
ð»ko : 61  ytf : 16  íkk.16-8-2021

જનસેવ�ન� મહ�યજ્ઞનું નવ દિવસનુ ઑ�વતહ�સસક ઑનુષ્�ન

નવ દદવસમાં અધધધ...
` ૧૩ િજાર કરોડના હવકાસકામોનો 
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• સરકારના પાચં િર્ગની ઉજિણી નહીં પરંત ુજનતાની સિેાનો મહાયજ્ છે.
• ગજુરાત ‘‘એજયકેુશનલ હિ’’ તરીકે જ્ાનની સદીનુ ંનતેૃતિ કરિા સજ્જ છે.
• સ્કૂલ ઓફ એ્સલન્સ તરફ ઝડપથી આગળ િધીને રાજયના િાળકો-

યુિાઓનું િૌવધિક સ્તર િધારિું છે. 
• ગુજરાતમાં િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ જે વિકાસનો માગ્ગ વચંદ્ો હતો 

એ જ માગ્ગ પર આ સરકાર ગરીિ, િંવચત, અંતયોદયના ઉતથાન માટે 
સમપશીત છે. 

• વિકાસની આ પ્રવક્રયા પરસ્પરના સાથ, સહયોગ અન ેસહકાર વિના શ્ય 
નથી, રાજય સરકારે સૌના સાથથી સૌનો વિકાસ સાધયો છે.

• નારીશવતિનું સન્માન એ સમૃવધિ તરફનો માગ્ગ છે, નારીશવતિને વિકસિા 
માટેનું યોગય આવથ્ગક સશવતિકરણ માટેનું િાતાિરણ રાજય સરકારે 
આપયું છે.

• ગુજરાતનો ખેડૂત ખેતરમાં પદરશ્મ કરીને ડોલર અને પાઉન્ડ કમાતો થાય 
તેિું કકૃવર કલયાણનું રોલમોડેલ ગુજરાતને િનાિિું છે.

• કરછમાં પહેલા પાણી માટે  વહજરત થતી અમે પીિાનું પાણી આપયા પછી 
ખેતરમાં પણ નમ્ગદાના પાણી પહોંચાડ્ા છે. 

• યુિાધનને 'જોિ વસકર નહીં, પણ જોિ વગિર' િનાિિાના ગુજરાતના 
અવભગમથી યુિાનોને િૈવશ્વક સ્પધા્ગ માટેના અનેક અિસરો પ્રાપ્ થઇ 
રહ્ા છે.

• ગુજરાત રાજય યુિાનો માટે 'લેન્ડ ઓફ ઓપોરયુ્ગવનટી' છે. 
• 'કહેિું તે કરિુંની વિચારધારા' સમયિધિ-આયોજનિધિ અને પારદશશી 

પધિવતથી ઝડપી વિકાસ કામો એ એક નક્ર િાકસ્તિકતા છે.
• રાજય સરકારે છેલ્ા પાંચ િર્ગમાં અકલપનીય ગવતએ પારદવશ્ગતાથી 

૪૨૫થી િધુ ટીપી સ્કીમ મંજૂર કરી.
• અમારી સરકારે આદદિાસી િાંધિોને ખોટા િાયદા િચનો નહી-પરંતુ 

િનિંધુ કલયાણ જેિી મહતિાકાંક્ષી યોજના આપી છે.
• છેલ્ા પાચં િર્ગમા ંરાજયના આદદજાવત વિસ્તારોમા ંરૂ. ૬૦ હજાર કરોડના 

વિકાસ કામો કરિામાં આવયા છે.



આકષ્વણ

86 આસપાસ
87 રાષ્ટ્રપ્રષેમ
 ખષેડાની દીકરીએ ૨૯૫ શહિદ 

સૈ હનકના પદરવારોનષે આહથ્વક 
મદદ કરી - બી.પી.દેસાઈ

88 ગૌરવ
 હસંિોના સંવધ્વન અંગષે જાગૃહત 

કરેળવવા મુખયમંત્ીશ્ીનું આિવાન

89 વન વૈરવ
 રાજયનષે મળયું ૨૧મુ સાંસકકૃહતક 

'મારહતનંદન વન'

6 રસીકરણ
 ગુજરાતમાં ચાર કરોડ વષેક્સનના 

ડોઝ અપાયા

7 અમૃત પવ્વ
 આઝાદીનો અમૃત મિોતસવ 

- મનીષા વાઘષેલા

8 પૉહલસી
 નવી ક્િકલ સક્રેપષેજ પૉહલસી

12 સંદેશ
14 પવ્વ હવશષેષ
 ૭૫મા સવાતંત્ય પવ્વની જૂનાગઢમાં 

દબદબારષેર ઉજવણી

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં
23 જ્ાનશહતિ દદવસ

31 સંવષેદના દદવસ

39 અન્ોતસવ દદવસ

45 નારી ગૌરવ દદવસ

53 દકસાન સન્માન દદવસ

59 રોજગાર દદવસ

65 હવકાસ દદવસ

73 શિેરી જનસુખાકારી દદવસ

79 હવશ્વ આદદવાસી દદવસ

84 હવકાસોતસવ
 જન સષેવાયજ્ના નવ દદવસીય 

અનષુ્�નનષે મળી જવલંત સફળતા

16 કવર સટોરી
 નવ દદવસમાં અધધધ... રૂ. ૧૩,૦૦૦ કરોડના હવકાસકામોનો 

જનતાનષે મળયો લાર... - પુલક હત્વષેદી

દબદબારષેર ઉજવણી
'મારહતનંદન વન'
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ઊઘડતષે પાનષે

વવક�સન� મહ�યજ્ઞનું સ�ક્ષી બ�ું ગુજર�ત...
ઓગસ્ટ મવહનો એટલે ક્રાંવતનો મવહનો... ઓગસ્ટ મવહનો એટલે દેશપ્રેમ અને રાષ્ટ્રીય ચેતનાને ઝંકકૃત 

કરતો મવહનો... આખુ િર્ગ રાષ્ટ્રીય પ્રેમના કેફને ભરપૂર િરકરાર રાખિા માટેનો આ મવહનો. િળી સોને 
પે સુહાગા જેિી િાત તો એ છે કે, આઝાદીના 75 િર્ગ વનવમત્તે ગુજરાત સવહત સમગ્ર રાષ્ટ્ર ‘આઝાદી કા 
અમૃત મહોતસિ’ ભાિપૂિ્ગક ઉજિી રહ્યું છે.

ગુજરાતમાં આ િખતે ઓગસ્ટ 2021નો મવહનો વિશેર આનંદ અને ઉતસાહના અનેક પ્રસંગો એની 
ઝોળીમાં લઇને આવયો. ઓગસ્ટ મવહનાનો આરંભ જનસેિાના મહાયજ્ના અનુષ્ઠાનના સાક્ષાતકારથી 
થયો. સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓ શાંતી, સલામતી અને સુરક્ષા સાથે સિાુંગી વિકાસની રાહ પર ચાલી 
નહીં દોડી રહ્ા છે. ગુજરાતના સપૂત તતકાવલન મુખયમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતના સિાુંગી 
વિકાસ દ્ારા ઉત્તમ ગુજરાતનું વનમા્ગણ કયુું અને આજે છેલ્ા પાંચ િર્ગથી મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણી અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલની કમ્ગઠ જોડીએ આપણા ગુજરાતને ‘ઉત્તમથી 
સિપોત્તમ’ િનાિિા માટે સઘન અને સતત પુરરાથ્ગ આરંભયો છે.

ઓગસ્ટ તારીખ 1થી 9 દરવમયાન ગુજરાતે પુનઃ એકિાર વિકાસની વયાખયાને નિેસરથી પ્રસ્તુત કરી 
છે. માત્ર 9 દદિસમાં 16,000 કાય્ગક્રમો યોજીને 48,56,000 ઉપરાંત જન સામાન્યને વિવિધ લોકોપયોગી 
યોજના અતંગ્ગત રૂ. 13,000 કરોડના લાભ આપયા. ‘ન ભતૂો ન ભવિષયવત’ એિા આ વિકાસના મહાયજ્માં 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને ગૃહ મંત્રી શ્ી અવમતભાઇ શાહે પણ િે દદિસ અલગ અલગ 
કાય્ગક્રમોમાં િરયુ્ગઅલી ઉપકસ્થત રહીને ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને પોંખી.

ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાં જનવહતલક્ષી કાયપોની રીતસર આહલેક જાગી. પ્રતયેક કાય્ગક્રમમાં કોવિડ 
પ્રોટોકોલનું સંપૂણ્ગપણે ધયાન રાખી છેલ્ા પાંચ િર્ગમાં ગુજરાતે કરેલી જનસેિાની આરાધનાને જન જન 
સુધી પહોંચડિામાં આિી. છેલ્ા પાંચ િર્ગથી જનસેિાની સુગંધ છેિાડાના માનિી સુધી એ રીતે પહોંચી 
છે કે આજે પ્રતયેક ગુજરાતી ગૌરિ સાથે એમ કહી રહ્ો છે કે, ‘આ સરકાર આપણી સરકાર છે... સૌના 
સાથથી, સૌનો અદભુત વિકાસ થઇ રહ્ો છે.’

િીજળી, પાણી, માગપો, માળખાગત સિલતો, આિાસ, કકૃવરને લગતી િાિતો, આરોગય, વશક્ષણ, 
ગરીિ, િંવચત, આદદિાસી, દકસાન પ્રતયેક િગ્ગના લોકોને વિકાસની અનુભૂવત સુપેરે થઇ છે અને તેમને 
રાજયના વિકાસની મખુયધારામા ંસહભાગી થિાનો વિશરે આનદં છે. સમગ્ર દવુનયામા ંજયા ંપણ ગજુરાતી 
િસે છે તેના હૃદયમાં ગુજરાત પ્રેમ હંમેશા ધિકતો રહે છે. આ િાતને શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલની સરકારે સુપેરે પીછાણીને ‘િતન પ્રેમ યોજના’નાં િેિ પોટ્ગલને ખુલ્ું મૂકતા, હિે 
વિશ્વ સમસ્તના ગુજરાતી િાંધિો ગુજરાતના વિકાસમાં એમનું યોગદાન આપિા આગળ આિશે.

આઝાદીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી 15 ઓગસ્ટથી સમગ્ર ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને ભાિપૂિ્ગક 
ઉજિિા પ્રતયેક ગુજરાતી થનગની રહ્ો છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ જુનાગઢમાં અને અન્ય મંત્રીશ્ીઓએ વજલ્ા 
કક્ષાએ કોરોના પ્રોટોકોલના ચુસ્ત પાલન સાથે સ્િાતંત્ય દદનની ગૌરિપૂણ્ગ ઉજિણી કરી. ગુજરાતની 
વિકાસયાત્રાના પ્રતયેક પડાિને પ્રસ્તુત અંકમાં સમાવિષ્ કરિામાં આવયા છે. મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની 
આ વિકાસયાત્રાની વિગતો ગુજરાત પાવક્ષકના સુજ્ િાંચકોને ગૌરાકન્િત કરશે.

જય જય ગરિી ગુજરાત...
- માક્હતી ક્નરામક 

økwshkík૧૬ ઓગસટ, ૨૦૨૧ 5



કોરોના રસીકરણ ક્ષેત્ષે ગુજરાત અગ્ષેસર
ગુજરાતમાં ચાર કરોડ વષેક્સનના ડોઝ અપાયા

સમગ્ર વિશ્વ કોરોના મહામારી સામ ેલડી 
રહ્યુ છે. કોરોના સામ ેલડિા માટે િકે્સન 
અમોધ શસ્ત્ર સાવિત થય ુ છે. ગજુરાતના 
પનોતાપુત્ર અને દેશના િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતિ હેઠળ ભારતમાં 
વિશ્વનુ ંસૌથી મોટ ુિકે્સનશેન અવભયાન 
હાથ ધરાયુ છે. એ અતંગ્ગત મખુયમતં્રી શ્ી 
વિજયભાઇ રૂપાણી અન ેનાયિ મખુયમતં્રી 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલના માગ્ગદશ્ગનમાં 
ગજુરાતે કોરોના િકેસીન ઝૂિંશે િગેિતંી 
િનાિી અતયાર સુધીમા ંઅદંાજ ેચાર કરોડથી 
િધુ િેકસીનેશન ડોઝ આપિાની વસવધિ 
મળેિી છે. 

રાજયમા ં૧૯.૬૬ લાખ હેલથ કેર િક્કર 
અન ેફ્રન્ટ લાઈન િક્કસ્ગ પ્રથમ ડોઝ આપાયો 
છે. જયારે ૧૫.૭૩ લાખ હેલથ કેર િક્કર 
અન ેફ્રન્ટ લાઈન િક્કરોને િીજો ડોઝ પણુ્ગ 
થયો છે. રાજયના ૪૫ િર્ગથી િધુની 
ઉંમરના ૧.૩૪ કરોડ લોકોન ેપ્રથમ ડોઝ 
અને ૭૦.૨૩ લાખ લોકોન ે િીજો ડોઝ 
અપાયો છે. જયારે ૧૮-૪૫ િર્ગની ઉંમરના 

૧.૪૭ કરોડ લોકોને પ્રથણ ડોઝ અને 
૧૦.૨૧ લાખ લોકોને િીજો ડોઝ પુણ્ગ 
કરાયો છે. આમ સમગ્રતયા અદંાજ ેચાર 
કરોડ ડોઝ િેકસીનશેન થયુ ંછે. 

તા.૧૪મી ઓગસ્ટે એક જ દદિસમાં 
ર ાજયભરમાં  ૬.૧૮ લાખથી િધુ 
િેકસીનેશન ડોઝ આપીને પણ એક 
દદિસમાં સૌથી િધુ િેકસીનેશન ડોઝ 
રાજયમા ંઆપિામા ંઆવયા છે.  સમગ્ર 
રાજયમાં તા.૧૬ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧થી 
રસીકરણ કાય્ગક્રમનો પ્રારંભ મખુયમતં્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણી  અને  ન ાયિ 
મુખયમંત્રીશ્ી નીવતનભાઈ પટ ેલની 
ઉપકસ્થવતમા ંથયો હતો. 

ગજુરાત ે વિશ્વવયાપી મહામારી કોરોના 
સામે રક્ષણાતમક ઉપાય સમાન કોરોના 
િકે્સનશેન અન્િયે પર વમલીયન એટલ ેકે 
દર દસ લાખ લોકોએ િકે્સનશેન અતંગ્ગત 
પાચં લાખ ૧૭ હજાર વયવતિઓનુ ંિકે્ સનશેન 
કરીન ેદેશભરમા ંઅગ્રીમ સ્થાન મળેવયુ ંછે

રસીકરણ માટે પાત્રતા ધરાિતા ૪ કરોડ 

૯૩ લાખ ર૦ હજાર ૯૦૩ લોકોમાથંી 
પ્રથમ તિક્ામા ં હેલથ કેર િક્કરોન ે રસી 
આપિામા ંઆિી હતી જેમા ંઅતયાર સધુીમાં 
કુલ ૧૯,૬૬,૨૬૨૮ન ેપ્રથમ ડોઝ તમેજ 
૧૫,૭૩,૩૬૦ હેલથ કેર િક્કરોન ેિીજો ડોઝ 
આપિામા ંઆવયો છે. સમગ્ર દેશમા ંફ્રન્ટ 
લાઇન િક્કરોનું રસીકરણ શરૂ કરનાર 
ગુજરાત પ્રથમ રાજય છે. તા. ૩૧મી 
જાન્યઆુરી-૨૦૨૧થી ફ્રન્ટ લાઇન િક્કરોનું 
રસીકરણ સમગ્ર રાજયમાં શરૂ કરિામાં 
આવયું હતું. તયારિાદ ૧ લી માચ્ગ-
૨૦૨૧ના રોજ થી ૬૦ િર્ગથી િધ ુઉંમર 
ધરાિતા તથા ૪૫ થી ૫૯ િર્ગ ઉંમરના 
અન્ય રોગ ધરાિતા નાગદરકોને રસી 
આપિાનુ ંશરૂ કરિામા ંઆવયંુ હતુ.ં 

તા. ૧લી એવપ્રલ-૨૦૨૧ના રોજથી 
૪૫ િર્ગથી ઉપરના તમામ વયવતિઓને 
કોવિડ-૧૯ની રસી આપિાની શરૂઆત 
કરિામાં આિી છે. જમેા ં૪૫થી િધ ુઉંમર 
ધરાિતા રાજયના કુલ  ૧,૩૪,૮૭,૪૬૬ 
લોકોને પ્રથમ ડોઝ તમેજ ૭૦,૨૩,૧૩૩ 
વયવતિઓન ેિીજો ડોઝ આપિામા ંઆિેલ 
છે. ગજુરાત રાજય સ્થાપના દદિસ તા. ૧ 
મ-ે૨૦૨૧ના રોજથી રાજયમા ંરાજયના ૭ 
કોપપોરેશન તથા ૩ વજલ્ા મા ં૧૮-૪૪ િર્ગ 
િય જથુ માટે રસીકરણની કામગીરી અને 
તા. ૪ થી જુન-૨૦૨૧થી રાજયના તમામ 
વજલ્ા અને કોપપોરેશનમા ંઆ િય જથુમાં 
રસીકરણની કામગીરી શરૂ થઈ છે. 

અતયાર સુધીમાં આ િય જુથના 
૧,૪૭,૩૫,૦૯૬ કરોડ પ્રથમ ડોઝ અને 
૧૦,૨૧,૨૪૧ લોકોને િીજો ડોઝ 
આપિામા ંઆવયો છે. આમ, સમગ્રતયા તા. 
૧૪.૦૮.૨૦૨૧ સુધીમાં  રાજયમાં 
તમામજથુોના ૩,૦૧,૮૯,૧૯૦ન ે પ્રથમ 
ડોઝ તથા ૯૬,૧૭,૭૩૪  િીજો ડોઝ મળી 
અંદાજે કુલ ચાર કરોડ રસીના ડોઝ 
આપિામા ંઆવયા છે. •

રસીકરણ
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સવતંત્તાનું સહિયારં ગાન : આઝાદીનો અમૃત મિોતસવ
" મનીષા વાઘષેલા

હે વતન, આઝાદી તારી એ જ અમ જીવન સવપ્ન 
રાષ્ટ્રધવજના શાન - ગૌરવ એ જ અમ કુંદન - રતન, 

સાદ તે દીધો છે તે કુરબાન થાવા આવશુ,
અર્પી અમ સવ્વસવ કરશું તારી મુક્તિનું જતન.

દકસ્મત કુરેશીનું આ મુતિક આઝાદી માટેની તડપને શબદદેહ 
આપે છે. 15 ઓગસ્ટ એટલે ભારત માટે શવહદી િહોરનાર 
દેશપ્રેમીઓના ગૌરિગાન કરિાનો દદિસ.

મનની ડાળે લાગણીનું ર્ુષર્ સરસ ખીલી બેઠું
ને અમારા દેશની આઝાદીને ર્ંચોતરમું વરસ બેઠું.

આઝાદીના પચંોતરે િર્ગની ઉજિણી 75 સપ્ાહ પહેલા કરિા 
માટે િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 'આઝાદી કા અમૃત મહોતિ'નો 
નિતર વિચાર આપયો છે. ભારતની આઝાદી 74 િર્ગ પરૂા કરી 75 
િર્ગમા ંપ્રિશેશ.ે 75િર્ગની ઉજિણી દેશ માટે ગૌરિરૂપ ઘટના િની 
રહે ત ેહેતસુર િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આઝાદીનો અમૃત 
મહોતસિની ઉજિણી આરંભી. દેશના આઝાદીના અમૃત મહોતસિની 
ઉજિણીનો પ્રારંભ િડાપ્રધાનશ્ીએ દાડંીયાત્રાની ઉજિણીથી કરાવયો.

મહામૂલી સ્િતંત્રતાનું મૂલય આપણે અનેક શવહદોના જીિ 
આપીને ચૂકવયું છે. ભારતની આઝાદીમાં પહેલા શવહદ મંગળ 
પાંડથેી લઇને વિનોદ દકનારીિાલા સધુીના અનકે સ્િાતંત્ય િીરોનો 
ફાળો છે. ભારતના સ્િાતંત્ય સંગ્રામમાં માઇલસ્ટોન કહી શકાય 
તેિી ઘટના એટલે દાંડીકૂચ.

ભારતીય સંસ્કકૃવત મુજિ પગપાળા ચારધામની યાત્રા કરિાનું 
વિશેર મહત્િ છે. મહાતમા ગાંધીજીએ ભારતની નાડ પારખી અને 
દાંડીકૂચનો વિચાર અમલમાં મૂ્યો. ધાવમ્ગક હેતુસર કરાતી 
પગપાળા યાત્રા કરતા દાડંીકૂચનુ ંમહત્િ જરાય ઓછુ આકંી શકાય 
તેમ નથી. સાિરમતી ગાંધી આશ્મથી દાંડી સુધીની યાત્રાએ 
દેશની આઝાદીની લડતમાં નિો જોમ જુસ્સો પૂરો પાડ્ો હતો.

સ્િતંત્રતાની લડતની આગેિાની લેનારં ગુજરાત આજે 
પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નેતૃતિમાં આતમવનભ્ગર ભારત 

ગરીિી, ભ્રષ્ાચાર, ભય - ભૂખ વિનાનું શ્ેષ્ઠ ભારત િનિા તરફ 
મક્મતાથી આગળ િધી રહ્યુ ંછે. તેની જનચતેના પણ આઝાદીના 
અમૃત મહોતસિના 75 િર્ગના ઉજિણી કાય્ગક્રમના પ્રારંભે 
દાંડીયાત્રાથી આ જ ભૂવમ પરથી જાગી છે.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી ગત માચ્ગ મવહનામાં 
યોજાયલેા અમૃત મહોતસિ પ્રસગં ેઐવતહાવસક દાડંીયાત્રાની સ્મૃવતમાં 
સાિરમતી આશ્મથી દાડંી સધુીની પદયાત્રાના ખડેા વજલ્ાના 
નદડયાદ ખાતનેા રાવત્ર રોકાણ પ્રસગંના સાક્ષી િન્યા હતા.

આઝાદીના 75 િર્ગના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી ત્રણ 
ભાગમાં ઉજિીને 75 સપ્ાહ સુધી વિવિધ કાય્ગક્રમો દ્ારા િીર 
શહીદો, 1857ના સંગ્રામના ક્રાંતીિીરો જેમણે જીિન ખપાિી 
આઝાદી અપાિી તેનું વચરસ્મરણ જન - જનના મનમા ઊજાગર 
કરિામાં આ દાંડીયાત્રા ઉદ્ીપક િની.

આઝાદીનો અમૃત મહોતસિમાં રાષ્ટ્રભાિનાને િળિતર 
િનાિિાની સાથે સાથે 75 િર્ગમાં ભારતે વિકાસની - પ્રગવતની 
જે રફતાર જાળિી તેને પણ આ મહોતસિમાં જન - જન સમક્ષ 
મકૂિામા ંઆિી રહી છે. આ અમૃતમહોતસિના 75 સપ્ાહ સધુીના 
િહુ આયામી અને રાષ્ટ્રવયાપી આયોજનની દીઘ્ગદૃકષ્નું શ્ેય 
િડાપ્રધાનશ્ીની દીઘ્ગદૃષ્ી અને રાષ્ટ્રપ્રેમ તથા નેતૃતિને જાય છે.

'સ્િ' માટેનુ ંતતં્ર એટલ ેજ સ્િતતં્રતા. સ્િતતં્રતાનો શ્વાસ વયવતિને 
ઊજા્ગિાન િનાિ ેછે. જણેે ગલુામી જોઇ હોય તને ેજ સ્િતતં્રતાનું 
મલૂય સમજાય. હિા આપણન ેપ્રકકૃવત તરફથી વનઃશુલક મળે છે. તથેી 
આપણન ેખયાલ નથી આિતો કે હિા કેટલી અમલૂય છે. કોરોના 
કાળમા ંલોકોન ેઓક્સજનનુ ંમલૂય સમજાયુ. સ્િતંત્રતા એટલે ઉડિા 
માટેનુ ંખલુુ્ આકાશ. આપણા િધંારણ ેપણ િાણી અન ેઅવભવયવતિ 
સ્િાતતં્યન ેમળૂભૂત હકોમાં સામલે કયુું છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આઝાદીનો અમૃત મહોતસિ 
યોજીન ેભારતિાસીઓન ેસ્િતતં્રતાનુ ંસવહયારં ગાન ગાિાનો રૂડો 
અિસર આપયો છે. આઝાદીના આ જશ્નન ેપ્રતયેક ભારતિાસી 
હૃદયપૂિ્ગક મનાિીન ેધન્યતા અનભુિી રહ્ો છે. •

અમૃત પવ્વ
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દેશ આતમહનર્વરતાની દદશામાં એક ડગ આગળ માંડશષે
નવી ક્િકલ સક્રેપષેજ પૉહલસીથી ‘‘કચરામાંથી કંચન’’

બનાવવાના અહરયાનનષે વષેગ મળશષે – વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રરાઈ મોદી
દેશને નિી કવહકલ સ્ક્રેપેજ પૉવલસી સમવપ્ગત કરતાં િડાપ્રધાન 

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવયું હતંુ કે દશેના અથ્ગતંત્ર માટે 
મોવિવલટી એ અતયંત મહતિનું પાસુ છે અને તેમાં આિેલી 
આધુવનકતા થકી ટ્ાિેલ અને ટ્ાન્સપોટટેશનનો િોજો તો ઘટશે જ, 
સાથોસાથ આવથ્ગક વિકાસ પણ િધુ ઝડપી િનશે. ૨૧મી સદીમાં 
ક્ીન, કન્જશેન ફ્રી અન ેકન્િવેનયન્ટ મોવિવલટી એ સમયની માગં 
છે. એટલા માટે પણ આજનું આ પગલું મહત્િનું છે અને તેમાં 
ઓટોમોિાઇલ ઇન્ડસ્ટ્ીના તમામ પ્રવતવનવધઓ-તમામ સ્ટોક 
હોલડસ્ગની અગતયની ભૂવમકા હોિાનું તેમણે ઉમેયુું હતું.

ગાંધીનગરના મહાતમા મંદદર ખાતે િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ િરયુ્ગઅલ માધયમથી િોલન્ટરી કવહકલ ક્લટ મોડના્ગઇઝશેન 
(િી-િીએમપી) પ્રોગ્રામ અંતગ્ગત પહેલી સ્ટેટ ઇન્િેસ્ટર સવમટમાં 
દેશના ૭૫મા સ્િાતંત્ય પિ્ગ પહેલાંના આ કાય્ગક્રમને આતમવનભ્ગર 
ભારતની દદશામા ંમહતિનુ ંપગલંુ ગણાિી, નિી સ્કે્રપજે પૉવલસીને 
કચરામાંથી કંચન િનાિિાના અવભયાન સાથે સરખાિી હતી.

આ નિી પૉવલસીને Waste to Wealth - કચરામાંથી 
કંચન અવભયાનમાં, સર્યુલર ઇકોનૉમીની મહત્િની કડીરૂપ 
ગણાિતા િડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્યું હતું કે તેનાથી પ્રદૂરણ ઘટશે અને 
પયા્ગિરણીય સમતુલા જાળિિામાં પણ ઉપયોગી થઈ પડશે. 

3R- ‘દરયુઝ, દરસાઇકલ અને દરકિરી’ના મંત્રની મદદથી ઓટો 
સે્ટરમાં આતમવનભ્ગરતાને નિી ઊજા્ગ મળિાની સાથે દેશમાં ૧૦ 
હજાર કરોડ રૂવપયાનું રોકાણ આિિાની સાથે ૫૦ હજારથી િધુ 
રોજગારીની નિી તકોનું વનમા્ગણ થિાનો આશાિાદ તેમણે વયતિ 
કયપો હતો. એટલું જ નહીં, આ પૉવલસી ‘આતમવનભ્ગર ભારત’ના 
વિઝન હેઠળ ઓટો અને મેટલ ઇન્ડસ્ટ્ીને પણ નિી ઊજા્ગ આપશે. 
આ પૉવલસીને લાગ ુકરીન,ે ઓટોમોિાઇલ સે્ ટર, ઓટોમોિાઈલ 
િેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાં યોગદાન આપશે, જે સ્િરછ ભારત વમશનનો 
એક ભાગ છે.

િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતું કે આ નિી સ્ક્રેપેજ પૉવલસીથી 
દેશની મોવિવલટીને, દેશના ઓટો સે્ટરને નિી ઓળખ મળશે. 
તદુપરાંત, દેશમાં કવહકલ પોપયુલેશનના મોડના્ગઇઝેશનમાં અને 
અનદફટ કવહકલને િૈજ્ાવનક પધિવતથી રસ્તા પરથી દૂર કરિામાં 
પણ આ પૉવલસીની મહત્િની ભવૂમકા િની રહેશ.ે એટલુ ંજ નહીં, 
દેશનો પ્રતયકે નાગદરક, ઇન્ડસ્ટ્ી સે્ટર અન ેઓટોમોિાઇલ ક્ષતે્રમાં 
પણ હકારાતમક પદરિત્ગન લાિશે.

શ્ી મોદીએ જણાવયંુ હતું કે નિી સ્ક્રેપેજ પૉવલસી જાહેર 
કરિાનો આ સમય અતયંત મહતિનો છે, કારણ કે આપણે 
આઝાદીના ૭૫મા િર્ગમાં પ્રિેશ કરી રહ્ા છીએ. એટલા માટે 

પૉહલસી
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આગામી 25 િર્ગ આપણા માટે િધુ મહત્િનાં િની રહેશે. આ 
િરપોમાં આપણી કામકાજની પધિવત, રોજગાર, વયાપાર કારોિારીમાં 
અનેક પદરિત્ગનો આિશે. નિી ટેકનોલૉજીમાં િદલાિની સાથે 
દેશના નાગદરકોની લાઇફસ્ટાઇલ અને અથ્ગતંત્રમાં પણ અનેક 
ફેરફારો થયા છે. આમ છતાં, પયા્ગિરણ, જમીન અન ેકાચામાલની 
રક્ષા એટલે કે તેનો વિિેકપૂણ્ગ ઉપયોગ થિો અતયંત જરૂરી છે.

આજે સમગ્ર વિશ્વ સામે ક્ાઇમેટ ચેન્જના પડકારો ઊભા છે, 
તયારે અમારો પ્રયત્ન વિકાસને કસ્થરતા આપિાનો છે. આ માટે 
અક્ષયઊજા્ગની દદશામાં મહત્િની કામગીરી થઈ રહી છે. ખાસ 
કરીને સૌરઊજા્ગ, પિનઊજા્ગ, િાયો્યૂઅલમાં ભારતનું સ્થાન 
મહત્િનું છે. સ્િરછતા અને આતમવનભ્ગરતાની સાથે િેસ્ટ એટલે 
કે કચરાનો પણ મહત્િપૂણ્ગ ઉપયોગ થઈ રહ્ો છે. આજે 
દરસાઇકવલંગને પ્રોતસાહન અપાઈ રહ્યું છે. આિા જ પ્રયાસોમાં 
ઓટોમોિાઇલનું પણ નામ જોડાયું છે. તેનાથી અનેક સામાન્ય 
પદરિારોને ઘણો ફાયદો થશે.

નિી સ્ક્રેપ પૉવલસી દ્ારા સામાન્ય પદરિારોને થનારા વિવિધ 
લાભ અંગે િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું કે પોતાનું જૂનું િાહન સ્ક્રેપમાં 
આપનારને આ પૉવલસી અંતગ્ગત એક સદટ્ગદફકેટ આપિામાં 
આિશે. જે િતાિિાથી નિું િાહન ખરીદતી િખતે રવજસ્ટ્ેશનની 
કોઈ રકમ ચૂકિિી પડશે નહીં. ઉપરાંત, રોડ ટે્સમાં પણ રાહત 
મળશે. આ વસિાય, નિા િાહનની મેઇન્ટેનન્સ કોસ્ટ, દરપેદરંગ, 
્યૂઅલ એદફવસયન્સીમાં પણ ફાયદો થશે.

આ વસિાયના અન્ય ફાયદાઓ અંગે શ્ી મોદીએ ઉમેયુું હતું 

કે આ પૉવલસીનો ત્રીજો અને મહત્િનો ફાયદો સીધો માનિીના 
જીિન સાથે જોડાયેલો છે. જૂની ટેક્ોલૉજીિાળા િાહનો સ્ક્રેપમાં 
જિાથી માગ્ગ અકસ્માતોમાંથી પણ મુવતિ મળશે. નિાં િાહનો 
થકી પ્રદૂરણમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થિાના લીધે તે નાગદરકોના 
સ્િાસ્્થય માટે ફાયદાકારક િની રહેશે. આ ઉપરાંત, આ નિી 
પૉવલસી અંતગ્ગત િાહનોનુ ંદફટનસે માત્ર તેની ઉંમરના લીધ ેનહીં, 
પરંતુ સંપૂણ્ગ સાયકન્ટદફક રીતે ચકાસિામાં આિશે.

તેમણે ભાિનગરના અલંગ વશપ બ્ેદકંગ યાડ્ગનો ઉલ્ેખ કરતાં 
જણાવયું હતું કે આજે અલંગ વશપ દરસાઇકવલંગનું હિ િન્યું છે 
અને વિશ્વમાં આ ક્ષેત્રમાં અલંગનો વહસ્સો િધી રહ્ો છે. જેના 
કારણે રોજગારીની નિી હજારો તકો ઊભી થઈ છે. અને હિે 
જહાજો પછી િાહનોના સ્ક્રેવપંગનું પણ હિ િનશે. પદરણામે, આ 
દદશામાં નિી ઊજા્ગ મળશે અને આ વયિસાય સાથે જોડાયેલા 
કામદારોના જીિનમાં અનેક સુધારાઓ આિશે. તેમને પણ 
સંગદઠતક્ષેત્રના અન્ય કામદારોની જેમ અનેક લાભો મળતા થશે. 

િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું  ક ે આતમવનભ્ગર ભારતના 
અવભયાનને િેગ આપિા માટે દેશના ઉદ્ોગોને સસ્ટનેેિલ અને 
પ્રોડક્ટિ િનાિિા માટે સતત કામ થઈ રહ્યું છે. ગયા િરષે 
દેશમાં ૨૩ હજાર કરોડ રૂવપયાનું સ્ક્રેપ સ્ટીલ ઇમપોટ્ગ કરિું પડ્ુ ં
હતું. કારણ કે, ભારતમાંથી મળતું સ્ક્રેપ સ્ટીલ ઉપયોગી હોતું 
નથી. કીમતી ધાતુઓનું દરસાઇકવલંગ થઈ શકતું નથી, પણ 
િજૈ્ાવનક પધિવતઓની મદદથી રેર અથ્ગ મેટલનુ ંપણ દરસાઇકવલગં 
શ્ય િનશે. દેશમાંથી જ પૂરતો સ્ક્રેપ મળી આિિાના કારણે 
આયાત પર ઓછા આધાદરત રહેિું પડશે. જેનો ફાયદો થશે 
અને આગામી ૨૫ િર્ગમાં આતમવનભ્ગર ભારત િનિાની દદશામાં 
નિો િેગ મળશે.

ઇન્ડકસ્ટ્યલ સે્ટીની દદશામાં નક્ર આયોજન અંગે તેમણે 
કહ્યું કે ઇન્ડકસ્ટ્યલ સે્ટી સ્ટાન્ડડ્ગ માટે દેશ કદટિધિ છે અને 
િીએસ-૪માથંી િીએસ-૬ ટેક્ોલૉજીનો ઉપયોગ એ આ દદશામાં 
લેિાયેલું જ એક પગલું છે. કક્ન અને ગ્રીન મોવિવલટી માટે 
સરકાર દ્ારા વયાપકસ્તરે કામગીરી કરિામાં આિી રહી છે. આજે 
ઇથેનોલ, હાઇડ્ોજન ્યૂઅલ અથિા ઈલેક્ટ્ક મોવિવલટીનો 
ઉપયોગ િધારિા પર ભાર મૂકિામાં આિી રહ્ો છે. આ માટે 
ઔદ્ોવગક ભાગીદારીની પણ એટલી જ જરૂર છે.

આ માટે ઔદ્ોવગક એકમો દ્ારા િૈજ્ાવનક ઢિે દરસચ્ગ ઍન્ડ 
ડેિલપમેન્ટ- આર ઍન્ડ ડીથી માંડીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્ક્ચર સવહતના 
ક્ષેત્રે સહકાર પણ એટલો જ જરૂરી છે અને આ ભાગીદારીને 
નિા સ્તર સુધી લઈ જિી પડશે. તેના થકી નિી ઊજા્ગ, નિી 
ગવતનો સંચાર થશે. આ માટે અમારી સરકાર તમામ સહકાર 
આપિા માટે કદટિધિ છે.

નિી સ્કે્રપજે પૉવલસીન ેગુજરાતથી લૉન્ચ કરતા િડાપ્રધાનશ્ીએ 

પૉહલસી
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કહ્યું કે સર્યુલર દરફોમ્ગ એ ગુજરાત માટે નિી િાિત નથી. 
િરપોથી ગુજરાતની િડીલ મવહલાઓ ફાટેલાં કપડાંમાંથી ગોદડાં 
િનાિતી અને આ ગોદડાં ફાટે એટલે તેનો ઉપયોગ પણ પોતું 
કરિામા ંકરતી આિી છે. હિ,ે આપણ ેઆ પધિવતન ેમાત્ર િજૈ્ાવનક 
ઢિે આગળ ધપાિિા જણાિી કચરામાંથી કંચન િનાિિાના આ 
અવભયાનને આગળ લઈ જિા િદલ રાજય સરકારને અવભનંદન 
પાઠવયા હતા.

કેન્દ્રીય માગ્ગ પદરિહન મંત્રી શ્ી નીવતન ગડકરીએ જણાવયું 
હતુ ંકે, આજનો દદિસ વહન્દસુ્તાનની ઓટોમોિાઇલ ઇન્ડસ્ટ્ીઝના  
ઇવતહાસનો ખૂિ જ મહતિનો દદિસ છે. દેશમાં સૌથી િધુ 
રોજગારી આપતી, સરકારને સૌથી િધુ  ટે્સ આપતી અને 
વનકાસને સૌથી િધુ પ્રોતસાહન આપતી જો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્ી હોય તો 
તે ઓટોમોિાઇલ ઇન્ડસ્ટ્ી છે. આ ઇન્ડસ્ટ્ીનો હજુ િધુ વિકાસ 
થાય અને આતમવનભ્ગર ભારતના વનમા્ગણમાં નિી નીવતઓના 
સહારે અમે જે આ દેશને આવથ્ગક દ્રકષ્એ સમૃધિ અને સંપન્ન 
િનાિિા માંગીએ છે. તેમાં વનવચિતરૂપથી આ ક્ષેત્રની મહતિની 
ભૂવમકા અને પ્રદાન છે. તે માટે જ અમે ૨૦૧૮થી અભયાસ શરૂ 
કરી આ પૉવલસી તૈયાર કરી છે.

શ્ી ગડકરીએ ઉમેયુું કે, સૌથી મોટી સમસ્યા અમારી એ હતી 
કે ભારતમાં અંદાજે એક કરોડ ગાડીઓ દફટનેસ િગર ચાલતી 
હતી જે પ્રદૂરણની સાથો સાથ અને સે્ટીની િાિતમાં પણ 
નુકશાનકારક છે અને આ જ િાિત સ્ક્રેપેજ પૉવલસી તૈયાર થિા 
િાિતનું મુખય પદરિળ હતું. જૂના િાહનો સ્ક્રેપ થતા ૧૦ થી ૧૨ 
ટકા પ્રદૂરણ ઘટશે. ઓટોમોિાઇલ ક્ષેત્ર સાડા સાત લાખ કરોડનું 
ટન્ગઓિર ધરાિે છે અને આશરે ૩.૭ કરોડ લોકોને પ્રતયક્ષ કે 
પરોક્ષ રીતે આ ક્ષેત્ર રોજગારી પૂરં પાડી રહ્યું છે. 

આ પૉવલસીનો પ્રાથવમક માપદંડ િાહનના દફટનેસ પર 
વનધા્ગદરત કરિામાં આવયો છે અને તે માટે જ અમે દેશભરમાં 
વજલ્ા કક્ષાએ પીપીપી મોડેલથી િાહન દફટનસે સને્ટર ના વનમા્ગણ 
માટે રાજકોટ વિશેર પ્રોતસાહન પણ પૂરં પાડીશું. આ પૉવલસી થી 
ઉતપાદન ક્ષેત્રને પ્રોતસાહન મળશે જેના લીધે વિશેર િચત થશે. 
ઉતપાદન ક્ષેત્રમાં મેટલમાં એલયુવમવનયમ સ્ટીલ કોપર પલાકસ્ટક 
સવહતનો િેસ્ટ નીકળશે તેનાથી િાહન ઉતપાદન ખચ્ગમાં ઘટાડો 
થશે અને રોજગારી પણ િધશે. જે નિા િાહનોનું ઉતપાદન થશે 
તે રોડ સે્ટી વનયમોને લીધે નાગદરકોને સુરક્ષા પૂરી પાડશે અને 
કાચા માલની દકંમતોમા ંઘટાડો થિાન ેકારણે િાહનો સસ્તા મળશ.ે 
દકંમતમાં ઘટાડો થિાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય માકકેટમાં સંશોધન 
ક્ષેત્રે નિી સ્પધા્ગઓ થશે પદરણામે વનકાસ િધશે, સરકારને ફાયદો 
થશે અને રોજગારી પણ િધશે. ઉતપાદન િધતા સરકારને 
જીએસટીમાં ૩૦થી ૪૦ હજાર કરોડનો ફાયદો થશે. નિા 
િાહનોની ખરીદીમાં પાંચ ટકાની છૂટ મળશે. વજલ્ામાં જ  સ્કે્રવપંગ 

સેન્ટર અને દફટનેસ સેન્ટર વનમા્ગણ પામશે પદરણામે માલીકોએ 
કવહકલ સ્ક્રેપ કરિા િધુ દૂર નહીં જિું પડે. આ પૉવલસીથી અલંગ 
ખાતે ઈકન્ટગ્રેટેડ દરસાયકક્ંગ હિ િનશે. પાંચ િર્ગમાં ભારતને 
દરસાયકક્ંગ ક્ષેત્રે હિ િનાિિાનું લકયાંક છે.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ િાહન ક્લટ 
આધુવનકીકરણ પૉવલસીના નિતર આયામને આિકારતા કહ્યુ કે, 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના વિકાસ માટે જે 
મજિૂત પાયો નાખયો છે અને એમના િતાિેલા માગ્ગ પર 
ગુજરાતના વિકાસને આગળ લઇ જિા માટે અમારી સરકાર 
પ્રવતિધધ છે અને ગુજરાતને ઉત્તમથી સિપોત્તમ તરફ લઈ જિામાં 
આ પ્રયાસ ચોકકસ નિી દદશા આપશે. 

મુખયમંત્રીશ્ી એ ઉમેયુ્ગ હતું કે, િૈવશ્વક મહામારી કોવિડ મા 
સમગ્ર વિશ્વ મંદી મા હતુ તો ગુજરાતે એવપ્રલ ૨૦૨૦ થી માચ્ગ 
૨૦૨૧ દરવમયાન ભારતમાં કુલ FDI ના ૩૭% વહસ્સા સાથે 
સૌથી િધુ ૧. ૬૨ લાખ કરોડ રૂવપયાની FDI હાંસલ કરી છે જે 
અમારી સરકારની દૂરંદેવશતાના પદરણામે શકય િન્યુ છે. 

તેમણે ઉમેયુ્ગ કે, ગુજરાત ભારતનું સૌથી મોટું ઓટોમોિાઈલ 
હિ છે જેના પદરણામે ટાટા, ફોડ્ગ, હોન્ડા, સુઝુકી જેિી ઘણી મોટી 
કંપનીઓ અને િીજી ઘણી મોટી ઉતપાદન કંપનીઓ ગુજરાતમા 
છે. રાજયના િધી રહેલ વિકાસના પદરણામે મોટા ઓટોમોદટિ 
ઉતપાદકોની હાજરી તેમજ રાજયમા ંનોંધાયલેા િાહનોની સખંયામાં 
ભારે િધારો થયો છે.પયા્ગિરણના જતન માટે આજે એ જરૂરી 
િની ગયું છે કે િપરાયેલા િાહનોને સ્ક્રેપ કરિા અને તેના માટે 
સુવિધાઓ વિકસાિિી એ માટે આપણે પ્રયાસો કરિા પડશે. આ 
માટે અમારી સરકાર ચોકકસ આગળ આિીને દેશને રાહ ચીધશે. 

તેમણે કહ્યુ કે, આ નીવત ઓટોમોદટિ ઉદ્ોગના અથ્ગતંત્ર ને 
મજિૂત કરિાનુ કામ કરશે અને જૂના અને ખામીયુતિ િાહનોની 
સંખયામાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે. સાથે સાથે ભારતની 
આિોહિા પ્રવતિધિતાને પૂણ્ગ કરિા માટે િાયુ પ્રદૂરણ ઘટાડિામાં 
પણ મહતિની ભૂવમકા ભજિશે. 

મુખયમંત્રીશ્ી એ ઉમેયુ્ગ કે, દેશમાં નિા વિઝનેસ મોડલને નિી 
દદશા આપીને મહતિનુ પ્રદાન પુરૂ પાડશે અને જે સામગ્રીના પુનઃ 
ઉપયોગ અને દરસાયકક્ંગને પ્રોતસાહન આપશે.આજે ભારતના 
રવજસ્ટડ્ગ િાહનોમાંથી ૯% ગુજરાતમાં છે.વિશ્વના િીજા સૌથી 
મોટા વશપ દરસાયકક્ંગ યાડ્ગ પણ અલંગ ખાતે કાય્ગરત છે જયા 
પહેલેથી જ િાહનોની સ્ક્રેવપંગ અને દરસાયકક્ંગ સુવિધાઓ 
ઉપલબધ છે અને આ માટે સંપૂણ્ગ ઇકોવસસ્ટમ છે. જેથી ગુજરાત 
હાલની ઇકોવસસ્ટમનો લાભ લેિા અને રવજસ્ટડ્ગ વહીકલ સ્ક્રેવપંગ 
સુવિધાઓ અને સ્િચાવલત માિજત કેન્દ્રો વિકસાિિા અને 
સ્થાપિા માટે રોકાણ આકર્ગિાનો પ્રયાસ છે આ માટે પદરિહન 
વિભાગ આ નીવતના સફળ અમલીકરણમાં અગ્રણી ભૂવમકા 
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ભજિશે. આજની આ ઇિેન્ટના લીધે ગુજરાત િાહન કસ્કવપંગ 
નીવતના અમલીકરણમાં પણ ભારતનું અગ્રણી રાજય િનશે. 

મુખયમંત્રીશ્ી એ િાહન ક્લટ આધુવનકીકરણ કાય્ગક્રમ પર 
આ સવમટ આયોજીત કરિા માટે પ્રધાનમંત્રી અને  કેન્દ્રીય માગ્ગ 
પદરિહન અને રાજમાગ્ગ મંત્રીનો આભાર માનતા કહ્યુ કે, આ 
પ્રકારની પ્રથમ રોકાણકાર સવમટ ગુજરાતમા યોજીને યુએસએ 
અને યુરોવપયન દેશો જેિા ભારતમાં રસ્તા જેિા જદટલ માળખાને 
વિકવસત કરિાનું મહાન કામ કયુું છે.  

મુખયમંત્રીશ્ી એ ઉમેયુ્ગ હતું કે, તાજેતરમાં રાજય સરકારે 
ગુજરાત ઇલેક્ટ્ક વહીકલ પૉવલસી અને ગુજરાત ઈકન્ટગે્રટેડ 
લોવજકસ્ટ્સ એન્ડ લોવજકસ્ટ્સ પાક્ક પૉવલસી લાગુ કરી છે.વિકાસની 
સાથે આ નીવતઓ પયા્ગિરણને અનુકૂળ ટેક્ોલોજી, કાય્ગક્ષમ 
લોવજકસ્ટ્સના વિકાસમા ંઅન ેઓટોમોિાઈલ મને્યફેુક્ચદરંગ અને 
દરસાયકક્ગં માટે પસદંગીનુ ંકેન્દ્ર િનાિિા માટે ખૂિ મહતિની 
ભવૂમકા ભજિશ.ે ભારત વિશ્વનુ ંપાચંમંુ સૌથી મોટુ ંઓટો માકકેટ છે. 
ભારતમા ંઅતયાર સુધીમાં રવજસ્ટડ્ગ િાહનોની સંખયા લગભગ ૨૭૩ 
વમવલયન છે. આમાથંી ૨૦૨૫ સધુીમા ં૨૮ વમવલયન િાહનો રદ 
કરી શકાય એમ છે. હાલમાં, ભારતીય સ્ટીલ ઉદ્ોગ િાવર્ગક ધોરણે 
લગભગ ૬ થી ૭ વમવલયન ટન સ્ટીલ સ્કે્રપની આયાત કરે છે. સ્કે્રપ 
સ્ટીલ ઉદ્ોગ જૂના િાહનોના સ્કે્રપ સ્ટીલન ેદરસાયકક્ગં કરીન ેઆ 
સ્ટીલની આયાત ઘટાડિામા ંરાજય સરકાર પ્રયાસ કરશ.ે આ સયંતુિ 
પહેલ 'આતમવનભ્ગર ભારત' અવભયાનમા ંખિૂ મહતિની ભવૂમકા 
ભજિશ ેઅન ેસાથ ેસાથ ેત ેિવૈશ્વક ઓટોમોિાઈલ દરસાયકક્ગં 
માકકેટમા ંભારતની કસ્થવતન ેપણ ફરીથી વયાખયાવયત કરશ.ે

સડક પદરિહન મંત્રાલયના સવચિ શ્ી વગદરધર અરમાનેએ 
નિી િેવહકલ સ્ક્રેવપંગ પૉવલસીના મહતિના અંશો અને પ્રેસન્ટેશન 
રજુ કરતા કહ્યું હતું કે આ પૉવલસીના અમલથી ગુજરાતને ઘણો 
ફાયદો થશે. વિશ્વમાંથી સ્ક્રેપ િેવહકલસ ગુજરાતના અલંગ અને 

કંડલા િદંરોએ આિશ ેઅન ેઅહીં િહોળી રોજગારીનુ ંપણ સજ્ગન 
થશે. અલંગ િેવહકલ સ્ક્રેપ ક્ષેત્રે હિ તરીકે વનમા્ગણ પામશે. આ 
પૉવલસી અતંગ્ગત મોડ્ગન અન ેઓગષેનાઈઝડ િવેહકલ સ્કે્રવપંગ તમેજ 
ટેકસ્ટંગ સેન્ટર સ્થપાશે. આ સમગ્ર િેવહકલ સ્ક્રેવપંગ ફેસીવલટીને 
િાહન પોટ્ગલ સાથે સાંકળી વસંગલ વિન્ડો ઓપરેદટંગ વસસ્ટમ પૂરી 
પડાશે તેમ શ્ી વગદરધરે ઉમેયુું હતું.

આ પ્રસંગે િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના હસ્તે સ્િૈકરછક 
કવહકલ ફલીટ આધુવનકરણ પ્રોગ્રામ (િીિીએમપી) િાહન સ્ક્રેપેજ 
ઈકોવસસ્ટમ િનાિિા માટેની માગ્ગદવશ્ગકાનુ ંવિમોચન કરિા આવયું 
હતું. ગુજરાત સરકાર અને ખાનગી કંપનીઓ િચ્ે વિવિધ ક્ષેત્ર 
માટેના ૬ અને આસામ અને ગુજરાત સરકાર િચ્ે એક એમ 
કુલ ૭ એમ.ઓ.યુ. થયા હતા.

મુખયમંત્રીના અવધક મુખય સવચિ શ્ી એમ.કે.દાસે જણાવયું 
હતું કે, ગુજરાત દેશનું ઈકોનોવમક એકન્જન છે. િર્ગ ૨૦૧૭ થી 
૨૦૨૧ દરમયાન એફ.ડી.આઈ. ગ્રોથ ૧૦ ગણો િધયો છે. ઈકન્ડયા 
સ્ટાટ્ગઅપમાં પણ રાજયમાં સિપોત્તમ કામગીરી કરિામાં આિી છે. 
ગજુરાત સરકાર દ્ારા ૨૦થી િધ ુવિઝનસે ઇન્િાયન્ગમેન્ટ પૉવલસી 
ઘડિામાં આિી છે. ગુજરાત મૂડીરોકાણ કરિાનું ઉત્તમ સ્થળ છે 
કારણ કે ગુજરાતમાં રોડ, રસ્તા, પાણી, િીજળી, ગેસ, રેલિે, 
ટ્ાન્સપોટ્ગ જેિી વિવિધ સુવિધાઓ સાથે સાથે નિી ઇન્ડસ્ટ્ીયલ 
પૉવલસી ૨૦૨૦ અંગે પણ તેમણે વિસ્તૃત િાત કરી હતી.

આ કાય્ગક્રમમા ં રાજય સરકારના િાહન વયિહાર મંત્રી શ્ી 
આર.સી. ફળદુ, રાજયના મુખય સવચિ શ્ી અવનલ મુદકમ, 
મખુયમંત્રીના મખુય સવચિ શ્ી કે.કૈલાસનાથ, ગજુરાત મદેરટાઈમ 
િોડ્ગના સીઈઓ શ્ી અિંવતકા વસધં, િાહન વયિહાર કવમશનર શ્ી 
એલ.પી.પાડવલયા, કેન્દ્ર સરકાર પદરિહન વિભાગ સવચિ શ્ી પ્રદદપ 
વત્રપાઠી સવહત આમવંત્રત ઉદ્ોગકારો ઉપકસ્થત રહ્ા હતા.•
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નમસ્કાર.
ગુજરાતના મારા વહાલા ભાઈઓ અને િહેનો.
આઝાદી પિ્ગની આપ સૌને ખૂિ ખૂિ શુભકામનાઓ પાઠિું 

છું... આપણો દેશ ૭૫મા સ્િતંત્ર પિ્ગની ઉજિણી કરી રહ્ો છે એ 
સ્િાતંત્રતા આઝાદીના મૂવળયા જેમણે વસંરયા છે એિા આઝાદીના 
તમામ લડિૈયાઓ- કાંવતકારીઓ અનેક નામી અનામી શહીદો, 
પુણયાતમાઓનું આજના દદિસે સ્મરણ કરીને આપણે એમને િંદન 
કરીએ છીએ. િરપોના િરપો અવિરત સંઘર્ગમાં વબ્દટશરોની 
લાઠીઓ,ગોળીઓ ખાઈ ખાઈને વિરલાઓએ ફાંસીના તખતા 
ઉપર ચડીને આ મહામૂલી આઝાદી અપાિી છે.

ખુદીરામ િોઝ, ભગતવસંહ, સુખદેિ, રાજગુર, િીરસિારકર, 
મહાતમા ગાંધી, સુભારચંદ્ર િોઝ, સરદાર િલ્ભભાઈ પટેલ, 
લોકમાન્ય વતલક જેિા અનેક લોકોએ આઝાદીની લડતનું નેતૃતિ 
કરીને, વબ્દટશરો સામે લડીને દેશને ગુલામીમાંથી સ્િતંત્ર કયપો છે.

માં ભારતીની સ્િતંત્રતા માટે સિ્ગસ્િ ન્યોરછાિર કરનાર એ 
િીર શહીદો અને સ્િાતંત્ર સેનાનીઓના પદરશ્મની પરાકાષ્ઠાએ 
આપણે આ િરષે આઝાદીના અમૃત મહોતસિ ૭૫ િર્ગની ઉજિણી 
કરિા એકદમ િડભાગી િન્યા છે.આ સ્િતંત્રતા પિ્ગ, આપણા 
માટે આઝાદીનો અમૃત મહોતસિ િનીને રાષ્ટ્રભવતિથી તરિતર 
થિાના અિસર તરીકે આવયું છે.

અનેક લોકોએ જે પોતાની જાનની આહુવત લગાિી તેિા સૌ 
કોઈએ આ દેશની આઝાદી પછીનુ ંએક ભવય વચત્ર, સ્િપ્ન કે જમેાં 
આ દેશની પેઢી એ આ દેશને પરમ િૈભિનુ વશખર પ્રાપ્ કરાિશે. 
ભારતમાતા એ સિ્ગત્ર, વિશ્વવયાપી જગત જનની િનશે એિા 
સ્િપ્ન સેવયા હતા. આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 

આઝાદીના અમૃત મહોતસિમાં કરોડો ભારતિાસીઓને પ્રતયેક 
પ્રાંત, પ્રદેશની સાથે મળીને ‘એક ભારત, શ્ેષ્ઠ ભારત’ના ધયેયથી 
જનઉતસિ િનાિિા માટે ‘સંકલપ થી વસધધી’ તરફ આગળ િધિા 
માટે હાકલ કરી છે.

આપણન ેજેણે આઝાદી અપાિી તેિા સપતૂોની સ્મૃવત, એમના 
સપના સાકાર કરિા માટેનો આ એક અમૃત મહોતસિ છે. 
આઝાદીની લડત િખતે મંત્ર હતો, ‘ડાઈ ફોર ધ નેશન...’ આ 
દેશ માટે મરિાનું છે... હિે મંત્ર છે ‘વલિ ફોર ધ નેશન...’પ્રતયેક 
ભારતિાસીઓને દેશ માટે જીિી જાણિાનું છે અને પ્રતયેક કાય્ગ 
દેશ માટે કરિાનું છે.આિનારા િર્ગનું ભારત ભવિષયનું ભારત 
જગતગુર િને અને સદાકાળ ભારત આતમવનભ્ગર િને એ કત્ગવય 
અદા કરિાનું છે.

આિનારા દદિસો આપણા છે, આગામી સદી પણ ભારતની 
છે. એિા દ્રઢ વનધા્ગર સાથે વશક્ષણ, આરોગય, કકૃવર, એનર્જી, 
ઈન્ફ્રાસ્ટ્કચર, ઉદ્ોગ એિા અનેક ક્ષેત્રોમાં વિશ્વના વિકવસત દેશો 
સામે હરીફાઈમાં ભારતે પણ શ્ેષ્ઠ િનિા આગળ િધિાનું છે.

આઝાદીનો ‘અમૃત મહોતસિ’ એ દદશામા ંઆપણન ેસકંલપિધિ 
થિાની પે્રરણા આપે છે. આપણે સૌ કરોડો ગુજરાતીઓ, 
ગુજ્ગરિાસીઓ આઝાદીના અમૃત મહોતસિની ઊજિણીમાં 
સહભાગી થિાનુ ંછે.ગુજરાતની અવિરત વિકાસ યાત્રા આદરણીય 
પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇએ શરૂ કરાિી છે તેને અડીખમ રાખીને 
‘ઉત્તમ થી સિપોત્તમ ગુજરાત’ િનાિિું છે.

સશતિ ભારત માટે સશતિ ગુજરાતની નેમ સાથે વિકાસના 
નિા િેન્ચમાક્ક સર કરિા છે. આઝાદીના અમૃત મહોતસિના 
પ્રારંભ માટે ગૌરિ સાથે કહેિું છે, આપણી આ સરકારે સત્તાને 

સવાતંત્ય પવ� મુખયમંત્ી શ્ી હવજયરાઇ રૂપાણીનો પ્રજા�ગ સંદેશ
મુ�મતં્રી શ્રી િવજયભાઈ �પાણીઅે ૭૫મા �વાતં�ય પવર્અે રાજ્યની જનતાને શભુે�છાઆે પાઠવી છે. આ વષ� 

�વાતં�ય પવર્ની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી જૂનાગઢમાં કરવામાં આવી હતી. �વાતં�ય પવર્ની પવૂર્ સં�યાઅે મ�ુમંત્રી શ્રી 
િવજયભાઇ �પાણીઅે આપેલાે સંદેશાે અક્ષરશઃ આ મજુબ છે.

સંદેશ
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િટ કે ગમુાન નહીં, વિનમ્રતા અન ેજનસિેાના અનકેવિધ કામોથી 
ગુજરાતને આગળ િધાયુું છે... કશી કસર છોડી નથી... સત્તા 
એ,સેિાનું સાધન છે. એિા નમ્ર ભાિથી અમે લોકો અહી પ્રતયેક 
ક્ષણ, પળ પળ ગજુરાતના સિ્ગગ્રાહી વિકાસ માટે સમવપ્ગત છીએ...
ગરીિ, િંવચત, પીદડત, શોવરત, મવહલા, ખેડૂત મજદૂર સૌના 
વિકાસનો મંત્ર એ જ લકય છે.

‘સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ’ એ હેતુ છે, વિકાસની રાજનીવતનો 
માનનીય િડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ જે માગ્ગ પ્રશસ્ત કયપો છે એ જ 
માગષે ચાલીને સરકારે હમણાં પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ કયા્ગ છે.

પાચં િર્ગ આપણી સરકારના, ‘ સૌના સાથથી સૌના વિકાસના’ 
એ ઉજિણી નહોતી. પરંતુ સેિાયજ્ હતો. લોકશાહી શાસન 
વયિસ્થામાં ચૂંટાયેલી સરકારનું દાવયતિ અને જિાિદારી છે કે, 
પ્રજાવહતના લોક કલયાણના કામોનુ ંસરિયૈુ ંપ્રજાન ેઆપિંુ જોઈએ.

ભાઈઓ-િહેનો, કોરોનાના આ કપરા કાળમાં આપણે 
ગુજરાતમાં તમામ ગુજરાતીઓને આપણે િચાવયા છે.

સાડા આઠ લાખ ગુજરાતીઓને આપણે કોરોનામાંથી સાજા 
કરી ને ઘરે પાછા મોકલયા છે. સતત દોઢ િર્ગથી સમગ્ર તંત્ર 
કોરોનાના કપરા કાળમાં એક માત્ર લકય કે કોરોનાના સંક્રમણથી 
લોકોને િચાિિા, સંક્રવમત થયેલા લોકોને સારામાં સારી ટ્ીટમેન્ટ 
મળે અન ેસાજા કરિા અન ેએના માટે વયાપક પ્રયત્નો કરીન ેઆજે 
ગુજરાત િીજી લહેરમાથી સંપૂણ્ગ િહાર નીકળી ગયું છે. છેલ્ા 
કેટલાક દદિસોથી િીસ-પચ્ીસ કેસ સાથે આપણે ગુજરાતને 
કોરોનામાં િધુ સંક્રવમત થતું અિશય અટકાવયું છે. અને ભાઈઓ 
િહેનો, ભગિાન ને પ્રાથ્ગના કરીએ કે ત્રીજી લહેર ના આિે પરંતુ 
ત્રીજી લહેર પણ આિે તો એને સંપૂણ્ગ રીતે આપણે કોરોના સામે 
લડાઇ જીતિા માટે પૂરી તાકાતથી િીજી લહેરના અનુભિના 
આધાર ઉપર વયાપક તૈયારીઓ કરી છે.

‘દિાઈ ભી, કડાઈ ભી’ આ સૂત્રને લઈને લોકો કોરોનાના 
વનયમનું પાલન કરે, હજી કોરોના સંપૂણ્ગ ગયો નથી તેમ માનીને 
વયિસ્થા કરીએ. િકે્સનશેન ઉપર આપણી તાકાત આપણ ેલગાિી 
છે કે ગુજરાતના તમામ ગુજરાતીઓ િેક્સન લઈ લે. મને આનંદ 
છે કે પોણા ચાર કરોડ ડોઝ આપણે આપી ચૂ્યા છીએ. અને 
દરરોજ પાંચ લાખથી િધુ લોકોન ેડોઝ આપિામા ંઆિ ેતે પ્રકારની 
વયિસ્થાઓ પણ વયાપક પ્રમાણમાં શરૂ થયેલી છે . સાથે સાથે 
વિકાસને પણ અટકિા દીધો નથી, રોજીંદી પ્રવૃવત્ત પણ આપણે 
પૂરા િગેથી ચાલુ રાખી છે.અન ેછેલ્ા દોઢ િર્ગમા ંકોરોનાન ેકારણે 
આપણી પ્રવૃવત્તઓમાં વનયંત્રણો હતા, એ વનયંત્રણોને આજે ધીરે 
ધીરે દૂર કરીને પૂિ્ગિત પદરકસ્થવતને લાિિા માટે પ્રયત્નો કરી 
રહ્ા છીએ.

છેલ્ા લગભગ દોઢ િર્ગમાં ૩૦ હજાર કરોડના વિકાસના 
કામો આપણે ચાલુ રાખયા છે... અનેક લોકાપ્ગણ અને ખાતમુહૂતપો 

પણ થયા છે... પડકારોને તકમાં પદરિવત્ગત કરીને ‘ન ઝુકના હૈ, 
ન રકના હૈ, કોરોના હારશે, જીતશે.. ગુજરાત'એ દદશામાં આગળ 
િધીએ છીએ. માચ્ગ ૨૦૨૧ સુધીમાં દેશના કુલ FDIના ૩૭ 
ટકા રોકાણ એકલા ગુજરાતમાં આવયુ છે. 

ગુજરાતનો industrial growth આપણે િધારતા આવયા 
છીએ. રોજગારીના અનકે અિસરો યુિાનોન ેપરૂા પાડીન ે દેશમાં 
સૌથી ઓછો િરેોજગારી દર એટલે કે ૧.૮% ગજુરાતનો છે. વિશ્વમાં 
આખામા ંિપેાર ઉધોગની આવથ્ગક ગવતવિવધઓને કોરોનાની અસર 
પહોંચી છે પરંતુ ગુજરાતમાં આપણે એનાથી દૂર રહ્ા છીએ.

નિી ઉદ્ોગનીવત, નિી પ્રિાસન પ્રોતસાહન નીવત, નિી 
ઇલેક્ટ્કલ વહીકલ પોલીસી, ઈન્ટીગ્રેટેડ લોજેસ્ટીક પાક્ક પોલીસી 
અન ેતાજતેરમા ંનિી વહીકલ સ્કે્રવપંગ પોલીસી જેિી પોલીસી સાથે 
ગુજરાત આગળ િધી રહ્યું છે. પરંતુ ‘પથ કા અંવતમ લકય નહી 
હે, વસંહાસન ચઢતે જાના...’ સિ સમાજ કો વલયે હી, સાથ મે 
આગે િઢતે જાના. આપણે ‘ઉત્તમ થી સિપોત્તમ’ િનિું છે...હજુ 
અનેક સંકલપો નક્ી કરીને વસવધિઓમાં પદરિવત્ગત કરિું છે.

ગુજરાતમાં િેકારી, ગરીિી, ભ્રષ્ાચારને દૂર કરિો છે... 
ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એકન્જન છે, અને અતયારે ધોલેરા SIRમા 
દેશનું સૌથી વિશાળ ગ્રીનફીલડ ઈન્િેસ્ટમેન્ટ દરજયન હોય કે પછી 
રાજકોટની એઈમસ હોય, એવશયાની વિશાળ મેદડસીટી હોય કે 
ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સીયલ એક્ટવિટી હોય, વગ્ટ વસટી, 
સુરતનું ડાયમંડ િુસ્ગ કે પછી વિશ્વ પ્રિાસનનું ધામ સ્ટેરયુ ઓફ 
યુવનટી હોય, કે હોય રમતગમત ક્ષેત્રમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું વક્રકેટ 
સ્ટેદડયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેદડયમ... દુવનયામાં શ્ેષ્ઠ અને સિપોત્તમ 
હોય તે ગુજરાતમાં હોય તેિી પ્રવતિધધતા સાથે હજુ નિા 
સીમાવચહ્ો પ્રસ્થાવપત કરિા છે.

સાડા છ ગુજરાતીઓએ જે વિશ્વાસ અમારામાં મૂકયો છે તેને 
સાથ્ગક કરિા માટે કમર કસી છે. આઝાદીના અમૃત મહોતસિ િરષે 
આપ સૌ જનતા જનાદ્ગનની આશા-અપેક્ષા, અરમાન સપનાનું 
પ્રવતવિંિ દરેક નીવત-રીવત, કાય્ગ રીતી પધધવતથી લોકોને પોતાની 
સરકાર હોિાની અનુભૂવત થાય... ‘મારી સરકાર’ની જનજનમાં 
લાગણી થાય તે માટે પદરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જી છે

આિો આઝાદીના આ પાિન પિષે આપણે સૌ સાથે મળીને 
આતમવનભ્ગર ભારત માટે, સશતિ ભારત માટે, શ્ેષ્ઠ ભારત માટે 
ગુજરાતને અગ્રેસર િનાિીને ભારતમાં ગુજરાત દ્રષ્ાંતરપ િને 
એિો આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીએ.

આિો, આપણે સૌ સકંલપ કરીએ, કે ‘આપણંુ ગુજરાત સલામત 
ગજુરાત, સખુી ગજુરાત, સમૃધિ ગજુરાત, સશતિ ગજુરાત, સસં્કારી 
ગુજરાત, દદવય ગુજરાત, અવહંસક ગુજરાત િનાિીએ...અને 
ભવિષયની પેઢી અને એના સપનાઓને સાકાર કરીએ.

જય જય ગરિી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય •

સંદેશ
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૭૫મા સવાતંત્ય પવ્વની જૂનાગઢમાં 
દબદબારષેર ઉજવણી

સ્િાતંત્ય પિ્ગ એ દેશિાસીઓ માટે 
ગૌરિરૂપ દદિસ છે. દેશ કાજે શવહદી 
િહોરનાર અનેક નામી અનામી શવહદો 
પ્રતયે કકૃતજ્તા વયતિ કરિાનો અિસર છે. 
પરંપરા મુજિ સ્િાતંત્ય પિ્ગની ઉજિણી 
પાટનગરમાં થતી હતી,પરંતુ તતકાલીન 
મુખય મંત્રી અને િત્ગમાન િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદી રાષ્ટ્રીય પિપોન ેગજુરાતનાં 
વજલ્ાઓ સુધી લઇ જઇ વિકાસ પ્રવક્રયામાં 
જોડ્ા. આ નિતર પહેલનું અનુસરણ 
મુખયમંત્રીશ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કયુું. 
મુખય મંત્રીશ્ીએ ૭૫મા સ્િાતંત્ય પિ્ગની 
રાજય કક્ષાની ઉજિણી અંતગ્ગત જૂનાગઢ 
ખાતે રાજયકક્ષાના ધિજિંદન સમારોહમાં 
વતરંગાને સલામી આપી હતી.

મખુયમતં્રીશ્ીએ ગજુરાતના પ્રજાજનોને 
૭૫મા સ્િાતંત્ય પિ્ગની શભુકામના પાઠિી 
ગુજરાતના વિકાસની ગૌરિગાથા 
જણાિતા કહ્યુ કે, ગુજરાતે વિકાસના નિા 
સીમા વચહનો પ્રસ્થાવપત કરી સ્િરાજ થી 
સુરાજયના સંકલપ સાથે ઉત્તમથી સિપોત્તમ 
િનિા પદરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જી છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ સંત, શૂરા અને 
ગરિાગઢ વગરનાર અને ગીરના વસંહોની 
ભૂવમ પરથી ૭૫મા સ્િાતંત્ય પિ્ગ અને 
આઝાદી કા અમૃત મહોતસિની શભુકામના 
પાઠિી જૂનાગઢને ભારતનું અવભન્ન અંગ 
િનાિિા લોકશવતિ સાથે આરઝી 

હકૂમતની લડત કરનાર સૌ સ્િાતંત્ય 
સેનાનીઓ તેમજ દેશની આઝાદી માટે 
૧૮૫૭ થી ૧૯૪૭ સુધીના સ્િાતંત્ય 
સગંામના િીરો-શહીદોન ેિદંન કયા્ગ હતા. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ૭૫માં સ્િાતંત્ય પિ્ગ 
વનવમતે જાહેરાત કરતા જણાવયુ હતુ કે, 
પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
ઉજ્જિલા ૨.૦ યોજનાની જાહેરાત કરી 
છે તે અંતગ્ગત ગુજરાતમાં પાંચ લાખ ગેસ 
કને્શન રાહત દરે આપિામાં આિશે.

આ ઉપર ાંત ર ાજયની  િાિન 
નગરપાવલકાઓને દવૈનક પાણી પુરિઠા 
યોજના માટે રૂ. ૭૮૦ કરોડની ફાળિણી 
કરાશે. યોજના દીઠ રૂ.૧૫ કરોડનો લાભ 
મોટી નગરપાવલકાઓને મળશે. રાજયની 
નગરપાવલકા જનવહતમાં કાયપો કરિા 
પ્રેરાય તે માટે નગરપાવલકાઓને સ્ટાર 
રેન્કીંગ આપિામાં આિશે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ મુખયમંત્રી પાક સંગ્રહ 
સ્ટ્ક્ચર યોજનાના સહાય ધોરણમા ંિધારો 
કરતા જણાવયુ હતુ કે, હિે આ યોજનામાં 
ખડેતૂન ેગોડાઉન િનાિિા રૂ.૩૦ હજારના 
િદલે રૂ.૫૦ હજાર આપિામાં આિશે. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ ગજુરાતમા ંકોરાનાના 
સંક્રમણને કાિુમાં લેિા લીધેલા પગલા, 
તાઉતે િાિાઝોડામાં ખડેપગે રહીને 
અસરગ્રસ્ત લોકો-ખેડૂતોને તાતકાવલક 
સહાય-સવધયારો, દકસાનોને પ્રગવત માટે 

પવ્વ હવશષેષ
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સહાય, મવહલાઓના ઉતકર્ગ, દદવયાંગો, 
ગંગાસ્િરૂપા િહેનો, યુિાઓને રોજગારી 
તેમજ પાંચ િર્ગમાં સુશાસન, ઇમાનદારી 
અન ેસંિેદનાપિૂ્ગક સિેાકીય કામગીરી થકી 
કરેલી કામગીરીની તલસ્પશશી માવહતી 
આપી હતી. ગુંડાગીરી નાિૂદી, ગૌ હતયા 
વનિારણ, ભ-ૂડ્ગસ માફીયા સામ ેકાય્ગિાહી 
કરિામાં આિી રહી છે તેમ કહી ગુજરાતમાં 
પ્રજાની શાંવત-સુખાકારી અને સલામતી 
માટે લેિાયેલા શે્ણી િધિ પગલાની 
પ્રવતિધિતા વયતિ કરી હતી. 

આ તકે મુખયમંત્રીશ્ીએ િતન પ્રેમ 
યોજનાનું ગીત વનદશ્ગન વનહાળી આ 
યોજના િતન પ્રતયેનો ઋણ ચૂકિિાનો 
અિસર પૂરો પડે છે, તેમ જણાવયુ હતું.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગુજરાત પોલીસને 
િધુ સજ્જ કરિા, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરી ગનુા ખોરી ડામિા ગજુરાત પોલીસને 
૧૦,૦૦૦ િોડી િોન્ગ કેમરેા અન ે૧૫ ડ્ોન 
કેમરેા અપ્ગણ કયા્ગ હતા. અમદાિાદ, સરુત, 
િડોદરા, રાજકોટ અને ગીર સોમનાથ 
કેમેરાથી સજ્જ પોલીસ કેમેરાનું લાઇિ 
ડમેોસ્ટ્શેન વનહાળયુ ંહત.ુ પોલીસમને અને 
અવધકારીઓને કેમેરા અપ્ગણ કરિામાં 
આવયા હતા.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ખલુ્ી જીપમા ંલોકોનું 
અવભિાદન ઝીલી સ્િાતંત્ય સેનાની 
લાભશંકરભાઇ દિેનું  સન્માન કરી 
વૃક્ષારોપણ કયુ્ગ હતુ.

આ પ્રસંગે પોલીસ જિાનો દ્ારા 
રશીયન પીટી, જીમનાકસ્ટક, મલખમ, 

દેશની એકતાન ેઉજાગર કરતુ ંલજેીમ નૃતય, 
દદલધડક મોટરસાઇકલ સ્ટંટ શો તેમજ 
રાજયના ગૌરિંતા શ્વાન દળનું વનદશ્ગન 
અને અશ્વ શો એ કૌિત અને કૌશલય 
દેખાડુ્ હતુ. ગુજરાત પોલીસ વિભાગ 
દ્ારા આયોવજત આ સાંસ્કકૃવતક કાય્ગક્રમે 
પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ કસ્થત સૌ કોઇ 
દશ્ગકોને મંત્રમુગધ કરી દીધા હતા. 

આ પ્રસગં ેરાજયના મખુય સવચિ શ્ી 
અવનલ મદુકમ, ગૃહ વિભાગના અવધક મખુય 

સવચિ શ્ી પંકજકુમાર, મુખયમંત્રીશ્ીના 
સવચિ શ્ી અવશ્વની કુમાર, સવચિ શ્ી 
લોચન ચહેરા, ડીજીપી શ્ી આવશર ભાદટયા, 
મેયર શ્ી ધીરૂભાઇ ગોહેલ, સાંસદ શ્ી 
રાજશેભાઇ ચડુાસમા, ધારાસભય સિ્ગશ્ી 
દ ેિાભાઇ માલમ, િાિુભાઇ િાજા, 
ભીખાભાઇ જોશી, હર્ગદભાઇ રીિડીયા, 
વજલ્ા કલે્ ટર શ્ી રવચત રાજ સવહતના 
પદાવધકારીઓ અવધકારીઓ, પ્રિુધિ 
નાગદરકો ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

રાજયપાલશ્ી અનષે મુખયમંત્ીશ્ીની ઉપકસથહતમાં એટિોમ કાય્વક્મ 
ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાય્ગ દેિવ્રતે ૭૫મા સ્િાતંત્ય પિષે દેશની આઝાદી માટે 

પ્રાણ ન્યોરછાિર કરનારા શવહદિીરોને શ્ધિા સુમન પાઠવયા હતા અને સ્િાતંત્ય પિ્ગની 
સૌ નાગદરકોને શુભકામના પાઠિી હતી. જૂનાગઢની કકૃવર યુવનિવસ્ગટી ખાતે સભાગૃહમાં 
યોજાયેલા ગદરમાપૂણ્ગ એટહોમ કાય્ગક્રમમાં રાજયપાલ શ્ી આચાય્ગ દેિવ્રત અને મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સ્િયં ગણમાન્ય પ્રિુધિ નાગદરકો પાસે જઇ સ્િાતંત્ય પિ્ગની 
શુભકામના પાઠિી હતી. રાજયપાલશ્ીએ શભુકામનાઓ પાઠિી જણાવય ુહત ુકે, સ્િાતતં્ય 
પિ્ગ શહીદ સ્િાતંત્ય િીરો-ક્રાંવતિીરો પ્રતયે કકૃતજ્તા વયતિ કરિાનું પિ્ગ છે. ગુજરાતની 
ધરતીએ મહાતમા ગાંધી, સરદાર પટેલ અને શયામજી કકૃષણ િમા્ગ જેિા મહાન નાયકોને 
જન્મ આપયો છે. એટલું જ નહીં મહવર્ગ દયાનંદ સરસ્િતી જેિા મહાન સમાજ સુધારકોને 
જન્મ આપયો છે તયારે આઝાદીના ૭૫મા િરષે સૌ નાગદરકો દેશની એકતા-અખંડતા, 
િધંતુા, સવહષણુતાન ેમજિતૂ કરિા સકંલપ લ.ે આ પ્રસગં ેસાસંદશ્ી, ધારાસભયશ્ી, સ્િાતંત્ય 
સેનાનીઓ, િદરષ્ઠ અવધકારીઓ, સમાજ શ્ેષ્ઠીઓ ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

પવ્વ હવશષેષ
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" પુલક હત્વષેદી
आओ फिर से दिया जलाएँ
भरी िपुहरी में अधँियारा
सूरज परछाई से हारा

अतंरतम का नेह ननचोडें-
बुझी हुई बाती सुलगाएँ

आओ फिर से दिया जलाएँ
વચંતક, વિચારક, કવિ અને ભારતના પૂિ્ગ પ્રધાનમંત્રી શ્ી 

અટલવિહારી િાજપેયીજીના આ શબદો છેલ્ા પખિાદડયા 
દરવમયાન કાનમાં સતત ગુંજતા રહ્ાં. ૧લી ઓગસ્ટથી ૯મી 

ઓગસ્ટ નિ દદિસ ગજુરાતમા ંજનસિેા અન ેવિકાસના મહાયજ્નું 
અનષુ્ઠાન જોિા મળયુ.ં વિશ્વ સમસ્તમા ંગુજરાતની નિરાત્રી ભવતિ 
અને શવતિની આરાધના માટે ઓળખાતી હોય છે. િરાિર એ 
જ રીતે ૧લી થી ૯મી ઓગસ્ટ નિ દદિસ ગુજરાતે જનસેિા અને 
વિકાસની અદભુત આરાધના કરી ઇવતહાસ રરયો છે. માત્ર નિ 
દદિસના સમયગાળામા ં૧૬ હજાર ઉપરાતં જનહીતલક્ષી કાય્ગક્રમો 
યોજાયાં. જેમાં ૪૮ લાખ ૫૬ હજાર ઉપરાંત નાગદરકોને રાજય 
સરકારની વિવિધ લોકોપયોગી યોજનાના લાભ મળયાં. આ નિ 
દદિસ દરવમયાન વિવિધ યોજના અન્િયે રૂ. ૧૩ હજાર કરોડની 
રકમનો લાભ રાજયના જનસામાન્યને મળયો. આ નાની સુની 

રૂ. ૧૩,૦૦૦ કરોડના 
હવકાસકામોનો જનતાનષે મળયો લાર...

કવર સટોરી

નવ દદવસમાં અધધધ...

ઑ��ગષ્ટન� ઑ�રંભે ય�ેજાયું પ�ંચ વર્ષની ઑવવરત જન સેવ�ન� મહ�યજ્ઞનું નવ દિવસનું ઑ�વતહ�સસક ઑનુષ્�ન
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ઘટના નથી. ગજુરાતના ઇવતહાસમા ંકદાચ પહેલી િાર એિંુ િન્યુ ં
છે કે, નિ દદિસના સમયગાળામાં આટલા મોટા ફલક ઉપર 
ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાં વિકાસની આહલેક જાગી હોય. કોવિડ 
પ્રોટોકોલનું સંપૂણ્ગપણે ધયાન રાખીને સમગ્ર રાજયમાં મેયરથી 
માંડીને મુખયમંત્રીશ્ી સુધીના પદાવધકારીશ્ીઓએ લોકો િચ્ે 
જઈન ેછેલ્ા પાંચ િર્ગમા ંગુજરાતે કરેલી જનસિેાની આરાધનાને 
જનજન સુધી પહોંચાડી. 

આજે ગુજરાત ચાર અક્ષરનો શબદ વિકાસનો પયા્ગય િની 
ગયો છે. આ વિરદ ગુજરાતને એમનેમ નથી મળયું. છેલ્ા િે 
અઢી દાયકાથી ગુજરાતે વિકાસનો રીતસરનો મહાયજ્ આરંભયો 
છે. ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને ભારતના લોકલાડીલા િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને ભવય અને દદવય િનાિિાના 
મજિૂત પાયા નાખી આપયા છે. મેટ્ો ટ્ેન, રીિરફ્રન્ટ, રક્ષાશવતિ 
યુવનિવસ્ગટી, ફોરેકન્સક સાયન્સ યુવનિવસ્ગટી, સ્ટેરયુ ઓફ યુવનટી, 
સાયન્સ વસટી, ગી્ટ વસટી, મેડી વસટી િગેરેની ભેટ આપીને શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગજુરાતની વિકાસયાત્રાન ેિલુદંી પર પહોંચાડી 
છે. િડાપ્રધાન િનતાનંી સાથ ેજ ગજુરાતની ઉન્નવત અન ેસમૃવધિના 

કવર સટોરી

માગપો નરેન્દ્રભાઇએ ખોલી આપયા છે. એઈમસ હોય કે સાયન્સ 
વસટીમાં નિા પ્રકલપો હોય, નિા અદ્તન રેલિે સ્ટેશનો હોય કે, 
નિા એરપોટ્ગની િાત હોય ગુજરાતને નિી નિી ટ્ેઈન આપિાની 
િાત હોય કે, નમ્ગદા િંધને આડે આિતા અંતરાયો દૂર કરિાની 
િાત હોય, નરેન્દ્રભાઈએ પેલી કહેિત વસધિ કરી છે કે મોસાળે મા 
પીરસનાર હોય પછી તો પુછિું જ શું ? ગુજરાતે વિકાસના તમામ 
ક્ષેત્રે કાઠું કાઢું છે. શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ િનાિેલા ઉત્તમ ગુજરાતને 
હિે મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલના નેતૃતિ હેઠળની ‘ટીમ ગુજરાત’ રાજયને 
‘ઉત્તમથી સિપોતમ ભણી’ લઈ જિા માટે વનષ્ઠાપૂિ્ગક કાય્ગ કરી 
રહી છે.

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કહેતા કે, ‘સમાજની સિેા કરિાનો અિસર 
પોતાનુ ંઋણ ચકૂિિાનો અમલૂય મોકો આપ ેછે, એટલે જયારે પણ 
સમાજ સિેાની તક મળે તયારે સતયવનષ્ઠાથી એ તકન ેઝડપી લિેી 
જોઈએ.’ મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીની પ્રેરણાથી 
સિંદનશીલતાપિૂ્ગક સંપણૂ્ગ પારદશ્ગકતાથી જનહીતલક્ષી વનણા્ગયકતાએ 
ગજુરાતમા ંપ્રગવતશીલતાની પરાકાષ્ઠા સર્જી તનેી ઓગસ્ટ મવહનાની 
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શરૂઆતમા ંસૌ કોઈ ગજુરાતી િાધંિોને પ્રતીવત થઈ છે. 
છેલ્ા પાંચ િર્ગની ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને જોઈને આજે 

ગુજરાતના ખૂણેખૂણામાં િસતો અદનો નાગદરક પણ હૃદયપૂિ્ગક 
એમ કહે છે કે, ‘આ સરકાર આપણી સરકાર છે’. પાંચ િર્ગનો 
સમયગાળો નાનો સમયગાળો ન કહેિાય. પાંચ િર્ગના અંતે શું 
કાય્ગ થયાં તેનું સરિૈયું અને કેિા કાયપો કરિાના છે તેનો રોડમેપ 
નક્ી કરિાનો સમય છે. અઢી દાયકાથી પણ િધુ સમય સુધી 
ગુજરાતની જનતાએ વિકાસલક્ષી રાજનીવત અને પારદશ્ગક 
વનણા્ગયકતાને મનભરીને આશીિા્ગદ આપયા છે.

દકસાનો માટે દકસાન સયૂપોદય યોજનાથી માંડીન ેસાત પગલાં 
ખડેતૂ કલયાણના જિેી યોજનાઓથી છેલ્ા પાંચ િર્ગમાં રાજયના 
દકસાનોનુ ંભરપરૂ આવથ્ગક સશવતિકરણ થઈ રહ્યુ ંછે. ૨૨ લાખ 
દકસાનો પાસથેી ૧૯ હજાર કરોડના ૪૧ લાખ મટે્ીક ટન કરતા ં
પણ િધારે ખતેપેદાશોની ટેકાના ભાિ ેખરીદી કરીન ે ગુજરાતે 
ઐવતહાવસક કામ કયુું છે. અલગ અલગ યોજનાઓ અન્િય ેરાજયના 
ખડેતૂોન ેછેલ્ા ત્રણ જ િર્ગમાં રૂ. ૯૯ હજાર કરોડ ઉપરાતંની રકમ 
આ સરકારે આવથ્ગક સહાય સ્િરૂપ ેઆપી છે. કોરોના મહામારી 
હોય કે, અવતવૃકષ્નો માર હોય, તાઉત ેજિેુ ંમહાવિનાશક િાિાઝોડું 
હોય કે અનાવૃકષ્ હોય, મુખયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ છેલ્ા 
પાચં િર્ગમા ંતમામ આફતો સામ ેકુનહેપિૂ્ગક જીક ઝીલી છે અન ે
ગજુરાતન ેતમેાથંી સાગંોપાંગ િહાર કાઢુ ંછે.

ગરીિો, િંવચતો, પીદડતો, શોવરતો, આદદિાસીઓ સૌ કોઈને 
હૃદયપૂિ્ગક અનુભૂવત થઈ રહી છે કે અમારો ખરેખર વિકાસ થઈ 
રહ્ો છે. જ્ાનકુંજ પ્રોજે્ટ અને ૭૬ જેટલી યુવનિવસ્ગટીઓ સાથે 
આજે ગુજરાત વશક્ષણનું હિ િન્યું છે. સ્ટુડન્ટ સ્ટાટ્ગ અપ 
રેકન્કંગમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે જે પ્રતયેક ગુજરાતી માટે 
ગૌરિની િાત છે. યુિા શવતિના સામ્થય્ગને સુપેરે સમજીને છેલ્ા 
પાંચ િર્ગમાં ૧૭ લાખ જેટલાં યુિાનોને રોજગાર સ્િરોજગારના 
અિસરો પ્રાપ્ થયા છે. ૨ લાખ જેટલાં યુિાનોને સરકારી નોકરી 
મળી છે. ગુજરાત છેલ્ા ૧ દશકથી પણ િધારે સમયગાળાથી 
રોજગાર વિનીમય કચેરી દ્ારા અપાતી રોજગારીમાં રાષ્ટ્રભરમાં 
અગ્રસ્થાને છે. નારી શવતિનું સન્માન કરીને ૧૦ હજાર મવહલા 
સ્િસહાય જૂથોની રચના કરીને તેમનું આવથ્ગક સશવતિકરણ આ 
સરકાર કરી રહી છે. શાંવત સલામતી અને સુરક્ષા સાથે 
ગુજરાતના વિકાસ માટેની આ સરકારની પ્રવતિધિતા સૌ કોઈ 
પીછાણી રહ્ા છે. આતંકિાદીઓને ગુજસીટોક કાયદાના 
અમલથી, ભૂમાદફયાઓને લેન્ડગ્રેવિંગ પ્રોવહિીશન એ્ટથી અને 
અસામાવજક તતિોને ગુન્ડા એ્ટ પસાર કરીને ગુજરાતની 
સુરક્ષાને િધુ સુવનવચિત કરિામાં આિી છે.  લિ જેહાદનો કાયદો 
આ સરકારે વહંમતપૂિ્ગક ઘડ્ો છે.

તતકાવલન મુખયમંત્રીશ્ી અને 
ભારતના લોકોના હૃદયસમ્રાટ શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી હંમશેા કહે છે કે, ‘વશવક્ષત 
સમાજ રાજય અન ેદેશના સાચા વિકાસની દદશા સવુનવચિત કરી 
શકે છે.’ ગજુરાત ેવશક્ષણ ક્ષતે્ર ેછેલ્ા પાંચ િર્ગમાં એિુ ંઅદભતુ 
કાય્ગ કયુું છે કે, આજે ખાનગી શાળાઓમાથંી વિદ્ાથશીઓ સરકારી 
શાળામા ંપ્રિશે મળેિિા જઈ રહ્ા છે. છેલ્ા પાચં િર્ગમાં ૯ લાખ 
કરતા ંવિદ્ાથશીઓન ેરૂ. ૧૦૦૦ના ટોકન દરે નમો ઈ ટેિ આપિામાં 
આવયા છે. કોરોના મહામારીના કાળમા ંપણ ગજુરાત ેવિદ્ાથશીઓના 
વશક્ષણને ડગમગિા દીધુ ંનથી. ઓનલાઈન ક્ાસ િાયસેગ દ્ારા 
ક્ાસ, ટેવલવિઝન કાય્ગક્રમો દ્ારા વિદ્ાથશીઓના વશક્ષણને સુચાર 
રીત ેગજુરાતે આગળ ધપાવયુ ંછે. ઓગસ્ટ તા. ૧, ૨૦૨૧ સાચા 
અથ્ગમા ંજ્ાનશવતિનો દદિસ િની રહ્ો. ‘પાચં િર્ગ વશક્ષણ ક્ષતે્રે 
અગ્રસેરતા’ના સૂત્ર ઉપર રાજયભરમા ંકુલ ૨૫૩ કાય્ગક્રમો યોજાયાં 
લગભગ ૫૦ હજાર જટેલા ંલોકોએ આ દદિસ ેરાજયભરમા ંથયલેાં 
વિવિધ કાય્ગક્રમોમા ંકોવિડ પ્રોટોકોલ અનસુરતા હાજરી આપીને 
ગૌરિ અનભુવયુ ંહતુ.ં જ્ાનશવતિ દદિસ ે૧૪૧૫૯ જટેલા ંખાતમહુતૂ્ગ 
અન ેલોકાપ્ગણો થયા ંહતા.ં જમેા ંિગ્ગ ખડંો, આઈસીટી લિે, સ્ટાફ 
ક્ાટસ્ગ, જ્ાનકંુજ પ્રોજે્ ટ િગરેેનો સમાિેશ થાય છે. આ ઉપરાતં 
ગગંાસ્િરૂપા િહેનોન ેઆવથ્ગક સહાય અન ેિહાલી દીકરી યોજના 
અન્િય ેપણ લાભાથશીઓન ેઆવથ્ગક સહાય આપિામા ંઆિી હતી. 
વશક્ષણ ક્ષેતે્ર ૧૨ જેટલી વિવિધ જનહીતલક્ષી યોજનાઓના 
૧૯૭૫૪ ખાતમહૂુત્ગ અન ેલોકાપ્ગણો યોજાયા ંહતાં. મખુયમતં્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીએ ૧૩૫ કરોડના ખચષે ૩૬૫૯ શાળાઓના 
૧૨ હજાર જટેલા સ્માટ્ગ ક્ાસનુ ં લોકાપ્ગણ કયુું અન ે ૧૦૫૦ 
શાળાના ઓરડાઓનુ ં લોકાપ્ગણ કયુું હતુ.ં મોરિીમા ં િાવણજય 
સ્ાતકનો અભયાસ કરતી દીકરી ઈશાની ઠાકરે કહ્યુ ંકે, MYSY 
સ્કોલરશીપ મળતા ંહિ ેભણીગણીન ેઆગળ િધિાનુ ંમારં સ્િપ્ન 
અિશય સાકાર થશ.ે સરુતની સૃકષ્ ઠાકોરન ેનમો ઈ-ટેિ મળતા ંતે 
ખિૂ રાજી થઈ ગઈ અન ેખશુી ખુશી જણાિતી હતી કે, ‘હિ ેઆખી 
દવુનયાના પસુ્તકો મારી આગંળીના ટેરિ ે હશ.ે’ ખડેાનો યિુાન 
રોહન કહેતો હતો કે, મખુયમતં્રીશ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી મારા ઘરના 
મોભી િનીન ેઅમારા પદરિારની પડખ ેઊભા હોય એમ મન ેલાગે 
છે કારણ કે, MBBSના અભયાસ માટે રૂ. િ ેલાખ ૧૨ હજારની 
રકમ માર ંપદરિાર કોઈ સજંોગોમા ંભરી શકે એમ હતુ ંજ નહીં. 
મન ેફીની આ રકમની સહાય MYSY યોજના અન્િય ેમળતાં 
ડોકટર થિાનુ ંમાર ંશમણંુ સાકાર થશ.ે

જ્ાનશહતિ દદવસ

કવર સટોરી
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પદંડત દીનદયાળે આપલેા એકાતમ 
માનિિાદના વસધિાંતન ેસમગ્ર પ્રશાસનને 

સિંદેનાસભર િનાવયુ ં છે. છેલ્ા પાચં િર્ગમાં 
ગજુરાતમાં જનહીતલક્ષી પ્રતયેક વનણ્ગયો, નીવતઓ, કાય્ગક્રમોના 
કેન્દ્રમા ંજનસિંદેના રહી છે. ઓગસ્ટ તા. ૨, ૨૦૨૧ના દદિસે 
એક જ દદિસમાં ૮ લાખ ૨૩ હજારથી પણ િધ ુનાગદરકોની 
રજઆૂતોનો ઓન ધ સ્પોટ વનકાલ કરિામા ંઆવયો હતો. િીજા 
શબદોમા ંકહીએ તો આ દદિસ ેમળેલી રજઆૂતો પૈકી ૯૯.૬૩ ટકા 
રજઆૂતોનો સ્થળ ઉપર જ હકારાતમક વનકાલ આવયો હતો. સિેા 
સતેનુા માધયમથી વિકલાંગતાનુ ંપ્રમાણપત્ર, વૃધિ સહાય, વિધિા 
સહાય િગરેે જિેી ૫૭ જટેલી સરકારી સેિાઓ માટે દસ્તાિજેો ઘર 
આગંણ ેજઈન ેઆપિામા ંઆવયા. ૪૦૫ જટેલાં કાય્ગક્રમોમાં ૮ 
લાખ ૨૩ હજાર લોકોને સિેાસતેનુા માધયમથી સરકારી દસ્તાિેજો 
પ્રાપ્ થઈ શ્યા. અત્ર ેએ પણ ઉલે્ખનીય રહેશ ેકે િીજી ઓગસ્ટ 
એટલ ે મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીનો જન્મદદિસ. ગજુરાતના 
ખણૂ ેખણૂામા ંશ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી સિેંદનશીલ અન ેસૌજન્યશીલ 
રાજપરુર તરીકે જાણીતા છે. એમણ ે સિંદેના દદિસ ે રાજયની 
ગગંાસ્િરૂપા િહેનોના પનુઃસ્થાપન માટે ‘ગગંા સ્િરૂપા પનુઃલગ્ન 
આવથ્ગક સહાય યોજના’ની જાહેરાત કરી. આ યોજના અન્િયે 
ગગંાસ્િરૂપા િહેનના પનુઃલગ્ન પ્રસગં ેરૂ. ૫૦,૦૦૦ રાજય સરકાર 
તરફથી આપિામા ંઆિશ.ે આ દદિસ ે ‘મખુયમતં્રી િાળ સેિા’ 
યોજના પણ જાહેર કરિામા ંઆિી. ખેડા વજલ્ાના કપરપરુ ગામના 
ઈશ્વરભાઈ સોઢાએ જણાવયંુ કે, એમના મોટાભાઈ અને ભાભી 
કોરોનાનો કોળીયો િની ગયા એટલે તેમના ચાર િાળકોના 

પોરણની જિાિદારી તમેના માથ ેઆિી ગઈ છે. 
મખુયમતં્રી િાળ સિેા યોજના મારા માટે 

ખરેખર આશીિા્ગદરૂપ િની છે. 

નારી ગૌરવ દદવસ

‘દેશમા ંગરીિોના સશવતિકરણન ેસિપોચ્ પ્રાથવમકતા આપિામાં 
આિી રહી છે.’ એમણે કહ્યું કે, ‘કોરાના મહામારીના સમયમાં 
ગરીિોની વચતંામાં તમેની પડખ ેઊભા રહીન ેતમેન ેરાહત આપીને 
તેમનામાં આતમવિશ્વાસનું વસંચનનો આ એક વિનમ્ર પ્રયાસ છે.’ 
છેલ્ા એક િર્ગથી દેશભરમાં ચાલી રહેલી આ યોજનાનો મુખય 
ઉદ્ેશ દેશનો કોઈપણ ગરીિ િાંધિ ભૂખયો સુિે નહીં એ છે. 
પડકારો ગમે તેિા હોય પરંતુ સમગ્ર દેશ ગરીિોની સાથે છે એિો 
અહેસાસ શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત સવહત સમગ્રદેશના 
ગરીિોને કરાવયો છે.

પ્રધાનમંત્રીશ્ીએ કહ્યું કે, ‘કોરોના જેિી મહામારી સો િર્ગમાં 
પ્રથમ િખત આિી છે. વિશ્વના ઘણા દેશો એમ વિચારતાં હતાં 
કે, કોરોનાને કારણે લોકડાઉનના પદરણામે અનેક લોકોને ભૂખયા 
રહેિાનો િારો આિશે. દુવનયાના કેટલાક દેશોમાં કોરોના 
સંક્રમણને કારણે ભૂખમરાનું ભીરણ સંકટ આવયું છે. પરંતુ ભારતે 
આ સંકટને પહેલેથી જ ઓળખીને તેને ખાળિા માટેનું આગોતરં 
આયોજન કરીને આ યોજના અમલમાં મૂકી છે. વિશ્વના અનેક 
દેશો ભારતના આ પગલાંથી  પ્રભાવિત થયાં છે. શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગજુરાતના ૫ વજલ્ાના લાભાથશીઓ સાથ ેઈ સિંાદ સાધી 
િાતા્ગલાપ પણ કયપો હતો. મુખયમંત્રીશ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 
અંતયોદને ચદરતાથ્ગ કરિાનો આ સફળ પ્રયાસ ગણાિી જણાવયું 
હતું કે, ‘છેિાડાના માનિી અને ગરીિ વયવતિના જીિનમાં એક 
સંિેદનશીલ સ્પશ્ગનો આ વિનમ્ર પ્રયાસ છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્યું 
કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ભારત સરકાર પાસે છેિાડાના 
માનિીના જીિનને િધુ િહેતર િનાિિા 
માટેનુ ંવિઝન અન ેદ્રઢ ઇરછા શવતિ છે.’ 

સંવષેદના દદવસ

અન્ોતસવ દદવસ
મઠુ્ી ઊચેંરા ગજુરાતી અન ેભારતના 

પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ઓગસ્ટ તા. ૩, ૨૦૨૧ના દદિસે રાજયના ૭૧ 

લાખ પદરિારોના સાડા ત્રણ કરોડ લોકોને દદિાળી સુધી વિના 
મૂલયે રાશન આપિાના સેિા યજ્નો ઉગતા સુરજના પ્રદેશ 
દાહોદથી િરયુ્ગઅલી પ્રારંભ કરાવયો. દેશના લાખો નાગદરકો પરતિે 
સંિેદના દાખિતા શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ પ્રસંગે જણાવયું કે, 

વિકાસની રાહ પર નારી શવતિને 
જોડિાનું અને નારી શવતિના સામ્થય્ગનો 
સદઉપયોગ કરિાનું ગુજરાત સુપેરે જાણે છે. 
ઓગસ્ટ તા. ૪, ૨૦૨૧ના રોજ ગજુરાતમા ંનારી સશવતિકરણનો 
દદિસ રહ્ો. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્યું કે, ‘જયાં 
નારીનુ ંસન્માન અન ેગૌરિગાન હોય તયા ંદેિતાઓનો િાસ હોય. 
એટલે કે, એનો સીધો અથ્ગ એિો થાય કે નારીશવતિનું સન્માન 
એટલે સમૃવધિ તરફનો માગ્ગ. નારીશવતિના વિકાસ માટેનું યોગય 
િાતાિરણ ગુજરાત સરકારે વનમા્ગણ કયુું છે. ગુજરાતની નારી 
હિે અિળા નહીં પણ ઊજા્ગિાન તેજસ્િીતાનું પ્રવતક છે.’ ૧૦૯ 
જેટલાં મવહલા સશવતિકરણના કાય્ગક્રમો આ દદિસે રાજયભરમાં 
યોજાયા જેમાં ગંગાસ્િરૂપા િહેનોને આવથ્ગક સહાય, સખી િન 
સ્ટોપ સેન્ટરના લોકાપ્ગણ, સંકવલત િાળ વિકાસ યોજનાઓ, 
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મખુયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજના, િટેી િચાિો િટેી પઢાિો િગરેે 
જેિી સાત યોજનાઓનો ૪ હજાર ઉપરાંત િહેનોને લાભ 
આપિામા ંઆવયો હતો. રૂ. ૩૦.૭૩ કરોડના ખચષે િનનારા ૩૬૩ 
જેટલાં આંગણિાડી અને અન્ય કચેરીના લોકાપ્ગણનું અને 
ખાતમહુતૂ્ગ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં ખડેા વજલ્ાની તૃવપ્ સખી મડંળના 
દીપાલીિહેન પટેલ કહે છે કે અમને િગર વયાજે આવથ્ગક મદદ 

મળતાં અમને કામ કરિાનો નિો ઉતસાહ જાગૃત 
થયો છે જેના પદરણામે અમે િધુ િહેતર 

કામ કરી શકીશું. 

હવકાસ દદવસ

દકસાન સન્માન દદવસ

રોજગાર દદવસ

૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ગુજરાતના 
ખડેતૂો માટે એક સોનરેી દકરણ સાથ ેઊગયો 

હતો. મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સરહદી 
વજલ્ા કરછની ધરતી ઉપરથી દકસાન સયૂપોદય યોજના અતંગ્ગત 
િધ ુ૧૪૦૦ ગામોના ખડૂેતોન ેદદિસ દરવમયાન િીજળી પહોંચાડતાં 
જણાવયુ ંકે, ગજુરાતના દકસાનોના િાિડામાં અદભુત તાકાત રહેલી 
છે. તનેે પાણી, વિયારણ અન ેિીજળી મળે તો તમેના પદરશ્મ 
પ્રસિદેથી ધરતીમાંથી સોનુ ંપાકી શકે એિી એમની ક્ષમતા છે. 
અગાઉ કરછ અન ેસૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમા ંપાણી માટે વહજરત 
કરિી પડતી હતી તયારે ખતેીમા ંવસચંાઈથી નમ્ગદાના પાણી મળે 
એિી કોઈન ેકલપના સધુિા નહોતી. કરછના સકુા વિસ્તારોમા ંપાણી 
પહોંચાડીન ેકરછ અન ેસૌરાષ્ટ્રન ેઆ સરકારે પાણીદાર િનાવયુ ંછે. 
ખડેતૂોના પાકન ેનકુસાન ન થાય ત ેમાટે કાટંાળી િાડની યોજના 
આિતા ખડૂેતોની વચતંા દરૂ થઈ છે. રાજયમા ં૧૯ હજાર કરોડથી 
િધ ુખાતર માટે અને ૬૨૫ કરોડથી િધ ુયાવંત્રકરણ અન ેટે્કટર 
માટે આવથ્ગક સહાય ખડેતૂોન ેઆપિામા ંઆિી છે. મવહસાગર 
વજલ્ાના ઘુથંલી ગામના ખડૂેત ભમેાભાઈ પરમાર કહે છે કે, દકસાન 
પદરિહન યોજના અમારા માટે ખિૂ ઉપયોગી છે. પહેલા તો 
ખેતપેદાશ િજારમાં લઈ જિા પારાિાર તકલીફનો સામનો 
કરિોપડતો હતો હિ ેતો વિજયભાઈએ અમન ેઘરે જ િાહન આપી 

દીધુ ંએટલે હુ ંસમયસર ખતેપદેાશ િજારમાં 
પહોંચાડી શકીશ.

ગુજરાતનો યુિાન જોિ સીકર નહીં 
પણ જોિ ગીિર િને એિી પદરકલપના 

સાથે મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 
ગુજરાતના યુિાનોના સામ્થય્ગને સુપેરે યોગય દીશા આપી છે. 

છેલ્ા પાંચ િર્ગમાં ૧૭ લાખ યુિાનોને રોજગારીના અિસરો 
પ્રાપ્ થયા છે. િ ેલાખ જટેલા ંયિુાનોન ેસરકારી નોકરી આપિામાં 
આિી છે. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતમાં 
નોકરીદાતા અને નોકરી મેળિિા ઇરછતા યુિાનોને એક છત 
નીચે લાિિાનો અવભનિ વિચાર રોજગાર મેળાના માધયમથી 
અમલમાં મૂ્યો છે. સૂરતમાં રોજગાર દદિસ વનવમત્તે યોજાયેલા 
કાય્ગક્રમમા ંમખુયમતં્રીશ્ીએ પ્રરેક ઉદિોધન આપયુ ંહતુ.ં આ દદિસે 
૬૨ હજાર જેટલાં યુિાનોને વનમણૂક પત્રો આપીને ગુજરાતમાં 
એક નિી કેડી કંડારિામાં આિી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ યુિાનોને 
રોજગારી પૂરી પાડિા માટે ઉપયોગી એિા ‘અનુિંધમ’ પોટ્ગલ 
અને મોિાઈલ એપલીકેશનો દડવજટલી શુભારંભ કરાવયો હતો. 
રાજયના તમામ વજલ્ાઓમાં ૫૨ જેટલાં રોજગાર મેળાઓના 
કાય્ગક્રમોનો મખુયમતં્રીશ્ીએ સરુતથી શભુારંભ કરાવયો હતો. ભારત 
સરકારના શ્મ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્ારા ૨૦૨૦માં પ્રવસધિ 
થયલેા ંએમપલોયમને્ટ એક્ષચેન્જ સ્ટેટી્સ ૨૦૧૮ મજુિ રોજગાર 
કચેરીઓ દ્ારા ૨૦૧૭ના િર્ગ માટે સમગ્ર દેશમાં રોજગારી પૂરી 
પાડિામા ંગજુરાત રાજય પ્રથમ ક્રમાકેં છે. પ્રતયેક ગજુરાતી િાધંિને 
ગૌરિ થાય કે, ગુજરાતનો િેરોજગારીનો 
દર સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં સૌથી નીચો છે. 

િર્ગ ૨૦૧૬ની ઓગસ્ટ તા. ૭નો 
એ યશસ્િી દદિસ યાદ આિે છે કે, જયારે 
ગુજરાતની જનતાની સેિા કરિા માટે શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીએ મુખયમંત્રી તરીકે શપથ લીધાં હતાં અને 
તમેની સાથ ેનાયિ મખુયમતં્રી તરીકે શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ ેશપથ 
લીધાં હતાં. ગુજરાતના વિકાસ માટે આ િે કમ્ગઠ નેતાઓએ 
સાશનધુરા સંભાળયાના િરાિર પાંચ િર્ગ પૂરા થયાં તયારે 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલા સૌનો સાથ સૌનો 
વિકાસ મતં્ર સાચા અથ્ગમા ંચદરતાથ્ગ કરીન ેપાચં િર્ગ સૌના સાથથી 
સોના વિકાસના િની રહ્ાં. વિકાસ દદિસના અિસરે ગુજરાતના 
િીજા એક પનોતા પુત્ર અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અવમતભાઈ 
શાહની િરયુ્ગઅલ ઉપકસ્થવતમાં રાજયની પ્રજાના જનસુખાકારી 
માટેના રૂ. ૫,૪૩૫ કરોડથી િધ ુરકમના ૭૭,૪૫૦ જનહીતલક્ષી 
કાયપોના ખાતમહુતૂ્ગ અન ેલોકાપ્ગણ માટે ૧૬૧ કાય્ગક્રમો યોજિામાં 
આવયા હતા. આ પ્રસંગે કેકન્દ્રય માગ્ગ અને પદરિહન મંત્રી શ્ી 
નીતન ગડકરીની પણ િરયુ્ગ્અલી ઉપકસ્થવત રહ્ા હતા. રાજયના 
વિકાસ કાયપોનું ઈ-લોકાપ્ગણ અને ઈ-ભૂવમપૂજન અને ખાતમુહૂત્ગ 
કરતાં અવમતભાઈ શાહે કહ્યું કે, દેશના લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં પોતાના મુખયમંત્રીકાળ સમયે 
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આરંભેલી વિકાસયાત્રા અને જનકલયાણની પરંપરાને આગળ 
િધારિા માટે મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ 
મુખયમંત્રીશ્ી નીવતનભાઈ પટેલ અવભનંદનના અવધકારી છે. 
તેમણે સહર્ગ એિી પણ નોંધ લીધી કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પછી 
શ્ી વિજયભાઈ અને શ્ી નીવતનભાઈની ટીમના પ્રયત્નોના 
પદરણામે ગુજરાત આજે તમામ ક્ષેત્રે અગ્રેસર િની રહ્યું છે. 

કેનવદ્રય ગૃહમંત્રીશ્ીએ આ પ્રસંગે ગુજરાતની ‘િતનપ્રેમ’ 
યોજના લોન્ચ કરી હતી. શ્ી અવમતભાઈ શાહે કહ્યું કે, ગુજરાત 
સરકારે જગતભરમાં િસતાં ગુજરાતીઓને ગુજરાતના વિકાસમાં 
જોડિાનો સરસ અિસર આપયો છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગુજરાતમાં જનભાગીદારીની કાય્ગસંસ્કકૃવતને વિકસાિી 
હતી તે આ યોજના દ્ારા વિજયભાઈ અને નીવતનભાઈ આગળ 
ધપાિી રહ્ા છે. વિદેશમાં િસતા પ્રતયકે ગુજરાતીન ેપોતાના ગામ 
પ્રતયે ઋણ અદા કરિાનો શ્ેષ્ઠ અિસર પ્રાપ્ થશે. આઝાદીના 
૭૫મા િર્ગમાં પ્રિેશિેળાએ દેશવિદેશમાં િસતા તમામ 
ગુજરાતીઓને િતનપ્રેમ યોજનામાં જોડિા તેમણે અપીલ કરી 
હતી. કેકન્દ્રય મતં્રી શ્ી નીવતન ગડકરીએ રાષ્ટ્રીય રાજમાગ્ગ વનમા્ગણ 
અંતગ્ગત દડસામાં એવલિેટર કોરીડોર િનાિિામાં આવયો છે તે 
િાિતનો ઉલ્ખે કરતા ંજણાવયુ ંહતુ ંકે, પૂિ્ગ અન ેપવચિમન ેજોડતો 
આ ઈકોનોવમક કોરીડોર છે. કંડલા અને મુદ્રા જેિા િંદરોને ઉત્તર 
અને મધય ભારતથી આ કોરીડોર જોડશે. 

મખુયમતં્રીશ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્યુ ંકે, વિકાસના રોડમોડલે 
િની ગયલેા ગજુરાતની સ્પધા્ગ હિ ે વિશ્વ સાથ ે છે. વિકાસની 
રાજનીવતની જે પ્રણાલી િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ પ્રસ્થાવપત 
કરી છે તનેા પદવચહ્ો પર ચાલીન ેપાંચ િર્ગ  સૌના સાથ સૌના 
વિકાસના મતં્રથી જનવહતના કામોન ેદશે દદશામા ંિગેિંતા િનાવયા 
છે. જ ેયોજનાનુ ંખાતમહુતૂ્ગ કરીએ છીએ તનેુ ંલોકાપ્ગણ પણ અમારા 

સમયમા ંજ થાય છે. એટલ ેચોક્સ સમય અિવધ 
પ્રતયેક કાય્ગમાં પદરપૂણ્ગ થાય તે પ્રકારની 

અમારી કાય્ગવનષ્ઠા રહી છે. 

હવશ્વ આદદવાસી દદવસ

શિેરી જનસુખાકારી દદવસ
શહેરી જનસુખાકારી દદિસે ૪૧ 

કાય્ગક્રમો યોજીને રૂ. ૫,૦૦૧ કરોડ 
ઉપરાંતની રકમના ૪૭૧ જનવહતલક્ષી કાયપોના 

ખાતમુહૂત્ગ અને લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયા હતા. જેમાં ૮ 
મહાનગરપાવલકા, શહેરી વિકાસ સત્તા મડંળ, નગરપાવલકાઓના 
વિવિધ વિકાસ પ્રકલપોનો સમાિેશ થાય છે. રાજયના શહેરો 
આધવુનક, પ્રદરૂણરહીત, સલામત અન ેસવુિધાસભર િન્યા છે. 
મખુયમંત્રીશ્ીએ ૪૦૧ વિકાસ પ્રકલપોનુ ંઈ-લોકાપ્ગણ કરીન ેકહં્યુ કે, 

જટેલી તાકાત હોય એટલા વિકાસ કામો કરો નાણાનંી જરૂદરયાત 
સરકાર પદરપણૂ્ગ કરશ.ે ગરીિો, પીદડતો, િવંચતો, શોવરતો તમામ 
િગપોન ેઆ સરકાર આપણી સરકાર છે એિી અનભૂુવત થાય તે 
પ્રકારની સંિેદના સાથે ફટાફટ અને સટાસટ વનણ્ગયો કરીને 
જનભાગીદારીથી સશુાસનની પ્રણાલીન ેકારણ ેગજુરાત દેશનુ ંમોડલે 
સ્ટેટ િની શ્યુ ંછે. જનસખુાકારી દદિસ એટલા માટે સ્પશેયલ િની 
રહ્ો કે, આ દદિસે ઈન્ડસ્ટ્ીયલ પૉવલસી અન્િય ેમજંરૂ કરાયલેા 
ઈન્ડ્સ્ટ્ીયલ પાક્ક જ ેસત્તા મડંળમા ંસમાવિષ્ હોય એિા પાક્કન ે૪૦ 
ટકાન ેિદલે ૨૫ ટકા કપાત કરિા માટેની 
મહતિપણૂ્ગ જાહેરાત કરિામાં આિી હતી.

ગુજરાત સરકારે સમાજના તમામ 
િગપોના સિાુંગી વિકાસ માટે અનેકવિધ 
કાયપો કયા્ગ છે. તેમાં પણ મવહલાઓ, િાળકો, 
િંવચતો, પીદડતો, શોવરતો, ખેડૂતો, આદદિાસીઓના ઉતકર્ગને 
પ્રાથવમકતા આપી છે. ગુજરાતના તતકાવલન મખુયમતં્રી અન ેદેશના 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરેલી િનિંધુ કલયાણ 
યોજના આદદિાસી સમાજ માટે પારસમણી સાવિત થઈ છે. 
આદદિાસીઓના વિકાસ માટે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કંડારેલી 
પગદંડી પર મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિ હેઠળની 
ટીમ ગુજરાત આગળ િધી રહી છે. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણી અન ેનાયિ મખુયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના નતેૃતિની 
રાજય સરકારના સુશાસનના સફળ પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થિા અિસરે 
શરૂ કરિામાં આિેલા જનસેિા યજ્ અનુષ્ઠાનના નિમો દદિસ 
અંિાજીથી ઉંમરગાિ સુધીના પૂિ્ગપટ્ીના આદદિાસીઓના 
સિાુંગીણ વિકાસને સમવપ્ગત કરિામાં આવયો. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
નમ્ગદા વજલ્ાના રાજપીપળાથી વિશ્વ આદદિાસી દદિસના 
અિસરે રાજયના ૫૩ આદદજાવત તાલુકાના રૂ. ૧૭૦૦ કરોડના 
૨૮૯ વિકાસકામોનો પ્રારંભ, લોકાપ્ગણ અને ખાત મુહૂત્ગ કરાવયા. 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયના સિાુંગી વિકાસની 
પ્રવતિધિતા એમના શબદોમાં ઝીલાઈ. છેલ્ા પાંચ િર્ગમાં સરકારે 
સમાજના દરેક િગ્ગ, દરેક ક્ષેત્રના સિાુંગી વિકાસ માટે અનેકવિધ 
યોજનાઓ અમલમાં મૂકી ગુજરાતને ઉત્તમથી સિપોત્તમ િનાિા 
માટે સિ્ગગ્રાહી પ્રયાસો આદયા્ગ છ.ે ગુજરાતના તતકાલીન 
મુખયમંત્રીશ્ી અને દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ગુજરાતના વિકાસનો પાયો મજિૂત કરી દેશમાં વિકાસની 
રાજનીવતની શરૂઆત કરાિી છે.

ગજુરાત સરકારે આદદિાસી િાધંિોન ેખોટા િાયદા િચનો નહીં, 
પરંતુ િનિંધુ કલયાણ જેિી મહતિાકાંક્ષી યોજનાના નક્ર 
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અમલીકરણ દ્ારા આદદિાસીઓન ેવિકાસના મખુય પ્રિાહમા ંજોડી 
આદદિાસી વિસ્તારોનો સમતવુલત અન ેસમવુચત વિકાસ કયપો છે. 
છેલ્ા પાચં િર્ગમા ંરાજયના આદદજાવત વિસ્તારોમા ંરૂ. ૬૦ હજાર 
કરોડના વિકાસ કામો કરિામા ંઆવયા છે. આ ઉપરાતં િનિધં ુકલયાણ 
યોજના ફેઝ-૨માં આગામી પાંચ િર્ગમાં રાજયના આદદિાસી 
વિસ્તારોમા ંરૂ. એક લાખ કરોડના વિકાસ કામો હાથ ધરિામા ંઆિશ.ે

મુખયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ અંદાજ ેરૂ. ૩૪૧ કરોડના 
ખચષે ૩૯ એકર વિસ્તારમાં વનમા્ગણ થનાર વિરસા મુંડા ટ્ાયિલ 
યુવનિવસ્ગટીનું ખાતમુહૂત્ગ કરિા સાથે રૂ. ૪૮૦ કરોડના ખચષે 
વનમા્ગણ થયેલ ૧૯૯ વિકાસ કામોનું લોકાપ્ગણ તથા રૂ. ૧૨૨૨ 
કરોડના ૯૦ કામોના ખાતમહુતૂ્ગ સપંન્ન કયા્ગ હતા. મખુયમતં્રીશ્ીએ 
હળપવત તથા વયવતિગત આિાસ યોજના, વધરાણ યોજના, માનિ 
ગદરમા યોજના, િન ધન વિકાસ યોજના, કકૃવર કીટ વિતરણ 
યોજના, િન અવધકાર અવધવનયમ તથા 
વસકલસેલ અને  ટ ી .િ ી .ન ા 
દદશીઓન ેતિીિી સહાય યોજના 
મળીને કુલ ૨૩,૦૦૦થી પણ 
િધુ લાભાથશીઓને રૂ. ૮૫ કરોડ 
તથા આદદજાવતના અંદાવજત પાંચ 
લાખ વિદ્ાથશીઓને વપ્ર-મેવટ્ક વશષયવૃવત્ત 
યોજના હેઠળ રૂ. ૮૦ કરોડના લાભોનુ ંવિતરણ 
કયુું હતું.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના 
નેતૃતિની રાજય સરકારના પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થિા 
અિસરે ‘પાંચ િર્ગ આપણી સરકારના, સોના સાથ સૌના 
વિકાસના’ની અનુભૂવત સાથે જનસેિાના કાયપોનો મહાયજ્ 
યોજાયો. ગુજરાત સરકારે પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થિાની ઉજિણી નવહ 
પરંતુ પાંચ િર્ગના આ સુશાસનમાં લોકવહતના થયેલા અનેકવિધ 
વિકાસકામો લોકાપ્ગણો, લાભ સહાય વિતરણ અને િહુવિધ 
જનવહત કામોને જનજન સુધી ઉજાગર કરી, સુશાસનના પાંચ 
િર્ગ વનવમત્તે વિવિધ જનવહતલક્ષી ્લેગશીપ યોજનાઓનો વયાપ 
િધારિા માટે રાજયભરમા ંવિવિધ કાય્ગક્રમો થકી રાજયની અવિરત 
વિકાસ યાત્રાને િધુ િેગિંતી િનાિી છે તેની રાજયના પ્રતયેક 
નાગદરકને સુશાસનની પ્રતીવત થઈ છે.

આધુવનક ગુજરાત, દદવય અને ભવય ગુજરાત, વશવક્ષત અને 
દદક્ષીત ગુજરાત જોિાની પ્રતયેક ગુજરાતીની હૃદયપૂિ્ગકની ઇરછા 
હોય એ સ્િાભાવિક છે. ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને જોઈને આજે 
પ્રતયેક ગુજરાતીને સંતોર થઈ રહ્ો છે કે, તેમણે જોયેલાં ઉત્તમથી 
સિપોત્તમ ગુજરાતના શમણાં વિલકુલ સાચી રીતે સાકાર થઈ રહ્ા 
છે. મેટ્ો ટ્ેન અને િુલેટ ટ્ેને ગુજરાતની નિતર પહેચાન ઊભી 

કરી છે. BRTS, રીિર ફ્રન્ટ પ્રોજે્ટ આધુવનક ગુજરાતની છિી 
ઊજાગર કરે છે. ભાિનગરનું વિશ્વનું પ્રથમ CNG ટવમ્ગનલ, 
કરછનું રીન્યુએિલ એનર્જી પાક્ક, વિશ્વ સમસ્તનું ધયાન ખેંચી રહ્યું 
છે. અમદાિાદ, િડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગરમાં 
સ્કાયલાઇન વિકલડંગની મંજૂરી મળતાં હિે ગુજરાતના શહેરો 
દુિઈ અને વસંગાપોર જેિા શાનદાર િનિાના છે. ગી્ટ વસટી, 
મડેીવસટી, ધોલરેા સ્માટ્ગ વસટી, ડાયનોસોર ફોવસલ પાક્ક, શીિરાપરુ 
બલુ િીચ, નડાિેટ સીમા દશ્ગન, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેદડયમ અને િલડ્ગ 
ક્ાસ સ્પોરસ્ગ કોમપલકે્ષ ભવય ગુજરાતના મોડેલ િનીને 
ઊભરી આવયા છે. ચાંપાનેર, રાણીની િાિ, અમદાિાદ 
શહેર અને હિે ધોળાિીરા િલડ્ગ હેદરટેજના નકશામાં 
આ િ ત ાં 

દ ેશ  વ િ દ ેશ ન ા 
સહેલાણીઓનું ગુજરાત ‘ફસ્ટ્ગ ચોઈસ 
ઓફ ડેસ્ટીનેશન’ િન્યું છે. 

છ ેલ્ા પાંચ િર ્ગના ગાળામાં 
મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના વનણા્ગયક નતેૃતિ હેઠળની ટીમ 
ગજુરાત ે૧૭૦૦ થી િધુ જનવહતલક્ષી વનણ્ગયો લઈન ેતનેુ ંનક્ર 
અમલીકરણ કરી િતાવયુ ંછે. ખડેતૂો, મવહલાઓ, યિુાનો, િવંચતો, 
િનિંધુઓ સમાજના તમામ લોકોને વિકાસની મુખયધારામાં 
લાિિાના સમવુચત પ્રયાસો ટીમ ગજુરાતના પદરણામલક્ષી વનણ્ગયોને 
કારણે શ્ય િન્યંુ છે. છેલ્ા પાંચ િર્ગમાં સંકલપથી વસવધિની 
જનજનન ેપ્રતીવત થઈ છે. આજ ેપ્રતયકે ગજુરાતી હૃદયના ઊડંાણથી 
સ્િીકારી રહ્ો છે કે, પાચં િર્ગ આપણી સરકારના છે... આ પાચં 
િર્ગ સૌના સાથથી સૌના વિકાસના િની રહ્ા ંછે... •

બલુ િીચ, નડાિેટ સીમા દશ્ગન, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેદડયમ અને િલડ્ગ 
ક્ાસ સ્પોરસ્ગ કોમપલકે્ષ ભવય ગુજરાતના મોડેલ િનીને 
ઊભરી આવયા છે. ચાંપાનેર, રાણીની િાિ, અમદાિાદ 
શહેર અને હિે ધોળાિીરા િલડ્ગ હેદરટેજના નકશામાં 

કવર સટોરી
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રાજયરરમાં જ્ાનશહતિ દદવસષે યોજાયષેલા કાય્વક્મો
  પ્રાથિમક, માધ્યિમક િશક્ષણના ૧૦૦ અને ઉચ્ચ િશક્ષણના ૫૧ મળી ક�લ ૧૫૧ કાયર્ક્રમો મંત્રીશ્રીઓ 
અને મહાનુભાવોની ઉપ�સ્થિતમાં યો�યા.

  ઞ્જાનક��જ પ્રોજેક્ટ હ�ઠળ �. ૧૩૫ કરોડના ખચ� તૈયાર થયેલ ૩૬૫૯ શાળાઓના ૧૨ હ�ર જેટલા 
સ્માટર્ ક્લાસના લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યા.

  �. ૯૫ કરોડના ખચ� િનિમર્ત ૧૦૫૦ શાળા ઓરડા, �. ૧૦ કરોડના ખચ� િનિમર્ત ૭૧ પંચાયત ઘર 
તથા �. ૪.૮૦ કરોડના ખચ� િનિમર્ત ધોળકા અને નવસારી તાલુકા પંચાયત કચેરીનું લોકાપર્ણ થયું.

  �. ૫૮ કરોડના ખચ� િનમાર્ણ થનાર ૬૪૭ શાળાના ઓરડાઓ અને �. ૨૧ કરોડના ખચ� િનમાર્ણ 
થનાર ૧૪૪ પંચાયત ઘરનું ખાતમુહૂતર્ કરવામાં આવ્યું.

  મુખ્યમંત્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના હ�ઠળ ૨૦૦૮ િવદ્યાથ�ઓન ેઉચ્ચ િશક્ષણની સહાય િવતરણ કરાઇ.
  નમો ઈ-ટ�બ્લેટનું લાભાથ� િવદ્યાથ�ઓને િવતરણ કરાયું.
  સ્ટુડન્ટ સ્ટાટર્અપ એન્ડ ઇનોવેશન પૉિલસી હ�ઠળ રાજ્યની ૧૬ કોલે� અને યુિનવિસર્ટી સાથે 
એમ.ઓ.યુ. ક�લ ૧૮૬૭૦ િવદ્યાથ�ઓને મળ્યો લાભ.

રાજયરરમાં જ્ાનશહતિ દદવસષે યોજાયષેલા કાય્વક્મો

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

જ્ાનશહતિ દદવસ

આપણી સરકારના 

ગુણવત્તાયુતિ હશક્ણમાં ગુજરાતની અગ્ષેસરતા

હવશ્વમાં ્યાંય 
પાછો ન પડષે 
ગુજરાતનો 

યુવાન



ગુજરાત "એજયુકરેશનલ િબ" 
તરીકરે જ્ાનની સદીનું 
નષેતૃતવ કરવા સજ્જ

કોઈપણ રાજય રાષ્ટ્ર કે સમાજની પ્રગવત, આવથ્ગક, સામાવજક 
વિકાસ માટે વશક્ષણ જ આધારવશલા છે. રાજય સરકારે એટલા 
માટે જ વશક્ષણને પ્રાથવમકતા આપીને રૂ. ૩૧ હજાર કરોડ જેિું 
માતિર િજેટ ફાળવયું છે. િત્ગમાન રાજય સરકારે પાંચ િર્ગમાં 
વશક્ષણ સુવિધા વૃવધિનાં અનેક સફળ કાયપો પાર પાડ્ાં છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના વિકાસનો જે 
પાયો નાખયો તેને આ સરકારે આગળ ધપાિીને સિ્ગગ્રાહી 
વિકાસની નેમ સાથે ઉત્તમ ગુજરાતને સિપોત્તમ િનાિિાની દદશા 
લીધી છે. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજય સરકારને 
પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થયા તે વનવમતે્ત તાજેતરમાં આયોવજત જન 
સેિાયજ્ કાય્ગક્રમ અન્િયે ‘જ્ાનશવતિ દદિસ’માં વશક્ષણ 
સુવિધાઓનાં લોકાપ્ગણ-ખાતમુહૂત્ગ તેમજ સહાય વિતરણનો 
મહાતમા મંદદર, ગાંધીનગરથી પ્રારંભ કરાિતાં જણાવયું હતું કે, 
પાચં િર્ગ આપણી સરકારના ંસૌના સાથ, સૌના વિકાસના ંઅન્િયે 
રાજયમાં તા. ૧ થી ૯ ઓગસ્ટ દરમયાન ૧૮ હજાર જેટલાં 
સ્થળોએ સેિાકીય કામો, યોજનાના લાભો લાખો લોકોને સામે 
ચાલીને સરકાર આપિાની છે. 

ગુજરાતને વિકાસની નિી િૈવશ્વક ઊંચાઇએ લઈ જિા 
વિશ્વકક્ષાનું વશક્ષણ આપિાની રાજય સરકારની પ્રવતિધિતા છે. 
છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં વશક્ષણમાં નિી ટેકનીક, મોડના્ગઇઝેશન પર 
ભાર મકૂીન ેકિૉવલટી એજયકેુશન તથા શાળા સ્તરેથી જ િલડ્ગકલાસ 
એજયકેુશન સવુિધા આપી છે. રાજયમા ં૧૬ હજાર જટેલા િગ્ગખંડો 
સ્માટ્ગ કલાસ િન્યા છે અને બલેક િોડ્ગ નહીં પ્રોજેકશનથી વશક્ષણ 
અપાય છે. ૩૦,૫૦૦થી િધુ શાળાઓમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટવિટી 
પણ આપી છે.

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ જ્ાનશહતિ

પાંચ વષ્વ...
સૌના સાથથી સૌના હવકાસનાં

સષેવાકાયયોનાં મિાયજ્નો જન - 
જનનષે મળયો પ્રગહતરૂપી પ્રસાદ
ગુજરાત એટલે સુખ, સમૃક્ધિ અને શાંક્તનું ર્રા્વર. 

ગુજરાતની આવી ઉજ્જવલ છાર્ ર્ાછળ ર્ારદશપી નીક્ત, 
કારદો અને વરવસથાની સુદ્રઢ વરવસથા તેમજ સૌનો  સાથ, 
સૌનો ક્વકાસના મંત્ર સાથે ચાલતી રાજર સરકારની 
કાર્વદક્ષતા રહેલી છે. ગજુરાતના ર્નોતા ર્તુ્ર શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ શરૂ કરેલી ક્વકાસની વણથંભી રાત્રાને મુખરમંત્રી 
શ્ી ક્વજરભાઈ રૂર્ાણી અને નારબ મુખરમંત્રી શ્ી 
નીક્તનભાઈ ર્ટેલના નેતૃતવની ટીમ ગુજરાત સૌને સાથે 
લઈને આગળ વધી રહી છે. શ્ી ક્વજરભાઈ રૂર્ાણીના 
નતેૃતવમા ંરાજર સરકારના ર્ાચં વર્વ ર્ણૂ્વ થવા અવસરે “ર્ાચં 
વર્વ આર્ણી સરકારના, સૌના સાથ સૌના ક્વકાસના” હેઠળ 
જનકલરાણ અને લોકક્હતના અનેકક્વધ કાર્વક્રમો સમગ્ર 
રાજરમા ંરોજારા. ર્ાચં વર્વ ર્ણૂ્વ થવાની ઉજવણી નક્હ ર્રંતુ 
ર્ાંચ વર્વના આ સુશાસનમાં લોકક્હતના થરેલા અનેકક્વધ 
ક્વકાસકામો લોકાર્્વણો, લાભ સહાર ક્વતરણ અને બહુક્વધ 
જનક્હત કામોને મેરરથી માંડીને મુખરમંત્રીશ્ી સુધીના 
ર્દાક્ધકારીશ્ીઓએ લોકો વચ્ે જઈને છેલ્ા ર્ાંચ વર્વમાં 
ગજુરાત ેકરેલી જનસવેાના કારયોને જનજન સધુી ર્હોંચાડ્ા.

સુશાસનના ર્ાંચ વર્વ ક્નક્મત્ે  થીમ આધારરત ક્વક્વધ 
જનક્હતલક્ષી ફલેગશીર્ રોજનાઓનો વરાર્ વધારવા માટે 
રાજરભરમા ંક્વક્વધ કાર્વક્રમો થકી રાજરની અક્વરત ક્વકાસ 
રાત્રાને વધુ વેગવંતી બનાવવામાં આવી. ર્ાંચ વર્વ ર્ૂણ્વ થવા 
અવસરે ‘‘ર્ાંચ વર્વ આર્ણી સરકારના સૌના સાથથી સૌના 
ક્વકાસના’’ મંત્ર સાથેના જનસેવા કારયોના નવ રદવસીર 
સેવારજ્ઞમાં ૧ ઓગસટ જ્ઞાનશક્તિ રદવસ, ૨ ઓગસટ 
સંવેદના રદવસ, ૩ ઓગસટ અન્ોતસવ રદવસ, ૪ ઓગસટ 
નારી ગૌરવ રદવસ, ૫ ઓગસટ રકસાન સન્માન રદવસ, ૬ 
ઓગસટ રોજગાર રદવસ, ૭ ઓગસટ ક્વકાસ રદવસ, ૮ 
ઓગસટ શહેરી જનસુખાકારી રદવસ અને ૯ ઓગસટ ક્વશ્વ 
આરદવાસી રદવસ ઉજવારો. ૩જી ઓગષ્ટના રોજ “સવ્વને 
અન્, સવ્વને ર્ોરણ” અંતગ્વત ‘અન્ોતસવ રદવસ’ અન્વરે 
રોજાનારા કાર્વક્રમમા ંપ્રધાનમતં્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી  તથા 
૭ ઓગસટ ક્વકાસ રદવસના રોજ કેન્ન્દ્રર ગૃહ મંત્રીશ્ી 
અક્મતભાઈ શાહ વરરુ્વઅલ ઉર્ન્સથત રહ્ા. સમગ્ર રાજરમાં 
નવ રદવસ સુધી રોજારેલા જનસેવાના મહારજ્ઞની ઝાંખી 
અત્રે પ્રસતુત છે...
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આ કાય્ગક્રમમાં ગાંધીનગરમાં મુખયમંત્રીશ્ી ઉપરાંત, 
વશક્ષણમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમા, નિસારીના સાંસદ શ્ી સી. 
આર. પાટીલ, મુખય સવચિ શ્ી અવનલ મુકીમ, મુખયમંત્રીશ્ીના 
અગ્ર સવચિ શ્ી કૈલાસનાથન, િદરષ્ઠ સનદી અવધકારીશ્ીઓ 
સવહત વશક્ષણ જગતના અગ્રણીઓ, લાભાથશી યિુા છાત્રો ઉપકસ્થત 
રહ્ા હતા.

શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયમાં વશક્ષણ ક્ષેતે્ર આિેલાં 
પદરિત્ગન અને વિકાસનો ઉલ્ેખ કરતાં જણાવયું હતું કે, છેલ્ાં 
પાંચ િર્ગમાં ૩ લાખથી િધુ વિદ્ાથશીઓએ ખાનગી શાળા છોડીને 
સરકારી શાળામાં પ્રિેશ મેળવયો છે તે જ વશક્ષણમાં ગુણિત્તા 
સધુારણાના સિેાયજ્ની ફલશ્વુત છે. આ સાથ,ે ગુજરાતમાં સે્ટરલ 
યુવનિવસ્ગટીઓની પહેલ કરી છે. ૧૧ યુવનિવસ્ગટીઓમાંથી ૭૭ 
જેિી વિશ્વ સમકક્ષ જ્ાન આપતી યુવનિવસ્ગટીઓ િનાિી છે. આ 
સદી નોલેજ ઇકોનોમીની સદી છે અન ેગુજરાત નોલજે ઇકોનોમીને 
ડોવમનેટ કરિાનું છે એ િાત વનવચિત છે. 

શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ઉમેયુું કે, હિે આપણે સ્કૂલ ઓફ 
એ્સલન્સ તરફ આગળ િધીને િાળકો-યુિાઓનું િૌવધિકસ્તર 
િધારિંુ છે. સાથોસાથ આપણી પ્રાચીન વિદ્ાપીઠ તક્ષવશલા, 
િલ્ભી, નાલંદાની ગદરમા સ્થાવપત થાય તેિું વશક્ષણ વિદેશના 
છાત્રો પણ અહીં ગુજરાતમાં લેિા આિે તેિી કસ્થવત સજ્ગિી છે. 

ગુજરાતને એજયુકેશનલ હિ િનાિિાની દદશામાં સરકારે 
અનેક નિતર આયામો, વિદ્ાથશીઓની અભયાસ ગુણિત્તા, 

હાજરી મોવનટદરંગ માટે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્ોલ સને્ટર, આદટ્ગદફવશયલ 
ઇન્ટેલીજન્સ અને પ્રવતભાિંત છાત્રોને પીએચ.ડી. માટે ‘શોધ’ 
અન્િયે આવથ્ગક સહાયની છણાિટ મુખયમંત્રીશ્ીએ કરી રાજયના 
વિદ્ાથશીઓને આંગળીના ટેરિે વિશ્વજ્ાન પૂરં પાડિા ૩ લાખ 
જેટલાં 'નમો' ટેબલેટ આપિામાં આવયાં છે તેની પણ વિગતો 
આપી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ નિી વશક્ષણ નીવતની જે પહેલ િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી છે તે આધુવનક અને સમયાનુકલૂ 
વશક્ષણની નિીન તકો ખોલશે તેિો વિશ્વાસ વયકત કયપો હતો. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશનો યુિાન વિશ્વ સાથ ેસમકક્ષ 
િને તેિી નેમ સાથે નિી વશક્ષણ નીવત િનાિી છે. મુખયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીએ જ્ાનની આ સદીમાં ગુજરાતના યુિાઓ, 
િાળકો, વિદ્ાથશીઓ જ્ાનશવતિના આધારે દેશમાં ગુજરાતને 
વશક્ષણક્ષેત્રે અગ્રેસર રાખે તેિા અનેક કાય્ગક્રમો, યોજનાઓ સાથે 
સરકાર આિનારાં િરપોમાં આગળ િધશે તેમ પણ આ અિસરે 
જણાવયું હતું. 

રાજય સરકારનાં પાંચ િર્ગની ઉજિણીના ભાગરૂપે 
વશક્ષણમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમાએ રાજય સરકારનો ભાગ 
હોિાનું ગૌરિ વયતિ કરતાં જણાવયું હતું કે પાંચ િર્ગ પહેલાં 
મુખયમંત્રી પદ સંભાળતી િખતે શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 
રાજયની જનતાને વનણા્ગયક, સંિેદનશીલ, પારદશ્ગક અને 
પ્રગવતશીલ િનિાનાં ચાર િચન આપયાં હતાં. તેમના નેતૃતિ 

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ જ્ાનશહતિ
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હેઠળ રાજય સરકારે આ ચારેય િચન વનભાવયાં છે. એટલું જ 
નહીં, આ કાય્ગક્રમ એ પાંચ િર્ગની ઉજિણી નથી, પરંતુ સરકારે 
જે કહ્યું હતું તેના કરતાં પણ િધારે કામગીરી કરી હોિાની િાત 
લોકો સમક્ષ લઈ જિાનો કાય્ગક્રમ છે.

શ્ી ચુડાસમાએ જણાવયું હતું કે, અઢી દાયકા અગાઉ 'નો 
દડટેન્ટશન પૉવલસી' લાિીને િાળકના પાયાના વશક્ષણને કાચું 
રખાયુ ંહતુ.ં પરંત ુિડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે નિી 
એજયુકેશન પૉવલસીમાં સુધારા કરીને વિદ્ાથશીનું ફાઉન્ડેશન કાચું 
ન રહે તેના ઉપાય કરિામાં આવયા છે. આ માટે એકમ કસોટી, 
સત્રાતં પરીક્ષા અન ેવબ્જ કોસ્ગના માધયમથી િાળકોનો પાયો પાકો 
કરાયો છે. એટલે જ, આજનો કાય્ગક્રમ ખરા અથ્ગમાં જ્ાનશવતિનું 
પિ્ગ છે.

 છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં રાજય સરકારના કેન્દ્ર સાથેના સંિંધોના 
કારણે ગુજરાતને એઇમસ અને રાજકોટને ઇન્ટરનેશનલ એરપોટ્ગ 

મળયું છે. ધોલેરા સર, એ્સપ્રેસ-િે ઉપરાંત નાગદરકોનાં સુખ, 
શાવંત અન ેસલામતી માટે ગુડંા એકટ, ગૌહતયાનો કાયદો, ગોપાલન 
કરનારને સહાય આપિા સવહતના મહત્િના વનણ્ગયો લેિાયા છે. 

ઓનલાઇન એનએ, ફેસલસે એપોઇન્ટમને્ટ વસવસ્ટમ, કોઈપણ 
ભરતી, િદલી કે િઢતીમા ંઓનલાઇન કામગીરી એ પારદશ્ગકતાનો 
પુરાિો છે. એટલું જ નહીં, કોરોનામાં સમયોવચત વનણ્ગય લઈને 
સમીક્ષા, અિલોકન, આયોજન માત્ર ગુજરાતમાં થયું છે. આજે 
રાજયના કોઈ પણ સરકારી કમ્ગચારીનું મૃતયુ કોરોનાના કારણે 
થાય, તો તેના માટે રાજય સરકાર દ્ારા રૂા. ૨૫ લાખની સહાય, 
િાળકનાં માતાવપતા ન હોય તેને માવસક રૂા. ૪ હજારની સહાય 
રાજય સરકાર દ્ારા આપિામાં આિે છે. રાજય સરકારની આ 
સંિેદનશીલતામાંથી પ્રેરણા લઈને મુંિઈની સંસ્થા દ્ારા આિાં 
વનરાધાર િાળકોની ખાનગી શાળાની રૂા. ૫૦ હજાર સુધીની ફી 
ચૂકિિાની તૈયારી દશા્ગિિામાં આિી છે.

રાજયન ેકોરોનામતુિ કરિા માટે ‘માર ંગામ, કોરોના મતુિ 
ગામ’ની શરૂઆત કરિામાં આિી અને આજ ેપણ જો કોરોનાનો 
ત્રીજુ ં િિે આિ,ે તો તનેા માટે આગોતરા આયોજનરૂપ ે રાજય 
સરકાર દ્ારા િ ેમવહના પહેલાથંી જ તયૈારીઓ શરૂ કરી દેિામાં 
આિી હોિાનુ ંમતં્રીશ્ીએ ઉમયેુું હતુ.ં તાઉત ેિાિાઝોડામા ંપણ રાજય 
સરકારના નક્ર આયોજન થકી અનકે લોકોના જીિ િચાિી શકાયા 
અન ેજાનહાવનનો આંકડો ઘણો નીચો લાિી શકાયો.

નિસારીના સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલે રાજય સરકારના 
સશુાસનના ંપાચં િર્ગની કામગીરીન ેવિરદાિી અવભનદંન આપતાં 
કહ્યું કે, દેશભરમાં ગુજરાત એક માત્ર રાજય છે કે જે પાંચ િર્ગની 
કામગીરીનો વહસાિ પ્રજાને આપિા માટે સતત નિ દદિસ સુધી 
�ખંલાિધં જનવહતકારી કાય્ગક્રમો યોજ ેછે. આ કાય્ગક્રમોનુ ંગીનીસ 
િલડ્ગિકુમા ંસ્થાન મળિુ ંજોઈએ એિો આશાિાદ વયતિ કયપો હતો. 

મ�ુમંત્રી યવુા �વાવલંબન યાજેના 
લાભાથ� હ�તી ડાેબિરયા જૂનાગઢ 
મેિડકલ કાેલજેમાં અેમબીબીઅેસમા ં
અ�યાસ કર� રહી છે. તેમણે જણા�ુ ં
હતુ ંકે, રાજ્ય સરકારની આ યાજેનાથી 
આ� �થ� ક સહાય મળતા અ�યાસનંુ મા�ં 
સપનંુ પૂણર્ થશ.ે

જૂનાગઢ બીઅેસસી ન� �સ� ગનાે અ�યાસ 
કરતાં જનેીશ પાઘડારને રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા નમાે ઇ-ટે�લેટ આપવામાં આ�ુ ં
છે. જનેીશ આ અંગે આનંદ સાથ ે
જણાવે છે કે, ફક્ત અેક હ�રના ટાેકન 
દર ેમળનાર ઇ-ટે�લેટ અ�યાસમાં 
ઉપયાેગી બનશ.ે

રાજય સરકાર ે�શક્ષણમાં પિરવતર્ન 
આવે તે માટે અનેકિવધ યાજેનાઆે 
અમલમાં મૂક� છે. ટે�લેટ મળવાથી 
ખુશી �કત કરતાં ���� ઠાકાેર જણાવે 
છે કે, હવે હંુ આેનલાઇન સરળતાથી 
નવી ટેકનાેલા�ે, બુકની મદદથી િવ�નંુ 
જ્ઞાન આગંળ�ના ટેરવે મેળવી શક�શ. 
આ અવસર ે����અે મ�ુમતં્રી શ્રી 
િવજયભાઈ �પાણીનાં પાચં વષર્ પૂણર્ 
થવા બદલ અ�ભનંદન પાઠ�ા હતા.
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જ્ાનશહતિ દદવસની ઉજવણી
સરકારનું લ�ય ક્વૉહલટી એજયુકરેશન

અમદાિાદની ગજુરાત યુવનિવસ્ગટીમા ં જ્ાનશવતિ દદિસ ે મહેસૂલ મતં્રી શ્ી 
કૌવશકભાઈ પટેલે વશક્ષણ અન ેકેળિણી કરતા ંપણ જ્ાનની શવતિ અમાપ હોિાનું 
કહ્યુ ંહતુ.ં જ્ાનની શવતિ જીિનના દરેક ક્ષતે્રમા ંમહત્િની છે. આ પ્રસગં ેપાનસરની 
શારદા કૉલજે ઓફ નવસુંગના વિદ્ાથશીઓન ેતેમના દડવજટલ એજયકેુશનમા ંઉપયોગી 
થતા નમો ઇ-ટેબલટેની સહાય આપિામા ંઆિી હતી. સશંોધનન ેપ્રોતસાહન આપિા 
અન ેગણુિત્તાયતુિ સંશોધન કરતા વિદ્ાથશીઓન ે રૂવપયા 15 હજારની સહાય 
આપિામા ંઆિી હતી. મખુયમતં્રી યિુા સ્િાિલંિન યોજના હેઠળ કાય્ગ કરી રહેલા 
વિદ્ાથશીઓન ે મદદરૂપ િનિા નાણાકીય સહાય અપ્ગણ કરિામા ંઆિી હતી. 
મતં્રીશ્ીએ ઐવતહાવસક પસુ્તકોના સગં્રહાલયની મલુાકાત લીધી હતી. લોકમાન્ય 
વતલકની પુણયવતવથ હોિાથી તઓેએ ગ્રથંાલયમા ંિાળ ગગંાધર વતલકન ેશ્ધિાજંવલ 
પણ અપ્ગણ કરી હતી. મહેસલૂ મંત્રી શ્ી કૌવશકભાઈ પટેલે ગજુરાત યવુનિવસ્ગટીમાં 
પોતાના વિદ્ાથશીકાળના ંસભંારણા ંઅને સસં્મરણોને િાગોળયા ંહતા.ં •

"પાંચ િર્ગ વશક્ષણ ક્ષેત્રે અગ્રેસરતાનાં''ની 
થીમના આધારે ''જ્ાનશવતિ દદિસ'' અંતગ્ગત 
ગાધંીનગર ખાતથેી રાજયભરમા ંકુલ ૧૫૧ કાય્ગક્રમો 
યોજિામાં આવયા હતા. જ્ાનકુંજ પ્રોજે્ટ અંતગ્ગત 
મખુયમતં્રીશ્ીના હસ્ત ેરૂ. ૧૩૫ કરોડના ખચષે ૩૬૫૯ 
શાળાઓના તૈયાર થયેલા ૧૨ હજાર જેટલા સ્માટ્ગ 
ક્ાસનું પણ લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયું હતંુ. તે 
ઉપરાંત, રૂ. ૯૫ કરોડના ખચષે તયૈાર થયલેા ૧૦૫૦ 
શાળાના ઓરડાઓ, રૂ. ૧૦.૨૬ કરોડના ખચષે તૈયાર 
થયેલા ૭૧ પંચાયત ઘર, રૂ. ૪.૮૦ કરોડના ખચષે 
વનમા્ગણ પામેલા ધોળકા અને નિસારી તાલુકા 
પંચાયતનાં મકાનનાં લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયાં 
હતાં. જયારે રૂ. ૩૫ કરોડના ખચષે વનવમ્ગત ૨૫૬ 
માધયવમક શાળાઓમાં કમપયૂટર લેિનો શુભારંભ 
પણ મુખયમંત્રીશ્ીના હસ્તે કરિામાં આવયો હતો. 

'શોધ' યોજના અંતગ્ગત ૧૦૦૦ પીએચ.ડી 
વિદ્ાથશીઓને સ્કોલરશીપ, મુખયમંત્રી યુિા 
સ્િાિલંિન યોજના અંતગ્ગત ૨૦૦૮ વિદ્ાથશીઓને 
ઉચ્ વશક્ષણ માટે સહાય વિતરણ તેમજ નમો 
ઇ-ટેિલેટ વિતરણ કરિામાં આવયાં હતાં. તેમજ 
સ્ટુડન્ટ સ્ટાટ્ગઅપ એન્ડ ઇનોિેશન પૉવલસી હેઠળ 
રાજયની ૧૬ કોલેજો અને યુવનિવસ્ગટીઓ સાથે 
એમઓયુ કરિામાં આવયા. એટલંુ જ નવહ, રૂ. 
૫૮ કરોડના ખચષે રાજયમાં વિવિધ ૬૪૭ 
શાળાના ઓરડાઓ, રૂ. ૨૦૭૬ કરોડના ખચષે 
૧૪૪ પંચાયત ઘર વનમા્ગણ માટે પણ ખાતમુહૂત્ગ 
કરિામાં આવયાં હતાં. •

માેરબીની અેલ.ઇ. કાેલજેના િવદ્યાથ� રાહુલ 
ચાૈહાણે અ�ભપ્રાય આપતા ંજણા�ુ ંહતુ ંકે, હંુ 
અેલ.ઇ. કાેલજેનાે �મકેિનકલ અે��જિનયિ �ર� ગનાે 
છાત્ર છંુ. ટેકનાેલાે�જકલ યુગમાં ઘણી બધી બુક 
આવે છે તે બુક આેનલાઇન હાવેાને કારણે 
વધાર ેસાર� મા�હતી મળ� રહે છે. આ 
બધી બુક વધાર ેઉપયાેગી થઈ શકે તે માટે 
મને ટે�લેટ યાજેના વધાર ેગમી છે. આપણે 
ઘણી વાર �ેઈઅે છ�અે કે આપણા બધા 
પાસે ફાને છે પણ તનેી સ્ક્ર�ન ઘણી નાની હાેય 
છે. પણ ટે�લેટની માેટ� સ્ક્ર�ન ઘણી ઉપયાેગી નીવડ ે
છે. ઘણા બધા િવદ્યાથ�આેને આ સુિવધા મળવાથી 
ઘણાે લાભ થઈ શકે તેમ છે. 

છાત્ર છંુ. ટેકનાેલાે�જકલ યુગમાં ઘણી બધી બુક 
આવે છે તે બુક આેનલાઇન હાવેાને કારણે 

બધી બુક વધાર ેઉપયાેગી થઈ શકે તે માટે 
મને ટે�લેટ યાજેના વધાર ેગમી છે. આપણે 
ઘણી વાર �ેઈઅે છ�અે કે આપણા બધા 
પાસે ફાને છે પણ તનેી સ્ક્ર�ન ઘણી નાની હાેય 

છાત્ર છંુ. ટેકનાેલાે�જકલ યુગમાં ઘણી બધી બુક 
આવે છે તે બુક આેનલાઇન હાવેાને કારણે 

બધી બુક વધાર ેઉપયાેગી થઈ શકે તે માટે 
મને ટે�લેટ યાજેના વધાર ેગમી છે. આપણે 
ઘણી વાર �ેઈઅે છ�અે કે આપણા બધા 
પાસે ફાને છે પણ તનેી સ્ક્ર�ન ઘણી નાની હાેય પાસે ફાને છે પણ તનેી સ્ક્ર�ન ઘણી નાની હાેય 

છાત્ર છંુ. ટેકનાેલાે�જકલ યુગમાં ઘણી બધી બુક 
આવે છે તે બુક આેનલાઇન હાવેાને કારણે 

બધી બુક વધાર ેઉપયાેગી થઈ શકે તે માટે 
મને ટે�લેટ યાજેના વધાર ેગમી છે. આપણે 
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સુશાસનનાં પાંચ વષ્વના જનસષેવા યજ્ની જયોહત વડોદરામાં પ્રગટી 

િૈવશ્વક હરીફાઈમાં ગુજરાતનો વિદ્ાથશી એક કદમ આગળ 
રહે તમેજ ઉચ્ ગણુિત્તાયતુિ વશક્ષણ ઘરઆંગણે મળી રહે ત ેમાટે 
કે.જી.થી પી.જી. સુધીનું સુદ્રઢ માળખું ઊભું કરિામાં આવયું છે. 
રાજયમાં પ્રવતિર્ગ યોજાતા કન્યા કેળિણી શાળા પ્રિેશોતસિ અને 
ગુણોતસિ જેિા નૂતન કાય્ગક્રમોના માધયમથી કન્યા કેળિણીને 
પ્રોતસાહન ઉપરાંત ડ્ોપ આઉટ રવેશયો ઘટાડિામાં ગુજરાતે 
અસાધારણ સફળતા હાંસલ કરી છે.

વશક્ષણથી કોઈ િંવચત ના રહી જાય અને કન્યા કેળિણીને 
ઉત્તેજન મળે તેિા રાજય સરકારના સંવનષ્ઠ પ્રયાસો અને 
લોકસહયોગથી સમગ્ર પ્રાથવમક વશક્ષણની કાયાપલટ થઈ છે. 
વશક્ષણમાં કેટલાક ફેરફારો અને તેનાં રચનાતમક પદરણામોના 
કારણે ગુજરાત આજે રાષ્ટ્રકક્ષાએ ઉદાહરણરૂપ િન્યું છે. નાયિ 
મુખય મંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ િડોદરામાં સુશાસનનાં પાંચ 
િર્ગ વનવમતે યોજાયેલ જ્ાનશવતિ દદિસની ઉજિણીમાં સહભાગી 
થયા હતા. િડોદરા શહેર વજલ્ામાં સાત સ્થળોએ જ્ાનશવતિ 
દદિસની ઉજિણી કરિામાં આિી હતી.

તેમણે ઉમેયુું કે, આજે અમેદરકાની નાસા સવહતની સંસ્થાઓ, 
વિશ્વની મોટી કંપનીઓમાં ગુજરાતના, દેશના વિદ્ાથશીઓ 
અગતયનાં પદો સંભાળી રહ્ા છે. ભારતીય વિદ્ાથશીઓ, માનિ 
સંપદા િગર અમેદરકાનો આઇ.ટી.ઉદ્ોગ મૂંઝિણ અનુભિે તેિી 
કસ્થવત છે. ગુજરાત સરકારે પ્રશાસનની સાથે વશક્ષણની 
ઓનલાઇન, િરયુ ્ગઅલ સુવિધાઓ વિકસાિી જેના પગલે 
કોરોનાકાળમા ંવશક્ષણ ચાલુ રહી શ્યુ.ં પ્રશાસનમાં ટેકનોલોજીના 
વિવનયોગથી સરકારે છેિાડાના માનિી સુધી યોજનાઓના લાભો 
પહોંચાડિાનું આયોજન કયુું છે.

રાજય સરકારે ટેકનોલોજી આધાદરત વશક્ષણ સલુભ અન ેસરળ 

િનાિિા રૂ.એક હજારના ટોકન દરે વિવિધ વિદ્ા શાખાઓના 
૩ લાખ વિદ્ાથશીઓન ેનમો ટેબલટેની સવુિધા આપી છે. દેશમાં 
પ્રથમિાર ગજુરાત ેપીએચ.ડી.ના વિદ્ાથશીઓન ેકુલ રૂ.૪ લાખની 
વશષયવૃવત્ત તિક્ાિાર આપિાની યોજના શરૂ કરિાની પહેલ 
કરી છે. 

નિી પઢેીના યિુાનો અન ેવિદ્ાથશીઓ હિે દેશના ઘડિૈયા 
િનશે. તેને અનુલક્ષીને મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના 
યશસ્િી નતેૃતિ હેઠળની આ રાજય સરકારે વિવિધ યોજનાઓ 
દ્ારા વશક્ષણની િત્ગમાન જરૂદરયાત પ્રમાણ ેસતત નિીનીકરણનું 
અન ેવિવિધ યોજનાઓ દ્ારા વિદ્ાથશીઓન ેપ્રોતસાવહત કરિાનું 
વયાપક આયોજન કયુ્ગ છે. એસ.સી., એસ.ટી. સવહત અનામત 
િગપોના વિદ્ાથશીઓની સાથે વિન અનામત િગપોના તેજસ્િી 
વિદ્ાથશીઓ માટે મખુયમંત્રી સ્િાિલિંન યોજના હેઠળ રૂ.૭૦૦ 

કરોડથી િધુ રકમના ખચષે શૈક્ષવણક યોજનાઓનો લાભ આપિાનું 
આયોજન કયુું છે.

મ.સ.યુવનિવસ્ગટી એ રાજયની એકમાત્ર વનિાસી યવુનિવસ્ગટી 
છે તેનો ઉલે્ખ કરતા ંનાયિ મખુયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ંકે, સરદાર 
સાહેિ ેઆ સસં્થા સાથ ેસકંળાયેલી શાળામા ંથોડો સમય વશક્ષણ 
લીધુ ંહતુ.ં મહામાનિ િાિાસાહેિ આિેંડકર, મહવર્ગ અરવિદં જિેા 
રાષ્ટ્રરત્નો આ વિદ્ાધામ સાથે જોડાયેલા રહ્ા ંછે. તનેા વિદ્ાથશીઓ 
એ દેશ અન ેદવુનયામાં િડોદરાનુ,ં ગુજરાત અને દેશનુ ંનામ રોશન 
કયુું છે.

નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ તથા મહાનુભાિોના 
હસ્તે વિદ્ાથશીઓને ન.મો. ટેબલેટ, શોધ યોજના હેઠળ પીએચ.ડી. 
કરતા વિદ્ાથશીઓન ેવશષયવૃવત્તના ચકે, મખુયમતં્રી યિુા સ્િાિલિંન 
યોજના હેઠળ વિદ્ાથશીઓને લોન સહાયનું વિતરણ કયુું હતું.

ધારાસભય શ્ી જીતુભાઈ સુખદડયાએ જણાવયું કે, રાજયમાં 
છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ 
મુખય મંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના સક્ષમ નેતૃતિમાં સૌના સાથ, 
સૌના વિકાસ થકી વિકાસની ગવત િધ ુતજે િની છે. ગણુિત્તાયતુિ 
વશક્ષણની દદશામાં ગુજરાત આજે સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર છે. જ્ાન 
કુંજ પ્રોજે્ટના માધયમથી સ્માટ્ગ ક્ાસ દ્ારા ગામડાઓ સુધી 
ટેકનોલોજી આધાદરત વશક્ષણની વયિસ્થા કરિામાં આિી છે.

આ પ્રસગં ેમ. સ. વિશ્વવિદ્ાલયના કુલપવત પ્રા.પદરમલ વયાસ, 
અગ્રણી શ્ી ભાગ્ગિ ભટ્, વિજયભાઈ શાહ, સ્થાયી સવમવતના 
અધયક્ષ શ્ી વહતેન્દ્રભાઈ પટેલ, મયુવન. કવમશનર શ્ીમતી શાવલની 
અગ્રિાલ, કલેકટર શ્ી આર.િી. િારડ, વજલ્ા વિકાસ અવધકારી 
ડૉ.રાજેન્દ્ર પટેલ, યવુનિવસ્ગટીના વિવિધ ફેકલટીના ડીન,પદાવધકારીઓ 
સવહત વિદ્ાથશીઓ હાજર રહ્ાં હતાં. •
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પાંચ વષ્વ હશક્ણક્ષેત્માં આગષેકદમ
હશક્ણહવકાસ અનષે સંશોધનની દદશામાં અગ્ષેસર ગુજરાત 

વશક્ષણ એટલ ેયોગ-ઉદ્ોગ-સહયોગની 
કેળિણી. વશક્ષણ દ્ારા સાક્ષરતા જ નહીં, 
જીિનની સાથ્ગકતા સાધી શકાય છે. 
માણસના સિ્ગગુણોનો વિકાસ કરી, મૂલયો 
િદલીને સમાજની નિરચના કરી, સૌને 
ઉદ્ોગશીલ-વિચારશીલ િનાિીને 
અથ્ગસભર અને સામયયોગના સંસ્કારનું 
વસંચન થઈ શકે છે. કોઈપણ વયવતિ અને 
સમાજના સિા ુંગીણ વિકાસ માટ ે 
પ્રાણશવતિ અને જ્ાનશવતિ આિશયક છે. 
પ્રાણશવતિના વિકાસ માટે શરીરને સારં 
પોરણ, ઉત્તમ વયાયામ અને સંયમની 
આિશયકતા છે તો જ્ાનશવતિનો વિકાસ 
કરિા માટે મનનશવતિ, વચંતનશવતિ તથા 
િુવધિમાં સ્િતંત્રતા, સમતિ અને વિિેકની 
જરૂદરયાત છે.

ભ ા રતન ી  વશક્ષણ વયિ સ્થ ાને 
પરતંત્રતાની િેડીઓમાંથી મુતિ કરિા, 
દેશન ેઆધવુનક િનાિિા આશરે એક િર્ગ 
પૂિષે જ ભારતમાં નિી ‘રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ 
નીવત’ િની છે. આ નિી વયિસ્થા 
વિદ્ાથશીઓન ેતનેુ ંસામ્થય્ગ દેખાડિા માટેની 
સપંણૂ્ગ આઝાદી આપ ેછે. આ વશક્ષણ નીવત 
જુદા જદુા વિરયો ભણિાની આઝાદી આપે 
છે. આ વશક્ષણ નીવત વિદ્ાથશીઓને તેમની 
ભારામાં અભયાસ કરિાનો વિકલપ આપે 
છે. આ વશક્ષણ નીવત ઉદ્ોગ સાહવસકતા, 
સ્િ-રોજગારને પણ પ્રોતસાહન આપે છે. 
આ વશક્ષણ નીવત સંશોધનને, ઇનોિેશનને 
પ્રોતસાહન આપ ેછે. આતમવનભ્ગર ભારતના 
વનમા્ગણમાં આ વશક્ષણ નીવત પણ એક 
મહત્િનો પડાિ છે. દેશમાં એક મજિૂત 
સંશોધન અને ઇનોિેશન ઇકોવસવસ્ટમ 
િનાિિા માટે પણ સરકાર સતત કામ કરી 
રહી છે. છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં વશક્ષણ 
સવહતનાં લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં 
ગુજરાતની શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલની પ્રગવતશીલ 

સરકારે દૃઢ રાજકીય ઇરછાશવતિથી અને 
સંિેદનશીલતાપૂિ ્ગક  પદરણામલક્ષી 
વનણા્ગયકતા દાખિી જન-જનને પારદશ્ગક 
શાસનની પ્રતીવત કરાિી પ્રગવતશીલતા 
પરચમ લહેરાવયા છે.

તા.7 મી ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ 
રાજયની જનતાની સેિાના ઉમદા ઉદ્ેશ 
હેતુ શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મુખયમંત્રી 
તથા શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે નાયિ 
મુખયમંત્રી પદના શપથ લઈને ગુજરાતના 
વિકાસ માટેની શાસનધુરા સંભાળી. 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલનાં 
જનસેિાનાં પાંચ િર્ગના કાય્ગકાળમાં 
અવતવૃકષ્, અનાવૃકષ્, ભૂકંપ અને કોરોના 
મહામારી જેિી વિકટ સમસ્યાઓ આિી. 
આ આપવત્તઓમાં નીડર લીડરોના 
વનણા્ગયક નતેૃત્િ હેઠળ સિેંદનશીલતાપિૂ્ગક, 
પારદશ્ગક પ્રગવતશીલતાના દશ્ગન લોકોએ 
કયા્ગ છે. 

ગુજરાતના ''પાંચ િર્ગ વશક્ષણ ક્ષેત્ર ે
અગ્રેસરતાનાં ' 'ની િાત કરીએ તો, 
વિકાસની હરણફાળ ભરી રહેલું ગુજરાત 
આ િાિતને અતયંત સારી રીતે સમજે છે 

કે 21-મી સદી એ જ્ાન અને વિજ્ાનની 
સદી છ ે.  આ કારણે  જ, રાજયના 
વિદ્ાથશીઓને િલડ્ગક્ાસ એજયુકેશન 
આપી ગુજરાતને એજયુક ેશનલ હિ 
િનાિિા રાજયના કુલ િજટેના સૌથી િધુ 
૧૪.૪૧ ટકા જટેલી રૂ. ૩ર,૭૧૯ કરોડની 
રકમ વશક્ષણ વિભાગના  િજેટને 
ફાળિિામાં આિી છે. 

ર ાજયમાં  વશક્ષણ, તેને  સંલગ્ન 
માળખાકીય સુવિધાઓ અને સંશોધનની 
દદશામાં થયેલી પ્રગવત ઉપર નજર 
નાખીશું  ત ો  જણાશે  ક ે,  ર ાજયમાં 
વિદ્ાથશીઓ માટે શાળાઓમા ંઇન્ફ્રાસ્ટ્કચર 
તેમજ સ્માટ ્ગ  કલાસીસ સવહતની 
વયિસ્થાઓ મારફતે આ સરકારે િે 
દાયકામાં ડ્ોપ આઉટ રેવશયો ૧૮.૭૯ 
ટકાથી ઘટાડી ૩.૩૯ ટકા જેટલો નીચો 
લાિી દીધો છે. ભૂતકાળના સાપેક્ષમાં 
પાછલા િે-અઢી દાયકામાં  સ્ટુડન્ટ 
કલાસરૂમ રવેશયો પણ એક િગ્ગ ખંડ દીઠ 
૩૮ થી ઘટાડી ર૭ અને ૪૦ વિદ્ાથશી દીઠ 
એક વશક્ષકથી હિે ર૮ વિદ્ાથશી દીઠ એક 
વશક્ષક સુધી લઈ જિાયો છે. 

વશક્ષણના સુદૃઢીકરણ માટે શાળામા ં
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પૂરતા વશક્ષકોની અવનિાય્ગતા આિશયક 
છે. આ કારણે જ, રાજયની સરકારી 
પ્ર ા થ વ મ ક  શ ા ળ ા ઓ મ ાં  ૩ ૯ ૦ ૦ 
વિદ્ાસહાયકો, માધયવમક અને ઉચ્ત્તર 
માધયવમક વશક્ષણમાં  પ૮૧૦ અને 
ઉચ્વશક્ષણ-કોલેજોમાં ૯ર૭ અધયાપક 
સહાયકોની ભરતી આિનારા સમયમાં 
થિાની છે. રાજય સરકારે છલે્ાં પાંચ 
િર્ગમાં સરકારી માધયવમક શાળાઓમા ંકુલ 
૧૩,૯૬૨ તેમજ માધયવમક અને ઉચ્તર 
માધયવમક શાળાઓમાં ક ુલ ૩૯૨૧ 
વશક્ષકોની ભરતી કરી છે. એટલું જ નહીં, 
સરકારી કોલેજોમાં કુલ ૪૫૨ તેમજ 
અનુદાવનત કોલેજોમાં ક ુલ ૧૫૮૫ 
આચાય્ગ, પ્રાધયાપકોની પણ ભરતી કરિામાં 
આિી છે. િળી, રાજય સરકારે છેલ્ા ંપાચં 
િર્ગમાં કુલ ૫૦૦ સરકારી માધયવમક અને 
ઉચ્ માધયવમક સવહતની શાળાઓને 
મંજૂરી આપી છે. રાજયમાં વશક્ષણક્ષેત્ર ે
લેિામાં આિેલા અનેક વનણ્ગયોને કારણે 
છેલ્ા િ ેદાયકામાં સાક્ષરતા દર ૨૦૦૧માં 
૬૯.૧૪ ટકા હતો તે હિે ૭૮.૦૩ ટકા 
પર પહોંરયો છે.

પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર ગોડાઉનથી લઇને 
કલાસરૂમ સુધી પહોચતાં સુધી સંપૂણ્ગ 
સુરવક્ષત અને સીલ િો્સમાં છે તેની 
જડિેસલાક ખાતરી માટે વશક્ષણ વિભાગે 

ખાસ મોિાઇલ એકપલકેશન પેપર િો્સ 
ઓથેકન્ટકેશન એન્ડ ટે્દકંગ એકપલકેશન 
PATA વિકસ ાિ ી  છ ે.  સં પૂ ણ ્ગ 
પારદવશ્ગતાથી આ કામગીરી થાય છે. 
એટલું જ નવહ, ધો-૧૦ અને ૧રની જાહેર 
પરીક્ષાઓમાં ગેરરીવતને કોઈ જ અિકાશ 
ન રહે ત ેમાટે પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર વિવજલન્સ 
સ્કિૉડ્ગ, સી.સી. ટીિી કેમેરા અને ટેબલેટથી 
સતત દેખરેખ રાખિામાં આિે છે.

૨૧મી સદીમાં ટેકનોલોજીના મહત્તમ 
ઉપયોગથી શાળાઓમાં ગુણિત્તાયુતિ 
વશક્ષણ આપી શકાય તે હેતુસર આગામી 
૬ િર્ગમાં ‘વમશન સ્કૂલ ઓફ એ્સલન્સ’ 
પ્રોજે્ ટ હાથ ધરિામા ંઆિશ.ે ગજુરાતનો 
વિદ્ાથશી િૈવશ્વક સ્તરે સ્પધા્ગ કરી શકે તે 
હેતુથી રાજય સરકાર આ પ્રોજે્ટને 
અમલમાં મકૂી રહી છે. ‘વમશન સ્કૂલ ઓફ 
એ્સલન્સ’ પ્રોજે્ટ માટે િલડ્ગ િેંક, 
એવશયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્કચર એન્ડ ઇન્િેસ્ટમેન્ટ 
િેંક (AIIB) તમેજ એવશયન ડિેલપમને્ટ 
િેંક (ADB) પાસેથી કુલ રૂ. ૬૩૭૫ 
કરોડનુ ંભડંોળ મળેિી રાજયની શાળાઓના 
જજ્ગદરત ઓરડાઓનું દરપેદરંગ કામ તેમજ 
નિા િનાિિાની કામગીરી પણ કરિામાં 
આિશે. આ વમશન હેઠળ ૧૫,૦૦૦ 
સરકારી પ્રાથવમક અન ેમાધયવમક શાળાઓ 
તથા ગ્રાન્ટેડ માધયવમક અને ઉચ્ત્તર 

માધયવમક શાળાઓને આિરી લઈ, આ 
શાળાઓમાં વસવિલ અને દડવજટલ 
ઇન્ફ્રાસ્ટ્કચરને અતયાધુવનક કરિામાં 
આિશે. 

રાજયમાં આિેલી ઐવતહાવસક મહત્િ 
અને વિવશષ્ પ્રકારના હેદરટેજ સ્થાપતય 
ધરાિતી પ્રાચીન શાળાઓના નિીનીકરણ 
માટે ‘હેદરટેજ સ્કૂલસ દરનોિેશન પ્રોગ્રામ’ 
માટે ૨૫ કરોડ રૂવપયાની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. િળી, સૌને માટે 
વશક્ષણનો અવધકાર રાઇટ ટુ એજયુકેશન 
અતંગ્ગત શાળાઓમા ંRTE હેઠળ અતયાર 
સુધીમાં સમગ્ર રાજયમાં કુલ ૩,૮૬,૨૭૨ 
વિદ્ાથશીઓન ેપ્રિશે આપિામા ંઆવયો છે.

રાજયની સંિેદનશીલ સરકારે કોરોના 
િાઇરસના સકં્રમણન ેઅટકાિિા દેશભરમાં 
જયારે લોકડાઉન જાહેર થયુ,ં તયારે મધયાહ્ 
ભોજન યોજના હેઠળ નોંધાયેલા તમામ 
૫૦.૩૫ લાખ વિદ્ાથશીઓને ૧૬ માચ્ગ 
૨૦૨૦થી ૧ ફેબ્ુઆરી ૨૦૨૧ સુધી 
એટલે ૨૪૭ શાળાના દદિસો દરમયાન 
તમામ વિદ્ાથશીઓને ફૂડ વસ્યુદરટી 
એલાઉન્સીસ અંતગ્ગત રૂ. ૭૩૧.૭૫ 
કરોડના ખચષે અને ૧,૪૮,૧૧૭ મવેટ્ક ટન 
અનાજની ફાળિણી તિક્ાિાર કરિામાં 
આિી હતી. •
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સરકાર પિ�ચી જન જનના આંગણષે

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

સંવષેદના દદવસ

કોરોનાકાળમાં અનાથ બનષેલા 
૩૯૬૩ બાળકોનષે આહથ્વક સિાય

સમગ્ રાજયમાં ૪૩૩ સષેવાસષેતુ 
કાય્વક્મો યોજાયા

- કોરોનાકાળમા ંમાતા-િપતા પકૈ� કોઈપણ એક વાલીનું 
અવસાન થયું હોય તેવા ૩૯૬૩ બાળકોને માિસક 
�. ૨૦૦૦ની આિથર્ક સહાયની શ�આત

- જે બાળકોએ માતા-િપતા બંને ગુમાવ્યા હોય તેવા 
૯૭૮ બાળકોન ેમખુ્યમતં્રી બાળ સેવા યોજના અંતગર્ત 
માિસક �. ૪૦૦૦ની આિથર્ક સહાય ચૂકવાઈ

- પ્રત્યેક તાલુકાદીઠ એક સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ મળીને 
૨૪૮ કાયર્ક્રમો યો�યા.

- નગરપાિલકા દીઠ એક સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ મળીને 
૧૫૬ કાયર્ક્રમો યો�યા.

- મહાનગરપાિલકા કક્ષાએ ઝોન દીઠ એક વોડર્માં 
ક�લ ૨૯ સેવાસેતુ કાયર્ક્રમો યો�યા.

સષેવા સષેતુ કાય્વક્મનો ઉદ્દેશ
એક પણ સાચો લાભાથ� સરકારી લાભોથી વંિચત નહ� રહ�

હવે નાગ�રકોને ધક્કા ખાવા નહ� પડે, વચે�ટયા િવના સરકારી સેવાઓનો 
મળશે લાભ, ઘરઆંગણે જ સરકારની ૫૭ જેવી સેવાઓની સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ

 અત્યાર સધુીમા ં૫ાચં તબક્કામા ં૧૨,૮૦૦ 
કાયર્ક્રમો દ્વારા બે કરોડથી વધુ લોકોએ 
સેવા સેતુ કાયર્ક્રમોનો લાભ મેળવ્યો

 સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ દ્વારા ૯૯.૮૧ ટકા 
અર�ઓનો સ્થળ ઉપર જ 
ત્વ�રત િનકાલ

સષેવાનો 
સષેતુ, 

જનહિતનો 
િેતુ

આપણી સરકારના 



વત્વમાન સરકાર ગરીબો, પીદડતો, શોહષતો માટેની સંવષેદનશીલ સરકાર
"સષેવાસષેતુ કાય્વક્મ"ના રાજય્યાપી 

છઠ્ા તબક્ાનો રાજકોટથી શુરારંર 

રાજય સરકારે પંદડત દીનદયાળે આપલેા એકાતમ માનિિાદના 
વસધિાતંન ેઅનસુરી કલયાણ રાજયનો ધયેય પાર પાડિાની સાથે 
પ્રશાસનને-તતં્રન ેપણ સંિેદનાસભર િનાવયંુ છે. મહામારી અને 
તાઉતે િાિાઝોડામાં જનતાની સેિામાં પ્રશાસને અભૂતપૂિ્ગ 
સિંદેનશીલતા દાખિી છે પણ પલાયન કે પીછેહઠ કરી નથી. 
મુખયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અન ે નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલના નતેૃતિની રાજય સરકારના ંપાચં િર્ગની પણૂ્ગતા 
પ્રસગં ેિીજી ઓગસ્ટ-સિંદેના દદિસે મુખયમતં્રીશ્ીએ રાજયવયાપી 
"સિેાસતે ુકાય્ગક્રમ"ના છઠ્ા તિક્ાનો રાજકોટથી શભુારંભ કરી 
યોજનાકીય મહત્િપણૂ્ગ જાહેરાતો પણ કરી હતી.

આ સાથે મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તેમના 
જન્મદદિસ ેસિંદેનાસભર જાહેરાત કરતાં જણાવયુ ંહતંુ કે, રાજયની 
વિધિા મવહલાઓના સમાજમાં પુન:સ્થાપન માટે "ગંગા સ્િરૂપા 
પુનઃ લગ્ન આવથ્ગક સહાય યોજના'' અંતગ્ગત રાજય સરકાર રૂ. 
૫૦ હજાર આપશે. કષ્પૂણ્ગ િૈધવય જીિન જીિતી મવહલા 
પુન:લગ્ન કરિા પ્રેરાય અને પગભર િની નિું જીિન જીિે તે 
માટે આ યોજના શરૂ કરી છે.

તેમણે િીજી એક મહત્િપૂણ્ગ જાહેરાત કરતા જણાવયું કે, 

કોરોનાકાળમાં માતા કે વપતા કોઇ એક િાલી ગુમાિનાર િાળકને 
પણ રાજય સરકાર રૂ. ૨ હજાર પ્રવતમાસ આવથ્ગક સહાય ‘એક 
િાલી યોજના’ અંતગ્ગત આપશે. કોરોનાકાળમાં પોતાના 
પાલનહાર ગુમાિનાર એક પણ િાળક વનરાધાર ન રહે અને 
આવથ્ગક સહાય મેળિી ઉજ્જિળ કારદકદશી ઘડી શકે તે માટે આ 
વનણ્ગય લેિાયો છે.

રાજય સરકારની સંિેદનશીલતા માત્ર માનિી પૂરતી સીવમત 
ન રહેતા જીિ પ્રાણી માત્ર સધુી વિસ્તરી છે. એવનમલ એમબયલુન્સ, 
કરણા અવભયાન, પાંજરાપોળોને કોરોનાકાળમાં આવથ્ગક સહાય 
જિેા રાજય સરકારના ંપગલાનો તમેણ ેઆ તકે ઉલ્ખે કયપો હતો. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ સેિાસેતુને રાજય સરકારની સંિેદનશીલતાનું 
આગિું ઉદાહરણ ગણાિી કહ્યું કે, હિે લોકોને પોતાના સરકારી 
કામકાજ માટે કચરેીઓના ધક્ા ખાિાની જરૂર રહી નથી. લોકોના 
કામ કરિા સરકાર સામે ચાલીને એમના દ્ારે આિી છે. 

સેિાસેતુ િાદ હિે ઇ-સેિાસેતુના માધયમથી લોકો જરૂરી 
સરકારી પ્રમાણપત્રો, દાખલા, યોજનાકીય લાભ િગેરે ઘરે િેઠાં 
મેળિી રહ્ા છે. સરકારે વિવિધ વિભાગોની ૫૫ સેિાઓને 
ઇ-સેિાસેતુ સાથે જોડી દીધી છે. ઓકપટકલ ફાઇિરની જાળ 
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વિછાિી ગુજરાતનાં ગામડાઓને બ્ોડિેન્ડ કનેક્ટવિટી આપી છે. 
સેિાસેતુના અમલથી પારદશ્ગકતા લાિી ભ્રષ્ાચારને દૂર કરિા 
રાજય સરકાર કદટિધિ હોિાનો ઉલ્ખે કયપો હતો. િત્ગમાન સરકાર 
ગરીિો, પીદડતો, શોવરતો માટેની સંિેદનશીલ સરકાર છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીની ઉપકસ્થવતમાં સમાજ સુરક્ષા વિભાગ અને જે. 
એમ. ફાઇનાકન્સયલ ફાઉન્ડેશન િચ્ે મેમોરને્ડમ ઓફ 
અન્ડરસ્ટેકન્ડંગ (એમ.ઓ.યુ.) કરિામાં આવયા હતા. કોરોનામાં 
િાલીની છત્રછાયા ગમુાિનાર પ્રતયકે િાળકન ેજ.ે એમ. ફાઉન્ડશેન 
િાવર્ગક રૂવપયા ૫૦ હજાર સુધીની વશક્ષણ ફી િાળકની શાળામાં 
સીધી જમા કરાિશે. જ.ેએમ. ફાઉન્ડેશનના આ સ્તુતય અવભગમને 
મુખયમંત્રીશ્ીએ વિરદાવયો હતો. મુખયમંત્રીશ્ીના હસ્તે "સેિા સેતુ 
કાય્ગક્રમ"ના વિવિધ લાભાથશીઓને રૂ. ૪.૭૫ કરોડની સાધન 
સહાયનુ ંવિતરણ, કોરોનાકાળમાં અનાથ િનલેા ૩૯૬૩ િાળકોને 
આવથ્ગક સહાય વિતરણ અને રાજકોટ મહાનગરપાવલકાના 
વસટીઝન પોટ્ગલનો શુભારંભ કરિામાં આવયો હતો.

સામાવજક ન્યાય અને અવધકાદરતા મંત્રી શ્ી ઈશ્વરભાઈ 
પરમારે કોરોનાકાળમાં માતા-વપતાની છત્રછાયા ગુમાિનાર 
િાળકો માટે રાજય સરકારે અમલી િનાિેલી "મુખયમંત્રી િાળ 
સેિા સહાય યોજના"ની વિગતો આપતાં કહ્યું કે, આ યોજના 
આિતી કાલના નાગદરક સમા િાળકોના ભવિષય માટે રાજય 
સરકારે સેિેલી વચંતાનું પ્રવતવિંિ છે. 

આ પ્રસંગે "મુખયમંત્રી િાળ સેિા યોજના", "એક િાલી 
યોજના" અને "ગંગાસ્િરૂપ મવહલા પુન:લગ્ન આવથ્ગક સહાય 
યોજના"ની વિગતો િણ્ગિતી ડૉ્યુમેન્ટરીનું પ્રસારણ કરાયું હતું. 

આ કાય્ગક્રમમાં મેયર ડૉ. પ્રદીપ ડિ, સાંસદ શ્ી મોહનભાઈ 
કુંડાદરયા, મુખયસવચિ શ્ી અવનલ મુકીમ, અગ્રસવચિશ્ી કે. 
કૈલાશનાથન, સવચિશ્ી સુનયના તોમર અને શ્ી કે.કે.વનરાલા, 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી દેિ ચૌધરી, મયુવનવસપલ કવમશનર 
શ્ી અવમત અરોરા અને સેિા સેતુ કાય્ગક્રમની વિવિધ યોજનાના 
લાભાથશીઓ ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં.

જન્મદદનષે સષેવાની સુવાસ પ્રસરાવી 
સંવષેદના દદવસ ઉજવતા C.M.

જીિનનો યાદગાર દદિસ એટલ ેવયવતિનો જન્મદદિસ. સામાન્ય 
રીત ેલોકો વમત્રો સાથ ેમળી, કેક કાપીન ેઆ દદિસની ઉજિણી કરતા 
હોય છે, જયારે અનોખુ ંવયવતિતિ ધરાિતી વયવતિ અન્યની સિેા કરી 
આ દદિસ ઉજિ ેછે. આપણા મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
તા. ૨ ઓગસ્ટ તમેના ૬૫મા જન્મદદિસની આગિા અદંાજમાં 
ઉજિણી કરી. દદિસની શરૂઆત કણા્ગટકના પૂિ્ગ રાજયપાલ, 
ગજુરાતમા ંસૌથી િધ ુિખત િજટે રજ ૂકરનાર પિૂ્ગ નાણામતં્રી અને 
રાજકોટના પિૂ્ગ મેયર એિા શ્ી િજભુાઈ િાળાના િહેલી સિારે 

રાજકોટ ખાત ેઆશીિા્ગદ મળેિી કરી હતી.
શ્ી િજુભાઈ િાળાએ આ પ્રસંગે ૬૫મા જન્મદદિસ અને 

ગુજરાતના મુખયમંત્રી તરીકે સફળતાપૂિ્ગક પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ કરિા 
િદલ શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી તેમજ સમગ્ર રાજય સરકારને 
અવભનંદન અને શુભેરછાઓ આપયાં હતાં.

મારા જન્મદદનષે સંતો મિંતોના આશીવા્વદથી 
િું ધન્યતા અનુરવુ છું

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજકોટના ભૂપેન્દ્ર રોડ 
કસ્થત સ્િામીનારાયણ મંદદર ખાતે શ્ી િોરડી પ્રસાદીનાં દશ્ગન 
કરી અને મહાપૂજામાં સહભાગી થઈ ૬૫મા જન્મદદને 
સ્િાવમનારાયણ સંપ્રદાયના સંતોના આશીિા્ગદ મેળવયા હતા.
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સ્િાવમનારાયણ મંદદરમાં 
વહંડોળા દશ્ગનનંુ ઉદઘાટન કરી હદરભતિોન ેસિંોધતા ંજણાવયુ ંહતું 
કે આધયાકતમક ચેતના જગાડીને વિકાસની સાથે ગુજરાતને 
ચેતનિંતુ િનાિિું છે. સંતો મહંતોના આશીિા્ગદથી ગુજરાત 
આગળ િધયું છે.

કોરોનામાં અનાથ બનષેલાં બાળકો સાથષે 
સંવષેદનાસરર સંવાદ અનષે રોજન

રાજકોટના જનકલયાણ હૉલમાં પ્રજાિતસલ શાસકના ઉમદા 
ગુણોને આતમસાત્ કરી ગુજરાતના લોકનાયક એિા મુખયમંત્રી 
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શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીને હૉલમાં પ્રિેશતાં જ ઉષમાસભર 
આશાભરી નજરે હૉલના દરિાજા પર મીટ માંડીને િેઠેલા 
કોરોનામાં અનાથ થયેલાં િાળકોની આંખોમાં એક અજિ ચમક 
અને હરપોલ્ાસ જોિા મળયો હતો. 

મખુયમંત્રીશ્ીએ તમેના ૬૫મા જન્મદદન ેવિશરેરૂપ ેકોરોનામાં 
મા-િાપની છત્રછાયા ગુમાિલેા વજલ્ાના ૭૯ જટેલા ંઅનાથ 
િનલેાં િાળકો સાથ ેપદરિારના મોભી િનીન ેમોકળા મન ેસીધો 
સિંાદ કયપો હતો. િાળકો સાથ ેતઓેના અભયાસ, પદરિારની વિગતો 
સાથ ેતઓેના ભાવિ સ્િપ્ન વિશ ેરસપ્રદ ચચા્ગ કરી તઓેન ેપાદરિાદરક 
લાગણીથી તરિોળ કયા્ગ હતા. આ તકે મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણી અન ેમતં્રી શ્ી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આ િાળકો સાથે ભોજન 
કરી અન ેતઓેન ેભટેસોગાદ આપી આનંદદત કયા્ગ હતા. 

જૂનાગઢના ૬૦ વષ�ય બે�લમ 
અ�દુલભાઇઅે જણા�ુ ંહતુ ંકે, મારા 
આધારકાડર્ના નામમાં ભૂલ હતી. આથી 
હંુ સવેાસેતુમાં આધારકાડર્માં નામ 
સુધારવા માટે આ�ાે અને નામ સુધારાે 
થયાે. આથી સરકારશ્રીનાે આભાર 
માનીઅે છ�અે કે, અે આ કે�પના 
આધાર ેતા�કા�લક આધારકાડર્ના 
નામમાં સુધારાે થયાે છે.

જૂનાગઢ ખાતે યા�ેયેલ સવેાસેતુમાં 
૭૫ વષર્ના ભીમ�ભાઈ બાલધા અને 
તેમનાં પ�ી મા અ��તમ્ કાડર્ કઢાવવા 
આ�ાં હતાં. તેમણે જણા�ુ ંહતુ ંકે, 
સરકારશ્રીના આ કાયર્ક્રમમાં અમને 
પિત-પ�ીને મા અ��તમ્ કાડર્ મ�ાં છે. 
આ સવેા અમારા માટે આશીવાર્દ�પ 
પુરવાર થઈ છે.

જૂનાગઢના પ્રજ્ઞેશભાઈ સાેઢાદર ે
જણા�ુ ંહતુ ંકે, ટુ અને ફાેર ��હલ 
લિ �ન� ગ લાઇસ�સ માટે સવેાસેતુમાં 
આ�ાે હતાે. મા�ં લિ �ન� ગ લાય�સસ 
નીકળ� ગયુ ંછે. રાજ્ય સરકારના 
આભાર� છ�અે કે અેક જ �ળ પર 
અનેક સવેાઆે મળ� રહી છે.

દદ્યાંગ બાળકોના ‘િેપ્પી બથ્વડષે’ના 
ગાનથી મુખયમંત્ીશ્ી રાવહવરોર બન્યા
સંિેદનશીલ મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તેમના 

જન્મદદિસે દદવયાંગ િાળકોની મુલાકાત લઇ ખિર અંતર પૂછીને 
તેમની દદવયાંગજનો પ્રતયેની સંિેદનાના દશ્ગન કરાવયાં હતાં. આ 
િેળા દદવયાંગ િાળકોએ સામૂવહક રીતે ‘હેપપી િથ્ગડે’ની શુભેરછા 
પાઠિતાં મુખયમંત્રીશ્ી ભાિ વિભોર િન્યા હતા. તેમજ દદવયાંગ 
શ્ી શકંરભાઇએ ‘િાર િાર દદન ય ેઆય,ે િાર િાર દદલ ય ેગાય,ે 
તુમ જીઓ હજારો સાલ, યે મેરી હૈ આરઝુ, હેપી િથ્ગ ડે ટુ યુ’ 
ગીત ગાઇને વયદકતગત રીતે પણ મુખયમંત્રીશ્ીને જન્મદદનની 
શુભેરછા પાઠિી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ તેમના આ જન્મદદને આ 
સંસ્થા ખાતેનાં દદવયાંગ િાળકો સાથે ભોજન પણ કયુ્ગ હતું. 

મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીના ૬૫મા જન્મદદન ે તથા 
સશુાસનના ંપાંચ િર્ગ પણૂ્ગ થિા વનવમત્ત ેરાજયભરમા ંપ્રારંભ થયલેા ‘‘પાચં 
િર્ગ, આપણી સરકારના ં- સૌના સાથ, સૌના વિકાસના’ં’ કાય્ગક્રમની 
�ખંલા અન્િય ે‘‘સિંદેના દદિસ’’ની ઉજિણી કરિામા ંઆિી હતી. જે 
અન્િય ેરાજકોટના કાલાિડ રોડ કસ્થત રૂ.૨૬.૬૧ કરોડના ખચષે િનનારા 
માનવસક ક્ષવતિાળા ંિાળકો, ભાઈઓ અન ેિહેનોના ગૃહનંુ ભૂવમપજૂન 
મખુયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કયુ્ગ હતંુ.

 
'શ્ી પુજીત રૂપાણી મષેમોદરયલ ટ્સટ'નાં બાળકો 

સાથષે લાગણીસરર સંવાદ સાધતા CM
રાજકોટ ખાતે 'શ્ી પુજીત રૂપાણી મેમોદરયલ ટ્સ્ટ'નાં િાળકો 

સાથે ટ્સ્ટના પ્રમુખ અને મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 
િાતા્ગલાપ યોજયો હતો. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આ 
પ્રસંગે ટ્સ્ટના નિીનીકરણની કામગીરીનું વનરીક્ષણ કરી જરૂરી 
માગ્ગદશન્ગ આપયુ ંહતુ.ં જન્મદદિસની શભુરેછાઓ િદલ મખુયમતં્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજકોટ નગરજનો, શ્ી પુજીત ટ્સ્ટનાં 
િાળકો તેમજ ટ્સ્ટીઓનો અંત:કરણપૂિ્ગક આભાર માન્યો હતો. 
ઉલ્ખેનીય છે કે છેલ્ા ં૨૫ િર્ગથી રાજકોટમા ંસિેારત શ્ી પજુીત 
રૂપાણી ટ્સ્ટ દ્ારા શરૂ કરાયેલા 'જ્ાન પ્રિોવધની પ્રોજે્ટ' હેઠળ 

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ સંવષેદના દદવસ
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કોઠંબામાં મુખયમંત્ી બાળ સષેવા યોજનાના 
લારાથથીઓનષે હકટ હવતરણ

મહીસાગર વજલ્ાના કોઠંિા ખાત ેસિેાસતે ુકાય્ગક્રમમાં પ્રિાસન અન ેમતસ્યોદ્ોગ 
મતં્રી શ્ી જિાહરભાઇ ચાિડાએ જણાવયંુ હતુ ંકે, ‘‘પાચં િર્ગ આપણી સરકારના,ં 
સૌના સાથથી સૌના વિકાસના’’ અતંગ્ગત વજલ્ાના નાગદરકોને સિેાસતે ુથકી 
વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળી રહ્ો છે. િધમુા ંકોરોનાકાળમાં વનરાધાર 
િનલેાં િાળકો માટે િાળ સિેા યોજનાના માધયમથી રાજય સરકાર પાલક િની 
છે. આ કાય્ગક્રમમા ંપ્રિાસન મતં્રીશ્ી અન ેમહાનભુાિોએ મુખયમતં્રી િાળ સિેા 
યોજનાના લાભાથશીઓન ેદકટ વિતરણ અન ેગગંાસ્િરૂપ આવથ્ગક સહાય યોજનાના 
લાભાથશીઓન ેમજંરૂીપત્રનુ ં વિતરણ કરિામા ંઆવયુ ં હત.ુ આ પ્રસગેં લુણાિાડા 
ધારાસભય શ્ી જીગ્નશેભાઈ સેિક સવહતના મહાનભુાિો ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

સવંષેદના દદવસ જૂનાગઢ હજલ્લામા ંબન્યો જનસષેવાનો દદવસ
 જનૂાગઢ વજલ્ામા ંઆપણી સરકારના ંપાચં િર્ગ સશુાસનના ંઅંતગ્ગત સિેંદના 

દદિસ જનસેિાનો દદિસ િની રહ્ો હતો. વજલ્ાનાં ૧૯ સ્થળોએ સરકારની 
૫૪ કરતાં િધુ સેિાઓ ૧૯ સેિાસેતુના માધયમથી પહોંચાડિામાં આિી હતી. 
સામાવજક ન્યાય અને અવધકાદરતા મંત્રી શ્ી િાસણભાઈ આવહર, શ્ી સરદાર 
પટેલ જળસંચય યોજનાના ચેરમેન શ્ી ભરતભાઈ િોઘરા, મેયર શ્ી ધીરૂભાઈ 
ગોવહલ, વજલ્ા પચંાયત પ્રમખુ શ્ી શાતંાિહેન ખટાદરયા સવહતના મહાનભુાિોની 
ઉપકસ્થવતમાં જૂનાગઢ શહેર અને વજલ્ામાં કુલ ૧૯ સેિાસેતુના કાય્ગક્રમો 
યોજિામાં આવયા હતા. 

જનૂાગઢમા ં યોજાયલેા સમારોહમા ં મતં્રી શ્ી આવહરે કોરોનામા ં માતા-વપતા 
ગમુાિનાર િાળકોન ેશકૈ્ષવણક દકટ તમેજ અન્ય લાભાથશીઓન ેસરકારની વિવિધ 
યોજનાના લાભનુ ંવિતરણ કયુું હતુ.ં આ પ્રસંગ ેમતં્રીશ્ીએ જણાવયંુ કે, મખુયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીના િડપણની સરકાર લોકોની પીડા સિંદેનાન ેસમજનાર છે. 
આથી જ ગગંાસ્િરૂપ સહાય યોજના, િાળ સિેા યોજના, સિેા સતે ુહોય કે ખડેતૂોને 
લાભ આપિાની યોજના હોય, સરકાર સતત જનવહત માટે સિેારત છે. •

કોઠંબામાં મુખયમંત્ી બાળ સષેવા યોજનાના 

સવંષેદના દદવસ જૂનાગઢ હજલ્લામા ંબન્યો જનસષેવાનો દદવસ

અતયાર સધુીમા ં૩૧૫ જટેલા આવથ્ગક રીત ેનિળાં 
િાળકોએ ઉચ્ સફળ કારદકદશીનાં સોપાનો સર 
કયાું છે.

“સાિેબ ! મારે ડૉકટર બનીનષે 
લોકોની સષેવા કરવી છે”

આઠ િર્ગ પહેલા ંવપતાની છત્રછાયા ગમુાિનાર 
રાજકોટની દકશોરી ઝલકની માતાનું મૃતયુ પણ 
કોરોનામાં થતાં હિે તેનું અને તેના નાનાભાઈનું 
શુ ંથશ ે? એ યક્ષ પ્રશ્ન એન ેઅતયાર સુધી મૂઝંિતો 
હતો. પરંતુ રાજકોટની મુલાકાતે આિેલા 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને શ્ીમતી 
અંજલીિેન રૂપાણીને મળયા િાદ તેમની સાથે 
થયેલ સિંાદથી આ દકશોરી તેની અન ેતેના નાના 
ભાઈના ભવિષયથી વનવચિંત િની ગઈ. 

મુખયમંત્રીશ્ી સાથે થયેલ મુલાકાત અને 
સંિાદની આ ઘટનાને િણ્ગિતાં ગદગદદત સ્િરે 
ઝલક કહે છે કે, મારા વપતાના મૃતયુ િાદ 
કોરોનાના કપરા સમયમાં મારી માતાનો હાથ 
પણ અમારી ઉપર ન રહ્ો મારી માતાનું મૃતયુ 
થતાં હિે અમારાં િન્ને ભાઈ – િહેનનું કોણ ? 
એ મોટો પ્રશ્ન મારી સામે હતો પરંતુ અમારી આ 
મુશકેલી મુખયમંત્રીશ્ીને મળિાથી દૂર થઈ ગઈ. 
મુખયમંત્રીશ્ીએ અમારાં માતા – વપતાની જેમ જ 
અમને આજે હૂંફ – સવધયારો આપયાં છે, જેના 
કારણે હિે હું હાશકારો અનુભિું છું. મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે ટેબલેટની ભેટ 
મળયા િાદ ખૂિ જ ખશુી સાથ ેતેણીએ મખુયમતં્રીશ્ી 
સાથ ેસલેફી ખેંચી હતી. શો મસ્ટ ગો ઓન’ ઉવતિન ે
સાથ્ગક કરતી ઝલક કોરોનામાં અનાથ િનેલાં 
અન્ય વનરાધાર િાળકો માટે રોલ મોડેલ તરીકે 
ઊભરી આિી છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા િાળ સેિા યોજના તળે 
માવસક રૂ. ૪૦૦૦ની સહાય તેમના સ્િપ્નને 
સાથ્ગક કરિામાં મદદરૂપ િનશે તેમ જણાિી 
મખુયમંત્રીશ્ી તમેજ રાજય સરકારનો તેણે દદલથી 
આભાર માન્યો હતો.રાજકોટ ખાતે આયોવજત 
િાળ સેિા સંિાદ કાય્ગક્રમમાં સામાવજક ન્યાય 
અને અવધકાદરતા મંત્રી શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમાર 
સવહતના મહાનુભાિોએ પણ ઝલકની વહંમત, 
આતમવિશ્વાસની પ્રશંસા કરી હતી. •
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મહેસાણા અન ેજોરણંગ ખાતે સિેંદના 
દદિસ - સેિાસેતુ કાય્ગક્રમમાં નાયિ 
મુખયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ ઉપકસ્થત 
રહ્ા હતા .  નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટ ેલે જણાવયું  હતંુ ક ે 
ક ો ર ો ન ાન ા  આ કપર ા  સમયમ ાં 
વિકાસયાત્રાને અટકિા દીધી નથી. 
રાજયમાં દોઢ લાખ કરોડથી િધ ુવિકાસનાં 
કામો થઈ રહ્ા છે ગુજરાતનો વિકાસ, 
પ્રગવત, સુખ શાંવત, સલામતી અને ગૌરિ 
આગળ િધે તે કાય્ગપ્રણાલીથી સરકાર 
સૌના સાથ સૌના વિકાસથી કામ કરી 
રહી છે

કોરોનાની મહામારીમાં હજારો 
વયવતિઓને જીિન ગુમાવયું છે તેમનાં 
િાળકો પ્રતયે સંિેદના દાખિી માવસક રૂ 
૪૦૦૦ અને કોઈ એક િાલી અિસાન 
પામેલ હોય તો માવસક રૂ.૨૦૦૦ની 
સહાય સરકાર દ્ારા આપિાની શરૂઆત 
થઈ છે. મહેસાણા વજલ્ામાં ૧૩૨ જેટલાં 
િાળકોની ઓળખ થઇ છે જેઓને આ 
સહાય અપાઈ રહી છે.

નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ 

પટેલ ેઉમયેુું હતુ ંકે કોરોના સમયમા ંપ્રજાને 
મુશકેલી કે અગિડ િેઠિી ન પડે તે માટે 
સરકારે અનેક કાયપો કયાું છે. આતમવનભ્ગર 
યોજના, િીજળીના િીલની માફી, 
હોકસ્પટલોની સુ વિધા, આરોગયની 
સુખાકારી સુવિધાઓમાં કદટિધિતા સવહત 
દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 
દ્ારા ૮૦ કરોડ લાભાથશીઓને વિનામૂલયે 
અનાજ આપિાની જાહેરાત કરી સંિેદના 
દાખિી છે.

રાજય સરકાર જન જનના વિકાસને 
િરેલી છે. ખેડૂતો, િંવચતો અને છેિાડાના 
માનિીનો વિકાસ થાય તે દદશામાં 
ટેકનોલોજીના સમન્િયથી સરકાર આગળ 
િધી રહી છે. આ પ્રસંગે નાયિ મુખયમંત્રી 

શ્ી નીવતનભાઈ પટેલે 'મુખયમંત્રી િાળ 
સેિા યોજના'નાં લાભાથશી િાળકો સાથે 
સંિેદનાસભર સંિાદ યોજી તેમની સાથે 
મહેસાણા શહેર ખાત ેભોજન કયુું હતુ.ં આ 
ઉપરાતં િાળ સિેા યોજનાના લાભાથશીઓને 
સહાય ચેક વિતરણ કરિામાં આવયા હતા. 
કાય્ગક્રમમાં સેિા સેતુ અંતગ્ગત વિવિધ 
પ્રમાણપત્રો અપ્ગણ કરિામાં આવયાં હતાં. 
આ ઉપરાંત લાભાથશીઓને રેગ પીકસ્ગ 
આરોગય રક્ષણ દકટ સવહત ગંગા સ્િરૂપા 
આવથ્ગક સહાય યોજનાઓના હુકમ 
આપિામાં આવયા હતા.

 કાય્ગક્રમમા ંનિપદરવણત યગુલ રીતશે 
અને માનસી મોદી સાથે મુલાકાત કરી 
તમેણ ેલગ્ન પ્રમાણપત્ર સ્થળ પર આપિામાં 
આવયું  હતું .  આ ઉપર ાં ત  ન ાયિ 
મખુયમતં્રીશ્ીએ મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણીને જન્મદદિસની મહેસાણા વજલ્ા 
સવહત સમગ્ર રાજયના કાય્ગકરો,નાગદરકો 
તેમજ િહીિટીતંત્ર િતી શુભકામનાઓ 
પાઠિી હતી.

 કાય્ગક્રમમાં વજલ્ા કલેકટર શ્ી ઉદદત 
અગ્રિાલ, વજલ્ા વિકાસ અવધકારી ડૉ. 
ઓમપ્રકાશ, વજલ્ા પોલીસ અવધક્ષક ડૉ. 
પાથ્ગરાજવસંહ ગોવહલ, અગ્રણી જશુભાઈ 
પટેલ, નગરપાવલકા પ્રમુખ િરા્ગિહેન 
પટેલ, પૂિ્ગ સાંસદ નટુજી ઠાકોર, એ.
પી.એમ.સી ચેરમેન ખોડાભાઈ પટેલ, પૂિ્ગ 
મંત્રી ઇશ્વરવસંહ મકિાણા અવધકારીઓ, 
પદાવધકારીઓ, લાભથશીઓ અને પ્રિુધિ 
નાગદરકો ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •
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 જનતાની વષેદનાનષે સવ-વષેદના સમજીનષે 
સંવષેદના દાખવતી રાજય સરકાર

િંધારણના ઘડિૈયાઓ દ્ારા કલયાણ 
રાજયની સ્થાપનાની પદરકલપના કરિામાં 
આિી છે. આ ‘કલયાણ’ શબદમાં સાિ્ગવત્રક 
કલયાણનો હેતુ રહેલો છે. કોઈપણ 
સમાજ-રાષ્ટ્રનો સમગ્રતયા વિકાસ તયારે 
જ શ્ય છે, જયારે પ્રશાસન વનણા્ગયક, 
પારદશ્ગક અને પ્રગતીશીલ હોિાની સાથે 
સંિેદનશીલ પણ હોય. આ ચાર સ્તંભ 
થકી જ ‘સિ્ગ જન વહતાય, સિ્ગ જન 
સુખાય’ના મંત્રને સાથ્ગક કરી શકાય છે. 
ખરા અથ્ગમાં જોઈએ, તો સમાજના દરેક 
િગ્ગ, દરેક તિક્ા, જન-જન, અિોલ 
પશુ-પંખી સવહત પ્રતયેક જીિ માટ ે 
સંિેદનશીલ વનણ્ગયો લેિા, આ પ્રતયેક િગ્ગ 
સાથે જમીની રીતે જોડાઈને, તેમની દરેક 
મુશક ેલી જાણિી-સમજિી એ માત્ર 
પ્રશાસકની નહીં, પણ પદરિારના મોભી 
સમાન જિાિદારી ગણાય. અને છલે્ાં 
પાંચ િર્ગમાં ગુજરાતના મોભી તરીકેની 
આ જિાિદારી લોકલાડીલા મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સુપેરે વનભાિી 
છે. તેમના નક્ર, પારદશ્ગક, પ્રગવતશીલ 
અન ેસંિેદનશીલ વનણ્ગયો થકી જ ગુજરાત 
આજે વિકાસની કેડી પર હરણફાળ ભરી 
રહ્યું છે અને વિશ્વના નકશા પર અંદકત 
થઈ ચૂ્યું છે.

દ ેશના િત્ગમાન િડાપ્રધાન અને 
રાજયના તતકાલીન મુખયમંત્રી શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકાસપથની કેડી 
કંડારી હતી, તને ેમખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણી અને  નાયિ મુખયમંત્રીશ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલના મજિૂત નેતૃતિએ 
વિકાસનો રાજમાગ્ગ િનાવયો છે. મખુયમતં્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિ હેઠળની 
ગુજરાત સરકારે રાજયના વિકાસ અને 
જનવહત માટે પ્રશાસકીય વયિસ્થાને અને 
સમગ્ર તંત્રને રાજકીય ઇરછાશવતિથી 
જનવહતનાં કાયપો માટે પ્રેદરત કરિા 

સિંદેનશીલતા, પ્રગવતશીલતા, પારદવશ્ગતા 
અને વનણા્ગયકતાનાં મૂલયો આધાદરત ચાર 
સ્તંભ ઉપર ગુજરાતની વિકાસયાત્રા િધુ 
સુદૃઢ િનાિી છે. ‘સિ સમાજ કો વલએ 
સાથ મેં, આગે હૈ િઢતે જાના...’ના મંત્ર 
સાથે ચાલી રહેલી આ વિકાસયાત્રા 
અંતગ્ગત સમાજના વિવિધ તિક્ા વિશે 
જો િાત કરીએ તો...

મુખયમંત્રી િાળસેિા યોજના અંતગ્ગત 
કો વિડ-19ની િૈ વશ્વક મહામારીમાં 
કોરોનાથી માતા-વપતા ગુમાિિાના કારણે 
વનરાધાર િનેલાં િાળકોને રાજય સરકાર 
દ્ારા પ્રવતમાસ રૂ.4 હજારની સહાય સીધી 
જ તેમના િૅંક ખાતામા ંજમા કરિામાં આિે 
છે. આ વસિાય, જે િાળકોએ માતા-વપતા 
િમેાથંી કોઈ એકની છત્રછાયા ગમુાિી છે, 
તેિાં િાળકોને પ્રવતમાસ રૂ. 2 હજારની 
સહાય ડીિીટી મારફત સીધી જ તેમના 
િૅંક ખાતામાં જમા કરિામાં આિે છે. 

જયારે માતા-વપતાની છત્રછાયા ગમુાિનારી 
દીકરીઓને કસ્તુરિા ગાંધી િાવલકા 
વિદ્ાલય અને વનિાસી શાળાઓમાં 
વશક્ષણ માટે પ્રિેશમાં અગ્રતા આપિાનો 
સંિેદનશીલ વનણ્ગય લેિાયો છે. 

એટલું  જ નહીં, અભયાસ ચાલુ 
રાખનારાં 21 િર્ગ સુધીની ઉંમરનાં 
િાળકોનો આ્ટર કેર યોજનામા ંસમાિશે 
કરી, પ્રવત માસ રૂ.6 હજારની સહાય 
આપિાની સાથોસાથ 14 િર્ગથી ઉપરની 
ઉંમરનાં િાળકોને િોકેશનલ તાલીમ અને 
18 િર્ગથી ઉપરની ઉંમરનાં િાળકોને 
કસ્કલ ડેિલપમેન્ટની તાલીમ પણ આ 
યોજના અંતગ્ગત આપિાની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. વિદ્ાથશીઓ માટે 
રાજયમાં અભયાસ માટેની શૈક્ષવણક લોન 
તેમજ વિદેશ અભયાસની લોન માટે કોઈ 
પણ જાતની આિકમયા્ગદા ધયાનમાં લીધા 
વસિાય અગ્રતા આપિાનો સંિેદનશીલ 
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વનણ્ગય રાજય સરકાર દ્ારા લેિામાં 
આવયો છે.

વિધિા િહેનોને ‘ગંગાસ્િરૂપા’ એિું 
સન્માનજનક નામ આપી, તેમનો પુત્ર 
સગીર િયનો થયા પછી સહાય િંધ 
કરિાની શરત દૂર કરિાનો સંિેદનશીલ 
વનણ્ગય. શ્વમકો માટે શ્વમક અન્નપૂણા્ગ 
યોજના, આંગણિાડી કાય્ગકરોનો પગાર 
િધારો અને નવસ ુંગ કમ ્ગચારીઓને 
એલાઉન્સ ચૂકિિાનો મહત્િનો વનણ્ગય, 
રાજયના ગરીિ પદરિારોન ેલગ્નના સુખદ 
પ્રસંગમાં જાન લઈ જિા માટે રાહત દરે 
એસટીની સુવિધા આપિા સવહતના 
સંિેદનશીલ વનણ્ગય લેિાયા છે.

‘સિ્ગ જન વહતાય, સિ્ગ જન સુખાય’ 
એિા વનધા્ગર સાથે ‘જન’ શબદમાં માત્ર 
નાગદરકો જ નહીં, પરંતુ પશુ-પંખીઓને 
પણ સમાવિષ્ કરી, તેમનાં માટે પણ 
એટલી જ સંિેદના સાથે પ્રારંભ થયો છે 
કરણા અવભયાનનો. જનવહતલક્ષી અનેક 
યોજનાઓના નક્ર અમલીકરણની સાથે 
37 જટેલી કરણા એમબયલુન્સના માધયમથી 
અિોલ પશુ-પક્ષીઓની દરકાર લેિાનું 
સંિેદનશીલ પગલું પણ રાજય સરકાર 
દ્ારા લેિામાં આવયું છે. પદરણામે, અગાઉ 
ઉત્તરાયણના તહેિારોમાં જયાં આશરે 25 

હજાર જેટલા ંપક્ષીઓ જીિ ગમુાિતાં હતા,ં 
તયાં આ આંકડો ઘટાડીને પંદરસો સુધી 
લ ાિ ી  શક ાય ો  છ ે.  જય ાર ે કરણા 
એમબયુલન્સના માધયમ થકી અતયાર 
સુધીમાં કુલ 38,700 જેટલાં પક્ષીઓના 
જીિ િચાિી શકાયા છે. 

આિી જ રીતે, અિોલ પશુઓ માટે 
શરૂ કરિામા ંઆિલેા 1962 ટોલ ફ્રી નિંર 
અને 430થી િધુ ફરતાં પશુ દિાખાનાઓ 
રાજયના પશુપાલકો માટે આશીિા્ગદરૂપ 
િન્યાં છે. આ પ્રકારે 10 ગામ દીઠ એક 
પશુ દિાખાનાના માધયમથી 12.70 લાખ 
પશુઓને ઘરઆંગણે વન:શુલક સારિાર 
અને રસીકરણની સુવિધા ઉપલબધ કરી 
શકાઈ છે. આ વસિાય, 18 જટેલા ંપશરુોગ 
અન્િરેણ એકમો દ્ારા રોગ સશંોધન, સરિે 
અને વનદાનની અસરકારક કામગીરી પણ 
કરિામાં આિી છે.

ખેડૂતોની આિક િમણી કરિા 'સાત 
પગલાં ખેડૂત કલયાણનાં' યોજના હેઠળ 
ભૂગભ્ગ પાણીની ટાંકી માટે, પ્રાકકૃવતક ખેતી 
માટે, કકૃવર દકટ માટે, છાંયડો યોજના, 
મુખયમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના, સ્માટ્ગ 
હેન્ડસ ટૂલસ દકટ તેમજ ગૂડઝ કેરેજ િાહન 
માટે સહાય આપિામાં આિે છે. 

એક સમય હતો, જયારે રાજયમાં 

દુષકાળના િર્ગમાં પોતાની િાંઢ સાથે 
પશુપાલકોની વહજરત એ સામાન્ય િાિત 
હતી. પરંતુ, આજ ેનક્ર જળ વયિસ્થાપન 
થકી દુષકાળ એ ભૂતકાળ િન્યો છે. આમ 
છતાં, 2018ના નિળા િર્ગમાં રાજય 
સરકાર ે સંિેદનશીલ વનણ્ગયો લઈને 
રાજયની ગૌશાળાઓ અન ેપાજંરાપોળોનાં 
અિોલ પશઓુ માટે વિક્રમજનક 15 કરોડ 
દકલો ઘાસનુ ંવિતરણ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
જેના કારણે પશુઓ કે માનિોએ વહજરત 
કરિી પડી નથી. 

રાજય સરકાર દ્ારા રાજયના 219 
જેટલાં પાંજરાપોળ અને 1418 જેટલી 
ગૌશાળાને કુલ રૂ.246.72 કરોડની સહાય 
કરિામાં આિી છે. જયારે દુષકાળગ્રસ્ત 
વિસ્તારના ંછ લાખ પશઓુ માટે રૂ. 185.40 
કરોડની સહાય પણ ચૂકિિામા ંઆિી છે. 
લ ોકડ ાઉનના  સમયગાળામાં  પણ 
પાજંરાપોળો અન ેગૌશાળાઓ પ્રતય ેઉદાર 
ધોરણો રાખીને ઘાસ વિતરણ અને 
પશસુહાય આપિામા ંઆિી છે. 

રાજયની જનતા માટ ે પ્રજાલક્ષી 
વનણ્ગયોની સાથે પ્રતયેક નાગદરક-પ્રતયેક 
જન સાથે સીધો સંિાદ સાધીને તેમની 
મુશકેલીઓ-પદરકસ્થવતઓ જાણિા અને 
સમજિા માટેનો કાય્ગક્રમ એટલે 'મોકળા 
મને'. જયાં મુખયમંત્રીશ્ી ઝૂંપડપટ્ી 
વિસ્તારમા ંરહેતા લોકો, વશક્ષકો, દદવયાંગો, 
માછીમારો, વિચરતી જાવતના પ્રવતવનવધઓ, 
અગદરયાઓ અને અને પાંજરાપોળ-
ગૌશાળાના માવલકો, સમાજના િંવચત 
અને છેિાડાના સમુદાયો સાથે ખુલ્ા મને 
સિંાદ કરીને તમેની મશુકેલીઓ, જરૂદરયાતો 
વિશે જાણે છે અને તેના આધારે જ રાજય 
સરકારની કેટલીક નીવતઓમાં હકારાતમક 
િદલાિ પણ લાિિામાં આવયો છે. આ 
પ્રકારે સમાજના છેિાડાના લોકોના પ્રશ્નો 
જાણીને અનેક નિતર પગલાં લેિાયાં છે. 
અતયાર સુધીમાં આ કાય્ગક્રમનાં કુલ 10 
સંસ્કરણો સંપન્ન થઈ ચૂ્યાં છે. •
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અનાજ હવતરણ કાય્વક્મ
  પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હ�ઠળ મે-૨૦૨૧ થી નવેમ્બર ૨૦૨૧ 
સધુી રાજ્યના ‘રા�ીય અન્ન સલામિત કાયદા’ હ�ઠળ આવરી લેવાયેલ ૭૧.૮૮ 
લાખ પ�રવારોની ૩.૪૮ કરોડ જન સખં્યાન ેદર માસ ેમળવાપાત્ર રાહતદરના 
અનાજ ઉપરાતં વ્યિક્ત�દઠ વધારાના ૩.૫ �કલો ઘઉ� અન ે૧.૫ �કલો ચોખા 
મળી ક�લ ૫ �કલો અનાજનંુ િવનામૂલ્ય ેિવતરણ કરાયુ.ં

  ‘અનાજ િવતરણ અન ેલાભાથ�ઓ સાથે સવંાદ કાયર્ક્રમ’ અંતગર્ત રાજ્યની 
તમામ ૧૭,૦૦૦ વાજબી ભાવની દુકાનો ખાતે ઉત્સવપૂણર્ વાતાવરણમાં 
િવનામૂલ્ય ેઅનાજ િવતરણ થયુ.ં

  વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદી ૧૭૦૦૦ વાજબી ભાવની દકુાનોએ ઉપ�સ્થત 
૧૭ લાખથી વધુ લાભાથ�ઓ/સ્થાિનક આગવેાનોન ેસબંોધન કરી સંવાદ કય�.

  વાજબી ભાવની દુકાનદીઠ ૧૦૦ લાભાથ�/સ્થાિનક અગ્રણીઓ સહભાગી થયા.
  રાજ્યની તમામ મહાનગરપાિલકા અને નગરપાિલકા િવસ્તારોમા ં૫૦૦ મોટા 
કાયર્ક્રમોનુ ંઆયોજન સપંન્ન.

અનાજ હવતરણ કાય્વક્મ

અન્ોતસવ દદવસ
દેશના દરેક નાગદરકની અન્ સુરક્ા 
સુહનહશ્ચત કરવા રારત સરકારની 

અરૂતપૂવ્વ પિેલ 
દાિોદ ખાતષે રાજયકક્ાના કાય્વક્મમાં  
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રરાઈ મોદી

વચયુ્વઅલી ઉપકસથત રિી રાજયના 
લારાથથીઓ સાથષે સંવાદ કયયો

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

આપણી સરકારના 



લારાથથીઓ સાથષે વડાપ્રધાનશ્ીએ સાધયો ઇ-સંવાદ
રાજયના ગરીબોનષે હવનામૂલયષે અન્ હવતરણનો દાિોદથી પ્રારંર
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રધાનમંત્રી ગરીિ કલયાણ 

અન્ન યોજના હેઠળ ગુજરાતના ૭૧ લાખ પદરિારોના સાડા ત્રણ 
કરોડ લોકોને દદિાળી સુધી સાિ વિનામૂલયે રાશન આપિાના 
સેિાયજ્નો ઊગતા સૂય્ગના પ્રદેશ દાહોદ ખાતેથી િરયુ્ગઅલ પ્રારંભ 
કરાવયો હતો. રાજય સરકાર દ્ારા ચાલી રહેલા નિ દદિસીય 
સેિાયજ્ના ત્રીજા દદિસે અન્ન વિતરણ કાય્ગક્રમમાં િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી સહભાગી િન્યા હતા. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ જણાવયું હતું કે, દેશમાં ગરીિોના સશતિીકરણને સિપોચ્ 
પ્રાથવમકતા અપાઇ રહી છે.

ગજુરાતમાં લાખો પદરિારોન ેપ્રધાનમતં્રી ગરીિ કલયાણ અન્ન 
યોજના હેઠળ વિનામૂલયે રાશન આપિામાં આિી રહ્યું છે. આ 
રાશન કોરોનાની મહામારીના સમયમાં ગરીિોની વચંતામાં રાહત 
આપીને તેમનામાં આતમવિશ્વાસનું વસંચન કરે છે. આ યોજના 
છેલ્ા એક િર્ગથી સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહી છે. દેશનો કોઈ ગરીિ 
ભૂખયો સૂએ નહીં, તે િાત આ યોજનાનો મુખય ઉદ્ેશ છે. પડકારો 
ગમ ેતિેા હોય પરંત ુસમગ્ર દેશ ગરીિોની સાથ ેછે એિો અહેસાસ 
આ યોજનાના કારણે લોકોને થયો છે. 

કોરોના જેિી મહામારી ૧૦૦ િર્ગમાં પ્રથમ િખત આિી છે. 
વિશ્વના અનકે દેશોન ેવચતંા હતી કે કોરોનાના કારણ ેલાગ ુકરિામાં 
આિલેા લોકડાઉનન ેપદરણામે અનકે લોકોન ેભખૂયા રહેિાનો િારો 
આિશ.ે હાલમા ંદવુનયાના કેટલાક દેશોમા ંકોરોના સંક્રમણન ેકારણે 
ભખૂમરાનુ ંભીરણ સકંટ આવયુ ંછે. પરંત,ુ ભારત ેઆ સકંટન ેપહેલથેી 
ઓળખી તને ેખાળિા માટે આગોતર ંઆયોજન કરીન ેઆ યોજના 
અમલમાં મકૂી છે. દેશમા ં૮૦ કરોડથી િધ ુગરીિોન ેમફત અનાજ 

આપિા પાછળ કેન્દ્ર સરકારે રૂ. ૨ લાખ કરોડનો માતિર ખચ્ગ કયપો 
છે. જેનાથી વિશ્વના અનકે દેશો પ્રભાવિત થયા છે. 

ગુજરાતની જાહેર વિતરણ વયિસ્થાની પ્રશંસા કરતાં 
િડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્યુ ંિન નશેન, િન રાશન યોજના લાગ ુકરિામાં 
ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રાજય હતું. તેના કારણે લોકડાઉનમાં 
ફસાયેલા અનેક પ્રિાસી શ્વમકોને તેમના િતન વસિાયના િીજા 
સ્થળેથી રાશન મળી રહ્યું અને તેનો કોરોનાકાળમાં પણ રાશનથી 
િંવચત રહ્ા નથી. 

થોડા ંિરપો પહેલા દેશમા ંઅનાજના ગોદામો િધતા ંગયા ંપરંતુ 
ભૂખમરો અને કુપોરણની ટકાિારીમાં કોઇ જ ઘટાડો થયો નહીં. 
તેનું મુખય કારણ અસરકારક વિતરણ વયિસ્થાનો સંપૂણ્ગ અભાિ 
હતો. આ કસ્થવતના િદલાિ માટે િર્ગ ૨૦૧૪થી નિી કાય્ગશલૈીનો 
પુરિઠા વિતરણ વયિસ્થામાં અમલ કરિામાં આવયો અને જેમાં 
રાશન કાડ્ગન ેઆધાર કાડ્ગ સાથ ેવલકં કરીન ેઅનકે ભવૂતયા રાશનકાડ્ગ 
નાિૂદ કરિામાં આવયા સાથે ગરીિોના હક્ના સરકારી અનાજ 
વિતરણની વયિસ્થામાંથી કટકી કંપનીને પણ દૂર કરિામાં આિી 
છે. દડવઝટલ વયિસ્થાને કારણે જાહેર વિતરણ વયિસ્થા િધુ સુદૃઢ 
િની અને રાશનનો સીધો લાભ કોઈ િચેદટયા કે વિલંિ િગર 
ગરીિોને સીધો મળી રહ્ો છે. 

એક જમાનો હતો કે દેશમાં વિકાસની િાતો માત્ર મોટાં શહેરો 
સુધી જ સીવમત હતી. જેને સામાન્ય માનિી સાથે કોઈ લેિાદેિા 
નહોતી. પરંતુ, આ વિચારધારાને િદલીને સામાન્ય માનિીના 
જીિનમાં પણ ગુણાતમક પદરિત્ગન આિે અને તેમનું જીિનધોરણ 
ઊંચું આિે તેિા માપદંડો સાથે ક ેન્દ્ર સરકારે ગરીિોના 
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સશતિીકરણને પ્રાથવમતિા આપી છે.
દેશમા ં૨ કરોડ ગરીિ પદરિારોન ેઆિાસ, ૧૦ કરોડ પદરિારોને 

શૌચાલય તમેજ જનધન ખાતાથી અંતયોદય પદરિારોન ે િેંદકંગ 
વયિસ્થાથી જોડીન ેતમેન ેનિી તાકાત અન ેતકો પૂરી પાડી છે અને 
તનેા કારણ ેગરીિોના ંજીિનધોરણમા ંઆમલૂ પદરિત્ગન આવયુ ંછે. 

ગરીિોન ેઆરોગય માટે આયુષમાન ભારત, વશક્ષણ અન ેમાગપો, 
ગસે અન ેિીજળી મફત આપીન ેતમેન ેમખુયધારામા ંજોડિામાં 
આવયા છે અન ેવિકાસના ંફળ છેિાડાના માનિી સધુી પહોંચાડિામાં 
આવયાં છે. મદુ્રા યોજના, આતમવનભ્ગર ભારત યોજના થકી ગરીિોને 
સન્માન પિૂ્ગ જીિનનો માગ્ગ ખોલી આપયો છે. 

ગુજરાતમાં એક સમયે પાણી માટે મવહલાઓને ઘણે દૂર સુધી 
જિું પડતું હતું. પરંતુ, સરદાર સરોિર યોજના, સૌની યોજના, 
નહેરોનાં નેટિક્કને પદરણામે આજે મા નમ્ગદાનું પાણી ગુજરાતના 
ગામે-ગામ અન ેઘરે-ઘરે પહોંરયુ ંછે. મા નમ્ગદાનુ ંનામ માત્ર લિેાથી 
પુણય મળે છે એ પાણી આજે નળ મારફત ઘર સુધી આવયું છે. 
જલ જીિન વમશન હઠેળ છલે્ાં િે િર્ગમાં સાડા ચાર કરોડ 
પદરિારોને આિરી લેિામાં આવયા છે. આઝાદી િાદ માત્ર ૩ 
કરોડ પદરિારોના ઘરે પાણીના નળ હતા. ગુજરાતમાં આજે નલ 
સે જલ યોજના પૂરી થિાના આરે છે. એ િાતની ખુશી છે. 

ડિલ એકન્જનની સરકારન ેકારણ ેગજુરાતમા ંઅનકે વિકાસના 
કામો થયા છે. જેમાં સ્ટેરયૂ ઓફ યુવનટી આજે િૈવશ્વક આકર્ગણનું 
કેન્દ્ર િન્યું છે. કરછમાં િનનારા દરન્યૂએિલ એનર્જી પાક્ક, રેલિે, 
હિાઇ જોડાણ સવહતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્કચરના અનકે પ્રોજે્ ટ ગજુરાતમાં 
કાય્ગરત છે. અમદાિાદ અન ેસરુતમા ંમટે્ો, હેલથકેર, મદેડકલ વશક્ષણ 
ક્ષેત્રે પ્રશંસનીય કામગીરી થઈ છે. 

ગુજરાત સવહત સમગ્ર દેશમાં આજ અનેક વિકાસનાં કામો 
થઈ રહ્ાં છે અને તેના પદરણામે દેશના દરેક ક્ષેત્રના લોકોનો 

આતમવિશ્વાસ િધયો છે. આ આતમવિશ્વાસ જ દરેક પડકારનો 
સામનો કરિાની શવતિ આપે છે અને સપનાઓ પૂરા કરિાની 
તાકાત પૂરી પાડે છે. 

તમેણ ેરાષ્ટ્રવનમા્ગણની સકંલપના દોહરાિતા ંકહ્યુ ંહતુ ંકે, ભારત 
દેશના ૭૫મા સ્િાતંત્ય પિ્ગ વનવમતે્ત આઝાદીના અમૃત મહોતસિમાં 
દેશવનમા્ગણ માટે સૌને સંકલપિધિ થિા હાકલ છે. 

મખુયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતિમાં યોજાઈ રહેલા અનાજ 
વિતરણનો રાજયવયાપી કાય્ગક્રમ અંતયોદયને ચદરતાથ્ગ કરિાનો 
સફળ પ્રયાસ છે. છેિાડાના માનિી અન ેગરીિ વયવતિના જીિનમાં 
સંિેદનશીલ સ્પશ્ગ છે. હરોળમાં ઊભેલી છેલ્ી વયવતિને પણ 
પોતાના જીિનમાં સરકારનો અનુભિ થાય એિો પ્રયાસ છે. કેન્દ્ર 
સરકાર પાસે છેિાડાના માનિીના જીિનને િહેતર િનાિિા 
માટેનું વિઝન, દૃઢ ઇરછાશવતિ, ગરીિ-િંવચત માટેની સંિેદના 
હોિાથી તે શ્ય છે. 

તમેણ ેઉમયેુું હતુ ં કે, ગજુરાતમા ંનરેન્દ્રભાઈએ જ ે વિકાસનો 
માગ્ગ ચીંધયો હતો એ જ માગ્ગ પર આ સરકાર ગરીિ, િવંચત, 
અતંયોદયના ઉતથાન માટે કાય્ગરત છે. ગજુરાતની ૧૭ હજાર સરકાર 
માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી ૭૧ લાખ અતંયોદય ગરીિ 
પદરિારોના-સાડા ત્રણ કરોડ લોકોન ેવિનામલૂય ેઅનાજ આપીને 
“સૌન ેઅન્ન-સૌને પોરણના” સકંલપન ેઆ સરકારે સાકાર કયપો છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નતેૃતિની સરકારે ૨ લાખ 
૮૪ હજાર કરોડ રૂવપયાની અનાજની સિવસડી આપી છે અન ેઆના 
દ્ારા દેશના ૮૦ કરોડ લોકોન ેછ મવહના અનાજ મળિાનુ ંછે. કોરોના 
કાળમા ંજ ેરીત ેગરીિોન ેવન:શલુક અનાજ પહોંચાડ્ુ ંછે અન ેઆિી 
કપરી પદરકસ્થવતમાં પણ કોઈને ભૂખયા સૂિા નથી દીધા. આ 
પ્રધાનમતં્રીની જન સામાન્ય માટેની વચંતા અન ેસમપ્ગણ દેખાડ ેછે. 

અનાજ વિતરણની વયિસ્થા ઊભી કરિામાં ગુજરાત એક 
મોડેલ સ્ટેટ છે. કોરોનાના કપરાકાળમાં અંતયોદય, ગરીિ, શ્વમક 
પદરિારોને લોકડાઉન દરમયાન આવથ્ગક આધાર અને અન્ન 
સલામતી આપિા મુખયમંત્રી ગરીિ કલયાણ પેકેજ અંતગ્ગત ૬પ 
લાખ ૧૪ હજાર લાભાથશીઓ પ્રવત વયવતિ દીઠ રૂ. ૧૦૦૦ની 
સહાય ડી.િી.ટી.થી આપી છે. એટલું જ નવહ, કોરોનાની પહેલી 
લહેરમા ંએવપ્રલથી નિમેિર-આઠ મવહના દરમયાન ૬૩ લાખ પ૭ 
હજાર લાભાથશી કાડ્ગ ધારકોને ૯ લાખ મે. ટન ઘઉં, ૪ લાખ મે.ટન 
ચોખા અને ૫૦ હજાર મે.ટન ચણાનું વિતરણ કયુ્ગ છે. સાથોસાથ 
પ્રધાનમંત્રી ગરીિ કલયાણ અન્ન યોજના અન્િયે ગજુરાતના ૩.પ૦ 
કરોડ લોકોને વિનામૂલયે રાશન આપયું છે. 

નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે જણાવયું હતંુ કે, 
કોરોના મહામારી દરવમયાન દેશના લોકોન ેમફત આપિાની સાથે 
કોરોના સકં્રમણન ેસરુવક્ષત કરિા દેશના સો કરોડથી િધ ુરસીપાત્ર 
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નાગદરકોન ેમફત રસી આપિાનો િડાપ્રધાનશ્ીએ 
ઉદ્ાત વનણ્ગય કયપો છે. તેના માટે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીનો આભાર માનિો ઘટે. ગજુરાતમા ંપ્રવત 
દદન ચાર લાખ લોકોને કોરોના સામેની રસી 
આપિામાં આિી રહી છે. ગુજરાતમાં પાત્રતા 
ધરાિતી અડધી િસ્તીને રસી આપિામાં આિી 
છે. રાજય અને કેન્દ્ર સરકાર આદદિાસીઓના 
સિાુંગી ઉતથાન માટે સતત કાય્ગ કરી રહી છે. 
આદદિાસી સમાજને મુખયધારા સાથે જોડિા 
માટે અનેક કલયાણકારી યોજનાઓ અમલમાં 
મૂકિામાં આિી છે. 

અન્ન અન ેનાગદરક પરુિઠા મતં્રી શ્ી જયશેભાઈ રાદદડયાએ 
કહ્યુ ંહતુ ંકે, કોરોના મહામારીની પ્રથમ લહેરમા ંરાજયના ૬૮.૮૦ 
લાખ પદરિારોન ેમફત અનાજ વિતરણ કરીન ેઆિનારી આપવત્તથી 
િચાવયા હતા. રાજય સરકારે એક કદમ આગળ ચાલીને ૬૧ લાખ 
નોન એન.એફ.એસ.એ. કાડ્ગધારકોન ેપણ મફત અનાજ આપીન ે
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકારે કુ્ષધાતૃવપ્નો યજ્ કયપો હતો. 

િડાપ્રધાનશ્ીએ દાહોદ ઉપરાંત રાજકોટ, મહેસાણા, તાપી, 
ગાંધીનગર અને રાજકોટ વજલ્ાના લાભાથશીઓ સાથે ઇ-સંિાદ 

પણ સાધયો હતો. 
સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલે જણાવયું હતું કે, કોરોનાના 

કપરાકાળમાં સમગ્ર દેશદુવનયામાં ગુજરાતે આયોજનિધિ રીતે 
કામગીરી કરી હતી. જથેી પ્રિાસી શ્વમકોએ પલાયન થિાન ેિદલે 
ગુજરાતમાં જ રહેિાનું પસંદ કયુું હતું. 

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી જસિંતવસંહ ભાભોર, શ્ી ભાગ્ગિ ભટ્, 
મખુયસવચિ શ્ી અવનલ મકુીમ, મખુયમતં્રીશ્ીના મખુય અગ્ર સવચિ 
શ્ી કે. કૈલાસનાથન, સવચિ શ્ી મહોમમદ શાહીદ, કલે્ટર ડૉ. 
હવર્ગત ગોસાિી, વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી તેજસ પરમાર, 
એસપી શ્ી વહતેશ જોયસર સવહત પદાવધકારીઓ તેમજ 
લાભાથશીઓ ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

સુરત શહેરના બેગમપુરા િવ�તારના 
ખાડંાપુરામાં રહેતા ૪૫ વષ�ય 
લાભાથ� �હનાબહેન માેદ� જણાવે છે 
કે, પિરવારમાં ૪ સદ�ાે છે અને પિત 
ટેક્સટાઈલના �વસાય સાથ ે
સકંળાયેલા છે. કાેરાનેાની મહામાર� 
બાદ ટેક્સટાઈલ માક�ટના ધંધામાં નુકસાન થવાથી 
કાેરાનેાની પિર��િતમાં ઘર ચલાવવુ ંકિઠન બ�યુ ંહતુ.ં 
અેવા સમયે રાજ્ય સરકાર ેિવનામૂ�ે અનાજ આપીને 
અમારા પિરવારને ખૂબ માેટ� મદદ કર� છે. સરકારના 
આવા સંવેદનશીલ અને મહ�વપૂણર્ િનણર્યને કારણે 
મારા અને મારા જેવી અનેક સ્ત્રીઆેને પિરવારનંુ 
ભરણ-પાષેણ કરવુ ંસહેલુ ંબ�યુ ંછે. સરકાર દ્વારા પ્રિત 
માસ મળતા અનાજથી હંુ અને મારાે પિરવાર ખૂબ 
સતંાષે અનુભવી રહ્યા છ�અે. 

અસુમતીબહેન જય� �સ� ગભાઈ રાણા જણાવે છે કે, પિરવારમાં માત્ર હંુ અને ૨૮ વષ�ય અેક દ�કરાે છે જ ે
કા�ેટ્ર ાકટ હેઠળ નાેકર� કર ેછે. પિતના િનધન થયા બાદ અેકલા હાથ ેઘર ચલાવવુ ંમુ�કેલ બ�યુ ંહતુ.ં 
પતુ્રના ભણતર અને ઘરના ખચાર્ને પહા�ચી વળવુ ંઅઘ�ં હતુ.ં પરંતુ NFSA હેઠળ પ્રિત માસ િવનામૂ�ે 
અનાજ મળતા ઘર ચલાવવામાં થતી મુ�કેલીઆેમાં રાહત મળ� છે. રાજ્ય સરકારના આ સંવેદનશીલ 
િનણર્યને કારણે અમે પાષેણયુક્ત આહાર લઈને �વ� �વન �વી રહ્યા છ�અે.

સુરત શહેરના બેગમપુરા િવ�તારમાં 
રહેતા ૭૦ વષ�ય લાભાથ� મણીબહેન 
કચરાભાઈ રાઠાેડ જણાવે છે કે, રાજ્ય 
સરકાર તરફથી મળતા અનાજને 
કારણે મારા પિરવારને બે સમયનાે 
પાષેણયુક્ત આહાર પ્રા� થઇ રહ્યાે 

છે. પિરવારમાં પાચં છાેકરાઆે અને બે વહુઆે છે. 
પિરવાર માેટાે હાવેાથી અને પિરવારના મ�ુ સદ� 
ન હાવેાથી કાેરાનેા મહામાર�ની પિર��િતમાં અનેક 
આ� �થ� ક સમ�ાઆેનાે સામનાે કરવાે પડ્યાે હતાે. 
પણ સરકાર તરફથી આપવામાં આવતા અનાજને 
કારણે અમાર� ઘણી સમ�ાઆેનાે અંત આ�ાે છે. 
જ ેબદલ તેમણે સરકારનાે અંત:કરણપવૂર્ક આભાર 
મા�યાે હતાે. 

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ અન્ોતસવ

økwshkík ૧૬ ઓગસટ, ૨૦૨૧42



ગુજરાત “મોડષેલ સટેટ” તરીકરે 
દેશમાં ઉરરી આ્યું છે

તાપી વજલ્ાના ડોલિણ 
ત ા લુ ક ા ન ા  ગ ડ ત  ખ ા તે 
“પ્રધાનમંત્રી ગરીિ કલયાણ 
અન્ન યોજના” હેઠળ વિનામૂલયે 
અનાજ વિતરણનો કાય્ગક્રમ 
ગ્રામ વિકાસ અન ેપશપુાલનમતં્રી 
શ્ ી  િચુભ ાઈ  ખ ાિ ડન ા 
અધયક્ષસ્થાને યોજાયો હતો. આ 
પ્રસંગે મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું 
કે, ગુજરાતમાં શાંવત, સમૃવધિ 
અન ેરોજગારી છે. જથેી આપણું 

રાજય એક મોડેલ રાજય તરીકે દેશમાં ઊભરી આવયું છે. 
પ્રધાનમંત્રી ગરીિ કલયાણ યોજના હેઠળ તાપી વજલ્ામાં ૨૧૨ 
િાજિી ભાિની દુકાનો ખાતેથી ગરીિોને વિનામૂલયે અનાજ 
વિતરણ કરાશે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રધાનમંત્રી 
ગરીિ કલયાણ યોજના લાભાથશી શ્ી જીતેન્દ્રભાઈ ચૌધરી સાથે 
િરયુ્ગઅલ સંિાદ કયપો હતો.

નાગદરકોની અન્ સરુક્ા માટે સરકાર કદટબદ્ધ
પ્રધાનમતં્રી ગરીિ કલયાણ 

અન્ન યોજના અતંગ્ગત વિનામલૂય ે
અન્ન વિતરણ કાય્ગક્રમ મહીસાગર 
વજલ્ા મથક લણુાિાડા ખાત ેનમ્ગદા 
અન ેશહેરી ગૃહવનમા્ગણ રાજયમતં્રી 
શ્ી  યોગેશભાઈ પટ ેલની 
અધયક્ષતામા ંયોજાયો હતો.

મતં્રી શ્ી યોગશેભાઈ પટેલે 
જણાવયું કે, ગુજરાત રાજયનો 
કોઈપણ નાગદરક ભોજન વિના 
ન રહે, અને દરેક નાગદરકની 

અન્ન સરુક્ષા સુવનવચિત થાય ત ેમાટે રાજયના સિંદેનશીલ મખુયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર કદટિધિ છે. મહીસાગર વજલ્ામાં 
નગરપાવલકા વિસ્તારમા ંત્રણ સ્થળ અન ેગ્રામય વિસ્તારમા ં૨૦૯ 
સ્થળોએ પ્રધાનમંત્રી ગરીિ કલયાણ અન્ન યોજના અંતગ્ગત 
મહાનભુાિોના હસ્તે ૧૧૦૫૦ વયવતિઓન ેવિનામલૂય ેપ્રવત વયવતિ 
પાચં દકલો અનાજનુ ં વિતરણ કરિામા ંઆવયુ ં છે. વજલ્ામા ંઆ 
યોજના અંતગ્ગત એન.એફ.એસ.એ લાભાથશીઓ ૧૪૨૯૪૩ 
રેશનકાડ્ગમા ં૭૩૦૭૪૩ જનસખંયાનો સમાિશે થાય છે, જેઓને 
આગામી સમયમા ંવિનામૂલય ેઅનાજ વિતરણ કરિામા ંઆિશ.ે  •

સૌનષે અન્ અનષે સૌનષે પોષણ મળે તષે 
સરકારની પ્રાથહમકતા 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા મુખયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીની િરયુ્ગઅલ ઉપકસ્થવતમા ંપોરિંદર વજલ્ામાં 
૧૮૩ જગયાએ ૯ હજાર જેટલા લાભાથશીઓને વિનામૂલયે અનાજ 
વિતરણ કરાયું હતું. જે અંતગ્ગત વિરલા હૉલમાં અન્ન નાગદરક 
પુરિઠા અને ગ્રાહકોની સુરક્ષા વિભાગના રાજયમંત્રી શ્ી 
ધમષેન્દ્રવસંહ જાડેજાના હસ્તે લાભાથશી પદરિારોને અન્નદકટ વિતરણ 
કરિામાં આિી હતી. 

લાભાથશી પરીિારોને અન્નદકટ વિતરણ કરતાં મંત્રી શ્ી 
ધમષેન્દ્રવસંહ જાડેજા જણાવયું હતું કે, સૌને અન્ન અને સૌને પોરણ 
આપિું એ સરકારની પ્રાથવમકતા રહી છે. લોકોનાં િધુને િધુ 
વિકાસલક્ષી કામો િત્ગમાન રાજય સરકારે કયાું છે. માં િાતસલય, 
મા અમૃતમ્, સામાવજક ઉતકર્ગ સવહત છેિાડાના માનિીન ેઆવથ્ગક, 
સામાવજક અન ેશકૈ્ષવણક રીત ેસધધર કરીન ેિત્ગમાન સરકારે સૌના 

સાથ સૌના વિકાસ સૂત્રને સાથ્ગક કયુ્ગ છે. 
રાજયના દરેક નાગદરકને અન્ન મળે, પોરણ મળે તે દદશામાં 

સંિેદનશીલ સરકાર કોરોના કાળમાં ગરીિોને વિનામૂલયે અનાજ 
વિતરણ કરીને ગરીિો, શ્વમકોના પડખે ઊભી રહી છે. વજલ્ા 
પુરિઠા તંત્રની શ્ેષ્ઠ કામગીરી િદલ મંત્રીશ્ીએ પુરિઠા તંત્રના 
કમ્ગયોગીઓને પ્રમાણપત્રો પાઠિીને સન્માવનત કયા્ગ હતા. 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં રાજય સરકારે અનેક સેિાકીય 
કાયપો કયાું છે તેમ જણાિીને મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે કોરોના 
કાળમાં મધયમ અને ગરીિ િગ્ગના લોકોને વિનામૂલયે અનાજનું 
વિતરણ કરિામાં આિી રહ્યું છે ગુજરાતમાં ૭૧ લાખથી 
પદરિારોને લાભ મળયો છે.

આ પ્રસગં ેધારાસભયશ્ી િાિભુાઇ િોખીરીયા, વજલ્ા વિકાસ 
અવધકારી શ્ી િી.કે.અડિાણી,પોરિંદર-છાયા સયંતુિ નગરપાવલકાના 
પ્રમખુ શ્ી સરજભુાઇ કાદરયા, અગ્રણી શ્ી દકરીટભાઇ મોઢિાદડયા, 
શ્ી અશોકભાઈ મોઢા, શ્ી પકંજભાઈ મજીદઠયા સવહત કમ્ગચારીઓ 
તથા લાભાથશીઓ ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •
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નાગદરકોનષે પૂરતું અનષે સમયસર અન્ મળી રિે તષે માટે 
રાજય સરકાર કદટબદ્ધ

‘‘સિ્ગજન વહતાય, સિ્ગજન સુખાય’’ 
સૂત્રને ચદરતાથ્ગ કરી વનણા્ગયક અને 
સંિેદનશીલ રાજય સરકાર તમામ 
નાગદરકોન ેપૂરતુ ંઅન ેસમયસર અન્ન મળી 
રહે તે માટે કદટિધિ છે. નાગદરકોને અન્ન 
સલામતી અને પોરણ સલામતી પૂરી 
પાડિા મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી 
અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ 
પટેલના નતેૃતિિાળી આ સરકાર હરહંમશે 
પ્રયત્નશીલ છે. કોરોનાના કપરાકાળમાં 
લોકડાઉન દરવમયાન રાજયનાં ૮૦ ટકા 
નાગદરકોને વિનામૂલયે અનાજ આપિાનો 
વનણ્ગય લઈ રાજય સરકાર અંતયોદય 
પદરિારોની પડખ ેઅડીખમ ઊભી રહી છે. 
સિંદેનશીલ સરકાર દ્ારા COVID-19 
મહામારીમાં લોકડાઉન દરમયાન ‘‘રાષ્ટ્રીય 
અન્ન સલામતી કાયદા’’ (N.F.S.A.) 
હેઠળ સમાવિષ્ ૬૫.૪૦ લાખ કુટુંિોની 
૩.૨૧ કરોડ જનસખંયા તથા N.F.S.A. 
હેઠળ સમાિેશ થઈ શકેલ ન હતાં તેિાં 
૩.૪૦ લાખ BPL કુટુંિોની ૧૪.૯૨ 
લાખ જનસંખયાને N.F.S.A. હેઠળ 
સમાિી કુલ ૬૮.૮૦ લાખ કુટંુિોની 
૩.૩૬ કરોડ જનસંખયાને એવપ્રલથી જૂન 
માસ દરમયાન ઘઉં, ચોખા, ચણા દાળ, ખાડં 
તથા મીઠાના “ફૂડ િાસ્કેટ”નું વિનામૂલયે 

વિતરણ કરિામાં આવયું હતું.
રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદા હેઠળ 

નોંધાયેલા લાભાથશીઓને તેમની પાત્રતા 
મુજિ અન્ન સલામતી માટે રાહત દરે ઘઉં 
અને ચોખાનું દર માસે વિતરણ કરિામાં 
આિે છે. માચ્ગ–૨૦૨૧ની કસ્થવતએ 
અંતયોદય તથા અગ્રતા ધરાિતા કુટુંિો 
મળી કુલ- ૭૧.૪૪ લાખ કુટુંિોની 
૩૪૬.૯૦ લાખ નાગદરકોને NFSA 
હેઠળ આિરી લેિાયા છે. રાજય સરકાર 
દ્ારા તમામ દદવયાંગ લાભાથશીઓને અને 
રાજયના મવહલા અને િાળ વિકાસ 
વિભાગ હેઠળ નોંધાયેલ ગંગાસ્િરૂપા 
(વિધિા) િહેનોને, શ્મ અને રોજગાર 
વિભાગ હેઠળના િાંધકામ શ્વમક કલયાણ 
િોડ્ગ હેઠળ નોંધાયેલ િાંધકામ શ્વમકોને 
NFSA હેઠળ સમાિિાનો વનણ્ગય પણ 
કયપો છે. એટલું જ નવહ, આ યોજના માટે 
વૃધધ વયવતિની પાત્રતાની ઉંમર ૬૫ િર્ગથી 
ઘટાડીને ૬૦ િર્ગ કરિામાં આિી છે. 

એટલું જ નવહ, લોકડાઉનના કપરા 
સમયમાં N.F.S.A. હેઠળ સમાિેશ થયો 
નથી તિેા ૬૧.૦૪ લાખ APL-1 કેટેગરીના 
મધયમિગશીય પદરિારોની ૨.૫૦ કરોડ 
જનસખંયાન ેસૌ પ્રથમિાર પ્રવત કુટુિં માવસક 
૧૦ દક.ગ્રા. ઘઉં, ૩ દક.ગ્રા. ચોખા, ૧ દક.ગ્રા. 

ચણાદાળ તથા ૧ દક.ગ્રા. ખાડંના જ્થથાનું 
વિનામલૂય ેવિતરણ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં તે 
ઉપરાતં રાજય સરકાર દ્ારા ત ેસમય ેરાજયના 
રેશનકાડ્ગ િગરના, વનરાધાર, જરૂદરયાતમદં 
લોકો, સકંટગ્રસ્ત, પરપ્રાતંીય મજરૂોન ેરાજયની 
“અન્નબ્હ્મ” યોજના હેઠળ સમાિેશ કરીને 
તથા યોજનાનો વયાપ િધારીન ેઘઉં, ચોખા, 
ચણાદાળ, ખાંડ તથા મીઠાનું વિનામૂલયે 
વિતરણ કરિામા ંઆવયંુ હતુ.ં કોરોનાકાળ 
દરમયાન રાજય સરકાર દ્ારા િ ેહજાર કરોડની 
િજાર દકંમતનુ ંઅનાજ વિનામલૂય ેવિતરણ 
કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 

મુખયમંત્રી ગરીિ કલયાણ પેક ેજ 
અતંગ્ગત COVID-19ની મહામારીની 
પદરકસ્થવતમાં રાજયના ૬૮.૮૦ લાખ 
NFSA કાડ્ગ ધારકો તથા ૬.૩૮ લાખ 
િાધંકામ ક્ષતે્રના શ્વમકોન ેરૂ.૧ હજારની 
નાણાકીય સહાય મળી કુલ રૂ.૬૫૦ કરોડના 
ખચષે DBT દ્ારા લાભાથશીઓના િેંક 
ખાતામા ંસીધી જમા કરિામા ંઆિી હતી. 

પ્રધાનમંત્રી ગરીિ કલયાણ અન્ન 
યોજના(PMGKAY) હેઠળ રાજયના 
N.F.S.A. સમાવિષ્ ૬૮.૮૦ લાખ 
ક ુટંુિોની ૩.૩૬ કરોડ જનસંખયાને 
એવપ્રલથી નિેમિર -૨૦૨૦ સુધી સતત 
૮ માસ દરમયાન તેઓને મળિાપાત્ર ઘઉં 
તથા ચોખા ઉપરાંત પ્રવત વયવતિ ૩.૫ 
દક.ગ્રા. ઘઉં અને ૧.૫ દક.ગ્રા. ચોખા મળી 
કુલ ૫ દક.ગ્રા અનાજ તથા પ્રવત કુટુંિ ૧ 
દક.ગ્રા ચણાના જ્થથાનુ ંવિનામલૂય ેવિતરણ 
કરિામાં આવયું હતું.

આ વનણા્ગયક સરકાર દ્ારા રાજયમાં 
“અન્ન સલામતી કાયદા” હેઠળ સમાિેશ 
કરાયેલ તમામ ૭૧ લાખ રેશનકાડ્ગ 
ધારકોન ેિર્ગમા ંિ ેિાર કુટુિં દીઠ ૧ વલટર 
કપાવસયા તેલના રાહત દરે વિતરણ માટે 
રૂ. ૩૭.૩૨ કરોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. •
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સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

નારી ગૌરવ દદવસ

આપણી સરકારના 

મુખયમંત્ી મહિલા ઉતકષ્વ 
યોજના અંતગ્વત 

રૂ.૧૦ િજાર સખી મંડળની 
એક લાખ બિેનોનષે વગર ્યાજષે 

રૂ.૧૦૦ કરોડનું હધરાણ
આપવામાં આ્યું

રાજયરરમાં નારી ગૌરવ દદવસની ઉજવણી
  શહ�રી િવસ્તારમાં ૩૮ અને ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં ૭૦ કાયર્ક્રમો સિહત મિહલા ઉત્કષર્ 
યોજનાના ક�લ ૧૦૮ કાયર્ક્રમો યો�યા.

  શહ�રી િવસ્તારમાં ૫૦૦૦ અને ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં ૫૦૦૦ સખી મંડળો મળી ક�લ 
૧૦,૦૦૦ સખી મંડળો કાયર્ક્રમમાં �ડાયા.

  �. ૧૭.૧૭ કરોડના કચ� િનિમર્ત આંગણવાડી (નંદ ઘર) તથા અન્ય કચેરીના 
૨૨૩ મકાનોનું લોકાપર્ણ અને �. ૧૩.૯૬ કરોડના ખચ� િનમાર્ણ થનાર ૧૪૦ 
મકાનોનું ખાતમુહૂતર્.

 �. ૨.૪૦ કરોડના ખચ� લુણાવાડા(મહીસાગર) અને નવસારી ખાતે નવિનિમર્ત 
સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરનું લોકાપર્ણ તથા ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી 
િજલ્લા ખાતે િનમાર્ણ પામનાર સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરનું ખાતમુહૂતર્.



ગુજરાતમાં મહિલા ઉતકષ્વ માટે રૂ.140 કરોડની આહથ્વક સિાય
નારીશહતિનષે મળયું ‘હવકાસનું હવશ્વ’

એક વશવક્ષત મવહલા િે કુળને દદપાિે છે. તેિી રીતે, એક 
સશતિ મવહલાથી કુટુંિ, સમાજને સશતિ િનાિિામાં સહાયરૂપ 
િને છે. સમગ્ર રાજયની નારીશવતિની અવભિંદના કરિાનો 
કાય્ગક્રમ િડોદરાના આંગણે મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીની 
આગિેાનીમાં સંપન્ન થયો. મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના નેતૃતિની રાજય 
સરકારના સુશાસનનાં સફળ પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થિાના અિસરે 
આદરિામાં આિેલા જનસેિા યજ્ અનુષ્ઠાનનો ચોથો દદિસ 
નારીશવતિને અપ્ગણ કરાયો હતો.

આ કાય્ગક્રમમાં મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજનાનો પ્રારંભ 
કરાવયો હતો. તેમજ આ યોજના હેઠળ દડસેમિર – ૨૦૨૨ પહેલાં 

રાજયની ૧૦ લાખ મવહલાઓને તેમાં જોડીને રૂ. એક હજાર 
કરોડનુ ંવિના વયાજનંુ વધરાણ આપિાની મખુયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ જાહેરાત કરી હતી. 

આ પ્રસંગે મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, અમારી સરકારનો 
મંત્ર છે ‘જે કહેિું તે કરિું અને જેટલું કરી શકીએ તેટલું જ કહેિું’ 
અને, અમે પાંચ િર્ગ પહેલાં જે કહ્યું હતું તેનાથી અનેકગણાં િધુ 
જનતાના વહતનાં વિકાસકાયપો કયાું છે. 

આ અિસરે મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મુખયમંત્રી 
મવહલા ઉતકર્ગ યોજના હેઠળ રાજયના ૧૪ હજાર મવહલા ગ્રુપોની 
(JLESG) એક લાખ મવહલાઓને રૂ. ૧૪૦ કરોડની િગર 
વયાજની લોનનું વિતરણ કરિા સાથે મવહલા અને િાળ વિકાસ 
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વિભાગના વિવિધ વિકાસ કાયપોનુ ંદડવજટલી લોકાપ્ગણ - ખાતમહુતૂ્ગ 
કયાું હતાં. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, જન-જન પ્રતયેની સંિેદના અને 
સિ્ગના સિાુંગી વિકાસની વિભાિના સાથે આપણે અનેક વનણ્ગયો 
કયા્ગ છે, અને લોકો સુધી તેના લાભો પહોંચાડ્ા છે. આજે એનું 
સરિૈયું જનશવતિ સમક્ષ મૂકિાનો અિસર છે. રાજય સરકારનો 
કાય્ગમંત્ર રહ્ો છે સૌનો સાથ-સૌનો વિકાસ અને એમાં આ િખતે 
આપણે એિી કરી િતાવયું કે સૌના સાથથી, સૌનો વિકાસ. એટલે 
વિકાસની આ પ્રવક્રયા પરસ્પરના સાથ, સહયોગ અને સહકાર 
વિના શ્ય નથી. આપણ ેગજુરાતમા ંસૌના સાથથી, સૌનો વિકાસ 
કયપો છે. 

જયાં નારીઓનું સન્માન અને ગૌરિગાન થાય છે, તયાં 
દેિતાઓનો િાસ છે. એનો મતલિ કે નારીશવતિનું સન્માન એ 
સમૃવધિ તરફનો માગ્ગ છે. નારીશવતિને વિકસિા માટેનું યોગય 

આવથ્ગક િાતાિરણ રાજય સરકારે આપયું છે. નારીમાં રહેલી 
શવતિની ઉપાસના કરીએ છીએ. નારીમા ંરહેલી ઊજા્ગની આરાધના 
કરીએ છીએ. ગુજરાતની નારી એટલે અિળા નહીં પણ 
તેજકસ્િતાનું અને ઊજા્ગનું પ્રતીક છે. પરંપરાઓથી, સંસ્કારથી 
આપણ ેમવહલાન ેમાનભયુું સ્થાન આપયુ ંછે. મવહલા પરુર સમોિડી 
નહીં, હિે ગુજરાતની મવહલા પુરર કરતાં પણ િધુ શવતિશાળી 
િનાિિાનો પ્રયત્ન કરી વિવિધ ક્ષેત્રમાં સમાન તકો આપી છે. 
રાજય સરકારની લોકોપયોગી, જનવહતકારી અને પ્રજાલક્ષી 
યોજનાઓ અને કાય્ગક્રમો નારી ગૌરિને સમવપ્ગત છે. જાપાનના 
ટો્યોમાં ચાલી રહેલી ઓવલકમપક ગેમસમાં આપણા ગુજરાતની 
છ મવહલા રમતિીરો દેશનું પ્રવતવનવધતિ વિવિધ રમતોમાં કરે છે. 
એમ તેમણે ઉમેયુું હતું. 

રાજય સરકાર દ્ારા મવહલાઓને સમાન હક્ો અને સમાન 
દરજ્જો અપાયા છે. શાસનમાં મવહલાઓ સરખી હક્દાર છે. 
સ્થાવનક સ્િરાજયની સંસ્થાઓમાં મવહલાઓને ૫૦ ટકા તક 
આપિામાં આિી છે, આજે મવહલાઓ માત્ર ઘર નથી ચલાિતી, 
ગામ, શહેર, નગર પંચાયત કે વજલ્ાની શાસનધુરા પણ 
મવહલાઓના હાથમાં છે. 

તાજેતરમાં દોઢ લાખથી િધારે યિુાનોને કાયમી સરકારી 
નોકરી આપી છે તેનો ઉલ્ેખ કરતાં મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે 
તેમાં ૩૩ ટકા જગયા મવહલાઓ માટે સુવનવચિત કરિામાં આિી 
છે. ગુજરાતમાં વિવિધ િગપોના વિકાસ માટે વિવિધ યોજનાઓ 
કાય્ગરત છે. તે પૈકીની ૧૮૯ યોજનાઓ સંપૂણ્ગ રીતે મવહલાઓ 
માટેની યોજનાઓ છે. રાજય સરકાર મવહલાઓના સશતિીકરણ 
અને સિાુંગી વિકાસ માટે સંકલપિધિ છે.

મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજનાની ભૂવમકા સ્પષ્ કરતાં 
મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
જન્મદદિસ ેઆપણે ગુજરાતની િહેનોને મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ 
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યોજનાની ભેટ આપી હતી. 
આ ય ોજન ા  અંતગ ્ગ ત 

રાજયમા ંદસ હજાર સખીમડંળોની 
રચના કરિામાં  આિી છ ે. 
મવહલાઓ વિનાવયાજે િેંકમાંથી 
લોન-વધરાણ મેળિે તેિી આ 
દ ેશની પ્રથમ યોજના છ ે. 
મખુયમતં્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજના 
એ જોઇન્ટ લાયેવિલીટી અવન્ગગ 
એન્ડ સેવિંગ ગ્રૂપના આખી 
દુવનયાના નિતર કોન્સેપટ સાથે 
સુસંગત ઐવતહાવસક પહેલ છે. 
િાંગલાદેશના મહોમમદ યુનુસે 
આપેલા માઇક્રો ફાઇનાન્સના 
ખયાલ કરતાં પણ િધુ સારી રીતે 
આ યોજનાને િનાિિામાં આિે છે. જે અન્ય રાજયો માટે પણ 
પ્રેરણારૂપ છે. આ યોજના મવહલાઓને પગભેર કરિાના લકય 
સાથે શરૂ કરી છે. 

રાજયમંત્રી શ્ી વિભાિરીિહેન દિેએ આ અિસરે જણાવયું 

હતું કે, મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતને શ્ેષ્ઠમાંથી 
સિ્ગશ્ેષ્ઠ અને ઉત્તમમાંથી સિપોત્તમ િનાવયું છે. િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ િર્ગ ૨૦૦૨માં મવહલાઓની વચંતા કરી 
અલાયદો મવહલા અને િાળ વિકાસ વિભાગ શરૂ કયપો હતો. તયારે 

માેરબી �જ�લામાં “નાર� ગાૈરવ 
િદવસ” િન�મ�ે મ�હલા ઉ�કષર્ 
યાજેનાનાે લાભ લેતા ઉવશ�બહેન 
પટેલે જણા�ુ ંકે, મ�હલા ઉ�કષર્ 
યાજેના થક� અમારા મન મંિદર 
સખીમંડળને અેક લાખની સહાય મળ� છે. આ 
સહાયનાે ઉપયાેગ કર�ને અમે પાેતાનાે ધંધાે ચાલુ 
કર�ને રાજેગાર� મેળવી શક�શુ.ં આપણે �ણીઅે 
છ�અે કે કાેરાનેાના સમયમાં બધાને ધંધા રાજેગાર� 
માટે તકલીફ પડી હતી. જયાર ેઅમને આ 
સહાયથી નવાે ઉ�સાહ મ�ાે છે. આ સહાયથી 
અમે લાેકાે ઘરના આ� �થ� ક સંકટને દૂર કર� નવા ધંધા 
તરફ પ્રયાણ કર�ને રા�ેરાેટ� કમાશુ.ં

રાણાવાવ ખાતે કાયર્રત અમરદડ ગામનાં િદયા સખીમંડળના �પીબહેન ડાેિડયાઅે હષર્ની લાગણી 
સાથ ેરાજ્ય સરકારનાે આભાર �ક્ત કર�ને કહ્યુ ંકે, ઝ�રાે ટકા �ાજ ે�િપયા અેક લાખની લાનેની 
સહાય બદલ હંુ સમગ્ર સખીમંડળાે વતી સરકારનાે આભાર �ક્ત ક�ં છંુ. સવંેદનશીલ મ�ુમંત્રી શ્રી 
િવજયભાઈ �પાણીઅે રાજ્યનાં સખી મંડળાનેે ઝ�રાે ટકા �ાજ ેલાને આપી આ� �થ� ક મદદ કર�ને 
મ�હલાઆેના ઉ�કષર્ માટે અેક મહ�વનંુ કદમ ઉઠા�ુ ંછે.

નિડયાદના ચિંદ્રકાબહેન મકવાણાઅે 
જણા�ુ ંહતુ ંકે, અમે કુલ દસ બહેનાે 
મળ�ને હર�સ�દ્ધ ગ્રપૂ સખીમડંળ 
ચલાવીઅે છ�અે. જમેાં દરકે બહેન 
જુદા જુદા કામ જેવુ ંકે, પસર્ બનાવવુ,ં 
�સલાઈ કામ, સાડીનંુ ભરતકામ, 

પાલર્રના કામ માટે અનુભવ ધરાવે છે. 
અમારા સખીમંડળને �ા. અેક લાખની વગર �યાજ ે
સહાય આપવામાં આવી છે. જ ેસીધી જ અમારા 
સખીમંડળના બ�ક ખાતામાં જમા થઈ છે. આ અેક 
લાખ �િપયાની સહાયથી અમા�ં સખીમંડળ વધુ 
સા�ં કામ કર� બતાવશ ેતવેી આશા મ�ુયમંત્રી 
સાહેબને આપુ ંછંુ અને તેમનાે આભાર પણ માનંુ છંુ. 
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દાિોદની સખીમંડળોનષે રૂ.૨૫૬ લાખની લોન સિાય
નારી ગૌરિ દદિસ ે દાહોદમા ં સહકાર રાજયમતં્રી શ્ી ઇશ્વરવસહં પટેલની 

ઉપકસ્થવતમા ંસખી મડંળની મવહલાઓ લોન વિતરણનો કાય્ગક્રમ યોજાયો હતો. આ 
પ્રસગં ેમતં્રી શ્ી ઇશ્વરવસહં પટેલ ેજણાવયંુ હતુ ંકે, ‘મવહલા ઉતકર્ગ યોજના’ અતંગ્ગત 
દાહોદ વજલ્ાના ં૨૫૬ સખીમડંળોન ેરૂ. ૨૫૬ લાખની સહાયના ચેક આપિામાં 
આવયા હતા. આ લોન વિના વયાજની અન ેજામીન વિનાની છે. રાજય સરકાર 
દ્ારા આટલી મોટી સખંયામા ંમવહલાઓન ેલોન આપીન ેમવહલાઓના આવથ્ગક 
ઉતકર્ગની દદશામાં આ િધ ુએક સીમાવચહ્રૂપ વસવધિ મળેિી છે. રાજયમતં્રી શ્ી પટેલ ે
દાહોદ નગરમા ંસખીમડંળ દ્ારા ચલાિાતા પ્રખયાત પલાકસ્ટક કાફે અન ેસખી શોપની 
તમેજ દાહોદ નગરના એપીએમસી માકકેટની મલુાકાત લીધી હતી. 

ગાંધીનગરમાં ૨૨ મહિલા જૂથોનષે ચષેક અપ્વણ
ગાધંીનગરના રાયસણમા ંઆરોગય અન ે પદરિાર કલયાણ રાજયમતં્રી શ્ી 

દકશોરભાઇ કાનાણીના અધયક્ષસ્થાન ે મુખય મતં્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજના હેઠળ 
પ્રતીકાતમક રૂપ ે૨૨ મવહલા જથૂોન ેએક- એક લાખ મળી કુલ ૨૨ લાખની લોન 
સહાયના ચકેનુ ંવિતરણ કરિામાં આવયુ ંહતુ.ં 

નારી ગૌરિ દદિસ ેમતં્રી શ્ી દકશોરભાઇ કાનાણીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, નારી ગૌરિ 
દદિસ વનવમતે્ત મખુયમતં્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજના હેઠળ ગ્રામીણ તથા શહેરી વિસ્તારની 
મવહલાઓન ેઆવથ્ગક ઉપાજ્ગન માટે તિદરત લોન સહાય મળી રહે તેિા ઉમદા આશયથી, 
મવહલા જથૂોન ેલોનના ચકે આપિા સમગ્ર રાજયમા ંવિવિધ કાય્ગક્રમનુ ંઆયોજન 
કરિામા ંઆવયુ ંછે. આ લોન સહાય શનૂ્ય ટકા વયાજ ેઅન ેગરે�ટી િગર આપિામાં 
આિી રહી છે. આ સહાય થકી રાજયની અનકે મવહલાઓ પગભર િની શકશ.ે 
ગાધંીનગરમા ંસખી િન સ્ટોપ સને્ટરના નિીન મકાનનુ ંરાજયમતં્રી શ્ી દકશોરભાઇ 
કાનાણીના હસ્ત ેખાતમહુતૂ્ગ કરાયુ ંહતુ.ં તનેી સાથસેાથ ેધારાસભય શ્ી િલરાજવસહં 
ચૌહાણ ેદહેગામના ગલદુણ ગામ ેલાભાથશીઓન ેલોન ચેક તથા લોન મંજરૂી પત્રકનું 
વિતરણ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં

દાિોદની સખીમંડળોનષે રૂ.૨૫૬ લાખની લોન સિાય

ગાંધીનગરમાં ૨૨ મહિલા જૂથોનષે ચષેક અપ્વણ

તનેુ ંિજેટ રૂ. ૪૫૬ કરોડની સામ ેઆજ ેરૂ. ૩૫૧૧ 
કરોડનું છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા નારીઓના સશતિીકરણ 
માટે તમામ પગલાઓ લેિામાં આવયાં છે. 
મવહલાઓને વિના વયાજની લોન આપી પગભર 
િનાિિા ઉપરાંત, વહાલી દીકરી યોજના, મવહલા 
ઉતકર્ગ યોજના, ગંગા સ્િરૂપા યોજના થકી 
મવહલાઓ માટે વિશેર પ્રાિધાન સરકાર દ્ારા 
કરાયાં છે. 

 મુખયમંત્રીશ્ી અને મહાનુભાિો દ્ારા ગંગા 
સ્િરૂપા વિધિા સહાય યોજનાના લાભાથશીઓ, 
મવહલા ઉતકર્ગ યોજનાના મંડળોને સહાય અને 
લાભોનુ ંવિતરણ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં સાથ ેમવહલા 
ઉતકર્ગ યોજનાની પુકસ્તકાનું વિમોચન કરિામાં 
આવયું હતું. 

આ પ્રસંગે મુખયસવચિ શ્ી અવનલ મુકીમ, 
મખુયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્રસવચિ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, 
ધારાસભય સિ્ગ શ્ી મનીરાિહેન િકીલ અને 
સીમાિહેન મોવહલ,ે પદાવધકારીઓ, સવચિ શ્ી કે. 
કે. વનરાલા, મયુવન. કવમશનર શ્ીમતી શાવલની 
અગ્રિાલ, ગ્રામવિકાસ વિભાગ સવચિ શ્ીમતી 
સોનલ વમશ્ા, શહેરી વિભાગ સવચિ શ્ી લોચન 
શહેરા, કલેકટર શ્ી આર.િી. િારડ, વજલ્ા વિકાસ 
અવધકારી ડો.રાજેન્દ્ર પટેલ, જી.એલ.પી.સીના 
એમ.ડી. શ્ી કે. સી. સંપટ, નગરસેિકો સવહત 
મવહલાઓ અન ેલાભાથશીઓ ઉપકસ્થત રહ્ા ંહતા.ં•
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રાજય સરકાર મહિલા સશતિીકરણનષે 
સુદૃઢ બનાવવા સંકલપબદ્ધ

નારીશદકતના સન્માન 
અને તેમની આગિી ઓળખ 
પ્રસ્થા વપત કરિા રાજય 
સરકારે અનેક કલયાણકારી 
પગલાં લીધાં છે. ગુજરાત 
સરકારે રાજયની મવહલાઓને 
સામ્થય્ગિાન િનાિિા આવથ્ગક 
સશતિીકરણ માટે અનેકવિધ 
કલય ાણક ાર ી  ય ોજનાઓ 
િનાિીને જે કામો કરિામાં 
આવયાં છે તે થકી મવહલાઓ 
િધુ સક્ષમ િની છે. 

આણંદ ખાતે યોજાયેલા 
નારી ગૌરિ દદિસ વનવમતે્ત 
યોજાયેલ કાય્ગક્રમનો પ્રારંભ 
કરાિતાં નાયિ મુખયમંત્રીશ્ી 
પટેલે કહ્યું કે, મુખયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિ હેઠળની સરકારના સુશાસનના 
સાતમી ઑગસ્ટે પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થઇ રહ્ાં છે તે વનવમત્તે આપણી 
સરકારે ગુજરાતના વિકાસની પ્રગવત, એકતા, ગૌરિ, આરોગય, 
વશક્ષણ, પાણી પુરિઠા, માગપો જેિા પ્રજાલક્ષી જનસેિાનાં કાયપો 
પ્રજા સુધી પહોંચાડિાનો આ સેિાયજ્ આદયપો છે. 

શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે સમગ્ર સમાજની નારી શદકતને 
સામ્થય્ગિાન િનાિિા, આવથ્ગક રીતે પગભર િને, િહીિટી તેમજ 
રાજકીય વનણ્ગયની પ્રવક્રયામાં સહભાગી િને એ માટે વિવિધ 
ભરતીઓમા ંમવહલાઓ માટે અનામતની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી 
હોિાનું જણાવયું હતું. 

નાયિ મખુય મતં્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે આણંદ નગરપાવલકા 
સંચાવલત હોકસ્પટલને રાજય સરકારે તેના હસ્તક લઇને આરોગય 
સેિાઓ પૂરી પાડિામાં આિી રહી હોિાનું જણાવયું હતું. િધુમાં 
તેમણે આણંદ ખાતે આણંદ શહેરમાં જ ગરીિ-મધયમ િગ્ગના 
લોકોને આધુવનક આરોગય સેિાઓ મળી રહે તે માટે આણંદ 
ખાતનેા વયાયામ શાળા ખાત ેરૂા. ૬૦ કરોડના ખચષે ૨૦૦ પથારીની 
સુવિધા ધરાિતી વસવિલ હોકસ્પટલ તૈયાર કરિા માટેનું પલાવનંગ 
અને દડઝાઇનનું કામ હાલ ચાલી રહ્યું છે જે પૂણ્ગ થતાં ટૂંક સમયમાં 
જ પોતાના હસ્તે ખાતમુહૂત્ગ કરિામાં આિશે તેમ કહ્યું હતું. 

નારી ગૌરિ દદિસ અંતગ્ગત મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજના 
હેઠળ આણંદ ખાતે યોજાયેલા કાય્ગક્રમમાં નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 

નીવતનભાઈ પટેલ અને ઉપકસ્થત મહાનુભાિોના હસ્તે ગ્રામીણ 
વિસ્તારનાં ૧૦ અને શહેરી વિસ્તારનાં ૦૯ મળી ૧૯ સખી 
મંડળોને રૂા. ૧-૧ લાખના વધરાણના ચેકો એનાયત કરિામાં 
આવયા હતા. જયારે વજલલાનાં વિવિધ સ્થળોએ યોજાયેલ 
કાય્ગક્રમોમાં મળીને વજલલાની કુલ ૧૫૫ સખી મંડળ/સ્િસહાય 
જૂથોને રૂા. ૧-૧ લાખના ચેકો અને મંજૂરીના હુકમો એનાયત 
કરિામાં આવયા હતા. 

આ પ્રસંગે વજલલા કલેકટર શ્ી મનોજ દવક્ષણીએ રાજય 
સરકારના જનસેિા યજ્ની વિગતો આપી મવહલા સશતિીકરણ 
માટે રાજય સરકાર દ્ારા હાથ ધરિામા ંઆિેલ વિવિધ કલયાણકારી 
યોજનાઓની જાણકારી આપી મવહલાઓને તેના લાભો પ્રાપત 
કરિા જણાવયું હતું. 

આ પ્રસંગે મવહલા અગ્રણી શ્ીમતી હંસાકુિંરિા રાજ, 
નગરપાવલકાના પ્રમુખ શ્ીમતી રૂપલિહને પટેલ, ઉપપ્રમુખ 
શ્ીમતી છાયાિહેન ઝાલા, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્ીમતી 
અંજનાિહેન પટેલ, વજલલા અગ્રણી શ્ી યોગેશભાઇ પટેલ, શ્ી 
મહેશભાઇ પટેલ, શ્ીમતી નીપાિહેન પટલે, વજલલા વિકાસ 
અવધકારી શ્ી િી. જી. પ્રજાપવત, પ્રાંત અવધકારી શ્ીમતી જે. સી. 
દલાલ, શહેર મામલતદાર શ્ી કેતન રાઠોડ, આણદં વજલલા-શહેર-
તાલુકાના સગંઠનના પદાવધકારીઓ, કાઉકન્સલરો, શહેર-તાલકુાની 
વિવિધ સખીમંડળની મવહલાઓ ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. •
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માત્ એક દદવસ નહિ, ગુજરાત માટે તો 
૩૬૫ દદવસ નારી ગૌરવના

વિદેશની સંસ્કકૃવતમાં નારી શવતિની 
ઉપાસના અને માન-સન્માન માત્ર એક 
દદિસ એટલે કે “વિશ્વ મવહલા દદિસ’’ 
પૂરતો ઊજિાય છે. પરંતુ ભારતીય 
સંસ્ક કૃવતમાં મવહલાઓનું સન્માન એ 
સદીઓની વનતય પરંપરા રહી છે. 

સમાજના સમગ્રતયા વિકાસ માટે 
નારીનું  સન્માન જળિાય તે અવત 
આિશયક છ ે.  નારી ગૌરિ એટલે 
મવહલાઓનું સન્માન અને આતમ ગૌરિ. 
તેમની કામગીરી, વચંતાઓ, અવધકારો 
િગેરે કોઈપણ સમાજના વિકાસ માટે 
આિશયક હોય છે. માતા, પત્ની, પુત્રી, 
પુત્રિધૂ જેિી વિવિધ ભૂવમકાઓ દ્ારા 
સમાજ અને દેશના સામાવજક અને 
આવથ્ગક વિકાસમાં મવહલાઓ મહત્િપૂણ્ગ 
યોગદાન પૂરં પાડે છે. 

છેલ્ા ંપાચં િર્ગમા ંમવહલા ઉતકર્ગ અને 
સશતિીકરણ સવહતનાં લગભગ તમામ 
ક્ષતે્રોમા ંગુજરાતની શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી 
અન ેશ્ી નીવતનભાઈ પટેલની પ્રગવતશીલ 
સરકારે દૃઢ રાજકીય ઇરછાશવતિથી અને 
સંિેદનશીલતાપૂિ્ગક રીતે પદરણામલક્ષી 
વનણા્ગયકતા દાખિી જન-જનને પારદશ્ગક 
શાસનની પ્રતીવત કરાિી છે. 

''પાંચ િર્ગ નારી ગૌરિનાં'' ના 
ભાગરૂપ ેરાજયના સિેંદનશીલ મખુયમતં્રીએ 
મહત્િાકાંક્ષી ''મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ 
યોજના'' લાગુ કરીને મવહલાઓના 
આવથ્ગક સશતિીકરણ દ્ારા વિકાસ 
પ્રવક્રયામાં મવહલાઓની ભાગીદારી 
િધારીને ગુજરાતને દેશનું રોલમોડલ 
િનિા મક્મતાથી પ્રયાસો હાથ ધયા્ગ છે. 
આ યોજના અંતગ્ગત રાજયની ગરીિ, 
મધયમિગશીય, સામાન્ય મવહલાઓનાં 
સપનાઓને સાકાર કરિાના ઉદ્શેયથી 
મખુયમતં્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજનાનો નક્ર 
અમલ થઈ રહ્ો છે. આ માટે ૧૦ લાખ 
મવહલાઓને ઝીરો ટકા વયાજે રાજય 
સરકાર દ્ારા રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડની લોન 
સહાય જયારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ૫૦ 
હજાર અને શહેરી વિસ્તારોની ૫૦ હજાર 
મળીને કુલ ૧ લાખ મવહલા સ્િસહાય 
જૂથની રચના કરિામાં આિી છે. 

સમગ્ર રાજયમાં જયારે મવહલાઓની 
સંખયા ૫૦ ટકા જેટલી હોય તયારે તેમના 
માટેનું િજેટ પણ મહત્િનું િની જતું હોય 
છે. ચાલુ િરષે મવહલા અને િાળ વિકાસ 
વિભાગ માટે રૂ.૩૫૧૧ કરોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. ગુજરાતની વનણા્ગયક 

સરકારે મવહલાઓને સત્તામાં ભાગીદાર 
િનાિિા ગ્રામ પચંાયતો, તાલકુા પચંાયતો 
અને વજલ્ા પંચાયતોમાં ૫૦ % મવહલા 
અનામતની જોગિાઈ કરી છે. આ સાથે 
સરકારી નોકરીઓમા ંપણ મવહલાઓ માટે 
33 % અનામતની જોગિાઈ કરી છે. 

જને્ડર ઇક્ાવલટીની દદશામા ંગજુરાતે 
આગકેદમ િઢાિી ''વહાલી દીકરી યોજના'' 
લાગુ કરી છે. આ યોજના દીકરીના જન્મ 
િળેા માતા-વપતાન ેઆવથ્ગક સહાય આપીને 
જેન્ડર રવેશયો જાળિિાની દદશામાંનું 
ગુજરાતનું મહત્િનું પગલું છે. જે અંતગ્ગત 
રૂવપયા િ ેલાખની િાવર્ગક આિક ધરાિતા 
પદરિારને પ્રથમ િે દીકરી માટે આ 
યોજનાનો લાભ આપિામાં આિે છે. 
અતયાર સુધીમાં ૫૯ હજાર જેટલા 
પદરિારોન ેરૂ. ૨૨ કરોડથી િધ ુસહાય આ 
યોજના હેઠળ મળી છે. ધોરણ-૧માં પ્રિેશ 
લેતી કન્યાને રૂ. ૪,૦૦૦, ધોરણ ૯માં 
પ્રિેશ લેતી કન્યાને રૂ. ૬,૦૦૦ અને ઉચ્ 
વશક્ષણ માટે અથિા ૧૮ િર્ગની ઉંમરે લગ્ન 
િખતે રૂ. ૧ લાખની આવથ્ગક સહાય 
આપિામાં આિે છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા દર િરષે જેન્ડર 
િજેટ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરિામાં આિે છે. 
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િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨ ના “જેન્ડર િજેટ 
સ્ટટેમેન્ટ” માં કુલ રૂ. ૮૭,૧૧૧.૧૦ 
કરોડની મવહલાલક્ષી જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. જેન્ડર િજેટ ૨૦૨૧-૨૨માં 
૮૬૭ જેટલી યોજનાઓ આિરી લેિાઈ 
છે. આ પૈકી, ૧૮૯ જેટલી યોજનાઓ 
સપૂંણ્ગપણ ેમવહલાલક્ષી છે, જમેા ંમવહલાઓ 
અન ેકન્યાઓની વશક્ષણ, આરોગય, પોરણ, 
કૌશલયિધ્ગન અને આવથ્ગક સશતિીકરણ 
જેિી જરૂદરયાતોને ધયાનમાં રાખીને 
રૂ.૫૧૧૨.૮૮ કરોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
તમેના જન્મદદિસ ેસિેંદનાસભર જાહેરાત 
કરી હતી, જેમાં  રાજયની વિધિા 
મવહલાઓના સમાજમાં પુન:સ્થાપન માટે 
"ગંગા સ્િરૂપા પુનઃ લગ્ન આવથ્ગક સહાય 
યોજના'' અંતગ્ગત રાજય સરકાર રૂ. ૫૦ 
હજાર આપશે. કષ્પૂણ્ગ િૈધવય જીિન 
જીિતી મવહલા પુન:લગ્ન કરિા પ્રેરાય 
અન ેપગભર િની નિંુ જીિન જીિ ેત ેમાટે 
આ યોજના શરૂ કરી છે 

ગંગા સ્િરૂપા આવથ્ગક સહાય યોજના 
અંતગ્ગત રાજયના તમામ વજલ્ાઓમાં 
ગંગા સ્િરૂપા િહેનોને ડી.િી.ટી. મારફત 
સહાય ચૂકિિામાં આિે છે. વમલકતો 
િહેનોના નામે ખરીદાય તયારે સ્ટેમપ ડ્ટૂી 

માફ કરિાની પણ રાજય સરકારે જોગિાઈ 
કરી છે. જેનાથી મોટી સંખયામાં િહેનો 
વમલકતોની માવલક િની છે. આતંરરાષ્ટ્રીય 
મવહલા દદિસ વનવમતે્ત વહાલી દીકરી 
યોજનાના અમલીકરણ સંદભષે LIC સાથે 
૨૦ િર્ગનો એમ.ઓ.યુ. કરીને પ્રીવમયમ 
પેટે રૂ. ૨૨ કરોડની રકમનું પ્રીવમયમ ચેક 
મુખયમંત્રીશ્ીના હસ્તે LIC ને આપિામાં 
આવયું હતું. 

વિધિા િહેન જો પુન: લગ્ન કરે તો 
તેને રૂ. ૫૦ હજારની સહાય આપિી. જે 
માટે િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રમાં 
નિી િાિત તરીકે રૂ. ૩ કરોડની જોગિાઈ 
કરિામા ંઆિી છે. રાજય સરકારે િાળકો, 
દકશોરીઓ, ધાત્રી માતા, સગભા્ગ માતાની 
તંદુરસ્તીની વચંતા કરી છે. ગુજરાત એક 
માત્ર રાજય છે જેમાં ૬ માસ થી ૩ િર્ગનાં 
િાળકો, સગભા્ગ માતાઓ, ધાત્રી માતાઓ 
અને દકશોરીઓને ઘરે લઇ જિા ટેક હોમ 
રેશન (THR) આહાર આપિામાં આિે 
છે. ટ ેક હોમ રેશન (THR) માટે 
આગામી િર્ગના િજેટમાં રૂ. ૫૦૦ કરોડ 
જેટલી જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

૧૫ થી ૧૮ િર્ગની દકશોરીઓ 
શાળાએ જતી તેમજ ન જતી તમામ 
દકશોરીઓ માટે પૂણા્ગ યોજનાની શરૂઆત 
કરિામાં આિી છે. દર મવહન ેસરેરાશ ૧૧ 

લાખ જેટલી દકશોરીઓને આ યોજનાનો 
લાભ આપિામાં આિે છે. િર્ગ ૨૦૨૧-
૨૨ માં જેના માટે રૂ. ૨૨૯ કરોડની 
કરિામાં આિી છે. 

િર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ માં ૧૮૧ અભયમ્ 
મવહલા હેલપલાઇનની નિી મોિાઈલ 
એકપલકેશન લોંવચંગ કરિામા ંઆિી. જમેાં 
વહંસાથી પીદડત મવહલાઓને જરૂરી 
માગ્ગદશ્ગન એક જ જગયાએથી મળી રહે. 
અતયાર સધુીમા ં૮ લાખ ૨૫ હજારથી િધુ 
મવહલાઓને આ સેિા પૂરી પાડિામાં 
આિી છે. તથા ૧ લાખ ૬૬ હજાર 
મવહલાઓને રેસ્્યુ િાનની સેિા પૂરી 
પાડિામાં આિી છે. ચાલુ િર્ગના િજેટમાં 
આ અંગે રૂ.૧૧.૫૦ કરોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

રાજયની મવહલાઓ આવથ્ગક રીતે 
આતમવનભ્ગર િને, ક ુટંુિના આવથ્ગક 
વિકાસમાં ફાળો આપી શકે તે માટે ગૃહ 
ઉદ્ોગ, વયિસાય શરૂ કરિા માટે ગુજરાત 
રાજય આવથ્ગક વિકાસ વનગમ દ્ારા મવહલા 
સ્િાિલંિન યોજના અમલમાં લાિિામાં 
આિી છે. છેલ્ાં ત્રણ િર્ગમાં ૨૫૭૯ 
િહેનોને રૂ. ૯,૬૭,૪૮,૬૯૦ લોન તથા 
રૂ. ૩,૦૪,૩૧,૦૮૭ સિવસડી આપિામાં 
આિી છે. •
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 આપહત્ત વખતષે ખષેડૂતોની પડખષે : છ�લ્લાં ૫ વષર્માં ક�દરતી 
આપિત્તઓથી ખેડૂતોને નુકસાન સાથે ક�લ �. ૧૧,૪૧૯ કરોડની 
સહાયનું પેક�જ.

 ખષેડૂતોનષે આહથ્વક લાર : ગુજરાત રાજ્ય સરકારના 
પ્રયાસોથી ક�િષ ક્ષેત્રે ખેડૂતોને વાિષર્ક �. ૨૫,૦૦૦ કરોડનો 
આિથર્ક લાભ.

 પ્રધાનમંત્ી દકસાન સન્માન હનહધ યોજના : ખેડૂતોને વાિષર્ક 
�. ૬,૦૦૦ની સહાય ગુજરાતના ૫૯ લાખ ખડેતૂોનાં બ�ક ખાતામંાં 
�. ૭,૯૫૧ કરોડ જમા થયા.

 રાસાયહણક ખાતર : છ�લ્લાં પાંચ વષર્માં રાસાયિણક ખાતર માટ� 
�. ૧૯,૦૦૦ કરોડની સહાય.

 ટેકાના રાવષે ખરીદી : છ�લ્લાં ૫ વષર્માં �. ૧૯,૦૦૦ કરોડથી 
વધુના મૂલ્યની ૨૧ લાખથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી ૪૧ લાખ મેિટ્રક 
ટન ક�િષ પેદાશોની ખરીદી.

 દકસાન સયૂયોદય યોજના : �દવસ ેઉત્પન્ન થતી સૌર ઊ�ર્નો મહત્તમ 
ઉપયોગ કરી ખેડતૂોન ેખેતી માટ� વીજળી આપવામા ંઆવી.

 સાત પગલાં ખષેડૂત કલયાણ યોદના : વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માટ� ૩.૩૦ 
લાખથી વધુ ખોડૂતોને �. ૫૭૫ કરોડનો લાભ.

 હસંચાઈ ્યવસથા : નમર્દાનુ ંપાણી સુજલામ સુફલામ યોજનાથી 
ઉત્તર ગુજરાતમાં, સૌની યોજનાથી સૌરા�મા ંઅન ેકચ્છમાં 
મોકલવાની યોજના, આ�દવાસી િવસ્તારો માટ� િલફ્ટ 
ઈ�રગેશન યોજના.

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

દકસાન સન્માન દદવસ

આપણી સરકારના 

દકસાન સૂયયોદય યોજના િેઠળ ૪૦૦૦ ગામોનાં ૪.૪૭ 
લાખથી વધુ ખષેડૂતોનષે રાહત્ના ઉજાગરામાંથી મુહતિ મળી

દકસાન સન્માન દદવસ 
હનહમત્તષે રાજયરરમાં 
હવહવધ સથળોએ 

૧૨૦ કાય્વક્મો યોજાયા. 
સાત પગલાં ખષેડૂત કલયાણ 

અંતગ્વત હવહવધ 
યોજનાઓના લારાથથીઓનષે 

સિાય હવતરણ કરાઇ.

વાવણીથી વષેચાણ સુધી, દરેક પગલષે ખષેડૂતોની સાથષે ગુજરાત સરકાર



સૌની યોજનાથી સૌરાષ્ટ્ર-કચછમાં સોનાનો સૂરજ ઉગશષે

ગુજરાત એટલે એક એિું રાજય કે જયાં ખેડૂતોને ૨૪ x ૭ 
િીજળી મળે છે. ગુજરાતનો ખેડૂત સમૃધિ િન્યો છે તેના મૂળમાં 
સદુૃઢ આયોજન છે. તતકાલીન િડાપ્રધાન અન ેિત્ગમાન િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જયોવતગ્રામ યોજના શરૂ કરીન ેિીજળીની 
સેિાને સુદૃઢ િનાિી. તેનાથી ગામડાં અને ખેતીને િેઠાં કરિામાં 
મદદ મળી. િડાપ્રધાનશ્ીએ ચીંધેલા માગષે થયેલા વિકાસથી આજે 
ગુજરાતનો ખેડૂત પ્રગવતશીલ િન્યો છે અને તેના જીિનમાં ખુશી 
આિી છે.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં ૧૪૦૦થી 
િધુ ગામોમાં દકસાન સૂયપોદય યોજનાનો કરછ ખાતેથી પ્રારંભ 
કરાવયો હતો. આ કાય્ગક્રમમા ંસરદાર પટેલ અૅિોડ્ગ વિજેતા ખડેતૂોનું 
સન્માન કરિામાં આવયુ ંહતંુ. સાત પગલા ખડૂેત કલયાણના ંઅતંગ્ગત 
વિવિધ યોજનાઓના લાભાથશી ખડૂેતોન ેસહાય અન ેકકૃવર ઓજારોનું 
વિતરણ કરિામાં આવયું હતંુ. મુખયમંત્રીશ્ીએ કકૃવર પદરિહન 
યોજના અંતગ્ગત કકૃવરકારોના ૧૪ િાહનોને લીલીઝંડી આપીને 
પ્રસ્થાન કરાવયું હતું. મુખયમંત્રીશ્ીના હસ્તે જૈવિક પ્રાકકૃવતક ખેતી 
કરતા પ્રગવતશીલ ખેડૂતોની સાફલયગાથા રજૂ કરતા પુસ્તકનું 
વિમોચન કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં િીજ વનગમના ખડેતૂો માટેના ંસાત 
ગોડાઉનોનું મુખયમંત્રીશ્ીના હસ્તે ખાતમુહૂત્ગ કરિામાં આવયું હતું. 
મુખયમંત્રીશ્ીની િરયુ્ગઅલ ઉપકસ્થવતમાં સમગ્ર રાજયનાં ૧૨૦ 
સ્થળોએ કકૃવર સન્માન દદિસના કાય્ગક્રમોમાં ૪૩ કરોડથી િધુ 

રકમના કકૃવરલક્ષી લાભોનું વિતરણ કરિામાં આવયું હતું.
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં ભૂજમાં 

દકસાન સન્માન દદિસના રાજય કક્ષાના કાય્ગક્રમમાં ગુજરાતના 
કકૃવરકારોનંુ સન્માન કરતા ંજણાવયુ ંહતુ ંકે, અમારી સરકારે ખેડતૂોના 
કલયાણ માટે રાત-દદિસ કામ કયુું છે. ખેડૂતનું કલયાણ અને વહત 
થાય અન ેખડેતૂો સમૃધિ િન ેત ેમાટે રાજય સરકારે અથાગ પદરશ્મ 
કયપો છે.

ખેડૂતોને ખેતીમાં રાત્રે ઉજાગરા ન કરિા પડે તે માટે દકસાન 
સૂયપોદય યોજના શરૂ કરાિીને ખેડૂતના વહતમાં એક ઐવતહાવસક 
પગલું લેિાયું છે. રાજયમાં િધુ ૧૪૦૦ ગામોમાં દદિસે િીજળી 
પહોંચી રહી છે. ગુજરાતના ખેડૂતમાં તાકાત રહેલી છે. તેને પાણી 
વિયારણ અન ેિીજળી મળે તો સોનુ ંપકાિિા જેિી ખડેતૂમાં ક્ષમતા 
છે. અગાઉ કરછ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી માટે 
વહજરત કરિી પડતી હતી, તયારે ખેતીમા ંનમ્ગદાનુ ંવસચંાઈનુ ંપાણી 
અપાશે એિી કોઈને કલપના ન હતી. રાજય સરકારે છેક કરછના 
સૂકા વિસ્તારોમાં પાણી પહોંચાડીને કરછ અને સૌરાષ્ટ્રને પાણીદાર 
િનાવયું છે. કરછમાં સોનાનો સૂરજ ઊગિાનો છે તેમ જણાિીને 
મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્યું કે કરછમાં પશુપાલન અને ખેતીને ઉત્તેજન 
આપિા માટે રાજય સરકાર કટીિધિ છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ કરછમાં કકૃવર યુવનિવસ્ગટીની કોલેજ અને 
િેટરનરી કોલેજ િનાિિાની જાહેરાત કરી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
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ગુજરાતના ખેડૂતોની વિશાળ ક્ષમતા અને આગિી કોઠાસૂઝને 
સન્માવનત કરી, પ્રોતસાવહત કરતાં જણાવયું હતું કે, ગુજરાતનો 
ખેડૂત ખેતરમાં ડોલર અને પાઉન્ડ પકિતો થાય અને કકૃવર પેદાશો 
દેશમાં અને વિદેશમાં તેની માંગ િધે વિકાસ થાય તેિું રોલ મોડલ 
ગુજરાતમાં પ્રસ્થાવપત કરિું છે.

છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં ખેતીિાડી ક્ષેત્રે સાડા પાંચ લાખ કને્શન 
આપિામાં આવયાં છે. ૧૯ હજાર કરોડના ખચષે ખેડૂતોની ખેત 
પેદાશો ટેકાના ભાિે ખરીદી કરિામાં આિી છે. પહેલાં ખેડૂત 
દેિાદાર હતો. ઊંચા વયાજે લોન લેિી પડતી હતી. સરકારી ઝીરો 
ટકા વયાજે લોન આપીને સાત પગલા ખેડૂત કલયાણનાં સવહત 
અનેક યોજના લાિીને ખેડૂતને વિકાસની મુખયધારામાં જોડિા 
સેિાયજ્ કયપો છે.

કકૃવર કલયાણ માટે રૂ. 9 હજાર કરોડના કકૃવરલક્ષી પેકેજ 
આપિામાં આવયાં હતા. મુખયમંત્રીશ્ીએ મૂલયિવધ્ગત ખેતી અને 
પ્રાકકૃવતક ખેતીને પ્રોતસાહન માટે રાજય સરકારની કકૃવરલક્ષી 
યોજનાઓનો ખેડૂતોને લાભ લેિાનું જણાિીને ગુજરાતનો ખેડૂત 
વિશ્વની િજારમાં ઊભો રહે અને ્યાંય પાછો ના પડે તે માટે 
િડાપ્રધાનશ્ીના માગ્ગદશ્ગનમાં 151 એફ.પી.ઓ િનાિિાની 

યોજના ગુજરાતમાં આગળ િધી રહી છે, અતયાર સુધીમાં ૫૧ 
એફ.પી.ઓ િની ગયા છે અને ૧૦૦ એફ.પી.ઓ િનાિિાનું 
સરકારનું આયોજન છે તેમ ઉમેયુું હતું. 

કકૃવરમતં્રી શ્ી આર.સી.ફળદએુ જણાવયુ ંહતુ ંકે, રાજય સરકારે 
સતત પાચં િર્ગ સધુી જનસિેા અન ેખડેતૂોના કલયાણ માટે કામ કયુું 
છે. ખડેતૂોના પાકન ેનકુસાન ન થાય ત ેમાટે કાંટાળી િાડની યોજના 
અમલમા ંમકૂીન ેખડૂેતોની વચતંા દૂર કરી છે. િીજ વિતરણ વયિસ્થામાં 
ખડેતૂો માટે પાચં િર્ગમા ં૨૯ હજાર કરોડથી િધ ુસિવસડી આપિામાં 
આિી છે. ખાતરમા ં૧૯ હજાર કરોડથી િધ ુઅન ેયાતં્રીકરણ હેઠળ 
ટ્ે્ ટર માટે ૬૨૫ કરોડની સહાય આપિામા ંઆિી છે.

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી વિનોદભાઈ ચાિડા, ધારાસભય સિ્ગ શ્ી 
વિરેન્દ્રવસંહ જાડજેા, નીમાિહેન આચાય્ગ, વજલ્ા પચંાયતના ંપ્રમખુ 
શ્ી પારૂલિહેન કારા, નગરપાવલકાના પ્રમખુ ઘનશયામભાઈ ઠક્ર. 
મુખયસવચિ શ્ી અવનલ મુકીમ, મુખયમંત્રીના મુખય અગ્રસવચિ 
શ્ી કૈલાસનાથન, કકૃવર વિભાગના સવચિ શ્ી મનીર ભારદ્ાજ, 
શ્ી રાજીિ ગુપ્ા, અગ્રસવચિ શ્ી મમતા િમા્ગ ઉપરાંત કલેકટર 
શ્ી પ્રવિણા ડી.કે. સવહતના અવધકારીઓ અને ખેડૂતો ઉપકસ્થત 
રહ્ાં હતાં. •

દકસાન સયૂયોદય યોજના દ્ારા ખષેડતૂોનષે "દદવસષે વીજળી" અનષે રાતની નીંદર આપી
રાજયભરમાં દકસાન સૂયપોદય 

ય ો જ ન ા ન ા  અ સ ર ક ા ર ક 
અમલીકરણથી ખડેતૂન ે"વનરાતંની 
નીંદર" મળશે. સૌરાષ્ટ્રનાં અનેક 
ગામોમા ંઆ યોજનાના અસરકારક 
અમલીકરણ િાદ દેત્રોજ તાલુકાનાં 
૩૦ જેટલા ગામોના ખેડૂતોને આ 
યોજના થકી ખેતી અને વસંચાઈ 
માટે દદિસે પણ િીજળી ઉપલબધ 
થશે. આ યોજના દેત્રોજ તાલુકાને 
જ નહીં, રાજયના તમામ ખેડૂતો, 
જગતના તાતની સુખાકારીમાં િધારો કરશે તેિો ભાિ 
અમદાિાદના દેત્રોજ કસ્થત "દકસાન સન્માન દદિસ" કાય્ગક્રમમાં 
નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલે વયતિ કયપો હતો. 

"દકસાન સન્માન દદિસ" કાય્ગક્રમમાં નાયિ મુખયમંત્રીશ્ીએ 
દેત્રોજ તાલુકાના ખડેતૂોન ેકકૃવરલક્ષી સાધન સહાય, ટલૂ દકટ સહાય 
જેિી વિવિધ સહાયથી લાભાકન્િત કયા્ગ હતા તેમજ દકસાન 
પદરિહન હેઠળ ખેડૂતને મળેલ પદરિહન સહાયનું પણ ્લેગ 
ઓફ કયુું હતું

ગજુરાતના ખડેતૂોને દાયકાઓથી જ ેપ્રશ્ન સતાિતો હતો તેની 

વચંતા ગુજરાતની સંિેદનશીલ 
સરકારે કરી છે. ખડેતૂોની સખુાકારી 
માટે જનવહતલક્ષી વનણ્ગય કરી 
તમેન ેદદિસ ેપણ િીજળી પ્રાપ્ થાય 
તે  માટ ેની "દકસાન સૂયપોદય 
યોજના" કાય્ગરત કરીને રાજય 
સરકારે ખડૂેતોના વહત માટે પોતાની 
કદટિધિતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરં 
પાડ્ું છે. 

જી.ઈ.િી .ના  સહયોગથી 
ખેડૂતોને દદિસ દરવમયાન પણ 

ખેતી માટે િીજળી મળી રહે તેિું તિક્ાિાર આયોજન રાજય 
સરકારે હાથ ધયુું છે. જનેા ભાગરૂપ ેઅમદાિાદમા ંપણ તિક્ાિાર 
દકસાન સૂયપોદય યોજનાની અમલિારી થઇ. રાત્રી ઉપરાંત દદિસ 
દરવમયાન પણ ખેતી માટે હાઇિૉલટેજ સવહત િીજળી ઉપલબધ 
થાય તે માટે ફીડર િદલિાની આિશયકતા રહે છે જેના ઉપલકયે 
આ યોજનાની અમલિારી રાજયમાં તિક્ાિાર થઈ રહી છે. 

રાજયની સંિેદનશીલ સરકારે ગુજરાતના ખેડૂતોના વહતને 
હંમશેાથી પ્રાથવમકતા આપી છે. રાજય સરકારે ખેડતૂો ગ્રામજનોની 
વચતંા કરીન ેનમ્ગદા યોજના દ્ારા કરછ સધુી તેમજ ૩૫૦ દક.વમ.ની 

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ દકસાન સન્માન દદવસ
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કેનાલ દ્ારા સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના થકી ઉત્તર ગુજરાતના 
ગામે-ગામ પાણી પહોંચતું કયુું છે, જેનાથી આજે ગુજરાતની ૧૮ 
લાખ હેકટર જમીનમાં વસંચાઇ થઈ રહી છે જે રાજય સરકાર દ્ારા 
વિવિધ યોજના કાયા્ગકન્િત કરીને ગામેગામ પહોંચાડેલા પાણીની 
સુવિધાને આભારી છે.

રાજયના ખેડૂતનો પાક વનષફળ જતાં તેના િળતર રૂપ સરકાર 
દ્ારા સિવસડી આપિામાં આિે છે રાજયના ખેડૂતોના ઉતપાદનને 
સંગ્રહ કરિા માટે ગોડાઉન િનાિિા સિવસડી અપાય છે. ખેત 
ઉતપાદનોને ટેકાના ભાિ નક્ી કરીને ખેડૂતોને આવથ્ગક સ્તર પર 
લાિિાના પ્રયાસો કરિામાં આવયા છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના ખેડૂતોની િર્ગ 
૨૦૨૨ સુધીમાં આિક િમણી કરિાનો વનધા્ગર કયપો છે જે સંદભષે 
રાજય સરકાર દ્ારા ખેડૂતોને સમયસર પાણી િીજળી ખેતી માટે 
ઉપયોગી વિયારણ અને અદ્તન સાધનો સવહતની સહાય પૂરી 

પાડીને રાજય સરકાર તેમાં મદદરૂપ િની રહી છે. એટલું જ નહીં 
રાજય સરકાર દ્ારા ખેડૂતોનાં ઉતપાદનોની િજારમાં દકંમત મળે, 
સારા ભાિ મળે, ટેકાના ભાિ મળે તે પ્રમાણેનું આયોજન પણ 
કરિામાં આવયું છે. 

તતકાલીન મુખયમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતિ હેઠળની 
સરકારે આરંભેલી ગ્રામય વિકાસની પ્રવક્રયાને શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણીના નેતૃતિ હેઠળની સંિેદનશીલ સરકાર આગળ ધપાિી 
રહી છે એમ નાયિ મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્યું હતું. 

દેત્રોજ તાલુકાના દકસાન સન્માન દદિસ કાય્ગક્રમમાં વજલ્ા 
પંચાયત ચેરમેન શ્ી વિનોદભાઈ, વજલ્ા કલેકટર શ્ી સંદીપ 
સાગલે, વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી અવનલ ધામેવલયા, યુ.જી.
િી.સી.એલ. ના મુખય ઇજનેર શ્ી પી.િી. પંડ્ા, પૂિ્ગ ધારાસભય 
સિ્ગશ્ી િજુભાઈ ડોદડયા અને શ્ી તેજસ્િીિહેન પટેલ સવહત 
વજલ્ાના અગ્રણીઓ અને ખેડૂતો ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. •ઉપયોગી વિયારણ અને અદ્તન સાધનો સવહતની સહાય પૂરી 

ઠાસરા તાલુકાના ગઢવીના મવુાડાના 
મનહરભાઇ ઝાલાઅે જણા�ુ ંહતુ ંકે, 
મારા અેક �મત્રના ખેતરમાં તવુેરનંુ 
કૃ�ષ સશંાેધન �બયારણનંુ વાવેતર 
સા�ં હતુ. તેમાંથી અેકાદ છાેડ મ� 
વાવેતર કરવા લીધાે અેમાં અેક છાેડ 
અેવાે હતાે કે જનેે પાંચ થી દસ દાણા તવુેરની શીગંાેમાં 
આવે છે. આ પ્રકારના �બયારણનાે છાેડ ખૂબ જ સારાે 
હતાે. અે �બયારણ લઇ મારા ખેતરમાં વાવેતર કયુ�, 
તનેાથી મને સારામાં સા�ં ઉ�પાદન મ�ુ.ં આજ ેમારા 
ગામ ગઢવીના મવુાડામાં તથા આજુબાજુનાં ગામાેમા 
િનઃશ�ુ �બયારણનંુ િવતરણ કયુ� છે. આનાથી અમને 
ઉ�પાદન સા�ં મળે છે તે માટે અમે સાૈ મ�ુમંત્રી શ્રી 
િવજયભાઈ �પાણીનાે આભાર �ક્ત કર�અે છ�અે. 

સ�ેદ્ર�ય ખેતીની ઉપજના પ્રાેસે� �સ� ગ/
મૂ�વધર્ન માટે સરદાર કૃ�ષ સંશાેધન 
પુર�ાર િવજતેા �મનગર �જ�લાના 
ભીમકટાના પ્રગિતશીલ ખેડૂત 
અજય� �સ� હ �ડ�ે જણા�ુ ંહતુ ંકે, 
અમે નીમાસ્ત્ર બનાવી તનેે ગાૈમતૂ્ર, 

લીબંાેળ� અને લીમડાનાં પાનનંુ �મશ્રણ કર�ને  
ખેતીમાં વાપર�અે છ�અે તનેાથી સ�વ ખેતીમાં સા�ં 
પિરણામ મળે છે. અેસ.પી.અેન.અેફ.-સરદાર પટેલ 
નેચરલ ફા� �મ� ગ અ�વયે અનેક યાજેનાઆે થક� 
ગજુરાત સરકાર અમારા જેવા અ નેક ખેડૂતાનેા પડખે 
ઊભી છે. સ�વ ખેતી દ્વારા ઉ�પાિદત કરલેા પાકના 
ત્રણ ગણા ભાવ મળતાં સારાે નફાે પણ પ્રાકૃિતક 
ખેતી કરતા ખેડૂતાનેે મળે છે. 

બાલા�સનાેર તાલુકાના ગુંથલી ગામના 
લાભાથ� ખેડૂત ભેમાભાઈ પરમાર ે
જણા�ુ ંહતુ ંકે, ખેડૂતાે માટે િકસાન 
પિરવહન યાજેના લાભદાયી છે. 
અગાઉ ખેત પેદાશાે બ�રમા ંલઈ 
જવા તકલીફનાે સામનાે કરવાે પડતાે 

હતાે અને સમયસર અમા�ં ખેત ઉ�પાદન બ�ર ન 
પહા�ચી શકવાના કારણે ભાવમાં નુકસાન વેઠવુ ંપડતુ ં
હતુ ંપણ હવે પાેતાની ખેતપેદાશાે સમયસર બ�રાે 
સુધી પહા�ચાડી શકાશ ેજનેા કારણે સારાે ભાવ પણ 
મળશ.ે અને અમે આ� િનભર્રતા તરફ પ્રયાણ કર�શુ.ં

વજલ્ાના અગ્રણીઓ અને ખેડૂતો ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. •
કુિતયાણા તાલુકાના બાવરાવદર 
ગામના િકસાન સંજયભાઈ 
ભારવાિડયાઅે કહ્યુ ંકે, સાત પગલા ં
ખેડૂત ક�ાણનાં અંતગર્ત સરકારશ્રી 
દ્વારા મને ખેત આે�રાે આ�યાં છે. 
આ સાધનાે મને ખેતીમાં ઉપયાેગી 
બનશ.ે ખેતી કરવામાં વધુ સરળતા રહેશ.ે ખેડૂતાનેી 
આવક બમણી કરવા સરકાર દ્વારા મહ�વનાં કદમ 
ઉઠાવવામાં આ�ાં છે. મારા જેવા અનેક 
ખેડૂતભાઇઆેને આ યાજેનાનાે લાભ આપવા બદલ હંુ 
રાજ્ય સરકારનાે આભાર �ક્ત ક�ં છંુ.
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કકૃહષ ક્ષેત્ષે ગુજરાતષે 
સજયયો ચમતકાર

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને લોકલાડીલા 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના 
ખૂણે ખૂણાના વિકાસ માટે નાખેલા પાયા ઉપર 
આજે વનણા્ગયક મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી 
અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલની 
ગુજરાત ટીમ આપણા ગુજરાતને ‘ઉત્તમથી 
સિપોત્તમ’ ભણી લઈ જિા માટે વનષ્ઠાપૂિ્ગક કાય્ગ 
કરી રહી છે, જેમાં ખેડૂતોને પણ ખાસ પ્રાધાન્ય 
આપિામાં આિી રહ્યું છે. 

આજ ેગજુરાતના ખડૂેતો ખશુહાલ છે કેમ કે 
રાજય સરકારે દકસાન સયૂપોદય યોજના થકી ખડેતૂોના 
રાતના ઉજાગરા દૂર કયા્ગ છે અન ેજગંલી પશઓુ 
જીિજતંઓુ કરડિાના ત્રાસ સામ ેરક્ષણ આપયંુ છે. 
આ યોજના હેઠળ ૪૦૦૦ ગામડાઓના ખડેતૂોને 
દદિસ ેિીજળી આપિાની દાયકાઓ જનૂી માગણી 
આપણી સરકારે પૂણ્ગ કરી છે. રાજયમા ંઅતયાર સધુી 
૩,૩૮,૦૦૦ જટેલા ખડેતૂોન ેઆ યોજનાનો લાભ 
આપી દદિસ ેિીજળી પૂરી પાડી છે. ખડેતૂોન ેતમેના 
પાક ઉતપાદનના પોરણક્ષમ ભાિો મળી રહે એ માટે 
ટેકાના ભાિ ેખરીદીના ભાિોમા ંઉત્તરોત્તર િધારો 
કયપો છે અન ે ટેકાના ભાિ ેખરીદી માટેની પાક 
પેદાશોમા ંપણ િધારો કયપો છે. છેલ્ા ંપાંચ િર્ગમાં 
૨૨ લાખ જટેલા ં ખેડતૂો પાસથેી રૂ. ૧૯ હજાર 
કરોડના ખચષે ૪૧ લાખ મેવટ્ક ટનથી િધારે 
ખતેપદેાશોની ટેકાના ભાિ ેખરીદી કરીન ે તમેનું 
આવથ્ગક સશતિીકરણ કરિામા ંઆવયંુ છે.

ખડેતૂોન ેસમૃધિ િનાિિા માટે રાજય સરકાર 
આગળ િધી રહી છે. િર્ગ ૨૦૧૯મા ંઅવતવૃકષ્ િખત ે
રૂ. ૩,૭૯૫ કરોડ અન ેિર્ગ ૨૦૨૦મા ંરૂ. ૩,૭૦૦ 
કરોડનું ઐવતહાવસક રાહત પેકેજ ગુજરાતની 
સિંદેનશીલ સરકારે દકસાનોન ેઆપયંુ છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દકસાનોની 
આિક િમણી કરિાના વનધા્ગર સાથ ેદકસાનો માટે 
દકસાન સન્માન નીવધ યોજના કાયા્ગકન્િત કરી છે જે 
અતંગ્ગત ખડેતૂ પદરિારન ેિાવર્ગક રૂ. ૬૦૦૦ની સહાય 
ખડેતૂ ખાતદેારોના ખાતામા ં ડી.િી.ટી. દ્ારા જમા 
કરાિિામા ંઆિ ે છે, જમેા ંગજુરાતના ૫૯ લાખ 
દકસાનોના ખાતામા ંરૂ.૭૯૫૧ કરોડ જમા થયા છે, 

મિીસાગરના ખષેડૂતોનષે કકૃહષ દકટ-સિાય હવતરણ
દકસાન સન્માન દદિસ વનવમત્ત ેદકસાન સયૂપોદય યોજના અન ેસાત પગલાં 

ખડેતૂ કલયાણના ંયોજના કાય્ગક્રમન ેમહીસાગરના િડદલામા ંપાણી પરુિઠા મતં્રી 
શ્ી કંુિરજીભાઈ િાિવળયાએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, "રાતે્ર વિશ્ામ દદિસ ેકામ ”ન ેસાથ્ગક 
કરતી દકસાન સૂયપોદય યોજનાન ેહેઠળ અગાઉ મહીસાગરના ં૧૫૦ ગામોન ેઆિરી 
લિેાયા ંહતાં. જમેા ંિધ ુ૧૫૩ ગામોનો સમાિશે થતા ંવજલ્ાના ૩૦૩ ગામોના 
ખડેતૂો લાભાકન્િત થઈ રહ્ા છે. આ પ્રસંગ ેમહાનભુાિોના હસ્ત ેપ્રતીકરૂપ ેદકસાન 
પદરિહન યોજનાના ૬ લાભાથશીઓ, સ્માટ્ગ હેન્ડ ટૂલ દકટ યોજનાના ૮ 
લાભાથશીઓ,ગાય વનભાિ યોજનાના ૫ લાભાથશીઓ, છત્રી યોજનાના ૫ લાભાથશીઓ, 
તારની િાડ યોજનાના ૧ લાભાથશીન ેમજંરૂીપત્ર તમેજ દકટ વિતરણ કરાયુ ંહતુ.ં  

ચોટીલામા ંદકસાન સન્માન દદવસષે હવહવધ કકૃહષયોજનાનો લાર
સરેુન્દ્રનગરના ચોટીલા ખાત ેિન અન ેઆદદજાવત વિકાસના રાજય મતં્રી શ્ી 

રમણલાલ પાટકરના અધયક્ષસ્થાન ે‘દકસાન સન્માન દદિસ’ અતંગ્ગત વજલ્ા કક્ષાનો 
સહાય વિતરણ કાય્ગક્રમ યોજાયો હતો. જમેા ં મહાનભુાિોના હસ્ત ે વિવિધ કકૃવર 
યોજનાઓ હેઠળ લાભાથશીઓન ેમજૂંરીપત્રો અન ેદકટનુ ંવિતરણ કરાયુ ંહતુ.ં આ તકે 
મતં્રી શ્ી રમણલાલ પાટકરે જણાવયુ ંહતુ ંકે, ખતેીમા ંઆિતી મશુકેલીઓન ેદરૂ કરિા 
તમેજ ખડેતૂોની આિકમા ંિધારો કરિા સરકારે ખતેીલક્ષી અનકેવિધ યોજનાઓ 
અમલી િનાિી છે. સરકારની નિી દકસાન સયૂપોદય યોજના તેમજ સાત પગલા ંખડેતૂ 
કલયાણના ંઅતંગ્ગત આિતી વિવિધ યોજનાઓ રાજયના ખડેતૂોન ેસમૃધિ િનાિશ.ે

વજલ્ાના અન્ય પ્રગવતશીલ ખડેતૂોન ેપ્રરેણા પરૂી પાડિા માટે ધ્રાગંધ્રા તાલકુાના 
હદરપર ગામના વિનોદભાઈ જશરાજભાઈન ેસકેન્દ્રય ખેતી કરિા િદલ િર્ગ ૨૦૨૧નો 
સરદાર પટેલ કકૃવર સશંોધન પરુસ્કાર એનાયત કરિામા ંઆવયો હતો. વજલ્ામા ંઅન્ય 
ત્રણ જગયાઓ ચડુા તાલકુાના ચોકડી, ચોટીલાના ઢોકળિા અન ેધ્રાગંધ્રાના ચલુી ગામે 
લાભાથશીઓન ેદકટ અને મજંરૂીપત્રો અપાયા ંહતા.ં •

મિીસાગરના ખષેડૂતોનષે કકૃહષ દકટ-સિાય હવતરણ
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અન ે૨૧ લાખ ખડેતૂોની ૨૭ લાખ હેકટર 
જમીન માટે રૂ. ૫૫૦૦ કરોડની પ્રીવમયમ 
સિવસડી ચકૂિી છે. એટલંુ જ નહીં રાજય 
સરકારે િર્ગ ૨૦૨૦થી િગર પ્રીવમયમે તમામ 
ખડેતૂોન ેઆિરી લતેી મુખયમંત્રી દકસાન 
સહાય યોજના અમલી િનાિી છે. 

નમ્ગદાના િહી જતાં પાણીન ેદકસાનોને 
ઉપયોગી થાય એ માટે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના 
ખડેતૂો માટે ‘સૌની’ યોજના અમલી િનાિી 
છે. જળવસચંન માટે જળ વયિસ્થાપન ખૂિ જ 
જરૂરી છે. આમ, વસચંાઈ વિસ્તારમાં ૩૦.૧૨ 
લાખ હે્ટરનો િધારો થયો છે. રાજયમાં 
વપયત સવુિધાઓ માટે થયલે પ્રયત્નોન ેકારણે 
કકૃવર ક્ષતે્ર ેિધ ુન ેિધ ુ વિસ્તાર એકથી િધુ 
િખત િાિતેર હેઠળ આિતો થયો છે. 

એક જમાનો હતો કે જયારે ગજુરાતનો 
ખેડતૂ ખાતર માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભો 
રહેતો હતો છતા ંખાતર મળિાના ંફાફંા ંપડતા.ં 
જયારે છેલ્ા દાયકાથી ગજુરાતમા ંરાસાયવણક 
ખાતરની અછત સજા્ગઈ નથી. યોગય જ્થથામાં 
માકકેટમા ંઉપલબધ છે. રાજયમાં કુલ ૧૫ જટેલી 
સરકાર માન્ય મુખય ખાતર વિતરક સંસ્થાઓ, 
૮૩૯ જટેલા હોલસલેર તમેજ ૮૫૦૦ થી 
િધ ુસવક્રય ખાતર વિકે્રતાઓ દ્ારા રાસાયવણક 
ખાતરની વિતરણ વયિસ્થા સાથ ેસંકલન કરી 
૪૦ લાખ મવેટ્ક ટન જટેલુ ંરાસાયવણક ખાતર 
પ્રવતિર્ગ ખડેતૂોન ે પૂરં પાડિામાં આિી રહ્યું 
છે. યદુરયા ખાતરના કાળા િજાર રોકિા અને 
ઉદ્ોગોમા ં થતો ઉપયોગ રોકિા માટે કેન્દ્ર 
સરકારે યદુરયા ખાતરન ેનીમ કોદટંગ કરીને 
ખાતરનો દરૂપયોગ રો્યો છે.

કકૃવર યાંવત્રકીકરણ યોજનામાં નાના-
સીમાતં ખડેતૂોન ેઅનુરૂપ સાધનોથી લઈ 
આધવુનક મોટા ં સાધનો ખેડતૂોન ેસહાયથી 
આપિામા ંઆવયા છે. છેલ્ા ં દસ િર્ગમાં 
રાજય સરકાર દ્ારા કકૃવર યાંવત્રકીકરણ કે્ષત્રે 
ટ્કેટર સવહત વિવિધ સાધનોમાં છ લાખથી 
િધ ુખડેતૂોન ેરૂ.૧૮૦૦ કરોડ જટેલી સહાય 
પરૂી પાડી છે. 

ખેડતૂોના પડખે અડીખમ ઊભા રહીને 
િર્ગ ૨૦૨૦-૨૧મા ં “સાત પગલાં ખેડતૂ 

કલયાણનાં” અંતગ્ગત િાિણીથી િેચાણ 
સધુીની વિવિધ યોજનાઓ અમલમા ંમકૂી 
ખડેતૂોન ેિધનેુ િધુ આતમવનભ્ગર િનાિિાનો 
રાજય સરકારે મક્મ વનધા્ગર કયપો છે. આ 
યોજનાઓના ખિૂ સારાં પદરણામો અને 
પ્રવતસાદ સાંપડયાં છે. ખેડૂતોની પડખે 
રહેિાની નેમ સાથે સાત પગલાં ખેડૂત 
કલયાણના અવભયાન અંતગ્ગતની યોજનાઓ 
િહોળા ખડેતૂ સમદુાયન ેિધનુ ેિધ ુલાભ 
પહોંચ ેએ માટે ચાલ ુરાખિામા ંઆિી છે. 
સૂકમ વસંચાઈ માટે ૧૦૦૦ ઘનમીટરના 
ભૂગભ્ગ પાણીના પાકા ટાંકા માટે રૂ.૧૦ 
લાખની સહાય, દેશી ગાય આધાદરત 
પ્રાકકૃવતક ખતેી માટે ૧ .૦૫ લાખ ખડેતૂોને 
રૂ.૫૭ કરોડની વનભાિ ખચ્ગ સહાય, પ્રાકકૃવતક 
કકૃવર દકટ સહાય હેઠળ ૧૨૪૦૦ ખડેતૂોને 
લાભ આપયો છે. રાજયના ૫૬૬૯૭ 
ખડેતૂોન ેછત્રી યોજના અન્િય ેછત્રી વિતરણ, 
મખુયમતં્રી પાક સગં્રહ યોજના હેઠળ ખેતરમાં 
એક લાખ નાના ગોડાઉન માટે રૂ.૩૦ 
હજારની સહાય આપીન ે૧૨૫૭૧ ખડેતૂોન ે
આિરી લઈ રૂ.૨૯.૨૧ કરોડની સહાય 
ચકૂિી છે. આ ઉપરાતં સીમાંત ખેડતૂો અને 
ખતેમજરૂો માટે સ્માટ્ગ હેન્ડસ ટલુ દકટની ૯૦ 
ટકા સહાય તથા દકસાન પદરિહન યોજના 
અતંગ્ગત ૧ લાખ ઉપરાત ખેડતૂોન ેરૂ ૬૬ 
કરોડની વમદડયમ સાઈઝ ગડુઝ કેરેજ માટે 
િાહન સહાય ચકૂિાઈ છે. 

કકૃવર ક્ષતે્ર ેગજુરાતની સફળતાની િાત 
કરીએ તો ગજુરાત ેકકૃવર ક્ષતે્ર ેસમગ્ર દેશને 
દદશા ચીંધી છે. દેશની િસ્તીના ૪.૯૯ ટકા 
વહસ્સો ધરાિતુ ં ગજુરાત રાષ્ટ્રના ઘરગ્થથું 
ઉતપાદનમા ંલગભગ ૭.૯ ટકા વહસ્સો ધરાિે 
છે. તાજતેરના ંિરપોમા ંિરસાદની પ્રવતકૂળ 
અસર હોિા છતાં, છેલ્ા ત્રણ િરપોમા ં
રાજયના અથ્ગતતં્રએ સતત વૃવધિ દશા્ગિી છે. 
ભૌગોવલક દૃકષ્એ આપણો દેશ વિશ્વના કુલ 
વિસ્તારના ૨.૪ ટકા જેટલો વિસ્તાર ધરાિે 
છે. પરંત ુ વિશ્વની ૧૭.૫ ટકા િસતીનો 
સમાિશે કરે છે. ગુજરાત રાજય દેશના કુલ 
ભૌગોવલક વિસ્તારના માત્ર ૬ ટકા જટેલો 

વહસ્સો ધરાિ ેછે, તેમ છતા ંદેશના અગતયનાં 
પાકો જિેા કે કપાસ, મગફળી, દદિલેા, તલ, 
જીર,ં ઇસિગલુ તમેજ દધૂ ઉતપાદનમા ંપ્રથમ 
હરોળમાં હોિાનું ગૌરિ અનુભિે છે. 
ગુજરાતમાં િર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ દરમયાન 
અનાજનંુ કુલ ઉતપાદન ૯૩.૨૮ લાખ 
ટન,કપાસનું ઉતપાદન ૮૮.૦૧ લાખ 
ગાસંડી, મગફળીનુ ંઉતપાદન ૪૬.૪૩ લાખ 
ટન અન ે તલેીવિયાનંુ ં ઉતપાદન ૬૬.૬૪ 
લાખ ટન થયુ ંછે. 

ગુજરાત વિશ્વકક્ષાએ કેળાં, જીરૂં, 
ઈસિગુલ, િદરયાળી અને દદિેલાના 
ઉતપાદનમા ંપ્રથમ સ્થાન ધરાિ ેછે. રાષ્ટ્રીય 
કક્ષાએ ગુજરાત કપાસમા ં૩૬ ટકા, મગફળીમાં 
૪૨ ટકા, દદિલેામા ં૮૦ ટકા, િદરયાળીમાં 
૭૦ ટકા અન ેજીરમા ં૬૦ ટકા ફાળો ધરાિે 
છે. ગજુરાતમા ંિટાટાની ઉતપાદકતા ૩૧ ટન 
અન ેચણાની ૧૬૬૩ દકલો/હે. છે, જ ેરાષ્ટ્રીય 
કક્ષાએ સૌથી િધ ુ છે. ગજુરાત રાજયમાં 
િાિતેર હેઠળ કુલ ૯૮ લાખ હે્ટર વિસ્તાર 
છે તે પૈકી િાગાયતી પાકો હેઠળનો િાિતેર 
વિસ્તાર ૧૬.૧૬ ટકા જિેો છે. 

કુદરતી આકકસ્મક સજંોગોમા ં ઊભા 
પાકન ેનકુસાન થાય, તીડ, જીિાત વનયંત્રણ, 
રોગ વનયતં્રણ, અનાવૃકષ્, અવતવૃકષ્ જિેી 
કસ્થવત ઉતપન્ન થાય તો રાજય સરકાર કકૃવર 
ક્ષતે્ર ેતમામ તિકે્ ખડેતૂોની સાથ ેઊભી 
રહી છે. વિરમ કુદરતી કસ્થવત પછી તે 
દુષકાળની કસ્થવત હોય કે પછી િધ ુિરસાદ, 
માિઠુ ંપડ્ુ ંહોય કે પછી રોગ-જીિાતનંુ 
આક્રમણ થયંુ હોય, રાજય સરકાર આ 
તમામ આકકસ્મક પદરકસ્થવતમા ંખડેતૂોની 
પડખે રહી છે “દેશી ગાય આધાદરત 
પ્રાકકૃવતક ખતેી કરતા ખડેતૂ કુટુિંન ેએક 
ગાય માટ ે વનભાિ ખચ્ગમાં  સહાય 
યોજના”અતંગ્ગત િર્ગ ૨૦૨૧ -૨૨ મા ંરૂ. 
૨૧૩ કરોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી 
છે. આ યોજનામા ં પ્રાકકૃવતક કકૃવર કરતા 
ખડેતૂ પદરિારન ેએક ગાય માટે માવસક રૂ. 
૯૦૦ લેખ ેિાવર્ગક રૂ.૧૦,૮૦૦ની સહાય 
આપિામા ંઆિશ.ે •

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ દકસાન સન્માન દદવસ
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રાજયરરમાં રોજગાર દદવસષે યોજાયષેલા કાય્વક્મો
  રાજ્યના ંતમામ િજલ્લાઓમા ંઅન ેમહાનગરપાિલકાના ંક�લ 52 સ્થળોએ 
મગેા �બફ�ર અન ેિનમણકૂપત્રોના િવતરણ અગંનેા કાયર્ક્રમો યો�યા.

  કોરોનાનાં કપરા કાળમાં પણ સામાન્ય વિહવટ િવભાગ, શ્રમ અને 
રોજગાર િવભાગ સિહત અન્ય સરકારી િવભાગોમાં િશક્ષણ સહાયક, નસર્ 
જેવા િવિવધ સંવગર્માં ભરતી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવી તેમજ બોડર્-
કોપ�ર�શનનો તથા ખાનગી ક્ષેત્રોમાં આપી મહત્તમ રોજગારી ઃ પસંદગી 
પામેલા અંદાજે ૬૨ હ�ર યુવાનોને િનમણૂકપત્રો આપવામાં આવ્યા.

  “અનુબંધમ્” રોજગાર પોટર્લનો શુભાર�ભ ઃ રોજગારદાતા અને રોજગાર 
વાંચ્છુઓ વચ્ચે �ડિજટલ પહ�લથી રચાયો રોજગારી મેળવવાનો સુ�ઢ સેતુ.

રાજયરરમાં રોજગાર દદવસષે યોજાયષેલા કાય્વક્મો

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

રોજગાર દદવસ

આપણી સરકારના 

કોરાનાના કપરા કાળમાં પણ 
ગુજરાતનો બષેરોજગારી દર દેશમાં સૌથી નીચો

૬૨,૦૦૦ યુવાનોનષે 
એક જ દદવસમાં 

હનમણૂકપત્ો  અપાયા

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

આપણી સરકારના 



યુવાનોનષે રોજગારીની હવશાળ તકો પૂરી પાડવા 
‘અનુબંધમ્’ પોટ્વલ અનષે મોબાઈલ એપનો પ્રારંર

''યુિાધનને 'જોિ વસકર નહીં, પણ જોિ વગિર' િનાિિાના 
સરકારના અવભનિ અવભગમના કારણે યુિાનોને િૈવશ્વક સ્પધા્ગ 
માટેના અિસરો પ્રાપ્ થઈ રહ્ા છે. રાજય સરકારે લીધલેા ંયિુાધન 
માટેનાં અનેક ભવિષયલક્ષી પગલાઓ, નીવતઓ અને શ્ેણીિધિ 
રોજગાર મળેાઓ થકી છેલ્ા ંપાચં િર્ગમા ંિ ેલાખ સરકારી નોકરી 
આપી છે તેમજ પાંચ િર્ગમાં ૨૦૮૮ રોજગાર મેળાઓ યોજી ૧૭ 
લાખ યુિાનોને રોજગારીનો અિસર આપયો છે.

સુરતમાં રાજયના શ્મ અને રોજગાર વિભાગ આયોવજત 
‘રોજગાર દદિસ’ વનવમત્તે મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
વિવિધ સંિગ્ગની ભરતીઓમાં ઉત્તીણ્ગ થયેલા રાજયભરના વશક્ષણ 
સહાયકો, નસપો તથા અન્ય વિભાગો અને િોડ્ગ, કોપપોરેશનમાં 
વનમણૂક પામેલા તથા રોજગાર મેળાઓમાં પસંદગી પામેલા 
યુિાનો મળી કુલ ૬૨ હજારથી િધુ યુિાઓને વનમણૂકપત્રો 
એનાયત કરાયા હતા.

મુખયમંત્રીશ્ીએ નોકરીદાતા અને પ્રવતભાશાળી રોજગારિાંછું 
યિુાનોન ેરોજગારીની વિશાળ તકો પરૂી પાડિા ‘અનિંુધમ્’ પોટ્ગલ 
અને મોિાઈલ એકપલકેશનનો પણ દડવજટલી શુભારંભ કરાવયો 
હતો. રાજયના યુિાનોને રોજગારી પૂરી પાડિાના ઉદ્ેશ સાથે 
તમામ વજલ્ા અને કોપપોરેશન વિસ્તારમાં ૫૦ જેટલા રોજગાર 
મેળાઓ સવહત વિવિધ રોજગારીની તકો અંગેના કાય્ગક્રમોનો 
તેમણે સુરતથી શુભારંભ કરાવયો હતો.

આ પ્રસગેં મખુયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ંકે, 'લવનુંગ િીથ અવનુંગ'ના 
અવભનિ અવભગમ સાથે રાજય સરકારે શરૂ કરેલી મુખયમંત્રી 
એપ્રેકન્ટસ યોજના અંતગ્ગત છેલ્ાં િે િર્ગમાં ૨.૩૦ લાખથી િધુ 
યુિાનોને આ યોજનાનો લાભ મળયો છે. ગુજરાતમાં ભારતના 
સૌથી િધુ ૨૪ ટકા એપ્રેકન્ટસ છે. એપ્રેકન્ટસ વિદ્ાથશીઓને પ્રવત 
માસ અભયાસની સાથે રાજય સરકારનું રૂ.૫ હજાર સુધીનું 
સ્ટાઇપેન્ડ મળતાં ઉદ્ોગો પર આવથ્ગક ભારણ પણ રહ્યું નથી. 

કોરોનાકાળમાં નોકરી મેળિિી દુષકર િન્યું હતું, આ વિકટ 
કસ્થવતમાં અનેક લોકો નોકરી ગુમાિી ચૂ્યા હતા. કોરોના 
િાઇરસના સંક્રમણના કારણે યિુાનો માટે રોજગારી કયા માધયમથી 
મેળિિી તે વિકટ સમસ્યા િની હતી, આિા સંજોગોમાં રાજય 
સરકારની રોજગાર માટેની સકારાતમક નીવતના કારણે ગુજરાત 
રાજય રોજગારિાંછુંઓ માટે આશાનું દકરણ િન્યું છે, રાજય 
સરકારે યુિાશવતિને સરકારી સેિામાં જોડાિાની તક આપી છે, 
GPSCની ભરતી પ્રવક્રયાને વનયવમત કરી છે. આ ઉપરાંત 
સરકારી નોકરીની ભરતી પ્રવક્રયામાં પ્રિત્ગમાન ૧૦ ટકા પ્રતીક્ષા 
યાદીનું કદ િેિડું કરીને ૨૦ ટકા કરિામાં આવયું હોિાથી 
પ્રવતભાિાન ઉમેદિારોને પણ જાહેર સેિામાં જોડાિાની િધુ તકો 
મળી છે. 

પાંચ િર્ગના સુશાસન સેિાયજ્ની ફળશ્ુવત િણ્ગિતાં 
મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજયવયાપી રોજગાર દદન કાય્ગક્રમ અંતગ્ગત 
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૬૨,૦૦૦ યુિાનોને વનમણૂકપત્રો આપીને યુિાનોના કૌશલયનું 
સન્માન કયુું છે, જેમાં ૧૧૫૦૩ સરકારી નોકરીનો પણ સમાિેશ 
થાય છે, એમ ગૌરિથી જણાવયું હતું. 

દેશનાં અન્ય રાજયોમાથંી રોજગાર અથષે આિીને િસલેા ૨૫ 
લાખ શ્વમકોન ેગજુરાત રોજી-રોટી પરૂી પાડી રહં્યુ છે. 'લેન્ડ ઓફ 
ઓપોરયુ્ગવનટી'-તકોની ધરતી િનલેા ગજુરાત રાજયમા ંઇન્ડકસ્ટ્યલ 
અન ેસવિ્ગસ સે્ટરનો વયાપ મોટા ફલક પર વિસ્તરી રહ્ો છે, જે 
રાજયના યુિાધનન ેરોજગારી આપિાનુ ંઉમદા પલટેફોમ્ગ છે. ગલોિલ 
ફાયનાકન્શયલ અન ેઆઈ.ટી. હિ તરીકે વિકસી રહેલા વગ્ટ વસટી 
ગાધંીનગર તમેજ સુરતના વનમા્ગણાધીન અતયાધવુનક ડાયમડં િસુ્ગ 
એમ આ િનં ેપ્રોજે્ ટમા ંએક-એક લાખથી િધ ુરોજગારીનંુ સજ્ગન 
થશ,ે જેનો સીધો લાભ કુશળ યિુાઓન ેથિાનો છે. 

યુિાનોને સરળતાથી નોકરી અને ઔદ્ોવગક એકમોને 
જરૂદરયાત અનસુાર કુશળ માનિિળ મળી રહે એ રાજય સરકારની 
પ્રાથવમકતા છે. આ િળેાએ મખુયમંત્રીશ્ીએ નોકરી મળેિનાર 
યિુાનોન ેઉજ્જિળ કારદકદશીના અવભનદંન પાઠવયા હતા. 

આ અિસરે ઊજા્ગમંત્રી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
સમગ્ર ભારતમાં સૌથી િધુ રોજગારી આપતું રાજય ગુજરાત રહ્યું 
છે તયારે છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં દરેક ક્ષેત્રે સિાુંગી વિકાસના કારણે 
લોકોની વજંદગી િદલિાની સાથે સુખ - શાંવતમાં િધારો થયો છે. 
જેમ વિકાસ દર િધે છે તેમ રોજગારીનું સજ્ગન પણ થાય છે. જે 
કહીએ છીએ તે કરીએ છીએ જે િચન આપીએ છીએ તેને પાળી 
િતાિીએ છીએ. સરકારની સારી નીવતઓના કારણ ેમોટા ઉદ્ોગો 
ગુજરાતમાં રોકાણ કરે છે જેથી રોજગારીમાં િધારો થાય છે. 
રાજયમાં ૩૦ લાખ એમ.એસ.એમ.ઈ. યુવનટ થકી સિા કરોડ 
લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ થઇ રહી છે. રાજયમાં પ્રથમ પ્રોડકશન 
પછી પરવમશનની નીવતના કારણે અનેકગણી રોજગારી ઉપલબધ 
થઈ રહી છે. સ્ટાટ્ગઅપ પૉવલસીમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે. 
ટૂદરઝમ પૉવલસીના કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને રોજગારી 
મળતી થઈ છે. હાલ રાજયમાં િે લાખ વિદ્ાથશીઓ આઇ.ટી.
આઈ.માં અભયાસ કરી રહ્ા હોિાનો ઉલ્ેખ કરતાં મંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું કે, રાજયની આઈ.ટી.આઈ.માં આધુવનક મશીનરીઓ 

ઉપલબધ હોિાના કારણે ઉમેદિારો નિી ટેકનોલોજી સાથે તાલ 
વમલાિીને મોટા ઉદ્ોગોમાં સરળતાથી નોકરી મેળિી રહ્ા છે. 

સાંસદ શ્ી સી.આર.પાટીલે જણાવયું હતું કે, રાજય સરકાર 
દ્ારા ઉદ્ોગકારોને સમયસરની સિવસડી, જરૂરી ઈન્ફ્રાકસ્ટ્ચરના 
કારણે અનેકગણી રોજગારીનું સજ્ગન થયું છે. કોરોનાકાળમાં 
લૉકડાઉનના સમયે શ્વમકોની િતન િાપસી માટે જે ટ્ેનો 
ચલાિિામાં આિી જેમાંથી ૬૦ થી ૭૦ ટકા ટ્ેનોએ માત્ર 
ગુજરાતમાંથી અન્ય પ્રાંતોમાં ગઈ હતી. જેના પરથી પ્રતીત થઈ 
થાય છે કે ગુજરાતી રોજગારી આપિામા ંનિંર િન છે. દારૂિધંીના 
કારણે ઈન્ડસ્ટ્ીઝ વિસ્તારોમાં શાંવત અને સલામતી જળિાઈ રહે 
છે જેના કારણે કરોડોના ઉદ્ોગો અહીં રોકાણ કરી રહ્ા છે.

શ્મ અને રોજગાર વિભાગના અગ્રસવચિ શ્ી અંજુ શમા્ગએ 
જણાવયું કે, રોજગાર દદિસે રાજય સરકારનો ૫૦ હજાર વનમણૂક 
- પત્રો આપિાનો સંકલપ હતો, પરંતુ આજે ૬૨ હજારથી િધુ 
યુિાનોને નોકરી આપીને યુિાનોને ઉજ્જિળ કારદકદશીનાં દ્ાર 
ખોલયાં છે. કેન્દ્ર સરકારના શ્મ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્ારા 
ફેબ્ુઆરી-૨૦૨૦ માં પ્રવસધિ થયેલા ‘એમપલોયમેન્ટ એ્સકન્જસ 
સ્ટેટેકસ્ટકસ-૨૦૧૮’ મજુિ રોજગાર કચરેીઓ મારફત ે૨૦૧૭ના 
િર્ગ માટે સમગ્ર દેશમાં રોજગાર કચેરીઓ દ્ારા રોજગારી પૂરી 
પાડિામાં ગુજરાત રાજય પ્રથમ ક્રમાંકે છે. દેશનાં તમામ રાજયો 
કરતાં ગુજરાતનો િેરોજગારીનો દર ૨.૨ જેટલો સૌથી નીચો છે. 
ઉદ્ોગોની કુશળ કારીગરોની માંગને પહોંચી િળિા મુખયમંત્રી 
એપ્રેકન્ટસ યોજના હેઠળ ૧,૬૮,૮૭૩ એપ્રેકન્ટસોની ભરતી 
કરિામાં આિી છે.

આ પ્રસંગે મેયર શ્ી હેમાલીિહેન િોઘાિાલા, વજલ્ા 
પંચાયતના પ્રમુખ શ્ી ભાિેશભાઈ પટેલ, ધારાસભયશ્ીઓ, 
રાજયના મુખય સવચિ શ્ી અવનલ મુકીમ, મુખયમંત્રીશ્ીના 
અગ્રસવચિ શ્ી કૈલાશનાથન, રોજગાર વિભાગના વનયામક શ્ી 
આલોક પાંડે, મયુ.કવમશનર શ્ી િંછાવનવધ પાની, વજલ્ા કલેકટર 
શ્ી આયુર ઓક, પોલીસ કવમશનર શ્ી અજય તોમર તેમજ 
લાભાથશી ઉમેદિારો ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. •
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ખંરાળીયામાં યુવા શહતિ દદનષે હનમણૂકપત્ો એનાયત
દેિભૂવમ દ્ારકાના ખંભાવળયામાં “યુિા શવતિ દદન” 

વનવમત્તે શ્મ અને રોજગાર મંત્રી શ્ી દદલીપકુમાર ઠાકોરના 
અધયક્ષસ્થાને વજલ્ાના રોજગારિાંછુ પસંદગી પામેલા 
ઉમેદિારોને વનમણૂક પત્રો વિતરણ કરાયા હતા. આ તકે 

મંત્રીશ્ીએ જણાવયંુ હતું કે, દેિભૂવમ દ્ારકા વજલલામાં ૪૦૦ 
થી િધુ યુિાનોને પલેસમેન્ટ ઓડ્ગર આપિામાં આિશે. આપણું 
ગુજરાત આજે ઓદ્ોવગક હિ િની ગયું છે. અનેક રાજયના 
લોકો ગુજરાતમાં રોજગારી મેળિી રહ્ા છે. રાજયનો યુિાન 
કસ્કલ તરફ આગળ િધે અને િધુમાં િધુ રોજગારી મેળિે તે 
માટે અનેક પ્રયાસો રાજય સરકારે કયા્ગ છે. રાજયની રોજગાર 
કચેરીઓ દ્ારા િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨માં કુલઃ ૪૭,૩૮૮ઉમેદિારોને 
રોજગારી પૂરી પાડિામાં આિી છે. જે પૈકી ૩૭૫ િરયુ્ગઅલ 
ભરતીમેળાના આયોજન થકી ૧૮,૭૧૯ ઉમેદિારોની પસંદગી 
કરિામાં આિી છે. છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં રાજયની રોજગાર 
કચેરીઓ દ્ારા કુલ ૧૭ લાખ ઉપરાંત ઉમેદિારોને રોજગારી 
પૂરી પાડિામાં આિી. જે પૈકી ૫,૫૩૯ રોજગાર ભરતીમેળાના 
આયોજન થકી ૧૦,૬૦,૧૧૫ ઉમેદિારોની પસંદગી કરિામાં 
આિી છે. •

સાણંદમાં ચાર િજારથી વધુ યુવાનોનષે રોજગારપત્નું હવતરણ
અમદાિાદ વજલ્ાના 

સાણંદ ખાતે યુિા રોજગાર 
દદિસે યુિાનોને સંિોધતાં 
ન ા ય િ  મુ ખ ય મં ત્ર ી  શ્ ી 
નીવતનભાઈ પટેલે જણાવયંુ હતું 
કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ગુજરાતમાં િૈવશ્વક કંપનીઓને 
આમંત્રણ આપી ઉદ્ોગો થકી 
યુિાનો માટે રોજગાર સજ્ગન 
કયુું છે. શ્ી નીવતનભાઈએ 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આરંભેલી 
વિક ાસય ાત્ર ાને  અ વિરત 
રાખિાની નેમ વયતિ કરતાં 
કહ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકાર 
કકૃવર અન ેઔદ્ોવગક વિકાસના 
માધયમથી મહત્તમ યુિાનોને રોજગારી પૂરી પાડિાના ધયેય સાથે 
કાય્ગરત છે. 

શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ ેગજુરાતમા ંરોજગાર સજ્ગન અગં ેરાજય 
સરકારના પ્રયાસો અંગે જણાવયું હતું કે, નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
િાયબ્ન્ટ સવમટનું આયોજન કયુું, તેના પદરણામસ્િરૂપે આજે 
ગુજરાત રોજગાર સજ્ગનમાં સમગ્ર ભારતમાં અવિલ છે. 

નાયિ મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજયમાં સાણંદ અને મોરિી જેિાં 
ઔદ્ોવગક કેન્દ્ર કઈ રીત ેઊભરી આવયા ંઅન ેત ેગજુરાતના GST 

કલે કશનમાં  ક િે ી  ર ીતે 
મહત્િનો ફાળો આપી રહ્ા 
છે, તેની પણ રૂપરેખા આપી 
હતી. નોંધપાત્ર િાિત એ છે 
કે રોજગાર દદિસ ેઅમદાિાદ 
વજલ્ાના ૪ હજારથી િધુ 
યુિાનોને  રોજગાર પત્ર 
અપ્ગણ કરિામા ંઆવયા હતા. 
તે મ ાં થ ી  ન ા ય િ 
મુ ખ યમં ત્ર ી શ્ ી ન ા  હ સ્ ત ે
પ્રતીકરૂપે ૧૧ યુિાનોને 
ર ોજગ ા રપત્ર  એન ાયત 
કરિામાં આવયા હતા. 

આ ઉપરાંત, નાયિ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્યું હતું કે, 

રાજય સરકારે મા, મા િાતસલય યોજનાન ેપ્રધાનમંત્રી જન આરોગય 
યોજનામાં ભેળિી દીધી છે અને જેને પગલે ગુજરાતની ૪.૨૫ 
કરોડની જનતાને તેનો લાભ મળશે. તેમણે ઉમેયુું કે, આ માટેનું 
૧૪૦૦ કરોડ રૂવપયાનું માતિર પ્રીવમયમ પણ સરકાર ચૂકિશે. 

આ કાય્ગક્રમમાં સાણંદના ધારાસભય શ્ી કનુભાઈ પટેલ, શ્ી 
પ્રદીપવસંહ િાઘેલા, વજલ્ા કલેકટર શ્ી સંદદપ સાગલે, વજલ્ા 
વિકાસ અવધકારી શ્ી અવનલ ધામેવલયા સવહતના મહાનુભાિો 
અને યુિાનો વિશાળ સંખયામાં ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ રોજગાર દદવસ
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સમગ્ દેશમાં રોજગાર કચષેરીઓ દ્ારા 
રોજગારી પૂરી પાડવામાં ગુજરાત પ્રથમ ક્માંકરે

ર ાજયના  સિા ુંગ ી  વિક ાસમ ાં , 
ઔદ્ોવગક શાંવત અને સલામતીનું 
િાતાિરણ પૂરં પાડિામાં શ્મ અને 
રોજગાર વિભાગનું મહત્િનું પ્રદાન છે. 
સૌના જીિનમાં શ્મ અને કૌશલય િંનેનું 
મહત્િ છે અને િંને આ વિભાગની 
અગતયની જિાિદારી છે. શ્મ-રોજગાર 
ક્ષેત્ર િધુ સુદૃઢ અને સરળ િને તેિી નિી 
ઘણી જ ભવિષયલક્ષી યોજનાઓ આ 
પ્રગવતશીલ સરકાર દ્ારા ઘડિામાં આિી 
છે. મખુયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના 
નેતૃતિ હેઠળની સરકારના સુશાસનનાં 
પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થઈ રહ્ાં છે તયારે રાજય 
સરકાર દ્ારા નાગદરકોન ેજોડીન ેઅનકેવિધ 
જનવહતકારી કાય ્ગક્રમોનું  આયોજન 
કરિામાં આિી રહ્યું છે, જેમાં રોજગાર 
દદિસ અંતગ્ગત યુિાઓને રોજગારી પૂરી 
પાડિાનો પણ રાજય સરકારનો 
વનધા્ગર છે.

રાજયમાં વિવિધ ક્ષેતે્ર 
રોજગારનું સજ્ગન અને દરેક 
યુિાધન સ્િ-વનભ્ગર િની 
પોતાની આજીવિકા કમાઈ શકે 
તે રીતે રોજગાર કચેરીઓને 
સુસજ્જ કરિામાં આિી છે. 
રાજયમાં કુલ ૪૬ રોજગાર 
કચેરીઓ અને તેના વનયંત્રણ 
માટે ૪ પ્રાદેવશક કચેરીઓ 
કાય્ગરત છે. વજલ્ા રોજગાર 
વિવનમય કચેરીઓ ૩૩ છે. 
જયારે યુવનિવસ્ગટી રોજગાર 
માવહતી અને માગ્ગદશ્ગન કેન્દ્ર 
૦૮ છે. અનુ.જનજાવતના 
ઉમેદિારો માટે ૦૫ નગર 
રોજગાર વિવનમય કચેરીઓ 
કાય્ગરત છે.

લવનુંગ િીથ અવનુંગના 

અવભનિ અવભગમ સાથે રાજય સરકારે 
શરૂ કરેલી મુખયમંત્રી એપ્રેકન્ટસ યોજના 
અંતગ્ગત છલે્ાં િે િર્ગમાં ૨.૩૦ લાખથી 
િધુ યુિાનોને આ યોજનાનો લાભ મળયો 
છે. એપ્રેકન્ટસ વિદ્ાથશીઓને પ્રવત માસ 
અભયાસની સાથે રૂ. ૩૦૦૦ થી રૂ. 
૪૫૦૦ના સ્ટ ાઇપે ન્ડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. રાજયના યુિાધનને 
િૈવશ્વક સીમાડાઓ સર કરિા માટેના 
અિસરો પ્રાપ્ થઇ રહ્ા છે. ગુજરાતમાં 
ભારતના સૌથી િધુ ૨૪ ટકા એપ્રેકન્ટસ 
નોંધિામાં આવયા છે. િીજાં રાજયોની 
સરખામણીમાં ૨૬ ટકા જેટલા યુવનટનું 
એપ્રેકન્ટસશીપ પોટ્ગલ ઉપર રવજસ્ટે્શન 
ગુજરાતમાં થયું છે.

ગજુરાત દેશનુ ંપ્રથમ રાજય છે કે, જણેે 
કેન્દ્ર સરકારની માગ્ગદવશ્ગકા હેઠળ વિન 
અનામતના લોકો માટે ૧૦ ટકા આરક્ષણનુ ં

અમલીકરણ કયુું છે. અતયાર સુધીમાં ૬૭ 
હજારથી િધુ પદરિારોએ આ યોજના 
અન્િય ેરૂ.૬૩૯ કરોડ જટેલો લાભ મળેવયો 
છે. વિન અનામત િગ્ગના વિદ્ાથશીઓને 
વિદેશ અભયાસ માટે રૂ.૧૫ લાખ સુધીની 
લોન ૪ ટકાના વયાજ દરે આપિામાં આિે 
છે. વિન અનામત િગ્ગના વિદ્ાથશીઓને 
કોલેજ અભયાસ માટે પણ ૪ ટકાના વયાજ 
દરે રૂ.૧૦ લાખ સુધીની લોન આપિામાં 
આિે છે

રાજયમાં અનેક યુિાઓને સરકારી 
નોકરીમાં તક મળી છે. સરકારી નોકરીની 
ભરતી પ્રવક્રયામાં પ્રિત્ગમાન ૧૦ ટકા 
પ્રતીક્ષા યાદીનું કદ િેિડું કરીને ૨૦ ટકા 
કરિામાં આવયું છે. છેલ્ાં ૪ િર્ગમાં િે 
લાખ યુિક-યુિતીઓને સરકારી સેિામાં 
વનયુવતિ મેળિી છે અને હજુ િધુ ૧ લાખ 
યુિાઓની સરકારી નોકરીમાં ભરતી 

કરિામાં આિશે. રાજયના 
યુિાઓને સ્પધા્ગતમક ભરતીની 
પરીક્ષાની તાલીમ માટે સહાય 
આપિામાં આિે છે. િરસોથી 
સરકારી નોકરી માટે મૂકિામાં 
આિેલા પ્રવતિંધને દૂર કરીને 
રાજય સરકારે યુિાશવતિને 
સરકારી સેિામાં જોડી છે. 

છેલ્ા ંપાચં િર્ગમા ંરાજયની 
રોજગાર કચેરીઓ દ્ારા કુલ 
૧૭,૦૫,૦૦૩ ઉમેદિારોને 
રોજગારી પૂરી પાડિામાં આિી 
જે પૈકી ૫૩૯૪ રોજગાર 
ભરતીમેળાના આયોજન થકી 
૧૦,૪૫,૯૨૪ ઉમેદિારોની 
પસંદગી કરિામાં આિી છે. 
દેશના રક્ષણ કાજે ગુજરાતના 
નિયુિાનો િધુ પ્રમાણમાં 
લશકરમાં ભરતી થાય અને 
ફરજની સાથે સાથે રોજગારી 
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પણ મેળિી શકે તે માટે આ વિભાગ 
મારફત ૩૦ દદિસની વનિાસી તાલીમ 
આપિામાં આિે છે તેમજ ૧૦૦ રૂવપયાનું 
સ્ટાઇપેન્ડ પણ આપિામાં આિે છે. છેલ્ાં 
િે િર્ગમાં ૧૪૦ વનિાસી તાલીમિગપો કરી 
૪૦૧૯ યુિાનોને તાલીમ આપિામાં 
આિી છે. જેના ફળસ્િરૂપે છેલ્ાં િે િર્ગ 
દરમયાન ૩૧૪૧ યુિાનો લશકરમાં 
પસંદગી પામયા છે. એટલું જ નહીં, છેલ્ાં 
િે િર્ગમાં ૬૬૨ સેવમનારો કરી ૬૦ 
હજારથી િધારે ઉમદેિારોન ેમાગ્ગદશ્ગન પૂરં 
પાડિામાં આવયુ છે.

ભારત સરકારના શ્મ અને રોજગાર 
મંત્રાલય હેઠળના રોજગાર મહાવનયામક 
દ્ારા ફેબ્ુઆરી-૨૦૨૦ માં પ્રવસધિ થયેલા 
‘એમપલોયમેન્ટ એ્સકન્જસ 
સ્ટ ેટ ેકસ્ટકસ-૨૦૧૮’ મુજિ 
રોજગાર કચેરીઓ મારફતે 
૨૦૧૭ના િર્ગ માટે સમગ્ર દેશમાં 
રોજગાર કચરેીઓ દ્ારા રોજગારી 
પૂરી પાડિામાં ગુજરાત રાજય 
પ્રથમ ક્રમાંકે છે. વમવનસ્ટ્ી ઓફ 
સ્ ટ ેટ ેક સ્ ટ ક  એ ન્ ડ  પ્ર ોગ્ર ા મ 
ઇકમપલમેન્ટેશન, ભારત સરકાર 
દ્ારા જૂન-૨૦૨૦માં િહાર 
પાડિામાં આિેલા વપદરયોદડક 
લેિર ફોસ્ગ સિષેના િાવર્ગક દરપોટ્ગ 
અનુસાર ૧૫ થી ૨૯ િર્ગની 
િયમયા્ગદામાં થયેલા સિષે અનુસાર દેશનાં 
તમામ રાજયો કરતાં  ગુજરાતનો 
િેરોજગારીનો દર સૌથી નીચો એટલે કે 
૮.૪ છે. ભારત સરકારના લેિર બયૂરો, 
ચંદીગઢના િર્ગ ૨૦૧૫-૧૬ના દરપોટ્ગ 
અનુસાર સમગ્ર ભારતનો િેરોજગારીનો 
દર ૫૦ (દર હજાર વયદકતએ) અદંાજિામાં 
આવયો છે જયારે ગજુરાતનો િરેોજગારીનો 
દર ૯ (દર હજાર વયદકતએ) અંદાજાયેલ 
છે. જ ેસમગ્ર દેશનાં રાજયોમા ંસૌથી નીચો 
દર છે.

કોરોનાકાળ દરમયાન પણ રોજગાર 
કચેરીઓએ અનોખી કામગીરી કરી છે. 

કોરોનાના આ ખૂિ જ કટોકટીિાળા 
સમયમાં પણ િત ્ગમાન પ્રગવતશીલ 
સરકાર દ્ારા દડવજટલ માધયમ થકી 
રોજગાર-લક્ષી અનેક યોજનાઓ તથા 
કાય્ગક્રમો હાથ ધરિામાં આવયાં હતાં 
તેમજ તેના અસરકારક અમલીકરણ 
દરમયાન તેમાં ખૂિ જ સારો પ્રવતસાદ 
અને સફળતા મળી છે. 

ગુજરાત રાજયમાં ભારત સરકારના 
કૌશલ વિકાસ અન ેઉદ્મશીલતા મતં્રાલય 
દ્ારા ટાટા એજયુકેશન ડેિલપમેન્ટ ટ્સ્ટના 
સહયોગથી અમદાિાદ ખાતે નાસ્મેદ 
તાલુકામાં રાજય સરકાર દ્ારા ફાળિિામાં 
આિેલી ૨૦ એકર જમીન પર ઇકન્ડયન 
ઇકન્સ્ટટ્ટૂ ઓફ કસ્કલ (IIS)ની સ્થાપના 

થિા જઈ રહી છે, જે રીતે મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્ર 
મ ાટ ે ઇ ક ન્ ડયન ઇ ક ન્ સ્ ટટ્ૂ ટ  ઓફ 
મેનેજમેન્ટ(IIM) અને ટેક્ોલોજી ક્ષેત્ર 
માટે ઇકન્ડયન ઇકન્સ્ટટૂ્ટ ઓફ ટેકનોલોજી 
(IIT) વિશ્વ પ્રવસધિ છે ત ેજ રીત ેઇકન્ડયન 
ઇકન્સ્ટટૂ્ટ ઓફ કસ્કલ (IIS) કૌશલય ક્ષતે્રે 
પ્રવસવધિ મેળિશે. આ સંસ્થામાં દર િરષે 
ઓછામા ંઓછા ૫૦૦૦ વિદ્ાથશીઓ ઉચ્ 
ગુણિત્તાયુતિ તાલીમ મેળિશે.

રાજયમા ંનોન-એકન્જવનયદરંગ સવિ્ગસ 
સે્ટરનો વયાપ પણ ઘણો જ વિસ્તરી રહ્ો 
છે અને રાજયના યુિાધનને તે દદશામાં 
સાર ંપલેટફોમ્ગ મળી રહે ત ેમાટે પણ રાજય 

સરકાર દ્ારા અનકે ભવિષયલક્ષી પગલાઓ 
ભરિામાં આિી રહ્ાં છે.

ગલોિલ ફાયનાકન્શયલ અન ેઆઈ.ટી. 
હિ તરીકે વિકસી રહેલા વગ્ટ વસટી 
ગાધંીનગર ખાત ેઆગામી સમયમા ંવિવિધ 
પ્રકારના કુશળ માનિિળની જરૂદરયાત 
ઊભી થશ.ે વગ્ટ વસટી ખાત ેએરોસ્પસે 
એવિએશન, િકેન્કંગ ફાઇના ન્સ, સવિ્ગસ-
ઈ ન્શયોરન્સ, ઈલે્ટ્ોવન્સ, ઓદફસ 
એડવમવનસ્ટે્શન, ફવેસવલટી મેનેજમે  ન્ટ, 
હેલથકેર તથા આઈ.ટી. િગરે સે્ટરના 
સી.ટી.એસ. અંતગ્ગત લાિંાગાળાના નોન 
એ કન્જવનયદરંગ વયિસાયો તથા ટૂકંા ગાળાના 
સવિ્ગસ સે્ટરના વયિસાયો શરૂ કરિાના 
આયોજન સાથ ે નિી આઈ.ટી.આઈ શરૂ 

કરિા જમીન માટે રૂા.૧૦૦ 
લાખની આ િજેટમાં ખાસ 
જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે.

ર ા જ યન ા  અસં ગ દ ઠ ત 
શ્મયોગીઓને નોકરી પરથી 
છટુા ન કરિા તથા લૉકડાઉનના 
સમયગાળાનો પૂરેપૂરો પગાર 
ચૂકિિા માટે ઉદ્ોગો તથા 
સંસ્થાઓના માવલકોને સૂચના 
પણ આપિામાં આિી હતી. 
મહાતમા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ 
રોજગારી િાંયધરી યોજના 
અંતગ્ગત ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 

િસતાં કુટુંિોને જીિન વનિા્ગહની તકો 
િધારીન ેતમેનુ ંજીિનસ્તર ઊચંુ ંલાિિાની 
આ સરકારની પ્રવતિધિતા છે. તે ઉપરાંત 
રાજય સરકાર દ્ારા મનરેગા યોજના 
અંતગ્ગત રાજયમાં ૪૦૦ આંગણિાડી 
કેન્દ્રોનુ ંવનમા્ગણ, ગ્રામીણ કક્ષાએ પશઓુની 
સારસંભાળ માટે ૫૦ હજાર કુટુંિોને કેટલ 
શેડના િાંધકામની સહાય, શ્વમકોને 
આપિામાં આિતું િેતન સમયસર તેમના 
િેન્ક ખાતામાં સીધેસીધું જમા કરિાનો 
પારદશ્ગક વનણ્ગય, િર્ગ ૨૦૨૦માં ૯.૯૮ 
લાખ કુટુિંોન ેકુલ ૩૬૨ લાખ માનિદદનની 
રોજગારી પૂરી પાડિામાં આિી છે. •
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•  અમદાવાદ અને સુરત ખાતે મેટ્રોનું િનમાર્ણ 
•  રાજ્યમાં ૭૦ માળ સુધીની ગગનચુંબી ઈમારતોના 

િનમાર્ણને મંજૂરી 
• છ�લ્લાં પ વષર્માં ૫૦૦થી વધુ ઓવરિબ્રજનું િનમાર્ણ
• છ�લ્લાં ૫ વષર્માં ૪૨૫ TP સ્ક�મોને મંજૂરી આપી 
•  દ�શમાં સ્વચ્છતામાં ટોપ ૧૦ શહ�રોમાં ગુજરાતનાં ૪ શહ�રો 
•  ઈઝ ઓફ િલિવંગમાં ગુજરાતનાં ૩ શહ�રો ટોપ-૧૦ માં
•  સ્માટર્ િસટીમાં સુરત નંબર ૧, હાઈસ્પીડ ઓ�પ્ટકલ ફાઈબર 

દ્વારા ગજુરાતના ૧૦,૦૦૦ ગામોન ેબ્રોડબને્ડ કન�ેક્ટિવટીથી 
�ડવામાં આવ્યાં.

વલડ્વ કલાસ ઈન્ફાસટ્કચર ગુજરાતમાં

દરન્યુએબલ એન�નું 
િબ ગુજરાત 

  િવશ્વનો સૌથી મોટો �રન્યુએબલ એન� પાક� 
માંડવી ખાતે ગુજરાતમાં 

  દ�શમાં ઈન્સ્ટોલ થયેલા ક�લ સોલાર �ફટોપમાં 
૯૦% ઈન્સ્ટોલશેન સાથ ેનબંર ૧  ગુજરાત, ૨.૬૬ 
લાખ લોકોએ લગાવી સોલાર �ફટોપ િસસ્ટમ, જે 
૧૦૦૦ Mw વીજળીનું ઉત્પાદન કર� છ�

  ગુજરાતમાં અત્યાર� ૧૩,૦૦૦ MW �રન્યુએબલ 
એન�નું ઉત્પાદન થઈ ર�ં છ�. ૨૦૨૫ સુધીમાં 
તેને ૪૧,૦૦૦ MW કરવામાં આવશે

સતત છેલ્લાં ૪ વષ્વથી સૌથી વધુ 
હવદેશી રોકાણ ગુજરાતમાં  

  રાજ્યમાં ૩૦ લાખ MSME કાયર્રત, જેમાં મળી 
રહ્યો છ� ૧.૫૦ કરોડ લોકોને રોજગાર 

  MSMEમાં પહ�લાં પ્રોડક્શન પછી પરિમશનની 
નીિત 

  કોરોનાની મહામારી હોવા છતાં એિપ્રલ ૨૦૨૦થી 
માચર્ ૨૦૨૧ દરિમયાન ભારતમા ંઆવલેા ક�લ FDI 
માંથી ૩૭% એટલે ૧.૬૨ લાખ કરોડ ગુજરાતમાં 
આવ્યું

હગફ્ટ હસટી

  ભારતની પ્રથમ આંતરરા�ીય નાણાક�ય 
સેવાઓનું ક�ન્દ્ર (IFSC) િગફટ િસટી ખાતે 
કાયર્રત 

  ભારતના મોડલ સ્માટર્ િસટી તરીક�ની ઓળખ 
પ્રાપ્ત કરનાર પહ�લુ સ્માટર્ િસટી

  ભારતનું પહ�લું આંતરરા�ીય સ્ટોક એક્સચેન્જ 
િગફ્ટ િસટી ખાતે કાયર્રત

દુિનયાની સૌથી મોટી પ્રિતમા સ્ટ�ચ્યુ 
ઓફ યુિનટી ક�વ�ડયા ખાતે

દુિનયાનું સૌથી મોટું િક્રક�ટ 
સ્ટ��ડયમ ગુજરાતમાં 

િવશ્વનું સૌથી મોટું કોમિશર્યલ 
કોમ્પ્લેક્ષ ડાયમંડ બુસર્ સુરતમાં

૧૨૧ એકરથી વધુ િવસ્તારમાં કાયર્રત િસિવલ હો�સ્પટલ થી લઇને સુપર 
હો�સ્પટલ સુપર સ્પે�શ્યાલીટી હો�સ્પટલોનું સંક�લ મેડીિસટી હો�સ્પટલ

દુિનયાનું મેન્યુફ�કચ�ર�ગ હબ 
બનવાની �દશામાં ગુજરાતનો પ્રયાસ

ધોલેરા સ્માટર્ િસટી

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

હવકાસ દદવસ

આપણી સરકારના 

આધુહનક ગુજરાત, હવશ્વસતરીય હવકાસ



ગુજરાતમાં વરસી બિુહવધ હવકાસકાયયોની િેલી
દેશમાં 'હવકાસ મોડષેલ' એવા ગુજરાતની સપધા્વ િવષે હવશ્વ સાથષે

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી જયારે ગુજરાતના મુખયમંત્રી 
હતા, તયારે વિકાસ માટેનાં જે િીજ તેમણે રોપયાં હતાં તેને 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલના ંનતેૃતિ હેઠળની ટીમ ગુજરાતે િડાપ્રધાનશ્ીના 
પદવચહ્ો પર ચાલીને ગુજરાતની જનતાને સુરક્ષા, સલામતી અને 
શ્ષે્ઠ સુવિધા પૂરી પાડી છે. એટલુ ંજ નવહ, રાજયના સિ્ગ સમાિેશક 
વિકાસ માટે તથા રોજગારના સજ્ગન માટે વિદેશી મૂડીરોકાણ 
લાિીને ગુજરાતને ચાલકિળ પૂરં પાડ્ું છે અને ચૌમુખી પ્રગવત 
સાધી સિાુંગી વિકાસ કયપો છે, જે દેશને નિો રાહ ચીંધશે.

મહાતમા મંદદર, ગાધંીનગર ખાતે યોજાયલેા ‘વિકાસ દદિસ’ 
સલંગ્ન કાય્ગક્રમમાં િરયુ્ગઅલ ઉપકસ્થત રહીન ેરાજયના ંવિકાસકામોનું 
ઇ-લોકાપ્ગણ અન ેઇ-ભૂવમપજૂન-ખાતમહુતૂ્ગ કરતા ંકેન્દ્રીય ગૃહ અને 
સહકાર મતં્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહે દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગુજરાતમાં પોતાના મુખયમંત્રીકાળ સમયે શરૂ કરેલી 
વિકાસયાત્રા અન ેજનકલયાણની પરંપરાન ેઆગળ િધારિા િદલ 
મુખયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અન ે નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલને અવભનદંન પાઠવયા હતા. 

શ્ી અવમતભાઇ શાહે જણાવયું કે એક જ દદિસમાં કુલ રૂ. 
૫૩૦૦ કરોડનાં વિકાસકામોમાં રૂ. ૩૩૨૨ કરોડનાં કામોનું 
લોકાપ્ગણ થયું છે, જેમાં અનેક વબ્જ, રસ્તાનાં કામો, આિાસો, 
િીજળી અન ેપાણીની યોજનાઓના ંકામ સામલે છે. જેનો મતલિ 

એ થાય કે આ તમામ કામોના વનમા્ગણ સંપૂણ્ગપણે કોરોનાકાળમાં 
થયાં છે. જયારે સમગ્ર વિશ્વમાં વિકાસનાં પૈડાં થંભી ગયાં હતાં, 
તયારે પણ દેશમાં-ગુજરાતમાં વિકાસ કામગીરી ચાલુ રહી હતી. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માગ્ગદશ્ગન અને નેતૃતિમાં એક 
તરફ દેશે કોરોના સામે વિજય મેળવયો, તો િીજી તરફ વિકાસને 
પણ અટકિા નથી દીધો. આ જ શ્ેણીમાં કુલ રૂ.1961 કરોડનાં 
ભૂવમપૂજન અને ખાતમુહૂત્ગનાં કામો પણ થયાં.

ગાધંીનગર-અમદાિાદન ેજોડતા િ ેઓિરવબ્જ અને પાણીની 
પાઇપલાઇન સવહતનાં લોકાપ્ગણનો ઉલ્ેખ કરતાં શ્ી શાહે આ 
તમામ કામોમાંથી રૂ. ૬૩૦ કરોડના લોકાપ્ગણ અને રૂ. ૨૪૧ 
કરોડના ંભવૂમપજૂન-લોકાપ્ગણના ંકામો મળી કુલ રૂ. ૯૦૦ કરોડથી 
િધુનાં કામો તેમના ગાંધીનગર લોકસભા મતક્ષેત્રના હોિા અંગે 
વિશરે આનદંની લાગણી વયતિ કરી હતી. આ સાથ ેજ અમદાિાદ-
ગાંધીનગરને જોડતાં રસ્તાના વિસ્તૃતીકરણ સાથે કુલ પાંચ નિા 
ઓિરવબ્જનું કામ પૂણ્ગ થયું છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમતં્રીશ્ી દ્ારા ‘િતન પ્રમે’ યોજના દરમોટ કન્ટ્ોલના 
માધયમથી લૉન્ચ કરિામાં આિી હતી.આ યોજના દ્ારા ગુજરાત 
સરકારે સમગ્ર વિશ્વમાં િસતા ગુજરાતીઓને પણ ગુજરાતના 
વિકાસમાં જોડાિાનો સુંદર મોકો આપયો છે. િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં જનભાગીદારીની કાય્ગસંસ્કકૃવત 
ઊભી કરી હતી, તે આ યોજના દ્ારા મુખયમંત્રીશ્ી તેને આગળ 

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ હવકાસ દદવસ
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િધારી રહ્ા છે. આ યોજનાથી વિદેશમા ંિસતા પ્રતયકે ગુજરાતીને 
પોતાના ગામ પ્રતય ેઋણ અદા કરિાનો-યોગદાન આપિાનો શ્ષે્ઠ 
અિસર પ્રાપ્ થશે. આ તકે શ્ી શાહે આઝાદીના ૭૫મા િર્ગમાં 
પ્રિશેિળેાએ દેશ-વિદેશમા ંિસતા તમામ ગુજરાતીઓને િતનપ્રમે 
યોજનામાં જોડાિા અપીલ કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આિાસ યોજના હેઠળ આજે ૨૫ હજાર 
પદરિારોને ઘરના ઘરનું સ્િપ્ન સાકાર થયું છે, જયારે ૪૫ હજાર 
મકાનોનો વશલાન્યાસ થયો. અમદાિાદ, િડોદરા, કેશોદ, 
િાંકાનેરના શહેરી વિસ્તારોમાં ચાર હજાર મકાન પૂરાં પાડિાનું 
ભવૂમપૂજન કરાયુ ં. આ તકે અમદાિાદ, િડોદરા, જામનગર, સરુત, 
ભાિનગર, ભૂજ સવહત રાજયમાં મજિૂત રોડ નેટિક્ક ઊભું કરિા 
અને ઓિરવબ્જ, અન્ડરપાસનાં કામ માટે કેન્દ્રીય માગ્ગ અને 
પદરિહન મંત્રી શ્ી નીવતન ગડકરીનો આભાર માન્યો હતો. જેમાં 
૧૧૪ જેટલા રસ્તાઓ, ઓિરવબ્જનાં કામો રૂ. ૬૯૦ કરોડના 
ખચષે થઈ રહ્ાનો સંતોર વયતિ કયપો હતો.

સુજલામ્-સુફલામ્ યોજના હેઠળ રૂ. ૧૧૬૨ કરોડના ખચષે 
પાઇપલાઇન નાખિાના કાય્ગનુ ંલોકાપ્ગણ થયુ ંહતંુ. શ્ી અવમતભાઈ 
શાહે કહ્યું કે ગુજરાતના મુખયમંત્રી તરીકે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
જયારે આ યોજનાનો પ્રારંભ કરાવયો, તયારે વિરોધીઓએ તેની 
ટીકા કરતા અને પૂછતા કે આિડી મોટી પાઇપલાઇનોમાંથી શું 
જશે? પણ, આજે આ યોજના થકી િનાસકાંઠા અને સૌરાષ્ટ્રના 
ગામેગામ પાણી પહોંરયું છે અને ગુજરાતને ટેન્કરરાજમાંથી મુતિ 
િનાિિાનું શ્ી નરેન્દ્રભાઈનું સપનું પૂણ્ગતાના આરે છે. જલજીિન 
વમશનની મહત્િાકાંક્ષી યોજના હેઠળ પ્રતયકે ઘર સધુી નળથી પાણી 
પહોંચાડિાનું િડાપ્રધાનશ્ીનું સપનું છે. ગુજરાતમાં પણ આગામી 
િર્ગ ૨૦૨૨ સધુીમા ંરાજયનુ ંએક પણ ઘર પીિાના પાણીથી િવંચત 
ન રહે એ માટે ૨૩ વજલ્ાનાં ૧૬૩૨ ગામમાં રૂ. ૪૦૦ કરોડથી 
િધુના ખચષે કામગીરી હાથ ધરિામાં આિી છે.

શ્મ અને રોજગારની દદશામાં આગેકૂચ કરતા આજે ૧૩ 
વજલ્ામાં ૧૯ નિી આઈટીઆઈ શરૂ કરિામાં આિી રહી છે, તો 

૨૪ આઈટીઆઈનું એ્સટેન્શન અને નિી ૧૨ જેટલી િક્કશોપ 
શરૂ કરિામાં આિી છે. જયારે માગ્ગપદરિહનની નિી સુવિધાના 
ભાગરૂપે ૧૫ કરોડ રૂવપયાના ખચષે પાંચ નિાં િસસ્ટેશન અને 
એક વિભાગીય એસટી કચેરીનું લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયું હતું

કોરોનાના કપરાકાળમાં પણ રાજયના મુખયમંત્રી અને નાયિ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ દેશભરમાં નમૂનારૂપ કામગીરી દ્ારા મક્મ 
મુકાિલો કરીને નાગદરકોને સંક્રમણથી િચાવયા છે અને દૈવનક 
૧૦ લાખ નાગદરકોને િૅક્સન આપીને િૅક્સનેશનમાં પણ સૌથી 
િધુ કામગીરી દેશભરમાં કરીને નાગદરકોને સુરવક્ષત કયા્ગ છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રૂ. ૮૦ હજાર કરોડથી િધુના 
ખચષે દેશના ૮૦ કરોડથી િધુ ગરીિોને દદિાળી સુધી પાંચ દકલો 
મફત અનાજ વિતરણનો વનણ્ગય કયપો, ત ેસદંભષે પણ રાજય સરકાર 
દ્ારા અપ્રવતમ કામગીરી કરીને અન્ન વિતરણ કરિામાં આવયું છે. 

દેશના િક્ષીપંચ અને આવથ્ગક રીતે પછાત િગ્ગના વિદ્ાથશીઓ 
તિીિી વશક્ષણ મેળિી શકે એ માટે કેન્દ્રીય ક્ૉટામાં તિીિી 
સ્ાતક અન ેઅનસુ્ાતકમા ંઅનામત આપિાનો મહત્િનો વનણ્ગય 
કરીન ેનિી શરૂઆત કરી છે. જ ેઅતંગ્ગત િક્ષીપચંના વિદ્ાથશીઓને 
૨૭ ટકા અને આવથ્ગક રીતે પછાત િગ્ગના વિદ્ાથશીઓને ૧૦ ટકા 
અનામત આપીને આ વિદ્ાથશીઓ માટે તિીિી ક્ષેત્રે રોજગારીનાં 
નિાં દ્ાર ખોલયાં છે.

''પાંચ િર્ગ આપણી સરકારનાં'' અંતગ્ગત રાજય સરકારના 
પાંચ િર્ગના સફળ શાસનની મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી 
અન ેનાયિ મખુયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈન ેશભુકામનાઓ પાઠિતા 
કેન્દ્રીય માગ્ગ-પદરિહન મંત્રી શ્ી નીવતન ગડકરીએ ''વિકાસ 
દદિસ'' વનવમતે જણાવયું હતું કે, િડાપ્રધાન શ્ી નરેદ્રભાઈ મોદીએ 
આપેલો પ્રગવતશીલ, સમૃધિ અને સંપન્ન રાજયનો િારસો શ્ી 
વિજયભાઇ રૂપાણી અને શ્ી નીવતનભાઈએ જાળિી રાખયો છે 
અન ેતમેના માગ્ગદશ્ગનમા ંગજુરાત લગાતાર પ્રગવત અન ેવિકાસની 
ઓર ધપી રહ્યું છે, જે અમારા માટે ખુશીની િાત છે.

શ્ી ગડકરીએ આ પ્રસંગે લોકાવપ્ગત થયેલા કાયપોનો ઉલ્ેખ 
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કરતાં જણાવયું હતું કે, ''આજના લોકાપ્ગણમાં ''રાષ્ટ્રીય રાજમાગ્ગ 
વનમા્ગણ'' અતંગ્ગત ડીસામા ંએવલિેટેડ કોદરડોર િનાિિામા ંઆવયો 
છે. જે પૂિ્ગ-પવચિમને જોડતો ઇકોનોવમક કોદરડોર છે. આ રસ્તો 
કંડલા અને મુન્દ્રા જેિા િંદરોને ઉત્તર અને મધય ભારતથી જોડાશે. 
આ કારણે અહીં ટ્ાદફકની સમસ્યા હળિી થશે અને અકસ્માતો 
પણ ઘટશે. િળી, રાજસ્થાનથી આિતા દદશીઓને પણ મેદડકલ 
સેિા માટે ગુજરાત જિું સરળ પડશે.

''ભારતમાલા પદરયોજના'' હેઠળના આશરે રૂ. ૨૫,૩૧૭ 
કરોડના ૧૦૮૦ દકલોવમટરના રસ્તાઓના કાયપોનો પ્રારંભ 
ગુજરાતમાં થઈ ગયો હોિાની જાણકારી આપતાં કેન્દ્રીયમંત્રી શ્ી 
ગડકરીએ ઉમેયુું હતું કે, સાંચોર-અમદાિાદ ગ્રીનદફલડ એ્સપ્રેસ 
૨૧૦ દકવમ. હાઈ-િે રૂ.૬,૦૦૦ કરોડના ખચષે, જેતપુર-રાજકોટ 
૬૫ દકવમ.નો છ માગ્ગ હાઇિે રૂ. ૬૫૦ કરોડના ખચષે, ૧૨૦ દક.વમ.
નો સાંતલપુર-સામવખયાળી છ માગશીય હાઇિે ૧૨૦૦ કરોડના 
ખચષે, ૨૯૦ દક.વમ.નો િોડેલી-િાપી ગ્રીન દફલડ ચાર માગ્ગ 
રૂ.૮૪૧૨ કરોડના ખચષે, ધાનેરા-ડીસા િચ્ેનો ૩૪ દકવમનો માગ્ગ 
રૂ. ૫૦૦ કરોડના ખચષે, સરુત-નાવસક-અમદાિાદનો આશરે ૧૨૮ 
દકવમ.નો ગ્રીનદફલડ માગ્ગ રૂ.૨૪૨૮ કરોડના ખચષે તૈયાર કરિામાં 
આિશે. શ્ી ગડકરીએ આશાિાદ વયતિ કયપો હતો કે, આ તમામ 
કાયપો આ િર્ગમાં જ ચાલુ થઇ જશે. 

આ સાથે જ દદલહી-મુંિઈ િચ્ેના એ્સપ્રેસ હાઇ-િેનું કાય્ગ 
પરૂજોરમા ંચાલ ુહોિા અંગે માવહતી આપતાં શ્ી ગડકરીએ જણાવયુ ં
હતું કે આ માગ્ગ પૂણ્ગરૂપે ચાલુ થઇ જતાં માત્ર ૧૨ કલાકમાં જ 
મુંિઈથી દદલહી પહોંચી જિાશે. આ હાઇિે પૈકીનો જે માગ્ગ 

ગુજરાતના ભાગે આિે છે, તેમાં ૮ લેનનો િડોદરાથી મુંિઈ 
િચ્ેનો ૪૨૫ દકવમનો રૂ.૨૫,૦૦૦ કરોડના સંભવિત ખચ્ગના 
હાઈ-િેનું વનમા્ગણ પ્રગવતમાં છે, આ પૈકીનો ૧૨૫ દકલોવમટરનો 
િડોદરા-દકમ-પાદરા-અંકલેશ્વરનો રૂ.૮૭૧૧ કરોડનો પ્રોજે્ટ 
દડસમેિર,૨૦૨૧મા ંજ પણૂ્ગ થઇ જશ,ે જયારે િાકીનો ૮૫ દકવમનો 
ભાગ ઓ્ટો, ૨૦૨૧માં પૂરો થઇ જશે. અહીં જાિુઆ, 
મધયપ્રદેશથી ગુજરાતના દાહોદ-પંચમહાલ-િલસાડ-િડોદરા-
ભરૂચ-સુરત સાથે જોડનારો એ્સપ્રેસ-િે અહીંના આદદિાસી-
પછાત અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રના લોકોનો વિકાસ કરશે. 

રાજયના મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના આગ્રહથી ૧૦૯ 
દકવમનો ધોલેરા-અમદાિાદ હાઇિે, શ્ી અવમતભાઇ શાહના 
અનરુોધથી જતેપરુ-ભાિનગર-સોમનાથના જં્ શન ઉપર ્ લાઈ-
ઓિરનું વનમા્ગણ કરિાની દડઝાઇન તૈયાર થઇ ચૂકી છે. િળી, 
સોમનાથ ટ્સ્ટ ભૂવમ ઉપર ્લાઈ-ઓિર, કોદડનારથી િેરાિળનો 
ચાર-લેનના પ્રસ્તાિને પણ માન્યો છે.

રાજયના નાયિ મુખમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલે વચલોડા-
ગાંધીનગર-સરખેજ માટે િધુ કાય્ગનો પ્રસ્તાિ આપયો હતો, જેને 
ચેંજ ઓફ સ્કોપ હેઠળ સામેલ કયપો છે. શ્ી પુરૂરોત્તમ રૂપાલાજીએ 
મહિુા-સાિરકંુડલા-િગસરા-અમરેલી-જતેપરુનો માગ્ગ પરૂો કરિા 
માંગ કરી છે. જો ભૂવમ અવધગ્રહણનું કામ સમયસર પૂરં થઇ જશે 
તો તેને પાંચ પેકેજમાં પૂરો કરી દેિામાં આિશે. આ સાથે 
કેન્દ્રીયમતં્રી શ્ી મનસખુભાઈએ મહેસાણા-ભૂજ િચ્ ેચાર માગશીય 
રસ્તો િનાિિાની માંગ કરી હતી, જેને સ્િીકકૃવત આપી દેિાઈ છે, 
જે ૨૦૨૨ સુધીમાં પૂણ્ગ કરિામાં આિશે. સાંસદ શ્ી કે.સી.પટેલે 
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િાપી-િલસાડનો માગ્ગ પહોળો કરિાની િાત કરી હતી, તેને 
સ્િીકકૃત કરિામાં આવયો છે. જયારે સાંસદ શ્ી હસમુખભાઈ પટેલે 
શામળાજી-વચલોડા હાઇિે માટે માંગ કરી હતી, જે કાય્ગ 
દડસેમિર,૨૦૨૧ સુધીમાં પૂણ્ગ કરિાનું લકય છે.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સ્પષ્પણે જણાવયું કે, 
વિકાસના રોલ મોડેલ િની ગયેલા ગુજરાતની સ્પધા્ગ હિે વિશ્વ 
સાથે છે. વિકાસની રાજનીવતની જે પ્રણાલી પ્રધાનમંત્રી શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ પ્રસ્થાવપત કરી છે તે જ પદવચહ્ો પર ચાલીને 
પાંચ િર્ગમાં સૌના સાથ સૌના વિકાસ મંત્રથી જનવહત કામોને 
દશેદદશાએ િેગિંતા િનાવયાં છે

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ એક જ દદિસમાં રાજયભરમાં એક 
મચં પરથી એક સાથ ેરૂ. પ૩૦૦ કરોડના ંવિકાસ કામોની રાજયની 
જનતા જનાદ્ગનને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીશ્ીના હસ્તે ધરેલી ભેટ જે 
કહેિું તે કરિું ની વિચારધારાને પ્રગટ કરે છે તેિો મત વયકત કયપો 
હતો. તેમણે જણાવયું કે, લાઇટ, પાણી, ગટર, રસ્તા જેિી 
માળખાગત સુવિધાઓનાં કામોથી આગળ િધી હિે ગુજરાત 
સ્માટ્ગ વસટીઝ, સસ્ટેઇનેિલ ડેિલપમેન્ટ અને ઇઝ ઓફ વલવિંગ 
– હેપીનેસ ઇન્ડે્સની દદશામાં હરણફાળ ભરી રહ્યું છે. 

ઊજા્ગ, કકૃવર, વશક્ષણ, આરોગય, ગરીિ, િંવચત, ખેડૂત દરેક 
િગ્ગના લોકોને આજે વિકાસની અનૂભુવત થાય, અહેસાસ થાય 
અને વિકાસમાં સહભાગી થયાનો હર્ગ પણ થાય તેિા જનવહતના 
પ્રકલપો, યોજનાઓ કાયપો આ સરકારે જનતાને ભેટ આપયાં છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ આઝાદીના અમૃત મહોતસિ-૭પ િર્ગ અિસરે 
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ીના હસ્તે રાજય સરકારે લોંચ કરેલી િતનપ્રેમ 
યોજનાને દેશ-વિદેશમાં િસતા ગુજરાતીઓ માટે પોતાના િતન 
ગામ-નગરના વિકાસ કામમા ંફાળો આપી માતૃભવૂમનુ ંઋણ અદા 
કરી શકનારી યોજના ગણાિી હતી. 

નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલે ગુજરાતના વિકાસને 
મળેલી સફળતાનું શ્ેય રાજયના છ કરોડ નાગદરકોના જન 
સહયોગ અન ેપ્રજાના આશીિા્ગદને આપતાં કહ્યુ ંકે, ગુજરાત આજે 
દેશભરમાં વિકાસનુ ંરોલ મોડલ પરુિાર થઈ રહ્યુ ંછે તયારે આગામી 
સમયમાં પણ આપણે ગુજરાતને ઉત્તમથી સિપોત્તમ તરફ લઈ જઈ 
વિશ્વનું ઉત્તમ રાજય િનાિિું છે. એ માટે આપણે સૌ સંકલપિધિ 
િનીને સહયોગથી કામ કરશું એિો દૃઢ વિશ્વાસ તેમણે વયકત 
કયપો છે. 

તમેણ ેઉમયુે્ગ કે, આજનો દદિસ ગજુરાત માટે ગૌરિનો દદન 
છે કેમ કે, મુખયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નતેૃતિ હેઠળની 
આપણી રાજય સરકારના સશુાસનને પાચં િર્ગ પણૂ્ગ થયાં છે. પજૂય 
મહાતમા ગાંધી, સરદાર સાહેિ અન ેરવિશંકર મહારાજના ગજુરાતે 
આઝાદીકાળ અન ેત ેપછીના કાળમા ંહંમશેા ંસૌન ેમદદ કરી છે 
અન ેઆજ ેપણ કરી રહ્યુ ંછે. અમારી ટીમ ગજુરાત ેરાજયની અવિરત 

"ક�છ �જ�લાના ભજૂ તાલુકામાં અધાે 
ગામમાં કાચા ભૂગંામાં મજૂર� કામ 
કર�ને ગજુરાન ચલાવુ ંછંુ. મજૂર� 
કરનાર માણસ મકાન ક્યાંથી બનાવી 
શકે બને ! મહેનત કર ેકે મજૂર� 
કામમાં ખાલી પેટ ભરાઇ મકાન ના 
બને બને... આયતાે ભલુ ંથ�ે તલાટ�નંુ કે અમને આ 
ફાેમર્ ભરા�ુ ંઅને આજ ેઅમને પાેતાના મકાનની ચાવી 
માેટા સાહેબ આપશ.ે સરકાર ેમાથ ેછત્ર આપી છે અેનાે 
ખૂબ ખૂબ આભાર. આજ ેપાેતાના ઘરનંુ ઘર થવાથી 
મા�ં ઘરનંુ સપનંુ સાકાર થયુ ંછે. ઘર માટેની માર� માેટ� 
� �ચ� તા ટળ� છે" અેમ કહે છે ક�છના નખત્રાણા ખાતે 
િવકાસ િદવસ કાયર્ક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યાજેના 
હેઠળ આવાસ મેળવનાર લાભાથ� મેઘા સુમાર.

 ટંકારાના માેડ ઝ�નતબને અ�દુલ 
મહમદભાઇઅે જણા�ુ ંહતુ કે અમે 
પહેલાં કાચા અને જૂના મકાનમાં 
રહેતા હતા. હવે રાજય સરકારની 
મદદથી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યાજેના 
હેઠળ અમને સહાય મળેલ છે. જનેાથી 
અમે હાલમાં પાકા મકાનમાં રહીઅે છ�અે. હાલમાં 
અમને કાેઇપણ �તની તકલીફ પડતી નથી. પહેલાં 
અમને ઘણી તકલીફ પડતી હતી. વરસાદના કારણે 
ઘરમાં પાણી ભરાઇ જતાં હતાં અને અમારાે સમાન 
વારાઘડીઅે ખરાબ થતાે હતાે. આથી તાલુકા 
પચંાયતના કમર્ચાર�શ્રીઆે અને ગજુરાત સરકારનાે 
ખૂબ ખૂબ આભાર માનંુ છંુ.

વિકાસયાત્રાને આગળ િધારી છે, જેના પદરણામે રાજયના 
નાગદરકોનો વિશ્વાસ, પ્રમે અન ેઆશીિા્ગદ અમન ેસતત મળતા 
રહ્ા છે. રાજયની જનતાએ સમગ્ર રાજયમા ંઅમન ેસત્તાના સતૂ્રો 
સોંપયા છે, એ જ દશા્ગિે છે કે પ્રજા અમારાં કામોથી સંપૂણ્ગ 
સતંષુ્ છે. 

રાજય સરકારે કરેલાં વિકાસકામોનો વચતાર આપીને તેમણે 
પ્રજાકીય સહયોગ અને આશીિા્ગદ માટે જનતા જનાદ્ગનનો રાજય 
સરકાર િતી આભાર માન્યો હતો અને આમ જ નાગદરકોનો 
આશીિા્ગદ અને સહયોગ મળતો રહેશે એિો આશાિાદ વયકત 
કયપો હતો.

વિકાસ દદિસ વનવમત્ત ેરાજયની પ્રજાના જનસખુાકારી માટે 
રૂ.૩૩૨૨ કરોડથી િધનુા ંકામોનુ ંલોકાપ્ગણ અન ેરૂ. ૧૯૬૧ કરોડથી 
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િધનુા કામોનુ ંખાતમહુતૂ્ગ- ભવૂમપજૂન એટલે કે 
અદંાજે કુલ રૂ.૫૩૦૦ કરોડના ંવિકાસ કામોનાં 
મહાતમા મંદદર, ગાંધીનગર ખાતેથી ઈ-ખાતમહુતૂ્ગ 
અન ેલોકાપ્ગણ કરિામા ંઆવયાં હતા.ં જમેા ંગ્રામ 
વિકાસ વિભાગના કુલ રૂ.૧૦૮૪ કરોડથી િધુનાં 
કામો, માગ્ગ અન ેમકાન વિભાગના કુલ રૂ.૧૬૨૦ 
કરોડથી િધુના, શહેરી વિકાસ અને શહેરી 
ગૃહવનમા્ગણ વિભાગના રૂ.૩૭૮ કરોડથી િધુનાં 
કામો, જળસપંવત વિભાગના રૂ.૧૨૨૦ કરોડથી 
િધનુાં કામો, પાણી પરુિઠા વિભાગના રૂ.૩૯૬ 
કરોડના ંકામો, ઊજા્ગ અન ેપટે્ોકેવમકલસ વિભાગના 
રૂ.૨૮૫ કરોડથી િધનુા ંકામો, િદંરો અન ેિાહન 
વયિહાર વિભાગના રૂ.૫૨ કરોડથી િધનુા ંકામો 
અન ેશ્મ અન ે રોજગાર વિભાગના રૂ.૨૪૪ 
કરોડથી િધુનાં કામોનાં ઇ-ખાતમુહૂત્ગ અને 
લોકાપ્ગણ મહાનભુાિોના હસ્તે કરિામાં આવયાં 
હતા.ં તે ઉપરાતં ગુજરાત રાજય િાહન વયિહાર 
વનગમ દ્ારા રૂ.૨૫૫ કરોડના ખચષે ૧૫૧ િસ, 
પાચં િસ સ્ટેશન અન ેએક વિભાગીય કચરેીનું 
લોકાપ્ગણ કરિામા ંઆવયંુ હતુ.ં

 વિકાસ દદિસે પંચાયત અને ગ્રામ 
ગૃહવનમા્ગણ વિભાગની "િતન પ્રેમ યોજના"ના 
િેિપોટ્ગલનું લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયું હતું. જે 
અંતગ્ગત રાજય-દેશ અને વિદેશમાં િસતા 
દાતાશ્ીઓ વિવિધ વિકાસ કાયપો માટે ૬૦ ટકા 
દાન આપે, તેની સામે સરકાર ૪૦ ટકા 
અનુદાન ફાળિશે, તે કામ પર દાતાશ્ીની 
તકતી મૂકિામાં આિશે.

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી સી.આર.પાટીલ, 
રાજયના મુખયસવચિ શ્ી અવનલ મુદકમ, 
મખુયમતં્રીશ્ીના અગ્રસવચિ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, 
મુખયમંત્રીશ્ીના સવચિ શ્ી અવશ્વનીકુમાર, 
મખુયમતં્રીશ્ીના અવધક મખુય સવચિ શ્ી એમ.કે.
દાસ, મહેસૂલ - ગૃહ વિભાગના અવધક 
મખુયસવચિ શ્ી પકંજ કુમાર, પચંાયત વિભાગના 
અવધક મુખય સવચિ શ્ી વિપુલ વમત્રા, ગ્રામ 
વિકાસ વિભાગના સવચિ શ્ી સોનલ વમશ્ા 
સવહતના વિવિધ વિભાગના ઉચ્ અવધકારીશ્ીઓ 
તેમજ વિવિધ યોજનાઓના લાભાથશીશ્ીઓ 
ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. •

સુરતનષે ૯૧૧ હવકાસકામોની રષેટ
'વિકાસ દદિસ' વનવમત્તે િન, આદદજાવત મંત્રી શ્ી ગણપતવસંહ િસાિાના 

હસ્તે સુરત વજલ્ામાં ૯૧૧ જેટલા વિવિધ વિકાસકામોનું ઓનલાઇન લોકાપ્ગણ 
/ખાતમુહૂત્ગ કરાયાં હતાં. િારડોલીમાં મંત્રીશ્ીના હસ્તે પ્રધાનમંત્રી આિાસ 
યોજનાના લાભાથશીઓન ેપ્રવતકાતમક ચાિી તથા સકેશન ઓડ્ગરનુ ંવિતરણ કરિામાં 
આવયું હતંુ. સુરતમાં કામરેજ, ઓલપાડ, ચોયા્ગસી તથા પલસાણા તાલુકાના 
રૂા.૩૮.૧૧ કરોડના ખચષે િનેલા ૯૬૮ આિાસોનું લોકાપ્ગણ અને કામરેજ, 
ઓલપાડ તથા પલસાણા તાલુકાના રૂા.ર૬.૧૩ કરોડના ખચષે સાકાર થનારા 
૭૪૦ આિાસોનું ખાતમુહૂત્ગ કરાયું હતું. આ ઉપરાંત, ભારતમાં સૌપ્રથમિાર 
'આતમવનભ્ગર ભારત' અન્િયે અફોડષેિલ રેન્ટલ હાઉવસંગ કોમપલે્સમાં 
ભાડિાતોને ભાડાનાં મકાનો, ઓલપાડ ખાતે ઔદ્ોવગક તાલીમ સંસ્થાના શ્વમક 
કૌશલય પ્રમાવણતતા કેન્દ્રમાં ૧ િક્કશોપ તથા ૩ વથયરી રૂમોનું મેયરશ્ી તેમજ 
મહાનુભાિોના હસ્તે લોકાપ્ગણ કરાયું હતું. •

મિીસાગરનષે મળી વધુ એસટી બસની સુહવધા
પાચં િર્ગ આપણી સરકારના સૌના સાથ, સૌના વિકાસના ંઉપક્રમ ેનિ દદિસીય 

સિેાયજ્ દ્ારા વિકાસલક્ષી અનકે યોજનાઓના લાભો લોકો સધુી પહોંચાડિા 
સસુાશનના ંપાચં િર્ગ દરવમયાનના કાય્ગક્રમ યોજાઇ રહ્ા છે. જમેા ંસાતમા દદિસે 
વિકાસ દદિસ અતંગ્ગત લુણાિાડામા ંમહીસાગર વજલ્ાન ેફાળિાયલેી ત્રણ નિીન 
િસોન ેકકૃવર- પચંાયત અન ેપયા્ગિરણ રાજય મતં્રી શ્ી જયદ્રથવસહંજી પરમારે પ્રસ્થાન 
કરાવયુ ંહતુ.ં ત્રણ પકૈી એક િસ લણુાિાડા ડેપોમાં ખડોદી-સરુત ઉધના અન ેઅન્ય િે 
િસ સતંરામપરુ ડપેોમા ંઆનદપુરી-અમરેલી- િીસાિદર રૂટ પર લોકોની સિેામાં 
એસ.ટી.ની આ િસો કાયા્ગકન્િત કરિામા ંઆિી છે. આ સવુિધાથી લણુાિાડા, 
સતંરામપરુ, આનદંપરુી, અમરેલી, ખડોદી, સુરત તથા ઉધના સવહત રૂટના મસુાફરોની 
સવુિધામા ંઉમરેો થશ.ે •

સુરતનષે ૯૧૧ હવકાસકામોની રષેટ
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 ‘હવકાસ થકી હવશ્વાસ’ના મંત્ સાથષે કાય્વરત રાજય સરકાર
‘મૈં નહીં, હમ’ના મંત્રને નજર સમક્ષ 

રાખીને રાજયના લોકલાડીલા મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી તેમજ નાયિ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના 
નતેૃતિમાં રાજયના સમગ્રતયા વિકાસ માટે 
રાજય સરકાર કામ કરી રહી છે. તેમના 
નક્ર, પારદશ્ગક, પ્રગવતશીલ અને 
સિંદેનશીલ વનણ્ગયો થકી જ ગુજરાત આજે 
વિકાસની કેડી પર હરણફાળ ભરી રહ્યું છે 
અને વિશ્વના નકશા પર અંદકત થઈ ચૂ્યું 
છે. પાંચ િર્ગનાં આ સુશાસનમાં ગુજરાત 
આજે વિકાસનો પયા્ગય િની ચૂ્યું છે. તો 
િાત કરીએ આ વિકાસના સરિૈયાની...

વિકાસની િાત તો ગુજરાતની 
ગદરમાથી શરૂઆત કરિી પડે. વિશ્વની 
સૌથી ઊંચી 182 મીટરની સરદાર 
સાહેિની પ્રવતમા, સ્ટેરયૂ ઑફ યુવનટી 
સમગ્ર દેશના ગૌરિ સમાન છે. જયાં 
દરરોજ દેશવિદેશના હજારો પ્રિાસીઓ 
મુલાકાત લે છે. ભારતનો એક માત્ર 
ડાયનાસોર ફોવસલ પાક્ક ગુજરાતમાં છે. 
દ ેશમાં સૌ પ્રથમ સી-પલેન સુવિધા 
સાિરમતીથી કિેદડયા સુધી ગુજરાતમાં 
શરૂ કરિામાં આિી છે, તો દેશની સૌ પ્રથમ 
િુલેટ ટ્ેન પણ ગુજરાતથી દોડશે. વિશ્વનું 
સૌથી મોટું વક્રકેટ સ્ટેદડયમ ગુજરાતમાં છે 

તેમજ વિશાળ સ્પોરસ્ગ કોમપલે્સ પણ 
આકાર લઈ રહ્યું છે.

આ જે  જ ય ા ર ે ભ ા ર ત  દ ેશ 
વિકાસશીલમાંથી વિકવસત રાષ્ટ્ર િનિા 
તરફ આગકૂેચ કરી રહ્ો છે, તયારે ગજુરાત 
આ વિકાસનું રોલ મોડલ િનીને ઊભરી 
આવયુ ંછે. વિશ્વનુ ંપ્રથમ સીએનજી ટવમ્ગનલ 
ભાિનગર ખાતે િનાિિામાં આવયું છે. 
કરછ ખાતનેો વિશ્વનો સૌથી મોટો હાઇવબ્ડ 
દરન્યૂએિલ એનર્જી પાક્ક હોય કે વગરનારમાં 
તૈયાર થયેલો અવશયાનો સૌથી લાંિો 
રોપ-િે હોય. વિશ્વનું સૌથી મોટું ડાયમંડ 
િુસ્ગ પણ સુરતમાં જ આિેલું છે.

વિદેશી મૂડી રોકાણની િાિતમાં પણ 
ગુજરાત દેશમાં અવિલ રહ્યું છે અને સતત 
ચોથા િરષે સૌથી િધુ વિદેશી મૂડીરોકાણ 
ગુજરાતમાં થયું છે. ચાલુ િરષે કુલ 1.19 
લાખ કરોડનુ ંવિદેશી મડૂીરોકાણ ગજુરાતમાં 
થયું છે. િર્ગ 2018-19ની સરખામણીએ 
2020-21માં આઠ ગણું િધારે મૂડીરોકાણ 
થયું છે.

ગાંધીનગર ખાતે નિવનવમ્ગત રેલિે 
સ્ટેશનનું તાજેતરમાં જ િડાપ્રધાનશ્ીના 
હસ્તે લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયું છે. જયારે 
આ સાથે જ િૈવશ્વક માપદડંોને અનુરૂપ 
િનાિાયલેી પચંતારક હોટલ પણ િાઇબ્ન્ટ 

જેિા વયાપારી મેળાિડાઓ સમયે અતયંત 
ઉપયોગી સાવિત થઈ રહેશે.

પ્રિાસનના ક્ષતે્ર ેપણ ગજુરાત અગ્રસેર 
િની રહ્યુ ંછે. દ્ારકાના વશિરાજપરુ િીચને 
બલય ૂ્ લગે સ્ટેટસ એનાયત થતાં આ સમગ્ર 
િીચને વિકસાિિાનું કામ પણ પૂરજોશમાં 
ચાલી રહ્યું છે. આ જ પ્રકારે કરછના સફેદ 
રણમાં પ્રવતિર્ગ યોજાતો રણોતસિ અને 
સરહદ દશ્ગન જેિા કાય્ગક્રમો થકી દેશમાં 
અન ેવિદેશમા ંપણ ગુજરાતનુ ંપ્રિાસનક્ષતે્ર 
આકર્ગણનું કેન્દ્ર િન્યું છે.

શહેરી ગરીિોના ઘરના ઘરનું સ્િપ્ન 
પણૂ્ગ કરિા માટે મખુયમતં્રી આિાસ યોજના 
અંતગ્ગત છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં પાંચ લાખ 
આિાસોનું વનમા્ગણ કરિામાં આવયું છે. 
રાજયના ગરીિો િંવચતોને આિાસની 
સુવિધા પૂરી પાડિા માટે રાજય સરકાર 
દ્ારા કુલ 7.85 લાખ પદરિારોને આિાસ 
પૂરા પાડિાનું નક્ર આયોજન કરિામાં 
આવયું છે. એટલું જ નહીં, હાઉવસંગ લોન 
પર વયાજ સહાય આપિામાં ગુજરાત 
દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાને છે. 

આ વસિાય, િવંચત પદરિારોન ેઆવથ્ગક 
સમૃધિ િનાિિા માટે સાથણી રૂપે જમીન 
આપિાનો ઐવતહાવસક વનણ્ગય રાજય 
સરકાર દ્ારા લેિામાં આવયો છે. જેના 
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પદરણામ સ્િરૂપ અનુસૂવચત જાવતના 
42,357 લાભાથશીઓને 64,026 હે્ટર 
જમીન અને 6201 આદદિાસી િાંધિોને 
17992 એકર જમીનના  મ ા વલક 
િનાિિામાં આવયા છે. માત્ર છેલ્ા એક 
િર્ગમાં જ સાડા સાત હજાર એકર જેટલી 
જમીન સાથણીરૂપે આપિામાં આિી છે.

િાત કરીએ રાજયની યુિાશવતિના 
વિકાસની, તો ગુજરાત દેશનું એિું પ્રથમ 
રાજય છે, જણે ેકેન્દ્ર સરકારની માગ્ગદવશ્ગકા 
હેઠળ વિનઅનામત િગ્ગના લોકો માટે 10 
ટકા આરક્ષણનું અમલીકરણ કયુું છે. આ 
ઉપરાતં, રાજય સરકાર દ્ારા વિનઅનામત 
િગ્ગના વિદ્ાથશીઓન ેકોલજે અભયાસ માટે 
ચાર ટકાના દરે રૂવપયા 10 લાખ સુધીની 
લોન આપિામાં આિે છે. 

સમાજના સાિ્ગવત્રક વિકાસ માટે 
ગુનાખોરીને ડામિી પણ એટલી જ જરૂરી 
છે. જનેા અનસુધંાન ેરાજયના નાગદરકોની 
શાંવત-સલામતી અને સુરક્ષાને િધુ સુદૃઢ 
િનાિિા માટે પાસા એ્ટમાં સુધારો, 
ગુજરાત ગુંડા એન્ડ એકન્ટ-સોવશયલ 
એક્ટવિટી એ્ટ, ચેન સ્ેવચંગ એ્ટ, 
ગુજરાત કંટ્ોલ ઓફ ટેરદરઝમ એન્ડ 
ઓગષેનાઈઝડ ક્રાઈમ એ્ટ, હુક્ાિાર 
નાિદૂી, ગજુરાત લેન્ડ ગ્રવેિગં પ્રોવહવિશન 
એ્ટ સવહતના કાયદા અમલી કરાયા છે.

દડવજટલ કે્ષત્રે ગુજરાતની આગિી 

પહેલના ભાગરૂપે સીએમ ડેશિોડ્ગના 
માધયમથી ત્રણ હજારથી િધુ પફપોમ્ગન્સ 
ઇ ક ન્ ડ ક ેટસ ્ગ ન ી  મદદથ ી  ર ાજયન ા 
મુખયમંત્રીશ્ી દ્ારા વયવતિગત રીતે 
રાજયના તમામ 26 સરકારી વિભાગોની 
જરૂરતલક્ષી કામગીરી ઉપર જાતે નજર 
રાખિામાં આિી રહી છે. કોરોના 
મહામારીના સમયમાં આ સીએમ ડેશિોડ્ગ 
રાજય સરકાર અન ેજનતા માટે િરદાનરૂપ 
સાવિત થયું છે.

જન-જનની સેિા માટેનું અવભનિ 
પગલું એટલે સેિા સેતુ કાય્ગક્રમ. જયા ં
માનિી તયા ંસવુિધાનો મતં્ર ચદરતાથ્ગ કરિા 
માટે રાજય સરકાર દ્ારા નિતર અવભગમ 
તરીકે ફેસલેસ અન ેવસગંલ વિન્ડો વસવસ્ટમ 
અમલી કરિામાં આિી છે. જેના ભાગરૂપે 
ઇ-સેિા સેતુનો પણ પ્રારંભ કરિામાં 
આવયો છે. સમગ્ર દેશમાં સેિાસેતુના 
માધયમથી દડવજટલાઇઝેશન આણનારં 
ગુજરાત પ્રથમ રાજય િન્યું છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા ચકેપોસ્ટ નાિદૂીનો 
અભતૂપિૂ્ગ વનણ્ગય લિેામા ંઆવયો છે. મળી 
છે.ભ્રષ્ાચાર એ વિકાસને લાગેલો લૂણો 
છે. એટલા માટે રાજયને ભ્રષ્ાચાર મુતિ 
િનાિી, વિકાસની હરણફાળ ભરિા અને 
વનણા્ગયક પ્રશાસનની જન-જનને પ્રતીવત 
કરાિિા એસીિીને વિશાળ સત્તાઓ 
આપિામાં આિી છે. 

ભ્રષ્ાચાર મુતિ અને પારદશ ્ગક 
પ્રશ ાસનન ી  પ્રત ી વ તન ા  ભ ાગરૂપે 
ઓ ન લ ા ઇ ન  એ ન એ ન ા  ક ા ર ણે 
િચેદટયાઓની નાિૂદી થઈ છે. રાજયના 
ઈન્ફ્રાસ્ટ્કચરલ વિકાસ માટે લો-રાઇઝ 
વિકલડંગ માટે ઓફલાઇન પાવસંગ સંપૂણ્ગ 
િંધ કરી, 24 કલાકમાં ઓનલાઇન 
પરવમશન ઉપલબધ થઇ રહી છે.

રાજયમાં વિકાસની ગવત િધુ તેજ 
િનાિિા માટે મુખયમંત્રી ગ્રામ સડક 
યોજના હ ેઠળ ર ાજયના 17 ,843 
ગામડાઓને અને 16,402 પરાંને પાકા 
રસ્તાની જોડિા માટેનું સુંદર આયોજન 

કરિામા ંઆવયુ ંછે.ગજુરાતના ગામડાઓને 
સુવિધાપૂણ્ગ ગામડાઓ િનાિિા માટે 
આગેકૂચ કરતી વયિસ્થા કરિામાં આિી 
છે. જ ેઅતંગ્ગત રાજયના ંનાના ગામડાઓમાં 
પણ ડોર ટુ ડોર કલેકશન અંતગ્ગત આિરી 
લેિાયાં છે. 

તાજેતરમાં કોરોના િાઇરસ િૈવશ્વક 
મહામારી સામ ેપણ મક્મ મકુાિલો કરિા 
માટે ગુજરાત સરકારના આરોગય વિભાગ 
દ્ારા ગણતરીના દદિસોમાં જ રાજયનાં 
ચાર મહાનગરોમાં કોવિડ ડેદડક ેટ ેડ 
હોકસ્પટલો શરૂ કરિામાં આિી હતી. 
એટલું જ નહીં, કોવિડની ડ્ૂટી દરવમયાન 
કોરોનાના કારણે મૃતયુ પામનાર કોરોના 
િૉદરયસ્ગના પદરિારજનોને રાજય સરકાર 
દ્ારા રૂવપયા ૨૫ લાખની આવથ્ગક સહાય 
માટેની જોગિાઇ પણ કરિામાં આિી છે.

આ ઉપરાતં, કોરોનાની સભંવિત ત્રીજી 
લહેરનો સામનો કરિા માટેના એ્શન 
પલાનની તૈયારીના ભાગરૂપ ેઅૉક્સજનની 
સંભવિત જરૂદરયાતને ધયાનમાં રાખીને 
અૉક્સજનની ઉતપાદન ક્ષમતા 1150 
મેવટ્ક ટનથી િધારીને 1800 મેવટ્ક ટન 
કરિાનું  પણ તિક્ાિાર આયોજન 
કરિામાં આવયું છે. આ વસિાય, 1700 
જટેલા ધન્િતંદર રથના માધયમથી રાજયના 
અઢી કરોડથી િધુ નાગદરકોને આરોગયને 
લગતી સારિાર ઘરિેઠાં પ્રદાન કરિામાં 
આિી છે.

કોવિડની મહામારીના કારણ ેરાજયના 
અથ્ગતંત્રની ધીમી પડેલી ગવતને પુનઃ 
િેગિંતી િનાિિા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા 
ફાળિિામા ંઆિલેી સહાય ઉપરાતં રૂ. 14 
હજાર કરોડનું  આતમવનભ ્ગર પૅકજે 
ફાળિિામા ંઆવયુ ંછે. જ ેઅતંગ્ગત રાજયના 
નાના િેપારીઓ, કામદારો, કારીગરો, 
દુકાન માવલકો અને સ્િરોજગાર ધરાિતા 
વયિસાયીઓન ેફતિ િ ેટકાના નજીિા દરે 
રૂવપયા એક લાખ સધુીની લોન આપિામાં 
આિે છે. આ માટે રૂવપયા પાંચ હજાર 
કરોડની રકમ ફાળિિામાં આિી છે. •
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રાજયરરમાં શિેરી જનસુખાકારી 
દદવસષે યોજાયષેલા કાય્વક્મો

 રાજ્યભરમા ંિવિવધ સ્થળોએ જનસખુાકારીના 40 કાયર્ક્રમો યો�યા.
 �. 3000 કરોડના ખચ� અમદાવાદ મહાનગરપાિલકામા ંવલ્ડર્ બને્કની 
સહાયથી ડ્રનેેજ-સ્ટ્રોમ વોટર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચરના અન ેતનેે સલંગ્ન 
કામોનો શભુાર�ભ થયો.

 શહ�રોના સવા�ગી િવકાસ માટ� �. 1000 કરોડના ચેક 8 મહાનગરપાિલકા 
અન ે156 નગરપાિલકાઓને અપાઇ.

 શહ�રોમા ંજનસખુાકારીના �. 3839.94 કરોડના 247 કામનું 
ખાતમહુતૂર્ અને �. 1161.18 કરોડના 224 કામોનુ ંલોકાપર્ણ થયંુ.

 ઇ-નગર મોબાઈલ એ�પ્લક�શનનુ ંલૉ�ન્ચગં ઃ આ એપ વેબસાઈટ ઃ 
https://enagar.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશ.ે

રાજયરરમાં શિેરી જનસુખાકારી 

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...
શિેરી જનસુખાકારી દદવસ

આપણી સરકારના 

ગુજરાતના શિેર સમાટ્વ, આધુહનક, પ્રદૂષણરહિત 
અનષે સુહવધાસરર બન્યાં

રાજયના શિેરોમાં 
રૂ. 5001 કરોડના 

ખચ� જનસુખાકારીના 
471 હવકાસ કામો 

એક દદવસમાં થયા



ગુજરાતના નગરો- મિાનગરોનષે મળી રૂ.5000 કરોડથી વધુની હવકાસરષેટ 
શિેરોનષે સમાટ્વ અનષે સુહવધાસરર બનાવવાનો હવકાસયજ્

આધુવનક અને વિકવસત નગરો-શહેરો ગુજરાતની આગિી 
ઓળખ િની ગયાં છે. વિશાળ માગપો, પીિાનું શુધિ પાણી, ભૂગભ્ગ 
ગટર વયિસ્થા, ઘરે-ઘરે િીજળીની સવુિધા, આરોગય મથકો, ગરીિ 
વિસ્તારમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ સાથે િાગિગીચા, 
્લાયઓિર િગેરે જન સુવિધાઓ સાથે ગુજરાતનાં શહેરો સ્માટ્ગ 
િની રહ્ાં છે. ગજુરાત સરકારે રાજયના ંતમામ શહેરો સવુિધાયતુિ 
અને સમૃધિ િને તે દદશામાં નક્ર પગલાં લીધાં છે. મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ શહેરી જન સુખાકારી દદન અન્િયે 
રાજયવયાપી િહવુિધ વિકાસ કામોના ંલોકાપ્ગણ ખાતમહુતૂ્ગ અતંગ્ગત 
૫૦૦૧ કરોડના ૪૭૧ જટેલાં વિકાસકામોની ભટે રાજયની જનતા 
જનાદ્ગનને અપ્ગણ ધરી હતી. આ દદિસે સમગ્ર રાજયનાં 41 
સ્થાનોએ કાય્ગક્રમો યોજિામાં આવયા હતા. 

અમદાિાદમાં આયોવજત રાજયકક્ષાના મુખય સમારોહમાં 

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ એકસાથે ૩૮૩૯.૯૪ 
કરોડનાં ૨૪૭ કામોના ખાતમુહૂત્ગ અને ૧૧૬૧.૧૮ કરોડના 
૨૨૪ કામોના લોકાપ ્ગણ સંપન્ન કયા ું હતાં . આ પ્રસંગે 
મુખયમંત્રીશ્ીએ સ્પષ્પણે જણાવયું હતું કે, આ પ્રજાવહતનાં 
વિકાસકામો અમે જનતા જનાદ્ગને અમને સોંપેલી જિાિદારી 
વનષ્ઠાપૂિ્ગક વનભાિી. સાફ વનયત, નેક નીવતથી કરી રહ્ાં છીએ. 
આ સંદભ્ગમાં તેમણે કહ્યું કે, િત્ગમાન સરકાર અને પ્રજા િચ્ે 
ખાઈ નહીં પણ સંિાદનો સેતુ પ્રસ્થાવપત કરી જન-જનને પોતીકી 
સરકારની પ્રતીવત અમે કરાિી છે. 

પ્રજા િગપો, સમાજ, માનિી, ગરીિ, પીદડત, િંવચત, શોવરત 
દરેક વયવતિને આપણી સરકારની અનુભૂવત થાય તેિી સંિેદના 
સાથે અનેક ફટાફટ વનણ્ગય કરીને જનભાગીદારીથી ચાલતાં 
સુશાસનની પ્રણાલીને દેશનું મોડલ િનાિી છે. મુખયમંત્રી  
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શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયમાં નગરો મહાનગરોનો વિકાસ 
સમયિધિ આયોજનિધિ અને ઝડપી પારદવશ્ગતા સાથે થઈ રહ્ો 
છે તનેી છણાિટ કરતા નગરો-મહાનગરોના તંત્ર િાહકોન ેઆહ્ાન 
કયુું હતું કે, તાકાત હોય એટલાં વિકાસકામો કરો નાણાંની 
જરૂદરયાત રાજય સરકાર પૂણ્ગ કરશે. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણીએ શહેરી જનસખુાકારી દદિસ ેકેટલીક મહત્િપણૂ્ગ જાહેરાતો 
પણ કરી હતી .તેમણે આ જાહેરાત કરતા જણાવયું કે રાજયમાં 
ઔદ્ોવગક વિકાસને િેગ મળે િધુ રોજગારી વનમા્ગણ થાય અને 
આવથ્ગક સમૃવધિ િધે તેિા િહુવિધ વિકાસ અવભગમને કેન્દ્ર સ્થાને 
રાખી આપણે આ ક્રાંવતકારી વનણ્ગય કયા્ગ છે.

શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આ અંગે િધુમાં જાહેર કયુું કે, 
ઇન્ડકસ્ટ્યલ પૉવલસી અન્િયે મંજૂર કરાયેલા ઇન્ડકસ્ટ્યલ પાક્ક જે 
સત્તામંડળમાં સમાવિષ્ હોય તેિા પાક્કને હિે થી ૪૦ ટકાને િદલે 
૨૫ ટકા કપાત કરિામાં આિશે. આના પદરણામે ઇન્ડકસ્ટ્યલ 
ડેિલપમેન્ટને પંદર ટકા ઓછી કપાત આપિાની થશે. અને આ 
વિસ્તારમાં િધુ વિકાસ થઇ શકશે. મુખયમંત્રીશ્ીએ આ ક્રાંવતકારી 

વનણ્ગય અંગે એમ પણ જણાવયું કે, આિી ૧૫ ટકા કપાતિાળી 
જમીન ઉપર ગ્રીન કિર, ગ્રીન પલાન્ટેશન, પકબલક ગાડ્ગન, પલે 
ગ્રાઉન્ડ, માકકેટ, વમલક ડેરી, દરવક્રએશન, રેસ્ટોરન્ટ, આવથ્ગક રીતે 
નિળા િગ્ગના લોકોના આિાસ માટે કે તેિા જાહેર હેતુ માટે 
જરૂદરયાત મુજિ સત્તામંડળ વનદદ્ગષ્ કરી શકશે.

આ ઉપરાંત, મુખયમંત્રીશ્ીએ નિસારી શહેરી વિકાસ 
સત્તામંડળ અને િેચરાજી શહેરના વિકાસ નકશાના ફાઇનલ 
નોદટદફકેશનને મંજૂરી આપિાની પણ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે 
આ િળેાએ ગૌરિસહ જણાવયુ ંહતુ ંકે, રાજયમા ંછેલ્ા પાચં િર્ગમાં 
૪૫૦ થી િધુ ટી.પી. સ્કીમ સંપૂણ્ગ પારદવશ્ગતાથી મંજૂર કરી છે, 
એટલું જ નહીં એક પણ શહેરનો વિકાસ નકશો ફાઇનલ 
નોદટદફકેશન માટે પકેન્ડગં નથી. મખુયમતં્રીશ્ીએ રાજયના નગરોમાં 
વસટીઝન સેકન્ટ્ક સેિાઓ નાગદરકોને સરળતાએ ઘરે િેઠાં મળી 
શકે ત ેમાટે દડવજટલ ક્રાવંતના વિવનયોગ થી "ઇ- નગર" મોિાઇલ 
એકપલકેશન પણ લોન્ચ કરી હતી.

આ અિસરે સંિોધન કરતાં ગૃહ રાજયમંત્રી શ્ી પ્રદીપવસંહ 
જાડેજાએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાતે શહેરી વિકાસના ક્ષેત્રમાં અનેક 
અનેક આયામો સર કયા્ગ છે, તેનો શ્ેય હાલના િડાપ્રધાન અને 
તતકાલીન મખુયમતં્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીન ેજાય છે. તમેણ ેજણાવયું 
હતું કે, મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ મુખયમંત્રી 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલના નેતૃતિમાં ગુજરાતનાં શહેરો 'વલિેિલ 
અને લિેિલ' િન્યાં છે અને દેશમાં થઈ રહેલા સિષેમાં મોખરે 
રહ્ા ંછે. તમેણ ેઉમયેુું કે, "ઇઝ ઓફ વલવિંગ"ની સવૂચમા ંભારતનાં 
10 શહેરમાંથી ગુજરાતના 3 શહેર સ્થાન પામયાં છે.

આ કાય્ગક્રમમા ંઅમદાિાદના મેયર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર 
ઉપરાંત ગુજરાત મયુવનવસપલ ફાઇનાન્સ િોડ્ગના અધયક્ષ શ્ી 
ધનસખુભાઈ ભડંરેી, સાસંદ શ્ી દકરીટ સોલંકી, શ્ી હસમખુભાઈ 
પટેલ, પિૂ્ગ મયેર શ્ી અવમતભાઈ શાહ તેમજ મુખય સવચિ શ્ી 
અવનલ મુકીમ, મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્ર સવચિશ્ી કે. 
કૈલાસનાથન, અવધક મખુય સવચિશ્ી, શહેરી વિકાસ વિભાગ સવચિ 
શ્ી મકેુશ પરૂી, સવચિ શ્ી લોચન શહેરા, અમદાિાદ કવમશનર શ્ી 
મકેુશ કુમાર, ગાધંીનગરના મયુનવસપલ કવમશનર શ્ી ધિલ પટેલ, 
મયનુવસપાવલટી કવમશનર શ્ી િનેીિાલ, અમદાિાદના ં વજલ્ા 
કલકેટર શ્ી સંદીપ સાગલ ેતમેજ વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી 
અવનલ ધામવેલયા સવહતના મહાનભુાિો ઉપકસ્થત રહ્ા હતા.

 
"હમશન હમહલયન અહરયાન" અંતગ્વત 
અમદાવાદમાં ૬૫ િજાર વૃક્ોનું વાવષેતર 
અમદાિાદ મયુવનવસપલ કોપપોરેશને આરંભેલા "વમશન 

વમવલયન ટ્ી" અવભયાનની પ્રશંસા કરતાં  મુખયમંત્રી  
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયંુ હતંુ કે, સમયની માગં આધાદરત 
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ટકાઉ વિકાસ માટે વૃક્ષારોપણ અવતઆિશયક છે. અમદાિાદ મયુવનવસપલ 
કોપપોરેશન દ્ારા વૃક્ષારોપણની સુપેરે કામગીરી કરીને પ્રકકૃવતના જતનનો 
સકારાતમક સંદેશો આપિામાં આિી રહ્ો છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ એમ પણ કહ્યું 
કે, સરકાર દ્ારા પણ રાજયભરમાં ૧૦ કરોડ જેટલાં વૃક્ષોના િાિેતરના 
અવભયાનનો આરંભ કરિામાં આિનાર છે.

અમદાિાદ શહેરમાં "શહેરી જન સુખાકારી દદિસ"ના કાય્ગક્રમની 
ઉજિણી અંતગ્ગત શહેરના ગોતા વિસ્તાર કસ્થત સ્મૃવતિનમાં વમયાિાકી 
પધિવતથી એક સાથે ૬૫,૦૦૦ વૃક્ષોનું િાિેતર કરિામાં આિનાર છે. આ 
સ્મૃવત િનમાં મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ વૃક્ષારોપણ કરીને 
પ્રકકૃવતના જતનની નેમ વયતિ કરી હતી.

તેમણે વિશેરમાં કહ્યું કે, રાજય સરકાર ગ્રીન ગુજરાત અને ક્ીન 
ગુજરાતના લકય ભણી ટકાઉ વિકાસ તરફ આગળ િધી રહી છે. આિનારી 
પેઢીને િારસામાં કંઇ આપિા માટે ટકાઉ વિકાસ ખૂિ જ જરૂરી છે. છે માટે 
પયા્ગિરણની જાળિણી અને મહત્તમ વૃક્ષારોપણ, વૃક્ષોનું જતન,વૃક્ષોનો ઉછેર 
જેિી રાજયવયાપી વિવિધ કામગીરી સરકારે હાથ ધરી છે.

આ કાય્ગક્રમમાં ગૃહરાજય મંત્રી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા, મેયર શ્ી 
દકરીટભાઈ પરમાર, સ્ટેકન્ડંગ કવમટી ચેરમેન શ્ી વહતેશ િારોટ, ધારાસભય 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સવહત અવધકારી-પદાવધકારી ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

સુરેન્દ્રનગરનાં નગરો-શિેરોનષે 25 કરોડનાં હવકાસકાયયોની રષેટ 
રાજય સરકાર દ્ારા પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થયાં તે ઉપલક્ષમાં 

રાજયભરમાં વિકાસોતસિનો સેિાયજ્ યોજિામાં આવયો હતો. જે 
અંતગ્ગત સુરેન્દ્રનગરની લીંિડી ખાતે શહેરી જન સુખાકારી 
દદિસના કાય્ગક્રમમાં ઉપકસ્થત રહેલાં નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલે સુરેન્દ્રનગરનાં નગર-શહેરોમાં રૂ.25.93 
કરોડનાં વિકાસકાયપોનાં લોકાપ્ગણ – ખાતમુહૂત્ગ કયાું હતાં. આ 
ઉપરાંત, નગરપાવલકાઓને વિકાસકામો કરિા માટે રૂ.7.25 
કરોડની રાવશના ચેક આપયા હતાં.

આ પ્રસંગે નાયિ મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, રાજયના 
સિાુંગી વિકાસને િેગ આપિા સરકારે નમ્ગદાનાં નીર કરછ સુધી 

પહોંચાડી લોકોની પીિાના પાણીની અને ખેડૂતોની વસંચાઈની 
જરૂદરયાતન ેપણૂ્ગ કરી ઘર આગંણ ેનમ્ગદાના ંનીર ઉપલબધ િનાવયા ં
છે, સાથોસાથ સૌની યોજનાના સઘન અમલીકરણના પદરણામે 
એક સમયે નપાવણયો ગણાતો સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશ આજે સમૃધિ િન્યો 
છે. અહીંના ખેડૂતોને વસંચાઈ માટે નમ્ગદાનાં નીર મળતા તેઓ 
હિે દર િરષે કરોડો રૂવપયાનું ખેત ઉતપાદન મેળિી રહ્ાં છે.

આ કાય્ગક્રમમા ંનાયિ મખુયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ તમેજ 
ઉપકસ્થત મહાનભુાિોના હસ્તે વજલ્ાની તમામ નગરપાવલકાઓને 
વિકાસકાયપો અથષે સરકાર દ્ારા ફાળિિામાં આિેલ અંદાવજત 
૭.૨૫ કરોડ ધનરાવશના ચકે વિતરણ કરાયા હતા. તમેજ ઇ-તકતી 

અનાિરણ થકી વજલ્ાની ૬ નગરપાવલકાઓના 
અંદાવજત રૂવપયા ૨૫.૯૩ કરોડના વિવિધ 
વિકાસકાયપોનાં ખાતમુહૂત્ગ-લોકાપ્ગણ પણ નાયિ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના હસ્તે કરિામાં 
આવયાં હતાં.

આ પ્રસગં ે ધારાસભયો સિ્ગશ્ી ધનજીભાઈ પટેલ, 
પરસોત્તમભાઈ સાિદરયા, દકરીટવસહં રાણા સવહત 
વજલ્ાની વિવિધ નગરપાવલકાના પ્રમુખ - ઉપ 
પ્રમખુશ્ીઓ તથા સદસ્યો, તાલકુા પચંાયતના પ્રમખુશ્ીઓ 
તેમજ વજલ્ાના વિવિધ વિભાગોના અવધકારી-
પદાવધકારીઓ અન ેશહેરીજનો ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •
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શિેરોનષે શાનદાર બનાવવા પ્રહતબદ્ધતા
રાજયના વિકાસની પ્રાથવમક શરત એ છે કે, તે રાજયના 

લોકોન ેવિકાસ થકી તમેની રોજિરોજની વજદંગીમા ંકેટલી સરળતા 
અને સુખાકારી આિી ! આ િાિતને અધીન રહીને જો મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના કાય્ગકાળને મૂલિીએ તો સમજાય છે કે, 
માળખાકીય સુવિધાઓ, સુંદર-પહોળા રસ્તા, પ્રદૂરણમુતિ 
ઇ-િાહનોનો પ્રારંભ, ગગનચુિંી ઇમારતો, અનકેવિધ ઓિરવબ્જ-
અંડરપાસ, દદરયાઈ માગપોથી શહેરોને જોડીને સમય-ઇંધણની 
િચત સવહતનાં સંખયાિંધ જનસુખાકારીનાં કાયપો આ સરકારે 
અસરકારકતાથી કયાું છે.

દદરયાઈ માગષે રાજયના િે ભૂ-ભાગને જોડિાના મહત્િાકાંક્ષી 
કાય્ગ અંતગ્ગત સૌરાષ્ટ્ર અને દવક્ષણ ગુજરાતનું જળમાગપોથી જોડાણ 
"રો-રો ફેરી સવિ્ગસ'' દ્ારા કરીને પવચિમ ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર 
વિસ્તારના ભાિનગરના ઘોઘા અને દવક્ષણ ગુજરાતના ભરૂચ 
વજલ્ાના દહેજને જળામાગષે જોડિાનું મહત્િપૂણ્ગ પગલું ભરિામાં 
આવયું છે. જેના લીધે રોડ માગષે ઘોઘાથી દહેજ પહોંચતા લાગતો 
૭ કલાકનો સમય ઘટીને ૧ કલાકનો થઈ ગયો. ૩૬૦ દકલોવમટરનું 
અંતર ઘટીને ફતિ ૩૦ દકલોમીટરનું થઈ ગયું. આ કારણે ૪૮ 
હજાર એમ.ટી. ટન કાિ્ગન ડાયોકસાઈડના ઉતસજ્ગનમાં ઘટાડો થઈ 
શ્યો છે અને ૧૫,૨૦૨ દકલોલીટર જેટલા ઈંધણની િચત થઈ 
શકી છે. પ્રિાસન પ્રવૃવત્તને િેગ મળિા ઉપરાંત ઉદ્ોગોની નિી 
તકોનું વનમા્ગણ થતાં રોજગર-સ્િરોજગારના અિસરો િધયા છે. 
પયા્ગિરણ પ્રવત જાગૃત અવભગમ અંતગ્ગત ''ઈ-િેવહકલ''માટે િર્ગ 
૨૦૧૦-૧૧માં ક્ાઈમેટ ચેન્જ વિભાગનું િજેટ રૂ.૧૦૧ કરોડ 
હતું, જે િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂ.૯૧૦ કરોડ ઉપર પહોંરયું છે. 

ધોરણ-૯થી કોલેજ સુધીના વિદ્ાથશીઓ માટે િેટરી સંચાવલત 
દદ્ચક્રીય િાહન ખરીદિા માટે રૂ. ૧૨,૦૦૦ની સહાય આપિામાં 
આિી છે. 

ગુજરાત ઇલેક્ટ્ક કવહકલ પૉવલસી-૨૦૨૧ની જાહેરાત 
કરિાની સાથે રાજયમાં ૫૨૮ ચાવજુંગ સ્ટેશનોની ઇન્ફાસ્ટ્કચર 
સુવિધા ઉપલબધ કરાિિામાં આિી છે. ઈ-દરક્ષાની ખરીદી કરિા 
માટે રૂ. ૫૦,૦૦૦ રૂવપયાની સિવસડી સીધી લાભાથશીઓના િેન્ક 
ખાતામા ંજમા કરિામા ંઆિે છે. આ યોજના અતંગ્ગત રૂ.૧૦,૦૦૦ 
િાહનોન ેસિવસડી સહાય આપિાનો લકયાકં છે. વયવતિગત દરક્ષા 
ચાલક, મવહલા સાહવસક, યુિા સ્ટાટ્ગ અપ સાહવસક, વશવક્ષત 
િેરોજગાર, િંવચતો, સહકારી મંડળીઓ, દદવયાંગ, સ્થાવનક 
સ્િરાજયની સંસ્થાઓ, શૌક્ષવણક સંસ્થાઓને િેટરી આધાદરત 
વત્ર-ચક્રી િાહન યોજના માટે પ્રાથવમકતા આપિામાં આિી છે.

અમદાિાદ કસ્થત પીરાણા િાયો-માઇવનંગનો અવભનિ 
પ્રોજે્ટ અંતગ્ગત અતયાર સુધીમાં અંદાજે ૧ કરોડ મેવટ્ક ટનથી 
િધારે મોટો કચરાનો ઢગલો દૂર કરિા સાયકન્ટદફક એપ્રોચ 
અપનાિિામાં આવયો છે. પલાકસ્ટક અને કાપડ િેસ્ટ, ઈનરસેમી 
કમપોસ્ટ અને માટી રોડાના મટીદરયલને વિભાવજત કરી શકે એિી 
આધુવનક મશીનો કાય્ગરત કરિામાં આિી છે.

િાયો-માઇવનંગ પ્રોસેસથી હિાની ગુણિત્તામાં મોટા 
પ્રમાણમાં સુધારો જોિા મળયો છે. ૩૦૦ મેવટ્ક ટન કેપેવસટીના 
3૦થી િધુ ટ્ોમેલ મશીનો અને ૧,૦૦૦ મેવટ્ક ટન કેપેવસટીનું 
૧ મશીન કાય્ગરત છે. અતયાર સુધીમાં ૨૪ લાખ મેવટ્ક ટન 
જેટલો કચરો દૂર કરી ૧૩ એકર જેટલી જમીન ખુલ્ી કરી 
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દેિામાં આિી છે. પીરાણા ડમપસાઈટ લીગાસી િેસ્ટ પ્રોસેવસંગથી 
િાયો-માઇવનંગની આ કામગીરી ભારતભરમાં એક મોડલ તરીકે 
સ્િીકારિામાં આિી છે. 

પ્રદૂવરત પાણીને પુન:ઉપયોગી િનાિિા માટે ગુજરાતના 
શહેરી વિસ્તારમાં િૉટર ગ્રીડનું વનમા્ગણ કરિામાં આવયું છે. જેથી 
સ્િરછ પાણી ઉપરની ઉઘોગોની વનભ્ગરતા ઓછી થઈ શકી છે. 
અમદાિાદ, ભાિનગર, ગાંધીનગર, સુરત, અંજાર,ગાંધીધામ 
સવહત ૩૮ સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટ શરૂ થઈ ચૂ્યા છે. ૭૬૭ 
એમએલડી ઈન્ડકસ્ટ્યલ િસે્ટ િોટરનો સફળતાપિૂ્ગક પુનઃ ઉપયોગ 
થઈ રહ્ો છે. ''ફાટકમુતિ ગુજરાત'' ના પ્રોજે્ટ અંતગ્ગત ૭૨ 
ઓિરવબ્જના વનમા્ગણનંુ કાય્ગ રૂ.૩,૦૦૦ કરોડના ખચષે પરૂજોશમાં 
ચાલી રહ્યુ ંછે. કુલ રૂ. ૭,૪૦૦ કરોડના ખચષે ગુજરાતન ેફાટકમતુિ 
િનાિિાનું કામ રાજય સરકારે યુધિના ધોરણે હાથ ધયુું છે. છેલ્ાં 
પાચં િર્ગમા ંશહેરી વિસ્તારમા ંરૂ. ૫૦૮.૪ કરોડના ખચષે ૩૧ રેલિે 
ફાટકો દૂર કરીને ઓિરવબ્જ કે અંડરવબ્જ િનાિાયા. િળી, 
મહાનગરપાવલકામાં ૩૬ અન ેનગરપાવલકાઓમા ં45 ઓિરવબ્જનું 
વનમા્ગણ કરાયું છે. આગામી ટૂંક સમયમાં દેશનું પહેલું ફાટકમુતિ 
રાજય િનિા ગુજરાત અગ્રેસર થઇ રહ્યું છે.

કોમન GDCRના અવભનિ વિચાર અંતગ્ગત શહેરો-
નગરોમાં િાંધકામના સમાન વનયમો ઉપલબધ થતાં રાજયના 
નાગદરકોને રાહત મળી છે. રાજયમાં મહત્તમ ૭૦ મીટર સુધીની 
ઊંચાઈના િાંધકામને મંજૂરી મળી છે. રાજયનાં શહેરમાં 
િાધંકામના સમાન વનયમોન ેમજંરૂી આપનાર ંગુજરાત દેશભરમાં 
અગ્રેસર િન્યું છે. ૭ મહાનગરપાવલકા, ૧૫ નગરપાવલકાઓમાં 
સમાન િાંધકામના વનયમો િનાિિામાં આવયા છે જયારે તમામ 

મહાનગરો, શહેરો, નગરપાવલકાઓમાં રસ્તાની પહોળાઈ મુજિ 
િાંધકામની ઊંચાઈની મંજૂરી અપાઈ છે. દરેક શહેરમાં રહેણાક 
ઝોનમા ં૧.૮ એફએસઆઈ વિનામલૂય ેઅપાશ ેપદરણામે મકાનની 
દકંમતમાં ઘટાડો થશે.

શહેરોનો સુવનયોવજત વિકાસની કામગીરી અન્િયે ૪૨૫ TP 
સ્કીમ, ૪૦ DP સ્કીમન ેમજંરૂી આપિામા ંઆિી છે. િર્ગ ૨૦૧૬ 
પહેલા ં૨૦૦ TP સ્કીમન ેમજંરૂી અપાઈ હતી. ૪૦ DP સ્કીમને 
મંજૂરી મળતા ગુજરાતનાં નગરોમાં િસતા નાગદરકોને મળતી 
સિલતોમાં િધારો થયો છે. છેલ્ાં ૩ િર્ગમાં ૪૨૫ TP સ્કીમને 
મંજૂરી મળતાં રાજયના શહેરોમાં વિકાસની રફતાર િધુ તેજ િની 
છે. રાજયના શહેરોમાં પાણી, ગટર વયિસ્થા, ઉદ્ાનો, ટ્ાદફક 
વયિસ્થાપન, સફાઈ કામગીરી જેિી ઉચ્તમ સિલતો પ્રાપ્ થતાં 
સુવનયોવજત અને ઝડપી વિકાસ શ્ય િન્યો છે. 

હિે ગજુરાતમા ંપણ િનશ ેદુિઇ - વસગંાપોર જિેી ગગનચુિંી 
ઇમારતો. આ વયિસ્થા માટે રાજય સરકારે સ્કાય સ્ક્રેપરની 
મંજૂરીનો મહત્િપૂણ્ગ વનણ્ગય કયપો છે. હિે રાજયમાં ૨૨-૨૩ 
માળનાં ઊંચા મકાનોને સ્થાને હિે ૭૦થી િધુ માળની ઇમારતો 
િનશ.ે નિી નીવતથી આઇકોવનક સ્ટ્કચર વનમા્ગણનો માગ્ગ મોકળો 
થયો છે. અમદાિાદ, િડોદરા, રાજકોટ, સુરત અને ગાંધીનગરમાં 
ગગનચુંિી ઇમારતોના િાંધકામને પરિાનગી આપિાનું 
ઐવતહાવસક પગલું લેિામાં આવયું છે. િદટ્ગકલ ડેિલપમેન્ટથી 
જમીનોની દકંમત સ્િાભાવિક રીતે જ ઓછી થશે અને શહેરના 
વિસ્તારની સવિ્ગસ લેન્ડનો મહત્તમ ઉપયોગ શ્ય િનશે. મુંિઈ, 
દદલ્ી જેિાં શહેરોના વનયમોનો અભયાસ કયા્ગ િાદ મંજૂરીનો 
મુસદ્ો તૈયાર કરિામાં આવયો છે. •
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  �. 4500 કરોડના ખચ� ક�લ 2,49,125 હ�ક્ટર આ�દવાસી 
િવસ્તારમાં િસંચાઈની સુિવધા.

 �. 2000 કરોડના ખચ� આ�દ�િત િવસ્તારોમાં 5 લાખ ઘરોને 
નળ �ડાણ.

  12838 �ક.મી. લંબાઈના 4515 રસ્તાઓનું િનમાર્ણ.
  �. 2500 કરોડના ખચ� આ�દ�િત િવસ્તારોમાં 122 

સબસ્ટ�શનની સ્થાપના અને 71000 ઘરોને વીજ�ડાણ.
 વન અિધકાર અિધિનયમ હ�ઠળ ક�લ 13978 દાવાઓ મંજૂર 

કરી 46,523 હ�ક્ટર જમીનના હક્કો મંજૂર કરાયા.
  નમર્દા િજલ્લા ખાતે �. 103 કરોડના ખચ� આ�દવાસી સ્વાતં�ય 

સેનાનીઓનું રા�ીય સંગ્રહાલય િનમાર્ણ પામશે.

  અદ્યતન સુિવધાઓયકુ્ત 838 ર�િસડે�ન્સયલ શાળાઓ દ્વારા 
�. 2744 કરોડના ખચ� પ્રિતવષર્ 1,36,438 આ�દ�િત 
િવદ્યાથ�ઓન ેરહ�વા - જમવાની સિુવધા સાથ ેિવનામલૂ્ય ેિશક્ષણ.

 �. 454 કરોડના ખચ� આ�દ�િત િવદ્યાથ�ઓ માટ� 25 િનવાસી 
શાળાઓનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું તથા આ�દ�િત 
િવદ્યાથ�ઓ માટ� 48 નવી િનવાસી શાળાઓ શ� કરવામા ંઆવી.

  43 લાખ આ�દ�િત બાળકોને �. 538 કરોડના ખચ� દૂધ 
સં�વની યોજનાનો લાભ.

  �. 440 કરોડના ખચ� 35000 આવાસોનું િનમાર્ણ.
  પાચં લાખથી વધ ુઆ�દ�િત ખડેતૂોને �. 165 કરોડના ખચ� 

િબયારણ અન ેખાતરની �કટ સહ ક�િષલક્ષી તાલીમના લાભો.

સૌના સાથથી 
સૌના હવકાસના...

હવશ્વ આદદવાસી દદવસ

આપણી સરકારના 

વનબંધુ કલયાણ યોજના અંતગ્વત આદદજાહત હવસતારોના સવા�ગી હવસાસ 
માટે છેલ્લાં 5 વષ્વમાં ગુજરાત સરકારે ખચયા્વ રૂ. 60,000 કરોડ

હબરસા મુંડા ટ્ાઈબલ 
યુહનવહસ્વટીનું ખાતમુિૂત્વ

આદદવાસીઓના હવકાસની દરકાર, રાખી રિી છે ગુજરાત સરકાર

અંદા�જત રૂ. 1222 કરોડના ખચ� 
70 કામોનાં ખાતમુહૂતર્

અંદા�જત રૂ. 487 કરોડના ખચ� 
199 કામોનાં લોકાપર્ણ થયાં

5 લાખ આ�દ�િતનાં િવકાસકાય�ને 
િ�-મે�ટર્ક િશષ્યવૃિ� યોજના હેઠળ 

રૂ. 80 કરોડના લાભો



મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલના નેતૃતિની પારદશ્ગક, વનણા્ગયક, સંિેદનશીલ 
અને પ્રગવતશીલ સરકારના પાંચ િર્ગની પૂણ્ગતા પ્રસંગે નિમી 
ઓગસ્ટ - વિશ્વ આદદિાસી દદિસે મુખયમંત્રીશ્ીએ આદદજાવતઓ 
માટેની વિકાસલક્ષી વિવિધ યોજનાઓનો િહુધા આદદિાસી ક્ષેત્ર 
એિા રાજપીપળાથી પ્રારંભ કરાવયો હતો. મુખયમંત્રીશ્ીએ આ 
અિસરે રાજયના ૫૩ આદદજાવત તાલુકાઓમાં રૂ.૧૭૦૦ કરોડના 
૨૮૯ વિકાસકામોનાં પ્રારંભ, લોકાપ્ગણ અને ખાતમુહૂત્ગ કરાવયાં 
હતાં. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આ પ્રસંગે જણાવયું 
હતું, કે છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં સરકારે સમાજના દરેક િગ્ગ, દરેક 
ક્ષેત્રના સિા્ગગી વિકાસ માટે અનેકવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી 
ગુજરાતને ઉત્તમથી સિપોત્તમ િનાિિા માટે સિ્ગગ્રાહી પ્રયાસો 
આદયા્ગ છે.

ગુજરાતના તતકાલીન મુખયમંત્રીશ્ી અને હાલના દેશના 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતના વિકાસનો પાયો 
મજિૂત કરી દેશમાં વિકાસની રાજનીવતની શરૂઆત કરાિી છે. 
આદદિાસી િાંધિોને ખોટા િાયદા િચનો નહીં, પરંતુ િનિંધુ 
કલયાણ જેિી મહત્િાકાંક્ષી યોજનાના નક્ર અમલીકરણ દ્ારા 
આદદિાસીઓને મુખય પ્રિાહમાં જોડી આદદિાસી વિસ્તારોનો 
સમતુવલત અને સમુવચત વિકાસ કયપો છે.

િનિંધુ કલયાણ યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આદદિાસી સમાજના સિાુંગી વિકાસ માટે 
રૂ.૯૦ હજાર કરોડનાં વિકાસકામો શરૂ કરાવયા હતા. છેલ્ાં પાંચ 
િર્ગમાં રાજયના આદદજાવત વિસ્તારોમાં રૂ.૬૦ હજાર કરોડનાં 
વિકાસકામો કરિામાં આવયા છે. િનિંધુ કલયાણ યોજના ફેઝ -૨ 
માં આગામી પાંચ િર્ગમાં રાજયના આદદિાસી વિસ્તારોમાં રૂ.એક 
લાખ કરોડનાં વિકાસકામો હાથ ધરિામાં આિશે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજપીપળા નજીક જીતનગર ખાતે અંદાજે 
રૂ.૩૪૧ કરોડના ખચષે ૩૯ એકર વિસ્તારમાં વનમા્ગણ થનાર 
વિરસા મુંડા ટ્ાઇિલ યુવનિવસ્ગટીનું ખાતમુહૂત્ગ કરિા સાથે રૂ. 
૪૮૦ કરોડના ખચષે વનમા્ગણ થયેલા ૧૯૯ વિકાસકામોનાં 
લોકાપ્ગણ તથા રૂ.૧૨૨૨ કરોડના ૯૦ કામોના ખાતમુહૂત્ગ 
સંપન્ન કયા્ગ હતા. મુખયમંત્રીશ્ીએ હળપવત તથા વયવતિગત 

આિાસ યોજના, વધરાણ યોજના, માનિ ગદરમા યોજના, િન 
ધન વિકાસ યોજના, કકૃવર દકટ વિતરણ યોજના, િન અવધકાર 
અવધવનયમ તથા વસકલસેલ અને ટી.િી.ના દદશીઓને તિીિી 
સહાય યોજના મળીને કુલ ૨૩,૦૦૦ થી પણ િધુ લાભાથશીઓને 
રૂ. ૮૫ કરોડ તથા આદદજાવતના અંદાવજત પાંચ લાખ 
વિદ્ાથશીઓને વપ્ર-મેવટ્ક વશષયવૃવત્ત યોજના હેઠળ રૂ .૮૦ 
કરોડના લાભોનું વિતરણ કયુું હતું.

િન અવધકાર અવધવનયમ હેઠળ આદદિાસીઓને જંગલની 
જમીન આપિાના ૧૪ હજાર દાિાઓ મંજૂર કરી ૪૬ હજાર 
હે્ટર જમીનના હક્ો આદદિાસીઓને આપયા છે. આદદિાસી 
યુિાનો ડૉ્ટર િને તે માટે રાજયના આદદિાસી વિસ્તારોમાં 
પાંચ મેદડકલ કોલેજ શરૂ કરિાની મંજૂરી પણ આપિામાં આિી 
છે. રાજય સરકારે આદદિાસી વિસ્તારોમાં કરેલ આદદિાસી 
કલયાણનાં વિવિધ વિકાસકામોની મુખયમંત્રીશ્ીએ વિસ્તૃત 
રૂપરેખા આપી હતી. 

વિશ્વ આદદિાસી દદિસ ેઆદદિાસી િાધંિોન ેશભુ કામનાઓ 
પાઠિતાં મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે િન અને વગદરકંદરાઓમાં 
િસતા આદદિાસીઓનું દેશના સ્િાતંત્ય સંગ્રામમાં પણ અનોખું 
યોગદાન રહ્યુ ંછે. સ્િાતતં્ય સગં્રામમા ંઆદદજાવતના અનકે સપતૂોની 
તયાગ, સમપ્ગણ અને િવલદાનની યશગાથાઓ આજે આપણને 

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ હવશ્વ આદદવાસી દદવસ

હવશ્વ આદદવાસી દદવસષે 
આદદવાસી હવસતારોનષે 
રૂ.૧,૭૦૦ કરોડનાં 
હવકાસકામોની રષેટ 
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પ્રરેણા આપ ેછે. ગુજરાતના આદદિાસીઓએ દેશની આઝાદી માટે 
્યારેય પાછી પાની કરી નથી. સોમનાથ મંદદરની રક્ષા હોય કે 
પછી ૧૮૫૭ નો સ્િાતંત્ય સંગ્રામ હોય. ગુજરાતના જાંિુઘોડાના 
િીર નાયકાઓએ અગેં્રજો સામ ે૪૦ િર્ગ સધુી લડી અંગ્રજેોના દાતં 
ખાટા કયા્ગ હતા. માનગઢમાં ગોવિંદ ગુરની આગેિાની હેઠળ 
અંગ્રેજો સામે લડતા જવલયાિાલાં િાગ કરતાં પણ િધુ ૧૫૦૦ 
જેટલા આદદિાસીઓએ માતૃભૂવમ અને દેશની આઝાદી માટે 
પોતાના પ્રાણોની આહુવત આપી હતી.

આદદિાસીઓના જન નાયક વિરસા મુંડાએ આદદિાસીઓને 
દેશના સ્િાતંત્ય સંગ્રામમાં જોડીને દેશની આઝાદી માટે સંઘર્ગ કયપો 
હતો. તેમના નામ સાથે ગુજરાતમાં ટ્ાયિલ યુવનિવસ્ગટી શરૂ થઈ 
છે જે આદદિાસી યુિાનોની કારદકદશી ઘડિામાં આશીિા્ગદરૂપ 
નીિડશે એિો વિશ્વાસ મુખયમંત્રીશ્ીએ વયતિ કયપો હતો.

આદદજાવત વિકાસ મંત્રી શ્ી ગણપતવસંહ િસાિાએ રાજયના 
અંિાજીથી ઉમરગામ સુધીની પૂિ્ગ પટ્ીના ૧૪ વજલ્ાના ૫૩ 
તાલુકામાં િસિાટ કરતા ૯૦ લાખ આદદિાસીઓને વિશ્વ 
આદદિાસી દદિસની શુભકામના પાઠિતાં જણાવયું હતંુ કે 
આદદિાસી સમાજ માટે આજનો દદિસ ઐવતહાવસક અન ેયાદગાર 
િની રહેિાનો છે. આદદિાસી સમાજના વિદ્ાથશીઓના ઉજ્જિળ 
ભવિષય માટે રાજપીપળામા ં૩૯ એકર વિસ્તારમા ંઆદદિાસીઓના 

જનનાયક વિરસા મુંડાના નામે ટ્ાઇિલ યુવનિવસ્ગટીનું ભૂવમપૂજન 
થયું છે. જેને પદરણામે આદદિાસી યુિાનોને ઘરઆંગણે ઉચ્ 
વશક્ષણની તકો પ્રાપ્ થશે.

િનિંધુ કલયાણ યોજના હેઠળ રાજયમાં આદદિાસીઓના 
સામાવજક, આવથ્ગક અને શૈક્ષવણક વિકાસ માટે એક લાખ કરોડનો 
ખચ્ગ કરિામાં આવયો છે. િનિંધુ કલયાણ યોજનાના િીજા 
તિક્ામાં રૂ. એક લાખ કરોડની િજેટમાં જોગિાઈ કરિામાં 
આિી હોિાનું તેમણે ઉમેયુું હતું. આદદિાસી વિસ્તારોમાં વસંચાઇ 
ક્ષેત્રે હાથ ધરાયેલાં કામોની તેમણે વિસ્તૃત માવહતી આપી હતી.

આ પ્રસંગે ભરૂચના સાંસદ શ્ી મનસુખભાઈ િસાિા, 
છોટાઉદેપુરના સાંસદ શ્ીમતી ગીતાિહેન રાઠિા, મુખય સવચિ 
શ્ી અવનલ મુકીમ, મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્રસવચિ શ્ી કે. 
કૈલાસનાથન, પૂિ્ગ મંત્રી શ્ી શબદશરણ તડિી, પૂિ્ગ સંસદીય 
સવચિ શ્ી હર્ગદભાઈ િસાિા, ઘનશયામભાઈ પટેલ, સવતરભાઈ 
પટેલ, પદાવધકારીઓ, આદદજાવત વિભાગના સવચિ ડૉ.એસ. 
મુરલીવક્રષના, આદદજાવત વિકાસ વિભાગના કવમશનર શ્ી દદલીપ 
રાણા, જળસંપવત વિભાગના સવચિ શ્ી પટેલ, વિરસા મુંડા 
ટ્ાઇિલ યુવનિવસ્ગટીના કુલપવત ડૉ. મધુકર પાડિી, વજલ્ા 
વિકાસ અવધકારી શ્ી પી. ડી. પલસાણા સવહત લાભાથશીઓ 
ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. •
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આદદજાહત હવસતાર હવકાસથી મિોયયો 
રાજયની પારદશ્ગક અને વનણા્ગયક 

સરકાર દ્ારા ખૂિ જ સંિેદનશીલતા સાથે 
સિ્ગસમાિશેક સમતોલ વિકાસ કાયપો કરીને 
જ્ાવત-જાવતલક્ષી વિકાસના સીમાડાઓને 
રાજયમાંથી ઉખાડી િતાવયા છે. રાજયના 
અંત દરયાળ તથા સાિ છિે ાડ ાના 
વિસ્તારોમાં પણ મહાનગરોની માફક જ 
અનેક વિકાસ પ્રોજે્રસ મૂકીને મુખયમંત્રી 
શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયિ 
મખુયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના નતેૃતિ 
હેઠળની રાજય સરકારે ગુજરાત મોડેલને 
સ્માટ્ગ સ્ટેટ િનાિિાની દદશા તરફ 
અનેકવિધ નિતર આયામો હાથ ધયાું છે 
જેના પદરણામે ગુજરાત આજે દેશનું 
રોલમોડલ પુરિાર થઈ રહ્યું છે. 

અંિાજીથી ઉમરગામ સુધીની પૂિ્ગ 
પટ્ીના વિસ્તારમાં ૧૪ વજલ્ાઓ, ૫૩ 
જેટલા તાલુકાઓ, ૪ હજાર કરતાં િધારે 
ગામડાઓમા ં૯૦ લાખ જટેલા ંઆદદિાસી 
સમાજના લોકો િસિાટ કરે છે. આ 
સમાજના સિાુંગી વિકાસ માટે તતકાલીન 
મુખયમંત્રીશ્ી અને હાલના િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ‘સિકા સાથ, સિ કા 
વિકાસ’ના સૂત્રને સાથ્ગક કરિા તેમણે 
િનિંધુ કલયાણ યોજનાની જાહેરાત કરી 
હતી. અતયાર સુધીમાં  આદદિાસી 
વિસ્તારના સિાુંગી વિકાસ માટે રોડ-રસ્તા, 
વસંચાઇ, વશક્ષણ, આરોગય, પીિાનું પાણી 
િગેરે સગિડો માટેનાં કામો થયા છે. 

રાજયના સંિેદનશીલ મુખયમંત્રી  

શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ િનિંધુ કલયાણ 
યોજના ફ ેઝ-૨ની જાહ ેરાત કરીને 
આદદિાસી સમાજના સિાુંગી વિકાસ માટે 
રૂ. ૧ લાખ કરોડની ફાળિણી કરી છે. જે 
અંતગ્ગત નિ લાખ આદદજાવત પદરિારો 
માટે રોજગારીની તકોનું વનમા્ગણ કરિામાં 
આિશ.ે છેલ્ાં ૧૩ િર્ગમા ંિનિધં ુકલયાણ 
યોજના અંતગ્ગત રૂ. ૯૭ હજાર કરોડની 
રકમ આદદજાવત વિસ્તારના વિકાસ માટે 
િાપરિામાં આિી છે. જે થકી રાજયના 
આદદજાવત વિસ્તારની માળખાકીય 
સુવિધાઓ તેમજ આદદજાવત સમુદાયના 
સામાવજક, આવથ્ગક અને શૈક્ષવણક એમ 
સિાુંગી વિકાસની દદશામાં આદદજાવત 
સમુદાયે નિા આયામો વસધિ કયા્ગ છે. 

િનિંધુઓના ડેિલપમેન્ટમાં રાજય 
સરકારનું સવિશેર ઇન્િોલિમેન્ટ રહ્યું છે. 
આદદજાવત વિસ્તારોમાં િનિંધુઓના 
વિકાસ માટે રાજય સરકારની કદટિધિતા 
અને પ્રવતિધિતાનો આમ જનતાને પણ 
અહેસાસ થઇ રહ્ો છે. જયાં પહેલા રસ્તા, 
પાણી, શૌચાલય, િસ સેિા, વશક્ષણ કે 
આરોગય સવહતની પ્રાથવમક સુવિધાઓના 
પણ અનેક પ્રશ્નો હતા તયાં  હિે 
ગુણિત્તાયુતિ રસ્તા, ઘરે-ઘરે નળ અને તે 
નળમાં  શુધિ પાણી, આધુવનક િસ 
સુવિધાઓ, શ્ેષ્ઠ ઉચ્ વશક્ષણ અને 
અતયાધુવનક સુવિધાઓ અને વનષણાત 
તિીિોથી સજ્જ સરકારી હોકસ્પટલો પણ 
સામાન્ય િાિત થઈ ગઇ છે. એટલું જ 
નવહ, દેશભરમાં િનિંધુઓને તેમની 
જમીનની માવલકીના હક્ો પૂરા પાડિામાં 
ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે અને તેમની 
સનદો સૌથી િધુ ગુજરાતે આપીને 
રાજયના િનિંધુઓના સિાુંગી વિકાસનો 
નિો રાહ ચીંધયો છે. િનિંધુવહતલક્ષી 
દીઘ્ગદૃકષ્પૂણ્ગ તૈયાર કરિામાં આિેલી 
યોજનાઓની સાથોસાથ છિેાડાના 
લાભાથશી સધુી ત ેયોજનાનો લાભ મળે તનેા 

દરયલ ટાઇમ ફોલોઅપ અને સમયિધિ 
આયોજનને કારણે રાજય આદદજાવત 
વિસ્તારના લોકોની આવથ્ગક-સામાવજક 
વિકાસની પ્રવક્રયા ખૂિ ઝડપી િની છે.

આદદિાસી િાંધિોનું કોઈપણ િાળક 
વશક્ષણથી િંવચત રહે નહીં અને તમામ 
િાળકોને પાયાનું વશક્ષણ મળી રહે તે માટે 
રાજય સરકાર સંપૂણ્ગ પ્રવતિધિતા સાથે 
આગળ િધી રહી છ ે.  આદદિાસી 
વિદ્ાથશીઓને ગુણિત્તાસભર વશક્ષણ મળી 
રહે તે માટે રાજયભરમાં ટેકનોલોજીથી 
સજજ ૩૪ એકલવય મોડેલ સ્કૂલ કાય્ગરત 
છે. જેમાં દડવજટલ િોડ ્ગ , ઓિરહેડ 
પ્રોજેકશન, કમપયૂટર અને ઇન્ટરનેટ સાથે 
આધુવનક વશક્ષણની સિલતો ઉપલબધ 
કરાિાઈ છે અન ેઆદદિાસી િાળકોન ેિલડ્ગ 
ક્ાસ અદ્તન સિલતો સાથે અભયાસની 
તક પૂરી પાડી છે. સાથે સાથે ૭૬૫ જેટલી 
આશ્મ શાળાઓ, આદશ્ગ વનિાસી 
શાળાઓ અને એક્વય શાળાઓના ૧ 
લાખ ૩૫ હજાર વિદ્ાથશીઓને રહિેા, 
જમિા તથા અભયાસની સુવિધાઓ પૂરી 
પાડિામાં આિી રહી છે. 

આદદિાસી સંસ્કકૃવતના ભવય િારસાને 
દેશ અને દુવનયા સમક્ષ પ્રસ્તુત કરિા તથા 
સાંસ્કકૃવતક ધરોહરથી લોકો માવહતગાર 
થાય એ માટે રૂ. ૧૦૩ કરોડના ખચષે 
આદદજાવત િીર સ્િાતંત્ય સેનાનીઓની 
યાદમાં રાજયના નમ્ગદા વજલ્ા “રાષ્ટ્રીય 
કક્ષાનુ ંઆદદિાસી િીર સ્િાતંત્ય સનેાનીનુ”ં 
મયુવઝયમ ઊભું કરિામાં આિશે. રાષ્ટ્રીય 
મયુઝીયમનું વનમા્ગણ કરિાનો રાજય 
સરકારે મહત્િનો વનણ્ગય કયપો છે. આ 
મયુવઝયમના મુખય આકર્ગણોમાં ૩ડી 
પેનોરમા, લેસર અને કમપયૂટર ટેકવનકથી 
આદદિાસી સાંસ્કકૃવતક િારસો પ્રસ્તુત 
કરાશે. સાથે સાથે આદદિાસી સ્િાતંત્ય 
િ ી ર ોન ી  ભ વય  જીિન  ઝ ાં ખ ીન ી 
સહેલાણીઓને જાણકારી પણ ઉપલબધ 
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થશે. ૭૦ એકર જમીનમાં ઊભું થનારં આ 
મયુવઝયમ દેશ અને રાજયોની એકતા અને 
અખંદડતતાને સુપેરે પ્રસ્તુત કરશે. 

રાજયના આદદિાસી િાંધિોન ેજમીનનું 
રક્ષણ મળી રહે અન ેતેઓ જમીનના માવલક 
િન ેએ માટે રાજય સરકારે ઐવતહાવસક 
પગલંુ ભરી તમેન ે જમીનની માવલકીની 
સનદો પરૂી પાડી છે. જે અતંગ્ગત ૮૮,૮૫૯ 
જેટલા વયવતિગત દાિાઓ મંજૂર 
૧,૩૯,૭૧૦ એકર િન જમીન ઉપર 
આદદિાસી િાધંિોન ેઅવધકારો પરૂા પાડ્ા 
છે. છેલ્ાં પાંચ િર્ગમાં િન અવધકાર 
અવધવનયમ હેઠળ ૧૪ વજલ્ાના અદંાવજત 
૯૬ હજારથી િધુ આદદિાસીઓને 
વયવતિગત અન ેસામુદાવયક જમીની દાિા 
મજંરૂ કરિામા ંઆવયા છે. 

િન અવધકાર અવધવનયમ હેઠળ ૧૩ 
લાખ એકર કરતાં િધુ જંગલની જમીનના 
આદદિાસીઓને લાભ મળયો છે. રાજયના 
આદદિાસી િાંધિોના સિાુંગી અને 
આવથ્ગક ઉતથાન માટે મુખયમંત્રીશ્ીએ પેસા 
એ્ટની ચુસ્તપણે અમલિારી કરી છે. પસેા 
એ્ટનો અસરકારક અમલ અને જંગલ 
ખેડે એની જમીનના વનણ્ગયથી લાખો 
આદદિાસીઓ જમીનના માવલક િન્યા છે 
તથા આદદિાસીઓને જમીન, િન્ય 
પેદાશના પણ હક્ો મળયા છે. જેના 
પદરણામ ે૯૦ લાખથી િધ ુઆદદિાસીઓને 
આવથ્ગક લાભ થયો છે. િર્ગ ૨૦૧૭માં 
લીધલેા પસેા એ્ટના કડક અમલીકરણના 
વનણ્ગયથી આદદિાસી િાંધિોના ઉતકર્ગને 
નિો આયામ મળયો છે. િનિંધુઓને 
ગામના વિકાસને લગતી યોજનાઓની 
મંજૂરી આપિાનો અને વિકાસના વનણ્ગયો 
સ્થાવનક કક્ષાએથી જ કરિાના વિશેર 
અવધકાર પ્રાપ્ થયા છે. 

રાજય સરકારે નમ્ગદા વજલ્ામાં 
“ગુજરાત રાજય ટ્ાઇિલ યુવનિવસ્ગટી” 
સ્થાપિાનો  વનણ ્ગય કયપો  છ ે.  આ 
યુવનિવસ્ગટીની સ્થાપનાનો મુખય હેતુ 
ર ાજયન ા  આદદજાવત  સમુ દ ાયન ા 

વિદ્ાથશીઓને ઉચ્ અને ગુણિત્તાયુકત 
વશક્ષણ પરંૂ પાડિા, રોજગારક્ષમ ટેકવનકલ 
દડપલોમા, સદટ્ગદફકેટ કોસ્ગ જેમાં આદદજાવત 
વિસ્તારના રોજગાર ક્ષેત્રોને કાય્ગક્ષમ 
િનાિિા ડેરી અને ડેરી આધાદરત ઉદ્ોગ, 
કકૃવર-િન આધાદરત કુશળતાઓનો વિકાસ, 
વિજ્ાન,  ટ ેક વનકલ,  સ્ાતક અને 
અનુસ્ાતક કક્ષાનાં અભયાસક્રમોમાં 
વિભાગો શરૂ કરિામા ંઆિશ.ે વિરસામંુડા 
ટ્ાયિલ યવુનિવસ્ગટીની સ્થાપના માટે સ્ટેરયૂ 
ઓફ યુવનટી વિસ્તારમાં નમ્ગદા વજલ્ાના 
નાંદોદ તાલુકાનાં જીતનગર ગામને ૧૬ 
હેકટર જેટલી જમીન રાજય સરકારે 
ફાળિણી કરી છે.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના 
નતેૃતિમાં રાજય સરકારન ેિનિધં ુકલયાણ 
યોજના દ્ારા આદદિાસી પદરિારોનો 
આવથ્ગક, સામાવજક અને શૈક્ષવણક ઉતકર્ગ 
થાય તે માટ ે નિી વયિસ્થા અને 
આયોજનપૂિ્ગકના પ્રયાસોના પદરણામે 
ગુજરાતની વિકાસયાત્રામાં આદદિાસી 
િાંધિો સવક્રય ભાગીદાર િન્યા છે. રાજય 
સરકારે આદદિાસીઓના સમગ્રતયા 
વ િ ક ા સન ો  અ વભગમ  અપન ા િ ી 
ગુણિત્તાસભર વશક્ષણ, કૌશલયિધ્ગન સાથે 
રોજગારી તથા આરોગયની પયા ્ગપ્ 
સુવિધાઓ ઉપલબધ કરાિી છે. આદદિાસી 
િહેનો પણ વશક્ષણની સાથે સ્િરોજગારી 
માટે સક્ષમ અને સજાગ િની છે.

અનુ .જનજાવતના વિદ્ાથશીઓને 
મેદડકલ, એકન્જવનયદરંગ તથા ટેકવનકલ 
દડપલોમાના અભયાસક્રમો માટે શૈક્ષવણક 
સાધનો ખરીદિા ૮,૬૧૩ વિદ્ાથશીઓને 
રૂા.૩.૧૩કરોડની સાધન સહાય આપિામાં 
આિી. મદેડકલ અન ેઇજનરે પ્રિેશ પરીક્ષા 
માટેના ખાસ કોવચંગ યોજના દ્ારા 
રાજયના ૧૫ આદદજાવત વજલ્ામાં 
NEET, GUJCET અને JEE 
અગંનેા કોવચગં માટેના વિનામલૂય ે૧૧૦થી 
િધુ કોવચંગ સેન્ટર કાય્ગરત કરાયા જેનો 
તાલીમ મેળિેલ ૨૨,૩૭૩ વિદ્ાથશીઓ 

પૈકી ૩,૪૫૩ વિદ્ાથશી ઉતીણ્ગ થયા છે.
આદદિાસી િાધંિોન ેિધંારણીય હક્ો 

મળી રહે તે માટે રાજય સરકારે ખાસ ધયાન 
કેકન્દ્રત કરીને સાચા લાભાથશી સરકારી 
યોજનાના લાભોથી િંવચત ના રહે તે માટે 
અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત 
તેમજ પછાત િગ્ગના જાવત અંગેના ખોટાં 
પ્રમાણપત્રો મેળિનાર સામે સરકારની 
લાલ આંખ કરીને કડક હાથે કામગીરી 
હાથ ધરી છે.

રાજયના અંતદરયાળ આદદિાસી 
વિસ્તારોને પીિાનું શુધિ પાણી મળે તે માટે 
મહત્િપૂણ્ગ છ યોજનાઓ રૂ.૧૭૦૦ 
કરોડના ખચષે હાથ ધરિાનો વનણ્ગય કયપો 
છે. જેનો સીધો લાભ ૮૨૮ આદદિાસી 
ગામો અને ચાર શહેરોને મળશે. રાજયમાં 
વસકલસેલ એવનવમયાના રોગ વનયંત્રણ 
અને ઉપચાર માટે ૮૮ લાખથી િધુ 
આદદજાવત લોકોની ચકાસણી ૨૯,૦૦૦ 
જેટલા આ રોગના દદશીઓને દર માસે 
રૂ.૫૦૦ લેખે નાણાકીય તિીિી સહાય. 
સુરત, િલસાડ, નિસારી, િડોદરા અને 
અમદાિાદ ખાતે સારિારની વિશેર 
સવુિધાિાળા અલગ િોડ્ગની રચના કરિામાં 
આિી છે.

આમ ર ાજય સરક ાર ે વિ વિધ 
યોજનાઓના માધયમ દ્ારા આદદિાસી 
િાંધિોના સામાવજક, આવથ્ગક, શૈક્ષવણક, 
સાંસ્કકૃવતક વિકાસ માટે છેલ્ાં પાંચ િર્ગના 
સુશાસનમાં અનેકવિધ નિતર આયામો 
હાથ ધયાું છે. જનેા ંસભુગ પદરણામો આજે 
આપણે જોઈ રહ્ા છીએ. •

પાંચ વષ્વ જનસષેવાનાં ઃ હવશ્વ આદદવાસી દદવસ
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જન સેવ�યજ્ઞન� નવ દિવસીય 
ઑનુષ્�નને મળી જવલંત સફળત� 

વનણા્ગયકતા, પારદવશ્ગતા, સિેંદનશીલતા અન ેપ્રગવતશીલતાના 
આધારસ્તંભ પર કાય્ગરત મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના નેતૃતિની રાજય 
સરકારને પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થયા.  પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થિાની ઉજિણી 
નવહ પરંતુ પાંચ િર્ગના આ સુશાસનમાં લોકવહતના થયેલા 
અનેકવિધ વિકાસકામો લોકાપ્ગણો, લાભ સહાય વિતરણ અને 
િહુવિધ જનવહત કામોને નિ દદિસ દરવમયાન જન-જન સુધી 
ઊજાગર કરિામાં આવયા. 

પાંચ િર્ગ પૂણ્ગ થિા અિસરે ‘‘પાંચ િર્ગ આપણી સરકારના 
સૌના સાથથી સૌના વિકાસના’’ મંત્ર સાથેના જનસેિા કાયપોના 
નિ દદિસીય સેિાયજ્માં ૪૮ લાખ પ૬ હજાર જેટલા 
લાભાથશીઓને રૂ. પ૦૬૫ કરોડના સહાય લાભ પહોચાડિામાં 
આવયા . વશક્ષણ મંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમાએ આ જનસેિા 
યજ્ અનુષ્ઠાનની સફળતાની વિગતો આપતાં જણાવયું હતું કે, 
રાજયભરમાં ૩૩ વજલ્ાઓમાં ૧૬૦૪૮ જેટલા વિવિધ 
કાય્ગક્રમો દ્ારા ૧૩ હજાર કરોડ રૂવપયાના ૧ લાખ ૧૭ હજાર 
વિકાસ કામોના લોકાપ્ગણ-ખાતમુહૂત્ગ કાયા્ગરંભ કરિામાં આવયા. 
આ નિ દદિસીય જન સેિાયજ્ અનુષ્ઠાનમાં કુલ મળીને ૧૮ 
હજાર ૬૮ કરોડથી િધુના સેિાકીય કાયપો, લાભ સહાય લોકોને 
પહોચાડયા છે.  

કોરોના સંક્રમણ વનયંત્રણની ગાઇડ લાઇન્સ સાથે યોજાયેલા 
કાય્ગક્રમોમાં ર૧ લાખ ૪પ હજાર જેટલા લોકો સહભાગી થયા 
હતા. રાજય મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ, પદાવધકારીઓ, ધારાસભયો 
પણ વિવિધ કાય્ગક્રમોમાં જોડાયા હતા. તારીખ ૧ ઓગસ્ટ થી 9 
ઓગસ્ટ દરમયાન જ્ાનશવતિ દદિસ, સંિેદના દદિસ, વિના મૂલયે 
અનાજ વિતરણ દદિસ, નારી ગૌરિ દદિસ, દકસાન સન્માન 
દદિસ, રોજગાર દદિસ, વિકાસ દદિસ, શહેરી જનસુખાકારી 
દદિસ, વિશ્વ આદદિાસી દદિસ અંતગ્ગત યોજાયેલા કાય્ગક્રમોમાં 
સમાજના વિવિધ િગપોના લોકોએ રાજય સરકારની અનેક 
યોજનાઓનો લાભ લીધો હતો.

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયિ મુખય મંત્રી 
શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના નતેૃતિની સરકારના પાંચ િર્ગના કાયપોની 
ઝાંખી જનતા સુધી પહોંચાડિાના યજ્ની શરૂઆત જ્ાનશવતિ 
દદિસ કાય્ગક્રમથી કરિામાં આિી હતી. 'પાંચ િર્ગ વશક્ષણ ક્ષેત્રે 
અગ્રેસરતાના''ની થીમના આધારે ''જ્ાન શવતિ દદિસ'' અંતગ્ગત 
રાજયભરમાં કુલ ૧૫૧ કાય્ગક્રમો યોજાયા હતા. જ્ાનકુંજ પ્રોજે્ટ 
અંતગ્ગત મુખયમંત્રીશ્ીએ શાળાઓના તૈયાર થયેલા ૧૨ હજાર 

જેટલા િગ્ગ ખંડોમાં જ્ાનકુંજ પ્રોજે્ટનું લોકાપ્ગણ કયુ્ગ હતું. 
તદઉપરાંત શાળાઓના ઓરડાઓનું લોકાપ્ગણ તેમજ માધયવમક 
શાળાઓમાં કમપયુટર લેિનો શુભારંભ પણ કરિામાં આવયો.  આ 
દદિસે ઉચ્ અને ટેકવનકલ વશક્ષણ અંતગ્ગત મુખયમંત્રી યુિા 
સ્િાિલંિન યોજના, શોધ યોજના, સ્ટુડન્ટ સ્ટાટ્ગઅપ એન્ડ 
ઈનોિશેન્સ પોવલસી હેઠળ અનદુાન અન ેનમો ઈ-ટેિલટે અતંગ્ગત 
રૂ. 4.99 કરોડના ખચષે લાભાથશીઓને લાભાકન્િત કરાયા હતા.

આમ, સમગ્રતયા જ્ાન શવતિ દદિસે 3774 કરોડ 24 લાખના 
ખચષે વિવિધ યોજનાઓ અંતગ્ગત લાભાથશીઓને સહાય આપિામાં 
આિી તેમજ રૂ. 5 કરોડના ખચષે 18,754 વિવિધ વિકાસકામોનું 
લોકાપ્ગણ-ખાતમુહૂત્ગ  કરિામાં આવયું.

પાચં િર્ગના સિેાકાયપો લોકો સુધી પહોંચાડિાના કાયપોનો િીજો 
યજ્ સિંદેના દદિસ તરીકે મનાિિામાં આવયો હતો. મખુયમતં્રીશ્ીના 
નતેૃતિમાં રાજયભરમા ં૪૩૩થી િધ ુસિેાસતે ુકાય્ગક્રમોનુ ંઆયોજન 
થયું હતું. સંિેદના દદિસ રાજયનાં નાગદરકોની સેિા માટે સાચા 
અથ્ગમા ંસતે ુિન્યો હતો. સમગ્ર રાજયમા ં‘સિંદેના દદિસ’ અતંગ્ગત 
વિવિધ વજલ્ાના ગ્રામય કક્ષાએ અને નગરપાવલકા - 
મહાનગરપાવલકા ્ક્ષાએ સેિા સેતુના કાય્ગક્રમો યોજાયા હતા. 
એક જ દદિસમાં 8 લાખ 24 હજારથી િધુ રજૂઆતોનો ઓન ધ 
સ્પોટ વનકાલ કરાયો હતો. એટલે કે, આ કાય્ગક્રમોમાં મળેલી 
રજૂઆતો પૈકી ૯૯.૬૩ ટકા રજૂઆતોનો સ્થળ પર જ હકારાતમક 
વનકાલ કરિામાં આવયો . 

આ કાય્ગક્રમ અતંગ્ગત કુલ ૫૭ જટેલી સિેાઓ આિરી લેિાઇ. 
રાજયમા ંકુલ ૮,૨૩,૫૮૪ અરજદારોએ ઉપકસ્થત રહી જદુી જદુી 
સિેાઓ માટે સિેા સતુે કાય્ગક્રમમા ંઅરજીઓ આપી હતી ત ેપકૈી 
ગ્રામય કક્ષાએ ૫,૭૭,૪૪૭ અન ેશહેરી વિસ્તારમા ં૨,૪૬,૧૩૮ 
રજૂઆતો મળી હતી. આમ કુલ મળેલી રજઆૂતો પકૈી ૮,૨૦,૫૧૩ 
રજઆૂતોનો સ્થળ પર જ હકારાતમક વનકાલ કરાયો હતો. 

સૌને અન્ન સૌને પોરણ અન્િયે િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ પ્રધાનમતં્રી ગરીિ કલયાણ અન્ન યોજના હેઠળ ગજુરાતના 
૭૧ લાખ પદરિારોના સાડા ત્રણ કરોડ લોકોને દદિાળી સુધી 
વિનામૂલયે રાશન આપિાના સેિાયજ્નો ઉગતા સૂય્ગના પ્રદેશ 
દાહોદ ખાતેથી િરયુ્ગઅલ પ્રારંભ કરાવયો હતો. આ દદિસે સમગ્ર 
રાજયમાં 14,885 કાય્ગક્રમોમાં 17 લાખ 51 હજાર લોકો જોડાયા 
હતા. એટલુ ંજ નહીં ગરીિોન ેવન:શલુક અન્ન વિતરણની કામગીરી 
માટે પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ રાજય સરકારને 
અવભનંદન પાઠવયા હતા. 

હવકાસોતસવ
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“નારી ગૌરિ દદિસ” વનવમત્તે ‘નારી શવતિ’ના સશવતિકરણ 
માટે રાજયભરમાં 109 જેટલાં મવહલા ઉતકર્ગ અંગેના વિવિધ 
કાય્ગક્રમો યોજાયા હતા. મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્ગ યોજના અંતગ્ગત 
૧પ હજારથી િધુ સખીમંડળોની િહેનોને િગર વયાજે રૂ. 161 
કરોડ 53 લાખનું વધરાણ આપિામાં આવયુ હતું.

નિ દદિસીય યજ્ના ચોથા દદિસે 194 કરોડ રૂવપયાના ખચષે 
16,521 કામોનું લોકાપ્ગણ-ખાતમુહૂત્ગ કરિામાં આવયું હતંુ. 
આંગણિાડી, કચેરીઓના મકાનો, લુણાિાડા અને નિસારી ખાતે 
નિવનવમ્ગત સખી િન સ્ટોપ સેન્ટરનું લોકાપ્ગણ તેમજ વિવિધ 
મકાનો તથા ગાંધીનગર, સાિરકાંઠા અને અરિલ્ી વજલ્ા ખાતે 
વનમા્ગણ પામનાર સખી િન સ્ટોપ સેન્ટરનું ખાતમુહૂત્ગ કરાયુ હતુ.

દકસાન સન્માન દદિસ અંગે િાત કરતા વશક્ષણમંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, ‘દકસાન સન્માન દદિસ’ વનવમત્તે રાજયભરમાં 
‘દકસાન સૂયપોદય યોજના’ અને ‘સાત પગલા ખેડૂત કલયાણ 
યોજના’ અંતગ્ગત વિવિધ કાય્ગક્રમો યોજાયા હતા. આ કાય્ગક્રમોમાં 
દકસાન પદરિહન યોજના, ગાય વનભાિ યોજના, છત્રી યોજના, 
તારની િાડ યોજના, સ્માટ્ગ હને્ડ ટૂલ દકટ યોજના હેઠળના 
લાભાથશીઓન ેસહાયનુ ંવિતરણ કરાયુ ંહતુ.ં દકસાન સન્માન દદિસે 
રાજયના 3 લાખ 21 હજાર ખડૂેતોન ેરૂવપયા 162 કરોડ 11 લાખના 
ખચષે વિવિધ લાભ-સહાય વિતરણ કરિામાં આવયું હતું.

 ખડેતૂો દદિસે કામ અન ેરાતે્ર વિશ્ામ કરી શકે તે માટે દકસાન 
સૂયપોદય યોજનાનો વયાપ િધારી 121 સિ સ્ટેશન તેમજ 549 
ફીડર દ્ારા 1400 ગામોના આશરે 1 લાખ 18 હજાર ખેડૂતોને 
દદિસે િીજળી આપિાની કામગીરીનો પ્રારંભ થયો. તદઉપરાંત, 
6 ફામસ્ગ પ્રોડુ્સર ઓગષેનાઈઝશેન (FPO) ન ેમજંરૂી પત્ર પ્રદાન 
કરાયા તેમજ ૭૯ કરોડ રૂવપયાના ખચષે િીજ વનગમ ગોડાઉનનું 
ખાતમુહૂત્ગ પણ કરિામાં આવયું હતું.

 ‘રોજગાર દદિસ’ વનવમત્તે મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ વિવિધ સિંગ્ગની ભરતીઓમાં ઉત્તીણ્ગ થયલેા રાજયભરના 
વશક્ષણ સહાયકો, નસપો તથા અન્ય વિભાગો અને િોડ્ગ, 
કોપપોરેશનમાં વનમણૂક પામેલા તથા રોજગાર મેળાઓમાં પસંદગી 
પામેલા કુલ 61,000 ઉપરાંત ઉમેદિારોને વનમણૂક પત્ર એનાયત 
કયા્ગ હતા.

વિકાસ દદિસના અિસરે કેકન્દ્રય ગૃહ અન ેઅને સહકાર મંત્રી 
શ્ી અવમતભાઈ શાહ અન ેકેકન્દ્રય માગ્ગ-પદરિહન મતં્રી શ્ી નીવતન 
ગડકરીની િરયુ્ગઅલ ઉપકસ્થવતમા ં જનસુખાકારી માટે રૂ. 5436 
કરોડથી િધનુા ખચષે 77,450 કામોનુ ંલોકાપ્ગણ-ખાતમુહતૂ્ગ કરિામાં 
આવયુ ં હતુ.ં વિકાસ દદિસ વનવમતે્ત સાંજ ે વહંમતનગર ખાતથેી 
મુખયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી અન ે નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલના હસ્ત ે રાજયભરમા ં ૯૦.૦૬ મેટ્ીક ટનના 
૧૧૮ ઓક્સજન પલાન્ટનુ ંલોકાપ્ગણ કરાય ુહતંુ, તેમજ  કોવિડ-૧૯ 

દરવમયાન શે્ષ્ઠ સિેાઓ આપનાર ૭૦ જટેલા કોરોના િોદરયસ્ગનું 
તથા િે્ સીનશેન ક્ષતે્ર ે૧૦૦ ટકા કામગીરી કરનાર ૧૨૧ જટેલા 
સરપચંોશ્ીઓનુ ંપણ સન્માન કરિામા ંઆવયુ ંહતંુ. 

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ શહેરીજન સુખાકારી 
દદિસે શહેરી સુવિધાઓ વૃવધિ કરતા રૂ. ૬૦૦૦ કરોડના 
વિકાસકામોના લોકાપ્ગણ-ખાતમુહૂત્ગ અને ગ્રાન્ટ વિતરણની ભેટ 
રાજયના શહેરીજનોન ેઆપી હતી. રાજયની ૮ મહાનગરપાવલકામાં 
રૂ. ૩૨૧૪ કરોડના ૪૧ વિકાસ કામોના ખાતમહુતૂ્ગ અન ેરૂ. ૭૨૪ 
કરોડના ખચષે ૭૫ વિકાસ કામોના લોકાપ્ગણ કરિામા ંઆવયા હતા.ં 
આમ કુલ રૂ. ૩૯૩૯ કરોડના ૧૧૬ વિકાસકામોના લોકાપ્ગણ-
ખાતમુહૂત્ગ કરિામાં અાવયા હતા. 

આમ રાજયના નગરો-મહાનગરોને કુલ રૂ. ૩૮૪૦ કરોડના 
૨૪૭ વિકાસકામોના ખાતમુહૂત્ગ અને રૂ. ૧૧૬૧ કરોડના ૨૨૪ 
વિકાસકામોના લોકાપ્ગણ કરિામાં આવયા હતા. શહેરીજન 
સુખાકારી દદિસે રાજયની ૮ મહાનગરપાલીકાને રૂ. ૮૧૦.૫૦ 
કરોડની ગ્રાંટ અને અ-િ-ક-ડ િગ્ગની વિવભન્ન નગરપાલીકાઓને 
કુલ રૂ. ૧૮૯.૫૦ કરોડની ગ્રાંટ રાજય સરકારે ફાળિી છે જે 
રાજયના શહેરી વિસ્તારોમાં વિવિધ વિકાસ કામો કરિામાં 
ઉપયોગી િનશે. 

જનસિેા યજ્ અનષુ્ઠાનનો નિમો દદિસ અિંાજીથી ઉંમરગામ 
સધુીના પિૂ્ગ પટ્ીના આદદિાસીઓના સિાુંગીણ વિકાસન ેસમવપ્ગત 
કરિામા ંઆવયો હતો. મખુયતં્રીશ્ીએ નમ્ગદા વજલ્ાના રાજપીપળાથી 
વિશ્વ આદદિાસી દદિસના અિસરે રાજયના ૫૩ આદદજાવત 
તાલુકાઓમાં રૂ. 2367 કરોડના વિવિધ વિભાગોનાં 3160 
વિકાસકામોનો પ્રારંભ, લોકાપ્ગણ અને ખાતમહુતૂ્ગ સપંન્ન કયા્ગ હતા. 

એટલું જ નહીં, 39 એકર વિસ્તારમાં વનમા્ગણ થનાર વિરસા 
મુંડા ટ્ાઇિલ યુવનિવસ્ગટીનું ખાતમુહૂત્ગ પણ કરિામાં આવયુ હતું. 
મખુયમતં્રીશ્ીએ હળપવત તથા વયવતિગત આિાસ યોજના,  વધરાણ 
યોજના, માનિ ગદરમા યોજના, િન ધન વિકાસ યોજના, કકૃવર 
દકટ વિતરણ યોજના, િન અવધકાર અવધવનયમ તથા વસકલસેલ 
અને ટી.િી.ના દદશીઓને તિીિી સહાય યોજના તેમજ 
આદદજાવતના અંદાવજત પાંચ લાખ વિદ્ાથશીઓને વપ્ર-મેવટ્ક 
વશષયવૃવત્ત યોજના હેઠળ લાભોનું વિતરણ કયુ્ગ હતું.

વશક્ષણ મંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે, ગુજરાતની આ સતત અવિરત 
વિકાસ યાત્રાનો સંપૂણ્ગ શ્ેય જનતા જનાદ્ગને પાછલા િે-અઢી 
દાયકાથી અમારામા ંમકેૂલા વિશ્વાસ અન ેભરોસાન ેસમવપ્ગત કરીએ 
છીએ. મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ અને નાયિ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલના નેતૃતિ અને િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ-ગૃહ 
મંત્રી શ્ી અવમતભાઇ શાહના કુશાગ્ર માગ્ગદશ્ગનમાં ગુજરાત 
આિનારા િરપોમાં પણ સિ્ગગ્રાહી વિકાસના િૈવશ્વક િેંચ માક્ક સર 
કરિા પ્રવતિધિ છે. •

હવકાસોતસવ
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અૉસટ્ષેહલયાના પૂવ્વ વડાપ્રધાનશ્ી 
ગુજરાતની મુલાકાતષે

ગજુરાતના મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીની અૉસ્ટ્વેલયાના 
પૂિ્ગ િડાપ્રધાન શ્ી ટોની અિોટે ગાંધીનગર ખાતે શુભેરછા 
મુલાકાત કરી હતી. ગુજરાત અને અૉસ્ટ્ેવલયાના િેપાર સંિંધો 
િધ ુમજિુત િનાિિા શ્ી ટોની અિોટે મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીની મુલાકાત કરી વિચાર વિમશ્ગ કયપો હતો. મુખયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાત અને અૉસ્ટે્વલયાના સંિંધો 
આગામી સમયમાં િધુ મજિૂત િનશે તેિો વિશ્વાસ પણ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ વયતિ કયપો હતો. 

અૉસ્ટ્વેલયાના પિૂ્ગ િડાપ્રધાન શ્ી ટોની અિોટે ગજુરાત સાથે 
વિવિધ ક્ષતે્ર ેદદ્પક્ષીય િપેાર અન ેરોકાણની તકો િધારિા, વયાપક 
વયહૂાતમક ભાગીદારી હેઠળ અૉસ્ટે્વલયા- ગજુરાત િચ્ ે વયાપક 
આવથ્ગક સહકાર િધારિા સવહતના મદુ્ાઓ ઉપર વિસ્તૃત ચચા્ગ કરી 
હતી.   આ પ્રસંગ ેઅૉસ્ટ્વેલયાનુ ંડવેલગશેન સવહત રાજય સરકારનાં 
વિવિધ વિભાગનાં ઉચ્ અવધકારીઓ ઉપકસ્થત રહ્ા હતા. •

પૂ. િદરપ્રસાદ સવામીજી
 પંચમિારૂતમાં હવલીન

હદરધામ સોખડા ખાત ેયોગી દડિાઇન સોસાયટીના પરમાધયક્ષ 
અને આતમીય સમાજ આતમીય યુવનિવસ્ગટીના પ્રણેતા બ્હ્મલીન 
હદરપ્રસાદ સ્િામીજીના પાવથ્ગિ દેહના દશ્ગન કરી મુખયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયિ મખુયમતં્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ અને 
વશક્ષણમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રવસહં ચુડાસમાએ તમેના ચરણોમા ંપુષપમાળા 
અપ્ગણ કરી હતી. મખુયમતં્રીશ્ી સ્િામીજીના અવંતમ સસં્કાર વિવધમાં 
ઉપકસ્થત રહ્ા હતા.

ગુરિય્ગ શ્ી હદરપ્રસાદ સ્િામીજીને શ્ધિાંજવલ પાઠિતાં 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું કે, સ્િામીશ્ી સદેહે 
આપણી િચ્ે નથી, પરંતુ તેઓ સદાય આપણી િચ્ે જ છે. 
સ્િામીજીના આશીિા્ગદ કાયમ માટે દેશ પર, ગુજરાત પર અને 
સહુ પર િરસતા રહેશે એિી શ્ધિા તેમણે વયકત કરી હતી.

આ પ્રસંગે હદરધામ સોખડાના સંતો, દ ેશ વિદેશના 
હદરભતિોએ વિશાળ સંખયામાં ઉપકસ્થત રહી ગુર હદર હદરપ્રસાદ 
સ્િામીજીના અંવતમ દશ્ગન કરી ભાિાંજવલ આપી હતી. •

"સાવજનું કાળજું" પુસતકનું હવમોચન
જન્મ અને મૃતયુ એ જીિનનો ક્રમ છે, 

પરંતુ મૃતયુ િાદ પણ લોકો યાદ કરે તેિું 
જીિન અમુક વિરલાઓને જ પ્રાપ્ થતું 
હોય છે, આ વિરલાઓ પૈકીના એક એિા 
સ્િ. વિઠ્લભાઈ આજ ેઆપણી િચ્ ેનથી, 
તમે છતા ંપણ તેઓ આજ ેપણ લોકહ્રદયમાં 
જીિંત િની રહ્ા છે.

ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી, 
ખડેતૂ નતેા અન ેપિૂ્ગ સાંસદ સ્િ. શ્ી વિઠ્લભાઇ રાદદડયાની દદ્તીય 
પુણયવતવથ વનવમત્તે તેમના જીિનને આલેખતા "સાિજનું કાળજું" 
પુસ્તકનું વિમોચન કરતાં મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવયું હતું કે સ્િ. વિઠ્લભાઈ રાદદડયા પ્રજા માટે જાગતા અને 
પ્રજાના દુઃખમાં સહભાગી થનારા સવક્રય લોકનેતા હતા.

આ પ્રસંગે અન્ન અને નાગદરક પુરિઠા મંત્રી શ્ી જયેશભાઇ 

રાદદડયાએ જણાવયું હતું કે, મારા વપતાનું 
સમગ્ર જીિન લોકસેિાને સમવપ્ગત હતું. 
તેમનું  જીિન અને તેમણે આદરેલા 
લોકસેિાનાં કાયપો સિ્ગ કોઇને સમાજ 
સેિાની પ્રેરણા આપે છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણી 
તેમજ મંત્રી શ્ી જયેશભાઇ રાદદડયાએ 
વિઠ્લભાઈ રાદદડયાના જીિન કિનને 

ઉજાગર કરતા "સાિજનું કાળજંુ" પુસ્તકના લેખક શ્ી રિજી 
ગાિાણીનું સ્મૃવતવચહ્ અપ્ગણ કરી સન્માન કયુું હતું. પુસ્તકની 
પ્રથમ આવૃવત્તમાં ૬૧,૦૦૦ રેકોડ્ગ બ્ેક પ્રત છપાતાં તેની ગીનીસ 
િુક ઓફ િલડ્ગ રેકોડ્ગએ પણ નોંધ લીધી છે. મહાનુભાિોએ લેખક 
ઉપરાંત પ્રકાશન ટીમને પણ વિરદાિી હતી. આ પ્રસંગે સહકારી 
ક્ષેત્રનાં અગ્રણીઓ તથા મહાનુભાિો ઉપકસ્થત રહ્ાં હતાં. • 

આસપાસ
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ખષેડાની દીકરીએ ૨૯૫ શહિદ સૈહનકના પદરવારોનષે આહથ્વક મદદ કરી
હવધાત્ીએ હવહધ (જાદવ)ના હવહધ (નસીબ)ના લષેખમાં

દેશના સૈહનકો અનષે તષેમના પદરવારની સષેવા લખી િશષે...!!!
" બી.પી.દેસાઈ

કહે છે કે વિવધના લેખ વમ્થયા નથી થતાં અને લાગે છે કે 
વિધાત્રી(destiny)એ આ વિવધ(જાદિ) ના વિવધના 
લેખ(નસીિ)માં દેશની સેિા કરતા અને દેશના સીમાડા સાચિતા 
શૂરિીર સૈવનકો અને તેમના પદરિારો માટે સ્ેહભાિ અને સેિા 
લખી છે. ખડેા વજલ્ાના નદડયાદ શહેરમા ંરહેતા એક મધયમિગશીય 
પદરિારની દીકરીએ દેશસેિાની નિી વમશાલ િનાિીને આજે 
પોતાની આગિી ઓળખ ઊભી કરી છે. વિવધએ અતયારસુધીમાં 
સેકડો શહીદ સૈવનકોનાં પરીિારજનોને આવથ્ગક મદદ કરી છે. આ 
સિેાકાય્ગમાં વિવધન ેઆવથ્ગક સકંડામણ પડ ેતો તણેી પોતાના વખસ્સા 
ખચ્ગમાંથી વયિસ્થા કરીને સૈવનકોના 
પરીિાર સુધી મદદ પહોચાડે છે. 

સ્િભાિની સાિ સીધી અન ેમાયાળ ુઆ 
વિવધએ અતયાર સુધીમાં સેંકડો સૈવનક 
પદરિારોની મલુાકાત લીધી છે. ખાસ કરીને 
દેશની સેિા કરતા કોઇ શહીદ થઈ જાય એ 
ઘટના વિવધના ધયાનમાં આિે કે તુરત જ 
તે આ દેશની સુરક્ષા કાજે પ્રાણોની આહૂવત 
આપનાર સુરક્ષાકમશીના આધાર ગુમાિી 
િેઠેલા પદરિારને મળિા અને મદદરૂપ 
િનિાનું આયોજન કરે છે.

તાજતેરમા ંજ એક અનોખી ઘટના ઘટી 
છે.વિવધએ રાખડીના પિષે દેશની સીમાઓ પર 
ઘરિાર અન ેિહેનની મમતાનો મોહ તયાગીન ેઅવિરત અન ેકઠીન 
ફરજ િજાિતા સવૈનકો સુધી રાખડીઓ લઈન ેપહોંચિાનુ ંઅન ેતેમની 
સાથ ેરક્ષાિંધનનુ ંપિ્ગ ઉજિિાનુ ંનક્ી કયુું અન ેતનેી સવૈનક સમમાન 
પ્રવૃવત્તઓનો ઉજળો રેકોડ્ગ જોઈન ેવશસ્તિધિ સનેાવધકારીઓએ તનેે 
છેક સરહદના છેલ્ા વપલર સધુી જઈન,ેપાદકસ્તાની ચોકીઓ જયાથંી 
નરી આખં ેદેખાતી હોય એિી સરુક્ષા ચોકીએ પહોંચીન ેસવૈનકોને 
રાખડી િાધંિાની વિશરે મજૂંરી આપી છે.

વિવધ જાદિ તા.૨૧,૨૨ ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ ના રોજ કરછ 
સરહદે આિેલી ભારત પાદકસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય િોડ્ગર (સરક્રીક 
વિસ્તાર) પર ફરજ િજાિતા ભારતીય સેનાના જિાનો સાથે 
ભાઈ- િહેનના પવિત્ર રક્ષાિંધનનું પિ્ગ ઉજિશે. તયારિાદ 
૧૯૬૫ના ભારત પાદકસ્તાન યધુધની યાદગીરીમા ંિી.એસ.એફના 
િોર મેમોદરયલની મલુાકાત લઈ તયાં પણ જિાનોને રાખી િાધંશ.ે
તા.૨૨ રક્ષાિંધન દદિસે આપણા દેશની ભારત-પાદકસ્તાન 

આંતરરાષ્ટ્રીય િોડ્ગરના સૌથી છેલ્ા વપલ્રની મુલાકાત લેશે. આ 
વિસ્તાર કાદિ કીચડ િાળો છે જયાં આમશીના ખાસ િાહન દ્ારા 
જઈ શકાય છે. આ સ્થળે નાગદરકોને જિાની મનાઈ છે જેથી આ 
વિસ્તારમાં જિાની મંજૂરી તેને આપિામાં આિી છે, તયાં આપણાં 
જિાનોને રક્ષા િાંધશે. તયારિાદ લખપત પાસે આિેલી ગુનેરી 
િોડ્ગર પોસ્ટ ખાતેના જિાનોને પણ રાખી િાંધશે.

વિવધના આ સૈવનક સેિા અવભયાનની જાણકારી મળતા 
મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ નદડયાદની વિવધ જાદિને 
ગાંધીનગર િોલાિીને તેનુ સન્માન કયુું હતંુ.મુખય મંત્રીશ્ીએ 
વિવધની શહીદ સૈવનકોના પદરિારજનોને મદદરૂપ થિાની તેની 

સંિેદનશીલ કામગીરીની સરાહના કરી 
તેણીએ અતયાર સુધી રાષ્ટ્રની રક્ષા કરતા 
કરતા શહીદ થયેલા જિાનોના પદરિારો 
માટે જ ેકામગીરી છે તનેી વિસ્તૃત ચચા્ગ કરી 
વિવધ જાદિને અવભનંદન પાઠવયા હતા. 
વિવધએ મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીને 
ર ાખ ડ ી  િ ાં ધ ી  હત ી .  મુ ખ યમં ત્ર ી  
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ વિવધ જાદિને 
રાજય યુથ એિોડ્ગથી પણ નિાજી છે.

ઉલ્ેખનીય છે કે, વિવધની અનોખી 
રાષ્ટ્રસિેાની િાત કરીએ તો દેશમા ંકોઈપણ 
સૈવનક શહીદ થાય તયારે તેનો પદરિારને 
આશ્વાસનપત્ર લખી રૂા.પાંચ હજાર મોકલી 

આપે છે. અતયાર સુધી આિા ૨૯૫ શહીદ સૈવનકોના પદરિારને 
વિવધએ રૂ.૫૦૦૦ હજાર અને પત્રો લખી મોકલયા છે. જેમાં 
પુલિામા, ઉરી સવહત દેશમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ આતંકી 
હુમલામાં શહીદ થયેલા જિાનોનો સમાિેશ થાય છે. એટલું જ 
નહી, વિવધએ િર્ગ ૨૦૧૮માં વિશ્વ શાંવત દદને યુનાઈટેડ નેશન્સ 
સવહત વિશ્વના િાિન દેશોના રાષ્ટ્રપવત - િડાપ્રધાનને વિશ્વમાં 
શાંવત રાખિા અંગેના પત્રો મોકલયા હતા.વિવધએ કોવિડ-૧૯ 
મહામારીમાં સી.એમ. ફંડમાં રૂા.૫૧ હજારનો ચેક ખેડા કલેકટરને 
ગત િરષે અપ્ગણ કયપો હતો. 

દુવનયામાં પોતાના હોય તેના પ્રતયે આદર, લાગણી અને 
સંિેદના તો સૌને હોય,પરંતુ જેમની સાથે કોઈ લેિાદેિા ન હોય 
તેમ છતાં તેમના વહત અને કલયાણ માટે પ્રયત્નશીલ હોય તેિા 
માનિો જ માનિ ગદરમાનું સાચું માધયમ િનતા હોય છે. સો સો 
સલામ છે, નદડયાદની આ દીકરીને. •

રાષ્ટ્રપ્રષેમ
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હવશ્વ હસંિ દદવસ-ર૦ર૧
હસંિોના સંવધ્વન અંગષે જાગૃહત કરેળવવા મુખયમંત્ીશ્ીનું આિવાન
ગીર એટલે વિશ્વના નકશામા ંપ્રકકૃવતપ્રમેીઓન ેસૌથી આકર્ગતો 

પ્રદેશ. એવશયાદટક વસંહોની એકમાત્ર િસાહત ધરાિતું જંગલ. 
એક સમયે લુપ્તાને આરે આિેલા વસંહોની ડણક આજે ફરી 
સંભળાઈ રહી છે. દર િરષે 10 ઓગસ્ટે વસંહોના સંિધ્ગન અને લોક 
જાગૃવત અંગે વિશ્વ વસંહ દદિસની ઉજિણી કરિામાં આિે છે. 
તાજેતરમાં રાજયના િન વિભાગ દ્ારા આયોવજત વિશ્વ વસંહ 
દદિસની ઉજિણીમા ંગાંધીનગરથી વિડીયો કોન્ફરન્સથી સહભાગી 
થતાં મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ એવશયા ખંડની શાન-
સોરઠના સાિજના જતન સંિધ્ગન, સંરક્ષણ અને જનજીિનમાં 
સ્િીકકૃવતની જાગરૂકતા વયાપક િનાિિા પ્રેરક આહિાન કયુ્ગ હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ કે, ગુજરાતનું સદનસીિ અને ગૌરિ 
છે કે એવશયાટીક લાયનની વિરાસત ગજુરાત ધરાિે છે. સોરઠ-ગીર 
પ્રદેશના આ સાિજની સાથ ેસ્થાવનક લોકો સવહત સૌના ભાિાતમક 
જોડાણ, વસંહ જતન માટે યોગદાન અન ેસાથ્ગક પ્રયાસોન ેપદરણામે 
રાજયમા ંવસંહોની સખંયામા ંપાછલા િરપોમા ંર૯ ટકા જટેલો િધારો 
થયો છે, ૨૦૧૫માં પર૯ વસંહ હતા તે િધીને હિે ૬૭૪ થયા 
છે. આ વૃવધિ સ્પષ્ સૂચિે છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં માનિ િસ્તી સાથે 
વસંહોનો ઉછેર, જનજીિનમાં સ્િીકકૃવતની વયિસ્થા એ માનવસકતા 
િની ગઇ છે. તેમણે આ માનવસકતાને વયાપક ઊજાગર કરિા 
અને વસંહના જતન, સંિધ્ગન, સંરક્ષણમાં િાળકો, યુિાનો સવહત 
સૌ પ્રેદરત થાય તે માટે આ વિશ્વ વસંહ દદિસની ઉજિણી યથાથ્ગ 
િને તેિી અપેક્ષા દશા્ગિી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ વસંહની આપણી સંસ્કકૃવતમાં જે મહત્તા છે તે 
િણ્ગિતા ઉમેયુ્ગ કે, આપણે તયાં નરવસંહ અિતાર છે અને વસંહને 
શવતિ ભવતિના પ્રવતક તરીકે પૂજનીય સ્િીકકૃવત મળેલી છે. એટલું 

જ નવહ, ભારતના રાજવચન્હ-એમિલમમાં પણ વસંહના મૂખની 
પ્રવતકકૃવત દશા્ગિાયેલી છે. શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયમાં 
વસંહના વિચરણ વિસ્તાર ગીરના જંગલોથી વિસ્તરીને ચોટીલા, 
સાયલા, અમરેલી, ભાિનગર જેિા સ્થળો વજલ્ાઓ મળી ૩૦ 
હજાર ચોરસ દકલોમીટર થયો છે તેની પણ ભૂવમકા આપી હતી. 

વસહં દશ્ગન માટે આિતા પ્રિાસીઓન ેસરળતાએ વસહં જોિા 
મળે અન ેગીર જગંલ વસિાયના વિસ્તારોમા ંપણ વસહં દશ્ગનની 
પ્રિાસન પ્રવૃવત્ત વિકસ ેતે માટે અમરેલીના આંિરડી અન ેજનૂાગઢના 
ઇન્દ્રશે્વર પાસ ેલાયન સફારી વિકસાિિામા ંઆિી રહ્ા છે. 

વસંહોના આનુિાંવશક ગુણો જાળિી રાખી વસંહ પ્રજાવતના 
સંિધ્ગન માટે સૌરાષ્ટ્રમાં રામપરા, જૂનાગઢના સક્ર િાગ, 
સાતિીરડા એમ ત્રણ સ્થળોએ વજનપૂલ શરૂ કરિામાં આવયા છે. 
એવશયાઇ વસંહોના સંરક્ષણને પ્રાધાન્ય આપીને િડાપ્રધાન  
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ પણ કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા લાયન પ્રોજેકટની 
જાહેરાત કરેલી છે. આ લાયન પ્રોજેકટ અન્િયે આગામી િરપોમાં 
રેસ્કયુ સેન્ટસ્ગ હોકસ્પટલ, લેિોરેટરી, વબ્ડીંગ સેન્ટર, વસંહોની 
સારિાર સુશ્ુરા માટે સારિાર કેન્દ્રોમાં માળખાકીય સુવિધાઓ, 
રેદડયો કોલર અને મોડ્ગન ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગી કરી 
વસંહ સંરક્ષણ અને સંિધ્ગનની કડી મજિૂત િનાિિામાં આિશે.

મુખયમંત્રીશ્ી ઉમેયુ્ગ કે, સાસણગીર ખાતે આગામી સમયમાં 
સ્ટેટ ઓફ ધ આટ્ગ હોકસ્પટલ અને દડસીઝ ડાયકસ્ટક એન્ડ દરસચ્ગ 
સેન્ટરની સ્થાપના કરિાની નેમ છે. મખુયમતં્રીશ્ીએ વિશ્વ વસહં 
દદિસની ઉજિણી વનવમતે્ત િન વિભાગ ેઓનલાઇન આયોવજત 
કરેલી ડ્ોઇંગ અન ેફોટોગ્રાફી સ્પધા્ગના વિજતેાઓ જાહેર કયા્ગ હતા 
અન ેસ્પધ્ગકોન ેઅવભનદંન પાઠવયા હતા.

િન  પય ા ્ગ િ રણ  મં ત્ર ી  
શ્ી ગણપતવસંહ િસાિાએ 
એવશયા અને ગુજરાતના ગૌરિ 
રૂપ વસંહોને કારણે પ્રિાસન 
પ્રવૃવત્ત પણ વયાપક વિકસી છે 
અને સ્થાવનક રોજગાર અિસરો 
ખલૂયા છે તનેી લાગણી પ્રાસવંગક 
સંિોધનમાં વયકત કરી હતી. 

આ પ્રસગેં િન પયા્ગિરણના 
અવધક મખુય સવચિ શ્ી અરૂણકુમાર 
સોલકંી તમેજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની 
શાળાના િાળકો, િન કમશીઓ 
જોડાયા હતા. •

ગૌરવ
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વલસાડમાં યોજાયો ૭૨મો વન મિોતસવ 
રાજયનષે મળયું ૨૧મુ સાંસકકૃહતક 'મારહતનંદન વન'

િન છે તો વૃક્ષો છે. વૃક્ષો છે તો 
જીિન ઉપિન છે. જીિમા વશિ, કણ 
કણમા શંકરની ભાિના સાથે વૃક્ષ 
અન ેજળસંચય એ માનિજીિન માટે 
ખુિ જ આિશયક છે. ગુજરાતે આ 
દદશામાં હદરયાળા ડગ માંડ્ા છે. 
મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
આઝાદીના અમૃત મહોતસિના 
પૂ િ ્ગ દ દ ને  મ ા ર વ ત નં દ ન  શ્ ી 
હનુમાનજીને સમવપ્ગત ગુજરાતના 
૨૧મા સાંસ્કકૃવતક િનની ભૂવમકા 
સ્પષટ કરી  ગુજરાતની સાંસ્કકૃવતક 
ધરોહરને મજિૂત િનાિિાના 
પ્રયાસોનો ખયાલ આપયો હતો. 

િલસાડ વજલ્ાના ઉમરગામ તાલુકાના કલગામ ખાતે 
‘મારવતનંદન' િન પ્રજાપ્ગણ કરી, પવિત્ર શ્ાિણ માસમા વશિવપ્રય 
‘રદ્રાક્ષ'ના િાળ છોડનુ િાિેતર કરતા મુખયમંત્રીશ્ીએ રામાયણ 
કાળને ઉજાગર કરતા આકર્ગણો સાથે િાળ હનુમાનજીના 
પ્રસંગોને અહી ભાિી પેઢી માટે ઉજાગર કરિાની અવભલારા 
વય્ત કરી હતી.

‘્લાઈમેટ ચેન્જ' જયારે દુવનયા માટે વચંતાનો વિરય છે તયારે 
વિકાસને િરેલી રાજય અને કેન્દ્ર સરકારે આ માટે પણ અલાયદો 
વિભાગ ઉભો કરીને, સસ્ટેનેિલ ડેિલોપમેન્ટ ની દદશામા કાય્ગ 
કયુું છ ે ‘ગ્રીન ગુજરાત, ્લીન ગુજરાત'નો ખયાલ આપીને 
ગુજરાતના િન વિસ્તારના ૧૫ ટકા ગ્રોથને મીયાિાંકી પધિવતથી 
િધુ આગળ લઈ જિાનો યજ્ આદયપો છે.

  દેશનુ રોલ મોડેલ જયારે ગુજરાત હોય તયારે દરેક ક્ષેત્રે 
અગ્રસેર રહીન ેગજુરાત તેની કત્ગવયભાિના વનભાિી રહયુ ંછે તમે 
જણાિતા મુખયમંત્રીશ્ીએ પયા્ગિરણ જાળિણી અથષે તાજેતરમા જ 
જાહેર કરાયેલી ઈ વહીકલ પોલીસી, સ્ક્રેપ પોલીસી, ઉજ્જિલા 
યોજના, સોલીડ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, જળસંચય યોજના સહીત 
અનેકવિધ યોજનાઓ સાથે સરકાર સતત વચંવતત અને કાય્ગશીલ 
છે તમે જણાવય ુહત.ુ સ્થાવનક રોજગારીના સજ્ગન સાથ ેઆઝાદીના 
આ અમૃત મહોતસિમા સૌન ેપયા્ગિરણ જાળિણીનો સંકલપ કરિાનુ 
પણ આહિાન કયુું હતુ.

‘સુશાસન ના પાંચ િર્ગ'ના જનસેિાના સેિાયજ્નો ખયાલ 
આપતા િન અને આદદજાવત મંત્રી શ્ી ગણપતવસંહ િસાિાએ 
રાજયભરમા આયોજીત િન મહોતસિના કાય્ગક્રમની વિગતો આપી 

હતી.રાજય િનમંત્રી શ્ી રમણલાલ પાટકરે ઔદ્ોવગક વિસ્તાર 
ધરાિતા િલસાડ વજલ્ામા પયા્ગિરણની સુરક્ષા માટે ખુિ જ 
અગતયતા ધરાિતા િન વિસ્તારને કારણે ખુિ જ લાભ થિા જઈ 
રહયો છે, તયારે સ્થાવનક આસ્થા કેન્દ્ર એિા કલગામના મારવત 
મદંદરન ેકારણ ેપણ આ વિસ્તાર પ્રજાજનો િિેડો લાભ મળી રહેશે 
તેમ જણાવયું હતુ. 

રાજયકક્ષાના િન મહોતસિ દરમયાન મુખયમંત્રી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીના િરદ હસ્તે િનીકરણ થકી લોક જાગૃવત 
માટે અમૂલય ફાળો આપનાર રાજયની ૩૮ વિન સરકારી 
સંસ્થાઓને પ્રશકસ્ત પત્રો એનાયત કરિામા આવયા છે. સ્િપ્રયતનો 
થકી િનીકરણ દ્ારા લોક જાગૃવત લાિનાર એિા ૩ વયક્તઓને 
આ અિસરે ‘િન પંદડત' પુરસ્કારથી સતકાર કરાયો છે.

રાજય કક્ષાના આ કાય્ગક્રમ દરમયાન ૩ ગ્રામ પંચાયત, અને 
૩ તાલકુા પચંાયતોન ેવૃક્ષો દ્ારા મળેલી રૂા. ૧.૯૧ કરોડ આિકનો 
ચેક પણ એનાયત કરાયો છે. ઉલ્ેખવનય છે કે, મુખયમંત્રીશ્ીના 
‘કલીન ગજુરાત, ગ્રીન ગજુરાત'ના અવભગમન ેસાકાર કરિા માટે 
િધારેમા િધારે વૃક્ષો લગાિી, રાજયને લીલુંછમ િનાિિા, િન 
વિભાગ દ્ારા ૭૨મા િન મહોતસિ થકી તમામ વજલ્ા તથા 
મહાનગરપાવલકાઓમા રોપા વિતરણ કરિામા આિી રહયા છે, 
તેની પણ મહાનુભાિોએ જાણકારી પૂરી પડી હતી.

આ કાય્ગક્રમમા ધારાસભય શ્ી ભરતભાઈ પટેલ,િન વિભાગના 
અવધક અગ્ર સવચિ શ્ી અરણકુમાર સોલકંી,અગ્ર મખુય િન સરંક્ષક 
શ્ી દદનશેકુમાર શમા્ગ, સાસંદ શ્ી ડો.કે.સી. પટેલ, સવહત  ગ્રામજનો 
તેમજ સંિંવધત અવધકારીઓ ઉપકસ્થત રહયા હતા. •

વન વૈરવ
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