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જીવન સુરક્ષિત બનાવીએ�

•	 વીજળીથી	ચાલતા	ઉપકરણોથી	દૂર	રહો,	તારથી	ચાલતા	
ફોનનો	ઉપયોગ	ના	કરશો.

•	 બારી,	બારણા	અને	છતથી	દૂર	રહો.
•	 વીજળીના	 વાહક	બને	 તેવી	 કોઇપણ	ચીજવસતતુથી	 દૂર	 રહો,	

ધાતતુથી	 બનેલા	 પાઈપ,	 નળ,	 ફૂવારો,	 વોશબેશીન	 વગેરેના	
સંપક્કથી	દૂર	રહો.

આકાશીય વીજળીનાો ઝટકાો લાગો ત્ારો શુ ંકરવું
•	 વીજળીનો	આંચકો	લાગલેી	વયક્તિન	ેજરૂર	જણાય	તો	સીપીઆર	

(કાર્ડિયો	પલમોનરી	રરસરરટેશન)	એટલે	કે	કૃક્રિમ	શ્ાસોશ્ાસ	
આપવો	જોઇએ.	તાતકાક્લક	પ્ાથક્મક	તબીબી	સારવાર	આપવી.

જ્ારો તમો ઘરની બહાર હાોવ ત્ારો શુ ંકરવું

જ્ારો તમો ઘરની અંદર હાોવ ત્ારો શુ ંકરવું

•	 ઊંચા	વૃક્ો	વીજળીને	આકર્ષે	છે,	જેથી	તેનો	આશરો	લેવાનતું	
ટાળો.	આસપાસ,	ઊંચા	માળખા	ધરાવતા	ક્વસતારમાં	આશ્રય	
લેવાનતું	ટાળો	અને	ટોળામાં	રહેવાને	બદલે	છૂટાછવાયા	
ક્વખરાઇ	જાઓ.

•	 મકાનો	આશ્રય	માટે	ઉત્તમ	ગણાય.	મતુસાફરી	કરતા	હોવ	તો	
તમારા	વાહનમાં	જ	રહો.	મજબૂત	છત	વાળા	વાહનમાં	રહો.

•	 ધાતતુની	વસતતુનો	બહાર	ઉપયોગ	ન	કરો.	ધાતતુની	વસતતુઓ	
જેવી	કે	બાઇક,	ઇલેક્ટ્ીક	કે	ટેક્લફોનના	થાંભલા,	તારની	
વા્,	મશીનરી	વગેરેથી	દૂર	રહો.

•	 પતુલ,	તળાવો	અને	જળાશયોથી	દૂર	રહો,	પાણીમાં	હોવ	તો	
બહાર	આવી	જાઓ.	

•	 તમારા	માથાના	વાળ	ઊભા	થઇ	જાય,	ચામ્ીમાં	ઝણઝણાટ	થાય	
તયારે	તાતકાક્લક	નીચા	નમીને	કાન	ઢાંખી	દેવા	કારણ	કે	તમારી	
આસપાસ	વીજળી	રિાટકવા	ઉપર	છે	તેમ	સમજવતું	અને	જમીન	
પર	સતુવૂં	નહીં	અથવા	તો	જમીન	પર	હાથ	ટેકવા	નહીં.

વીજળી વવશ� જાણીએ�એાકાશીય
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• કરછી ખેડૂિોના બાવડામાં િાકાિ છે અને રાજર સરકાર િેમની પડખે 
ઊભી છે.

• ઉત્તર ગુજરાિ, સૌરાષ્ટ્ર અને કરછના તવ્િારોને પીવાનું અને તસંચાઈનું 
પાણી પહોંચાડવા છેલ્ા અઢી દારકામાં અભૂિપૂવ્ષ કારયો થરાં છે.

• કોરોનાકાળમાં પણ ગુજરાિે ‘ન રૂકના હૈ - ન ઝુકના હૈ’ મંત્ સાથે 
તવકાસની ગતિવતધઓ જાળવી રાખીને અથ્ષવરવ્થાને તરતથલ પડવા 
દીધી નથી.

• મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજનાથી દર મતહને રૂ. ૪૦૦૦ની સહારથી 
તનરાધાર બાળકનો આધાર બનવાનો સેવારજ્ ગુજરાિે આદરયો છે.

• આ સરકાર ગરીબ-વંતચિ-પીરડિ લોકો િેમજ સામાનર માનવીને કેનદ્ર 
્થાને રાખીને બધી જ કલરાણ રોજનાઓ બનાવે છે-અમલ કરે છે 
અને કરિી રહેરે.

• કુલ વ્િીના પ૦ ટકા લોકો રહેરોમાં વસે છે તરારે અબ્ષન-રૂરલનો 
સ્રક-સંિુતલિ સવ્ષગ્રાહી અને સ્ટેઇનેબલ તવકાસ સમરની માંગ છે. 
એ અાપણા સૌની જવાબદારી છે.

• લોકોના પસૈાનો સદુપરોગ લોકતહિ-નગર સખુાકારીના કામોમા ંથાર એ 
માટે ઝીરો ટોલરનસ અગઇેન્ટ કરપરનનુ ંવક્કકલચર અમ ેતવકસાવરુ ંછે.  

• ગજુરાિ એક માત્ એવુ ંરાજર છે જરા ંસંપણૂ્ષ લોકડાઉન વગર કોરોનાની 
બીજી લહેરને કાબૂમાં લેવામાં આવી છે.

• કોરોનાની સંભતવિ ત્ીજી લહેરને પહોંચી વળવા રાજરમાં ૧૮૦૦ મે. 
ટન ઓસ્સજનનુ ંઉતપાદન કરવાનુ ંનક્કર આરોજન કરવામા ંઆવરુ ંછે.

• ભારિનેટ પ્રોજે્ટ હેઠળ ગ્રામ પંચારિોને બ્ોડબેનડ કનેસ્ટતવટી 
આપવામાં ગુજરાિ દેરભરમાં પ્રથમ ્થાને છે.



 8	 	ક્વકાસગાથા નાકકોરટકસ્	ડ્રગસની	હેરાફેરી	અટકાવવા	મક્કમ	ક્નધાડિર

16	 	કવર	સટોરી કોરોનામાં	વાલીની	છરિછાયા	
ગતુમાવનાર	બાળકો	પ્તયેની	સંવેદના	ઃ	
મતુખયમંરિી	બાળ	સેવા	યોજના

50	 	પ્ેરણા બનાસકાંિાના	ભૂગભડિ	જળભં્ારને	
વધતુ	સમૃધિ	બનાવવાનો	ક્નધાડિર 
-	રેસતુંગ	ચૌહાણ

6	 સમીક્ા
	 રાજકોટના	લાઇટહાઉસ	પ્ોજેક્ટની	સમીક્ા	

કરતા	વ્ાપ્ધાનશ્રી

7	 ક્સક્ધિ
	 સોલાર	રૂફટોપ	ક્ેરિે	ગતુજરાતની	કામગીરીને	

કેન્દ્ર	સરકારે	ક્બરદાવી	

10 	અમદાવાદના	આંગણે	મહોયાડિ	અનેક	
ક્વકાસ	પ્કલપો

12	 પવડિ	ક્વશેર્
	 ભગવાન	જગન્ાથજીની	144મી	રથયારિા

14	 સંવાદ
	 મતુખયમંરિીશ્રી	સાથે	‘મોકળા	મને’	સંવાદ

22	 ક્વશેર્
24	 ક્ચંતન
	 નગરપ ા ક્લક ાન ા 	 ચ ીફ 	 ઓરફસર ોને		

લોકક્હતના	 કામોનો	 વયાપ	 વધારવા	
મતુખયમંરિીશ્રીનતું	આહવાન

25	 તકેદારી
	 ગઢ્ાના	અૉકક્સજન	પલાન્ટનો	૮૦	ગામને	

મળશે	લાભ

26	 ક્વશેર્	અહેવાલ
	 ગતુજરાતના	ક્શક્ણક્રેિ	ેઆવલેો	સતુખદ	બદલાવ 

-	શૈલેર્	નાયક

28	 ગૌરવ
	 ગતુજરાતના	છ	મક્હલા	ખેલા્ીઓ	ઓક્લકમપક	

રમતોતસવમાં	દેશનતું	પ્ક્તક્નક્ધતવ	કરશે
30	 સમાચાર	ક્વશેર્
35	 આસપાસ
42	 ક્નણડિય
	 નવતર
47	 ઈન્્ો-ઈઝરાયેલના	 સંયતુકત	 પ્ોજેકટ	 હેિળ	

ઃ	કચછમાં	બરહી	ખારેકનો	પ્થમ	પાક	તૈયાર 
-	હેમલતા	પારેખ

48 	દદગીને	બેભાન	કયાડિ	વગર	સા્ા	રિણ	
કલાકની	મેરેથોન	શસરિક્ક્યા	-	સતુરેશ	ક્મશ્રા

49	 સંભાળ
	 અસાધય	 રોગમાં 	 પ રરવારને 	 આક્થ ડિક	

ભારણમાંથી	ઉગારતતું	વ્ોદરાનતું	પેક્લએરટવ	
કેર	સેન્ટર	-	બી.	પી.	દેસાઇ

આકર્ડિણ
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ઊઘ્તે	પાને

ગુજરાતના ‘ઈઝ એા�ફ લિવવંગ’ની દિશામાં મક્કમ પગિાં... 

પ્રતિ વર્ષની જેમ આ વરષે પણ ભગવાન જગન્ાથ રથમા બેસી નગરચરા્ષએ નીકળરા. કોરોના મહામારીમાં 
નગરજનોએ કાતબલે િારીફ સંરમ જાળવીને ઘરમાં જ બેસી ટેલીતવઝન અને ઇનટરનેટના માધરમથી ભગવાનના 
દર્ષન કરા્ષ. જર રણછોડ માખણચોરનો નાદ ઘરે ઘરે ઉઠ્ો. રથરાત્ાનું લાઇવ ટેલીકાસ્ટિંગ અને નગરજનોએ 
ઘરમાં જ રહી ભગવાનના દર્ષન કરવાના રાજર સરકારના તનણ્ષરને ગુજરાિની જનિાએ ્વરં તર્િ જાળવીને 
વધાવી લીધો.

કોરોનાની સંભતવિ ત્ીજી લહેર સામે આગોિરૂ અારોજન કરીને તવતવધ રહેરોની સરકારી હોસ્પટલસને 
ઓસ્સજન પલાનટ સતહિના સાધનોથી સુસજ્જ કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટમાં ૧૦૦ બેડની કામચલાઉ 
કોતવડ હોસ્પટલ ઊભી કરવાનો મહતવપૂણ્ષ તનણ્ષર રાજર સરકારે કરયો છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ રાજરના નગરો, 
મહાનગરોમા ંઇનફ્ા્ટ્રકચર ડવેલપમનેટ િમેજ સોતરરલ ઇનફ્ા્ટ્રકચર ડવેલપમનેટ સતહિના તવતવધ જનતહિલક્ી 
તવકાસ કામો માટે ્ વતણ્ષમ જરંતિ મુખરમંત્ી રહેરી તવકાસ રોજના અંિગ્ષિ માિબર રકમ ફાળવવાનો અતભગમ 
અપનાવરો છે. લોકોની ઈઝ ઓફ તલતવંગની અપેક્ા પૂણ્ષ થાર િે માટે સરકાર સિિ પ્રરત્નરીલ રહી છે. 

અમદાવાદમાં રૂ. ૨૬૭ કરોડના તવકાસ કારયો લોકાતપ્ષિ કરવામાં આવરાં. આની સાથોસાથ મુખરમંત્ીશ્ીએ 
અમદાવાદ મહાનગરપાતલકાને તવકાસ કામો માટે રૂ.૭૦ર કરોડ રૂતપરાની ફાળવણી કરવાનો તનણ્ષર કરયો. લોકો 
ઘરનુ ંઘર કરી રકે અન ેનાગરરકોન ેરકફારિી ભાવ ેઅન ેસતુવધાપણૂ્ષ આવાસો પ્રાપ્ત થાર િ ેમાટે ગલોબલ હાઉતસંગ 
ટેકનોલોજી ચલેનેજ લાઈટ હાઉસ પ્રોજે્ ટ અિંગ્ષિ રાજકોટમા ંલાઈટ હાઉસ પ્રોજે્ ટના તનમા્ષણ કાર્ષની વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ વરરુ્ષઅલ સમીક્ા કરી. 

“મખુરમતં્ી બાળ સવેા રોજના”ન ેમાત્ ૩૮ રદવસમા ંરાજરવરાપી અમલ કરવાની આગવી સવંદેના મખુરમંત્ી 
શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ પ્રગટ કરી છે. આ રોજના અંિગ્ષિ પ્રતરેક તજલ્ામાં રોજારેલા કાર્ષક્રમમાં કોરોનાથી 
માિા-તપિાનું અવસાન થિાં તનરાધાર બનેલા, છત્છારા ખોઇ ચૂકેલા લાભાથથી બાળકોના બેંક ખાિામાં સહાર 
જમા કરવામાં આવી.

તવકાસ કામોની સાથે સાથે ગુજરાિ માટે એક ગૌરવરૂપ ઘટના આગામી સમરમાં સાકાર થવા જઇ રહી છે. 
ગુજરાિ રાજરની ્થાપના થરા બાદના ૬૦ વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર િા.ર૩મી જુલાઇથી ટોરકરો ખાિે 
રોજાનારી ઓતલસ્પક ગેઇ્સ ર૦ર૧માં ગુજરાિની એક સાથે છ મતહલા ખેલાડીઓ ભાગ લેવા જઇ રહી છે. 
િમામ ક્ેત્ે તવશ્વભરમાં ગુજરાિનો ડંકો વાગી રહ્ો છે, હવે ઓતલસ્પકમાં પણ ગુજરાિની નારીરતતિ પોિાનું 
તહર ઝળકાવરે. પ્ર્િુિ અંકમાં ગુજરાિ સરકારે જનતવકાસને અનુલક્ીને લીધેલા તવતવધ તનણ્ષરો અને કારયોની 
અગતરની જાણકારીને વણી લેવામાં આવી છે. 

જર જર ગરવી ગુજરાિ...
-  માહિતી હિયામક 
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રાજકોટના	લાઇટહાઉસ	પ્ોજકે્ટની	સમીક્ા	કરતા	વ્ાપ્ધાનશ્રી
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં 

સૌને "ઘરનું ઘર" મળી રહે િે માટે ૨૦૧૫માં 
પ્રધાનમંત્ી આવાસ રોજના જાહેર કરી હિી. 
આ રોજના અંિગ્ષિ દરેભરમાં નવીનત્તમ 
ટેકનોલોજીનો ઉપરોગ કરીને એક સાથે 
ઓછા સમરમાં વધુ પ્રમાણમાં આવાસો 
બનાવવામાં આવી રહ્ા છે. જે પૈકી 
રાજકોટના રૈરા ્માટ્ષ તસટી ખાિે રૂ.118 
કરોડના ખચષે બંધાઈ રહેલા 1144 આવાસોના 
કામની પ્રગતિની વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ વરરુ્ષઅલ સમીક્ા કરી હિી. 

નાગરરકોને સ્િા અને ટકાઉ આવાસો ઝડપથી મળી રહે િે 
માટે તવશ્વભરમાં પ્રચતલિ અને ભારિમાં અનુકૂળ એવી ૫૪ 
ટેકનોલોજીથી આવાસો બનાવવાનો તનણ્ષર લેવામાં આવરો છે. 
જે માટે ગલોબલ હાઉતસગં ટેકનોલોજી ચેલેનજ લાઇટહાઉસ પ્રોજે્ ટ 
અંિગ્ષિ સમગ્ર દેરમાં રાજકોટ (ગુજરાિ), લખનઉ (ઉત્તર 
પ્રદેર),રાચંી (ઝારખડં), અગરિલા (તત્પરુા), ઈનદોર (મધરપ્રદેર) 
અને ચેન્ાઈ (િતમલનાડુ)ની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

આ વરરુ્ષઅલ ઉપસ્થતિમાં લાઇટહાઉસ પ્રોજે્ટના કામની 
પ્રગતિ અંગે ડ્ોન કેમેરાની મદદથી સમગ્ર પ્રોજેકટના તનમા્ષણ 
કાર્ષનું વડાપ્રધાન શ્ી મોદીએ તનરીક્ણ કરુ્ષ હિું અને અનર 
આનુરંતગક બાબિોથી માતહિગાર થરા હિા. 

ટેકનોલોજી પ્રોવાઇડર શ્ી તજગ્ેર મહેિાએ વડાપ્રધાનશ્ીને 
રૈરા ્ માટ્ષ તસટીની િમામ તવગિોથી વાકેફ કરા્ષ હિા અને છેલ્ા 
6 મતહનામાં થરેલી કામગીરીની તવગિ વડાપ્રધાનશ્ીન ે
જણાવવામાં આવી હિી. 

જે અનવરે રાજકોટ રહેરમાં માલાણી કન્ટ્રકરન એજનસી 

દ્ારા રૈરા ્માટ્ષ તસટી ખાિે  (તમતન્ટ્રી ઓફ અબ્ષન 
એનડ હાઉતસગં અફેસ્ષ)ના વડપણ હેઠળ (તબસલડગં 

મટીરરરલસ એનડ ટકેનોલોજી પ્રમોરન 
કાઉસનસલ)ના સંકલનમાં રહીને ગુજરાિ 
સરકાર િરફથી એફોડષેબલ હાઉતસંગ 
તમરનના કાર ્ષ કે્ત્ હ ેઠળ ૧૧૪૪ 
આવાસોની બાંધકામની કામગીરી 
કરવામાં આવી રહી છે. 

રાજકોટમાં તનમા્ષણ પામી રહેલા આ 
લાઇટહાઉસ પ્રોજકેટના આવાસોનો મખુરપ્રધાન 

શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણી દ્ારા ડ્ો કરવામાં આવરો 
હિો અને ડ્ોમાં આવાસ મેળવનાર લાભાથથીઓને વર્ષ ૨૦૨૧ના 
અંિમાં આ આવાસોની સોંપણી પણ કરવામાં આવરે. રાજકોટ 
મહાનગરપાતલકા દ્ારા રૈરા ્ માટ્ષ તસટી તવ્િારમાં લાઇટ હાઉસ 
પ્રોજે્ટ આવાસ રોજનાનું  મોનોતલથીક પ્રકારનું બાંધકામ ટનલ 
ફોમવક્ક ટેકનોલોજીના આધારે કરવામાં આવે છે. જેથી આવાસ 
રોજનાની કામગીરી આરરે ૧ વર્ષમાં પૂણ્ષ થરે. આ પ્રકારની 
ટેક્ોલોજીના ઉપરોગથી આવાસોનું તનમા્ષણ કાર્ષ ઝડપથી થઇ 
રકે છે. બાંધકામની સારસંભાળ અને જાળવણીમાં ઓછો સમર 
લાગે છે અને બાંધકામ મજબૂિ િથા ટકાઉ બને છે.

આ પ્રોજે્ ટ માટે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા પ્રતિ આવાસ રૂતપરા ૧.૫ 
લાખ િેમજ રાજર સરકાર દ્ારા પ્રતિ આવાસ રૂ. ૧.૫ લાખની 
સહાર મળવાપાત્ છે. આ કાર્ષક્રમમાં મેરર શ્ી પ્રદીપ ડવ, ડેપરુટી 
મેરર ડૉ. દતર્ષિા રાહ, ્ ટેસનડંગ કતમટીના ચેરમેન શ્ી પુષકરભાઈ 
પટેલ, હાઉતસંગ કતમટીના ચેરમેન શ્ી બીનાબહેન રાણપરા, 
્રતુનતસપલ કતમરનર શ્ી અતમિ અરોરા િથા અનર અતધકારીઓ 
અને કોનટ્રા્ટરો ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં. •

સમીક્ા
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ક્સક્ધિ

સોલાર	રૂફટોપ	ક્ેરિે	ગતુજરાતની	કામગીરીને	કેન્દ્ર	સરકારે	ક્બરદાવી	
ગુજરાિ પુન: પ્રાપર ઉજા્ષ ક્ેત્ે સમગ્ર દેરને રાહ તચંધી રહ્યુ 

છે. ગજુરાિની આ તસતધિ પાછળ રાજરના િતકાતલન મખુરમતં્ીશ્ી 
અને વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની દૂરિંદેરી નીતિ છે. શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીના મખુરમતં્ી િરીકેના કાર્ષકાળ દરતમરાન સૌથી 
મોટો સોલાર પાક્ક ચારણકામાં ્ થપારો. સાથ ેરાજરમાં તવનડ પાવર 
અને સોલાર એનર્જીના ઉતપાદનને પ્રોતસાહક નીતિ અપનાવી. 
ગુજરાિના પનોિા પુત્ શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ સોલાર અનર્જી 
ક્ેત્ે કંડારેલી કેડી પર મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
ગુજરાિમાં સોલાર એનર્જી ક્ેત્ે સમગ્ર દેરમાં નમુનેદાર કાર્ષ કરુ્ષ 
છે. નાગરરકો પોિાના ઘરની છિ પર સોલાર એનર્જી ઉતપન્ કરી 
રકે િે માટે રૂફટોપ રોજના િેમજ ખેડૂિોના વીજ કને્રન માટે 
સોલાર તસત્ટમની રોજના અમલી બનાવી. 

રાજરમા ંરૂફ ટોપ સોલાર રોજનાનો વરાપ વધે 
િ ેમાટે કેનદ્ર સરકારના સહરોગથી ગજુરાિ 
સરકારે સરૂ્ષ ઉજા્ષ રૂફટોપ રોજના ૨૦૧૯થી 
કારા્ષસનવિ કરી છે. ગજુરાિ સરકારના 
સચુારૂરૂપ આરોજન અન ેઅસરકારક 
કામગીરીન ેકેનદ્ર સરકારે તબરદાવીને 
અનર રાજરોને ગુજરાિ મોડલ 
અનસુરવા અનરુોધ કરયો છે. સમગ્ર 
રાષ્ટ્રમાં ્થપારેલ સોલાર રૂફટોપ 
રોજનામાં ૯૦ ટકા સોલાર તસત્ટમના 
્થાપન સાથ ેગુજરાિ દેરમા ંપ્રથમ ક્રમે 
રહ્યુ ંછે. કેનદ્ર સરકાર દ્ારા સોલાર રૂફટોપ 
અંિગ્ષિ ગુજરાિને ૯૩૨ મેગાવોટ માટે  
રૂ. ૧૫૦૦ કરોડની સહાર મજંરુ કરાઈ છે.

ઊજા્ષ મતં્ી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ ેસોલાર રૂફટોપ કે્ત્ ેગજુરાિે 
મેળવલી તસતધિ અંગે જણાવરું હિું કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીના ગ્રીન એનર્જી સલિન એનર્જીના મંત્ને સાકાર કરવા 
ગુજરાિ દેરને રાહ ચીંધરે આ માટે રાજરના મુખરમંત્ી શ્ી 
તવજરભાઈ રૂપાણીના માગ્ષદર્ષન હેઠળ ગજુરાિ સરકારે અનકેતવધ 
નવિર આરામો હાથ ધરા્ષ છે. ગુજરાિ સરકાર દ્ારા રૂફટોપ 
પ્રોજેકટ હેઠળ છેલ્ા બે વર્ષથી રરૂ કરારો છે જે હેઠળ લગભગ 
૭૫૦ મેગાવોટ જેટલી ક્મિાની સોલાર તસત્ટમ ્થાતપિ કરી 
દેવાઈ છે જે માત્ને માત્ ગુજરાિ સરકાર દ્ારા રૂફટોપ સોલાર 
રોજના માટે કરારેલ અસરકારક કામગીરીને ફાળે જાર છે.  

કેનદ્ર સરકારે અનર રાજરોને સૂચન કરિા કહ્યું કે, ગુજરાિ 
સરકારે જે કામ કરુું છે િે મુજબ  રૂફટોપ સોલાર રોજનાનો વરાપ 
વધે અને જનજાગૃતિ કેળવાર િે માટે રહેઠાણના ગ્રાહકોને 

તનરતમિ ધોરણે એસ.એમ.એસ. મોકલી સોલાર રૂફટોપ ્ થાતપિ 
કરવા માટે પ્રોતસાતહિ કરાર છે, રોજનાની તવગિો માટે મોબાઈલ 
નંબર આપરો છે જેમાં કોઈપણ ગ્રાહક તમસ કોલ કરીને માતહિી 
મેળવી રકે છે. 

સબતસડી, સોલાર તસત્ટમ લગાડનાર એજસનસસનું નામ, 
રૂફટોપ સોલાર ્થાપન માટેના અમલીકરણની માગ્ષદતર્ષકા 
સતહિની તવગિો માટે એફએમ રેડીરો ચેનલ પર માતહિીને 
બ્ોડકા્ટ, સરકારી કચરેીઓ પર ફલે્ સ બનેર લગાવવા, સમાચાર 
પત્ોમાં જાહેરાિો આપવી વીજ બીલની સાથે અને સમાચાર પત્ો 
સાથે માતહિીની પતત્કાઓ વહેંચવી, ટી.વી. અને તસનેમાઓમાં 
તવડીરો ્ક્રીપટ દ્ારા માતહિી પુરી પાડવામાં આવી રહી છે. 

રહેણાંક ક્ેત્માં સોલાર રૂફટોપને પ્રોતસાહનને વેગ મળે િે 
હેિુથી કેનદ્ર સરકારના સહરોગથી રાજર સરકાર 

દ્ારા આ રોજનાની રરૂઆિ કરાઈ હિી. આ 
રોજના અંિગ્ષિ છેલ્ા બે વર ્ષમાં 

ગુજરાિમાં ૨.૩૮ લાખથી વધુ વીજ 
ગ્ર ાહક ોએ ૯૨૦ મેગ ાવ ો ટનું 
રજી્ટ્રેરન કરાવરું છે જેમાંથી ૭૫૦ 
મેગાવોટની તસત્ટમ ્થાતપિ થઈ 
ગઈ છે.  રહેણાંક હેિુના ગ્રાહકો 
પોિાના ઘર પર સૌર ઉજા્ષ ઉતપન્ 

કરી વધારાની ઉજા્ષ ગ્રીડમાં વેંચી 
વધારાની આવક મેળવી રહ્ા છે. 
રાજર સરકાર દ્ારા હાથ ધરારેલ 

કામગીરી અંગેનો રીપોટ્ષ િાજેિરમાં પ્રોગ્રામના 
અમલીકરણની સમીક્ા પર રાષ્ટ્રીર વક્કરોપ ૧૨ મી 

જૂન ૨૦૨૧ માં રજૂ કરવામાં આવરો હિો. જેને ધરાને લઈ કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા દેરના અનર રાજરોને ગુજરાિ મોડલ અનુસરવા 
અનુરોધ કરારો છે. 

રાજર સરકાર દ્ારા ગ્રીડ કને્ટેડ રૂફટોપ સોલાર રોજના 
અંિગ્ષિ તવતવધ પ્રોતસાહનો આપવામાં આવી રહ્ાં છે જેના 
પરરણામે રહેઠાણ સતહિ નાના એકમોમાં સોલાર રૂફટોપ પલાનટ 
્થાતપિ થઈ રહ્ા છે. આ રોજનાનો લકરાંક ૨૦૨૨ સુધીમાં 
દેરમાં ૪૦ ગીગાવોટની ્થાતપિ ક્મિા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. 
જેમાં ગુજરાિ મહતવનો રોલ અદા કરરે. આ લકરને પ્રાપ્ત 
કરવા માટે રૂફટોપ લાભાથથીઓને રોજના અંગેની જાણકારી 
અને જાગૃતિ માટે િથા િેના ફારદાઓ અંગે લોકોને માતહિગાર 
કરવાના સંતનષ્ઠ પ્રરાસો ગુજરાિ સરકાર દ્ારા હાથ ધરવામા ં
આવરાં છે. •
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નાકકોરટકસ્	ડ્રગસની	હેરાફેરી	અટકાવવા	મક્કમ	ક્નધાડિર
ગુજરાિમાં રાંતિ છે િેનું કારણ રાજર સરકાર દ્ારા કારદો 

અન ેવરવ્થા જાળવવા લવેાિા કડક પગલા ંછે. ગજુરાિે નરાબધંી 
અને દારુબંધી માટે કડક કારદાઓ બનાવરા છે િેનો ચુ્િ અમલ 
કરીને ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવી રહી છે. 
ગુનેગારોની પૂછપરછ માટે હવે થડ્ષ રડગ્રીનો જમાનો ગરો, 
વૈજ્ાતનક ટકેનોલોજી અને સારનટીફીક પુરાવાઓના આધારે 
ફોરેસનસક એ્સપરસ્ષની મદદથી સરળિાથી ગુનાઓની કબૂલાિ 
ર્ર બની છે. 

ગાંધીનગર ખાિે સેનટર ઓફ એ્સેલેનસ ફોર રીસચ્ષ એનડ 
એનાતલસીસ ઓફ નાકયોટી્સ, ડ્ગસ અને સારકોટ્રોપીક 
સબ્ટેનસીસ સેનટરનો રભુારિંભ કેનદ્રીર ગૃહ મતં્ી શ્ી અતમિભાઇ 
રાહે કરાવરો હિો. કેસનદ્રર ગૃહમંત્ીશ્ીએ જણાવરું હિું કે, દેરના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ દેરની બીજીવાર ધુરા સંભાળી 
તરારે જ દેરના રુવાનોને ડ્ગસની ચૂંગાલમાંથી મુતિ કરવા માટે 
અને દેરમાં થિી ડ્ગસની હેરાફેરી પર સંપૂણ્ષ તનરંત્ણ લાવવા 
એક તવરેર રીસચ્ષ બેઇઝડ સારનટીરફક સેનટરનું તનમા્ષણ કરવાનું 
લકર સેવરુ હિુ તરારે શ્ી મોદીએ ગાંધીનગર સ્થિ ગુજરાિ 
ફોરેસનસક સારનસ રુતનવતસ્ષટી કે જે હવે નેરનલ ફોરેસનસક 
સારનસીસ રુતનવતસ્ષટીનો દરજ્જો ધરાવે છે િેની પસંદગી કરી 
હિી. આજે માત્ દોઢ વર્ષના સમરગાળામાં જ રુતનવતસ્ષટીએ 
હાઇટેક ટેકનોલોજી રુતિ સાધનો સાથે સેનટર કાર્ષરિ કરી દીધુ 
છે. હવે દેરમાંથી પકડાિા િમામ પ્રકારના ડ્ગસ અને િેના 
ઉતપાદનના ્ થળો ઉપરાિં િનેી હેરાફેરી માટે વપરાિા ર્િાઓનું 
તવગિવાર રીસચ્ષ થઇ રકરે. આ દેરના ભાતવને ડ્ગસમુતિ કરવા 

ખૂબ જ અસરકારક પૂરવાર થરે.
'નો એ્રન' અને 'એક્્ટ્રીમ એ્રન' વચ્ે મંૂઝવણ 

અનુભવિા પોલીસ માટે હવે જ્ટ એ્રન એટલે કે સાહતજક, 
સારનટીરફક અને ટેકનોલોજીકલ િપાસથી ગુનેગારોને સજા 
કરાવવા હવ ેસરળ બનરે. NFSU પાચં વર્ષમા ંજ તવશ્વની સવયોચ્ 
્થાન ધરાવિી રુતનવતસ્ષટીઓ પૈકીની એક રુતનવતસ્ષટી હરે. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ અરાઢી બીજના પાવન 
અવસરે નરેનલ ફોરેસનસક સારનસ રતુનવતસ્ષટી NFSUન ેમળેલા 
ગૌરવરૂપ સેનટર ઓફ એકસલનસ માટે વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
અને કેનદ્રીર ગૃહમંત્ી શ્ી અતમિભાઇ રાહનો ગુજરાિ વિી 
આભાર વરકિ કરયો હિો. 

મખુરમતં્ીશ્ીએ જણાવરુ ંકે, આ ફોરેસનસક સારનસ રતુનવતસ્ષટીને 
રાષ્ટ્રીર દરજ્જો મળિાં દેરના અનર રાજરોને પણ િેનો લાભ 
મળરે. સેનટર ઓફ એ્સેલનસ ફોર રીસચ્ષ એનડ એનાતલસસ 
ઓફ નાકયોરટ્સ ડ્ગસ એનડ સારકોટ્રોતપક સબ્ટનસ ભવન 
આવનારા રદવસોમા ંરતતિરાળી, સરતિ અન ેસમધુિ ભારિ િમેજ 
આતમતનભ્ષર ભારિની રદરાનું પ્રર્ર કદમ બનરે. 

ગુજરાિ નેરનલ ફોરેસનસક સારનસ રુતનવતસ્ષટીના વાઇસ 
ચાનસલર શ્ી જે.એમ વરાસે કહ્યું કે, િતકાલીન મુખરમંત્ીશ્ી અને 
દેરના વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ ૨૦૦૯માં આ 
સં્થાનું બીજ રોપરુ અને આજે આ સં્થા વટવૃક્ બની ગઈ છે. 
છેલ્ા દર વર્ષમાં સં્થાએ કેટલીક કામગીરીને વૈતશ્વક ્િરે 
પ્ર્થાતપિ કરવા માટે કેનદ્ર સરકારે આ સં્થાને રાષ્ટ્રીર દરજ્જો 
આપીને ગુજરાિને ગૌરવ આપવા બદલ કેનદ્ર સરકારનો આભાર 
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માનરો હિો.
આ પ્રસંગે કેનદ્રીર ગૃહ મંત્ી શ્ી અતમિભાઈ રાહ દ્ારા 

કે્પસમા ં વૃક્ારોપણ કરવામાં આવરંુ હિંુ. આ વળેાએ રાજર 
ગૃહમતં્ી શ્ી પ્રરદપતસંહ જાડજેા, કેનદ્રીર ગૃહ સતચવ શ્ી અજરકુમાર 
ભલ્ા, અતધક સતચવ શ્ી પનૂરા શ્ીવા્િવ, ગજુરાિ સરકારના 
ગૃહ તવભાગના અતધક મખુર સતચવ શ્ી પકંજકુમાર, નાકયોરટ્સ 
કંટ્રોલ બરરુોના DG શ્ી રાકેર અ્થાના, રાજર પોલીસ વડા શ્ી 
આતરર ભાટીરા, ઉચ્ પોલીસ અતધકારીઓ NFSUના વજૈ્ાતનકો, 
અધરાપકો, તવદ્ાથથીઓ સતહિના મહાનભુાવો ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.

"કોરોના	સેવાયજ્ઞ"નો	સમાપન	સમારોહ	
ગુજરાિના રાજરપાલ શ્ી આચાર્ષ દેવવ્રિની ઉપસ્થતિમાં 

રાજભવન દ્ારા એક લાખ કોરોના વોરરરસ્ષને કીટ પહોંચાડવાના 
જન અતભરાન "કોરોના સેવારજ્"ના સમાપન પ્રસંગે રોજારેલાં 
"ધનરવાદ જ્ાપન સમારોહ"માં કેનદ્રીર ગૃહમંત્ી  શ્ી અતમિભાઈ 
રાહે સેવારજ્માં સહરોગ આપનારા દાિાશ્ીઓનું અતભવાદન 
કરુું હિું. કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે જણાવરું હિું કે આ 
સેવારજ્નું સમાપન એ અલપ તવરામ છે. જનસેવાનો રજ્ તનરિંિર 
ચાલુ રહે િેવો િેમણે અનુરોધ કરયો હિો. 

આ પ્રસગં ેગજુરાિના રાજરપાલ શ્ી આચાર્ષ દેવવ્રિ ેજણાવરું 
હિું કે, આ અતભરાન અંિગ્ષિ એક લાખ ફ્નટ લાઇન કોરોના 
વોરરરસ્ષ સુધી જીવન જરૂરી ચીજ-વ્િુઓ પહોંચાડીને પ્રેરણારૂપ 
કાર્ષ કરુું છે. રાજરના પ્રતરેક તજલ્ામાં પ્રાકૃતિક કૃતર ઉતપાદનો 
સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાર િે માટેના પ્રરાસોની પણ િેમણે માતહિી 
આપી હિી. 

આ પ્રસંગે ગુજરાિના મુખરમંત્ીશ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
કોરોના સવેારજ્ન ેઉદાહરણરૂપ કાર્ષ ગણાવી આ અતભરાન સાથે 
જોડારેલાં સૌનો આભાર વરતિ કરયો હિો. •

નારદીપતુર	ગામના	તળાવનતું	નવીનીકરણ		
તવકાસ સાથે સાથે વૃક્ોનુ ંજિન જરૂરી છે. ગાધંીનગર સંસદીર 

મિ તવ્િારમાં સમાતવષ્ટ તવ્િારના નાગરરકોને લાંબુ આરુર 
ધરાવિાં વૃક્ોનું વાવેિર કરી, િેનું જિન કરી, ગાંધીનગર 
લોકસભા તવ્િારને હરરરાળી લોકસભા બનાવવાનું આહ્ાન 
ગાંધીનગરના  નારદીપુર ખાિે રૂ.૨૫ કરોડથી વધુના તવકાસ 
કામોનું ઇ- લોકાપ્ષણ અને ખાિમુહૂિ્ષ કરી કેનદ્રીર ગૃહ મંત્ી શ્ી 
અતમિભાઇ રાહે જણાવરું હિું. રૂતપરા ૧ કરોડથી વધુના ખચષે 
નવીનીકરણ થનાર નારદીપુર ગામના િળાવનું ખાિમુહૂિ્ષ કરી, 
ગ્રામજનો સાથે સીધો સંવાદ કરી ખબર અંિર પૂછનાર કેનદ્રીર 
ગૃહ મંત્ી શ્ી અતમિભાઇ રાહે કહ્યું હિું કે, મને આનંદ છે કે 
ગામના િમામ નાગરરકોએ એક કે બે ડોઝ કોરોનાની રસીના 
લીધા છે.  પૂવ્ષ મંત્ી શ્ી રજનીભાઇ પટેલે જણાવરું હિંુ કે, 
વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદી અને કનેદ્રીર ગૃહ મંત્ી શ્ી 
અતમિભાઇ રાહની જોડી, દેરમાં આમૂલ પરરવિ્ષન લાવવાની 
રદરામાં નક્કર આરોજન સાથે આગળ જઇ રહી છે. •

શારદા-મણી	કોમયતુક્નટી	સેન્ટરનતું	લોકાપડિણ
ગજુરાિની સં્ કારરિાન ેધબકિી રાખવાનુ ંકામ ્ વાતમનારારણ 

જવેી અનર ધાતમ્ષક સં્ થાઓ કરી રહી છે, િવેુ ંશ્ી ્વાતમનારારણ 
મરંદર, અડાલજ દ્ારા અધરિન સતુવધા સાથેના રારદા-મણી 
કો્રતુનટી સનેટરનુ ંલોકાપ્ષણ કરિા કેનદ્રીર ગૃહ મતં્ી શ્ી અતમિભાઇ 
રાહે જણાવરંુ હિંુ. કેનદ્રીર ગૃહ મતં્ી શ્ી અતમિભાઇ રાહે વધમુાં 
ઉમરેુું હિુ ંકે, આ કો્રુતનટી સનેટર આસપાસના લોકોન ેઅનકે રીિે 
લોક ઉપરોગી બની રહેર.ે િમેજ મરંદરની સવેાકીર પ્રવૃતત્ત થકી 
આ તવ્િારમા ંઆ ટ્ર્ટ ઉજા્ષનુ ંકેનદ્ર બનર.ે િમેણ ેવધમુા ંજણાવરું 
હિુ ંકે, અડાલજની વાવથી તવશ્વ પ્રતસધધ બનલેા અડાલજની વાવ 
જોવા દેરના તવતવધ પ્રાિં અન ેતવશ્વમાંથી લોકો આવ ેિ ેપ્રકારનું 
આકર્ષણ ઉભુ ંકરવામા ંિતકાતલન મખુર મતં્ી અન ેદેરના વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ કારયો કરા્ષ છે. િમેજ અડાલજ વાવ આસપાસ 
અનકે સુતવધાઓ ઉભી કરવામા ંઆવી છે. 

આ પ્રસંગે રાજરસભાના સાંસદ શ્ી નરહરરભાઇ અમીન,  
મુખર મંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણી,  સાંસદ શ્ી સી.આર.
પાટીલ, ગુજરાિ રાજરના ગૃહ મંત્ી શ્ી પ્રદીપતસંહ જાડેજા 
સતહિ આમંતત્િ મહમેાનો અને ટ્ર્ટી મંડળના સભરો ઉપસ્થિ 
રહ્ા હિા.  •
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અમદાવાદના	આંગણે	મહોયાડિ	અનેક	ક્વકાસ	પ્કલપો

કોરોના કાળમાં પણ ગુજરાિમાં 
તવકાસકારયોની ગતિ ધીમી થઈ નથી. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ મખુરમતં્ી 
િરીકે ગજુરાિની જ ેતવકાસરાત્ા આરિંભી 
હિી િે અતવરિ રહે િેવી વરવ્થા 
મખુરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ ઊભી 
કરી છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી 
'જટેલો તવકાસ થાર એટલો કરીએ' િવેી 
માનતસકિાવાળા નહીં પરિંિ ુ'જટેલો તવકાસ 
કરીએ એટલો થાર' િવેી માનતસકિાવાળા 
લોકનિેા છે. ગજુરાિ વડાપ્રધાનશ્ીની આ 
માનતસકિાને અનુસરનારૂં રાજર છે. 
િાજિેરમા ંકેનદ્રીર ગૃહમતં્ી શ્ી અતમિભાઈ 
ર ા હ ે અ મ દ ા વ ા દ ન ા  બ ો પ લ મ ાં 
મહાનગરપાતલકા, ઔડા અન ેપતચિમ રેલવે 
દ્ારા તવતવધ તવકાસકારયોના ંલોકાપ્ષણ અને 
ખાિમહુિૂ્ષ કરાું હિા.ં

કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીએ પોિાના સંસદીર 
મિક્ેત્માં થરેલાં તવતવધ તવકાસકારયોની 
રૂપર ેખા આપી 2024 સુધીમાં આ 
તવ્િારને દેરનો સૌથી તવકતસિ સંસદીર 
મિતવ્િાર બનાવવાની નેમ વરતિ  
કરી હિી.

કેનદ્રીર ગૃહમતં્ીએ પોિાના ધારાસભર 
િરીકેના કાર્ષકાળનો ઉલ્ેખ કરી જણાવરું 
કે, હાલ અમદાવાદ રહેર અને આંબલી-
ઘુમા વચ્ે ભેદરેખા રહી નથી િેવો આ 
તવ્િારનો તવકાસ થરો છે. કોઈ તવરેર 
માંગણી વગર જ આ તવ્િારના લોકોની 
સુખાકારી માટે સરકારે સો કરોડની 
રોજનાઓ મંજૂર કરી છે. આવનારાં ૩૦ 
વર્ષ સુધી આ તવ્િારમાં વ્િીવૃતધિનું 
આકલન કરી પીવાના પાણીના તવિરણની 
કાર્ષ રોજનાઓ હાથ ધરાઇ છે. મધરમ 

વગ્ષના રુવાનો રાંતિથી વાંચન કરી 
પોિાની કારરકદથીનુ ંઘડિર કરી રકે િ ેમાટે 
અતરાધુતનક લાઇબ્ેરી અને લોકો સરકારી 
કામકાજો ્ થાતનક કક્ાએ સુપેરે પાર પાડી 
રકે િે માટે અતરાધુતનક તસતવક સેનટર 
બનાવવામાં આવરું છે.

િાજેિરમાં કેનદ્ર સરકારે ૨૩,૦૦૦ 
કરોડનું પેકેજ જાહેર કરી દેરના હલેથ 
ઇનફ્ા્ટ્રકચરને બુ્ટ આપરું છે, આઇ.
સી.રુ. બડે ઊભા કરવા, અૉસ્સજન પલાનટ 
્થાપવા પર તવરેર ભાર આપવામાં 
આવરો છે. િેમણે ઉમેરુું કે, ગુજરાિમા ં
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણી અને 
નારબ મખુરમતં્ી શ્ી નીતિનભાઇ પટેલની 
આગેવાનીમાં  રસીકરણનું  વર ાપક 
અતભરાન ચલાવવામાં આવરું છે. 'પર 
તમતલરન વેસ્સનેરન'માં ગુજરાિ સમગ્ર 
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અમદાવાદમાં	વણથંભી	ક્વકાસકામોની	વણઝાર
સાણંદ,	બાવળા	અને	દસક્ોઇ	તાલતુકામાં	
1239	પ્કલપોનતું	લોકાપડિણ	-		ખાતમતુહૂતડિ	

ગાંધીનગર મિતવ્િારમાં સમાતવષ્ટ અમદાવાદ તજલ્ાના સાણંદ, બાવળા અને 
દસક્રોઇ િાલુકાના 1239 તવકાસકારયોના લોકાપ્ષણ, ખાિમુહૂિ્ષ અને નવીન કામોની 
જાહેરાિ કરિા કેનદ્રીર ગૃહમંત્ી શ્ી અતમિભાઇ રાહે આ તવકાસકારયો અમદાવાદ 
તજલ્ાના નાગરરકોની જનસુખાકારીમાં વધારો કરરે િેવો ભાવ પ્રગટ કરયો હિો. 

કોરોનાકાળમાં ગરીબોની દરકાર કરીને ભારિ સરકાર દ્ારા મફિ અનાજ 
પહોંચાડવાની રરૂ કરારેલી રોજનાને વરાપક બનાવી જન-જન સુધી લાભ પહોંચાડવાની 
અપીલ કરિા ગૃહમંત્ી શ્ી અતમિભાઇ રાહે કહ્યુ કે, રોજનું કમાઈને ગુજરાન ચલાવિા 
ગરીબ વગ્ષ માટે બે ટિંકનું અનાજ મેળવવું મુશકેલ બનરું તરારે વડાપ્રધાનશ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદી દ્ારા આ િમામ પરરવારોની તચંિા કરીને રદવાળી સુધી િેઓને મફિ અનાજ 
પહોંચાડવાની વરવ્થા કરી છે.ગરીબ અને જરૂરરરાિમંદો સુધી આ રોજનાની માતહિી 
પહોંચાડીને િેમને લાભાસનવિ કરવા પણ એક સેવાનું કાર્ષ છે. 

23મી જુલાઇએ રરૂ થનારી ટોરકરો ઓલસ્પ્સમાં ભારિનું પ્રતિતનતધતવ કરનારી 
6 ગુજરાિી દીકરીઓને કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીશ્ીએ અતભનંદન પાઠવરા હિા. આ િમામ 
દીકરીઓ ઓલસ્પ્સમાં શ્ેષ્ઠ પ્રદર્ષન કરીને દેર માટે સુવણ્ષપદક જીિે િેવો આરાવાદ 
િેઓએ વરતિ કરયો હિો. 

કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીએ “હરરરાળી લોકસભા ગાંધીનગર લોકસભા” અતભરાન અંિગ્ષિ 
15 લાખ વૃક્ોનું વાવેિર કરવાનું સુદૃઢ આરોજન હાથ ધરારું હોવાનું જણાવી લોકસભા 
મિતવ્િારમાં સમાતવષ્ટ સાણંદ  િાલુકો પણ િેમાં સહભાગી બને િેવી અપીલ કરી હિી. 
િેમણે આ અતભરાન ભાતવ પેઢી માટેનું અતભરાન હોવાનું જણાવી ્થાતનક ધારાસભરને 
જી.આઇ.ડી.સી.સાથેના સંકલનમાં રહી વૃક્ારોપણને વધુ વરાપક બનાવવા િાકીદ કરી 
હિી. કેનદ્રીર ગૃહમતં્ી શ્ી અતમિભાઇ રાહે વિ્ષમાન સમરમા ંબદલારલેી કાર્ષ સં્ કૃતિનો 
ઉલ્ેખ કરિા કહ્યું કે અગાઉ િંત્ લોકો પર પ્રભાવી હિું , પરિંિુ આજે લોકો િંત્ પર 
પ્રભાવી બનરા છે.

િેમણે આ િબક્કે સાસંદ િરીકેની િેમની ભૂતમકા ્પષ્ટ કરિા કહ્યું કે, વડાપ્રધાન  
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ મુખરમંત્ી િરીકેના કાર્ષકાળ દરતમરાન આરિંભેલી ગુજરાિની 
તવકાસરાત્ા િમેના કેનદ્રમા ંગરા પછી પણ મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણી અન ેનારબ 
મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઇ પટેલના નેતૃતવમાં અતવરિ જારી છે. 

કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીશ્ી એ ગૌરવભેર જણાવરું હિુ કે, પ્રતિ તમતલરન વેસ્સનેરનમાં 
ગુજરાિ દેરમાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે. અમદાવાદ તજલ્ામાં 45 થી વધુ વર અને કોમોતબ્ષડ 
સ્થતિ ધરાવિા ૮૬ ટકા લોકોને રસી અપાઇ ચૂકી છે. િેઓએ પ્રતરેક નાગરરક રસી લે 
િે અંગે અનુરોધ કરિા કહ્યું કે, જેમ સુદર્ષન ચક્રએ દ્ારરકાનું રક્ણ કરુું હિુ િેવી જ રીિે 
રસીચક્ર આપણું રક્ણ કરરે.

સાણંદ એ.પી.એમ.સી.માં તવતવધ પ્રકલપોનાં લોકાપ્ષણ, ખાિમુહૂિ્ષ અને જાહેરાિ 
પ્રસંગે રાજરકક્ાના મંત્ી શ્ી ઇશ્વરતસંહ પટેલ, શ્ી પ્રદીપતસંહ વાઘેલા, શ્ી રજનીભાઇ 
પટેલ, ધારાસભર શ્ી કનભુાઇ પટેલ, શ્ી હર્ષદતગરર ગો્વામી સતહિ તજલ્ાના અતધકારી-
પદાતધકારીશ્ી સતહિ અગ્રણીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.  •

દેરમાં પ્રથમ છે. અમદાવાદ રહેરમાં ૮૬ 
ટકા લોકોને રસી અપાઇ ચૂકી છે.

કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીએ લોકાપ્ષણ કરેલાં 
તવકાસકારયોમાં અમદાવાદ મહાનગરપાતલકા 
દ્ારા પતચિમ ઝોનના સાબરમિી વોડ્ષમા ંરૂ. 
21.54 કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ વોટર 
રડસ્ટ્રબરુરન ્ટેરન, નવાવાડજ વોડ્ષમાં 
રૂતપરા 12 કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ વોટર 
રડસ્ટ્રબરરુન ્ ટેરન, ગોિા વોડ્ષમાં રૂ. 9.19 
કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ કો્રુતનટી હૉલ, 
વજેલપુર વોડ્ષમાં રૂ. 8.26 કરોડના ખચષે 
તનતમ્ષિ પાટથી પલોટ અન ેકો્રુતનટી હૉલ 
િથા રૂ. 2.72 કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ સબ 
ઝોનલ ઓરફસ, અમદાવાદ અબ્ષન 
ડેવલપમેનટ ઓથોરરટી દ્ારા બોપલ 
તવ્િારમા ંરૂ. 6.90 કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ 
168 તવદ્ાથથીની ક્મિાવાળુ ં વાચંનાલર 
િથા 4 કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ તસતવક 
સનેટરનો સમાવરે છે. 

આ ઉપરાિં પતચિમ રેલવ ેદ્ારા તનતમ્ષિ 
આંબલી રોડ, ખોરડરાર અને ચાંદલોરડરા 
રેલવે ્ટેરન પર રાત્ી સુતવધાઓ અને 
હેરરટેજ તસટી થીમ સાથે નવતનતમ્ષિ 
અમદાવાદના કાલુપુર રેલવ ે્ ટેરનનુ ંપણ 
િેઓએ ઇ-લોકાપ્ષણ કરુું હિંુ. કનેદ્રીર 
ગૃહમંત્ ીશ્ ીએ ખાિમુહૂ િ ્ષ  કર ેલ ા 
તવકાસકારયોમાં ઔડા દ્ારા બનનાર ઘુમા 
તવ્િારમાં ટીપી એક, બે અને ત્ણ િથા 
િેલાવ પાસે વોટર સપલાર પ્રોજે્ટસનો 
સમાવેર થાર છે.

આ પ્રસંગે મેરર શ્ી રકરીટભાઈ 
પરમાર, ્ટેસનડંગ કતમટીના ચેરમેન શ્ી 
તહિેર બારોટ, ધારાસભર શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલ, તજલ્ા કલે્ટર શ્ી સંદીપ સાગલે, 
્રુતનતસપલ કતમરનર શ્ી મુકરેકુમાર, 
ઔડાના સી.ઈ.ઓ શ્ી એ.બી.ગોર,  
ડી આર.એમ. શ્ી રદલીપ ઝાલા,  
શ્ી પ્રદીપતસંહ વાઘેલા બોપલ ખાિે 
કાર્ષક્રમ ્થળે ઉપસ્થિ રહ્ા હિા અને 
નગરજનો તવતવધ વોડ્ષથી ઓનલાઇન 
જોડારા હિા. •
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ભગવાન 
જગ�ાથજીની 
144મી રથયાત્રા

ભગવાન જગન્ાથજીની પારિંપારરક એવી રથરાત્ા આ વરષે 
કોરોનાકાળની તવતરષ્ટ પરરસ્થતિ વચ્ે રાંતિપૂવ્ષક રીિે પૂણ્ષ થઈ 
હિી. આ વર્ષની જગન્ાથ રથરાત્ા કોતવડ સંક્રમણ તનરંત્ણ 
ગાઇડલાઇનના પાલન સાથે ભકિો-શ્ધિાળઓુની આ્થાનો ખરાલ 
રાખીન ેતનરંતત્િપણ ેરોજવામા ંઆવી હિી. આ રથરાત્ાન ેસફળ 
બનાવવામાં મંરદરના મહિંિ શ્ી રદલીપદાસજી મહારાજ, 
ભતિજનો, પોલીસિંત્ અન ેવહીવટીિંત્ ેખબૂ સુદંર રીિ ેકામગીરી 
કરી, િેનો ઉલ્ેખ કરિા મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
રથરાત્ાને સફળિાપૂવ્ષક પાર પાડવામાં સહરોગ આપનાર 
િમામનો આભાર વરતિ કરયો હિો. 

આ અગાઉ મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ અરાઢી 
બીજના પાવન અવસરે 144મી જગન્ાથ રથરાત્ાને પ્ર્થાન 
કરાવિાં પૂવષે અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્ાથજીના રથનું અને 
ભગવાનનુ ંપજૂન-અચ્ષન વહેલી સવારે મંરદર પરરસરમા ંકરુું હિુ.ં 
મુખરમંત્ીશ્ીએ આ વરષે પણ ભગવાનના રથની સોનાની 
સાવરણીથી સેવા-સફાઈ કરી પતહિંદ તવતધ સંપન્ કરી હિી. 
મુખરમંત્ીશ્ીને સિિ પાંચમી વાર ભગવાન જગન્ાથની 
રથરાત્ાની પતહનદ તવતધનું સૌભાગર પ્રાપ્ત થરું છે. નારબ 
મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઇ પટેલ િથા ગૃહ રાજરમંત્ી શ્ી 
પ્રદીપતસંહ જાડેજા પણ આ તવતધમાં  ભતતિભાવપૂવ્ષક સહભાગી 
થરા હિા.

આ પ્રસગં ેમખુરમતં્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહિુ ંકે, કોરોના વાઇરસના 
સકં્રમણન ેકારણ ેઆ વરષે કોતવડ પ્રોટોકોલ પ્રમાણ ેરથરાત્ા રોજાઈ 
છે. ભગવાન જગન્ાથના દર્ષન કરીને ગુજરાિ રાજર કોરોના 
મહામારીમાંથી બહાર આવનારું દેરનું કોરોનામૂતિ પ્રથમ રાજર 
બને િેવી પ્રાથ્ષના કરી છે. રાજરમાં સમગ્ર સ્થતિ પૂવ્ષવત્ બને 
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કેન્દ્રીય	ગૃહમંરિીશ્રીએ	જગન્ાથ	
ભગવાનનાં	દશડિન	કયાડિ

કેન્દ્ીય ગૃિમતં્ી શ્ી અહમતભાઇ શાિે અમદાવાદ શિેરિા 
સુપ્રહસદ્ધ જગન્ાથ મંદદરમાં મંગળા આરતીમાં સિભાગી થઈ 
ભહતિભાવપૂવ્વક દશ્વિ કયા્વ િતા. અમદાવાદ શિેર જ િિીં, 
પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત માટે આસથાિા પ્રતીક સમાિ એવી 
રથયાત્ાિા પાવિ અવસરે વિેલી સવારે મંગળા આરતીમાં 
ગૃિ રાજય મંત્ી શ્ી પ્રદીપહસંિ જાડેજા પણ જોડાયા િતા. 
ભગવાિ જગન્ાથ પ્રહતવર્વ પોતાિા ભતિોિે દશ્વિ આપવા 
સામે ચાલીિે િીકળે છે, ઉલે્ખિીય છે કે, દેશભરમા ંભગવાિ 
જગન્ાથ પ્રતય ેદૃઢ આસથા છે. કેન્દ્ીય ગૃિમંત્ી શ્ી અહમતભાઇ 
શાિ અિે ગૃિ રાજયમતં્ી શ્ી પ્રદીપહસંિ જાડજેાએ અમદાવાદ 
જમાલપુર સસથત જગન્ાથ મંદદરમાં મંગળા આરતી કરીિે 
ભગવાિ જગન્ાથિા આશીવા્વદ મેળવયા િતા. •

િેવી ભગવાન જગન્ાથને પ્રાથ્ષના કરી છે. આ સાથે, અરાઢી 
બીજને કરછી નવ વર્ષ તનતમત્તે િમામ કરછી બંધુઓને રુભેરછા 
પાઠવી હિી. 

ભગવાન જગન્ાથ અન ેસભુદ્રાજી િથા બલભદ્રના રથ રહેરમાં 
નગરચરા્ષએ નીકળરા છે પરિંિુ નગરજનો ઘરે બેઠાં દર્ષનનો લાભ 
લે િે જરૂરી છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું કે ઘરે બેઠાં દર્ષનનો 
લહાવો મેળવી રકે િે માટેની િમામ વરવ્થાઓ કરાઈ છે.

કોરોના મહામારીમાંથી દેર અને ગુજરાિ જલદી મુતિ થાર 
અને રાજરની પ્રગતિ ઉત્તરોત્તર વધિી રહે  િે માટે ભગવાન 
જગન્ાથને પ્રાથ્ષના કરી છે. નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરુ ં
કે,કોરોનાની પ્રવિ્ષમાન સ્થતિમાં લોકોની આ્થા સાથે જોડારેલું 
આ પવ્ષ રાંતિપૂણ્ષ સંપન્ થાર િે માટે રાજર સરકારે તવરેર 
આરોજન કરીને આ રથરાત્ા રોજી છે, જેમાં કોરોનાની 
માગ્ષદતર્ષકાનું પાલન થાર િેનું પણ ધરાન રાખરું છે.રથરાત્ાનું 
પવ્ષ માત્ અમદાવાદ જ નહીં પરિંિુ આ માટે રાજર સતહિ દેર 
આખા માટે તવરરે મહત્વ ધરાવ ેછે તરારે આ રથરાત્ા ભાઈચારા 
અને એકિાનું પ્રિીક પુરવાર થઇ છે. આ અવસરે અમદાવાદના 
મેરર શ્ી રકરીટભાઇ પરમાર, મંરદરના મહિંિ શ્ી રદલીપદાસજી 
મહારાજ, ટ્ર્ટી શ્ી મહેનદ્રભાઈ જહા અને અનર આગેવાનો 
જગન્ાથજીના દર્ષન-અચ્ષન માટે ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.

ઉલ્ેખનીર છે કે, મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ અને 
નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ પટેલે રથરાત્ાની પૂવ્ષ સંધરાએ 
અમદાવાદમાં જગન્ાથ મંરદરમાં ભરકિભાવપૂવ્ષક આરિી અને 
દર્ષન કરા્ષ હિા. આ પ્રસંગે િેમણે મહિંિ શ્ી રદલીપદાસજી 
મહારાજ અને મંરદરના ટ્ર્ટી શ્ી મહેનદ્ર ઝા સાથે બેઠક કરીને 
રાત્ાની તવગિો મેળવી હિી. •

રથયારિાના	સફળ	આયોજન	
માટે	વહીવટીતંરિ-પોલીસતંરિને	
મતુખયમંરિીશ્રીના	અક્ભનંદન	

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ અમદાવાદમાં ભગવાન 
જગન્ાથની ૧૪૪મી જગન્ાથ રથરાત્ા રાતંિપણૂ્ષ અન ેસૌહાદ્ષભરા્ષ 
વાિાવરણમા ંપૂણ્ષ થવા અગં ેપોલીસિતં્ અન ેવહીવટી િતં્ િમેજ 
મહાનગરપાતલકાના િતં્ન ેઅતભનદંન પાઠવી િમેની કાર્ષપધિતિને 
તબરદાવી છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ આ વર્ષની જગન્ાથ રથરાત્ા કોતવડ સંક્રમણ 
તનરંત્ણ ગાઇડલાઇનના પાલન સાથે ભકિો-શ્ધિાળુઓની 
આ્થાનો ખરાલ રાખીન ેતનરતંત્િપણ ેરોજવામા ંઆવી હિી િનેો 
ઉલ્ેખ કરિા નગરજનોનો પણ આ રથરાત્ા સફળિાપૂવ્ષક પાર 
પાડવામાં જે સહરોગ મળરો છે િેનો પણ આભાર વરકિ કરયો 
હિો. િેમણે આ રથરાત્ામાં સહકાર આપવા માટે જગન્ાથ 
મંરદરના ટ્ર્ટીશ્ીઓ, મહિંિ શ્ી રદલીપદાસજી મહારાજનો પણ 
આભાર માનરો હિો. •
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ભતવષરનો તવચાર કરીન ેજ રાજર સરકારે 
‘મુખરમંત્ી બાળ સહાર રોજના’ રરૂ કરી 
છે. તનરાધાર બાળકોનું ભાતવ રોળાઈ ન 
જાર િેની સંપૂણ્ષ સંવેદનાથી બાળકના 
વાલી બનીને બાળકના આધાર બનવાનો 
સેવારજ્ આ રાજર સરકારે આદરયો છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્યું  હિું કે, કોરોના 
મહામારીના આ સંક્રમણ દરતમરાન જે 
બાળકોનાં માિા-તપિા બંનેનું અવસાન 
થરું છે િેવાં બાળકોના ભરણપોરણ, 
તરક્ણ, આરોગર અને ્વરોજગારી માટે 
િાલીમ-લોન અન ેસહાર પરૂી પાડવા આ 
રોજના રરૂ કરી છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીના 
નેતૃતવની કેનદ્ર સરકારને સફળ સાિ વર્ષ 
પૂણ્ષ થરા િે અવસરે આ ‘મુખરમંત્ી બાળ 
સેવા રોજના’ ગુજરાિમાં કોરોનાથી 
માિા-તપિા ગુમાવી ચૂકેલાં તનરાધાર 
બાળકો પ્રતરે સંપૂણ્ષ સંવેદનાથી રરૂ 
કરવામાં આવી છે.  

તનરાધાર બાળકો સાથે સંવાદ કરિાં 
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
‘મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના’ અંિગ્ષિ 
આપવામાં આવિા તવતવધ લાભો તવરે 
જણાવરું હિું કે, તનરાધાર અનાથ બાળક 
કરાંર પાછું ન પડે, િેના સપનાં કે ભાતવ 
રોળાઇ ન જાર અને િે પોિાની મહેરછા 
મુજબ કારરકદથી ઘડે, ઉચ્ અભરાસ કરે 
િથા સમાજમાં ઉત્તમ નાગરરક િરીકે 
પ્ર્થાતપિ થાર િેવી સંવેદનાથી આપણે 
મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના રરૂ કરી છે. 

શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ કહ્યું કે, 
જીવનન ી  રરૂઆિના  િબક્ક ે જ 
બાલરકાળમાં મા-બાપની છારા-હૂંફ 
ગુમાવી બેઠેલા બાળકનો સતધરારો-
આધાર આ સરકાર બની છે. મુખરમંત્ી 
બાળ સેવા રોજના માત્ નાણાકીર સહાર 
જ નહીં, આવા બાળકન ેજીવન જીવવાનો, 
કારરકદથી ઘડિરનો િેની આરોગર 
સુખાકારી, સારવાર િેમજ ઉચ્તરક્ણ 
અને દીકરીના મામેરા પૂરવા સુધીના 

સંવાદ કરવાથી ન માત્ સમ્રાનું સમાધાન થાર છે પણ સાથોસાથ પોિીકાપણાની 
પ્રિીતિ પણ થાર છે. કોરોનાથી માિા-તપિાનું અવસાન થિાં તનરાધાર બનેલાં બાળકો 
સાથ ેમોકળા મન ેસવંાદ સાધી મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ આ સતરની અનભુતૂિ 
કરાવી. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ આવાં તનરાધાર બાળકો પ્રતરે તપતૃવતસલ 
સંવેદના પ્રગટ કરિાં એક મહત્વપૂણ્ષ જાહેરાિ કરી હિી. િેમણે આ સંદભ્ષમાં જાહેર કરુું 
કે, મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજનામાં આવાં અનાથ-તનરાધાર બાળકોને ૧૮ વર્ષની વર 
સુધી દર મતહને રૂ. ૪૦૦૦ની સહાર આપવામાં આવે છે. હવે, આ વરમરા્ષદા વધારીને 
ર૧ વર્ષ કરવાનો તનણ્ષર કરયો છે. એટલે કે હવે બાળકની વર ર૧ વર્ષની થાર તરાં સુધી 
િેને રાજર સરકાર દરમતહને રૂ. ૪૦૦૦ની સહાર આપી આતથ્ષક આધાર પૂરો પાડરે. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ સી.એમ. કોમન મેન િરીકે રાજરના તવતવધ 
સમાજ-વગયો સામે મુતિ મને સંવાદ-ગોતષ્ઠ માટે રરૂ કરેલી મોકળા મને સંવાદ શંખલાની 
વધુ એક કડી સંપન્ કરી હિી.  િદઅનુસાર, મુખરમંત્ીશ્ીએ કોરોના સંક્રમણના આ 
કાળમાં જેમણે પોિાના માિા-તપિાની છત્છારા ગુમાવી છે. કોરોનાથી માિા-તપિાનું 
અવસાન થિાં તનરાધાર બનરાં છે િેવાં બાળકોને મુખરમંત્ી તનવાસ્થાને બોલાવીને 
િેમની સાથે લાગણીસભર સંવાદ તપતૃવાતસલર ભાવથી કરયો હિો. 

રાજરના ૩૩ તજલ્ાઓમાથંી આવા ૩પ જેટલાં તનરાધાર-અનાથ બાળકોન ેમખુરમતં્ી 
શ્ી તનવાસ્થાને શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણી સાથે 'મોકળા મને' સંવાદ કાર્ષક્રમ અંિગ્ષિ 
સીધા સંવાદની િક મળી હિી. બાળકો સાથે િેમના પાલક વાલીઓ પણ જોડારા હિા. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ ભારપૂવ્ષક કહ્યું હિું કે, કોરોનાને કારણે તનરાધાર થરેલાં બાળકોના 

કોરોનામાં	માતા-ક્પતા	ગતુમાવનાર	બાળકોનો

મતુખયમંરિીશ્રી	સાથે	‘મોકળા	મને’	સંવાદ

સંવાદ
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સવ્ષગ્રાહી કલરાણભાવ સાથેની સેવા 
રોજના છે.ગજુરાિ ેબાળકોના બાળપણથી 
લઇને રોજગાર મળિાં સુધીની સવાુંગી 
કલરાાણ રોજના રરૂ કરવાની પથદર્ષક 
પહેલ કરી છે.

જેમનાં માિા-તપિા બંનેનું કોરોનાના 
સમરગાળા દરતમરાન અવસાન થરુ ંહોર 
િેવા પ્રતરેક બાળકને આવકમરા્ષદા ધરાને 
લીધા તવના ૧૮ વર્ષની ઉિંમર સુધી દર 
મતહને રૂ. ૪,૦૦૦ રાજર સરકાર આ 
મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજનાની લાભ 
આપવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવરુ ંહિુ.ં હવ,ે 
આ વરમરા્ષદા ૧૮થી વધારીને ર૧ 
કરવામાં આવી છે. 

રાજરભરમાં આવાં ૭૭૬ જેટલાં 
તનરાધાર બાળકોને રૂ. ૪,૦૦૦ની સહાર 
અનવરે કુલ ૩૧.૦૪ લાખની સહાર 
ડી.બી.ટી. થી બેંક ખાિામાં આપવામાં 
આવી છે. ર૧ વર્ષ પૂણ્ષ કરા્ષ બાદ પણ જે 
રુવક-રુવિીઓ ઉચ્ અભરાસ સાથે 
જોડારેલાં હોર િેમને અભરાસના વર્ષ 
અથવા િેમની ર૪ વર્ષની ઉિંમર પૂરી થાર 
એમાંથી જે વહેલું હોર તરાં સુધી આફટર 
કેર રોજના અનવરે દર મતહને રૂ. 
૬,૦૦૦ની સહારનો લાભ પણ આપવામાં 
આવર.ે એટલે કે, િમામ પ્રકારના સ્ાિક 
અન ેઅનસુ્ાિક કક્ાના અભરાસક્રમો આ 
રોજના માટે માનર ગણારે. 

રાજરમાં અભરાસ માટેની રૈક્તણક 
લોન િેમજ તવદેર અભરાસની લોન માટે 
કોઇપણ જાિની આવકમરા્ષદા ધરાનમાં 
લીધા તસવાર અગ્રિા આપવાનો તનણ્ષર 
કરારો છે. 

ર ા જ ર ન ા  ઉ ચ્  ત ર ક્ ણ ન ા 
અભરાસક્રમોમાં પ્રવેર મેળવવા માંગિા 
િેજ્વી અને જરૂરરરાિમંદ તવદ્ાથથીઓને 
ઉચ્ તરક્ણ માટે આતથ્ષક સહાર આપવા 
માટે રરૂ કરારેલી ‘‘મુખરમંત્ી રુવા 
્વાવલંબન રોજના’’ અંિગ્ષિ પણ અનાથ 
અને તનરાધાર બાળકોને ઉચ્તરક્ણ માટે 
આવરી લેવામાં આવરા છે અને િેના 

લાભો કોઇપણ જાિની આવકમરા્ષદા તસવાર પ્રારોરરટીના ધોરણે આપવાનો તનણ્ષર 
લેવામાં આવરો છે. જેથી આવાં તનરાધાર બાળકો ઉચ્ તરક્ણની િકો પ્રાપ્ત કરી રકે અને 
પોિાનું ભાતવ ઉજ્જવળ બનાવી રકે. 

૧૪ વર્ષથી ઉપરની વરનાં બાળકો માટે વોકેરનલ િાલીમ અને ૧૮ વર્ષથી ઉપરનાં 
બાળકોન ેસ્કલ ડવેલપમનેટ િાલીમ પણ મખુરમતં્ી બાળ સવેા રોજના અિંગ્ષિ આપવાની 
તવરેર જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આના પરરણામે વરવસારલક્ી તરક્ણમાં પણ 
તનરાધાર બાળકોને િજજ્િા મળરે. 

કેનદ્ર-રાજર સરકાર દ્ારા સંચાતલિ ક્િુરબા ગાંધી બાતલકા તવદ્ાલર/તનવાસી 
રાળાઓમાં અનુસૂતચિ જાતિ અનર પછાિ વર્ષ િેમજ લઘુમિી સમાજની કનરાઓને, 
અનુસૂતચિ જનજાતિ, પ્રવેર આપવામાં આવે છે. આ રોજના અંિગ્ષિ જે દીકરીઓએ 
પોિાનાં માિા-તપિા ગુમાવરાં છે િેવી તનરાધાર થરેલી કનરાઓને પણ ક્િુરબા ગાંધી 
બાતલકા તવદ્ાલર અને તનવાસી રાળાાઓમાં તરક્ણ માટે પ્રવેરમાં અગ્રિા આપીને 
હો્ટેલ ખચ્ષ પણ સરકાર આપરે અને આવી તનરાધાર દીકરીઓને તરક્ણ મેળવવાની 
વંતચિ રહેવાનો વારો નહીં આવે. 

રાજર સરકારના સામાતજક નરાર અને અતધકારરિા તવભાગ દ્ારા અનુસૂતચિ 
જનજાતિ કુટુંબની કનરાના લગ્ પ્રસંગે નાણાકીર સહાર આપવામાં આવે છે. તનરાધાર 
કનરાઓનો પણ લગ્ માટે કુંવરબાઇનું મામેરૂં રોજનામાં સમાવેર કરવામાં આવરો છે. 

આવી તનરાધાર દીકરીઓન ેલગ્પ્રસંગ ેપોિાના ંમાિા-તપિા ન હોવાની કોઇ ઓછપ 
ન વિા્ષર િે માટે રાજર સરકાર િેનું મામેરું કરવાની સંવેદનાથી પડખે ઊભી રહેરે. 
મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજનાનો લાભ મેળવનારાં અનાથ તનરાધાર બાળકોને પણ આવા 
કાડ્ષ અનવરે િબીબી સારવાર અગ્રિાના ધોરણે અપારે. 

અનાથ બાળકોને ભૂખરા સૂવું ન પડે િેની તચંિા કરીને આ રોજનાના લાભાથથી 
બાળકોના પાલક વાલીઓને રાષ્ટ્રીર ખાદ્ સુરક્ા (NFSA) અનવરે અગ્રિાના ધોરણે 
આવરી લેવામાં આવરા છે. દર મતહને રાહિ દરે આવા પરરવારોને બે રૂતપરે રકલો ઘઉિં, 
ત્ણ રૂતપરે રકલો ચોખા, ખાંડ વગેરે મળવાપાત્ અનાજ ઉપલબધ કરાવારે અને પેટનો 
ખાડો પૂરવા સરકાર સહારક બનરે. 

સામાતજક નરાર અન ેઅતધકારરિા તવભાગ હ્િકના અન ેઆરદજાતિ તવકાસ તવભાગ 
હ્િકના િમામ તનગમોની િમામ રોજનાઓના લાભો આવકમરા્ષદાને ધરાનમાં લીધા 
તસવાર પાત્િા ધરાવિાં બાળકોને મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના હેઠળ અપારે. 

આ પ્રસંગે મુખરમંત્ીશ્ીના સતચવ શ્ી અતશ્વનીકુમાર, સામાતજક નરાર અને 
અતધકારરિા તવભાગના અતધકારીશ્ીઓ, તનરાધાર બાળકો અને િેના પાલક વાલીઓ 
ઉપસ્થિ રહ્ા હિા. •
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“કોઇ પણ ઉિંમરે તપિાની છત્છારા દૂર થાર છે, તરારે માથા 
પરથી છાપરું નતહ, પણ આકાર ઉિંડી ગરું હોર એવો અનુભવ 
થાર છે.તપિા જોડે જરારે તચિાનો પ્રાસ મળે છે, તરારે જીવનની 
પંતતિ પ્રાણ તવહોણી થઇ જાર છે.”કોરોના કાળમાં માિા તપિા 
બન્ે ગુમાવનાર બાળકને જોઇને સુરેર દલાલનો આ તવચાર રાદ 
આવરા તવના ના રહે.પણ આવાં બાળકોને રાજર સરકારની હૂંફ 
મળી છે. આવા કપરા કાળમા ંકોરોનામા ંમાિા-તપિાની છત્છારા 
ગુમાવી તનરાધાર બનેલાં બાળકોના આધાર આ સરકાર બની છે. 
બાળકનો ભતવષરનો તવચાર કરીને રાજર સરકાર મુખરમંત્ી બાળ 

સેવા રોજનાથી તનરાધાર બાળકની પાલક બની છે.
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાિમાં ૧૮ માચ્ષ 

૨૦૨૦ના રદવસે પ્રથમ કોરોના કેસ આવરો તરારથી લઈન ેઅતરાર 
સુધીમાં કોરોનાથી માિા-તપિાનું અવસાન થિાં તનરાધાર બનેલાં, 
છત્છારા ખોઈ ચૂકેલાં રાજરભરના ૭૭૬ બાળકોને દરમતહને 
રૂ. ૪૦૦૦ની સહાર રોજના અનવરે ૩૧ લાખ રૂતપરા એટ વન 
કલીક આ બાળકોના બેંક ખાિામાં જમા કરાવરા હિા.

આ પ્રસંગે રાજરના ૩૩ તજલ્ા મથકોએથી જે-િે તજલ્ાનાં 
તનરાધાર-અનાથ બાળકો વીરડરો કોનફરનસથી સહભાગી થરા 

કોરોનામાં	વાલીની	છરિછાયા	ગતુમાવનાર	બાળકો	પ્તયેની	સંવેદના
મતુખયમંરિી	બાળ	સેવા	યોજના
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હિા. શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવરું કે, જરાં સુધી કોરોના 
મહામારી રહેરે તરાં સુધી આવાં બાળકો જેમણે પોિાના માિા-
તપિા ગુમાવરા હરે કે, માિા - તપિાનું અવસાન કોરોના દર્રાન 
થરે િેવા બાળકોને રાજર સરકાર આ સહાર આપરે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ કેનદ્રની વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીની 
સરકારે દેરમાં કોરોના મહામારીમાં માિા-તપિાની છત્છારા 
ગુમાવી આધાર તવહોણા બનેલાં બાળકો માટે પીએમ કેર ફંડમાંથી 
સહાર આપવાની સવંદેના્પરથી જાહેરાિન ેદીન દ:ુતખરાના ંઆસંુ 
લૂછવાની સંકલપબધિિા ગણાવી હિી.

તનરાધાર બાળકોનું ભાતવ રોળાઈ ન જાર િેની સંપૂણ્ષ 
સંવેદનાથી બાળકના વાલી બનીને આ મુખરમંત્ી બાળ સેવા 
રોજનાથી દર મતહને ૪૦૦૦ની સહારથી બાળકના આધાર 
બનવાનો સેવા રજ્ આ રાજર સરકારે આદરયો છે.

જે બાળકનો ૧૮ વર્ષ પૂણ્ષ થરા પછી પણ અભરાસ ચાલુ હરે 
િેવા બાળકને ર૧ વર્ષ સુધી આફટર કેર રોજનામાં આવરી લઈ 
મતહને ૬ હજારની સહાર સરકાર આપરે. ઉચ્ અભરાસ સાથે 
જોડારેલાં આવાં બાળકો રુવક-રુવિીઓને ર૪ વર્ષ કે અભરાસના 
વર્ષ પૂણ્ષ થાર િેમાંથી જે વહેલું 
હોર તરાં સુધી આફટર કેર 
રોજનામાં પ્રતિમાસ ૬ હજાર 
રૂતપરા સહાર મળરે.

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીએ જણાવરું ક ે, બાળ 
સુરક્ા અને સમાજ સુરક્ા 
તવભાગના કમ્ષચારીઓએ ખૂબ 
જ ટૂંકા સમરમાં આ રોજનાનો લાભ બાળકોને મળી રહે િે માટે 
ખબૂ મહેનિ કરી છે.  મખુરમતં્ીશ્ીએ રોજના જાહેર થરાના માત્ 
એક જ મતહનામાં િેનો અમલ કરીને તજલ્ાઓમાંથી આવાં 
તનરાધાર બાળકો રોધી િેની ખરાઈ સતહિની બધી પ્રતક્રરા પૂણ્ષ 
કરી આ સહાર ચૂકવવા સુધીની ઝડપી કામગીરી માટે તવભાગના 
અતધકારીઓન ેઅતભનદંન પાઠવરા હિા. મખુરમતં્ીશ્ીએ જણાવરું 
કે, મખુરમતં્ી બાળ સવેા રોજના જાહેર થરાના માત્ ૩૮ રદવસમાં 
જ િનેો અમલ કરીન ેઆ સરકારે 'જ ેકહેવુ ંિ ેકરવુ'ંનો મતં્ સાકાર 
કરયો છે. આ સરકાર ગરીબ, વતંચિ, પીરડિ લોકોન ેિમેજ સામાનર 
માનવીને કેનદ્ર ્થાને રાખીને બધી જ કલરાણ રોજનાઓ બનાવી 
િેનો અમલ કરી રહી છે અને કરિી રહેરે. 

શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ આ બાળકો સાથે આવેલા િેમના 
પાલક વાલી સાથે પણ સંવેદનાસભર સંવાદ કરી બાળકોનાં 
રદવંગિ માિા તપિા તવરે પૃરછા કરી હિી અને રકટ અપ્ષણ કરી 
હિી. મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના અનવરે જે ૭૭૬ બાળકોને 
પ્રતરેકને રૂ. ૪ હજારની સહાર મળી છે િેમાં, અમદાવાદ 

તજલ્ામા-ં૪ર, અમરેલી-૧૯, અરવલ્ી-ર૬, આણદં-૩૯, કરછ-
૩૧, ખડેા-૩૬, ગાંધીનગર-૬, ગીર સોમનાથ-૧૬, છોટાઉદેપુર-૬, 
જામનગર-ર૪, જૂનાગઢ-ર૮, ડાંગનાં-૧૧, િાપીનાં-૧૭, 
દાહોદનાં-રર, દ ેવભૂતમ દ્ારરકાનાં-૧૩, નમ્ષદાનાં-૧ર, 
નવસારીનાં-૩૦, પંચમહાલ-૩૦, પાટણ-રર, પોરબંદર-૧૧, 
બનાસકાંઠા-ર૧, બોટાદ-૧૩, ભરૂચ-૧૯, ભાવનગર-૪ર, 
મતહસાગર-૯ િેમજ મહેસાણા-રર, મોરબી-૧ર, રાજકોટ-પ૮, 
વડોદરા-૩ર, વલસાડ-ર૬, સાબરકાંઠા-૩૬, સુરિ-ર૯ અને 
સુરેનદ્રનગરનાં-૧૬ મળી કુલ ૩૩ તજલ્ાનાં ૭૭૬ તનરાધાર 
બાળકોન ેસમગ્રિરા ૩૧ લાખ ૪ હજારની સહાર મખુરમતં્ીશ્ીએ 
અપ્ષણ કરી હિી.  

સામાતજક નરાર અને અતધકારરિા મંત્ી શ્ી ઈશ્વરભાઈ 
પરમારે આ પ્રસંગે જણાવરું કે, બાળકો દેર અને સમાજનું ભતવષર 
છે. આવનારા સમરમા ંરાજરનો સદુૃઢ અન ેસવાુંગી તવકાસ સાધવો 
હોર િો રાજરનાં બાળકોના તવકાસ પર ધરાન કેસનદ્રિ કરવું પડે. 
ગજુરાિ સરકારે બાળકોની સરુક્ા અન ેસવાુંગી તવકાસન ેધરાનમાં 
રાખીને નીતિઓ જાહેર કરી છે. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈના 

નેતૃતવમાં સરકાર બાળકોને 
સુરક્ા પૂરી પાડીને મૂળભૂિ 
અતધકારોનુ ંસંરક્ણ કરી રહી છે. 

સ ામા તજક નર ાર અને 
અતધકારરિા તવભાગ હ્િકના 
સમાજ સુરક્ા ખાિા દ્ારા 
રાજરભરમા ં પાલક માિા-તપિા 
રોજના પણ અમલમાં છે, જે 

અિંગ્ષિ બાળકોના માિા-તપિા મૃતર ુપા્રા હોર અથવા િો જે 
બાળકના તપિા મૃતર ુપા્રા હોર અન ેમાિાએ પુનઃ લગ્ કરા્ષ ન 
હોર િવેા ંબાળકોન ેમાતસક ૩ હજાર રૂતપરાની સહાર DBT થી 
સહાર જમા કરાવવામા ંઆવ ેછે, અતરારે આ રોજના અિંગ્ષિ 
૧૭,૧૪૫ બાળકોને સહાર આપવામા ંઆવી રહી છે.

અનાથ બાળકોનો ઉછેર સં્ થાકીર વાિાવરણન ેબદલ ેકૌટંુતબક 
વાિાવરણમાં થાર િો ્વ્થ અને સંિુતલિ તવકાસ સાધી રકાર 
છે. કોરોનાકાળમાં અનાથ બનેલાં બાળકો પ્રતરે સંવેદના 
મુખરમંત્ીશ્ીના માગ્ષદર્ષન હેઠળ મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના 
જાહેર કરી છે. આ પ્રસંગે શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ તનરાધાર 
બનેલાં ૭૭૬ બાળકોનાં રદવંગિ માિા-તપિાને ભાવસભર 
શ્ધિાંજતલ પણ આપી હિી. 

આ પ્રસગં ેમખુરમંત્ીશ્ીના મખુર અગ્ર સતચવશ્ી કૈલાસનાથન, 
કતમરનર શ્ી રદલીપ રાણા, તનરામક શ્ી નાચીરા અને 
અતધકારીઓ આ વેળાએ ગાંધીનગરમાં ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.

તજલ્ા મથકોએથી સાંસદશ્ીઓ, ધારાસભરો, પદાતધકારીઓ 

આ સરકાર ગરીબ-વંચિત-પીડિત લોકો 
તેમજ સામાન્ય માનવીને કેનદ્ર સ્ાને રાખીને 

બધી જ કલ્યાણ ્યોજનાઓ બનાવે છે-
અમલ કરે છે અને કરતી રહેશે
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અને લાભાથથી બાળકો િેમજ વાલીઓ આ કાર્ષક્રમમાં જોડારા 
હિા. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીની સંવેદનરીલિાના 
પરરણામ ્વરૂપ આ રોજનાનો રાજરવરાપી અમલ કરારો હિો 
અને સમાંિરે પ્રતરેક તજલ્ામાં રોજારેલા કાર્ષક્રમમાં લાભાથથી 
બાળકોના બેંક ખાિામાં સહાર જમા કરવામાં આવી હિી. જે 
અંગેની તજલ્ા દીઠ ટૂંક તવગિો અહીં આપવામાં આવી છે. 

અમદાવાદ
 “મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના” અંિગ્ષિ કોરોનોમાં માિા-

તપિાની છત્છારા ગુમાવનાર બાળકોને અમદાવાદ તજલ્ા 
કલે્ ટર શ્ી સરંદપ સાગલેની ઉપસ્થતિમા ંનાણાકીર સહાર અપ્ષણ 
કરવાનો કાર્ષક્રમ અમદાવાદ તજલ્ા કલે્ટર કચેરી ખાિે રોજારો 
હિો. મખુરમતં્ીશ્ીના અધરક્્થાન ેરોજારલે આ કાર્ષક્રમમાં સમગ્ર 
ગજુરાિના તવતવધ તજલ્ામાંથી કોરોનામાં અનાથ-તનરાધાર થરેલ 
બાળકો પ્રતરે સંવદેનરીલિા દાખવીન ેિમેન ેરૂ. ૪ હજારની સહાર 
અપ્ષણ કરવામાં આવી હિી. અમદાવાદ તજલ્ામાંથી આવાં ૪૨ 
બાળકોને સહાર અપ્ષણ કરવામાં આવી હિી. આ રોજના હેઠળ 
પ્રતરેક બાળકને માતસક રૂ. ૪૦૦૦ની સહાર કરવામાં આવે છે. 

આ િમામ બાળકોના  બેંક એકાઉનટમાં  DBT (Direct Benefit 
Transfer)થી નાણાકીર સહાર જમા થરે. 

અમરેલી
બાળ સવેા સહાર રોજનાના લોસનચંગ કાર્ષક્રમની રાજરવરાપી 

શંખલા અનવરે અમરેલીમાં કલેકટર કચેરીના કોનફરનસ હૉલમાં 
કાર્ષક્રમ રોજારો હિો.આ કાર્ષક્રમમાં તજલ્ા કલે્ટર શ્ી ગૌરાંગ 
મકવાણા, તજલ્ા તવકાસ અતધકારી શ્ી રદનેર ગુરવ, ચાઇલડ 
વેલફેર કતમટી ના ચેરમેનશ્ી િથા સભરશ્ીઓ, જુવેનાઇલ જસ્ટસ 
બોડ્ષના સભરશ્ી, સમાજ સુરક્ા અતધકારી શ્ી વસીમ સૈરદ િેમજ 
બાળ સુરક્ા અતધકારીશ્ી િથા કચેરીનો સવષે ્ટાફ અને સંબંતધિ 
સરકારી તવભાગના અતધકારીઓ, લાભાથથી બાળકોનાં પાલક 
માિા-તપિા વગેરે ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં.

ભરૂચ
“મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના”અંિગ્ષિ કોરોનોમાં માિા-

તપિાની છત્છારા ગુમાવનાર બાળકોને ભરૂચ તજલ્ા પંચારિના 
પ્રમુખ શ્ીમિી અલપાબહેન પટેલ અને તજલ્ા કલે્ટર ડૉ. 

કવર	સટોરી
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એમ.ડી.મોરડરાની ઉપસ્થતિમા ંનાણાકીર સહાર અપ્ષણ કરવાનો 
કાર્ષક્રમ ભરૂચ કલે્ટર કચેરીના વીરડરો કોનફરનસ હોલ ખાિે 
રોજારો હિો. 

ગાંધીનગરથી મુખરમંત્ીશ્ીના અધરક્્થાને વીરડરો 
કોનફરનસના માધરમથી રોજારેલ આ કાર્ષક્રમમા ંસમગ્ર ગજુરાિના 
તવતવધ તજલ્ામાંથી કોરોનામાં અનાથ-તનરાધાર થરેલ બાળકો 
પ્રતરે સવંદેનરીલિા દાખવીન ેપ્રતરેકન ેરૂ.૪ હજારની સહાર અપ્ષણ 
કરવામાં આવી હિી.

ભાવનગર
ભાવનગરમાં પણ કલે્ટર કચેરી ખાિે મુખરમંત્ીશ્ીની 

અધરક્િામાં રોજારેલા ંકાર્ષક્રમમા ંસહભાગી બનવા માટે કોરોનાને 
કારણે તનરાધાર બાળકો આવરાં હિાં. િમામ બાળકોને કલે્ટર 
શ્ી રોગેર નીરગુડેએ આગવી સંવેદનરીલિા સાથે બાળક ્ રાંથી 
આવરું છે ? િે કરા ધોરણમાં અભરાસ કરે છે ? ઓફલાઇન 
અભરાસ સારો છે કે ઓનલાઇન ? કેવી રીિે પ્રેસ્ટકલ તવરરોમાં 
કેવી રીિે િરૈારી કરો છો ? વગરેે પ્રશ્ો પછૂીન ેબાળકોન ેતરક્ણનું 
મહત્વ સમજાવરુ ંહિુ.ં બાળકોએ પણ 
કલે્ ટરશ્ીના સવાલોના સહજિાથી 
જવાબો આપરા હિા.

દેવભૂક્મ	દ્ારકા
ખભંાતળરા સ્થિ તજલ્ા સવેા 

સદનના સભાખડં ખાિે “મખુરમંત્ી 
બાળ સેવા રોજના” લોસનચંગનો 
તજલ્ાકક્ાનો કાર્ષક્રમ દેવભૂતમ દ્ારકા તજલ્ા કલે્ટર  
શ્ી એમ.એ.પડં્ાની અધરક્િામા ં રોજારો હિો. જમેા ં દેવભતૂમ 
દ્ારકા તજલ્ાના આ રોજનાના લાભાથથીના પ્રતિતનતધ િરીકે 
ઉપસ્થિ બાળકોન ેરકૈ્તણક રકટ અન ેરોજના આદેરનુ ંતવિરણ 
પણ કરવામા ંઆવરુ ંહિુ.ં કલે્ટર શ્ી એમ.એ.પંડ્ાએ ઉપસ્થિ 
લાભાથથી બાળકોને સારી રીિે અભરાસ કરવા જણાવી િેમનાં 
પાલક માિા-તપિાને પણ બાળકને પોિાનું બાળક સમજી િેમને 
મળેલ જવાબદારીને રોગર રીિે તનભાવી બાળકને એક જવાબદાર 
નાગરીક બને િે પ્રમાણે િેમનો ઉછેર કરવા જણાવરું હિું. 

ગીર-સોમનાથ
મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના અંિગ્ષિ ગીર-સોમનાથ 

તજલ્ામાં ૧૬ અનાથ-તનરાધાર બાળકોને નાણાકીર સહાર 
અપ્ષણ કરાઇ હિી. તજલ્ા કલેકટર શ્ી આર.જી.ગોહીલ અને 
તજલ્ા પંચારિ પ્રમુખ શ્ી રામીબહેન વાજાના હ્િે ત્ણ 
બાળકોને રકટ એનારિ કરવામાં આવી હિી. આ પ્રસંગે સમાજ 

સુરક્ા અતધકારીશ્ી મોર્ષ, તજલ્ા બાળ સુરક્ા અતધકારી  
શ્ી તપ્રરંકાબહેન સતહિ અતધકારીઓ ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં.

જામનગર
“મખુરમતં્ી બાળ સવેા રોજના” રોજના અિંગ્ષિ જામનગરનાં 

૨૪ બાળકોન ેસહાર અપ્ષણ કરાઇ હિી. જામનગર કલકેટર કચરેી 
ખાિેથી મેરર શ્ી બીનાબહેન કોઠારી, તજલ્ા પંચારિ પ્રમુખ  
શ્ી ધરમરીભાઇ ચતનરારા, કલેકટર શ્ી સૌરભ પારધી, અતધક 
કલેકટર શ્ી રાજેનદ્ર સરવૈરા સતહિના પદાતધકારીઓ અને 
લાભાથથી બાળકો િેમજ વાલીઓ વીરડરો કોનફરનસના માધરમથી 
આ કાર્ષક્રમમાં જોડારા હિા. કાર્ષક્રમમાં મહાનુભાવોના હ્િે 
કલકેટર કચરેી ખાિ ેઉપસ્થિ ૧૫ બાળકોન ેરકટ એનારિ કરવામાં 
આવી હિી. આ િક ે લાભાથથી બાળકો અને વાલીઓએ 
મુખરમંત્ીશ્ીની સંવેદનરીલિા બદલ આભાર વરતિ કરયો હિો.

ભૂજ
કલકેટર કચરેી ખાિે રોજારલેા મખુરમતં્ી બાળ સવેા રોજના 

ભૂજમાં ઓનલાઇન પેમેનટ 
લોસનચંગ કાર્ષક્રમ અનવરે 
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ 
રૂપાણીએ વીરડરો કોનફરનસના 
માધરમથી બાળકોન ે ડારરેકટ 
બતેનરફટ ટ્રાનસફર ડી.બી.ડી.ના 
માધરમથી રૂ.૩૧ લાખનું 
પમેનેટ કરુ્ષ હિંુ. જમેા ંકરછનાં 

૩૧ બાળકોનો પણ સમાવેર થાર છે. આ િકે તજલ્ા કક્ાએ લાભાથથી 
બાળકોને રકટ અન ેતગફટ િથા િમેના પાલકોન ેરોજનાના હકુમપત્ોનું 
પણ તવિરણ કરવામા ંઆવરુ ંહિુ.ં

મહીસાગર
મહીસાગર તજલ્ા સવેા સદન ખાિ ે બાળ સવેા રોજનાના 

લોતચનંગ, પ્રિીકરૂપ ેલાભાથથીઓન ેસહાર તવિરણ અન ેમખુરમતં્ીના 
સવંદેનાસભર ઉદબોધન બાદ તજલ્ા કક્ાએ માિા તપિા ગમુાવનાર 
નવ અનાથ બાળકોને મહાનભુાવોના હ્િ ેમજંરૂી પત્, ચકે, ઘરડરાળ 
અન ેરાળાની રકટ તવિરણ કરવામા ંઆવી હિી. આ કાર્ષક્રમમાં 
તજલ્ા કલે્ ટર શ્ી મનીરકુમાર લણુાવાડાએ આ બાળકો સાથ ેઆવલેા 
િમેના પાલક વાલી સાથ ેપણ સવંદેનાસભર સવંાદ કરી બાળકોનાં 
રદવગંિ માિા-તપિા તવર ેપૃરછા કરી હિી. િમેા ંએક નાની બાળકીને 
સકુનરા સમૃતધિ રોજનાના લાભ માટે િાતકાતલક તનણ્ષર કરી પોિ ેઅને 
ઉપસ્થિ મહાનભુાવોએ રોગદાન આપી રૂા.૧૦,૦૦૦ની રકમ 
બાળકીન ેઅપ્ષણ કરી પણુરકાર્ષમા ંસહભાગી થરા હિા. 

ચનરાધાર બાળકોનું ભાચવ રોળાઇ ન જા્ય 
તેની સંપૂણ્ણ સંવેદના્ી બાળકના વાલી 

બનીને આ મતુખયમંરિી	બાળ	સેવા	યોજના્ી 
દર મચહને ૪૦૦૦ની સહા્ય્ી બાળકના 
આધાર બનવાનો સેવા ્યજ્ઞ આ રાજ્ય 

સરકારે આદ્યયો છે

કવર	સટોરી
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ખે્ા
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવની કેનદ્ર સરકારના 

સાિ વર્ષ પૂણ્ષ થવા અવસરે ર૯મી મએે જાહેર થરલેી ‘‘મખુરમતં્ી 
બાળ સેવા રોજનાનો માત્ ૩૮ રદવસમાં રાજરવરાપી અમલ 
કરવાની આગવી સંવેદના મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
પ્રગટ કરી છે. આ કાર્ષક્રમ અંિગ્ષિ ખેડા તજલલાનાં કુલ-૩૬ 
તનરાધાર બાળકોને તજલલા કલેકટર શ્ી કે. એચ. બચાણીના હ્િે 
૧૦ બાળકોને પ્રિીકાતમક સહાર રકટ આપવામાં આવી હિી.

 
નવસારી

નવસારી તજલ્ામા ંમખુરમતં્ી 
બાળ સેવા રોજનામાં ૩૦ 
અનાથ-તનરાધાર બાળકોને આ 
રોજનામાં આવરી લેવામા ંઆવરા ં
છે. િેમને પ્રતિમાસ રૂ.૪૦૦૦ની 
સહાર મળિી થઈ ગઈ છે. 
નવસાર ી  તજલ્ા કલે ્ટર  
શ્ી અતમિ રાદવના હ્િે ૩૦ 
અનાથ અને તનરાધાર બનેલાં 
બાળકોને સહાર હુકમો એનારિ કરવામાં આવરા હિા. 
કલે્ ટરશ્ીએ કોરોનાકાળમાં માિા-તપિા ગુમાવનારાં બાળકો પ્રતરે 
સવંદેના વરતિ કરિા ંજણાવરુ ંહિુ ંકે ગુજરાિ સરકારે સંવદેનરીલ 
અતભગમ અપનાવી અનાથ-તનરાધાર બાળકોને મુખરમંત્ી 
બાલસેવા રોજના હેઠળ નાણાકીર સહાર ચૂકવી છે, જે બાળકોના 
પાલન-પોરણ અને ઉછેરમાં ઉપરોગી થરે. 

પંચમહાલ
પંચમહાલ તજલ્ામાં કલે્ટર શ્ી સુજલ 

મરાત્ાની અધરક્િામાં તજલ્ાનાં લાભાથથી 
બાળકો અને િેમનાં પાલક માિા-તપિા 
ઓનલાઇન માધરમથી ઓનલાઇન પેમેનટ 
લોસનચંગના આ કાર્ષક્રમમાં સહભાગી થરા 
હિા. ઉલ્ેખનીર છે કે રોજના રરૂ કરા્ષના 
એક જ મતહનામાં પંચમહાલ તજલ્ાનાં 40 
બાળકોને ખરાઈ સતહિની પ્રતક્રરા પૂણ્ષ કરી 
મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના અંિગ્ષિ માતસક 
4,000ની સહાર મંજૂર કરવામાં આવી છે. જે 
પૈકી 30 બાળકોના ખાિામાં સહારની રકમ 
ટ્રાનસફર કરવામા ંઆવી છે. કોરોના મહામારીને 
કારણે તનરાધાર બનેલાં બાળકો પૈકી પ્રિીકરૂપે 
20 બાળકોને કાર્ષક્રમ બાદ તજલ્ા કલે્ટરશ્ી 

અને તજલ્ા પંચારિ પ્રમુખ કુ. કાતમનીબહેન સોલંકી સતહિના 
ઉપસ્થિ મહાનભુાવોના હ્િ ેસહાર હકુમો અન ેરકૈ્તણક સામગ્રી 
ધરાવિી રકટનું તવિરણ કરવામાં આવરું હિું. 

પાટણ
પાટણ તજલ્ા સેવા સદન ખાિે રોજારેલા કાર્ષક્રમમાં 

કોરોનાકાળ દર્રાન માિા-તપિા ગુમાવનાર ૨૨ બાળકોના 
પ્રતિતનતધ ્ વરૂપે ઉપસ્થિ રહેલાં ૧૦ બાળકોને તજલ્ા કલે્ટર 
શ્ી સુપ્રીિ તસંઘ ગુલાટી િથા તજલ્ા તવકાસ અતધકારી શ્ી રમેર 
મેરજા સતહિના મહાનુભાવોના હ્િે રોજનાના હુકમ િથા 

રકૈ્તણક રકટનુ ંતવિરણ કરવામાં 
આવરું હિું. ઉલ્ેખનીર છે કે, 
મુખરમંત્ી બાળ સેવા રોજના 
અંિગ્ષિ પાટણ તજલ્ાના ૨૨ 
તનરાધાર બાળકોને જુલાઈ 
માસના રૂ.૪,૦૦૦ લેખે કુલ 
રૂ.૮૮,૦૦૦ની સહાર સીધી 
િે મન ા  બ ેંક  ખ ાિ ા  દ્ ા ર ા 
ચૂકવવામાં આવી.

પોરબંદર
પોરબંદર  તજલ્ાનાં ૧૧ બાળકોને સહાર અપ્ષણ કરવામાં 

આવી હિી. આ રોજના હેઠળ પ્રતરેક બાળકના બેંક ખાિામાં 
માતસક રૂ. ૪ હજાર DBT( Direct Benefit Transfer)
થી  નાણાકીર સહાર જમા થરે. તજલ્ા કલે્ટર શ્ી અરોક 
રમા્ષએ કોરોનાકાળમાં માિા-તપિા ગુમાવનારાં બાળકો પ્રતરે 

ગુજરાત સરકારે બાળકોની સુરક્ા 
અને સવાાંગી ચવકાસને ધ્યાનમાં રાખીને 
નીચતઓ જાહેર કરી છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી 

ચવજ્યભાઈના નેતૃતવમાં સરકાર બાળકોને 
સુરક્ા પૂરી પાિીને મૂળભૂત અચધકારોનું 

સંરક્ણ કરી રહી છે. 
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સવંદેના વરતિ કરિા ંજણાવરુ ંહિુ ંકે “ગજુરાિ સરકારે સવેંદનરીલ 
અતભગમ અપનાવી આવા ંબાળકોન ેમખુરમતં્ી બાલસવેા રોજના 
હેઠળ નાણાકીર સહાર ચૂકવી છે, જે બાળકોના પાલન-પોરણ 
અ ને  ઉ છ ેર મ ાં  ઉ પ ર ો ગ ી  થ રે .  ધ ા ર ા સ ભ ર  
શ્ી બાબુભાઇ બોખીરરરાએ કહં્યુ કે, સંવેદનરીલ સરકારના 
સંવેદનરીલ તનણ્ષરથી માિા તપિા ગુમાવનાર બાળકોના ઉછેરમાં 
આ સહાર ઉપરોગી બનરે.

રાજકોટ
બાળ સેવા સહાર રોજનાના લોસનચંગ કાર્ષક્રમની રાજરવરાપી 

શખંલા અનવરે રાજકોટ ખાિે કલેકટર કચરેીના કોનફરનસ હૉલમાં 
કાર્ષક્રમ રોજારો હિો. મુખરમંત્ીશ્ી દ્ારા આરિંભારેલી બાળ સેવા 
સહાર રોજના અંિગ્ષિ ૧૮ વર્ષ સુધીનાં જે બાળકોએ િેમના 
માિા-તપિા કોરોનાન ેલીધ ેગુમાવરાં છે િવેા ં૫૮ બાળકોન ેકલે્ટર 
શ્ી અરૂણ મહેર બાબુ અને મહાનુભાવોના હ્િે આ રોજનાની 
પાસબુક િથા રૈક્તણક રકટ એનારિ કરાઈ હિી. દાિાશ્ી 
હરેરભાઈ વોરાએ કોરોનાને લીધે માિા-તપિા ગુમાવનાર દસ 
વર્ષથી નાની ઉિંમરની ચાર દીકરીઓને "સુકનરા સમૃતધિ રોજના" 
અિંગ્ષિ બેંકમાં ખાિુ ંખોલાવી દરેકના ખાિામા ંરૂતપરા ૧૦,૦૦૦ 
જમા કરાવરા હિા.

સતુરત
‘‘મખુરમતં્ી બાળ સવેા રોજના’’ હેઠળ સુરિ રહેર-તજલ્ાનાં 

૩૧ બાળકોના બેંક ખાિામાં દર મતહને રૂા.૪૦૦૦ લેખે ધનરાતર 
જમા થરે. આ રાજરવરાપી કાર્ષક્રમમાં સુરિ તજલ્ા કલેકટર 
કચરેી ખાિે વીરડરો કોનફરનસના માધરમથી મરેર શ્ી હેમાલીબહેન 

બોઘાવાલા, ધારાસભર શ્ી ઝંખનાબહને પટલે, ધારાસભર શ્ી 
વી.ડી. ઝાલાવારડરા, તજલ્ા કલકેટર શ્ી આરરુ ઓક િથા તજલ્ા 
તવકાસ અતધકારી શ્ી ડી.એસ. ગઢવી, તજલ્ા બાળ સુરક્ા 
અતધકારી શ્ી જરેનદ્ર ઠાકોર, સમાજ સુરક્ા અતધકારી શ્ી પટેલ 
પણ જોડારા હિા. આ અવસરે પદાતધકારીઓ િથા અતધકારીઓએ 
બાળકોન ે્ કૂલબગે સતહિની રકરસ આપીન ેપ્રોતસાતહિ કરા્ષ હિા.

સતુરેન્દ્રનગર
બાળ સેવા સહાર રોજના અનવરે સુરનેદ્રનગર ખાિે આ 

કાર્ષક્રમ કલેકટર કચેરી ખાિે રોજારો હિો. આ રોજના અંિગ્ષિ 
સુરેનદ્રનગર તજલ્ાનાં ૧૬ બાળકોને સહાર અપ્ષણ કરાઇ હિી.  
આ કાર્ષક્રમમા ંમહાનભુાવોના હ્િે કલકેટર કચરેી ખાિ ેઉપસ્થિ 
૮ બાળકોને રકટ એનારિ કરવામાં આવી હિી. આ િકે લાભાથથી 
બાળકો અને વાલીઓએ મુખરમંત્ીશ્ીની સંવેદનરીલિા બદલ 
આભાર વરતિ કરયો હિો.

વ્ોદરા
    વડોદરા તજલ્ા કલકેટર શ્ી આર.બી. બારડ ેવડોદરા તજલ્ાનાં 
તનરાધાર ૩૨ બાળકો પ્રતરે સંવેદના દાખવી િેમના ઉજ્જવળ 
ભાતવની રુભેરછાઓ વરતિ કરી હિી. વડોદરા તજલ્ાનાં ૩૨ 
તનરાધાર બાળકોને રૂ.૧.૨૮ લાખની સહાર મુખરમંત્ીશ્ીએ 
અપ્ષણ કરી હિી. વડોદરા તજલ્ાનાં આ િમામ ૩૨ બાળકોને 
જૂન માસના સહારના નાણાં િેમના બેંક ખાિામાં સીધા જમા 
ક ર વ ા મ ાં  આ વ ર ા  હ િ ા .  દ ર  મ ા સે  સ હ ા ર ન ી  
રકમ ડી.બી.ટી.મારફિ લાભાથથી બાળકોના ખાિામાં સીધી જમા 
કરવામાં આવરે. •
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કોરોના સંક્રમણના ઘટાડાના પગલે ગુજરાિ રાજરમાં 
જનજીવન પુન ધબકિું કરવાની નેમ રાજરના નારબ મુખરમંત્ી 
શ્ી નીતિનભાઈ પટેલે વરતિ કરી છે. બોટાદ નગરપાતલકાના 
નાનાજી દેરમુખ હૉલ ખાિે ઊજા્ષમંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલની 
તવરેર ઉપસ્થતિમાં બોટાદ તજલ્ાની સમીક્ા બેઠકમાં ભાગ લેિાં 
નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું હિું કે, વડાપ્રધાનશ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદી અને મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીના નેતૃતવમાં આપણે 
કોરોનાની બીજી લહેરને સફળિાપૂવ્ષક પાર કરી છે અને હવે 
રાજરમાં ખિેી, ઉદ્ોગ-ધધંા અન ેતરક્ણ જવેા ંક્તે્ોમા ંિબક્કાવાર 
છૂટછાટ આપી જનજીવનને પૂવ્ષવત્ કરવામાં આવી રહ્યું છે. 
ગુજરાિનું તવકાસ-ચક્ર થંભે એ કોઈ રીિે આપણને પોસાર નહીં.  

નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું હિંુ કે, રાજર સરકારે 
બોટાદમાં મરેડકલ કોલેજન ેમજંરૂી આપી દીધી છે અન ેટૂકં સમરમાં 
જ િે અંગેની કામગીરી રરૂ થરે, જેના પરરણામે ગુજરાિના 
આરોગરક્ેત્ના નકરા પર બોટાદ તજલ્ો પણ ્થાન પામરે. 
નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ એવો તવશ્વાસ વરતિ કરયો હિો કે રાજકોટ 
અને ભાવનગરની જેમ બોટાદ પણ િેની આરોગરસેવાના કારણે 
સૌરાષ્ટ્રમાં મહત્વનું કેનદ્ર બની રહેરે.

ગુજરાિ સરકાર દ્ારા થિાં નાણાકીર ખચ્ષનો સંપૂણ્ષ ઉપરોગ 
પ્રજાતહિમા ંથાર િ ેરદરામા ંકાર્ષરિ છે. િમેણ ેઆ િબકે્ક ્ પષ્ટપણે 
જણાવરું હિંુ કે, રાજરના ગ્રામીણ અને રહેરી તવ્િારમાં 
તનમા્ષણાધીન ર્િાની ગુણવત્તા સાથે બાંધછોડ ચલાવી લેવામાં 

આવરે નહીં. નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ સમીક્ા બેઠકમાં ઉપસ્થિ 
અતધકારીશ્ીઓન ેિાકીદ કરિા ંકહ્યુ ંકે, રાજર અન ેકેનદ્ર સરકારની 
રોજનાનો અસરકારક અમલ થાર િે માટે સૌએ ગંભીરિાથી કાર્ષ 
કરવું જોઈએ. િેમણે ્ થાતનક પ્રશ્ોનો ઉકેલ તજલ્ા-િાલુકા ્ િરે 
જ આવે િેવો અતભગમ અપનાવવાનો અનુરોધ કરયો હિો.

ભૂિકાળમાં સૌરાષ્ટ્રનાં ગામડાઓમાં ટ્રેન અને ટેનકરથી પાણી 
પહોંચાડવું પડે િેવી સ્થતિ હિી, જરારે આજે નમ્ષદા, સુજલામ્-
સફુલામ્, સૌની અન ેઅનર તસચંાઈ રોજનાની મદદથી ગામ-ેગામ 
િળાવો ભરવામાં આવરાં છે અને ખેડૂિોને તસંચાઈ માટેની સુતવધા 
ઉપલબધ બનાવવામાં આવી છે, જેના કારણે ગુજરાિમાં ખેિીમાં 
તવક્રમજનક ઉતપાદન થઈ રહ્યું છે. 

ઊજા્ષમંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે બોટાદને મેરડકલ કોલેજ 
ફાળવવા બદલ નારબ મુખરમંત્ીશ્ીનો આભાર વરતિ કરયો હિો. 
પ્રાસંતગક ઉદબોધનમાં ઊજા્ષમંત્ીશ્ીએ અતધકારીશ્ી અને 
પદાતધકારીશ્ીઓન ે“ટીમ બોટાદ” િરીકે કાર્ષ કરવા અનરુોધ કરયો 
હિો.  આ ઉપરાંિ નારબ મુખરમતં્ીશ્ીએ િમેની બોટાદ મલુાકાિ 
દરતમરાન આરાધના કોતવડ હોસ્પટલ િેમ જ જરાં નવી તસતવલ 
હોસ્પટલ આકાર પામરે િે ્થળની પણ મુલાકાિ લીધી હિી. 
બોટાદની તજલ્ા કક્ાની સમીક્ા બેઠકમાં ધારાસભર શ્ી 
આતમારામભાઈ પરમાર, તજલ્ા પચંારિ પ્રમખુ શ્ી ઘનશરામભાઈ 
વીરાણી સતહિ ઉચ્ અતધકારીશ્ીઓ િેમ જ નગરપાતલકા અને 
િાલુકા પંચારિના પ્રમુખશ્ીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.•

કોરોના	સંક્મણ	બાદ
ક્વકાસના	તમામ	ક્ેરિે	
ગતુજરાતન	ેપતુન:	ધબકતતું	
કરવાની	નમે	:	Dy	CM
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દાંતા-અંબાજી	ચારમાગગીય	રસતાનતું	લોકાપડિણ
તવશ્વ પ્રતસધિ રાત્ાધામ 

અંબાજીન ેજોડિા દાિંાથી અબંાજી 
સુધીના રૂ. ૧૨૦ કરોડના ખચષે 
૨૨ રક.તમ.ના ર્િાન ેચારમાગથીર 
બનવવાનું કામ રાજરના માગ્ષ 
અને મકાન તવભાગ દ્ારા પૂણ્ષ 
કરવામાં આવરું છે. અંબાજીને 

જોડિા આ ચારમાગથીર ર્િો, તત્રુતળરા ઘાટ ઉપર બનાવારેલ 
વરૂ પોઇનટનું નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઇ પટેલે લોકાપ્ષણ 
કરી, રતતિપીઠ અંબાજીમાં માિાજીના દર્ષન અને પૂજા-અચ્ષના 
કરી હિી.

આ પ્રસંગે નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઇ પટેલે જણાવરું 
હિું કે, ધાતમ્ષક ્થળ રાત્ાધામ અંબાજીને પ્રવાસન ધામ િરીકે 
તવકસાવવામાં આવી રહ્યું છે.  

આ પ્રસગં ેસસંદ સભર શ્ી પરબિભાઈ પટેલ, રાજરસભા 
સાસંદ શ્ી રદનરેભાઇ અનાવારડરા, ધારાસભર શ્ી કીતિ્ષતસહં વાઘેલા 
સતહિ અતધકારીઓ અન ેઅગ્રણીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.ં •

મહેસાણા-ક્વસનગરમાં	અૉકક્સજન	પલાન્ટ	
કોરોનાની સભંતવિ ત્ીજી લહેરન ેપહોંચી વળવા માટે સરકાર 

દ્ારા િમામ પ્રકારની િૈરારીઓ થઈ રહી છે. મહેસાણા સાઇં 
તક્રષણા હોસ્પટલ અન ેતવસનગર જનરલ હોસ્પટલ ખાિ ેનવીન 
અૉસ્સજન પલાનટના લોકાપ્ષણ પ્રસંગે નારબ મુખરમંત્ી  
શ્ી નીતિનભાઇ પટેલ ેજણાવરુ ંહિંુ કે, દધૂ સાગર ડરેીના લાખો 
પરપુાલકોના સહરોગથી સાઇં તક્રષણા હોસ્પટલન ેનવીન પલાનટ 
મળરો છે જ ેમાનવ સવેાનંુ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

 સાઇં તક્રષણામા ં્ થાપરલેો પી.એસ.એ અૉસ્સજન પલાનટ 334 
તલટર પ્રતિતમતનટની ક્મિા ધરાવ ે છે. પ્રતિરદન 72 બોટલોનું 
ઉતપાદન કરી 50થી વધ ુદદથીઓન ેઅૉસ્સજન પૂરો પાડિા આ 
પલાનટ માટે ડેરી દ્ારા રૂ. 30 
લાખનુ ંઅનદુાન આપવામા ંઆવરુ ં
છ ે.  આ  ઉપ ર ાં િ  ન ા રબ 
મુખરમંત્ીશ્ીએ તવસનગરમાં 
રૂ.3.61 કરોડના ખચષે નવીનીકરણ 
કરારેલા પીંડારરરા િળાવનું 
લોકાપ્ષણ કરુું હિું. •

ભરૂચ-	અંકલેશ્રને	જો્તો	'નમડિદામૈયા	પતુલ'	જનતાને	સમક્પડિત
વિ્ષમાન ગુજરાિ સરકાર જરાં 

સમ્રા, તરાં સમાધાનના ધરેરમંત્ સાથે 
કામ કરી રહી છે. નાગરરકોન ેજીવનજરૂરી 
એવી િમામ સુતવધા સરકાર િરફથી પૂરી 
આપવામાં આવી રહી છે. ભરૂચનો 
નમ્ષદામરૈા તબ્જ એનુ ંજીવિં ઉદાહરણ છે' 
એમ નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ 
પટેલે રાજર સરકારના માગ્ષ અને મકાન 
તવભાગ દ્ારા  ભરૂચ-અંકલેશ્વર રોડ અને 
નમ્ષદા નદી પર રૂા.૪૩૦ કરોડના ખચષે 
નવતનતમ્ષિ ચાર માગથીર 'નમ્ષદામૈરા પુલ' 
િેમજ એતલવેટેડ કોરીડોર'ના લોકાપ્ષણ 
પ્રસંગે જણાવરું હિું.  આ સાથે, અમૂલર 
તવરાસિ સમા ઐતિહાતસક ગોલડન 
તબ્જની રાદગીરીને જીવંિ રખારે. 

આ પ્રસંગે નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ 
જણાવરું હિું કે, અરાઢી બીજના પતવત્ 
રદને ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના નાગરરકો 
સતહિ લાખો વાહનચાલકોને 'નમ્ષદામૈરા 
પુલ'ના રૂપે નવલંુ નજરાણું મળરંુ છે, 

સાથોસાથ ભરૂચ-અંકલેશ્વર-ઓ.એન.જી.
સી ર્િા પર રૂ.૧૪.૫૦ કરોડના ખચષે 
બનનાર ત્ણ માગથીર બોક્ લિવટ્ષના 
કામની િકિીના અનાવરણ સતહિ 
તજલ્ાના તવતવધ િાલુકા તવ્િારમાં 
મુખરમંત્ીશ્ી ગ્રામ સડક રોજના અંિગ્ષિ 
રૂા.રરર કરોડના ખચષે ગ્રા્ર માગયો અને 
રાજર માગયોના કામોનું  પણ િેમણે  
ખાિમુહૂિ્ષ કરુું હિું. 

નારબ મખુરમતં્ીશ્ીએ વધમુા ંજણાવરુ ં
હિું કે, ૨૦૧૦ના દારકાની રરૂઆિમાં 
િતકાલીન મુખરમંત્ી શ્ી નરનેદ્રભાઈ 
મોદીએ િે સમરની િે સમરની કનેદ્ર 
સરકારના ભરોસ ેબસેી ન રહેિા, ્ વતનભ્ષર 

બની તબ્જ બનાવવાનું બીડું ઉઠાવરું હિું, 
ગોલડન તબ્જની સમાંિરે જ નવો તબ્જ 
બનાવવાનુ ંતવચારબીજ રોપારુ ંઅન ેઆજે 
આ મહતવાકાંક્ી તબ્જ સાકાર થરો છે. 

આ પ્રસંગે  સહકાર રાજરમંત્ી  
શ્ી ઈશ્વરતસંહ પટેલ ેજણાવરુ ંકે, આ પૂલના 
તનમા્ષણથી સમર, ઈંધણ અને નાણાંની 
મોટી બચિ થરે.  આ અવસરે ધારાસભર 
શ્ી દુષરંિભાઈ પટલે, પદાતધકારીઓ, 
અનર અતધકારીગણ, રહેરીજનો ઉપસ્થિ 
રહ્ા હિા. •
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ગુજરાિ સરકારે ગામડાઓ, નગરો, મહાનગરોનો સમાન 
તવકાસ થાર િે રદરામાં કારયો કરાું છે. 'જરાં માનવી, તરા ં
સુતવધા'ના તવકાસ મંત્ સાથે ગુજરાિ સરકારે જનકલરાણની 
પ્રવૃતત્તને વેગ આપરો છે. નગરોમાં લોકોને સારા માગયો, પીવાનું 
રુધિ પાણી, બાગ-બગીચા સતહિની સુતવધા મળી રહે િેમજ 
લોકોની ઈઝ ઓફ તલતવંગની અપેક્ા પૂણ્ષ થાર િે માટે સરકાર 
સિિ પ્રરત્નરીલ રહી છે. નગરોના નાગરરકોનો સારી સુતવધા 
મળી રહે અને િેમના પ્રશ્ોનું ઝડપથી તનરાકરણ લાવી રકાર િે 
માટે સરકાર અતધકારી- પદાધાકારીઓન ેમાગ્ષદર્ષન િમેજ િાલીમ 
આપિી રહે છે. 

િાજિેરમા ંરાજર સરકારના રહેરી તવકાસ તવભાગ ેરાજરભરની 
નગરપાતલકાઓના ચીફ ઓરફસર મખુર અતધકારીઓનો એક રદવસીર 
વક્કરોપ ગાંધીનગરમાં આરોતજિ કરયો હિો. આ વક્કરોપના 
અધરક્્થાનથેી મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ સબંોધન કરુ્ષ 
હિ.ુ મુખરમંત્ીશ્ીએ રાજરની નગરપાતલકાઓના મખુર અતધકારીઓ-
ચીફ ઓરફસસ્ષન ેનગરપાતલકાઓનો આધાર ગણાવિા ં્પષ્ટ મિ 
વરકિ કરયો કે, ગડુ ગવન્ષનસના મોડલે િરીકે દેરમા ંપ્ર્થાતપિ થરેલા 
ગજુરાિની આ રાખ-નામના જળવાઇ રહે અન ેગજુરાિ અનર 
રાજરોની િલુનાએ રહેરી તવકાસ કામોમા ંહિંમરેા ંઅતગ્રમ રહે િવેું 
દાતરતવ િમેણ ેતનભાવવાનુ ંછે. મખુર અતધકારીઓન ેઆહવાન કરુું 
કે, સરુાસન મોડલે અન ેરહેરી તવકાસની ગજુરાિની આગવી પ્રણાતલ 
પ્રતર ેસૌ નજર માંડીન ેબેઠા છે. 

થ્ી ટારર તસત્ટમમાં આપણી લોકરાહીમાં ગ્રામ પંચારિ, 
નગરપાતલકા જેવી સં્થાઓની અલગ ્વારિિા છે. ચૂંટારેલા 
પ્રતિતનતધઓએ લોકોની અપેક્ા-આરા પૂરી કરીને લોકરાહીને 
વધુ મજબૂિ બનાવવાની છે અને ચીફ ઓરફસરોએ પણ વરાપક 
જનતહિલક્ી કામોથી સહરોગ આપવાનો છે. િમારા રહેરનો 
આગવો તવકાસ જનરલ બોડ્ષની બેઠકમાં જ તનણ્ષરો કરીને કરી 

રકાર િેવી ્વારત્તિા છે તરારે િાજેિરની ચૂંટારેલી પાંખના 
રુવાઓ રંગ બલડ અને ચીફ ઓરફસરોની પણ રુવા ટીમ નવું 
લોહી આવા આગવા તવકાસ તવઝનથી કાર્ષરિ બને.  ફરરરાદોને 
અવકાર ન રહે િેમજ લોકોના વરાપક તહિના જનસુખાકારીનાં 
તવકાસ કામો પ્રો-એસ્ટવલી થાર િેવું વક્કકલચર આપણે નગરોમાં 
તવકસાવવું છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ ચીફ ઓરફસરોને ્પષ્ટ િાકીદ કરી કે કોઈ 
પદાતધકારીના દાબ દબાવમાં આવરા તવના િેઓ તવકાસ કામોમાં 
કાર્ષરિ રહે અને ખોટું કરાવનારાઓ સામે સરકારમાં રજૂઆિ 
કરરે િો સરકાર િેમની પડખે છે. પરિંિુ િમારી ફરરરાદો ન આવે, 
િમારી બદલી કરાવવાની માંગ નહીં પણ બદલી અટકાવવાની 
માંગ સરકારમાં આવે િેવા લોકતહિનાં કામો કરે. મુખરમંત્ી શ્ી 
તવજરભાઈ રૂપાણીએ એમ પણ કહ્યું કે, મુખર અતધકારીઓની 
કામગીરીના આધારે િેમની જે-િે વગ્ષની નગરપાતલકામાં બઢિી 
માટે પણ રહેરી તવકાસ તવભાગ તવચારાધીન છે.

િેમણે રાજરનાં નગરોમાં ટે્સ કલેકરન, ર૦રર પહેલાં 'હર 
ઘર જલ' અનવર ેઘરોમા ંનળ કનકેરન, એસ.ટી.પી., ગટર જોડાણ, 
રરરુઝ ઓફ તટ્રટેડ વોટર, સોતલડ વે્ટ મેનેજમેનટ િેમજ આગવી 
ઓળખનાં કામો, ફારરતબ્ગેડ તસત્ટમ, રેલવે ઓવરતબ્જ રેલવે 
અંડરતબ્જ વગેરે રહેર સુખાકારી કામોમાં પણ આરોજનબધિ રીિે 
આગળ વધી ગતિ લાવવા સચૂનો કરાું હિા.ં મખુરમતં્ીશ્ીએ વધનુે 
વધુ નગરપાતલકાઓ સોલાર એનર્જી િરફ પ્રેરરિ થાર અને સેલફ 
સરફતરરનટ બને િે રદરામાં પણ ગુજરાિ ્રુતનતસપલ ફારનાનસ 
બોડ્ષ કોઇ કાર્ષરોજના ઘડે િેવું સૂચન કરુ્ષ હિું.  

ગુજરાિ ્રુતનતસપલ ફાઇનાનસ બોડ્ષના અધરક્ શ્ી ડૉ. 
ધનસુખભાઇ ભંડેરી, રરતજરોનલ ્રુતનતસપલ કતમરનરશ્ીઓ, 
મુખરમંત્ીશ્ીના ઓ.એસ.ડી શ્ી કમલ રાહ સતહિ રહેરી તવકાસ 
તવભાગના અતધકારીઓ આ વક્કરોપમાં જોડારા હિા.  •  

નગરપાક્લકાના	ચીફ	ઓરફસરોને	
લોકક્હતના	કામોનો	વયાપ	વધારવા	મતુખયમંરિીશ્રીનતું	આહવાન

ક્ચંતન
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દેરમા ંગજુરાિ એક માત્ એવુ ંરાજર છે જરા ંસપંણૂ્ષ લોકડાઉન 
વગર કોરોનાની બીજી લહેરન ેતનરંતત્િ કરવામાં આવી છે. દેરના 
ઘણા ંરાજરોમા ંલોકડાઉન નાખવામાં આવલંુે આમ છિાં હજી પણ 
કોરોનાની બીજી વેવ તનરંત્ણમાં આવી નથી. ગુજરાિે કોરોનાની 
સ્થતિને સફળિાપૂવ્ષક તનરંતત્િ કરી દેરને એક મોડલ પૂરું પાડ્ું 
છે. કોરોનાની સંભતવિ ત્ીજી લહેરને પહોંચી વળવા રાજરમાં 
૧૮૦૦ મે. ટન અૉસ્સજન ઉતપાદન કરવાના આરોજન સાથે 
૩૦૦ પલાનટ લગાવવાના લકરાંક સામે ૧૭૫થી વધુ પલાનટ 
ઇન્ટોલ કરી દેવામાં આવરાં છે. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીએ બોટાદ તજલ્ાના ગઢડા કો્રુતનટી હેલથ સેનટર ખાિે 
નવતનતમ્ષિ પી.એસ.એ. અૉસ્સજન પલાનટનુ ંગાધંીનગરથી વીરડરો 
કોનફરનસના માધરમથી લોકાપ્ષણ કરિાં જણાવરું હિું કે, સામાનર 
રદવસોમાં મેરડકલ અૉસ્સજનની માંગ ૧૦૦ મેતટ્રક ટનની 

આસપાસ રહેિી હોર છે. પરિંિુ કોરોનાની બીજી લહેરના પીક 
સમરે મેરડકલ અૉસ્સજનની રડમાનડ ૧૨૦૦ મે.ટન સુધી  
પહોંચી હિી.

મરેડકલ અૉસ્સજનની આવી િીવ્ર માગં વચે્ પણ ગજુરાિની 
એક પણ હોસ્પટલમાં કોઈ દદથીનું મૃતરુ અૉસ્સજનના અભાવે 
થરુ ંનથી. રાજર સરકારે સવુરવસ્થિ આરોજન થકી હોસ્પટલસમાં 
મેરડકલ અૉસ્સજનનો પુરવઠો જાળવી રાખરો હિો.

રાજરમાં ૮ લાખ લોકોને આપણે સાજા કરીને ઘરે મોકલરા 
છે. રરકવરી રેટ પણ ૯૮ ટકા પહોંચી ગરો છે. હવે આપણે 
કોરોનાની મહામારીથી બહાર નીકળી રહ્ા છીએ. બ ો ટ ા દ 
તજલ્ામાં હાલ બે અૉસ્સજન પલાનટ કાર્ષરિ છે. રૂ.૨૨ લાખના 
ખચષે તનમા્ષણ થરેલો ગઢડા કો્રુતનટી હેલથ સેનટરનો આ પલાનટ 
દર તમતનટે ૧૫૦ તલટર અૉસ્સજન ઉતપાદન કરરે જનેો ગઢડાની 
આસપાસના ૮૦ ગામોના લોકોને જરૂરરરાિના સમરે  
લાભ મળરે.

ધારાસભર શ્ી આતમારામભાઈ પરમારે બોટાદ તજલ્ાની 
કોરોના સંક્રમણ તનરંત્ણ-સારવાર અંગેની કામગીરીનો તચિાર 
આપી સંભતવિ ત્ીજી લહેર સામે પૂવ્ષ િૈરારીની આ ઝુંબેર માટે 
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીનો આભાર માનરો હિો, આ 
પ્રસંગે તજલ્ા પંચારિ પ્રમુખ શ્ી ઘનશરામભાઈ, િાલુકા પંચારિ 
પ્રમુખ શ્ી નીિાબહેન, નગરપાતલકા પ્રમુખ શ્ી હરા્ષબહેન, 
અૉસ્સજન પલાનટના દાિા શ્ી સુનીથ ડી તસલવા, તજલ્ા કલેકટર 
શ્ી િુરાર સુમેરા, ગોપીનાથજી દેવમંરદર ચેરમેન શ્ી હરરજીવન 
્વામી ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં. •

ગઢ્ાના	અૉકક્સજન	પલાન્ટનો	૮૦	ગામને	મળશે	લાભ

તકેદારી
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ગતુજરાતના	ક્શક્ણક્ેરિે	આવેલો	સતુખદ	બદલાવ
બાળકોને	સેલફ	ફાઇનાન્સમાંથી	સરકારી	–	મયતુક્નક્સપલ	સકૂલોમાં	અભ્યાસ	કરાવવાનો	ટ્ેન્્

" શૈલેર્	નાયક
અમદાવાદના વટવા તવ્િારમાં રહેિા તનલોફરબહેન કાદરી 

પ્રાઇવેટ ્કૂલમાં તરતક્કા િરીકે જાેબ કરી રહ્ાં છે, પણ િેમના 
ત્ણ સંિાનોને િેઓએ ખાનગી રાળામાંથી ઉઠાડીને અમદાવાદ 
્રુતનતસપલ ્કૂલ બોડ્ષ સંચાતલિ વટવા ્માટ્ષ ્કૂલમાં અભરાસ 
કરાવવા પ્રવેર અપાવરો.

આવું કરવા પાછળનું કારણ જાણવા પ્રરાસ કરારો તરારે 
જાણવા મળરું કે ્ રુતનતસપલ ્ કૂલમાં ક્ૉતલફાઇડ ટીચરો છે અને 
િેમના પર િેમને વધુ ભરોસો છે. િેઓને તવશ્વાસ છે કે અહીં 
િમેના બાળકોનુ ંઉજ્જવળ ભતવષર બની રકર.ે ખાનગી ્ કૂલવાળા 
ફીથી મિલબ રાખે છે જરારે અહીં િો ્માટ્ષ ્કૂલમાં ફી જ નથી.
એક માિા િરીકે િેઓએ જાેરું કે ્રુતનતસપલ ્કૂલમાં ઉચ્ 
લારકાિ ધરાવિા તરક્કો છે જેઓ વધુ સારી રીિે બાળકોને 
અભરાસ કરાવી રહ્ા છે.

રાળાઓમાં અતરારે પ્રવેર પ્રતક્રરા ચાલી રહી છે તરારે 
ગુજરાિના તરક્ણ જગિમાં સુખદ પરરવિ્ષન જાેવા મળી રહ્યું છે. 
તનલોફરબહેન કાદરી જેવા અનેક રક્સાઓ િમને સાંભળવા 
મળરે. બાળકોના ઉજ્જવળ ભતવષર માટે વાલીઓ િેમન ેસારામાં 
સારૂ તરક્ણ આપવા બને િેટલા પ્રરાસ કરી રહ્ા છે. પોિાનું 
બાળક સારામાં સારી ્કૂલમાં અભરાસ કરે િે માટે આજકાલ 

વાલીઓ િેમના બાળકોને સેલફ ફાઇનાનસ ્કૂલમાંથી ઉઠાડીને 
્રુતનતસપલ ્કૂલ કે પછી સરકારી ્કૂલોમાં પ્રવેર કરાવી રહ્ાં 
છે અને પોિાનું બાળક ્રુતનતસપલ કે સરકારી રાળાઓમાં 
અભરાસ કરે િેવું ઇરછી રહ્ા છે.

જ ે્ રતુનતસપલ ્ કૂલો કે સરકારી રાળાઓ સામ ેજાઈેન ેનાકનું 
ટેરવું ચઢાવિા િે જ ્રુતનતસપલ ્કૂલો કે સરકારી રાળાઓમાં 
આજે પ્રવેર મેળવવા માટે વાલીઓએ લાઇન લગાવી છે. આ 
માત્ અમદાવાદની જ વાિ નથી પરિંિુ વડોદરા, સુરિ, રાજકોટ, 
પાલનપરુ, ખડેા, નરડરાદ, આણદં, જામનગર, ભાવનગર સતહિનાં 
ગુજરાિનાં નાનાં મોટાં રહેરોમાં છેલ્ાં કેટલાંક વર્ષથી રાળામાં 
અભરાસ કરાવવા માટેનો પ્રવાહ બદલારો છે.વાલીઓ િેમના 
બાળકોને ખાનગી રાળાઓમાંથી પ્રવેર રદ કરાવીને સરકારી 
રાળાઓમાં પ્રવેર અપાવી રહ્ા છે. િમને જાણીને અચરજ થરે 
કે અમદાવાદની ્રુતનતસપલ ્કૂલોમાં પ્રવેર મેળવવા માટે એક 
હજારથી વધુ તવદ્ાથથીઓનું વેઇરટિંગ ચાલી રહ્યું છે.

આ પરરવિ્ષન રાિોરાિ નથી આવરું કે પછી કોરોનાની 
માહામારીના કારણે આતથ્ષક ભીંસ અનુભવિા વાલીઓ િેમના 
બાળકોન ેખાનગી ્ કૂલોમાથંી ્ રતુનતસપલ કે સરકારી રાળાઓમાં 
અભરાસ કરાવવા મૂકી રહ્ા છે િે કારણ માત્ પૂરિુ નથી. પરિંિુ 
પાછલા ંપાચં - સાિ વર્ષમાં સમરની સાથ ેકદમ તમલાવીને આજની 
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જરૂરરરાિ પ્રમાણેની તરક્ણ 
વરવ્થા ્રુ તનતસપલ અને 
સરકારી ્કૂલોમાં કરવામાં આવી 
છે. ્રુતનતસપલ અને સરકારી 
્કૂલો પણ ્માટ્ષ બની રહી છે, 
અગં્રજેી તમરડરમની ્ કૂલો પણ રરૂ 
થઇ છે, ગુણવત્તાલક્ી તરક્ણ, 
ઉચ્ લારકાિ ધરાવિા તરક્કો, 
રાળાનું અદ્િન ઇનફ્ા્ટ્રકચર 
સાથેનું કે્પસ, પુ્િકો ફ્ીમાં મળે, ક્પરૂટર લેબ, મોંઘીદાટ ફી 
ભરવામાંથી મુતતિ અને તવદ્ાથથીઓ માટે એકપણ રૂતપરો ખરરા્ષ 
વગર તવતવધ પ્રવૃતત્ત થિી હોર િે બધી બાબિો વાલીઓની 
નજરમાં આવી છે અને એટલે જ પસંદગીનો કળર ્રુતનતસપલ 
કે સરકારી ્કૂલો પણ ઢોળી રહ્ા છે.

આ પરરવિ્ષન કેવી રીિે આવરું િેની પાછળનાં કારણો 
જણાવિાં અમદાવાદ ્રુતનતસપલ ્કૂલ બોડ્ષના રાસનાતધકારી 
ડાૅ.લગધીરભાઇ દસેાઇએ જણાવરું કે ‘આ વરષે છેલ્ાં એક 
મતહનાના સમરગાળા દર્રાન ધોરણ ૨ થી ૮માં ત્ણ હજાર 
જેટલા તવદ્ાથથીઓ ખાનગી ્કૂલોમાંથી ્રુતનતસપલ રાળાઓમાં 
પ્રવેર મેળવરો છે. જરારે છેલ્ાં સાિેક વર્ષ દર્રાન આરરે ૩૭ 
હજાર જેટલા તવદ્ાથથીઓએ અમદાવાદની સેલફ ફાઇનાનસ 
રાળાઓ છોડીને ્રુતનતસપલ ્કૂલોમાં પ્રવેર મેળવરો છે.આની 
પાછળના કારણો એ છે કે રાળાઓમાં ભૌતિક અને માળખાગિ 
સુતવધાઓમાં બદલાવ કરવામાં અને વધારો કરવામાં આવરો 
છે.અમારી રાળાઓમાં ઉચ્ લારકાિ, ઊંચા મેરરટવાળા 
િાલીમબધિ તરક્કો બાળકોને અભરાસ કરાવે છે.૨૫ જેટલા 
તરતક્કો િો પીએચ.ડી. થરેલા િેમજ ૧૦૦થી વધુ તરક્કો 
એમ.એડ. – એમ.રફલ.ના ક્ૉતલરફકેરનવાળા છે. અમદાવાદમાં 

હાલમાં અદ્િન ઇનફ્ા્ટ્રકચર 
સાથેની ૧૦ ્માટ્ષ ્કૂલ છે અને 
બીજી ૨૫ ્માટ્ષ ્કૂલ બની રહી 
છે. અંગ્રેજી માધરમની ૩૨ ્ કૂલો 
છે અને પાંચ ્કૂલ આ વરષે રરૂ 
થઇ જરે. દરેક રાળામાં સારનસ 
અને ક્પરૂટર લેબ છે, પ્રોજેકટર 
મરીન, લેપટોપ, થ્ીડી ઇફે્ટ 
સાથે ઓરડરો – તવઝ્ રુઅલ 

માધરમથી તરક્ણ અપાર છે. આ ઉપરાંિ પલેનેટોરરરમ પણ છે. 
આ ઉપરાંિ જરાં બાળક તરાં રાળા તનમા્ષણ કરવાનો સરકારનું 
ધરેર હોવાના કારણે ઘર નજીક સરકારી રાળા ઉપલબધ  થઇ છે.' 

ડાૅ.લગધીરભાઇ દેસાઇએ વધુમાં જણાવરું કે ‘વર્ષ ૨૦૦૫ – 
૦૬માં અમદાવાદના રાહપુર તવ્િારમાં પહેલી અંગે્રજી 
તમરડરમની ્કૂલ રરૂ કરી હિી આજે અમદાવાદમાં ્રુતનતસપલ 
્કૂલ બોડ્ષની અંગ્રેજી તમરડરમની ૩૨ ્કૂલો છે. પાંચ નવી ્કૂલો 
આ વરષે રરૂ થઇ રહી છે. સમર અને વાલીઓની માંગ પ્રમાણે 
જે – િે એરરરામાંથી ડીમાનડ આવરે િે એરરરામાં સવષે કરાવીને 
અદ્િન ્માટ્ષ ્કૂલનું તનમા્ષણ થરે.’

આ માત્ અમદાવાદ રહેરની વાિ નથી પરિંિુ તજલ્ા કક્ાએ 
પણ સરકારી રાળાઓમાં ગુણવત્તાલક્ી તરક્ણના પગલે બદલાવ 
જાેવા મળી રહ્ો છે.

રાજરના તરક્ણ ક્ેત્ે આવેલો આ બદલાવ રાિોરાિ નથી 
આવરો, પણ બાળકોના ઉજ્જવળ ભતવષર માટે સમર સાથે િાલ 
તમલાવી રાજર સરકારે તરક્ણ ક્ેત્ે અનેકતવધ પગલાઓ ભરાું 
છે જેના કારણે સરકારી અને ્ રુતનતસપલ ્ કૂલોનો જમાનો પાછો 
ફરયો હોવાનું વાલીઓને દેખાઇ રહ્યું છે. •

૭૮	ટકા	વાલીઓ	તેમના	બાળકોને	સરકારી	શાળામાં	પ્વેશ	કરાવવા	ઇચછે	છે
સૌૈરાષ્ટ્ર રુતનવતસ્ષટીના મનોતવજ્ાન 

ભવને આતથ્ષક મંદીના કારણે િેમજ 
સરકારી ્કૂલની સવલિો અને બદલાિી 
તરક્ણ વરવ્થાને ધરાનમાં લઇને 
િાજેિરમાં સવષે કરયો હિો. જેમાં એવું 
પૂછવામાં આવરું ક ે િમારા સંિાનને 
ખાનગી રાળામાં પ્રવેર કરાવવા માંગો 
છો ? આ પ્રશ્નો વાલીઓએ જે જવાબ 
આપરો િે સુખદ અચરજ પમાડે િેવો 
હિો.૭૮ ટકા વાલીઓએ કહ્યું કે િેઓ 
પોિાના સંિાનોને સરકારી રાળામાં 

પ્રવેર કરાવવા માં ગે  છ ે.  સૌર ાષ્ટ્ર 
રુતનવતસ્ષટીના મનોતવજ્ાન ભવનના 
અધરાપક ડાૅ. રડ્પલ રામાણીએ જણાવરું 
હિું કે ‘અમારા સવષેમાં ૧,૫૩૦ લોકોએ 
ભાગ લીધો હિો. આ સવષેમાં અમે પૂછરું 
હિું કે સરકારી રાળામાં પ્રવેર રા માટે 
? િો લોકોએ જવાબ આપરો કે ખાનગી 
રાળામાં વારિંવાર તરક્ક બદલારા કરે છે, 
સરકારી રાળામાં આ માથાકૂટ રહેિી 
નથી. બાળક એક કરિાં અનેક તરક્કો 
સાથે સમારોજન કરી રકે છે. કોરોના 

મહામારી પછી આતથ્ષક સ્થતિને ધરાનમાં 
લઇન ેિમારા બાળકન ેપ્રાઇવટે રાળામાંથી 
સરકારી રાળામાં પ્રવેર લેવડાવરો છે ? 
િેવ ા  પ્રશ્ના જવાબમાં  ૭૮ ટકા 
વાલીઓએ હા પાડી હિી.

આ સવષેમાં સરકારી રાળાઓ તવરે 
વાલીઓએ િેમના મંિવરો જણાવરાં હિાં 
કે, સરકારી રાળાઓમાં બાળકોને બધા 
પ્રકારની સગવડો મળી રહે છે િેમજ 
તરક્ણ પણ ઘણા અંરે સારું હોર છે. •
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સતુશ્રી	માના	પટેલ	(કસવક્મંગ)

શ્ી માના પટેલ ટો્રો ઓતલસ્પક માટે ક્ોતલફાઇ કરનાર દેરની પ્રથમ 
મતહલા સ્વમર બનરા ંછે. િઓે માત્ ત્ીજા ભારિીર છે જમેન ેઓતલસ્પ્સ 
માટે આ રમિની કેટેગરીમા ંક્ોતલફાઇ કરુું છે. ભારિની બકે્ટ્રોક સ્વમર શ્ી 
માના પટેલ ે8 વર્ષની વર ેસ્વતમગં રરૂ કરુું અન ે10 વર્ષની ઉિંમરે પ્રોફરનલ 
સ્વતમંગ રરૂ કરા્ષ બાદ સફળિામા ં પાછંુ વાળીન ેજોરુ ં નથી. અતરાર સુધી 
સ્વતમગંમા ં72 નરેનલ અન ે25 ઇનટરનરેનલ મડેલ િમેણ ેમળેવરા છે. શ્ી 
માના પટેલ ેજણાવરુ ંહિુ ંકે, ઓતલસ્પકમા ંતસલે્ ટ થઇ છંુ. બહ ુજ ઉતસાહ છે 
કારણ કે અમદાવાદ કે ગજુરાિ જ નતહ, પરિંિ ુહુ ંદેરનુ ંપ્રતિતનતધતવ કરવા જઈ 
રહુ ંછંુ. દેરન ેઓતલસ્પકમા ંમડેલ અપાવવાનુ ંસપનુ ંછે. 

ઉલ્ેખનીર છે કે, જરારે િેઓ 13 વર્ષની હિા તરારે હૈદરાબાદ ખાિે 
રોજારેલ જુતનરર નેરનલ એક્ારટક ચેસ્પરનરીપમાં માના પટેલે ત્ણ રેકોડ્ષ 
િોડ્ા હિા. આ ઉપરાંિ નેરનલ ગે્સમાં માના પટેલે 50 મીટર બેક્ટ્રોક અને 

રાજયના	૬૦	વર્ડિના	ઇક્તહાસમાં	પ્થમવાર	ગતુજરાતના	છ	મક્હલા	ખેલા્ીઓ

ઓક્લકમપક	રમતોતસવમાં	દેશનતું	પ્ક્તક્નક્ધતવ	કરશે
ગજુરાત રાજ્યની સ્ાપના ્્યા બાદના ં૬૦ 
વર્ણના ઇચતહાસમા ંપહેલીવાર રાજ્યના ૬ 
ખલેાિીઓ આગામી ઓચલમ્પક રમતોમા ંભારત 
દેશનુ ંપ્રચતચનચધતવ કરશ.ે તા.ર૩મી જલુાઇ્ી 
ટોક્યો ખાત ે્યોજાનારી ઓચલમ્પક ગઇે્સ 
ર૦ર૧મા ંગજુરાતની એકસા્ ે૬ નારીશચતિ – 
મચહલા ખલેાિીઓની પસદંગી ્ઈ છે.  મખુ્યમતં્ી 
શ્ી ચવજ્યભાઈ રૂપાણીએ ગજુરાતની નારી 
શચતિની સપોરસ્ણ કે્ત્ની આ અભતૂપવૂ્ણ ચસચધિ 
માટે આ છ રમતવીરાગંનાઓન ેઅચભનદંન 
પાઠવ્યા હતા અન ેટોક્યો ઓચલમ્પકમા ંકૌવત 
ઝળકાવી મોખરાનુ ંસ્ાન મળેવી ભારત અને 
ગજુરાતનુ ંનામ રોશન કરવાની શભુચેછાઓ 
પાઠવી હતી. ગજુરાતની છ દીકરીઓ જમેાં 
માના પટેલ મસવચમંગમા,ં ઇલાવચેનલ વાલાડરવન 
શડૂટંગમા,ં અડંકતા રૈના ટેચનસમા,ં સોનલ પટેલ 
ત્ા ભાચવના પટેલ પેરા ટેબલ ટેચનસમા ંઅને 
પારુલ પરમાર પરેા બિેચમનટન રમતમા ંટોક્યો 
ઓચલમ્પક-પરેા ઓચલમ્પક ખાત ેચવશ્વના અન્ય 
દેશના ખલેાિીઓ સા્ે સપધા્ણમા ંઊતરશ.ે 
મતુખયમરંિી	શ્રી	ક્વજયભાઈ	રૂપાણીએ	રાજયની	
નારીશક્તિની	સપોરસડિ	કે્રિ	ેઆ	વકૈ્શ્ક	
ક્સક્ધિન	ેપ્ોતસાક્હત	કરતા	ઓલકમપક	રમતોમા	ં
ભાગ	લવેા	પસદં	થયલેી	ગતુજરાતની	પ્તયકે	
દીકરીઓન	ેરૂ.	૧૦	લાખની	નાણાકીય	સહાય	
આપવાનો	ક્નણડિય	કયકો	છે.
આ સા્ે મખુ્યમતં્ીશ્ીએ ગજુરાતન ેઓચલમ્પક 
સપધા્ણઓના આ્યોજન કરવા સક્મ બનાવવાની 
અન ેઆતંરરાષ્ટી્ય સતરે સપધા્ણ કરે તવેા 
રમતવીરો ત્ૈયાર કરવાની સરકારની નમે 
વ્યતિ કરી હતી.

અત્ ેઉલ્ખેની્ય છે કે, ટોક્યો ઓલમ્પક 
-૨૦૨૦ રમતો આ વરષે તા.ર૩મી જલુાઇ ૨૦૨૧્ી 
જાપાનના ટોક્યો ખાત ે્યોજાવાની છે.  આ 
નારીશચતિનો ટંૂકો પડરિ્ય અહીં આપવામાં 
આવ્યો છે. 

200 મીટર બેક્ટ્રોકમાં ગોલડ જીતરો છે. 
સતુશ્રી	ઈલાવેક્નલ	વલારરવન	(શૂરટંગ)

શ્ી ઈલાવેતનલ મળૂ ગુજરાિી નથી, જનમ ેિતમલ છે પણ ઉછેર અમદાવાદમાં 
થરો છે. રૂરટિંગની િાલીમ પણ અમદાવાદમાં જ લીધી છે. િેણીએ તવતવધ ્ િરે 
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તવતવધ ્ પધા્ષઓમા ંગોલડ-તસલવર મડેલ મળેવરા છે. ઓતલસ્પકમાં 
ભારિ િરફથી અતભનવ તબનદ્રાએ રૂરટિંગમાં મેડલ મેળવરા પછી 
ભારિીરોનુ ંધરાન આ રમિ પર પડ્ુ ંછે. 21 વરથીર શ્ી ઈલાવતેનલ 
એર રાઇફલ રૂરટિંગમાં વલડ્ષમાં નંબર વન સુધી પહોંચી ચૂ્રાં છે. 
જે ગુજરાિ માટે ગૌરવની વાિ છે.

સતુશ્રી	અંરકતા	રૈના	(ટેક્નસ)
ગજુરાિમાં 11 જાનરઆુરી 1993મા ંજનમલેા શ્ી અંરકિા રૈના 

પણ ટો્રો ઓતલસ્પકમાં જરે. શ્ી અંરકિા ટેતનસમાં ડબલસ 
ગેમમાં પણ રમરે અને ડબલસમાં િેઓ સાતનરા તમઝા્ષ સાથે જોડી 
બનાવવાના છે. અમદાવાદમાં જનમેલા સુશ્ી અંરકિા વલડ્ષ ટેતનસ 
રેસનકંગમાં 95મા ક્રમે છે. અતરાર સુધીમાં િેમણે 11 તસંગલ અને 
18 ડબલસ ટાઈટલ જીતરાં છે. િેમના તપિા શ્ી રતવનદરકૃષણ રૈના 
મૂળ કાસશમરી પંરડિ છે અને તહિંસાના કારણે કાશમીરી પંરડિોએ 
કાશમીર ખીણ છોડવાનું રરૂ કરુું તરારે અંરકિાનો પરરવાર પણ 
તરાંથી નીકળી ગરો હિો.

સતુશ્રી	સોનલ	પટેલ	(પેરા	ટેબલ	ટેક્નસ)
અમદાવાદમા ંગોિા તવ્િારમાં રહેિા 34 વરથીર સુશ્ી સોનલ 

પટેલનું ટો્રો ખાિે રોજાનાર પેરાતલસ્પકમાં તસલે્રન થરું છે. 
સશુ્ી સોનલ પટેલે જનમથી રદવરાંગ હોવાથી સારો અભરાસ કરીને 
તરક્ક બનવાનુ ંસપનંુ જોરુ ંહિુ ંપણ િમેાં િમેન ેસફળિા ન મળી. 
બાદમા ંઅધંજન મડંળના તરક્કો અન ેતમત્ોની મદદથી પરેા ટેબલ 
ટેતનસ રમવાની િેમણે રરૂઆિ કરી. પેરા ટેબલ ટેતનસમાં િેમના 
ઉતકૃષ્ઠ કૌરલરપૂણ્ષ પ્રદર્ષનથી િેઓ તવશ્વમાં 19મા રેનક પર છે.

સતુશ્રી	ભાક્વના	પટેલ	(પેરા	ટેબલ	ટેક્નસ)
સશુ્ી ભાતવના પટેલ છેલ્ા ં10 વર્ષથી વધ ુસમરથી પરેા ટેબલ 

ટેતનસ રમે છે. િેમનું ટો્રો ખાિે રોજાનારા રમિોતસવમાં 
તસલે્રન થરું છે. િેઓએ 28 વાર ભારિનું પ્રતિતનતધતવ કરીને 
5 ગોલડમેડલ, 13 તસલવર અને 8 બ્ોનઝમેડલ જીતરા છે. ઉપરાંિ 
વર્ષ 2013માં િેમને ટાઇફોઇડ થરો હોવા છિાં િેઓ બેંગકોક 
ખાિે રોજારેલી ઓપન ચેસ્પરનરીપમાં તસંગલસ મેચમાં તસલવર 
અને ટીમ ઇવેનટમાં ગોલડમેડલ જીતરા હિા.

સતુશ્રી	પારુલ	પરમાર	(પેરા	બે્ક્મન્ટન)

ગાંધીનગરની પેરા બેડતમનટનની મતહલા રદવરાંગ ખેલાડી 
અજુ્ષન એવોડથી સશુ્ી પારુલ પરમાર વર્ષ 2021મા ંજાપાનના ટો્રો 
ખાિ ેરોજાનારા આગામી ઓતલસ્પકમા ંતસગંલસમા ંરમી ભારિનું 
પ્રતિતનતધતવ કરરે. િેઓ ભારિના પહેલા મતહલા ખેલાડી છે જે 
ઓતલસ્પકની પેરા બેડતમનટનમાં રમરે. આ સાથે િેઓ ડબલસ 
અન ેતમ્સ ડબલસમા ંકેટેગરીમા ંપણ પહેલીવાર ઓતલસ્પક રમરે.

સુશ્ી પારુલ પરમારના જણાવરા મુજબ, ઓતલસ્પકમાં રમવા 
માટે તવશ્વમા ંરેંરકંગ ખબૂ અગતરનુ ંછે અન ેિઓે પરેા બડેતમનટનની 
એસએલ-૩ કેટેગરીમાંથી તસંગલસ રમે છે જેમાં િેમનો રેંરકંગ 
છેલ્ાં 15 જેટલાં વરયોથી નબર-1 છે. પરિંિુ ઓતલસ્પકમાં િેનાથી 
એસએલ-૩ કેટેગરીનો સમાવેર થિો નથી િેથી િેઓ િેનાથી 
ઊચંી કેટેગરી એસએલ-4માં રમરે. જમેા ંિઓેનો સામનો િમેનાથી 
થોડી ઓછી રદવરાગંિા ધરાવિા ખલેાડી સાથે થરે. વળી ડબલસમાં 
િેઓ પાંચમો અને તમ્સ ડબલસમાં છઠ્ો રેંક ધરાવે છે. •
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્ાંગ	બનશે	રાજયનો	પ્થમ	પ્ાકૃક્તક	કૃક્ર્	આધારરત	ક્જલ્ો
ગુજરાિના ડાંગ તજલ્ાને સંપૂણ્ષ 

પ્રાકૃતિક કૃતર આધારરિ તજલ્ો બનાવવાનો 
રાજર સરકારે તનધા્ષર કરયો છે. જનેે સાકાર 
કરવા પ્રાકૃતિક કૃતરના સરંોજકોન ેસબંોધિાં 
ગજુરાિના રાજરપાલ શ્ી આચાર્ષ દેવવ્રિે 
જણાવરુ ં હિુ ં કે, પ્રાકૃતિક ખિેીનુ ં જન-
અતભરાન ગજુરાિના પ્રતરકે ગામમાં 
ખડેિૂો સધુી પહોંચરે. 

િેમણે જણાવરંુ હિું કે, કોરોના 
મહામારીનો ચોક્કસ ઈલાજ નથી. રોગ પ્રતિકારક રતતિ મજબૂિ 
હોર િે વરતતિ આ રોગ સામે પ્રતિકાર કરી રકે છે િે તનતચિિ છે. 
રોગ પ્રતિકારક રતતિ વધારવા પ્રાકૃતિક કૃતર જ શ્ેષ્ઠ ઉપાર છે. 
રાજરપાલશ્ીએ પ્રાકૃતિક કૃતરને સંજીવની સમાન ગણાવી હિી. 

રાજરપાલશ્ીએ જણાવરું હિું કે, ડાંગ તજલ્ાને પ્રાકૃતિક કૃતર 
આધારરિ તજલ્ો જાહેર કરારો છે. તરારે પ્રાકૃતિક કૃતરનું રોગર 
મોડેલ ખેડૂિો સુધી પહોંચે િે આવશરક છે. રાજરપાલશ્ીએ 
આતમાના િજજ્ોને પ્રાકૃતિક કૃતરની િાલીમ માટે િેમજ દેરી 

ગારના મહત્વ તવરે લોકોને જાણકારી આપવા મા્ટર ટ્રેનસ્ષને 
અનુરોધ કરયો હિો. 

આ પ્રસગં ે કૃતર તવભાગના સતચવ શ્ી મનીર ભારદ્ાજ ેડાગં 
તજલ્ાન ેપ્રાકૃતિક કૃતર આધારરિ પ્રથમ તજલ્ો જાહેર કરીન ેરાજર 
સરકારે આ માટે રૂ. 31 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. િનેી માતહિી 
આપી હિી. િમેણ ેજણાવરુ ંહિુ ંકે, ડાંગમા ં21 હજાર ખેડિૂોન ેપ્રાકૃતિક 
કૃતર સાથ ેજોડીન ે િમેના કૃતર ઉતપાદનોમા ં પ્રોસતેસગં અન ેવલેર ૂ
એરડરન કરવા સાથ ેમાકકેરટિંગ વરવ્થા ઊભી કરવામા ંઆવર.ે •

" રકશોર	ક્જકાદરા

અમરેલીમાં	યોજનાકીય	 
કામગીરીની	સમીક્ા

અમરેલીમા ં કૃતર મતં્ી શ્ી આર. સી. ફળદનુા અધરક્્થાને 
તજલ્ાના અતધકારીઓ સાથે સમીક્ા બેઠક રોજાઈ હિી. 
     આ િકે કૃતર મતં્ી શ્ી આર. સી. ફળદએુ જણાવરુ ંહિુ ંકે, કેનદ્ર 
સરકારની અન ેરાજર સરકારની તવતવધ રોજનાઓના અસરકારક 
અમલીકરણ અથષે િમેજ અમલીકરણ વખિ ેઅતધકારીઓન ેપડિી 
અગવડિા કે મશુકેલીઓન ેસમજવા આ સમીક્ા બઠેક રફલડમાં 
જઈન ેરોજવાનો આ નવિર અતભગમ અપનાવરો છે. ખેિીવાડી 
અતધકારીશ્ીએ અમરેલી તજલ્ામા ં ટ્રકેટર, તમકેતનઝરેન, િાઉિે 
વાવાઝોડા હેઠળ જાહેર કરવામા ંઆવલેા કૃતર રાહિ પકેેજના 
ચકુવણા, વરસાદ અન ેપાકની સ્થતિ, વાવિેર તવ્િાર અન ેરોગ 
જીવાિની પરરસ્થતિ અગં ેમતં્ીશ્ીન ેમાતહિી અપાઇ હિી.  •

મારૂક્ત	સતુઝતુકી	અને	GLS	યતુક્નવક્સડિટી	 
વચ્ે	M.O.U.

અમદાવાદની જી.એલ.એસ. રતુનવતસ્ષટીના બી.બી.એ. (રીટેલ 
મેનેજમેનટ) અભરાસક્રમના તવદ્ાથથીઓના ઇનટન્ષરીપ પ્રોગ્રામ 
માટે મારૂતિ સઝુકુી કંપની સાથ ેએમ.ઓ.ર.ુ કરવામા ંઆવરા ંહિા.ં 
તરક્ણ મતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રતસહં ચડુાસમાએ  આ MOU ને ગજુરાિ 
ઇનડ્્ટ્રીઝ-એકેડતમક ક્ેત્ે ઐતિહાતસક ગણાવી હિી. 

આ પ્રસગં ેતરક્ણ મતં્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહિંુ કે, કોપયોરેટ સે્ ટર, 
ઉદ્ોગ ક્તે્મા ંકામની જરૂરરરાિ આધારરિ તવરરની ટ્રતેનગં કુરળ 
માનવબળ પૂરું પાડે છે. એમ.ઓ.રુ. આ સમ્રાનું એકમાત્ 
તનરાકરણ છે. જ-ેિે કોપયોરેટ સે્ટરમા ં6 મતહનાથી લઇ 1 વર્ષની 
ઇનટન્ષરીપ ટ્રતેનગં શ્ષે્ઠ અન સ્કલડ માનવબળ પરૂુ ંપાડરે.  દેરના 
ઔદ્ોતગક કે્ત્ ેકુરળ નોકરરરાિ વગ્ષ ઊભો થાર િ ેમાટે વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના પ્રરત્નોન ે બળ મળી રહં્યુ છે. •

સમાચાર	ક્વશેર્
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GTUમાં	અટલ	ઈન્ક્યતુબેશન	
સેન્ટરનતું	લોકાપડિણ

ગુજરાિ ટેક્ોલોજીકલ રુતનવતસ્ષટી (GTU) પરરસરમાં 
તરક્ણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રતસંહ ચુડાસમાના હ્િે નવતનતમ્ષિ અટલ 
ઇન્રુબેરન સેનટરનું લોકાપ્ષણ કરવામાં આવરું હિું. ્ટાટ્ષઅપ 
અન ેઈનોવરેનન ેપ્રોતસાહન અન ેવગે મળે િ ેહેિસુર આ સનેટરને 
કારા્ષસનવિ કરવામાં આવરું છે.  વધુમાં આંિરરાષ્ટ્રીર ્ િરે જીટીરુ 
એઆઈસી દ્ારા કરવામાં આવેલા RT-PCR ટે્ટ પ્રવૃતત્તની 
નોંધ લઈને USAની એઝીલેનટ ટેક્ોલોજી દ્ારા સમાજસેવાના 
ઉપલકે્ જીટીરુન ેભટે આપેલ RT-PCR મરીનનો પણ કોતવડ-
19ના તનદાન માટે પ્રારિંભ કરવામાં આવરો હિો.  

તરક્ણમતં્ીશ્ીએ લોકાપ્ષણ કરિા ંકહ્યુ ંહિંુ કે, ગજુરાિ સરકાર 
્ટાટ્ષઅપ અન ેઇનોવરેનન ેપ્રોતસાહન આપવા અનકે સકારાતમક 
પગલાં ભરાું છે. જીટીરુ દ્ારા તવકસાવવામાં આવેલી ્ટુડનટ 
્ટાટ્ષઅપ સપોટ્ષ તસત્ટમને વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
પણ તબરદાવવામાં આવી છે. “્ટાટ્ષઅપ એટલે કે, સમ્રાનું 
સમાધાન ચીંધિો તવચાર અને પ્રરોગ” ્ટાટ્ષઅપ ક્ેત્ે ગુજરાિ 
સમગ્ર દેરમાં અતગ્રમિા ધરાવે છે. જેમાં જીટીરુનો ફાળો સતવરેર 
છે. જીટીરુના તવતવધ ્ટાટ્ષઅપ દ્ારા આતમતનભ્ષર ભારિ 
અતભરાનને વેગ મળરે. 

જીટીરુ અટલ ઇન્રુબેરન સેનટરમાં 25થી વધુ બારોટેક, 
બારોમેરડકલ રડવાઇસીસ ઉપલબધ છે. િમેજ  100થી વધ ુલોકોને 
રોજગારીની િકો પૂરી પાડવામાં આવી છે. વધુમાં શ્ેષ્ઠ 7 
્ટાટ્ષઅપન ેઆતથ્ષકરૂપ ેસહભાગી થવાના હેિસુર રૂતપરા 30 લાખ 
23 હજારથી વધુના ચેક આપવામાં આવરા હિા. 

અટલ ઇનકરબુરેન સનેટરના લોકાપ્ષણ પ્રસગં ેરડપાટ્ષમનેટ ઑફ 
ટેસક્કલ એજરુકરેનના મુખર સતચવ શ્ી એસ. જે. હૈદર, 
જીટીરુના કુલપતિ પ્રો. ડૉ. નવીન રેઠ અને કુલસતચવ ડૉ. કે. 
એન. ખેર ઉપસ્થિ રહ્ા હિા. •

વ્ોદરામાં	દાંર્યા	બજાર	ક્રિજનો	
સોલાર	પ્ોજેક્ટ	કાયાડિકન્વત

વડોદરા મહાનગરપાતલકા દ્ારા ્માટ્ષ તસટી અને ્વતણ્ષમ 
જરંિી મુખરમંત્ી રોજનાના ફેઝ-૨ અંિગ્ષિ રૂ. ૨૭.૪ કરોડના 
ખચષે મહારાણી રાંિાદેવી-અકોટા દાંરડરા બજાર તબ્જ પર િૈરાર 
કરારેલ રૂફટોપ સોલાર પાવર પલાટનું લોકાપ્ષણ ઊજા્ષ મંત્ી  
શ્ી સૌરભભાઈ પટેલ ેકરુું હિુ.ં સાથ ેજ કોરોના મહામારીમા ંસવેા 
આપનાર િબીબોનું ઊજા્ષ મંત્ીશ્ી સતહિના મહાનુભાવોએ 
સનમાન કરુું હિું.

વડોદરાના અકોટા ખાિેના સર સરાજીનગર ગૃહ ખાિે ઊજા્ષ 
મંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે જણાવરું હિું કે, વડોદરા રહેર 
રેતસડેસનસરલ સૌર ઊજા્ષના ઉતપાદન-વપરારમાં સમગ્ર રાજરમાં 
મોખરે રહ્યું છે. રાજરના કુલ ઉતપાદનમાં આરરે 15 ટકા જેટલો 
તહ્સો માત્ વડોદરાનો જ છે. નમ્ષદા અને રહેરી ગૃહતનમા્ષણ 
રાજર મંત્ી શ્ી રોગેરભાઈ પટેલે જણાવરું હિંુ કે, અકોટા તબ્જ 
ખાિેના સૌર ઊજા્ષના આ પ્રોજે્ટથી વડોદરા મહાનગરપાતલકાને 
વીજ બીલમાં ખૂબ મોટી રાહિ મળરે. સાથે જ િેમણે કોરોના 
મહામારી સેવા આપનાર િબીબોની સેવાને તબરદાવી હિી. 
મેરર શ્ી કેરુરભાઈ રોકરડરાએ વડોદરા રહેરમાં નવિર પ્રરોગ 
કરી તબ્જ ઉપર સોલાર પેનલ લગાવી વીજ ઉતપાદન રરૂ કરુું 
છે. જેનાથી વડોદરા મહાનગરપાતલકાના વીજ બીલમાં 78 
લાખની રાહિ મળરે િેમ જણાવરું હિું. આ પ્રસંગે ધારાસભર 
સવ્ષ શ્ી જીિેનદ્રભાઈ સુખરડરા, સીમાબહેન મોતહલે, ્ રુતનતસપલ 
કતમરનર શ્ી રાતલની અગ્રવાલ, એમજીવીસીએલના એમડી 
શ્ી િુરાર ભટ્ટ સતહિના પદાતધકારી-અતધકારીઓ અને િબીબો 
ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં. •

સમાચાર	ક્વશેર્
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વાંસદામાં	વનીલ	ઇકો	્ેન	ઇકોટતુરરઝમ	સેન્ટર	શરૂ
ગુજરાિને પ્રવાસન કે્ત્ે 

તવશ્વશ્ેષ્ઠ બનાવવા માટે રાજર 
સ ર ક ા ર ે પ્ર વ ા સનધ ા મ ો ને 
તવકાસાવવાનું રરૂ કરુ ું છે. 
આરદજાતિ તવકાસ મંત્ી શ્ી 
ગણપિતસહં વસાવાએ નવસારી 
તજલ્ાના વાંસદા િાલુકાના 
મહુવાસ ખાિે વનીલ ઇકો ડેન 
ઇકોટુરરઝમ સેનટરન ેખલુ્ુ ંમકૂરું 
હિું. મંત્ીશ્ીએ વાંસદા રાષ્ટ્રીર 
ઉદ્ાન ખાિે ડીરર તબ્રડંગ સેનટરની પણ મુલાકાિ લીધી હિી. 

મંત્ી શ્ી ગણપિતસંહ વસાવાએ જણાવરું હિું કે, વનીલ ૭૨ 
હેકટરમાં પથરારેલું છે. રૂ.૮૦ લાખના ખચષે વનીલ ઇકો ડેન ઇકો 
ટુરરઝમ સહેલાણીઓ માટે ખાસ િૈરાર કરવામાં આવરું છે. 

પ્રવાસીઓ માટે તવતવધ ઝોન 
િૈરાર કરારા છે. જેમ કે, રે્ટ 
હ ટ ,  ધ ન વ નિ ર ર  ગ ા ડ ્ષ ન , 
બટરફલાર ઝોન, ઍડવેનચર 
ઍસ્ટતવટી ઝોન, વાઇલડ લાઇફ 
ઝોન, વાઇલડરનેસ ઝોન, ઇકો 
કોટેતજસ િેમજ ફતન્ષચર મેરકંગ 
રુતનટનો સમાવેર થાર છે. 

આ પ્રસંગે આ અવસરે ડાંગ 
ધારાસભર શ્ી તવજરભાઇ પટેલ,  

ડાંગ તજલ્ા પંચારિના પ્રમુખ શ્ી મંગળભાઇ ગાતવિ, ગુજરાિ 
રાજર વન તવકાસ તનગમ મેનતેજગં ડારરેકટર શ્ી ઍસ.કે.ચિવુષેદી 
િેમજ વનતવભાગના અતધકારીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.•

અસંગરિત	ક્ેરિમાં	કામ	કરતા	
નવ	લાખ	શ્રક્મકોની	નોંધણી

પાલનપુરમાં તવતવધ તવભાગોની કામગીરી અંગે શ્મ અને 
રોજગાર મંત્ી શ્ી રદલીપકુમાર ઠાકોરના અધરક્્થાને સમીક્ા 
બઠેક રોજાઈ હિી. બઠેકમા ંમતં્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહિંુ કે, અસગંરઠિ 
ક્ેત્ોમાં કામ કરિા શ્તમકોને સામાતજક સુરક્ા પ્રદાન કરવા માટે 
રુતવન કાડ્ષ અને બાંધકામ ક્ેત્ે કામ કરિા શ્તમકોને તનમા્ષણ કાડ્ષ 
આપવામા ંઆવ ેછે. અતરાર સધુીમા ંઅસગંરઠિ ક્તે્મા ંકામ કરિાં 
૯ લાખ શ્તમકોની નોંધણી કરવામાં આવી છે. 

સમીક્ા બેઠકમાં બનાસકાંઠા તજલ્ાના પાલનપુર, લાખણી 
અને સૂઇગામમાં આઇ.ટી.આઇ.ના નવા તબસલડંગનું નજીકના 
સમરમા ંલોકાપ્ષણ કરવામા ંઆવર ેિમે જણાવારુ ંહિુ.ં મખુરમતં્ી 
એપ્રેસનટસ રોજનાના અમલીકરણમાં ૯૮ ટકા કામગીરી સાથે 
બનાસકાંઠા તજલ્ો સમગ્ર રાજરમાં પ્રથમ ્ થાને છે. આ ઉપરાંિ 
મંત્ીશ્ીએ પતવત્ રાત્ાધામ તવકાસ, શ્મ અને રોજગાર, 
ઇનડસ્ટ્રરલ સેફટી સતહિના તવભાગોની કામગીરીની સમીક્ા 
કરી હિી. •

દાહોદ	ક્જલ્ામાં	મોબાઇલ	પશતુ	
દવાખાનાની	સતુક્વધામાં	વધારો

ગુજરાિમાં  અમૂલર પરુધનના બચાવ માટ ે ફરિા 
પરુદવાખાના રાજર સરકાર દ્ારા રરૂ કરવામાં આવરા છે. જે 
અંિગ્ષિ પરુપાલન મંત્ી શ્ી બચુભાઇ ખાબડના હ્િે દાહોદના 
૩ સતહિ કુલ ૮ મોબાઇલ પરુદવાખાનાનું દેવગઢ બારીરામાં 
લોકાપ ્ષણ કરુ ું  હિંુ . દાહોદ તજલ્ામાં  હાલ ક ુલ ૧૭ 
પરુદવાખાનાઓનો લાભ તજલ્ાને મળરે. 

આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી બચુભાઇ ખાબડે જણાવરું કે, દાહોદમાં  
૧૯૬૨ નંબર ડારલ કરવાથી અડધા કલાકમાં તજલ્ાના કોઇ 
પણ ગામના પરુપાલક આ ફરિા દવાખાનાની સેવા મેળવી 
રકરે. જેમાં પરુપાલકોને િેમના ઘરઆંગણે જ પરુઓના 
સોનોગ્રાફી જેવા તનદાનથી લઇને ઓપરેરન સતહિની સારવાર 
િદ્દન તન:રુલક આપવામાં આવરે. આ વેળાએ સાંસદ શ્ી 
જસવંિતસંહ ભાભોર િેમજ તજલ્ાના અગ્રણીઓ, પરુપાલકો 
ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં. •

સમાચાર	ક્વશેર્
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બાર્ોલીના	છીરિા	ગામે	
ચેક્ેમનતું	લોકાપડિણ

ગુજરાિ સરકારે કૃતર-તસંચાઇ િેમજ પીવાના 
પાણીની સુતવધા ઉપલબધ કરાવવા ચેકડેમના 
તનમા્ષણ સતહિ તવતવધ રોજનાઓ જનતહિાથષે 
અમલી બનાવી છે. િાજેિરમાં બારડોલી િાલુકાના 
ખરડ-છીત્ા ખાિે રૂા.૧.૦૭ કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ 
ચેકડેમનું  લોકાપ ્ષણ સામાતજક નરાર અને 
અતધકારરિા મંત્ી શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમારે કરુું હિું.

આ વેળાએ મંત્ી શ્ી પરમારે જણાવરું હિું કે, 
ચેકડેમ બનવાથી બારડોલી, મહુવા અને નવસારી 
િાલુકાની એક હજાર હેકટર જમીનન ેસીધો ફારદો 
થર.ે જેનાથી ખિે ઉતપાદનની સાથ ેખડૂેિોની આવક 
પણ વધરે િેમ મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હિું.   

છીત્ા િમેજ આજુબાજુનાં ગામો દરરરાની નજીક 
આવલેા ં હોઇ દરરરાના પાણીની ખારારના કારણે 
બોર, કૂવાના પાણીમા ંખારારનુ ંપ્રમાણ પણ વધરુ ંછે. 
નમ્ષદા, જળ સપંતત્ત પાણી પરુવઠા અન ે કલપસર 
તવભાગ દ્ારા છીત્ા ગામ ેપણૂા્ષ નદીમાં ૧૩૬ મીટરની 
લબંાઈનો ચકેડમે બનાવવામા ંઆવરો છે. ચકેડમેનું 
તનમા્ષણ થવાથી પણૂા્ષ નદીમાં ૭.૫૦ રક.મી. સુધી 
પાણીનો ભરાવો થરો છે. જમેા ં૨.૫૦ મીલીરન ઘન 
મીટર જેટલો પાણીનો જથથો સંગ્રતહિ થરો છે. 
ચકેડમેના તનમા્ષણથી આસપાસની એક હજાર હેકટર 
જમીનન ેસીધો તસંચાઈનો લાભ થરે. •

“મારું	ગામ,	હરરયાળતું	ગામ”	અક્ભયાન	
અંતગડિત	જસદણ	તાલતુકામાં	વૃક્ારોપણ
માનવ જીવન સાથ ેવૃક્ોનો સબંધં અતભન્ છે. 

વરસાદ અન ે રધુિ પ્રાણવાર ુ સાથે પરા્ષવરણીર 
સિુંલન માટે વધારેમા ંવધારે વૃક્ોના ંવાવેિર અને 
જિન સાથ ેસવંધ્ષન એ હાલના સાપં્રિ સમરની 
માગં છે. આ બાબિન ેધરાન ેલઇન ેપાણી પરુવઠા 
મતં્ી શ્ી કંુવરજીભાઇ બાવળીરાએ જસદણ અને 
તવછંીરા િાલુકાના ં૧૦૫ ગામમા ંવૃક્ારોપણ કરી 
આ પથંકન ેહરરરાળો બનાવવા કમર કસી છે. 
મતં્ી શ્ી કુવરજીભાઇ બાવતળરાએ દતહિંસર ખાિે 
પ્રાથતમક રાળાના પટાંગણમાં અને ભાડલા સ્થિ શ્ી એચ.આર.ગાડથી 
હાઇ્કૂલના મેદાનમા ં િથા રાણીંગપર અન ેબોઘરાવદર પ્રાથતમક રાળાના 
પટાગંણમા ંવૃક્ારોપણ કરી “મારુ ંગામ હરરરાળંુ ગામ” અતભરાનન ેપ્રરેકબળ 
પૂરું પાડરું હિું. ગ્રામલોકો ગામના પાદરમાં, ર્િાની બન્ે બાજુ, ઘરના 
આગંણામા ંિથા ્ કૂલ, પચંારિઘર, કો્રતુનટી હૉલ મંરદર જવેા ંજાહેર ્ થળોએ 
વૃક્ો વાવી િને ે ઉછેરી સુદંર અન ે રતળરામણંુ ગ્રામ બનાવે િવેો અનરુોધ 
મતં્ીશ્ીએ કરયો હિો. આ પ્રસગં ેઆંગણવાડીના બાળકોન ેમતં્ીશ્ી બાવતળરા 
અન ેમહાનભુાવોના હ્િ ેરતુનફોમ્ષનુ ંતવિરણ પણ કરારુ ંહિુ.ં •

સમાચાર	ક્વશેર્

ક્ગરનાર	રોપ-વેને	
માય	કેર	સરટડિરફકેટ	અેનાયત

રાતત્કો અન ેકમ્ષચારીઓની 
સલામિી, ્ વરછિા અન ે્ વા્થર 
માટે ઉડન નેધરલેનડની કંપની 
દ્ારા રોપ-વ ેસાઇટ પર માર કેર 
સરટ્ષરફકેટ આપવામા ંઆવરંુ છે. 
જૂનાગઢ તગરનાર સ્થિ ઉરા 
બ્ેકોને આ સરટ્ષરફકેટ મળિા 

પ્રવાસન મતં્ી શ્ી જવાહરભાઇ ચાવડાએ દ્ારા રોપ-વ ેપરરસરમા ંરોજાએલ 
કાર્ષક્રમમા ંમાર કેર સરટ્ષરફકેટનુ ંઅનાવરણ કરુું હિુ.ં  સરટ્ષરફકેટનુ ંઅનાવરણ 
કરી મતં્ીશ્ીએ કહ્યુ ં કે, કોતવડ-૧૯ની પરરસ્થતિમાં ઉરા બે્કોએ સલામિી, 
્વરછિા અન ે ્વા્થરના ઉચ્ ધોરણ ેપ્ર્થાતપિ કરવા બદલ નધેરલનેડની 
ડીએનવી કંપની દ્ારા આ સરટ્ષરફકેટ અપારુ ંછે. જ ેજનૂાગઢ અન ેગજુરાિ માટે 
ગૌરવની બાબિ છે. િમેણ ેસરટ્ષરફકેટ મળેવવા બદલ ઉરા બ્કેોન ેઅતભનદંન 
પાઠવરા હિા. આ પ્રસગં ેઅબંાજી મરંદરના મહિંિ શ્ી િનસખુતગરરબાપુએ 
આરીવ્ષચન આપરાં હિા.ં ઉલ્ખેનીર છે કે, ૨૪ ઓ્ટોબર ૨૦૨૦ના રોજ 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી દ્ારા રોપ-વેના ઉદ્દઘાટન બાદ અતરાર સુધીમાં 
૪ લાખથી વધ ુરાતત્કોએ મા અબંાજીના દર્ષન કરવા સાથ ેએતરરાના સૌથી 
લાબંા તગરનાર રોપ-વનેી રોમાચંક સફરનો આનદં લીધો છે. •
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ગીર-સોમનાથ	અને	જૂનાગઢમાં	ક્વકાસલક્ી	બેિક
ગ્રામ તવકાસ એ રાજર સરકારની 

પ્રાથમરકિા રહી છે. પ્રતરેક ગામનો 
સવાુંગીણ તવકાસ થાર િે માટે 
તજલ્ા્િર ે થિી કામગીરીની 
ઉચ્્િરીર સમીક્ા પણ કરવામા ં
આવે છે. િાજેિરમાં પંચારિ રાજર 
મંત્ી શ્ી જરદ્રથતસંહ પરમારે ગીર-
સોમનાથ  અને જૂનાગઢ તજલ્ાના 
પદાતધકારીઓ સાથે સમીક્ા બેઠક 
રોજી હિી. મંત્ી શ્ી જરદ્રથતસંહ પરમારે જણાવરું હિું કે, તજલ્ા 
પંચારિના સભરો િેમજ પદાતધકારીઓ સમરાંિરે ગ્રામીણ 
તવ્િારની મુલાકાિ લેવી િેમજ સરપંચો સાથે મળીને ગ્રામીણ 
તવ્િારના તવકાસનાં કામોનું આરોજન કરવું. સરપંચોને 
ઓનલાઇન કામગીરીની િાલીમનુ ંઆરોજન કરવા સતહિ સરકાર 

દ્ારા અપાિી ગ્રાનટનો સમરમરા્ષદા 
તવકાસના ંકામો અંગે ઉપરોગ કરવો. 
લોકોના પ્રશ્ોની તજલ્ાકક્ાએ 
રોગર રજૂઆિ કરવા મંત્ીશ્ીએ 
જણાવરું હિું. આ બેઠકમાં સાંસદ શ્ી 
રાજેરભાઇ ચુડ ાસમા, તજલ્ા 
પચંારિ પ્રમખુ શ્ી રામીબહેન વાજા, 
પવૂ્ષ મતં્ી શ્ી જરાભાઇ બારડ સતહિ 
પદાતધકારીઓ ઉપસ્થિ રહ્ાં હિાં.

જૂનાગઢ તજલ્ાની સમીક્ા બેઠકમાં મંત્ીશ્ીની ઉપસ્થતિમાં 
ગ્રામીણ તવ્િારમા ંપચંારિના મકાન બાધંકામ, નટે કનસે્ટતવટી, 
ઇ-ધરા, જાતિ આવકના દાખલાઓ ઝડપથી મળે િેમજ ૧૫મા 
નાણાપંચની ગ્રાનટનાં તવકાસકારયો અંગે ચચા્ષ સમીક્ા કરવામાં 
આવી હિી. •

ભરૂચ	ક્સક્વલ	હોકસપટલમાં	
ઓકક્સજન	પલાન્ટ	અપડિણ

ગુજરાિ દરેક આફિને અવસરમાં પલટાવવામાં આગળ રહ્યું 
છે. રાજરના ઉદ્ોગગૃહો પણ તનઃ્વાથ્ષ સેવા સાથ ેઆગળ આવરાં 
છે. ભરૂચની તસતવલ હોસ્પટલમાં કોરોનાની સંભતવિ લહેરને 
ધરાનમા ંરાખી ઝઘરડરાની ડીસીએમ શ્ીરામ તલતમટેડ દ્ારા રૂા.૮૦ 
લાખના ખચષે િૈરાર કરારેલા અૉસ્સજન પલાનટને સહકાર રાજર 
મંત્ી શ્ી ઇશ્વરતસંહ પટેલના હ્િ ેજનસવેામા ંઅપ્ષણ કરારો હિો. 

સહકાર રાજર મંત્ી શ્ી ઇશ્વરતસંહ પટેલે જણાવરુ હિું કે, 
કોરોના મહામારીના સમરમાં અનેક સેવાભાવી સં્થાઓએ અને 
ઔદ્ોતગક એકમોએ દાનની સરવાણી વહેવડાવી સાચા અથ્ષમાં 
સમાજ પ્રતરે કોપયોરેટ સોતરરલ રર્પોસનસતબતલટીના દર્ષન કરાવરા 
એ બદલ િેમણે તજલ્ાના ઉદ્ોગપતિઓનો આભાર વરતિ કરયો 
હિો. આ વેળાએ ભરૂચના ધારાસભર શ્ી દષુરિંભાઇ પટેલ, તજલ્ા 
કલે્ટરશ્ી ડૉ. એમ. ડી. મોરડરા, તજલ્ા તવકાસ અતધકારી શ્ી 
રોગેરભાઇ ચૌધરી, ડીસીએમ શ્ી રામ તલતમટેડના શ્ી બી.એમ.
પટેલ ઉપસ્થિ રહરાં હિાં. •

મક્હલા	અને	બાળ	ક્વકાસ	
ક્વભાગની	કામગીરી	સમીક્ા

ગુજરાિના તવકાસ માટે મતહલાઓ અને બાળકોનો સવાુંગી 
તવકાસ આવશરક છે. જે માટે મતહલા અને બાળ તવકાસનો 
અલારદો તવભાગ બનાવી રાજર સરકાર તવતવધ રોજનાઓના 
માધરમથી કામ કરી રહી છે. સમરાંિરે િેની કામગીરીની સમીક્ા 
પણ કરવામા ંઆવ ેછે. િાજેિરમા ંબોટાદ ખાિ ેમતહલા અન ેબાળ 
કલરાણ રાજર મંત્ી શ્ી તવભાવરીબહેન દવેના અધરક્્થાને 
સમીક્ા બેઠક રોજાઇ હિી. 

આ પ્રસગં ેરાજર મતં્ી શ્ી દવએે રાળાએ ન જિી રકરોરીઓ 
રાળાએ જિી થાર િે માટે તરક્ણ તવભાગ સાથે સંકલન કરી 
કામગીરી કરવા ઉપસ્થિ અમલીકરણ અતધકારીઓને જણાવરું 
હિુ.ં િમેણ ેદરેક આગંણવાડીના ંબાળકો સધુી ગણવરે પહોંચ ેિવેું 
આરોજન સુતનતચિિ કરવા િાકીદ કરી હિી. આ બેઠકમાં મતહલા 
અને બાળ તવકાસ કચેરી, તરક્ણ તવભાગ િેમજ દહેજ પ્રતિબંતધિ 
અતધકારીની કચેરી દ્ારા કરવામાં આવિી કામગીરીની સમીક્ા 
કરવામાં આવી હિી.  •

સમાચાર	ક્વશેર્
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સવ.	શયામાપ્સાદ	મતુખરજીની	૧૨૦મી	જન્મજયંતીએ	તલૈક્ચરિન	ેપતુષપાજંક્લ	

પૂવડિ	મંરિી	શ્રી	નરોત્તમભાઈ	પટેલના	પતુસતક	'અંતરના	ઝરૂખેથી'નતું	ક્વમોચન
દારકાઓ સધુી જાહેરજીવનમા ંપ્રભાવી 

પ્રદાન કરનાર 'નરોત્તમકાકા'ના હુલામણા 
નામથી જાણીિા રાજરના પૂવ્ષ કતેબનેટ 
મંત્ી શ્ી નરોત્તમભાઈ પટેલ તલતખિ 
પુ્િક 'અંિરના ઝરૂખેથી'નું તવમોચન 
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
િાજેિરમાં  સુરિ ખાિે  કરુ ું  હિું . 
નરોત્તમભાઈના ૮૬મા જનમરદને રાજરના 
આઠ ્થળોએ કાર્ષક્રમો રોજારા હિા, જે 
િમામ કાર્ષક્રમોન ેવરરુ્ષઅલ પલેટફોમ્ષ દ્ારા 
જોડવામાં આવરા હિા. 

આ પ્રસંગે મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરુ ં
હિુ ંકે, 'નરોત્તમકાકા'એ જીવનના આઠમાં 
દારકામાં પુ્િક લખીને  સમાજને 
પ્રેરણાદારી ભાથું આપવાનો ્િુતર પ્રરાસ 
કરયો છ ે.  નરોત્તમભાઈને 'ઉત્તમથી 
નરોત્તમ'ની ઉપમા આપિાં કહ્યું કે, ઉચ્ 
ગુણો, સુઝબુઝ અને કમ્ષઠિાથી 'નરોત્તમ' 
નામ િેમણે સાથ્ષક કરુું છે. 'નરોત્તમકાકા' 

એસનજતનરર, કોનટ્રાકટર, તરક્ક અને 
રાજકારણી એમ બહમુખુી પ્રતિભાના ધની 
છે. જીવનના ૮૬માં વરષે પુ્િક લખવું એ 
િેમની ઊજા્ષ દરા્ષવે છે. પુ્િકમાં વરતિ 
થરેલાં તવચારો િેમના અનેક દારકાઓના 
જાહેરજીવનનું પ્રેરણામૃત્ત છે. 

નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ 
પટેલે જણાવરું કે, શ્ી નરોત્તમભાઈ પટેલે 
સરદાર સરોવર, સૌની, સુજલામ સુફલામ 
રોજના જેવા પ્રજાતહિના તનણ્ષરો લઇ 
ગુજરાિને પાણીદાર રાજર બનાવવામાં 
મહતવનું રોગદાન આપરું છે. 

શ્ી નરોત્તમભાઈએ પુ્ િક તવમોચનનો 

આનદં વરતિ કરિા ંજણાવરુ ં કે, ઈજનરેી 
ક્તે્ના વરતતિ એવો હંુ પુ્ િક લખુ ં એ 
આચિર્ષ સજષે, પરિંિ ુ કોરોનાકાળમા ં મારા 
તવચારોન ેકાગળ પર ટપકાવવાનુ ંરરૂ કરુું 
અન ેઆ તવચારો, મેં જોરલેી અન ેઅનભુવેલી 
વાિો, ઘટનાઓને પુ્િકરૂપે આકાર 
આપવાનો તવચાર ્ફૂરયો. આ પ્રસંગે 
આરદજાતિ મતં્ી શ્ી ગણપિતસંહ વસાવા, 
સામાતજક નરાર અન ેઅતધકારરિા મતં્ી શ્ી 
ઈશ્વરભાઈ પરમાર, આરોગર રાજરમંત્ી શ્ી 
રકરોરભાઈ કાનાણી, સાસંદ શ્ી પ્રભુભાઈ 
વસાવા, સાસંદ શ્ી સી.આર.પાટીલ સતહિ 
રહેરીજનો ઉપસ્થિ રહ્ા ંહિા. •

આસપાસ

ગુજરાિ તવધાનસભાના અધરક્ શ્ી રાજેનદ્રભાઈ 
તત્વદેીએ ્વ. શરામાપ્રસાદ મખુરજીની ૧૨૦મી જનમ 
જરંિી તનતમિે તવધાનસભા પોરડરમમાં સદ્દગિના 
િલૈતચત્ન ેપષુપાજંતલ અપ્ષણ કરિા ંજણાવરંુ હિુ કે, ડૉ. 
શરામાપ્રસાદ મખુરજી "એક તવધાન-એક તનરાન-એક 
પ્રધાન" તસધિાંિના તરલપકાર હિા. તર્િ, તહિંદતુવ અને 
શ્ષે્ઠ સં્ કારોનુ ંતસચંન એમનામા ંબાળપણથી જ થરુ ંહિ.ુ 

ડૉ. શરામાપ્રસાદ મુખરજીને રાદ કરિાં અધરક્ શ્ી 
રાજેનદ્રભાઈ તત્વેદીએ જણાવરું હિુ કે, ્ વિંત્ ભારિના 
પ્રથમ પ્રધાનમડંળમા ંિમેન ેઉદ્ોગ અન ેપરુવઠા મતં્ીની 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી હિી. ્ વિંત્િા વખિ ેદેરી 
રાજરોના તવલીનીકરણના 
કામ માટે સરદાર પટેલનું 
ન ામ સૂચવનાર શ્ી 
મુ ખ ર જી  જ  હ િ ા . 
કાશમીરના મદેુ્દ િઓે ખબૂ 
જ સતક્રર અને તચંતિિ 
હિા. આવા બહુઆરામી 

વરતતિતવ ધરાવિા રાજનીતિજ્, રાષ્ટ્રવાદી અને 
દેરભતિ શ્ી શરામાપ્રસાદ મુખરજીને કોરટ કોરટ 
વંદન. નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઇ પટેલ, 
તરક્ણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રતસંહ ચુડાસમા, ગૃહમંત્ી શ્ી 
પ્રદીપતસંહ જાડેજા, મહેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌતરકભાઈ 
પટેલ, સામાતજક નરાર અને અતધકારરિા મંત્ી શ્ી 
ઈશ્વરભાઈ પરમાર, સહકાર, રમિ-ગમિ, રવુા અને 
સાં્કૃતિક પ્રવૃતત્તઓના મંત્ી શ્ી ઈશ્વરતસંહ પટેલ, 
વન અને આરદજાતિ તવકાસના રાજર મંત્ી શ્ી 
રમણલાલ પાટકર, ધારાસભરશ્ીઓ િથા અગ્રણીઓએ 
પણ ્વ. મુખરજીને આદરાંજતલ પાઠવી હિી. • 
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મતુખયમંરિીશ્રીએ	નેશનલ	્ૉક્ટસડિ	રદન	ક્નક્મત્ત	ે્ૉક્ટસડિને	આપી	શતુભચેછાઓ
મખુરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ નરેનલ ડૉ્ટસ્ષ ડે અવસરે 

પ્રવ્ષિમાન કોરોના સંક્રમણની સ્થતિમાં કોરોના વોરરરસ્ષમાં સૌથી 
વધુ અગતરની ભૂતમકા ભજવી રહેલા ઈસનડરન મેરડકલ 
એસોતસએરનના ડૉ્ટસ્ષની સેવાઓ તબરદાવીને સોતરરલ 
મીરડરાના માધરમથી િબીબી જગિનો આભાર વરકિ કરીને 
રુભેરછાઓ પાઠવી હિી. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવરું હિુ કે, પ્રતિ વર્ષ ૧ જુલાઈના રોજ ડૉ. બી.સી. રોરની 
રાદમાં ડૉ્ટર રદવસ મનાવવામાં આવે છે. ડૉ્ટસ્ષ દદથીઓને 
રોગર સારવાર પૂરી પાડીને સાજા કરે છે િે માટે આજના રદવસે 
િેમના પ્રતરે આદરભાવ-કૃિજ્િા વરતિ કરવાનો રદવસ પણ છે. 
ડૉ. બી.સી.રોરએ પતચિમ બંગાળ રાજરના બીજા મુખરમંત્ી િરીકે 
પણ સેવાઓ આપી હિી િેનું િેમણે ્મરણ કરુ્ષ હિું. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ કહ્યું હિુ કે,  કોરોનાની 
વૈતશ્વક મહામારીના સમરમાં રાિ-રદવસ જોરા તવના પ્રથમ 

રદવસથી જ કોરોનાની લડાઈમાં ગુજરાિ સતહિ સમગ્ર દેરના 
ડૉ્ટસ્ષ છેલ્ા દોઢ વર્ષથી રાિ-રદવસ લડી રહ્ા છે. પોિાના 
પરરવારની તચંિા કરા્ષ તવના સમાજની સેવા કરી, રાષ્ટ્રની સેવા 
કરીને અસંખર નાગરરકોની તજંદગી િેમણે બચાવી છે. કોરોના 
સામેની લડાઈમાં આપણા ડૉ્ટસષે માત્ સમરનો જ ભોગ નથી 
આપરો, પરિંિુ રાષ્ટ્રના નાગરરકોની સેવા કરિાં કરિા પોિાના 
પ્રાણની આહતુિ પણ આપી દીધી છે. કોરોનાના દદથીઓની સારવાર 
કરિાં પોિાની તજંદગી કુરબાન કરનાર એ િમામ ડૉ્ટસ્ષને સાચા 
રહીદ િરીકે રિ રિ પ્રણામ પણ મુખરમંત્ીશ્ીએ પાઠવરા હિા. 

સમગ્ર દેરમાં આરોગર ક્ેત્ે ગુજરાિ મોડેલ લાગુ કરવામાં 
આવી રહ્યું છે જે ગુજરાિની સફળિા છે અને આ સફળિામાં 
િબીબી જગિ પણ રાજર સરકાર સાથે ખભેખભો તમલાવી 
અડીખમ રહ્યું છે એમ મુખરમંત્ીશ્ીએ ઉમેરુું હિુ. આ અવસરે 
િેમણે સમગ્ર મેરડકલ ફ્ેટરનીટીને રુભેરછાઓ પાઠવી હિી. •

હવે	રાજય	સરકારના	ગેઝેટ	ઓન-લાઇન	ઉપલબધ	થશે
પેપર લેસ ગવ્ષનનસ ઇ-ગવ્ષનનસની 

રદરામા ંગજુરાિ ેમખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ 
રૂપાણીના રદરાદર્ષનમાં એક મહત્વપૂણ્ષ 
કદમ ભરુું છે. હવ,ે રાજર સરકારના િમામ 
સાધારણ અન ેઅસાધારણ ગઝેટે રડતજટલ- 
ઇ ગઝેટે ્ વરૂપ ેવબેસાઇટ પર ઓનલાઇન 
ઉપલબધ થરે. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
આ માટ ેની વેબસાઇટ egazette.
gujarat.gov.inનું ગાંધીનગરમાં મંત્ી 
શ્ી જરેરભાઇ રાદરડરાની ઉપસ્થતિમાં 
લોસનચંગ કરુ્ષ હિું. 

વરયોથી ચાલી આવલેી ગેઝટેના મદુ્રણ-
તપ્રસનટિંગની પરિંપરાગિ પ્રતક્રરાનો હવે આ 
રડતઝટલ – ઓનલાઇન ગેઝેટ વેબસાઇટ 
પર ઉપલબધ થવાથી અંિ આવરે. આના 
પરરણામે વાતર્ષક સરેરાર અંદાજે ૩પ 
મેતટ્રક ટન પેપરની પણ બચિ થવાની છે.  

કોઇપણ વરતતિ, સં્ થા વબેસાઇટના 
માધરમથી ગઝેટેન ેતવનામલૂર ેડાઉનલોડ કરી 
રકર.ે એટલુ ંજ નતહ, ઇ-ગેઝટેની આવી 
ડાઉન લોડડે કોપીની અતધકૃિિા માટે QR 
કોડની પ્રથા અમલમા ંમકૂવામા ંઆવી છે. 

મખુરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ હાલ 
તવભાગ પાસે ૩૦ વર્ષ જૂના જે ગેઝેટ 
ઉપલબધ છે િ ે પણ એક મતહનામા ંઆ 
વબેસાઇટ ઉપર અપલોડ કરી દેવાની સચૂના 
આ વેળાએ આપી હિી. 

િદનુસાર જૂના ગેઝેટને પણ ક્રમર: 
વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબધ કરાવવામાં 
આવરે જેથી િે પણ વેબસાઇટ પર 
સરળિાએ મળી રહેરે.ગેઝેટની વેબસાઇટ 
ઉપર િાતકાતલક ઉપલબધિાથી વહીવટમાં 
અસરકારકિા વધરે િેમજ ગેઝેટના 
મેનરુઅલ રેકડ્ષ તનભાવવામાંથી હવે મુતતિ 
મળરે. આના પરરણામે નાગરરકો, 

અરજદારો, સરકારી કચેરીઓને અગાઉ 
પ્રતસધિ થઇ ગરેલા જૂના ગેઝેટની નકલો 
મળેવવામા ંપડિી સમ્રાનુ ંતનવારણ થરે. 
રાજર સરકારના િમામ તવભાગોના ગઝેટે 
માટે ફકિ એક જ–સેનટ્રલાઇઝડ વેબસાઇટ 
િરીકે િમામ માતહિી સરળિાએ લોકોને 
મળિી થરે. 

આ વેબ સાઈટ લોસનચંગ અવસરે 
કુટીર ઉદ્ોગ સતચવ શ્ી સંદીપકુમાર, 
જી.આઇ.એલ ના મેનેતજંગ રડરે્ટર શ્ી 
ગુતસઆ, સરકારી તપ્રસનટિંગ એનડ ્ ટેરનરી 
તનરામક શ્ી રાઠોડ િેમજ તવભાગના 
અતધકારીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.•

આસપાસ
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‘‘કોક્વ	સેલફ’’ના	ગતુજરાત	પાટડિનર	મતુખયમંરિીશ્રીની	સૌજન્ય	મતુલાકાતે	
કોરોના મહામારીના સમરસરના 

તનદાન માટ ેનું  ટ ેસ્ટ િંગ સરળ અને 
ઘરઆંગણે થઇ રકે િેવી સેલફ ટે્ટ રકટ 
‘‘કોતવ સેલફ’’ મારલેબ દ્ારા તનમા્ષણ 
કરવામાં આવી છે. આ સેલફ ટે્ટ રકટ 
ગુજરાિમાં પૂજારા ગ્રૂપના સહરોગથી 
લોકો-નાગરરકો માટે રાજરના િમામ 
મુખર રહેરોના અગ્રણી મેરડકલ-ફામ્ષસી 
્ટોસ્ષ પરથી ઉપલબધ કરાવવામાં આવી 
છ.ે મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણી 
સમક્ આ કોતવ સલેફ કોતવડ-19 સલેફ ટે્ટ 
રકટનું તનદર્ષન અને તવ્તૃિ તવગિો આ 
પ્રોડકટના ગુજરાિ પાટ્ષનર અને સુપર 

્ટોરક્ટ પૂજારા ગ્રૂપના ચેરમેન શ્ી 
રોગેરભાઇ પૂજારા અને ટીમ દ્ારા 
ગાંધીનગરમાં કરવામાં આવરું હિું. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ કોરોના સંક્રમણ 
તનરંત્ણ માટ ે વર ાપક ટ ેસ ્ટ િંગના 
અતભગમમાં આ ‘‘કોતવ સેલફ’’ ટે્ટ રકટ 
ઘરે બેઠા જાિે કોરોના ટે્ટ માટેની વધુ 
જાગૃતિ લાવરે િેવી અપેક્ા વરકિ કરિાં 
પૂજારા ગ્રૂપને આ રકટના રાજરમાં સફળ 
તવિરણ માટેની રુભેરછાઓ આપી હિી. 
કોરોનાની પહેલી અન ેબીજી લહેરમા ંમોટા 
પ્રમાણમા ંકોરોના ટે્ટની જરૂરરરાિ ઊભી 
થઈ હિી. હવે, આવી સેલફ ટે્ ટ રકટ 

લોકોને ઘરે બેઠાં પોિાની જાિે જ કોરોના 
ટે્ટ કરવાની સગવડ આપવામાં ઉપરુકિ 
બનરે. 

મારલેબ દ્ારા તનમા્ષણ પામેલી આ 
કોતવ સેલફ રકટથી પુખિવરની વરતતિઓ 
પોિાની જાિે જ કોતવડ-19 ટે્ટ કરીને 
ICMR પ્રમાતણિ સરટ્ષરફકેટ પણ મળેવી 
રકે છે િેમ પૂજારા ગ્રૂપના ચેરમેન શ્ી 
રોગેરભાઇએ મુખરમંત્ીશ્ીને જણાવરું 
હિુ.ં આ વેળાએ કોતવ સલેફના પ્રતિતનતધઓ 
શ્ી સંજીવભાઇ કુબાવિ, તવક્રમતસંહ 
જાડેજા, ધમષેરભાઇ ડંડેરા પણ ઉપસ્થિ 
રહ્ા હિા. • 

રાજકોટમાં	‘પ્જાના	પ્શ્ો’નતું	એપથી	ક્નરાકરણ	થશે
લોકરાહી રાસન વરવ્થામાં લોકો-

પ્રજાના પ્રશ્ો-રજૂઆિોનુ ંતવરરિ તનવારણ 
લાવી જનઅપેક્ા સંિોરવાનું ચૂંટારેલા 
પ્રતિતનતધઓનંુ દાતરતવ અન ેજવાબદારી 
છે. ગજુરાિ સરકારે ‘તમતનમમ ગવમષેનટ, 
મસે્સમમ ગવન્ષસ’ના મતં્ન ેધરાન ેરાખીને 
વહીવટી પ્રતક્રરા સરળ અન ેજનતહિલક્ી 
બનાવી છે. લોકોન ેિમેની ફરરરાદનુ ંતવરરિ 
તનરાકરણ મળે િમેજ સમરનો બચાવ થાર 
િ ે માટે રાજર સરકાર પ્રતિબધિ છે. આ 
રદરામા ંઆગળ વધિા રાજકોટ તજલ્ા 
પચંારિે જન સમ્રાઓની રજૂઆિો માટે  
“પ્રજાના પ્રશ્ો” નામની ઓનલાઇન એપ 
તવકસાવી છે. જનેુ ંિાજિેરમા ંમુખરમતં્ી શ્ી 
તવજરભાઈ રૂપાણીએ ગાધંીનગરથી ઇ- 
લોસનચગં કરુું હિુ.ં 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવરું હિું કે આજના ટેકનોલોજીના 
રુગમાં િમામ સેવાઓ ઓનલાઇન મળી 
રહે િે સમરની માંગ છે. સાથોસાથ 
ભ્રષ્ટાચારમુકિ અને ઝડપી વહીવટ 
વરવ્થાઓ તવકસાવવી પણ આવશરક છે. 
“પ્રજાના પ્રશ્ો”  એસપલકેરનના માધરમથી 
લોકો પોિાના પ્રશ્ો જ નતહ પરિંિુ કોઇ 

પણ વરતતિએ પોિાના તવ્િાર માટે કોઇ 
સૂચન આપવું હોર િો એ પણ તજલ્ા 
પંચારિ પ્રમુખને આ એપ દ્ારા સીધું 
પહોચાડી રકરે. રાજરમાં આ પ્રકારની 
નવીનિમ એપ બનાવી રાજકોટ તજલ્ા 
પંચારિે લોકાતભમુખ વહીવટનો પરરચર 
આપરો છે. વડાપ્રધાનશ્ીના રડતજટલ 
ઇસનડરા ્વપ્નને સાકાર કરવામાં પણ આ 
એસપલકેરન રોગદાન આપરે. 

રાજર સરકારની તવતવધ કલરાણ 
રોજનાઓની સપંણૂ્ષ માતહિી પણ રાજકોટ 
તજલ્ાનાં પ૯પ ગામોમાં ગ્રામજનોને આ 
એસપલકરેનના માધરમથી ઘરઆંગણે 
મળિી થરે.  મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્યું કે, 
જનસામાનરના નાના-નાના પ્રશ્ોના 
તનરાકરણ માટે રડતજટલ સેવા સેિુની 

રાજર સરકારે રરૂઆિ કરી છે. સરકારના 
૧૦થી વધુ તવભાગોની ૫૫ (પંચાવન) 
જેટલી સેવાઓ રડતજટલ સેવા સેિુ થકી 
નાગરરકોને ઉપલબધ છે. શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીએ પ્રશ્ોનું તનરતમિ મોતનટરરિંગ 
થાર, ફોલો અપ થાર િેવી િાકીદ પણ 
પંચારિ પદાતધકારીઓને કરી હિી.

આ અવસરે સાંસદ શ્ી મોહનભાઈ 
કુંડારરરા, ધારાસભર શ્ી લાખાભાઇ,  
તજલ્ા પંચારિ પ્રમુખ શ્ી ભૂપિભાઇ 
બ ો દ ર ,  પં ચ ા ર િ ન ા  સ દ ્ ર ો 
પદાતધકારીઓ રાજકોટથી વીરડરો તલંક 
મારફિે જોડારા હિા. •

આસપાસ
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સાગરખે્તુ	બાંધવો	દ્ારા	મતુખયમંરિીશ્રીનતું	અક્ભવાદન

િાઉિે વાવાઝોડાથી વરાપક અસર પામેલા સાગરખેડુ-
માછીમારો માટે મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ રાજરના 
ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ૧૦૫ કરોડ રૂતપરાનું માિબર રાહિ પેકેજ 
જાહેર કરુું છે. મુખરમંત્ીશ્ીની સાગરખેડુ પરરવારો પ્રતરેની આ 
સંવેદના અને પેકજેના તવરરિ અમલ અંગે રાજરભરના 
સાગરપુત્ો-માછીમારોએ ગાંધીનગરમાં શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીનું 
બહુમાન-અતભવાદન કરુું હિું. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીની માછીમારો પ્રતરેની સંવેદનરીલિાને ગુજરાિના 
સાગરપુત્ોએ તબરદાવી હિી. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ સાગરખેડુઓના 
સનમાનનો પ્રતિભાવ આપી િેમની સાથે વાિા્ષલાપ કરિાં જણાવરું 
હિું કે, વાવાઝોડા જેવી આપતત્તના સમરે સાગરખેડુઓની 
સલામિી સુતનતચિિ કરવી અને અસરગ્ર્િોને રાહિ સહાર 
આપવી િે રાજર સરકારની ફરજ છે. સરકારે તવતવધ તવભાગોને 
સાંકળી આ િાઉિે વાવાઝોડા દરતમરાન ્થળાંિર અને આપદા 
પ્રબંધનની આગોિરી કામગીરીથી મોટી જાનહાતન ટાળી રકાઇ 
છે અને નુકસાન પણ અટ્રું છે. 

માછીમારોની લાગણી અને માંગણી 
સંિોરાર િે પ્રકારનું િાઉિે રાહિ પેકેજ 
રાજર સરકારે જાહેર કરુું છે. નવી બોટ 
માટે સબતસડી પણ આપવામાં આવી છે. 
ગુજરાિના સાગરખેડુઓના નાના-મોટા 
િમામ પ્રશ્ો હલ કરવા રાજર સરકાર 
સંકલપબધિ છે. 

માછીમાર અગ્રણીઓ, સાગરખડેઓુ, 
બોટ અૅસોતસરેરન સૌની રજૂઆિો 
સાંભળવા  મત્ર ોદ્ોગ મંત્ ીશ્ી , 

કતમરનરશ્ીએ પણ િાઉિેગ્ર્િ તવ્િારોની મુલાકાિ લીધી હિી 
અને માિબર પેકેજ આ બધી જ બાબિોના સવ્ષગ્રાહી પાસાંઓ 
ધરાનમાં લઇને જાહેર કરેલું છે. સાગરખેડુના કલરાણ માટેની 
રોજનાઓ અમલી બનાવવી, દરરરાકાઠંાના ંગામોના ંતવકાસકામો 
હાથ ધરવાં, નવા બંદરો તવકસાવવાં અને નવી જેટી બાંધવી જેવાં 
કારયો થકી રાજર સરકારે ગુજરાિના મત્ર ઉદ્ોગ અને 
માછીમારોની હિંમેરાં દરકાર કરી છે.

અતખલ ભારિીર રફરરમેન અૅસોતસરેરન, ગુજરાિ પ્રાંિના 
ઉપાધરક્ શ્ી વેલજીભાઈએ રાજર સરકારનો આભાર માનિા ંકહ્યુ ં
હિું કે, રાજર સરકારની સમરસૂચકિાને પરરણામે ૩૦૦૦ 
માછીમારો િાઉિે વાવાઝોડા પવૂષે સાગરરકનારે હેમખમે પરિ ફરા્ષ 
હિા. અતખલ ભારિીર રફરરમને અસૅોતસરરેન, ગજુરાિ પ્રાિંના 
હોદે્દદારોએ મખુરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીન ે્ મૃતિતચહ્ન અપ્ષણ 
કરી િેમનું અતભવાદન કરુું હિું.

આ પ્રસગં ેઅતખલ ભારિીર રફરરમને અસૅોતસરરેન, ગજુરાિ 
પ્રાંિના પ્રમુખ શ્ી િુલસીભાઇ ગોહેલ  સતહિ સાગરખેડુ 
પ્રતિતનતધઓ હાજર રહ્ા હિા. •

આસપાસ

નવક્નયતુતિ	કેન્દ્રીય	મંરિીશ્રીઓને	અક્ભનંદન	પાિવતા	CM
મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 

મોદીના કનેદ્રીર મંત્ીમંડળમાં નવતનરુતિ થરેલા ગુજરાિના 
રાજરસભા,  લોકસભા સાસંદોન ેહૃદરપવૂ્ષકના અતભનદંન પાઠવરા 
હિા.  મુખરમંત્ીશ્ીએ  વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી એ િમેના 
મંત્ીમંડળના આ તવ્િરણમાં ગુજરાિના ત્ણ સાંસદોને મંત્ીપદ 
આપરું છે િે માટે વડાપ્રધાનશ્ીનો આભાર વરતિ કરિાં જણાવરું 
હિુ કે મંત્ી પરરરદમાં  ગુજરાિના વધુ ત્ણ ત્ણ સાંસદોને ્ થાન 
મળિા સમગ્ર ગુજરાિમાં આનંદની લાગણી છવાઈ છે 

મુખરમંત્ીશ્ીએ હાલના કેનદ્રીર મંત્ીમંડળમાં રાજરકક્ાના 
મંત્ીમાંથી કેતબનેટ કક્ાના મંત્ી િરીકે પદોન્તિ પામેલા શ્ી 

મનસુખભાઈ માંડતવરા અને શ્ી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાને આ 
નવા પદભારની રુભેરછાઓ પાઠવી હિી. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ કેનદ્રીર મંત્ીમંડળના 
થરલેા આ તવ્િરણમા ંગજુરાિના લોકસભાના ત્ણ સાસંદશ્ીઓ 
શ્ીમિી દર્ષનાબહેન જરદોર (સરુિ), શ્ી દેવતુસહં ચૌહાણ (ખડેા) 
અને શ્ી ડા્ષ.મહેનદ્ર મુંજપરા (સુરેનદ્રનગર)નો રાજરકક્ાના મંત્ી 
િરીકે સમાવેર થવા અંગે પણ અતભનંદન પાઠવરા છે. મુખર 
મંત્ીશ્ીએ આ નવતનરુતિ મંત્ીશ્ીઓ ગુજરાિના સવ્ષગ્રાહી 
તવકાસમાં પોિાનું રોગદાન અને રાજર સરકારનું માગ્ષદર્ષન પણ 
કરિા રહેરે િેવી અપેક્ા વરકિ કરી છે. •
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આસપાસ

‘‘એક	મૈં	સો	કે	ક્લયે’’	અક્ભયાનના	પાંચમા	ચરણનો	પ્ારંભ

એકિા ઔર અનરુાસન NCCનુ ંસતૂ્ 
છે અને રુવાઓ NCCમાં જોડાઇને એક 
બની સંગરઠિ થઇ અનુરાસન સાથે 
રાષ્ટ્રસેવા સમાજ સેવાની પ્રવૃતત્તઓ સુપેરે 
ઉપાડી રક ે છ ે. િાજેિરમાં  NCC 
ડારરે્ટોરેટ ગુજરાિના NCC કેડેરસની 
ભારિીર સેનાના જવાનો પ્રતરનેી કૃિજ્િા 
અને રાષ્ટ્રભતતિ ભાવનાની આગવી 
સંવેદના રૂપે  ‘કારગીલના વીરોને 
ગુજરાિનો આભાર’ અતભરાનનો 
મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
ગાધંીનગરથી પ્રારિંભ કરાવરો હિો. NCC 

ડારરેકટરેટ ગુજરાિના વડા મેજર જનરલ 
અરતવંદ કપૂરની પ્રેરણાથી ‘‘એક મૈં સો કે 
તલરે’’ અતભરાન ગજુરાિ ્ થાપના રદવસ 
૧લી મે-ર૦ર૧થી રરૂ કરવામાં આવેલું 
છે. આ અતભરાનના ૪ િબક્કાને મળેલી 
સફળિા અને સોતરરલ મીરડરા પલેટફોમ્ષ 
ટ્ીટરના માધરમથી ૧૪ લાખ તહરસની 
તસતધિ માટે વલડ્ષ બુક ઓફ રેકોડ્ષસ દ્ારા 
સરટ્ષરફકેટ ઓફ કતમટમેનટ પ્રાપ્ત થરેલું છે. 

મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
આ સરટ ્ષ રફક ેટ NCC ડારર ેકટોર ેટ 
ગુજરાિના એરડરનલ રડરેકટર મેજર 

જનરલ શ્ી અરતવંદ કપરૂન ેઅપ્ષણ કરુ્ષ હિંુ.
આ અતભરાનના પાંચમા િબક્કામાં 

ગુજરાિના NCC કેડેટસ રપ હજાર 
રભુરેછા કાડ્ષ દેરની કારગીલ સરહદે િનૈાિ 
જવાનોન ેકારગીલ તવજર રદવસની રરમી 
વર્ષગાઠં ર૬ જલુાઇએ મોકલવાના છે. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
ગુજરાિમાં ૬૪ હજાર જેટલા રુવાઓ 
NCCમાં જોડારેલા છે િે માટે ગૌરવની 
લાગણી વરકિ કરિા ંકહં્યુ કે, રાજર સરકાર 
પણ NCC પ્રવૃતત્તઓન ેપ્રોતસાહન આપવા 
પ્રતિબધિ છે. 

આ પ્રસંગે મુખરમંત્ીશ્ીના મુખર અગ્ર 
સતચવ શ્ી કૈલાસનાથન, તરક્ણ અગ્ર 
સતચવ શ્ી હૈદર, મુખરમંત્ીશ્ીના સતચવ 
શ્ી અતશ્વનીકુમાર િેમજ રાજરની તવતવધ 
NCC બટાતલરનના ઇનચાજ્ષ ઓરફસસ્ષ 
અને કેડેટસ જોડારા હિા. •

કચછની	પાણીની	સમસયા	દૂર	થશે	
કરછ તજલ્ાને નમ્ષદાનું 

વધારાનું એક તમતલરન 
એકર ફીટ પાણી આપવા રૂ. 
૩૮૭૫ કરોડની રોજનાને 
સૈધિાંતિક મંજૂરી આપવા 
બદલ  મુ ખર મંત્ ી  શ્ ી 
તવજરભાઈ રૂપ ાણ ીનું 
કરછના ધારાસભરશ્ીઓ, 
સાંસદશ્ી, શે્ષ્ઠીઓ અને 
્થાતનક હોદ્દદેારો, સંિો-
મહિંિોએ ગાંધીનગરમાં ઉમળકાભરુ્ષ અતભવાદન કરુું હિું. 
કરછીમાડુઓ દ્ારા અતભવાદનનો પ્રતિભાવ આપિાં મુખરમંત્ી 
શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ કરછી બોલીમા ંવતિવરની રરૂઆિ કરી 
ઉપસ્થિ સૌનું અતભવાદન ઝીલી ઋણ ્વીકાર કરયો હિો. 

નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ પટેલે આ પ્રસંગે જણાવરું 
કે, ગુજરાિ સરકારે નમ્ષદાના પાણી છેવાડાના તવ્િારોમાં 
પહોંચાડવા માટે બજેટની માંગ સામે ફાળવણીમાં એક રૂતપરાનો 
પણ ઘટાડો ્ રારેર કરયો નથી. વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની 

આગેવાનીમાં ગુજરાિ 
સરકાર છ ેલ્ા અઢી 
દારકાથી કરછમા ંતસચંાઈ 
અને પીવા માટે નમ્ષદાનું 
પ ા ણ ી  ઠ ેર ઠ ેર 
પહોંચાડવાના લકર સાથે 
કાર્ષ કરી રહી છે.  વર્ષ 
૧૯૬૦થી ૨૦૨૦ સુધી 
૬૦ વર ્ષ  દરતમરાન 
નમ્ષદા મરૈાની ગજુરાિમાં 

રાત્ા અનેક પ્રશ્ો અને તવઘનો વચ્ે આગળ વધિી રહી છે િે 
અંગે ગુજરાિની નવી પેઢીએ જાણવું જોઇએ.

આ પ્રસંગે પ્રવાસન રાજર મંત્ી શ્ી વાસણભાઇ આહીર, 
સાંસદ શ્ી તવનોદભાઇ ચાવડા, ધારાસભરો સવ્ષ શ્ી તવરેનદ્રતસંહ, 
શ્ી પ્રદ્ુમન તસંહ, સુશ્ી તનમાબહેન, સુશ્ી માલિીબહેન, તજલ્ા 
પંચારિ પ્રમુખ સુશ્ી પારુલબહેન, કરછ તજલ્ાના આગેવાનો 
સતહિ સૌ કરછી માડુઓએ ‘નમ્ષદે સવ્ષદે’ જરઘોર કરી પોિાની 
ભાવોતમ્ષઓ વરતિ કરી હિી. •

økwshkík૧૬ જુલાઇ, ૨૦૨૧ 39



TV9	દ્ારા	આયોક્જત	કોન્કલેવમાં	સહભાગી	થતા	CM-Dy	CM
કોરોનાકાળમાં પણ અમે ગુજરાિની 

તવકાસની ગતિ ધીમી થવા દીધી નથી, િમે 
ગુજરાિના મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીએ અમદાવાદમાં ટીવી-૯ દ્ારા 
આરોતજિ કોનલિેવમાં જણાવરું હિું. શ્ી 
તવજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવરું હિંુ કે, 
કોરોનાના કેસમાં થરેલો ઘટાડો સરકારની 
“સાચી રદરા” સૂચવે છે. એક સમરે 
કોરોનાના કેસનો આંક ૧૪ હજારને પાર 
કરી ગરો હિો, િે ઘટીને આજે માત્ ૫૬ 
થઈ ગરો છે.

બીજા વવેમા ંઘણા ંરાજરોએ લોકડાઉન 
કરુું, પણ ગુજરાિે જનજીવન પણ રાબેિા 
મુજબ ચાલે અને કોરાનોને પણ તનરંતત્િ 
કરવાનો અતભગમ અપનાવરો. જેના પગલે 
જ ગુજરાિમાં બેરોજગારીનો દર માત્ 
૨.૫ ટકા જ રહ્ો, જે અનર રાજરોમાં ૨૦ 
ટકા જેટલો રહ્ો છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ િાઉિે વાવાઝોડામાં 
ગુજરાિ સરકારે દાખવેલી કરટબધિિાનો 
દાખલો આપિાં કહ્યું કે, વાવાઝોડા સમરે 
મેં જાિે કંટ્રોલરૂમમાં બેસી તનરીક્ણ કરુું 
અને પરરણામે વરાપક જાનહાતન થિી 
અટકાવી રકાઈ હિી. િાઉિે વાવાઝોડા 
બાદ અસરગ્ર્િોન ેરૂ.૫૦૦ કરોડથી વધનુી 
સહાર DBT મારફિે સીધા ખાિામાં 
પહોંચાડવાનું આરોજન કરવામાં આવરું 
છે. આગામી સમરમાં િમામ રોજનાના 
લાભ DBT મારફિે પહોંચાડવાનું સુદૃઢ 
આરોજન કરવામાં આવરંુ હોવાનું પણ 
િેમણે જણાવરું હિું. 

નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ 
પટેલે જણાવરું હિું કે, કોરોનાકાળમાં 
જનજાગૃતિ ઊભી કરવામાં મીરડરાની 
ભૂતમકા મહત્વની રહી હિી. ટેસ્ટિંગ, 
ટ્રીટમનેટ અન ેરસીકરણ અગં ેજાગૃતિ ઊભી 

કરવામા ંમીરડરાએ સરાહનીર પ્રરાસો કરા્ષ 
છે. કોરોનાએ આરોગર તવભાગ અને 
સરકારને જ નહીં પણ સમગ્ર તવશ્વને ઘણું 
બધુ રીખવરું. 

નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્યું કે, જરારે 
તવકતસિ અને સમૃધિ દેરોએ પણ કોરોના 
સકં્રમણન ેતનરતંત્િ કરવા માટે ભારે સઘંર્ષ 
કરવો પડ્ો તરાર ે વડાપ્રધાન શ્ી 
નર ેનદ્રભાઈ મોદીની લોકડાઉનની 
જાહેરાિના કારણે આપણે કોરોના 
સંક્રમણને તનરંતત્િ કરી ર્રા.  

આ અવસરે નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ 
ગુજરાિ સરકારના પ્રરાસોની તવગિો 
આપિાં કહ્યું કે, ગુજરાિ સરકારે કોરોના 
કાળમાં તનણા્ષરક ભૂતમકા ભજવી અને 
મુખરમંત્ીશ્ીની અધરક્િામાં કોવીડ અંગે 
કોર કતમટીમા ંઅનકે પ્રજાતહિલક્ી તનણ્ષરો 
લેવામાં આવરા હિા. •

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણી સાથે રુગાનડાનાં ભારિ 
સ્થિ હાઈ કતમરનર  Ms.Grace Akelloએ ગાધંીનગરમાં  
સૌજનર મુલાકાિ કરી હિી. ગુજરાિે ઔદ્ોતગક ક્ેત્ે દેરમાં 
મેનરુફેકચરરિંગ હબ િેમજ દેરના એમ.એસ.એમ.ઇ સે્ટરમાં જે 
મહત્વપૂણ્ષ પ્રદાન કરુું છે િેની સફળિાથી િેઓ પ્રભાતવિ થરા 
હિા. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ રુગાનડા ગુજરાિ 
વચ્ેના ઉષમાપૂણ્ષ રદ્પક્ીર સંબંધોમાં સંપૂણ્ષ સહરોગની ખાિરી 
આપી હિી.

મખુરમતં્ીશ્ીએ રગુાનડાના હાઈકતમરનરની ટીમન ેગુજરાિના 
એમ.એસ.એમ.ઇ કતમરનરેટની મુલાકાિ લઈ આ સમગ્ર ઇકો 
તસત્ટમ સમજવા અન ેિનેો અભરાસ કરવા આમતં્ણ આપરુ ંહિુ.ં 
ખાસ કરીને ગુજરાિમાં એમ.એસ.એમ.ઇ માટે પહેલા પ્રોડ્રન 
પછી પરતમરનનો જે નવીન અતભગમ અપનાવરો છે િેના તવરે 
િમેજ એમ.એસ.એમ.ઇ સકેટર દ્ારા મોટાપાર ેરોજગારીની િકોની 
પણ તવરદ ભૂતમકા મુખરમંત્ીશ્ીએ આ મુલાકાિ બેઠક દર્રાન 
આપી હિી.

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણી સાથેની આ મુલાકાિ 
દર્રાન િેમણે ગુજરાિ સાથે એમ.એસ.એમ.ઇ સેકટરની 

સહભાતગિા અને રુગાનડામાં એમ.એસ.એમ.ઈ સેકટરમાં રહેલી 
િકો તવરે ચચા્ષ પરામર્ષ કરા્ષ હિા. શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
રુગાનડા આતફ્કા ભારિના પુરાિન પ્રવાસન સંબંધોની રાદ પણ 
િાજી કરી હિી. ઉદ્ોગ તવભાગના અતધક મુખર સતચવ શ્ી 
રાજીવકુમાર ગુપ્તા, મુખરમંત્ીશ્ીના સતચવ શ્ી અતશ્વનીકુમાર, 
ઉદ્ોગ કતમરનર રાહુલ ગુપ્તા, એમ.એસ.એમ.ઇ કતમરનર 
રિંજીથકુમાર અને ઇનડેકટ-બી ના એમ.ડી તનલમ રાની આ વેળાએ 
ઉપસ્થિ રહ્ા હિા. •

યતુગાન્્ાનાં	ભારત	કસથત	હાઇકક્મશનરની	 
મતુખયમંરિીશ્રી	સાથે	સૌજન્ય	મતુલાકાત
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સતુરતમાં	ક્વશ્નતું	સૌથી	ક્વશાળ	્ાયમં્	બતુસડિ	આકાર	લેશે
સુરિના ખજોદ ખાિે આકાર લઈ 

રહેલા રાજરના મહતવાકાંક્ી પ્રોજે્ટ 
'સુરિ ડારમંડ બુસ ્ષ 'ની િાજેિરમાં 
મુખરમતં્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણી અન ેએ 
નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ પટેલ 
મલુાકાિ લીધી હિી. મખુરમતં્ીશ્ીએ અહીં 
બુસ્ષની કોર કતમટીના સભરો-હોદ્દેદારો, 
ચે્બર ઓફ કોમસ્ષના પ્રતિતનતધઓ અને 
હીરા વરવસારીઓ સાથે બેઠક રોજી આ 
પ્રોજે્ટની પ્રગતિની તવગિો મેળવી હિી. 
િેમણે પૂણ્ષિાના આરે પહોંચેલા પ્રોજે્ટ 
ઈનફ્ા્ટ્રક્ચર અન ેકન્ટ્રકરનની કામગીરી 
તનહાળી હિી. 

સુરિમાં  દરે-તવદરેના ડારમંડ 
વપેારીઓને તવશ્વ કક્ાનુ ંએક નવંુ વરાપાર 
કેનદ્ર મળરે. જેનો સીધો લાભ રાજર અને 
દેરના અથ્ષિંત્ને થવાની સાથે હજારો 
લોકોન ેરોજગારીના અવસરો પણ  મળર.ે 

આ પ્રસંગે સુરિ ડારમંડ બુસ્ષના 
રડરેકટર શ્ી મથરુભાઈ સવાણીએ જણાવરું 
હિું કે, ૩૬ એકરની તવરાળ જગરામાં 
આકાર લઈ રહેલાં ડારમંડ બુસ્ષને ટૂંકા 
ગાળામાં ઝડપભેર તનતમ્ષિ કરવામાં રાજર 
સરકાર અને સુરિ મહાનગરપાતલકા, 
તજલ્ા વહીવટીિંત્ના અતધકારીઓનો 
ઉતચિ સહકાર પ્રાપ્ત થરો છે એમ જણાવી 

િેમણે ડારમંડ બુસ્ષ કાર્ષરિ થિાં ડારમંડ 
ટ્રેરડંગ ક્ેત્માં સુરિ મોખરે રહેરે એવો 
તવશ્વાસ વરતિ કરયો હિો. 

આ પ્રસંગે નારબ મુખરમંત્ી શ્ી 
તનતિનભાઈ પટેલ, આરોગર રાજરમંત્ી 
શ્ી રકરોરભાઈ કાનાણી, સાંસદ સવ્ષશ્ી 
સી.આર.પાટીલ, પ્રભુભાઈ વસાવા, મેરર 
શ્ીમિી હેમાલી બોઘાવાલા, ધારાસભરો 
સવ્ષશ્ી ઝંખનાબેન પટેલ, હર્ષ સંઘવી, 
સંગીિાબેન પાટીલ િેમજ હીરા ઉદ્ોગ 
સાથે સંકળારેલા અગ્રણીઓ ઉપસ્થિ 
રહ્ા હિા. •

મતુખયમરંિીશ્રીએ	આપી	સતુરતીઓન	ેરૂ.1270	કરો્નાં	ક્વકાસકામોની	ભટે
'કોરોના' અન ે'િાઉિ'ે ના િબાહીકાળમા 

પણ ગજુરાિ ેઅડીખમ રહીન ે તવકાસની 
ગતિન ેઅટકવા દીધી નથી, જનેો ઉત્તમ 
પરુાવો છેલ્ા દોઢેક વર્ષમા ંરાજરમાં થરેલા 
30 હજાર કરોડથી વધુનાં જનતહિલક્ી 
તવકાસકારયો છ ે.  િાજેિરમાં સુરિ 
મહાનગરપાતલકા અન ેસુડાન ેએક રદવસમાં 
રૂ.1270 કરોડના ંતવકાસકામોના લોકાપ્ષણ 
અને ખાિમુહૂિ્ષ કરિાં મુખરમંત્ી શ્ી 
તવજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવરું હિંુ કે, 
વિ્ષમાન સવંદેનરીલ રાજર સરકાર સિિ 
પ્રજાજનોની વચમા રહીન ેકાર્ષ કરુું છે િમેજ  

આ સરકાર 'જ ેકહે છે િ ેકરે જ છે, અને 
જ ેકરે છે િે જ કહે છે' . 

કોરોના કાળમા ંપ્રજાસખુાકારી માટેની 
સુ ત વ ધ ા  ત વરે  ત વગિ ો  આપિ ા 
મખુરમંત્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહિંુ કે, પાચં હજાર 
કરોડના ખચષે તવતવધ આરોગરલક્ી 
સુતવધાઓ, એક લાખથી વધુ ઓરકસજન 
બેડ િૈરાર કરીને ૮.૨૫ લાખ લોકોને 
કોરોનામાંથી ્વ્થ કરા્ષ છે. કોરોના 
કાળમાં એક પણ વરરકિનું ઓરકસજનના 
અભાવે મૃતરુ થરું નથી િેમ જણાવીને 
૧૨૦૦ મેટ્રીક ટન સુધીનો ઓરકસજનનો 

પુરવઠો સિિ પુરો પાડીને માનવ તજંદગી 
બચાવવાનુ ંઅમલૂર કાર્ષ કરુ્ષ હોવાનુ ંિમેણે 
જણાવરું હિું.

આ તવકાસકામોમાં ્લમ અપગ્રેડેરન 
તવભાગના કુલ રૂ.૩૦૭.૩૯ કરોડના ૮ 
પ્રોજેકટ, ડ્ેનેજ તવભાગના રૂ.૬૭૫.૪૬ 
કરોડના ત્ણ પ્રોજેકટ, અને તબ્જ સેલના 
રૂ.૮૯.૯૯ કરોડના એક પ્રોજે્ટનો 
સમાવેર થાર છે. આ ઉપરાંિ સુડા દ્ારા 
રૂ.૧૯૭.૩૭ કરોડના ખચષે તનમા્ષણ પામલેા 
આવાસોનો ડ્ો પણ મુખરમંત્ીશ્ીના હ્િે 
રોજારો હિો.  આમ, એક જ રદવસે સુરિ 
રહેરને ક ુલ રૂ.૧૨૭૦.૨૧ કરોડના 
તવકાસકામોની ભેટ મળી છે. આ સાથે, 
આવાસોનાં વરરુ્ષઅલ ડ્ોમાં લાભાથથીઓને 
ચાવી અપ્ષણ કરવામાં આવી હિી. 

આ અવસરે નારબ મુખરમંત્ી શ્ી 
નીતિનભાઈ પટેલ, આરોગર રાજર મંત્ી 
શ્ી રકરોરભાઈ કાનાણી, સાંસદ સવ્ષ શ્ી 
સી.આર.પાટીલ, સાંસદ શ્ી પ્રભુભાઈ 
વસાવા, મરેર શ્ીમિી હેમાલી બોઘાવાલા, 
ધારાસભરશ્ીઓ, કોપયોરેટરો સતહિના 
અતધકારીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા. •
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રાજરમાં બારોરડઝલના નામે વેચવામાં આવિા ભળિા 
પદાથયોનું અનઅતધકૃિ વેચાણ િાતકાતલક અસરથી બંધ કરાવવા 
્પષ્ટ સૂચનાઓ મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ આપી છે. 
િેમણે આવા ગેરકારદેસર વેચાણ સાથે જોડારેલા લોકો તવરુધિ 
કડક પગલા ંલવેાના આદેરો પણ આપરા છે. રાજરમાં બારોરડઝલ 
વેચાણ નીતિના અમલીકરણ અંગે મુખરમંત્ીશ્ીના અધરક્્થાને 
ગાંધીનગરમાં મળેલી ઉચ્્િરીર બેઠકમાં શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીએ આ સૂચનાઓ આપી હિી. 

બારોડીઝલના નામ ેભળિા પદાથયો વચેાવાની મળેલી 
વરાપક ફરરરાદોને ધરાનમાં લઇ મુખરમંત્ી શ્ી 
તવજરભાઈ રૂપાણીએ િમામ પાસાંઓ સંદભષે 
ચચા્ષ-તવચારણા કરીન ેઆ બઠેકમા ંકેટલાક વધુ 
તનણ્ષરો પણ કરા્ષ હિા.

બારોડીઝલ વેચાણ નીતિના અમલીકરણ 
અંગે આરોતજિ આ ઉચ્્િરીર બેઠકમાં 
નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહ 
રાજરમંત્ી શ્ી પ્રદીપતસહં જાડજેા, પરુવઠા રાજરમતં્ી 
શ્ી ધમષેનદ્રતસંહ જાડેજા, મુખર સતચવ શ્ી અતનલ મુરકમ, 
મુખરમતં્ીશ્ીના મખુર અગ્રસતચવ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, 
અતધક મુખર સતચવશ્ી(ગૃહ) પંકજકુમાર, રાજર 
પોલીસ વડ ા  શ્ી  આતરર ભા રટરા ,  ચીફ 
કતમરનરશ્ી(જી.એસ.ટી) જ.ેપી.ગપુ્તા, મખુરમતં્ીશ્ીના 
સતચવ શ્ી અતશ્વનીકુમાર, પુરવઠા સતચવ શ્ી મોહ્મદ 
રાતહદ, નાણાં સતચવ શ્ી તમતલંદ િોરવણે, ઓઈલ માકકેરટિંગ 
કંપનીના ્ટેટ લેવલ કો-ઓરડ્ષનેટર શ્ી અન્ા દુરાઈ સતહિના 
તવતવધ વરરષ્ઠ અતધકારીઓ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા. 

રાજરમાં બારોડીઝલના નામે ભળિા પદાથયો વેચાિા 
અટકાવવાના હેિુસર મુખર સતચવશ્ીની અધરક્િામાં એક ્ટેટ 
લેવલ કતમરટ (SLC)ની રચના કરીને િેમાં રાજર પોલીસ વડા, 
ગૃહ તવભાગ, નાણા તવભાગ, પૂરવઠા તવભાગ િેમજ અનર સબંતંધિ 
તવભાગોના અતધકારીઓનો સભર િરીકે સમાવેર કરવાનો 
મહત્વપૂણ્ષ તનણ્ષર આ બેઠકમાં લેવામાં આવરો હિો. આ કતમટી 
તનરતમિ ધોરણે આ બાબિોની સમીક્ા દેખરેખ રાખે િેવી સૂચના 
પણ મુખરમંત્ીશ્ીએ બેઠકમાં આપી હિી. 

એટલું જ નતહ, બારોડીઝલના નામે અનઅતધકૃિ પદાથયોનું 
વેચાણ એ રાજર સરકારની આવકને નુકસાન કરવા સાથે 
વાહનચાલકોના વાહનોના એસનજન િેમજ પરા્ષવરણને પણ 
નુકસાનકિા્ષ હોવાથી આવા પદાથયોનું અનઅતધકૃિ વેચાણ બંધ 
કરાવવા સંબતંધિ અતધકારીઓન ેઆકરા ંપગલા ંલવેા પણ બઠેકમાં 

િાકીદ કરવામાં આવી હિી. 
મુખરમંત્ીશ્ીએ આવા બારોડીઝલના નામે ભળિા સોલવંટ, 

પેટ્રોતલરમ પદાથયો વગેરેની થિી આરાિને પણ સદિંિર 
અટકાવવાની સચૂનાઓ આપી હિી. આ બઠેકમા ંભારિ સરકારની 
બારોડીઝલ નીતિને રાજરમાં કરા ્વરૂપે ્વીકારવી િથા 
અમલીકરણ કરવું િે સંદભ્ષમાં જરૂરી ચચા્ષ-તવચારણાઓ કરીને 
માગ્ષદર્ષન આપવામાં આવરું હિું. 

રાજરમાં, હાલ બારોડીઝલની નતહવત્ ઉપલબધિા હોવાથી 
રાજર સરકાર દ્ારા બારોડીઝલના છૂટક વેચાણને કે 

રીટેઇલ આઉટલેટ મારફિે બારોડીઝલ વેચાણની 
મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. આ સંજોગોમાં 
બારોડીઝલનું વેચાણ રરટેઇલ આઉટલેટ 
મારફિે કરી રકારે નતહ, ફકિ ઓઇલ 
માકકેરટિંગ કંપની બારોડીઝલ ખરીદીન ેસોસ્ષ પર 
બલેસનડંગ કરીને વેચાણ કરી રકરે. ઓઇલ 

માકકેરટ િંગ ક ંપની તસવારનું િમામ વેચાણ 
ગેરકારદેસર ગણારે એવું ્પષ્ટપણે બેઠકમાં 

જણાવવામાં આવરું હિું. 
બારોડીઝલન ેહાઇ્પીડ રડઝલમા ંતનરિ માત્ામાં 

તમ્સ / બલેસનડંગ કરીને ઉપરોગ કરવાની ભારિ 
સરકારની નીતિ છે. આના પરરણામે પેટ્રોતલરમ 

ઉતપાદનો પરની તનભ્ષરિા ઘટરે િેમજ પેટ્રોતલરમ 
પદેારો પર થિા તવદેરી હૂરંડરામણમા ંપણ ઘટાડો થર ેિે 

અગં ેઆ બઠેકમા ંચચા્ષ-તવચારણા પરામર્ષ હાથ ધરવામા ંઆવરો 
હિો. રુધિ બારોડીઝલનું ઉતપાદન જેટ્રોફા, કરિંજિેલ, બળેલા િેલ 
વગેરેમાંથી તમથાઇલ અથવા ઇથાઇલ એ્ટરના તમશ્ણથી થિું 
હોર છે. 

આવું રુધિ બારોડીઝલ બનાવિા MSME સતહિના ઉદ્ોગ 
સાહતસકોન ેપ્રોતસાહન મળે િમેજ ખડેિૂોન ેપણ પરૂક આવક મળી 
રહે િવેા હેિથુી આવા ઉતપાદકો-ઉદ્ોગ સાહતસકોન ેGPCBની 
િેમજ અનર તનરિ મજંરૂીઓ મળેવી ઓઇલ માકકેરટિંગ કંપનીઓને 
હાઇ્પીડ ડીઝલ સાથે તમશ્ણ કરવા અને ઔદ્ોતગક હેિુ માટે 
વેચાણ કરી રકે િે સંદભ્ષની સૂચનાઓ-માગ્ષદતર્ષકા આગામી 
રદવસોમાં જાહેર કરવા અગં ેપણ આ ઉચ્્િરીર બઠેકમા ંપરામર્ષ 
થરો હિો. 

આવાં ઉતપાદન અને વેચાણની તવગિો સરકાર સમક્ રજૂ 
કરવાની રહેરે. એટલું જ નતહ, આ અંગે ઉતપાદન અને વેચાણની 
તવગિોના રોગર રેકોડ્ષ પણ િેમણે તનભાવવાના રહેરે એ બાબિે 
પણ આ બેઠકમાં તનણ્ષર લેવામાં આવરો હિો. • 

ગેરકાયદેસર	ર્ઝલનાં	વેચાણ	સામે	ક્ક	પગલાં	લેવાશે
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હોકસપટલમાં	આગમાંથી	દદગીઓને	બચાવનાર	ભરૂચ	પોલીસને	ઇનામ
ભરૂચ ખાિેની પટેલ વેલફેર કોતવડ હોસ્પટલમાં 

લાગલેી આગમા ંકોરોનાગ્ર્િ દદથીઓન ેબચાવવા માટે 
સતંનષ્ઠ કામગીરી કરનાર ભરૂચ પોલીસના જવાનોને 
રૂતપરા પાંચ લાખનું ઇનામ આપવાનો તનણ્ષર રાજર 
સરકારે કરયો છે. 

ગૃહ રાજર મંત્ી શ્ી પ્રદીપતસહં જાડજેાએ જણાવરુ ં
હિુ ંકે, મખુર મંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ આ જવાનોની 
કામગીરીન ેતબરદાવીને િમેન ેપ્રોતસાહન આપવા માટે આ જાહેરાિ 

કરી છે. હોસ્પટલમા ં જરારે આગ લાગી તરારે સમગ્ર 
કે્પસમાં અધંારુ ંહિુ,ં તરારે આ જવાનો તવરરિ પહોંચી 
વોડ્ષના કાચ િોડીન ેઅદંર પ્રવશેરા હિા. આ જવાનોએ 
પોિાના જાનની પરવા કરા્ષ તસવાર કોરોનાની સારવાર 
લઇ રહેલા ૨૫ જટેલા દદથીઓના જીવ બચાવરા છે. 

અતિ તવકટ પરરસ્થતિમાં કુનેહપૂવ્ષક કારદો અને 
વરવ્થાની પરરસ્થતિ જાળવી રાખી હિી. િથેી જ િમેને 

પ્રોતસાતહિ કરવા રાજર સરકારે આ તનણ્ષર કરયો છે. •

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ કરછને ફાળવારેલા 
નમ્ષદાના પૂરના વહી જિા વધારાના ૧ તમતલરન એકર રફટ 
પાણીનો મહત્તમ લાભ કરછન ેઆપવાનો ઐતિહાતસક તનણ્ષર કરયો 
છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ આ હેિુસર કરછ રાખા નહેરના કામોની 
હાલની સ્થતિ ધરાનમાં રાખીને હાલના િબક્કા ૧ અંિગ્ષિ રૂ. 
૩૪૭પ કરોડના ંકામો હાથ ધરવાની સૈધિાંતિક મજૂંરી આપી હિી. 
આ હેિુસર મુખરમંત્ીશ્ીએ રાજરના જળસંપતત્ત તવભાગને કામો 
ઝડપથી હાથ ધરવાની સૂચનાઓ પણ આપી હિી. આ કામો હાથ 
ધરાવાને પરરણામે હાલ પાણીની અછિ ધરાવિા 
કરછ તજલ્ાના રાપર, અંજાર, મુંદ્રા, માંડવી, 
ભૂજ અને નખત્ાણા એમ ૬ િાલુકાનાં 
૯૬ ગામોની ર લાખ ૩પ હજાર એકર 
જેટલી જમીનમાં પાણીની સુતવધા 
પૂરી પાડી રકારે. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ 
રૂપાણીએ કરછના નાગરરકો-
પ્રજાજનોની લાંબાગાળાની લાગણી, 
અપેક્ા પરરપૂણ્ષ કરવા કરેલા આ 
ઐતિહાતસક તનણ્ષરન ેપરરણામે ૩ લાખ 
૮૦ હજાર જેટલી માનવ વ્િીને પણ 
નમ્ષદાના પાણીનો લાભ મળિો થવાનો છે. 
ગુજરાિની જીવાદોરી સમાન બહુહેિુક નમ્ષદામૈરાના 
પૂરના વહી જિા વધારાના ૩ તમતલરન એકર રફટ પાણીમાંથી 
૧ તમતલરન એકર રફટ સૌરાષ્ટ્રને, ૧ તમતલરન એકર રફટ ઉત્તર 
ગજુરાિન ેઅન ે૧ તમતલરન એકર રફટ કરછન ેફાળવવાનો તનણ્ષર 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ગજુરાિના િતકાતલન મખુરમંત્ી 
િરીકે કરયો હિો.

મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ કરછ પ્રદેરન ેફાળવારલેા 
૧ તમતલરન એકર રફટ પાણીનો મહત્તમ લાભ મળી રકે િ ેહેિસુર 

એક ઐતિહાતસક તનણ્ષર લઈને કરછ રાખા નહેરના કામોની 
હાલની સ્થતિ ધરાનમાં રાખી હાલના િબક્કા-૧ અંિગ્ષિ રૂ. 
૩૪૭પ કરોડનાં કામો હાથ ધરવાની સૈધિાંતિક મંજૂરી આપી છે. 

કરછ પ્રદેરમાં હવે આ નમ્ષદાનું વધારાનું પાણી મળિું થવાથી 
ખેડૂિો મબલક પાક ઉતપાદન લઇ રકરે અને લોકોનું જનજીવન 
ધોરણ ઊંચું આવવા સાથે આતથ્ષક સમૃતધિ પણ વધરે.

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ પ્રથમ િબક્કા હેઠળ 
૩૪૭પ કરોડ રૂતપરાનાં કામો હાથ ધરવાની જે સૈધિાંતિક મંજૂરી 

આપેલી છે િેમાંથી જળસંપતત્ત તવભાગ દ્ારા સરન 
જળારર, સધન્ષ તલંક-િબક્કો-૧, હાઇ કનટુર 

્ટોરેજ, નોધ્ષન તલકં િબક્કો-૧ના તવતવધ 
કામો હાથ ધરવાનું આરોજન છે.   

સમગ્રિરા આ કામો હાથ 
ધરાવાથી પાણીની અછિ ધરાવિા 
કરછ તજલ્ાના ૬ (છ) િાલુકા 
રાપર, અંજાર, મુંદ્રા, માંડવી, ભૂજ 
અને નખત્ાણાનાં ૯૬ ગામોના 

અંદાજ ે૨,૩૫,૦૦૦ એકર તવ્િારમાં 
પાણીની સુતવધા પૂરી પાડી રકારે િથા 

અંદાજે ૩,૮૦,૦૦૦ લોકોને લાભ મળરે. 
આ રોજનાકીર કામોમાં પાઇપલાઇનથી 

પાણી આપવાનું આરોજન છે િેથી પાણીનો બગાડ થરે 
નહીં અને પાણીનો મહત્તમ ઉપરોગ થિાં િેના વધુમાં વધુ લાભો 
મળેવી રકાર.ે  આમ, આ કામોમા ંહાલના િબકે્ક સરન જળારર 
સતહિ કુલ ૩૮ જળારરોમાં પાણી નાખવાનું આરોજન છ.ે 
ઉપરાિં ચે્ ડમેો અન ેિળાવોમા ંપણ પાણી નાખવાના આરોજનન ે
પરરણામે ભૂગભ્ષ જળ પણ ઊંચા આવરે અને આસપાસના 
તવ્િારમાં લોકોને સીધો-આડકિરો લાભ થરે. કરછ તવ્િારમાં 
નમ્ષદા જળથી કૃતર-પરુપાલનના તવકાસને નવી રદરા મળરે. •

કચછને	મળશે	નમડિદાનતું	વધારાનતું	૧	ક્મક્લયન	એકર	રફટ	પાણી
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રાજરના નાગરરકોન ેજનસુખાકારી સાથ ેસાથ ેમાળખાગિ સવલિો 
પરૂી પાડવી એ જ તનધા્ષર સાથે રાજર સરકાર આગળ વધી રહી છે. 
ગાધંીનગરમાં ચ રોડ પર આવલેા ચ-૨ અન ેચ-૩ જકંરન 
પર ટ્રારફક જામની સમ્રાન ે હલ કરવા માટે અને 
ગાંધીનગરની સંુદરિામા ં ઘટાડો ન થાર િ ે રીિે નવી 
રડઝાઇનના બ ેઅડંરપાસ તનમા્ષણ ન ેનારબ મખુરમતં્ી શ્ી 
નીતિનભાઇ પટેલ દ્ારા મજંરૂી આપવામાંં આવી છે. 

નારબ મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું હિું કે, રાજરના 
પાટનગર ગાંધીનગરનો આ "ચ" રોડ એ તવધાનસભા ,સતચવાલર, 
એસ.ટી.બસ ્ ટેનડ અને તસતવલ હોસ્પટલ ગાંધીનગર િરફ જવા 
માટેનો મહત્વનો રોડ છે િમેજ સતચવાલર માટે આવિા નાગરરકો 
િથા કમ્ષચારીઓની અવરજવર સમરે ખૂબ જ ટ્રારફકનું ભારણ 

રહેિું હોઈ, ટ્રારફકનું ભારણ ઘટાડવા માટે આ બંન્ે જંકરન પર 
અંડરપાસની જરૂરરરાિ હોઈ, આ તનણ્ષર કરારો છે.

આ બનં ેઅંડરપાસના તનમા્ષણ માટે ગાધંીનગર રહેરની ગ્રીન 
તસટી િરીકેની ઓળખન ેઅસર ન થાર િથા  ચ-૨ અન ેચ-૩ 
જકંરન પર ટ્રારફક જામ િથા અક્માિોના તનવારણ માટે 
નિૂન રડઝાઇનના આ બ ેઅડંરપાસ મજંરૂ કરારા છે, જનેાં 

કામો ટૂકં સમરમા ંરરૂ કરાર.ે રૂ.૭૨.૮૦ કરોડના ખચષે તનમા્ષણ 
થનાર આ બનં ેઅંડરપાસ ૪૫૦ મીટર લબંાઇના બનર.ે જમેાં 

મખુર તબ્જ ૧૦૦ મીટર િથા ૧૨૦૦ મીટર એપ્રોચ લબંાઇના તનતમ્ષિ 
કરાર.ે ઉપરાિં ૨ રક.તમ. લબંાઇનો સતવ્ષસ રોડ બનાવવાનુ ંપણ આરોજન 
છે. આ અડંરપાસના તનમા્ષણથી રહેરની ટ્રારફકની સમ્રા હળવી થર ેઅને 
નાગરરકોના સમરની સાથ ેઈંધણની પણ બચિ થર.ે •

રાજકોટ	મહાનગરમા	ંજનસતુક્વધા	વૃક્ધિ	માટે	મહત્વપણૂડિ	ક્નણડિયો
રાજકોટમાં પી.ડી.રુ મેરડકલ કોલેજ હોસ્પટલની 

બાજુમ ાં  આવેલા  શ્ીમિી મનુબેન ઢ ેબર 
સનેટેોરરરમનો ઉપરોગ ૧૦૦ બડેની કામચલાઉ 
કોતવડ હોસ્પટલ ઊભી કરવાનો મહત્વપૂણ્ષ 
તનણ્ષર મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ કરયો 
છ.ે કોરોનાની સંભતવિ ત્ીજી લહેરમાં આ 
કામચલાઉ ૧૦૦ બેડ હોસ્પટલ કોતવડ-કોરોના 
રોગી સારવાર માટે ઉપરોગી બનરે. 

મખુરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ ૩૬૭૦ ચોરસ મીટર 
ક્તે્ફળ ધરાવિી આ સેનટેોરરરમની જમીન આરોગર તવભાગ 
હ્િક આપીને ભતવષરમા ંલાબંાગાળાના આરોજન રૂપે ૪૦૦ બેડ 
હોસ્પટલ કારમી ધોરણે ઊભી કરવા હાઇપાવર કતમટીની 
િાજેિરમાં ગાંધીનગરમા ં મળેલી બેઠકમા ં તનણ્ષર કરયો છે. આ 
હોસ્પટલ ઊભી થવાથી હાલની પી.ડી.રુ હોસ્પટલની બેડ 
સતુવધાઓમાં વધારો થરે અન ેદદથીઓન ેવધ ુસારી સારવાર સતુવધા 
મળિી થર.ે શ્ીમિી મનબુને ઢેબર સનેટેોરરરમ હાલ જજ્ષરરિ 
સ્થતિમા ંઅન ેવપરાર તવના તબનઉપરોગી હાલિમા ંહોઇ, િનેો 
જનઆરોગર સતુવધા વૃતધિ માટે ઉપરોગ થાર િવેા સવેંદનાતમક 
અતભગમથી મુખરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ આ મહત્વપણૂ્ષ 
તનણ્ષર કરયો છે.  આ ઉચ્્િરીર બેઠકમાં મુખરમંત્ીશ્ીએ અનર 
એક મહત્વપૂણ્ષ તનણ્ષર એવો પણ કરયો છે કે, રાજકોટની 
ઐતિહાતસક શ્ી કરણતસંહજી હાઇ્કૂલ િેમજ બાઇ સાહેબ બા 
ગલસ્ષ હાઇ્કૂલના મૂળ માળખાની ગરરમા જાળવી રાખી રૈક્તણક 
હેિુસર િેનું પુન: નવીનીકરણ કરવામાં આવરે. 

રાજકોટ મહાનગરમા ંઆ ઐતિહાતસક રાળાના PPP ધોરણે 

નવીનીકરણ કરી અદ્િન બનાવવાનો તનણ્ષર આ 
બઠેકમા ંલેવારો હિો. આ રાળાઓ હાલ િનેા જનૂા 

માળખા-્ટ્રકચરમાં કાર્ષરિ છે અને સરકારી 
કુમાર રાળા િરીકે શ્ી કરણતસંહજી હાઇ્કૂલમાં 
ર૪૪ તવદ્ાથથીઓ ધો- ૯ થી ૧ર માં અભરાસ 
કરે છે િેમજ બાઇ સાહેબ બા ગલસ્ષ હાઇ્કૂલમાં 

ધોરણ ૯ થી ૧રમાં ૩૩૦ તવદ્ાતથ્ષનીઓ અભરાસ 
કરે છે. શ્ી કરણતસંહજી હાઇ્કૂલના હાલના મકાનની 

ઐતિહાતસક ગરરમા જાળવીને િેનું નવીનીકરણ કરવામાં 
આવનાર છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ આ કે્ પસમાં આવેલા વરયો પુરાણા શ્ી 
બાલાજી હનુમાન મંરદરની જમીન પર પણ બગીચા, ગેટ વગેરે 
જેવાં તવકાસકામો માટેની ્વાતમનારારણ સંપ્રદારના સંિોની 
લાગણીનો સાનુકૂળ પ્રતિસાદ આપી આ કામો માટે પણ અનુમતિ 
આપી છે. 

શ્ી કરણતસંહજી હાઇ્કૂલ અને બાઇ સાહેબ બા હાઇ્કૂલના 
PPP ધોરણે નવીનીકરણ થવાથી તવદ્ાથથીઓની સંખરામાં પણ 
વધારો થરે અને મેદાન સતહિની સુતવધા પણ વધુ વરાપક બનરે. 

આ ઉચ્્િરીર બેઠકમાં મહેસૂલ અતધક મુખર સતચવશ્ી, 
રહેરી તવકાસ અતધક મખુર સતચવ શ્ી મકેૂર પરૂી, મખુરમતં્ીશ્ીના 
અતધક મુખર સતચવ શ્ી એમ. કે. દાસ, મુખરમંત્ીશ્ીના સતચવ 
શ્ી અતશ્વનીકુમાર, NHMના એમ.ડી. સુશ્ી રે્ રા મોહન, 
રાજકોટ તજલ્ા કલકેટર, ્ રતુનતસપલ કતમરનર િમેજ રાજકોટના 
અગ્રણીઓ શ્ી નીતિન ભારદ્ાજ, માધંાિાતસહં અન ે્ વાતમનારારણ 
સંપ્રદારના સંિો પણ જોડારા હિા. •

ગાધંીનગરના	ંચ-૨	અન	ેચ-૩	જંકશન	પર	અં્રપાસનતુ	ંક્નમાડિણ	થશે		
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મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ રાજરનાં નગરો, 
મહાનગરોમાં ઇનફ્ા્ટ્રકચર ડેવલપમેનટ િેમજ સોતરરલ 
ઇનફ્ા્ટ્રકચર ડેવલપમેનટ સતહિનાં તવતવધ જનતહિ તવકાસકામો 
માટે ્વતણ્ષમ જરંિી મુખરમંત્ી રહેરી તવકાસ રોજના અંિગ્ષિ 
માિબર રકમ ફાળવવાનો અતભગમ અપનાવલેો છે. મુખરમતં્ીશ્ીએ 
આ હેિસુર અમદાવાદ મહાનગરપાતલકાન ેઆવાં તવકાસકામો 
માટે ૭૦ર કરોડ રૂતપરાની ફાળવણી કરવાનો 
લોકતહિકારી તનણ્ષર કરયો છે. 

મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીના આ 
તનણ્ષર અનુસાર ્વતણ્ષમ જરંિી મુખરમંત્ી રહેરી 
ત વ ક ાસ  ર ોજન ા  અં િગ ્ષ િ  અમદ ા વ ા દ 
મહ ા નગરપ ા ત લ ક ા  ત વ ્ િ ા રમ ાં  ભ ૌ ત િ ક 
આંિરમાળખાકીર તવકાસનાં ૬૩ કામો માટે રૂ. 
૩પ૪.૮૦ કરોડની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે. આ ૬૩ કામોમાં 
ર્િા રરસરફેસ િથા માઇક્રો સરફેતસંગનાં રર કામો, ્ટ્રોમ વોટર 
ડ્ેનેજ અને ્રુએજ ટ્રીટમેનટ પલાનટના ૧૩, પાણી પુરવઠાના ર, 
ફારર સાધનોનાં ર િથા સોલા ગામ િળાવ ડેવલપમેનટનું એક 
અને તવતવધ ઝોનનાં ર૧ તવકાસ કામોનો સમાવેર થાર છે 

મુખરમંત્ીશ્ીએ અમદાવાદ મહાનગરપાતલકા તવ્િારમાં 
સામાતજક આિંરમાળખાકીર તવકાસનાં કામો માટે રૂ. ૮પ કરોડની 
રકમ ફાળવી છે. આ કામો અંિગ્ષિ તબસલડંગ, રાળા અને વોડ્ષ 
ઓરફસનાં ૬ કામો અને પ્રહલાદનગર, તસંધુભવન િથા 
ચાંદલોરડરા એમ ૩ મસલટલેવલ પારકિંગનાં કામો હાથ ધરારે. 

એટલું જ નતહ, મુખરમંત્ીશ્ીએ બે રેલવે ઓવરતબ્જ અને 

એક રેલવે અંડરતબ્જ એમ ત્ણ કામો માટે રૂ. ૮ કરોડની ફાળવણી 
કરવાનો પણ તનણ્ષર અમદાવાદ મહાનગર માટે કરયો છે. િેમણે 
અમદાવાદ મહાનગરપાતલકા તવ્િારમાં હાલ કાર્ષરિ એવા 
રોડ-ર્િા, પાણી, ગટર વગરેેના પ્રોજકેરસ માટે રૂ. ૧૬૪ કરોડની 
ફાળવણી કરી છે.

મુખરમંત્ી રહેરી સડક રોજના અનવરે ર્િા-માગયોનાં 
૪૧ કામો માટે ૯૦ કરોડ રૂતપરા ફાળવવાનો તનણ્ષર 

પણ શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ કરયો છે. ગુજરાિનાં 
મહાનગરો-નગરોને જનસુખાકારીનાં કામોથી 
સુતવધાસભર બનાવવા રાજરની ્થાપનાના 
સુવણ્ષજરંિી વર્ષ ર૦૦૯થી ્વતણ્ષમ જરંિી 

મુખરમંત્ી રહેરી તવકાસ રોજના રરૂ કરવામાં 
આવેલી છે.

રાજર સરકાર ે આ હેિુસર ર૦-ર૧ના વર્ષમાં આઠ 
મહાનગરોમાં સમગ્રિરા ૧પપપ કરોડ રૂતપરા મંજૂર કરીને 
મહાનગરોને ચૂકવી દેવામાં આવેલા છે. જરારે ર૦ર૧-રરના આ 
વર્ષમાં  આંિરમાળખાકીર સુતવધાનાં કામો માટે રાજર સરકારે 
કુલ ૧૬૯૯ કરોડ રૂતપરાની ફાળવણી કરી છે. 

મુખરમંત્ી રહેરી સડક રોજના હેઠળ રાજરની નગરપાતલકા-
મહાનગરપાતલકા તવ્િારોમાં ર્િાનાં કામો માટે ૩૦૦ કરોડ 
રૂતપરાની જોગવાઇ થરલેી છે. મુખરમતં્ી શ્ી તવજરભાઇ રૂપાણીએ 
રાજરના ંનગરો-મહાનગરોને વધ ુપ્રાણવાન અન ેવરાપક જનતહિ 
સુતવધાસભર બનાવવાના ઉદેશર સાથે ફાળવેલી આ માિબર 
રકમથી તવકાસકામોને નવી ગતિ મળરે. • 

વૈતશ્વક મહામારી કોરોના અંિગ્ષિ સંક્રમણને રોકવા માટે 
દેરભરમા ંલૉકડાઉન કરારંુ હિંુ. આ લૉકડાઉન દરતમરાન ્ થળાિંર 
કરિા શ્તમકો સામ ેતનરમોના ભગં બદલ દાખલ થરેલા કેસો 
પકૈી ૫૧૫ કેસો પરિ ખચેવાનો રાજર સરકારે તનણ્ષર 
કરયો છે.

આ અંગે ગૃહ અને કારદા રાજર મંત્ી શ્ી 
પ્રદીપતસંહ જાડેજાએ જણાવરું હિંુ કે, રાજરના 
સવંદેનરીલ મખુરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ સપંણૂ્ષ 
સંવેદના સાથે શ્તમકોને સહારરૂપ થવા આ મહત્વનો 
તનણ્ષર કરયો છે.

િેમણે ઉમેરુ્ષ હિું કે, આ લૉકડાઉન દરતમરાન પરપ્રાંિીર 
શ્તમકોને િેમના માદરે વિન જવા માટે પણ રાજર સરકારે કેનદ્ર 
સરકારના સંકલનમાં રહીને ખાસ ૧૦૦૦ થી વધુ શ્તમક ટ્રેનો 

અને અનર પરરવહનના માધરમથી મળી અંદાતજિ ૨૪ લાખ 
જેટલા શ્તમકોને િેમને વિન મોકલરા હિા. એટલું જ નહીં, 
શ્તમકોને ભોજન માટે તવનામૂલરે રારન પણ પૂરું પાડવામાં 

આવરું હિું. આ ગાળા દરતમરાન તનરમોના ભંગ બદલ 
જે કેસો થરા હિા િે પરિ ખેંચવાનો તનણ્ષર કરીને 
શ્તમકો પ્રતરેની સંવેદના દાખવી માનવીર ઉમદા કામ 
અમારી સરકારે કરુ્ષ છે.મંત્ીશ્ીએ ઉમેરુ્ષ હિું કે, આ 

૫૧૫ કેસો હાલની સ્થતિએ પરિ ખેંચવાથી શ્તમકોને 
રાહિ થરે અને કારદાકીર કામગીરીમાં પણ રાહિ થરે. 

આ ૫૧૫ કેસો પરિ ખેંચવા માટે જરૂરી પ્રતક્રરા કરવા સારુ 
સંબંતધિ પસબલક પ્રોતસ્રુટરને તજલ્ા મેતજ્ટ્રેટ મારફિે જરૂરી 
સૂચના આપવામાં આવરે અને સતવરે તનકાલ પણ કરારે. આ 
માટે  સંપૂણ્ષ િકેદારી પણ રાજર સરકાર દ્ારા રખારે. •

લૉક્ાઉન	ક્નયમોના	ભંગ	બદલ	શ્રક્મકો	સામે	દાખલ	થયેલા	૫૧૫	કેસો	પરત	ખેંચાશે

અમદાવાદનાં	ક્વકાસકામો	માટે	રૂ.૭૦ર	કરો્ની	ફાળવણી
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વેરા	સમાધાન	યોજનાની	
મતુદ્દત	રિણ	માસ	
લંબાવવામાં	આવી	

કોરોના સંક્રમણને નાથવા રાજર સરકારે 
લૉકડાઉન કરુું હિું. જેને કારણે વેપારી વગ્ષને મુશકેલી 
ઊભી થઇ હિી. જે િે સમરે વેરાના હપિા ભરવામાં 
રાહિ આપવા થરલેી રજૂઆિન ેધરાન ેરાખીન ેરાજર 
સરકારે વેરા સમાધાન રોજના અંિગ્ષિ મુદ્દિ વધુ 
ત્ણ માસ લંબાવવાનો તનણ્ષર કરયો હિો. 

સરકારની આ રોજનાને વેપારીવગ્ષનો ખૂબ જ 
બહોળો પ્રતિસાદ મળરો અને અંદાજે ૫૧૦૦૦ 
વસલૂાિના કેસો માટે અદંાતજિ ૩૭,૭૦૦ અરજીઓ 
વેરા સમાધાન રોજના હેઠળ કરવામાં આવી છે.

માચ્ષ-૨૦૨૧ની રરૂઆિથી કોરોનાની બીજી 
લહેરના કારણ ેમહામારીના કેસોની સખંરા વધવા પામલેા 
અન ેમહાનગરો િમેજ ૩૦ જટેલી નગરપાતલકાઓમાં 
આતંરક લૉકડાઉન જાહેર કરવામા ંઆવરુ ંહિંુ. જનેા 
લીધે આતથ્ષક પ્રવૃતત્તઓને અસર પહોંચી હિી. 
મહામારીના કારણ ેરોજનાનો લાભ લનેાર સખંરાબધં 
અરજદારશ્ીઓ ભરવાના થિા ંહપિાઓ ભરી ર્રા 
નથી. જથેી મહામારીના કપરા સમરમા ંઆ રોજના 
હેઠળ હપિા ભરવાની સમરમરા્ષદા લબંાવી રાહિ 
આપવા અરજદારશ્ીઓ, ગજુરાિ વપેારી મહામડંળ, 
વેપારીવગ્ષ અને ગુજરાિ રાજર સેલસટે્સ બાર 
અસૅોતસરેરન ેરજઆૂિ કરી હિી.

અગાઉ, સરકારના િા.૧૬ જૂન ૨૦૨૦ ના 
ઠરાવથી વરેા સમાધાન રોજના હેઠળ પ્રથમ હપિો 
ભરવાની મદુિ ચાર માસ લંબાવીન ેિા.૩૧ જુલાઇ 
૨૦૨૦ કરવામાં આવી હિી. તરારબાદ િા.૨૭  
ઓ્ટોબર ૨૦૨૦ ના ઠરાવથી પ્રથમ હપિો ભરવાની 
મુદિ વધ ુ છ માસ લબંાવીન ે િા. ૩૧ જાનરઆુરી 
૨૦૨૧ કરવામાં આવી હિી. હવે સરકારશ્ીના 
િા.૫મી જુલાઇ ૨૦૨૧ના ઠરાવથી આ રોજના 
હેઠળની બાકી રકમ ભરવાની મદુિ લબંાવીને િા.૩૧ 
ઓગ્ટ ૨૦૨૧ કરવામાં આવી છે. આમ વેરા 
સમાધાન રોજના હેઠળ હપિા ભરવાથી ચકૂી જનાર 
કોઇપણ અરજદાર આવી રકમ તવલંતબિ ચકુવણી 
અનવરનેા વરાજ સાથ ેિા. ૩૧મી ઓગ્ટ ૨૦૨૧ 
સધુીમા ંભરી વરેા સમાધાન રોજનાનો લાભ મળેવી 
રકે છે. •

રાજયના	ખે્ૂતોને	વધતુ	
બે	કલાક	વીજળી	અપાશે	

ગુજરાિ સરકારે વર્ષ 2022 સુધીમાં ખેડૂિોની આવક બેગણી કરવા કમર 
કસી છે અને તવતવધ રોજનાઓ થકી કૃતરકારોને મહત્તમ લાભ મળે િેવા 
પ્રરાસા કરવામાં આવી રહ્ા છે. િાજેિરમાં મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ 
રૂપાણીએ રાજરના ધરિીપુત્ો-ખેડૂિો માટે એક વધુ રકસાન તહિકારી તનણ્ષર 
કરયો છે. રાજરમા ંવરસાદ ખેંચાવાની પ્રવિ્ષમાન સ્થતિન ેધરામાં રાખીન ેખડેિૂોને 
તસચંાઇ માટે પાણીની કોઇ મશુકેલી ન પડ ેઅન ેપાક બચાવી રકાર િ ેમાટે ખડેિૂોને 
વધ ુબ ેકલાક વીજળી આપવામા ંઆવર ેિવેો તનણ્ષર કરયો છે. મુખરમંત્ી શ્ી 
તવજરભાઇ રૂપાણીના આ સવેંદના્પરથી તનણ્ષરન ેપરરણામ ેહવે ખડેિૂોન ેબ ેકલાક 
વધ ુએટલ ેકે ૧૦ કલાક વીજળી મળિી થર.ે •

ઉચ્	ક્શક્ણ	શરૂ	કરવા	
કોર	કક્મટીનો	ક્નણડિય

કોરોના મહામારીન ેલીધ ેગિ વરષે ઓનલાઇન તરક્ણ બાદ ચાલુ રકૈ્તણક 
વર્ષને ઓફલાઇન તરક્ણ 50 ટકા કૅપેતસટી સાથે રરૂ કરવા તનણ્ષર લેવામાં 
આવરો છે. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીના અધરક્્થાને મળેલી કોર 
કતમટીમાં રાજરમાં ઉચ્ત્તર માધરતમક ધોરણ-૧રના વગયો, ઉચ્તરક્ણ 
કોલેજ-સં્થાનો અને ટેકતનકલ સં્થાનો પ૦ ટકા કૅપેતસટી સાથે રરૂ કરવાનો 
તનણ્ષર કરવામાં આવરો છે. 

કોર કતમટીની બેઠકમાં એવું પણ નક્કી કરવામાં આવરું છે કે વાલીઓની 
સંમતિ મેળવીને રરૂ કરી રકારે. એટલું જ નતહ, તવદ્ાથથીઓની હાજરી 
મરતજરાિ રહેરે. 

કોર કતમટીની આ બેઠકમાં તરક્ણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રતસંહ ચુડાસમા, મુખર 
સતચવ શ્ી અતનલ મુરકમ, ગૃહ તવભાગના અતધક મુખર સતચવ શ્ી પંકજ 
કુમાર, તરક્ણ અગ્ર સતચવ શ્ી એસ. જે. હૈદર, મુખરમંત્ીશ્ીના સતચવ શ્ી 
અતશ્વની કુમાર અને તરક્ણ સતચવ શ્ી તવનોદ રાવ ઉપસ્થિ રહ્ા હિા.

અતે્ ઉલે્ખનીર છે કે રાજરમા ંધોરણ-૧ર ઉચ્ત્તર માધરતમકની ૮૩૩૩ 
રાળાઓના ૬ લાખ ૮ર હજાર તવદ્ાથથીઓ, સરકારી, અનુદાતનિ, સેલફ 
ફારનાનસ અને રુતનવતસ્ષટીઓની કુલ ૧૬૦૯ ઉચ્તરક્ણ સં્થાનોમાં ૮ 
લાખ ૮પ હજાર ર૦૬ તવદ્ાથથીઓ િેમજ ઇજનેરી, ફામ્ષસી અને પોતલટેકતનક 
કોલેજ મળીને કુલ ૪૮૯ ટેકતનકલ તરક્ણ સં્થાઓમાં ર લાખ ૭૮ હજાર 
૮૪પ તવદ્ાથથીઓ છે. •
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" હેમલતા	પારેખ
ખેિી અને પરુપાલનમાં તવશ્વ જેને અનુસરે છે એ ઈઝરારેલ 

દેરની બાગારિ ખેિી પધિતિ ભારિે પણ અપનાવી છે. તવરેર 
ગુજરાિમાં જોઇએ અને એમાંર તવરમ આબોહવાવાળા કરછની 
વાિ કરીએ િો બાગારિી ખેિીમાં કરછે કાઠું કાઢ્યું છે. કરછની 
કેસર હોર કે ખારેક, આ બાગારિી ફળ માટે કરછે આગવી નામના 
ઊભી કરી છે. કરછી માડુઓ આધુતનક ટેકનોલોજી અને વૈજ્ાતનક 
ખેિી પધિતિથી મબલખ બાગારિી પાકો લઈ રહરાં છે.

જેમાં કરછી ખેડુઓ માત્ પોિાની મહેનિ જ નહીં પણ રાજર 
સરકારના કૃતર ઉતસવો અને સહારોને પણ મહત્વપૂણ્ષ માને છે. 
ખેડિૂ મબલખ પાક મળેવી બ ેપાદંડ ેથઈ પોિાની આગવી ઓળખ 
ઊભી કરે િે માટે સરકાર સિિ પ્રરત્નરીલ છે. આવા જ એક 
પ્રરત્નનો રુભારિંભ ૨૦૧૮માં કરછના કુકમા ખાિે દેરના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી અને ઈઝરારલના િતકાતલન 
વડાપ્રધાનશ્ી બનેજામીન નિેનરાહએુ કરેલો. ભારિ અન ેઈઝરારલે 
સરકારના સંરુકિ પ્રોજેકટ ઇનડો ઈઝરારેલ વક્ક પલાન એટલે કે 
ખારેક પાક ઉતકૃષ્ટિા કેનદ્રનો પ્રારિંભ રાજર સરકારના બાગારિ 
ખાિા અંિગ્ષિ કરવામાં આવરો હિો.

સેનટર ઓફ એ્સેલનસ ફોર ડેટ પામ એટલે કે ખારેક પાક 
ઉતકૃષ્ટિા કેનદ્ર એ રાજરના ખડેિૂોન ેખિેી તવરરક હાઈટેક નોલજે, 
ઉતપાદન ક્મિા વધારવાની પધિતિ અન ેફામ્ષ તરતબર અન ેવક્કરોપ 
દ્ારા િાલીમબધિ કરી ઓછા ખચ્ષ અને રોકાણથી વધુ ખારેક 
ઉતપાદન મળેવવાનંુ િાલીમ કેનદ્ર પણ છે. ઇનડો ઈઝરારલે પ્રોજેકટ 
હેઠળ ્ થપારલેા આ કેનદ્રમા ં૬ હેકટરમા ંબરહી ખારેક સાથ ેતવતવધ 
બાગારિી પાક જેવા કે અંજીર, ડ્ેગન, દાડમ, કાજુ, કેસરના છોડ 
પણ િૈરાર થઇ રહ્ા છે. જરારે ૨.૫ હેકટરમાં વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી અને શ્ી બેનજામીન નેિનરાહુ દ્ારા રોપારેલ 
છોડ સાથે ૨૬૨ બરહી ખારેકના વૃક્ પરથી હાલ ગુણાવત્તારુકિ 
પાક ભારિના બજારમાં પહોંચી રહ્ો છે.

સેનટરના પ્રોજેકટ ઓરફસર શ્ી કેિનભાઇ પટેલ કહે છે િેમ 
ભારિનું આ એકમાત્ ડેમો્ટે્રરન છે જરાં ૧૦૦ ટકા ડ્ીપ 
ઇરરગેરન અને પલાસ્ટક મસલચંગ પધિતિથી ખારેકનું ઉતપાદન 
કરવામાં આવે છે. આધુતનક ખેિી પધિતિથી ગુણવિારુકિ બરહી 
ખારેકનો પ્રથમ પાક હાલ રાજર અને દેરમાં માંગ પ્રમાણે વેચાણ 
કરાઇ રહ્ો છે. રાજરના ખેડૂિોને ઈઝરારેલી ખેિી પધિતિથી 
ઈઝરારેલી બરહી ખારેકની જાળવણી, લણણી, પરાગ નરન, 
કાપણી અન ેપછીના વરવ્થાપન અગં ેતનષણાિો દ્ારા કુલ ૩૪૭૮ 
ખેડૂિ પુરુર અને મતહલાઓ િાલીમ પા્રાં છે.

બી, પીંલા અને ટી્રુકલચરથી ખારેક ઉછેર થાર છે જેમાં હાલ 
ખેડૂિો ટી્રુકલચર ખારેક વાવેિર વધુ અપનાવી રહ્ાં છે. 
રૂ.૩૭૫૦ના એક છોડ પૈકી રાજર સરકાર રૂ.૧૨૫૦ની સહાર 
આપ ેછે. હાલ બ ેબજાર હેકટરમા ંકરછમા ંબરહી ખારેકનુ ંવાવિેર 
છે. પલાસ્ટક મસલચંગથી નવા છોડમાં મૂતળરાના પોરકિત્વો 
જળવાર છે િેમજ ઓઇલ નેટવક્કથી ખાિર પાણી અને વીજળીનો 
બચાવ થાર છે. ખારેક માટે કહેવાર છે કે પગ પાણીમાં અને માથું 
આગમાં જેને ટપક તસંચાઇ અને પલાસ્ટક મસલચંગથી સાકાર કરી 
રકાર છે. આ કેનદ્ર પરથી માંગ પ્રમાણે પીલાં (ખારેક) લઇ િેના 
ઓડ્ષર પ્રમાણે રકલોથી લઈ ૨૦ રકલો સુધીના પેરકંગ કરી પાસ્ષલ 
કરવામાં આવે છે.

ઈઝરારેલી ખારેકનો મબલખ પાક લઇ ખેડિૂો મબલખ કમાર 
િ ે માટે િાલીમથી િૈરાર કરારલેા ખડેિૂો પકૈી ભજૂ િાલકુાના 
માધાપર, ભૂજોડી, લહેરના ટપક તસંચાઇથી બરહી અને દેરી 
ખારેકની ખિેી કરિા ૬૫ વરથીર ખડૂેિ જાદવજીભાઇ વેકરરરા 
જણાવે છે કે મારા ખિેરમા ં૪૮૦ ખારેકના ંઝાડ િરૈાર છે એ પૈકી 
૨૩૫ જેટલા છોડની પ્રતિ એકની રૂ.૧૨૫૦ની સબતસડી મળેવી 
છે. મસલચંગ પધિતિથી ખારેક કરવાનુ ંિાલીમમાં મ ેજાણેલુ ંહવ ેએ 
પણ કરીરુ”ં. બાગારિ િરફથી મળિી રોપા સહાર અને ટપક 
તસચંાઇ લાભની વાિ કરિાં સરકારનો િઓે આભાર માન ેછે. •

ઈન્્ો-ઈઝરાયેલના	સંયતુકત	પ્ોજેકટ	હેિળ
કચછમાં	બરહી	ખારેકનો	પ્થમ	પાક	તૈયાર

નવતર

økwshkík૧૬ જુલાઇ, ૨૦૨૧ 47



દદગીન	ેબભેાન	કયાડિ	વગર	સા્ા	રિણ	કલાકની	મરેેથોન	શસરિક્ક્યા
" સતુરેશ	ક્મશ્રા

વડોદરાના ગોત્ીમાં આવેલી જી. 
એમ. ઇ.આર.એસ. હોસ્પટલનાં ઇ.એન.
ટ ી . તવભાગે  ્રુ ક ો રમ ાઇક ો તસસની 
સારવારમાં દદથીને લાભદારક હોર એવી 
નવીન પહેલો કરી છે. અગાઉ ફૂગગ્ર્િ 
ના થરો હોર એવા આંખના ડોળાને 
સલામિ રાખીને િેની પાછળના ભાગેથી 
માઇક્રોડીબ્ાઇડરની મદદથી ફૂગની સફાઈ કરવામાં આવી હિી 
અન ેચહેરાની સુદંરિા અકબંધ રાખી દદથીન ેમાનતસક િણાવમાથંી 
બચાવવાની સજ્ષરી કરવામાં આવી હિી. હાલમાં ્રુકોરના 
કેતસસ ઓછા થિાં લાળગ્રંતથની પથરી કાઢવાની, ગુજરાિના 
અનર કોઈ દવાખાનામાં થિી નથી એવી સજ્ષરી આ તવભાગમાં 
કરવામાં આવી.

એક આગવી પહેલના રૂપમાં આ સરકારી દવાખાનામાં 
િાજેિરમાં રકડનીની પથરી ધરાવિા એક ્રુકોરના દદથીને 
આખેઆખો બેભાન કરવો ર્ર ન હોવાથી ફતિ નાકના ભાગને 
બહેરો કરીને, દદથીની સભાન અવ્થામાં લગભગ સાડા ત્ણ 
કલાકની મેરેથોન સજ્ષરી ડૉ. તહરેન સોની અને સાથીઓની ટીમે 
કરીને, સરકારી દવાખાનાઓમાં થિાં િબીબી ચમતકારોમાં એક 
ચમતકારનો ઉમેરો કરયો હિો.

દદથીની સભાન અવ્થામાં વધુમાં વધુ બે કલાકની ર્ત્તક્રરા 
કરી છે એવી જાણકારી આપિાં ડૉ. તહરેન સોનીએ જણાવરું કે, 
નાક કે પગની આવી ર્ત્તક્રરામા ંદદથી એ જોઈ રકિો નથી એટલે 

ખાસ વાંધો આવિો નથી.
પરિંિ ુઆ કેસમા ંનાકમાંથી મગજની 

નીચનેો ભાગ, આખંની પાછળનો ભાગ, 
સારનોતસસ જવેી જગરાઓમાથંી ફૂગની 
સફાઈ હાડકી કાપીને કરવાની હિી િવેી 
જાણકારી આપિાં ડૉ. સોનીએ જણાવરું 
કે, દદથીની રકડનીમાં પથરીને લીધે 
તક્રએટીલાઇન માત્ ત્ણ જેટલું રહેિું 

હોવાથી જનરલ એને્થેતસરા આપવો ર્ર ન હિો.
વધુમાં, આ દદથીને ઇનજે્રન દ્ારા લોકલ એને્થેતસરા 

આપવામા ંપણ જોખમ હિંુ. આ સજંોગોમા ંનાકનો ભાગ પમૂડાથંી 
દવા લગાડી, બહેરો કરીને આ સજ્ષરી કરવામાં આવી. સજ્ષરી 
પહેલાં દદથીને પૂરી સમજણ આપવામાં આવી હિી. દદથી નાકના 
ભાગેથી થઈ રહેલી સજ્ષરી િે નરી આંખે જોઇ રકિો હિો એવા 
સંજોગોમાં આ પ્રોતસજર કરવામાં આવી, જેમાં દદથીના 
આતમતવશ્વાસ અને તહિંમિને પણ દાદ આપવી પડે. એટલું જ નતહ 
આ સજ્ષરી પછી એક વીસ રદવસ સુધી ખાસ મોતનટરરિંગ હેઠળ 
દદથીને એ્ફોટરેસીન બી અને લારપોઝોમલ જેવી નેફ્ોટોકતસક 
દવાઓ ખૂબ જ કાળજીપૂવ્ષક આપીને િેને સાજો કરવામાં આવરો.

આ સજ્ષરી એ ગોત્ીના સરકાર સચંાતલિ દવાખાનાની િબીબી 
જ્ાન અને કુરળિાનો સમનવર કરીને દદથીઓને રાહિ આપવાની 
સાફલર ગાથાઓમાં એકનો ઉમેરો કરયો છે. િેના માટે ડૉ. સોની 
અને િેમની ટીમ અતભનંદનને પાત્ છે. •

કોરોના	કાળમાં	લોકોની	મદદે	આવયતુ	ક્શક્ાપરિી	ફાઉન્્ેશન
કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેર 

એક થઈન ેલડી રહ્ો છે. લોકોન ેકોરોનાથી 
બચાવવા અન ેકોરોના સકં્રતમિ દદથીઓની 
સારવાર, દેખરેખ માટે સરકારે ઉત્તમ 
પ્રકારની કામગીરી કરી છે. સરકારની સાથે 
સાથે સામાતજક, ધાતમ્ષક સં્થાઓ પણ 
લોકોને મદદરૂપ કાર્ષ કરા્ષ છે. આવી જ 
એ સામાતજક સં્થા એટલે ગાંધીનગરનું 
તરક્ાપત્ી ફાઉનડેરન. કોરોના સમરે હોમ 
આઈસોલેસનમાં રહેલી વરતતિને બે 
વખિના ભોજનની ખુબજ સમ્રા હોર 
અન ેઆ સમ્રાન ેતરક્ાપત્ી ફાઉનડરેનના 
્વરંસેવકોએ અનુભવી અને િરિ જ બે 

સમરના ભોજનની િૈરારી રરુ કરી. જે 
હોમ કોરેનટાઈન હોર િેવા વરતતિના ઘર 
સુધી બે વખિનુ ંરધુિ અન ેસાસતવક ભોજન 
પહોચિું કરવાનું રરુ કરુું.

તરક્ાપત્ી ફાઉનડરેન દ્ારા ગાધંીનગર 
અને આસપાસના તવ્િારોમાં ૫૧ 
હજારથી વધુ તન:રુલક ટીફીનમાં ભોજન-
પ્રસાદ  કોરોના પોઝીટીવ વરતતિઓના ઘરે 
પહોચિા કરા્ષ છે. સાથે ઈમરજનસી સતવ્ષસ 
૧૦૮ના કોરોના વોરીરસ્ષને પણ ભૂલરા 
નથી. ૧૫૦થી વધ ુઆ કોરોના વોરીરસ્ષને 
પણ ભોજન પ્રસાદ સવાર સાંજ અતવરિ 
પહોચિો રહે છે.

તરક્ાપત્ી ફાઉનડરેનના શ્ી તવષણભુાઈ 
ચૌધરી, તનમેરભાઈ ચૌધરી, તહિેરભાઈ 
ચૌધરી અને િેમના ્વરંસેવકની ટીમનું 
કાર્ષ ખુબ જ સરાહનીર છે સરહદ પર 
સૈતનક અને દેરમાં આ ્વરંસેવક સેવક 
ખરા અથ્ષમાં દેર સેવા કરી રહ્ા છે. •

નવતર
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" બી.	પી.	દેસાઇ
કેનસર જવેા અસાધર રોગથી પીડાિા અને જમેન ેદવાખાનામાં 

રાખીને વધુ સારવાર આપવાથી કોઈ પરરણામ મળવાની ર્રિા 
નથી િવેા, સમાજના અતરિં ગરીબ અન ેજરૂરરરાિમદં દદથીઓના 
રેર જીવનની ઉતચિ કાળજી લેવાર િે માટે સંવેદનરીલ રાજર 
સરકારે અમદાવાદ બાદ વડોદરામાં પસબલક પ્રાઇવેટ પાટ્ષનરરીપ 
હેઠળ આવા દદથીઓ માટે પેતલએરટવ કેર એટલે કે સારસંભાળ 
સેવા રરૂ કરી છે.

વડોદરાની સરાજી હોસ્પટલ, ગજુરાિ 
ઊજા્ષ તવકાસ તનગમ તલતમટેડ અન ેદીપક 
ફાઉનડેરન દ્ારા એક ઉમદા સવેાકાર્ષ 
માટે હાથ તમલાવીને કેનસરની 
સારવાર લિેા દદથીઓના ઉપચાર 
માટે પ્રોજે્ટ કરુણા હેઠળ આ 
સવેા-સતુવધા ઊભી કરવામા ંઆવી 
છે, એવી જાણકારી આપિા સરાજી 
હોસ્પટલના ઓનકોલોજી તવભાગના 
વડા ડો.અતનલકુમાર ગોરલે જણાવરંુ 
કે, કેનસરના છેલ્ા ્ટેજના દદથીઓ કે 
જેઓની વધ ુ સારવાર દવાખાનામા ં ર્ર 
નથી અને એમના પરરવારની નબળી આતથ્ષક 
હાલિન ેલીધ ેગરીબ અને સામાનર પરરવારમાં કોઈ કાળજી 
લવેાનો સમર ફાળવી રકે િ ેર્ર નથી િવેા દદથીઓન ેસરાજી 
હોસ્પટલમાથંી આ સાર સભંાળ કેનદ્રમા ંરરફર કરવામા ંઆવ ેછે. 
આવા દદથીઓની સેવા રુશ્ૂરા માટે રહેરના પેનરનપુરા અને 
વાઘોરડરામા ં૨૫ બડેની સતુવધા પી.પી.પી. મોડેલથી રરૂ કરવામાં 
આવી છે. જરાં દદથીઓન ેતવનામૂલર ેઆશ્ર અન ેડારટ-ભોજન 
સતહિ જરૂરી સારસંભાળ લેવામા ંઆવ ેછે. િનેા માટે સેનટર ખાિે 
જરૂરી ્ટાફની વરવ્થા રાખવામા ંઆવી છે.

રસપ્રદ વાિ એ છે કે આ પેતલએરટવ કેર રું છે? પેતલએરટવ 
કેર એક એવો અતભગમ છે જ ેદદથીઓ અન ેિમેના પરરવારજનોની 
ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. જીવલેણ બીમારી સાથે સંકળારેલી 
સમ્રાઓનો સામનો કરી રહ્ા હોર િેમને પ્રારિંતભક ઓળખના 

માધરમથી ટીમ દ્ારા વેદના તનવારણ, રાહિ, પીડા અને અનર 
સમ્રાઓ રારીરરક, માનતસક અને આધરાસતમક સારવાર માટે 
તવરેર સારવાર આપવામાં આવે છે.  

આ કેર સનેટરમા ંઆશ્ર લનેારા અસાધર કેનસર પીરડિોન ેખૂબ 
વદેના થિી હોર િો સરાજી હોસ્પટલમાં લઈ જઈન ેવદેના રામક 
મરેડકલ રેરડએરન સવેાઓ આપી પરિ અહીં લાવવામા ંઆવ ેછે. 

જરારે કેર સેનટરમાં દદથીઓને આનુરંતગક સેવાઓ કરાર 
હેઠળ દીપક ફાઉનડેરન દ્ારા પૂરી પાડવામાં આવી 

રહી છે અને ગુજરાિ ઊજા્ષ તવકાસ તનગમ 
તલ. (જી.રુ .વી.એન.એલ.) દ્ારા 

તનરતમિ સામાતજક જવાબદારી 
(સીએસઆર) હ ેઠળ આતથ ્ષક 
સહરોગ કરવામાં આવી રહ્ો છે. 
અહીં દદથીઓને િમામ સેવાઓ 
તનઃરુલક આપવામાં આવી રહી 
છે. આ સંભાળ કેનદ્રનું મુખર લકર 
દદથીની સારસંભાળ લેવાનું છે. 

સરાજી હોસ્પટલના રેરડએરન 
ઓનકોલોજી તવભાગમાં રેરડરો અને 

રકમોથેરાપી જેવી અદ્િન પધિતિઓથી 
સારવાર આપવામાં આવે છે.

આ કેનદ્રમાં દદથીના રેર જીવનને ગુણવત્તારુતિ બનાવવા 
મનોવૈજ્ાતનક, આધરાસતમક રીિે દદથીને ર્ર િેટલું છેલ્ું જીવન 
આરામદારક લાગે િેવા પ્રરાસો કરવામાં આવે છે. આમ, રેર 
સમરને સુખમર બનાવવાની આ સુતવધા છે જેનો લાભ મુખરતવે 
સામાનર અને ગરીબ પરરવારોના જરૂરરરાિમંદ દદથીઓને 
આપવામાં આવે છે. કેનસરના દદથીઓને એસ.એસ.જી. હોસ્પટલ 
મારફિે દીપક ફાઉનડેરન દ્ારા સંચાતલિ પેતલએરટવ કેર સેનટર 
વાઘોરડરા િથા પેનરનપુરા ખાિે પેતલએરટવ સેવા માટે રરફર 
કરવામાં આવે છે.  

આ પેતલએટીવ સેનટર અસાધર કેનસર પીરડિ દદથીઓ અને 
િેમના ખૂબ મરા્ષરદિ સાધન સુતવધા ધરાવિા કુટુંબો માટે આ 
વરવ્થા આરીવા્ષદ રૂપ બનિી જઈ રહી છે. •

અસાધય	રોગમાં	પરરવારને	આક્થડિક	ભારણમાંથી	ઉગારતતું
વ્ોદરાનતું	પેક્લએરટવ	કેર	સેન્ટર

આ કેન્દ્િા મેદડકલ ઓદિસર ડૉ.કૃતાથ્વ ઝાલા જણાવે છે કે, આ કેન્દ્માં એડવાન્સ સટેજિા કેન્સરિા દદદીઓિી જરૂરી 
કાળજી લેવામાં આવે છે. દદદીઓિે ડાયટ પલાિ મુજબ ભોજિ આપવામાં આવે છે. આ અસાધય રોગથી પીડાતા દદદીઓિે 
િતાશામાંથી બિાર લાવવા તેમણે સતત મિોવૈજ્ાહિક રીતે મિોબળ મજબૂત કરવામાં આવે છે. •

ઘર	જેવા	વાતાવરણમાં	દદગીઓની	સારસંભાળ	લેવામાં	આવે	છે:	્ૉ.	કૃતાથડિ	ઝાલા

સંભાળ
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પ્ેરણા

" રેસતુંગ	ચૌહાણ
રદવસે રદવસે પાણીના િળ ઊંડા જઇ રહ્ાં છે તરારે તસંચાઇ, 

ખેિી અને પરુપાલન માટે પૂરિા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે િે 
માટે વરસાદના પાણીને ભૂગભ્ષમાં ઉિારી જળભંડારો સમૃધિ 
બનાવવા જરૂરી બનરું છે. મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઈ રૂપાણીએ 
પણ ભૂગભ્ષ જળ ઊંચાં લાવવા જળસંચર અતભરાન રરૂ કરુું અને 
તરારથી જ મનમા ંઆ તવચારોનુ ંિમુલુરધુિ લઇન ેફરિા પાલનપરુ 
િાલુકાના સેમોદ્રા ગામના િલાટી કમ મંત્ી શ્ી તહરલબહેન 
ભટોળને આ રદરામાં કંઇ નક્કર કરવાની િીવ્ર ઇરછા હિી. 
પોિાના તવચારો કાર્ષતસતધિમાં પરરણમે િે માટે િેમણે પોિાના 
તમત્વિુ્ષળમાં પોિાના તનધા્ષરને રજૂ કરયો. આ રીિે રરૂ થરો 
તવચારક્રાંતિનો કાર્ષતસતધિ િરફનો પ્રવાસ. આજે િેમની સાથે ચાર 
રુવાનો બનાસકાંઠાની ધરિીને લીલુડી કરવા અને ભૂગભ્ષ 
જળ્િરને ઊંચાં લાવવા કરટબધિિા સાથે જૂના કૂવા-ટ્ૂબવેલ 
રરચાજ્ષ કરવા ખેડૂિોને માગ્ષદતર્ષિ કરી રહ્ાં છે.

બનાસકાંઠા તજલ્ાના પાલનપુર અને વડગામ િાલુકાના 
િલાટી કમ મંત્ી શ્ી તહરલબહેન ભટોળ સતહિ શ્ી ભરિભાઈ 
કરેણ, શ્ી ગુલાબતસંહ પરમાર અને શ્ી સરદારભાઈ ચૌધરી 
જળસંચર રજ્માં જોડાઇ સોતરરલ મીરડરાના માધરમથી િથા 
તવતવધ ગામડાઓમાં ખેડૂિસભાઓ રોજી પ્રોજે્ટર મારફિે કૂવા 
અને ટ્ૂબવેલમાં કઈ રીિે પાણી વાળવું અને કૂવા અને ટ્ૂબવેલ 
રરચાજ્ષ કરવાથી રું ફારદા થાર છે િેની પધિતિ સમજાવી અને 
િેના તવરે ખેડૂિોને સચોટ માગ્ષદર્ષન પૂરું પાડી રહી છે. 

આ અતભરાન અંગે શ્ી તહરલબહેને જણાવરું હિું કે, ગામમાં 

જળસંચરનું કાર્ષ આ વરષે જ પૂણ્ષ કરવાના તનધા્ષર સાથે જૂના 
કૂવા-ટ્ૂબવેલ રરચાજ્ષનો દસથી પંદર હજારનો ખચ્ષ િેઓની ટીમ 
ઉઠાવે છે. આ કાર્ષમાં વૈભવી રૈક્તણક મતહલા બાળતવકાસ સં્થા 
દ્ારા અમને આતથ્ષક મદદ પણ મળે છે. આ વર્ષથી સરકારની 
મનરેગા રોજના અંિગ્ષિ પણ આ કાર્ષમાં મદદ મળરે જેથી 
અમારા કાર્ષને વધુ વેગ મળરે.

ફિેપુર ગામના ખેડૂિ અને આ ટીમના સભર શ્ી ગુલાબતસંહ 
પરમારે જણાવરું હિું કે, “ભૂગભ્ષ જળ્િર ઊંચાં લાવવા િથા 
તસંચાઇના પાણીની વરવ્થા માટે ત્ીસ વર્ષ જૂના બંધ કૂવાને 
ચોમાસાના વરસાદી પાણીથી રરચાજ્ષ કરયો. જેનો સીધો લાભ 
થરો છે.” 

ટીમના બીજા સભર શ્ી સરદારભાઈ ચૌધરી જણાવરું કે, બંધ 
પડેલા કૂવા અને ટ્ૂબવેલ ચાલુ કરવા પાણીના રુધિીકરણ માટે 
કુંડી અને કુંડીની અંદર નાની કપચી, મોટા કાંકરા અને બે અલગ-
અલગ પડમાં જાળી નાંખી અને ચારકોલ આ િમામ નાખવાની 
રીિ અને કુંડીથી કૂવા કે ટ્ૂબવેલ સુધીની કેટલી સાઈઝની કેટલી 
ઊંડી પાઈપ નાખવી િેનું માગ્ષદર્ષન આપવામાં આવે છે. 

ટીમના ત્ીજા સભર શ્ી ભરિભાઈ કરેણે જણાવરું હિું કે, 
સમગ્ર તજલ્ાનાં જળસંચરનાં કામો કરી જળ્િર ઊંચાં લાવવા 
લોકજાગૃતિ કરિા રહીરંુ. ફિેપરુના ખડેિૂ શ્ી હરીભાઈ ચૌધરીએ 
જણાવરું કે, આ ચાર રુવાનોના માગ્ષદર્ષનથી ટ્ૂબવેલ રરચાજ્ષ 
કરીર. આ વરષે વરસાદી પાણીને ભૂગભ્ષમાં ઉિારી ભૂગભ્ષ જળ 
્િર ઊંચાં લાવવાનું કાર્ષ કરીર.

આમ, લગભગ નપાતણરા કહેવાિા ઉત્તર ગુજરાિનાં ભૂગભ્ષ 
જળ ઊંચાં લાવી જળક્રાંતિથી હરરિ ક્રાંતિની રદરામાં પ્રરાણ કરી 
તવ્િારને નંદનવન બનાવવાની મુખરમંત્ી શ્ી તવજરભાઇ 
રૂપાણીની નેમને આ રુવા ટીમ સાથ્ષક કરવા િનિોડ પ્રરાસ કરી 
રહી છે. જને ે્ થાતનક ખડેિૂો અન ેગ્રામજનોનો સહકાર મળી રહ્ો 
છે. હવે ઉત્તર ગુજરાિમાં પણ પાણી નથી એવું મેણુ ટૂંક સમરમાં 
જ ભાંગી જરે િે વાિમાં કોઇ રંકા ન કરી રકાર. •

બનાસકાંિાના	ભૂગભડિ	જળભં્ારને	વધતુ	સમૃધિ	બનાવવાનો	ક્નધાડિર
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ykÃkýk MkkiLke sðkçkËkhe,
ykÃkýk MkkiLke ¼køkeËkhe

{åAhLkku
LkkLkku zt¾
{kuxwt òu¾{

• ykÃkLkk ½h fu ÄtÄkLkk MÚk¤u {åAhsLÞ hkuøkkuÚke çk[ðk Ëh 
yXðkrzÞk{kt yLkwfq¤ yuf rËðMku {åAh LkkçkqËe rËðMk íkhefu 
Íwtçkuþ nkÚk Ähe Ãkkýe MktøkúnLkk ík{k{ Ãkkºkku suðk fu {kx÷kt, çkuzkt, 
Ãkðk÷e, zÙ{, fuhçkk, xktfe, Ãkûke[kx, £esLke xÙu íkÚkk yLÞ ÃkkºkkuLku 
¾k÷e fhe MkkV fhe MkqfðeLku Ãkkýe ¼hðwt.

• nt{uþk {åAhËkLke{kt s MkwðkLkku ykøkún hk¾ðku. {åAh «ríkfkhf 
ÄqÃk - yøkhçk¥ke, M«u fu yLÞ {åAh «ríkhkuÄf ðuÃkkuhkRÍhLkku 
WÃkÞkuøk fhku.

• Ãkeðk yLku yLÞ ðÃkhkþ {kxu hk¾u÷k ÃkkýeLkk ÃkkºkkuLku nðkÞwõík 
Zktfu÷k hk¾ku. R÷urõxÙf {kuMfexku hufuxLkku WÃkÞkuøk fhðku.

• fkuRÃký ÔÞÂõíkLku íkkð ykðu íkku íkkífkr÷f ÷kuneLke íkÃkkMk yð~Þ 
fhkðe MktÃkqýo Mkkhðkh ÷uðe.

• nkWMk xw nkWMk MkðuoLke fk{økehe {kxu ykhkuøÞ f{o[khe ykÃkLkk 
½hLke {w÷kfkíku ykðu íÞkhu Ãkwhíkku MkkÚk yLku Mknfkh ykÃkðku.

• ½h fu ykurVMkLkk çkkhe-çkkhýkt WÃkh ò¤e yð~Þ ÷økkðku

ík{Lku ¾çkh Au, {÷urhÞk, zuLøÞw yLku 
r[fLkøkwrLkÞk Vu÷kðíkk {åAh ík{khk ½h{kt 
fu ½hLke ykMkÃkkMk Ãký nkuE þfu Au

Mk{Þ Au,
Mk{sËkh çkLkðkLkku...
{åAhsLÞ hkuøkku Mkk{u 
{¬{íkkÚke ÷zðkLkku...

Mk{ÞMkh WÃk[khÚke {÷urhÞk, zuLøÞw yLku r[fLkøkwrLkÞk MktÃkqýoÃkýu {xe þfu Au.

íkfuËkhe yu s Mkk[e Mk{sËkhe...

{åAhsLÞ hkuøkkuÚke Mkwhûkk {kxu ykx÷wt yð~Þ fhku
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