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• રુજિાિ આજે સમગ્ર ભાિિનું િોલ મોડલ બનિા સાથિે વિકાસનું ગ્રોથિ 
એસન્જન બન્્ું છે.

• કોિોના મહામાિી િચિે પણ િાજ્ની િણથિંભી વિકાસ્ાત્ા અવિિિ 
િાલુ િહી છે.

• રુજિાિને પાણીદાિ બનાિી િીજ સિપલસ ્ટેટ સાથિે િોટિ સિપલસ 
્ટેટ બનિા િિ્ફ આપણે આરળ િધી િહ્ા છીએ

• િાજ્ના છેિાડાના વિ્િાિો અને ઘિ-ઘિ સુધી પીિાનું શુદ્ પાણી 
પહોંિાડિાનું ભરીિથિ કા્્ગ ઉપાડ્ું છે

• ઇઝ ઓ્ફ ડુઇંર વબઝનેસની જેમ ઇઝ ઓ્ફ વલવિંર દ્ાિા લોકોના 
જીિનધોિણમાં બદલાિ આિે િેની પણ સિકાિે વિંિા કિી છે

• ખેડૂિ સખુી, િો રામડંુ સખુી અન ેરામડંુ સખુી િો િાજ્ િથિા દેશ સખુી.
• રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજનાથિી રુણિત્તા્ુક્ત િીજપુિિઠો મળી 

િહેશે, િબક્ાિાિ િાજ્ના ૩૩ વજલ્ાઓમાં આ ્ોજના લારુ 
કિિામાં આિશે. 

• જ્ોવિગ્રામ ્ોજના પછીની સૌથિી મોટી ઐવિહાવસક ્ોજના એટલે 
રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજના "રદિસે કામ અને િાત્ે વિશ્ામ". 

• રડવજટલ સિેાસિુે પછી િાજ્ના અિંરિ્ાળ ગ્રામીણ વિ્િાિોમા ંવિવિધ 
સિકાિી સેિાઓ ઘિેબેઠાં મળે છે.
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ઉજ્જવળ આશા...

નિા િર્્ગના સૂિજનાં સોનેિી રકિણો એક સકાિાતમક સમાિાિ લઇને આવ્ાં છે. 
વિશ્વના અનેક દેશો કોિોના િેસકસન માટે ભાિિ િિ્ફ નજિ માંડીને બેઠા છે. િડાપ્રધાન 
શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીએ િેસકસનેશનની પ્રવક્ર્ાનો સુદૃઢ પ્રાિંભ કિી દેશ અને દુવન્ાને 
િાહિના સમાિાિ આપ્ા છે. રુજિાિ સિકાિ િેની સાડા છ કિોડ ઉપિાંિની જનિાને 
િેસકસન આપિા માટે સંપૂણ્ગ િીિે સજ્જ બન્્ું છે. િાજ્માં કોિોનાની િસીનું આરમન 
થિિાં કોિાના સામેનો વિજ્ હિે હાથિિેંિમાં હોઇ છેલ્ા કકેટલાક મવહનાઓથિી િાહ 
જોઇ િહેલા લોકોને શાિા િળી છે.

વનણા્્ગ ક મખુ્મતં્ીશ્ી અને ના્બ મખુ્મતં્ીશ્ીના નક્િ આ્ોજન દ્ાિા રજુિાિમાં 
િાિીખ 16 જાન્્ુઆિી 2021થિી આિંભા્ેલા પ્રથિમ િબક્ાના િસીકિણ કા્્ગક્રમમાં 25 
હજાિ િેસકસન કકેન્દ્રો કા્્ગિિ કિિામાં આવ્ાં છે. િાજ્ના 4.33 લાખ સિકાિી અને 
ખાનરી િબીબો, નવસુંર ્ટા્ફ, પેિામેરડકલ ્ટા્ફ, સ્ફાઇકમમીઓને પ્રથિમ િબક્ામાં 
િસીકિણ કા્્ગક્રમમાં આિિી લેિા્ા છે.

કોિોનાકાળમા ં પણ વિકાસના ં બધા ક્તે્ોને આિિી લઇ સમાજના સિષે િરષોને 
સશુાસનની અનભુવૂિ થિા્ અન ેિમેના સધુી વિકાસના સ્ુફળ પહોંિ ે િનેી િકકેદાિી 
મખુ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ સપેુિે િાખી છે. િાજ્ના રકસાનોન ેરદિસ ેિીજળી 
મળે િ ેમાટે રકસાન સૂ્ ષોદ્ ્ોજનાના નક્િ અમલની િાિ હો્, િનબધંઓુના ખેિિ 
અન ેઘિ સધુી પાણી પહોંિાડિાની િાિ હો્ કકે પછી જનવહિલક્ી વિકાસકા્ષોની િાિ 
હો્, રજુિાિ સિકાિે કોિાનાકાળમા ંપણ વિકાસની રવિન ેસહેજ પણ વશવથિલ પડિા 
દીધી નથિી. િાજ્ના પ્રિાસનન ેનિુ ંક્િેિ આપિા અને િવૈશ્વક ્ િિે રજુિાિની પ્રિાસન 
ઓળખ પ્ર્થિાવપિ કિિા પ્રિાસન પૉવલસી 2021 જાહેિ કિિામાં આિી છે. 

િાજ્ સિકાિે શુદ્બુવદ્પૂિ્ગકના િેિાણના રક્સામાં શિિ્ફકેિની મંજૂિી પણ 
ઓનલાઇન કિિાનો ખેડૂિ વહિલક્ી િધુ એક વનણ્ગ્ કિીને આ સિકાિ રકસાનોની 
પડખે અડીખમ ઊભી હોિાની ખેડૂિોને પ્રિીવિ કિાિી છે. આ ઉપિાંિ અમિેલીના 
બરસિાને નિો પ્રાંિ જાહેિ કિિાનો વનણ્ગ્ ક્ષો છે.

મને વિશ્વાસ છે કકે, િાજ્ સિકાિે લીધેલા વિકાસલક્ી અને જનવહિલક્ી વનણ્ગ્ો, 
સા્ફલ્રાથિાઓ ઉપિાંિ અનેક િસપ્રદ માવહિી સાથિેનો આ અંક િાિકોને ઉપ્ોરી 
બની િહેશે.

જ્ જ્ રિિી રુજિાિ...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે પાને
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કવર સ્ટોરી

દેશવાસીઓની ખુમારી, ધીરજ અને વવશ્ાસનું પરરણામ

વવશ્નું સૌથી મટો્ું કટોરટોના રસીકરણ અવિયાન
વિકટ પરિસ્થિવિમાંથિી માર્ગ કાઢી પ્રરવિ કિિામાં 

ભાિિિાસીઓનો જોટો જડે એમ નથિી. ધીિજ અને ખુમાિીના 
રુણો થિકી જ મુશકકેલ માર્ગમાંથિી દેશિાસીઓ આરળ િધ્ાં છે. 
આજે એકપણ ક્ેત્ે એિું નથિી જ્ાં ભાિિિાસીઓની હાક ન 
િારિી હો્, રુણરાન ન રિાિા હો્. કોિોનાકાળમાં પણ જ્ાં 
વિશ્વના અનેક દેશો ડિી ર્ા હિા ત્ાં ભાિિના લોકોની કોિોના 
સામ ેલડિાની ખમુાિી અન ેભાિિના િજૈ્ાવનકો દ્ાિા િસી શોધાશે 
િેિો વિશ્વાસ િથિા ધીિજના રુણે સમગ્ર વિશ્વનું ધ્ાન ખેંચ્ું. 
આખિે.... દેશિાસીઓની ખુમાિી, ધીિજ અને વિશ્વાસની જીિ 
થિઇ. ભાિિી્ વિજ્ાનીઓ વનવમ્ગિ એક નહીં બે િસી આિી અને 
સમગ્ર દેશમાં ઐવિહાવસક િીિે સીમાવિહ્નરૂપ ઘટના એટલે કકે 
િસીકિણ થિકી કોિોના કોવિડ-19ને ને્િનાબૂદ કિિાની સૌથિી 
મોટી કિા્િનો પ્રાિંભ થિ્ો. 

િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીએ િીરડ્ો કોન્્ફિન્સના 
માધ્મથિી સમગ્ર ભાિિમાં કોવિડ-19 િસીકિણ અવભ્ાનનો 

પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. સમગ્ર દેશને આિિી લેિું આ અવભ્ાન એ 
દુવન્ાનો સૌથિી મોટો િસીકિણ કા્્ગક્રમ છે. િમામ િાજ્ો અને 
કકેન્દ્રશાવસિ પ્રદેશોમાં આ માટે કુલ 3006 ્થિળો િૈ્ાિ કિિામાં 
આવ્ાં છે જે પ્રાિંભ િખિે િચ્ુ્ગઅલ માધ્મથિી જોડા્ા હિા.

િડાપ્રધાનશ્ીએ આ િસી િૈ્ાિ કિિામાં સંકળા્ેલા 
વિજ્ાવનકો પ્રત્ ેઆભાિ વ્ક્ત કિીન ેપોિાના સંબોધનમા ંજણાવ્ું 
હિું કકે, સામાન્્ િીિે કોઇપણ િસી િૈ્ાિ કિિામાં િર્ષોનો સમ્ 
લારી જા્ છે પિંિુ આટલા ટૂંકા સમ્માં, એક નહીં પણ બે મેડ 
ઇન ઇસન્ડ્ા િસી િજૂ કિિામાં આિી છે. િડાપ્રધાનશ્ીએ લોકોને 
બે ડોઝ લેિામાં િૂક ના થિા્ િેની કાળજી િાખિા માટે સિક્ક ક્ા્ગ 
હિા. િેમણે જણાવ્ું હિું કકે, બે ડોઝ િચ્ે એક મવહનાનો સમ્ 
િહેશે. િેમણે લોકોને િસી લીધા પછી પણ પોિાની સુિક્ા માટે 
િમામ િકકેદાિી િાખિા કહ્ં હિું. કાિણ કકે, બીજો ડોઝ લીધા પછી 
બ ેઅઠિારડ્ા બાદ માનિ શિીિમા ંકોિોના સામ ેજરૂિી પ્રવિકાિક 
શવક્ત આિશે.
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િડાપ્રધાનશ્ીએ િસીકિણ અવભ્ાનને અભૂિપૂિ્ગ ્િિનું 
રણાિિાં જણાવ્ું હિું કકે, પહેલા િબક્ામાં જ આ અવભ્ાનમાં 
3 કિોડ લોકોને િસી આપિામાં આિશે જે દુવન્ામાં ઓછામાં 
ઓછા 100 દેશોમાં કુલ િ્િી કિિા મોટો આંકડો છે. જ્ાિે વૃદ્ો 
અને રંભીિ સહ-બીમાિી ધિાિિા લોકોને પણ િસી માટે આિિી 
લેિામાં આિશે ત્ાિે આ આંકડો િધાિીને 30 કિોડ સુધી લઇ 
જિામાં આિશે. માત્ ત્ણ જ દેશ – ભાિિ, USA અને િીન 
છે જ્ાં કુલ િ્િી 30 કિોડથિી િધાિે છે.

િડાપ્રધાનશ્ીએ લોકોને કહં્ હિંુ કકે, 
ભાિિી્ વિજ્ાવનકો, િબીબી પ્રણાલી અને 
ભાિિી્ પ્રવક્ર્ાઓ િેમજ સં્થિારિ 
વ્િ્થિાિંત્ િસીના સંદભ્ગમાં સમગ્ર 
દુવન્ામાં ભિોસાપાત્ છે અને આ ભિોસો 
સિિ ટ્ેક િેકોડ્ગ દ્ાિા પ્રાપ્ત કિિામાં આવ્ો 
છે માટે િસી અંરે ્ફકેલાિિામાં આિિી 
કોઇપણ અ્ફિા અન ેર્ડ્તં્કાિી જઠુ્ાણાઓ 
કોઇએ પિ ધ્ાન આપિું જોઇએ નહીં.

િડાપ્રધાનશ્ીએ કોિોના સામનેો જંર 
એકજૂથિ િહીને વહંમિપૂિ્ગક લડિા બદલ 
િમામ દેશિાસીઓન ેઅવભનદંન પાઠવ્ા 
હિા. િેમણે કોિોના સામેની ભાિિની 
પ્રવિવક્ર ા્ન ેઆતમવિશ્વાસ અન ેઆતમવનભ્ગિિા 
કહી હિી. િેમણે કોઇપણ સંજોરોમાં 
આતમવિશ્વાસ નબળો ના પડિા દેિાના દિેક 
ભાિિી્ના સંકલપની નોંધ લીધી હિી. િમેણે 
ડૉકટિો, નસષો, પેિામે રડકલ ્ટા્ફ, 
એમ્બ્ુલન્સના ડ્ાઇિિો, ASHA કામદાિો, 
સ્ફાઇ કામદાિો, પોલીસ અન ેઅગ્ર હિોળમાં 
સિેા આપિા એિા િમામ લોકો કકે જઓે પોિાના જીિન ેજોખમમાં 
મકૂીન ેબીજાનો જીિ બિાિિામા ંકા ્્ગિિ છે િમેનો વિશરે્ ઉલે્ખ 
ક્ષો હિો. િડાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ હિુ ંકકે, િમેાથંિી કકેટલાક લોકો િો 
િાઇિસ સામનેા આ જરંમા ંઘિે પિિ ્ફિી શક્ા નથિી અન ેપોિાના 
જીિનુ ંબવલદાન આપી દીધ ુછે. દહેશિ અન ેભ્ના માહોલ િચ્ે 
અગ્ર હિોળના ્ોદ્ાઓએ લોકોમા ંઆશા જરાિી હિી અન ેઆજે, 
સૌથિી પહેલાં િમેન ે િસી આપીન ે દેશ કૃિજ્િાપિૂ્ગક િમેના આ 
્ોરદાનન ે્િીકાિી િહ્ો છે.

કોિોના સમ્ના પ્રાિંવભક રદિસોન ે્ ાદ કિિા, િડાપ્રધાનશ્ીએ 
જણાવ્ું હિું કકે, ભાિિે ્ોગ્ સમ્ે સિક્કિા દાખિીને સાિા 
વનણ્ગ્ો લીધા છે. ભાિિમાં 30 જાન્્ુઆિી, 2020ના િોજ પ્રથિમ 
કકેસ મળ્ો િેના બે સપ્તાહ પહેલાં, ભાિિે આ બાબિે ઉચ્્િિી્ 
સવમવિની િિના કિી દીધી હિી. ભાિિે બિાબિ એક િર્્ગ પહેલાં 

આજના રદિસે જ ્ોગ્ દેખિેખનો પ્રાિંભ કિી દીધો હિો. 17 
જાન્્ુઆિી, 2020ના િોજ ભાિિે પ્રથિમ એડિાઇઝિી બહાિ પાડી 
હિી અને હિાઇમથિકો પિ આિી િહેલા મુસા્ફિોનું સ્ક્રવનંર શરૂ 
કિનાિા પ્રથિમ દેશોમાંથિી એક ભાિિ પણ છે.

િડાપ્રધાનશ્ીએ પડકાિના આ સમ્ને પસાિ કિિામાં િેમજ 
જનિા કિફ્ૂ દિવમ્ાન વશ્િ અને ધીિજ જાળિિામાં 
દેશિાસીઓએ આપેલા સહકાિ બદલ સૌને અવભનંદન પાઠવ્ા 
હિા. િેમણે ટાંક્ું હિું કકે, આ અવભ્ાને દેશને માનવસકરૂપે 

લૉકડાઉન માટ ે િૈ્ાિ ક્ષો હિો. 
િડાપ્રધાનશ્ીએ ઉમે્ ુું હિુ ંકકે, િાલી-થિાળી 
અને દીપપ્રારટ્ય જેિાં અવભ્ાનોથિી 
લોકોનુ ંમનોબળ ખૂબ જ મજબિૂ થિ્ુ ંહિુ.ં

િડાપ્રધાનશ્ીએ વિદેશમાં ્ફસા્ેલા 
ભાિિી્ોને ્િદેશ પિિ લાિિાની 
કામરીિીનો પણ ઉલે્ખ ક્ષો હિો. જે 
સમ્ ેદવુન્ામા ંસખં્ાબધં દેશોએ િીનમાં 
્ફસા્ેલા પોિાના નારરિકોને િિછોડી 
દીધા હિા િેિા સમ્માં ભાિિે માત્ 
પોિાના જ નહીં બલકકે અન્્ દેશોના 
નારરિકોન ેપણ ત્ાંથિી બહાિ કાઢ્ા હિા. 
િમેણ ેભાિિી્ોન ેપિિ લાિિામા ંમુશકકેલી 
પડી િહી હો્ િિેા દેશોમા ંઆખી લેબ 
મોકલિાની કામરીિીન ેપણ ્ ાદ કિી હિી.

િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવ્ું હિું ક કે, 
કટોકટીના સમ્ દિવમ્ાન ભાિિે 
આપેલી પ્રવિવક્ર્ાને  િૈ વશ્વક ્િિ ે 
્િીકાિિામાં આિી છે. િડાપ્રધાનશ્ીએ 
િમેના સબંોધનનુ ંસમાપન કિિા કહ્ ંહિું 

કકે, કકેન્દ્ર, િાજ્ો, ્થિાવનક સિકાિો, સિકાિી કિેિીઓ, સામાવજક 
સંરઠનોએ એકજૂથિ થિઇને આપેલા એકીકિૃ અને સવહ્ાિા 
પ્ર્ાસોનું આ દૃષાંિ છે.

િડાપ્રધાનશ્ીએ સબંોધન આપ્ા પછી, ટ્ીટ કિી હિી કકે, 
“ભાિિમા ંદવુન્ાની #LargestVaccineDrive નો પ્રાિંભ. 
આ રદિસ રૌિિનો છે, આપણા િૈજ્ાવનકોના મહાન પ્ર્ાસો અને 
આપણા િબીબી સમદુા્, નવસુંર ્ટા્ફ, પોલીસ કમ્ગિાિીઓ અને 
સ્ફાઇ કામદાિોના સખિ પરિશ્મની ઉજિણીનો છે.

સૌ ્ િ્થિ અને િંદુિ્િ િહે િેિી શુભકામના.” સૌના ્ િા્્થ્ 
અને દુઃખથિી મુવક્ત માટે િેમણે િૈરદક મંત્ પણ લખ્ો હિો -

सर्वे भर्न्तु सतुखिनः सर्वे सन्तु ननरामया।
सर्वे भद्ाखि पशयन्तु मा कशशचित्तुःि भागभरे््।्। •
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અમદાવાદ વસવવલ હટોસસપ્લમાં કટોરટોના રસીકરણનટો રાજયવયાપી પ્ારંિ 
મહામારી ઉપર મહાવવજયનટો શંખનાદ...

કકેટલીક ઘટનાઓ એિી હો્ છે કકે ઇવિહાસના પાના પિથિી 
ક્ાિે્ નથિી ભૂંસાિી. િર્્ગ ૨૦૨૦માં આિેલી કોિોના મહામાિી 
આિી જ એક ઘટના છે, જેણે સમગ્ર માનિજાિની જીિન શૈલીને 
ધિમૂળથિી બદલી નાંખી. આ મહામાિીને અંકુશમાં લેિાની એક 
માત્ આશા એિી કોિોના િેસકસન, જેની આિુિિાપૂિ્ગક િાહ 
જોિાિી હિી. ૧૬ જાન્્ુઆિી, ૨૦૨૧નો રદિસ સમગ્ર દેશ અને 
િાજ્ માટે એક ઐવિહાવસક રદિસ બની િહ્ો. સમગ્ર દેશ જેની 
આિુિિાથિી િાહ જોઇ િહ્ હિુ િે િેસકસનેશનની ઘડી આિી. 
િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીએ સમગ્ર દેશમાં િચ્ુ્ગલી કોિોના 
િસીકિણ પ્રવક્ર્ાનો શુભાિંભ કિાવ્ો હિો. ત્ાિે મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પટલ ખાિેથિી 
ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી નીવિનભાઇ પટેલની ઉપસ્થિિીમાં 
િાજ્વ્ાપી કોિોના િેસકસનેશનનો પ્રાિંભ કિાિિાં જણાવ્ું હિું 
કકે, કોિોના મહામાિીથિી હેિાન-પિેશાન લોકો માટે અમૃિ સમાન 
િસેકસન હિ ેઆિી રઇ છે. દેશ અન ેિાજ્મા ંકોિોના િસીકિણના 
પ્રાિંભ દ્ાિા કોિોનાના અંિની શરૂઆિ થિઇ છે િેિો વિશ્વાસ 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ વ્કિ ક્ષો હિો. 

રુજિાિમાં પ્રથિમ િબક્ામાં ૧૬૧ કકેન્દ્ર ઉપિ ૧૬ હજાિથિી 

િધુ હેલથિકકેિ િક્કિો દ્ાિા કોિોના િસીકિણ હાથિ ધિિામાં આિશે. 
કોિોના િસેકસનસેન કામરીિીનો િાજ્ ્ િિે આિંભ થિ્ો. હેલથિકકેિ 
િક્કિો દ્ાિા ઉતસાહભેિ આ િસીકિણને આિકાિિામાં આિી િહ્ં 
છે. મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ કોિોના િસીકિણના 
પ્રથિમ િબક્ામા ંમરેડકલ, પિેામરેડકલ, નવસુંર િમેજ સ્ફાઇકમમીઓ 
જેઓએ નિ  મવહનાથિી પણ િધાિે સમ્થિી સિિ ખડેપરે િહીને 
િાઉન્ડ ધી ક્ોક િાજ્ના કોિોનાગ્ર્િ દદમીઓની સેિા-શુશ્ૂર્ા 
કિી છે કોિોનાની બીમાિીથિી સપડા્ેલા લોકોને બહાિ કાઢિા 
રદિસ િાિ જહેમિ હાથિ ધિી છે િમેન ેઆ િસીકિણમા ંપ્રાથિવમકિા 
આપિામાં આિી િહેિાનું િેમણે જણાવ્ુ હિું.

કોિોનાકાળમાં પોિાના જીિના જોખમ ેકોિોનાગ્ર્િ દદમીઓની 
સેિા કિી છે અને કોિોનાગ્ર્િ દદમીઓનો જીિ બિાિિા પોિે 
પણ કોિોનાથિી સકં્રવમિ થિ્ા છે િ ેિમામ હેલથિકકેિ િક્કિોનો કોિોના 
િેસકસનેસન પિ પ્રથિમ હક છે િેના ભારરૂપે જ િેમની 
કિ્ગવ્વનષ્ાને વબિદાિિા ભાિિ સિકાિ દ્ાિા પ્રથિમ િબક્ામાં 
િસીકિણ પ્રવક્ર્ામાં આિા બાહોશ હેલથિકકેિ િક્કિોને પ્રાથિવમકિા 
આપિામાં આિી છે. 

અમદાિાદના નામારંકિ િબીબો, મરેડકલ જરિના િજજ્ો, 

કવર સ્ટોરી
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વડટોદરામાં વીરડયટો કટોન્ફરનસ 
દ્ારા  વેસ્સનનું સવાગત

િવૈશ્વક મહામાિી કોિોના વિરુદ્ વિશ્વના સૌથિી મોટા િસીકિણ 
મહા્જ્નો રુજિાિ સવહિ ભાિિભિમાં પ્રાિંભ થિ્ો. જેના 
ભારરૂપ ેમખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ િીરડ્ો કોન્્ફિન્સના 
માધ્મથિી BAPS હોસ્પટલ બિોડા ખાિે ૧૮,૦૦૦ િેસકસન 
ડોઝનુ ંસિંરણની ઉપસ્થિવિમા ંરાધંીનરિથિી ઇ-્િારિ ક્ુું હિુ.ં

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ કહ્ ં હિુ ં કકે, કોિોના 
મહામાિીની અરાઉ કોઈ દિા – િસેકસન ન હિી. છેલ્ા ૧૦-૧૧ 
મવહનામા ંસામવૂહક પ્ર્ત્ોથિી આપણ ેસૌ કોિોના સામ ેજરં લડ્ા 
છીએ અન ેકોિોના સકં્રમણન ેવન્વંત્િ કિી શક્ા છીએ. રજુિાિમાં 
લોકો ઓછામા ંઓછા સંક્રવમિ થિા્ અન ેસકં્રવમિન ે્ ોગ્ સાિિાિ 
મળે િ ેમાટે સિકાિે જરૂિી પરલા ંલીધા છે. જનેા પરિણામ ેઆજે 
રજુિાિમા ંકોિોના રિકિિી િેટ લરભર ૯૬ ટકા સુધી પહોંચ્ો છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ આનંદ સાથિે કહ્ં હિું કકે, િડાપ્રધાન શ્ી 
નિેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતિમાં આપણા િૈજ્ાવનકો-િબીબોએ 
ભાિિમાં બે ્િદશેી િેસકસનની શોધ કિી છે. જે સંપૂણ્ગ 
આતમવનભ્ગિની રદશામાં એક મહત્િનું રૌિિ સમાન પરલું છે. 
આ િોરની શરૂઆિથિી જ જરૂિી પરલાં જેિા કકે, િેસન્ટલેટિ, 
મા્ક, સેવનટાઇઝિ િરેિે પણ લીધાં છે જ્ાિે બે કોિોના િેસકસન 
પણ આપણે જ બનાિી છે. ભાિિ પોિાની િાકાિ ઉપિ હિે 
વિશ્વને િેસકસન સપલા્ કિશે.

આ િસેકસન માનિજાિના કલ્ાણ માટે િૈ્ ાિ કિિામા ંઆિી 
છે, ત્ાિે િેની સાથિે સંિોના આશીિા્ગદ પણ પ્રાપ્ત થિ્ા છે એટલે 
આપણે કોિોના સામેના જંરમાં અિશ્ વિજેિા બનીશું. “કોિોના 
હાિશે અને રુજિાિ જીિશે”ના મંત્ને આપણે સાકાિ કિિા જઈ 
િહ્ા છીએ િેિી શ્દ્ા પણ મુખ્મંત્ીશ્ીએ વ્કિ કિી હિી.

BAPS હોસ્પટલ દ્ાિા કોિોના િસેકસનનો પ્રાિંભ થિઇ િહ્ો 
િ ેખિેખિ આનદંની િાિ છે. પૂજ્્ પ્રમખુ ્ િામી મહાિાજ, પજૂ્ 
મહંિ ્િામીના આશીિા્ગદ રુજિાિને સિિ પ્રાપ્ત થિઈ િહ્ા છે 
અને આરામી સમ્માં પણ આશીિા્ગદ મળિા િહેશે િેમ જણાિી 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ સૌને અવભનંદન આપ્ા હિા. •

પદાવધકાિીઓએ પણ િસેકસન લઇન ેઅન્્  લોકોન ેપ્રોતસાહનરૂપ 
ઉદાહિણ પરૂુ ંપાડ્ુ ંછે િમે જણાિિા ંમખુ્મતં્ીશ્ીએ ઉમે્ ુ્ગ હિંુ કકે 
જ્ાિે િબીબી જરિ સાથિ ેજોડા્લે િજજ્ો કોઇપણ જાિના ડિ િરિ 
િસી લઇ િહ્ા હો્ ત્ાિે આપણ ેપણ કોઇપણ જાિના ડિ િરિ 
કોિોના િેસકસનસેન પ્રવક્ર્ા અનસુિીન ેિેનો લાભ લિેો જોઇએ.  

કકેન્દ્ર સિકાિ દ્ાિા િબક્ાિાિ જે િસીકિણ પ્રવક્ર્ા હાથિ 
ધિિામાં આિ ેિ ેદિવમ્ાન રજુિાિના નારરિકો કોઇપણ જાિના 
ભ્રમ, સંકોિ િાખ્ા િરિ અ્ફિાઓથિી દૂિ િહી આ િેસકસન લઇ 
શકકે છે િેિી અપીલ મુખ્મંત્ીશ્ીએ નારરિકોને કિી હિી.

હાલ િસીકિણ પ્રવક્ર્ામાં ઉપ્ોરમાં લેિાઇ િહેલી કોવિડવશલડ 
િેસકસન સંપૂણ્ગપણે સુિવક્િ હોિાનું જણાિિાં મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં કકે િાજ્ના નારરિકો આ િેસકસન પિ 
પૂિો ભિોસો િાખીને આ િસી લે િથિા પોિાને અને પરિિાિને 
સુિવક્િ કિે. 

કોિોના િસીકિણના પ્રાથિવમકિા િબક્ામાં ૫.૪૧ લાખ 
જેટલા કોિોના િસીના ડોઝ આપિામા ંઆિિામા ંઆવ્ા છે, જમેાં 
૪.૪૦ લાખ જેટલા હેલથિકકેિ િક્કિોને કોવિવશલડ કોિોના િસીનો 
ડોઝ આપિામાં આિશે. જેના ભારરૂપે મુખ્મંત્ીશ્ી દ્ાિા સમગ્ર 
િાજ્નાં ૧૬૧ િસીકિણ કકેન્દ્ર પિ ૧૬ હજાિથિી િધુ લોકોમાં 
કોિોના િસીકિણ પ્રવક્ર્ાનો પ્રાિંભ કિાિિામાં આવ્ો હિો. 
વસવિલ હોસ્પટલ  કોિાના િસીકિણ કા્્ગક્રમમાં આિોગ્ અગ્ર 
સવિિ ડૉ. જ્ંિી િવિ, આિોગ્ કવમશનિશ્ી, વસવિલ 
સુપરિન્ટેન્ડેન્ટશ્ી, િબીબી િજજ્ોએ ઉપસ્થિિ િહીને કોિોના િસી 
લેનાિ હેલથિકકેિ િક્કિોનો ઉતસાહ િધા્ષો હિો.

િાજ્માં આ િસીકિણ માટે િાજ્માં ૧૭૧િ૮ િેસકસનેટસ્ગ, 
િ૭૯૩૪ સેશન સાઇટસ અને િિ૩૬ કોલડ િેઇન પોઇન્ટસ 
િૈ્ાિ કિિામાં આિેલાં છે. િાજ્ના વિવિધ વજલ્ાઓમાં પણ 
મહાનુભાિોની ઉપસ્થિવિમાં આ િેસકસનેશનનો આિંભ થિ્ો 
આ િેસકસન લેનાિા આિોગ્ કમમીઓ-િબીબોને કોિોના િેસકસન 
બેઝ શોલડિ લરાિીને આરિી ઓળખ પણ પ્ર્થિાવપિ કિિામાં 
આિી હિી. •

કવર સ્ટોરી
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રા�માં કાેરાેના રસીકરણનાે પ્રારંભ
િવ�નાં સાૈથી માેટા રસીકરણ અ�ભયાનનાે ભારતમાં પ્રારંભ કરવામાં આ�ાે છે.

જનેા ભાગ�પે ગજુરાતનાં િવિવધ �ળાેઅે મંત્રીમંડળના સદ�શ્રીઆે દ્વારા 
રસીકરણનાે પ્રારંભ કરાવવામાં આ�ાે, તનેી તસવીર� ઝલક...

કવર સ્ટોરી

અ�યક્ષ શ્રી રાજ�ેદ્રભાઇ િત્રવેદ� - વડાેદરા

મતં્રી શ્રી સાૈરભભાઇ પટેલ - બાેટાદ

મતં્રી શ્રી િદલીપકુમાર ઠાકાેર - ગાંધીનગર

મતં્રી શ્રી આર. સી. ફળદુ - રાજકાેટ

મતં્રી શ્રી ગણપતભાઇ વસાવા - ડાંગ

મતં્રી શ્રી ઇ�રભાઇ પરમાર - બારડાેલી

મતં્રી શ્રી ભૂપ�ેદ્ર� �સ� હ ચડુાસમા - આણંદ

મતં્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડીયા - જતેપુર (રાજકાેટ)

મતં્રી શ્રી કંુવર�ભાઇ બાવળ�યા - જસદણ (રાજકાેટ)
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કવર સ્ટોરી

મતં્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા - જુનાગઢ

મતં્રી શ્રી જયદ્રથ� �સ� હ� પરમાર - છાેટાઉદેપુર

મતં્રી શ્રી પ્રદ�પ� �સ� હ �ડ�ે - દાહાેદ

મતં્રી શ્રી ઇ�ર� �સ� હ પટેલ - અડાજણ (સુરત)

મતં્રી શ્રી  યાેગેશભાઇ પટેલ - આણંદ મતં્રી શ્રી ધમ��દ્ર� �સ� હ �ડ�ે - �મનગર

મતં્રી શ્રી બચભુાઇ ખાબડ - દાહાેદ

મતં્રી શ્રી વાસણભાઇ આ�હર - ક�છ

મતં્રી શ્રી િવભાવર�બેન દવે - ભાવનગર મતં્રી શ્રી રમણલાલ પાટકર - ખેરગામ (નવસાર�) મતં્રી શ્રી િકશાેરભાઇ કાનાણી - વલસાડ
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શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િાજિેિમા ંઉના ખાિથેિી શભુાિંભ કિાવ્ો 
હિો. નિા િર્ષે રીિ સોમનાથિ વજલ્ાના ખેડિૂોન ેરકસાન સૂ્ ષોદ્ 
્ોજનાનો લાભ આપિા ંમખુ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુ હિંુ કકે, પાણી-
િીજળી એ ખેડિૂની િાકાિ છે. િાજ્ સિકાિે પાણી િીજળી માટે 
સવંનષ્ પ્ર્ત્ો ક્ા્ગ છે. આિનાિા રદિસોમા ં રકસાન સૂ્ ષોદ્ 
્ોજના થિકી ખડેિૂ બમણી આિક મેળિશ,ે િધ ુસમૃદ્ બનશ.ે 
પોિાની જમીનમા ંસોલાિ િીજ પ્રોજકેટ શરૂ કિી અન્નદાિા હિે 
ઊજા્ગદાિા પણ બની શકકે છે. આ ્ ોજનાથિી રીિ સોમનાથિ વજલ્ાનાં 
143 રામના ખડેિૂોન ેિનેો લાભ મળશ.ે 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, બીજા િબક્ામા ંિાજ્ના ૩૦ 
વજલ્ા ૨૯૦૦ રામનો સમાિશે કિા્ો છે. અરાઉ પ્રથિમ િબક્ામાં 
૪ વજલ્ાના ૧૦૫૫ રામન ેરકસાન સૂ્ ષોદ્ ્ોજનાનો લાભ મળી 
િકૂ્ો છે. ખડેિૂોન ેરદિસ ેિીજળી મળિા હિે હેિાન નહીં થિિંુ પડે 
ખડેિૂ પોિાની શવક્ત ઊજા્ગથિી િધ ુઉતપાદન કિશ ેઅન ેિાત્ ેવિશ્ામ 
અન ેરદિસ ેકામ થિકી ખડેિૂો િધ ુસમૃદ્ બનશ.ે 

ઊજા્ગ મંત્ી શ્ી સૌિભભાઇ પટેલે રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજના 
સવહિ ઊજા્ગ વિભારે ખેડૂિો માટે લીધેલાં સઘન પરલા અંરે કહ્ં 
કકે, ખેડૂિો મારે અને િીજ કનેકશન મળે િે રદિસો હિે દૂિ નથિી. 
ખેડૂિને એક કનેકશન આપિા રૂ. ૧.૬૦ લાખ ખિ્ગ થિા્ છે. 
જ્ાિે સિકાિ ખેડૂિો પાસેથિી માત્ ૧૦ હજાિ જેિી નજીિી િકમ 
િસૂલે છે અને પ્રત્ેક કનેકશન દીઠ રૂ. ૧.૫૦ લાખ જેટલી 
સબવસડી આપે છે જે દિ િર્ષે િીજ કનેકશન આપિા ૧૮૦૦ 
કિોડ સબવસડી થિા્ છે. ઉપિાંિ ખેડૂિોને િીજબીલમાં િાહિ 
આપી ૭૫૦૦ કિોડ જેટલી સબવસડી પણ આપે છે. 

પ્રિાસન મંત્ી શ્ી જિાહિભાઇ િાિડાએ કહ્ં કકે, ખેડૂિોને 
રદિસે િીજળી આપિાની મારણી અને લારણી સંિેદનશીલ 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણી િબક્ાિાિ પૂિી કિિા જઇ 
િહ્ા છે. આ ખૂબ મોટી વસવદ્ છે. આ પ્રસરં ેસાસંદ શ્ી િાજશેભાઇ 
િુડાસમા, જી.્ુ.િી.એન.એલ.ના એમ.ડી. શાહવમના હુસૈન, 
પી.જી.િી.સી.એલ.ના એમ.ડી. શ્વિેા ટીિરેટ્ા સવહિ અવધકાિીઓ- 
પદાવધકાિીઓ ઉપસ્થિિ િહ્ાં હિાં. 

ખેડૂતટોના માથે  
વવકાસ વતલકઃ
‘રકસાન સૂયયોદય યટોજના’

રજુિાિ ભાિિનુ ંિોલ મોડલે છે. છેલ્ા બે દા્કાથિી વિવિધ 
પ્રોજકેટના અમલ થિકી રજુિાિ વિકાસનો પ્ા્્ગ  પિુિાિ થિ્ુ ંછે. 
જ્ોવિગ્રામ ્ોજનાની સ્ફળિાથિી ગ્રામીણ અથિ્ગિંત્ અને 
ગ્રામજનોના જીિનમા ં સામાવજક-આવથિ્ગક પરિિિ્ગન આવ્ુ ં છે. 
િાજ્ સિકાિ રામડાં અન ેખડેિૂોના ંજીિનમા ંપરિિિ્ગન લાિિા 
પ્ર્ત્શીલ છે. િ ેક્રમમાં ખડૂેિોન ેરદિસના સમ્માં િીજળી આપિા 
માટે રકસાન સૂ્ ષોદ્ ્ ોજના અમલમા ંમકૂી છે. જમેા ંરીિ સોમનાથિ 
વજલ્ામા ંરકસાન સૂ્ ષોદ્ ્ોજનાના રદ્િી્ િબક્ાનો મખુ્મંત્ી 

કૃવિ કાંવત
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ઉત્તર ગુજરાતનાં 600 ગામડાઓના 
ખેડૂતટોને મળશે રદવસે વીજળી

અિિલ્ી વજલ્ાના બા્ડ ખાિેથિી મખુ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજનાનું 
લોકાપ્ગણ કિીન ેખડેિૂોની આિક બમણી કિિાની બીજા 
િબક્ાની નક્િ ્ોજનાનો પ્રાિંભ ક્ષો હિો. 
મખુ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ંુ હિુ ં કકે, જ્ોવિગ્રામ ્ોજના 
પછીની સૌથિી મોટી ઐવિહાવસક ્ોજના એટલે રકસાન 
સૂ્ ષોદ્ ્ોજના. રદિસ ેકામ અન ેિાતે્ વિશ્ામ આ 
્ોજનાથિી ઉત્તિ રજુિાિના ૬૦૦ રામોન ેરણુિત્તા્ુક્ત 
િીજપુિિઠો મળી િહેશ ેઅન ેિબક્ાિાિ િાજ્ના ૩૩ 
વજલ્ાઓમા ંઆ ્ોજના લારુ કિિામા ંઆિશ.ે 

અિિલ્ી વજલ્ાના પ્રભાિી અન ેિન આરદજાવિ 
િાજ્ મતં્ી શ્ી િમણભાઇ પાટકિે જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, િાજ્ 
સિકાિે જનસખુાકાિી માટે જંરી બજટે ્ફાળિીન ેિમામ 
લોકોની વિિંા કિીન ેવિકાસના ંકામોન ેિરે આપ્ો છે. 
અન્નકે્ત્ ેઆપણ ે ્િાિલંબી બન્્ા છીએ. સાસંદ શ્ી 
રદપવસંહ િાઠોડ ેજણાવ્ંુ કકે, િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઈ 
મોદી અને મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીના 
શાસનમાં વિકાસ ઝડપી અને િરેીલો બન્્ો છે.

આ કા ્્ગક્રમમા ંઊજા્ગ વિભારના અગ્ર સવિિ સુશ્ી સુન્ના 
િોમિ, સાબિ ડેિીના િિેમને શ્ી શામળભાઇ પટેલ, વજલ્ા અગ્રણી 
શ્ી િાજેન્દ્રભાઇ પટેલ, વજલ્ા સમાહિા્ગ શ્ી અમૃિેશ ઔિંરાબાદકિ, 
્જુીિીસીએલના એમ.ડી. શ્ી મહેશ વસહં, ખડેિૂો િમેજ અગ્રણીઓ 
સોવશ્લ રડ્ટન્ટસ સાથેિ મોટી સખં્ામા ંઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. 

દવષિણ ગુજરાતનાં 454 ગામટોને 
રકસાન સૂયયોદયનટો લાિ

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ ોજના 
િાજ્ના ખેડૂિો માટે ‘વિકાસનું વિલક’ બનનાિી ્ ોજના છે એિો 
્પષ મિ નમ્ગદા વજલ્ાના વિલકિાડાથિી આ ્ોજનાના બીજા 

િિણનો પ્રાિંભ કિાિિાં વ્કિ ક્ષો હિો. 
આ ્ ોજનાના પ્રાિંભથિી દવક્ણ રજુિાિના 
નમ્ગદા, િાપી, ભરૂિ, સુિિ, િલસાડ અને 
નિસાિી વજલ્ાનાં ૪પ૪ રામોના 
રકસાનોને રદિસે િીજળીનો લાભ મળશે. 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું હિું કકે, િાજ્ના 
૪૦૦૦ રામોન ેરકસાન સૂ્ ષોદ્ ્ ોજનામાં 
સમાિી લેિામાં આવ્ા છે. િર્્ગ 2022 
સુધીમાં િાજ્નાં િમામ રામોને રદિસે 
િીજળી આપિામાં આિશે. 

નમ્ગદાના વિલકિાડા િાલુકાના ં૩૯ રામોના ખેડિૂોન ેવસિંાઇ 
માટે હિે રદિસ ેિીજળી મળિા ંરકસાન પરિિાિોમાં સમૃવદ્નો સિૂજ 
ઊરશ.ે િાજ્ના િમામ ખેડિૂોની સખુાકાિી માટે ‘રદિસ ેકામ અને 
િાતે્ વિશ્ામ’ની ભાિનાથિી રકસાનોનો સંપણૂ્ગ સૂ્ ષોદ્ અન ેસિષોદ્ 
થિશ’ે. મખુ્મતં્ીશ્ીએ નમ્ગદા વજલ્ામા ંરૂ.૧૫૨ કિોડથિી િધનુા 
ખિષે સાકાિ થિનાિી પાણી પુિિઠા અન ેરટિ વ્િ્થિા બોડ્ગની વિવિધ 
િાિ જટેલી જથૂિ પાણી પુિિઠા ્ ોજનાઓનુ ંપણ ઈ-ખાિમહુિૂ્ગ કિી 
નમ્ગદા વજલ્ામા ંઘિે ઘિે ‘નલ સે જલ’ થિકી પીિાનુ ં્િચછ પાણી 
પહોંિાડિાની સકંલપબદ્િા દશા્ગિી હિી. 

પાણી પુિિઠા મંત્ી શ્ી કુંિિજીભાઇ બાિવળ્ાએ જણાવ્ું 
હિું કકે, નમ્ગદા વજલ્ાનાં ૫૬૨ રામો પૈકી ૩૪૯ રામોને પાંિ 
જેટલી પાણી પુિિઠા ્ોજના હેઠળ જોડિામાં આવ્ાં છે. સિ્ફકેસ 
સોસ્ગ આધારિિ પાણી સુવિધા, નિા સોસ્ગ ઊભા કિી કા્્ગસન્િિ 
કિિા, સુધાિણાનાં કા્ષો, ્ ટોિેજ સુવિધા િરેિે જેિી માળખાકી્ 
સુવિધા ઊભી કિી લોકોને પૂિિા પ્રમાણમાં પીિાનું શુદ્ પાણી 
આિી િહે િે રદશામાં િાજ્ સિકાિ કરટબદ્ છે.

ભરૂિના સાંસદ શ્ી મનસુખભાઇ િસાિાએ જણાવ્ું હિું કકે, 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીના સબળ નેતૃતિ હેઠળ િાજ્ 
સિકાિ દ્ાિા પિૂ્ગપટ્ી વિ્િાિના લોકોની અપકે્ા મજુબનો સિાુંરી 
વિકાસ થિઇ િહ્ો છે અને િેનાં મીઠાં ્ફળો આરદિાસી વિ્િાિને 
મળી િહ્ાં છે. આ પ્રસંરે સાંસદ શ્ીમિી રીિાબહેન િાઠિા, 

રદવયાંગ બાળકીની કળાથી પ્િાવવત થતાં સી.એમ. 
મખુ્યમતં્રી શ્રી વિજ્યભાઈ રૂપાણરી ઉના ખાતે કિસાન સ્ૂયયોદ્ય ્યોજનાના 

લોિાપ્પણ પ્રસગં ેઉનાનરી કદવ્યાગં બાળિીનરી મલુાિાત લઇ તણેરીએ બનાિેલું 
વિત્ જોઇને આનંદ વિભોર થ્યા હતા. કદવ્યાએ પોતાના હાથે બનાિેલું 
મુખ્યમંત્રીશ્રીનું વિત્ તેમને ભેટમાં આપ્યું ત્યારે આ વિત્ જોઇને 
મખુ્યમતં્રીશ્રી પ્રભાવિત થ્યા હતા. ઉલે્ખનરી્ય છે િે, ઉના શહેરનરી કદવ્યાગં 
બાળિી કદવ્યા પરેશભાઈ ગોસાઈ છેલ્ાં પાંિ િર્પથરી વિત્ો દોરે છે. 
કદવ્યાએ રાજ્ય સરિારનરી વજલ્ાિક્ાનરી વિત્ સપરા્પમાં ભાગ લઈ પ્રથમ 
નંબર મેળવ્યો હતો. અને હિે તે રાજ્યિક્ાનરી સપરા્પમાં ભાગ લેશે. 
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વજલ્ા કલેકટિ શ્ી ડી.એ.શાહ, વજલ્ા વિકાસ અવધકાિી ડૉ. 
વજન્સી વિવલ્મ, રુજિાિ ઊજા્ગ વિકાસ વનરમ વલ.ના એમ.ડી. 
શાહવમના હુસૈન, પાણી પુિિઠા બોડ્ગના સભ્ સવિિશ્ી મ્ૂિ 
મહેિા, પિૂ્ગ મતં્ીશ્ી શ્બદશિણભાઈ િડિી, પિૂ્ગ સંસદી્ સવિિશ્ી 
હર્્ગદભાઈ િસાિા સવહિ વજલ્ાના િરિષ્ પદાવધકાિીઓ/
અવધકાિીશ્ીઓ, ધિિીપુત્ો િરેિે ઉપસ્થિિ િહ્ાં હિાં.

મહીસાગર
િાજ્ના મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ લણુાિાડા ખાિે 

મહીસારિ વજલ્ાના નારરિકો માટે રૂ. ૧૧૭ કિોડના વિવિધ 
વિકાસ કામોનુ ં લોકાપ્ગણ અન ેખાિમહૂુિ્ગ ક્ુું હિુ ં અને મધ્ 
રજુિાિમાં રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ ોજનાના બીજા િિણનો પ્રાિંભ કિાવ્ો 
હિો. મહીસારિ વજલ્ાના ખેડિૂો માટે સોનાનો સૂિજ ઉગ્ો છે 
એિી લારણી વ્ક્ત કિિા િમેણ ેજણાવ્ુ ંકકે, િતકાલીન મખુ્મતં્ી 
અન ેહાલના દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીએ રજુિાિની 
િમામ ક્તે્મા ંકા્ાપલટ કિી વિકાસન ેિિમ સીમાએ પહોંિાડી, 
વિકાસની િાજનીવિના ્ુરનો સમગ્ર દેશમા ંપ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. 

િાજ્ સિકાિે ખેડૂિોની િર્ષોની જૂની માંરણીને સંિોર્ી રૂ. 
૩૫૦૦ કિોડની રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજના અમલમાં મૂકી છે. હિે 
ખેડૂિોને રદિસે રુણિત્તા્ુક્ત િીજળી મળિા િાિે ઉજારિામાંથિી 
મુવક્ત મળશે. રદિસે કામ અને િાત્ે આિામના કુદિિી વન્મનું 
અનુપાલન થિશે.

િાજ્ સિકાિે દુર્ગમ વિ્િાિોના લોકોના આિોગ્ની સાિી 
િીિે દિકાિ કિી છે, એમ જણાિિા શ્ી રૂપાણીએ ઉમે્ુું કકે, 
વસકલસેલ એનીવમ્ા સામે અવભ્ાન ઉપાડિામાં આવ્ંુ છે. 
આરદિાસી પરિિાિોને મા કાડ્ગ અને આ્ુષ્માન કાડ્ગ આપીને 
રંભીિ પ્રકાિની વબમાિીઓની વિનામૂલ્ે સાિિાિ કિાિી છે. 

ઊજા્ગ મંત્ી શ્ી સૌિભભાઇ પટેલે જણાવ્ંુ કકે, મહીસારિ 
વજલ્ામાં ૪૨ િર્્ગમાં ૬ હજાિ કૃવર્ િીજ જોડાણો આપ્ા હિા. 
િેની સામે અમાિી સિકાિે િાિ રણા િધુ ૨૪ હજાિ કૃવર્ જોડાણ 

આપી ખેડૂિોને રુણિત્તા્ુક્ત િીજળી આપી છે. િાજ્ સિકાિે 
ખેડૂિોને રૂા.૧૮૦૦ કિોડ િીજ સબવસડી આપી છે. 

આ કા્્ગક્રમમાં િાજ્ મંત્ી શ્ી જ્દ્રથિવસંહ પિમાિ, સાંસદ 
સિ્ગ શ્ી િિનવસંહ િાઠોડ િથિા જસિંિવસંહ ભાભોિ, કલેકટિ શ્ી 
આિ. બી. બાિડ, પદાવધકાિીશ્ીઓ િથિા લાભાથિમી ખેડૂિો હાજિ 
િહ્ા હિા. 

રાજયિરમાં યટોજનાનટો પ્ારંિ...
રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજનાના બીજા િબક્ામાં િાજ્ના 30 

વજલ્ાના ં2900 રામોમા ંખડેિૂોન ેરદિસ ેિીજળી આપિા િાજ્ના 
મંત્ીશ્ીઓ, સાંસદશ્ીઓ, બોડ્ગ વનરમના િેિમેનશ્ીઓ િાલુકા 
્િિે પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. જે અંિર્ગિ જામનરિ, િાજકોટ, પાટડી 
િાલુકામાં કૃવર્ મંત્ી શ્ી આિ. સી. ્ફળદુ, અમિેલીના િાજુલામાં 
વશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ િુડાસમા, બોટાદ િાલુકામાં ઊજા્ગ 
મંત્ી શ્ી સૌિભભાઇ પટેલે શુભાિંભ કિાવ્ો હિો. નિસાિીના 
જલાલપોિ િાલુકાનાં 50 રામોમાં લાભ આપિા િન અને 
આરદજાવિ વિકાસ મતં્ી શ્ી રણપિવસહં િસાિાએ, જામજોધપિુનાં 
20 રામો, પોિબંદિનાં 38 રામ અને માવળ્ા િાલુકાનાં 17 
રામોમાં અન્ન અને નારરિક પુિિઠા મંત્ી શ્ી જ્ેશભાઇ 
િાદરડ્ાએ, મુંદ્રા, િાધનપુિ અને િલોદ િાલુકામાં શ્મ અને 
િોજરાિ મંત્ી શ્ી રદલીપભાઇ ઠાકોિે રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ ોજનાનો 
પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો.

પાણી પુિિઠા મંત્ી શ્ી કુંિિજીભાઇ બાિવળ્ાએ થિાનરઢનાં 
13, િીંવછ્ાના ં11 િથિા પ્રિાસન મતં્ી શ્ી જિાહિભાઇ િાિડાએ 
રીિરઢડા િાલુકાનાં 21 રામોને રદિસે િીજળી આપિા રકસાન 
સૂ્ષોદ્ ્ોજનાનો પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. આ ઉપિાંિ કૃવર્ િાજ્ 
મતં્ી શ્ી જ્દ્રથિવસહં પિમાિે બાલાવસનોિમા,ં વશક્ણ િાજ્ મતં્ી 
શ્ી વિભાિિીબહેન દિેએ પાવલિાણામાં િથિા આિોગ્ અને 
પરિિાિ - કલ્ાણ િાજ્ મતં્ી શ્ી રકશોિભાઇ કાનાણીએ સિુિના 
કામિેજમાં ઉપસ્થિિ િહી આ ્ોજનાનો પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. • 
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ગુજરાતમાં સમટોલ સકકેલ રડસસરિબયુ્ેડ સટોલાર 
પ્ટોજેક્ નીવતને વયાપક પ્વતસાદ

રુજિાિમાં ઉપલ્બધ સૂ્્ગપ્રકાશ િથિા પિનની પૂિિી ઝડપને પરિણામે 
પુનઃ પ્રાપ્ ઊજા્ગ ઉતપાદનની વિશાળ િકો િહેલી છે. મુખ્મંત્ી  
શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિમાં િાજ્ સિકાિે નિિિ અવભરમ દાખિીને 
સમગ્ર દેશમાં પ્રથિમ િખિ િાજ્મા ં“્મોલ ્ કકેલ રડસ્ટ્્બ્ુટેડ સોલાિ પ્રોજકેટ 
નીવિ” અમલમાં મૂકિાની જાહેિાિ કિી હિી. જેને રુજિાિમાં વ્ાપક 
પ્રમાણમાં આિકાિ મળ્ો છે. આ નીવિ િાજ્માં સોલાિ પાકસ્ગમાં ભાર ન 
લઈ શકકે િિેા નાના િીજ ઉતપાદકો જિેા કકે, ખેડૂિો, નાના સાહવસકો, સહકાિી 
મંડળીઓ કકે કંપનીઓને સોલાિ પ્રોજેકટ ્ થિાપિા માટે અત્ંિ આશીિા્ગદરૂપ 
બનિાની છે. આ નીવિ હેઠળ ૫૦૦ રકલોિોટથિી ૪ મેરાિોટની ક્મિાના 
નાના સોલાિ પ્રોજેકટ માટે નાના િીજ ઉતપાદકો પોિાની ખાનરી જમીન 
પિ કકે ખાનરી જમીન લીઝ પિ મેળિી આિા પ્રોજેકટ ્થિાપી શકકે છે. આ 
નીવિ અિંર્ગિ િાજ્ભિમાથંિી અિજીઓ મરંાિિામા ંઆિી હિી જને ેવ્ાપક 
જન પ્રવિસાદ સાંપડ્ો છે. 

આ અંરે િધુ વિરિો આપિા ઊજા્ગ મંત્ી શ્ી સૌિભભાઈ પટેલે જણાવ્ું 
હિું કકે, અત્ાિ સુધીમાં િાજ્ભિમાંથિી ઓકટોબિ થિી રડસેમબિ સુધીના ત્ણ 
માસના ટૂંકા રાળામાં કુલ ૫૧૯૨ અિજીઓ મળી છે. જેની કુલ િીજ ક્મિા 
૩૫૩૬ મેરાિોટ જેટલી થિા્ છે. િાજ્ સિકાિે જાહેિ કિેલ આ નીવિ હેઠળ 
કોઈપણ વ્વક્ત, ખડેિૂ, સહકાિી મડંળી, કંપની કકે િઓે દ્ાિા બનાિલે સં્ થિા, 
૦.૫ મેરાિોટથિી ૪ મેરાિોટ સુધીનો ્મોલ ્કકેલ પાિિ પ્રોજેકટ ્થિાપી 
િાજ્ની િીજ કંપનીઓન ેઆ ઉતપારદિ ઊજા્ગનુ ંિિેાણ કિી શકકે છે. િાજ્ની 
િીજ કંપનીઓ આ ઉતપારદિ ઊજા્ગ ખિીદિા માટે ૨૫ િર્્ગના કિાિ કિશે. 
ઊજા્ગ િાજ્ મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ જણાવ્ું હિું કકે, િાજ્ના ખેડૂિો 
િેમની વબનઉપજાઉ જમીન ઉપિ ખેડૂિ પોિે પ્રોજેકટ ્થિાપીને કકે જમીનને 
લીઝ ઉપિ આપીને આિક પ્રાપ્ત કિી શકશે. આ પૉવલસી હેઠળ કોઈપણ 
પ્રોજેકટ માટે સિકાિી જમીન ઉપ્ોર માટે આપિામાં આિશે નહીં. િધુમાં 
આ ્ ોજના હેઠળ ૪ મરેાિોટથિી િધનુી ક્મિાનો પાિિ પલાન્ટ ્ થિાપી શકાશે 
નહીં. આ પ્રકાિના નાના સોલાિ પ્રોજેકટ ્ થિપાિાના કાિણે જે િે વિ્િાિમાં 
િોજરાિીની િકો પણ ઉપલ્બધ થિશે. •

ગુજરાત આયુિ પ્િાગ
દદદીઓને વિરકતસા આપવામાં 

દેશિરમાં અગ્ેસર
રુજિાિ સિકાિે િાજ્માં કોવિડ-૧૯ સંક્રમણને 

િોકિા દેશભિમાં નમૂનેદાિ કા્્ગ ક્ુ્ગ છે. િાજ્માં 
કોિોનાનો પ્રથિમ કકેસ આવ્ો ત્ાિથિી ્પેવશ્લ 
૨૨૦૦ બેડની કોવિડ ડેરડકકેટેડ હોસ્પટલ િૈ્ાિ 
કિિામાં આિી. ત્ાિબાદ િાજ્ સિકાિે સમ્બદ્ 
આ્ોજન કિી કોિોનાને િોકિા અને નારરિકોને 
સાિી આિોગ્ સુવિધા આપિા વિવિધ પરલાંઓ 
લીધાં છે. 

િાજ્ના આ્ુર્ વિભાર દ્ાિા કોવિડ-૧૯ સામે 
િક્ણ માટે જનજાગૃવિ કકેળિિા અને આ્ુિષેદ જીિન 
પદ્વિ અંરે લોકોમાં જાગૃવિ લાિિામાં આિી િહી 
છે. િેમજ િોર પ્રવિકાિક શવક્તિધ્ગક આ્ુિષેદ અને 
હોવમ્ોપેથિી ઔર્ધોનું મોટા પ્રમાણમાં લોકોમાં 
વિનામૂલ્ે વિિિણ કિિામાં આિી િહ્ં છે. 
િદ્અનુસાિ ૧૦,૧૯,૯૮,૬૦૪થિી િધુ અમૃિપે્- 
આ્ુિષેદ ઉકાળાના ડોઝ સિકાિી આ્ુિષેદ હોસ્પટલ 
િેમજ દિાખાનાઓ દ્ાિા િૈ્ાિ કિી વિનામૂલ્ે 
નારરિકોને વિિિણ કિિામાં આવ્ા છે. જેનો બે 
કિોડથિી પણ િધાિે નારરિકોએ લાભ લીધો છે. િે 
જ િીિે ૬ કિોડ લોકોને આસષેવનકમ આલબમ 
(હોવમ્ોપેથિી) વિિિણ કિિામાં આવ્ાં છે. ૬૫ 
િર્્ગથિી િધુ ઉંમિના વૃદ્ો, ડા્ાવબટીસ અને હાઇ 
બી.પી.ના દદમીઓ, સરભા્ગ ્ત્ીઓ અને બાળકોમાં 
િોરપ્રવિકાિક શવક્ત િધે િે માટે આ્ુર્ ઔર્ધી્ 
રકટ િૈ્ાિ કિી િાજ્ના ૧૪ વજલ્ાઆોમાં લોકોને 
આ્ુર્ ઔર્ધ રકટ વિિિણ કિિામાં આિી છે. 
હાલના ઋિુસંવધ અને િોરિાળાના આ સમ્માં 
લોકો મહત્તમ આ્ુર્ ઔર્ધ પદ્વિ અપનાિે અને 
્િ્થિ િહે િેિો પ્ર્ાસ કિિામાં આિી િહ્ો છે. હાલ 
િાજ્ભિમાં ૫૬૮ આ્ુિષેદ દિાખાનાં, ૨૭૨ 
હોવમ્ોપથેિી દિાખાના ંઅન ે૩૯ આ્િુષેદ હોસ્પટલ 
કા્્ગિિ છે.

આ ઉપિાંિ િાજ્ભિના િમામ વજલ્ાઓમાં 
િથિા શહેિોમાં ધન્િંિરિ િથિ દ્ાિા આ્ુિષેદ અમૃિપે્ 
ઉકાળા, સંશમની િટી િથિા હોવમ્ોપેથિી આસષેવનક 
આલબમ-૩૦ પોટેન્સી ્થિળ ઉપિ જઈને મહત્તમ 
લોકોને વિનામૂલ્ે પૂિી પાડિામાં આિી િહી છે. • 

ગૌરવ
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સુરતના ખેડૂતટોને વસંિાઈ અને પા્ણના 
નાગરરકટોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળશે

રજુિાિ જ્ાં ખણૂ ેખણૂામા ંવિકાસની 
બહાિ છે, પ્રત્ેક મુખે હિખ અપાિ છે, 
જ્ાં િિસ શ્બદને ્થિાન નથિી, જ્ાં 
િિ્્ા કોઈ ખિેિ નથિી. ઘિ-ઘિમા ંશાવંિ, 
ઔદ્ોવરક ક્તે્ ેપ્રરવિ છે. આપણંુ રજુિાિ  
વિકાસના વિજ્પથિ ઉપિ દોડિુ રુજિાિ 
છે. પણ એક સમ્ એિો પણ આવ્ો કકે 
જ્ાિ ે રુજિાિનાં  પશુ-પંખી અને 
માનિીઓ પાણી માટે િલખા ંમાિિા ંહિા.ં 
મવહલાઓને દૂિ-દૂિ સુધી પાણીની 
િપાસમાં જિું પડિું હિું. અશુદ્ પાણીથિી 
લોકો બીમાિ પડિા હિા. ખેિિો-િાડી 
અને ઘિ પાણી િરિના હિાં, ત્ાિે બે 
દશક પહેલાં રુજિાિમાં એિી િાજ્ 
સિકાિ આિી કકે જેણે પાણીની સમ્્ાને 
ભૂિકાળ બનાિી દેિાની પ્રવિબદ્િા સાથિે 
કા્ષો શરૂ ક્ાું.

આજે રુજિાિનાં ઘિે-ઘિે નલ સે જલ 
્ોજના અને ખેિિોને વસંિાઈ દ્ાિા પાણી 
પહોંિાડિા ્ુદ્નાં ધોિણે અનેક કા્ષો 
િાલી િહ્ાં છે. ખેડૂિો રદિસના સમ્ે 
િીજળી આપિાની િાિ હો્, માંરો ત્ાિે 
િીજળીના કનેકશન આપિાનાં હો્ કકે 

પછી પોિાની મહેનિના પોર્ણક્મ ભાિ 
આપિાના હો્, િાજ્ સિકાિ િમામ ક્તેે્ 
ખડૂેિોન ેમદદરૂપ થિઈન ેિર્્ગ 2022 સધુીમાં 
ખેડૂિોની આિક બમણી કિિા વિવિધ 
કા્ષો કિી િહી છે. સુજલામ્ સુ્ફલામ્ 
્ોજના, િાપી ઉદિહન ્ોજના, સિદાિ 
સિોિિ ્ોજના અને સૌની ્ોજનાના 
માધ્મથિી આજે ખેડૂિોનાં ખેિિ સુધી 
પાણી પહોિી િહ્ાં છે.

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
િાજેિિમાં રૂ.767 કિોડની વસંિાઈ અને 
પીિાના પાણીની ્ોજનાઓનું ખાિમુહૂિ્ગ 
ક્ુું હિું. જે અંિર્ગિ સુિિના માંડિી અને 
માંરિોળ િાલુકાનાં કુલ ૮૯ રામોના 
૪૯,૫૦૦ એકિ વિ્િાિને વસંિાઈનો 
લાભ મળશે િેમજ પાટણના હારિજ, 
િાધનપુિ અને સાંિલપુિ િાલુકાનાં રામો 
િમેજ શહેિની જનિાન ેશદુ્ પાણી મળશ.ે 

સુિિના આરદજાવિ િાલુકાઓના 
ખેડૂિોને બાિમાસી વસંિાઇ સરિડ 
આપિી ૫૭૦ કિોડ રૂવપ્ાની મહત્િાકાકં્ી 
્ોજનાના લોકાપ્ગણ અિસિે મખુ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ કહ્ ંહિુ ંકકે, િિ્ગમાન 

િાજ્ સિકાિે વિકાસકામોનું ખાિમુહૂિ્ગ 
કિીને, િેનું લોકાપ્ગણ કિિાની કા્્ગપદ્વિ 
રુજિાિે વિકસાિી છે. સુિિ વજલ્ાના 
માંડિી િાલુકાનાં ૬૧ રામોના ૨૦૫૨૫ 
એકિ િથિા માંરિોળ િાલુકાનાં ૨૮ 
રામોના ૨૮૯૭૫ એકિ વિ્િાિ મળી 
કુલ ૮૯ રામોના કુલ ૪૯૫૦૦ એકિ 
વિ્િાિને વિિિણ વ્િ્થિા થિકી વસંિાઇ 
માટે પાણી ઉપલ્બધ થિિાં ૨૯૦૦૦ 
આરદજાવિ ખેડૂિ પરિિાિોને લાભ થિશે.

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
રડવજટલ માધ્મથિી આ ્ોજનાનું ઈ 
લોકાપ્ગણ કિી, માડંિી-મારંિોળ િાલકુાના 
પ્રજાજનો, ખેડૂિોની સમૃવદ્ના નિાં દ્ાિ 
ખોલ્ાં હિાં.

િન, આરદજાવિ, મવહલા અને 
બાળકલ્ાણ મંત્ી શ્ી રણપિવસંહ 
િસાિાએ જણાવ્ંુ હિંુ કકે, ન ભૂિો, ન 
ભવિષ્વિ જિેા આ ભરીિથિ કા ્્ગમા ંપ્રબળ 
ઇચછાશવક્તને કાિણે આજે સ્ફળિા મળી 
છે. આરદિાસી વિ્િાિોના સિાુંરીણ 
વિકાસ માટે િાજ્ સિકાિે એક લાખ 
કિોડથિી િધુની િકમના વિકાસ કા્ષો ક્ા્ગ 
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છે. ૧૩ લાખ એકિથિી પણ િધુ જમીનો 
િન અવધકાિ ધાિા હેઠળ આ સિકાિે 
આપી છે.

આ કા્્ગક્રમમાં સાંસદ શ્ી પ્રભુભાઈ 
િસાિા, ધાિાસભ્ો સિ્ગશ્ી મોહનભાઈ 
ઢોરડ્ા, ઝંખનાબહેન પટેલ, િી.ડી.
ઝાલાિારડ્ા સવહિ ખેડૂિ અગ્રણીઓએ 
મુખ્મંત્ીશ્ીનું ્મૃવિભેટ અપ્ગણ કિી 
અવભિાદન ક્ુું હિું.

માંડવી અને માંગરટોળના 
ખેડૂતટો લાિાસનવત

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
સુિિ વજલ્ાના આરદજાવિ વિ્િાિ એિા 
માંડિી િાલુકાના સઠિાિ ખાિે કુલ રૂ. 
૫૭૦ કિોડના ખિષે સાકાિ થિ્લેી વસંિાઈ 
સુવિધા માટેની 'કાકિાપાિ-રોિધા-િડ 
ઉદ્દિહન પાઈપલાઇન ્ ોજના'નુ ંલોકાપ્ગણ 
ક્ુ ું  હિું .  જેનાથિી સુિિ વજલ્ાના 
પિૂ્ગપટ્ીના માડંિી અન ેમાંરિોળ િાલુકાના 
આરદજાવિ વિ્િાિમાં વસંિાઇ સુવિધાનો 
નિો આ્ામ િિાશે. 

સુિિ વજલ્ાના માડંિી િાલકુાના ં૬૧ 
રામોનો ૨૦,૫૨૫ એકિ િથિા માંરિોળ 
િાલુકાનાં ૨૮ રામોનો ૨૮,૯૭૫ એકિ 
વિ્િાિ મળી કુલ ૮૯ રામોના કુલ 

૪૯,૫૦૦ એકિ વિ્િાિને વિિિણ 
વ્િ્થિા થિકી વસંિાઇ માટે પાણી ઉપલ્બધ 
થિિાં  ૨૯,૦૦૦ આરદજાવિ ખે ડૂિ 
પરિિાિોને લાભ થિશે. ઉપિાંિ ૩ મધ્મ 
ડેમ, ૨ મોટા િળાિો, ૬ કોિિો, અને ૩૦ 
િેકડેમોમાં પાણી સંગ્રહ થિશે. જેથિી 
આરદજાવિ વિ્િાિમાં વસંિાઈ સુવિધાથિી 
રકસાન સમૃવદ્નો સૂિજ ઊરશે.

દુર્ગમ પહાડી વિ્િાિમાં ઈજનેિી 
કૌશલ્નુ ંઅનોખુ ંઉદાહિણરૂપ પરૂુ ંપાડિી 
આ ્ોજનામાં કુલ ૩૨ રકલોવમટિની 
લંબાઇમાં માઇલડ ્ટીલની પાઇપલાઇન 
નાંખિામાં આિી છે. દવક્ણ રુજિાિમાં 
સુિિ વજલ્ાના માંડિી અને માંરિોળ 
િાલુકાના આરદજાવિ વિ્િાિનાં કકેટલાંક 
રામો ઊંિા લેિલે હોઇ, િથિા ડુંરિાળ 
પ્રદેશમાં આિેલા હોિાથિી નજીકમાં જ 
ઉકાઇ ડેમ િથિા કાકિાપાિ વિ્િ જેિી 
મોટી વસંિાઇ ્ોજનાઓની નહેિો હોિા 
છિાં આ રામો વસંિાઇ સુવિધાથિી િંવિિ 
િહ્ા હિા. 

આ સમ્્ાના વનિાિણ માટે આરદજાવિ 
વિ્િાિમા જળસગં્રહ િથિા વસિંાઇ સવુિધાઓ 
ઊભી કિિા માટે સંિેદનશીલ અવભરમ સાથેિ 
િાજ્ સિકાિે માંડિી અને માંરિોળ 
િાલુકામાં વસિંાઇની સવુિધા પિૂી પાડિા માટે 
ઉકાઇ-કાકિાપાિ જળાશ્ આધારિિ 
“કાકિાપાિ-રોિધા-િડ ઉદિહન 
પાઇપલાઇન ્ોજના”નુ દીઘ્ગદૃસષપૂણ્ગ 
ખડેિૂલક્ી આ્ોજન હાથિ ધ્ુું છે. 

િર્ ્ગ  ૨૦૧૭માં  આ ્ોજનાનું 
ખાિમુહૂિ્ગ િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ 
મોદીના િિદ્દ હ્િે થિ્ું હિંુ. ડુંરિાળ 
પ્રદેશમાં આ ્ોજનાનું બાંધકામ કિા્ું 
હોિા છિાં ભૌરોવલક પડકાિોનો સામનો 
કિીને િથિા “કોિોના ના કકેિ” િચ્ે પણ 
આ કામ અવિિિપણે જાિી િાખી ્ોજના 
સાકાિ કિિામાં આિી છે. આ ્ોજનામાં 
કાકિાપાિ વિ્િ ખાિે પ્રથિમ પસમપંર 
્ટેશન િથિા રોિધા વિ્િ પાસે બીજું 
પસમપંર ્ટેશન બનાિિામાં આવ્ું છે.

કાકિાપાિ વિ્િ પાસ ેબનાિલેા પ્રથિમ 
પસમપંર ્ટેશનથિી ૫૦૦ ક્ુસેકસ પાણી 
ઉપાડી ૧૦ ્ફૂટ વ્ાસની એટલે કકે ઘિના 
એક માળની ઊિંાઇ જટેલા વ્ાસની પાઇપ 
લાઇનથિી રોિધા વિ્િ અન ેરોડધા વિ્િ 
પાસે બનાિલે બીજા પસમપરં ્ ટેશનથિી આ 
જ પાણી કુલ ૩૬૮ ્ફૂટ જેટલી એટલે કકે 
૩૭ માળના મકાન જેટલી ઊંિાઇમાં 
વલફટ કિી માંરિોળ િાલુકાના િડરામ 
સુધીના આરદજાવિ વિ્િાિનાં રામોમાં 
વસંિાઇ માટે પહોંિાડિામાં આવ્ું છે.    

ઉકાઇ જળાશ્માં દિ િર્ષે વિપુલ 
જ્થથિામાં પાણી આિે છે. જેથિી આ ્ ોજના 
માિ્ફિ માંડિી અને માંરિોળ િાલુકામાં 
વસંિાઇથિી િંવિિ વિ્િાિોમાં પૂિિા 
જ્થથિામા ંવસિંાઇ માટે પાણી આપી શકાશ.ે 
્ોજનામાં પાઇપલાઇનની નજીક આિિા 
૬ કોિિોમાં પાણી નાખી ૩૦ િેકડેમ 
ભિાશે. માંડિી િાલુકાના સઠિાિ િથિા 
માંરિોળ િાલુકાના પાિાલદેિી રામના 
મોટાં િળાિો ભિાશે. ત્ણ મધ્મ ડેમ 
રોિધા વિ્િ, લાખીરામ ડેમ અને ઇસિ 
ડેમ પણ જળથિી ભિિામાં આિશે. 

પા્ણમાં પાણી પુરવઠાના 
રૂ. ૧૯૭ કરટોડથી વધુના 

કામટોનું ખાતમુહૂત્ત 
પાણી િરિ વિકાસ શક્ નથિી, 

રજુિાિની વિકાસ્ાત્ાન ેઅવિિિ િાખિા 
રુજિાિને પાણીદાિ િાજ્ બનાિિું છે. 
આ માટ ે રુજિાિે પાણીના સ્ોિ ઊભા 
કિીને નેિાંના પાણીને મોભે િડાિીને પણ 
છેિાડાના માનિી સધુી પીિાના ંશદુ્ પાણી 
પહોંિાડ્ાં છે. િાજેિિમાં મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ પાટણ વજલ્ામાં 
રૂ.૨૨૩ કિોડનાં વિકાસકામોની ભેટ 
આપિાં જણાવ્ું હિું કકે િાજ્માં પાણીની 
સમ્્ાને ભૂિકાળ બનાિિા માટે આ 
સિકાિે દ્ાિા પાણી પિુિઠા અન ેવસિંાઇની 
વ્ાપક ્ોજનાઓ સ્ફળિાથિી પાિ  
પાડી છે. 
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'હિ હાથિ કો કામ, હિ ખેિ કો 
પાની'ના સૂત્ને સાથિ્ગક કિિા નમ્ગદા, 
ઉકાઇ, કડાણા, પાનમ, ધિોઇ, દાંિીિાડા 
જેિા મોટા ડેમો થિકી વસંિાઇ ્ ોજનાઓનું 
કા્્ગક્ેત્ િધાિિામાં આવ્ું છે િેમજ 
િાજ્મા ં૧ લાખ રક.વમ. લાબંુ ંપાઇપલાઇન 
વિિિણ નેટિક્ક ઊભું કિી િાજ્ના 
છેિાડાના અંિરિ્ાળ વિ્િાિોમાં શુદ્ 
પાણી આ સિકાિે પહોંિાડ્ું છે, િેમ શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં હિું. 

પાણી પુિિઠા મંત્ી શ્ી કુંિિજીભાઇ 
બાિવળ્ાએ જણાવ્ું હિું કકે, પાટણ 
વજલ્ામાં નમ્ગદા મુખ્ કકેનાલ આધારિિ 
શુદ્ પીિાનું પાણી પૂરું પાડિા માટે 
િાધનપુિ શહિે િેમજ િાધનપુિ અને 
સાંિલપુિ િાલુકાનાં ૧૨૭ રામોની 
રૂ.૧૭૩.૭૩ કિોડની પાણી પુિિઠા 
્ોજના િથિા હારિજ શહિેમાં ૩.૦૦ 
એમ.એલ. ક્મિાના સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ 
પલાન્ટ માટે રૂ.૯.૧૭ કિોડ અને િાધનપુિ 
શહિેમાં ૬.૦૦ એમ.એલ. ક્મિાના 
સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટ માટે રૂ.૧૪.૯૭ 
કિોડ મળી કુલ રૂ.૧૯૭. ૮૭ કિોડનાં 
કામોનું ખાિમુહૂિ્ગ કિિામાં આવ્ું છે.  

આ પ્રસંરે ઊજા્ગ મંત્ી શ્ી સૌિભભાઇ 
પટેલ, શ્મ અને િોજરાિ મંત્ી શ્ી 
રદલીપકુમાિ ઠાકોિ, સાંસદ શ્ી ભિિવસંહ 
ડાભી, જી.આઇ.ડી.સી. િેિમેન શ્ી 
બળિંિવસંહ િાજપૂિ, પૂિ્ગ ગૃહમંત્ી શ્ી 
િજનીભાઇ પટેલ, અનુસૂવિિ જાવિ 
કલ્ાણ વન્ામક શ્ી એન.એ. વનનામા 
સવહિ અવધકાિીઓ અને અગ્રણીઓ 
ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા.           

પંિમહાલ વજલ્ામાં વરસી 
વવકાસની હેલી

િાજ્માં પાણીની સમ્્ાને ભૂિકાળ 
બનાિિા માટે સિકાિ દ્ાિા પાણી પુિિઠા 
અન ેવસિંાઇની વ્ાપક ્ ોજનાઓ બનાિી 
િેનું અમલીકિણ કિિામાં આિી િહ્ં છે. 
િાજ્માં એક લાખ રક.વમ. લાંબા 

પાઇપલાઇન વિિિણ નેટિક્કથિી િાજ્માં 
છેિાડાના વિ્િાિો સુધી શુદ્ પાણી 
પહોિાડ્ું છે. નમ્ગદા, ઉકાઇ, કડાણા, 
પાનમ અને મહી જેિી મોટી નદીઓ 
આધારિિ ્ ોજનાઓથિી આપણ ેરજુિાિમાં 
પાણીની અછિ દૂિ કિી છે. રુજિાિે 
રેસગ્રીડ અને િીજગ્રીડ જેમ િોટિગ્રીડ 
નટેિક્કની આરિી રદશા અપનાિી છે, િમે 
પિંમહાલ વજલ્ાના નારરિકોન ેરૂ. ૭૦૫ 
કિોડનાં વિકાસકામોની ભેટ આપિાં 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવ્ું હિું.

પંિમહાલ સાજીિાિ ખાિે ખાિમુહૂિ્ગ 
કિી શહેિા િાલુકાના મહેલાણામાં 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું હિું કકે, િાજ્માં 
છેલ્ા એક જ પખિારડ્ામાં િાજ્માં રૂ. 
૪ હજાિ કિોડની પાણી પુિિઠાની વિવિધ 
્ોજનાઓનાં ખાિમુહૂિ્ગ અને લોકાપ્ગણ 
કિિામાં આવ્ાં છે. િડાપ્રધાન શ્ી 
નિેન્દ્રભાઇ મોદીના 'નલ સ ેજલ' ્ ોજનાને 
સાકાિ કિિા માટે િાજ્ સિકાિ પ્રવિ માસ 
એક લાખ ઘિને નળ જોડાણ આપિાના 
લક્ાકં સાથિ ેકામ કિી િહી છે અન ેઅત્ાિ 
સુધીમાં ગ્રામીણ વિ્િાિોમાં ૮૨ ટકા 
કામરીિી પણૂ્ગ થિઇ છે. િર્્ગ ૨૦૨૨ સધુીમાં 
િાજ્ના િમામ ઘિોમાં નળથિી પાણી 

મળિું થિઇ જશે એિો આપણો વનધા્ગિ છે. 
કબૂિિી ડેમના વિ્થિાવપિોની જમીન 

સનદોનાં ૫૦ દા્કા જૂના પ્રશ્નનું 
વનિાકિણ લાિિા બદલ આનંદ વ્ક્ત 
કિિાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહં્ કકે, અમાિી 
સિકાિ સિેંદનશીલિા સાથેિ કામ કિી િહી 
છે. િેથિી ૧૯૮૦માં બનેલા ડેમના ૪૭૯ 
અસિગ્ર્િોને  હિે ૧૦૫૮ હ ેકટિ 
જમીનની સનદો આપિામાં આિી િહી 
છે. શ્ી રૂપાણીએ અસિગ્ર્િોને જમીનની 
સનદો િથિા કૃવર્ વિભારની ્ ોજના હેઠળ 
ખેડૂિોને લાભોનું વિિિણ પણ ક્ુું હિું.

મુખ્મંત્ીશ્ી દ્ાિા પંિમહાલને ભેટ 
મળેલાં કામો જોઇએ િો રૂ. ૧૩૬ કિોડથિી 
િધુના ખિષે મોિિા હડ્ફ ખાિે હાિેડા જૂથિ 
પાણી પુિિઠા ્ોજના, રૂ. ૨૨.૪૩ 
કિોડના ખિષે હાલોલ ખાિે પોવલટેકવનક 
કોલેજનું બાંધકામ, રૂ. ૧૭.૨૧ કિોડના 
ખિષે મોિિા હડ્ફ ખાિે આટસ્ગ એન્ડ 
સા્ન્સ કોલેજનું બાંધકામ, રૂ. ૧૫.૯૦ 
કિોડના ખિષે જાંબુઘોડા ખાિે આટસ્ગ એન્ડ 
સા્ન્સ કોલેજનું બાંધકામ અને રૂ. ૮ 
કિોડના ખિષે વશક્ણ વિભાર દ્ાિા રોધિા 
િાલુકામાં િંિોપા મોડેલ ્ કૂલનો સમાિેશ 
થિા્ છે. 

જળસંપવત્ત વિભાર હેઠળ રૂ. ૩૧૫ 
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...હવે કટોઈ પરરવાર ઘર વગરનટો નહીં રહે - ડાહીબહેન
" કૌવશક ગજ્જર

“હિે િો કાિા મકાનમાંથિી પાકા મકાનમાં િહેિા લાગ્ા હશોને...!”
“હા સાહેબ” 
“મકાન સહા્ના પૂિા પૈસા મળી ર્ા છે?” 
“પૂિા પૈસા પણ મળી ર્ા છે અને સિકાિની સહા્થિી અમે પાકું ઘિ પણ બનાિી 

દીધું છે.”
“પરિિાિજનો સાથિે ત્ાં િહીને ખુશ છો ને!”
“એના માટે આપનો અને સિકાિનો આભાિ માનીએ એટલો ઓછો છે સાહેબ...”
આ િાિા્ગલાપ છે િાજ્ના મુખ્મંત્ીશ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણી અને ડૉ.આંબેડકિ 

આિાસ ્ોજનાના લાભાથિમી રંરા ્િરૂપા ડાહીબહેન સેનમા િચ્ેનો.
પાટણ ખાિે ્ોજા્ેલા પાણી પુિિઠા વિભારના વિવિધ પ્રોજેકટસના ખાિમુહૂિ્ગ 

કા્્ગક્રમની પૂણા્ગહૂવિ બાદ િાજ્ના નારરિકો પ્રત્ે સંિેદનશીલ મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
ડાહીબહેનને મળી િેમના ખબિઅંિિ પૂછ્ા ત્ાિે ત્ીસ િર્્ગ અરાઉ પરિિાિના આધાિ 
એિા પવિ રમુાિનાિ ડાહીબહેનની આખંોમા ંહર્્ગના આસં ુહિા.ં ધિિીનો છેડો પામનાિા 
૭૦ િર્મી્ ડાહીબહેન પાટણના સબોસણ ખાિે કાિા મકાનમાં પોિાના પરિિાિ સાથિે 
િહેિા હિા. ડ્ાઇિિ િિીકકે નોકિી કિિા િેમના પુત્ને ડૉ.આંબેડકિ આિાસ ્ોજના 
વિશેની જાણકાિી મળિાં િેમણે મકાન સહા્ મેળિિા અિજી કિી હિી. જે અંિર્ગિ 
િેમને અલર અલર ત્ણ હપ્તામાં મકાન બાંધકામની સહા્ પેટે રૂ.૧.૨૦ લાખ મળિાં 
િેમનું ઘિના ઘિનું સપનું સાકાિ થિ્ું છે.

આ અંરે િાિ કિિાં ડાહીબહેન સેનમા કહે છે કકે, પરિિાિના મોભી રુમાવ્ા બાદ 
િર્ષો સુધી કાિા મકાનમાં િહ્ા પણ ઓછી આિકના કાિણે પાકું મકાન બનાિી શક્ા 
નહોિા. સિકાિે જેમ પરિિાિની જિાબદાિી લીધી હો્ િેમ મકાન બનાિિા સહા્ 
િૂકિી િેનાથિી હિે પાકું ઘિ બનાવ્ું છે. મુખ્મંત્ીશ્ી સાથિેની મુલાકાિને ્ાદ કિિાં 
ડાહીબહેન કહે છે કકે, માિા પરિિાિને િહેિા પાકા મકાનની વિંિા જ્ાિે ખુદ િાજ્ના 
મુખ્મંત્ી કિિા હો્ ત્ાિે મને વિશ્વાસ છે કકે હિે કોઈ પરિિાિ પોિાના ઘિ વિનાનો 
નહીં િહે.

ડૉ.આંબેડકિ આિાસ ્ોજના અંિર્ગિ રૂ.૧,૨૦,૦૦૦ની મકાન સહા્ ઉપિાંિ 
ડાહીબહેનન ેમહાતમા રાધંી નિેરા (MGNREGA) ્ ોજના હેઠળ આિાસ બાધંકામ 
માટે ૯૦ રદિસની વબનકુશળ િોજરાિી માટે રૂ.૧૭,૯૧૦ની ગ્રાન્ટ પણ મળી છે. •

કિોડના ખિષે િૈ્ ાિ થિનાિ પાનમ જળાશ્ 
આધારિિ ઉદ્દિહનથિી િળાિ ભિિાની 
્ોજનાનાં કામો અને રૂ. ૧૩૮ કિોડના 
ખિષે િૈ્ ાિ થિનાિ પાનમ હાઇલિેલ કકેનાલ 
આધારિિ ઉદ્દિહનથિી િળાિ ભિિાની 
્ોજનાં કામોનું ખાિમુહૂિ્ગ કિા્ું હિું. 
જ્ાિે વશક્ણ અંિર્ગિ રૂ. ૧૨.૬૦ 
કિોડના ખિષે વજલ્ા વશક્ણ અને િાલીમ 
ભિન પંિમહાલ, રોધિા, અંબાલીના 
નિીન બાંધકામ, કૃવર્ અને ખેડૂિ કલ્ાણ 
વિભાર રોધિા- પંિમહાલ અંિર્ગિ રૂ. 
૩૫ કિોડના ખિષે રુજિાિ ઓરષેવનક 
એવગ્રકલિિલ ્ુવનિવસ્ગટી હાલોલ, પાણી 
પુિિઠા વિભાર હેઠળ રૂ. ૬.૬૬ કિોડના 
ખિષે િણાકબોિી ્ફવળ્ા કનેસકટવિટી જૂથિ 
પાણી પુિિઠા ્ોજના િેમજ રૂ. ૩.૧૦ 
કિોડના ખિષે અદેપુિ ્ફવળ્ા કનેસકટવિટી 
જૂથિ પાણી પિુિઠા ્ ોજના જ્ાિે બારા્િ 
વિભાર, રોધિા- પંિમહાલ હેઠળ રૂ. 
૫.૪૩ કિોડના ખિ ષે સે ન્ટિ ઓ્ફ 
એકસેલન્સ ્ફોિ હૉરટ્ગકલિિ એટ ખાડંીિાિ, 
જાં બુઘ ો ડ ા નંુ  ખ ાિમુહૂ િ ્ગ  કિિ ામ ાં  
આવ્ું હિું. 

પાણી પુિિઠા મંત્ી શ્ી કુંિિજીભાઇ 
બાિવળ્ાએ જણાવ્ું હિું કકે, પંિમહાલ 
વજલ્ામાં પાણી પુિિઠાની સાિ જૂથિ 
્ોજનાઓ કા્્ગિિ છે. ૪૮ રકલોવમટિ 
લાંબી બલક પાઇપ લાઇન નાખિામાં 
આિી છે. િેમાંથિી ૨૩૦૦ રકલોવમટિ 
લાંબી લાઇનથિી પાણી વિિિણ કિિામાં 
આિે છે. પાણી શુદ્ીકિણના આઠ પલાન્ટ 
અને ૧૦ ભૂરભ્ગ ટાંકા છે. આ ્ોજનાઓ 
સાકાિ થિિાં લોકોને પીિાના પાણીની 
સાિી સુવિધા મળશે.  

આ કા્્ગક્રમમાં સાંસદ શ્ી િિનવસંહ 
િાઠોડ, િાજ્ મંત્ી સિ્ગ શ્ી પ્રદીપવસંહ 
જાડજેા, શ્ી જ્દ્રથિવસહં પિમાિ ધાિાસભ્ 
સિ્ગ શ્ી જેઠાભાઇ ભિિાડ, સી. કકે. 
િાઉલજી, સુમનબહેન િૌહાણ, કલેકટિ 
શ્ી અવમિ અિોિા સવહિ નારરિકો 
ઉપસ્થિિ િહ્ાં હિાં. •
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ગ્ામીણ માગયોની સુધારણા મા્ે કકેનદ્રએ રૂ. ૯૬૮ કરટોડ ્ફાળવયા
રુજિાિ સિકાિે 'જ્ાં નારરિક, ત્ાં 

સવુિધા'ના મતં્ સાથિ ેવિકાસકા્ષોનો પ્રાિંભ 
ક્ષો છે. શહેિો-રામડાઓમાં િ્િાઓ, 
પીિાનું શુદ્ પાણી, િીજળી સવહિની 
સુવિધાઓ આપી છે. રુજિાિમાં માર્ગ 
સવુિધાઓ િધ ુસુદૃઢ બનાિિા માટે િાજ્ 
સિકાિે અનેકવિધ પ્ર્ાસો ક્ાું છે. ત્ાિે 
િાજિેિમા ંકકેન્દ્ર સિકાિ દ્ાિા પણ િાજ્માં 
માર્ગ સુવિધા માટે પ્રધાનમંત્ી ગ્રામ સડક 
્ોજના(PMGSY) હેઠળ રૂ. ૯૬૮.૫૧ 

કિોડની ્ફાળિણી કિિામાં આિી છે.
ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી નીવિનભાઇ 

પટેલે કકેન્દ્રી્ ગ્રામીણ વિકાસ પિંા્િીિાજ 
મંત્ી શ્ી નિેન્દ્રવસંહ િોમિનો િાજ્ના 
નારરિકો િિી આભાિ માનિા જણાવ્ું 
હિું કકે, િાજ્માં પ્રધાનમંત્ી ગ્રામ સડક 
્ોજનાના ત્ીજા િબક્ામા ં૧૭૧ મારષોના 
૧૭૧૫.૪૯ રક.વમ.ના ગ્રામીણ િ્િાઓ 
કકે જે હાલ ૩.૭૫ મીટિના છે િેને ૫.૫૦ 
મીટિ પહોળા કિિા માટે રૂ.૯૬૮.૫૧ 

કિોડની ્ફાળિણી કિિામાં આિી છે. આ 
મારષો પહોળા થિિાથિી ગ્રામીણ વિ્િાિના 
ખેડૂિોને પોિાનો પાક APMC સુધી 
લઇ જિામાં સિળિા મળશે એ જ િીિે 
વિદ્ાથિમીઓને પણ શાળાઓ સુધી જિામાં 
સિળિા થિશે િેમજ નારરિકોને પરિિહન 
માટે પણ સિળિાથિી સુવિધાઓ ઉપલ્બધ 
થિશે  જેન ા  પ રિણામે  ન ાર રિક ોનું 
જીિનધોિણ ઊંિું આિશે. •

ઉદ્ટોગ સાહવસકટોનુ ંસનમાન

સમાજ અને સિકાિને જાગૃિ િાખિાનું િેમજ 
રદશાસિૂન કિિાનુ ંકા ્્ગ ઇલકેટ્ોવનક અન ેવપ્રન્ટ મીરડ્ા 
કિી િહ્ાં છે. િાજેિિમાં રાંધીનરિમાં આતમવનભ્ગિ 
ભાિિ સમાિંભમાં ઉદ્ોર સાવહસકોન ેના્બ મખુ્મતં્ી 
શ્ી નીવિનભાઇ પટેલના હ્િે સન્માવનિ કિા્ા હિા. 
્ુિા ઉદ્ોર સાહવસકોને પ્રોતસાવહિ કિિાં ના્બ 
મુખ્મંત્ી નીવિનભાઈ પટેલે જણાવ્ું હિું કકે, ભાિિના 
મોટા બજાિ સાથિે દેશના નિ્ુિાનોમાં બુવદ્શવક્ત અને 
ઉતસાહ અમ્ા્ગરદિ છે. 

મતં્ીશ્ીએ કહં્ કકે, મીરડ્ાનુ ંકામ સમાિાિ આપિાનું 
હો્ છે. પિંિ ુબદલાિા સમ્ અન ેજરૂરિ્ાિન ેધ્ાનમાં 
િાખી પોિાના પ્રો્ફકેશન સાથેિ સમાજ ઉપ્ોરી અને 
પ્રોતસાવહિ કિિાની ઉમદા પ્રવૃવત્ત મીરડ્ા દ્ાિા કિિામાં 
આિી િહી છે. વિશ્વનો કોઈપણ દેશ ભાિિન ેઅિરણી 
શકકે િમે નથિી. કાિણ કકે, ભાિિ દેશ વિશ્વનુ ંસૌથિી મોટું 
કન્્ઝ્મુિ માકકેટ છે. આથિી દિેક દેશ- કંપનીઓન ેપોિાની 
પ્રોડકેટ િિેિા માટે ભાિિના માકકેટની જરૂરિ્ાિ િહે છે. 
આ પ્રસરં ેTV9 પરિિાિના િડા શ્ી કલપક કકેકડએે 
કા ્્ગક્રમની ્ોજિા પાછળની ભવૂમકા આપી હિી. •

વવશેિ

ગાંધીનગર-અમદાવાદના નાગરરકટોને 
વધુ એક ફલાયઓવરની િે્

પાટનરિ રાધંીનરિના પ્રિશેદ્ાિ એિા 
ઉિાિસદ જંકશન ખાિે રૂ.૧૭ કિોડના ખિષે 
નિવનવમ્ગિ ફલા્ઓિિ અને રૂ.૨૧.૬૭ 
કિોડનાં ખિષે વનવમ્ગિ વત્મંરદિ અડાલજથિી 
હનુમાન મંરદિ સુધીના ૧૦ મારમી્ િ્િાનું 
િાજિેિમા ંના્બ મખુ્મંત્ી શ્ી નીવિનભાઇ 
પટેલે લોકાપ્ગણ ક્ુ્ગ હિું. રાંધીનરિ અને 
અમદાિાદના નારરિકોને ઉત્તિા્ણના િહેિાિે િધુ એક ફલા્ઓિિની 
વિશેર્ ભેટ મળી છે જેના થિકી ટ્ાર્ફકથિી ભિિક િહેિા એસ જી હાઇિે 
પિ નારરિકો હિે સુિક્ા સાથિે ઝડપી પરિિહન કિી શકશે. નોંધની્ 
બાબિ છે કકે આ સમગ્ર પ્રોજેકટમાં VMS આધારિિ ્માટ્ગ ટ્ાર્ફક 
મનેજેમને્ટ વસ્ટમ િથિા ફલા્ઓિિ ઉપિ નોઈસ બિેી્િનુ ંપણ આ્ોજન 
કિિામાં આવ્ું છે.

ભાિિ સિકાિના માર્ગ પરિિહન અન ેિાજમાર્ગ મંત્ાલ્ િથિા રજુિાિ 
સિકાિના માર્ગ અન ેમકાન વિભાર દ્ાિા રૂ.૮૬૭ કિોડના ખિષે વનમા્ગણ 
થિઇ િહેલા સિખેજ- રાધંીનરિ- વિલોડા િાષ્ટી્ ધોિીમાર્ગ નબંિ-૧૪૭ 
(એસ.જી હાઇિે)ના ફલા્ઓિિ સવહિ છ મારમીકિણ િથિા એવલિેટેડ 
કોરિડોિના કામો પકૈી આ બે મહતિના કામોનંુ લોકાપ્ગણ કિિામા ંઆવ્ંુ 
છે. આ પ્રોજકેટમા ંકુલ ૧૦ ફલા્ઓિિના કામોનો સમાિશે થિા્ છે.  જે 
પકૈી િૈ્ ાિ થિઈ ર્લેા વસધંભુિન િાિ િ્િા અન ેસાણંદ િાિ િ્િા પિના 
્ફલા્ઓિિના લોકાપ્ગણ નિમેબિ-૨૦૨૦માં કિી દેિામા ંઆવ્ા છે. જ્ાિે 
અન્્ કામો જલુાઈ-૨૦૨૧ સધુીમા ંિબક્ાિાિ પણૂ્ગ કિિાનુ ંઆ્ોજન છે. 
એટલુ ંજ નવહ આ વનણા્્ગ ક િાજ્ સિકાિ દ્ાિા અદંાજ ે૩૪૦૦ કિોડના 
ખિષે િાજ્ના િેલિ ે્ફાટકો ઉપિ ૬૮ ઓિિ વરિજ બનાિિાનો સકંલપ કિા્ો 
છે ત્ાિે આરામી ત્ણ-િાિ િર્્ગમાં રજુિાિ િેલિ ે્ફાટક મકુ્ત િાજ્ બની 
જશ ેજે સમગ્ર દેશમા ં્ફાટક મકુ્ત પ્રથિમ િાજ્ હશે. •
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અમદાવાદ વસવવલમા ંનવા અદ્તન ૨૧ ઓપરેશન વથયે્ ર કાય્તરત 
જ્ાિે જ્ાિે માનિિાનો સાદ પડ્ો છે ત્ાિે અમદાિાદ 

વસવિલ હોસ્પટલે ્ફક્ત રુજિાિના જ નહીં પિંિુ સમગ્ર 
ભાિિભિમાંથિી આિિા દદમીનાિા્ણની વનઃ્િાથિ્ગ ભાિે, િાિ-
રદિસ જો્ા વિના સેિા-શુશ્ૂર્ા કિી છે. િાજ્ની સંિેદનશીલ 
સિકાિની િમામ લોકોની ખેિના િાખિાની નીવિને ધ્ાને લઈ 
“મે આઇ હેલપ ્ ુ” ની સાથિે “મે આઇ કકેિ ્ ુ” ની સમાજ ભાિના 
િાખીને સિષે દદમીઓની સેિા કિી છે. અમદાિાદ વસવિલ 
હોસ્પટલની સુવિધામાં િધાિો કિિાના હેિુથિી િાજેિિમાં ટ્ોમા 
સેન્ટિમાં ૨૧ ઓપિેશન વથિ્ેટિનંુ ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી 
નીવિનભાઇ પટેલે લોકાપ્ગણ ક્ુું હિું.

ના્બ મખુ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, િાજ્ પિ આિી પડેલી 
આપવત્તઓ, કુદિિી હોનાિિોમાં વસવિલ હોસ્પટલ અને કુશળ 
િબીબોએ િાજ્ભિમાં સેિા બજાિીને પોિાની કિ્ગવ્વનષ્ાનું 
શ્ેષ્ ઉદાહિણ િખિોિખિ 
પૂ રું  પ ાડ્ું  છ ે.  વસ વિલ 
હોસ્પટલમાં  નિવનવમ ્ગિ 
અત્ાધુવનક સુવિધાઓથિી 
સજ્જ ઓપિેશન વથિ્ેટસ્ગ 
દ શે ભ િ મ ાં થિ ી  આ િ િ ા 
દદમીઓની જનસુખાકાિીમાં 
િધાિો કિશે. રુજિાિની 
િિ્ગમાન સંિેદનશીલ સિકાિે 
પણ અમદાિાદ વસવિલ 
હોસ્પટલ સવહિ િાજ્ના 
આિોગ્ ક્તે્ન ેિધ ુસઘન અને 
આધુવનક બનાિિામાં કોઇ કિાશ િાખી નથિી. જ્ાિે જ્ાિે 
આકસ્મક આપદા સમ્ની જરૂરિ્ાિ હો્ કકે સામાન્્ જરૂરિ્ાિ 
િાજ્ સિકાિે િમામ જરૂરિ્ાિોથિી િાજ્ની િમામ હોસ્પટલને 
સંિોર્ી છે. 

અત્ ેઉલ્ખેની્ છે કકે, અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પટલના ટ્ોમા 
સને્ટિમા ંિાજ્ િમેજ િાજ્ બહાિથિી આિિા દદમીઓની ્િા્્થ્ 
સુવિધાઓમાં િધાિો થિા્ િે માટે 21 ઓપિેશન વથિ્ેટિ, 
અત્ાધુવનક CSSD, સવૂિિ સ્કન બેંક કા ્્ગિિ કિાિિામાં આિી 
છે. 2021ના નિા િર્્ગમાં આ વિવિધ પ્રકલપો જનસુખાકાિીમાં િધાિો 
કિીને અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પટલની ્િા્્થ્ સુવિધાઓની 
કા ્્ગદક્િા િધ ુઅસિકાિક બનાિશ.ે વસવિલ હોસ્પટલના ટ્ોમા 
સને્ટિથિી લઇ સમગ્ર હોસ્પટલમા ંિબક્ા પ્રમાણ ે્ િા્્થ્ જરૂરિ્ાિ, 
મશીનિી, અત્ાધવુનક ઉપકિણોની જરૂરિ્ાિ સંિોર્ીન ે િમામ 
સવુિધાઓથિી સસુજ્જ કિિામા ંઆિી િહી છે. 

ના્બ મખુ્મતં્ી શ્ી નીવિનભાઇ પટેલ ેજણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, દેશની 
અત્ાધવુનક મરેડવસટીના સિેલેા ં ્િપ્નન ેઆરળ ધપાિિા િાજ્ 
સિકાિ િમામ પ્ર્ાસ કિી િહી છે િનેુ ંઆ પ્રકલપો શ્ષે્ ઉદાહિણ 
છે. અમદાિાદ વસવિલ મરેડવસટીમા ંઆિેલ રકડની હોસ્પટલ, કકેન્સિ 
હોસ્પટલ, આખંની હોસ્પટલ, ડને્ટલ હોસ્પટલ, હૃદ્િોરની 
હોસ્પટલ, પિેા પલેવઝ્ા ઇસન્્ટટ્યટૂ, મવહલાઓ અન ેબાળકો માટેની 
અલા્દી હોસ્પટલ, બી.જ.ે મરેડકલ કોલજે, નવસ્ગર હો્ટેલ જિેી 
િબીબી સવુિધાઓ ્ફક્ત િાજ્ જ નહીં પિંિ ુદેશભિમાથંિી આિિા 
દદમીઓની ્િા્્થ્ સવુિધાઓ અન ેજનસખુાકાિીમા ંઅનકેરણો 
િધાિો કિી િહી છે. જ ેઆપણા િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીની 
પરિકલપના હિી જ ેસાકાિ થિઇ િહી છે.

અમદાિાદ વસવિલ સંકુલમાં કોિોના ડેરડકકેટેડ 1200 બેડ 
હોસ્પટલની કામરીિીએ સમગ્ર દેશમાં કિ્ગવ્વનષ્ાનું અને 

સે િ ાભ ાિન ાનું  આરિું 
ઉદાહિણ પૂરું પાડ્ું છે. 
િાજેિિમાં જ િાજકોટમાં 
િાજ્ની પ્રથિમ એઇમસ 
ઇસન્્ટટ્યૂટના ઉદઘાટન 
પ્રસં રે  િ ડ ા પ્રધ ાન  શ્ ી 
નિેન્દ્રભાઇ મોદી દ્ાિા પણ 
રુજિાિની કોિોનાના કપિા 
કાળમાં કિિામાં આિેલી 
કામરીિીને વબિદાિિામાં 
આ િ ી  હ િ ી .  વ િ વ િ ધ 
પ્રકલપોના લોકાપ્ગણ બાદ 

વસવિલ હોસ્પટલના અસ્મિાભિન ખાિે ્ ોજા્ેલ સમાિંભમાં 
ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ીએ વસવિલ હોસ્પટલના માધ્મથિી િાજ્ના 
મેરડકલ, પેિામેરડકલ િેમજ િમામ કે્ત્ના કોિોના િૉરિ્સ્ગ પ્રત્ે 
સન્માનની લારણી વ્કિ કિીને િેમની કા્્ગક્મિા અને 
કિ્ગવ્વનષ્ાને વબિદાિી હિી. 

અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પટલમાં િોટિી ક્બ અને વસવિલ 
હોસ્પટલ િચ્ે વસવિલ હોસ્પટલના ટ્ોમા સેન્ટિ ખાિે િાજ્ની 
પ્રથિમ સ્કન બેંક બનાિિાના એમ.ઓ.્ુ. કિિામાં આવ્ા હિા. 
આ પ્રસંરે આિોગ્ વિભારના અગ્રસવિિ ડૉ. જ્ંિી િવિ, 
આિોગ્ કવમશનિ શ્ી જ્પ્રકાશ વશિહિે, વસવિલ હોસ્પટલ 
સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. જે.િી. મોદી, વસવિલ મેરડવસટીની િમામ 
હોસ્પટલ અન ેઇસન્્ટટૂ્યટના ડીન, ડા્િેકટિ,આિોગ્ વિભારના 
અવધકાિી અને પદાવધકાિીઓ, િબીબી િજજ્ો, સવહિ વસવિલ 
હોસ્પટલ િંત્ના ્ટા્ફ વમત્ોની પ્રેિક ઉપસ્થિવિ િહી હિી. •
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એક સાથે આઠ વવકાસ પ્કલપટોની િે્ મળતાં આણંદમાં આનંદ 
રુ જ િ ા િ  સ િ ક ા િ 

િાજ્ને પાણીદાિ બનાિી 
િીજ સિપલસ ્ટટે સાથેિ 
િૉટિ સિપલસ ્ ટેટ બનિા 
િિ્ફ આરળ િધી િહી છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ 
મ ો દ ીનું  િર્ ્ગ -૨૦૨૪ 
સુધીમાં દ ેશનાં િમામ 
ઘ િ ોમ ાં  નળથિ ી  જળ 
પહોંિાડિાનું ્ િપન છે આ 
સંકલપને  િર્ ્ગ -૨૦૨૨ 
સુધીમાં સાકાિ કિિા 
િાજ્માં દિ માસે એક લાખ ઘિોને નળ આપિાના લક્ાંક સાથિે 
કામ િાલી િહ્ં છે. કડાણા, સીપુ, દાંિીિાડા, ધિોઇ, ઉકાઇ  
અને પાનમ જેિી મોટી નદીઓ આધારિિ ્ોજનાઓથિી 
રજુિાિમાં પીિાના પાણીની અછિ દિૂ કિિા નિેાના ંપાણી મોભે 
િડાવ્ાં છે.

િાજ્માં પીિાના પાણીના અસિકાિક વ્િ્થિાપન માટે 
અનેકવિધ ્ોજનાઓ અમલી બનાિી આરામી િર્્ગ-૨૦૨૨ 
સુધીમાં િાજ્નાં િમામ ઘિોમાં નળથિી જળ પહોંિાડિા માટે 
સિકાિ પ્રવિબદ્ છે. આ પ્રવિબદ્િા સાથેિ મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ આણંદ વજલ્ાના ઉમિેઠ, આંકલાિ, 
પટેલાદ, સોવજત્ા અને ખંભાિ િાલુકામાં પીિાના શુદ્ પાણી અને 
સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટના રૂા. ૧૬૭.૯૩ કિોડ સવહિ જનસુવિધા 
અને જનસુખાકાિીના કુલ રૂ.૧૭૨.૧૨ કિોડનાં આઠ કામોનું 
ખાિમુહૂિ્ગ અને લોકાપ્ગણ ક્ાું હિાં.

િાજ્માં પીિાના પાણીના રૂવપ્ા ૪૦૦૦ કિોડનાં કામો 
હાથિ ધિી છેિાડાના વિ્િાિો અને ઘિ-ઘિ સુધી પીિાનું શુદ્ 
પાણી પહોંિાડિાનું ભરીિથિ કા્્ગ ઉપાડ્ું છે. ઇઝ ઓ્ફ ડુઇંર 
વબઝનેસની જેમ ઇઝ ઓ્ફ વલવિંર દ્ાિા લોકોના જીિનધોિણમાં 
બદલાિ આિે િેની પણ સિકાિે વિંિા કિી છે. કોિોના મહામાિી 
િચિે પણ િાજ્ની િણથિંભી વિકાસ્ાત્ા અવિિિ િાલુ િહી છે. 
િાજ્માં ૨૧ હજાિ કિોડનાં વિકાસકામોનાં લોકાપણ્ગ/ખાિમુહૂિ્ગ 
કિિામાં આવ્ાં છે. રુજિાિ આજે સમગ્ર ભાિિનું િોલમોડલ 
બનિા સાથિે વિકાસનું ગ્રોથિ એસન્જન બન્્ું છે.

મુખ્ મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું કકે, િાજ્ના ૨૫ ટકા વિ્િાિમાં 
૭૫ ટકા િિસાદ, જ્ાિે ૭૫ ટકા વિ્િાિમાં ૨૫ ટકા િિસાદ 
પડે છે, િાજ્ સિકાિ હાથિ જોડીન ેબસેી િહેિાન ેબદલ ેપડકાિોનો 
સામનો કિી પીિાના અને વસંિાઇના પાણી માટે સુવ્િસ્થિિ 

આ્ોજન કિી આરળ િધી િહી છે.
સુજલામ્ સુ્ફલામ્ ્ોજના હેઠળ છેલલાં ત્ણ િર્્ગમાં િળાિો 

ઊંડા કિિાં અને નદીઓને પુન:જીવિિ કિી િાજ્માં જળસંિ્ 
ક્ેત્ે નોંધપાત્ કામરીિી કિિામાં આિી છે.

મખુ્ મતં્ીશ્ીએ િાજ્ના ંશહેિો આધવુનક બન ેિ ેમાટે સિકાિે 
પ્ા્ગિિણ-પાણી અન ેપ્રકાશની વિિંા કિી ટકાઉ વિકાસ હાથિ ધિી 
શહેિો સુિવક્િ અને સલામિ બને િેની ભૂવમકા આપી હિી. 
િાજ્નાં શહેિોમાં મવલન જળને શુદ્ કિિા માટે સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ 
પલાન્ટ બનાિિામાં આિી િહ્ા છે. જેને કાિણે રટિનાં રંદા 
પાણીને શુદ્ કિી ખેડૂિોને વસંિાઇ માટે િેમજ ઔદ્ોવરક ગૃહોને 
આપિામાં આિે છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું કકે, છેલલા દોઢ 
મવહનામાં િડાપ્રધાનશ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીના હ્િે કચછમાં ૩૦ 
હજાિ મરેાિોટની રિન્્અુલ એનર્જી પાક્ક, માડંિીમા ંરડસવેલનશેન 
પલાન્ટ, વરિનાિમાં િોપ-િે, સુિિથિી ઘોઘા િોપેકસ સવિ્ગસ, સી-
પલેન િેમજ ્ટેચ્ૂ ઓ્ફ ્ુવનટી-કકેિરડ્ા ખાિે પ્રિાસનને લરિા 
વિવિધ પ્રોજકકેટ શરૂ કિિામાં આવ્ા છે.

કૃવર્ િાજ્ મંત્ી શ્ી જ્દ્રથિવસંહજી પિમાિે જણાવ્ું કકે, 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીના દૃસષટિંિ નેતૃતિમાં રુજિાિ 
વિકાસની હિણ્ફાળ ભિી િહ્ં છે. આણંદ વજલલાનાં ૩૪૭ રામો 
પૈકી ૧૦૮ રામોમાં ૧૧ પાણી પુિિઠા ્ોજનાઓ દ્ાિા પીિાનું 
શુદ્ પાણી પહોંિાડિામાં આિી િહ્ં છે. આણંદ વજલલામાં 
િડાપ્રધાનશ્ીના જલ જીિન વમશન હેઠળ ૧૦૦ ટકા ઘિોમા ંનળથિી 
જળ પહોંિાડિામાં આિી િહ્ં છે.

આ પ્રસંરે રુજિાિ પાણી પુિિઠા બોડ્ગના સવિિ શ્ી ધનંજ્ 
રદ્િેદી, સાંસદ શ્ી વમિેશભાઈ પટેલ, ધાિાસભ્ો સિ્ગ શ્ી 
રોવિદંભાઈ પિમાિ, મ્િુભાઈ િાિલ, પદાવધકાિીઓ - કલકેટિ, 
અવધકાિીઓ સવહિ નારરિકો હાજિ િહ્ા હિા. •
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દાહટોદમાં રૂ. ૧૫૦૦ કરટોડનાં વવકાસકામટોની વિા્ત
અંબાજીથિી ઉ ંમિરામ સુધીના આરદિાસી 

વિ્િાિોના સિાુંરી વિકાસ માટે િાજ્ સિકાિ 
પ્ર્ત્શીલ છે.િનબંધુ કલ્ાણ ્ોજના અંિર્ગિ િાજ્ 
સિકાિ દ્ાિા આરદિાસી વિ્િાિોમાં રૂ. ૯૦ હજાિ 
કિોડનાં વિકાસનાં કામો કિિામાં આવ્ાં છે. વશક્ણ, 
આિોગ્, િોજરાિી, કૃવર્ આિોગ્ન ેલરિી સવુિધાઓને 
બહેિિીન બનાિિામાં આિી છે. દાહોદ વજલ્ાના 
નારરિકોને રૂ.૧૫૦૦ કિોડથિી પણ િધુનાં વિકાસ 
કામોની ભેટ આપી હિી.

પહેલાં િાજ્ સિકાિનું બજેટ માત્ સાિ-આઠ 
હજાિ જેટલું હિું. િેમાં કોઇ એક વિભારને કામો કિિા 
માટે ૭૦૦ કિોડ રૂવપ્ા જેટલી િકમ ્ફાળિિામાં 
આિિી હિી. પણ, હિે એક માત્ દાહોદમાં જ અને 
એક જ રદિસમાં રૂ. ૧૫૦૦ કિોડથિી િધુનાં કામોનાં 
લોકાપ્ગણ અને ખાિમુહૂિ્ગ કિિામાં આવ્ાં. 

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ રુજિાિને 
વિશ્વનંુ પ્રવિવષ્િ િાજ્ બનાિિાની નેમ વ્ક્ત કિિા 
કહ્ં કકે, ખેડૂિોને માત્ પાણી જ નહીં, પણ રદિસે 
િીજળી મળે એ માટેની પણ વ્િ્થિા આ સિકાિે 
વિિાિી સમગ્ર િાજ્માં સિ્ગ પ્રથિમ દાહોદના ખેડૂિોને 
રદિસે િીજળી આપિાની રકસાન સૂ્ષોદ્ ્ોજનાની શરૂઆિ 
કિી છે. જેનાથિી ખેડૂિોને રદિસે કામ અને િાિે આિામ મળી 
શકશે. આટલું જ નહીં. ખેડૂિોએ ખેિિમાં પાડેલો પિસેિો એળે 
જ જા્ એ માટે િાજ્ સિકાિ સિિ વિંિા કિી િહી છે. એટલે 
જ ખેિઉપજોના િાજબી ભાિ મળી િહે િે હિેુ િાજ્ સિકાિ 
દ્ાિા છેલ્ાં િાિ જ િર્્ગમાં ૧૭ હજાિ કિોડથિી ખેિજણસોની 
ટેકાના ભાિે ખિીદી કિી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીના હ્િે લોકાપ્ગણ થિ્ેલાં વિકાસકામોની ્ાદી 
જોઇએ િો રૂ. ૧૦૫૪ કિોડની કડાણા ઉદ્દિહન વસંિાઇ ્ોજના 
ભાર-૧, સામાવજક ન્્ા્ અને અવધકારિિા વિભાર દ્ાિા રૂ. 
૩.૨૮ કિોડથિી વનવમ્ગિ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકિ ભિન, 
આરદજાવિ વિભાર દ્ાિા ઝાલોદ ખાિ ેરૂ. ૭.૬૧ કિોડના સિકાિી 
કુમાિ છાત્ાલ્, આિોગ્ વિભારના કુલ ૨.૪૦ કિોડથિી વનવમ્ગિ 
બે આિોગ્ કકેન્દ્રો અને જેટકો રૂ. ૨.૨૦ કિોડના ૬૬ કકે. િી. સબ 
્ટેશનનું લોકાપ્ગણ કિા્ું હિું એ જ પ્રમાણે ખાિમુહૂિ્ગની ્ાદી 
જોઇએ િો રૂ. ૨૨૬ કિોડની કડાણા ઉદ્દિહન વસંિાઇ ્ોજના 
ભાર-૨, કડાણા આધારિિ રૂ. ૨૧૩.૬૯ કિોડની ત્ણ પાણી 
પુિિઠા ્ોજના, પાણી પુિિઠા વિભારની રૂ. ૧૪.૯૪ કિોડની 
બ ે્ફવળ્ા કનસેકટવિટી ્ ોજના અન ેરૂ. ૪ કિોડના ખિ્ગથિી વનમા્ગણ 

પામનાિા ૬૬ કકે. િી. સબ્ટેશનનું ખાિમુહૂિ્ગ મુખ્મંત્ીશ્ી દ્ાિા 
કિિામાં આવ્ું હિું. 

ગૃહિાજ્ મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ જણાવ્ું હિું કકે, 
દાહોદ વજલ્ામા ંપાણીની શ્ષે્િમ સવુિધાઓ ઉપલ્બધ કિાિિાના 
િડાપ્રધાન શ્ી નિને્દ્રભાઇ મોદીના ્િપ્નને પૂણ્ગ કિિા 
મખુ્મતં્ીશ્ીના નેતૃતિ હેઠળની સિકાિે દાહોદના દિેક રામ-દિેક 
ઘિ સધુી પાણી પહોંિાડ્ુ ંછે. પૂિ્ગપટ્ીના આ આરદિાસી વજલ્ામાં 
કૃવર્ને િધુ સમૃદ્ કિિાના આશ્થિી વસંિાઈ ્ોજનાઓ માિ્ફિે 
જળક્રાંવિ િો લાિી જ છે, પિંિુ િેની સાથિે સમગ્ર વજલ્ામાં ખેિી 
માટે રદિસે વિજળી ઉપલ્બધ કિાિિાનો ક્રાંવિકાિી વનણ્ગ્ લઈ 
ખેડૂિોને ખૂબ મોટી િાહિ કિી આપી છે.

આ પ્રસંરે િાજ્મંત્ી શ્ી બિુભાઈ ખાબડ અને ્થિાવનક 
સાંસદ શ્ી જશિંિવસંહ ભાભોિે પણ પ્રાસંવરક પ્રિિન ક્ાું હિાં. 

કા ્્ગક્રમમા ંધાિાસભ્ સિ્ગશ્ી િમશેભાઈ કટાિા, શ્ી શલૈશેભાઈ 
ભાભોિ, અગ્રણીઓ શ્ી શકંિભાઈ આબંવલ્ા, નિેન્દ્રભાઈ સોની, 
સ્ેહલભાઈ ભુરિ્ા, બી. ડી. િાઘેલા સવહિ અગ્રણીઓ િેમજ 
િરિષ્ અવધકાિી શ્ી એમ.કકે. જાદિ, શ્ી મ્ૂિ મહેિા, શ્ી વિજ્ 
ખિાડી સવહિના અવધકાિીરણ િેમજ પ્રજાજનો ઉપસ્થિિ  
િહ્ા હિા. •

વવકાસગાથા
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રાજકટો્ને મળી રૂ.૧૩૧ કરટોડનાં વવકાસકામટોની સટોગાદ 
નિા િર્ ્ગન ા  નૂિન પ્રભાિે 

િાજકોટ િાસીઓની સુખાકાિી માટે 
રૂા. ૯૬.૧૬ કિોડનાં વિકાસકામોનું 
લોકાપ્ગણ અને રૂા. ૭૩.૧૪ કિોડના 
ખિષે વનમા્ગણ પામનાિ વિકાસકા્ષોનું 
ખાિમુહૂિ ્ગ કિિાં મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્ું હિું 
કકે, ૨૦૨૦નું િર્્ગ કોિોના સામે ્ુદ્ 
સમાન હિંુ, આ સમ્ દિવમ્ાન 
કોિોનાના સંક્મણને ખાળિા અને 
કોિોનાની ઉતક ૃષ સાિિાિ પૂિી 
પાડિા સમગ્ર િંત્એ એકજુટ બની 
કામરીિી કિી છે. કોિોના જેિી 
આ્ફિને અિસિમાં બદલિા, હેલથિ 
ઈન્ફ્ા્ટ્કિિ, હેલથિ એન્િા્િનમેન્ટ 
સવહિ આિોગ્ના અનેક નિા 
આ્ામો સિ કિા્ા છે. 

કોિોના કાળમાં પણ િાજ્નો 
વિકાસ અવિિિપણ ેિાલ્ો છે. છેલ્ા 
૧૦ માસમાં આશિે ૨૦ હજાિ કિોડનાં 
વિકાસકામોના ંખાિમહુિૂ્ગ - લોકાપ્ગણ 
કિા્ાં છે, નિું િર્્ગ પણ વિકાસની 
હિણ્ફાળ ભિનારંૂ બની િહેશ,ે િમે 
જણાિી મુખ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ં હિું 
કકે, સિકાિે કૃવર્, વસિંાઈ, વશક્ણ, શહેિી 
વિકાસ સવહિના ં િમામ ક્તે્ોમા ંઅનકેવિધ ્ોજનાઓ બનાિી 
‘‘સિષે ભિન્િુ સખુીનઃ’’ ના મંત્ન ેિરિિાથિ્ગ ક્ષો છે.

શહેિોના વિકાસ અટકકે નહીં િે માટે રુજિાિમાં છેલ્ાં ત્ણ 
િર્્ગમા ં૩૦૦ ટી.પી. ્ કીમ અન ે૪૦ ડી.પી. ્ કીમ બનાિી ઇવિહાસ 
સજ્ષો છે િેમ જણાિી મુખ્મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુું હિું કકે, રુજિાિનાં 
શહેિો વિશ્વનાં શહેિોની બિોબિી કિી શકકે િ ેમાટે સિકાિ અવિિિ 
કા્્ગ કિી િહી છે. પાણી, પ્ા્ગિિણ અને પ્રકાશની સુવિધા સાથિે 
શહેિોનો આ્ોજનબદ્ વિકાસ થિા્ િે માટેનું સંવનષ્ કા્્ગ 
રુજિાિમાં થિઈ િહ્ં છે. 

રડવજટલ રુજિાિ નેમ િળે, ૩૧ માિ્ગ સુધીમાં રુજિાિનાં 
રામડાઓ રડવજટલી કનેસકટવિટીથિી જોડા્ િેિું સુદૃઢ આ્ોજન 
કિા્ું છે. જેના થિકી ગ્રામીણ વિ્િાિના લોકોને પણ ઓનલાઇન 
સિકાિી સેિા-સુવિધાઓ ઘિ આંરણે પ્રાપ્ત થિશે. 

િાજ્ સિકાિ દ્ાિા વિવિધ કે્ત્ ે હાથિ ધિા્લે વિકાસલક્ી 

કા્ષોની સાથિ ે િાજકોટના અવિિિ 
વિકાસ માટેનાં કામોની વિરિો 
આપિા ંમખુ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંહિું 
કકે, િાજકોટ વજલ્ામા ંઇન્ટિનશેનલ 
એિપોટ્ગ, બસપોટ્ગ, વસકસ લેન, ્ફોિ 
લે ન  િ ્ િ ા ,  એ ઇ મ સ , 
મલટી્પવેશ્ાલીટી હોસ્પટલ, નિી 
જનાના હોસ્પટલ સવહિના અનકે 
પ્રોજકેટ હાથિ ધિા્ા છે, જ ેઆિનાિા 
રદિસોમાં િાજકોટને સિા ુંરી 
વિકાસની નિી ઊિંાઈએ લઈ જશ.ે

નમ્ગદા અને શહેિી ગૃહવનમા્ગણ 
વિભારના િાજ્ મંત્ી  શ્ી 
્ોરશેભાઈ પટેલ ેિાજકોટ શહેિમાં 
હાથિ ધિા્ેલાં વિકાસકામોના 
વિવિધ પ્રકલપોનાં  લોકાપ ્ગણ, 
ખાિમુહૂિ્ગની વિરિ આપિાં કહ્ં 
હિું કકે, મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ 
રૂપાણીની આરેિાની નીિે િાજ્ 
સિકાિ વિકાસના નિા આ્ામો 
સિ કિી િહી છે. એઇમસ હોસ્પટલ, 
ઇન્ટિનેશનલ એિપોટ્ગ, લાઈટ 
હાઉસ પ્રોજેકટ સવહિ અનેક 
પ્રકલપોની ભેટ મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
િાજકોટને આપી છે. મુખ્મંત્ી શ્ી 

વિજ્ભાઈના નતેૃતિમા ંિાજકોટ સવહિ સમગ્ર રજુિાિ વિકાસની 
ઊંિાઈ સિ કિશે િેિો વિશ્વાસ પણ િેમણે વ્ક્ત ક્ષો હિો. 

આ પ્રસંરે ્માટ્ગવસટી િાજકોટનાં વિકાસકામો અંરેની 
ડોક્ુમેન્ટિી ર્ફલમનું વનદશ્ગન કિા્ું હિંુ. િેમજ બાંધકામ 
શ્વમકો માટે કામના ્ થિળે આિિા જિા માટે ૮૦ ટકા પરિિહન 
ખિ્ગમાં  િાહિ આપિાની ખાસ ્ોજનાના લાભાથિમીને 
મુખ્મંત્ીશ્ીના હ્િે પ્રિીકાતમક કન્સેશન પાસ આપી આ 
્ોજનાનો શુભાિભં કિાિિામાં આવ્ો હિો. 

આ ખાિમહુિૂ્ગ - લોકાપ્ગણ કા ્્ગક્રમમા ંસાસંદ શ્ી મોહનભાઈ 
કુંડારિ્ા, ધાિાસભ્ો સિ્ગશ્ી રોવિંદભાઈ પટેલ, લાખાભાઈ 
સારરઠ્ા, અિવિદંભાઈ િૈ્ાણી, પિૂ્ગ મે્ િ શ્ીમિી બીનાબહેન 
આિા ્્ગ, મ્વુનવસપલ ્ફાઇનાન્સ બોડ્ગના િિેમને ધનસખુભાઈ ભડંિેી, 
કલકેટિ શ્ી િેમ્ા મોહન, મ્વુનવસપલ કવમશનિશ્ી ઉદ્દીિ અગ્રિાલ 
િમેજ અગ્રણી નરિજનો િરિેે ઉપસ્થિિ િહ્ા ંહિા.ં •
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ખેડા વજલ્ામાં જનસુવવધા અને સુખાકારીના વવકાસકામટો

જ્ાં માનિી ત્ા ંસવુિધાના વિકાસ મતં્ સાથેિ િાજ્ સિકાિે 
જનસુખાકાિીનો ્જ્ શરૂ ક્ષો છે. રામડાઓ િથિા શહેિોમાં 
ભવિષ્મા ંઊભી થિનાિી જરૂરિ્ાિોન ેધ્ાન ેિાખી વિકાસકા્ષોનો 
િોડમેપ િૈ્ ાિ કિા્ો છે. શહેિોન ેપાકા િ્િા, પીિાનુ ંશદુ્ પાણી, 
ઓિિવરિજ, અડંિવરિજ, બારબરીિાની સવુિધા ઉપલ્બધ કિાિી 
લોકોનંુ ઇઝ ઓ્ફ વલવિંરનુ ં ્િપ્ન સાકાિ ક્ુું છે. આ રદશામાં 
આરળ િધિા ંમખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િાજિેિમા ંખેડા 
વજલ્ાને રૂ. 285.42 કિોડનાં વિકાસકામોની ભટે અપ્ગણ કિી હિી.

શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ નરડ્ાદ ખાિે ખેડા વજલ્ાના 
નારરિકો માટે પીિાના પાણી માટે ૮૧.૭૦ કિોડની પાણી પિુિઠા 
્ોજના સવહિ રૂ.૧૮૫.૧૧ કિોડના ખિષે વનમા્ગણ થિનાિ બાિન 
વિકાસકામોનુ ંખાિમહુિૂ્ગ િમેજ રૂ.૧૦૦.૩૧ કિોડના ખિષે વનમા્ગણ 
થિ્ેલ વિકાસકામોનું લોકાપ્ગણ ક્ુું હિું. 

ખેડા વજલ્ામાં મુખ્ મંત્ીશ્ીએ કુલ રૂ. ૨૮પ.૪૨ કિોડના 
૧૨૯ વિકાસકામોનાં લોકાપ્ગણ - ખાિમુહૂિ્ગ ક્ાું હિાં. િેમણે 
ઉમે્ુું કકે, િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીનું િર્્ગ-૨૦૨૪ સુધીમાં 
દેશનાં િમામ ઘિોમાં નળથિી જળ પહોંિાડિાનું ્િપન છે િાજ્ 
સિકાિ આ સંકલપને િર્્ગ-૨૦૨૨ સુધીમાં સાકાિ કિિા િાજ્માં 
દિ માસે એક લાખ ઘિોને નળ આપિાના લક્ાંક સાથેિ કામ 
કિી િહી છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું કકે, િાજ્માં ઇજનેિી કૌશલ્ દ્ાિા 
ખડેિૂોન ેવસંિાઇ િમેજ નારરિકોન ેપીિાનુ ંશુદ્ પાણી પહોંિાડિાનું 
ભરીિથિ કામ સિકાિે ક્ુું છે. આજે િાજ્માં ૮૨ ટકા લોકોને 
નળથિી જળ મળી િહ્ં છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કકે, કોિોના મહામાિી િચિે પણ િાજ્ની 
િણથિભંી વિકાસ્ાત્ા અવિિિ િાલુ િહી છે. િાજ્માં ૨૫ હજાિ 

કિોડના ંવિકાસકામો લોકાપ્ગણ/ખાિમહુિૂ્ગ કિિામાં 
આવ્ાં છે. રુજિાિ આજે સમગ્ર ભાિિનું 
િોલમોડલ બન્્ું છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું કકે, 
િર્્ગ-૨૦૨૦માં િાજ્ સિકાિનું બજેટ રૂવપ્ા બે 
લાખ દસ હજાિ કિોડ છે. અરાઉ પાણી પુિિઠા 
વિભારમા ંમાત્ ૪૦૦ કિોડની ્ફાળિણી કિિામાં 
આિિી હિી િેની સામે િાજ્ સિકાિે દિેક 
વિભારમાં ઓછામાં ઓછા ૧૫ હજાિ કિોડની 
્ફાળિણી કિી છે.

મખુ્મતં્ીશ્ીએ ઉમે્ ુું કકે, િાજ્મા ંવિકાસકામો 
માટે નાણાંનો કોઇ પ્રશ્ન જ નથિી. િાજ્ અમાિી 
સિકાિે પ્રજાના પિસેિાના એક-એક રૂવપ્ાનો 
સદઉપ્ોર કિી ઇમાનદાિી અને પાિદશમી 

િહીિટ દ્ાિા સમગ્ર િાજ્માં વિકાસના કામો હાથિ ધ્ાું છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીના સક્મ નેતૃતિમાં આજે દેશના 
પ્રત્ેક ઘિમાં શૌિાલ્, િીજળી, આિાસ, રેસ જેિી પા્ાની 
પ્રાથિવમક જરૂરિ્ાિો પહોંિાડિામાં આિી છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ િાજ્ સિકાિે ખેડૂિો માટે વ્ાપક વનણ્ગ્ો 
કિી 'સાિ પરલા ંખેડિૂ કલ્ાણના'ંની ભવૂમકા આપી િાજ્ સિકાિે 
છેલલાં િાિ િર્્ગમાં ટેકાના ભાિે રૂા.૧૭ હજાિ કિોડની ખેડૂિો 
પાસેથિી ખેિ પેદાશોની ખિીદી કિી હિી િેમ જણાવ્ું હિું.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુું કકે મવહલાઓ ્િાિલંબી બને િે માટે 
િાજ્ની દશ લાખ સખીમડંળની મવહલાઓન ેરૂવપ્ા એક લાખનું 
વધિાણ શૂન્્ ટકા વ્ાજે આપિાની મુખ્મંત્ી મવહલા ઉતકર્્ગ 
્ોજના અમલમાં મૂકી છે. િાજ્નાં શહેિોમાં મવલન જળને શુધધ 
કિિા માટે સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટ બનાિિામાં આિી િહ્ા છે. 
જેને કાિણે રટિના રંદા પાણીને શુદ્ કિી ખેડૂિોને વસંિાઇ માટે 
િેમજ ઔદ્ોવરક ગૃહોને આપિામાં આિે છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ િાજ્માં મહેસૂલી સેિાઓને િધુ પાિદશમી 
બનાિિા માટે મહેસૂલી સેિાઓને ઓનલાઇન કિિામાં આિી 
હોિાનું જણાવ્ું હિું. િાજ્ સિકાિે કામ કિિાની પદ્વિ બદલી 
જેને પરિણામે િાજ્માં સુવ્િસ્થિિ િીિે વિકાસ કામો થિઇ િહ્ાં 
છે. આજે િાજ્ની સિકાિી કિેિીઓને કોપષોિેટ ઓર્ફસ જેિો 
લુક આપિામાં આિી િહ્ો છે. 

આ પ્રસંરે વિધાનસભાના મુખ્દંડક શ્ી પંકજભાઇ દેસાઇ, 
સાંસદો સિ્ગ શ્ી દેિુવસંહ િૌહાણ, સાંસદ શ્ી િિનવસંહ િાઠોડ, 
ધાિાસભ્ો સિ્ગ શ્ી અજુ્ગનવસંહ િૌહાણ, કકેસિીવસંહ સોલંકી, 
પદાવધકાિીશ્ીઓ-અવધકાિીશ્ીઓ સવહિ નરિજનો હાજિ  
િહ્ાં હિાં. •
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એસ.્ી.માં નવી ૧ હજાર બસની ખરીદીને લીલી ઝંડી
બે દા્કા અરાઉ બસો જજ્ગરિિ હાલિમા ંહો્, એસ.ટી. બસ 

મથિકોની સ્થિવિ ખિાબ હો્, એસ.ટી બસના આિિા-જિાના 
કોઇ સમ્ વનધા્ગરિિ ન હો્ િેિી પરિસ્થિવિ હિી. પાછલા બે 
દા્કામાં રુજિાિ ‘િધુ બસ-સાિી સેિા’ના સૂત્ સાથિે આરળ 
િધ્ું છે. હિે િાજ્નાં બસમથિકોને બસપોટ્ગ બન્્ાં છે. પેસેન્જિ 
સુવિધાઓ અદ્િન ઊભી કિીને આિામદા્ક એિકસન્ડશન્ડ 
િેઇરટંર રૂમસ, વૃદ્ો-જરૂિિમંદો માટે વહીલિેિ, સામાન િહન 
કિિા ટ્ોલી અને પ્રવિવષ્િ ઉતપાદનો-િેિાણોના ્ટોલસ સાથિે 
બસમથિકો એિપોટ્ગ જેિા બન્્ા ંછે. િનેા મળૂમા ંછે િાજ્ સિકાિની 
તિરિિ વનણ્ગ્શવક્ત.

રુજિાિે નિા િર્્ગના આરિા અંદાજમાં િધામણાં ક્ાું.
િ૦િ૧ના નૂિન િર્્ગના પ્રથિમ રદિસે જ સમગ્રિ્ા રૂ. ૩૩.૬૬ 
કિોડના જનસેિા પ્રકલપો મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ 
સામાન્્ માનિી, મુસા્ફિ જનિાની સેિા માટે ભેટ ધ્ા્ગ હિા.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ રુજિાિ િાજ્ માર્ગ િાહનવ્િહાિ વનરમ 
દ્ાિા િલોદ, વસદ્પુિ, અંકલેશ્વિ, િુડા અને રદ્ોદિમાં કુલ રૂ. 
૧િ.૮૯ કિોડના ખિષે નિવનવમ્ગિ પાંિ બસમથિકો, ઉનામાં રૂ. 
િ.૩૬ કિોડના ખિષે નિવનવમ્ગિ ડેપો િક્કશોપના રાંધીનરિથિી 
ઇ-લોકાપ્ગણ ક્ાું હિાં. િેમણે આ લોકાપ્ગણ સાથિોસાથિ િાજ્માં 
૧૦ ્ થિળો િસઇ, કોટડાસાંરાણી, ભાણિડ, મહુિા, િુલસીશ્ામ, 
ધાનપુિ, કકેિરડ્ા કોલોની, સિા, કલ્ાણપિુ અન ેટંકાિા ખાિ ેકુલ 
રૂ. ૧૮.૪૧ કિોડના ખિષે વનમા્ગણ થિનાિા નિીન બસમથિકોની 
ઇ-ખાિમુહૂિ્ગ વિવધ પણ સંપન્ન કિી હિી. 

આ અિસિે ના્બ મખુ્મતં્ી શ્ી નીવિનભાઇ પટેલ મહેસાણા 
વજલ્ાના િસઇથિી િેમજ િાજ્ મંત્ીમંડળના મંત્ીશ્ીઓ વિવિધ 
લોકાપ્ગણ-ખાિમુહૂિ્ગ ્થિળોએથિી સહભારી થિ્ા હિા. મુખ્મંત્ી 
શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ નૂિનિર્્ગ િ૦િ૧ના પ્રથિમ રદિસે 
િાજ્ના સામાન્્ માનિી, નારરિકોને મહત્િપૂણ્ગ ભેટ આપિાં 

જાહેિ ક્ુું કકે જાહેિ પરિિહન સિેા માટે િાજ્ માર્ગ િાહનવ્િહાિ 
વનરમ, એસ.ટી. કોપષોિેશન નિી ૧ હજાિ બસોની ખિીદી કિશે. 

આ ૧૦૦૦ બસ આરામી જૂન મવહનાથિી િાજ્ના 
મુસા્ફિોની સેિામાં કા્્ગિિ થિઇ જશે. આ નિી ૧૦૦૦ બસ 
અદ્િન ટેકનોલોજી BS-6 થિી સજ્જ હશે જેનાથિી પ્ા્ગિિણની 
પણ િક્ા થિશે. નારરિકો-મુસા્ફિો માટે ્િચછ પ્ા્ગિિણવપ્ર્ 
પરિિહન સેિામાં એસ.ટી. વનરમ નિી પ૦ ઇલેસકટ્ક બસ પણ 
આ િર્ષે મૂકશે. 

કલેકટિ કિેિીઓ કકે પંિા્િ કિેિીઓને સેિાસદન િિીકકે 
પ્ર્થિાવપિ કિી કોપષોિેટ લુક જેિું િક્ક એન્િા્િનમેન્ટ ઊભું ક્ુ્ગ 
છે. આ બદલાિનો સીધો લાભ સામાન્્ નારરિકોને મળે છે. શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ આ જ સદંભ્ગમા ંમાર્ગ િાહનવ્િહાિ વનરમ 
એસ.ટી.ની સેિાઓમાં પણ ધિમૂળથિી પરિિિ્ગન લાિિામાં આવ્ું 
છે િેની વિ્તૃિ ભૂવમકા આપી હિી. 

રુજિાિ એસ.ટી. વનરમ દ્ાિા િોજની ૪પ હજાિથિી િધુ 
વટ્પના સંિાલનથિી દિેક રામને ઓછામાં ઓછી િોજની બે વટ્પ 
મળે િેિું આ્ોજન ક્ુ્ગ છે. એસ.ટી પ્રજાની સેિા માટેનું સાધન 
છે અને વિદ્ાથિમીઓ, વૃદ્ો, રદવ્ાંરોને કન્સેશન-િાહિ સેિા 
આપિા સાથેિ રિીબ-જરૂિિમંદ લોકોને લગ્ન જેિા પ્રસંરોમાં 
િાહિ દિે બસ આપિાની સરિડો લોકસેિાનો શે્ષ્ વિકલપ 
બની છે.

શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ એસ.ટી સિેાઓ કુદિિી આપવત્તઓ 
પિૂ, િાિાઝોડા, કોિોના સકં્રમણ િરેિેમા ંપણ લોકોન ેસલામિ ્થિળે 
પહોિાડિા િમેજ જરૂિી સિેા-સવુિધા માટે ખડપેર ેિહે છે િનેી પ્રસશંા 
કિી હિી. િાજ્ સિકાિે એસ.ટી ની સિેાઓમા ંપણ સમ્ાનકૂુલ 
પરિિિ્ગન લાિીન ેપસેને્જિ સસેન્ટ્ક બનાિી છે. એસ.ટી બસોમાં િોલિો, 
્લીપિ કોિ, વમની બસ િમેજ િોક્સ સમ્પત્ક મજુબ સંિાલન 
માટે GPS વસવ્ટમ પણ એસ.ટી બસોમાં કા ્્ગિિ કિી છે. 
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લોકોન-ેનારરિકોને િધ ુસાિો સવુિધાસભિ, સલામિ અને સિળ 
સ્િો ્ ાિા્ાિ વિકલપ િાજ્ માર્ગ િાહનવ્િહાિ વનરમની બસો 
બનીન ેહિિી ્ફિિી સિકાિની જનવહિ છવબ રૂપ છે. િાહનવ્િહાિ-
બદંિોના અવધક મખુ્ સવિિ શ્ી કમલ દ્ાની, એસ.ટી. વનરમના 
િહીિટી સિંાલક શ્ી એસ. જ.ે હૈદિ, જનિલ મનેજેિ શ્ી િાળા 
િરિેે આ અિસિે રાધંીનરિથિી જોડા્ા હિા.

GSRTCને સતત ત્ીજા વિષે રિાનસપટો્્ત 
વમનીસ્સ્ત રટોડ સે્ફ્ી એવટોડ્ત 

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીના દીઘ્ગદ્રસષપૂણ્ગ નેતૃતિમાં 
રુડ રિ્ગનન્સ ક્ેત્ે રુજિાિની રૌિિ રાથિામાં િધુ એક વસવદ્ 
ઉમેિાઈ છે. રુજિાિ એસ.ટી.ને ટ્ાન્સપોટ્ગ  વમની્ટસ્ગ િોડ સે્ફટી 
એિોડ્ગ િર્્ગ ૨૦૧૯-૨૦ અન ેિર્્ગ ૨૦૨૦-૨૧ એના્િ કિિાની 
જાહેિાિ કિિામાં આિી છે. ભાિિ સિકાિના વમની્ટ્ી ઓ્ફ િોડ 
ટ્ાન્સપોટ્ગ એન્ડ હાઇિઝેના એસોવસ્શેન ઓ્ફ ્ ટેટ િોડ ટ્ાન્સપોટ્ગ 
અન્ડિ ટેકીંર દ્ાિા રજુિાિ એસ.ટી. કોપષોિેશનન ેસિિ ત્ીજીિાિ 
આ રૌિિ વસવદ્થિી સન્માવનિ કિિામાં આવ્ું છે.

આ અરાઉ િ૦૧૮-૧૯ના િર્્ગનો ટ્ાન્સપોટ્ગ  વમવન્ટસ્ગ િોડ 
સે્ફટી એિોડ્ગ પણ રુજિાિ એસ.ટી. વનરમે મેળિેલો છે. હિે, 
િ૦૧૯-િ૦ અને િ૦િ૦-િ૧ના એિોડ્ગ સાથિે એસ.ટી. વનરમે આ 
પ્રવિવષ્િ એિોડ્ગ મેળિિાની હેટ્ીક નોંધાિી છે. મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણી, િાહન વ્િહાિ મંત્ી શ્ી આિ. સી. ્ફળદુ,  
િાજ્ મંત્ી શ્ી ઇશ્વિવસંહ પટેલે રુજિાિ એસ.ટી. વનરમના 
કમ્ગ્ોરીઓને આ રૌિિ વસવદ્ માટે અવભનંદન પાઠવ્ા છે. 

અત્ ેઉલ્ખેની્ છે કકે, મખુ્મતં્ીશ્ીએ િાજ્મા ંનારરિકલક્ી 
સેિાઓ અને સિકાિના વિવિધ વિભારોની કામરીિીના સીધા 
મોનીટિીંર માટે વિકસાિેલા સી.એમ. ડેશબોડ્ગ દ્ાિા એસ.ટી. 
સિેાઓનંુ સિિ મોનીટિીંર થિા્ છે. િદ્દઅનુસાિ, ઓિિ ્ પીડીંર 
િાળી બસ સિેાઓની પ્રત્ક્ જાણકાિી સી.એમ. ડશેબોડ્ગને મળિાં 
જ િનેા પિ વન્તં્ણ લાિી શકા્ છે. આ મહતિપણૂ્ગ મોનીટિીંરને 
પરિણામે એસ.ટી. બસોના અક્માિમાં નોંધપાત્ ઘટાડો થિ્ો છે 
જે સિિાળે મુસા્ફિ સુિક્ા-સલામવિનું દ્ોિક બન્્ું છે.  •

મહેસાણાના વસઇ ગામને મળશે 
અદ્તન બસ મથક

િાજ્ સિકાિ લોકોની સખુાકાિી માટે ઉત્તમ પરિિહન સિેાની 
સાથિે સામાવજક દાવ્તિ એસ.ટી વનરમે પૂરું પાડ્ું છે. એસ.ટી 
વનરમની સેિા થિકી દૈવનક ૨૫ લાખ મુસા્ફિોને પરિિહનની 
સેિા પૂિી પાડિામાં આિે છે. િાજ્ના ૧૮ હજાિ રામડાઓમાં 
અને શહિેોમાં પરિિહનની સેિા આજે લોકોની સુખાકાિીનો 
પ્ા્્ગ  બની છે.િાજ્ સિકાિે ભિૂકાળમા ંએસ.ટીની કથિળી ર્લે 
સિેાઓન ેસધુાિી છેલ્ા દા્કાઓમા ંવિશ્વકક્ાની પરિિહન સિેા 
બનાિી છે. પરિિહન સેિા સાથિે રદવ્ાંર, કકેન્સિ પીરડિ સવહિ 
વિદ્ાથિમીઓને વિનામૂલ્ િેમજ િાહિદિે સુવિધા પૂિી પાડિામાં 
આિે છે.

મહેસાણા વજલ્ાના િસઇ મુકામે ના્બ મુખ્મંત્ીશ્ી 
નીવિનભાઇ પટેલ ેરૂ ૯૪.૭૧ લાખના ખિષે વનમા્ગણ થિનાિ એસ.ટી 
મથિકનું ખાિમુહૂિ્ગ ક્ુું હિંુ આિ.સી.સી ફ્કેમ ્ટ્કિિિાળા 
સુવિધા્ુક્ત નિીન બસ ્ટશેન થિિાથિી આરામી સમ્માં 
મુસા્ફિોની સુવિધામાં િધાિો થિનાિ છે.૩૪, ૪૦૦ િોિસમીટિ 
જમીન વિ્િાિમા ં૨૮૫.૫૧ િોિસમીટિનુ ંબાધંકામ થિનાિ છે.આ 
સાથિે મુસા્ફિો માટે બેઠક વ્િ્થિા, કંટ્ોલરૂમ, કકેન્ટીન, િૉટિ રૂમ, 
પાસ્ગલરૂમ, ્ટોલ કમ શોપ, ડ્ાઇિિ કંડકટિ િે્ટ રૂમ, રદવ્ાંર 
માટે િેમપની સુવિધાનો સમાિેશ થિનાિ છે. િસઇ એસ.ટી મથિક 
ખાિે દૈવનક ૧૭૫ પેસેન્જિ સવહિ ૬૦ આિન-જાિન એસ.ટી. 
ટ્ીપ િહે છે.

િસઇ એસ.ટી મથિકના ખાિમુહૂિ્ગ પ્રસંરે સંસદ સભ્ શ્ીમિી 
શાિદાબહેન પટેલ, ધાિાસભ્ શ્ી િમણભાઇ પટેલ, વજલ્ા 
કલેકટિ શ્ી એિ.કકે.પટેલ, એસ.ટી. વિભારના અવધકાિીઓ, 
પદાવધકાિીઓ અને પ્રબુદ્ નારરિકો ઉપસ્થિિ િહ્ાં હિાં. •
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‘આતમા ગામડાનટો-સુવવધા શહેરની’ વવિાવના સાથ્તક
રડવજ્લ સેવાસેતુના માધયમથી ર૮ લાખ 

નાગરરકટોની અરજીઓનટો ઘરઆંગણે વનકાલ 
િાજ્ના અિંરિ્ાળ ગ્રામીણ વિ્િાિોના સામાન્્માં સામાન્્ 

માનિીને પણ પોિાના રામમાંથિી જ વિવિધ સિકાિી સેિાઓ 
ઘિેબઠેાં મળે િિેી ઐવિહાવસક રડવજટલ ક્રાવંિ રડવજટલ સિેાસિુેના 
સ્ફળ અમલથિી શક્ બની છે. 'આતમા રામડાનો, સુવિધા 
શહેિની' કન્સેપટ સાથિે રડવજટલ સેિાસેિુ કા્્ગક્રમ શરૂ કિિામાં 
આવ્ો છે, જેનાં સુ્ફળ િાજ્ના નારરિકોને મળિાં થિ્ાં છે.

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ િાજ્ સિકાિની 
સેિાઓમાં ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપ્ોરથિી પ્રજાજનો માટે ઇઝ 
ઓ્ફ વલવિંર િધાિિાની નેમ સાથિે ઓકટોબિ-િ૦િ૦માં આ 
રડવજટલ સેિાસેિુનો પ્રાિંભ િ૦૦૦ રામોમાં િિ જેટલી વિવિધ 
સિકાિી સેિાઓ-્ોજનાઓ પહોંિાડિા સાથિે કિાવ્ો હિો. શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીના રદશાવનદદેશનમાં િાજ્ સિકાિના સા્ન્સ 
ટેકનોલોજી વિભારે છેક ગ્રામીણ્િિ સુધી ઓસપટકલ ્ફા્બિ 
નેટિક્ક અને ભાિિ નેટ ઇન્ટિનેટ અન્િ્ે ૧૦૦ MBPSની 
્પીડ સાથિે નેટ કનેસકટવિટી સ્ફળિાપૂિ્ગક પ્ર્થિાવપિ કિી છે. 

ભાિિ નેટ ્ફકેઇઝ-િ ની િાજ્માં સંપૂણ્ગ જિાબદાિી સા્ન્સ 
ટેકનોલોજી વિભારે સંભાળીને મોટાભારનું કામ પૂણ્ગ કિી દીધું 
છે. આ રડવજટલ સિેાસિેનુો પ્રાિંભ ઓકટોબિ-િ૦િ૦માં બ ેહજાિ 
રામોમાં િિ જેટલી સિકાિી સેિાઓ સાથિે શરૂ થિિાની સ્ફળિાને 
પરલે મુખ્મંત્ીશ્ીએ રડસેમબિ-િ૦િ૦ સુધીમાં િધુ ૮૦૦૦ 
રામોમા ંઆ સિેાઓ પ્ર્થિાવપિ કિિા અન ેસિકાિની િધ ુસિેાઓ 
િેમાં આિિી લેિાનો એટલે કકે િિ થિી િધાિીને ૪પ સેિાઓ 
આિિી લેિાનો લક્ાંક વનધા્ગરિિ ક્ષો હિો.

િાજ્ સિકાિના સા્ન્સ ટેકનોલોજી વિભાર ેમખુ્મંત્ીશ્ીના 
આ લક્ાંકને સ્ફળિાપૂિ્ગક પાિ પાડીને િાજ્ની ૮૦૦૦ ગ્રામ 

પંિા્િોમાં રડવજટલ સેિાસેિુનો વ્ાપ વિ્િાિી દીધો છે. 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ િ૦િ૧ના િર્્ગમા ંિાજ્ની િમામ ૧૪ હજાિ ગ્રામ 
પંિા્િોમાં ભાિિ નેટ ઇન્ટિનેટ માધ્મથિી રડવજટલ સેિાસેિુ 
માટેની પ્રવિબદ્િા સાથિે વિભારને આ માટે પ્રેરિિ ક્ષો છે. 

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીના આ પ્રજાલક્ી પાિદશમી, 
વનણા્્ગ ક અવભરમન ેગ્રામીણ જનિા જનાદ્ગન ે પણ જબિજ્િ 
પ્રવિસાદ આપ્ો છે. રડસમેબિ-િ૦િ૦ સુધીમા ંરડવજટલ સિેાસિુેના 
વિવિધ લાભો માટે િ૮ લાખ અિજીઓનો ઘિઆરંણે ઝડપથિી વનકાલ 
થિ્ો છે. લાખો ગ્રામીણ નારરિકોએ પોિાના રામમા ંજ સિકાિના 
વિવિધ વિભારોની સિેાઓ સિળિાએ અન ેઝડપથિી મળેિી છે. 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ રડુ રિ્ગનન્સના મળૂ મતં્ન ેસાકાિ કિિા ંગ્રામીણ્િિે 
જ લોકોન ેબધી સિેાઓ સમ્સિ અન ેબિેોકટોક વિનાવિલબં ેમળે, 
એટલુ ંજ નવહ કિિેીના ધક્ા પણ ન ખાિા પડ ેિ ેસવુનવચિિ ક્ુ્ગ છે. 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ રડવજટલ સિેાસિુેથિી ગ્રામીણ વિ્િાિોના સશક્તીકિણ 
– રૂિલ એમપાિિમને્ટના સકંલપ સાથેિ ‘‘આતમા રામડાનો, સવુિધા 
શહેિની’’નો નિિિ કન્સપેટ અપનાવ્ો છે. 

લોકોન ે પોિાના રામમાથંિી જ સિકાિની વિવિધ સિેાઓ, 
પ્રમાણપત્ો-દાખલાઓ મળી િહે ન ે‘‘ઇઝ ઓ્ફ વલવિંર’’મા ંવૃવદ્ 
થિિા સાથિ ેગ્રામ સમૃવદ્થિી શહેિ, શહેિથિી િાજ્ અન ેિાજ્થિી િાષ્ટ 
સમૃવદ્ની રદશામા ંઆરળ િધિાનો મખુ્મતં્ીશ્ીનો આ સકંલપ 
ઉત્તમથિી સિષોત્તમ રજુિાિના વનમા્ગણની આરિી કકેડી કંડાિનાિો 
બન્્ો છે. રડવજટલ ઇસન્ડ્ા દ્ાિા ન્ા ભાિિ-આતમવનભ્ગિ ભાિિની 
પ્રવિબદ્િા આ રડવજટલ સિેાસેિથુિી સાકાિ કિીન ેરજુિાિ સમગ્ર 
દેશનુ ં રદશાદશ્ગન મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીના દૃસષિંિ 
નતેૃતિમા ંકિી િહ્ ંછે. •

રડવજ્લ સેવાસેતુમાં 45 સેવાઓનટો સમાવેશ
અલર - ડસુપલકકેટ - નિીન િેશનકાડ્ગ, 

નામ બદલિા સોરંદનામું, િેશનકાડ્ગનું 
સોરદંનામુ,ં િેશનકાડ્ગ માટે પાલકની વનમણૂક, 
િેશનકાડ્ગમા ંનામ દાખલ - ્ફકેિ્ફાિ - કમી 
કિિા, આિકનો દાખલો, આિક અંરેનું 
સોરદંનામુ,ં વસવન્િ વસટીઝન પ્રમાણપત્, 
અવધવનિાસ પ્રમાણપત્, FIRની નકલ, 
ઓનલાઇન રટરકટ, નિો ઇ-કમપ્ૂટિ પાસ, 
ઇસન્દિા રાંધી િાષ્ટી્ વિધિા સહા્ ્ ોજના, 
વિધિા સહા્ અરેં આિકનુ ં પ્રમાણપત્, 

વિધિા હોિાનંુ પ્રમાણપત્, ઇ-િલણ (્ટેમપ 
ડ્ૂટી), સંિ સૂિદાસ ્ોજના, સમિસ 
છાત્ાલ્ પ્રિેશ, PHID અન ેટ્ાિેલ પાસ, 
ઇસન્દિા રાંધી િાષ્ટી્ રદવ્ાંર પેન્શન 
્ોજના, ઇસન્દિા રાધંી િાષ્ટી્ વૃદ્ પને્શન 
્ોજના, ધાવમ્ગક લઘમુિીનુ ંપ્રમાણપત્, જાવિ 
અરેંનુ ં સોરંદનામુ,ં ઇ-અિજી, ઘિઘાટીની 
નોંધણી, ડ્ાઇિિની નોંધણી, ના િાંધા 
પ્રમાણપત્, પોલીસ િકાસણી પ્રમાણપત્, 
ભાડિાિની નોંધણી, વસવન્િ વસટીજનની 

નોંધણી, ઇ-કમપ્ૂટિ પાસનું નિીકિણ, 
રદવ્ારં લગ્ન સહા્ ્ોજના, વનિાધાિની 
વૃદ્ો અન ેરદવ્ારંોન ેઆવથિ્ગક સહા્ ્ ોજના, 
વબન અનામિ િરષો માટે પ્રમાણપત્, 
ભાર્ાકી્ લઘુમિી માટેનુ ંપ્રમાણપત્, િાષ્ટી્ 
કુટંુબ સહા્ (સંકટ મોિન), વિિિિી-
વિમકુિ જાવિ માટેનુ ંપ્રમાણપત્, સત્િાદી 
િાજા હરિચિદં્ર મિોણોત્તિિ સહા્ ્ ોજનાનો 
લાભ નારરિકોન ે ગ્રામ પિંા્િમાથંિી જ  
મળી િહેશ.ે •

રડવજ્લ કાંવત
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વાત વનણા્તયક મુખયમંત્ીશ્રીના ને�તવમાં ગુજરાતની રડવજ્લ કાંવતની...
રુજિાિ એટલે વિકાસનો પ્ા્ગ્. િાજ્ સિકાિની પાિદશમી 

નીવિના પરિણામે આજે રુજિાિ બે્ટ ડેસ્ટનેશન ઓ્ફ 
ઈન્િે્ટમેન્ટ બન્્ું છે. િાજ્ના છેિાડાના માનિી સુધી 
જનસુખાકાિીનાં કા્ષો પહોંિાડી રુજિાિની વિકાસ્ાત્ામાં 
સહભારી બનાવ્ા છે. લાંબી લાંબી લાઈનમાં ઊભા િહી સમ્ 
ખિ્ગિા નારરિકાની િદેના સમજી િાજ્ના સંિદેનશીલ મખુ્મંત્ી 
શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ રડવજટલ સેિા સેિુનો નિિિ અવભરમ 
શરૂ ક્ષો છે. રડવજટલ સિેા સિેનુા માધ્મથિી ૪૦ થિી િધ ુસિકાિી 
સેિાઓ નારરિકોને ઘિ આંરણે પૂિી પાડી છે. રુજિાિે રડવજટલ 
ક્રાંવિનુ સુકાન સંભાળી િાહનવ્િહાિ, મહેસૂલ, બાંધકામ, 
ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચિ, DBT, ઓનલાઈન હિાજી િરેિે જેિા ક્ેત્ોમાં 
પાિદશમી પરલાં લઈ સમગ્ર દેશને રદશાસૂિન ક્ુું છે. 

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણી CM ડેશબોડ્ગ દ્ાિા 3000થિી 
િધુ ઈસન્ડકકેટસ્ગથિી વિવિધ વિભારોની કામરીિી િેમજ ્ ોજનાઓ 
પિ સીધી નજિ િાખી િહ્ા છે. લોકડાઉનના સમ્માં CM ડશેબોડ્ગ 
દ્ાિા મુખ્મંત્ીશ્ી કોવિડને લરિી વ્િ્થિાઓ પિ સિિ નજિ 
િાખી શક્ા છે. િાજ્ સિકાિની વિવિધ ્ોજના અંરે જનિાના 
અવભપ્રા્ો, પ્રવિભાિો પણ CM 
ડેશબોડ ્ગન ા  મ ા ધ્મથિી  સ ીધ ા 
મુખ્મંત્ીશ્ી સુધી પહોંચ્ા છ.ે 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
પાછલા 11 માસમાં 2 લાખથિી િધુ 
નારરિકો સાથિે સંિાદ કિી નિો વિક્રમ ્થિાપ્ો છે. 

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ રડવજટલ ક્ેત્ે ક્રાંવિકાિી 
પરલાંઓ લઈ સામાન્્ જનિાનો સમ્ અને નાણાંનો બિાિ 
ક્ષો છે. સાથિે પ્રત્ેક રુજિાિીને પાિદવશ્ગિાની પ્રિીવિ કિાિી છે. 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ એર્ફડેવિટ કિિાની સત્તા ગ્રામ પંિા્િ કક્ાએ 
િલાટી - કમ - મંત્ીને આપિાનો ક્રાંવિકાિી વનણ્ગ્ ક્ષો છે. જેનો 
સીધો ્ફા્દો છેિાડાનાં રામડામાં િસિા નારરિકોને થિ્ો છે. 
આિકનો દાખલો, િેશનકાડ્ગની સિેાઓ, 7/12 અન ે8/Aના ઉિાિા 
જેિી સિકાિી સેિાઓનો લાભ ગ્રામ પિંા્િ કક્ાએ જ સિળિાથિી 
મળી િહ્ો છે. 

જમીન NA કિાિિી, NOC, િાિસાઈ, ખેડૂિ ખાિેદાિોની 
ખિાઈ જિેી મહેસૂલ વિભારની સિેાઓ i-ORA પિ ઓનલાઈન 
ઉપલ્બધ કિાિી છે. િાજ્ના મહેસૂલી િહીિટને કમપ્ૂટિાઈઝડ, 
સલામિ, સુિવક્િ, સુદૃઢ અને ઝડપી બનાિિાના પરલાંરૂપે 
હ્િવલવખિ મહેસૂલી િેકડ્ગ જાન્્ુઆિી-2004થિી રડવજટાઈઝ કિી 
ઓનલાઈન કિિામાં આિેલ છે. મહેસૂલી સેિાઓ િધુ ઝડપી, 
સિળ અને પાિદશ્ગક બને િે માટે ઈ-રિન્ગન્સના માધ્મ અને 

અદ્િન ટેક્નોલોજીના ઉપ્ોરથિી i-ORA પિ બોના્ફાઈડ 
ઈન્ડસ્ટ્્લ પિિાનરી, િાિસાઇ નોંધ, સુધાિા હુકમ, જમીન 
માપણી જેિી 27 જેટલી વિવિધ સેિાઓ ઓનલાઇન કિી સીંરલ 
વિન્ડો વસવ્ટમને ્થિાથિ્ગ બનાિી છે.

ખાણ-ખવનજોની લીઝની ઓનલાઈન હિાજી, ડ્ોનના 
ઉપ્ોરથિી રેિકા્દેસિ ભૂ-ખનન િોકિા બાજ નજિ, ભૂ-ખનન 
માર્ફ્ાઓ પિ આધુવનક ટેક્નોલોજી દ્ાિા અંકુશ લરાવ્ો છે. 
ખાણ-ખવનજોની લીઝની ઓનલાઈન હિાજી કિી પાિદવશ્ગિા 
લાિી છે. િાજ્ની શાળાઓના વશક્કોની ઓનલાઈન હાજિીની 
વ્િ્થિા કિી છે જેના કાિણે વશક્ણકા્્ગ વન્વમિ થિ્ંુ છે 
ઓનલાઈન હાજિી વસવ્ટમ દાખલ કિિામાં આિિા સમગ્ર 
શૈક્વણક કા્્ગ-સત્માં પણ હકાિાતમક પરિણામ જોિા મળ્ું છે.

િાજ્માં ઓનલાઈન ડેિલપમેન્ટ પિવમશન વસવ્ટમ 
(ODPS) અને OPDS 2.0થિી ઝડપી બાંધકામની ઓનલાઈન 
પિવમશન ઉપલ્બધ કિાિી છે. ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપ્ોરના 
પરલ ેપલાન પાસ થિ્ા પછી બાધંકામની પિિાનરી માટે કિિેીમાં 
ધક્ા ખાિા પડિા નથિી. સિળ અને પાિદશમી પ્રવક્ર્ા ODPSથિી 

પોિાના કોમપ્ૂટિમાંથિી પલાન સબવમટ 
કિી શકા્ છે. 24 કલાકમાં િો પાકી 
મંજૂિી મળી જા્ છે જેથિી ડેિલપમેન્ટ 
િાજ્ગ ભિીને વ્વક્ત મકાન બાંધકામ 
શરૂ કિ ી  શક કે છ ે.  બ ાં ધક ામની 

પિિાનરીઓ ઓનલાઈન થિિા ડેિલપમેન્ટની કામરીિી માટેની 
મંજૂિીની આંટાઘૂટી સિળ બનાિી ભ્રષાિાિને સમાપ્ત ક્ષો છે.

સિકાિની જનવહિલક્ી ્ોજનાઓના લાભાથિમીઓને DBT 
દ્ાિા સીધા ખાિામા ંપસૈા જમા કિાિિામા ંઆિ ેછે જનેાથિી સિકાિે 
મોકલેલા પૈસા કોઈપણ િિેરટ્ા િરિ સીધા લાભાથિમીને મળી 
િહ્ા છે. ડા્િેકટ બેવનર્ફટ ટ્ાન્સ્ફિ (DBT) સુવિધાના કાિણે 
જનધન-આધાિ અને મોબાઈલની મદદથિી બોરસ લાભાથિમીઓને 
ઓળખિાનું શક્ બન્્ું છે,

િાહનોની નોંધણી, ડ્ાઈવિંર લાઈસન્સનું રિન્્ુઅલ, ડુસપલકકેટ 
આિ.સી. બકુ જિેી મોટાભારની સવુિધાઓ ઓનલાઈન ઉપલ્બધ 
કિિામાં આિી છે. જેનાથિી િાજ્ના લાખો લોકોને RTO 
કિેિીના ધક્ા ખાિામાંથિી મળી મુવક્ત મળી છે. િાજ્ સિકાિે 
RTOની િમામ પ્રવક્ર્ામાં પાિદવશ્ગિા લાિિા પ્રવક્ર્ા 
ઓનલાઈન કિી છે. ઓનલાઈન થિિાના કાિણે અિજદાિોને 
એજન્ટોની જરૂરિ્ાિ િહેિી નથિી અને જાિે જ લાઈસન્સથિી 
માંડીને િાહનને લરિી બધી જ કામરીિી માટે ઘિબેઠાં જ 
ઓનલાઈન અિજી કિી શકકે છે. •

રડવજ્લ કાંવત
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 ‘મેક ઈન ઈસનડયા’ના વવઝન હેઠળ સાકારરત થયેલી ૯૧મી K-9 વજ્ર ્ેનક

મેક ઈન ઈસન્ડ્ાના વિઝન હેઠળ એલ. એન્ડ ટી. હજીિા દ્ાિા 
વનવમ્ગિ થિ્ેલી ૯૧મી K-9 િજ્ર ટેન્કને લીલી ઝંડી આપી 
મુખ્મંત્ીશ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ પ્ર્થિાન કિાવ્ંુ હિંુ. આ 
િેળાએ િજ્ર ટેન્કની આિિી ઉિાિી પિંપિારિ પૂજન-અિ્ગન 
કિીને ટેન્ક પિ સિાિ થિઈને અવભિાદન ઝીલ્ું હિું.

રુજિાિની સાહવસક ભૂવમ પિ એલ.એન્ડ ટી. કંપની 
‘આતમવનભ્ગિ ભાિિ’ અવભ્ાનને સાકારિિ કિીને અભેદ્ રકલ્ા 
સમાન િજ્ર ટેન્કનું ઉતપાદન કિી િહી છે જે બદલ અવભનંદન 
પાઠિિા મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું હિું કકે, િડાપ્રધાનશ્ીએ 
આતમવનભ્ગિ ભાિિ, મેક-ઈન ઈસન્ડ્ા, ્કીલ ઈસન્ડ્ા, રડવજટલ 
ઈસન્ડ્ા જેિા અવભ્ાનો સતૂ્ો સાથિનેો આરિો દૃસષકોણ આપીને 
દેશની જનિામા ંનિી આશા-જોમનુ ંસજ્ગન ક્ુું છે. સમગ્ર વિશ્વમાં 
એલ એન્ડ ટી કંપનીએ એસન્જવન્રિંર ક્ેતે્ અશક્ને શક્ 
બનાિીને દેશનું રૌિિ િધા્ુું છ.ે રડ્ફકેન્સનાં સાધનો પહેલાં 
બહાિથિી આ્ાિ કિિા પડિાં હિાં. હિે ડી.આિ.ડી.ઓ. માિ્ફિે 

સંશોધનો કિીને આપણે ત્ાં સાધનોનું વનમા્ગણ થિા્ િે રદશામાં 
સિકાિે કા ્્ગ હાથિ ધ્ુું છે. સિંક્ણ શ્ત્સિંજામનુ ંભાિિમા ંવનમા્ગણ 
શરૂ કિીને કંપનીએ શ્ેષ્િાનું ઉત્તમ ઉદાહિણ પૂરું પાડ્ું છે. 

આ કંપનીએ રુજિાિમાં વિશ્વનું સૌથિી મોટુ ‘્ટેચ્ૂ ઓ્ફ 
્ુવનટી’ બનાિિાનું બીડું ઝડપી પોિાની ઉચ્ ઈજનેિી ક્મિા 
સાવબિ કિી છે. િેિી િીિે મોટેિા ્ ટેરડ્મ જેિા આરિા પ્રોજેકટો 
સવહિ અનેક પુલ, િેલ, પાઈપલાઈનના પ્રોજેકટ વનમા્ગણનાં 
વિકાસકા્ષોમાં ્ોરદાન આપ્ું છે.

સં્ કૃિની કહેિિ ‘र्ज्ा्पप कठोराखि मृ् नून कतु सतुमा्पप’ને 
લાસ્ગન ટરુિો કંપનીએ ખિા અથિ્ગમા ંિરિિાથિ્ગ કિી હોિાનુ ંજણાિિા 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ િજ્ર ટેન્ક દશુમનોના દાિં ખાટા કિશ ેિિેો વિશ્વાસ 
વ્કિ ક્ષો હિો. િેમણે કહ્ં કકે, લેટે્ટ ટેકનોલોજી્ુક્ત િેપન્સ 
આપણા દેશમાં બને િે રદશામાં આપણી સિકાિ કામ કિી િહી 
છે. આિનાિા સમ્માં રડ્ફકેન્સ મેન્્ુ્ફકેકિરિંર રુજિાિમાં થિા્ િે 
રદશામાં િાજ્ સિકાિના પ્ર્ાસો િહેશે િેમ ઉમે્ુું હિું. 

સમગ્ર ભાિિમા ં52 ટકા ્ફોિેન ડા્િેકટ ઈન્િે્ટમને્ટ મળેિીને 
રજુિાિે મોખિાનુ ં્ થિાન મળેવ્ંુ હોિાનુ ંજણાિિા મખુ્મતં્ીશ્ીએ 
કહ્ં કકે, દિેક કંપની લાંબારાળાનું ઈન્િે્ટમેન્ટ કિી શકકે િે માટે 
રુજિાિે રડ્ફકેન્સ પૉવલસી, સોલાિ પૉવલસી જેિી દિેક ક્ેત્ માટે 
પૉવલસીઓ બનાિીને િેના લાભો દિેકને મળે િે રદશામાં કા્્ગ 
ક્ુું છે. 

આ િેળાએ L&T કંપનીના રડિેકટિ જ્ંિ પારટલે જણાવ્ું 
કકે, એલ એન્ડ ટી કંપનીએ K-9 િજ્ર ટેન્ક પ્રોજેકટની સૌથિી પહેલી 
ટેન્ક બનાિી િેિી મજબૂિી દુવન્ાના અન્્ કોઈ દેશો પાસે નથિી. 

આ િેળાએ મુખ્મંત્ીશ્ીએ આમ્ગડ્ગ વસવ્ટમ કોમપલેકસનું 
વનિીક્ણ પણ ક્ુ્ગ હિું. આ િેળાએ પોલીસ કવમશનિશ્ી અજ્ 
િોમિ િથિા મ્ુ.કવમશનિશ્ી બંછાવનવધ પાની, કંપનીના ઉચ્ 
અવધકાિી-કમ્ગિાિીઓ ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. •

ગુજરાત િૂં્ણી આયટોગને શ્રેષ્ઠ રાજય િૂં્ણી આયટોગનટો એવટોડ્ત 
શહિેી સં્થિાઓમાં નારરિકલક્ી 

આંિિમાળખાખી્ વ્િ્થિા અને 
લોકશાહી મલૂ્ોના સિંધ્ગનની બાબિો માટે 
િાષ્ટી્ કક્ાએ જનાગ્રહ સં્ થિા કા ્્ગિિ છે. 
બેંરલોિની જનાગ્રહ સં્ થિા દ્ાિા િાજેિિમાં 
કકેન્દ્રી્ ગૃહ અને શહેિી બાબિના િાજ્ 
મંત્ી શ્ી હિદીપવસહં પિુીના અધ્ક્્થિાને 
િચ્ુ્ગઅલ પિુ્કાિ સમાિોહ ્ ોજા્ો હિો. 

જેમાં રુજિાિ િાજ્ િૂંટણી આ્ોરને 
શ્ેષ્ િાજ્ િૂંટણી આ્ોર િિીકકેનો 
પુિ્કાિ આપી સન્માન કિિામાં આવ્ું 
હિું. અત્ે ઉલ્ેખની્ છે કકે ્થિાવનક 
્િિાજની સં્થિાઓમાં મિદાિો માટે 
સવુિધામા ંિધાિો કિી િૂટંણી પ્રવક્ર્ાન ેિધુ 
પાિદશ્ગક બનાિિા અદ્િન ટેકનોલોજીનો 
ઉપ્ોર કિી ઈ-િોરટંરની શરૂઆિ કિી 

છે.  િૂટંણી આ્ોરની ઈ- ડેશબોડ્ગ સાથેિની 
િબેસાઈટ અદ્િન આકંડાકી્ વિરિ પિૂી 
પાડે  છ ે.  મિદાિોને  મિદાિ્ાદી , 
મિદાનની વિરિો મોબાઈલ ્ફોન પિ 
ઉપલ્બધ કિાિી છે. ટેકનોલોજીનો ઉપ્ોર 
કિી અમલી બનાિેલી વ્િ્થિાની નોંધ 
લઇ શ્ેષ્ િૂંટણી આ્ોર માટે પસંદરી 
કિાઇ છે. •
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પૂવ્ત મુખયમંત્ી સવ.માધવવસંહ સટોલંકીને 
રાજય મંત્ીમંડળની શ્રદ્ધાંજવલ

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીના 
અધ્ક્્થિાને મળેલી િાજ્ મંત્ીમંડળની 
બેઠકમાં પૂિ્ગ મુખ્મંત્ી ્િ. માધિવસંહ 
સોલંકીના દુઃખદ અિસાન અંરે શોક વ્ક્ત 
કિી શ્દ્ાંજવલ પાઠિિામાં આિી હિી. 
મંત્ીમંડળના સભ્ોએ આ બેઠકમાં સદરિ 
માધિવસહં સોલંકીના સન્માનમા ંબ ેવમવનટનું 
મૌન પાળી રદિરંિ આતમાની પિમ શાંવિની 
પ્રાથિ્ગના કિી હિી.

રુજિાિના િાજ્પાલ શ્ી આિા્્ગ 
દ ેિવ્રિે િાજ્ના પૂિ ્ગ મુખ્મંત્ી ્િ. 
માધિવસંહ સોલંકીના પરિિાિજનોની 
મુલાકાિ લઇ સદરિને શ્દ્ાંજવલ પાઠિી હિી. િાજ્પાલશ્ીએ 
્િ. માધિવસંહ સોલકંીના રાંધીનરિ વનિાસ્થિાન ેપહોંિીને ્ િ. 
સોલંકીના સુપુત્ો શ્ી ભિિવસંહ સોલંકી અને શ્ી અિુલવસંહ 
સોલંકીને રૂબરૂ મળીને સાંતિના પાઠિિાં જણાવ્ું હિું કકે, ્િ. 
માધિવસંહ સોલંકીએ મુખ્મંત્ી િિીકકેના કા્્ગકાળ દિવમ્ાન 
રુજિાિના વિકાસને નિી ઊંિાઇ પ્રદાન કિી હિી.  
િેમના વનધનથિી રુજિાિના જાહેિ જીિનમાં ન પૂિી થિા્ િેિી 
ખોટ પડી છે.

િાજ્ મંત્ીમંડળે પૂિ્ગ મુખ્મંત્ી ્િ. માધિવસંહ સોલંકીના 
મુખ્મંત્ી પદ દિમ્ાનની સેિાઓ િેમજ જાહેિ જીિન અને 
સમાજ જીિનમાં િેમના સેિાકી્ પ્રદાનની સિાહના કિિા શોક 
દશ્ગક પ્ર્િાિ પણ પસાિ ક્ષો હિો. જે મુજબ... 

રુજિાિના ભૂિપૂિ્ગ મુખ્મંત્ી, ભાિિ સિકાિના ભૂિપૂિ્ગ 
વિદેશમંત્ી અને િાજ્ના અગ્રણી િાજનેિા શ્ી માધિવસંહ 

સોલંકીનું ૯૪ િર્્ગની િ્ે રાંધીનરિ 
ખાિે દુઃખદ અિસાન થિ્ંુ.

શ્ી માધિવસહં સોલકંીનો જન્મ ૩૦મી 
જુલાઈ, ૧૯૨૭ના િોજ મહ ેસાણા 
વજલ્ાના વપલ ુન્દ્રા ખાિે થિ્ો હિો. િઓેએ 
િેમની િાજકી્ કાિરકદમીની શરૂઆિ 
૧૯૪૭થિી કિી હિી. િેઓ ૧૯૭૬માં 
પ્રથિમ િખિ રુજિાિના મુખ્મંત્ી બન્્ા 
હિા, ત્ાિબાદ સને ૧૯૮૧થિી ૧૯૮૫ 
અને ૧૯૮૯થિી ૧૯૯૦ના સમ્રાળામાં 
રુજિાિના મુખ્મંત્ી િિીકકે સેિાઓ 
આપી. િેઓએ િાિ િખિ રુજિાિ 

િાજ્ના મુખ્મંત્ી િિીકકે સેિાઓ આપી. િેઓએ સને ૧૯૯૧-
૯૨ના સમ્રાળા માટે ભાિિ સિકાિમાં વિદેશમંત્ી િિીકકે પણ 
સેિાઓ બજાિી હિી. 

્િ. માધિવસહં સોલંકીએ આવથિ્ગક અન ેસામાવજક િીિ ેપછાિ 
િરષો માટે અનામિ પ્રથિા િજૂ કિી હિી. રુજિાિ િાજ્ની 
શાળાઓમાં વિદ્ાથિમીઓ માટે મધ્ાહ્ન ભોજન ્ોજનાનો વિિાિ 
સૌપ્રથિમ િેઓએ િજૂ ક્ષો હિો. ્ િ. માધિવસંહ સોલંકી સાવહત્ 
અને પત્કાિતિના ક્ેત્માં પણ કા્્ગિિ હિા. િેઓએ િાજકાિણ 
અને સામાવજક ક્ેત્ના દિેક િબક્કે લોકસેિાને પ્રાધાન્્  
આપ્ું હિું. 

િઓેશ્ીની વિિવિદા્થિી રજુિાિના િાજકી્ અન ેસામાવજક 
જીિનમાં મોટી ખોટ પડી છે. ્ િ. માધિવસંહ સોલંકીના અિસાન 
અંરે િાજ્ મંત્ીમંડળે, રુજિાિની જનિાએ અને સિકાિે ઊંડા 
દુઃખ અને શોકની લારણી વ્ક્ત કિી હિી. •

રકસાન સંઘના અગ્ણી સવ.જીવણદાદાને 
શ્રદ્ધાસુમન અપ્તણ કરતાં મુખયમંત્ીશ્રી

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ ભાિિી્ રકસાન સંઘના અગ્રણી 
અને િાજ્માં ખેડૂિ િથિા ખેડૂિોના વહિનો પા્ો નાખનાિ ્િ. જીિણભાઈ 
પટેલના દુઃખદ અિસાન અંરે ઘેિા શોકની લારણી વ્ક્ત કિી સદરિને 
શ્દ્ાંજવલ પાઠિી હિી. ખેડૂિોમાં જીિણદાદાના નામથિી ઓળખાિા ્િ. 
જીિણભાઈના પાવથિ્ગિ દેહન ેરાધંીનરિ સ્થિિ બલિામ ભિન ખાિે િાખિામાં 
આવ્ો હિો. જ્ાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ સદરિના પાવથિ્ગિ દેહને પુષપાંજવલ અપ્ગણ 
કિી સદરિના આતમાની પિમ શાંવિની પ્રાથિ્ગના કિી હિી. •
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મુખયમંત્ી મવહલા ઉતકિ્ત 
યટોજનાનું વેબ પટો્્તલ લોંિ

નારરિકોને સિળિાથિી ્ોજનાઓનો લાભ મળી િહે િે માટે 
િાજ્ સિકાિ કરટબદ્ છે. લોકોને સિકાિી કિેિીના બદલે ઘિ 
આંરણે સિકાિી સેિા મળી િહે િે માટે રુજિાિે રડવજટલ સેિા 
સેિુની નિિિ પહેલ કિી છે. રુજિાિ સિકાિે િાજ્ની અનેક 
્ોજનાઓના લાભ લેિાની પ્રવક્ર્ા રડવજટલ કિી છે. આ રદશામાં 
આરળ િધિા મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િાજેિિમાં 
િાજ્ની માતૃશવક્તને આતમવનભ્ગિના મારષે િાળિા શરૂ કિેલી 
મુખ્મંત્ી મવહલા ઉતકર્્ગ ્ોજનાની સંપૂણ્ગ માવહિી-વિરિો 
પાિદશમી િીિે મળી િહે િેિા ઉદાત્ત ઉદ્દેશ્થિી આ ્ોજનાનું િેબ 
પોટ્ગલ લોંિ ક્ુ્ગ હિું. 

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીની પે્રિણા અન ેમાર્ગદશ્ગનથિી 
િાજ્માં આ બહુહેિુક મુખ્મંત્ી મવહલા ઉતકર્્ગ ્ ોજના અંિર્ગિ 
ગ્રામીણ વિ્િાિોમાં પ૦ હજાિ અને શહેિી ક્ેત્ોમાં પ૦ હજાિ 
એમ ૧ લાખ મવહલા જૂથિોની ૧૦ લાખ માિા-બહેનોને જૂથિ દીઠ 
રૂ.૧ લાખની સહા્ પોિાના ગૃહ ઉદ્ોર-નાના વ્િસા્ શરૂ 
કિિા માટે આપિામાં આિે છે.  

મખુ્મતં્ીશ્ીએ લોંિ કિેલા િબે પોટ્ગલ www.mmuy.
gujarat.gov.in પિથિી ્ોજનાની સંપૂણ્ગ વિરિો, 
લાભાથિમીની પાત્િા િેમજ જૂથિની િિના થિિાં જ ગ્રામીણ્િિેથિી 
િેની વિરિો પોટ્ગલ પિ ઉપલ્બધ બનશે.  

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િાજ્ િહીિટમા ં
ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપ્ોરથિી પેપિલેસ અને લેસ હ્મન 
ઇન્ટિ્ફકેઇસ કા્્ગ વ્િ્થિા વિકસાિિાની જે નેમ િાખી છે િેમાં 
આ પોટ્ગલ નિું વસમાવિહ્ન બનશે. અત્ે એ વનદદેશ કિિો જરૂિી 
છે કકે, મુખ્મંત્ીશ્ીએ િા.૧૭મી સપટેમબિ-િ૦િ૦ના િડાપ્રધાન 
શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીના જન્મરદિસે મુખ્મંત્ી મવહલા ઉતકર્્ગ 
્ોજનાનો િાજ્વ્ાપી પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. 

આ ્ોજનાના સ્ફળ અમલીકિણ માટે િાજ્ સિકાિે ૬પ 
અબ્ગન કો-ઓપિેરટિ બેન્ક િથિા કુલ ૧િ૪ જેટલી સહકાિી િેમજ 
અન્્ બેંક મળી ૧૮૯ સં્ થિાઓ સાથેિ MoU અત્ાિ સધુી કિેલા 
છે. મુખ્મંત્ી મવહલા ઉતકર્્ગ ્ોજના અન્િ્ે િાજ્ભિમાં 
૪૪૮પ૪ જેટલા જોઇન્ટ લા્ાવબવલટી અવન્ગર એન્ડ સેવિંર 
જૂથિોની િિના થિઇ રઇ છે. આના પરિણામે િાજ્ની આિી ૪ 
લાખ ૪૮ હજાિ માિા-બહેનોને મુખ્મંત્ી મવહલા ઉતકર્્ગ 
્ોજનાનો લાભ મળશે. િાજ્ મંત્ીમંડળની મળેલી બેઠકમાં આ 
મખુ્મતં્ી મવહલા ઉતકર્્ગ ્ ોજનાની પ્રરવિ, લાભાથિમીઓની િમેજ 
સહભારી બેંકો-નાણાકી્ સં્થિાઓની વિ્તૃિ માવહિી સાથિેનું 
પ્રેઝન્ટેશન કિિામાં આવ્ું હિું. •

વડટોદરામાં ઈન્રનેશનલ 
મેરેથટોન યટોજાઇ

સમગ્ર વિશ્વના લોકો આજે શાિીરિક અને માનવસક િીિે 
કોિોના મહામાિી સામે લડી િહ્ા છે. એટલું જ નહીં, કોિોનાના 
કાિણે આપણી જીિનશૈલી પણ બદલાઈ છે. મા્ક, સોવશ્લ 
રડ્ટન્સ અને િાિંિાિ હાથિ ધોિા જેિી બાબિો હિે િોવજંદા 
જીિનનો ભાર બની ર્ો છે. નારરિકો શાિીરિક િીિે સશક્ત 
બને િે હેિુથિી િડોદિામાં ્ોજાિી મેિેથિોન દોડનો િાજેિિમાં 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ રાંધીનરિથિી િચ્ુ્ગઅલ 
પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો.  

કોિોના મહામાિી સામે લડિા શાિીરિક િંદુિ્િી મહત્િની 
છે, ત્ાિે નારરિકો ્ોરાસન, મોવનુંર િોક, ઈનડોિ-આઉટડોિ 
જેિી િમિો િમે એ પણ જરૂિી છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું હિું 
કકે, કોિોના મહામાિીમાં થિંભી ર્ેલ જનજીિનને પુનઃ ધબકિુ 
કિિા આ િર્ષે િચ્ુ્ગઅલ મેિેથિોનનું આ્ોજન કિિા બદલ 
આ્ોજકો અને દોડિીિોને અવભનંદન આપ્ા હિા. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું હિું કકે, મેિેથિોન િડોદિાની આરિી 
ઓળખ બનિા સાથિે િડોદિાના સામાવજક જીિનની ્િચછિા 
અને ્ કૂવિ્ગની વમસાલ પણ બની છે. ભૂિકાળમાં ્ ોજા્ેલા િમામ 
મેિેથિોન દોડ શહેિને લરિા સામાવજક મુદ્દાઓને કકેન્દ્રમાં િાખીને 
્ોજિામાં આિી હિી જ ેપ્રશસંની્ છે. આ િર્્ગની મિેથિોન પ્રથિમ 
હિોળના કોિોના િૉરિ્સ્ગ, મેરડકલ, પેિામેરડકલ, ઈમિજન્સી, 
આિશ્ક સેિાઓના કમમીઓ અને કોિોનાગ્ર્િ િેમજ કોિોના 
સામ ેજરં જીિલેા ઉપિાંિ કોિોના મહામાિીમા ંપોિાની મહામલૂી 
વજંદરી રુમાિનાિ દિેક વ્વક્તઓને સમવપ્ગિ છે. િેમણે ઉમે્ુ્ગ 
કકે, િડોદિામાં ્ોજાિી આ દેશની એકમાત્ મેિેથિોન છે જે, ્ફોિ 
પીપલ, બા્ ધી પીપલ, અને ઓ્ફ ધી પીપલને લક્માં િાખી 
્ોજિામાં આિે છે. જેને કાિણે િડોદિા મેિેથિોન દેશના અન્્ 
શહેિોમાં ્ોજાિી મેિેથિોન કિિા અલર બની િહી છે. •
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દેશના પ્થમ 
‘રટોજગાર સેતુ’નટો ઇ-પ્ારંિ 
સત્ અને અવહંસાની િાિ કિીએ એટલે મહાતમા રાંધીજી 

્ાદ આિે. િેિી જ િીિે ્િામી વિિેકાનંદની િાિ કિીએ િો 
િિિ જ ્ુિાનો ્ાદ આવ્ા િરિ ન િહે. બદલાિા સમ્ની 
સાથિે આ િર્ષે િાજ્ સિકાિે ્ િામી વિિેકાનંદ જ્ંિીની અનોખા 
અને આરિા અંદાજમાં ઉજિણી કિી. મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ 
રૂપાણીએ ્ િામી વિિેકાનદં જ્ંિી ‘િાષ્ટી્ ્ િુા રદિસ’ે િાજ્ના 
િોજરાિ િાછંુ ં્ િુાઓ માટે િોજરાિલક્ી ઓનલાઇન કોલ સને્ટિ 
‘િોજરાિ સેિુ’નો પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. 

દેશભિમા ંરજુિાિની આ નિિિ પહેલમાં િાજ્નો કોઇ પણ 
્ુિાન આ કોલ સેન્ટિનો એક કોલ નંબિ ૬૩-૫૭-૩૯૦-૩૯૦ 
ડા્લ કિીને િાજ્ના કોઇ પણ વજલ્ાની અભ્ાસલક્ી, 
િોજરાિલક્ી અને સિકાિની ્ુિાલક્ી સવહિની ્ોજનાઓની 
માવહિી મેળિી શકશે. 

િાજ્ના શ્મ િોજરાિ વિભારના િોજરાિ િાલીમ વન્ામક 
કિિેી દ્ાિા આ નિિિ પહેલ સાથિ ેમખુ્મતં્ીશ્ીએ ઓનલાઇન 
ભિિી મળેા પખિારડ્ંુ (૧િ જાન્્ુઆિીથિી િપ જાન્્ુઆિી)નો 
પણ પ્રાિંભ કિાવ્ો હિો. ‘હિ હાથિ કો કામ, હિ ખિેકો પાની’નું 
સતૂ્ સાકાિ કિીને દિેક વ્વક્તન ે્ોગ્ કામ મળે અન ેિનેા થિકી 
જી.ડી.પી. િધ ેિ ેરદશામા ંિાજ્ સિકાિ આરળ િધી િહી છે. આ 
ઓનલાઇન ભિિી મળેામા ં25,000 જટેલા ્િુાનોન ેિોજરાિીનો 
અિસિ પ્રાપ્ત થિશ.ે િાજ્ભિમા ં72 કાઉન્સલેિ રજુિાિી, વહન્દી 
અન ેઅગં્રજેી ભાર્ામા ં્િુાનોની જરૂિી માવહિી અન ેમાર્ગદશ્ગન 
પિૂા ંપાડશ.ે મખુ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંકકે, ‘‘અમાિે મન ્િુા એ ન્્ૂ 
એઇજડ િોટિ નહીં, પિંિ ુન્્ ૂએઇજડ પાિિ છે’’. ્ િુાઓની શવક્ત 
પિ નિા ભાિિનુ ં વનમા્ગણ કિિંુ છે. એટલા માટે િાષ્ટી્ ્િુા 
રદિસથિી આ અવભ્ાનની શરૂઆિ કિીને ્િુા પઢેીન ેિોજરાિ 
અિસિથિી સજ્જ કિી િને ેએમપાિડ્ગ-સશક્ત બનાિિાની રદશા 
લીધી છે. શ્મ અન ેિોજરાિ મતં્ી શ્ી રદલીપભાઇ ઠાકોિે જણાવ્ું 
કકે, િોજરાિ સેિુ પ્રોજકેટની વિશરે્િા એ છે કકે, દેશમા ંપ્રથિમિાિ 
િોજરાિ સિે ુ– કોલ સને્ટિના માધ્મથિી વજલ્ા િોજરાિ કિિેી 
સાથિ ેઉમેદિાિ સીધો સિંાદ કિશ.ે 

િોજરાિ િાલીમ વન્ામક શ્ી આલોક પાંડેએ મુખ્મંત્ી 
સમક્ પ્રેઝન્ટેશન દ્ાિા નિી ્ોજનાઓની વિરિિાિ માવહિી 
આપી હિી. મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ એપ્રેસન્ટસશીપ 
્ોજનાની પુસ્િકાનું વિમોિન પણ ક્ુું હિું. આ પ્રસંરે શ્મ-
િોજરાિ વિભારના અવધક મુખ્ સવિિ શ્ી વિપુલ વમત્ા િેમજ 
િાજ્નાં વિવિધ ્થિળોએથિી કલેકટિશ્ીઓ િેમજ અવધકાિીઓ 
અને પદાવધકાિીઓ ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. •

સૌરાષ્ટ્ર યુવનવવસ્ત્ીનાં વવવવધ 
િવનટોનાં ઇ-લટોકાપ્તણ - ખાતમુહૂત્ત 

 રુજિાિે સ્કલ ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, એપ્રેસન્ટસશીપ ્ોજના, 
્ુિા ્િાિલંબન ્ોજના અને શોધ ્ોજના થિકી િાજ્ના 
્ુિાનોને એમપાિડ્ગ ક્ા્ગ છે. મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ 
્િામી વિિેકાનદંજીની જન્મજ્ંિી અિસિે સૌિાષ્ટ ્ વુનિવસ્ગટીના 
વિવિધ ભિનોના ઈ-લોકાપ્ગણ અને ઇ-ખાિમુહૂિ્ગ ક્ુું. 

િાજ્ સિકાિે બ ેદા્કામાં વશક્ણ ક્તે્ ેરજુિાિનો કા્ાકલપ 
ક્ષો છે. સમગ્ર ભાિિમાં રુજિાિ એજ્ુકકેશનલ હબ િિીકકે 
પ્ર્થિાવપિ થિઈ ર્ુ ંછે. રજુિાિની ્થિાપના બાદ ૪૦ િર્ષો સધુી 
િાજ્મા ંમાત્ ૧૧ ્વુનિવસ્ગટી હિી જ્ાિે આજ ેિધીન ે૭૭ થિઇ 
છે. મખુ્મતં્ીશ્ીએ ૨૫,૦૦૦થિી િધ ુ્ િુા-વિદ્ાથિમીઓએ કા ્્ગક્રમ 
માટે િવજ્ટ્ેશન કિાવ્ું હોિાનો ઉલ્ેખ કિી િેમને વબિદાવ્ા 
હિા. ભલે દોઢસો િર્્ગ િીિી ર્ાં હો્ પિંિુ આજે પણ ્િામી 
વિિેકાનંદ ્ુિાનોના િોલ મોડલ છે, િેમ િેમણે ઉમે્ુું હિું.

મખુ્મતં્ીશ્ીએ ભવિષ્ના વિકવસિ ભાિિમા ં્ િુાનો પોિાને 
ક્ાં જોિા માંરે છે િે માટે િેઓએ આજથિી જ એ રદશામાં 
સંકલપબદ્ બની કામ કિિું જોઇએ િેિી પ્રેિણા પણ આપી હિી. 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ સૌિાષ્ટ ્ુવનિવસ્ગટી કકેમપસમાં અભ્ાસ કિિાં 
વિદશેના વિદ્ાથિમીઓના ઉપ્ોર માટે રૂ. ૪ કિોડના ખિષે 
‘ઈન્ટિનશેનલ ટ્ાસન્ઝ્ટ હાઉસ’ િથિા સિ્િિી વિમને્સ હો્ટેલમાં 
િહેિી વિદ્ાવથિ્ગનીઓને િાંિનની સુવિધા માટે ્ િાધ્ા્ પ્રવૃવત્તના 
પ્રણેિા પાંડુિંર શા્ત્ી દાદાની િેિ દ્ાિા વનવમ્ગિ લાઇરેિિીનું 
ઈ-લોકાપ્ગણ ક્ુું હિું. આ ઉપિાંિ ૬ કિોડના ખિષે િૈ્ાિ થિનાિ 
અદ્િન લાઇરિેિી અને ૩ કિોડના ખિષે િૈ્ાિ થિનાિ અદ્િન 
્પોટસ્ગ હો્ટેલ િથિા સિા કિોડના ખિષે િૈ્ાિ થિનાિ ઓપન એિ 
વથિએટિનું પણ ઇ-ખાિમુહૂિ્ગ સંપન્ન ક્ુું હિું. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કોિોના મહામાિીમાં સૌિાષ્ટ ્ુવનિવસ્ગટીની 
એન.એસ.એસ. ટીમ દ્ાિા થિ્ેલ સેિાકા્ષોની રાથિા િણ્ગિિા 
પુ્ િકનુ ંવિમોિન પણ ક્ુું હિંુ. આ સમાિોહમા ંબહોળી સખં્ામાં 
્ુિા-વિદ્ાવથિ્ગઓ ઇન્ટિનેટના માધ્મથિી જોડા્ા હિા. •
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હટો્લ મેનેજમેન્માં કારરકદદી બનાવવા મા્ે શ્રેષ્ઠ સંસથા : SIHM
" જેનુ દેવન

છેલ્ા બે દા્કામાં રુજિાિમાં પ્રિાસીઓની સંખ્ામાં 
અનેકરણો િધાિો નોંધા્ો છે, જેના પરિણામે રુજિાિ સવહિ 
સમગ્ર દેશમાં હોસ્પટાવલટી ક્ેત્ે નિીન િકોનું સજ્ગન થિ્ું છે. 
હોટેલ મેનેજમેન્ટનો અભ્ાસ કિિાથિી સામાન્્ કિિાં િધુ સાિી 
નોકિી પ્રાપ્ત થિા્ છે. િિ્ગમાન સમ્માં હોસ્પટાવલટી ક્ેત્માં 
કાિરકદમી બનાિિાથિી અનેક િકો પ્રાપ્ત થિઈ િહી છે. આ ઈન્ડ્ટ્ી 
વ્િસાવ્કોને મહત્િાકાંક્ી વબઝનેસ લીડિ બનાિે છે.

ધ ્ ટેટ ઈસન્્ટટ્યટૂ ઓ્ફ હોટલ મનેજેમને્ટ, વસદ્પુિ હોસ્ પટાવલટી, 
ટ્ાિલે અન ેટરુિઝમ કે્ત્ ેઅભ ા્સ કિિા માટેની અગ્રણી સં્ થિા છે. 
SIHMન ેટરુિઝમ કોપષોિેશન ઓ્ફ રજુિાિ વલવમટેડ (TCGL) દ્ાિા 
સિંાલન કિિામા ંઆિી િહ્ ંછે. આ સં્ થિા 4.86 એકિમાં પથિિા્ લેી 
છે. વિદ્ાથિમીઓ અભ ા્સમા ંપિૂિંુ ધ્ ાન આપી શકકે િ ેમાટે કકેમપસમા ંજ 
હો્ટેલનુ ં વનમા્ગણ કિિામાં આવ્ુ ં છે. SIHM દ્ાિા િાિ િર્્ગનો 
ગ્રજે્એુશન રડગ્રી કા્ ્ગક્રમ હોટલ મનેજેમને્ટ એન્ડ કકેટરિંર ટેકનોલોજી 
(BHMCI) ઓ્ફિ કિે છે, જે AICTE માન્્ અન ેરજુિાિ 
ટેકનોલોજીકલ ્વુનિવસ્ગટી સલંગ્ન છે. આ કોસ્ગ વિદ્ાથિમીઓને હોટલ 
એડવમવન્ટે્શન, હોસ્ પટલ, એિલાઈન કૂ્રઝલાઈન અન ેએમએનસી અને 
ખાસ કિીન ે્ૂફડ સવિ્ગસ, ્ૂફડ વપ્રપિેેશન, માકકેરટંર િરિેેમાં િાલીમબદ્ કિે 
છે. આ કોસ્ગ વિદ્ાથિમીઓન ેહોસ્ પટાવલટી િલડ્ગ લીડિ અન ેમનેેજમને્ટ 
િિીકકે વબઝનસેના વ્ હૂાતમક અવભરમ સાથેિ િૈ્ ાિ કિે છે. આ ઉપિાિં 
સપંણૂ્ગ વ્ ાિસાવ્ ક િાલીમથિી વિદ્ાથિમી ઈન્ડ્ટ્ીમા ંએન્ટિવપ્રન્ ો્િ પણ 
બનાિ ેછે. SIHMના વિદ્ાથિમીઓન ેદેશની ટોિની હોટલમા ંઈન્ટન્ગશીપ 
કિિા માટે મોકલિામાં આિે છે. આ ઉપિાિં સં્ થિાના વિદ્ાથિમીઓ હોટલ 
ઈન્ડ્ટ્ીમા ંટોપની જગ ા્ઓ કામ કિી િહ્ા છે.

હોટલ મેનેજમેન્ટના મુખ્ ભારમાં ્ફૂડ અને બેિિેજ, ્ફૂડ 
પ્રોડકશન હાઉસકીવપંર અને ્ુટીવલટી સવિ્ગવસસ િેમજ ફ્ન્ટ 

ઓર્ફસ ઓપિેશન આિે છે. SIHMમાં સજ્જ લેબોિેટિી, 
ક્ાસરૂમ, રડ્કશન રૂમ, લાઇરિેિી અને વિદ્ાથિમીઓ અને 
વિદ્ાવથિ્ગનીઓ માટે હો્ટેલની વ્િ્થિા પણ છે.

SIHM વિવિધ ટૂકંારાળાના સ્કલ ડિેલપમને્ટ ટે્વનરં પોગ્રામ 
અને એક િર્્ગના સમ્રાળાનો ટ્ાિેલ ટુરિઝમ અને ્ફૂડ 
પ્રોસેવસંરમાં સ્કલ રડપલોમા કોસ્ગ ઓ્ફિ કિે છે. ઓર્ટ 2018માં 
SIHMએ સેશલસ ટુરિઝમ એકકેડમી (STA) સાથિે આંિિિાષ્ટી્ 
સહ્ોરના એમઓ્ુ પણ ક્ા્ગ છે.

હોટલ મનેજેમેન્ટનો અભ્ાસ કિિા માટે ધોિણ 12મા ંકોઈપણ 
પ્રિાહમા ં45 ટકા જરૂિી છે. SIHM ટોિના 50 શકૈ્વણક સં્થિામાં 
નોંધા્લે છે. રદવ્ ભા્કિ સમહૂ દ્ાિા SIHMન ેરજુિાિમા ંહોટલ 
મનેજેમેન્ટ માટેની સિ્ગશ્ષે્ સં્ થિા િિીકકેનો પ્રવિવષ્િ એિોડ્ગ પ્રાપ્ત 
થિ્ો છે. રજુિાિની ટોિની 50 શકૈ્વણક સં્ થિાઓમા ંSIHMનો 
સમાિશે થિા્ છે. િાજ્ સિકાિની શકૈ્વણક સં્થિા િિીકકે SIHMને 
રજુિાિ રિાન્ડ લીડિશીપ ઓિોડ્ગ 2018 પ્રાપ્ત થિ્ો છે.

SIHMમાં બેિિલ ઓ્ફ હોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કકેટરિંર 
ટેકનોલોજી, સ્કલ રડપલોમા ઈન ટ્ાિેલ એન્ડ ટૂરિઝમ, સ્કલ 
રડપલોમા ઈન ્ફૂડ પ્રોસેવસંરના અભ્ાસક્રમો શરૂ કિિામાં આવ્ા 
છે. આ ઉપિાંિ SIHMમાં વિવિધ સ્કલ ડેિલપમેન્ટ પોગ્રામ 
જેિા કકે, સોફટ સ્કલ & ગ્રુવમંર ટ્ેવનંર પ્રોગ્રામ, ્ફૂડ પ્રોડકશન 
ટ્ેવનંર પ્રોગ્રામ, ્ફોિેન લેંગિેજ ટ્ેવનંર પ્રોગ્રામ પણ કા્્ગિિ છે.

SIHMનુ ંધ્ે્  હોસ્પટાવલટી ક્તે્ન ેઅનરુૂપ કૌશલ્ ધિાિિા 
વિદ્ાથિમીઓને િૈ્ાિ કિિાની સાથિે- સાથિે ઈન્ડ્ટ્ીમાં મહત્િપૂણ્ગ 
્ોરદાન આપિાનું છે. ઉતકૃષ ્ફકેકલટી, અભ્ાસક્રમ, નિીન 
સંશોધન અને વ્ાિસાવ્ક અનુભિોને સાથિે િાખીને સમુદા્ને 
સેિા પૂિી પાડિાનો છે. હોટલ અને ટૂરિઝમ ઉદ્ોરની ટોિની 10 
િલડ્ગ ક્ાસ સં્થિાઓમાં ્થિાન પ્રાપ્ત કિિાનું છે. SIHM 
વિદ્ાથિમીઓન ેઆિંિિાષ્ટી્ ધોિણના રણુિત્તા્ુક્ત વશક્ણ પ્રદાન 
કિિા માટે પ્રવિબદ્ છે. સમગ્ર દેશમા ંકોિોનાની મહામાિીન ેકાિણે 
લોકડાઉન હિુ ંત્ાિે SIHM દ્ાિા વિદ્ાથિમીઓન ેહોટલ મનેજેમને્ટ 
અને હોસ્પટાવલટી ક્ેત્નું માર્ગદશ્ગન આપિા માટે પ્રવસદ્ 
મા્ટિસે્ફ સંજીિ કપૂિનું ઓનલાઈન સેશનનું પણ આ્ોજન 
કિિામાં આવ્ું હિું. આ અરાઉ SIHM દ્ાિા ટૂરિઝમ અને 
હોસ્પટાવલટી ક્ેત્ે એવશ્ામાં સૌ પ્રથિમિાિ મોડલ ્ુનાઈટેડ 
નેશન્સ (MUN)નું આ્ોજન કિિામાં આવ્ું હિું.

રુજિાિ પ્રિાસન વનરમ વલવમટેડ (TCGL) દ્ાિા સંિાવલિ 
્ટેટ ઈસન્્ટટ્યટૂ ઓ્ફ હોટલ મનેજેમને્ટ ડાન હંમશેા ંવિદ્ાથિમીઓને 
્ોગ્ માર્ગદશ્ગન મળી િહે િે માટે સિિ સવક્ર્ િહે છે. •
(લેખિ િકરષ્ઠ સનદરી અવરિારરી અન ેપ્રિાસન વનગમના મનેવેજગં કિરેકટર છે)

જાણકારી
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ધટો.10 અને 12 તથા કટોલેજમાં પ્તયષિ વશષિણનટો પ્ારંિ
કોિોના સંક્રમણમાં િાહિ સાથિે 

જ િાજ્ સિકાિ દ્ાિા ધો. ૧૦ અને 
ધો. ૧૨ ના વિદ્ાથિમીઓ િેમના 
વશક્ણ માટેના મહત્િના િર્્ગમાં 
પાછળ ન િહે િથિા િઓેના ઉજ્જિળ 
ભવિષ્ને હાવન ન પહોંિે િે હેિુસિ 
િાજેિિમાં જ સમગ્ર િાજ્માં પ્રત્ક્ 
વશક્ણનો પ્રાિંભ કિિામાં આવ્ો 
હિો. આ સાથિે િાજ્માં કોલેજ 
કક્ાએ પો્ટ ગ્રેજ્ુએટ અને 
ગે્રજ્ુએશનના છ ેલ્ા િર્ ્ગન ા 
અભ્ાસ િરષો શરૂ થિ્ા હિા. જેમાં 
વિવિધ નરિો, શહિેોમાં િાજ્ 
સિકાિના મંત્ીશ્ીઓએ ઉપસ્થિિ 
િહી વિદ્ાથિમીઓને આિકા્ાું હિા. 

િાજકોટમા ંકૃવર્ મતં્ી શ્ી આિ.સી.્ફળદએુ શ્ી શામજી િલેજી 
વિિાણી વિવિધલક્ી હાઇ્કૂલના ધો.૧૦ અન ેધો.૧૨ના વિદ્ાથિમીઓને 
સલામિી રકટ અપ્ગણ કિિા ંજણાવ્ંુ હિુ ંકકે, કોિોના કાળમાં માિ્ગ-
૨૦૨૦થિી પ્રત્ક્ વશક્ણકા ્્ગ બધં હિ.ુ પિંિ ુહિ ેકોિોના સકં્રમણ 
કાબમૂાં હોિાથિી િાવર્્ગક કસોટીની જોમ અન ેજુ્ સા સાથિ ેિૈ્ ાિી કિિી 
જોઇએ. આ સાથેિ વશક્કોન ેપણ જરૂિ પડ્ે જાહેિ િજાના રદિસોમાં 
વશક્ણ કા ્્ગ િાલ ુિાખિા અનિુોધ ક્ષો હિો.

રાંધીનરિમાં વશક્ણ મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રવસંહ િડુાસમાએ જણાવ્ંુ 
હિું કકે, દસ માસના લાંબા સમ્રાળા બાદ ધો.10 અને ધો.12નું 
પ્રત્ક્ વશક્ણ કા્્ગ શરૂ થિ્ું છે. આ વશક્ણ કા્્ગમાં પ્રથિમ રદિસે 
જ 35 ટકાથિી 40 ટકા જટેલા વિદ્ાથિમીઓએ પ્રત્ક્ િીિે િર્ગખડંોમાં 
વશક્ણ પ્રાપ્ત ક્ુું છે. અમદાિાદમાં વિદ્ાથિમીઓને આિકાિિા 
મહેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌવશકભાઈ પટેલ ેકહં્ હિંુ કકે, બોડ્ગની પિીક્ાઓ 
નજીક હોિાથિી કોિોનાની માર્ગદવશ્ગકાન ેધ્ાન ેલઇ શકૈ્વણક કા ્્ગની 
પુનઃશરૂ કિા્ું છે. શ્મ મંત્ી શ્ી રદલીપકુમાિ ઠાકોિે હારિજમાં 
વશક્ણ કા્્ગનો પ્રાિંભ કિાિિા વિદ્ાથિમીઓને મા્ક, સોવશ્લ 
રડ્ટન્સ સાથિે સત્ના બાકી િહેલા સમ્નો સદઉપ્ોર કિી 
ઉજ્જિળ ભવિષ્ માટે પ્ર્ત્બદ્ થિિા પ્રેરિિ ક્ાું હિા. 

સામાવજક ન્્ા્ અન ેઅવધકારિિા મતં્ી શ્ી ઈશ્વિભાઈ પિમાિે 
બાિડોલીમા ંધો.૧૦ અને ૧૨ના વિદ્ાથિમીઓને આિકાિી િઓેને 
સવૈનક રણાિી મા્ક, સનેટેાઈઝિ અન ેસોવશ્લ રડ્ટસન્સરંને 
િમેના હવથિ્ાિ હોિાનુ ંજણાવ્ંુ હિંુ. િીંવછં્ામાં પાણી પિુિઠા 
મતં્ી શ્ી કંુિિજીભાઇ બાિવળ્ાએ કહ્ ંહિંુ કકે, આજના આધવુનક 
્રુમા ંવશક્ણ-ટેકનોલોજીનંુ ખબૂ જ મહત્િ છે. બાળપણથિી જ જો 

પા્ો મજબિૂ થિશ ેિો આરળ જિા ંઇમાિિ પણ મજબિૂ થિશ.ે 
ગૃહ િાજ્મતં્ી શ્ી પ્રદીપવસહં જાડજેાએ અમદાિાદ િ્ત્ાલમાં 

જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, શાળાઓની આસપાસ આિલેી મેરડકલ સવુિધાઓ, 
પ્રાઇમિી- કોમ્ુવનટી હેલથિ સેન્ટિ િરેિેની િમામ વિરિો િેના 
કોન્ટેકટ પસ્ગન જિેી અન્્ જરૂિી માવહિી પણ શાળા કક્ાએ િમેજ 
વજલ્ા કક્ાની કિેિીઓમાં ઉપલ્બધ કિાિિામાં આિી છે. 
પંિમહાલના નિાકૂિા રામે પંિા્િ િાજ્ મંત્ી શ્ી જ્દ્રથિવસંહ 
પિમાિે બોડ્ગના અભસા્ક્રમન ેસાિી િીિ ેપણૂ્ગ કિિા વિદ્ાથિમીઓને 
અનુિોધ ક્ષો હિો.  

સાબિકાંઠાના પ્રાંવિજમાં સામાવજક અને શૈક્વણક પછાિ 
િરષોના કલ્ાણ િાજ્ મંત્ી શ્ી િાસણભાઇ આહીિે જણાવ્ું હિું 
કકે, સાબિકાઠંાની ૩૫૦ શાળાઓમા ંસામાવજક અંિિ સાથિ ેશકૈ્વણક 
સત્નો પ્રાિંભ કિા્ો છે. જેમાં ધોિણ-૧૦ના ૧૦૭૩૧ અને 
ધોિણ-૧૨ના ૩૨૧૯ વિદ્ાથિમીઓને કલાસરૂમમાં વશક્ણ પૂરુ ં
પાડિામાં આિી િહ્ં છે. 

સાણંદમાં િાજ્ વશક્ણ મંત્ી શ્ીમિી વિભાિિીબહેન દિેએ 
જણાવ્ું હિું કકે "જે વિદ્ાથિમીઓનાં માિા-વપિાએ સંમવિ આપી 
છે િેિા જ વિદ્ાથિમીઓ શાળામાં આિીને અભ્ાસ કિશે. િેમણે 
વિદ્ાથિમીઓને પાણીની બોટલ કકે ના્િો એકબીજાને શેિ ન કિિા 
ખાસ સૂિના આપી હિી.

િડોદિામાં નમ્ગદા વિકાસ િાજ્મંત્ી શ્ી ્ોરેશભાઈ પટેલે 
કોિાના મહામાિીમાં શાળાના વશક્કોની જિાબદાિી ખાસ િધી 
જા્ છે. એટલે પૂિિી િકકેદાિી સાથિે વિદ્ાથિમીઓનું વશક્ણકા્્ગ 
થિા્ િેની કાળજી લેિા અનુિોધ ક્ષો હિો. •

આવકાર

økwshkík૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ 35



રાજય યટોગ બટોડ્તના અધયષિને ્ાઈમસ આઇકટોન એવટોડ્ત એનાયત
ભાિિી્ સં્કૃવિમા ંપ્રાિીનકાળથિી 

્ોરનુ ંમહત્િ િહ્ છે. િદંિુ્િ જીિન 
જીિિા અન ેઅનકે િોરોન ેઅટકાિિા 
્ોર અસિકાિક છે. ્ોરના આ 
મહત્િને ધ્ાન ેિાખી નારરિકો િદંિુ્િ 
િહે િેમજ ્ોરને પોિાના જીિનનો 
ભાર બનાિે િિેા હેિથુિી િાજ્ સિકાિે 
રજુિાિ િાજ્ ્ોર બોડ્ગની િિના કિી છે. ્ોર બોડ્ગના પ્રથિમ 
અધ્ક્ િિીકકે ્ોરસિેક શ્ી શીશપાલજીની વનમણકૂ કિી છે. ્ોર 
બોડ્ગની િિના બાદ િાજ્મા ં્ોર ક્તે્ ેપ્રસશંની્ કા ્્ગ કિા્ુ ંછે. 
્ોર બોડ્ગના િિેમને શ્ી શીશપાલજીન ે િમેની સમાજ પ્રત્નેી 
અવિિિ સિેાન ેધ્ાનમા ંિાખી િાજિેિમા ંટાઈમસ ગ્રપૂ દ્ાિા ટાઈમસ 

આ ઇ ક ો ન - 2 0 2 0  એ િ ો ડ ્ગ 
વશક્ણમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ 
િડુાસમાના હ્િ ેઆપી સન્માવનિ 
કિિામા ંઆવ્ા હિા.  

્ોરસિેક શ્ી શીશપાલજીના 
નેતૃતિમાં રુજિાિ ્ોર બોડ્ગ 
અન્્ િાજ્ માટે પ્રિેણાદા્ી કા ્્ગ 

કિી િહ્ છે. િેમના નેતૃતિમાં 10 હજાિથિી િધુ લોકોને ્ ોર ટ્ેનિ 
િિીકકે િાલીમ આપિામાં આિી છે. િેમજ 700થિી િધુ લોકોને 
્ોર કોિ િિીકકે િાલીમ આપી િૈ્ાિ કિિામાં આવ્ા છે. િેમજ 
દિિોજ રજુિાિ ્ ટેટ ્ ોર બોડ્ગના ઓર્ફસશ્લ ્ફકેસબકુ પજે પિથિી 
ઓનલાઈન ્ોરના ક્ાસ શરૂ કિિમાં આવ્ા છે. •

સમગ્ દેશમાં ડેરી ઉદ્ટોગ ષિેત્ે 
ગુજરાતનું આગવું સથાન

િાજ્ના પશપુાલકોન ે દધૂના ્ોગ્ ભાિ મળી િહે િમેજ 
પશપુાલકો અન ેદધૂ ઉતપાદક સઘંોન ેકોઈપણ પ્રકાિની અરિડ ન 
પડ ેિ ેમાટે િાજ્ સિકાિ સિક્કિાથિી કામરીિી કિી િહી છે. દધૂ 
ઉતપાદક સંઘોની કામરીિીનું સિિ વન્મન કિિા ઉપિાંિ 
પશપુાલકોની દિકાિ સિકાિે કિી છે. િાજેિિમા ંલીંબડીમા ંકૃવર્ 
મતં્ી શ્ી આિ.સી ્ફળદનુી ઉપસ્થિવિમાં સિેુન્દ્રનરિ વજલ્ા દધૂ 
ઉતપાદક સંઘ સુિસારિ ડેિીની િાવર્્ગક સાધાિણ સભા ્ ોજાઈ હિી.

આ પ્રસરં ેકૃવર્ મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, રજુિાિ ેડિેી ઉદ્ોર 
ક્તે્ ેસમગ્ર દેશમા ંઆરિંુ ્થિાન પ્રાપ્ત ક્ુું છે. દધૂ ઉતપાદક સઘંો 
દધૂનુ ં પ્રોસેવસંર કિીન ે દધૂન ેબા્ પ્રોડકટ િિીકકે િલે્ૂ એરડશન 
િઈેનમા ંિડાિ ેછે. મતં્ીશ્ી િમેજ ઉપસ્થિિ મહાનભુાિોના હ્િ ે
દધૂ ઉતપાદક સઘંની સભાસદ મિણોત્તિ સહા્ ્ોજના અન્િ્ે 
સભાસદના િાિસદાિન ેસહા્ના િકે વિિિણ કિા્ા હિા. આ 
પ્રસરં ેધાિાસભ્ શ્ી રકિીટવસંહ િાણા, સિેુન્દ્રનરિ દધૂ ઉતપાદક 
સઘંના િિેમને શ્ી બાબાભાઈ ભિિાડ િમેજ દધૂ ઉતપાદક સઘંના 
રડિેકટિશ્ીઓ સવહિ અગ્રણીઓ, સભાસદો ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. •

" રકશટોર જીકાદરા
સમાિાર વવશેિ

ધાંગધામાં સુખાકારીના 
કાયયો જનસમવપ્તત

રુજિાિનાં શહિેો સિાુંરીણ વિકાસની રદશામાં ઝડપભેિ 
આરળ િધી િહ્ાં છે. િેમાંનું એક નરિ છે ધાંરધા, જ્ા ં
લોકસુખાકાિી માટે હાથિ ધિા્લેા ંવિવિધ વિકાસકા્ષોન ેકાિણ ેિે 
અન્્ વિકસીિ શહેિોની સાથેિ વિકાસની રદશામા ંમક્મિા સાથિે 
પ્રરવિ કિી િહ્ ંછે. ધાંરધા શહેિના સિાુંરી વિકાસ માટે અદંાવજિ 
રૂવપ્ા ૨૩૩૮ લાખના ખિષે વિકાસ કામોના ંખાિમહુિૂ્ગ - લોકાપ્ગણ 
પાણી પિુિઠા મતં્ી શ્ી કંુિિજીભાઈ બાિવળ્ાના હ્િ ેકિા્ાં 
હિા.ં મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંહિ ુકકે, ધારંધામા ંરૂ.૧૬૦૦ લાખના 
સએુજ ટ્ીટમને્ટ પલાન્ટથિી રદંા પાણીના રિ્ઝૂની સાથિ ેઆસપાસના 
ખડેિૂો િમેજ ઉદ્ોરો માટે ્િચછ પાણી ઉપલ્બધ બનશે. 

આ ઉપિાિં, મખુ્મતં્ીશ્ીએ આિાસોના ંલોકાપ્ગણ ડ્ોથિી કિીને 
લાભાથિમીઓને ્ફાળિા્ા હિા. આ િકકે ધાંરધા ખાિે અંદાવજિ 
રૂવપ્ા ૩૩૭ લાખના ખિષે વનમા્ગણ પામનાિ વિકાસ કામોનું 
ખાિમુહૂિ્ગ કિિામાં આવ્ું હિુ.આ કા્્ગક્રમમાં ધાિાસભ્ શ્ી 
પિસોત્તમ સાબિી્ા, શ્ી આઈ.કકે. જાડેજા સવહિ અવધકાિીઓ, 
શહેિીજનો ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. •
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રામટોદમાં રીવરફ્રન્ આકાર લેશે 
છેિાડાના ગ્રામીણ વિ્િાિોમા ંપણ શહેિ જિેી જ માળખારિ 

અને આધુવનક સુવિધાઓ ઉપલ્બધ થિા્ િે માટે િાજ્ સિકાિ 
સિિ પ્ર્ત્શીલ છે, અન્ન અને નારરિક પુિિઠા મંત્ી શ્ી 
જ્ેશભાઇ િાદરડ્ાએ કોટડા સાંરાણી િાલુકાના િામોદ રામે 
રૂ.િ કિોડના ખિષે િૈ્ાિ થિનાિ િીિિફ્ન્ટ સાથિે આનુર્ંવરક 
્બ્ુટીર્ફકકેશનના વિકાસ કામોનું ખાિમુહૂિ્ગ ક્ુું હિું. જ્ાિે અન્્ 
એક કા્્ગક્રમમાં જામકંડોિણામાં સીસીટીિી કકેમેિા પ્રોજેકટ િથિા 
કમાન્ડ કંટ્ોલ સેન્ટિનું લોકાપ્ગણ ક્ુું હિું. 

િામોદ રામ ેથિનાિા વિકાસનુ ંઆ બનેમનૂ કા ્્ગ ગ્રામીણ કક્ાએ 
પણ શહિેકક્ાના વિકાસનો જીિંિ પુિાિો બની િહશેે િેમ 
મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુું હિું. આ સમગ્ર િીિિફ્ન્ટ પ્રોજેકટ રુજિાિ 
પ્રિાસન વનરમ દ્ાિા િૈ્ાિ થિનાિ છે. કા્્ગક્રમમાં ધાિાસભ્ શ્ી 
લાખભાઇ સારરઠ્ા અને ્િાવમનાિા્ણ સંપ્રદા્ના સંિો  
ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. જામકંડોિણામાં સીસીટીિી કકેમેિા પ્રોજેકટ 
િથિા કમાન્ડ કંટ્ોલ સેન્ટિનું લોકાપ્ગણ કિિાં મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું 
હિું કકે, રૂ.૧૫ લાખના ખિષે ૨૭ જેટલા સીસીટીિી કકેમેિારૂપી 
‘‘િીસિી આંખ’’ દ્ાિા શહેિને સુિક્ા પૂિી પાડશે. •

સમાિાર વવશેિ

દાત્ાણાની આરટોગય 
સુખાકારીમાં વધારટો

છેિાડાના માનિી સધુી પ્રાથિવમક સવુિધાઓ મળે એ માટે િાજ્ 
સિકાિ કરટબદ્ છે. િનેી આ કરટબદ્િા આિોગ્લક્ી વિકાસકામોમાં 
પડઘા્ છે. િાજેિિમા ંજૂનારઢના મેંદિડા િાલકુાના દાત્ાણામાં 
પ્રિાસન મંત્ી શ્ી જિાહિભાઇ િાિડાએ પ્રાથિવમક આિોગ્ કકેન્દ્રનું 
લોકાપ્ગણ ક્ુું હિંુ. જનઆિોગ્ સિકાિનંુ પ્રાથિવમક લક્ હોિાનો 
ઉલે્ખ કિિાં પ્રિાસન મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ંુ હિંુ કકે, છિેાડાના 
માનિીને પણ ઘિઆરંણ ેઆિોગ્ની સિેા મળી િહે એ સિકાિની 
નમે છે. રૂ.૭૬ લાખના ખિષે વનવમ્ગિ પ્રાથિવમક આિોગ્ કકેન્દ્રમાં 
તિરિિ સાિિાિ મળી જિાથિી લોકોન ેઆિોગ્લક્ી સિેા-સાિિાિ 
માટે અન્્ત્ નહીં જિુ ંપડ.ે દાત્ાણામા ં૪૭૭.૧૨ િો.મી. વિ્િાિમાં 
િૈ્ ાિ થિ્લેા પ્રાથિવમક આિોગ્ કકેન્દ્રમા ંમલે-ર્ફમલે િોડ્ગ, લબેોિેટિી, 
લબેિ રૂમ સવહિનો સમાિેશ થિા્ છે. 

 આ પ્રસરેં અગ્રણીઓ વજલ્ા વિકાસ અવધકાિી શ્ી પ્રિીણ 
િૌધિી, ડપે્ુટી કલકેટિ શ્ી િી.એન.સાકરિ્ા, દાત્ાણા રામના 
સિપિં, ઉપસિપંિ અન ેઆિોગ્ વિભારના અવધકાિીઓ અને 
કમ્ગિાિીઓ ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. •

ડાંગનાં વવકાસકાયયોની સમીષિા
વિકાસકામોની રવિન ેકોિોના કાળમા ંપણ િોક્ા વિના અવિિિ 

િાખનાિ િાજ્ સિકાિ િનેી સમીક્ા પણ કિિી િહે છે. િાજિેિમાં 
આરદજાવિ વિકાસ મતં્ી શ્ી િમણલાલ પાટકિે ડારંના ં૧૫૯ વિકાસ 
કામોની સમીક્ા કિી હિી. આહિામા ંવિકકેસન્દ્રિ વજલ્ા આ્ોજન 
કા્્ગક્રમ હેઠળના કામોની સમીક્ા કિિા મંત્ીશ્ીએ પ્રોતસાહક 
જોરિાઈ, ધાિાસભ્ ્ંફડ, વિકાસશીલ િાલકુા, િાષ્ટી્ પિ્ગ, એમ.પી.
જોરિાઈ, અને એ.ટી.િી.ટી. 
્ોજના હેઠળના પ્રરવિ હેઠળનાં 
કુલ ૧૩ કામોની િિા્ગ કિી હિી. 
િેમણે િર્્ગ ૨૦૧૯-૨૦ના 
રૂ.૨૪૧૫ લાખના ં૬૪૫ કામો 
અને ૨૦૨૦-૨૧ના િર્્ગના 

રૂ.૨૧૨૫ લાખના ં૫૨૭ કામોની પણ સમીક્ા કિી હિી. નિા મજૂંિ 
કિાિા ં કામોની દિખા્િ અરાઉ અમલીકિણ અવધકાિીઓ દ્ાિા 
્થિળ િકાસણી થિા્ િ ેસુવનવચિિ કિિાની વહમા્િ મતં્ીશ્ીએ કિી 
હિી. િમેણ ે ડારંના ૧૫૯ વિકાસકામોની વિરિો િાજ્ કક્ાએ 
સી.એમ.ડશેબોડ્ગ ખાિ ેમોકલી આપિાની સિૂના આપી હિી. ડારં 
વજલ્ા સિેા સદન, આહિા ખાિ ેઆ્ોવજિ બઠેકમા ંધાિાસભ્ શ્ી 

વિજ્ભાઈ પટેલ સવહિ 
વજલ્ા વિકાસ અવધકાિી શ્ી 
એિ.કકે.િઢિાવણ્ા સવહિના 
વ િ વ િ ધ  અ મ લ ી ક િ ણ 
અવધકાિીઓ ઉપસ્થિિ િહ્ા 
હિા. •
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િાવનગરમાં ્ફટોરલેન રટોડ અને કટોમયુવન્ી હટોલ
માળખારિ સુવિધાઓની સજ્જિા સાથિે િાજ્નાં મહાનરિ 

િૈવશ્વક શહેિો સમકક્ બન્્ાં છ.ે જેમાં સિિ સુવિધામાં િધાિો 
કિિામાં આિી િહ્ો છે. ભાિનરિ મહાનરિપાવલકા દ્ાિા 
િિસમી્ાથિી િીંરિોડ સુધીના રૂ.૨ કિોડના ખિષે વનવમ્ગિ થિનાિા 
્ફોિલેન માર્ગનું ખાિમુહૂિ્ગ િથિા 
િાલકકેટરેટ, કિિવલ્ા પિા ખાિે 
વનવમ્ગિ આધુવનક કોમ્ુવનટી હોલનું 
મવહલા અને બાળ કલ્ાણ િાજ્ 
મંત્ી શ્ી વિભાિિીબહેન દિેએ 
લોકાપ ્ગણ ક્ુ ું  હ િંુ .  આ પ્રસંરે 
મં ત્ ી શ્ ી એ  જ ણ ા વ ્ંુ  હ િંુ  ક કે, 
િિસમી્ાથિી િીંરિોડ સુધી વનવમ્ગિ 

થિનાિા આ ્ફોિલેન િોડ થિકી િિસમી્ા િથિા માલણકાના 
ગ્રામજનોની સુવિધામાં િધાિો થિશે. િેમણે િિસમી્ા િળાિને 
થિીમ બેઇઝ િળાિ િિીકકે વિકવસિ કિિાની જાહેિાિ કિી હિી. 
કિિવલ્ા પિા વિ્િાિમાં ડ્ેનેજ, કોમ્ુવનટી હોલ િરેિે જેિી 

સુ વિધાઓ ઊભી કિી લોકોની 
સુખાકાિીમાં િધાિો ક્ષો છે. સાંસદ 
શ્ીમિી ભાિિીબહેન વશ્ાળે જણાવ્ું 
હિુ ંકકે સિકાિ હેલથિ સને્ટિ, બરીિાઓ, 
કોમ્વુનટી હોલ, ડે્નજે, િ્િા સવહિની 
સુવિધાઓ ઊભી કિી પછાિ વિ્િાિ 
િિીકકે ઓળખાિા વિ્િાિોનો સિાુંરી 
વિકાસ કિી િહી છે. •

જામનગરના માગયોનું 
બયુ્ીર્ફકકેશન 

રજુિાિનુ ંદિેક નરિ ્ માટ્ગ બન ેિ ેમાટે વિશેર્ દિકાિ િાજ્ 
સિકાિ લઇ િહી છે. જે માટે વિવિધ િબક્ામાં શહેિીકિણની 
્ોજનાઓની અમલિાિી કિિામાં આિી િહી છે. િાજેિિમાં 
જામનરિને િધુ ્માટ્ગ બનાિિા િ્િાઓનો કા્ા્ગિંભ અન્ન અને 
નારરિક પુિિઠા િાજ્ મંત્ી શ્ી ધમષેન્દ્રવસંહ જાડેજાએ કિાવ્ો 
હિો. જામનરિ મહાનરિ પાવલકામાં સીસી ્બલોકની સાથિે સીસી 
િોડનાં કામો મળી કુલ રૂ.૧૬૬.૫૦ લાખનાં વિકાસકામો હાથિ 
ધિિામાં આવ્ાં છે. વિકકેસન્દ્રિ વજલ્ા આ્ોજન કા્્ગક્રમ અંિર્ગિ 
મંત્ીશ્ીની ૧૦% લોકભારીદાિી ગ્રાન્ટમાંથિી શહેિના મારષોનું 
્બ્ટુીર્ફકકેશન કિિામા ંઆિી િહ્ ંછે. છેલ્ા ઘણા ંસમ્થિી શહેિમાં 
સીસી િોડ અને સીસી ્બલોકના વનમા્ગણમાં રવિ આિી છે. જેને 
લીધે લોકોમાં ખુશાલી જોિા મળી િહી છે. નરિના ્બ્ુટીર્ફકકેશન 
માટે અન્્ વિકાસકા્ષો પિ પણ ધ્ાન આપિામાં આિી િહ્ં છે. 
આ િકકે વિ્િાિના અગ્રણીઓ અને નારરિકો બહોળી સંખ્ામાં 
ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા. •

સરકારી માધયવમક શાળામાં 
૨૯૯ વશષિકટોની વનમણૂક 

વ્રકિવનમા્ગણથિી િરિત્વનમા્ગણ અને એના થિકી ભાિિ 
વનમા્ગણનું ્િપ્ન િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઇ મોદીએ જો્ું છે. જેને 
સાકાિ કિિામાં વશક્કની ભૂવમકા અવિ મહત્િની છે. િાજેિિમાં 
કચછ વજલ્ાની સિકાિી માધ્વમક શાળાઓમાં વશક્ણ સહા્ક 
િિીકકે વનમણકૂ પામનાિ ૨૯૯ જટેલા વશક્કોન ેસામાવજક શકૈ્વણક 
પછાિ િરષોનું કલ્ાણ િાજ્ મંત્ી શ્ી િાસણભાઇ આહીિના 
હ્િે વનમણૂકપત્ો એના્િ કિા્ા હિા. 

મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું હિું કકે, રુજિાિમાં જેટલી શાળાઓ મંજૂિ 
થિઇ છે િેમાંથિી ૩૩ ટકા શાળા કચછની છે િથિા ૨૯૯ વશક્કોની 
વનમણૂક થિઇ છે. વશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ િુડાસમાએ 
ઈ-માધ્મથિી સ્કલ મુજબ મૂલ્ાંકન અને વિદ્ાથિમીઓ જોબ સીકિ 
નહીં જોબ રીિિ બને િે િીિે િૈ્ાિ કિિા નિવન્ુકિ વશક્કોને 
સૂિન ક્ુ્ગ હિું. આ પ્રસંરે સાંસદ શ્ી વિનોદભાઇ િાિડા, 
ધાિાસભ્ સિ્ગશ્ી ડૉ.નીમાબહેન આિા્્ગ, માલિીબહેન મહેશ્વિી, 
પ્રધ્ુમનવસંહ જાડેજા ઉપિાંિ કચછ વજલ્ા વશક્ણ અવધકાિી 
કિેિીના અવધકાિી-કમ્ગિાિીઓ ઉપસ્થિિ િહ્ાં હિાં. •

સમાિાર વવશેિ
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કચછને પાણીદાર બનાવવાનટો જળ “યઞ્જ”
" આર ડી. કમબટોજ

કચછ વજલ્ો એ રજુિાિની આબોહિા અન ેહિામાનની દૃસષએ 
ખબૂ જ સિંદેનશીલ છે, જણે ેિક્રિાિ, દુષકાળ અન ેવિનાશક ભકંૂપ 
જિેી અનકે આત્વંિક કુદિિી આ્ફિો સહન કિી છે. જળિા્ુ 
પરિિિ્ગન સામ ેટકી િહેિા માટે ભાિિ સિકાિના સહકાિથિી પ્ા્ગિિણ, 
િન અન ેહિામાન પરિિિ્ગન મતં્ાલ્ (એમ.ઓ.ઇ.એ્ફ.સી.સી.) 
દ્ાિા ‘નશેનલ અડપેટેશન ્ંફડ ્ફોિ ક્ા્મટે િને્જ’ (એન.એ.એ્ફ.
સી.સી) એટલ ેકકે િાષ્ટી્ આબોહિા પરિિિ્ગન અનકૂુલન ભંડોળ હેઠળ 
બધા ંજ િાજ્ોમા ંઅનકૂુલન માટેની કામરીિીઓ હાથિ ધિિામાં 
આિી છે. રજુિાિ િાજ્માં એન.એ.એ્ફ.સી.સી પરિ્ોજનાની 
પરિપવૂિ્ગની જિાબદાિી “રીિ” ્ફાઉન્ડશેનન ેસોંપિામા ંઆિી છે. 
જનેુ ંશીર્્ગક “રજુિાિના કચછ વજલ્ાના પ્રાકૃવિક સસંાધનો પિ વનભ્ગિ 
સમદુા્ માટે જળિા્ુ પરિિિ્ગન સામ ેઅનકૂુલન સાધિા પાણી અને 
આજીવિકા સિુક્ા િથિા વનિ્ગસનિતં્ના પનુ:્થિાપન દ્ાિા પ્રવિકાિ 
શવક્તમા ંિધાિો કિિો” છે.

કચછ વજલ્ામાં હંમેશાં પાણી અને ઘાસિાિાની જરૂરિ્ાિ 
િહે છે. િેથિી “રીિ” ્ફાઉન્ડેશન દ્ાિા િટિિમી અબડાસા િાલુકો 
અને બન્ની ઘાવસ્ા વિ્િાિનાં વિવિધ રામોમાં જળસંગ્રહ કિી 
ખેિી િથિા પશુપાલન માટે થિિી પાણીની િંરીને પહોંિી િળિા 
નિાં જળાશ્ોની િિના અન ેજનૂા ંજળાશ્ોના કા્ાકલપ માટેની 
કામરીિી હાથિ ધિિામાં આિી છે. ઉપિોક્ત કામરીિીનો મુખ્ 
હેિ ુસમાજના સિંદેનશીલ સમદુા્ોન ેબદલાિા જળિા્ુથિી પડિી 
આડઅસિોથિી થિિા નુકસાનથિી બિાિિા અને િેમનું જીિનિક્ર 
અને આજીવિકાઓને ટકાિી િાખિા માટે જુદાં જુદાં કા્ષો કિિાનું 
છે. જેમાં કૃવર્, બારા્િી ખેિી, જળઆપૂવિ્ગ, દરિ્ાઈ 
વનિાસ્થિાનનું િક્ણ, આપવત્ત વ્િ્થિાપન, માનિ ્િા્્થ્, 
િનવિકાસ, પ્ા્ગિિણ, પરિસ્થિરક્ સંિક્ણ અને એનાથિી 
સંકળા્ેલા મુદ્દાઓનો સમાિેશ થિા્ છે. 

જળસંગ્રહની ક્મિા િધાિિા માટે કચછ વજલ્ાના બે 
વિ્િાિોમાં પસંદ કિેલાં ૧૯ રામ િિસાદી પાણી સંગ્રહ માટે 
નિાં જળાશ્ોનું વનમા્ગણ અને જૂના જળાશ્ોનું નિીનીકિણ 
કિા્ું છે. અબડાસા િાલુકાના પસંદ કિા્ેલાં રામો દરિ્ાકાંઠા 
પિ હોિાથિી ખાિા પાણીની સમ્્ા પીિાલા્ક અને વસંિાઇનાં 
પાણીન ેપોહોંિી િળિા આ ક્તે્મા ંકુલ ૪૪ જળાશ્ો, સારિપાળા 
વનમા્ગણ અને પુનઃ્થિાપન કિિામાં આવ્ું છે. બન્ની ઘાવસ્ા 
વિ્િાિમાં ૨૮ જળાશ્ોનું વનમા્ગણ-પુનઃ્થિાપન કિિામાં આવ્ું 
છે. જે પીિાલા્ક પાણીની ઉપલ્બધિા અને આજીવિકા સુિક્ામાં 
સુધાિણા િિ્ફ દોિી જશે. અબડાસા અને બન્ની વિ્િાિના પસંદ 
કિેલાં િમામ રામોમાં ‘આધાિ િેખા સિષેક્ણ’ અને જળિા્ુ 

પરિિિ્ગન સામે સંિેદનશીલિાના મૂલ્ાંકન અને લોકો સાથિે રૂબરૂ 
મુલાકાિ અને િાિિીિની પ્રવક્ર્ા હાથિ ધિિામાં આિી હિી.

અબડાસા િાલુકાનાં ૧૦ રામોમાં ૪૪ જળાશ્ો/સારિપાળા 
પૈકી ૨૦ જળાશ્ોનું નિવનમા્ગણ કિિામાં આવ્ું છે. િોિીસ 
જળાશ્ો-સારિપાળાનું પુનઃ્થિાપન-નિીનીકિણ કિાિાં 
જળસંગ્રહ ક્મિા ૭,૨૪,૫૦૦ ઘનમીટિથિી િધી ૧૨,૫૭,૦૦૦ 
ઘનમીટિ થિઇ છે. ૨૦ નિા જળાશ્ો-સારિપાળા બાંધીને 
૫,૫૩,૦૦૦ ઘનમીટિ િધાિાની જળસંગ્રહ કિિાની ક્મિાનું 
વનમા્ગણ કિિામા ંઆવ્ુ.ં આમ, ૪૪ જળાશ્ો-સારિપાળાની કુલ 
પાણી સંગ્રહ કિિાની ક્મિા ૧૮,૧૦,૦૦૦ ઘનમીટિ અથિિા 
૧૮૧ કિોડ વલટિ કિિામાં આિેલ છે. બન્ની ઘાવસ્ા વિ્િાિનાં 
નિ રામમાં ૨૨ જળાશ્ોનું નિવનમા્ગણ િેમજ ૬ જળાશ્ોનું 
નિીનીકિણ કિિામાં આવ્ું. આમ, ૨૮ જળાશ્ોની કુલ પાણી 
સંગ્રહ કિિાની ક્મિા ૨,૩૮,૨૬૪ ઘનમીટિ અથિિા ૨૩.૮૩ 
કિોડ વલટિ કિિામાં આિી છે. 

કચછ વજલ્ામાં જળપ્રાપ્િા િેમજ જળસંગ્રહ માટે કુલ ૧૯ 
રામો/િાંઢોનાં ૭૨ જળાશ્ો/સારિપાળાના નિવનમા્ગણ/
પુનઃ્થિાપન બાદ જળસંગ્રહ ક્મિા ૨૦,૪૮,૨૬૪ ઘનમીટિ 
અથિિા ૨૦૪.૮૨ કિોડ વલટિ થિઇ છે. 

કચછ વજલ્ાના જનસમુદા્ િેમજ ઢોિ/પશુ માટે આ ્જ્ 
આશીિા્ગદ સમાન છે. આમ, કચછને પાણીદાિ બનાિિાનો જળ 
“્જ્” સ્ફળ થિઇ િહ્ો છે િેમાં બેમિ નથિી. •

(લેખિ િકરષ્ઠ આઇએફઅેસ ઓકફસર અને ગરીર ફાઉનિેશનના િા્યરેકટર છે)

પરરવત્તન
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દ્ારકામાં પ્વાસન-વશષિણ-આરટોગયનાં વવકાસકામટોની વત્વેણી
િાજ્નાં િમામ વિ્િાિોને વિકાસનાં મુખ્ પ્રિાહમાં લાિિા 

માટે િાજ્ સિકાિ આ્ોજન અને વિકાસકા્ષો કિી િહી છે. 
કચછથિી કપિાડા હો્ કકે જામનરિથિી જાંબુઘોડા હો્, િમામ 
વિ્િાિનાં નારરિકો સુધી વિકાસના લાભ પહોિિા થિા્ િે માટે 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીની અધ્ક્િામાં િાજ્ સિકાિ 
કામ કિી િહી છે. િાજેિિમાં દેિભૂવમ દ્ાિકા વજલલામાં 
જનસુવિધાના રૂા.૭૨ કિોડના વિવિધ પ્રકલપોની ભેટ આપિા 
મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, િાજ્નંુ કોઇ 
ક્ેત્ વિકાસથિી િંવિિ નહીં િહે, દ્ાિકા નરિીનો ્ફિી સુિણ્ગ ્ુર 
આિશે. શ્ેણીબદ્ વિકાસકામો થિકી ભવ્િા ્ફિી પ્ર્થિાવપિ થિશે. 
િાજ્ સિકાિનો એક માત્ મંત્ છે વિકાસ. આ વિકાસના આધાિ 
પિ આિિી પેઢી પડકાિો ઝીલિી થિશે. 

દિેભૂવમ દ્ાિકા વજલલામાં આિોગ્, વશક્ણ, પાણી અને 
પ્રિાસનના રૂા.૭૨ કિોડના વિવિધ પ્રકલપોના ંલોકાપ્ગણ-ખાિમહુિૂ્ગ 
કિિાં જણાવ્ંુ હિુ ંકકે, કોિોના સકં્રમણ િચિ ેપણ વિકાસન ેઅટકિા 
દીધો નથિી. િાજ્માં છેલલા િાિ મવહનામાં ૨૦ હજાિ કિોડનાં 
ખાિમુહૂિ્ગ/-લોકાપ્ગણના કા્્ગક્રમો ્ોજા્ા છે. રુજિાિના દિેક 
ખૂણે વિકાસ થિઇ િહ્ો છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ હિંુ કકે, દુવન્ાના વિકાસશીલ દેશોમાં 

રડસવેલનશેન પલાન્ટ કા ્્ગિિ છે. રજુિાિ દેશમા ંપ્રથિમ બનશ ેજ્ાં 
આરામી સમ્માં રડસેવલનેશન પલાન્ટ શરૂ કિાશે. આ પલાન્ટ 
થિકી દિિોજના ૩૭ કિોડ વલટિ ખાિા પાણીને મીઠા પાણીમાં 
રૂપાંિિ કિાશે. આ િકકે મખુ્મતં્ીશ્ીએ િાજ્ સિકાિ દ્ાિા લિેામાં 
આિેલા જનવહિના વનણ્ગ્ો, કલ્ાણકાિી ્ોજનાની માવહિી 
આપી હિી. િેમણે િર્્ગ ૨૦૨૨ના અંિ સુધીમાં રુજિાિના ઘિે 
ઘિે નળ દ્ાિા પાણી પહોંિશે, ૨૦૨૧ના અંિમાં સૌિાષ્ટના ૧૧૫ 
ડેમ નમ્ગદા જળથિી ભિાઇ જશે અને દુષકાળ ભૂિકાળ બની જશે 
િેમ ઉમે્ુું હિું. 

પાણી પુિિઠા મંત્ી શ્ી કુંિિજીભાઇ બાિવળ્ાએ જણાવ્ું 
હિું કકે, િાજ્નો છેિાડાનો માનિી ્િચછ શુદ્ પાણી મેળિી શકકે 
િે માટે સિકાિ સિિ પ્ર્તનશીલ છે. જૂની જૂથિ ્ોજના સુધાિીને 
નિી જૂથિ ્ોજના દ્ાિા અને સીિેજ િોટિને શુદ્ કિી િેનો પણ 
ઉપ્ોર કિી શકા્ િે માટે આ વનણા્ગ્ક સિકાિ કામ કિી િહી 
છે. િળી આરામી સમ્મા ંરડસવેલનશેન પલાન્ટ દ્ાિા પણ દેિભવૂમ 
દ્ાિકા વજલલાને મીઠું પાણી પૂિિી માત્ામાં મળશે. 

વજલલા પ્રભાિી અન ેપ્રિાસન મતં્ી શ્ી જિાહિભાઇ િાિડાએ 
જણાવ્ું હિું કકે, વશિિાજપુિ બીિને ્બલૂ ્ફલેર સરટ્ગર્ફકકેટ મળ્ું 
છે એ આ આપણા સૌ માટે આનંદની બાબિ છે. સાંસદ શ્ી 
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પુનમબહેન માડમે િડાપ્રધાન અને મુખ્મંત્ીનો આભાિ વ્કિ 
કિી જણાવ્ું હિું કકે, દ્ાિકા જેિો છેિાડાનો વજલ્ો િાષટ્ી્ કક્ાએ 
્થિાન પામ્ો છે. વશિિાજપુિ બીિને ્બલૂ ્ફલેર સરટ્ગર્ફકકેટ મળિા 
આ ક્ેત્ની વિશ્વ્િિે િિા્ગ થિઇ િહી છે. દેશ-વિદેશથિી આિિા 
શ્દ્ાળુઓ, પ્રિાસીઓ માટે આકર્્ગણનું કકેન્દ્ર બનશે. પ્રિાસનને 
િેર મળિા છેિાડાના વિ્િાિમાં િોજરાિીની િકોમાં િધાિો થિશે

આ પ્રસંરે પૂિ્ગ ધાિાસભ્ શ્ી પબુભા માણેક, રુજિાિ ગ્રામ 
ગૃહ વનમા્ગણ બોડ્ગના િિેમને શ્ી મળુભુાઇ બિેા, ગ્રીમકોના િિેમને 
શ્ી મેઘજીભાઇ કણઝારિ્ા, પાણી પુિિઠા બોડ્ગના િેિમેન શ્ી 
ધનંજ્ રદ્િેદી, વજલલા કલેકટિ ડૉ. નિેન્દ્રકુમાિ મીના ઉપસ્થિિ 
િહ્ાં હિાં.

િીમગજા જૂથ પાણી યટોજનાથી ૧.૩૪ લાખ 
લટોકટોને પાણીનટો લાિ મળશે

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ દ્ાિકા ખાિેથિી જન 
સવુિધાના રૂા. ૭૨ કિોડના ંકામોનુ ંલોકાપ્ગણ- ખાિમહુિૂ્ગ ક્ુું હિંુ. 
જેમાં ભીમરજા જૂથિ સુધાિણા ્ોજનાનો પણ સમાિેશ થિા્ છે. 
આ ્ોજનાથિી ૧.૩૪ લાખ લોકોને પીિાના પાણીની સુવિધાનો 
લાભ મળશે. સાની ડેમ આધારિિ ભીમરજા જૂથિ ્ોજના 
રૂા.૪૩.૨૬ કિોડના ખિષે વનમા્ગણ થિશે. જલ સે નલ ્ોજના 
અંિર્ગિ શહેિી અને ગ્રામીણ વિ્િાિોમાં લોકોને ઘિે-ઘિે નળ 
દ્ાિા પાણી અપાશે.

આ જૂથિ ્ોજનાથિી ઓખામંડળ િાલુકાનાં ૧૯ રામ અને 
એક શહેિને લાભ મળશે. ઉપિાંિ પાણી પુિિઠા વિભાર દ્ાિા 
િિુ્ગ-િ ઓરમેટેશનના રૂા.૭.૮૧ કિોડ અને દ્ાિકા ભૂરભ્ગ રટિ 
્ોજના ભાર-િ રૂા.૬.૭૪ કિોડના ખિષે િૈ્ાિ થિનાિ ્ોજનાનું 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ રડવજટલ માધ્મથિી ખાિમુહૂિ્ગ ક્ુું હિું. 

૩૧ સબસેન્ર અને 
૪ પ્ાથવમક આરટોગય કકેનદ્રનું લટોકપ્તણ

દ્ાિકા ખાિેથિી ગ્રામીણ વિ્િાિની આિોગ્ સવુિધાઓ સદુ્રઢ 
કિિા ૩૧ સબસેન્ટિ અને ૪ પ્રાથિવમક આિોગ્ કકેન્દ્રનું 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ લોકાપ્ગણ ક્ુું હિંુ. ગ્રામીણ વિ્િાિના ૩૧ 
સબસને્ટિનુ ંરૂા. ૭૧૫ લાખના ખિષે વનમા્ગણ કિા્ંુ છે. જ્ાિે ટપુણી, 
રઢકા, ભોરાિ અન ેમોટા આસોટા એમ ૪ પ્રાથિવમક આિોગ્ 
કકેન્દ્રનુ ંરૂા. ૪ કિોડના ખિષે બાંધકામ કિિામા ંઆવ્ંુ છે. 

જામ કલયાણપુરના વવદ્ાથદીઓ મા્ે
કટોમપયૂ્ર લેંગવેજ લેબ

જામ કલ્ાણપુિ િાલુકા સ્થિિ સિકાિી વિન્ન કોલેજના 
વિદ્ાથિમીઓના લાભાથિષે રૂા.૧૭ લાખના ખિષે આધુવનક કોમપ્ૂટિ 
લેંગિેજ લેબ કા ્્ગિિ કિિામા ંઆિી છે. મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ 
રૂપાણી દ્ાિા દ્ાિકા ખાિે આ કોમપ્ૂટિ લેંગિેજ લેબનું લોકાપ્ગણ 
કિા્ું હિું.  વિદ્ાથિમીઓ માટે લેંગિેજ લેબ ખૂબ ઉપ્ોરી પુિિાિ 
થિા્ છે. •

ઓખા – બે્ દ્ારકા વચિે બની રહેલા 
કકેબલ સ્ેઇડ વસગનેિર વરિજનું વનરીષિણ કરતાં CM 

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજ્યભાઇ રૂપાણરીએ ઓખા અને બેટ- દ્ારિા િચિે 
ભારતના સૌથરી લાંબા િેબલ સટેઇિ વસગનેિર વરિજના િા્ય્પનું હોિરક્ાફટમાં 
બેસરીને વનરરીક્ણ િ્યુું હતું. વરિજનરી િુલ લંબાઇ ૨૩૨૦ મરીટર રહેશે જેમાં 
િેબલ સટેઇિ વરિજ ૯૦૦ મરીટર રહેશે. જેમાં િાર માગગી્ય પુલ તથા ૨.૫૦ 
મરીટર પહોળરી ફૂટપાથ બનને તરફ બનાિિામાં આિશે. ફૂટપાથ બનિાથરી 
્યાવત્િો/ શ્દ્ાળુઓ સુરવક્ત રરીતે િાલરીને પણ ઓખાથરી બેટ દ્ારિા જઇ 
શિશે. ફૂટપાથ ઉપર લગાિેલ સોલાર પેનલથરી એિ મેગાિોટ િરીજળરીનું 
ઉતપાદન થશે. જેનાથરી વરિજ ઉપરનરી સટરીટલાઇટ પણ ઝળહળશે. માિ્પ 
૨૦૧૮ થરી શરૂ થ્યેલા વરિજનું િામ આગામરી િર્પ -૨૦૨૨માં પૂણ્પ થશે આ 
વરિજ બનિાથરી ઓખા અને બેટ-દ્ારિા િચિે આિાગમનનો સેતુ રિાશે. 
દ્ારિા ઐવતહાવસિ સથળ હોિાથરી શ્દ્ાળુ દ્ારિા તથા બેટ દ્ારિા દશ્પન માટે 
આિતા હો્ય છે ત્યારે આ પુલનું વનમા્પણ થિાથરી દશ્પનાથગીઓ તથા સથાવનિ 
રહરીશોન ેઆિાગમન માટે ખબૂ જ સરળતા રહેશ.ે મખુ્યમતં્રી શ્રી વિજ્યભાઇ 
રૂપાણરીનરી સાથે આ તિે વજલલા પ્રભારરી અને પ્રિાસન મંત્રીશ્રી જિાહરભાઇ 
િાિિા, પાણરી પુરિઠા મંત્રીશ્રી િુંિરજીભાઇ બાિવળ્યા તથા જામનગરના 
સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માિમ પણ ઉપસસથત રહરીને વરિજના િાલુ િામનું 
વનરરીક્ણ િ્યુું હતું.
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પષિીઓ પ્તયેની સંવેદના ઃ કરૂણા અવિયાન 

રુજિાિમાં મકિસંક્રાવિ દિવમ્ાન ઘા્લ પક્ીઓના જીિ 
બિાિિા- જીિદ્ાને પ્રાધ્ાન્્ આપિા િ૦૧૭થિી વ્ાપક ્ િરૂપે 
કરૂણા અવભ્ાનનું આ્ોજન કિિામાં આિે છે. િાજ્ભિની 
જીિદ્ા સં્થિાઓ આ કા્્ગમાં મોટી સંખ્ામાં સહભારી થિા્ છે. 
ઉત્તિા્ણના િહેિાિો દિમ્ાન પિંર દોિા-પિંરથિી ઘા્લ થિિા 
પક્ીઓના જીિ બિાિિાના કરૂણાસભિ ભાિ સાથિે િાજ્વ્ાપી 
કરૂણા અવભ્ાન અંિર્ગિ સમગ્ર િાજ્માં ૧૦ રદિસ સુધી સઘન 
િીિે હાથિ ધિાઇ િહેલા આ અવભ્ાનમાં સહ્ોરી સંરઠનો અને 
િાજ્ સિકાિના િન, પશુપાલન સવહિના વિભારોના 
કમ્ગ્ોરીઓ સાથેિ સંિેદનાસભિ સંિાદ સાધી મુખ્મંત્ી શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ માર્ગદશ્ગન પૂરું પાડ્ું હિું.

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િન વિભાર દ્ાિા સિંાવલિ 
ઘા્લ પશ-ુપક્ી સાિિાિ કકેન્દ્ર િે્ક્ ુસને્ટિમા ંિાલી િહેલી પક્ી 
સાિિાિ સુવિધાઓનુ ંવિડી્ો કોન્્ફિન્સથિી વનિીક્ણ પણ આ કરૂણા 
અવભ્ાન અન્િ્ે ક્ુ્ગ હિંુ. િમેણ ેકરૂણા અવભ્ાનમા ંસહભારી 
થિઇ િહેલી વિવિધ ્િસૈચછક સં્થિાઓના હોદે્દદાિો િથિા સબંંવધિ 

વિભારો સાથેિ િિા્ગ-
િ ાિ ા ્ગલ ાપ કિ ીને 
જરૂિી સૂિનો પણ 
ક્ા્ગ હિા. 

મુ ખ્મંત્ી  શ્ી 
વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ 
ક હ્ં  ક કે ક રૂ ણ ા 
અવભ્ાન દ્ાિા સમગ્ર 
િાજ્માં  અત્ાિ 
સુધીમાં પ૦ હજાિથિી 
િધુ અબોલ પક્ી, 

પ્રાણીઓના જીિ આપણે બિાિી શક્ા છીએ. િન વિભાર, 
પશુપાલન વિભાર, મહાનરિપાવલકા િંત્ પણ આ અવભ્ાનમાં 
સવક્ર્િાથિી પશુપંખીઓના જીિ બિાિિાનું, ઘા્લ પક્ી 
સાિિાિનું જીિદ્ા કા્્ગ કિે છે િેની િેમણે પ્રસંશા કિી હિી. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કકે, રુજિાિમાં કોવિડ-૧૯ અને છેલ્ા 
થિોડાક રદિસથિી પક્ીઓમા ંબડ્ગ ફલનુા પણ છૂટા છિા્ા કકેસ જોિા 
મળ્ા છે. આની સામે સાિિેિીના ભારરૂપે ઘા્લ પક્ીઓની 
સાિિાિમાં જોડા્ેલા સૌ કોઇ િાજ્ની સિકાિની SOPનો 
અમલ કિે િે જરૂિી છે. બડ્ગ ફલુનો િેપ બીજા પક્ીમાં ન ્ફકેલા્ 
િનેી કાળજી િાખિી પડશ ેિિેો મુખ્મતં્ીશ્ીએ વિવિધ સં્ થિાઓને 
અનુિોધ પણ ક્ષો હિો. 

 રાંધીનરિ ખાિે િન મંત્ી શ્ી રણપિભાઇ િસાિા, 
પશપુાલન મતં્ી શ્ી કંુિિજીભાઇ બાિવળ્ા, પશપુાલન િાજ્મતં્ી 
શ્ી બિુભાઇ ખાબડ, િન િાજ્ મંત્ી શ્ી િમણલાલ પાટકિ 
સવહિ િન વિભારના ંઅવધકાિીઓ િથિા વિવિધ ્ િસૈચછક સં્ થિાનાં 
પ્રવિવનવધઓ ઉપસ્થિિ િહ્ાં હિા. •

સંવેદના
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વનણ્તય

રાજયમાં વશષિણ ષિેત્ે ૬૬૦૦ જગયા પર િરતી
રજુિાિ સિકાિે છેલ્ા બ ેદા્કામા ંહજાિો ્ િુાનોન ેસિકાિી 

સિેામા ંજોડાિાનો અિસિ આપ્ો છે. ભિિી પ્રવક્ર્ામા ંપાિદવશ્ગિા 
લાિી િાજ્ના લાખો ્ુિાનોમાં સિકાિી સેિામાં જોડાિાનો 
ઉતસાહ જરાડ્ો છે. આ રદશામાં િધુ એક કદમ ઉઠાિિાં િાજ્ 
સિકાિ દ્ાિા ્ુિાનોને ઉચ્ વશક્ણ િેમજ ઉચ્ત્તિ-માધ્વમક 
વશક્ણ ક્ેત્ે કાિરકદમી ઘડિિ માટે ૬૬૧૬ જેટલી નિી ભિિી 
કિિાનો વનણ્ગ્ કિા્ો છે.

િાજ્ સિકાિના આ મહત્િપણૂ્ગ વનણ્્ગ  અરેં વશક્ણ મતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રવસહં િડુાસમાએ જણાવ્ુ ંહિુ ંકકે, મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ 
રૂપાણી-ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી નીવિનભાઇ પટેલના નેતૃતિની 
િિ્ગમાન સિકાિે ્િુાનોન ેશકૈ્વણક ક્તે્ ેવ્ાપક િોજરાિ આપિા 
સાથિ ેવશક્ણ સવુિધાઓનો વ્ાપ વિ્િાિિાના ઉદાત્ત ભાિથિી આ 
નિી ભિિીનો વનણ્્ગ  ક્ષો છે. વશક્ણ મતં્ીશ્ીએ આ વનણ્્ગ ની 
વિ્તૃિ ભવૂમકા આપિા ંજણાવ્ંુ હિંુ કકે, િાજ્ની વબન સિકાિી 
અનદુાવનિ કોલજેોમા ંકકેન્દ્રી્કૃિ િીિે ૯િ૭ અધ્ાપક સહા્કોની 
ભિિી કિિામા ંઆિશે. આ ભિિી પણૂ્ગ થિિા,ં િાજ્ની કોલજેોમાં 

વિવિધ ૪૪ જટેલા વિર્્ો માટે ૯િ૭ અધ્ાપક સહા્કો સિેાઓ 
મળિી થિશ.ે વશક્ણ મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંકકે, અધ્ાપક સહા્કોની 
આ ભિિી માટે િા.િ૦ જાન્્ુઆિી-િ૦િ૧ સધુી ઓનલાઇન અિજી 
કિિાની િહેશ ેિમેજ ભિિીની િધ ુવિરિો www.rascheguj.
in િેબસાઇટ પિથિી ઉપલ્બધ બની િહેશ.ે 

આ સાથિે િાજ્ની વબનસિકાિી માધ્વમક અને ઉચ્ત્તિ 
માધ્વમક શાળાઓમાં કુલ પ૭૦૦ વશક્ણ સહા્કોની ભિિી 
િાજ્ સિકાિ કિશે. િદઅનુસાિ, નિી વબનસિકાિી અનુદાવનિ 
ઉચ્ત્તિ માધ્વમક શાળાઓમાં ૩૩૮૨ અને નિી વબનસિકાિી 
અનુદાવનિ માધ્વમક શાળાઓમાં િ૩૦૭ વશક્ણ સહા્કોની 
વનમણૂક કિિામાં આિશે. 

વશક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહે મુખ્મંત્ીશ્ીના દીઘ્ગદૃસષપૂણ્ગ 
આ્ોજનમાં સમગ્રિ્ા આ નિી ૬૬૧૬ જેટલી નિી જગ્ાઓ 
પિ ્ુિા વશક્ણ સહા્કો ઉપલ્બધ થિિાં વશક્ણ કે્ત્ે કુશળ 
માનિબળ નિો િક્ક્ફોસ્ગ િાજ્ના વિદ્ાથિમીઓના કાિકીદમી 
ઘડિિમાં ્ોરદાન આપશે િેિો વિશ્વાસ વ્કિ ક્ષો હિો. •

રાજકટો્માં માધાપર િટોકડી ખાતે 
અતયાધુવનક બસ સ્ેશન બનશે 
સૌિાષ્ટના આવથિ્ગક-સામાવજક-વ્ાપારિક અને ઔદ્ોવરક 

રવિવિવધઓના મુખ્ કકેન્દ્ર સમાન િાજકોટને ઉત્તિા્ણ પિષે 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ અનોખી ભેટ રૂપે 
માધાપિ િોકડી પાસે નિા બસ ્ટેશનના વનમા્ગણની મંજૂિી 
આપી છે. રાંધીનરિમાં િાજ્ મંત્ીમંડળની મળેલી કકેવબનેટ 
બેઠકમાં બસ મથિકના વનમા્ગણ માટે ટોકન ભાિે ૬૮૦૦ 
િો.મીટિ જમીન ્ફાળિિાનો મહત્િપૂણ્ગ વનણ્ગ્ ક્ષો છે. આ 
નિું બસ ્ટેશન સૌિાષ્ટના જામનરિ, દ્ાિકા, જુનારઢ અને 
પોિબંદિ િરેિે વજલ્ાઓના લોકો-મુસા્ફિો માટે આશીિા્ગદ 
રૂપ બનશે.

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીના દૃસષિિં નતેૃતિમાં 
િાજ્ના બસ મથિકોનો આધવુનક કા્ાકલપ કિીન ેબસ મથિકોને 
એિપોટ્ગ જેિી અદ્િન સુવિધા સાથિે પી.પી.પી. ધોિણે 
જનભારીદાિીથિી બસ પોટ્ગ િિીકકે વિકસાિિાની પહેલ કિિામાં 
આિી છે. માધાપિ િોકડી ખાિ ે વનમા્ગણ થિનાિા નિા બસ 
્ટેશનમા ં ૮ પલટે્ફોમ્ગ, પેસેન્જિ િઇેટીંર એરિ્ા, શોવપંર 
કોમપલેક્, ્ ટોલસ-કકેન્ટીન, પીિાના પાણી, શૌિાલ્ િમેજ ડ્ા્િિ-
કંડકટિ માટેના િે્ટ રૂમની સવુિધાઓ પણ હશ.ે િોજની અદંાજે 
૩૦૦ જટેલી બસ ટ્ીપના આ બસમથિક પિ આિા-રમનનો 
લાભ આશિે ૪પ૦૦થિી િધ ુપસેને્જસ્ગન ેમળી િહેશ.ે •

તુવેર-િણા-રાયડાની ્ેકાના
િાવે ખરીદી કરાશે

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િાજ્ના ૬૯.૪િ લાખ 
જેટલા NFSA અંત્ોદ્ પરિિાિોના ૩.૩૭ કિોડ નારરિકોને 
મકિસંક્રાંવિ-ઉત્તિા્ણ અિસિે એક મહતિપૂણ્ગ ભેટ આપી છે. 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ િાજ્ મતં્ીમડંળની મળેલી બઠેકમા ંએિો સિંદેના્પશમી 
વનણ્્ગ  ક્ષો છે કકે, િાજ્ના ૮.૧૧ લાખ અંત્ોદ્ કાડ્ગધાિક પરિિાિો 
િેમજ ૬૧.૩૧ લાખ જેટલા અગ્રિા ધિાિિા િેશન કાડ્ગધાિક 
પરિિાિોના મળી સમગ્રિ્ા ૩.૩૭ કિોડ લોકોને પરિિાિ દીઠ એક 
રકલો િણા વિનામલૂ્ે વિિિણ કિિામા ંઆિશ.ે આ વિનામલૂ્ે િણાનું 
આિા લાભાથિમી પરિિાિોને ્ફકેરિુઆિી માસના િેમના વન્વમિ મળિા 
અનાજ સાથિે વિિિણ કિાશે. 

ખેડૂિોના િુિેિ, િણા, િા્ડો જેિા ઉતપાદનો પણ રુજિાિ િાજ્ 
નારરિક પુિિઠા વનરમ દ્ાિા ટેકાના ભાિે ખિીદિાનો વનણ્ગ્ 
મંત્ીમંડળની બેઠકમાં ક્ષો છે. 

અન્ન-નારરિક પુિિઠા મંત્ી શ્ી જ્ેશભાઇ િાદરડ્ાએ જણાવ્ુ 
હિ ુકકે, િાજ્મા ં૧૦૫ ખિીદ કકેન્દ્રો પિથિી રૂ. ૬ હજાિ પ્રવિ વવિન્ટલના 
ભાિે િિુિેની ખિીદી સિકાિ કિશ.ે આ ખિીદી માટેની નોંધણી ખડેિૂો 
VCE, APMC માિ્ફિ િા.૧પ જાન્્આુિીથિી િા.૩૧ જાન્્આુિી 
દિમ્ાન કિાિી શકશ.ે  િિેુિની ખિીદી નક્ી કિેલા APMC કકેન્દ્રો 
પિથિી આરામી િા.૧ ્ફકેરિુઆિી િ૦િ૧થિી ૯૦ રદિસ એટલે કકે ૧ 
મે-િ૦િ૧ સુધી કિિામાં આિશે. • 

økwshkík૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ 43



અમરેલીમાં નવા બગસરા પ્ાંતની રિના
અમિ ેલીના નારરિકોને  િાજ્ 

સિકાિની મહેસૂલી સેિાઓ સવહિની સિેા 
તિરિિ અને નજીકના ્થિળેથિી મળી િહે 
િ ેમાટે મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
અમિેલી વજલ્ામાં નિા બરસિા પ્રાંિની 
િિનાનો વનણ્ગ્ ક્ષો છે.

અત્ાિ સુધી અત્ાિ સુધી અમિેલી 
પ્રાંિમાં સમાવિષ બરસિા હિે નિો પ્રાંિ 
બનશે. નિા બરસિા પ્રાંિના કા્્ગક્ેત્માં 
બરસિા અને િરડ્ા િાલુકાનો સમાિેશ 
કિિામાં આવ્ો છે. આરામી પ્રજાસત્તાક 

રદિસ િા.િ૬ જાન્્ુઆિી-િ૦િ૧થિી નિો 
બરસિા પ્રાંિ કા્્ગિિ થિશે

િાજ્ના મોટા ક્ેત્્ફળ ધિાિિા 
વજલ્ાઓમાં ભૌરોવલક અંિિના કાિણે 
નારરિકોન ેિહીિટી કામોમા ંવજલ્ા મખુ્ 
મથિક પિ આિિા જિા માટે સમ્, શવક્ત 
િથિા નાણાનો વ્્ ન થિા્ અને પ્રજાને 
તિરિિ સેિા મળી િહે અને સાથિો-સાથિ 
વિકાસની પ્રવક્ર્ા ઝડપી બન ેિ ેમાટે િાજ્ 
સિકાિે પ્રજાની સુખાકાિી િથિા િહીિટી 
અનકૂુળિા માટે વિકાસ પ્રવક્ર્ાના ભારરૂપે 

િાજ્માં વજલ્ા-િાલુકા વિભાજન 
બાદ િ ાજ્માં  પ્ર ાં િ  કિે િ ીઓની 
પુન:િિના કિેલી.

િદ્અનસુાિ અમિેલી વજલ્ામા ંિહીિટી 
સિળિા, કામરીિીનુ ંભાિણ અન ેપ્રજાજનોને 
વિશરે્ સરિડ મળી િહે િ ેહેિથુિી બરસિા 
િાલકુાન ેઅમિેલી પ્રાિંન ેબદલ ેનિો પ્રાિં 
બનાિિા બાબિ ેિથિા િરડ્ા િાલકુાન ેનિા 
બરસિા પ્રાિં હેઠળ સમાિિા વજલ્ા િતં્એ 
કિેલી દિખા્િનો મખુ્મતં્ીશ્ીએ ્િીકાિ 
કિી આ વનણ્્ગ  ક્ષો છે. •

શરત્ફકેરની મંજૂરી ઓનલાઇન કરવામાં આવી
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઈ 

રૂપાણી િથિા ના્બ મુખ્મતં્ીશ્ી 
નીવિનભાઇ પટેલના નેતૃતિમાં 
િાજ્ સિકાિ દ્ાિા િાજ્માં 
ટ ેકનોલોજીના ઉપ્ોર થિકી 
નારરિકો કમ્ગિાિી સાથિે સીધા 
સંપક્ક વિના સેિાઓ મેળિી શકકે િે માટે મહેસૂલી 
સેિાઓને ઓનલાઈન કિી સિળ, ઝડપી અને 
પાિદશમી કિિામાં આિી છે. ખૂબ જ ટૂંકા રાળામાં 
24 જેટલી વિવિધ મહેસૂલી સેિાઓને iORA 
પોટ્ગલ પિ ઓનલાઈન કિી, 18 જેટલી સેિાઓનું 
્ફકેસલેસ પદ્વિથિી અમલીકિણ થિઈ િહ્ં છે. જેમાં 
િધુ એક સેિા ‘શુદ્બુવદ્-પૂિ્ગકના િેિાણના રક્સામાં 
શિિ્ફકેિની મંજૂિી’ પણ ઓનલાઇન કિિાનો િાજ્ સિકાિે 
મહત્િનો ખેડૂિલક્ી વનણ્ગ્ ક્ષો છે એમ મહેસૂલ મંત્ી શ્ી 
કૌવશકભાઈ પટેલે જણાવ્ું હિું.

મહેસૂલ મંત્ીશ્ી એ આ અંરે િધુ માવહિી આપિાં જણાવ્ું 
હિું કકે, જમીનોના વિવિધ પ્રકાિના િહેિાિો િથિા વિવિધ 
પિિાનરી માટેની અિજીઓ જેિી કકે ખેિીની જમીનની ખિીદી, 
શિિ્ફકેિ અંરેની અિજી, વબનખેિીની અિજી િરેિે સમ્ે જરૂિ 
જણા્ે ખેડૂિ ખિાઈ પ્રમાણપત્ િજૂ કિિાનું િહેિું હો્ છે. ખેડૂિ 
ખિાઈના કાિણે વિવિધ અિજીઓમાં થિિો વિલંબ ઘટાડિા િથિા 
ખાિેદાિોને થિિી હાલાકી વનિાિિાના આશ્થિી ખેડૂિ ખિાઈ 
પ્રમાણપત્ મેળિિાની સમગ્ર પ્રવક્ર્ા ઓનલાઈન કિિામાં આિી 
છે. આ સેિા િધાિે લોકાવભમખુ બનાિિાના આશ્થિી અિજદાિ 
દ્ાિા કિા્ેલી અિજી બાબિે ક્વિ જણા્ િો િેની પૂિ્ગિાનો 

વિકલપ આપિાનો વનણ્ગ્ 
કિિામાં આવ્ો છે. જેથિી, 
અિજદાિ પૂિ્ગિા માટે પિિ 
કિેલ અિજી સંદભષેની પૂિ્ગિા 
રદન-૭ માં  કિ ે િો િેિા 
રક્સાઓમાં પૂિ ્ગિા ધ્ાને 

લઇને અિજીનો વનણ્ગ્ કિિામાં આિશે. 
િેમણે ઉમે્ુ્ગ કકે, િાજ્માં રડવજટલ ઇસન્ડ્ા લેન્ડ 

િેકડ્ગઝ મોડના્ગઇઝેશન પ્રોગ્રામ (DILRMP) 
હેઠળ ખેિીની જમીનનું રિ-સિષે કિી પ્રમોલરેશન 
કિિાની કામરીિી હાથિ ધિિામાં આિી છે. 

રિ-સિિે િેકડ્ગ પ્રમોલરેશન બાદ ક્વિ સુધાિણા માટે 
ખેડૂિોને સિળિા િહે િે માટે સાદી અિજી દ્ાિા િાંધા 

અિજી કિી સુધાિો કિી આપિા સુવપ્ર.લે.િે.શ્ીને વનકાલ કિિાની 
સત્તા આપિામા ંઆિી છે. જે અિજી કિિાની મદુ્દિ િા.31.12.2020 
પૂણ્ગ થિ્ેલ હોઇ કોવિડ -19 મહામાિીના કાિણે રિ-સિષે 
પ્રમોલરેશનમાં થિ્ેલ ક્વિ સુધાિિામાં હેિાનરવિ ન થિા્ િે 
હેિથુિી અિજદાિન ેરિ-સિિ ેપ્રમોલરશેન બાદની િાધંા અિજીઓ 
િજૂ કિિાની સમ્મ્ા્ગદાની મુદિમાં િા.31.03.2021 સુધી 
િધાિો કિિામાં આવ્ો છે. 

મતં્ીશ્ીએ ઉમે્ ુું હિુ ંકકે, િડાપ્રધાન શ્ી નિેન્દ્રભાઈ મોદીના 
“રડવજટલ ઈસન્ડ્ા” અવભ્ાનન ેઆરળ ધપાિિા,ં મખુ્ મતં્ી શ્ી 
વિજ્ભાઈ રૂપાણી િથિા ના્બ મખુ્મતં્ી શ્ી નીવિનભાઇ પટેલના 
નતેૃતિ હેઠળ, િાજ્ સિકાિે ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપ્ોર કિીને 
મહેસલૂ વિભારની કામરીિી સિળ, ઝડપી, વસટીઝન સસેન્ટ્ક બને 
િ ેહેિસુિ અનકેવિધ નિા આ્ામો હાથિ ધ્ા્ગ છે. •

વનણ્તય
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વનણ્તય

યુવનસે્ફ અને માવહતી ખાતાના સંયુક્ત ઉપકમે
કટોરટોના રસીકરણ અંગે ''રેરડયટો જોકીઝ'' સાથે વાતા્તલાપ

ક ો વિડ -19ન ી 
મ હ ા મ ા િ ી  િચ્ે 
કોિોના િોરની િસી 
લોકો માટે આશાનું 
રકિણ લઈને આિી 
છે. િસીકિણ ઝુંબેશના ભારરૂપે ભાિિ અને રુજિાિ િાજ્માં 
પણ હિે કોવિડ-19 સામેની િસીનું આરમન થિઇ ર્ું છે. 

આ પરિસ્થિવિમાં િસીકિણને લરિી સાિી અને િૈજ્ાવનક 
માવહિી, િસીકિણ અંરે લોકોમાં પ્રિિ્ગિા પ્રશ્નો અને વિંિા, 
િસીકિણ કોનું અને શા માટે કિિામાં આિશે િેમજ િસીકિણ 
પછી શું િે અંરે િાજ્માં લોકવપ્ર્ બનેલા એ્ફએમ િેરડ્ો 
્ટેશન્સના િેરડ્ો જોકીઝ સાથિેનો સેન્સેરટઝેશન િાિા્ગલાપ 
િાજેિિમાં ્ોજાઈ ર્ો. આ િેરડ્ો પ્રો્ફકેશનલસ િક્કશોપ િાજ્ 
સિકાિના માવહિી વિભાર, ્ુવનસે્ફ-રુજિાિ િથિા પીડીપી્ુના 
સં્ુક્ત ઉપક્રમે આ્ોવજિ કિા્ો હિો. જેમાં િેરડ્ો વમિમી, િેરડ્ો 
વસટી, િેરડ્ો િન, િેડ ઍ્ફએમ, ટોપ એ્ફએમ, મા્ એ્ફએમ, 
રુડીનો િેરડ્ો (કમ્ુવનટી િેરડ્ો), રુજિાિ ્ુવનિવસ્ગટી િેરડ્ો, 
િેરડ્ો નઝિી્ા, િેરડ્ો વપ્રઝનના લરભર 18થિી િધુ િેરડ્ો 
જોકીઝ અને િેરડ્ો પ્રો્ફકેશનલસ જોડા્ા હિા. 

્ુ વ નસે ્ફ  અને 
પીડીપી્ુના માવહિી 
વિભાર સાથિેના આ 
નિિિ અવભરમને 
વબિદાિિા માવહિી 

ખાિાના વન્ામક શ્ી અશોક કાલરિ્ાએ જણાવ્ંુ હિંુ કકે, િસીકિણ 
અરં ેલોકોમા ંસાિી માવહિી મળી િહે િમેજ િસીકિણ બાદ પણ 
લોકોમા ંકોવિડ-19ન ેનાથિિા માટેનો ઉવિિ વ્િહાિ એટલ ેકકે - 
સામાવજક અિંિ િાખિુ,ં સાબુથિી િાિંિાિ હાથિ ધોિા અન ેમા્કનો 
ઉપ્ોર સખિાઈથિી જળિાઈ િહેિો જોઈએ. આ પ્રસરં ે્ વુનસ્ેફના 
હેલથિ ઓર્ફસિ ડૉ.શ્િણકુમાિ િેનજીએ િસીકિણ, િેનો 
સમ્રાળો, િસીકિણ માટેની પ્રાથિવમકિા ધિાિિા લોકો અને 
આ સંબંધે મૂંઝિિા પ્રશ્નો િથિા સાિી માવહિી ક્ા સ્ોિ માિ્ફિ 
મળી િહેશે િે અંરેની વિશદ છણાિટ કિી હિી. આ સંિાદમાં 
જાણીિા િેરડ્ો જોકીઝ ઉપસ્થિિ િહ્ા હિા.

આ ઓનલાઇન સંિાદમાં ્ુવનસે્ફ-રુજિાિના કોમ્ુવનકકેશન 
્પેશ્ાવલ્ટ સુશ્ી મોઇિા દાિા, પીડીપી્ુસીસીસી-પીડીપી્ુના 
પ્રો. પ્રદીપ મવલક, માવહિી વિભારના ડપે્ુટી ડા્િેકટિ શ્ી સજં્ 
કિોટ પણ જોડા્ા હિા. •

જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કષિાનું સપટો્્તસ મયૂવઝયમ બનશે
રુજિાિ િેમજ દ ેશ દુ વન્ાના 

્ુિાનોને ખેલકુદ ક્ેત્ે પ્રેિણા- પ્રોતસાહન 
મળે િેિા હેિુથિી િાજ્ સિકાિે ્પોટ્ગસ 
મ્ૂવઝ્મ ્થિાપિાનો વનણ્ગ્ ક્ષો છે. 
મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ 
રૂપાણીએ જામનરિમાં 
૩ ૬ ૦ ૦  િ ો . મ ી ટ િ 
વિ્િ ાિમ ાં  રૂ .  ૧પ 
કિોડના ખિષે અત્ાધવુનક 
્પોટ ્ગસ મ્ૂ વઝ્મનું 
વ ન મ ા ્ગ ણ  ક િ િ ા ન ી 
મહતિપૂણ્ગ જાહેિાિ કિી છે. 
જામનરિને  વ ક્ર ક કેટ  જરિમ ાં 
વ િ શ્વ ખ ્ ા વ િ  અ પ ા િ ન ા િ ા  શ્ ી 
િણવજિવસંહજીનું નામ આ ્પોટ ્ગસ 
મ્ૂ વઝ્મ સાથિે  જોડ ીને  િેને  શ્ ી 

િણવજિંવસહંજી ્ પોટ્ગસ મ્વૂઝ્મ િિીકકેની 
આરિી ઓળખ અપાશે. 

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવ્ું હિુ કકે, આ ્પોટ્ગસ મ્ૂવઝ્મમાં 

ભાિિની િમિ-રમિ કે્ત્ની 
્િવણ્ગમ ક્ણો અવિ આધવુનક 
ટેકનોલોજી દ્ાિા પ્રદવશ્ગિ 

કિિામાં આિશે. આ 
સંગ્રહાલ્માં રુજિાિ 

અને દેશના િમિિીિોનો 
રૌિિિંિો ઇવિહાસ િથિા 

દ ેશ - િ ાજ્મ ાં  જ ન્મે લ ા 
નામાંવક્ત િમિિીિોની કાિરકદમી અને 

િેઓએ િમિોમાં મેળિેલ વસવદ્ઓની 
પ્રદશ્ગની દ્ાિા ્ુિાનોને િમિ-રમિ ક્ેત્ે 
િાષ્ટી્ અને આંિિિાષ્ટી્ વસવદ્ મેળિિા 

માટેની પ્રેિણા આપિાનો પ્ર્ાસ કિાશે. 
શ્ી િણવજિવસંહજી ્ પોટ્ગસ મ્ૂવઝમમાં 

આધુ વનક  ટ ેકન ોલ ોજી જેમ ાં  3D 
P r o j e c t i o n ,  H o l o g r a p h y , 
Augmented Reality, Sensor 
Based Sound Mapping, Elegant 
& Attractive Lighting System 
િરેિ ે થિી દેશના િમિ-રમમિ ક્ેત્ની 
રૌિિરાથિાની પ્ર્િુિીથિી હાલની પેઢીના 
્ુિ ાનો  િમિ-રમિ પ્રવૃવત્તઓમાં 
આિંિિાષ્ટી્ કક્ાએ ઉત્તમ વસવદ્ મળેિિા 
માટે પે્રરિિ થિશ.ે આ ્ પોટ્ગસ મ્વૂઝ્મ એક 
આંિિિાષ્ટી્ કક્ાના પ્રવસદ્ સંગ્રહાલ્ 
િિીકકે આરિી ઓળખ ઊભી કિશે િેિો 
વિશ્વાસ મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ 
રૂપાણીએ વ્કિ ક્ષો હિો. •
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નવી પ્વાસન નીવત ૨૦ર૧-રપ જાહેર કરતા મુખયમંત્ી શ્રી વવજયિાઇ રૂપાણી 
‘પ્વાસન વૃવદ્ધ – પયા્તવરણ સમૃવદ્ધ’નટો સમનવય 

મુખ્મંત્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ િૈવશ્વક વિકાસના િોલ 
મોડેલ બનેલા રુજિાિની વિશ્વખ્ાવિમાં હિે નિો કીવિ્ગમાન 
‘ગલોબલ િોઇસ ્ફોિ ટૂરિઝમ’ પ્ર્થિાવપિ કિિાની નેમ સાથિે નિી 
રુજિાિ પ્રિાસન નીવિ િ૦િ૧-િપની જાહિેાિ કિી છે. 
મુખ્મતં્ીશ્ીએ આ નિી પ્રિાસન નીવિ -૨૦૨૧-િપમા ંિાજ્માં 
પ્રિાસન વૃવદ્ સાથિે પ્ા્ગિિણ સમૃવદ્નો નિિિ અવભરમ 
અપનાવ્ો છે. આ નિી પ્રિાસન નીવિ િા.૧ જાન્્ુઆિી-િ૦િ૧ 
થિી િા.૩૧ માિ્ગ-િ૦િપ સુધી અમલમાં િહેશે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ પ્રિાસન મંત્ી શ્ી જિાહિભાઇ િાિડા િેમજ 
િાજ્ મંત્ી શ્ી િાસણભાઇ આહીિની ઉપસ્થિવિમાં રુજિાિ 
પ્રિાસન નીવિ -િ૦િ૧-િપની મહતિપૂણ્ગ જાહેિાિ રાંધીનરિમાં 
કિી હિી. આ નિી પ્રિાસન નીવિમાં િાજ્માં પ્રિાસન ક્ેત્ે નિાં 
િોકાણો અન ે્ થિાવનક સમદુા્ો માટે િોજરાિ અિસિ ઊભા કિિા 
પિ ધ્ાન કકેસન્દ્રિ કિિામાં આવ્ું છે. 

મખુ્મતં્ી શ્ી વિજ્ભાઇ રૂપાણીએ આ નિી પ્રિાસન નીવિનું 
લોંવિંર કિિાં ્પષપણે જણાવ્ું કકે, ‘આતમવનભ્ગિ ભાિિ’ના 
દૃસષકોણ સાથિે આ નિી પ્રિાસન નીવિમાં આપણે ‘‘િોકલ ્ફોિ 
લોકલ’’ સવહિ ્થિાવનક િોજરાિી અને સંિુવલિ પ્રાદેવશક 
વિકાસની નેમ િાખી છે. 

િેમણે આ સંદભ્ગમાં િધુ વિરિો આપિાં ઉમે્ુ ્ગ  ક કે, 

વિશ્વભિમાથંિી રજુિાિ આિિા પ્રિાસીઓન ેશ્ષે્ સવુિધાઓ પિૂી 
પાડી પ્રિાસનો ઉત્તમ અનુભિ આપીને પ્રિાસીઓની સંખ્ામાં 
ઉત્તિોત્તિ િધાિો કિિામાં આ પૉવલસી ઉપ્ુકિ બનશે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકકે, ભાિિના પવચિમ કાઠેં આિલેુ ંરજુિાિ 
િૈવિધ્સભિ પ્રિાસન આકર્્ગણો સાથિે વિશ્વભિના પ્રિાસીઓને 
અદભુિ અનુભિોની ભિપૂિ િકો પૂિી પાડે છે. રુજિાિમાં 
િન્્જીિોનાં અભ્ાિણ્ો, વહલ રિસોટસ્ગ, કુદિિી આકર્્ગણો અને 
િૈવશ્વક માન્્િા પ્રાપ્ત હેરિટેજ સાઈટસ છે. આ ઉપિાંિ, સદીઓ 
જૂનાં વશલપો, હ્િકલા, કલાકૃવિઓ,  મેળાઓ અને િહેિાિો 
િાજ્ને સાં્કૃવિક િીિે સમૃદ્ બનાિે છે. આ સાથિે, ‘્ટેચ્ૂ ઓ્ફ 
્ુવનટી’, ‘રીિ ્ફોિે્ટ’ અને ્ુને્કો (UNESCO) પ્રમાવણિ 
ભાિિનું સૌપ્રથિમ િલડ્ગ હેરિટેજ વસટી અમદાિાદ િેમજ સોમનાથિ, 
દ્ાિકા, અંબાજી જેિાં ્ાત્ાધામો અને ભિપૂિ પ્રિાસન આકર્્ગણો 
રુજિાિની આરિી શાન છે. 

આિી વિવિધ પ્રિાસન સમૃવદ્ના કાિણ ેછેલ્ા ંકકેટલાકં િર્ષોમાં 
રુજિાિ આિિા પ્રિાસીઓની સંખ્ામાં જબિદ્િ િધાિો થિ્ો 
છે. છેલ્ાં 9 િર્ષોમાં (2009-2018) પ્રિાસીઓની સંખ્ા 15% 
CAGRના દિે િધી છે, જ ેભાિિના કુલ પ્રિાસીઓની સખં્ાના 
12%ના વૃવદ્દિને પણ આંબી રઈ છે. ્થિાવનક પ્રિાસીઓ 
મેળિિાની દૃસષએ રુજિાિ ટોિના 10 પ્રિાસન ્થિળોમાં ્થિાન 
ધિાિે છે.

આ માટે ઇન્ટિનેશનલ એિપોટસ્ગ પિ એક ડેરડકકેટેડ રુજિાિ 
ટૂરિઝમ ડે્ક બનાિિામાં આિશે અને પ્રિાસીઓને રુજિાિ 
ટરૂિઝમ કારસ્ગ અથિિા ઇ-િાઉિસ્ગ આપિામા ંઆિશ,ે િનેી વિરિો 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ આપી હિી. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કકે રુજિાિ ટૂરિઝમ પૉવલસી 2021-25 
દ્ાિા કકેન્દ્ર સિકાિના ‘િોકલ ્ફોિ લોકલ’ના ધ્ે્ ન ેપણ પ્રોતસાહન 
આપીને રુજિાિની કલા અને સં્કૃવિને પ્રદવશ્ગિ કિિી અનોખી 
અને ઓછી એકસપલોિ થિ્ેલી પ્રોડકટસનું પ્રમોશન કિિામાં 
આિશ.ે આ ઉપિાંિ, રડવજટલ મીરડ્ા માિ્ફિ ેઆિી પ્રોડકટસના 
માકકેરટંર અન ેપ્રમોશન માટે િાજ્ સિકાિ ્ ટેકહોલડસ્ગન ેસહ્ોર 
આપશે અને માકકેરટંર માટે રુજિાિ ્ટેટ ટૂરિઝમ કોપષોિેશનની 
િેબસાઈટનું પલેટ્ફોમ્ગ પણ પૂરું પાડશે. 

આ પૉવલસી અન્િ્ે િાજ્માં ટૂરિ્ટ ઇન્ફ્ા્ટ્કિિનો પણ 
વિકાસ કિિામાં આિશે. િાજ્ની મુલાકાિે આિિા પ્રિાસીઓને 
આિામદા્ક સરિડો અને સેિાઓ આપિા હોટલ, કન્િેન્શન 
સેન્ટસ્ગ, િેસાઇડ એવમવનરટઝ િેમજ અન્્ પ્રિાસન સુવિધાઓ 
વિકસાિાશે.

પટોવલસી
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આ સાથિ ે્ થિાવનક િોજરાિીની િકોમાં િધાિો કિિાના હેિથુિી 
િાજ્ સિકાિ હોટેલો, રિસોટસ્ગ અને ટૂિ ઓપિેટિોને ટૂરિ્ટ 
રાઇરસને વન્ુક્ત કિિામાં સહ્ોર કિશે. 

આ ઉપિાંિ, િાજ્માં કકેિેિાન ટૂરિઝમને પ્રોતસાહન આપિા, 
રુજિાિની સમૃદ્ સં્કૃવિને ઉજારિ કિિા વિવિધ ગ્રામ્ મેળાઓ 
્ોજિા માટે, હાઇ પ્રા્ોરિટી ટૂરિઝમ સેન્ટસ્ગનો વિકાસ કિિા 
માટે, MICE ઇિને્ટસ માટે રજુિાિન ેપસંદરીનુ ં્ થિળ બનાિિા 
માટે, એડિેન્િિ ટૂરિઝમ માટે ્ુિા પ્રિાસીઓને આકવર્્ગિ કિિા 
માટે િેમજ િાજ્નાં વિવિધ નદી સિોિિ ક્ેત્ોમાં રિિિ ક્રૂઝ 
ટરૂિઝમને પ્રોતસાહન આપિા માટે કકેવપટલ સબવસડીઓ અન ેઅન્્ 
નાણાકી્ સહા્િાઓ જાહેિ કિિામાં આિી છે. 

હોટલો, રિસોટસ્ગ, કન્િેન્શન સેન્ટસ્ગ, િેલનેસ રિસોટસ્ગ, થિીમ 
પાક્ક અને અમ્ુઝમેન્ટ પાકસ્ગ, ટૂરિઝમ હોસ્પટાવલટી અને ટ્ેવનંર 
ઇસન્્ટટ્યૂટ, ભૂંરા/કોટેજ/લોર હટ િેમજ ટૂિ ઓપિેટિો માટે પણ 
વિવિધ નાણાકી્ પ્રોતસાહનો આ પૉવલસીમાં જાહિે કિિામાં 
આવ્ાં છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જાહેર િરેલરી નિરી પ્રિાસન નરીવતનાં મુખ્ય 
પ્રોતસાહનો અને વિશેરતાઓ આ મુજબ છે:-
• સ્ટેનબેલ ટરૂિઝમને પ્રોતસાહન આપિાનો અન ેપ્રદૂર્ણિવહિ 

પ્રિાસન ્થિળ વનમા્ગણ કિિાનો ઉદ્દેશ. 
• 15% કકેવપટલ સબવસડી (મહત્તમ રૂ.2 લાખ) આપીને 

ઈ-િાહનોના ઉપ્ોરને પ્રોતસાહન અપાશે.
• ઈ-િાહનો માટે પસ્બલક િાવજુંર ્ટેશન્સ વિકવસિ કિિા િપ 

ટકા કકેવપટલ સબવસડી અપાશે. 
• િૈવશ્વક ્િિે માન્્િા પ્રાપ્ત સ્ટનેેવબવલટી સરટ્ગર્ફકકેટ દ્ાિા 

સ્ટેનેવબવલટીની રદશામાં િધુ એક કદમ, આ માટે 
સરટ્ગર્ફકકેટશન ્ફીના 50% િકમ રિઇમબસ્ગ કિિામાં આિશે

• ‘િોકલ ્ફોિ લોકલ’ન ેપ્રોતસાહન આપીને વિદેશી પ્રિાસીઓની 
સંખ્ા િધાિિા પિ ધ્ાન કકેસન્દ્રિ કિીને વિદેશી પ્રિાસીઓની 
સંખ્ામાં િધાિો કિિા માટે, ઈ-િાઉિસ્ગ અથિિા રુજિાિ 
ટૂરિઝમ કાડ્ગ દ્ાિા ‘રિિી રુજિાિ’માંથિી ખિીદી કિિા પિ 
મહત્તમ રૂ.20,000 સુધી રડ્કાઉન્ટ ઓ્ફિ કિિામાં આિશે 
અને આ ઉપિાંિ CoT(કવમશનિ ઓ્ફ ટૂરિઝમ) હેઠળ 
િવજ્ટિ થિ્ેલી હોટલોમાં િોકાણ કિિા પિ પણ રડ્કાઉન્ટ 
આપિામાં આિશે.

વિવશષ્ટ પ્રિાસન પ્રોજેક્ટસને પ્રોતસાહન 
• 15% કકેવપટલ સબવસડી (મહત્તમ રૂ.10 લાખ) દ્ાિા કકેિેિાન 

ટરૂિઝમન ેપ્રમોટ કિીન ેપ્રિાસનના વિવશષ સરેમને્ટમા ંસાહસ 
માટે પ્રેરિિ કિાશે. 

• 15% કકેવપટલ સબવસડી (મહત્તમ રૂ.25 લાખ) દ્ાિા 
રુજિાિના વિશાળ જળસ્ોિોનો લાભ મેળિિા માટે રિિિ 

ક્રૂઝ ટૂરિઝમને પ્રોતસાહન અપાશે. 
• ્થિાવનક સમુદા્ો માટે િોજરાિીની િકોનું સજ્ગન કિિું.
• 6 મવહનાના સમ્રાળા માટે દિ મવહને રાઇડદીઠ રૂ.4000 

સધુીની નાણાકી્ સહા્િા પ્રદાન કિીન ેટરૂિ્ટ રાઈરસ માટે 
િોજરાિીની િકોનું વનમા્ગણ કિાશે.

• પ્રિાસન ક્તે્ન ેિરે આપિા માટે રજુિાિની સમૃદ્ સં્ કૃવિનો 
લાભ લેિો. 

• પ્રત્ેક કા્્ગક્રમ માટે િાવર્્ગક રૂ.5 લાખ સુધીની નાણાકી્ 
સહા્િાથિી ગ્રામ્ પ્રિાસન મેળાઓ આ્ોવજિ કિીને 
રુજિાિની દેશી સં્કૃવિ, નૃત્, હેન્ડલૂમસ, હ્િકળા િરેિેને 
પ્રિાસીઓ સમક્ પ્રદવશ્ગિ કિિામાં આિશે. 

• પ્રિાસન ક્ેત્ને િેર આપિા માટે હાઈ પ્રા્ોરિટી ટૂરિઝમ 
સેન્ટસ્ગ (ઉચ્ પ્રાથિવમકિા ધિાિિા પ્રિાસન કકેન્દ્રો)

• 20% કકેવપટલ સબવસડી સાથેિ વનધા્ગરિિ કિેલા હાઈ પ્રા્ોરિટી 
ટૂરિઝમ સેન્ટસ્ગ પિ વિવિધ હોટલોની ્થિાપનાને પ્રોતસાહન 
આપીન ેસિંવુલિ પ્રાદેવશક વિકાસ સવુનવચિિ કિિામા ંઆિશ.ે 

• MICE ઇિેન્ટસ માટે પસદંરીનુ ં્ થિળ બનિાનો રજુિાિનો 
લક્ાંક છે.

• િાજ્ સિકાિ દ્ાિા 15% કકેવપટલ સબવસડી અને લીઝ પિ 
જમીન આપીને કન્િેન્શન સેન્ટસ્ગની ્થિાપના માટેની િમામ 
સુ વિધાઓ ઉપલ્બધ કિાિીને  MICE સેકટિને  
ઉત્તેજન આપિું.

• મોટી સંખ્ામાં પ્રિાસીઓને આકર્્ગિા માટે અને િાજ્માં 
પ્રિાસીઓની સખં્ા િધાિિા માટે, આિંિિાષ્ટી્ અન ેિાષ્ટી્ 
MICE ઇિેન્ટસનું આ્ોજન કિિું અને આ માટે અનુક્રમે 
રૂ.5 લાખ સુધીની અને રૂ.2 લાખ સુધીની નાણાકી્ 
સહા્િાઓ પ્રદાન કિાશે. 

• વિશ્વભિના ્ િુા પ્રિાસીઓન ેઆકવર્્ગિ કિિા માટે એડિને્િિ 
ટૂરિઝમને પ્રોતસાહન. 

• એડિને્િિ ટરૂિઝમ ઇવવિપમને્ટસ માટે 15% કકેવપટલ સબવસડી 
(મહત્તમ રૂ.15 લાખ) પ્રદાન કિીને એડિેન્િિ ટૂરિઝમને 
પ્રોતસાહન આપિામાં આિશે. 
નિી પ્રિાસન નીવિ 2021-25 સાથેિ િાજ્મા ંદેશભિના િમેજ 

વિદેશી પ્રિાસીઓની સંખ્ામાં િધાિો થિશે અને ્થિાવનક 
િોજરાિીની િકોમાં પણ નોંધપાત્ વૃવદ્ થિશે. 

આ પહેલાં િાજ્ સિકાિે પ્રિાસન નીવિ 2015-20 જાહેિ 
કિી હિી અને આ નીવિના પ્રોતસાહક પરિણામો પ્રાપ્ત થિ્ાં હિાં.  
માિ્ગ 2020માં આ નીવિનો ઓપિેરટિ સમ્રાળો પૂણ્ગ થિ્ો છે. 
હિે િાજ્માં પ્રિાસનને િધુ િેર આપિા રુજિાિ સિકાિે નિી 
ટૂરિઝમ પૉવલસી 2021-25 જાહેિ કિી છે. •

પટોવલસી
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સવજનનાં અંગદાનથી અનયને 
જીવનદાન આપતા રેખાબેન

" અવમતવસંહ િૌહાણ
શંુ મૃત્ુ પછી પણ જીિન શક્ છે ખરૂ ં? મૃત્ુ પછી અંરદાન 

કિી અન્્ને જીિનદાન આપી ્િજનને જીિંિ કિી શકા્ ? 
હા, અમદાિાદની વસવિલ હોસ્પટલમાં એક મવહલાએ િેના 
પવિનું અંરદાન કિી ત્ણ કુટુંબના ્િજનોને નિંુ જીિન આપ્ું 
છે. આ હૃદ્્પશમી બનાિમાં ્ટટૅટ ઑર્ગન રટશ્ૂ ટ્ાન્સપલાન્ટ 
ઓરષેનાઇઝેશન (SOTTO) હેઠળ એક વનિક્િ બહેને િેના 
રિેઇનડૅડ પવિના અંરોનું ૩ દદમીઓને દાન ક્ુું છે. રુજિાિની 
શ્ી વિજ્ભાઈ રૂપાણી અને ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી નીવિનભાઈ 
પટેલના સબળ નેતૃતિ હેઠળની સંિેદનશીલ-વનણા્ગ્ક સિકાિે 
્ટટૅટ ઑર્ગન રટશ્ૂ ટ્ાન્સપલાન્ટ ઓરષેનાઇઝેશન (SOTTO) 
હેઠળ રિેઇનડૅડ થિ્ેલ દદમીઓના અંરોનું દાન મેળિીને 
જરૂરિ્ાિમંદ દદમીઓમાં િેનું પ્રત્ાિોપણ કિાિીને િેમને 
ખુશહાલ જીિન પ્રદાન કિિાનો માનિ સેિાનો ્જ્ છેડ્ો છે 
અને હિે આ પ્ર્ાસોના સુંદિ પરિણામ પણ મળિા લાગ્ા છે. 
અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પટલમાં ૧૦ રદિસમાં SOTTO 
અંિર્ગિ બે વ્વક્તના અંરદાનમાં સ્ફળિા મળી છે. જેના થિકી 
૪ લોકોમાં અંરોનું પ્રત્ાિોપણ થિ્ંુ. કોઇ પણ વ્વક્તના અંરોનું 
દાન મેળિિા પહેલા વિવિધ ટટૅ્ટની એક િૈજ્ાવનક પ્રવક્ર્ા કા્્ગ 
બાદ જ અંરોનું ટ્ાન્સપલાન્ટ કિિામાં આિે છે.

અમદાિાદના બાપુનરિ વિ્િાિમાં િહેિા ૪૮ િર્મી્ 

શૈ લે ર્ ભ ા ઇ  પ ટ ેલ ન ો  2 જી 
જાન્્ુઆિીના િોજ નિોડા પાસે 
અક ્મ ા િ  થિ્ ો  હિ ો .  આ 
અક્માિમાં માથિાના ભારમાં 
રંભીિ ઇજા થિિા શૈલેર્ભાઈ રિેઇન 
ડેડ થિિાના કાિણે મૃત્ુ પામ્ા હિા. 
ત્ાિબાદ િેઓના પત્ી િેખાબહેન 
દ્ાિા કિા્ેલા વનણ્ગ્ે સાવબિ કિી 
દીધ ુકકે વશક્ણ અન ેસમજણન ેસબંધં 
નથિી.  શલૈરે્ભાઇના પત્ી િેખાબને 
વનિક્િ છે. િમેનુ ંદસ િર્મી્ બાળક 
્પેવશ્લ િાઇલડ છે. િેમજ એક 
દીકિી સાક્ી ઘોિણ 10માં અભ્ાસ 
કિે છે. આિા કપિા સમ્ અને 
કપિી પરિસ્થિવિમાં પણ િેખાબહેને 
મક્મિાથિી કામ લીધું અને િાજ્ 
સિકાિ દ્ાિા સંિાવલિ SOTTO 
હેઠળ પવિના અંરોનંુ અંરદાન 

કિિા માટે વસવિલ હોસ્પટલ િંત્ દ્ાિા વિરિિાિ સમજણ 
આપિામાં આવ્ા બાદ િેખાબહેને પવિના અંરોનું દાન કિિાનો 
માનિસેિાની વમસાલ સજ્ગનાિો વનણ્ગ્ લીધો  હિો.

અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પટલના ટ્ોમા સને્ટિ ખાિ ેનિવનવમ્ગિ 
ઓપિેશન વથિ્ટેિના િીટ્ાઇિ સને્ટિમા ંઅરંદાનની સમગ્ર પ્રવક્ર્ા 
હાથિ ધિિામાં આિી હિી. શૈલેર્ભાઇના અંરદાન થિકી 
પોિબંદિના ૧૦ િર્મી્ બાળકને રકડની, અમદાિાદના બાિીસ 
િર્મી્ જરૂરિ્ાિમંદ દદમીને રકડની અને સાબિકાંઠા વજલ્ાના 
િલોદ િાલુકાના બાિન િર્મી્ અત્ંિ જરૂરિ્ાિમંદ દદમીને 
લીિિનું પ્રત્ાિોપણ કિિામાં આવ્ું છે. શૈલેર્ભાઇના શિીિના 
અંરોના પ્રત્ાિોપણ કિીન ેઆ ત્ણે્ દદમીન ેનિજીિન આપિામાં 
આવ્ું છે. શૈલેર્ભાઇની બે આંખોની અમદાિાદ મંજુશ્ી કંપાઉન્ડ 
સ્થિિ આખંની હોસ્પટલમા ંસગં્રહ  િાખિામા ંઆિી છે. જરૂરિ્ાિ 
પ્રમાણે િેની પણ પ્રત્ાિોપણ કિિામાં આિશે. િેખાબહેનના આ 
ઉમદા વનણ્્ગ થિી આિનાિા સમ્મા ંઆ ત્ણે્  દદમીઓની જીિનની 
રુણિત્તામાં િધાિો થિશે. વસવિલ સુપ્રીન્ટેન્ડેટ ડૉ.જે.િી.મોદી કહે 
છે કકે “સંિેદનશીલ િાજ્ સિકાિ અને આિોગ્ વિભારના અગ્ર 
સવિિ ડૉ. જ્ંવિ િવિના સિિ અને પ્રેિણારૂપ માર્ગદશ્ગન હેઠળ 
છેલ્ા ૧૦ રદિસમાં SOTTO અંિર્ગિ અંરદાનની જિલંિ 
સ્ફળિા મળી છે. આજના આધુવનક સમ્માં રુજિાિની 
સંિેદનશીલ સિકાિના પ્ર્ાસોના લીધે અંરદાન હિે િધુ સિળ 
બન્્ું છે િેિા સમ્ે હિે સમાજમાં અંરદાન પ્રત્ેની જાગૃવિ િધે 
િે આજની ઘડીની આિશ્ક્તા છે. •

સા્ફલયગાથા
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કટોવવડ સામે લટોકરષિકની જવાબદારી વનિાવતા 
અમદાવાદ વસવવલના ૧૭૨૫ કટોરટોના યટોદ્ધાઓ...

" વહમાંશુ ઉપાધયાય
કોવિડ-૧૯ િાઇિસની મહામાિીએ 

વિશ્વ આખાને ભિડામાં લીધું છે. આ 
િોરને નાથિિા િાજ્ પ્રશાસન સિિ 
કા્્ગિિ છે. અમદાિાદની સૌથિી મોટી 
વસવિલ હોસ્પટલ કમપાઉન્ડમાં ૧૨૦૦ 
બેડની હોસ્પટલને કોવિડ હોસ્પટલમાં 
્ફકેિિિામાં આિી છે. આખા િાજ્માંથિી 
અને કકેટલાક રક્સાઓમાં િાજ્ બહાિથિી 
પણ દદમીઓને અહીં દાખલ કિા્ા છે. આ 
દદમીઓની સેિામાં ત્ણ પાળીમાં અંદાજે 
૨૫૦થિી િધ ુડૉકટસ્ગ, ૪૫૦ જટેલો નવસુંર 
્ટા્ફ િથિા ૬૦૦ જેટલા સ્ફાઈ કમમીઓ 
મળી ૧૨૦૦ કમમીઓ િાઉન્ડ ધ ક્ોક 
્ફિજ બજાિે છે. આ ઉપિાંિ પેશન્ટ 
એટને્ડન્ટ, નવસુંર ્ટુડન્ટસ, વસક્ુરિટી 
્ટા્ફ, બા્ો મેરડકલ એંવજવન્સ્ગ, પી.
આિ.ઓ., કાઉસન્સલસ્ગ, એકસ-િે એન્ડ 
લેબ ટેકવનવશ્ન્સ અને ડ્ાઈિિ મળી કુલ 
૧૭૨૫ ્ોદ્ાઓ ખડેપરે અને અવિિિ 
સેિા બજાિે છે. 

આ હોસ્પટલના સુિારુ સંિાલન 
અંરે હોસ્પટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. 
જે.પી.મોદી કહે છે કકે, “કોિોનાનો પ્રથિમ 
કકેસ ૧૯મી માિષે નોંધા્ો ત્ાિથિી અત્ાિ 
સુધીના ૯ માસના સમ્રાળામાં ઓ.
પી.ડીમાં ૪૮,૦૪૪ અને આઈ.પી.ડી.માં 

૧૯,૭૯૧ દદમીઓને િપાસિામાં આવ્ા 
છે. જ્ાિે અરાઉથિી જ કોિોના પોવઝરટિ 
જણા્ા હો્ િેિા ૮,૩૬૭ દદમીઓને 
અહીં સાિિાિ અપાઈ છે અને ૧૨,૯૪૭ 
દદમીઓને રડ્િાજ્ગ કિા્ા છે. જ્ાિે નોન 
કોવિડ થિ્ેલા ૩,૦૭૬ દદમીઓને આ 
હોસ્પટલમાંથિી વસવિલ હોસ્પટલના 
નોન- કોવિડ િોડ્ગમાં ટ્ાન્સ્ફિ કિિામાં 
આવ્ા છે...” 

૧૨૦૦ બે ડન ી  હ ો સ ્પટલમ ાં 
ઓસકસજનની સવુિધા સવહિ ૩૫૦ જટેલા 
િેસન્ટલેટિ સવહિના બેડ અનામિ િખા્ા 
છે. આિા દદમીઓ માટે ૨૩,૩૩,૩૭૭ 
ક્ુવબક વમ.વમ ઓસકસજનનો િપિાશ 
થિ્ો છે. જેની અદંાવજિ રકંમિ રૂ. ૭ કિોડ 
જેટલી થિા્ છે. 

૧૨૦૦ બેડની હોસ્પટલમાં અત્ાિ 
સુધીમાં ૩૯,૧૮૯ લોકોના કોિોના ટે્ટ 
કિા્ા છે જમેાથંિી ૯,૪૪૪ લોકો પોવઝરટિ 
જ્ાિે ૨૯,૭૪૫ લોકોના ટે્ટ નેરેરટિ 

આવ્ા છે. જ્ાિે વસવિલ હોસ્પટલમાં 
આિેલી બી.જે. મેરડકલ કોલેજમાં કા્્ગિિ 
લેબોિેટિીમાં કુલ ૧,૫૪,૭૯૯ લોકોના 
કોિોનાના ટે્ટ કિા્ા છે િ ેપકૈી ૧૮,૮૪૧ 
પોવઝરટિ િથિા ૧,૩૫,૯૫૮ લોકોના 
નેરેરટિ જણા્ા છે.    

અહીં ખાસ “ ક્ીન રૂમ” કા્્ગસન્િિ 
કિા્ો છે. જે પરિિાિમાં માિા-વપિા બન્ને 
કોિોના પોવઝરટિ હો્ અને િેમનાં નાનાં 
બાળકો હો્ અન ેકોઈ િાખનાિ કકે સભંાળ 
લેનાિ ન હો્ િો િેિાં બાળકોને અહીંનો 
નવસુંર ્ટા્ફ “માિા” બનીને સાિિે છે. 
આ બાળકો માટે ખાસ “એટેન્ડન્ટ” પણ 
િખા્ા છે. કોઈ ખાસ રક્સામાં એક 
સરાને િક્ાતમક સાધનો સાથિે દદમી પાસે 
જિાની મંજૂિી અપા્ છે. 

કોિોનાગ્ર્િ દદમીઓને ડા્ાવલસીસ 
અથિષે બહાિ ન જિું પડે િે માટે ઇન-હાઉસ 
ડા્ાવલસીસ સેન્ટિ, ઈન-હાઉસ લેબ , 
સમગ્ર ભાિિભિમાં શરૂ કિેલી પ્રથિમ 
પલાઝમા બેંક, િ્્ક દદમીઓ માટ ે 
જીરિ્ાવટ્ક િોડ્ગ, િોિ રૂમની જેમ ૨૪ 
કલાક કા્્ગિિ કંટ્ોલરૂમ, હેલપ ડે્ક જેિી 
અનેક ્િા્્થ્ સુવિધાઓ હોસ્પટલમાં 
ઉપલ્બધ કિાિિામાં આિી છે.

આ િોરનું સંક્રમણ ન િધે િે માટે 
પ્રશાસન સિિ કા્્ગિિ છે. આિોગ્ 
વિભાર દ્ાિા “કોિોના ્ોદ્ા બનો-ઘિે 
િહો, સુિવક્િ િહો” ના ધ્ે્મંત્ સાથિે આ 
્ોદ્ાઓ ્ફિજ બજાિ ેછે. સલામ છે િમેના 
ધ્ે્, ધૈ્્ગ અને સંિેદનાના ધબકાિને. •

કટોરટોના વટોરરયસ્ત
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આઝાદીની અણમટોલ વવરાસત જયાં સિવાયેલી છે એવું 
અરવલ્ીનું અનટોખું ગામ મહાદેવગ્ામ

" હરીશ પરમાર
વિશ્વના મહામાનિોની  ્ ાદ ી 

બનાિિામાં આિે િો િેમાં મહાતમા 
રાંધીનું નામ સિ્ગપ્રથિમ આિે િેમાં બેમિ 
નથિી. અવહંસાથિી ભાિિભૂવમને રુલામીની 
બેડીઓમાંથિી મુવક્ત અપાિિામાં િેમણે 
મહત્િની ભૂવમકા વનભાિી હિી. ભાિિ 
જ નહીં સમગ્ર વિશ્વ િમેની વિિાિધાિાથિી 
પ્રેરિિ-પ્રોતસાવહિ છે ત્ાિે રાંધીજી જ 
નહીં, િમેની સાથિ ેસકંળા્લેી વ્વક્ત અને 
્થિળોના માધ્મથિી િેમની વિિાિધાિાને 
આિનાિી પેઢી સુધી પહોંિાડિા રાંધી 
સરક્કટ િૈ્ાિ કિિામાં આિી િહી છે. 

િાજકોટનો કબા રાંધીનો ડેલો, 
રાંધીજીએ જ્ાં અભ્ાસ ક્ષો એ આલફ્કેડ 
હાઈ્કૂલન ેમહાતમા રાંધી મ્વુઝ્મ િિીકકે 
જાળિિામાં આિી િહ્ાં છે િો સિદાિ 
સાહેબના િિન કિમસદના ઘિને િેમજ 
દાડંી સત્ાગ્રહની ્ મૃવિઓન ેપણ ્ ાદરાિ 
્થિળો િિીકકે સાિિિામાં આવ્ું છે.

િિેી જ િીિે અિિલ્ી મહાદેિગ્રામમાં 
હાવથિ્ા ડુંરિ પિ પણ રાંધી સરક્કટના 
ભારરૂપે એક ્થિળને વિકસાિિામાં 
આિનાિ છે. આ એિંુ ્ થિળ છે જ્ાં પ્રકૃવિ 

અન ેરાધંીઅધ્ાતમનો સુમળે સધા્ છે. 
જેની વનશ્ામાં વ્વક્ત મહામાનિનો 
પોિાનામા ંઆવિભા્ગિ થિિો અનભુિી શકકે 
છે. િથેિી જ િને ેપ્રકૃવિ અન ેરાધંી ્મૃવિને 
િારોળિાનુ ંએક ઉત્તમોત્તમ ્ થિળ બની િહે 
િમેજ પ્રિાસન ્થિળ િિીકકે પણ વિશ્વના 
નકશામા ં્ થિાન પામ ેિિેી ઇચછાશવક્ત સાથેિ 
વિકસાિિાનુ ંઆ્ોજન છે. 

અંગ્રજેોના શાસનકાળની રલુામીમાથંિી 
મુવક્ત મેળિી સમગ્ર દેશ આઝાદીના િંરે 
િંરા્ેલો હિો. િેમાં આઝાદી મેળિિા 
દેશભક્તો એ શહીદી વહોિી હિી. જેમાં િે 
િખિે મહીકાઠંા અન ેબૃહદ સાબિકાઠંામાથંિી 
અલર પડેલા અિિલ્ી વજલ્ાના 
ક્રાંવિકાિીઓનો મહામૂલો ્ફાળો હિો. 
ર ાંધ ીિ ાદ ી  વિિાિધ ાિ ાને  િિ ેલ ા 
સત્ાગ્રહીઓ સમગ્ર દેશમાં ન હો્ િેિી 
કા્મી ્મૃવિ આ અિિલ્ી વજલ્ા સાથિે 
સંકળા્લેી છે એિી આ અણમોલ વિિાસિ 
એટલે પૂજ્ બાપુનું  અસ્થિ્માિક. 
િતકાલીન િાજ્સભાના સાંસદ અને 
દેશના ગૃહમંત્ી શ્ી અવમિભાઇ શાહે 
અિિલ્ી વજલ્ાન ેદત્તક લઇ વિકાસકા્ષો 
હાથિ ધ્ાું હિાં. જેમાં રાંધી ્મૃવિ ઘાટને 

વિકસાિાનાં કા્્ગ હાથિ ધિા્ાં છે. 
અિિલ્ી વજલ્ાના મખુ્ મથિક એિા 

મોડાસાથિી ૧૦ રકવમ દિૂ અન ેરાધંીજીના 
અંરિ મદદનીશ એિા મહાદેિભાઇ 
દેસાઇના નામ સાથેિ સકંળા્ેલા એિા રામનું 
નામ છે મહાદેિગ્રામ. આ વજલ્ાના ્ િાિંત્્ 
સગં્રામીઓની િાિ કિીએ િો જ્ાિે બાપએુ 
સમગ્ર દેશમા ં ્િદેશીની હાકલ કિી ત્ાિે 
આ જ વિ્િાિના મથુિિદાસ રાંધી, 
નટિિલાલ રાંધી, િુનીલાલ રાંધી, 
મોહનલાલ રાધંી, પરુુર્ોિમદાસ શાહ અને 
િમણલાલ સોની સવહિના લોકોએ નોકિી-
ધધંાન ેવિલાજવંલ આપી આઝાદીના ્જ્માં 
આહવુિ આપિા આરળ આવ્ા. 

પિંિુ આઝાદી મળ્ા બાદ રાંધીજીના 
અસ્થિ અિિલ્ી કઇ િીિે આવ્ા િે પણ 
એક  િસપ્રદ કહાની છે. જ્ાિે બાપુ આ 
દવુન્ામા ંિહ્ા નથિી િિેા સમાિાિ મળિાં 
જ મોડાસાના સિષોદ્ી કા્્ગકિ એિા 
રૌિીશંકિ જોર્ી, મનસુખ વમ્ત્ી, 
લાભશંકિ વ્ાસ રાંધીબાપુના અંવિમ 
સં્કાિમાં રદલહી પહોિી ર્ા અંવિમ 
વિવધ બાદ અસ્થિઓને િાજઘાટમાં જ 
િાખિાનો વનણ્ગ્ કિા્ો પિંિુ બાપુનો 
નાિો પહેલેથિી મોડાસા સાથિે િહ્ો હોિાથિી 
સિષોદ્ી કા ્્ગકિોએ અસ્થિ લઇ જિા મારં 
કિી અન ેત્ાથંિી  અસ્થિ કળશ લઇ મોડાસા 
આવ્ા, રોપાળદાસ (દિબાિ)ની 
આરેિાનીમાં અસ્થિકળશની શોભા્ાત્ા 
કાઢિામાં આિી, આ પવિત્ અસ્થિઓને 
મેશ્વો અને ઝૂમમિ નદીના િટે હાવથિ્ા 
ડુંરિની ટોિે ્થિાપના કિિામાં આિી. 

આ સમાવધ્થિળ સાર સવહિના 
વૃક્ોથિી આચછારદિ અને હાથિી આકાિની 
પિ્ગિવશલા હોિાથિી  હાવથિ્ા ડુંરિ િિીકકે 
આ વિ્િાિ ઓળખા્ છે. જ્ાં આઝાદી 
બાદ અહીં રાંધીજ્ંિીએ સિષોદ્ મેળો 
્ોજાિો હિો. •

આદરાંજવલ
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