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�. અટલજીના જ��દન - સુશાસન �દવસે 

રા�ભરમાં યાેજાયાં ખેડૂત સંમેલનાે



પારદશર્ક
�નણાર્યક

સંવેદનશીલ
પ્રગ�તશીલ સરકાર

ð»ko 2020



þçËþ:

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

• રાજય સરકાર રૂા. ૩૭૯૫ કરોડનાં ઐનતહાનસક કૃનષ સહાય પેકેજ દ્ારા 
ખેડૂતોની પડખે ઊભી છે.

• ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી, નસંચાઇનંુ પાણી અને ખેતપેિાશોના 
પોષણક્મ ભાવ મળી રહે તે માટે રાજય સરકાર પ્રનતબદ્ છે.

• સુએઝ ટ્ીટમેનટ પલાનટના પાણીનો નસંચાઇમાં ઉપયોગ કરવાથી ખેડૂતોની 
આવકમાં નનઃસંિેહપણે વ્ધારો થશે.

• સવ. અટલજીએ આઝાિી બાિ સવરાજય પછી સુરાજયની નાગરરકોની 
અપેક્ાઓને પૂણ્ભ કરી સમગ્ િેશને સુશાસનનો પરરચય કરાવયો.

• ગુજરાતના મહાનગરોના ૭૦ ટકા ગંિા પાણીને રીટ્ીટ કરીને તેનો પુન: 
ઉપયોગ કરાશે.

• ગજુરાત ેજળ પ્રબ્ંધન ક્તે્મા ંરરયઝૂ અન ેરરસાયકલનો અનભગમ અપનાવીને 
ઉપલબ્ધ જળસત્ોતોનો મહતિમ ઉપયોગ થાય તે માટેની કલપનાને સાકાર 
કરી બતાવી છે.

• રાષ્ટ્રપનતશ્ીનુ ંનવનશષ્ ‘નનશાન’ સનમાન અપરા્ધમકુત ગજુરાતના નનમા્ભણમાં 
આશીવા્ભિરૂપ પુરવાર થશે.

• ‘નવરાસત’ સગંીત ઉતસવ ‘રાણકી વાવ’ની ગરીમા ઉજાગર કરવાનો ઉતસવ છે.

• ગુજરાતના શહેરો ડેવલોપમેનટ ઈનડેકસની સાથે હેપીનેસ ઇનડેકસમાં પણ 
આગળ રહે તે રિશામાં સરકાર પ્રયત્શીલ છે.
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Q½zíku ÃkkLku

ખેડૂતોની	પડખે	સંવેદનશીલ	સરકાર...

રાજયમા ંઠંડીની મોસમના ઉતસાહ સાથ ેનવી ઊજા્ભનો સંચાર જોવા મળી રહ્ો છે. િેશ-નવિેશના 
યાયાવર પંખીઓ ગજુરાતની મહેમાનગનત માણવા આવી પહોંચયા છે. નવશ્ભરના સહેલાણીઓ 
ગજુરાતના પ્રવાસન સથળોની મુલાકાત ેઆ માસમા ંનવશષે આવતા જોવા મળે છે. િેશના ઉપરાષ્ટ્રપનત 
શ્ી વેંકૈયા નાયડએુ ગજુરાતની મલુાકાત લઇ કરાઈ પોલીસ એકેડેમીમા ંપોલીસ િળન ેનનશાન પ્રિાન 
કરીન ેગજુરાતનુ ંગૌરવ વ્ધાયુું. નનશાન મળેવનાર ગુજરાત િેશનુ ંસાતમંુ રાજય બનયુ.ં

રાજય સરકારે ખેડૂતો-ગરીબો-વંનચતો-શોનષતો અને ગામડાંઓના પ્રશ્નો હલ કરી લોકોની 
આશા-અપકે્ાઓ અન ેઆકાકં્ાઓન ેપણૂ્ભ કરી સશુાસનની અનભૂુનત કરાવી છે. તનેી પ્રતીનત પ્રતયેક 
ગુજરાતીને ભારત રત્ સવ. અટલજીના જનમરિને સુશાસન રિવસની ઉજવણી દ્ારા વ્ધુ દૃઢીભુત 
થઇ. રાજયભરમાં નવશાળ સુશાસન ખેડૂત સંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં ખેડૂતોના પાકને થયેલા 
નુકસાન પેટે રાજય સરકારે સહાય માટે રાજયમાં સૌપ્રથમવાર ઐનતહાનસક એવા રૂા. ૩,૭૯૫ 
કરોડનું પેકેજ જાહેર કરવામાં આવયું.

પયા્ભવરણની જાળવણીની રિશામાં રાજય સરકાર નક્કર પગલાંઓ લઇ રહી છે. અમિાવાિ 
શહેરને તાજેતરમાં વ્ધુ ૩૮ ઇલેકટ્ીક બસ આપવામાં આવી છે. નાગરરકો માટે ‘ઇ-બાઇક’ની 
સુનવ્ધાનો પ્રારંભ કરવામાં આવયો છે. આ પગલાંથી અમિાવાિ શહેરને પ્રિૂષણ મુક્ત બનાવવાની 
રિશામાં વ્ધુ એક કિમ મંડાયુ છે.

રડસેમબર મનહનો એટલે ફકૂલગુલાબી ઠંડી, તાજગી અને ઉતસવોનો મનહનો. ગુજરાતમાં આ 
સમયગાળામાં રણોતસવ અને કાંકરીયા કાનન્ભવલના ઉતસવ ઉજવાય છે. પાટણની રાણીની વાવમાં 
નવરાસત સંગીત સમારોહ, પંચમહાલમાં પંચમહોતસવની સાથે ખાદ્ ખોરાક પ્રિશ્ભન યોજાયું. આ 
સમગ્ ઉતસવોને રાજયની પ્રજાએ આનંિ સાથે માણયાં.

અમિાવાિ શહેરના સએુઝના શનુદ્કરણ થયલેા પાણીના પનુ:વપરાશ માટે ફતેવાડી કેનાલ દ્ારા 
નસચંાઇ માટે આ પાણીનો સદ્ઉપયોગ કરવાનો લોકાપ્ભણ સમારંભ યોજાયો. િરરોજ ૪૦૦ MLD 
શુદ્ કરાયેલુ ંપાણી અમિાવાિ ગ્ામયના િસરિોઇ, સાણિં, બાવળા અન ે્ધોળકા તાલકુાના ગામોના 
ખડૂેતોન ેનસચંાઇ માટે આપવાની નવતર પહેલ થઇ છે. આ પાણીથી અિંાજ ે૧ર હજાર હેકટર જમીનને 
નસચંાઇ સનુવ્ધા મળતી થશે. ્ધરતીપતુ્ોની આવકમા ંરૂ. ૮૦ કરોડનો વ્ધારો થશ.ે આ ઉપરાતં છેલ્ા 
પખવાડીયામા ંગજુરાતભરમા ંથયલેા નવકાસ કામોની ઝલક આ અકંમા ંજોવા મળશ.ે

નવિાય લઈ રહેલા વષ્ભ ૨૦૧૯માં ગુજરાતની નવકાસયાત્ાની આછેરી ઝલક તેમજ રાજય 
સરકારના અનય મહતવના જનનહતલક્ી કલયાણકારી પગલાંની નવગતો વાચકોને ઉપયોગી બની 
રહેશે તેવી આશા છે. વષ્ભ ૨૦૨૦ માટે વાચકોને ઉષમાભરી શુભેચછાઓ.

જય જય ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk
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વડોદરાનું	ચિખોદરા	નવો	રાહ	ચિંધે	છે...
આવનારા સમયમાં ભૂગભ્ભજળના પાણીના ભારણને ઘટાડવું 

પડશે. ભાવી પેઢીને જરૂરરયાત મુજબ પાણીની ઉપલબ્ધ કરાવવા 
માટે નક્કર ઉકેલ શો્ધવાની રિશામાં રાજય સરકાર કૃતનનશ્ચયી 
છે. મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીના િીઘ્ભદૃષ્ીપૂણ્ભ નનણ્ભયના 
પરરણામે રરયુઝ ઓફ ટ્ીટેડ વેસટ વોટર પોલીસી અમલી બનાવાઇ 
છે. પાવરગ્ીડની જેમ વોટરગ્ીડ તૈયાર કરનારા ગુજરાત રાજયની 
આ પોલીસી દ્ારા ગંિા પાણીના શુદ્ીકરણનું “વોટર રરટ્ીટ 
મેનેજમેનટ” સમગ્ િેશ માટે ઉિાહરણીય બનશે.

આ પોનલસી અતંગ્ભત આગામી સમયમા ંપાણીની જરૂરરયાતને 
પહોંચી વળવા રાજય સરકાર ૧૬૦ રક.નમ.નાં િરરયારકનારા પર 
આઠથી વ્ધુ રડસેનલનેશન પલાનટનું નનમા્ભણ કરશે. રાજયની 
જીવાિોરી એવી નમ્ભિા નિી પર ભાડભૂત પર આડબં્ધ બાં્ધવામાં 
આવશે. આ સાથે, રાજયભરની નગરપાનલકા-મહાનગરપાનલકા 
દ્ારા ૧૫૦ થી વ્ધુ સુએઝ ટ્ીટમેનટ પલાનટ તૈયાર કરવા અને 
પાણીની જરૂરરયાતના ૫૦ ટકા રરટ્ીટ વોટર પહોંચાડવા રાજય  
સરકારે આ નીનત દ્ારા સઘન આયોજન હાથ ્ધયુું છે. મુખયમંત્ી 
શ્ી રૂપાણીની પરરકલપના વડોિરાનાં નચખોિરા ખાતે સાકાર થઈ. 
નચખોિરા ખાતે તૈયાર કરવામાં આવેલા બાયો રફલટર મનલન જળ 

શદુ્ીકરણ પલાનટનુ ંતાજતેરમા ંમખુયમતં્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ 
લોકાપ્ભણ કયુું હતું. 

પૂવ્ભ વડાપ્ર્ધાન સવ. અટલ નબહારી વાજપેયીના જનમરિવસ 
એટલે સુશાસન રિવસના રોજ વડોિરા વહીવટીતંત્ દ્ારા નનમા્ભણ 
કરવામાં આવેલા ગ્ામીણ એસ.ટી.પી.નંુ લોકાપ્ભણ કરીને 
ગ્ામસતરે સુશાસનનો ઉજ્જવળ િાખલો બેસાડ્ો છે. આ પ્રસંગે 
મુખયમંત્ીશ્ીએ ગુજરાતનાં ગામો નચખોિરાની પહેલનું અનુકરણ 
કરે અને ગ્ામીણ મનલન જળ શુદ્ીકરણ એકમોની સથાપનાનો 
નવચાર કરે અને અમલમાં મૂકે એવો ખાસ અનુરો્ધ કયયો હતો. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું કે, શહેરો અને ગામોના વપરાશી મનલન 
જળનાં શુદ્ીકરણ અને પુનઃ વપરાશનાં કામો વયાપક સતરે થવા 
જરૂરી છે. ગંિા પાણીના રરસાયકલ અને રરયુઝના વયાપક લાભો 
છે એટલે એને પરંપરા તરીકે અપનાવવાની જરૂર છે. 

ગુજરાત સનહત િેશનાં સાત રાજયોમાં સુશાસન રિવસથી  
ભારત સરકારે શરૂ કરેલી અટલ જળ યોજનામાં ગુજરાતને 
જોડવાનો એમણે આનિં વયક્ત કયયો હતો. મખુયમતં્ીશ્ીએ જણાવયુ ં 
હતું કે, શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ ગુજરાતના મુખયમંત્ી તરીકેના 
કાય્ભકાળમાં રસતા, પાણી, ગટર વયવસથા સનહતનાં પાયાનાં 
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માળખાકીય નવકાસ કામોને રાજયના નવકાસમાં અગ્તા આપી 
હતી. નવકાસનું એ મોડેલ આજે િેશના નવકાસનું અને સુશાસનનું 
મોડેલ બનયું છે. નચખોિરામાં સમગ્ ગુજરાત માટે રિશાિશ્ભક કામ 
થયું છે. વપરાયેલા પાણીને શુદ્ કરીને ઉપયોગમાં લેવાથી શુદ્ 
પાણીની બચત થશ ેઅન ેઆ પાણી પોષક તત્વોથી સભર હોવાથી 
નસંચાઇની સનુવ્ધા સાથે ખતેી સુ્ધરશે. એમણે આ પ્રયોગના પ્રણતેા 
નજલ્ા કલેકટર શ્ીમતી શાનલની અગ્વાલ સનહત સંકળાયેલી 
તમામ સંસથાઓને અનભનંિન આપયાં હતાં.

આ પ્રોજેકટની સથાપના જાહેર ક્ેત્ના એકમ આઈ.ઓ.સી.
એલ. દ્ારા સી.એસ.આર. પ્રવૃનતિ હેઠળ પૂરા પાડવામાં આવેલા 
રૂ.૩૨ લાખના ભંડોળમાંથી કરવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે 
આઇઓસીએલના ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. ભારત 
સરકારના આ એકમ દ્ારા વાનષ્ભક ઘણા મોટા ભંડોળથી લોક 
સુખાકારી વ્ધે એવાં નવકાસ કામો કરવામાં આવે છે.

અત્ે ઉલ્ેખનીય છે કે, રાજયના મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ 
રૂપાણીએ જળસંચયના એક સશક્ત કિમ રૂપ ેવપરાયલેા પાણીના 
શુદ્ીકરણ અને પુનઃ વપરાશ માટેની નીનત અમલમાં મૂકી છે. 
આ પલાનટ એમની એ નીનતને સાકાર કરે છે. આ પલાનટની 
નવશેષતા એ છે કે, તેમાં મનલન જળનું શુદ્ીકરણ રસાયણો કે 
રાસાયનણક પ્રનરિયાના ઉપયોગ વગર બાયોલોનજકલ પ્રોસેસ હેઠળ 
કરવામાં આવે છે. બાયો રફલટર વેસટ વોટર ટ્ીટમેનટ ટેકનોલોજી 
હેઠળ સથાનપત આ પલાનટ દ્ારા શુદ્ કરાયેલું પાણી પોષક તત્વો 
્ધરાવતું હોવાથી ખેતીમાં વપરાશથી ખેત ઉતપાિન વ્ધે છે અને 
જમીન સમૃદ્ બને છે. આમ, આ પયા્ભવરણ નમત્ ટેકનોલોજી 
્ધરાવતો ગંિા પાણીના શુદ્ીકરણનો પ્રોજેકટ છે.

રાજય સરકારે શહેરી નવકાસની નવનવ્ધ નીનતઓ અમલમાં 
મૂકીને તમામ શહેરોના 
સમતોલ નવકાસને અગ્તા 
આપી છે. પ્રતયેક ઘરને 
પીવાનું શુદ્ પાણી મળે, 
પૂરતા આવાસો મળ ે, 
શહેરી કચરાની સફાઇ 
અને નનકાલ થાય એ 
પ્ર ક ા ર ન ી  ન વ ન વ ્ધ 
યોજનાઓનો ઝડપભેર 
અમલ કરવામાં આવી રહ્ો 
છે. આજે પાણી બચાવવા 
અને પયા્ભવરણની રક્ા 
કરવાની તાતી જરૂર છે, 
તેને અનુલક્ીને રરડયુસ, 
રરસાયકલ અને રરયુઝની 

મખુ્યમંત્રીશ્રીએ� આત્રીય  
બાઇક ર�લરીન� કરાવું પ્રસ્ાન
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણરીએ� શહ�રના પા�લા� ગ્ાઉન્ડ 
ખાત�થરી વિશાળ આત્રીય બાઇક ર�લરીન� પ્રસ્ાન કરાવંુ હતુ.ં 
એત્� ઉલલ�ખનરીય છ� ક�, હવરધામ સા�ખ્ડા દ્ારા આતંરરાષ્ટ્ રીય 
યિુા મહા�તસિના ભાગરૂપ� શહ�રીજના�ન� સદં�શ આપિા માટ� 
આ ર�લરીનુ ંઆયા�જન કયુું હતુ.ં આ પ્રસગં� સસં્ાના સતંા�, 
વિધાનસભાના એધયક્ષ શ્રી રાજ�નદ્રભાઇ વત્િ�દરી, રાજય મંત્રી 
શ્રી યા�ગ�શભાઇ પટ�લ, પૂિ્વ મ�યર શ્રી ભરત ્ડાંગર, ્ડ�પયટુી 
મ�યર શ્રી જીિરાજ ચાૌહાણ, વિરા�ધ પક્ષના ન�તા શ્રી ચંદ્રકાતં 
શ્રીિાસતિ હાજર રહ્ા હતા.

નીનત હેઠળ મનલન જળના શુદ્ીકરણ અને પુન: વપરાશ શકય 
બનાવતાં નવનવ્ધ આયોજનો કરવામાં આવયાંં છે. મુખયમંત્ી શ્ી 
નવજયભાઈ રૂપાણીએ નચખોિરા ગામમા ંગિંા પાણીના શદુ્ીકરણ 
પલાનટના લોકાપ્ભણ ઉપરાતં, વડોિરા મહાનગરપાનલકા આયોનજત 

અટલ સુશાસન રિવસને 
અનુલક્ીને  યોજવામાં 
આવેલા નવકાસ પવ્ભમાં 
રૂ .૧૬૯.૫૪ કરોડનાં 
નવકાસ કામોનાં લોકાપ્ભણ, 
શુભારંભ અને ખાતમુહૂત્ભ 
કયાું હતાં. શહેરો અને 
ગામોના વપરાશી મનલન 
જળના શુદ્ીકરણ અને 
પુનઃ વપરાશનાં કામો 
વયાપક સતરે થવા જરૂરી છે, 
તે થ ી  મુ ખ યમં ત્ ીશ્ ીએ 
જણાવયું કે, ગંિા પાણીના 
રરસાયકલ અને રરયુઝના 
વયાપક લાભો છે એટલે 
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ચવશ્વાચમત્ી	નદીનું	હોચલસટીક	એપ્રોિ	સા્ે	સવ્ણગ્ાહી	ડેવલપમેનટ	કરાશે	
વડોિરા મહાનગરની લોકમાતા 

નવશ્ાનમત્ી નિીના ઉિગમ સથાન 
પાવાગઢથી ખંભાતના અખાત સુ્ધીના 
સમગ્ નિી નવસતારના સવ્ભગ્ાહી નવકાસ 
આયોજનને ઓપ આપવા ગાં્ધીનગરમાં 
ઉચ્ચસતરીય બેઠકમાં મહત્વપૂણ્ભ સૂચનો 
કયાું હતાં. મુખયમંત્ીશ્ીના અધયક્સથાને 
મળેલી ઉચ્ચસતરીય બેઠકમાં તેમણે આ 
સૂચનો કરતાં કહ્ં હતંુ કે, નવશ્ાનમત્ી 
નિીમાં િર વષષે આવતા પૂરને પરરણામે 
વડોિરાના જનજીવનને જે અસર પડે છે 
તેના કાયમી નનવારણ માટે એક સવ્ભગ્ાહી 
આયોજન ઘડવું જરૂરી છે. 

આ સંિભ્ભમા ંમખુયમતં્ીશ્ી સમક્ રજૂ 
થયેલા પ્રેઝનટશેનની ચચા્ભ-નવચારણા 
િરનમયાન શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
વડોિરા મહાનગરના તંત્વાહકો અને 
મહાપાનલકાના પિાન્ધકારીઓન ેસચૂવયંુ હતું 
કે, નવશ્ાનમત્ી નિી વડોિરા નગરની 

સુિંરતામા ંવૃનદ્ કરે તેવી પ્રિષૂણ રનહત અને 
બારેય માસ સતત શદુ્ જળપ્રવાહ વહેતો 
રહે, ગ્ીન કવર પણ વ્ધ ેતવેી વયવસથાઓ 
આ આયોજનમા ંથવી જરૂરી છે. 

તેમણે નવશ્ાનમત્ી નિી પરનો આ 
પ્રોજેકટ સમગ્ િેશમાં બેનમૂન અને 
મોડેલરૂપ બની રહે તેવો હોનલસટીક 
પ્રોજેકટ નનમા્ભણ થાય તે માટે પણ સૂચનો 
કયાું હતાં. મુખયમંત્ીશ્ીએ સપષ્પણે કહ્ં 
કે, નવશ્ાનમત્ીમાં વારંવાર આવતા પૂરના 
નનયંત્ણ માટે પણ આ આયોજનમાં 
સનવશેષ કાળજી લેવાવી જોઇએ.

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ પ્રોજેકટ માટેના 
DPR વડોિરા મહાનગરપાનલકા સતવરે 
બનાવે તેમજ આ હેતુસર વલડ્ભ કલાસ 
એજનસીન ેDPR તયૈાર કરવાની કામગીરી 
સોંપવામાં આવે તેવું પણ સૂચવયું હતું. 
તેમણે આ DPR તૈયાર કરીને કનેદ્ર 
સરકારમાં સહાય માટે રજૂ કરવાનો પણ 

બેઠકમાં અનુરો્ધ કયયો હતો. 
આ પ્રોજેકટ કેનદ્ર સરકાર – રાજય 

સરકારના ૬૦:૪૦ના રેનશયો પ્રમાણેની 
સહાયથી સાકાર થાય તે માટેની રજૂઆત 
કરવા તથા નેશનલ ગ્ીન નટ્બયૂનલના 
રિશાનનિદેશોના સપંણૂ્ભ આિર સાથે પ્રોજેકટ 
પૂણ્ભ થાય તે અંગે પણ બેઠકમાં માગ્ભિશ્ભન 
આપયું હતું.

આ બેઠકમાં વડોિરાના મેયર ડૉ. 
નજગીશાબહેન શેઠ, મુખયમંત્ીશ્ીના 
જળસંપનતિ સલાહકાર શ્ી બી. એન. 
નવલાવાલા, મુખયમંત્ીશ્ીના મુખય અગ્ 
સનચવ શ્ી કૈલાસનાથન, શહેરી નવકાસના 
અન્ધક મુખય સનચવ શ્ી મૂકેશ પૂરી, 
મુખયમંત્ીશ્ીના અગ્ સનચવ શ્ી એમ. કે. 
િાસ, વડોિરાના કનમશનર શ્ી નનલન 
ઉપાધયાય તમેજ કોમયુનનટી સાયનસ સનેટર 
વડોિરાના ચેરમેન ડૉ. એમ. એચ. મહેતા 
અને વરરષ્ઠ અન્ધકારીઓ જોડાયા હતા.

એને વષ્ભ ૨૦૨૩ સુ્ધીમાં પરંપરા તરીકે અપનાવવાની જરૂર છે.
વડોિરા શહેરમાં ભાયલીમા ંનવીન એસ.ટી.પી. પાણી પરુવઠા, 

આરોગય અન ેપરરવહનના ંકામોનો સમાવશે થાય છે. ૨૦ નવી 
શહેરી બસ સવેા માટે રાજય સરકાર સહાનયત બસોન ેપ્રસથાન કરાવયંુ 
હતુ.ં તમેણ ેવડોિરા અસનિશમન સવેાના કમ્ભયોગીઓનંુ સનમાન 
અન ેતલુસીવાડી નવસતારના રહીશોન ેમકાનોના િસતાવજેોનુ ંનવતરણ 

કયુું હતુ.ં આ ઉપરાતં મહાનગર પાનલકા દ્ારા સવચછ વડોિરા 
અનભયાનના ભાગરૂપ ેયોજવામા ંઆવલેી સપ્ધા્ભના નવજતેા ગણશે 
મડંળોન ેઇનામોનુ ંનવતરણ કયુું હતુ.ં 

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું હતું કે, િેશના 
પૂવ્ભ પ્ર્ધાનમંત્ી સવ. અટલ નબહારી વાજપેયી િેશને સવરાજયથી 
સુરાજયની રિશામાં લઈ ગયા. એટલે જ એમનો જનમ રિવસ 
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િેશભરમાં સુશાસન રિવસ તરીકે ઉજવાય છે.
આ પ્રસંગે મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજકોટ શહેરના મેયર તરીકેના 

રિવસોને યાિ કરતાં જણાવયું હતું કે, વષયો પહેલાં પ્રજાએ એવા 
રિવસો જોયા છે કે ભ્રષ્ાચારના કારણ ેસરકારી નાણા ંકે યોજનાના 
લાભ યોગય લાભાથથી સુ્ધી પહોંચતા ન હતા. નવકાસનાં કામો 
ખોરંભ ેચઢી ગયાં હતા.ં તે સમય ેતતકાલીન મખુયમતં્ી તથા વત્ભમાન 
વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોિીએ ભ્રષ્ાચારમુક્ત શાસનની 
ગુજરાતને ભેટ આપી. તેના પગલે આજે િર ત્ણ કે છ મનહને 
નગરપાનલકાઓ કરોડો રૂનપયાની રકંમતના ંનવકાસ કામોનાં નવકાસ 
પવયો યોજી શકે છે. એમની નીનતઓના લી્ધે આજે રૂનપયાના ખચ્ભ 
સામે સવા રૂનપયાનું વળતર મળતું થયું છે.

ભડંોળની પૂરતી ઉપલસબ્ધન ેલી્ેધ રાજય સરકારે રસતા, પાણી, 
ગટર વયવસથા, આરોગય, નશક્ણ સનહતની નવનવ્ધ સુનવ્ધાઓ 
ઉપલબ્ધ કરાવતી અનેકનવ્ધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી શહેરી 
નવકાસને વેગવાન બનાવયો છે. 

વડોિરાને ભાર ે પૂરનો સામનો કરવો પડે છે અને 
નવશ્ાનમત્ીની યોગય વયવસથા કરવામાં આવે એવી વડોિરાના 
લોકોની લાગણી છે એનો ઉલ્ેખ કરતાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયંુ 
કે, પાવાગઢથી છેક િરરયાકાંઠા સુ્ધી નવશ્ાનમત્ીના સવ્ભગ્ાહી 
નવકાસની રૂપરેખા રાજય સરકારે ઘડી છે તેના અનુસં્ધાને 
વડોિરા મહાનગરપાનલકાને તેના અમલીકરણ માટે ખૂબ ઝડપથી 
ડી.પી.આર. તૈયાર કરવા સૂચના આપી છે. હાલમાં મોસાળમાં 
જમણ અને મા પીરસનાર જેવી આિશ્ભ સસથનત છે એટલે ભારત 
સરકારની જરૂરી મંજૂરીઓ પણ સતવરે મળી જશે. નવશ્ાનમત્ીને 
શુદ્ અને સવચછ બનાવવાનો રાજય સરકારનો સંકલપ છે તેથી 
મહાનગરપાનલકા ડીપીઆર રજૂ કરે તેની સાથે જ ટેનડર પ્રનરિયા 
રાજય સરકાર ઝડપથી હાથ ્ધરશે અને આનથ્ભક પીઠબળ પણ 

આપશે એમ તેમણે ઉમેયુું હતું. 
સુશાસન રિવસની ઉજવણી માટે વડોિરા આિશ્ભ સથળ છે 

એવી લાગણી વયકત કરતા ંમખુયમતં્ીશ્ીએ જણાવયુ ંકે, વડોિરાના 
મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે સુશાસન વયવસથાના ઉજજવળ 
વારસાની ભેટ આપી છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતંુ કે, 
ગુજરાતનાં શહેરો રહેવા અને માણવાલાયક બને તેટલું જ નહીં 
પરંતુ જીડીપી સાથે હેપીનેસ ઇનડેકસ વ્ધે તે રિશામાં પયા્ભવરણની 
જાળવણી સાથે શહેરોનો સાતતયપૂણ્ભ નવકાસ કરવામાં આવી રહ્ો 
છે. ગુજરાતના શહેરોની નવશ્ના ંસૌથી ઝડપથી નવકસતા ંશહેરોમાં 
ગણના થઇ રહી છે.

આગામી છ મનહનામાં વડોિરા મહાનગરપાનલકા શહેરી 
નવકાસનાં સંખયાબં્ધ કામોનું આયોજન અને અમલીકરણ કરશે 
એવો સંક ેત આપવાની સાથે સૌને આવકારતાં વડોિરા 
મહાનગરપાનલકાના મેયર ડૉ. જીગીષાબેન શેઠે શહેરી નવકાસમાં 
રાજય સરકારના સહયોગી અનભગમન ેનબરિાવયો હતો અન ેશહેર 
માટે છ ફલાયઓવસ્ભને સૈદ્ાંનતક મંજૂરી આપવા માટે રાજય 
સરકારનો આભાર માનવાની સાથે એની રૂપરેખા સતવરે તૈયાર 
કરવાની તતપરતા વયકત કરી હતી. 

આ પ્રસગં ે ગુજરાત નવ્ધાનસભાના અધયક્ શ્ી રાજેનદ્રભાઈ 
નત્વિેી, નમ્ભિા નવકાસ રાજય મતં્ી શ્ી યોગશેભાઈ પટેલ, સાસંિ 
સશુ્ી રંજનબહેન, ્ધારાસભય સવ્ભ શ્ી શલેૈષભાઇ મહેતા, સીમાબને 
મોનહલ,ે મનીષાબને વકીલ, નાયબ મયેર ડૉ. જીવરાજ ચૌહાણ, 
નગરસવેકો, પાનલકા પિાન્ધકારીઓ, પક્ પિાન્ધકારી શ્ી ભાગ્ભવ 
ભટ્ટ, શબિશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, પવૂ્ભ મતં્ી શ્ી લાખાવાલા, પવૂ્ભ મયેરશ્ીઓ, 
મયનુનનસપલ કનમશનર શ્ી નનલન ઉપાધયાય અન ેનજલ્ા કલકેટર 
શ્ીમતી શાનલની અગ્વાલ સનહત ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ અન ેમોટી 
સખંયામા ંનગરજનો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, નમસકાર. ૨૧મી સિીના ત્ીજા 
િાયકામાં આપણ ેપ્રવશે કયયો છે. હુ ંબ્ધા િેશવાસીઓન ેવષ્ભ ૨૦૨૦ 
માટે હારિ્ભક શભુકામનાઓ પાઠવુ ંછુ.ં આ િાયકા નવશે એક વાત 
તો નનનશ્ચત છે, તમેા ં િેશના નવકાસન ેગનત આપવામાં એ લોકો 
સનરિય ભનૂમકા નનભાવશ ેકે જમેનો જનમ ૨૧મી સિીમા ંથયો છે 
- જ ેઆ સિીના મહત્વપણૂ્ભ મુદ્ાઓન ેસમજીન ેમોટા થઈ રહ્ા ંછે. 
આવા યવુાઓન,ે આજે ઘણા બ્ધા શબિોમા ંઓળખવામાં આવ ેછે. 
કોઈ તમેન ેMillenialsના રૂપમા ંઓળખ ેછે તો કેટલાક તમેને 
Generation Z અથવાતો Gen Z પણ કહે છે. અન ેવયાપક 
રૂપમા ંએક વાત તો લોકોના મગજમા ંબ્ંધ બસેી ગઈ છે કે, આ 
Social Media Generation છે. આપણે બ્ધા ંઅનભુવ કરીએ 
છીએ કે આપણી આ પઢેી ખબૂ જ પ્રનતભાશાળી છે. કંઈક નવું 
કરવાનંુ, અલગ કરવાનુ ં તમેનુ ં સપનુ ં હોય છે. તમેના ં પોતાનાં 
મતંવયો પણ હોય છે અને સૌથી વ્ધ ુખુશીની વાત એ છે અને ખાસ 
કરીન,ે હંુ ભારત નવશે કહેવા માગીશ કે આજકાલ આપણ ેયવુાઓને 
જોઈએ છીએ તો તઓે વયવસથાન ેપસિં કરે છે, નસસટમન ેપસિં 
કરે છે. એટલુ ંજ નહીં, તઓે નસસટમન ેઅનસુરવાનુ ંપણ પસિં કરે 
છે. નહંમત સાથ ેનસસટમન ેપ્રશ્ન પણ કરે છે. હંુ તને ેસાર ંમાનુ ંછંુ. 

એક વાત તો પાકી છે કે આપણા િેશના યુવાઓન,ે આપણ ેએમ 
પણ કહી શકીએ કે એમન ેઅરાજકતા પ્રતય ેનફરત છે.

આજે ભારતને આ યુવા પેઢી પાસે ઘણી આશાઓ છે. આ 
યુવાઓએ જ િેશને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવાનો છે. સવામી 
નવવેકાનંિજીએ કહ્ં હતું, “My faith is in the younger 
generation, the modern generation, out of them, 
will come my workers.” તમેણ ેકહ્ ંહતુ ંકે “મારો નવશ્ાસ 
યુવા પેઢીમાં છે, આ આ્ધુનનક Generationમાં છે, મૉડ્ભન 
Generationમાં છે” અને તેમણે નવશ્ાસ વયક્ત કયયો હતો કે 
“તેમાંથી જ મારા કાય્ભકતા્ભ નીકળશે.” યુવાઓ નવશે વાત કરતાં 
તેમણે કહ્ં હતું, “યુવાવસથાની રકંમત ન તો આંકી શકાય છે અને 
ન તો તેનું વણ્ભન કરી શકાય છે.” આ જીવનનો સૌથી મૂલયવાન 
સમય હોય છે. તમારં ભનવષય, તમારં જીવન એ વાત પર નનભ્ભર 
કરે છે કે તમે તમારી યુવાવસથાનો ઉપયોગ કઇ રીતે કરો છો. 
નવવેકાનંિજીના અનુસાર, યુવા તે છે જે ઊજા્ભ અને ગનતશીલતાથી 
ભરપૂર છે અને પરરવત્ભનની શનક્ત ્ધરાવે છે. મને પૂરો નવશ્ાસ 
છે કે ભારતમાં આ િાયકો, આ Decade ન માત્ યુવાઓના 
નવકાસનો રહેશ ેપરંત ુયુવાઓના સામ્થય્ભથી િેશનો નવકાસ કરનારો 

™Þk ¼khŒ™k MðÃLkáük ykËhýeÞ ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk 
þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ yksu ¾qƒ ÷kufr«Þ ƒLÞku Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k {k™ðe 
‚wÄe «kËurþf ¼k»kk{kt hurzÞku™k {kæÞ{Úke ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh rð[khku hsq 
fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k íku{Lkk ‚tƒkuÄ™™k ytþku yºku «MŒwŒ Au. 

÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku 
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË
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પણ સાનબત થશે અને ભારતને આ્ધુનનક બનાવવામાં આ પેઢીની 
ઘણી મોટી ભૂનમકા રહેવાની છે, તેનો હું સપષ્ અનુભવ કરી રહ્ો 
છું. આગામી ૧૨ જાનયુઆરીએ નવવેકાનંિ જયંતી પર જયારે િેશ 
યુવા-રિવસ મનાવી રહ્ો હશે, તયારે પ્રતયેક યુવા, આ િાયકામાં 
પોતાની આ જવાબિારી પર જરૂર નચતંન પણ કરે અન ેઆ િાયકા 
માટે કોઈ સંકલપ પણ અવશય લે.

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, તમારામાંથી અનેક લોકોને 
કનયાકુમારીમાં જે ખડક પર સવામી નવવેકાનંિજીએ આતમનચંતન 
કયુું હતુ ંતયાં જ ેનવવકેાનિં રૉક મમેોરરયલ બનયુ ંછે, તનેી જાણકારી 
હશે જ, તેનાં પચાસ વષ્ભ પૂરાં થઈ રહ્ાં છે. છેલ્ા પાંચ િાયકામાં, 
આ સથાન ભારતનું ગૌરવ રહ્ં છે. કનયાકુમારી, િેશ િુનનયા માટે 
એક આકષ્ભણનું કેનદ્ર બનયું છે. રાષ્ટ્રભનક્તથી ભરપૂર આધયાસતમક 
ચેતનાનો અનુભવ કરવા માગતાં - િરેક માટે, તે તીથ્ભક્ેત્ બની 
રહ્ં છે, શ્દ્ાકેનદ્ર બની રહ્ં છે. સવામીજીના સમારકે િરેક પંથ, 
િરેક આયુના, વગ્ભના લોકોને, રાષ્ટ્રભનક્ત માટે પ્રેરરત કયા્ભ છે. 
‘િરરદ્ર નારાયણની સેવા’ આ મંત્ને જીવવાનો રસતો બતાવયો છે. 
જે પણ તયાં ગયું છે તેની અંિર શનક્તનો 
સંચાર થાય, સકારાતમકતાનો ભાવ જાગે, 
િેશને માટે કંઈક કરવાની ભાવના જનમે, 
તે બહુ સવાભાનવક છે.

આપણા માનનીય રાષ્ટ્રપનત મહોિયજી 
પણ ગત રિવસોમાં આ પચાસ વષ્ભ નનનમતેિ 
રૉક મેમોરરયલનો પ્રવાસ કરીને આવયા 
છ ે.  મને  આનં િ  છ ે ક ે,  આપણા 
ઉપરાષ્ટ્રપનતજી ગજુરાતના કચછના રણમા,ં 
જયાં એક ઘણો જ ઉતિમ રણોતસવ થાય 
છે, તેના ઉિઘાટન માટે ગયા હતા. જયારે 
આપણા રાષ્ટ્રપનતજી- ઉપરાષ્ટ્રપનતજી ભારતમાં જ આવાં મહત્વપૂણ્ભ 
પય્ભટન સથળોએ જઈ રહ્ા છે તેનાથી િેશવાસીઓને તેનાથી જરૂર 
પ્રેરણા મળે છે.

આપણે અલગ-અલગ કૉલેજોમાં, યુનનવનસ્ભટીઓમાં, 
શાળાઓમાં ભણીએ તો છીએ જ, પરંતુ અભયાસ પૂરો થયા પછી 
alumni meet –એટલે કે ભૂતપૂવ્ભ નવદ્ાથથીઓનો નમલાપ ઘણો 
સુખિ અવસર હોય છે. જૂના સહાધયાયીઓનો નમલાપ હકીકતે 
જૂના િોસતો સાથે મળવું, યાિોને તાજી કરવી, તેનો પોતાનો એક 
અલગ જ આનંિ હોય છે. જયારે બ્ધાનો સમાન હેતુ હોય, કોઈ 
સંકલપ હોય, કોઈ ભાવનાતમક લગાવ જોડાઈ જાય તો પછી તેમાં 
અનકે રંગો ભરાઈ જાય છે. તમ ેજોયુ ંહશે કે, જનૂા સહાધયાયીઓના ં
નમલાપ જથૂો કયારેક કયારેક પોતાની શાળાઓ માટે કંઈક ન ેકંઈક 
યોગિાન આપે છે. પરંતુ હું આજે એક નવશેષ અવસરને તમારી 
સમક્ પ્રસતુત કરવા માગું છું. હમણાં ગત રિવસોમાં, પ્રસાર 

માધયમોમાં નબહારના પનશ્ચમ ચંપારણ નજલ્ાના ભૈરવગંજ 
આરોગય કેનદ્રની વાત જયારે મેં સાંભળી તો મન ેએટલુ ંસારં લાગયંુ 
કે હું તમને કહ્ા વગર નહીં રહી શકું. આ ભૈરવગંજ આરોગય 
કેનદ્રમાં મફતમાં આરોગય તપાસ કરાવવા માટે આસપાસનાં 
ગામડાઓમાંથી હજારો લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. હવે આ 
વાત સાંભળીને તમને કોઈ આશ્ચય્ભ નહીં થાય. તમને લાગશે કે 
તેમાં શું નવી વાત છે? લોકો તો આવે. જી નહીં. અહીં ઘણું બ્ધું 
નવું છે. આ કાય્ભરિમ સરકારનો નહોતો. ન તો સરકારની પહેલ 
હતી. તે તયાંની કે. આર. હાઇસકકૂલ, તેના જે પૂવ્ભ નવદ્ાથથીઓ હતા, 
તેમનો જૂના સહાધયાયીઓનો નમલાપ હતો, તેના અંતગ્ભત 
ઉઠાવાયેલું આ પગલું હતું. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ કે 
જયારે િેશનો િરેક નાગરરક એક ડગલું આગળ વ્ધે છે તો આ 
િેશ ૧૩૦ કરોડ ડગ આગળ વ્ેધ છે. આવી વાતો જયારે સમાજમાં 
પ્રતયક્રૂપે જોવા મળે છે તો િરેકને આનંિ થાય છે, સંતોષ મળે 
છે અને જીવનમાં કંઈક કરવાની પ્રેરણા પણ મળે છે. એક તરફ, 
જયાં નબહારના બેનતયામાં, પૂવ્ભ નવદ્ાથથીઓના સમૂહે સવાસ્થય 

સેવાનું બીડું ઉઠાવયું તો ઉતિર પ્રિેશના 
ફકૂલપુરની કેટલીક મનહલાઓએ પોતાના 
જીવનથી સમગ્ નવસતારને પ્રેરણા આપી છે. 
આ મનહલાઓએ સાનબત કયુું છે કે જો 
એકસંપ થઈને કોઈ સંકલપ લેવામાં આવે તો 
પછી પરરસસથનતઓન ેબિલવાથી કોઈ ન રોકી 
શકે. કેટલાક સમય પહેલાં સુ્ધી ફકૂલપુરની 
આ મનહલાઓ આનથ્ભક તંગી અને ગરીબીથી 
હેરાન હતી, પરંત ુતમેનામા ંપોતાના પરરવાર 
અને સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ્ધગશ 
હતી. આ મનહલાઓએ કાિીપુરના સવયં 

સહાયતા સમૂહ- વીમેન સેલફ હૅલપ ગ્ૂપ - તેની સાથે જોડાઈને 
ચપપલ બનાવવાનું હુન્નર શીખયા, તેનાથી તેમણે ન માત્ પોતાના 
પગમાં ભોંકાયેલા મજબૂરીના કાંટાને કાઢી નાખયો, પરંતુ 
આતમનનભ્ભર બનીન ેપોતાના પરરવારનો સન્ધયારો પણ બની ગઈ. 

હું નવશેષ, રીતે સથાનનક પોલીસ અને તેમના પરરવારોને 
અનભનંિન પાઠવું છું, તેમણે પોતાના માટે અને પોતાના 
પરરવારજનો માટે આ મનહલાઓ દ્ારા બનાવાયેલા ચપપલોને 
ખરીિીને તેમને પ્રોતસાનહત કયા્ભ છે. તમને યાિ હશે કે મેં લાલ 
રકલ્ા પરથી ૧૫મી ઑગસટ ે િેશવાસીઓને એક વાત માટે 
અનુરો્ધ કયયો હતો અને મેં કહ્ં હતું કે આપણે સહુ િેશવાસીઓ 
સથાનનક ઉતપાિનો ખરીિવાનો આગ્હ રાખીએ. 

સાથીઓ, મહાતમા ગાં્ધીએ સવિેશીની આ ભાવનાને એક 
એવા િીપકના રૂપમાં જોઈ જે લાખો લોકોના જીવનને પ્રકાનશત 
કરતો હોય. ૨૦૨૨માં આપણે આપણી સવતંત્તાનાં ૭૫ વષ્ભ 

“વિિ�કાનંદ રાૉક મ�મા�વરયલ દ�શ 
એન� દુવનયા માટ� એ�ક આકર્ષણનંુ 
ક�ન્દ્ર બન્યું છ�. રાષ્ટ્ર ભક્તિથરી ભરપૂર 

આધયાત્ત્ક ચ�તનાના� એનુભિ 
કરિા માગતાં - દર�ક માટ�, ત� 

તરીથ્ષક્�ત્ બનરી રહંુ છ�, શ્દ્ાક�ન્દ્ર 
બનરી રહંુ છ�.

”
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પૂરાં કરીશું.જે સવતંત્ ભારતમાં આપણે શ્ાસ લઈ રહ્ા છીએ, તે 
ભારતને સવતંત્ કરવા માટે લાખો સપૂતોએ, િીકરા-િીકરીઓએ 
અનેક યાતનાઓ સહન કરી છે, અનેકોએ પ્રાણની આહુનત આપી 
છે. લાખો લોકોએ તયાગ, તપસયા, બનલિાનના કારણ ેજ ેસવતતં્તા 
મળી, તે સવતંત્તાનો આપણે ભરપૂર લાભ ઉઠાવી રહ્ા છીએ, 
સવતંત્ નજંિગી આપણે જીવી રહ્ાં છીએ. િેશ માટે મરી ફીટનારા 
િેશ માટે પોતાનંુ જીવન અપ્ભણ કરી િેનારા, નામી-અનામી, 
અગનણત લોકો પૈકી આપણે ઘણા ઓછા લોકોનાં નામો જાણતાં 
હોઈશુ.ં સવતંત્ ભારતના ંસપનાઓંન ેલઈન ે– સમૃદ્, સુખી, સપંન્ન, 
સવતંત્ ભારત માટે તેમણે બનલિાન આપયું

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, શું આપણે સંકલપ કરી શકીએ કે 
૨૦૨૨, સવતંત્તાનાં ૭૫ વષ્ભ પૂરાં થઈ રહ્ાં છે, બની શકે તો 
આ બે-ત્ણ વષ્ભ આપણે સથાનનક ઉતપાિનો ખરીિવાનાં આગ્હી 
બનીએ? ભારતમાં બનેલું, આપણા િેશવાસીઓના હાથે બનેલું, 
આપણા િેશવાસીઓના પરસેવાની જેમાં 
સુગં્ધ હોય, એવી ચીજોને  આપણે 
ખરીિવાનો આગ્હ રાખી ન શકીએ?  અને 
આ કામ, સરકારી ન હોવું જોઈએ, અનેક 
સથાનો નવયુવાનો આગળ આવે, નાનાં-
નાનાં સંગઠનો બનાવે, લોકોને પ્રેરરત કરે, 
સમજાવે અને નનશ્ચય કરે- આવો, આપણે 
સથાનનક ચીજો ખરીિીશુ,ં સથાનનક ઉતપાિનો 
પર ભાર મકૂીશંુ, િેશવાસીઓના પરસેવાની 
જેમાં સુગં્ધ હોય તે ખરીિીશું.

આ આપણા બ્ધા માટ ે, ખૂબ જ 
મહત્વપૂણ ્ભ છ ે ક ે િ ેશના નાગરરકો, 
આતમનનભ્ભર બને. સનમાન સાથે પોતાનું 
જીવન વયનતત કરે. હું એક એવી પહેલની 
ચચા્ભ કરવા માગીશ જેણે મારં ધયાન ખેંચયું અને તે પહેલ છે, 
જમમ-ુકાશમીર અન ેલદ્ાખનો નહમાયત કાય્ભરિમ. નહમાયત હકીકતે 
કૌશલય નવકાસ અને રોજગાર સાથે જોડાયેલો છે. તેમાં ૧૫થી 
૩૫ વષ્ભ સ્ુધીના ંરકશોર અન ેયવુાનો જોડાય છે. ત ેજમમકુાશમીરના 
એ લોકો છે જેમનો અભયાસ, કોઈ કારણથી પૂરો થઈ શકયો નથી, 
જેમને અ્ધવચ્ચે જ સકકૂલ-કૉલેજ છોડવી પડી. 

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, તમને જાણીને ખૂબ જ સારં લાગશે 
કે આ કાય્ભરિમ અંતગ્ભત છેલ્ાં બે વષ્ભમાં અઢાર હજાર યુવાનોને 
૭૭ અલગ-અલગ વયવસાયોનું પ્રનશક્ણ અપાયંુ છે. તેમાંથી 
લગભગ પાંચ હજાર લોકો તો કયાંક ને કયાંક નોકરી કરી રહ્ા 
છે અને ઘણા બ્ધા સવરોજગાર તરફ આગળ વ્ધી રહ્ા છે. 
નહમાયત કાય્ભરિમથી પોતાનું જીવન બિલનારા આ લોકોની જે 
વાતો સાંભળવા મળી છે તે સાચે જ હૃિયને સપશથી જાય છે.

પરવીન ફાનતમા, તનમલનાડુના તીરપુરના એક ગારમેનટ 
યુનનટમાં બઢતી પછી સુપરવાઇઝર કમ કૉઑરડ્ભનેટર બનયા છે. 
એક વષ્ભ પહેલાં સુ્ધી, તેઓ કારનગલના એક નાનકડા ગામમાં 
રહેતાં હતાં. આજે તેમના જીવનમાં એક મોટું પરરવત્ભન આવયું, 
આતમનવશ્ાસ આવયો- તેઓ આતમનનભ્ભર થયાં છે અને પોતાનાં 
સમગ્ પરરવાર માટે પણ આનથ્ભક પ્રગનતનો અવસર લઈને આવયાં 
છે. પરવીન ફાનતમાની જેમ જ નહમાયત કાય્ભરિમે લેહ-લદ્ાખ 
ક્ેત્ની નનવાસી અનય િીકરીઓનું પણ ભાગય બિલયું છે અને તે 
બ્ધી આજે તનમલનાડુના એ જ ફમ્ભમાં કામ કરી રહી છે. આ જ 
રીત ેનહમાયત ડોડાના રફયાઝ અહમિ માટે વરિાન બનીન ેઆવયો. 
રફયાઝ ે૨૦૧૨મા ં૧૨મુ ં્ધોરણ પાસ કયુું, પરંતુ બીમારીના કારણે, 
તેઓ પોતાનો અભયાસ ચાલુ ન રાખી શકયા. રફયાઝ બે વષ્ભ સુ્ધી 
હૃિયની બીમારી સામે ઝઝૂમતા રહ્ા. તે િરનમયાન, તેમના એક 
ભાઈ અને બહેનનું મૃતયુ પણ થઈ ગયું. એક રીતે તેમના પરરવાર 

પર તકલીફોનો પહાડ તૂટી પડ્ો. છેવટે, 
તેને નહમાયતથી મિિ મળી. નહમાયત દ્ારા 
ITES એટલે કે ઇનફૉમષેશન ટૅક્ૉલૉજી 
એનેબલડ સનવ્ભસીસમાં પ્રનશક્ણ મળયું અને 
તેઓ આજે પંજાબમાં નોકરી કરી રહ્ા છે. 

‘નહમાયત નમશન’થી લાભાસનવત 
પ્રનતભાશાળી યુવાનોનાં આવાં અનેક 
ઉિાહરણો છ ે જે  જમમુ -કાશમીરમાં 
પરરવત્ભનના પ્રતીક બનયા છે. નહમાયત 
કાય્ભરિમ, સરકાર, ટ્ેનનંગ પાટ્ભનર, નોકરી 
આપનારી કંપનીઓ અને જમમુ-કાશમીરના 
લોકો વચ્ચે એક સુંિર તાલમેલનું આિશ્ભ 
ઉિાહરણ છે. આ કાય્ભરિમે જમમુ-કાશમીરમાં 
યુવાઓની અંિર એક નવો આતમનવશ્ાસ 

પ્રગટાવયો છે અને આગળ વ્ધવાનો માગ્ભ પણ પ્રશસત કયયો છે.
મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, આપણે થોડા રિવસ પહેલાં આ 

િાયકાનું છેલ્ું સૂય્ભગ્હણ જોયું. કિાચ સૂય્ભગ્હણની આ ઘટનાના 
કારણે જ My GOV પર રરપુને ખૂબ જ રસપ્રિ ટીપપણી લખી 
છે. તેઓ લખે છે, “નમસકાર સર, મારં નામ રરપુન છે. હું ઈશાન 
ભારતનો રહેવાસી છું, શું તમે આ ખગોળશાસત્ નવષય પર કંઈક 
વાત કરી શકો? નવશેષ રૂપે, ખગોળશાસત્ને યુવાનો વચ્ચે કેવી 
રીતે લોકનપ્રય બનાવી શકાય?”

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, મને સૂચનો અનેક આવે છે, પરંતુ 
હું કહી શકું છું કે આ પ્રકારનું સૂચન કિાચ પહેલી વાર મારી પાસે 
આવયુ ંછે. આમ તો નવજ્ાન પર, અનકે પાસા ંપર વાતચીત કરવાની 
તક મળી છે. ખાસ કરીન ેયવુાન પઢેીના અનરુો્ધ પર મન ેવાતચીત 
કરવાની તક મળી છે. પરંતુ આ નવષય તો વણસપશયયો જ રહી 

“૨૦૨૨માં સિતંત્તાનાં ૭૫ િર્ષ 
પૂરાં થઈ રહાં છ�, બનરી શક� 
તા� આ બ�-ત્ણ િર્ષ આપણ� 

સ્ાવનક ઉતપાદના� ખરીદિાનાં 
આગ્રહરી બનરીએ�. ભારતમાં બન�લું, 

આપણા દ�શિાસરીઆ�ના હાથ� 
બન�લું, આપણા દ�શિાસરીઆ�ના 

પરસ�િાનરી જ�માં સુગંધ હા�ય, 
એ�િરી ચરીજ�ન� આપણ� ખરીદિાના� 

આગ્રહ રાખરી શકીએ�.

”
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ગયો હતો અને હમણાં 26 તારીખે સૂય્ભગ્હણ થયું. ટીવી પર 
કૉનઝકૉડ અન ેભારતના બીજા નહસસામા ંિેખાઈ રહેલા સયૂ્ભગ્હણની 
સુિંર તસવીરો જોવા મળી. સયૂ્ભ ચમકતી વીંટીના આકારનો િેખાઈ 
રહ્ો હતો. અન ેત ેરિવસ ેમન ેઆ નવષયના જ ેનનષણાતો છે તમેની 
સાથે સંવાિ કરવાની તક પણ મળી અને તેઓ જણાવી રહ્ા હતા 
કે આવું એટલા માટે થાય છે કારણકે ચંદ્રમા પૃ્થવીથી ઘણો િૂર 
હોય છે અને આથી, તેનો આકાર સંપૂણ્ભ રીતે સૂય્ભને ઢાંકી શકતો 
નથી. તેથી, આ રીતે, એક વીંટીનો આકાર બની જાય છે. 

સાથીઓ, ભારતમાં ઍસટ્ૉનૉમી અથા્ભત ખગોળ નવજ્ાનનો 
ઘણો જ પ્રાચીન અને ગૌરવશાળી ઇનતહાસ રહ્ો છે. આકાશમાં 
ઝબકૂતા તારાઓની સાથે આપણો સબં્ંધ એટલો જ જનૂો છે જેટલી 
પ્રાચીન આપણી સભયતા છે. તમારામાનંા ઘણા લોકોન ેખબર હશે 
કે ભારતમાં અલગ-અલગ સથાનો પર ખૂબ જ ભવય જંતરમંતર 
છે, તે જોવાલાયક છે. આ જંતરમંતરનો ઍસટ્ૉનૉમી સાથે ગાઢ 
સંબં્ધ છે. મહાન આય્ભભટ્ટની નવલક્ણ પ્રનતભા નવશે કોણ નથી 
જાણતું? તેમણે ગનણતીય રીતે બતાવયું કે 
પૃ્થવીની છાયા કે પડછાયાના કિની ગણતરી 
કેવી રીતે કરી શકાય. તેમણે ગ્હણની 
અવન્ધ અને હિની ગણતરી કરવાની પણ 
ચોક્કસ જાણકારીઓ આપી. ભાસકર જેવા 
તેમના નશષયોએ આ ભાવનાને અને આ 
જ્ાનને આગળ વ્ધારવા માટે ભરપૂર 
પ્રયાસો કયા્ભ. કેટલાંક વષયો પહેલાં મેં ‘Pre 
Modern Kutchi Navigation 
Techniques and voyages’ આ 
પુસતકનું અનાવરણ કયુું હતું. આ પુસતક 
એક રીતે તો ‘માલમ’ની ડાયરી છે. માલમ એક નાનવક તરીકે જે 
અનુભવ કરતા હતા તેમણે પોતાની રીતે તેને ડાયરીમાં લખયો 
હતો. આ્ધુનનક યુગમાં તે જ માલમની પોથીને અને તે પણ 
ગુજરાતી પાંડુનલનપઓનો સંગ્હ, જેમાં પ્રાચીન નેનવગેશન 
ટૅક્ૉલૉજીનુ ંવણ્ભન કરે છે અન ેતમેા ંવારંવાર ‘માલમની પોથી’માં 
આકાશનું, તારાઓનું, તારાઓની ગનતનું વણ્ભન કરાયું છે અને તે 
સપષ્ બતાવાયું છે કે સમુદ્રમાં મુસાફરી કરતા સમયે, તારાઓના 
સહારે રિશા નક્કી કરાતી હતી. ગંતવય સથળે પહોંચવાનો રસતો 
તારાઓ બતાવે છે.

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, ઍસટ્ૉનૉમીનાં ક્ેત્માં ભારત ઘણું 
આગળ છે અને આપણી અનેક પહેલ, નવી કેડી કંડારનારી છે. 
આપણી પાસે પૂણેની નજીક નવશાળકાય મીટરવૅવ ટૅનલસકૉપ છે. 
એટલું જ નહીં, કોડાઈકેનાલ, ઉિગમંડલમ, ગુરનશખર અને હાનલે 
લદ્ાખમાં પણ શનક્તશાળી ટૅનલસકૉપ છે. નૈનીતાલમાં આવેલું 3.6 
મીટર િેવસથળ ઑસપટકલ ટેનલસકૉપ એનશયાનું સૌથી મોટું 

ટૅનલસકૉપ કહેવાય છે. ખગોળનવજ્ાન નવશે, આપણું પ્રાચીન જ્ાન 
હોય, કે આ્ધુનનક ઉપલસબ્ધઓ, આપણે તેમને અવશય સમજવું 
જોઈએ. તેના પર ગવ્ભ કરવો જોઈએ. આજે આપણા યુવા 
વજૈ્ાનનકોમા ંન માત્ આપણો વજૈ્ાનનક ઇનતહાસ જાણવાની ઝખંના 
િેખાય છે, પરંતુ તેઓ ઍસટ્ૉનૉમીના ભનવષય માટે પણ એક દૃઢ 
ઈચછાશનક્ત રાખે છે. 

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, આપણી સસંિન,ે લોકતતં્ના મરંિરના 
રૂપમા ંઆપણ ેજાણીએ છીએ. એક વાતનો હુ ંઆજે ગવ્ભથી ઉલે્ખ 
કરવા માગુ ંછુ ંકે તમ ેજે પ્રનતનનન્ધઓન ેચૂટંીન ેસસંિમાં મોકલયા 
છે તમેણ ેછેલ્ા ં60 વષ્ભના અનકે નવરિમો તોડ્ા છે. ગત છ માસમાં 
17મી લોકસભાના બનં ેગૃહો ખૂબ જ ઉતપાિક રહ્ા ંછે. લોકસભાએ 
તો 114 ટકા કામ કયુું, તો રાજયસભાએ 94 ટકા કામ કયુું. અન ેતે 
પહેલાં, બજટે સત્મા,ં લગભગ 135 ટકા કામ કયુું હતુ.ં મોડી રાત 
સ્ુધી સસંિ ચાલી. આ વાત હુ ંએટલા માટે કહી રહ્ો છુ ંકે બ્ધાં 
સાસંિ તનેા માટે અનભનંિનન ેપાત્ છે. હુ ંબન ેગૃહોના પીઠાસીન 

અન્ધકારીઓ, બ્ધા રાજકીય પક્ોન,ે બ્ધા 
સાસંિોન,ે તમેની આ સનરિય ભનૂમકા માટે 
ખબૂ ખબૂ અનભનંિન આપવા માગુ ંછુ.ં

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, સૂય્ભ, પૃ્થવી, 
ચંદ્રમાની ગનત માત્ ગ્હણ નક્કી નથી 
કરતી, પરંતુ ઘણી બ્ધી ચીજો પણ તેની 
સાથે જોડાયેલી છે. બ્ધાં જાણે છે કે સૂય્ભની 
ગનતના આ્ધાર ે જાનયુઆરીના મધયમાં, 
સમગ્ ભારતમાં નવનભન્ન પ્રકારના તહેવારો 
મનાવાશ.ે પજંાબથી લઈન ેતનમલનાડ ુસ્ુધી 
અન ેગજુરાતથી લઈન ેઆસામ સ્ુધી, લોકો 

અનકે તહેવારોની ઉજવણી કરશ.ેજાનયઆુરીમા ંખૂબ જ ્ધામ્ધમૂથી 
મકરસંરિાંનત અને ઉતિરાયણ મનાવાય છે. તેમને ઊજા્ભનું પ્રતીક 
પણ માનવામાં આવે છે. આ તહેવારો આપણને ભારતની એકતા 
અને ભારતની નવનવ્ધતા નવશે યાિ અપાવે છે. પોંગલના છેલ્ા 
રિવસે મહાન નતરવલ્ુવરની જયંતી મનાવવાનું સૌભાગય 
િેશવાસીઓને મળે છે. આ રિવસ મહાન લેખક-નવચારક સંત 
નતરવલ્ુવરજીને, અને તેમના જીવનને સમનપ્ભત હોય છે.

મારા નપ્રય િેશવાસીઓ, ૨૦૧૯ની આ છેલ્ી ‘મન કી બાત’ 
છે. ૨૦૨૦મા ંઆપણ ેફરી મળીશુ.ં નવુ ં વષ્ભ, નવુ ં િશક, નવો 
સકંલપ, નવી ઊજા્ભ, નવો ઉમગં, નવો ઉતસાહ- આવો ચાલીએ. 
સકંલપની પનૂત્ભ માટેનુ ં સામ્થય્ભ સનંચત કરતા ચાલીએ. િરૂ સ્ુધી 
ચાલવાનુ ં છે, ઘણુ ં બ્ધુ ં કરવાનુ ં છે, િેશન ેનવી ઊચંાઈઓ પર 
પહોંચાડવાનો છે. ૧૩૦ કરોડ િેશવાસીઓના પુરષાથ્ભ પર, તેમના 
સામ્થય્ભ પર, તમેના સકંલપ પર, અપાર શ્દ્ા રાખીન,ે આવો આપણે 
ચાલીએ. ખબૂ ખૂબ ્ધનયવાિ. ખબૂ ખૂબ શભુકામનાઓ. •

“ભારતમાં એૉસટ્ર ાૉનાૉમરી એથા્ષત 
ખગા�ળ વિજ્ાનના� ઘણા� જ પ્રાચરીન 
એન� ગાૌરિશાળી ઇવતહાસ રહા� 

છ�. આકાશમાં ઝબકૂતા તારાઆ�નરી 
સાથ� આપણા� સબંધં એ�ટલા� જ 
જૂના� છ� જ�ટલરી પ્રાચરીન આપણરી 

સભયતા છ�.  

”
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ગૌરવ

ગુજરાત	પોલીસનું	ગૌરવ	ઃ	ચનશાન	પ્રદાન	
િરેક રાજયના પોલીસ િળ માટે 

રાષ્ટ્રપનતશ્ીનું નનશાન એ તેમની શ્ેષ્ઠતા 
અને ગૌરવનંુ પ્રતીક છે. આ નનશાન 
મેળવનાર ગુજરાત િેશનું સાતમું રાજય 
બનયું છે. અગાઉ મધયપ્રિેશ, ઉતિરપ્રિેશ, 
રિલહી, તનમલનાડુ, નત્પુરા અને આસામ 
રાજયના પોલીસ િળને આ નનશાન મળી 
ચૂકયાં છે. તાજેતરમાં ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી 
વેંકૈયા નાયડુએ કરાઈ પોલીસ અકાિમી 
ખાતે આયોનજત કાય્ભરિમમાં ગુજરાત 
પોલીસને આ નનશાન એનાયત કરીને 
ગુજરાત રાજય અને ગુજરાત પોલીસનું 
ગૌરવ વ્ધાયુ ું છે. ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ 
ગુજરાત પોલીસના નવા લોગોનું પણ 
અનાવરણ કયુ્ભ હતું. આ કાય્ભરિમમાં 
મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ 
મુખયમંત્ી શ્ી નીનતનભાઈ પટેલ, ગૃહરાજયમંત્ી શ્ી પ્રિીપનસંહ 
જાડેજા અને રાજયના પોલીસ મહાનનિદેશક શ્ી નશવાનંિ ઝા 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

િેશ - રાજયના સામાનજક- આનથ્ભક નવકાસમાં પોલીસની 
ભનૂમકા ખબૂ જ મહત્વની છે. ગુજરાત રાજય નવશાળ િરરયારકનારો 
અન ેપારકસતાન સાથ ેસરહિ ્ધરાવતો હોવાથી સવંિેનશીલ રાજય 
છે. તયારે ગજુરાત પોલીસની જવાબિારી ખબૂ વ્ધી જાય છે. રાજય 
પોલીસના અથાગ પ્રયત્ોથી ગજુરાતમા ંશાનંત અને સલામતી છે. 
રાષ્ટ્રપનતનુ ં"નનશાન" અપ્ભણ પ્રસગં ેગજુરાત પોલીસન ેઅનભનિંન 
આપતા ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી એમ. વૈંકેયા નાયડુએ જણાવયું હતું કે, 
આ પ્રસંગ સમગ્ ગુજરાત પોલીસ માટે ગૌરવ સમાન છે. આ 
ક્ણ માટે વષ્ભ- ૧૯૬૦થી ગુજરાત પોલીસમાં સેવા આપનાર પૂવ્ભ 
અન ેવત્ભમાન તમામ પોલીસ જવાનો- અન્ધકારીઓ અનભનિંનને 
હકિાર છે. રાજયમાં નવનવ્ધ ગુનાઓ અને આતંકવાિી હુમલા 
જેવા પડકારોનો ખૂબ જ દૃઢતાથી સામનો કરીને ગુજરાત પોલીસ 
આ ગૌરવશાળી મુકામ પર પહોંચી છે. 

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ કહ્ં હતું કે, ગુજરાત પોલીસ સુરક્ા સેતુ, 
સાયબર સુરક્ા, પોલીસ પોટ્ભલ , ગુજકોપ, નપનાક સોફટવેર જેવી 
અદ્તન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને નવા આયામો થકી કાયિો 
અને વયવસથા જાળવી રાખે છે. ગુજરાતનો ૧૬૦૦ રક.નમ.નો 
સૌથી લાંબો િરરયા રકનારોની સુરક્ા પણ ગુજરાત પોલીસ ખૂબ 

જ ચોકસાઈપૂવ્ભક રાખી રહી છે. ગુજરાતે િરરયાઈ સુરક્ા માટે 
નવીન મરીન પોલીસ કમાનડો ફોસ્ભની પણ રચના કરી છે. ગજુરાત 
પોલીસના જવાનોએ ભૂતકાળમા ંઇનડો-પાક વોર, અક્ર્ધામ મરંિર 
ઉપર આતંકવાિી હુમલો અને અમિાવાિ ખાતે નસરરયલ બોમબ 
બલાસટ વખતે ખૂબ જ ગંભીરતાપવૂ્ભક સામનો કરીન ેપોતાનુ ંસાહસ 
બતાવયું છે આપણા સવષે માટે ગૌરવ સમાન છે.

તેમણે જણાવયું હતું કે, િેશ- રાજયના સામાનજક અને આનથ્ભક 
ગ્ોથ માટે શાંનત જરૂરી છે, જેમાં રાજયની પોલીસની ભૂનમકા ખૂબ 
જ મહત્વની છે. બાળકો અને મનહલાઓ ઉપર થતા અતયાચારો 
સામે પોલીસે વ્ધુ ઝડપી કાય્ભવાહી કરીને તેમણે સજા સુ્ધી 
પહોંચાડવા પડશે તો જ આપણે પીરડતોને નયાય આપી શકીશું. 
સામાનય જનતાના મનમાં પોલીસ પ્રતયે વ્ધુને વ્ધુ સનમાનનો 
ભાવ જાગે તે માટે આપણે હંમેશા તતપર રહેવું પડશે. ભારતને 
આપણ ેમાતૃભનૂમ કહીન ેસબંો્ધીએ છીએ એટલ ેકે માતાનો િરજ્જો 
આપણે આપીએ છીએ. આ સનમાન આપણે સૌએ સાથે મળીને 
જાળવી રાખવાનું છે.

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ કહ્ં હતંુ કે, ગુજરાતે પોલીસ ભરતીમાં 
મનહલાઓને ૩૩ ટકા અનામત આપીને મનહલાઓના ઉતકષ્ભમાં 
િેશને નવો રાહ ચીંધયો છે. પોલીસ સટેશન વુમન ફ્ેનડલી હોવું 
જોઈએ. મનહલા અતયાચારના સામેના કેસોમાં વ્ધુ ઝડપ લાવવા 
ફાસટ ટ્ેક કોટ્ભની રચના કરવી જરૂરી છે તો જ આ પ્રકારના ગુના 

કરાઈ	પોલીસ	અકાદમી	ખાતે	ઉપરાષ્ટ્રપચત	શ્ી	વૈંકેયા	નાયડુએ	ગુજરાત	પોલીસને	સનમાન	એનાયત	કયુાં
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અટકશ ેઅન ેિોનષતોન ેઝડપી સજા આપણ ેકરી શકીશુ.ં વડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ નયા ભારત માટે રરફોમ્ભ, પરફોમ્ભ અને 
ટ્ાનસફોમ્ભનો મતં્ આપયો છે તેણે આપણે સૌએ સાથ ેમળીન ેસાકાર 
કરવો પડશે 

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ આ સનમાનથી ગુજરાત 
પોલીસનું મનોબળ વ્ધુ દૃઢ બનશે અને સમાજ સલામતીના 
િાનયતવને પોલીસ સજજતા િક્તાથી અિા કરશે તેવો નવશ્ાસ 
વયક્ત કયયો હતો. તેમણે કહં્ કે ગુજરાતને અપરા્ધ મુક્ત 
બનાવવાના ધયેયમાં આ નનશાન સનમાન પૂરક બનશે. તેમણે 
નનશાન પ્રિાનને ઐનતહાનસક અવસર ગણાવી જણાવયું હતું કે, 
અપરા્ધ મુક્ત ગુજરાતના નનમા્ભણ માટે ગુજરાતે જે સંકલપ કયયો 
છે તેમાં આ સનમાન રાજયના પોલીસનું મનોબળ વ્ધુ મજબૂત 
કરવા ચોક્કસ આશીવા્ભિરૂપ બનશે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, રાષ્ટ્રપનતશ્ી દ્ારા ગુજરાત 
પોલીસની શાંનત અને કાય્ભક્મતાને રાષ્ટ્રીય સતરે પ્રસથાનપત કરીને 
જે ગૌરવ આપયું છે એ સવષે ગુજરાતીઓનું સનમાન છે. પોલીસ 
સનમાનમાં વ્ધારો કરવા માટે ગજુરાત પોલીસ તનેુ ંગૌરવ અનભુવે 
છે. સાથ-ેસાથ ેગજુરાત પોલીસની જવાબિારી પણ રાજયની શાનંત, 
સલામતી અને કાયિો વયવસથાની પરરસસથનતને વ્ુધ સુદ્ઢ 
બનાવવામાં વ્ધવાની છે તે માટે પણ સૌ પોલીસ કમથીઓને વ્ધુ 
કાય્ભક્મ બનવા આહ્ાન કયુું હતું. રાષ્ટ્રપનતશ્ી દ્ારા અપાયેલા આ 
સવયોચ્ચ સનમાન એ ગુજરાત પોલીસની ૫૯ વષ્ભની સફળ યાત્ાનું 
પરરણામ છે. ગુજરાત પોલીસે ગુના નનયંત્ણ, આતંકવાિ સામે, 
સાયબર રિાઇમ ક્ેત્ે, અદ્તન ટેક્ોલોજીથી સજ્જ બનીને સા્ધન 

સામગ્ીના ઉપયોગ થકી પોલીસ જવાનોને નૈનતક બળ પૂરં પાડ્ું 
છે જેના પરરણામે આ નસનદ્ મળી છે.

આ નવનશષ્ સનમાન સ્ુધીની યાત્ામા ંઅનકે પોલીસ કમથીઓએ 
માતૃભનૂમ કાજે શહાિત વહોરી છે ત ેસૌનુ ંસનમાન છે, તમે જણાવી 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે સનમાન સાથે ગુજરાત પોલીસે 
અનેક પડકારો સામે ઝઝૂમીને પણ શાંનત - સલામતી પૂરી પાડી 
છે. જે માટે પોલીસ કમથીઓને અનભનંિન પાઠવયાં હતાં.

ગજુરાત ૧૬૦૦ રકલોનમટર જેટલા િરરયારકનારા પરથી માિક 
દ્રવયો, હનથયારો ઘસુાડવા સનહત આતંકવાિી પ્રવૃનતિઓન ેરોકવામાં 
પણ મરીન પોલીસ દ્ારા તથા ગજુરાત પોલીસ ેનવનશષ્ કામગીરી 

ગૌરવ
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કરી છે જનેા પરરણામ ેઆજ ેરાજયમા ંસુલહે શાનંત જોવા મળી રહી 
છે. મખુયમતં્ી શ્ી રૂપાણીએ આવનારા સમયમા ંપણ પડકારોમા ં
ગજુરાત પોલીસ વ્ુધ સજ્જ બનીન ેટેકનોલોજીથી સજ્જ થાય અન ે
સાઇબર રિાઇમ રડટેકશનમાં પણ ઝડપથી ઉકેલ આવ ેતેનુ ંવાતાવરણ 
પરૂ ંપાડવા રાજય સરકાર ચોક્કસ પ્રયાસો કરશ ેએમ પણ તમેણે 
ઉમયુેું હતુ ં . આ સનમાનથી ગજુરાત ભારતનુ ંસરુક્ા કે્ત્ ે શે્ષ્ઠ 
રાજય બનશ ેએવી આશા પણ તમેણ ેવયક્ત કરી હતી.

કરાઈના પરેડ ગ્ાઉનડ ખાતે ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ સંપૂણ્ભ સનમાન 
સાથે રાષ્ટ્રપનતનું 'નનશાન' ગુજરાત પોલીસને અપ્ભણ કયુું હતું. 
ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીની ઉપસસથનતમાં ગુજરાત પોલીસના નવા આકષ્ભક 

લોગોનું અનાવરણ પણ કરવામાં આવયું હતું. 
આ પ્રસંગે સવ્ભ્ધમ્ભ સમભાવના હેતુથી નહંિુ, મુસસલમ, શીખ 

અન ેઇસાઈના ્ધમ્ભગરુઓ દ્ારા ડ્રમર પાઈપ ઉપર પ્રસથાનપત કલર 
ધવજ સમક્ મંત્ પઠન કરીને પનવત્ કરવામાં આવયો હતું. 
ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ી અન ેમખુયમતં્ીશ્ીએ પોલીસ જીપમા ંજાહેર જનતા 
અને પલાટૂનના જવાનોનું અનભવાિન કયુું હતું.

આ પ્રસંગે પરેડ ગ્ાઉનડ ખાતે પરેડ કમાનડર IPS શ્ી પ્રેમ 
સુખડેલુ અને એજયુટનટ શ્ી નવજય પટેલના નેતૃતવમાં પોલીસ 
બેનડથી સજ્જ રાજય અનામત િળની આઠ પલાટૂન દ્ારા સંપૂણ્ભ 
અનશુાસનબદ્ નવીન 'નનશાન' સાથ ેપરેડ યોજવામા ંઆવી હતી. 
જેને ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ી નાયડુ દ્ારા સલામી આપવામાં આવી હતી. 
જેમાં મનહલા શનક્ત િશા્ભવતી બે મનહલા પલાટૂને પણ ભાગ લી્ધો 
હતો. આ કાય્ભરિમમાં સાંસિસભયશ્ીઓ, ્ધારાસભયશ્ીઓ, 
મુખયસનચવ શ્ી અનનલ મુકીમ, મુખયમંત્ીશ્ીના મુખય અગ્સનચવ 
શ્ી કે. કૈલાસનાથન, ગૃહ નવભાગના અન્ધક મુખય સનચવ શ્ી 
સંગીતા નસંહ, વરરષ્ઠ પોલીસ અન્ધકારીશ્ીઓ તેમજ એનસીસી 
કૅડેટ સનહત મોટી સંખયામાં નાગરરકો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •
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ચશક્ષણ	ઉજાસ

ઉપરાષ્ટ્રપચતશ્ીના	હસતે	નૂતન	લોગોનું	દડચજટલ	ચવમોિન
િારૂતર	ચવદ્ામંડળનો	અમૃત	મહોતસવ	યોજાયો

ગુજરાતે ગુણાતમક નશક્ણ ક્ેત્ે હરણફાળ ભરી છે. રાજય 
સરકારના અથાગ પ્રયાસો અને યોગય નીનતના પરરણામે આજે 
નશક્ણ કે્ત્ ેનવી નક્નતજો નવસતરી છે. ગજુરાતમા ંઆઝાિી કાળથી 
સરકારની સાથે સમાજની નવનવ્ધ સંસથાઓ દ્ારા નશક્ણ ક્ેત્ે 
કરવામાં આવેલા પ્રયાસો પણ સરાહનીય રહ્ા છે. ગુજરાતમાં 
સોનાના પાનના મુલક તરીકે જાણીતો ચરોતર પ્રિેશ નશક્ણ 
સંસથાઓ અને શૈક્નણક ગુણવતિાની દ્રષ્ીએ અગ્ેસર રહ્ો છે. 
તાજેતરમાં  ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી એમ. વ ેંક ૈયા નાયડુજીએ 
વલ્ભનવદ્ાનગર ખાતે ચારૂતિર નવદ્ામંડળના અમૃત મહોતસવ 
પ્રસંગે ચારૂતિર નવદ્ામંડળ નવશ્ નવદ્ાલયના સથાપનાના નૂતન 
લોગોનું મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણી તેમજ અનય 
મહાનુભાવોની ઉપસસથનતમાં રડનજટલ નવમોચન કયુ્ભ હતું. 

અંગ્ેજી શીખો, નહનિી શીખો કે અનય કોઇપણ ભાષા શીખો 
પરંતુ સૌથી પહેલા માતૃભાષા શીખો એવી લાગણી વયક્ત કરતા 
ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી એમ. વેંકૈયા નાયડુજીએ જણાવયું કે 
પ્રાથનમક નશક્ણ તો માતૃભાષામા જ અપાય એ ઇચછનીય છે. 
નશક્ણમાં આપણી ભારતીય સંસકૃનત, તેની પરંપરાઓ, આપણા 

મહાપરુષોની ઉતિમ નવચાર્ધારાનો સમાવશે અવશય થવો જોઇએ. 
તેમણે સરિાર વલ્ભભાઇ પટેલને રાષ્ટ્રની એકતાના યુગપુરષ 
તરીકે મૂલવીને આિરાંજનલ આપી હતી અને ગાં્ધીજીના ગ્ામ 
સવરાજના નવચારોને અનુરૂપ નશક્ણ આપવા અને તેના મૂલયોનું 
સંવ્ધ્ભન કરવા માટે અનુરો્ધ કયયો હતો. 

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ સીવીએમ યુનનવનસ્ભટીને બિલે ચારૂતર 
નવદ્ામંડળ નવશ્ નવદ્ાલય તરીકેની ઓળખ પ્રસથાનપત કરવા પણ 
ભારપૂવ્ભક અનુરો્ધ કયયો હતો. નવશ્ નવદ્ાલયને ગ્ામ સમાજના 
સશક્તીકરણ, ગામડામાંથી શહેરો તરફની નહજરત અટકાવવા 
તેમજ પોતાના અભયાસરિમોમાં નશલપકારો, અનય ગ્ામીણ 
કલાકારોની હસતકલા કારીગરી વ્ધ ુનવકનસત બન ેએવી બાબતોનો 
સમાવેશ થાય તેમજ તેમનાં ઉતપાિનોના વેચાણ માટે બજારો મળે 
તેવી નશક્ણ વયવસથા ગોઠવવા વ્ધુમાં જણાવયુ હતું. 

પ્ર્ધાનમતં્ીશ્ીએ આપલેા રીફોમ્ભ, પરફોમ્ભ એનડ ટ્ાનસફોમ્ભના 
આપલેા મતં્ન ેઅપનાવીન ેસૌન ે રાષ્ટ્ર નવકાસમાં જોડાવા તમેણે 
આહવાન કયુ્ભ હતુ.ં તમેજ િરેક નાગરરકન ેપોતાની નનૈતક ફરજ 
સમજીન ેરાષ્ટ્રના નવકાસમા ંસહભાગી બનવા ભારપવૂ્ભક જણાવયુ ંહતુ.ં 
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ચશક્ષણ	ઉજાસ

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ ચારતર નવદ્ામંડળની સથાપનામાં 
ભાઇકાકાથી લઇન ેભીખાભાઇ સ્ુધીના મહાનભુાવોના યોગિાનને 
નબરિાવયું હતું. તેમજ ચારતર નવદ્ામંડળ નવશ્ નવદ્ાલય મહાતમા 
ગાં્ધી, સરિાર પટેલ, મોરારજી િેસાઇ જેવા મહાપુરષોના 
જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ નવદ્ાથથીઓ નામના કરે એવી શુભેચછા 
પાઠવી હતી.તેમજ બાબુભાઇ જશભાઇ પટેલ, કેશુભાઇ પટેલ, 
એચ.એમ.પટેલના યોગિાનને પણ આ પ્રસંગે યાિ કયુું હતું. 

Cast, Creed, Cash & Criminalityના ખોટા માગષેથી 
પાછા વળીને આપણી સંસકૃનતએ આપેલી ્ધરોહર સમાન 
Character, Caliber, Capacity, Contactના ચાર Cના 
મુદ્રાલેખને અપનાવીને રાષ્ટ્રના નનમા્ભણમાં યોગિાન આપવા 
ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ જણાવયું હતું.

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ સરિાર વલ્ભભાઇ 
પટેલની પુણયનતનથની પૂવ્ભસંધયાએ ચારૂતર નવદ્ામંડળના ૭૫ 
વષ્ભની ઉજવણીના કાય્ભરિમમાં જણાવયું હતું કે, ચારૂતર નવદ્ામંડળ 
હવે યુનનવનસ્ભટી બની રહી છે, નવશ્નવદ્ાલયનું સવરૂપ, માનયતા 
પ્રાપ્ત કરી છે, તયારે આનંિ થાય છે કે આ સંસથાએ નવદ્ાથથીને 
અભયાસ, અભયાસરિમ સાથ ેજોડ્ા તટેલુ ંનનહ પરંત ુચારરત્યનનમા્ભણ 
થકી રાષ્ટ્રનનમા્ભણ પણ કયુું છે. રાષ્ટ્રનનમા્ભણમાં યોગિાન આપનાર 
લોકોના નનમા્ભણમાં પણ ચારૂતર નવદ્ામંડળનો ઘણો ફાળો છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુ્ભ કે, સરિાર વલ્ભભાઇ પટેલના 
સહકારી મડંળી થકી ગ્ામોતથાન અન ેનશક્ણ થકી સમાજ સુ્ધારણા 
સનહતનાં સવપ્ો સાકાર થયાં છે. ચારૂતર નવદ્ામંડળ પાસે ભવય 
ઇનતહાસની સાથોસાથ માનવીય મલૂયો છે અન ેનવકાસની કલપનાને 
પણ સાકાર કરી છે. ચારૂતર નવદ્ામંડળને નશક્ણ અને જ્ાનના 
આિાનપ્રિાનની સાથે ભાનવ પેઢીના ઘડતરની જવાબિારી પણ 
રહેલી છે.

રાજયમાં બે િાયકા પૂવષે ૯ યુનનવનસ્ભટી હતી, તતકાલીન 
મુખયમંત્ી અને હાલના વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોિીની 
િીઘ્ભદૃસષ્થી રાજયમાં ફોરેસનસક યુનનવનસ્ભટી, યોગ યુનનવનસ્ભટી, 
રક્ાશનક્ત યુનનવનસ્ભટી સનહત અલગ-અલગ નવષય વૈનવધય 
્ધરાવતી ૭૦ જેટલી યુનનવનસ્ભટી કાય્ભરત છે. ગુજરાતમાં નવિેશી 
નવદ્ાથથીઓને અભયાસની તક આપવા માટે રાજય સરકારે નવનવ્ધ 
અભયાસરિમો અમલી કયા્ભ છે. સટડી ઇન ગજુરાત કાય્ભરિમ અતંગ્ભત 
આગામી વષષે અંિાજે ૧૦ હજાર જેટલા નવિેશી નવદ્ાથથીઓ 
ગુજરાતમાં ભણવા આવશે. 

તેમણે ૭૫ વષ્ભના સમયગાળામાં ૧૦ લાખથી વ્ુધ 
નવદ્ાથથીઓને નશક્ણ આપીને સક્મ બનાવવા માટે ચારૂતર 
નવદ્ામંડળના સંચાલકોને અનભનંિન આપયાં હતાં. નવશ્કક્ાનું 
જ્ાન નવદ્ાથથીઓ આ નવા નવશ્નવદ્ાલયમાંથી મેળવશે તેવી 
અપકે્ા વયક્ત કરી હતી. તેમણે સરિાર સરોવર બં્ધ, સરિાર પટેલ 
યુનનવનસ્ભટી,ઇરમા, અમુલ સનહતના સશક્ત સહકારી માળખાના 
પ્રરેણા િાતા તરીકે સરિાર સાહેબને યાિ કરીન ેએ સાકાર કરવામાં 
ભાઇકાકા સનહતના મહાનુભાવોએ આપેલાં યોગિાનને પણ યાિ 
કયુ્ભ હતું.

આ પ્રસંગે રાજયના નશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ ચુ઼ડાસમા, 
નવ્ધાનસભાના મુખય િંડક શ્ી પંકજ િેસાઇ, આણંિના સાંસિ શ્ી 
નમતેષભાઇ પટેલ, એલ. એનડ ટી. ગ્ૂપના ચેરમેન શ્ી અનનલ 
નાયક, ચારૂતિર નવદ્ામડંળના અધયક્ શ્ી ભીખભુાઇ પટેલ, પ્રમખુ 
શ્ી પ્રયાસસવન પટેલ તેમજ નજલ્ાના અગ્ણીઓ, નવદ્ા સંસથાના 
પિાન્ધકારીઓ-અધયાપકો અને નવદ્ાથથીઓ મોટી સંખયામાં 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

økwshkík ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦19



ઇરમાના	૪૦મા	સ્ા	પના	દદનની	ઉજવણી
િેશમા ંિ્ૂધની રાજ્ધાની તરીકે જાણીતા 

આણંિમ ાં  ઇસ નસટટૂ્ટ ઓફ રૂરલ 
મેનેજમેનટર આણંિ (ઇરમા)ના ૪૦મા 
સથાપના રિનની ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી વેંકૈયા 
નાયડુની ઉપસસથનતમાં ઉજવણી કરવામાં 
આવી હતી. આ પ્રસંગે ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી 
વેંકૈયા નાયડુએ જણાવયું હતંુ કે, િેશના 
સવાુંગી નવકાસ માટે ગામડાંઓનો નવકાસ 
જરૂરી છ ે.  િ ેશની મોટી  આબાિી 
ગામડાંઓમાં વસે છે, તયા રે ગ્ામીણ 
અથ્ભતતં્ન ેવ્ધ ુસંગીન અન ેસદુૃઢ બનાવવા 

મ ાટ ે ગ ામડ ાંઓમાં  જઇ ખે ડૂ ત ોને 
ઉદ્મશીલતા અને નાવીનયતાના પાઠ 
શ ીખવવ ાન ી  જરૂ ર રય ાત  હ ોવ ાનું  
જણાવયું હતું. 

ગ્ામીણ નવકાસને સમનપ્ભત ઇરમા 
સંસથા પૂ.મહાતમા ગાં્ધીજીના સવપ્ોને 
સાચા અથ્ભમાં સાકાર કરી રહી છે. 
અસરકારક ગ્ામીણ વયવસથાપન દ્ારા 
ઇરમા સમગ્ િેશની ૭૦ ટકા જેટલી 
ગ્ામીણ વસતીના જીવન ્ધોરણમાં 
સકારાતમક બિલાવ લાવી રહી છે. 

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ ગ્ામીણ અથ્ભકારણ 
અને ગામડાંઓને મજબૂત બનાવવા માટે 
ખતેી તરફ વળવા ખતે પિેાશોનુ ંમલૂયવ્ધ્ભન 
કરવા અન ેઆ્ુધનનક યુગમા ંજીવનશલૈીમાં 
બિલાવ લાવવાની નહમાયત કરી હતી. 
કેનદ્ર સરકારે ગામડાંઓના નવકાસને 
પ્રા્ધાનય આપી ગામડાંઓમાં પાયાની 
માળખાગત સુનવ્ધા એવી વીજળી, પાણી, 
રસતા, સવચછતા અને શૌચાલયોનું નનમા્ભણ 
કયુું હોવાનું જણાવયુ હતુ. 

સમગ્ િેશમાં સૌ પ્રથમવાર સવ. 
વડાપ્ર્ધાન શ્ી અટલનબહારી વાજપેયીજી 
દ્ારા સુવણ્ભ ચતુભૂ્ભજ યોજના અમલમાં 
મૂકવામાં આવી હતી તેમ જણાવાતાં 
ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ ઉમેયુું કે, પ્ર્ધાનમંત્ી  
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના સક્મ નેતૃતવમાં 
સૌનો સાથ-સૌનો નવકાસ મતં્ દ્ારા સમગ્ 
િેશમા ંસવસ્ભમાવશેક નવકાસની નવભાવના 
સાથ્ભક થઇ રહી છે. 

ભારતમાં આજે ખાદ્, કનૃષ અને 
ગ્ામીણ ક્ેત્ે ૧૦૦૦ થી વ્ધુ સટાટ્ભ અપ 
છે. ઇરમા આગામી બે વષયોમાં પોતાના 
કૌશલય અને અનુભવના આ્ધારે ગ્ામીણ 
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ક્ેત્ે નવા ૧૦૦૦ સટાટ્ભ અપ શરૂ કરવામાં 
અહમ ભૂનમકા નનભાવી શકવાની ક્મતા 
્ધ ર ા વતું  હ ો વ ા નંુ  જણ ા વ યું  હ તંુ . 
ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ ઉમેયુું કે, આપણી પાસે 
અમૂલની સફળ ગાથા છે. શ્ેત રિાંનતની 
સફળતા માસ પ્રોડકશનથી નહીં પરંતુ 
પ્રોડકશન બાય માસીસથી મળી છે. 
ગજુરાતનુ ંસમગ્ િેશમા ંગ્ામીણ અન ેકૃનષ 
નવકાસ તેમજ મનહલા સશક્તીકરણની 
રિશામા ંઆગવુ ંપ્રિાન રહ્ ંછે તેનો ગૌરવ 
સહ ઉલ્ેખ કરતાં જણાવયુંુ કે, અમૂલ 
મોડલ ેગ્ામીણ અન ેમનહલા સશક્તીકરણનું 
ઉતિમ ઉિાહરણ પૂરં પાડયું છે. 

ઉપર ાષ્ટ્રપ નતશ્ ીએ પ્ર્ધ ાનમંત્ ી  

શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના વષ્ભ ૨૦૨૨ 
સુ્ધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના 
સંકલપને સાકાર કરવા ગામડાંઓમાં ડેરી, 
વેલયુ એડીશન, એગ્ો ઇનડસટ્ીઝ, વાંસ 
ઉતપાિનો, મ્ધ અને ખાિી, ફુડ પ્રોસેનસંગ 
યુ ન નટ ,  ર ફશર ીઝ  જે વ ા  ગ્ ામ ીણ 
આજીનવકાના ંયનુનટો સથાપવાની નહમાયત 
કરી હતી. 

િેશનાં ગામડાંઓના સવાુંગી નવકાસ 
માટે આજથી ૪૦ વષ્ભ અગાઉ ઇરમાની 
સથાપના કરવા બિલ શ્ેત રિાંનતના પ્રણેતા 
ડૉ. વનગ્ભસ કુરરયનના યોગિાનન ેનબરિાવી 
િેશના અથ્ભતંત્ને પાંચ ટ્ીનલયન ડોલરના 
આકેં પહોંચાડવા માટે અસરકારક ગ્ામીણ 

વયવસથાપન દ્ારા ઇરમાને પોતાનું 
યોગિાન આપવા અનુરો્ધ કયયો હતો. 
તેમજ િેશના નાગરરકોની જરૂરરયાતોની 
આપૂનત્ભ કરવા સોનશયો-ઇકોનોમી નવકાસ 
સાથે ગ્ામીણ ભારતના નવકાસનો સંગીન 
રોડમેપ બનાવવા ઇરમાને મહત્વપૂણ્ભ 
ભૂનમકા અિા કરવા જણાવયું હતું. 

ઇરમાના નવદ્ાથથીઓને શીખ આપતાં 
ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ જણાવયુ ંકે, તમારંૂ ભાનવ 
ખૂબ જ ઉજજવળ છે. નવા પડકારો પણ 
છે તયા્રે પડકારોન ેઝીલી લઇન ેશરે એનડય 
કેરની ફીલોસોફી સાથે CSRને બિલે 
P S R  ( પ સ ન ્ભ લ  સ ો ન શ ય લ 
રરસપો નસીબીલીટી)ને અનુસરવા કરવા 
અનુરો્ધ કયયો હતો. 

કૃનષ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ ચુડાસમાએ 
ઇરમાના ૪૦મા સથાપના રિને રાજય 
સરકાર વતી અનભનંિન આપી ઇરમાને 
રૂરલ ડવેલપમનેટએ સાથ ેવોટર મનેજેમનેટ 
ક્ેત્ે પણ અસરકારક કામગીરી કરવા 
જણાવયું  હતું .  મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુ ું  ક ે,  
ડૉ. વનગ્ભસ કુરરયને મેનેજમેનટ શબિનું 
મહતવ સમજી અસરકારક મનેજેમનેટ દ્ારા 
િરેક કામ સફળ થાય છે તેનું ઉતિમ 
ઉિાહરણ પૂરં પાડયું છે. પૂ. બાપુના 
ગ્ામીણ નવકાસના સવપ્ને ઇરમા સંસથા 
સાચે જ ચરરતાથ્ભ કરી રહી છે. 

આ અવસર ે ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ 
ઇરમાની કોફી ટેબલ બુકનું નવમોચન કયુું 
હતંુ. ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ એન.ડી.ડી.બી. 
ખાતે એન.ડી.ડી.બી., ઇરમા, અમૂલ, 
જી.સી.એમ.એમ.એફ.ની નવકાસગાથા 
િશા ્ભવતા પ્રિશ્ભનની મુલાકાત પણ  
લી્ધી હતી. 

આ કાય્ભરિમાં ઇરમાના ચેરમેન શ્ી 
રિલીપ રથ, સાંસિ સવ્ભ શ્ી લાલનસંહ 
વડો રિયા ,  શ્ી નમતેષભાઇ પટ ેલ, 
નગરપાનલકા પ્રમખુ શ્ી કાનંતભાઇ ચાવડા, 
એન.ડી.ડી.બી.ના પૂવ્ભ ચેરમેન ડૉ. અમૃતા 
પટેલ, બોડ્ભ મેમબસ્ભ, ફેકલટીર એલયુમની 
સનહત નવદ્ાથથીઓ હાજર રહ્ાં હતાં. •
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માનવતા	અને	દેશચહત	માટેનો	આવશયક	ચનણ્ણય
ચસટીઝન	એમેનડમેનટ	ચબલ

C.A.B. આજકાલ આ ત્ણ શબિો, 
સમગ્ િેશમાં ચચા્ભનું કેનદ્ર બનયા છે. કારણ 
કે આ માત્ અંગ્ેજીનાં ત્ણ શબિો નથી. 
પરંતુ િેશના રાષ્ટ્ર્ધમ્ભ અને માનવ્ધમ્ભ માટે 
જરૂરી છે. C.A.B. એટલે નસટીઝન 
એમેનડમેનટ નબલ. આ નબલને ગૃહ મંત્ી 
શ્ી અનમતભાઈ શાહે સંસિમાં રજૂ કયુ્ભ. 
જેને લોકસભા અને રાજયસભાએ ચચા્ભ-
નવચારણાના અંતે ભારે બહુમતીથી પસાર 
કયુું. હવે, આ બીલ પર મહામનહમ 
રાષ્ટ્રપનતએ સહી કરતા બીલે કાયિાનું રૂપ 
લી્ધું છે. તેથી હવે તે સી.એ.એ. એટલે કે 
નસટીઝન એમેનડમેનટ એકટ તરીક ે 
ઓળખાશે. આ કાયિો મૂળતઃ આપણા 
ત્ણ પાડોશી િ ેશ અફઘાનનસતાન, 
બાંગલાિેશ અને પારકસતાનમાંથી ્ધાનમ્ભક 
રીતે પ્રતારડત થયેલા નહનિુ, શીખ, જૈન, 
પારસી, બૌદ્ અને ઈસાઈ ્ધમ્ભના 

નાગરરકોન ેનાગરરકતા આપવાનો સ્ુધારો 
છે. આ ત્ણેય િેશોએ બં્ધારણીય રીતે 
ઈસલાનમક િેશો હોવાનું સવીકાયુું છે. તેથી 
અનય ્ધમ્ભના નાગરરકોને રદ્તીય શ્ેણીના 
નાગરરક ગણવામાં આવે છે. તેમજ તેમને 
ઘણા બ્ધા બં્ધારણીય અને માનવીય 
હક્કોથી વંનચત રાખવામાં આવે છે. આ 
ત્ણેય િેશોમાં વષ્ભ ૧૯૪૭ની સસથનતએ 
૨૦૧૯મા ંલઘમુતી (નહનિ,ુ શીખ, ઈસાઈ, 
જૈન, પારસી અને બૌદ્)ની વસતીમાં 
નચંતાજનક ઘટાડો નોં્ધાયો છે. યુનાઈટેડ 
નેશનના એક રરપોટ્ભમાં પારકસતાન અને 
અફઘાનનસતાનમાં લઘુમતીઓ પરના 
અતયાચાર અને બળજબરીપૂવ ્ભકનાં 
્ધમ્ભપરરવત્ભનને લઈને નવશેષ નચંતા વયક્ત 
કરવામાં આવી છે. આ સમયે વસુ્ધૈવ 
કુટુંબકમ્ ની ભાવના ્ધરાવતો ભારત િેશ 
મૂક િશ્ભક કેમ બની શકે ? આપણાં 

શાસત્ોમાં કહેવામાં આવયું છે કે, સવષે 
ભવનતુ સનુખનઃ અન ેએટલા માટે જ જયારે 
આપણા પાડોશી િેશોમાં લઘુમતી પર 
અમાનુષી અતયાચારો થતાં હોય, તેવા 
નાગરરકોને આપણા િ ેશમાં આશ્ય 
આપવો આપણો માનવ ્ધમ્ભ છે.

ભારત સરકારે નસટીઝન એમેનડમેનટ 
નબલમાં સુ્ધારો કરીને અફઘાનનસતાન, 
બાંગલાિેશ અને પારકસતાનમાંથી ્ધમ્ભના 
આ્ધારે ભાગીન ેભારત આવેલા નાગરરકોને 
નાગરરકતા આપવા માટેના સમયગાળામાં 
ફેરફાર કરીને પાંચ વષ્ભ કયાું છે. હવે, 
ઉપરોક્ત ત્ણ િ ેશમાંથી આવનારા 
લઘુમતીઓને ઘૂસણખોર નહીં શરણાથથી 
ગણીને નાગરરકતા આપવામાં આવશે. 
આમ, આ શરણાથથીઓને ભારતમાં 
સનમાનપવૂ્ભક-સલામત જીવનનનવા્ભહ કરવા 
તેમની નાગરરકતાના નનયમો હળવા 
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કરવામાં આવયા છે.
આ કાયિામાં સુ્ધારો કરવાની જરૂર 

કેમ પડી તેની નવગતો જોઇએ તો વષ્ભ 
૧૯૫૦ની બીજી એનપ્રલના રોજ રિલહીમાં 
ભારત અને પારકસતાન વચ્ચે કરાર થયો 
હતો. ત ેમુજબ બંન ેિેશોના અલપસખંયકોની 
સરુક્ા જળવાય તેમજ સાપં્રિાનયક સિભાવ 
અને શાંનતનો માહોલ બની રહે તે માટે 
બંને િેશોએ પ્રનતબદ્તાપૂવ્ભક કાયિો-
વયવસથા ઊભી કરવી અને તેમનું રક્ણ 
કરવું તેવું નક્કી થયું હતંુ. ભારતે આ 
કરારનું સંપૂણ્ભ પાલન કયુું, તેનાં પરરણામે 
ભારતમાં લઘુમતીઓની જનસંખયા વ્ધી 
છે, તેમજ તેમને નશક્ણ અને રોજગારની 
ઉજ્જવળ તકો ઉપલબ્ધ બની. જનેા કારણે 
આજે તેઓ િેશની મુખય્ધારામાં સામેલ 
થઈ ગયા છ ે.  જયાર ે પા રકસતાન, 
અફઘાનનસતાન અને બાંગલાિ ેશમાં 
લઘુમતીઓના જીવન ્ધોરણમા ંકોઇ ખાસ 
ફેરફાર નથી થયો તેઓ સતત ભય હેઠળ 
નજંિગી જીવે છે.

આ અલપસંખયકો પાસે ભારતમાં 
રહ ેવા નસવાય કોઈ નવકલપ નથી, 
નહનિુસતાન જ તેમનું આશ્યસથાન બની 
શકે તેમ છે અને માનવતાની દૃસષ્એ તે 
આપણી ફરજ પણ છે. ૨૬ સપટેમબર 
૧૯૪૭ના રિવસે પ્રાથ્ભનાસભામા ંમહાતમા 
ગાં્ધીજીએ જાહેરમાં ઘોષણા કરતાં કહ્ં 
હતું કે, પારકસતાનમાં રહેતા નહિંુ અને 
શીખ જો તયાં નનવાસ કરવા માંગતા ન 
હોય તો ગમે તયારે ભારત આવી શકે છે. 
તેમને નોકરી આપવી તથા તેઓ સારી 
રીતે ભારતમાં જીવનનનવા્ભહ કરી શકે  
તે માટે મિિ કરવી તે ભારત સરકારનું 
કત્ભવય છે.

વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી અને 
કેસનદ્રય ગૃહમંત્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે 
પૂજય મહાતમા ગાં્ધીનું સપનું પૂરં કયુું છે 
અને ફરી એક વખત સાનબત કયુું છે કે 
િેશનહતમાં કેટલાક નનણ્ભયો લેવા પડે છે.

આ કાયિા અંગેની નવસતૃત સમજણ 

જાણકારી

સરી.એ�.એ�.ના કાયદાથરી કા�ઈનરી નાગવરકતાન� 
એસર થિાનરી નથરી : શ્રી નરીવતનભાઈ પટ�લ

િરાષો સધુરી એત્ાચારના� ભા�ગ બનરીન� ભારતમા ંશરણાથથી તરીક� 
આિ�લા પા્ડા�શરી દ�શના નાગવરકા�ન� સામાનય ભારતરીય નાગવરકન� 
મળતા તમામ એવધકારા� આપિાના� કાયદા� ભારત સરકાર દ્ારા 
બનાિિામાં આવા� છ�. પરંતુ આ કાયદા એંગ� ક�ટલાક લા�કા� 
પ્રજાન� ગ�રમાગષો દા�રી રહ્ા છ� , ત�મ મહ�સાણા ખાત� 
સરી.એ�.એ�.નાં સમથ્વનમાં યા�જાય�લરી ર�લરીમાં નાયબ મખુ્ય મંત્રી 
શ્રી નરીતતનભાઈ પટ�લ� જણાવું હતું.  સરીએ�એ�ના કાયદાથરી કા�ઈનરી 
નાગવરકતાન� એસર થિાનરી નથરી. ત� માત્ ભારત બહારના લા�કા� માટ� 
છ� નહરી ંક� ભારતના મૂળ નાગવરકા� માટ�. ત્ાર� આ પ્રકારના માનિતાિાદરી કાયદાનું 
સાૌએ� સમથ્વન કરિું જા�ઈએ�. મહ�સાણામાં પણ આ કાયદાના સમથ્વનમાં હજારા� 
નાગવરકા� રસતા પર ઊતરી આવા છ� જ�માં હંુ એ�ક નાગવરક તરીક� જા�્ડાયા� છંુ, ત�મ 
નાયબ મખુ્યમંત્રી શ્રી નરીતતનભાઈ પટ�લ� િધુમાં જણાવું હતું. ત�મણ� િધુમાં ઉમ�યુું હતું 
ક� , દ�શના મા�ટાભાગનાં નાગવરકા� આ કાયદાનું સમથ્વન કર� છ�, પરંતુ એ�કતરફી વિરા�ધ 
પ્રદશ્વના�ન� કારણ� એ�િરી ભ્રમણા ફ�લાિિામાં આિરી રહરી છ� ક� દ�શભરમાં આ કાયદાના� 
વિરા�ધ થઈ રહ્ા� છ�. આ ભ્રમ દૂર કરિા માટ� હિ� સામાજજક સગંઠના� એન� નાગવરકા� 
ત�ના સમથ્વનમાં આગળ આિરી રહ્ાં છ�. 

કેનદ્રીય ગૃહ મંત્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે 
લોકસભા અને રાજયસભામાં આપી હતી. 
તેના લાભાલાભ અગં ેપણ િેશન ેજાણકારી 
આપી હતી. ભારત જવેા લોકશાહી િેશમાં 
િર ેકને પોતાનો મત રજૂ કરવાનો 
સંવૈ્ધાનનક અન્ધકાર છે. તેમછતાં િેશના 
કેટલાક ભાગોમાં સી.એ.એ.ના નવરો્ધમાં 
યોજાયેલાં નવરો્ધ પ્રિશ્ભન નહંસક બનયા ં
હતાં. જેમાં િેશના આશાસપિ યુવાનો પણ 
ભોગ બનયા. આ પ્રિશ્ભન નહંસક બનવા 
પાછળનું એક કારણ સીએએ અંગેની 
જાણકારીનો અભાવ અને અફવા હતી. 

આ નબલના સમથ્ભનમાં ગુજરાતમાં 
મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીની 
આગેવાની હેઠળ શાંનતપૂણ્ભ રીતે રેલી 
અમિાવાિના ગાં્ધી આશ્મ ખાતે યોજાઈ 
હતી .  આ પ્રસંગે  મુ ખયમંત્ ીશ્ીએ 
સી.એ.એ.ને શરણાથથીને શરણની સાથે 
સનમાન આપતો કાયિો ગણાવયો હતો. 

એક લડત પ.ૂ મહાતમા ગા્ંધીજીએ આ 
િેશને અંગ્ેજોની ગુલામીમાંથી આઝાિ 
કરવા માટે આ જ ગા્ંધી આશ્મમાથંી ઉપાડી 

હતી. સી.એ.એ.ના સમથ્ભન માટે નવશાળ 
જનમેિની ઊમટી હતી. પારકસતાન, 
અફઘાનનસતાન અન ેબાગંલાિેશમા ં્ધાનમ્ભક 
અતયાચારોથી ત્સત થઈ ભારત શરણ માટે 
આવેલા પીરડતોન ે નાગરરકતા આપવાનું 
કામ આઝાિીના ં૭૦ વષ્ભ પછી કોઈ સરકારે 
કયુું છે ? તયારે િેશનહતના િરેક નનણ્ભય - 
કાયિા અગં ેઅમકુ તત્વો લોકોમા ં ભ્રમ 
ફેલાવી રહ્ા છે. આવા લોકોન ે‘રૂક જાઓ’ 
કહેવા માટે આ રેલીનુ ંઆયોજન થયંુ હતુ.ં 

મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, કોઈ 
પીરડત શરણાથથીને જયારે નાગરરકતા 
મળતી હોય, સવમાનભેર જીવવાનો 
અન્ધકાર મળતો હોય તયારે આ કાયિાનો 
નવરો્ધ કેમ કરાઈ રહ્ો છે ત ેસમજાતંુ નથી. 
આ લોકો દ્ારા ખોટી અફવાઓ ફેલાવી 
સરકારના કોઈપણ નનણ્ભયને તોડી-
મરોડીન ેરજ ૂકરી િેશમા ંજ્ાનતવાિ-જાનતવાિ 
અને ્ધમ્ભવાિ ફ ેલાવી િ ેશમાં સતત 
અરાજકતાની પરરસસથનતનું નનમા ્ભણ 
કરવાનાં ષડયંત્ો કરાઈ રહ્ાં છે. વત્ભમાન 
સરકાર ચૂંટણીમાં તેના ઢંઢેરામાં જે વાયિા 
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જાણકારી

CAA	બાદ	NRCની	હકીકતો
કેટલાક નવઘટનકારી તત્વો નાગરરક સુ્ધારા કાનનુ ૨૦૧૯ અગં ેિેશમાં ગરેસમજ ફેલાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્ા ંછે. એન.

આર.સી.મા ંસામલે થવા માટે સભંનવત િસતાવેજોના સબં્ંધમા ંમાનહતી આપવામાં આવી છે. હવ ેએનઆરસી માટે જરૂરી િસતાવજેો 
શુ ંરહેશ ેતનેી જાણકારી જરૂરી છે.

કયા	દસતાવેજો	જરૂરી	રહેશે	?
એન.આર.સી.માં નામ આવવા માટે આપને પોતાના જનમની 

નવગત આપવાની બાબત પૂરતી રહેશે. જનમની નવગત જેમ કે 
જનમતારીખ, મનહનો, સાલ અને જનમ સથળનો ઉલ્ેખ કરવાનો 
રહેશે. જો તમારી પાસે પોતાના જનમનું પ્રમાણપત્ હશે નહીં તો 
આપને આપના માતા-નપતાના જનમનાં પ્રમાણપત્ આપવાનાં 
રહેશે. જો કે માતા-નપતા દ્ારા અથવા તો તેમના િસતાવજેોન ેજમા 
કરવાની બાબત ફરનજયાત રહેશે નહીં. જનમતારીખ અને 
જનમસથાન સાથે સંબંન્ધત કોઇ પણ િસતાવેજો જમા કરીને તમે 
પોતાની નાગરરકતા સાનબત કરી શકો છો. જો કે સામાનય રીતે 
હજ ુસ્ુધી િસતાવજેોના સંબ્ંધમાં કોઇ નનણ્ભય લેવામાં આવયો નથી.

આ બાબત તો આવનાર સમયમાં જ જાણી શકાશે કે તેના 
માટે કયા િસતાવેજો માનય ગણાશે. સામાનય રીતે તો એમ 
માનવામા ંઆવ ેછે કે વોટર આઇડી, પાસપોટ્ભ, આ્ધાર, લાયસનસ, 

વીમાના પેપર, જનમ પ્રમાણપત્, સકકૂલ નલનવંગ સરટ્ભરફકેટ, જમીન 
અને ઘર સાથે સંબંન્ધત િસતાવેજો અથવા તો અનય સરકારી 
િસતાવેજો આમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. સામાનય રીતે 
આશા છે કે વ્ધારે ને વ્ધારે િસતાવેજોને આમાં સામેલ કરવામાં 
આવનાર છે.  ભારતીય નાગરરકને કોઈ પણ પ્રકારની નબનજરૂરી 
તકલીફ ન થાય તે માટેની ખાતરી કરવામાં આવી રહી છે.

એનઆરસીમાં	નામ	ન	આવયું	તો	શું	્શે	?
જો કોઈ વયનક્તનુ ંનામ એન.આર.સી.માં આવશ ેનહીં તો તેને 

રડટેનશન સનેટરમા ંલાવવામા ંઆવનાર છે. આસામમા ંઆ પ્રનરિયા 
હાથ ્ધરવામા ંઆવી છે. તયારબાિ સરકાર એવા િેશોનો સપંક્ક કરશે 
જ ે િેશોના તેઓ નાગરરક રહેલા છે. જો સરકાર દ્ારા ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવેલા પરુાવાન ેબીજા િેશો સવીકારી લે છે તો ગરેકાયિે 
પ્રવાસીઓન ેતમેના િેશમા ંપરત મોકલી િેવામા ંઆવનાર છે. •

વચનો આપયાં હતાં તે એક-એક કરીને 
પૂરાં કરી રહી છે. ઢંઢેરામાં ઘોષણા કરી 
હતી કે અમારી સરકાર બનશે તો અમે 
િેશમાથંી ૩૭૦ની કલમન ેરિ કરીશુ.ં અમે 
રામજનમભનૂમનો માગ્ભ મોકળો કરીશંુ. ત્ણ 
તલાક િૂર કરીશંુ. સરકાર ે હાલ જે 
સી.એ.એ.નો કાયિો લાવી છે. તેનું વચન 
પણ ચૂટંણી ઢંઢેરામાં આપવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
સરકારે ઘુસણખોરોને પરત મોકલવાનું 
વચન પણ આપયું હતું અને આ બ્ધી વાતો 
અમે જાહેરમાં કહી હતી. જેનો એક- એક 
કરીને અમલ પણ કરાઈ રહ્ો છે. આ જ 
વાયિા-વચનોના આ્ધાર પર ૨૦૧૯ની 
ચૂંટણીમાં િેશની જનતાએ વડાપ્ર્ધાન  
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીને સપષ્ બહુમતી 
આપી હતી. 

સંસિનાં બન્ને ગૃહોમાં બહુમતીથી તયાં 
પ્રસતાવ પસાર થયો અને કાયિો પણ 
બનયો. જયારે જે લોકો તયાં એ કાયિાને 
રોકી ન શકયા તે હવે રસતાઓ ઉપર ભ્રમ 
ફેલાવી નહંસક પ્રિશ્ભનો થકી કાયિાને 
રોકવાના પ્રયત્ો કરી રહ્ા છે.

સી.એ.એ.ના કાયિાને લઈ ભ્રમ 
ફ ેલ ાવી  િશેની  સંપ નતિને  નુ કસાન 
પહોંચાડનારા લોકોને પ્રશ્ન છે કે િેશના 
જયારે ભાગલા પડ્ા. તયારે પણ મહાતમા 
ગાં્ધીજીએ કહ્ં હતું કે આ િેશોના લોકોને 
જો ભારત આવવું હશે તો તેમના માટે આ 
િેશના િરવાજા હંમેશાં ખુલ્ા છે. 

સી.એ.એ.ના કાયિો ભારતમાં વસતા 
એક પણ મસુસલમની નાગરરકતા ઝૂટંવવાનો 

નથી. આ કાયિા સાથ ેભારતના મસુસલમોને 
કંઈ જ લેવા િેવા નથી આવું વડાપ્ર્ધાન 
શ્ી અને ગૃહમંત્ીશ્ી એ વારંવાર કી્ધું છે. 
છતાં અફવાનો સહારો લઈને િેશમાં 
અરાજકતા ફેલાવવામાં આવી રહી છે. 

માત્ ગુજરાતમાં જ ૧૦,૦૦૦થી વ્ધુ 
શરણાથથીઓને નાગરરકતા મળી જશે. 
કચછમાં  જે  શરણાથથીઓએ છ ે,  તે 
મોટાભાગના િનલત નહનિુ શરણાથથી છે. 
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જાણકારી

મૂળ ભારતના લોકો આ િેશમાં 
શરણાથથી તરીકે નહીં પણ િેશના અનય 
નાગરરકોની જેમ જ સમાનતાપૂવ્ભક રહે તે 
જ નાગરરકતા સંશો્ધન કાયિાનું હાિ્ભ છે. 
ગુજરાત સરકારે સી.એ.એ.ની જોગવાઇ  
મુજબ શરણાથથીઓને  નાગરરકતા 
આપવાનું શરૂ કરી િી્ધું છે. નાગરરકતા 
કાયિો એ શરણાથથીને શરણની સાથ ે
સનમાન આપવાનો કાયિો છે.

ભારતના	પાડોશી	દેશોમાં	
લઘુમતીઓની	સસ્ચત
વષ્ભ 1947માં ્ધમ્ભના આ્ધાર પર 

પારકસતાનની રચના થઇ હતી. તયારથી જ 
પારકસતાન અને બાંગલાિેશમાં રહેતાં 
નબનમુસસલમ સમુિાયો પર અતયાચારો 
ચાલુ થઇ ગયા હતા .  ૧૯૪૭માં 
પારકસતાનમાં નહનિુઓની સંખયા ૨૩% 
હતી, જે ૨૦૧૧માં ઘટીને માત્ ૩.૭% 
થઇ ગઈ છે. હ્મન રાઈટસ વોચના 
એનશયા રડનવઝનના રડરેકટર બ્રડે એડમસના 
કહેવા મુજબ પારકસતાનમાં િર વષષે 
લગભગ ૧૦૦૦ જેટલી ગરીબ નહંિુ 
મ ન હ લ ા ઓ ન ાં  બ ળ જ બ ર ી પૂ વ ્ભ ક 
્ધમ્ભપરરવત્ભન થાય છે. UNHRCના 
રરપોટ ્ભ મુજબ પારકસતાનમાં ૪૨૮ 
મંરિરોમાંથી હવે માત્ ૨૦ મંરિરોમાં જ 
પૂજા થાય છે. બાગંલાિેશમા ંપણ મનહલાઓ 
પર બળાતકાર, ્ધમ્ભપરરવત્ભન, હતયાઓ 
જેવા સ ેંકડો રકસસાઓ બનયા છ ે. 
બાંગલાિેશમાં અલપસંખયકોની વસતી 
૨૨% હતી જે ઘટીને માત્ ૭.૮% થઇ 
ગઈ છે. અફઘાનનસતાનમાં ૧૯૯૨ સુ્ધી 
અંિાજે બે લાખ નહંિુઓ અને શીખ હતા, 
જે હવે ફક્ત ૫૦૦ જેટલા રહ્ા છે. 
બ ાં ગ લ ા િ ેશ ,  પ ા ર ક સ ત ા ન  અ ને 
અફઘાનનસતાનનો રાજ્ધમ્ભ મસુસલમ છે તયા ં
મુસસલમોને ્ધાનમ્ભક આ્ધાર પર કોઈ 
તકલીફ નથી પરંતુ નબનમુસસલમો કે જે 
અલપસંખયક છે તેઓ પર ્ધાનમ્ભક આ્ધાર 
પર અતયાચાર ચરમસીમાએ છે. •

CAB-2019ની	જરૂર	કેમ	પડી?
નાગરરક નબલ ૨૦૧૯ન ેકેનદ્રીય ગૃહપ્ર્ધાન શ્ી અનમતભાઈ શાહ દ્ારા નવમી રડસમેબર 

૨૦૧૯ના રિવસ ેલોકસભામા ંરજ ૂકરવામા આવયુ ંહતુ.ં લોકસભામા ં૩૧૧ નવરદ્ ૮૦ મતે આ 
નબલ પાસ કરી િેવામા ંઆવયંુ હતુ.ં આવી જ રીતે ૧૧મી રડસમેબરના રિવસ ેઆન ેરાજયસભામાં 
રજ ૂકરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં હવ,ે આ નબલન ેકાયિાનુ ંસવરૂપ મળયુ ંછે. આ સમય ેનાગરરક કાનનૂ 
૧૯૫૫મા ંશુ ંછે અન ેતમેા ંસ્ુધારાના પ્રસતાવ કયારે મકૂવામાં આવયા તનેી નવગતો જોઇએ તો... 

નાગદરક	કાનૂન	૧૯૫૫	શું	છે	?
નાગરરક કાનૂન ૧૯૫૫ના સંબં્ધ ભારતીય નાગરરકતા અન્ધગ્હણ કરવા અને 

નાગરરકતા નક્કી કરવા સાથે સંબંન્ધત છે. ભારતના બં્ધારણની સાથે જ નાગરરક કાનૂન 
૧૯૫૫માં ભારતની નાગરરકતા સાથે સંબંન્ધત નવસતૃત કાનૂન છે. કોઇ વયનક્તને 
નાગરરકતા આપવા માટે ભારતના બ્ંધારણની કલમ પાચં થી ૧૧ (પાટ્ભ--૩)મા ંજોગવાઇ 
કરવામાં આવી છે.

નાગદરક	સુધારા	ચબલ	૨૦૧૬	શું	હતું	?
નાગરરક કાનૂન ૧૯૫૫માં ફેરફાર કરવા માટે નાગરરક સુ્ધારા નબલ ૨૦૧૬ રજૂ 

કરવામાં આવયું હતું. આ નબલ ૧૯મી જુલાઈ ૨૦૧૬ના રિવસે રજૂ કરવામાં આવયું હતું. 
જમેા ંભારતના ત્ણ મુસસલમ પડોશી િેશો બાગંલાિેશ, પારકસતાન અન ેઅફઘાનનસતાનમાંથી 
આવેલા ગેરકાયિે મુસસલમ શરણાથથીને નાગરરકતા આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી 
છે. ૧૨મી ઓગષ્ ૨૦૧૬ના રિવસે આ નબલને સંયુક્ત સંસિીય કનમટીની પાસે મોકલી 
િેવામાં આવયું હતું. કનમટીએ સાતમી જાનયુઆરી ૨૦૧૯ના રિવસે પોતાનો અહેવાલ 
સુપરત કરી િી્ધો હતો. તયારબાિ આગામી રિવસે આઠમી જાનયુઆરી ૨૦૧૯ના રિવસે 
નબલને લોકસભામાં પાસ કરી િેવામા આવયું હતું. જો કે એ વખતે રાજયસભામાં આ 
નબલ રજૂ થઈ શકયું ન હતું. 
નાગદરક	સુધારા	ચબલ	૨૦૧૯	ફરી્ી	કેમ	રજૂ	કરવું	પડું	?

સસંિીય પ્રનરિયાના નનયમ મજુબ જો કોઈ નબલ લોકસભામાં પાસ થઇ જાય છે અને 
રાજયસભામા ંઅટવાઇ પડ ેછે તો લોકસભાની અવન્ધ પૂણ્ભ થયા બાિ ત ેનબલ નનસષરિય થઇ 
જાય છે. એટલ ેકે તેન ેફરીથી સંસિના બનં ેગૃહોમાં પસાર કરવાની ફરજ પડ ેછે. રાજયસભામા ં
સબંનં્ધત નનયમ અલગ છે. જો કોઈ નબલ રાજયસભામા ંપસેનડંગ રહે અન ેલોકસભામા ંપાસ 
થઇ શકે નહીં તો આવી સસથનતમા ંલોકસભા ભગં થઇ જાય છે તો નબલ નનસષરિય થઈ જતું 
નથી. આ નબલ રાજયસભામા ંપાસ થઇ શકયુ ંન હતુ.ં આ ગાળા િરનમયાન ૧૬મી લોકસભાની 
અવન્ધ પણૂ્ભ થઇ ગઇ હતી. જથેી આ નબલન ેસસંિના બનં ેગૃહોમા ંફરી પાસ કરાવવાની 
ફરજ પડી છે. રાષ્ટ્રપનતશ્ીના હસતાક્ર બાિ આ કાયિો બની ગયો છે. 

હવે	નવા	કાનૂનમાં	શું	જોગવાઈ	છે	?
નાગરરક સુ્ધારા કાનૂન ર૦૧૯માં કેટલીક ખાસ જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. જેના 

ભાગરૂપે અફઘાનનસતાન, બાંગલાિેશ અને પારકસતાનમાંથી આવેલા નહનિુ, શીખ, જૈન, 
બૌદ્, પારસી અને ઈસાઈ ્ધમ્ભના પ્રવાસીઓ માટે નાગરરકતા માટેના નનયમોને સરળ 
બનાવી િેવામા ંઆવયા છે. આ નનયમન ેસરળ બનાવીન ેનાગરરકતા હાસંલ કરવા માટેની 
અવન્ધને એક વષ્ભથી લઇને છ વષ્ભ કરવામાં આવી છે. એટલે કે, આ ત્ણેય િેશોમાંથી 
ઉપરોક્ત છ ્ધમ્ભના લોકોને જે એકથી છ વષ્ભમાં ભારતમાં આવીને વસી ગયા છે તેમને 
નાગરરકતા મળી શકશે. સરળ શબિોમાં કહેવામાં આવે તો ભારતના ત્ણ મુસસલમ 
બહુમતીવાળા પડોશી િેશોમાંથી આવેલા નબન મુસસલમ પ્રવાસીઓને નાગરરકતા આપવા 
માટેના નનયમ સરળ બનાવી િેવામાં આવયા છે. •
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થયેલા અનેક ખેડૂતોની નવકાસગાથા 
સરકારના પ્રયાસોનો બોલતો પુરાવો છે 
તો રાજય સરકાર દ્ારા યોજવામાં આવતા 
કૃનષ મહોતસવની સફળતા ગજુરાતના કૃનષ 
ક્ેત્ે મોટું પરરવત્ભન લાવી છે અગાઉ 
ગુજરાતનો ખેડૂત વષ્ભમાં એક કે વ્ધુમાં 
વ્ધુ બે પાકની લણણી કરતો હતો પરંતુ 
કૃનષ મહોતસવમાં માગ્ભિશ્ભન અને જ્ાન 
મેળવયા પછી ગુજરાતના ખેડૂતોએ વષષે બે 
થી ત્ણ પાકની લણણી કરવાની શરૂઆત 
કરી આમ તેમની આવકમાં વ્ધારો અને 
જીવનમાં સસથરતા- સમૃનદ્ આવી છે.

જમીનના પ્રમાણમાં તો કિી વ્ધારો 
થતો નથી. આથી જ ખડૂેતોનુ ંસમગ્ ધયાન 
ઉતપાિકતા વ્ધારવા પર હોવું જોઈએ. 
આ સમજને ધયાનમાં રાખીને ઉતપાિકતા 
વ્ધારવા માટે રાજય સરકારે ખેડૂતોને 
વૈજ્ાનનક તેમજ આ્ુધનનક પદ્નતઓનો 
અમલ કરવા અને ગ્ીનહાઉસ ટપક 
નસંચાઈ સનહતની નવી ટ ેકનોલોજી 
અપનાવવા પ્રેરરત કયા્ભ. જેના કારણે 

સવ.	અટલજીના	જનમદદન-સુશાસન	દદવસે
રાજયભરમાં	યોજાયાં	
ખેડૂત	સંમેલનો

રાજયના	ખેડૂતોની	પડખે	અડીખમ	ઊભી	છે	સંવેદનશીલ	સરકાર
આપણા રાજય અન ેિેશની કરોડરજ્જ ુ

ખેડૂતો છે. ગુજરાતમાં રકસાન નહતકારી 
યોજનાઓ, કૃનષલક્ી નવીન સંશો્ધનો 
દ્ારા ખડેતૂોનુ ંસશક્તીકરણ કરવાનો રાજય 
સરકારનો નનરંતર પ્રયાસ રહ્ો છે. 
ખેડૂતોના સવાુંગી નવકાસના માગષે આગળ 
વ્ધીને જ રાજય નવકાસ સા્ધી શકે. 
રાજયના ખેડૂતો દ્ારા લેવાતા પાકોની 
ઉતપાિકતા અને ગુણવતિા વ્ેધ તે માટે 
તેમને નસંચાઈ સનહત આ્ધુનનક ખેતી 
પદ્નતથી માનહતગાર કરવા ગુજરાતે અનકે 
નવતર પ્રયાસો હાથ ્ધયા્ભ છે. રાજયના 
કૃનષ ઉતપાિન તથા ખેડૂતોની આવકમાં 
થયેલા આ વ્ધારામાં રાજય સરકારના 
અથાગ પ્રયાસોનું પ્રનતનબંબ જોઈ શકાય 
છે. ખેડૂતોને વૈજ્ાનનક ખેતી તરફ વાળવા 
માટેના રાજય સરકારે કરેલા સફળ 
પ્રયાસોના પરરણામે આજે કૃનષ કે્ત્ે 
ગુજરાત અગ્ હરોળમાં છે.

હજી થોડાં વષયો પહેલાં નજર કરીએ 
તો ગુજરાતની ગણતરી ભારતના 
કૃનષપ્ર્ધાન રાજયમાં થતી નહોતી. પરંતુ 

આજે તેની ગણના એક અગ્ગણય 
કૃનષપ્ર્ધાન રાજય તરીકે થઇ રહી છે. 
ક ૃનષક્ેતે્ લેવામાં આવેલા સંખયાબં્ધ 
મહત્વના ંઉદ્ગામી પગલાનં ેલી્ેધ ગજુરાત 
કૃનષ ક્ેત્માં અગ્ણી રાજય તરીકે ઊભરી 
આવયું છે એગ્ો ઇનડસટ્ી અને નસંચાઈલક્ી 
આંતરમાળખાકીય તથા પશુપાલન અને 
મતસય ઉદ્ોગમાં માતબર મૂડીરોકાણ, રિોપ 
ટોપ પેટન્ભમાં બિલાવ, ઉતપાિકતામાં 
વ્ધારો ખેડૂતોના ખેતર સુ્ધી વીજળી અને 
પાણી પહોંચાડવા માટે અલાયિી અને  
અતયા્ધુનનક  ટેકનોલોજી જેવી બાબતોનું 
આની પાછળ મુખય યોગિાન છે.

કૃનષ મહોતસવના આયોજન થકી 
સૌરાષ્ટ્ર અને કચછની સૂકી ્ધરતી પર 
નસંચાઈના હેતથુી નમ્ભિાના જળ પહોંચાડવા 
માટે અને રાજયના કૃનષ ક્ેત્નો માહોલ 
બિલવા માટે ગુજરાત સરકારે કોઈ કસર 
છોડી નથી. બાગાયતી પાકો અન ેઓગષેનનક 
ફાનમુંગ માટે સબનસડી આપીને રાજય 
સરકારે ખેડૂતોની માંગને અનુરૂપ પાકો 
લેવા માટે પ્રેરરત કયા્ભ છે. આ ક્ેત્ે સફળ 
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ઉતપાિનમાં  માતબર વ્ધારો ખેડૂત 
મેળવતો થયો. 

ગુજરાતના ખેડૂતો સહકારી તેમજ 
રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો મારફત િર વષષે આશરે 
રૂ. ૧૫,૦૦૦નું ટૂંકી મુિતનું પાક ન્ધરાણ 
મેળવે છે, જેનું સંપૂણ્ભ વયાજ રાજય અને 
કેનદ્ર સરકાર દ્ારા બેંકોને ચૂકવવામાં આવે 
છે. આમ ગુજરાતના ખેડૂતોને ઝીરો ટકા 
િરે પાક ન્ધરાણ મળે છે. ખેડૂતોને આવી 
સહાય આપવા આ વષષે રૂ. ૯૫૨ કરોડની 
જોગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે, તો 
રાષ્ટ્રીય કૃનષ નવકાસ યોજના અંતગ્ભત કૃનષ 
અન ેસંલનિ કે્ત્ોના નવનવ્ધ પ્રોજકેટો માટે 
રૂ. ૨૯૯ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. 

આમ, રાજય સરકારે બ્ધા સંજોગોમાં 
એ પરુવાર કયુું છે કે, સરકાર માટે ખડેતૂોનું 
નહત અગ્રિમે છે, તથા રાજયના િરકે 
ખેડૂતના કલયાણ તથા તેમના પ્રશ્નોનો 
સુનનનશ્ચત રીતે ઉકેલ લાવવા માટે રાજય 
સરકાર સંકલપબદ્ છે આવી પ્રતીનત 
કરાવતા કાય્ભરિમો તાજેતરમાં સમગ્ 

રાજયમાં પૂવ્ભ પ્ર્ધાનમંત્ી શ્ી અટલજીના 
જનમરિન નનનમતિે યોજાયા.

ગુજરાતે પૂવ્ભ વડાપ્ર્ધાન સવ. અટલ 
નબહારી વાજપયેીજીના જનમરિન સશુાસન 
રિવસ - ગુડ ગવન્ભનસ રિવસ નનનમતિે 
ખેડૂત નહતલક્ી અનભગમ સાકાર કરતા 
૫૬ લાખ રકસાનોન ે૩૭૯૫ કરોડના કૃનષ 
સહાય પેકેજ અનવયે નવતરણનો પ્રારંભ 
કરીને ખેડૂત  નહતકારી એવી ઐનતહાનસક 
પહેલને પરરણામલક્ી સવરૂપ આપયું છે. 
મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
વડોિરાથી આ નવતરણનો રાજયવયાપી 
પ્રારંભ કરાવયો હતો.

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવયું હતું કે, રાજય સરકારે ખેડૂતો-
ગરીબો-વનંચતો-શોનષતો અન ેગામડાઓંના 
પ્રશ્નો હલ કરી પ્રજાજનોની આશા-
અપેક્ાઓ અને આકાંક્ાઓને પૂણ્ભ કરી 
સુશાસનની પ્રતીનત કરાવી છે. રાજય 
સરકાર ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી, 
નસંચાઇનું પાણી અને ખેત પેિાશોના 

પોષણક્મ ભાવ મળી રહે ત ેમાટે પ્રનતબદ્ 
છે તથા ખડેતૂોન ેસમયસર નસચંાઇનુ ંપાણી 
મળી રહે તો ખેડૂતોમાં  પોતાના બાવડાના 
બળથી સમગ્ નવશ્ની ભૂખ ભાંગવાની 
તાકાત ્ધરાવે છે.

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
ભારત રત્ સવ. અટલજીના જનમ રિને 
સુશાસન રિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપ ે
ગુજર ાત  નવ્ધ ાનસભાન ા  અધયક્  
શ્ી રાજેનદ્રભાઇ નત્વેિી, સહકાર રાજય 
મંત્ી શ્ી ઇશ્રનસંહ પટેલ અને નમ્ભિા 
નવકાસ રાજયમંત્ી શ્ી યોગેશભાઇ 
પટેલની ઉપસસથનતમાં વડોિરા ખાતેથી 
રાજયમાં કમોસમી વરસાિથી રાજયના 
ખેડૂતોના પાકને થયેલા નુકસાન સહાય 
પકેેજનો રાજયવયાપી પ્રારંભ કરાવયો હતો. 
મખુયમતં્ીશ્ીની ઉપસસથનતમા ંવડોિરા ખાતે 
વડોિરા, ભરૂચ, આણંિ, છોટાઉિેપુર અને 
નમ્ભિા સનહત પાંચ નજલ્ાઓનું નવશાળ 
સુશાસન રકસાન સંમેલન યોજાયું હતું.

અત્ે ઉલે્ખનીય છે કે, રાજયના 
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ખડૂેતોના પાકન ેથયલેા નકુસાન પટેે રાજય 
સરકારે સહાય માટે રાજયમા ંસૌપ્રથમવાર 
ઐનતહાનસક એવા રૂા. ૩૭૯૫ કરોડનું 
પેકેજ જાહેર કયુું છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
લાભાથથી ખેડૂતોને કૃનષ સહાય પેકેજ, ફામ્ભ 
નમકેનાઇઝેશન અને ટેકાના ભાવે ડાંગર 
ખરીિીના લાભોનુ ંપ્રનતકાતમક નવતરણ કયુું 
હતંુ તથા વડોિરા નજલ્ાના નચખોિરા 
ખાતે નવનનનમ્ભત જળ શુદ્ીકરણ પલાનટનું 
પણ ઇ-લોસનચંગ કયુું હતું. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ રાજયના ખડેતૂોન ેરનવ 
અને ઉનાળુ સીઝનમાં મબલખ પાક 
ઉતપાિન મેળવવા આહ્ાન કયુું હતું અને 
જણાવયું હતું કે, ગત ચોમાસામાં કુિરતની 
કૃપા થતાં રાજયમાં સારો વરસાિ થતાં 
તળાવો-ચેકડેમો પણ ભરાયેલા છે. એટલું 
જ નહીં જરૂર જણાયે ઉનાળામાં પણ 
ખેડૂતોને નસંચાઇ માટેનું પાણી આપવામાં 
આવશે. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ ઉમયેુું કે, ગજુરાત િરેક 
ક્ેત્માં સમગ્ િેશમાં અગ્ેસર છે, તયારે 
રાજયના ખેડૂતો અને ખેતી સમૃદ્ થાય તે 
માટે સરકાર સંકલપબદ્ છે. 

રાજયમાં કમોસમી વરસાિને કારણે 
ખેડૂતોના પાકને વયાપક નુકસાન થયું હતું 
તેનો સનવશેષ ઉલ્ખે કરતા ંમખુયમતં્ીશ્ીએ 

જણાવયું કે, જગતના તાતનાં આંસુ લૂછવા 
રાજય સરકાર રૂા. ૩૭૯૫ કરોડનું 
ઐનતહાનસક કૃનષ સહાય પેકેજ જાહેર કરી 
ખેડૂતોને સહાયરૂપ થઇ છે. 

કૃનષ સહાય પેકેજ હેઠળ રાજયમાં ર૬ 
લાખ ખડેતૂોએ ઓનલાઇન નોં્ધણી કરાવી 
છે. રાજયના તમામ ખેડૂતોને સહાય પેકેજ 
નાણાં સી્ધેસી્ધા કોઇપણ વચેરટયાઓ 
વગર તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં 

રાજય સરકાર� ગરીબા�નરી
 િ�દનાન� િાચા આપરી  

બાર્ડા�લરી ખાત� યા�જાય�લા 
કૃતર સંમ�લનમાં હજારા� 
ખ�્ૂડતા�ન� કરા�્ડા�નરી સહાય 

એ�નાયત થઈ હતરી જ�માં 
સહાય મ�ળિનાર િલસા્ડ 

જજલલાના ધરમપુર તાલકુાના 
મરધિાળ ગામના િતનરી શ્રી 

ધરીરૂભાઈ છકાભાઈ પટ�લ� કહુ્ં 
ક�, “મારી ત્ણ િરીઘા જમરીનમા ં્ડાગંરનરી 
રા�પણરી કરી હતરી. આ િરષો િધુ િરસાદના 
કારણ� મારી ્ડાગંરના� પાક નાશ થયા�. 
જ�ના કારણ� પશપુાલન માટ� ઘાસચારાથરી 
મા્ંડરી એનય ખચ્વ કરિા� મુ�ક�લ બનયા� હતા�. 
પણ એમારા જ�િા ટંૂકી જમરીન ધરાિતા 
ખ�્ૂડતન� પણ રાજય સરકાર� રૂા.૧૧૬૬૪ 
સહાય આપરીન� સ�ાવનત કયાષો છ�” ત�મણ� 
સંિ�દનશરીલ રાજ્ય સરકાર પ્રત્� 
આભારનરી લાગણરી વકત કરી હતરી.

ખ�રૂતા�ના હહતા�ન� િર�લરી સરકાર 
ર ાજ ય  સ ર ક ા ર�  હ ર હં મ� શ 

ખ�્ૂડતલક્ષરી વનણ્વયા� લઈન� 
ત�મનરી પ્ડખ� ઊભરી રહરી 
છ�. આ િરષો િધુ પ્ડતા 

િરસાદના કારણ� થય�લા 
નુકશાન માટ� ખ�્ૂડતા� માટ� 

કૃતર સહાય પ�ક�જ જાહ�ર કયુું 
છ�. આ કૃતર સહાય મ�ળિનાર 

બાર્ડા�લરી તાલુકાના ખર્ડ 
ગામના િતનરી એ�િા શ્રી સજંયભાઈ 
દ�સાઈએ� કહંુ્ ક� , આ િરષો કમા�સમરી 
િરસાદના કારણ� શ�ર્ડરીના પાકમાં 
સકુારાનું પ્રમાણ િધુ રહ્ું છ�. જ�થરી દર 
િર્વ કરતાં આ િરષો શ�ર્ડરીમાં નુકસાનનું 
પ્રમાણ િધાર� રહ્ું છ�. આ સિં�દનશરીલ 
સરકાર એમન� રૂા.૧૩૬૦૦ જ�ટલરી રકમ 
આપરીન� એમારી હામરી બનરી છ�. સાચ� જ 
આ સરકાર ખ�્ૂડતા�નરી સરકાર હા�િાનું 
શ્રી સજંયભાઈએ� જણાવું હતું. 

કવર	સટોરી

 િ�દનાન� િાચા આપરી  

ખ�્ૂડતા�ન� કરા�્ડા�નરી સહાય 
એ�નાયત થઈ હતરી જ�માં 

સહાય મ�ળિનાર િલસા્ડ 
જજલલાના ધરમપુર તાલકુાના 

મરધિાળ ગામના િતનરી શ્રી 

 િ�દનાન� િાચા આપરી   િ�દનાન� િાચા આપરી  

ખ�્ૂડતા�ન� કરા�્ડા�નરી સહાય 
એ�નાયત થઈ હતરી જ�માં 

સહાય મ�ળિનાર િલસા્ડ 
જજલલાના ધરમપુર તાલકુાના 

ર ાજ ય  સ ર ક ા ર�  હ ર હં મ� શ 

છ�. આ િરષો િધુ પ્ડતા 
િરસાદના કારણ� થય�લા 

નુકશાન માટ� ખ�્ૂડતા� માટ� 
કૃતર સહાય પ�ક�જ જાહ�ર કયુું 

ખ�રૂતા�ના હહતા�ન� િર�લરી સરકાર 
ર ાજ ય  સ ર ક ા ર�  હ ર હં મ� શ ર ાજ ય  સ ર ક ા ર�  હ ર હં મ� શ 

છ�. આ િરષો િધુ પ્ડતા 
િરસાદના કારણ� થય�લા 

નુકશાન માટ� ખ�્ૂડતા� માટ� 
કૃતર સહાય પ�ક�જ જાહ�ર કયુું 
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આવશે તેમ મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતંુ ક ે, 

આઝાિી બાિ સવરાજ મળયું  પર ંતુ 
સુરાજયની કલપના સાકાર થઇ નહોતી. 
વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના સક્મ 
નેતૃતવમાં સમગ્ િેશમાં ખેડૂતો-ગરીબો-
પીરડતો-વંનચતો અને ગામડાંઓના સવ્ભ 
સમાવેશક નવકાસ દ્ારા સુરાજયની 
અનુભૂનત થઇ રહી છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ 
રાજયમાં પારિશથી પ્રશાસન માટે લી્ધેલાં 
વયાપક પગલાંની નવસતૃત ભૂનમકા આપી 
હતી. 

રાજયમાં વષ્ભ ૨૦૦૦ પહેલાં કૃનષ 
ઉતપાિન માત્ રૂા. ૪૫૦૦ કરોડ હતું, જે 
આજે વ્ધીને રૂા. ૧,૪૦,૦૦૦ કરોડે 
પહોંચયું છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે રાજય 
સરકાર ખેડૂતોની કૃનષ પેિાશો ટેકાના 
ભાવથી ખરીિશે એટલંુ જ નહીં ઉતિર 
ગુજરાતમાં તીડ નનયંત્ણ માટે ખેડૂતોની 
સાથે ઊભી છે. મખુયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
હતુ ં કે, રાજયના નાગરરકોન ેપ્ર્ધાનમતં્ી 
જન આરોગય યોજના, મુખયમંત્ીશ્ી 
અમૃતમ્ યોજના અન ેમા વાતસલય યોજના 
હેઠળ રૂ. પાંચ લાખનુ ંઆરોગય સરુક્ા કવચ 
પરૂ ંપાડયુ ંછે.

વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ 
ખેડૂતોના કલયાણને કેનદ્રસથાને રાખી 
પ્ર્ધાનમંત્ી રકસાન સનમાન નનન્ધ યોજના 
હેઠળ િર વષષે િેશના ખેડૂતોને રૂ. ૭૫ 
હજાર કરોડની માતબર સહાય આપવાની 

ખ�તરીનરી નુકશાનરીમાં 
શ્રી નમ્ષદાબ�નન� મળી રાહત

શ્રી નમ્વદાબ�નનું કુટંુબ િરીસ 
િરીઘા જમરીન ધરાિ� છ�. આ િરષો 
ત�મણ� કપાસ, એ�રં્ડા એન� 
જુિારનું  િાિ�તર કયુું હતું. 
પણ રાજ્યમાં સજા્વય�લરી 
એ ત ત � �ત ષ્ ન ા  ક ા ર ણ� 
કપાસના�  ક�ચરઘાણ 
િળી ગયા� .  ધા�ળકામાં 
યા�જાય�લા કૃતર સહાય પ�ક�જમાં રાજ્ય 
સરકાર તરફથરી શ્રી નમ્વદાબહ�નન� 
આત �થ� ક સહાય આપિાનરી જાહ�રાત થઈ, 
ત્ાર� ત�મના ચહ�રા પર ખુશરીનરી લહ�ર 
ફરી િળી. નમ્વદાબ�ન� ‘ગજુરાત’ પાજક્ષક 
સાથ�નરી િાતચરીતમાં કહ્ું, “આ િરસ� 
ખ�તરીમાં મા�ટી નુકસાનરી હતરી, કપાસના� 
પાક સાિ ધા�િાઈ ગયા� હતા� પણ હંુ 
સરકારના� આભાર માનું છંુ ક�  ત�મણ� 
આત �થ� ક મદદ કરી.”

શ્રી કંકુબ�નનરી આંખા�માં દ�ખાયા� રાજ્ય 
સરકાર પ્ર��ના� આદરભાિ  

શ્રી કંકુબહ�ન ભરિા્ડ ૭૦ 
િર્વના ંછ�. ત� વિધિા છ�.  કૃતર 
સહાય પ�ક�જના વિતરણ 
કાય્વક્રમ  પછરી  જ્યાર� 
‘ગુજરાત’ પાજક્ષકના 
પ્રતતનવધએ� ત�મનરી સાથ� 
િાત કરી ત્ાર� ત�મનરી આખંા�માં 
રાજ્ય સરકાર પ્રત્�ના� આદરના� ભાિ 
જા�િા મળતા� હતા�. દસ િરીઘા જમરીન 
ધરાિતા ંશ્રી કંકુબહ�ન� કહંુ્ ક�, એતત��તષ્ના 
કારણ� ્ડાંગરના પાકમાં નુકસાનરી થઈ 
ત્ાર� એમારા ગ્ામસ�િક� કહુ્ ંક� બ�ન, 
તમ� નકુસાનરી-િળતર માટ�નુ ંફામૅ્વ ભરા� 
એન� મ� ફા�મ્વ ભયુું એન� િળતર મ�ું. 
રાજ્ય સરકાર� શ્રી કંકુબહ�નન� રૂ. ૧૦,૭૪૬ 
નરી આત �થ� ક સહાય કરી. શ્રી કંકુબ�ન� 
સરકારના� હૃદયથરી આભાર માનયા�. ત�મના 
ચહ�રા પર ત�ના� સતંા�ર જા�િા મળતા� હતા�.

કવર	સટોરી

િરીઘા જમરીન ધરાિ� છ�. આ િરષો 
ત�મણ� કપાસ, એ�રં્ડા એન� 
જુિારનું  િાિ�તર કયુું હતું. 
પણ રાજ્યમાં સજા્વય�લરી 
એ ત ત � �ત ષ્ ન ા  ક ા ર ણ� 

યા�જાય�લા કૃતર સહાય પ�ક�જમાં રાજ્ય યા�જાય�લા કૃતર સહાય પ�ક�જમાં રાજ્ય 

િરીઘા જમરીન ધરાિ� છ�. આ િરષો 
ત�મણ� કપાસ, એ�રં્ડા એન� 
જુિારનું  િાિ�તર કયુું હતું. 
પણ રાજ્યમાં સજા્વય�લરી 
એ ત ત � �ત ષ્ ન ા  ક ા ર ણ� 

યા�જાય�લા કૃતર સહાય પ�ક�જમાં રાજ્ય 

શ્રી કંકુબહ�ન ભરિા્ડ ૭૦ 
િર્વના ંછ�. ત� વિધિા છ�.  કૃતર 
સહાય પ�ક�જના વિતરણ 
કાય્વક્રમ  પછરી  જ્યાર� 

િાત કરી ત્ાર� ત�મનરી આખંા�માં િાત કરી ત્ાર� ત�મનરી આખંા�માં 

શ્રી કંકુબહ�ન ભરિા્ડ ૭૦ 
િર્વના ંછ�. ત� વિધિા છ�.  કૃતર 
સહાય પ�ક�જના વિતરણ 
કાય્વક્રમ  પછરી  જ્યાર� 

િાત કરી ત્ાર� ત�મનરી આખંા�માં 
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મહત્વાકાંક્ી યોજના બનાવી છે. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, કેનદ્ર 

સરકારે ખૂબ જ ટંૂકાગાળામાં િેશની 
એકતા-અખંરડતતા, સાવ્ભભૌમતવને અખંડ 
રાખવા કાશમીરમાંથી અનુચછેિ ૩૭૦ િૂર 
કરી છે એટલું જ નહીં નત્પલ તલાક, 
અયોધયા રામ મંરિર જેવા વષયો જૂના 
પ્રશ્નોનો પણ ઉકેલ કયયો છે. 

નાગરરક અન્ધકાર નબલથી પારકસતાન, 
બાંગલાિેશ અને અફઘાનનસતાનના નહનિુ, 
શીખ, ઇસાઇ અને બૌદ્ ્ધમ્ભના લોકોને 
ભારતમા ંનાગરરકતા પ્રાપ્ત થશ,ે તમે તમેણે 
ઉમેયુું હતું.  

કલેકટર શ્ીમતી અગ્વાલે જણાવયું કે, 
રાજય સરકારે ખેડૂતોના વયાપક નહતમાં 
અનેકનવ્ધ પગલાં લી્ધાં છે. રાજયના 

ખેડૂતોને કમોસમી વરસાિથી થયેલી 
નુકસાનીની ભરપાઇ માટે રૂા. ૩૭૯૫ 
કરોડનું કૃનષ સહાય પેકેજ જાહેર કરવામાં 
આવયું છે જેનો રાજયના ૫૬.૩૬ લાખ 
ખેડૂતોને લાભ મળશે. 

કૃનષ સહાય પેકેજ હેઠળ વડોિરા, 
આણંિ, ભરૂચ, નમ્ભિા અને છોટાઉિેપુર 
નજલ્ાના ૭.૯૮ લાખ ઉપરાંત ખેડૂત 
ખાતેિારોને લાભ મળશે.

આ પ્રસંગે મેયર શ્ી નજગીષાબેન શેઠ, 
સાસંિ સવ્ભ શ્ી રંજનબને ભટ્ટ, મનસખુભાઇ 
વસાવા, ગીતાબને રાઠવા, ્ધારાસભયશ્ીઓ, 
અગ્ણી શ્ી શબિશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, ભાગ્ભવ 
ભટ્ટ, પિાન્ધકારીઓ, ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ 
સનહત નવશાળ સંખયામાં પાંચ નજલ્ાનો 
ખેડૂત સમુિાય ઉપસસથત રહ્ો હતો.

કવર	સટોરી

સુશાસન	દદન	અંતગ્ણત	મહેસાણા,	પાટણ,	
બનાસકાંઠા,	અરવલ્ી	અને	સાબરકાંઠા

ચજલ્ાના	ખેડૂતોનો	સહાય	પેકેજ	ચવતરણ	કાય્ણક્રમ
િેશના પૂવ્ભ પ્ર્ધાનમંત્ી અટલ નબહારી વાજપેયીના જનમ રિવસ નનનમતિે નવજાપુર 

ખાતે યોજાયેલા “સુશાસન રિવસ”ની ઉજવણી સમારોહમાં નાયબ મુખયમંત્ી 
શ્ી નીનતનભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, સરકારે હંમેશાં ખેડૂતોના નહત માટે પ્રનતબદ્તા 
િશા્ભવી છે અને સુશાસન થકી જનકલયાણ માટે સરકારે તપ્તરતા બતાવી છે. સુશાસન 
દ્ારા પ્રજાજનોની આશાઓ અને અપેક્ાઓ પરરપૂણ્ભ કરવા સરકાર કરટબદ્ છે.

નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીનતનભાઇ પટેલે ઉમેયુ ું હતું કે, રાજય સરકારની 
સંવેિનશીલતાથી ખેડૂતોને સી્ધો ફાયિો થયો છે. રાજયના ખેડૂતોને કુિરતી આપનતિ 
વેળાએ સહાયરૂપ થવાનો સંનનષ્ઠ પ્રયાસ સરકાર દ્ારા કરાયો છે.

શ્ી નીનતનભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, અટલજીએ અનેક કનવતાઓ દ્ારા ભારત 
માતાને ગૌરવ અપાવયું છે. અટલજીના જનમ રિવસ નનનમતિે રાજયના ખેડૂતોને કૃનષ 
ઇનપુટની સી્ધી સહાય આપવાની શરૂઆત કરાઇ છે. રાજયના ૫૬.૩૬ લાખ ખેડૂત 
ખાતેિારોને રૂ.૩૭૯૫ કરોડની સહાય મળનાર છે.

્ધરતીપુત્ોએ રાજયના નવકાસના પાયામાં મહત્વની ભૂનમકા અિા કરવામાં અને 
નવકાસની ગનતને તેજ બનાવવામાં અમૂલય યોગિાન આપયું છે. રાજયના ખેડૂતો માટે 
રાજય સરકારે ખેત અકસમાત વીમાની શરૂઆત કરી અને આવા ખેડૂતોના પરરવારને 
કપરા સમયમાં રાહત મળે તે માટે ખેત અકસમાત વીમામાં રૂ. બે લાખ સહાય આપવાની 
જોગવાઇ કરાઇ છે.

રાજય સરકારે અનેક કૃનષ કલયાણકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. સુજલામ્ 
સુફલામ્, નમ્ભિા યોજના, સૌની યોજના, તળાવો ભરવા જેવી નસંચાઇ યોજનાઓ થકી 
ખેડૂતો સમૃદ્ થયા છે.

કૃહર સહાય પ�ક�જ મારા માટ� 
આ��ક્સજનરૂપ

સાૌર ાષ્ટ્ માં  કમા�સમરી 
િરસાદથરી ખ�તરીપાકા�ન� 
થય�લા નુકસાન સામ� 

કૃ તર  સહાય  પ� ક� જન ા 
વિતરણના� પ્રારંભ કરીન� 

રાજ્યનરી સરકાર�  કુદરતરી 
આફતન� એિસરમા ંબદલિાનું 

પુ � ય નું  ક ા મ  ક યુું  છ� . 
ગા વરયાધારમાં  ય ા�જાય�લા  ખ� ્ૂડત 
સમં�લનમાં પધાર�લા એમર�લરી લાભાથથી 
ખ�્ૂડત શ્રી ભરતભાઈ ગા�લન� ટ�કાના ભાિ� 
મગફળી ખરીદરી સિરૂપ� રૂ.૧,૨૬,૪૮૭નરી 
સહાય પ્રા� થતાં ત�મણ� જણાવંુ હતંુ 
ક� , “આ િરષો થય�લા કમા�સમરી િરસાદ 
ત�મજ િાિાઝા�્ડાંના કારણ� મગફળીના  
પાકન� ખૂબ નુકસાન થયું હતું. પરંતુ 
સંિ�દનશરીલ સરકાર�  એમારી આ 
નુકસાનનરી ભરપાઈરૂપ ટ�કાના ભાિ� 
મગફળી ખરીદરી જ�િા હકારાત્ક 
પગલાનું  આયા�જન કરીન�  એમન� 
આ�સક્સજનરૂપ સહાય પૂરી પા્ડરી છ�.”

િરસાદ સાથ આપ� ન આપ�, આ 
સરકાર તા� એમારા� સાથ આપ� જ છ�

કૃતર સહાય  પ�ક�જ એંગ� 
દ�િગઢ બાવરયાના શ્રી 
બ ા બુ ભ ા ઇ  ર ા િ ત� 

જણાવું હતું ક� , િરસાદ 
સાથ આપ� ન આપ� આ 

સરકાર તા� એમારા� સાથ 
આપ� જ છ� . લરીમખ�્ડાના 

હાથરીધરા ગામ� યા�જાય�લા કૃતર 
સંમ�લનમાં ત�મન� કૃતર સહાય 

પ�ક�જ એંતગ્વત સહાય મળી છ�. સરકાર 
ખ�્ૂડતા�ના વહતમા ંએન�ક વનણ્વયા� લઇ રહરી 
છ� એન� વિવિધ યા�જનાઆ�ના� લાભ પણ 
સરીધા� ખાતામા ંમળતા� હા�ઇ, પારદશ્વકતા 
િધરી છ� ત�િા� એબભપ્રાય શ્રી બાબુભાઇએ� 
આપયા� હતા�. 

થય�લા નુકસાન સામ� 
કૃ તર  સહાય  પ� ક� જન ા 

વિતરણના� પ્રારંભ કરીન� 
રાજ્યનરી સરકાર�  કુદરતરી 

આફતન� એિસરમા ંબદલિાનું 

થય�લા નુકસાન સામ� 
કૃ તર  સહાય  પ� ક� જન ા 

વિતરણના� પ્રારંભ કરીન� 
રાજ્યનરી સરકાર�  કુદરતરી 

કૃતર સહાય  પ�ક�જ એંગ� 

બ ા બુ ભ ા ઇ  ર ા િ ત� 
જણાવું હતું ક� , િરસાદ 

સાથ આપ� ન આપ� આ 
સરકાર તા� એમારા� સાથ 

આપ� જ છ� . લરીમખ�્ડાના 

સરકાર તા� એમારા� સાથ આપ� જ છ�
કૃતર સહાય  પ�ક�જ એંગ� 

બ ા બુ ભ ા ઇ  ર ા િ ત� 
જણાવું હતું ક� , િરસાદ 

સાથ આપ� ન આપ� આ 
સરકાર તા� એમારા� સાથ 

આપ� જ છ� . લરીમખ�્ડાના 
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ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી પ્રિીપનસંહ જાડેજાએ જણાવયું હતું કે, ખેડૂતોની નચંતા સરકારે 
કરી છે. સરકારે કૃનષક્ેત્ે સંવેિનશીલતા, પારિશ્ભકતા, નનણા્ભયકતા અને પ્રગનતશીલતાના 
મંત્ને સાકાર કયયો છે. રાજય સરકારે ભષ્ાચાર નનવારણ માટે અનેકનવ્ધ પગલાં લી્ધાં 
છે, જેમાં ઓનલાઇન એન.એ, ચેકપોસટ નાબૂિી જેવા મહત્વના નનણ્ભયોનો સમાવેશ 
થાય છે.

ગૃહ રાજય મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, મુખયમંત્ી યુવા સવાવલંબન યોજના તળે તેજસવી 
નવદ્ાથથીઓને રૂ.૩૭૫ કરોડની સહાય, મુખયમંત્ી અમૃતમ્ અને વાતસલય યોજના હેઠળ 
રૂ. ૨૭૫૮ કરોડની સહાય સનહત રોજગાર મેળાના માધયમથી ૧૫ લાખ યુવાનોને 
ખાનગી એકમોમાં રોજગારી અને સરકારની નોકરીમાં બે લાખ યુવાનોની પારિશ્ભક 
ભરતી કરાઇ છે. ઘરનવહોણા પરીવારોને ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટે શહેરી નવસતારમાં 
બે લાખ અને ગ્ામીણ નવસતારમાં ૨.૫૦ લાખ આવાસો આપવામાં આવયા છે. િેશના 
પ્ર્ધાનમતં્ીશ્ી અન ેગૃહમતં્ીશ્ીએ સમગ્ નવશ્મા ંરાષ્ટ્રનુ ંનામ રોશન કયુું છે. ભારતમાતાને 
પરમ વૈભવ તરફ લઇ જવા માટે ૩૭૦ અને ૩૫-એ ની કલમ નાબૂિી, સી.એ.એનો 
કાયિો  સનહત આગામી ચાર મનહનામાં રામમંરિર બનાવવા જેવા મહત્વના નનણ્ભયો 
લી્ધા છે.

નવજાપુરમાં યોજાયેલા કાય્ભરિમમાં કૃનષ ઇનપુટ સહાય કામગીરી અંતગ્ભત મહેસાણા, 
પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્ી નજલ્ાના ૧૧,૭૨,૩૫૫ ખેડૂતોને 
રૂ. ૧૯,૬૫૧.૮૬૭ લાખની સહાય આપવામાં આવી છે. જેમાં મહેસાણા નજલ્ામાં 
૩,૧૧,૪૦૪ ખેડૂતોને મળેલ અરજીઓ પ્રમાણે સહાય ચૂકવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 
પ્ર્ધાનમંત્ી રકસાન સનમાન નનન્ધ યોજનામાં પાંચ નજલ્ામાં રૂ.૬૯૦ કરોડની સહાય 
અપાઇ છે. મહેસાણા નજલ્ામાં રકસાન સનમાન નનન્ધમાં રૂ. ૧૭,૫૧૬.૩૦ લાખની 
સહાય ચકુવાઇ છે. ઉતિર ગજુરાતના આ પાચં નજલ્ામા ંપ્ર્ધાનમતં્ી ફસલ વીમા યોજનામાં 
રૂ. ૬૧૬ લાખ રૂનપયાનો વીમો ચૂકવવામાં આવયો છે.

ખેડૂતોની આવક બમણી થાય તે રિશામાં સરકારે કરટબદ્તા બતાવી છે. જેમાં 
મગફળીમાં ટેકાના ભાવથી રૂ.૫૬૩૯.૨૯ લાખની ચૂકવણી કરાઈ.

કાય્ભરિમમાં સંસિ સભય સવ્ભશ્ી શારિાબેન પટેલ, િીપનસંહ રાઠોડ, જુગલનસંહ ઠાકોર, 
્ધારાસભય સવષેશ્ી કરશનભાઇ સોલંકી, ડૉ.આશાબેન પટેલ, રમણભાઇ પટેલ, પૂવ્ભ સંસિ 

કવર	સટોરી

સિં�દનશરીલ એન� પારદશ્ષક 
સરકારના� ઉ�મ િહરીિટ એ�ટલ� 

આપણરી સરકાર
ખ� ર ા લુ  ત ા લુ ક ા ન ા 

તમયાંસણના ખ�્ૂડત ચાૌધરી 
િ�લજીભાઇએ� જણાવંુ 
હતું ક� , સરકાર� કપરા 
સમય� એમારી મદદ 
કરી છ� .સિં�દનશરીલ 
સરકાર�  ખ� ્ૂડત ા� ન� 
પ્ડતરી મુ�ક�લરી સમય�  
ખ�્ૂડતા�ન� મદદના� હાથ આપયા� છ�. 
રાજ્યના ખ�્ૂડતા�ના� આિા કપરા સમય� 
મદદ કરી ખ�્ૂડતા�નરી હામરી બનરી છ� . 
સરકાર� વકસાન સ�ાન વનવધ  એન� 
કુદરતરી આપજ�માં  મદદ કરી છ� . 
કમા�સમરી િરસાદમાં થય�લા નુકસાનનરી 
સહાય આપિાનરી શરૂઆત કરાઇ છ�. 
રાજ્યનરી આ સિં�દનશરીલ એન� પારદશ્વક 
સરકાર�  ત�ના પારદશ્વક િહરીિટના 
સા�પાન સિરૂપ� રાજ્યના તમામ ખ�્ૂડત 
ખાત�દારા�ન� આ સહાય સરીધરી બ�નકના 
ખાતામાં આપિિાના� વનણ્વય કયાષો છ� ત� 
સરાહનરીય છ�.

માિઠાનરી નુકસાનરી સહાય મળતા 
નાના ખ�રૂતા�ન� રાહત મળી 

વ �હ� મતનગરના ખ�્ૂડત 
ચાૌહાણ ધપુબ �સ� હ ઉદ�બ �સ� હ� 
જણાવું હતું ક� , સરકાર� 
નુકસાનરી સહાય પ�ટ� 
આપ�લ રકમ એમારા 
ખાતામાં સરીધરી જમા 
થિાથરી  પ ારદશ્વક 
િ હ રી િ ટ ન ા�  ઉ � મ 
પારદશ્વક નમુના� આપયા� છ� . આ 
ઉપરાંત ઊં્ડા ભૂગભ્વજળન� કારણ� િધુ 
હા�સ્વપાિરનરી મા�ટર પરના વફક્સ ચાજ્વમાં 
ઘટા્ડા� કરી પાંચ જજલલાના ખ�્ૂડતા�ન� ૪૩ 
કરા�્ડ રૂવપયાનરી રાહત આપરી છ�.

તમયાંસણના ખ�્ૂડત ચાૌધરી 
િ�લજીભાઇએ� જણાવંુ 
હતું ક� , સરકાર� કપરા 
સમય� એમારી મદદ 
કરી છ� .સિં�દનશરીલ 

ખ�્ૂડતા�ન� મદદના� હાથ આપયા� છ�. 

તમયાંસણના ખ�્ૂડત ચાૌધરી 
િ�લજીભાઇએ� જણાવંુ 
હતું ક� , સરકાર� કપરા 
સમય� એમારી મદદ 
કરી છ� .સિં�દનશરીલ 

ચાૌહાણ ધપુબ �સ� હ ઉદ�બ �સ� હ� 
જણાવું હતું ક� , સરકાર� 
નુકસાનરી સહાય પ�ટ� 
આપ�લ રકમ એમારા 
ખાતામાં સરીધરી જમા 

પારદશ્વક નમુના� આપયા� છ� . આ 

ચાૌહાણ ધપુબ �સ� હ ઉદ�બ �સ� હ� 
જણાવું હતું ક� , સરકાર� 
નુકસાનરી સહાય પ�ટ� 
આપ�લ રકમ એમારા 
ખાતામાં સરીધરી જમા 
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જયશ્ીબેન પટેલ, સવ્ભ શ્ી નટુજી ઠાકોર, કલેકટર શ્ી એચ.કે.પટેલ, નજલ્ા નવકાસ 
અન્ધકારી શ્ી એમ.વાય. િનક્ણી, નજલ્ા પોલીસ અન્ધક્ક શ્ી મનીષનસંહ, અગ્ણી 
નીનતનભાઇ પટેલ, રકસાન નેતા જીવણિાિા સનહત પાંચ નજલ્ાના ખેડૂતો, અન્ધકારીઓ, 
પિાન્ધકારીઓ મોટી સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ાં હતાં.

રાજકોટમાં	સુશાસનની	સુવાસ

રાજય સરકાર દ્ારા પૂવ્ભ વડાપ્ર્ધાન શ્ી અટલ નબહારી વાજપેયીની જનમજયંતી 
સુશાસન રિન નનનમતિે આયોનજત નવરાટ કૃનષ સંમેલનમાં રાજકોટ લિસટરના ૯.૭૭ 
લાખથી વ્ધ ુખડેતૂોન ેરૂ. ૭૪૫ કરોડની સહાય ચકૂવણીનો કૃનષ મતં્ી શ્ી આર.સી.ફળિએુ 
પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

રાજયમાં થયેલા કમોસમી વરસાિ તથા વાવાઝોડાની અસરના કારણે ગુજરાતના 
ખેડૂતોને ભારે નુકશાન વેઠવું પડ્ું છે. તયારે મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતવ 
હેઠળ રાજયની સંવેિનશીલ અને નનણા્ભયક સરકારે તવરરત નનણ્ભય કરીને ખેડૂતોને આનથ્ભક 
સહાય માટે રૂ. ૩,૭૯૫ કરોડની કૃનષ સહાય પેકેજ જાહેર કરી સરકાર ખેડૂતોની સાથે  
હોવાનું પ્રતીત કરાવયું હોવાનું મંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું.

રાજકોટના લિસટરમાં રાજકોટ, મોરબી, જામનગર, િેવભૂનમ દ્ારકા, પોરબંિર, 
જુનાગઢ નજલ્ાઓના કુલ ૯,૭૭,૦૫૯ ખેડૂતોને રૂ. ૭૪૫ કરોડની સહાય ચૂકવવાનો 
પ્રારંભ થયો છે. જે પૈકી રાજકોટ નજલ્ામાં કુલ ૨,૮૨,૩૪૧ ખેડૂતોને  રૂ. ૧૮૩.૯૯ 
કરોડ, મોરબી નજલ્ામાં કુલ ૧,૫૨,૮૪૮ ખેડૂતોને  રૂ. ૧૫૬.૬૧ કરોડ, જામનગર 
નજલ્ામાં કુલ ૧,૭૦,૪૫૫ ખેડૂતોને રૂ. ૧૬૫.૭૨ કરોડ, િેવભૂનમ દ્ારકા નજલ્ામાં કુલ 
૧,૦૬,૮૫૨ ખેડૂતોને રૂ. ૪૬.૫૮ કરોડ, પોરબંિર નજલ્ામાં કુલ ૭૩,૦૬૯ ખેડૂતોને  
રૂ. ૪૦.૫૮ કરોડ, જૂનાગઢ નજલ્ામાં કુલ ૧,૯૧,૪૯૪ ખેડૂતોને  રૂ. ૧૫૧.૯૫ કરોડની 
સહાય ચકૂવવામા ંઆવશ.ે કાય્ભરિમમા ંઉપસસથત મહાનભુાવોના હસત ેખડેતૂોન ેપ્રનતકાતમક 
મંજૂરીપત્ો એનાયત કરવામાં આવયાં હતાં.

આ પ્રસંગે પાણી પુરવઠા અને પશુ પાલન મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઇ બાવનળયા, સાંસિ 
સવ્ભ શ્ી મોહનભાઈ કુંડારરયા, રમેશભાઈ ્ધડુક, ્ધારાસભયો સવ્ભ શ્ી ગોનવંિભાઈ પટેલ, 
અરનવંિભાઈ રૈયાણી, લાખાભાઇ સાગરઠયા તેમજ મોટી સંખયામાં ખેડૂત આગેવાનો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.

કવર	સટોરી

પચંમહાલના શ્ી અજબવસહં રાજ્્ 
સરકારના ખડેતૂવહતલક્ષી વનણ્્ચ ોથી ખયુશ 

પંચમહાલ નજલ્ાના 
કાલોલના નસેડા ગામના 
શ્ી અજબનસંહ સોલંકીને 

મહાનુભાવના હસતે કૃનષ 
સહાય પકેેજનો લાભ મળતા 

આનિં વયકત કયયો હતો અને 
જણાવયુ ંહતુ ં કે, રાજય સરકારે 

યોગય સમય ેઅમન ેઆ રાહત 
આપી છે. રાજય સરકાર દ્ારા ખડેતૂો માટે 
ખબૂ સારી કામગીરી કરવામાં આવી રહી 
છે. આ સરકાર ખડેતૂોની હંમશેા ંનચતંા કરે 
છે, સરકાર દ્ારા બનેક ખાતામાં સી્ધા પસૈા 
જમા કરવામા ંઆવ ેછે ત ેપણ ખબૂ યોગય 
પગલંુ છે તને ેપરરણામ ેભ્રષ્ાચાર નાબૂિ 
થયો છે. પચંમહાલ નજલ્ાના ૧૩૫૯૮૫ 
ખડેતૂોન ે૫૯.૬૯ કરોડ કૃનષ સહાય પેકેજ 
આપવામા ંઆવયંુ છે ત ેજાણીન ેપણ ખૂબ 
આનિં થયો. 

નયુકશાની નવહ પર�તયુ નફારૂપી ખેતી થશે
રાજય સરકાર દ્ારા કમોસમી 

વ ર સ ા િ ન ા  ક ા ર ણે 
રાજયભરના ખેડૂતોને 
થયલેી નકુશાનીમા ંઆનથ્ભક 

સહાય મળી રહે તે માટે 
પેકેજ જાહેર કરી ખેડૂતોના 

ખાતામાં સહાય જમા કરવાની 
શરૂઆત કરી છે તયારે તમામ 

ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા 
મળી છ.ે દ્ારકાના વેરાડ ગામના શ્ી 
કરસનભાઈ રાઠોડ જણાવે છે કે આ વષષે  
ખૂબ સારો પાક આવે તેવી આશા અમોને 
હતી,  પરંતુ માવઠું થતા અમારાં સપનાં 
ઉપર પાણી ફરી વળયું હતું. નુકશાનીમાં 
રાજય સરકાર દ્ારા અમને આજે સહાય 
મળતાં જરૂરી મિિ મળી હોવાનું લાગે છે 
અમે આવનારો પાક હવે નુકશાનીના 
વળતરમાંથી લણી લેશું અને નુકશાની 
નનહ પરંતુ નફારૂપી ખેતી થશે. 

સરકારના ખડેતૂવહતલક્ષી વનણ્્ચ ોથી ખયુશ 

શ્ી અજબનસંહ સોલંકીને 
મહાનુભાવના હસતે કૃનષ 

સહાય પકેેજનો લાભ મળતા 
આનિં વયકત કયયો હતો અને 

જણાવયુ ંહતુ ં કે, રાજય સરકારે 

સરકારના ખડેતૂવહતલક્ષી વનણ્્ચ ોથી ખયુશ સરકારના ખડેતૂવહતલક્ષી વનણ્્ચ ોથી ખયુશ 

શ્ી અજબનસંહ સોલંકીને 
મહાનુભાવના હસતે કૃનષ 

સહાય પકેેજનો લાભ મળતા 
આનિં વયકત કયયો હતો અને 

નયુકશાની નવહ પર�તયુ નફારૂપી ખેતી થશે
રાજય સરકાર દ્ારા કમોસમી 

રાજયભરના ખેડૂતોને 
થયલેી નકુશાનીમા ંઆનથ્ભક 

સહાય મળી રહે તે માટે 
પેકજે જાહેર કરી ખેડૂતોના 

ખાતામાં સહાય જમા કરવાની 

નયુકશાની નવહ પર�તયુ નફારૂપી ખેતી થશે
રાજય સરકાર દ્ારા કમોસમી 

થયલેી નકુશાનીમા ંઆનથ્ભક 
સહાય મળી રહે તે માટે 

પેકજે જાહેર કરી ખેડૂતોના 
ખાતામાં સહાય જમા કરવાની 

økwshkík ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦32



અમદાવાદ	ચજલ્ામાં	સુશાસન	દદનની	આગવી	ઉજવણી
રાજયના નશક્ણ મતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રનસહં ચડુાસમાએ સશુાસન રિવસ ે્ધોળકામા ંયોજાયેલા 

કૃનષ સહાય પેકેજ નવતરણ કાય્ભરિમ પ્રસંગે સંબો્ધતા ્ધરતીપુત્ોને જળ-વયવસથાપન કરી 
વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના ‘પર ડ્રૉપ, મૉર રિૉપ’ સૂત્ને ચરરતાથ્ભ કરવા અનુરો્ધ 
કયયો હતો. શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ ચુડાસમાએ જણાવયું હતું કે, વત્ભમાન સરકાર ખેડૂતોની પીડા 
સમજે છે અને એટલે જ સંવેિનશીલ મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ રૂ. ૩,૭૯૫ 
કરોડનું ઐનતહાનસક કૃનષ પેકેજ જાહેર કયુું છે.

અમિાવાિ લિસટરના અમિાવાિ, ખેડા, ગાં્ધીનગર અને સુરેનદ્રનગર નજલ્ાના 
૮,૭૬,૭૫૬ ખેડૂતોને રૂ. ૬૨૯ કરોડથી વ્ધુની કૃનષ સહાય ચૂકવવાનો નશક્ણ મંત્ીશ્ીએ 
પ્રારંભ કરાવયો હતો. કાય્ભરિમમાં ઉપસસથત ખેડૂતોને પ્રનતકાતમક રીતે સહાય નવતરણ 
કરવામાં આવી હતી. અનય અસરગ્સત ખેડૂતોના ખાતામાં ‘ડાયરેકટ બૅનનરફટ 
ટ્ાનસફર’(DBT)થી સહાયની રકમ જમા કરાવવાનો પ્રારંભ થયો હતો. 

નશક્ણ મંત્ીશ્ીએ ખેડૂતોને જમીનની ગુણવતિા સુ્ધારણા માટે સોઈલ હૅલથ કાડ્ભની 
મિિ લેવાનો અનુરો્ધ કરતાં કહ્ં કે, ગુજરાતે શરૂ કરેલૉ સોઈલ હેલથ કાડ્ભ પ્રોગ્ામ આજે 
આખા િેશમાં અમલી બનાવવામાં આવયો છે. તેમણે સંમેલનમાં ઉપસસથત ખેડૂતોને 
ચીલાચાલુ ખેતી છોડી આ્ધુનનક ખેત-પદ્નત અપનાવવાનું પણ સૂચન કયુું હતું.     

્ધોળકા ખેડૂત સંમેલનમાં સામાનજક નયાય અને અન્ધકારીતા મંત્ી શ્ી ઈશ્રભાઈ 
પરમાર, સાસંિ સવ્ભશ્ી િેવુનસંહ ચૌહાણ, ડૉ.મહેનદ્રભાઈ મુંજપરા, હસમુખભાઈ પટેલ, 
શંભુપ્રસાિ ટુંરડયા, નજલ્ા કલેકટર શ્ી કે.કે.નનરાલા, ્ધારાસભયશ્ીઓ, નજલ્ાના 
અન્ધકારીઓ અને પિાન્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

દાહોદમાં	સુશાસન	દદનની	દબદબાભેર	ઉજવણી	
િાહોિ લિસટરના િાહોિ, પંચમહાલ અને મહીસાગર નજલ્ાના ૩.૪૧ લાખથી વ્ધુ 

ખેડૂતોને રૂ.૧૫૪.૧૯ કરોડની કૃનષ સહાય નવતરણ કાય્ભરિમનો મહેસૂલ મંત્ી શ્ી 
કૌનશકભાઇ પટેલે કૃનષ સંમેલનના માધયમથી પ્રારંભ કરાવયો હતો. લાભાથથીઓને 
મહાનુભાવોને હસતે મંજૂરી પત્ આપવામાં આવયા હતા.

મહેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌનશકભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, ખેડૂતોનું નહત આ સરકારના 
હૈયે વસેલું છે, આ િેશનો ખેડૂત િુખી ન રહેવો જોઇએ એ અમારી સરકારની પ્રાથનમકતા 
છે. વીજળી, પાણી જેવી ખેડૂતોની પાયાની જરૂરરયાતો સરકારે પૂરી કરી છે. ખેડૂતને સારા 

કવર	સટોરી

આવથ્ચક સહા્ દરેક ખેડૂતના જીિનમાં 
આશાનયું દકરણ લઈ આિશે

જા મ ન ગ ર  ત ા લુ ક ા ન ા 
નનકાવાના શ્ી રાજેશભાઈ 
મારનવયા કૃનષ સમંલેનમા ંરાજય 
સરકાર દ્ારા તમામ ખડેતૂોને 
નકુશાનીનુ ંવળતર આપવાની 
બાયં્ધરી આપવામા ંઆવી 
અન ેતમેના ખાતામા ંપસૈા 
જમા કરવાની શરૂઆત થઈ 
જતા ખેડૂતો વતી રાજય સરકારનો 
આભાર માનતા જણાવ ેછે કે, આ પ્રકારની 
આનથ્ભક સહાય િરેક ખડેતૂના જીવનમાં 
આશાનું રકરણ લઈ આવશે. ખેડૂતો 
નનરાશામાંથી બહાર આવી આવનારી 
સીઝનના પાક લવેા માટે પ્રનતબદ્ બનશે 
તવેો નવશ્ાસ તેમણ ેવયક્ત કયયો હતો.

ખેડૂતોની આિક બમણી કરિાના 
વનધા્ચરને િેગ મળશે.

  આણંિના ઉમરેઠ તાલુકાના બેચરી 
ગામના ખડેતૂ શ્ી ભગવતભાઈ નારણભાઇ 
પટ ેલ APMC- વડોિરા 
ખાતેના ખે ડૂત સંમેલનમાં 
મળેલી સહાય અગં ેપ્રનતભાવ 
આપતા કહે છે કે, રાજયના 
ખે ડૂ ત ોન ા  નહત  મ ાટ ે 
અગ્ેસર રહેતી ગુજરાત 
સરકાર હંમેશની જેમ 
ખે ડૂત ોની  પડખે  રહી છ ે. 
તાજેતરમાં કમોસમી વરસાિના લી્ધે 
ડાંગર સનહતના પાકને નુકશાન થયું હતું 
તયારે તને ેધયાન ેલઈ રાજય સરકારે ખડેતૂો 
માટે તવરરત સહાયની જાહેરાત કરી હતી. 
આ યોજનાથી ખડૂેતોની આનથ્ભક સસથનતમાં 
ખાસસો સુ્ધારો થશે. તેમજ સરકારશ્ીના 
નન્ધા્ભર મુજબ ખેડૂતોની આવક બમણી 
કરવાની નેમને પણ વેગ મળશે. સાથે જ 
તેમણે આ સહાય અપ્ભણ કરતા મુખયમંત્ી 
શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીનો અને ગુજરાત 
સરકારનો આભાર વયક્ત કયયો હતો.

નનકાવાના શ્ી રાજેશભાઈ 
મારનવયા કૃનષ સમંલેનમા ંરાજય 
સરકાર દ્ારા તમામ ખડેતૂોને 
નકુશાનીનુ ંવળતર આપવાની 
બાયં્ધરી આપવામા ંઆવી 

જતા ખેડૂતો વતી રાજય સરકારનો જતા ખેડૂતો વતી રાજય સરકારનો 

નનકાવાના શ્ી રાજેશભાઈ 
મારનવયા કૃનષ સમંલેનમા ંરાજય 
સરકાર દ્ારા તમામ ખડેતૂોને 
નકુશાનીનુ ંવળતર આપવાની 
બાયં્ધરી આપવામા ંઆવી 

જતા ખેડૂતો વતી રાજય સરકારનો 

ખાતેના ખેડૂત સંમેલનમાં 
મળેલી સહાય અગં ેપ્રનતભાવ 
આપતા કહે છે કે, રાજયના 
ખે ડૂ ત ોન ા  નહત  મ ાટ ે 

ખે ડૂત ોની  પડખે  રહી છ ે. ખે ડૂત ોની  પડખે  રહી છ ે. 
તાજેતરમાં કમોસમી વરસાિના લી્ધે 

ખાતેના ખેડૂત સંમેલનમાં 
મળેલી સહાય અગં ેપ્રનતભાવ 
આપતા કહે છે કે, રાજયના 
ખે ડૂ ત ોન ા  નહત  મ ાટ ે 

ખે ડૂત ોની  પડખે  રહી છ ે. 
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બજારભાવ ન મળે તો ટેકાના ભાવે સરકાર દ્ારા ખરીિી કરવામાં આવે છે. આ પેકેજ 
અંતગ્ભત િાહોિ નજલ્ાના ૯૮૦૮૫ ખેડૂતોને રૂ.૩૯.૨૩ કરોડ, પંચમહાલ નજલ્ાના 
૧૩૫૯૮૫ ખેડૂતોને રૂ.૫૬.૬૯ કરોડ અને મહીસાગર નજલ્ાના ૧૦૭૨૮૮ ખેડૂતોને 
રૂ.૫૫.૨૭ કરોડનો લાભ મળશે. સહાય પેકેજની રકમ સી્ધી જ ખેડૂતોના બેનક ખાતામાં 
જમા થશે. કૃનષ સંમેલનમાં િાહોિ, પંમહાલ અને મહીસાગર નજલ્ાના લાભાથથી ખેડૂતોને 
કૃનષ સહાય પેકેજ અને ટેકાના ભાવે પાક ખરીિીના મંજૂરીપત્નું નવતરણ કરવામાં આવયું 
હતું. રાજય કક્ાના મંત્ી શ્ી બચુભાઇ ખાબડ, મંત્ી શ્ી જયદ્રથનસંહ પરમાર, સાંસિ શ્ી 
રતનનસંહ રાઠોડ, ્ધારાસભય સવષે શ્ી શૈલેષભાઇ ભાંભોર, શ્ી રમેશભાઇ કટારા, શ્ી 
નજનિેશભાઇ સેવક અને પિાન્ધકારીશ્ીઓ, કલેકટરશ્ી, નજલ્ા નવકાસ અન્ધકારીશ્ી, 
તથા ખેડૂતો મોટી સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ા હતા.

ભાવનગરમાં	સુશાસન	દદને	જનભાગીદારી
ભાવનગરના ગારરયા્ધાર માકકેરટંગ યાડ્ભમાં સુશાસન રિવસ અંતગ્ભત ચાર નજલ્ાના 

ખેડૂતોનું સંમેલન તથા કૃનષ સહાય પેકેજ નવતરણ કાય્ભરિમ યોજાયા હતા. ભાવનગર, 
અમરેલી, બોટાિ, ગીર-સોમનાથ નજલ્ાના ૬ લાખથી વ્ધુ ખેડૂતોને રૂ. ૫૦૦ કરોડની 
સહાય ચૂકવવાનો ઊજા્ભ મંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે શુભારંભ કરાવયો હતો. મંત્ીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના નેતૃતવ હેઠળ િેશ પ્રગનત તરફ આગળ 

કવર	સટોરી

કપરી પદરસ્થવતમાં ખેડૂતોની 
વહારે આિી સરકાર

વડ ોિર ાન ા  રતનપુ ર 
ગામના ખેડૂત શ્ી ડાભી 
નમલનનસહેં રાજય સરકાર 

અને  મુ ખય  મંત્ ી  શ્ ી 
નવજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર 

વયક્ત કરતા કહ્ ં  કે, રાજય 
સરકારની ટેકાના ભાવની ખરીિી 

યોજનાથી ખડૂેતોન ેઘણો ફાયિો 
થઈ રહ્ો છે. સરકારશ્ીએ જાહેર કરેલા 
ટેકાના ભાવ મજુબ ખડેતૂોન ે૨૦ રકલો િીઠ 
૩૬૩ રૂનપયા જેટલો ભાવ મળી રહ્ો છે. 
તમેજ સરકારશ્ીની ખડેતૂ સનમાન નનન્ધ 
યોજનાનો લાભ સી્ધો ખડેતૂોન ેમળી રહ્ો 
છે. સરકાર િર ચાર મનહન ેખડેતૂોના બનેક 
એકાઉનટમા ંરૂ. ૨૦૦૦ જમા કરી રહી છે. 
આમ, સરકારની અનકેનવન્ધ યોજનાઓ 
ખડેતૂોના કલયાણમા ંઅમલમા ંમકૂી છે.

અવત�સષ્ટની મયુશ્કેલીમાંથી રાજ્્ 
સરકારે ઉગા્ા્ચ

વડોિરાના ડસેર તાલકુાના છાલીયર 
ગ ા મ ન ા  ખે ડૂ ત  શ્ ી 
િેવેનદ્રનસંહ રાઉલજી  ખડૂેત 
સમંલેનમા ંમળેલી સહાય 

અગં ેપ્રનતભાવ આપતા કહે 
છે ક ે, રાજય સરકારની 

યોજના મુજબ રોટાવેટર 
ખરીિવા માટે મન ેસહાય મળી 

હતી. રોટાવેટરની મિિથી 
ઝડપભરે ખતેી કરી શકીએ છીએ. ઉપરાતં 
રોટાવેટરની મિિથી કૃનષક કચરો હોય 
તેનો જમીનની ફળદ્રુપતા વ્ધારવામાં 
ઉપયોગ કરી શકાય છે. તમેજ અનતવૃસષ્ના 
કારણે ખેડૂતોને આનથ્ભક-માનનસક રીતે 
મુશકેલીમાં મુકાયા હતા. પરંતુ રાજય 
સરકારે તવરરત મિિની જાહેરાત કરી હતી. 
આ કૃનષ સહાય પકેેજથી ઘણા ખેડૂતોને 
સહાય મળી અન ેઆજ ેખડેતૂો ઘણી રાહત 
અનભુવી રહ્ા છે.

વહારે આિી સરકાર

નમલનનસહેં રાજય સરકાર 
અને  મુ ખય  મંત્ ી  શ્ ી 

નવજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર 
વયક્ત કરતા કહ્ ં  કે, રાજય 

સરકારની ટેકાના ભાવની ખરીિી 

વહારે આિી સરકારવહારે આિી સરકાર

નમલનનસહેં રાજય સરકાર 
અને  મુ ખય  મંત્ ી  શ્ ી 

નવજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર 
વયક્ત કરતા કહ્ ં  કે, રાજય 

વડોિરાના ડસેર તાલકુાના છાલીયર 

િેવેનદ્રનસંહ રાઉલજી  ખડૂેત 
સમંલેનમા ંમળેલી સહાય 

અગં ેપ્રનતભાવ આપતા કહે 
છે ક ે, રાજય સરકારની 

યોજના મુજબ રોટાવેટર 

વડોિરાના ડસેર તાલકુાના છાલીયર વડોિરાના ડસેર તાલકુાના છાલીયર 

સમંલેનમા ંમળેલી સહાય 
અગં ેપ્રનતભાવ આપતા કહે 

છે ક ે, રાજય સરકારની 
યોજના મુજબ રોટાવેટર 
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વ્ધી રહ્ો છે. નમ્ભિા ડેમની ઊંચાઈ ૧૩૮ મીટર કરવામાં આવી. 
ડેમના િરવાજા બં્ધ કયા્ભ બાિ ડેમમા કુલ ૪.૪૭ નમનલયન એકર 
રફટ પાણીના જ્થથાનો સંગ્હ થયો. તેના ફળસવરૂપે ખેતી સમૃદ્ 
બનવા લાગી છે. ખેડૂતોનું નહત જાળવવું તે અમારો ્ધમ્ભ છે.

રાજયમાં િર વષષે ૧૪૦ નવાં વીજ સબસટેશનો સાકાર થઈ રહ્ા ં
છે. િર વષષે ખેડતૂોના વીજ કનકેશન માટે  રૂ.૧૮૦૦ (અઢાર સો)
કરોડની સબનસડી આપવામાં આવ ેછે. આવનારા રિવસોમાં કેટલાક 
ઊજા્ભલક્ી મહત્વના નનણ્ભયો લેવામા ંઆવશે. તમેણ ેઆ સમંલેનમાં 
ઉપસસથત લોકોન ેકૃનષ કે્ત્ ેનવી ટેક્ોલોજી, નવી વયવસથાનો લાભ 
લઈ રિાંનતકારી પરરણામો લાવવા હાકલ કરી હતી. આ કાય્ભરિમમાં 
સાસંિ શ્ી નારણભાઈ કાછરડયા, સાસંિ ડૉ. ભારતીબને નશયાળ, 
્ધારાસભય શ્ી કેશુભાઈ નાકરાણી, ગુજરાત હાઉનસંગ બોડ્ભના 
ચેરમેનશ્ી મહનેદ્રનસંહ સરવૈયા, અન્ધકારીઓ/પિાન્ધકારીઓ, 
ભાવનગર, અમરેલી, બોટાિ, ગીર-સોમનાથ નજલ્ાના ખડેતૂભાઈઓ 
તથા બહેનો મોટી સખંયામા હાજર રહ્ા ંહતા.ં

સુરતમાં	સુશાસનની	સૌરભ

રાજયની સંવેિનશીલ સરકારે ખેડૂતો માટે જાહેર કરેલા 
ઐનતહાનસક સહાય પેકેજના ચૂકવણાનો સુશાસન રિન પ્રસંગે 
ખેડૂત સંમેલન દ્ારા પ્રારંભ કયયો. િનક્ણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, 
નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ નજલ્ાના ૯૭,૫૩૬ ખેડૂતોને  
રૂ. ૯૧.૬૧ કરોડની સહાય નવતરણનો વન, આરિજાનત નવકાસ 
મંત્ી શ્ી ગણપતનસંહ વસાવાએ શુભારંભ કરાવયો હતો.

મંત્ી શ્ી ગણપતનસંહ વસાવાએ પારિશ્ભકતાથી કૃનષ સહાયને 
ખડેતૂો સ્ુધી પહોચાડવાનુ ંકાય્ભ સુશાસનનુ ંઉતિમ ઉિાહરણ હોવાનું 
જણાવી સુશાસનના પ્રણેતા ભૂતપૂવ્ભ વડાપ્ર્ધાન સવ.અટલ નબહારી 
વાજપેયીના કાયયોને વાગોળીને તેમને સમરણાંજનલ આપી હતી

સુરતના ૨૭,૫૫૬ ખેડૂતોને રૂ. ૨૭.૨૬ કરોડ, તાપી 
નજલ્ાના ૧૫,૩૨૦ ખેડૂતોને રૂ.૧૪.૪૪ કરોડ, નવસારી 
નજલ્ાના ૨૨,૦૭૫ ખેડૂતોને રૂા.૧૮.૪૫ કરોડ, વલસાડ 
નજલ્ાના ખેડૂતોને ૨૬૫૮૫ ખેડૂતોને રૂ.૨૩.૯૭ કરોડ તેમજ 

ડાંગ નજલ્ાના ૬,૦૦૦ ખેડૂતોને રૂા.૭.૪૯ કરોડની સહાય મંજૂર 
કરવામાં આવી છે તેમ મંત્ીશ્ીએ વ્ધુમાં ઉમેયુું હતું.

આ પ્રસંગે આરિજાનત નવકાસ રાજયમંત્ી શ્ી રમણલાલ 
પાટકર, સાંસિ શ્ી પ્રભુભાઈ વસાવા, ્ધારાસભય સવ્ભ શ્ી 
મોહનભાઇ ઢોરડયા, શ્ી કનુભાઇ િેસાઇ, શ્ી ભરતભાઈ પટેલ, 
નજલ્ા પંચાયત પ્રમુખ શ્ીમતી પ્રીનતબેન પટેલ, સનહત મોટી 
સંખયામાં ખેડૂતો અને નગરજનો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં.

કચછમાં	સુશાસન	દદને	સહાયનો	પ્રારંભ	

અંજારના નહરાપર ગામે ‘સુશાસન રિન’ અંતગ્ભત ખેડૂત 
સંમેલન તથા કૃનષ સહાય પેકેજ નવતરણ કાય્ભરિમનો શ્મ અને 
રોજગાર મંત્ી શ્ી રિલીપકુમાર ઠાકોરે પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીના નેતૃતવમાં સંવેિનશીલ 
રાજય સરકારે સશુાસનની રિશામા ંઅનકેનવ્ધ પગલા ંભયાું હોવાનું 
જણાવી મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, ખેડૂત ખાતેિારને અકસમાત વીમા 
સહાયમા ંવ્ધારો, ખેડતૂોના િેવાનો બોજ ઘટાડવાના પ્રયાસો સનહત   
ટ્ેકટર, થ્ેસર વગેરેની ખરીિીમાં યાંનત્ક સહાય સનહતની 
સનુવ્ધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવયાનો ઉલે્ખ કરતા ંતમેણ ેખેડતૂોન ેમિિ 
કરવા રાજય સરકાર હંમેશા કરટબદ્ હોવાનું જણાવયું હતું.

આ પ્રસંગે કચછ નજલ્ાના ૧૪,૮૪૫ લાભાથથીઓને કુલ રૂ. 
૧૫.૩૦ કરોડની કનૃષ સહાય રકમ ડાયરેકટ બેંક ટ્ાનસફરથી 
નવનવ્ધ તાલુકાના ખેડૂતોને અપ્ભણનવન્ધ કરાઇ હતી. આ પ્રસંગે 
રડસસટ્કટ નમનરલ ફંડમાંથી રૂ. બે કરોડનાં મેરડકલ સા્ધનો સનહત 
૩૪૦ ગામો માટે િસ ફરતાં િવાખાનાનાં મેરડકલ વાહનોને 
પ્રસથાન કરાવાયું હતું. 

આ પ્રસંગે સામાનજક અને શૈક્નણક પછાત વગયોના કલયાણ 
અને પ્રવાસન રાજયમંત્ી શ્ી વાસણભાઈ આહીર, સાંસિ શ્ી 
નવનોિભાઈ ચાવડા, માંડવી-મુંિરા નવભાગના ્ધારાસભય શ્ી 
વીરેનદ્રનસંહ જાડેજા, કચછના પ્રભારી સનચવ શ્ી કે.વી.કાપરડયા, 
નજલ્ા કલેકટરશ્ી સનહતના અગ્ણીઓ અને આસપાસના 
ગામોના સરપંચો, ખેડૂતો મોટી સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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રાજય	સરકારે	તીડની	સમસયા	પર	કાબુ	મેળવયો
રાજયના બનાસકાઠંા નજલ્ાના થરાિ-

વાવ-રાડકા સનહતના નવસતારોમાં થયેલા 
તીડના આરિમણના કારણ ેખડેતૂોના પાકને 
નુકશાન તથા સજા્ભયેલી નવકટ સસથતીને 
પહોચી વળવા રાજય સરકારે સઘન 
આયોજન હાથ ્ધયુ્ભ છે. આ અગં ેકૃનષ અને 
સહકાર નવભાગના અન્ધક મુખય સનચવ 
શ્ી પૂનમચંિ પરમારે તાજેતરમાં તીડ 
નનયંત્ણ માટે યુદ્ના ્ધોરણે હાથ ્ધરાયલેાં 
પગલાંઓની નવગતો આપી હતી. 

આ અંગે રાજયનાં કનૃષ - સહકાર 
નવભાગના ંઅન્ધક મખુય સનચવ શ્ી પી. કે. 
પરમાર ે જણાવ યંુ હતું  ક ે,  રાજયના 
બનાસકાંઠા નજલ્ાના નવનવ્ધ નવસતારમાં 
થયલેા તીડના આરિમણના કારણ ેસજા્ભયેલી 
નવકટ સસથનતને પહોંચી વળવા રાજય 

સરકારે સઘન આયોજન કયુું છે. રાજય 
સરકારની ૧૦૦ ટ્ેકટર માઉનટેડ સપ્રેયર 
ટીમો અને કેનદ્ર સરકારની ૧૬ ટીમો મળી 
કુલ ૧૧૬ ટીમો દ્ારા તીડ નનયંત્ણ 
કામગીરી દ્ારા મોટી સખંયામા ંતીડનો નાશ 
કરાયો છે. 

તીડ નનયંત્ણ માટે યુદ્ના ્ધોરણે હાથ 
્ધરાયેલ પગલાંઓની નવગતો આપતાં 
તેમણે કહ્ં હતું કે, બનાસકાંઠા નજલ્ાના 
તીડથી અસરગ્સત નવસતારોમાં કૃનષ મંત્ી 
શ્ી આર.સી.ફળિુ તયાં પહોંચી ગયા છે 
અને કૃનષ નવભાગના ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ 
તથા સથાનનક નજલ્ાના વહીવટી તતં્ સાથે 
સંકલન કરીને તીડ  નનયંત્ણની કામગીરી 
સંિભષે યુદ્ના ્ધોરણે પગલાં હાથ ્ધરવાને 
પરરણામે આ સફળતા મળી છે. રાજય 

સરકારની આ કામગીરીને પરરણામે અને 
પવનની રિશાના આ્ધાર તીડની રિશા હવે 
પારકસતાન ના બલૂનચસતાન તરફ રવાના 
થાય તેવી સંભાવના છે. 

શ્ી પરમારે ઉમયુું હતું કે, ખેડૂતોએ 
માંગ કરી હતી કે, જો રિવસ િરનમયાન 
વીજ પુરવઠો મળે તો ખેતરોમાં ફુવારા 
ચાલુ રાખી શકાય અને એના લી્ેધ પાક 
પર તીડ બેસતા નથી એને ધયાને લઇને 
રાજય સરકારે આ નવસતારોમાં રિવસે 
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવાનું શરૂ કરી િી્ધુ 
છે. જેથી ખેડૂતો ખેતરમાં ફુવારા ચાલુ 
રાખી શકે અને તીડને બેસતા અટકાવી 
નુકશાનથી બચી શકાય. સંક નલત 
અનભગમને કારણે નનયંત્ણની કામગીરી 
વ્ધુ વેગવાન બની છે. 

શ્ી પરમારે ઉમેયુું હતું કે, બનાસકાંઠા 
નજલ્ાના ૧૩ તાલુકાના ૧૧૪ ગામો, 
મહેસાણા નજલ્ાના એક તાલુકાના ૫ 
ગામો, પાટણ નજલ્ાના ૨ તાલુકાના ૪ 
ગામો, સાબરકાંઠા નજલ્ાના એક ગામ 
મળી કુલ ચાર નજલ્ાના ૧૭ તાલુકાના 
૧૨૪ ગામોમા ંતીડ ની હાજરી જોવા મળી 
છે, તેના લોકેશન ટે્ક કરી આ તમામ 
નવસતારોમાં તીડ નનયંત્ણની કામગીરી 
યુદ્ના ્ધોરણે હાથ ્ધરાઇ હતી.

બનાસકાઠંા નજલ્ામા ંરાજય સરકારના 
ખેતીવાડી નવભાગની ૨૭ સવષે ટીમ અને 
ભારત સરકારના લોકસટ કંટ્ોલ યુનનટની 
૧૯ ટીમ અન ે૨૫ સથાનનક ટે્કટર માઉનટેડ 
સપ્રેયર મારફત તીડ નનયંત્ણની કામગીરી 
દ્ારા ૩૫૨૬ હેકટરમાં નનયંત્ણ કરવામાં 
આવયું છે.

થરાિ તાલુકાના આંતરોલ, રડકા, 
આજાવાડા અને  નારોલી ગામની 
આજુબાજુ જોવા મળેલા તીડનું ભારત 
સરકારની ૧૯ ટીમો અને ૨૫ ટ્ેકટર 
માઉનટેડ સપે્રયરથી ગત તા.૨૬.૧૨.૨૦૧૯ 
ની સવારે િવા છંટકાવ કરવામાં આવયો 
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છે, જેનાથી ૨૫% તીડોનો નાશ કરી 
શકાયો છે. બચી ગયેલા તીડો પૈકી એક 
ટોળુ ંફંટાઇન ેરાજસથાન તરફ ગયુ ંછે. અને 
અડ્ધું ટોળું વાઘાસણ, નમયાલ અને 
આજુબાજુના ગામોના અંિાજ ે૩૦૦૦ હે. 
નવસતારમાં જોવા મળયું હતું. 

જે માટે તાજેતરમાં ભારત સરકારની 
૧૬ ટીમો, અન ેરાજય સરકારના ખેતીવાડી 
નવભાગ મારફત ૧૦૦ જેટલા ટ્ેકટર 
માઉનટેડ સપ્રેયરથી નનયંત્ણની કામગીરી 
ચાલુ છે. કૃનષના અન્ધક મુખય સનચવશ્ી 
એ ઉમેયુું હતું કે આગામી રિવસોમાં પણ 
તીડ જયાં જયાં જોવા મળશે તયાં તમામ 
પ્રકારના સંસા્ધનોનો ઉપયોગ કરી તીડનું 
નનયંત્ણ કરી લેવામાં આવશે.

મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
આવા નુકસાની પામેલા ખેડૂતોને સહાય 
આપવાના રિશા નનિદેશો કૃનષ નવભાગને 
આપેલા છે. તદ્અનુસાર રાજય સરકાર 
સરવે  કરીને  એસ.ડી.આર.એફ.ના 
્ધારા્ધોરણ મજુબ નકુસાની સહાય આપશે 
તેમ તેમણે ઉમેયુ્ભ હતું.

તીડ નનયંત્ણ માટે બનાસકાંઠા અને 
કચછમાં ભારત સરકારની લોકસટ કંટ્ોલ 
કચેરીઓ કાય્ભરત છે અને રાજય સરકાર 
તેની સાથે સતત સંકલનમાં છે.

તીડનું ઝંુડ જણાય તેની ટ્ેરકંગની 
કામગીરી રફલડ સટાફ મારફત કરવામાં 
આવી રહી છે. રાત્ે આ ઝુંડ જયાં સેટલ 
થાય તે અંગેની માનહતી ભારત સરકારની 
લોકસટ કંટ્ોલ ટીમ સાથે શેર કરી વહેલી 
સવારે નનયતં્ણની કામગીરી હાથ ્ધરવામાં 
આવી રહી છે. 

તીડનો આ ઉપદ્રવ હજુ થોડા રિવસ 
રહેવાની શકયતા છે. સમગ્ તંત્ તેના 
નનયંત્ણ માટે કાય્ભરત છે. કલેકટર અને 
નજલ્ા તંત્ને તેના નનયંત્ણ અંગેની 
કામગીરી કરવા માટે તમામ પ્રકારની 
શકયતાઓને ધયાનમાં લઇ યોગય લાગે તે 
સટાફ સા્ધનો દ્ારા કામગીરી કરવા મંજરૂી 
આપવામાં આવી છે. •

કવર	સટોરી

તીડનો	સફાયો	કરવા	રાજય	સરકાર	કટીબદ્ધ	
બનાસકાઠંા નજલ્ાના તીડ પ્રભાનવત થરાિ તાલકુાના  રડકા, નારોલી સનહત રાજસથાન 

બોડ્ભરને અડીને આવેલાં ગામોની  કૃનષ મંત્ી શ્ી આર.સી ફળિુએ મુલાકાત લઇ તીડના 
આરિમણના કારણે ખડૂેતોના પાકન ેથયલેી નકુસાનીનો અંિાજ મેળવવા ખડૂેતોના ખતેરોનું 
નનરીક્ણ કયુ્ભ હતું.

કૃનષ મંત્ી શ્ી આર.સી.ફળિુએ બનાસકાંઠાના સાંસિ શ્ી પરબતભાઇ પટેલ, 
બનાસડેરીના ચેરમેનશ્ી શંકરભાઇ ચૌ્ધરી સનહત કૃનષ નવભાગના ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ 
સાથે ખેડૂતોના ખેતરમાં ફરી નુકસાનીનો અંિાજ મેળવી ખેડૂતોને હૈયા્ધારણા આપી હતી.  
મંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, તીડોને નનયંત્ણ કરવા માટે કેનદ્ર સરકાર, રાજય સરકાર અને 
નજલ્ા વહીવટી તંત્ દ્ારા સનરિય પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્ા છે. તીડોના આરિમણનો 
સામનો કરવા ખેડૂતો પણ પોતાના ટ્ેકટરો વડે િવા છંટકાવની કામગીરીમાં મિિ કરી 
રહ્ા છે. શ્ી ફળિુએ જણાવયું કે, થરાિ તાલુકામાં કેનદ્ર સરકારની ૧૮ ટીમો તથા રાજય 
સરકારની ૧૨  ટીમો એમ કુલ-૩૦ ટીમો અને સથાનનક ટ્ેકટરો દ્ારા માઉનટેડ સપ્રેયરથી 
િવા છંટકાવ કરીને તીડોનો 
સફાયો કરવાની કામગીરી 
કરવામાં આવી રહી છે. 

તે મ ણે  ક હં્  હતું  ક ે, 
ખેતીવાડી નવભાગની ટીમો 
દ્ારા તીડની હાજરી અંગે 
સતત ટે્રકંગ કરવામા ંઆવ ેછે 
અને  જય ાં  ત ી ડન ા  ઝું ડે 
રાનત્રોકાણ કયુ્ભ હોય તેનું 
લોકેશન મેળવી ટીમો દ્ારા 
તેને શો્ધી ભારત સરકારની 
ટીમો તથા ટે્કટર માઉનટડે 
રાજય સરકારની ટીમોનું િળ 
બનાવી વહેલી સવારે ૬ થી 
૧૧ કલાક સુ્ધી િવાનો 
છંટકાવ કરી તીડોનું નનયંત્ણ 
કરવામાં આવે છે. તેમણે જણાવયું કે, બપોર પછી રિવસ િરનમયાન તીડ ઊંચા ઊંડતા 
હોય છે જેથી આ સમયે તેનું નનયંત્ણ કરવું શકય બનતું નથી. આથી સવારે સૂયયોિય 
પછી િવા છંટકાવ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. 

મંત્ી શ્ી આર.સી.ફળિુએ જણાવયું કે, પવનની રિશાના આ્ધારે તીડના ઝુંડ ગનત 
કરતા હોય છે. આ તીડ રાજસથાન તરફથી ગુજરાતમાં આવયા છે જો રાજસથાનની સરકારે 
કેનદ્ર સરકારની મિિથી સમયસર પગલાં લી્ધા હોત તો ખેડૂતોના પાકને બરબાિ થતો 
બચાવી શકાયો હોત તેમ તેમણે જણાવયું હતું. હાલ પવનની રિશાના આ્ધારે થરાિ 
તાલુકાના આંતરોલ, રડકા, અજાવાડા અને નારોલી ગામની આજુબાજુ જોવા મળતાં તીડ 
રાજસથાન બાજુ પવનની રિશાના આ્ધારે એ તરફ ગનત કરે છે અને રિશા બિલાતા 
ફરીથી આ નવસતારમાં આવી જાય છે. તીડના ઉપદ્રવનો ખાતમો કરવા સમગ્ તંત્ એલટ્ભ 
રહી કામ કરે છે. •
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રણોતસવ	:		ગુજરાતની	કલા	સંસકકૃચત	ઉજાગર	કરતો	ઉતસવ
દુચનયાના	પ્રવાસનનું	અમૂલય	ઘરેણું	ઃ	કચછનું	સફેદ	રણ

રણ પ્રિેશ એટલે એવો નવસતાર કે જયાં િૂર િૂર સુ્ધી નનજ્ભનતા 
ભાસે. કહેવાય છે કે, કચછનુ ંરણ છે તયા ંપહેલા િરરયો હતો એટલા 
માટે જ રણપ્રિેશની રેતી અને િરરયા રકનારાની રેતી વચ્ચે 
સમાનતા જોવા મળે છે. 

કચછ, એક એવો મુલક જયાં રહેનારા માનવીઓ રણ 
નવસતારની નવષમતાઓ સામે લડતા શીખયા છે. અને જીવનને 
મીઠાશથી ભરી િી્ધું છે. કચછી માડું પહાડો જેવા પડકારો સામે 
બાથ ભીડીને પરસેવો વહાવતો થયો છે અને િરરયાના પાણી પર 
સવાર થઈને િેશ-નવિેશની ખેપ મારતો થયો છે. આ નવસતારમાં 
પાણી ઓછું વરસે છે. પરંતુ તેમના હૈયામાં હેતની ભીનાશ કાયમ 
જોવા મળે છે. આવો મુલક છેલ્ાં થોડાં વષયોમાં િેશ-નવિેશના 
આકષ્ભણનું કેનદ્ર બની ગયો છે એનું એક કારણ છે રણોતસવ. 

કચછની ્ધરા પર પ્રનતવષ્ભની જેમ આ વષષે પણ ઉજવાઇ રહેલા 
રણોતસવ - ૨૦૧૯ નો ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી વેંકૈયા નાયડુએ શુભારંભ 
કરાવયો હતો. આ પ્રસગં ેઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ શુદ્ ગજુરાતીમાં તમેના 
વક્તવયનો પ્રારંભ કરતાં જણાવયું હતું કે, ગુજરાતમાં પય્ભટનના 
નવકાસ માટે રાજય સરકાર દ્ારા કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસો 
અનભનંિનીય છે.

િેશ-િનુનયામાં પોતાની આગવી વનૈવધયતા ્ધરાવતા ગુજરાતના 
આ સફેિ રણમાં પ્રનતવષ્ભ યોજાતા રણ ઉતસવ કાય્ભરિમમાં માત્ 
કચછની સંસકૃનત જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતની લોકકલાની સાથે 
ગુજરાતની સસંકૃનતની પણ ઝાખંી થાય છે. કચછનુ ંરણ  એ સસંકૃનત, 
સંસકારો, નશલપ - કળા અને પ્રકૃનત સૌંિય્ભનો અનોખો સંગમ છે. 

રણઉતસવે આ નવસતારના સામાનજક - આનથ્ભક નવકાસમાં 
મહત્વપૂણ્ભ યોગિાન આપયું છે. 

માત્ ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ િેશ માટે ગૌરવરૂપ આ 
સફેિ રણને નનહાળવા આજે માત્ િેશમાં જ નહીં પરંતુ 
િુનનયાભરમાંથી પય્ભટકો આવી રહ્ા છે.

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ કચછના રણને અડીને આવેલ સરહિ ઉપર 
ફરજ બજાવી રહેલા બીએસએફના જવાનોનો ઉલ્ેખ કરી, 
પ્રનતવષ્ભ યોજાતા રણોતસવના કાય્ભરિમમાં બીએસએફના જવાનોને 
પણ સહભાગી બનાવવા જણાવયું હતું.

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ીએ આ તકે રણોતસવના માધયમથી લોકતંત્ 
અને નવકાસની ્ધારામાં સથાનીય લોકોને સહભાગી બનાવી આ 
ભૂનમને પ્રવાસન સથળ તરીકે નવકસાવવા બિલ તતકાલીન 
મુખયમંત્ીશ્ી અને હાલના વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીને 
અનભનંિન પણ પાઠવયાં હતાં.

આ પ્રસંગે મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું હતું 
કે, કચછનું સફેિ રણ એ આજે િુનનયાનું પ્રવાસનનું અમૂલય ઘરેણું 
બનયું છે. આ રણને, અહીંની સંસકૃનત - અસસમતાને િેશ િુનનયા 
સમક્ ઉજાગર કરવા માટે તતકાલીન મુખયમંત્ીશ્ી અને હાલના 
વડાપ્ર્ધાનશ્ીએ હાથ ્ધરેલા પ્રયાસોના પરરણામે આજે કચછનું 
સફેિ રણ એ િુનનયાના પ્રવાસન ્ધામમાં નશરમોર બનયું છે. 
રણોતસવના કારણે ગુજરાતમાં પ્રવાસનને વેગ મળયો છે, સાથો 
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સફેદ	રણમાં	અચવસમરણીય	સૂયા્ણસત	
ચનહાળતા	ઉપરાષ્ટ્રપચત	શ્ી	વ�ક�યા	નાયડુજી

સમગ્ કચછની જેના થકી િુનનયાભરમાં એક આગવી ઓળખ 
ઊભી થઇ છે તે કચછના ્ધોરડો પાસ ેઆવેલા સફેિ રણની મલુાકાતે 
િશેના ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી વેંકૈયા નાયડુજીએ પથારેલા સૂયા્ભસત 
નનહાળવાનો લહાવો લી્ધો હતો. સમી સાજં ે્ધોરડો આવી પહોંચલેા 
ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી વેંકૈયા નાયડુજીએ ઊંટગાડી પર બેસીને સફેિ 
રણમાં મુસાફરી કરવાનો આનંિ માણયો હતો. 

રાજયના મખુયમતં્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણી, પ્રવાસન મંત્ીશ્ી 
જવાહરભાઇ ચાવડા, પ્રવાસન રાજયમંત્ી શ્ી વાસણભાઇ આહીર 
પણ તમેની સાથ ેજોડાયા હતા. ઉપરાષ્ટ્રપનત શ્ી વેંકૈયા નાયડજુીએ 
નવશાળ સંખયામાં મુલાકાતીઓ અને પ્રવાસીઓની ઉપસસથનતની 
વચ્ચે સફેિ મીઠાની ચાિર ્ધારણ કરીને બેઠેલા કચછના વાઇટ 
રણની સહેલગાહ માણી હતી. 

ઉપરાષ્ટ્રપનતશ્ી તથા મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણી 
ઉપસસથનતમાં સટેટ ઇસનસટટ્ૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેનટના 
નવદ્ાથથીઓના નવઝન ડોકયુમેનટ ૨૦૨૦-૨૦૨૫ પુસતકનું 
અનાવરણ કરવામાં આવયું હતું. •

- સાથ આ નવસતારની આસપાસ વસતા ગ્ામય કારીગરોને 
રોજગારી પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. ગુજરાત સરકારના પ્રવાસનને વેગ 
મળે તે માટેના સંનનષ્ઠ પ્રયાસોના કારણે ગુજરાતની સંસકૃનતથી 
િેશ - િુનનયાના લોકો વાકેફ થયા છે. કચછમાં પ્રનતવષ્ભ યોજાતા 
રણોતસવ ેઆ નવસતારના નવકાસના ંદ્ાર ખોલયા ંછે, આ રણોતસવમાં 
અતયાર સુ્ધીમાં ૧૫ લાખથી વ્ધુ પય્ભટકોએ મુલાકાત લી્ધી છે.

પનઘટ કલા કેનદ્ર - ગાં્ધીનગર દ્ારા સંકનલત સાંસકૃનતક 
કાય્ભરિમ રજૂ કરવામાં આવયો હતો. જેમાં કચછી ગજીયો રાસ 
સનહતની કચછની સંસકૃનતની સાથે ગુજરાતની નવનવ્ધતામાં 
એકતાના િશ્ભન કરાવતી કૃનતઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ 
તકે ગજુરાતના જાણીતા સગંીતકાર શયામલ - સૌનમલ અન ેઆરતી 
મુનશીએ પય્ભટન ગીતને લોનચ કયુું હતું.

આ પ્રસંગે પ્રવાસન મંત્ી શ્ી જવાહરભાઈ ચાવડા, સામાનજક 
- શૈક્નણક પછાત વગયોના કલયાણ રાજયમંત્ી શ્ી વાસણભાઇ 
આહીર, પ્રવાસન નવભાગના સનચવ શ્ીમતી મમતા વમા્ભ, ગજુરાત 
પ્રવાસન નનગમના વહીવટી સંચાલક શ્ી જેનુ િેવાન, સાંસિ શ્ી 
નવનોિભાઈ ચાવડા, ્ધારાસભય સવ્ભશ્ી નનમાબેન આચાય્ભ, 
નવરેનદ્રનસંહ જાડેજા, માલતીબેન મહેશ્રી, પ્રદ્ુમનનસંહ જાડેજા, 
રેનજ આઈ.જી. શ્ી સુભાષ નત્વેિી, નજલ્ા કલેકટર શ્ી એમ. 
નાગરાજન તથા મોટી સખંયામા ંનવિેશી પય્ભટકો 
ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •
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પાટણની	રાણકી	વાવમાં	
'ચવરાસત'	સંગીત	સમારોહ	યોજાયો

સંગીત શારીરરક સવસથતાનું સા્ધન છે તો સંગીતકારો-ગાયકો 
માટે સા્ધના પણ છે આરોગય ક્ેત્ે સંગીત થેરાપી કારગર નીવડે 
છે મહાન સંગીતજ્ બજૈ ુબાવરાએ ગરુ હરરિાસન ેશાસત્ીય સગંીત 
સંભળાવીને સંન્ધવાનો રોગ િૂર કયયો હતો. સંગીત નવનાના 
જીવનની કલપના કરવી પણ શકય નથી. રાજય સરકાર દ્ારા પણ 

કલાસંગીતને પ્રોતસાહન આપવામાં આવે છે.
સંગીતને પ્રોતસાહન આપવાના ભાગરૂપે પાટણની રાણકી 

વાવમાં સંગીત સમારોહ યોજાયો.
પાટણ ગુજરાતની અસસમતાનંુ પ્રનતક છે. વડાપ્ર્ધાન શ્ી 

નરેનદ્રભાઈ મોિી જયારે ગુજરાતના મુખયમંત્ી હતા તયારે 
‘તાનારીરી’ ઉતસવ, સૂય્ભ મંરિર ખાતેનો ઉતિરા્ધ્ભ મહોતસવ, કાઈટ 
ફેસસટવલ વગેરે ઉતસવો ઉજવી ગુજરાતની અસસમતાને ઉજાગર 
કરવાની આગવી પરંપરા સથાપી છે. આ પરંપરાને આગળ 
્ધપાવતા પાટણની રાણકીવાવમાં સંગીત સમારોહ યોજાયો.

પાટણની રાણકીવાવને કારણે ગુજરાતનું નામ િુનનયાના 
નકશામાં ચમકયું છે. સથાપતયની આ અલભય નવરાસત છે . મુખય 
મંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું કે, અણનહલવાડથી શરૂ 
થયેલ ગુજરાતનો સમૃદ્ વારસો આજે નવકનસત ગુજરાતમાં પણ 
જળવાયો છે. કચછનું સફેિ રણ, સટેચયૂ ઓફ યુનનટી, ગીરના 

ઉતસવ
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સાવજ, સોમનાથ અને દ્ારરકાના પુરાતન મંરિર ગુજરાતની 
વૈનવધયતાનો બહુમૂલય ખજાનો છે. ગુજરાતના નવકાસમાં અલભય  
નવરાસત, કલા અને સથાપતયનું પણ અમૂલય યોગિાન છે. 

સંગીત સમારોહ પૂવષે મુખયમંત્ીશ્ીએ નવશ્ નવરાસત રાણકી 
વાવની મલુાકાત લી્ધી હતી. આ ઉપરાતં મખુયમતં્ીશ્ીએ પાટણના 
પૌરાનણક એવા મહાકાલી મંરિરમાં િશ્ભન- આરતી કયા્ભ હતાં. 

'નવરાસત' સંગીત સમારોહમાં ગઝલ સમ્રાટ શ્ી હરરહરન, 
સુપ્રનસદ્ લોકગાયક શ્ી નજજ્ેશ બારોટ અને લોકગાનયકા સુશ્ી 
ગીતાબેન રબારીએ શ્ોતાજનોન ેઅનભભૂત કરતી સગંીતની પ્રસતનુત 
રજૂ કરી હતી. 

આ પ્રસંગે શ્મ અને રોજગાર મંત્ી શ્ી રિલીપકુમાર ઠાકોર,  
રમતગમત, યુવા અને સાંસકૃનતક પ્રવૃનતિ નવભાગના મંત્ી શ્ી 
ઈશ્રનસંહ પટેલ, પાટણ નજલ્ા પ્રભારી મંત્ી શ્ી વાસણભાઇ 
આહીર, રમતગમત યુવા અને સાંસકૃનતક પ્રવૃનતિ નવભાગના અગ્ 
સનચવ શ્ી સી. વી. સોમ, નજલ્ા કલેકટર શ્ી આનિં પટેલ, નજલ્ા 
પોલીસ અન્ધક્ક શ્ી અક્ય રાજ મકવાણા, નજલ્ા વહીવટી તતં્ના 
ઉચ્ચ અન્ધકારીશ્ીઓ અને પાટણના નગરજનો મોટી સંખયામાં 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ઉતસવ

રાણકી િાિનરી વિશ�રતા
રાણકી િાિ રાણરી ઉદયમતરીએ� ૧૦૬૩માં ત�મના પતત 

સા�લંકી િંશના રાજા ભરીમદ�િ પહ�લાનરી યાદમાં બંધાિરી હતરી. 
પાછળથરી આ િાિમાં સરસિતરી નદરીના પૂરના પાણરી ઘૂસરી 
ગયા હતા. િાિ પર કાપં ફરી િ�ા� હતા�. છ�ક િર્વ ૧૯૮૦માં 
ભારતરીય પુરાતતિ મા�જણરી વિભાગ� ઉતખનન કયુું ત્ાર� ત�નું 
કા�તરણરીકામ મૂળ સિરૂપમાં મળી આવું હતું. રાણકીિાિ 
ભારતનરી સાૌથરી સુંદર િાિ પૌકીનરી એ�ક છ� . પ્રાચરીન 
પાટનગરનરી સાૌથરી વિખ્યાત એૌતતહાબસક વિરાસતા� પૌકીનરી 
એ�ક છ�. જમરીનનરી સપાટીથરી શરૂ થતા પગતથયાં શરીતળ 
હિામાં થઈન� ક�ટલાક સતંભા�િાળા ઝરૂખાઆ�માં થઈન� 
આપણન� ઊં્ડા કૂિા સુધરી લઇ જાય છ� . એહરી ં સાત 
ઝ�ખાઆ�માં ૮૦૦થરી િધુ સુશા�બભત બશલપા� છ� . મુખ્ય 
વિરયિસતુ દશાિતાર છ�. ભગિાન વિ��, બુદ્ધ  સવહતના 
દશ એિતારા�, આ એિતારા� સાથ� સાધુ, બ્ાહ્મણ એન� હા�ઠ 
રંગતરી ત�મજ શણગાર સજતરી એપસરાઆ�નરી મૂત �ત� આ� છ�. 
પાણરીનરી સપાટીએ� પહા�ચતાં શ�રશાયરી વિ��ન� કા�તર�લા છ�. 
જ�માં વિ�� હજાર ફ�ણિાળા શ�રનાગ પર આ્ડા પડ્યા છ�.
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પંચમહાલ નજલ્ામાં આવેલા પાવાગઢ-ચાંપાનેર રિવય, 
આધયાસતમક, ભવય ઐનતહાનસક નવરાસત સાથે આહલાદક અને 
રમણીય પ્રકૃનતનો સુભગ સમનવય ્ધરાવે છે. મા મહાકાળીનું ્ધામ 
પાવાગઢ તીથ્ભ ૫૧ શનક્તપીઠોમાંનું એક છે, તો તળેટીમાં આવેલા 
ચાંપાનેરના સથાપતયો વલડ્ભ હેરીટેજમાં સથાન પામયા છે. 
આસપાસની ડુંગરમાળાઓ, અભયારણય અને વનશ્ીની શોભાએ 

પંિમહાલમાં	
પંિમહોતસવ	
પરીપૂણ્ણ

ઉતસવ

ચોગમ નવસતારને અનેરો બનાવયો છે.
પાવાગઢ ખાતે માના િશ્ભને વષ્ભભર લાખો માઈભક્તો, 

યાત્ાળુઓ અને સહેલાણીઓ આવતા હોય છે. તેઓ અહીંની 
વૈનશ્ક નવરાસત અને પ્રકૃનતને ભરપૂર રીતે માણી શકે તે માટે 
પંચમહાલ નજલ્ા વહીવટીતંત્ દ્ારા ગુજરાત પ્રવાસન નનગમના 
સથવારે છેલ્ા ચાર વષ્ભથી પંચમહોતસવનું શાનિાર આયોજન 
કરવામાં છે. મનને તરબતર કરે તેવા નામી કલાકારોના ગીત-
સંગીતના કાય્ભરિમો, આપણા વારસાને જાણવા થતી હેરીટેજ વોક, 
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ક ુિરતના સાં નનધયમાં 
મહાલવા નેચરલ ટ્ેઈલ, 
બડ્ભ વોનચંગ, ફોટોગ્ાફી 
વક્કશોપ, એમયઝુમનેટ પાક્ક, 
ફકૂડ કોટ્ભ, રિાફટ બઝાર, 
એડવેનચર સપોટ્ભસ, બાઈક 

રેલી, ટેનટ સીટી જેવી અનેક 
ઈ વે ન ટ ન ો  સ મ ા વે શ  આ 

પંચમહોતસવમાં કરવામાં આવે છે.
તાજેતરમાં કૃનષ, પંચાયત અને પયા્ભવરણ રાજય મંત્ી શ્ી 

જયદ્રથનસંહ પરમાર ે પાવાગઢના વડાતળાવમાં પાંચમા 
પંચમહોતસવનો પ્રારંભ કરી ટેનટસીટીનું નવન્ધવત ઉિઘાટન કયુું 
હતું મધય ગુજરાતમાં પંચમહોતસવનો આગવો કાય્ભરિમ રાજય  
સરકાર દ્ારા કરવામાં આવી રહ્ો છે, જેને િેશ સનહત નવિેશોમાં 
પણ ખૂબ સારો પ્રનતસાિ મળી રહ્ો છે.

તંત્ દ્ારા સતત પાંચમા વષષે પંચમહોતસવ-૨૦૧૯નું 
ભવયાનતભવય આયોજન કરવામાં આવયું. મંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે 
પંચમહોતસવ કાય્ભરિમના થીમસોંગનું રડઝીટલ લોનચ કયુું હતું.  
થીમ સોંગમાં આ વષ્ભની થીમ બેટી બચાવો બેટી પઢાવોને મહતવ 
આપવામાં આવયું છે. આ સાથે તેમણે રફટ ઈસનડયાનું થીમ સોનગ 
પણ લોનચ કયુું હતું.  

પંચમહાલ નજલ્ાના અિભુત ઐનતહાનસક વારસાને નજલ્ા 
વહીવટીતંત્ દ્ારા પંચમહોતસવ અંતગ્ભત પ્રસતુત કરવામાં આવે 
છે, જેને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સતરે આગવી નામના મળી 
છે.  પંચમહોતસવ પંચમહાલના સાંસકૃનતક-ઐનતહાનસક વારસાને 

કુિરતના સાનંનધયમા ંમાણવાની તક પરૂી પાડતો ઉતસવ બની રહ્ો 
છે. નજલ્ાના સૌથી મોટા એવા આ સાસંકૃનતક કાય્ભરિમનુ ંઆયોજન 
સથાનનક કલાકારોને પોતાની કળા નવશ્ સમક્ રજૂ કરવાનું ઉતિમ 
પલેટફોમ્ભ પૂર પાડે છે, તો િેશ-નવિેશના મુલાકાતીઓને શે્ષ્ઠ 
કક્ાની સગવડો અને વાતાવરણ પૂર પાડે છે. પંચમહોતસવના 
પરરણામે સથાનનક સતરે રોજગારી સજ્ભનમાં વ્ધારો થાય છે.

આ પ્રસંગે નજલ્ા સમાહતા્ભ શ્ી અનમત અરોરા,કાલોલના 
્ધારાસભય શ્ીમનત સુમનબેન ચૌહાણ, નજલ્ા પંચાયતના 

ઉપપ્રમુખ શ્ી ગોપાલભાઈ પટેલ, ગુજરાત પ્રવાસન નનગમના 
રડરેકટર શ્ી ગોપાલભાઈ શેઠ, હાલોલ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ 
સશુ્ી સનુમત્ાબને પરમાર, સનહત નજલ્ાના અગ્ણી પિાન્ધકારીઓ 
અન્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

પંચમહોતસવ અંતગ્ભત હેરરટેજ ટુર અને બાઈક રેલી,  સટાર 
ગેનઝગં (આકાશિશ્ભન), નપલગ્ીમજે ેટુર, પાચં રિવસીય સાસંકૃનતક 
કાય્ભરિમનું ઉદ્ાટન, મહાઆરતી અને કલાકાર કીનત્ભિાન ગઢવીની 
ગીત-સંગીત સંધયા, પાવાગઢ પરરરિમા તેમજ મનહલાઓની 
સાઈકલ રેલી, રકંજલ િવે, ભૂનમ નત્વેિી, પાનથ્ભવ ગોનહલ અને 
સનચન-નજગર જેવા નામી ગાયકો આવયા હતા. •

પાિાગઢ-ચાંપાન�ર વિશ� આ પણ જણા�....
ભારતરીય પુરાતતિરીય સિષોક્ષણ એનુસાર ખ્ડચપંાના રંગનરી 

આ ભૂતમ પર િનરાજ ચાિ્ડાના મંત્રી ચાપંાએ� ચાપંાન�ર નગર 
િસાવું હા�િાનું મનાય છ�. ઇસિરીસનનરી પ્રથમ સહસ્તાબદરીમાં 
એહરી ંમાનિ િસિાટ થયા� હતા� એન� આશર� ઇ.સ. ૧૩૦૦માં 
ચાૌહાણ કુળના રાજિરીઆ�એ� ચાપંાન�ર નગરીન� રાજધાનરી તરીક� 
સ્ાપના કરી હતરી. આ રાજિરીઆ�નરી સિતતં્તા ઇ.સ. ૧૪૮૪ 
સધુરી ટકી હા�િાના� ઉલલ�ખ છ�. પાિાગઢ પિ્વતના નરીચ�ના ભાગમાં 
મહમુદ બ�ગ્ડાએ� સ્ાપ�લા ચાપંાન�ર નગરના શાહરી મહ�લના� 
સમચા�રસ વકલલા� છ�. બુરજા�થરી સરુજક્ષત આ વકલલાના પ્રિ�શદ્ાર 
પાસ�ના ગા�ખ મના�હર છ�. રાજમહ�લના� વિસતાર માં્ડિરી નામ� 
આ�ળખાતા પ્રિ�શદ્ારથરી બરીજા ભાગા�થરી છૂટા� પ્ડ� છ�. શાહરી 
વકલલાનરી બહાર જુમમા મસસજદનરી ભવ ઇમારતનરી સવુિસ્સ્ત 
રચનાના વિવિધ રંગા� તથા ભારતરીય ઇસલામરી સશુા�ભના�થરી 
આગિું મહતિ ધરાિ� છ�.
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ઊંઝામાં	લક્ષિંડી	મહાયજ્ઞમાં	મુખયમંત્ીશ્ીની	પ્રેરક	ઉપસસ્ચત
સામાચજક	સમરસતા	અને	ચવશ્વચવક્રમો	સા્ે	

લક્ષિંડી	મહાયજ્ઞનું	સફળ	આયોજન	
મહેસાણામા ંઊઝંા સસથત ઉનમયા માતાજી સસંથાન ખાત ેલક્ચડંી 

મહાયજ્મા ંઉપસસથત રહીન ેમખુયમતં્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
સપષ્ પણ ેજણાવયુ ંહતુ ંકે, ગજુરાતના નવકાસમા ંકડવા પાટીિાર 
સમાજનંુ મહત્વપણૂ્ભ યોગિાન રહ્ ંછે. પાટીિાર સમાજ પહેલથેી જ 
સમાજ ઉતથાનમા ંઅગ્સેર રહ્ો છે. ત ેજ રીત ેઆ મહોતસવમાં 
યોજાયેલા મહાયજ્માં તમામ જ્ાનતના લોકોનો સમાવશે કરીને 
સામાનજક સમરસતાનુ ંપણ ઉતકૃષ્ ઉિાહરણ પરંૂ પાડયુ ંછે. 

લક્ચંડી મહાયજ્માં મુખયમંત્ી શ્ી રૂપાણીએ જણાવયું હતું કે  
આ માત્ ્ધાનમ્ભક કાય્ભરિમ ન બની રહેતાં સામાનજક ઉતથાન સાથે 
રાષ્ટ્ર ઉતથાન માટેનો કાય્ભરિમ બની રહે તે માટે કૃનષથી માંડી 
અવકાશ સુ્ધીના થીમ પેવેનલયનનું આયોજન કરવામાં આવયું છે. 
તે રીતે આ કાય્ભરિમ સમાજ ચેતનાનો કાય્ભરિમ બની રહેશે. 

ઊંઝા લક્ચંડી મહાયજ્ના આયોજન અંગે મુખયમંત્ીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, ઉનમયાનગરીમાં જે સુદ્ઢ આયોજન સાથે 
વયવસથાઓ ગોઠવવામાં આવી છે. તે મેનેજમેનટના અભયાસીઓ 

માટે સારં મેનેજમેનટ કેવી રીતે કરી શકાય તે માટેનો કેસ સટડી 
બની રહેશે. મુખયમંત્ીશ્ીએ ગુજરાત શનક્તશાળી, સામ્થય્ભવાન 
બન ેત ેમાટેની કૃપા ગજુરાત પર મા ઉનમયાની બની રહે ત ેમાટેની 
પ્રાથ્ભના કરતાં જણાવયું હતું કે, આ કાય્ભરિમમાં ્ધાનમ્ભક શ્દ્ા સાથે 
સામાનજક ઉતથાનનું કાય્ભ જોડવામાં આવયું છે તે અનનય છે. ઊંચ-
નીચના ભેિભાવ વગર સૌના સાથ, સૌના નવકાસની ભાવનાને 
ચરરતાથ્ભ કરનારો બની રહે તેવો બનાવવા માટે સંચાલકોને 
અનભનંિન આપયાં હતાં.

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, આ ઇશ્રીય કાય્ભ છે. આવા કાય્ભ 
હજારો લોકોના પરરશ્મથી સાકાર થતાં હોય છે. કડવા પાટીિાર 
સમાજ  આવા ભવયાનતભવય કાય્ભરિમ કરી શકે તેવું શનક્ત-સામ્થય્ભ 
્ધરાવે છે. આવું સામ્થય્ભ સમાજમોભીઓ દ્ારા કરાયેલા 
સતકાય્ભમાંથી આવતું હોય છે. જેમાંથી યુવાપેઢી પ્રેરણા મેળવે છે. 

વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિી નયા ભારતના નનમા્ભણમાં જે 
નહંમતથી નનણ્ભયો લઇ રહ્ા છે, તે િેશના નવકાસમાં તેમજ િેશને 

ઊંઝા	ખાતે	લક્ષિંડી	યજ્ઞશાળાની	મુલાકાત	લઇ	ભાવવંદના	કરતા	મુખયમંત્ીશ્ી
મયુખ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ 

ઊંઝા ખાતે લક્ષચંડી મહા્જ્ઞના પાિન 
અિસરે ઉવમ્ાનગર ખાતે તૈ્ાર 
કરિામાં આિેલી ્જ્ઞશાળાની મયુલાકાત 
લઇ મા ઉવમ્ાની ભાિસભર િદંના કરી 
પૂજા-અચ્ચના કરી હતી. મયુખ્મંત્ીશ્ીએ 
વિશ્વના ૧૨૬ દેશોમાં પથરા્ેલા 

પાટીદારોના કુળદિેી મા ઉવમ્ાના 
આંગણે ઉજિાઇ રહેલા પંચ દદિસી્ 
મહોતસિના પ્રથમ દદિસે વિશેષરૂપે 
ઉપસ્થથત રહ્ા હતા. પાટીદાર 
સમાજના આ્થાના કેનદ્ર સમાન ઊઝંાના 
આગંણ ે્ ોજાઇ રહેલા આ દદવ્ અિસરે 
૧૦૮ ્ જ્ઞકંુડ સાથનેી ્ જ્ઞશાળામા ંતઓે 

ભવતિભાિપૂિ્ચક જોડા્ા હતા. તેમની 
આ મયુલાકાત દરમ્ાન ઉવમ્ા માતાજી 
સં્થાનના પ્રમયુખ શ્ી મણીભાઇ પટેલ, 
ટ્ર્ટીશ્ીઓ, ્થાવનક ધારાસભ્શ્ીઓ, 
પદાવધકારીઓ – અવધકારીઓ અને મા 
ઉવમ્ાના ભકતો મોટી સંખ્ામાં 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા.
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મજબૂત બનાવવા મિિરૂપ બનશે તેવો નવશ્ાસ વયક્ત કયયો હતો. 
નવજ્ાન સાથ ેખેડતૂોથી અવકાશ સ્ુધીના થીમ પવેનેલયનો દ્ારા 

સૌના ઉતકષ્ભ કરનારી આ નગરીને જોઇને ભારતનું ભનવષય 
ઉજજવળ બની રહેવાનું છે તેવો નવશ્ાસ વયક્ત કરતાં તેમણે આ 
કાય્ભરિમ રાઇટ જોબ, ફોર રાઇટ ટાઇમ છે તેમ જણાવયું હતું. 

આ કાય્ભરિમમાં ઉનમયા માતાજી સંસથાન તરફથી કુપોષણ 
અનભયાન માટે મુખયમંત્ીશ્ીને રૂનપયા ૧૧ લાખનો ચેક અપ્ભણ 
કરવામાં આવયો હતો. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ મહોતસવ િરમયાન નોં્ધાયેલા નવનવ્ધ 
રેકોરસ્ભ માટે નવનવ્ધ સનમનતઓના ચેરમેનશ્ીઓ અને કાય્ભરિરોને 
એવોડ્ભ અને પ્રમાણપત્ આપી સનમાનનત કરવામાં આવયા હતા. 
તેમણે શ્ેષ્ઠી-િાતાશ્ીઓનું પણ આ અવસરે સનમાન કયુું હતું.

કેનદ્રીય કૃનષ મતં્ી શ્ી પરુૂષોતિમભાઇ રૂપાલાએ કંુભનો જ ેમળેો 
યોજાયો તયારે જે સવચછતા જોવા મળી હતી. તેવી સવચછતા અહીં 
જાળવી રાખી છે, તે માટે અનભનંિન આપયાં હતાં. આ ્ધાનમ્ભક 
કાય્ભરિમ હોવા સાથે અનેકનવ્ધ સામાનજક ઉતથાનનો કાય્ભરિમ બની 
રહ્ો છે. કુપોષણ નાબિુી માટે જ ેચકે અપ્ભણ કરાયો છે ત ેકુપોષણને 
િૂર કરવા માટેની પ્રસાિી સમાન છે. 

નશક્ણ મંત્ી શ્ી ભપેૂનદ્રનસંહ ચડુાસમાએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, આજે 
એક પનવત્ કામ થઇ રહં્ છે. જેમાં સામાનજક, ્ધાનમ્ભક અને 
વયવસાનયક કાય્ભનો સગંમ જોવા મળે છે. ૫૦ વષ્ભ પહેલા ંનશહોરમાં 
આવો લક્ચડંી યજ્ થયો હતો. સામાનજક સમરસતાનુ ંઉિાહરણ 
પણ આ મહોતસવ ેપરૂ ંપાડ્ુ ં છે કારણ કે યજ્મા ંિરેક જ્ાનતના 
લોકોનો સમાવશે કરવામા ંઆવયો છે.

આ અવસરે ઊજા્ભ મંત્ી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ, મહેસૂલ મંત્ી 
શ્ી કૌનશકભાઇ પટેલ, નશક્ણ રાજય મંત્ી શ્ીમતી નવભાવરીબેન 
િવ,ે ્ધારાસભય શ્ી જીતુભાઇ વાઘાણી, સાસંિ સવ્ભશ્ી પરબતભાઇ 

એ�શશયા બુક આ�ફ ર�કા�ર્ષમાં નાંધાય�લ ર�કા�રસ્ષ 
૧. ૧૦૦ ગ્ામના ૩૨ પ્રકારનાં ધાનય-બબયારણ ભરીન� ૧૫ 

હજારથરી િધુ ફુગગા ઉ્ડા્ડિામાં આવા હતા. 
૨. એ�ક જ સ્ળ� હાથથરી સાૌથરી િધુ ૧૬ લાખ ૮૦ હજાર લા્ુડ 

બનાિિામાં આવા. 
૩. એ�ક સાથ� ૨ લાખથરી િધુ લા�કા�એ� એ�ક જ સ્ળ� શદુ્ધ - 

શાકાહારી ભા�જન લરીધુ. 
૪. એ�ક સાથ� ૮,૯૯૦ લા�કા�એ� મા ઉતમયાના� જયજયકાર કયાષો. 

બ�સ આ�ફ ઇનન્રયા ર�કા�ર્ષમાં નાંધાય�લ ર�કા�રસ્ષ 
૧. ઊંઝા એ�.પરી.એ�મ.સરી.માં એ�ક સાથ� ૨૦ હજાર લા�કા�નરી 

રા�કાણનરી વિસ્ા. 
૨. ૩૫૦ એ�કરમાં લરીલરીજાજમ બબછાિિામાં આિરી. 
૩. એ�ક જ સ્ળ� સાૌથરી િધુ ૧૬ લાખ ૮૦ હજાર લા્ુડ 

બનાિિામાં આવા. 
૪. એ�ક સાથ� ૨ લાખથરી િધુ લા�કા�એ� એ�ક જ સ્ળ� શદુ્ધ - 

શાકાહારી ભા�જન લરીધુ. 
૫. એ�ક જ સ્ળ� ૨૧ હજાર તલટર ચા બનાિિામાં આિરી. 
૬. હાથા�હાથ ૧૦ લાખ આમંત્ણ પવત્કાનુ ંવિતરણ કરિામાં આવંુ. 
૭. ૫૫૦ એ�કર વિસતા�રમાં વિવિધ કાય્વક્રમ યા�જાયા. 
૮. ૧૧૦૦ બ્ાહ્મણા� દ્ારા ૭ કરા�્ડ િખત શલા�ક બા�લાયા.

પટેલ, એચ.એસ.પટેલ, આશાબેન પટેલ, ્ધારાસભય શ્ીમતી 
આશાબેન પટેલ, લક્ચંડી મહાયજ્ સનમનતના ચેરમેનશ્ી અને 
્ધારાસભય શ્ી બાબુભાઇ જમનાિાસ પટેલ, શ્ી ઉનમયા માતાજી 
સસંથાનના ટ્સટીશ્ીઓ, સમાજ શે્ષ્ઠીેઓ, િેશ-નવિેશમાથંી પ્ધારેલા 
ભક્તો મોટી સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

ઉતસવ
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ઉતસવ

કલા	-	સંસકકૃચત	અને	સંસકારનો	સમનવય
હેદરટેજ	ચસટી	અમદાવાદમાં	કાંકદરયા	કાચન્ણવલ-૨૦૧૯

ઐનતહાનસક નગરી અમિાવાિની નવશ્ભરમાં અનોખી અને 
આગવી ઓળખ છે. ભારતને પ્રથમ વલડ્ભ હેરરટેજ નસટીનું ગૌરવ 
અપાવનાર અમિાવાિની રરવરફ્નટ અને કાકંરરયાન ેકારણ ેનસકલ 
જ બિલાઈ ગઈ છે.અમિાવાિ શહેર ૬૦૦ વષ્ભ જૂનું પૂરાતન 
શહેર છે. આ શહેરન ેતતકાલીન મખુયમતં્ી અન ેવત્ભમાન વડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ રરવરફ્નટ જેવા પ્રકલપો દ્ારા નવશ્ કક્ાએ 
ઉજળુ ંકયુું હતુ.ં આજ ેપણ અમિાવાિના નવકાસની યાત્ા વણથભંી 
ચાલી રહી છે. 

પહેલા કાંકરરયા માત્ તળાવ હતું અને આજે કાંકરરયા વલડ્ભ 

હેરરટેજ નસટીનો ભાગ બની ચૂકયું છે અને સમગ્ નવશ્ તેને 
ગૌરવની દૃસષ્એ જૂએ છે.

કાંકરરયાને આકષ્ભણનું કેનદ્ર બનાવવા પ્રનતવષ્ભ કાંકરરયા 
કાનન્ભવલનંુ આયોજન કરવામાં આવે છે . તાજેતરમાં ‘કાંકરરયા 
કાનન્ભવલ -૨૦૧૯’ના પ્રારંભ પ્રસંગે મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, 
સતત ૧૧ વષ્ભથી કાંકરરયા કાનન્ભવલના સફળ આયોજન  
અને અમિાવાિના નગરજનોની સુખાકારી માટે હરહંમેશ 
કરટબદ્ રહ ેતા મ.ન.પા.ના અન્ધકારીઓ/કમ ્ભચારીઓ 
અનભનંિનને પાત્ છ.ે 
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ઉતસવ

ગુજરાતના ંશહેરો િુનનયાનાં સૌથી ઝડપી નવકસતાં શહેરોમાં 
સામેલ છે જે રાજયની સથાનનક સવરાજયની સંસથાઓના 
સુશાસનની નવી રિશાની પ્રતીનત કરાવે છે.મુખયમંત્ીશ્ીએ ‘રેન 
-બસેરા’ અને પ્ર્ધાનમંત્ી આવાસ યોજનાનો ઉલ્ેખ કરી 
વત્ભમાન સરકાર ગરીબો -વનંચતોના જીવન્ધોરણ સ્ુધારવા સતત 
નચંનતત છે તેની ભૂનમકા આપી હતી. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ વ્ુધમા ંકહં્ કે, 'જયા ંમાનવી -તયા ંસનુવ્ધા'ની 
નેમ સાથે વત્ભમાન સરકાર જનસુખાકારીમાં ઉતિરોતિર વ્ધારો 
કરવા કરટબદ્ છે. ગુજરાતના શહેરો ડેવલોપમેનટ ઈનડેકસની 
સાથે હેપીનેસ ઇનડેકસમાં પણ આગળ રહે તે માટે સરકાર 
પ્રયાસરત છે.  તેઓએ ગુજરાત નવકાસની નવી ઊંચાઇઓ પ્રાપ્ત 
કરી રહ્ં છે તયારે અટલજીની કનવતા-પંનક્ત ‘કિમ નમલાકર 
ચલના હોગા’ ન ેધયયેમતં્ બનાવી નવકાસની ગનતન ેવ્ુધ વગેવાન 
બનાવવાની નેમ વયક્ત કરી હતી. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉપસસથત નગરજનોને નાતાલ તહેવારની 
શુભેચછાઓ સાથે કાંકરરયા કાનન્ભવલની સફળતા માટે પણ 
શુભેચછા પાઠવી હતી. મુખયમંત્ીશ્ીએ બી.આર.ટી.એસ. 
જનમાગ્ભના મુસાફરોની સુનવ્ધામાં વ્ધારો કરતી 38 પ્રિૂષણ 
રનહત અને ફાસટ ચાનજુંગની ક્મતા ્ધરાવતી ઇલેસકટ્ક બસ તથા 
ઈલેસકટ્ક બાઈક ‘માય બાઇકનું’ લોકાપ્ભણ કયુું હતું. આ ઉપરાંત 
રૂ. ૧૦૫૦ કરોડના ખચષે તૈયાર થનાર નવનવ્ધ પ્રકલપોનું 
ઇ-ખાતમુહૂત્ભ કયુ્ભ હતું. 

 કાકંરરયા કાનન્ભવલ 2019 ના શભુારંભ પ્રસગં ેમુખયમતં્ીશ્ીએ 
રંગારંગ સાંસકૃનતક કાય્ભરિમ અને લાઇટ એનડ સાઉનડ શો પણ 
નનહાળયો હતો

આ પ્રસંગે ગૃહ રાજયમંત્ી શ્ી પ્રિીપનસંહ જાડેજા, મહેસૂલ 
મંત્ી શ્ી કૌનશકભાઈ પટેલ, સાંસિ શ્ી હસમુખભાઈ પટેલ, 
અમિાવાિ શહેર શ્ી નબજલબેન પટેલ, મહાનગરપાનલકા 
કનમશનર શ્ી નવજય નહેરા, ્ધારાસભયશ્ીઓ, શહેર પોલીસ 
કનમશનર શ્ી આનશષ ભારટયા અને અમિાવાિના નગરજનો 
મોટી સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. લાખો અમિાવાિીઓ 
કાકંરરયા કાનન્ભવલની આતુરતાથી રાહત જોતા હોય છે. કાકંરરયા 
કાનન્ભવલ ઉમંગ અને ઉતસવનો પયા્ભય બની ચૂકયો છે. •
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સંભાળ

ચહતેનને	મળી	સંવેદનાના	સાગરની	સહાયરૂપ	બુંદ

અનયની પીડા જોઈને તે વયનક્ત જટેલી 
જ વેિનાની થતી અનુભૂ નત એટલે 
સંવેિના. અનયની પીડા જોઈને હૃિય દ્રવી 
ઊઠે, નચતકાર પોકારે, હાથ મિિ કરવા 
તતપર રહ ે એ સંવેિનાના લક્ણો. 
ગુજરાતના મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઈ 
રૂપાણીમાં આવી જ સંવેિનાનો સાગર 
છે. જેની અનુભૂતી પ્રતયેક ગુજ્ભરવાસીને 
થતી જ  રહે છે પરંતુ તેનો વ્ધુ એક 
સાક્ાતકાર તાજેતરમાં થયો.  

થોડા રિવસ પૂવષે આણંિના પંડોળી 
ગામના ગરીબ પરરવારનો આઠ વષથીય 
નહતેન સોલંકીને માથાના ભાગે ગંભીર 
ઈજા પહોંચી હતી. પરરવારે તાતકાનલક 
કરમસિની ખાનગી હોસસપટલમાં િાખલ 
કયયો હતો. પરંતુ ગરીબ પરરવાર આ 
બાળકની સારવારનો મોટો ખચ્ભ ઉઠાવી 
શકે તેમ ન હતો. સારવારમાં મિિ માટે 
સોનશયલ મીરડયા દ્ારા મુખયમંત્ીશ્ીને 
જાણ થઈ હતી. મખુયમતં્ીશ્ીએ તાતકાનલક 
બાળકોના પરરવારજનો સાથે ફોન પર 
વાત કરી ખચ્ભની નચંતા ન કરવા અને 

નહતેનની સારામાં સારી સારવાર કરવા 
જણાવયુ હતુ. પરરવારની આ નચંતા 
રાજયના મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઇ 
રૂપ ાણ ીએ એક ફ ોનથ ી  િૂ ર  કર ી 
નપતૃવાતસલય છલકાવયું  હતું.

નહતેન સોલંકી ૨૩ રિવસની સારવાર 
બાિ હોસસપટલમાંથી સાજો થઈને હસતા 
મુખે ઘરે પહોંચયો છે. બાળકના નપતા 
પોતાની ખુશી વયક્ત કરતા જણાવે છે કે, 
મારા બાળકને ગંભીર અકસમા ત થતાં 
તેની સારવાર માટે મારી પાસે પૈસા 
નહોતા અને હું નચંતામાં હતો કે મારા 
બાળકની સારવાર હું કેવી રીતે કરાવીશ. 
પણ મારી આ નચંતા મુખયમંત્ીશ્ીએ િૂર 
કરીને સમગ્ સારવારનો ખચ્ભ ઉઠાવી 
લઇને મારા રિકરાને એક નવું જીવન 
આપયું છે તે બિલ હું તેમનો ખૂબ ખૂબ 
આભાર માનંુ છું. 

ખાનગી હોસસપટલમાંથી નહતેનન ેરજા 
આપવામાં આવી તયારે નજલ્ા મુખય 
આરોગય અન્ધકારી ડૉ. એમ. ટી. છારી 
પણ ખાસ ઉપસસથંત રહ્ા હતા. ડો. 

છારીએ બાળકને સારવાર પાછળ થયેલા 
ખચ્ભની નવગતો આપતાં કહ્ં કે, રાજયના 
મુખયમંત્ીશ્ીની સી્ધી સૂચના મળતાં જ  
કલે ક ટરશ્ ી  અને  નજલ્ા  નવક ાસ 
અન્ધકારીશ્ી દ્ારા તાતકાનલક જ તેની 
સારવાર માટેની સહાય મળી રહે તે 
માટેની વયવસથા કરી િેવામાં આવી હતી. 
જયારે બાળકને હોસસપટલમાંથી રજા 
આપવામાં આવી છે તયારે બાળકની આ 
સારવાર પાછળ અંિાજે રૂા.૧.૯૦ 
લાખનો ખચ્ભ થયો છે. જે મુખયમંત્ીશ્ીના 
રાહત ફંડમાંથી ચૂકવવામાં આવનાર 
હોવાનું તેમણે જણાવયું હતું.

જયારે નહતેનને હોસસપટલમાંથી રજા 
આપવામાં આવી તયારે ઉપસસથત સૌના 
ચહેરા ઉપર મુખયમંત્ીશ્ીએ િશા્ભવેલા 
નપતૃ વાતસલયતાથી મળેલા નવજીવનનો 
આનંિ છલકાતો જોવા મળતો હતો. 
ર ા જ ય ન ા  મુ ખ ય મં ત્ ી શ્ ી એ  એ ક 
ગરીબ પરરવારને નપતૃવતસલ આપીન ે
સં વે િ ન શ ી લ  સ ર ક ા ર ન ા  િ શ ્ભ ન 
કરાવયા હતા. •
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સકં�લપત કાય્વન� ઝ્ડપથરી સફળતા 
હાસંલ થતરી હા�ય છ�. સકંલપ કયા્વ બાદ કાય્વબસજદ્ધ 
માટ� કાય્વરત રહ�િું આિ�યક છ�. ગજુરાત� છ�લલા 
એ�ક િર્વમાં મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણરીના કુશળ 
ન�ત�તિ હ�ઠળ વનબ�ત કર�લા સકંલપા� પૂણ્વ કરી શાનદાર 
સફળતા મ�ળિરી છ� .  પારદબ �શ� તા, વનણા્વયકતા, 
સિં�દનશરીલતા એન� પ્રગતતશરીલતાના ચાર સતંભના 
આધાર પર ગુજરાત� જન જનના વિકાસનરી ઈમારત ચણરી 
છ�. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણરીના શાસનમાં 
ગજુરાત� એભૂતપૂિ્વ સફળતા એન� બસજદ્ધ હાંસલ કરી 
છ� . ગુજરાત� સાધ�લા ગાૌરિપૂણ્વ વિકાસનંુ જચત્ 
ગુજરાત પાજક્ષકમાં પ્રબસધધ થય�લરી વિકાસ 
ગાથાઆ�નરી આછ�રી ઝલક આપિાના� પ્રયાસ 
કરિામાં આવા� છ�. એહરી ંપ્રસતુત છ�, છ�લલા 
એ�ક િર્વમાં ગજુરાતમાં થય�લરી સરીમાજચહ્નરૂપ 
કામગરીરી એન� રાજ્ય સરકાર� કર�લા 
જનવહતલક્ષરી વનણ્વયા�નંુ વિહંગાિલા�કન....

ગુડબાય	-	૨૦૧૯

જાનયુઆરી
• રાજયના અછતગ્સત ૯૬ અસરગ્સત તાલુકાના ૨૩ 

લાખ ખેડૂતોને પાક નુકસાનની ઇનપુટ સહાય પેટે 
રૂ. ૬૪૦૦ કરોડ ચૂકવવાનો નન્ધા્ભર કરાયો.

• સૌની યોજના પૂણ્ભ થતાં સૌરાષ્ટ્રના ૧૧૫ ડેમ નમ્ભિા 
મૈયાના પાણીથી છલકાયાં.

• સૌરાષ્ટ્રના િરરયારકનારે રૂ.૧૦૦ કરોડના ખચષે ૧૦૦ 
એમએલડીની ક્મતા ્ધરાવતા પલાનટ નાખી, ખારા 
પાણીને મીઠું બનાવવામાં આવશે.

• નશક્ણ અને બાળ નવકાસ નવભાગના નવનવ્ધ ૧૯૦૬ 
લોકાપ્ભણ અન ે૩૬૩૨ ખાતમહુતૂ્ભ મળી રૂ. ૬૬૬ કરોડનાં 
કામોની ભેટ અપાઇ.

ફલેશબેક
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ફલેશબેક

• રાજયભરના ૨૧ નજલ્ાઓમાં નવકાસકાયયોના ખાતમુહૂત્ભ-
લોકાપ્ભણ કાય્ભરિમો યોજાયા.

• સટાટ્ભઅપ રેસનકંગમાં ગુજરાત િેશભરમાં પ્રથમ રિમે.
• અમિાવાિમાં ગુજરાત રરયલ એસટેટ પ્રોપટથી શોમાં ૧૦ 

શહેરોના ડી.પી. મજંરૂ, સવુયવસસથત શહેરી નવકાસ માટે ૧૦૦ 
ટી.પી. મંજૂર કરવાનું ઐનતહાનસક કિમ લેવામાં આવયું.

• સીએમ ડેશબોડ ્ભ થકી ૩૩ નજલ્ાઓના ૧૮ હજાર 
ગામડાઓના નવકાસની મુખયમંત્ીશ્ીએ જાણકારી મેળવી.

• ૧૬૯ કરોડનાં નવકાસ કાયયો થકી વડોિરાને નવશ્કક્ાનું સમાટ્ભ 
નસટી બનાવવાની રિશામાં પગલું.

• જળવયવસથાપન, જળઅનભયાન બનયું જનઅનભયાન.
• અમિાવાિ શહેરી નવકાસ સતિામંડળના રૂ. ૨૮૫ કરોડનાં 

નવનવ્ધ નવકાસ કામોનાં લોકાપ્ભણ-ખાતમુહૂત્ભ.
• રાજકોટને મળી એઇમસની ભેટ.
• રાજકોટ પાસે ગ્ીનરફલડ એરપોટ્ભ બનાવવાનો નનણ્ભય.
• વાયબ્રનસી, કેપેનસટી અને પોનસબીલીટીનું ઉતકૃષ્ પ્રનતનબંબ 

બનયુ વાયબ્રનટ ગુજરાત. 
• રાજયવયાપી ગરીબ કલયાણ મળેાનો પોરબિંરથી પ્રારંભ થયો.
• મહેસાણામાં ૪૯૦૦થી વ્ધુ લાભાથથીઓને હાથોહાથ 

આનથ્ભક સહાય અપાઇ.
• ખેલમહાકુંભ ૨૦૧૮નું ભાવનગરમાં શાનિાર સમાપન થયું.
• રાજકોટના આંગણએ પ્રોપટથી એકસપો ૨૦૧૯ યોજાયો.
• કરણા અનભયાનનો આરંભ
• પુનઃપ્રાપય ઊજા્ભ ઉતપાિન ક્ેત્ે ગુજરાતમાં એક લાખ કરોડનાં 

મૂડીરોકાણનું આયોજન.
• આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોતસવ - ૨૦૧૯ સંપન્ન.

ફેરિુઆરી

• િાંડીમાં નમક સતયાગ્હ સમારકનું રાષ્ટ્રાપ્ભણ.
• સુરતમાં નયૂ ઇસનડયા યૂથ કોનકલેવ.
• સુરત એરપોટ્ભના ટનમ્ભનલ નવસતરણનો નશલાનયાસ.
• વ્રજ કે-૯ ટેનક રાષ્ટ્રાનપ્ભત, સેના માટે જરૂરી આ્ધુનનક શસત્ોનું 

ગુજરાતના આંગણે ઉતપાિન કરવાનો નનણ્ભય.
• શેનપંગ અ નયૂ ઇસનડયાઃ વાયબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ 

સનમટ ૨૦૧૯.
• ગુજરાત સસપ્રનટ ટુ ૨૦૨૨- ભૌનતક, સામાનજક, માળખાકીય 

સુનવ્ધા સાથે ગુજરાતની ભાનવ નવકાસ યોજના.
• ગુજરાત ગલોબલ સનમટમાં આનફ્કા ડનેી ઐનતહાનસક ઉજવણી
• ગુજરાતમાં નવનડ સોલાર હાઇનબ્રડ પાક્ક સથાપવાનો નન્ધા્ભર.
• ્ધોલેરા સરમાં ભારતનો સૌથી મોટો એચઆર સટીલ પલાનટ 

અને નલથીયમ આયન્ભ બેટરી પ્રોજેકટમાં ૨૧ હજાર કરોડના 
રોકાણની જાહેરાત થઇ.

• ટેકસટાઇલ યુનનટ શરૂ કરવા લોન ઉપર ૬ ટકા સુ્ધીની 
વયાજમાં સબનસડી આપવા નનણ્ભય લેવાયો.

• ટેકસટાઇલ પોનલસી હેઠળ ટેકસટાઇલ એકમોમા ંમનહલાઓને 
રૂ.૪૦૦૦ અને પુરષોને રૂ.૩૨૦૦ વ્ધારાનો પગાર રાજય 
સરકાર દ્ારા ચૂકવવા નનણ્ભય કરાયો.

• ગુજરાતમાં સંરક્ણ સા્ધનોના ઉતપાિન ક્ેતે્ રૂ.૧,૪૦૦ 
કરોડનું રોકાણ.

• મખુયમતં્ીશ્ીની નવનવ્ધ રાષ્ટ્રોના વડા અન ેપ્રનતનનન્ધઓ સાથે 
વન-ટુ-વન બેઠક.

• અમિાવાિના આંગણે શોનપંગ ફેસસટવલ.
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• વાયબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સનમટમાં િાંડી કુરટરમાં ગાં્ધી 
યાત્ા-થ્ીડી પ્રોજેકશન મેનપંગ શોનું ઉદ્ઘાટન.

• ૩૦ આંતરરાજય પ્રીનમયમ બસ સેવાઓનો પ્રારંભ.
• શહેરી નવસતારના ઝડપી નવકાસ માટે સાત ટાઉન પલાનનંગ 

સકીમને મંજૂરી.
• યુનનવનસ્ભટીના શૈક્નણક કમ્ભચારીઓને સાતમા પગાર 

પચંનો લાભ.
• જમીન નવસાધય કરવાની સહાયમાં બમણો વ્ધારો, સહાય 

રૂ.૧૫,૦૦૦થી વ્ધારી રૂ.૩૦,૦૦૦ કરાઇ.
• સવણ્ભ સમાજના યુવાનોન ે૧૦ ટકા આનથ્ભક અનામતનો લાભ 

આપવાનો નનણ્ભય.
• અંબાજી-સોમનાથ વેનજટેરરયન ઝોન જાહેર.
• નાગરરકો સટેમપ ડ્ૂટી ઓનલાઇન ભરવાનો નનણ્ભય.
• રાજકોટ નજલ્ામાં “વાઉ” બસનો પ્રારંભ.
• ૭૦મા પ્રજાસતિાક પવ્ભની રાજયકક્ાની ઉજવણીનું યજમાન 

બનયું બનાસકાંઠા.
• અમિાવાિ ફલાવર શો ૨૦૧૯.

(માચ્ભ, એનપ્રલ, મે ઃ ચૂંટણી આિશ્ભ આચાર સંનહતા)

જૂન
• ૧૦ ટકા આનથ્ભક પછાત અનામતનો ચાલુ શૈક્નણક 

વષ્ભથી અમલ
• વનયપ્રાણીઓ-પક્ીઓ એકસચેનજ પ્રોગ્ામ યોજાયો.
• અમિાવાિ અને સુરતમાં સુપર સપેશયાનલટી સારવાર માટે 

નવી હોસસપટલોના નનમા્ભણ માટે મંજૂરી અપાઇ.
• શાળા પ્રવેશોતવસ ૨.૦, ગુણોતસવ ૨.૦ અને કમાનડ એનડ 

કનટ્ોલ સેનટરનો ગાં્ધીનગરથી થયો શુભારંભ.
• વાયુ વાવાઝોડું ફંટાતા ગુજરાતના માથેથી મોટી આફત ટળી 
• રૈયાલીમાં િેશના પ્રથમ ફોનસલ પાક્ક ડાયનોસોર મયુનઝયમનું 

લોકાપ્ભણ થયું.
• નવશ્ પયા્ભવરણ રિવસની અમિાવામાં ઉજવણી થઇ.
• અમિાવાિમાં ચાઇના ઇસનડયા ગુજરાત ઇકોનોનમક એનડ ટ્ેડ 

કો-ઓપરેશન કોનફરનસ.
• મહેસૂલ નવભાગને ્ધ એવોડ્ભ ઓફ એકસેલનસ.
• રાજયના ખેડૂત નમત્ો માટે નમ્ભિા બાયોકેમનું નવું નજરાણું ઃ 

યુરરયા ખાતર.
• સુરતથી શરૂ થયું ફેનમલી ફામ્ભર અનભયાન.

ફલેશબેક
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જુલાઇ
• નીનત આયોગની ગવનનુંગ કાઉસનસલની બેઠકમાં પ્રસતુત થયો 

ગુજરાતનો નવકાસ આલેખ.
• આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ રિવસે ગુજરાત બનયું યોગમય.
• રાજયના પ્રથમ ૪૫ કેએલપીડી ઈથેનોલ પલાનટનું લોકાપ્ભણ.
• ગુજરાત એસટીની રૂ.૮૪ કરોડનાં પ્રજાલક્ી કાયયોની 

મુસાફરોને ભેટ.
• ગુજરાતમાં એકસાથે ૨૧ બસ સટેશનનું લોકાપ્ભણ.
• કૃનષ મહોતસવનો પંચમહાલના ખાનપુરથી પ્રારંભ.
• રાજયમાં વ્ધુ ૩૦૦ સીએનજી પંપ શરૂ થશે.
• ડભોઇ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં ૭૪ 

ગામો, ૧૦ વસાહતોને લાભ.
• ગજુરાતનો નવકાસ રોડમપેઃ અિંાજપત્ ૨૦૧૯-૨૦. ગજુરાત 

રાજયની સથાપના પછી સૌ પ્રથમવખત રૂ. ૨,૦૪,૮૧૫ 
કરોડનું બજેટ રજૂ.

• સથાનનક સવરાજયની સંસથાઓમાં પ્રોફેશનલ ટેકસ ભરવાપાત્ 
વયવસાયીઓ માટે માફી યોજના જાહેર.

• નેચરલ ગેસ ભાવમાં પ્રનત એસસીએમડી રૂ.૨.૫૦ની રાહત.
• રફકસ પગાર ્ધરાવતા નશક્કોના પગારમાં નોં્ધપાત્ વ્ધારો.
• બાળકોન ેશાળાએ લઇ જતા ંવાહનોની સલામતી માટે ્ધોરણો 

સુનનનશ્ચત કરાયા.
• ભારતના ભાગીિારી કાયિાનુ ંગુજરાત સુ્ધારા નવ્ેધયક પસાર.
• નભક્ુકોને રક્તનપતિ સારવાર માટેનું સુ્ધારા નવ્ધેયક પસાર.
• ગુજરાતમાં ઇ-નસગારેટ ઉપર પ્રનતબં્ધ મુકાયો.
• લોકસભા ચૂંટણી-૨૦૧૯માં મળેલા જનાિેશને વ્ધાવતો 

સરકારી સંકલપ નવ્ધાનસભામાં પસાર.સરકારી સંકલપ નવ્ધાનસભામાં પસાર.સરકારી સંકલપ નવ્ધાનસભામાં પસાર.

ઓગસટ
• મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખય મંત્ી 

શ્ી નીનતનભાઇ પેટલના નનણા્ભયક નેતૃતવનાં ૩ વષ્ભ પૂણ્ભ.
• ખેતી અને ખડેતૂોની સમૃનદ્ માટે મળી નીનત આયોગની પ્રથમ બઠેક.
• અમિાવાિમાં ૩૧૨ આવાસોનું લોકાપ્ભણ.
• ઔદ્ોનગક નીનત માટે ટાસકફોસ્ભની રચના.
• નવી રાષ્ટ્રીય નશક્ણ નીનત ૨૦૧૯.
• ૧૬ નવાં પોલીસ સટેશન – સાત નવી આઉટ પોસટને મંજૂરી
• મનહલા સશક્તીકરણનું આગે કિમઃ ફીમેલ ઓટો રરક્ા.
• ગુજરાત, ભારત અન ેરનશયાના મતૈ્ીપણૂ્ભ સંબ્ંધો વ્ધ ુસુદૃઢ બનયાં
• ભારતનું વ્ધુ એક ઐનતહાનસક પગલું- િેશમાં કલમ ૩૭૦ની 

નાબૂિી સાથે બે કેનદ્રશાનસત પ્રિેશ જમમુ-કાશમીર અને 
લદ્ાખની રચના.

• રાજયમાં પૂરની સસથનતમાં પ્રજાની પડખે સરકાર અડીખમ 
ઉભી રહી.

• ‘મુખયમંત્ી સાથે મોકળા મને’ કાય્ભરિમનો પ્રારંભ.
• સમાટ્ભ નસટી િાહોિને ૨૮૨ કરોડનાં નવકાસકાયયોની ભેટ.
• વહાલી િીકરી યોજનાનો રાજકોટથી પ્રારંભ.
• અમિાવાિમાં નેશનલ ઇ-ચલણ પ્રોજેકટ.
• છ�ં પગાર પંચ મેળવતા કમ્ભચારી-પેનશનરોને મોંઘવારી 

ભ્થથાનો લાભ.
• સરિાર સરોવરમાં આવેલા નમ્ભિાના નીરને વ્ધાવતાં 

મુખયમંત્ીશ્ી-નાયબ મુખયમંત્ીશ્ી.
• ગુજરાતના પ્રથમ ક્વોરેનટાઇન સટેશનનું લોકાપ્ભણ.

ફલેશબેક
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સપ્ટેમબર
• અમિાવાિમાં નમશન નમનલયન ટ્ીઝ અનભયાન.
• છોટાઉિેપુરમાં ૧૫મી ઓગસટની શાનિાર ઉજવણી.
• ટાઇમ મેગેનઝનમાં નવશ્નાં જોવાલાયક સથળોમાં સટેચયૂ ઓફ 

યુનનટીનો સમાવેશ.
• ગુજરાતના ૨૦૪ ડેેમમાં અખૂટ જળરાનશનો સંગ્હ થયો.
• પ્રકૃનત સુરક્ા માટે કેનદ્ર સરકારે રૂ.૧૫૦૦ કરોડ ફાળવયા.
• નગરો-શહેરોને નવકાસકાયયો માટે રૂ.૨ હજાર કરોડની 

ફાળવણી.
• ગુજરાતના ૨૩ બેટોનો હોનલસસટક નવકાસ કરવાનો નનણ્ભય.
• ફરનજયાત તબીબી સેવાનો સમય ઘટાડી એક વષ્ભ કરાયો.
• સુરતમાં રૂ.૧૦૮૨ કરોડના નવકાસના પ્રકલપોનું લોકાપ્ભણ.
• રાજકોટને રૂ.૫૯૧ કરોડના નવકાસકામોની ભેટ.
• ગાં્ધીનગરમાં યોજાયું એનગ્ એનશયા એસકઝનબશન.
• ‘બટેી બચાવો બટેી પઢાવો’ અનભયાનમા ંઅમિાવાિ નજલ્ાને 

ભારત સરકારનું નવનશષ્ સનમાન મળયું.
• ખનીજ નવભાગને સકોચ એવોડ્ભ મળયો.
• યાત્ા્ધામ સોમનાથને સવચછતા એવોડ્ભ મળયો.
• નવનવ્ધ રાજયોમાં  ગુજરાત સમાજ ભવન માટ ેની 

સહાયતામાં વ્ધારો થયો.
• રાજયમા ંવાવાઝોડાની આગોતરી ચતેવણી માટે અલથી વોનન્ભગ 

નસનસટમ ઊભી કરવાની રિશામાં પગલું.
• રાજયમા ંનવા થમ્ભલ પલાનટન ેપરવાનગી ન આપવાનો નનણ્ભય.
• મહાનગરોના જજ્ભરરત મકાનોનો સરવ ેકરી ભયગ્સત મકાનો 

તતકાલ ખાલી કરાવવાનો નનણ્ભય કરાયો.
• હજીરા-મુંબઇ વચ્ચે પેસેનજર ફેરી સનવ્ભસને સૈદ્ાંનતક 

મંજૂરી અપાઇ.
• આઠ મહાનગરોને રૂ.૨૧૬ કરોડની ગ્ાનટ ફાળવવા 

નનણ્ભય કરાયો.
• વરરષ્ઠ નબન-નનવાસી પ્રવાસી ગુજરાતીને સરકાર આનથ્ભક 

સહાય અપાશે.
• રાજયમાં ઇ-સટેસમપંગની સુનવ્ધાનો વયાપ વ્ધારવાનો 

નનણ્ભય કરાયો.
• ગુજરાત હાઇકોટ્ભમાં કાયિા ભવનનો પ્રારંભ થયો.
• ૧૦મા ખેલ મહાક ુંભમાં ૪૬ લાખ રમતપ્રેમીઓની 

નોં્ધણી થઇ.

ઓકટોબર
• રૂ.૮૫૧ કરોડનાં નવકાસકાયયો સાથે હેરરટેજ નસટી અમિાવાિ 

સમાટ્ભ અને સુનવ્ધાયુક્ત શહેર બનયું.
• વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના જનમરિવસે ૧૭મી 

સપટેમબર ૨૦૧૯ સરિાર સરોવર ડેમ છલકાયો અને 
વડાપ્ર્ધાને નમ્ભિાના નીરનાં વ્ધામણાં કયાું.

• નયૂજસથી-ગુજરાત વચ્ચે નસસટર સટેટ એગ્ીમેનટ.

ફલેશબેક
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• રાજયમાં નવાં ૨૧૪ CNG સટેશન માટે ફાળવણી 
પત્ો અપાયા.

• રાજકોટમાં રૂ.૨૨૯.૭૫ કરોડનાં નવકાસ કામોનો શુભારંભ.
• ગા્ંધીનગરમા ંમનહલા-બાળ નવકાસ નવભાગના સટેટ મનેજેમનેટ 

સેનટરનો પ્રારંભ.
• CASME ્ધોલેરામાં ચાયના ઈનડસસટ્યલ પાક્ક નવકસાવશે.
• નલથીયમ-આય્ભન બેટરીના ઉતપાિન માટે ગુજરાત અને 

જાપાનની AEPPL કંપની વચ્ચે MoU.
• MSME એકમોન ેનવનવ્ધ મજંરૂીઓમાથંી ૩ વષ્ભ માટે મનુક્ત.
• સરુતમા ંકેનસર ઈસનસટટૂ્ટના નવસતરણ માટે જમીન ફાળવાશ.ે
• નમ્ભિા, નવસારી અન ેપોરબિંર નજલ્ામા ંનવી મરેડકલ કોલજે 

શરૂ કરવા કેનદ્રમાં િરખાસત કરાશે.
• િીકરીઓને  આતમરક્ાની તાલીમ આપતા કવચ 

કાય્ભરિમનો પ્રારંભ.
• જૂનાગઢ કૃનષ યુનન.માં આરટ્ભરફનશયલ ઈનટેનલજનસ લેબની 

સથાપના.
• કચછ-કંડલા િુનનયાનું ફનન્ભચર હબ બનશે.
• નમૂનેિાર વયવસથાપન માટે વડોિરાને બે સકોચ એવોડ્ભ 

એનાયત.

• યુગપુરષ મહાતમા ગાં્ધીને ૧૫૦મી જનમજયંતીએ 
ગુજરાતની શ્દ્ાંજલી.

• ગાં્ધીજયંતીએ પોરબંિરને મળી રરવરફ્નટની ભેટ. 
• આગામી બે વષ્ભમા ં૧૧ હજાર હેલથ વલેનસે સનેટર સથાપવાનો 

નનણ્ભય - ૧૦૪ હેલથ હેલપલાઇનનો પ્રારંભ.
• ગાં્ધીનગરમાં રોજગાર પખવારડયાની ઉજવણી.
• શહેરોના સુગ્નથત નવકાસ માટે એક વષ્ભમાં ૮૨ ટીપી 

સકીમને મંજૂરી.
• ઇડબલયુએસ પ્રમાણપત્ હવે ત્ણ વષ્ભ સુ્ધી માનય રહેશે.
• પંચમહાલ-મનહસાગર નજલ્ાનાં ૩૮ ગામનાં ૫૩ 

તળાવો ભરાશે.
• નવું ટુ સવહલર ખરીિનારને નવરિેતાઓ દ્ારા નવનામૂલયે 

હેલમેટ અપાશે.
• રાજયભરમા ંરફનઝકલની જગયાએ રડનજટલ નોન-જયરુડશીયલ 

સટેમપ પેપરનો અમલ.
• કેનદ્ર સરકાર દ્ારા રાજયના કૃનષ નવભાગન ેકૃનષ કમ્ભણ એવોડ્ભ.
• રરયલ એસટેટ માટે રિાંનતકારી નનયમો જાહેર.
• ગ્ીન-લિીન એનર્જી ઉતપાિન માટે નીનત જાહેર.
• િરરયારકનારે ઔદ્ોનગક પ્રવૃનતિને પ્રોતસાનહત કરવા પોટ્ભ 

પોનલસી જાહેર.
 

નવેમબર
• મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણી ઉઝબેરકસતાનની પાંચ 

રિવસીય મુલાકાતે.
• સવચછ અનભયાન ક્તેે્ ઉતકૃષ્ કામગીરી માટે ગુજરાતન ેએવોડ્ભ.
• િાહોિના અંતેલાથી સેવાસેતુના પાંચમા તબક્કાનો પ્રારંભ.

ફલેશબેક
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• સુરક્ા અંગે અભયાસ કરવા ઉઝબેરકસતાનનું પ્રનતનનન્ધમંડળ 
ગુજરાતની મુલાકાતે.

• સૂક્મ નસંચાઈને પ્રોતસાહન આપવા http://khedut.
ggrc.co.in પોટ્ભલનું લોસનચંગ. 

• સવચછ સવષેક્ણ ગ્ામીણ-૨૦૧૯ અંતગ્ભત વેસટન્ભ રરજનમાં 
ગુજરાત પ્રથમ અને રાષ્ટ્રીય કક્ાએ ત્ીજા રિમે. 

• ગુજરાતના ૨૯મા મુખય સનચવ તરીકે શ્ી અનનલ મુરકમની 
નનમણૂક.

• મહેસાણામાં ‘નપ્રય બાળકી’ યોજનાનો પ્રારંભ.
• િહેજમાં ઔદ્ોનગક હેતુ માટેના િેશના પ્રથમ રડસેનલનેશન 

પલાનટનું ભૂનમપૂજન. 
• ઈસનડયા કરપશન સરવે-૨૦૧૯ ઃ િેશભરમા ંગુજરાતનો સૌથી 

ઓછો કરપશન રેઈટ.
• અમિાવાિથી નમશન ઇનદ્ર્ધનુષ-૨.૦નો રાજયવયાપી પ્રારંભ.
• માનવ વસતીન ેરંજાડતા િીપડાઓન ેરેરડયો કોલર લગાવવાનો 

જનનહતલક્ી નનણ્ભય.
• અમિાવાિમાં વાયબ્રનટ સટાટ્ભઅપ એનડ ટેક્ોલોજી સનમટ 

યોજાઈ.
• નવ્ધવા પનેશનનુ ંનવંુ નામ- ગંગાસવરૂપ બહેનોન ેસહાયતા યોજના
• નગફટ નસટીમાં બેંક ઓફ અમેરરકાના ગલોબલ નબઝનેસ 

સનવ્ભનસસ સેનટરનો પ્રારંભ. 
• િેશમા ંઈનડસસટ્યલ એનટરપ્રનેયોસ્ભ મમેોરેનડમ(IEM)મા ંથયેલાં 

રોકાણો પૈકી ૫૧ ટકા રોકાણ માત્ ગુજરાતમાં. 
• પાટણની ્ધારપરુ મેરડકલ કોલજેન ેરાષ્ટ્રીય કક્ાનુ ંLaQshya 

સરટ્ભરફકેટ એનાયત. •

દડસેમબર
• િેશભરમાં ૭૦મા બં્ધારણ રિવસની ઉજવણી.
• રાજય સરકાર દ્ારા ખડેતૂો માટે રૂ.૩૭૯૫ કરોડનુ ંઐનતહાનસક 

સહાય પેકેજ જાહેર.
• રાજયના મહેસૂલ ક્તેે્ રિાંનત સમાન “i-ORA-૨.૦”શભુારંભ
• અમરેલીમાં મુખય મંત્ીશ્ીની ઉપસસથનતમાં સહકાર સંમેલન 

યોજાયું.
• મુખયમંત્ીશ્ીએ નવનશષ્ સેવા બજાવનાર ગુજરાત પોલીસ 

િળના ૧૬૮ અન્ધકારીઓ-કમ્ભચારીઓને પોલીસ પિકથી 
સનમાનનત કયા્ભ.

• ગાં્ધીનગરથી રાજયવયાપી શાળા આરોગય કાય્ભરિમનો પ્રારંભ 
• નવલખી બંિર ઉપર ૧૯૨ કરોડના ખચષે અદ્તન જેટી.
• જૂનાગઢ નવી કોટ્ભ અને રેલવે સટેશનના ખાતમુહૂત્ભ.
• કૃનષ વીજ વપરાશમાં એક સમાન વીજ િર.
• સુએઝ ટ્ીટમેનટ પલાનટ પર સોલાર નસસસટમથી વીજળી 

ઉતપન્ન કરાશે.
• ઉદ્ોગકારોને ઓનલાઈન નવદ્ુત શુલક માફી આપનારં 

ગુજરાત પ્રથમ રાજય.
• જૂનાગઢને રૂ.૧૭૦ કરોડનાં નવકાસકામોની ભેટ. 
• સુરત શહેરના નવકાસ માટે રરઝવષેશનની જમીનમાંથી મુનક્ત 

આપવાનો નનણ્ભય.

ફલેશબેક
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સમાિાર	સંચક્ષપ્ત

ગીરગઢડામાં	ચવશાળ	પ્રાકકૃચતક	કકૃચષ	સંમેલન	યોજાયું
ખેડૂતોની આવક વષ્ભ 2022 સુ્ધીમાં બમણી 

કરવાનંુ સરકારનુ ંલક્ય છે. આ લક્યન ેનસદ્ કરવાનો 
ઉકેલ પ્રાકૃનતક ખતેી છે. જનેી નવશ ેમાગ્ભિશ્ભન આપવા 
ગીર સોમનાથના ગીરગઢડા સસથત દ્રોણેશ્ર સવામી 
સવાનમનારાયણ ગરુકુળમા ંસભુાષ પાલકેર પ્રાકૃનતક 
કૃનષ નવરાટ સંમેલન યોજવામાં આવયું હતું. આ 
સમંલેનના અધયક્સથાનથેી ખડેતૂોન ેમાગ્ભિશ્ભન આપતા 
રાજયપાલ શ્ી આચાય્ભ િેવવ્રતે કહં્ હતંુ કે, સૌને 
નકુસાનકતા્ભ એવી રાસાયનણક ખતેી છોડવાનો સમય 
પાકી ગયો છે.ગજુરાતમા ંએક લાખ ખડેતૂોને એક 
વષ્ભમાં સભુાષ પાલેકર પ્રાકૃનતક ખતેી તરફ જોડવા લક્ય રાખતા  
ખડેતૂો આ અનભયાનમા ંજોડાવા સકંલપબદ્ થયા છે.

સભુાષ પાલકેર ખતેીનો જાત અનભુવ વણ્ભવતા રાજયપાલશ્ીએ 
વ્ધુમાં ઉમેયુું કે, પ્રાકૃનતક ખેતીથી ઉતપાિન ખચ્ભ ઘટે છે અને 
સમાજને આપણે ઝેરમુક્ત ખોરાક આપી શકીએ છીએ. પ્રાકૃનતક 
ખેતી પર તેઓ ખેડૂતો માટે ગુજરાતીમાં પુસતક પણ તૈયાર કરી 
રહ્ા છે તેમ જણાવીને તેઓએ સુભાષ પાલેકર દ્ારા િશા્ભવેલી 
પદ્નત મજુબ એક એકર ખતેી માટે માત્ એક િેશી ગાય કે ગીરગાય 
હોય તો એક રિવસમાં કઈ રીતે જીવામૃત તૈયાર થઇ શકે તેનું 
માગ્ભિશ્ભન આપી એક ગાય હોય તો ૩૦ એકર જમીનમાં પ્રાકૃનતક 
ખેતી થઇ શકે તેની નવગતવાર સમજણ આપી હતી.

મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ પણ ગુજરાતમાં ખેડૂતો 
પ્રાકૃનતક ખેતીમાં જોડાય તે માટે પ્રશાસનને માગ્ભિશ્ભન આપી આ 
અનભયાનમાં સફળતા માટે તમામ પ્રકારની તતપરતા િશા્ભવી હતી 
તે અંગે હષ્ભની લાગણી વયક્ત કરતા રાજયપાલશ્ીએ કહં્ કે 
સંસથાઓ સરકાર અને પ્રગનતશીલ ખેડૂતોના સહયોગથી આપણે 

ગુજરાતમાં પ્રાકૃનતક ખેતીના નવા આયામો નસદ્ કરીશું. રાષ્ટ્રીય 
કામ્ધેનુ આયોગના ચેરમેન ડૉ. વલ્ભભાઇ કથીરરયાએ ગાય 
આ્ધારરત ખેતી અને સરકારના ગૌસંવ્ધ્ભન અંગેના સફળ પ્રયાસો 
અંગે સમજણ આપી હતી. આ પ્રસંગે ઊનાના પૂવ્ભ ્ધારાસભય શ્ી 
કે.સી રાઠોડે અનભયાનમાં રૂ. ૧.૧૧ લાખનું િાન આપયું હતું. 

કાય્ભરિમના અંતે રાજયપાલશ્ીએ ગુરકુળ પરરસર અને ગીર 
ગાયની ગૌશાળાની મુલાકાત લી્ધી હતી. રાજયપાલના હસતે 
પ્રાકૃનતક ખેતી કરતા ફાટસરના ખેડૂત શ્ી શૈલેષભાઈ, દ્રોણના 
ઘનશયામભાઈ ઠુમંર, વડનવયાળાના પ્રવીણભાઈ બાલભુાઇ, દ્રોણના 
શાંનતભાઈ, શ્ી નવજયભાઈ અને શ્ી પે્રમજીભાઈ સેંજલીયાનું 
સનમાન કરવામાં આવયું હતું.

આ પ્રસંગે એસ.જી.વી.પી.ના અધયક્ શ્ી મા્ધવનપ્રય 
િાસજી,સરુતના ઉદ્ોગપનત લવજીભાઈ પટેલ (બાિશાહ), દ્રોણેશ્ર 
ગુરકુળના સંચાલક શ્ી હરરકૃષણ સવામી સનહતના સંતો-
મહંતો,અગ્ણીઓ, અન્ધકારીઓ ખેડૂતો બહેનો નવદ્ાનથ્ભનીઓ 
નવદ્ાથથીઓ મોટી સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ાં હતાં.•

ભાવનગર	યુચનવચસ્ણટીનો	છઠ્ઠો	પદવીદાન	સમારોહ	સંપન્ન
મહારાજા કૃષણકુમારનસહંજી ભાવનગર 

યનુનવનસ્ભટીનો છઠ્ઠો પિવીિાન સમારોહ 
મહામનહમ રાજયપાલશ્ી આચાય ્ભ 
િેવવ્રતજીની અધયક્તામા ંયોજાયો હતો. આ 
પ્રસંગે રાજયપાલશ્ીએ જણાવયું હતું ક,ે 
પ્રાચીન સમયમાં જયારે ગુરૂકુળ નશક્ણ 
પ્રણાલી હતી તયારે આ પ્રકારે જ ગરુૂ-નશષયો 
િીક્ાતં સમારોહમા ં સાથ ે મળતા અન ે તે 
વખતના ગરુૂઓ પોતાના નશષયન ેતૈતરરય 
ઉપનનષિનો “સતયમ વિ ્ધમ્ભમ ચર” મતં્ 
જીવનમા ંઉતારી શ્ષે્ઠ સમાજ તમેજ રાષ્ટ્રના 

નનમા્ભણમા ંપોતાની નવદ્ા ઉપયોગમા ંલવેા 
અનરુો્ધ કરતા હતા. આ પ્રસગં ેનશક્ણમતં્ી 
શ્ી ભપૂનેદ્રનસહં ચડુાસમાએ જણાવયુ ંહતુ ંકે 
અતયારે જટેલા અવસરો અન ેતકો પહેલાના 
સમયમા ંઉપલબ્ધ ન હતી. કંઈક નવુ ંકરવાની 
ખવેના હતી પરંત ુયોગય વયવસથા ન હતી. 
જયારે આજે કેનદ્ર તથા રાજય સરકાર સતત 
નવદ્ાથથીઓ માટે મિિરૂપ થવા તૈયાર છે. 
રાજયમંત્ી સુશ્ી નવભાવરીબેન િવેએ 
જણાવયુ ંહતંુ કે જીવનની પરીક્ામા ંનવકલપ 
નહીં હોય માત્ પ્રશ્નો હશ ેતેથી સૌ પોતાનું 

યોગય ઘડતર કરી રસતાઓન ેઅનકુકૂળ બની 
જીવન પથ પર આગળ વ્ધવા જણાવયુ 
હતુ. રિક્ાંત સમારોહમાં યુનનવનસ્ભટીની 
કુલ ૧૦ નવનવ્ધ નવદ્ાશાખાના ૮૬૩૬ 
નવદ્ાથથીઓન ેપિવી એનાયત કરાઈ હતી. 
સાથોસાથ ૧૩૩ જેટલા ચંદ્રકો/મેડલો 
સંબંન્ધત નવદ્ાશાખામાં પ્રથમ રિમાંક પ્રાપ્ત 
કરનાર નવદ્ાથથીઓને એનાયત કરાયા 
હતા. તેમજ પી.એચ.ડી.ની ઉપાન્ધ 
મેળવનાર ૧૦ નવદ્ાથથીઓનું પણ આ 
પ્રસંગે સનમાન કરાયું હતુ. •
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સમાિાર	સંચક્ષપ્ત

	પ્રાકકૃચતક	ખેતીનું	ફલક	ચવસતારવા	કકૃચષ	ચવજ્ઞાનીઓને	આહ્વાન
કૃનષ નશક્ણના ક્ેત્માં નવસારી કૃનષ 

યુનનવનસ્ભટીએ નવા આયામો સર કયા્ભ છે. 
યુનનવનસ્ભટીના કાય્ભક્ેત્ હેઠળનાં ૧૫ સથળોએ 
૨૫ સંશો્ધન કેનદ્રો દ્ારા િનક્ણ ગુજરાતના 
ખડેતૂોની કૃનષ જરૂરરયાતો તેમજ કૃનષ ઉતપાિકતા 
વ્ધારવાનાં સઘન કાયયો-સંશો્ધનો થઇ રહ્ાં છે. 
તયારે તાજેતરમાં નવસારી કૃનષ યુનનવનસ્ભટીનો 
૧૫મો પિવીિાન સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં 
રાજયપાલ શ્ી આચાય્ભ િેવવ્રત અને કૃનષ રાજય 
મંત્ી શ્ી જયદ્રથનસંહ પરમારના હસતે નવનશષ્ 
યોગયતા પ્રાપ્ત કરનારા ૬૪૯ નવદ્ાથથીઓને 
પિવી એનાયત કરાઇ હતી. 

ભાનવ કૃનષ નવજ્ાનીઓને સંબો્ધતા અને 
પ્રાકૃનતક ખેતીના સવ-અનુભવો વણ્ભવતા રાજયપાલ શ્ી આચાય્ભ 
િેવવ્રતે કહ્ં હતું કે, િેશી ગાય આ્ધારરત પ્રાકૃનતક ખેતી ખેડૂત 
માટે ઉતપાિન વ્ધારવાનું અને ખેતી ખચ્ભ ઘટાડવાનું શ્ેષ્ઠ માધયમ 
છે અને તેના નવના ખેડૂતોને ચાલશે નનહ. તેમણે નવદ્ાથથીઓને 
કૌશલયનો ઉપયોગ િેશના છેવાડાના ખેડૂત સુ્ધી પહોંચાડી 
કૃનષસમૃદ્ ભારતનું નનમા્ભણ કરવાનું આહ્ાન કયુું હતું. 

નવસારી કૃનષ યુનન.ના કાય્ભ અંગે કૃનષ રાજયમંત્ી શ્ી 
જયદ્રથનસંહ પરમારે જણાવયું હતું કે, રાજયની ખેતીના નવકાસ 
માટે અનનવાય્ભ એવા કૃનષ નશક્ણનો વયાપ વ્ધે તે માટે નવસારી 

કૃનષ યુનનવનસ્ભટી હેઠળ રાજય સરકાર પ્રેરરત િસ કોલેજો હાલ 
કાય્ભરત છે. રાજય સરકાર, ખેડૂતો, કૃનષ નવજ્ાનનકો, કૃનષ 
યુનનવનસ્ભટીઓના સનહયારા પ્રયાસોથી બાગાયત ક્ેત્ે રાજયમાં 
છેલ્ા િોઢ િાયકા િરનમયાન વાવેતર નવસતાર અને ઉતપાિકતામાં 
નોં્ધપાત્ વ્ધારો થયો છે. 

આ પ્રસંગે નવસારી કૃનષ યુનનવનસ્ભટી કુલપનત શ્ી સી. જે. 
ડાંગરરયા, રાની લક્મીબાઈ સેનટ્લ એનગ્કલચરલ યુનનવનસ્ભટી, 
ઝાસંી (ય.ુપી.)ના કુલપનત શ્ી પ્રો. ડૉ. અરનવિં કુમાર, અન્ધકારીઓ 
સનહત મોટી સંખયામાં નવદ્ાથથીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. • 

ગાંધીનગરમાં	IITEનો	દીક્ષાંત	સમારોહ
કોઇપણ રાષ્ટ્રનો નવકાસ ભૌનતક 

સનુવ્ધાના નવકાસથી નહીં માનવ ઘડતરથી, 
વૈચારરક અને બૌનદ્ક સંપિાથી થાય છે. 
માનવીનુ ંઆ વચૈારરક અન ેબૌનદ્ક ઘડતર 
નશક્ક જ કરી શકે છે. આવા ભાનવ નશક્કો 
તૈયાર કરતી શૈક્નણક સંસથા ભારતીય 
નશક્ક પ્રનશક્ણ સંસથાન (IITE)નો 
રદ્તીય પિવીિાન સમારોહ ગાં્ધીનગરમાં 
યોજાયો હતો. રાજયપાલશ્ી અને નશક્ણ 
મંત્ીશ્ીએ નવનવ્ધ ફ ેકલટીના ૨૭૧ 
નવદ્ાથથીઓને પિવી એનાયત કરી હતી.

ભાનવ નશક્કોન ેસબંો્ધતા રાજયપાલ 
શ્ી આચાય્ભ િેવવ્રત ેજણાવયુ ંહતુ ંકે, નશક્ક 
ઇમાનિારીથી ફરજ પાલન કરશ ેતો શ્ષે્ઠ 
રાષ્ટ્રનુ ંનનમા્ભણ થઇ શકશ.ે માનવ નનમા્ભણ-

શ્ષે્ઠ નાગરરકોનુ ંનનમા્ભણનુ ંકાય્ભ અનત કરઠન 
અન ેઅતયતં આવશયક છે અન ેઆ મહાન 
કાય્ભ એક માત્ નશક્કોએ બજાવવાનુ ંછે. 

નશક્ણ મંત્ ી  શ્ ી  ભૂપે ન દ્ર નસંહ 
ચુડાસમાએ કહ્ં કે, નશક્કનો વયવસાય 
્ધં્ધો-આજીનવકા માટે નહીં પણ સેવાનો 

છે. આ ભૂનમકા સુપેરે નનભાવીને સમાજ 
ઘડતરમાં યોગિાન આપવું જોઇએ. આ 
પ્રસંગે IITEના ડીન ડૉ. કલપેશ પાઠક, 
નશક્ણનવિો, નવદ્ાથથીઓ, વાલીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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ગુજરાત સરકાર રાજયના નાના 
શહેરોને પણ સમાટ્ભ નસટી બનાવવા 
સકંલપબદ્ છે. તબક્કાવાર રાજયના નવનવ્ધ 
શહેરોમાં નવકાસકાયયો શરૂ કરી િેવામાં 
આવયા ંછે. તાજતેરમાં નહંમતનગરમા ંરૂ. 
૧૩.૩૨ કરોડના ખચષે નવનનનમ્ભત રેલવે 
અંડરનબ્રજ તેમજ શહેરની શોભામાં 
અનભવૃનદ્ કરનાર નસનવલ સક્કલ, 
મોતીપુરા, મહેતાપુરા નવસતારમાં રૂ. 
૩૯.૪૪ લાખના ખચ ષે સક ્કલોનું 
આ્ધુનનકીકરણ કરવાના નવકાસ કાયયોનું 
લોકાપ્ભણ અન ેખાતમહુતૂ્ભ નાયબ મખુયમતં્ી 
શ્ી નીનતનભાઇ પટેલના હસતે કરવામાં 
આવયું હતું.

નહ ંમતનગરમાં  નવકાસ કાયયોના 
લોકાપ્ભણ પ્રસંગે નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી 
નીનતનભાઇ પટેલ ેહષ્ભભરે જણાવયુ ંહતંુ કે, 
આ શહેર સાથે મારો જૂનો નાતો છ,ે 
નહંમતનગર હંમેશાં નવકાસની કકૂચમાં 
અગ્ેસર રહ્ં છે. અહીંના ગરીબ આવાસો 
આપવ ાન ી  વ ાત  હ ોય ,  ક ેન ાલનું 
બયુટીરફકેશન કે મેરડકલ કોલેજ સનહતની 
તમામ સનુવ્ધાઓ એક મહાનગરન ેમળતી 
હોય તેટલી સુનવ્ધા નહંમતનગરને મળી 
છે. નહંમતનગરમા ંમહતિમ નવકાસનાં કાયયો 

થયાં છે અને હાલ પણ નવકાસની કકૂચ 
અનવરત ચાલુ છે. પ્રજાના નવકાસની 
આકાંક્ા અને અપેક્ા પૂણ્ભ કરવાનું કામ 

રાજયની સરકાર કરી રહી છે.
આ પ્રસગં ેિમણ, િીવ અન ેિાિરાનગર 

હવેલીના પ્રશાસકશ્ી પ્રફુલભાઇ પટેલે 
જણાવયું હતું કે, નહંમતનગરના નવકાસમાં 

ર ેલવે અંડર નબ્રજનું  નનમા ્ભણ થતા 
પોલોગ્ાઉનડથી મહાવીરનગરને જોડતો 
નબ્રજ લોકો માટે ખૂબ જ લાભિાયી 
નીવડશે.

ઉલ્ેખનીય છે કે, છેલ્ા કેટલાક 
સમયમા ંરૂ. ૧૦૦ કરોડના ખચષે ૮૫ રોડનું 
નનમા્ભણ કરવામાં આવયું છે. જેના થકી 
ગ્ામીણ અથ્ભતંત્ બેઠું થયું છે. આ શહેરની 
સાથે પનવત્ યાત્ા્ધામ અંબાજીને જોડતો 
રૂ. ૩૭૦ કરોડના ખચષે તૈયાર થયેલો 
ચારમાગથીય રસતો પિયાત્ીઓ માટે 
આશીવા્ભિરૂપ સાનબત થયો છે.

આ કાય્ભક્મ િરનમયાન પ્ર્ધાનમંત્ી 
આવાસના લાભાથથીઓને આવાસ અપ્ભણ 
તમેજ રમતગમત ક્તે્ ેતમેજ નવનશષ્ સવેા 
પ્રિાન કરનાર વયનક્તઓનું સનમાન 
કરવામાં આવયું હતંુ. લોકાપ્ભણ અને 

ખાતમુહૂત્ભ વેળાએ શહેરના નવનવ્ધ 
જ્ાનતના સમિુાય તથા શહેરીની અગ્ણી 
સંસથાઓ દ્ારા નાયબ મુખયમંત્ીશ્ીનું 
સનમાન કરવામાં આવયું હતું. આ પ્રસંગે 
સાબરકાંઠા અરવલ્ી સાંસિ શ્ી 
રિપનસંહ રાઠોડ , નહ ંમતનગરના 
્ધારાસભયશ્ી રાજેનદ્રનસંહ ચાવડા, પૂવ્ભ 
નશક્ણ મંત્ી શ્ી જયનસંહ ચૌહાણ, 

નગરપાનલકા પ્રમુખ શ્ી અનનરદ્ભાઇ 
સોરરઠયા સહનત શહેરના અગ્ણીઓ તમેજ 
અન્ધકારીઓ તથા શહેરીજનો ઉપસસથત 
રહ્ા હતા.•

ર�લિ� એરંરશરિજ, સસવિલ, મા�તરીપરુા, 
મહ�તાપરુા વિસતારમાં રૂ. ૩૯.૪૪ 

લાખના ખચચે સક્ષલા�ના આધુવનકીકરણ 
રૂપ� વિકાસ કાયાચેનંુ લા�કાપ્ષણ એન� 
ખાતમુહૂત્ષ કરતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી  

શ્રી નરીવતનભાઇ પટ�લ

ચવશેષ
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ખેડાની	ચવકાસગા્ા
ગામડાંઓમાં રસતા , વીજળી, 

નશક્ણ, આરોગય અને પીવાના પાણી 
જવેી પાયાની અન ેમાળખાગત સનુવ્ધાઓ 
મળી રહે તે માટે સરકાર સંકલપબદ્ છે. 
તાજતેરમા ંખેડા નજલ્ામા ંનરડયાિ, વસો, 
માતર સનહતનાં સથળોએ નવનવ્ધ નવકાસ 
પ્રકલપોનાં ખાતમુહૂત્ભ અને લોકાપ્ભણ 
નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીનતનભાઇ 
પટેલના હસતે કરવામાં આવયાં હતા. 
નરડયાિમાં રાજયના માગ્ભ અને મકાન 
નવભાગ દ્ારા રૂ.૨૭ કરોડના ખચષે નનમા્ભણ 
થનાર નજલ્ા પચંાયત ભવન, રૂ.૩૩.૫૦ 
કરોડના ખચષે નનમા્ભણ થનાર નરડયાિ 
મહેમિાવાિ અમિાવાિ ચાર માગથીય 
રસતાના કામોનું નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી 
નીનતનભાઈ પટેલે ખાતમુહૂત્ભ કયુું હતું. 

નવકાસકાયયોના લોકાપ્ભણ પ્રસંગે 
નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીનતનભાઇ પટેલે 
જણાવયું હતું કે, રાજયના સવાુંગી નવકાસ માટે વષ્ભ ૨૦૧૯-૨૦ 
માટે બે લાખ ચાર હજાર કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવયું છે. 
બજેટની જોગવાઇઓ મુજબ િરેક નવભાગ દ્ારા જનસુખાકારી 
અને જનસુનવ્ધાનાં કામો રાજયના િરેક ગામમાં હાથ ્ધરવામાં 
આવયાં છે. રાજયનાં તમામ ગામોને વષ્ભ ૨૦૨૨ સુ્ધીમાં પાકા 
રસતાથી જોડવામાં આવશે.

નાયબ મુખયમંત્ીશ્ીએ ખેડા નજલ્ાના વસોમાં રૂ.૨.૬૫ 
કરોડના ખચષે નનનમ્ભત સામુનહક આરોગય કેનદ્રનું પણ લોકાપ્ભણ કયુું 
હતુ.ં આ સામનુહક આરોગય કેનદ્ર થકી વસો તાલુકાનાં ૨૨ ગામોની 
૮૪ હજાર વસતીને આ્ધુનનક આરોગય સેવાઓ ઘરઆંગણે સુલભ 
થશે. તમેણ ેમાતર તાલકુાના ભલાડામા ંરૂ.૭૦ લાખના ખચષે નનનમ્ભત 
પ્રાથનમક આરોગય કેનદ્રનું લોકાપ્ભણ કરવા સાથે મનહજ, મોિજ, 
બોરડી, રવાનલયા અન ેસાઢેલી સનહત છ ગામોમા ંરૂ.૧૧૨ લાખના 
ખચષે નનમા્ભણ પામલેા પટેા આરોગય કેનદ્રનુ ંલોકાપ્ભણ કયુું હતુ.ં જનેા 
દ્ારા ૧૪ ગામોની ૫૦ હજાર જટેલી વસતીન ેઆરોગય સવેાઓનો 
લાભ મળશે. સાથેસાથે શ્ી નીનતનભાઇ પટેલે રડસસટ્કટ નમનરલ 
ફાઉનડેશન ટ્સટ  દ્ારા રૂા. ૭૧ લાખના ખચષે ફાળવવામાં આવેલ 
સાત એમબયલુનસ વાનનુ ંલોકાપ્ભણ કયુ્ભ હતુ.ં નાયબ મખુયમતં્ીશ્ીના 
હસત ેપ્ર્ધાનમતં્ી જનઆરોગય યોજના હેઠળ લાભાથથીઓન ેગોલડન 
કાડ્ભનું નવતરણ કરવામાં આવયું હતું. 

નરડયાિમાં રૂા. ૫૭ કરોડના ખચષે આઝાિ સટોરથી નેશનલ 

હાઇવે સુ્ધી રીંગરોડનું કામ પણ મંજૂર કરવામાં આવયંુ છે. ખેડા 
નજલ્ામાં છલે્ાં ત્ણ વષ્ભમાં રૂા. ૧૪૦૩ કરોડના ખચષે ૨૦૧૯ 
રક.નમ.ના રસતાનાં ૮૯૨ કામો હાથ ્ધરવામાં આવયાં છે. 
નરડયાિમાં પસબલક પ્રાઇવેટ પાટ્ભનરશીપ (પીપીપી) આ્ધારરત 
નવી મેરડકલ કોલેજ શરૂ કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં 
નરડયાિની મેરડકલ કોલેજને રાજય સરકાર દ્ારા ચાલુ વષષે રૂા. 
૨૨.૫૦ કરોડની સહાય પણ ફાળવવામાં આવી છે. નરડયાિ 
નસનવલ હોસસપટલમાં ડાયાલીસીસ સેનટર કાય્ભરત કરવામાં આવયુ ં
છે જેનો રકડની રોગના હજારો િિથીઓ નવનામૂલયે લાભ લઇ 
રહ્ા છે.

પંચાયત રાજય મંત્ી શ્ી જયદ્રથનસંહ પરમારે જણાવયું કે, 
રાજયમાં સાત નજલ્ા પંચાયત, ૬૦ તાલુકા પંચાયતના ભવનોનું 
નનમા્ભણ કરવામાં આવયુંં છે. આ ઉપરાંત રાજયમાં ૨૯૦૭ નવીન 
ગ્ામ પંચાયત ઘર મંજૂર કરવામાં આવયાં છે. ખેડા નજલ્ામાં 
કપડવજં-ઠાસરા અન ેમહેમિાવાિ તાલકુા પચંાયતના ંનવા ંમકાનો 
બનાવવામાં આવયાં છે.

આ પ્રસગં ેમખુય િંડક શ્ી પકંજભાઇ િેસાઇ, સાસંિ શ્ી િેવનુસંહ 
ચૌહાણ, ્ધારાસભયો સવ્ભ શ્ી અજુ્ભનનસંહ ચૌહાણ, શ્ી કેસરીનસંહ 
સોલંકી, શ્ી કાળુ નસંહ ડાભી, શ્ી કાં નતભાઇ પરમાર,  
શ્ી ઇનદ્રજીતનસંહ પરમાર સનહત નવશાળ સંખયામાં નાગરરકો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.  •

ચવશેષ
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આરોગય	ચવભાગની	કામગીરીની	સવ્ણગ્ાહી	સમીક્ષા	
ગુજરાત સરકાર સમયાંતરે નવનવ્ધ નજલ્ાઓમાં આરોગય 

કેનદ્રો,પટેા-કેનદ્રોન ેપણ હૉસસપટલ જેવી તમામ સુનવ્ધાઓથી સજ્જ 
કરવા માટે કરટબદ્ છે. રાજયના છેવાડાના નાગરરકન ેપણ સારવાર 
ઘરઆંગણે સુલભ બને તેવી વયવસથા કરવા પ્રયાસો થઇ રહ્ા છે.

નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીનતનભાઈ પટેલે તાજેતરમાં કઠવાડા 
સસથત ૧૦૮-  ઈમરજનસી રરસપોનસ સનેટરમા ંઆરોગય નવભાગના 
મુખય નજલ્ા આરોગય અન્ધકારીઓ (CDHO) અને અન્ધક 
નજલ્ા આરોગય અન્ધકારી (ADHO)ની 
કામગીરીની સવ્ભગ્ાહી સમીક્ા કરી હતી. 
તેમણે રાજયભરના મેરડકલ કૉલેજના ડીન, 
મુખય નજલ્ા તબીબી અન્ધકારીઓ, 
મહાનગરપાનલકાના આરોગય અન્ધકારીઓને 
જણાવયંુ કે, નવનવ્ધ મેરડકલ કૉલેજ ખાતે 
ઉપયોગમાં આવતાં નવાં–નવાં તબીબી 
સા્ધનોની જાણકારીથી અવગત થવું એ આજની જરૂરરયાત છે. 
રિવસે રિવસ ેનવા-નવા રોગો ઊભરી આવ ેછે તયારે અગમચતેીરૂપે 
જરૂરી તાલીમ અન ેઑપરેશન માટે તથા િિથીઓના નનરીક્ણ માટે 

ઉપયોગમા ંલવેાતા ંનવનવ્ધ સા્ધનો અને 
ઉપયોગમાં લેનારા પરીક્ણો નવશેની 
જાણકારી મહત્વપૂણ્ભ સાનબત થાય છે. 
આ સેનમનારમાં આરોગય અને પરરવાર 

કલયાણ નવભાગના અગ્ સનચવ શ્ીમતી જયંતી રનવ, આરોગય 
કનમશનર શ્ી જયપ્રકાશ શીવહરે તથા આરોગય અને પરરવાર-
કલયાણ નવભાગના ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

ચવશેષ

અરવલ્ીમાં	રૂ.	૧૪	કરોડ્ી	વધુના	ચવકાસકાયયોનું	લોકાપ્ણણ
અરવલ્ી નજલ્ા ખાતે મુખયમથક 

મોડાસાને એકસાથે નવનવ્ધ નવકાસકાયયોની 
ભેટ નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીનતનભાઈ 
પટેલે આપી હતી. તાજેતરમાં મોડાસા 
કેવળણી મંડળનો શતાબિી્ મહોતસવ 
નાયબ મખુયમતં્ી શ્ી નીનતનભાઈ પટેલની 
અધયક્તામાં યોજાયો હતો, જયા ંનજલ્ામાં 
રૂ.૧૪ કરોડથી વ્ધુના ખચષે નવનનનમ્ભત 
અનેકનવ્ધ નવકાસના કાયયોનું લોકોપ્ભણ 
કરવામાં આવયુ હતું.

આ નવકાસકાયયોમાં રૂ.૯.૪૦ કરોડના 

ખચષે નવનનનમ્ભત અનતનથ ગૃહ તથા માલપરુ 
ખાતે રૂ.૧.૫૦ કરોડના ખચષે બનેલા 
નવશ્ામ ગૃહ તથા રૂ.૧.૫૦ કરોડના ખચષે 
બનેલા શેલટર હાઉસ અને નગરમાં 
બં્ધાયેલા સપોટ્ભસ સંકુલ રૂ.૧.૭૨ કરોડ 
તથા પાલ્ા ખાતે આરોગય કેનદ્ર રૂ.૯૫ 
લાખનો સમાવેશ થાય છે. 

મોડાસા હાઈસકુલના કંપાઉનડમાં 
યોજાયેલ મોડાસા ક ેળણી મંડળની 
સથાપનાના શતાસબિ મહોતસવની ઉજવણી 
પ્રસંગે સંબો્ધતા નાયબ મુખયમંત્ીશ્ીએ 

જણાવયું હતું કે, સંસથા ઉતિરોતિર પ્રગતી 
કરવાની સાથે સંસથામાંથી નશક્ણ મેળવી 
અરવલ્ી નજલ્ાનું નશક્ણ જગતમાં નામ 
રોશન કયુ્ભ છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે.  

વ્ધુમાં નાયબ મુખયમંત્ીશ્ીએ નવા 
વષ્ભ પૂવષે મોડાસાવાસીઓને ભેટ ્ધરતા 
સંસથાની શતાસબિની સમૃનતમાં ત્ણ કી.મી. 
ચારમાગથીય રોડ રૂ.૭ કરોડ મંજૂર કરાવવા 
જણાવયું હતુ અને નજલ્ામાં અંતયત 
આ્ધુનનક સુનવ્ધા વાળી નસનવલ હોસસપલ 
રૂ.૬૫ કરોડના ખચષે નનમા્ભણ પામશે તેમ 
જણાવયું હતું.

આ કાય્ભરિમાં સાંસિ શ્ી િીપનસંહ 
રાઠોડ, નજલ્ા સમાહતા્ભ શ્ી અમૃતિેશ 
ઔરંગાબાિકર, નજલ્ા નવકાસ અન્ધકારી 
શ્ી ડૉ. અનનલ ્ધામેલીયા, પોલીસ વડા 
શ્ી મયુર પાટીલ, ્ધારાસભય સવ્ભ શ્ી 
અનનલ જોષીયારા, શ્ી રાજેનદ્રનસંહ ઠાકોર 
અન ેસકુંલના નવદ્ાથથીઓ મોટી સખંયાલમાં 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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સમાિાર	ચવશેષ
" દકશોર	જીકાદરા

ઘુડખર	અભયારણય	અને	નળ	સરોવરની	મુલાકાત	લેતા	રાજિપાલશ્ી
ગુજરાતમાં રણથી માંડીને જળસત્ોતો સનહતનો 

રમણીય નજારો જોવા માટે પ્રવાસીઓ ઉમટી પડે છે. છેક 
યુરોપથી આવતા પ્રવાસી પંખીઓનો જમાવડો હોય કે 
પછી નવશ્માં માત્ અહીં જ જોવા મળતાં ઘુડખર હોય કે 
પછી સફેિ રણ હોય, કુિરતી સૌંિય્ભને નનહાળવાનો પણ 
લહાવો ચૂકવા જેવો નથી. તાજેતરમાં રાજયપાલ શ્ી 
આચાય્ભ િેવવ્રતે સુરેનદ્રનગર નજલ્ાના બજાણાના ઘુડખર 
અભયારણય તથા અમિાવાિ નજલ્ાના નળ સરોવરની 
મલુાકાત લઈ જૈનવક વનૈવધયતાસભર વનયજીવ સૃસષ્ તેમજ 
રણને નનહાળયું હતુ.

બજાણામાં ઇનટરપ્રીટેશન સેનટરમાં સુરેનદ્રનગરના રણ 
નવસતારની ભૌગોનલકતા, સફેિ રણમા ંજોવા મળતી જનૈવકતા, આ 
અભયારણયમાં ઘુડખર ઉપરાંત જોવા મળતા પ્રવાસી પક્ીઓ તથા 
િુલ્ભભ પ્રજાનતના પ્રાણીઓ અને આ નવસતારના િશ્ભનીય સથળો 
તેમજ ઉદ્ોગો અને અહીંના લોકજીવનથી રાજયપાલશ્ીને વન 
સંરક્ક શ્ી એસ.જે.પંરડતે માનહતગાર કયા્ભ હતા. 

સફેિ રણમાં ઘુડખરો તેમજ સથળાંતરીત પક્ીઓ - ફલેનમંગો 

અને નવનવ્ધ વનય જીવસૃસષ્ નનહાળી આનંિની લાગણી વયક્ત 
કરી હતી. બજાણાના ઘુડખર અભયારણયનાં વનય પ્રાણીઓ અને 
તેમાં પણ ખાસ કરીને ઘુડખર નવશેની અનેક નવી જાણકારીઓ 
રાજયપાલશ્ીએ મેળવી હતી.

રાજયપાલશ્ીએ ટુંડી વેટલેનડમાં અભયાસાથષે આવેલા સરિાર 
પટેલ યુનન.ના નવદ્ાથથીઓને પ્રકૃનતની જાળવણી કરવા જણાવયું 
હતુ. રાજયપાલશ્ીએ પક્ીતીથ્ભ નળ સરોવરમાં જળનવહાર કરી 
પ્રવાસી પક્ીઓની માનહતી મેળવી હતી. •

NAVS-ઇસનડયાનો	૧૮મો	વાચષ્ણક	પદવીદાન	સમારોહ	યોજાયો
પશુપાલકોના સવાુંગી નવકાસ માટે 

ગુજરાત સરકાર હંમેશા કરટબદ્ છે. 
ભારતમાં થયેલી શ્ેતરિાંનતમાં ગુજરાતની 
અમૂલ અને પશુપાલકોની ભુનમકા ખૂબ 
અગતયની છે, જનેા પરરણામ સવરૂપ ેસમગ્ 
નવશ્માં િૂ્ધ ઉતપાિન ક્ેત્ે ભારત અગ્ેસર 
છે. પશુનચરકતસા અને પશુપાલકોને 
મિિરૂપ થવા અનેક સંસથાઓ કાય્ભરત છે. 
તાજતેરમા ંગા્ંધીનગરમા ંનશેનલ એકેડમી 
ઓફ વેટરરનરી સાયસનસસ (NAVS) 
ઇસનડયાના ૧૮મા વાનષ્ભક પિવીિાન તેમજ 
સાયસનટરફક કનવેશન ઓન ફયુચરરસસટક 
ટેકનોલોજીસ ઇન એનનમલ હેલથ 
એનડ પ્રોડેકશન કાય્ભરિમ પશુપાલન 
મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઇ બાવળીયાની 
ઉપસસથનતમાં યોજાયો હતો. મંત્ી શ્ી 
કુંવરજીભાઇ બાવળીયાએ જણાવયુ ં
હ તું  ક ે,  ર ા જ યન ી  ગ્ ા ન મણ 
અથ્ભવયવસથામાં પશપુાલન વયવસાયનું 
ખૂબ જ મોટું યોગિાન છે. પશુપાલન 

ઉદ્ોગના પરરણામે આજે ગ્ાનમણ ક્ેત્ની 
મનહલાઓ આનથ્ભક પગભર બની છે. સૌથી 
વ્ધુ િૂ્ધ આપતી િેશી નસલની ‘ગીર અને 
કાં કર ેજી’ જેવી શે્ષ્ઠ ગાયો તેમજ 
‘મહેસાણી’, ‘ઝાફરાબાિી’ અને ‘બન્ની’ 
જેવી ઉતિમ નસલની ભેંસો ગુજરાત પાસે 
છે જનેા પરરણામ ેિ્ૂધ ઉતપાિનમા ંગજુરાત 
અગ્ેસર છે. 

 રાજયમાં  પ્રથમ વાર કામ્ધેનુ 
યુનનવનસ્ભટીની સથાપના કરી પશુઓના 
નવકાસ માટે નવનવ્ધ કોસ્ભ ચલાવવામા ંઆવે 
છે. આ ઉપરાંત યુનનવનસ્ભટી દ્ારા રાજકોટ 

અન ેનહંમતનગર ખાત ેપશ ુહોસસપટલ શરૂ 
કરવામાં આવી છે. જેનો આજુબાજુના 
પશુપાલકો મહતિમ લાભ મેળવી રહ્ા 
હોવાનું જણાવયુ હતુ. 

આ પ્રસંગે NAVSની ફેલોનશપ, 
મેમબરનશપ અને એસોનસએટ મેમબરનશપ 
મેળવનારનું મંત્ીશ્ી બાવળીયા સનહતના 
મહાનુભાવોના હસતે પિવી-એવોડ્ભ આપી 
સનમાન કરાયું હતું. તેમજ NAVSના 
સોનવનનયરનું નવમોચન કરવામાં આવયું 
હતું. આ સમારોહમાં રાષ્ટ્રીય કામ્ેધનુ 
આયોગના ચેરમેન શ્ી ડૉ.વલ્ભભાઇ 

કનથરરયા, NAVSના ઉપપ્રમુખ ડૉ. 
ડી.વી.આર. પ્રકાશરાવ, NDDBના 
અન્ધકારીઓ, પશુપાલન નવભાગના 
ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ, પશુ તજજ્ો, પશુ 
નચરકતસકો, કામ્ધેનુ યુનનવનસ્ભટીના 
કુલપનત ડૉ.એન.એચ.કેલાવાલા, 
અધયાપકો અન ેનવદ્ાથથીઓ ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •
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વલસાડમાં	શૈક્ષચણક	સુચવધામાં	વધારો
ગુજરાત સરકાર ગ્ામય નવસતારોમાં શાળા પ્રવેશ મહોતસવ 

થકી પ્રાથનમક નશક્ણને મહત્વ આપી રહી છે. નનરંતર શૈક્નણક 
પ્રયાસોને લી્ધે ડ્રોપ આઉટ રેનશયો ૨ ટકાએ પહોંચયો છે. એકલવય 
શાળાઓ શરૂ કરાતા આરિજાનતની િીકરીઓ નશક્ણ મેળવી 
આગળ વ્ધી રહી છે. રાજપીપળામાં નબરસા મુંડા ટ્ાયબલ 
યુનનવનસ્ભટી ચાલુ કરાઇ છે. જેના થકી આજે રાજયમાં નશક્ણનું 
સતર ખૂબ જ ઊંચું આવયુંુ છે. ગ્ામય નવસતારમાં નશક્ણનું સતર 
ઉતિમ કક્ાનુ ંરહે ત ેમાટે રાજય સરકાર નવનવ્ધ શૈક્નણક સુનવ્ધાઓ 
ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે. 

તાજેતરમાં વલસાડની કુરગામની શાળાના નવનનનમ્ભત મકાન 
તેમજ ્ધરમપુર તાલુકાના બામટી ગામે ચાલતી આિશ્ભ નનવાસી 
કુમાર શાળાના નવદ્ાથથીઓને 
માટે છાત્ાલય તથા પ્રાથ્ભનાખડંનું 
લોકાપ્ભણ આરિજાનત નવકાસ 
મંત્ી શ્ી ગણપતનસંહ વસાવાએ 
કયુું હતું. સાથેસાથે બારોલીયા 
શાળાનો શતાસબિ મહોતસવ  
પણ મંત્ીશ્ીના અધયક્સથાને 
યોજાયો હતો. 

વનબ્ંધ ુકલયાણ યોજના થકી 
આરિજાનત ક્તે્નો સવાુંગી નવકાસ 

થયો છે અન ેએક વષ્ભમાં પાંચ એકલવય  શાળા અન ે૨૪ આિશ્ભ 
નનવાસી શાળાઓ મજંરૂ કરી છે તથા શહેરમા ંભણવા માટે જતા 
આરિજાનતના નવદ્ાથથીઓ માટે સમરસ હોસસપટલો શરૂ કરી હોવાનું 
આરિજાનત નવકાસ મતં્ી ગણપતનસહં વસાવાએ કુરગામની શાળાના 
રૂા. ૪૬ લાખના ખચષે નનનમ્ભત મકાનનુ ંલોકાપ્ભણ કરતી વેળા જણાવયું 
હતુ.ં તેમણ ેઉમયુેું હતુ ંકે, પ્રાથનમક શાળાના ંબાળકોન ેસનુવ્ધાપણૂ્ભ 
મકાન મળે તવેા રાજય સરકારના પ્રયાસો છે, નશક્ણ થકી બ્ધી 
સમસયાનો ઉકેલ શકય છે. 

વલસાડ નજલ્ાના ્ધરમપરુ તાલકુાના બામટીમા ંચાલતી આિશ્ભ 
નનવાસી કુમાર શાળાના નવદ્ાથથીઓન ે રહેવા માટે રૂા.૧૧.૪૩ 
કરોડના ખચષે નવનનનમ્ભત છાત્ાલયના મકાન તમેજ  પ્રાથ્ભનાખંડનું 

લોકાપ્ભણ કરી મતં્ીશ્ી વસાવાએ 
હોસટલેનું જાત નનરીક્ણ કરી 
બાળકોન ેમળનારી સનુવ્ધાઓની 
ચકાસણી કરી હતી. બારોલીયા 
શાળાના શતાસબિ મહોતસવમાં 
પણ મતં્ીશ્ી વસાવા ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. આ પ્રસંગે સાંસિ 
ડ ૉ . ક ે.સ ી .પટ ેલ ,  ્ધરમપુ ર 
્ધારાસભય શ્ી અરનવંિભાઇ 
પટેલ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સુરેનદ્રનગરમાં	‘બેટી	બિાઓ,	બેટી	પઢાઓ’	કાય્ણક્રમ	અંતગ્ણત	લોકડાયરો	

સુરેનદ્રનગરમાં નજલ્ા વહીવટી તંત્ 
અને ‘બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ’ સેલ 
દ્ારા નશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ 
ચુડાસમાની પ્રેરક ઉપસસથનતમાં ‘બેટી 
બચાઓ, બટેી પઢાઓ’ અંતગ્ભત જનજાગૃનત 
માટે લોકડાયરો યોજાયો હતો.

મંત્ીશ્ીએ લોકડાયરાના કાય્ભરિમ બિલ 
નજલ્ા વહીવટી તતં્ન ેનબરિાવતા જણાવયું 

હતંુ કે, રાજય સરકારે િીકરી 
જનમને  વ્ધાવવા માટ ે 
વહાલી િીકરી યોજના 
અમલમાં મૂકી છે અને આ 
યોજના  થક ી  િ ીકર ા -
િીકરીના પ્રમાણ વચ્ચે જે 
અસમાનતા જોવા મળે છે 
તેમાં ઘટાડો કરી િીકરા-

િીકરી વચ્ચે એક સરખું પ્રમાણ જળવાય 
તે માટે રાજય સરકાર સતત પ્રયત્શીલ 
રહી છે. 

આ પ્રસગં ેમાત્ િીકરી ્ધરાવતા તમેજ 
િીકરી િતિક નવ્ધાન અંતગ્ભત િીકરી િતિક 
લી્ધેલ હોય તેવા િંપતી, વહાલી િીકરી 
યોજનાના લાભાથથી, પાલક માતા-નપતા 
યોજનાના લાભાથથી,  શે્ષ્ઠ આશાવક્કર અને 

શ્ેષ્ઠ આંગણવાડી વક્કરને સનમાનનત 
કરવામા ંઆવયા ંહતા.ં તમેજ રિવયાગં લનિ 
સહાયના લાભાથથીને રૂનપયા એક લાખના 
ચેક અને નવચરતી-નવમુનક્ત જાનતના 
લાભાથથીન ેસનિનુ ં નવતરણ પણ ઉપસસથત 
મહાનુભાવોના હસતે કરવામાં આવયું હતું. 

આ પ્રસંગે સાંસિ ડૉ. મહનેદ્રભાઈ 
મુંજપરા, ્ધારાસભયશ્ી ્ધનજીભાઈ 
પટેલ, પૂવ્ભ મંત્ી શ્ી રકરીટનસંહ રાણા, 
નગરપાનલકાના પ્રમુખશ્ી નવપીનભાઈ 
ટોળીયા, કલેકટરશ્ી કે.રાજેશ, અગ્ણી 
સવ્ભશ્ી શંકરભાઈ વેગડ, રિલીપભાઈ 
પટેલ, જગિીશભાઈ મકવાણા તેમજ 
પિાન્ધકારીશ્ી-અન્ધકારીશ્ીઓ સનહત 
મોટી સંખયામાં શહેરીજનો ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •

સમાિાર	ચવશેષ
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‘સટડી	ઇન	ગુજરાત’	કેમપેઇન	ઃ	વેબસાઇટ	લોનિ	કરાઇ
ગજુરાત નવશ્માં એજયકેુશન હબ તરીકે પ્રસથાનપત બની િેશનું 

રોલ મોડલ પુરવાર થયું છે. તયારે ગુજરાતે રડનજટલ નનમા્ભણ ક્ેત્ે 
પણ અનેક નવતર આયામો હાથ ્ધયા્ભ છે. િેશ-નવિેશના 
નવદ્ાથથીઓને ઉચ્ચ અભયાસરિમની તકો મળી રહે અને એક જ 
પલેટફોમ્ભ પરથી માનહતી મળે તે માટે ‘સટડી ઇન ગુજરાત’ 
અનભયાન હાથ ્ધયુું છે. જેના ભાગરૂપ ેwww.study.gujarat.
gov.in વેબસાઇટનું ગાં્ધીનગરમાં નશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ 
ચૂડાસમાએ લોસનચંગ કયુું હતું. 

‘સટડી ઇન ગુજરાત’ કેમપેઇનમાં ભાગીિાર યુનનવનસ્ભટીઓ/
સંસથાઓના રનજસટ્ેશન માટે તથા અનય રાજયોના અને નવિેશના 
જ ેનવદ્ાથથીઓ પ્રોફેશનલ તથા અનય ઉચ્ચ નશક્ણના અભયાસરિમોમાં 
પ્રવેશ મેળવવા ઇચછુક હોય તેવા નવદ્ાથથીઓ એક જ પલેટફોમ્ભ 
પરથી અભયાસરિમોની નવગતો મેળવવવા તથા પ્રવેશ પ્રનરિયામાં 
ભાગ લેવા માટે રનજસટ્ેશન કરાવી શકે તે હેતુથી આ વેબપોટ્ભલ 
તૈયાર કરવામાં આવયું છે.

નશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ ચુડાસમાએ જણાવયું હતું કે, આ 
પોટ્ભલ પર ગુજરાત ખાત ેઉચ્ચ અભયાસરિમોમાં 
પ્રવેશ મેળવવા ઇચછુક નવદ્ાથથીઓ માટે 
પ્રવેશ પ્રનરિયા સનહતની જરૂરી એવી તમામ 
માનહતી ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવી છે. જમેાં 
નવનવ્ધ અભયાસરિમોની પ્રવેશ પ્રનરિયામાં 
ભાગ લેવા માટે સટડુનટ રનજસટ્શેનની સુનવ્ધા 
ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાતં ગજુરાતની નવનવ્ધ 
યુનનવનસ્ભટીઓ/સંસથાઓમાં ચાલતા નવનવ્ધ 
અભયાસરિમોની સંપૂણ્ભ માનહતીનો સમાવેશ 
કરવામાં આવયો છે. નવિેશી નવદ્ાથથીઓ માટે 
નવઝા મેળવવાની પ્રનરિયા તેમજ તેઓએ 

ઉતિીણ્ભ કરેલી પરીક્ાની સમકક્તા મેળવવા માટેની પ્રનરિયા બાબતે 
સપંણૂ્ભ નવગતો આ પોટ્ભલ પર ઉપલબ્ધ છે. આ પોટ્ભલ પર ભાગીિાર 
યુનનવનસ્ભટીઓ/સંસથાઓ આ કેમપેઇન અંતગ્ભત આયોનજત રાષ્ટ્રીય 
તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય રોડ-શૉ / એકનઝનબશન જેવા કાય્ભરિમોમાં 
ભાગ લેવા માટે રનજસટ્ેશન કરાવી શકશે.

રાજયના પ્રોફેશનલ તથા અનય ઉચ્ચ નશક્ણના અભયાસરિમોમા ં
છેલ્ાં કેટલાક વષયોમાં ઉમેિવારોની સાપેકે્ વ્ધુ પ્રમાણમાં 
ઉપલબ્ધ રહેતી બેઠકોના પરરપે્રક્યમાં આવી અગ્ગણય 
સંસથાઓમાં સરપલસ ઉતકૃષ્ સંસા્ધનોનો મહતિમ ઉપયોગ કરી 
રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સતરે ‘એજયુકેશનલ હબ’ તરીકે 
ગુજરાતની ઓળખ પ્રસથાનપત કરવાના આશયના ભાગરૂપે 
રાજયની પસંિગીની ઉચ્ચ શૈક્નણક સંસથાઓમાં અનય રાજયોના 
તથા નવિેશી તેજસવી નવદ્ાથથીઓ ઉચ્ચ અભયાસ માટ ે મોટી 
સંખયામાં પ્રવેશ મેળવે તે હેતુસર રાજય સરકાર દ્ારા study 
in Gujarat campaign (SIG) શરૂ કરવાનું આયોજન  
કરાયું છે. •

સમાિાર	ચવશેષ

økwshkík ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦63



બારડોલીને	મળ્યું	નવલું	નજરાણું	
પંદડત	દીનદયાળ	ઉપાધ્યાય	દરવરફ્નટ	

રાજયમાં જનજનની સુખાકારી માટે 
ગુજરાત સરકારે જયાં માનવી, તયાં 
સુનવ્ધાના મંત્ સાથે અનેક નવકાસકાયયો 
કયાું છે. ગ્ામય-શહેરી નવસતારના નવકાસને 
ધયાને લઈ બાગ-બગીચા, નચલડ્રન પાક્ક, 
જાહેર ઉદ્ાનો, નવા રસતાઓના નનમા્ભણ 
સનહતના ંલોકઉપયોગી કાયયો પ્રગનતમા ંછે. 
સરિાર પટેલની કમ્ભભૂનમ બારડોલીમાં 
નગરજનો અને પ્રવાસીઓ માટે મીંઢોળા 
નિી રકનારે નનમા્ભણ પામેલા પંરડત 
િીનિયાળ ઉપાધયાય રરવરફ્નટનું 
સામાનજક નયાય અને અન્ધકારરતા મંત્ી 
શ્ી ઈશ્રભાઈ પરમારના હસતે લોકાપ્ભણ 
કરવામાં આવયુ હતું. 

ગુજરાત સનહત િેશભરમાંથી 
હજારો પ્રવાસીઓ બારડોલીના 
સવરાજ આશ્મની મુલાકાતે આવે 
છે. શહેરની મીંઢોળા નિીના 
રકનાર ે રરવરફ્નટ બનવાથી 
પ્રવાસીઓ અને નગરજનોને 
હરવા ફરવા માટે ઉતિમ સથળ 
મળયું છે. બારડોલીના આંગણે 
સવનણ્ભમ જયંતી મુખયમંત્ી શહેરી 
નવકાસ યોજના અન ે૧૪મા ંનાણા 

પંચ યોજના અંતગ્ભત રૂા.પ.૧૬ કરોડના 
ખચષે નમઢોળા નિી રકનારે તૈયાર થયેલા 
પંરડત િીનિયાળ રરવરફ્નટનું નનમા્ભણ 
કરાયું છે.

આ પ્રસગં ેમતં્ી શ્ી ઈશ્રભાઈ પરમારે 
રરવરફ્નટન ેસાકાર કરવામા ંફાળો આપનાર 
સૌ પિા ન્ધકારીઓ-અન્ધકારીઓને 
અનભનંિન આપતા જણાવયું હતું ક ે, 
વણંથભી નવકાસયાત્ા હેઠળ સમગ્ રાજયમાં 
નવકાસકાયયો થઈ રહ્ાં છે. જનેા ભાગરૂપે 
બારડોલીમાં પણ કરોડોના ખચષે નવાં 
નવકાસકામો આગામી સમયમા ંસાકાર થશ.ે 
નગરજનોની આશા અન ેઅપકે્ાઓ પણૂ્ભ 

કરીન ેનવકાસકામો સતવરે સમયમયા્ભિા સાથે 
પણૂ્ભ થાય ત ેમાટે કાય્ભ કરવાની નહમાયત 
મતં્ીશ્ીએ કરી હતી.

 રરવરફ્નટના લોકાપ ્ભણ પ્રસંગે 
રૂા.૧૫.૪૭ કરોડના ખચષે તાવડી ગ્ાઉનડમાં 
તલાવડી સપોટ્ભ સંકુલનું કામ, રૂા.૧૨.૧૭ 
કરોડના ખચષે નગરના જિુા જિુા નવસતારમાં 
આર.સી.સી. બોકસ ડે્રનેજ બનાવવાની 
કામગીરી, રૂા.૧.૯૫ કરોડના ખચષે નમઢોળા 
નિી રામજી મંરિર પાસે લો-લેવલ 
સબમસથીબલ નબ્રજ બન્ને બાજુ પ્રોટેકશન 
વૉલની કામગીરી તથા રૂા.૭૦ લાખના 
ખચષે અમીરસ હોટલથી અલંકાર નસનેમા 

સુ્ધી રોડની બન્ને બાજુ પેવરબલોક 
રફરટંગની કામગીરી મળી રૂા.૩૦.૩૧ 
કરોડનાં કામોના મંત્ીશ્ીના હસતે 
ખાતમુહૂત્ભ કરવામાં આવયાં હતાં. આ 
પ્રસંગે અગ્ણી સવ્ભશ્ી ગણેશભાઈ, 
મ ીન ાબેન ,  ર ાજેશભ ાઈ  તે મજ 
નગરપાનલકાના પિાન્ધકારીઓ-
અન્ધકારીઓ, પ્રાંત અન્ધકારીશ્ી 
વી.એન.રબારી, બારડોલી ચીફ 
ઓરફસર તેમજ મોટી સંખયામાં 
નગરજનો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

દરવરફ્નટની	ચવશેષતા
વરિરફ્ર�ટમાં બાળકા�ના રમત-ગમતનાં સાધના� 

એ�ક્ટ�વિટ� ત�મજ બ�ઠક માટ�નરી બચંનરી વિસ્ા સાથ�નંુ 
એ��યુઝ પાક્ષ , જ�ગરીગં ટટ્ર �ક, ફૂલ છા�ર સાથ� ગ્રરીન 
પલાા�ટ�શન, ૭ મરીટર ર�વરયસ સ�જ એન� ૧૨ સ�પનરી 
સસવ �ટંગિાળું  એ��પરી હથય�ટર નદી વકનાર� સ�ન �ન્રંગ 
પલ�ટફા�મ્ષ, �યુહઝકલ ફાઉ�ટન, ૯ મરીટરનરી પહા�ળાઈના�  
ગ્રરીન લા�ન સરીટ� ગાર્ષન, િા�ટર રૂમ, ટુ-��હલર-ફા�ર 
��હલર પાવ �ક� ગ વિસ્ા, સુરક્ા માટ� સરી.સરી.ટ�.િરી. 
સહહતનરી સુવિધાઆ� કરિામાં આિરી છ�. 

સમાિાર	ચવશેષ
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સાબરકાંઠામાં	ચવકાસ	કામોની	ચત્વેણી	
સાબરકાંઠા નજલ્ાના નવકાસ અથષે રાજય સરકારે નવનવ્ધ 

યોજના અંતગ્ભત નશક્ણ, આવાસ, પાણીની સુનવ્ધા સનહતની 
સવલતો ઉપલબ્ધ કરાવવા અને જે વયવસથા છે તેના વયાપ માટે 
સતત પ્રયાસો હાથ ્ધયાું છે. નહંમતનગરના રાજપુરમાં પાણી 
પુરવઠા અને પશુપાલન મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઈ બાવનળયાના હસતે 
વેટનરી ગલસ્ભ હોસટલેનુ ભૂનમપૂજન, અતયા્ધુનનક પશુ નશક્ણ 
ભવનનંુ લોકાપ્ભણ તેમજ રડપલોમાના ૧૬૯ નવદ્ાથથીઓને 
પ્રમાણપત્ એનાયતનો નત્નવ્ધ કાય્ભરિમ 
યોજાયો હતો. તદ્ઉપરાંત તેમણે ઇડર અને 
ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં ચાલતા પાણી પુરવઠા 
સંબં્ધી કામોની સમીક્ા કરી હતી.

રાજપુરમાં આયોનજત કાય્ભરિમમાં 
છાત્ોને સંબો્ધતા મંત્ી શ્ી ક ુંવરજી 
બાવનળયાએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાતનો 
િૂ્ધ ઉતપાિન ક્ેત્ે િેશમાં ચોથો નંબર છે. 
ગુજરાતમાં ખેતીની સાથે પૂરક વયવસાય 
તરીકે પશુપાલનના વયવસાયને સવીકાયયો 
છે તયારે પશુપાલન પૂરક વયવસાય નહીં 
પર ંતુ  મુ ખય વયવસાય તરીક ે પણ 
સવીકારવામાં આવે તો આ ક્ેત્ે અનેક ઉજળી તકો રહેલી છે. આ 
વયવસાયમાં નોકરી કરતા ંવ્ધ ુઉપાજ્ભન મળેવી શકાય છે. આવનારા 
ભનવષયમાં ડેરી અને પશુપાલન ક્ેત્ે રહેલી તકોને ઓળખીને 
કામ્ધેનુ યુનનવનસ્ભટીના નવદ્ાથથીઓ આગળ વ્ેધ અને આનથ્ભક 
ઉપાજ્ભન કરી શકે સાથે ખેડૂતો અને પશુપાલકોને મિિરૂપ બની 
િેશના નવકાસમાં સહભાગી બની શકે. આ યુનનવનસ્ભટીના 
માધયમથી આપણા વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ રાજયના 
પશુપાલકને તેમના પશુ સંવ્ધ્ભનમાં મિિરૂપ થઈ પશુપાલકોના 
આનથ્ભક નવકાસનો નવચાર કરી વષ્ભ ૨૦૦૯માં આ યુનનવનસ્ભટીની 
સથાપના કરી હતી.

આ યુનનવનસ્ભટી દ્ારા તાલીમ પામેલા નવદ્ાથથીઓ પશુ 
નચરકતસકોની સાથ ેસહાયક બની એક ભગીરથ સવેાકાય્ભમા ંજોડાશે 
તેવો આશાવાિ વયક્ત કરતા મંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, આપણા 
રાજયના મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણી દ્ારા મૂંગા પશુઓની 
સવેા માટે કરણા અનભયાન શરૂ કરવામાં આવયુ ંછે. આ યનુનવનસુંટી 
દ્ારા નવાં સંશો્ધનો દ્ારા િૂ્ધના ઉતપાિનમાં વ્ધારો થાય અને 
તેનો લાભ ગુજરાતનો છેવાડાનો પશુપાલક પણ લઈ શકે તેવા 

પ્રયત્ો સરકાર કરી રહી છે. 
આ પ્રસંગે કામ્ેધનુ યુનનવનસ્ભટીના 

કુલપનત શ્ી ડૉ. એન.એચ.કેલાવાલા 
સનહતના પિાન્ધકારીઓ, આસ-પાસના 
ગામડાના સરપંચો, યુનન.ના નવદ્ાથથીઓ 
તેમજ મોટી સંખયામાં પશુપાલકો હાજર 
રહ્ા હતા.      

મતં્ીશ્ીએ ઇડરના જાલીયા-ઉમેિગઢ 
જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાના કામોની 
સમીક્ા કરી હતી. તેમણે જણાવયું હતું કે, 
્ધરોઇ ડેમ આ્ધારરત જાલીયા જૂથ 
યોજનાથી ઇડર તાલુકાનાં ૩૨ ગામોને 

પીવાનુ ંશદુ્ પાણી મળી રહશ.ે આ યોજના પાછળ રૂ. ૫૮ લાખથી 
વ્ધુનો ખચ્ભ કરવામાં આવશે. જયારે ઇડર શહેરીજનોને ઘેર-ઘેર 
પીવાનું પાણી મળી રહે તેની સાથે ભૂગભ્ભ ગટર યોજનાના રૂ. 
૧૨૧૫ લાખના કામોની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જયારે 
ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં ્ધરોઇ ડેમ આ્ધારરત જૂથ યોજનામાં ગાડુ 
ગામે જળ શુદ્ીકરણ પલાનટ તેમજ ગોતા, ગલોડીયા, પરસોળા, 
અંદ્રોખા, ગુંિ ેલ, વરતોલ, બાવળકાંઠીયા, ગણેર, ખેડવા, 
મોટાબાવળ, બીલડીયા રાજપુર અને લાખીયા ગ્ૂપમાં સમાનવષ્ 
૧૫૯ ગામોમા ંરૂ. ૧૦૨.૫૮ કરોડના ખચષે પાણી પરુવઠાના ંકામો 
હાથ ્ધરાયાં છે. •

હ �હંમતનગરના રાજપુરમાં િ�ટનરી 
ગરસ્ષ હા�સ�લનંુ ભૂહમપજૂન, પશ ુ

શશક્ણ ભિનનંુ લા�કાપ્ષણ

કામધ�નુ યુવન.ના વરપલા�માના 
૧૬૯ વિદ્ાથથીઆ�ન� પ્રમાણપત્ 

એ�નાયત કરાયાં

ઇરરના જલરીયા-ઉમ�દગઢ જૂથ 
પાણરી પુરિઠા યા�જનાનાં કામા�નરી 

સમરીક્ા કરાઇ

સમાિાર	ચવશેષ
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નંદકુંવરબા	મચહલા	કોલેજનો	વાચષ્ણક	સમારોહ
ભાવનગરમાં વરતેજમાં નંિકુવરબા 

મનહલા કોલજેનો વાનષ્ભક સનમાન સમારોહ 
રાજય પંચાયત મંત્ી શ્ી જયદ્રથનસંહ 
પરમારની ઉપસસથનતમા ંયોજાયો હતો. આ 
પ્રસંગે અભયાસ તેમજ અનય ક્ેત્ે શ્ેષ્ઠ 
પ્રિશ્ભન કરનાર નવદ્ાનથ્ભનીઓને નશલડ, 
મોમેનટો તેમજ પ્રમાણપત્ એનાયત 
કરવામાં આવયાં હતાં.

વાનષ્ભક સનમાન સમારોહમાં ગોલડ 
મેડલ મેળવનાર ૪૧ નવદ્ાનથ્ભનીઓને 
નબરિાવી મંત્ીશ્ીએ જણાવયુ ંહતંુ કે, સસંથા 
દ્ારા ભાવનગરના ૪૦ રક.નમ. નવસતારમાં 
નવદ્ાનથ્ભનીઓ માટે ફ્ી બસ સેવા આપવી 
એ સત્ી કેળવણીનું ઉતિમ ઉિાહરણ છે. 
વાલીઓ નનનશ્ચત બને તેવું વાતાવરણ આ 
સસંથા પૂરં પાડ ેછે તમેજ નશક્ણ નસવાયની 
અનય પ્રવૃનતિઓમાં નવદ્ાનથ્ભનીઓનો 

સવાુંગી નવકાસ થાય તે રિશામાં કાય્ભ કરે 
છે જે તમામ પ્રવૃનતિઓ અનભનંિનને  
પાત્ છે.

આ  ક ા ય ્ભ રિ મ મ ાં  મ હ ા ર ા જા 
કૃષણકુમારનસંહજી ભાવનગર યનુનવનસ્ભટીના 
કુલપનત શ્ી ડૉ. મનહપતનસંહ ચાવડા, 
ભાવનગર ર ેનજ ડ ી .આઈ.જી. શ્ી 

અશોકકુમાર યાિવ, નંિકુંવરબા મનહલા 
કોલેજના મેનેનજંગ ટ્સટી શ્ી ભરતનસંહ 
ગોનહલ, નંિકુંવરબા મનહલા કોલેજના 
મેનેનજંગ ડાયરેકટર શ્ી રવીનદ્રનસંહ 
સરવૈય ા  તેમજ બહોળી સંખયામાં 
નવદ્ાનથ્ભનીઓ અને વાલીઓ ઉપસસથત 
રહ્ાં હતાં. •

સમાિાર	ચવશેષ

કચછના	ચવકાસકાયયો	ઝડપ્ી	પૂણ્ણ	કરાશે

કચછના પ્રભારીમતં્ી શ્ી રિલીપકુમાર ઠાકોરે ભનુજયા ડંુગર 
તળેટી ખાત ેઆકાર લઇ રહેલા વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 
ડ્રીમ પ્રોજકેટ સમૃનતવનની મલુાકાત લી્ધી હતી. મલુાકાત બાિ 
GSDMAના સીઇઓ અનરુા્ધા મલ્, માગ્ભ-મકાન નવભાગના 
સનચવ એસ.બી.વસાવા, વાસત ુનશલપ કચરેીના અન્ધકારીઓ સનહત 
નજલ્ા કલકેટર એમ. નાગરાજન સાથ ેયોજેલી બઠેકમા ંમતં્ીશ્ીએ 
સમૃનતવન પ્રોજકેટ અને વીર બાળ ભનૂમ સમારકનાં બાકી કામોમાં 
ઝડપ લાવવાનો નનિદેશ આપયો હતો.

GSDMAના સીઇઓ શ્ીમતી અનુરા્ધા મલ્ે કામગીરીના 

પ્રગનત અહેવાલ સાથે કયું કામ કયા તબકકે 
પહોંચયું છે અને તેને પૂણ્ભ કરતાં કેટલો સમય 
લાગશ ેતનેી કાય્ભ સીમા સનુનનશ્ચત કરી તાતકાનલક 
બાકીનાં કામો પૂણ્ભ કરવા સૂચના આપી હતી. 
પ્રભારીમતં્ી શ્ી રિલીપકુમાર ઠાકોરના અધયક્પિે 
કચછમાં આવેલા ૨૦૦૧ના નવનાશક ભૂકંપમાં 
અંજારમાં રિવંગત ૧૮૩ શહીિ બાળકોની 
સમૃનતમાં નનમા્ભણા્ધીન વીરબાળ ભૂનમ સમારકની 
સમીક્ા બેઠક પણ યોજાઇ હતી.

વીરબાળ ભનૂમ સમારકના ંકાયયો માટે બઠેકમાં 
પ્રેઝનટેશન રજૂ કરી વીર બાળ ભૂનમ ખાતે ચાલી 

રહેલા ંનવનવ્ધ કામોનો નચતાર આપવામા ંઆવયો હતો. પ્રભારીમતં્ી 
શ્ી રિલીપભાઈ ઠાકોરે થયેલ કામગીરીની સાથે બાકી કામગીરી 
ઝડપભેર હાથ ્ધરાય તે બાબતે ઉચ્ચ અન્ધકારીને રિશા નનિદેશો 
આપયા હતા. 

બેઠકમાં નજલ્ા નવકાસ અન્ધકારી શ્ી પ્રભવ જોષી, અન્ધક 
કલેકટર શ્ી કુલિીપનસંહ ઝાલા, ભૂજ પ્રાંત શ્ી મનીષ ગુરવાણી, 
અંજાર પ્રાંત અન્ધકારી ડૉ. વી. કે. જોષી, કાય્ભપાલક ઇજનેર શ્ી 
સોલંકી, રડઝાસટર મામલતિાર શ્ી સી.આર.પ્રજાપનત તથા 
અન્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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“સૌરાષ્ટ્ર-કચછની	બૌદ્ધ	ગુફાઓ”	પુસતકનું	ચવમોિન
સૌરાષ્ટ્ર-કચછની બૈાદ્ ગુફાઓને 

નવષયવસત ુબનાવી કનવ નનલેશ કાથડ દ્ારા 
પુસતકરૂપે રજૂ કરાયું છે. તેમના આ 
પુસતકનું  જૂનાગઢમાં પ્રવાસન અને 
મતસયોદ્ોગ મંત્ી શ્ી જવાહરભાઇ 
ચાવડાએ નવમોચન કયુું હતું. 

આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી જવાહરભાઇ 
ચાવડાએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાત સરકાર 
દ્ારા બૈાદ્ ્ધમ્ભ અને બુદ્ સાથે જોડાયેલાં 
સથળોની નવરાસત જળવાઈ રહે એ માટે 
સરકાર કરટબદ્ છે. ભગવાન બુદ્ના 
જીવન સાથે જોડાયેલાં સૌરાષ્ટ્ર જૂનાગઢમાં 
નવ સથળો છ ે.  પ્રવાસન એ આજે  
િુનનયાભરનું સૌથી મોટો વયવસાય બની 
રહ્ો છે તયારે સરકાર નવરાસતરૂપી 
સમારકોના સંવ્ધ્ભન માટે કરટબદ્ છે.

પસુતકના લખેક નનલશે કાથડ ેનવમોચન 

સમારોહમાં જણાવયું હતું કે, ગુજરાત સાથે 
ભગવાન બુદ્ અને બૈાદ્ ્ધમ્ભ, ઉપરાંત 
જૂનાગઢને મળેલ ઉપરકોટ, બાબાપયારેની 
ગુફા, બોરરયા સતૂપ હોય કે અશોક 
નશલાલેખ, સુિશ્ભન તળાવમાં બૈાદ્ ્ધમ્ભની 
નવરાસત જોવા મળી રહી છે. સૌરાષ્ટ્ર-
કચછની અનકે બૌદ્ ગફુાઓ પૈકી ભીમોરા, 

સાણા વાંરકયા, જૂનાગઢમાં આવેલી બાબા 
પયાર ે,  પંચેશ્ર,  ખાપરા  ક ો રડયા , 
ખંભાનલડાની સનહતની ૩૪ ગુફાઓનું 
લખેક શ્ી નનલશે કાથડે અભયાસપણૂ્ભ વણ્ભન 
કયુું છે. સમારોહમાં મહાનુભાવોના હસતે 
રટસકા મીસ ઈસનડયા સપ્ધા્ભના નવજતેા હેતલ 
રાઠોડનું  સનમાન કરવામાં આવયું હતું. •

રણને	કિકડે	કંડારનાર	ફોટોગ્ાફસ્ણનું	સનમાન	
િસાડાના ગુજરાત 

ટૂ ર ર ઝ મ ન ી  મુ ખ ય 
ભાગ ીિ ા ર ી  અને  રન 
રાઈડસ ્ભના સહયોગથી 
કચછના નાના રણમાં 
‘કેનન વાઈલડ સલિકસ’ની 
સ ી ઝ ન - ૮  ભ ા ર ત ન ી 
એકમાત્ લાઈવ વનયપ્રાણી 
ફોટોગ્ાફીની સપ્ધા્ભ યોજાઈ 
હતી. પ્રવાસન મંત્ી શ્ી 
જવાહર ચાવડાના હસતે 
‘આ સપ્ધા ્ભના નવજેતા 
ફોટોગ્ાફરોને પ્રમાણપત્ 
અને ઇનામ નવતરણ કરાયાં હતાં.  પ્રવાસન મંત્ીશ્ીએ જણાવયંુ 
હતું કે, પ્રવાસન સથળોના નવકાસ થાય તે માટે રાજય સરકારના 
અનકે પ્રયાસો રહ્ા છે. મતં્ીશ્ીએ વ્ુધમાં “કેનન વાઈલડ સલિકસ” 
સપ્ધા્ભ થકી કચછના રણ નવસતારમાં પ્રવાસનને વેગ મળશે તેવી 
આશા વયકત કરી હતી. 

નશયાળાની ઋતુમાં કચછના નાના રણમાં હજારો નવિશેી 

પક્ીઓ આવતાં હોય છે. સમગ્ ભારતભરમાં માત્ કચછના નાના 
રણમાં જ ઘુડખર પ્રાણી જોવા મળે છે. તયારે ભારતની અગ્ણી 
વનયપ્રાણી ફોટો ટૂરરઝમ કંપની વાઈલડ સલિકસ નેચર વાનડેરસ્ભ 
પ્રાઈવેટ નલનમટેડ દ્ારા આયોનજત આ સપ્ધા્ભમાં િેશના જુિા-જુિા 
રાજયોમાંથી ૧૩ થી ૬૫ વષ્ભની વય ્ધરાવતા ૭૭ જેટલા વાઈલડ 
ફોટોગ્ાફરોએ રણને કચકડે કંડાયુું હતું. •

સમાિાર	ચવશેષ

økwshkík ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦67



સમાિાર	ચવશેષ

અમરેલીમાં	રાજયકક્ષાનો	યુવા	ઉતસવ	યોજાયો
ગુજરાત સરકાર દ્ારા યુવાનોને 

પ્રોતસાહન આપવા અન ેઆપણા સાસંકૃનતક 
વારસાનું જતન કરવાના હેતુથી તેમજ 
સાસંકૃનતક વાતાવરણનો માહોલ ઊભો થાય 
અને યુવાનોમાં રહેલી સુષુપ્ત શનક્તઓને 
બહાર લાવી યોગય પ્રનતભા શો્ધી પલટેફોમ્ભ 
આપવાના હેતુથી યુવા ઉતસવની ઉજવણી 
કરવામાં આવે છે. તાજેતરમાં અમરેલીમાં 
મંત્ી શ્ી ્ધમષેનદ્રનસંહ જાડેજાના અધયક્પિે 
રાજયકક્ાનો યુવા ઉતસવ યોજવામાં 
આવયો હતો.

આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી ્ધમષેનદ્રનસંહ 
જાડેજાએ જણાવયું હતું કે, તમામ યુવા 
કલાકારો તનતોડ પરરશ્મ કરી તાલુકા 
કક્ાએથી નજલ્ા કક્ાએ, નજલ્ા કક્ાએથી 
ઝોન કક્ાએ અને ઝોન કક્ાએથી 
રાજયકક્ાએ પહોંચયા છો તે ખરેખર 

પ્રશંસનીય છે. તમામ કલાકારો આવી જ 
રીતે ખૂબ પ્રગનત કરી આગળ વ્ધે અને 
પોતાનું તેમજ પોતાના નજલ્ાનું ગૌરવ 
વ્ધારે એવી શુભકામનાઓ પણ પાઠવી 
હતી. સાંસિ શ્ી નારણભાઇ કાછરડયાએ 
હરરફાઈના યુગમાં તમામ યુવા કલાકારો 
એક પછી એક સપ્ધા્ભમાં નવજેતા થઇ 

રાજયકક્ાએ પણ સાર ંપ્રિશ્ભન કરી નવજતેા 
બને તેની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

આ પ્રસંગે ્ધારાસભય શ્ી વીરજીભાઈ 
ઠુંમર, પૂવ્ભ મંત્ી શ્ી વી.વી. વઘાનસયા 
સનહત અન્ધકારીઓ, અગ્ણીઓ તથા 
બહોળી સંખયામાં યુવા કલાકારો તેમજ 
નવદ્ાથથીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.  •

નવસારીમાં	યોજાયો	ખાદી	ઉતસવ

ખાિી વસત્ નહી પણ નવચાર છે. ગ્ામોતથાન અને 
સવાવલંબનનું પ્રતીક ખાિી છે. ગુજરાતમાં લોકો વ્ધુને વ્ધુ ખાિી 
પહેરે અન ેખાિી અન ેગ્ામોદ્ોગની સંસથાના કારીગરોન ેરોજગારી 
મળી રહે તે હેતુસર ખાિી ઉતસવ પ્રનત વષ્ભ યોજાય છે. 

નવસારીમાં ખાિી ઉતસવ – ૨૦૧૯ન ેરાજયના અન્ન , નાગરરક 
પુરવઠા અને કુરટર ઉદ્ોગના રાજયમંત્ીશ્ી ્ધમષેનદ્રનસંહ જાડેજાના 
હસતે ખુલ્ો મુકાયો હતો. 

મંત્ીશ્ીએ રાજયમાં યોજાયેલા 
ખાિી ઉતસવની નવગતો આપી હતી. 
ગુજરાત રાજય ખાિી ગ્ામોદ્ોગ 
બોડ્ભ દ્ારા નવેમબર, ૨૦૧૯ માસમાં 
સરુત ખાત ેયોજાયલે ખાિી ઉતસવમાં 
ખાિીનુ ંરૂા. ૧,૪૨,૧૫,૫૧૩નુ ંઅને 
ગ્ામોદ્ોગનું ૫૩,૩૨,૫૮૧ મળી 
કુલ રૂા. ૧,૯૫,૪૮,૦૯૪ તેમજ 
સાબરમતી રરવરફ્નટ અમિવાિ 
ખાતે ખાિીનું રૂા. ૧,૩૪,૭૦,૦૬૮ 
અને ગ્ામોદ્ોગનું ૩૪,૪૫,૦૭૦ 
મળી કુલ રૂા. ૧,૬૯,૧૧,૧૩૮નું 
વેચાણ કરવામાં આવયું.

નવસારી ખાતે આયોનજત આ ખાિી ઉતસવમાં ગુજરાત રાજય 
ખાિી અને ગ્ામોદ્ોગની સંસથાના કારીગરોને રોજગારી મળી રહે 
તે હેતુસર કુલ ૧૦૦ સટોલ ઊભા કરવામાં આવયા હતા. જેમાં 
ખાિીના ૫૨ અને ૪૮ ગ્ામોદ્ોગના સટોલ હતા. આ કાય્ભરિમમાં 
નવસારીના ્ધારાસભય શ્ી પીયૂષભાઇ િેસાઇ, ગુજરાત રાજય 
ખાિી ગ્ામદ્ોગના અધયક્ શ્ી કુશળનસંહ પઢેરરયા, અન્ધકારી 
તેમજ નવસારીના નગરજનો હાજર રહ્ા હતા. •
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સતત	બીજા	વષષે	૧૦૦્ી	વધુ	ટીપીને	મંજૂરી	
શહેરી	ચવસતારોના	સુઆયોચજત	-	ઝડપી	ચવકાસ	માટે	સંકલપબદ્ધતા	
મખુયમતં્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 

ગજુરાતના ં શહેરી ક્તે્ોમા ંઆયોજનબદ્ 
અન ેતવરરત પારિશથી નવકાસની સંકલપબદ્તા 
આ વષષે પણ સતત આગળ ્ધપાવતા 
૨૦૧૯ના વષ્ભમા ં ૧૦૦ ટાઉન પલાનનંગ 
સકીમ (ટી.પી) મજંરૂ કરી છે. વષ્ભ ૨૦૧૮માં 
પણ ટી.પી સકીમની પરવાનગી-મજંરૂીઓની 
સિી પૂણ્ભ કયા્ભ બાિ એ જ ઝડપ અને 
પારિનશ્ભતાથી ૨૦૧૯માં પણ આવી 
મજંરૂીઓનો આકં શતકે પહોંચાડયો છે. 

મુખય મંત્ીશ્ીના દૃસષ્વંત નેતૃતવમાં 
ગજુરાત તમામ ક્તે્ોમા ંહરણફાળ ભરી રહ્ં 
છે. ખાસ કરીને શહેરી કે્ત્ોના નવકાસ અન ે
શહેરી આયોજનના નનણ્ભયો ખબૂ જ તવરાએ 
લઇને નાગરરકલક્ી શહેરી સુનવ્ધાઓ 
આપવામા ંગજુરાતે લીડ લી્ધી છે.

શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ આ જ 
અનભગમને આગળ ્ધપાવતા ૨૦૧૯ના 
વષાુંત ેએક જ રિવસમાં ભાવનગરની ચાર 
ડ્રાફટ સકીમને અને વડોિરાની એક ડ્રાફટ, 
નરડયાિની બે ફાઈનલ ટીપી તથા 
અમિાવાિની બ ેનપ્રનલનમનરી ટી.પી. મળી 
કુલ નવ ટાઉન પલાનનંગ સકીમ તથા 
્ધોરાજીના ડેવલપમેનટ પલાનને પ્રાથનમક 
મજંરૂી આપી છે. ્ધોરાજી શહેરના નવકાસને 
ધયાને લેતા રાજય સરકારે ્ધોરાજીના 
નકશામાં  વ્ધારાનો રહ ેણાક અને 
ઔદ્ોનગક નવસતાર પણ સૂચવાયો છે.

મુખય મંત્ીશ્ીએ મંજૂર કરેલી ટાઉન 
પલાનનંગ સકીમોમાં અમિાવાિની બે 
પ્રારંનભક ટી.પી. ૨૮ (નવા વાડજ) ગ્ીન 
બેલટ વાળી તથા બે થલતેજ (પ્રથમ 
ફેરફાર) સહ નરડયાિની ફાઈનલ ટીપી 
સકીમ નં. ચાર અને પાંચનો સમાવેશ થાય 
છે. આ ઉપરાંત ભાવનગરમાં નવકસતા 
નવસતારની ચાર ડ્રાફટ ટી.પી. સકીમ ન.ં૨૩ 
(તરસમીયા), ૨૪ (નચત્ા), ૨૫ (ફુલસર), 
૨૫(નાર ી)  તથા  વડ ોિર ાની  નં . 

૨૫(સપેશયલ નોલેજ નોડ-૨, ટેકનોલોજી 
પાક્ક) મંજૂરી આપી છે.

૨૦૧૯ના વષ્ભમા ંફાયનલ ડવેલપમનેટ 
પલાન મંજૂરીમાં ધાંગધા, બોરસિ, ભૂજ, 
વાપી, કરજણ, ઝઘરડયા-સુલતાનપુર, 
શામળાજી અને નવરમગામનો સમાવેશ 
જેમાં નવરમગામ ડીપીને સી્ધી ફાઈનલ 
મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ્ધોરાજી, 
નવજાપુર, થાનગઢ સનહત સુડા ડીપીના 
પ્રાથનમક જાહેરનામા પ્રનસદ્ થવાથી ખાસ 
કરી ્ધોરાજી અને થાનગઢમાં ઔદ્ોનગક 
અને પોટરી ઉદ્ોગના નવકાસની તકો પણ 
વ્ધુ નવકસી છે.

આ વષષે બાર ડીપી મજંરૂ થવાથી નાના 
અને મધયમ કક્ાનાં શહેરોમાં પણ 
આયોજનબદ્ નવકાસ થવાથી અન ે
એફોડષેબલ હાઉનસંગની તકો વ્ધવાથી 
લોકોના “ઘરનું ઘર” નું સવપ્ તવરાએ 
સાકાર કરવામા ંપણ આ સરકાર નનણા્ભયક 
બની છે. ૧૦૦ ટાઉન પલાનનંગ સકીમોમાં 
અમિાવાિ, સુરત, રાજકોટ, વડોિરા, 
ગાં્ધીનગર, ભાવનગર, નબલીમોરા, ઊંઝા 
અને નરડયાિ શહેરોની સકીમોનો સમાવેશ 
થાય છે. 

તદ્અનુસાર, કુલ-૨૯ મંજૂર ડ્રાફટ 

ટીપીમાં અમિાવાિ શહેરની ૧૫ સકીમો, 
સુરતની ત્ણ, નરડયાિની બે, વડોિરાની 
ત્ણ અન ેભાવનગરની છ ટીપી સકીમોનો, 
૪૦ મંજૂ ર  નપ્ર નલનમનરી  ટ ીપ ીમાં 
અમિાવાિની ૨૧ સકીમો, સુરતની સાત, 
રાજકોટની ત્ણ, ગાં્ધીનગરની ત્ણ, 
વડોિરાની ચાર અને  ભાવનગર, 
નબલીમોરાની એક-એક ટીપી સકીમોનો 
સમાવેશ થાય છે. કુલ-૩૧ મંજૂર થયેલી 
ફાઈનલ ટીપીમાં અમિાવાિની ૧૦, 
ર ાજક ોટ  –  સુ રતન ી  પ ાં ચ -પ ાં ચ , 
ગાં્ધીનગરની ચાર, ઊંઝાની ત્ણ અન ે
વડોિરા અને નરડયાિની બે-બે સકીમો 
આવરી લેવાઇ છે. 

મુખયમંત્ીશ્ી તરીકે શ્ી નવજયભાઈ 
રૂપાણીએ શહેરી નવકાસ નવસતારમાં 
નાગરરકોને સુખ સુનવ્ધાઓ મળી રહે તે 
માટે નવના નવલંબ ેનાગરરકલક્ી હકારાતમક 
અનભગમથી  તવ રરત ક ામ કરવ ા 
અન્ધકારીઓને તાકીિ કરી હતી. જેની 
ફલશ્ુનતએ આ વષ્ભમાં કુલ-૧૧૨ જેટલી 
ડીપી / ટીપીને મંજૂરી આપી શહેરી 
નવસતારમાં  ખરા અથ ્ભમાં  લોકોની 
મશુકેલીઓન ેનનવારવાની કામગીરીન ેનવી 
રિશા આપી છે. •

ચનણ્ણય
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ચનણ્ણય

રાજકોટને	મુખયમંત્ી	શ્ી	ચવજયભાઈ	રૂપાણીની	વધુ	એક	ભેટ
લાલપરી	તળાવ	મહાનગરપાચલકાને	સોંપવા	ચનણ્ણય

સમાટ્ભ નસટી બનવા ભણી આગળ ્ધપી 
રહેલા રાજકોટ શહેર હવે મેટ્ો નસટી 
બનવાની રિશામા ંપણ આગળ વ્ધી રહ્ં 
હોવાની પ્રતીનત કરાવતા રાજકોટ શહેરને 
બેનમૂન શહેર બનાવવા મુખયમંત્ી શ્ી 
નવજયભાઈ રૂપાણીએ વ્ધ ુએક અનનય ભેટે 
આપી શહેરીજનોન ેખશુ કરી િી્ધા છે. એક 
અતયતં મહત્વપણૂ્ભ નનણ્ભયમા ંરાજય સરકારે 
અતયાર સુ્ધી પોતાના હસતક રહેલ લાલપરી 
તળાવ હવ ે રાજકોટ મહાનગરપાનલકાને 
સોંપી િેવાનુ ંનક્કી કયુું છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજકોટ પ્રતયેનું ઋણ 
અિા કરતા શહેરીજનોને રાજકોટ સસથત 
લાલપરી તળાવ સાઈટને હરવાફરવા 
માટેના વ્ુધ એક અદ્ભુત સથળ તરીકે નવકાસ 
કરવાના ઉમિા આશય સાથે આ તળાવ 
હવે રાજકોટ મહાનગરપાનલકાને સોંપી 
િેતા લાલપરી-રાંિરડા તળાવ ડેવલપમેનટ 

પ્રોજેકટનો સવાુંગી નવકાસ કરાશે. રાજય 
સરકારે એસ.જે.એમ.એમ.એસ.વી.વાય. 
અંતગ્ભત રાજકોટની આગવી ઓળખ 
પ્રસથાનપત કરવા માટે લાલપરી - રાંિરડા 
સાઈટ ડેવલપમેનટ પ્રોજેકટ માટે રૂ.૨૦ 
કરોડની ગ્ાનટ મંજૂર કરી હોઇ, હવે આ 
પ્રોજેકટ ફાસટ ટ્ેક પર આગળ િોડશે તે 
મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ 
સનુનનશ્ચત કરી આપતા રાજકોટવાસીઓમાં 
હષ્ભની લાગણી જનમી છે.

રાજકોટ શહેરને રૈયા સમાટ્ભ નસટી 
એરરયામાં અટલ સરોવર સનહત કુલ ત્ણ 
સરોવર, ર ેસકોસ ્ભ-૨, આંતરરાષ્ટ્રીય 
એરપોટ્ભ, એમસ, નવી જી.આઈ.ડી.સી., 
"સૌની" યોજના હેઠળ આજી-૧, નયારી-૧ 
અને ભાિર ડેમમાં નમ્ભિા નીર, મહાતમા 
ગાં્ધી મયુનઝયમ તેમજ શહેરની પરરવહન 
વયવસથાને વ્ધુ મજબૂત કરતા અને 

શહેરની ખૂબસૂરતીમાં પણ વ્ધારો કરતા 
નવનવ્ધ નબ્રજ, આ્ધનુનક બસ પોટ્ભ બાિ હવે 
લાલપરી તળાવ સોંપવાના નનણ્ભયથી 
રાજકોટ શહેરને એક એવા પ્રવાસન 
સથળની ભેેટ મળી છે કે, રાજકોટ શહેરના 
પ્રાણી સંગ્હાલયની મુલાકાતે આવતા 
પ્રવાસીઓને લાલપરી-રાંિરડા તળાવ 
સાઈટ રૂપે હરવાફરવા માટેનું વ્ધુ એક 
અદ્ભુત સથળ ઉપલબ્ધ બનશે. 

રાજય સરકારના આ ઉમિા નનણ્ભયથી 
હવે લાલપરી-રાંિરડા સાઈટ પાસેનાં 
અનઅન્ધકૃત િબાણોની સમસયાનો પણ 
ઉકેલ લાવી શકાશે. કુિરતી સૌંિય્ભથી 
ભરપૂર આ સથળ હવે નવકાસલક્ી 
પ્રોજેકટસથી આગળ ્ધપાવી શકાશે.

રાજય સરકારના નનણ્ભયને પગલે 
રાજકોટ મહાનગરપાનલકા લાલપરી-
રાંિરડા સાઈટ ખાતે બોરટંગ, એમયુઝમેનટ 

લાલપરી તળાિ
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પાક્ક, શાનિાર ગાડ્ભન, ઘનનષ્ઠ વૃક્ારોપણ, 
જળસચંય, બહારથી અહીં આવતા ંનવનવ્ધ 
પક્ીઓનું નનરીક્ણ જેવાં અવનવાં 
આકષ્ભણો સનહતનું ભવય પય્ભટન સથળ 
નવકસાવી શકશે. આમ પણ રાજકોટ 
મહાનગરપાનલકાએ લિાઈમેટ ચેનજ ક્ેત્ે 
ઘણું સારં કાય્ભ કયુું છે તયારે લાલપરી-
રાંિરડા સાઈટ ડેવલપમેનટ પ્રોજેકટ થકી 
પયા્ભવરણની રિશામાં હવે એક શાનિાર 
પ્રોજેકટને આગળ ્ધપાવવા ઝડપભેર 
આગળ િોડી શકશે.

રાજકોટ શહેરની ભાગોળે પ્રદુ્મન 
પાક્કની ટેકરીઓની ફરતે રાજાશાહી 
વખતનું  આશર ે ૧૦૦ વષ ્ભ  પુરા ણંુ 
રાંિરડા નયનરમય તળાવ આવેલા છે. 
આ તળાવ ૧૬૭ પક્ી પ્રજાનતનું ઘર છે, 
તેમજ અહીં ૬૦ જેટલી પ્રજાનતનાં 
યાયાવર પક્ીઓ જોઈ શકાય છે. આ 
તળાવનું બાં્ધકામ ૧૮૮૯ થી ૧૮૯૧ 
િરનમયાન થયું છે. આ તળાવનો એરરયા 
૧.૨૦ ચો. રકમી. છે. જયારે લાલપરી 
તળાવનું બાં્ધકામ ૧૮૯૫ થી ૧૮૯૮ 
િરનમયાન થયું છે. આ તળાવનો કેચમેનટ 
એરરયા ૮૧.૯૨ ચો. રક.નમ. છે. આ 

ચરુા તાલુકામાં ત્ણ મા�ટા ચ�કર�મનરી 
મરામત માટ� રૂ. ૧.૫૪ કરા�ર ફાળિાયા

સરુ�ન્દ્રનગરના ચરુા તાલુકામાં સજુલામ્ સફુલામ્ યા�જના એન્િય� ભા�ગાિા� નદી 
પરના ત્ણ મા�ટા ચ�કર�મનરી મરામત માટ� રૂ. ૧ કરા�ર પ૪ લાખ ફાળિિાના� મુખ્યમંત્રી 
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણરીએ� વનણ્ષય કયાચે છ�. મખુ્યમંત્રીશ્રીએ� સમવઢયાળા ચ�કર�મ 
માટ� રૂ.પ૧.૩ર લાખ, જૂનરી મા�રિર ચ�કર�મ માટ� રૂ.પ૩.૦૬ લાખ ત�મજ નિરી મા�રિર 
ચ�કર�મ માટ� રૂ.પ૦.૦૯ લાખ મરામત કામા�ના ફાળવા છ�. આ ત્ણ�ય ચ�કર�મ 
સજુલામ્ સુફલામ્ યા�જના હ�ઠળ િર્ષ ર૦૦પ-૦૬મા ંભા�ગાિા� નદી ઉપર વનમા્ષણ 
પામ�લા છ�. ર૦૧૭ના િર્ષમાં આિ�લા ભાર� િરસાદ એન� પૂરન� કારણ� આ ચ�કર�મન� 
નુકશાન થતાં રાજ્ય સરકાર� ત�ના વરપ�વ �રંગ કામ માટ� એનુમવત આપરી છ�. 

કામગીરીમાં લેઈકમાં ચેકડેમનું બાં્ધકામ 
કરી પૂરા વષ્ભ િરનમયાન ચોમાસાનાં 
પાણીનો સંગ્હ કરવો. લેઈક આસપાસ 
ર ી નરિએશનલ સપેસ ઊભી કરવી , 
તળાવના કાંઠે િબાણ ન થાય તે માટે 
રીટેઈનનંગ વોલનું નનમા્ભણ કરવું, લેઈક 
ડેવલપ કરવાથી તેનો જોગસ્ભ પાક્ક તરીકે 

પણ ઉપયોગ થઇ શકશે. તળાવન ેડેવલપ 
કરવા માટે બજેટ જોગવાઈ રાખવામાં 
આવી છે. ત ેઅતંગ્ભત અિંાજ ે૧૨૦ હેકટર 
(૧૨ લાખ ચો. મી.) એરરયામાં લેઈક 
ડેવલપમેનટ, લેનડ સકેનપંગ, લેઈકમાં 
બોરટંગ, ફાઉનટેશન શો, વગેરેનું પલાનનંગ 
કરવામાં આવશે. •

ચનણ્ણય

રાંદરડા તળાિ
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નચસ્ણગ	કમમીઓના	યુચનફોમ્ણ	અને	
વોચશંગ	એલાઉનસમાં	વધારો	

રાજયની જનતાની આરોગય સેવામાં કાય્ભરત કમ્ભચારી માટે રાજય 
સરકારે નહતલક્ી નનણ્ભય કયયો છે. રાજયની હોસસપટલો, સામુનહક 
આરોગય કેનદ્રો અને િવાખાનાઓમાં કામ કરતાં નનસ્ભગ સંવગ્ભના 
કમ્ભચારીઓને મળતાં યુનનફોમ્ભ એલાઉનસ અને વોનશંગ એલાઉનસમાં 
નોં્ધપાત્ વ્ધારો કરવાનો રાજય સરકારે નનણ્ભય કયયો છે. જેનો અમલ 
૧-૧-૨૦૨૦થી કરવામાં આવશે. નાયબ મુખય મંત્ી શ્ી નીનતનભાઈ 
પટેલે જણાવયું હતું કે, નનસ્ભગ ક્ેત્ે કામ કરતા અને નનસુંગ ફેડરેશન 
દ્ારા મળેલી રજૂઆતોને ધયાને લઈને રાજયની સંવેિનશીલ સરકારે આ 
મહત્વનો નનણ્ભય કયયો છે. જનેો રાજયના ૨૦,૦૦૦થી વ્ુધ કમ્ભચારીઓને 
લાભ મળતો થશે. નનસ્ભગ સંવગ્ભના કમ્ભચારીઓને યુનનફોમ્ભ એલાઉનસ 
પેટે હાલ પ્રનત માસ રૂ.૩૫૦ આપવામાં આવે છે. જેના બિલે હવે, 
પ્રનતમાસ રૂ.૪૯૦ એટલે કે વાનષ્ભક રૂ.૫૮૮૦ ચૂકવાશે. તેમજ વોનશંગ 
એલાઉનસ પેટે પ્રનતમાસ રૂ.૧૫૦ આપવામાં આવે છે. જેના બિલે હવે, 
પ્રનતમાસ રૂ.૨૧૦ એટલે કે વાનષ્ભક રૂ.૨૫૨૦ ચૂકવવામાં આવશે. 
સરકારી હોસસપટલો, સામનુહક આરોગય કેનદ્રો અન ેિવાખાનાઓમા ંકામ 
કરતા ંનનસુંગના કમ્ભચારીઓ ફરજમા ંહોય તયારે ચપેી િિથીઓના સપંક્કમાં 
આવતા હોય છે. જેથી આ ચેપ તેઓને તથા અનય િિથીઓને લાગે નહીં 
અને તેમનું સવાસ્થય જળવાઈ રહે અને સફકૂનત્ભપૂવ્ભક િિથીઓની સેવા કરે 
હેતુસર આ નનણ્ભય લેવામાં આવયો છે. •

ચનણ્ણય

અમદાવાદ	IKDRCની	ગવચનાંગ	
બોડીમાં	તબીબોની	ચનયુચતિ

રાજયની પ્રનતનષ્ઠત ઈસનસટટૂ્ટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એનડ 
રરસચ્ભ સનેટર (IKDRC) અમિાવાિમા ંિિથીઓન ેઅદ્તન, 
ઝડપી અન ેગણુવતિાલક્ી યોગય સારવાર મળી રહે ત ેમાટે 
તનેી ગવનનુંગ કાઉસનસલમા ંત્ણ નનષણાત તબીબોની નનમણૂક 
કરવાનો રાજય સરકારે નનણ્ભય કયયો છે. નાયબ મખુય મતં્ી 
શ્ી નીનતનભાઈ પટેલે જણાવયંુ હતંુ કે, અમિાવાિની 
ઈસનસટટ્ૂટ ઓફ રકડની ડીસીઝ એનડ રરસચ્ભ સેનટરમાં 
િિથીઓન ેગણુવતિાલક્ી સારવાર મળી રહે ત ેમાટે કાઉસનસલના 
સભયોની નનમણૂક કરવામા ંઆવી છે. જમેા ંયરુોલોજી ક્તે્ે 
એપોલો હોસસપટલ અમિાવાિના યુરોલોજી એનડ ટ્ાનસપલાનટ 
સજ્ભરીના કનસલટનટ શ્ી ડૉ. તેજાશં ુ શાહ, નફે્ોલોજી ક્તે્ે 
અમિાવાિની ઝાયડસ હોસસપટલના નફે્ોલોજીસટ કનસલટનટ 
શ્ી ડૉ. નહમાંશુ પટેલ અન ેપથેોલોજીમા ંઅમિાવાિની સપુ્રાટેક 
માઈરિોપથે લબેોરેટરી એનડ રરસચ્ભ સનેટરના સી.ઈ.ઓ. અને 
ડાયરેકટર શ્ી ડૉ. સિંીપ શાહની નનયનુક્ત કરવામાં આવી છે. 
આ નનયનુક્ત થવાથી રાજય અન ેરાજય બહારથી આવતા 
રકડની તથા લીવરના િિથીઓને પૂરી પડાતી સેવાઓની 
ગુણવતિાઓમાં તથા અદ્તન આરોગયલક્ી સારવારની 
સવેાઓ વ્ધ ુઝડપથી મળતી થશ.ે •

રાજયમાં	ટ્ાદફકની	સમસયા	ચનવારવા	૨૩	ફલાય	ઓવર	ચરિજને	સૈદ્ધાંચતક	મંજૂરી		
રાજયનાં મહાનગરોમાં વાહનવયવહાર ટ્ારફકની સમસયાના 

નનવારણ રૂપે રસતા પરનાં િબાણો હટાવવા તેમજ રસતાઓને 
પહોળા કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ સાથે, ટ્ારફકની 
સમસયાને નનવારવા મહાનગરોમાં ૨૩ ફલાય ઓવર બનાવવા 
માટે મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ સૈદ્ાંનતક મંજૂરી આપી 
છે. રાજય સરકારના આયોજનમાં વડોિરા મહાનગર 
માટે છ નવા ફલાય ઓવરના નનમા્ભણને મંજૂરી 
આપવામાં આવી છે.

વડોિરા મહાપાનલકાએ આ હેતુસર 
રાજય સરકાર સમક્ રજૂ કરેલી રૂ. ર૭૦ 
કરોડની િરખાસતમાં આ વષષે કુલ રકમના 
૧૦ ટકા પ્રમાણે મુખયમંત્ીશ્ીએ રૂ. ર૭ 
કરોડ ફાળવવાની શહેરી નવકાસ નવભાગને 
સૈદ્ાંનતક અનુમનત આપી છે. રાજય સરકારના 
વષ્ભ-ર૦૧૯-ર૦ના બજેટમાં સમગ્ રાજયમાં 
મહાનગરોમા ં૭પ ફલાય ઓવરનબ્રજનુ ંઆયોજન કરવામાં આવયુ ં
હતુ.ં તદ્અનસુાર, અમિાવાિ મહાનગરમા ંર૦ ફલાય ઓવરમાથંી 

રાજય સરકારે અતયાર સુ્ધીમાં સાત ફલાય ઓવર, સુરત 
મહાનગરમાં ૧૦ ફલાય ઓવર પૈકી આઠ ફલાય ઓવર  ઉપરાંત 
જામનગર અન ેભાવનગર મહાનગરમા ંએક-એક ફલાય ઓવરના 
નનમા્ભણની સૈદ્ાંનતક મંજૂરીઓ પણ મુખયમંત્ીશ્ીએ આપી છે. 
સવનણ્ભમ જયંતી મુખયમંત્ી શહેરી નવકાસ યોજના અનવયે આ 

ફલાય ઓવરના નનમા્ભણ માટે રાજય સરકાર દ્ારા ગ્ાનટ 
ફાળવવામાં આવે છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ વડોિરા 

મહાનગરમા ંઆ યોજના હેઠળ જ ે છ ફલાય 
ઓવર નનમા્ભણની મજંરૂી આપી છે, તેમા ંવંૃિાવન 
ચાર રસતા જકંશન, ખોરડયાર નગર ચાર રસતા 
જકંશન, સરિાર એસટેટ જકંશન, સગંમ ચાર 
રસતા જકંશન, વાસણા રોડ ચાર રસતા (પટે્ોલ 

પપં પાસ)ે, સમા તળાવ પાસ ેફલાય ઓવરનબ્રજનો 
સમાવશે થાય છે. રાજયમા ંવ્ધતી જતી વાહનોની 

સખંયાથી માગયો પર ટ્ારફકના વ્ધતા ભારણની સમસયા 
હળવી કરવામા ંફલાય ઓવરન ેમખુયમતં્ીશ્ીએ આપલેી સૈદ્ાનંતક 
મજંરૂીઓ આશીવા્ભિરૂપ બનશે. •
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ચગફટ	ચસટીમાં	આંતરરાચષ્ટ્રય	કક્ષાની	હોટલનો	શુભારંભ
ચબઝનેસ	ફ્ેનડલી	નીચતઓ્ી	ગુજરાત	બનયું
બેસટ	ડેસસટનેશન	ફોર	ઇનવેસટમેનટ	સટેટ

પાટનગર ગા્ંધીનગર અન ેમટે્ો નસટી અમિાવાિ વચ્ચ ેઆકાર 
પામલેા ફાયનાસનસયલ હબ ગીફટ નસટીએ પોતાની અલગ ઓળખ 
પ્રસથાનપત કરી છે. ગીફટ નસટીમાં રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની-
બેનકો  આવી રહી છે. આ સાથે, બીજાં આકષ્ભણોનો પણ તેમાં 
સમાવેશ થઈ રહ્ો છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ 
રૂપાણીએ મોડેલ ગ્ીન રફલડ સમાટ્ભ નસટી તરીકે નવકસી રહેલા 
ગીફટ નસટીમા ંઆતંરરાષ્ટ્રીય કક્ાની પ્રથમ હોટલ ગ્ાનડ મકયુ્ભરીને 
ખૂલ્ી મૂકી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે નગફટ નસટીની સમગ્ 
ઇકોનસનસટમમાં આ હોટલ એક વેલયુએડીશન બનશે તેવો નવશ્ાસ 
વયકત કયયો હતો. આ ફાઇવસટાર કક્ાની ગ્ાનડ મકયુ્ભરી હોટલ 
નગફટ નસટીમાં નબ્રગેડ ગ્ૂપ અને એકોર ગ્ૂપના સંયુકત સાહસ 
તરીકે શરૂ થઇ છે. ૧પ૧ રૂમની સુનવ્ધા ્ધરાવતી આ હોટલ 
ભારતમાં આ પ્રકારની ત્ીજી હોટલ બની છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ નગફટ નસટીમાં હોસસપટાલીટી સેકટરની આ 
નવી શરૂઆતથી અહીં આવનારા વયવસાય-રોકાણકારોને વ્ધુ 
સુનવ્ધા મળશે તેમજ સથાનનક સતરે રોજગારીની તકો પણ વ્ધશે 
તેવી અપેક્ા આ અવસરે િશા્ભવી હતી. નગફટ નસટીનું જે સપનું 
પ્ર્ધાનમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ તેમના ગુજરાતના મુખયમંત્ી 
કાળ િરનમયાન જોયું હતું તે આજે ગલોબલ ફાયનાસનસયલ એનડ 
આઇ.ટી હબ તરીકે નવશ્માં નવકસયું છે. 

શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ ઉમયુે્ભ હતંુ કે રાજયમાં નબઝનસે 
ફે્નડલી એનવાયરમનેટ અન ેપ્રોતસાહક પોનલસીઝન ેપરરણામ ેગુજરાત 
બસેટ ડેસસટનશેન ફોર ઇનવસેટમનેટ બનયુ ંછે. આ સંજોગોમા ંનવકાસ 
સાથ ેસમૃનદ્ અન ેસમૃનદ્ સાથ ેસનમાનની રિશામા ંએકોર-નબ્રગડે 
ગ્પૂનુ ંનગફટ નસટીમા ંઆગમન નગફટ નસટી અન ેહોટલ ગૂ્પ બયે 
માટે નવન-નવન નસચયએુશન બની રહેશે. મખુયમતં્ીશ્ીએ ગુજરાતમાં 
સટેચય ૂઓફ યનુનટી જેવા વલડ્ભ કલાસ ટરૂરઝમ એટ્કેશન સેનટર છે 
તને ેપણ આવી ઉચ્ચતિમ હોટલ ચેઇનનો લાભ મળે ત ેરિશામાં 
એકોર-નબ્રગડે ગૂ્પ આગળ વ્ધ ેતવેી અપકે્ા વયકત કરી હતી. 

તેમણે જણાવયું હતું કે, સટેચયૂ ઓફ યુનનટીની મુલાકાત લેનારા 
પ્રવાસીઓની સખંયા તાજમહાલની મલુાકાત લનેારાઓ કરતા પણ 
વ્ધી ગઇ છે. એટલું જ નનહ, સટેચયૂ ઓફ યુનનટી સાથે નવા 
પ્રવાસન આકષ્ભણો પણ રાજય સરકારે ઊભાં કયાું છે. તેમણે ઉમેયુું 
હતું કે, ગુજરાતના હરેક નાગરરકને નવકાસના લાભ મળે તે આ 
સરકારે સુનનનશ્ચત કયુ્ભ છે. એટલું જ નનહ, પાછલા બે િશકમાં 
ગુજરાત નવકાસના નવા રોલ મોડેલ તરીકે પ્રસથાનપત થયું છે. 
આના પરરણામ ેનગફટ નસટી સનહતના ંસથળોએ અનય રાજયોમાથંી 
ઉદ્ોગ-વયવસાય માટે આવનારા લોકો ગુજરાતને પોતાનું 
પરમેનેનટ સટેટ બનાવવા ઉતસુક રહે છે તેમ તેમણે ગૌરવ સહ 
જણાવયું હતું. મુખયમંત્ીશ્ીએ ગ્ાનડ મકયુ્ભરી હોટેલ ગાં્ધીનગર, 
અમિાવાિ અને આસપાસના નવસતારોને શ્ેષ્ઠતિમ હોસસપટાનલટી 
પૂરી પાડશે તેવી અપેક્ા સાથે આ નવતર સાહસની સફળતા માટે 
અનભનિંન આપયા ંહતા.ં પ્રવાસન મતં્ી શ્ી જવાહરભાઇ ચાવડાએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, રાજયમા ંઅનય પ્રવાસન-યાત્ા્ધામોમા ંપણ આવી 
હોટેલસ-હોસસપટાનલટી ઇનડસટ્ી શરૂ કરવા માટે આગળ 
આવનારાઓને સરકાર સહયોગ કરશે. 

નબ્રગડે ગ્પૂના ચરેમને એનડ મનેનેજગં રડરેકટર શ્ી એમ. આર. 
જયશંકરે સૌને આવકારી આ પ્રોજેકટની શરૂઆતથી તે સાકાર 
થયો તેની રોમાંચક ભૂનમકા આપી હતી. આ ઉદ્ઘાટન અવસરે 
નગફટ નસટીના ગ્ૂપ એમ.ડી. શ્ી તપન રે, નગફટ નસટીના ચેરમેન 
શ્ી સ્ુધીર માકંડ એકોર ગૂ્પના ડવેલપમનેટ એનડ સપશેયલ પ્રોજકેટ 
વાઇસ પ્રેનસડેનટ શ્ી લોકેશ સબરવાલ, ગ્ાનડ મરકયુરી 
ગાં્ધીનગરના CEO શ્ી નબજોય સેનગુપ્તા સનહત આમંનત્ત 
મહેમાનો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

આસપાસ
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દાઉદી	વહોરા	સમાજના	૫૩મા	ધમ્ણગુરુ	ડૉ.	સૈયદ	સાહેબના
જનમદદને	શુભેચછા	પાઠવતા	મુખયમંત્ીશ્ી 

સરૂત શહેરના િેવડી ખાત ેિાઉિી વહોરા 
સમાજના સવયોચ્ચ ્ધમ્ભગુર ડૉ. સૈયિના 
આલીકિર મફુદ્લ સફુેદ્ીન સાહેબના ૭૬મા 
જનમરિને મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઈ 
રૂપાણીએ શુભચેછાઓ પાઠવી હતી. સાથે 
તેમના આશીવા્ભિ પણ મેળવયા હતા. 
સમાજના બાવનમા ં ્ધમ્ભગરુ ડૉ. સયૈિના 
મોહમમિ બરુહાનદુ્ીન સાહેબના ૧૦૯મા 
જનમરિનની ઉજવણી પણ આ પ્રસગં ેકરવામા ંઆવી હતી.  

મુખયંત્ીશ્ીએ િાઉિી વહોરા સમાજના ૧૯૨ યુગલોના સમૂહ 
લનિોતસવમાં નવિંપતીઓને આશીવા્ભિ પાઠવી પ્રભુતામાં પગલાં 
પાડતાં નવિંપનતઓનું લનિ જીવન સુખ, શાંનત અને સમૃનદ્મય 

બને તેવી શુભકામનાઓ આ પ્રસંગે  
પાઠવી હતી. 

સયૈિના સાહેબના નશક્ણ, પયા્ભવરણની 
નચંતા કરી સમાજને નશનક્ત, પ્રગનતશીલ 
બનાવવાના પ્રયાસોને મુખયમંત્ીશ્ીએ 
નબરિાવયા હતા. સયૈિ સાહેબ તમેના જ્ાન 
થકી સમાજ, રાજય અન ેરાષ્ટ્રન ેમાગ્ભિશ્ભન 
આપતા રહે એવી અભયથ્ભના તેમણે વયક્ત 

કરી હતી.  મેયરશ્ી જગિીશભાઈ પટેલ, સાસંિ શ્ીમતી િશ્ભનાબને 
જરિોશ, સાસંિશ્ી સી.આર.પાટીલ, ્ધારાસભય સવ્ભશ્ી હષ્ભ સંઘવી, 
અરનવંિ રાણા, ઝંખનાબેન પટેલ, આ અવસરે મુખયમંત્ીશ્ી સાથે 
જોડાયાં હતાં. •

ચવશ્વખયાત	સટીલ	ઉતપાદક	આરસેલર	ચમત્તલ	ચનપોન	સટીલ	
ઇસનડયા	ગુજરાતમાં	પોતાનો	પ્ર્મ	મોટો	પ્રોજેકટ	શરૂ	કરશે	

નવશ્ખયાત સટીલ ઉતપાિક કંપની 
આરસેલર નમતિલ નનપોન સટીલ ઇસનડયા 
નલ.ના ચેરમેન અને સી.ઇ.ઓ. શ્ી લક્મી 
નમતિલે ગાં્ધીનગરમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
નવજયભાઇ રૂપાણીની મુલાકાત લી્ધી 
હતી. શ્ી લક્મી નમતિલની આ કંપની 
સુરતના હજીરામાં ૪ર હજાર કરોડ 
રૂનપયાના ખચષે એસસાર સટીલનો પલાનટ 
હસતગત કરી પોતાનંુ ઉતપાિન શરૂ 
કરવાની છે. 

મખુયમતં્ીશ્ી સાથનેી મલુાકાત બઠેકમાં 
શ્ી લક્મી નમતિલે ગુજરાતમાં ઇઝ ઓફ 

ડૂઇંગ નબઝનેસની સરળ અને સુનવ્ધાયુકત 
નીનતઓ તથા ઇનડસસટ્યલ ફ્નેડલી 
એનવાયરમેનટથી તેઓ પ્રભાનવત થઇ 
રાજયમાં પ્રથમ આવા મોટા પ્રોજેકટમાં 
રોકાણ કરી રહ્ા છે તેમ જણાવયું હતું. 
તેમણે ગુજરાત સરકારનો સહયોગ મળતો 
રહે તો ભનવષયમાં અનય મોટા પ્રોજેકટસ 
પણ ગજુરાતમા ંશરૂ કરવા ઉતસકુતા વયકત 
કરી હતી. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ પણ રાજય સરકાર 
તરફથી આરસેલર નમતિલ નનપોન સટીલ 
ઇસનડયા નલ.ને જરૂરી સહકારની ખાતરી 

આપી હતી. અત્ે એ નનિદેશ કરવો જરૂરી 
છે કે, સટીલ ઉતપાિનમા ંનવશ્ સતરે અવવલ 
સથાન ્ધરાવતી આ કંપની જાપાનની 
નનપોન સટીલ સાથે ગુજરાતમાં અદ્તન 
ટેકનોલોજીયુકત ઉતપાિન કરશે. 

ખાસ કરીન ેએનટી કોલીઝન એટલ ેકે 
મોટરકારમા ંઅકસમાત સમયે સટીલ-બોડીને 
થતુ ંનકુશાન અટકાવી શકાય તવેા સક્મ 
સટીલનંુ ઉતપાિન ગજુરાતમા ંઆ અદ્તન 
ટેકનોલોજીયકુત પલાનટ તઓે કરવાના છે. 
ગુજરાતમાં હજીરા ખાતેનો આ પલાનટ 
કાય્ભરત થવાથી હાલ નવિેશથી આયાત 
કરવા પડતા સટીલ સામે સક્મ નવકલપ 
ભારતમા ંજ ઉપલબ્ધ થતા ંપ્ર્ધાનમતં્ીશ્ીની 
‘‘મઇેક ઇન ઇનડીયા’’ન ેવ્ધ ુવગે મળશ.ે 

મુખયમંત્ીશ્ી સાથેની આ મુલાકાત 
બે ઠ ક મ ાં  શ્ ી  આ ર િ ત ય  ન મતિલ , 
મુખયમંત્ીશ્ીના મુખય અગ્ સનચવ શ્ી 
કૈલાસનાથન, મુખય સનચવ શ્ી અનનલ 
મુકીમ, મુખયમંત્ીશ્ીના અગ્ સનચવ અને 
ઉદ્ોગ અગ્ સનચવ શ્ી એમ. કે. િાસ વગરેે 
પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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ગાંધીનગરમાં	ખાદ્-ખોરાક-૨૦૧૯	પ્રદશ્ણન	યોજાયું
ખાન-પાનનો સી્ધો સંબં્ધ માનવીની તંિુરસતી સાથે 

જોડાયેલો છે. આપણી સંસકૃનતમાં ભોજનને સનવશેષ પનવત્ 
ગણવામાં આવે છે તયારે એવો શુદ્-ચોખખો-સાસત્વક અને 
હાઇજીન ખોરાક સમાજમાં સૌના પેટનો ખાડો પૂરે અને રકડની, 
લીવર, હ્િયના રોગ, કેનસર જેવા રોગનો સામનો ન કરવો પડે 
તેની તકેિારી પણ એટલી જ આવશયક છે. હવે સમય બિલાયો 
છે અને લોકોને પોતાની હેલથ-આરોગયની સતત નચંતા છે. એટલું 
જ નનહ, લોકો હેલ્ધી ફકૂડ પ્રતયે સજાગ થયા છે. ગુજરાતની 
ખાન-પાન ચીજવસતુઓ પણ ઓગષેનનકથી આગળ વ્ધીને 
પ્રાકૃનતક ખેત ઉતપાિન સાથે સાસત્વક અને આરોગયપ્રિ બની છે. 
આ શુદ્તાનું હાઇજેનનક ખોરાકનું માકકેરટંગ ગલોબલી થાય તેવા 
ઉમિા હેતુસર ગાં્ધીનગરમાં યોજાયેલા ખાદ્-ખોરાક ૨૦૧૯ 
પ્રિશ્ભનને મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ તાજેતરમાં ખુલ્ુ ં
મૂકયું હતું.

ગુજરાત ઇનફ્ાસટ્કચર, સોનશયલ સેકટર, સનવ્ભસ સેકટર અને 
એગ્ી સેકટરમાં સવ્ભગ્ાહી નવકાસથી અગ્ેસર છે. હવે, શુદ્ - 
હાઇજેનનક અને હેલ્ધી ખાદ્ - ખોરાકથી નવશ્માં ગુજરાતી બ્રાનડ 
ઇમેજ ઊભી કરવાની નેમ સાથે ખાદ્ ખોરાક-૨૦૧૯ના આ 
પ્રિશ્ભનમાં ૧૧૦૦ જેટલા નવનવ્ધ સટોલસમાં ૧ હજારથી વ્ુધ 
પ્રોડકટસ પ્રિનશ્ભત થઇ હતી.

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ પ્રિશ્ભનનો પ્રારંભ કરાવતાં ખાદ્ ખોરાક-

૨૦૧૯ રડરેકટરીનું નવમોચન તેમજ સોલાર પાણીપૂરી મશીન, 
ઓટોમરેટક પ્રસાિ રડસપસેનસગં મશીન તમેજ મવુબેલ એરકનડીશનડ 
સોલાર કોલડ રૂમના પણ લોસનચંગ કયાું હતાં. 

શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં કે, િર વષષે આવા પ્રિશ્ભનો 
યોજીને શુદ્તા-સવચછતા અને હાઇજેનનક દ્ારા ખાન-પાન વયંજન 
માટેનાં નવાં ઉપકરણો, સંશો્ધનોથી લોકોમાં ખાવા-પીવાની 
ઇચછામાં ભરોસો-નવશ્ાસ વ્ધે તેવું આ આયોજન છે.

શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ ખાન-પાન નવષયોમાં નવિેશના 
લોકોની ભારત પ્રતયેની ઇમેજ અને  નજરમાં બિલાવ માટે પણ 
હાઇજેનનક ફકૂડની નહમાયત કરી હતી. 

તેમણે ફકૂડ ઇનડસટ્ી અને હોસસપટાલીટી સેકટરમાં આવનારા 
રિવસોના પડકારો-ચેલેનજીસ સામે નવા ઇનોવેશનસ-નવા 
નવચારોથી નયા ભારતના નનમા્ભણ માટે ફકૂડ ઇનડસટ્ીના ઉદ્ોગકારો-
પ્રિશ્ભકોને આહ્ાન કયુ્ભ હતું. આ પ્રિશ્ભનમાં ફકૂડ ઇનડસટ્ીઝના વ્ધુ 
નવકાસ માટે પણ સાથે મળીને નવચાર-નવમશ્ભ થાય તેવો અનુરો્ધ 
તેમણે કયયો હતો. આ પ્રસંગે જગન્નાથ મંરિરના મહંત પૂજય 
રિલીપિાસજીએ આશીવ્ભચન પાઠવયાં હતાં.

પ્રિશ્ભનના આયોજકો શ્ી પ્રકાશ મહેતા અને શ્ી નહમાચલ 
મહેતાએ સમગ્ આયોજનની નવશેષતા અને રૂપરેખા આપી હતી. 
મહંત શ્ી રઘુનંિનિાસજી, નવજયિાસજી સનહત આમંનત્તો અને 
એસકઝનબટસ્ભ આ અવસરે ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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MSME	ઉદ્ોગ	સાહચસકોને	સરળતા્ી	નાણાં	સહાય	મળશે
ગજુરાત રાજયમા ંમાઈકો, સમોલ અને 

મીરડયમ ઈનડસટ્ીઝનો ખૂબ નવકાસ થયો 
છે. રાજયના જીડીપી અને રોજગારીમાં 
એમએસએમઈ ઉદ્ોગનું યોગિાન ખૂબ 
મહત્વનંુ છ ે.  આ MSME ઉદ્ોગ 
સાહનસકોને સરળતાએ નાણાં ઉદ્ોગ 
સથાપના માટે મળી રહે તેવી પહેલ 
મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીના 
દૃસષ્વંત નેતૃતવમાં સાકાર થઇ છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીની પ્રેરક ઉપસસથનતમાં 
રાજય સરકારના ઉદ્ોગ નવભાગ ેરાષ્ટ્રીયકૃત 
બેનક ઓફ બરોડા સાથે આ અંગેના 
મહત્વપણૂ્ભ MoU સપંન્ન કયા્ભ. હવ ેજ ેનવા 
ઉદ્ોગ સાહનસકો ગુજરાતમાં MSME 
એકમો  સથ ાપવ ા  મ ાંગે  છ ે તેમન ે
સમયમયા્ભિામાં અને જરૂરરયાત મુજબ 
નાણાં સંસા્ધનો મળી રહેશે.  

આ MoU પર ગુજરાત સરકાર વતી 
ઉદ્ોગ અગ્ સનચવ અને મુખયમંત્ીશ્ીના 
અગ્ સનચવ શ્ી એમ. કે. િાસ અને બેનક 
ઓફ બરોડા વતી બેનકના એસકઝકયુટીવ 
રડરેકટર શ્ી નવરિમારિતયનસંહ ખીંચીએ 
હસતાક્ર કયા્ભ હતા. 

આ MoU અંતગ્ભત MSME ઉદ્ોગ 
સાહનસકોના રૂ. પાચં કરોડ સ્ુધીના પ્રોજકેટ 
માટે નાણાં સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્ 
સાત રિવસ એટલે કે એક જ સપ્તાહમાં 
તેમજ પાંચ કરોડથી ઉપરની રકમના 
ઉદ્ોગ-પ્રોજેકટ માટ ે ર૧ રિવસમાં 
સૈદ્ાંનતક મંજૂરી આપવામાં આવશે. 

બનેક ઓફ બરોડાએ આ હેતુસર મુબંઇ 
ખાતે એક સેનટ્લાઇઝડ મોનનટરરંગ સેલ 
પણ કાય્ભરત કયુ્ભ છે જે ગુજરાતના આવા 
MSME ઉદ્ોગ સાહનસકોને સરળતાએ 
તેમજ તવરાએ નાણાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં 
મિિરૂપ થશ.ે અત્ ેએ ઉલ્ખે કરવો જરૂરી 
છે કે, મખુયમતં્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ 
રાજયના ઔદ્ોનગક નવકાસમાં કરોડરજ્જુ 

સમાન MSME એકમોને ઉદ્ોગ શરૂ 
કરવા માટેની જરૂરી પરવાનગીઓ-
મંજૂરીઓ લેવામાંથી ત્ણ વષ્ભ માટે મુનક્ત 
આપવાનો રિાનંતકારી અનભગમ અપનાવલેો 
છે. તદ્ઉપરાંત, રાજયના ૩પ લાખથી વ્ધુ 
MSME ઉદ્ોગોને સોલાર એનર્જી સૌર 
ઊજા્ભના ઉતપાિન માટે પણ નવશષે સવલતો 
આપતી પ્રોતસાહક નીનત જાહેર કરી છે. 

આ MoU સંપન્ન થવા અવસરે 
મુખયમંત્ીશ્ીના અગ્ સનચવ અને ઉદ્ોગ 
અગ્ સનચવ શ્ી એમ. કે. િાસ, બેનક ઓફ 
બરોડાના એસકઝકયુરટવ રડરેકટર શ્ી 
ખીંચી તેમજ ઉદ્ોગ નવભાગના અને બેનક 
ઓફ બરોડાના અન્ધકારીઓ પણ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

રાજયના	MSME	ઉદ્ોગો	પસ્લક	ઇસયુ	દ્ારા	નાણાં	ઉપલ્ધ	કરી	શકશે
ગુજરાત સરકારના ઉદ્ોગ નવભાગ અને નેશનલ સટોક 

એકસચનેજ - NSE વચ્ચ ેરાજયના MSME ઉદ્ોગોન ેપસબલક 
ઇસયૂ દ્ારા નાણાં ઉપલબ્ધ કરાવવાના પહેલરૂપ એમ.ઓ.યુ 
ગા્ંધીનગરમા ંસાકાર થયા છે. મખુયમંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીની 
ઉપસસથનતમાં થયલેા આ કરાર અતંગ્ભત NSE દ્ારા ઇમપલીમનેટ થતી 
સકીમ અતંગ્ભત MSME ઉદ્ોગો સરળતાથી પસબલક ઇસય ૂદ્ારા 
નાણા ંઉપલબ્ધ કરી શકશ.ે ગુજરાત સરકાર અન ેNSE વચ્ચ ેથયલેા 
આ મહત્વપણૂ્ભ MoU પર રાજયના ઉદ્ોગ અગ્ સનચવ અને 
મખુયમતં્ીશ્ીના અગ્ સનચવ શ્ી એમ. કે. િાસ તેમજ NSEના ચીફ 
નબઝનસે ડવેલપમનેટ ઓરફસર શ્ી રનવ વારાણસી એ હસતાક્ર કયા્ભ 
હતા. આ ઉપરાતં NSEની ટ્ડે રરસીવબેલ ઇલકેટ્ોનનક નસસસટમ 
હેઠળ MSME ઉદ્ોગોન ેપોતાના ઉતપાિન-સપલાય સામ ેતવરરત 
નાણા ંમળતા ંથવાથી ડીલે પમેનેટનો પ્રશ્ન હલ થશે. આના પરરણામે 
MSME એકમનુ ંરરસક ઓછુ ંથઇ જશે અન ેબનેક ડબેટમાથંી આવા 

ઉદ્ોગો બચી જશ.ે NSE ઇમજ્ભ દ્ારા MSME ઉદ્ોગોને કેનપટલ 
ફંડ ઊભુ ંકરવામા ંમિિ મળતી થશ ેઅન ેMSME એકમો વ્ુધ 
નાણાં મળેવી પોતાના ઉદ્ોગ-કારોબારનુ ંયોગય નવસતરણ કરવા 
સક્મ પણ બનશ.ે ગજુરાત સરકાર પણ પોતાની યોજના અતંગ્ભત 
રૂ.પાચં લાખની સહાય MSME દ્ારા કેનપટલ ફંડ ઊભુ ંકરવા આપે 
છે. આ MoUની અનય એક નવશષે ઉપલસબ્ધ એ છે કે, MSME 
ઉદ્ોગોન ેઆયાત-નનકાસ એટલ ેકે ઇમપોટ્ભ-એકસપોટ્ભ માટે NSE 
ફોરેકસ હેનઝગં પલટેફોમ્ભની સનુવ્ધા મળતી થશ.ે એટલુ ંજ નનહ, 
હયાત MSME એકમોન ેવરકિંગ કેનપટલના પ્રશ્નોના નનવારણમાં 
મોટી રાહત-સહાયતા મળતી થવાની છે. આ MoU સપંન્ન થવા 
અવસરે ઉદ્ોગ કનમશનર શ્ી રાહલુ ગપુ્તા, GIDCના એમ.ડી. શ્ી 
એમ. થેન્નારસન, ઇનડેકસ-બીના એમ.ડી. નનલમરાની અને 
મખુયમંત્ીશ્ીના ઓ.એસ.ડી. શ્ી પચંાલ સનહત ઉદ્ોગ-NSEના 
અન્ધકારીઓ પણ જોડાયા ંહતા.ં •
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લોકોપયોગી	પ્રોજેકટ	માટે	સવૈસચછક	સંસ્ાઓને
મેચિંગ	ગ્ાનટ	આપવાની	નેમ	વયકત	કરતા	મુખયમંત્ીશ્ી	

લોકોપયોગી અન ેઅતંયોિયન ેસાકાર કરતા પ્રોજકેટસ સવેા 
સસંથાઓ પોતાની ગ્ાનટથી શરૂ કરે તો રાજય સરકાર દ્ારા તેમાં સહાયક 
રૂપ ેમનેચંગ ગ્ાનટ આપવાની નમે મુખયમતં્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ 
વયકત કરી હતી. મખુયમતં્ીશ્ી અમિાવાિમા ંરોટરી ઇનટરનશેનલની 
‘નવરાસત’ રોટરી કોનફરનસનો પ્રારંભ પ્રસંગે જણાવયું કે, િેશમાં 
ગરીબી નનમૂ્ભલન, આરોગય સેવા જેવાં ક્ેત્ોમાં કાય્ભ કરવાની ઘણી 
સંભાવનાઓ છે. રાજય અને કેનદ્ર સરકાર નવનવ્ધ લોકોપયોગી 
યોજનાઓ દ્ારા તે માટે કાય્ભ કરી રહી છે હજુ છેવાડાના સતર 
સુ્ધી કાય્ભ કરવાની ઘણી બ્ધી સેવા તકો આમાં રહેલી છે. 

તેમણે કહ્ં કે, ‘સવ’નો નનહ, સમસષ્નો નવચાર અને સૌના 
સુખે સુખી સૌના િુ:ખે િુ:ખીનો ભાવ જ પરમ સુખ છે. જીવનમાં 
પિ, પ્રનતષ્ઠા અન ેપસૈા માટે ઘણા લોકો કાય્ભ કરે છે પરંત ુગરીબોના 
આંસુ લૂછવા, પયા્ભવરણનું જતન કરવું તેવાં કાયયો રોટરી લિબ 
જેવી ઘણી ઓછી સંસથાઓ કરે છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું કે, કોઈપણ ક્ેત્માં તપ, તપસયા અને 
સમપ્ભણ ભાવથી આગળ વ્ધી શકાય છે. આવા સમપ્ભણ ભાવથી 
થયેલ કાય્ભમાંથી જે નેતૃતવ મળે છે તે સમાજને ઉધવ્ભ રિશામાં લઈ 
જાય છે. શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ રોટરી કલબ દ્ારા યોજાયેલ 
કાય્ભરિમનું નામ ‘નવરાસત’ છે અને આ વષ્ભની રોટરી લિબની 
થીમ ‘કનેકટ ્ધ વલડ્ભ’ છે, તે ભારતીય સંસકૃનતમાં િશા્ભવેલા સવ 
નહીં, પણ સમસષ્ના કલયાણના ભાવનું પ્રનતનનન્ધતવ કરે છે તેમ 
જણાવયું હતંુ. ભારતના વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોિી પણ 
ગરીબોના ઉતથાન માટે જન્ધન યોજના, ઉજ્જવલા યોજના, 
આયષુમાન ભારત યોજના જવેી યોજનાઓ દ્ારા ગરીબોના આસંુ 
લછૂવાનુ ંકાય્ભ કરી રહ્ા છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજસથાનના નસકર 
શહેરમાં નન:શુલક ઓપરેશન કરનાર શ્ી જી.એમ.રાઠીનું રોટરી 
લિબની ‘સંત’ની ઉપાન્ધથી સનમાન કયુું હતું. આ તકે  ‘રોટરી 
લીગસી’ બુકનું નવમોચન પણ કયુું હતું. •

ગાંધીનગરમાં	સૈચનક	કલયાણ	બોડ્ણની	મળેલી	બેઠક
ગુજરાત રાજય સૈનનક કલયાણ બોડ્ભની 

બેઠક ગાં્ધીનગર રાજભવનમાં રાજયપાલ 
શ્ી આચાય્ભ િેવવ્રતની અધયક્તામાં અને 
મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણી તથા 
ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી પ્રિીપનસંહ જાડેજાની 
ઉપસસથનતમાં  ય ોજાઇ હતી .  જેમ ાં 
રાજયપાલશ્ીએ સૈનનક કલયાણ બોડ્ભની 
પ્રગનતની સમીક્ા કરી અન્ધકારીઓને 
યોજનાઓના સમયબદ્ અમલીકરણના 
પ્રયાસ કરવા જણાવયું હતું. 

આ બેઠકમાં રાજયપાલશ્ીએ જણાવયું 
હતું કે, રાષ્ટ્ર માટે પ્રાણ નયોછાવર કરનારા 
સૈનનકોના પરરવારોની કાળજી લેવી સૌની 
સામાનજક જવાબિારી છે. પવૂ્ભ સનૈનકો અને 
શહીિોના પરરવારોની સમસયાઓનો 
ઝ ડ પ ી  ઉ ક ેલ  આ વ વ ો  જો ઇ એ . 
મુખયમંત્ીશ્ીએ પૂવ્ભ સૈનનકોના પરરવારોને 

કલયાણકારી યોજનાઓનો લાભ તેમજ 
તેમનાં બાળકોને સારી શૈક્નણક સુનવ્ધા 
આપવા સરકાર પ્રયત્શીલ હોવાનું 
જણાવયું હતું.  પૂવ્ભ સૈનનકોને રાજય અને 
કેનદ્ર સરકારના નવભાગો, સરકારી-
નબનસરકારી સંસથાઓમાં રોજગારી, 
કૌશલયવ્ધ્ભન પ્રનશક્ણ, નવનવ્ધ યોજનાકીય 
સહાય, છાત્ાલય, રહેણાકના પલોટ તથા 

તેજસવી નવદ્ાથથીઓને સકોલરશીપ જેવા 
મુદ્ાઓની ચચા્ભ બેઠકમાં કરાઇ હતી. 

આ બઠેકમાં મખુય સનચવ શ્ી અનનલ 
મકુીમ, રાજય સરકારના સબંનં્ધત નવભાગના 
સનચવશ્ીઓ, આમથી, વાયુસનેા, નૌસનેાના 
અન્ધકારીશ્ીઓ, સૈનનક કલયાણ બોડ્ભ અને 
પનુવ્ભસન નનયામક શ્ી નનવૃતિ કમાડંર શ્ી 
શશીકુમાર ગપુ્તા ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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શુદ્ધીકરણ	બાદ	સુએઝના	પાણીના	ઉપયોગનો	નવતર	અચભગમ
ફતવેાડી	કેનાલ	મારફત	ેખડૂેતોન	ેબારેમાસ	ચસંિાઈનુ	ંપાણી	મળશે
ગજુરાતની ભૌગોનલક સસથનતના કારણ ેકેટલાકં વષ્ભ વરસાિની 

અછત સજા્ભય છે. તો કયારેક અનતભારે વરસાિ પણ વરસે છે. 
વરસાિી પાણીના સંગ્હ માટે યોગય વયવસથા ન હોવાના કારણે 
ભૂતકાળમાં વરસાિી પાણીનો વયય થઈને તે િરરયામાં વહી જતું 
હતું. ગુજરાતમાં શહેરીકરણ, ઔદ્ોનગકીકરણ અને ખેતી ક્ેત્ે 
પાણીની જરૂરરયાત હોય છે. તેથી તતકાલીન મુખયમંત્ી અને 
વત્ભમાન વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ સુજલામ્ સુફલામ્ 
તથા સૌની યોજનાઓ સાકાર કરીન ેસૌરાષ્ટ્ર અન ેઉતિર ગુજરાતમાં 
ખેતી અને પીવાના પાણીની સમસયા મહદ્અંશે નાબૂિ કરી છે. 
રાજયના મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયમાં પાણીની 
સમસયાના કાયમી ઉકેલ માટે રાજયભરમાં જળસંચય અનભયાન 
થકી વરસાિી પાણીના સંગ્હની વયવસથા સુનનનશ્ચત કરી. આ 
સાથે, ગુજરાતને પ્રાપ્ત થયેલા નવશાળ િરરયારકનારાનો ઉપયોગ 
કરવા માટે રડસેનલનેશન પલાનટ સથાપવાની રિશામાં પહેલ કરી 
છ.ે રાજયનો પ્રથમ રડસેનલનેશન પલાનટ િહેજ ખાતે બનશે. 
આગામી સમયમા ંિરરયાઈ પટ્ટીમા ંબીજા આઠ રડસનેલનશેન પલાનટ 
સથાનપત થશે. જેથી રાજયની પીવાના પાણીની સમસયાનો કાયમી 
ઉકેલ આવશે. આ સાથે, રાજય સરકારે વષ્ભ ૨૦૨૨ સુ્ધીમાં 
મહાનગરોનાં ૭૦ ટકા પાણીનો રરયૂઝ-પુનઃઉપયોગ કરવા માટે 
પહેલ હાથ ્ધરી છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી નવજયભાઈ 
રૂપાણીએ અમિાવાિના સુએજના શુદ્ીકરણ થયેલા પાણીના 

પુન:વપરાશ માટે ફતેવાડી કેનાલમાં નસંચાઇ હેતુસર પાણીને 
લોકસમનપ્ભત કરી ખેડૂતોને આહ્ાન કરતાં જણાવયું હતંુ કે, 
ગુજરાતમાં ચાલુ વષષે વયાપક પ્રમાણમાં વરસાિ પડ્ો છે, તયારે 
ગુજરાતના ખેડૂતો પોતાના બાવડાના બળે નવરિમજનક કૃનષ 
ઉતપાિન કરી િેશને નવી રિશા પૂરી પાડે. 

આ સંિભ્ભમાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાતમાં 
કુિરતની મહેરથી થયેલી શ્ીકાર વષા્ભથી પાણીનું સંકટ િૂર થયું 
છે. હવે ્ધરતીપુત્ોએ ઉનાળુ અને નશયાળુ પાકનું નવરિમસજ્ભક 
મબલખ ઉતપાિન કરી ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના લક્યમાં 
લીડ લેવાની છે. 

આ યોજના રાજયના જળસપંનતિ નવભાગ ેસાકાર કરીન ે૪૦૦ 
MLD શુદ્ીકરણ થયેલું પાણી અમિાવાિ ગ્ામયના િસરિોઇ, 
સાણંિ, બાવળા અને ્ધોળકા તાલુકાના ગામોના ખેડૂતોને નસંચાઇ 
માટે આપવાની નવતર પહેલ કરી છે. આ પાણીને પરરણામે 
અંિાજે ૧ર હજાર હેકટર જમીનને નસંચાઇ સુનવ્ધા મળતી થશે 
અને ્ધરતીપુત્ોની કૃનષ આવકમાં રૂ. ૮૦ કરોડનો વ્ધારો થશે. 

શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાતે જળ 
પ્રબં્ધન ક્ેત્માં રરયૂઝ અને રરસાયકલનો અનભગમ અપનાવીને 
ઉપલબ્ધ જળસ્રોતોનો મહતિમ ઉપયોગ થાય તે માટેની કલપનાને 
વાસતવમાં સાકાર કરી બતાવી છે. આ પ્રોજેકટ તેની સફળતાનું 
પરરણામ છે. તેમણે પાણીના કરકસરયુકત અને નવવેકપૂણ્ભ 
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ઉપયોગની નહમાયત કરતાં ઉમેયુ્ભ કે, સુએઝ ટ્ીટમેનટ પલાનટ 
(STP)ના ઉપયોગ દ્ારા ગુજરાત વષ્ભ ૨૦૨૨ સુ્ધીમાં 
મહાનગરોમાં વપરાયેલાં ૭૦ ટકા ગંિા પાણીનો પુન: ઉપયોગ 
કરશે. એટલું જ નનહ, ગુજરાતમાં િરરયાના ખારા પાણીને મીઠું 
કરવા માટે આઠ રડસેનલનેશન પલાનટ કાયા્ભસનવત કરવાની રિશામાં 
રાજય સરકાર આગળ વ્ધી રહી છે. 

 મુખયમંત્ીશ્ીએ ્ધરતીપુત્ોને પ્રેરણા આપતા કહ્ં હતું કે, 
તમારામાં જગતની ભૂખ ભાગવાની તાકાત છે. આ ઉપલબ્ધ 
પાણીના કરકસરપૂવ્ભકના ઉપયોગથી વ્ધુમાં વ્ધુ કૃનષ ઉતપાિન 
કરી િુનનયાની ભૂખ ભાંગજો. સરકાર આ માટે પૂરતું પ્રોતસાહન 
આપવા તતપર છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ આ અવસરે રાજયના નસંચાઈ 
નવભાગ અને અમિાવાિ મહાનગરપાનલકાને અનભનંિન પાઠવયાં 
હતાં અને પાણીના પુન: ઉપયોગ માટે ઈઝરાયેલ જેવી સુદૃઢ 
વયવસથાના નનમા્ભણનું સૂચન કયુું હતું.

શ્ી નવજયભાઈ રૂપાણીએ વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ 
િેશના નાગરરકની સુખાકારી માટે ‘નલ સે જલ’ અનભયાન શરૂ 
કયુું છે અને િેશના નાગરરકને પીવાનું શુદ્ પાણી પહોંચાડવાનું 
સપનું સેવયું છે, તેમાં ગુજરાત હરેક ઘરને ટેપ વોટર – પહોંચાડી 
આગેવાની લેશે તેમ ઉમેયુ્ભ હતું. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજયમાં જળસંચય અનભયાનને વ્ધુ વયાપક 
બનાવી જળસતર – વોટર લેવલ ઊંચું લાવવાનો સંકલપ વયકત 
કરતાં કહ્ં કે, પાણીથી જ નવકાસ શકય છે. તેમણે રાજયની વોટર 

ડેરફસીટ સટેટની છાપ િૂર કરતા હવે રાજય સરકાર રરયૂઝ, રરટ્ીટ 
અને રરસાયકલ ઓફ ટ્ીટેડ વોટરનો અનભગમ અપનાવી િેશના 
અનય રાજયો માટે પ્રેરણારૂપ બની છે તેનો પણ ઉલ્ેખ કયયો હતો. 

આવંુ રરટ્ીટ થયલેુ ંપાણી ઉદ્ોગોન ેવપરાશ માટે આપવા સાથે 
હવે ખેડૂતોને નસંચાઇ માટે આપવાની ગુજરાતે પહેલ કરી છે તેનો 
આનિં તમેણે વયકત કયયો હતો. આ શદુ્ીકરણ થયલે પાણી નસચંાઇ 
માટે અપાતાં ફતેવાડી કેનાલ આ્ધારરત અંિાજે ૩૩ હજાર હેકટર 
નવસતારને બારમાસી નસંચાઇ સુનવ્ધા મળશે.

આ પ્રસંગે નશક્ણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રનસંહ ચુડાસમાએ જણાવયું 
હતું કે, આ પ્રસંગ માત્ અમિાવાિ નજલ્ા માટે નહીં પણ આખા 
રાજય માટે એક રિશાસૂચક બની રહેશે. સુએઝ ટ્ીટમેનટ 
પલાનટમાંથી ફતેવાડી નહેરમાં અંિાનજત ૧૬૦ કયુસેક પાણીનો 
પૂરક જ્થથો બારેમાસ નસંચાઇ માટે ઉપલબ્ધ થશે. જેનાથી નમ્ભિા 
મુખય નહેરના પાણી પરની નનભ્ભરતામાં અંશતઃ ઘટાડો પણ થશે.

આ પ્રસંગે નમ્ભિા,જળસંપનતિ અને પાણી-પુરવઠા નવભાગના 
સનચવ શ્ી એમ.કે.જાિવ, કલેકટર શ્ી કે.કે.નનરાલા, નજલ્ા 
નવકાસ અન્ધકારી શ્ી મહેશ બાબુ, અમિાવાિના મેયર શ્ીમતી 
બીજલબેન પટેલ, કનમશનર શ્ી નવજય નહેરા, ્ધારાસભયશ્ીઓ, 
પંચાયતના પિાન્ધકારીઓ, નસંચાઈ નવભાગના અન્ધકારીઓ 
તેમજ ફતેવાડી નહેર યોજનાના લાભાથથી ખેડૂતો મોટી સંખયામાં 
ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •
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અનુસૂચિત	જાચતના	સવાાંગી	ચવકાસ	માટે	રાજય	સરકાર	કદટબદ્ધ	
ગુજરાતમાં	છેલ્ાં	ત્ણ	વષ્ણમાં	SCSP	હેઠળ	ચવકાસ	માટે	

રૂ.	૧૧	હજાર	કરોડ્ી	વધુ	રકમ	ખિા્ણઇ 
ગુજરાતમાં અનુસૂનચત જાનતના સવાુંગી નવકાસ માટે રાજય 

સરકાર સંપૂણ્ભ કરટબદ્ છે. અનુસૂનચત જાનત-સમુિાયના નવકાસ 
માટે રાજય સરકાર દ્ારા છેલ્ાં ત્ણ વષ્ભમાં અનુસૂનચત જાનત પેટા 
યોજના (SCSP) હેઠળ નવકાસ માટે રૂા. ૧૧,૪૧૮.૩૧ કરોડની 
માતબર રકમ ખચ્ભ કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય 
અનસુનૂચત જાનત આયોગના અધયક્શ્ી, ઉપાધયક્ અન ેસભયશ્ીઓ 
સાથે ગાં્ધીનગરમાં યોજાયેલી રાજય કક્ાની સમીક્ા બેઠકમાં 
સામાનજક નયાય અને અન્ધકારરતા મંત્ી શ્ી ઇશ્રભાઇ પરમારે 
ઉપરોક્ત નવગતો આપી હતી.

આ બેઠકમાં મંત્ી શ્ી ઇશ્રભાઇ પરમારે જણાવયું હતું કે, 
તતકાલીન મુખયમંત્ીશ્ી અને હાલના વડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોિીના સમરસતાના નવચારને મૂનત્ભમંત કરવા માટે ગુજરાત 
સરકારે રાજયના નવ નજલ્ાઓમાં ૧૮ સમરસ છાત્ાલય શરૂ 
કરીન ેસામાનજક સમરસતા ક્તેે્ નવો હકારાતમક અનભગમ આપયો 
છે. રાજયમાં અનુસૂનચત જાનતના યુવાનો સવરોજગારી પ્રાપ્ત કરી 
શકે તે હેતુથી સામાનજક નયાય અને અન્ધકારરતા નવભાગ દ્ારા 
કાય્ભરત માનવ ગરરમા યોજના અંતગ્ભત લાભાથથીઓને નાના 
્ધં્ધા-રોજગાર શરૂ કરવા માટે નવનવ્ધ પ્રકારની ૨૮ કીટસ 
આપવામાં આવી છે. 

જેમાં છેલ્ાં બે વષ્ભમાં જ કુલ રૂા.૪૯.૦૯ કરોડની ૪૩,૭૮૯ 
કીટનુ ંનવતરણ કરવામાં આવયુ ંછે. આ ઉપરાંત અનસૂુનચત જાનતના 
નશનક્ત યુવાનો રોજગારી પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે સંત નશરોમણી 

શ્ી રનવિાસ તાલીમ યોજના હેઠળ છેલ્ાં બે વષ્ભમાં કુલ ૫૩૭૯ 
લાભાથથીઓએ ૩ થી ૧૨ માસની નનવાસી તાલીમનો લાભ લી્ધો 
છે, જે પૈકી ૫૦ ટકાથી વ્ધુ લાભાથથીઓ નોકરી મેળવવામાં સફળ 
રહ્ા છે. 

રાષ્ટ્રીય અનસુનૂચત જાનત આયોગના અધયક્ શ્ી ડૉ. રામ શકંર 
કથેરરયાએ જણાવયું હતું કે, સમાજના તમામ વગયોનો સંતુનલત 
નવકાસ થાય તે જોવાની આપણા સૌની સંયુક્ત જવાબિારી છે. 
અનુસૂનચત જાનતના નવકાસનું ગુજરાત મોડલ સમગ્ િેશ માટે 
પ્રેરણારૂપ છે. અનય રાજયોને પણ ગુજરાતે અનુસૂનચત જાનતના 
સમિુાયના ઉતથાન માટે કરેલી કામગીરી તમેજ નવનવ્ધ કલયાણકારી 
યોજનાઓનું અનુકરણ કરે તે માટે પ્રેરરત કરાશે. સમાજમાં 
સામાનજક અને આનથ્ભક રીતે પાછળ રહી ગયેલા વગયોના નવકાસ 
માટે તમામે પ્રયાસ કરવા પડશે. 

બં્ધારણમાં આપવામાં આવેલા અન્ધકારો મુજબ તેમને કેનદ્ર 
અને રાજય સરકારની નવનવ્ધ કલયાણકારી યોજનાઓનો વ્ધુ 
લાભ તેમજ સંરક્ણ મળે તે સુનનનશ્ચત કરવું પડશે. સમાજનો 

વંચિત	ચવકાસ

રાષ્ટ્રીય	અનુસૂચિત	જાચત	આયોગ	ગુજરાતની	મુલાકાતે
અનુસૂનચત જાનતઓના નવકાસ માટેની યોજનાઓ સનહતની બાબતોની રાજયકક્ાની સમીક્ા બેઠક માટે રાષ્ટ્રીય અનુસૂનચત 

જાનત આયોગના સભયોએ ગુજરાતની મુલાકાત લી્ધી હતી. આયોગના સભયશ્ીઓએ રાજયપાલ શ્ી આચાય્ભ િેવવ્રત અને 
મુખય મંત્ી શ્ી નવજયભાઇ રૂપાણી સાથે બેઠક યોજી હતી. રાજયપાલશ્ી સાથેની બેઠક િરનમયાન રાષ્ટ્રીય અનુસૂનચત જાનત 
આયોગના અધયક્ શ્ી ડૉ. રામશંકર કથેરરયાએ આયોગની ગુજરાત મુલાકાતની સમીક્ા કરી હતી. જયારે મુખયમંત્ી શ્ી 
નવજયભાઇ રૂપાણી સાથેની બેઠકમાં શ્ી કથેરરયાએ ગુજરાતમાં અનુસૂનચત જાનતઓના સવ્ભગ્ાહી નવકાસ માટે બજેટમાં થયેલી 
ઉતિરોતિર વ્ુધ ફાળવણીની પ્રશંસા કરી હતી. ગુજરાતમાં અનુસૂનચત જાનતના પરરવારો-કુટુંબોના સવાુંગી ઉતકષ્ભની રાજય 
સરકારની પ્રનતબદ્તાથી પણ તેઓ પ્રભાનવત થયા હતા. મુખયમંત્ીશ્ીએ શ્ી કથેરરયાને સમરસ હોસટલેની સફળતાથી વાકેફ 
કયા્ભ હતા. શ્ી કથેરરયાએ અનય રાજયો માટે આ યોજના માગ્ભિશ્ભક બની રહેશે, તેમ જણાવયું હતું. આ બેઠકમાં મુખયમંત્ીશ્ીના 
મુખય અગ્ સનચવ શ્ી કૈલાસનાથન, સામાનજક નયાય અન્ધકારરતાના અગ્ સનચવ શ્ી મનોજ અગ્વાલ તેમજ સંયુકત સનચવ 
શ્ી ગઢવી પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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નહસસો ્ધરાવતા આ વગ્ભના ઉતથાન માટે આપણે હકારાતમક 
અનભગમ િશા્ભવીને સાચા અથ્ભમાં તેમને નવકાસમાં વ્ધુ ભાગીિાર 
બનાવવા પડશે, તેમ ડૉ. કથેરરયાએ ઉમેયુું હતું. 

સામાનજક નયાય અને અન્ધકારરતા નવભાગના અગ્ સનચવ 
શ્ી મનોજ અગ્વાલ દ્ારા રાજય સરકાર દ્ારા અનસુનૂચત જાનતના 
નવકાસ માટ ે કરવામાં આવેલી કામગીરીનું નવગતે આંકડાકીય 
પ્રેઝનટેશન રજૂ કરવામાં આવયું હતું. જેમાં ગુજરાતમાં અનુસૂનચત 
જાનતની કુલ વસતી, નવસતાર, સાક્રતા િર, ડ્રોપ આઉટ રેનશયો, 
ઉચ્ચ નશક્ણ, નશષયવૃનતિ, શૈક્નણક લોન સહાય, પ્ર્ધાનમંત્ી 
આવાસ યોજના, મુખયમંત્ી આવાસ યોજના, આંબેડકર આવાસ 
યોજના હેઠળ ફાળવવામા ંઆવલે રહેણાકના મકાનો-વયાજ માફી, 
નશેનલ રૂરલ હેલથ નમશન અંતગ્ભત આરોગયલક્ી યોજનાઓ જેવી 
કે, રાષ્ટ્રીય સવાસ્થય વીમા યોજના, મોબાઇલ મેરડકલ યુનનટ અને 
મુખયમંત્ી અમૃતમ્-મા યોજનાનો ઉલ્ેખ કરવામાં આવયો હતો. 

આ ઉપરાંત રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવતી પ્ર્ધાનમંત્ી મુદ્રા 
યોજના, સટાટ્ભઅપ ઇસનડયા, બેનકેબલ યોજના તેમજ અનુસૂનચત 
જાનતની વસતી ્ધરાવતા નવનવ્ધ નવસતારોમાં પીવાના પાણીના 
હેનડપંપ, સરકાર અનુિાનનત કુમાર અને કનયા છાત્ાલયોમાં 
અભયાસ કરતા નવદ્ાથથીઓની સંખયા અને તેમને અપાતી સુનવ્ધા, 
ગણુવતિાલક્ી નશક્ણ, રાજયમા ંઆવલેી એસ.સી.,એસ.ટી, ઓ.બી.
સી. અન ેઇ.બી.સી.ના નવદ્ાથથીઓન ેસમાવતી સમરસ છાત્ાલયો, 

આિશ્ભ નનવાસી શાળાઓમાં અપાતી સુનવ્ધાઓ, મનહલા-પુરષ 
સાક્રતા િર, નશષયવૃનતિ સંબંન્ધત નવનવ્ધ યોજનાઓ જે અંતગ્ભત 
ડી.બી.ટી. દ્ારા તમેના ખાતાઓમા ંસી્ધી નશષયવૃનતિની રકમ જમા 
કરાવનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજય છે તેનો ઉલ્ેખ તેમના 
પ્રેઝનટેશનમાં શ્ી અગ્વાલે કયયો હતો.

આ સાથે ખેડૂત ખાતેિારો, મનરેગા યોજના અંતગ્ભત ગ્ામય 
નવસતારમાં રોજગારી, પ્ર્ધાનમંત્ી ઉજ્જવલા યોજના, જન્ધન 
એકાઉનટ, અનુસૂનચત જાનત માટે રોજગારીની ખાસ નાની 
યોજનાઓ, ગટર સફાઇમા ંઆ્ધનુનક સા્ધનો-મશીનોનો ઉપયોગ, 
સરકારી નોકરીમાં સી્ધી ભરતી અને બઢતીમાં અપાતી અનામત 
તેમજ અનુસૂનચત જાનત માટે નવનશષ્ ખાસ કોટ્ભ અને ખાસ કોટ્ભ 
દ્ારા નવનવ્ધ પડતર કેસોનો ઝડપી નનકાલ જવેી અનસૂુનચત જાનતના 
નવકાસ માટે ગુજરાત સરકારે કરેલી કામગીરીની નવગતો આયોગ 
સમક્ રજૂ કરવામાં આવી હતી. 

 આ પ્રસગં ેરાષ્ટ્રીય અનસુનૂચત જાનત આયોગના અધયક્ શ્ી 
કથરેરયા, ઉપાધયક્ ડૉ. એલ.મરુગન, સભયશ્ીઓ તમેજ આયોગના 
સનચવ શ્ી નપ્રતમનસઘં,રાજયના મખુય સનચવ શ્ી અનનલ મુકીમ, કૃનષ 
નવભાગના અન્ધક મખુય સનચવ શ્ી પનૂમચંિ પરમાર, ગૃહ નવભાગના 
અન્ધક મખુય સનચવ શ્ી સગંીતાનસંહ, ઉચ્ચ સનિી અન્ધકારીશ્ીઓ, 
રાજય પોલીસ મહાનનિદેશક શ્ી નશવાનંિ ઝા, સનહત નવનવ્ધ 
નવભાગોના ઉચ્ચ અન્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

વંચિત	ચવકાસ
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દદમીઓને	લાકડી	-	ઘોડી	-	વહીલિેરની	 
પીડામાં્ી	ઉગારનાર	ડો.	હેમંત	મા્ુર

" રોચહત	ઉસદડ
સામાનય કે મધયમ આનથ્ભક સસથનતમાં 

જીવન ગુજારતા વયનક્તને માટે પોતાનું 
નનરોગી અંગ એ જ સંપનતિ હોય છે. જો 
એમાં મોટી ખોડ આવે તો તેના જેવી 
લાચારી કયાયં હોતી નથી. સરકાર આવા 
જરૂરરયાતમંિ લોકોની પડખે હોય જ છે. 
પણ સરકારની આપેલી આરોગયલક્ી 
સહાય સાચા અથ્ભમાં સાથ્ભક થાય અને 
વયનક્ત હસતો, મોજ કરતો પોતાના ઘરે 
સંતોષ સાથે જાય તે જોવાની જવાબિારી 
ડૉકટરની છે. ડૉ. હેમંત  માથુર માટે  
તેના િિથીની સેવા એજ શ્મ સેવા....પ્રભુ 
સેવા છે. 

‘હીપ’ અન ે‘ની’ સજ્ભરીમા ંપ્રવીણતા 
્ધરાવતા વડોિરાના ડૉ. હેમંત માથુર 
મે-૨૦૧૮ થી નવેમબર ૨૦૧૯ સુ્ધીમાં 
ઘૂંટણ અને થાપાની ૫૯૯ સજ્ભરી 
સફળતાપૂવ્ભક કરી ચૂકયા છે. ડૉ. હેમંત 
માથુર માનવીય અનભગમ િાખવી કોઈ 
જરૂરરયાતમિં પાસ ેમા-કાડ્ભ કે આયષુમાન 
ભારત યોજનાનું કાડ્ભ ન હોય તો પોતે 
અગંત રસ િાખવીન ેઅન ેસર સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ હોસસપટલના સપુરરનટેનડેનટ શ્ી 
ડૉ. રાજીવ િેવેશ્ર સાથે સંકલન કરીને 
રોગી કલયાણ સનમનતના ભંડોળમાંથી 
નન:શુલક સારવાર કરાવવા વયવસથા 
કરાવી આપે છે. આજે કેટલાય ગરીબ 
િિથીઓ તેમનો  આભાર માનતા  
થાકતા નથી.

સરક ા ર ી  મે ર ડ કલ  ક ોલે જન ા 
ઓથયોપેરડક રડપાડ્ભમેનટના વડા અને 
પ્રોફેસર ડૉ. હેમંત માથુરના એસ.
એસ.જી. હોસસપટલમાં સહયોગી તરીકે 
કામ કરતા ડૉ. જય પટેલ કહે છે કે, ડૉ. 
હેમંત માથુરની, ખાસ કરીને હીપ અને 
ની સજ્ભરીમાં તેમની નનપુણતા અને 

ખયાનત એટલી છે કે, અમેરરકા, સવીડન 
સનહતના િેશોમાંથી તેમજ મહારાષ્ટ્ર, 
મધયપ્રિેશ, રાજસથાન, ઉતિર પ્રિેશ વગેરે 
રાજયોમાંથી િિથીઓ આવે છે. તેમજ 
તેઓની પાસે સજ્ભરી કરતા રરનવજન 
સજ્ભરી માટે મોટી સંખયમાં િિથીઓ આવે 
છે. રરનવજન સજ્ભરી એટલે એકવાર 
સજ્ભરી કરવા છતાં તેમાં ઉણપ રહી 
ગયેલી હોય તેવી સજ્ભરી, તેને તેઓ ઠીક 
કરી આપે છે. આગળ વાત કરતા ડૉ. 
જય પટેલ કહે છે કે, આ વષષે ૫૯૯ 
જેટલી હીપ અને ની સજ્ભરી કરી છે. 
ઉપરાંત હાડકા સંબંન્ધત કેટલાંય સજ્ભરી-
ઓપરેશન સફળતાપૂવ્ભક કયાું છે

ડૉ. હેમંત માથુર ઘૂંટણના િુખાવા 
અંગે વાત કરતા કહે છે ક,ે ભારતીય 
જીવનશૈલી એવી છે કે, ઊભા પગે 
રહેવાનું અને પલાંઠી વાળીની બેસવાનું 
વ્ધુ રહેતું હોય છે. જેથી પનશ્મના 

િેશોની સરખામણીમાં ઘૂંટણનો ઘસારો 
વ્ધુ થતો હોય છે. અને આજે તો મોટી 
ઉ ંમરના લોકોમાં ઘૂંટણનો િુખાવો 
સામાનય થઈ ગયો છે.

રાજય સરકાર આ સજ્ભરી માટે ૪૦ 
હજારની સહાય આપતી હતી પરંત ુઘૂટંણ 
અને થાપાનંુ ઓપરેશન બહુ ખચા્ભળ 
હોવાથી સરકારે હવ ેમા અમૃતમ્ યોજના 
અન ેઆયષુમાન ભારત યોજના એક સાથે 
જોડી િી્ધી છે. જેથી હવે હીપ અને ની 
સજ્ભરીની સારવાર તદ્ન નન:શુલક 
આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત રાજય 
સરકાર ઇમપલાનટ માટે જુિી સહાય આપે 
છે અને ફ્ેક્ચર માટે પલેટ, રોડ જેવી 
સા્ધન સામગ્ી પણ નવનામૂલયે પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 

સામાનય રીતે ઘૂંટણ અને થાપાની 
ખચા્ભળ સજ્ભરીમા ંરૂ.૧.૫૦ થી ૨ લાખનો 
ખચ્ભ થઈ જતો હોય છે. જે ગરીબ મધયમ 
વગ્ભને પરવડે નહીં. તયારે મા અમૃતમ્ 
અને આયુષમાન ભારત યોજનાના 
માધયમથી નવનામૂલયે સારવાર મળી  
રહે છે. •
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