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મુ� મંત્રીશ્રીનાે ગાૈસેવકાે,
 પાંજરાપાેળ સંચાલકાે સાથે 

‘માેકળા મન’ે સંવાદ

મુ� મંત્રીશ્રીનાે ગાૈસેવકાે,
 પાંજરાપાેળ સંચાલકાે સાથે 

‘માેકળા મને



મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક ્યોજનરાઃ ગરામડરાઓનરા વિકરાસનરી આધરારશરીલરા
• ત્રણ વર્ષમાં ૨૯,૬૭૧ કિ.મી. લંબાઇના ૧૧,૧૩૦ િામો મંજૂર રૂ. ૧૦,૧૭૩ િરોડ મંજૂર થયા.
• જે પૈિી ૨૨,૩૮૨ કિ.મી. લંબાઇના ૮,૪૮૬ રસ્ાઓનું પાછલા ત્રણ વર્ષમાં રૂ. ૫,૬૩૯.૬૯ 

િરોડના ખર્ચે પૂણ્ષ.
• રૂ. ૧,૬૬૫ િરોડના ૪,૮૨૦ કિ.મી. લંબાઇના ૧,૮૪૦ રસ્ાઓના િામો પ્રગત્માં.
પ્રધરાનમંત્રી ગ્રામ સડક ્યોજનરાઃ ગ્રામ્ય વિસ્રાર મજબૂ્, ્ો દેશ મજબૂ્
• ૨,૦૦૮ કિ.મી. લબંાઇના ૧૭૬ રસ્ાઓનુ ંપાછલા ૫ વર્ષમા ંરૂ. ૭૯૪ િરોડના ખર્ચે તનમા્ષણ િરાયુ.ં
• રૂ. ૯૨.૬૧ િરોડના ૪૪ પુલના િામો પ્રગત્ હેઠળ.
• ર્ાલુ વરચે રૂ. ૬૨૦ િરોડના િામો હાથ ધરાશે.
રેલિે ઓિરવરિજઃ સલરામ્રી અને વિકરાસનો સે્ુ
• રૂ. ૭૭૪ િરોડના ખર્ચે ૩૧ રેલવે તરિજનું પાછલા વર્ષમાં તનમા્ષણ િરાયું. 
• રૂ. ૩,૦૭૩.૭૪ િરોડના ખર્ચે ૭૫ રેલવે ઓવરતરિજનું િામ પ્રગત્માં.
• રાજયમાં બીજા ૬૮ રેલવે ઓવરતરિજ માટે રૂ. ૩,૪૦૦ િરોડ મંજૂર િરવામાં આવયા. 
સ્ે્ હરાઇ-િેઃ સલરામ્રી, સુરક્રા અને ઝડપનો સમનિ્ય
• પાંર્ વર્ષમાં ૫,૭૭૪ કિ.મી. લંબાઇના રાજય માગગોને રૂ. ૧૦,૧૦૪ િરોડના ખર્ચે ૬ માગગીય, 

૪ માગગીય, ૧૦ મી., ૭ મી., પહોળા િયા્ષ.
• ૧,૯૮૯ કિ.મી. લંબાઇના રસ્ાઓને ૬ માગગીય, ૪ માગગીય, ૧૦ મી., ૭ મી. પહોળા િરવાની 

િામગીરી પ્રગત્માં.
નેશનલ હરાઇિેઃ રરાષ્ટરી્ય વિકરાસનરા રરાજમરાગગો
• ૬૫૪ કિ.મી. લંબાઇના નેશનલ હાઇવેનું પાછલા ૫ વર્ષમાં રૂ. ૧,૨૦૪ િરોડના ખર્ચે માગ્ષ 

અને મિાન તવભાગ દ્ારા તનમા્ષણ િરાશે.
પુલ અને ફલરા્યઓિરઃ સિરાાંગરીણ વિકરાસનું અ્ૂ્ જોડરાણ
• છેલ્ા પાંર્ વરગોમાં ૧૦૩ નાના - મોટા પુલોનું રૂ. ૯૮૩ િરોડનાં ખર્ચે િરાયું તનમા્ષણ.
• ભારે ટ્ાકિિવાળા ૧૧ જંકશન ઉપર રૂ. ૬૬૬ િરોડના ખર્ચે ૧૧ િામો મંજુર.
• રાજયમાં રૂ. ૧,૩૯૫ િરોડના ખર્ચે ૪૦ પુલોના િામો પ્રગત્માં.

ગુજરાતના 
રસતાઓ...

બન્ાાં વિકાસનો 

રાજમાગ્ગ...

સફળતાના સેતુ ન ેરસતાનુાં કામ, ગુજરાત સરકારે ક્ુું વિકાસનુાં બાાંધકામ
ગુજરાતમાાં માગ્ગ વિકાસ બન્ો, રાજ્ના સામાવજક, આવ્્ગક, શૈક્ષવિક વિકાસનો મજબૂત પા્ો



þçËþ:

({wÏÞ {tºke©eyu ykÃku÷kt rðrðÄ ðõíkÔÞkuLkk Mktfr÷ík ytþku)

• સમાટ્ષ તસટી બનવાથી જન સામાનયના જીવનમાં સિારાતમિ 
પકરવ્્ષન આવયું છે.

• ગજુરા્ના નગરો અન ેમહાનગરો સમાટ્ષ તસટી અન ેગડુ ગવન્ષનસમાં 
દેશ માટે રોલ મોડલ બનયા છે.

• સસટેઇનેબલ ડેવલપમેનટથી દરેિ વગ્ષના તવિાસ માટે રાજય સરિાર 
પ્રત્બદ્ધ છે.

• ભાર્ને પાંર્ તટ્તલયન ડોલર ઇિોનોમી બનાવવામાં ગુજરા્ની 
ભૂતમિા મહતવપૂણ્ષ બની રહેશે.

• વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવ હેઠળની િેનદ્ર સરિારે રજૂ 
િરેલુ ંબજટે સમાજના દરેિ વગ્ષને આવરી લે્ ુ ંજનતહ્ાય બજટે છે. 

• િેનદ્રીય બજેટમાં તગફટ તસટીમાં ઇનટરનેશનલ બુતલયન એકસર્ેનજ 
શરૂ િરવાની જાહેરા્થી ગુજરા્માં તવવિભરના વેપાર િારોબારને 
નવું બળ મળશે.

• ગુજરા્ને જીવદયાના સંસિાર સાથે ્મામ જીવોને અભયદાન 
આપનારૂં અતહંસિ મોડેલ સટેટ બનાવવું છે.

• ગુજરા્માં નંદીઘર યોજનાથી ગીર-િાંિરેજી ઓલાદની નસલ વધુ 
તવિસાવવાની નેમ છે.

• લોથલના પૌરાતણિ બંદર અને સદીઓ પહેલાંના સામુતદ્રિ વેપારને 
મયુતઝયમ દ્ારા ઉજાગર િરાશે.
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વિકરાસ િરા્ે ગુજરરા્...
રાજયમા ંતવિાસિામો દ્ારા પરૂબહારે ખીલેલી વસં્ના વધામણા અનોખી રી્ ેથયા. રાજયના 

નાગકરિો ્થા તવદ્યાથગીઓના સવાસ્થયની સંભાળ રાખવામાં ગુજરા્ે નક્કર પગલાં લીધાં. 
ગજુરા્ની મતહલાઓના આરોગયની સખુાિારી માટેની પ્રત્બદ્ધ્ા પોરણ અતભયાન દ્ારા વયક્ત 
થઈ. વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ આપેલા ‘સહી પોરણ, દેશ રોશન’ સૂત્રને ર્કર્ાથ્ષ િરી 
રાજયને િુપોરણમુક્ત બનાવવાના તનધા્ષર સાથે મુખયમંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ બે વર્ષ 
ર્ાલનારા ગુજરા્ પોરણ અતભયાન ૨૦૨૦-૨૨નો પ્રારંભ િરાવયો. શાળા આરોગય ્પાસણી 
દ્ારા િુલ દોઢ િરોડ ઉપરાં્ બાળિોની આરોગય ર્િાસણી િરવામાં આવી.

તવવિ આરોગય સંસથાએ િોરોના વાયરસને ‘પસ્લિ હેરથ ઇમરજનસી ઓિ ઇનટરનશેનલ 
િનસન્ષ’ જાહેર િયગો છે તયારે ગુજરા્ના આગો્રા પગલાઓંના િારણ ેહજ ુસધુી િોરોના વાયરસનો 
એિપણ પોઝીટીવ િેસ રાજયમા ંનોંધાયો નથી, ્ ેવા્થી ગજુરા્ીઓન ેહાશિારો થયો.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના નતેૃતવની સરિારના નાણામતં્રી શ્ીમ્ી તનમ્ષલા સી્ારમણે 
રજૂ િરેલા િેનદ્રીય બજેટમાં તગફટ તસટીમાં ઈનટરનેશનલ બુતલયન એકસર્ેનજ શરૂ િરવાની 
થયેલી જાહેરા્થી તવવિના વેપારમાં ગુજરા્નું સથાન વધુ સુદૃઢ બનવાનું છે. દેશના ઐત્હાતસિ 
વારસાને કર-ડેવલપ િરવા માટેની જાહેરા્માં ધોળાવીરાનો સમાવેશ થવાથી ્ે વરડ્ષ ટૂકરસટ 
ડેસસટનેશન બનશે. ગુજરા્ માટે િરવામાં આવેલી અનય જાહેરા્થી તવિાસના નવા 
રાહ ખુલશે.

‘મોિળા મન’ની સા્મી િડીમાં મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયના ગૌપાલિો-
પાજંરાપોળ સરં્ાલિો સાથ ેસવંદેનાસભર સવંાદ િયગો હ્ો. ગજુરા્ બટાટાના ઉતપાદનમા ંદેશમાં 
ટોર્નું સથાન ધરાવે છે. ્ાજે્રમાં ગાંધીનગર ખા્ે ગલોબલ પોટેટો િોનિલેવ-૨૦૨૦ યોજાઈ. 
તવવિભરના વૈજ્ાતનિો, બટાટા ઉતપાદિ ખેડૂ્ોએ બટેટા ઉતપાદન અંગે પો્ાના તવર્ારો રજૂ િયા્ષ.

રાજયના શહેરોમાં ભતવષયના તવિાસને ધયાને લઈને ઓવરતરિજ-અંડરતરિજ ્ થા અનય િાયગો 
માટે રૂ.૭૫૭ િરોડના િામોન ેરાજય સરિારે મજંરૂી આપી. આ ઉપરાં્  ડાગંના વનવાસી ખડૂે્ોને 
તસરં્ાઈનુ ંપાણી મળી રહે ્  ેમાટે ર્ાર મોટી નદીઓ અન ે્ નેી પ્રશાખાઓમા ં૨૪ મોટા હાઈડ્રોતલિ 
સટોરેજ સટ્િર્ર - ર્ેિડેમ બનાવવાના િામને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી.  

આ અિંમા ંદેશની વિે્  નગરી ્ રીિે જાણી્ા બનલેા આણદં તજલ્ાની ભૌગોતલિ, સામાતજિ, 
સાંસિૃત્િ, આતથ્ષિ પ્રોિાઈલ રજૂ િરવામાં આવી છે. વાર્િતમત્રો સમક્ષ રાજયના તવિાસને 
પ્રત્તબંતબ્ િર્ા ‘ગુજરા્’ પાતક્ષિનો આ અંિ રજૂ િર્ા આનંદની લાગણી અનુભવુ છું.

જય જય ગરવી ગુજરા્...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડ્ે પરાને
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મુખ્ય મંત્રીશ્રીનો રરાજ્યનરા ગૌસેિકો, પરાંજરરાપોળ સંચરાલકો સરા્થે
‘મોકળરા મને’ સંિેદનરાસભર સંિરાદ  ‘મોકળરા મને’ સંિેદનરાસભર સંિરાદ  

ર ાજય  સરિ ા ર ે પ ા ર દ તશ ્ષ ્ ા , 
સંવેદનશીલ્ા ,  તનણા ્ષયિ્ા અને 
પ્રગત્શીલ્ાના આધારસ્ંભ દ્ારા 
સમાજના છેવાડાના વયતક્ત સધુી તવિાસની 
િોરમ િેલાવી છે. રાજયના નાગકરિો 
્ેમની સમસયાઓ, લાગણી, માગણી સીધી 
સરિાર સમક્ષ વયિ્ િરી શિે ્ે માટે 
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ 

મોિળા મને સંવાદનો નવ્ર 
અતભગમ શરૂ િયગો છે. જેમાં 

રાજયના જુદા-જુદા વગ્ષ, 
સમાજ,  વયવસાયના 
લોિોને મુખય મંત્રીશ્ી 
્ેમના ગાંધીનગર સસથ્ 

તનવાસસથાને આમંત્રણ 

આપી ્ેમની સાથે સંવાદ િરે છે. મુખય 
મંત્રીશ્ીએ અગાઉ તશક્ષિો, ઝૂંપડપટ્ટીમાં 
રહ ે્ા ગરીબ પકરવારો, કદવયાંગો, 
તવર્ર્ી-તવમુક્ત જાત્ના પ્રત્તનતધઓ, 
મીઠું પિવ્ા અગકરયાઓ, સાગરખેડૂ્ો 
સાથે મોિળા મને સંવાદ સાધયો છે. આ 
ક્રમમાં ્ાજે્રમાં મોિળા મનની સા્મી 
િડીમાં સમગ્ર રાજયમાંથી ઉપસસથ્ 
ગૌસેવિો, પાંજરાપોળ સંર્ાલિો, જીવદયા 
ક્ષેત્રે  િાય ્ષર્ સવૈ સચછિ સંસથાઓના 
પ્રત્તનતધઓ સાથે મુખય મંત્રીશ્ીએ 
િળદાયી સંવાદ-ગોતષ્ િરી હ્ી. 

મખુય મતં્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
ગૌસેવિો-પાંજરાપોળ સંર્ાલિો સાથે 
ગાધંીનગરમા ં મોિળા મન ે સવંાદ િર્ાં 

સંિરાદ
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જણાવયું હ્ંુ િે, ગુજરા્ને જીવદયાના 
સસંિાર સાથ ે્મામ આતમાન ેઅભયદાન 
આપનારં અતહંસિ મોડલે સટેટ બનાવવુ ંછે.

મોિળા મનની સા્મી શંખલામાં 
િચછ, બનાસિાંઠા, દાહોદ સતહ્ના દૂર-
સુ દૂ રન ા  તજલ્ાઓના  ગ ૌસેવિ ો -
પાજંરાપોળ પ્રત્તનતધઓએ ઉપસસથ્ રહી 
ગાય સતહ્ના પશુઓના રખરખાવ, 
ઘાસર્ારાની સસથત્, અછ્ના સમય ેરાજય 
સરિારે દાખવેલી સંવેદના અંગે પો્ાના 
પ્રત્ભાવો મખુય મતં્રીશ્ી સમક્ષ ખલુ્ા કદલે 
વયિ્ િયા્ષ હ્ા. 

શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ આ સદંભ્ષમાં 
િહ્ં િે આપણે તયાં ર૦૦ વર્ષથી વધુ 
સમયથી મહાજનો-શ્ેષ્ીઓ પો્ાના 
ભંડોળ-િંડમાંથી પાંજરાપોળ-ગૌશાળાનું 
સંર્ાલન િરીને ઉત્તમ જીવદયા દૃષાં્ પૂરં 
પાડી રહ્ા છે. હવેના સમયમાં પશુધન 
માટે ઘાસર્ારો અનયત્રથી મંગાવવાની 

પરંપરાને સથાને સસટેઇનેબલ એપ્રોર્ અને 
મોડન્ષ મેનેજમેનટ ટેિતનિસ તવિસાવી 
સથાતનિ સ્રે જ ઘાસર્ારો ઉગાડવાનું 
આયોજન િરવાની આવશયિ્ા હોવાનું 
મુખય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હ્ું. 

જ ેતવસ્ારો-તજલ્ાઓમા ંઘાસર્ારાની 
અછ્ છે ્ વેા તવસ્ારોમા ંટ્સટની જમીનો 
અને સરિારની જમીન પર સપ્રીનિલર 
પદ્ધત્થી ઓછા પાણીએ ઘાસર્ારો ઉગાડી 
પો્ાના જ સંસાધનોથી પશુઓને ઘાસ 
આપી શિાય. આના પકરણામ ેઘાસર્ારાનો 
વાહ્ુિ ખર્્ષ બર્ી શિે એટલું જ નતહ, 
પાંજરાપોળ-ગૌશાળા ટ્સટ ્ેમની 
વયવસથામાં સોલાર રૂિટોપ િે વીનડ 
ટબા્ષઇનના ઉપયોગથી વીજ બર્્ પણ 
િરી શિે એવો મ્ મખુય મતં્રીશ્ીએ વયિ્ 
િયા્ષ હ્ો. 

મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
નદંીઘર યોજનાથી ગીર-િાિંરેજી ગાય જેવી 

ઉત્તમ ઓલાદના પશુધનની નસલ 
વધારવાના રાજય સરિારના મહત્વાિાંક્ષી 
આયોજનની તવગ્ો આ ્ િે આપી હ્ી. 
મખુય મતં્રી શ્ી સમક્ષ ગૌસવેિો-પાજંરાપોળ 
સંર્ાલિોએ રજૂઆ્ િરી હ્ી િે, નગરો-
મહાનગરોમાંથી રખડ્ાં પશુઓ પિડીને 
પાંજરાપોળને રખરખાવ માટે સોંપવામાં 
આવે છે. આવાં ઢોર-પશુઓના તનભાવ 
માટેની જરૂરી સહાય-રિમ નગરપાતલિા-
મહાપાતલિા િાળવી આપે ્ વેી રજઆૂ્નો 
સિારાતમિ પ્રત્સાદ આપ્ાં મુખય 
મંત્રીશ્ીએ યોગય તનવારણ િરવાની 
ખા્રી આપી હ્ી. 

જીવદયાન ા  સં સ િ ા રને  જાળવી 
રાખવાની જવાબદારી માત્ર સરિાર-
પાંજરાપોળ-ગૌસેવિોની જ નતહ સમગ્ર 
સમાજની છે, એવા ભાવ સાથે સૌને 
િ્્ષવયર્ રહેવાની મુખય મંત્રીશ્ીએ 
હ્રદયસપશગી અપીલ પણ િરી હ્ી. •

સંિરાદ
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‘ઈ્રી ગિન્ટમેન્ – અબ્ટન ટ્રાનસફમમેશન એનડ ગિન્ટનસ સવમ્- ૨૦૨૦'
સમરા્્ટ વસ્રી વમશન બન્યું જનઆંદોલન  

સમાટ ્ષ  તસટ ીના  િ ાર ણે 
સામાનય માણસના જીવનમાં 
સિારાતમિ પકરવ્્ષન આવયું છે. 
અમદાવાદ શહેરે વરડ્ષ હેકરટેજ 
તસટ ીન ો  દ રજ્ો  મે ળવ ી 
ગુજરા્ને અને દેશને એિ નવી 
ઊં ર્ ાઈએ પહ ોંર્ ાડું  છ ે. 
અમદ ાવ ાદન ા  સ ાબરમ્ી 
કરવરફ્રનટ ખા્ે આયોતજ્ “ઈટી ગવન્ષમનેટ – અબ્ષન ટ્ાનસિમચેશન 
એનડ ગવન્ષનસ સતમટ- ૨૦૨૦’’ને સંબોધ્ાં મુખય મંત્રી શ્ી 
તવજયભાઈ રૂપાણીએ િહ્ં હ્ું િે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ શરૂ િરેલું ‘સમાટ્ષ તસટી તમશન’ આજે જનઆંદોલન બની 
ર્કૂયુ ંછે. ્ મેણ ેઉમેયુું હ્ુ ંિે, સમાટ્ષ તસટી તમશનના િારણે ભાર્નાં 
શહેરોને નવજીવન મળયું છે. 

આ પ્રસંગે મુખય મંત્રીશ્ીએ ગૌરવભેર િહ્ં હ્ું િે, અંગ્રેજોની 
ગુલામીથી દેશને મુક્ત િરાવવા માટેનું સવાધીન્ા આંદોલન આ 
સાબરમ્ી નદીના ્ટથી જ શરૂ થયું હ્ું અને આપણે એ જ 
સાબરમ્ી નદીના િાંઠાઓનો તવિાસ િરીને દુતનયાને સાબરમ્ી 
કરવરફ્રનટની ભેટ ધરી છે.

શ્ી તવજયભાઈએ ગુજરા્ના તવિાસની રૂપરેખા આપ્ા ંિહ્ં 
હ્ું િે, ગુજરા્ ઈનવેસટમેનટ માટેનું બેસટ ડેસસટનેશન બની ર્ૂકયું 
છે અને મેનયૂિેિર્કરંગ હબ ્રીિે પણ ઉભરી આવયું છે, જેના 
પકરણામે રાજયના શહેરોમાં રોજીરોટી અને વેપાર માટે સમગ્ર 
દેશમાંથી લોિો આવે છે. મુખય મંત્રીશ્ીએ સતમટના આયોજનને 

આવિાર્ાં િહ્ં િે, ગુજરા્ના 
નગરો અન ેમહાનગરો સમાટ્ષ તસટી 
અન ેગડુ ગવન્ષનસમા ંદેશ માટે રોલ 
મોડલ બની ર્ૂકયા છ ે અને  
આને બળ પૂરં પાડ્ી આ સતમટ 
‘Right Job At Right Time’ 
સાતબ્ થશે.   

મખુય મતં્રીશ્ીએ ટેિનોલોજીની 
જરૂકરયા્ પર ભાર મૂિ્ા િહ્ં િે, નગર અને મહાનગરોમાં 
જનસેવામાં ટેિનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્ો છે. પણ અં્ે ્ો 
ધયેય જનિરયાણ જ છે.  ્ેમણે િહ્ં િે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીના ૨૧મી સદીના તવઝનમાં સમાટ્ષ તસટી િનસેપટ એ એિ 
મહત્વપૂણ્ષ તહસસો છે અને આમાં નયૂ ઈસનડયાની ઝાંખી થાય છે.  

ગુજરા્નાં શહેરો માત્ર સમાટ્ષ જ નહીં, પણ સુરતક્ષ્ પણ 
બની રહ્ાં છે, ્ ેમ પણ મુખય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હ્ું. ્ ેમણે એમ 
પણ ઉમેયુું િે, મતહલાઓની સુરક્ષા માટે શહેરોના ખૂણે-ખૂણે 
CCTV િેમરેા લગાવવામા ંઆવયા છે અન ે્ નેા મોતનટકરંગ માટે 
સટેટ ઓિ ધ આટ્ષ ઈસનટગ્રેટેડ િમાનડ એનડ િંટ્ોલ સેનટર શરૂ 
િરવામાં આવયાં છે. મુખય મંત્રીશ્ીએ આ અવસરે પસ્લિ બાઈિ 
શેકરંગ તસતસટમ ‘AMDABIKE’નું પણ લોિાપ્ષણ િયુું હ્ું.

આ િાય્ષક્રમમા ંઅમદાવાદ શહેરના મયેર શ્ીમ્ી બીજલબહેન 
પટેલ, શહેરી તવિાસ તવભાગના અતધિ મુખય સતર્વ શ્ી મુિેશ 
પુરી, અમદાવાદના મયુતનતસપલ િતમશનર શ્ી તવજય નહેરા, 
અબ્ષન પલાતનંગના તનષણા્ો ઉપસસથ્ રહ્ાં હ્ાં. •
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ગલોબલ પો્ે્ો કોનકલેિ - ૨૦૨૦ 

ગુજરા્ બટાટાના ઉતપાદન અને 
ઉતપાદિ્ામાં દેશનું ટોર્નું રાજય છે. 
બટાટાની િુલ ૪ લાખ ટનની તનિાસમાં 
ગજુરા્ એિલુ ં૧ લાખ ટન જટેલો તહસસો 
આપે છે. છેલ્ાં ૧૧ વર્ષમાં ભાર્માં 
બટાટાના વાવે્ર તવસ્ારમાં આશરે ૨૦ 
ટિાનો અને ગુજરા્માં આશરે ૧૭૦ 
ટિાનો વધારો થયો છે. આ વાસ્તવિ્ાને 
ધયાને રાખીને ્ાજે્રમાં ગુજરા્ના 
ગાધંીનગરમા ંત્રીજુ ંવતૈવિિ બટાટા સમેંલન 
યોજાયું હ્ું.

આ િોનક્ેવનું આયોજન ઇસનડયન 
પોટ ેટો એસોતસએશન (આઇપીએ) 
ઇસનડયન િાઉસનસલ ઓિ એતગ્રિરર્રલ 
કરસર્્ષ, નવી કદરહી અને આઇસીએઆર-
સેનટ્લ પોટેટો કરસર્્ષ ઇસનસટટ્ૂટ, તશમલા 
અને  ઇનટરનેશનલ પોટ ેટ ો  સે નટર 
(સીઆઇપી), તલમા, પેર સાથે સંયુક્તપણે 
િરે છે.

દુતનયાભરનાં વૈજ્ાતનિો, બટાટાના 
ખડેૂ્ ો અન ેઅનય તહ્ધારિો વતૈવિિ બટાટા 
સંમેલનમાં એિમંર્ પર આવે છે અને 
આગામી થોડા કદવસોમા ંખાદ્ય પદાથગો અને 
પોરિ દ્રવયોની માગ સાથે સંબંતધ્ 
મહત્વપૂણ્ષ પાસા પર ર્ર્ા્ષ િરે છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ  
વીકડયો િોનિરનસ મારિ્ે ગુજરા્ના 
ગાંધીનગરમાં ત્રીજા વૈતવિિ બટાટા 
સંમેલનને સંબોધન િર્ાં જણાવયું હ્ું િે,  
બટાટા સંમેલન, િૃતર તનિાસ અને પોટેટો 
કિરડ ડે એિ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. 
કિરડ ડેના કદવસે ૬,૦૦૦ ખેડૂ્ો ખે્રમાં 
જાય છે એ પ્રશંસનીય બાબ્ છે.

રાજયમાં વાવે્ર માટે િુવારા અને 
ટપિ તસંર્ાઈ પદ્ધત્ જવેી િૃતરની અદ્ય્ન 
પદ્ધત્ઓનો ઉપયોગ થાય છે, અહીં િોરડ 
સટોરેજની શે્ષ્ સુતવધાઓ છે અને િૂડ 
પ્રોસેતસંગ ઉદ્યોગ સાથે સારં જોડાણ ધરાવે 
છે. ગુજરા્ પોટેટો પ્રોસેતસંગ િંપનીઓ 
ધરાવે છે અને મોટાભાગના બટાટાના 
તનિાસિારો ગજુરા્મા ંછે. એના પકરણામે 
દેશમાં રાજય બટાટાનું મુખય િેનદ્ર બની 
ગયું છે.

શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરા્ના 
બનાસિાંઠા સતહ્ ઉત્તર ગુજરા્માં 
બટાટા પાિના તવપુલ ઉતપાદનની તવગ્ો 
આપ્ાં િહ્ં િે, બટાટાની ખે્ીમાં માઇક્રો 
ઇકરગેશન અં્ગ્ષ્ ૧.૧૮ લાખ હેિટર 
તવસ્ાર આવરી લેવાયો છે. રાજયમાં 
પાછલા દોઢ દશિમાં બટાટાનું ઉતપાદન ૮ 

ગણું વધી ગયું છે. ૬ લાખ મેતટ્િ ટનથી 
આ ઉતપાદન ૩૭ લાખ મ.ેટન પર પહોચયુ ં
છે. રાજયના ખેડૂ્ોની પડખે ઊભી રહે્ી 
સંવેદનશીલ સરિારે બટાટા ઉતપાદિોને 
િુલ ર૩ લાખ મ.ેટનથી વધ ુક્ષમ્ાના િોરડ 
સટોરજે ્થા વાહ્ુિ સબતસડી પેટ ે  
રૂ. ૨૬.૬૬ િરોડ આપયા છે. 

િેનદ્રીય િૃતર અને ખેડૂ્ િરયાણ, 
ગ્રામીણ તવિાસ અન ેપરં્ાય્ી રાજ મતં્રી 
શ્ી નરનેદ્રતસંહ ્ોમરે ગલોબલ પોટેટો 
િોનિલેવ-૨૦૨૦ને શુભેચછાઓ આપ્ાં 
િહ્ ંિે, આ વૈતવિિ િોનિરનસ ખેડૂ્ો, ્ જજ્ો, 
સંશોધિો અને ઉદ્યોગ જગ્ના લોિોને 
્મેના ંસશંોધનો અન ેતવર્ારોના આદાન-
પ્રદાન માટેની ઉમદા ્િ પૂરી પાડશે. 

આ પ્રસંગે િેનદ્રીય િૃતર રાજય મંત્રી  
શ્ી પુરરોત્તમભાઇ રૂપાલા, િૃતર મંત્રી  
શ્ી આર સી.િળદુ, આઇ.સી.એ.આર.
ના સતર્વ શ્ી તત્રલોર્નતસંહ મહાપાત્ર, 
િૃતર તવભાગના અતધિ મુખય સતર્વ  
શ્ી પુનમરં્દ પરમાર, િેનદ્ર અને રાજય 
સરિ ારન ા  િ ૃત ર  ક્ષેત્રે  સં િળ ાયેલ ા 
તવભાગના અતધિારીશ્ીઓ, તવતવધ 
દેશોના પ્રત્તનતધશ્ીઓ, િૃતર સંશોધિો 
્થા ખેડૂ્ો મોટી સંખયામાં ઉપસસથ્ 
રહ્ા હ્ા. •
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રરાજ્યનરા કૃવષ અને ગ્રામ્ય વિકરાસમરાં નરાબરાડ્ટનરી ભૂવમકરા મહત્િપૂણ્ટ

રાજય સરિારે ગ્રામ, ખે્ી અને 
ખેડૂ્ને પ્રાધાનય આપીને અનેિતવધ 
ય ોજન ાઓ અમલ ી  બન ાવ ી  છ .ે 
ગુજરા્ના પનો્ા પુત્ર અને દેશના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 
૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડૂ્ોની આવિ બમણી 
િરવાનો લકયાંિ તનધા્ષકર્ િયગો છે. ્ ેમાં 
ગુજરા્ સરિાર અગ્રેસર રહીને િાય્ષ 
િરી રહી છે. સાથે દેશની ગ્રામીણ અને 
િૃતર ક્ષેત્રે સાથે જોડાયેલી સંસથાઓ પણ 
આ કદશામાં તવશેર પ્રયાસ િરી રહી છે. 
્ાજે્રમાં ગાંધીનગર ખા્ે નાબાડ્ષ દ્ારા 
આયોતજ્ સટ ેટ ક્ર ેકડટ સે તમનારનો 
મુખયમંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણી ્થા 
નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીત્નભાઈ પટેલે 
પ્રારંભ િરાવયો હ્ો. 

મુખયમંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવયું  હ્ંુ િ ે,  રાજયના ગ્રામીણ 
તવસ્ારોમાં િૃતરિારો સતહ્ના સૌને પાંર્ 
કિ.મી. તવસ્ારમાં બેનિીંગ સેવાઓ મળે 
્ેવું આયોજન િરીને અંત્મ વયકિ્ સુધી 
િાયનાનસ પહોર્ાડવાનું દાતયતવ બેનિોએ 
તનભાવવું જરૂરી છે. 

ગુજરા્ે િૃતર ઉતપાદન, રોજગારી 
સજ્ષન, FDI, પ્રોડિશન આઉટપૂટ અને 
એકસપોટ્ષ સતહ્ના કે્ષત્રોમાં અગ્રસેર્ાથી 
દેશનું કદશાદશ્ષન િયુ્ષ હોવાનું જણાવી 

મુખયમંત્રીશ્ીએ િહ્ હ્ું િે સસટેઇનેબલ 
ડેવલપમેનટથી રાજયના દરેિ વગ્ષના 
તવિાસ માટે રાજય સરિાર પ્રત્બદ્ધ છે. 

રાજયમાં વયકિ્ગ્ માથાદીઠ આવિ 
વૃતદ્ધ માટે નાબાડ્ષ જેવી િૃતર-ગ્રામીણ 
તવિાસ બેનિોનો સહયોગ આવશયિ 
જણાવ્ાં શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ િહ્ં 
હ્ંુ િે નાબાડચે ગુજરા્માં ૮૪ ટિા ક્રેકડટ 
લકયાંિ તસદ્ધ િયગો છે. હજુ પણ જે 
તજલ્ાઓમાં લકયાંિ પાર ન પડો હોય 
તયાં નાબાડ્ષ અને અનય બેનિો પ્રોતસાહિ 
પગલાં ઉઠાવે ્ે જરૂરી છે. 

ભાર્ને  પાંર્ તટ્લીયન ડોલર 
ઇિોનોમી બનાવવાના પ્રધાનમંત્રીશ્ીના 
સંિરપમાં ગુજરા્ને લીડ લેવામાં આ 
ક્રેકડટ સેતમનાર ઉપયોગી બનશે ્ેવો 
મુખયમંત્રીશ્ીએ આશાવાદ વયક્ત િયગો 
હ્ો. ્ેમણે પાંર્ તટ્લીયન ડોલર 
ઇિોનોમીના લકયાંિમાં દોઢ તટ્લીયન 
ડોલરનો લકય ગુજરા્ તનધા્ષકર્ િરીને 
એિસપોટ ્ષ  ઓકરએનટ ેડ હોલીસટીિ 
એપ્રોર્થી પાર પાડે ્ે માટે બેનિોની 
ભૂતમિા મહત્વની ગણાવી હ્ી. 

વર્ષ ર૦રર સુધીમાં ખેડૂ્ોની આવિ 
બમણી િરવા સાથે આ વર્ષના બજેટમાં 
કિસાનોના સવ્ષગ્રાહી તવિાસનો ૧૬ 
સૂત્રીય િાય્ષક્રમ િેનદ્ર સરિારે જાહેર િયગો 

છ ે ્ેમાં  અને  મતસયોદ્યોગથી ્રય ુ
કરવોર યુશન માટ ેના આયોજનોમાં 
િાયનાનસીંગ હે્ુસર નાબાડ્ષ સતહ્ની 
બે નિ ો  આગળ આવે ્ેવ ી  અપીલ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ માઇક્રો ઇરીગેશન ્થા 
સોલાર રૂિટોપ જેવા મહતવાિાંક્ષી 
િાય ્ષક્રમોમાં અને અબ્ષન-રૂરલ બંને 
ક્ષેત્ર ોન ા  ઇનફ્ર ા સટ્િર્ર વૃ તદ્ધ અને 
સખીમંડળો, સેરિ હેરપ ગૃપને માઇક્રો 
િાયનાનસીંગમાં પણ બેનિોને સહયોગ 
માટે આહવાન િયુ્ષ હ્ું. 

નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીત્નભાઇ 
પટ ેલે  જણાવયું  હ ્ંુ િ ે,  ગુજરા્માં 
ઇનફ્રાસટ્િર્ર, સેરિ હરેપ ગૃપ સહાય, 
કિસાન િરયાણ યોજનાઓ, એગ્રીિરર્ર 
િાયનાનસમાં િંડીંગનું િામ નાબાડ્ષ સુપેરે 
તનભાવે છે. એટલું જ નતહ, આ વર્ષમાં 
મ ોટ ા  પ્રોજેિટમાં  પ્રતયક્ષ – સીધી 
રોજગારી અને ઇનફ્રાસટ્િર્ર ઊભું 
િરવામાં પણ ્ેની નાબાડ્ષની મહતવની 
ભૂતમિા છે. નાબાડચે ૭૬૪ િરોડ રૂતપયા 
માઇક્રો ઇરીગેશન માટે મંજુર િયા્ષ છે ્ે 
રાજયના કિસાનો માટે લાભદાયી બનશે 
્ેવો નાયબ મુખયમંત્રીશ્ીએ તવવિાસ 
દશા્ષવયો હ્ો. 

મુખયમંત્રીશ્ી ્થા નાયબ મુખય 
મંત્રીશ્ીએ આ પ્રસંગે િૃતર-ગ્રામીણ ક્ષેત્રે 
ઉતિષૃ િામગીરી િરનારા બેનિીંગ 
િમગીઓનું અને તધરાણ સહાય રીપેમેનટમાં 
અગ્રેસર રહેલી SHG (સવસહાય જૂથ) 
બહેનોનું સનમાન િયુ્ષ હ્ું. 

આ પ્રસંગે િૃતર મંત્રી શ્ી આર. સી. 
િળદુ, રાજય િૃતર મંત્રી શ્ી જયદ્રથતસંહ 
પરમાર, સહિાર મંત્રી શ્ી ઇવિરતસંહ 
પટેલ, રાત્રિયિૃ્  બેનિો ્થા ખાનગી 
ક્ષેત્રની બેનિોના અતધિારીશ્ીઓ િૃતર-
ગ્રામીણ બેનિીંગ ક્ષેત્રના પદાતધિારીશ્ીઓ 
ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •

પરરસંિરાદ
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ગુજરરા્ે પ્રિરાસન ક્ેત્ે ભરરી હરણફરાળ
ગુજરા્ે ટ્ેકડશન, ટેલેનટ 

અને ટ્ેડના ત્રણ T મંત્રથી 
પ્રવાસન તવિાસને નવી 
ઊંર્ાઈ આપી છે. ્ ેના િારણે 
ગુજરા્માં પ્રવાસન એિ 
ઉદ્યોગનું સવરૂપ હાંસલ િયુું 
છે. ્ાજે્રમાં ભૂજ ખા્ે 
તવતવધ રાજયોના પ્રવાસન 
સતર્વોની અતખલ ભાર્ીય 
પકરરદનો પ્રારંભ િરાવ્ાં 
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઈ 
રૂપાણીએ જણાવયું હ્ું િે, પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની 
એિ ભાર્ - શ્ેષ્ ભાર્ ્થા દેશની એિ્ા અખંકડ્્ાની 
સિંરપના સાિાર િરવામા ંગજુરા્ે પ્રવાસન - ટુરીઝમના માધયમથી 
લીડ લીધી છે. આ પકરરદમાં િેનદ્રીય રાજયમંત્રી શ્ી પ્રહલાદતસંહ 
પટેલ ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. આ પ્રસંગે મુખય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું 
હ્ું િે, માનવ સંસિૃત્ની સદીઓ પુરાણી સભય્ા - સંસિૃત્ને 
ઉજાગર િર્ા પુરા્તવીય સથળોનો તવિાસ થાય ્ે માટે 
વડાપ્રધાનશ્ી દ્ારા દેશના પાંર્ સથળો પૈિી ગુજરા્માં આવેલા 
લોથલ અને ધોળાવીરા આઇિોતનિ સથળ ્રીિે પ્રસથાતપ્ થાય 
્ે માટે બજેટમાં તવશેર જોગવાઇ પણ િરવામાં આવી છે.

ધમ્ષ - સંસિતૃ્ અને ઇત્હાસ સાથે રા્રિીય એિ્ાના 
ઇત્હાસને પણ પ્રવાસનથી તવવિ સમક્ષ ઉજાગર િરવા 
પ્રધાનમંત્રીશ્ીની પ્રેરણાથી િેવકડયામાં સરદાર સાહેબની તવવિની 
સૌથી ઉંર્ી પ્રત્મા પ્રસથાતપ્ િરવામાં આવી છે. ્ેવી જ રી્ે, 
માધવપુર ઘેડ પંથિમાં રકમણી અને શ્ીિૃષણ તવવાહને ઉજાગર 
િર્ા ઉતસવની ઉજવણી થિી પ્રવાસનને વેગ આપવાનું િાય્ષ 
િરવામા ંઆવી રહ્ ંછે. િચછમા ંપય્ષટનના થયલેા તવિાસનો ઉલ્ખે 

િર્ા ંમખુયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ં
હ્ું િે, ગુજરા્ના ્તિાલીન 
મુખયમંત્રીશ્ી અને હાલના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ 
મોદીની દીઘ્ષ દ્રસષના િારણે 
િચછના સિેદ રણને દુતનયા 
સમક્ષ ઉજાગર િરી પય્ષટનના 
માધયમથી િચછને બેઠું િયુું છે. 
જનેા િારણ ેિચછ આજ ેસવાયુ 
િચછ બનયું છે.

આ  પ્ર સં ગે  િ ેન દ્ર ી ય 
પ્રવાસન રાજયમતં્રી શ્ી પ્રહલાદતસહં પટેલ ેજણાવયંુ હ્ુ ંિે, િચછનું 
રણ એ ધર્ી ઉપરનું સવગ્ષ છે. પય્ષટનની સાથે અહીંની સંસિૃત્ 
લોિો સમક્ષ ઉજાગર થાય અને રોજગાર વધે ્ે માટેના પ્રયાસો 
થિી િચછની જમે અનય તવસ્ારોની ્ િદીર અન ે્ સવીર બદલાશે 
્ેવી અપેક્ષા પણ ્ેમણે આ ્િે વયક્ત િરી હ્ી. આ પ્રસંગે 
ગજુરા્ના પ્રવાસન મતં્રી શ્ી જવાહરભાઇ ર્ાવડાએ જણાવયુ ંહ્ંુ 
િે ગુજરા્ પાસે લાંબો દકરયા કિનારો, તવશાળ રણ, ઘૂડઘર 
અભયારણય ડુગંરાળ પ્રદેશ ્ થા અનિેતવધ ધાતમ્ષિ - રતક્ષ્ સમારિો 
આવેલા છે. આ બધા જ સથળોનાં િારણે ગુજરા્ આજે પય્ષટન 
ક્ષેત્રે હરણિાળ ભરી રહ્ં છે.

આ પ્રસંગે ભાર્ીય પ્રવાસન તનગમ અને રાજય પ્રવાસન 
તનગમ વચે્ મુખયમંત્રીની ઉપસસથત્મા એમ.ઓ.યુ.નો  
આવયા હ્ો.

આ પ્રસંગે રાજય મંત્રી શ્ી વાસણભાઈ આતહર, સાંસદ  
શ્ી તવનોદભાઇ ર્ાવડા, ધારાસભય સવ્ષ શ્ી નીમાબેન આર્ાય્ષ, 
શ્ી માલ્ીબેન મહેવિરી, તવતવધ રાજયોના પ્રવાસન તવભાગના 
સેક્રેટરીશ્ીઓ ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •

પરરસંિરાદ

મરાંડિરીનરાં દરર્યરારકનરારે બરીચ ફેસ્રીિલનો પ્રરારંભ 
છેલ્લાં એક દ્લયક્લમ્લાં કચછમ્લાં પ્રવ્લસન ઉદ્યોગ ખૂબ વવકસયયો છે. તેનયો ફ્લયદયો સ્્લવનક ન્લગરરકયોન ેમળી રહ્યો છે. આ ઉદ્યોગને 

વધરુ વેગ આપવ્લ કચછન્લ ધયોરડયોમ્લાં રણયોતસવની જેમ દર વર્ષે મ્લાંડવી દરરય્લરકન્લરે ટેનટ વસટી – બીચ ફેસટીવલ યયોજાશે, તેમ 
મરુખય માંત્ી શ્ી વવજયભ્લઇ રૂપ્લણીએ મ્લાંડવીન્લ દરરય્લ રકન્લરે બીચ ફેસટીવલનયો અને ટેનટ વસટીનયો આરંભ કર્લવત્લાં જણ્લવયરુાં 
હતરુાં. મરુખય માંત્ી શ્ી રૂપ્લણીએ જણ્લવયરુાં હતરુાં કે, જે રીતે કચછનરુાં સફેદ રણ વહ્લઇટ ડેઝટ્ટ વવશ્વ પ્રવ્લસન પ્રેમીઓનરુાં આકર્્ટણ છે 
તેમ જ આ વહ્લઇટ સેનડ બે બીચને પણ વરડ્ટ ટરુરરઝમ એટ્ેકશન બન્લવવયો છે. અત્ે એ વનદદેશ કરવયો જરૂરી છે કે ગરુજર્લત 
પ્રવ્લસન વનગમ દ્્લર્લ મ્લાંડવી દરરય્લરકન્લરે ત્લ. ૧૩ ફેબ્રુઆરી્ી બે મવહન્લ સરુધી મ્લાંડવી બીચ ફેસસટવલનરુાં આયયોજન કરવ્લમ્લાં 
આવયરુાં છે. આ અવસરે પ્રવ્લસન માંત્ી શ્ી જવ્લહરભ્લઇ ચ્લવડ્લ, ર્લજયમાંત્ી શ્ી વ્લસણભ્લઇ આવહર, ધ્લર્લસભય શ્ી વવરેનદ્રવસાંહ 
જાડજેા, મ્લાંડવી ત્લલરુક્લ પાંચ્લયત અન ેનગરપ્લવલક્લન્લ પ્રમરુખશ્ીઓ તમેજ પ્રવ્લસન સવચવ શ્ીમતી મમત્લબને વમ્લ્ટ વગરેે ઉપસસ્ત 
રહ્્લ હત્લ.
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કોરોનરા િરા્યરસ અંગે...
કોઇએ ગભરરાિરાનરી જરૂર ન્થરી ઃ કરાળજી આિશ્યક

તવવિ આરોગય સંસથાએ નોવેલ િોરોના વાયરસને ‘પસ્લિ 
હેરથ ઇમરજનસી ઓિ ઇનટરનેશનલ િનસન્ષ’ જાહેર િયગો છે તયારે  
આરોગય તવભાગના અગ્ર સતર્વ ડૉ. જયં્ી રતવએ જણાવયું હ્ું 
િે, ગુજરા્માં િોરોના વાયરસનો એિપણ પોતઝકટવ િેસ નોંધાયો 
નથી. િોઇએ સહેજ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, માત્ર ્ાવ-
શરદી-ખાંસી જેવાં લક્ષણો સામે પૂર્ી િાળજી રાખવાની 
આવશયિ્ા છે.

ડૉ. રતવએ ઉમેયુું હ્ું િે, િેનદ્રના આરોગય મંત્રાલયની ત્રણ 
સભયોની ્બીબી ટીમ ગુજરા્ની મુલાિા્ે આવી હ્ી. ્ેમણે 
અમદાવાદ એરપોટ્ષ અને તસતવલ હોસસપટલની મુલાિા્ લીધી 
હ્ી અન ેરાજય સરિાર દ્ારા િોરોના વાયરસ સામ ેઅગમર્ે્ ીના 
ભાગરૂપે ્ેમજ ્ેની સારવાર માટે લીધેલાં પગલાઓથી સંપૂણ્ષ 
સં્ોર વયક્ત િયગો હ્ો.

ડૉ. રતવએ જણાવયુ ંિે, સમગ્ર 
તવવિમાં આજે ૩૨૪૧ િેસો 
િોરોના વાયરસના નોંધાયા છે 
જે સાથે િુલ ૨૦,૬૩૦ િેસો છે 
અને ૬૪ મૃતયુ મળી અતયાર 
સુધી તવવિમાં િુલ ૪૨૬ મૃતયુ 
નોંધાયાં છે. માત્ર ર્ીનમાં જ િુલ 
૨૦,૪૭૧ િેસો નોંધાયા છે અને 
૪૨૫ મો્ થયાં છે. (્ા. ૦૬ િેરિુઆરી સુધી) ભાર્માં િુલ ત્રણ 
િેસ પોતઝકટવ નોંધાયા છે જે િેરળમાં છે.  રાજયમાં ૮ શંિાસપદ 
િેસ જણા્ા ્ ેમના સેમપલ એન.આઇ.વી. પૂના ખા્ે મોિલવામાં 
આવયા છે ્ે પૈિી પાંર્ સેમપલના કરપોટ્ષ નેગેકટવ આવયા છે.

શ્ી રતવએ ઉમેયુું હ્ંુ િે, િોરોના વાયરસની ્િેદારી માટે 
રાજય સરિાર દ્ારા પૂર્ી િાળજી લેવામાં  આવી રહી છે. 
એરપોટ્ષ ખા્ે સક્રીતનંગ ્ થા તસતવલ હોસસપટલ, અમદાવાદ ખા્ે 
આઇસોલેશન વોડ્ષની સુતવધાઓ પણ ઉપલ્ધ છે. રાજયમાં 
આજે નવા ૧૬૧ મુસાિરો મળી િુલ ૯૩૦ મુસાિરો ર્ીનથી 
પર્ િયા્ષ છે. જે પૈિી ૨૪૬ મુસાિરોએ ૧૪ કદવસનો 
ઓ્ઝવચેશન તપકરયડ પૂણ્ષ િયગો છે. આ ્મામની ્તબય્ સારી 
છે અને ્ મામનું તજલ્ા સવચેલનસ અતધિારી ્ ેમજ િોપગોરેશનના 
સવચેલનસ અતધિારી દ્ારા મોતનટકરંગ પણ િરવામાં આવી રહ્ં 
છે. સાથે સાથે સેટિોમના માધયમ દ્ારા રાજયના આરોગય 
િમગીઓને આ સંદભચે રોજબરોજ માગ્ષદશ્ષન-્ાલીમ પણ 
આપવામાં આવી રહ્ાં છે. 

સિદરગંજ હોસસપટલ, નવી કદરહીના મેકડસીન તવભાગના 

પ્રો. નવંગે િહ્ં હ્ું િે, ગુજરા્માં નોવેલ િોરોના વાયરસ સામે 
સાવર્ે્ીના ભાગરૂપે જરૂરી ્ મામ વયવસથાઓ ઉપલ્ધ િરવામાં 
આવી છે. હાલમાં આ વાયરસ સામે બી.જે.મેકડિલ િોલેજ 
અમદાવાદમા ં૩૦ બેડની વયવસથા, આઇ.સી.ય.ુ, વેસનટલટેર, જરૂરી 
માસિની સુતવધાની સાથે ૨૪ િલાિ ્ાલીમી ્બીબી સટાિ  
િાય્ષર્ છે.

તવવિમાં િોરોના વાયરસના મહત્તમ ૯૯ ટિા િેસ માત્ર 
ર્ાઇનામાં છે, ્ ેમાં પણ સૌથી વધુ ૯૧ ટિા િેસ ર્ાઇનાના વુહાન 
તવસ્ારમાં છે. આ વાયરસમાં મૃતયુનો દર અતયાર સુધીમાં માત્ર 
૨ ટિા નોંધાયો છે એટલે િે દર ૧૦૦ દદગીઓએ માત્ર બે દદગીનાં 
મૃતય ુથયા ંછે. ભાર્મા ંમાત્ર ૩ દદગી હાલ િેરળમા ંતનરીક્ષણ હેઠળ 
રાખવામાં આવયા છે.  

ભાર્માં ખાસ િરીને ર્ાઇના, તસંગાપોર અને હોંગિોંગમાંથી 
આવ્ા નાગકરિોનું એરપોટ્ષ 
ઉપર સક્રીતનગં િરવામા ંઆવ ેછે. 
આ દરતમયાન શરદી, ખાંસી, 
્ાવ જેવાં લક્ષણો જોવા મળે ્ો 
્ેને ૧૪ કદવસ સુધી તનરીક્ષણ 
હ ેઠળ રાખવામાં  આવે છ ે. 
ભાર્માં આ રોગ સામે િાળજી 
લે વ ા ન ી  જ રૂ ર  છ ે પ ણ 

ગભરાવવાની જરૂર નથી. શરદી, ખાંસી, ્ાવ જેવાં લક્ષણો 
ધરાવ્ા લોિોએ ભીડભાડવાળી જગયાએ જવાનું ટાળવું જોઇએ 
્ેમ શ્ી નવંગે ઉમેયુું હ્ું.  

િેનદ્રની ્બીબી ટીમના ડૉ. મતનરાબહેન જૈને િહ્ં હ્ું િે, 
ગુજરા્માં િોરોના વાયરસના િેસમાં ્ેનો ટેસટ િરી શિે ્ેવી 
વયવસથા બી.જે.મેકડિલ િોલેજ અમદાવાદમાં ઉપલ્ધ િરાવવામાં 
આવશે. આથી આ વાયરસના સેમપલ ભતવષયમાં ્પાસ માટે 
એન.આઇ.વી. પૂના ખા્ે મોિલવાની આવશયિ્ા રહેશે નહીં. 
એન.આઇ.વી. પૂના દ્ારા આ પ્રિારના વાયરસની ્ પાસ થઇ શિે 
્ ેમાટેની જરૂરી િીટ પણ ગજુરા્મા ંઉપલ્ધ િરાવવામા ંઆવશ.ે 

ટીમના ડૉ.તવનયભાઇ ગગચે જણાવયું હ્ું િે, િેનદ્ર સરિાર દ્ારા 
ગજુરા્ સતહ્ ૧૪ આં્ રરા્રિીય એરપોટ્ષ ઉપર તવદેશથી આવ્ા 
મુસાિરોની વાયરસ અંગેની ્પાસ થઇ શિે ્ે હે્ુથી ્બીબી 
ટીમ તનરીક્ષણ માટે મોિલવામાં આવી છે. અમદાવાદ એરપોટ્ષ 
ઉપર ગજુરા્ સરિારે સક્રીતનગંની પરૂ્ી સતુવધા ઉપલ્ધ િરાવીને 
તવદેશમાંથી આવ્ા મુસાિરો માટે જરૂર જણાય ્ો ૨૪ િલાિ 
એમ્યુલનસની સુતવધા પણ િરી છે. •

સંભરાળ
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સિ્ટસમરાજન ેઆિરરી લે્ ુ ંજનવહ્રા્ય કેનદ્રી્ય બજે્  ઃ મખુ્ય મતં્રીશ્રી  

અંદાજપત્ર પરથી દેશ – દુતનયાના 
તવિાસની ગત્નો અંદાજ લાગાવી શિાય 
છે. ્ ાજે્રમાં મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ 
રૂપાણીએ વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ 
મોદીના નેતૃતવની સરિારના નાણા મંત્રી 
શ્ીમ્ી તનમ્ષલા સી્ારમણે રજૂ િરેલા 
બજેટને જન-જનનું, હરેિ વગ્ષ, હરેિ 
સમાજને આવરી લે્ું જનતહ્ાય બજેટ 
ગણાવયું હ્ું. 

મુ ખય  મંત્ર ીશ્ ીએ આ બજે ટને 
આવિાર્ા ંિહ્ ંિે, ગજુરા્ન ેઆ બજેટમાં 
જાહેર થયેલી નવી યોજનાઓથી ખૂબ 
લાભ મળવાનો છે. તગફટ તસટીમાં 
ઇનટરનેશનલ બુતલયન એકસરે્નજ શરૂ 
િરવાની જાહેરા્થી તવવિભરના વેપાર 
િારોબારને ગુજરા્માં નવું બળ મળશે એ 
માટે પણ શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
પ્રધાનમંત્રીશ્ીનો આભાર પ્રગટ િયગો. 

 દેશની ઐત્હાતસિ તવરાસ્ોને 
આઇિોતનિ કર-ડેવલપ િરવા માટેની 
જાહેરા્મા ંિચછના ધોળાવીરાનો સમાવશે 
િરીને િચછ અને આ પુરા્ત્વીય સાઇટને 
વરડ્ષ ટૂકરસટ ડેસસટનેશન બનાવવાની  
્િ મળશે. 

આ ઉપરાં્ લોથલમાં મેરીટાઇમ 
મયુતઝયમની જાહેરા્ િરીને જે નાણાં 

િાળવયા છે, ્ેનો ઉલે્ખ િર્ાં શ્ી 
તવજયભાઇ રૂપાણીએ િહ્ં િે, લોથલના 
પૌરાતણિ બંદરને અને સદીઓ પહેલાંના 
સામતુદ્રિ વપેારન ેઆ મયતુઝયમમા ંઉજાગર 
િરાશે. ્ેમણે નેશનલ તગ્રડનો ૨૭ હજાર 
કિલોમીટરનો વયાપ વધારવાની બજેટમાં 
થયલેી જાહેરા્ સદંભ્ષમા ંિહ્ ંિે, ગજુરા્ન ે
આનો મોટો લાભ થશે. અતયારે ગુજરા્ 
દેશમાં આવી તગ્રડના વયાપમાં લીડ લઇ 
રહ્ં છે હવે, ગુજરા્ની ગેસ િંપનીઓને 
નેશનલ તગ્રડનો લાભ મળશે. 

 મુબંઇ-અમદાવાદ બલુટે ટ્ને પ્રોજકેટને 
ગત્થી આગળ વધારવા માટે બજેટમાં 
અપાયલેા તવશેર ઝોિ માટે પ્રધાનમતં્રીશ્ીનો 
આભાર વયક્ત િર્ાં એમ પણ િહ્ં છે િે, 
આ બજેટમાં નાના અને મધયમ વગ્ષના 
નાગકરિોને પાંર્થી પંદર લાખ સુધીની 
આવિ પરના િરમા ંજ ેછટૂછાટ આપવામાં 
આવી છે ્ેનાથી લોિોના પૈસાની બર્્ 
થશે અને પરર્ેઝ પાવર વધારવામાં ્ે 
ઉપયોગી બનશે.

અગાઉ િોપગોરેટ ટેકસમાં સરિારે 
ઘટાડો િયગો છે અને હવે વયતક્તગ્ 
િરદા્ાને પણ રાહ્ આપીને િોપગોરેટ 
સેકટર અને વયતક્તગ્ િરદા્ા બંને માટે 
પસૈાની બર્્ થઇ શિે અન ેઇિોનોમી બમૂ 

થઇ શિે ્ેવી વયવસથા તવિસાવવામાં 
આવી છે. 

ખેડૂ્ોને પણ આ બજેટમાં તવશેર 
િોકસ િરવામાં આવયા 
છે. ખડેૂ્ ો ઇનટરનશેનલ 
િક્ષાએ પો્ાના માલની 
ખપ્ િરાવી શિ ે, 
ઉપરાં્  વરેહાઉસ અને 
સોલારપંપથી માંડીને 
ખેડૂ્લક્ષી સુતવધાઓ 

દ્ારા પો્ાની આવિ બમણી િરી શિે ્ વેો 
લકયાંિ પણ આ બજેટમાં છે. ‘‘આ 
બજેટમાં પાંર્ તટ્તલયન ડોલર ઇિોનોમી 
ભાર્ બન ે્  ેમાટેનુ ંકરિલેકશન થયુ ંછે.’’ 
્ે મ  શ્ ી  ત વજયભ ાઇ  રૂપ ાણ ીએ  
જણાવયું હ્ું. 

મુખય મંત્રીશ્ીએ આ બજેટ અં્ગ્ષ્ 
સોતશયલ સકેટરમા ંજ ેરી્ે િોકસ િરવામાં 
આવયુ ંછે, ્ નેા પકરણામે તશક્ષણ, આરોગય, 
ખે્ી, ઇકરગેશનનો વયાપ વધશે ્ેમ 
જણાવયંુ છ.ે એટલું જ નહીં વનવાસી, 
પીકડ્ શોતર્, ગરીબ, ગ્રામીણ હરેિ 
વયતક્તનો તવર્ાર િરીને ઘડાયેલું બજેટ છે.  

્ેમણે પશુધન, દૂધ ઉતપાદન બમણું, 
કિશરીઝ દ્ારા ્ રય ુઇિોનોમીન ેપ્રોતસાહન 
્થા ઇસનટગ્રેટેડ િાતમુંગ બધાના સવ્ષગ્રાહી 
તવિાસનું આ બજેટ છે ્ેવો મ્ વયક્ત 
િયગો છે. 

શ્ ી  ત વ જ ય ભ ા ઇ  રૂ પ ા ણ ી એ 
ઇનફ્રાસટ્િર્ર ડેવલપમેનટ માટે, ઓ.
બી.સી. માટે, પયા્ષવરણ જાળવણી માટે 
્થા નવા એરપોટ્ષ, કડતજટલ િનેસકટવીટી, 
ઇનડસસટ્યલ પ્રમોશન અને તજલ્ાને 
એકસપોટ્ષર બનાવવા ્ ેમજ સવચછ ભાર્ 
અતભયાનને વેગ આપનારં સવ્ષગ્રાહી 
લોિોપયોગી અને જન-જનનું બજેટ 
આપવા માટે ગુજરા્ની જન્ા જનાદેશ 
વ્ી વડાપ્રધાનશ્ી અને નાણા મંત્રીશ્ીનો 
આભાર વયક્ત િયગો હ્ો. •

પ્રવ્ભરાિ
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સિસ્થ ગુજરરા્, સમ્થ્ટ ગુજરરા્નરા મંત્ને ચરર્રા્થ્ટ કર્ું 

પોષણ અવભ્યરાન

આતથ્ષિ અન ેભૌત્િ તવિાસની દૃસષએ ગુજરા્ સમગ્ર દેશમાં 
નંબર વન છે. આવી જ રી્ે માનવતવિાસમાં પણ ગુજરા્ 
ભાર્માં નંબર વન રાજય બને ્ેવી નેમ સાથે ્ેમજ વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ આપેલા ‘સહી પોરણ, દેશ રોશન’ સૂત્રને 
ર્કર્ાથ્ષ િરી રાજયને િુપોરણમુક્ત બનાવવાના તનધા્ષરની રાહે 
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ બે વર્ષ ર્ાલનારા ગુજરા્ 
પોરણ અતભયાન ૨૦૨૦-૨૨નો પ્રારંભ િરાવયો. મુખય મતં્રીશ્ીએ 
વીકડયો િોનિરનસના માધયમથી રાજયભરના તજલ્ા-મહાનગર 
અને નગરોના પદાતધિારીઓ, અતધિારીઓ અને આંગણવાડી 
િાય્ષિરોને પ્રેરણાદાયી માગ્ષદશ્ષન પૂરં પાડી આગામી પ્રજાસત્તાિ 
પવ્ષ ્ ા. ર૬ જાનયઆુરી-૨૦૨૧ સધુીમાં રાજયની આંગણવાડીઓમાં 

એિ પણ બાળિ િુપોતર્ ન હોય ્ેવી 
પ્ર ત્બદ્ધ્ા  સાથે  પ ોરણ અતભયાનને 
જનઆંદોલન બનાવવાનું આહ્ાન િયુ્ષ હ્ું. 

આ હે્ુસર શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
રાજયની પ૩ હજારથી વધુ આંગણવાડીઓમાં 
૩પ.પર લાખ બાળિો પૈિીનાં અત્ નબળાં 
અરપપોતર્ બાળિોની જવાબદારી સમાજ 
પાલિવાલી બની ઉપાડે ્ેવું પ્રેરિ સૂર્ન િયુું 
હ્ું. પોરણ અતભયાનના ભાગરૂપે રાજયના 
તજલ્ાઓ, મહાનગરો અને  નગરોમાં 

‘સુપોરણયુિ્ ગુજરા્’ના સંિરપ સાથે ૧૩૦ર િાય્ષક્રમો યોજાયા 
હ્ા. જમેા ંતવતવધ તજલ્ાઓમા ંરાજયના મતં્રીશ્ીઓએ ઉપસસથ્ 
રહી પોરણ અતભયાનનો પ્રારંભ િરાવયો હ્ો અને આ ઝુંબેશને 
જનઅતભયાનમાં પલટવા લોિોને હાિલ િરી હ્ી. 

રાજય મંત્રીમંડળના મંત્રીશ્ીઓ, મતહલા-બાળ િરયાણ 
રાજયમંત્રી શ્ીમ્ી તવભાવરીબહેન દવે ્થા બોડ્ષ-તનગમોના 
પદાતધિારીઓ, વકરષ્ સતર્વો-વકરષ્ પોલીસ અતધિારીઓ આ 
બેઠિમાં ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. મતહલા બાળતવિાસ સતર્વ  
શ્ી મતનરા ર્ંદ્રાએ સૌનો આભાર વયિ્ િયગો હ્ો. બાયસેગના 
માધયમથી તજલ્ા–્ાલુિા-નગરોના પદાતધિારીઓ - 
અતધિારીઓએ મુખયમંત્રીશ્ીનો આ પ્રેરણા સંદેશ ઝીરયો હ્ો.

પોષણ
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રરાજ્યભરમરાં ્યોજા્યેલરા પોષણ અવભ્યરાનનરી આછેરરી ઝલક
પ્રત્યેક બાળની સંભાળ રાજ્ સરકાર લઈ રહી છે તયેની પ્રતીતત પોષણ અતભ્ાન થકી થઈ. સશક્ત ગુજરાત 

ભણી આગયેકદમ કરતું પોષણ અતભ્ાન દરેક તજલ્ામાં ્ોજા્ું. જયેની ઝાંખી અત્યે પ્રસતુત છે.

િડોદરરા

તવભાનસભાના અધયક્ષ શ્ી રાજેનદ્રભાઇ તત્રવેદીએ પોરણ 
અતભયાનના િાય્ષક્રમમાં ભૂલિાઓને અન્ન પ્રાશન િરાવયું હ્ું. 
વડોદરામાં તવધાનસભા અધયક્ષશ્ીએ જયારે માસુમ અશ્ષને મીઠું 
પ્રવાહી ર્ટાડું તયારે એણે ખૂબ સવાદ સાથે એનો આનંદ માણયો, 
પરં્ુ આ દરતમયાન ્ેના મોઢામાંથી પ્રવાહી ર્હેરા ઉપર પડ્ાં 
શ્ી રાજેનદ્રભાઇ એ સ્ેહાળ િાળજી લઈને એ માસુમનો ર્હેરો 
લૂછયો હ્ો. એમણે રડ્ા બાળિને મા્ા પાસેથી ્ેડી લઈને 
એની પીઠ પર પ્રેમાળ હાથ િેરવી, પીઠ થપથપાવી એને શા્ા 
આપી તયારે બાળિની મા્ા સતહ્ સહ ુમાટે આ ઘડીઓ યાદગાર 
બની ગઈ હ્ી. 

મહેસરાણરા

ગજુરા્ પોરણ અતભયાન અં્ ગ્્ષ  મહેસાણાના િડી ્ ાલિુાના 
િુંડાળ ગામે નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીત્નભાઇ પટેલે જણાવયું 
હ્ું િે, રાજયમાં લાભાથગીઓ માટે ૧૬ હજાર મેતટ્િ ટન ટેિ હોમ 
રેશન અં્ગ્ષ્ લાભ અપાઇ રહ્ો છે. ટેિ હોમ રેશનમાં િેલેરી, 
પ્રોટીન ઉપરાં્ આઠ તવતવધ પ્રિારના સુકમ પોરિ ્ત્વોનો લાભ 
લાભાથગીઓને આપવામાં આવયો. િાય્ષક્રમ દરતમયાન બીજું તપયર 
ઘર અન ેગજુરા્ પોરણ અતભયાન કિરમનુ ંતનદશ્ષન સતહ્ નાયબ 
મુખયમંત્રીશ્ીની ઉપસસથત્માં અન્નપ્રાશન તવતધ ્થા ટીએર્આર 
તવ્રણ િરવામાં આવયું હ્ું.

સુર્
સરુ્ના અલથાણમાં આયોતજ્ ‘પોરણ અતભયાન િાય્ષક્રમ’માં 

િૃતર મતં્રી શ્ી આર. સી. િળદએુ િહ્ ંહ્ંુ િે, આગંણવાડીમા ંભણ્ાં 
નાનિડા ંભલૂિાઓન ેસવસથ બનાવી ્મેન ેહસ્ંુ- રમ્ંુ બાળપણ 
અન ેસુદૃઢ યવુાવસથાની ભટે આપીશુ ં્ો નવી પઢેીન ેઆ આપણી 
સાર્ી ભટે ગણાશે. આ ઉપરાં્  
સુર્ના માંડવી ્ાલુિાના 
અરેઠ અન ેઘટંોલી ગામ ેમતહલા 
અન ેબાળ તવિાસ, આકદજાત્ 
મતં્રી શ્ી ગણપ્તસંહ વસાવાએ 
જણાવયુ ંહ્ંુ િે, મતહલા અને 
બાળિો માટે બજટેમા ં રૂતપયા 
ત્રણ હજાર િરોડનું બજેટ 

િાળવયુ ંછે તયારે સરુ્ તજલ્ામા ંઆવેલી ૧૭૩૩ આગંણવાડીઓમાં 
આવ્ાં બાળિોના સવાુંગી તવિાસ થાય ્  ેમાટે ગામના અગ્રણીઓ 
સમયા્રે મલુાિા્ લઈ એિ પણ બાળિ િુપોતર્ ન રહે ્  ેમાટેની 
િાળજી લવેાની તહમાય્ મંત્રીશ્ીએ િરી હ્ી.
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અમદરાિરાદ

અમદાવાદ તજલ્ાના સાણંદ ્ાલુિાના ર્ાંગોદરમાં મહેસૂલ 
મંત્રી શ્ી િૌતશિભાઇ પટેલે પોરણ અતભયાનનો આરંભ િરાવયો 
હ્ો. આ સાથે ્ેમણે ગામડાઓમાં અને આગણવાડીમાંથી 
િુપોતર્ બાળિને દત્તિ લેવા સાથે સરિારની પાલિ યોજના 
ઘરે-ઘરે અને ગામડે-ગામડે પહોંર્ાડવાનું જણાવી આ િાય્ષક્રમ 
થિી જ આપણ ેસૌ ગજુરા્ પોરણ અતભયાનન ેસાથ્ષિ િરી શિીશું 
્ેવી નેમ વયક્ત િરી હ્ી.

બો્રાદ

બોટાદ તજલ્ાના પાતળયાદ અને જાળીલામાં આંગણવાડીમાં 
બાળિોને પોરણક્ષમ આહારની સાથે ્ેમની ્ંદુરસ્ી જળવાય ્ે 
માટે રાજય સરિારના પોરણ અતભયાનના િાયગોનો ઉલ્ેખ ઊજા્ષ 
મંત્રી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે િયગો હ્ો. બાળિોના સવાસ્થયની 
જવાબદારી આંગણવાડીની બહેનોની સાથ ેબાળિના ંમા્ા-તપ્ાને 
પણ તનભાવવા અનુરોધ િયગો હ્ો.

પરા્ણ
પાટણના હારીજ ્ાલુિાના જૂના માંિા અને પીપલાણા ખા્ે 

શ્મ અને રોજગાર મંત્રી શ્ી કદલીપિુમાર ઠાિોરે જણાવયું હ્ું િે, 

આંગણવાડી િાય્ષિરો દ્ારા મોબાઈલ એસપલિેશન મારિ્ે નાનાં 
બાળિો, કિશોરીઓ, સગભા્ષ મતહલાઓ ્થા ધાત્રી મા્ાઓના 
આરોગય અને પોરણ અંગેની તવગ્ો પૂરી પાડવામાં આવે છે. 
આ પ્રસંગે ્ેમણે ૧૧૯ જેટલા િુપોતર્ બાળિોની જવાબદારી 
સવીિારનાર પાલિવાલીઓને અતભનંદન આપયાં હ્ાં.

્રાપરી

વયારાના ર્ાંપાવાડીની સામાતજિ નયાય અને અતધિાકર્ા 
મતં્રી શ્ી ઈવિરભાઈ પરમારે મુલાિા્ લીધી હ્ી. આગંણવાડીની 
સવેાઓમા ંગજુરા્ દેશભરમા ંમોખરે છે અન ેપોરણ અતભયાનની 
લકયતસતદ્ધ માટે પોરણ તત્રવેણીની ભૂતમિા ખૂબ જ તનણા્ષયિ  
બની રહેશે. 

જૂનરાગઢ

જનૂાગઢ તજલ્ાના ંર્ીરોડા ગામ ેપોરણ અતભયાનમા ંપ્રવાસન 
મંત્રી શ્ી જવાહરભાઇ ર્ાવડાએ િહ્ં હ્ું િે, સરિાર સંર્ાતલ્ 
આગંણવાડીની બહેનો, બાળિો, સગભા્ષ મા્ાઓ અન ેકિશોરીઓ 
માટે ઉમદા સેવા આપે છે. આપણે આપણાં બાળિો અને િુટુંબના 
્મામ સભયોને પોરિ આહારની આદ્ પાડશું, તયારે પોરણ 
અતભયાન સિળ બનશે.

ગરાંધરીનગર
સરિારની શતક્ત સીતમ્ હોય છે, પ્રજાની શતક્ત અમાપ છે. 

પ્રજા પો્ાની શતક્ત આવનારી પેઢી માટે ખર્ચે ્ો દેશના સુવણ્ષ 
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ભતવષયનું તનમા્ષણ િરી શિાશે, ગુજરા્ની ઓળખ સમાટ્ષ તવલેજ 
િે સમાટ્ષ સિૂલ નતહ, પણ સમાટ્ષ બાળિ અને સવસથ બાળિ એ 
ગુજરા્ની ઓળખ બને ્ેવો દૃઢ તનધા્ષર રાજય સરિારે િયગો છે 
્વેુ ંલીંબકડયા ગામ ખા્થેી ગાંધીનગર તજલ્ામાં ગુજરા્ પોરણ 
અતભયાનનો આરંભ િરાવ્ાં ગૃહ રાજય મંત્રી શ્ી પ્રદીપતસંહ 
જાડેજાએ જણાવયું હ્ું.

દરાહોદ

રાજયિક્ષાના ગ્રામ તવિાસ મંત્રી શ્ી બર્ુભાઇ ખાબડ દાહોદ 
તજલ્ામાં જાલ્ અને વાસીયા ડુંગરી ગામે પોરણ અતભયાનમાં 
સહભાગી થયા હ્ા. આંગણવાડીના િુપોતર્ બાળિને પો્ાનું 
બાળિ સમજી દરિાર િરવાની લોિોને અપીલ િર્ા ્ મેણે જણાવયુ ં
હ્ું િે, પોરણ અતભયાન એ આખા દેશમાં ગુજરા્ સરિાર દ્ારા 
િરવામાં આવેલી અનોખી પહેલ છે. આ પહેલમાં સમાજ પણ 
પો્ાનું યોગય યોગદાન આપે ્ે ઇચછનીય છે.

પંચમહરાલ
પંર્મહાલના ્રખંડા અને િંજરીમાં િૃતર, પંર્ાય્ અને 

પયા્ષવરણ (સવ્ંત્ર હવાલો) રાજય મંત્રી શ્ી જયદ્રથતસંહ પરમારે 

જણાવયું હ્ું િે, એિ સવસથ સમાજ અને રા્રિના તનમા્ષણ માટે 
્ંદુરસ્ બાળિ પ્રથમ શર્ છે અને ્ંદુરસ્ બાળિ માટે મા્ાનું 
્ંદુરસ્ હોવું અતનવાય્ષ છે, ્ેથી રાજયનાં બાળિો, સગભા્ષ અને 
ધાત્રી મા્ાઓ અને કિશોરીઓમાંથી િુપોરણની સસથત્ નાબૂદ 
િરવા માટે સરિારે જનભાગીદારીથી આ અતભયાન શરૂ િયુું છે. 

ભરૂચ

ભરૂર્ તજલ્ાના આમોદ અને અંદાડા ખા્ે પોરણ 
અતભયાનમાં ઉપસસથ્ રહેલા સહિાર રાજય મંત્રી શ્ી ઈવિરતસંહ 
પટેલે આ અતભયાનનો હે્ુ સપષ િર્ાં જણાવયું હ્ું િે, રાજય 
સરિારનું લકય બાળિો, કિશોરીઓ, મા્ાઓના પોરણ સ્રમાં 
વધારો િરવાનો છે. પોરણ અતભયાન સારી રી્ ેઆગળ ધપાવવા 
પોરણ તત્રવેણી, આંગણવાડી વિ્કર, આશાવિ્કર અને એ.એન.
એમ.ની મતહલાઓની તત્રવેણીથી આ અતભયાનને સિળ્ા 
અપાવવાની છે. આંગણવાડીના અત્ નબળા અરપપોતર્ 
બાળિના પાલિવાલી બની ્ેના આરોગય, પોરણની તર્ં્ા િરવા 
ઉપસસથ્ સૌને ્ેમણે અનુરોધ િયગો હ્ો.

કચછ

િચછના અંજાર ્ ાલુિાના મેઘપર(બો) ખા્ે સામાતજિ અને 
શૈક્ષતણિ પછા્ વગગોનું િરયાણ રાજય મંત્રી શ્ી વાસણભાઇ 
આતહરે બાળસવાસ્થયની વા્ િર્ાં િહ્ં હ્ંુ િે, બાળિના 
મગજના તવિાસ માટે પ્રથમ ૧૦૦૦ કદવસ ખૂબ મહત્વના છે. 

પોષણ

økwshkík ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦17



સગભા્ષ મતહલાઓને આયન્ષ અને િોતલિ ગોળી અને બાળિને 
િૃતમનાશિ દવા અપાય છે, ્ ેને રાખી નહીં મૂિ્ાં ્ ેઓ ઉપયોગ 
િરવો જોઇએ. િાય્ષક્રમમાં પાલિદા્ા દ્ારા અંજાર શહેરી અને 
ગ્રામય તવસ્ારમાં ૨૧૫ અત્ ઓછા વજનવાળાં બાળિો દત્તિ 
લેવાયાં હ્ાં. 

ભરાિનગર

મતહલા અને બાળ િરયાણ રાજય મંત્રી શ્ી તવભાવરીબહેન 
દવેએ ભાવનગરના મહુવા ્ાલુિાના બગદાણા અને મોટી 
જાગધાર ગામે અને તશહોર ્ાલુિાના સોનગઢ ્થા સણોસરા 
ગામે પોરણ અતભયાનના િાય્ષક્રમાં હાજરી આપી હ્ી. ્ેમણે 
જણાવયંુ હ્ું િે, પોતર્ બાળિ જા્ે તવિાસ િરી ્મામ 
પકરસસથત્ઓનો સામનો િરવા સક્ષમ બને છે અને ્ેના થિી 
સક્ષમ સમાજનું તનમા્ષણ થાય છે. જનભાગીદારી દ્ારા બાળિોના 
પોરણ સ્રમાં સુધારો લાવવા ભાવનગર તજલ્ામાં શહેરી 
તવસ્ારમાં ૩૦૦ ્ેમજ ગ્રામીણ તવસ્ારમાં ૧૧૦૮ એમ િુલ 
૧૪૦૮ પાલિવાલીએ િુપોતર્ બાળિોને દત્તિ લેવાની ્ૈયારી 
દશા્ષવી હ્ી. 

િલસરાડ
વલસાડ તજલ્ાના િપરાડા ્ ાલુિામાં પોરણ અતભયાનન ેવન 

અને આકદજાત્ તવિાસ રાજય મંત્રી શ્ી રમણલાલ પાટિરે શરૂ 

િરાવયુ ંહ્ુ.ં આ પ્રસગં ે્ મેણ ેવલસાડ તજલ્ામા ં૨૩૨૯ બાળિોને 
એિ વર્ષમાં િુપોરણમાંથી બહાર લાવવા માટેનું સુર્ાર આયોજન 
હાથ ધરી સો ટિા સિળ્ા હાંસલ થાય ્ેવા પ્રયાસો હાથ ધરવા 
અનુરોધ િયગો હ્ો. 

નિસરારરી

નવસારી તજલ્ાના ર્ીખલીના વાંઝણા અને િૂિેરી ગામે 
આરોગય અન ેપકરવાર િરયાણ, ્ બીબી તશક્ષણ તવભાગના રાજય 
મંત્રી શ્ી કિશોરભાઇ િાનાણીએ ગુજરા્ને સુપોતર્ બનાવવાની 
અપીલ િરી હ્ી. ્ મેણ ેજણાવયુ ંહ્ુ ંિે, ્ દંરુસ્ સમાજનુ ંતનમા્ષણ 
િરવા સાથે િોઇપણ બાળિ િુપોતર્ જનમે નતહ ્ે માટે 
લોિભાગીદારીથી પ્રયાસો િરવા જોઇએ.

દેિભૂવમ દ્રારકરા

દેવભતૂમ દ્ારિાના ખભંાતળયા ્ાલિુાના વડત્રા ગામ ેઅન્ન અને 
નાગકરિ પુરવઠા રાજય મતં્રી શ્ી ધમચેનદ્રતસહં જાડજેાએ પોરણ 
અતભયાન અં્ ગ્્ષ  આગંણવાડીના રસોડાની મલુાિા્ લઇ ્નેી 
સવચછ્ા અન ેપૌસષિ આહારની ગણુવત્તાની પણ ર્િાસણી િરી હ્ી 
અન ેઆગંણવાડીમા ંઆપવામાં આવ્ા નાસ્ાની આગંણવાડીની 
િાય્ષિર, ્ડેાગર બહેનો પાસથેી માતહ્ી મળેવી હ્ી. ભાણવડ 
્ાલિુાના ગુદંા ગામ ેમતં્રી શ્ી અન ેમહાનુભાવોના હસ્ ેબાળિોને 
અન્નપ્રાશન તવતધનો પ્રારંભ િરવામા ંઆવયો હ્ો. •

પોષણ
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સૌનરા આરોગ્યનરી લે સંભરાળ, ્ંદુરસ્ રહે પ્રત્યેક બરાળ... 

શરાળરા આરોગ્ય ્પરાસણરી
" નરીરિ રરાિલ

“મમમી મને િઈં નહીં થાય ને... મને 
કયાં લઇ જાય છે... મને ્ો િઇં નથી 
થયું. ્ો પછી મને આ ડોકટરિાિા િેમ 
વારેવારે ્પાસે છે...” િૂમળા િૂલ જેવી 
એિ દીિરીના અરં્તબ્ સવાલોએ 
વા્ાવરણ ભારેખમ બનાવી દીધું. આ 
બાળિી એટલે “ખુશી” િે જે શાળામાં 
એિદમ શાં્ બેસી અનય બાળિોની 
ધીંગામસ્ી જોયા િર્ી િારણ િ ે ્ે 
ઝડપથી હાંિી જ્ી ્ેના હૃદયના 
ધબિારા વધી જ્ાં. આવા સમયે એિ 
કદવસ શાળામાં બાળિોની આરોગય 
્પાસ િરવા આવેલી ્બીબોની ટીમ 
દ્ારા ખુશીનું પણ ર્ેિઅપ થયંુ. ખુશીને 
હૃદયરોગ હ્ો. હવે, સુપર સપેશયાતલટી 
સારવાર મળયાં બાદ ખુશી અને ્ેના 
મા્ા-તપ્ાના ર્હેરા ઉપર વાસ્વમાં 
“ખુશી”ની લહેર જોવા મળી રહી છે. 

બાળિોનંુ આરોગય સુધયા્ષના આવા 
અનેિ વાસ્તવિ કિસસાઓ ગુજરા્ 
સરિારના શાળા આરોગય ્પાસણી 
િાય્ષક્રમને આભારી છે. આવી િેટલીય 
“ખુશી”ના મહામૂલા જીવનને બર્ાવવા 
્ેમજ ભાર્નું ભાતવ ્ંદુરસ્ અને 
તનર ામય રહ ે ્ે  મ ાટ ે ્ તિ ા તલન 
મુખયમંત્રીશ્ી અને વ્્ષમાન વડાપ્રધાન 
શ્ી નર ેનદ્રભાઇ મોદી દ્ારા શાળા 
આરોગય િાય્ષક્રમ શરૂ િરાયો તયારથી 
આ પરંપરાને અનુસરી વ્્ષમાન મુખય 
મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ પણ દર 
વરચે શાળા આરોગય િાય્ષક્રમ ર્ાલુ રાખયો 
છે. અતયાર સુધીમાં લાખો બાળિોના 
જીવનને આરોગયમય િરવાનું િાય્ષ આ 
િાય્ષક્રમ થિી થયું છે અને આ આરોગયયજ્ 
હજુ પણ અતવર્ દર વરચે આયોતજ્ 
િરવામાં આવી રહ્ો છે. 

ગુજરા્ સરિાર આયોતજ્ શાળા 

આરોગયના આ સેવાયજ્માં હ્રદયરોગ, 
િેનસર, કિડની, બોન્ષમેરો ટ્ાનસપલાનટ, 
િોિલીયર ઇમપલાનટ જેવા ગંભીર રોગોથી 
પ ી ડ ા્ ા  બ ાળિ ોને  સરિ ાર  દ્ ા ર ા 
સુપરસપેશયાલીસટ સારવાર આપવામાં 
આવી રહી છે. આરોગય ્પાસણી 
દરતમયાન સારવારની જરૂર પડે ્ ો સથળ 
પર પ્રાથતમિ સારવાર સતહ્ ્બીબી 
અતધિારીની સલાહ મુજબ યોગય 
સારવાર માટે કરિર િરવામાં આવે છે. 

આ વર્ષના શાળા આરોગય િાય્ષક્રમની 
શરૂઆ્ ્ા.૨૫ નવેમબર ૨૦૧૯થી 
િરવામાં આવી હ્ી. જે ૧૫ િેરિુઆરી 
૨૦૨૦ સુધી લંબાવવામાં આવયો. આ 
િાય્ષક્રમ દરતમયાન નવજા્ શીશુથી 
માંડીને આંગણવાડીના ૬ વર્ષના બાળિો, 
ખાનગી અને સરિારી શાળાઓમાં 
અભયાસ િર્ાં ધો.૧થી ૧રનાં ્મામ 
તવદ્યાથગીઓ,૧૮ વર્ષ સુધીના શાળાએ ન 
જ્ાં બાળિો, આશ્મશાળા, મદરેસા, 
તર્રડ્રન હોમના બાળિોને “4D” પ્રમાણે 
આરોગય ્ પાસ અને આરોગયપ્રદ ટેવોનું 

િરી આરોગયમય ગુજરા્ના તનમા્ષણ 
માટે સવસથ બાળિના ધયેય સાથે શરૂ 
િરાયેલા આ િાય્ષક્રમમાં દોઢ િરોડથી 
વધારે બાળિોને આવરી લેવામાં આવયાં.

આ ઝુંબેશ દરતમયાન ્ા .૬ઠ્ી 
િેરિુઆરી સુધીમાં િુલ ૧,૫૧,૧૦,૮૫૫ 
બાળિોની આરોગય ્પાસ િરવામાં 
આવી છ.ે જેમાંથી ૨૭,૪૩,૧૯૦ 
બાળિોને સથળ પર સારવાર આપવામાં 
આવી છે. જયારે ૨,૩૮,૫૪૮ બાળિોને 
સંદભ ્ષ  સેવા આપવામાં  આવી છ ે. 
્દ્દઉપરાં્ ૫૦,૬૫૧ બાળિોને બાળરોગ 
તનષણાં્ દ્ારા, ૬૪,૦૩૬ બાળિોને 
આંખના તનષણાં્ દ્ારા, ૬૮,૭૮૨ 
બાળિોને  દ ાં્ના તનષણાં્ દ્ાર ા , 
૨૫,૨૩૭ બાળિોને ર્ામડીના તનષણાં્ 
દ્ારા, ૧૭,૪૨૧ બાળિોને બાળરોગ 
તનષણાં્ દ્ારા, ૧૨,૮૬૬ બાળિોને અનય 
તનષણાં્ો દ્ારા સારવાર આપવામાં આવી 
છે. આ ઉપરાં્ ૫,૬૪૭ બાળિોને હ્રદય, 
૧,૮૪૯ બાળિોને િીડની અને ૧૪૪૫ 
બ ાળિ ોને  િ ેનસર  જે વ ા  ર ોગ ોન ી 

આરોગ્ય
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સુપરસપેશયાલીટી સારવાર આપવામાં 
આવી છે. આ ઉપરાં્ ૮ બાળિોને કિડની 
પ્રતયારોપણ, ૧૩૨ બાળિોને િોિલીયર 
ઇમપલાનટ, ૫૭૮ બાળિોને ક્ેફટ લીપ/
પેલેટ અને ૫૪૧ બાળિોને ક્બિુટની 
સારવાર આપવામાં આવી છે. 

આ અતભયાન અં્ગ્ષ્ રાજયના 
બાળિોની આરોગય ્પાસ ઉપરાં્ 
સથળ ઉપર સારવાર, જરૂર જણાયે 
તસતવલ હોસસપટલ િે સામૂતહિ આરોગય 
િ ેનદ્રમાં  તવતવધ રોગોના તનષણાં્ 
ડોિટરોની સંદભ્ષ આરોગય સેવા, ર્શમા 
તવ્રણથી માંડીને ્ંદુરસ્ી માટ ેનું 
જરૂરી એવું  આરોગય તશક્ષણ પણ 
બાળિોને આપવામાં આવયું. નોંધપાત્ર 
વા્ એ છે િે, બાળિોને હ્રદય, કિડની 
અને િેનસર જેવી ગંભીર તબમારીમાં 
ઝડપી સારવાર મળી રહે ્ ે માટે “સુપર 
સપે શયાલીટી”સારવાર તવના મૂ રય ે
આપવામાં આવે છે. શાળા આરોગય 
િ ા ય ્ષ ક્ર મ મ ાં  બ ા ળ િ ો ને  “ સુ પ ર 
સપેશયાલીટી” સારવાર ઝડપથી મળી 
શિ ે ્ે માટ ે તજલ્ા િક્ષાએ મંજૂરી 
આપવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. 
આ શાળા આરોગય સપ્ાહ દરતમયાન 
ડોિટસ્ષ ્ેમજ પેરા મેકડિલ અને અનય 
સટાિ મળી િુલ ૪ લાખ િમ્ષયોગીઓએ 
સ્્ પો્ાની િરજ બજાવી ઉપરાં્ 
ઇ સ ન ડયન મે ક ડ િલ  એસોસ ીએશન 
સંગઠનના ્બીબો પણ આ િાય્ષક્રમમાં 
જોડાયા. રાજયના આરોગય િમગીઓને 
સેટિોમના માધયમ દ્ારા આ અતભયાન 

અંગે જરૂરી ્ાલીમ આપવામાં આવી.
વર્ષ 2020ની શરૂઆ્ પણ શાળા 

આરોગય ્પાસણી િાય્ષક્રમથી થઇ. 
બાળિોના સવાસ્થયની તર્ં્ા વાલીઓ 
ઉપરાં્ મુખયમંત્રી શ્ી તવજયભાઇ 
રૂપાણીની સંવેદનશીલ સરિાર પણ િરે 
છ ે.  બાળિોની આરોગય ્પાસણી 
સંવેદનશીલ સરિારનંુ ખૂબ જ અગતયનું 
પગલું છે. જે ભાર્ના ભાતવને સુરતક્ષ્ 
જ નહીં િરે પરં્ુ ્ેના થિી જ ભાર્ 
તવવિગુર બનવાની કદશામાં મક્કમ્ાપૂવ્ષિ 
અગ્રેસર થઇ શિશે. 

શાળા આરોગય સપ્ાહ દરતમયાન 
બાળિના પકરવારમાં આરોગયપ્રદ ટેવોનું 
તનમા્ષણ થાય અને બાળિોને સંસિતૃ્ના 
સંસિાર મળે ્ ે ઉદ્દેશથી “દાદા-દાદી અને 
વાલી મીટીંગ”યોજવામાં આવી. જેના 
દ્ારા આપણા ઉજજવળ વારસા અને 
સંસિૃત્નું જ્ાન નવી પેઢીને મળી રહે ્ે 

માટે પ્રયાસો િરાવામાં આવયાં. આવી 
મીટીંગને િારણે સંસિારોની સાથે સાથે 
આરોગય ્ થા દેશપ્રેમ અંગે પણ બાળિમાં 
જાગૃત્ લાવવાનો પ્રયાસ િરવામાં 
આવયો  છ ે.  જેને  લ ીધે  વડ ાપ્રધાન  
શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીના સવપ્ન એવા 
્ંદુરસ્ રા્રિનું તનમા્ષણ શિય બનશે.   

બ ાળિ ોન ા  આરોગય ્પાસની 
સાથેસાથે બાળિોને પોરણક્ષમ આહાર, 
સવચછ વા્ાવરણ,સલામ્ પીવાનું 
પાણી, આરોગયપ્રદ ટેવોની સાથે સાથે 
સંસિારોનું તસંર્ન થાય ્ેવા બહુતવધ 
હે્ુસર રાજય સરિારે “શાળા આરોગય 
સપ્ાહ”નો અતભગમ અપનાવી ્ેનું 
અમલ ીિરણ  િયુ ું .  આ સપ્ ાહન ી 
ઉજવણીને પકરણામે એિ આરોગયપ્રદ 
માહોલ ઉભો થયો અને ગ્રામિક્ષાએ 
િામ િર્ા આરોગય, તશક્ષણ, મતહલા 
અને બાળ તવિાસ, પંર્ાય્, પાણી 
પુ ર વ ઠ ા  સ ત હ ્ ન ા  ત વ ભ ા ગ ો ન ી 
સહભાતગ્ાને  િારણે આ િાય ્ષક્રમ 
આર ો ગયન ો  ઉ તસવ  બન ી  રહ્ ો . 
સાથેસાથે સમગ્ર વર્ષ દરતમયાન ગ્રામ 
િક્ષાએ આરોગય ક્ષેત્રે લોિ જાગૃત્ની 
પ્રણાલી શરૂ થઇ છ ે. જે  આગામી 
સમયમાં ભારે લાભિારી સાતબ્ થશે 
અને બાળિોને સવચછ્ા, આરોગયની 
ટેવ પડશે.  •

આરોગ્ય
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અમદરાિરાદરીઓ મરા્ે નિલું નજરરાણુ ં“હેપપરી સટ્રી્” 

અમદાવાદ શહેરને લીવેબલ અને 
લવેબલ બનાવવાના અતભયાનને આગળ 
ધપાવ્ાં શહ ેરમાં  એિ પછી એિ 
જનસખુાિારીનાં િાયગો િરવામાં આવી રહ્ા ં
છે. અમદાવાદ મયુતનતસપલ િોપગોરેશન 
દ્ારા ખાણી-પીણીના શોખીનો માટે જૂની 
લૉ ગાડ્ષન સટ્ીટને રૂ. ૮.૫૦ િરોડના ખર્ચે 
મોડન્ષ હાઇજેતનિ િૂડ સટ્ીટ (હેપપી સટ્ીટ) 
બનાવવામાં આવી છે. આ નવીનીિરણ 
બાદ ્ નેુ ંહેપપી સટ્ીટનુ ંનામિરણ િરવામાં 
આવયું છે. ્ાજે્રમાં આ હેપપી સટ્ીટનું 
લોિાપ્ષણ િર્ાં મખુય મતં્રી શ્ી તવજયભાઇ 
રૂપાણીએ જણાવયું હ્ું િે, અમદાવાદમાં 
હેકરટેજ અન ેતવિાસના સમનવય સાથ ેએિ 
નવું પીછું ઉમેરાયું છે. 

આ પ્રસંગે મુખય મંત્રીશ્ીએ  જણાવયું 
હ્ું િે, અમદાવાદના લોિોને સાંજના 
સમયે મનોરંજનની સાથ-ેસાથ ેએિ ખાણી-
પીણીનું એિ નવું નજરાણું પણ મળયું છે. 

આ સાથ-ેસાથે બાળિો માટે સાયિલ ટે્િની 
પણ વયવસથા િરવામાં આવી છે. 

મખુય મતં્રીશ્ીએ િહ્ ંહ્ંુ િે, આ હેપપી 
સટ્ીટમાં ખાણી-પીણીની સાથે નાગકરિોને 
સાંજના સમય ેખબૂ આનદં પ્રાપ્ થાય ્ વેો 
એિ માહોલ પણ ઊભો િરવામાં  
આવયો છે. 

અમદાવાદ મયુતનતસપલ િોપગોરેશન 
દ્ારા આધુતનિ ઇનફ્રાસટ્િર્રની સાથે 
હાઇજેતનિ િૂડ મળી રહે ્ેવી હેપપી સટ્ીટ 
ઊભી િરવામાં આવી છે, જે એિ સિળ 

પ્રયોગ છે. આ પ્રયોગન ેઆગામી સમયમાં 
અમદાવાદના તવતવધ તવસ્ારોમાં પણ 
અમલી બનાવાશે. જે અનય મહાનગરો 
માટ ે પ્રેરણારૂપ બનશે . અમદાવાદ 
મયુતનતસપલ િોપગોરેશન દ્ારા રૂ. ૮.૫૦ 
િરોડના ખર્ચે લૉ ગાડ્ષન ખા્ે ્ૈયાર 
િરાયેલા મોડન્ષ હાઇજેતનિ િડૂ સટ્ીટ 
(હેપપી સટ્ીટ)ની મુલાિા્ે આવનારા 
નાગકરિોને તવતવધ પ્રિારની હાઇજેતનિ 
ખાણી-પીણીની ર્ીજવસ્ુઓ ધરાવ્ી 
અંદાતજ્ ૩૪ જેટલી િૂડ વાન હાઇજેતનિ 
િૂડ પીરસશે.

આ પ્રસગં ેઅમદાવાદના મયેર શ્ીમ્ી 
બીજલબને પટેલ, મયતુનતસપલ િતમશનર 
શ્ી તવજય નહેરા, ડપેયટુી મયેર શ્ી કદનશે 
મિવાણા, અમદાવાદના ધારાસભયશ્ીઓ, 
સટેસનડંગ િતમટીના ર્રેમને શ્ી અમલૂભાઇ ભટ્ટ 
સતહ્ અમદાવાદ મયતુનતસપલ િોપગોરેશનના 
પદાતધિારીઓ, અતધિારીઓ ્ મેજ નાગકરિો 
ઉપસસથ્ રહ્ા ંહ્ા.ં  •

હેપપરી સટ્રી્ વિશે િધુ મરાવહ્રી...
હેપપી સટ્ીટની લાંબ્લઇ 325 મીટર ત્્લ પહયોળ્લઇ 26.5 મીટર છે. લૉ ગ્લડ્ટન 

સ્લઇડની કમપ્લઉનડ વયોલની રડઝ્લઇન હેરરટેજ ્ ીમ આધ્લરરત કરવ્લમ્લાં આવી છે. લયો 
ગ્લડ્ટનની હેપપી સટ્ીટમ્લાં પ્લરકિંગની બ્લજરુમ્લાં સ્લઈકલ ટ્ેક અને ફૂટપ્લ્ પણ તૈય્લર 
કરવ્લમ્લાં આવી છે. આ ઉપર્લાંત મરુલ્લક્લતીઓ મ્લટે નવીન અદ્તન બેઠક વયવસ્્લ 
પણ કરવ્લમ્લાં આવી છે. આ ઉપર્લાંત જય્લાં ફૂડ વ્લન ઊભી રહેશે તય્લાં એક ડ્નેજે લ્લઈન 
પણ ન્લખવ્લમ્લાં આવી છે અને આખી સટ્ીટ ફૂડને હેરરટેજ સટ્ીટનયો લરુક આપવ્લમ્લાં 
આવયયો છે.

નજરરાણું
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િડોદરરાનરા વશનોર અને િરાઘોરડ્યરાનરી જનસુખરાકરારરીમરાં િધરારો
ગુજરા્ના ગ્રામય તવસ્ારમાં રહે્ા 

લોિોને ઘરઆંગણે લાભ આપવા ્ેમજ 
તવતવધ યોજનાિીય, વહીવટી સુગમ્ા 
માટે રાજય સરિારે સરિારી િર્ેરીઓને 
અદ્ય્ન બનાવી છે. ્ ાજે્રમાં રૂ. ૬.૬૦ 
િરોડના ખર્ચે નવતનતમ્ષ્ તશનોર ્ાલુિા 
સેવા સદનનું લોિાપ્ષણ અને વાઘોકડયામાં 
રૂ.૨.૨૫ િરોડના ખર્ચે આિાર પામનાર 
અદ્ય્ન એસ.ટી.બસ સટેનડનું ખા્મુહૂ્્ષ 

િર્ાં નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીત્નભાઈ 
પટેલે જણાવયું િે, પ્રવ્્ષમાન સમયમાં 
રાજય સરિારનુ ંબજટે રૂ. ૨ લાખ ૪ હજાર 
િરોડ સુધી પહોચયું છે. ્ેમાંથી રોડ-રસ્ા, 
આરોગય, વીજળી, નમ્ષદા યોજના, 
ઓવરરિીજ  સતહ્નાં અનેિ અનેિ િાયગો 
િરવામાં આવી રહ્ાં છે. ભરૂર્ના સાંસદ 
શ્ી મનસખુભાઈ વસાવાએ વડોદરા, ભરૂર્ 
અને નમ્ષદા તજલ્ા માટે ખૂબ મહત્વના 

રૂ. ૨૫૦ ખર્ચે ઓરસંગ-માલસર તરિજને 
બનાવવાની માગને સં્ોરવા બદલ 
આભાર માનયો હ્ો. આ અવસરે નાયબ 
મુખય મંત્રી શ્ી નીત્નભાઈ પટેલ અને 
અનય મહાનુભાવોના હસ્ે તવતવધ સખી 
મંડળોને સહાયના ર્ેિ ્ેમજ િૃતર લોન, 
તવધવા સહાય, વયવદંના, ટ્કેટર સબતસડી 
સતહ્ના લાભાથગીઓને સહાયના ર્િે અને 
હુિમોનું તવ્રણ િરવામાં આવયું હ્ું. •

જાપરાનનરા કોબે વસ્રી અને અમદરાિરાદ 
િચ્ે વસસ્ર વસ્રી એગ્રીમેન્

અમદાવાદ અને જાપાનના િોબે તસટી વચ્ે તસસટર તસટી 
એગ્રીમેનટ િરવામાં આવયા. આ એગ્રીમનેટથી જાપાનની િંપનીઓ 
ગુજરા્માં રોિાણ િરવા માટે પ્રોતસાતહ્ થશે અને અમદાવાદ 
શહેરના તવિાસનાં નવાં દ્ાર ખૂલશે.

અમદાવાદ મેનેજમેનટ એસોતસએશન આયોતજ્ િાય્ષક્રમમાં 
જાપાનના િોબે તસટીના મેયર શ્ી કિઝો હીઝામોટો સતહ્ 
જાપાનીઝ વેપારી પ્રત્તનતધ મંડળને સંબોધ્ાં નાયબ મુખય મંત્રી 
શ્ી નીત્નભાઇ પટેલે િહ્ં િે, જાપાનની માળખાિીય સગવડો 
અને અમદાવાદની જરૂકરયા્ વચે્ આ એગ્રીમેનટથી એિ સે્ુ 
રર્ાશે ્ ે અમદાવાદ શહેરના સુતનયોતજ્ તવિાસ માટે ઉપયોગી 
બનશે. િોબે તસટી જાપાનના ટોકિયો તસટી પછીનું બીજા નંબરનું 
સુતનયોતજ્ શહેર છે. આ એગ્રીમેનટથી જાપાનની િંપનીઓ 
ગુજરા્માં રોિાણ િરવા માટે પ્રોતસાતહ્ થશે, જેનો લાભ 
ગુજરા્ને મળશે. આ એગ્રીમેનટથી માત્ર ઔદ્યોતગિ જ નહીં 
પરં્ ુસાંસિૃત્િ અન ેશકૈ્ષતણિ આદાન-પ્રદાન માટે પણ જાપાનનો 
સહિાર મહત્વપૂણ્ષ સાતબ્ થશે. ્ેમણે િોપગોરેશન દ્ારા પણ 
િોબે તસટી સાથે સંબંધો સુમેળભયા્ષ બનાવવા િરેલી પહેલને 
તબરદાવી હ્ી. •

કહરીપુરમરાં શૈક્વણક ભિન કરા્યરા્ટસનિ્
ગુજરા્ સરિાર તશક્ષણને ઉતે્તજન આપી દેશના ભાતવનું 

જ્ાનસંવધ્ષન અને ્ ેમને વધુ િૌશરયવાન બનાવવાના પ્રયાસ િરી 
રહી છે. સરિારના આ પ્રયાસમાં ઘણા દાનવીર ભામાશાઓ પણ 
પો્ાનો સહયોગ આપે છે. ્ાજે્રમાં મહેસાણા તજલ્ાના 
વડનગર ્ ાલુિાના િહીપુર ગામના વ્ની અને અમેકરિા સથાયી 
થયેલા શ્ી છોટાલાલ પટેલ ેરૂ. ૫ િરોડનુ ંતશક્ષણદાન આપી વ્નનું 
ઋણ અદા િયુું અન ેતનમા્ષણ પામયુ ંશકૈ્ષતણિ ભવન. જનેા લોિાપ્ષણ 
અને નામિરણ સમારોહમાં ઉપસસથ્ નાયબ મુખય મંત્રી  
શ્ી નીત્નભાઇ પટેલે જણાવયું હ્ું િે, સશક્ત રા્રિ તનમા્ષણ માટે 
બાળિોમા ંતશક્ષણ, સસંિાર, ર્ાકરત્ય, રા્રિભતક્તની ભાવના ઉજાગર 
િરવી જરૂરી છે. 

રાજય સરિાર બાળિોને ઉચ્ત્તમ તશક્ષણ મળી રહે ્ે માટે 
્મામ પ્રિારની સુતવધાઓ આપે છે. તવનામૂરયે ભોજન, ગણવેશ, 
તશક્ષણ, પુસ્િો, તશષયવૃત્ સતહ્ અનેિતવધ યોજનાઓ થિી 
રાજયના બાળિના તશક્ષણની તર્ં્ા સરિારે િરી છે. આ પ્રસંગે 
નાયબ મુખય મંત્રીશ્ીએ ગામને જોડ્ા રસ્ા માટે એિ િરોડના 
અનદુાનની જાહેરા્ િરી હ્ી. ્ દ્દઉપરાં્  નાયબ મખુય મંત્રીશ્ીએ 
િડી ભાગયોદય જનરલ હોસસપટલની આરોગયલક્ષી સેવા 
ડાયગ્ોસસટિ ભવનનું ભૂતમપૂજન િયુું હ્ું. •
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ખેડૂ્ોનરી આિક બમણરી કરિરામરાં પશુપરાલન મદદરૂપ
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડૂ્ોની આવિ બમણી 

િરવાનો સંિરપ િયગો છે. આ સંિરપ િૃતર સાથે પશુપાલન અને ડેરીને જોડવાથી જ 
સાિાર થઇ શિશે. િૃતર અને પશુપાલન એિબીજાનો પૂરિ વયવસાય છે. રાજયપાલ 
શ્ી આર્ાય્ષ દેવવ્ર્ે ગાંધીનગર સસથ્ મધુર ડેરીના સુવણ્ષ જયં્ી શુભારંભ સમારોહનું 
ઉદ્ાટન િર્ાં જણાવયું હ્ું િે, ખેડૂ્ોની આવિ બમણી િરવા ડેરી-પશુપાલન સૌથી 
મહત્વનું ક્ષેત્ર છે. ગૌ-આધાકર્ િૃતર જ ભાર્નું ભતવષય છે. 

રાજયપાલશ્ીએ ખેડૂ્ોની આવિ બમણી િરવા માટે રાસાયતણિ ખે્ીથી દૂર થઇ 
પદ્મશ્ી સુભાર પાલેિર પ્રેકર્ પ્રાિૃત્િ ખે્ી અપનાવવા ખેડૂ્ોને અનુરોધ િયગો હ્ો. 
આ પ્રસંગે ્ેમણે ગીર અને િાંિરેજી જેવી ગાયની દેશી નસલોના જ્ન-સંવધ્ષનનું 

પશુપાલિોને આહ્ાન િયુું હ્ું.
આ િાય્ષક્રમમાં રાજયપાલશ્ીએ દૂધ મંડળીમાં સૌથી વધુ દૈતનિ દૂધ ભરનાર 

મતહલાઓનું  સનમાન િયુ ું  હ ્ંુ .  આ પ્રસંગે  ગાંધ ીનગરના ધારાસભય  
શ્ી શંભુજી ઠાિોર, અમૂલના ર્ેરમેન શ્ી રામતસંહ પરમાર, ગુજિોમાસોલના ર્ેરમેન 
શ્ી કદલીપભાઇ સંઘાણી, મધુર ડેરીના ર્ેરમેન શ્ી શંિરતસંહ રાણા ્થા  
મધુર ડેરીના િમ્ષર્ારી/અતધિારીશ્ીઓ સતહ્ તવતવધ ગામના સરપંર્શ્ીઓ  
ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •

ઇવનડિ્ન રૅડિક્ોસ સોસા્ટીના શ્ેષ્ઠ કમ્ગ્ોગીઓનુાં સનમાન
ગાંધીનગરમાં ઇસનડયન રેડક્રોસ 

સોસાયટીની ગુજરા્ શાખાની 
વાતર્ષિ બેઠિ યોજાઇ હ્ી. જેને 
સંબોધ્ાં રાજયપાલ શ્ી આર્ાય્ષ 
દેવવ્ર્ે જણાવયું હ્ંુ િે, માનવીય 
સેવાના ઉદા્ અતભગમ દ્ારા 
સવૈ સચછિ સેવાને સમતપ ્ષ્ આ 
સંસથાએ અનેિ િીત્્ષમાન સથાતપ્ િરવાની સાથે ગુજરા્નું નામ 
દેશભરમાં રોશન િરીને આપણંુ ગૌરવ વધાયુ્ષ છે. રેડક્રોસ 
સોસાયટીને તરિકટશ મેકડિલ િાઉસનસલ જન્ષલ દ્ારા “બેસટ હેરથ 
િેર ઇનોવેકટવ એવોડ્ષ” પ્રાપ્ થયો છે. 

નાયબ મખુય મતં્રી શ્ી નીત્નભાઇ પટેલ ેિહ્ ં િે, રક્તદાનની 

સવસૈચછિ પ્રવૃતત્તની જમે રિઇેન ડડે 
વયતક્તઓના જીવન અગંો (ઓગ્ષન)
ના દાન અગં ેવધ ુન ેવધ ુજનજાગૃત્ 
આવે ્વેા સતહયારા પ્રયાસો િરવા 
પડશ.ે રાજયના નાગકરિો પણ આ ક્ષતેે્ર 
સવસૈચછિ યોગદાન આપ ેએ આજના 
સમયની ્ા્ી જરૂકરયા્ છે.

આ પ્રસંગે રક્તદાન, દેહદાન, અંગદાન સતહ્ની માનવીય 
સેવાઓમાં શ્ેષ્ સેવા પ્રદાન િરનાર રાજયના ૧૫ તજલ્ા અને 
૧૦ ્ ાલિુાઓના ૮૫ જટેલા સસંથાના સવયસેંવિો અન ેદાનવીરોનંુ 
મહાનુભાવોના હસ્ે એવોડ્ષ-પ્રશસસ્પત્ર આપી સનમાન િરવામાં 
આવયું હ્ું. •

નિસરારરી કૃવષ ્યવુન.મરાં 
પ્રરાકૃવ્ક ખે્રીનરા મરાસ્ર 

ટ્નેરનો િક્કશોપ
નવસારી િૃતર યુતનવતસ્ષટીમાં સુભાર 

પાલેિર પ્રાિૃત્િ ખે્ીની ્ાલીમ લીધેલા 
માસટર ટ્ેનરના ્ ાલીમ વિ્કશોપનું આયોજન 
િરવામાં આવયું હ્ું. 

દતક્ષણ ગુજરા્ના તવતવધ ગામોમાં 
સુભાર પાલેિર પ્રાિ ૃત્િ ખે્ી િર્ા 
૪૦૦૦થી વધુ િૃતરિારો સાથે રાજયપાલ  
શ્ી આર્ાય્ષ દેવવ્ર્ે સીધો સંવાદ િરીને િહ્ં 
હ્ું િે, ગુજરા્ના મહેન્ુ ખેડૂ્ો પ્રાિૃત્િ 
ખે્ ી િરીન ેદેશના પ્રરેણાસ્ો્ બનશ.ે સભુાર 
પાલેિર પ્રાિૃત્િ િૃતરમા ંઓછા ખર્ચે ઉતપાદન 
મેળવીને ખેડૂ્ો આતથ્ષિ રી્ે સદ્ધર બની શિે 
છે. એટલું જ નહી રાસાયતણિ ખા્ર અને 
જં્ુનાશિ દવાઓના ઝેરથી મુક્ત િૃતર 
ઉતપાદનો મળેવવાથી લોિોના સવાસ્થયની પણ 
રક્ષા થશે.

િાય્ષક્રમ દરતમયાન સુભાર પાલેિર 
પ્રાિૃત્િ ખે્ી અંગેની કિરમનું તનદશ્ષન 
િરવામાં આવયું હ્ું ્થા ખેડૂ્ોને પ્રાિૃત્િ 
ખે્ ી િરવા અગં ેસિંરપબદ્ધ િરાયા હ્ા. આ 
પ્રસંગે દતક્ષણ ગુજરા્ના સા્ તજલ્ાઓના 
સભુાર પાલિેર પ્રાિૃત્િ ખે્ ી િર્ા ખડૂે્ોએ 
પો્ાના પ્રત્ભાવો વયિ્ િયા્ષ હ્ા. •
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" ‚tsÞ þkn
ïuŒ™„he ykýtË™wt ™k{ ykðu yux÷u ŒhŒ „wshkŒ™k Ãk™kuŒk 

Ãkwºk, Ëuþ™e yufŒk y™u y¾trzŒŒk™k rþÕ Ãke, ÷kunÃkwhw»k ‚hËkh 
ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷™e ÞkË ykÔ Þk rð™k ™ hnu. ‚hËkh Ãkxu÷™ku 
sL { ™zeykË{kt ÚkÞku nŒku sÞkhu Œu{™e f{o¼qr{ fh{‚Ë nŒe. 
ykÍkËe {¤e yu ƒkË ¼khŒ ‚k{u ‚kiÚke {kuxk «§ku Ãkife yuf 
«§ nŒku Ëuþe hsðkzktyku™k rð÷e™efhý™ku. ‚hËkh Ãkxu÷u 
ÃkkuŒk™e yk„ðe {wí ‚Æe„ehe y™u fw™unÚke yk «§™wt r™hkfhý 
fhe ‚{„ú ¼khŒ™u yuf ƒ™kÔ Þwt nŒwt. Œu{™k yk y{qÕ Þ 
Þku„Ëk™™wt {nkí B Þ ykð™khe ÃkuZe™u ‚{òÞ Œu {kxu hkßÞ™k 
Œí fk÷e™ {wÏ Þ {tºke©e yLku ðíko{kLk ðzk«ÄkLk ©e ™huL ÿ¼kR 
{kuËeyu ™{oËk zu{ ‚k{u ‚hËkh Ãkxu÷™e rðï™e ‚kiÚke Ÿ[e 
«rŒ{k M xuå Þq ykuV Þwr™xe ƒ™kððk™wt M ðÃ ™ ‚uÔ Þwt nŒwt.

¼khŒhí ™ ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷™u ÞÚkkur[Œ ykËhktsr÷ 
‚{k™ ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷™e rðï™e ‚kiÚke Ÿ[e «rŒ{k™wt 
ðzk«Äk™ ©e ™huL ÿ¼kR {kuËeyu „Œ ð»ko 2018{kt ‚hËkh 
Ãkxu÷™k sL {rË™u hk» xÙkÃkoý fhe™u rðï ‚{ûk rðhkx «rŒ¼k™e 
rðhkx «rŒ{k «M ŒwŒ fhe Ëuþðk‚eyku™u yuf y™ku¾e ¼ux 
ykÃke nŒe. 

ykðe s heŒu ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷u y¾tz ¼khŒ™k 
r™{koý™wt M ðÃ ™ ‚uÔ Þwt nŒwt. yux÷wt s ™nª Ãký ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR 
Ãkxu÷ y¾tz ¼khŒ™k rn{kÞŒe nŒk. ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷ 
sB {w-fk~{eh{ktÚke 370™e f÷{ Ëqh ÚkkÞ y™u sB {w-fk~{eh{kt 
‚w¾-þktrŒ-‚{]rØ™k îkh ¾q÷u Œu{ Rå AŒk nŒk. Œu{™e yk 
{™kufk{™k ðzk«Äk™ ©e ™huL ÿ¼kR {kuËeyu 370™e f÷{ 
nxkðe ‚kfkh fhe. ‚kÚk u sB {w-fk~{eh™u hksÞ (nk÷ 
fuL ÿþkr‚Œ) y™u ÷Æk¾™u fuL ÿþkr‚Œ «Ëuþ ònuh fhe™u sB {w-
fk~{eh{kt yuf ™ðk «ký Vqtfðk™e ‚kÚku yuf ™ðk yæ ÞkÞ™ku 
«kht¼ fÞkou. ðzk«Äk™ ©e ™huL ÿ¼kR {kuËeyu ‚ŒŒ ƒeò ð»kou 
‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷™k sL {rËð‚ Ãkqðou Ëuþðk‚eyku™u yuf 
y™ku¾e ¼ux ykÃke™u ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷™u ‚k[k yÚko{kt 
¼kðÃkqýo ykËhktsr÷ ykÃkðk™wt ¼„ehÚk fkÞo Ãkkh ÃkkzÞwt Au Œu{ 
fneyu Œku ¾kuxwt ™Úke. 

Œk.15{e yku„M x, 1947™k hkus ¼khŒ Ëuþ{ktÚke rƒúrxþ 
þk‚™™ku ytŒ ykÔ Þku y™u M ðhksÞ M ÚkÃkkÞwt. ™ðe ‚hfkhu Ëuþe 
hksÞku™u yuf fhe™u ™ðk {wtƒR hksÞ{kt ¼u¤ðe ËeÄkt. 1÷e 
yku„M x, 1949Úke ¾uzk rsÕ ÷ku yÂMíkí ð{kt ykÔ Þku. í ÞkhƒkË 

fux÷kf Œk÷wfkyku™k „k{ku{kt VuhVkh ÚkŒkt Œk.15{e ykufxkuƒh, 
1950Úke rsÕ ÷k™k Œk÷wfkyku™k „k{ku r™ÞŒ fhkÞkt. ¾uzk 
rsÕ ÷k{kt ¾t¼kŒ, Ãk ux÷kË, ykýtË, ™zeykË, {kŒh, 
{nu{ËkðkË, fÃkzðts, Xk‚hk y™u ƒk÷kr‚™kuh Œk÷wfkyku™ku 
‚{kðuþ ÚkŒku nŒku. hksÞ ‚hfkhu Œk. 1/10/1997Úke hksÞ{kt 
A ™ðk rsÕ ÷k ƒ™kðŒk ¾uzk rsÕ ÷k™k rð¼ks™Úke ykýtËu yuf 
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ƒkuh‚Ë, yktf÷kð, ¾t¼kŒ y™u ŒkhkÃkwh {¤e fw÷ ykX 
Œk÷wfkyku™e h[™k Úkðk Ãkk{e. 

ykýtË rsÕ ÷ku [hkuŒh ™k{Úke Ãký «Ï ÞkŒ Au. „kuÕ z™ ÷eV 
Œhefu òýeŒku yk [hkuŒh «Ëuþ „wshkŒ{kt ‚kiÚke ðÄw Œ{kfw™wt 
Wí ÃkkË™ fhŒku rðMŒkh Au. [kYŒh yux÷u ‚ku™k{nkuhkuÚke ¼hu÷ku 
[Y yuðku yÚko Ãký ÚkkÞ Au. ykýtË rsÕ ÷k™k ðk‚ËÚke þY ÚkŒkt 
{ne fktXk y™u {nu{ËkðkË ™Sf™k ðkºkf fktXk™e ðå [u™ku «Ëuþ 
[hkuŒh fnuðkÞ Au Œuðku ÷kirff Ï Þk÷ Au. yk «Ëuþ ½ýku V¤ÿwÃk 
y™u hr¤Þk{ýku nkuðkÚke Œu™u [kYŒh fÌkku Au. ¾t¼kŒ y™u 
ŒkhkÃkwh Œk÷wfk™kt fux÷ktf „k{ku™ku ¼k÷ rðM Œkh{kt ‚{kðuþ 
fhðk{kt ykÔ Þku Au. 

ykýtË{kt ykðu÷e s„rðÏ ÞkŒ y{q÷ zuhe, yu™.ze.ze.ƒe., 
Rh{k ‚rnŒ ðÕ ÷¼rðãk™„h ¾kŒu ykðu÷ rðrðÄ þiûkrýf 
‚tfw÷ku™k fkhýu yksu ykýtË íkuLku ïuŒ™„he y™u rðãk™„he 
Œhefu Ãký yku¤¾ Au. ykýtË rsÕ ÷k{kt {ne, ‚kƒh{Œe y™u 
þuZe ™Ëe Ãk‚kh ÚkkÞ Au. rsÕ ÷k{kt 2911 rf.r{.™k Ãkkfk hM Œk 
Au y™u 284 rf.r{.™k fk[k hM Œk {¤e fw÷ 3195 rf.r{.™k 
hM Œkyku Au. sÞkhu rsÕ ÷k{kt hk» xÙeÞ Äkuhe {k„o™e ÷tƒkR 
42.29 rf.r{. Au. rsÕ ÷k{kt 365 „úk{ Ãkt[kÞŒku y™u 11 
™„hÃkkr÷fkyku ykðu÷e Au. sÞkhu Œƒeƒe ‚wrðÄk ÄhkðŒkt 344 
„k{ku Au. 

ykýtË rsÕ ÷k{kt ykðu÷k fh{‚Ë „k{™wt ™k{ RrŒnk‚{kt 
‚wðýo yûkhu ytrfŒ ÚkÞu÷wt Au. yk f{o¼qr{™k ðeh Ãkwhw»k ‚hËkh 
ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷u ¼khŒ™k M ðkŒtºÞ ‚t„úk{™u ËkuÞkou y™u 
M ðkŒtºÞ™u ‚whrûkŒ fÞowt. ‚hËkh ‚knuƒ™ku sL { ¾uzk rsÕ ÷k™k 
™zeykË ¾kŒu ‚™u 1857™k 31{e ykufxkuƒh™k hkus ÚkÞku 
nŒku. ‚hËkh ‚knuƒu þYykŒ™e fu¤ðýe ðŒ™ fh{‚Ë{ktÚke 
÷eÄe nŒe. ‚hËkh ‚knuƒ™wt ƒk¤Ãký fh{‚Ë{kt ðeí Þwt nŒwt. 
fh{‚Ë{kt ‚hËkh ‚knuƒ™wt „]n ykðu÷wt Au su yksu Þwðk ÃkuZe 

hkßÞLke ïuŒ™„he y™u rðãk™„he  ykýtË
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{kxu «uhýkMkúkuŒ 
ƒ™e hÌkwt Au. 

yirŒnkr‚f ÷zŒ™e 
¼qr{ Œhefu yku¤¾kŒwt yzk‚ 
„k{ ðzkuËhk-y{ËkðkË hu÷ðu 
÷kR™ Ãkh yzk‚ hkuz M xuþ™™e 
Ãkrù{u ykðu÷w t Au. yk yirŒnkr‚f 
÷zŒ™e ¼qr{ Œhefu ‚w«r‚Ø Au. R.‚. 
1972{kt ®nË Akuzku yk¾he M ðkŒtºÞ ‚t„úk{{kt 
¼k„ ÷u™kh Ãkkt[ r™Ëkou»k Þwðk™ku™u rƒúrxþ ‚hfkh™e 
Ãkku÷e‚u yzk‚ hkuz M xuþ™ ™Sf „ku¤eƒkhÚke Xkh fhu÷k, 
Œu{™e M {]rŒ{kt M {khf Œhefu Œu M Úk¤u ¾uzk rsÕ ÷k hk» xÙeÞ 
{nk‚¼k ‚r{rŒ ŒhVÚke M {]rŒM Œt¼ ƒ™kððk{kt ykÔ Þku Au, 
í Þkt Ëh ð»kou 18{e yku„M xu þneË M {]rŒ rË™ Wsððk{kt ykðu Au. 

«k[e™ RrŒnk‚™e ár» xyu ƒkuh‚Ë Ãký {n¥ð™wt {Úkf Au. Ãkuïk™k 
Þw„{kt „wshkŒ{kt ƒkuh‚Ë™wt y™ku¾wt M Úkk™ nŒwt. yk ƒkuh‚Ë rƒúrxþ Þw„{kt 
M ðŒtºk ÷zŒku{kt {ku¾hu hÌkwt nŒwt. yk heŒu ƒku[k‚ý „k{ ¼kËhý-™zeykË 
y™u ðk‚Ë-fXkýk hu÷ðu÷kR™ Ãkh™wt M xuþ™ Au. hk» xÙeÞ [¤ð¤ ð¾Œu yk „k{u 
{n¥ð™e ¼qr{fk ¼sðe nŒe. yk „k{{kt nirzÞkðuhk™e ÷zŒ Ëhr{Þk™ Akðýe 
hk¾ðk{kt ykðe nŒe. su „k{™k ÷kufkuyu {nu‚q÷ ™nª ykÃkðk™ku r™Äkoh fhe™u ƒesu 
„k{ {ktzðk ƒktÄe™u hÌkk nŒk. M ðkŒtºÞ™k RrŒnk‚{kt ƒkuh‚Ë Œk÷wfk™wt hk‚ „k{ Ãký 
ykÍkËe™e ÷zŒ{kt y„úu‚h hÌkwt nŒwt. 

ykýtË rsÕ÷k™k {nk™w¼kðku : ykýtË rsÕ ÷kyu Ëuþ™u y™uf rð¼qrŒyku™e ¼ux ykÃke Au. 
su{kt ¾k‚ fhe™u {nk™ hksîkhe {wí ‚Æe ©e rðê÷¼kR Íðuh¼kR Ãkxu÷, y¾tz ¼khŒ™k rþÕ Ãke 
©e ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷, ‚krní Þfkh ©e Rïh¼kR Ãkux÷efh, y{q÷ zuhe™k M ÚkkÃkf ©e 
rºk¼wð™Ëk‚ Ãkxu÷, ðÕ ÷¼rðãk™„h™k ‚sof ©e ¼kR÷k÷¼kR Ãkxu÷, òýeŒk fu¤ðýefkh y™u 
ðÕ ÷¼rðãk™„h™k M ÚkkÃkfkuÃkifeLkk yuf ©e ¼e¾k¼kR Ãkxu÷, ©e {rýƒu™ Ãkxu÷, {qf ÷kuf‚uðf ©e 
hrðþtfh {nkhks, ¼qŒÃkqðo fuL ÿeÞ „]n y™u ™kýk {tºke ©e yu[. yu{. Ãkxu÷, ïuŒ¢ktrŒ™k s™f zkì. ðe. 
fwrhÞ™, yu™.ze.ze.ƒe.™k fw. y{]Œkƒu™ Ãkxu÷™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.

rsÕ÷k™kt ÞkºkkÄk{ku : rsÕ ÷k{kt ÷kt¼ðu÷{kt ykðu÷wt n™w{k™S™wt {trËh, ƒku[k‚ý ¾kŒu™wt M ðkr{™khkÞý 
{trËh, yu™zezeƒe, Rh{k, f ] r»k Þ w r™ðŠ‚xe, ‚hËkh Ãkx u÷ { u{k u rhÞ÷, ‚hËkh Ãkx u÷ 
„]n-fh{‚Ë, ©e{Ë hks[tÿS™ku yk©{-y„k‚, ©e ‚Œfið÷ {trËh-‚kh‚k, ‚qÞo{trËh-ƒkuh‚Ë, Äwðkhý 
rðãwŒ {Úkf, ykþkÃkwhe {kŒk™wt {trËh-ÃkeÃk¤kð, s÷khk{ {trËh-Ä{os, swB {k {rMsË-¾t¼kŒ, þneË 
M {khf-yzk‚, ËtŒk÷e yk©{, Ô nuhk¾kze {ne‚k„h ð™ suðkt y™uf skuðk÷kÞf M Úk¤ku ykðu÷kt Au.

Þwðk ÃkuZe {kxu «uhýkMkúkuŒ ‚{k™ ‚hËkh „]n : fh{‚Ë ÂMÚkŒ ‚hËkh „]n yksu Ãký Þwðk ÃkuZe 
{kxu «uhýk™k MkúkuuŒ ‚{k™ «uhýkÄk{ ƒ™e hÌkwt Au. ¼khŒ™k M ðkŒtºÞ ‚t„úk{™u su{ýu ËkuÞkou y™u Ëuþ™u 
M ðŒtºk fÞkou yux÷wt s ™nª Ãký Œu™k ™ð «kÃ Œ M ðkŒtºÞ™u ‚whrûkŒ fhðk™e ‚kÚku y¾tz ¼khŒ™wt r™{koý 
fhe Ëuþe hsðkzktyku™u yuf fÞkto yuðk ðeh Ãkwhw»kku{kt ÷kunÃkwhw»k ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷™wt ™k{ 
y„úM Úkk™u Au. ykýtËÚke 3 rf÷ku{exh Ëqh ykðu÷wt fh{‚Ë ‚hËkh Ãkxu÷™wt ðŒ™ Au. fh{‚Ë™k 
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M ðŒtºk ÷zŒku{kt {ku¾hu hÌkwt nŒwt. yk heŒu ƒku[k‚ý „k{ ¼kËhý-™zeykË 
y™u ðk‚Ë-fXkýk hu÷ðu÷kR™ Ãkh™wt M xuþ™ Au. hk» xÙeÞ [¤ð¤ ð¾Œu yk „k{u 
{n¥ð™e ¼qr{fk ¼sðe nŒe. yk „k{{kt nirzÞkðuhk™e ÷zŒ Ëhr{Þk™ Akðýe 
hk¾ðk{kt ykðe nŒe. su „k{™k ÷kufkuyu {nu‚q÷ ™nª ykÃkðk™ku r™Äkoh fhe™u ƒesu 
„k{ {ktzðk ƒktÄe™u hÌkk nŒk. M ðkŒtºÞ™k RrŒnk‚{kt ƒkuh‚Ë Œk÷wfk™wt hk‚ „k{ Ãký 
ykÍkËe™e ÷zŒ{kt y„úu‚h hÌkwt nŒwt. 

ykýtË rsÕ÷k™k {nk™w¼kðku : ykýtË rsÕ ÷kyu Ëuþ™u y™uf rð¼qrŒyku™e ¼ux ykÃke Au. 
su{kt ¾k‚ fhe™u {nk™ hksîkhe {wí ‚Æe ©e rðê÷¼kR Íðuh¼kR Ãkxu÷, y¾tz ¼khŒ™k rþÕ Ãke 
©e ‚hËkh ðÕ ÷¼¼kR Ãkxu÷, ‚krní Þfkh ©e Rïh¼kR Ãkux÷efh, y{q÷ zuhe™k M ÚkkÃkf ©e 
rºk¼wð™Ëk‚ Ãkxu÷, ðÕ ÷¼rðãk™„h™k ‚sof ©e ¼kR÷k÷¼kR Ãkxu÷, òýeŒk fu¤ðýefkh y™u 
ðÕ ÷¼rðãk™„h™k M ÚkkÃkfkuÃkifeLkk yuf ©e ¼e¾k¼kR Ãkxu÷, ©e {rýƒu™ Ãkxu÷, {qf ÷kuf‚uðf ©e 
hrðþtfh {nkhks, ¼qŒÃkqðo fuL ÿeÞ „]n y™u ™kýk {tºke ©e yu[. yu{. Ãkxu÷, ïuŒ¢ktrŒ™k s™f zkì. ðe. 
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„]n-fh{‚Ë, ©e{Ë hks[tÿS™ku yk©{-y„k‚, ©e ‚Œfið÷ {trËh-‚kh‚k, ‚qÞo{trËh-ƒkuh‚Ë, Äwðkhý 
rðãwŒ {Úkf, ykþkÃkwhe {kŒk™wt {trËh-ÃkeÃk¤kð, s÷khk{ {trËh-Ä{os, swB {k {rMsË-¾t¼kŒ, þneË 
M {khf-yzk‚, ËtŒk÷e yk©{, Ô nuhk¾kze {ne‚k„h ð™ suðkt y™uf skuðk÷kÞf M Úk¤ku ykðu÷kt Au.

Þwðk ÃkuZe {kxu «uhýkMkúkuŒ ‚{k™ ‚hËkh „]n : fh{‚Ë ÂMÚkŒ ‚hËkh „]n yksu Ãký Þwðk ÃkuZe 
{kxu «uhýk™k MkúkuuŒ ‚{k™ «uhýkÄk{ ƒ™e hÌkwt Au. ¼khŒ™k M ðkŒtºÞ ‚t„úk{™u su{ýu ËkuÞkou y™u Ëuþ™u 
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‚hËkh [kuf{kt ykðu÷ ‚hËkh Ãkku¤{kt ‚hËkh Ãkxu÷™wt ½h ykðu÷wt 
Au. sÞkt ‚hËkh Ãkxu÷™k ½h™e ‚k{u Œu{™k ðze÷ ƒtÄw ðeh 
rðê÷¼kR™e «rŒ{kyku {qfðk{kt ykðe Au. 

yirŒnkr‚f ™„h ¾t¼kŒ : ¾t¼kŒ y¾kŒ Ãkh™k yuf 
«k[e™ ƒtËh Œhefu Œu{s M Œt¼ŒeÚko Œhefu {þnqh nŒwt. yuf 
‚{Þu {kuŒe, Ãkhðk¤kt ð„uhu hí ™ku y™u fkÃkz™e „kt‚zeyku ¼hu÷kt 
ðnkýku yk ƒtËhuÚke Ëwr™Þk™e ‚Vh fhe ykðŒkt yux÷u s ¾t¼kŒ 
Ëwr™Þk™wt ðM ºk Œhefu yku¤¾kŒwt. yk ¼qr{ Ãkh ÃkqsÞ {nkí {k 
„ktÄe y™u ©e{Ë hks[tÿ™k Ãkkð™ [hýku ÃkzÞkt Au. yt„úuS{kt 
fuB ƒu Œhefu yku¤¾kŒk «k[e™ ŒkzÃkºke „útÚk™ku y{qÕ Þ ðkh‚ku 
ynª Au. ynª R.‚. 325{kt swB {k {rMsË ƒtÄkR nkuðk™ku 
WÕ ÷u¾ {¤u Au su ‚kiÚke «k[e™ nkuðk™e ‚kÚku Œu{kt fhðk{kt ykðu÷ 
fkuŒhýe™wt fk{ yËT¼wŒ Au. su{kt 260 Úkkt¼÷k, ‚tÏ ÞkƒtÄ 
½wB {xku, ò¤eyku yu M ÚkkÃkí Þ™ku yÆ¼wŒ ™{q™ku Au. yk M {khf 
ÃkwhkŒ¥ð ¾kŒk îkhk ykhrûkŒ fhðk{kt ykðu÷ Au. 

‚kursºkk™e ƒktÄýe y™u ¼ªŒr[ºkku : {k™ðe™u ¼ªŒ WÃkh 
r[ºkku Ëkuhðk™e «uhýk nòhku ð»koÚke {¤e Au. nòh ð»ko Ãknu÷kt™e 
Ãkk»kkýÞw„™e „wVkyku{kt £kt‚, M Ãku™, ykr£fk, [e™ Œu{s ¼khŒ 
suðk Ëuþku{kt ¼ªŒ Ãkh r[ºkku Ëkuhðk™e f¤k ‚tM fkh™e r™þk™eyku 
{¤u Au. ¼khŒ{kt yZe nòh ð»ko Ãknu÷kt™e ystŒk™e „wVk{kt 
ƒwØ[rhŒ y™u á» xktŒku™k «‚t„ku ¼ªŒ Ãkh Ëkuhu÷kt {¤u Au. ykýtË 
rsÕ ÷k{kt ‚kursºkk ƒktÄýe™k {u¤kyku fh{‚Ë ÃkkxeËkhku™kt 
{fk™{kt Œu{s ƒnkh™e ¼ªŒ Ãkh nsw Ãký ykðkt ¼ªŒr[ºkku 
skuðk {¤u Au. yk WÃkhktŒ fhku÷e ðzŒk÷{kt Ãký ¼ªŒr[ºkku hÌkkt 
Au. ði» ýð nðu÷eyku y™u M ðkr{™khkÞý ‚t«ËkÞ™k {trËhku{kt 
Ãký ð»kkou Ãknu÷kt™kt r[ºkku Œí fk÷e™ ‚{Þ™kt  «rŒ®ƒƒku Au. yk 
¼ªŒr[ºkku hu¾kyku™u ykf]rŒ{kt Zk¤e ht„ku îkhk ykf»kof 
ƒ™kððk™k «Þk‚ku Ãký „ýe þfkÞ. 

ƒku[k‚ý - ÃkqsÞ hrðþtfh {nkhks™e ‚{krÄ : ½‚kR™u 
Ws¤k Úkðk™ku su{™ku Sð™{tºk nŒku Œuðk ÃkqsÞ hrðþtfh 
{nkhks™u ÃkkxýðkrzÞk fku{ {kxu òŒ ½‚e ™kt¾e nŒe. Œux÷wt 
s ™nª ÃkqsÞ hrðþtfh {nkhks™u ÷kuf {qf‚uðf™wt rƒhwË {éÞwt 
nŒwt Œuðk ÃkqsÞ {nkhks™e ‚{krÄ ƒku[k‚ý ¾kŒu ykðu÷e Au. 
Œu{s ƒku[k‚ý{kt Mðkr{™khkÞý ‚t«ËkÞ™k ƒku[k‚ýðk‚e 
yûkh Ãkwhw»kku¥k{ ‚tMÚkk™(BAPS)™wt {trËh Ãký ykðu÷tw Au. 

[hkuŒh™wt Ãkurh‚ - Ä{os : Ãkux÷kË Œk÷wfk™wt Ä{os „k{ 
rðfk‚™kt WÒkŒ rþ¾hku ‚h fhe ¼khŒ™wt s ™nª Ãký [hkuŒh™wt 
Ãkurh‚ Ãký fnuðkÞ Au. 

W{huX™ku {{hk-Ãkkityk Wãku„ : [hkuŒh{kt ÄkL Þ ¾qƒ s 
Ãkkfu Au. Ãkt[{nk÷, ¾uzk y™u ykýtË rsÕ ÷k{kt {kuxk «{ký{kt 
ÃkkfŒe zkt„h {{hk-Ãkkityk ƒ™kððk™e Vufxhe ¾kŒu fk[k{k÷ 

M ðYÃku ÷uðk{kt ykðu Au. su™k fkhýu yksu „wshkŒ{kt „kutz÷ ÃkAe 
ƒeò ¢{u W{huX{kt yk Wãku„ ¾qƒ {kuxk «{ký{kt VqÕ Þku-VkÕ Þku 
Au. ƒk¤ðk-y{ËkðkË, ™ð‚khe ¾kŒu Ãký {{hk-Ãkki tyk 
Wãku„™ku rðfk‚ ÚkR hÌkku Au. 

¾t¼kŒ-ŒkhkÃkwh : ƒºke‚ ¼kus™ y™u 33 Ãkfðk™ nkuðk 
AŒkt „wshkŒeyku Ëk¤-¼kŒ ð„h yÄqhk Au. ¼k÷ ÃktÚkf™k fkhýu 
¾t¼kŒ™k [ku¾k ‚{„ú ¼khŒ{kt «Ï ÞkŒ Au. ¾t¼kŒ y™ 
ŒkhkÃkwh ÃktÚkf{kt rðÃkw÷ «{ký{kt zkt„h™wt Wí ÃkkË™ ÷uðk{kt ykðu 
Au. ¾uzqŒku îkhk ykÃkðk{kt ykðŒe zkt„h™k r{®÷„ {kxu ¾t¼kŒ 
y™u ŒkhkÃkwh{kt hkR‚ r{÷ku fkÞohŒ Úkðk Ãkk{e Au. su™k fkhýu 
ykýtË rsÕ ÷k{kt ¾t¼kŒ-ŒkhkÃkwh hkR‚ r{÷ Wãku„ ð»kou fhkuzku™wt 
x™oykuðh fhu Au. 

Äwðkhý - Ãkkðh M xuþ™ : M ð„eoÞ ðzk«Äk™ ©e ÷k÷ƒnkËwh 
þkM ºkeSyu 6êe {k[o, 1965™k hkus Äwðkhý ðes{Úkf™wt 
÷kufkÃkoý fÞowt nŒwt. sÞkhu „wshkŒ™k Œí fk÷e™ {wÏ Þ {tºke ©e 
™huL ÿ¼kR {kuËeyu 107 {u„kðkux™k „u‚ ykÄkrhŒ ðesfÚkfku™wt 
16{e ™ðuB ƒh, 2003™k hkus ÷kufkÃkoý fÞowt nŒwt. hksÞ¼h{ktÚke 
rðãkÚkeoyku þiûkrýf «ðk‚™k ¼k„YÃku yk ðes {Úkf™e {w÷kfkŒ 
÷R hÌkk Au.

Rh{k : ‚{„ú yurþÞk™e „úk{eý Ô ÞðM ÚkkÃk™™e yuf {kºk 
‚tM Úkk RrL M xxÞqx ykuV Yh÷ {u™us{uL x(Rh{k)™e M ÚkkÃk™k 
1979{kt fhðk{kt ykðe nŒe. „úk{eý „heƒe r™{oq÷™™k Wå [ 
æ ÞuÞ ‚kÚku yk ‚tM Úkk fwþ¤ Ô ÞðM ÚkkÃkfku™u Œk÷e{ƒØ fhðk™wt 
fk{ fhe hne Au. 

ðkÕ {e, nkz„wz-ykýtË : Ëuþ{kt ðkuxh yuL z ÷uL z {u™us{uL x 
(ðkÕ {e) «fkh™e 15 ‚tM Úkkyku Au su Ãkife „wshkŒ{kt yuf {kºk 
ykýtË{kt Au. 1980{kt M ÚkÃkkÞu÷ yk ‚tM Úkk f]r»k Wí ÃkkË™ku ŒÚkk 
f]r»k ûkuºk™e fkÞoûk{Œk{kt ð]rØ {kxu s¤ Ô ÞðM ÚkkÃk™ y™u s{e™ 
rðfk‚ {kxu ‚tþkuÄ™ku fhu Au. ¾uzqŒku ®‚[kR rð¼k„™k Rs™uhku 
f]r»k yrÄfkheyku™u yk ‚tM Úkk ¾kŒu Œk÷e{ ykÃke™u Œk÷e{ƒØ 
Ãký fhðk{kt ykðe hÌkk Au.

y{q÷ zuhe : ‚tfÕ Ãk þrfŒ, Ãkwhw»kkÚko y™u ‚nfkhÚke 
s„«r‚Ø y{q÷™e M ÚkkÃk™k™wt ¼„ehÚk fkÞo Ãkkh Ãkkz™kh 
©e rºk¼wð™Ëk‚ fkþe¼kR Ãkxu÷ níkk. ¾uzk rsÕ ÷k rsÕ ÷k ËqÄ 
Wí ÃkkËf ‚t½-y{q÷ zuhe™e M ÚkkÃk™k yuf ‚t„rXŒ yktËku÷™{ktÚke 
ÚkR nŒe. 1945-46{kt ¾uzqŒku™wt ‚ðkouå [ rnŒ suyku™k ÓËÞ{kt 
nŒwt yuðk hk» xÙ™kÞf ‚hËkh ‚knuƒ™e «uhýk y™u {k„oËþo™ 
nuX¤ ¾uzqŒ Ãkrh»kË™e Ãký h[™k ÚkR. ykýtË ¾kŒu M ÚkÃkkÞu÷e 
y{q÷ zuheyu rsÕ ÷k™u „kihð ƒû Þwt Au. ËqÄ™k Ô Þð‚kÞ™u ði¿kkr™f 
Äkuhýu nkÚk Ähe™u yk zuheyu „wshkŒ{kt ïuŒ ¢ktrŒ™kt Ãk„hý 
{ktzÞkt Au.
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™uþ™÷ zuhe zuð÷Ãk{uL x ƒkuzo (yu™.ze.ze.ƒe.) : MðøkeoÞ ðzk«Äk™ ÷k÷ƒnkËwh 
þkM ºkeSyu ¾uzk fku.yku. r{Õ f «kuzÞw‚‚o Þwr™Þ™ y{q÷™e sð÷tŒ ‚V¤Œk skuR ‚q[™ fÞowt nŒwt 
fu, yk «Þku„ Ëuþ™k yL Þ hksÞ{kt Ëkunhkðku. su ‚q[™u 1965{kt ™uþ™÷ zuhe zuð÷Ãk{uL x ƒkuzo 
(yu™.ze.ze.ƒe.)™e h[™k fhe. „úk‚Yx Ãkh ËqÄ Wí ÃkkËfku™k ykŠÚkf ‚k{krsf rðfk‚ {kxu Ô Þð‚krÞf 
fwþ¤ ‚t[k÷™ îkhk þku»ký™u M Úkk™u yrÄfkrhŒk ÃkhtÃkhk™k M Úkk™u ykÄwr™fŒk ŒÚkk rMÚkhŒk™e ‚kÚku 
rðfk‚™k Wå [ æ ÞuÞ ‚kÚku yu™.ze.ze.ƒe. fkÞohŒ Au. 

ykýtË rsÕ÷kLke rðfk‚™k ÃktÚku yk„ufq[ 
rþûký : ykýtË rsÕ ÷k{kt AuÕ ÷kt 16 ð»koÚke ÞkuòŒk fL Þk fu¤ðýe þk¤k «ðuþ {nkuí ‚ð™u Ãkrhýk{u 

Äku. 1 Úke 5 {kt zÙkuÃk ykWx hurþÞku ½xÞku Au. sÞkhu Äku. 1 Úke 8 {kt Ãký zÙkuÃk ykWx hurþÞku 20.50 xfkÚke 
½xe™u 3.21 xfk sux÷ku ÚkÞku Au. rsÕ ÷k{kt [k÷w ð»kou ykt„ýðkze{kt 11,416, Äku.1{kt 2,1339, 
Äku.9{kt 31,091 rðãkÚkeoyku™u sÞkhu ykh.xe.R. ytŒ„oŒ 1626 ƒk¤fku™ku þk¤k «ðuþ fhkððk{kt 
ykÔ Þku Au yk WÃkhktŒ 46 þk¤kyku{kt xÙkL ‚Ãkkuxouþ™ ‚wrðÄkyku™ku ÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔ Þku Au. 

rsÕ ÷k{kt ‚hËkh Ãkxu÷ Þwr™ðŠ‚xe, „wshkŒ f]r»k Þwr™ðŠ‚xe y™u [kY‚ux-[kt„k yu{ ºký 
Þwr™ðŠ‚xeyku ykðe Au. sÞkhu rsÕ ÷k{kt 1056 «kÚkr{f þk¤kyku, 168 ¾k™„e «kÚkr{f þk¤kyku, 
198 {kæ Þr{f þk¤kyku y™u 100 Wå [Œh {kæ Þr{f þk¤kyku ykðu÷e Au. 

rsÕ ÷k{kt ‚kûkhŒk™ku Ëh 84.3 xfk Au su{kt Ãkwhw»k{kt 91.8 xfk y™u M ºke{kt 76.3 xfk Au. 
yk{ ‚kûkhŒk™e ár» xyu Ãký ykýtË rsÕ ÷ku y„úu‚h Au. 

f]r»k-ƒk„kÞŒ y™u ÃkþwÃkk÷™ : ykýtË rsÕ ÷ku ¾uŒe™k ™ðk «Þku„ku y™u r‚rØykuÚke 
hksÞ¼h{kt y„úu‚h hÌkku Au. ykýtË rsÕ ÷k{kt hksÞ™wt «Úk{ Vk{oMko «kuzÞw‚h 
yku„ou™kRÍuþ™™wt hrsM xÙuþ™ ykýtË rsÕ ÷k™k W{huX Œk÷wfk{kt ÚkÞwt Au. 

rsÕ ÷k{kt ¾uŒeðkze rð¼k„ îkhk [k÷w ð»ko 2019-20{kt ykR-¾uzqŒ Ãkkuxo÷ 
{khVŒ rðrðÄ ½xfku{kt ÃkkºkŒk ÄhkðŒk 6292 ¾uzqŒku™e yhSyku™u Ãkqðo {tsqhe 
{kxu {kuf÷e ykÃkðk{kt ykðe Au. 

sÞkhu ð»ko 2018-19{kt Œ{k{ f]r»k Þktrºkfefhý ŒÚkk yux‚ku‚o™k 
½xfku{kt fw÷ 31,125 ¼kirŒf ŒÚkk fw÷ 1084.90 ÷k¾ YrÃkÞk™k 
™kýkfeÞ ÷û Þktf ‚k{u y™w¢{u fw÷ 26,725 ¼kirŒf ŒÚkk 
904.05 ÷k¾ YrÃkÞk™e ™kýkfeÞ r‚rØ «kÃ Œ fhðk{kt 
ykðe Au. 

{k„o-{fk™ : hksÞ™k {k„o-{fk™ rð¼k„ îkhk 
rsÕ ÷k{kt nk÷ fw÷ 12 ƒktÄfk{™e {tsqhe ykÃkðk{kt 
ykðe Au. su{kt ‚k{krsf L ÞkÞ y™u yrÄfkrhŒk 
rð¼k„™k Ãkkt[ {fk™ku™k ƒktÄfk{ «„rŒ 
nuX¤ Au. su{kt ykËþo r™ðk‚e þk¤k 
(fL Þk) ðÕ ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe 
f w { k h  Ã k e . S . A k º k k ÷ Þ , 
ðÕ ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe 
fw{kh Akºkk÷Þ ‚tfw÷-1 
y ™ u  ‚ t f w ÷ - h , 
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ðÕ ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe 
fL Þk Akºkk÷Þ ‚tfw÷-1 y™u 

‚tfw÷-h ðÕ ÷¼rðãk™„h™ku ‚{kðuþ 
ÚkkÞ Au. 
™÷ Mku s÷ : ðzk«Äk™ ©e ™huL ÿ¼kR 

{kuËeyu Ëhuf ½h{kt ™¤ îkhk þwØ Ãkkýe Ãknkut[Œwt 
fhðk™e ™u{ Ô ÞfŒ fhe nŒe. su™k ¼k„YÃku hksÞ 

‚hfkhu ™÷ Mku s÷ Þkus™k Úkfe rsÕ ÷k{kt fw÷ 10 sqÚk 
Ãkkýe ÃkwhðXk Þkus™kyku Ãkqýo fhe Au Œu{s 108 „k{ku™k 

3.27 ÷k¾ {k™ðeyku™u Ãkeðk™wt þwØ Ãkkýe Ãknkut[kzðk™wt 
¼„ehÚk fkÞo Ãkkh ÃkkzÞwt Au. yí Þkh ‚wÄe{kt ykýtË rsÕ ÷k™k 93 

xfk ½hku™u skuzkýÚke Ãkeðk™wt Ãkkýe Ãknkut[kzðk{kt ykÔ Þwt Au. sÞkhu 
ƒkfe™k ½hku{kt Ãký xqtf ‚{Þ{kt yk fkÞo Ãkqýo fhðk ‚hfkh y™u rsÕ ÷k 

«þk‚™ frxƒØ Au. 
ykhkuø Þ : ‚ki™k ykhkuø Þ™e hksÞ ‚hfkh ŒfuËkhe hk¾e hne Au. su 

ytŒ„oŒ ykýtË rsÕ ÷k{kt {wÏ Þ {tºke y{]Œ{T Þkus™k nuX¤ 69,925 ƒe.Ãke.
yu÷. ÷k¼kÚkeoyku™u fkzo ykÃkðk{kt ykÔ Þkt Au. rsÕ ÷k{kt fw÷ 3,206 ÷k¼kÚkeoyku™u 

yk Þkus™k nuX¤ ykðhe ÷uðk{kt ykÔ Þkt Au. sÞkhu {wÏ Þ {tºke ðkíMkÕ Þ Þkus™k nuX¤ 
rsÕ ÷k{kt fw÷ 10,682 ÷k¼kÚkeoyku™u fkzo ykÃkðk{kt ykÔ Þkt Au y™u 10,682 

÷k¼kÚkeoyku™u yk Þkus™k nuX¤ rðrðÄ ‚khðkh™ku ÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔ Þku Au.  
rsÕ ÷k{kt þk¤k ykhkuø Þ ŒÃkk‚ýe fkÞo¢{ nuX¤ [k÷w ð»kou 5,43,062 ƒk¤fku™k 

ykhkuø Þ™e ŒÃkk‚ýe fhðk{kt ykðe, su Ãkife 3,652 ƒk¤fku™u rð™k{qÕ Þu [~{k™wt rðŒhý 
fhðk{kt ykÔ Þwt. sÞkhu 1,414 ƒk¤fku™u ðÄw ‚khðkh {kxu y{ËkðkË r‚rð÷ nkuÂMÃkx÷{kt rhVh 

fhðk{kt ykÔ Þkt. 
hkus„khe : rsÕ ÷k hkus„kh f[uhe îkhk ykýtË rsÕ ÷k{kt ð»ko-2019{kt fw÷ 4129 ¾k÷e sø Þkyku 

™kufheËkŒkyku îkhk ™kurxVkRz fhðk{kt ykðe nŒe. su{kt rsÕ ÷k™k fw÷ 3592 W{uËðkhku™u hkus„khe «kÃ Œ 
ÚkR nŒe.

ð»ko-2019{kt rsÕ ÷k hkus„kh f[uhe îkhk 15 hkus„kh ¼hŒe {u¤k™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔ Þwt. su{kt fw÷ 
149 ™kufheËkŒkyku îkhk 3111 sux÷e ¾k÷e sø Þkyku™e ¼hŒe fhðk {kxu ¼k„ ÷uðk{kt ykÔ Þku. yk ¼hŒe 

{u¤k{kt fw÷ 4004 W{uËðkhkuyu ¼k„ ÷eÄku nŒku. su Ãkife fw÷ 2651 W{uËðkhku™e ™kufheËkŒkyku îkhk M Úk¤ WÃkh 
RL xhÔ Þq ÷R™u «kÚkr{f Ãk‚tË„e fhe™u Œuyku™u hkus„khe™e Œfku WÃk÷ç Ä fhkððk{kt ykðe nŒe. 

ð™ rð¼k„ : ø ÷kuƒ÷ ðku‹{„ y™u f÷kR{uL x [uL s™k Ãkzfkhku™u Ãknkut[e ð¤ðk {n¥k{ ð]ûkku™wt ðkðuŒh y™u 
‚tðÄo™ fhðk „wshkŒ{kt Ë‚ fhkuz ð]ûkku ðkððk™ku ‚tfÕ Ãk hksÞ ‚hfkhu fÞkou Au. [k÷w ð»kou rsÕ ÷k™k ð]ûk ði¼ð{kt 
29 ÷k¾ ð]ûkku™ku W{uhku ÚkŒkt „wshkŒ{kt rƒ™ st„÷ rðM Œkh{kt nufxh ËeX 68 ð]ûkku ‚kÚku ykýtË rsÕ ÷ku y„úu‚h 
hÌkku Au. 

«ðk‚™ : rsÕ ÷k{kt ykðu÷ ÄkŠ{f y™u yirŒnkr‚f {n¥ð ÄhkðŒkt A sux÷kt M Úk¤kuLkwt Y. 20 fhkuz™k ¾[ou 
™ðe™efhý fhðk{kt ykÔ Þwt Au. su{kt fh{‚Ë rMÚkŒ ‚hËkh Ãkxu÷ {u{kurhÞ÷™wt ™ðe™efhý, ¾t¼kŒ þnuh{kt 

ykuÃk™yuh hkuf B ÞwrÍÞ{ su™kÚke Þkºkk¤w y™u ‚nu÷„knu ykð™kh™u ‚wrðÄk ÞkºkkÄk{ rðfk‚ ƒkuzo îkhk Ãkqhe 
ÃkzkR hne Au. yk WÃkhktŒ Ô nuhk¾kze ¾kŒu {ne‚k„h ™Ëe{kt ykðu÷ ‚t„{ŒeÚko™k M Úk¤u Yk. 9 fhkuz™k ¾[ou 

½kx, [u®Ls„ Y{, Ãkk‹f„, V÷ux ç ÷kuf™e fk{„ehe ÃkqýoŒk™k ykhu Au. 
yÒk ™k„rhf ÃkwhðXk y™u Wssð÷k Þkus™k : „heƒ Ãkrhðkhku™e {rn÷kyku™u [q÷k™k Äw{kzk{ktÚke 

ðÕ ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe 
fL Þk Akºkk÷Þ ‚tfw÷-1 y™u 

‚tfw÷-h ðÕ ÷¼rðãk™„h™ku ‚{kðuþ 
ÚkkÞ Au. 
™÷ Mku s÷ : ðzk«Äk™ ©e ™huL ÿ¼kR 

{kuËeyu Ëhuf ½h{kt ™¤ îkhk þwØ Ãkkýe Ãknkut[Œwt 
fhðk™e ™u{ Ô ÞfŒ fhe nŒe. su™k ¼k„YÃku hksÞ 

‚hfkhu ™÷ Mku s÷ Þkus™k Úkfe rsÕ ÷k{kt fw÷ 10 sqÚk 
Ãkkýe ÃkwhðXk Þkus™kyku Ãkqýo fhe Au Œu{s 108 „k{ku™k 

3.27 ÷k¾ {k™ðeyku™u Ãkeðk™wt þwØ Ãkkýe Ãknkut[kzðk™wt 
¼„ehÚk fkÞo Ãkkh ÃkkzÞwt Au. yí Þkh ‚wÄe{kt ykýtË rsÕ ÷k™k 93 

xfk ½hku™u skuzkýÚke Ãkeðk™wt Ãkkýe Ãknkut[kzðk{kt ykÔ Þwt Au. sÞkhu 
ƒkfe™k ½hku{kt Ãký xqtf ‚{Þ{kt yk fkÞo Ãkqýo fhðk ‚hfkh y™u rsÕ ÷k 

«þk‚™ frxƒØ Au. 
ykhkuø Þ : ‚ki™k ykhkuø Þ™e hksÞ ‚hfkh ŒfuËkhe hk¾e hne Au. su 

ytŒ„oŒ ykýtË rsÕ ÷k{kt {wÏ Þ {tºke y{]Œ{T Þkus™k nuX¤ 69,925 ƒe.Ãke.
yu÷. ÷k¼kÚkeoyku™u fkzo ykÃkðk{kt ykÔ Þkt Au. rsÕ ÷k{kt fw÷ 3,206 ÷k¼kÚkeoyku™u 

yk Þkus™k nuX¤ ykðhe ÷uðk{kt ykÔ Þkt Au. sÞkhu {wÏ Þ {tºke ðkíMkÕ Þ Þkus™k nuX¤ 
rsÕ ÷k{kt fw÷ 10,682 ÷k¼kÚkeoyku™u fkzo ykÃkðk{kt ykÔ Þkt Au y™u 10,682 

÷k¼kÚkeoyku™u yk Þkus™k nuX¤ rðrðÄ ‚khðkh™ku ÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔ Þku Au.  
rsÕ ÷k{kt þk¤k ykhkuø Þ ŒÃkk‚ýe fkÞo¢{ nuX¤ [k÷w ð»kou 5,43,062 ƒk¤fku™k 

ykhkuø Þ™e ŒÃkk‚ýe fhðk{kt ykðe, su Ãkife 3,652 ƒk¤fku™u rð™k{qÕ Þu [~{k™wt rðŒhý 
fhðk{kt ykÔ Þwt. sÞkhu 1,414 ƒk¤fku™u ðÄw ‚khðkh {kxu y{ËkðkË r‚rð÷ nkuÂMÃkx÷{kt rhVh 

fhðk{kt ykÔ Þkt. 
hkus„khe : rsÕ ÷k hkus„kh f[uhe îkhk ykýtË rsÕ ÷k{kt ð»ko-2019{kt fw÷ 4129 ¾k÷e sø Þkyku 

™kufheËkŒkyku îkhk ™kurxVkRz fhðk{kt ykðe nŒe. su{kt rsÕ ÷k™k fw÷ 3592 W{uËðkhku™u hkus„khe «kÃ Œ 
ÚkR nŒe.

ð»ko-2019{kt rsÕ ÷k hkus„kh f[uhe îkhk 15 hkus„kh ¼hŒe {u¤k™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔ Þwt. su{kt fw÷ 
149 ™kufheËkŒkyku îkhk 3111 sux÷e ¾k÷e sø Þkyku™e ¼hŒe fhðk {kxu ¼k„ ÷uðk{kt ykÔ Þku. yk ¼hŒe 

{u¤k{kt fw÷ 4004 W{uËðkhkuyu ¼k„ ÷eÄku nŒku. su Ãkife fw÷ 2651 W{uËðkhku™e ™kufheËkŒkyku îkhk M Úk¤ WÃkh 
RL xhÔ Þq ÷R™u «kÚkr{f Ãk‚tË„e fhe™u Œuyku™u hkus„khe™e Œfku WÃk÷ç Ä fhkððk{kt ykðe nŒe. 

ð™ rð¼k„ : ø ÷kuƒ÷ ðku‹{„ y™u f÷kR{uL x [uL s™k Ãkzfkhku™u Ãknkut[e ð¤ðk {n¥k{ ð]ûkku™wt ðkðuŒh y™u 
‚tðÄo™ fhðk „wshkŒ{kt Ë‚ fhkuz ð]ûkku ðkððk™ku ‚tfÕ Ãk hksÞ ‚hfkhu fÞkou Au. [k÷w ð»kou rsÕ ÷k™k ð]ûk ði¼ð{kt 
29 ÷k¾ ð]ûkku™ku W{uhku ÚkŒkt „wshkŒ{kt rƒ™ st„÷ rðM Œkh{kt nufxh ËeX 68 ð]ûkku ‚kÚku ykýtË rsÕ ÷ku y„úu‚h 
hÌkku Au. 

«ðk‚™ : rsÕ ÷k{kt ykðu÷ ÄkŠ{f y™u yirŒnkr‚f {n¥ð ÄhkðŒkt A sux÷kt M Úk¤kuLkwt Y. 20 fhkuz™k ¾[ou 
™ðe™efhý fhðk{kt ykÔ Þwt Au. su{kt fh{‚Ë rMÚkŒ ‚hËkh Ãkxu÷ {u{kurhÞ÷™wt ™ðe™efhý, ¾t¼kŒ þnuh{kt 

ykuÃk™yuh hkuf B ÞwrÍÞ{ su™kÚke Þkºkk¤w y™u ‚nu÷„knu ykð™kh™u ‚wrðÄk ÞkºkkÄk{ rðfk‚ ƒkuzo îkhk Ãkqhe 
ÃkzkR hne Au. yk WÃkhktŒ Ô nuhk¾kze ¾kŒu {ne‚k„h ™Ëe{kt ykðu÷ ‚t„{ŒeÚko™k M Úk¤u Yk. 9 fhkuz™k ¾[ou 

½kx, [u®Ls„ Y{, Ãkk‹f„, V÷ux ç ÷kuf™e fk{„ehe ÃkqýoŒk™k ykhu Au. 
yÒk ™k„rhf ÃkwhðXk y™u Wssð÷k Þkus™k : „heƒ Ãkrhðkhku™e {rn÷kyku™u [q÷k™k Äw{kzk{ktÚke 
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{wrfŒ yux÷u «Äk™{tºke Wssð÷k Þkus™k. yk Þkus™kÚke „heƒ 
Ãkrhðkhku™e {rn÷kyku™u [q÷k™k Äw{kzk{ktÚke {wrfŒ yÃkkððk™e 
‚kÚkku‚kÚk {rn÷kyku™wt MðkMÚÞ s¤ðkR hnu Œu{s h‚kuR 
fhðk{ktÚke ƒ[Œ ÚkkÞ Œu {kxu ‚{„ú Ëuþ{kt yk Þkus™k y{÷{kt 
{qfðk{kt ykðe Au. yk Þkus™k ytŒ„oŒ ykýtË rsÕ÷k{kt fw÷ 
1,01,240 ÷k¼kÚkeo Ãkrhðkhku™u yk Þkus™k™ku ÷k¼ ykÃke™u 
[q÷k™k Äw{kzk{ktÚke {wrfŒ yÃkkððk{kt ykðe Au. 

rsÕ÷k{kt nk÷™e rMÚkrŒyu NFSA nuX¤™k huþ™fkzo™k 
ykÄkh fkzo yku™÷kR™ ðurhrVfuþ™™e fk{„ehe 94.07 xfk 
Ãkqýo fhe Ëuðk{kt ykðe Au. rsÕ÷k{kt ðksƒe ¼kð™e fw÷ 673 
Ëwfk™ku{ktÚke huþ™fkzo Äkhfku™k ykÄkh ykÄkrhŒ rðŒhý fhðk{kt 
ykðe hÌkwt Au. 

Wãku„ : ykýtË rsÕ÷k{kt 07 ykiãkur„f ð‚knŒku, 388 
ËqÄ ‚nfkhe {tz¤eyku, 377 ÷½w Wãku„ku y™u 72 {kuxk y™u 
{æÞ{ fË™k yuf{ku ykðu÷k Au. rsÕ÷k{kt rþrûkŒ ƒuhkus„kh 
Þwðk™ku™u Mðhkus„khe {¤e hnu Œu {kxu rðrðÄ Þkus™kyku hksÞ 
‚hfkh îkhk y{÷{kt {qfðk{kt ykðe Au. su ytŒ„oŒ ykýtË™k 
rsÕ÷k Wãku„ fuLÿ îkhk ð»ko 2017-18{kt ƒksÃkkR ƒuLfuƒ÷ 
Þkus™k nuX¤ 3470 ÷k¼kÚkeoyku™u rÄhký ‚k{u ‚ƒrMkze Ãkuxu 
Yk. 1634.50 ÷k¾ [qfððk{kt ykÔÞk. 

sÞkhu ð»ko 2018-19{kt ƒksÃkkR ƒuLfu÷ Þkus™k nuX¤ 
1969 ÷k¼kÚkeoyku™u rÄhký ‚k{u ‚ƒrMkze Ãkuxu Yk. 1539.11 
÷k¾ ‚ƒrMkze [qfððk{kt ykðe Au y™u ƒuLfku îkhk 3983 
yhSyku {tsqh fhðk{kt ykðe. ð»ko 2018-19{kt {k™ð 
fÕÞký Þkus™k nuX¤ 1001 ÷k¼kÚkeoyku™u Yk. 102 ÷k¾™e 
‚kÄ™ ‚nkÞ ykÃkðk{kt ykðe Au.

{™hu„k Þkus™k : rsÕ÷k{kt ð»ko 2019-20{kt {k™ðrË™™k 
fw÷ ðkŠ»kf ÷ûÞktf 7.27 ÷k¾ ‚k{u sq™-19 ‚wÄe{kt 0.77 
÷k¾ {k™ðrË™ WíÃkÒk fhðk{kt ykÔÞk su{kt fw÷ 3,325 
fwxwtƒku™u hkus„khe {¤e Au. sÞkhu ™kýkfeÞ ÷ûÞktf fw÷ YrÃkÞk 
2055.63 ÷k¾ ‚k{u Yk. 173.07 ÷k¾™ku ¾[o fhðk{kt 
ykÔÞku Au. 

«Äk™{tºke ykðk‚ Þkus™k : Ëuþ™ku fkuRÃký Ãkrhðkh 
½hrðnkuýku ™ hnu y™u Ëhuf™u hnuðk {kxu AŒ {¤u Œu {kxu 
ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËeyu «Äk™{tºke ykðk‚ Þkus™k 
þY fhðk{kt ykðe Au. yk Þkus™k nuX¤ ÷k¼kÚkeoyku™u 
ykðk‚™k ƒktÄfk{ {kxu Yk. 1.20 ÷k¾ YrÃkÞk ykÃkðkk{t 
ykðu Au Œu{s MðåA ¼khŒ r{þ™ ytŒ„oŒ þki[k÷Þ™k 
ƒktÄfk{ {kxu 12 nòh YrÃkÞk y™u {™hu„k ytŒ„oŒ 
16,920 YrÃkÞk {sqhe Ãkuxu [qfððk{kt ykðu Au. yk Þkus™k 
nuX¤ ykýtË rsÕ÷k{kt 2019-20{kt 2259 Ãkrhðkhku {kxu 

ykðk‚ku ƒktÄðk™ku ÷ûÞktf r™ÞŒ fhðk{kt ykÔÞku Au su Ãkife 
929 Ãkrhðkhku {kxu ykðk‚ku {tsqh fhðk{kt ykÔÞk Au 

MðåA ¼khŒ r{þ™ („úk{eý) : „úkBÞ MŒhu MðåAŒk™wt 
«{ký ðÄu Œu {kxu MðåA ¼khŒ r{þ™ y{÷{kt {qfðk{kt ykÔÞwt 
Au. ykýtË rsÕ÷k{kt ƒuÍ÷kR™ ‚ðou 2012 {wsƒ fw÷ 
97,429 þki[k÷Þ rðnkuýkt fwxw tƒku™u þki[k÷Þ™ku ÷k¼ 
ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk ‚ðou{kt ƒkfe hne „Þu÷kt 8,770 
fwxwtƒku Ãkife sw÷kR-2019{kt fw÷ 5058 fwxwtƒku™u þki[k÷Þ™ku 
÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. 

r{þ™ {t„÷{T : ™uþ™÷ Yh÷ ÷kRð÷enqz r{þ™/r{þ™ 
{t„÷{T ytŒ„oŒ rsÕ÷k{kt 4264 sux÷kt sqÚkku fkÞohŒ Au. yk 
sqÚkku™u 15 nòh ‚wÄe rhðku®Õð„ Vtz ykÃkðk{kt ykðu Au. Œu{s 
ƒuLf îkhk Yk. yuf ÷k¾ ‚wÄe™e fuþ ¢urzx yk sqÚkku™u ykÃkðk{kt 
ykðu Au. su y™w‚kh ð»ko 2018-19{kt ykýtË rsÕ÷k{kt 
1728 sqÚkku™u YrÃkÞk 1161.61 ÷k¾™e rÄhký Ãkuxu ‚nkÞ 
ykÃke™u Œuyku™u Mðr™¼oh fhðk{kt hksÞ ‚hfkh ‚V¤ ÚkR Au. 

rðÄðk ÃkuLþ™ : yíÞkh ‚wÄe fkuRÃký rðÄðk ƒnu™ku y™u 
{kŒkyku™u 21 ð»ko™ku Ãkwºk nkuÞ Œku ÃkuLþ™ {¤Œwt ™nkuŒwt ÃkhtŒw 
hksÞ™e ‚tðu™þe÷ ‚hfkhu nðu 21 ð»ko™ku Ãkwºk nkuÞ Œku Ãký 
rðÄðk ƒnu™ku y™u {kŒkyku™u Sð™r™ðkon {kxu fkuR Œf÷eV 
™ Ãkzu Œu {kxu ÃkuLþ™ ykÃkðk™ku {n¥ðÃkqýo r™ýoÞ fÞkou Au su™k 
¼k„YÃku ykýtË rsÕ÷k{kt fw÷ 6800 rðÄðk ƒnu™ku yk rðÄðk 
ÃkuLþ™ Þkus™k™ku ÷k¼ {u¤ðe hne Au. 

‚{ks-‚whûkk : ‚{ks™k rËÔÞkt„s™ku ‚ûk{ ƒ™u Œu {kxu™e 
sðkƒËkhe hksÞ ‚hfkhu WÃkkze ÷eÄe Au. su ytŒ„oŒ ykýtË 
rsÕ÷k{kt RrLËhk „ktÄe ™uþ™÷ ze‚yuƒe÷exe ÃkuLþ™ Mfe{ 
ytŒ„oŒ 534 ÷k¼kÚkeoyku, ‚tŒ ‚whËk‚ Þkus™k ytŒ„oŒ 1946 
÷k¼kÚkeoyku, ‚kÄ™-‚nkÞ Þkus™k nuX¤ 1226 ÷k¼kÚkeoyku™u 
÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au sÞkhu 622 rËÔÞkt„ ÷k¼kÚkeoyku™u 
rþ»Þð]r¥k y™u 53 rËÔÞkt„ ÷k¼kÚkeoyku™u ÷ø™ ‚nkÞ ykÃkðk{kt 
ykðe Au. 

™Ëe fkuŒh ÃkwLkSorðŒ «kusufx : yk yr¼Þk™ ytŒ„oŒ  
ykýtË rsÕ÷k{kt ¾uhzk, ¾k™Ãkwh y™u ‚kh‚k ¾kŒu {ne ™Ëe™k 
fkuŒhku{kt [ufðku÷, [ufzu{, ™k¤kÃ÷„, „÷eÃ÷„ y™u 
ð™efhý™kt fk{ku Yk.29.74 ÷k¾™k ¾[ou Ãkqýo fhkÞkt Au Œu{s 
yk fkuŒhku{kt 60 nufxh s{e™{kt ð™efhý fhðk{kt ykðŒkt 
yk ºkýuÞ „k{ku™k fkuŒhku™wt Äkuðký yxfþu.

rsÕ÷k{kt s¤‚t[Þ y™u Ãkkýe ‚t„ún™kt fk{ku{kt [ufðku÷, 
‚thûký Ëeðk÷, zeÃk®Lk„ ykuz Œ¤kð™kt fw÷-234 fk{ku fhðk{kt 
ykÔÞkt su™kt fkhýu 21 nufxh{kt Äkuðký yxfŒkt 50 nufxh 
sux÷ku ðkðuŒh™ku ðÄkhku Úkðk Ãkk{þu. •
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રરાજકો્નરા ્યુિરરાજ શ્રી મરાંધરા્રાવસંહજી જાડેજાનો રરાજવ્લક સમરારંભ
રાજિોટના સથાપિ શ્ી તવભાજી 

ઠાિોરના ૧૭ મા વશંજ અન ે૪૧૦ વરગોના 
વારસાના વાહિ એટલ ેરાજિોટના રાજવી 
પકરવારના સભય શ્ી માંધા્ાતસંહજી. 
્ાજે્રમાં રાજવી શ્ી માંધા્ાતસંહજીનો 
રાજત્લિ સમારંભ રાજિોટમાં સપંન્ન થયો 
હ્ો. યુવરાજ શ્ી માંધા્ાતસંહજીન ેરાજય 
સરિાર વ્ી શુભિામનાઓ પાઠવ્ા ંમુખય 
મંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ િહ્ં હ્ું 
િે શ્ી માંધા્ાતસંહજીનો રાજયાતભરેિ 
પ્રસંગ એ રાજિોટના રાજવી પકરવારના 
ભવય ઇત્હાસની તશરમોર િલગી છે. આ 
ભવય વારસાનો સક્ષમ્ાપવૂ્ષિ વહન િરવા 
બદલ શ્ી  તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
યુવરાજશ્ીને ધનયવાદ આપયા હ્ા. 

મુખય મંત્રીશ્ી રૂપાણીએ રા્રિતપ્ા 
ગાંધીજી અને લોહપુરર સરદાર પટેલનું 
સમરણ િર્ા ંરાજિોટની રાજવી પરંપરાની 
યશગાથાનું ટૂિું આલેખન િયુું હ્ું અને 
પ્રજાિીય પડિારોનો સવીિાર િરવાની હામ 
ભીડવી એ રાજિોટની રાજવી પરંપરા રહી 
છે, એવો સગૌરવ ઉલ્ેખ િયગો હ્ો. 

ઐત્હ ા તસિ  પર ંપર ા નંુ  મ ાન તબં દુ 
પુ ન ઃ સ થ ા ત પ્  િ રવ ા  બ દલ  શ્ ી 
માંધા્ાતસંહજીની મુખય મંત્રીશ્ીએ 
સરાહના િરી હ્ી.

પૌરાતણિ રાજાશાહીનો વારસો અને 
વ્્ષમાન લોિશાહીના સમનવય સમી 
રાજયની હાલની શાસન વયવસથાનું યોગય 
ઉ ્ ર દ ા ત ય ત વ  સં ભ ા ળ વ ા  શ્ ી 
માંધા્ાતસંહજીએ િકટબદ્ધ્ા વયિ્ િરી 
હ્ી. ૨૦૦ વર્ષ જૂના દરબારગઢને 
મયુઝીયમ બનાવી રાજિોટ શહેરની 

જન્ાને અપ્ષણ િરવાની જાહેરા્  
િરી હ્ી.

આ પ્રસગેં મતં્રીઓ સવ્ષ શ્ી ભપૂનેદ્રતસહં 
ર્ુડ ાસમા, ધમ ચેનદ્રતસંહ જાડેજા અને 
જયદ્રથતસહં પરમાર, સાસંદ શ્ી મોહનભાઇ 
િુંડાકરયા, ધારાસભયો સવચેશ્ી ગોતવંદભાઇ 
પટલે, લાખાભાઇ સાગકઠયા અને 
અરતવંદભાઇ રૈયાણી, દેશના રાજવી 
પકરવારના સભયો, રાજિોટ રાજઘરાનાના 
સદસયો, તવદેશી નાગકરિો ્થા તવશાળ 
સંખયા શહેરીજનો ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •

'સેિરી સિરરાજ સપોરસ્ટ ક્લબ'નું ઉદઘરા્ન
 વ્ ્ષમાન વડાપ્રધાન અને ્તિાલીન મુખય મંત્રી  

શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ગુજરા્માં ખેલ-મહાિુંભની શરૂઆ્ 
િરી બાળિો, યુવાનો, વૃદ્ધો અને કદવયાંગજનો સૌ િોઈને રમ્-
ગમ્ ક્ષેત્રે આગળ વધવા પ્રોતસાતહ્ િયા્ષ જેના પકરણામે આજે 
રા્રિીય અને આં્રરા્રિીય િક્ષાએ ગુજરા્નું યુવાધન રમ્ગમ્ 
ક્ષેતે્ર ઝળહળયું છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના િીટ ઇસનડયા 
સવપ્નને પકરપૂણ્ષ િરવા માટે શહેરોમાં કિટનેસ અને સપોરસ્ષ 
માટ ેની અતયાધુ તનિ સુતવધાઓ 
આવશયિ  છ ે.  અમદ ા વ ા દન ા 
જગ્પુ રમ ાં  આવી  સુ તવધ ાઓ 
ધરાવ્ી સેવી સવરાજ સપોરસ્ષ ક્બનું 
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
ઉદઘાટન િયુું હ્ું.

મુ ખય મંત્રીએ િહ્ં  હ્ું  િ ે, 
અમદાવાદ શહેર તવવિનાં મોટાં 

શહેરોની સમિક્ષ આગળ વધી રહ્ં છે તયારે રમ્-ગમ્ માટે ૬ 
એિરમાં તનતમ્ષ્ સેવી સવરાજ સપોરસ્ષ ક્બ જેવી સુતવધા શહેર 
અને રાજયને ઉત્તમ િક્ષાના રમ્વીરો ્ૈયાર િરવામાં સહાયરૂપ 
બનશે. મુખય મંત્રીશ્ીએ ્િ્ી અનાવરણ િરી સેવી સવરાજ 
સપોરસ્ષ ક્બ ખુલ્ો મૂકયો હ્ો. મુખય મંત્રીશ્ીએ સેવી સવરાજ 
ટાઉનતશપના તનમા્ષ્ાઓને અતયાધુતનિ રમ્-ગમ્ સંિુલના 
તનમા્ષણ માટે અતભનંદન પાઠવયાં હ્ાં.

આ પ્રસંગે અમદાવાદ િલેિટર 
શ્ી િ ે.િ ે તનરાલા, મયુતનતસપલ 
િતમશનર શ્ી તવજય નહ ેર ા , 
ધારાસભય શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ, 
બી.એ.પી.એસ. સંસથાના સં્ શ્ી 
રિહ્મતવહારીજી ્થા સેવી સવરાજ 
ટ ાઉન તશપના  તનમ ા ્ષ ્ ા  અને 
રહેવાસીઓ ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •
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રરામમંરદર વનમરા્ટણ મરા્ે 
ટ્સ્ રચિરાનરી જાહેરરા્ને આિકરાર્રાં મુખ્યમંત્રીશ્રી 

મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
વડાપ્રધાન શ્ી નર ેનદ્રભાઇ મોદીએ 
અયોધયામાં ૬૭ એિર જમીન પર રામ 
મંકદર તનમા્ષણ માટે ટ્સટ રર્વાની સંસદ 
ગૃહમાં િરલેી જાહેરા્ને આવિારી 
અતભનંદન પાઠવયા છે. શ્ી તવજયભાઇ 
રૂપાણીએ વડાપ્રધાનશ્ી અને ્ેમની 
સરિારે િરોડો તહનદુઓના શ્દ્ધા-આસથા 

િેનદ્ર સમું ભગવાન શ્ી રામર્નદ્રનું મંકદર 
અયોધયામા ંતનમા્ષણ થાય ્  ેમાટે દાખવલેી 
પ્રત્બદ્ધ્ા આ તનણ્ષયમા ંપ્રત્તબતંબ્ થઇ 
છે ્ ેમ પણ ઉમેયુ્ષ છે. મખુય મતં્રીશ્ીએ આ 
ઐત્હાતસિ તનણ્ષય અગં ેપ્રત્તક્રયા આપ્ાં 
એમ પણ જણાવયુ ંહ્ુ ંિે, ૬૭ એિર જમીન 
રામ મકંદર તનમા્ષણ અન ેપારં્ એિર જમીન 
વિિ બોડ્ષન ેિાળવીન ેવરગો જૂના આ પ્રશ્નનું 

પકરપિવ્ાથી સમાધાન થયું છે. ્ેમણે 
દેશની સવગોચ્ અદાલ્ે આપેલા તનણ્ષયને 
જન્ા જનાદ્ષન અને સરિારે સુંદર-
સુમેળભયા્ષ વા્ાવરણ દ્ારા આવિારીને 
્થા વરગોની તવવાકદ્  સમસયાનો 
સરળ્ાથી ઉિેલ લાવીને લોિલાગણીને 
માન આપવા માટે પણ પ્રધાનમંત્રીશ્ીને 
ધનયવાદ આપયા છે. •

અમદરાિરાદમરાં ્થઇ િડરીલોનરી િ્યિંદનરા
આપણા જીવનનો અમૂરય ખજાનો 

હોય ્ ો ્ ે આપણાં વડીલો છે. જીવનરાહ 
બ્ાવનાર 'દીવાદાંડી' છે. અનુભવનું 
ઉત્તમ ભાથું એમની પાસે છે. અનુભવની 
એરણ પર પછડાઈ પછડાઈને 'જીવનના 
નવની્'ને મેળવી જેણે પો્ાના િુટુંબને 
ઉજાળયા છે એવા અમૂરય ખજાનાનો 
આતહ્ષભાવ ્ો જેણે મેળવયો હોય ્ે જ 
જાણે !! યુવાનો પાસે ભલે ઉતસાહ, ઉમંગ 
હોય, પણ અનુભવનું ભાથું વૃદ્ધો પાસે છે. 
એ જ ભાગયશાળી છે િે જેની પાસે 
વડીલોરૂપી અમૂરય ખજાનો હયા્ છે. 
આ જ ભાવના  સાથે  ્ ાજે્રમાં 
અમદાવાદમાં વયવંદના સમારોહનું 
આયોજન િરવામાં આવયું હ્ંુ. આ પ્રસંગે 
મુખયમંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવયું હ્ંુ િે, વડીલો યુવા પેઢી માટે 
દીવાદાંડી સમાન છે. વડીલો ઉંમરનો 
્િાજો અને અનુભવનો ખજાનો ધરાવે 
છ ે. જયાં  મોભીઓ બેઠા હોય તયાં 
સમાજમાં સંસિાર, લાગણી અન ેભાવનાનું 
તસંર્ન થ્ું રહે છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ િહ્ં હ્ું િે, આપણે 
વયતક્તથી સમસષના િરયાણનો તવર્ાર 
િરનારા છીએ. િુટુંબ વયવસથામાં વડીલ 
સવગોપરી હોય છે. વડીલો માટે આદરનો 
ભાવ આપણે સૌ િોઈમાં સહજ છે. 

ધમ્ષ, અથ્ષ, િામ અને મોક્ષનો ઉલ્ેખ 
િરીને મુખયમંત્રીશ્ીએ િહ્ં િે, સંનયાસ 
આશ્મ એ માત્ર ભૌત્િ તયાગ નહીં 
પરં્ુ મનથી – તવર્ારોથી તયાગની 
તવભાવના શીખવે છે. સંનયસ્ાશ્મમાં 
રાગ-દ્ેર સતહ્ના તવિારોનો તયાગ પણ 
તનતહ્ છે. અહમ-મમતવના ભાવથી 
ઉપર ઊઠીને સમયિભાવ િેળવી મોહ-
માયા છોડવી એ જ સાર્ો સંનયસ્ાશ્મ 
છે એમ ભાર્ીય વૈકદિ પરંપરા શીખવે 
છે. મુખય મંત્રીશ્ીએ િહ્ં િે, વૃદ્ધાવસથા 
એટલે પ્રવૃતત્તથી તનવૃતત્ત ્રિ જવાનો 
િાળ છે સાથે જ મનોવૃતત્તને પણ ્મામ 
માગગોમાંથી પાછી વાળી તનવૃતત્તનો 
આનંદ માણવાનો સમય છે. 

આ પ્રસંગે મુખય મંત્રીશ્ીએ િહ્ં હ્ું 
િે, ગજુરા્ની સરિાર સવેંદનશીલ સરિાર 
છે, રાજય સરિારને વૃદ્ધ -વડીલોની સંપૂણ્ષ 
દરિાર છે. તવતવધ સંસથાઓ ્રિથી 
આવ્ી માગણીઓને હર-હંમેશ પૂરી 
િરવા માટે સરિાર ્તપર રહી છે.

મુખય મંત્રીશ્ીએ શહેરના વકરષ્ 
નાગકરિોન ેસનમાનપત્ર એનાય્ િયા્ષ હ્ા 
સાથે જ વયવંદના સતમત્ દ્ારા તપ્રતવલેજ 
િાડ્ષ પણ અપ્ષણ િયાું હ્ા.ં આ પ્રસંગ ેમયેર 
શ્ીમ્ી તબજલબેન પટેલ, વયવંદના 
સતમત્ના મહામંત્રી શ્ી િે.બી.બારોટ, 
શહેર લાફટર ક્બના અધયક્ષ શ્ી 
મુિુંદભાઇ મહે્ા અને વકરષ્ નાગકરિો 
મોટી સંખયામાં ઉપસસથ્ રહ્ાં હ્ાં. •
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ઉઝબેરકસ્રાન પ્રવ્વનવધમંડળ સરા્થે મુખ્ય મંત્રીશ્રીનરી મુલરાકરા્
ગાધંીનગર ખા્ે ઉઝબકેિસ્ાન ર્મેબર 

ઓિ િોમસ્ષ એનડ ઇનડસટ્ીઝના ર્ેરમેન 
અદખમ  અિ ્ક મ ો વ  (Adkham 
Irkamov)એ મુખય મતં્રી શ્ી તવજયભાઈ 
રૂપાણી સાથે ્ાજે્રમા ંશભુચેછા મલુાિા્ 
િરી હ્ી. ્ મેણ ેમખુય મતં્રીશ્ીન ે્ ાશિંદમાં 
યોજાનારા ઇનટરનેશનલ ઇનવેસટમેનટ 
િોરમમાં ગુજરા્નું  વેપાર ઉદ્યોગ 
ઉચ્સ્રીય પ્રત્તનતધ મડંળ સહભાગી થવા 
આવે ્ે માટે ઉઝબેકિસ્ાનના પ્રેતસડેનટે 
પાઠવલેુ ંઆમતં્રણ પણ આપયંુ હ્ુ.ં 

મુખય મંત્રીશ્ીએ આ આમંત્રણનો 
સવીિાર િરીન ેએતગ્રિરર્ર, માઇતનગં અને 
સોલાર સેકટર પર િોિસ િર્ું ડેતલગેશન 
આ સતમટમાં અવશય સહભાગી થશે ્ેમ 
જણાવયું હ્ું. મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ 
રૂપાણી અને ગુજરા્ ડેતલગેશનની 
્ાજે્રની ઉઝબેકિસ્ાનની મુલાિા્ના 

સંદભ્ષમાં ઉઝબેકિસ્ાન સાથે ગુજરા્ના 
ઉદ્યોગિારોએ તવતવધ ક્ષેત્રે જે ૫૯ જેટલા 
પ્રોજેકટ માટે સહભાતગ્ા િરી છે, ્ેની 
પ્રગત્ની તવગ્ો પણ શ્ીયુ્ અદખમ 
અિ્કમોવ એ મુખય મંત્રીશ્ીને આપી હ્ી. 

્ાશિદંમાં યોજાનારા ઇનટરનેશનલ 
ઇનવે સટમેનટ િોરમમાં  ગુજરા્ના 
ડેતલગેશનની બી-ટ-ુબી અન ેબી-ટ-ુજી બઠેિો 
યોજવા માટે પણ શ્ીયુ્  અદખમ અિ્કમોવને 
અનરુોધ િયગો હ્ો. મખુય મતં્રીશ્ીએ ્ મેના 

િળદાયી ઉઝબકેિસ્ાન પ્રવાસના સદંભ્ષમાં 
્ાશિંદ, સમરિંદ બખુારાના ગવન્ષરશ્ીઓને 
સ્હેયાદ આપી હ્ી. ઉઝબકેિસ્ાન ર્મેબર 
ઓિ િોમસ્ષના ર્રેમનેશ્ીએ મખુય મતં્રીશ્ીની 
આ મલુાિા્ના પગલ ેઉઝબકેિસ્ાનમા ંજે 
ડવેલપમનેટ રોડ મપે ્ યૈાર િરવામા ંઆવયો 
છે, ્નેી પણ તવગ્ોથી મખુય મતં્રીશ્ીને 
માતહ્ગાર િયા્ષ હ્ા. આ વળેાએ ઇનડેકટ-
બીના એમ.ડી. શ્ીમ્ી નીલમ રાની ઉપસસથ્ 
રહ્ા ંહ્ા.ં  •

રરાજકો્-અમદરાિરાદ હરાઈસપરીડ રેલિે પ્રોજેક્ અંગે
રવશ્યરાનરા પ્રવ્વનવધઓનરી મુખ્યમંત્રી સરા્થે બેઠક

ગાંધીનગરમાં મુખયમતં્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણી સાથ ેિોનસયલૂ 
જનરલ ઓિ રતશયન િેડરેશન ઇન મુંબઇ શ્ીયુ્ અરિસેી 
સુરોવતસેવ (Mr. Aleksei V. Surovtsev) અને રતશયન 
સરિારના જાહેર સાહસ રતશયન રેલવેઝ RZD ઇનટરનેશનલના 
શ્ી વારદીમીર કિનોવ (Mr. Vladimir Finov)એ બઠેિ યોજીને 
રાજિોટ-અમદાવાદ સેમી હાઇસપીડ રેલવે પ્રોજેકટમાં સહભાગી 
થવા માટે ્તપર્ા વયક્ત િરી હ્ી. 

મુખયમંત્રીશ્ી સાથેની આ બેઠિમાં ્ેમણે િહ્ં િે રાજિોટ-
અમદાવાદ સેમી હાઇસપીડ રેલવે પ્રોજેકટથી આ બંને તવસ્ારોના 
આતથ્ષિ અને સવાુંગી તવિાસ માટેની તવપુલ સંભાવનાઓ રહેલી 
છે ્ે જો્ા આ રતશયન િંપની ્ેમાં સહભાગી થવા ઉતસુિ છે. 

રતશયન સરિારની આ િંપનીએ ભાર્માં નાગપુર-
તસિંદરાબાદ ૫૮૦ કિ.મી.ની હાઇસપીડ રેલવે માટેના ડીપીઆર 
બનાવયા છે. રતશયામાં પણ સેનટ તપરસબગ્ષથી મોસિો સુધી 
૬૨૫ કિ.મી. લંબાઈનો હાઇસપીડ રેલવે પ્રોજેકટ ્ેમણે 
સિળ્ાપૂવ્ષિ પૂણ્ષ િયગો છે. આ અં્ર માત્ર ૩ િલાિ, ૧૫ 
તમતનટમાં િાપી શિાય ્ેવી ઝડપે હાઇસપીડ રેલ સિળ્ાપૂવ્ષિ 
િાય્ષર્ િરી છે. આ સંદભ્ષમાં ્ેઓ હવે ગુજરા્માં રાજિોટ-

અમદાવાદ સેમી હાઇસપીડ રેલવે પ્રોજેકટમાં પણ યોગદાન 
આપવા ્તપર છે. 

આ પ્રોજેકટના ડીપીઆર ગુજરા્ સરિારની જી-રાઇડ િંપની 
્ૈયાર િરે ્ે પછી કડટેઇરડ એસનજતનયકરંગ કડઝાઇન, પ્રોજેકટ 
એસકઝકયશુન અને સંપણૂ્ષ િાઇનાનસ માટે પણ રતશયાનુ ંઆ રેલવે 
સાહસ ગજુરા્ - ભાર્ સરિાર સાથ ેપરામશ્ષ િરી આગળ વધશે 
્ેવી ખા્રી ્ેમણે મુખયમંત્રીશ્ીને આપી હ્ી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજિોટ-અમદાવાદના માગ્ષ પરના ભારે 
ટ્ાકિિ ભારણને ઘટાડવા અને આ બે શહેરો વચે્ ઝડપી મુસાિરી 
્થા સમગ્ર તવસ્ારના ઔદ્યોતગિ તવિાસને વેગ આપવામાં આ 
સેમી હાઇસપીડ રેલવે પ્રોજેકટ અત્ મહતવપૂણ્ષ બની રહેશે ્ેમ 
બેઠિની િળદાયી ર્ર્ા્ષઓ દરતમયાન જણાવયું હ્ું.

ગુજરા્માં પણ આ સેમી હાઇસપીડ રેલ પ્રોજેકટ માટે ્ેઓ 
જી-રાઇડ િંપની સાથે મળીને િામ િરવા માટે ઉતસુિ છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્રસતર્વ શ્ી િ.ે િલૈાસનાથન, 
મુખયમંત્રીશ્ીના અગ્રસતર્વ શ્ી એમ. િે. દાસ ્થા ઉદ્યોગ 
િતમશનર શ્ી રાહુલ ગુપ્ા અને ઇનડેકસ-બીના એમ.ડી. તનલમ 
રાની  આ બેઠિમાં ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ાં. •

આસપરાસ
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િનિરાસરી ખેડૂ્ો મરા્ે 
૨૪ ગરામમરાં ચેકડેમ બંધરાશે 

ડાંગની ભૌગોતલિ સસથત્ને િારણે જળસંગ્રહ સુતવધા નતહવ્ છે 
્ેમજ ડુંગરાળ અને ઢોળાવવાળા તવસ્ાર હોવાથી પાણી વહી જવાને 

િારણ ેર્ોમાસા પછી જમીનમા ંજળસ્ર નીર્ા જ્ા રહે અને 
સંગ્રહ થાય ્ેમ નથી. એટલું જ નતહ, આ તવસ્ારની 
ભૌગોતલિ સસથત્ને િારણે મોટી યોજનાઓ પણ થઈ 
શિે ્ મે નથી. આ મશુિેલીના તનવારણ માટે મખુય મતં્રી 
શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ દતક્ષણ ગુજરા્ના અં્કરયાળ 
વનબંધુ તજલ્ા ડાંગમાં વનવાસી ખેડૂ્ોને વયાપિ 

તસંર્ાઇ સુતવધા મળી રહે ્ે માટે ડાંગ પ્રદેશની ૪ મોટી 
નદીઓ અન ે્ નેી પ્રશાખાઓ પર ૨૪ જટેલા મોટા હાઇડ્રોતલિ 

સટોરેજ સટ્િર્ર ર્િેડમે બનાવવા માટે રૂ. ૨૬ િરોડના ંિામોન ેસદૈ્ધાતં્િ 
મંજૂરી આપી છે. ડાંગ તજલ્ાની પૂણા્ષ, ગીરા, ખાપરી અને અંતબિા 
નદીઓ ્ેમજ ્ેની પ્રશાખા ઉપર આ ર્ેિડેમ આહવા, સુબીર અને 
વઘઈ ્ાલુિાના ૨૪ ગામોમાં તનમા્ષણ પામશે.

શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ વનબધં ુકિસાનોની આ વયથાન ેપારખીને 
્ેનો સુર્ાર ઉપાય શોધવા અતધિારીઓને આપેલી સૂર્નાને પગલે 
સબંતધ્ તવભાગના અતધિારીઓએ ડાંગની સથળ મુલાિા્ લઈને આ 
િામોની શકય્ા ર્િાસી આપલેા અહેવાલોન ેમખુય મતં્રીશ્ીએ મજંરૂીની 
મહોર મારી છે. ્દ્દઅનુસાર, અંતબિા અને ખાપરી નદી ્થા ્ેની 
કડસટ્ી્યુટરી (પ્રશાખાઓ) પર જે િામો હાથ ધરાશે ્ેમાં વધઇ 
્ાલુિાના આહેરડી, હુંબાપાડા, બોરદહાડ, તશવારીમાળ, ર્ીરાપાડા 
અને સુપદહાડ ્ેમજ આહવાના બીલમાળ, ડોન, પાંડવા અને વાિી 
(ઉમરીયા) ગામોમાં િુલ રૂ. ૧૦૭૦.૮૭ લાખના ખર્ચે ૧૦ ર્ેિડેમ 
હાઇડ્રોતલિ સટ્િર્ર બનવાના છે. 

આ ઉપરાં્, પૂણા્ષ, ગીરા અને ખાપરી નદી અને ્ેની પ્રશાખાઓ 
પર જ ેિામ હાથ ધરાશ,ે ્ મેા ંવધઇના ખોપરીઆંબા, વાિંન, િાલીબલે, 
પાંઢરમાળ ્થા સુબીર ્ાલુિાના હારપાડા, ગારખડી, ડુમયા્ષ, િાટીસ, 
ધુલધા ્ેમજ આહવાના ધવલીદોડ અને નાંદનપેડા ગામમાં િુલ  
રૂ. ૧૬૦૩.૧૬ લાખના ખર્ચે આવા ૧૪ હાઇડ્રોતલિ સટ્િર્ર ર્ેિડેમ 
તનમા્ષણ થશે. આ યોજનાઓ પૂણ્ષ થવાથી સારા પ્રમાણમાં વરસાદી 
પાણી સંગ્રતહ્ થવાન ેિારણ ે ડાગંના વનબધં ુધર્ીપતુ્રોન ેવધ ુતસરં્ાઇ 
સુતવધા મળશે. ઉનાળાની ઋ્ુમાં પણ પાિ લઈ શિશે ્ેમજ 
ખે્પેદાશોમાં વધારો થશે અને આતથ્ષિ સસથત્માં સુધારો આવશે.

આ ઉપરાં્ , વરસાદની અતનયતમ્્ા સમય ેસગં્રહ થયલેા પાણીથી 
પાિ બર્ાવી શિાશે, પશુ પ્રાણીઓને પીવાના પાણીની સગવડ મળશે 
્ેમજ ર્ેિડેમ બાંધિામથી જળસંગ્રહને પકરણામે આજુબાજુના 
તવસ્ારના ભગૂભ્ષજળ સ્ર ઊંર્ા આવવાથી ખડેૂ્ ોન ેતસરં્ાઇની પરોક્ષ 
સવલ્ો મળ્ી થવાની છે. •

શહેરરી વિકરાસ ્યોજનરા અનિ્યે  
રૂ. ૭પ૭ કરોડનરા ંવિકરાસ કરામો મજૂંર

ગુજરા્ના ખૂણેખૂણાનો તવિાસ િરવાની નેમ સાથે 
તવિાસ યાત્રા આગળ ધપી રહી છે. ્ ાજે્રમાં મુખય મંત્રી 
શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ િાટિમુક્ત ગુજરા્ની 
નમેન ેસાિાર િરવાની કદશામા ંઆગળ ધપ્ા 
રાજયની ૨૦ નગરપાતલિા તવસ્ારમાં 
આવેલા રેલવે ક્રોતસંગ પર ૧૬ રેલવે 
ઓવરતરિજ અન ે૧૦ રેલવ ેઅડંરતરિજ માટે 
રૂ. ૭૫૭.૩૭ િરોડ િાળવવાની સૈદ્ધાંત્િ 
મંજૂરી આપીને તવિાસયાત્રાને વધુ ્ેજ  
ગત્ આપી. 

શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ આપેલી આ મંજૂરી અનુસાર 
જે ૧૬ નગરોમાં રેલવે ઓવરતરિજ બનવાના છે, ્ેમાં 
ઓખા, પાલી્ાણા, પાટણ, ્લોદ, તવસનગર, િરમસદ, 
ઉમરેઠ અને બારડોલીમાં ૧-૧ રેલવે ઓવરતરિજ ્ેમજ 
વેરાવળ, તહંમ્નગર, આણંદ અને પેટલાદમાં ૨-૨ 
ઓવરતરિજ બનશે. મુખય મંત્રીશ્ીએ સવતણ્ષમ જયં્ી 
મુખયમંત્રી શહેરી તવિાસ યોજના અનવયે આ રેલવે 
ઓવરતરિજ ્ેમજ રેલવે અંડરતરિજના િામો માટે મંજૂરી 
આપી છે. 

રાજયના જે ૧૦ નગરોમાં રેલવે અંડરતરિજ બનવાના 
છે ્ ે નગરોમાં તસક્કા, નકડયાદ, બોપલ-ઘુમા, ઉના, િેશોદ, 
ડીસા, પેટલાદ, વયારા નગરોમાં ૧-૧ અને ગાંધીધામમાં ૨ 
રેલવે અંડરતરિજ તનમા્ષણ પામશે.

મખુય મતં્રીશ્ીએ આ ઉપરાં્  સરેુનદ્રનગર અન ેભર્ાઉ 
નગર માટે ્ મેજ જૂનાગઢ મહાનગરપાતલિા માટે પણ સવતણ્ષમ 
જયં્ ી મખુયમતં્રીશ્ી શહેરી યોજના અં્ગ્્ષ  રૂ. પ૪.પ૧ 
િરોડનાં િામોન ેમજંરૂી આપી છે. ્ દ્દઅનસુાર, સરેુનદ્રનગરમાં 
મિેશન સિ્કલ ડેમ રોડથી હેલીપેડ સધુી નવા િલાય ઓવર 
બનાવવા માટે રૂ. ૪ર.પ૦ િરોડના િામન ેમજંરૂી આપવામાં 
આવી છે ્મેજ સરેુનદ્રનગર ગઇેટ અન ેજોરાવરનગર રેલવે 
સટેશન વચે્ સબ-વ ેબનાવવા માટે રૂ. ૬.પ૩ િરોડના ંિામ 
મજંરુ િરવામા ંઆવયા ંછે.

ભર્ાઉ નગરપાતલિા તવસ્ારમાં ડેવલતપંગ એનટ્ી ઓિ 
ભર્ાઉ ટોવડઝ્ષ ભૂજ એઝ ગેટ વે ઓિ િચછના આગવી 
ઓળખના િામ માટે રૂ. ર.૮૬ િરોડ મુખય મંત્રીશ્ીએ મંજૂર 
િયા્ષ છે. ્ેમણે જૂનાગઢ મહાનગરપાતલિામાં આવેલા 
સસવતમંગ પુલના નવીનીિરણ માટે રૂ. ર.૬ર િરોડના િામને 
પણ મંજૂરી આપી છે. •
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શહેરોનરા સુગ્વ્થ્ વિકરાસ મરા્ે
નગર રચનરા ્યોજનરાઓ મંજૂર કરિરાનરી ઐવ્હરાવસક પહેલ

રાજયના નગરોના સગુ્રતથ્ તવિાસની 
પ્રત્બદ્ધ્ા સાથે વર્ષ  ૨૦૨૦ના પ્રથમ બે 
માસમાં જ ૭ TP અને ૧ િાયનલ DP 
યોજનાઓ અને તવજાપુર ડેવલપમેનટ 
પલાન સતહ્ િુલ-૮ યોજનાઓ મુખય મતં્રી 
શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ મંજૂર િરી છે.  

શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ ૨૦૧૮ 
અને ૨૦૧૯માં એમ સ્્ બે વાર નગર 
રર્ના યોજનાઓ મંજૂર િરવાનો શ્િ 
રાજયના ઇત્હાસમાં પ્રથમવાર પૂણ્ષ િયા્ષ 
બાદ હવે, ૨૦૨૦માં પણ આવી તવકર્ 
મંજૂરીની તવિાસિૂર્ જારી રાખવાની 
પ્રત્બદ્ધ્ા દશા્ષવી છે. ્ મેણ ેTP - DPમાં 
ઝીરો પેનડનસીનો લકય રાખવા માટે જરૂરી 
સૂર્નો આપયાં છે.

મુખય મંત્રીશ્ીએ અમદાવાદની ૦૨ 
ડ્રાફટ TP ્થા ૨ િાયનલ TP ્ેમજ 
અમદાવાદ-મહેસાણા અને ભાવનગરની 
૧-૧ એમ ૩ તપ્રતલતમનરી TP મળી િુલ 
૭ ્થા તવજાપુર નગરના ડેવલપમેનટ 
પલાનને એિ જ કદવસમાં આખરી મંજૂરી 
આપી છે.

્ેમણે અમદાવાદની ૨ ડ્રાફટ TP 
સિીમ ૪૧૮ (ગામડી-રોપડા) ્ેમજ TP 
૧૫૨ (સાં્ેજ-રિનપુર) અને િાયનલ 
TP સિીમ ૫૩ (બી) શીલજ અને ૧૦૩ 
(તનિોલ)ને  મંજૂરી આપી છે. 

મુખય મંત્રીશ્ીએ લાંબા સમયથી 
અટવાયલેી મહેસાણાની તપ્રતલતમનરી TP 
સક્રીમ નં.૪, અમદાવાદની તપ્રતલતમનરી 
૮૮ (વટવા-ર) ્થા ભાવનગર શહેરની 
TP સક્રીમ નં-૯ (રૂવા) પણ મંજૂરી િરી 
છે. મુખય મંત્રીશ્ીએ શહેરોના અદ્ય્ન 
અને સુતવધાયુક્ત તવિાસને વેગ આપવા  
અમદાવાદની ૨ ડ્રાફટ TP સિીમ ૪૧૮ 
અને ૧૫૨ મંજૂર િરી છે ્ેના પકરણામે 
અમદાવાદ શહેરથી પ્રમાણમા ંદરૂના ંગામો 
ગામડી, રોપડા, સાં્ેજ અને રિનપુરમાં 

પણ સઆુયોતજ્ તવિાસ અન ેઇનફ્રાસટ્ર્ર 
િેસેતલકટઝનો લાભ મળશે. 

આશરે ૨૦૦ હેિટરની આ ૨ TPમાં 
સત્તામંડળને િુલ ૭૧ જેટલા જાહેર હે્ુના 
પલોટ મળશે. બાગબગીર્ા અને ખુલ્ી 
જગયા માટે ૧ લાખ ૫૪ હજાર ર્ો.મીટર 
્થા સામાતજિ અને નબળા વગ્ષના 
રહેઠાણ માટે ૮૮,૮૫૩ ર્ો.મીટર જમીન 
પ્રાપ્ થવાની છે. 

શ્ ી  ત વ જ ય ભ ા ઇ  રૂ પ ા ણ ી એ 
અમદાવાદની તપ્રતલતમનરી TP સક્રીમ 
નં.૮૮ (વટવા-ર) મંજૂર િર્ા વટવા 
તવસ્ારમાં સત્તામંડળને જાહેર હે્ુ માટે 
િુલ ૧,૧૫,૧૨૧ ર્ો.મીટર ક્ષેત્રિળના 
િુલ-ર૬ પલોટ સમપ્રાપ્ થશે.

મુખય મંત્રીશ્ીએ મહેસાણા શહેરની 
તપ્રતલતમનરી TP સક્રીમ નં. ૪ ને આપેલી 
મંજૂરીને પકરણામે આશરે ૧૦૦ હેિટર 
તવસ્ારમાં જાહેર સુતવધા માટે ૨૨,૯૨૩ 
ર્ો.મીટર ્ેમજ બાગબગીર્ા અને રમ્-
ગમ્ના મેદાન માટે ૩૦,૮૦૮ ર્ો.મીટર 
અને આતથ્ષિ રી્ે નબળા વગ્ષના લોિોના 
રહેઠાણ માટે ૫૭,૪૭૩ ર્ો.મીટર જમીન 
પ્રાપ્ થવાની છે. 

શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ સૌરા્રિના 

ભાવનગર શહેરની તપ્રતલતમનરી TP સક્રીમ 
નં. ૯ (રૂવા) મંજૂર િરી છે, આથી 
ભાવનગર શહ ેરમાં  ૧૦૦ હિેટર 
તવસ્ારમાં જાહેર સુતવધા માટે ૧૭,૮૧૫ 
ર્ો.મીટર બાગ-બગીર્ા અને રમ્-
ગમ્ના મેદાન માટે ૨,૫૮૦ ર્ો.મીટર 
અને આતથ્ષિ રી્ે નબળા વગ્ષના લોિના 
રહેઠાણ માટે ૩૩,૨૮૮ ર્ો.મીટર જમીન 
પ્રાપ્ થશે. 

અત્રે એ તનદદેશ િરવો જરૂરી છે િે આ 
તપ્રતલતમનરી સિીમ મંજૂર થયેથી સંબંતધ્ 
સત્તામંડળ ્ેને જાહેર સુતવધા માટે પ્રાપ્ 
થ્ા પલોટમાં જરૂરી તવિાસ િરી શિે છે.

શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ પારદતશ્ષ્ા 
અને તનણા્ષયિ્ાના અતભગમ સાથે નવી 
અથવા વરગો જૂની એમ િોઇ પણ TP 
સિીમને તવકર્ તનણ્ષય ્ેમજ પોતઝકટવ 
એપ્રોર્ સાથે મંજૂરી આપવાની અતભનવ 
પહેલ િરી છે. 

એટલું જ નહીં, જે ઝડપે ડ્રાફટ સિીમને 
મંજૂરી અપાય છે ્ે જ ગત્એ આ ડ્રાફટ 
TPમાં  તવશેર િર ીને  રસ્ા  અને 
ઇનફ્રાસટ્િર્ર િેસેતલકટઝનું અમલીિરણ 
થાય ્ ેવી સૂર્નાઓ પણ મુખય મંત્રીશ્ીએ 
આપી છે. •
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મહેસૂલરી સેિરાઓ િધુ ઝડપરી, 
સરળ અને ઓનલરાઈન બનરી
મહેસૂલી સેવાઓને સરળ, ઝડપી અને ઓનલાઈન િરવાની 

િવાય્ને આગળ ધપાવ્ાં ખૂબ જ ટૂંિા ગાળામાં ૨૧ જેટલી 
તવતવધ મહેસૂલી સેવાઓને ઓનલાઈન િરવામાં આવી 
છે. આવી જ વધુ બે મહેસૂલી સેવાઓ માટે મુખય 
મંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતવ હેઠળની 
રાજય સરિારે પ્રજાલક્ષી તનણ્ષય િયગો હોવાનું 
મહેસૂલ મંત્રી શ્ી િૌતશિભાઇ પટેલે જણાવયું હ્ું.

દસ્ાવેજ રતજસટ્ેશન માટ ે એપોઈનટમેનટ 
મેળવવાની પદ્ધત્ અંગે માતહ્ી આપ્ાં મહેસૂલ 
મંત્રીશ્ીએ ઉમેયુું િે, હાલમાં પક્ષિારોએ પો્ાના દસ્ાવેજની 
નોંધણી િરાવવા માટે સબરતજસટ્ાર િર્ેરીમાં રૂબરૂ આવી સંપૂણ્ષ 
તવગ્ો સાથેનો દસ્ાવેજ રજૂ િરવાનો રહે છે, જે ધયાને લઇ 
્ેઓને ટોિન નંબર આપવામાં આવે છે. જેમાં પક્ષિારે પો્ાનો 
ક્રમ આવવા સુધી પ્ર્ીક્ષા િરવાની રહે છે. રાજય સરિારે 
્ાજે્રમાં ઓનલાઇન ટોિન પ્રથા પણ અમલમાં મૂિી છે. જે 
અં્ગ્ષ્ પક્ષિારો પો્ાના દસ્ાવેજ નોંધણી માટે મહેસૂલ 
તવભાગની ‘ગરવી’ વેબસાઇટ મારિ્ે જરૂરી સટેમપ ડુટી અને 
નોંધણી િીનું ઓનલાઇન ર્ુિવણું િયા્ષ બાદ પો્ાના દસ્ાવેજની 
નોંધણી માટે ્ ારીખ અન ેસમય ઓનલાઇન મળેવી શિે છે. જમેાં 
પક્ષિારોએ મેળવેલ સમયે દસ્ાવેજ સાથે િર્ેરીમાં હાજર થવાનું 
રહે છે. આમ, દસ્ાવેજની નોંધણી માટે હાલમાં ઓિલાઈન અને 
ઓનલાઈન બંને પ્રતક્રયા રાજયમાં િાય્ષર્ છે.

મહેસલૂ મતં્રી શ્ી પટેલ ેરાજય સરિારે લીધલેા આ તનણ્ષય અગંે 
વધમુા ં િહ્ ં િે, ઓનલાઈન એપોઈનટમનેટ તશડુલરનો અમલ 
પાઈલોટ પ્રોજેકટ ્રીિે રાજયની આઠ સબરતજસટ્ાર િર્રેીઓ, 
અમદાવાદ-૩ (મમેનગર), દહેગામ, વડોદરા-૨ (દં્વેિર), નકડયાદ, 
સરુ્-૬ (િંુભારીયા), નવસારી, રાજિોટ-૮ (ગ્રામય ખે્ ી) ્થા 
જનૂાગઢ-૧ (ટીંબાવાડી) ખા્ે િરતજયા્પણ ે્ા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦ 
થી અમલમાં આવશ.ે આ પદ્ધત્ અમલમા ંઆવવાથી િોઇ પણ 
પક્ષિાર પો્ાના દસ્ાવજેની નોંધણી માટે મહેસલૂ તવભાગની ‘ગરવી’ 
વબેસાઇટ પર ઓનલાઈન એપોઈનટમનેટ તશડલુર મને ુમારિ્ે 
્ઓેના નામ-સરનામા, મોબાઇલ નબંર, ઇ-મઇેલ આઇ.ડી. ્થા 
દસ્ાવજેના પ્રથમ પાનાનો િોટો જવેી તવગ્ો ભરી દસ્ાવજે નોંધણી 
માટે પો્ાની અનિૂુળ્ા મજુબનો સમય મળેવી શિશ.ે શ્ી પટેલે 
ઓનલાઈન એપોઈનટમનેટ તશડલુરના લાભ તવર ેમાતહ્ી આપ્ાં 
જણાવયુ ંિે, રાજયના નાગકરિો પો્ાની અનિૂુળ્ા મજુબ દસ્ાવજે 
નોંધણી માટે ્ ારીખ અન ેસમય મળેવી શિશ.ે જને ેિારણ ેરાજયના 
નાગકરિોના સમયની બર્્ થશ.ે •

ગરાંધરીધરામમરાં નિરી વસ્રી સિમે 
કચેરરી શરૂ કરરાશે

રાજયના નાગકરિોને મહેસૂલી સેવાઓ વધુ સરળ્ાથી મળી 
રહે ્ ે માટે રાજય સરિારે અનેિતવધ જનતહ્િારી તનણ્ષયો િયા્ષ 

છે તયારે િચછ તજલ્ાના ગાંધીધામ ખા્ે નવી તસટી સવચે 
િર્ેરી શરૂ િરવાનો વધુ એિ તનણ્ષય િયગો છે.

મહેસૂલ મંત્રી શ્ી િૌતશિભાઈ પટેલે જણાવયું 
હ્ંુ િે, આ િર્રેી ખા્ ેગાધંીધામ અન ેઆદીપરુના 
તવસ્ારની ૨૬૦૦ એિર જમીનના ં૩૦,૦૦૦ લીઝ 

જમીન ધારિોને લીઝ દસ્ાવેજોના આધારે પ્રોપટગી 
િાડ્ષ આપવાની િામગીરી શરૂ થશે. ગાંધીધામના આ 

તવસ્ારના લોિોની વરગો જૂની માંગણી રાજય સરિારે પૂણ્ષ િરીને 
આ મહત્વનો તનણ્ષય િયગો છે. 

દીનદયાળ પોટ્ષ ટ્સટ (િંડલા પોટ્ષ ટ્સટ)ની જમીનો િેનદ્ર સરિાર 
હસ્િ હોઈ, લીઝ હોરડની જમીનો ફ્રી હોરડમાં રૂપાં્ર થયેલ ન 
હોવાથી રાજય સરિાર દ્ારા જમીનોના મહેસલૂી રેિડ્ષની જાળવણી 
અને તનભાવણી ્ેમજ મહેસૂલી વસુલા્ થઈ શિ્ી ન હ્ી 
્ેમજ જમીનના સત્તા પ્રિારમાં િેરિાર જેવી અનેિ મહેસૂલી 
િામગીરી પર રાજય સરિારનું િોઈ સીધું તનયંત્રણ ન હ્ું. પરં્ુ 
િેનદ્રમાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ સત્તાનાં સૂત્રો સંભાળયાં 
તયારે જ વર્ષ ૨૦૧૪માં ટાઉનશીપની જમીનોને ફ્રી હોરડ િરવા 
માટે િેબીનેટ બેઠિમાં જનતહ્િારી તનણ્ષય લઈ લીઝ હોરડ ટુ ફ્રી 
હોરડમાં િેરવવાની સિીમને મંજૂરી આપી હ્ી. 

મહેસૂલ મંત્રીશ્ી પટેલે ઉમેયુ્ષ િે, દીનદયાળ પોટ્ષ ટ્સટ (િંડલા 
પોટ્ષ ટ્સટ) તનયંત્રણ હેઠળની િેનદ્ર સરિારની યોજના મુજબ ફ્રી 
હોરડ થયેલ જમીન અને તમલિ્ના વયવહારો સરળ અને ઝડપી 
બને, જમીન અને તમલિ્ોનું મહેસૂલી રેિડ્ષ ્ૈયાર િરી શિાય 
અને ્ેની તનભાવણી શકય બને ્ેવા બહુતવધ હે્ુથી રાજયના 
સવંદેનશીલ મખુય મતં્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ આ તવસ્ારના 
નાગકરિો અને જનપ્રત્તનતધઓની લાગણી માનય રાખી છે. 

આ તનણ્ષયના િારણે રાજયના અનય તવિતસ્ શહેરી 
તવસ્ારોની જેમ  યોજનાબદ્ધ આયોજન અને તવિાસની રૂપરેખા 
નક્કી િરી શિાશે. તસટી સવચે સુપકરનટેનડેનટની ઓકિસ શરૂ 
થવાથી લીઝ હોરડથી ફ્રી હોરડ થયેલ જમીન અને તમલિ્ો 
થઇ છે જેની નોંધણી રેવનયુ રેિડ્ષમાં થઈ શિ્ી નહ્ી ્ે હવે 
તસટી સવચે સુપકરનટનેડેનટ ઓકિસ દ્ારા નોંધણી થશે અને હક્ક 
ર્ોકસી િરીને પ્રોપટગી િાડ્ષ આપવામાં આવશે. જેથી જે ્ે 
તમલિ્ોના િબજેદારોની સુતનતચિત્ત્ા નક્કી થશે અને ફ્રી 
હોરડ થયેલ જમીનોના હસ્ાં્રણ ઝડપી અને સરળથી થ્ાં, 
તવિાસને વેગ મળશે. •

વનણ્ટ્ય
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રરાજ્યમરાં વિદ્ુ્ શુલક મરાફીનરી અરજીઓ 
ઓનલરાઈન પો્્ટલ પર ઉપલબધ

રાજયના નાગકરિોને જનતહ્ના લાભો સતવરે મળી રહે ્ે 
આશયથી કડતજટલ ગુજરા્ના તનમા્ષણ માટે રાજય સરિારે 
સમયબદ્ધ આયોજન િયુ ું છે જેના ભાગરૂપે અનેિતવધ 
યોજનાઓનું કડતજટલાઈઝેશન થઈ રહ્ં છે. ર્ીિ ઈલેસકટ્િલ 
િર્ેરી દ્ારા રાજયમાં તવદ્યુ્ શુરિ માિીની અરજીઓ 
ઓનલાઈન પોટ્ષલ ઉપર સવીિારવાનો ્થા તવદ્યુ્ શુરિ માિી 
ઓનલાઈન આપવા અંગેની શરૂઆ્ ્ાજે્રમાં મુખય મંત્રી  
શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણી દ્ારા િરવામાં આવી છે, આ સેવાઓનું 
તવસતૃ્ીિરણ િરી વીજ િોનટ્ાિટરના લાયસનસ, તવતવધ પરીક્ષામાંથી 
મુતક્ત, લીિટ અને એસિલેેટર પ્રભાગની ્ મામ િામગીરીઓ ઓનલાઈન 
િરવામાં આવી છે. જેના થિી રાજયના નાગકરિોના સમયના બર્્ની 
સાથે િામગીરી વધુ વેગવાન બનશે.

ઊજા્ષ મંત્રી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે જણાવયું હ્ંુ િે, મુખય મંત્રી  
શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીના માગ્ષદશ્ષન હેઠળ રાજયમાં અરજદારોને વધુમાં 
વધુ ઝડપી સેવાઓ, સરળ અને ઓનલાઇન મળી રહે ્ ે માટે મુખય તવદ્યુ્ 
તનરીક્ષિની િર્રેીની િામગીરી ઓનલાઇન િરવામા ંઆવી છે. લાયસસનસગં 
બૉડ્ષ ્ થા તલફટ અન ેએસિેલટેસ્ષની િામગીરીન ેલગ્ા ંમોડલુ ઓનલાઇન 
થ્ાં નાગકરિોને આ સેવાઓ ઝડપથી મળશે.  

ઓનલાઇન અરજીઓ મંજૂર િરવાના આ પ્રોજેિટ અં્ગ્ષ્ રાજયમાં 
વીજળી િોનટ્ાિટર ્રીિેનું લાયસનસ મેળવવા ઇચછુિ અરજદારો ્થા 
સુપરવાઇઝર અને વાયરમેનની પરીક્ષામાંથી મુતક્ત મેળવવા માંગ્ા 
અરજદારો, સુપરવાઇઝર અને વાયરમેનની પરીક્ષા આપવા માંગ્ા 
અરજદારોએ હવેથી ઓનલાઇન અરજી િરવાની રહેશે. રાજયમાં લીિટ 
અને એસિેલેટસ્ષનું સથાપન િરવા માટે ્ેમજ તલફટના લાયસનસ મેળવવા 
્થા કરનયુ િરવા અંગેની અરજીઓ પણ ઓનલાઈન  િરવાની રહેશે. 

રાજયમા ંનવી લીિટ બનાવવા ઇચછ્ા નાગકરિોએ ્ નેા નિશા મજંરૂ 
િરાવી, લીિટની ્પાસણી િરાવીન ેવકિિંગ લાયસનસ મળેવવાનુ ંહોય છે. 
આ િામગીરી હવ ેઓનલાઇન થ્ા ંસૌન ેઆ સુતવધાનો ઝડપી લાભ મળશ.ે

યોગય શૈક્ષતણિ લાયિા્ ધરાવ્ા લોિો વીજળીના િામ માટે મળી 
રહે ્  ેમાટે સુપરવાઇઝર અન ેવાયરમેનની પરીક્ષા વર્ષમા ંબ ેવખ્ લવેામાં 
આવે છે. આ પરીક્ષા આપવા ઈચછુિ ઉમેદવારો ્ થા ઇલેસકટ્િલ શાખામાં 
કડપલોમા/કડગ્રી ધરાવ્ા સુપરવાઇઝર/વાયરમેન પરીક્ષામાંથી મુતક્ત 
મેળવવા ઈચછુિ અરજદારોએ પણ અરજી હવેથી ઓનલાઇન િરવાની 
રહેશે. ર્ીિ ઈલેસકટ્િલ ઇનસપેકટર િર્ેરીની પ્રજાલક્ષી બધી જ િામગીરી 
્ા. ૩૧ માર્્ષ, ૨૦૨૦ સુધીમાં ઓનલાઇન િરવાનું લકયાંિ રાખવામાં 
આવયુ ંહ્ંુ ્  ેવહેલુ ંપણૂ્ષ િરવામાં આવયુ ંછે. આ માટે વેબસાઈટ www.
ceiced.gujarat.gov.in પર અરજી સાથે જરૂરી દસ્ાવજો 
અપલોડ િરવાના રહેશે. •

રરાજ્ય સરકરારનો િધુ એક 
ખેડૂ્ વહ્લક્રી વનણ્ટ્ય

મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીના 
પ્રેરિ નેતૃતવમાં રાજય સરિારે અનેિ 
ખેડૂ્લક્ષી તનણ્ષયો િયા્ષ છે. જેમાં 
હોસ્ષપાવર આધાકર્ િૃતર વીજજોડાણો 
ધરાવ્ા ખેડૂ્ોને વધારાનો વીજભાર 

તનયતમ્ િરાવવા માટે ્િ મળશે અને 
ખેડૂ્ોને પુરવણી વીજતબલ ભરવામાંથી 

મુતક્ત મળશે.
ઊજા્ષ મંત્રી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલે આ અંગે વધુ 

તવગ્ો આપ્ાં જણાવયું હ્ું િે, હયા્ ધારાધોરણ 
મુજબ હોસ્ષપાવર આધાકર્ વીજતબલ ભર્ા 
ખડેૂ્ ોન ે્ મેના ખે્ ીવાડી વીજ જોડાણની ર્િાસણી 
દરતમયાન િરાકર્ વીજભાર/મજંરૂ વીજભાર િર્ાં 
૧૦% િે ્  ેિર્ા ંવધારે વીજભારનો વપરાશ િર્ા 
માલુમ પડે ્ો પુરવણી વીજતબલની આિારણી 
આયોગ દ્ારા તનકદ્ષષ પદ્ધત્થી િરવામાં આવે છે. 

તવતવધ ખેડૂ્ અગ્રણી - સંગઠનો અને ખે્ી 
સાથે સંિળાયેલા તનષણાં્ોએ વીજ તનયમન 
આયોગને આ બાબ્ે હયા્ ધારાધોરણમાં સુધારો 
િરી ખેડૂ્લક્ષી તનણ્ષય લેવા રજૂઆ્ િરી હ્ી. 

આ રજૂઆ્ બાબ્ે નામદાર આયોગ દ્ારા 
પ્રતસદ્ધ જાહેરનામાની જોગવાઈ મુજબ હોસ્ષપાવર 
આધાકર્ વીજતબલ ભર્ા ખેડૂ્ોને ્ેમના 
ખે્ીવાડી વીજજોડાણની ર્િાસણી દરતમયાન 
િરાકર્ વીજભાર/મંજૂર વીજભાર િર્ાં વધારે 
વીજભારનો વપરાશ િર્ા માલુમ પડે ્ ો પુરવણી 
વીજતબલ આપ્ાં પહેલા ંવીજ તવ્રણ િંપનીઓએ 
ખેડૂ્ોને ૩૦ કદવસની આગો્રી સૂર્ના આપી 
વીજભાર તનયતમ્ િરાવવા માટે ખેડૂ્ને એિ ્ િ 
આપવાની રહેશે. 

રાજયમાં હાલ ૪ લાખ ૮૦ હજાર જેટલાં 
હોસ્ષપાવર આધાકર્ ખે્ીવાડી વીજજોડાણો છે, 
રાજય સરિારનાં ઉપરોક્ત ખેડૂ્લક્ષી પગલાને 
િારણે હોસ્ષપાવર આધાકર્ િૃતર વીજજોડાણો 
ધરાવ્ા ખેડૂ્ોને વધારાનો વીજભાર તનયતમ્ 
િરાવવા માટે ્િ મળશે અને ખેડૂ્ોને પુરવણી 
વીજતબલ ભરવામાંથી મુતક્ત મળશે. •

વનણ્ટ્ય
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સરા્ અવધક વજલ્રા ન્યરા્યરાધરીશ કો્્ટને મંજૂરરી 
રાજયના લોિોને સસ્ો, 

ઝડપી અન ેઘરઆગંણે નયાય 
મળ ે ્ે  મ ા ટ ે ર ા જય 
સ ર િ ા ર ન ો  વ ધુ  એ િ 
મહત્વનો તનણ્ષય િયગો છે. 
જે અં્ગ્ષ્ સૌરા્રિ, મધય 
ગુજરા્ ્થા દતક્ષણ ગુજરા્ના 
સા્ ્ાલુિાઓમાં  અતધિ તજલ્ા 
નયાયાધીશ િોટ્ષ ૩૧ જાનયઆુરી-૨૦૨૦થી 
િાય્ષર્ િરવામાં આવી છે. 

પ ા ર દ તશ ્ષ ્ ા ,  સં વે દનશ ીલ્ ા , 
તનણા્ષયિ્ા અન ેપ્રગત્શીલ્ાના આધાર 
સ્ંભ પર િાય ્ષ  િર્ી મુખય મંત્રી  
શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખય 
મંત્રી શ્ી નીત્નભાઇ પટેલની સરિાર ે
‘સૌનો સાથ, સૌનો તવિાસ અને સૌને 
સમાન નયાય’ મળે ્ે માટે આ મહત્વનો 
તનણ્ષય િયગો છે. 

રાજય િાયદા મંત્રી શ્ી પ્રદીપતસંહ 

જાડજેાએ જણાવયંુ હ્ંુ િે, તસતવલ 
જજ ્થા તસતનયર તસતવલ 
જજના િોટ્ષના ર્િુાદાઓ સામે 
અપીલ ્ મેજ કરતવઝન દાખલ 
િરવા માટે છેવાડા ગામના 

લોિોને મખુય તજલ્ા મથિ સુધી 
જવું પડ્ું હ્ું. જેના િારણે ્ેના 

કિંમ્ી સમય અન ેનાણાનો વયય થ્ો હ્ો. 
જયારે હવ ે્ ાલિુા િક્ષાએ જ અતધિ તજલ્ા 
નયાયાધીશ િોટ્ષની રર્ના થવાના પકરણામે 
છેવાડાના નાગકરિોન ેઘરઆંગણ ેજ સસ્ો 
અન ેઝડપી નયાય મળી રહેશ.ે આ ઉપરાં્  
તજલ્ા અદાલ્નું તવિેનદ્રીિરણ થવાના 
પકરણામ ેિેસોનો ઝડપી તનિાલ થઈ શિશે. 

જ ેગનુાઓની ગભંીર્ા વધ ુછે ્વેા 
ગુનાઓના આરોપીઓન ે યોગય નશય્-
સજા થાય ્ ેહે્થુી આ નવીન િોટ્ષ શરૂ 
િરવાનો તનણ્ષય િરાયો છે. ગનુાનો ભોગ 
બનનાર પક્ષાિારોન ે તજલ્ા મથિ સધુી 

ધિિા ખાઈ અન ેઆતથ્ષિ ્મેજ સમયનો 
ભોગ આપવો ન પડે ્ ેઉદે્દશથી સમાજના 
છેવાડાના નાગકરિના તહ્ન ેધયાન ેરાખીને 
વ્્ષમાન સરિારે સંવેદનશીલ વલણ 
અપનાવીને વધુમાં વધુ અતધિ તજલ્ા 
નયાયાધીશોની નામદાર હાઈિોટ્ષના 
પરામશ્ષમા ં્ ાલિુા િક્ષાએ સથાપના િરવામાં 
આવી છે. 

રાજય સરિારે ર્ાલુ નાણાિીય વર્ષમાં 
વલસાડ તજલ્ાના વાપી ્થા ધરમપુર 
્ાલુિામાં, વડોદરા તજલ્ાના ડભોઈ અને 
િરજણ ્ાલુિામાં, અમરેલી તજલ્ાના 
સાવરિુંડલા ્ાલુિામાં, આણંદ તજલ્ાના 
ખંભા્ ્ાલુિામાં  ્થા ભાવનગર 
તજલ્ાના ્ ળાજા ્ ાલિુામા ંએમ િુલ સા્ 
અતધિ તજલ્ા નયાયાધીશશ્ીની િોટ્ષ શરૂ 
િરવાની મંજૂરી આપી છે. આ માટે જુદા 
જુદા સંવગ્ષની જગયાઓના મહેિમની 
મંજૂરી પણ આપવામાં આવી છે. •

વનણ્ટ્ય

UGVCLને પરાંચ ઇ-વહરીકલ અપ્ટણ
ઇ-વહીિલ વધુમાં વધુ રોંતજદા 

જીવનમાં  વપરાશમાં  આવે ,  ્ેને 
પ્રોતસાતહ્ િરવાના ઉમદા આશય સાથે 
રાજય સરિાર દ્ારા આગામી ટુંિ 
સમયમાં પોતલસી બનાવવામાં આવશે. 
આવા વાહનો આપણું ભતવષય છે, જેના 
થિી પયા્ષવરણનું પ્રદૂરણ ઘટાડી શિાય 
છે, ્ેમ ગાંધીનગર ખા્ે યુ.જી.વી.સી.
એલ.ને પાંર્ ઇ-વહીિલ અપ્ષણ િરવાના સમારંભમાં ઉજા્ષ મંત્રી 
શ્ી સૌરભભાઇ પટેલે જણાવયું હ્ું.

ઉજા્ષ મતં્રી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ંહ્ંુ િે, િેનદ્ર સરિારના 
આ ઉમદા અતભગમને સાથ્ષિ િરવા માટે રાજય સરિારની 
િંપનીઓએ આ કદશામાં આગળ વધી રહી છે. સરિારના જુદા 
જુદા તવભાગને આ તવરયની માતહ્ી આપી છે. જીયુવીએનએલ 
(ગુજરા્ ઉજા્ષ તવિાસ તનગમ તલ.) દ્ારા ૧૮ ઇ- વહીિલ પાંર્ 
વર્ષ માટે લીઝ પર લેવામાં આવયા છે. જેમાંથી ૫ાંર્ વાહનો 
યુજીવીસીએલ દ્ારા લેવામાં આવયા છે.

િેનદ્ર સરિાર અને ખાનગી િંપનીઓ ઇ-વહીિલને પ્રોતસાહન 

આપી રહી છે, ્ેવંુ િહી મંત્રી શ્ી 
સૌરભભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ંહ્ંુ િે, રાજય 
સરિાર પણ આગામી સમયમાં આ 
અંગેની નક્કર પોતલસી બનાવી રહી છે. 
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીના 
માગ્ષદશ્ષન હેઠળ આ પોતલસી અમલી 
બનાવવામાં આવનાર છે. જેના થિી 
આમ જન્ાને  ખૂબ ઓછા ખર્ ચે 

ટ્ાનસપોટદેશનની સુતવધા મળશે. 
ભતવષયમાં વાહનો વધુ કિલોમીટર ર્ાલી શિે ્ેવા આવશે, 

્વેો તવવિાસ વયક્ત િરીન ેમતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહ્ુ ંિે, ઇ- વહીિલનો 
વપરાશ વધ્ા ્ ેનો ર્ાતજુંગ સટેશનની પણ માંગ વધશે. આ િાય્ષ 
સરિાર એિલી ઝડપથી િરી શિે નતહ. જેથી સરિાર, િંપનીઓ 
અને ખાનગી રોિાણ જેવા મોડલને અમલી બનાવીને વધુમાં વધુ 
ર્ાતજુંગ સટેશન પણ ખોલવાનું સુર્ારં આયોજન િરવામાં આવશે. 
આ િાય્ષક્રમમાં મંત્રીશ્ીએ ઇ-વહીિલ યુજીવીસીએલને અપ્ષણ 
િરવામાં આવયા હ્ા. આ પ્રસંગે યુજીવીસીએલનાં િમ્ષર્ારી-
અતધિારીઓ મોટી સંખયામાં ઉપસસથ્ રહ્ાં હ્ાં. •

økwshkík ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦37



પુસ્કો જીિન જીિિરાનરી જડરીબુટ્રી
દાયિાઓથી પોંિ, પ્ંગ 

અને ઊંતધયાના શહેર ્રીિે 
જાણી્ું સુર્ પુસ્િમેળાના 
િારણે સાતહતયપ્રેમીઓના શહેર 
્રીિે જાણી્ંુ બનયુ ંછે. સુર્ની 
આ નવી ઓળખને દીપાવ્ો 
પ્રસંગ ્ ાજે્રમાં યોજાઇ ગયો. 
સુર્ મહાનગર પા તલિા 
આયોતજ્ ૧૯મો સવામી 
તવવેિાનંદ રા્રિીય પુસ્િમેળો, 
૧૭મો બાગાય્ મેળો અને 
ફલાવર શો” અન ે૯મા ંતશરપગ્રામ 
મેળાને િૃતર મંત્રી શ્ી આર.
સી.િળદુએ ખુલ્ોમૂકયો હ્ો.  

મંત્રી શ્ી આર. સી. િળદુએ જણાવયું હ્ું િે, સારાં પુસ્િો એ 
જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી છે. જ્ાનસભર પુસ્િો લખનારા લેખિ 
તવરયન ેલગ્ંુ ઊંડાણભયુું જ્ાન ધરાવ્ાં હોય છે. જીવનમાં આગળ 

વધવા માટે હંમેશાં આપણાથી 
વધુ જ્ાની વયતક્તઓથી જ્ાન 
લે વંુ  જોઈએ.  પુ સ ્ િ ોન ા 
રર્તય્ાઓ જ્ાનનો ભડંાર હોય 
છ ે.  જે  જ્ાનની અલૌકિિ 
દુતનયાની સિર િરાવે છે. 

આ િ ાય ્ષ ક્રમના  મુ ખય 
અત્તથ ગુજરા્ી સાતહતયિાર 
અન ેિટાર લખેિ ડૉ.શરદ ઠાિરે 

જણાવયું િે, પુસ્િમેળામાંથી ૩ 
નવી વા્ો અને ૩૦ નવા શ્દો 
જાણવા મળશે. આ વેળાએ 
ધારાસભય શ્ી હર્ષ સંઘવી અને 
અરતવંદભાઈ રાણા સતહ્ મોટી 

સખંયામા ંપસુ્િરતસિો- સાતહતયપ્રમેીઓ ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. અત્ર ે
ઉલ્ેખતનય છે િે, પાંર્ કદવસમાં ત્રણ લાખથી વધુ નાગકરિોએ 
પુસ્િ મેળાની મુલાિા્ લીધી હ્ી. •

“હર હરા્થ કો કરામ”
સુરનેદ્રનગર સસથ્ એમ.પી.શાહ 

આરસ્ષ એનડ સાયનસ િોલેજ ખા્ે પાણી 
પરુવઠા મતં્રી શ્ી િંુવરજીભાઈ બાવતળયાના 
અધયક્ષસથાન ેમગેા પલેસમનેટ િેમપ યોજાયો 
હ્ો. તજલ્ાના રોજગારવાચંછ ુઉમદેવારોને 
સવરોજગારી પૂરી પાડવાના હે્ુસર 
યોજાયેલ આ િેમપમાં ૫૦૯ જેટલી 
જગયાઓ માટે ૬૪ જેટલા નોિરીદા્ાઓ 
ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. 

રાજયના દરેિ યવુાનને રોજગારી મળે 
્ે માટે રાજય સરિારે  “હર હાથ િો 
િામ”નો અતભગમ રાખયો છે. ્ેમ પાણી 
પરુવઠા મતં્રી શ્ી િંુવરજીભાઇ બાવતળયાએ 
જણાવયું હ્ું.

્ેમણે આ ્િે ઉપસસથ્ યુવાનોને 
તનષ્ા અને પ્રામાતણિ્ાથી િાય્ષ િરી 
િુશળ્ાપવૂ્ષિ આગળ વધવા અનરુોધ િયગો 
હ્ ો .  આ પ્રસંગે  મં ત્ર ીશ્ ી  ્થ ા 

મહાનુભાવોના હસ્ે િોલેજમાં પ્રથમ વરચે 
અભયાસ િર્ા તવદ્યાથગીઓને રાજયના 
તશક્ષણ તવભાગ દ્ારા આપવામાં આવ્ા 
ટે્લેટનું તવ્રણ િરવામાં આવયું હ્ું. 

ધારાસભય શ્ી ધનજીભાઈ પટેલે 
ઉદ્યોગગૃહો માટે િુશળ માનવ બળની 
જરૂકરયા્ ઉપર ભાર મૂિી આ પ્રસંગે 
જણાવયું હ્ું િે, િોઈપણ િંપની િે ઓકિસ 
માત્ર મશીનથી નથી ર્ાલ્ા ્મામને 
ર્લાવવા માટે િુશળ આવડ્ ધરાવ્ા 
ઉમેદવારની જરૂર પડે છે. 

આ િાય્ષક્રમમાં રોજગાર તવતનમય 
િર્ેરીના અતધિારી શ્ી જે.ડી. જેઠવા, 
એમ.પી.શાહ આરસ્ષ એનડ સાયનસ 
િોલેજના આર્ાય ્ષ શ્ી તહ ંમ્ભાઈ 
ભાલોકડયા ્ેમજ સુરેનદ્રનગર તજલ્ાની 
તવ તવધ િ ોલેજના  આર્ાય ્ષશ્ ીઓ, 
અધયાપિશ્ીઓ, તવતવધ િ ંપનીના 
નોિરીદા્ાશ્ીઓ સતહ્ મોટી સંખયામાં 
ઉમેદવારો ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •

સમરાચરાર વિશેષ
" રકશોર જીકરાદરરા
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નરાવસકમરાં ‘સ્ડરી ઈન ગુજરરા્’ રોડ શો
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ  

દેશમાં તશક્ષણનું સ્ર સુધારવા પર ભાર 
મૂકયો છે. આ પ્રેરણાને સાથ્ષિ િર્ાં મુખય 
મંત્ર ી  શ્ી  તવજયભાઈ રૂપાણીન ા 
માગ્ષદશ્ષનથી ભાર્ અને તવવિ સમક્ષ 
તશક્ષણ કે્ષત્ર ેગજુરા્ની તસતદ્ધઓ દશા્ષવવા 
્ેમજ રાજયમાં ઉચ્ તશક્ષણની ્િોનો 
વયાપ વધે એ માટે રાજય સરિારે ‘‘સટડી 
ઇન ગુજરા્’’ િાય્ષક્રમની શરૂઆ્ િરી 
છે, જે હેઠળ દેશ-તવદેશમાં રોડ શોનું 
આયોજન થઇ રહ્ં છે. જેના ભાગરૂપે 
નાતસિ ખા્ે યોજાયેલા રોડ શોમાં તશક્ષણ 
મંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રતસંહ ર્ુડાસમાએે િહ્ં હ્ું 
િે, આગામી સમયમાં ગુજરા્ ભાર્નું 
તશક્ષણનું િેનદ્ર બનશે. 

“સટડી ઇન ગુજરા્” એ ગુજરા્ 
સરિારના તશક્ષણ તવભાગ દ્ારા યોજવામાં 
આવેલી નવીન્મ પહેલ છે, જેનો ઉદ્દેશ 

ગુજરા્ રાજયને ભાર્માં તશક્ષણના િેનદ્ર 
્રીિે વધુ તવિસાવવાનો અને તવદેશના 
્ેમજ ભાર્ના  અનય ર ાજયના 
તવદ્યાથગીઓને ગુજરા્માં ઉચ્ તશક્ષણ 
મેળવવા માટે આમંતત્ર્ િરવાનો છે. 
મહારા્રિ રાજયના માધયતમિ અન ેઉચ્્ર 
માધયતમિ તશક્ષણ બોડ ્ષના સેક્ર ેટરી/
કડતવઝનલ સતહ્ યુતનવતસ્ષટી, શાળાઓ 

અને િોલેજોના તવદ્યાથગીઓ રોડ શૉમાં 
સહભાગી થયા હ્ા. ગુજરા્માં સમૃદ્ધ 
બની રહેલા તશક્ષણ ક્ષેત્રની એિ ઝલિ 
આપવા અને ઉચ્ તશક્ષણ પ્રાપ્ િરવામાં 
રસ ધરાવ્ા ઉમેદવારોને રાજયમાં રહેલી 
તશક્ષણની ્િોને ઉજાગર િરવાના હે્ ુ 
સાથે આ રોડ શૉનું આયોજન િરવામાં 
આવયું હ્ું. •

આરદજાવ્ સલરાહકરાર પરરષદનરી બેઠક ્યોજાઇ
ર ા જ ય મ ાં  આ ક દ જા ત ્ 

તવસ્ારનો સવાુંગી તવિાસ િરવા 
ગુજરા્ સરિાર િકટબદ્ધ છે. 
વનબાંધવોના તવિાસ માટ ે 
િાળવવામાં આવ્ી ગ્રાનટનો 
મહત્તમ ઉપયોગ િરીને છેવાડાના 
જરૂકરયા્મંદ લોિોને ્ેનો લાભ 
મળે ્ે જોવાની આપણા સૌની 
સયુંક્ત જવાબદારી છે ્ મે ગાધંીનગર ખા્ ેયોજાયલેી આકદજાત્ 
સલાહિાર પકરરદની સથાયી સતમત્ની બઠેિમા ંઆકદજાત્ તવિાસ 
મંત્રી શ્ી ગણપ્ભાઇ વસાવાએ જણાવયું હ્ું. 

મંત્રીશ્ી વસાવાએ જણાવયું હ્ું િે, સંવેદનશીલ મુખય મંત્રી 
શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીત્નભાઇ 
પટેલના નેતૃતવવાળી સરિારે રાજયના આકદજાત્ તવસ્ારમાં 
તશક્ષણ ઉપલ્ધ િરાવવાની સ્્ તર્ં્ા િરી છે. જેના ભાગરૂપે 
ધોરણ ૬ થી ૮માં ગતણ્ અને તવજ્ાન તવરય તશક્ષિોની િુલ 
૧૦,૦૪૨ માંથી ૯,૪૩૪ જગયાઓ ભરાયેલી છે. જયારે બાિીની 
જગયાઓ બન્ી તવરાએ ભરવામાં આવશ.ે હાલમા ંઆ તવસ્ારમાં 
૧૨,૪૨૪ જટેલા ભારાતશક્ષિો િાય્ષર્ છે. આ તવસ્ારમા ંઅભયાસ 

િર્ા તવદ્યાથગીઓને મીની બસની 
સુતવધાનો લાભ મળી રહે ્ે માટે 
૯,૪૮૩ રૂટ િાય્ષર્ િરવામાં 
આવયા છે. 

આ ઉપરાં્ પ્રાથતમિ તશક્ષણ 
અં્ગ્ષ્ ૮,૦૦૦ ઓરડામાંથી 
બાિી રહેલા ૪,૦૦૦ ઓરડા આ 
વરચે ્ૈયાર િરવામાં આવશે ્ેમ 

મંત્રીશ્ીએ ઉમેયુું હ્ું. 
મંત્રીશ્ીએ આ બેઠિમાં તવતવધ તવભાગોના અતધિારીઓને 

આકદજાત્ તવસ્ારના તવિાસના િામોમાં વધુ ઝડપ લાવીને પૂણ્ષ 
િરવા જરૂરી સૂર્નાઓ પણ આપી હ્ી. 

આ બેઠિમાં આકદજાત્ સલાહિાર પકરરદના સભય અને 
ધારાસભય સવચે શ્ી િુબેરભાઇ ડીંડોર અને નરેશભાઇ પટેલે 
આકદજાત્ તવિાસનાં િામો અંગે જરૂરી સૂર્નો િયાું હ્ાં. 

આ પ્રસંગે આકદજાત્ તવભાગના સતર્વ શ્ી અનુપમ આનંદ, 
આકદજાત્ િતમશનર શ્ી કદલીપ રાણા સતહ્ તવતવધ તવભાગોના 
ઉચ્ અતધિારીઓએ ઉપસસથ્ રહીને જરૂરી ર્ર્ા્ષ તવર્ારણા  
િરી હ્ી. •
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દરાહોદમરાં મેગરા જોબ ફેર
“હર હાથ િો િામ, હર ખે્ િો પાની” 

આ સૂત્રને આતમસા્ િરી ગુજરા્ સરિાર 
યુવાઓને રોજગારી મળે ્ેવા પ્રયાસો િરી 
રહી છે. પો્ાના લકયન ેપહોંર્ી વળવા સરિાર 
િટીબદ્ધ છે. યુવાઓને ઘરઆંગણે રોજગારી 
મળે ્ે આશયથી ગુજરા્ સરિાર તજલ્ા-
્ાલુિા િક્ષાએ રોજગાર મેળા યોજી રહી છે. 
જે અં્ગ્ષ્ ્ાજે્રમાં દાહોદમાં મેગા જોબ 
િેર યોજાયો હ્ો. આ િેરમાં ૫૦ િંપનીઓએ 
૨૦૪૬ છાત્રોને નોિરીની ઓિર િરી હ્ી. 

આ પ્રસંગે ગ્રામય તવિાસ રાજય મંત્રી શ્ી 
બર્ભુાઇ ખાબડ ેજણાવયુ ંહ્ુ ંિે, રાજય સરિારે 
િોલજેમા ંઅભયાસ િર્ા છાત્રોન ે્ મેન ેપદવી 
મળે િે ્ુરં્ નોિરીની ્િ મળે એ પ્રિારનું 
આયોજન િયુું છે. આ વેળાએ નોિરીની ઓિર 
મેળવનારા છાત્રોનું સનમાન િરવામાં આવયું 
હ્ું. નોિરીદા્ા િંપનીના પ્રત્તનતધઓને 
પ્રશસસ્પત્ર એનાય્ િરવામા ંઆવયા હ્ા.•

રરાજ્યનરા ૨૪ લરાખ ઘરમરાં પરાઇપલરાઇન્થરી ગેસ અપરાશે
ગુજરા્માં િુલ ૧૮ લાખ ઘરોમાં 

પાઈપલાઈન આધારે નાગકરિોને ગેસ 
પૂરો પાડવામાં આવે છે અને આગામી 
કદવસોમાં આ આંિડો ૨૨થી ૨૪ લાખ 
સુધી લઇ જવાનું  રાજય સરિારનો 
લકયાંિ છે. આ લકયાંિને તસદ્ધ િરવા 
માટે ગેસ પુરવઠો વધારવાની આવશયિ્ા 
છે. જેના અનુસંધાને નવી કદરહીમાં 
યોજાયેલી બેઠિમાં િેનદ્રીય પેટ્ોતલયમ 
અને નેર્રલ ગેસ બાબ્ોના મંત્રી શ્ી 
ધમચેનદ્ર પ્રધાન અને િ્ારના ઊજા્ષ મંત્રી 
શ્ી સાદ શેરીદા અલ િાબી સાથ ે

રાજયના ઊજા્ષ મંત્રી શ્ી સૌરભભાઈ 
પટેલે ર્ર્ા્ષ િરી હ્ી.

ગુજરા્ને લાંબા ગાળા માટે વાજબી 
ભાવે ગેસ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે 
રાજયના ઊજા્ષ મંત્રી શ્ી સૌરભભાઈ 
પટેલે િ્ારના ગેસ પુરવઠા મંત્રી શ્ી 
સાદ શેરીદા અલ િાબીને અપીલ િરી 
રાજયના ગેસ આધાકર્ પાવર પલાનટ 
અંગે માતહ્ી આપી હ્ી. ગુજરા્માં 
ર ાજય સરિાર હસ્િના  ૨૫૦૦ 
મેગાવોટ ગેસ આધાકર્ પાવર પલાનટ 
અને ખાનગી ક્ષેત્રના ૧૫૦૦ મેગાવોટ 

ક્ષમ્ા ધરાવ્ા ગેસ આધાકર્ પાવર 
મળી રાજયમાં િુલ ૪૦૦૦ મેગાવોટ 
ક્ષમ્ાના પાવર પલાનટ િાય્ષર્ છે. જો 
િુલ ક્ષમ્ાના ૭૦% પલાનટ પણ ર્ાલે 
્ો દર વરચે ૩.૫ તમતલયન ટન ગેસની 
જરૂકરયા્ છે. દેશભરમાં િુલ ૨૪૦૦૦ 
મેગાવોટ ક્ષમ્ા ધરાવ્ા ગેસ આધાકર્ 
પ ાવર  પલ ા ન ટમ ાં  ૨૧% તહ સસ ો 
ગુજરા્નો છ.ે તયારે ગુજરા્ને લાંબા 
ગાળા માટે વાજબી કિંમ્ે ગેસ મળી રહે 
્ેવી ખા્રી િ્ારના ગેસ પુરવઠા 
મંત્રીશ્ી દ્ારા આપવામાં આવી હ્ી. •

બુલે્ ટ્ેન મરા્ે જમરીન સંપરાદનનું  
િળ્ર અપરા્યું

દેશના સૌપ્રથમ હાઇસપીડ ટ્ેન (બુલેટ ટ્ેન) પ્રોજેકટની િામગીરી બુલેટ ગત્એ 
ર્ાલી રહી છે. મુંબઈથી અમદાવાદ સુધીના િુલ ૫૦૮ કિલોમીટરના પ્રોજેકટ અં્ગ્ષ્ 
ગુજરા્ના ૮ તજલ્ાના ૧૯૭ ગામમાંથી બુલેટ ટ્ેન પસાર થશે અને આ હાઈસપીડ 
િોકરડોરને ૧૨ સટેશનો પૈિી મહારા્રિમાં ૪ અને ગુજરા્માં ૮ અદ્ય્ન સટેશન 
બનાવવાના છે. જે માટે જમીન સંપાદનની િામગીરી પૂરપાટ ર્ાલી રહી છે. 

ગાંધીનગરમાં આયોતજ્ િલેિટરશ્ીઓની િોનિરનસમાં મહેસૂલ મંત્રી  
શ્ી િૌતશિભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ંહ્ુ ંિે, બલેુટ ટ્ને પ્રોજિેટના અમલીિરણ માટે અદંાતજ્ 
૭૧૪ હેકટર જમીનની જરૂકરયા્ છે, જે પૈિી અંદાતજ્ ૫૭૧ હેકટર જમીનની 
સંપાદન પ્રતક્રયા પૂણ્ષ થઇ છે. િુલ ૧૯૭ ગામો પૈિી ૧૮૮ ગામોમાં જોઇનટ મેજરમેનટ 
સવચેની િામગીરી થઇ છે. સંમત્ િરાર હેઠળના ૩૨૧૩ પલોટ પૈિી ૨૭૩૫ પલોટના 
િરારની િામગીરી પણ પૂણ્ષ િરવામાં આવી છે આ સંપાદન િામગીરી માટે ખેડૂ્ોને 
રૂ.૨૧૦૦ િરોડથી વધુની રિમ ર્ુિવી દેવામાં આવી છે. 

ઉલ્ેખનીય છે િે, મહેસૂલ પ્રતક્રયા અતયં્ સરળ અને પારદશગી બનાવવાના ધયેય 
સાથે રાજય સરિારે iORA-2.0 (ઇનટગ્રેટેડ ઓનલાઇન રેવનયૂ એસપલિેશન)નો 
અમલ િયગો છે. આ મામલે ગુજરા્ દેશનું અતગ્રમ રાજય બનયું છે.
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નૉલેજ કોનસોર્્ટ્યમ ઓફ ગુજરરા્ ખરા્ે મેગરા પલેસમેન્ કેમપનું આ્યોજન
ગુજરા્ સરિારે તવદ્યાથગીઓના ભાતવ 

ઘડ્રની સાથે  સાથે  ્ેમના માટ  ે
રોજગારીના દ્ાર પણ ખોરયા છે, એમ ગૃહ 
રાજય મંત્રી શ્ી પ્રદીપતસંહ જાડેજાએ 
નોલેજ િોનસોકટ્ષયમ ઓિ ગુજરા્ ખા્ે 
મેગા પલેસમેનટ િેમપને ખુલ્ો મૂિ્ા 
જણાવયું હ્ું.

મંત્રી શ્ી જાડેજાએ જણાવયું હ્ું િે, 
તવદ્યાથગીઓને એિ જ પલેટિોમ્ષ પરથી 
રોજગારીની ્ િો મળી રહે ્ થા િંપનીઓને 
ખાલી જગયાઓ માટે પસંદગી િરવા 
બહોળા પ્રમાણમાં તવદ્યાથગીઓ મળી રહે ્ ે 
હે્થુી ગજુરા્ સરિારના તશક્ષણ તવભાગ 
દ્ારા મેગા પલેસમેનટ િેમપનું આયોજન 
િરવામાં આવયું છે.

ગૃહ રાજય મંત્રીશ્ીએ વધુમાં જણાવયું 
હ્ું િે, મેગા પલેસમેનટ િેમપના માધયમથી 
રાજયના તશતક્ષ્ યુવિ-યુવ્ીઓને 
નોિરી-રોજગારી અપાવવા માટે રાજય 
સરિાર િકટબદ્ધ છે. રાજયના યુવાનો 
શૈક્ષતણિ િારકિદગી બાદ ્ેમના અભયાસ 

અને રતર્ને અનુરૂપ નોિરી મળે ્ે માટે 
રાજય સરિારે સતવશેર પ્રયાસો િયા્ષ છે. 
મંત્રીશ્ીએ વધુમાં  જણાવયું  હ્ંુ િ ે, 
ગુજરા્માં યુવાનોને નોિરી મળે અને 
અથવા ્ો ઉદ્યોગ િે ધંધો િરીને આગળ 
વધ્ા યુવાનોને યોગય વા્ાવરણ મળે ્ે 
માટે રાજય સરિારે પદ્ત્સરનુ ંઆયોજન 
િયુું છે.

આ પ્રસંગે ગૃહ રાજય મંત્રી શ્ી 
પ્રદીપતસંહ જાડેજાના હસ્ે ‘તવદ્યાથગી અને 
િંપની કડરેકટરી’ પુસ્િનું તવમોર્ન પણ 
િરવામાં આવયું હ્ું. રાજયના તશક્ષણ 
તવભાગ હસ્િની ્મામ સરિારી અને 
અનુદાતન્ િોલેજો ખા્ે હાલમાં સેમેસટર 
૫ અન ે૬મા ંઅભયાસ િર્ા ંતવદ્યાથગીઓને 

્ેઓના રસ, િલા અને િૌશરયો અનુસાર 
રોજગારીની ્િ ઉપલ્ધ થાય ્ે હે્ુથી 
૨૦ િેરિુઆરી, ૨૦૨૦ સુધી ૩૦ અલગ 
અલગ જગયાઓ પર પલેસમેનટ મીટનું 
આયોજન િરવામાં આવયું છે. 

આ પ્રસંગે તશક્ષણ તવભાગના અગ્ર 
સતર્વ શ્ીમ્ી અંજુ શમા ્ષ , તજલ્ા 
િલેિટર શ્ી િે.િ ે તનરાલા, ગુજરા્ 
યુતનવતસ્ષટીના િુલપત્ શ્ી ડૉ. તહમાંશુ 
પડંા, ઉપિુલપત્ શ્ી જગદીશ ભાવસાર, 
ઉચ્ તશક્ષણના તનયામિ શ્ી પી.ભારથી, 
નોડલ ઓકિસર શ્ી બી.િે.જૈન, નોલેજ 
િોનસોકટ ્ષયમ ઓિ ગુજરા્ના શ્ી  
એ.યુ.પટેલ સતહ્ િોલેજમાં તવદ્યાથગીઓ 
મોટી સંખયામાં ઉપસસથ્ રહ્ાં હ્ાં. •

વિધરાનસભરામરાં “્ેક્ોલૉજીનો મરાનિજીિન પર પ્રભરાિ” વિષ્યક સેવમનરાર
નવીન-આધુતનિ ટેક્ોલોજીનો 

ગુજ ર ા ્ન ા  ધ ા ર ા સ ભયશ્ ીઓ 
લોિિરયાણ અથચે ઉપયોગ િરે ્ે 
હે્થુી વડોદરાની ધ ઇસનસટટુ્ટ ઓિ 
એસનજતનયસ્ષ સંસથાના માધયમથી 
ગાંધીનગર સસથ્ તવધાનસભામાં 
‘‘ટેક્ોલૉજીનો માનવજીવન પર 
પ્રભાવ’’ તવરયિ પ્રવર્ન શ્ેણી યોજાઇ હ્ી. જેમાં તવધાનસભા 
અધયક્ષ શ્ી રાજેનદ્રભાઇ તત્રવેદીએ જણાવયું હ્ું િે, વ્્ષમાન અને 
આગામી સમય ટેક્ોલૉજીનો છે. આગામી સમયમાં ટેક્ોલોજીમાં 
આવનાર પકરવ્્ષન સાથે અવગ્ થવાથી જ આપણે તવવિ સાથે 
િદમ તમલાવી શિીશું.

વ્્ષમાન સમયમાં આપણા દેશમાં કડતજટલ ઈસનડયા, મેિ ઇન 
ઇસનડયા, સટાટ્ષઅપ ઇસનડયા અને સમાટ્ષ તસટીઝ જેવી અનેિ પહેલ 
િરાઇ છે. જયારે વૈતવિિ િલિ પર ભાર્ની ગણના ટેિનોલોજી 
ક્ષેત્રે ઉભર્ા દેશ ્રીિે થઇ રહી છે. આં્રરા્રિીય સ્રે ઝડપી 

પકરવ ્્ષન અન ેનવીન્ાન ેધયાનમા ંરાખીન,ે પકરવ ્્ષનનો સામનો 
િરી શિાય ્ ે માટે આપણા સમાજે અને નીત્ ઘડનારાઓએ પણ 
વ્્ષમાન વલણો તવશે જાગૃ્ રહેવાની જરૂર હોવાનું ્ેમણે  
જણાવયું હ્ું.

આ પ્રવર્ન શે્ણીમા ંમહેસલૂ મતં્રી શ્ી િૌતશિભાઇ પટેલ, શ્મ 
અને રોજગાર મંત્રી શ્ી કદલીપભાઇ ઠાિોર સતહ્ના મંત્રીશ્ીઓ, 
ધારાસભયશ્ીઓ, પૂવ ્ષ મંત્રીશ્ીઓ, ધ ઇસનસટટુ્ટ ઓિ 
એસનજતનયરીંગ (ઇસનડયા)ના સભયશ્ીઓ, તવધાનસભાના ઉચ્ 
અતધિારીશ્ીઓ ્ેમજ િમ્ષર્ારીશ્ીઓ ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. •
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અજંારમરા ંજનઔષવધ કેનદ્નો પ્રરારંભ
િ ેનદ્ર ્ેમજ રાજય 

સરિાર દ્ારા આરોગય ક્ષતેે્ર 
લોિિરયાણિારી અનેિ 
યોજનાઓ અમલી બનાવી 
છે તયારે જનઔરતધ િેનદ્ર 
થિી સસ્ા દરે દવાઓ 
આપીન ેસરિાર ગરીબોના 

આંસુ લૂંછીને મદદરૂપ થઇ રહી છે. અંજાર શહેરના સવાસર નાિા 
તવસ્ારમાં ભાર્ીય જનઔરતધ િેનદ્રને સામાતજિ અને શૈક્ષતણિ પછા્ 
વગગોના િરયાણ રાજય મંત્રી શ્ી વાસણભાઇ આહીરના હસ્ે ખુલ્ું 
મૂિવામાં આવયું હ્ું. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હ્ું િે, આરોગય ક્ષેત્રે 
લોિોને સસ્ા દરે દવાઓ પૂરી પાડવા માટે દેશના વડાપ્રધાને ્ાલુિા 
સથાનો પર આ પ્રિારના જનઔરતધ િેનદ્રો ખોલવાનો લકયાંિ રાખયો છે 
તયારે અંજારના આંગણે સસ્ા દરની દવાઓ માટેનું આ િેનદ્ર સૌના માટે 
મદદરૂપ થશે. ્લડપ્રેસર, ડાયાતબટીસ, િેનસર, હૃદય રોગ જેવી ગંભીર 
બીમારીઓ ્થા ઓપરેશન બાદ દદગીઓને આવશયિ દવાઓ સસ્ા દરે 
આપીને રાજય ્ેમજ િેનદ્ર સરિાર નાગકરિોને મદદરૂપ થઇ રહી છે. આ 
િેનદ્રમાં ૧૦ ટિાથી લઇને ૯૦ ટિા સુધી દવાઓ બજાર િર્ાં સસ્ા દરે 
મળી રહેશે. •

સરઇમરાં શરાળરા અને આંગણિરાડરીનરા 
મકરાનનું ભૂવમપૂજન

ગુ જ ર ા ્ ન ા  અં ્ ક ર ય ા ળ 
ગામડાઓમાં બાળિોને ઘરઆંગણે 
તવદ્યાભયાસની સુતવધા મળે ્ે માટે 
સં વે દનશ ીલ  ર ા જય  સરિ ા ર 
પ્રયત્નશીલ છે. ્ાજે્રમાં વલસાડ 
તજલ્ાના ઉમરગામ ્ ાલુિાના સરઇ 
ગામની પ્રાથતમિ શાળા ્ેમજ 
આંગણવાડીના મિાનનું ભૂતમપૂજન વન અને આકદજાત્ તવિાસ રાજય 
મંત્રી શ્ી રમણલાલ પાટિરના હસ્ે િરવામાં આવયું હ્ું. મંત્રીશ્ીએ 
શાળામાં અભયાસ િર્ાં તવદ્યાથગીઓની ઉજ્વળ િારકિદગી માટે 
શભુિામનાઓ પાઠવ્ા ંજણાવયંુ હ્ુ ંિે, પ્રાથતમિ શાળામા ંઅભયાસ િર્ા 
તવદ્યાથગીઓન ેપૂર્ી સતુવધાયિુ્ મિાન મળે ્  ેમાટે રાજય સરિાર િકટબદ્ધ 
છે. શાળાના જજ્ષકર્ મિાનોની જગયાએ નવા મિાનોનું તનમા્ષણ િરવાની 
સાથે િમપાઉનડ વોલ, પેવર ્લોિ જેવી સુતવધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં 
આવી રહી છે. આ અવસરે તજલ્ા પંર્ાય્ પ્રમુખ શ્ી મતણલાલ પટેલ, 
સરપંર્ શ્ી દક્ષાબહેન દુમાડા, શાળાના આર્ાય્ષ, શાળા પકરવાર ્ેમજ 
શાળાનાં બાળિો, ગ્રામજનો મોટી સંખયામાં હાજર રહ્ાં હ્ાં. •

ગુજરરા્ હિે રમ્િરીરોનરી  
ભૂવમ બનરી છે

માનવતવિાસમાં સૌથી વધુ િાળો રમ્-ગમ્નો છે. 
્ે બુતદ્ધર્ા્ુય્ષ, ર્પળ્ા, બહાદૂરી, સમયસૂર્િ્ાના ગુણ 
ખીલવવા ઉપરાં્ ખડ્લ અને તનરોગી શરીર રાખવાની 
પ્રેરણા આપે છે. પ્રત્ભાવાન પેઢીના તનમા્ષણની ખેવના 
સાથ ેવડાપ્રધાનશ્ીએ ગજુરા્ના િાય્ષિાળ દરતમયાન ખલે 
મહાિુંભની અને રા્રિીય સ્રેથી ખેલો ઇસનડયા, િીટ 
ઇસનડયા મીશન મોડમાં ર્ાલુ િયુું, જેના પકરણામ સવરૂપ 
રમ્ગમ્ ક્ષેત્રે ઊભરી આવેલા પ્રત્ભાવાન યુવાઓએ 
ભાર્ અને ગુજરા્ને આં્રરા્રિીય ખયાત્ અપાવી છે. 
શ્ી સકર્ા ગાયિવાડ અન ેશ્ી હરતમ્ દેસાઇ ્ નેા ંઉતિૃષ 
ઉદાહરણ છે. આવી જ ખલેપ્રત્ભાઓની શોધ માટે ્ મેજ 
્ંદુરસ્ પેઢી અને મજબૂ્ રા્રિના ઘડ્રમાં આવા 
રમ્ોતસવ મહત્વનો િાળો આપી રહ્ા છે. 

રાજયના રમ્ગમ્ મતં્રી શ્ી ઈવિરતસંહ પટેલ,ે બેંિ ઓિ 
બરોડા(બીઓબી)ની ત્રીજી રા્રિીય માસટસ્ષ ગમેસનો પ્રારંભ 
િરાવયો હ્ો. આ ખલે મહોતસવમા ંતવતવધ ૨૭ રાજયોના ૬ 
હજાર જટેલા ખલેાડીઓ ૧૫ પ્રિારની રમ્ોમા ં તવજે્ ા 
બનવાનો પ્રયાસ િરી રહ્ા છે. આ પ્રસગં ેનમ્ષદા તવિાસ રાજય 
મતં્રી શ્ી યોગશેભાઇ પટેલ ઉપસસથ્ રહ્ાં હ્ા.ં

ગુજરા્ હવે રમ્વીરોની ભૂતમ બની રહી છે એવી 
લાગણી વયક્ત િર્ાં ખેલ રાજય મંત્રી શ્ી ઈવિરતસંહ 
પટેલે જણાવયુ હ્ુ િે, માસટર ગેમસ ૩૦ વર્ષથી લઈને 
૧૦૦ વર્ષની ઉંંમર સુધીના રમ્ ર્ાહિોને રમવાની ્િ 
આપે છે, આ રમ્ોતસવમાં ૮૦ થી વધુ ઉંંમરના ૪૮ 
ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્ા છે એ યુવા પેઢી માટે ખૂબ 
પ્રેરણાદાયિ છે એનો આનંદ વયક્ત િયગો હ્ો.

આ પ્રસંગે મેયર ડૉ. તજગીરાબહેન શેઠ, ધારાસભય 
શ્ી જી્ુભાઈ સુખકડયા, મનીરાબહેન વિીલ, સીમાબેન 
મોતહલે, શૈલેરભાઈ મહે્ા, માસટસ્ષ ગેમસ એસોતસએશન 
ઓિ ગુજરા્ના અધયક્ષ અને બેંિ ઓિ બરોડાના 
ડાયરેિટર ડૉ. ભર્ભાઇ ડાંગર ઉપસસથ્ રહ્ાં હ્ાં. •
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ગુજરરા્નરી ગૌરિ ગરા્થરામરાં િધુ એક વસવધિ
ગુજરરા્ એસ.્રી.ને ટ્રાનસપો્્ટ વમવનસ્સ્ટ રોડ સેફ્રી એિોડ્ટ પ્રરાપ્ત

ગુજરા્ એટલે નૂ્ન રાહ િંડારનારં 
રાજય. ્ ાજે્ રમા ંગજુરા્ની યશિલગીમાં 
વધુ એિ પીંછનો ઉમેરો તયારે થયો જયારે 
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીના 
દીઘ્ષદૃસષપૂણ્ષ નેતૃતવમાં ગુડ ગવ્ષનનસ ક્ષેત્રે 
ગુજરા્ એસ.ટી.ને ટ્ાનસપોટ્ષ તમતનસટસ્ષ 
રોડ સેિટી એવોડ્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મળયો. 

આ એવોડ્ષ અં્ગ્ષ્ તવજે્ા ટ્ોિી 
્મેજ રૂ. બ ેલાખનો પુરસિાર િેનદ્રીય માગ્ષ 
પકરવહન મતં્રી શ્ી નીત્ન ગડિરીના હસ્ે 
નવી કદરહીમાં એસ.ટી. તનગમન ેએનાય્ 
િરવામાં આવયાં હ્ાં. ભાર્ સરિારના 
તમતનસટ્ી ઓિ રોડ ટ્ાનસપોટ્ષ એનડ 
હાઇવેઝના એસોતસયેશન ઓિ સટેટ રોડ 
ટ્ાનસપોટ્ષ અનડર ટેિીંગ દ્ારા ઇનટરનશેનલ 
િોનિરનસ એનડ એસકઝતબશન ઓન 
પસ્લિ ટ્ાનસપોટ્ષ ઇનોવેશનમાં ગુજરા્ 
એસ.ટી. િોપગોરેશનને આ ગૌરવ તસતદ્ધથી 
સનમાતન્ િરવામાં આવયું છે. 

રાજયમાં નાગકરિ સેવાઓ અને 
સરિારના તવતવધ તવભાગોની િામગીરીના 
સીધા મોતનટકરંગ માટે તવિસાવેલા સી.
એમ. ડેશબોડ્ષ દ્ારા એસ.ટી. સેવાઓનું 
સ્્ મોતનટકરંગ થાય છે. ઓવર સપીકડંગ 
વાળી બસ સેવાઓની પ્રતયક્ષ જાણિારી 
સી.એમ. ડેશબોડ્ષને મળ્ાં જ ્ેના પર 

તનયંત્રણ લાવી શિાય છે. આ મહત્વપૂણ્ષ 
મોતનટકરંગને પકરણામે એસ.ટી. બસોના 
અિસમા્માં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે જે 
સરવાળે મુસાિર સરુક્ષા-સલામ્ીનુ ંદ્યો્િ 
બનયું છે. 

મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ 
રાજય માગ્ષ વાહન વયવહાર તનગમને આ 
ગૌરવ તસતદ્ધ માટે અતભનંદન પાઠવયાં 
હ્ાં. દેશભરના માગ્ષ વાહન વયવહાર 
તનગમોમાં ગુજરા્ રાજય માગ્ષ વાહન 
વયવહાર તનગમે ૭પ૦૦ િલીટ સતવ્ષસનું 
સંર્ાલન સલામ્-સુરતક્ષ્ અને ઓછામાં 
ઓછા અિસમા્થી િરીન ેઆ એવોડ્ષ પ્રાપ્ 
િયગો છે. રાજયમા ં૧ લાખ કિલોમીટરે થ્ા 
આવા અિસમા્નું પ્રમાણ સૌથી ઓછું 
એટલે િે ૦.૦૬ રહ્ં છે. 

ગુજરા્ને આ એવોડ્ષ માગ્ષ વાહન 
વયવહાર તનગમોના જૂના અિસમા્ોની 
માતહ્ી અને દરનુ ંતવશ્રેણ િરીન ે્ મેજ 
સલામ્-સુરતક્ષ્ ડ્રાઇતવંગ માટેની વયૂહ 
રર્નાના સિળ અમલીિરણથી પ્રાપ્ થયો 
છે. ગુજરા્મા ંપાછલા એિ દશિ ર૦૦૯-
૧૦થી ર૦૧૮-૧૯ સુધીમાં  આવા 
અિસમા્ોનું પ્રમાણ ૦.૧૧ થી ઘટીને 
અતયં્ નીર્ું ૦.૦૬નું થયું છે. 

ગુજરા્ એસ.ટી. િોપગોરેશન દ્ારા 

સલામ્-સુરતક્ષ્ ડ્રાઇતવંગ માટેની જે 
વયૂહરર્ના અમલી બનાવાઇ છે. જે 
અં્ગ્ષ્ Open House દ્ારા દૈતનિ 
ધોરણે Safety Meetings, Safety 
માટે માસટર ટે્ઇનરની તનમણૂિં, ડ્રાઇવરોની 
દૃસષ, ્ લડ પે્રશર અન ેશગુર લવેલનુ ંસ્્ 
મેકડિલ ર્ેિઅપ િરવામાં આવે છે. 
Drink & Driveની નીત્ અટિાવવા 
માટે Breath Analyser થી ્મામ 
ડ્રાઈવરોનું ડયુટી આપ્ાં પહેલાં ર્ેકિંગ 
્ેમજ ડ્રાઇવરોના ડ્રાઇવીંગ લાયસનસ 
સમયસર કરનયુ થાય ્ેનું મોતનટકરંગ 
િરવામાં આવયું. ૧૦૨૧ એવા ડ્રાઇવરો િે 
જે મહત્તમ અિસમા્ોમાં સંડોવાયેલ હ્ા 
્ેઓ માટે ખાસ ટ્ેઇનીંગનું આયોજન 
િરાયું  ડ્ર ાઇવરોમાં  Disciplined 
Drivingન ી  વૃ તત્તને  પ્ર ો તસ ાહન 
Overspeeding-Mechanical 
Breakdown વગેરે જેવાં પકરમાણોની 
GSRTCના  Command and 
Control Centre દ્ ાર ા  સ્્ 
મોતનટકરંગ અન ેજ ેડપેો માટે અિસમા્ની 
સંખયા અને િેટલ અિસમા્ શૂનય હોય 
્ેના માટ ે મોકટવેશનલ સકટ ્ષ કિિ ેટ, 
ઇનસેનટીવ ્થા પ્રોતસાહન આપવામાં  
આવે છે. •

ગૌરિ
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મક્કમ મનોબળ્થરી શરારરીરરક અક્મ્રાને મરા્ કર્રાં રરાહુલ મલસરા્ર 
‘લહેરો સે ડરિર નૌિા પાર નતહ 

હો્ી િોતશર િરનેવાલો િી િભી હાર 
નહીં હો્ી’, બાળપણથી જ થલેસેેતમયાના 
િારણે અનેિ મુશિલેીઓનો મેં સામનો 
િયગો છે, પરં્ુ કયારેય મેં હાર નથી 
માની, આ શ્દો છે ઉપરા્રિપત્શ્ીના 
હસ્ે કદવયાંગ સશતક્તિરણ પુરસિાર 
મેળવનાર રાજિોટના શ્ી રાહુલ 
મલસા્રના.

સઘંર્ષ એ માનવજીવન સાથ ેજોડાયલેી 
ન અવગણી શિાય ્ેવી બાબ્ છે. 
જનમથી મૃતયુ સુધી પ્રતયેિ વયતક્ત િોઈને 
િોઈ પ્રિારના સંઘર્ષનો સામનો િર્ી 
હોય છે. આવા સંઘરગો સામે મક્કમ 
મનોબળ અને દૃઢ ઇચછાશતક્તની સાથે 
જયારે પુરરાથ્ષ જોડાય છે તયારે વયતક્તનું 
જીવન સાર્ા અથ્ષમાં સુવાતસ્ બની 
સમાજ માટે માગ્ષદશ્ષન રૂપ બન્ું હોય 
છે. આવા જ એિ દૃઢ ઇચછાશતક્ત 
ધરાવ્ાં  કદવયાંગ વયતક્ત એટલે 
રાજિોટમાં રહે્ા શ્ી રાહુલ મલસા્ર.

રાજિોટમાં રહે્ા અને લોનડ્રી િામ 
િરી પકરવારનું ગુજરાન ર્લાવ્ાં શ્ી 
ભર્ભાઈ અને શ્ી રેખાબેનના ઘરે 
રાહુલનો જનમ થયો. જનમ બાદ ્ેની 
્બીબી ્પાસ દરતમયાન ધયાને આવયું 
િે રાહુલ થેલેસેતમયા મેજરનો દદગી છે. 
પકરવાર પર વજ્રાઘા્ થયો. સામાનય 
માનવી આ પકરસસથત્માં હ્ાશા અને 
તનરાશાનો તશિાર બની જાય છે. પરં્ુ 
પકરવારજનોએ રાહુલના ઉછેરની સાથે 
સારવારની જવાબદારી સુપેરે સંભાળી 
લીધી. પકરશ્મન ેપો્ાનુ ંશસત્ર બનાવીને 
થેલેસેતમયા જેવા ઘા્િ રોગ સામે બાથ 
ભીડવાનો તનધા્ષર િયગો.

રાહુલે મક્કમ્ાથી આગળ વધવા 
માટ ે પો્ાની પીડાને અવગણીને 
બાળપણથી જ તશક્ષણની સાથે ઈત્તર 
પ્રવૃતત્ત ્રિ પણ ધયાન િેનદ્રી્ િયુું. 

જેનું ્ેને બહુ સારં પકરણામ પ્રાપ્ થયું. 
૨૧ કદવસે ડાયાતલસીસ અને દરરોજ 
લેવાની થ્ી દવાઓ જેવી મુશિેલીઓ 
પણ રાહુલના મનોબળ સામે ટૂંિી પડી. 
જોિે રાજય સરિાર દ્ારા થેલેસેતમયા 
પીકડ્ો માટે ડાયાતલસીસ અને સામાનય 
દવાઓની સવલ્ પૂરી પાડવામાં આવે 
છે જેનો લાભ રાહુલને તનયતમ્પણે 
મળ્ો રહ્ો. આવી તવિટ પકરસસથત્માં 
રાહુલે ધોરણ ૧૨ સુધીનો શાળાિીય 
અભયાસ પૂણ્ષ િરીને મુખય મંત્રીશ્ીની 
એપ્રેસનટસ યોજના અં્ગ્ષ્ ટે્ડ હરેથ 
- સેનેટરી ઇનસપેિટરની ્ ાલીમ મેળવી 
છે અને અતયારે ્ેની વય ૨૩ વર્ષ છે. 
હાલ રાજિોટ મહાનગરપાતલિામાં 
િોનટ્ાકટ બેઝ સેનેટરી ઇનસપેકટર ્ રીિે 
િાય્ષર્ છે.

સેનેટરી ઇનસપેકટર ્રીિે રાહુલને 
રાજિોટ શહેરના વોડ્ષ નંબર - ૬ ની 
સવ ચછ્ ાન ી  સ ાથે  ્ે ન ા  સિ ાઈ 
િમ્ષર્ારીઓની હાજરી અને બીલ 
બનાવવાની જવાબદારી સોંપવામા ંઆવી 
હ્ી. રાહુલ માટ ે વડાપ્રધાનશ્ીએ 

આરંભેલા સવચછ ભાર્, સવસથ ભાર્ 
અતભયાનમાં સહભાગી થવાની ઉત્તમ 
્િ પ્રાપ્ થઈ હ્ી. રાહુલે આ ્િને 
ઝડપી લીધી. ્ેનો અથાગ પકરશ્મ રંગ 
લાવયો ્ેની િામગીરીને તબરદાવ્ા 
તમતનસટ્ી ઓિ સોતશયલ જસસટસ એનડ 
એમપાવરમેનટ દ્ારા ગ્ ૩ કડસેમબર, 
૨૦૧૯ના રોજ કદવયાંગ સશતક્તિરણ 
પુરસિાર - ૨૦૧૯ “આદશ્ષ િમ્ષર્ારીનો 
એવોડ્ષ” ઉપરા્રિપત્ શ્ી વેંિૈયા નાયડનુા 
હસ્ ેરાહલુન ેએનાય્ િરવામા ંઆવયો.

અત્ર ેઉલ્ખેનીય છે િે રાજિોટ ખા્ે 
૭૧માં પ્રજાસત્તાિ પવ્ષની ઉજવણી 
પ્રસંગે યોજાયેલ યુવા સંમેલનમાં મુખય 
મંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીના હસ્ે 
રાહુલને ્ેની ઉતિૃષ િામગીરી બદલ 
તવતશષ વયતક્ત ્રીિ ે સનમાતન્ 
િરવામાં આવયો હ્ો.

પો્ાની મક્કમ ઇચછાશતક્તના બળે 
આગળ વધલેા કદવયાગંજન રાહલુભાઇએ 
અનય કદવયાગંજનોના માટે જ નહીં પરં્ુ 
સમગ્ર સમાજ માટે આજ ેપ્રરેણારૂપ બની 
રહ્ા છે. •

વનધરા્ટર
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દરાહોદમરાં મળે છે પલરાસસ્કનરા બદલરામરાં ગરમરા-ગરમ ગો્રા
" મહેનદ્ પરમરાર

આજે તવવિભરમાં પાણી, વાયુ અને 
અવાજના પ્રદુરણ બાદ સૌથી મોટો િોઈ 
ખ્રો હોય ્ો પલાસસટિના પ્રદુરણનો છે. 
તવવિમાં કદવસેને કદવસે પલાસસટિનો 
ઉપયોગ વધ્ો જઈ રહ્ો છે. સામે ્ેના 
કર-સાઈિલ થવાનું પ્રમાણ ઘણુ નીર્ું છે. 
ગુજરા્ અને સમગ્ર દેશ પલાસસટિ મુક્ત 
બનાવવાના પ્રયાસમાં દાહોદ તજલ્ા 
વતહવટી ્ંત્રએ એિ પહેલ િરી છે. જેમાં 
પલાસસટિ વેસટ જમા િરાવનારને ર્ા અને 
ગરમા ગરમ નાસ્ો પીરસવામાં આવે છે. 

આપણને િોઈ પલાસસટિના િર્રાના 
બદલામા ંરૂતપયાના બદલ ેર્ા આપ ે્ ો િેવું 
લાગે? જરૂર બધાને આચિય્ષ જ લાગે. 
િારણ િે પલાસસટિના બદલામાં િોઈ 
દુિાનવાળા થોડા ર્ા-નાસ્ો િરાવે? પરં્ુ 
દાહોદમા ંએિ િાિે એવ ુછે જયા ંપલાસસટિના 
િર્રાના બદલામાં ગોટાનો સવાદ માણી 
શિો છો. જી, હા દાહોદ શહેરને પલાસસટિ 
મુક્ત િરવા તજલ્ા ગ્રામ તવિાસ 
અેજનસીના પ્રયાસથી દ ેશના પ્રથમ 
પલાસસટિ િાિેનો પ્રારંભ થયો છે. જેની 
અનય ખાસ તવશેર્ા એ છે િે આ િાિેનું 
સંર્ાલન સખી મંડળની મતહલાઓ દ્ારા 
િરવામાં આવી રહ્ં છે.

દાહોદ ્ાલુિા પંર્ાય્ િર્ેરી સામે 
શરૂ િરવામા ંઆવેલા પલાસસટિ િાિેમા ંિોઇ 

પણ વયતક્ત ૫૦૦ ગ્રામ પલાસસટિ જમા 
િરાવી એિ િપ ર્ા િે િોિી મેળવી શિે છે. 
જયારે ૧ કિલો પલાસસટિ આપીન ેએિ પલટે 
ગરમાગરમ મેથીના ગોટાનો સવાદ લઈ 
શિે છે. ગ્રાહિો આ ઉપરાં્ િાિેમાં પૌવા, 
દાબેલી, િર્ોરી, સમોસા પણ મંગાવી શિે 
છે. પલાસસટિ િાિેમાં સવસહાય જૂથની ૧૦ 
મતહલાઓ જોડાઇ છે. તજલ્ા તવિાસ 
અતધિારી શ્ી રતર્્ રાજ દ્ારા આ િાિેનું 
ઉદઘાટન િરવામાં આવયુ હ્ુ. હાલમાં 
રોજ સરેરાશ ૧૦ જેટલા લોિો  પલાસસટિ 
જમા િરાવી ર્ા નાસ્ાની તમજબાની 
માણવા આવે છે. 

તજલ્ા તવિાસ અતધિારી શ્ી રતર્્ 
રાજ પલાસસટિ િાિે શરૂ િરવા અગં ેમાતહ્ી 
આપ્ા જણાવયુ  હ્ુ િ ે,  તજલ્ાને 

પલાસસટિમુક્ત બનાવવા માટે એિ પહેલ 
િરવામા ંઆવી છે, આ પ્રયાસથી શહેરમાંથી 
પલાસસટિના િર્રાનો સિારાતમિ તનિાલ 
િરવા માટે નાગકરિોને શ્ેષ્ તવિરપ મળી 
રહેશ.ે સાથ ેસવસહાય જથૂની મતહલાઓને 
રોજગારી પણ મળી રહેશે. પલાસસટિથી 
પયા્ષવરણને થઇ રહેલા નુિશાન બાબ્ે 
પણ લોિોમાં જાગૃત્ લાવવા આ િાિે 
ઉપયોગી થશે. 

પલાસસટિ િાિેમાં સવસહાય જૂથની 
તવતવધ મતહલા મડંળ દ્ારા ્ યૈાર િરવામાં 
આવેલી વસ્ુઓ પણ મૂિવામાં આવી છે. 
િાિેમાં આવ્ા ગ્રાહિો ્ોરણો, બંગડી, 
ગૃહ સુશોભનની વસ્ુઓ પણ ખરીદી શિે 
છે. જનેાથી હસ્િલા અન ેગૃહઉદ્યોગ સાથે 
જોડાયેલ ી  મતહલાઓને  ર ોજગાર ી  
મળી રહેશે. 

વડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
પૂજય મહાતમા ગાંધીજીના સાધ્ષ શ્ા્દી 
મહોતસવ પ્રસંગે દેશને પલાસસટિ મુક્ત 
િરવા આહ્ાન િયુું છે. તયારે તજલ્ા ગ્રામ 
તવિાસ એજનસી દ્ારા દાહોદને પલાસસટિ 
મુક્ત બનાવવા િરવામાં આવેલો પ્રયાસ 
એ મહાતમા ગાંધીજીને સાર્ી અંજલી છે, 
આ પ્રયાસની નાગકરિો ્થા તજલ્ાના 
મહાનુભાવો દ્ારા સરાહના િરવામાં 
આવી રહી છે. •
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પરાલક મરા્રા-વપ્રા ્યોજનરા
્મન્રા અન ેહસુનૈનરી જ્રાનવપપરાસરા બઝુરાિશે 

" વશિરરામ આલ
િોઈ વયતક્તને આતથ્ષિ રી્ે આપેલો 

ટેિો િે મદદ માત્ર ્ે વયતક્તના જીવનમાં 
જ નહી, પરં્ુ ્ે વયકિ્ સાથે જોડાયેલા 
સમગ્ર પકરવારની તવડંબના ટાળી જીવનને 
પકરવત્્ષ્ િરી દે છે. રાજય સરિાર દ્ારા 
પણ ગુજરા્ના જરૂકરયા્મંદ લોિોના 
સખુમય જીવન માટે અનિેતવધ િરયાણિારી 
યોજનાઓનો લાભ ્ મેના સુધી પહોંર્ાડીને 
દકરદ્રનારાયણના ઘરમા ંઉજાશ િેલાવવાનું 
િાય્ષ િરવામાં આવી રહ્ં છે. સરિારની 
આવી જ એિ યોજના એટલે “પાલિ મા્ા 
– તપ્ા યોજના”.  જે યોજના સુરેનદ્રનગરની 
્મન્ના  અને  હુ સૈન માટ ે ખર ેખર 
આશીવા્ષદરૂપ બની છે.

સુરેનદ્રનનગરના ર્નપર તવસ્ારમાં 
રહે્ા ૮૦ વર્ષના શ્ી ગનીભાઈ પીરજાદા 
અને ્ેમનાં પત્ની શ્ીમ્ી જુબેદાબેન 
મજૂરી િરીને પો્ાનું ગુજરાન ર્લાવે છે. 
શ્મજીવી શ્ી ગનીભાઈન ેપાંર્ દીિરા પિૈી 
જાિીર ગનીભાઈ સાથે રહે્ો હ્ો. પરં્ુ 
્નેુ ંઅવસાન થયંુ. જેન ેલીધ ેશ્ી ગનીભાઈ 
માથે ્ો જાણે આભ ્ૂટી પડયું. વયોવૃદ્ધ 
ગનીભાઈના ઉપર હવે ્ેમના પત્નીની 
સાથે ્ેમના ૩ પૌત્રો અને ૩ પૌત્રી મળી 
િ ુલ ૮ વય તક્તના ભરણપોરણની 
જવાબદારી આવી પડી. શ્ી ગનીભાઇને 

પહાડ જેવો પ્રશ્ન સ્ાવ્ો હ્ો િે, હવે 
શું  િરવું  ? .  આવા િપર ા  સમયે  
શ્ી ગનીભાઈની વહારે દેવદૂ્ બનીને 
આવી ગુજરા્ સરિાર.  

સવ. જાિીરભાઇના સૌથી નાના 
દીિરા-દીિરી હુસૈન અને ્ મન્ના પ્રાથતમિ 
િક્ષાનો અભયાાસ િરી રહ્ાં હોવાથી  
શ્ી ગનીભાઈને મોંઘવારીના આ સમયમાં 
્ેમના પૌત્ર-પૌત્રીના અભયાસની સ્્ 
તર્ં્ા સ્ાવ્ી હ્ી. ્ેવામાં ્ેમને 
સામાતજિ નયાય અતધિાકર્ા તવભાગ 
હસ્િની પાલિ મા્ા-તપ્ા યોજના તવશે 
જાણિારી મળ્ા ં્ મેણ ેસરેુનદ્રનગર તજલ્ા 
બાળ સુરક્ષા એિમમાં અરજી િરી જેને 
ધયાને લઈ સબંતધ્ તવભાગ દ્ારા ્ેમની 
અરજી બાબ્ે જરૂરી આધાર – પુરાવાઓ 
્પાસી ્ેમની અરજી મંજૂર િરવામાં 
આવી. જનેા િારણે ્ મેન ેપ્રત્માસ બાળિ 
દીઠ રૂતપયા ૩૦૦૦ લેખે બંને બાળિોના 
રૂતપયા ૬૦૦૦ની સહાય મળી રહી છે. 

૮૦ વર્ષના શ્ી ગનીભાઈ પીરજાદાએ 
રાજય સરિારનો આભાર માન્ા જણાવયું  
હ્ું િે, મારા દીિરા જાિીરના અવસાન 
પછી મારી પકરસસથત્ એવી નહો્ી િે હું 
્મન્ના અને હુસૈનને ભણાવી શિું ? પરં્ુ 
સરિારની પાલિ મા્ા તપ્ા યોજનાનો 
લાભ મળ્ાં મને દર મતહને રૂતપયા 

૬૦૦૦ મળવાથી હવે હું ્મન્ના અને 
હુસૈનને સારી રી્ે ભણાવીને ્ેમની 
જ્ાનતપપાસા બુઝાવી શિીશ, ્ેમના 
જીવનને નવી કદશા આપી શિીશ.

તજલ્ા સમાજ સુરક્ષા અતધિારી  
શ્ી જી્ેનદ્ર મિવાણા અને બાળસુરક્ષા 
અતધિારી શ્ી અજય મોટિાએ આ 
યોજના તવશે વધુ જાણિારી આપ્ા 
જણાવયું  હ્ંુ િ ે,  રાજય સરિારના 
સમ ાજ  સુ રક્ષ ા  ત વભ ાગ  હ ેઠળન ા 
બાળસુરક્ષા એિમ દ્ારા અમલીિ ૃ્ 
પાલિ મા્ા-તપ્ા યોજના થિી િાળજી 
અને રક્ષણની જરૂકરયા્વાળાં બાળિો 
માટે િામગીરી િરવામાં આવી રહી છે. 
સરિારની પાલિ મા્ા-તપ્ા યોજના 
હેઠળ ૦થી ૧૮ વર્ષની વય ધરાવ્ાં 
અભયાસ િર્ાં બાળિોનો સમાવેશ થાય 
છે, જેમાં મા્ા-તપ્ા બંને મૃતયુ પામયા 
હોય અથવા બાળિના તપ્ાનું અવસાન 
થયું હોય અને મા્ાએ પુનઃલગ્ િયા્ષ 
હોય ્ેવા અનાથ બાળિોને નજીિના 
સગા દ્ારા પાલનપોરણ િરવામાં 
આવ્ું હોય ્ેઓને આ યોજનાનો 
લાભ મળી શિે છે. આ યોજના હેઠળ 
અનાથ બાળિોના શૈક્ષતણિ અને સવાુંગી 
તવિાસના  હ ે્ ુસર માતસિ રૂતપયા 
૩૦૦૦ની સહાય ઓનલાઈન D.B.T. 
મારિ્ે લાભાથગીના એિાઉનટમાં જમા 
િરવામાં આવે  છે. 

આ યોજના ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષમાં 
તજલ્ામાં ૨૧૧ લાભાથગીને રૂતપયા 
૪૪.૮૭ લાખની અને ર્ાલુ વરચે  અતયાર 
સુધીમાં ૧૦૭ લાભાથગીને રૂતપયા ૧૬.૬૨ 
લાખની સહાય ર્ૂિવવામાં આવ્ાં 
ઝાલાવાડના અનેિ પકરવારો માટે રાજય 
સરિારની આ યોજના આધારરૂપ બની 
છેવાડાના માનવી માટે આશીવા્ષદરૂપ 
સાતબ્ થઇ છે. •
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સ્ક્ક્રા, સરાિચે્રી અને સમ્યોવચ્ સરારિરાર્થરી 
િંવશકરાનું જીિન પુનઃ ધબક્ું ્થ્યું

" રદવ્યરા છરા્બરાર
સવાસ્થય અને િરયાણિારી િાય્ષક્રમોના 

અમલીિરણ માટે ગુજરા્ રાજયનો 
આરોગય અને પકરવાર િરયાણ તવભાગ 
સ્્ પ્રયત્નશીલ છે. છેવાડાના નાગકરિને 
પૂર્ી સારવાર અને સહાય પહોંર્ાડી 
અનેિ નાગકરિોનાં જીવ બર્ાવી લેવામાં 
સરિાર તનતમત્ત બની છે. 

આવો જ એિ કિસસો બનયો િરજણ 
્ાલુિાના માત્રોજની નાનિડી વંતશિા 
પરમાર સાથ.ે વતંશિા બહ ુથોડા સમયની 
સાવરે્્ી, સ્િ્્ક ા સાથ ેબર્ી ગઇ ્ નેો હર્ષ 
્નેા મા્ા અન ેપકરવારજનોના ર્હેરા પર 
જોવા મળે છે. અતયારે ્ો વતંશિા પરમાર 
૧ વર્ષ અન ે૧ માસની વય ધરાવ ેછે. પણ 
વતંશિા પરમારન ેહૃદયમા ંજનમજા્ િાણંુ 
હ્ુ.ં પણ ્ નેી આ ્ િલીિથી પકરવારજનો 
જ્ા્ નહો્ા. વતંશિાને મા્ાનુ ંદધૂ લેવામાં 
્િલીિ થ્ી. તયારે વંતશિાના મા્ા શ્ી 
પ્રવીણાબને ખબૂ તર્તં્્ થઇ જ્ા ંહ્ા.ં 
્ેમણે નાનિડી વં તશિાને સારવાર 
અપાવવાના અને સાજા િરવાના ્મામ 
યથાયોગય પ્રયત્નો િરી જોયા પણ ્નેી 
આરોગયન ેલગ્ી સમસયાનુ ંતનદાન અને 
તનરાિરણ મળયંુ નતહ.

આ િપરા સમયે ્ેમને  રાજય 
સરિારના આરોગય િેનદ્ર પરથી ્પાસ, 
તનદાન, સારવાર સતહ્ સહાય મળી. 
આમ, ત્રણ-ર્ાર માસની બાળિીને વહારે 
આવી રાજય સરિાર અન ેરાજય સરિારની 
િરયાણિારી યોજના. વંતશિાનું બાળપણ 
ધબિ્ું િરવામાં મોટો િાળો છે રા્રિીય 
બાળ સવાસ્થય તમશન અં્ગ્ષ્ ર્ાલ્ા 
આરોગય ્પાસણી િાય્ષક્રમનો. બાળિો 
અભયાસ િર્ાં હોય ્ેમને આરોગયલક્ષી 
િોઇ સમસયા હોય ્ ો ્ નેી ્ પાસણી જરૂરી 
છે. િેટલાિ કિસસાઓમાં બાળિ અને 
મા્ા-તપ્ાને ધયાનમાં પણ ન હોય અને 

આરોગય ્ પાસણી િાય્ષક્રમ થિી બાળિના 
સવાસ્થયની ર્િાસણી થાય અને ્ેને 
સમયોતર્્ યોગય સારવાર મળ્ા નવી 
તજંદગી મળે છે.

ખે્મજૂરી િરી ગુજરાન ર્લાવ્ા 
વતંશિાના મા્ા શ્ી પ્રવીણાબને પરમારે 
જણાવયું  િ ે, વંતશિાનો જનમ ્ા.૧ 
ઓિટોબર-૨૦૧૮ના રોજ થયો છે ્નેે 
હૃદય સંબંતધ્ આ સમસયાને લીધે એ 
ખોરાિ લઇ શિ્ી નહો્ી ્  ેઘણી તર્ં્ ાનો 
તવરય હ્ો. ્નેી આટલી િુમળી વયમાં 

શારીકરિ તવિાસ અને ટિી રહેવા માટે 
મા્ાનંુ દૂધ જ હોય પરં્ ુવતંશિા એ જ 
નહો્ી લઇ શિ્ી. ્નેી સારવાર અથચે 
આરોગય િેનદ્ર મારિ્ે િેમપમાં ભાગ લીધો 
અન ેએસએસજી હોસસપટલ વડોદરા અને 
તયાંથી અમદાવાદ તસતવલ ખા્ ેસારવાર 
મળેવી. એ સજ્ષરીનો ખર્્ષ રૂ.૩ લાખ િે ્ થેી 
વધુ હ્ો. ઇમરજનસીમાં ્ેને તસતવલ 
હોસસપટલ ખસેડવામાં આવી અને ્ેની 
સારવાર થઇ અન ે્નેો જીવ બર્ી ગયો ને 
એન ેજીવ્દાન મળયુ ંછે. રાજય સરિારની 
િરયાણિારી યોજનાઓએ વંતશિા જેવી 
િેટલીય વયતક્તઓના જીવ બર્ાવયા છે.

િરજણ ્ાલુિા આરોગય અતધિારી  
શ્ી જે. બી. તસંઘે જણાવયું િે, વંતશિાને 

હૃદયમા ંિાણંુ હ્ંુ, ઓસકસજન લવેલ ઓછું 
હોય તયારે ્ેને વિાસ લેવામાં ્િલીિ 
અનુભવાય છે. િુપોરણની સમસયા પણ 
સજા્ષય છે અને જીવનું જોખમ રહે છે. 
સામાનય રી્ે આવી ્િલીિમાં બાળિની 
સસથત્ નાજિુ થઇ જાય છે અને ્ નેું શરીર 
લડ્ આપી શિ્ું નથી. વંતશિાને રાજય 
સરિાર દ્ારા અમલી યોજનાઓ ્ ળે લાભ 
મળયો, તસતવલમાં સારવાર મળી ્ો ્ેનું 
આ ઓપરેશન ્ દ્દન તવનામૂરયે થ્ાં ્ ેના 
પકરવારજનોને રાહ્ અનુભવાઇ છે. 

રા્રિીય બાળ સવાસ્થય તમશનના ડૉ. 
ભલ્ુએ જણાવયંુ િે, ગ્ વરચે વંતશિાને 
હૃદયમાં િાણું હોવાનું સક્રીતનંગ થયું હ્ું. 
આવા જ સમયે વરડ્ષ હાટ્ષ ડેના કદવસે 
તજલ્ા પંર્ાય્ની આરોગય શાખા દ્ારા 
ટ્ીિલર હોસસપટલ ખા્ે િેમપ યોજવામાં 
આવયો હ્ો. ્ેમાં હૃદયરોગ તનષણા્ોએ 
વંતશિાની ્િલીિના તનવારણ અથચે 
્ાતિાતલિ એસ.એસ.જી. હોસસપટલ 
ખસેડવા જણાવયું. આથી ્ેને વડોદરાની 
એસએસજીમા ંદાખલ િરવામા ંઆવી અને 
તયાંથી જરૂરી હોય ્ેને વેસનટલેટર પર 
અમદાવાદ સસથ્ યુ.એન. મહે્ા તસતવલ 
હોસસપટલ ખા્ે લઇ જવામાં આવી.

ડૉ. ભલ્ુએ વધુમાં િહ્ં િે, હૃદયની 
આ સમસયા એવી હ્ી િે, શુદ્ધ-અશુદ્ધ 
લોહી ભેગું થઇ જ્ંુ હ્ું ્ેના િારણે 
અવયવો સુધી લોહીની ઓસકસજન િે 
ખોરાિ પહોંર્ાડવાની ક્ષમ્ા ઓછી થઇ 
જ્ી હોય છે. ર્ાર માસની વય ધરાવ્ી 
વતંશિાની આ સમસયા હ્ી તયારે જો એવા 
સમયે ્ ને ેઅમદાવાદ તસતવલ પહોંર્વામાં 
િે ્ેની સારવાર શરૂ િરવામાં થોડોઘણો 
પણ સમય લાગ ે્ ો બાળિનુ ંબર્વુ ંમશુિેલ 
હ્ું. ્જજ્ ્બીબો દ્ારા ઓપરેશન 
િરવામાં આવયું અને વંતશિાને િરી નવી 
તજંદગી મળી. •

સરાફલ્યગરા્થરા
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જામનગર સખરી િન સ્ોપ સેન્ર
આંધ્રપ્રદેશનરી શ્રી સત્યિ્રીબહેન મરા્ે સરાચરી ‘સખરી’

" રદવ્યરા વત્િેદરી
મતહલાઓ સાથે િોઈપણ તહંસાના 

ક િ સસ ામ ાં  ્બ ીબ ી ,  િ ાયદ ા િ ીય , 
મનોવૈજ્ાતનિ પરામશ્ષ જેવી તવતવધ 
સેવાઓ ્ાતિાતલિ અને એિ જ સથળેથી 
મળી રહે ્ેવા હે્ુથી ભાર્ સરિારના 
મતહલા અને બાળ તવિાસ મંત્રાલય દ્ારા 
દેશના દરેિ રાજયમાં વન સટોપ સેનટર 
સખી યોજના િાય્ષર્ િરાઇ છે. જ ેઅં્ ગ્્ષ  
જામનગરમાં પણ તજલ્ા િલેિટરની 
અધયક્ષ્ામાં મનેટલ િવાટ્ષર રામવેિર નગર 
મેઇન રોડ પર સખી વન સટોપ સેનટર શરૂ 
િરવામાં આવયું છે. સખી વન સટોપ સેનટર 
દ્ારા સમયાં્રે અનેિ સત્રીઓને દરેિ 
પ્રિારની મદદ િરવામાં આવે છે. 

હાલમાં સખી વન સટોપ સેનટર 
આંધ્રપ્રદેશની શ્ી સતયવ્ીબેન માટે સાર્ા 
અથ્ષમાં સખી બનયું. હાપા રેલવે સટેશન 
પરથી ૨૩ વરગીય આંધ્રપ્રદેશની પો્ાનું 
નામ શ્ી લકમીબેન પેઇડરાજ જણાવ્ી 
એિ મતહલા મળી આવી. માત્ર ્ેલુગુ 
ભારા જાણ્ી આ શ્ી લકમીબેનને રેલવે 
પોલીસે યોગય િાય્ષવાહી માટે ૧૮૧ 
મતહલા હેરપલાઇનની મદદ લઇ અને 
સખી વન સટોપ સેનટર જામનગર ખા્ે 
આશ્ય માટે પહોંર્ાડી હ્ી.

જામનગરના સખી સેનટર ખા્ે યોગય 

આશ્ય અને હૂંિ સાથેનું વા્ાવરણ પૂરં 
પાડા બાદ શ્ી લકમીબેનનું િાઉનસેતલંગ 
િરાયું  ્ે  દરતમયાન ્ેની પાસેથી 
હૈદરાબાદનું આઇડી િાડ્ષ મળી આવયું હ્ું 
્ેના પર િોન િર્ા ્ેનું નામ શ્ી 
લકમીબેન નહીં પરં્ુ શ્ી સતયવ્ીબેન 
જ મમું  છ ે અને  ્ે  આં ધ્રપ્રદ ેશન ા 
તવજયનગરના િુમરામ ગામની રહેવાસી 
હોવાની જાણ થઇ હ્ી.

શ્ી સતયવ્ીબેન માનતસિ રી્ે 
અસસથર હોવાથી ્ ેના પકરવારના સભયોને 
િે િોઈન ેપણ જાણ િયા્ષ વગર ટ્ને મારિ્ે 
જામનગર આવી પહોંર્ી હોવાની માતહ્ી 
મળી હ્ી. તયારબાદ ઇનટરનેટના 
માધયમથી આંધ્રપ્રદેશના ગરીવીડી મંડળ 
પોલીસ સટશેનનો સંપિ્ક સાધી િુમરામ 
ગામના સરપંર્ સાથે વા્ર્ી્ િરી શ્ી 
સતયવ્ીબેનના પકરવાર સાથે સંપિ્ક 
િર્ાં જણાવયું હ્ું િે પકરવારની આતથ્ષિ 
સસથત્ ખૂબ જ નબળી છે અને પકરવારમાં 
િક્ત ્ેમની મા્ા એિ જ હોવાથી શ્ી 
સતયવ્ીબનેન ેજામનગર લવેા આવી શિે 
્ેમ નથી. તયારે શ્ી સતયવ્ીબેનને ્ેના 
પકરવાર સાથે પુનઃ ભેટો િરાવવાની નેમ 
જામનગરના સખી વન સટોપ સેનટરના 
િેનદ્ર સંર્ાલિ શ્ી હે્લબેન અમેતથયા 
અને તજલ્ા મતહલા અને બાળ અતધિારી 

શ્ી ર્ંદે્રશભાઈ ભાંભીએ લીધી હ્ી. 
િલેિટર શ્ી રતવશંિરને સમગ્ર વા્ની 
જાણ િર્ાં ્ેમણે સખી વન સટોપ 
સેનટરના િમ્ષર્ારી ્થા પોલીસ સટાિ 
સાથે શ્ી સતયવ્ીબેનને આંધ્રપ્રદેશ ્ેના 
ઘર સુધી મૂિવા જવા મંજૂરી આપી હ્ી. 
આ દરતમયાન શ્ી સતયવ્ીબેનને પાંર્ 
કદવસ સખી વન સટોપ સેનટર પર આશ્ય 
આપવામાં  આવયો હ્ો તયારબાદ 
ગાઇડલાઇન બહાર હોવાથી ્ેને ૧૩ 
નવેમબરથી શ્ી િસ્ુરબા સત્રી તવિાસ ગૃહ 
સંર્ાતલ્ તપ્રવેસનટવ એનડ રેસકયૂ હોમમાં 
આશ્ય આપવામાં આવયો. જયાં સ્્ 
્ેના પકરવાર સાથે સંપિ્કમાં રહી ્ ેને ઘરે 
પહોંર્ાડવા માટેના પ્રયત્નો િરવામાં 
આવયા હ્ા. આ સમગ્ર િામગીરીમાં િેનદ્ર 
સંર્ાલિ શ્ી હે્ લબેન અમેતથયા સ્્ 
્ેમની મા્ાના સંપિ્કમાં રહીને શ્ી 
સતયવ્ીબેનની ્ેમની સાથે વા્ર્ી્ 
પણ િરાવ્ાં રહ્ાં અને ્ેમને પ્રોતસાહન 
અને તહંમ્ આપ્ાં રહ્ાં. 

આખરે શ્ી સતયવ્ીબેનનું પકરવાર 
સાથે પુનઃ તમલન િરવા માટે પોલીસ 
અતધક્ષિ શ્ી શરદ તસંઘલ ્ેમજ સમગ્ર 
તજલ્ા વહીવટી ્ંત્ર દ્ારા હાથ ધરાયેલી 
જહેમ્નું સિળ પકરણામ મળયું હ્ું, જેમાં 
સખી વન સટોપ સેનટરના િાય્ષિ્ા્ષઓ શ્ી 
સતયવ્ી બેનને  લઈ આંધ્રપ્રદ ેશના 
ગરીવીડી પોલીસ સટશેન પહોંચયા હ્ા. 
જયાં ગરીવીડી પોલીસ સટેશનના પી.આઇ 
શ્ી િ ૃષણપ્રસાદના સહિારથી  શ્ી 
સતયવ્ીબેન જમમુંનું ્ેમના પકરવાર 
સાથે પુનઃતમલન િરાવવામાં આવયું. આમ 
માનતસિ અસસથર યુવ્ીને મા્ા સાથે 
તમલન િરાવીને જામનગરના સખી વન 
સટોપ સેનટરે સરિારની સંવદનશીલ્ા, 
સહૃદય્ાનો પડઘો પાડી સમગ્ર યોજનાની 
યથાથ્ષ્ા તસદ્ધ િરી હ્ી. •

સરાફલ્યગરા્થરા
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કોકવલ્યર ઇમપલરાન્નરી સરારિરાર ્થકી વિરરા્ બન્યો વ્યરાવધમુક્ત 
" નરેનદ્ પંડ્રા

મહેસાણા તજલ્ાના િુિરવાડા ગામ ેરહે ા્ 
શ્ી તવજયિુમાર દં્ાણી છટૂિ મજરૂી િરીને 
ગજુરાન ર્લાવ ેછે. શ્ી તવજયભાઇન ેબ ેદીિરી 
અન ેએિ દીિરો તવરાટ છે. તવરાટનો જયારે 
જનમ થયો તયારે શ્ી તવજયભાઇના િુટુબંમાં 
આનદં છવાઇ ગયો હ્ો. પરં્ ુઆ આનદં 
લાબંો સમય સધુી ન ર્ારયો. તવરાટનો જનમ 
થયા બાદ પીતળયો થયો. પીતળયા થવાના લીધે 
્નેા િાનના પડદાન ેગભંીર અસર થઇ હ્ી. 
જનેી શ્ી તવજયભાઇના પકરવારન ેર્ાર વર્ષ 
બાદ જાણ થઇ.

શ્ી તવજયભાઇએ અલગ-અલગ 
ખાનગી દવાખાનાઓમાં કરપોટ્ષ િરાવયા 
અન ેતયારબાદ ્ મેન ેજાણ થઇ િે તવરાટના 
િાનના પડદાની સારવાર માટે રૂ. ૧૦ 
લાખ જેટલો મા્બર ખર્્ષ આવે ્ેમ છે. 
આ અધધધ િહી શિાય ્ેવો ખર્્ષ છૂટિ 
મજરૂી િર્ા શ્ી તવજયભાઇ માટે તહમાલય 

જેટલો મોટો હ્ો.પુત્રની પરેશાનીએ 
્ેમની ઊંઘ હરામ િરી નાખી હ્ી. પરં્ુ 
આ મુશિેલીમાં સરિાર સહારો બનીને 
આવી. ્ેમના દુઃખના સમયે દુતખયાના 
બેલી ્રીિે આરોગય તવભાગ વહારે 
આવયો. આરોગય તવભાગ દ્ારા ્ મેન ેજાણ 
થઇ િે ્ેમના પુત્ર તવરાટની સારવાર 
માટેનો ્મામ ખર્્ષ સરિાર ભોગવી રહી 
છે. આટલું જાણ્ા જ શ્ી તવજયભાઇના 
માથા પરથી તર્ં્ ારૂપી તહમાલય હટી ગયો 
પહેલીવાર ્ેમનો પુત્ર અનય બાળિોની 
જમે સાજો થઇ જશ ે્ વેો આશાવાદ જાગયો 

અને એ િળીભૂ્ પણ થયો. 
ન ાનિડ ા  તવર ા ટનું  ઓપર ેશન 

ગાંધીનગર ખા્ે િરાવવામાં આવયું. જેનો 
્મામ ખર્્ષ સરિાર દ્ારા િરવામા ંઆવયો. 
હાલમાં તવરાટની સપીર્ થેરેપી ર્ાલી રહી 
છ ે. તવરાટના હાલ-ર્ાલ આરોગય 
તવભાગના િમ્ષયોગી દ્ારા સ્્ લેવાઇ 
રહ્ા છે. આજે તવરાટ ્ેની આ તવરાટ 
મુશિેલીમાંથી ઊગરી ગયો છે અને બોલ્ો 
્થા સાંભળ્ો થયો છે.તવરાટ વયાતધમુક્ત 
બની ્ેના તમત્રો સાથે વા્ો િરી શિે છે, 
ખરા અથ્ષમાં ્ ો ્ ેનું બાળપણ પાછું આવયું 
છે. ્ેનો પકરવાર ્ો તવરાટને નવો જનમ 
સરિાર ે જ આપયો હોવાનું  િહે છે. 
સરિારશ્ી દ્ારા આ પ્રિારના અસંખય 
બાળિોની સારવાર િરવાનું બીડું ઝડપયું છે 
જેમાં તવરાટ જેવાં બાળિો સમાનય બની 
અનય બાળિોની જેમ આનંદથી કિલ્ોલ 
િરી શિે છે. •

નક્નરા હૃદ્યનરી સફળ સજ્ટરરીએ આપ્યું સમગ્ પરરિરારને નિજીિન
" વિરેનદ્વસંહ પરમરાર

ભાવનગરના પીથલપુર ગામે રહે્ા અને છૂટિ મજૂરી િરી 
પો્ાનું ગુજરાન ર્લાવ્ા શ્ી મુન્નાભાઈ ર્ૌહાણને તયાં બે વર્ષ 
પહેલાં નક્ષનો જનમ થયો. જનમ વખ્ે નક્ષનું વજન અઢી કિલો 
હ્ું. પરં્ુ ્ેના વજનમાં કદવસે ને કદવસે ઘટાડો થ્ો ગયો અને 
એિ વર્ષ બાદ ્ેનું વજન માત્ર એિ કિલો થઈ ગયું.

આ બાબ્ે રૂબરૂ મલુાિા્ વળેાએ નક્ષના તપ્ા શ્ી મુન્નાભાઈ 
ર્ૌહાણે જણાવયુ ંિે, “રા્ કદવસ નક્ષ રડા િરે, જમે ેનહીં, ઊંઘે 
નહીં અન ે્ નેુ ંવજન પણ વધે નહીં. આ બાબ્ની જાણ મેં ગામના 
આગંણવાડી બહેનન ેિરી. થોડા સમય બાદ મકેડિલ ટીમ આવી 
અન ેનક્ષન ે્ પાસવામા ંઆવયો. નક્ષન ેહૃદય રોગની ગભંીર બીમારી 
હોવાની શકય્ા જણા્ા ંમકેડિલ 
ટીમ ે્ ને ેવધ ુસારવાર માટે નક્ષને 
અમદાવાદની યુ.એન.મહે્ા 
હોસસપટલ ખા્ે લાવવામા ંઆવયો. 
જયા ંસ્્ અઢી મતહના સધુી ્ નેી 
સારવાર ર્ાલી. િેિસાંમાં જામી 
ગયલેો િિ દરૂ િરવામા ંઆવયો. 

તયારબાદ ્ નેા હૃદયનુ ંસિળ ઓપરેશન િરવામા ંઆવયુ.ં આ સમગ્ર 
સારવાર સરિાર ્ રિથી અમન ેતનઃશરુિ ઉપલ્ધ િરાવાઈ. જ ેમાટે 
સરિારનો અમ ેઆભાર માનીએ એટલો ઓછો છે.” 

નક્ષના હૃદયની સિળ સજ્ષરીને લીધે સમગ્ર પકરવારને મળેલા 
નવજીવન અંગે શ્ી મુન્નાભાઈ જણાવે છે િે આ હોસસપટલમાં આ 
પ્રિારની હૃદય સબંધી સારવાર લેવા બહારના રાજયોમાંથી પણ 
લોિો આવ્ા હ્ા. અન ેઅમ ેલીધી એવા જ પ્રિારની સારવારના 
ખર્્ષ પેટે ૪થી ૫ લાખ રૂતપયા ર્ૂિવ્ા હ્ા. જયારે અમને આ 
સારવાર અને આ સુતવધા સરિારના શાળા આરોગય ્પાસણી 
િાય્ષક્રમ અં્ગ્ષ્ ્ દ્દન તનઃશુરિ ઉપલ્ધ થઈ હ્ી. ધસી આવેલાં 
આંસુને છુપાવવા આંખનો ખૂણો લૂછ્ા મુન્નાભાઇ જણાવે છે િે, 

“હું હીરા ઘસું છું, છૂટિ મજૂરી િરં 
છું  જો મને સરિારશ્ીની આ 
યોજનાનો લાભ ન મળયો હો્ ્ો 
િદાર્ આખી તજંદગી મજૂરી િર્ 
્ો પણ વહાલસોયા પુત્રની 
સારવાર િરાવી શિ્ િે િેમ ્ે 
એિ પ્રશ્ન છે.” •

સરાફલ્યગરા્થરા
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પ્રેરણરા

િડોદરરાનરી નસ્ટ બનરી ૨૮ કુપોવષ્ બરાળકોનરી પરાલક િરાલરી 

" સુરેશ વમશ્રા      
િામના બોજ ્ળે અદમય ઈચછા 

હોવા છ્ાં સામાતજિ િાય્ષ િરી શિા્ું 
નથી. ઘણી વખ્ સમયનો અભાવ 
વ્ા ્ષ્ો હોય છ ે ્ો રા્-કદવસ 
તનભાવવાની િરજમાંથી સમય િાઢીને 
તનઃસવાથ્ષ ભાવે સામાતજિ િાય્ષ િરવંુ 
અઘર ંલાગ ેછે, પરં્ ુઆપણ ેઅહીં એવા 
પાલિ વાલીની વા્ િરશું જે િરજની 
સાથસેાથ ેપો્ાની સામાતજિ જવાબદારી 
ઉત્તમ રી્ે તનભાવીને અનય વયતક્તઓ 
માટે પ્રેરણાસત્રો્ બનયાં છે. આ વા્ છે 
વડોદરાના સમા તવસ્ારનાં  નસ ્ષ 
શ્ી ધારાબેન પટેલની. 

શ્ી ધારાબને વડોદરા શહેરના અબ્ષન 
હ ેરથ સે નટરમાં  િરજ બજાવે  છ ે. 
સવાભાતવિ છે િે નસ્ષ ્રીિે દદગીઓને 
આરોગય સેવાઓ આપવી, સારવારની 
સેવાઓ આપવી એ સમય લેનારં અને 
થિવી નાખનારં િામ છે.અને ઘણી બધી 
્ાિીદની પકરસસથત્ઓમાં ્ો રા્ 
કદવસનો ભેદ િયા્ષ વગર િરજ અદા 
િરવી પડે છે. ્ેમ છ્ાં, સમાજ પ્રતયેની 
જવાબદારી પૂરી િરવાની સંિરપતનષ્ા 
સાથે ્ેઓ ગુજરા્ પોરણ અતભયાન 

હેઠળ પાલિવાલી ્રીિેની જવાબદારી 
સંભાળી રહ્ાં છે.

્મેણ ેનતસુંગનુ ંતશક્ષણ લીધુ ંહોવાથી 
પોરિ આહાર,પોરિ ્તવોની ઉણપથી 
થ્ા રોગો, િુપોરણ માટે જવાબદાર 
આદ્ો વગેરેની ઊંડી જાણિારી અને 
સમજણ ધરાવે છ ે અને એટલે જ 
પાલિવાલી ્રીિેની િામગીરી િરવાની 
આગવી સુસજ્્ા ્ેઓ ધરાવે છે.

તવધાનસભા અધયક્ષ શ્ી રાજનેદ્રભાઇ 
તત્રવદેીએ સમા તવસ્ારની આગંણવાડીની 
મુલાિા્ દરતમયાન શ્ી ધારાબેન પટેલ 
પાસેથી એમની િાય્ષશૈલીની તવગ્ો 
જાણી હ્ી અને િુપોરણ તનવારણમા ં
ય ો ગ દ ા ન ન ી  એ મ ન ી  ધ ગ શ ને
તબરદાવી હ્ી.

શ્ી ધારાબેને જણાવયું  હ્ું િે, 
“પાલિવાલીની જવાબદારી મેં જા્ ેસામે 
ર્ાલીને સવીિારી છે. સમા તવસ્ારની બે 
આંગણવાડીઓના ૨૮ જેટલા િુપોતર્ 
બાળિોનુ ંપોરણ સ્ર સધુરે એ માર ંધયયે 
છે. હુ ંશકય હોય તયા ંસુધી દર અઠવાકડયે 
આગંણવાડીની મલુાિા્ લઉં છુ.ં સવખર્ચે 
િળ અને સુિામેવાનું તવ્રણ સવેચછાએ 
િર ંછુ.ં િુપોતર્ બાળિોના વાલીઓ સાથે 

સપંિ્ક જાળવુ ંછુ ંઅન ેબાળિન ેિેવુ ંભોજન 
આપવું, િેવા નાસ્ા આપવા, ટેિ હોમ 
રેશન કિટની મદદથી બાળિો માટે 
પૌસષિ નાસ્ા બનાવવા અને બાળિોને 
આપવા, તનયતમ્ જરૂરી રસીઓ 
મૂિાવવી, બાળિોને સવચછ રાખવા 
સતહ્ની બાબ્ોનું માગ્ષદશ્ષન આપું છું. 
મને પાલિવાલી ્રીિેની િામગીરીમાં 
અનોખો આનંદ મળે છે. મને નોિરીની 
સાથે આ િામનું ભારણ વ્ા્ષ્ું નથી.”

સારા િાય્ષ િરવાની પ્રરેણા કયાથંી 
મળી ્ે અંગે ્ેમણે જણાવયું હ્ું િે, 
પ્રધાનમતં્રી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી જયારે 
ગજુરા્ના મખુયમતં્રી હ્ા તયારે ્મેણે 
સરિારી નોિરીની સાથ ેિેટલાિ સામાતજિ 
જવાબદારીના િામો સવાં્ઃ સખુાય એટલે 
િે આતમાના આનદં માટે િરવાની વા્ 
િરી અન ેમન ે્મેાથંી પે્રરણા મળી. ઘણા 
સમયથી િઇંિ સાર ંિરવાની ખવેના હ્ી, 
જ ેપાલિવાલી બન્ા પૂણ્ષ થઇ હોવાનું 
્ેમણે ઉમેયુું હ્ું. એ.એન.એમ ્રીિે 
િાય્ષર્ શ્ી ધારા પટેલ ેનોિરીની સાથે 
પાલિ વાલીની જવાબદારી સવીિારીને 
સવાં્ ઃ સખુાયનો દાખલો બસેાડો છે એ 
સહ ુમાટે પ્રરેિ બની રહેશ.ે •
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