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RTOની	કામગીરીમાં	પારદમશ્મતા	અને	સરળતા	્ાવવા

RTOના	કામકાજને	ભ્રષ્ટાચારમુતિ	અને	સુમવધાજનક	િનાવવા	સરકારે	્ીધે્ા	મહતવના	પગ્ાં

ગુજરાત	સરકારની	સિળ	પહે્

�નણાર્યક નેતા,
મજબૂત સરકાર



þçËþ:

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

• સમગ્ર દેશમાં કપાસ, તેલીવબ્યાં, મસાલા અને મગફળીના ઉતપાદનમાં 
ગુજરાત પ્રથિમ સથિાને છે.

• ભારતની સરેરાશ માથિાદીઠ આવક વાવષ્ગક ` ૧.૧૦ લાખ છે, જ્યારે 
ગુજરાતની માથિાદીઠ આવક ` ૧.૭૫ લાખ સુધી પહોંચી છે.

• પ્રત્યેક ગુજરાતીઓન ેજાણીને ગૌરવ થિશે કે, ગજુરાતનું વાવષ્ગક કકૃવષ ઉતપાદન 
` ૧.૬૦ લાખ કરોડે પહોચ્યું છે.

• રમત-ગમત સવહત સવાુંગી વવકાસ ક્ષેત્ે ગુજરાત ૨૦-૨૦ ફોમષેટ સાથિે 
વવશ્વનું રોલમોડેલ બનશે. 

• ્યુવાનો ખેલ કૌવતથિી વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના ‘રફટ ઈસનડ્યા’ના 
સૂત્ને સાકાર કરે. 

• દરર્યાખેડનૂ ેખેડતૂ ગણીને રકસાન કે્રરડટ કાડ્ગ આપી શકા્ય ત ેમાટેની કા્ય્ગવાહી 
હાથિ ધરાશે.

• CAA એ નાગરરકતા છીનવવા નહીં, પરંતુ નાગરરકતા આપવા માટેનો 
કા્યદો છે.

• ‘મઇેક ઇન ઇનડી્યા’ની સકંલપના તથિા રાજ્ય સરકારની પ્રોતસાહક નીવતઓને 
કારણે ગુજરાત FDIના ક્ષેત્ે અગ્રેસર રહ્ં છે.

• રાજ્ય સરકાર સમાજના છેવાડાના માનવીના આવથિ્ગક ઉતકષ્ગ માટે પ્રવતબદ્ધ છે.

• સટાટ્ગઅપ ક્ષેત્ે ભારતને અવગ્રમ રાષ્ટ્ર બનાવવામાં ગુજરાતનો મહત્વપૂણ્ગ 
ફાળો રહો છે.
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ગુજરાતની	મવકાસયારિામાં	યુવાનોની	સરાહનીય	ભૂમમકા

ગજુરાત ખેલકૂદ ક્ષતે્ ેશ્ષે્ પ્રદશ્ગન કરે તવેા ઉમદા હેતસુર ખેલ મહાકંુભ ્યોજવામાં 
આવ ેછે. વષ્ગ ૨૦૧૦મા ંતતકાવલન મખુ્યમતં્ી અન ેવત્ગમાન વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદી દ્ારા શરૂ કરવામા ંઆવલેા ખેલ મહાકંુભની દસમી શ્રૃખંલાનુ ંસમાપન મખુ્યમંત્ી 
શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ કરાવ્યું. આ વષષે ખેલ મહાકુંભમાં રાજ્યના ૩૯ લાખ 
રમતવીરોએ ખેલ કૌશલ્ય બતાવ્યું.

રાજ્યમાં ્યુવા ઉદ્ોગ સાહવસકો અને કૌશલ્યવાન ્યુવાશરકતના નવા વવચારો-
સશંોધનોન ેવ્યાપક સતરે પ્રરેરત કરવા ‘સટાટ્ગ અપ’ને વગે આપતા ંગજુરાત દેશનુ ંસટાટ્ગ 
અપ હબ બન્યું છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના દીઘ્ગદ્રસટિપૂણ્ગ નેતૃતવમાં 
ગુજરાતે ઔદ્ોવગક રોકાણોમાં વષ્ગ ૨૦૧૯-૨૦ના પ્રથિમ ૬ માસ એટલે કે એવપ્રલથિી 
સપટેમબર દરવમ્યાન સૌથિી વધુ ` ર૪ હજાર કરોડનું ફોરેન ડા્યરેકટ ઇનવેસટમેનટ 
(FDI) પ્રાપ્ત ક્યુું છે.

ગજુરાતના આગંણ ેગલોબલ પાટીદાર અન ેમગેા બ્ાહ્મણ વબઝનસે સવમટ ્યોજાઇ. 
ગુજરાત ્યુવાનોને રોજગારી આપવામાં અગ્રેસર છે. રાજ્યની રોજગાર કચેરીઓ 
દ્ારા રાજ્યભરમાં ્યોજા્યેલા રોજગાર ભરતી મેળાઓ દ્ારા અનેક ્યુવાનોને 
રોજગારીની તક મળી.

અમદાવાદમાં રીવરફ્નટ ખાતે ્યોજા્યેલા ફલાવર શૉમાં વવવવધ પ્રકારની થિીમ 
પર  બનેલા પેવેવલ્યન લોકોએ મનભરીને માણ્્યા. જેમાં ર�ટી્યો કાંતતા ગાંધીજી, 
દાંડી્યાત્ા, મીઠાનો સત્યાગ્રહ થિીમ મુલાકાતીઓ માટે વવશેષ આકષ્ગણનું કેનદ્ર રહા.

જાન્યુઆરી તા. ૧૨ના રોજ ‘્યુગ પુરૂષ ્યુવા પરરષદ’માં ગાંધીનગરના આંગણે 
્યોજાઇ. હજારો તરવરી્યા ્યુવકોએ એમાં ઉતસાહપૂવ્ગક ભાગ લીધો. ્યુવાની શબદ 
સાંભળતા જ તરવરાટ અને  થિનગનાટથિી ઉભરતા ્યુવક-્યુવતીઓનું વચત્ આંખ 
સામે ખડુ થિઇ જા્ય. ્યુવાનોમાં વપ્ર્ય અને  પ્રેરણા - પ્રોતસાહન પૂરં પાડનાર સવામી 
વવવેકાનંદ સહજ ્યાદ આવી જા્ય. સવામી વવવેકાનંદની જનમજ્યંતીને અનુલક્ષીને 
આ અંકમાં પ્રવસદ્ધ કરવામાં આવેલી ્યુવા ઉતકષ્ગલક્ષી વવગતો વાચક વમત્ોને ઉપ્યોગી 
થિઇ પડશે.

જ્ય જ્ય ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે	પાને
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સંવાદ

સાગરખેડૂ	િાંધવો	સાથ	ેમોકળા	મન	ેસંવાદ	કરતા	મુખયમંરિીશ્ી
રાજ્યના છેવાડાના માનવી સુધી ગુજરાત સરકારે વવકાસની 

સરવાણી પહોંચાડી છે. સમાજના તમામ લોકો પોતાની 
સમસ્યાઓ, લાગણી, માગણી સીધી સરકાર સમક્ષ વ્યકત કરી 
શકે તે માટે મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ મોકળા મને 
સંવાદનો નવતર અવભગમ  શરૂ ક્યયો છે. જેમાં રાજ્યના જુદા-
જુદા વગ્ગ, વ્યવસા્યના લોકોને મુખ્યમંત્ીશ્ી તેમના ગાંધીનગર 
સસથિત વનવાસસથિાને આમંત્ણ આપી તેમની સાથેિ સંવાદ કરે છે. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ અગાઉ ઝુંપડપટ્ીમાં રહેતા ગરીબ પરરવારો સાથિે, 
વશક્ષકો સાથેિ, રદવ્યાંગો સાથિે, વવચરતી-વવમુક્ત જાવતના 
પ્રવતવનવધઓ સાથિે અને મીઠું પકવતા અગરર્યાઓ સાથિે મોકળા 
મને વાત કરી છે.  આ અનુક્રમે તાજેતરમાં મોકળા મને શે્ણીમાં 
સાગરખેડૂ માછીમાર ભાઈઓ સાથિે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ સંવાદ  
ક્યયો હતો.  

જો માછલીના બચ્ા જીવતા રહેશે તો જ માછીમારોના બચ્ાં 
જીવતા રહેશે એવી ભાવના વ્યક્ત કરતા ંમખુ્યમતં્ી શ્ી વવજ્યભાઈ 
રૂપાણીએ કહ્ં હતું કે, નાના માછીમારો પણ જીવન વનવા્ગહ કરી 
શકે કે હેતુ મોટા ટ્ોલર માટે ચોક્કસ રદશા વનદદેશો અપાશે અને 
્યોગ્ય કા્ય્ગવાહી કરાશે. અન્ય રાજ્યોની માછીમારી બોટ 

ગુજરાતના દરર્યામાં આવીને માછીમારી ન કરી જા્ય તે માટે 
નજીકના સમ્યમા ંજ ચોક્કસ કા્યદો બનાવશ.ે ગજુરાત સરકારની 
પરવાનગી વવના અન્ય રાજ્યોની માછીમારી બોટ ગુજરાતમાં ન 
પ્રવેશે તે માટે કા્યદો બનાવવાની પ્રવક્ર્યા ચાલુ છે.

નરડ્યાદમા ંઆતંરદેશી્ય-ઇન લનેડ માછીમારી કરતા ંમાછીમાર 
શ્ી પ્રશાંતભાઈ જ્યસવાલે મોકળા મને વાત કરતા જણાવ્યુ હતું 
કે, માછીમારોની વાત આ રીતે શાંવતથિી સાંભળી મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
સંવેદનશીલતાનો પરરચ્ય કરાવ્યો છે. તેમણે ઇન લેનડ 
માછીમારીના વવકાસમાં વવશેષ સંભાવના હોવાની વાત કરીને એ 
રદશામાં ્યોગ્ય પગલાં લેવા અનુરોધ ક્યયો હતો.

મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ કહ્ં હતું કે, પ્રધાનમંત્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી સંપૂણ્ગ રરવોલ્યુશનની વાત કરી રહાં છે એ જ 
રીતે ઇન લેનડ - આંતરદેશી્ય માછીમારીના વવકાસ માટે જરૂરી 
તમામ પ્ર્યત્ો કરાશ.ે રકસાનો જમે ધરતી ખડે ેછે એમ માછીમારો 
દરર્યો ખડે ેછે. જમીન પરના ખડેતૂની જમે દરર્યાખડેનૂ ેપણ ખડેતૂ 
ગણીને તેમને રકસાન ક્રેરડટ કાડ્ગ આપી શકા્ય તે માટેની કા્ય્ગવાહી 
હાથિ ધરાશે. આ માટે પ્રવક્ર્યા શરૂ કરી દેવામાં આવી હોવાનું 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુ હતું.
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સંવાદ

દેવભૂવમ દ્ારકા વજલ્ાના ઓખા કાંઠાના માછીમાર શ્ી 
લખનભા કેરે વધુ સંખ્યામાં બોટને લાંગરવાની વ્યવસથિા કરવાની 
વાત રજૂ કરી હતી. મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ કહ્ં કે, 
ગજુરાતમા ંનવ હાબ્ગર વવકસાવવાની પ્રવક્ર્યા હાથિ ધરવામાં આવી 
છે. આ માટે ભારત સરકારના પરામશ્ગમાં ` ૧૨૦૦ કરોડનો 
પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. માછીમારોએ ઓખામાં હાબ્ગરનું 
ખાતમુહૂત્ગ શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીના હસતે થિા્ય એવી ઇચછા પણ 
વ્યક્ત કરી હતી. 

શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ સાગરખેડૂ સાથેિ સંવાદ કરતા 
જણાવ્યુ હતું કે, ગુજરાતનો દરર્યાકાંઠો પારકસતાન સાથિે જોડા્યેલો 
છે, એટલે વધ ુસવંદેનશીલ છે. વધ ુમાછલીઓની અપકે્ષાએ ક્યારેક 
ગજુરાતના માછીમારો પારકસતાનની હદમાં જઈ ચઢે છે અને પછી 
સુરક્ષાના પ્રશ્ો ઊભા થિા્ય છે. આવી સરહદની સંવેદનશીલતાને 
ધ્યાનમા ંરાખીન ેગજુરાતના માછીમારોની સરુક્ષા અન ેદેશ વહતમાં 
સરહદના વન્યમો વધુ ચુસતતાથિી પાળે એ જરૂરી છે. 

ગુજરાતના જે માછીમારો પારકસતાનના કબજામાં છે. તેમને 
પરત લાવવા માટે ભારત સરકારની મદદ લઇને સઘન પ્ર્યત્ો 
થિઇ રહા છે. પારકસતાન દ્ારા પકડા્યલેા માછીમારોના પરરવારનો 
જીવન વનવા્ગહ વ્યવસસથિત ચાલે એ માટ ે પણ રાજ્ય સરકારે 
સવંદેનશીલતા દાખવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્ારા અપહરણ કરા્યલેા 
માછીમારોના પરરવારજનોને દૈવનક ` ૩૦૦ની આવથિ્ગક સહા્ય 

આપવામાં આવતી હોવાનું જણાવ્યુ હતુ. 
માછીમારી માટે દરર્યામાં ગ્યેલા માછીમારો ક્યારેક પરત 

આવતા નથિી. દરર્યાઇ તોફાનોમાં લાપત્ા થિ્યા હો્ય છે કે મૃત્યુ 
પામ્યા હો્ય છે. આવા કેસોમાં અગાઉ રાજ્ય સરકાર લાપત્ા 
થિ્યાના પાંચ વષ્ગ પછી પરરવારજનોને મૃત્યુ સહા્ય ચૂકવવામાં 
આવતી હતી. શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં હતું કે, શોકગ્રસત 
પરરવારજનો માટે આ સમ્યગાળો ઓછો કરીને એક વષ્ગનો 
કરવાનો સંવેદનશીલ વનણ્ગ્ય કરવામાં આવ્યો છે. માછીમારોના 
પ્રશ્ો પ્રત્ેય રાજ્ય સરકાર સંપૂણ્ગ સંવેદનાથિી વનણ્ગ્યો લેવાતા 
હોવાનું મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુ હતું.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતુ કે, માછીમારી વધુ સુગમ અને 
લાભદા્યી બને એ માટે મતસ્યોદ્ોગ વવભાગ મારફતે વધુ સુદ્રઢ 
પગલાં લેવાશે. માછીમારોની ભાવવ પેઢી પછાત ન રહી જા્ય 
તેમનો પણ ્યોગ્ય વવકાસ થિા્ય તે હેતુસર સાગરખેડૂ ્યોજના 
અંતગ્ગત વવશેષ કામગીરી થિઇ રહી છે. માછીમારોનું જીવનધોરણ 
સધુરે, માછીમાર વધ ુકમાતો થિા્ય એવો રાજ્ય સરકારનો અવભગમ 
હોવાનો મુખ્યમંત્ીશ્ીએ મત વ્યક્ત ક્યયો હતો. 

કચછ-સૌરાષ્ટ્રથિી લઇને મધ્ય અને દવક્ષણ ગુજરાતના 
દરર્યાકાઠંા વવસતારોથિી આવેલા માછીમારોએ મોકળા મન ેપોતાની 
વાત મુખ્યમંત્ીશ્ી સમક્ષ મૂકી હતી અને આવી મુલાકાત બદલ 
સંતોષ અને રાજીપો વ્યક્ત ક્યયો હતો. •
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નજરાણું

અમદાવાદમાં	પ્રસરી	ફ્ાવર	શૉ-૨૦૨૦ની	મહેક

અમદાવાદ શહેરની મધ્યમાંથિી પસાર 
થિતી સાબરમતી નદીનો પટ ફુલોથિી 
મઘમઘી ઉઠ્યો. દર વષ્ગની જેમ આ વષષે 
પણ સાબરમતી રીવરફ્નટની આસપાસ 
તૈ્યાર કરવામાં આવેલા ફલાવર શો- 
૨૦૨૦નો પ્રારંભ કરાવતાં મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતંુ કે, 
અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કોપયોરેશને ગટર 
અને પાણીની વ્યવસથિાની સાથિે સાથિે 
લોકોના મનોરંજન માટે કાંકરર્યા કાવન્ગવલ, 
બકુ ફેર, અન ેહવ ેફલાવર-શૉ જેવા વવવવધ  
કા્ય્ગક્રમોનું આ્યોજન કરે છે, તે સવ્ગગ્રાહી 
નગર સુખકારીનું એક આવકારદા્યક 
પગલું છે. 

આ સદંભ્ગમા ંતમેણ ેકહ્ ંહતુ ંકે, વવવવધ 
થિીમ પર દેશ-વવદેશના લાખો ફૂલોનો આ 

ફલ ાવ ર -શ ૉ  આહલ ા દ ક  ઠ ંડ ી મ ાં 
નગરજનોના મનોરંજનનું નવું સરનામુ ં
બની રહો છે. પ્રવત વષ્ગ આ ફલાવર-શૉ 
જોવા માટે નગરજનો ઉમટી પડે છે તે જ 
તેની સફળતા દશા્ગવે છે.  

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું  હતંુ ક ે, 
ફલાવર-શૉના મુખ્ય આકષ્ગણોમાં આ 
વખતે ગાંધીજીની ૧૫૦મી જનમ જ્યંવત 
ઉજવણી અંતગ્ગત ગાંધીજીના જીવન 
ચરરત્ની ઝાંખી કરાવતી વવવવધ 
પ્રવતકકૃવતઓ મૂકવામાં આવી છે. મેલેરર્યા 
જાગૃવત અવભ્યાન અંતગ્ગત એરડસ 
મચછરની લાઇફ સા્યકલ અને તેના 
ઉતપવત્ સથિળોની પ્રવતકકૃવતઓ, સંજીવની 
પવ્ગત સાથિેના હનુમાનજીની પ્રવતકકૃવત 
તેમજ વવવવધ આ્યુવષેરદક વનસપવતઓની 
પ્રવતકકૃવતઓ મૂકવામાં આવી છે એટલે આ 
ફલાવર-શૉ જનજાગૃવતનું પણ સક્ષમ 
માધ્યમ બન્યો છે.

શ્ી રૂપાણીએ કહ્ં હતું કે, અમદાવાદ 
શહેર ઉતસવનું શહેર છે. હેરરટેજ વસટી 
અમદાવાદ સમાટ્ગ વસટી તરીકે પણ સતત 
આગળ વધી રહ્ં છે એ આપણા માટે 
ગવ્ગની વાત છે. વાઇબ્નટ ગુજરાતના 
સવપ્દ્રટિા તતકાવલન મુખ્યમંત્ીશ્ી અને 
હાલના વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના 
પ્રે રક  મ ાગ ્ગ દશ ્ગનથિ ી  ઉ તસવ પ્રેમ ી 
અમદાવાદીઓ માટે વષ્ગ-૨૦૧૩થિી 
અમદાવાદ ફલાવર-શૉની શરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી, જેનો આ વષષે ૮માં 
વષ્ગમા ંપ્રવશે થિઇ રહો છે તમે તમેણ ેવધમુાં 
ઉમે્યુું હતું.  

અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કોપયોરેશન 
દ્ારા ૪ જાન્યુઆરી થિી ૧૯ જાન્યુઆરી, 
૨૦૨૦  દરવમ્યાન ઇવેનટ ગ્રાઉનડ અને 
ફલાવર ગાડ્ગન, સાબરમતી રરવરફ્નટ 
એક સાથિે આ્યોજીત ૮મો ‘અમદાવાદ 
ફલાવર-શૉ-૨૦૨૦’ જાહેર જનતા માટે 

ખુલ્ો રહેશે. 
આ ફલ ાવરશ ોમ ાં  જુ દ ી -જુ દ ી 

વેરા્યટીના ૭૫૦થિી વધુ જાતોના ૧૦ 
લાખથિી વધુ રોપા દ્ારા તૈ્યાર કરા્યેલ 
ફુલ-છોડની પ્રદશ્ગની, વવવવધ ફુલોમાંથિી 
બનાવેલા મોરની પ્રવતકકૃવત સાથિે આકષ્ગક  
પ્રવતકકકૃવતઓ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં 
પ્રવેશ દ્ાર, ગ્રીન અમદાવાદની થિીમને 
સાથિ્ગક કરતી ૨૦૦ ફૂટ લાંબી ગ્રીન વોલ, 
સપો્ટસ્ગ થિીમ પર વવવવધ રમત-ગમતના 
સકલપચરનો સમાવેશ થિા્ય છે તેમજ ફા્યર 
વવભાગના જુદા-જુદા સાધનોને ફુલોથિી 
શણગારી તેનું પ્રદશ્ગન પણ આ ફલોવાર 
શોમાં પ્રદવશ્ગત કરવામાં આવ્યું છે. 

આ ઉપરાંત સેવ વોટરનો સંદેશ 
આપતા સકલપચર અને રી-્યુઝ થિીમ 
આધારરત જૂના ટા્યરમાંથિી બનાવેલ 
ફલાવર વોલ, અશોક સતંભની પ્રવતકકૃવત, 
બટર ફલા્ય રડઝાઇન ઘરાવતી બેઠક 
વ્યવસથિા, વહપપોપોટેમસ અને ડ્ેગન જેવા 
વવશાળકા્ય પ્રાણીઓના સકલપચર, 
મુલાકાતીઓ માટે વવવવધ થિીમ આધારરત 
સેલફી પોઇન્ટસ અને વોલ પણ ફલાવર-
શૉમાં મુકવામાં આવ્યા છે.

આ વખત ેસૌ પ્રથિમ વખત ફલાવર-શૉ 
-૨૦૨૦માં શહેરીજનો માટે મોબાઇલ 
એસપલકેશન, ‘શો મા્ય પારકિંગ’ આધારરત 
સમાટ્ગ પારકિંગની સુવવધા ઉપલબધ કરવામાં 
આવી છે તથિા પારકિંગ સથિળેથિી ફલાવર-
શૉના સથિળ સધુી પહોંચવા માટે વવનામલૂ્યે 
ઇલેકટ્ીક બસની વ્યવસથિા રાખવામાં 
આવેલી છે. આ ઉદઘાટન પ્રસંગે ગૃહ 
રાજ્ય મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા, મે્યર 
શ્ ીમત ી  વ બજલબે ન  પ ટ ેલ  અને 
મ.ન.પા.ના. કવમશનર શ્ી વવજ્ય નહેરા 
અને કોપયોર ેશનના પદાવધકારીઓ-
અવધકારીઓ અને નગરજનો મોટી 
સંખ્યામાં ઉપસસથિત રહા હતા. •
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સમમટ

બ્ાહ્મણ	મિઝનેસ	સમમટ	સંપન્ન
બ્ાહ્મણ સમાજે સવ્ગ જન સુખા્યની 

ભાવના સાથિે પ્રત્યેક સમાજનો વવકાસ 
ઝંખ્યો છે. ભારતી્ય વૈરદક સંસકકૃવતને 
ઉજાગર કરવાની જવાબદારી વનભાવનાર 
અને ઉત્મ સામાવજક ઘડતર કરનાર 
બ્હ્મસમાજે માત્ વશક્ષણ જ નહીં અન્ય 
કા્ય્ગક્ષેત્ોમાં પણ વસદ્ધહસતતા હાંસલ કરી 
છે. વષયો વષ્ગથિી તપસ્યા, મંથિન અને 
પરરક્ષણો થિકી જ્ાન્યજ્ને પ્રજ્વવલત કરી 
સવ સાથેિ સમાજનો – સમસટિનો વહતભાવ 
સદાકાળ જેના હૃદ્યસથિાને રહો છે એવા 
બ્ાહ્મણ સમાજે અન્યોની સાથિે પોતાના 
સમાજ માટે પણ વૈચારરક પરરવત્ગન લાવી 
કમ્ગકાંડ, વશક્ષણ વસવા્યના રોજગાર-
વ્યવસા્ય- ઉદ્ોગો ક્ષેતે્ પદાપ્ગણ ક્યુું છે. 

સમાજના ્યુવાનો વવશ્વ સાથિે તંદુરસત 
સપધા્ગ કરી શકે અને ધંધા – રોજગારમાં 
સમાજના ્યુવાનો આગળ વધે તેવા 
આશ્યથિી બ્ાહ્મણ વબઝનેસ સવમટ-૨નું 
આ્યોજન ગાંધીનગર પાસે અડાલજના 
વત્મંરદર પરરસરમાં કરવામાં આવ્યું હતું. 

બ્ાહ્મણ વબઝનેસ સવમટમાં મુખ્યમંત્ી 
શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ કહં્ હતંુ કે, 
આરદ-અનારદકાળથિી બ્હ્મસમાજે હંમેશા 
પોતાની જ્ાનસંપદાથિી સમાજ વનમા્ગણનું 
જ કા્ય્ગ ક્યુ ું છે. આ સમાજ હંમેશા 
રાષ્ટ્રવહતમાં સમવપ્ગતભાવે ્યોગદાન 
આપવામાં અગ્રેસર રહો છે. 

શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ બદલાતા 
સમ્ય સાથિે  બ્હ્મસમાજે  રોજગાર-
વ્યવસા્ય- ઉદ્ોગો ક્ષેત્ે પદાપ્ગણ ક્યુું છે 
તને ેવવદ્તામા ંવપેાર-વાવણજ્યના સગંમથિી 
વવકાસની નવી રદશા ગણાવી, સમાજ 
વનમા્ગણ-સમાજ જાગૃવત અન ેઐક્યના આ 
સવમટના પ્ર્યોગને વબરદાવ્યો હતો. તેમણે 
બ્હ્મસમાજના ્યુવાઓને વવશ્વના પ્રવાહો 
સાથિે કદમ વમલાવી કૌશલ્ય જ્ાનથિી જોબ 
વસકરથિી જોબ વગવર બનવાનું પલેટફોમ્ગ 
આ સવમટ બનશે તેવો વવશ્વાસ પણ 

દશા્ગવ્યો હતો. 
મુ ખ ્યમં ત્ ીશ્ ીએ  બ્ ાહ્મણ  ક દ ી 

સંકુવચત ન હો્ય તેમ જણાવતા કહ્ં કે 
વ વશ્વકલ્ય ાણ  ભ ાવ  –  બ્હ્મદ ેવમ ાં 
અવભપ્રેત થિ્યેલો જ હો્ય છે. 

બ્ ાહ્મણ  સમ ાજે  હ ંમે શ ા  દ ર ેક 
સમાજને જ્ાન, સંસકાર અને જાગૃવત 
આપી છે, તેમ કહી ના્યબ મુખ્યમંત્ી 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે જણાવ્ંુય હતું કે, 
કોઇ પણ સમાજના વવકાસમાં સમાજના 
અગ્રણીઓ- વવદ્ાનો અને સરકાર સાથેિ 
મળી કામ કરે તો જ આગળ વધી શકે 
છે. ્યુવાનો વવશ્વ સાથેિ તંદુરસત સપધા્ગ 
કરી શક ે અને ધંધા – રોજગારમાં 
આગળ વધે તેવા આશ્યથિી સવમટનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યું છે, તે વાત 
પ્રસંશની્ય છે. 

ગત વષષે ્યોજા્યેલી સવમટની ફલશ્રૃવત 
રૂપ ેસમાજના ૪૫૦૦ જટેલા નવ્ુયવાનોને 
રોજગારી મળી છે. આ સવમટ થિકી 
સમાજના ્યુવાનો સરકારની વવવવધ 
્યોજનાઓનો લાભ લઇ શકે તેવંુ પણ 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યું છે.

વવધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્ી રાજનેદ્રભાઇ 

વત્વેદીએ કહ્ં હતું કે, સમાજમાં જે સારં 
કરે છે, કરી રહાં છે તે અવભનંદનના 
અવધકારી છે.

આ સવમટ થિકી સમાજના ૧૦ હજાર 
્યુવાનોને નોકરી આપવાનો લક્યાંક છે. તે 
ઉપરાંત નવીન બ્હ્મ હેલપલાઇન અમલી 
બનાવવામાં આવનાર છે. જેમાં ૫૦૦થિી 
વધુ ડોકટરો અને અન્ય ક્ષેત્ેના લોકો 
સહભાગી બન્યા છે. આ સવમટમાં ૨૨૦૦ 
જટેલી ચીજવસતુઓના ૧૫૦ જટેલા સટોલ 
તથિા સમાજના વવવવધ ક્ષેત્ેના ૫૭૨ 
જેટલા વ્યવક્તઓનું સનમાન કરવામાં 
આવ્યું હતું. ધમ્ગસભા થિકી સમાજમાં 
સદભાવના ફેલાવવાનું પણ ઉમદા કા્ય્ગ 
આ સવમટ થિકી કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે મવહલા અને બાળ કલ્યાણ 
વવભાગના  ર ાજ્ય મંત્ ી  શ્ ીમતી 
વવભાવરીબેન દવે ,  ધારાસભ્ય શ્ી 
જીજ્ેશભાઇ સેવક, પૂવ્ગ કેનદ્રી્ય મંત્ી શ્ી 
હરીનભાઇ પાઠક, મ્ેયર શ્ીમતી વબજલબને 
પટેલ, શ્ી ભરતભાઈ પંડ્ા તથિા વવવવધ 
બોડ્ગ – વનગમના ચેરપસ્ગન સવહત મોટી 
સંખ્યામાં સમાજના શ્ેષ્ીઓ અને ભાઇ-
બહેનો ઉપસસથિત રહાં હતાં. •
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“હર હાથિકો કામ, હર ખેતકો પાની”ના વવકાસ મંત્ને લઈ 
ગુજરાત સરકારે સમાજના તમામ વગયોના વવકાસ માટે કા્યયો ક્યા્ગ 
છે. રાજ્યના ્યુવાનો, મવહલાઓ, ખેડૂતો સશક્ત બને, સમૃદ્ધ બને 
તે માટે ગુજરાત સરકારે પ્રસંશની્ય કામગીરી કરી છે. વષ્ગ-
૨૦૦૩માં તતકાવલન મુખ્ય મંત્ી અને દેશના વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ પ્રારંભ કરેલી વા્યબ્નટ સવમટ દ્ારા ગુજરાત 
તમેજ દેશના લાખો ્યવુાનો માટે રોજગારીના દ્ાર ખલુ્યા છે. આજે 
વા્યબ્નટ સવમટ મોડલનો અન્ય રાજ્યો અમલ કરી રહા છે. 
સરકારની સાથિે સમાજની વવવવધ સંસથિાઓ પણ વા્યબ્નટ સવમટ 
મોડલના આધારે જુદી જુદી સવમટના આ્યોજન કરીને ્યુવાનો, 
ઉદ્ોગ સાહવસકો, કંપનીઓ, રોકાણકારોને ્યોગ્ય પલેટફોમ્ગ પુરં 
પાડી રહા છે. આ જ ક્રમમાં તાજેતરમાં ગાંધીનગરમાં આ્યોવજત 
ગલોબલ પાટીદાર વબઝનેસ સવમટ(GPBS)-૨૦૨૦નો 
મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ય ુહતુ કે, સમાજના 
છેવાડાના વ્યવક્તના ઉતથિાન, ઉન્નવત અને વવકાસની વચંતા આખો 
સમાજ સાથિે મળીને કરે ત્યારે જ ‘સબ સમાજ કો વલ્યે સાથિ મેં, 
આગ ેહૈ બઢત ેજાના’નો ભાવ ચરરતાથિ્ગ થિા્ય છે. વવશ્વના પડકારોને 
વઝલી શકે તવેી જ્ાન-વવજ્ાન-ટેક્ોલોજીથિી સજ્જ સમાજશવક્તના 
વનમા્ગણનું કા્ય્ગ આવી સવમટના માધ્યમથિી જ થિઈ શકે તેવો મત 
તેમણે વ્યક્ત ક્યયો હતો.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ પાટીદાર સમાજને મહેનતુ, ઉદ્મશીલ, 
ઇમાનદાર અને સમ્યની સાથિે કદમ વમલાવનારો વવકાસશીલ 
સમાજ ગણાવતા કહ્ં હતું કે વેપાર-ઉદ્ોગ, નોકરી-વ્યવસા્ય કે 
સપધા્ગતમક પરીક્ષા – હરેક ક્ષેત્ે પાટીદારોએ સરદાર સાહેબના 
વારસદાર તરીકે દૃઢ ઇચછાશવક્ત, લોખંડી મનોબળથિી સફળતા 
મેળવી છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ સવમટ માત્ વબઝનેસ સવમટ નહીં પરંતુ 
્યુવાઓને સવરોજગાર, ઉદ્ોગ માટે પ્રોતસાહન, ઉચ્ વશક્ષણની 
વ્યાપક વૈવશ્વક તકોનું માગ્ગદશ્ગન અને વવશ્વના પ્રવાહો સાથેિ 
તાલમેલ સાધે તેવી પે્રરણા આપનારી સામાવજક વવકાસના 
હોવલસટીક એપ્રોચ સાથિેની સવમટ ગણાવી હતી. તેમજ ્યુવાનોને 
જોબ વસકર નહીં જોબ વગવર બનાવવામાં આ સવમટ ઉપ્યોગી 
બનશે એમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. 

મખુ્ય મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ય ુકે, સરકારના કા્યયો સાથેિ સમાજશવક્ત 
જોડા્ય તથિા ્યુવાશવક્તનો ઉમંગ અને સરદારધામ જેવી પ્રવતવષ્ત 
સંસથિાઓનું ઇનફ્ાસટ્ક્ચર પણ ભળે તો વવકાસની ઊંચી છલાંગ 
અવશ્ય લગાવી શકા્ય. તેમણે પાટીદાર સમાજના સૌને એવી પણ 
ખાતરી આપી હતી કે રાજ્યના-રાષ્ટ્રના વવકાસ અન ેરાષ્ટ્રવનમા્ગણના 
આવા સમાજસેવી આ્યોજનોને રાજ્ય સરકાર સહા્ય-સહ્યોગ 
આપશે. ગુજરાતના વૈવશ્વક વવકાસમાં પાટીદાર સમાજના ઉદ્મ-

ગ્ોિ્	પાટીદાર	મિઝનેસ	સમમટ	–	૨૦૨૦
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સરદારધામ	ખાતે	સરદારસાહેિની	
પ્રમતમાનું	અનાવરણ

અમદાવાદના વૈષણોદેવી સક્કલ નજીક આકાર લઈ રહેલા 
સરદારધામ ખાતે મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના હસતે 
રાષ્ટ્રી્ય એકતા અને અખંરડતાના પ્રવતક સમાન સરદાર સાહેબની 
૫૦ ફૂટ ઊંચી પ્રવતમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ 
પ્રસંગે ના્યબ મુખ્યમંત્ીશ્ી નીવતનભાઇ પટેલ અને દાતાઓ 
ઉપસસથિત રહા હતા. સરદારધામ ખાતે ઉપસસથિત નાગરરકોન ે
સબંોધતા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, સરદારધામ ખાત ેવવરાટ 
વ્યવક્તતવની વવરાટ પ્રવતમાનુ ંઅનાવરણ કરતા ંહુ ંધન્યતા અનભુવંુ 
છું. સમગ્ર વવશ્વમાં સરદાર સાહેબનું વવવશટિ વ્યવક્તતવ, અખંડ 
ભારતના વશલપી તરીકે રાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે. 

આ પ્રવતમા ̀  ૩.૫૦ કરોડના ખચષે બનાવવામા ંઆવી છે. આ 
પ્રવતમા ૫૦ ફૂટ ઊંચી અને ૧૭ હજાર રકલોગ્રામ વજનની 
બનાવવામા ંઆવી છે. આ પ્રસગંે 
મખુ્ય મતં્ીશ્ીએ પ્રવતમા માટે દાન 
કરનાર દાતાશ્ીઓને અવભનંદન 
પાઠવ્યાં હતાં. આ પ્રવતમા સટેચ્યૂ 
ઓફ ્યવુનટી પછી સરદાર સાહેબની 
ગુજરાતની બીજા નંબરની મોટી 
પ્રવતમા છે.

આ  પ્રસં ગે  મુ ખ ્ય  મં ત્ ી  
શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્યું 
હતું કે, આ રદવસ સોનેરી રદવસ 
છે. આપણે સૌ સરદારસાહેબનાં 
સવપ્ો સાકાર કરીએ, એ જ તેમને 
સાચી શ્દ્ધાંજવલ છે.

ન ા્યબ  મુ ખ્ય  મં ત્ ી  શ્ ી 
નીવતનભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, 
સરદારસાહેબ સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને 
સમાજનુ ંગૌરવ છે. અમદાવાદ રીંગ 
રોડ પર  સરદારસાહેબની પ્રવતમાનું 
દશ્ગન થિા્ય તેવું કામ થિ્યું છે. જે દેશ 
અને દુવન્યામાં પટેલ સમાજને 
અગ્રસથિાને લઇ જશે. સરદાર વલ્ભભાઇ પટેલે દુવન્યામાં 
પાટીદાર સમાજને ગૌરવ અપાવ્યું છે તેને વધુમાં વધુ ઉજ્જવળ 
બનાવીએ. 

આ પ્રસંગે મહેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌવશકભાઇ પટેલ, પૂવ્ગ મંત્ી શ્ી 
રજનીભાઇ પટેલ, સાંસદ શ્ીમતી શારદાબેન પટેલ, ધારાસભ્ય 
શ્ી બાબભુાઇ. જ.ે પટેલ સવહત સમાજના આગવેાનો અન ેભાઇ-
બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસસથિત રહાં હતાં. •

મહેનત અન ેસાહવસકતાના ્યોગદાનની મખુ્યમતં્ીશ્ીએ સરાહના 
પણ કરી હતી. 

ના્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે ગલોબલ પાટીદાર 
વબઝનેસ સવમટ-૨૦૨૦ને શુભેચછા આપતાં કહ્ં કે, પાટીદાર 
સમાજ નોકરી મેળવવાની સાથિે-સાથિે નોકરી આપનાર બને એ 
માટેના સંવનષ્ પ્ર્યાસ કરી રહો છે. એ જ આ સવમટનું મુખ્ય 
ધ્યે્ય છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ સૌનો સાથિ, સૌનો વવકાસ અને સૌના 
વવશ્વાસનો જે મંત્ આપ્યો છે તેને ચરરતાથિ્ગ કરવા પાટીદાર 
સમાજને ખભે ખભા વમલાવીને કામ કરી આગળ વધવા ના્યબ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આહવાન પણ ક્યુું હતું.. 

ગલોબલ પાટીદાર વબઝનસે સવમટન ેસંબોધતા કેનદ્રી્ય વશવપગં 
રાજ્ય મંત્ી શ્ી મનસુખભાઈ માંડવી્યાએ જણાવ્યું હતું કે, કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા રોકાણના વવવવધ નવા આ્યામોના પરરણામે ગત 
વષષે ભારતમાં ૬૪ વબવલ્યન ડોલરનું વવદેશી રોકાણ આવ્યું છે. 
દેશમાં MSMEને વધુ બળ આપવા માટે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા માત્ 
૫૯ વમવનટમાં જ લોન મંજૂર કરવાની ખાસ સુવવધા ઉપલબધ 
કરાવાઈ છે. મખુ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીની સરકારે MSME 
ઉદ્ોગને વધુ પ્રોતસહન આપવા ગુજરાતમાં પણ નાના ઉદ્ોગો 
માટે ત્ણ વષ્ગ સુધી તમામ મંજૂરી લેવામાંથિી મુવક્ત આપી છે. આ 
પ્રકારનું વાતાવરણ પાટીદાર વબઝનેસ સવમટના નવા ્યુવા 
ઉદ્ોગકારોને ઉદ્ોગો સથિાપવા વધુ પ્રોતસાવહત કરશે. પરરશ્મી 
સવભાવના પરરણામ ેઆજ ેપાટીદાર સમગ્ર વવશ્વમા ંપોતાની સફળ 
વબઝનેસમેન તરીકેની ઓળખ ઊભી કરી શક્યો હોવાનું કેનદ્રી્ય 
મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું.

વત્-રદવસી્ય ગલોબલ પાટીદાર વબઝનેસ સવમટમા ં વબઝનેસ 
ક્ષતે્ ે્યવુાઓન ેપ્રરેણાદા્યી માગ્ગદશ્ગન મળી રહે ત ેમાટે વવવવધ 
વક્તવ્યોનુ ંપણ આ્યોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં સવમટમા ંઊજા્ગ મતં્ી 
શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ, મહેસૂલ મતં્ી શ્ી કૌવશકભાઇ પટેલ, અન્ન 

અને નાગરરક પુરવઠા મંત્ી  
શ્ ી  જ ્ેયશભાઇ ર ાદ ર ડ્ય ા , 
સરદ ા રધ ામન ા  પ્રમુખ  શ્ ી 
ગ ગ જી ભ ા ઇ  સુ ત ર ર ્ય ા , 
સાંસદશ્ીઓ, ધારાસભ્યશ્ીઓ, 
અમદાવાદના મ્ેયર શ્ી વબજલબને 
પટેલ, સરદારધામના ટ્સટીઓ, 
દ ાત ાશ્ીઓ, દ ેશ- વવદ ેશના 
ઉદ્ોગપવતઓ, અવધકારીઓ, 
સમાજના અગ્રણીઓ સવહત મોટી 
સખં્યામા ંપાટીદાર સમાજના ્યવુા 
ઉદ્ોગપવત ભાઇ-બહેનો ઉપસસથિત 
રહા ંહતા.ં •
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મશકાગોની	ધમ્મ	પરરષદમાં	‘અમેરરકાના	િહેનો	અને	ભાઇઓ’	
સંિોધન	િાદ	સવામી	મવવેકાનંદે	શું	કહ્ં	?

" પુ્ક	મરિવેદી	
ભારતની આધ્યાસતમક ચતેના અન ેજ્વલતં રાષ્ટ્રપ્રમેનો પથંિ 

કંડારનારા ્યગુપરુષ સવામી વવવકેાનદંજીનો પ્રાગટ્ય રદન સવંત 
૧૯૧૯ના પોષ વદ સાતમ, જાન્ુયઆરી તા. ૧૨, ૧૮૬૩ન ેસોમવાર. 
આ રદવસ ેસ્ૂયયોદ્યન ેછ વમવનટની વાર હતી ત્યારે નરેનદ્ર નામની 
આધ્યાસતમક ચતેનાનો સ્ૂયયોદ્ય થિ્યો. ચાળીસ વષ્ગથિી પણ ઓછા 
જીવનકાળ દરવમ્યાન દેશદાઝની પ્રચડં શવક્તનો નાદ જગાવવાનું 
અન ેપવચિમી દેશોમા ંભારતની આધ્યાસતમક ચતેનાનો શખં ફંૂકવાનું 
ભગીરથિ કા્ય્ગ સવામીજીએ કરી બતાવ્યુ ં છે. કોલકતાના વસમવુલ્યા 
નામના પરામા ંરહેતા દત્ પરરવારમા ંનરેનદ્રનાથિનો જનમ થિ્યો. દત્ 
કુટુબં ગભ્ગશ્ીમતં તો હતુ ંજ સાથિ ેસાથેિ સમાજમાં સારી પ્રવતષ્ા પણ 
ધરાવતુ ંહતુ.ં દત્ પરરવાર દાનવીર, સવતતં્ વમજાજી અન ે વવદ્ા 
અભ્યાસમા ંઅગ્રસેર હતો.

વવશ્વની વવચાર ચતેના જાગૃત કરવા જે આતમા અવતરતો હો્ય 
છે એની પ્રવતભા બાલ્યાવસથિાથિી જ પ્રકાવશત થિતી હો્ય છે. પલેટો, 
એરરસટોટલ, વસકંદર કે સીઝરની માફક નરેનદ્રનાથિની ભાવવ મહત્ાની 
ઝાખંી શશૈવકાળમા ં જ સૌન ે થિવા લાગી હતી. બાળ નરેનદ્રને 
નાનપણથિી જ સનં્યાસીઓ પ્રત્ય ેસદભાવ અન ેઅગમ્ય ખેંચાણ રહા ં
હતા.ં ઘણી વાર એમના વમત્ોન ેએ કહેતા કે, ‘એક જ્યોવતષીએ મારો 
હાથિ જોઈન ેકહં્ છે કે, હુ ંભવવષ્યમા ંસનં્યાસી બનવાનો છુ.ં’ આમ 
કહી એ પોતાની હસતરેખાઓ વમત્ોન ેબતાવતા. મનષુ્ય જાવતએ 
આધ્યાસતમક અન ેતત્વજ્ાનની રદશામા ંસાધલેી પ્રગવતનો સવ્ગગ્રાહી 
વચતાર આપતી ચચા્ગસભાઓ અન ે પરરસવંાદોના આ્યોજનની 
વવચારધારા ૧૮૮૯ની ગ્રીષમ ઋતમુા ંચાલસ્ગ કેરોલ બોનીના મગજમાં 
ઉદભવી. આ વવચારન ેઅમરેરકનોએ ઉતસાહપવૂ્ગક આવકા્યયો. ચાલસ્ગના 
અધ્યક્ષપદે એક કવમટીની રચના થિઈ. ૧૮૯૦માં તડામાર ત્ૈયારીઓ 
આરંભાઈ. આખી દવુન્યા દરેક ધમ્ગના પ્રવતવનવધઓન ેપરરસવંાદમાં 
ભાગ લવેા આમતં્ણો મોકલા્યા.ં ૧૮ ઓકટોબર, ૧૮૯૩ સધુીમાં 

જદુા જદુા વવષ્યો ઉપર વવશદ ચચા્ગ-વવચારણા કરતી વીસ જટેલી 
પરરષદો ્યોજવામાં આવી.

અતં ે વશકાગોની આટ્ગ ઈસનસટટ્યટૂના વવશાળ મકાનમા ં ‘હૉલ 
ઓફ કોલમબસ’ નામના ભવ્ય ખંડમા ં૧૧મી સપટેમબર ૧૮૯૩ના 
રોજ સવારે ૧૦ વાગ ેવવશ્વ ધમ્ગ પરરષદનુ ંવવવધવત્ ઉદ્ાટન થિ્યુ.ં 
પ્રબદુ્ધ અન ેપ્રવતવષ્ત એવા ચાર હજાર પ્રકે્ષકો ‘હૉલ ઓફ કોલમબસ’માં 
ટાકંણી પડ ેતો પણ અવાજ સભંળા્ય એવી શાવંતથિી બઠેા હતા. ૧૦૦ 
ફૂટ લાબંા અન ે૧૫ ફૂટ પહોળા મચં ઉપર ચાલસ્ગ બોની અન ેકારડ્ગનલ 
ગીબનસના નતેૃતવમા ંબ ેહરોળમા ંવવશ્વભરમાથંિી પોતપોતાના દેશના 
પોષાકમાં સજ્જ થિઈન ેઆવેલા અનકે ધમયો અન ેપથંિોના પ્રવતવનવધઓ 
મચં ઉપર દાખલ થિ્યા. મચં ઉપર મકૂવામા ંઆવલેી ખરુશીઓમાં 
પ્રવતવનવધઓએ તમેના ંઆસન ગ્રહણ ક્યાું. આ દૃશ્ય ખબૂ અદભતૂ 
હતુ.ં આ ભવ્ય સભામા ંસવામી વવવકેાનદંજીએ વક્તવ્ય આપવાનું 
હતુ.ં બપોર સધુીની પ્રથિમ બઠેકમા ંઆઠ પ્રવતવનવધઓએ ટૂકંા ંપ્રવચનો 
ક્યાું. સવારની બેઠક પરૂી થિઈ ત્યારબાદ બપોરની બઠેકમા ં ચાર 
પ્રવતવનવધઓએ તમેના વવચારો વ્યક્ત ક્યા્ગ. બધા જ પ્રવતવનવધઓ 
ત્ૈયાર કરેલા ભાષણો જ વાચંી ગ્યા હતા. સવામી વવવકેાનદેં કાગળમાં 
કોઈ વવચારો લખ્યા ન હતા.ં હૃદ્યના ઊડંાણમાથંિી સવામીજીએ એમના 
ઘરેા અન ેપહાડી અવાજમા ંજ્યારે બોલવાનંુ શરૂ ક્યુું ત્યારે સભામાં 
સન્નાટો વ્યાપી ગ્યો. ડૉ. બરેોઝ ેસવામીજીનો પરરચ્ય આપી વક્તવ્ય 
માટે વનમવંત્ત ક્યા્ગ. સવામીજીએ દેવીની સતવુત કરીન ેએમના 
વક્તવ્યની શરૂઆતમા ં સૌથિી પહેલા ં ‘અમરેરકાના ં બહેનો અને 
ભાઈઓ...’ સબંોધન કરીન ેબોલવાનુ ંશરૂ ક્ુયું ત્યારે આખી સભાએ 
તાળીઓના ગડગડાટથિી તમેના આ શબદોન ેવધાવી લીધા. સામાન્ય 
રીત ેઅમરેરકન ‘સજ્જનો અન ેસન્નારીઓ’ના સબંોધનથિી ટેવા્ેયલા 
હો્ય ત્યારે સવામીજીના આ શબદોથિી બધા ંઆદંોવલત થિઈ ગ્યા. 
વશકાગોની ધમ્ગ પરરષદમા ંલગભગ સવાસો વષ્ગ પહેલા ંસવામીજીએ 
આપલેા પ્રવચનની અક્ષરશઃ વવગતો જાણવી રસપ્રદ એટલા માટે થિઈ 

યુવાશમતિ
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પડ ે કે, પવચિમના દેશમાં વવશ્વભરના પ્રબદુ્ધો અન ે ધમા્ગચા્યયોની 
ઉપસસથિવતમાં ભારતી્ય વહનદુ સનાતન ધમ્ગની વવચારધારાનો સૌ પ્રથિમ 
ઝડંો સવામી વવવકેાનદેં વશકાગોની ભવૂમમા ંખોડ્ો હતો. સવામીજીનું 
અક્ષરશ: વક્તવ્યનો ભાવાનવુાદ માણવા જવેો છે. 

‘અમરેરકાના ંબહેનો અન ેભાઈઓ !’
‘તમ ેઅમારં જ ેઉમળકાભ્યુું અન ેહારદ્ગક સવાગત ક્યુું છે તનેો 

પ્રત્ુયતર આપવા માટે ઊભા થિતા ંમાર ંહૃદ્ય એક અવણ્ગની્ય આનદંથિી 
ભરાઈ જા્ય છે. જગતના પ્રાચીનમા ંપ્રાચીન સનં્યાસી સઘંન ેનામ ેહું 
તમારો આભાર માનુ ંછુ.ં સવ્ગધમયોની જનનીના નામ ેહંુ તમારો આભાર 
માનુ ંછુ.ં તમામ વગયો અન ેસપં્રદા્યોના લાખો વહનદઓુની વતી હું 
તમારો આભાર માનુ ંછુ.ં’

‘આ વ્યાસપીઠ ઉપર બઠેેલા કેટલાક વક્તાઓનો પણ હુ ંઆભાર 
માનુ ંછુ,ં કેમ કે પૂવ્ગમાથંિી આવલેા પ્રવતવનવધઓના ઉલે્ખ કરતાં 
તઓેએ તમન ેકહં્ કે દરૂ દરૂના દેશોમાથંિી આવલેા આ લોકો જદુા 
જદુા દેશોમા ંસવહષણતુાની ભાવના પહોંચાડવાનુ ંમાન મળેવવાનો 
દાવો સબળ રીતે આગળ ધરી શકે એમ છે. જ ેધમષે જગતને સવહષણુતા 
અન ેવવશ્વબધંતુવના પાઠ શીખવ્યા તનેો પ્રવતવનવધ હોવાનુ ંગૌરવ હું 
અનભુવી રહો છુ.ં સવ્ગ ધમયો પ્રત્ય ેસવહષણતુા દાખવવામા ંઅમ ેમાનીએ 
છીએ. એટલંુ જ નહીં, પરંત ુસવ્ગ ધમયો સત્ય છે એનો પણ અમ ેસવીકાર 
કરીએ છીએ. મન ેગવ્ગ થિા્ય છે કે, હુ ંએક એવા રાષ્ટ્રનો પ્રવતવનવધ 
છુ ંકે, જણે ેજલુમનો ભોગ બનલેા તથિા વનરાવશ્ત થિ્યલેા પૃથવીના 
તમામ ધમયો અન ેદેશોના લોકોન ેઆશ્્ય આપ્યો છે. મન ેએ વાત 
કહેતા ંઅવભમાન થિા્ય છે કે, ્યહદૂી લોકોના એક પરમશદુ્ધ અવવશટિ 
વગ્ગન ેઅમ ેઅમારી વચે્ જાળવી રાખ્યો છે. જ ેવષષે અત્યાચારી રોમન 
લોકોએ એમના પવવત્ મરંદરના ટકુડ ેટકુડા કરી નાખ્યા, ત ેજ વષ્ગમાં 
એ વગ્ગ દવક્ષણ ભારતમા ંઆવ્યો અન ેઅમારી વચે્ વસ્યો. મન ેગવ્ગ 
થિા્ય છે કે મારો એક એવા ધમ્ગમા ંજનમ થિ્યો છે કે જેણ ેમહાન 
જરથિોસતી પ્રજાના અવશષેન ેઆશ્્ય આપ્યો છે અન ેહજી તઓે 
સવમાન સાથિ ે ત્યાં વસી રહા છે. બધંઓુ! તમારી સમક્ષ હુ ંએક 
સતોત્માથંિી થિોડી પવંક્તઓનુ ંઉચ્ારણ કરં છુ ંકે જ ેસતોત્નુ ંહુ ંછેક 
બાળપણથિી પારા્યણ કરતો આવ્યો છુ ંઅન ેભારતના લાખો મનષુ્યો 
દરરોજ એનુ ંપારા્યણ કરી રહા છે - ‘જ ેપ્રમાણે વભન્ન વભન્ન મળૂમાથંિી 
ઉદભવ પામલેી જદુી જદુી સરરતાઓના પ્રવાહો અતં ેએક સાગરમાં 
એકવત્ત થિા્ય છે, તવેી રીત ેહે પ્રભો ! મનષુ્યો પોતપોતાની રવચ 
અનસુાર ગ્રહણ કરે ત ેબધા માગયો ભલ ેજદુા જદુા દેખા્ય, સીધા લાગ,ે 
વાકંાચૂકંા ભાસ,ે છતા ંએ બધા તારી પાસ ેજ પહોંચ ેછે.’

‘અગાઉ કદાવપ ન ભરા્ેયલી ભવ્યતમ સભાની આ બઠેક, ગીતાએ 
પ્રબોધલેા પલેા અદભતૂ વસદ્ધાતંનુ ંજગત સમક્ષ સવતઃ એક સમથિ્ગન 
– એક ઉચ્ારણ – બની રહેલ છે કે ‘મારી પાસે ગમ ેત ેવ્યવક્ત ગમે 
ત ેપ્રકારે આવ ેતો પણ હુ ંતેન ેમળુ ંછુ.ં સૌ મનષુ્યો જ ેજે માગયો દ્ારા 
મારી પાસે આવવાનો પ્ર્યત્ કરે છે ત ેત ેમાગયો અતં ેમન ેમળે છે.’ 

પથંિવાદ, ધમાુંધતા અન ેતનેા સતંાન સમુ ં ધમ્ગઝનનૂ – એ સૌએ 
ક્યારનો્ય ેઆ સુદંર પૃથવી ઉપર પોતાનો પગદંડો જમાવ્યો છે. તમેણે 
પૃથવીન ેવહંસાથિી ભરપૂર કરી દીધી છે, અનકે વખત એન ેમાનવરક્તમાં 
તરબોળ કરી મકૂી છે, સસંકકૃવતન ે પા્યમાલ કરી છે અન ેસમસત 
પ્રજાઓન ેહતાશામા ં હોમી દીધી છે. જો આવા ભ્યકંર દૈત્યોનું 
અસસતતવ ન હોત તો માનવ સમાજ ેઆજના કરતા ંઅનકે ગણી વવશષે 
પ્રગવત સાધી હોત. પણ તમેનો સમ્ય હવ ેભરાઈ ચકૂ્યો છે. અન ેહું 
ખરા અતંઃકરણપવૂ્ગક આશા રાખુ ંછુ ંકે આ સભાના માનમા ંઆજે 
સવારે જ ેઘટં વાગ્યો ત ેઘટં દરેક પ્રકારના ધમ્ગઝનનૂનો, કલમ અને 
તલવારથિી ચાલતા તમામ અત્યાચારોનો અન ેસમાન ધ્ેય્યન ેપહોંચવા 
મથિતા મનષુ્યો વચ્ ેપ્રવત્ગતી તમામ અનદુાર ભાવનાઓનો પણ 
મૃત્યઘુટં નીવડી રહો.’

સામાન્ય રીતે સવામીજીના વશકાગોમા ંઅપા્ેયલ આ અવવસમરણી્ય 
વ્યાખ્યાનના પ્રથિમ ચાર શબદો ‘અમરેરકાના ભાઈઓ અન ેબહેનો...’ 
અન ે ત્યારબાદ હૉલમાં ગુજંલેી તાળીઓ વસવા્ય એમણે હૃદ્યને 
સપશ્ગતી સચ્ાઈ અન ેદૃસટિવબંદનુી વવશાળતા જ ેશબદોમા ંઅવભવ્યક્ત 
કરી તનેો મોટાભાગના લોકોન ેખ્યાલ નથિી. સવામીજીના આ પ્રથિમ 
પ્રવચન પછી વશકાગોમા ંએ ‘હૉલ ઓફ કોલમબસ’મા ંધમ્ગ પરરષદના 
ત્ણ રદવસ દરવમ્યાન ક્રમશઃ ભીડ સતત વધતી ગઈ હતી. ૧૯મી 
સપટેમબર ૧૮૯૩ના રોજ સવામીજીએ ‘વહનદ ુધમ્ગ વવશ’ે પોતાના 
ખ્યાલો અવભવ્યક્ત ક્યા્ગ હતા. ત્યારબાદ તમેણ ે‘ભારત વષ્ગન ેધમ્ગની 
તાતકાવલક જરૂર નથિી’ એ વવષ્ય પર વક્તવ્ય આપ્યુ ં હતંુ. ૨૬ 
સપટેમબરના રોજ એમણે ‘બૌદ્ધ ધમ્ગ એટલ ેવહનદ ુધમ્ગની પવૂત્ગ’ એ 
વવષ્ય પર વ્યાખ્યાન આપ્યુ.ં 

સવામીજીના ધમ્ગ પરરષદમા ંઅપા્ેયલાં વ્યાખ્યાનો બાદ ‘ધ ન્ૂય્યોક્ક 
હેરોલડ, વત્ગમાનપતે્ લખ્યું હતું કે, ‘સવામી વવવેકાનંદ વવશ્વ 
ધમ્ગપરરષદની સૌથિી મહાન વ્યવક્ત છે તમેાં શકંા નથિી. એમનુ ંવક્તવ્ય 
સાંભળ્યા પછી એવંુ લાગે છે કે, ભાવવ સુવશવક્ષત પ્રજા માટે 
વમશનરીઓન ેમોકલવા એ કેટલુ ં મખૂા્ગઈ ભ્યુું છે.’ ‘ધી બોસટન 
ઈવવનગં ટ્ાનસપોટ્ગ’ના શબદો હતા, ‘એમના વવચારોની ભવ્યતા તમેજ 
એમના વ્યવક્તતવથિી પાલા્ગમનેટમા ં તઓે ખબૂ વપ્ર્ય થિઈ પડ્ા. 
વ્યાસપીઠ ઉપરથિી તઓે માત્ પસાર થિા્ય તો પણ તાળીઓના 
ગડગડાટથિી એમન ેવધાવી લવેામા ંઆવતા હતા.  હજારો લોકોના 
પ્રાપ્ત થિતા સનમાનન ે કોઈપણ વમથ્યાવભમાન વગર બાળસહજ 
પ્રસન્નતાથિી તઓે સવીકારે છે.’ વવશ્વ ધમ્ગપરરષદના વવજ્ાન શાખાના 
પ્રમખુ મરેવવન મરેી નલે લખ ેછે કે, ‘ધમ્ગ પરરષદ ઉપર તમે જ 
મોટાભાગના અમરેરકનો ઉપર વહનદ ુધમ્ગ જટેલો ઊડંો પ્રભાવ બીજા 
કોઈ ધમષે પાડ્ો નથિી. અન ેતમેા ંપણ વહનદ ુધમ્ગના સૌથિી વવશષે 
અગત્યના અન ેલાક્ષવણક પ્રવતવનવધ સવામી વવવેકાનંદ હતા. હકીકતની 
દૃસટિએ તો ધમ્ગ પરરષદમા ંસૌથિી વધ ુવપ્ર્ય અન ેપ્રભાવશાળી પરુષ 
સવામી વવવકેાનદં હતા એમા ંકોઈ શકંા નથિી.’ •

યુવાશમતિ
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ભારતના	યુવાનોના	‘ઓ્	ટાઈમ’	આદશ્મ	ઃ	સવામી	મવવેકાનંદ
" રમેશ	તન્ના

હજારો વષ્ગ જૂના ભારત વષ્ગમાં વવવવધ ક્ષેત્ે અનેક મહાપુરૂષો 
થિ્યા છે. લાંબા કાળખંડમાં ધમ્ગ, અધ્યાતમ, સાહસ, કકૃવષ, જ્ાન-
વવજ્ાન, તબીબી-આ્યુવષેદ, જાહેરજીવન, સમાજકારણ, રમત-
ગમત, કળા, સાવહત્ય, પત્કારતવ, વહીવટ એમ જુદાં જુદાં ક્ષેત્માં 
અનેક લોકોએ પોતાની પ્રવતભા બતાવી હો્ય તે સવાભાવવક છે. 
ભારત વષ્ગ એક બૃહદ અને વવશાળ રાષ્ટ્ર છે. આપણને કોઈ પણ 
ક્ષેત્માં અનેક એવાં નામો મળે જે ્યુવાનો માટે આદશ્ગ બની શકે. 
તેમનાં નામ અને કામમાંથિી પ્રેરણા લઈને ્યુવાનો કશુંક બની 
શકે-કશુંક કરી શકે. આદશ્ગ બનાવવા માટે વવવવધ ક્ષેત્માં અનેક 
વકૈસલપક પસદંગી હોવા છતાં આજે પણ, એકવીસમી સદીના બીજા 
દા્યકામાં પણ, ભારતના ્યુવાનોના આદશ્ગ તો સવામી વવવેકાનંદ 
છે. આવું કેમ ? એવો પ્રશ્ કોઈ પણને થિા્ય.

અત્યંત નવાઈ લાગે તેવી આ વાત છે. સમાટ્ગ ફોનને હથિેળીમાં 
રાખીને જીવન જીવતો ્યુવાન, આધુવનક કે મોડન્ગ ્યુવાન, 
ટેક્ોલોજીથિી ઘેરા્યેલો ્યુવાન, પોતાના 
આદશ્ગ તરીકે તો સવામી વવવેકાનંદને જ 
ઝંખે છે. એવું  નથિી ક ે એને રફલમ 
અવભનેતાઓ ગમતા નથિી. ગમે છે. ખૂબ 
ગમે છે. એમ તો એને વક્રકેટ સવહતની 
જુદી જુદી રમતના ખેલાડીઓ પણ ગમે 
છ.ે ગા્યકો કે સંગીતકારો પણ તેના 
ફેવરરટ છે. સાહસ કરતા ્યુવાનોને પણ 
તે પસંદ કરે છે. અલબત્, જ્યારે કોઈ એક વ્યવક્તને જ આદશ્ગ 
બનાવવાની વાત આવે છે ત્યારે તેની પહેલી નજર તો સવામી 
વવવેકાનંદ પર જ પડે છે. એનાં ઘણાં કારણો છે. 

એક છે સવામી વવવકેાનદંની અસાધારણ પ્રવતભા. બીજુ ંકારણ 
છે તેમની અનન્ય સામાવજક પ્રવતબદ્ધતા. 

જે વ્યવક્તમાં પ્રવતભા અને પ્રવતબદ્ધતાનો સુમેળ થિ્યો હો્ય તે 
વ્યવક્ત જ રોલ-માડેલ બનતી હો્ય છે. પ્રવતભા તો અનેક લોકોમાં 
હો્ય છે. ક્યારેક એ ઈશ્વરદત્ હો્ય છે તો ક્યારેક એ વશક્ષણ-
તાલીમ દ્ારા મેળવવામાં આવી હો્ય છે. એકલી પ્રવતભા અધૂરી 
છે, જ્યારે તેમાં સામાવજક પ્રવતબદ્ધતા ભળે છે ત્યારે ચમતકાર થિા્ય 
છે. એ સમ્યે પ્રવતભાશાળીની પ્રવતભા વવશેષ વનખરે છે અને તેનો 
સમાજને પણ મહત્મ લાભ પણ થિા્ય છે.

સવામી વવવેકાનંદમાં વચક્કાર પ્રવતભા હતી તો સાથિે સાથિે 
ભારોભાર પ્રવતબદ્ધતા પણ હતી. સવામી વવવેકાનંદે ભારત વષ્ગના 
હજારો વષ્ગના ઇવતહાસમાં પહેલી વાર ધમ્ગને માનવ સેવા સાથિે 
જોડ્ો. સાવહત્યનું નોબેલ પારરતોવષક મેળવનાર ફ્ેનચ મનીષી 

રોમાં રોલાં કહેતાં હતાં કે એમની વાણી એટલે ભવ્ય સંગીત, 
એમની શબદાવવલઓમા ંવબથિોવનની શલૈીનો રણકો છે. ભાવોતકષ્ગ 
જગાવતા એમના વાણીલ્યમાં હેનડેલના સમૂહ ગીતોની પરંપરા 
પ્રતીત થિા્ય છે. એમનાં વચનામૃતોને જ્યારે હું વાચું છું ત્યારે 
વવદ્ુતના આંચકા જેવી ઝણઝણાટી મારા સમગ્ર દેહમાં અનુભવ્યાં 
વવના રહી શકતી નથિી.

સવામી વવવેકાનંદના વ્યવક્તતવની અનેક વવશેષતાઓ હતી. 
તેઓ વનભ્ગ્યતા, શવક્ત, આતમશ્દ્ધા, પ્રેમ અને વનસવાથિ્ગતા તથિા 
સવદેશ પ્રેમને મહત્વના ગણતા હતા. તેઓ કહેતા હતા કે શવક્ત 
એ જ જીવન છે. વનબ્ગળતા મૃત્યુ છે. શવક્ત એ પરમાનંદ છે, 
વનબ્ગળતા સંતાપ છે. વનબ્ગળતા જ બધાં જ દુઃખોનું કારણ છે માટે 
બળવાન બનો.

તેઓ કહેતા કે જેને પોતાનામાં શ્દ્ધા નથિી તે નાસસતક છે. 
સવામી વવવેકાનદેં ્યવુાનોન ેતમેની શવક્તનો પરરચ્ય કરાવ્યો હતો. 
એ શવક્ત માત્ શારીરરક શવક્ત નહોતી. એ શવક્ત અંદરની શવક્ત 

હતી અન ેસવંદેના સાથેિની શવક્ત હતી. 
સવામીજી કહેતા કે તમે મહાન છો એવી 
શ્દ્ધા રાખશો એટલે તમે જરૂર મહાન 
થિશો. જેવું તમે વવચારશો તેવા બનશો.

તેઓ કહેતા કે દીનહીન માટે પ્રેમ 
રાખો અન ેતમેન ેમદદ કરો. તઓે એમ 
પણ કહેતા કે જ ેધમ્ગ કે ઈશ્વર વવધવાનાં 
આંસુ લૂછી શકે નહીં અથિવા વનરાધાર 

બાળકોના મુખમાં રોટીનો ટુકડો મૂકી શકે નહીં તે ધમ્ગ કે ઈશ્વરમાં 
હું માનતો નથિી. સવામીજીએ કહ્ં કે, મનુષ્યની સેવા એ જ સાચી 
સેવા છે.

સવામી વવવેકાનંદે બીજું કશું ના ક્યુ ું હોત અને માત્ 
દરરદ્રનારા્યણ શબદ આપ્યો હોત તો પણ તેમનું ભારતવષ્ગમાં મોટું 
પ્રદાન લેખાત. દરરદ્રનારા્યણ માત્ શબદ નથિી. એની પાછળ એક 
મોટી વવભાવના છે. હજારો વષ્ગથિી મંરદરમાં પુરાઈ ગ્યેલા ધમ્ગને 
સવામીજી સમાજમાં લઈ આવ્યા. આ તેમનું સીમાવચહ્નરૂપ  
પ્રદાન છે. 

સવામીજીએ ્યુવાનોને હાકલ કરી કે, “ઊઠો, જાગો અને ધ્યે્ય 
પ્રાવપ્ત સુધી મંડ્ા રહો.” તેમને ્યુવા પેઢી પર ખૂબ શ્દ્ધા હતી. 
તેઓ કહેતા કે ્યુવાનોમાંથિી જ મારા કા્ય્ગકરો આવશે. વસંહની 
શવક્તથિી તેઓ ભારત વષ્ગના સમગ્ર પ્રશ્ોને હલ કરશે. તેઓ 
એમ પણ કહેતા કે આપણા ્યુવાનોએ બળવાન બનવું જોઈએ. 
ધમ્ગ તો પાછળથિી જ આવશે. તેઓ વારંવાર ઘૂંટી ઘૂંટીને એમ પણ 
કહેતા હતા કે ભગવદ્ ગીતાના અભ્યાસ કરતાં ફૂટબોલ રમવાથિી 

સ્માર્ટ ફમાોનનો હથોળી્મંા રમાખીનો જીવન 
જીવતમાો યુવમાન, આધુનનક કો ્ માોડન્ટ 

યુવમાન, રોકનમાોલમાોજીથી ઘોરમાયોલમાો યુવમાન, 
પમાોતમાનમા આદર્ટ તરીકો તમાો સવમા્ી 

નવવોકમાનંદનો જ ઝંખો છો.

યુવાશમતિ

økwshkík ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦14



સવગ્ગની નજીક જવાશે. તેઓ ્યુવાનોને સંબોધતાં જુદા જ વવચારો 
રજૂ કરતાઃ જો તમારાં બાવડાં અને સ્ા્યુઓ જરા વધુ મજબૂત 
હશે તો તમે ભગવદ્ ગીતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકશો.

્યુવાનોને આહ્ાન કરતા તેઓ કહેતા હતા કે, “ઊભા થિાવ, 
વહંમતવાન બનો, તાકાતવાન બનો, જવાબદારી પોતાના વશરે 
ઓઢી લો અને જાણી લો કે તમારા નસીબના ઘડવૈ્યા તમે પોતે 
જ છો. જે કોઈ શવક્ત કે સહા્ય તમારે જોઈએ છે તે તમારી અંદર 
જ છે.”

સવામી વવવેકાનંદે ્યુવાનોને વારંવાર ધ્યાનમાં રાખીને હાકલ 
કરી છે. તેઓ ્યુવાનોને કહેતા કે ઉન્નવતની પહેલી શરત છે 
સવતંત્તા. વવચાર અને અવભવ્યવક્તની જેમ જ રાજકી્ય સવતંત્તા 
પણ જરૂરી છે. તેમણે સવાલ ક્યયો 
હતો કે જે ભગવાન મને અહીં 
અનાજનો દાણો ન આપી શકે તે 
ભગવાન મને સવગ્ગમાં અપાર સુખ 
કેવી રીતે આપી શકશે ? તેમણે 
્યવુાનોન ેસમજાવ્યુ ંહતુ ંકે ભૌવતકતા 
પાછળની ગાંડી દોટ જેટલી 
હાવનકારક છે તેટલી જ સમૃવદ્ધના 
વતરસકારની વૃવત્ પણ નકુસાનકારક 
છે. ભારતને સમૃદ્ધ બનાવીને 
ભૂખ્યાજનોને અન્ન આપવું પડશે. 
વશક્ષણનો વ્યાપ વધારવો પડશે. 
દંભ તથિા પાખંડ છોડવાં પડશે.

તેમણે ્યુવાનોને કહં્ હતંુ કે 
સકુંવચતતા છોડીન ેબહારની દવુન્યા 
વનહાળો. એમાંથિી જે સારં હો્ય તે 
ગ્રહણ કરો. ઉતકકૃટિ વનમા્ગણ માટે 
પ્ર્યત્શીલ થિાઓ.

સવામીજીએ એમ પણ કહ્ં હતું 
ક ે, સાચું  વશક્ષણ તો રમતના 
મેદાનમાં જ છે. આપણને આજે 
લોખંડી માંસપેશીઓ-મસલસ અને 
પોલાદી શરીરની જરૂર છે. હવ ે
વનસાસા નાખવાની ક ે આંસુ 
સારવાની કોઈ જરૂર નથિી. 

સવામી વવવેકાનંદ પોતે જ 
બહાદુર હતા. વવદ ેશ પ્રવાસ 
દરવમ્યાન તેમની હત્યા કરવા 
હોટેલમાં ઘસૂલેા ગુડંાન ેધોબીપછાડ 
આપીને હોટેલની બહાર કાઢી 

મૂક્યો હતો. આવું તો અનેક વખત બન્યું હતું.
સવામી વવવેકાનંદે ્યુવાનોને રસ પડે તેવી અનેક વાતો કરી 

હતી. તેઓ વવદ્ાન હતા, વનડર હતા. તેઓ ઉત્મ વક્તા પણ 
હતા. આખંુ ભારત તઓે ફ્યા્ગ હતા. તમેનામા ંમાનવતાની સમજણ 
હતી. ્યુવાનો માટે આદશ્ગ બનવા જે જે ગુણો જોઈએ તે તમામ 
ગુણો તેમનામાં હતાં. તેમનું વચંતન ્યુવાનોને રસ પડે તેવું હતું. 
તેઓ સપટિવક્તા હતા.

સવામી વવવેકાનંદ કહેતા કે હું સુધારામાં માનતો નથિી. હું 
વવકાસમાં માનું છું. તેઓ એમ પણ કહેતા કે ભારતનો ઉદ્ધાર 
ભારતી્યો જ કરશે. તેમણે ભારતના ્યુવાનોને તેમની પોતાની 
અંદર પડેલી શવક્તનો પરરચ્ય કરાવ્યો. ્યુવાનોને તેમણે કહ્ં કે, 

આ એ જ ભારતવષ ્ગ  છ ે જે 
સ દ ીઓન ા  આઘ ા ત ો  ત થિ ા 
ઊથિલપાથિલો સામે ટક્કર ઝીલીને 
ઊભો છે. આવા દેશનાં આપણે 
સંતાનો છીએ. તેઓ કહેતા કે કોઈ 
વસતુથિી ડરો નહીં, તો તમે અદ્ ભુત 
કા્ય્ગ કરી શકશો. હું કાંઈ જ નથિી 
એવંુ વવચારવાથિી ભલીવાર થિવાનો 
નથિી. જેને આપણે લા્યક છીએ તે 
જ આપણને મળે છે.

સવામી વવવેકાનંદના સપટિ 
વવચારો અને ્યુવાનોને નેતૃતવ 
આપી શકે તેવું તેમનું જીવન અને 
કમ્ગ જોઈને ્યુવાનો તેમના તરફ 
આકષા્ગતા હતા. તેમની સામાવજક 
પ્રવતબદ્ધતા અખંડ અને અનુપમ 
હતી. ્યુવાનોને લાગતંુ હતંુ કે 
આપણ ેપણ સવામી વવવેકાનદં જવેા 
બ ન વું  જા ઈ એ .  આ ધુ વ ન ક 
ટેકનોલોજીના જમાનામાં મોડન્ગ 
્યુવાનો એકંદરે સવામીઓથિી દૂર 
ભાગ ેતવેુ ંબનવુ ંજોઈએ, પરંત ુતવેું 
બનતું નથિી. આજના ્યુવાનો 
સવામી વવવેક ાનંદને  આદશ ્ગ 
બનાવવા ઝંખે છે. 

આ ઝંખન ા  વ ્ય ાપકપ ણે 
ચરરતાથિ ્ગ  થિશે  ત્યાર ે સવામી 
વવવેકાનંદના સવપ્નું  ભારત 
અમલમાં  આવશે તેમાં  કોઈ  
શંકા નથિી. •
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રાજય	સરકારની	મવમવધ	યોજનાઓથી	
યુવાનોમાં	મખ્ી	રહ્ાાં	છે	સાહસ	અને	નેતૃતવના	ગુણ	

" દ્ોમણક	શ્ીમાળી
અમને નાંખો હજંદગીની આગમાં, 
આગને પણ ફેરિીિયું િાગમાં, 
સર કરીિયું આખરે સૌ મોરચા, 
મો્ને પણ આિિા દો લાગમાં. 

ગઝલકાર અને નવલકથિાકાર એવા શેખાદમ આબુવાલાની 
આ રચના ્યુવાનો કેવા હો્ય તે અંગેની પ્રતીવત કરાવે છે. પણ 
આપણે વાત વવવવધ પ્રવૃવત્ઓ દ્ારા મનની મક્કમતા અને 
શારીરરક સજ્જતાની કેળવણી વવશ ેકરવાની છે. વવવવધ પ્રવૃવત્ઓ 
થિકી ્યુવાઓને સશક્ત, સાહવસક અને દીઘ્ગદૃસટિવાળા બનાવવા 
્યુવક સેવા અને સાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓ વવભાગનો પણ મહત્વનો 
ફાળો છે. 

્યુવક સેવા દ્ારા વવવવધ સાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓની સાથિે-સાથિે 
્યુવા પ્રવૃવત્ઓ પર પણ ખૂબ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. જેનો 
આશ્ય માત્ને માત્ રાજ્યના ્યુવાઓમાં રહેલી સાહસ, શૌ્ય્ગ 
અને કુનેહની છૂપી શવક્તને બહાર લાવવાનો છે. 

  ્યુ વક ,  સે વ ા  અને  સ ાં સ ક કૃવ તક 
પ્રવૃવત્ઓની કવમશ્ર કચેરીનો  
પ્રારંભ વષ્ગ ૧૯૭૧માં કરવામાં 
આવ્યો. કચેરી દ્ારા રાજ્યમાં 

રમતગમત, ્યુવા અને સાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓનું આ્યોજન કરવામાં 
આવે છે. આ ખાતા હેઠળની વજલ્ાની કચેરીઓમાં સાહસની - 
પવ્ગતારોહણની પ્રવૃવત્ઓ માટે સવામી વવવેકાનંદ પવ્ગતારોહણ 
તાલીમ સંસથિા-માઉનટ આબુ (રાજસથિાન) અને પંરડત દીનદ્યાલ 
ઉપાધ્યા્ય પવ્ગતારોહણ તાલીમ કેનદ્ર, વગરનાર-જનૂાગઢ તથિા ્યવુક, 
રમત-ગમત અને સાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓને લગતી બાબતો માટે  
તમામ વજલ્ામાં આવેલી વજલ્ા ્યુવા વવકાસ અવધકારી અને  
વજલ્ા રમત-ગમત અવધકારીની કચેરીઓ ખાતે કા્ય્ગરત છે.

વાત જ્યારે ્યુવાનો માટે ચાલી રહી હો્ય ત્યારે, ્યુવક સેવા 
અને સાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓના કવમશનર દ્ારા ચાલતી ્યુવાનો 
માટેની વવવવધ પ્રવૃવત્ઓ અંગે જાણકારી મેળવીએ. 

સાહસ એ ્યુવાનોનો પ્યા્ગ્ય છે તો દરર્યો એ વવશાળતાનો. 
સાહસ અને વવશાળતા વચ્ે સમનવ્ય સાધી ્યુવક સેવા દ્ારા 
ચોરવાડથિી વરેાવળ વચ્નેા અરબી સમદુ્રમા ં્યવુકો અન ે્યવુતીઓ 
માટે એકાતંરે “વીર સાવરકર અવખલ ભારત સમદુ્ર તરણ સપધા્ગ”નું 
આ્યોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં બહેનો માટે ૧૬ દરર્યાઇ 
નૉરટકલ માઇલ અને ભાઇઓ માટે ર૧ દરર્યાઇ નૉરટકલ 
માઇલની સપધા્ગ ્યોજવામાં આવે છે. 

બે દેશને અલગ કરતી જગ્યા એટલે સરહદ. વત્ગમાનમાં 
સરહદ પારના અને સરહદ પરના સંબંધો વવશે અખબારમાં મોટા 
પ્રમાણમાં અહેવાલ પ્રવસદ્ધ થિતા જોવા મળે છે. ત્યારે રાજ્યના 
વશવક્ષત, વબન વશવક્ષત ્યવુક-્યવુતીઓ રાષ્ટ્રના સરહદી વવસતારના 
ખમીરવંતા લોકજીવનથિી વાકેફ થિા્ય તથિા રાષ્ટ્રના સુરક્ષા કા્ય્ગમાં 
જોડા્ય તેવા અવભગમ સાથિે આપણી સરહદ ઓળખો નામનો 
સાહવસક પ્રવાસ ્યોજવામાં આવે છે. 

આ તો થિઈ સાહસની વાત પણ સાહસની સાથિે આજના 

યુવાશમતિ

økwshkík ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦16



્યુવાનો વસુંધરાની વનસપવત વચ્ે વવહરતા થિા્ય તેને જોતા અને 
જાણતા થિા્ય તેવા આશ્યથિી દર વષષે વન વવસતાર પરરભ્રમણ 
વશવબરનું આ્યોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં રાજ્યના ્યુવક-
્યુવતીઓને પ્રાકકૃવતક પ્રેમ, નૈસવગ્ગક દશ્ગન, વન્ય પશુ-પક્ષીઓ, 
વૃક્ષો, પહાડો, ઝરણાં, કોતરો વગેરેનો પ્રત્યક્ષ પરરચ્ય આપવામાં 
આવ ેછે. ઉપરાતં પરરભ્રમણ દરવમ્યાન ્યવુાઓન ેવન્ય વવસતારના 
હસતઉદ્ોગો, કલા અને સંસકકૃવત વગેરેની જાણકારી પણ મળી રહે 
છે. વષ્ગ ૧૯૯૦-૯૧ થિી આ ્યોજના અમલમાં છે. 

આજે લોકો ્યોગ પ્રત્ેય જાગૃત બની રહા છે. વ્યવક્તતવ 
વવકાસમાં પણ ્યોગનો ફાળો અભૂતપૂવ્ગ છે. ૨૧ જૂને આંતરાષ્ટ્રી્ય 
્યોગ રદવસને ઉજવવા સં્યુક્ત રાષ્ટ્ર દ્ારા ઠરાવ પસાર કરા્યો 
ત્યારે દુવન્યાના મોટા ભાગના દેશોએ સહમવત દશા્ગવી હતી. 
ભારતની અવત પ્રાચીન ્યોગ વવદ્ાનો આજે વવશ્વભરમાં ફેલાવો 
થિ્યો છે અને તેના ફા્યદાથિી અનેક લોકો પ્રભાવવત થિ્યા છે. ્યોગ 
સદીઓથિી ચાલી આવતી આપણી ભારતી્ય સંસકકૃવતનો એક ભાગ 
છે. આ બાબતને ગંભીરતાથિી લઈ દરેક વજલ્ામાં વજલ્ાકક્ષાની 
્યોગાસન વશવબરનું આ્યોજન કરવામાં આવે છે.

્યવુક સવેા અન ેસાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓની કચરેીની સાહસ શાખા 
દ્ારા ્યુવાનોની સાહવસકતાને ઉજાગર કરવા અને નાની ઊંમરથિી 
જ તને ેવશખરો સર કરવાની પા્યાથિી શરૂ કરી છેક અવગ્રમ હરોળની 
તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ કોસ્ગમાં ઉંમર પ્રમાણે ભાગ પાડી 
સમ્યબદ્ધ અને વશસતબદ્ધ રીતે તાલીમ આપવાનું આ્યોજન 
કરવામાં આવ્યું છે. સરકારી ખચષે આ તાલીમ સવામી વવવેકાનંદ 
પવ્ગતારોહણ તાલીમ સંસથિા માઉનટ આબુ / પંડીત દીનદ્યાલ 
ઉપાધ્યા્ય પવ્ગતારોહણ તાલીમ કેનદ્ર, જૂનાગઢ ખાતે આપવામાં 
આવે છે. આ કોસ્ગની વવગતો પર એક નજર કરીએ તો...  
• એડિેનચર કોસધા : ધોરણ – ૫ પાસ કરેલ હો્ય અને ૦૮ થિી 

૧૩ વષ્ગનાં બાળકો માટે આ વશવબર વાવષ્ગક કા્ય્ગક્રમ મુજબ 
૭ રદવસ માટે ્યોજા્ય છે.

• િેહઝક કોસધા : ધોરણ – ૭ પાસ અને ૧૪ થિી ૪૫ વષ્ગના હો્ય 
અને ખડક ચઢાણનો બેવઝક કોસ્ગ સફળતાપૂવ્ગક પૂણ્ગ ક્યયો હો્ય 
તેવા ્યુવક-્યુવતીઓ ૧૦ રદવસની આ વશવબરમાં ભાગ લઇ 
શકે છે.

• એડિાનસ કોસધા : ધોરણ – ૮ પાસ અને ૧૫ થિી ૪૫ વષ્ગના 
હો્ય તથિા ખડક ચઢાણ બેવઝક કોસ્ગ સફળતાપૂવ્ગક પૂણ્ગ કરેલ 
હો્ય તેવા ્યુવક – ્યુવતીઓ ૧૫ રદવસની આ વશવબરમાં 
ભાગ લઇ શકે છે.

• કોહચંગ કોસધા : ધોરણ – ૧૦ પાસ અને બેવઝક તથિા એડવાનસ 
કોસ્ગ કરેલ હો્ય તેવા ૧૮ થિી ૪૫ વષ્ગના ્યુવક – ્યુવતીઓને 
૩૦ રદવસ માટેની આ વશવબરમાં ભાગ લેવા આમંત્ણ 
આપવામાં આવે છે.

• આરટધારફહિ્લ રોક ક્લાઇ�મ્િંગ કોસધા : કોચીંગ કોસ્ગ એ-બી 
ગ્રેડમાં પૂણ્ગ કરનાર ૧૮ થિી ૪૫ વષ્ગના તાલીમાથિથીઓને ૧૦ 
રદવસ માટેની આ વશવબરમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્ણ 
આપવામાં આવે છે.
જે સાહવસકને પોતાના રસના વવષ્યમાં અહીંથિી આગળ 

વધવાની ઇચછા છે તેમના માટે વહમાલ્ય વવસતાર ટ્ેરકંગ તથિા 
વશખર આરોહણ અને ગુજરાતના ડુંગરાળ વવસતારમાં ટ્ેરકંગ 
કરવાની ્યોજના છે. જેમાં 
• ગયુજરા્ના ડયુગંરાળ હિસ્ારમા ંપરરભ્રમણ : ધોરણ – ૧૦ 

પાસ અન ે૧૮ થિી ૪૫ વષ્ગના ્યવુક – ્યવુતીઓ કે જેઓએ 
એ-બી ગ્રડેમા ંએડવાનસ કોસ્ગ પણૂ્ગ કરેલ હો્ય તેવા તાલીમાથિથીઓને 
ભાગ લેવા માટે આમતં્ણ આપવામા ંઆવ ેછે.
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• હિમાલ્ હિસ્ારમાં પરરભ્રમણ : ધોરણ – ૧૦ પાસ અને 
૧૮ થિી ૪૫ વષ્ગના ્યવુક – ્યવુતીઓ કે જઓેએ એ-બી ગ્રડેમાં 
કોવચંગ કોસ્ગ પૂણ્ગ કરેલ હો્ય તેવા તાલીમાથિથીઓને મનાલી, 
ઉત્રકાશી, દાવજ્ગલીંગ ખાત ે૧૫ રદવસ માટેના આ પરરભ્રમણ 
કા્ય્ગક્રમમાં ભાગ લેવા માટે મોકલવામાં આવે છે.

• હિખર આરોિણ (હિમાલ્ હિસ્ારમાં) : ૧૮ થિી ૪૫ 
વષ્ગના ્યુવક – ્યુવતીઓ કે જેઓ મનાલી, ઉત્રકાશી, 
દાવજ્ગલીંગ ખાત ેબરફ ચઢાણ બવેઝક કોસ્ગ અન ેએડવાનસ કોસ્ગ 
કરેલ હો્ય તેવા ગુજરાતના સાહવસકોની પસંદગી કરી 
વહમાલ્ય વવસતારમાં વશખર આરોહણ માટે મોકલવામાં  
આવે છે.

પોતાના રસના વવષ્યમાં આગળ વધનાર સાહવસકની ્યોગ્ય 
કદર થિા્ય તો તેને પોતે મેળવેલી વસવદ્ધનો વધુ આનંદ થિા્ય. આ 
હેતુથિી પવ્ગતારોહણ ક્ષેત્ે વવવશટિ વસવદ્ધ મેળવનાર સાહવસકને દર 
વષષે રાજ્ય પવ્ગતારોહણ એવોડ્ગથિી સનમાવનત કરવામાં આવે છે. 
જેમાં ૭૦૦૦ મીટરની ઊંચાઇ એક વાર અને ૬૦૦૦ મીટર કે 
તેથિી વધ ુઊચંાઇ બ ેવાર સર કરનાર પ્રત્યકેને ̀ ૨૫,૦૦૦નો રોકડ 
પુરસકાર, સમૃવતવચહ્ન અને પ્રમાણપત્ પ્રવતવષ્ગ એના્યત કરવામાં 
આવે છે.

ઉપરાંત રાજ્યના નાગરરક જીવનમાં વવવવધ ક્ષેત્ે જીવ 
સટોસટનાં પરાક્રમો કરવા પે્રરા્ય, કોઇ આફત સામે કોઇપણ 
પ્રકારના બદલાની ભાવના વસવા્ય સેવા અને મદદ કરવા પ્રેરા્ય 
તે હેતુથિી સાહસ, શૌ્ય્ગ, સેવા, તબીબી અને જાહેર સુખાકારી ક્ષેત્ે 
એવોડ્ગ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતની પ્રજા વીરતાભ્યા્ગ અને 
સાહવસક કા્ય્ગ તથિા સેવાના કા્ય્ગ પ્રત્યે અવભમુખ બને તેવો પ્ર્યાસ 
આ ્યોજના થિકી  કરવામાં આવ્યો છે.  

્યુવાઓ માટે અનેકવવધ કા્ય્ગક્રમો અને ્યોજના થિકી રાજ્યનું 
્યુવાધન ્યોગ્ય રદશામાં આગળ વધે અને ્યોજનાઓનો લાભ લે 
તે હેતુથિી ્યોજનાઓ અને કા્ય્ગક્રમો અમલમાં છે. ત્યારે ્યુવાનોનું 
શરીર સૌષ્વ ખીલે અને તંદુરસતી બનાવી શારીરરક કૌશલ્યનો 
વવકાસ કરી શકે તે આશ્યથિી સમગ્ર ગુજરાતમા ંચાલ ુવષષે ખાતાની 
રમત શાખા દ્ારા રૂવપ્યા ૭ કરોડના ખચષે ૩૦ જીમ સેનટર ઊભાં 
કરવામાં આવ્યાં છે. તો વશક્ષણની સાથિે ખેલકૂદમાં પણ બાળકો 
આગળ વધે તે હેતુથિી દર વષષે કુલ ૨૩૦ જેટલી વવવવધ રમતોનું 
આ્યોજન કરવામાં આવે છે. 

રમતગમત, સાહસ અન ેખલેદીલીના ગણુ વવકસાવવાની સાથિે 
સાથિે કવમશનરશ્ીની કચેરી દ્ારા ્યુવાનોની કારરકદથી વવષ્યક 
બાબતે ઉપ્યોગી બની રહે તેવી ્યોજના પણ અમલમા ંછે. રાજ્યમાં 
કેળવણી પામેલા ્યુવક-્યુવતીઓને શૈક્ષવણક લા્યકાત અનુસાર 
સરકારી, અધ્ગ સરકારી કે વબન સરકારી સંસથિાઓમાં સપધા્ગતમક, 
લેવખત તેમજ મૌવખક કસોટીઓ માટે ઉપસસથિત રહેવું પડે છે. આ 
્યુવક-્યુવતીઓ આતમવવશ્વાસ સાથેિ નોકરી માટેની સપધા્ગતમક 
પરીક્ષા આપી શકે તે માટે તેમને જરૂરી માગ્ગદશ્ગન આપવા માટેની 
ઇનટરવ્યૂ તાલીમ વશવબરોનું આ્યોજન કરા્ય છે. જેમાં આ વખતે 
આ વશવબર અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે ્યોજવામાં 
આવી, જેમાં ૧૮૦ જેટલા ્યુવાનોએ ભાગ લીધો હતો. 

આમ, આ વવભાગ દ્ારા ્યુવાનોના શારીરરક અને માનવસક 
વવકાસ માટેની વવવવધ ્યોજનાઓ અમલમાં છે. દરેક ્યુવાન આ 
્યોજનાનો લાભ લઈ શક ે છે. આ અંગે વધુ માવહતી માટે 
કવમશનરશ્ી ્યુવક સેવા અને સાંસકકૃવતક પ્રવૃવત્ઓ ની કચેરીની 
વેબસાઈટ ઃ commi-synca.gujarat.gov.in પર જઈ 
જાણકારી પણ મેળવી શકે છે. •
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મમહ્ા	રોજગાર	મેળા	ઃ	ગુજરાતની	આગવી	પહે્
" એસ.આર.	મવજયવગગીય

ગુજરાત રાજ્ય આવથિ્ગક અને ઔદ્ોવગક ક્ષેત્ે દેશના સૌથિી 
વધારે વવકવસત રાજ્ય તરીકે ઉદ્ય પામ્યું છે ત્યારે તેનો સામાવજક 
દરજ્જો પ્રભાવશાળી બનાવવા માટે સત્ીઓ અને પુરષો વચ્ેનો 
તફાવત દૂર કરવાનો છે, રાજ્યના તમામ વજલ્ાઓમાં મવહલા 
સમંલેનો કરીન ેગજુરાત સરકારે મવહલામા ંવ્યાપક સવરૂપ ેચતેનાનો 
સંચાર ક્યયો છે, વત્ગમાન મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણી દ્ારા 
મવહલા સશક્તીકરણમાં છલે્ાં વષયોમાં મવહલા રોજગાર 
ભરતીમેળા, મવહલાઓ માટેની ખાસ રોજગાર કચેરી અમદાવાદ 
અન ેજામનગર ખાત ેશરૂ કરીન ેમવહલાઓન ેઆવથિ્ગક રીતે પગભર 
કરવા સમાજમાં મોભાનું સથિાન તથિા રોજગારી દ્ારા મવહલાઓને 
સાંપ્રત સમ્યમાં પુરષ સમોવડી બનાવવા પ્ર્યત્ કરવામાં આવ્યાં 
છે. ઉદ્ોગોની પ્રોતસાહન નીવતમાં મવહલાઓને રોજગાર મળી 
રહે તે માટે રોજગાર કચેરીના માધ્યમથિી ્યોજાતા ભરતીમેળા 
ઉપરાંત ખાનગી ઔદ્ોવગક એકમોને મવહલાઓ માટે જગ્યા 
અનામત રાખવા રાજ્ય સરકાર દ્ારા સૂચવવામાં આવ્યું હતું. 
પોલીસ દળમાં તેમજ સરકારી રોજગારીમાં વન્યમ મુજબ મવહલા 
અનામત ફાળવવામાં આવી છે. તેથિી મવહલા રોજગારીનું પ્રમાણ 
વધવા પામ્યું છે.

ઓરફસ કે ફેકટરીઓ માટે કુશળ તાલીમબદ્ધ ્યુવતીઓ 
મેળવવા માટેનું ઉત્મ રાજ્ય ગુજરાત બની રહ્ં છે ગુજરાતમાં 
ઉદ્ોગોનો થિઇ રહેલો વવકાસ, વશક્ષણ કે્ષત્ે વવસતરી રહેલા 
કોસ્ગ,તૈ્યાર થિઇ રહેલી વવવવધ તાલીમ સંસથિાઓને કારણે 
બેરોજગારીનું પ્રમાણ ઘટી રહ્ં છે ત્યારે મવહલાઓ માત્ બેસનકંગ, 
ઇનસ્યોરનસ કે ફાઈનાનસ ક્ષેત્ે રોજગારી પૂરતી સીવમત નથિી પરંતુ 
મેન્યુફેક્ચરરંગ, એસનજવન્યરરંગ તેમજ ઇનફમષેશન અને ટેક્ોલોજી 
તથિા સવવ્ગસ સકેટરમા ંપ્રધાનમતં્ી કૌશલ્ય ્યોજના તથિા ઇનડસસટ્્યલ 
ટ્ેવનંગ ઇસનસટટ્યૂટની તાલીમ પ્રાપ્ત કરી રોજગાર પ્રાપ્ત કરતી 
મવહલાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત ક્યુું છે.

મવહલાઓન ેગજુરાત રાજ્યમા ંરોજગારી આપવાનુ ંઅવભ્યાન 
ગજુરાત સરકારે હાથિ ધ્યુું છે. વા્યબ્નટ ગજુરાત ગલોબલ ઇનવેસટર 
સવમટ એ આ અવભ્યાન ભાગ સવરૂપે છે, ્યુવતીઓને વવવવધ 
ક્ષેત્ોમાં રોજગારી મળતા તેઓ આવથિ્ગક રીતે સવવનભ્ગર બનતી 
ગઈ છે. સમગ્ર ભારત દેશમાં માત્ ગુજરાત રાજ્ય મવહલાઓ 
માટેના રોજગાર ભરતીમેળા ્યોજે છે અને દરેક વજલ્ામાં 
મવહલાઓને વશક્ષણ પ્રાપ્ત ક્યા્ગ બાદ તાલીમ અને કૌશલ્ય આપી 
કોલ સનેટર, બીપીઓ, કેપીઓ, બકે ઓરફસ, ફ્નટ ઓરફસ, કસટમર 
કેર એસકઝક્ુયટીવ, સલેસ એસકઝક્ુયટીવ, હેલપર, ડ્ાઈવર, વશવક્ષકા, 
બસ કંડકટર, બ્ુયટીવશ્યન, પ્રોફેસર તેમજ તબીબ ક્ષતેે્ નસ્ગ, ડૉકટર, 

એકસરે ટેકવનવશ્યન જેવી જુદી જુદી પોસટ ઉપર વનમણૂક આપી 
છે. ગુજરાતમાં વષ્ગ ૨૦૦૩થિી વષ્ગ ૨૦૧૯ દરવમ્યાન વા્યબ્નટ 
સવમટનું આ્યોજન કરી વવદેશી મૂડી રોકાણ વવપુલ પ્રમાણમાં 
લાવવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત સરકારે સાણંદ ખાતે વુમેન એપરલ 
પાક્કનું વનમા્ગણ કરી મવહલાઓનું સશક્તીકરણ કરવા ઉપરાંત 
ગુજરાત સરકારે મવહલાઓને રોજગારી માટે પ્રોતસાવહત કરી છે. 
ગુજરાત સરકાર દ્ારા વુમેન એપરલ પાક્કમાં પલોટની રકંમતમાં 
૪૦% સબવસડી આપી મવહલાઓને સમાજમાં મોભાનું સથિાન 
મળે અને પુરષ પ્રધાન દેશમાં સત્ીઓ સનમાનની્ય સથિાન પામે 
તેવા પ્ર્યત્ કરવામાં આવ્યાં છે.

મવહલાઓ અભ્યાસ ક્યા્ગ બાદ સામાવજક કારણોસર રોજગારી 
પ્રાપ્ત કરવામાં તેમજ ફરજ બજાવવામાં ભ્યના કારણે ઘરથિી દૂર 
રોજગાર મેળવવા પ્ર્યત્શીલ રહેતી નથિી એને ધ્યાનમાં લઇ 
અભ્યમ્ ૧૮૧ મોબાઈલ એપ ચાલુ કરી મવહલાઓને સુરક્ષા પૂરી 
પાડી છે. ગુજરાત રાજ્ય સમગ્ર દેશમાં એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં 
મવહલા રાત્ે નીડરતાથિી હરીફરી શકે છે. આમ કા્યદો-વ્યવસથિા 
મવહલા સશક્તીકરણના સંજોગો ્યોગ્ય વશક્ષણનું સુધરતું પ્રમાણ 
અને જુદા-જુદા તાલુકાઓમાં વરકિંગ વુમન હોસટેલ થિવાના કારણે 
મવહલાઓ રોજગારી કરવા માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. પરરવારની 
આવથિ્ગક ઉન્નવતમાં મવહલાઓનું ્યોગદાન પરરવારની શાખ, શવક્ત 
અને સામથ્ય્ગની નવી ઊંચાઇને પ્રવતવબંવબત કરે છે.

સમગ્ર વવશ્વમાં ગુજરાત રાજ્ય એના કપાસ તેલીવબ્યાં, 
તેજાના, ડેવનમ, પૉલીશ કરેલા હીરા, (મોરબીમા)ં દીવાલ ઘરડ્યાળ, 
સપોનજ આ્યન્ગ જવેી ઉતપાદનની પ્રવૃવત્મા ંમવહલાઓનો રોજગારી 
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વનમા ્ગણ કરવામાં  અગ્રેસર રહ્ં  છ ે. 
ફામા્ગસ્ુયરટકલ, ખનીજ, વસરાવમક, હીરા 
અને  ઝવેર ાત, કાપડ, ઓટો, 
મે ન ્યુ ફ કે્ ચ ર ર ંગ ,  ઇ ન ફમ ષેશન 
ટેકનોલોજી તથિા સવવ્ગસ  સેકટરમાં 
મવહલાઓનુ ંપ્રમાણ રોજગારી પ્રાપ્ત 
કરવામાં રદવસે અને રદવસે વધતું 
જા્ય છે.

સાણંદમાં કોકાકોલા પલાનટ જે 
આંતરરાષ્ટ્રી્ય ખ્યાવત ધરાવતી 
સંસથિા છે તેમાં ૪૦ ટકા 
મવહલાઓ કા્ય્ગ કરે છે, આ 
મવહલાઓ સાણંદ ખાતેના 
પલાનટનુ ંસવ્યભં ૂસંચાલન કરી 
ટ કે વનવશ્યન મે નેજર ક ો-
ઓરડ્ગનટેર તથિા સવતતં્ રીતે પલાનટનું 
પ્રોડકશન કરી રોજગારીનુ ંઉત્મ ઉદાહરણ પૂરં 
પાડે છે. ગુજરાત રાજ્યની ૪૫ ્યુવનવવસ્ગટી, ૪૪ ઇજનેરી, ૫૭ 
રડપલોમા કોલેજોમાં મવહલાઓને કુશળ કા્યા્ગબળની તાલીમ 
આપવામાં આવી રહી છે. આવનાર સમ્યમાં મવહલાઓ જનરલ 
મોટસ્ગ, સીબા, કેમીનોવા, બ્ેયક્રીપ સા્યનસ, પરેસટ્ોથિ, બીએએસએફ, 
ફાઇઝર, એબીબી જવેી સંસથિાઓમાં રોજગારી પ્રાપ્ત કરવા થિનગની 
રહી છે અને તેમના ઇનવેસટરો દ્ારા મવહલાઓને આતમવનભ્ગર 
બનાવવા ઓટોમોબાઇલ ક્ષતે્,ે ફામા્ગ ક્ષતે્ ેતાલીમ આપવામા ંઆવી 
રહી છે. ફોડ્ગ મોટસ્ગ, ટાટા મોટસ્ગ, મારવત સુઝુકી, હોંડા 
મોટરસા્યકલ જેવી મસલટનેશનલ કંપનીઓ ગુજરાત સરકારના 
વા્યબ્નટ ગુજરાત સવમટના કારણે ગુજરાતમાં ઉપલબધ તકોથિી 
રોકાણ લાવી છે અને તેમાં મવહલાઓ માટે કુલ કામદારના ૩૩ 
ટકા અનામત રાખવામા ંસરકાર દ્ારા પ્રોતસાહન આપવામા ંઆવી 
રહ્ં છે તેથિી મવહલાઓ રોજગારી મેળવવામાં સફળ થિઈ રહી છે.

છેલ્ાં ત્ણ િરધામાં મહિલાઓને મળેલી રોજગારી
ક્રમ િરધા રોજગારી
૧ ૨૦૧૭ ૭૫,૧૨૨
૨ ૨૦૧૮ ૪૯,૧૫૪
૩ ૨૦૧૯ ૪૩,૨૪૨

ગુજરાત સરકાર રોજગાર કચેરીના માધ્યમથિી ૩૩ 
વજલ્ાઓમાં રોજગાર ભરતી મેળાઓનું અવારનવાર આ્યોજન 
કરે છે અને તેમાં પણ ફક્ત મવહલાઓ માટેના રોજગાર મેળા 
રોજગાર આપવા માટે ખૂબ જ સફળ નીવડ્યા છે સમગ્ર દેશમાં 
ગજુરાત એક એવુ ંરાજ્ય છે જ ેમવહલાઓન ેરોજગારી સવરોજગારી 

પૂરી પાડી મવહલાઓને આતમવનભ્ગર કરવા માટેના પ્ર્યત્ 
કરી રહી છે. વા્યબ્નટ સવમટથિી મવહલા રોજગારી, 

રાજ્યની સગવડતા, આવક વવકાસ લોકોનુ ંમાનસ 
ખબૂ જ હકારાતમક પરરણામ લાવ ેછે. મવહલાઓ 

પુરષોની સરખામણીમાં વધુ વનષ્ા 
ચીવટ અને ખંતથિી કામ કરી 

ઉતપાદન ક્ષમતા વસદ્ધ 
કરવા માટે મહત્વનો 
ભ ાગ  ભજ વે  છ ે. 
વ ત ્ગ મ ા ન  વ શક્ષણ 
વ ્ય વ સ થિ ા  ત થિ ા 

સમાજમાં મવહલાઓને 
તાલીમબદ્ધ કરી મવહલા 

મંડળ ભવગની સમાજ દ્ારા પેપર 
બેગ, ભરતગૂંથિણ, સીવણ વગ્ગ, ડા્યમંડ ટ્ેવનંગ અને સુવણ્ગ 

જ્યંતી શહેરી રોજગારના ભાગ રૂપે વાજપે્ય બેંકેબલ  ્યોજના 
હેઠળ લોન આપી સત્ામંડળ દ્ારા રોજગાર આપવામાં ગુજરાત 
સફળ રહ્ં છે ગુજરાત સરકારે કન્યા કેળવણી માટે અસરકારક 
અવભ્યાન ઉપાડ્યું છે. જેમાં લોકો તન-મન-ધનથિી સહકાર આપી 
રહા છે. આ મવહલા વશવક્ષત થિતા ગુજરાતનો વવશ્વમાં મવહલા 
રોજગારી ક્ષેત્ો પ્રભાવ ઉતપન થિ્યો છે. હીરા ઘસવાની 
પ્રવૃવત્(રત્કલાકાર)માં પણ મવહલાઓ રોજગારી મેળવી 
પરરવારને ઉપ્યોગી થિઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પશુપાલન, કકૃવષ, 
બાગા્યત, પ્રવાસન, વશક્ષણ અન ેસહકાર વવભાગમા ંમવહલાઓને 
અગ્રસથિાન આપી આતમવનભ્ગર બનાવવામાં આવી રહી છે. ઘરની 
મવહલાઓને વમલકતના અવધકાર, આવાસ ફાળવણીમાં નારીને 
અવગ્રમતા વમલકત ખરીદવામાં મવહલાઓને સટેમપ ડ્ૂટી માફી 
આપીને ૬ લાખથિી વધારે મવહલાઓને વમલકતની માવલક 
બનાવવામાં આવી છે. આંગણવાડી કા્ય્ગકર બહેનોને સામાવજક 
દરજ્જો મળે તે માટે ્યશોદા પુરસકાર રોજગારી માટેનું પ્રોતસાહન 
પૂરં પાડે છે. 

આમ, મવહલા રોજગાર મેળા અને રોજગાર વનમા્ગણ થિકી 
ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહ્ં છે.

અંતમે.......
“ નારી નર સે ભારી િ�, 
નર દો િબ્દકા અક્ર િ�,

નારી મે ‘આ’ ઔર ‘ઇ’ ક� માત્ા િ�,
ઇસહલ્ે ‘‘નારી નર સે ભારી િ�,

નર કલ ભી ઇન કે આભારી થૈ ઔર આજ ભી આભારી  િ�
ઔર કલ ભી આભારી રિ�ગે.” 

•

વનમા ્ગણ કરવામાં  અગ્રેસર રહ્ં  છ ે. 
ફામા્ગસ્ુયરટકલ, ખનીજ, વસરાવમક, હીરા 

પૂરી પાડી મવહલાઓને આતમવનભ્ગર કરવા માટેના પ્ર્યત્ 
કરી રહી છે. વા્યબ્નટ સવમટથિી મવહલા રોજગારી, 

પુરષોની સરખામણીમાં વધુ વનષ્ા 
ચીવટ અને ખંતથિી કામ કરી 

ઉતપાદન ક્ષમતા વસદ્ધ 

સમાજમાં મવહલાઓને 
તાલીમબદ્ધ કરી મવહલા 

સાણંદમાં કોકાકોલા પલાનટ જે 
આંતરરાષ્ટ્રી્ય ખ્યાવત ધરાવતી 

ટ કે વનવશ્યન મે નેજર ક ો-
ઓરડ્ગનટેર તથિા સવતતં્ રીતે પલાનટનું 

બેગ, ભરતગૂંથિણ, સીવણ વગ્ગ, ડા્યમંડ ટ્ેવનંગ અને સુવણ્ગ 
જ્યંતી શહેરી રોજગારના ભાગ રૂપે વાજપે્ય બેંકેબલ  ્યોજના 
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‘હર	હાથ	કો	કામ’	સૂરિ	સાચા	અથ્મમાં	ચરરતાથ્મ
વાયબ્નટ	સમમટ	દ્ારા	૨૨	્ાખને	રોજગારી	ઃ	વધુ	૨૧	્ાખ	રોજગાર-સવરોજગારનું	સજ્મન	થશે

" ગૌતમ	પુરોમહત
્યવુાનોન ેરોજગારી પરૂી પાડવામા ંસમગ્ર ભારતમા ંગજુરાત 

અગ્રસેર છે. રાજ્યમાં નવા નવા ઉદ્ોગોની માગંન ેઅનરુૂપ ્યવુાનોને 
કૌશલ્યવધ્ગક તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે કે જેથિી જેવી 
જરૂરર્યાત એવો મેનપાવર કંપનીઓને મળી રહે. ઔદ્ોવગક 
રોજગારની દૃસટિએ ૧૦૦૦ વ્યવક્તએ ૨૪૨ લોકોન ે રોજગારી 
મળવી જોઇએ, જેની સામ ેગજુરાતમા ંપ્રત્યકે ૧૦૦૦ વ્યવક્તએ 
૩૦૬ લોકોન ે રોજગારી આપવામા ંઆવ ે છે. એસોચમેના સવષે 
પ્રમાણ ેદેશમાં ગુજરાત એવુ ંરાજ્ય છે કે જ્યા ંરોજગારીનુ ંપ્રમાણ 
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ઘણુ ંઊચંુ ંજોવા મળે છે. એવી જ 
રીત ે રરસચ્ગના વન્યમ પ્રમાણ ેસવવ્ગસ સકેટરમા ં૧૦૦૦ની સામે 
૬૮૩ લોકોન ે રોજગારી પ્રાપ્ત થિવી જોઇએ પરંત ુ ગજુરાત આ 
આકંડામા ં પણ અગ્રણી રાજ્ય છે. સવવ્ગસ સેકટરમાં રોજગારી 
આપવામા ંગજુરાતનો પ્ર્યાસ ૬૮૩ના આકંડાને ક્રોસ કરવાનો છે.

દેશમાં ગુજરાત એ રોજગાર સજ્ગક રાજ્ય છે. આગામી ત્ણ 
વષ્ગમાં “હર હાથિ કો કામ” એ રદશામાં આગળ વધવાનો વનણ્ગ્ય 
કરી ગજુરાત સરકાર બરેોજગારોન ેનોકરીઓ આપવાના લક્યાકંો 
વસદ્ધ કરી રહી છે. સખી મંડળો થિકી બહેનોને સવરોજગારી, 
રોજગાર મેળા અને એપ્રેસનટસશીપ દ્ારા ફેકટરીઓમાં ્યુવાનોને 
રોજગારી, મુદ્રા ્યોજના હેઠળ ્યુવાવગ્ગને વધરાણ આપવાની 
વ્યવસથિા કરી સવરોજગારીની તકો મળે તેવો અવભગમ મુખ્યમંત્ી 
શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ અપનાવ્યો છે. ગુજરાત આજે સમગ્ર 
દેશમા ંરોજગારીનુ ંસજ્ગન કરી ્યવુાનોન ેરોજગારી આપનારંૂ પ્રથિમ 
હરોળનું રાજ્ય બન્યું છે. વાસતવવકતા એ છે કે વષ્ગ ૨૦૨૦માં 
ગુજરાતે વવઝન-૨૦૨૦ને અપનાવ્યું છે.

છેલ્ાં પાંચ વષ્ગમાં રોજગાર ભરતી મેળાના માધ્યમથિી 
અંદાજે ૧૧ લાખ લોકોને રોજગારી અપાવવામાં સરકારે મદદ 
કરી છે. સરકારી સેવાઓમાં પાંચ વષ્ગમાં ૧.૧૮ લાખ ્યુવાન 
અને ્યુવતીઓની ભરતી કરવામાં આવી છે અને આગામી ત્ણ 
વષ્ગમાં એટલે કે વષ્ગ ૨૦૨૦ થિી વષ્ગ ૨૦૨૨ દરમ્યાન વધુ ૬૦ 

હજાર ્યુવાન-્યુવતીઓની ભરતી કરવાનો કા્ય્ગક્રમ બનાવવામાં 
આવ્યો છે.

ગુજરાતમાં ૧.૫૦ લાખ સખી મંડળો સવક્ર્ય છે જેમાં ૨૦ 
લાખ મવહલાઓ જોડા્યેલી છે. આ સખી મંડળોને અત્યાર સુધીમાં 
૧૯૦૦ કરોડનું બેનક વધરાણ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં પાંચથિી 
આઠ ટકા વ્યાજ સહા્ય અને અન્ય નાણાકી્ય મદદ રાજ્ય સરકાર 
આપે છે. સરકારે વનધા્ગરરત ક્યુું છે કે આગામી ત્ણ વષ્ગમાં ૭૦ 
હજાર નવાં સખીમંડળો બનાવવા બહેનોને પ્રોતસાવહત કરવામાં 
આવશે. કુલ ૨૫ લાખ બહેનો માટે ૭૦૦ કરોડ રૂવપ્યાનું વધરાણ 
ઉપલબધ કરાવી સવરોજગારીની તકો ઊભી કરવામાં આવશે.

મખુ્યમતં્ી એપ્રસેનટસશીપ ્યોજના, મખુ્યમતં્ી ગ્રામોદ્ય ્યોજના, 
વાજપે્યી બેનકેબલ ્યોજના, માનવ કલ્યાણ ્યોજના, પશુફામ્ગની 
સથિાપના જેવી રોજગારલક્ષી અને પરરવારની આવક વધારતી 
્યોજનાઓ દ્ારા ૧૫ લાખ ્યુવાનોને રોજગાર મળે તેવી વ્યવસથિા 
કરવામા ંઆવી છે. ગજુરાત સરકારે છેલ્ા ંત્ણ વષ્ગમા ંમદુ્રા ્યોજના 
દ્ારા ૪૪ લાખ લોકોને ૩૧૮૭૭ કરોડ રૂવપ્યાનું વધરાણ આપી 
સવરોજગારની વવપુલ તકો પૂરી પાડી છે, જ્યારે આગામી ત્ણ 
વષ્ગમાં ૫૦ લાખ લાભાથિથીઓને નવું વધરાણ આપવાનો લક્યાંક 
રાખવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતમા ંવષ્ગ ૨૦૦૩થિી વષ્ગ ૨૦૧૯ દરમ્યાન નવ વા્યબ્નટ 
સવમટ ્યોજવામાં આવી છે. રાજ્યમાં જ્યારે વષ્ગ ૨૦૧૯માં 
વા્યબ્નટ સવમટ ્યોજવામાં આવી ત્યારે તેનો હેતુ નવા ભારતની 
રચનામાં ્યોગદાન આપવાનો હતો. નવ વા્યબ્નટ સવમટમાં કુલ 
૧,૦૪,૮૭૨ જટેલા પ્રોજકે્ટસ માટે સમજતૂી કરાર કરવામા ંઆવ્યા 
છે. ૨૦૧૯ના મધ્યની સસથિવતએ નોંધા્ેયલા પ્રોજેક્ટસ પૈકી 
૪૮,૫૪૦ ઉતપાદનમા ંગ્યા છે અન ેતનેા દ્ારા કુલ ૨૨,૮૨,૦૮૪ 
રોજગારી ઊભી થિઇ છે જે ભૂતકાળમાં ક્યારે્ય થિઇ શકી નથિી.

રાજ્યના રોજગાર વવભાગના સત્ાવાર આંકડા પ્રમાણે 
ગુજરાતમાં રોજગાર વવવનમ્ય કચેરીઓમાં વષ્ગ ૨૦૧૭ દરમ્યાન 
૫.૧૦ લાખ ઉમેદવારોની નોંધણી કરવામાં આવી હતી જે પૈકી 
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૩.૯૯ લાખ ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાં આવી. જ્યારે વષ્ગ 
૨૦૧૮ના વષ્ગમાં વવવન્યમ કચેરીઓમાં ૪.૬૮ લાખ નોંધા્યેલા 
ઉમેદવારો પૈકી ૩.૭૯ ઉમેદવારોને નોકરીઓ આપવામાં આવી. 
રાજ્યમાં ્યુવાનોને નોકરીઓ મળે તે માટે છેલ્ાં આઠ વષ્ગમાં 
કૌશલ્યવધ્ગક કેનદ્રોમાં ૧૭ લાખ ્યવુાનોન ેતાલીમ આપવામા ંઆવી 
છે. છેલ્ા વષ્ગ ૨૦૧૮-૧૯માં પ્રત્યેક વજલ્ામાં આવેલાં ૩૪૦ 
જેટલાં કેનદ્રોમાં ૧.૩૫ લાખ ્યુવાનોનો તાલીમ મળી ચૂકી છે. 

ગજુરાતમા ંમાત્ રોજગારી જ નહીં, સવરોજગારી માટે પણ 
સરકારે અલગ અલગ પગલાં ભ્યાું છે. ગુજરાત શોપસ એનડ 
એસટાસબલશમનેટ એકટ પસાર કરીન ે રાજ્યના દકુાનદારો તથિા 
વ્યાવસાવ્યકોન ે૨૪ કલાક વ્યવસા્ય કરવાની મજંરૂી આપી છે. 
સરકારે ચાલ ુવષ્ગના બજટેમા ંનાણા વવભાગ ેશ્મ અન ેરોજગાર 
ક્ષતે્ ે૧૪૭૧ કરોડ રૂવપ્યાની જોગવાઇ કરી છે.

રોજગાર વવવનમ્ય કચેરીઓમા ં ૩૧મી રડસમેબર ૨૦૧૮માં 
૪.૬૫ લાખ રોજગાર ઇચછકુો નોંધા્યલેા છે જે પકૈી ૪.૪૧ લાખ 
વશવક્ષત અને ૦.૨૪ લાખ અવશવક્ષત બેરોજગારો છે. જો કે 
બરેોજગારીનો આકંડો વષયોવષ્ગ ઘટતો જા્ય છે. ૨૦૦૪મા ંરાજ્યમાં 
બરેોજગારોની સખં્યા ૯.૨૨ લાખ હતી જ ેઘટતી રહી છે. રાજ્યમાં 
પ્રવતવષ્ગ સરેરાશ ૪.૫૦ લાખ નવા બરેોજગારો નોંધા્ય છે, જ ેપૈકી 
૩.૭૦ લાખન ેરોજગારી પૂરી પાડવામા ંઆવતી હો્ય છે.

ગજુરાતના મખુ્યમતં્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના નતેૃતવમાં 
્યોજા્યલેી ૨૦૧૯ની વા્યબ્નટ સવમટમાં નાનાં-મોટા ંઉદ્ોગજૂથિો 
દ્ારા વવક્રમસજ્ગક ૨૮,૩૬૦ પ્રોજકેટો માટે સમજતૂી કરાર કરવામાં 
આવ્યા છે. છેલ્ી વા્યબ્નટ સવમટ થિઇ ત્યારે ખદુ મખુ્યમતં્ીશ્ીએ 
કહ્ ંહતુ ંકે એક જ વા્યબ્નટ સવમટમા ંરાજ્યના ૨૧ લાખ ્યવુાનોને 
રોજગારી મળવાની શક્યતા છે. 

આવનારા સમ્યમા ંગજુરાત ‘સસકલ ઇસનડ્યા’ વવકાસનો આધાર 
બનશ.ે પ્રધાનમંત્ી ‘મેઇક ઇન ઇસનડ્યા’ના સકંલપન ે્યવુા શરકતના 
કૌશલ્યવધ્ગનથિી સાકાર કરવા પ્રવતબદ્ધ છે ત્યારે “બસેટ ડસેસટનેશન 
ઓફ ઇનવેસટમનેટ” બનલેા ગજુરાતમાં વષ્ગ ૨૦૨૨ સધુીમા ં૫૭ 

લાખ સકીલડ ્યવુા માનવબળની જરૂરર્યાત ઊભી થિશ.ે ગજુરાત ે‘હર 
હાથિ કો કામ’ અન ે ‘શ્મવે જ્યતે’નો મવહમા કરતા ં૧૭ લાખ 
્યુવાઓને ઔદ્ોવગક તાલીમ સંસથિાઓ દ્ારા અત્યાર સુધીમાં 
તાલીમબદ્ધ ક્યા્ગ છે.

ગજુરાતના શ્મ અન ેરોજગાર વવભાગના અવધક મખુ્ય સવચવ 
શ્ી વવપલુ વમત્ાએ કહ્ ંછે કે, એક વષ્ગમા ં૩૯૨ ભરતીમળેા ્યોજીને 
રાજ્યના ૬૩ હજાર ્યવુાઓને રોજગારી આપવામાં આવી છે જે 
રાજ્યમા ંએક વવક્રમ છે. ગજુરાતના શ્મ અન ેરોજગાર મતં્ી શ્ી 
રદલીપકુમાર ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં રોજગારી 
આપવામાં ગજુરાત અગ્રસેર છે. તાજેતરમા ંપ્રવસદ્ધ કરા્ેયલ ચદંીગઢ 
લબેર બ્યરૂોના અહેવાલ મજુબ સમગ્ર દેશમાં ૧૦૦૦ ્યવુાનો એ 
૫૦ ્યવુાનો બરેોજગાર છે, જ્યારે ગુજરાતમા ંઆ સખં્યા માત્ નવ 
છે એટલ ેકે ગજુરાતમા ંબરેોજગારીનો દર સૌથિી નીચો છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના ‘મઇેક ઇન ઇસનડ્યા’ અને 
‘સસકલ ઇસનડ્યા’ન ેવધ ુપ્રોતસાહન આપવાના ભાગ રૂપ ેરાજ્યના 
મખુ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના નતેૃતવમા ં્યવુાનોને તાલીમ 
આપીન ેરોજગારી આપવા મખુ્યમતં્ી એપ્રસેનટસશીપ ્યોજના શરૂ 
કરવામા ંઆવી છે. જમેા ંઅત્યાર સધુીમા ં૭૭ હજાર ્યવુાઓને 
તાલીમ અપાઇ છે. જ્યારે વધ ુ૬૬ હજાર ્યવુાઓન ેહાલ તાલીમ 
અપાઇ રહી છે.

ગુજરાતમા ં પ્રથિમવાર કારખાનામા ં કામ કરતા શ્મ્યોગીના 
સવાસથ્યની સભંાળ માટે SACHET એપ લોનચ કરવામા ંઆવી છે. 
જમેા ં રાજ્યભરમા ં ૨૭ મોબાઇલ વાન દ્ારા વવવવધ શહેરોમાં 
કારખાનામા ંકામ કરતા શ્વમકોના રોગો ઉગતા જ ડામવાનુ ંભગીરથિ 
કા્ય્ગ કરવામા ંઆવશ.ે આ હેત ુમાટે ૧૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં 
આવી છે. આ ઉપરાતં કારખાનાઓનુ ંવધ ુપારદવશ્ગતાથિી વનરીક્ષણ 
કા્ય્ગ થિઇ શકે તે હેતથુિી SIMPLE એપ લોનચ કરવામા ંઆવી છે.

એપે્રસનટસશીપ ્યોજના હેઠળ સૌથિી વધુ ્યવુાઓન ેએપે્રસનટસશીપ 
પરૂી પાડવામા ંગજુરાત રાજ્ય સમગ્ર દેશમા ંપ્રથિમ ક્રમ ેછે. ૭૭ 
હજારથિી વધ ુ્યવુાઓન ેએપ્રસેનટસ તાલીમ આપવામા ંઆવી છે તે 
ઉપરાંત એક વષ્ગમાં વવવવધ સથિળોએ ૩૯૨ ભરતીમળેા ્યોજીને 
રાજ્યના ૬૩ હજાર ્યવુાઓન ેરોજગારી આપવામા ંઆવી છે. 
રાજ્ય સરકારનો ઉદે્શ છે કે એક વષ્ગમા ંએક લાખ એપ્રસેનટસને 
રોજગારી આપવામા ંઆવશ.ે આ ક્ષતે્મા ં રોજગારી આપવામાં 
ગજુરાત પ્રથિમ નબંરે આવ ેછે. 

ગજુરાતમા ં દર બ ે વષષે એકવાર વા્યબ્નટ સવમટ થિા્ય છે. 
રાજ્યમા ંવષ્ગ ૨૦૧૫ની વા્યબ્નટ સવમટ થિઇ ત્યારે તમેા ંમજંરૂ 
થિ્યેલા ઇનવેસટમેનટ ઇનટેનશન સામે ૨૯.૧૪ લાખ જેટલી 
રોજગારીની તકો સજા્ગવાની હતી જ્યારે વષ્ગ ૨૦૧૭ની વા્યબ્નટ 
સવમટમાં થિ્યેલા ઇનવેસટમેનટ ઇનટનેશન સામે ૨૪,૯૭,૮૦૦ 
રોજગારીની તકો સજા્ગવાની હતી. આ બન્ન ેવા્યબ્નટ સવમટમા ંકુલ 
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રોજગારીનો અદંાજ ૭૨ લાખ રાખવામા ંઆવ્યો હતો. ઉદ્ોગ 
વવભાગના આકંડા પ્રમાણે અત્યાર સુધીમા ંવષ્ગ ૨૦૧૫ના વા્યબ્નટ 
સવમટ પછી ૫,૦૪,૪૦૦ અન ેવષ્ગ ૨૦૧૭ના વા્યબ્નટ સવમટ 
પછી ૩,૦૮,૨૦૦ ્યવુાનોન ેનોકરી મળી છે. ઉદ્ોગ વવભાગ ેતનેા 
દસતાવજેમા ંકહ્ ંછે કે મોવનટરરંગ વસવસટમમા ંઇનવસેટમનેટ ઇનટેનશન 
ફાઇલ કરનારા ઇનવેસટસ્ગ દ્ારા રજૂ થિતી માવહતીના આધારે 
રોજગારીની વવગતો અપડટે થિતી હો્ય છે.

પ્રગવતશીલ ગજુરાતમા ં૩૩.૧૬ લાખ લઘ ુઉદ્ોગો છે અને 
તનેા દ્ારા ૬૧.૧૬ લાખ રોજગારીનુ ંસજ્ગન કરવામા ંઆવ ેછે. 
ઔદ્ોવગક ક્ષતે્ ેગજુરાત ગ્રોથિ એસનજન ગણાતંુ હોવાથિી માઇક્રો, 
લઘ ુઅન ેમધ્યમ ઉદ્ોગો ક્ષતેે્ આગળ પડતુ ંસથિાન ધરાવ ેછે. રાજ્યમાં 
આવલેા આ ઉદ્ોગો થિકી ૧૩.૭૧ લાખ મવહલાઓ અન ે૪૭.૪૪ 
લાખ પરુષો રોજગારી મળેવી રહાં છે. ઉદ્ોગો થિકી રોજગારી 
સજ્ગનમા ંગજુરાત સમગ્ર દેશમાં છઠ્ા ક્રમે છે. દેશમાં કુલ ૬.૩૪ 
કરોડ એમએસએમઇમાં ૧૧ કરોડો લોકોન ેરોજગારી પ્રાપ્ત થિ્યલેી 
છે જ ેપકૈી ગજુરાતમા ંરોજગારીનો આકંડા ૬૧ લાખથિી વધારે છે.

ઇનટરનેશનલ રોડ ફેડરેશનના ચેરમેન શ્ી રકરણ કે કપીલાએ 
કહ્ં છે કે, ગુજરાતમાં કોનટ્ાકટસ્ગ ઉદ્ોગમાં પણ રોજગારીની 
વવપુલ તકો સજા્ગ્યેલી છે. આગામી વષ્ગ ૨૦૨૨ના વષ્ગમાં દેશમાં 
આ સેકટરમાં કુલ ૭.૫૦ કરોડ રોજગારીની તકો સજા્ગવાની છે, 
જેમાં ગુજરાતનો પણ સમાવેશ થિા્ય છે. કોનટ્ાકટસ્ગ ઉદ્ોગ રાષ્ટ્ર 
વનમા્ગણ માટે રોડ, વબસલડંગ, રેલવે, એરપોટ્ગ, વોટર બોડ્ગ, પાવર 
પલાનટ, હાઉવસંગ, શાળા-કોલેજો, હોસસપટલો, હાઉવસંગ, આમથી 
કેનટોનમેનટ, નેવી ડોક સવહત કવેપટલ કે્ષત્ે બહુપ્યોગી ફાળો  
આપે છે.

દેશના આવથિ્ગક વવકાસમાં જીડીપી રેટ વધારવામાં પણ 
કોનટ્ાકટસ્ગ ઉદ્ોગનો નોંધની્ય ફાળો છે. સૌથિી વધુ રવજસટડ્ગ 
કોનટ્ાકટરો ગુજરાતમાં છે, જેની સંખ્યા અંદાજે ૮૦૦૦ જેટલી 
છે. ભારતમાં કકૃવષ ઉદ્ોગ પછી બાંધકામ ઉદ્ોગ બીજા નંબરનો 
સૌથિી મોટો ઉદ્ોગ છે, જેના થિકી દેશના ૭.૫૦ કરોડ લોકોને 
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીત ેરોજગારી મળી રહે છે. બીજી તરફ ટેકસટાઇલ 
સેકટર પણ એવું છે કે જ્યાં મહત્મ રોજગારી ઊભી થિા્ય છે. 
છેલ્ાં ત્ણ વષ્ગમાં ૨૬૨૬૨ લોકોએ ગુજરાતના ટેકસટાઇલ 
પાક્કમાં રોજગારી મેળવી છે જે સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથિમ ક્રમે છે.

ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની સરખામણીએ ખાનગી 
નોકરીઓનુ ંપ્રમાણ વધતુ ંગ્ંુય છે જનેુ ંમખુ્ય કારણ વા્યબ્નટ સવમટ 
છે. રાજ્યમાં જે ઉદ્ોગો કવમશનડ થિા્ય છે ત્યાં સથિાવનક નોકરીઓ 
સજા્ગ્ય છે. રાજ્ય સરકારે છેલ્ાં ત્ણ વષ્ગમાં ૬૦ હજાર લોકોને 
સરકારી નોકરીઓ આપી છે જ્યારે ૧૬.૯૪ લાખ લોકોન ેખાનગી 
ઉદ્ોગો કે સંસથિાઓમાં નોકરીઓ મળી છે.

ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં નવ વા્યબ્નટ સવમટ ્યોજાઇ છે. 

પહેલી વા્યબ્નટ સવમટ ૨૦૦૩માં ્યોજાઇ હતી. જેમાં ૭૬ 
એમઓ્ુય થિ્યા હતા. બીજી વા્યબ્નટ ૨૦૦૫મા ંહતી. જમેા ં૨૨૭ 
એમઓ્યુ, ત્ીજી સવમટ ૨૦૦૭માં થિઇ હતી અને તેમાં ૩૬૩ 
એમઓ્યુ થિ્યા હતા. એમઓ્યુની સંખ્યા ૨૦૦૯ની સવમટ પછી 
વધતી ગઇ છે. એ વષ્ગમાં ૩૩૦૦, ૨૦૧૧માં ૮૩૮૦ એમઓ્યુ, 
૨૦૧૩મા ં૧૭,૭૧૯ એમઓ્ુય, ૨૦૧૫મા ં૨૧,૩૦૪ એમઓ્ુય, 
૨૦૧૭માં ૨૫,૫૭૮ એમઓ્યુ અને ૨૦૧૯માં ૨૮,૩૬૦ 
એમઓ્યુ થિ્યા છે.

એમઓ્યનુી સખં્યા અન ેમડૂીરોકાણ વધતુ ંરહ્ ંછે તમે રાજ્યમાં 
વા્યબ્નટ રોજગારીના આંકડા પણ વધતા ગ્યા છે. તતકાલીન 
મુખ્યમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં વા્યબ્નટ સમ્યે 
એક તબક્કે વવકાસના વવરોધીઓને એવો જવાબ આપ્યો હતો કે, 
“પ્ર્યાસ કરવાથિી ફળ મળે છે પરંતુ પ્ર્યાસ જ નહીં કરવામાં આવે 
તો ફળની આશા કેવી રીતે રાખી શકા્ય. ગુજરાતમાં વા્યબ્નટ 
સવમટ થિા્ય છે ત્યારે હું કહું છું કે ભલે ૧૦૦ ટકા મૂડીરોકાણ કે 
૧૦૦ ટકા પ્રોજેકસ નહીં આવે પરંતુ જે આવશે તે ગુજરાતના 
વવકાસન ેનવી રદશા આપશ.ે લાખો ્યવુાનોન ેરોજગારી આપશ.ે”

ભારતના પૂવ્ગ રાષ્ટ્રપવત ડૉ. એ.પી.જે.અબદુલ કલામે થિોડાં 
વષયો પહેલાં સવામી વવવેકાનંદની ૧૫૦મી જનમજં્યતી વનવમત્ે 
ગાંધીનગરના મહાતમા મંરદરમાં ્યુવા પરરષદને સંબોધી હતી 
ત્યારે તેમણે તે સમ્યે અમદાવાદમાં બનેલો એક પ્રસંગ ્યાદ 
ક્યયો હતો. તેમણે એવું કહં્ હતું કે, “અમદાવાદની મારી 
મુલાકાત સમ્ેય એક છોકરી મને મળવા આવી હતી. તેણીએ 
મને ફરર્યાદ કરી હતી કે, આઈ કેન વસંગ એ સોંગ ફોર 
ઈસનડ્યા. હું ભારત માટે ગાવા માગું છું. પરંતુ મારા પરરવારજનો 
અમેરરકાના ગુણગાન ગા્ય છે અને કહે છે કે અમેરરકા સવચછ 
દેશ છે, સુંદર દેશ છે. ત્યાં સવલતો સારી છે વગેરે... મેં એ 
છોકરીને વવઝન-૨૦૨૦ના અમલ સુધી રાહ જોવા કહ્ં હતું. 
પરંતુ આજના અમદાવાદ અને ગુજરાતની કા્યાપલટ જોઈને 
મને એ છોકરી મળે તો કહેવાનું મન થિા્ય છે કે, બેટા, હવે તું 
આજે એ ગીત ગાઈ શકે છે, કારણ કે અહીં ગુડ ગવન્ગનસ છે, 
ગુડ એનવા્યરનમેનટ છે. ગુજરાતનું વચત્ ઉજ્જવળ ભારતની 
છબી પેશ કરે છે.” ડૉ. કલામના આ શબદો હતા જે, ૨૦૨૦ 
પહેલાં સાકાર થિ્યા હતા. •
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PhD	કરતા	મવદ્ાથગીઓ	માટે	‘શોધ’	યોજના	િની	આશીવા્મદ		રૂપ
રાજ્ય સરકારની ‘શોધ’ 

્યોજના અંતગ્ગત સટાઇપેનડ 
મળવાથિી મારી આવથિ્ગક વચતંા 
હવે દૂર થિઈ છે. મારે મારા 
સંશોધન કા્ય્ગ માટે રફલડ 
વ વ વ ઝ ટ ,  જુ દ ાં  જુ દ ાં 
સેમપલોના ટ ેસટ તથિા 
રેફરનસ બકુ વગરેેનો ખચ્ગ 
થિા્ય છે, હવ ેમાર ંપીએચ.
ડી હુ ંવચતંામકુ્ત થિઈ સારી 
રીતે પૂરં કરી શકીશ. 
રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં 
વવવવધ વવદ્ાશાખાઓમાં 
સંશોધનને પ્રોતસાહન આપવા અમલમાં મૂકેલી ‘શોધ’ 
્યોજનામાં મારી પસંદગી થિતા હુ ંખબૂ આનદંની લાગણી અનભુવું 
છું, આ શબદો છે અમદાવાદના શ્ી પલક સાપરાના જેઓ બોટની 
વવદ્ાશાખામાં પીએચ.ડી. કરી રહા છે. 

આ ‘શોધ’ ્યોજનાના બીજા એક લાભાથિથી શ્ી વક્રષના ભાલોડી 
જણાવે છે કે “હું ફામા્ગસ્યુરટકલ સા્યનસમાં પીએચ.ડી. કરં છું. 
રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં શરૂ કરેલી ‘શોધ’ ્યોજનાનો લાભ મને 
મળવાથિી હું ખૂબ ખુશ છું. પીએચ.ડી. માટે રફલડ તથિા અન્ય 
્યુવનવવસ્ગટીની મુલાકાત લેવાની હો્ય છે. સાથિે સાથિે સંશોધનમાં 
જુદી જુદી લેબમાં ટેસટ વગેરેમાં ખૂબ ખચ્ગ થિતો હો્ય છે. શોધ 
્યોજના અંતગ્ગત સટાઈપેનડ મળવાથિી સંશોધકોને પોતાના 
સંશોધનમાં ખૂબ મદદ મળશે.”

ગજુરાતના વધમુા ંવધ ુવવદ્ાથિથીઓન ેઉચ્ કક્ષાના ગુણવત્ા્યકુ્ત 
સશંોધન પ્રવત અવભમખુ કરી આવથિ્ગક સહા્ય પરૂી પાડવાના લક્ષાકંો 
સાથિ ેતથિા જ્ાનની તમામ શાખાઓમા ંઅભ્યાસ કરતા વવદ્ાથિથીઓને 
ઉચ્ ગુણવત્ા્યુક્ત વન્યવમત અને પૂણ્ગ સમ્યના સંશોધન માટે 
પ્રેરણા પૂરી પાડવાના મુખ્ય ઉદ્ેશ સાથિે મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ 
રૂપાણીએ ્યુવાનોને માટે પ્રેરરત કરવા મુખ્યમંત્ી સંશોધન 
પ્રોતસાહન ્યોજનાની જાહેરાત તાજેતરમાં કરી હતી.

રાજ્યના અને દેશના વવકાસમાં ્યુવાનો - વવદ્ાથિથીનો ફાળો 
ખબૂ જ મહત્વ છે. વવૈશ્વક સપધા્ગમા ંદેશન ેઅવગ્રમ હરોળમા ંરાખવા 
તેના ગ્રોથિ એસનજન ગુજરાતે મુખ્ય ભૂવમકામાં રહેવાનું છે અને 
તેના માટે ગુજરાતનો વવદ્ાથિથી સમાટ્ગ લવનુંગ દ્ારા ભારત વવશ્વગુર 
બને તેવા ઉદ્ેશ સાથિે વવદ્ાથિથીઓની સંશોધન ક્ષમતાને પ્રોતસાવહત 
કરવા રાજ્ય સરકારે વધુ એક દ્ાર ખોલ્યું છે. એક ઉમદા અને 
ઐવતહાવસક પ્રકલપ એટલે ‘શોધ’ (SHODH – Scheme of 

developing High Quality Research).
‘શોધ’ ્યોજના અંતગ્ગત રાજ્યની માન્ય ્યુવનવવસ્ગટીમાં 

ગણુવત્ા્યકુ્ત સશંોધન કરતા વવદ્ાથિથીઓન ેબ ેવષ્ગ સધુી દર મવહને 
` ૧૫,૦૦૦નુ ંસટાઈપનેડ આપવામા ંઆવશ.ે આ ઉપરાતં પીએચ.
ડી.ના વવદ્ાથિથી ઓને આનુષંવગક ખચ્ગ માટે વાવષ્ગક રૂવપ્યા 
૨૦,૦૦૦ આપવામાં આવશે. આમ વષષે કુલ બે લાખ રૂવપ્યા 
પ્રમાણે સંશોધકને બે વષ્ગના અંતે ચાર લાખ રૂવપ્યાની સહા્ય આ 
્યોજના અંતગ્ગત આપવામાં આવશે. આ ્યોજનાના અન્ય પાસાં 
જોઈએ તો આવથિ્ગક સહા્ય દ્ારા પૂણ્ગ સમ્યના સંશોધન થિકી 
વવદ્ાથિથીઓની ક્ષમતાવધ્ગન કરવામાં આવશે. જેનાથિી વૈવશ્વક સતરે 
ઉદ્ોગો અન ેસમાજ ઉપ્યોગી સશંોધનો દ્ારા ગુજરાતની પ્રવતભાને 
નવી ઓળખ મળશે. આ ્યોજનાને કારણે રાજ્યમાં માન્યતાપ્રાપ્ત 
આતંરરાષ્ટ્રી્ય ્યવુનવવસ્ગટી અન ેરાષ્ટ્રી્ય સસંથિાઓ વચ્ ેપ્રવતભાવાન 
વવદ્ાથિથીઓનો સમુદા્ય તૈ્યાર થિશે. વળી આવથિ્ગક સહા્યને લીધે 
વવદ્ાથિથીઓને આવક કે નાણાકી્ય ઉપાજ્ગનનો પ્રશ્ નહીં સતાવે.

આવથિ્ગક સહા્ય મળવાન ેરીત ેસદંભ્ગ પસુતકો સાધન સામગ્રીની 
ખરીદી, પ્રવાસ કે રફલડ વક્ક દ્ારા અલગ-અલગ સથિળે રૂબરૂ 
મુલાકાત લઇ ગુણવત્ા્યુક્ત સંશોધનો રજૂ કરવામાં વવદ્ાથિથીઓને 
પ્રોતસાહન મળશે. ખૂબ જ લાભદા્યી અને મહત્વાકાંક્ષી આ 
્યોજનાથિી વવદ્ાથિથીઓમાં સંશોધનની સજ્જતા વધશે. ગુજરાતની 
જ્ાનસંપદામાં બહુલક્ષી વૃવદ્ધ થિશે તેમજ સમ્ય જતાં આ 
પ્રોતસાહનને પરરણામે ગુજરાતના વવદ્ાથિથીઓનો વવશ્વમાં ડંકો 
વાગશે અને ભારતના સમૃદ્ધ સાંસકકૃવતક વારસાને જાળવતાં અને 
નવા આ્યામોને સવીકારતાં સંશોધનોને પણ ખૂબ મોટું પ્રોતસાહન 
પૂરં પાડશે. •
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યુવાનોના	ઉજ્જવળ	
કારરકદગીનાં	સપનાં	સાકાર	

કરી	રહી	છે	સરકાર
" શૈ્ેષ	નાયક

સૌરાષ્ટ્રના વેરાવળની એ ્યુવતીએ અવધકારી બનવાનું સપનું 
જો્યું. આ ્યુવતીને તેનુ સપનું સાથિ્ગક કરવામાં મદદરૂપ બની, 
ગુજરાત સરકારે જેની સથિાપના કરી હતી તે સરદાર પટેલ 
ઇસનસટટ્યૂટ ઓફ પબલીક એડવમવનસટ્ેશન (સપીપા) સંસથિા.

અવધકારી બનવા માટેની સપધા્ગતમક પરીક્ષા માટેની ત્ૈયારીઓ 
આ ્યુવતીએ સપીપામાં કરી.તજજ્ોનું માગ્ગદશ્ગન મળ્યું અને એ 
્યુવતીનું સપનું સાકાર થિ્યું.

‘બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ’ વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીનું આ સૂત્ ગુજરાતમાં અસર કરી રહ્ં છે અને સાથિ્ગક બની 
રહ્ં છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા ગુજરાતના ્યુવા વગ્ગની ઉજ્જવળ 
કારરકદથી માટે જે વ્યવસથિા વબલકુલ ફ્ીમાં ઊભી કરી છે, તેમાં 
સપધા્ગતમક પરીક્ષાની ત્ૈયારી માટે અભ્યાસ કરીન ે વરેાવળની બટેી 
શ્ી જ્યોવત ગોહેલ અવધકારી બની છે. આ ્યવુતી જ્યારે સપીપામાં 
સપધા્ગતમક પરીક્ષાની તૈ્યારી કરી રહી હતી ત્યારે તેને ગુજરાત 
સરકારના વન્યમ મુજબ સટાઇપેનડ પણ મળતું, હવે તે પોતાના 
‘પગ’ પર ઊભી રહી છે.

્યુવા વમત્ો, ઉચ્ અભ્યાસ કરવા માટે પૈસા નથિી તો વચંતા 
કરવાની જરૂર નથિી, કેમ કે ગુજરાત સરકાર તમારી પડખે ઊભી 
છે. ઉચ્ અભ્યાસ માટે વવદેશ જવું હો્ય કે આઇઆઇએમ, 
આઇઆઇટી, એનઆઇડી જેવી દેશની ખ્યાતનામ શૈક્ષવણક 
સંસથિાઓમાં અભ્યાસ કરવાનાં કે પછી પા્યલોટ બનવાનાં સપનાં 
જોતા ્યુવાન – ્યુવતીઓને આવથિ્ગક સહા્ય કરીને તેમનાં સપનાં 
ગુજરાત સરકાર સાકાર કરી રહી છે. એટલું જ નહીં પરંતુ 

જ્ોહ્ ગોિેલ

હિિાલ ગેિલો્

સન્નીકુમાર પટેલ
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સવરોજગાર શરૂ કરવા માટે પણ આવથિ્ગક મદદ કરીને સંવેદનશીલ 
ગુજરાત સરકાર ્યુવા વગ્ગને પગભર બનાવી રહી છે.

ગુજરાતના ્યુવાન કે ્યુવતી સપધા્ગતમક પરીક્ષામાં પાછા ના 
પડે તેની પણ કાળજી ગુજરાત સરકારે રાખી છે. ્યુવાનો માટે 
હરહંમેશ મદદરૂપ થિવા તૈ્યાર રહેતી ગુજરાત સરકાર ્યુવા વગ્ગ 
માટે સપધા્ગતમક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહા્ય આપી રહી છે. ્યુ.પી.
એસ.સી., જી.પી.એસ.સી., વગ્ગ -૧, ૨ અને વગ્ગ – ૩, ગૌણ સેવા 
પસદંગી મડંળ, પચંા્યત સવેા પસંદગી મડંળ તથિા ભારત સરકારના 
રેલવે, બેનકો વગેરેમાં થિતી ભરતી પરીક્ષાઓ માટે પસંદ કરેલી 
સંસથિાઓમાં અભ્યાસ કરતા તાલીમાથિથીઓને આવક મ્યા્ગદાને 
ધ્યાનમાં લઇને મળવાપાત્ ફીની સહા્ય ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
આપવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાતં JEE, GUJCET, NEET 
(જેઇઇ, ગજુસેટ, નીટ) પરીક્ષા માટે કોવચંગ સહા્ય આપીન ેઆવથિ્ગક 
રીતે મદદરૂપ થિઇ રહી છે. 

ગુજરાત સરકાર દ્ારા અનામત અને વબનઅનામત કક્ષાના 
વવદ્ાથિથીઓ માટે શૈક્ષવણક અને સવરોજગારની અનેક ્યોજનાઓ 
અમલમાં મૂકી છે. અનુસૂવચત 
જાવતના વવદ્ાથિથીઓને કોમવશ્ગ્યલ 
પા્યલોટની તાલીમ માટે આવથિ્ગક 
મદદ કરવા માટે ૨૫ લાખની લોન 
આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત 
અનુસૂવચત જાવતના વવદ્ાથિથીઓને 
ઉચ્ અભ્યાસ - વવદેશ અભ્યાસ 
માટે આવથિ્ગક મદદરૂપ થિવા ૧૫ 
લાખની લોન આપવામાં આવે છે. 
ગુજરાત વબનઅનામત શૈક્ષવણક 
અને આવથિ્ગક વવકાસ વનગમ દ્ારા શૈક્ષવણક અભ્યાસ ્યોજના, 
વવદેશ અભ્યાસ લોન, કમવશ્ગ્યલ પા્યલોટ બનવા માટે, 
સવરોજગારલક્ષી ્યોજના જેવી ્યોજનાઓ દ્ારા આવક મ્યા્ગદાને 
ધ્યાનમાં લઇને લોન આપવામાં આવે છે. આમ ગુજરાત સરકાર 
અનામત કક્ષાના અન ેવબનઅનામત કક્ષાના વવદ્ાથિથીઓન ેધ્યાનમાં 
રાખીને તેમના જીવનના કલ્યાણ માટે અનેકવવધ ્યોજનાઓ 
અમલમાં મૂકીને તેમને સહા્યરૂપ બની રહી છે.

‘મારંુ સપનું પૂરં થિ્યું. સપીપાના કારણે અમારા જેવા ઘણા 
સટુડન્ટસ જીવનમાં  આગળ વધ્યા છ ે. ’ તેમ જણાવીને 
બી.ઇ.કોમપ્યટૂરનો અભ્યાસ કરનાર વરેાવળના ંશ્ી જ્યોવત ગોહેલે 
જણાવ્યું હતું કે, મારં લક્ય કલાસ વન કે ટુ અવધકારી બનાવાનું 
હતું. તેના માટે સપીપામાં ૨૦૧૫માં સેનટ્લ ગવન્ગમેનટ રરક્રૂટમેનટ 
સટડી સનેટરની બચેમા ંઅન ે૨૦૧૬મા ં્યપુીએસસીની બચેમાં સટડી 
કરતી હતી. હવે માર સપનું પૂરં થિ્યું છે. પહેલાં હું ૨૦૧૭માં 
રાણપુરમાં ડેપ્યુટી મામલતદાર તરીકે જોડાઇ હતી. હાલમાં 

સપીપામાં મામલતદાર તરીકે કામ કરી રહી છું.
નરડ્યાદમાંથિી કમપ્યૂટર એસનજવન્યરનો અભ્યાસ પૂણ્ગ કરનાર 

અને સપીપામાંથિી સપધા્ગતમક પરીક્ષા માટેની તૈ્યારી કરીને 
જીપીએસસીમાં ગુજરાતમાં પ્રથિમ રેનક લાવીને અમદાવાદમાં ડે.
કલેકટર તરીકે પ્રોબેશન પર કામ કરી રહેલા ઉત્ર ગુજરાતના 
ઊંઝાના શ્ી સન્નીકુમાર પટેલે તેમની સફળતાનું શ્ે્ય ગુજરાત 
સરકાર અને સપીપાને આપ્યું હતું.

મામલતદાર શ્ી જ્યોવત ગોહેલ હો્ય કે ડે.કલેકટર તરીકે 
પોસસટંગ મેળવનાર શ્ી સન્નીકુમાર પટેલ હો્ય કે પછી અન્ય 
સટુડનટસ હો્ય.આ ્યુવાન – ્યુવતીઓએ સપીપામાં તાલીમ લઇને 
ઓરફસર બનીને તેમના લક્યને વસદ્ધ ક્યુું છે. વવદ્ાથિથીઓ પાસેથિી 
એક પણ રૂવપ્યો ફી લીધા વવના, સટાઇપેનડ આપીને ગુજરાતના 
વવદ્ાથિથીઓને સપધા્ગતમક પરીક્ષા માટે સક્ષમ બનાવી તેમની 
કારરકદથીને ઊંચાઇએ લઇ જતી  સરદાર પટેલ ઇસનસટટ્યૂટ ઓફ 
પસબલક એડવમવનસટ્ેશન (સપીપા) ઉતકકૃટિ સંસથિા છે કે જ્યાં પ્રવેશ 
મેળવવા માટે વવદ્ાથિથીઓ હંમેશા ઉતસુક હો્ય છે.

સપીપા સંસથિાના જોઇનટ 
ડ ા ્ય ર ેક ટ ર ,  ( સ ટ ડ ી )  શ્ ી 
શબાનાબહેન કુરેશીએ જણાવ્યુ ં
હતું કે, કેનદ્ર સરકારની કચેરીઓ 
તથિા જાહેર સાહસોમાં વગ્ગ – ૧- 
૨ની સેવ ાઓ માટ ે ઉ ત સુક 
ગુજરાતી ્યુવાનોને તાલીમ 
આપવા ગુજરાત સરકારે સરદાર 
પટેલ ઇસનસટટૂ્યટ ઓફ પસબલક 
એડ વમ વનસટ્ેશન ( સપ ીપ ા ) 

સસંથિામા ં૨૦૧૩થિી સનેટ્લ ગવન્ગમનેટ રરકૂ્રટમનેટ સટડી સનેટર (સી.
જી.આર.એસ.એસ.) શરૂ ક્યુું છે.અમદાવાદમાં બે કેનદ્રો ઉપરાંત 
રાજકોટ, સુરત અને વડોદરામાં તાલીમ આપવામાં આવે છે.

સપીપામાં ્યુપીએસસીની તાલીમ મેળવી રહેલા વવદ્ાથિથીઓને 
મહીન ેબ ેહજાર રૂવપ્યા સટાઇપનેડ આપવામા ંઆવ ેછે.આ ઉપરાતં 
વપ્રવલવમનરી અને મુખ્ય પરીક્ષા પાસ થિ્યેથિી ભાઇઓને ૨૫ હજાર 
રૂવપ્યા અને બહેનોને ૩૦ હજાર રૂવપ્યા તેમજ આખરી પસંદગી 
થિ્યેથિી ભાઇઓને ૫૧ હજાર રૂવપ્યા અને બહેનોને ૬૧ હજાર 
રૂવપ્યા આપવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકાર હરહંમેશ ગુજરાતના ્યુવા વગ્ગનું ધ્યાન 
રાખતી આવી છે.સપધા્ગતમક પરીક્ષામા ંગજુરાતનો ્યવુાન કે ્યવુતી 
પાછાંના પડે તે માટે કોવચંગની સવલત ઊભી કરી છે. સરકારની 
સહા્યની મદદથિી ્યવુા વગ્ગ તમેના સપના ંપરૂા ંકરવા માટે મહેનત 
કરીને તેમની ઉજ્જવળ કારરકદથી બનાવી રહા છે. •

યુવાશમતિ
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રોજગાર	ભરતી	મેળાના	માધયમથી	યુવાનો	માટે	મવસતરે્ી	અનેક	નવતર	મષિમતજો...
" મનીષા	વાઘે્ા

તરવરાટ, થિનગનાટ, તાજગી, 
સફૂવત ્ગ, ઉતસાહ... આ બધાનો 
સમનવ્ય એટલે ્યુવાન. વનભ્ગ્યતા 
અને સાહસ ્યુવાનીનો પ્યા્ગ્ય છે.  
ગુજરાતમાં ‘દરેક હાથિને કામ’ના 
ધ્યે્યને વસદ્ધ કરવા રાજ્ય સરકારે 
કમરકસી છે. જેના પરરણામ સવરૂપે 
કૌશલ્યવાન માનવ વનમા્ગણ ક્ષેતે્ 
ગજુરાત દેશભરમા ંઅગ્રસેર રહં્ છે. 
છેલ્ા દોઢ-બે દા્યકામાં ગુજરાતે 
ઔદ્ોવગક ક્ષેત્ે જે હરણફાળ ભરી 
છે તનેા કારણ ેરાજ્યમા ંકૌશલ્યવાન 
માનવબળની જરૂરર્યાત પણ ઊભી 
થિઈ છે એટલું જ નહીં ભવવષ્યમાં 
આ જરૂરર્યાતમાં વધારો થિવાનો છે.

રાજ્યના  રોજગારવાંછુ ઉમેદવારો ચોક્કસ સફળતા પ્રાપ્ત કરી 
શકે તે માટે ભરતીમેળાનું નક્કર આ્યોજન હાથિ ધરવામાં આવે 
છે. આ માટે મુખ્યતવે બે પ્રકારે મોવબલાઈઝેશન કરવામાં આવે છે 
(અ) રોજગારવાંછંુ ઉમેદવારોનું મોવબલાઈઝેશન તથિા (બ) 
નોકરીદાતાઓનું મોવબલાઈઝેશન.

(અ) રોજગારિાંછયુ ઉમેદિારોનયું મોહિલાઈઝેિન
ભરતીમેળામાં ઉમેદવારો મોટા પ્રમાણમાં ભાગ લે તે માટે 

નોંધા્યેલ ઉમેદવારોને કોલ લેટર, ઈમેઈલ, એસએમએસથિી જાણ 
કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સોવશ્યલ મીરડ્યા, વત્ગમાનપત્માં 
જાહેરખબર, રેરડ્યો, ટી.વી. જેવા માધ્યમો થિકી બહોળો પ્રચાર-
પ્રસાર કરી ઉમેદવારોને આકષ્ગવામાં આવે છે. 

(િ) નોકરીદા્ાઓનયું મોહિલાઈઝેિન  
ભરતીમેળામાં જે ઔદ્ોવગક એકમોમાં ખાલી જગ્યાઓ હો્ય 

તે એકમોમાં સવષે કરાવવા માટે એકમોને સેકટરવાઈઝ વગથીકકૃત 
કરીને રોજગાર કચેરીઓ નોકરીદાતાના સતત સંપક્કમાં રહી 
વેકેનસી મેળવે છે તથિા તેમને માગ્ગદશ્ગન પૂરં પાડે છે. 

રોજગારવાંછુ	ઉમેદવારોને		
આપવામાં	આવતી	સુમવધાઓ		

રોજગાર કચરેીના દફતરે નોંધા્યલેા ઉમદેવારોન ે રોજગાર 
ભરતીમળેામા ંહાજર રહેવા માટે કોલલટેર લખી જાણ કરવામા ંઆવે 
છે. ભરતીમળેાના સથિળે હાજર રહેવા માટે એસ.ટી. બસમા ંવનઃશલુક 
મસુાફરી કરવા માટે કૂપન પરૂી પાડવામા ંઆવ ેછે. ભરતીમેળાના 
સથિળે ઉમદેવારોન ેબસેવા માટે અલગ બઠેક વ્યવસથિા, ઇનટરવ્ય ૂમાટે 

અલગ રૂમોની વ્યવસથિા કરવામા ંઆવે 
છે. ઉમદેવારો માટે પીવાના પાણીની 
વ્યવસથિા તેમજ રરફે્શમનેટની વ્યવસથિા 
કરવામા ંઆવ ેછે. 
નોકરીદાતાઓને	આપવામાં	

આવતી	સુમવધાઓ
ભ ર ત ી મે ળ ા ન ા  સ થિ ળ ે 

નોકરીદાતાને ઈનટરવ્યૂ લેવા માટે 
ખાસ સટોલ ફાળવવામાં આવે છે. 
નોકરીદાતાની માંગણી અનુસાર 
ઉમેદવારોની પસંદગી બાબતે 
તબક્કાવાર (લવેખત કસોટી, મૌવખક 
ઈનટર વ્યૂ )  પસં દગ ી  પ્ર વક્ર્ય ા 
અનુસરવા માંગતા હો્ય તો તે 
મુજબની પણ વ્યવસથિા કરી 
આપવામાં આવે છે. 

રાજયવયાપી	રોજગાર	અને		
એપ્રેમનટસ	ભરતીમેળા	પખવારડયું

ભરતીમેળાના આ્યોજનની આ પ્રવક્ર્યાને ઝુંબેશ સવરૂપ આપી 
સૌપ્રથિમ વખત સંબંવધત વજલ્ાના કલેકટરશ્ીઓ તથિા વહીવટી 
તતં્ન ેસાકંળી માન.મતં્ીશ્ી/સાસંદશ્ી, ધારાસભ્યશ્ી/ માન.પ્રભારી 
સવચવશ્ીની પ્રેરક ઉપસસથિવતમાં ભરતીમેળાનું આ્યોજન કરવામાં 
આવ્યું હતંુ. પખવારડ્યા દરવમ્યાન તમામ વજલ્ાઓ આવરી 
લઇને ૩૩ ભરતીમેળાઓ ્યોજવામાં આવ્યા. જેમાં ૫૬,૪૫ર 
રોજગારવાંછુઓ અને ૮૩૭ નોકરીદાતાઓ હાજર રહા અને 
૩૩,૫૯૮ ઉમેદવારોની પસંદગી પામ્યા હતા.

રાજ્યની રોજગાર કચેરીઓ દ્ારા રોજગાર ભરતીમેળાઓનાં 
સફળ આ્યોજન થિકી ચાલુ નાણાકી્ય વષ્ગ ૨૦૧૯-ર૦ 
(નવેમબર-૧૯ સુધીમાં)માં ૬૩૩ રોજગાર ભરતીમેળાઓનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં ર,૧૬,૪૪૩ ઉમેદવારો અને 
૩,૯૭૯ નોકરીદાતાઓ હાજર રહા અને ૧,ર૬,૭૯૩ 
ઉમેદવારોની પસંદગી થિવા પામી.

‘ભરતીમેળા’	િનયા	રોજગારીનું	માધયમ		
ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં વશક્ષણની સુવવધા સાથિે ્યુવાનોને 

રોજગારી  મળી રહે તેવી સુચાર વ્યવસથિા કરી છે. ટેસક્કલ, ઉચ્ 
કે વ્યવસાવ્યક વશક્ષણ મેળવીને ્યુવાનોને સરળતાથિી નોકરી મળી 
રહે તે માટે સરકાર દ્ારા રોજગાર ભરતી મેળાનું પલેટફોમ્ગ પૂરં 
પાડવામા ંઆવે છે. જનેા દ્ારા અત્યાર સધુીમા ંરાજ્યના ૧૫ લાખ 
કરતા વધ ુ્યવુાનોન ેતમેની ક્ષમતા, અનભુવ અનસુારની નોકરીઓ 
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મળી છે. રાજ્ય સરકાર દર બે માસે ભરતી મેળાઓનું આ્યોજન 
કરીન ેરાજ્યના ્યવુાનોન ેરોજગારી ઉપલબધ કરવાનુ ંમાધ્યમ બની 
છે. તાજેતરમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરેનદ્રનગર, વલસાડ વગેરે 
વજલ્ામાં ક્લસટર રોજગાર ભરતી મેળાનું આ્યોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું. જેમાં સાત હજારથિી વધુ ્યુવાનોની પ્રાથિવમક પસંદગી 
કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં	મળી	યુવાનોને	રોજગારીની	તકો

અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજમાં રોજગાર ભરતી મેળાનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ્યુવાનોને સંબોધતા મહેસૂલ મંત્ી 
શ્ી કૌવશકભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજના ્યુગમાં કૌશલ્યનું 
ઘણુ ંમહત્વ છે અન ેદરેક વ્યવક્તમા ંકૌશલ્ય હોવુ ંજરૂરી છે. ક્લસટર 
રોજગાર ભરતી મેળાના કારણે રોજગારી મેળવવા માગતા 
્યુવાનોને તેમના કૌશલ્ય મુજબ રોજગાર મળી શકશે.

આ ભરતી મેળામાં અરવલ્ી, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ અને 
ગાંધીનગરના ્યુવાનોએ ભાગ લીધો હતો. આ મેળા સાથિે 
પ્રેરણાતમક સવરોજગાર માગ્ગદશ્ગન વશવબર અને વવકલાંગ કલ્યાણ 
પારરતોવષક વવતરણ સમારોહનું પણ આ્યોજન કરવામાં આવ્યું 
હતંુ. ક્લસટર રોજગાર ભરતી મળેામા ંકુલ ૫૪૭૭ રોજગારવાછંઓુ 
હાજર રહા હતા. આ મેળામાં ૪૯૨૦ લોકોએ ઇનટરવ્યૂ આપ્યા 
હતા, જેમાંથિી ૪૫૯૦ ્યવુાનોની પ્રાથિવમક પસદંગી કરવામા ંઆવી 
હતી. ૧૦૦થિી વધ ુકંપનીઓએ ્યવુાનોન ે̀  ૬ લાખ સધુીના પકેેજ 
ઑફર ક્યા્ગ હતા. તનેી સાથેિ રદવ્યાગં કલ્યાણ પારરતોવષક વવતરણ 
સમારોહનું પણ આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શે્ષ્ 
કામગીરી કરનારા રદવ્યાંગોને પારરતોવષક આપી વબરદાવવામાં 
આવ્યા હતા. રદવ્યાંગોને પ્રમાણપત્ અને ` ૫૦૦૦નો પુરસકાર 
આપીને સનમાવનત કરવામાં આવ્યા હતા. 

આ પ્રસગં ેસાસંદ શ્ી રકરીટભાઈ સોલંકી, અમદાવાદ રોજગાર 
મદદનીશ વન્યામક શ્ી વવજ્યવગથી્ય, ધારાસભ્ય શ્ી રાકેશભાઇ 
શાહ, અવધકારીશ્ીઓ અને પદાવધકારીઓ સવહત મોટી સંખ્યામાં 
રોજગારવાંછુઓ ઉપસસથિત રહા હતા.

ક્લસટર	રોજગાર	ભરતી	મેળા	મવશે	યુવાનોનાં	મંતવય
• “બેરોજગારને રોજગાર માટે સરકારનું આ સારં કામ છે. 

કોલેજ કરતાં ્યુવાનો માટે પાટ્ગ-ટાઈમ જોબની તક મળે છે.’’ 
- ભાવેશ પરમાર

• “આ કલસટર રોજગાર ભરતી મેળાથિી અનેક ્યુવાનોને 
રોજગારી મળશે. અહીં ્યુવાનોને ` ૧૫ થિી ૨૦ હજારની 
નોકરી ઑફર થિઈ રહી છે.” - વપ્ર્યા મોદી

વડોદરામાં	નોકરીવાંછુઓને	મળી	ઉજળી	તક
વડોદરા રોજગાર કચેરીના માધ્યમથિી મધ્ય ગુજરાતના ખેડા, 

આણંદ અને છોટાઉદેપુર, વડોદરા વજલ્ાના રોજગાર ઇચછુક 
્યુવાનો માટેના મહા રોજગાર મેળાનો નમ્ગદા અને શહેરી ગૃહ 
વનમા્ગણ રાજ્ય મંત્ી શ્ી ્યોગેશભાઈ પટેલે પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

રાજ્ય મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર દ્ારા 
્યોજવામાં આવતા રોજગાર મેળાઓ લા્યકાતો ધરાવતા ્યુવા 
સમુદા્ય માટે નોકરી અને કારરકદથી ઘડતરની તકોનું પ્રવેશ દ્ાર 
બન્યા છે. મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ ્યુવા સમુદા્યને 
તાલીમ આપીને રોજગાર સાથિે જોડવાના વવવવધ પ્રબંધો ક્યા્ગ છે. 
જેમાં દર વષષે ૧ લાખ ્યુવાનોને એપ્રેસનટસ તાલીમમાં સટાઇપેનડ 
સાથિે જોડી કૌશલ્યવધ્ગનના આ્યોજનનો સમાવેશ થિા્ય છે. તેમણે 

જણાવ્યુ ંકે ગજુરાત રોજગારી આપવામા ંદેશમા ંસતત પ્રથિમ સથિાન ે
રહ્ં છે.

રોજગાર મેળામાં ૭૫ નોકરીદાતાઓ ઉપસસથિત રહા હતા. 
આ મળેામા ંઉપસસથિત નોકરીદાતાઓએ વવવવધ પદોની ૧૫,૦૦૦ 
જટેલી ખાલી જગ્યાઓ માટે લા્યક ્યવુાનોની પસદંગીની કા્ય્ગવાહી 
કરી હતી. ૩૭ જેટલા સટોલસ બનાવી મેળાની કામગીરી કરવામાં 
આવી હતી અને સવરોજગારી દ્ારા આતમવનભ્ગર બનેલા લોકોએ 
તેમનાં ઉતપાદનો પ્રદવશ્ગત ક્યાું હતાં.

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ીમતી રંજનબહેન ભટ્, ધારાસભ્ય સવ્ગશ્ી 
મનીષા વકીલ, સીમાબને મોવહલ,ે અવધકારીઓ અન ેનોકરીદાતાઓ 
તથિા રોજગાર ઇચછુક ્યુવા સમુદા્ય ઉપસસથિત રહો હતો. 
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વ્સાડમાં	રોજગારી	થકી	યુવા	મવકાસ
વલસાડ, ધરમપુર, નવસારી અને આહવા-ડાંગના ્યુવાનો 

માટે ્યોજા્યેલા રોજગાર મેળાનો વન અને આરદજાવત વવકાસ 
રાજ્ય મંત્ી શ્ી રમણલાલ પાટકરે પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ 
અવસરે મંત્ીશ્ીએ દરેક રોજગારવાંછુને સારી જગ્યા એ નોકરી 
મળે તેવી શુભકામનાઓ પાઠવતાં જણાવ્યું  હતું કે, રાજ્યના દરેક 
્યુવાનને રોજગારી મળે તેવો રાજ્ય સરકારનો અવભગમ છે, જેને 
અનુલક્ષીને દર બે માસે ભરતી મેળાઓ ્યોજવામાં આવી રહા 
છે. જમેા ંહજારો ્યવુાનોએ રોજગારી મળેવી છે. મતં્ીશ્ીએ કૌશલ્ય, 
હોવશ્યારી અને આવડત હો્ય તો કોઇપણ વ્યવક્ત આગળ વધી 
શકે છે, તેમ જણાવી કંપનીમાં કામદાર તરીકે નહીં પરંતુ પોતાની 
કંપની માનીને વશસત અને પ્રામાવણકતાથિી કામ કરવા અનુરોધ 
ક્યયો હતો.

આ ભરતી મેળામાં ઉપસસથિત ૭૭ નોકરીદાતાઓ દ્ારા ૭૧૬ 
ઉમેદવારોની રોજગારી માટે જ્યારે ૨૩૦ ઉમેદવારોની 
એપ્રેસનટસશીપ માટે પ્રાથિવમક પસંદગી કરવામાં આવી હતી. 

મોરિીમાં	યુવાનોને	મળયો	રોજગારીનો	અવસર
સુરેનદ્રનગરમાં સાંસદ શ્ી ડૉ. મહેનદ્રભાઇ મુંજપરાની 

ઉપસસથિવતમાં ક્લસટર મેગા જોબ ફેર, એપ્રેસનટસશીપ જોબ ફેર, 
સવ-રોજગાર માગ્ગદશ્ગન વશવબર અન ેશ્ષે્ રદવ્યાગંોન ેપારરતોવષક 

એના્યત કા્ય્ગક્રમ ્યોજા્યો હતો. જેમાં સુરેનદ્રનગર અને મોરબી 
વજલ્ાના ૧૫૦૦ જેટલા રોજગારવાંછુ ઉમેદવારો ઉપસસથિત રહા 
હતા. ૫૪ જેટલા નોકરીદાતાઓએ ૧૩૩૯ જેટલા ઉમેદવારોની 
પ્રાથિવમક પસંદગી કરી હતી. 

ભરતી મેળા દરવમ્યાન અદાણી  સકીલ ડવેલપમેંટ સનેટર દ્ારા 
તાલીમ માટે ૮૩ જેટલા તાલીમાથિથીઓની પસંદગી કરાઇ હતી. 
એપ્રસેનટસશીપ ્યોજના અનવ્ય ેઆઇટીઆઇ દ્ારા ૨૭ પસદંગીપત્ો 
આપવામાં આવ્યા હતા.  

આ પ્રસગં ેસરેુનદ્રનગર નગરપાવલકાના પ્રમખુશ્ી, મોરબી તથિા 
સુરનેદ્રનગર વજલ્ા રોજગાર અવધકારીશ્ીઓ તથિા ઉમેદવારો 
ઉપસસથિત રહા હતા.  

જામનગરના	યુવાનો	િનયા	પગભર

જામનગર, રાજકોટ, દેવભૂવમ દ્ારકા વજલ્ાના ્યુવાનો માટે 
કલસટર મેગા જોબ ફેર, એપ્રેસનટસ ભરતીમેળો તેમજ રદવ્યાંગ 
પારરતોવષક વવતરણ સમારંભ સાંસદ શ્ી પૂનમબેન માડમની 
ઉપસસથિવતમાં ્યોજા્યો હતો.

સાંસદ શ્ી પૂનમબેન માડમે ્યુવાનોને કૌશલ્ય વવકાસ અને 
તેના વ્યવસા્યકારો, મૂડીરોકાણકારોને કૌશલ્ય-તાલીમ પામેલા 
્યુવાનોને રોજગારીની તકો આપવા બદલ અવભનંદન આપ્યાં 
હતાં. દેશના વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી જ્યારે ગુજરાતના 
મખુ્યમંત્ી હતા ત્યારથિી ભારત દેશમા ંસૌથિી વધારે જોબ આપનાર 
રાજ્ય હો્ય તો તે ગુજરાત રાજ્ય છે તેમ જણાવી સાંસદશ્ીએ 
્યુવાનોને સવરોજગાર અને સવવનભ્ગરતા પ્રાપ્ત કરવાના અવસર 
પર સથિાવનક ઉદ્ોગો દ્ારા વધુને વધુ સથિાવનક લોકોને રોજગારી 
મળે અને ઉદ્ોગોને પણ પ્રોતસાહન મળે તેવા પગલાં કેનદ્ર સરકાર 
અને રાજ્ય સરકાર દ્ારા સતત લેવામાં આવી રહાં છે. 

આ કા્ય્ગક્રમમાં ધારાસભ્ય શ્ી રાઘવજીભાઇ પટેલ, રોજગાર 
કચેરીના અવધકારીશ્ીઓ તથિા જામનગરના ઉદ્ોગકારો અને 
બહોળી સંખ્યામાં રોજગાર વાંછુઓ ઉપસસથિત રહા હતા. •

યુવાશમતિ
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રમાજ્યનમા પમારનગર ગમાંધીનગર્મંા આવોલી LDRP 
ઇન્સ્ટિર્યૂર આોફ રોકનમાોલમાોજી એોનડ નરસર્્ટ મંા એભયમાસ કરતી 
્હોસમાણમાની ્માનસી પ્રજાપનતનમા નપતમા ખોડયૂત છો. ્માનસીનંુ 
સવપ્ન એોન્જનનયર બનવમાનંુ હતુ ંપણ ઘરની આરથ્િ ક સ્થિનત 
સમા્માનય  હમાોવમાથી આ સપનંુ પયૂણ્ટ થમાય તોવમા એણસમાર આોછમા 
હતમા. ્માનસીનો ્ખુ્ય ્ંત્ી યવુમા સવમાવલંબન યમાોજનમા યમાોજનમા 
એોરલો કો  MYSY યમાોજનમાનમાો લમાભ ્ળમાો છો . ્માનસી 
પ્રજાપનતનમા રબદમાો્મંા કહીએો તમાો, “MYSY યમાોજનમા એંતગ્ટત 
્મારમા આખમા સો્ોટિરની ૪૮,૫૦૦ ફી એનો ૧૨,૦૦૦ હમાોટિોલ 
ફી સરકમારો ભરી છો. જોનમા થકી આજો હંુ સમારી કમાોલોજ્મંા ભણી 
રકંુ છંુ એનો ્મારમા પનરવમારનો પણ ્મારમા એભયમાસ્મંા આરથ્િ ક 
રોકમાો ્ળમાો છો.”

આમથ્મક	મુશકકે્ીઓ	હોનહાર	યુવાનોની	તેજસવીતાને	રૂંધી	નહીં	શકકે...
યુવાનોની	પડખે	સંવેદનશી્	સરકાર

" ઉવગી	રાવ્
ક્યારેક પ્રગવત વવશે જો્યેલાં સપનાં આવથિ્ગક રીતે અશક્ત 

હોવાથિી અધૂરાં રહી જા્ય છે. મુકામ સુધી પહોંચવાના અરમાન 
તો હો્ય છે પણ રસતો જડતો નથિી. પરરવારની નબળી આવથિ્ગક 
સસથિવતને કારણે ઘણા પ્રવતભાવાન વવદ્ાથિથી આગળ અભ્યાસ 
કરવામાં મૂંઝાતા હતા. પણ રાજ્ય સરકારની સંવેદનશીલ વશક્ષણ 
નીવતએ આખું વચત્ પલટી નાખ્યું છે.

શ્ેષ્ અને ગુણાતમક વશક્ષણનો હકદાર તો રાજ્યનો પ્રત્યેક 
બાળક છે. પરંતુ જે વવદ્ાથિથીઓ અભ્યાસમાં તેજસવી છે અને ફકત 
આવથિ્ગક કારણોસર અભ્યા સ છોડી આજીવન સામાન્ય નોકરી કે 
વ્યવસા્ય કરી પોતાની આવડતને વેડફે છે તેવા રાજ્યના ગરીબ 
મધ્યમ વગ્ગના પરરવારોના તેજસવી વવદ્ાથિથીઓને ઉચ્ અભ્યાસ 
માટે પ્રોતસાહન તથિા કારરકદથી ઘડતરની સમાન તક પૂરી પાડતી 
વવવવધ જનકલ્યાણની ્યોજનાઓ અમલી છે. 

કેનદ્ર સરકારના માનવ સંસાધન વવકાસ મંત્ાલ્ય દ્ારા 
ભારતના તમામ રાજ્યોની વશક્ષણની કામગીરીને ધ્યાને રાખી 
અપાતા પફયોમનસ ગે્રરડંગ ઈનડેકસ (પી.જી.આઈ.)માં કેટલાક 
મહત્વના ઇસનડકેટરના લવન્ગગ આઉટકમસ અને ગુણવત્ામાં 
રાજ્યના વશક્ષણ વવભાગે ૧૮૦માંથિી ૧પર, વશક્ષણની 
ઉપલબધતામાં ૮૦માંથિી ૭૩, ભૌવતક સુવવધાઓમાં ૧પ૦માંથિી 
૯૯, વશક્ષણની સમાન તકોમાં ર૩૦માંથિી ર૦૭, વશક્ષણ સંચાલન 
પ્રવક્ર્યામાં ૩૬૦માંથિી ર૭૯ સકોર મેળવી સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત 
પ્રથિમ સથિાને રહ્ં છે. રાજ્યની ૧૦ સટેટ ્યુવનવવસ્ગટીઓમાંથિી ૮ 
્યુવનવવસ્ગટીઓને NSSEમાં એ ગ્રેડ મળ્યો છે.

એસનજ વન્યરરંગ અને રડપલોમાનો અભ્યાસ પૂણ્ગ કરનાર 
વવદ્ાથિથીઓ રડગ્રી મળ્યાના પાંચ વષ્ગમાં તેઓને પોતાનો સવતંત્ 
વ્યવસા્ય શરૂ કરવા માટે ભારત સરકારની મુદ્રા ્યોજનામાંથિી  
` ૫૦ હજારથિી માંડીને ` ૧૦ લાખ સુધીની લોન મેળવે, તેમને 
આ લોન ઉપર ભરવાના થિતા વ્યાજમાં ૩ વષ્ગ સુધી ૫ ટકા વ્યાજ 
સહા્ય રાજ્ય સરકાર તરફથિી આપવામાં આવશે.

રાજ્ય સરકાર ઈચછે છે કે દરેક સક્ષમ અને તેજસવી વવદ્ાથિથીને 
સરકારી નોકરીની તક મળે. આથિી, સરકારી ભરતી માટે તમામ 
વગયો માટેની વન્યત વ્યમ્યા્ગદામાં પાંચ વષ્ગનો વધારો કરવામાં 
આવ્યો છે.

ઉચ્ વશક્ષણની સહા્યની કા્ય્ગવાહી નોલેજ કોનસોટદે્યમ ઓફ 
ગુજરાત (કેસીજી) મારફત કરવામાં આવે છે. જેમાં આ વેબપોટ્ગલ 
મારફત ઉચ્ વશક્ષણ માટેની સહા્ય અંગેની ઓનલાઇન અરજીઓ 
મેળવવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આવેલા માન્ય બોડ્ગની ધોરણ-
૧૦ની પરીક્ષામાં ૮૦ કે તેથિી વધુ પસષેનટાઇલ મેળવી રડપલોમા 
અભ્યાસક્રમના પ્રથિમ વષ્ગમાં પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્ાથિથીઓને લાભ 
મળશે. ગુજરાતમાં આવેલ માન્ય બોડ્ગની ધોરણ-૧૨ની સામાન્ય 
અથિવા વવજ્ાન પ્રવાહની પરીક્ષામાં ૯૦ કે તેથિી વધુ પસષેનટાઇલ 
મેળવી સ્ાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમના પ્રથિમ વષ્ગમાં પ્રવેશ 
મેળવનાર વવદ્ાથિથીઓને લાભ મળશે.

` ૪,૫૦,૦૦૦ સુધીની કૌટુંવબક વાવષ્ગક આવક ધરાવતા 
વાલીઓના સંતાનોનો આ ્યોજનામાં સમાવેશ થિા્ય છે. રાજ્ય 
સરકારે આવક મ્યા્ગદાના પ્રમાણપત્ને ત્ણ વષ્ગ માટે માન્ય 
રાખવાનો વનણ્ગ્ય ક્યયો છે. જનેો લાભ તમામ વવદ્ાથિથીઓન ેમળશ.ે 
જનેી પાસ ેઆવકના ંપ્રમાણપત્ો હશે તમેણ ેત્ણ વષ્ગ સધુી આવકનુ ં
પ્રમાણપત્ ફરીથિી પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથિી.
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સિા્ની રકમનયું ધોરણ
• ધોરણ-૧૨ના વવજ્ાન પ્રવાહની ગ્રપૂ-બીની બોડ્ગની પરીક્ષામાં 

૯૦ કે તેથિી વધુ પસષેનટાઈલ લાવનાર વવદ્ાથિથીઓને મેરડકલ, 
ડેનટલના અભ્યાસક્રમમાં સવવનભ્ગર કાલેજમાં પ્રવેશ મળે તો 
વાવષ્ગક ટ્યૂશન ફીના ૫૦ ટકા રકમ `૨,૦૦,૦૦૦ની 
મ્યા્ગદામા ંમળવાપાત્ રહેશે. આમ પાંચ વષ્ગના અભ્યાસક્રમમાં 
`૧૦,૦૦,૦૦૦ સુધીની સહા્ય મળવાપાત્ રહેશે.

• ધોરણ-૧૨ વવજ્ાન પ્રવાહના ગ્રૂપ-એ/ગ્રૂપ-બીની બોડ્ગની 
પરીક્ષામાં ૯૦ કે તથેિી વધ ુપસષેનટાઈલ લાવનાર વવદ્ાથિથીઓને 
સ્ાતક કક્ષાના પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ જેવા કે, ઈજનેરી/ 
ટૅક્ નોલોજી, ફામ્ગસી, આરક્કટેકચર, એવગ્રકલચર, આ્ુયવષેદ, 
હોવમ્યોપથેિી, નવસુંગ, રફવઝ્યોથિરેાપી, પરેા-મરેડકલ, વટેરનરી 
માટે સવવનભ્ગર કાલેજમાં પ્રવેશ મળે તો વાવષ્ગક ટ્યૂશન ફીના 
૫૦ ટકા રકમ ` ૫૦,૦૦૦ની મ્યા્ગદામાં મળવાપાત્ રહેશે. 
અભ્યાસક્રમની ચાર વષ્ગની અવવધ દરવમ્યાન ̀  ૨,૦૦,૦૦૦ 
સુધી સહા્ય મળવાપાત્ રહેશે.

• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય/વવજ્ાન પ્રવાહની બોડ્ગની પરીક્ષામાં ૯૦ 
કે તથેિી વધ ુપસષેનટાઈલ લાવનાર વવદ્ાથિથીઓન ેસ્ાતક કક્ષાના 
બી.એ, બી.એસસી., બી.કોમ., બી.બી.એ., બી.સી.એ. જેવા 
અભ્યાસક્રમમાં સવવનભ્ગર કોલજમાં પ્રવેશ મળે તો, વાવષ્ગક 
ટ્યૂશન ફીના ૫૦ ટકા રકમ `૧૦,૦૦૦ની મ્યા્ગદામાં 
મળવાપાત્ રહેશે. આમ ૩ વષ્ગની અવવધમાં `૩૦,૦૦૦ 
સુધીની સહા્ય મળવાપાત્ રહેશે.

• ધોરણ-૧૦ની બોડ્ગની પરીક્ષામાં ૮૦ પસષેનટાઈલ કે તેથિી વધુ 
લાવનાર વવદ્ાથિથીઓને રડપલોમા અભ્યાસક્રમમાં સવવનભ્ગર 
કોલેજમાં પ્રવેશ મળે તો વાવષ્ગક ટ્યૂશન ફીના ૫૦ ટકા રકમ 
` ૨૫,૦૦૦ની મ્યા્ગદામા ંમળવાપાત્ રહેશ.ે આમ ત્ણ વષ્ગમાં 
કુલ ` ૭૫,૦૦૦ સુધીની સહા્ય મળવાપાત્ રહેશે.

• સરકારી મેરડકલ, ડેનટલ, ઈજનેરી કોલેજમાં જનરલ બેઠકો 
પર અનામતકક્ષાના ઉમદેવારો જે સખં્યામાં પ્રવેશ મેળવે અને 
તેટલા વબનઅનામત વવદ્ાથિથીઓને સવવનભ્ગર કાલેજમાં પ્રવેશ 
લેવો પડે તો સવવનભ્ગર અને સરકારી કોલેજની ફીના 
તફાવતની રકમ મળવાપાત્ રહેશે.

• નાસા જેવી સંસથિાઓમાં પસંદ થિનાર વવદ્ાથિથીઓને ` ૨ 
લાખનો પુરસકાર આપવામાં આવશે.

• સપીપામાં એડવમશન લનેારી વવદ્ાવથિ્ગનીઓન ે̀  ૨૫ હજારની 
સહા્ય આપવામાં આવે છે.

• ઉચ્ વશક્ષણના વવદ્ાથિથીઓ માટે અન્ય સવલતો.
• રહેવા-જમવા પટેે સહા્ય (અભ્યાસક્રમની વન્યત અવવધ માટે)
• સ્ાતક અથિવા રડપલોમા અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવશે મળેવી પોતાના 

વતનના તાલુકાની બહાર અભ્યાસ કરતા અને સરકારી 

પસસેસ્રમાઈલ એોરલો રુ ં?
•	 રાજ્યમાં	આવેલા	 વવવવધ	બાેર્ડના	 પવરણામમાં	સમનવય	

સાધવાના	હેતુથી	ઉચ્ચ	શિક્ષણમાં	પ્રવેિ	માટે	પસસેનટાઈલ	
પદ્ધતત	અપનાવવામાં	આવે	છે.	ધાેરણ-૧૨ની	માર્ડિીટમાં	
પણ	પસસેનટાઈલ	દિા્ડવવામાં	આવે	છે.	

•	 પ્રથમ	૯૦	પસસેનટાઈલથી	વધુ	અેટલે	બાેર્ડમાં	ઉત્ીણ્ડ	થયેલા	
૧૦૦	 વવદ્ાથથીઆે	 પૈરી	 મેવરટ	 પ્રમાણેના	 પ્રથમ	 ૧૦	
વવદ્ાથથીઆે.

•	 દર	વર્સે	પવરણામ	જુદંુ	હાેય	છે,	પરંતુ	સામાનયતઃ	ગજુરાતમાં	
ધાેરણ-૧૨	સામાનય	પ્રવાહ	અને	વવજ્ાન	પ્રવાહના	ગ્રૂપ-અે	
અને	ગ્રૂપ-બીની	પરીક્ષામાં	૯૦	પસસેનટાઈલથી	વધુ	અેટલે	
પરીક્ષામાં	આિરે	 ૭૦થી	 ૭૫	 ટરા	 માર્્ડથી	 વધુ	 ગુણ	
મેળવનાર	વવદ્ાથથીઆેનાે	સમાવેિ	થાય	છે.

•	 અ	ેજ	રીતે	સામાનયતઃ	ધારેણ-૧૦ની	પરીક્ષામા	ં૮૦	પસસેનટાઈલથી	
વધુ	અટેલ	ેધારેણ-૧૦ની	પરીક્ષામા	ંઆિરે	૬૦	થી	૬૫	ટરાથી	
વધુ	ગુણ	મેળવલે	વવદ્ાથથીઆેના	ેસમાવિે	થાય	છે.

છાત્ાલ્યમાં પ્રવેશ ન મળ્યો હો્ય તેવા વવદ્ાથિથીઓને વષ્ગના 
૧૦ મવહના માટે રહેવા-જમવાની સહા્ય પેટે `૧,૨૦૦ દર 
મવહને મળશે.

• ઉદાહરણ રૂપે બી.એ., બી.કોમ., બી.એસસી. જેવા સ્ાતક 
તથિા રડપલોમાના અભ્યાસક્રમો માટે ત્ણ વષ્ગની અવવધ 
દરવમ્યાન કુલ `૩૬,૦૦૦ સુધીની સહા્ય મળવાપાત્ થિશે.

• મેરડકલ/ડનેટલ જેવા પ્રોફેશનલ સ્ાતક અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવશે 
મેળવનારને ` ૧૦,૦૦૦.

• ઇજનેરી/ ટૅક્ નોલાજી/ ફામ્ગસી/ આરક્કટેકચર જેવા પ્રોફેશનલ 
સ્ાતક અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવનારને ` ૫,૦૦૦.

• રડપલોમા અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવનારને ` ૩,૦૦૦.
• પૂણ ્ગ સમ્ય પીએચ.ડી. કરનાર વવદ્ાથિથીને માવસક  

` ૧પ,૦૦૦નું સટાઈપેનડે અને અન્ય ખચ્ગ પેટે વાવષ્ગક  
` ર૦,૦૦૦ની સહા્ય ચૂકવાશે. •
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પ્રધાનમંરિી	કૌશ્	મવકાસ	યોજના
" મશરીન	સૈયદ

“મારો વવશ્વાસ ્યવુાશવક્ત પર છે, જ ેતેમના પરાક્રમોથિી વવશ્વને 
બદલી નાંખશે...” ભારત સવતંત્ થિ્યું તેનાં ૫૦ વષ્ગ પહેલાં સવામી 
વવવેકાનંદે ચેન્નાઇના ્યુવાનો સમક્ષ કરેલા વકતવ્યમાં આ વવશ્વાસ 
વ્યક્ત ક્યયો હતો. ્ુયવાન અન ેશવક્તનો ધોધ, પ્રચડં શવક્તનુ ંમોજુ.ં.. 
્યુવાનમાં દેશને બદલી શકવાની તાકાત છે, માત્ જરૂર છે તેમને 
્યોગ્ય રદશા અન ેમાગ્ગદશ્ગન આપવાની... ૬૫ ટકા ઉપરાંત ્ુયવાનો 
ધરાવતા ભારત દેશમાં ્યુવાશવક્તને રોજગારીનો નવો રાહ 
ચીંધવા... તેઓને પગભર બનાવવા અને તે થિકી દેશને આવથિ્ગક 
રીતે વધુને વધુ મજબૂત બનાવવા પ્રધાનમંત્ી કૌશલ્ય વવકાસ 
્યોજના અમલી બનાવાઇ છે. આ ્યોજના થિકી દેશના ્યુવાનો 
વવવવધ કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરી કુશળતા મેળવી રહા છે.

‘કૌશલ ભારત.. કુશળ ભારત’ના ધ્યે્ય સાથિે શરૂ થિ્યેલી 
પ્રધાનમંત્ી કૌશલ વવકાસ ્યોજના ભારત સરકારની અેક અદભૂત 
પહેલ છે. આ ્યોજના દ્ારા દર વષષે દેશના ૧ કરોડથિી વધ ુ્યવુાનોને 
વવવવધ ઉદ્ોગો સાથિે સંબંવધત સસકલ ટ્ેવનંગ આપવાનું લક્ય છે. 
્યુવાનોને સૌથિી વધુ અસર કરતી બેરોજગારીની સમસ્યાને દૂર 
કરવા માટે શરૂ કરા્યલેી આ મહતવાકાંક્ષી ્યોજનાથિી દેશના ્યવુાનો 
આવથિ્ગક સક્ષમતા અને સદ્ધરતા પ્રાપ્ત કરી રહા છે. કેનદ્ર સરકારની 
આ ફલેગશીપ ્યોજના હેઠળ વવવવધ ઉદ્ોગોમાં તાલીમ લેનાર 
્યુવાનોને ટ્ેવનંગ આપવાની ફી સરકાર ભોગવે છે. ધો - ૧૦ થિી 
લઇને ઉચ્ વશક્ષણ મેળવનાર બેરોજગાર ્યુવાનોને સનમાનજનક 
રોજગારીના માગષે વાળતી આ ્યોજના થિકી ્યુવાનો દેશના 
અથિ્ગતંત્ને વેગ આપી રહા છે.

આજનો ્યુગ એ સપધા્ગનો ્યુગ છે. ચીન, જાપાન, તાઇવાન 
જેવા દેશો પોતાના કૌશલ્ય દ્ારા અમેરરકા જેવા વવકવસત દેશને 
ટક્કર આપી રહા છે. આપણી પાસે વવશાળ ્યુવાધન છે. આ 
્યુવાધન વવવવધ ક્ષેત્ોમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરી લે તો આપણો દેશ 
માનવ સંસાધનનું કેનદ્ર બની જશે. પ્રધાનમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીએ ભારતન ેમાનવ સંસાધનનુ ંહબ બનાવવા માટે આ ્યોજના 
શરૂ કરી છે. આ ્યોજનાની ધ્યે્ય પ્રાવપ્ત માટે કૌશલ્ય વવકાસ અને 
ઉદ્વમતા મંત્ાલ્ય શરૂ કરા્યું છે.

પ્રધાનમંત્ી કૌશલ વવકાસ ્યોજના હેઠળ તાલીમ પ્રાપ્ત કરવા 
ઇચછુક ્ુયવાનોએ કેનદ્ર સરકારની ઓરફવસ્યલ વેબસાઇટ પર 
રજીસટ્ેશન કરાવવું પડે છે. ૩ મવહના, ૬ મવહના અને ૧ વષ્ગ 
માટે રજીસટ્ેશન થિા્ય છે. બાંધકામ, ઇલેકટ્ોવનકસ, હાડ્ગવેર, ફૂડ 
પ્રોસેવસંગ, ફવન્ગચર એનડ રફરટંગ, જેમસ અેનડ જવેલરી અને લેધર 
ટેકનોલોજી જવેા ૪૦ ટેકવનકલ કે્ષત્ોમાં એક હજાર ઉપરાંત કોસ્ગમાં 
્યુવાનોને તાલીમ આપી સુસજ્જ બનાવવામાં આવે છે. તાલીમ 

પૂણ્ગ થિ્યા બાદ સરટ્ગરફકેટ આપવામાં આવે છે જે સમગ્ર દેશમાં 
માન્ય ગણા્ય છે.

પ્રધાનમતં્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના “હર હાથિ હનુ્નર, હર હાથિ 
કામ”ના સંકલપને પરરપૂણ્ગ કરવા માટે કરટબદ્ધ સરકાર ્યુવાનોને 
માત્ તાલીમ જ નથિી આપતી પરંતુ રોજગારી મેળવવા પણ પૂણ્ગ 
સહ્યોગ આપે છે. રોજગાર મેળા દ્ારા સરકાર આવા તાલીમબદ્ધ 
્યુવાનોને રોજગાર આપવામાં મદદ કરે છે.

જે ્યુવાનો ઓછું ભણેલા છે અથિવા જે ્યુવાનોનું વશક્ષણ કોઇ 
કારણસર અધૂરં રહી ગ્યું છે તેમના માટે આ ્યોજના આશીવા્ગદ 
સમાન છે. મવહલાઓ પણ આ ્યોજના હેઠળ જોડાઇ વવવવધ 
ક્ષતે્ોમા ંતાલીમ પ્રાપ્ત કરી પોતાના માટે રોજગારી - સવરોજગારીના 
માગ્ગને મોકળો બનાવી શકે છે. પ્રધાનમંત્ી કૌશલ વવકાસ 
્યોજનાના બીજા તબક્કા એટલે કે ૨૦૧૬-૨૦૨૦ માટે આ 
્યોજના હેઠળ કેનદ્ર સરકારે ` ૧૨,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી કરી 
છે. આ ્યોજના હેઠળ સમગ્ર દેશમાં કૌશલ વવકાસ કેનદ્રો શરૂ 
કરવામાં આવ્યાં છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી 
સમગ્ર ગુજરાતમાં ૫૦૦થિી વધુ કૌશલ્ય વનમા્ગણ કેનદ્રો થિકી લાખો 
્યુવાનોને તાલીમબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. તાલીમ પામેલા ્યુવાનો 
માટે મોટા પા્યે રોજગાર ભરતી મેળાનું આ્યોજન કરવામા ંઆવી 
રહ્ં છે. અત્યારસુધીમાં રોજગાર ભરતી મેળાના માધ્યમથિી ૧૫ 
લાખ જેટલા ્યુવાનોને રોજગારી પ્રાપ્ત થિઇ છે. 

નેશનલ સેમપલ સવષેના રરપોટ્ગ અનુસાર કુશળ ્યુવાનોની 
બાબતમાં આપણો દેશ પછાત છે. ઉદારીકરણ બાદ દેશમાં ઘણી 
નવી નવી કંપનીઓ શરૂ થિઇ છે પરંત ુઆપણ ેતમેન ેકુશળ કૌશલ્ય 
ધરાવતા ્યુવાનો પૂરા પાડી શકતા નથિી. ઉદ્ોગો હંમેશાં કુશળ 
કારીગરોની અછત ભોગવે છ.ે સવષે અનુસાર આપણા દેશમાં 
૨૦૧૫-૧૬ સુધી માત્ ૩.૫ ટકા જેટલા ્યુવાનો જ કૌશલ્ય 
ધરાવતા હતા. ૨૦૨૦-૨૧ સુધી ઉદ્ોગ જગતને ૧૨ કરોડથિી 
વધુ સકીલડ લેબરની જરૂરર્યાત રહેશે. આ જરૂરર્યાતને આપણા 
જ ્યુવાનો પૂણ્ગ કરે તે માટે સકીલ ઇસનડ્યા જેવા કા્ય્ગક્રમની 
જરૂરર્યાત ઘણા સમ્યથિી હતી. પ્રધાનમંત્ી શ્ી નરેનદ્ર મોદીએ આ 
તકને પારખી ્યુવાનોને રોજગારી - સવરોજગારી પૂરી પાડવા 
સકીલ ઇસનડ્યા કા્ય્ગક્રમનું આહ્ાન ૨૦૧૪માં ક્યુું. સકીલ ઇસનડ્યા 
હેઠળ ્યુવાનોને તાલીમબદ્ધ બનાવવા પ્રધાનમંત્ી કૌશલ વવકાસ 
્યોજના સમગ્ર દેશમા ંઅમલી બનાવાઇ. આ ્યોજના હેઠળ તાલીમ 
પામેલા અને તાલીમ પામી રહેલા ્યુવાનોમાં ઉજ્જવળ ભાવવનો 
વવશ્વાસ વધુ સુદૃઢ થિ્યો છે. આજે દરેક ્યુવાન ગણગણાવતો થિ્યો 
છે... “કદમો કો મંવઝલ કા પતા મીલ રહા હૈ... હુન્નર નીખર રહા 
હૈ... ફક્ક દીખ રહા હૈ...” •

યુવાશમતિ

økwshkík ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦32



ગુજરાત	૪૩	ટકા	સટાટ્મઅપ	શેર	સાથે	દેશભરનું	સટાટ્મઅપ	હિ	િનયું
સટાટ્મઅપ	ષિેરિે	ભારતને	અમગ્મ	રા�	િનાવવામાં	ગુજરાતનો	મહ�વપૂણ્મ	િાળો	
ગુજરાત સરકાર ્યુવાશવક્તને વધુ સશક્ત બનાવવા માટે 

પ્રવતબદ્ધ છે. આજે રાજ્યનો ્યુવાન દરેક ક્ષેત્માં સફળતા પ્રાપ્ત 
કરવાની રદશામાં ઝડપથિી પગલાં માંડી રહો છે, ત્યારે ્યુવાનોની 
આકાંક્ષાઓને ખીલવી શકા્ય તે માટે ગુજરાતે તકોના દરવાજા 
ખોલ્યા છે. ઉદ્ોગ સાહવસકતા ગુજરાતના નાગરરકોમાં કુદરતી 
રીતે વધુ જોવા મળે છે. આપણે નોકરી કરતાં વ્યવસા્યને વધુ 
પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ તા. ૧૬ જાન્યુઆરી, 
૨૦૧૬ના રોજ સટાટ્ગ-અપ ઈસનડ્યા – સટેનડ-અપ ઈસનડ્યા કા્ય્ગક્રમ 
અને તેને સંલગ્ન પોવલસીની જાહેરાત કરી હતી. ્યુવાનોને 
સવરોજગારી અને ઉદ્ોગ સથિાપવા માટે કેનદ્ર સરકારના સટાટ્ગઅપ 
ઈસનડ્યા અને અન્ય ્યોજના અંતગ્ગત રાજ્ય સરકારે ખાસ નીવત 
જાહેર કરી છે. ગુજરાત સરકારે સટાટ્ગઅપ ઈસનડ્યા હેઠળ ્યુવાનોને 
ઔદ્ોવગક વસાહતોમાં શેડ ફાળવવાનો વનણ્ગ્ય ક્યયો છે. 

ભારત સરકારના આઇ.ટી ક્ષેત્ની 
પ્રવતવષ્ત સસંથિા નાસકોમના એક અભ્યાસ 
અહવેાલમાં જણાવ્યા મુજબ ર૦૧૪થિી 
ર૦૧૯ના સમ્યગાળા દરવમ્યાન એવરેજ 
વાવષ્ગક ૧રથિી ૧પ ટકાના ધોરણે સટાટ્ગ 
અપમાં વૃવદ્ધ થિઇ છે. 

રાજ્યના ્યુવાનોનાં કૌશલ્ય અને 
ક્ષમતા અંગે મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ 
રૂપાણીનો વવશ્વાસ છે કે, ગુજરાતના ્યુવાનો માત્ રોજગારી નથિી 
શોધતા પરંતુ રોજગારીની તકોનું વનમા્ગણ કરવા પણ સક્ષમ છે. 
ઉપરાંત, ગુજરાતનો ્યુવાન રાષ્ટ્રવનમા્ગણમાં પોતાનું મહત્વપૂણ્ગ 
્યોગદાન આપવા પણ સતત પ્રોતસાવહત કરે છે.

રાજ્યમાં ્યવુા ઉદ્ોગ સાહવસકો અન ેકૌશલ્યવાન ્યવુાશરકતનાં 
નવાં વવચારો-સંશોધનોને વ્યાપક સતરે પ્રેરરત કરવા ‘સટાટ્ગઅપ’ને 
વેગ આપતાં દેશના ૪૩ ટકા સટાટ્ગઅપ શેર સાથિે ગુજરાત દેશનું 
સટાટ્ગઅપ હબ બન્યું છે. 

દેશભરમાં આ સમ્યગાળા દરવમ્યાન ૧પ૦ સટાટ્ગઅપમાંથિી 
૪૩ ટકા ફંડેડ સટાટ્ગઅપ એકલા ગુજરાતમાં જ કા્ય્ગરત છે. વવશ્વમાં 
ભારત સટાટ્ગઅપ કે્ષત્ ે૨૦૧૮-૧૯ના વષ્ગમા ંસૌથિી મોટુ ંત્ીજુ ંરાષ્ટ્ર 
બન્યું છે. તેમાં ગુજરાતે ૪૩ ટકા સટાટ્ગઅપ સાથિે મહત્વપૂણ્ગ પ્રદાન 
ક્યુ ્ગ છે. મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીના પ્રોતસાહક 
અવભગમની ફલશ્વુતએ રાજ્યમાં ્યવુા સટાટ્ગઅપન ેફા્યનાસનસ્યલ 
આવસસટનસ, ઓનલાઇન એસપલકેશન, મોવનટરરંગ એનડ ટ્ેરકંગ 
સુવવધા દ્ારા સટાટ્ગઅપને ખીલવવા-વવકસવાની પૂણ્ગ તક મળતી 

થિઇ છે. ગુજરાતમાં સટાટ્ગઅપને વેગવાન બનાવવા દેશભરમાં 
પહેલરૂપ સટાટ્ગઅપ પોવલસી પણ અમલમાં છે. 

દેશમાં ર૦૧૪થિી ર૦૧૯ વચ્ે નવ હજારથિી વધુ સટાટ્ગઅપની 
સથિાપના થિઇ છે. તેમાં પણ ગુજરાત ૧પ૦૦ કરતાં વધુ રવજસટડ્ગ 
સટાટ્ગઅપ અને રરર ફંડેડ સટાટ્ગઅપનું સંખ્યાબળ ધરાવતું રાજ્ય 
છે. મુખ્ય મંત્ીશ્ી ગુજરાતને ્યુવા સટાટ્ગઅપના નવોનમેષી વવચારો 
પ્ર્યોગોથિી દેશમાં સટાટ્ગઅપ ક્ષેત્ે પણ લીડ લેનારૂં રાજ્ય બનાવવા 
સંકલપબદ્ધ છે. ઇનોવેટીવ પ્રવક્ર્યા માટે રૉ-મરટરર્યલ-સંશાધનો 
વગેરે માટે ` ૧૦ લાખ સુધીની સહા્ય આપવામાં આવે છે. 

એટલું જ નવહ, ઇનક્યુબેટસ્ગને પ૦ ટકા સુધીની મૂડીસહા્ય, 
વાવષ્ગક પાંચ લાખ સુધીની માગ્ગદશ્ગન સહા્ય તેમજ પાવર ટેરરફ 
અને ઇલેસકટ્વસટી ડ્ૂટીમાં રાહત આપવામાં આવે છે. રાજ્ય 
સરકારના આ પ્રેરક અવભગમને પરરણામે સટાટ્ગઅપ કલચરને વેગ 
મળ્યો છે અને ઇનક્યુબેટસ્ગની સવક્ર્યતા, સથિાવનક ્યુવનવવસ્ગટીઓ, 

ઉચ્વશક્ષણ સસંથિાઓમા ંસટાટ્ગઅપ માટે 
તમેના વવચારોન ેસશંોધનોન ેવાસતવવક 
સવરૂપ આપવાની તક પણ વવકસી છે. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીની 
પ્રેરણાથિી ઇઝરા્યલના સહ્યોગ સાથિે 
રાજ્યમાં આઇવક્ર્યેટની સથિાપના દ્ારા 
્યુવાઓને વૈવશ્વક વૈચારરક આદાન-
પ્રદાન ટેકનોલોજી શેરરંગની તક પણ 

ઉપલબધ બની છે તેમજ આઇ-વક્ર્યેટ દ્ારા પણ સટાટ્ગઅપ 
ઇનોવેશનસ માટે સહા્ય ઉપલબધ છે. 

સટાટ્ગઅપ ક્ષેત્ે ગુજરાતની આ સંપૂણ્ગ ઇકો વસવસટમની મહત્ા 
અને સંભાવના જોતાં ભારત સવહતના વબમસટેક  દેશો બાંગલાદેશ, 
ભતૂાન, મ્યાનમાર, શ્ીલકંા, થિાઇલનેડ, નપેાળનુ ંઆગામી સટાટ્ગઅપ 
કનવેનશન પણ ગુજરાતમાં ્યોજવાનું આ્યોજન થિઇ રહ્ં છે. 

મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ સટાટ્ગઅપ ્યુવાઓને 
પોતાના ંશોધ-સશંોધનો અન ેનવા આઇરડ્યાઝન ેસટાટ્ગઅપ વમશન 
તહેત અમલમાં મૂકી જોબ વસકરમાંથિી જોબ ગીવર બનાવવાનો 
સંકલપ ક્યયો છે. તેમણે રાજ્ય સરકારના વવભાગોની ચેલેનજીસના 
સોલ્યુશનમાં પણ સટાટ્ગઅપનો સહ્યોગ લેવાની નેમ રાખી છે.  

રાજ્યમાં વષ્ગ ર૦૧૬થિી અત્યાર સુધીમાં ` ૧૪૦ કરોડની 
સહા્યના સટાટ્ગઅપને આપવામાં આવી છે. ચાર હજાર કરતાં વધુ 
લોકોને જુદા જુદા સટાટ્ગઅપ ક્ષેત્ે રોજગાર અવસર મળ્યા છે. 
આમ, નાસકોમના અહેવાલ અનુસાર ગુજરાત ૪૩ ટકા ફંડેડ 
સટાટ્ગઅપ સાથિે દેશનું સટાટ્ગઅપ હબ બન્યું છે. •

્ુખ્ય્ંત્ીશ્રીનમા પ્રમાો�સમાહક એ�ભગ્થી 
ગુજરમાત્મંા ટિમાર્ટએપ ઇકમાો�સટિ્નો 

નવી નદરમા ્ ળી-ઇનકયુબોરસ્ટ –
ઇનમાોવોરસ્ટનો દસ લમાખ સધુીની સહમાયનમાો 

પ્રોરક એ�ભગ્ 
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મુખયમંરિી	યુવા	સવાવ્ંિન	યોજના
" નીરવ	રાવ્

એકવીસમી સદી સમગ્ર ભારત માટે ડેમોગ્રારફક રડવવડનડનો 
અનોખો અવસર લઈને આવ્યો. દેશની અન ેએ જ પ્રમાણે ગુજરાત 
રાજ્યમાં સૌથિી વધુ વસતી ્યુવાઓની છે. ્યુવાનો-્યુવતીઓની 
સૌથિી વધ ુજનસખં્યાન ેગજુરાત સરકાર કોઈ પડકાર તરીકે જોવાના 
બદલે એક સટ્નેથિ – શવક્તની સરવાણી તરીકે જએુ છે. જો સામથ્ય્ગનો 
અવસર અથિવા પડકાર ગણવામાં આવે તો પણ રાજ્ય સરકારે 
હંમેશા ્યુવાનો-્યુવતીઓના સવાુંગી વવકાસને જ પોતાની 
પ્રાથિવમકતા ગણી છે.

ગુજરાત સરકારે ્યુવાવવકાસ માટે વશક્ષણ, રોજગારલક્ષી 
તાલીમ, રોજગારી, ઉદ્ોગોની સથિાપના માટે લોન-સહા્ય, પૂરક 
સહા્ય, જમીન, વીજળી, પાણી, રસતા સવહત આંતરમાળખાગત 
સુવવધાઓ સવહતના પડકારો ઉપાડી લીધા અને ગુજરાતને 
્યુવાવવકાસની બાબતનું શ્ેષ્ પલેટફોમ્ગ પૂરં પાડ્ું છે. મુખ્યમંત્ી 
શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણી ગુજરાતના વવકાસન ેનવી ઊચંાઈઓ ઉપર 
લઈ જવા માટે રાત-રદવસનો અથિાક પરરશ્મ કરી રહાં છે.

કોઈ પણ રાજ્ય કે રાષ્ટ્રની પ્રગવતનો માપદંડ વશક્ષણ છે. વશક્ષણ 
જ સવાુંગી વવકાસ માટે મુખ્ય પા્યો મના્ય છે. બાળક તેની 
શરઆતની ઉંમરના વષયોમાં જે વશક્ષણ મેળવે છે તેની અસર તેના 
સમગ્ર જીવનકાળ દરવમ્યાન રહેતી હો્ય છે. આથિી જ રાજ્યના 
બાળકો માટે શ્ેષ્ વશક્ષણ સમગ્ર રાષ્ટ્રના વવકાસ માટે સૌથિી વધુ 
મહતવનું છે.

સવાુંગી વવકાસન ેવરેલી ગુજરાતની સરકારે રાજ્યના તેજસવી 
વવદ્ાથિથીઓને ઉચ્ અભ્યાાસ તરફ પ્રોતસાહન મળી રહે અને 
ગરીબ અને મધ્યમ વગ્ગના પરરવારના વવદ્ાથિથીઓને પોતાની 
પ્રવતભા વનખારવાની તક પ્રાપ્ત  કરવામાં મદદરૂપ થિવાના ઉમદા 

હેતુથિી  જનકલ્યાણની મુખ્યમંત્ી ્યુવા સવાવલંબન ્યોજનારૂપી 
અભૂતપૂવ્ગ અને મહતવપૂણ્ગ ્યોજના જાહેર કરી છે. એમાં 
મુખ્યમંત્ીશ્ીનો દીઘ્ગદૃટિીપૂણ્ગ માનવી્ય અવભગમ પણ દૃસટિગોચર 
થિ્યા વવના રહેતો નથિી. મુખ્યમંત્ી ્યુવા સવાવલંબન ્યોજના પણ 
તેનું એક ઉત્મ ઉદાહરણ છે. 

મયુખ્મંત્ી ્યુિા સિાિલંિન ્ોજના : રાજ્યના તેજસવી 
વવદ્ાથિથીઓને ઉચ્ અભ્યાસ માટે પ્રોતસાહન – ગરીબ, મધ્યમ 
વગ્ગના પરરવારોના તેજસવી વવદ્ાથિથીઓને કારરકદથી ઘડતરની 
સમાન તક માટે જનકલ્યાણની અભૂતપૂવ્ગ ્યોજનાઓ રાજ્ય 
સરકારે ન માત્ ઘડી છે પરંતુ તેનો સફળતાપૂવ્ગક અમલ કરી 
પરરણામદા્ય બનાવી છે. 

મુખ્યમંત્ી ્યુવા સવાવલંબન ્યોજનામાં ગરીબ - મધ્યમ 
પરરવારોના વવદ્ાથિથીઓને મેરીટના આધારે ઉચ્ વશક્ષણમાં ફીના 
લાભ મળે છે. ઉચ્- વશક્ષણ વવષ્યક એસ.સી., એસ.ટી. અને 
બક્ષીપંચ જાવતઓની હ્યાત ્યોજનાઓનો લાભ વબનઅનામત 
વવદ્ાથિથીઓને પણ મળતો થિ્યો છે. સરકારી માધ્યવમક – ઉચ્ત્ર 
માધ્યવમક શાળાના બધા જ વવદ્ાથિથીઓને આવક મ્યા્ગદા વસવા્ય 
વનઃશુલક પાઠ્યપુસતક આપવામાં આવે છે. પ્રાથિવમક વશક્ષણમાં 
વબનઅનામત વગ્ગના વવદ્ાથિથીઓને વનઃશુલક ગણવેશ, 
પાઠ્યપુસતમકો અને વશષ્યાવૃવત્ના લાભો આપવામાં આવે છે. 
અત્યાર સુધીમાં હજારો વવદ્ાથિથીઓએ તેનો લાભ લીધો છે. 

મખુ્યમતં્ી ્યવુા સવાવલબંન ્યોજના અતંગ્ગત ગુજરાત રાજ્યમાં 
આવેલ માન્ય બોડ્ગમાંથિી ધોરણ-૧૦ અથિવા ધોરણ-૧૨માં ૮૦ 
પસ્ગનટાઈલથિી વધ ુમાકસ્ગ મળેવનાર અન ે̀  ૬ લાખ સધુીની આવક 
મ્યા ્ગદા ધરાવનાર વવદ્ાથિથીઓને રાજ્ય સરકાર દ્ારા 
એમબીબીએસના અભ્યાસક્રમ માટે ̀  ૬ લાખની મ્યા્ગદામા ંટ્યશુન 
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ફી સહા્ય આપવામાં આવે છે. જ્યારે રડપલોમા અભ્યાસક્રમમાં 
૬૫ ટકા કે તેથિી વધુ ગુણ મેળવી શૈક્ષવણક વષષે ૨૦૧૮-૧૯માં 
સ્ાતક /રડપલોમા અભ્યાસક્રમના પ્રથિમ વષ્ગમાં પ્રવેશ મેળવેલા 
તેજસવી અને જરૂરર્યાતમંદ વવદ્ાથિથીઓને આ ્યોજના અનવ્યે 
આવથિ્ગક સહા્ય આપવામાં આવે છે.

છાત્ોને રહેવા-જમવા તથિા સાધન –પુસતક સહા્ય માટેના 
સ્ાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો, બેચલર ઓફ મેડીસીન એનડ 
બેચલર ઓફ સજ્ગરી (એમબીબીએસ) અને બેચલર ઓફ ડેન્ટલ 
સજ્ગરી (બી.ડી.એસ)ના વવદ્ાથિથીઓને આવથિ્ગક સહા્યપેટે ટ્યૂશન 
ફીની ૫૦% રકમ વધુમાં વધુ ` બે લાખ સુધીની મ્યા્ગદામાં 
મળવાપાત્ છે. 

બચેલર ઓફ ફામ્ગસી/ ડી. ફામ્ગ (બીફામ્ગ અભ્યાસક્રમની અવવધ 
એટલે કે ચાર વષ્ગ સુધી સહા્ય મળવાપત્), તેમજ બેચલર ઓફ 
આરક્કટેક્ચર, બેચલર ઓફ એસનજવન્યરીંગ અને બેચલર ઓફ 
ટેકનોલોજી, હોટલ મેનજેમનેટ અન ેકેટરીંગ ટેકનોલોજી, ડીઝાઇન, 
પલાનીંગ, રફઝી્યોથેિરપી, નેચરોપથિી, આ્ુયવષેદ, હોવમ્યોપેથિી, 
વેટરનેરી સા્યનસ અને એનીમલ હસબનડરી, નસસીંગ સવહતના 
સ્ાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોના વવદ્ાથિથીઓને મુખ્યમંત્ી ્યુવા 
સવાવલંબન ્યોજના અંતગ્ગત ટ્યૂશન ફીની ૫૦% રકમ વધુમાં 
વધુ ` ૫૦ હજાર સુધીની મ્યા્ગદામાં તથિા રહેવા-જમવા તથિા 
સાધન-પુસતક સહા્ય માટે ચાર વષ્ગના સ્ાતક કક્ષાના 
અભ્યાસક્રમોમાં મળવાપાત્ છે. બી.એ., બી.કોમ, બી.એસ.સી, 
બીબીએ, ઇનટીગ્રેટેડ એમબીએ પ્રોગ્રામ, ઇનટીગ્રેટેડ એમસીએ 
પ્રોગ્રામ, રૂરલ સટડીઝ, સોવશ્યલ વક્કસ, ફીશરીઝ સા્યનસ સવહતના 
સ્ાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમના વવદ્ાથિથીઓને ટ્યૂશન ફીની ૫૦ 
ટકા રકમ વધમુા ંવધ ુ̀  ૧૦ હજારની મ્યા્ગદામાં સહા્ય મળવાપાત્ 
છે. જ્યારે ડીપલોમા, ઇનટીગ્રટેેડ બીઇ/બીટેક પ્રોગ્રામના વવદ્ાથિથીઓને 
ટ્યૂશન ફીની ૫૦ ટકા રકમ મહત્મ ` ૨૫ હજારની મ્યા્ગદામાં 
તથિા રહેવા જમવા તથિા પુસતક સહા્ય મળવાપાત્ છે. 

મખુ્યમતં્ી ્યવુા સવાવલબંન ્યોજના વષ્ગ ૨૦૧૫-૧૬ના વષ્ગમાં 
મજંરૂ કરવામા ંઆવી હતી. વષ્ગ ૨૦૧૮-૧૯ના વષ્ગમા ંઆ ્યોજના 
માટે ` ૨૪,૫૦૦ લાખની બજેટ જોગવાઇ કરવામાં આવી. વષ્ગ 
૨૦૧૯-૨૦ના વષ્ગમાં ` ૨૦,૦૦૦ લાખની જોગવાઇ બજેટમાં 
કરાઇ. ઉપરાંત અન્ય ઉચ્ વશક્ષણ મેળવવા માટે વવદેશ અભ્યાસ 
માટે જતા વવદ્ાથિથીઓન ેબેંકની વ્યાજ સહા્ય માટે સબવસડી આપવા 
માટે ` ૫૦૦ લાખની જોગવાઇ મળી કુલ ` ૨૦,૫૦૦ લાખની 
જોગવાઇ કરવામાં આવી. ઉલ્ેખની્ય છે કે, મુખ્યમંત્ી ્યુવા 
સવાવલંબન ્યોજના અંતગ્ગત રાજ્યના વબનઅનામત કક્ષામાં 
આવતાં સામાન્ય અને મધ્યમ વગ્ગના ૧.૧૦ લાખ કરતાં વધુ 
તેજસવી વવદ્ાથિથીઓને ઉચ્ વશક્ષણ માટે ` ૩૭૫ કરોડથિી વધુ 
રકમની સહા્ય આપવામાં આવી છે.

સરકાર દ્ારા ્યુવાવવકાસને અનુરૂપ વવવવધ પ્રકારની 
્યોજનાઓ બાળ-રકશોર કક્ષાએથિી લઈને ્યુવાકક્ષા સુધી હાથિ 
ધરવામાં આવે છે. આ હેતુ માટે બજેટમાં પણ ્યુવાવવકાસને 
ધ્યાનમાં લઈને કરોડો રૂવપ્યાની ફાળવણી પણ કરવામાં આવે છે. 
જમેાં એમવા્યએસવા્યન ેપણ ફાળ્યલેા રૂવપ્યાનો કા્ય્ગક્ષમ ઉપ્યોગ 
સરકારે ક્યયો છ ે અને વવદ્ાથિથીઓ તેમનો સંપૂણ્ગ લાભ ઉઠાવી 
પોતાના વવકાસની સાથિે ગુજરાતના વવકાસમાં પોતાનું અમૂલ્ય 
પ્રદાન આપવા તૈ્યાર થિઇ રહાં છે. આવથિ્ગક રીતે ઉચ્ અભ્યાસ 
પરવડતો ન હો્ય તેવા વવદ્ાથિથીઓ માટે મખુ્યમતં્ી ્યવુા સવાવલબંન 
્યોજના ખરેખર આશીવા્ગદ સમાન બની રહી છે.  

આમ, નજીકના ભવવષ્યમા ંભારતી્ય અથિ્ગવ્યવસથિાના સવયોત્મ 
ક્ષેત્ોમાં વત્ગમાન સમ્ય કરતા ઘણા વધારે કુશળ કા્ય્ગબળ એટલે 
કે સક્ષમ, પ્રવતભાવાન ્યુવાઓની આવશ્યકતા પડશે. એવામાં 
અથિ્ગવ્યવસથિાના સતત વવકાસ માટે આપણા ્યુવાઓને વધુ કુશળ 
અન ેજ્ાન સપંન્ન બનાવવા અવસર અન ેપડકાર બનં ેરાજ્ય સરકારે 
ઝીલી લઇ ખરા અથિ્ગમાં તે પ્રગવતશીલ, સંવેદનશીલ છે તેમ 
વવદ્ાથિથીઓ જ અનુભવી રહાં છે. •

યુવાશમતિ
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મિનઅનામત	વગગોના	આમથ્મક-સામામજક	ઉતકષ્મ	માટે	પ્રમતિદ્ધ	સરકાર

ગુજરાત સરકાર રાજ્યના તમામ વગયોના વવકાસ માટે સતત 
પ્રવતબદ્ધ રહી છે. એમાં પણ રાજ્યના ગરીબો, વંવચતો, પીરડતો, 
શોવષતો, મવહલાઓ, ્યુવાનોના વવકાસ અને આવથિ્ગક-સામાવજક 
ઉતથિાન માટે વવશેષ પ્ર્યાસો રહા છે. રાજ્ય સરકારે સમાજના 
વંવચત, પીરડત અને શોવષત વગ્ગના ્યુવાનો માટે અનેકવવધ 
્યોજનાઓ અમલી બનાવી છે. રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકારે 
ગુજરાતના વબનઅનામત વગ્ગના આવથિ્ગક પછાત પરરવારોના 
્યવુાનો માટે પણ ખાસ ્યોજનાઓ બનાવી છે. તમેજ વબનઅનામત 
વગ્ગના ઉતથિાન માટે ગુજરાત રાજ્ય વબનઅનામત વગયોનુ ંઆ્યોગ 
તથિા ગુજરાત વબનઅનામત શૈક્ષવણક અને આવથિ્ગક વવકાસ 
વનગમની સથિાપના કરવામાં આવી છે.  

વબનઅનામત વગયોની સમસ્યાઓનાં વનવારણ માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા ૫ ઓકટોબર, ૨૦૧૭ના જાહેરનામાથિી કા્યમી 
આ્યોગની રચના કરવામાં આવી છે. જે ગુજરાત રાજ્ય 
વબનઅનામત વગયોનું આ્યોગ તરીકે ઓળખા્ય છે. રાજ્યની 
જનતાના સવા્ગગી વવકાસ થિકી સામાવજક સમરસતા જાળવવા 
ગજુરાત સરકાર હંમેશા પ્ર્યત્શીલ રહી છે. સરકારના અવભગમને 
સાકાર કરવા વબનઅનામત વગ્ગના ઉતકષ્ગ માટે આ આ્યોગ કામ 
કરે છે. વબનઅનામત વગયો માટે ઘડવામાં આવેલી ્યોજનાઓનો 
અમલ ગજુરાત વબનઅનામત શકૈ્ષવણક અન ેઆવથિ્ગક વવકાસ વનગમ 
કરે છે. 

સામાવજક ન્યા્ય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવથિી SC, 
ST, SEBC/OBC વસવા્યની જાવતઓ પૈકીના આવથિ્ગક રીતે 
નબળા વગયોને નવી ૧૦ ટકા અનામત નીવતનો લાભ આપવા 
માટે અરજદારના કુંટુંબના તમામ સત્ોત મળીને કુલ આવક `૮ 
લાખ કરતા ઓછી થિતી હો્ય તવેી વ્યવક્ત/ઉમદેવારોન ેઅનામતનો 
લાભ આપવાનુ ંઠરાવ્ય ુછે. રાજ્ય સરકારની સેવાઓ/નોકરીઓમાં 
તથિા શકૈ્ષવણક સસંથિાઓમા ંપ્રવેશ માટે આવથિ્ગક રીત ેનબળા વગયોના 
ઉમેદવારોએ અનામત લાભ મેળવવા માટે આવથિ્ગક રીતે નબળા 
વગ્ગ પૈકીના હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ મેળવવું જરૂરી છે. 

ગુજરાત રાજ્ય વબનઅનામત વગયોના આ્યોગ દ્ારા ્યુવાનો 
માટે શૈક્ષવણક-આવથિ્ગક ્યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. 
ભોજનબીલ સહા્ય, કોવચગં સહા્ય, JEE, GUJCET, NEETનાં 
કોવચંગ માટ ે સહા્ય, સપધા્ગતમક પરીક્ષા માટ ે તાલીમ સહા્ય, 
સવરોજગારલક્ષી ્યોજનાઓ, તબીબી, વરકલ, ટેસક્ક્લ સ્ાતક 
માટે વ્યાજ સહા્ય, કોમવશ્ગ્યલ પા્યલોટની તાલીમ માટેની લોન, 
વવદેશ અભ્યાસ લોન સવહતની ્યોજનાઓ અમલી બની છે. 

ભોજન િીલ સિા્ : વબનઅનામત વગ્ગના વવદ્ાથિથીઓને 
સ્ાતકકક્ષાના મડેીકલ, ડનેટલ, ટેકનીકલ, પરેા મડેીકલમા ંઅભ્યાસ 
કરતાં અને પોતાના પરરવારથિી દૂર પોતાના તાલુકામાં શૈક્ષવણક 
વ્યવસથિા ન હો્ય અને તાલુકા બહાર રહી અભ્યાસ કરતા હો્ય 
તેવા સરકારી/અનુદાવનત વસવા્યના છાત્ાલ્યમાં રહી અભ્યાસ 
કરતાં વવદ્ાથિથીઓને ૧૦ માસ માટે માવસક ` ૧૨૦૦ લેખે 
ભોજનબીલ સહા્ય DBT દ્ારા સીધી ખાતામાં જમા કરવામા 
આવે છે.કોઇપણ સમાજ /ટ્સટ /સંસથિા દ્ારા સંચાવલત કન્યા 
છાત્ાલ્યોમાં રહીને ધો. ૯ થિી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને 
પણ આ ફુડ બીલ સહા્ય મળવાપાત્ થિશે.આ ્યોજનાનો લાભ 
લેવા માટે કુટુંબની વાવષ્ગક આવક મ્યા્ગદા ` ૪.૫૦ લાખ કે તેથિી 
ઓછી હોવી જરૂરી છે.

કોચીંગ સિા્ ્ોજના : ધોરણ-૧૦માં ૭૦ ટકા મેળવેલ 
હો્ય અને ધોરણ-૧૧,૧૨માં વવજ્ાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતાં 
હો્ય તેવા વવદ્ાથિથીઓને પ્રવત વષ્ગ વાવષ્ગક ` ૧૫ હજાર ટ્યુશન 
પ્રોતસાહક સહા્ય આપવામાં આવે છે. કોઈ પણ સમાજ/ટ્સટ/
સવેાભાવી સસંથિા દ્ારા સચંાવલત ટ્યશુન/કોચીંગ ક્લાસમા ંઅભ્યાસ 
કરતાં લા્યકાત ધરાવતાં વવદ્ાથિથીઓને પણ સહા્ય મળવા પાત્ 
થિશે.આ માટે કુટુંબની વાવષ્ગક આવક મ્યા્ગદા ` ૪.૫૦ લાખ કે 
તેથિી ઓછી હોવી જોઈએ. 

જી(JEE), ગયુજકેટ(GUJCET), નીટ(NEET) પરીક્ા માટે 
કોચીંગ સિા્ : ધોરણ-૧૨ના વવજ્ાન પ્રવાહના વવદ્ાથિથીઓને 
મડેીકલ, એસનજની્યરીંગમા ં પ્રવશેની જરૂરી પરીક્ષાઓ જવેી કે 
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ગજુકેટ(GUJCET), નીટ(NEET)ની ત્ૈયારીના કોવચંગ માટે, 
ધોરણ-૧૦મા ં૭૦ ટકા હો્ય તવેા વવદ્ાથિથીઓન ેત્ણ વષ્ગ કે તથેિી 
વધ ુઅનભુવ ધરાવતી સસંથિાઓમા ંકોચીંગ માટે વવદ્ાથિથી દીઠ વાવષ્ગક 
` વીસ હજાર અથિવા ખરેખર ફી એ બ ેપકૈી જ ેઓછ ુહો્ય તે 
ચકૂવવામા ંઆવ ે  છે. આ માટે કુટુબંની વાવષ્ગક આવક મ્યા્ગદા  
` ૪.૫૦ લાખ કે તથેિી ઓછી હોવી જોઈએ. 

સપધાધાતમક પરીક્ા માટે ્ ાલીમસિા્ : વબનઅનામત વગ્ગના 
વવદ્ાથિથીઓને U.P.S.C, G.P.S.C., વગ્ગ-૧, વગ્ગ-૨ અને વગ્ગ-
૩, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,પંચા્યત સેવા પસંદગી મંડળ તથિા 
ભારત સરકારના રેલવ,ે બેંકો વગરેેમા ંથિતી ભરતી પરીક્ષાઓ માટે 
માન્યતા/પસંદ કરેલ સંસથિાઓમાં અભ્યાસ કરતાં તાલીમાથિથીઓને 
તાલીમાથિથી દીઠ ` ૨૦,૦૦૦ અથિવા ખરેખર ચૂકવવાની થિતી ફી 
એ બે માંથિી જે ઓછુ હો્ય તે સહા્ય તરીકે મળવાપાત્ થિશે.આ 
માટે કુટુંબની વાવષ્ગક આવક મ્યા્ગદા ̀  ૪.૫૦ લાખ કે તેથિી ઓછી 
હોવી જોઈએ. 

િૈક્હણક અભ્ાસ ્ોજના : રાજ્યમાં ચાલતા મેડીકલ, 
ડેનટલના સવવનભ્ગર સ્ાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો વ્યવસાવ્યક 
અભ્યાસક્રમો, ઇજનેરી, ટેકનોલોજી,ફામ્ગસી, આરક્કટેકચર, 
આ્ુયવષેરદક, હોમી્યોપથિી, રફઝી્યોથિરેાપી, વટેરનરી વગરેે સવવનભ્ગર 
સ્ાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો,નવસુંગ (સ્ાતક કક્ષા)નાં વગેરે 
અભ્યાસક્રમો માટે (હા્યર એજ્યુકેશન જેવા કે BBA,B.Com., 
B.Sc. B.A. વગેરેવસવા્ય) સમગ્ર અભ્યાસક્રમની કુલ ટ્યુશન ફી 
અથિવા ` ૧૦ લાખ તે બે પૈકી જે ઓછું હો્ય તે પ્રમાણેની લોન 
ચાર ટકાના સાદા વ્યાજે વનગમ તરફથિી આપવામાં આવશે.તેમજ 
રાજ્યમાં અને ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં પણ અભ્યાસ કરતા 
તબીબી સ્ાતક, તબીબી અનુસ્ાતક અને IIM, IIT, NID, 
NIFT, IRMA, TISS જેવા અનુસ્ાતક કક્ષાના ઉચ્ 
અભ્યાસક્રમોમાં પણ લોન આપવામાં આવે છે. જે માટે ધો-૧૨ 
માં ૬૦ કે તેથિી વધુ ટકા અને કુટુંબની વાવષ્ગક આવક મ્યા્ગદા  
`  છ લાખ કે તેથિી ઓછી હોવી જરૂરી છે.

હિદેિ અભ્ાસ લોન : ધો-૧૨ માં ૬૦ કે તેથિી વધુ ટકા 
ધરાવતા વવદ્ાથિથીઓનેફકત M.B.B.S માટે, સ્ાતક પછી 
અનુસ્ાતક માટે અને રરસચ્ગ જેવા ટેકવનકલ, પેરામેડીકલ, 
પ્રોફેશનલ વગેરે જેવા કોઇપણ પ્રકારના વવદેશમાં ઉચ્ અભ્યાસ 
માટે વબનઅનામત વગ્ગના વવદ્ાથિથીઓ માટે કુલ ` ૧૫ લાખની 
વવદેશ અભ્યાસ લોનવાવષ્ગક ૪ ટકાના સાદા વ્યાજ ેવનગમ તરફથિી 
આપવામાં આવશે. આ ્યોજના માટે પરરવારની વાવષ્ગક આવક 
મ્યા્ગદા ` છ લાખ કે તેથિી ઓછી હોવી જરૂરી છે.

સિરોજગારલક્ી ્ ોજના : રીક્ષા, લોડસીંગ રીક્ષા, મારૂતી ઈકો, 
જીપ-ટેક્ષી વગેરે સવરોજગારલક્ષી વાહનો માટે  ઓન રોડ ્યુવનટ 
કોસટ તેમજ કરર્યાણાની દુકાન, મેરડકલ સટોર, રેરડમેડ ગારમેનટ 

સટોર, બુક સટોર વગેરે સવરોજગારલક્ષી વ્યવસા્ય માટે વધુમાં વધુ 
` ૧૦ લાખ અથિવા વનગમ દ્ારા જ ેતે વ્યવસા્ય માટે વન્યત કરેલી 
રકમની મ્યા્ગદામાં લોન આપવામાં આવે છે. જે માટે વાવષ્ગક પાંચ 
ટકા અને મવહલાઓ માટે ચાર ટકા સાદા વ્યાજે લોન ઉપલબધ 
કરાવામાં આવે છે.

રાજ્યના આવથિ્ગક ગરીબ વબનઅનામત વગયોના વવદ્ાથિથીઓ 
માટે રાજ્ય સરકારે આવી અનેક વવધ ્યોજનાઓ અમલી બનાવી 
છે. સરકારની આ ્યોજનાઓની વવદ્ાથિથીઓ વાલીઓન ેજાણકારી 
મળી રહે તે માટે આ્યોગ દ્ારા વવવવધ સેવમનાર, માગ્ગદશ્ગન કેનદ્રો 
દ્ારા માવહતી આપવામાં આવે છે. આજે રાજ્યના હજારો 
વવદ્ાથિથીઓને વબનઅનામત વગ્ગની ભોજન બીલ સહા્ય,શૈક્ષવણક 
અભ્યાસ ્યોજના, કોચીંગ સહા્ય ્યોજના, સપધા્ગતમક પરીક્ષા માટે 
તાલીમ સહા્ય સવહતની ્યોજનાઓનો લાભ મળ્યો છે. જેના 
પરરણામે અનેક ્યુવાનો સરકારની વવવવધ સેવામાં જોડા્યા છે, 
તેમજ મેરડકલ, એસનજવન્યરરંગ સવહતના અભ્યાસક્રમ માટે લોન 
અને સહા્ય મેળવી છે. •

ગુજરાત	રાજય	મિનઅનામત	વગગોનું	
આયોગના	મવઝન	અને	મમશન	

હિઝન
શબનઅનામત	વગાસેના	લાેરાનેી	સમસ્ાઆે	સમજી	

તનેા	ઉરેલ	થરી	સામાજજર	સવંાવદતા	અને	સમરસતાનું	
વનમા્ડણ	રરવું

હમિન
•	 ગજુરાત	રાજયના	શબનઅનામત	વગાસેની	મુશરેલીઆે	

અને	સમસ્ાઆેની	્ચરાસણી	રરી	તનેા	સમાધાન		
-	ઉરેલ	માટે	સરરારને	ભલામણાે	રરવી.

•	 ગુજરાત	રાજયના	શબનઅનામત	વગાસેના	ેસામાજજર-	
આતથ્િ ર	 સ્થિતતનાે	અભયાસ	અને	માજેણી	રરીન	ે
શબનઅનામત	 વગાસેના	 લાેરાેના	 વવરાસ	 માટે	
રલ્ાણરારી	 યાેજનાઆે	 ઘરવા	અંગે	 સરરારન	ે
સરૂ્ચનાે	રરવા.

•	 અનય	 રાજયાે 	 અને	 રેન દ્ર	 િાશસત	 પ્રદેિાેની	
રલ્ાણરારી	યાજેનાઆેના/ેનીતતઆે	અભયાસ	રરી,	
તે	યાજેનાઆેનાે/નીતતઆે	સવીરારવી	રે	રેમ?	તનેી	
સરરારમાં	ભલામણ	રરવી.

•	 ભારતના	 બંધારણના	 રાજ્ય	નીતતના	 માગ્ડદિ્ડર	
શસદ્ધાંતાે	 (Directive	 Principles)	અને	અનય	
આનરુ્ંજગર	બંધારણીય	જેગવાઇઆેનાે	અભયાસ	
રરીન	ેશબન	અનામત	વગાસેના	લારેા	ેમાટે	રલ્ાણરારી	
પગલાંઆે	ભરવા.
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મહંમતનગરમાં	પંચમ	યુવા	ઓમ્મ્પયાડ	
૨૧	રીજીયનના	૨૨૫૦	રમતવીરોએ	૧૬	રમતમાં	ઝળકાવયું	કૌવત		

રમત-ગમત વ્યવક્તના આંતરરક તથિા 
બાહ વ્યવક્તતવને વનખારે છે. સાથેિ 
વ્ય વક્તમાં  ખેલદીલી ,  અનુસાશન, 
સવાવભમાન જવેા ગણુોનો વવકાસ કરી નવી 
ઊજા્ગનો સંચાર કરે છે. રાજ્યના ્યુવાનોને 
રમત-ગમત કે્ષત્ે ્યોગ્ય પલેટફોમ્ગ પૂરં 
પાડવા અને ખેલાડીઓમાં રહેલી શવક્તને 
બહાર લાવવા તતકાવલન મુખ્યમંત્ી અને 
વડાપ્રધાન શ્ી નર ેનદ્રભાઈ મોદીએ 
ખેલમહાકુંભની શરૂઆત કરી હતી. જે 
આજે દેશના અન્ય રાજ્ય તથિા સામાવજક, 
શૈક્ષવણક સંસથિાઓ માટે મોડલ બન્યું છે. 
શ્ી અવખલ ભારતી્ય કચછ કડવા પાટીદાર 
સમાજ ્યુવાસંઘ-મવહલાસંઘ દ્ારા સમગ્ર 
ભારતમાં વસતા પાટીદારોમાં રમત-ગમત 
ક્ષેત્ે પડેલી પ્રવતભાને વપછાણી તેને ્યોગ્ય 
પલેટફોમ્ગ દ્ારા પ્રોતસાવહત કરવાની 
આગવી પરંપરા ્યુવા ઓવલસમપ્યાડ શરૂ 
કર ી  છ ે.  ત ાજે તરમ ાં  સ ાબરક ાં ઠ ા 
વહંમતનગરના સાબર સટેરડ્યમમાં પંચમ 
્યુવા ઓવલસમપ્યાડનો મુખ્ય મંત્ી શ્ી 
વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવ્યું હતું કે,  ગુજરાતના તતકાવલન 
મુખ્યમંત્ી શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીએ શરૂ 
કરેલો ખેલ મહાકુંભ આજે રંગ લાવ્યો છે 
અને વડાપ્રધાનશ્ીએ હાલમાં ફીટ 
ઇસનડ્યાનો નારો આપ્યો છે તેનું સમથિ્ગન 
કરી કડવા પાટીદારોએ “ફીટ પાટીદાર-
વહટ પાટીદાર” અવભ્યાનનો આરંભ ક્યયો 
છે જે આવકારદા્યક છે.  રફટનેસ માટે 
્યુવાનોએ વ્યા્યામ કરવો અવનવા્ય્ગ અને 
આવશ્યક છે. તમે જણાવી આપણુ ંગજુરાત 
અનકે ક્ષતે્ ેઅગ્રસેર છે આવનારા રદવસોમાં 
રમત-ગમત ક્ષેત્ે પણ નંબર વન બની રહે  
તેવી મહેનત કરવાની જરૂરર્યાત પર ભાર 
મૂક્યો હતો.  

ગુજરાત સપો્ટસ્ગ ઓથિોરરટી દ્ારા 

રાજ્યમા ંસાબર સટેરડ્યમ જવેા ૨૦ સકુંલો 
રાજ્ય સરકારે ઊભા ક્યા્ગ છે. ગુજરાતનો 
્યુવાન સવાર-સાંજ રમતના મેદાનમાં 
રહેશે તો ગુજરાતને  અનેક  ગોલડ મેડલ  
કા્યમ મળતા રહેશ.ે રમત-ગમત દ્ારા સઘં 
ભાવના -રાષ્ટ્રભાવના જેવા ગુણો 
આપોઆપ કેળવાશે. તન તંદુરસત તો મન 
તંદુરસત રહેશે. ફીટ ઇસનડ્યા હશે તો 
પડકારોને પણ આસાનીથિી ઝીલી ન્યા 
ભારતના વનમા્ગણમાં અમૂલ્ય ્યોગદાન 
આપી શકશે. ભારત ્યુવાઓનો દેશ છે, 
ખલે ેગજુરાત જીત ેગુજરાતના ંઅવભ્યાનથિી 
આરંભા્ેયલા ખેલ મહાકંુભમા ં૩૯.૫ લાખ 
ખેલાડીઓએ વવવવધ રમતોમાં ` ૪૦ 
કરોડના ઇનામો રાજ્ય સરકારે આપ્યા છે.

વત્-રદવસી્ય ્યુવા મહોતસવમાં 
ભારતભરના રાજ્યમાંથિી ૨૧( રીજી્યન) 
પ્રદેશના દસ હજારથિી વધ ુખલેાડીઓ પસદં 

થિ્યા હતા. પસંદગીના અંતે સાબર 
સટેરડ્યમ ખાતે ૨૨૫૦ ્યુવા ખેલાડીઓ 
૧૬ જેટલી વવવવધ રમતોમાં ભાગ લીધો 
હતો. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ીએ સમાજ દ્ારા 
તૈ્યાર કરા્યેલી KKP વબઝનેસ માટ્ગ 
એસપલકેશનન ેલોનચ કરી હતી. તમેજ સટેજ 
પરથિી ૨૦૨૦ વત્રંગા બલનૂમા ંજદુા જદુા 
વૃક્ષના બીજ ભરેલા ફુગગાને  આકાશમાં 
ઉડાડી હરર્યાળા ગજુરાતનો નવતર પ્ર્યોગ 
ક્યયો હતો. 

આ પ્રસંગે અવખલ ભારતી્ય કચછ 
કડવા પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્ી 
અબજીભાઇ કાનાણીએ આ ઓવલસમપ્યાડ 
થિકી સમાજની એકતાની ભાવના વધ ુસદુ્રઠ 
બનશે તેવી આશા વ્યકત કરી હતી.

આ પ્રસંગે રમત-ગમત અને સહકાર 
મંત્ી શ્ી ઈશ્વરવસંહ પટ ેલ, સાંસદ  
શ્ી રદપવસંહ રાઠોડ, ધારાસભ્ય સવષે  
શ્ી રાજેનદ્રવસંહ ચાવડા, ગજેનદ્રવસંહ 
પરમાર, વહતુભાઈ કનોડી્યા, સંસકારધામ 
દેશલપરના પ્રમુખ શ્ી જેઠાભાઇ ચોપડા, 
ઉવમ્યા માતાજી સંસથિાન ઊંઝાના પ્રમુખ 
શ્ી મણીભાઈ પટેલ રમતવીરો તથિા 
પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓ મોટી 
સંખ્યામાં ઉપસસથિત રહા હતા. •

યુવાશમતિ
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આ	વષષે	રાજયના	૩૯	્ાખ	રમતવીરોએ	ખે્	મહાકુંભમાં	િતાવયું	કૌવત	
ખે્	મહાકુંભની	શ્્રંખ્ાઓથી	રાજયના	ખે્ાડીઓમાં	નવતર	ઊજા્મનો	સંચાર

રમત-ગમતની પ્રવૃવત ખલેરદલી, પુરષાથિ્ગ, વહંમત, સાહસ, 
લક્યપ્રાવપ્ત જવેા મહત્વના ગણુો ખીલવવામા ંમદદ કરે છે. રાજ્યમાં 
રમતગમત ક્ષતે્ ેલોકોમા ંજાગૃવત વધ ેઅન ેગજુરાતના રમતવીરો 
વવશ્વભરમા ંરાજ્યનુ ંનામ રોશન કરે ત ેહેતથુિી તતકાલીન મખુ્ય મંત્ી 
અન ેહાલ દેશના વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ વષ્ગ-૨૦૧૦માં 
ખેલમહાકુંભની શરૂઆત કરી હતી. જેને વત્ગમાન મુખ્યમંત્ી  
શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણી સુચાર રીતે આગળ વધારી રહા છે. 
ખલેમહાકંુભના પરરણામ ે રાજ્યના રમતવીરોએ ગુજરાતનુ ં નામ 
દેશ-દવુન્યામા ંચમકાવ્યુ ંછે. ખેલમહાકંુભ અન ેરાજ્ય સરકારની ્યોગ્ય 
રમત-ગમત નીવતના પરરણામ ેરાજ્યના ખલેાડીઓમા ંનવા ઉતસાહનો 
સચંાર થિ્યો છે. ખલે મહાકંુભે એક દા્યકાની વવકાસ્યાત્ા પૂણ્ગ કરી 
છે. તાજતેરમા ંઅમદાવાદ સસથિત ટ્ાનસસટેરડ્યા ખાત ેખલેમહાકંુભ-
૨૦૧૯ના સમાપન પ્રસગં ેવવવવધ રમતોમા ંશે્ષ્ વસવદ્ધઓ હાસંલ 
કરનાર ખલેાડીઓનુ ંએવોડ્ગ આપી સનમાન ક્યુું હતુ.ં 

મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈએ જણાવ્યું હતું કે,વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના હરેક નાગરરકમાં પડેલા ખેલ 
કૌશલ્યન ેવનખાર આપવા શરૂ કરાવલેા ખલેમહાકંુભની આ ૧૦મી 
શંખલામાં આ વષષે ૪૦ લાખ જેટલા નાગરરકો ઉતસાહભેર રમત-
ગમતમાં જોડા્યા હતા. આવનારં વષ્ગ-૨૦૨૦ એટલે ૨૦-૨૦ છે 
અને ગુજરાત એમાં પણ લીડ લઈને રમત-ગમત સવહત સવાુંગી 
વવકાસના ક્ષેત્ે પણ ૨૦-૨૦ ફોમષેટથિી વવશ્વનું રોલમોડેલ બનશે. 

ગુજરાતે ખેલમહાકુંભની ફલશ્રૃવતરૂપે અનેક રાષ્ટ્રી્ય-
આંતરરાષ્ટ્રી્ય કક્ષાના ખેલાડીઓ આપ્યા છે. રાજ્યમાં સવવણ્ગમ 
સપો્ટસ્ગ ્યવુનવવસ્ગટી, સપો્ટસ્ગ ઓથિોરરટી ઓફ ગજુરાતની સહા્યથિી 
૧૫ વજલ્ાઓમાં રડસસટ્કટ લેવલ સપો્ટસ્ગ શાળાઓ શરૂ કરવામાં 
આવી છે. આ શાળાઓમાં રમત-ગમત કેનદ્રો સવહતની સુવવધાઓ 
ઉપલબધ કરાવવામાં આવી છે. ગુજરાતના ખેલાડીઓએ ખેલ 

મહાકંુભની સફળતાના પગલ ેરાષ્ટ્રી્ય-આતંરરાષ્ટ્રી્યકક્ષાએ વવવવધ 
રમતોમાં ભાગ લઈ ૬૯૩ જેટલા એવોડ્ગ જીતી રાજ્યને ગૌરવ 
અપાવ્યું છે. ગુજરાતીઓ માત્ વ્યાપાર-વ્યવસા્ય ક્ષેત્ે જ આગળ 
હોવાની છાપ બદલીને ગુજરાતનું રમત-ગમત સામથ્ય્ગ બહાર 
લાવવામાં રાજ્ય સરકાર સફળ નીવડી છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
રાજ્યના ંબાળકો, ્યવુાનો સવહત ખલેાડીઓન ેપે્રરણા આપતા કહ્ં 
હતું કે, રાજ્યનું ્યુવાધન રોજ રમત-ગમતના મેદાનમાં પરસેવો 
પાડીને ખેલ કૌવત ઝળકાવી વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના 
‘રફટ ઈસનડ્યા’ના સૂત્ને સાકાર કરે તેવી મનસા છે. 

આગામી સમ્યમાં રમત-ગમત ક્ષેત્ને વધુ પ્રાધાન્ય આપવા 
રાજ્ય સરકાર તતપર હોવાનું જણાવી મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું હતું 
કે, આ માટે રાજ્ય સરકારે બજેટમાં વધુ નાણાંની જોગવાઈ કરી 
છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ ખેલ મહાકુંભના સફળ આ્યોજનથિી 
ગુજરાતમાં આબાલ-વૃદ્ધ સહુમાં સપો્ટસ્ગમેન સસપરરટ ડેવલપ થિ્યો 
છે અને ‘ખેલે ગુજરાત, જીતે ગુજરાત’નો મંત્ સાકાર થિ્યો છે 
તનેો આનદં વ્યક્ત ક્યયો હતો. મખુ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ 
ખેલ મહાકુંભ-૨૦૨૦ના લોગોનું પણ અનાવરણ ક્યુ્ગ હતું. 

આ કા્ય્ગક્રમમાં રમતગમત, ્યુવા અને સાંસકકૃવતક પ્રવૃવતઓ 
વવભાગના રાજ્ય મંત્ી શ્ી ઈશ્વરવસંહ પટેલ, ધારાસભ્ય સવ્ગ શ્ી 
જગદીશભાઈ વવશ્વકમા્ગ, જગદીશભાઈ પટેલ, વલ્ભભાઈ 
કાકરડ્યા,  પદ્મશ્ી વવજેતા શ્ી ધનરાજ વપલ્ઈ, દ્રોણાચા્ય્ગ એવોડ્ગ 
વવજેતા શ્ી રમેશ રાગપૂરી, અજૂ્ગન એવોડ્ગ વવજેતા સવ્ગશ્ી કમલેશ 
મહેતા, ટૉમ જોસફે, હરવમત દેસાઈ, ઓલસમપ્યન ધ્વુત ચદં, ખ્યાવત 
પ્રાપ્ત ખેલાડીઓ શ્ી અરદવત ચૌહાણ, રતન બાલા દેવી, સરરતા 
ગા્યકવાડ, અજીતકુમાર ્યાદવ, અનુષકા પરીખ, માના પટેલ, 
અંરકતા રૈના, દેવ જાવવ્યા, તસનીમ મીર વગેરે ઉપસસથિત  
રહાં હતાં.
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ખે્શે	ગુજરાત,	જીતશે	ગુજરાત
ગયુજરા્ના ્યુિાનોમાં રિેલી પ્રહ્ભાને િિાર લાિિા રાજ્ના ્તકાલીન મયુખ્મંત્ી અને િાલ િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 

મોદીના નેતૃતિમાં િરધા ૨૦૧૦થી દર િરષે ખેલમિાકુંભનો પ્રારંભ કરિામાં આવ્ો. રાજ્માં ખેલાડીઓને પ્રોતસાિન આપિા 
ગયુજરા્ના પ્રગહ્િીલ મયુખ્ મંત્ી શ્ી હિજ્ભાઈ રૂપાણીએ ્ોજનાઓ અમલી િનાિી છે. આજે ખેલ મિાકુંભના પરરણામે 
રાજ્ના રમ્િીરોએ ગયુજરા્નયું નામ દેિ-દયુહન્ામાં ગાજ્યું ક્યુું છે. ખેલ મિાકુંભ અને રાજ્ સરકારની રમ્-ગમ્ ક્ેત્ની 
પ્રોતસાિક નીહ્ના પરરણામે રાજ્ના રમ્િીરોમાં નિા ઉતસાિનો સંચાર ્થા પો્ાનયું કૌિ્ પ્રદહિધા્ કરિાની ્ક મળી છે. 
્ાજે્ રમા ં્ ોજા્ેલા ખેલ મિાકંુભ-૨૦૧૯માં રાજ્ કક્ા, હજલ્ા કક્ાએ હિહિધ રમ્મા ંહિજે્ ા થ્ેલા ખલેાડીઓન ેમતં્ીશ્ીઓના 
િસ્ે ઇનામ, પ્રમાણપત્ આપી સનમાહન્ કરિામાં આવ્ા િ્ા.

િોટાદ	

ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૯ અંતગ્ગત બોટાદ વજલ્ાના વવવવધ 
સપધા્ગઓના વવજેતા ખેલાડીઓને ઊજા્ગ મંત્ી શ્ી સૌરભભાઇ 
પટેલના હસતે પ્રમાણપત્ આપી સનમાવનત કરવામાં આવ્યા હતા.  
બોટાદમાં ખેલ મહાકુંભ – ૨૦૧૯ માં ૩૫ રમતોનો ૭ વ્યજૂથિમાં 
સમાવેશ કરી સપધા્ગઓનું આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ૫૩ 
હજારથિી વધુ ખેલાડીઓએ વવવવધ સપધા્ગમાં ભાગ લીધો હતો. આ 
સપધ્ગકો પૈકી વજલ્ા કક્ષાએ વવજેતા ખેલાડીઓને `૨૮ લાખથિી 
વધુ રકમ પુરસકાર રૂપે આપી રમતવીરોને પ્રોતસાવહત કરવામાં 
આવ્યા હતા. 

રાજકોટ	
અન્ન - નાગરરક પરુવઠા વવભાગના મતં્ી શ્ી જ્ેયશભાઈ 

રાદરડ્યાના અધ્યક્ષસથિાન ેવજલ્ા કક્ષાના ખેલ મહાકંુભ – ૨૦૧૯ના 
વવજતેા ખલેાડીઓન ેપરુસકકૃત કરવા માટે ઇનામ વવતરણ કા્ય્ગક્રમનું 
રાજકોટના ઈનડોર સટેરડ્યમ ખાત ેઆ્યોજન કરવામા ંઆવ્ુય ંહતુ.ં 

રાજકોટ વજલ્ામાં ૧,૬૪,૦૦૬ જેટલા વવદ્ાથિથીઓએ વવવવધ 
રમતોમા ંભાગ લીધો હતો. તમેાથંિી કુલ ૫૫૭૯ ખલેાડીઓ ૨૨ 
રમતોમા ંવવજતેા થિ્યા હતા. ઇનામ વવતરણના કા્ય્ગક્મમા ંવવજતેા 
ખલેાડીઓન ે૩૦૦૦થિી લઈન ે૩૬૦૦૦ સધુીની રકમ પરુસકાર સવરૂપે 
એના્યત કરવામા ંઆવી હતી. 

તાપી 

તાપી વજલ્ા કક્ષાની વવવવધ ૨૨ સપધા્ગઓમાં વવજેતા બનેલા 
વજલ્ાના રમતવીરોનો સનમાન સમારોહ સામાવજક ન્યા્ય અને 
અવધકારરતા મતં્ી શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમારની ઉપસસથિવતમા ં્યોજા્યો 
હતો. જેમાં ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૯ અંતગ્ગત તાપી વજલ્ા કક્ષાની 
વવવવધ સપધા્ગઓમા ંઉતકકૃટિ પ્રદશ્ગન કરી વવજતેા બનલેા રમતવીરોનું  
સનમાન કરા્યું હતું. 

સુરેનદ્નગર 
ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૯ અંતગ્ગત સુરેનદ્રનગર વજલ્ાકક્ષાની 

વવવવધ સપધા્ગઓના વવજેતા ખેલાડીઓને વજલ્ાના પ્રભારી મંત્ી 
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શ્ી કંુવરજીભાઈ બાવવળ્યાના અધ્યક્ષસથિાન ેપ્રમાણપત્ અન ેઇનામ 
વવતરણ કા્ય્ગક્રમ લીંબડી સસથિત વજલ્ા રમત પ્રવશક્ષણ કેનદ્ર ખાતે 
્યોજા્યો હતો. સુરનેદ્રનગર વજલ્ામાં ૧.૧૬ લાખથિી વધુ 
ખલેાડીઓએ પોતાનુ ંઓનલાઈન ૨વજસટ્શેન કરાવ્યુ ંહતંુ. જ ેપકૈી 
૯૫૦૦૦ થિી વધ ુરમતવીરોએ તાલુકા અન ેવજલ્ા કક્ષાની વવવવધ 
રમતોમાં ભાગ લીધો હતો.

દાહોદ	

ગ્રામ વવકાસ વવભાગનાં રાજ્યકક્ષાનાં મંત્ી શ્ી બચુભાઇ 
ખાબડના અધ્યક્ષસથિાને ્યોજા્યેલા ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૯ અનવ્યે 
દાહોદ વજલ્ામાંથિી ઉતકકૃટિ પ્રદશ્ગન કરનારા ખેલાડીઓને 
સનમાવનત કરવાનો કા્ય્ગક્રમ દેવગઢ બારર્યા તાલુકાના 
જ્યરદપવસંહજી વજલ્ા રમત સંકુલ ખાતે ્યોજા્યો હતો. દાહોદમાં 
ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૯ અનવ્યે વવવવધ રમતોના ૩૦૦૫ 
ખેલાડીઓને પ્રમાણપત્ આપી વબરદાવવામાં આવ્યા હતા. આ 
ખેલાડીઓને રોકડ ઇનામ ` ૪૨ લાખ પણ સીધા બેનક ખાતામાં 
જમા કરવામાં આવશે.

પંચમહા્ 
ખેલ મહાકુંભમાં વવજેતા બનેલા પંચમહાલ વજલ્ાના 

ખેલાડીઓને કકૃવષ, પંચા્યત અને પ્યા્ગવરણ મંત્ી શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ 
પરમારના હસત ેપ્રમાણપત્ અન ેઇનામ આપી સનમાવનત કરવામાં 
આવ્યા હતા. વજલ્ા કક્ષાની સપધા્ગઓમાં સૌથિી વધુ મેડલ 
મેળવનાર ગોધરાની એમ એનડ એમ મહેતા, હાલોલની વી.એમ. 

ઈંસગલશ મીરડ્યમ સકૂલ અને વેજલપુરની એકલવ્ય મોડેલ સકૂલને 
અનુક્રમે `૧.૫ લાખ, ` ૧લાખ અને ` ૭૫ હજારના રોકડ 
પુરસકાર આપવામાં આવ્યા હતા

કચછ	

ખેલમહાકુંભમાં વવજેતા બનેલા કચછ વજલ્ાના રમતવીરોનું 
સામાવજક, શૈક્ષવણક પછાત વગયોના કલ્યાણ અને પ્રવાસન રાજ્ય 
મંત્ી શ્ી વાસણભાઈ આવહરના હસતે ઇનામ આપી સનમાન 
કરવામાં આવ્યું હતું. વજલ્ાકક્ષાએ પ્રથિમ, રદ્તી્ય અને તૃતી્ય ક્રમે 
વવજેતા જાહેર થિ્યેલા ખેલાડીઓને રાજ્ય મંત્ી શ્ી વાસણભાઈ 
આવહર, કચછના સાસંદ શ્ી વવનોદભાઈ ચાવડા અન ેધારાસભ્યશ્ી 
ડો. નીમાબેન આચા્ય્ગએ ઇનામ-પ્રમાણપત્ એના્યત કરી વવજેતા 
ખેલાડીઓને અવભનંદન પાઠવ્યાં હતાં. 

અમરે્ી	

ખલેમહાકંુભ ૨૦૧૯મા ંવવજતેા ખલેાડીઓનો સનમાન સમારોહ 
અન ેપ્રમાણપત્ ઇનામ વવતરણ કા્ય્ગક્રમ અન્ન અન ેનાગરરક પરુવઠા 
રાજ્ય મતં્ી શ્ી ધમષેનદ્રવસંહ જાડજેાના અધ્યક્ષસથિાન ેગજરેા સકુંલ 
અમરેલીમાં ્યોજા્યો હતો. ખેલમહાકુંભ ૨૦૧૯માં વજલ્ાના 
૩૫૪૬ જટેલા વવજતેા ખલેાડીઓન ે` ૫૫.૩૮ લાખથિી વધુના 
રોકડ પુરસકારના ંનાણા ંસીધા જ તમેના બનેક ખાતામા ંજમા કરવામાં 
આવ્યાં. આ કા્ય્ગક્રમમાં અવધકારીઓ તથિા બહોળી સંખ્યામાં 
વવદ્ાથિથીઓ ઉપસસથિત રહા હતા. •
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દેશને	પાંચ	ટ્ીમ્યન	ડો્ર	ઇકોનોમી	િનાવવાની	રદશામાં	
ગુજરાત	આગેવાની	્ઇ	રહ્ં	છે	:	મુખયમંરિીશ્ી

વવશ્વના સૌથિી ્યુવા 
અને કૌશલ્ય ધરાવતા 
દ ેશ ો મ ાં  ભ ા ર તન ો 
સમ ાવેશ  થિ ા્ય  છ ે. 
ભ ા ર ત મ ાં  વ વ દ ેશ ી 
મૂડીરોકાણમાં સતત 
વધારો થિઈ રહો છે. 
આગામી વષયોમાં ભારત પાંચ વટ્વલ્યન ડોલર ઈકોનોમી બનવા 
જઈ રહી છે. આ સમ્ેય પ્રગવતશીલ રાજ્ય તરીક ેગુજરાતની 
ભૂવમકા મહત્વની બની જા્ય છે. આ અંગે મુખ્ય મંત્ી  
શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતંુ કે, પાંચ વટ્વલ્યન ડોલર 
ઇકોનોમી એટલે કે ૩૫૦ લાખ કરોડ રૂવપ્યાની ઇકોનોમીનો 
વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીએ લક્યાંક આપ્યો છે. આ 
લક્યાંક પ્રાપ્ત કરવામાં  ગુજરાતે આગેવાની લીધી છ ે. 
નરેનદ્રભાઇએ જે રદશા આપી છે એ રદશામાં ગુજરાત આજે 
આગળ વધી રહં્ છે.

દેશને પાંચ વટ્વલ્યન ડોલર ઇકોનોમી કરવા માટે ગુજરાતે 
ઓછામાં ઓછી ૧.૫ વટ્વલ્યન ડોલર ઇકોનોમી કરવી પડશે. 
ગુજરાત દેશનું ગ્રોથિ એસનજન છે. દેશનો જીડીપી પાંચ ટકા છે, 
પણ ગજુરાતનો જી.ડી.પી. આજ ેનવ ટકા છે. ગુજરાત આ રદશામાં 
પણ લીડ લઇને આગળ વધી રહ્ં છે. 

અમદાવાદમા ંજી.એલ.એસ.માં ‘વક્રએરટવવટી ઇનોવશેન એનડ 
ટેક્ોલોજી ફોર સસટેનેબલ ગ્રોથિ એનડ ડેવલપમેનટ ઓફ ઇસનડ્યન 
ઇકોનોમી’ વવષ્ય પર તાજતેરમાં આ્યોવજત નશેનલ કોનફરનસમાં 
મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, ્યુવાનોને ્યોગ્ય તક મળે એ 
આવશ્યક છે. કેમ કે ્યુવાનને માત્ એક તકની જરૂર હો્ય છે. 
્યવુાનન ેતક મળતા જ એ પોતાની શવક્તથિી આગળ વધીન ેરાષ્ટ્રના 
વનમા્ગણમાં પોતાનો ફાળો આપે છે.

મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, વષ્ગ ૨૦૦૦ પહેલાં ગુજરાતમાં 
માત્ ૧૨ ્યુવનવવસ્ગટીઓ અને ૩ એસનજવન્યરરંગ કોલેજ હતી. 
છેલ્ા બ ેદા્યકામા ંઆજ ેગુજરાતમાં ૭૨ ્યવુનવવસ્ગટીઓ થિઇ ગઇ 
છે. એટલે એજ્યુકેશનના ક્ષેત્માં ગુજરાતમાં છેલ્ા બે દા્યકામાં 
ઘણું પરરવત્ગન આવી ગ્યું છે. 

અમદાવાદનાં જી.એલ.એલ. કેમપસ અંગે મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યું હતું કે, આ એક ઐવતહાવસક કેમપસ છે, કારણ કે, વષ્ગ 
૧૯૨૭માં સરદાર વલ્ભભાઇ પટેલ અન ેગણેશ માવળંકર સાહેબે 
જ્યારે આ કેમપસની સથિાપના કરી ત્યારથિી ગુજરાતની એક સારી 
શૈક્ષવણક સંસથિા તરીકેની છાપ આ સંસથિાએ ઊભી કરી છે. આ 

સં સ થિ ા એ  અ ને ક 
વવદ્ાથિથીઓનું ઘડતર 
ક ર ી  ગુ જ ર ા તન ા 
વવકાસ માટ ે અને 
ર ાષ્ટ્ર  વનમ ા ્ગ ણમ ાં 
તેમનો ફાળો રહે એ 
પ્ર ક ા ર ે અ ને ક 

વવદ્ાથિથીઓનું વનમા્ગણ ક્યુું છે, ત્યારે આ સંસથિાના કોઇ કા્ય્ગક્રમમાં 
હાજરી આપવી એ મારી માટે એક આનંદની વાત છે.

રાજ્યના વવકાસ અંગે માવહતી આપતાં મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ કહ્ં 
હતું કે, વષ્ગ ૨૦૦૦ પહેલાં ગુજરાતનું બજેટ માત્ ૧૪ હજાર 
કરોડ રૂવપ્યા હતું, ગ્યા વષષે ગુજરાત સરકારે જે બજેટ મૂક્યું, એ 
૨.૧૦ લાખ કરોડ રૂવપ્યાનું છે. વષ્ગ ૨૦૦૦ પહેલા કકૃવષ ઉતપાદન 
૪૦ હજાર કરોડ રૂવપ્યાનું હતું, ગ્યા વષ્ગના આંકડા અનુસાર 
૧.૬૦ લાખ કરોડ પહોચ્યું છે. મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, 
ભારતની માથિાદીઠ વાવષ્ગક આવક એવરેજ ૧ લાખ ૧૦ હજાર 
રૂવપ્યા છે, જ્યારે ગુજરાત પોણા બે લાખ રૂવપ્યા સુધી પહોંચી 
ગ્યું છે. એટલે કે ૧.૭૫ લાખ રૂવપ્યા આપણી માથિાદીઠ આવક 
છે, આમ રોજગાર ક્ષેત્માં પણ ગુજરાત આગળ વધી રહ્ં છે. 
તેમણે વધુમાં કહ્ં કે, આખા ભારતના કુલ ફોરેન ડા્યરેકટ 
ઇનવસેટમનેટ પકૈી ૪૦ ટકા રોકાણ માત્ ગજુરાતમા ંછે, એ ગજુરાત 
માટે એક ગવ્ગની વાત છે.

એમ.એસ.એમ.ઇ.ના સંદભ્ગમાં તેમણે કહ્ં હતું કે, એમ.એસ.
એમ.ઇ.માં ગુજરાત હબ છે. આ ક્ષેત્ વધુ રોજગારી આપે છે. 
આમાં ઓછા રોકાણમાં વધુ રોજગારી લોકોને મળી રહી છે. ૩૦ 
લાખ એમ.એસ.એમ.ઇ. ગુજરાતમાં છે. રાજ્ય સરકારે એમ.
એસ.એમ.ઇ.ની આખી પોવલસીને ઓપન પણ કરી દીધી છે.

આ પ્રસંગે  જી.એલ.એસ. ્યુ વનવવસ ્ગટીના પ્રે વસડનટ  
શ્ી સધુીરભાઇ નાણાવટીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, ક્ોવલટી એજ્યકેુશન 
આજના સમ્યની માંગ છે, ત્યારે એ મુજબનું તમામ એજ્યુકેશન 
અમારી સંસથિા દ્ારા વવદ્ાથિથીઓને આપવામાં આવી રહ્ં છે.

આ પ્રસગં ેજી.એલ.એસ. ્યવુનવવસ્ગટીના ફેકલટી ઓફ કોમસ્ગના 
ડીન ડો. અવશ્વન પરુોવહતે જણાવ્યુ ંહતંુ કે, પાચં વટ્વલ્યન ઇકોનોમીના 
લક્યાકંન ેહાસંલ કરવા વવવવધ પગલાઓં લવેા જરૂરી છે.  

આ પ્રસંગે રરસચ્ગ બુક અને કોલેજ વમરર ન્યૂઝ લેટરનું મુખ્ય 
મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના હસતે વવમોચન કરવામાં આવ્યું 
હતું. આ પ્રસંગે જી.એલ.એસ. ્યુવનવવસ્ગટીના પ્રોફેસસ્ગ, હોદ્ેદારો, 
ડેવલગે્ટસ તેમજ મોટી સંખ્યામાં સટુડન્ટસ હાજર રહાં હતાં. •

આસપાસ
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FDI	ષિેરિે	ગુજરાત	અગ્ેસર
મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના દીઘ્ગદૃસટિપૂણ્ગ નેતૃતવમાં 

ગજુરાત ેઔદ્ોવગક રોકાણોમા ંવષ્ગ ૨૦૧૯-૨૦ના પ્રથિમ ૬ માસ 
એટલે કે એવપ્રલથિી સપટેમબર દરવમ્યાન ` ર૪ હજાર ૧ર કરોડનું 
ફોરેન ડા્યરેકટ ઇનવેસટમેનટ એફ.ડી.આઇ મેળવ્યું છે. આ વવદેશી 
મડૂીરોકાણ રાજ્યમાં ૨૦૧૮-૧૯ના સમગ્ર વષ્ગ દરવમ્યાન આવલેા 
` ૧૨૬૧૮ કરોડના મૂડીરોકાણ કરતાં બે ગણું એફ.ડી.આઇ છે. 

ભારત સરકારના રડપાટમષેનટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇનડસટ્ી એનડ 
ઇનટરનલ ટ્ેડ દ્ારા દેશનાં રાજ્યોએ મેળવેલા ફોરેન ડા્યરેકટ 
ઇનવેસટમેનટ અંગેના આંકડાઓમાં આ વવગત પ્રવસદ્ધ થિઇ છે. 

મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ પારદશથી અને સવચછ 
પ્રશાસન સાથિે રાજ્યમાં ઉદ્ોગોને વધુ પ્રમાણમાં પ્રેરરત કરવા ઇઝ 
ઓફ ડૂઇંગ વબઝનેસનો જે વ્યાપ વવસતા્યયો છે તેની ફલશ્ુવતએ 
આ એફ.ડી.આઇ.માં વધારો થિ્યો છે. 

ગુજરાતમાં ઉદ્ોગ સથિાપવા ઇચછુક ઉદ્ોગકારોને સરળતાએ 
જમીન તેમજ જરૂરી પરવાનગીઓ વવના વવલંબે મળી રહે તેવી 
સુદૃઢ વ્યવસથિા મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના નેતૃતવમાં 
ઓનલાઇન વવકસાવવામાં આવી છે. એટલું જ નવહ, ઉદ્ોગકારો 
અને સવવ્ગસ સેકટરમાં ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ વધારવાના હેતુસર વન્યત 

ધોરણો કરતાં પણ વધુ ઉદારતમ ધોરણો અપનાવી ઉદ્ોગકારોને 
વ્યાપક સુવવધા આપવામાં આવે છે. ગુજરાતે મેન્યૂફેકચરરંગ હબ, 
ઓટોમોબાઇલ હબની જે ખ્યાવત મેળવેલી છે, તેમાં આ એફ.
ડી.આઇ.ન ેપરરણામ ેહવ ેનવા ંસકેટસ્ગનો પણ ઉમરેો થિતા ંગજુરાત 
મુખ્ય મંત્ીશ્ીના દૃસટિવંત નેતૃતવમાં હોવલસટીક ઇનડસસટ્્યલ 
ડેવલપમેનટમાં દેશનું અગ્રીમ રાજ્ય બનશે. 

રાજ્ય સરકારે ગુડ ગન્ગનનસ અને નો પેનડનસીની જે પીપલ 
ફ્ેનડલી-ઇનડસસટ્્યલ ફ્ેનડલી પારદશથી નીવતઓ અમલી બનાવી છે 
તેના પરરણામે મોટા ઉદ્ોગો પણ રાજ્યમાં ઉદ્ોગ સથિાપના માટે 
પ્રેરરત થિ્યા છે. છેલ્ાં ત્ણ વષ્ગમાં ભારતમાં સથિપા્યેલા રપ૭૪ 
મોટા ઉદ્ોગોમાથંિી ૭૩પ મોટા એકમો એકલા ગજુરાતમા ંસથિપા્યા 
છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીની ‘મેઇક ઇન ઇસનડ્યા’ની 
સંકલપના તથિા રાજ્ય સરકારની પ્રોતસાહક નીવતઓને કારણે 
ગુજરાત ફોરેન ડા્યરેકટ ઇનવેસટમેનટના ક્ષેત્માં પણ અગ્રેસર રહ્ં 
છે અને એવપ્રલ-૨૦૦૦ થિી સપટમેબર-૨૦૧૯ના સમગ્ર 
સમ્યગાળા દરવમ્યાન ગજુરાત ેદેશના ંરાજ્યોમા ંસૌથિી વધ ુએટલે 
કે ` ૧ લાખ ૪૧ હજાર ૧૬૧ કરોડનાં રોકાણો મેળવીને 
ગુજરાતની ગૌરવ ગાથિામાં એક નવી વસવદ્ધ પ્રાપ્ત કરી છે. •

NHL	મેરડક્	કો્ેજમાં	િની	નવી	િોયઝ	હોસટે્	
અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કોપયોરેશન 

દ્ારા સંચાવલત એન. એચ. એલ. 
મ ્ુય વ ન વસપલ  મે ર ડ કલ  ક ો લે જન ા 
વવદ્ાથિથીઓને રહેવા-જમવાની ઉત્મ 
સગવડ મળી રહે તે માટે બો્યઝ હોસટેલનું 
વનમા્ગણ કરવામાં આવ્યું છે. જેનું લોકાપ્ગણ 
તાજેતરમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ 
રૂપાણીએ ક્યુું હતું. આ બો્યઝ હોસટેલનું 
` ૩૯ કરોડનાં ખચષે વનમા્ગણ કરવામાં 
આવ્યું છે. 

આ બો્યઝ હોસટેલમાં અત્યાધુવનક 
સુવવધાઓ ઉપલબધ છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
ઉપલબધ સુવવધાઓ પ્રત્યક્ષ વનહાળી 
તબીબી વવદ્ાવથિ્ગઓ સાથિે વાતા્ગલાપ કરી 
પ્રવતભાવ મેળવ્યો હતો. 

૧૨ માળની હોસટેલમા ંકુલ ૨૭૫ રૂમ 
છે. પ્રથિમ માળમા ંઅત્યાધવુનક સુવવધાઓથિી 
સજ્જ રરડીંગ રૂમ, જીમ, ડાઇવનંગ રૂમ, 
લા્યબ્ેરી અને ભો્યતળી્યે વવશાળ 

પાકકીંગની સુવવધાઓ ધરાવે છે. આ પૂવષે 
સપટેમબર ૨૦૧૯મા ંતબીબી વવદ્ાવથિ્ગનીઓ 
માટે ગલસ્ગ હોસટલેનંુ લોકાપ્ગણ પણ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ક્યુ ું હતું. આ પ્રસંગે 

ગૃહરાજ્યમંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા, 
મે્યર શ્ીમતી વબજલબેન પટેલ અને 
મ.ન.પા. કવમશનર શ્ી વવજ્ય નહેરા 
ઉપસસથિત રહા હતા. •

આસપાસ
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ખંભાતમાં	મવકાસ	કામોની	વરસી	હે્ી
`	૧૨.૮૫	કરોડના	મવકાસ	પ્રકલપોનું	ખાતમુહૂત્મ-્ોકાપ્મણ

રાજ્યના દરેક ક્ષેત્ના વવકાસના 
મતં્ન ેવરેલી રાજ્ય સરકારે મુખ્ય મંત્ી 
શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના નેતૃતવમા ં
ગજુરાતની સાડા છ કરોડની જનતાની 
સુખાકારી માટે ઝડપી વનણ્ગ્યો લઇ 
પ્રજાજનોની આશાઓ અન ેઆકાકં્ષાઓ 
તેમજ સપનાંને સાકાર ક્યયો છે. 

રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્ય મંત્ી 
શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીની પ્રેરણા અને 
આણંદ વજલ્ાના કલેકટર શ્ી આર.જી.
ગોવહલના સફળ નેતૃતવમાં ખંભાત 
તાલુકામાં જન વવકાસ ઝુંબેશ હેઠળ ૭૦ 
હજારથિી વધુ લાભાથિથીઓને વવવવધ 
્યોજનાઓના લાભ આપ્યા છ.ે રાજ્ય 
સરકારની પ્રજાકલ્યાણની ્યોજનાઓના 
લાભો હાથિો હાથિ કોઇપણ જાતના વચેરટ્યા 
વગર સીધ-ે સીધા તમેના હાથિમા ંપહોંચાડી  
ગરીબો, પીરડતો, વંવચતોને આ સરકારે 
છેવાડાના માનવીને સંવેદનશીલતાની 
પ્રતીવત કરાવી છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આણંદ વજલ્ાના 
પ્રભારી અને પંચા્યત રાજ્ય મંત્ી  
શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ પરમારની ઉપસસથિવતમાં 
ખંભાત ખાતે વજલ્ા પ્રશાસન દ્ારા હાથિ 
ધરા્યેલી જન વવકાસ ઝુંબેશ અંતગ્ગત ૩૦ 

લાભાથિથીઓને રાજ્ય સરકારની વવવવધ 
્યોજનાઓના લાભોનંુ પ્રવતકાતમક વવતરણ 
ક્યુું હતું.

આ સદંભષે મખુ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતું 
કે, પારદવશ્ગતા, સવંદેનશીલતા, વનણા્ગ્યકતા 
અને ગવતશીલતાના ચાર આધારસતંભો 
ઉપર રાજ્ય સરકાર સમાજના છેવાડાના 
માનવીના આવથિ્ગક ઉતકષ્ગ માટે સદા્ય 
પ્રવતબદ્ધ છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ખંભાત નગરપાવલકા 
દ્ારા ̀  ૭.૫૮ કરોડના ખચષે વનમા્ગણ થિનાર 
જનસુવવધા અને જનસુખાકારીનાં બે 
વવકાસ કામોનાં ખાતમુહૂત્ગ તથિા ` ૫.૨૭ 
કરોડનાં ચાર વવકાસ કામોનાં લોકાપ્ગણ 
ક્યાું હતાં.

આણંદ વજલ્ાના ખંભાત તાલુકાના 
૬૧ ગામોમાં પાત્તા ધરાવતા અને 

સરકારી ્યોજનાઓના લાભોથિી વંવચત 
લાભાથિથીઓને શોધી કાઢવા એક માસની 
જનવવકાસ ઝુંબેશ વજલ્ા તંત્ દ્ારા 
ચલાવવામાં આવી હતી.  

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ખંભાતનો વૈભવ 
વારસો પુનઃપ્રસથિાવપત થિા્ય તે માટ ે
ખંભાતના બંદરને પુનઃજીવવત કરવા સાથિે 
ખંભાતમાં જી.આઇ.ડી.સી.ની સથિાપના 
કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. 

મખુ્યમંત્ીશ્ીએ ખભંાત તાલકુાના ૭૦ 
હજાર ઉપરાંત લાભાથિથીઓને એક છત્ 
હેઠળ લાવી સરકારી ્યોજનાઓના લાભો 
આપવા બદલ તમેણ ેતલાટીથિી માડંી વજલ્ા 
પ્રસાશનના ઉચ્ અવધકારીશ્ીઓને 
અવભનદંન પાઠવ્યા ંહતા.ં 

સાંસદ શ્ી વમતેષભાઇ પટેલે જણાવ્યું 
હતું કે, તારાપુર અને ખંભાત તાલુકાના 
પાત્તા ધરાવતા લાભાથિથીઓને તેમને 
મળવા પાત્ લાભો સીધા  પહોંચાડ્યા છે. 
સી.એમ. ડેશબોડ્ગના માધ્યમથિી ૩૪૦૦થિી 
વધ ુઇસનડકેટર સાથિ ેમખુ્યમતં્ીશ્ી સરકારની 
્યોજનાઓનું સીધુ મોવનટરર ંગ કરી  
રહા છે.

ધારાસભ્ય શ્ી મહેશભાઇ રાવલે 
વજલ્ા પ્રશાસન દ્ારા લાભાથિથીઓને લાભ 
હાથિોહાથિ પહોચાડવા માટે અવભનંદન 
પાઠવ્યાં હતાં. શ્ી રાવલે સરકારમાં સવારે 
એપલા્ય કરો અને સાંજે રરપલા્ય મળે છે 
તવેી આ સવંદેનશીલ સરકાર છે તમે તમેણે 
ઉમે્યુું હતું. 

આ અવસરે સાંસદ શ્ી લાલવસંહ 
વડોરદ્યા, પવૂ્ગ મતં્ી શ્ી રોવહતભાઇ પટેલ, 
શ્ી સી.ડી.પટેલ, પૂવ્ગ ધારાસભ્ય શ્ી 
અંબાલાલ પટેલ, શ્ી સંજ્યભાઇ પટેલ 
સવહત વવશાળ સંખ્યામાં લાભાથિથીઓ, 
નાગરરકો તથિા શહરેીજનો હાજર 
રહા હતા. •
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મુખયમંરિીશ્ીનો	વધુ	એક	
સંવેદનશી્	મનણ્મય	

સમગ્	રાજયમાં	ચાઈનીઝ	
દોરી-તુક્ક્	પર	પ્રમતિંધ	

સમગ્ર રાજ્યમાં ચાઇનીઝ તુકકલ અને 
ચાઇનીઝ માંઝા / પલાસસટક દોરીના 
ઉપ્યોગ ઉપર મખુ્ય મતં્ી શ્ી વવજ્યભાઇ 
રૂપાણીએ તાતકાવલક અસરથિી પ્રવતબંધ 
મૂકવાના આદેશો ક્યા્ગ છે. ઉત્રા્યણના 

તહેવારો દરવમ્યાન આવી ચાઇનીઝ 
તુક્કલ અને માંઝા/પલાસસટક દોરીના 

ઉપ્યોગથિી માનવ-પશુ-પક્ષીને થિતી જાનહાવન, 
ઇજાઓ વનવારવાના સંવેદનાસપશથી ભાવથિી તેમણે આ 
વનણ્ગ્યના ચુસત અમલ માટે સૂચનાઓ આપી છે. 

અત્ ેએ વનદદેશ કરવો જરૂરી છે કે, ઉત્રા્યણના તહેવારો 
દરવમ્યાન રાજ્યભરમાં પતંગ રવસકો મોટાપા્યે પતંગ 
ચગાવતા હો્ય છે. આવા પતંગ ચગાવવામા ંચાઇનીઝ દોરી 
તરીકે પ્રખ્યાત ચાઇનીઝ માઝંા/પલાસટીક દોરી માનવજીવન, 
પક્ષીઓ તેમજ પ્યા્ગવરણ માટે ખતરારૂપ છે. આવી 
બનાવટથિી ઘણીવાર પ્રાણઘાતક ઇજાઓ પણ થિા્ય છે. એટલું 
જ નવહ, આવી ચાઇનીઝ માંઝા/પલાસટીક દોરી લાંબા સમ્ય 
સુધી કુદરતી રીતે નાશ પામતી નથિી અને ગટરો-ડ્ેનેજમાં 
તે જવાથિી ગટરો –ડ્ેનેજ જામ થિઇ જા્ય છે. તદઉપરાંત 
વીજલાઇન અને સબસટેશનમાં આવી દોરી ભરાઇ જવાથિી 
કે પતંગ ભરાવાથિી વીજ ફોલટ પણ થિા્ય છે. 

ગા્ય કે અન્ય પ્રાણીના પેટમાં ખોરાક સાથિે ચાઇનીઝ 
પતંગ-તકુકલ કે દોરી જવાથિી ઘણીવાર આફરો-ગભરામણથિી 
પશ ુમૃત્યનુી ઘટનાઓ રાજ્યમા ંબનતી હો્ય છે. આ ઉપરાતં 
ઉત્રા્યણના રદવસોમાં રાવત્ના સમ્યે સકા્ય લેનટન્ગ-
ચાઇનીઝ તુક્કલ ઉડાડવાને કારણે તે કોઇ વસતુ સાથિે 
અકસમાતે અથિડા્ય તો આગ લાગવાના બનાવો બને છે. 

આ બધી જ બાબતોને વ્યાપક જનવહતમાં ધ્યાને લઇને 
ચાઇનીઝ તુક્કલ, ચાઇનીઝ માંઝા / પલાસસટક દોરીની 
ખરીદી, સંગ્રહ, વેચાણ અને ઉપ્યોગ ઉપર રાજ્ય સરકારે 
તતકાલ અસરથિી પ્રવતબંધ ફરમાવ્યો છે. •

પો્ીસના	કમ્મચારીઓ	એક		
સરખા	િેઝ	અને	્ોગો	પહેરશે
ગુજરાત પોલીસની એક આગવી ઓળખ ઊભી થિા્ય તે માટે 

પોલીસના ગણવેશમાં એક સમાન ‘GP’ (Gujarat Police) બેઝ 
અને ગુજરાત પોલીસના લોગોનું સોલડર એમબલમ લગાવવાનો 
રાજ્ય સરકારે મહતવનો વનણ્ગ્ય ક્યયો છે. 

આ વનણ્ગ્ય અંગે ગૃહ રાજ્ય મતં્ી શ્ી પ્રદીપવસહં 
જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસદળના 
લોકરક્ષક / પોલીસ કોનસટેબલ / હેડ કોનસટેબલના 
્યવુનફોમ્ગમા ંઅલગ-અલગ ડીસટ્ીકટ બઝેમાથંિી કોમન 
‘GP’ (Gujarat Police) બેઝ અંગેની એકસૂત્તા 
જળવા્ય અન ેઅન્ય રાજ્યોમા ંસવુનવચિત ઓળખ પ્રસથિાવપત થિા્ય 
ત ેમાટે ગુજરાત પોલીસ વજલ્ા વાઇઝ અલગ-અલગ બઝેની જગ્યાએ 
સમગ્ર ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ માટે એક સમાન G.P. (Gujarat 
Police) બઝે લાગવવા ગણવશેમા ંસધુારો કરવાની તમેજ રાષ્ટ્રપવતશ્ી 
દ્ારા એના્યત કરા્ેયલા પોલીસ વનશાનન ે્યવુનફોમ્ગમા ંસામલે કરવા 
સોલડર એમબલમ લગાવવાની મજંરૂી આપવામા ંઆવી છે. 

તમેણ ેઉમ્ેયુું હતુ ંકે, હવ ેગજુરાત પોલીસના વજલ્ા વાઇઝ અલગ-
અલગ બેઝની જગ્યાએ સમગ્ર ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ માટે એક સમાન 
G.P. (Gujarat Police) બઝે તથિા ગુજરાત પોલીસનો લોગોન ેસોલડર 
એમબલમ તરીકે લગાવવામાં 
આવશ.ે તમેજ નઇેમ પલટેમાં 
કમ્ગચારીના વજલ્ાનું નામ 
રાખવામા ંઆવશ.ે  

અત્ે ઉલ્ેખની્ય છે કે, 
ગુજરાત પોલીસે તેની ૫૮ 
વષ ્ગ ન ી  સુ દ ી ધ ્ગ  ્ય ાત્ ા 
દ ર વ મ ્ય ા ન  સં ગ ર ઠ ત 
અપરાધ, આવથિ્ગક અપરાધ, 
મોટા આદંોલનો અન ેઆતંકવાદ જવેા કેટલા્ય પડકારોનો સફળતાપવૂ્ગક 
સામનો ક્યયો છે. આધુવનક હવથિ્યારો, સંદેશાવ્યવહાર વ્યવસથિા, જુદા- 
જુદા પ્રકારના વાહનો, સુરક્ષા સબંધી સાધનસામગ્રીઓ, અપરાવધક 
બનાવોની તપાસ માટેના સાધનો, રા્યોટ કનટ્ોલ અને નાગરરકોને 
સુરક્ષા સબંધી સેવા પૂરી પાડવા જરૂરી સાધનો, અન્ય કા્યદો અને 
વ્યવસથિાની જાળવણી માટે જરૂરી સાધનોથિી ગુજરાત પોલીસ સુસજ્જ 
બનેલી છે. રાષ્ટ્રપવતશ્ી દ્ારા અપા્યેલા વનશાન એ રાષ્ટ્રી્ય સુરક્ષા અને 
ગુજરાતની જનતાની સલામતી માટે ગુજરાત પોલીસના તમામ 
અવધકારી/કમ્ગચારીઓ દ્ારા આપવામાં આવેલી અવવરત સેવાઓનું 
સનમાન છે. ત ેવનશાન હવ ેરાજ્યના પોલીસ અવધકારી / કમ્ગચારીઓના 
સોલડર પર લગાવવામાં આવશે. •

મનણ્મય
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પાટીદાર	સમાજ	સ્ેહમમ્ન	સમારોહ
વશક્ષણ અને સંસકારમાં  દેશની તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ 

પડેલો છે. કેળવણી દ્ારા જ કોઈ પણ સમાજ પ્રગવત કરી શકે છે. 
શૈક્ષવણક સંસથિા-સંકુલો વવદ્ાથિથીઓને વશક્ષણ સાથિે સંસકારરૂપી 
કેળવણી આપી સામાવજક જવાબદારી વનભાવી રહી છે. 
અમદાવાદના શ્ી ઉત્ર ગજુરાત બતેાળીસ લઉેવા પાટીદાર પ્રગવત 
મંડળ તથિા બેતાળીસ લેઉવા પાટીદાર સમાજ સેવા મંડળ દ્ારા 
ઇનામ વવતરણ તથિા સ્ેહવમલન સમારોહ ્યોજા્યો હતો.

સમારોહમાં ઉપસસથિત મહેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌવશકભાઈ પટેલે 
જણાવ્યું હતું કે, વશક્ષણ એ માત્ નોકરી -ધંધો મેળવવા માટેનું 
માધ્યમ નથિી, વશક્ષણ જીવનને સાચી કેળવણી આપવાનું કા્ય્ગ કરે 
છે. આ કેળવણીથિી જીવન ઉન્નત બન ેછે તો કેળવણી દ્ારા સમાજની 
બદીઓને સુધારવા આપોઆપ સહા્યતા મળે છે. ઇનામ વવતરણ 
સમારોહમાં વનરમાના ચેરમેન શ્ી કરસનભાઈ પટેલ, સવામી 
પરુષોત્મચરણદાસજી, સમાજના આગવેાનો તથિા વવદ્ાથિથી ભાઈ-
બહેનો, વડીલો મોટી સંખ્યામાં ઉપસસથિત રહા હતા. •

જૂનાગઢ	કૃમષ	યુમનવમસ્મટીનો	૧૫મો	પદવીદાન	સમારોહ	સંપન્ન	
જૂનાગઢ કકૃવષ ્યવુનવવસ્ગટીના 

૧૫મા વાવષ ્ગક પદવીદાન 
સમારોહમાં અધ્યક્ષસથિાનેથિી 
રાજ્યપાલ આચા્ય્ગ દ ેવવ્રતે 
હાઇબ્ીડ વબ્યારણ કરતાં 
ભારતી્ય મળૂ બીજ પર સશંોધન 
કરવા વવદ્ાથિથીઓન ેઆહ્ાન ક્ુયું 
હતું . આ સમારોહમાં કકૃવષ, 
બાગા્યત, પશુ વચરકતસા, કકૃવષ ઇજનેરીના ૬૧૮ વવદ્ાથિથીઓને 
પદવી તથિા વવવશટિ વસવદ્ધ પ્રાપ્ત કરનાર ૬૩ વવદ્ાથિથીઓને સુવણ્ગ 
પદક એના્યત કરવામાં આવ્યાં હતાં.

રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્ગ દેવવ્રતે છાત્ોને જમીનની ઉતપાદકતા 
વધારવા, જમીનમાં ઓગષેવનક કાબ્ગન વધારવા, પાણી પ્રદૂષણનું 
પ્રમાણ ઘટાડવા અન ેખડેતૂ સમદુા્ય સાથેિ સમગ્ર સમાજન ેસહ્યોગી 

બનવા શીખ આપી હતી.
આ પ્રસંગે પંચા્યત અને 

કકૃવષ રાજ્ય મતં્ી શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ 
પરમારે રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના 
સવ્ગગ્રાહી કલ્યાણ માટે લીધેલાં 
સઘન પગલાંઓની માવહતી 
આપી હતી. રાજ્યપાલશ્ી તથિા 
મંત્ીશ્ી દ્ારા વવઝન ૨૦૫૦ 

પુસતક, વજલ્ા વાઇઝ કકૃવષ પ્રોડકશન પુસતક અને ્યુવનવવસ્ગટી 
ઓફ એવગ્રકલચર સા્યનસીસ, ધારવાડ (કણા્ગટક)ના કુલપવત 
ડૉ.એમ.વી. ચેટરૃીના હસતે જમીન અમૃત પુસતકનું વવમોચન કરા્યું 
હતું. જૂનાગઢ કકૃવષ ્યુવનવવસ્ગટીના કુલપવત ડૉ.વી.પી.ચોવરટ્યા 
સવહત પદાવધકારીઓ, કકૃવષ વવજ્ાવનકો અન ેવવદ્ાથિથીઓ ઉપસસથિત  
રહા હતા.  •

વાત,	નવસારીની	નવી	પ્રાથમમક	શાળાની

નવસારીમાં નગર પ્રાથિવમક કન્યાશાળા નં.-૮ ના નવવનવમ્ગત 
ભવનનું લોકાપ્ગણ કરા્યું હતું. જેમાં વશક્ષણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રવસંહ 
ચડુાસમાએ જણાવ્યુ ંહતંુ કે, વશક્ષણ એ રાજ્ય અન ેરાષ્ટ્રના વવકાસ 
માટે પા્યાની જરૂરર્યાત છે. રાજ્ય સરકારે પા્યાથિી માંડી ઉચ્ 
વશક્ષણ સરળતાથિી મળી રહ ે તે માટે પૂરતું ધ્યાન આપ્યું છ.ે 
સમાજમાં આજે વશક્ષણની ભૂખ જાગી છે, ત્યા રે રાજ્ય સરકારે 
વશક્ષણ ક્ષેત્ે શાળા પ્રવેશોતસવ, ગુણોતસવ જેવા વશક્ષણને લગતા 
કા્ય્ગક્રમો ્યોજી વશક્ષણનું સતર ઊચું લાવવા અનેક પ્ર્યાસો હાથિ 
ધ્યા્ગ છે.

કા્ય્ગક્રમ દરવમ્યાન મહાનુભાવોના હસતે શ્ેષ્ મુખ્ય વશક્ષકો, 
શ્ેષ્ વશક્ષકો, શે્ષ્ એસ.એમ.સીના અધ્યક્ષો, શે્ષ્ સફાઇ 
કામદારોનું સનમાન કરવામાં આવ્યું હતું અને મંત્ીશ્ીના હસતે 
વવદ્ાથિથીઓન ેગણવશે વવતરણ કરવામા ંઆવ્યા હતા. આ અવસરે 
ધારાસભ્ય સવ્ગશ્ીઓ પી્યૂષભાઇ દેસાઇ, નરેશભાઇ પટેલ તેમજ 
મોટીસંખ્યામાં નગરજનો ઉપસસથિત રહા હતા. •

સમાચાર	મવશેષ
" રકશોર	જીકાદરા
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્ીંિડીમાં	અપાયા	નમો	ટેિ્ેટ	

દેશ અને રાજ્યના ્યુવાઓ સપધા્ગતમક વવશ્વમાં પોતાની 
આગવી ઓળખ ઊભી કરી શકે તે આશ્યથિી સરકારે વવવવધ 
્યોજનાઓ અમલી બનાવી છે. ્યુવાઓને દુવન્યાની માવહતી 
આંગળીના ટેરવ ેમળી રહે ત ેમાટે સરકાર નમો ટેબલટે ્યવુાઓના 
હાથિમાં આપી રહી છે. આવો જ એક કા્ય્ગક્રમ લીંબડીમાં પાણી 
પુરવઠા મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઈ બાવવળ્યાના અધ્યક્ષસથિાને ્યોજા્યો 
હતો. જેમાં મંત્ીશ્ી તેમજ ઉપસસથિત મહાનુભાવોના હસતે 
વવદ્ાથિથીઓને ટેબલેટનું વવતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે 
પાણી પુરવઠા મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઇ બાવવળ્યાએ જણાવ્યું હતું 
કે, નમો ટેબલેટ ્યોજના મારફત આજે વવદ્ાથિથીઓ આંગળીના 
ટેરવે વશક્ષણ મેળવી રહા છે. આ પ્રસંગે અગ્રણીઓ, નગરજનો 
સવહત મોટી સંખ્યામાં વવદ્ાથિથીઓ ઉપસસથિત રહા હતા. •

મા્ણકાથી	તગડી,	અવામણયા	તથા	અધેવાડા	રોડનું	ખાતમુહૂત્મ
ભાવનગરના માલણકા-તગડી, અધેવાડા, અવાવણ્યાને 

જોડતા રોડનાં કામોનું ખાતમુહૂત્ગ મવહલા અને બાળ વવકાસ 
રાજ્ય મંત્ી સુશ્ી વવભાવરીબેન દવેના હસતે કરવામાં આવ્યું 
હતું. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતંુ કે, ભાવનગર 
વજલ્ાના તમામ ગામોને ડામર રોડ થિી મુખ્ય માગયો સાથિે 
જોડાવામા ંઆવ્યા ંછે અન ેએકસાથેિ ત્ણ રસતાઓનુ ંખાતમહૂુત્ગ 
કરી માલણકાને પણ અન્ય ગામો તગડી, અવાવણ્યા તથિા 
અધેવાડા સાથિે જોડવામાં આવશે. સાથિે-સાથિે મંત્ીશ્ીએ 
વજલ્ામાં છેલ્ાં ૩ વષ્ગમાં કરવામાં આવેલા રોડ-રસતાના 
કામોની વવગતો ઉપસસથિત લોકો સમક્ષ રજૂ કરી હતી.

આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ ઘોઘા રોડ પર આવેલી માધ્યવમક 
શાળાને મળેલી ધો. ૯ થિી ૧૨ સુધીની મંજૂરીની જાહેરાત  
કરી હતી.

ભાવનગર વજલ્ામાં વષ્ગ ૨૦૧૬ થિી ૨૦૧૯ સુધીમાં 
૪૭,૬૦૯ લાખ રૂવપ્યાના ખચષે ૧,૬૫૮ રક.વમ.ના કુલ ૫૬૪ 

રોડ-રસતાના ંકામો મજંરૂ કરવામા ંઆવ્યા ંછે. આ પ્રસગં ેમહવુાના 
ધારાસભ્ય શ્ી આર.સી.મકવાણા સવહત મોટી સંખ્યામાં લોકો 
હાજર રહા હતા. •

અમદાવાદમા	યોજાશે	અંડર-૧૭	
રિિા	વુમન	વલડ્મ	કપ-૨૦૨૦	

તાજેતરમાં અંડર-૧૭ રફફા વુમન વલડ્ગ કપ ૨૦૨૦ના 
આ્યોજન માટે અમદાવાદન ેપ્રોવવઝનલ સક્લ્યરનસ મળ્ંુય છે. ્યવુા, 
રમત-ગમત અન ેસાસંકકૃવતક વવભાગના મતં્ી શ્ી ઈશ્વરવસંહ પટેલે 
જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, ૧૫ માચ્ગ,૨૦૧૯ના રોજ વમ્યામી ખાતનેા સમંલેન 
દરવમ્યાન અડંર-૧૭ રફફા વમુન વલડ્ગકપ ૨૦૨૦ના આ્યોજન 
માટે ભારતની પસદંગી થિઇ હતી. જેમા ંકોલકતા, મંુબઈ, ભવુનશે્વર 
અન ેઅમદાવાદની પસદંગી આ વલડ્ગકપ મચેના આ્યોજન માટે 
થિઈ છે. નવમેબર-૨૦૨૦મા ં્યોજાનારા રફફા અડંર-૧૭ વમુન વલડ્ગ 
કપના આ્યોજનની વધ ુવવગતો આપતા ંમતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુય હતું 
કે, આ વલડ્ગ કપની અમકુ મચે અમદાવાદના ટ્ાનસસટેરડ્યા સટેરડ્યમ 
ખાતે ્યોજાશ,ે આ ઉપરાતં પે્રસકટસ મચે અમદાવાદના પોલીસ 
ગ્રાઉનડ, એસ.આર.પી ગ્રાઉનડ, એ.એમ.સી નરોડા સપો્ટસ્ગ કોમપલકેસ, 
અન ેવીર સાવરકર સપો્ટસ્ગ કોમપલકેસ ખાત ે્યોજાશ.ે 

રફફાની માગ્ગદવશ્ગકા પ્રમાણ ેઆ મદેાન ત્ૈયાર કરવામા ંઆવશે 
જમેા ં૧૬ દેશના મવહલા ફૂટબોલ રમતવીરો મચે રમવા આવશ.ે 
રફફાની આ્યોજક ટીમ ેજરૂરી ઇનસપકેશન કરી અમદાવાદને આ 
મચે ્યોજવા માટેની પ્રોવવઝનલ મજંરૂી આપી છે. •

સમાચાર	મવશેષ
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શહેરી	મવકાસ	માટે	`	૧૮૮૮	કરોડનાં	મવકાસ	કામોને	સૈદ્ધાંમતક	મંજૂરી	અપાઇ
મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ 

રાજ્યમા ંશહેરી વવસતારોમાં જનસુખાકારી 
સુવવધા વૃવદ્ધનો જનવહત અવભગમ 
અપનાવતાં છ મહાનગરપાવલકા અને 
સાત નગરપાવલકાઓમા ંવવકાસ કામો માટે 
એક જ રદવસમાં ` ૧૮૮૭.૭૩ કરોડનાં 
કામોને સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપી છે. 

શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ આ નગરો-
મહાનગરોમ ાં  ફલા્ય ઓવરબ્ીજ, 
આંતરમાળખાકી્ય વવકાસનાં કામો, 
રસતાનાં કામો તેમજ આગવી ઓળખનાં 
કામો, રેલવ ેઅડંરબ્ીજના તથિા આઉટ ગ્રોથિ 
વવસતારનાં વવકાસ કામો માટે આ ગ્રાનટ 
ફાળવવાની પરવાનગી આપી છે. મુખ્ય 
મંત્ ીશ્ ીએ આ હ ેતુસર  ર ાજક ો ટ 
મહાનગરમાં પાંચ ફલા્ય ઓવરબ્ીજના 
વનમા્ગણ માટે ̀  ૨૩૦ કરોડનાં કામો મંજૂર 
ક્યા્ગ છે.

તદ્અનુસાર, રાજકોટમાં ૧પ૦ ફૂટ 
રરંગ રોડ રામાપીર ચોકડી ઓવરબ્ીજ, 
૧પ૦ ફૂટ રરંગ રોડ નાના મવા ચોકડી 
ઓવરબ્ીજ અને કાલાવાડ રોડ જડુસ 
રેસટોરનટ પાસે ફલા્ય ઓવર તેમજ ગ્રીન 
લેનડ ચોકડી ઓવરબ્ીજ અને ૧પ૦ ફૂટ 
રીંગ રોડ ઉવમ્યા ચોક પાસે ફલા્ય ઓવર 
બ્ીજનું વનમા્ગણ થિશે.

રાજકોટમાં આ ફલા્ય ઓવરબ્ીજને 
પરરણામે સમાટ્ગ વસટી રાજકોટમાં માગયો 
પરનું ટ્ારફક ભારણ હળવું થિશે અને 
નાગરરકોને સમ્ય તથિા ઇંધણની પણ 
બચત થિશે.

મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ ડીસા નગરમાં એક 
ફલા્યઓવર માટે ` પ૦ કરોડ તથિા 
પાલનપુરમાં પણ એક ફલા્યઓવર માટે 
` ર૮ કરોડનાં કામોની મંજૂરી આપી છે. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ 
શહેરી વવકાસ – શહરેી સુખાકારીના 
સવ્ગગ્રાહી અવભગમથિી જ ેકામોન ેસૈદ્ધાવંતક 
મંજૂરી આપી છ ે, તેમાં  અમદાવાદ 

મહાપાવલકામાં ઇનફ્ાસટ્કચર ડેવલપમેનટ 
કામો માટે ` પ૯૯.૨૦ કરોડ, સુરતમાં  
` ૪૭૯.૮૩ કરોડ તેમજ વડોદરામાં  
` ૧૭૯.ર૮ કરોડ અને રાજકોટમાં  
` ૧૪૪.પ૪ કરોડ તથિા જામનગર 
મહાનગરપાવલકાને ` ૬પ.પ૦ કરોડનો 
સમાવેશ થિા્ય છે. 

આ ફાળવણી અનવ્ેય આતંરમાળખાકી્ય 
વવકાસના ંજ ેકામો હાથિ ધરાશ,ે તમેા ંપાણી 
પરૂવઠા, ડે્નજે લાઇન, સટ્ોમ વોટર ડે્નજે, 
ફા્યર સફેટીના ં સાધનોની ખરીદી તમેજ 
રસતા અને લાઇટના ંકામો ઉપરાતં વસટી 
સકને મશીન, એમ.આર.આઇ મશીન 
વગેરેની ખરીદી, અબ્ગન હેલથિ સેનટર, 
સાસંકકૃવતક કેનદ્ર, મલટીલેવલ પારકિંગ, શાક 
માકકેટ અન ેસવીવમગં પલુ અને જીમ્વેશ્યમ 
બનાવવાના ંકામો હાથિ ધરી શકાશ.ે

શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ વડોદરા 
મહાનગરમા ં રસતાના ં કામો માટે ` ૩પ 
કરોડ, રાજકોટમા ં̀  રપ કરોડ, જામનગરમાં 
` પ.૦૮ કરોડ અન ેજનૂાગઢ મહાનગરમાં 
` ૬ કરોડ એમ કુલ ` ૭૧.૦૮ કરોડ 
ફાળવવાની મજંરૂી આપી છે.

તેમણે રાજકોટ મહાનગરમાં આઉટ 
ગ્રોથિ વવસતારનાં વવકાસ કામો માટે ` રપ 
કરોડનાં કામોની સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપવા 
સાથેિ ડાકોર નગરપાવલકાને આગવી 

ઓળખના ંકામો અતંગ્ગત ટાઉન હોલ માટે 
` ૩ કરોડ તથિા ખાનગી સોસા્યટી 
જનભાગીદારી હેઠળ પેવર બલોક, સી.
સી.રોડ માટે વસદ્ધપુર નગરપાવલકાને ` 
૭પ લાખ, કડી નગરપાવલકાને ̀  ર૧ લાખ 
અને ગોધરા નગરપાવલકાને ` ૪૮ લાખ 
મળી કુલ ` ૧.૪૪ કરોડ ફાળવવાની 
મંજૂરી આપી છે.

તેમણે  તળાજા નગરપાવલકાની 
કચેરીના નવા મકાન માટે ` એક કરોડ 
તથિા ગોધરા નગરપાવલકાને ર ેલવે 
અંડરબ્ીજ માટે ̀  ૯.૮૬ કરોડ ફાળવવાની 
પણ સૈદ્ધાં વતક મંજૂરીઓ આપી છે. 
મખુ્યમતં્ીશ્ીએ મહાનગરોમા ંમાગયો પરનું 
વાહન ટ્ારફક ભારણ હળવું થિા્ય અને 
વાહનચાલકોને ટ્ારફક જામની સમસ્યા ન 
નડે તે માટે રાજ્યનાં શહેરો-નગરોમાં ૭પ 
જેટલા ફલા્ય ઓવરબ્ીજ બનાવવાના 
વનણ્ગ્યન ેપગલ ેઅત્યાર સધુીમા ં૨૩ ફલા્ય 
ઓવરબ્ીજની વનમા્ગણની સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી 
આપી છે.

હવે, રાજકોટ મહાનગરમાં પાંચ નવા 
ફલા્ય ઓવરબ્ીજ અને ડીસા તથિા 
પાલનપુર એક-એક ફલા્ય ઓવરબ્ીજ 
બનાવવાની આ સૈદ્ધાં વતક મંજૂરીને 
પરરણામે આ ત્ણે્ય નગરોમાં ટ્ારફક 
સમસ્યા મહદઅંશે વનવારી શકાશે. •

શહેરી	મવકાસ
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‘યુવાશમતિ	એટ્ે	દેશની	પ્રગમત’	-	CM
મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીના 

નેતૃતવમાં રાજ્ય સરકાર દરેક ્યુવાનને 
રોજગાર આપવા કરટબદ્ધ છે. રાજ્યના 
્યુવાનોને વશક્ષણ અને રોજગાર પૂરાં 
પાડવા માટે જરૂરી માળખાગત સુવવધાઓ 
ઊભી કરવામા આવી છે.

આ ્યુવાપેઢીને જરૂરી માગ્ગદશ્ગન 
આપવું  અને પ્રોતસાવહત કરવા એ 
સરકારની નૈવતક ફરજ છે. ્યુવાનો સાથિે 
વાતા્ગલાપ કરવા માટે સોવશ્યલ મીરડ્યા 
એક મજબૂત માધ્યમ છે. જેના થિકી 
એકસાથિે સેંકડો ્યુવાનો સાથિે જીવંત સંપક્ક 
સાધી શકા્ય. 

મુખ્ય મંત્ી શ્ી વવજ્યભાઈ રૂપાણીએ 
તાજેતરમા ંસોવશ્યલ મીરડ્યાના માધ્યમથિી 
્યુવાનો સાથેિ તેમને સપશ્ગતા વવષ્યોને 
લઈને જીવંત વાત કરી હતી. જેનો 
રાજ્યના સેંકડો ્યુવાઓએ લાભ લઈને 
પોતાના પ્રવતભાવો પણ આપ્યા હતા. આ 
વાતા્ગલાપ અને મુખ્યમંત્ીશ્ીનું વક્તવ્ય 
અહીં પ્રસતુત છે...

ઘણા વખતથિી ્યુવાવમત્ોનો ખૂબ 
આગ્રહ હતો કે સોવશ્યલ મીરડ્યા મારફત 
સીધાં એમની સાથિે વાત કરૂ સીધો જોડાઉ. 
મને પણ થિ્યું ્યુવાનો સાથિે જોડાવવાનો 
ખૂબ આનંદ અને મજા હો્ય છે.

તો ચાલો નવા વષ્ગ ૨૦૨૦થિી આની 
શરૂઆત કરં. ્યુવા વમત્ો આપની સમક્ષ 
આપની વાત લઇન ેઆવ્યો છુ.ં છેલ્ા ઘણા 
સમ્યથિી ્યુવાનો અને વવદ્ાથિથીઓને 
ગેરમાગષે દોરીને ઘણા બધા કનફ્યુઝન 
ઊભા કરવામાં આવ્યા હતાં. પણ મારે 
સપટિ કહેવું છે કે મારી સરકારે જે ્યુવાન, 
જે વવદ્ાથિથી મહેનત કરે છે, પ્રામાવણક છે, 
ઇમાનદાર છે. તેની મહેનત એળે ન જા્ય 
તેની પણ વચંતા કરી છે અને એટલે જ 
છેલ્ાં ત્ણ વષ્ગમાં મારી સરકારે લાખો 
્યુવાનોને નોકરી આપી છે અને હજુ ચાલુ 
વરસમાં હજારો ્યુવાનોને નોકરી મળશે. 

્યુવાનોને ગુજરાતમાં પૂરતી તક મળે, 
્યુવાનને પુરતી જોબ મળે, “હર હાથિ કો 
કામ હર ખેત કો પાની”એ 
અમારો મંત્ છ ે અને એ 
રદશામાં સરકાર ગંભીરતાથિી 
કામ કરી રહી છે.

સરકારના હ્ૈયે  દર ેક 
્યુવાનનો વવકાસ છે. ગુજરાત 
સરકારે નોકરીના બંધ દરવાજા 
ખોલ્યાં છે. પરીક્ષાઓ લેવા્ય, 
પારદશ્ગક રીતે લેવા્ય, જેથિી મહેનતુ 
છોકરાઓ પોતે પોતાની પ્રગવત સાધી શકે, 
સવાભાવવક છે કે સરકારી નોકરીની સૌને 
અપેક્ષા, આકાંક્ષા હો્ય પરંતુ સરકારી 
નોકરી લેવા માટે કોઇના ઝભભા પકડવા 
ન પડ,ે મા-બાપન ેપોતાના દાગીના વચેીને 
છોકરાઓ માટે કોઇન,ે વચરેટ્યાઓન ેપૈસા 
ન આપવા પડે એની વચંતા મારી સરકારે 
કરી છે. ગત પરીક્ષામાં વવદ્ાથિથીઓમાંથિી 
ફરર્યાદ આવી, ગૌણ સેવા પરીક્ષાની, 
વબનસવચવાલ્ય કમ્ગચારીની અને ત્યારે મેં 
વવદ્ાથિથીઓને વચન આપ્યું હતું કે, પૂરતી 
તપાસ કરશું, મેં તપાસ પંચની રચના કરી 
અને તપાસના અંતે મેં પરીક્ષા રદ કરી. એ 
તમારા માટે ક્યુું અને હવે ફૂલપ્રૂફ પરીક્ષા 
આપણે લેશું જોગાનુજોગ મારી પોલીસને 
પણ ધન્યવાદ આપું  છું  ક ે એકએક 
આરોપીન ેપકડી પાડ્ા છે. બધી પરીક્ષાઓ 
પારદશ્ગક રીતે લેવાઇ, ગત ૨૯ તારીખે 
પણ બીજી ત્ણ પરીક્ષાઓ લેવાઇ છે, ખૂબ 
સારી રીતે પરીક્ષાઓ પૂણ્ગ થિઈ છે અને 
સારી રીતે આપણે ઝડપથિી રરઝલટ પણ 
આપી દઇશું.

રાજ્યમાં વવદ્ાથિથીઓના સાડા પાંચ 
હજાર અલગ અલગ જોબ ફેર જેમ કે, 
ટ્ા્યબલ સેકટર, મેન્યુફકે્ચરરંગ સેકટર, 
સવવ્ગસ સેકટર આ બધામાં નોકરી મળે એ 
માટે પણ આપણ ેવ્યાપક પ્ર્યત્ો કરી અને 
૧૨ લાખ લોકોને નોકરી આપીશું. મેં 

એપ્રેસનટસશીપ ્યોજના જાહેર કરી લવનુંગ 
વીથિ અવનુંગ, ૭૫ હજાર લોકોને ચાલુ 

સાલમાં એમને સટાઇપેનડ - 
પગાર મળે, ્યુવાન શીખતો 
પણ જા્ય, સકીલ ડવેલપ થિા્ય 
અને એ જ કંપની તેની 
સસકલના આધારે તને ેકા્યમી 
નોકરી આપે, ગુજરાતમાં 
આપણી સરકારે આ કામ 
ક્યુું છે. સસકલ ડેવલપમેનટના 

આપણે ઘણા બધા સેનટરો ઉભાં ક્યાું છે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇએ કેનદ્રમા ંકા્યદો 
પસાર કરીને ઇકોનોવમકલ સોવશ્યલ 
વવકસ્ગ લોકો, એમના માટે રરઝવષેશન ૧૦ 
ટકા આપ્યુ.ં અન ેગજુરાત પ્રથિમ રાજ્ય છે, 
જેણે આ કા્યદો અમલી બનાવ્યો છે. 

્યુવાન વમત્ો, સરકાર તક આપવા 
માગે છે, મારો વવદ્ાથિથી “જોબ સીકર નહી, 
જોબ ગીવર” બને, સટાટ્ગ અપ ્યોજના, 
નવા નવા સંશોધનો ,  નવી નવી 
્યવુનવવસ્ગટીઓ આપના માટે ઉભી કરવામાં 
છે. અને સેકટરોરી્યલ ્યુવનવવસ્ગટીઓ, 
ફોરેસનસક સા્યનસ ્યુવનવવસ્ગટી, પેટ્ોવલ્યમ 
્યુવનવવસ્ગટી, મરીન ્યુવનવવસ્ગટી રેલવે 
્યુવનવવસ્ગટી, ઓગષેનીક એગ્રીકલચર, 
્યુવનવવસ્ગટી, ટ્ા્યબલ ્યુવનવવસ્ગટી... આ 
બધી ્યુવનવવસ્ગટીઓમાં તરત પલેસમેનટ 
મળે. છોકરા ગ્રેજ્યુએટ થિા્ય, ડબલ 
ગ્રેજ્યુએટ થિા્ય, તરત એને પલેસમેનટ મળે 
એની વચતંા મારી સરકારે કરી છે અન ેમને 
આનદં છે સમગ્ર ભારતમા ંઅનએમલો્યમેનટ 
રેટ સૌથિી નીચો ગુજરાતનો છે. અને 
રોજગારી વનમા્ગણ કરવામાં ૮૧ ટકા એ 
ગુજરાત છે ‘હર હાથિ કો કામ હર ખેત કો 
પાની’એ રદશામાં આપણે આગળ વધીએ 
અને ્યુવાનો રાષ્ટ્રના વનમા્ગણના કામમાં 
લાગ ેએ નવા વષ્ગનો આપણો સૌનો સકંલપ 
બને, આપ સૌ આગળ વધો એવી 
શુભકામનાઓ.” •

યુવા	સંદેશ
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દાહોદના	હેડ	કોનસટેિ્ે	એથ્ેરટકસમાં	મેળવયા	અધધ	મેડલસ
" દશ્મન	મરિવેદી	

ગજુરાત પોલીસ માત્ સરુક્ષામા ં જ 
નહીં, પણ ખલેકૂદમા ંપણ અગ્રસેર રહી 
રાજ્યન ેગૌરવ અપાવી રહી છે, એ વાતની 
પ્રતીવત દાહોદ પોલીસના હેડ કોનસટેબલ 
શ્ી સોમાભાઇ હઠીલા કરાવી રહા છે. 
તેમણે એથલેરટકસમાં રાજ્ય, રાષ્ટ્રી્ય, 
આતંરરાષ્ટ્રી્ય સતરે અત્યાર સધુીમા ં૫૩ 
મેડલ પ્રાપ્ત ક્યા્ગ છે. તેમને દાહોદના 
વમલખાવસઘં કહેવામા ંકશી અવતવશ્યોવક્ત 
નથિી ! એમની સફળતાની પાચિાદ 
ભવૂમકામા ંખલે મહાકંુભ રહેલો છે.

શ્ી સોમાભાઇ હઠીલાની વાત અન્ય 
માટે પે્રરણારૂપ છે. અઢી દા્યકા પૂવષે, 
્યુવાની કાળમાં દાહોદની એક કોલેજમાં 
દોડની સપધા્ગમાં ભાગ લેવા ગરબાડાથિી 
તેઓ આવ્યા પણ આવીને ખબર પડી કે 
પસંદગી પ્રવક્ર્યા તો પૂણ્ગ થિઇ ગઇ. તેમણે 
કોલેજના સંચાલકોને વવનંતી કરી. બહુ 
જ પ્ર્યત્ો પછી સંચાલકો બપોર બાદ 
ફરી પસંદગી પ્રવક્ર્યા કરવા માટ ે  
રાજી થિ્યા ! 

કોલેજકાળની આવથિ્ગક કડકાઇને 
કારણે બપોરે એક કચોરી ખાધી અને 
ઉઘાડા પગ ેદાહોદની કોલેજના મદેાનમાં 
તેઓ દોડ્ા ! પ રક. વમ., ૧૦ રક. વમ. 
અને ૧૫૦૦ વમટરની દોડની સપધા્ગમાં 
તેઓ પસંદગી પામ્યા. બાદ, આંતર 
કોલેજ સપધા્ગમાં સોમાભાઇ ૫ રક. વમ.માં 
ત્ીજો અને ૧૦ રક. વમ.માં પ્રથિમ નંબરે 
રહા. આમ, રવનંગ તેમનું પેશન બની 
ગ્યું. વષ્ગ ૧૯૯૭માં રવનંગને કારણે જ 
પોલીસ વવભાગમાં કોનસટેબલ તરીકે 
નોકરી મળી. જીવનની ઘટમાળ વચ્ે 
તમેનુ ંરવનગં ચાલુ ંરહ્.ં પરંત,ુ તમેા ંસપધા્ગ 
તત્વ નહોતું. 

વષ્ગ ૧૯૯૭ થિી છેક ૨૦૧૩ સુધી 
તેઓ નોકરીમાં વ્યસત રહા. એવામાં 
તતકાલીન મુખ્યમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ 

મોદી દ્ારા ખેલ મહાકુંભ શરૂ કરવામાં 
આવ્યો. સોમાભાઇના માહલામાં રહેલો 
ખલેાડી જાગી ગ્યો અન ેખલે મહાકંુભમાં 
દોડની કેટેગરીમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. 
જેમાં દાહોદ તાલુકા કક્ષાની સપધા્ગમાં 
રદ્તી્ય ક્રમે આવ્યા. એટલે, તેઓ વજલ્ા 
કક્ષાની સપધા્ગમાં ભાગ લઇ શક્યા નહીં. 
પણ, વષ્ગ ૨૦૧૩માં રાષ્ટ્રી્ય કક્ષાની 
સપધા્ગ માસટર એથલેરટકસમાં ૮૦૦, 
૧૫૦૦ મીટર અને પાંચ રક. વમ. 
સપધા્ગમાં ગોલડ મેડલ મેળવ્યો ! 

એ પછીના વષ્ગ ૨૦૧૪મા ંતમેણ ેખેલ 

મહાકંુભમા ંગરબાડા તાલકુામાથંિી એનટ્ી 
કરાવી. જમેા ંતેઓ ૧૫૦૦ અન ે૮૦૦ 
મીટર દોડમા ંપ્રથિમ તો આવ્યા પણ વજલ્ા 
કક્ષાની સપધા્ગમા ંચતથુિ્ગ ક્રમ ેજ રહા. તેઓ 
વનરાશ થિ્યા નહીં ! સોમાભાઇએ પ્રસેકટસ 
વધારી. એ દરવમ્યાન, તેઓ તરણ 
સપધા્ગમાં પણ વવજતેા બન્યા. આ જ વષ્ગમાં 
નેશનલ ગેમસની ૪૫ વષ્ગથિી ઉપરની 
કેટેગરીમા ંભાગ લીધો પણ તમેા ંસફળતા 
મળી નહીં. 

આવા સંજોગોમા ંગજુરાત પોલીસની 
ડી.જી. કપ સપધા્ગ તમેના માટે આશીવા્ગદરૂપ 
સાવબત થિઇ. આ કપ માટે તમેની પસંદગી 

થિઇ. ગાધંીનગરમા ંકરાઇ ખાત ેપોલીસ 
મહાશાળા ખાતે શ્ી સરેુનદ્રવસંહ વસસોરદ્યા 
પાસથેિી દોડની વજૈ્ાવનક ઢબની તાલીમ 
મળી. ડી.જી. કપની દોડની વવવવધ 
શ્ણેીમાં તમેણે મડેલ મળેવ્યા. એ બાદ 
ઉત્રોત્ર રાષ્ટ્રી્ય કક્ષાની વવવવધ સપધા્ગમાં 
તઓે ગોલડ, વસલવર અન ે બ્ોંઝ મડેલ 
મળેવી વવજતેા બન્યા. 

તમેણ ેઆતંરરાષ્ટ્રી્ય કક્ષાની એવશ્યા 
માસટર એથલરેટકસની ૨૦૧૭મા ંરૂગાવો 
(ચીન), ૨૦૧૮માં માલાગા (સપેન) 
અને ૨૦૧૯માં કુવચંગ (મલેવશ્યા)માં 
ભાગ લીધો. તેમની પાસે આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
કક્ષાની સપધા્ગના ચાર બ્ોંઝ મેડલ છે. 
મલવેશ્યાની સપધા્ગમા ંવવજતેા થિઇ દાહોદ 
આવ્યા ત્યારે, સોમાભાઇનું રેલવે સટેશન 
ઉપર ભવ્ય સવાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 
આ બાબત દાહોદવાસીઓનો તેમના 
પ્રત્યે પ્રેમ દશા્ગવે છે. 

દાહોદ વજલ્ા પોલીસ દ્ારા પણ 
તેમને પૂરેપૂરો સપોટ્ગ કરવામાં આવે છે. 
આ બાબતે વજલ્ા પોલીસ વડા શ્ી 
વહતેશ જો્યસર કહે છે, અમારા હેડ 
કોનસટેબલ શ્ી સોમાભાઇ પોલીસ તંત્ 
માટે ગૌરવરૂપ છે. પોલીસ તંત્ દ્ારા 
તેમને પ્રે સકટસ માટ ે પૂરતો સમ્ય 
આપવામાં  આવે છ ે.  આમ, ખેલ 
મહાકંુભના કારણ ેશરૂ થિ્યલેી સફળતાની 
્યાત્ા આજ રદન સુધી ચાલુ છે. તેમની 
સફળતાનો ગ્રાફ જોઇએ તો રાજ્ય કક્ષાએ 
૨૫ ગોલડ, ૨ વસલવર અને ૨ બ્ોંઝ, 
રાષ્ટ્રી્ય કક્ષાએ ૧૨ ગોલડ, ૨ વસલવર 
અને ૩ બ્ોંઝ અને આંતરરાષ્ટ્રી્ય કક્ષાએ 
૪ બ્ોંઝ મેડલ મેળવ્યા છે. 

આ સફળતા પાછળ સોમાભાઇની 
તનતોડ મહેનત અન ેપોલીસ વવભાગનો 
સપોટ્ગ કારણભૂત છે. આ હેડ કોનસટેબલ 
માત્ ગુજરાત પોલીસ જ નહીં, સમગ્ર 
રાજ્ય માટે ગૌરવરૂપ છે. •

પ્રેરણા
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