




þçËþ:

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

•	 રાજ્ય	સરકાર	પ્રોએક્ટિવ-પ્રોપીપલ	અભિગમથી	રરોજ	એક	નવા	જનભિતકારી	
ભનર્ણ્ય	સાથે	વ્યથાને	વ્યવસથામાં	પલટિી	રિી	છે.

•	 ન્યા	 ગુજરાત	 છેવાડાના	 ગરીબ,	 વંભિત,	 વનબંધુ	 અને	 અંત્યરોદ્યના	
સવાાંગી	ભવકાસમાં	અગ્ેસર	રિી	ગરીબી	મુકત,	શરોષરરભિત,	બેકારીમુકત,	
ભ્રષ્ાિારરભિત	ન્યાિારતના	ભનમા્ણરમાં	પર	લીડ	લેવાનું	છે.

•	 આદદવાસી	સમાજના	કલ્યાર	માટિે	રાજ્ય	સરકારે	અત્યાર	સુધીમાં	રૂ.	૯૦	
િજાર	કરરોડના	ભવકાસ	કા્યયો	ક્યાાં	છે.

•	 વષયોથી	પેસા	એ્ટિના	અમલની	વાતરો	થતી	િતી,	પર	આ	સરકારે	તેનરો	
અમલ	ક્યયો	છે.	

•	 લરોકરોને	તેમના	િક્કનું	મળે,ગરીબરો	ભવકાસના	િાગીદાર	બને	અેવી	રાજ્ય	
સરકારની	નેમ	છે.

•	 દેશનું	 ભવકાસ	રરોલ	મરોડલ	ગુજરાત	બન્યું	છે	તેના	પા્યામાં	સુદ્રઢ	કા્યદરો-
વ્યવસથાની	કસથભત	રિેલી	છે.

•	 ઓનલાઈન	િીદટિંગથી	લરોકરોને	છેતરી	તેમના	પૈસા	પડાવી	લેતા	લેિાગુઓને	
િવે	પળવારમાં	પકડી	પાડવા	સા્યબર	‘આશ્વસત’	અને	‘ભવશ્વાસ’ના	પ્રોજે્ટ્	
મિતવપૂર્ણ	ટિુલ	બનશે.

•	 પરોભલ્યરો	નાબૂદી	અભિ્યાનને	પદરરામે	વષ્ણ	૨૦૦૭	પછી	રાજ્યમાં	એકપર	
પરોભલ્યરો	કેસ	નોંધા્યરો	નથી.

•	 અબરોલ	પક્ીઓ	પ્ભત	સંવેદનશીલ	રાજ્ય	સરકારે	છેલ્ા	ત્રર	વષ્ણથી	કરૂરા	
અભિ્યાન	શરૂ	ક્યુાં	છે.

•	 અમદાવાદ-મુબંઈ	વચ્	ેદરોડનારી	તજેસ	એ્સપ્સેથી	બનં	ેરાજ્યરોના	આભથ્ણક,	
વાભરકજ્યક	અને	સામાભજક	સંબંધરો	વધુ	ઊજા્ણમ્ય	અને	મજબૂત	બનશે.
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વવકાસના	વાસંતી	વાયરા...

ઋતુરાજ	વસંતના	વધામરા	થઈ	રહ્ા	છે.	વસંતના	આગમનની	સાથે	ભવકાસના	
વા્યરાથી	સમગ્	રાજ્ય	પ્ફુકલ્ત	બની	રહ્ં	છે.	દેશના	ગૃિમંત્રી	શ્ી	અભમતિાઇ	શાિે	
તાજતેરમા	ંગજુરાતની	મલુાકાત	લીધી.	એમર	ેભવભવધ	ભવકાસ	કા્યયોના	લરોકાપ્ણર	ક્યા્ણ.

	ગુજરાત	પરોલીસે	સા્યબર	ક્ાઈમ	રરોકવા	તથા	ગુના	ઉકેલવા	માટિે	‘ભવશ્વાસ’	અને	
‘આશ્વસત’	પ્રોજે્ટિ	કા્યા્ણકનવત	ક્યાાં.	ગુજરાતના	્યુવાધનને	કૌશલ્યવાન	કરવા	રાજ્ય	
સરકારે	િારતી્ય	કૌશલ્ય	સંસથાનના	ભશલાન્યાસ	દ્ારા	વધુ	એક	પદરરામલક્ી	પગલું	
ઊઠાવ્યુ	છે.

રાજકરોટિમાં	પ્જાસત્ાક	દદનની	ઉજવરી	પ્સંગે	મરોટિી	સંખ્યામાં	નાગદરકરો	ઉમટિી	
પડ્યાં	િતા.	૭૧મા	પ્જાસત્ાક	દદવસની	રાષ્ટી્ય	પરેડમાં	પાટિરની	રારીની	વાવના	
ટિેબલરો	 સવરૂપે	 દદલિીના	 રાજપથ	માગ્ણ	 ઉપર	ગુજરાતની	 સથાપત્ય	 કલાનરો	 રરકાર	
દેશવાસીઓએ	માણ્યરો.	સુરતના	િજીરામાં	૫૧મી	K9	વજ્ર	ટિેનકને	પ્સથાન	કરાવીને	
ગુજરાતે	વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	મરોદીની	મેક	ઇન	ઇકનડ્યાની	ભવિાવનાને	સાથ્ણક	
કરી.

ગુજરાતમાં	આંતરરાષ્ટી્ય	પતંગ	મિરોતસવે	ભવદેશી	સિેલારીઓને	સંમરોભિત	ક્યા્ણ.	
મકરસંક્ાંભતના	પવ્ણનરો	ઉતસાિ	અબાલ-વૃદ્ધ	સૌને	િૈ્યે	સિજ	િરો્ય.	ઉતસવના	આનંદ	
સાથે	સંવેદનશીલ	ગુજરાત	સરકારે	કરુરા	અભિ્યાન	આદરી	અસંખ્ય	અબરોલ	પંખીના	
જીવ	બિાવવાની	કામગીરી	કરી.	મખુ્યમતં્રીશ્ીએ	તજેસ	ટ્નેનુ	ંપ્સથાન	કરાવ્યુ.ં	મુબંઈથી	
અમદાવાદના	પ્વાસનરો	સમ્ય	ઘટિતા	‘તેજસે’	ઝડપથી	લરોકરોના	દદલમાં	સથાન	મેળવી	
લીધું	છે.

ભવકાસના	ભવભવધ	ક્તે્રન	ેઆવરી	લઇ	રાજ્યના	છેવાડાના	વગયોના	ભવકાસની	દરકાર	
રાજ્યની	 ભવકાસશીલ	સરકાર	લઈ	 રિી	છે.	 રાજ્ય	સરકારની	 ભવભવધ	્યરોજનાઓ	
અંતગ્ણત	રૂ.	૧૪૦	કરરોડની	સિા્ય	અપાઈ.	ઐભતિાભસક	િૂભમ	બારડરોલીના	મિુવાથી	
દભક્ર	ગુજરાતના	૧૦	િજારથી	વધુ	વનબંધુ	અંત્યરોદ્ય	લાિાથથીઓને	ઘરઆંગરે	
લાિ	આપવામાં	આવ્યરો.	 ભવકાસની	વાટિે	દરોડતા	વનબંધુઓની	વાતને	આ	અંકમાં	
વાિા	આપવામાં	આવી	 છે.	 મરોઢેરામાં	 ઉત્રાધ્ણ	 મિરોતસવમાં	 સંગીત,	 નૃત્ય	 	અને	
સથાપત્યની	ભત્રવેરી	સજા્ણઈ.	ભવકાસની	વાતરોની	સાથે	કલા-સથાપત્ય	અને	ઉતસવરોની	
રસપ્દ	ભવગતરો	સાથેના	‘ગુજરાત’	પાભક્કનરો	‘વનબંધુ	ભવશેષ’	અંક	વાિક	બંધુઓના	
કરકમળમાં	મૂકતા	આનંદ	અનુિવુ	છું.

જ્ય	જ્ય	ગરવી	ગુજરાત	

- yþkuf fk÷heÞk

ઉઘડતે	પાને
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મારા	ભપ્્ય	દેશવાસીઓ,	નમસકાર.	પ્જાસત્ાક	પવ્ણની	અનકે-
અનકે	શિુકામનાઓ.	વષ્ણ	૨૦૨૦મા	ંઆ	પ્થમ	‘મન	કી	બાત’	
દ્ારા	આપર	ુભમલન	છે.	આ	દશકનરો	પર	આ	પિેલરો	કા્ય્ણક્મ	છે.	
સાથીઓ,	આ	વખત	ે‘પ્જાસત્ાક	દદવસ’	સમારરોિના	કારરે	તમારી	
સાથ	ે‘મન	કી	બાત’ના	સમ્યમા	ંપદરવત્ણન	કરવાનંુ	ઉભિત	લાગ્ંુય.	
આથી,	એક	અલગ	સમ્ય	નક્કી	કરીન	ેઆજ	ેતમારી	સાથ	ે‘મન	કી	
બાત’	કરી	રહ્રો	છુ.ં	સાથીઓ,	દદવસ	બદલા્ય	છે,	અઠવાદડ્ંુય	બદલાઈ	
જા્ય	છે,	મભિનરો	બદલાઈ	જા્ય	છે,	વષ્ણ	બદલાઈ	જા્ય	છે	પરંતુ	
િારતના	લરોકરોનરો	ઉતસાિ	અન	ેઆપર	ેપર	કંઈ	કમ	નથી,	આપરે	
પર	 કંઈ	 કરીન	ે જ	 રિીશુ.ં	‘Can	do’,	આ	‘Can	do’નરો	
િાવ,	સકંલપ	બનીન	ેઉિરી	રહ્રો	છે.	દેશ	અન	ેસમાજ	માટેિ	કંઈક	
કરી	છટૂિવાની	િાવના,	દરેક	દદવસ,ે	પિેલાથી	વધ	ુમજબતૂ	થતી	
જા્ય	છે.	સાથીઓ,	‘મન	કી	બાત’ના	મિં	પર,	આપર	ેબધા,	એક	
વાર	ફરી	એકઠા	થ્યા	છીએ.	નવા-નવા	ભવષ્યરો	પર	િિા્ણ	કરવા	માટેિ	
અને	 દેશવાસીઓની	 નવી-નવી	 ઉપલકબધઓને	 ઉજવવા	 માટિે,	
િારતને	ઉજવવા	માટેિ.	‘મન	કી	બાત’	શીખવાનુ	ંઅન	ેએક	સાથે	
ભવકસવાનરો	એક	સરસ	મિં	બની	ગ્યરો	છે.	દર	મભિન	ેિજારરોની	
સખં્યામા	ંલરોકરો	પરોતાના	સિૂનરો,	પરોતાના	પ્્યાસ,	પરોતાના	અનિુવ	

વિેંિ	ેછે.	તમેનામાથંી	સમાજને	પ્રેરા	મળે,	આવી	કેટિલીક	વાતરો,	
લરોકરોના	અસાધારર	પ્્યાસરો	પર	આપરન	ેિિા્ણ	કરવાનરો	અવસર	
મળે	છે.

‘કરોઈએ	કંઈ	કરી	દેખાડુ	ંછે’	–	તરો	શુ	ંઆપર	ેપર	કરી	શકીએ	
છીએ?	શુ	ંઆ	પ્્યરોગન	ેસમગ્	દેશમા	ંપનુરાવભત્ણત	કરીન	ેએક	મરોટિું	
પદરવત્ણન	લાવી	શકીએ	છીએ?	મન	ેએક	ખબૂ	જ	પ્મેિ્યયો	પત્ર	
મળ્યરો	છે.	શ્ીમાન	શલૈષેજી	લખ	ેછે,	“મરોદીજી,	આપ	દર	‘મન	કી	
બાત’મા	ંકંઈક	અપીલ	કરરો	છરો.	મેં	તમેાથંી	અનકે	બાબતરો	અમલમાં	
મકૂી	 છે.	આ	 ઠંડીમા	ં મેં	 લરોકરોના	ં ઘરરોમાથંી	 કપડા	ંએકઠા	ં કરીન	ે
જરૂદર્યાતવાળા	લરોકરોને	વિેંચ્યા	ંછે.	મેં	‘મન	કી	બાત’માથંી	પ્રેરા	
લઈન	ેઅનકે	કામરો	કરવાનંુ	શરૂ	ક્યુાં.	મેં	આ	નવા	વષષે	એક	‘મન	કી	
બાત’નરો	સકંલપપત્ર	બનાવ્યરો	છે,	જમેા	ંમેં	આ	બધી	બાબતરોની	એક	
્યાદી	બનાવી	છે.	જ	ેરીત	ેલરોકરો	નવા	વષ્ણ	પર	નવા	વષ્ણના	સકંલપરો	
લ	ેછે,	મરોદીજી	આ	મારા	માટેિ	નવા	વષ્ણનરો	સામાભજક	સકંલપ	છે.	િંુ	
મારી	તરફથી	શિુકામનાઓ	લખીન,ે	તેન	ેજરૂર	તમન	ેમરોકલીશ.	

સાથીઓ,	આ	‘મન	કી	બાત	સકંલપપત્ર’ન	ેજ્યારે	િંુ	વાિંી	રહ્રો	
િતરો,	ત્યારે	મન	ેપર	આશ્ચ્ય્ણ	થ્યુ	ંકે	આટિલી	બધી	વાતરો	છે!	શલૈષેજી,	
તમારા	આ	‘મન	કી	બાત’ના	સકંલપપત્રન	ેજોઈન	ેઅનિુભૂત	થઈ	કે	

™Þk ¼khŒ™k MðÃLkáük ykËhýeÞ ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY 
fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ rËLk«ríkrËLk ðÄw Lku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k 
{k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk ŸzkýÚke hurzÞku™k {kæÞ{Úke ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk 
Ëe½oárüfkuýÃkqýo rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k íku{Lkk ‚tƒkuÄ™™k ytþku «MŒwŒ Au. 

÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku 
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË
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આ	સભૂિ	ખરેખર	બિ	ુલાબંી	છે.	આવરો,	આ	્યાત્રાન	ેિાલ	ુરાખીએ.	
દરોસતરોન,ે	 પદરવારન	ેઅન	ે બધાન	ે પ્રેરા	આપીએ.	 જ્યારે	 દરેક	
િારતવાસી	એક	ડગ	િાલે	છે	તરો	આપરુ	ંિારતવષ્ણ	૧૩૦	કરરોડ	
ડગ	આગળ	વધ	ે છે.	આથી	 િરૈવભેત-િરૈવભેત-િરૈવભેત,	 િાલતા	
રિરો-િાલતા	રિરો-િાલતા	રિરો	આ	મતં્રન	ેલઈન	ેપરોતાના	પ્્યાસ	
કરતા	 રિરો.	 મારા	 ભપ્્ય	 દેશવાસીઓ,	આપરે	 ‘મન	 કી	 બાત	
સકંલપપત્ર’	ભવશ	ેવાત	કરી.	સવચછતા	પછી	જનિાગીદારીની	િાવના,	
સિિાભગતાની	િાવના,	આજ	ેએક	બીજા	ક્તે્રમા	ંઝડપથી	વધી	રિી	
છે	અન	ેત	ેછે	‘જળ	સરંક્ર’.	‘જળ	સરંક્ર’	માટેિ	અનકે	વ્યાપક	
અન	ેનવીન	પ્્યાસરો	દેશના	દરેક	ખરૂામા	ંિાલી	રહ્ા	છે.	મન	ેએ	
કિેતા	ઘરી	ખશુી	થા્ય	છે	કે	ગત	િરોમાસાના	સમ્ય	ેશરૂ	કરા્યલેું	
આ	‘જળશભતિ	અભિ્યાન’	જનિાગાદારીથી	અત્યાભધક	સફળતાની	
તરફ	આગળ	વધી	રહ્	ંછે.	મરોટિી	સંખ્યામાં	તળાવરો,	તલાવડી	વગરેેનું	
ભનમા્ણર	કરવામાં	આવ્યુ.ં	સૌથી	મરોટિી	વાત	એ	છે	કે	આ	અભિ્યાનમાં	
સમાજના	 દરેક	 વગ્ણના	 લરોકરોએ	 પરોતાનું	 ્યરોગદાન	આપ્યું.	 િવે	
રાજસથાનના	ઝાલરોર	ભજલ્ાન	ેજ	જઓુન-ે	અિીંની	બ	ેઐભતિાભસક	
વાવ	કિરા	અન	ેગદંા	પારીનરો	િંડાર	બની	
ગઈ	િતી.	પછી	શુ?ં	િદ્રા્ુય	અન	ેથાનવાલા	
પંિા્યતના	 સેંકડરો	 લરોકરોએ	 ‘જળશભતિ	
અભિ્યાન’	િેઠળ	તને	ેપનુર્જીભવત	કરવાનંુ	
બીડુ	ંઝડપ્ંુય.વરસાદ	પિેલાં	જ	ત	ેલરોકરો	આ	
વાવડીમાં	િગેુ	ંથ્યલેુ	ંગદંુ	ંપારી,	કિરરો	અને	
કાદવન	ે સાફ	 કરવામાં	 લાગી	ગ્યા.	આ	
અભિ્યાન	માટેિ	કરોઈએ	શ્મદાન	આપ્ંુય	તરો	
કરોઈએ	ધનનુ	ંદાન.	આનુ	ંજ	પદરરામ	છે	
કે	આ	વાવડીઓ	આજ	ેત્યાંની	જીવનરેખા	
બની	ગઈ	 છે.	 	આટિલા	મરોટિા	 ભમશનના	
માગ્ણમા	ંતમેર	ેકરોઈ	કિાશ	આવવા	ન	દીધી.	એક	પછી	એક	અનકે	
ગામરો	પરસપર	જોડાતાં	ગ્યા.ં	તમેર	ેસરરોવરની	િારે	તરફ,	એક	
મીટિર	ઊિંી	પાળી	બનાવી	દીધી.	િવે	સરરોવર	પારીથી	િરપરૂ	છે

ઉત્રાખંડનું	 અલમરોડા-િલદવાની	 િાઇવે	 પાસે	 આવેલા	
‘સભુન્યાકરોટિ	ગામ’માથંી	પર	જનિાગીદારનુ	ંઆવુ	ંજ	એક	ઉદાિરર	
સામ	ેઆવ્ંુય	છે.	ગામના	લરોકરોએ	જળ	સકંટિમાથંી	બિાર	નીકળવા	
માટેિ	પરોત	ેજ	ગામડા	સધુી	પારી	લાવવાનરો	સકંલપ	ક્યયો.	લરોકરોએ	
એકબીજા	પાસથેી	પસૈા	એકઠા	ક્યા્ણ,	્યરોજના	બનાવી,	શ્મદાન	થ્યું	
અન	ેલગિગ	એક	દકલરોમીટિર	દરૂ	સધુી	પાઇપ	નાખવામા	ંઆવી.	
પક્પંગ	સટિટૅશન	લગાવવામા	ંઆવ્ંુય	અન	ેજોતજોતામા	ંબ	ેદશક	જનૂી	
સમસ્યા	િંમશેા	ંમાટેિ	સમાપ્ત	થઈ	ગઈ.	તરો	તભમલનાડથુી	બૉરવલેને	
વરસાદના	પારીનરો	સગં્િ	કરવાનંુ	એક	ખબૂ	જ	નવીન	કા્ય્ણ	સામે	
આવ્ંુય	છે.	મારરો	આપન	ેઅનરુરોધ	છે	કે	જળસિં્ય	અન	ેજળસરંક્ર	
પર	કરવામાં	આવલેા,	પરોતાના	દ્ારા	કે	તમારી	આસપાસ	થઈ	રિેલા	

પ્્યાસરોની	 કથાઓ,	 તસવીરરો	 અને	 ભવદડ્યરો	#jalshakti4	
India	પર	જરૂર	મકૂશરો.	

મારા	ભપ્્ય	દેશવાસીઓ	અન	ેખાસ	કરીન	ેમારા	્યવુા	સાથીઓ,	
આજ	ે ‘મન	કી	બાત’ના	માધ્યમથી,	 િંુ	આસામની	સરકાર	અને	
આસામના	 લરોકરોને	 ‘ખેલરો	 ઇકનડ્યા’ની	 શાનદાર	 ્યજમાની	 માટેિ	
ખબૂખબૂ	અભિનદંન	આપુ	ંછુ.ં	સાથીઓ,	૨૨	જાન્યઆુરીએ	જ	
ગવુાિાટિીમા	ંત્રીજી	‘ખલેરો	ઇકનડ્યા’	રમતરોનુ	ંસમાપન	થ્યુ	ંછે.	તમેાં	
અલગ	અલગ	રાજ્યરોના	લગિગ	છ	િજાર	ખલેાડીઓએ	િાગ	
લીધરો.	તમન	ેએ	જારીન	ેઆશ્ચ્ય્ણ	થશ	ેકે	રમતરોના	આ	મિરોતસવમાં	
૮૦	 ભવક્મરો	તટૂ્ા	 છે	અન	ેમન	ેગવ્ણ	 છે	 કે	તમેાથંી	૫૬	 ભવક્મ	
તરોડવાનુ	ંકામ	આપરી	દીકરીઓએ	ક્યુાં	છે.	આ	ભસભદ્ધ	દીકરીઓનાં	
નામ	ેથઈ	છે.	િુ	ંબધા	ભવજેતાઓની	સાથ,ે	તમેા	ંિાગ	લનેારા	બધાં	
સપધ્ણકરોન	ેઅભિનદંન	આપુ	ંછુ.ં	સાથ	ેજ	‘ખલેરો	ઇકનડ્યા	રમતરો’ના	
સફળ	આ્યરોજન	માટેિ	તનેી	સાથ	ેજોડા્યલેા	બધા	લરોકરો,	પ્ભશક્કરો	
અન	ેતકભનકી	અભધકારીઓનરો	આિાર	માનુ	ંછુ.ં	 ‘ખલેરો	ઇકનડ્યા	
રમતરો’મા	ંિાગ	લનેારા	ંબાળકરો	અન	ેતમેનાં	માતાભપતાના	ધ્ૈય્ણ	અને	

દૃઢ	 સંકલપરોની	 કથાઓ	એવી	 છ	ે જે	 દરેક	
ભિનદસુતાનીન	ેપ્રેરા	આપશ.ે	િવ	ેગવુાિાટિીની		
પૂભર્ણમા	 મંડલનરો	 જ	 દાખલરો	 લઈએ.	 તે	
ગુવાિાટિી	 નગર	 ભનગમમાં	 એક	 સફાઈ	
કમ્ણિારી	છે,	પરંત	ુતમેની	દીકરી	માલભવકાએ	
ફૂટિબરોલમા	ંપરોતાની	શભતિ	દશા્ણવી	તરો	તમેના	
એક	દીકરા	સજુીતે	ખરો-ખરોમા,ં	તરો	બીજા	દીકરા	
પ્દીપ	ેિૉકીમાં	આસામનુ	ંપ્ભતભનભધતવ	ક્યુાં.

કંઈક	આવી	જ	ગવા્ણકનવત	કરી	દેતી	કથા	
તભમલનાડનુા	્યરોગાનદંનની	છે.	ત	ેતભમલનાડમુા	ં
બીડી	બનાવવાનુ	ંકા્ય્ણ	કરે	 છે,	પરંતુ	તમેની	

દીકરી	પરૂા્ણશ્ીએ	વઇેટિ	 ભલક્ટંિગનરો	સવુર્ણ	 િંદ્રક	જીતીન	ેદરેકનંુ	
હૃદ્ય	જીતી	લીધુ.ં	િંુ	બધા	ખલેાડીઓના	ઉજ્જવળ	િભવષ્યની	કામના	
કરુ	ંછુ.ં	તનેી	સાથ	ેજ	િુ	ંબધા	દેશવાસીઓની	તરફથી	આ	બધાનાં	
માબાપન	ેપર	નમન	કરુ	ંછુ	ંજમેર	ેગરીબીન	ેબાળકરોના	િભવષ્યનરો	
અવરરોધ	બનવા	નથી	દીધી.

મારા	 ભપ્્ય	 દેશવાસીઓ,	પરીક્ાની	ઋત	ુઆવી	ગઈ	 છે	તરો	
દેખીતંુ	છે	કે	બધા	ભવદ્ાથથીઓ	પરોતપરોતાની	ત્ૈયારીન	ેઅભંતમ	ઓપ	
આપવામા	ં લાગેલા	ં િશ.ે	 દેશના	 કરરોડરો	 ભવદ્ાથથી	 સાથીઓ	સાથે	
‘પરીક્ા	પ	ેિિા્ણ’ના	અનિુવ	પછી	િુ	ંભવશ્વાસ	સાથ	ેકિી	શકંુ	છુ	ંકે	
દેશનરો	્યવુાન	આતમભવશ્વાસથી	િરેલરો	છે	અન	ેદરેક	પડકાર	માટેિ	
ત્ૈયાર	છે.

સાથીઓ,	એક	તરફ	પરીક્ાઓ	અન	ેબીજી	તરફ,	ઠંડીની	ઋત.ુ	આ	
બનં	ેવચ્	ેમારરો	આગ્િ	છે	કે	પરોતાન	ેિસુત	તદંરુસત	જરૂર	રાખરો.	થરોડરો	
વ્યા્યામ	જરૂર	કરજો,	થરોડુ	ંરમજો.	રમતગમત	દફટિ	રિેવાનરો	મળૂ	મતં્ર	છે.

“જ્યાર ેદરકે ભયારતવયાસી એેક ડગલંુ 
ચયાલે છે તયેા આપણં ભયારતવર્ષ ૧૩૦ 
કરયેાડ ડગલયંા આગળ વધે છે. આથી 
ચરવેૈતત-ચરવેૈતત-ચરવેૈતત, ચયાલતયા 

રહયેા-ચયાલતયા રહયેા-ચયાલતયા રહયેા 
આ મંત્રને લઈને પયેાતયાનયા પ્રયયાસ 

કરતયા રહયેા

”

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦7



સંવાદ

આમ	તરો	િંુ	આ	દદવસરોમાં	જોઈ	રહ્રો	છંુ	કે	‘દફટિ	ઇકનડ્યા’	ભવષ્ય	
પર	અનકે	કા્ય્ણક્મરો	થા્ય	છે.	દેશની	બાકી	બધી	શાળાઓન	ેમારરો	
અનરુરોધ	છે	કે	ત	ેશારીદરક	પ્વૃભત્ઓ	અન	ેરમતરોન	ેઅભ્યાસની	સાથે	
જોડીન	ે‘દફટિ	સકૂલ’	જરૂર	બન.ે	તનેી	સાથ	ેજ	િંુ	બધા	દેશવાસીઓને	
અનરુરોધ	કરુ	ંછુ	ંકે	તઓે	પરોતાની	દદનિ્યા્ણમા	ંશારીદરક	પ્વૃભત્ઓન	ે
ઉત્જેન	આપ.ે	રરોજ	પરોતાની	જાતન	ે્યાદ	અપાવરો	કે	આપર	ેદફટિ	
તરો	ઇકનડ્યા	દફટિ.	

મારા	ભપ્્ય	દેશવાસીઓ,	બે	સપ્તાિ	પિેલાં,	િારતના	અલગ-
અલગ	િાગરોમાં	 અલગ-અલગ	 તિેવારરોની	 ધૂમ	 િતી.	આવા	
સમ્યમાં,	દદલિી	એક	ઐભતિાભસક	ઘટિનાની	સાક્ી	બની	રિી	િતી.	
દદલિીમાં	એક	મિત્વપૂર્ણ	સમજૂતી	પર	િસતાક્ર	કરવામાં	આવ્યા.	
તેની	સાથે	જ	૨૫	વષ્ણ	જૂની	બ્ૂ	દર્યાંગ	શરરાથથી,	કટિરોકટિીનરો	એક	
પીડાદા્યક	અધ્યા્યનરો	અંત	થ્યરો,-	િંમેશા	િંમેશા	માટિે	તે	સમાપ્ત	
થઈ	ગઈ.	આ	સમજૂતી	િારતી્ય	સંસકકૃભતમાં	સમાભિત	કરુરાિાવ	
અને	સહૃદ્યતાને	પર	પ્ગટિ	કરે	છે.	બધાને	
પરોતાના	 માનીને	 િાલવા	અને	 સંપ	 સાથે	
રિેવું	આ	પભવત્રિૂભમના	સંસકારરોમાં	વસેલું	
છે.	 એક	 વાર	 ફરી	 િંુ	 આ	 રાજ્યરોના	
ભનવાસીઓ	અને	 બ્ૂ	 દર્યાંગ	 સમુદા્યના	
લરોકરોને	ભવશેષરૂપે	અભિનંદન	પાઠવું	છું.

મારા	ભપ્્ય	દેશવાસીઓ,	આટિલી	મરોટિી	
‘ખલેરો	ઇકનડ્યા’	 રમતરોનુ	ં સફળ	આ્યરોજન	
કરનારા	આસામમાં	એક	બીજુ	ંમરોટંુિ	કામ	થ્યું	
છે.	તમ	ેપર	જો્યુ	ંિશ	ે કે	 કેટિલાક	 દદવસરો	
પિેલાં	જ	આસામમા,ં	આઠ	અલગ-અલગ	
ત્રાસવાદી	 જૂથરોના	 ૬૪૪	 લરોકરોએ	 પરોતાના	 િભથ્યારરો	 સાથે	
આતમસમપ્ણર	ક્યુાં.	જ	ેપિેલા	 ભિંસાના	રસત	ેિાલ્યા	િતા	તમેરે	
પરોતાનરો	 ભવશ્વાસ	 શાંભતમાં	 વ્યતિ	 ક્યયો	અને	 દેશના	 ભવકાસમાં	
િાગીદાર	બનવાનરો	ભનર્ણ્ય	ક્યયો	છે,	મખુ્ય	ધારામા	ંપાછા	ફ્યા્ણ	છે	
તમેનરો	એ	ભવશ્વાસ	દૃઢ	થ્યરો	છે	કે	શાભંત	અન	ેસપં	જ	કરોઈ	પર	
ભવવાદને	ઉકેલવાનરો	એક	માત્ર	રસતરો	છે.	દેશના	કરોઈ	પર	ખરૂામાં	
ભિંસા	અન	ેિભથ્યારના	જોરે	સમસ્યાઓનરો	ઉકેલ	શરોધી	રિેલા	લરોકરોને	
પ્જાસત્ાક	દદનના	પભવત્ર	અવસરે	અપીલ	કરુ	ંછુ	ંકે	તઓે	પાછા	
ફરે.	મદુ્ાને	શાભંતપરૂ્ણ	રીત	ેઉકેલવામા,ં	પરોતાની	અન	ેઆ	દેશની	
ક્મતાઓ	પર	િરરોસરો	રાખરો.	આવરો,	આપર	ેબધા	મળીન	ેએક	એવા	
નવા	િારતનુ	ંભનમા્ણર	કરવામાં	જોડાઈ	જઈએ,	જ્યાં	શાભંત	દરેક	
પ્શ્નના	જવાબનરો	આધાર	િરો્ય.	એકતા	દરેક	સમસ્યાના	સમાધાનના	
પ્્યાસમા	ંિરો્ય.	અન	ેિાઈિારરો	દરેક	ભવિાજન	અન	ેિાગલાના	
પ્્યાસન	ેભનષફળ	બનાવ.ે

સાથીઓ,	તમન	ેખબર	જ	િશ	ે કે	આ	 ભમશનમા	ંઍસટ્ૉનૉટિ	
એટિલે	કે	અતંદરક્્યાત્રી	માટેિ	િાર	ઉમદેવારરોની	પસદંગી	કરી	લવેામાં	

આવી	છે.	આ	િારે્ય	્યવુા	િારતી્ય	વા્ય	ુસનેાના	પાઇલૉટિ	છે.	આ	
પ્ભતિાશાળી	 ્ુયવાનરો	િારતના	 કૌશલ્ય,	 પ્ભતિા,	 સાિસ	અને	
સપનાઓના	ંપ્તીક	 છે.	આપરા	િારે્ય	 ભમત્ર,	આગામી	 કેટિલાક	
દદવસરોમા	ંપ્ભશક્ર	માટેિ	રભશ્યા	જવાના	છે.	મન	ેભવશ્વાસ	છે	કે	તઓે	
િારત	અન	ેરભશ્યા	વચ્	ેમતૈ્રી	અન	ેસિ્યરોગનરો	વધ	ુએક	સવુર્ણ	
અધ્યા્ય	 બનશે.	 તેમને	એક	 વષ્ણથી	 વધુ	 સમ્ય	 સુધી	 પ્ભશક્ર	
આપવામા	ંઆવશ.ે	ત	ેપછી	દેશની	આશાઓ	અન	ેઆકાકં્ાઓની	
ઉડાનથી	અંતદરક્	સધુી	લઈ	જવાની	જવાબદારી	તેમનામાંથી	એકના	
ખિા	પર	જ	િશ.ે	આજ	ેગરતતં્ર	દદવસના	શિુ	અવસર	પર	આ	
િારે્ય	્ુયવાનરો	અન	ેઆ	ભમશન	સાથ	ેજોડા્ેયલા	િારત	અન	ેરભશ્યાના	
વજૈ્ાભનકરો	અન	ેઈજનેરરોન	ેિુ	ંઅભિનદંન	આપુ	ંછુ.ં

મારા	 ભપ્્ય	 દેશવાસીઓ,	ગત	માિ્ણમા	ંએક	વીદડ્યરો,	મીદડ્યા	
અન	ેસૉભશ્યલ	મીદડ્યામા	ંિિા્ણનરો	ભવષ્ય	બનલેા	િતા.	િિા્ણ	એ	
િતી	 કે	 એકસરો	 સાત	 વષ્ણનાં	 એક	 વૃદ્ધ	 માતા	 રાષ્ટપભતિવન	

સમારરોિમા	ંપ્ૉટિરોકૉલન	ેતરોડીન	ેરાષ્ટપભતજીને	
કેવા	આશીવા્ણદ	આપી	રહ્ા	ંછે.	આ	મભિલા	
િતા	શ્ી	સાલમુરદા	ભથમક્કા,	જઓે	કરા્ણટિકમા	ં
‘વૃક્	માતા’ના	 નામ	ે પ્ખ્યાત	 છે.	અન	ે તે	
સમારરોિ	િતરો-	 પદ્મ	પરુસકારનરો.	ખબૂ	જ	
સાધારર	 પૃષ્ઠિૂભમમાંથી	 આવતા	 શ્ી	
ભથમક્કાના	અસાધારર	્યરોગદાનન	ેદેશ	ેજાણ્યું	
સમજ્યુ	ં અન	ે સનમાન	આપ્યુ	ં િતુ.ં	 તમેને	
પદ્મશ્ી	સનમાન	મળી	રહ્	ંિતુ.ં

સાથીઓ,	આજે	 િારત	 પરોતાની	આ	
મિાન	 ભવિૂભતના	સદંિષે	ગવ્ણની	અનિુભૂત	

કરે	છે.	ધરાતલ	સાથ	ેજોડા્યલેા	લરોકરોને	સનમાભનત	કરીન	ેગૌરવ	
અનિુવ	ેછે.	દર	વષ્ણની	જમે,	પદ્મ	પરુસકારરોની	ઘરોષરા	કરી	દેવામાં	
આવી	છે.	મારરો	અનરુરોધ	છે	કે	તમ	ેઆ	બધા	લરોકરો	ભવશ	ેજરૂર	વાિંરો.	
તમેના	્યરોગદાન	ભવશે	પદરવારમા	ંિિા્ણ	કરરો.	િંુ	એક	વાર	ફરી	બધા	
પદ્મ	પરુસકાર	ભવજતેાઓન	ેઅભિનદંન	આપુ	ંછુ.ં	તમન	ેબધાનં	ેતમેના	
ભવશ	ેવાિંવા,	વધ	ુજારકારી	મળેવવા	માટેિ	ભવશષે	અનરુરોધ	કરુ	ંછુ.ં	
તમેના	જીવનની	અસાધારર	કથાઓ,	સમાજન	ેસાિા	અથ્ણમા	ંપ્દેરત	
કરશ.ે

મારા	 ભપ્્ય	 દેશવાસીઓ,	 ફરી	 એક	 વાર	 ગરતંત્ર	 પવ્ણની	
અનેક-અનેક	શુિકામનાઓ.	આ	સમગ્	દેશ,	તમારા	જીવનમાં,	
િારતના	જીવનમાં,	નવા	સંકલપરોવાળું	બને,	નવી	ભસભદ્ધઓવાળું	
બને.	ભવશ્વ,	િારત	પાસેથી	જે	અપેક્ા	રાખે	છે	તે	અપેક્ાઓને	
પૂર્ણ	કરવાનું	સામર્ય્ણ	િારત	પ્ાપ્ત	કરીને	રિે.	આ	એક	ભવશ્વાસ	
સાથે	આવરો,	નવા	દશકની	શરૂઆત	કરીએ.	નવા	સંકલપરો	સાથે	
મા	િારતીની	સેવા	માટિે	 લાગી	જઈએ.	ખૂબ	ખૂબ	ધન્યવાદ.	
નમસકાર.	•

“દેશનયા કયેાઈ પણ ખણૂયામયંા 
હ �હંસયા એને હહથયયારનયા જેર ે

સમસ્યાઆેનયેા ઉકેલ શયેાધી રહેલયા 
લયેાકયેાને આજ,ે આ પ્રજસત્યાક 

તદનનયા પતવત્ર એવસર ેએપીલ કરં 
છંુ કે તઆેે પયાછયા ફર.ે

”
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પારદશ્ષકતા,	સંવેદનશીલતા,	વનણા્ષયકતા	અને	પ્રગવતશીલતાના	આધારસતંભો	દ્ારા
ગુજરાતના	સવાાંગી	વવકાસ	માટે	પ્રવતબદ્ધ	સરકાર
સરોભશ્યલ	 મીદડ્યા	 જેવા	અસરકારક	

માધ્યમથી	રાજ્યના	નાગદરકરો	સાથે	સંવાદ	
કરતાં	મખુ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	
જરાવ્યું	િતું	કે,	અમારી	સરકાર	રાજ્યના	
ખૂરેખૂરાના	 ભવકાસ	 માટિે	 પ્ભતબદ્ધ	 છે.	
પારદશ્ણકતા,	સંવેદનશીલતા,	 ભનરા્ણ્યકતા	
અને	પ્ગભતશીલતાના	િાર	આધારસતંિરો	
પર	ગુજરાતના	ખૂરેખૂરાના	ભવકાસ	માટિે	
પ્ભતબદ્ધ	 રાજ્યનાં	 ્યશસવી	 મુખ્ય	 મંત્રી		
શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	પરોતાના	ફેસબકુ	
પેઈજના	 માધ્યમ	 દ્ારા	 જરાવ્યું	 િતંુ	 કે,	
ગુજરાતમાં	ભ્રષ્ાિાર	ઉપર	અંકુશ	આવે,	
ભ્રષ્	અભધકારીઓ	 ઉપર	 પગલાં	 લેવા્ય	
અથવા	તરો	ભસસટિમમાં	સુધારરો	કરી	શકા્ય	
તે	માટિે	રાજ્ય	સરકારે	ખુલ્રો	જંગ	માંડરો	
છે.	અમારી	સરકાર	િાર	પા્યા	પર	િાલે	
છે	 તેમાંનરો	એક	 પા્યરો	 ટ્ાનસપરનસી	 છે,	
પારદશ્ણકતા.	 પ્માભરકતાથી	 કામ	 કરીએ	
છીએ	અને	વ્યવસથામાં	સુધારરો	લાવવાનરો	
પ્્યત્ન	કરીએ	છીએ.

મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	
પરોતાની	 ફાસટિ	 ટ્ેક	 ગવન્ણનસના	 થરોડાક	
દાખલા	આપતાં	જરાવ્યું	િતું	કે,	સૌ	પ્થમ	
આપરે	 એનટિીકરપશનને	 ખૂબ	 મજબૂત	
બનાવ્યું	 છે.	 સીબીઆઈની	 જેમ	 ભલગલ	
એડવાઇઝસ્ણ	 પર	 રાખ્યા	 છે.	 ભ્રષ્ાિાર	
પરની	ટ્ેપ	અને	એસીબીના	દરરોડાનરો	પર	
વ્યાપ	વધા્યયો	છે.	આ	અમારરો	ભનર્ણ્ય	છે,	
આ	ભ્રષ્ાિાર	રરોકવરો	િશે	તરો	કડકમાં	કડક	
વ્યવસથા	બનાવવી	પડશે.

ટેિકનરોલરોજીનરો	ઉપ્યરોગ	કરીન	ેભસસટિમન	ે
સુધારવાના	પ્્યત્નરો	ક્યા્ણ	છે.	અને	બધાને	
ખબર	છે,	આપરે	 મિેસૂલમાં	 સૌ	 પ્થમ	
ઓનલાઈન	 વ્યવસથા	 ઊિી	 કરી	 છે.	
એન.એ.	માટેિની	પ્ભક્્યામા	ંસધુારા	ક્યા્ણ	છે.	
િાલ,	ગાંધીનગર	કલેકટિરેટિમા	ંઓનલાઈન	
ભસસટિમ	ઊિી	કરી	છે,	એક	સેટિ	ઊિરો	ક્યયો	
છે,	જો	કે	તેમાં	નાની	મરોટિી	ત્રુભટિઓ	િશે	

પર	એક	ભસસટિમ	િાલુ	થઈ	છે.	આજ	નિીં	
તરો	છ	મિીને	તેમાં	સુધારા	થઈને	આપરે	
સપૂંર્ણ	ટ્ાનસપરનસી	સાથ	ેઆગળ	વધી	રહ્ા	
છીએ.	

એવી	જ	 રીતે	 નકશા	 પાસ	 કરાવવા	
મારસ	 થાકી	 જા્ય,	 કામ	 પતે	 નિીં,	
વિેદટિ્યાઓ	સભક્્ય	બને.	એને	રરોકવા	માટિે	
પર	ઓનલાઈન	 નકશા,	 લરો	 રાઈસ	
ભબકલડંગ	સુધીના	તમામ	નકશાઓ		માટિે	
ઓનલાઈન	વ્યવસથા	કરી	છે.	સીધી	અરજી	
કરરો	સીધી	તમન	ેપરભમશન	મળે..	ધીરે	ધીરે	
ફેસલસે	વ્યવસથા	કરવી	છે	અન	ેભમકેભનઝમ	

ટિેકનરોલરોજીથી	સીધી	મંજૂરીઓ	મળે.
ખભનજ	કે	પછી	રેતીની	લીઝ	િરો્ય	કે	

પરથરની	લીઝ	િરો્ય	કે	ભલગ્ાઇટિની	લીઝ	
િરો્ય	 પછી	 ગમે	 તે	 ધાતુની	 લીઝ	 િરો્ય	
આપરે	તમામ	ઓનલાઈન	ટિેનડદરંગ	ક્યુાં	
છે.	 ડ્રોનથી	 સવષે	 કરીને	 ડ્રોનથી	 જ્યાં	
ખભનજની	િરોરી	થતી	િરો્ય	છે,	એને	પકડી	
છે	 અને	 િવે	 બધા	 ટિેનડરરો,	 બધી	 લીઝ	
ઓનલાઈન	વ્યવસથાથી	ફાળવીએ	છીએ.	
પારદશ્ણકતા	 સાથે	 બિું	 મરોટંુિ	 કામ	આ	
દદશામાં	ગુજરાતે	ક્યુાં	છે.	

આરટિીઓમાં	િેકપરોસટિ	પર	શું	િાલતું	
િતું 	 એ	 ખબર	 છે	 આપરે	 િેકપરોસટિ	
એબરોલીશ	કરી,	કાઢી	જ	નાખી.	આપરી	
આવક	ઘટિી	જશ	ેપરંત	ુભ્રષ્ાિારની	આવક	
બંધ	 થઈ	 ગઈ	અને	આપરી	આવકમા	ં

એકવીસ	ટિકાનરો	વધારરો	થ્યરો.
ભશક્રની	 વ્યવસથા	 પર	 સુધરી	 છે.	

આપરે	 દરેક	 દડપાટિ્ણમેનટિ	 ઇલેક્ટ્	 સીટિી	
ડૂટિીની	 માફી	 અને	 એમાં	 એમને્ય	
સબસીડી	અને	એ	પર	ઓનલાઈન..	દરેક	
્યરોજના	કરોઈ	રરોકડા	રૂભપ્યા	નિીં	ડા્યરેકટિ	
બેનક	ટ્ાજે્શન..	વિમાં	વિેદટિ્યા	કે	કરોઈ	
નિીં.	 સીધા	 પૈસા	 લાિાથથીના	 ખાતામાં	
જા્ય.	િમરાં	ખેડૂતરોનું	પેકેજ	જાિેર	ક્યુાં,	
ત્રર	િજાર	આઠસરો	કરરોડનું	ઓનલાઈન	
રભજસટ્શેન	અન	ેઓનલાઈન	રભજસટ્શેનનાં	
આધાર	ઉપર	સીધા	ખાતામા	ંપસૈા..	આખી	
વ્યવસથા 	 ટ્ ા નસપરનટિ . 	 આ	 આખી	
વ્યવસથાઓ	બનાવીને	આપરે	 િજુ	 પર	
વ્યાપક	સુધારા	લાવી	રહ્ાં	છે.

આધુભનક	ટેિક્રોલરોજીના	ઉપ્યરોગ	અગં	ે
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	જરાવ્યું	 િતું	 કે,	 સીએમ	
ડેશ	બરોડ્ણમાં	િરોત્રીસરોથી	વધુ	ઈનડીકેટિરરો	છે	
અને	િું	તેનું	સીધું	મરોભનટિર	કરી	રહ્રો	છું,	
ઝડપથી	લરોકરોને	લાિ	મળે,	ઝડપથી	બધરો	
વિીવટિ	 િાલે,	 ટ્ાનસપરનસી	 િાલે	 અને	
એમાં	આપરે	વ્યાપક	પદરવત્ણન	કરી	રહ્ાં	
છીએ,	મારી	અપેક્ા	છે	કે	લરોકરો	સાથ	અને	
સિકાર	આપે	 અને	 એક	 એવી	 સુંદર	
વ્યવસથા	બનાવીએ	કે	લરોકરોને	લાગે	કે	િવે	
મારી	બધી	પરેશાની	દૂર	થઈ	ગઈ	છે	અને	
મારા	 બધા	 કામ	 િાલી	 રહ્ાં	 છ	ે એવી	
વિીવટિ	 વ્યવસથા	આપરે	 ગુજરાતમાં	
ભનમા્ણર	કરવી	છે.	•

સાક્ાતકાર

“ગજુરયાતમયંા જન સયામયાનયનયા પ્રશયેા 
હલ કરવયા મહેસૂલમયંા આેનલયાઈન 
વ્યવસ્યા ઊભી કરવયામયંા આવી, 
એેન.એે.ની પ્રતરિયયામયંા સુધયારયા 

કરવયામયંા આવ્યયા છે

”
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પદવીદાન

GTUનો	નવમો	પદવીદાન	સમારોહ	સંપન્ન	
િારતી્ય	 પરંપરામાં	 ગુુરુકુળમાંથી	

ભવદા્ય	લેતા	 ભશષ્ય	તરફથી	ગુરુ	દભક્રા	
આપવાની	પ્થા	િતી.	સમ્યના	પદરવત્ણન	
સાથે	આ	પ્થામાં	થરોડું	પદરવત્ણન	આવ્યું	છે.	
વત્ણમાન	સમ્યમાં	 ભવદા્ય	 લેતાં	 ભવદ્ાથથી		
માટિે	ભશક્ાંત	્યાદગાર	સંિારરું	બની	રિે	
તે	 માટિે	 સમારરોિ	 ્યરોજા્ય	 છે.	 ગુજરાત	
ટિેક્રોલરોભજકલ	 ્યુભનવભસ્ણટિી	 (જીટિી્યુ)ના	
ભવદ્ાથથીઓ	માટેિ	૯મરો	પદવીદાન	સમારરોિ	
્યાદગાર	સંિારરું	બની	રહ્રો.	

ગાંધીનગરના	 મિાતમા	 મંદદરમા	ં
્યરોજા્ેયલા	આ	 પદવીદાન	 સમારરોિમાં	
ભવભવધ	ફેકલટિીઓના	૧૭૩	ભવદ્ાથથીઓને	
ગરોલડ	 મેડલ	 તથા	 ૩૬	 ભવદ્ાથથીઓને	
પીએિ.ડીની	 પદવી	 એના્યત	 કરવામાં	
આવી	 િતી.	 પ્થમ	 વખત	જીટિી્યુ	 દ્ારા	
નવીન	સાિસને	પ્રોતસાિન	આપવા	અંગે	
શ્ેષ્ઠ	સટિાટિ્ણઅપકતા્ણને	પર	આ	પ્સંગે	ગરોલડ	
મડેલ	આપીન	ેસનમાભનત	કરા્યા	િતા.	આ	
પદવીદાન	સમારંિમાં	ભવભવધ	કરોસ્ણના	કુલ	

૬૧,૦૦૦	 જેટિલા	 ભવદ્ાથથીઓને	 પદવી	
એના્યત	કરાઈ.	

ગુજરાતના	 રાજ્યપાલ	 શ્ી	આિા્ય્ણ	
દ ેવવ્રતે 	 ગુજર ાત 	 ટિ ેકન રોલ રો ભજકલ	
્યુભનવભસ્ણટિીના	 પદવીધારકરોને	 શુિેચછા	
િ ા ભવ 	 ઉજ્જવળ	 ક ા ર દ કદ થી 	 મ ા ટિ ે	
શુિકામનાઓ	પર	પાઠવી	િતી.				

કેનદ્રી્ય	 ગૃિ	 મંત્રી	 શ્ી	અભમત	 શાિે	
ગુજરાત	 ટિેક્રોલરોભજકલ	 ્ુયભનવભસ્ણટિી	
(જીટિી્ય)ુના	નવમા	પદવીદાન	સમારરોિમા	ં
પદવી	મેળવતા	ભવદ્ાથથીઓને	શુિેચછાઓ	
પાઠવતાં	કહ્ં	િતું	કે,	િારત	એ	સૌથી	્યુવા	
દેશ	છે	 ત્યારે	 વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	
મરોદીએ	્યુવાઓ	માટિે	અનેકભવધ	નવતર	
આ્યામરો	 િાથ	 ધ્યા્ણ	 છે	 :	 સટિાટિ્ણ	 અપ	
ઇકનડ્યા,	મેક	ઈન	ઇકનડ્યા,	કસકલ	ઇકનડ્યા	
જેવાં	 ભમશનરો	 થકી	 ''ન્યા	 િારત''ના	
ભનમા્ણર	માટેિ	્ુયવાનરો	જ્ાન	અન	ેકૌશલ્યરોના	
સમનવ્યથી	 અગે્સર	 બને	 તે	 અત્યંત	
અભનવા્ય્ણ	છે

શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	પદવી	પ્ાપ્ત	
કરી	સમાજમાં	પદાપ્ણર	કરવા	જઈ	રિેલા	
્યુવાઓને	આવનારા	 દદવસરોમાં	 ગરીબી,	
બેકારી,	 ભ્રષ્ાિારમુતિ	 િારત,	 ન્યા	
િારતના	ભનમા્ણર	માટિે	આ	પદવી	રાઈટિ	
જોબ	એટિ	રાઈટિ	ટિાઈમ	છે	એમ	જરાવતા	
ઉજ્જવળ	િાભવની	શુિેચછા	પાઠવી	િતી.			

જીટિી્ુયના	 કુલપભત	 પ્રો.	 નવીન	 શેઠ	ે
જીટિી્યુનરો	વાભષ્ણક	અિેવાલ	રજૂ	ક્યયો	િતરો.

આ	દદક્ાંત	સમારરોિમાં	રાજ્યકક્ાના	
ભશક્રમંત્રી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રભસંિ	 િુડાસમા	
ભશક્ર	 મંત્રી	 શ્ી	 ભવિાવરીબેન	 દવે,	
ગૃિરાજ્યમંત્રી	 શ્ી	 પ્દીપભસંિ	 જાડેજા,	
ટિેકભનકલ	 ભશક્ર	 ભવિાગના	અગ્સભિવ	
શ્ી	અંજુ	શમા્ણ,	જીટિી્યુના	કુલસભિવ	ડૉ.	
કે.એન.ખરે,	જીટિી્ય	ુગવભનાંગ	કાઉકનસલના	
સભ્યશ્ીઓ,	 ભવભવધ	 ્ુયભનવભસ્ણટિીઓના	
કુલપભતશ્ીઓ,	અધ્યાપકશ્ીઓ	ઉપકસથત	
રહ્ા	િતા.	•

સી.એમ.	ડેશબોડ્ષની	મુલાકાત	લેતા	કેન્દ્રીય	ગૃહ	મંત્ીશ્ી
કેન્દ્ીય ગૃહ મંત્ી શ્ી અમમતભાઈ શાહે મરુખયમંત્ી શ્ી મિજયભાઈ રૂપાણી સાથે મરુખયમંત્ી મિિાસસથાિે સી.એમ. ડેશબોડ્ડિી 

મરુલાકાત લઈિે તિેી તલસપશશી જાણકારી મળેિી હતી. તઓે ગરુજરાત ેમિજયભાઈ રૂપાણીિા દૃષ્ટિિંત િતેૃતિમા ંસરકારિા મિભાગોિી 
કામગીરીિા રરયલ ટાઈમ મોમિટરરંગિી મિકસાિેલી આ વયિસથાથી પ્રભામિત થયા હતા. મરુખયમંત્ીશ્ીિા ઓ.એસ.ડી. 
શ્ી ડી.એચ.શાહે આ ડેશબોડ્ડિી કામગીરીિી મિગતોથી ગૃહમંત્ીિે િાકેફ કયા્ડ હતા. િાયબ મરુખય મંત્ી શ્ી િીમતિભાઈ પટેલ, 
ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી પ્રદીપમસંહ જાડેજા તથા ધારાસભય શ્ી જીતરુભાઈ િાઘાણી અિે મરુખય મંત્ીશ્ીિા અગ્ર સમચિ શ્ી મિોજકુમાર 
દાસ, સમચિ શ્ી અમવિિીકુમાર િગેરે આ િેળાએ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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રક્ાશવતિ

ગુજરાતમાં	સાયબર	સુરક્ા	માટે	નવતર	બે	આયામો
‘વવશ્ાસ’	અને	‘આશ્સત’	

વત્ણમાન	સમ્ય	અદ્તન	ટેિકનરોલરોજીનરો	
છે.	 સંદેશા	 વ્યવિાર,	આરરોગ્ય	 વાિન	
વ્યવિાર,	ઉદ્રોગરો,	 વ્યાપાર,	બેંદકંગ	વગરેે	
સભિત	 માનવીને	 સપશ્ણતા	 દરેક	 ક્ેત્રમાં	
ટેિકનરોલરોજીએ	પરોતાનુ	ંસથાન	જમાવ્યુ	ંછે	અને	
માનવજાભતનુ	ંકામ	ખબૂ	સરળ	કરી	દીધંુ	છે.	
અદ્તન	ટેિકનરોલરોજીથી	માનવીનુ	ંકામ	જટેિલંુ	
સરળ	બન્યંુ	ંછે	તમે	તનેરો	દરૂઉપ્યરોગ	કરી	
ગનુાઓ	આિરવાના	બનાવરો	પર	વધ્યા	છે.	

ગનુગેારરો	અન	ેગનુરો	આિરનારા	સા્યબર	
ટિેકનરોલરોજીથી	 ગુના	 કરે	 છે.	 બદલાતા	
સમ્યમાં	 સા્યબર	 ક્ાઈમ	 ક્ેત્રે	 વૈભશ્વક	
પડકારરો	 ઊિાં	 થ્યા	 છે	 ત્યાર	ે કા્યદરો-
વ્યવસથાની	 પદરકસથભત	 ભન્યંત્રરમાં	 લેવા	
ટેિકનરોલરોજીનરો	મિત્મ	ઉપ્યરોગ	જરૂરી	છે.	

	ગુજરાતે	આ	ક્ેત્રે	પર	આગવી	પિેલ	
કરી	 છ.ે	આવનાર	 સમ્યના	 પડકારરોન	ે
ઝીલવા	 ગુજરાત	 પરોલીસે	 ભવશ્વની	 શ્ેષ્ઠ	

ટિેકનરોલરોજીનરો	 ઉપ્યરોગ	 કરીને	 સાઇબર	
ક્ાઇમ	સામે	સજ્જતાથી	બાથ	િીડી	છે.	

ગુજરાતે	 ‘ભવશ્વાસ’	અને	 ‘આશ્વસત’	
પ્રોજે્ ટિ	અતંગ્ણત	કરેલી	પિેલ	આ	દદશામા	ં
પદરરામલક્ી	 પુરવાર	 થશે.	 ગુજરાત	
પ રોલ ીસન ી 	 અ ભિનવ	 પિ ેલ 	 રૂપ	
ટિેકનરોલરોજી્યુતિ	 ભવભવધ	 પ્રોજે્્ટસના	
કા્યા ્ણરિં	 અવસર	ે ક ેનદ્રી્ય	 ગૃિમંત્રી		
શ્ી	 અભમતિાઈ	 શાિે	 જરાવ્ંુય	 િતંુ	 કે,	
સમાજમાં	 શાંભત	અને	 સુરક્ાની	 પ્તીભત	
કરાવવા	 માટિે	 કા્યદરો-વ્યવસથાનું	 સુિારુ	
પાલન	અત્યંત	જરૂરી	છે.	

ગુજરાત	પરોલીસ	દ્ારા	સા્યબર	ક્ાઈમ	
રરોકવા 	 તથા	 ગુન ા 	 ઉક ેલવા 	 માટિ ે	
‘ ભ વશ્વ ાસ ’અને 	 ‘આશ્વસત ’પ્ રોજે ્ ટિ	
કા્યા્ણકનવત	 ક્યયો	 છે.	 ૧૦૦	નંબર	 ડા્યલ	
કરવાથી	તથા	રાજ્યના	નવભનભમ્ણત	એવા	
સાત	 ભજલ્ાઓમાં	 ૧૧૨	 નંબર	 ડા્યલ	
કરવાથી	તવદરત	મદદ	ઉપલબધ	થશ.ે	ડભેબટિ	
કાડ્ણ,	કે્દડટિ	કાડ્ણમાથંી	પસૈા	ઊપડી	ગ્યા	િરો્ય	
કે	ઈનસ્યરોરનસના	બિાન	ેપસૈા	ઉપાડ્યા	િરો્ય	
કે,	ઓ.એલ.એ્સ	પર	પસૈા	ગમુાવ્યા	િરો્ય	
તેવા	સા્યબર	ગુના	સંદિ્ણમાં	આ	પ્રોજે્ટિ	
ઉપ્યરોગી	થશે.	
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ગુજરાત	દરેક	ક્ેત્રે	અગ્ેસર	રહ્ં	છે.	
તતકાલીન	 મુખ્યમંત્રી	 અને	 િાલના	
વડાપ્ધાન	 શ્ી	 નરનેદ્રિાઈ	 મરોદીએ	 સૌ	
પ્થમ	આ	અભિગમની	શરૂઆત	કરી	િતી	
અને	ગુજરાતે	આ	પ્રોજે્ટિના	અમલ	દ્ારા	
એને	 મૂભત્ણમંત	 સવરૂપ	આપ્ંુય	 છે.	 આ	
પ્રોજે્ ટિ	અતંગ્ણત	સી.સી.ટિી.વીના	માધ્યમથી	
શિેરરો-રાજ્યની	એક-એક	જગ્યા	પર	વરોિ	
રાખીને	તેનું	પૃથક્કરર	કરીને	માભિતી	કે	
પ્વૃભત્ને	 ઈનવેકસટિગેશન	ઓદફસર	 સુધી	
પિોંિાડી	 શકાશે.	આ	 વ્યવસથા	 બદલ	
કેનદ્રી્ય	ગૃિ	મંત્રી	શ્ી	અભમતિાઈ	શાિે	
રાજ્યના	 મુખ્યમંત્રી,	 ગૃિમંત્રીશ્ી	 અને	
રાજ્યના	 પરોલીસ	 વડાને	 અભિનંદન	
પાઠવ્યાં	િતાં.

ક્ાઈમ	 ર ેટિ	 ઘટિાડવામાં 	 ગુજરાત	
પરોલીસના	પ્્યાસરોને	ભબરદાવીને	શ્ી	શાિે	
જરાવ્ંુય	 િતું	 કે,	 ગુજરાત	 દેશમાં	 સૌથી	
સરુભક્ત	રાજ્યની	છભબ	ધરાવ	ેછે.	બદલાતા	
સમ્યમાં	 સા્યબર	 ક્ાઈમ	 ક્ેત્રે	 વૈભશ્વક	
પડકારરો	ઊિા	થ્યા	છે	ત્યારે	આ	ક્ેત્રની	
ગુનાખરોરી	 અટિકાવવા	 આ	 પ્રોજે્ટિ	
ઉપ્યરોગી	તરો	થશ	ેજ	પરંતુ,	સા્યબર	ગુનાથી	
પીડાતા	લરોકરોને	સાિા	અથ્ણમાં	ભવશ્વસની્ય	
રીતે	આશ્વસત	કરશે.	

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 ગુજરાતમાં	 સા્યબર	
બભુલંગ,	સા્યબર	ક્ાઈમથી	થતા	ઓનલાઈન	
િીદટિંગથી	 લરોકરોને	 છેતરી	 તેમના	 પૈસા	
પડાવી	લેતા	લેિાગુઓને	િવે	પળવારમાં	
પકડી	 પાડવા	 સા્યબર	 ‘આશ્વસત’	 અને	
‘ભવશ્વાસ’ના	આ	પ્રોજે્ ્ટસ	મિત્વપરૂ્ણ	ટુિલ	
બનશે,	 તેમ	 જરાવી	 ગુજરાતમાં	 ક્ાઈમ	
રેઈટિ	નીિરો	તથા	દડટિે્શન	રેઈટિ	િાઈ	છે	
તેની	િૂભમકા	આપી	િતી.

રાજ્યમાં	૭૫૦૦	કેમેરાને	૧૫,૦૦૦	
લરોકેશન	પર	ગરોઠવીને	તેનું	કમાનડ	કંટ્રોલ	
સાથે	 થનારંુ	જોડાર	 કરોઈ	 પર	 વ્યભતિન	ે
ગનુરો	કરતાં	જ	ઝડપી	પાડે	તેવુ	ંપદરરામદા્યી	
બનશે,	 તેમ	 મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 જરાવ્યું		
િતું.	

ગૃિ	 રાજ્યમંત્રી	 શ્ી	 પ્દીપભસંિ	

જાડેજાએ	કહ્ં	કે,	દેશના	વડાપ્ધાન	અને	
ગુજરાતના	 પનરોતા	 પુત્ર	 શ્ી	 નરેનદ્રિાઈ	
મરોદીએ	રાજકી્ય	ઇચછાશભતિના	આધાર	
થકી	૩૭૦,	૩૫-એ	નાબદૂ	કરીન	ેભસટિીઝન	
એમેનડમેનટિ	એકટિ	દ્ારા	સમગ્	દેશમાં	નવી	
િેતનાનરો	સંિાર	કરીને	દેશને	વધુ	સમૃદ્ધ-

સદુૃઢ	બનાવવાનરો	પ્્યાસ	થઈ	રહ્રો	છે.	આ	
આપરા	માટિે	ગૌરવરૂપ	છે.	તેમરે	ઉમે્યુાં	
કે,	 રાજ્યના	 પનરોતા	 પુત્ર	 અને	 કેનદ્રી્ય	
ગૃિમંત્રી	શ્ી	અભમતિાઈ	શાિે	પર	તેઓ	
ગુજરાતમાં	ગૃિમંત્રી	િતા	ત્યારે	ફરોરેકનસક	
સા્યનસ	 ્યુ ભનવભસ ્ણટિ ી , 	 રક્ા	 શભતિ	
્યુભનવભસ્ણટિી	 અને	 ગુજરાત	 નેશનલ	 લૉ	
્યુભનવભસ્ણટિીની	રિના	કરી	િતી.	આજે	આ	
ત્રરે્ય	 સંસથાઓએ	આગવી	 ઓળખ	
પ્સથાભપત	કરી	છે.	

કેનદ્રી્ય	 ગૃિમંત્રીશ્ી,	 મુખ્યમંત્રીશ્ી,	
ના્યબ	મખુ્યમતં્રીશ્ી	સભિત	મિાનિુાવરોના	
િસતે	ગૃિભવિાગની	ગૌરવપૂર્ણ	કામગીરી	
સુવાસ,	 સુરક્ા	 અને	 સંવેદના,	 પરોસટિ	
દડપાટિ્ણમેનટિની	 પ્જ્ાિકુ્ઓ	 માટિેની	 બુક	

ઓન	પરોસટિલ	સભવ્ણભસસ	ઈન	બ્ેઈલ	તેમજ	
સટેિ	ઓફ	સપશે્યલ	કવર	ઓન	ફરોક	ડાકનસસ	
ઓફ	ગુજરાત	પુસતકનું	ભવમરોિન	કરવામાં	
આવ્યું	િતુ.	

આ	પ્સગં	ેકેનદ્રી્ય	ગૃિમતં્રીશ્ીના	િસતે	
ભવશ્વાસ	પ્રોજે્ટિ	અને	સા્યબર	આશ્વસત	
લરોગરોનું	અનાવરર	કરવામાં	આવ્યું	િતું.	
કેનદ્રી્ય	 ગૃિમંત્રીશ્ીના	 િસતે	 ભવશ્વાસ	
પ્રોજે્ ટિના	શિુારંિની	સાથે	રાજ્યના	૨૭	
ભજલ્ાઓના	‘NETRAM’	કમાનડ	એનડ	
કંટ્રોલ	 સેનટિરનંુ	 ઈ-ઉદઘાટિન	 કરા્યું	 િતું	
જેમાં	 કા્ય્ણરત	 ૭	 ભજલ્ાઓમાંથી	 ૨	
ભજલ્ાના	 પરોલીસ	 અભધકારીઓ	 સાથ	ે
વીદડ્યરો	 કરોનફરનસના	 માધ્યમથી	 કેનદ્રી્ય	
ગૃિમંત્રીશ્ીએ	 સંવાદ	 કરીને	 માભિતી	
મળેવી	િતી.	જ્યારે	આ	સદંિષે	ઓનલાઈન	
પેમેનટિ	 પરોટિ્ણલનું	 પર	 ઉદઘાટિન	 કરવામાં	
આવ્યું	િતું.	

આ	 ઉપરાંત	 સા્યબર	 આશ્વસત	
પ્રોજેકટિના	શુિારંિની	સાથેસાથે	ગુજરાત	
સા્યબર	 ક્ ાઈમ	 પરોટિ ્ણલ , 	 ગુજર ાત	
કરોઓદડ્ણનેશન	પરોટિ્ણલ	તેમજ	એસએમએસ	
કાઉનટિર	કલિકનું	ઉદઘાટિન	ક્યુાં	િતુ.	જેના	
માધ્યમથી	 રાજ્યિરના	 ૧.૫૦	 લાખ	
લરોકરોને	એસએમએસ	મરોકલવામાં	આવ્યા	
િતા.	

ક ેન દ્ર ી ્ય 	 ગૃિમં ત્ર ીશ્ ીન ા 	 િ સ તે	
ઈ-ઉદઘાટિન	 દ્ારા	 ખુલ્ા	 મુકા્યેલા	
‘NETRAM’	નતે્રમ	:	કમાનડ	એનડ	કંટ્રોલ	

“આેનલયાઈન ચીત �િંગથી 
નયાગતરકયાનેે બચયાવવયા ‘આશ્વસત’ 

એને ‘તવશ્વયાસ’ પ્રયાજેકે્ટ 
મહત્વપૂણ્ષ આયયામ બનશે

”
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સેનટિરમાં	 અમદાવાદ	 ગ્ા્્ય,	 અમરેલી.	
આરદં,	િાવનગર,	ડાગં,	દેવિૂભમ	દ્ારકા,	
પિંમિાલ(ગરોધરા),	જામનગર,	જનૂાગઢ,	
ખેડા,	 પરોરબંદર,	 સાબરકાંઠા,	 વલસાડ,	
વડરોદરા	ગ્ા્્ય,	તાપી,	સુરેનદ્રનગર,	સુરત	
ગ્ા્્ય,	ભગર-સરોમનાથ,	પાટિર,	નવસારી,	
મરોરબી,	 દાિરોદ,	 પભશ્ચમ	 કચછ(િૂજ),	
છરોટિાઉદેપુર,	 અરવલ્ી,	 િરૂિ	 અને	
મભિસાગર	એમ	 કુલ	 ૨૭	 ભજલ્ાઓનરો	
સમાવેશ	થા્ય	છે.	

આ	પ્સગં	ેરાજ્યના	ના્યબ	મખુ્ય	મતં્રી	
શ્ી	 નીભતનિાઈ	 પટિેલ,	 મંત્રીમંડળના	
સભ્યશ્ીઓ,	 મુખ્ય	 સભિવ	 શ્ી	 અભનલ	
મુદકમ,	 સંસદશ્ીઓ,	 ધારાસભ્યશ્ીઓ	
મુખ્યમંત્રીશ્ીના	અગ્	મુખ્ય	સભિવ	શ્ી	કે.	
કૈલાસનાથન,	 ગૃિ	 ભવિાગના	 અભધક	
મુખ્યસભિવ	શ્ી	સંગીતા	 ભસંઘ,	રાજ્યના	
પરોલીસ	વડા	શ્ી	ભશવાંનદ	ઝા,	તથા	ઉચ્	
અભધકારી-કમ્ણિારીશ્ીઓ	મરોટિી	સંખ્યામાં	
ઉપકસથત	રહ્ાં	િતાં.	•

ગાંધીનગર	કેવપટલ	રેલવે	સટેશન	ખાતે	વવવવધ	વવકાસકાયયોનું	લોકાપ્ષણ
ગાધંીનગરના	કેભપટિલ	રેલવ	ેસટેિશન	ખાત	ેકેનદ્રી્ય	ગૃિમતં્રીશ્ીએ	રેલવ	ેભવિાગ	દ્ારા	

ભનભમ્ણત	ભવભવધ	ભવકાસકા્યયોનુ	ંલરોકાપ્ણર	ક્યુાં	િતુ.ં	 કેનદ્રી્ય	ગૃિમતં્રીશ્ીએ	મખુ્યમતં્રી	શ્ી	
ભવજ્યિાઈ	રૂપારીની	સાથ	ેભનમા્ણરાધીન	કેભપટિલ	રેલવ	ેસટેિશનની	મલુાકાત	લઇ	કામગીરીની	
સમીક્ા	પર	કરી	િતી.	શ્ી	અભમતિાઇએ	ગાધંીનગર	રેલવ	ેસટેિશનના	પ્ાગંરમા	ંસમારકી્ય	
રાષ્ટી્ય	ધવજ	(મરોન્યમુનેટિલ	્લગે)નુ	ંલરોકાપ્ણર	ક્યુાં	િતુ.ં	30X20	ફૂટિનરો	આ	સમારકી્ય	
રાષ્ટી્ય	ધવજ	100	ફીટિ	ઊિંા	સતિં	પર	સથાભપત	કરવામા	ંઆવ્યરો	છે.	કેનદ્રી્ય	ગૃિમતં્રીશ્ીએ	
ગાધંીનગર,	સાબરમતી,	મરોટિી	આદરજ,	ખરોડી્યાર,	ડિરોડા	અન	ેરભખ્યાલ	રેલવ	ેસટેિશન	
પર	વાઇ-ફાઇની	સભુવધા	ઉપરાતં	િાદંલરોદડ્યા	અન	ેકલરોલ	સટેિશન	પર	્યાત્રી	સિૂના	પ્રાલી	
સભુવધા	તથા	સાબરમતી	રેલવ	ેસટેિશન	પર	ઈલે્ ટ્ીક	િાટિ્ણ	દડસપલ	ેઅન	ેછારરોડી	તથા	સારદં	
સટેિશનના	પનુ:ભનભમ્ણત	પલટેિફરોમ્ણની	તકતીનુ	ંઅનાવરર	ક્યુાં	િતુ.ં•

ભારતીય	કૌશલ	સંસથાનનો	વશલાન્યાસ	

ગજુરાત	એટિલે	દરેક	ક્તે્રમા	ંનતૂન	કેડી	
કંડારનારું	રાજ્ય.	ગુજરાતના	્યુવા	ધનને	
કૌશલ્યવાન	કરવા	રાજ્ય	સરકારે	િારતી્ય	
કૌશલ્ય	સંસથાનના	ભશલાન્યાસ	દ્ારા	વધુ	
એક	 કદમ	ઉઠાવ્યું	 છે.	આ	મક્કમ	કદમ	
એટિલ	ેિારત	સરકારના	સકીલ	ડવેલપમનેટિ	
એનડ	એનટિરભપ્ની્યરોરશીપ	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	
કલરોલ	 નજીક	 નાસમેદમાં	 ર૦	 એકર	
જમીનમાં	 ભનમા્ણર	 પામનારા	 ઇકનડ્યન	
ઇકનસટિટિ્યૂટિ	ઓફ	સકીલસ	જેના	િૂભમપૂજન	
અવસરે	કેનદ્રી્ય	ગૃિ	મંત્રી	શ્ી	અભમતિાઇ	

શાિે	જરાવ્યું	િતું	કે,	પ્ધાનમંત્રી	
શ્ ી 	 ન ર ેન દ્રિ ાઇ 	 મ રો દ ીએ	
્યુવાશદકતના	સકીલ	ડેવલપમેનટિ	
માટિ 	ે શરૂ	 કર ેલ ા 	 આ્યામરો	
આવનારા	 દદવસરોમાં	 રરોજગાર	
ભનમા્ણરના	રાજમાગ્ણ	બનશે.	

મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 ભવજ્યિાઇ	
રૂપારીએ	આ	 પ્સંગે	 કહ્ં	 કે,	

સમગ્	દેશમા	ંજ	ેત્રર	ઇકનડ્યન	ઇકનસટિટિ્યટૂિ	
ઓફ	 સકીલ	 ડેવલપમેનટિ	 શરૂ	 થવાના	 છે	
તેમાં	સૌ	પ્થમ	ગુજરાતમાં	િૂભમપૂજન	થ્યું	
છે	 તે	 ગૌરવપ્દ	 ઘટિના	 છે.	 ગુજરાતમાં	
પ્ધાનમંત્રી	 શ્ી	 નરેનદ્રિાઇએ	 ્યુવાઓને	
આપેલા	સકીલ	+	ભવલ	+	ભઝલ	=	વીનના	
મંત્રને	 સાકાર	 કરવા	આઇ.ટિી.આઇ.નું	
ભવશાળ	નટેિવક્ક	ઊિુ	ંક્યુ્ણ	છે	અન	ે્ુયવાનરોન	ે
રરોજગારલક્ી	 વ્યવસા્ય	અભ્યાસક્મરોથી	
ઉદ્રોગરોને	 અનુરૂપ	 માનવબળનું	 ભનમા્ણર	
ક્યુ્ણ	છે.	

ના્યબ	 મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 નીભતનિાઇ	
પટિેલે	 જરાવ્યું	 કે,	 આવનારી	 પેઢીના	
ઉજ્જવળ	િભવષ્ય	તરફ	આપરે	આગળ	
વધી	રહ્ા	છીએ	તેનરો	મજબૂત	પા્યરો	આ	
સંસથાનું	 ખાતમુિૂત્ણ	 કરીને	 ઐભતિાભસક	
કદમ	સરકારે	લીધું	છે.	

આ	પ્સગં	ેકેનદ્રી્ય	કૌશલ્ય	ભવકાસ	અને	
ઉદ્મશીલતા	 મંત્રી	 શ્ી	 ડૉ.મિનેદ્રનાથ	
પાંડે્ય,	રાજ્યકક્ાના	કૌશલ્ય	ભવકાસ	અને	
ઉદ્મશીલતા	મંત્રી	શ્ી	 રાજકુમાર	 ભસંિ,	
શ્મ	 અને	 રરોજગાર	 ભવિાગના	 મંત્રી	
શ્ી	 દદલીપ	 કુમાર	 ઠાકરોર,	 વન	 અને	
આદદજાભત	મંત્રી	શ્ી	ગરપતભસંિ	વસાવા,	
ઊજા્ણ	 મંત્રી	શ્ી	સૌરિિાઇ	પટિેલ,	અન્ન	
અન	ેનાગદરક	પરુવઠા	મતં્રી	શ્ી	જ્યશેિાઇ	
રાદદડ્યા	સભિત	મતં્રી	મડંળના	સભ્યશ્ીઓ,	
ધારાસભ્ય	 શ્ી	 જીતુિાઇ	 વાઘારી,	
સાંસદશ્ીઓ,	ધારાસભ્યશ્ીઓ,	ઉપકસથત	
રહ્ા	િતા.	•
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િારતે	 આઝાદીની	
દકંમત	 મિામૂલા	 અનેક	
વીર-સપૂતરોને	 ગુમાવીને	
િૂકવી		છે.		
િારતવાસીઓ	 માટિે	

૧૫મી	ઓગસટિ	અને	૨૬મી	જાન્યુઆરી	એ	માત્ર	રાષ્ટી્ય	તિેવાર	
નથી	પરંતુ	શિીદરોની	પ્ત્યે	કકૃતજ્તા	વ્યતિ	કરવાનરો	અવસર	છે.	
રાજ્યના	 ભજલ્ા	 મથકરોએ	 રાષ્ટી્ય	 પવયોની	 ઉજવરી	 કરીને	
પ્જાશભતિને	સિિાગીદાર	બનાવવાનરો	ક્ાંભતકારી	પિેલના	પગલે		
૭૧મા	પ્જાસત્ાક	પવ્ણની	ઉજવરી	રાજકરોટિના	આંગરે	્યરોજાઇ	
િતી.

રાજ્યપાલશ્ી	આિા્ય્ણ	દેવવ્રતજીએ	૭૧મા	પ્જાસત્ાક	પવ્ણના	
મંગળ	પ્િાતે,	પરોલીસ	બેનડવાદકરો	દ્ારા	રાષ્ટગીતની	ગૌરવશાળી	
ધૂનની	સુરાવલીઓ	અને	િારતી્ય	વા્યુદળના	િભેલકરોકપટિરમાંથી	
પષુપા	પાખંડીઓની	વષા્ણ	અન	ેદેશિભતિની	લાગરીઓથી	છલરોછલ	
વાતાવરરમા	ંરાષ્ટધવજ	ભત્રરંગરો	લિેરાવ્યરો	િતરો.	ગરતંત્ર	દદવસના	
આ	 મુખ્ય	 સમારરોિનરો	 નજારરો	 મારવા	 રાષ્ટપે્મથી	 તરબતર	
િજારરોની	સખં્યામા	ંરંગીલા	રાજકરોટિના	નગરજનરો	રેસકરોસ્ણ	ગ્ાઉનડ	
ખાતે	ઉમટિી	પડ્યાં	િતા.	

રાજ્યપાલ	શ્ી	આિા્ય્ણ	દેવવ્રતજી	સાથે	રાજ્યના	મુખ્યમંત્રી	
શ્ી	 ભવજ્યિાઇ	 રૂપારીએ	 ઉન્નત	 િારતના	 ગૌરવ	 સમાન	
રાષ્ટધવજને	સલામી	આપી	િતી.	ત્યાર	બાદ	રાજ્યપાલશ્ી	અને	
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	ખુલ્ી	જીપમાં	પરેડનું	ભનરીક્ર	પર	ક્યુાં	િતું

રાજકરોટિના	આંગરે	ગરતંત્ર	પવ્ણની	ઉજવરી	 ભનિાળવાના	
લરોકરોતસવની	 અસીમતાની	 પ્તીભત	એ	 વાતથી	 થતી	 િતી	 કે,	
સવારથી	 જ	 માનવ	 મિેરામર	 ઉમટિી	 પડું	 િતું.	 લરોકરોએ	
શરૂઆતથી	અંત	સુધી	રસપૂવ્ણક	સમગ્	કા્ય્ણક્મને	માણ્યરો	િતરો.

આ	પ્સંગ	ેપરોલીસ	ભવિાગ	દ્ારા		સાંસકકૃભતક	કા્ય્ણક્મ,	રાઇફલ	
ડ્ીલ,	િેરતિ્યા્ણ	મરોટિર	સાઇકલ	સટંિટિ	શરો,	જડુરો,	કરાટેિ	જીમ્ાસટિીક,	
ડરોગ	 શરો,	 અશ્વ	 શરો	 સભિતના	 કા્ય્ણક્મરો	 ્યરોજા્યા	 િતા,	 તથા		
રાજ્યસરકારના	ભવભવધ	ભવિાગરોના	તથા	રાજ્યની	ભવકાસ્યાત્રાની	
ઝાખંી	કરાવતા	અન	ેશકૈ્ભરક	સસંથાના	૨૫	ટેિબલરો	રજ	ૂકરા્યા	િતા.

રાજકોટમાં	૭૧મા	પ્રજાસત્ાક	પવ્ષની 
શાનદાર	-	જાનદાર	ઉજવણી

પવ્ષ

એટહોમ	કાય્ષક્રમમાં	નાગડરકોને	
શુભકામના	પાઠવતા	રાજયપાલશ્ી
ગુજરાતના	રાજ્યપાલ	શ્ી	આિા્ય્ણ	દેવવ્રતે	૭૧મા	પ્જાસત્ાક	

પવ્ણની	પૂવ્ણસંધ્યાએ	રાજકરોટિમાં	્યરોજા્યેલાં	એટિ	િરોમ	કા્ય્ણક્મમાં	
નાગદરકરોને	શુિકામના	પાઠવી	િતી.

મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારી	અને	શિેરના	પ્ભતભષ્ઠત	
નાગદરકરો,	સવાતંત્્ય	સેનાનીઓની	ઉપકસથભતમાં	દેશના	સવાતંત્્ય	
સગં્ામમા	ંપરોતાના	પ્ારરોની	આિભૂત	આપનારા	શભિદરોન	ેશ્દ્ધાંજભલ	
અપ્ણર	 કરતા	 રાજ્યપાલશ્ીએ	જરાવ્યુ	 િતું	 કે	 ક્ાંભતકારી	 વીર	
શભિદરોની	શિાદતને	કારરે	આપરે	સવતંત્રતાનું	સુખ	પ્ાપ્ત	ક્યુ્ણ	છે.	
રાજ્યપાલ	શ્ીએ	રાષ્ટી્ય	પવયોની	રાજ્ય	કક્ાની	ઉજવરી	ભજલ્ા	
કક્ાએ	 કરવાના	 તતકાભલન	 મુખ્યમંત્રી	 અને	 વડાપ્ધાન	
શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીના	ભનર્ણ્યને	આવકા્યયો	િતરો.

એટિિરોમ	 કા્ય્ણક્મમાં	 લેડી	 ગવન્ણર	 શ્ીમતી	 દશ્ણના	 દેવી,	
ભશક્રમંત્રી	શ્ી		િુપેનદ્રભસંિ	િુડાસમા	સભિતના	
મિાનુિાવરો,	 નગરશ્ેષ્ઠીઓ	 ઉપકસથત	 રિ્યા	
િતા.	કા્ય્ણક્મમાં	રાજકરોટિના	સંગીતકાર	શ્ી	પંકજ	
િટ્ટ	અને	તેમની	 ટિીમે	 રાષ્ટિભતિ	ગીતરો	પ્સતુત	
ક્યા્ણ	િતા.	•
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પ્જાસત્ાક	પવ્ણની	ઉજવરી	સમ્યે	ઉપકસથત	રિેલા	સવાતંત્્ય	
સેનાનીઓનું	 મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 સનમાન	 કરી	 પ્જાસત્ાક	 પવ્ણની	
શુિકામનાઓ	 પાઠવી	 િતી.	 મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 ખુલ્ી	 જીપમાં	
પ્જાસત્ાક	પવ્ણ	ભનભમત્ે	પ્જાજનરોનું	અભિવાદન	ઝીલ્યું	િતું.

આ	 પ્સંગે	 રાજકરોટિના	 મે્યર	 શ્ીમતી	 ભબનાબેન	આિા્ય્ણ,	
સાંસદ	શ્ી	મરોિનિાઈ	કુંડાદર્યા,	ધારાસભ્ય	સવષેશ્ી	ગરોભવંદિાઈ	
પટિેલ,	અરભવદિાઈ	રૈ્યારી,	લાખાિાઈ	સાગઠી્યા	સભિત	ઉચ્	
અભધકારીઓ,	 ભજલ્ાના	 લબધપ્ભતભષ્ઠત	 નાગદરકરોએ	 ઉપકસથત	
રિી	રાજ્યપાલશ્ી	અને	મુખ્યમંત્રીશ્ીને	પ્જાસત્ાક	પવ્ણ	ભનભમતે્	
શુિેચછાઓ	પાઠવી	િતી.	
રાજકોટને	મળયું	નવલું	નજરાણું	ઃ	આઇકોવનક	બસ	પોટ્ષ

	પ્જાસત્ાક	પવ્ણ	ભનમીતે	રૂ.	૪૫	કરરોડના	ખિષે	ગુજરાત	રાજ્ય	
માગ્ણ	 વાિન	 વ્યવિાર	 ભનગમ	અને	 એમ.વી.ઓમ્ી	 શ્યરોના	
બી.આઈ.	પી.એલ	 (રાજકરોટિ)	પ્ા.	લી.	 દ્ારા	 પકબલક	પ્ાઇવેટિ	
પાટિ્ણનરશીપ	(PPP)	ના	ધરોરરે	ભનમા્ણર	પામેલા	આઇકરોનીક	બસ	
પરોટિ્ણનું	નવલુ	નજરરું	રાજકરોટિવાસીઓને	મળ્યુ.	આ	બસ	સટિરોપમાં	
સુપર	 માકકેટિ,	 ભસનેમા	 િરોલ,	 િરોટિલ,	 ગેઇમ	 ઝરોન	 સભિતની	
અત્યાધુભનક	સુભવધાઓ	ઉપલબધ	બનાવાઇ	છે.

		આ	આઈકરોનીક	બસ	પરોટિ્ણમાં	દટિદકટિ	કાઉનટિર,	ઇનક્ા્યરી	
સનેટિર,	ડીલક્	વઇેટિીંગરૂમ,	મભિલાઓ	માટેિ	અલા્યદરો	વઇેટિીંગરૂમ,	
વિીલિેર,	લગેજટ્રોલી,	મનરોરંજન	માટિે	 મલટિીપલેક્,	 કરોમશથી્યલ	
ઓદફસરો,	શરોરૂમ,	િરોટિલ,	ગસેટિ	િાઉસ,	૩	વિીલર	અન	ેફરોર	વિીલર	
માટિે	બેઝમેનટિ	પાદકિંગ,	ફુડકરોટિ્ણ,	રેસટિરોરેનટિ,	કેનટિીંન,	સી.સી.ટિી.વી.	
કેમેરા,	દરેક	રૂટિની	બસમાં	દડભજટિલ	બરોડ્ણ,	૩૦	જેટિલા	પલેટિફરોમ્ણ,	
રીટિેલ	સુપર	માકકેટિની	સુભવધાઓ	ઉપલબધ	બનાવવામાં	આવી	છે.		

આતમીય	યુવનવવસ્ષટીમાં	યુવા	સંમેલન	યોજાયું	
રાજકરોટિમાં	 રાજ્યકક્ાની	 પ્જાસત્ાક	 પવ્ણની	 ઉજવરીના	

િાગરૂપે	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીની	પ્ેરક	ઉપકસથભતમાં	
આતમી્ય	્યુભનવભસ્ણટિીના	પ્ાંગરમાં	્યુવા	સંમેલન	કા્ય્ણક્મ	સંપન્ન	
થ્યરો	િતરો.	રમત	ગમત	ભવિાગ	દ્ારા	આ્યરોભજત	'્યુવા	સંપદા'	
થકી	મજબૂત	 રાષ્ટ	 ભનમા્ણરને	 િદરતાથ્ણ	 કરવા	 ્યુવા	સંમેલનનંુ	
આ્યરોજન	કરવામાં	આવ્યું	િતું.

રાજ્ય	સરકારની	પ્ધાનમંત્રી	મુદ્રા	્યરોજના,	ભશક્ર	સિા્ય,	

વાજપ્ેયી	બનેકેબલ	સિા્ય	જવેી	ભવભવધ	્યરોજનાઓ	ના	૯૩	જટેિલા	
લાિાથથીઓને	૮.૩૧	કરરોડની	સિા્ય	આપવામાં	આવી	િતી.

્યુવા	 સંમેલનમાં	 કસવભમંગ,	 એરલેટિી્સ,	 શૂદટિંગ,	 ભક્કટેિ,	
પેરાએરલેદટિ્સ,	સાઈકભલંગ	જેવી	ભવભવધ	રમતરોના	રાજ્ય	તેમજ	
રાષ્ટી્ય	કક્ાના	ભવજેતાઓન	ેસનમાનપત્ર	એના્યત	કરવામા	ંઆવ્યા	
િતા.	આ	પ્સંગે	૧	કરરોડના	ખિષે	નવભનભમ્ણત	સેમસંગ	ટિેકનીકલ	
સકુલનુ	ંમખુ્યમતં્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	ઈ-લરોકાપ્ણર	ક્યુાં	િતુ.ં	
જેમાં	્યુવાઓને	રેભરિજરેશન,	એર	કંડીશનર	અને	િરોમ	એપલા્યનસ	
માટિેની	તાલીમ	આપશે.

આ	્યુવા	સંમેલનમાં	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારી	દ્ારા	
રાજ્ય	સરકારની	ભવભવધ	્યવુાલક્ી	્યરોજનાઓના	લાિરોનુ	ંભવતરર	
કરવામાં	આવ્યું	િતું,	તથા	અલગ	અલગ	કરોલેજો	કે	સંસથાઓના	
કુલ	૬૦૦૦	જટેિલા	્ુયવાનરો	ઉપકસથત	રહ્ા	ંિતા.	રાજ્ય	સરકારની	
પ્ધાનમતં્રી	મદુ્રા	્યરોજના,	ભશક્ર	સિા્ય,	વાજપ્ેયી	બનેકેબલ	સિા્ય	
જેવી	ભવભવધ	્યરોજનાઓ	ના	૯૩	જેટિલા	૮.૩૧	કરરોડની	સિા્ય	
આપવામાં	આવી	િતી.આ	તકે	અન્ન	અને	નાગદરક	પુરવઠા	મંત્રી	

શ્ી	 જ્યેશિાઇ	 રાદડી્યા,	 ભજલ્ા	
કલેકટિરશ્ી	 ર ે્્યા	 મરોિન,	
સાંસદરો	 તેમજ	 મિાનુિાવરો	
ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•

પવ્ષ

ગુજરાત	અને	રાજકોટ	પોલીસ	
દ્ારા	શસત્	પ્રદશ્ષન-૨૦૨૦ 
પ્જાસત્ાક	પવ્ણની	રાજ્યકક્ાની	િવ્યાભતિવ્ય	ઉજવરી	

રાજકરોટિમાં	 થઇ.	આ	ઉજવરી	અંતગ્ણત	 રાજકરોટિની	િૌધરી	
િાઇસકુલમાં	ગુજરાત	અને	રાજકરોટિ	પરોલીસ	દ્ારા	આ્યરોભજત	
શસત્ર	 પ્દશ્ણન	 ૨૦૨૦	 અને	 મશાલ	 પીટિીનરો	 મુખ્યમંત્રી	
શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીએ	શુિારંિ	કરાવ્યરો	િતરો.

ગુજરાત	 પરોલીસ	 દ્ારા	આ્યરોભજત	આ	પ્દશ્ણનમાં	 બી.
એસ.એફ.,	સી.આર.પી.એફ.,	રેપીડ	એ્શન	ફરોસ્ણ,	એરફરોસ્ણ	
સભિત	ગુજરાત	પરોલીસ	દળ	દ્ારા	વપરાતા	સુરક્ાને	લગતા	
અત્યાધભુનક	સાધનરો	જવેા	કે,	એ.કે.૪૭,	રા્યફલ,	એલ.એમ.જી.	
ગન,	ઇનટિીગ્ટેેિડ	ટેિલીસકરોપ	,	સ્ા્યપર	ગન,	સભિત	અત્યાધભુનક	
ઇક્ીપમેનટિસ	 અને	 આતંકવાદીઓ	 પાસેથી	 પકડા્યેલા	
િભથ્યારરોનું	અદિૂત	ભનદશ્ણન	કરા્યુ	િતું.	આ	સમગ્	પ્દશ્ણનને	
મુખ્ય	મંત્રીશ્ી	રૂપારીએ	રસપૂવ્ણક	ભનિાળ્યુ	િતું	અને	પ્દશ્ણન	
ભવશે	ભવસતૃત	માભિતી	પર	મેળવી	િતી.આ	વેળાએ	જુનાગઢ	
એસ.આર.પી.		ગૃપ	દ્ારા	અદિૂત	મશાલ	પીટિીનું	પ્દશ્ણન	રજૂ	
કરા્યુ	િતુ.	•
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મુખય	ન્યાયમૂવત્ષ	શ્ી	વવક્રમનાથ
ગુજરાત	હાઈકોટ્ષ,	અમદાવાદ મંત્ી	શ્ી	આર.	સી.	ફળદુ,	બનાસકાંઠા

મંત્ી	શ્ી	સૌરભભાઈ	પટેલ,	મહેસાણા

મંત્ી	શ્ી	જયેશભાઈ	રાદડડયા,	ભાવનગર મંત્ી	શ્ી	ડદલીપકુમાર	ઠાકોર,	કચછ મંત્ી	શ્ી	ઈશ્રભાઈ	પરમાર,	પાટણ

નાયબ	મુખયમંત્ી	શ્ી	નીવતનભાઈ	પટેલ,	
વડોદરા

મંત્ી	શ્ી	ભૂપેન્દ્રવસંહ	ચુડાસમા,	સુરેન્દ્રનગર

મંત્ી	શ્ી	ગણપતવસંહ	વસાવા,	સાબરકાંઠા

વવધાનસભાના	અધયક્	શ્ી	રાજેન્દ્રભાઈ	વત્વેદી,	
આણંદ

મંત્ી	શ્ી	કૌવશકભાઈ	પટેલ,	અમદાવાદ

પવ્ષ

રાજયભરમાં	પ્રજાસત્ાક	પવ્ષની	ઉમંગભેર	ઉજવણી
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મંત્ી	શ્ી	કુંવરજીભાઈ	બાવવળયા,	જૂનાગઢ

મંત્ી	શ્ી	બચુભાઈ	ખાબડ,	બોટાદ

મંત્ી	શ્ી	વાસણભાઈ	આવહર,	પોરબંદર

મંત્ી	શ્ી	ડકશોરભાઈ	કાનાણી,	અરવલ્ી

મંત્ી	શ્ી	જવાહરભાઈ	ચાવડા,	સૂરત

મંત્ી	શ્ી	જયદ્રથવસંહ	પરમાર,	જામનગર

મંત્ી	શ્ી	વવભાવરીબહેન	દવે,	મવહસાગર

મંત્ી	શ્ી	યોગેશભાઈ	પટેલ,	પંચમહાલ

મંત્ી	શ્ી	પ્રદીપવસંહ	જાડેજા,	ગાંધીનગર

મંત્ી	શ્ી	ઇશ્રવસંહ	પટેલ,	દાહોદ

મંત્ી	શ્ી	રમણલાલ	પાટકર,	વલસાડ

મંત્ી	શ્ી	ધમમેન્દ્રવસંહ	જાડેજા,	દેવભૂવમ	દ્ારકા

પવ્ષ
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પવ્ષ

રાજકોટના	શહેરીજનોએ	માણયા
એર-શો,	ફલાવર-શો	અને	અશ્-શો

રાજ્યકક્ાના	પ્જાસત્ાક	પવ્ણ	પ્સંગે	રાજકરોટિમાં	મુખ્ય	મંત્રી	
શ્ી	 ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	એરરો	 સપરોટિ્ણસ	શરોનરો	પ્ારંિ	 કરાવ્યરો	
િતરો.	ગજુ	સઇેલ,	ભસભવલ	એવીએશન	દડપાટિ્ણમનેટિ	ગાધંીનગર	અને	
ભજલ્ા	વભિવટિીતંત્ર	દ્ારા	્યરોજા્યેલા	એરરો	સપરોટિ્ણસ	શરોમાં	નાના	
અને	મધ્યમ	કદના	ભવમાનરો,	રીમરોટિ	ઓપરેટિેડ	એર	ક્ાફટિ,	િાર	
પરેેશટુિસ,	િેલીકરોપટિસ્ણ	વગરેેના		ભવભવધ	અવકાશી	કરતબરોનુ	ંપ્દશ્ણન	
કેપટિન	િાંદની	મિેતાના	કુશળ	નેતૃતવમાં	તાલીમબદ્ધ	 ભનષરાતરો	
દ્ારા	કરવામાં	આવ્યું	િતું.	તેમજ	પેરામરોટિરીંગ,	પેરા	સેઇલીંગ,	
ફલે્યબેલ	એરરો	મરોડલીંગ,	િેલીકરોપટિર,	ફલા્ય	પાસ,	સકા્ય	ડ્ાઇવીંગ,	
િરોટિ	એર	બલુન	વગેરે	જેવી	સાિભસક	અવકાશી	કરામતરોનું	જીવંત	
ભનદશ્ણન	કરવામાં	આવ્યું	િતું.	

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	આ	પ્સંગે	જરાવ્યું	િતું	કે,	્યાત્રાધામરો	સભિત	
રાજ્યિરના	મિતવના	શિેરરોન	ેિવાઈ	સવેાથી	સાકંળવામા	ંઆવ્યા	
છે,	જેથી	ભવકાસશીલ	રાજ્ય	તરીકે	ગુજરાતનરો	ભવકાસ	વધુ	સુદ્રઢ	
બને.	 મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 ઉડ્ડ્યન	 ક્ેત્રના	 ભવકાસ	 થકી	 રાજ્યન	ે

પ્ગભતશીલ	બનાવવાની	મિેચછા	પર	વ્યતિ	કરી	િતી	અને	આ	
ક્ેત્રમાં	રિેલી	ભવકાસની	તકરો	પર	પ્કાશ	પાડી	રાજ્યના	્યુવાનરોને	
આ	ક્ેત્રમાં	પગરર	માંડવા	અનુરરોધ	ક્યયો	િતરો.	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	
એર	શરોના	આ્યરોજક	કેપટિન	અજ્ય	િૌિાર,	કેપટિન	િાંદની,	ડી.વી.
મિેતાનું	સનમાન	ક્યુાં	િતું.	•

રાજકરોટિવાસીઓના	િૈ્યાના	િરખનરો	પડઘરો	પાડતા	‘‘ફલાવર	
શરો’’ને	 ના્યબ	 મુખ્યમંત્રીશ્ી	 નીભતનિાઇ	 પટિેલે	 રેસકરોસ્ણ	 ખાતે	
ખુલ્રો	મુક્યરો	િતરો.	આ	‘‘ફલાવર	શરો’’માં	‘‘અબ્ણન	ફરોરેસટિ’’ની	
થીમ	સાથનેરો		રાષ્ટભપતા	મિાતમા	ગાંધીજીની	ભવભવધ	ભવિારસરરીન	ે

સાથ્ણક	કરતી	ફૂલે	મઢેલી	બેનમૂન	કકૃભતઓ,	ફૂલરોથી	કંડારેલા		રમત-
ગમતના	ંજદુા-જદુા	સાધનરો,	સવચછતાનરો	અન	ેપલાકસટિક	િટિાવવાનરો	
સદેંશરો	આપતી	ફૂલરો	આચછાદદત	ભવભવધ	રેિ્સ,	ફૂલરોથી	શરગારેલી	
બાભલકાઓની	માનીતી	બાબથી	ડરોલ,	ફૂલરોની	િાદર	વચ્ે	્યુવાનરોને	
આકષ્ણતા	એનટિીક	મરોડલેના	કાર	અન	ેબાઇક,	ફૂલરોનરો	ઢગલરો	લઇને	
ઉડતા	િનુમાનજી,	‘‘વેસટિમાંથી	બેસટિ’’	બનેલી	નમુનેદાર	વસતુઓ,	
માટિીમાં	 ઉગતા	 ફૂલરો	 અને	 માટિીમાંથી	 બનેલા	 અલગ-અલગ	
આકારનાં	 માટિલાંઓનું	 ન્યનર્્ય	 સા્યુજ્ય,	 રેસકરોસ્ણ	 ગાડ્ણનમાં	
ઉગેલા	ઝાડ	પર	બનાવેલું	આંખ	ઠારતું	ફૂલરોનું	ઝૂમખું-વેલ-ગુચછરો,	
રાજ્યસરકારની	 ‘‘બેટિી	 બિાઓ’’	 ્યરોજનાના	 ફૂલરોથી	 શરોિતા	
પરોસટિસ્ણ	વગેરે	‘‘ફલાવર	શરો’’ના	મુખ્ય	આકષ્ણરરો	બન્યાં	િતાં.	•

રાજકરોટિમાં	 રાજ્યકક્ાના	 પ્જાસત્ાકની	 ઉજવરીના	 િાગ	
રૂપે	્યરોજા્યેલા	અશ્વ	શરોનરો	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	
પ્ારંિ	કરાવતાં	જરાવ્યું	િતું	કે,	રરકે્ત્રમાં	પરોતાની	બિાદૂરી	
માટિે	 ખ્યાતનામ	 એવા	 કાદઠ્યાવાડી	 પારીદાર	 અશ્વરો	 શૌ્ય્ણનંુ	
ઉચ્તમ	પ્તીક	છે.	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	પ્જાસત્ાક	પવ્ણની	ઉજવરીના	
તમામ	કા્ય્ણક્મરોમાં	નાગદરકરોને	જોશિેર	સામેલ	થવા	િાકલ	કરી	
િતી.	

ઇભતિાસમા	ંઅદંકત	અશ્વસબંંધી	્યશગાથાઓનરો	ઉલ્ખે	કરી	
શભતિ-ઊજા્ણના	 માપન	 તરીકે	 વપરાતા	 િરોસ્ણ	 પાવર	એકમનરો	
મખુ્યમંત્રીશ્ીએ	અશ્વરોના	મિતવનુ	ંવર્ણવ્ય	ુિતુ.ં	

શિેરના	પરોપટિપરા	પરોભલસ	માઉનટેિનમા	ં્યરોજા્ેયલા	અશ્વ	શરોમાં		

પરોલીસ	 ્ુયભનટિના	 ૨૫	અન	ેઅન્ય	૫૪	અશ્વરો	સભિત	 કુલ	૬૯	
અશ્વસવારરોએ	િાગ	લઇ	પરોતાનુ	ંકૌવત	દશા્ણવ્યુ	ંિતુ.ં	અશ્વ	શરોને	
ભનિાળવા	નાગદરકરો	મરોટિી	સંખ્યામા	ંઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•
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પ્જાસત્ાક	દદવસની	નવી	દદલિીમાં	થ્યેલી	ઉજવરીની	રાષ્ટી્ય	
પરેડમાં	ગુજરાત	તરફથી	્યુનેસકરોની	વલડ્ણ	િેદરટિેજ	સાઇટિમાં	સથાન	
પામેલી	પાટિરની	‘રારીની	વાવ	:	જલ	મંદદર’નરો	ટિેબલરો	પ્સતુત	થ્યરો	
િતરો.	ગુજરાતની	રારીની	વાવ	અને	પાટિર	શે'રની	નારેના	ગીતે	
નવી	દદલિીના	રાજમાગ્ણ	પર	િકડઠેઠ	ઉમટિી	પડલેા	રાજધાનીવાસીઓને	
િારે	પ્િાભવત	ક્યા્ણ	િતા.	

િારતના	 રાષ્ટપભત	મિામભિમ	શ્ી	 રામનાથ	 કરોભવદં,	 પરેડના	
મખુ્ય	 મિેમાન	બ્ાભઝલ	 	 સઘંી્ય	ગરતતં્રના	 રાષ્ટપભત	 મિામભિમ		
શ્ી		જાઈખ	મસેીઆસ	બરોલસરોનારરો		અન	ેપ્ધાનમતં્રી	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	
મરોદી	અન	ેઉપરાષ્ટપભત	શ્ી	વકેૈં્યા	ના્યડનુી	ઉપકસથભતમાં	્યરોજા્યલેી	
પરેડમા	ંગજુરાતના	કળાતમક	ટેિબલરો	એ	િારે	આકષ્ણર	ઊિંુ		ક્યુાં	િતુ.ં	

રારીની	વાવનરો	આ	ટેિબલરો		કળાનરો	બનેમનૂ	નમનૂરો	બની	રહ્રો.	
ટેિબલરો	સાથ	ેકુલ	૨૬	કલાકારરો	એ	ગજુરાતની	કલા-	સસંકકૃભતન	ેદદલિીના	
રાજમાગ્ણ	પર	ગરબારુપે	રજૂ	કરી	િતી.	ટેિબલરોની	ઉપર	રારીની	વાવમાં		
વટેિમાગુ્ણન	ેપારી	પીવડાવતી	ગજુરાતી	નાર,	વાવમા	ંપારી	િરવા	જતા	
મા-દીકરી	સભિત	કુલ	૧૦	કલાકારરોએ	િાગ	લીધરો	િતરો.	

આપનું	માનીતું	અને	વવશ્સનીય	
‘ગુજરાત	પાવક્ક’	અને	‘ગુજરાત	રોજગાર	સમાચાર’	વાચકોની	આંગળીનાં	ટેરવે...

મ યા હ હ ત ી  ખ યા ત યા 
દ્યારયા પ્રતત મયાસની તયા.1 
એ ને  1 6 ન યા  ર યેા જ 
‘ગુજરયાત’ પયાક્ષિક એને 
પ્રતત બુધવયાર ે‘ગુજરયાત 
રયેાજગયાર સમયાચયાર’ 

સયાપ્યાહહક તનયહમત રીત ેપ્રકયાશશત કરવયામયંા આવે છે. રયાજ્નયા 
તવકયાસ તથયા રયાજ્ સરકયારનયા મહત્વપણૂ્ષ તનણ્ષયયેા, યયેાજનયાઆે, 
ફલેગશીપ કયાય્ષરિમયેાની ઉપયયેાગી જણકયારી  ‘ગુજરયાત’ પયાક્ષિકમયાં 
સંકહલત સવરૂપે મૂકવયામયાં આવે છે. તેવી જ રીતે, રયાજ્નયા 
યુવયાઆેને યુપીએેસસી, જીપીએસેસી, ગુજરયાત ગયૈાણ સવેયા, બનેક, 
સંરષિણ દળયેા તથયા કેનદ્ર તથયા રયાજ્ સરકયારની ભરતી એંગે 
જણકયારી રયેાજગયાર સયાપ્યાહહકમયંા દર એઠવયાતડયે બુધવયાર ે
આપવયામયંા આવે છે.  રયાજ્ સરકયારનયા ‘ગુજરયાત’ પયાક્ષિક એને 
‘ગુજરયાત રયેાજગયાર સમયાચયાર’ પ્રકયાશનયેા તદન પ્રતતતદન વધુને વધુ 

લયેાકભયેાગય બનતયા જય છે ત્યાર ેમયાહહતી ખયાતયા દ્યારયા આ બંને 
પ્રકયાશનયેા વયાચકહમત્રયેાને સરળતયાથી વયંાચવયા મળે એે મયાિે એનેી 
સયેાફ્ટકયેાપી વેબસયાઇિ એને સયેાશશયલ મીતડયયાનયા પલેિફયામ્ષ ઉપર 
મૂકવયામયાં આવે છે. આ બંને પ્રકયાશનયેાને મયાહહતી ખયાતયાની 
વેબસયાઇિ https://gujaratinformation.net  પરથી 
ડયાઉનલયેાડ કરી શકયાય છે. જનેયેા લયાભ તવદ્યાથથીઆે, યુવયાનયેા એને 
વયાચકહમત્રયેા લઇ શકે છે. 

આ ઉપરયાંત Gujarat Informationનંુ આેતફશશયલ 
એેફબી પેજ એને @infogujarat િવીિર હેનડલ ઉપર 
આપેલી લીકં પરથી બંને પ્રકયાશનયેા ડયાઉનલયેાડ કરી શકયાય 
છે. હવે, વયાચકહમત્રયેાનંુ મયાનીતું એને તવશ્વસનીય પયાક્ષિક 
‘ગુજરયાત’ એને ‘ગુજરયાત રયેાજગયાર સમયાચયાર’ સયાપ્યાહહક 
મયાહહતી ખયાતયાની વેબસયાઇિ, એેફબી પેજ એને િવીિર 
હેનડલ ઉપરથી સરળતયાથી ડયાઉનલયેાડ કરી ઉપયયેાગ કરી 
શકયાય છે. •

પવ્ષ

િાથશાળનાં	પટિરોળા	માટિે	પર	પાટિર	પ્ભસદ્ધ	છે.	સમગ્	ભવશ્વને	
ગુજરાતની	આ	બેનમૂન	િસતકળાનરો	પર	પદરિ્ય	થા્ય	એ	િેતુથી	
ટિેબલરોની	બંને	બાજુએ	િાથવરાટિના	અસલ	પટિરોળા	મૂકવામાં	આવ્યા	
િતા.	ટેિબલરોની	પાછળના	િાગે	િગવાન	ભવષરુના	વામન	અવતારની		
સુપ્ભસદ્ધ	 પ્ભતમાની	 પ્ભતકકૃભત	 રજૂ	 કરવામાં	આવી	 િતી.	 રાજ્ય	
સરકારના	માભિતી	ખાતા	દ્ારા	ભનભમ્ણત	આ	ટિેબલરોની	પ્સતુભત	વેળાએ	
માભિતી	ભન્યામક	શ્ી	અશરોક	કાલરી્યા,	ના્યબ	માભિતી	ભન્યામક	
શ્ી	પંકજ	મરોદી	અને	શ્ી	ભિરેન	િટ્ટે	પરેડમાં	ઉપકસથત	રિી	ટિેબલરો	
કલાકારરોન	ેપ્રોતસાિન	આપ્યુ	ંિતુ.ં	પ્જાસત્ાક	પરેડ	બાદ	ટેિબલરો	ટિીમના	
કલાકાર	 વૃંદે	 ના્યબ	 માભિતી	 ભન્યામક	 શ્ી	 પંકજ	 મરોદી	 અને	
શ્ી	ભિરેન	િટ્ટના	નેતૃત્વમાં	મિામભિમ	રાષ્ટપભતશ્ી	સાથે	શુિેચછા	
મુલાકાત	કરી	િતી.•

ડદલહીની	પરેડમાં	રાણીની	વાવનો	ટેબલો	છવાયો
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વનબંધુ	વવકાસ

ન્યા	િારતના	 ભનમા્ણરમાં	 લીડ	લઇ	
રિેલું	ગુજરાત	છેવાડાના	ગરીબ,	વંભિત,	
વનબંધુ 	 અને	 અંત્યરોદ્યના	 સવા ાંગી	
ભવકાસમાં	 અગ્ેસર	 રિી	 ગરીબીમુકત,	
શરોષરરભિત,	 બેકારીમુકત,	 ભ્રષ્ાિાર	
રભિત	 ન્યા	 િારતના	 ભનમા્ણરમાં	 પર	
આગેવાની	લેવા	જઈ	રહ્ં	છે.	મુખ્યમંત્રી	
શ્ી	 ભવજ્યિાઇ	 રૂપારીએ	 લરોિપુરુષ	
સરદાર	વલ્િિાઇ	પટિેલની	ઐભતિાભસક	
િૂભમ	 બારડરોલીના	 મિુવાથી	 દભક્ર	
ગુજરાત	 પ્દેશના	 ૧૦	 િજારથી	 વધુ	
વનબધં-ુઅતં્યરોદ્ય	લાિાથથીઓન	ેસરકારની	
ભવભવધ	્યરોજનાના	રૂ.	૧૪૦	કરરોડના	ંલાિ-
સિા્યનું 	 ઘરઆંગરે	 ભવતરર	 કરતાં	
અંત્યરોદ્ય	 ભવકાસની	 રાજ્ય	 સરકારની	
પ્ભતબદ્ધતા	વ્યકત	કરી	િતી.	

રાજ્ય	સરકારની	ભવભવધ	કલ્યારકારી	
્યરોજનાઓથી	રાજ્યના	તમામ	આદદજાભત	
બાંધવનાં	જીવનમાં	નવી	િેતનાનરો	સંિાર	
થ્યરો	 છે.	આજે	 તે	 પગિર	 બન્યરો	 છે.	
વનબધં	ુકલ્યાર	્યરોજનાના	ંફળ	જોવા	મળી	
રહ્ાં	છે.	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	રૂપારીએ	સુરત,	
તાપી,	વલસાડ	અને	નવસારી	 ભજલ્ાના	

આદદજાભત	લાિાથથીઓન	ેિળપભત	આવાસ	
્યરોજનાના	મંજૂરી	પ્મારપત્રરો,	આવાસની	
િાવી,	 રસતા	 અને	 વીજળીનાં	 કામરોના	
મંજૂરીપત્રરો	 તથા	 આજીભવકા	 ્યરોજના	
અનવ્યે	સાધન-સિા્ય	અને	ગંગાસવરૂપા	
પેનશનના	 લાિાથથી	 બિેનરોને	 પેનશન	
મંજૂરીપત્રરો	એમ	 ૬	 પા્યાની	 સુભવધાના	
લાિ	ભવતરર	ક્યા્ણ	િતા.	

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 કહ્ં	 િતું	 કે,	 ‘‘સબ	
સમાજ	કરો	 ભલ્યે	સાથમે,	આગે	િૈ	બઢતે	
જાના’’ના	 સેવામંત્ર	 સાથે	 ગુજરાતની	
વત્ણમાન	સરકાર	પારદભશ્ણતા,	સવંદેનશીલતા	
અન	ેભનરા્ણ્યકતાના	આધાર	પર	ગજુરાતના	
સવા ાંગી,	 સાતત્યપૂર્ણ	 ભવકાસમાં	 સૌ	
સિિાગી	 બને , 	 દર ેકને 	 સરકારની	
્યરોજનાઓના	 સુપેર ે	 લાિ	 મળે	 તેવા	
સમાજભિત	િાવથી	કત્ણવ્યરત	છે.	

ગંગા	 સવરૂપા	 સિા્યતા	 ્યરોજના	
અંતગ્ણત	ભવધવા	માતા-બિેન	જીભવત	િરો્ય	
ત્યાં	 સુધી	 પેનશન	 મળે	 તેવી	 વ્યવસથા	
સરકાર	ે કરી	 છે.	 ગંગા	 સવરૂપા	આભથ્ણક	
સિા્ય	 નરોધારાનરો	આધાર	 બને	 તે	 માટિે	
રાજ્ય	સરકાર	કદટિબદ્	છે.	આ	્યરોજનામાં	

સતંાન	પખુતવ્યનુ	ંથા્ય	ત્યા	ંસધુી	જ	પનેશન	
મળતું	તે	બાધ	દૂર	કરી	આજીવન	પેનશન	
અપાશે	એમ	પર	તેમરે	જરાવ્યું	િતું.	

આદદજાભત	ભવકાસ,	મભિલા	અન	ેબાળ	
કલ્યાર	ભવિાગના	મંત્રી	શ્ી	ગરપતભસંિ	
વસાવાએ	કેનદ્ર-રાજ્ય	સરકારે	અનેકભવધ	
ભવકાસનાં	કા્યયોની	ભસદદ્ઓ	વર્ણવી	િતી.	

આ	કા્ય્ણક્મમા	ંસામાભજક	અભધકાદરતા	
મંત્રી	શ્ી	ઇશ્વરિાઇ	પરમાર,	આદદજાભત	
ભવકાસ	 રાજ્ય	 મંત્રી	 શ્ી	 રમરલાલ		
પાટિકર,	 ભવધાનસિાના	 ના્યબ	 મુખ્ય		
દંડક	શ્ી	આર.	સી.	પટિેલ,	સાંસદ	સવ્ણશ્ી	
પ્િુિાઇ	 વસાવા,	 ડા્ણ.	 ક.ે	 સી.	 પટિેલ,	
ધારાસભ્ય	 સવ્ણશ્ી	 મરોિનિાઇ	 ઢરોદડ્યા,	
શ્ીમતી	 ઝંખનાબેન	 પટિેલ,	 શ્ી	 વી.	 ડી.	
ઝાલાવાદડ્યા,	 શ્ી	 પી્યૂષિાઇ	 દેસાઇ,		
શ્ી	નરેશિાઇ	પટિેલ,	ડા્ણ.કનુિાઇ	દેસાઇ,	
શ્ી	 િરતિાઇ	 પટિેલ,	 શ્ી	અરભવંદિાઇ	
પટિેલ,	 અગ્રી	 શ્ી	 િરતભસંિ	 પરમાર,	
કલેકટિર	શ્ી	ધવલ	પટિેલ,	ભજલ્ા-તાલુકા	
પંિા્યતના	 પદાભધકારીશ્ીઓ	 સભિત	
મિાનુિાવરો	ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•

મહુવામાં	રૂ.	૧૪૦	કરોડની	સહાયનું	વવતરણ	કરતા	મુખયમંત્ીશ્ી

વનબંધુઓને	વવકાસની	મુખયધારામાં	લાવવા	માટે	
પ્રવતબદ્ધ	રાજય	સરકાર
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પાણીદાર	બન્યો	આડદવાસી	વવસતાર	
“સમૃભદ્ધ”	એટિલ	ેશુ.ં......
એન	ેશબદમા	ંવ્યતિ	કરવી	િરો્ય	તરો	?
આ	શબદની	સાિી	વ્યાખ્યા	કરવા	સમૃભદ્ધ	પિેલાની	અન	ેપછીની	

કસથભતને	અનિુવલેી	િરોવી	જોઇએ.	જ	ેતનેી	પવૂ્ણશરત	છે.	આજ	ેજો	
“સમૃભદ્ધ”	શબદની	બિ	ુજ	સિરોટિ	વ્યાખ્યા	કરવાની	િરો્ય,	શબદરોમાં	
વ્યતિ	કરવાની	િરો્ય	તરો	ત	ેઅબંાજીથી	માડંીને	ઉમરગામ	સધુીની	
પવૂ્ણપટ્ટીની	આદદજાભતના	લરોકરો	વધ	ુસારી	રીત	ેકરી	શકે	છે.	પીવાના	
પારીથી	માડંીન	ેભસંિાઇ	માટેિ	પારી	ન	મળતા	ંપરોતાની	જમીન	િરોવા	
છતા	ંદરૂના	કરોઇ	પ્દેશમાં	બીજાની	જમીન	ખડેવા	કાળી	મજરૂી	કરવી	
પડતી	િરો્ય	અન	ેિવ	ેપીવાના	અન	ે ભસંિાઇના	પારીની	સભુવધા	
ઘરઆંગરે	થતાં	સમૃભદ્ધનરો	સવાદ	િાખ્યરો	િરો્ય	એ	લરોકરોની	જ	આપરે	
વાત	કરીએ.	

વડાપ્ધાનશ્ીએ	વષ્ણ	૨૦૨૨	સુધીમાં	નલ	સે	જલ	્યરોજના	અતંગ્ણત	
ઘરેઘરે	પીવાનુ	ંપારી	મળી	રિે	તવેરો	સકંલપ	ક્યયો	છે.	નલ	સ	ેજલ	
્યરોજના	અતંગ્ણત	રાજ્ય	સરકારે	આગામી	ત્રર	વષ્ણમા	ંઆશરે	રૂ.	૨૦	
િજાર	કરરોડના	ંખિ્ણ	કરી	ઘરેઘરે	પીવાનુ	ંપારી	પિોંિાડવા	ભનશ્ચ્ય	
ક્યયો	છે,	જ	ેઅતંગ્ણત	રૂ.	૪૫૦૦	કરરોડની	જોગવાઇ	કરાઇ	છે.	જમેાં	
પવૂ્ણ	પટ્ટીના	દગુ્ણમ	ભવસતારરોમા	ંપર	પારી	પિોંિાડવામા	ંઆવશ.ે	

વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીનુ	ંસવપ્ન	છે	કે	તઓે	નલ	સ	ેજલ	
અભિ્યાન	દ્ારા	દેશના	તમામ	લરોકરોન	ેશદુ્ધ	પારી	આપવામા	ંઆવ.ે	
આદદવાસી	ભવસતારરોમા	ંવષ્ણ	૨૦૦૧મા	ં કુલ	૪૮	િજાર	જટેિલા	ંજ	
કુટિુબંરોન	ેનળથી		પારી	આપવામા	ંઆવતુ	ંિતુ.ં	િાલમા	ંઆ	સખં્યામાં	
વધારરો	થઇ	કુલ	૧૧	લાખ	૩૦	િજાર	જટેિલા	પદરવારરોન	ેનળથી	પારી	
મળે	છે.	ટિકાવારીની	દૃકષ્એ	જોઇએ	તરો	વષ્ણ	૨૦૦૧મા	ં૩.૯	ટિકા	
લરોકરોન	ેજ	નળથી	પીવાનુ	ંપારી	મળતુ	ંિતુ	ંજ્યારે	િાલમા	ંવધીન	ેઆ	
ટિકાવારી	૬૪.૪૬	ટિકા	જટેિલી	ઊિંી	ગઇ	છે.		આદદજાભત	ભવસતારરોમાં	
પીવાના	પારીની	 વ્યવસથા	માટેિ	સાબરકાઠંા	 ભજલ્ાના	ખડેબ્હ્ા,	
ભવજ્યનગર	અન	ેપરોશીના	તાલુકાઓના	ં૧૧૯	ગામરો	અન	ે૪૦	
ફભળ્યાન	ેઆવરી	લતેી	રૂ.૧૩૬	કરરોડની	્યરોજના,	ડાગં	ભજલ્ાનાં	
૬૯	ગામરો	માટેિ	નદીઓ	પર	ભવ્યર	આધાદરત	રૂ.૧૨૫	કરરોડની	
્યરોજના,	ગરૂડશે્વર	તાલુકાના	ં૩૬	ગામરો	અન	ે૨૭	ફભળ્યાન	ેઆવરી	
લતેી	રૂ.૪૫	કરરોડની	્યરોજના,	વલસાડ	ભજલ્ાના	પારડી	તાલકુાનાં	
૪૦	ગામરો	અન	ે૩૮૯	ફભળ્યાન	ેઆવરી	લતેી	રૂ.૧૧૨	કરરોડની	
્યરોજના,	વલસાડ	તાલુકાના	ં૧૧૧	ગામરો	અન	ે૩૭૪	ફભળ્યાઓને	
આવરી	લેતી	રૂ.૧૩૭	કરરોડની	્યરોજના	તથા	છૂટિાછવા્યા	આદદજાભત	
ભવસતારરોમા	ંસથાભનક	પારીની	વ્યવસથા	માટેિ	૨૦૦૦	મીની	પાઇપ	
્યરોજના	અતંગ્ણત	રૂ.૧૦૦	કરરોડની	જોગવાઇ	કરવામા	ંઆવી	છે.	
િાલ	રૂ.૩૦૦૦	િજાર	કરરોડના	કામ	પ્ગભત	િેઠળ	છે.	જનેાથી	૧૧	
ભજલ્ાના	૩૧	તાલુકાના	૨૦૨૨	ગામરો	અન	ે૬	શિેરરોની	૪૧	

લાખની	વસતીન	ેલાિ	થનાર	છે.
ગુજરાત	 સરકારના	 પ્્યાસરોથી	 વનવાસી	 ભવસતારના	 ઊંિા	

ભવસતારરોમાં	 પર	આજે	 વીજળી-પારીની	 સગવડ	 થઇ	 છે.	
આદદજાભત	 ભવસતારરોમાં	 	 ભસંિાઇનું	પારી	મળે	તે	આશ્યથી	૬	
મરોટિી	ભસંિાઇ	્યરોજનાઓ	માટિે	અંદાજે	કુલ	રૂ.૨૯૦૦	કરરોડ	મંજૂર	
કરવામાં	આવ્યા	છે.	 જેમાં	 તાપી	 ભજલ્ા	માટિે	 ઉકાઇ	જળાશ્ય	
આધાદરત	 રૂ.૯૬૨	 કરરોડ,	 ઉમરપાડા-ડેદડ્યાપાડા	 માટિે	 રૂ.૭૨૦	
કરરોડ,	નવસારીમાં	વાઘરેજ	પ્રોજેકટિ	માટિે	રૂ.૩૭૨	કરરોડ,	સુરત	
ખાત	ેકાકરાપાર-ગરોડધા-વડ	(માંડવી-માગંરરોળ	માટેિ)	્યરોજના	માટેિ	
રૂ.૫૦૦	કરરોડ,	કરજર	્યરોજના	માટિે	(નેત્રંગ-વાલી્યા-ઝઘદડ્યા)	
રૂ.૪૫૦	 કરરોડ,	 કડારામાંથી	 દાિરોદને	 પારી	આપવા	 રૂ.૩૮૦	
કરરોડનરો	સમાવેશ	થા્ય	છે.	

ભસિંાઇ	માટેિ	પારી	મળતા	ંખતેપદેાશની	સાથ	ેખડેતૂરોની	આભથ્ણક	
સદ્ધરતામા	ંવધારરો	થશ.ે	ઉપરાતં	કકૃભષ	ક્તે્રમા	ંપર	રરોજગારી	વધતાં	
રરોજગારી	માટેિ	આદદવાસીઓન	ેકરવી	પડતી	રઝળપાટિ	બધં	થશ	ેઅને	
ખરા	અથ્ણમા	ંતઓેન	ેભવકાસનરો	સવાદ	િાખવા	મળશ.ે•	

કયાંક	સોલારથી...	તો	કયાંક	પાણી	
પુરવઠા	યોજનાથી	પહોંચયું	પાણી

મખુ્ય	મતં્રીશ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીની	આગેવાનીમા	ંઆદદવાસી	
સમાજના	ભવકાસનાં	જે	કામરો	થ્યાં	છે	તેનાથી	આદદજાભત	સમાજે	
અંતરઆતમાથી	રાજીપરો	વ્યતિ	ક્યયો	છે.	

દાિરોદ	ભજલ્ાના	દુગ્ણમ	ભવસતારનાં	૫૬	ગામરોમાં	વાસમરોએ	
સરોલાર	પેનલથી	પારી	ભવતરરનું	આ્યરોજન	ક્યુ્ણ	છે.	જેમાં	સાત	
ગામમાં	આ	કા્ય્ણ	શરૂ	થઇ	િૂ્્યું	છે	તરો	બાકીના	ગામરોમાં	માિ્ણ	
સુધીમાં	સંિવતઃ	સરોલાર	પેનલ,	મરોટિર,	બરોરવેલ	લાઇન	નાખીને	
કામગરી	પૂર્ણ	કરી	દેવામાં	આવશે.	જે	સથળે	પારીની	ઉપલબધતા	
િરો્ય	પર	વીજળી	ન	િરો્ય	 ત્યાં	આવી	સરોલાર	પેનલથી	પારી	
પિોંિાડવાનું	આ્યરોજન	છે.

પંિમિાલના	ગરોધરા	શિેરને	અડીને	આવેલા	વાવડી	બુજગ્ણ	
ગામે	મીની	પારી	પુરવઠા	્યરોજના	થકી	વાસમરોએ	પીવાનું	પારી	
ઘરેઘરે	પિોંિાડું	છે.	ના્યક	ફભળ્યાના	ગીતાબેન	ના્યક	કિે	છે	
કે,	પિેલા	૨	દક.ભમ.દૂર	કરોતરમાં	આવેલા	કૂવામાંથી	પારી	િરવા	
જવુ	ંપડતુ	ંિવ	ે
પારી	
ઘરઆંગરે	
મળે	છે	જેનરો	
આનંદ	
સભવશેષ	છે.	
•

વનબંધુ	વવકાસ
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મુલાકાત

પ્રશ્ન ઃ આરદજામત મિસતાર અિે િિબંધરુઓિા જીિિમાં 
સમગ્રતયા કેિા પ્રકારિો બદલાિ આવયો હોય તેિરુ ંઆપિ ેલાગે 
છે?  તમેિી ક્ષમતા અિે સરુખાકારીમા ંકેિરુ ંપરરિત્ડિ આવયરુ ંહોિાિરું 
તમ ેજરુઓ છો ?

જિાબ ઃ	થરોડા	જનૂા	સદંિયો	અન	ેઆકંડાઓન	ેજોઇએ	તરો	વધુ	
ખ્યાલ	આવશ.ે	અલગ	ગજુરાત	રાજ્ય	બન્યા	બાદના	ંકેટિલાકં	વષયો		સધુી	
આદદવાસીઓ	માટેિનુ	ંબજટેિ	ખૂબ	ઓછુ	ંફાળવવામાં	આવતંુ	િતુ.ં	જે	
્્યારેક	રૂ.	૩૬	કરરોડ	જટેિલી	ઓછી	રકમ	િતી.	તમેાં	ધીમ-ેધીમે	તમેા	
વધારરો	થતા	ંત	ેરૂ.	૩૫૦	કરરોડ	સધુી	જ	પિોંચ્ંુય.	પરંતુ	ગજુરાતના	
૧૪	ભજલ્ામા	ં૯૦	લાખથી	વધુ	આદદવાસીઓના	ભવકાસ	માટેિ	આ	
રકમ	અપરૂતી	િતી.	તેનાથી	આદદવાસીઓનરો	ભવકાસ	શ્્ય	ન	િતરો.

તતકાલીન	મખુ્યમંત્રી	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીએ	રાજ્યની	શાસનધુરા	
સિંાળી	ત્યારે	તમેર	ેવનબધુંઓનાં	સવાાંગી	ભવકાસ	માટેિ	રૂ.૧૫	િજાર	
કરરોડની	વનબધં	ુકલ્યાર	્યરોજના	અમલમાં	મકૂી.	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	મરોદીને	
વનબધુંઓના	જીવન	અન	ેતમેની	કસથભતનરો	સપુરેે	ખ્યાલ	િતરો.	તથેી	
વનબધં	ુકલ્યાર	્યરોજના	સાિા	અથ્ણમાં	વનબધુંઓના	સવાાંગી	ભવકાસનુ	ં
િાલકબળ	બની	ગઈ.	વનબધુંઓના	જીવનમાં	ક્ાંભતકારી	પદરવત્ણન	
લાવી	શકે	તવેી	એક	અદ્	િુત	ઘટિનાનાં	મડંાર	થ્યાં.

અબંાજીથી	 ઉમરગામ	 સધુીની	 પવૂ્ણ	 પટ્ટીમા	ં વસતા	 ૯૦	લાખ	
આદદવાસી	નાગદરકરોના	ભવકાસ	માટેિ	આ	વષ્ણના	ંબજટેિમા	ંરૂ.૧૪,૫૬૭	
કરરોડ	જટેિલી	માતબર	રકમની	ફાળવરી	કરવામા	ંઆવી	છે,	જ	ેઅગાઉના	
વષ્ણ	કરતા	ંરૂ.૧૨૯૦	કરરોડ	વધુ	છે.	બીજી	રીત	ેટિકાવારીમાં	જોઈએ	તરો	
આ	રકમ	૯.૭૧%	વધુ	છે.	આદદજાભત	ભવિાગમાં	રૂ.૨૮૧	કરરોડનરો	
વધારરો	 કરી,	આ	વષષે	 બજટેિ	 રૂ.	 ૨,૪૮૧	 કરરોડનુ	ં કરવામા	ંઆવ્યું	

એટિલ	ેકે	ગત	વષ્ણની	સરખામરીમા	ંતમેા	ંપર	૧૨.૭૭	ટિકાનરો	વધારરો	
કરવામા	ંઆવ્યરો	છે.

વનબંધુ	 કલ્યાર	 ્યરોજના	 િેઠળ	 પૂવ્ણપટ્ટીના	 વનબંધુઓનાં	
ગામડાઓમા	ંપાકા	રરોડ,	શાળા,	આગંરવાડીઓ,	પારી,	વીજળીની	
સભુવધાઓ	આવવા	લાગી.	બાળકરો	કુપરોષરમાથંી	બિાર	આવવા	લાગ્યા.	
પીવાનુ	ંશદુ્ધ	પારી	ઉપલબધ	બનવા	લાગ્યુ.ં	પિેલા	ંએક	પર	આદદજાભત	
ભવસતારમા	ંભવજ્ાન	શાળા	ન	િતી.	આજ	ેબધા	જ	આદદવાસી	તાલકુામાં	
ભવજ્ાનની	 શાળાઓ	શરૂ	 થઇ.	એકલવ્ય	 શાળાઓમાં	આદદવાસી	
ભવદ્ાથથીઓની	ટેિલનેટિ	બિાર	આવવા	લાગી.	૧૦૮	એ્બ્યલુનસની	સવેા	
તરો	આદદવાસી	સમાજ	માટેિ	આશીવા્ણદરૂપ	બની	છે.

પ્રશ્ન ઃ કોઇ પણ વયમતિ કે સમાજિી સમૃમધિ માટે તથા ભામિ 
મિકાસ માટે મશક્ષણ મહત્િિરુ ં છે. આ ક્ષતે્માં હાલમાં િિિાસી 
બાંધિોિી ષ્સથમતિ ેતમે કેિી જોઇ રહ્ા છો ?

જિાબ : મખુ્યમતં્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીના	ંનતેૃતવ	િેઠળની	આ	
સરકારે	સૌથી	વધ	ુધ્યાન	આદદવાસી	સમાજમા	ંભશક્ર	અન	ેરરોજગાર	
માટેિ	આપ્ંુય	છે.	ગામડાઓમા	ંશાળા	શરૂ	કરી	છે,	તનેી	સાથ	ેભશક્કરોની	
ઘટિ	ન	રિે	તનેુ	ંધ્યાન	રાખ્ંુય	છે.	પ્ત્ેયક	આદદવાસી	બાળક	પ્ાથભમક	
ભશક્ર	મેળવ	ેતનેી	તકેદારી	લીધી	છે.	ભશક્ર	માટેિ	સમાજમા	ંજાગૃભત	
વધારી	છે.	આજ	ેઆદદવાસી	બાળકરો	-	્યવુાનરો	િોંશથી	િરી	રહ્ા	ંછે.	
વનબધુંઓના	ંભવદ્ાથથીઓ	માટેિ	ભશક્રની	સવયોત્મ	સભુવધા	આપવાના	
અમારા	ભનધા્ણરની	પ્તીભત	બજટેિમા	ંજોઈ	શકા્ય	છે.	વષ્ણ	૨૦૧૯-૨૦ના	
બજટેિમા	ંપ્ાથભમક	ભશક્ર	માટેિ	નવી	૬૬	બાબતરોન	ેસમાભવષ્	કરી	છે,	
તનેા	માટેિ	રૂ.	૩૨૬	કરરોડની	ફાળવરી	કરવામા	ંઆવી	છે.	

આ	સરકાર	દ્ારા	આવક	મ્યા્ણદા	ધ્યાનમા	ંલીધા	વગર	વનબધંઓુના	

ગુજરાતમાં	આડદવાસી	બાંધવોના	
જીવન	ધોરણમાં	આવયું	આમૂલ	પડરવત્ષન

વનવાસીઓની પ્રવૃત્તિ અને પ્રકૃત્િને ધ્ાનમાં રાખી આદિજાત્િ ત્વસિારને ત્વકાસની 
મખુ્ધારામા ંલાવવા રાજ્ સરકાર દ્ારા ત્વત્વધ કલ્ાણકારી ્ ોજનાઓનો પદરણામલક્ી  
અમલ ક્યો છે.  વનબંધ ુસમાજના ંબાળકો-માિા, ત્વદ્ાર્થીઓ, ્ વુાનોના સવાાંગી ત્વકાસ 
માટે ત્વકાસલક્ી અનેક ્ોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. વિ્તમાન સરકારે 

વનબંધુઓની ત્વશેષ સંભાળ લીધી છે. િેટલું જ નહીં, સંિુત્લિ અને સાવ્તત્રિક 
ત્વકાસના લક્્ સાર્ ેિર્ા ત્વકાસનાં ફળ છેવાડાના જન સધુી પહોંચાડવાની 
ભાવના સાર્ે રાજ્ સરકાર આગળ વધી રહી છે. ગુજરાિ સરકાર 
િરૂસિૂુરના િર્ા અિંદર્ાળ ત્વસિારોમાં રહેિા નાગદરકો સધુી ત્વકાસનાં 

ફળ પહોંચાડવા છેલ્ા બે િા્કાર્ી સિિ અને સઘન પદરશ્રમ કરી રહી 
છે. રાજ્ના વનબંધઓુના ત્વકાસ અગેંની જાણકારી મળેવવા આદિજાત્િ 
ત્વકાસ મંરિી શ્રી ગણપિત્સંહ વસાવા સાર્ેનો સાક્ાતકાર પ્રસિુિ છે....

?	પુલક	વત્વેદી

-	આડદજાવત	વવકાસ	મંત્ી	શ્ી	ગણપતવસંહ	વસાવા
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મુલાકાત

ધરોરર-૧	થી	૧૦ના	ભવદ્ાથથીઓન	ેભશષ્યવૃભત્	આપવામાં	આવે	છે.	જનેરો	
લાિ	નવ	લાખથી	વધ	ુભવદ્ાથથીઓન	ેમળ્યરો	છે.	તરો	ધરોરર-૯માં	અભ્યાસ	
કરતી	૪૪	િજારથી	વધુ	ભવદ્ાભથ્ણનીઓન	ેસા્યકલ	આપવામાં	આવી	છે.	
૮.૮૦	લાખ	ભવદ્ાથથીઓન	ેગરવેશ	સિા્ય	િકૂવવામાં	આવી	છે.	િારત	
સરકારના	ંભપ્	મભેટ્ક	ભશષ્યવૃભતનરો	લાિ	૬૬,૮૫૮	ભવદ્ાથથીઓન	ેમળ્યરો	
છે.	મન	ેકિેતાં	ગૌરવ	થા્ય	છે	કે,	આદદજાભત	ભવસતારરોની	શાળામા	ંડ્રોપ	
આઉટિ	રેભશ્યરો	ઘટિીન	ે૧.૯૭	ટિકા	થ્યરો	છે.

આદદજાભત	ભવસતારરોમા	ંઅદ્તન	એવી	એકલવ્ય	ભનવાસી	શાળાઓ	
શરૂ	 કરી	 છે.	આ	શાળાઓમા	ંઆદદજાભત	સમાજના	 ભવદ્ાથથીઓન	ે
ભશક્ર,	રિેવાની	તથા	જમવાની	ઉત્મ	વ્યવસથા	ઊિી	કરવામાં	આવી	
છે.	આ	શાળાઓમા	ંઆદદજાભત	બાળકરોમાં	પડલેી	સષુુપ્ત	શભતિઓને	
ઉજાગર	 કરવામા	ંઆવ	ે છે.	 રાજ્ય	સરકારે	 ટેિલનેટિ	 પલુ	 ્યરોજનામાં	
આદદજાભત	સમાજના	તજેસવી	ભવદ્ાથથીઓન	ેવધુ	અભ્યાસ	માટેિ	ખાનગી	
શાળાઓમા	ંઅભ્યાસ	માટેિ	આભથ્ણક	સિા્ય	પરૂી	પાડવામાં	આવ	ેછે.	
આશ્મશાળાઓના	ંમાધ્યમથી	ભવદ્ાથથીઓને	
તમેના	 ઘરની	 નજીક	 પ્ાથભમક	 ભશક્રની	
વ્યવસથા	કરવામા	ંઆવી	છે.	

પ્રશ્ન : તમ ેમિદ્ાથશીઓિા અભયાસ 
માટેિી વયિસથાિી િાત કરી, પણ જે 
મિદ્ાથશીઓિી આમથ્ડક ષ્સથમત િબળી હોય 
તમેિા માટે રાજય સરકારે શરુ ં વયિસથા 
યોજી છે ત ેજણાિશો ?

જિાબ : આદદજાભત	 સમાજના	
ભવદ્ાથથીઓનાં	 અભ્યાસ	 માટિે	 રાજ્ય	 સરકાર	ે તમામ	 જવાબદારી	
લીધી	 છે.	 ઉપરાંત,	 ભવદ્ાથથીઓન	ે ભશક્ર	લવેા	 પ્રોતસાભિત	થા્ય	તે	
માટેિ	ભશષ્યવૃભત	આપવામાં	આવે	છે.	જમેાં	ધરોરર-૧૦	પછી	અભ્યાસ	
કરતા	ભવદ્ાથથીઓન	ેપરોસટિ	મભેટ્ક	ભશષ્યવૃભત	આપવામાં	આવે	છે.	જનેરો	
લાિ	 રાજ્યના	ં ૭૮,૩૩૦	 ભવદ્ાથથીઓએ	લીધરો	 છે.	 તવેી	 જ	 રીત,ે	
કરોલજેના	છાત્રાલ્યમા	ંરિેતા	વનબધું	 ભવદ્ાથથીઓન	ેદર	મભિન	ે ફૂડ	
ભબલ	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	

આદદજાભત	 ભવદ્ાથથીઓન	ેરાજ્યનાં	મરોટિા	શિેરરોમાં	 રિેવા	માટેિ	
સમરસ	િરોસટેિલ	શરૂ	કરીન	ેઉત્મ	સગવડ	ઊિી	કરવામાં	આવી	છે.	
આજ	ેઅમદાવાદ,	 વડરોદરા,	 સરુત,	 રાજકરોટિ,	 િાવનગર,	આરંદ,	
જામનગર	અન	ેિૂજમા	ંસમરસ	છાત્રાલ્યરો	શરૂ	કરા્યા	છે.	જ્યા	ંખબૂ	
મરોટિી	સખં્યામાં	ભવદ્ાથથીઓ	અભ્યાસ	કરી	રહ્ા	છે.	

પ્રશ્ન : મશક્ષણિી િાત િીકળી છે તો એક પ્રશ્ન સહજ ઉદભિે 
કે, કેટલાકં િર્ષો પહેલા ંરાજયિી ટેકમિકલ કોલજેોિી ષ્સથમત એિી 
હતી કે આરદજામત સમાજિી બઠેકો ખાલી રહી જતી હતી. આ 
ષ્સથમતમા ંબદલાિ આવયો છે, ખરો?..

જિાબ :	આ	સવાલ	ખૂબ	મિત્વનરો	છે.	આદદજાભત	્યવુાનરોના	
બાવડામા	ંબળ	છે.	આ	્ુયવાનરોન	ેપર	્યરોગ્ય	તક	આપવામાં	આવ	ેતરો	

સમાજમા	ંપરોતાનુ	ંસવયોત્મ	્યરોગદાન	આપવા	તતપર	છે.	થરોડા	ંવષયો	
પિેલાં	કસથભત	એવી	િતી	કે,	રાજ્યની	ઈજનરેી,	દડપલરોમા	તથા	ફામ્ણસી	
જવેી	કરોલજેોમા	ંઆદદજાભત	સમાજની	બઠેકરોની	સખં્યા	ખાલી	રિેતી	
િતી.	તનેા	પા્યામા	ંઆદદજાભત	ભવસતારરોમાં	ભવજ્ાન	શાળાનરો	અિાવ	
િતરો.	તતકાલીન	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	મરોદીએ	તમામ	આદદજાભત	
સમાજના	તાલુકાઓમા	ંધરોરર-૧૨ની	 ભવજ્ાન	શાળા	શરૂ	કરવાનરો	
આરંિ	ક્યયો.	ત્યાં	ભશક્કરોની	િરતી	કરવામા	ંઆવી,	તમેજ	ત	ેભશક્કરો	
ત્યાં	રિી	શકે	ત	ેમાટેિ	આવાસની	સભુવધા	પર	આપવામા	ંઆવી.	આ	
બધા	પ્્યાસરોના	પદરરામસવરૂપ	આજ	ેઆદદજાભત	ભવદ્ાથથીઓ	ખબૂ	
મરોટિી	સખં્યામા	ંટેિકભનકલ	અન	ેમેદડકલ	કરોલજેોમા	ંએડભમશન	લઈ	રહ્ા	
છે.	વત્ણમાન	કસથભતની	વાત	કરુ	ંતરો,	એક	સમ્ય	ેરાજ્યની	મેદડકલમાં	
અનામત	બઠેકરો	પકૈી	૫૦	ટિકા	બઠેકરો	ખાલી	રિેતી,	િવે	ત	ે૧૦૦	ટિકા	
િરાઈ	જા્ય	છે.	મભિલાઓ	માટેિની	બઠેકરોમા	ંપર	સરકારે	૧૭	ટિકાનરો	
વધારરો	 ક્યયો	 છે.	 તવેી	જ	 કસથભત,	ઈજનરેી	અન	ે ફામ્ણસી	 કરોલજેોમાં	

જોવા	મળે	છે.
રાજ્યના	 ઇભતિાસમાં	 પ્થમવાર	

વનબંધુઓ	 માટિ ે	 રાજપીપળા	 ખાતે	
રૂ.	૩૪૧	કરરોડના	ખિષે	ભબરસા	મુડંા	ટ્ા્યબલ	
્યુભનવભસ્ણટિીનંુ	 ભનમા્ણર	 કરવાનરો	 ભનર્ણ્ય	
લવેામા	ંઆવ્યરો	છે.

પ્રશ્ન ઃ આ તો મશક્ષણિી િાત થઈ 
પરંતરુ મશક્ષણ બાદ આરદજામત સમાજિા 
યરુિાિોિા રોજગાર અિ ેસિરોજગારિી 

ષ્સથમતિી ચચા્ડ કરશો ?
જિાબ :	વનબધું	 ્ુયવાનરોન	ેસરકારી	નરોકરીઓ	માટેિ	પ્ભશભક્ત	

કરવામા	ંઆવી	રહ્ા	છે.	તમેજ	ખાનગી	ક્તે્રમા	ંજોડા્ય	ત	ેમાટેિ	તમેને	
કૌશલ્યવાન	બનાવવામા	ંઆવી	રહ્ા	છે.	

રાજ્યની	આઈટિીઆઈ,	કે.વી.કે.	સનેટિરમા	ંઆદદજાભત	્ુયવાનરોને	
ઔદ્રોભગક	એકમરો	માટેિ	જરૂરી	તાલીમ	આપીન	ેત્ૈયાર	કરવામા	ંઆવ્યાં	
છે.	્યવુાનરો	સરકારી	તથા	ખાનગી	ક્તે્ર	ેસારી	નરોકરીઓમા	ંજોડાઈ	રહ્ા	
છે.	ગામમા	ંરિીન	ેજ	તઓે	રરોજગારી	મેળવી	શકે	તવેા	પર	વ્યાપક	
પ્્યાસરો	થ્યા	 છે.	પશપુાલન	 ભવકસવાથી	મભિલાઓ	અન	ે્યવુાનરોને	
ભન્યભમત	આવક	શરૂ	થઇ	છે.	કકૃભષમા	ંતરો	આદદવાસી	ખડેતૂ	િમતકારરો	
સર્જી	રહ્ા	છે.	

પ્રશ્ન ઃ િિબધંરુ સમાજિાં મમહલા અિ ેબાળકોિાં સિાાંગી 
મિકાસ માટે રાજય સરકારિી સટ્ટેેજીિી િાત કરશો ?

જિાબ :	ગુજરાત	જ	ેરીત	ેભવકાસના	ંભવભવધ	ક્તે્ર	ેદેશના	ંબીજા	ંરાજ્યરો	
માટેિ	પ્રેરારૂપ	અન	ેરરોલ	મરોડલે	બન્યુ	ંછે,	તવેુ	ંજ	આદદવાસી	ભવકાસ	
ક્તે્ર	ેપર	છે.	ગુજરાત	ેદેશન	ેઅન	ેઅન્ય	રાજ્યરોન	ેનવી	દદશા	બતાવી	છે.	
વનબધંઓુના	ંબાળકરોન	ેદૂધ	સજંીવની	્યરોજના	િેઠળ	૧૦	લાખથી	વધુ	
બાળકરોન	ેદૂધ	આપવામા	ંઆવે	છે.	તવેી	જ	રીત,ે	વનબંધઓુમા	ંજોવા	

“
આતદજતત સમયાજનયંા બયાવડયામયંા 

બળ છે. આ યુવયાનયેાને પણ યયેાગય તક 
આપવયામયંા આવે તયેા સમયાજમયંા પયેાતયાનંુ 
સવયાવોત્મ યયેાગદયાન આપવયા તતપર છે.

”
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મુલાકાત

મળતા	ભસકલસલે	એભનભમ્યાના	ંરરોગન	ેનાબદૂ	કરવા	માટેિ	કેનદ્ર	સરકારના	
સિકારથી	જાપાન	સાથ	ેસશંરોધન	માટેિ	કરાર	કરવામા	ંઆવ્યરો	છે.	

વનબંધુ	 મભિલાઓના	 સામાભજક,	આભથ્ણક,	 શૈક્ભરક	 અને	
આરરોગ્યની	સમગ્ત્યા	 સંિાળ	 રાજ્ય	સરકાર	લઈ	 રિી	 છે.	જમેાં	
વનબધું	સમાજની	નરોકરી	કરતી	મભિલાન	ેશિેરરોમાં	રિેવાની	વ્યવસથા	
કરવામા	ંઆવી	છે.	તેમના	આભથ્ણક	સશભતિકરર	માટેિ	સીવર	વગયો,	દધૂ	
મડંળી	શરૂ	કરવા	તમેજ	સવસિા્ય	જથૂ	શરૂ	કરવા	માટેિ	આભથ્ણક	મદદ	
કરવામા	ંઆવ	ેછે.	કંુવરબાઈનુ	ંમામરંેુ	્યરોજના	િેઠળ	વષ્ણ	૨૦૧૯-૨૦	
િેઠળ	૨૯૫૩	કન્યાઓન	ેસિા્ય	િકૂવવામાં	આવી	 છે.	આદદજાભત	
ભવસતારની	મભિલા	જથૂરોન	ેરરોજગારી	પરૂી	પાડવા	માટેિ	નાિરી	કેનદ્ર	
્યરોજનાનરો	પ્ારંિ	કરા્યરો	છે.	જ	ેસેંકડરો	મભિલાઓન	ેપગિર	થવામાં	
મદદરૂપ	થઈ	છે.	

	સવસથ	માતા,	સવસથ	બાળ.	આ	સૂત્રન	ેસાથ્ણક	કરવા	માટેિ	રાજ્ય	
સરકારે	સગિા્ણ	મભિલાઓથી	લઈ	બાળકના	આરરોગ્યની	સમગ્ત્યા	
સિંાળ	લીધી	છે.	રાજ્યમાં	માતા	અન	ેબાળ	
મૃત્ુય	 દર	 ઘટિાડવા	માટેિ	સગિા્ણ	 મભિલાઓ	
માટિે	 નજીકના	 દવાખાનામાં	 ભવનામૂલ્ેય	
સારવાર	આપવાનરો	 ભનર્ણ્ય	 રાજ્ય	સરકારે	
ક્યયો	છે.	તમેજ	મમતા	ડરોલી	્યરોજના	 િેઠળ	
સગિા્ણ	માતાઓન	ેદવાખાના	સધુી	લઈ	જવા	
વાિનની	સભુવધા	ઉપલબધ	ન	િરો્ય	તરો	તવેી	
કસથભતમા	ંઆભથ્ણક	સિા્ય	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	
બીપીએલ	અન	ેમધ્યમ	વગ્ણની	મભિલાઓને	
ગંિીર	 બીમારીમાં	 ભવનામૂલ્યે	 સારવાર	
અપા્ય	 છે.	આ	 ્યરોજનાઓના	 માધ્યમથી	
મભિલા,	કન્યા,	ભશક્ર,	આરરોગ્ય	પરોષર,	કૌશલ્યવધ્ણન	અન	ેઆભથ્ણક	
સશતિીકરરની	જરૂદર્યાતરોન	ેધ્યાનમાં	રાખવામાં	આવે	છે.	

પ્રશ્ન ઃ પ્રકૃમતિા રક્ષક એિા િિબધંરુઓિ ેઅપાતા કાયદાકીય 
કિચ મિશ ેજણાિશો ?.

જિાબ : મખુ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીના	ભનરા્ણ્યક	અને	
સવંદેનશીલ	 નતેૃતવમા	ં રાજ્યના	 વનબંધઓુ	 માટેિ	 ઘરા	ં પ્રોતસાિક	
પગલાંઓ	 લેવામાં	આવ્યાં	 છે.	 મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 રૂપારીએ	અમલી	
બનાવલેા	‘પસેા’	એ્ટિથી	વનબધુંઓના	જીવનમાં	ગરુાતમક	પદરવત્ણન	
આવી	રહ્	ંછે.	આ	ઐભતિાભસક	ભનર્ણ્ય	આદદવાસીઓના	િાભવમા	ંનવરો	
પ્કાશ	પાથરશ.ે	આ	ભન્યમ	િેઠળ	ગૌર	વન	પદેાશરોનરો	સંપરૂ્ણ	િક્ક	
વનવાસીઓન	ેમળશ,ે	વિદેટિ્યા	નાબદૂ	થશે,	નફરો	સીધરો	વનબધુંઓને	
મળશ.ે	પરથર	-	રેતી	સભિતની	ગૌર	ખભનજાની	લીઝ	સભિતના	સપંરૂ્ણ	
અભધકારરો	આદદવાસીન	ેમળશે.	ઊિંા	વ્યાજ	સાથેનંુ	શરોષર	અટિકશ.ે	
ગામ	તળાવરોનરો	વિીવટિ	આદદવાસી	સમાજ	કરશ,ે	ગ્ામ	શ્ભમકરોન	ેલબેર	
કરોનટ્ા્ટિરરો	સામ	ેસરુક્ા	મળશે.	વનવાસી	બાંધવરોનાં	આવાં	સંખ્યાબધં	
ભિતરોને	આ	એ્ટિ	જાળવશે.	આ	સાથે,	 વન	અભધકાર	અભધભનમ્ય	

િેઠળ	વનબધુંઓન	ેજમીનના	માભલકી	િક્ક	આપવામા	ંઆવ્યા	 છે.	
અત્યાર	સધુીમા	ં૮૮,૧૯૮	લાિાથથીઓન	ે૧.૩૯	લાખ	એકર	જમીનના	
આદેશપત્રરો	આપવામા	ંઆવ્યા	છે.	

પ્રશ્ન : આ તો િાત થઈ કાયદાકીય કિચિી, પરંતરુ િિબધંરુઓિા 
જીિિધોરણમાં બદલાિ લાિિા માટે તેમિે કેિા પ્રકારિી 
માળખાકીય સરુમિધાઓ પૂરી પાડિામાં આિી છે ત ેઅગં ેમિગતિાર 
મામહતી આપશો..

જિાબ :	અગાઉ	બ	ેદા્યકા	પિેલાં	કસથભત	અલગ	િતી.	વનબધું	
ભવસતારમા	ંરસતાઓની	િાલત	ભબસમાર,	વીજળીના	ઠેકારા	ંન	િતા.	
પારી	માટેિ	દરૂ	દરૂ	સધુી	જવુ	ંપડતુ.ં	આરરોગ્ય,	ભસંિાઈ	અન	ેભશક્રની	
કસથભત	સતંરોષજનક	ન	િતી.	રાજ્યના	અબંાજીથી	ઉમરગામ	સધુીની	
પવૂ્ણ	 પટ્ટીમા	ં ૧૪	 ભજલ્ાઓ,	 ૫૩	 તાલુકાઓ	અન	ે િાર	 િજારથી	
વધુ	 ગામડાઓ	આવેલા	 છે.	 જેમાં	 ૯૦	 લાખથી	 વધુ	 વનબંધુઓ	
વસવાટિ	કરે	છે.	તતકાલીન	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	મરોદીએ	વનબધંુ	

કલ્યાર	 ્યરોજના	 અમલી	 બનાવી	 અન	ે
આ	 ભવસતારમાં	 ભવકાસનરો	 નવરો	 સૂરજ	
ઊગ્યરો.	પિેલાં	પારીની	વાત	કરીએ..	વષ્ણ	
૨૦૦૧માં	 ૪૮	 િજાર	 કુટિુંબરોને	 નળથી	
પારી	આપવામા	ંઆવતંુ	િતુ.ં	િાલ	રાજ્ય	
સરકારના	આ્યરોજનના	 કારર	ે કુલ	૧૧	
લાખથી	વધ	ુકુટિુબંરોન	ેઘરે	પારી	મળી	રહ્ં	
છે.	જ	ે કુલ	વસતીના	ં૬૪	ટિકા	થા્ય	છે.	
આગામી	 સમ્યમા	ં ત	ે સભુવધામાં	 વધારરો	
કરવા	માટેિ	 રૂ.ત્રર	િજાર	કરરોડના	ં કા્યયો	
પ્ગભત	 િેઠળ	 છે.	 જનેરો	 લાિ	૬	શિેરરો	

અન	ે૨૦૨૨	ગામડાઓની	૪૧	લાખ	વસતીને	મળશ.ે	તરો	ખતેી	ક્તે્રે	
ભસિંાઈની	સભુવધા	પરૂી	પાડવા	માટેિ	તાપી,	સરુત,	િરૂિ	અન	ેદાિરોદમાં	
રૂ.	૨૯૦૦	કરરોડના	ંકા્યયોને	મંજરૂી	આપવામા	ંઆવી	છે.	

તવેી	જ	રીતે,	તમામ	ગામડાઓ	સધુી	વીજળી	પિરોિી	ગઈ	છે.	
આદદજાભત	ભવસતારના	ંખતેરરોમાં	૧.૭૬	લાખ	વીજ	કને્ શન	આપવામાં	
આવી	છે.	 કુટિીર	્યરોજના	િેઠળ	૧.૩૫	લાખ	ઘરરોન	ેવીજ	કને્ શન	
આપવામા	ંઆવ્યા	છે.	આ	ભવસતારમા	ંવીજળી	પિોંિાડવા	માટેિ	રૂ.	
૫૦૭૬	કરરોડના	ખિ્ણ	 કરવામા	ંઆવ્યરો	 છે.	 તમેજ,	આ	 ભવસતારનાં	
૫૮૮૪	ગામડાઓ	માટેિ	બારમાસી	 રસતાઓની	જાળ	 ભબછાવવામાં	
આવી	છે.	રાજ્યના	અતંદર્યાળ	ભવસતારમા	ં૯૧૫૯	દકભમ.ના	રસતાઓ	
અન	ે૪૫૬	નાના-મરોટિા	પલુરોનુ	ંભનમા્ણર	કરા્યુ	ંછે.

આ	તમામ	વાતરોની	સાથ,ે	એક	વાત	 કિેવાની	ઇચછા	થા્ય	 છે,	
રાજ્યની	 સરકારની	 પ્રોતસાિક	 નીભતઓ-્યરોજનાઓના	 પદરરામે		
રાજ્યનરો	આદદજાભત	્યવુાન	પા્યલરોટિ	બની	રહ્રો	છે.	એક	દદવસ	એવરો	
આવશ	ેકે	આકાશમા	ંઊડતા	ભવમાનનરો	િાલક	આપરરો	ગુજરાતનરો	વનબધંુ		
િશ.ે	•

“વનબધું સમયાજની નયેાકરી કરતી મહહલયાને 
શહેરયેામયંા રહેવયાની વ્યવસ્યા ગયેાઠવવયામયંા 

આવી છે. તેમનયા આહથ્િ ક સશક્ીકરણ મયાિે 
સીવણ વગયાવો, દૂધ મંડળી શરૂ કરવયા તમેજ 

સવસહયાય જૂથ શરૂ કરવયા મયાિે આહથ્િ ક મદદ 
કરવયામયંા આવે છે

”
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વનવાસીઓના	ચહેરા	પર	વશક્ણનું	સસમત
નાંદરોદની	એકલવ્ય	મરોડલ	રેભસડેનસી	

સકુલમાં	આ	વષષે	નવા	વષ્ણની	ઉજવરીની	
વધ	ુઉલ્ાસિરે	થઈ.	કારર	કે	આ	શાળાના	
એક	 નિીં	 બે	 નિીં	 પરંતુ	 િાર	 િાર	
ભવદ્ાથથીઓએ	 રાષ્ટી્ય	 કક્ાની	 કુસતીની	
સપધા્ણમાં	િાગ	લીધરો.	એટિલું	જ	નિીં	૪	
િંદ્રકરો	મેળવી	શાળાને	િાર	િાંદ	લગાવી	
દીધા.	એક	સમ્યે	સાવ	અંતદર્યાળ	ગરા્ય	
એવા	 વનવાસી	 ક્ેત્રમાં	 રિતેા	આવા	
આદદજાભતના	ભવદ્ાથથીઓ	એકલવ્ય	મરોડલ	
રેસીડનસી	સકૂલ	જેવી	્યરોજનાઓના	સથવારે	
ખેલકૂદ	સભિતનાં	ભવભવધ	ક્ેત્રરોમાં	જવલંત	
સફળતા	 પ્ાપ્ત	 કરી	 રહ્ા	છે	અને	 સઘન	
અભ્યાસ	 તથા	 તાલીમ	 મેળવી	 દરોડવીર	
સદરતા	ગા્યકવાડ	અને	મુરલી	ગાભવતના	
પંથે	આગળ	વધી	ગુજરાતનું	નામ	રરોશન	
કરી	રહ્ા	છે.

	 સાવ	છેવાડાના	અને	 ડુંગરાળ	 કિી	
શકા્ય	 તેવા	 ભવસતારરોના	 વનવાસી	
ભવસતારરોમા	ંછેલ્ા	એક	દા્યકાથી	ભશક્રનરો	
્યજ્	 ભનરંતર	િાલી	રહ્રો	છે.	એક	સમ્યે	
ઘરમાંથી	 બિાર	 પર	 ના	 નીકળતી	
આદદજાભતની	કન્યાઓ	િવે	ઘરની	બિાર	
નીકળી	રિી	છે	અને	ઉચ્	ભશક્ર	મેળવી	
રિી	 છે.	 રાજ્ય	 સરકારે	 વન	 બંધુઓના	
કલ્યાર	માટિે	ભશક્ર	પર	સૌથી	વધુ	િાર	
મૂ્્યરો	છે.	વનબંધુ	્યુવાનરોને	તેમના	ઘરની	
નજીક	શ્ષે્ઠ	ભશક્રની	સભુવધા	સાથ	ેરિેવા-
જમવાની	સુભવધા	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	પરૂી	
પાડવામાં	આવે	છે.	ગુરવત્ાસિર	ઉચ્	
ભશક્ર	પરૂુ	ંપાડવાના	િેતથુી	રાજ્ય	સરકારે	
ગુજરાતના	 આદદવાસી	 ભવસતારરોમાં	
નવરોદ્ય	 ભવદ્ાલ્યના	 ધરોરરે	 એકલવ્ય	
મરોડેલ	 રેભસડેકનશ્યલ	 સકલૂ	 શરૂ	 કરી	 છે.	
આદદજાભતના	ભવદ્ાથથીઓના	ભશક્રનુ	ંસતર	
શિેરી	ભવસતારના	ભવદ્ાથથીઓની	સમકક્	
થા્ય	તેમજ	તેઓ	દરેક	ક્ેત્રે	 સપધા્ણ	 માટિે	
તૈ્યાર	થા્ય	તે	િેતુથી	ધરોરર-૬	થી	૧૨	
સુધી	એકલવ્ય	મરોડલ	 રેભસડેનસી	 સકૂલમાં	

ભવનામૂલ્ય	ેભશક્ર,	રિેઠાર,	પુસતકરો	તેમજ	
િરોજનની	સુભવધા	પૂરી	પાડવામાં	આવી	
રિી	છે.	

અંબાજીથી	ઉમરગામ	સુધીના	ભવશાળ	
ભવસતારમાં 	 પથરા્યેલા	 આદદજાભત	
ભવસતારનાં	બાળકરોને	તેમના	ઘરની	નજીક	
પ્ાથભમક	ભશક્રનરો	લાિ	સુપેરે	મળી	રહ્રો	
છે.	તેઓન	ેમાધ્યભમક	ભશક્ર	અન	ેઉચ્તર	
માધ્યભમક	ભશક્ર	મેળવવા	અગવડતા	ન	
પડે	 તે	 માટિ ે	 ઠ ેરઠ ેર	 આદશ્ણ	 ભનવાસી	
શાળાઓ	િાલી	રિી	છે.	ભશક્ર	સભિતની	
તમામ	 સુભવધાઓ	 પૂરી	 પાડતી	આદશ્ણ	
ભનવાસી	શાળાઓનરો	લાિ	કન્યાઓન	ેમળે	
તે	 માટિે	 આ	 વષષે	 ઉમરપાડા,	 વાંકલ,	
બારડરોલી,	ઝાલરોદ	અને	િરૂિ	ખાતે	કન્યા	
છાત્રાલ્ય	બાંધવા	તેમ	જ	સરોનગઢ,વાપી	
તથા 	 તરસાડ ી 	 ભનવાસી 	 શાળાના	
ભવસતૃતીકરર	તથા	તલાલા,	બારડરોલી	ખાતે	
બે	 નવી	આદશ્ણ	 ભનવાસી	 શાળા	 બાંધવા	
માટેિ	આ	વષષે	કુલ	રૂ.	૬૪	કરરોડની	જોગવાઈ	
કરવામાં	આવી	છે.	

	 	સુરત	 ભજલ્ાના	માંડવી	તાલુકાના	
નાનકડા	 ગામ	સાલૈ્યાનરો	 ્યુવાન	 પ્શાંત	
િૌધરી	 ભવદેશમાં	ઉચ્	ભશક્ર	પ્ાપ્ત	કરી	
પરોતાનું	સપનું	પૂર્ણ	કરી	રહ્રો	છે.	ભપતાનું	
છત્ર	 ગુમાવી	 િૂકેલરો	 પરંતુ	 અભ્યાસમા	ં
તેજસવી	એવા	પ્શાતં	ેલડંનમા	ંએમબીએનરો	
અભ્યાસ	પરૂ્ણ	ક્યયો	છે.	ભવદેશ	અભ્યાસ	માટેિ	
આદદજાભતના	 ભવદ્ાથથીઓને	 ગુજરાત	
સરકાર	 દ્ારા	 અપાતી	 લરોન	 સિા્યના	
સથવારે	પ્શાતં	જવેા	અનકે		આદદજાભતના	
્યુવાનરો	 ભવદેશમાં	 ઉચ્	 અભ્યાસ	 કરી	
રરોજગારીના	નવા	અવસર	પ્ાપ્ત	કરી	રહ્ા	
છે.	ગજુરાત	આદદજાભત	ભવકાસ	કરોપયોરેશન	
દ્ારા	ભવદેશની	કરોઈપર	માન્ય	્ુયભનવભસ્ણટિીમા	ં
પ્વેશ	મેળવનાર	આદદજાભતના	ભવદ્ાથથીને	
ગુજરાત	આદદજાભત	 ભવકાસ	 કરોપયોરેશન	
ગાંધીનગર	દ્ારા	િાર	ટિકાના	દરે	રૂભપ્યા	
૧૫	લાખ	સુધીની	લરોન	સિા્ય	અપાતા	

પ્શાંત	 જેવા	 ઘરા	 ભવદ્ાથથીઓ	 ભવદેશની	
ભવભવધ	 ્ુયભનવભસ્ણટિીઓમાં	 તેમને	 ગમતા	
અભ્યાસક્મમાં	 પ્વેશ	 મેળવી	 રહ્ા	 છે.	
છેલ્ાં	પાંિ	વષ્ણમાં	આ	્યરોજના	િેઠળ	સરો	
જેટિલા	 ્યુવાનરોએ	 લાિ	 લઈ	 ભવદેશ	
અભ્યાસનું	સપનું	 પૂર્ણ	 ક્યુાં	છે.	 રાજ્યના	
અંતદર્યાળ	ભવસતારમાં	વસતા	આદદજાભત	
સમાજના	સશતિીકરર	માટેિ	તમેન	ેપા્યાથી	
મજબૂત	 કરવા	 રાજ્ય	 સરકારે	 ભશક્રને	
પ્ાધાન્ય	આપ્યુ	ંછે.	છટૂિી	છવાઈ	ટેિકરીઓમાં	
પ્કકૃભતના	 સાભનંધ્યમાં	 વસવાટિ	 કરતાં	
વનબંધુઓ	 અને	 તેમના	 બાળકરો	 િવ	ે
શિરેરોમાં	 વસતા	અને	 ઉચ્	અભ્યાસની	
સગવડ	મળેવતા	ંબાળકરો	સાથે	સપધા્ણ	કરતા	
થ્યા	 છે.	 મજબૂત	 ઇરાદા	 સાથે	 સરકારી	
સિા્યના	 સથવાર ે	 વનબંધુઓ	 િવે	
પછાતપરાના	દા્યરામાંથી	બિાર	આવ્યા	
છે.	આદદજાભત	 ભવસતારમાં	 વસતા	 દરેકે	
દરેક	 વન	બંધુ	 બાંધવ	િવે	 ભવશ્વાસપૂવ્ણક	
કિી	રહ્ા	છે	કે	સરકાર	આદદવાસીઓના	
ભવકાસની	દરકાર	રાખી	રિી	છે.	•

?	વશરીન	સૈયદ
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વનવાસી	વવસતારમાં	વધી	રહી	છે
આંતરમાળખાકીય	સુવવધાઓ

રાજ્યની	 પૂવ્ણપટ્ટીમાં	 રિેતા	 વનબંધુઓના	જીવનમાં	આજે	
ભવકાસનું	 વાતાવરર	સજા્ણ્યું	છે.	 સવાસર્ય,	 ભશક્ર,	 સવરરોજગાર,	
કકૃભષ	 જેવાં	 ભવભવધ	 ક્ેત્રરોમાં	આદદવાસી	 બંધુઓ	 પરોતાનું	 કૌવત	
પ્દભશ્ણત	કરી	રહ્ા	છે.	વનબંધુઓના	સવાાંગી	ભવકાસ	માટિે	થ્યેલા	
પ્િંડ	 પુરુષાથ્ણ,	 દૂરંદભેશતા	 સાથેનાં	આ્યરોજનરો,	 તેની	 પાછળની	
સવંદેના	સાથ	ેઅમલમાં	મકૂા્ેયલી	કલ્યાર	્યરોજનાઓનરો	ભસંિફાળરો	
છે.	આજે	 રાજ્યની	પૂવ્ણ	પટ્ટીમાં	આવેલા	આદદજાભત	સમાજના	
ગામમાં	ભવકાસનાં	સુફળ	જોઈ	શકા્ય	છરો.	આ	ભવસતાર	ટિકાઉ	અને	
મજબતૂ	રસતાઓથી	મખુ્ય	નગરરો	સાથે	જોડા્યલેરો	છે.	આદદજાભતમાં	
ભવસતારરો	 ભશક્ર,	આરરોગ્ય,	 પારી	 તથા	 ભસંિાઈ	ક્ેત્રે	 ઉપલબધ	
કરાવવામા	ંઆવલેી	આતંરમાળખાકી્ય	સભુવધાઓથી	વનબંધઓુનાં	
જીવનધરોરરમાં	ગુરાતમક	પદરવત્ણન	જોવા	મળે	છે.		

આજના	 ્ુયગમાં	 પારી,	 રસતા	 અને	 વીજળીને	 માનવીની	
મૂળિૂત	જરૂદર્યાત	ગરવામાં	આવે	છે.	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	
વનબંધુ	કલ્યાર	્યરોજના	િેઠળ	છેલ્ાં	૧૦	વષ્ણમાં	રૂ.	૯૦	િજાર	
કરરોડથી	વધુનરો	ખિ્ણ	 કરીને	મૂળિૂત	સુભવધાઓ	પૂરી	પાડવામાં	
આવી	રિી	છે.	

વષ્ણ	૨૦૦૧માં	૪૮	િજાર	કુટિુંબરોને	નળથી	પારી	આપવામાં	
આવતું	િતું.	આદદજાભત	મભિલાઓને	પીવાના	પારી	માટિે	દૂર	
સુધી	 જવું	 પડતું .	 તેમાં	 પર	 પવ્ણતી્ય	 ભવસતારમાં	 રિતેી	
મભિલાઓની	 કસથભત	 ખૂબ	 દ્યની્ય	 િતી.	 વત્ણમાન	 સરકાર	ે
આદદજાભત	ભવસતારરોમાં	પીવાના	પારીને	ઘર-ઘર	સુધી	પિોંિાડવા	
માટિે	ભવશેષ	્યરોજના	અમલી	બનાવીને	તમામ	વનબંધુ	પદરવારના	
ઘર	 સુધી	 પારી	 પિોંિાડવા	 અભિ્યાન	 િાથ	 ધ્યુાં	 છે.	 તેના	
ફળસવરૂપે	 િાલ	 રાજ્યના	 કુલ	૧૧	લાખથી	વધુ	 કુટિુંબરોને	 ઘરે	
પારી	મળી	રહ્ં	છે.	જે	કુલ	વસતીના	૬૪	ટિકા	થા્ય	છે.	આગામી	
સમ્યમાં	તે	સુભવધામાં	વધારરો	કરવા	માટિે	રૂ.	ત્રર	િજાર	કરરોડનાં	
કા્યયો	 પ્ગભત	 િેઠળ	 છે.	 જેનરો	 લાિ	 ૬	 શિેરરો	 અને	 ૨૦૨૨	
ગામડાઓની	૪૧	લાખ	વસતીને	મળશે.	તે	ઉપરાંત,	જૂથ	પારી	
પુરવઠા	્યરોજના	િેઠળ	આદદજાભત	ભવસતારનાં	૨૬૧૪	ગામરો	સુધી	
પારી	પિરોિાડવામા	આવ્યું	છે,	જ્યારે	૮૯૬	ગામરો	સુધી	પીવાનું	
પિરોિાડવાનું	કા્ય્ણ	પ્ગભતમાં	છે.

	બીજી	મિત્વની	જરૂભર્યાત	એટિલે	વીજળી.	વીજળી	વગરની	
દુભન્યા	કલપવી	મુશકેલ	છે.	ભશક્ર,	આરરોગ્ય,	કકૃભષ,	ભસંિાઈ	તેમજ	
સવરરોજગારી	માટિે	વીજળીની	જરૂદર્યાત	રિે	છે.	ગુજરાત	સરકારે	
વીજળીને	 ભવકાસની	 જરૂદર્યાત	 તરીકે	 ગરીને	 આદદજાભત	
ભવસતારમાં	વીજળી	પિરોિાડવા	માટિે	્યુદ્ધસતરે	અભિ્યાન	શરૂ	ક્યુાં.	

જેના	કારરે	આજે	પૂવ્ણ	પટ્ટીના	સરિદી	ગામમાં	પર	વીજળીના	
બલબ	ઝળિળી	રહ્ા	છે.	જ્યરોભતગ્ામ	્યરોજના	અંતગ્ણત	આદદજાભતનાં	
૫૮૮૪	 ગામરો	 ૨૪	 કલાક	 વીજળીનરો	 લાિ	 લઈ	 રહ્ાં	 છે.	
ગામડાઓન	ે૨૪	કલાક	વીજળી	પરૂી	પાડવા	માટેિ	૧૬૨	સબસટેિશન	
બનાવવામાં	આવ્યાં	છે.	ઘરે	ઘરે	વીજળી	પિોંિવાથી	ગ્ા્્ય	સતરે	
રરોજગારીની	 નવી	 તકરો	 સજા્ણઈ	છે.	 તરો	 ગ્ા્્ય	 સતેર	 વીજળીની	
સુભવધા	મળવાથી	ભવદ્ાથથીઓનાં	ભશક્રના	સતરમાં	સુધારરો	થ્યરો	
છે.	તેવી	જ	રીતે,	૧.૭૬	લાખ	જેટિલાં	ખેતીભવષ્યક	વીજકને્શન	
પૂરા	પાડવામાં	આવ્યાં	છે.	તરો	કુટિીર	્યરોજના	િેઠળ	૧.૩૫	લાખ	
ઘરરોમા	ંવીજ	કનકેશન	આપવામા	ંઆવ્યા	ંછે.	આ	તમામ	સભુવધાઓ	
માટેિ	રાજ્ય	સરકાર	રૂ.	૫૦૭૬	કરરોડનરો	ખિ્ણ	ક્યયો	છે.	આ	ઉપરાતં,	
આદદજાભત	ભવસતારમાં	પુનઃપ્ાપ્ય	ઊજા્ણ	સ્રોતરોનરો	મિત્મ	ઉપ્યરોગ	
થા્ય	તે	માટિે	ખાસ	પ્રોતસાિન	આપવામાં	આવી	રહ્ં	છે.	

માગ્ણન	ેભવકાસ	માટેિના	રાજમાગ્ણ	કિેવા્ય	છે.	આ	ભવિાવનાને	
સાકાર	કરવા	માટિે	આદદજાભત	ભવસતારનાં	૫૮૮૪	ગામડાઓ	માટિે	
બારમાસી	રસતાઓની	જાળ	ભબછાવવામાં	આવી	છે.	તરો	૪૨૦૧	
પેટિાપરાઓને	પર	ડામરના	પાકા	રસતાથી	જોડવામાં	આવ્યા	છે.	
રાજ્યનાં	અંતદર્યાળ	ભવસતારમાં	૯૧૫૯	દકભમ.ના	રસતાઓ	અને	
૪૫૬	નાના-મરોટિા	પુલરોનું	 ભનમા્ણર	કરા્યું	છે.	 	આ	ભવસતારરોનાં	
ગામડાઓને	શૈક્ભરક	સંસથાઓ	તથા	દવાખાના	સુધી	જોડવામાં	
આવ્યા	છે.	જેથી	અંતદર્યાળ	ભવસતારમાં	ભશક્ર	અને	આરરોગ્યના	
સતરમાં	સુધારરો	જોવા	મળ્યરો	છે.	આમ,	સમગ્	રાજ્યમાં	આદદજાભત	
ભવસતારરોમાં	રસતાઓનાં	ભનમા્ણર	માટિે	રૂ.	૮૫૪૧	કરરોડનરો	ખિ્ણ	
કરવામાં	આવ્યરો	છે.	

આદદજાભત	 ભવસતારરોમાં	 પા્યાગત	 આંતરમાળખાકી્ય	
સુભવધાઓ	પૂરી	પાડવાની	પ્ભતબદ્ધતા	પૂર્ણ	કરવાની	
દદશામાં	રાજ્ય	સરકાર	કા્ય્ણ	કરી	રિી	છે.	આમ,	
્યરોજના	 સફળ	 અમલીકરરના	 કારરે	આજે	
વનબંધુ	સમ્ય	સાથે	કદમ	ભમલાવી	દુભન્યા	સાથે	
આગળ	વધી	રહ્રો	છે.	•

?	દેવાંગ	મેવાડા
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વાત	વનઅવધકાર		અવધવનયમની...
વન	છે	તરો	જીવન	છે.	જીવનરૂપી	વનની	જારવરી	કરવાની	

જવાબદારી	વનબંધુઓ	સુપરે	 ભનિાવે	છે	તરો	આ	વનબંધુઓનાં	
જીવનને	ઉપવન	બનાવવાનું	કા્ય્ણ	રાજ્ય	સરકાર	કરી	રિી	છે.

વનરોની	 જાળવરી	 કરવાના	 િેતુસર	 િારત	 સરકારના	
આદદજાભત	મંત્રાલ્યે	બનાવેલા	કાનૂન	વન	અભધકાર	અભધભન્યમ,	
૨૦૦૬	નરો	ગુજરાત	રાજ્યમાં	અમલ	થઈ	રહ્રો	છે.	આ	કા્યદાની	
જોગવાઈ	 અંતગ્ણત	 અનુસૂભિત	 જનજાભતઓના	 તથા	 અન્ય	
વનવાસીઓના	 પરંપરાગત	 રિેરાકી્ય,	 સામાભજક,	આભથ્ણક	
આજીભવકા	ભવષ્યક	અભધકારરોની	નોંધરી	કરી	તેવા	અભધકારરો	તમેન	ે
એના્યત	કરવામાં	આવે	છે.	

વયમતિગત અમધકારો : વ્યભતિગત	િક્કરોના	પ્કારમાં	કા્યદા	
અનુસાર	પાત્રતા	ધરાવતા	દાવેદારરોને	રિેઠાર	માટિે	તેમજ	ખેતીના	
ઉપ્યરોગ	માટિે	મિત્મ	૪	િે્ટિર	સુધીની	જમીનના	િક્ક	એના્યત	
કરવામાં	આવે	છે.

આ	 માટિેના	 લાિાથથી	 પરંપરાગત	અનુસૂભિત	 જનજાભતની	
અથવા	 પરંપરાગત	 વનવાસી	 િરોવા	જોઈએ	અને	 છેલ્ી	 ત્રર	
પેઢીઓથી	અભધકકૃત	રીત	ેખતેીની	આજીભવકા	માટેિ	જગંલ	પર	ભનિ્ણર	
િરોવા	જોઈએ.વન	અભધકાર	અભધભન્યમ,	 ૨૦૦૬	િેઠળ	આવા	
િક્કરોની	 માન્યતા	એ	 શરતને	આધીન	 છે	 કે	 તેવા	 અનુસૂભિત	
જનજાભતની	કે	અન્ય	પરંપરાગત	વનવાસી	વ્યભતિ	૧૩	દડસે્બર	
૨૦૦૫	 પિેલાં	 જંગલની	 જમીન	 ધરાવતા	 િરોવા	જોઈએ	અને	
૩૧મી	દડસે્બર	૨૦૦૭	ના	દદવસે	તે	જમીનનરો	કબજો	તેમની	
પાસે	િરોવરો	જોઈએ.	

સામરુદામયક અમધકારો : જંગલ	જમીન	પર	તેમજ	જંગલની	
પેદાશ	પર	સમુદા્યનરો	િક્ક	ગૌર	જંગલ	પેદાશરો	એકભત્રત	કરવા	
માટિે	તેમજ	તેનરો	ઉપ્યરોગ	કરવા	માટિે,	માછીમારરો	માટિે,	જંગલમાં	
પશુઓ	િરાવવા	માટિે,	 જંગલમાં	આવેલ	જલસ્રોતરોનરો	 ઉપ્યરોગ	
કરવા	માટિે	તેમજ	આદદજાભત	જૂથરોના	સંદિષે	જંગલમાં	વસવાટિ	
કરવા	માટિેના	સામુદાભ્યક	િક્ક	માન્ય	કરી	શકા્ય	છે.

માળખાકીય સરુમિધાઓ ઊભી કરિા માટ ે જંગલ 
જમીિિો ઉપયોગ : કા્યદાની	કલમ	૩(૨)	માં	કરેલી	જોગવાઈ	
અનુસાર	ભવકાસ	માટિેના	િક્કના	પ્કારમાં,	શાળા,	િરોકસપટિલ,	
લઘુભસંિાઈ,	પે્યજલ	સુભવધા	જેવી	કુલ	૧૩	પ્કારની	માળખાકી્ય	
સુભવધાઓ	ઊિી	 કરવા	 માટિે	 જંગલની	 જમીનની	 ફાળવરી	
કરવાની	જોગવાઈ	છે.

સમમમતઓ અિે રચિા : સમુદા્યની	ગ્ામસિાને	િક્કનરો	
પ્કાર	નક્કી	કરવાની	કા્ય્ણવાિી	શરૂ	કરાવી	તેની	મજંરૂી	આપવાની	
સત્ા	આપવામાં	આવી	છે.	તે	ગ્ામ	કક્ાની	વન	અભધકાર	સભમભત	
(FRC)ની	ભનમરૂક	કરે	છે.

ગ્રામકક્ષાિી િિ અમધકાર સમમમત (FRC) મિયમ ૩ (૧): 
ગ્ામકક્ાની	 વન	અભધકાર	 સભમભત	 ગ્ામસિાને	 િૂંટિી	 કાઢેલા		
૧૦	થી	૧૫	સભ્યરોની	બનેલી	િરો્ય	છે	અને	તે	પૈકી	બે	તૃતી્યાંશ	
સભ્યરો	મભિલાઓ	િરોવી	જોઈએ.

C) મિયમ - ૭ : આ	સભમભતમાં	 ભજલ્ા	કલે્ટિર	અધ્યક્	
તરીકે	િરો્ય	છે.	િવાલરો	ધરાવતા	સબંંભધત	ભવિાગી્ય	વન	અભધકારી	
અથવા	તમેના	સમકક્	વન	અભધકારી,	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ભન્યતુિ	
કરા્યેલ	ભજલ્ા	પંિા્યતની	ત્રર	સભ્યરો	િરો્ય	છે.	આ	ત્રર	સભ્યરો	
પૈકી	બે	સભ્યરો	અનુસૂભિત	જનજાભતના/વનવાસી	િરોવા	જોઈએ	
અન	ેએક	સભ્ય	મભિલા	પ્ા્યરોજના	વિીવટિદાર	સભ્ય	સભિવ	તરીકે	
ફરજ	બજાવે	છે.

વનઅભધકારના	કા્યદાના	અમલ	પછી	વત્ણમાન	સરકાર	દ્ારા	
૮૮૧૯૮	 લાિાથથીઓને	 ૧	 લાખ	 ૩૯	 િજાર	એકર	 જંગલની	
જમીનના	આદેશપત્રરો	આપવામાં	આવ્યા	છે.	૪૬૫૯	સામુદાભ્યક	
દાવાઓ	મંજૂર	કરવામાં	આવેલા	છે.	જેના	સામે	૧૧	લાખ	૬૦	
િજાર	એકર	 વન	 જમીનના	અભધકારરો	આપવામાં	આવ્યા	 છે.	
સામુદાભ્યક	દાવા	માન્ય	કરવા	સંદિ્ણ	સમગ્	દેશમાં	ગુજરાત	રાજ્ય	
બીજા	ક્મે	આવે	છે.

ગજુરાત	રાજ્ય	માળખાકી્ય	સભુવધાઓ	માટેિ	જગંલની	૧૨૪૭	
દરખાસતરો	મંજૂર	કરવામાં	આવેલ	છે	અને	૧૪૫૬	એકર	જમીન	
ફાળવવામાં	 આવી	 છે.	આમ	 વ્યભતિગત,	 સામુદાભ્યક	 અને	
માળખાકી્ય	સુભવધા	માટિેના	તમામ	દાવાઓ	થઈને	કુલ	૯૪,૧૦૪	
દાવાઓ	મંજૂર	 ક્યા્ણ	 તથા	૧૩	લાખ	એકર	જેટિલી	કુલ	જમીન	
ફાળવવામાં	આવી.	 નમુના	 ૭/૧૨	અને	 િક્કપત્રક-૬માં	 નોંધ	
કરવાનરો	ભનર્ણ્ય	કરવામાં	આવેલ	છે.	અત્યાર	સુધીમાં	૬૯,૩૪૭	
લાિાથથીઓના	રેકડ્ણમાં	આ	અંગેની	નોંધ	કરી	દેવામાં	આવી	છે.

આ	 ભવગતરો	જોતાં	આપરે	કિી	શકીએ	કે,	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	
ભવજ્યિાઈ	 રૂપારીના	 સંવેદનશીલ	અને	 ભનરા્ણ્યક	 નેતૃતવમાં	
આદદજાતી	ભવકાસ	મતં્રી	શ્ી	ગરપતિાઇ	વસાવાની	પ્ત્યક્	દેખરેખ	
િેઠળ	ગુજરાતમા	વનબંધુઓના	ભવકાસની	સુદૃઢ	પદરિાષા	અંદકત	
થઇ	છે.	•

વનબંધુ	વવકાસગાથા
?	મનીરા	વાઘેલા
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કરોઈ	 પર	 રાજ્યની	 પ્ગભતનરો	 નકશરો	 તેના	અંદાજપત્ર	પર	
આધાદરત	 િરો્ય	 છે.	 અંદાજપત્ર	 રાજ્યની	 ક્મતા,	 દૃકષ્કરોર,	
દૂરંદેભશતા,	ઉદ્ેશરો	અને	ભનષ્ઠાની	જીવતી	જાગતી	તસવીર	િરો્ય	છે.	
છેલ્ા	બે	દા્યકાના	અંદાજપત્ર	પર	નજર	નાંખીએ	તરો	વનબંધુઓ,	
વંભિતરો,	મભિલાઓ	અને	બાળકરોની	કસમત	રેલાવતી	તસવીર	દેખા્ય	
છે.		આજે	રાજ્યના	ડુંગરાળ,	જંગલ	તથા	છેવાડાના	ભવસતારમાં	
વસતા	વનબંધુઓ	સુધી	પીવાના	શુદ્ધ	પારીથી	લઈને	વીજળી,	
રસતા	 સભિતની	 સુભવધાઓ	 પિોંિી	 છે.	 રાજ્યના	 સંવેદનશીલ	
મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીના	નેતૃતવમાં	ગુજરાત	સરકારે	
બજેટિમાં	 ખાસ	 ફાળવરી	 કરી	 વનબંધુઓના	 ભવકાસ	 પ્ત્યે	
પ્ભતબદ્ધતા	દશા્ણવી	છે.	

રાજ્યમાં	વષ્ણ	૨૦૦૧	પિેલાનાં	૪૦	વષ્ણમા	ંજદુી	જદુી	સરકારરો	
દ્ારા	વનબંધુઓ	માટિે	રૂ.૬૫૦૦	કરરોડનું	બજેટિ	ફાળવવામાં	આવ્યું	
િતુ.ં	જે	વષ્ણ	પ્મારે	સરેરાશ	રૂ.૧૬૨	કરરોડ	જટેિલુ	ંથા્ય	છે.	રાજ્યના	
વનભવસતારમાં	 રિેતા	 વનબંધુઓના	 ભવકાસ	 માટિે	 રાજ્યના	
તતકાલીન	મુખ્યમંત્રી	અને	િાલ	દેશના	વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	
મરોદીએ	વષ્ણ	૨૦૦૭માં	વનબંધ	ુકલ્યાર	્યરોજનાનરો	પ્ારંિ	કરાવ્યરો	
િતરો.	જે	અંતગ્ણત	પ્થમ	પાંિ	વષ્ણમાં	૧૫	િજાર	કરરોડની	ફાળવરી	
કરવામાં	આવી	િતી.	તેની	સામે	પ્થમ	પાંિ	વષ્ણમાં	રૂ.	૧૭	િજાર	
કરરોડનાં	ભવકાસ	કા્યયો	થ્યાં.	બીજા	તબક્કાના	પાંિ	વષ્ણ	માટિે	૪૦	
િજાર	કરરોડની	જોગવાઇ	સામ	ેરૂ.૪૨	િજાર	કરરોડ	રૂભપ્યા	ફાળવ્યા	
છે.		ગુજરાત	સરકારે	છેલ્ા	૧૦	વષ્ણમાં	વનબંધુ	્યરોજના	અંતગ્ણત	

આદદજાભત	 ભવસતારરોના	 સવાાંગી	 ભવકાસ	 માટિે	 અનેકભવધ	 કા્યયો		
ક્યાાં	છે

ગુજરાત	સરકારે	અંબાજીથી	ઉમરગામ	સુધીની	પૂવ્ણ	પટ્ટીના	
૧૪	ભજલ્ાઓમાં	વસતા	આદદવાસી	સમાજના	ભવકાસ	માટિે	વષ્ણ	
૨૦૧૯-૨૦ના	 બજેટિમાં	 રૂ.૧૪,૫૬૭	 કરરોડ	 જેટિલી	 માતબર	
રકમની	ફાળવરી	કરવામાં	આવી	છે.		જે	અગાઉના	વષ્ણ	કરતાં	
રૂ.૧૨૯૦	 કરરોડ	 વધુ	 એટિલે	 કે	 ૯.૭૧%	વધુ	 છે.	આદદજાભત	
ભવિાગના	 બજેટિમાં	 રૂ.૨૮૧	 કરરોડનરો	 વધારરો	 કરી	 િાલુ	 વષષે	
રૂ.૨૪૮૧	 કરરોડનું	 કરવામાં	 આવ્યું	 એટિલે	 કે	 ગત	 વષ્ણની	
સરખામરીમાં	તેમાં	પર	૧૨.૭૭	ટિકાનરો	વધારરો	કરવામાં	આવ્યરો.
છે.	 િાલુ	 વષષે	 ૬૬	 જેટિલી	 નવી	 બાબતરો	 માટિે	 રૂ.૩૨૬	 કરરોડ	
ફાળવવામાં	આવ્યા	છે.

આદદજાભત	 ભવસતારરોમા	ં 	 ૬	મરોટિી	 ભસંિાઇ	 ્યરોજનાઓ	માટેિ	
બજટેિમા	ંઅદંાજ	ેકુલ	રૂ.૨૯૦૦	કરરોડ	મજંરૂ	કરવામા	ંઆવ્યા	છે.	
જમેા	ંતાપી	ભજલ્ા	માટેિ	ઉકાઇ	જળાશ્ય	આધાદરત	રૂ.૯૬૨	કરરોડ,	
ઉમરપાડા-ડદેડ્યાપાડા	માટેિ	 રૂ.૭૨૦	કરરોડ,	નવસારીમા	ં વાઘરેજ	
પ્રોજકેટિ	માટેિ	રૂ.૩૭૨	કરરોડ,	સરુત	ખાત	ેકાકરાપાર-ગરોડધા-વડ	
(માંડવી-માંગરરોળ	 માટિે)	 ્યરોજના	 માટિે	 રૂ.૫૦૦	 કરરોડ,	 કરજર	
્યરોજના	માટેિ	(નતે્રગં-વાલી્યા-ઝઘદડ્યા)	રૂ.૪૫૦	કરરોડ,	કડારામાથંી	
દાિરોદન	ેપારી	આપવા	રૂ.૩૮૦	કરરોડનરો	સમાવશે	થા્ય	છે.

અંબાજીથી	ઉમરગામ	સુધીના	આદદજાભત	ભવસતારરોને	પીવાના	
પારી	માટેિ	કુલ	રૂ.૬૫૫	કરરોડની	જોગવાઇ	બજટેિમા	ંકરવામા	ંઆવી	

વનબંધુઓના	આવથ્ષક-
સામાવજક-શૈક્વણક	વવકાસ	

માટે	પ્રવતબદ્ધ	સરકાર

વનબંધુ	વવકાસગાથા
?	હર્ષદ	રૂપાપરા
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છે.	સાબરકાંઠા	 ભજલ્ામાં	ખેડબ્હ્ા,	 ભવજ્યનગર	અને	પરોશીના	
માટિે	રૂ.૧૩૬	કરરોડ,	ડાંગ	ભજલ્ા	માટિે	ભવ્યર	આધાદરત	રૂ.૧૨૫	
કરરોડ,	ગરૂડેશ્વર	તાલુકા	માટિે	રૂ.૪૫	કરરોડ,	વલસાડના	પારડી	અને	
અન્ય	તાલુકાઓ	માટિે	રૂ.૨૪૯	કરરોડનરો	સમાવેશ	થા્ય	છે.	િાલ	
રૂ.૩૦૦૦	િજાર	કરરોડના	 કામ	પ્ગભત	િેઠળ	છે.	જેનાથી	૧૧	
ભજલ્ાના	૩૧	તાલુકાના	૨૦૨૨	ગામરો	અને	૬	શિેરરોની	૪૧	
લાખની	વસતીને	લાિ	થનાર	છે.

આદદવાસીઓમાં	પર	અભતપછાત	જાભતઓ	જેવી	કે	કાથરોડી,	
કરોલધા,	કરોટિવાભળ્યા,	ભસદી	અન	ેપઢાર	જવેી	જાભત	માટેિ	છ	પા્યાની	
સુ ભવધાઓ	 જેવી	 ક ે	 રસતાઓ,	 પીવાનું 	 પારી,	 ભશક્ર,	
આવાસ,આજીભવકા	અન	ેભવજળી	ભવકસાવવા	માટેિ	બજટેિમા	ંરૂ.૫૬	
કરરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવી		છે.	આ	ઉપરાંત	આદદવાસી	
અન	ેિળપભત	સમાજના	આવાસ	બાધંકામ	માટેિ	આ	બજટેિમા	ંરૂ.૪ર	
કરરોડની	જોગવાઇ	કરાઇ	છે.

આદદજાભત	 બાળકરો	 માટિે	 ભપ્.એસ.એસ.સી.,	 ગરવેશ	
સિા્ય,પરોસટિ	મેભટ્ક	વગેરે	જેવી	કુલ	૧૧૧૨	કરરોડની	ભશષ્યવૃભત્	
િૂકવવા	 માટિે	 આ	 બજેટિમાં	 ખાસ	
જોગવાઇ	કરી	છે.	એકલવ્ય	સરોસા્યટિી	
સંિા ભલત	 શાળાઓ	 માટિ 	ે અને	
છાત્રાલ્યરોના	 બાંધકામ	 માટિે	 રૂ.૫૫	
કરરોડની	જોગવાઇ	કરાઈ	છે.	ધરોઘંબા,	
માંગરરોળ,	કુકરમુંડા,	ઉમરગામ	અને	
મેઘરજ	ખાતે	 નવી	એકલવ્ય	મરોડેલ	
શાળા	શરૂ	કરવામાં	આવશે.

ગુજરાતે	 આદદજાભત	 બજેટિના	
ઇભતિાસમાં	પિેલીવાર	એક	સાથ	ેઆદદજાભત	તાલકુામા	ંર૪	આદશ્ણ	
ભનવાસી	શાળામાં	શરૂ	કરવાનુ	ંઆ્યરોજન	છે.	જ	ેપકૈી	ભમશ્	શાળાઓ	
૧૮,	કન્યા	માટિે	૫	અને	કુમાર	માટિે	૧	નવી	શાળા	મંજૂર	કરવામાં	
આવી	છે.	૫૦	આદશ્ણ	ભનવાસી	શાળા,	૫૪૪	આશ્મશાળા	અને	
૯૧	ઈ.એમ.આર.એસ.	સકૂલ	મળી	૬૮૫	શાળાઓનાં	૧	લાખ	
૩૦	િજાર	આદદજાભત	બાળકરોના	ભશક્ર,	રિેવા	જમવાની	સભુવધા	
માટિે	બજેટિમાં	રૂ.૫૧૧	કરરોડની	જોગવાઈ	કરવામાં	આવી	છે.	

આદદવાસી	ભવસતારની	સૈભનક	સકૂલ	ખેરંિા	અને	બીલવરમાં	
ભવદ્ાથથી	 દીઠ	 વાભષ્ણક	 રીકદરંગ	 ગ્ાનટિ	 રૂ.૫૨	 િજારમાં	 રૂ.૧૮	
િજારનરો	 વધારરો	 કરીને	 રૂ.૭૦	 િજાર	 કરવામાં	આવશે.	 ડાંગ	
ભજલ્ાની	પાંિ	તેમજ	ક્ાંટિ	અને	વાઘરોદડ્યાની	બે	ઈ.એમ.આર.
એસ.	શાળાઓમાં	પર	વાભષ્ણક	રીકદરંગ	ગ્ાનટિ	રૂ.૪૨	િજારમાં	
રૂ.૨૮	િજારનરો	વધારરો	કરીને	રૂ.૭૦	િજાર	કરવામાં	આવશે.	જે	
માટિે	બજેટિમાં	રૂ.	૭	કરરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવી	છે.		

રાજ્ય	સરકારના	સઘળા	પ્્યત્નરોન	ેકારરે	આદદવાસી	સમાજના	
ભશક્ર	દરમાં	વધારરો	થ્યરો	છે.	વસતી	ગરતરીના	આંકડા	મુજબ	

આદદજાભત	સાક્રતા	દર	વષ્ણ	૧૯૯૧માં	૨૯.૬૭	ટિકા	િતરો.	જે	
વષ્ણ	 ૨૦૧૧માં	 વધીને	 ૪૯.૦૯	 ટિકા	 જેટિલરો	 થઇ	ગ્યરો.	આમ	
આદદજાભત	સાક્રતા	દરમાં	૨૨.૪૨	ટિકાનરો	વધારરો	થ્યરો.	વષ્ણ	
૨૦૦૧	 માં	 રાજ્યનરો	 સામાન્ય	 સાક્રતા	 દર	અને	આદદજાભત	
સાક્રતા	દરમાં	૨૧.૪૦	ટિકાનરો	તફાવત	િતરો.		તે	૨૦૧૧	માં	
ઘટિીન	ે૧૫.૫૫	ટિકા	થ્યરો.	૨૦૦૧	અન	ે૨૦૧૧ની	વસતી	ગરતરી	
મુજબ	રાજ્યમાં		આદદજાભત	મભિલાઓના	સાક્રતા	દરમાં	૧૭.૨	
ટિકાનરો	વધારરો	થતા	આદદવાસી	સમાજમાં	એક	મરોટિું	પદરવત્ણન	
દેખા્ય	રહ્ં	છે.	અને	પુરુષ	સાક્રતા	દરમાં	૧૨.૫	ટિકાનરો	વધારરો		
થ્યરો	છે.	

આદદજાભતના	ભવદ્ાથથીઓ	ભવદેશ	જઇ	િરવા	માગતરો	િરો્ય	
તરો	ભવદેશ	અભ્યાસ	લરોન	પેટિે	૪	ટિકાના	ઓછા	વ્યાજે	રૂ.૧૫	લાખ	
સધુી	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	૨૦૧૮-૧૯ના	વષ્ણમા	ં૨૬	ભવદ્ાથથીઓને	
ભવદેશ	 િરવા	 મરોકલ્યા.	 અને	 તેમને	 રૂ.૨૭૦	 લાખની	 લરોન	
આપવામાં	આવી	 છે.	 અગાઉનાં	 વષ્ણના	 ૧૮	 ભવદ્ાથથીઓન	ે
૩૯૭.૫૧	લાખની	લરોન	આપવામાં	આવી	છે.	

ગુજરાતના	ઇભતિાસમાં	પિેલીવાર	આદદવાસી	સમાજ	જેને	
િગવાન	માને	છે	તેવા	ભબરસામુંડાના	નામથી	રૂ.	૩૪૧	કરરોડના	
ખિષે	રાજપીપળા	ખાત	ેભબરસા	મુડંા	ટ્ા્યબલ	્યભુનવભસ્ણટિીનુ	ંભનમા્ણર	
કરવાનું	 નક્કી	 ક્યુાં	 છે.	 જેના	 માટિે	આ	 વષષે	 રૂ.૧૨૫	 કરરોડની	
જોગવાઇ	કરવામાં	આવી	છે.	એટિલું	જ	નભિ,	આદદવાસી	વીરરો	
અને	આદદવાસી	સંસકકૃભતથી	લરોકરો	પદરભિત	થા્ય	તે	માટિે	રૂ.૧૦૦	
કરરોડના	ખિષે	 કેવદડ્યા	ખાતે	 રાષ્ટી્ય	 કક્ાનું	 ટ્ા્યબલ	 ્્યુભઝ્યમ	
બનાવવાનું	કા્ય્ણ	િાલી	રહ્ં	છે.

ગુજરાત	 સરકારે	આદદવાસી	 સમાજનાં	 બાળકરોથી	 લઈ	
મભિલાઓ,	 ્ુયવાનરો,	 ખેડૂતરોના	 ભવકાસ	 માટિ	ે બજેટિમાં	 માતબર	
રકમની	 ફાળવરી	 કરી	 છે.	 સાથે	 આદદવાસી	 ભવસતારમાં	
વનબંધુઓને	 ગૌર	 પેદાશરોના	 િક્કરો	આપવામાં	આવ્યા	 છે.	
વનભવસતારમાં	 ભશક્ર,	 સવરરોજગાર,	આરરોગ્ય,	 પીવાનું	 પારી,	
ભસંિાઈ	 સભિતની	 સુભવધાઓમાં	 વધારરો	 કરવા	 બજેટિમાં	 કરેલી	
જોગવાઈઓ	ગુજરાત	સરકારની	કદટિબદ્ધતા	સપષ્	રીતે	દૃકષ્માન	
થા્ય	છે.	•

વનબંધુ	વવકાસગાથા
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વનબંધુ	યુવાનો	ઉચ્ચ	વશક્ણ	મેળવી	બનાવી	રહ્ાા	છે	ઉજ્જવળ	કારડકદદી
ભશક્ર	વ્યભતિગત	સખુાકારીથી	લઈને	

સમગ્	સમાજના	અન	ેરાષ્ટના	ભવકાસ	માટેિ	
પા્યારૂપ	પદરબળ	છે.	આ	વાસતભવકતાને	
ધ્યાને	લઈને	રાજ્ય	સરકાર	સાવ્ણભત્રક	અને	
ગુરવત્ાસિર	ભશક્ર	માટિે	કદટિબદ્ધ	રિી	
છે.	ગુજરાત	સરકારે	આદદજાભત	ભવસતાર	
તથા	આદદજાભત	બાંધવરોના	 ભવકાસ	માટિે	
બિઆુ્યામી	આ્યરોજન	ક્યુ્ણ	છે.	આદદજાભત	
ભવસતારમાં	ભશક્રની	સુભવધાઓ	વધારવા	
તથા	 પ્ત્યેક	આદદજાભત	 બાળક	 ભશક્ર	
મેળવે	અને	તે	 ભશક્ર	વચ્ે	છરોડી	દીધા	
વગર	પૂર્ણ	કરે	ત	ેમાટેિ	પરૂતી	તકેદારી	સાથ	ે
અનેકભવધ	 વ્યવસથાઓ	 ગરોઠવી	 તેનરો	
સફળતાપૂવ ્ણક	 અમલ	 પર	 ક્યયો	 છે.	
આદદજાભત	ભવસતારમા	ંભશક્રની	સવલતરો-
વ્યવસથા	 અને	 સરકાર	 દ્ારા	 અપાતા	
પ્રોતસાિનરોને	કારરે	આદદવાસી	સમાજમાં	
ભશક્ર	માટિેની	વ્યાપક	જાગૃભત	આવી	છે	
તથા	 સંખ્યાબંધ	 આદદવાસી	 બાંધવરો	
ભશક્રના	સિારે	ઉજ્જવળ	કારદકદથી	ઘડી	
શ્્યા	છે.

ગરુજકેટ તથા િીટિી તાલીમ ઃ	
રાજ્યમાં	વષ્ણ	૨૦૧૩-૧૪માં	મેદડકલમાં	
૧૪૪	 અનુસૂભિત	 જનજાભત	 માટિ ેની	
અનામત	સીટિરો	ખાલી	રિેવા	પામેલ	અને	
તે	જ	રીતે	ઘરાં	વષયોથી	ખાલી	રિેવા	પામે	
છે	 અને	 પદરરામસવરૂપે	આ	 જગ્યાઓ	
જનરલ	ઉમેદવારરોથી	િરવામાં	આવે	છે.

આ	બાબત	ધ્યાને	

લઇ	તતકાલીન	મખુ્ય	મતં્રીશ્ી	અન	ેિાલના	
વડાપ્ધાન	 શ્ી	 નરનેદ્રિાઇ	 મરોદી	 દ્ારા	
ગુજકેટિની	 પરીક્ામાં	 વધુમાં	 વધુ	 ગુર	
મળેવી	વધમુા	ંવધ	ુભવદ્ાથથીઓ	ઉત્ીર્ણ	થા્ય	
તે 	 મ ા ટિ ે	 અનુ સૂ ભિત 	 જનજાભતન ા	
ભવદ્ાથથીઓને	ગુજકેટિની	તાલીમ	આપવા	
માટિેની	 ્યરોજના	 ૨૦૧૩-૧૪ના	 વષ્ણથી	
અમલમાં	મૂકવામાં	આવી.

ગજુકેટિ	અન	ેજઇેઇના	 ભવશષે	કરોભિગં	
વગયોના	આ્યરોજન	 દ્ારા	આદદજાભતના	
ભ વદ્ ાથ થીઓને 	 ઉચ્	 વ્યવસ ા ભ ્યક	
અભ્યાસક્મરોમા	ં પ્વશેની	 તકરોના	 ભનમા્ણર	
દ્ારા	 છેલ્ા	ંછ	વષ્ણમા	ંઅનકે	 ભવદ્ાથથીઓ	
લાિ	થ્યા	છે.	વનબધં	ુકલ્યાર	્યરોજના	દ્ારા	
ઉચ્	 ભશક્ર	 પૂરું	 પાડવાના	 ગભતશીલ	
પ્્યાસની	રાજ્ય	સરકારની	નોંધપાત્ર	ભસભદ્ધ	
ગરી	 શકા્ય.	આદદજાભત	 ભજલ્ાઓમા	ં
જેઇઇ,	 નીટિ	અને	 ગુજકેટિના	 મળી	 કલુ	
૫,૨૭૨	 ભવદ્ાથથીને	 ભવનામૂલ્યે	 તાલીમ	
આપવામા	ંઆવી	છે.		

આદદજાભત	વગ્ણના	 ભવદ્ાથથીઓ	ઉચ્	
ભશક્ર	મળેવ	ેતે	માટેિ	રાજ્ય	સરકારે	અનકે	
સવલતરો	કરી	છે.	ગજુરાત	સરકારે	રાજ્યના	
તમામ	 તાલુકાઓમાં	 કરોલેજ	 સથાપવાનરો	
સંકલપ	ક્યયો	છે.	જથેી	છેવાડાના	ભવસતારના	
ભવદ્ાથથીઓને	પર	ઉચ્	ભશક્રની	સગવડ	
મળી	રિે	છે.	સાથે	િરોસટિેલ	સુભવધા,	ફૂડ	
ભબલ	સિા્ય,	રમત-ગમત	સંકુલરો,	વાિન	

સગવડરો,	અભ્યાસ	બાદ	રરોજગારી	
માટિે	પલેસમેનટિની	સુભવધા	ઉપલબધ	
કરાવી	છે.	

રાજ્યમાં	 કરોલેજ	 ્યુભનવભસ્ણટિી	
સંલગ્	 છાત્રાલા્યરોમાં	 રિેતા	
અ નુ સુ ભ િ ત 	 જ નજા ભ ત ન ા	
ભવદ્ાથથીઓને	માભસક	રૂ.૧૨૦૦	
ખરોરાક	 ખિ ્ણ 	 પેટિ ે	 ફ ૂડબીલ	
આપવામાં	આવે	છે.	જેના	માટિે	
ગુજરાત	 સરકાર	 દ્ારા	 વષ્ણ	
૨૦૧૯-૨૦માં	 રૂ.૧૮૦૦	

લાખની	જોગવાઈ	કરવામાં	આવી	છે.			
રાજ્યના	 અનુસૂભિત	 જનજાભતના	

ભવદ્ાથથીઓ	માટેિ	સરકારી	ડ્ા્ય	છાત્રાલ્યરોની	
વ્યવસથા	કરવામા	ંઆવી	છે.	સન-ે૨૦૧૮-
૧૯	માં	માધ્યભમક	તથા	કરોલેજકક્ાની	૬૯	
ડ્ા્ય	 િરોસટિલે	 કા્ય્ણરત	 છે	 જેનરો	 ૩૮૫૦	
ભવદ્ાથથીઓ	લાિ	 લઈ	 રહ્ા	 છે.	 કરોલેજ	
કક્ાની	છાત્રાલ્યરોમાં	ભવદ્ાથથીઓને	મફત	
રિેવાની	 તેમજ	અન્ય	 સગવડરો	 જેવી	 કે	
પુસતકાલ્ય,	રમત-ગમતના	સાધનરો	તેમજ	
પ્ાથભમક	 સારવાર	 માટિ ે	 દવાઓની	
સુભવધાઓ	આપવામાં	આવે	 છે.	 કરોલેજ	
કક્ાની-૪૪	ડ્ા્ય	િરોસટેિલરો	કા્ય્ણરત	છે.	જમેા	ં
૨૨૦૦	ભવદ્ાથથીઓ	લાિ	મેળવી	રહ્ા	છે.	
વષ્ણ	 ૨૦૧૮-૧૯	 માટિ	ે રૂ.૬૬૦૯.૬૫	
લાખની	 જોગવાઈ	 િતી.	 જેની	 સામે	
રૂ.૬૯૫૦.૨૪	 લાખનરો	 ખિ્ણ	 થ્યરો	 છે.	
જ્યારે	વષ્ણ	૨૦૧૯-૨૦	માટેિ	રૂ.૬૬૬.૭૬	
લાખની	જોગવાઈ	કરવામાં	આવી	છે.	

કરોલેજોમાં	 િરતા	 ભવદ્ાથથીઓ	 માટિે	
રાજ્યમાં	 કુલ	૧૫૬	સરકારી	છાત્રાલ્યરો	
છે,	જમેા	ં૯૪૧૦	ભવદ્ાથથીઓ	લાિ	મળેવી	
રહ્ા	છે.	ભવદ્ાથથીઓને	રિેવા	-	જમવાની	
સુભવધા	 ભવનામૂલ્ય	આપવામાં	આવે	 છે.	
અમદાવાદ,	 વડરોદરા,	 સુરત,	 રાજકરોટિ,	
િાવનગર	 અને	આરંદ	 ખાતે	 સમરસ	
છ ાત્ર ાલ્ય રો 	 શરૂ 	 કર ી 	 આદદજાભત	
ભવદ્ાથથીઓને	 રિેવા	 -	 જમવાની	 તેમજ	
અદ્તન	સુભવધાવાળા	છાત્રાલ્યનરો	લાિ	
પૂરરો	 પાડવા	 વષ્ણ	 ૨૦૧૮-૧૯	 માટિે	
રૂ.૨૦૯૦.૮૯	 લાખનરો	 ખિ્ણ	 થ્યરો	 છે.		
જ્યારે	વષ્ણ	૨૦૧૯-૨૦	માટેિ	રૂ.૨૦૯૦.૩૯	
લાખની	જોગવાઇ	કરી	છે.

રાજ્ય	 સરકારની	 પારદશથી	 અને	
સંવેદનશીલ	નીભતના	પદરરામે	 રાજ્યના	
અનેક	વનબંધુ	્યુવાનરોના	જીવનમાં	ઉજાસ	
પથરા્યરો	 છે.	 આજે	 ઘરા	 ભવદ્ાથથીઓ	
મેદડકલ,	ઈજનેરી,	ભશક્ર	શાખામાં	ઉચ્	
અભ્યાસ	કરી	રહ્ા	છે.	•

વનબંધુ	વવકાસગાથા
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પેસા	એકટે	આડદવાસી	બાંધવોના	વવકાસનાં	ખોલયા	દ્ાર
વનવાસી	બાંધવરોનું	જીવન	વનરો,	વનરોની	પેદાશરો	પશુપાલન	

અને	કકૃભષ	પર	આધાદરત	છે.	તેમનાં	ભિતરોના	રક્ર	અને	આભથ્ણક	
સમૃભદ્ધ	માટિે	ગુજરાતે	ઉઠાવેલું	એક	મિત્વપૂર્ણ	કદમ	એટિલે	‘પેસા	
એ્ટિ.’	આ	એ્ટિની	 તમામ	આદદજાભત	 તાલુકા-ગ્ામસિા-
પંિા્યતરોને	ગૌરવન	પેદાશરો,	ખભનજો	સભિત	ભવકાસના	ભવભવધ	
ભનર્ણ્યરો	સથાભનક	કક્ાએથી	કરવાનરો	ભવશેષ	અભધકાર	પ્ાપ્ત	થ્યરો	
છે.	 સમગ્	આદદવાસી	 ભવસતાર	અને	 સમાજ	 માટિ	ે બિુ	 મરોટિા	
પદરવત્ણનની	શરૂઆત	આ	એ્ટિથી	થઈ	છે.	

રાજ્યના	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીએ	આદદવાસી	
પ્દેશમાં	 આ્યરોભજત	 વનબંધુ	 કલ્યાર	 મેળામાં	 આદદજાભત	
ભવસતારરોની	ગ્ામ	પંિા્યતરો	અને	ગ્ામસિાઓને	ભવશેષ	અભધકારરો	
આપતા	 ગુજરાત	 રાજ્ય	 પંિા્યતની	જાગવાઈઓ	 (અનુસૂભિત	
ભવસતારરોમાં	 ભવસતરર)	 અભધભન્યમ	 િેઠળના	 પેસા	 (પંિા્યત	
ઍ્સટિેનશન	 ટુિ	 ધી	 ભશડુલડ	 એદર્યાઝ)	 ભન્યમરો-૨૦૧૭ના	
અમલનરો	પ્ારંિ	કરાવ્યરો.	આ	પેસા	ભન્યમરોના	અમલથી	રાજ્યના	
૫૦	 જેટિલા	આદદજાભત	 તાલુકાઓની	 ૨૫૮૪	ગ્ામ	 પંિા્યતરો	
િેઠળની	૪૫૦૩	ગ્ામસિાઓને	ગૌર	વન	પેદાશરો	અને	ગૌર	
ખનીજો	સભિત	 ભવકાસ	 માટિેના	 ભનર્ણ્યરો	 સથાભનક	 કક્ાએથી	 જ	
લેવાનરો	ભવશેષ	અભધકાર	પ્ાપ્ત	થઈ	ગ્યરો	છે.

પેસા	કા્યદાના	કારરે	૧૪	 ભજલ્ા	અને	૫૩	તાલુકાના	૪	
િજાર	કરતાં	વધારે	કામરો	થનારા	છે.	જેના	પદરરામે	રાજ્યના	૯૦	
લાખ	આદદવાસીઓને	સભવશેષ	અભધકારરો	પ્ાપ્ત	થ્યા	છે.	

	ગૌર	વન	પેદાશરોની	સંપૂર્ણ	 માભલકી	ગ્ામ	પંિા્યત	અને	
આદદજાભત	 સમાજને	આપવામાં	આવી	 છે.	 નમ્ણદા	 ભજલ્ામા	ં
શુલપારેશ્વર	અિ્યારણ્યમાં	વાંસ	પર	જીવન	ભનવા્ણિ	િલાવતા	
આદદમ	જથૂ	કરોટિવાભળ્યા	તથા	ડદેડ્યાપાડાના	૧૧૫	ગામરોમા	ંવસતા	
લરોકરોએ	સૂકા	વાંસને	કાપીને	છેલ્ાં	છ	વષ્ણમાં	૨૦	કરરોડ	રૂભપ્યાની	
આવક	મેળવી	છે.	ફતિ	બે	જ	ગામરોનરો	દાખલરો	લઇએ	તરો	નાંદરોદ	
તાલુકાનું	જૂનારાજ	(બે	કરરોડ)	અને	ડેદડ્યાપાડા	તાલુકાનું	ફુલસર	
(એક	કરરોડ)	જેવા	ગામરોને	ગૌર	વન	પેદાશના	લીધે	પેસા	એ્ટિ	
કારરે	લાિ	થ્યરો	છે.

	૨૦૧૯ના	વષ્ણ	દરભમ્યાન	રાજ્યના	કેટિલાક	ગૌર	ખભનજના	
બલરોક	ઈ-િરાજી	માટેિ	મકૂવામા	ંઆવ્યા	િતા.	પસેા	એ્ટિ	લાગુ	િરો્ય	
એ	આદદવાસી	ભવસતારરોમા	ં૮૫	જટેિલા	બલરોક	મકૂવામા	ંઆવ્યા	છે.	
જ	ેપકૈી	કુલ	૬૨	બલરોકમા	ંસફળ	િરાજી	થઇ	છે.	૬૨	જટેિલી	રેતી	
અન	ેબલકે	ટ્પેની	લીઝ	આદદવાસીઓન	ેઆપવામા	ંઆવી	છે.	

પેસા	 દ્ારા	ગ્ામસિા/પંિા્યતને	 ભવશેષાભધકાર	અપા્યા	છે.	
જેમાં	 ગૌર	ખનીજોનરો	 ઉપ્યરોગ	અને	 વેિાર	 ઉપરાંત	 નફાના	
ભવસતરર	અંગે	ભનર્ણ્ય	લેવાનરો,	ગૌર	ખનીજોથી	મળતી	આવકનરો	

ઉપ્યરોગ	 સથાભનક	
ભ વ ક ાસ 	 મ ા ટિ ે	
કરવાનરો,	 વન	
પે દ ા શ રો ન રો	
ઉ પ ્ય રો ગ	
પ રો ત ા ન ા	
ભવસતાર	
મ ા ટિ ે	

કરવાનરો,	જમીન	મિેસૂલી	કા્યદાની	કલમ	ઃ	૭૩-એ	અનુસાર	
મંજૂરી	 માટિેના	 અભધકાર	 તેમજ	 	 જમીન	 સંપાદન	 બાબતે	
ગ્ામસિાના	અભનવા્ય્ણ	પરામશ્ણનનરો	અભધકાર	મળ્યરો	છે.	

ગામ	માટિે	અલા્યદું	સુરક્ાદળ	બનાવવાનરો,	ક્રોરી	માટિેની	
લીઝ	 સથાભનક	આદદજાભત	અને	 સથાભનક	 ભનવાસીઓને	 પ્દાન	
કરવાનરો,	વ્યસનમતુિ	સમાજની	રિના	કરવા	માટેિ	ભનર્ણ્યરો	લવેાનરો,	
નારાં	 ધીરનાર	માટિે	 શાિુકારરોને	 લેવાપાત્ર	 વ્યાજનરો	 દર	નક્કી	
કરવાનરો		તથા	સથાભનક	તળાવનાં	પારીના	ઉપ્યરોગ	અને	કાંસના	
સમારકામ	બાબતે	ભનર્ણ્ય	લેવાના	અભધકાર	આપવામાં	આવ્યા	છે.

પેસા	એ્ટિથી	ખાનગી	શાિુકારરોનરો	નારાંની	ધીરધાર	માટિે	
વ્યાજનરો	દર	જાતે	નક્કી	કરવાનરો	અભધકાર	સમાપ્ત	થ્યરો.		શાિુકારરો	
માટિે	 લેવાપાત્ર	 વ્યાજનરો	 દર	 ગ્ામસિા	 જ	 નક્કી	 કરશે,	 જેથી	
વ્યાજનરો	દર	સૌને	માટિે	સમાન	રિેશે	અને	સૌને	એની	જાર	પર	
રિેશે.	 સથાભનક	તળાવના	પારીના	ઉપ્યરોગ	અંગે	તથા	કાંસના	
સમારકામ	અંગેના	 ભનર્ણ્યરો	 પર	 ગ્ામસિાના	 જ	અભધકારમાં	
િરોવાથી	િવે	આવાં	કામરોમાં	ઝડપ	આવશે.	

જાિેર	સંસાધનરોનરો	ઉપ્યરોગ	સથાભનક	કક્ાએ	જ	શ્ેષ્ઠ	રીતે	
કરી	શકા્ય	એ	માટિેની	સત્ા	સથાભનક	લરોકતંત્રને	જ	આપે	છે.	
કુદરતી	સંસાધનરોના	ઉપ્યરોગ	અંગેનરો	ભનર્ણ્ય	પર	સથાભનક	તંત્રના	
િાથમાં	આપવાથી	આદદજાભતના	લરોકરોની	આવક	વધશે,	એમનું	
જીવનધરોરર	 સુધરશે	 અને	આ	 કારરે	 તેમનું	 ભવસથાપન	 પર	
અટિકશે.	 શાિુકારરો,	 વેપારીઓના	 શરોષર	 સામે	આદદજાભતને	
સંરક્ર	મળી	શકશે	.	આદદજાભતને	પરોતાના	સાંસકકૃભતક	વારસા,	
દરવાજ,	પરંપરાના	જતન,	સંવધ્ણન	માટિે	પ્રોતસાિન	મળશે.	આ	
કારરે	આદદજાભત	પરોતાનું	અસલ	સવરૂપ,	સંસકકૃભત	અને	વારસરો	
સરળતાથી	જાળવી	શકશે.	•

વનબંધુ	વવકાસગાથા
?	ઉવદી	રાવલ
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દૂધ	સંજીવની	યોજના
“મને	દૂધ	બિુ	િાવે....	એક	થેલી	નિીં	...	બે	થેલી	આપરો....”	
આ	 કરોઇ	 કાલપભનક	 સંવાદ	 નથી...	 પરંતુ	 તે	 દૂધ	 સંજીવની	

્યરોજનાની	સાફલ્યગાથાનું	 સુવર્ણસૂત્ર	છે.	 શાળાના	એક	િૂલકા	
દ્ારા	બરોલા્ેયલા	આ	શબદરો	જ	સરકારની	સવંદેનશીલતા,	પારદભશ્ણતા	
અને	આ્યરોજનબદ્ધ	 રીતે	 અમલી	 બનાવા્યેલી	 દૂધ	 સંજીવની	
્યરોજનાની	સફળતાની	સાભબતી	છે.	

સવાાંગી	 ભવકાસનરો	 િેતુ	 ભસદ્ધ	 કરવા	 તથા	 ભવકાસની	 ધારા	
છેવાડાના	 મારસ	 સુધી	 પિોંિે	 તે	 માટિે	 તતકાલીન	 મુખ્યમંત્રી		
શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	મરોદી	દ્ારા	વન	બધં	ુકલ્યાર	્યરોજના	જાિેર	કરવામાં	
આવી	િતી.	મુખ્યમંત્રીશ્ીના	૧૦	મુદ્ા	કા્ય્ણક્મ	વનબંધુ	કલ્યાર	
્યરોજના	ગુરવતાલક્ી	કા્ય્ણક્મ	છે.	

અબંાજીથી	ઉમરગામ	સધુીના	પવૂ્ણપટ્ટી	ભવસતારની	ભિતંા	રાજ્ય	
સરકારે	સભવશેષ	કરી	છે.	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીની	
સંવેદનશીલ	સરકારે	ગુજરાતના	આદદવાસી	બાંધવરોના	સમગ્ત્યા	
ભવકાસ	માટિે	અનેકભવધ	પગલાં	લીધાં	છે.	 તમામ	સમાજ	સાથે	
તેમનરો	 પર	 ભવકાસ	 કરવાની	 દરકાર	 રાજ્ય	સરકારે	 લીધી	છે.	
આદદવાસી	ભવસતાર	એટિલે	દુગ્ણમ	જંગલરો,	ડુંગરાળ	પ્દેશ,	સાવ	
મેલાઘેલા	 ટિૂંકાં	 કપડાં	 પિેરતાં	 લરોકરો,	 રરોજગારીની	ઓછી	તકરો,	
આભથ્ણક	 ભવકાસ	 ખૂબ	ઓછરો	 િરો્ય	 તેવા	 દૃશ્યરો	આ	સરકારની	
મિેનતના	લીધે	જ	પદરવભત્ણત	થ્યાં	છે.	

જેમાંનું	એક	પગલું	એટિલે	દૂધ	સંજીવની	્યરોજના,	તંદુરસત	અને	
સવસથ	સમાજનુ	ંભનમા્ણર	થા્ય	અન	ેઆજનરો	બાળક	આવતીકાલનરો	
પ્ભતિાશાળી,	સામર્ય્ણવાન	્યુવા	બની	દેશના	ભવકાસમાં	પરોતાની	
શભતિ	દ્ારા	ફાળરો	આપી	શકે	ત	ેઆશ્યથી	બાળકરોન	ેપરોષર	આપવા	

દૂધ	સંજીવની	્યરોજનાનરો	પ્ારંિ	કરવામાં	આવ્યરો.	આદદજાભતનાં	
બાળકરોમાં	 ભવટિાભમન,	 પ્રોટિીન,	 કેકલશ્યમ	 વગેરે	 તત્વરોની	 ઉરપ	
જરા્ય	છે.	આવાં	બાળકરોને	નાની	વ્યે	પરોષરક્મ	આિાર	ઉપરાંત	
દૂધ	આપવામાં	આવે	તરો	આવા	તત્વરોની	ખામી	દૂર	કરી	શકા્ય	
અને	બાળકરોના	શારીદરક	 ભવકાસ	સાથે	માનભસક	 ભવકાસ	થા્ય,	
તેઓના	આરરોગ્યમાં	સુધારરો	થા્ય	તે	માટિે	દૂધ	સંજીવની	્યરોજના	
અમલમાં	 મૂકવામાં	આવી	 છે.	આદદજાભત	 બાળકરો	 કુપરોષરનરો	
ભશકાર	ન	બને	અને	સુપરોષર્યુતિ	ગુજરાતની	સાથે	સુપરોષર્યુતિ	
િારતના	ભનમા્ણર	માટિે	રાજ્ય	સરકારે	પરોષર્યુતિ	દૂધ	આપવાની	
્યરોજના	શરૂ	કરી	છે.	

આપર	ેજારીએ	જ	છીએ	કે	દધૂ	સપૂંર્ણ	આિાર	છે.	બાળપરમાં	
જ	પરોષરક્મ	આિાર	આપવા	ઉપરાતં	ભવટિાભમન,	પ્રોટિીન,	કેકલશ્યમ	
જેવા	તત્વરો	િરપૂર	માત્રામાં	િરોવાથી	બાળકરોનરો	શારીદરક	અને	
માનભસક	ભવકાસ	ખૂબ	ઝડપથી	સારી	રીતે	થા્ય	છે.	

આદદવાસી	બાળકરોના	 ભશક્રની	સાથે	 શારીદરક,	માનભસક	
ભવકાસ	થા્ય	તેના	આરરોગ્યમાં	સુધારરો	થા્ય,	તે	માટિે	દૂધ	સંજીવની	
્યરોજના	િેઠળ	૮૮૯૧	પ્ાથભમક	શાળામાં	િરતા	૧૦	લાખ	૪૮	
િજાર	જેટિલાં	બાળકરોને	અઠવાદડ્યામાં	પાંિ	દદવસરો	૧૪૦	કરરોડનું	
દૂધ	આ	્યરોજના	િેઠળ	આપવામાં	આવી	રહ્ં	છે.	જેથી	િાભવ	પેઢી	
પ્ભતિાવાન	થા્ય	અન	ેભવશ્વને	ગજુરાત	અન	ેિારતની	બૌભદ્ધકતાનરો	
પદરિ્ય	કરાવી	ભવશ્વગરુુ	તરીકે	પરોતાન	ેપ્સથાભપત	કરે.	ઉલ્ખેની્ય	
છે	કે,	આંગરવાડી	અને	પ્ાથભમક	શાળાનાં	બાળકરો	તેમજ	ધાત્રી	
માતાઓ	સભિત	અંદાભજત	 ૨૯.૮૧	 લાખ	 લાિાથથીઓને	 દૂધ	
સંજીવની	્યરોજના	મારફત	્લેવડ્ણ	દૂધ	પૂરું	પાડવા	માટિે	કુલ	રૂ.	
૩૭૭	 કરરોડની	 જોગવાઇ	 કરવામાં	આવી	 છે,	 જેનરો	 લાિ	
આદદજાભત	મભિલા	અને	બાળકરોને	મળી	રહ્રો	છે.	

તદ્ઉપરાંત	 િાભવ	 પેઢીને	 વધુ	 સક્મ	અને	 ઊજા્ણવાન,	
પ્ભતિાવાન	અને	ભવશ્વને	પ્િાભવત	કરી	શકે	તેવું	જ્ાનબળ	
તૈ્યાર	કરવા	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીની	સરકારે	
બાળકરોના	અમલૂ્ય	પ્થમ	૧૦૦૦	દદવસન	ેકેનદ્રમાં	રાખીને	
૧૫	આદદજાભત	 ભજલ્ામાં	 ૨૪,૧૬૧	આંગરવાડી	
કા્ય્ણકરરોને	ભશશુ	અને	બાળ	પરોષર	આિારની	તાલીમ	
આપવાનરો	ભનર્ણ્ય	ક્યયો	છે.	

સરકારના	આવા	અનેક	કા્ય્ણક્મ	દ્ારા	અનેક	
આદદજાભત	બાળકરો	મખુ્ય	ધારાની	ધરોરી	નસ	બનવા	
તરફ	સક્મ	બની	રહ્ાં	છે.	આદદજાભતના	ભવકાસ	
સાથે	ગુજરાત	અને	સમગ્	દેશનું	િાભવ	ઉજ્જવળ	

બની	રહ્ં	છે.	•

વનબંધુ	વવકાસગાથા
?	નીરવ	રાવલ
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સંભાળ

દાહોદથી	રાજયવયાપી	પોરણ	અવભયાનનો	પ્રારંભ

બાળકરો	રાષ્ટનું	િભવષ્ય	છે.	દેશની	આવનારી	પેઢી	મજબૂત	
બને,	 સશતિ	બને	 તે	 જરૂરી	 છે.	આ	જરૂદર્યાતને	 ધ્યાને	 લઈ	
ગુજરાતના	પનરોતા	પુત્ર	અને	દેશના	વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	
મરોદીએ	બાળકરોને	કુપરોષર	મુતિ	કરવાનરો	લક્યાંક	ભનધા્ણદરત	ક્યયો	
છે.	જમેા	ંગજુરાત	અગ્સેર	રિીન	ેકા્ય્ણ	કરી	રહ્	છે.	ગુજરાતે	પરોષર	
અભિ્યાન	થકી	મજબૂત	અને	સશતિ	ગુજરાતના	ભનમા્ણરની	નેમ	
વ્યકત	કરી	છે.	તાજેતરમાં	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	
સમગ્	 રાજ્યમાં	 બે	 વષ્ણ	 સુધી	 િાલનારા	 પરોષર	અભિ્યાનનરો	
દાિરોદથી	પ્ારંિ	કરાવ્યરો	િતરો.	

મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	જરાવ્યુ	િતું	કે,	િૌભતક	
ભવકાસની	દૃકષ્એ	ગુજરાત	તમામ	ક્ેત્રરોમાં	નંબર	વન	છે.	િવે,	
માનવ	ભવકાસની	દદશામાં	પર	ગુજરાતને	અગ્ેસર	બનાવવુ	છે.	
વડાપ્ધાનશ્ીએ	આપલેા	‘સિી	પરોષર,	દેશ	રરોશન’	સતૂ્રન	ેિદરતાથ્ણ	
કરવા	માટિે	આ	અભિ્યાનમાં	જોડાવા	સમાજને	આિવાન	ક્યુ્ણ	િતું.	

રાજ્ય	સરકારે	દકશરોરી,	સગિા્ણ	માતા,	ધાત્રી	માતા,	બાળકને	
પરોષર	મળી	રિે	એ	માટિે	્યરોજનાઓ	શરૂ	કરી	છે	અને	વ્યવસથાઓ	
ભવકાસાવી	તેને	અમલી	બનાવી	છે.	 દકશરોરીઓ	એનેભમ્યામાંથી	
મુતિ	થા્ય	એ	માટિે	 દવાઓ	આપવામાં	આવે	છે.	 તેમના	માટિે	
ભપ્ભમ્સ	આિાર	આપવામાં	આવે	છે.	દકશરોરી	િભવષ્યની	માતા	
છે.	જો	દકશરોરાવસથાથી	જ	કુપરોષર	નાબૂદ	થઇ	જા્ય	તરો	તે	તંદુરસત	
બાળકને	જનમ	આપી	શકે	છે.	

મખુ્યમતં્રીશ્ીએ	સગિા્ણ	માતાઓની	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	લવેામાં	
આવતી	 દરકાર	 અંગેની	 માભિતી	આપતા	 જરાવ્યું	 િતું	 કે,	
ગિા્ણવસથાના	પ્થમ	બ	ેમાસથી	જ	તમેની	આશા	વક્કરરો	દ્ારા	નોંધરી	
કરવામાં	આવે	 છે.	 એ	 બાદ	 તેમને	 પૂરક	અને	 પરોષક	આિાર	
આપવામા	ંઆવ	ે છે.	 પા્યલરોટિ	 પ્રોજે્ ટિના	 તાલુકાઓમાં	 સગિા્ણ	

માતાઓને	આંગરવાડી	 ખાતે	એક	 ટિાઇમનું	 િરોજન	
આપવામા	ંઆવ	ેછે.	સાથ,ે	તનેી	દરેક	તબકે્ક	તબીબી	
તપાસ	કરવામા	ંઆવ	ેછે.		

પરોષર	અભિ્યાનના	સંવાિક	એવા	ત્રીપલ	એ	
(AAA)	એટિલે	કે,	આંગરવાડી	કા્ય્ણકર,	આશા	
વક્કર	 અને	 એએનએમ	 વક્કરને	 ભત્રવેરી	 પુરસકાર	
આપવાની	ઘરોષરા	કરતા	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	િતુ	ં
ક ે,	 આ	 એક	 વષ્ણ	 દરભમ્યાન	 તમામ	 બાળકરોને	
સુપરોભષત	કરનારી	આંગરવાડીના	કા્ય્ણકરને	રૂ.	૧૨	
િજાર,	તેડાગર	બિેનને	રૂ.	૬	િજાર,	આશા	વક્કર	
અને	 એએનએમ	 વક્કરને	 રૂ.	 ૧૨-૧૨	 િજારનરો	
પુરસકાર	 મળી	 કુલ	 રૂ.	 ૪૨	 િજારનરો	 પુરસકાર	
આપવામાં	આવશે.	રાજ્યની	તમામ	આંગરવાડીને	

તેમાં	આવરી	લેવામાં	આવશે.	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	આ	સંદિ્ણમાં	
ઉમે્યુાં	 કે,	 ગુજરાતમાંથી	 કુપરોષરને	 નેસતાનાબૂદ	 કરવા	 માટિે	
અનેક	 કદમ	ઉઠાવવામાં	આવ્યા	છે.	 રાજ્ય	સરકારે	 મભિલા	
અને	બાળ	ભવકાસ	ભવિાગને	અલા્યદરો	બનાવી	તેના	બજેટિમાં	
રૂ.	૪૦૦	કરરોડમાંથી	વધારરો	કરી	રૂ.	૩૦૦૦	કરરોડ	કરવામાં	
આવ્યું	છે.	

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 કહ્ં	 કે,	 ગુજરાતના	 બાળકરોને	 સુપરોભષત	
બનાવવા	 માટિે	 તમામ	 લરોકરોના	 સિ્યરોગની	આવશ્યતિા	 છે.	
સમાજના	તમામ	ક્તે્રના	અગ્રીઓ	ઓછામા	ંઓછા	એક	કુપરોભષત	
બાળકના	વાલી	બને,	સપ્તાિમાં	એક	વાર	આ	બાળકની	મુલાકાત	
એમ	એક	વષ્ણમાં	માત્ર	૪૮	વખત	બાળકની	મુલાકાત	લઇ	તેને	
સુપરોભષત	બનાવવા	લરોકરોને	આિવાન	ક્યુાં	િતું.

આ	અવસરે	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	બાળકને	અન્નપ્ાશન	કરાવ્યું	િતું.	
સાથે,		દકશરોરીઓ	અને	માતાઓને	ટિેક	િરોમ	રાશનનું	પર	ભવતરર	
ક્યુાં	િતું.	મભિલા	અને	બાળ	ભવકાસ	ભવિાગના	મેગેઝીન	સભિ્યર	
ગરોભષ્ઠ	અન	ેરેસીપી	બકૂનુ	ંમખુ્યમતં્રીશ્ીએ	ભવમરોિન	ક્યુાં	િતુ.ં	તમેજ	
રન	ફરોર	પરોષરમાં	ભવજેતા	દકશરોરીઓને	રરોકડ	પુરસકાર	એના્યત	
કરવામાં	આવ્યા	િતા.	મખુ્યમતં્રીશ્ી	અન	ેમિાનિુાવરો	દ્ારા	પાલક	
વાલીઓનું	સનમાન	કરવામાં	આવ્યું	િતું.		

આ	પ્સંગે		આદદજાભત	ભવકાસ	મંત્રી	શ્ી	ગરપતભસંિ	વસાવા,	
મભિલા	અને	બાળ	કલ્યાર	રાજ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવિાવરીબેન	દવે,	
રાજ્ય	મતં્રી	શ્ી	બિિુાઇ	ખાબડ,	સાસંદ	શ્ી	જસવતંભસંિ	િાિરોર,	
ધારાસભ્ય	સવષે	શ્ી	રમેશિાઇ	કટિારા,	શ્ી	શૈલેષિાઇ	િાિરોર,		
શ્ી	 વજુિાઇ	 પરદા,	 શ્ીમતી	 િંભદ્રકાબેન	 બાદર્યા,	 સભિવ	શ્ી	
જ્યંભત	 રભવ	 અને	 શ્ી	 મભનષા	 િંદ્રા	 સભિતના	 અભધકારી	
પદાભધકારીઓ	તથા	મરોટિી	સંખ્યામાં	લરોકરો	ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.•
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યુવાશવતિ

ગાંધીનગરમાં	‘યુગપુરૂર	યુવા	પડરરદ’	સંપન્ન
જ્ાવત-જાવતથી	ઉપર	ઊઠીને	દેશવહત	માટે	

યુવાનો	સંકલપબદ્ધ	બને

આપરરો	િારત	્યુવાઓનરો	દેશ	છે.	તે	માત્ર	આંકડા	નથી.	
જોશ,	જુસસરો,	સાિસ	અને	સંસકકૃભતના	જ્ાનનરો	પદરપાક	છે.	ગમે	
તેવા	જદટિલ	કા્ય્ણને	પરોતાની	કુશાગ્	બુભદ્ધથી	્યુવાનરો	ઉકેલી	શકે	છે.	
આઝાદ	િારતને	આજના	્યુવાનરો	જો	કરોઈ	નવી	સીમા	સુધી	લઈ	
જવા	માંગતરો	િરો્ય	તરો	તેના	માટિે	સવામી	ભવવેકાનંદજી	આજે	પર	
આદશ્ણરૂપ	અને	શાશ્વત	છે.	તેમરે	અલપ	જીવનકાળમાં	મેળવેલી	
ભસભદ્ધના	કારરે	આજે	૧૫૦	વષ્ણ	પછી	પર	તેમને	દેશનરો	દરેક	
્યુવાન	નમન	કરે	છે.	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીએ	સવામી	
ભવવકેાનદંની	૧૫૭	મી	જનમજ્યતંી	ભનભમતે્	ગાધંીનગરના	મિાતમા	
મંદદરમાં	્યરોજા્યેલા	્યુગપુરુષ	્યુવા	પદરષદને	સંબરોધતા	જરાવ્યું	
િતુ	ંકે,	જ્ાભત-જાભતથી	ઉપર	ઊઠીન	ેદેશભિત	માટેિ	આજના	્ુયવાનરોન	ે
સંકલપબદ્ધ	બનવાની	આજના	સમ્યની	માંગ	છે.	

ગાંધીનગરમાં	 ૧૦	 િજારથી	 વધુ	 ્ુયવાનરોની	 ઉપકસથભતમા	ં
્યરોજા્યેલી	આ	્યુવા	પદરષદને	સંબરોધતાં	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	ઉમે્યુાં	િતું	
કે,	આજે	ગાંધીનગરમાં	ભવરાટિ	્યુવા	શભતિના	દશ્ણન	થઇ	રહ્ાં	છે	
ત્યારે	મને	કિેતાં	ગૌરવ	થા્ય	છે	કે,	આજની	્યુવાપેઢી	િરોક્કસ	
લક્ય	સાથે	આગળ	વધી	રિી	છે.	આજનરો	્યુવાન	આવતીકાલનરો	
નિીં	પર	આજનરો	એક	જવાબદાર	નાગદરક	છે.	જે	આજના	આ	
કા્ય્ણક્મથી	 સપષ્	 થા્ય	 છે.	 ગુજરાતના	 છાત્રરોએ	 રાષ્ટભનમા્ણરની	
ભિંતા	કરીને	સેવાના	માધ્યમથી	દેશના	પુનઃભનમા્ણર	માટિે	 કમર	
કસવાની	જરૂર	છે.	

૧૫૭	વષ્ણ	બાદ	પર	આજ	ેસવામી	ભવવકેાનદંજી	દેશના	્ુયવાનરો	
માટિ	ે પ્ેરરાસ્રોત	 સાભબત	 થઇ	 રહ્ા	 છે.	 સવામીજીએ	 “વે	ઓફ	
લાઇફ”નરો	મંત્ર	આપ્યરો	છે	તેમ	જરાવતાં	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	િતું	

કે,	કેનદ્રમાં	વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીના	નેતૃતવવાળી	સરકારે	
સવામી	ભવવકેાનદંજીના	જનમદદવસ	એટિલ	ેકે,	૧૨	મી	જાન્યઆુરીને	
સમગ્	 દેશમાં	 ્ુયવા	 દદવસ	 તરીકે	 ઊજવીને	 દેશના	 ્ુયવાનરોમા	ં
રાષ્ટિભતિનરો	એક	નવરો	સંિાર	ક્યયો	છે.	

એટિલંુ	 જ	 નિીં	 દેશિતિ	 વીર	 સાવરકરને	 અંગે્જોએ	
આંદામાન-ભનકરોબારની	જેલમાં	કાળા	પારીની	સજા	કરી	િતી	
તેને	વડાપ્ધાનશ્ી	મરોદીએ	સમારક	તરીકે	જાિેર	કરી,	સરદાર	
વલ્િિાઇ	પટિેલની	 ભવશ્વની	સૌથી	ઊંિી	પ્ભતમાના	 ભનમા્ણર	
થકી	અને	ગુજરાતના	સપૂત	એવા	શ્યામજી	કકૃષરવમા્ણના	અકસથને	
કસવટિઝરલેનડથી	િારત	લાવીને	સનમાન	સાથે	 ભવસજ્ણન	કરીને	
આ	 દેશિતિરોને	 ્યરોગ્ય	 માન-સનમાન	આપીને	 ્યુવાનરોમાં	
રાષ્ટિભતિ	 માટિેની	 અનેરી	 િેતના	 જગાવી	 છે	 ત્યારે	આજના	
્યુવાનરો	 પર	આ	 માટિે	 સંકલપબદ્ધ	 બને	 એવરો	 અનુરરોધ	 મુખ્ય	
મંત્રીશ્ીએ	ક્યયો	િતરો.	

વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીએ	દેશના	લાખખરો	્યુવાનરોના	
પ્ેરરાસ્રોત	એવા	 સવામી	 ભવવેકાનંદજીની	 જનમજ્ંયતીએ	બેલુર	
મઠની	મુલાકાત	લઇને	દેશના	્યુવાનરોમાં	નવી	ઊજા્ણનરો	સંિાર	ક્યયો	
છે	તેમ	જરાવી	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	વડાપ્ધાનશ્ીના	ન્યા	િારતના	
સંકલપને	સાકાર	કરવા	આજની	્યુવાશભતિ	સંકલપબદ્ધ	બને	અને	
તેમાં	ગુજરાત	અગ્ેસર	બને	તે	માટિે	્યુવાનરોને	અપીલ	કરી	િતી.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	િતું	કે,	્યુવાનરોના	સવાાંગી	ભવકાસ	માટિે	
સકીલ	 ઇકનડ્યા,	 સટિાટિ્ણઅપ	 ઇકનડ્યાના	 માધ્યમથી	 ્ુયવાનરો	 કકૃભષ,	
ઇજનેરી,	 ઊજા્ણ	 જેવાં	 ક્ેત્રરોમાં	 નવાં-નવાં	 સંશરોધનરો	 કરીન	ે
રરોજગારીની	 સાથે-સાથે	 રાષ્ટભનમા્ણરમાં	 પર	 સિિાગી	 બનશે.	
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યુવાશવતિ

રાજ્ય	સરકાર	પર	આ	પ્કારના	નવા	નવા	આ્યામરો	થકી	વધુ	
રરોજગારી	આપવા	 કદટિબદ્ધ	છે.	 રાજ્ય	સરકાર	 દ્ારા	 છેવાડાના	
માનવી	માટિે	કા્ય્ણરત	ભવભવધ	્યરોજનાઓની	જારકારી	અને	લાિરો	
રાજ્યિરના	સવામી	ભવવેકાનંદ	કેનદ્રરો	દ્ારા	મળે	તે	માટિે	્યુવાનરોને	
અનુરરોધ	ક્યયો	િતરો.	

સવામી	ભવવેકાનંદે	ભશકાગરોની	ભવશ્વ	ધમ્ણ	પદરષદમાં	ભવશ્વમાં	
પ્થમવાર	ભિનદ	ુધમ્ણની	ભવજ્યપતાકાઓ	લિેરાવીન	ેજાભત	–	ધમ્ણમાં	
િદેિાવ	િૂલીન	ે“વસધુવૈ	કુટિુ્ બકમ”નરો	મતં્ર	સમગ્	ભવશ્વન	ેઆપ્યરો	
િતરો.	સમગ્	ભવશ્વના	્યુવાનરોને	“ઊઠરો,	જાગરો	અને	ધ્યે્ય	પ્ાપ્ત	સુધી	
કા્ય્ણરત	રિરો”	તેવરો	મંત્ર	આપ્યરો	િતરો.	આ	મંત્રને	િદરતાથ્ણ	કરવા	
વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીએ	 “સૌનરો	સાથ-સૌનરો	 ભવકાસ	
અન	ેસૌનરો	ભવશ્વાસ”ના	ધ્ય્ેય	સાથ	ેઆગળ	વધીન	ેિારતન	ેભવશ્વગરુુ	
બનાવવાનરો	ભનધા્ણર	ક્યયો	છે.	તે	દદશામાં	આજે	િારત	મક્કમતાથી	
આગળ	વધી	રહ્ં	છે.	તેમાં	દેશના	્યુવાનરો	પર	પરોતાનું	સભક્્ય	
્યરોગદાન	આપ	ેતવેા	સભંનષ્ઠ	પ્્યાસરો	કરવા	િારપવૂ્ણક	જરાવ્યુ	ંિતુ.ં	

્યવુક-સવેા,	 સાસંકકૃભતક	 પ્વૃભત્ના	 મતં્રી	શ્ી	 ઇશ્વરભસંિ	 પટેિલે	
જરાવ્યુ	ંિતુ	ંકે,	્યવુાનરોને	“ઊઠરો,	જાગરો	અન	ેધ્ય્ેય	પ્ાપ્ત	સુધી	કા્ય્ણરત	
રિરો”	તવેરો	પ્રેરાદા્યી	સદેંશ	સવામી	ભવવકેાનદેં	આપ્યરો	િતરો.	ભવશ્વના	
્યવુાધનના	હદ્ય	સમ્ાટિ	એવા	અન	ેઆદશ્ણ	સવામી	 ભવવકેાનંદના	
જીવન	િદરત્રન	ેઉજાગર	કરવા	તેમની	જનમજ્યતંી	ભનભમત્	ે્યગુપરુુષ	
્યવુા	પદરષદનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામા	ંઆવ્ંુય	છે.	

વધુમાં	 મંત્રીશ્ીએ	 જરાવ્યું	 િતું	 કે,	 રાજ્યના	 તતકાલીન	
મુખ્યમંત્રી	 અને	 દેશના	 વડાપ્ધાન	 શ્ી	 નરનેદ્રિાઇ	 મરોદીએ	
્યવુાનરોમા	ંપડલેી	શભતિન	ેઉજાગર	કરવા	અનકે	્યરોજનાઓ	અમલી	
બનાવી	છે.	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	વષ્ણ	૨૦૦૨માં	રાજ્ય	્યુવક	બરોડ્ણ	
નવપલ્ભવત	 કરવામાં	 આવ્યું	 િતું.	 સંવેદનશીલ	 મુખ્યમંત્રી	
શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારી	અને	ના્યબ	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	નીભતનિાઇ	
પટિેલના	માગ્ણદશ્ણન		િેઠળ	રાજ્યના	્ુયવાધનને	સકારાતમક	કા્ય્ણ	
કરવા	અને	 રાજ્યના	 ભવકાસમાં	સિિાગી	બનાવવા	રાજ્યના	
ગામેગામ	ભવવેકાનંદ	મંડળ	કા્ય્ણરત	કરવામાં	આવ્યા	છે.	મંડળ	

થકી	કુપરોષર	મુતિ	ગુજરાત	બનાવવા	અને	ભવભવધ	્યરોજનાઓની	
માભિતી	 ગામે-ગામ	આપીને	 સાિા	 લાિાથથીઓને	 ્યરોજનાનરો	
લાિ	 લઇ	 રહ્ા	 છે.	 ખેલ	 મિાકુિં	 થકી	 ્ુયવાનરોએ	 રાષ્ટી્ય-
આંતરરાષ્ટી્ય	કક્ાએ	રમત-ગમતમાં	રાજ્યનું	નામ	ઉજાગર	ક્યુાં	
છે.	આ	સરકાર	 ગુજરાતના	 ્ુયવાધનનરો	 સવાાંગી	 ભવકાસ	 માટિે	
કદટિબદ્ધ	છે.	

ગજુરાત	રાજ્ય	્યરોગ	બરોડ્ણના	અધ્યક્	શ્ી	શીશપાલ	ેજરાવ્યુ	ંિતુ	ં
કે,	મખુ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીના	નતેૃતવમા	ં્યરોગન	ેઘર-ઘર	
સધુી	પિોંિાડવા,	કરોઇ	બીમાર	ન	થા્ય,	તમામ	તદંરુસત	રિે	તવેા	
િેતુથી	રાજ્યમા	ં્યરોગ	બરોડ્ણની	રિના	કરવામા	ંઆવી	છે.	્યરોગ	ભવશ્વન	ે
િારતની	 દેન	 છે.	 દેશના	 વડાપ્ધાન	 શ્ી	 નરેનદ્રિાઇ	 મરોદીના	
પ્્યત્નરોથી	આજ	ેસમગ્	ભવશ્વ	૨૧	જનૂન	ેભવશ્વ	્યરોગ	દદવસ	તરીકે	
ઉજવે	 છે.	 વડાપ્ધાનશ્ીના	 “ફીટિ	 ઇકનડ્યા”	અભિ્યાનને	 સફળ	
બનાવવા	્યરોગ	અગત્યની	િભૂમકા	િજવી	રિી	છે.	્યરોગ	બરોડ્ણ	દ્ારા	
આગામી	સમ્ય	૫૦૦૦	જટેિલા	 ્ુયવક-્યવુતીઓન	ે્યરોગના	ટ્નેર	
અન	ેભશક્ક	તરીકે	તાલીમ	આપવામા	ંઆવશ.ે	

આ	કા્ય્ણક્મમાં	મુખ્યમંત્રીશ્ીના	િસતે	ગુજરાત	રાજ્ય	્યુવક	
બરોડ્ણનુ	ંનવંુ	નામાભિધાન	કરીન	ેસવામી	ભવવકેાનદં	–	ગજુરાત	રાજ્ય	
્યવુા	બરોડ્ણ	કરવામા	ંઆવ્યુ	ંછે.	છેવાડાના	ગામ-લરોકરો	સધુી	સવેાકી્ય	
પ્વૃભત્	 કરીને	 સરકારની	 લરોકકલ્યારકારી	 ્યરોજનાઓના	 લાિ	
પિોંિાડનાર	 ્ુયવાનરોને	 મુખ્યમંત્રીશ્ી	 દ્ારા	 ્યુથ	એવરોડ્ણ	 તેમજ		
રૂા.	૨૧	િજારની	રાભશ	આપીને	સનમાભનત	કરા્યા	િતા.

આ	્યુવા	પદરષદમાં	બેલૂર	મઠના	માધ્યમથી	ભનભમ્ણત	સવામી	
ભવવેકાનંદના	જીવન	ઉપરની	એક	ટિૂંકી	 દફલમ	પર	દશા્ણવવામાં	
આવી	િતી.	

આ	પ્સગેં	ભવિાગના	અગ્	સભિવ	શ્ી	સી.	વી.	સરોમ,	રામકકૃષર	
ભમશન-રાજકરોટિના	સવામી	ભનભખલેશ્વસનંદજી,	શ્ી	ઋકતવજ	પટિેલ,	
ગુજરાત	રાજ્ય	્યુવા	બરોડ્ણના	િરોદ્ેદારરો,	 સવામી	 ભવવેકાનંદ	્યુવા	
કેનદ્રના	સં્યરોજક	સભિત	રાજ્યિરના	ભવભવધ	ભજલ્ામાંથી	મરોટિી	
સંખ્યામાં	્યુવાનરો	ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦35



મુખય	મંત્ીશ્ીનું	વવધાનસભા	ગૃહમાં	પ્રેરક	વચંતન
બંધારણના	અનુચછેદ	૩૬૮(ર)નો	

પ્રસતાવ	મુખય	મંત્ીશ્ીએ	ગૃહમાં	રજૂ	કયયો
ડૉ.	બાબાસાિેબ	આંબેડકરે	જ્યારે	બંધારર	

ઘડું	 એનરો	 મૂળ	આશ્ય	 અંત્યરોદ્ય	 એટિલે	 કે	
સમાજના	અંભતમ	 છેવાડાના	 વ્યભતિને	આગળ	
લાવવાનરો	િતરો.	મિાતમા	ગાંધીએ	પર	અંત્યરોદ્ય	
ભવકાસની	 િાવના	આપરને	આપી	 છે.	 પંદડત	
દીનદ્યાળ	 ઉપાધ્યા્યે	 પર	 વંભિતરોના	 સવ્ણગ્ાિી	
ભવકાસ	 માટિે	 એક	 માનવ	 જીવન	 દશ્ણન	 પર	
આપરને	આપેલું	છે.	

લરોકતંત્રના	 સવયોચ્	 મંદદર	 સમાન	 એવી	
લરોકસિા,	 ભવધાનસિામાં	 દરઝવષેશન	આરક્ર	
માટિેની	 જે	 બંધારરની	 જોગવાઇ	 બંધારરના	
ભનમા્ણતાઓએ	જાિેર	જીવનમા	ંપ્ભતભનભધતવ	કરતા	
એના	 માટિે	 ભનર્ણ્યની	 િાગીદારી	 કરવા,	 એને	
સુભનભશ્ચત	 કરવા,	આ	 પ્કારની	 અનામતની	
જોગવાઇ	૧૦	વષ્ણ	માટિે	શરૂઆતમાં	કરાઇ	િતી.	
બંધારરની	કલમ	૩૩૪-અનામતની	મુદત	૨૬,	
જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ના	 રરોજ	 પૂરી	 થતી	 િતી.	
કેનદ્રમાં	 વત્ણમાન	 વડાપ્ધાન	 શ્ી	 નરેનદ્રિાઇ	
મરોદીના	 નેતૃતવની	 સરકાર ે	 આ	 અનામત	
જોગવાઇને	 વધુ 	 ૧૦	 વષ ્ણ	 એટિલે	 ક ે	 ૨૫	
જાન્યુઆરી-૨૦૩૦	 સુધી	 વધારવા	 માટિ ેનું	
બંધારરી્ય	સુધારા	ભવધે્યક	સંસદના	બન્ને	ગૃિરોએ	
લરોકસિા	અને	 રાજ્યસિાએ	 પસાર	 ક્યયો	 જેને	
ગુજરાત	 ભવધાનસિામાં	 સમથ્ણન	 પ્સતાવ	 રજૂ	
કરવામાં	આવ્યરો	િતરો.	

તાજેતરમાં	 ગુજરાત	 ભવધાનસિાના	 છઠ્ા	
સત્રમાં	 મુખ્ય	 મંત્રીશ્ી	 ભવજ્યિાઈ	 રૂપારીએ	
િારતના	 બંધારરના	 અનુચછદે	 ૩૬૮(ર)	

અનવ્યનેરો	પ્સતાવ	રજ	ૂક્યયો	િતરો.	મખુ્ય	મતં્રીશ્ીએ	
પક્ાપક્ીની	રાજનીભતથી	ઉપર	ઊઠીને	સામાભજક	
સમરસતા	 અને	 સૌિાદ્ણથી	 ડૉ.	 બાબાસાિેબ	
આંબેડકરે	 આપેલા	 બંધારરના	 અભધકારરોની	
જાળવરીનું	આિવાન	ક્યુાં	િતું.

મુખ્ય	 મંત્રીશ્ીએ	 જરાવ્યું	 િતું	 કે,	આપરે	
દુભન્યામાં	 સૌથી	 મરોટિા	 લરોકતાંભત્રક	 રાષ્ટ	 તરીકે	
સથાન	મેળવ્યું	છે.	પરંતુ	૧૨૦૦	વષ્ણ	જૂની	ગુલામી	
કાળમા	ંસમાજમા	ંરિેલા	દરોષરોન	ેદરૂ	કરવા	આપરી	
આંતદરક	 શભતિઓને	આપરે	 ભવકસાવી	 શ્્યા	
નિીં.	 એેને	 કારરે	આજે	આપરે	આ	 વસતુની	
અનિુભૂત	કરી	રહ્ા	છીએ.	મખુ્યમતં્રીશ્ીએ	જરાવ્યું	
િતું	 કે,	 ડૉ.	 બાબાસાિેબ	આંબેડકરે	 પરોતાના	
જીવનકાળમાં	 સંઘષ્ણ,	 છૂઆછૂત,	 સમાજમાં	
કિડા્ેયલા	વગ્ણ	તરીકે	સવ્ય	ંવદેનાઓની	અનિુભૂત	
કરી	િતી	અન	ેએટેિલ	ેજ	લરોકશાિી	રાષ્ટના	આપરા	
બધંારરના	ઘડતરમા	ંસંભવધાનની	કભમટિીમા	ંએમરે	
પૂરજોશ	 ભિમા્યત	 કરીને	 પ્જાકી્ય	 શાસનમાં	
પ્જાના	 પ્ભતભનભધ	 તરીકે	આવવા	 વંભિત	 વગયો	
અનુસૂભિત	 જાભત-જનજાભતમાં	 અનામત	 અને	
આરક્રની	કલમ	એમરે	દાખલ	કરાવી.	

ગજુરાત	ભવધાનસિાના	૧૮૨	ભવધાનસિાની	
બેઠકરોમાં	૧૩	બેઠકરો	અનુસૂભિત	જાભત	અને	૨૭	
બેઠકરો	 અનુસૂભિત	 જનજાભત	 માટિે	 અનામત	
રાખવામાં	આવી	છે.	આપરી	લરોકસિાની	૨૬	
બેઠકરોમાંથી	૨	બેઠકરો	અનુસૂભિત	જાભત	અને	૪	
બઠેકરો	અનસુભૂિત	જનજાભત	માટેિ	અનામત	છે	તનેી	
પર	તેમરે	િૂભમકા	આપી	િતી.	

આઝાદીના	 સાડાસાત	 દા્યકા	 થવા	 છતાં	
કમનસીબ	ેસમાજમા	ંએવેી	 કસથભત	ઊિી	ન	થઇ	
શકી	કે	જનરલ	કેટેિગરીની	બઠેકમાં	પર	અનસુભૂિત	
જાભત	કે	અનસુભૂિત	જનજાભતના	કરોઇપર	વ્યભતિ	
િૂટંિરી	લડ	ેઅન	ેસમગ્	સમાજ	એન	ે સવીકારીને	
િૂટંિીન	ેમરોકલે	એ	પર	ગજુરાત	માટેિ	ગૌરવ	છે	કે,	
ગુજરાતમાં	 િરૂિની	 સંસદની	 બેઠક	 જનરલ	
કેટિેગરીની	 છે,	 છતાં	આપરે	 એક	 અનુસૂભિત	
જનજાભતના	િાઇન	ેઆપર	ે ત્યાંથી	પાલા્ણમનેટિમાં	
છેલ્ા	ંઘરા	ંવષયોથી	પ્ભતભનભધતવ	કરવા	મરોકલીએ	
છીએ,	તેમ	જરાવતાં	મખુ્યમતં્રીશ્ીએ	કહ્	ંકે,	આનરો	
વ્યાપ	વધવરો	જોઇએ.	સમાજમા	ંબધાની	સવીકકૃભત	
થા્ય	અન	ેઆપર	ેસૌ	સૌનરો	સાથ	સૌનરો	ભવકાસ,	
સબ	સમાજ	કરો	ભલ્ય	ેસાથ	મેં	આગ	ેબઢત	ેજાના,	
આ	ભવષ્યન	ેલઇન	ેઆગળ	વધવા	માગંીએ	છીએ.

પક્ાપક્ની	રાજનીભતથી	દરૂ	રિીન,ે	ઉપર	ઊઠીને	
સમાજમા	ંભછન્નભિન્નતા	ન	આવ,ે	સમાજ	તૂટેિ	નિીં,	
સમાજ	એકસાથ	ેજોડા્ય	બધા્ય	સાથ	ેમળીન	ેએકે	
બીજાના	સભિ્યારા	પ્્યાસરો	કરીન	ે‘િેવ	નરોટિ	અને	
િેવ	નરો્ટસ’ની	ખાઇ	પરૂી	કરીન	ેઆપર	ેસૌ	પજૂ્ય	
બાબાસાિેબ	આબંડેકરે	 બધંારરના	જ	ેઅભધકારરો	
આપ્યા	છે	તેની	જાળવરી	કરીન	ેઆપર	ેસૌ	આગળ	
વધીશુ	ંતરો	િારતની	પ્ગભત	કરોઇ	રરોકી	નિીં	શકે	એવેરો	
ભવશ્વાસ	 પર	 તેમરે	 વ્યતિ	 ક્યયો	 િતરો.	 રાજ્ય	
મંત્રીમંડળના	મંત્રીઓ	શ્ી	ગરપતભસંિ	વસાવા,	
શ્ી	ઇશ્વરિાઇ	પરમાર	તેમજ	શાસકપક્ના	અને	
ભવરરોધપક્ના	 ધારાસભ્યશ્ીઓએ	 પ્સતાવન	ે
વધાવ્યરો	િતરો.	•

લોકશાહીના	ધબકારા

ભવધાનસિાગૃિમાં	ભવરરોધ	પક્ના	નતેા	શ્ી	પરેશિાઈ	ધાનારી,	શ્ી	અમીતિાઈ	િાવડા,	શ્ી	શલૈષેિાઈ	
પરમાર,	ડરો.	અભનલિાઈ	જોષી્યારા,	શ્ી	પી.	ડી.	વસાવા	સભિત	ભવરરોધ	પક્ના	સભ્યશ્ીઓએ	મખુ્યમંત્રીશ્ી	
ભવજ્યિાઈ	રૂપારી	દ્ારા	રજ	ૂકરા્યલેા	બધંારરના	અનચુછેદ	૩૬૮(૨)ના	પ્સતાવન	ેસમથ્ણન	આપ્ંુય	િતુ.ં	
ગજુરાત	રાજ્ય	ભવધાનસિા	ગૃિમા	ંરાજ્યના	ભવકાસની	વાતન	ેશાસક	પક્	અન	ેભવપકે્	સાથ	ેમળીન	ેઆગળ	
ધપાવી	િરોવાનરો	વધ	ુએક	દાખલરો	ગજુરાત	 ભવધાનસિા	ગૃિે	પ્સથાભપત	ક્યયો	 છે.	સમાજની	એકતા	અને	
અખદંડતતાન	ેવધ	ુબળવત્ર	બનાવતા	ંઆ	પ્સતાવન	ેશાસક	પક્	અન	ેભવરરોધ	પક્ના	તમામ	સભ્યશ્ીઓએ	
સવા્ણનુમત	ેસમથ્ણન	આપી	વધાવ્યરો	િતરો.	•

મિપક્ષિા િતેાશ્ી સમહત તમામ સભયોિરુ ંપ્રસતાિિ ેસમથ્ડિ
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ગુજરાત	વવધાનસભામાં
નાગડરક	સુધારા	કાયદાને	સમથ્ષન	આપતો	પ્રસતાવ	બહુમતીથી	પસાર
િારતી્ય	 સંસદ ે	 પસાર	 કર ેલ ા	

નાગદરકતા	 સુધારા	 કા્યદરો	 (CAA)ને	
સમથ ્ણન	 પ્સતાવ	 આપવા	 ગુજરાત	
ભવધાનસિાનું	 એકદદવસી્ય	 ભવશેષ	 સત્ર	
ત ાજે તરમ ાં 	 મ ળ્યું 	 િતું . 	 ગુજર ાત	
ભવધાનસિાએ	નાગદરકતા	સુધારા	કા્યદાને	
સમથ્ણન	આપતરો	પ્સતાવ	બિમુતીથી	પસાર	
ક્યયો	િતરો.	

આ	 કા્યદાના	 સમથ ્ણનમાં 	 ગૃિ	
રાજ્યમંત્રી	 શ્ી	 પ્દીપભસંિ	 જાડેજાએ	
જરાવ્યું	િતું	કે,	વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	
મરોદીની	નતેૃતવવાળી	કેનદ્ર	સરકારે	સસંદમાં	
પસાર	કરેલા	નાગદરકતા	સુધારા	કા્યદરો–
CAA	 પાદકસતાન,	 બાંગલાદેશ	 અને	
અફઘાભનસતાનમાં	 ૧૯૪૭થી	 િ્ંયકર	
્યાતનાઓનરો	 િરોગ	 બનેલા	 લઘુમતીઓ	
જેવા	કે	ભિનદુ,	શીખ,	બૌદ્ધ,	જૈન,	પારસી	
અન	ેભરિસતી	શરરાથથીઓના	અકસતતવ	માટેિ	
સજંીવની	સમાન	છે.	આ	કા્યદરો	તમેન	ેનવું	
જીવન	આપશે.	જેમાં	આ	ત્રર	દેશરોમાંથી	
પરોતાનું	અકસતતવ	બિાવવા	ભિજરત	કરીને	
તા.૩૧મી	 દડસે્બર	 ૨૦૧૪	 સુધીમા	ં
િારતમ ાં 	 આવેલા 	 આ	 છ	 ધમ ્ણમાં	
લઘુમતીઓને	 િારતનું 	 નાગદરકતવ	
આપવામાં	આવશે.આ	 કા્યદાથી	 કરોઇ	
ધમ્ણના	િારતી્યની	નાગદરકતા	છીનવાશે	
નિી.ં	

મતં્રીશ્ી	જાડજેાએ	કા્યદાની	જરૂદર્યાત	
અગં	ેજરાવતાં	કહ્	ંિતુ	ંકે,	િાષાન	ેઆધારે	
બાંગલાદેશની	 રિના	 થઈ	 િતી.	 વષ્ણ	
૧૯૭૧માં	 ધાભમ્ણક	 રીતે	 લઘુમભતઓમા	ં
ભિંદુઓની	 વસતી	આજે	 માત્ર	 ૭.૮	 ટિકા	
રિી.	મરોટિા	િાગના	ભિંદુઓ	ત્યાં	રિી	ધમ્ણ	
પરીવત્ણન	 કરવા	 મજબૂર	 બન્યા	અથવા	
િારતમાં 	 શરરાથથી	 તરીક	ે આવ્યા.	
અફઘાભનસતાનમાં	 શીખરો	 અને	 બૌદ્ધ	
ધમથીઓની	મરોટિી	સંખ્યા	િતી	તનેા	પર	આ	
જ	િાલ	થ્યા.	

િાગલા	 વખતે	 પાદકસતાનમાં	 ૭	
કરરોડની	વસતી	સામે	૧.૭૫	કરરોડ	લઘુમતી	
સમુદા્ય	અને	આજે	૨૧	કરરોડની	વસતી	
સામ	ેઅંદાજે	૬.૫	લાખ	લઘમુતી	સમદુા્ય!	
્્યાં	ગ્યાએ	લઘુમતી	સમુદા્યના	લરોકરો	?		

િાગલા	સમ્ય	ેબાગંલાદેશ	સભિતના	તે	
વખતના	 પાદકસતાનની	 કુલ	 વસતીનરો	
અંદાજે	િરોથરો	િાગ	લઘુમતીઓ	િતા	 કે	
જેમાં	 ભિંદુ,	બૌદ્ધ,	જૈન,	પારસી,	ઈસાઈ,	
શીખ	વગેરેનરો	સમાવેશ	થતરો	િતરો.	વષ્ણ-
૧૯૪૭માં	પાદકસતાનમાં	ધાભમ્ણક	લઘુમતી	

૨૩%	િતી	જે	આજે	માત્ર	અંદાજે	૩%	
છે.	બાંગલાદેશમાં	ધાભમ્ણક	લઘુમતી	૨૨%	
િતી	જે	આજે	અંદાજે	૭.૮%	છે.	જ્યારે	
અફઘાભનસતાનમાં	 ૨	 લાખ	 ધાભમ ્ણક	
લઘમુતીઓ	િતા	જમેાથંી	આજ	ેમાત્ર	૫૦૦	
જ	 બચ્યા	 છે.	 જ્યાર	ે િારતમાં	 વષ્ણ	 -	
૧૯૫૧માં	મુકસલમ	લઘુમતી	કુલ	વસતીના	
૯.૮%	 િતા	 જે	 આજે	 કુલ	 વસતીના	
૧૪.૨૩%	 છે.	 જે	 તમામ	 ધમયો	 પ્ત્યે	
િારતની	સદ્િાવના	દશા્ણવે	છે.	

મંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	િતું	કે,	િાગલા	સમ્યે	
પાદકસતાનમાં	 –	 મંદદરરોની	 સંખ્યા	 ૪૨૮	
િતી	જે	આજે	માત્ર	૨૦	જ	છે.	આ	દેશરોમાં	
લઘમુતીઓનુ	ંવસતી	ઘટિવાનુ	ંએક	અન	ેએક	
માત્ર	કારર	લઘુમતીઓનું	બળજબરીપૂવ્ણક	
ક રવ ામ ાં 	 આવેલ 	 ધમ ા ાં ત રર 	 છ ે.	
પાદકસતાનના	 ભસંધ	 લઘુમતીઓ	 પરના	
અત્યાિાર	 થા્ય	 છે	 તે	 શરમજનક	 છે.	

પ ા દ ક સત ાન , 	 	 બ ાં ગલ ા દ ેશ 	 	 અને	
અફઘાભનસતાનમા	ંલઘુમતીઓન	ેસાસંકકૃભતક	
રીતે	િાંભસ્યામાં	ધકેલા્યા	છે.	

મંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	િતું	કે,	‘એક	દેશ,	એક	
ભવધાન’ના	પુરસકતા્ણ	અને	કશમીરના	લાલ	
િરોકમાં	િારતનરો	ભતરંગરો	લિેરાવનાર	શ્ી	
શ્યામાપ્સાદ	મુખર્જીએ	વષ્ણ	-	૧૯૫૦માં	
કહ્ં	િતું	 કે	 ‘લાઈફ	ઓફ	માઈનરોરીટિીઝ	
ઈન	પાદકસતાન	િેઝ	ભબકમ	નાસટિી,	બ્ુટિીશ	
એનડ	શરોટિ્ણ’	 (life	of	minorities	 in	
Pakistan	 has	 become	 nasty,	
brutish	 and	 short)	 એટિલે	 ક ે,	
પાદકસતાનમાં	 લઘુમતીઓની	 ભજંદગી	
િ્યાવિ,	 અમાનવી્ય	 અને	 ટિૂંકી	 બની		
ગઇ	છે.

મંત્રીશ્ી	આ	કા્યદા	અંગે	જરાવ્યું	િતું	
કે,	િારત	એકમાત્ર	દેશ	એવરો	છે	કે	જ્યાં	
લઘુમતી	 ધમ્ણના	 લરોકરોને	 સમાન	 િક	
આપવામાં	આવે	 છે.	 િારતમાં	 કરોઈપર	
કરોમની	વ્યભતિ	પર	રાષ્ટપભત	બની	શકે	છે,	
િારતના	 િીફ	 જસટિીસ	 બની	 શકે	 છે,	
વડાપ્ધાન	બની	શકે	છે.	િારતના	મુખ્ય	
િૂંટિરી	કભમશનર	પર	બની	શકે	છે,	તથા	
મુકસલમ	મભિલા	રાજ્યસિાના	સિાપભત	
બની	 શકે	 છે.વસતી	 ગરતરીના	આંકડા	
દશા્ણવે	 છે	 કે	 િારતની	 લઘુમતીઓ	પૈકી	
મુકસલમરોની	વસતીમાં	ઉત્રરોત્ર	નોંધપાત્ર	
વધારરો	થ્યરો	છે.	•

લોકશાહીના	ધબકારા

“ ભયારત એેકમયાત્ર દેશ એેવયેા છે કે જ્યાં 
લઘુમતી ધમ્ષનયા લયેાકયાનેે સમયાન હક 

આપવયામયંા આવે છે ભયારતમયંા  કયાેઈપણ 
કયાેમની વ્યક્ક્ રયાષ્ટ્ર પતત બની શકે છે

”
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મહેસાણામાં	સવાવમનારાયણ	મંડદરનો	રજતજયંતી	મહોતસવ
મિેસારામાં	 સવાભમનારા્યર	 મંદદરમાં	

ભત્રદદવસી્ય	 રજતજ્યંતી	 મિરોતસવનું	
આ્યરોજન	કરા્ંુય	િતુ.ં	જમેા	ંઉપકસથત	રિેલા	
ના્યબ	 મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 નીભતનિાઇ	 પટિેલે	
જરાવ્યું	િતું	કે,	મંદદરરો	િારતી્ય	સંસકકૃભતના	
અનેક	 પ્દાનરોમાંના	 એક	 છે.	 સમાજના	
આધ્યાકતમક	અને	 સવાાંગી	 ભવકાસનું	 કામ	
ધમ્ણસથાનરો	દ્ારા	થઇ	રહ્	ંછે.	સવાભમનારા્યર	
મંદદરનું	 ભનમા્ણર	 ૧૯૯૪માં	 થ્યું	 િતંુ.	
ત્યારથી	માંડીને	આજદદન	સુધી	ભશક્ર,	સેવા	અને	િાદરત્્યશીલ	
નવ્યુવાનરોનું	સજ્ણન	કરવાનું	કામ	સંસથામાં	થઇ	રહ્ં	છે.

ના્યબ	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	ઉમે્યુાં	િતું	કે	સંસકાર,	કેળવરી,	ભશક્ર	

અને	 રાષ્ટિભતિના	 ર ંગેર ંગાઇ	 ઉત્મ	
કમ્ણશીલરોનું	ભનમા્ણર	આ	પ્કારની	ધાભમ્ણક,	
સામાભજક	અને	 શૈક્ભરક	 સંસથાઓ	 દ્ારા	
થા્ય	 છ ે. 	 મિ ેસારાના	 છાત્રાલ્યમા	ં
૩૫૦૦થી	વધ	ુ્યવુાનરોનું	જીવન	ઘડતર	થ્યું	
છ ે.	 ધમ્ણ,	 સમાજ	 અને	 રાષ્ટિભતિના	
સંસકારરોના	ભસંિન	થકી	આજે	આ	્યુવાનરો	
મા	િારતીની	સેવા	કરી	રહ્ા	છે.

ભત્રદદવસી્ય	 રજતજ્યંતી	 મિરોતસવમા	ં
ડૉ્ટિર	 સવામી,	 ઇશ્વવરિરર	 સવામી,	 કરોઠારી	 સવામી	 સભિત	
સવામીઓ,	સંતરો,	ભવદ્ાથથીઓ,	વાલીઓ	અને	િતિજનરો	ઉપકસથત	
રહ્ા	િતા.	•

સમાચાર	વવશેર

કુવૈતમાં	“સટડી	ઇન	ગુજરાત”	પહેલ	અંતગ્ષત	રોડ	શૉ	
“સટિડી	 ઇન	 ગુજરાત”	 એ	 ગુજરાત	

સરકારના	 ભશક્ર	 ભવિાગ	 દ્ારા	 શરૂ	
કરવામાં	આવલેી	એક	નવીનતમ	પિેલ	છે,	
જેનરો	 ઉદ્ેશ	 ગુજરાત	 રાજ્યને	 િારતમાં	
ભશક્રના	કેનદ્ર	તરીકે	ભવકસાવવાનરો	અને	
ભવદેશના	તેમજ	િારતના	અન્ય	રાજ્યના	
ભવદ્ાથથીઓને	 ગુજરાતમાં	 ઉચ્	 ભશક્ર	
મેળવવા	માટિે	આમંભત્રત	કરવાનરો	છે.	જે	
અનવ્યે	તાજેતરમાં	રાજ્યના	ભશક્ર	મંત્રી	
શ્ી	િૂપેનદ્રભસંિ	િુડાસમાની	આગેવાનીમાં	
પ્ભતભનભધ	મંડળ	કુવૈતના	પ્વાસે	ગ્યું	િતું.	
જ્યાં	તેમરે	રરોડ	શરો	્યરોજી	કુવૈતના	ઉચ્	
ભશક્ર	મંત્રી	તથા	અન્ય	મિાનુિાવરો	સાથે	
મુલાકાત	કરી	િતી.	

ભશક્ર	 મંત્ર ી 	 શ્ ી 	 િૂપે ન દ્ર ભસંિ	
િુડાસમાએ	જરાવ્યું	િતું	કે,વડાપ્ધાનશ્ી	
નરેનદ્રિાઈ	મરોદીએ	શૈક્ભરક	સંસથાઓના	
સિ્યરોગ	દ્ારા	ભશક્ર	પર	િાર	મૂ્્યરો	છે.	
આ	 પ્ેરરાને	 સાથ્ણક	 કરતાં	 મુખ્યમંત્રી	
શ્ી	 ભવજ્યિાઈ	 રૂપારીના	 માગ્ણદશ્ણનથી	
િારત	 અને	 ભવશ્વ	 સમક્	 ભશક્ર	 ક્ેતે્ર	
ગુજરાતની	ભસભદ્ધઓ	દશા્ણવવા	માટિે	‘સટિડી	
ઇન	ગજુરાત’	કા્ય્ણક્મની	શરૂઆત	થઈ	છે.

મતં્રીશ્ીએ	સબંરોધન	દરભમ્યાન	ભશક્ર	
ક્ેત્રને	 અત્યંત	 મિત્વ	આપવા	 માટિેના	

કુવતૈના	પ્્યત્નરોની	પ્શસંા	કરતા	ઉમ્ેયુાં	િતું	
કે,	 કુવૈત	સરકાર	 દ્ારા	 ભશક્ર	પર	ખૂબ	
િાર	મૂકવામાં	આવે	છે.	જે	આપરાં	બંને	
દેશરો	 વચ્ેના	 પરસપરના	 સબંધને	 વધુ	
મજબતૂ	બનાવશ.ે	અત્યાધભુનક	માળખાગત	
સુભવધા	 સાથે	 ભવશ્વની	 કેટિલીક	 ઉત્મ	
શૈક્ભરક	સંસથાઓ	ગજુરાતમા	ંઆવેલી	છે,	
તનેા	દ્ારા	કુવૈત	અન	ેગુજરાત	ભવશ્વન	ેજ્ાન	
આધાદરત	અથ્ણતંત્રનરો	સાિરો	અથ્ણ	દશા્ણવે	
છે.”

આ	પ્ભતભનભધ	મડંળમા	ંભશક્ર	ભવિાગ	
તેમજ	ગુજરાતની	૧૯	્યુભનવભસ્ણટિીઓના	
પ્ભતભનભધઓએ	િાગ	 લીધરો	 છે.	 કુવૈત	
કસથત	િારતી્ય	દતૂાવાસના	સ્ંયતુિ	ઉપક્મે	
‘સટિડી	ઇન	ગુજરાત’	અભિ્યાન	અંતગ્ણત	
પ્થમ	રરોડ	શરોનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવ્યું	

િતું.	
આ	 કા્ય્ણક્મ	 દરભમ્યાન	 ભવભવધ	 ૬	

એમઓ્યુ	પર	િસતાક્ર	થ્યા	િતા.	
કુવતૈ	પ્વાસના	બીજા	દદવસે	મતં્રી	શ્ી	

િપૂનેદ્રભસંિ	 િુડાસમાએ	 કુવતૈ	 સરકારના	
ઉચ્	ભશક્રમતં્રી	ડૉ.	સાઉદ	અલ-િરબીની	
સાથ	ેમલુાકાત	કરી	િતી.	બનં	ેનતેાઓએ	
ગુજરાત	અને	 કુવૈત	 વચ્ે	 ભશક્ર	 ક્ેત્રે	
સિ્યરોગના	 સબંધંરો	 મજબતૂ	 બનાવવાની	
દદશામા	ં સમંભત	 દશા્ણવી	 િતી.	 પટે્રોભલ્યમ	
એકનજભન્યદર ંગ	 અને	 દરસિ્ણના	 ક્ેત્રે	
ગજુરાતની	 પદંડત	 દીનદ્યાલ	 પટે્રોભલ્યમ	
્યભુનવભસ્ણટિી	 સાથ	ેજોડાર	 કરવા	 માટેિ	 ડૉ.	
સાઉદ	અલ-િરબીએ	તમેની	ઇચછા	દશા્ણવી	
િતી.	•

-	ડકશોર	જીકાદરા

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦38



સમાચાર	વવશેર

પી.	કે.	ચૌધરી	મવહલા	કોલેજનો	રજત	જયંતી	મહોતસવ	
ગાંધીનગરમાં	 શ્ી	 અભખલ	

આંજરા	કેળવરી	મંડળ	આ્યરોભજત	
શ્ી	પી.કે.િૌધરી	મભિલા	 ભવન્યન	
કરોલેજ	રજત	જ્યંતી	મિરોતસવ	તથા	
સનમાન	 સમારરોિ	 ્યરોજા્યરો	 િતરો.	
જેમાં	 ઉપકસથત	 રિેલા	 ના્યબ	
મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 નીભતનિાઇ	 પટિેલે	
િારતન	ેવધ	ુમજબતૂ	બનાવવા	માટેિ	
નવીન	પેઢીને	વધુ	સક્મ	બનાવવી	
પડશ	ેઅન	ેભશક્ર	થકી	જ	નવી	પઢેી	
સક્મ	બનશે	તેમ	જરાવ્યું	િતું.	

શ્ી	 પી.ક ે.િૌધરી	 મભિલા	
ભવન્યન	કરોલેજની	દીકરીઓ	દ્ારા	
ભપરાભમડ	કા્ય્ણક્મમાં	દેશિભતિના	ગીતરો	સાથે	ભવભવધ	આબેિૂબ	
કરતબરો	રજ	ૂક્યાાં	િતાં.	આ	પ્સગેં		કન્યા	કેળવરીન	ેમિતવ	આપતા	ં
‘ધી	પા્યરોભન્યર	ઓફ	કન્યા	કેળવરી’	નાટિક	િૌધરી	સાવ્ણજભનક	
અંગ્ેજી	મીદડ્યમના	ભવદ્ાથથીઓએ	રજૂ	ક્યુાં	િતું.	

આ	 પ્સંગે	 પ્મુખ	 શ્ી	 િદરિાઇ	 િૌધરી,	 ઉપપ્મુખ	 શ્ી	
શકંરિાઇ	િૌધરી,	મડંળના	મિામતં્રી	શ્ી	માધિુાઇ	િૌધરી,	સવામી	
શ્ી	 સકચ્દાનંદ	 સભિત	 ભવદ્ાથથીઓ,	 વાલીઓ	 તથા	 સમાજના	
અગ્રીઓ	મરોટિી	સંખ્યામાં	ઉપકસથત	રહ્ાં	િતાં.	•

રાજકોટ	બનશે	વવશ્કક્ાનું	સમાટ્ષ	વસટી
સમાટિ્ણ	ભસટિી	થકી	શિેરી	ભવસતારના	સભુન્યરોજીત	ભવકાસને	

વેગ	આપી	શિેરરોન	ેભવશ્વકક્ાના	બનાવવાની	નમે	સાથ	ેકામ	
કરી	રિેલી	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીની	સરકારે	
પ્જાસત્ાપવષે	રાજકરોટિ	શિેર	અન	ેભજલ્ાવાસીઓન	ેકરરોડરોના	
ભવકાસકા્યયોની	િટેિ	આપી.	જનેા	િાગરૂપ	ેરૂ.	૧૨૮	કરરોડના	
ભવકાસકામરોનું	ખાતમુિૂત્ણ	અને	લરોકાપ્ણર	ના્યબ	મુખ્યમંત્રી	
શ્ી	નીભતનિાઇ	પટિેલે	ક્યુાં	િતું.

ના્યબ	મખુ્યમતં્રીશ્ીએ	જરાવ્યુ	ંિતુ	ંકે,	પ્જાના	નારાનંરો	
ઉપ્યરોગ	પ્જાકલ્યાર-ભવકાસ	માટિે	થઇ	રહ્રો	છે.	સૌરાષ્ટમાં	
સૌની	્યરોજના	અંભતમ	તબક્કામાં	છે.	ડેમરોમાં	પારી	િરાતા	
પારીના	તળ	ઊંિા	આવી	રહ્ાં	છે	અને	િાલુ	વષષે	સૌરાષ્ટ	
અને	કચછમાં	રભવ	પાકનું	વાવેતર	પર	વધ્યું	છે.	

ના્યબ	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	રાજકરોટિમાં	ફલા્યઓવરનું	ખાતમુિૂત્ણ	
અને	૧૦૮	સરકારી	ક્ાટિ્ણર,સરકારી	ઇજનેરી	કરોલેજમાં	એનેક્ી	
ભબલડીંગ,	સમાટિ્ણ	લિાસ	અન	ેદદવ્યાગંરો	માટેિ	આઇ.ટિી.આઇ.,	વકેસીન	
સટિરોર	તથા	ભવિાગી્ય	ના્યબ	ભન્યામકશ્ીની	કિેરીની	ભબલડીંગનું	
પર	લરોકાપ્ણર	ક્યુાં	િતું.		

તદ્ઉપરાંત	 મિાનગરપાભલકાના	 ૩૨	 કરરોડથી	 વધુના	

ભવકાસકામરોમા	ંસકૂલ,સટિરોર,	ન્યારી	ડેમગાડ્ણન,	ઇનટિરભપ્ટેિશન	સનેટિર,	
જીમ,	સવ્ણ	ભશક્ા	અભિ્યાન	શાળા,	શાળા	નં.૬૯ના	નવા	મકાન,	
વરોડ્ણ	 નં.૧૮માં	 શાળા	 મકાનના	 કામ	 સભિતના	 ભવકાસકા્યયોના	
ખાતમુિૂત્ણ	 કરા્યાં	 િતાં.	 ના્યબ	 મુખ્યમંત્રીશ્ી	 કા્ય્ણક્મના	અંતે	
રાજકરોટિને	 સંપૂર્ણ	 સવચછ	 રાખવાના	અભિ્યાન	 રૂપે	 રૂ.	 ૬.૬૫	
કરરોડના	ખિષે	૬	સવીપર	મશીન	અને	૪૯	વાનને	પ્સથાન	કરાવ્યું	
િતું.	•
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સમાચાર	વવશેરસમાચાર	વવશેર

વનવાસીઓને	જ્ાનદાન	એકલ	અવભયાન
વનરોના	 સંરક્ક	એવા	 વનવાસીઓની	

પડખ	ેરિેલી	ગજુરાતની	સવંદેનશીલ	સરકારે	
અનેક	 ્યરોજનાઓ	 અને	 કા્યદાઓ	 થકી	
વનબંધુઓના	સવાાંગી	ભવકાસન	ેલક્ય	બનાવ્યું	
છે.	આ	પ્્યાસમાં	 સવૈકચછક	સંસથાઓ	પર	
ઉપકારક	 સાભબત	 થઇ	છે.	આવી	 જ	એક	
સંસથા	 વનબંધુ	 પદરષદ	 વનવાસીઓને	
જ્ાનદાનનું	કા્ય્ણ	એકલ	અભિ્યાન	િેઠળ	કરે	
છે.	 તાજેતરમાં	 રાજ્યપાલ	 શ્ી	આિા્ય્ણ	
દ ેવવ્રતની	 ઉપકસથભતમાં	 અમદાવાદમાં	
વનબંધુ	 પદરષદ	 સંિાભલત	 રિેનડસ	ઓફ	
ટ્ા્યબલ	 સરોસા્યટિી	 મભિલા	 સભમભત	 દ્ારા	
‘એક	શામ	એકલ	કે	નામ’	કા્ય્ણક્મ	્યરોજા્યરો	િતરો.	આ	કા્ય્ણક્મમાં	
રાજ્યપાલશ્ીએ	 જરાવ્યું	 િતું	 કે,	 એકલ	અભિ્યાન	 વનવાસી	
બાળકરોની	ઉન્નભત,	ભવકાસ,	ભશક્ા,	સવાસર્ય	અન	ેસસંકાર	માટેિ	સતત	
ભિંતા	 કરે	 છે.	આ	 ઉમદા	 કા્ય્ણ	 છે.	 ગરીબ	અને	આદદવાસી	
ભવસતારરોનાં	બાળકરો	જેઓ	શાળાએ	નથી	જઇ	શકતાં	તેઓના	માટિે	
આ	એકલ	અભિ્યાન	આશીવા્ણદરૂપ	છે.	ઉલ્ેખની્ય	છે	કે,	એકલ	
અભિ્યાનની	સાત	રાષ્ટી્ય	કક્ાની	સંસથાઓ	છે.	આ	અભિ્યાનની	
શરૂઆત	 ૧૯૮૯માં	 કરોલકતામાં	 કરવામાં	આવી	 િતી.	 એકલ	

ભવદ્ાલ્યમાં	એક	ગામ,એક	કેનદ્ર	અને	એક	ભશક્ક	િરો્ય	છે.	જેઓ	
૬	થી	૧૪	વરસનાં	બાળકરો,	અને	૧	થી	૪	ધરોરરનાં	૨૫થી	૩૦	
બાળકરોન	ેદરરરોજ	૩	કલાક	િરાવે	છે.	સમગ્	દેશમા	ંઅત્યારે	આવાં	
કુલ	૮૮૦૯૭	એકલ	ભવદ્ાલ્ય	કા્યાાંકનવત	છે.	આ	પ્સંગે	વનબંધુ	
પદરષદ	અમદાવાદનાં	FTS	ના	અધ્યક્	શ્ી	અભનલિાઇ	સરોમારી	
તથા	મભિલા	સભમભત	અમદાવાદના	અધ્યક્	શ્ીમતી	ઉભમ્ણલાબેન	
કાલંત્રી,	 સેક્ેટિરી	 બભબતાબેન	 અગ્વાલ	 અને	 દાતાઓ	 મરોટિી	
સંખ્યામાં	િાજર	રહ્ા	િતા.	•

શ્ી	ગોવવંદ	ગુરુ	યુવનવવસ્ષટીમાં	વવદ્ાથદીઓને	ટેબલેટ	વવતરણ

ભશભક્ત	 ્ુયવા	 િારતની	 સૌથી	 મરોટિી	
મડૂી	છે.	રાજ્ય	સરકાર	્ુયવાનરોન	ેટેિકનરોસવેી	
બનાવી	કૌશલ્યવાન,	સામર્ય્ણવાન	પેઢીના	
ભનમા્ણર	 થકી	 રાષ્ટના	 ભવકાસને	 વધુ	
મજબૂતાઇથી	આગળ	વધારવા	માટિે	છે.	જે	
માટિે	સરકાર	ભવદ્ાથથીઓને	ટિેબલેટિ	આપી	
રિી	છે.	જથેી	્યવુા	ભવદ્ાથથીઓ	આગંળીના	
ટિેરવે	 જ્ાનપ્ાપ્ત	 કરી	 વૈભશ્વક	 સપધા્ણનરો	
સક્મતાપૂવ્ણક	 સામનરો	 કરી	 િારતનરો	

ભવશ્વમાં	 ડંકરો	 વગાડી	 શકે.	 તાજેતરમા	ં
ગરોધરામાં	શ્ી	ગરોભવંદ	ગુરુ	્યુભનવભસ્ણટિીના	
ભવદ્ાથથીઓને	દડભજટિલ	ગુજરાત	અંતગ્ણત	
NAMO	e-ટિેબલેટિનું	 ભવતરર	કરવામાં	
આવ્યું	િતું.	

આ	 કા્ય ્ણક્મના	 અધ્યક્સથાનેથી	
પંિા્યત	 મંત્રી	 શ્ી	 જ્યદ્રથભસંિ	 પરમારે	
જરાવ્યું	િતું	કે,	રાજ્ય	સરકારે	ભશક્રના	
ગુરાતમક	 સુધારા	 સાથે	 ગુરવત્ા્યુતિ	

ભશક્ર,	માળખાગત	સભુવધાઓન	ેપ્ાધાન્ય	
આપ્ંુય	 છે.	 સરકારની	 ભવભવધ	 શૈક્ભરક	
્ય રોજન ાઓના 	 પ ી ઠબળથ ી 	 અને ક	
ભવદ્ાથથીઓએ	પરોતાના	ઉચ્	અભ્યાસની	
આકાંક્ાઓને	 પદરપૂર્ણ	 કરી	 પરોતાની	
પ્ભતિાનરો	પરિરો	આપ્યરો	છે.	વષ્ણ	૨૦૧૭થી	
કરોલેજના	 પ્થમ	 વષ્ણમાં	 અભ્યાસ	 કરતા	
ભવદ્ાથથીઓને	 ટિેબલેટિ	આપીને	 સરકાર	ે
આંગળીના	 ટિેરવે	 ભવશ્વિરની	 માભિતી	
ઉપલબધ	 કરાવી	 છ ે.	 આ	 સુભવધાનરો	
સદ્ઉપ્યરોગ	કરી	પરોતાના	િભવષ્યન	ેઉજ્જવળ	
બનાવવા	શિુચેછાઓ	પર	તમેરે	 પાઠવી	
િતી.	 સમારરોિમાં	 સાંસદ	 શ્ી	 રતનભસંિ	
રાઠરોડ,	 ધારાસભ્ય	 શ્ી	 સી.કે.	 રાઉલજી,		
્યુભનવભસ્ણટિીના	 કુલપભત	 પ્રો.પ્તાપભસંિ	
િૌિાર	સભિત	મરોટિી	સખં્યામા	ંભવદ્ાથથીઓ	
ઉપકસથભત	રહ્ા	િતા.	•	
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રાજયની	સાતમી	આવથ્ષક	ગણતરીની	કામગીરીનો	પ્રારંભ	
પ્રથમવાર	મોબાઇલ	એપનો	ઉપયોગ	

િારત	સરકારના	 ભમનીસટ્ી	ઓફ	 સટિેદટિકસટિક	એનડ	 પ્રોગ્ામ	
ઇક્પલમનેટેિશન	દ્ારા	સમગ્	દેશમા	ંઆ	સાતમી	આભથ્ણક	ગરતરીની	
કામગીરી	િાથ	ધરવામાં	આવી	રિી	છે.	રાજ્યમાં	સાતમી	આભથ્ણક	
ગરતરી	અગંનેી	કામગીરીનરો	મખુ્ય	મતં્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીએ	
ગાંધીનગરથી	શુિારંિ	કરાવ્યરો	િતરો.	

અત્રે	એ	ભનદદેશ	કરવરો	જરૂરી	છે	કે,	આ	આભથ્ણક	ગરતરીના	
દફલડ	વક્ક	અને	પ્થમ	કક્ાના	૧૦૦%	સુપરભવઝનની	કામગીરી,	
િારત	સરકાર	દ્ારા	Common	Service	Centre	(CSC)ને	
સોંપવામાં	આવી	છે.	અંદાજે	૪૦,૦૦૦થી	વધુ	ગરતરીદારરો	અને	
૬૫૦૦થી	વધુ	સુપરવાઇઝરરો	મારફત	મરોબાઇલ	એપલીકેશનના	
ઉપ્યરોગથી	તેઓ	આ	માભિતી	એકત્ર	કરવાની	કામગીરી	કરશે.	
ગ્ા્્ય	 કક્ાની	 કામગીરી	 કરવા	 માટિ	ે 	 CSC	 દ્ારા	 ઇ-ગ્ામનરો	
સિ્યરોગ	લેવાશે.	

આ	આભથ્ણક	 ગરતરીની	 કામગીરીમાં	 પ્થમવાર	 મરોબાઇલ	
એકપલકેશનનરો	ભવભન્યરોગ	કરવામાં	આવશે.	આ	આભથ્ણક	ગરતરી	
અનવ્યે	દેશના	તમામ	ઘરરોની	રૂબરૂ	મુલાકાત	લઇ	ઘરની	પ્ાથભમક	

મ ા ભ િ ત ી 	 અને	
કુટિુબંની	વ્યભતિઓ	
દ્ ા ર ા 	 ઘ ર મ ાં	
િાલતી	 આભથ્ણક	
પ્વૃભત્ઓ	 અને	
ઘરની	બિાર	કરોઇ	
િરોક્કસ	 માળખા	
વગર	 કરવામા	ં
આવતી	આભથ્ણક	પ્વૃભત્ઓ	જેવી	કે,	લારી-પાથરરાં,	દરક્ા	તમામ	
પ્કારની	આભથ્ણક	પ્વૃભત્ઓની	માભિતી	એકત્ર	કરવામાં	આવનાર	
છે.		દુકાન,	ઓદફસરો,	કારખાના	વગેરે	પ્કારની	િરોક્કસ	જગ્યાએ	
િાલતી	આભથ્ણક	પ્વૃભત્ઓની	માભિતી	જે	તે	સથળે	જઈને	એકત્ર	
કરવામાં	આવશે.	

આ	આભથ્ણક	ગરતરી	 કામગીરી	અનવ્યે	 ૩૦	જૂન-૨૦૨૦	
સધુીમા	ંસરવે	તમેજ	૩૦	સપટેિ્બર	સધુીમા	ંસમગ્	ડટેિા	એકત્રીકરર	
કામગીરી	પૂર્ણ	કરવાનું	આ્યરોજન	છે.		•

આસપાસ

અમદાવાદમાં	યોજાયું	લવકુશ	પાટીદાર	ભાવાતમક	મહાસંમેલન
પાટિીદાર	 સમાજ	 પરોતાની	

ઉદ્મશીલતા , 	 સાિભજકતાથી	
શનૂ્યમાથંી	સજ્ણન	કરનારરો	મિેનતકશ	
સમાજ	છે.	પાટિીદાર	સમાજ	ેજીવનના	
દરેક	ક્તે્રમાં	પરોતાની	સફળતાના	ડંકા	
વગાડા	છે	 તેના	મૂળમાં	 પાટિીદાર	
સમાજની	 મિેનત	 તથા	 છેવાડાના	
માનવીને	 મદદરૂપ	 થવાની	 િાવના	 તથા	 સંસકાર	 રિેલા	 છે.	
અમદાવાદના	 િાગવત	 ભવદ્ાપીઠ	 ખાતે	 ્યરોજા્યેલા	 લવ-કુશ	
પાટિીદાર	િાવાતમક	મિાસંમેલનમાં	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	
રૂપારીએ	જરાવ્યું	િતું	કે	 ,	સરદાર	સાિેબની	ખુમારી	ધરાવતા	
પાટિીદાર	સમાજે	જે	લક્યાંક	ભનધા્ણદરત	ક્યા્ણ	છે	તેને	ભસદ્ધ	ક્યા્ણ	છે.	

આ	સંમેલનમાં	મુખ્યમંત્રીશ્ી	જરાવ્યું	િતું	કે,	આજે	સમાજમાં	
એકતાની	જરૂર	છે.	સૌ	સાથે	મળીને	કા્ય્ણ	કરીએ	તરો	કરોઈ	પર	
સફળતા	િાંસલ	કરી	શકા્ય	છે	તેવા	સમ્યે	કડવા	અને	લેઉવાના	
િેદ	િૂલી	સૌ	એક	બનીને	નેક	બનવાનરો	પ્્યત્ન	કરી	રહ્ા	છે	તે	
અભિનંદનને	પાત્ર	છે.	તેમરે	આ	સંદિ્ણમાં	કહ્ં	િતું	કે,	આવા	
સંમેલનરો	દ્ારા	માનવતાના	કા્યયોની	સમાજમાં	સુવાસ	ફેલા્ય	છે	
અને	સમાજની	એકતા	સમાજમાં	દૃઢ	બને	તે	માટિે	આવા	કા્ય્ણક્મરો	
મિત્વપૂર્ણ	સાભબત	થા્ય	છે.

મખુ્ય	મતં્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	સમાજના	ઉતકષ્ણ	તથા	
સાભિત્ય	સસંકકૃભતના	 જતન	 -સવંધ્ણન	 માટેિ	 ઉતકકૃષ્	 પ્દાન	 કરનાર	
મિાનિુાવરોનુ	ંપાટિીદાર	ભશરરોમરી	એવરોડ્ણથી	સનમાન	પર	ક્યુાં	િતુ.ં	
આ	પ્સગં	ેના્યબ	મખુ્ય	મતં્રી	શ્ી	નીભતનિાઇ	પટેિલે	જરાવ્યુ	ંિતંુ	
કે,	લકમી,	સરસવતી,	માનવતા	અન	ેમિેનતને	સનમાભનત	કરવાનરો	
આ	બિુમુખી	 કા્ય્ણક્મ	 છે.	 પાટિીદાર	 સમાજ	એક	જ	છે,	 તેમા	ં
િતૂકાળમા	ંકરોઈ	કારરસર	િદેિાવ	થ્યા	િરો્ય	છતા,ં	આજ	ેબન્ને	
સમાજ	એક	જ	 સથળે,	એક	જ	મિં	 િેઠળ	એકભત્રત	થ્યરો	 છે	 તે	
આનદંની	વાત	છે.	આ	કા્ય્ણક્મમા	ંલવકુશ	મિાસંમલેનમા	ંકેનદ્રી્ય	
મતં્રી	શ્ી	પરુૂષરોત્મિાઈ	રૂપાલા,	મિેસલૂ	મતં્રી	શ્ી	કૌભશકિાઈ	
પટેિલ,	આ્યરોજન	પિંના	ઉપાધ્યક્	શ્ી	નરિદરિાઈ	અમીન,	મ્ેયર	
શ્ીમતી	ભબજલબને	પટેિલ,	અમદાવાદના	ધારાસભ્યશ્ીઓ,	ટ્સટિના	
િરોદે્દારરો,	િાઈ-બિેનરો	મરોટિી	સખં્યામા	ંઉપકસથત	રહ્ા	ંિતાં.	•
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 અસંગડઠત	ક્ેત્ના	શ્વમકો	પણ	લઈ	શકશે	
શ્વમક	અન્નપૂણા્ષ	યોજનાનો	લાભ

મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 ભવજ્યિાઈ	 રૂપારીએ	 રાજ્યમાં	 અસંગદઠત	
ક્તે્રના	શ્ભમકરો	પ્ત્ેય	સવંદેના	સપશથી	અભિગમ	સાથ	ેએક	મિત્વપૂર્ણ	
ભનર્ણ્ય	 ક્યયો	 છે.	આ	 ભનર્ણ્ય	અનુસાર	 િવે,	 શ્ભમક	અન્નપૂરા્ણ	
્યરોજનાનરો	લાિ	્ય-ુભવન	કાડ્ણ	ધરાવતા	અસંગદઠત	ક્તે્રના	શ્ભમકરોને	
પર	મળતરો	થશે.	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીના	અધ્યક્સથાને	શ્મ	
રરોજગાર	મંત્રી	શ્ી	દદલીપકુમાર	ઠાકરોર	તથા	અભધક	મખુ્ય્ય	સભિવ	
શ્ી	ભવપુલ	ભમત્રા	અને	શ્મ	ભવિાગ	તેમજ	બાંધકામ	શ્મ્યરોગી	
બરોડ્ણના	અભધકારીઓની	તાજેતરમાં	મળેલી	ઉચ્	સતરી્ય	બેઠકમાં	
આ	ભનર્ણ્ય	લેવામાં	આવ્યરો	છે.	

ગુજરાત	મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્મ્યરોગી	કલ્યાર	બરોડ્ણ	
દ્ારા	૨૦૧૭	થી	શ્ભમક	અન્નપૂરા્ણ	્યરોજના	અમલમાં	મૂકવામાં	
આવી	છે.	આ	્યરોજના	અનવ્યે	૧૨	ભજલ્ાઓનાં	૩૬	શિેરરોનાં	
૧૧૯	કદડ્યા	નાકાઓ	ઉપર	જે	િરોજન	ભવતરર	કેનદ્ર	શરૂ	કરવામાં	
આવ્યાં	છે	ત્યાં	અત્યાર	સુધીમાં	રૂ.	૫૪	કરરોડના	ખિષે	૧૦૯.૩૦	
લાખ	િરોજન	 ભવતરર	થ્યું	છે.	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	આ	્યરોજનાની	
સફળતાને	પગલે	િવે	કદડ્યાનાકા	ઉપર	બાંધકામ	શ્ભમક	ભસવા્ય	
અસંગદઠત	ક્ેત્રના	્યુ-ભવન	કાડ્ણધારક	શ્ભમકરોને	પર	આ	્યરોજના	
નીિે	આવરી	લેવાનરો	ભનર્ણ્ય	ક્યયો	છે.	

અત્રે	 એ	 ભનદદેશ	 કરવરો	 જરૂરી	 છે	 કે,	 રાજ્યમાં	 જે	 ૧૧૯	
કદડ્યાનાકા	ઉપર	િરોજન	ભવતરર	કેનદ્રરો	કા્ય્ણરત	છે	ત્યાં	બાંધકામ	
શ્ભમક	ભસવા્યના	આવા	્ય-ુભવન	કાડ્ણધારક	અસગંદઠત	શ્ભમકરો	પર	
િરોજનનરો	લાિ	મેળવી	શકશે.	આ	બેઠકમાં	એવરો	પર	 ભનર્ણ્ય	
કરવામાં	આવ્યરો	કે,	બાંધકામ	શ્ભમકરો	ઉપરાંત	આવા	્યુ-ભવન	કાડ્ણ	
ધરાવતા	અસંગદઠત	ક્તે્રના	શ્ભમકરોન	ેરૂ.	૧૦મા	ંિરપટેિ	િરોજનનરો	
લાિ	આપવરો.	આ	 સંવેદનાસપશથી	 ભનર્ણ્યના	 પગલે	 શ્ભમકરેો	
સમ્યસર	 કામના	 સથળે	 પિોંિી	 શકશે	 તથા	આભથ્ણક	 બિત		
પર	થશે.	•

તીડ	પ્રભાવવત	વવસતારના	ખેડૂતો	માટે	
રૂા.૩૧.૪૫	કરોડનું	સહાય	પેકેજ	જાહેર	
વત્ણમાન	સંવેદનશીલ	સરકાર	િંમેશાં	દકસાનરોની	આપભત્ના	

સમ્ેય	દકસાન	ભિતકારી	ભનર્ણ્યથી	તનેી	પડખ	ેઊિી	રિી	છે.	રાજ્ય	
સરકારે	વધ	ુએક	ભનર્ણ્ય	કરીન	ેતાજતેરમા	ંબનાસકાઠંા	અન	ેપાટિર	
ભજલ્ામાં	થ્યેલા	તીડના	આક્મરને	પગલે	પાક	નુકશાન	પામેલા	
ધરતીપુત્રરો	માટિે	રૂા.૩૧.૪૫	કરરોડનું	સિા્ય	પેકેજ	જાિેર	ક્યુાં	છે.	

કકૃભષ	મંત્રી	શ્ી	આર.સી.ફળદુએ	રાજ્ય	સરકારે	જાિેર	કરેલા	
આ	સિા્ય	પેકેજની	 ભવગતરો	આપતાં	 કહ્ં	 કે,	 રાજ્યમાં	તીડના	
આક્મરથી	થ્યેલા	નુકશાનીનરો	સવષે	િાથ	ધરીને	નુકશાનીવાળા	
ભવસતારના	અંદાજે	૧૧	િજારથી	વધુ	ખેડૂતરો	માટિે	આ	પેકેજ	જાિેર	
કરેલું	છે.	જેમાં	ખેડૂતરોના	પાકને	૩૩	ટિકા	કે	તેથી	વધુ	નુકશાન	
તીડના	આક્મરથી	થ્યું	િશે	તેવા	ખેડૂતરોને	બે	િેકટિરની	મ્યા્ણદામાં	
વળતર	િૂકવવામાં	આવશે.	

મતં્રીશ્ીએ	કહ્	ંિતુ	ંકે,	બનાસકાઠંા	અન	ેપાટિર	ભજલ્ાના	તીડ	
પ્િાભવત	 ભવસતારના	 ૧૧,૦૦૦થી	 વધુ	 ખેડૂતરોને	 પ્ભત	 િે્ટિર	
રૂા.૧૮,૫૦૦	 સુધી	 બે	 િે્ટિરની	 મ્યા્ણદામાં	 કુલ	 રૂા.૩૭,૦૦૦	
સુધીની	સિા્ય	આપવામાં	આવશે.	કેનદ્ર	સરકારના	એસ.ડી.આર.
એફ.ના	ધારાધરોરર	ઉપરાંત	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ખેડૂતરોને	પ્ભત	
િે્ટિર	વધારાના	રૂા.૫૦૦૦	સભિત	બે	િે્ટિરની	મ્યા્ણદામાં	કુલ	
રૂા.૩૭,૦૦૦	સુધીની	સિા્ય	િૂકવવામાં	આવશે.	તેમરે	ભવગતરો	
આપતાં	જરાવ્યું	કે,	બનાસકાંઠા	ભજલ્ાના	૧૩	તાલુકાના	૨૮૦	
ગામ	અને	પાટિર	ભજલ્ાના	૦૨	તાલુકાના	૦૫	એમ	કુલ	૨૮૫	
ગામરોનરો	સમાવેશ	કરવામાં	આવ્યરો	છે.	આ	સિા્યની	રકમ	ડી.બી.
ટિી.થી	ખેડૂતરોના	ખાતામાં	સીધી	જમા	કરાશે.	જીરું,	રા્યડરો,	ઘઉંં	
અન	ેએરંડા	જવેા	પાકરોન	ેવધુ	નકુસાન	થ્ંુય	િરોવાનુ	ંકકૃભષ	ભવિાગના	
સવષેમાં	ધ્યાને	આવ્યું	છે.	જેના	પદરરામે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	આ	
સિા્ય	કરવાનરો	ખેડૂત	ભિતલક્ી	ભનર્ણ્ય	કરવામાં	આવ્યરો	છે.		•

જામનગરની	આયુવમેદ	સંસથાને	મળી	રાષ્ટીય	સતરની	માન્યતા
વડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્રિાઈ	મરોદીના	નેતૃતવમાં	મળેલી	કેનદ્રી્ય	

કેભબનેટિ	બેઠક	ેજામનગર	કસથત	ઇકનસટિટૂ્ટિ	ઓફ	દટિભિંગ	એનડ	
દરસિ્ણ	ઇન	આ્ુયવષેદને	રાષ્ટી્ય	મિત્વ	ધરાવતા	સંસથાન	તરીકેનરો	
દરજ્જરો	આપવાનરો	ભનર્ણ્ય	ક્યયો	છે.	મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	
રૂપારીએ	 વધુ	 એક	 	 ગૌરવપ્દ	 િેટિ	 માટિ	ે પ્ધાનમંત્રી	 શ્ી	
નરેનદ્રિાઈ	 મરોદીનરો	 સમગ્	ગુજરાતની	 જનતા	 જનાદ્ણન	 વતી	
હૃદ્યપૂવ્ણક	આિાર	પ્ગટિ	ક્યયો	છે.	

કેનદ્રી્ય	 કેભબનેટિના	આ	 ભનર્ણ્ય	અનુસાર	જામનગર	 કસથત	

ગુજરાત	આ્યુવષેદ	્ુયભનવભસ્ણટિી	સંકુલના	ભવભવધ	સંસથાનરો	જેમકે	
ઇકનસટિટૂ્ટિ	 ફરોર	 પરોસટિ	 ગ્ેજ્યુએટિ	 દટિભિંગ	 એનડ	 દરસિ્ણ	 ઇન	
આ્યુવષેદ,	 શ્ી	 ગુલાબકુંવરબા	આ્યુવષેદ	 મિાભવદ્ાલ્ય	 અને	
ઇકનસટિટ્ૂટિ	ઓફ	આ્યુવષેદ	ફામા્ણસ્યુદટિકલ	સા્યકનસઝ	તથા	ફામ્ણસી	
્યુભનટિના	એકત્રીકરર	સભિત	મિભષ્ણ	પતંજભલ	ઇકનસટિટ્ૂટિ	ફરોર	
્યરોગ	 એનડ	 નેિરરોપથી	 એજ્યુકેશન	 એનડ	 દરસિ્ણને	 િારત	
સરકારના	ઇકનસટિટ્ૂટિ	ઓફ	દટિભિંગ	એનડ	દરસિ્ણ	ઇન	આ્યુવષેદના	
સવસથવૃત્	ભવિાગ	અંતગ્ણત	મૂકવામાં	આવી	છે.	•

વનણ્ષય
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ગાંધીજી-સરદાર	સાહેબને	કોમનવેલથ	રાષ્ટો	દ્ારા	મળયું	બહુમાન	
સમગ્	દેશને	અભિંસક	સત્યાગ્િથી	સવતંત્રતા	અપાવી	એકતા	

અખંદડતતા	સાથે	 ભવકાસ	 પથ	 કંડારનારા	ગુજરાતના	બે	 સપૂત	
રાષ્ટભપતા	 મિાતમા	 ગાંધી	 અને	 સરદાર	 વલ્િિાઇ	 પટિલેનુ	ં
કરોમનવેલથ	રાષ્ટરોએ	 ભવશ્વ	ગૌરવ	કરવાની	મિત્વપૂર્ણ	જાિેરાત	

કરી	છે.	ગજુરાત	માટેિ	આ	ગૌરવપરૂ્ણ	જાિેરાત	ગજુરાતની	મલુાકાત	ે
આવલેા	કરોમનવલેથ	રાષ્ટના	સકેે્ટિરી	જનરલ	સશુ્ી	બરેરોનીસ	પભેટ્કા	
(Ms.	Baroness	Patricia)એ	ઊજા્ણ	મતં્રી	શ્ી	સૌરિિાઇ	
પટિેલ	અને	મુખ્ય	સભિવ	શ્ી	અભનલ	મુકીમ	તથા	મુખ્ય	મંત્રીશ્ીના	

મુખ્ય	અગ્	સભિવ	શ્ી	કે.	કૈલાસનાથન	સાથે	અમદાવાદમાં	
્યરોજેલી	બેઠકમાં	કરી	િતી.	

કરોમનવેલથ	પીસ	પ્ાઈઝ	ઓન	મિાતમા	ગાંધી	જાિેર	
કરવામાં	આવ્યું	 છે.	 તેમજ	સરદાર	 વલ્િિાઈ	પટિેલના	
્યરોગદાનને	 ભવશ્વસતરે	ઉજાગર	કરવા	કરોમનવેલથ	ફંડ	ફરોર	
ગુડ	ગવન્ણનસ	જાિેર	કરવાની	પર	ઘરોષરા	કરવામાં	આવી	
િતી.		•

ગુજરાતની	વધુ	એક	વસવદ્ધ
કડાણા	દાહોદ	ઉદવહન	વસંચાઈ	યોજના-
વલફટ	ઈડરગેશન	સકીમને	રાષ્ટીય	સન્માન

ગુજરાત	 સરકાર	ે માત્ર	 ભવકાસનાં	 વિનરો	 નિી	 પરંતુ	 વિનરોનું	 દૃઢ	
અમલીકરર	કરીન	ેભવકાસની	ફરોરમ	ફેલાવી	છે.	રાજ્ય	સરકારની	પારદભશ્ણતા	
અને	 ઝડપી	 કામગીરીની	 રાષ્ટી્ય	 સતરે	 નોંધ	 લેવાઈ	 રિી	 છે.	 રાજ્યના	
જળસંપભત્	 ભવિાગની	 કડારા-દાિરોદ	 ઉદવિન	 ભસંિાઈ	 ્યરોજના-ભલફટિ	
ઈદરગેશન	સકીમને	અદ્તન	ટિેકનરોલરોજીના	ઉપ્યરોગ	સાથે	તેના	ભનધા્ણદરત	
સમ્ય	 કરતા	 સાડા	 િાર	 મભિના	 વિેલી	 અને	આદદજાભત	 ભવસતારરોમા	ં
ભવશ્વસની્ય	 ભસંિાઈ	 વ્યવસથા	 ઊિી	 કરનારી	 ્યરોજના	 તરીકે	 ‘‘બેસટિ	
ઈક્પભલમેનટિેશન	ઓફ	વરોટિર	દરસરોભસ્ણસ	પ્રોજે્ટિ’’	સીબીઆઈપી	એવરોડ્ણ-
૨૦૨૦થી	સનમાભનત	કરવામાં	આવી	છે.	િારત	સરકારના	સેનટ્લ	બરોડ્ણ	
ઓફ	ઈદરગેશન	એનડ	પાવર	દ્ારા	આ	સનમાન	ગુજરાતને	પ્ાપ્ત	થ્યું	છે.	
મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	આ	ગૌરવ	ભસભદ્ધ	બદલ	જળસંપભત્	
ભવિાગને	અભિનંદન	પાઠવ્યાં	િતાં.	

આ	્યરોજનાના	પદરરામે	૨૪૭૭૫	એકર	જેટિલા	ભવસતારને	ભસંિાઈનરો	
લાિ	મળ્યરો	છે.	આ	ઉપરાતં	પાિં	મધ્યમ	ભસંિાઈ	્યરોજનાઓના	ંજળાશ્યરોમા	ં
પર	પારી	િરવાનું	આ્યરોજન	છે.	એટિલું	જ	નિીં	આ	ઉદવિન	ભસંિાઈ	
્યરોજનાથી	આદદજાભત	ભવસતારનાં	૫૮	ગામ	તળાવરો,	િેકડેમ,	કાંસ	વગરેને	
પારીથી	િરવામા	ંઆવ્યા	ંછે	અન	ે૨૦૯	ગામરો	તથા	દાિરોદ	શિેરન	ેપીવાના	
પારીનરો	લાિ	મળ્યરો	છે.	•

વલસાડના	વારલી	કલા	
મહોતસવને	ઈસન્ડયા	બુક	
ઓફ	રેકોડ્ષમાં	મળયું	સથાન

વારલી	 એક	આદદવાસી	 જાભત	 છે	 જે	 મુખ્યતવે	
ગુજરાત	અને	મિારાષ્ટની	સરિદ	ઉપર	વસવાટિ	કરે	
છે.	તેમની	જીવન	શૈલી	સાદી,	સરળ	તથા	કલા	અને	
સંગીત	 સંસકકૃભતથી	 િરપૂર	 છે.	 વારલી	 ભિત્રકલા	
આદદજાભત	સમાજના	ભિત્રકારરો	દ્ારા	કરવામાં	આવતી	
એક	ભવભશષ્	પ્કારની	કલા	છે.	

વલસાડમાં	લક્ય	િેદરટિેબલ	 ટ્સટિ	 દ્ારા	્યરોજા્યેલા	
વારલી	 કલા	 મિરોતસવનરો	આદદજાભત	 ભવકાસ	 રાજ્ય	
મંત્રીશ્ી	રમરલાલ	પાટિકરે	પ્ારંિ	કરાવ્યરો	િતરો.	જેમાં	
એક	જ	સથળે	૨૧૦૯	આદદવાસી	ભવદ્ાથથીઓએ	વારલી	
પેઈકનટિંગ	બનાવી	ઈકનડ્યા	બુક	ઓફ	રેકરોડ્ણમાં	 સથાન	
મેળવ્યું	છે.	•

ગૌરવ

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦43



સુરતમાં	વનવમ્ષત	K9	વજ્ર	ટેન્ક	સેનામાં	સામેલ	

આજ	ેદેશ	સરંક્ર	ક્તે્ર	ેવધ	ુશભતિશાળી	
બન્યરો	છે.	સંરક્રના	ભવભવધ	અત્યાધુભનક	
િભથ્યારરોથી	સજ્જ	સેના	દેશનું	રક્ર	કરી	
રિી	છે.	અન્ય	ક્ેત્રની	જેમ	સંરક્ર	ક્ેત્રે	
િારતે	બીજા	દેશરો	પર	આધાર	ન	રાખવરો	
પડે	 તે	 માટિે	 વડાપ્ધાનશ્ી	 નરેનદ્રિાઈ	
મરોદીએ	 મેક	 ઈન	 ઈકનડ્યાને	 પ્રોતસાિન	
આપ્યું	 છે.	 તાજેતરમાં	 મેક	ઈન	ઈકનડ્યા	
અંતગ્ણત	સુરતના	િજીરામાં	L&T	કંપની	
દ્ારા	 ભનભમ્ણત	 ૫૧મી	 K9	 વજ્ર	 ટિેનકને	
સંરક્ર	 મંત્રી	 રાજનાથભસંિે	 લીલી	 ઝંડી	
આપી	પ્સથાન	કરાવી	િતી..	

િારતે	સંરક્ર	સાધનરો	માટિે	ભવદેશરો	
પર	આધાર	રાખવાના	બદલે	આતમભનિ્ણર	
બનવાનરો	 લક્યાંક	 સેવ્યરો	 છે.	 દ ેશના	
સીમાડાઓને	સુરભક્ત	રાખવા	તેમજ	મેક	
ઇન	 ઇકનડ્યા	અભિ્યાનને	 વેગ	આપવા	
સાથે	સરકાર	સવદેશી	શસત્ર	ઉતપાદનમાં	
પર	 મરોખરાનું	 સથાન	 મેળવશે	 એવરો	
ભવશ્વાસ	 મંત્રી	 શ્ી	 રાજનાથભસંિે	 વ્યતિ	
ક્યયો	િતરો.	

દડફેનસ	 અને	 એરરોસપેસ	 સાધનરોના	
ઉતપાદનમાં	 નવા	આ્યામરો	 ભસદ્ધ	 કરીને	
આ	ક્ેત્રે	અગે્સર	રિેવાની	નેમ	િરોવાનુ	ં
જરાવતાં	શ્ી	રાજનાથભસંિે	ઉમે્યુાં	િતું	કે,	
L&T	િજીરા	પલાનટિના	કારરે	૫	િજાર	
લરોકરોને	પ્ત્યક્	અને	૧૫	િજાર	લરોકરોને	
પરરોક્	 રીતે	 રરોજગારીની	 તક	 મળી	 છે.	
આગામી	વષ્ણ	૨૦૨૫	સુધીમાં	દેશમાં	રક્ા	
ક્ેત્રે	૭૦	િજાર	કરરોડનું	રરોકાર	થશે.	જેના	
થકી	 કુલ	 ૧	 લાખ	 ૭૦	 િજાર	 કરરોડનુ	ં
ટિન્ણઓવર	 થવાની	 સાથરોસાથ	 િજારરો	
લરોકરોને	રરોજગારીનરો	અવસર	મળશે.	

રક્ા	મતં્રાલ્ય	દ્ારા	આપવામા	ંઆવલેા	
૧૦૦	ટિેંકના	ઓડ્ણર	પૈકી	૫૦	ટિેંકને	ભન્યત	
સમ્ય	પિેલાં	જ	દડભલવરી	આપવા	બદલ	
એલ	એનડ	ટિી.	કંપનીને	અભિનંદન	પાઠવી	
મંત્રીશ્ીએ	 વડાપ્ધાનશ્ી	 નરનેદ્રિાઈ	
મરોદીના	 મેક	 ઇન	 ઇકનડ્યાના	 સવપ્નન	ે
સાકાર	 કરતી	 K9-વજ્ર	 ટિેનક	 િારતી્ય	
સેનાને	 મજબૂત	 બનાવશે	 એમ	 જરાવ્યું	
િતું.

કેનદ્ર	 સરકાર	 ‘સટ્ેટિેભજક	 પાટિ્ણનરશીપ	
મરોડલેની	નીભત	અતંગ્ણત	િારતની	મિત્વની	
કરોપયોરેટિ	કંપનીઓ	અન	ેMSME	સે્ ટિરન	ે
સાંકળીને	 વાઇબ્નટિ	 સંરક્ર	 ઉતપાદનનુ	ં
વાતાવરર	ઊિુ	ંકરવાની	દદશામા	ંઆગળ	
વધી	 રિી	 છે.	આ	નીભત	 િેઠળ	 લડા્યક	
ભવમાનરો,	 સબમરીનસ	 અને	 બખતરબંધ	
વાિનરોના	 ઉતપાદનની	 કામગીરી	 માટિે	
ખાનગી	ક્તે્રન	ેપ્રોતસાિન	અપાઈ	રહ્	ંછે.	
દડફેનસ	પરોભલસીમા	ંબદલાવ	થવાથી	સૌથી	
વધારે	લાિ	MSME	સકેટિરન	ેથશ	ેએવરો	
મત	મતં્રીશ્ીએ	વ્યતિ	ક્યયો	િતરો

આ	પ્સગં	ેL&T	કંપનીના	િરેમને	શ્ી	
એ.એમ.નાઈક,	 ભસભન્યર	 ઈ.વી.પી.
(દડફેનસ	અને	સમાટિ્ણ	ટિેકનરોલરોજી)	બરોડ્ણના	
મે્બર	 શ્ી	 જે.ડી.	 પાદટિલ.	 સાંસદ	 શ્ી	
સી.આર.	પાદટિલ,	મ્ેયર	શ્ી	જગદીશ	પટેિલ	
સભિત	 સંરક્ર	 મંત્રાલ્યના	 વદરષ્ઠ	
અભધક ાર ીઓ, 	 િ ારત ી્ય 	 સેન ાન ા	
અભધકારીઓ,	 કંપનીના	 કમ્ણિારીઓ	
ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•

સલામતી

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦44



હવે	અમદાવાદ-મુંબઇ	વચ્ચે	તેજસ	એકસપ્રેસ	દોડશે
ગુજર ાતન ી 	 આભથ ્ણ ક	

રાજધાની	એવા	અમદાવાદથી	
દ ેશની	 આભથ્ણક	 રાજધાની	
મંુબઈ	 વચ્ે	 નવી	 ટ્ેનનરો	
પ્ારંિ	 કરવામાં	આવ્યરો	 છે.	
આ	બે	શિેરરો	વચ્ે	મુસાફરી	
કરતાં	 નાગદરકરોને 	 ર ેલવ	ે
મતં્રાલ્ય	ેઆપલેી	નવી	સરોગાત	
એટિલ	ેતજેસ	ટ્ને.	દેશની	બીજી	
ખાનગી	 ટ્ેન	 અમદાવાદ-
મુંબઇ	 તેજસ	 એકસપે્સન	ે
અમદાવાદથી	પ્સથાન	કરાવતા	ંમખુ્ય	મતં્રી	
શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	જરાવ્યું	િતું	કે,	
પ્ધાનમંત્રી	શ્ી	નરેનદ્રિાઇ	મરોદીએ	રેલવનેે	
સમ્યાનુકૂલ	 માંગ	 મુજબ	 પરંપરાગત	
ઢાંિામાંથી	 બિાર	 લાવી	 ૩૬૦	 દડગ્ી	
પદરવત્ણનની	પિેલ	કરી	છે.	

દેશના	ભવકાસમા	ંરેલવનેી	િૂભમકા	ખબૂ	
મિત્વની	છે.	આજના	સપધા્ણતમક	્યુગમાં	
જે	શ્ેષ્ઠ	િરો્ય	તે	જ	સપધા્ણમાં	રિી	શકે	છે,	
તનેી	જરૂભર્યાત	પારખીન	ેિારતી્ય	રેલવનેે	
ભવશ્વકક્ાની	આધુભનક	અને	PPP	મરોડમાં	
ભવકભસત	કરવાની	શરૂઆત	આવી	તેજસ	
એકસપ્ેસ	ટ્ેનથી	થઇ	છે.	

મુખ્યમતં્રીશ્ીએ	વધમુા	ંકહં્	િતંુ	કે,	આ	
ટ્ેન	શરૂ	થતાં	ગુજરાતના	વડરોદરા,	િરૂિ,	
સુરત	અને	વાપી	જેવા	વ્યાપાદરક	કેનદ્રરોના	
્યાત્રીઓને	એક	વધુ	સુભવધાજનક	ભવકલપ	
મળ્યરો	 છે.	 ભવશેષ	 રૂપે	 વ્યાપારી	 વગ્ણના	
્યાત્રાળુઓને	 ખૂબ	 સારી	 સુભવધા	 મળતી	
થવાની	 છે.	 જે	 પ્કારની	 સુભવધાઓ	
ભવમાનમાં	અથવા	ભવકભસત	દેશરોની	ટ્નેરોમા	ં
ઉપલબધ	િરો્ય	છે	એવા	જ	પ્કારે	આધુભનક	
સુભવધાઓનરો	 લાિ	 ગુજરાતના	 લરોકરોન	ે
તેજસ	એ્સપ્ેસના	માધ્યમથી	મળશે.

અમદાવાદથી	મુંબઈ	સેનટ્લની	વચ્ે	
દરોડનારી	આ	તેજસ	એ્સપ્ેસ	ટ્ેન	બંને	
રાજ્યરોના	આભથ્ણક,	 વાભરકજ્યક	 અને	
સામાભજક	સંબંધરોના	તેજને	વધુ	ઊજા્ણમ્ય	

તથા	 મજબૂત	 બનાવશે.	આ	 સાથે	 બંને	
રાજ્યરોના	 સંબંધ	 ફાસટિ	 ટ્ેક	 પર	આગળ	
વધશે	તેવરો	ભવશ્વાસ	તેમરે	દશા્ણવ્યરો	િતરો.	

મુખ્ય	 મંત્રીશ્ીએ	 વધુમાં	 કહ્ં	 ક ે,	
ગુજરાતમાં	 ર ેલવે	 કનેક્ટિભવટિી	 અને	
ઇનરિાસટ્કિરમાં	 સતત	 વધારરો	 થ્યરો	 છે.	
ગજુરાતમા	ં૨૦૧૪	થી	અત્યાર	સધુી	કુલ	
૧૧૮	 ટ્ને	 શરૂ	 થઈ	 છે.	 વડાપ્ધાનશ્ીના	
સંકલપને	 કારરે	 એક	 જ	 વષ્ણમાં	 ૨૪૫	
દકલરોમીટિરના	ગેઝ	કનવઝ્ણન,	ન્ય	ુલાઈન	તથા	
ડબભલગંના	ક્યયો	શરૂ	થ્યા	ંછે.	કુલ	મળીને	
એભપ્લ	૨૦૧૪થી	અત્યાર	સધુી	ગુજરાતમાં	
૨,૧૬૧	 દકલરોમીટિરની	 નવી	 લાઈનના	
પ્રોજે્ ટિ,	 ગઝે	 પદરવત્ણનના	 પ્રોજે્ ટિ	 તથા	
ડબભલંગ	 અને	 થડ્ણ	 પ્રોજે્ટિ	 કા્યયો	 શરૂ	
કરવામા	ંઆવ્યા	ંછે	અન	ેપ્ગભતના	ભવભિન્ન	
સતરરો	પર	છે,	જમેાંથી	 કેટિલાકં	કા્યયો	પરૂ્ણ	
થઈ	િકૂ્યાં	છે.

અત્રે	ઉલ્ેખની્ય	છે	કે,	અમદાવાદ-
મુંબઈ	 વચ્ે	 દરોડનારી	 તેજસ	એ્સપ્ેસ	
ગરુુવાર	ભસવા્ય	સપ્તાિમા	ં૬	દદવસ	દરોડશ.ે	
દર	ગુરુવારે	ટ્ેનનું	મેનટિેનનસ	કરાશે.	તેજસ	
ટ્ેનને	 આધુભનક	 ટિેક્રોલરોજીથી	 સજ્જ	
કરવામાં	આવી	છે.	એક્ઝ્્યૂદટિવ	કરોિની	
તમામ	 ૫૬	 સીટિરો	 પર	 એલઈડી	 સક્ીન	
મકૂવામાં	આવી	છે.	આ	સાથે	ઓટિરો	સનેસર	
ડસટિભબન,	 સી.સી.ટિી.વી,	 ફા્યર	 સે્ટિીની	
સુભવધા	પર	રાખવામાં	આવી	છે.	ટ્ેનમાં	

વૃદ્ધરો	કે	બાળકરોન	ેઠંડી	લાગ	ેતરો	તમેન	ેિાદર	
પર	 આપવામાં 	 આવશે.	 ઓનબરોડ ્ણ	
શરોભપંગની	પર	સુભવધા	મળશે.	

તેજસ	 એ્સપ્ેસમાં	 કુલ	 ૧૦	 કરોિ	
રિેશે	જેમાં	૯	એસી	િેર	કાર	કરોિ	અને	૧	
એક્ઝ્્યદૂટિવ	કરોિ	રિેશ.ે	તજેસ	એ્સપ્સે	
ટ્ેન	અમદાવાદથી	 સવાર	ે ૬.૪૦	 વાગ્યે	
સવારે	ઉપડશે	અને	મુંબઈ	સેનટ્લ	૧.૫૫	
વાગ્યે	 બપરોર	ે પિોંિશે.	 જ્યાર	ે મુંબઈ	
સનેટ્લથી	૩.૪૦	વાગ્ય	ેબપરોરે	ઉપડશ	ેઅને	
અમદાવાદમા	ંરાત્ર	ે૯.૫૫	વાગ્ેય	પિોંિશ.ે	
અંદાભજત	 ૬	 કલાકમાં	 તેજસ	એ્સપે્સ	
મુંબઈથી	અમદાવાદ	પિોંિશે.	આ	ટ્ેનની	
સપીડ	પ્ભત	કલાક	૧૬૦	દક.ભમ.ની	રિેશે.	
આ	પ્સંગે	રેલવે	બરોડ્ણના	િેરમેન	શ્ી	ભવ.
કે.્યાદવ,	 અમદાવાદના	 મે્યર	 શ્ીમતી	
બ ીજલબેન 	 પટિ ેલ , 	 સ ાંસદશ્ ીઓ,	
ધ ા ર ાસભ્યશ્ ીઓ	 તે મજ 	 ર ેલવે ન ા	
પદાભધકારીઓ	અન	ેઅભધકારીઓ	ઉપકસથત	
રહ્ાં	િતાં.	•

શુભારંભ
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લોવધકા	તાલુકામાં	ખીરસરા	જી.આઇ.ડી.સી.ની	સથાપના	
રાજકોટમાં	મેડડકલ	ડડવાઇસ	પાક્ક	વવકવસત	કરાશે

સૌરાષ્ટની	સાંસકકૃભતક	તથા	આભથ્ણક	રાજધાની	એવા	રાજકરોટિ	
શિેર	ઉદ્રોગ	ક્તે્ર	ેિંમશેા	પરોતાના	સવબળે	આગળ	વધ્ુય	છે	પરોતાની	
સાિભસકતા,	ઉદ્મશીલતાન	ેકારર	ેઅનકે	નાના	ઉદ્રોગરો	પ્સથાભપત	
થ્યા	 છે	 તેમ	 તાજેતરમાં	 રાજકરોટિ	 પાસે	 ખીરસરા	 ખાતે	
જીઆઇડીસીની	 સથાપના	અને	ઉદ્રોગકારરોને	 પલરોટિના	ડ્રો	પ્સંગે	
મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	જરાવ્યું	િતું.	

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	રાજ્યના	દરેક	 ભજલ્ા	પરોતાનાં	 સકીલ	સાથે	
ઔદ્રોભગક	ઓળખ	ઊિી	કરે	અને	સરકાર	દ્ારા	ઇનરિાસટ્કિર	
માળખાકી્ય	સુભવધાઓ	પૂરી	પાડવામાં	આવશે	તેવી	નેમ	વ્યતિ	
કરી	િતી.	

મુખ્ય	મંત્રીશ્ીએ	આ	તકે	ખાસ	જાિેરાત	કરતાં	જરાવ્યું	િતું	
કે,	કેનદ્ર	સરકારની	રૂભપ્યા	૧૦૦	કરરોડની	સિા્ય	થકી	ગુજરાતમાં	
ફામા્ણસ્યૂદટિકલ	 ઈનડસટ્ીઝ	 વેગવંતી	 બને	 તે	 માટિ	ે રાજકરોટિ	ખાતે	
મેદડકલ	 દડવાઇસ	 પ્રોડ્શન	અને	 અંકલેશ્વરમાં	 બલક	 ડ્ગસના	
પ્રોડ્શન	અથષે	ખાસ	પાક્કનું	ભનમા્ણર	કરવામાં	આવશે.	આ	સાથે,	
ગજુરાત	ફામા્ણસ્યદુટિકલ,	કેભમકલ	અન	ેડા્યમનડ	ક્તેે્ર	દેશમાં	અગે્સર	
છે	ત્યારે	ફામા્ણસ્યદૂટિકલ	ઈનડસટ્ીઝને	વધ	ુવગેવતંી	બનાવવા	રાજકરોટિ	
ખાત	ેમદેડકલ	દડવાઇસ	પાક્ક	અન	ેઅંકલેશ્વરમાં	બલક	ડ્ગસ	પ્રોડ્શન	
પાક્કનું	કેનદ્ર	સરકારની	કુલ	રૂ.	૧૨૫	કરરોડની	સિા્યથી	ભનમા્ણર	
કરવામાં	આવશે.	

શ્ી	 ભવજ્યિાઈ	 રૂપારીએ	 વધુમાં	 જરાવ્યું	 િતું	 કે,	 એમ.
એસ.એમ.ઇ.	ઉદ્રોગરોન	ેપ્રોતસાિન	આપવા	સરકારે	અગત્યના	ત્રર	
ભનર્ણ્યરો	ક્યા્ણ	છે.	જેમાં	રાજ્યની	ભવભવધ	ઔદ્રોભગક	વસાિતરોમાં	
સથાભપત	થનારા	એમ.એસ.એમ.ઇ	એકમરોન	ે૩	િજાર	મીટિર	સધુીની	
જમીન	ફાળવરીની	દકંમતમા	ં50%	સધુી	સબભસડી/	રાિત	અપાશ.ે	

રાજ્યમાં	મિત્મ	રરોજગારી	પૂરી	પાડતા	૩૬	લાખ	જેટિલા	
એમ.એસ.એમ.ઈ.	ઉદ્રોગરો	છે.	આવા	એમ.એસ.એમ.ઇ	એકમરો	
વભૈશ્વક	સપધા્ણમા	ંટિકી	શકે	ત	ેમાટેિ	સસતી	વીજળી	આપવા	એમ.એસ.
એમ.ઇ	પરોતે	સૌરઊજા્ણ	ઉતપાદન	કરીને	વીજળી	મેળવી	શકે	તે	
િેતુથી	સરોલાર	વીજ	ઉતપાદન	પર	કેપટિીવ	િાજ્ણ	નાબૂદ	ક્યયો	છે.

શ્ી	 ભવજ્યિાઇ	 રૂપારીએ	 કહ્ં	 કે	 પિેલા	 પરભમશન	 પછી	
પ્રોડકશનની	 જે	 જૂની	 નીભત-રીભત	 િતી	 તેમાં	 િવે	 સમ્યાનુકૂલ	
બદલાવ	લાવીન	ેએમ.એસ.એમ.ઇ	એકમરોન	ેપિેલા	પ્રોડકશન	પછી	
પરભમશનની	સુભવધા	આપી	છે.	 ઉતપાદન	શરૂ	કરીને	ત્રર	વષ્ણ	
સુધીમાં	જરૂરી	પરવાનગી	આવા	એકમરો	મેળવી		શકશે.	

રાજ્ય	 સરકારે	 બેનક	ઓફ	બરરોડા	 સાથે	એમ.ઓ.્યુ	 કરીને	
એમ.એસ.એમ.ઇ	ઉદ્રોગકારરોને	માત્ર	સાત	દદવસમાં	રૂભપ્યા	પાંિ	
કરરોડ	સુધીની	લરોન	અને	તેથી	વધુ	રકમની	લરોન	ર૧	દદવસમાં	

બેનક	દ્ારા	આપવામાં	આવે	તેવી	વ્યવસથા	ગરોઠવી	છે	તેમ	પર	
તેમરે	ઉમે્યુ્ણ	િતું.	

મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	વધુમાં	જરાવ્યું	િતું	કે	
ગુજરાતમાં	 કચછ,	 સારંદ,	 અંલિેશ્વવ્રર,	 બરરોડા	 સભિત	 ભવભવધ	
ભજલ્ાઓમાં	ઔદ્રોભગક	 ક્ેત્રે	 નવી	 ઊંિાઇઓ	 સર	 કરી	 છે.	
ગુજરાતનરો	જી.ડી.પી.	દેશના	જી.ડી.પી.	કરતા	વધુ	છે.	કુલ	ભવદેશી	
મૂડીરરોકારના	૪૦	ટિકા	અને	દેશની	કુલ	ભનકાસમાં	ર૧	ટિકા	ફાળરો	
ગુજરાત	આપી	રહ્ં	છે.	

ગજુરાત	ઔદ્રોભગક	ભવકાસ	ભનગમના	અધ્યક્	શ્ી	બળવતંભસિં	
રાજપતૂ	ેરાજકરોટિના	ખીરસરા	ખાત	ેભનમા્ણર	પામનાર	જીઆઇડીસીમાં	
૪૭૧	 પલરોટિરોની	ખાસ	સરો્ટિવેરની	 મદદથી	 ફાળવરી	 કરવામાં	
આવી	િરોવાનું	જરાવી	સરકાર	દ્ારા	પારદશથી	વિીવટિ	કરવામાં	
આવી	રહ્રો	છે	તેમ	જરાવ્યું	િતું.	

આ	 પ્સંગે	 મુખ્ય	 મંત્રીશ્ી	 ભવજ્યિાઇ	 રૂપારીના	 િસતે	
સરકારશ્ીની	ભવભવધ	્યરોજના	િેઠળ	ઉદ્રોગ	સાિભસકરોન	ેમળવાપાત્ર	
સિા્ય	્યરોજનાઓના	લાિરોમાં	૫૪૦	થી	વધુ	એમ.એસ.એમ.ઈ.	
એકમરોને	 કેભપટિલ	 સબભસડી,	 તથા	 વ્યાજ	 સિા્ય	 ગુરવત્ા	
પ્મારપત્રરો	માટેિની	સિા્ય,	૧૦૦	એકમરોને	સિા્ય	અગં	ેપ્રોભવઝનલ	
મજંરૂી	પત્રરો	અન	ેગજુરાત	પ્દષૂર	ભન્યતં્રર	બરોડ્ણ	દ્ારા	૩૦	્યભુનટિરોને	
સી.ટિી.ઇ.	તથા	સી.સી.એના	મજંરૂીપત્રરો	એના્યત	કરવામા	ંઆવ્યા	
િતા.	જી.આઇ.ડી.સીના	 ઉપાધ્યક્	એન.	 થેનારસને	 ગુજરાતમાં	
નવી	૧૬	જી.આઇ.ડી.સી.	ભનમાર્ણની	રૂપરેખા	પૂરી	પાડી	િતી.	

આ	 પ્સંગે	 અન્ન	 નાગદરક	 પુરવઠા	 મંત્રી	 શ્ી	 જ્યેશિાઇ	
રાદદડ્યા,	 પારી	 પુરવઠા	 મંત્રી	 શ્ી	 કુંવરજીિાઈ	 બાવભળ્યા,	
ધારાસભ્યરો	 સવ્ણશ્ી	 ગરોભવંદિાઈ	 પટિેલ,	 લાખાિાઈ	 સાગઠી્યા,	
અરભવંદિાઈ	 રૈ્યારી,	 પદાભધકારીઓ,	જીઆઈડીસીના	અગ્રી	
ઉદ્રોગપભતઓ	તથા	નાગદરકરો	ભવશાળ	સંખ્યામાં	ઉપકસથત	રહ્ા	
િતા.	•

જનસુખાકારી
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રાજકોટમાં મિચરતી જામતિાં પરરિારોિે સિદ-સૂમચત સોસાયટીિાં રહીશોિે મામલકીપણાિા હક્ક અપાયા
ગુજરાતમાં	એક	પણ	કુટુંબ	સરનામા	વગરનું	નવહ	રહે	              																																						

ગુજરાતમાં	એક	પર	પદરવાર	–	કુટિુંબ	ઘર	ભવિરોરું	ન	રિે	તે	
માટિે	મરોટિાપા્યે		સરકારી	સકીમ	િેઠળ	આવાસરોનું	ભનમા્ણર	થઈ	રહ્ં	
છે	તેની	અને	દર	વષષે	લાખરો	લરોકરોનું	ઘરનું	ઘર	મળે	છે.

ગુજરાતમાં	વસવાટિ	કરતા	ભવિરતી	ભવમુતિ	જાભતનરો	એકપર	
પદરવાર	 ઘર	 વગરનરો	 રિેશે	 નિીં.	 તાજેતરમાં	 રાજકરોટિ	 ખાત	ે
રાજકરોટિના	સૂભિત	સરોસા્યટિીના	૧૯૪૩	લાિાથથીઓને	િક્ક	દાવા	
મજંરૂી	પ્મારપત્ર		અન	ેબડેી	રામપરા	સભિતના	ગામરોમા	ંભવિરતી	
જાભતના	૧૬૫	પદરવારરોને	ભવનામૂલ્યે	પલરોટિ	ફાળવરી	માટિે	સનદ	
ભવતરર	કરતા	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારીએ	કહ્ં	િતું	કે,	
અમારી	સરકારે	નાગદરકરો	માટિે	ઓટિલા	અને	રરોટિલાની	ભિંતા	કરી	
છે.	ભવિરતી	ભવમકુત	જાભતનરો	એક	પર	કુટિુબં	ઘર	સરનામા	વગરનું	
નિીં	રિે.	આ	માટિે	ભજલ્ા	કલેકટિરરોને	મફત	પલરોટિ		અને	સુભવધા	
આપવાની	સૂિના	આપી	દેવામાં	આવી	છે.

બંધારરમાં	લરોકરો	જ	સવયોપરી	છે.	લરોકરોને	તેના	િક્કનું	મળે,	
ગરીબરો	પર	 ભવકાસના	િાગીદાર	બને	તેવી	નેમ	 વ્યકત	કરતા	
મુખ્ય	મંત્રીશ્ી	એ	સપષ્	કહ્ં	િતું	કે,	જ્ાભત,	િાષા,	પ્ાંત,	જાભતથી	
પર	રિીને	આપરે	સૈા	િારતી્ય	અને	બંધુતવ	િાવનાથી	એકમેક	
થઈને	રિીએ	તે	પર	પ્જાસતાક	લરોકાશાિી	રાષ્ટનરો	મંત્ર	છે.

ભવિરતી		ભવમુકત	જાભતને	સરનામું	િરોતું	નથી.	અમારે	આ	
લરોકરોની		આ	મશુકેલી	દરૂ	કરવી	છે.	તમેન	ેમકાન	અન	ેરરોજગારીની	
સાથ	ેભશક્ર	–	આરરોગ્યની	સવલતરો	આપી	છે.	સભૂિત	સરોસા્યટિીમાં	
લરોકરો	 માભલકીપરાના	 ઘરની-	 કા્યદેસરતાના	 મુદે	 ભિંતા	 	અને	
િ્યમાં	રિેતા	િતા.	તે	િ્ય	ભિંતા	દૂર	કરીને	માભલકીપરાનરો	િક્ક	
આપી	તેમને	ભમલકત	પર	લરોન	મળે,	વારસદારરો	વીલ	કરી	શકે	

અને	સૈા	શાંભતથી	સુખેથી	રિે	તેવું	આ્યરોજન	ક્યુાં	છે	તેમ	પર	
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	જરાવ્યું	િતું.

રાજકરોટિમાં	અત્યાર	સુધીમાં	૪૫૦૦	થી	વધુ	લરોકરોને	સૂભિત	
સરોસા્યટિીના	િક્ક	દાવા	મજૂંરી	આપવાની	કામગીરી	થઈ	છે.	મખુ્ય	
મંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	િતું	કે,	અગાઉ	સૂભિત	સરોસા્યટિીના	લરોકરોનરો	પ્શ્ન		
કરોઈ	િાથમાં		લેતું	ન	િતુ.	અમે	મિેસૂલી	કા્યદામાં		સુધારા	ક્યા્ણ	
છે	અને	આ	પ્શ્નનું	કા્યમી	ભનરાકરર	ક્યુાં	છે.	

રાજકરોટિ	 ભજલ્ા	 કલેકટિર	 વિીવટિી	 તંત્ર	આ્યરોભજત	આ	
કા્ય્ણક્મમાં	ભવિરતી	જાભતના	૧૬૫	પદરવારરોને	૫૦	વારના	ભવના	
મૂલ્યે	પલરોટિની	સનદ	તેમજ	રાજકરોટિની	૧૫૭	સૂભિત	સરોસા્યટિીની	
િક્ક	દાવા	મંજૂરી		સકીમ	િેઠળ	સૂભિત	ભવસતારરોના	૯૭૬	અને	
અન્ય	ભવસતારરોના	૯૬૭	અરજદારરોન	ેપ્ાપટિથી	કાડ્ણ	મળી	કુલ	૧૯૪૩	
દાવા	મંજુરી	સભિત	૨૧૦૮	પદરવારરોને	પલરોટિ	સનદ	દાવા	મંજૂરી	
પ્મારપત્ર	આપવામાં	આવ્યાં	િતાં.

આ	 કા્ય્ણક્મમાં	 પારી	 પૂરવઠા	 મંત્રી	 શ્ી	 કુંવરજીિાઈ	
બાવભળ્યાએ	 સરકારશ્ીના	 સંવેદનશીલ	 અભિગમ	 અંતગ્ણત	
ભવિરતી	જાભતના	પદરવારરોન	ેઘરનુ	ંઘર	મળે		તે	માટેિ	તેમજ		સભૂિત	
ભવસતારરોમાં	ટિાઈટિલ	મળે	તે	માટિે	મુખ્ય	મંત્રીશ્ીએ	ખેવના	દાખવી	
છે.	તે	અંગે	આનંદની	લાગરી	વ્યકત	કરી	િતી.

આ	 પ્સંગે	 ્્યુભનભસપલ	 ફાઈનાનસ	 બરોડ્ણના	 િેરમેન	 શ્ી	
ધનસુખિાઈ	િંડેરી,	 ધારાસભ્ય	 સવ્ણ	 શ્ી	 	 ગરોભવંદિાઈ	 પટિેલ,	
અરભવદંિાઈ	રૈ્યારી,	શ્ીમતી	અજંલીબિેન	રૂપારી,	કલકેટિર	સશુ્ી	
રે્્યા	 મરોિન	 તથા	 નાગદરકરો	 મરોટિી	 સંખ્યામાં	 ઉપકસથત	 રહ્ાં	
િતાં.•																												

જનસુખાકારી
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વવકાસની	ઊધવ્ષગામી	ગવત	સાથે	પ્રકૃવત	પજૂાનો	ઉતસવ	ઃ	પતગંોતસવ

માનવજીવનમાં	નવા	ઉતસાિનરો	સંિાર	થા્ય	એ	જ	ઉતસવરોનું	
િાદ્ણ	છે.	ગુજરાતે	આ	ઊજા્ણસિર	ઉતસાિને	સમગ્	ભવશ્વની	સાથે	
જોડીને	ઉતસવરોને	પ્વાસનનું	રૂપ	આપી	વૈભશ્વક	ફલક	આપ્યું	છે.	
પ્વાસનરૂપી	પતંગનું	ઊધવ્ણ	દદશામાં	સતત	પ્્યાર	િાલુ	રહ્ં	િરો્ય	
તરો	તેમાં	ઘરઆંગરે	ઉજવાતા	ઉતસવરોની	આંતરરાષ્ટી્ય	ખ્યાભતની	
પર	િૂભમકા	છે.	તેમાંનરો	એક	ઉતસવ	એટિલે	પતંગરોતસવ.	ગુજરાતે	
પતંગરોતસવને	 ખરા	 અથ્ણમાં	 આંતરરાષ્ટી્ય	 ઉતસવ	 બનાવીન	ે
દુભન્યાિરના	 લરોકરોનું	 ધ્યાન	 કેકનદ્રત	 કરી	 ‘વસુધૈવ	 કુટિુંબકમ્’ની	
િારતી્ય	સંસકકૃભતને	સાથ્ણક	કરી	છે.	ભવકાસના	ગગનમાં	રાજ્યની	
ભવકાસ	 પતંગ	 મુખ્ય	 મંત્રીશ્ીના	 દૃકષ્વંત	 નેતૃતવમાં	 નવાં-નવાં	
સરોપાનરો	સર	કરી		રિી	છે.

મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીએ	તાજેતરમાં	અમદાવાદ	
રીવરરિનટિ	ખાતે	૩૧મા	આંતરરાષ્ટી્ય	પતંગરોતસવનરો	રાજ્યપાલ	

શ્ી	આિા્ય્ણ	 દેવવ્રતજીની	 ઉપકસથભતમાં	 પ્ારિં	 કરાવતા	ં
જરાવ્યું	કે,	આપરે	ઊધવ્ણગભતનરો	ભવકાસ	સાધીને	આકાશને	
આબંી	જા્ય	એવા	ભવકાસ	દ્ારા	ગજુરાતન	ેરરોલ	મરોડલ	બનાવ્યું	
છે.	અમદાવાદમા	ંસાબરમતી	રીવરરિનટિ	પદરસરમાં	્યરોજા્ેયલા	
આ	પતંગરોતસવમાં	ભવશ્વના	૪૩	દેશરોના	૧૫૩	પતંગબાજ	
સભિત	િારતનાં	૧૨	રાજ્યરોના	૧૧૫	પતગંબાજ	અમદાવાદ	
અને	ગુજરાતમાં	પતંગ	ઉડ્ડ્યન	માટિે	આવ્યા	િતા.	

રાજ્યપાલ	શ્ી	આિા્ય્ણ	દેવવ્રતજીએ	આ	પતંગરોતસવના	
ઉદઘાટિન	અવસરે	જરાવ્યુ	ંકે,	મકરસકં્ાભતના	પવ્ણનુ	ંવૈજ્ાભનક	
મિત્વ	પર	છે.	સૂ્ય્ણનું	 મકરવૃતમાં	ગમન	થવાથી	 દદવસ	
લાંબરો	અને	રાત	ટિૂંકી	થા્ય	છે	અને	પ્કકૃભત	નવપલ્ભવત	થા્ય	
છે.	આ	ઉતસવરોના	પદરરામે	સમગ્	પૃરવી	અને	લરોકરોમાં	નવા	
ઉતસાિનરો	સંિાર	થા્ય	છે.	
મુખ્ય	મંત્રી	શ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીએ	જરાવ્યું	િતું	કે,	આવા	

ઉતસવરોને	 લીધે	જ	ગુજરાતની	સંસકકૃભત	અને	 પ્વાસન	 ભવરાસત	
ભવશ્વિરમાં	પ્ખ્યાત	થઇ	છે	અને	દુભન્યાિરના	લરોકરો	ગુજરાત	
આવવા	પ્ેરા્ય	છે.	પ્વાસનને	પતંગ	ઉદ્રોગ	સાથે	જોડતા	તે	૨૦	
કરરોડમાંથી	 ૬૦૦	 કરરોડથી	 વધુનરો	 ઉદ્રોગ	 બન્યરો	 છે.	 પ્વાસન	
મંત્રીશ્ીએ	 જવાિરિાઇ	 િાવડાએ	 દેશ-ભવદેશના	 પતંગબાજો,	
રાજદૂતરોનું	આંતરરાષ્ટી્ય	 પતંગરોતસવમાં	 ઉપકસથત	 રિેવા	 માટિે	
આિાર	વ્યતિ	ક્યયો	િતરો.

અમદાવાદ	કસથત	િાગવત	ભવદ્ાપીઠના	૨૦૦	ઋભષકુમારરો	
દ્ારા	િગવાન	સ્ૂય્ણનારા્યર	વંદના	તેમજ	અમદાવાદ	્ ્ય.ુ	શાળાના	
૧૫૦૦	ભવદ્ાથથીઓ	દ્ારા	સૂ્ય્ણ	નમસકાર	કરવામાં	આવ્યાં	િતાં.	
આ	સાથે	દેશ-ભવદેશના	પંતગબાજો	પરોતાના	દેશના	 ધવજ	સાથે	
પરેડમાં	જોડા્યા	િતા.		

પતંગરોતસવના	આ	અવસરે	મિેસૂલ	મંત્રી	
શ્ી	કૌભશકિાઇ	પટિેલ,	ગૃિ	રાજ્યમંત્રી	શ્ી	
પ્દીપભસંિ	જાડેજા,	્યુવક	સેવા	રાજ્ય	મંત્રી	
શ્ી	ઇશ્વરભસંિ	પટિેલ,	પ્વાસન	રાજ્ય	મંત્રી	
શ્ી	વાસરિાઇ	આભિર,	અમદાવાદના	મે્યર	
શ્ીમતી	બીજલબને	પટેિલ,	સસંદ	સભ્ય	સવ્ણશ્ી	
એિ.એસ.પટિેલ,	 ડૉ.દકરીટિિાઇ	 સરોલંકી,	
ધારાસભ્યરો	 સવષે	 શ્ી	 જગદીશિાઇ	 પંિાલ,	
િૂપેનદ્રિાઇ	 પટિેલ,	 પ્દીપિાઈ	 પરમાર,	
સુરેશિાઇ	 પટિેલ,	 વલ્િિાઇ	 કાકદડ્યા,	
ભવભવધ	 દ ેશરોના	 િાઇકભમશનરશ્ીઓ,	
પ્ભતભનભધઓ	સભિત	ઉતસવપ્ેમી	નગરજનરો	
મરોટિી	સંખ્યામાં	ઉપકસથત	રહ્ાં	િતાં.	•
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કરુણા	અવભયાન	થકી	પારેવાઓને	મળયુ	જીવનદાન

ઉતસવરો	 વ્યભતિના	જીવનમાં	નવી	ઊજા્ણનરો	સંિાર	કરે	છે.	
એમાં	 પર	 મકરસંક્ાભત	એટિલે	આનંદ,	 ઉમંગ,	 ઉતસાિ	 સાથે	
સમરસતાનું	પવ્ણ.	રાજ્યિરમાં	આ	દદવસે	બાળકરો-વૃદ્ધરો	પતંગ	
ઉડાવવાનરો	આનંદ	મારે	છે.	ઘરીવાર	પતંગના	દરોરાઓ	પક્ીઓ	
માટિે	જોખમી	સાભબત	થા્ય	છે.	તમામ	જીવરોની	રક્ા	થા્ય	એ	
િેતુથી	 રાજ્યના	 સંવેદનશીલ	 મુખ્ય	 મંત્રીશ્ી	 ભવજ્યિાઈ	
રૂપારીની	પ્ેરરાથી	મકરસંક્ાંભત	પર	કરૂરા	અભિ્યાનનરો	પ્ારિં	
કરવામાં	આવે	છે.

તાજેતરમાં 	 મકરસંક્ાભત	 પવ ્ણ	 પ્સંગે 	 મુખ્ય	 મંત્રીશ્ી	
ભવજ્યિાઈ	 રૂપારીએ	 અમદાવાદ	 અને	 રાજકરોટિમાં	 કરૂરા	
અભિ્યાન	કેનદ્રની	મુલાકાત	લીધી	િતી.	અમદાવાદના	વન્યજીવ	
સંિાળ	કેનદ્ર	ખાતે	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	જરાવ્યુ	િતું	કે,		છેલ્ા	ત્રર	
વષ્ણથી	 રાજ્ય	 સરકારે	 પક્ીઓની	 તવદરત	 અને	 અસરકારક	
સારવાર	 માટિે	 ‘કરૂરા	 અભિ્યાન’	 િલાવ્યું	 છે.	 પશુપાલન	
ભવિાગ,	 વન	 ભવિાગ	અને	 સવૈભછક	સંસથાઓના	સિ્યરોગથી	
પતંગની	 દરોરીથી	 પક્ીના	 જીવ	 બિાવવા	 કરૂરા	 અભિ્યાન	
િલાવવામાં	આવે	છે.

કરૂરા	 અભિ્યાન	અંતગ્ણત	 િેલપલાઇન	 નંબર,	 સથળ	 પર	
સારવાર	માટિે	એ્બ્ુયલનસ	અને	આઇ.સી.્યુ.ની	વ્યવસથા	પર	
કરવામાં	આવે	છે.	પક્ી	ફરીથી	ઊડવાને	સક્મ	બને	ત્યાં	સુધી	
તેને	સારવાર	કેનદ્રમાં	રાખવામાં	આવે	છ.ે

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	જરાવ્યું	 િતું	 કે,	જીવ-દ્યાનું	 કામ	 કરતી	
અનેક	 સવૈભછક	 સંસથાઓ	 તેમજ	 રાજ્યની	 ૬૫૦	 િરોકસપટિલ,	
૫૦૦૦	સરકારી	 કમ્ણિારીઓ	સભિત	૧૩૫૦૦	લરોકરો	 કરૂરા	
અભિ્યાનમાં	જોડા્યા	છે.	આ	અભિ્યાન	શરૂ	થ્યા	પૂવષે	અંદાજે	
૩૫	િજારથી	વધુ	પક્ીઓ	દર	વષષે		મૃત્ુય	પામતા	િતા.	કરુરા	
અભિ્યાન	થકી	લરોકરો	અને	પતંગ	રભસકરો	જાગૃત	બન્યા	િરોવાનુ	ં

જરાવી	િાઇનીઝ,	 પલાકસટિક	અને	કરોટિડે	દરોરી	તથા	 તુક્કલના	
વ્યાપારી	અને	તેના	ઓનલાઇન	ભવક્ેતા	સામે	પર	કડક	કા્ય્ણવાિી	
કરી	 દરેક	જીવને	અિ્યદાન	આપવાની	મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	નેમ	
વ્યતિ	કરી	િતી.

મુખ્યમંત્રી	 શ્ી	 ભવજ્યિાઇ	 રૂપારીએ	 કરૂરા	 અભિ્યાન	
અંતગ્ણત	વન્યજીવ	સંિાળ	કેનદ્રની	મુલાકાત	 વેળાએ	પતંગની	
દરોરીથી	ઘા્યલ	થતા	પશુ-પક્ીની	સઘન	સારવાર	ભનિાળી	િતી.	
ત્યારબાદ	 મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 પ્ાંગરમાં	 વૃક્ારરોપર	 ક્યુ ાં	 િતંુ.	
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 કરૂરા	 અભિ્યાન	 અંતગ્ણત	 કા્ય્ણરત	 સવૈભછક	
સંસથાઓના	 પ્ભતભનભધઓ	 સાથે	 વાતા્ણલાપ	 પર	 ક્યયો	 િતરો.	
વન્યજીવ	 સંિાળ	 કેનદ્ર	 પરનાં	 કરૂરા	 અભિ્યાન	 ભસગ્ેિર	
કે્પેઈન	 બરોડ્ણ	 પર	 મુખ્યમંત્રીશ્ીએ	 તેઓના	 િસતાક્ર	 સાથે	
‘પક્ીઓની	ભિંતા	એટિલે	કરૂરા	અભિ્યાન’	લખી	જીવદ્યાનરો	
સંદશે	આપ્યરો	િતરો.

આ	અવસરે	વન	અને	પ્વાસન	મંત્રી	શ્ી	ગરપત	વસાવા,	
ધારાસભ્ય	શ્ી	િૂપેનદ્ર	પટિેલ,	મે્યર	શ્ીમતી	 ભબજલબેન	પટિેલ,	
વન	અને	પ્યા્ણવરર	ભવિાગના	અભધક	મુખ્ય	સભિવ	શ્ી	રાજીવ	
ગુપ્તા,	 કલે્ટિર	 શ્ી	 કે.	 કે.	 ભનરાલા,	 વન	 ભવિાગના	 ઉચ્	
અભધકારીશ્ીઓ	અને	વન્યજીવ-પે્મીઓ	ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•		

રયાજકયાેિમયંા કરૂણયા એશભયયાન કેનદ્રની મુલયાકયાત
રાજ્યના	 સંવેદનશીલ	 મુખ્યમંત્રીશ્ી	 ભવજ્યિાઇ	 રૂપારીએ	

રાજકરોટિ	કસથત	કરૂરા	અભિ્યાન		અનવ્યે		 ભત્રકરોરબાગ	કસથત	
સારવાર	કેનદ્રની	મલુાકાત	લીધી	િતી.	રાજકરોટિમા	ંકરૂરા	અભિ્યાન	
અંતગ્ણત	આઠ	એ્બ્યુલનસ,	 બે	 મરોટિર	 સાઇકલ	સાથે	 કુલ	 ૧૦	
વાિનરો	સભિત	૩૦થી	વધ	ુપશ	ુડરોકટિરરો	અન	ે૧૫૦	જટેિલા	કા્ય્ણકરરો	
સાથે	દસ	કંટ્રોલ	રૂમરો	સતત	કા્ય્ણરત	િતા.	•	
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ઉતસવ

સંગીત-નૃતયની	ઉપાસનાનો	સુભગ	સમન્વય	ઃ	ઉત્રાધ્ષ	મહોતસવ

નૃત્ય	એટિલે	અભિવ્યભતિની	ઉત્મ	કલા,	નૃત્યનરો	િેતુ	સનાતન	
સત્યરોની	સૌંદ્ય્ણ	 દ્ારા	પ્તીભત	કરાવવાનરો	છે.	આપરા	સાંસકકૃભત	
નૃત્યરો	પભવત્ર	સવરૂપમા	ંજળવાઇ	રહ્ા	ંછે.	તાજેતરમા	ંમરોઢેરા	સગંીત,	
નત્ણન	અને	સથાપત્યના	ભત્રવેરી	સંગમનું	સાક્ી	બન્યું	િતું.	રાજ્ય	
સરકારના	રમત-ગમત	્યવુા	અન	ેસાસંકકૃભતક	પ્વૃભત્	ભવિાગ	તમેજ	
સંગીત	નાટિક	અકાદમી	દ્ારા	ભજલ્ા	વિીવટિીતંત્રના	સિ્યરોગથી	
ઉત્રાધ્ણ	ઉતસવ	્યરોજા્યરો.

	 ભવશ્વનું	બેનમૂન	અદિુત	 સથાપત્ય	મરોઢેરા	સૂ્ય્ણમંદદરે	તેની		
સાંસકકૃભતક	પરંપરા	ભનરંતર	જાળવી	રાખી	છે.	મરોઢેરાનું	સૂ્ય્ણમંદદર	
રાજ્યની	અભતપ્ાિીન	 સંસકકૃભતનું	 ઉત્મ	 પ્ભતક	 છે.	આ	 દદવ્ય	
સૂ્ય્ણમંદદરની	ગદરમાને	રાજ્ય	સરકારે	ઉત્રાધ્ણ	ઉતસવ	આ્યરોજન	
દ્ારા	વધુ	ઉન્નત	બનાવવાનરો	પ્્યાસ	ક્યયો	છે	 .આજથી	સદીઓ	
પિેલાં	આજની	જેવા	કરોઇ	જ	વૈજ્ાભનક	સાધનરો	ન	િરોવા	છતાં	એ	
ટિાંિા	સાધનરોના	્યુગમાં	 પર	અદિુત	ગરતરી	અને	િૂભમભતક	
આ્યરોજન	સાથે	કરા્યેલી	આ	મંદદરની	રિના	ગુજરાતનરો	વારસરો	
સૈકાઓ	પિેલાં	પર	કેવરો	સમૃદ્ધ	િતરો	તેની	પ્તીભત	કરાવે	છે.	૧૨	
મભિના	મુજબ	સૂ્ય્ણની	૧૨	પ્ભતમા,	બાવન	અઠવાદડ્યા	પ્મારે	
બાવન	સતંિ,	દદવસ	પ્મારે	૩૬૫	િાથી	બાવન	સિામંડપ	અને	
૭	દદવસ	મુજબ	૭	ઘરોડા	સૂ્ય્ણનરો	રથ	અને	૮	પ્િર	પ્મારે	સૂ્ય્ણની	
અષ્પ્ભતમા	છે	અને	આજે	પર	લરોકરો	આ	ગરતરીને	અનુસરે	છે.

ઉત્રાધ્ણ	ઉતસવમાં	મુખ્ય	મંત્રીશ્ી	ભવજ્યિાઇ	રૂપારીના	િસતે	
મુંબઇના	કલાગુરુ	સુશ્ી		સુધાજી	િંદ્રન	(િરતનાટ્મ્),	કલાગુરુ	
સુશ્ી	 ગ્ેસીસીંઘ	 (ઓડીસી),	 કલાગુરુ	 સુશ્ી	 ભવનીતા	 શ્ીનંદન	
(મરોિીનીઅટ્ટમ)	અને	આંધપ્દેશના	કલાગુરુ	કે.વી.સત્યનારા્યર	
(કુિીપુડી	બેલે)નુ	ં	શાલ	ઓઢાડી	અન	ેસમૃભતભિહ્ન	આપીન	ેસનમાન	

કરવામાં	આવ્યું	િતું.
આ	ઉપરાંત		મિાનુિાવરોના	િસતે	િુવનેશ્વરના	

કલાગુરુ	 સુશ્ી	 મરોિેંતી	 (ઓડીસી),	 અમદાવાદના	
કલાગુરુ	 શ્ી	 િરત	 બારી્યા,	 શ્ી	 અક્્ય	 પટિેલ,		
શ્ી	કુ.	શીતલ	બારરોટિનું	પર	સનમાન	કરવામાં	આવ્યું	
િતંુ.	 ઉત્રાધ્ણ	 ઉતસવના	 પ્થમ	 દદવસે	 ગરેશવંદના,	
િરતનાટ્મ,	ઓડીસી,	કુિીપુડી	બેલે,	મરોભિનીઅટ્ટમ	
જેવાં	નૃત્યરો	કલાકારરો	 દ્ારા	પ્સતુત	કરવામાં	આવ્યાં	
િતાં.		

શ્ી	ભવજ્યિાઈ	રૂપારી	જરાવ્યું	િતું	કે,	આધુભનક	
અન	ેભવકસતા	્યગુમા	ંસ્ૂય્ણ	ઉપાસના	માટેિ	સ્ૂય્ણશદકતના	
મિત્મ	ભવભન્યરોગ	માટિે	સૌર	ઊજા્ણ	સરોલાર	એનર્જીનું	
િબ	િવે	ગુજરાત	બન્યું	છે.	અને	એ	સૂ્ય્ણ	પ્કાશને	સૌર	
ઊજા્ણ	 સરોલાર	એનર્જીમાં	 રૂપાંતદરત	 કરીને	 ગુજરાતે	

ભબનપરંપરાગત	ઊજા્ણસ્રોત	ભવકસાવ્યા	છે.	
મિેસારા	ભજલ્ાના	મરોઢેરા	ખાતે	્યરોજા્યેલ	ઉત્રાધ્ણ	મિરોતસવ	

આજ	ેદેશ	ભવદેશમા	ખ્યાભત	પા્્યરો	છે		ઉત્રાધ્ણ	મિરોતસવ	એ	સ્ૂય્ણની	
પૂજા	સાથે	સંકળા્યેલ	ઉતસવ	છે.	દેશમાં	કાશમીરનું	માક્કડં	મંદદર,	
કરોરા્ણકનુ	ંસ્ુય્ણમદંદર	અન	ેમરોઢેરાનુ	ંસ્ૂય્ણમદંદર	પ્િભલત	છે.	રાજ્યની	
સંસકકૃભત	અને	સંસકારરોનું	આદાનપ્દાન	અને	સંગીત	નૃત્ય	જેવી	
કલાઓના	 ખજાનાઓથી	 િરપૂર	 આ	 ઉતસવ	 ઉજવવામા	ં	
આવે	છે.	આ	પ્સંગે	કલાકારશ્ીઓનું	સવાગત-સનમાન	કરવામાં	
આવ્યું	િતું

ગૌરવ	 પુરસકકૃત	 કલાગુરુ	 સુશ્ી	 શીતલ	 મકવારાની	 ગરેશ	
વંદના,	સુશ્ી	પૂભર્ણમા	અશરોક	િરત	નાટ્મ્,	સુશ્ી	વૈશાલી	ભત્રવેદી	
કરથક,	સુશ્ી	જ્યપ્િા	મેનરોન	મરોભિની	અટ્ટમ,	સુશ્ી	સપના	શાિ	
િરત	નાટિ્યમ્,	સુશ્ી	અલરોકા	કાનુંગરો	ઓડીસી	અને	શ્ી	દેવેનદ્ર	
મંગલમુખી	કરથક	લખનઉ	ઘરાના	નૃત્ય	રજૂ	કરી	નૃત્યાંગઓના	
શાસત્રી્ય	નૃત્ય	કલાનું	રસપાન	કરી	દશ્ણકરો	મંત્રમુગધ	થ્યા	િતા

આ	પ્સંગે		રમતગમત	્યુવા	અને	સાંસકકૃભતક	પ્વૃભત્ના	મંત્રી	
શ્ી	ઇશ્વરિાઇ	પટિેલ,	 રમતગમત	્યુવા	અને	 સાંસકકૃભતક	પ્વૃભત્	
ભવિાગના	 અગ્	 સભિવ	 શ્ી	 સી.વી.સરોમ,	 ધારાસભ્યશ્ીઓ,	
મિેસારા	 ભજલ્ા	 કલે્ટિર	 શ્ી	 એિ.કે.પટિેલ,	 ભજલ્ા	 ભવકાસ	
અભધકારી	 શ્ી	 એમ.વા્ય.દભક્રી,	 ભજલ્ા	 પરોલીસ	 વડા	 શ્ી	
મનીષભસંિ,	ભનવાસી	અભધક	કલે્ ટિર	શ્ી	પ્દદપભસંિ	રાઠરોડ,	મરોઢેરા	
ગામના	સરપંિશ્ી,	સંગીત	નાટિક	અકાદમીના	અધ્યક્	શ્ી	પંકજ	
િટ્ટ,	સંગીત	નાટિક	અકાદમીના	સભ્ય	સભિવ	શ્ી	જ્યરોભતષ	િટ્ટ	
સભિત	 મરોટિી	 સંખ્યામાં	આમંભત્રત	 મિેમાનરો	 અને	 મિેસારા	
ભજલ્ાના	નાગદરકરો	મરોટિી	સંખ્યામાં	ઉપકસથત	રહ્ા	િતા.	•
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