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• જમશન જમજલયન ટ્રી અજભયાન થકી અમદાવાદ શહેરન ેહરરયાળ ુબનાવાશ.ે
• સૌનું જીવન વધુ બહેતર બને તે માટે સરકાર પ્જતબધધ. 
• કુદરતી આપજતિના સમયમાં અજધકારી - પદાજધકારીઓએ પર્પરના 

સંકલન સાથે સરાહનીય કામ કયુિં છે.
• હકારાતમક અજભગમ દાખવીને સાચો રહી ન જાય અને ખોટો લઈ ન જાય 

એ રીતે પૂરમાં અસરગ્ર્ત જવ્તારોમાં સરવેની કામગીરી હાથ ધરાશે.
• સમગ્ર સરકાર જામનગર-રાજકોટના પૂર અસરગ્ર્તોની પડખે ઊભી છે.
• પૂરના અસરગ્ર્તોને રાજય સરકાર વિારા મળવાપાત્ તમામ સહાય 

સતવરે અપાશે. 
• કોઈ પણ અસરગ્ર્ત સહાયથી વજંચત ન રહી જાય તે માટે સરકાર કટીબદ્ધ છે.
• પરૂ પ્ભાજવત જવ્તારના નકુશાનીના સરવનેી કામગીરી ઝડપથી પૂણજા કરાશ.ે
• પરૂમા ંફસાયલેા લોકોન ેરે્કય ુકરીન ેબચાવવાની તવરરત કામગીરી કરનાર 

'ટીમ જામનગર' અજભનંદનને પાત્ છે.
• રદવયાંગો આતમસન્માનથી જીવતા થાય તેવો સરકારનો અજભગમ છે. 
• એક શજક્તશાળી રાષ્ટ્રના જનમાજાણમાં રદવયાંગોન ેપણ સાથ ેલઈન ેચાલવાનુ ંછે.
• શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ વન મહોતસવ થકી જન-જન ન ેવન સાથ ેજોડ્ા છે.
• ઉજ્જવલા યોજના 2.0 અંતગજાત ગુજરાતમાં પાંચ લાખથી વધુ ગરીબ 

પરરવારોને રાંધણ ગેસ કનેકશન અપાશે.
• રાજયના મહાનગરોમાં ઘરની નજીકમાં આરોગય સુજવધા મળી રહે તે માટે 

૨૫૦ જેટલા પંરડત રદનદયાળ ઔષધાલયનો શુભારંભ.
• ‘મુખયમંત્ી બાળ સેવા યોજના’ અંતગજાત જનરાધાર બાળકોને પ્જતમાસ 

અપાતી સહાય સીધી બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
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ઊઘડતે પાને

નવી ઊર્જા, નવા વવચાર સાથે ગુજરાતમા ંવવકાસની “નવી દિશા”
કહેવાય છે ભાદરવો ભરપૂર હોય, બહુ રાહ જોવડાવયા બાદ મેઘરાજાએ ગુજરાત ઉપર મહેર કરી 

છે. સમગ્ર રાજયમાં ચોમેર વરસાદે હેત વરસાવયું છે. મહદંશે રાજયભરમાં મેઘમહેરથી આનંદ છવાયો. 
નદી, નાળા, ડેમ ભરાઇ જતાં પાણીનું સંકટ ટળયું. કેટલાક જજલ્ાઓ એવા પણ છે જયાં ભારે વરસાદ 
પડવાથી પૂરની સ્થજત સજાજાઇ. પાછોતરા વરસાદથી અમુક જજલ્ાઓમાં સજાજાયેલી પૂરની સ્થજતના સમયે 
ગુજરાતની શાસનધૂરા સંભાળનાર મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે સોગંદજવજધ બાદ એક પણ જમજનટનો 
સમય ગુમાવયા જસવાય બચાવ રાહત કાયજા માટે વરરષ્ઠ અજધકારીઓની બેઠકમાં જરૂરી માગજાદશજાન આપયું. 
એરફોસજા, એન.ડી.આર.એફ., એસ.ડી.આર.એફ., ્થાજનક તંત્ને પૂરગ્ર્તોની વહારે પહોંચવા 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જનદદેશ તેમજ માગજાદશજાન આપયા પરરણામે રાહત-બચાવ કામગીરી શરૂ કરાવી.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે અડગ કમજાશીલતાનો પરરચય કરાવતા શપથ લીધાના ગણતરીના 
સમયમાં જ ભારે વરસાદથી અસરગ્ર્ત જવ્તારોના નાગરરકો સાથે સંવેદનાસભર સંવાદ સાધયો. તેમણે 
તંત્ની સમયસૂચક અને તવરરત કામગીરીને જબરદાવી રાહત-બચાવ કામગીરીમાં સામેલ તમામને 
પ્ોતસાજહત કયાજા.

ગુજરાતને ભારતનું ગ્રોથ એસન્જન બનાવી જવકાસની રાહમાં અગ્રેસર રાખવાની નીજતમાં એક ડગલું 
આગળ વધી મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના ઊજાજાવાન નેતૃતવમાં નવી જ “ટીમ ગુજરાતે” કામગીરી 
શરૂ કરી. ગજુરાત ઉજાજાશીલ નતેૃતવ સાથ ેજવકાસની રાહ પર પ્ગજતના નવા સોપાન સર કરે તેવા સંકલપને 
લઇને આગળ વધી રહ્ં છે. 

ગુજરાતના પનોતા પુત્ વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 71મા જન્મરદવસની રાજયમાં અથજાસભર 
ઉજવણી કરવામાં આવી. રાજયભરમાં 10 હજારથી વધુ રસીકરણ કેન્દ્રો પરથી કોરોનાના રસીકરણને 
એક અજભયાનનંુ રૂપ આપવામાં આવયું. ‘દવાઇ કે સાથ કડાઈ ભી’ સૂત્ સાથે અજભયાનને આગળ 
વધારવામાં આવયું છે. અમદાવાદના લાલ બહાદુર શા્ત્ી તળાવ જવ્તારમાં વડાપ્ધાનશ્ીના 
જન્મરદવસની મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે આગવી રીતે ઉજવણી કરી હતી. અહીં વડાપ્ધાનશ્ીના 
71મા જન્મરદને 71 હજાર વૃક્ારોપણ કરી અમદાવાદને વધુ હરરયાળુ બનાવવાનો સંકલપ લેવામાં 
આવયો હતો.

રાજયભરમાં 400થી વધુ ગરીબજહતલક્ી કાયજાક્રમો યોજાયા હતા. પ્ધાનમંત્ી ઉજ્જવલા યોજનાના 
રવિતીય તબક્ામાં 3 લાખ લાભાથથીઓને જનઃશુલક ગેસ જોડાણ આપવાના લકયાંક સાથે 15 હજારને ગેસ 
જોડાણ આપવામાં આવયાં. ્લમ જવ્તારનાં લોકોને ઘરઆંગણે આરોગય સુજવધા આપવા દીનદયાળ 
ઔષધાલય શરૂ કરાયા તો 100 ટકા રસીકરણના લકયાંકને પ્ાપ્ત કરનાર 7100 ગામના સરપંચશ્ીઓને 
મુખયમંત્ીશ્ીની આગેવાનીમાં આયોજીત કાયજાક્રમમાં સન્માજનત કરવામાં આવયાં. પયાજાવરણને શુદ્ધ 
રાખવાના ઉદે્શથી ્ વચછતા અજભયાનન ેવગે આપવા ગ્રામીણ કે્ત્ોમા ં્ વચછતાલક્ી કામગીરીનો કાયાજારંભ 
કરાયો. કોરોનાકાળમાં જનરાધાર બનેલા બાળકોને બે હજાર રૂજપયાની પ્જતમાસ સહાય ડી.બી.ટી.થી 
ચૂકવી રાજય સરકારે આ બાળકોની સાચા અથજામાં વાલીની ભૂજમકા ભજવી છે. 

જય જય ગરવી ગુજરાત...

- માહિતી હિયામક 
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ગજુરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયજા દેવવ્રતજીએ રાજભવન 
ખાત ેરાજયના ૧૭મા મખુયમતં્ી તરીકે શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ રજનીકાંત 
પટેલન ેપદ અન ેગોપનીયતાના શપથ લવેડાવયા હતા. નવજનયકુ્ત 
મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ રજનીકાતં પટેલ ેઈશ્વરના નામ ેકાયદાથી 
્થાજપત ભારતીય બંધારણ પ્તયે શ્દ્ધા અને જનષ્ઠા તથા 
ગોપનીયતાના શપથ ગજુરાતી ભાષામા ંલીધા હતા. રાષ્ટ્રગાનની 
સૂરાવજલઓ સાથે આ શપથ સમારોહ સંપન્ન થયો હતો. 
ગાધંીનગરના રાજભવન ખાત ેયોજાયેલા આ શપથજવજધ સમારોહનો 
જવજધવત્ પ્ારંભ રાજયના મખુય સજચવ શ્ી પકંજ કુમારે મહામજહમ 
રાજયપાલશ્ીની અનમુજત મેળવયા બાદ કરાવયો હતો. 

મુખયમંત્ીશ્ીના શપથગ્રહણ બાદ રાજયપાલ શ્ી આચાયજા 
દેવવ્રતજી અને મંચ્થ મહાનુભાવોએ પુષપગુચછ અપજાણ કરીને 
મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલન ેઅજભનદંન અન ેશભુકામનાઓ 
પાઠવયાં હતાં. વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ ટ્વીટ કરીને 
નવજનયુકત મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટલેને અજભનંદન 
પાઠવયા હતા. આ પ્સંગે કેંદ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્ી શ્ી 
અજમતભાઇ શાહ, મધયપ્દેશના મુખયમંત્ી શ્ી જશવરાજજસંહ 
ચૌહાણ, હરરયાણાના મુખયમંત્ી શ્ી મનોહરલાલ ખટ્ટર, ગોવાના 
મુખયમંત્ી શ્ી પ્મોદ સાવંત અને કણાજાટકના મુખયમંત્ી શ્ી 
બસવરાજ બોમમાઈ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. 

રાજ્યના ૧૭મા સુકાની શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
હોદ્દા અને ગોપની્યતાના શપથ લીધા

શપથ
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આ સમયે કેંદ્રીય કૃજષ અને ખેડૂત કલયાણમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રજસંહ 
તોમર, કેંદ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્ી શ્ી પ્હલાદ જોશી, કેંદ્રીય 
આરોગય મંત્ી શ્ી મનસુખભાઇ માંડજવયા, કેંદ્રીય વન અને 
પયાજાવણમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રજસંહ યાદવ, કેંદ્રીય પશુપાલન મંત્ી શ્ી 
પરસોતિમભાઇ રૂપાલા, કેંદ્રીય રેલવે-ટેકસટાઇલ રાજયમંત્ી 
શ્ીમતી દશજાનાબહેન જરદોશ, કેંદ્રીય મજહલા અને બાળજવકાસ 

તથા "આયુષ" રાજયમંત્ી શ્ી ડૉ.મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા પણ 
ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં.

આ સમારોહમાં પૂવજા મુખયમંત્ી શ્ી જવજયભાઈ રૂપાણી, શ્ી 
નીજતનભાઈ પટેલ, શ્ી સી.આર.પાટીલ અન ેકેંદ્રીય જનરીક્કશ્ીઓ 
તથા આદરણીય સતંો-મહંતો, સાસંદશ્ી, ધારાસભયશ્ીઓ, વરરષ્ઠ 
નાગરરકો અને શુભેચછકો ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

શપથ
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મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના ને�તિમાં રચા્યેલા
રાજ્યના નિા મંત્ીમંડળના મંત્ીશ્ીઓએ 
હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા

શપથ
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રાણા, શ્ી નરેશભાઈ પટેલ, શ્ી પ્દીપભાઈ પરમાર, શ્ી અજુજાનજસંહ 
ચૌહાણ ેહોદ્ા અન ેગપુ્તતાના શપથ લીધા હતા. જયારે રાજયકક્ાના 
(્વતતં્ પ્ભાર) મતં્ી તરીકે શ્ી હષજાભાઈ સઘંવી, શ્ી જગદીશભાઈ 
પચંાલ, શ્ી જબ્જશેભાઈ મરેજા, શ્ી જીતભુાઈ ચૌધરી, શ્ીમતી 
મનીષાબહેન વરકલ ેશપથગ્રહણ કયાજા હતા.

જયારે રાજયકક્ાના મતં્ી તરીકે શ્ી મકેુશભાઈ પટેલ, શ્ીમતી 
જનમીષાબહેન સુથાર, શ્ી અરજવંદભાઈ રૈયાણી, શ્ી કુબેરભાઇ 
રડંડોર, શ્ી રકતથીજસંહ વાઘેલા, શ્ી ગજેન્દ્રજસંહ પરમાર, શ્ી આર. 
સી. મકવાણા, શ્ી જવનોદભાઈ મોરરડયા અન ેશ્ી દેવાભાઈ માલમે 
શપથ ગ્રહણ કયાજા હતા. 

આ શપથગ્રહણ સમારોહમાં પૂવજા મુખયમંત્ી શ્ી જવજયભાઈ 
રૂપાણી, પૂવજા નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીજતનભાઈ પટેલ, શ્ી સી 
આર પાટીલ, કેંદ્રીય મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, રાષ્ટ્રીય અગ્રણી શ્ી 
બી. એલ. સંતોષ, ગુજરાત જવધાનસભાના પ્ોટેમપ ્પીકર ડૉ. 
નીમાબહેન આચાયજા, પૂવજા મંત્ીઓ, દંડક શ્ી પંકજભાઈ દેસાઈ 
તેમજ રાજય સરકારના વરરષ્ઠ અજધક મુખય સજચવશ્ીઓ, અગ્ર 
સજચવશ્ીઓ, પોલીસ મહાજનદેશકશ્ી તેમજ ધારાસભયશ્ીઓ, 
અગ્રણીઓ અને શુભેચછકો ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં. આ સમગ્ર 
કાયજાક્રમનું સંચાલન મુખય સજચવ શ્ી પંકજકુમારે કયુિં હતું. •

શપથ

ગુજરાતના મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં 
રચાયેલા નવા મંત્ીમંડળના સભયોને રાજયપાલ શ્ી આચાયજા 
દેવવ્રતજીએ હોદ્ા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવયા હતા. આ 
શપથજવજધ સમારોહમાં રાજયપાલશ્ીએ રાજય મંત્ીમંડળના 
કેજબનેટ કક્ાના દસ અને રાજયકક્ાનો ્વતંત્ હવાલો ધરાવતા 
પાંચ અને રાજયકક્ાના નવ પદનાજમત મંત્ીશ્ીઓને પણ હોદ્ા 
અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવયા હતા.

રાજયપાલશ્ી સમક્ કેજબનટે મતં્ી તરીકે શ્ી રાજને્દ્રભાઈ જત્વદેી, 
શ્ી જીતને્દ્રભાઈ વાઘાણી, શ્ી ઋજષકેશભાઈ પટેલ, શ્ી પૂણણેશકુમાર 
મોદી, શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્ી કનભુાઈ દેસાઇ, શ્ી રકરીટજસંહ 

 “ગજુરાત સરકારમાં મંત્રી 
તર�કે શપથ ગ્રહણ કરનારા 
પાટ�ના તમામ સાથીઆેને 
અ � ભ નં દ ન .  આ  ઉ � કૃ � 
કાયર્કતાર્આે છે જેમણે પાેતાનું �વન 
�હેર સવેા માટે સમિ �પ� ત કયુ� છે અન ેઅમાર� પાટ�ના 
િવકાસના અજે�ડાને આગળ ધપા�ા ેછે. સાનૈ ેયશ�વી 
કાયર્કાળ માટે ખૂબ-ખૂબ શભુે�છાઆે..!”

ગજુરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં મંત્રી તર�કે 
શપથ ગ્રહણ કરનારા તમામ લાેકાનેે હંુ શભુે�છા 
પાઠવું છંુ.

મને િવ�ાસ છે કે @narendramodi� 
અને @Bhupendrabjp� ના ને���વમાં સમગ્ર 
મતં્રીમંડળ લાકે ક�ાણકાર� યાજેનાઆેન ેરાજ્યના ગર�બ લાકેા ેસધુી 
પહા�ચાડવા માટે િનરંતર સવેાભાવ સાથ ેકામ કરશ.ે
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સરળતા, સાહવિકતા, સૌમ્યતા િેિા 
સદ્ ગુણોનો સમન્િ્ય ધરાિતા
ગુિરાતના 17મા મુખ્યમંત્ી 
બનતા શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ

સરળ થવું ખૂબ જ અઘરું છે. સરળતા બધાને માટે સાધય નથી હોતી. ઓછા લોકો 
સરળ થઈ શકે છે, ગુજરાતના સદ્નસીબે આપણને સરળ વયજક્તતવ ધરાવતા શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખયમંત્ી તરીકે મળયા છે.

સરળતા, સાહજજકતા, સૌમયતા જેવા સદગુણોથી ઘડાયેલા મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સેવાકીય પ્વૃજતઓ સાથે જોડાયેલા છે. નમ્રતાનો ગુણ હોય તો જ 
કૃતજ્તાનો ભાવ આવે. ગુજરાતના મુખય પ્ધાન તરીકે જનયુજક્ત થયા બાદ શ્ી 
ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલે વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ગાંધીનગર મતક્ેત્ના સાંસદ 
અને કેંદ્રીય ગૃહપ્ધાન અજમત શાહનો આભાર માની જવકાસ કામોને આગળ 
ધપાવવાની નેમ વયક્ત કરી હતી.

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, ગુજરાતનાં જવકાસનાં કામો સંગઠન અને સરકાર સાથે 
રહી અતયાર સુધી ખૂબ સારી રીતે થયાં છે. છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવાનો ખૂબ 
સારી રીતે પ્યત્ થઈ રહ્ો છે. જે કામો બાકી હશે તે અમે નવેસરથી આયોજન કરી 
સંગઠન સાથે બેસીને સારી રીતે આગળ વધારવા માટે પ્યાસ કરીશું.

ગુજરાતના સુકાની મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલને તેમના સમથજાકો, 
ચાહકો, કાયજાકતાજાઓ અન ેજવધાનસભયો પણ 
પ્મે અન ેઆદરપવૂજાકથી 'દાદા' કહીન ેસબંોધે 
છે. રડપલોમા જસજવલ એસન્જજનયર સુધીનો 
અભયાસ કરનાર અને મકાન બાંધકામના 
વયવસાય સાથે સંકળાએલા એવા મુખયમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ કોઇપણ જવવાદ વગરનું 
વયજક્તતવ છે. જનખાલસ અને સાલસ એવા 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ ૨૦૧૭માં 
અમદાવાદના ઘાટલોરડયા જવ્તારમાંથી 
જવધાનસભાની ચૂંટણી લડ્ા હતા અને એક લાખ 
કરતાં પણ વધુ મતોથી જીતયા હતા.

આ પહેલાં તેઓ મેમનગર નગરપાજલકાના 
્ટેસન્ડંગ કજમટીના ચેરમેન તરીકે અને તયારબાદ 
મેમનગર નગરપાજલકાના પ્મુખ તરીકે, અમદાવાદ 

્કૂલબોડજાના વાઇસ ચેરમેન તરીકે, થલતેજ વોડજાના 
કાઉસન્સલર તરીકે, અમદાવાદ મયુજનજસપલ 
કોપપોરેશનમાં ્ટેસન્ડંગ કમીટીના ચેરમેન તરીકે 

અને તયારબાદ અમદાવાદ શહરેી જવકાસ 

સારી રીતે પ્યત્ થઈ રહ્ો છે. જે કામો બાકી હશે તે અમે નવેસરથી આયોજન કરી સારી રીતે પ્યત્ થઈ રહ્ો છે. જે કામો બાકી હશે તે અમે નવેસરથી આયોજન કરી 
સંગઠન સાથે બેસીને સારી રીતે આગળ વધારવા માટે પ્યાસ કરીશું.સંગઠન સાથે બેસીને સારી રીતે આગળ વધારવા માટે પ્યાસ કરીશું.

ગુજરાતના સુકાની મુખયમંત્ી શ્ી 

પ્મે અન ેઆદરપવૂજાકથી 'દાદા' કહીન ેસબંોધે 
છે. રડપલોમા જસજવલ એસન્જજનયર સુધીનો 
અભયાસ કરનાર અને મકાન બાંધકામના 
વયવસાય સાથે સંકળાએલા એવા મુખયમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ કોઇપણ જવવાદ વગરનું 
વયજક્તતવ છે. જનખાલસ અને સાલસ એવા 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ ૨૦૧૭માં 

જવધાનસભાની ચૂંટણી લડ્ા હતા અને એક લાખ 

આ પહેલાં તેઓ મેમનગર નગરપાજલકાના 
્ટેસન્ડંગ કજમટીના ચેરમેન તરીકે અને તયારબાદ 
મેમનગર નગરપાજલકાના પ્મુખ તરીકે, અમદાવાદ 

્કૂલબોડજાના વાઇસ ચેરમેન તરીકે, થલતેજ વોડજાના 
કાઉસન્સલર તરીકે, અમદાવાદ મયુજનજસપલ 

અને તયારબાદ અમદાવાદ શહેરી જવકાસ 
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સતિામંડળના ચેરમેન તરીકે કામ કરી ચૂકયા છે.
તેમની પ્જતભા કમજાઠ અને જનષ્ઠાવાન સમાજ સેવકની છે. 

સરદારધામ, જવશ્વ ઉજમયા ફાઉન્ડેશન સજહતની સં્થાઓમાં 
તેઓ વષપોથી યોગદાન આપતા આવયા છે. તેઓ આદ્ાસતમક 
ગુરૂ દાદા ભગવાનમાં અખૂટ શ્દ્ધા ધરાવે છે. આધયાસતમક 
પ્વૃજતિઓમાં તેમને જવશેષ રુજચ છે. જક્રકેટ અને બેડજમન્ટનનો 
તેમને શોખ છે.

તમે ન બોલો પણ તમારું કામ બોલે આ વાકયને જાણે 
આતમસાત્ કરનાર જમતભાષી એવા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલ મૂક સેવક બની સેવા કાયપો કરતા આવયા છે. કોરોનાના 
કારણે આજથજાક સંકડામણ અનુભવતા ઘણા જવદ્ાથથીઓને જયાં 
સુધી અભયાસ કરવો હોય તયાં સુધીના અભયાસની જવાબદારી 
પણ તેઓએ લીધી છે. જરૂરરયાતમંદોને તેઓ હંમેશા મદદ કરતા 
રહ્ા છે. તેમનું વયજક્તતવ જમીનથી જોડાયેલું છે. 

શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલ 1984મા ંહેતલબહેન સાથ ેલગ્નગ્રજંથથી 
જોડાયા હતા. તેમને એક દીકરો છે, જે એસન્જજનયર છે. જયારે 

શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલ 1984મા ંહેતલબહેન સાથ ેલગ્નગ્રજંથથી 
જોડાયા હતા. તેમને એક દીકરો છે, જે એસન્જજનયર છે. જયારે 

દીકરી ડેસન્ટ્ટ છે. તેમના જપતા અમદાવાદ પોજલટેસક્કમાં 
જપ્સન્સપાલ હતા. જોકે ઘરમાં જરૂરરયાત જણાતાં જે-તે સમયે 
અમદાવાદ દરરયાપુરમાં વસતા ભૂપેન્દ્રભાઈએ ગાંધીરોડ પરથી 
હોલસેલમાં ફટાકડા લાવીને દરરયાપુરની ધતુરાની પોળમાં 
1988માં તેનો ધંધો પણ કયપો છે. સાદું ભોજન લેવા ટેવાયેલા 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ જનયજમત ઇશ્વર આરાધના અને પૂજા 
કરે છે.

મખુયમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈના ંપત્ી હેતલબહેન તમેનાં માતા-
જપતાનુ ંએકનુ ંએક સતંાન હોઇ, તમેના જપતાના અવસાન પછી 
તમેના ંમાતા હાલમા ંતમેની સાથે જ રહે છે. જસજવલ એસન્જજનયરરંગ 
ભણનારા ભપૂને્દ્રભાઈ 1988થી બાધંકામ ક્તે્ સાથ ેજોડાયલેા છે. 

ગુજરાતના જવકાસની રફતારને તેજ ગજત આપવાના સંકલપ 
સાથે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના આગમનથી જવકાસનાં 
નવતર વિાર ખૂલશે. •

પરરચ્ય

økwshkík૧૬ સપ્ટેમ્િર, ૨૦૨૧ 11



કેવબનેટ કક્ષાના મંત્ીશ્ીઓ

રાજ્યના નિરવચત મંત્ીમંડળના મંત્ીશ્ીઓનો પરરચ્ય
રાજભવિ, ગાંધીિગર ખાતે રાજયપાલ શ્ી આચાય્ય દેવવ્રતજીએ કેહિિેટ કક્ાિા ૧૦, રાજયકક્ાિા સવતંત્ર િવાલો ધરાવતા 

પાંચ મંત્રીશ્ીઓિે અિે રાજયકક્ાિા િવ મંત્રીશ્ીઓ એમ મળીિે કુલ ૨૪ મંત્રીશ્ીઓિે પદ અિે ગુપ્તતાિા શપથ લેવડાવયા 
િતા. રાજયિા િવરહચત મંત્રી મંડળિા મંત્રીશ્ીઓિો પરરચય આ પ્રમાણે છે.

શ્ી રાજેન્દ્ર સૂયજાપ્સાદ જત્વેદી, 
૧૪૪-રાવપરુા મત જવભાગ (વડોદરા) 
જવધાનસભા મતજવ્તારમાંથ ી 
ચૂંટાયેલા છે. તેમનો જન્મ તા. 
૧૯ જૂન, ૧૯૫૪ના રોજ વડોદરા 
ખાતે થયો હતો. તેમણે બી.એસસી.
(ઓનસજા), એલએલ.બી. સુધીનો 
અભયાસ કરેલો છે. તેઓ ખેતી તથા 
વકીલાતના વયવસાય સાથ ેસકંળાયલેા 
છે. તેઓએ ૨૦૧૨-૧૭મા ંધારાસભય 
તરીકે ચૂંટાઈ આવયા બાદ તા.૭મી 
ઑગ્ટ ૨૦૧૬થી ૨૫મી રડસેમબર 
૨૦૧૭ સુધી રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી 

તરીકે પદભાર સંભાળયો હતો. ૧૪મી ગુજરાત જવધાનસભા ર૦૧૭-
રરમાં ધારાસભય તરીકે ચૂંટાઇ આવયા બાદ તા. ૧૯ ફેબ્ુઆરી, ર૦૧૮થી 
ગજુરાત જવધાનસભાના અધયક્ તરીકે પદભાર સભંાળેલો છે. તેઓ વાચંન, 
સામાજજક પ્વૃજતિ, સાજહસતયક પ્વૃજતિ અન ેકજવતા લેખનનો શોખ ધરાવે છે.

શ્ી ઋજષકેશ ગણશેભાઇ 
પટ ેલ ,  ૨૨ - જ વસનગર 
મત જવભાગ (મહેસાણા) 
જવધાનસભા મતજવ્તારમાથંી 
ચૂટંાયલેા છે. તમેનો જન્મ તા. 
૩૦ ઓકટોબર-૧૯૬૧ના 
રોજ ખરેાલુના સંુરિયા ગામે 
થયો છે. તેઓએ રડપલોમા 
ઈન જસજવલ એસન્જજનયરરંગ 
સધુીનો અભયાસ કરેલો છે. 
તઓે કન્્ટ્રકશનના વયવસાય 
સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ 

બારમી-તરેમી ગજુરાત જવધાનસભાના પણ સભય હતા. તઓે 
જવસનગર પચંશીલ એજયકેુશન ટ્ર્ટના પ્મખુ, મહેસાણા રડસ્ટ્રકટ 
જક્રકેટ અસૅોજસયશેનના ચરેમને છે. તમેજ જવસનગર ખતે-ઉતપન્ન 
બજાર સજમજતમા ંપણ વષજા ૨૦૧૬થી કાયજારત છે. તઓેન ેવાચંન, 
રમતગમત, પ્વાસ અન ેસગંીતનો શોખ છે.

૫૫ વષથીય સરૂત પજચિમના 
ધારાસભય શ્ી પૂણ ણેશભાઈ 
મોદીનો જન્મ તારીખ 22 
સપટેમબર, ૧૯૬૫ના રોજ સરૂત 
ખાત ે થયો હતો. તઓે કોમસજા 
અને કાયદા બન્ને જવષયોમાં 
સ્ાતક સુધ ીની  ઉચ્ચતિમ 
શૈક્જણક લાયકાત ધરાવે છે. 
શ્ીમતી બીનાબહેન મોદી તમેનાં 
જીવનસંજગની છે. વયવસાયે 
તઓે વકીલ છે. 

જાહેર સેવાકીય ક્ેત્ે શ્ી 
પણૂણેશભાઈ મોદી, ૧૩મી ગજુરાત જવધાનસભાના વષજા ૨૦૧૩ થી 
૨૦૧૭ સધુી સભય રહી ચકેૂલા છે. આ ઉપરાંત, આરોગય અન ેપરરવાર 
કલયાણ જવભાગના સસંદીય સજચવ તરીકેની ફરજ બજાવી ચકૂયા છે. 
સરુત શહેરની મહાનગરપાજલકાના વષજા ૨૦૦૦ થી ૨૦૦૫ સધુી 
કોપપોરેટર રહી ચકેૂલા છે.   

શ્ી જજતેન્દ્રભાઈ 
સવજીભાઈ વાઘાણી, 
૧ ૦ ૫ - ભ ા વ ન ગ ર 
પજચિમ મત જવભાગ 
( ભ ા વ ન ગ ર ) 
જ વ ધ ા ન સ ભ ા 
મ ત જ વ ્ ત ા ર મ ાં થ ી 
ચૂંટાયેલા છે. તેમનો 
જન્મ તા. ર૮ જુલાઈ, 
૧ ૯ ૭ ૦ ન ા  ર ો જ 
ભાવનગર જજલ્ાના 
વરતેજ ખાતે  થયો 
હતો. તેમણે બી.કોમ., 

એલએલ.બી.ની રડગ્રી પ્ાપ્ત કરી છે. તેઓ ખેતી અને 
બાંધકામના વયવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ તેરમી 
ગુજરાત જવધાનસભાના સભય પણ રહી ચૂકયા છે. તેઓ 
વાંચન, સમાજસેવા અને પ્વાસનો શોખ ધરાવે છે. 

મિેસૂલ, આપહતિ 
વયવસથાપિ, કાયદો અિે 
નયાય તંત્ર, વધૈાહિક અિે 

સંસદીય િાિતો 

આરોગય પરરવાર કલયાણ, 
તિીિી હશક્ણ, જળસપંહતિ 

અિ ેપાણી પરુવઠો 

હશક્ણ (પ્રાથહમક, માધયહમક 
અિ ેપ્રરૌઢ), ઉચ્ચ અિે 

તાહંત્રક હશક્ણ, હવજ્ાિ અિે 
પ્રરૌદ્ોહગક

માગ્ય અિે મકાિ, વાિિ 
વયવિાર, િાગરરક ઉડ્ડયિ, 

પ્રવાસિ અિે યાત્રાધામ હવકાસ 

શ્ી રાિેન્દ્રભાઇ 
સૂ્ય્ષપ્રસાદ વત્િેદી

શ્ી ઋવરકેશભાઇ 
ગણેશભાઇ પટેલ

શ્ી વિતેન્દ્રભાઈ 
સિજીભાઈ િાઘાણી

શ્ી પૂણગેશભાઇ 
ઈશ્રલાલ મોદી

પરરચ્ય
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શ્ ી  ર ા ઘ વ જી ભ ા ઈ 
હ ંસ ર ા જ ભ ા ઈ  પ ટ ેલ , 
૭૭-જામનગર (ગ્રામય) મત 
જ વ ભ ા ગ  ( જા મ ન ગ ર ) 
જવધાનસભા મતજવ્તારમાથંી 
ચૂંટાયેલા છે. તેમનો જન્મ 
૧લી જૂન, ૧૯૫૮ના રોજ 
મોટા ઇંટાળા, તા. ધ્ોલ, જજ. 
જામનગર ખાતે થયો હતો. 
તેમણે બી.એ., એલએલ.
બી.નો અભયાસ કરલેો છે. 

તેઓ ખેતી અને શૈક્જણક પ્વૃજતિનો વયવસાય સાથે સંકળાયેલા 
છે. તેઓ (૧) આઠમી ગુજરાત જવધાનસભા, ૧૯૯૦-૯૫, (૨) 
નવમી ગુજરાત જવધાનસભા, ૧૯૯૫-૯૭, (૩) દશમી ગુજરાત 
જવધાનસભા, ૧૯૯૮-૨૦૦૨ (પેટા ચૂંટણી), (૪) બારમી 
ગુજરાત જવધાનસભા, ૨૦૦૭-૧૨, (૫) તેરમી ગુજરાત 
જવધાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭માં ચૂંટાઇ આવયા છે. તેમણે વષજા  
૧૯૯૫-૯૬માં ગ્રામ - ગૃહ જનમાજાણ જવભાગમાં રાજયકક્ાના 
મંત્ી તરીકે ફરજ બજાવી છે.

શ્ી રકરીટજસંહ જીતુભા 
રાણા, ૬૧-લીંબડી મત 
જવભ ાગ  (સુ ર ેન્ દ્રનગર) 
જવધાનસભા મત જવ્તારમાથંી 
ચૂંટાયેલા છે. તા. ૦૭ જુલાઇ 
૧૯૬૪ના રોજ જન્મ થયો 
હતો. તેઓએ મેજટ્રક સુધીનો 
અભયાસ કરેલો છે. આ બેઠક 
પર રકરીટજસંહ રાણા ત્ીજી 
વખત પેટા-ચૂંટણી જીતયા છે. 
આ પહેલાં તેમણે ૧૯૯૫ 
અને ૨૦૧૩માં પેટા ચૂંટણી 

જીતી હતી. રકરીટજસંહ રાણા તતકાજલન મુખયમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના સમયમાં પશુપાલન મંત્ી રહી ચૂકયા છે. તેઓએ પાંચ 
વખત ચૂંટણી જીતી છે. 

શ્ી કનુભાઈ મોહનલાલ 
દ ેસ ાઈનો  જન્મ તા .  ૩ , 
ફેબ્ુઆરી, ૧૯૫૧ ના રોજ  
ઉમરસાડી ગામમાં થયો  હતો. 
તમેના જપતાનુ ંનામ મોહનલાલ 
છે. તેઓના ધમજાપત્ીનું નામ 
ભારતીબહેન છે. તેઓશ્ીએ 
બી.કોમ., એલએલબી. સુધીનો 
અભયાસ કયપો છે. વલસાડના 
પારડી  મત જવ્તારમાંથી તઓે  
ચૂંટાયા છે. તેઓ વયવસાયે 

નોકરી કરતા હતા. તેઓની રાજકીય કારરકદથી જોઈએ તો તેરમી 
ગુજરાત જવધાનસભા ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ દરજમયાન તેઓશ્ી 
સભય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેઓની સામાજજક પ્વૃજતિઓ પર નજર 
કરીએ તો, તેઓ વષજા ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૯ દરજમયાન નોરટફાઇડ 
એરરયા GIDC વાપીના કોષાધયક્ પદે રહ્ા. વષજા ૨૦૧૨થી  
વાપી રોટરી કલબના ટ્ર્ટી અને સભય તથા જ્ાનધામ ચેરરટેબલ 
ટ્ર્ટ વાપી  અન ે આહવાના સભય અન ેટ્ર્ટી પદે  રહ્ા. સાથોસાથ 
જી.આઈ.ડી.સી. વાપી ખાતેની સાન્દ્રા શ્ોફ રોફેલ કોલેજ ફોર 
નજસિંગના ડાયરેકટર પદે રહ્ાં. તેઓશ્ીએ યુ.કે., અમેરરકા અને  
બેંગકોકના જવદેશ પ્વાસ કરેલા છે. 

શ્ી નરેશભાઈ મગનભાઈ 
પટેલનો જન્મ તા. ૧, જૂન, 
૧૯૬૯ ના રોજ મોગરાવાડી, 
નવસારી ખાતે થયો હતો. 
તમેના જપતાનુ ંનામ મગનભાઈ 
છે. તેઓના ધમજાપત્ીનું નામ 
ભારતીબહેન છે. તેઓશ્ીએ 
મેજટ્રક સુધીનો અભયાસ કયપો 
છે. નવસારીના ગણદેવી મત 
જવ્તારમાંથી તેઓ ચૂંટાયા છે. 
તેઓ વયવસાયે ખેતી અને 
વયાપાર કરે છે. 

તેઓની રાજકીય કારરકદથી જોઈએ તો બારમી ગુજરાત 
જવધાનસભાના સભય રહી ચકૂયા છે. તેઓની સામાજજક પ્વૃજતિઓ 
પર નજર કરીએ તો, તેઓએ પક્માં જવજવધ હોદ્ા પર ફરજ 
બજાવી છે. વષજા ૧૯૯૦ થી ૯૨ દરજમયાન મોગરાવાડી દૂધ સેવા 
સહકારી મંડળીના અને વષજા ૧૯૯૬થી આજપયિંત જાગૃજત 
જવદ્ાલય, રૂમલાના ચેરમેન પદે રહ્ા છે. વષજા ૧૯૯૩ થી ૯૫ 
દરજમયાન રૂમલા જવભાગ ખરીદ વેચાણ સેવા સહકારી મંડળીના 
તથા ઉનાઈ માતાજી મંરદરના ટ્ર્ટીપદે કાયજારત રહ્ા. તદઉપરાંત 
ચીખલી તાલુકા પંચાયતના પૂવજા ઉપપ્મુખ પદે રહ્ા હતા.

તેઓશ્ી લેખન, વાંચન, સંગીત અને જક્રકેટનો શોખ ધરાવે 
છે. તેઓશ્ીએ જસંગાપોર અને કેન્યાના જવદેશ પ્વાસ કરેલા છે. 

કૃહિ, પશુપાલિ,  
ગરૌ સંવધ્યિ

વિ, પયા્યવરણ, 
કલાઇમેટ ચેનજ, 

છાપકામ અિે સટેશિરી

િાણા, ઊર્્ય, 
પેટ્ોકેહમકલસ

આરદર્હત હવકાસ, અન્ન 
અિ ેિાગરરક પુરવઠો 
અિ ેગ્ાિકોિી સુરક્ા 

શ્ી રાઘિજીભાઈ 
હંસરાિભાઈ પટેલ

શ્ી રકરીટવસંહ 
જીતુભા રાણા

શ્ી કનુભાઇ 
મોહનલાલ દેસાઇ

શ્ી નરેશભાઇ 
મગનભાઇ પટેલ

પરરચ્ય
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શ્ી  પ્દ ી પભ ાઈ 
ખાનાભાઈ પરમાર, ૫૬-
અસારવા મતજવભાગ 
( અ મ દ ા વ ા દ ) 
જ વ ધ ા ન સ ભ ા 
મ ત જ વ ્ ત ા ર મ ાં થ ી 
ચૂટંાયલેા છે. તેમનો જન્મ 
તા.૧૭ જૂન ૧૯૬૪ના 
રોજ અમદાવાદ ખાતે 
થયેલો છે. તેમણે મેજટ્રક 
સુધીનો અભયાસ કરેલો 

છે. તઓે બાંધકામ, પેટ્રોલપપં અન ેવૉટર સપલાયના વયવસાય 
સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ નાટક જોવાનો અને પુ્તક-
વાંચનનો શોખ ધરાવે છે. 

શ્ ી  હ ષ જા ભ ા ઇ 
ર મે શ ક ુમ ા ર  સં ઘ વ ી , 
૧૬૫-મજૂરા મત જવભાગ 
(સુરત શહેર) જવધાનસભા 
મતજવ્તારમાંથી ચૂંટાયેલા 
છે. તેમનો જન્મ તા. ૮ 
જાન્યુઆરી-૧૯૮૫ના 
રોજ સુરત ખાતે થયો 
છે. તેમણે મેજટ્રક સુધીનો 
અભયાસ કરેલો છે. તેમનો 
મુખય વયવસાય ડાયમંડ, 
જ્વેલરી મેન્યુફેકચરરંગનો 
છે. તેઓ રાહત દરે ્ટુડન્ટ 
બૂ ક  બે ન્ ક ,  ર ાહતદર ે 
સ ા જહતય વેચ ાણ ક ેંદ્ર , 
રોજગાર મેળા, વનવાસી 
જવ્તારમાં કેમપ, સાસત્વક 
આહાર જવતરણ, રોજગાર 
તાલીમ સજહતની જવજવધ 
સેવાકીય પ્વૃજતિઓ સાથે 

સંકળાયેલા છે. પક્માં જવજવધ જવાબદારી સંભાળતા...  
શ્ી સંઘવી ૧૩મી જવધાનસભાના પણ સભય હતા. તેમને 
રમતગમત, સાહજસક પ્વૃજતિ, પ્વાસ, જન-સંપક્કનો શોખ છે.

મહેમદાબાદના ધારાસભય  શ્ી 
અજુજાનજસહં ઉદેજસહં ચૌહાણ  તા.૨૨ 
જૂન, ૧૯૭૬ના રોજ વાંઠવાળી 
ખાત ેજન્મલે છે. જમેની ઉમર હાલ 
૪૪ વષજા છે. તમેના જપતાનુ ંનામ  
શ્ી ઉદેજસહં ચૌહાણ તથા પત્ી 
શ્ીમતી નીતાબહેન ચૌહાણ છે. 
શ્ી  અજુજાનજસહં ચૌહાણની શકૈ્જણક 
લાયકાત બી.કોમ., ડી.સી.એમ.છે. 
ધારાસભયશ્ીનો મળૂ વયવસાય ખતેી 
છે તેમજ સામાજજક સંગઠનોમાં 

જવજવધ જવાબદારીનુ ંવહન કરે છે.
શ્ી અજુજાનજસહં ઉદેજસહં ચૌહાણ લેખન, વાચંન, પ્વાસ, સગંીત અને 

સવેાકીય પ્વૃજતિઓનો શોખ ધરાવ ેછે.

શ્ી જગદીશભાઈ ઈશ્વરભાઈ 
પચંાલ(જવશ્વકમાજા) અમદાવાદમાં 
તારીખ ૧૨ અૉગ્ટ, ૧૯૭૩ના 
રોજ જન્મલેા છે. હાલ તઓે ૪૭ 
વષજાના છે. શ્ીમતી અલકાબહેન 
જગદીશભાઈ પંચાલ તેમના ં
ધમજાપત્ી છે. તેમની ઉચ્ચતમ 
શૈક્જણક લાયકાત ‘બેચલર 
ઓફ આ્ટસજા’ના બીજા વષજા 
સધુીની તમેજ માક�રટંગ જવષયમાં 
સરટજારફકેટ કોસજાની છે. તેઓ 
વયવસાજયક રીતે ટેકસટાઈલ 
મશીનરીના મને્યુફેકચરરંગ ક્તે્ે 
સજક્રય છે. પોતાની નવરાશની 
પળોમાં તેઓ વાંચન, તરણ 

તમેજ બડેજમન્ટનમા ંસમય પસાર કરવાનુ ંપસદં કરે છે.
જાહેર જીવનમા ંતઓે પક્ માટે અમદાવાદમાથંી ધાધંર પચંાલ સવેા 

સમાજના અગ્રણી ઉપરાતં જવશ્વકમાજા પચંાલ લહુાર સથુાર મહામડંલના 
જનરલ સકેે્રટરી તરીકેની ફરજો બજાવી ગજુરાત રાજયની ૧૩મી 
જવધાનસભાના સભય તરીકે વષજા ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ સુધી પોતાની 
સવેાઓ આપી ચૂકયા છે. વતજામાનમા ં કાયજારત ગજુરાતની ૧૪મી 
જવધાનસભાના ૪૬ જવધાનસભા બેઠક - જનકોલ, અમદાવાદથી 
ચૂટંાયેલા નતેા છે.

સામાહજક નયાય અિે 
અહધકારરતા

રમતગમત, યવુક સવેા 
અિ ેસાસંકૃહતક પ્ર�હતિઓ, 

સવ�ૈચ્છક સસંથાઓિુ ંસકંલિ, 
હિિ હિવાસી ગજુરાતીિો 

પ્રભાગ, ગૃિરક્ક દળ અિે 
ગ્ામરક્ક દળ, િાગરરક 

સરંક્ણ, િશાિધંી, 
આિકારી, જલે, સરિદી 
સરુક્ા (સવતંત્ર િવાલો), 

ગૃિ અિે પોલીસ િાઉહસગં, 
આપહતિ વયવસથાપિ

ગ્ામ હવકાસ અિે ગ્ામ 
ગૃિહિમા્યણ

કુરટર ઉદ્ોગ, સિકાર, 
મીઠા ઉદ્ોગ અિે 

પ્રોટોકોલ(સવતંત્ર િવાલો), 
ઉદ્ોગ, વિ પયા્યવરણ અિે 

કલાઇમેટ ચેનજ, હપ્ર�નટંગ 
અિે સટેશિરી

શ્ી પ્રદીપભાઈ 
ખાનાભાઇ પરમાર

શ્ી હર્ષભાઇ 
રમેશકુમાર સંઘિી

શ્ી અિુ્ષનવસંહ 
ઉદેવસંહ ચૌહાણ

શ્ી િગદીશભાઇ 
ઇશ્રભાઇ વિશ્કમા્ષ 

રાિ્યકક્ષાના મંત્ીશ્ી (સિતંત્ હિાલો)
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શ્ ી  જ બ્ જે શ ભ ા ઇ 
અમરશીભાઈ મેરજા, ૬૫ 
મોરબી મતજવભાગ (મોરબી) 
જવધાનસભા મતજવ્તારમાથંી 
ચૂંટાયેલા છે. તેમનો જન્મ 
૧લી માચજા, ૧૯૫૮ના રોજ 
ચમનપર ખાતે થયો હતો. 
તેમણે બી.કૉમ., રડપલોમા 
ઇન બેસન્કિંગ, પો્ટ ગ્રેજયુએટ 
રડપલોમા ઇન જનાજાજલઝમ, 
એડવટાજાઈઝ એન્ડ પસ્લક 
રરલેશન, ગવનજામેન્ટ રડપલોમા 
ઈન કો-ઓપરેશન એન્ડ 

એકાઉન્ટન્સી, એલએલ.બી. (પ્થમ વષજા) સુધીનો અભયાસ કરેલો 
છે. તેઓ કન્સલટન્સી અને સમાજસેવા જેવા વયવસાય સાથે 
સંકળાયેલા છે. તેમણે શ્ી સૌરાષ્ટ્ર કડવા પટેલ સમાજ, 
ગાંધીનગર. જસટી લાયન્સ ક્લબ, મોરબી, ગાંધીનગર રડસ્ટ્રકટ 
બેડજમન્ટન અૅસોજસયેશન જવાબદારી જનભાવી છે. જયેષ્ઠ પુત્ 
ડૉ. પ્શાંત મેરજાની ્મૃજતમાં સમયાંતરે ગરીબ દદથીઓ માટે 
મેરડકલ કેમપ, રક્તદાન કેમપ, મહાનુભાવોનાં પ્ેરક પ્વચનો વિારા 
સતકાયપોના પ્ચાર-પ્સારનું કાયજા કરે છે. ખેલકૂદ અને શૈક્જણક 
ક્ેત્માં ડૉ. પ્શાંત અૅવૉડજા થકી યુવાનોને પ્ોતસાજહત કરવાની 
પ્વૃજતિઓમાં સજક્રય છે. ભૂકિંપ, વાવાઝોડું, દુષકાળ જેવી કુદરતી 
આફતોમાં અને તાજેતરની અજતવૃસટિમાં માજળયા (જમ.) તાલુકા-
શહેરના લોકોની ખડેપગે મદદ કરી છે. તેઓ જમત્ો સાથે પ્ાકૃજતક 
્થળોનો પ્વાસ, જનસંપક્ક, જુદા જુદા જવષયોનું વાંચન, મનન, 
જચંતન જેવી જવજવધ પ્વૃજતિઓનો શોખ ધરાવે છે.

વલસાડ જજલ્ા કપરાડાના 
ધારાસભય શ્ી જીતુભાઈ 
હરજીભાઈ ચૌધરીનો જન્મ ૧ 
જનૂ, ૧૯૬૪ના રોજ કપરાડા 
તાલકુાના કાકડપોર ગામ ેથયો 
છે. તેમના પત્ીનું  નામ 
સજુમત્ાબહેન છે. શ્ી જીતુભાઈ 
હરજીભાઈ ચૌધરી અજગયારમી 
ગજુરાત જવધાનસભા, ર૦૦ર-
૦૭માં , બારમી ગુજરાત 
જવધાનસભા, ર૦૦૭-૧ર અને 
તરેમી ગજુરાત જવધાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭માં ધારાસભય 
તરીકે ચૂટંાયા છે. આમ તઓે 

ગજુરાત જવધાનસભામા ંસતત ત્ણ સત્થી ધારાસભય તરીકે ચૂટંાતા 
આવયા છે આ તેમની ચોથી ટમજા છે.

તેઓએ Under Matric સુધીનો અભયાસ કયપો છે. તેમજ 
તેઓ ખેતી અને વેપાર સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ વષજા ૨૦૦૪થી 
કપરાડા જવભાગ ચેરરટેબલ ટ્ર્ટના પ્મુખ રહી ચૂકયા છે. વષજા 
૧૯૮૯-ર૦૦૦ કાકડકોપર ગ્રામપંચાયતમાં સરપંચ તરીકે પણ 
ફરજ બજાવી છે. કપરાડા તાલુકા પંચાયતના સભય રહી ચૂકયા 
છે. વષજા ૨૦૦૦-૦૨માં કપરાડા તાલુકા પંચાયતની કારોબારી 
સજમજતના અધયક્ પણ રહી ચૂકયા છે. વષજા ૨૦૧૦માં કપરાડા 
ખેત ઉતપન્ન બજાર સજમજતના ચેરમેન તરીકે પણ ફરજ બજાવી 
છે. તેઓને વાંચન, રમતગમત, ધાજમજાક ્થળોનો પ્વાસ 
કરવાનો શોખ છે. આ ઉપરાંત સામાજજક પ્વૃજતિ, ભજન-
સતસંગ, કથા-શ્વણ, લોક-ડાયરો પણ તેમના રસના જવષયો 
છે.તેઓએ જસંગાપોર, મલેજશયા, દજક્ણ આજરિકા, નેપાળનો 
પ્વાસ કરેલો છે.

શ્મ, રોજગાર, 
પંચાયત(સવતંત્ર િવાલો), 

ગ્ામ ગૃિહિમા્યણ અિે 
ગ્ામ હવકાસ 

કલપસર અિે 
મતસયોદ્ોગ (સવતંત્ર 

િવાલો), િમ્યદા 
જળસંપહતિ અિે પાણી 

પુરવઠો

શ્ી વબ્િેશભાઇ 
અમરશીભાઈ મેરજા

શ્ી જીતુભાઇ 
હરજીભાઇ ચૌધરી

શ્ીમતી મનીષાબહેન વકીલ તા. ૨૫  માચજા ૧૯૭૫ના રોજ વડોદરામાં 
જન્મેલા છે. જેમની વય  હાલ ૪૫ વષજા છે. તેમણે અંગ્રેજી સાજહતયમાં બી.એ, 
બી.એડ તથા એમ.એ. કરી પો્ટ ગ્રેજયુએશનનો અભયાસ પૂણજા કયપો છે. શ્ીમતી 
મનીષાબહેન વાંચનનો ખૂબ જ શોખ ધરાવે છે તેમના જીવન સાથીનું નામ શ્ી 
રાજીવભાઈ છે. શ્ીમતી મનીષાબહેન વયવસાયે બ્ાઇટ ડે ્કૂલમાં સુપરવાઇઝર 
તથા સોલેસ ફાઉન્ડેશનના પ્ેજસડેન્ટ તરીકેની જવાબદારીનું વહન કરે છે.

તેમનો તેરમી ગુજરાત જવધાનસભામાં સભય તરીકેનો સંસદીય કાયજાકાળ  
ર૦૧૨-૧૭ સુધીનો હતો. તમેજ ચૌદમી ગજુરાત જવધાનસભાના વડોદરા શહેરનાં 
ચૂંટાયેલા ધારાસભય છે. મહિલા અિે િાળ કલયાણ 

(સવતંત્ર િવાલો), સામાહજક 
નયાય અિે અહધકારરતા 

શ્ીમતી મનીરાબહેન 
િકીલ

પરરચ્ય
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રાજ્યકક્ષાના મંત્ીશ્ીઓ
સરુતમા ં૨૧ માચજા, ૧૯૭૦ના રોજ 

જન્મલેા શ્ી મકેુશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલે 
સ્ાતક સધુીનો અભયાસ કરેલો છે. તમેજ 
એચ.એસ.સી., ડ્ાફ્ટસમને જસજવલ પણ 
કરેલુ ં છે. શ્ીમતી મીનાબહેન તમેના 
જીવનસાથી છે. ઓલપાડમાથંી તઓે 
બહુમતીથી ચૂંટાઈ આવયા છે. આ 
ઉપરાતં તેરમી ગુજરાત જવધાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭માં પણ તેઓ ધારાસભય રહી 
ચકૂયા છે. તઓેશ્ી ઓલપાડ તાલકુામાં 
પક્ના પ્મખુ રહી ચકૂયા છે. ઓલપાડ 

જવભાગ કાઠંા સગુર ફેકટરીના રડરેકટર તરીકે પણ ફરજ બજાવી ચકૂયા છે. 
તઓે પટે્રોલ પપંના વયવસાય સાથ ેસકંળાયલેા છે. તઓે ધાજમજાક પુ્ તકોના 
વાચંનનો, જક્રકેટ અન ેપ્વાસનો શોખ ધરાવ ેછે.

શ્ી અરજવંદભાઇ ગોરધનભાઈ 
રૈયાણી, ૬૮ રાજકોટ(પૂવજા) મત 
જવભાગ (રાજકોટ) જવધાનસભા 
મતજવ્તારમાથંી ચૂટંાયલેા છે. તમેનો 
જન્મ તા. ૦૪ જાન્યઆુરી, ૧૯૭૭ના 
રોજ રાજકોટ ખાતે થયો હતો. તેમણે 
એસ.એસ.સી. સધુીનો અભયાસ કરેલો 
છે. તેઓ વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે. 
તેઓ વાંચન અને જક્રકેટનો શોખ 
ધરાવે છે.

શ્ીમતી જનજમષાબહેન મનહરજસહં 
સથુાર, ૧૨૫-મોરવાહડફ મતજવભાગ 
( પં ચ મ હ ા લ )  જ વ ધ ા ન સ ભ ા 
મતજવ્તારમાંથી ચૂંટાયેલા છે. તેમનો 
જન્મ વષ જા ૧૯૮૨માં  થયો છ.ે 
મોરવાહડફની જવધાનસભાની બેઠક 
ઉપરથી વષજા ૨૦૨૧માં પેટાચૂંટણીમાં 
જવજેતા થયા છે. અગાઉ તેઓએ વષજા 
૨૦૧૩-૧૭ દરજમયાન ગુજરાત 
જવધાનસભામાં  મ ોરવ ાહડફથી 
પ્જતજનજધતવ કર ેલું  છ ે.  તેઓએ 
ર ડ પ લ ો મ ા  ઈ ન  ઇ લે સ ક ટ્ર ક લ 

એસન્જજનયરરંગ એન્ડ કોમપયૂટર કમ પ્ોગ્રાજમંગ સુધી અભયાસ કરેલો છે.  

કૃહિ, ઊર્્ય અિે 
પેટ્ોકેહમકલસ

વાિિ વયવિાર, િાગરરક 
ઉડ્ડયિ, પ્રવાસિ અિે 

યાત્રાધામ હવકાસ

આરદર્હત હવકાસ, આરોગય 
અિ ેપરરવાર કલયાણ અિે 

તિીિી હશક્ણ

શ્ી મુકેશભાઇ 
ઝીણાભાઇ પટેલ

શ્ી અરવિંદભાઈ 
ગોરધનભાઈ રૈ્યાણી

શ્ ી  ક ુબે ર ભ ા ઈ 
મનસુખભાઈ ડીંડોર 
૧ ૨ ૩ - સં ત ર ા મ પુ ર 
( મ હ ી સ ા ગ ર ) 
જ વ ધ ા ન સ ભ ા 
મ ત જ વ ્ ત ા ર મ ાં થ ી 
ચૂંટાયેલા છે. તેઓનો 
જન્મ તા. ૦૧ જૂન 
૧ ૯ ૭ ૦ ન ા  ર ો જ 
મજહસાગર જજલ્ાના, 
સંતરામપુર તાલુકાના 
ભંડારા ખાતે થયો છે. 

તેમણે એમ.એ., પીએચ.ડી.નો અભયાસ કરેલો છે. તેઓ 
જશક્ણના વયવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ લેખન, 
વાંચન અને જક્રકેટનો શોખ ધરાવે છે. 

શ્ ી  ક ી જ ત જા જ સં હ 
પ્ભાતજસંહ વાઘેલા, 
૧ ૫ - ક ાં ક ર ેજ  મ ત 
જવભાગ (બનાસકાંઠા) 
જ વ ધ ા ન સ ભ ા 
મ ત જ વ ્ ત ા ર મ ાં થ ી 
ચૂંટાયેલા છે. તેમનો 
જ ન્ મ  ૧ લ ી  જૂ ન , 
૧ ૯ ૬ ૯ ન ા  ર ો જ 
ચાણ્માના આકબા 
ગામે થયો હતો. તેમણે 

અન્ડર ગ્રેજયુએટ સુધીનો અભયાસ કરેલો છે. તેઓ ખેતી 
અને પશુપાલન વયવસાય સાથે 
સંકળાયેલા છે. તેમણે પાયાનાં 
કાયજાકર તરીકે તાલકુા - જજલ્ામાં 
જવજવધ જવાબદારીઓ સંભાળી 
છે, આ ઉપરાંત તેઓ ખેતીવાડી, 
પશુપ ાલનનાં  પ્શ્ોને  લઇ 
સજક્રય છે. તેઓ લેખન, વાંચન, 
સાજહતય, સંગીત અને પ્વાસનો 
શોખ ધરાવે છે.

ઉચ્ચ અિે તાંહત્રક હશક્ણ, 
વૈધાહિક અિે  સંસદીય 

િાિતો

પ્રાથહમક, માધયહમક અિે 
પ્રરૌઢ હશક્ણ

 શ્ી કુબેરભાઈ 
મનસુખભાઈ ડીંડોર

શ્ી કીવત્ષવસંહ 
પ્રભાતવસંહ િાઘેલા

શ્ીમતી વનવમરાબહેન 
મનહરવસંહ સુથાર

પરરચ્ય
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શ્ી ગજેન્દ્રજસંહ ઉદેજસંહ 
પરમાર, ૩૩ પ્ાં જતજ મત 
જ વ ભ ા ગ  ( સ ા બ ર ક ાં ઠ ા ) 
જવધાનસભા મતજવ્તારમાંથી 
ચૂંટાયેલા છે. તેમનો જન્મ ર૪ 
જાન્યુઆરી, ૧૯૭૮ના રોજ 
થયો હતો. તમેણ ેટી.વાય.બી.એ. 
સધુીનો અભયાસ કરેલો છે. તઓે 
ખેતી અને પશુપાલન વયવસાય 
સાથ ેસંકળાયલેા છે. તઓે વાચંન 
અને જક્રકેટનો શોખ ધરાવે છે. 

શ્ી જવનુભાઈ મોરરડયા 
સુ ર ત ન ા  ક ત ા ર ગ ા મ 
મતજવ્તારથી ચૂંટાયા છે. 
તેમનો જન્મ ૧૦ જુલાઈ, 
૧૯૬૭ના રોજ થયો હતો. 
મૂ ળ  બ ો ટ ા દ ન ા  એવ ા 
જવનુભાઈ વયવસાયી છે. 
તમેના પરરવારમાં પત્ી અન ે
દીકરી છે. જવનુભાઈ વષજા 
૧૯૮૯થી સગંઠનની જવજવધ 
જવાબદારીઓ સંભાળે છે. 

આ ઉપરાંત, સુરત મયુજનજસપલ કોપપોરેશનમાં કોપપોરેટર, ્ ટેસન્ડંગ 
કજમટીના સભય તેમજ જવજવધ સજમજતઓના અધયક્ તરીકે 
કામગીરી કરી ચૂકયા છે. જવનુભાઈ અખંડઆનંદ કો.ઓપ. ક્રેરડટ 
સોસાયટી સાથે જોડાયેલા છે. વષજા 2017થી તેઓ કતારગામ 
મતક્ેત્ની સેવા કરી રહ્ા છે.

અન્ન, િાગરરક પરુવઠો અિે 
ગ્ાિક સુરક્ાિી િાિતો શિેરી હવકાસ અિે  

શિેરી ગૃિહિમા્યણ

શ્ી ગિેન્દ્રવસંહ 
ઉદેવસંહ પરમાર

૫૦ વષજાની આયુ ધરાવતા 
ભાવનગર જજલ્ાની મહુવા 
બેઠકથી ચૂંટાયેલા ધારાસભય શ્ી 
આર.સી. મકવાણા તારીખ ૮ 
સપટ ેમબર, ૧૯૭૦ના રોજ 
પરિયારકા ખાતે જન્મેલા છે. 
શ્ીમતી ભાવનાબહેન આર. 
મકવાણા તેમના સહધમજાચારરણી 
છે. શૈક્જણક લાયકાત તરીકે 
તેઓ ‘અન્ડર ગ્રેજયુએટ’ છે. 
ખેતી સાથે તેઓ ટ્રાન્સપોટજાનો 

વયાપાર ધરાવે છે. લોકસાજહતય અંગે વાંચન તેમજ રમતગમત 
તેમના શોખના જવષયો છે. 

જાહેર સેવાકીય જીવનમાં તેમની દીઘજા કારરકદથી રહી છે. તેઓ 
જજલ્ા પચંાયત ભાવનગરના જવપક્ના નતેા રહી ચકેૂલા છે. તમેણે 
પક્માં મંત્ી, મહામતં્ી તેમજ ઉપપ્મખુ જવેી જવજવધ જવાબદારીનું 
વહન કરી અનભુવ મળેવી ચૂકયા છે. ભાવનગર જજલ્ાના તળપદા 
કોળી સમાજના આગેવાન તરીકે કોળી સમાજની સેવા કરતા 
આવયા છે. 

સામાહજક નયાય અિે 
અહધકારરતા

શ્ી રાઘિભાઇ સી. 
મકિાણા

શ્ી વિનોદભાઇ 
અમરશીભાઇ મોરરડ્યા

શ્ી દેવાભાઈ પુંજાભાઈ 
માલમ, ૮૮-ક ેશોદ મત 
જ વ ભ ા ગ  ( જૂ ન ા ગ િ ) 
જ વ ધ ા ન સ ભ ા  મ ત 
જવ્તારમાંથી ચૂંટાયેલા છે. 
તે મન ો  જ ન્મ  ત ા . ૧૨ 
જાન્યુઆરી ૧૯૫૯ના રોજ 
માંગરોળ તાલુકાના થલી 
ખાતે થયો છે. તેમણે અન્ડર 
મજેટ્રક સધુીનો અભયાસ કરેલો 
છે. તેઓ ખેતીના વયવસાય 

સાથ ેસકંળાયલેા છે. તઓે પ્ાથજમક કૃજષ સહકારી મડંળીના પ્મખુ 
પદે સેવાઓ આપી રહ્ા છે. તેઓ પ્વાસ અને સમાજસેવાનો 
શોખ ધરાવે છે. •

પશુપાલિ અિે  
ગરૌ સંવધ્યિ

શ્ી દેિાભાઈ 
પુંજાભાઈ માલમ

પરરચ્ય
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નામ વિર્ય ફાળિણીની વિગત
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલ સા.વ.જવ., વહીવટી સધુારણા અન ેઆયોજન, ગૃહ અન ેપોલીસ હાઉજસગં, માજહતી અન ેપ્સારણ, 

પાટનગર યોજના, શહેરી જવકાસ અન ેશહેરી ગૃહજનમાજાણ, ઉદ્ોગ, ખાણ અન ેખનીજ, નમજાદા, 
બદંરો, તમામ નીજતઓ અન ેઅન્ય કોઈ મતં્ીશ્ીઓન ેફાળવાયલે ન હોય તવેા જવષયો / જવભાગો   

કેવબનેટ મંત્ીશ્ી
શ્ી રાજેનદ્રભાઇ હત્રવેદી મહેસૂલ, આપજતિ વયવ્થાપન, કાયદો અને ન્યાય તંત્, વૈધાજનક અને સંસદીય બાબતો 
શ્ી હજતેનદ્રભાઈ સવજીભાઈ વાઘાણી જશક્ણ (પ્ાથજમક, માધયજમક અને પ્ૌિ), ઉચ્ચ અને તાંજત્ક જશક્ણ, જવજ્ાન અને પ્ૌદ્ોજગક
શ્ી ઋહિકેશભાઈ ગણેશભાઈ પટેલ આરોગય પરરવાર કલયાણ, તબીબી જશક્ણ, જળસંપજતિ અને પાણી પુરવઠો 
શ્ી પૂણણેશભાઇ મોદી માગજા અને મકાન, વાહન વયવહાર, નાગરરક ઉડ્ડયન, પ્વાસન અને યાત્ાધામ જવકાસ 
શ્ી રાઘવજીભાઈ િંસરાજભાઈ પટેલ કૃજષ, પશુપાલન, ગૌ સંવધજાન
શ્ી કિુભાઈ મોિિલાલ દેસાઈ નાણા, ઊજાજા, પેટ્રોકેજમકલસ
શ્ી રકરીટહસંિ જીતુભા રાણા વન, પયાજાવરણ, કલાઇમેટ ચેન્જ, છાપકામ અને ્ટેશનરી
શ્ી િરેશભાઈ મગિભાઈ પટેલ આરદજાજત જવકાસ, અન્ન અને નાગરરક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની સુરક્ા 
શ્ી પ્રદીપભાઇ ખાિાભાઈ પરમાર સામાજજક ન્યાય અને અજધકારરતા
શ્ી અજુ્યિહસંિ ઉદેહસંિ ચરૌિાણ ગ્રામ જવકાસ અને ગ્રામ ગૃહજનમાજાણ

રાિ્યકક્ષાના મંત્ીશ્ી (સિતંત્ હિાલો)
શ્ી િિ્યભાઇ રમેશકુમાર સંઘવી રમતગમત, યુવક સવેા અન ેસાં્ કૃજતક પ્વૃજતિઓ, ્વસૈચછક સં્ થાઓનુ ંસકંલન, જબન જનવાસી 

ગજુરાતીનો પ્ભાગ, ગૃહરક્ક દળ અન ેગ્રામરક્ક દળ, નાગરરક સરંક્ણ, નશાબધંી, આબકારી, 
જલે, સરહદી સુરક્ા (્વતતં્ હવાલો), ગૃહ અન ેપોલીસ હાઉજસગં, આપજતિ વયવ્થાપન

શ્ી જગદીશભાઇ હવશ્વકમા્ય કુરટર ઉદ્ોગ, સહકાર, મીઠા ઉદ્ોગ અને પ્ોટોકોલ(્વતંત્ હવાલો), ઉદ્ોગ, વન પયાજાવરણ 
અને કલાઇમેટ ચેન્જ, જપ્સન્ટંગ અને ્ટેશનરી

શ્ી હરિજેશભાઇ મેરર્ શ્મ, રોજગાર, પંચાયત(્વતંત્ હવાલો), ગ્રામ ગૃહજનમાજાણ અને ગ્રામ જવકાસ 
શ્ી જીતુભાઈ િરજીભાઈ ચરૌધરી કલપસર અને મત્યોદ્ોગ (્વતંત્ હવાલો), નમજાદા જળસંપજતિ અને પાણી પુરવઠો
શ્ીમતી મિીિાિિેિ વકીલ મજહલા અને બાળ કલયાણ (્વતંત્ હવાલો), સામાજજક ન્યાય અને અજધકારરતા 

રાિ્યકક્ષાના મંત્ીશ્ી
શ્ી મુકેશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ કૃજષ, ઊજાજા અને પેટ્રોકેજમકલસ
શ્ીમતી હિહમિાિેિ સુથાર આરદજાજત જવકાસ, આરોગય અને પરરવાર કલયાણ અને તબીબી જશક્ણ
શ્ી અરહવંદભાઈ રૈયાણી વાહન વયવહાર, નાગરરક ઉડ્ડયન, પ્વાસન અને યાત્ાધામ જવકાસ
શ્ી કુિેરભાઈ ડીંડોર ઉચ્ચ અને તાંજત્ક જશક્ણ, વૈધાજનક અને  સંસદીય બાબતો
શ્ી રકતતીહસંિ પ્રભાતહસંિ વાઘેલા પ્ાથજમક, માધયજમક અને પ્ૌિ જશક્ણ
શ્ી ગજેનદ્રહસંિ ઉદેહસંિ પરમાર અન્ન, નાગરરક પુરવઠો અને ગ્રાહક સુરક્ાની બાબતો
શ્ી આર. સી. મકવાણા સામાજજક ન્યાય અને અજધકારરતા
શ્ી હવિોદભાઈ મોરરડયા શહેરી જવકાસ અને શહેરી ગૃહજનમાજાણ
શ્ી દેવાભાઈ પુંર્ભાઈ માલમ પશુપાલન અને ગૌ સંવધજાન

પોટ્ષફોવલ્યો

રાજ્યના મંત્ીશ્ીઓને વિભાગોની િહેંચણી 
રાજયિાં િવા પ્રધાિમંડળિાં સદસયોિે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે  તેમિા હવભાગ અિે કામગીરીિી વિેચણી કરી 

િતી. જે અંગેિી હવગત િીચે પ્રસતુત છે.
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'સુરત વિલ્લાનું આઝાદીની લડતમાં ્યોગદાન' વિર્યક પરરસંિાદ
ગજુરાત પે્સ અકાદમી અન ેપ્ાદેજશક માજહતી કચરેી, સરુતના 

સંયુક્ત ઉપક્રમે બારડોલીમાં 'સુરત જજલ્ાનું આઝાદીની લડતમાં 
યોગદાન' જવષયક પરરસવંાદ યોજાયો હતો. જમેા ંજાણીતા જચતંક, 
લખેક, જશક્ણકાર શ્ી ડૉ. ભદ્રાય ુવછરાજાનીએ પોતાનુ ંવકતવય 
આપતાં જણાવયું હતું કે, આઝાદીનો અમૃત મહોતસવ 
એ આઝાદી ઝંખતા અનેક નામી-અનામી 
લડવયૈાઓએ ઉછેરેલો આબંો છે, જનેી મીઠી કેરીઓ 
આપણે ખાઈ રહ્ા છીએ. આપણા પૂવજાજોએ સીંચેલા 
આઝાદીરૂપી આંબાન ેજતન કરી કઠોર સઘંષજા બાદ મળેલી 
મહામૂલી આઝાદીના વારસાનું જતન કરવાની આપણી નૈજતક 
ફરજ છે. સુરત જજલ્ાને ગાંધીજી અને સરદાર પટેલના 
જીવનકવનમાંથી બાદ કરી શકાય એમ નથી એમ ્પટિપણે 

જણાવતા ંવછરાજાનીએ ઉમયેુિં હતુ ંકે, બારડોલી તાલકુાના અકોટી 
ગામના ભીખીબહેન પટેલ ેવલ્ભભાઈન ેસરદાર તરીકે સબંોધીને 
સરદારનું જબરુદ આપયું હતું, જેની ખુશી ગાંધીજીએ નવજીવનના 

અંકમાં લેખ લખીને વયક્ત કરી હતી. શ્ી જનરંજનાબહેન 
કલાથથીએ પ્ાસંજગક ઉદ્બોધન કરતાં કહ્ં કે, બારમી 

સદીમાં બદરીપલ્ી તરીક ે ઓળખાતું બારડોલી 
નગર સરદાર પટ ેલની કમજાભૂજમ પણ છે. 
બારડોલીની ધરતી બોલી શકતી હોત તો કણ-

કણમાંથી આઝાદીના સંઘષજાની ગાથા સાંભળી શકાત.
આ પ્સંગે સુરત જજલ્ા પત્કારશ્ીઓ, માજહતી જવભાગના 

અજધકારી-કમજાચારીઓ, જપ્ન્ટ-ઇલકેટ્રોજનક મીરડયાના પ્જતજનજધઓ 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

સમાચાર વિશેર

અમદાિાદ વિલ્લાના છ પોલીસ મથકોનું લોકાપ્ષણ

ગજુરાત રાજયમાં આધજુનક ટેક્ોલોજી 
અન ેકૌશલયવાન પોલીસકમથીઓના કારણે 
શાંજત અને સલામતી પ્વતથી રહી છે. 
રાજયના જવકાસમાં શાંજત અને સલામતી 
ખબૂ મહત્વની બાબત છે. તાજતેરમાં કેંદ્રીય 
ગૃહ મંત્ી શ્ી અજમતભાઈ શાહે મખુયમતં્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલની ઉપસ્થજતમાં 
અમદાવાદ ગ્રામય જજલ્ામાં સાડા પાંચ 
કરોડના ખચણે નવજનજમજાત ૬ પોલીસ ્ ટેશન 
અને નાયબ પોલીસ અજધક્ક કચેરીના 
વચયુજાઅલ લોકાપજાણ સંપન્ન કયાિં હતાં.

રાજયમાં કાયદો વયવ્થાની સ્થજતને 
વધ ુસદુૃિ કરવાના અનકે નવતર આયામો 
અપનાવી રાજય સરકારે શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના નેતૃતવમાં કાયદો વયવ્થાની 
સ્થજતમાં આમૂલ પરરવતજાન કયુજા છે તે માટે 
ક ેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ીશ્ીએ અજભનંદન 
પાઠવયા હતા.

ગૃહમંત્ીશ્ીએ જણાવયું કે, ભૂતકાળમાં 
ગુજરાતની છજબ કરફયુ કજેપટલ અને 
છાશવારે રમખાણો થતાં રાજયની હતી. 
હવે, રાજય પોલીસે અદ્તન ટેકનોલોજી, 
કૌશલયવધજાનયુકત કમથીઓની સમયબદ્ધ 
ભરતી, ગુજજસટોક જેવા કાનૂની િાંચાને 
નક્ર સમથજાનથી ગુજરાતને શાંત, 
સલામત, સરુજક્ત અન ેજવકજસત રાજયની 
ઓળખ અપાવી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે 
રાજયના જવકાસમાં કાયદો વયવ્થાની 
સંગીન સ્થજત અને લોકોની સુરક્ાને 
પાયારૂપ ગણાવયા હતા. વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને ગૃહમંત્ી શ્ી 
અજમતભાઇ શાહના રદશાદશજાનમા ંગજુરાત 
પોલીસ જબટ પોલીજસગંથી ્ માટજા પૉલીજસગં 
તરફ સફળતાપૂવજાક આગળ વધી છે તેમ 
પણ મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું. 

મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેપોલીસ 
દળના સાયબર આશ્વ્ત, જવશ્વાસ પ્ોજકેટ, 
૧૦ હજાર જવાનોન ે ૭૧ કરોડના ખચણે 
અપાનારા બોડીવપોન કેમરેા જવેી સજુવધાઓથી 
રાજયના નાગરરકોની જાન-માલ સુરક્ા, 
કાયદો વયવ્થા જાળવણીમા ંનવુ ંબળ મળયુ ં
છે તવેો જવશ્વાસ દશાજાવયો હતો. 

ગૃહ જવભાગના અજધક મુખય સજચવ 
ડ ૉ .  ર ાજીવક ુમ ા ર  ગુપ્ત ા ,  પ ોલ ીસ 
મહાજનદ ેશક શ્ી આજશષ ભારટયા, 
મુખયમંત્ીશ્ીના અજધક મુખય સજચવ શ્ી 
પંકજ જોશી, સજચવ શ્ીમતી અવંજતકા 
જસંઘ ગાંધીનગરથી સહભાગી થયાં હતાં. 
આ સાથે, સાણંદ ધારાસભય શ્ી કનુભાઈ 
પટેલ તેમજ અમદાવાદ રેન્જ આઇ.જી., 
કલેકટર અને પોલીસ અજધક્ક વગેરે 
કાયજાક્રમ ્ થળેથી આ વચયુજાઅલ લોકાપજાણમાં 
જોડાયા હતા. •

" રકશોર વિકાદરા
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શપથવિવધ પહેલાં ઉચ્ચસતરી્ય બેઠક કરીને પૂરગ્રસત 
વિસતારનો તાગ મેળવ્યો

સંકટ સમ્યે પ્રજાની પડખે ઊભા રહેતા 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

રાજયના સૌરાષ્ટ્ર જવભાગમાં સપટેમબરના પ્થમ પખવારડયામાં થયેલા અનરાધાર 
વરસાદથી પરૂની સ્થજતનુ ંજનમાજાણ થયુ ંછે. આ સમય ેમખુયમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેપોતાનો 
કાયજાભાર સંભાળયા પહેલા ંપરૂમા ંફસાયેલ જામનગરના ંકેટલાંક ગામોના નાગરરકોન ેએરજલફટ 
કરીને સલામત ્થળે પહોચાડવાની સૂચના આપી હતી. આ સૂચના બાદ યુધધનાં ધોરણે 
બચાવ-રાહત કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી. 

આ ઉપરાતં, મખુયમતં્ી તરીકેનો કાયજાભાર સભંાળયા બાદ તરુત જ મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે અજધકારીઓની ઉચ્ચ્તરીય બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં તેમણે રાજકોટ, જૂનાગિ, 
જામનગર અન ેદેવભૂજમ વિારકા જજલ્ાના સમાહતાજાઓ સાથે તમેજ રડઝા્ટર મનેજેમને્ટના વરરષ્ઠ 
અજધકારીઓ સાથે રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા સૂચના આપી હતી. તેમજ પૂરમાં 
ફસાયેલા નાગરરકોને બચાવવા માટેના અજભયાનને તેજ બનાવવા જણાવયું હતું. આ સાથે, તેમણે 
પૂરગ્ર્ત જવ્તારોની જાતમુલાકાત લઈને અસરગ્ર્ત નાગરરકોને મળીને, આ સંકટ સમયે રાજય 
સરકાર તેમની પડખે હોવાનો જવશ્વાસ આપયો હતો. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાિકોટ વિલ્લાની મુલાકાત લઈ
અસરગ્રસતો સાથે સંિાદ સાધ્્યો

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ભારે વરસાદથી અસરગ્ર્ત રાજકોટ જજલ્ાના પ્ભાજવત 
જવ્તારોની મુલાકાત લઈને અસરગ્ર્તો સાથે સંવાદ કરી કુદરતી આપજતિના આ સમયમાં સરકાર 
તેમની પડખે છે તેવી હૈયાધારણા આપી હતી. તયાર બાદ તેમણે રાજકોટ કલેકટર કચેરીના 
સભાખંડમાં જજલ્ાના અજધકારીઓ સાથે બેઠક યોજી પ્શાસન વિારા હાથ ધરાયેલ કામગીરીની 
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સવજાગ્રાહી સમીક્ા કરી હતી.
મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉપસ્થત અજધકારીશ્ીઓ 

પાસેથી જજલ્ામાં થયેલા નુકસાનીની જવગતો 
મેળવી અસરગ્ર્ત જવ્તારોમાં નુકસાનીના 
સવણેની કામગીરી ઝડપથી પૂણજા કરવા તથા 
હવામાન જવભાગ વિારા આગામી બે રદવસ માટે 
જાહેર કરવામાં આવેલ ‘રેડ’ અને ‘યલો’ 
એલટજાના પગલે વજહવટી  તંત્ને ‘્ટેન્ડ ટુ 
મોડ’માં રહી પરરસ્થજત ઉપર નજર રાખવા 
તાકીદ કરી હતી. 

આ બેઠક બાદ માધયમો સાથેના સંવાદમાં 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું 
કે કુદરતી આપજતિના આ સમયમાં અજધકારી 
- પદાજધકારીઓએ પર્પરના સંકલન સાથે 
કરેલાં કાયજા સરાહનીય છે. આ કપરા સમયમાં 
જજલ્ાના ગ્રામીણ જવ્તારોના ૩૩૦૬ લોકોનું ્થળાંતર 
કરાવવામાં આવયું હતુ, જે પૈકી ૨૭૩૩ જેટલા લોકો પોતાના 
ઘરે પરત ગયા. આ ઉપરાંત ૫૧૭ લોકોનું રે્ કયૂ કરવામાં આવયું. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજકોટ જજલ્ામાં થઈ રહેલી કામગીરીની 
જવગતો આપતા કહ્ં કે, વરસાદના જે પાણી ભરાઈ ગયાં હતાં તે 
હવે ઓસરી ગયાં છે. જજલ્ાનાં ૮૨ જેટલા ગામોમાં વીજ 
પુરવઠાને અસર થઈ હતી, તેમાંથી હવે માત્ ૩ ગામો જ પૂવજાવત્ 
થવાના બાકી છે. રાજકોટમાં જનજીવન જલદી ધબકતું થઇ જાય 
તે રીતે કાયજાવાહી થઈ રહી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે ઉપસ્થત રાજકોટ 
જજલ્ાના સાંસદશ્ીઓ તેમજ ધારાસભયશ્ીઓએ રાજકોટ તેમજ 
પોરબંદર જવ્તારમાં પ્શાસન વિારા કરવામાં આવેલી કામગીરીને 
જબરદાવી હતી અને વરસાદ બાદ રોડ-ર્તા, ખેતર, ઘરો અને 
જાનમાલની થયેલ નકુસાનીનો વહેલી તકે સવણે પણૂજા કરી અસરગ્ર્ત 
લોકોને જરૂરી સુજવધા પૂરી પાડવા સૂચન કરાયું હતું.

રાિકોટમાં થ્યેલી કામગીરી અંગે 
મુખ્યમંત્ીશ્ીને િાકેફ કરા્યા 

મુખયમંત્ીશ્ીના અધયક્્થાને યોજાયેલી આ બેઠકમાં કલેકટર 
શ્ી અરુણ મહેશ બાબ,ુ મયજુનજસપલ કજમશનર શ્ી અજમત અરોરા, 
જજલ્ા જવકાસ અજધકારી શ્ી દેવ ચૌધરી, રરજજયોનલ મયજુનજસપલ 
કજમશનર વિારા રાજકોટ શહેર તેમજ ગ્રામયમાં વરસાદ પહેલાં, 
દરમયાન તેમજ તયારબાદ લોકોનું સલામત ્ થળે કરવામાં આવેલું 
્થળાંતર, બચાવ, રાહત, પાણીના જનકાલ અથણે કરવામાં આવેલી 
કામગીરીની માજહતી પરૂી પાડી હતી. પોલીસ કજમશનર શ્ી મનોજ 
અગ્રવાલ, રેન્જ આઇજી શ્ી સંદીપજસંહ અને જજલ્ા પોલીસ 

અજધક્ક શ્ી બલરામ મીનાએ કુદરતી આફત સમયે પોલીસ વિારા 
બચાવ, રોડ ડાયવઝજાન સજહતની કરવામાં આવેલી કામગીરીની 
માજહતી મુખયમંત્ીશ્ીને પૂરી પાડી હતી. આ તકે મુખય સજચવશ્ી 
પકંજકુમારે ઉપસ્થત અજધકારીશ્ીઓન ેમાગજાદશજાન પરૂૂિં પાડયુ ંહતંુ.

મખુયમતં્ીશ્ી સાથ ેઆયોજજત સમીક્ા બઠેકમા ંમયેર ડૉ. પ્દીપ 
ડવ, સાંસદ સભયો સવજાશ્ી શ્ી મોહનભાઈ કુિંડારરયા, રામભાઈ 
મોકરરયા, રમેશભાઈ ધડુક, ધારાસભય સવજાશ્ી ગોજવંદભાઈ પટેલ, 
લાખાભાઈ સાગરઠયા, રાજકોટ શહેર પ્મુખશ્ી કમલેશ જમરાણી, 
જજલ્ા પંચાયત પ્મુખ શ્ી ભૂપતભાઈ બોદર, અગ્રણીઓશ્ી 
મનસુખભાઈ ખાચરરયા, મનીષભાઈ ચાંગેલા, પી.જી.વી.સી.
એલ.ના એમ. ડી. શ્ી ધીમંત વયાસ સજહત જવજવધ જવભાગના 
અજધકારીશ્ીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા.

 
િાગુદડ ગામના અસરગ્રસત પરરિારોની 

મુલાકાત લેતા મુખ્યમંત્ીશ્ી
સૌરાષ્ટ્રમા ંભારે વરસાદન ેપગલ ેઅસરગ્ર્ત એવા જામનગર 

જજલ્ાની મલુાકાત લીધા બાદ, મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
રાજકોટ ખાત ેભારે વરસાદથી અસરગ્ર્ત થયેલા જવ્તારની પણ 
મલુાકાત લીધી હતી. મખુયમતં્ીશ્ી પટેલે અસરગ્ર્ત થયલેા વાગદુડ 
ગામનાં અસરગ્ર્ત પરરવારોની રૂબરૂ મલુાકાત લીધી હતી. અહીં 
મખુયમંત્ી શ્ી પટેલ ેતઓેની સાથ ેસીધો સવંાદ કરી તમેન ેથયેલા 
નકુસાનનો કયાસ કાિયો હતો.

આ તકે મુખયમંત્ીશ્ી પટેલે અસરગ્ર્ત પરરવારોની વેદનાને 
જાણી તઓે પ્તય ેસવેંદના વયકત કરતા ંરાજય સરકાર વિારા તમામ 
પ્કારની મદદની હૈયાધારણ આપી હતી. આ તકે તેઓએ વાગુદડ 
ગામના રહીશ એવા જવરમભાઇ પુંજાભાઈ મોડેદરાના પરરવાર કે 
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જેઓ હોસ્પટલમાં દાખલ થતા દદથીઓને રટરફનની સેવા આપી 
રહ્ા છે, તઓેની મુલાકાત પણ લીધી હતી તથા તેમના રહેણાકમાં 
થયેલ નુકસાની અંગે જાત મુલાકાત બાદ તેઓને સાંતવના સાથે 
તમામ મદદની હૈયાધારણા આપી હતી. 

મુલાકાત લઈ અસરગ્ર્તોને થયેલી અસર અંગેનો મુખયમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજકોટ કલેકટર કચેરીના સભાખંડમાં 
જજલ્ાના પદાજધકારીઓ અન ેઅજધકારીઓ સાથ ેબઠેક યોજી હતી.

આ પ્સંગે સાંસદ સવજાશ્ી મોહનભાઇ કુિંડારરયા, રમેશભાઈ 
ધડુક, રામભાઈ મોકરરયા, ધારાસભયો સવજા શ્ી ગોજવંદભાઈ પટેલ, 
શ્ી લાખાભાઇ સાગરઠયા, મેયર શ્ી પ્દીપભાઇ ડવ, જજલ્ા 
પંચાયત પ્મુખ શ્ી ભૂપતભાઈ બોદર, શ્ી કમલેશભાઇ મીરાણી, 
શ્ી મનસુખભાઇ ખાચરરયા, કલેકટર શ્ી અરુણ મહેશબાબુ, 
ડી.ડી.ઓ શ્ી દેવ ચૌધરી, મયુજનજસપલ કજમશનર શ્ી અમીત 
અરોરા, જજલ્ા પોલીસ અજધક્ક શ્ી બલરામ મીના તથા અન્ય 
અગ્રણીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે  
જામનગર વિલ્લાની મુલાકાત લીધી

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ભારે વરસાદથી અસરગ્ર્ત-
પૂરગ્ર્ત થયેલા જામનગર જજલ્ાના પ્ભાજવત જવ્તારોની 
મુલાકાત લઈને અસરગ્ર્તોને મદદરૂપ થવા સંવાદ કરી 
અસરગ્ર્તોના આંગણે જઈને સમગ્ર સરકાર આપની સાથે છે 
તેવી હૈયાધારણા આપી હતી.

મખુયમતં્ીશ્ીએ જામનગર જજલ્ાના અસરગ્ર્ત થયેલા ધુવંાવ 
ગામ, મહાપ્ભુજી બેઠક જવ્તાર તથા લાલપુર રોડ પરના 
આશીવાજાદ સોસાયટી જવ્તારની મુલાકાત લઈ અસરગ્ર્તોને 
થયેલી અસર અંગેનો કયાસ કાિી જામનગર ખાતે કલેકટર 
કચરેીના સભાખડંમા ંજામનગર જજલ્ાના અજધકારીઓ સાથ ેબઠેક 
યોજી હતી.

આ બેઠક બાદ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું 
કે, સમગ્ર સરકાર અસરગ્ર્તોની સાથે છે. સરકારના ્ થાજનક તંત્ 
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વિારા લોકોને બચાવવા માટે કરવામાં આવેલી તવરરત કામગીરીની 
જવગતો આપતા ંમખુયમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, જામનગર જજલ્ાના ં૪૪૭ 
ગામોમા ંભારે વરસાદની અસર પહોંચી છે. સમગ્ર જજલ્ાની ટીમને 
કપરી કામગીરી સરળતાથી બજાવવા બદલ અજભનંદન આપી 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, નુકસાનીના સવણે માટે ્થાજનક 
ઉપરાંત બહારના જજલ્ાઓમાંથી પણ ટીમોને બોલાવવા સૂચના 
આપવામાં આવી છે. હકારાતમક અજભગમ દાખવીને સાચો રહી 
ન જાય અને ખોટો લઈ ન જાય એ રીતે સવણેની કામગીરી હાથ 
ધરવા માગજાદશજાન આપયું છે.

આ સમયમાં પ્જાની પડખે ઊભા રહેવાનું દાજયતવ જનભાવવા 
માગજાદજશજાત કરતાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જામનગર જજલ્ામાં થઈ રહેલી 
કામગીરીની જવગતો આપતા ંકહ્ ંકે જજલ્ામા ંકુલ ૪,૭૬૦ લોકોનું 
સલામત ્થળે ્થળાંતર કરાયંુ છે. ૧૪૪ લોકોને NDRF, 
SDRF તેમજ એરફોસજા વિારા રે્કયૂ કરી બચાવવામાં આવયા છે. 
૪૬ ટીમો સવણે માટે હાલ કાયજારત છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મોસમનો ૮૦% 

વરસાદ પડી ચૂકયો છે. જજલ્ાના ૮૪ ગામોમાં વીજ 
પરુવઠાન ેઅસર થઈ હતી. તાતકાજલક કામગીરી હાથ ધરીને 
૧૦૦% ગામોમાં વીજળી મળે તે રીતે કામગીરી કરવા 
સૂચના આપી છે. મૃત પશુ જનકાલ અને સફાઈ માટે જરૂર 
પડ્ે બહારની ટીમ બોલાવવા સૂચના આપવામાં આવી 
છે તેમજ ર્તાઓ ખુલ્ા કરવા કામગીરી થઈ રહી છે.

મુખયમંત્ીશ્ીની સાથે શ્ી ધમણેન્દ્રજસંહ જાડેજા, સાંસદ 
શ્ી પૂનમબહેન માડમ, ધારાસભય શ્ી રાઘવજી પટેલ, 
જજલ્ા પચંાયત પ્મખુશ્ી ધરમશી ચનીયારા, મયેર શ્ીમતી 
બીનાબહેન કોઠારી, મુખય સજચવશ્ી પંકજકુમાર, જજલ્ા 
કલકેટરશ્ી ડૉ. સૌરભ પારઘી, કજમશનર શ્ી જવજય ખરાડી, 
જજલ્ા જવકાસ અજધકારી શ્ી જમજહર પટેલ સજહતના 
અજધકારીઓ, પદાજધકારીઓ ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં.

ધુંિાિ ગામમાં અસરગ્રસતોની સાથે 
સંિાદ કરતાં મુખ્યમંત્ીશ્ી

મખુયમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે ભારે વરસાદથી સૌથી 
વધુ અસર પામેલા જામનગરના ધુંવાવ ગામની મુલાકાત 
લઈ ગ્રામજનો સાથ ેવાતચીત કરી વરસાદથી તમેન ેથયલેા 
નુકસાનની જવગતો ગ્રામજનો સાથે સંવેદનાપૂવજાક પ્તયક્  
સાંભળીને મેળવી હતી.

મખુયમતં્ીશ્ીએ આ અસરગ્ર્તોન ેરાજય સરકાર વિારા 
મળવાપાત્ તમામ મદદની ખાતરી આપતાં કહ્ં કે, કોઈ 
અસરગ્ર્ત સહાયથી વંજચત ન રહી જાય અને અગાઉ 
કરતા પણ તે સૌનું જીવન બહેતર બને તે માટે સરકાર 
પ્યત્શીલ રહેશે. •

અવલ્યાબાડા-વિિરખી રોડ માત્ 
૧૨ કલાકમાં કા્ય્ષરત કરા્યો
જામનગર જજલ્ામાં અજતભારે વરસાદના કારણે અનેક 

માગજા અને પુલોનું ધોવાણ થયું છે, તયારે માગજા અને મકાન 
જવભાગ વિારા દરેક ્લોક થયેલ ર્તા અને પુલોને 
આપાતકાલીન રરપરેરંગ કરી આવાગમન માટે પવૂજાવત્ કરવાની 
કામગીરી તાકીદે હાથ ધરાઈ હતી. જાંબુડા પારટયા-
અલીયાબાડા-જવજરખી રોડ કે જે બે ્ટેટ હાઇવે રાજકોટ-
જામનગર અન ેકાલાવડને 
જોડતો રોડ છ ે. તેમાં 
અજલયાબાડા ગામ પાસનેા 
રૂપાર ેલ જબ્જ પરથી 
પાણીના ભારે વહેણના 
કારણે જબ્જ અને ર્તાનું 
ધોવાણ થઈ ગયું હતું. 
જેથી અજલયા અને બાડા 
ગામ બન્ને જવખૂટા પડી 
ગયેલાં હતાં, સાથે જ પંચાયતના ગ્રામ જવ્તારના રોડ પર 
પણ પાણી ફરી વળતાં ર્તો બંધ થયેલો હતો. જે ર્તાને 
આવાગમન માટે પુનઃ ચાલુ કરવા તાતકાજલક ધોરણે માગજા 
અને મકાન જવભાગ વિારા કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.

માત્ ૧૨ કલાકમાં જ આપાતકાલીન રરપેરરંગ થકી 
માટીકામ કરી ર્તાને આવાગમન માટે પુન: ચાલુ કરી 
દેવામાં આવયો હતોે, સાથે જ કાયમી રરપેરરંગ કરવા માટે 
કોંજક્રટના હેડવોલ, વેરરંગ કોટ, ક્રેસ બેરરયર માટે દરખા્ત 
પણ મૂકી દેવાઈ. •
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િડાપ્રધાનશ્ીએ સરદારધામનું ક્યુું લોકાપ્ષણ
સરદારધામ બનશે શૈક્ષવણક પ્રવૃવતિઓથી ધમધમતુ કેન્દ્ર

અમદાવાદના વષૈણોદેવી મરંદર પાસ ેનવજનજમજાત સરદારધામના 
લોકાપજાણ અન ેકન્યા છાત્ાલયના ભજૂમપૂજન પ્સગં ેવડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વચયુજાઅલ સબંોધનમા ંજણાવયુ ંહતંુ કે, એકવીસમી 
સદીમા ંભારત પાસે ગલોબલ લીડર તરીકે ઊભરવાનો અવસર છે 
અન ેકેન્દ્ર સરકાર આ અવસરોના સદંભજામા ંજ નીજત-ઘડતરનુ ંકાયજા 
કરી રહી છે. તમેણે નવી રાષ્ટ્રીય જશક્ણ નીજતનો સદંભજા આપતાં 
કહ્ ંકે, ્પધાજાતમક જગતમા ંભાજવ પડકારોન ેપહોંચી વળવા ભારતે 
નવી રાષ્ટ્રીય જશક્ણ નીજતમા ંકૌશલયવધજાનને વધ ુપ્ાધાન્ય આપયુ ંછે 
અન ેતનેા પરરણામ્વરૂપ ેભારતની નવી પિેી વા્તજવકતાઓનો 
સામનો કરવા માટે તયૈારી કરશ.ે

વડાપ્ધાનશ્ીએ, ગણેશોતસવના પવજા સમયે જ સરદારધામ 
ભવનનો શુભારંભ થઈ રહ્ો હોવાની ખશુી વયક્ત કરી હતી. તમેણે 
સૌને ગણેશચતુથથી, ગણેશ મહોતસવ અને ઋજષપંચમી તેમજ 
ક્માવાણી રદવસની શભેુચછાઓ પાઠવી હતી. તેમણે માનવજાતની 
સેવા કરવાની રદશામાં સરદારધામ ટ્ર્ટ સાથે સંકળાયેલા તમામ 
સભયોના સમપજાણભાવની પ્શંસા કરી હતી. તેમણે પાટીદાર 
સમાજના યુવાનોના સશક્તીકરણ માટે તેમજ ગરીબ અને ખાસ 
કરીને મજહલાઓના ઉતકષજા પર આપવામાં આવી રહેલા જવશેષ 
મહત્વની પ્શંસા કરી હતી.

આ કાયજાક્રમમાં વડાપ્ધાનએ કહ્ં કે, જે છાત્ાલયની સુજવધાનું 
ઉદ્ાટન કરવામા ંઆવી રહં્ છે ત ેસખંયાબધં છોકરીઓન ેજીવનમાં 
પ્ગજત કરવામાં મદદરૂપ થશે. પોતાની રીતે શ્ેષ્ઠ ભવન, કન્યા 
છાત્ાલય અને આધુજનક પુ્તકાલય યુવાનોને વધુ સશક્ત 
બનાવશે. ઉદ્મશીલતા જવકાસ કેન્દ્ર ગુજરાતની મજબૂત 
વયવસાજયક ઓળખન ેવધ ુસુદૃિ બનાવશે અન ેનાગરરક સેવા કેન્દ્ર 
નાગરરક, સંરક્ણ તેમજ ન્યાજયક સેવાઓમાં કારરકદથી ઘડવામાં 
રસ ધરાવતા યુવાનોને નવી રદશા આપશે. સરદારધામ ફક્ત 
દેશના ભજવષયનું જનમાજાણ કરવા માટેની એક ઇમારત નહીં રહે 
પરતંુ તેનાથી આવનારી પેિીઓને સરદાર સાહેબના આદશપો 
અનુસાર જીવવાની પ્ેરણા પણ પ્ાપ્ત થશે.

તેમણે રટપપણી કરી હતી કે, આજે 11  સપટેમબર છે અને 
આજનો રદવસ જવશ્વના ઇજતહાસમાં એક એવી તારીખ છે જયારે 
સમગ્ર માનવજાત પર પ્હાર થયો હતો. પરંતુ, આ તારીખે આખી 
દુજનયાને ઘણું શીખવયું પણ છે! એક સદી પહેલાં 11 સપટેમબર, 
1893 ના રદવસે જ, જશકાગોમાં જવશ્વ ધમજા સંસદનું આયોજન 
કરવામાં આવયું હતું. આ રદવસે જ ્વામી જવવેકાનંદે જવશ્વ મંચ 
પર ઊભા રહીને દુજનયાને ભારતના માનવીય મૂલયોથી પરરજચત 
કરી હતી. આજ ેદજુનયાન ેસમજાઈ ગયુ ંછે કે, 9/11 જેવી દઘુજાટનાનો 
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કાયમી ઉકેલ માત્ આ માનવીય મૂલયો વિારા જ આવી શકશે.
વડાપ્ધાનશ્ીએ કહ્ં હતું કે, આજે 11 મી સપટેમબરના રોજ 

બીજો એક મોટો પ્સંગ છે - ભારતના મહાન જવવિાન, દાશજાજનક 
અને ્વાતંત્ય સેનાની 'સુબ્મણય ભારતી'ની 100 મી પુણયજતજથ 
આજના રદવસે જ છે. સરદાર સાહેબ ેજે એક ભારત, શે્ષ્ઠ ભારતની 
કલપના કરી હતી તે મૂળ જવચાર મહાકજવ ભારતીના તજમલ 
લખાણોમાં સંપૂણજા રદવયતા સાથ ેઝળકી ઊઠે છે. સબુ્મણય ભારતીએ 
્વામી જવવેકાનંદ પાસેથી પ્ેરણા લીધી હતી અને શ્ી અરજવંદથી 
તેઓ ઘણા પ્ભાજવત હતા. ભારતી કાશીમાં રહેતા હતા તયારે 
તેમણે પોતાના જવચારો અને નવી ઊજાજાને નવી રદશા આપી હતી. 
વડાપ્ધાનશ્ીએ બનારસ જહન્દુ યુજનવજસજાટીમાં 'સુબ્મણય 
ભારતીજીના નામથી ચેર શરૂ કરવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. 
તેમણે જણાવયું હતું કે, BHUમાં આ્ટસજા જવદ્ાશાખામાં તજમલ 
અભયાસ માટે 'સબુ્મણય ભારતી ચરે'ની ્ થાપના કરવામા ંઆવશ.ે

વડાપ્ધાનશ્ીએ કહ્ં કે, સમાજના જે વગપો પાછળ રહી ગયા 
છે તેમને આગળ લાવવા માટે અજવરત પ્યાસો કરવામાં આવી 
રહ્ા છે. આજે એક તરફ દજલતો અને સામાજજક રીતે પછાત રહી 
રહેલા લોકોના અજધકારો પર કામ કરવામાં આવી રહ્ં છે તો, 
બીજી તરફ આજથજાક રીતે પછાત લોકોને 10% અનામત આપીને 
તેમને મદદ કરવામાં આવી રહી છે. આવા પ્યાસોથી સમાજમાં 
એક નવા આતમજવશ્વાસનું જનમાજાણ થઈ રહ્ં છે.

વડાપ્ધાનશ્ીએ કહ્ં ક ે, નવી રાષ્ટ્રીય જશક્ણ નીજત 
જવદ્ાથથીઓન ેપ્ારંજભક તબકે્થી જ બજારમાં 
આપણા યુવાનો પાસેથી અપેક્ા રાખવામાં 
આવતાં કૌશલયો માટે તેમને તૈયાર કરશે. 
'કૌશલય ભારત જમશન' પણ દેશ માટે 
હાલમાં ઘણી મોટી પ્ાથજમકતા છે. આ 
જમશન અંતગજાત લાખો યુવાનોએ જવજવધ 
કૌશલયો શીખવાની તક મેળવી છે અને તેઓ 
્વ ાવ લંબ ી  બની  રહ્ા  છ ે.  ર ાષ્ટ્ર ીય 
એપ્ેસન્ટસજશપ પ્ોતસાહન યોજના અંતગજાત 
જવદ્ાથથીઓને તેમની આવકમાં વધારો 
કરવાની તક મળી રહી છે અને સાથે સાથે 
કૌશલય જવકાસ હેઠળ તેમનું કૌશલય પણ 
વધારે ખીલવવાની તક મળી રહી છે.

આ અવસરે પ્ાસંજગક ઉદબોધનમાં પૂવજા 
મુખયમંત્ી શ્ી જવજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું 
હતું કે, ગુજરાતની જવકાસયાત્ામાં પાણીદાર 
સમાજ એટલે કે પાટીદાર સમાજે બહુમૂલય 
યોગદાન આપયું છે. આ અવસરે સરદાર 
સાહેબને યાદ કરતા કહ્ં કે, સરદારે ચીંધેલા 

માગજા પર રાષ્ટ્ર ઘડતર માટે કાયજા સરદારધામ કરી રહ્ં છે, તેનો 
આનંદ છે. વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સરદાર પટેલની 
જવશ્વની સૌથી ઊચંી પ્જતમા બનાવી ઊચંા માનવીન ેસાચી અજંલી 
આપી છે. આ પ્સંગે પૂવજા નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીજતનભાઈ પટેલે 
જય સરદારના નારા સાથે પ્ાસંજગક ઉદબોધનનો પ્ારંભ કરતા 
કહ્ં કે, દેશની એકતા અને અંખરડતતા એ સરદાર સાહેબનું સપનું 
હતું, તેને સાકાર કરવા માટે વડાપ્ધાનશ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી રાત-
રદવસ મહેનત કરી રહ્ા છે.

કેંદ્રીયમંત્ી શ્ી મનસુખભાઈ માંડજવયાએ કહ્ં કે, પાટીદાર 
સમાજે શૈક્જણક સંકુલ, સમૂહલગ્ન અને સામૂજહક જવકાસકાયપો 
વિારા વડાપ્ધાનશ્ીના સંકલપથી જસજદ્ધના જવચારને મૂજતજામંત કયપો 
છે. શ્ી મનસુખભાઈએ કહ્ં કે, સંકલપ કરીને તેને જસદ્ધ કરવો એ 
પાટીદાર સમાજનો ્વભાવ છે. 

કેંદ્રીયમંત્ી શ્ી અનુજપ્યા પટેલે પણ પ્ાસંજગક ઉદબોધનમાં 
કહ્ કે, પાટીદાર સમાજ માટે ખાસ અવસર છે. આ  પરંપરાની 
શંખલામાં વધુ એક કડી ઉમેરાઈ છે. કારણ કે છેલ્ાં સાત વષપોમાં 
પાટીદાર સમાજના અનેક કાયજાક્રમમાં ઉપસ્થત રહી છું. પાટીદાર 
એ સમાજના સશક્તીકરણમાં પોતાનું યોગદાન આપતો રહ્ો છે. 

ઉચ્ચ અભયાસ અથણે આવતા દીકરાઓને રહેવા-જમવાની 
વયવ્થા પરવડે તેવા દરે ઉપલ્ધ થાય, એવા ઉમદા હેતુ સાથે 
સરદારધામ વિારા કુમાર અને કન્યા છાત્ાલયનું કાયજા પૂણજા કરી 
સમાજને લોકાપજાણ કરવાનું ્વપ્ન સાકાર કરવાનું લકય છે. 
સરદારધામના પાંચ ભવન પૈકી બે ભવનમાં ૧૦૦૦ દીકરાઓ 
રહી શકે તેવું કુમાર છાત્ાલય, બે ભવનમાં ૧૦૦૦ દીકરીઓ 
રહી શકે તેવું કન્યા છાત્ાલય અને વચ્ચેના સમાજસેતુ ભવનમાં 
યુ.પી.એસ.સી/જી.પી.એસ.સી તાલીમ કેન્દ્ર, મહેસૂલ માગજાદશજાન, 
કાનૂન માગજાદશજાન કેન્દ્ર જેવી સમાજ ઉપયોગી પ્વૃજત કરવાનો 
મૂળભૂત હેતુ છે.

્યુ.પી.એસ.સી અને જી.પી.એસ.સી તાલીમ કેન્દ્ર
સરદારધામ વિારા અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સુરત, 

ઊંઝા, બરોડા અને ભાવનગરની સમાજની સં્થાઓ સાથે 
એમ.ઓ.યુ કરીને યુ.પી.એસ.સી અને જી.પી.એસ.સી તાલીમ 
કેંદ્રો શરૂ કરવામાં આવયાં છે. આ તાલીમ કેંદ્રનો ૫૦% ખચજા જે 
તે સં્થા વિારા તેમજ ૫૦% ખચજા સરદારધામ વિારા આપવામાં 
આવે છે. આ તાલીમ કેંદ્રના પારદશજાક વહીવટ માટે સાથે 
સરકારમાંથી જનવૃત થયેલા સફળ અને યોગય રદશાસૂચન કરી 
શકે તેવા આઈ.એ.એસ અજધકારીઓની જનયુજક્ત કરવામાં આવી 
છે. એક સામાન્ય પરરવારનો દીકરો કે દીકરી ્ પધાજાતમક પરીક્ાની 
જપ્જલમ પરીક્ાથી લઈને છેક ઇન્ટવયૂ સુધી તાલીમ અને 
માગજાદશજાન જવનામૂલયે મેળવી શકે તે પ્કારે અહીં સુજવધા પૂરી 
પાડવામાં આવી રહી છે.•
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વિકાસોતસિ

દરેક વયજક્ત માટે પોતાનો જન્મરદવસ અગતયનો હોય છે. જો કે, કેટલીક વયજક્ત 
એવી હોય છે જેના જન્મરદવસની ઉજવણી સમગ્ર દેશ કરતું હોય છે. આપણા 
લોકલારડલા વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી એવી જવરલ જવભૂતી છે જેમને 
ગુજરાત સજહત સમગ્ર દેશની જનતાએ 71મા જન્મ રદવસે ્ વ્થ, તંદુર્ત રહી 
લાંબુ આયુષય ભોગવે તેવી હૃદયપૂવજાકની શુભેચછા પાઠવી છે.

સૌથી લાંબા દરરયા રકનારે આવેલાં બંદરોનો જવકાસ, નાનાં બંદરોને પણ 
જવકસાવવાની નેમ ઉપરાંત ડ્ાય પોટજા, મુંબઇ અમદાવાદ કોરરડોર, હેરરટેજ 
સાઇ્ટસ, જવજવધ ધમજા્થાનેને માગપોથી જોડી ટુરરઝમ સરરકટ ઊભી કરવું 
આવા તો કેટલાંક ્ વપ્ન તતકાલીન મુખયમંત્ી અને વતજામાન વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જનહાળયાં અને તેને વા્તજવક બનાવવા અથાક પ્યાસો 

કયાિં. એક રીતે કહીએ તો આધુજનક ગુજરાતના આષજાદૃટિા વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદી જ છે. 

આજે બે દાયકા પહેલાના અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, સુરતની તુલનામાં આ 
પ્મખુ શહેરોનો નતે્દીપક જવકાસ ગુજરાત સરકારના જમશન અન ેજવઝનની સાજબતી 
પૂરે છે. આજે પણ વડાપ્ધાનશ્ીના નકશેકદમ ઉપર જ રાજય સરકાર દસેય 
રદશાઓમાં જવકાસના નવા લકયાંકને આંબી રહી છે. જવકાસમાં જન જનને સામેલ 
કરવાની વડાપ્ધાનશ્ીની દીઘજાદૃટિીથી આજે ગુજરાત વૈજશ્વક ફલક ઉપર અગ્રેસર 
છે. ગુજરાતનો ખૂણેખૂણો તેની જવશેષ ખૂબીને ઉજાગર કરી રહેવા, જાણવા અને 
માણવા લાયક ગુજરાત તરફ સમગ્ર જવશ્વને આકજષજાત કરી રહ્ં છે. તતકાલીન 
મુખયમંત્ી અને વતજામાન વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું પ્દાન અતુલય છે. 
ગુજરાતની આજની વૈજશ્વક છબી તેમની પરરણામલક્ી કાયપો અને સુજનયોજજત 
અમલીકરણથી સફળતાપૂવજાક વા્તજવકરૂપ આપવાના સુભગ પ્યાસોનું સુફળ છે. 

ગુજરાતને જવશ્વનું પ્વાસનનું નજરાણું બનાવવાના શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
્વપ્નન ેતમેણ ેમખુયમતં્ી બન્યા તયારથી સાકાર કરવુ ંશરૂ કયુિં હતુ.ં શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ હાથ ધરેલા મહત્વકાકં્ી પ્ોજકે્ટસ આજ ેરાજયમા ંયશકલગી બની શોભી 
રહ્ાં છે.

સરદાર સરોિર બંધ બન્્યો રાજ્યની જીિાદોરી
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ વડાપ્ધાન પદે આરૂિ થયાના ૧૭મા રદવસે જ નમજાદા 

ડેમ પર દરવાજા મૂકવાની મંજૂરી આપી દીધી હતી. ગુજરાતને કયારેય પાણીની હાડમારી 
વેઠવી ન પડે તે માટે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલી મંજૂરી બાદ તતકાજલન મુખય મંત્ી 
શ્ીમતી આનંદીબહેન પટેલના નેતૃતવ હેઠળની રાજય સરકારે પણ યુદ્ધના ધોરણે દરવાજા 
મૂકવાનું કામ કયુિં. આજે નમજાદા ડેમ ગુજરાતની જીવાદોરી બન્યો છે. આ બધું માત્ને માત્ 

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દીઘજાદૃસટિને આભારી છે. વડાપ્ધાન પદે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આરૂિ 
થયા બાદ ગુજરાત માટે મોસાળે જમણ અને મા પીરસનાર જેવો અદભુત માહોલ 
રચાયો છે.

આધુવનક ગુિરાતના આર્ષદૃષ્ા 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી
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સટેચ્યૂ ઓફ ્યુવનટી
ભારતના લોહપુરુષ સરદાર 

વલ્ભભાઈ પટેલને યથોજચત 
આદરાંજજલ આપી તેમની જવશ્વની 
સૌથી ઊંચી પ્જતમા કેવરડયાના સાધુ બેટ 
પર પ્્થાજપત કરવાનું શ્ેય વડાપ્ધાનશ્ીને 
ફાળે જાય છે. આ બેનમૂન ્થાપતયએ 
ગુજરાતને વૈજશ્વક ફલક ઉપર મૂકી દીધું છે. 
ગજુરાતના કેવરડયા કોલોની ખાત ેઆવલેી 
સરદાર પટેલની પ્જતમા '્ટેચયૂ ઓફ 
યજુનટી'ન ે'ટાઇમ' મગેજેઝન ેદજુનયાના 
100 પ્જસદ્ધ ્થળોની યાદીમાં 
સામેલ કયુજા છે.

આ ્ મારક સપાટીથી 182 
મીટર અને નમજાદા નદીથી 240 
મીટર ઊંચું છે. વલ્ભભાઈ પટેલ 
્મારકની પ્જતમા નમજાદા ડેમની સામે 
બાંધવામાં આવી છે. ્ટેચયૂ ઓફ યુજનટી 
ખાતે બટર ફલાય ગાડજા, એકતા મોલ, જંગલ 
સફારી, કકેટસ ગાડજાન, સજહતના અનેક 
પ્કલપોને ખુલ્ા મૂકવામાં આવયા છે, જે આકષજાણનું 
કેંદ્ર બન્યા છે. અહીં જવશ્વ વનમાં સાત ખંડની ઔષજધ વન્પજત, 
છોડ તથા વૃક્ો છે, જે વૈજશ્વક પરરપે્કયમાં જવજવધતામાં એકતાની 
ભાવનાને સાકાર કરવામાં મહત્વની ભૂજમકા ભજવે છે. આ 
જંગલનું જનમાજાણ એ રીતે કરવામાં આવયું છે કે મુલાકાતીને જે-તે 
ઝોનના કુદરતી જંગલની જ અનુભૂજત થાય છ.ે તો એકતા નસજારી 
આ નસજારીના પ્ારંભ પાછળ નરેન્દ્ર મોદીનો ઉદ્શે એવો છે કે 
જયારે પણ મુલાકાતીઓ અહીંથી પાછા જાય તયારે તેઓ આ 
નસજારીમાંથી ‘પલાન્ટ ઓફ યુજનટી’નામે એક રોપો લઈ જાય. 

બટરફલાય ગાડજાન-્ટેચયૂ ઓફ યુજનટી ખાતે મુલાકાતીઓ 
કુદરતની સુંદર અને રંગબેરંગી રચનાને જોઈ શકે, માણી શકે 
એ માટે ખૂબ જ જવચારપૂવજાક તેનું જનમાજાણ કરાયું છે. જવદેશોમાંથી 
પણ 50થી વધુ પ્જાજતનાં પતંજગયાં લવાયાં છે. જેના પગલે 
વન જવભાગે 6 એકરમાં ફેલાયેલા આ જવશાળ ઉદ્ાનમાં 45 
જાજતના છોડ અને 38 પ્જાજતનાં પતંજગયાં જોવા મળ ેછે. કેકટસ 
ગાડજાનમાં થોરની અલગ અલગ પ્જાજત જોવા મળે છે. ્ટચેયૂ 
ઓફ યુજનરટ સમક્ સેલફી લેવી પણ પ્વાસીઓ માટે એક 
લહાવો છે. અહીં સુધી પહોંચવા રેલવેની સેવા પણ શરૂ કરવામાં 
આવી છે. માત્ ત્ણ જ વષજામાં કરોડો પ્વાસીઓને આકષજાનાર 
્ટેચયૂ ઓફ યુજનટી દેશનાં પ્મુખ આકષજાણોમાં તાજમહાલ જેવા 
ઐજતહાજસક ્થળો સાથે સામેલ થયું છે. સાથેસાથે ભારતના 

ઘ ડવૈ ય ા  ત ર ી ક ે 
આજે વધુ  ગૌરવ 
પ્દાન કરવાનું  કામ 
આપણે કયુિં છે. 

સૌની ્યોિના
ગુજરાતના મુખયમંત્ી તરીકેના 

કાયજાકાળ દરજમયાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ હાથ ધરલેા જવજવધ 
જવકાસકામો અને મહત્વપૂણજા પ્ોજેકટો આજે સાડા છ કરોડ 
ગુજરાતીઓ માટે સંજીવની સાજબત થઈ રહ્ા છે. સૌરાષ્ટ્રની જળ 
સમ્યાને કાયમી દેશવટો આપવા માટે વષજા ૨૦૧૨માં શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈએ દૂરંદેશી સાથે સૌની યોજના શરૂ કરી હતી. આજે 
જયાર ે ગુજરાત અપૂરતા વરસાદના કારણે દુષકાળની ગતાજામાં 
ધક ેલાઈ રહં્ છ ે તયાર ે સૌની યોજના સંજીવની બની 
સૌરાષ્ટ્રવાસીઓની તરસ જછપાવવા સક્મ બની ગઈ છે.

ભૌગોજલક દૃસટિએ ઊંધી રકાબી જેવો આકાર ધરાવતા અને 
કાયમી ધોરણે પાણીની કારમી કટોકટી ભોગવતા સૌરાષ્ટ્ર માટે 
નપાજણયાનું મેણું ભાંગે તે માટે ગુજરાતના તતકાલીન મુખયમંત્ી 
અને દેશના વતજામાન લોકલાડીલા વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ પોતાની દૂરંદેશી વાપરી સૌરાષ્ટ્રના ૧૧૫ નાના-મોટા 
ડેમોને નમજાદાના નીરથી ભરી દેવા માટે સૌની યોજનાનો આરંભ 

વિકાસોતસિ
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કરાવયો હતો. સૌની યોજના સંજીવની બની લોકોની પયાસ 
બુઝાવવા સક્મ બની છે. સૌની યોજના સૌરાષ્ટ્રને જળ 
કટોકટીમાંથી સુપેરે ઉગારી લેતી સંજીવની બની છે. આજે 
સૌરાષ્ટ્રનો ખેડૂત આ યોજનાથી બેથી વધુ પાક લઈને ખમતીધર 
થયો છે. વડાપ્ધાનશ્ીના 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી 
કરવાના ્ વપ્નને સાકાર કરવામાં સૌની યોજના મહત્વપૂણજા ભાગ 
ભજવી રહી છે તેવું કહેવામાં જરાય અજતશયોજક્ત જેવું નથી. 

સુિલામ્ સુફલામ્ ્યોિના 
જળ જીવનનું અમૃત છે, તે જીવનનું સજવશેષ આવશયક તત્વ 

છે, એક એવું તત્વ જેનાથી જીવન પાંગયુિં હતું અને જેના વગર 
જીવન અશકય છે પરંતુ દુભાજાગયવશ્, તે હંમેશાં શુદ્ધરૂપમાં અને 
દરેક ્ થળે ઉપલ્ધ હોતું નથી. આ જ કારણસર જવશ્વસનીય અને 
પોષણક્મ જસચંાઇ સુજવધાઓ હંમશેા ંઆતંરમાળખાકીય જવકાસના 

ભાગરૂપે અતયંત આવશયક છે. જળ 
આવશયક માત્ામાં ઉપલ્ધ ન 

હોવાના કારણે તેનું સંરક્ણ 
અને  સંવધ જાન ખૂબ જ 

મહત્વ નું  બ ન્યું  છ ે. 
સુજલામ્ સુફલામ્ 

યોજના વિારા જળ સંરક્ણ અને સંવધજાનની પરરકલપના શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીની જ દેન છે. જસંચાઇ કેનાલ મારફતે વરસાદી 
પાણીને જમીનમાં ઉતારી ભૂગભજા જળ ઊંચાં લાવવા ઉપરાંત ઉતિર 
ગુજરાતમાં જસંચાઇનું પાણી જવજવધ ડેમ થકી પૂરું પાડવાની નેમ 
તેમણે યોજના થકી જ પૂણજા કરી છે. આજે ઉતિર ગુજરાતનો ખેડૂત 
માત્ જીરું જ નહીં અન્ય બાગાયાતી પાકો લઇને સમૃદ્ધ થઈ રહ્ો 
છે. સજવશેષ ઉતિર ગુજરાતને આવરી લઈ સંપૂણજા પ્દેશ તેમજ 
કચછને સમૃદ્ધ કરી નપાજણયા મનાતા આ પ્દેશને પાણીદાર અને 
કસદાર કૃજષનો પ્દેશ બનાવવાની શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની કલપના 
આજે વા્તજવક ્વરૂપ ધરી ચૂકી છે. 

િનબંધુ કલ્યાણ ્યોિના
વડાપ્ધાનશ્ીએ સવજાસમાજના ઉતકષજાનો જનધાજાર કયપો છે. વષજા 

2007મા ંગજુરાત રાજયના આરદજાજત જવ્તારના લોકોનો આજથજાક, 
સામાજજક તેમજ અન્ય તમામ ્ તરે જવકાસ થાય તે માટે રાજય સરકાર 
વિારા ૧૦ મદુ્ા કાયજાક્રમ "વનબધં ુકલયાણ યોજના" એજપ્લ-૨૦૦૭થી 
શરૂ કરવામા ંઆવયો છે. ગુજરાત રાજયમા ંહાલમા ંથઇ રહેલ જવકાસને 
ધયાન ેલતેા ંઆરદજાજત જવ્તારોમા ં પણ ખબૂ જ ઉચ્ચ ગુણવતિા 
ધરાવતી આરોગય, ર્તા, જશક્ણ, જસચંાઇ સજહતની જવકાસલક્ી 
સજુવધાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવી રહી છે. જથેી અન્ય જવકાસશીલ 

જવ્તારન ેસમકક્ આરદજાજત જવ્તારન ેપણ લાવી 
શકાય. રાજયના લાબંા ગાળાના સમતોલ જવકાસ 

માટે આ ખબૂ જ જરૂરી છે. 

‘આધુવનક’ હેરરટેિ વસટી 
અમદાિાદ

અમદાવાદને વલડજા હેરરટેજ 
જસટીનો દરજ્જો મળયો છે. આ 
માટે કોટ જવ્તારની પોળનાં 

મકાનોની બાંધણી અને વારસો 
કારણભતૂ છે. ભતૂકાળના ભારતની ભવય 

જાહોજલાલી અન ેકલાવારસાના આબાદ 
નમનૂા જવેી કાષ્ઠ કલાકૃજતથી શોભતા આ 

મકાનો એક ભવય ભતૂકાળન ેસાચવીન ેબઠેા ંછે. 
અમદાવાદના આ ઐજતહાજસક વારસાન ેજોવા 

પયજાટકો પણ ખૂબ આવી રહ્ા છે તયારે 
સરખજેના રોજા હોય કે સાકંડી પોળોમાં 

આવેલાં મકાનો, ધમજા્થાનો તમામ 
અનરેુ ંઆકષજાણ પરૂુ ંપાડ ેછે. યનુે્ કો 

પણ જવશ્વના ઘણાં શહેરો વચ્ચે 
બનેમનૂ કલાને સાચવીન ેબસેલેી 
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અમદાવાદની પોળોના ઐજતહાજસક વારસાને 
અવગણી શકયુ ં ન હતુ.ં આજ ે ત ે પ્વાસીઓનું 
માનીતું ્થળ છે, જયાં તેમને આધુજનકતા સાથે 
પરૈાજણક ્થાપતયોના ંપણ દશજાન થાય છે. 

સાબરમતી રરિરફ્રન્ટ 
જો 25 વષજા પહલેાં સાબરમતી નદી અને અમદાવાદની 

વાત કરીએ તો સૂકી ભઠ્ઠ નદી અને તેમાં ભરાયેલા 
પાણીના ખાબોજચયાં જસવાય કઇં યાદ ન આવે. પરંતુ 
આજના આધુજનક અમદાવાદનંુ નામ પડતાં જ 
જસલજસલાબદ્ધ રરજક્રએશન એસકટજવટીઝ ્ થળોની 
લાંબીલચક યાદી મગજના જચત્પટ પર ઊપસી 
આવે. ઐજતહાજસક નગરી અમદાવાદ ને 
આધુજનક ઓપ આપવામાં પણ શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીનો જસંહ ફાળો છે. અમદાવાદને વધુ જોવા, 
માણવા અને રહ ેવાલાયક બનાવવા તતકાલીન 
મુખયમંત્ી અને વતજામાન વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
જવદેશોમાં નદીના રકનાર ેહોય છે તેવા રરવરરિન્ટને આકાર 
આપવાનો પ્ોજેકટ અમલી બનાવયો. જે પૂણજા થતાં જ જાણે 
અમદાવાદીઓને હરવા, ફરવા અને મનોરજંનનું એક ચોક્સ 
્થાન મળયું .  આજે  અમદાવાદ આવનાર મહ ેમાનને 
શહેરવાસીઓ રરવરરિન્ટનો નજારો બતાવતાં પોરસાય છે. 

કાંકરર્યા લેક
જેણે અમદાવાદના જૂના કાંકરરયા લેકને જનહાળયું છે તેને 

આજના કાંકરરયા લેક જવશે પૂછવામાં આવે તો એવું જ કહે કે 
પતથરને વડાપ્ધાનશ્ી નામના પારસમણીએ ઘસીને સોનાનો 
બનાવી દીધો છે. એક સમય હતો કે કાકંરરયા એક માત્ મનોરંજન 
અને હરવાફરવાનું ્થળ અમદાવાદીઓ પાસે હતું. માટે જ શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ તનેા અપગ્રડેશેનનુ ંકાયજા સૌપ્થમ હાથમા ંલીધુ.ં 
તેમણે કાંકરરયા લેકના રકનારા પર બાળકો અને મોટેરાઓ માટે 
મનોરંજનનાં સાધનો, ટોયટે્રન જેવાં આકષજાણો ઉમેરીને તેને 
જપકજનક ્પોટ બનાવી દીધું. જયાં પહેલાં વષજાભરમાં હજારો 
મુલાકાતીઓ આવતા હતા તયાં આજે લાખો પ્વાસીઓ આવે છે. 

નોંધપાત્ વાત એ છે કે અમાદવાદના પરા જવ્તાર જેવા 
નરોડામાં પણ આવેલા તળાવને જમની કાંકરરયા નામ સાથે 
જવકાસવી સુજવધા ઊભી કરી છે. વધુમાં શહેરના અન્ય બગીચા 
અને તળાવને પણ જવકસાવી મનોરંજનનાં સાધનો સાથે શહેરનાં 
રહેવા, જોવા અને માણવાલાયક બનાવવાનો યશ વડાપ્ધાનશ્ીને 
જ આપવો રહ્ો. 

મહાનગર 
અમદાિાદમાં મેટ્ો ટ્ેન

મહ ાનગર  અમદ ા વ ા દન ા 
નાગરરકોને જમીન અને હવા વચ્ચ ે
આકાશમા ંસહેલગાહ કરાવવાના તતકાલીન મખુયમતં્ી અન ેવડાપ્ધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્યાસો સાકાર થયા. પ્થમ તબક્ામા ંવ્ત્ાલ 
ગામથી એપરલ પાક્ક સધુીના રૂટન ેતયૈાર કરી દેવામા ંઆવયો છે. 
આજ ે્થાજનક લોકો ઉપરાતં પયજાટકો પણ મટે્રો ટ્રનેમા ંસફરવાનો 
લહાવો લઈ રહ્ા છે. પણૂજાતા તરફ વધી રહેલા આ પ્ોજકેટથી 
અમદાવાદ શહેર જવશ્વના એવા ગણયાગાઠંા ંશહેરોમાં ્ થાન પામશે 
જયા ંએજલવટેેડ મટે્રો ટ્રનેની સવલત હોય. અગાઉ ગજુરાતના એકપણ 
આગવેાન ેજ ેજવચાર ન કયપો તનેે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાકાર કરી 
બતાવયો છે. 

ગુિરાતનાં ચાર સથળોને  
િલડ્ષ હેરરટેિમાં સથાન

ગુજરાતમાં ઐજતહાજસક ્ થાપતયો અનેક છે પરંતુ તેની યોગય 
કાળજી કે પ્જસજદ્ધ લવેામા ંઆવી ન હતી. જનેા પરરણામ ેપ્વાસનને 
પણ વગે મળતો ન હતો. આ સમ્યાનો ઉકેલ પણ શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદી લઇ આવયા. તમેણ ેહેરરટેજ સાઇ્ટસન ેજવશ્વ નકશામા ં્ થાન 
અપાવા કમર કસી. વડોદરા પાસનેા ચાંપાનરે, કચછના ધોળાવીરા, 
પાટણની રાણીની વાવ, અમદાવાદને હેરરટેજ જસટીનો દરજ્જો 
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અપાવવા બહોળી પ્જસજદ્ધ અપાવી. પ્વાસીઓન ેવધનુ ેવધ ુસજુવધા 
મળે તેવા પ્યાસો આદયાજા. તેમના પ્યાસોથી જ ચારેય ્થળોને 
હેરરટેજ ્થળોમાં ્થાન મળયું. પાટણની રાણીની વાવનો ફલોટ 
તો ગજુરાત તરફથી રદલહીની ્ વાતતં્ય પવજાની પરેડમા ંપણ સામલે 
થયો છે. 

ઈન્ટરનેશનલ ફાઈનાન્સ ટેક વસટી  
(વગફટ વસટી) 

ગાંધીનગર પાસે જનમાજાણ પામેલું ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ 
ફાઇનાન્સ ટેક જસટી (જગફટ જસટી) ભારતનું સૌપ્થમ ્ માટજાજસટી 
છે, જે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દેન છે. જગફટ જસટી 886 એકરમાં 
ફેલાયું છે અને તેમાં ડોમેસ્ટક તેમજ સેઝ બંનેનો સમાવેશ થાય 
છે. જગફટ જસટીનું ઇન્રિા્ટ્રકચર યુજનક છે. સંકુલમાં રડસ્ટ્રકટ 
કુજલંગ જસજ્ટમ, યુટીજલટી ટનલ, કચરો એકત્ કરવા માટે 

ઓટોમે રટક જસજ્ટમ જેવી 
સુ જવધા  પણ છ ે.  જગફટ 

જસટીમ ાં  ર ાષ્ટ્રીય અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્કો, 

આઈટી ક િંપનીઓ, 
વીમા કિંપનીઓ, 

આંતરરાષ્ટ્રીય શેરબજાર અને ભારતનું પ્થમ ઇન્ટરનેશનલ 
ફાઇનાન્સ સજવજાસ સેન્ટર (આઈએફએસસી) આવેલું છે. 
આંતરરાષ્ટ્રીય વયાપારરક અને આજથજાક ગજતજવજધનું કેંદ્ર ભારત 
અને ગુજરાત બને તે ઉદ્શેથી જ જગફટ જસટીનું જનમાજાણ કરવામાં 
આવયું છે. આઇટી સજવજાસીસ સાથે તે ગલોબલ હબ બન્યું છે. 
વૈજશ્વક નકશામાં ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એસન્જન બનવા સાથે 
આઇટી અને સજવજાસીસ સેકટર, ફાઇનાસન્સયલ સેકટરમાં એક 
અગ્રણી રાજય તરીકે પ્્થાજપત થયું છે, જેમાં જગફટ જસટીનું 
પ્દાન પણ ઓછું નથી. વળી તેને લીધે રોજગારી તકોમાં પણ 
નોંધપાત્ વધારો થયો છે. 

ધોલેરા સર
્પેજશયલ ઇન્વે્ટમેન્ટ રરઝનને જવકજસત કરવું તે વડાપ્ધાન 

શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ડ્ીમ પ્ોજેકટ પૈકી એક છે જે આજે 
પૂણજાતાના આરે આવીને ઊભો છે. રૂા.2800 કરોડથી વધુનું ભંડોળ 
ધોલેરા સર પ્ોજેકટને જવકજસત કરવા માટે વાપરવામાં આવયું છે. 
ધોલેરા સરમાં રોકાણ કરવા રોકાણકારોને આકષજાવા માટે તમામ 
પગલાંઓ લેવાઈ રહ્ાં છે. ધોલેરા ખાતેના રોડ-ર્તા, 
ઇન્ફા્ટ્રકચર, પલોરટંગ, સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પલાન્ટ સજહતનાં કાયપો 
સતત ચાલી રહ્ાં છે. ધોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોટજા, ધોલેરા-

અમદાવાદ એક્પે્સ-વ ેઅન ેધોલેરા-અમદાવાદ 
મોનો રેલ પ્ોજેકટ પણ પ્ગજત હેઠળ છે જે 

રોકાણકારોને  આગામી રદવસોમાં 
આકષજાવા મહત્વપૂણજા ભાગ ભજવશે. 

તેનાથી રોજગારી સાથે આજથજાક 
ગ જ ત જ વ જ ધ  વધત ાં  સમગ્ર 

જવ્તારનો જવકાસ થશે. 

મહાતમા મંરદર
ગાધંીનગરમા ંએક એવંુ ્ થળ છે 

જયા ંદેશ-જવદેશના જચતંકો, પ્જતજનજધઓ 
એકઠા થઈ શકે અન ેરવિપક્ીય વાતાજાલાપ, 

જવકાસની વાત કરી શકે અન ેતે છે મહાતમા 
મરંદર. શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીન ેજવચાર આવયો 

કે જવશ્વના અગ્રણી દેશોના જ્ાનનો લાભ કેવી 
રીત ેમળેવી શકાય. તમેણ ેજવચાયુિં કે કેમ 

ન એવા સકુંલનુ ંજનમાજાણ કરવામા ંઆવે 
કે જયાં જવશ્વના પ્બુદ્ધો એકછત્ 

હેઠળ એકઠા થઇ કોઇપણ જવષય 
ઉપર ચચાજા કરે. તનેી સાથ ેજ 
તમેના મનમા ંમહાતમા મરંદરના 
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જનમાજાણના મનસબૂાએ આકાર લીધો. તમેણ ે મહાતમા મંરદરરૂપે 
સજેમનાર-પ્દશજાન કેંદ્રનુ ંજનમાજાણ કરાવયંુ. આજ ેવાયબ્ન્ટ ગજુરાતની 
યજમાની કરનાર ગાંધીનગરમાં મહતિમ સેજમનાર, પરરચયાજા, 
એમઓયુના ્થળ તરીકે પ્જતષ્ઠા પામી ચકૂયુ ંછે. મહાતમા મરંદર 
પ્દશજાન ્થળ પણ છે જયા ંએક્પોને વધ ુઅકેસપોઝર મળી શકે. 
વળી તયાં મહાતમા ગાધંીજીના જીવનની ઝાખંી કરાવતુ ંપ્દશજાન પણ 
આવલંુે છે. વળી મહાતમા મરંદરની અનોખી બાધંણી તમેજ જવશાળ 
ચરખો આજ ેજવધાનસભા બાદ ગાધંીનગરની ઓળખ બની છે. 

કચછનું સફેદ રણ
દેશમાં અને ગુજરાતમાં સફેદ રણ છે એવો ખયાલ પણ કોઇને 

હતો નહીં. પણ ખુલ્ા આકાશ નીચે ચાંદનીમાં મીઠાની સફેદ 
ચાદર જેવા ભૂપટ પર તસવીર ખેંચાવીને શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
એક હરફ પણ ઉચ્ચાયાજા જવના સફેદ રણને પ્જસજદ્ધ અપાવી દીધી. 
આજે જવશ્વના ખૂણેખૂણામાંથી સફેદ રણને જનહાળવા પ્વાસીઓ 
ઉમટે છે. તેને લીધે કચછની હ્તકલાને પણ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્જસજદ્ધ 
મળી છે. આજ ે'કચછ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા'એ ઉજક્ત સૌના 
મોિે રમતી થઇ છે તો તેની પાછળ શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી જ છે. 

એવશ્યાનો સૌથી મોટો વગરનાર રોપ-િે
એજશયાનો સૌથી મોટો રોપ-વેનો વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 

મોદીએ પ્ારંભ કરાવી જૂનાગિના પ્વાસન કે્ત્ે વધુ એક 
આકષજાણનો ઉમેરો કરી દીધો. હવે જે વય્કોનું ્વપ્ન હતું કે 
જગરનાર દશજાન કરીએ તે પૂણજા થઇ રહં્. આજે જગરનાર 
યાત્ાળુઓની સંખયા બે-ત્ણ ગણી વધી ગઈ છે. 

ગાંધી મ્યુવઝ્યમ
ગાધંીના ગજુરાતમા ંજ ગાધંીજીન ેસાકંળતી તમામ ્ મૃજતઓને 

અખડં રાખવાનુ ંપણ શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીનુ ં્ વપ્ન છે. અમદાવાદ 
ગાંધી આશ્મ ઉપરાંત મહાતમા ગાંધીના જીવનને લગતી 
્મૃજતઓને જાળવવા રાજકોટમાં ગાંધી મયુજઝયમને આકાર 
આપવામાં તેમણે અંગત રસ લીધો હતો. 

પ્રિાસન સરરકટ
ભારત એટલ ેધમજા, આ્થા અન ેઇશ્વરન ેપામવાની જજજીજવષા 

ધરાવતો દેશ. પ્વાસનમાં સૌથી મોટો ફાળો ધાજમજાક પ્વાસનનો 
છ.ે ગુજરાતના પ્મુખ પ્વાસનધામોને જવકસાવા સાથે તેને 
જોડવાની યોજના સાથે પ્વાસીઓને સુજવધા મળી રહે તેવંુ 
આયોજન રાજયના પનોતા પુત્ શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કયુિં છે. 
જેમાં સોમનાથ પરરસરને જવકસાવવા સાથે પથદશજાન સજહતના 
આકષજાણો ઊભાં કરવામાં આવયાં છે. જેનુ તાજેતરમાં શ્ી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉદ્ઘાટન કયુિં. બેટ વિારકાને જોડતો જબ્જ, 
જશવરાજ પુર બીચ, દજક્ણ ગુજરાતમાં શબરીધામ, ઉતિર 
ગુજરાતમાં વડનગરનાં ્થાપતયોના જવકાસ સજહત ઐજતહાજસક, 
ધાજમજાક ્થળોને જવકસાવાઇ રહ્ાં છે.

 
રરન્્યૂએબલ એનર્જી

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હંમેશાં માનતા હતા કે, આફતથી ડરી 
જવાને બદલે આફતને અવસરમાં પલટાવી નાખવાની 
જવચારસરણી સાથે કામ કરવામાં આવે તો કોઈ પણ આફત 
નડતરરૂપ થતી નથી. અગાઉ એવું થતું કે ગામડાનો ખમતીધર 
ખેડૂત પણ પાણી અને વીજળીના અભાવે કે છતા પાણીએ માથે 
હાથ દઈને બેઠો હોય કારણ કે વીજળીના અભાવે કે ટાઇમસર 
વીજળી ન મળતાં પાકને નુકસાનની ભીજત હતી. પરંતુ શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ સમ્યાનો હલ રરન્યૂએબલ એનર્જીરૂપે 
શોધી નાખયો. ્વપ્નદૃટિા માનનીય વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદી આગામી વષપોમાં રરન્યૂએબલ એનર્જી ક્મતાને અનેકગણી 
વધારવા વષજા 2022 સુધીમાં 175 GW અને 2030 સુધીમાં 450 
GWના રાષ્ટ્રીય લકયાંકને હાંસલ કરવાનો જનધાજાર વયક્ત કરી 
ચૂકયા છે. જે માટે તેમણે રકસાન સૂયપોદય યોજના અમલમાં મૂકી. 
જેના પ્થમ તબક્ામાં દાહોદ, જૂનાગિ અને જગર-સોમનાથના 
1570 ગામોના ધરતીપુત્ોને આવરી લેવામાં આવયા. આ સાથે જ 
હવે ખેડૂતોને જપયત માટે રદવસે પણ વીજળી મળી રહેશે. એટલે 
કે ખેડૂતોને રાત્ીના ઉજાગરા નહીં કરવા પડે. 

રદલહી મુંબઇ કોરરડોરમાં મહતિમ ભાગ ગુજરાતમાંથી પસાર 
થઈ રહ્ો છે. જે ગુજરાતના આજથજાક જવકાસની ધોરી નસ બની 
રહેશે. વળી રોપેકસ વિારા દરરયાઇ માગણે વાહનનોની હેરફેર વિારા 
સમય અને નાણાની બચત કરવાનો અજભનવ જવચાર પણ 
વડાપ્ધાનશ્ીન જ દેન છે. રાજકોટમા ંએઇમસની ્ થાપનાનો માગજા 
મોકળો કરી સૌરાષ્ટ્રને આરોગય અપજાવાનું કાયજા પણ તેમણે કયુિં છે. 
તદ્ઉપરાંત બુલેટ ટે્રન, રાજયનાં છ-છ શહેરોની ્માટજા જસટી 
તરીકેની પસદંગી સજહતના અનકે પ્ોજકેટ ખાસ ગજુરાતન ેઆપી 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતના સવાિંગી જવકાસની કૂિંજીને 
ભારતની પૂંજી બનાવી છે.

પ્તયકે જવપદાન ેઅજતક્રમી તમેણ ેજવકાસના ફળ જનજન સધુી 
પહોંચાડ્ા છે. પ્વાસન, જશક્ણ, આરોગય, માળખાકીય સજુવધા, 
યાત્ાધામ, વહીવટ, મહેસૂલ, કૃજષ, સંસાધન અને સંશોધનને 
પ્ોતસાહન, એમએસએમઈ, ્ પજેશયલ ઇકોનોજમક ઝોન, જગફટ જસટી, 
રરવરરિન્ટ, નાના ંનગરોન ે્ માટજા જસટી બનાવવાની યોજના આવા તો 
ઘણા ંઅકલપનીય કાયપોન ે સવુયવસ્થત આયોજન થકી કાયજાક્મ 
માનવબળથી પ્ોતસાહન પરૂુ ંપાડી શકય બનાવયા.ં એમના જન્મરદને 
પ્તયકે ગજુરાતીના હૃદયપૂવજાકના અિળક અજભનદંન... •
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૭૧ બાળકોના હૃદ્યની સારિાર માટે સહા્ય
ગુજરાતમાં રાજય સરકારે નાગરરકોને સુદ્રિ આરોગય 

માળખુ આપવામાં કયારેય પાછી પાની કરી નથી. રાજય 
સરકાર જનતા જનાદજાનની આરોગય સુખાકારી માટે આરોગય 
ક્ેત્ે અદ્તન અને વલડજા કલાસ સુજવધાઓ પ્દાન કરતી રહી 
છે. વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 71મા જન્મરદવસ 
જનજમતિ ેધોળકા ખાતે શ્ી સતય સાઈ હાટજા હોસ્પટલના ઉપક્રમે 
આયોજજત કાયજાક્રમમાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે 
જણાવયું હતું કે, ગુજરાતમાં નાના બાળકો- ભૂલકાઓની હાટજા 
સજજારી માટે કોઇ રાજકીય પક્ કે સગંઠન વિારા રૂજપયા પચ્ચીસ 
લાખની માતબર રકમ હોસ્પટલને અપજાણ કરવામાં આવી 
હોય તેવી આ જવરલ અને ઐજતહાજસક ઘટના છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
બાળકોના યોગય ્ વા્્થય, પોષણ અન ેજશક્ણ થકી જ આપણે 
ઉન્નત ગજુરાતનુ ંજનમાજાણ કરી શકીશંુ. વડાપ્ધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉતિમ બનાવેલા 
ગજુરાતન ેસવપોતિમ બનાવીશંુ. બાળકો આપણા 
દેશનંુ ભજવષય છે, તેમનુ ં્ વા્્થય અન ેતંદરુ્તી 
સારી હોય તે દેશના ઉજ્જવળ ભજવષય માટે 
જરૂરી છે. ૭૧ બાળકોની હૃદયની જબમારી દૂર 
કરવાનો આ ભગીરથ પ્યાસ કાબીલેદાદ છે. 

તેમણે વધુમાં કહ્ં હતું કે, વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી બાળકો પ્તયે ખૂબ જ વહાલ 
અને પ્ેમની લાગણી ધરાવે છે. નવી જશક્ા 
નીજત હોય કે આયુષમાન ભારત યોજના 
વડાપ્ધાનશ્ીએ નાના બાળકોનો હંમેશા ખયાલ રાખયો છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ યુ. એન. મહેતા ઇસન્્ટટયૂટ ઓફ 
કાડથીયોલોજી એન્ડ રરસચજા ઇસન્્ટટ્ુટ નો ઉલ્ેખ કરતા કહ્ં 
હતું કે, અજત આધુજનક ઉપકરણોથી સજ્જ યુ.એન.મહેતા 
ઇન્્ટીટયૂટ વડાપ્ધાનશ્ીની ગુજરાતને આરોગય ક્ેત્ે એક 
ઉતકૃષટ ભેટ છે. યુ. એન. મહેતા હાટજા હોસ્પટલમાં રાજય 
અને કેન્દ્ર સરકારની જવજવધ યોજના હેઠળ દર વષણે હજારો 
બાળકોની હાટજા સજજારી જન:શુલક કરવામાં આવે છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ વધુમાં કહ્ં કે, વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના નેતૃતવમાં ગુજરાત સરકાર રાજયના બાળકોના 
્વા્્થય અંગે હર હંમેશ જચંજતત રહી છે. બાળકોનું સુ્વા્્થય 
સુજનજચિત થાય તે માટે છેલ્ા બે દાયકામાં સરકારે અનેક 
પગલા ભયાજા છે. 

તેમણે ઉમેયુિં કે, રાષ્ટ્રીય બાળ સુરક્ા કાયજાક્રમ અને શાળા 
આરોગય તપાસણી કાયજાક્રમ થકી ગુજરાત સરકારે રાજયના 
અનેક જરૂરતમંદ બાળકોની શારરરીક તકલીફ દૂર કરી છે. 
કોકીલીયર ઇમપલાન્ટ જવેા ઓપરેશનથી જન્મજાત મકૂ-બધીર 
બાળકોને વાચા આપી છે.   

આ પ્સંગે એકજત્ત કરાયેલા ફાળામાંથી રૂજપયા ૨૫ 
લાખનો ચેક મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના હ્તે શ્ી 
સતય સાઈ હાટજા હોસ્પટલને અપજાણ કરાયો હતો. ગુજરાત 
સજહત આઠ રાજયોના ૭૧ બાળકોની હાટજા સજજારી માટે સતય 
સાઈ હોસ્પટલન ેરૂજપયા પચ્ચીસ લાખનો ચકે અપજાણ કરવામાં 
આવયો હતો. લગભગ ૧૫ જેટલા ભુલકાઓની હાટજા સજજારી 
હોસ્પટલમાં થઈ ચૂકી છે અને આગામી એક મજહનામાં  
તમામ ૭૧ બાળકોની હાટજા સજજારી કરી આપવામાં આવશે.

શ્ી સતય સાઈ હોસ્પટલમાંથી હૃદયરોગની સારવાર 
મેળવી સાજા થયેલા બાળકોને મુખયમંત્ીશ્ીએ રરલીવ લેટર 
આપી તંદુર્ત ભજવષયની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

મખુયમતં્ીશ્ીએ શ્ી સતય સાઈ હાટજા હોસ્પટલ પરરસરમાં 
આવલેા સાઈં મરંદરમાં દશજાન કયાજા બાદ હોસ્પટલમા ંઉપલ્ધ 
જચરકતસા સજુવધાઓનુ ં જનરીક્ણ કયુિં હતુ.ં મખુયમતં્ીશ્ીએ 
હોસ્ પટલમાં સારવાર મળેવી રહેલા બાળકોના વાલી, માતા-જપતાને 
રૂબરૂ મળી બાળકોની સારવાર અગં ેમાજહતી મળેવી હતી.

આ પ્સગં ેધારાસભય શ્ી ભપૂને્દ્રજસંહ ચડુાસમા, સામાજજક 
અગ્રણી શ્ી ઉદય કાનગડ, શ્ી સતય સાઈ હાટજા હોસ્પટલના 
ટ્ર્ટીગણ અન ેહૃદયરોગની સારવાર મળેવી રહેલા બાળકોના 
માતા-જપતા ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

વિકાસોતસિ

બાળકોના ્યોગ્ય સિાસ્થ્ય, પોરણ અને વશક્ષણથી
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િડાપ્રધાનશ્ીના િન્મરદિસે ગુિરાતે આપી અનોખી ભેટ
૨૩.૬૮ લાખથી િધુ લોકોન ેરેકોડ્ષબ્ેક િેક્સનેશન

કોરોના સામ ેલડવા માટે વસેકસન અમોઘ 
શ્ત્ સાજબત થય ુછે. કોરોના સામ ેરાજયના 
દરેક નાગરરકોન ેસરુજક્ત બનાવવા ગજુરાત 
સરકાર દેશમા ંઅગ્રસેર રહી વસેકસનશેન 
અજભયાન ચલાવી રહી છે. તાજેતરમાં 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મ રદવસે 
રાજયનાં ૧૦ હજારથી વધુ બથુ પર રસીકરણની 
મગેા ડ્ાઈવ યોજાઈ હતી. આ મગેા ડ્ાઈવમાં 
રાજયમા ંએક જ રદવસમા ં૨૩.૬૮ લાખથી 
વધ ુ નાગરરકોન ે કોરોનાની રસી આપીને 
સરુજક્ત કરવામા ંઆવયા હતા. રાજયમા ંસૌથી 
વધ ુબ ેલાખ નાગરરકોનુ ં રસીકરણ સુરત 
શહેરમા ંનોંધાયંુ હતુ.ં આ સાથ,ે અતયાર સધુીમાં 
રાજયમા ં૩.૯૬ કરોડ પ્થમ ડોઝ તમેજ ૧.૬૩ 
કરોડ બીજો ડોઝ મળી કુલ પ.પ૯ કરોડ ડોઝ 
આપવામા ંઆવયા છે.

ગુજરાત સજહત સમગ્ર દેશમાં મહતિમ 
રસીકરણના ઉદ્ેશ સાથે વડાપ્ધાનશ્ીના 
જન્મરદવસે વેસકસનેશનની મેગા ડ્ાઈવ 
યોજવામાં આવી હતી. જનેો મખુયમતં્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમદાવાદ ખાતેથી 
રાજયવયાપી રસીકરણનો શભુારંભ કરાવયો 
હતો. રાજય સરકારની આ ઝુંબેશને 
નાગરરકોના અદમય ઉતસાહથી સારો 
પ્જતસાદ સાંપડ્ો હતો.

કોરોના રસીકરણમા ંગજુરાત રાજયનું 
પફપોમન્સ અભતૂપવૂજા રહ્ ંછે તયારે મહતિમ 
રસીકરણ કરી સૌના સાથ થકી રાજયને 
કોરોનામુક્ત બનાવવાના ઉદ્શે સાથે 
મુ ખયમંત્ ી  શ્ી  ભૂપે ન્ દ્રભાઇ પટ ેલે 

વડાપ્ધાનશ્ીના જન્મરદવસે રસીકરણ 
અજભયાન અન્વય ે રાજયભરમા ં ૨૩.૬૮ 
લાખ લોકોન ેવેસકસનશેન સરુક્ા કવચથી 
આવરી લેવાની ઉતકૃટિ કાયજાદક્તા માટે સૌ 

આરોગયકમથીઓ, રિન્ટલાઇન વકસજાને 
અજભનદંન પાઠવયા હતા. સૌથી વધ ુસરુત 
શહેરમાં બે લાખ જટેલા ડોઝ આપવામાં 
આવયા હતા. જયારે અમદાવાદ શહેરમાં 
૧.૫ લાખ, વડોદરા શહેરમા ં૬૧ હજાર, 
ભાવનગરમાં ૬૮ હજાર, ખેડામાં ૭૭ 
હજાર, સુરેન્દ્રનગરમાં ૪૪ હજાર ડોઝ 
આપવામાં આવયા હતા. આ ઉપરાંત 

જનૂાગિમાં ૫૭ હજાર ડોઝ, મજહસાગર 
જજલ્ામા ં૪૯ હજાર ડોઝ, મહેસાણામા ં૮૧ 
હજાર ડોઝ, નવસારીમા ં૭૧ હજાર ડોઝ , 
રાજકોટ જજલ્ામાં ૬૧ હજાર ડોઝ 
આપવામા ંઆવયા હતા. 

વડાપ્ધાનશ્ીના જન્મ રદવસ ેઆયોજજત 
વેસકસનેશન મહાઅજભયાનમાં રાજયમાં 
અંદાજે દર સેકન્ડે સરેરાશ ૩૫થી ૪૦ 
લોકોન ે વસેકસન આપવામા ંઆવી હતી. 
રાજયના ૭૧૦૦ ગામોએ ૧૦૦ ટકા 
વસેકસનશન પણૂજા કયુજા છે. વસેકસનશેન મગેા 
ડ્ાઈવના અસરકારક અમલીકરણ માટે 
આરોગય જવભાગના તમામ કમજાચારીઓ 
વિારા સતત કામગીરી કરી આ મગેા ડ્ાઈવને 
સફળ કરવામા ંઆવી છે. હજ ુવધ ુન ેવધુ 
લોકો વેસકસનશેન માટે આગળ આવ ેએ 
માટે સમગ્ર વહીવટી તતં્ અન ેઆરોગય 
તતં્ના સૌ કમજાયોગીઓ પ્યત્શીલ છે. 

દેશમા ંમોટા રાજયોમા ંગજુરાત અગ્રસેર 
્થાન ધરાવ ે છે. રાજયમા ં કુલ ૫,૯૦૬ 
ગામડાઓ, ૧૦૪ પ્ાથજમક આરોગય કેન્દ્ર, ૧૪ 
શહેરી આરોગય કેન્દ્ર તથા ૧૭ તાલકુાઓમાં 
૧૮ વષજાથી ઉપરની વયજક્તઓન ેરસીનો પ્થમ 
ડોઝ આપી ૧૦૦ ટકા રસીકરણ કરવામા ંઆવયુ 
છે. રાજયમા ંકોજવડ-૧૯ રસીના ્ ટોરેજ ૬ ઝોન 
કક્ાના વેકસીન ્ટોર, ૪૧ જજલ્ા કોપપોરેશન 
કક્ાના ્ટોર તથા રર૩૬ કોલડ ચેઇન પોઇન્ટ 
હાલની પરરસ્થજતએ ઉપલ્ધ છે. કોજવડ 
રસીકરણ કાયજાક્રમ માટે રાજયમા ં૧૨,૦૦૦થી 
વધ ુતાલીમબધધ વસેકસનટેર ઉપલ્ધ છે. •

વિકાસોતસિ

4 ૧૦ હજારથી  વધુ  બુથ  પર 
રસીકરણની મેગા ડ્ાઈવ યાેજાઈ

4એેક જ દિવસમાં ૨૩.૬૮ લાખથી 
વધુ નાગદરકાનેે કાેરાેનાની રસી

4રાજ્યના ૭૧૦૦ ગામાેએ ે૧૦૦ ટકા 
વેક્સિનશન પુણ્ણ

4મહાએભિયાનમાં રાજ્યમાં એિંાજ ે
િર સેકનડે સરેરાશ ૩૫થી ૪૦ 
લાેકાનેે વેક્સિન

4સાૌથી વધુ બે લાખ નાગદરકાેનંુ 
રસીકરણ સુરત શહેરમાં

4૩.૯૬ કરાેડ પ્રથમ ડાેઝ તેમજ ૧.૬૩ 
કરાેડ બીજેા ડાેઝ મળી કુલ પ.પ૯ 
કરાેડ ડાેઝ

4મુખ્યમંત્ી શ્ી િૂપેનદ્રિાઈ પટેલે 
એમિાવાિ ખાતેથી રાજયવ્ાપી 
રસીકરણનાે શિુારંિ કરાવ્ાે
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અમદાિાદના લાલ બહાદુર શાસત્ી તળાિ ખાતે  
"નરેન્દ્ર મોદી િન"નું લોકાપ્ષણ 

વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ૭૧મા જન્મરદવસે 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે અમદાવાદના લાલ બહાદુર 
શા્ત્ી તળાવ ખાતે નવજનજમજાત “નરેન્દ્ર મોદી વન” માં રેકોડજા બ્ેક 
૭૧ હજાર વૃક્ારોપણ કરીને પ્કૃજત પ્ેમ સાથે પ્કૃજતના જતનનો 
સંદેશો આપયો હતો.

૭૧ હજાર વૃક્ો અમદાવાદ શહેરના ગ્રીન કવર જવ્તાર 
વધારવામાં મદદરૂપ બનશે તેવું જણાવી મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજયના 
નગરો-મહાનગરોમાં પણ વધુમાં વધુ વૃક્ો વાવીને પયાજાવરણની 
જાળવણી થાય અને નાગરરકોને શુદ્ધ પ્ાણવાયુ મળે તે માટે ગ્રીન 
કવર વધારવાની નેમ વયક્ત કરી હતી.

મખુયમંત્ીશ્ીએ વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીન ેજન્મરદવસની 
શુભેચછા પાઠવતા કહ્ં કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઇ નોખી માટીના નોખા 
માનવી છે. તેઓ ગરીબોના બેલી છે એટલે જ રાજય સરકાર વિારા 
તેમના 71મા જન્મરદવસના ઉપલકયમાં રાજયભરમાં 375 થી વધુ 
ગરીબ જહતલક્ી કાયજાક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવયું છે. 

તતકાજલન મુખયમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ જજલ્ા ્તરે 
સાં્ક ૃજતક, ઐજતહાજસક અને ધાજમજાક મહતવના આધારે 
વનમહોતસવનો પ્ારંભ કયપો હતો. આજે રાજયભરમાં વષજા 2004 
થી 2021 સુધીમાં કુલ 21 સાં્કૃજતક વનોની ્થાપના થઇ છે. 

કોરોનાકાળમાં આપણે સૌ પ્ાણવાય ુસમા ઓસકસજનનુ ંમહતવ 
સમજયા છીએ માટે ઓસકસજન જસજલન્ડરથી ઓસકસજન-પ્ાણવાયુ 
મેળવવાની જગયાએ રાજયમાં વધુને વધુ વૃક્ોનું વાવેતર કરીને 
કુદરતી પ્ાણવાય ુમળેવવા વૃક્ારોપણ અજભયાનન ેજન અજભયાન 
બનાવવા મુખયમંત્ીશ્ીએ આહવાન કયુ જા હતુ. અમદાવાદ 
મયજુનજસપલ કોપપોરેશન વિારા "mission million trees" 

અજભયાનને વેગવંતુ બનાવવા વૃક્ારોપણ કાયજાક્રમનું આયોજન 
કરવામાં આવયું હતું. આ કાયજાક્રમમાં સાંસદ સવજા શ્ી  હસમુખભાઈ 
પટેલ, રકરીટભાઈ સોલંકી, ધારાસભય સવજા શ્ી પ્દીપજસંહ જાડેજા, 
વલ્ભભાઈ કાકરડયા, મેયર શ્ી રકરીટભાઈ પરમાર, ્ટેસન્ડંગ 
કજમટીના ચેરમેન શ્ી જહતેશભાઈ બારોટ, કોપપોરેટર સવજાશ્ીઓ, 
મયજુનજસપલ કજમશનર શ્ી મકેુશકુમાર સજહત નગરજનો ઉપસ્થત 
રહ્ા હતા. •

અમદાિાદના બાપુનગરમાં ્યોિનાકી્ય મંિૂરી પત્ો એના્યત 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 71મા જન્મરદવસના ઉપલકયમા ંઅમદાવાદ શહેરના 

બાપુનગર જવ્તારમાં જવજવધ યોજનાકીય મંજૂરી પ્માણપત્ એનાયત કરવાના કાયજાક્રમનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતુ. મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના હ્તે બાપુનગર 
જવ્તારના લાભાથથીઓને જવજવધ યોજનાકીય લાભોથી લાભાસન્વત કરવામાં આવયા હતા. 
બાપુનગર જવ્તારમાં પ્ધાનમંત્ી સુરક્ા વીમા યોજના અંતગજાત હજારો લાભાથથીઓને એક 
જ રદવસે મંજૂરી પત્ અને હૂકમો એનાયત કરીને વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
જન્મરદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાયજાક્રમમાં સાંસદ શ્ી સી.આર.પાટીલ, 
શ્ી પ્રદપજસંહ વાઘેલા, શ્ી ગોરધનભાઇ ઝડરફયા, મેયર શ્ી રકરરટભાઇ પરમાર, ્ટેસન્ડંગ 
કજમટી ચેરમેન શ્ી જહતેશ બારોટ, કોપપોરેટર સવજાશ્ીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. 

વિકાસોતસિ
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િલ્લભ ્યૂથ ઓગગેનાઇઝેશન દ્ારા  
પ્રજ્ાચક્ષુઓને સેન્સર બેઇઝડ સટીકની ભેટ

ગુજરાતના પનોતાપુત્ અને દેશના 
વડાપ્ધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઈ મોદીના 
જન્મરદવસની વલ્ભ યથૂ ઓગણેનાઈઝશેન 
વિારા અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી. 
શ્ી વ્રજકુમારજી મહારાજની પે્રણાથી 
વલ્ભ યૂથ ઓગણેનાઇઝેશન વિારા ૧૧૦૦ 
પ્જ્ાચક્ુઓને સેન્સર બેઇઝડ ્ટીકનું 
જવતરણ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલની પ્ેરક ઉપસ્થજતમાં કરવામાં 
આવયુ.  

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેજણાવયંુ 
કે, માનવ સવેા, સમાજ સવેા, રાષ્ટ્ર સેવા, 
ધમજા-પ્ચાર સવેા, યવુા-જાગૃજત અજભયાન 
સજહત અન્ય સમાજજક કાયપો કરીને 
ર ાષ્ટ્ર જનમ ા જાણમ ાં  આ વલ્ભ યૂથ 
ઓગણેનાઇઝેશન સહયોગી બન્યું છે. 
કોરોનાના કપરાકાળમા ં પણ વલ્ભ યથુ 
ઓગણેનાઇઝશેન વિારા ઓસકસજન પલાન્ટનું  
જનમાજાણ કરવામા ંઆવયુ ંત ેખબૂ જ સરાહનીય 
છે. પ્ધાનમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
જવકલાંગ વયજક્તઓને રદવયાંગ જેવું 
સન્માનજનક નામ આપયંુ છે. કેન્દ્ર અને 

રાજય સરકારે રદવયાંગો માટે અનેક 
કલયાણકારી યોજનાઓ બનાવી છે. 
રદવયાગંોન ેકલયાણકારી યોજનાઓનો લાભ 
પ્ાપ્ત થવાથી તેઓ સશકત બન્યા છે. 
રદવયાગંતા એ અજભશાપ કે ઓજશયાળાપણંુ 
ન બન ેઅન ેરદવયાગંો પણ આતમસન્માનથી 
જીવતા થાય તવેો આ સરકારનો અજભગમ 
છે. ૨૦૧૬મા ંવડાપ્ધાનશ્ીના નતેૃતવમા ંકેન્દ્ર 
સરકારે રદવયાંગજનોના અજધકારો માટે 
રદવયાગંજન અજધકાર અજધજનયમ-૨૦૧૬ને 
પણ પસાર કયપો છે, જનેા વિારા રદવયાગંજનોને 
સરુક્ા પ્દાન કરવામા ંઆવી છે 

જવકજસત સમાજમાં તમામ વગપોનું 
યોગદાન મહતવપૂણજા હોય છે, ગરીબ, 
શોજષત, વંજચત, પીરડતની સાથે-સાથે 
રદવયાંગોનું યોગદાન પણ જરૂરી છે. એક 
શજક્તશાળી રાષ્ટ્રના જનમાજાણમા ંરદવયાગંોને 
પણ સાથે લઈને ચાલવાનું છે. સામાજજક 
ન્યાય અને અજધકારરતા જવભાગ વિારા 
રદવયાંગજનો માટે યુજનવસજાલ આઈ.ડી નો 
પ્ારંભ કરવામાં આવયો છે. આ જ રીતે 
સુગમય ભારત અજભયાન વિારા સાવજાજજનક 

જગયા અને  સરકારી  ક ાય જાલયોમાં 
રદવયાંગજનો માટે સરળ આવન-જાવન 
માટે વયવ્થા કરવામાં આવી છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહં્ કે, ગુજરાત 
સરકારે ૨૦૧૯થી ગજુરાત રાજય રદવયાગં 
નાણા ંઅન ેજવકાસ જનગમની શરૂઆત પણ 
કરી છે. રદવયાંગ સાધન સહાય યોજનામાં 
બમણો લાભ આપવામાં આવી રહ્ો છે. 
રદવયાંગ વયજક્તઓને મુદતી જધરાણ, 
શૈક્જણક હેતુ માટ ે જધરાણ, માઈક્રો 
ફાઈનાન્સ જેવી યોજનાઓ વિારા આજથજાક, 
સામાજજક અને શૈક્જણક રીતે સક્મ 
બનાવવા માટે આ જનગમે ૨૦૨૦-૨૧માં 
૭ કરોડ રૂજપયાની જોગવાઈ પણ કરી છે. 
આ ઉપરાંત રદવયાંગ જશષયવૃજતિ યોજના 
અંતગજાત રદવયાંગોને લાભ પણ આપવામાં 
આવી રહ્ા છે.

શ્ી વૈષણવાચાયજા વ્રજરાજકુમારજી 
મહારાજશ્ીએ કહં્ કે, ૧૧૦૦ પ્જ્ાચક્ઓુને 
સેન્સર બેઝડ ્ટીકનું જવતરણ થયું જે 
પ્જ્ાચકુ્ઓની રદનચયાજામા ંખબૂ જ ઉપયોગી 
સાજબત થશ.ે વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
ભારતની જવકાસની યાત્ાન ેસતત આગળ 
લઇ જઇ રહ્ા છે અન ેઆ માટે જ ેપ્યાસો 
થઇ રહ્ા છે એ ખબૂ સરાહનીય છે. આ 
પ્સંગે વૈષણવાચાયજા શ્ી વ્રજરાજકુમારજી 
મહારાજ-વલ્ભ યથૂ ઓગણેનાઇઝશેન વિારા 
પૂરઅસરગ્ર્ત જવ્તારોના પુનજાજનમાજાણ-
સહાય માટે મુખયમતં્ી રાહતનીજધમા ં રૂ. 
પાચં લાખની સહાય પણ અપજાણ કરવામાં 
આવી હતી.

આ પ્સગં ેધારાસભયશ્ી અરજવદંભાઇ, 
મેયર શ્ી રકરીટભાઇ પરમાર, ્ટેસન્ડંગ 
કજમટીના ચેરમેન શ્ી જહતેશભાઇ બારોટ, 
શ્ી પરીંદુ ભગત, ટ્ર્ટી શ્ી અશોકભાઇ 
શાહ તેમજ વલ્ભ યુથ ઓગણેનાઇઝેના 
સભયો તેમજ મોટી સંખયામાં રદવયાંગજનો 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

વિકાસોતસિ
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િડાપ્રધાનશ્ીના ૭૧મા િન્મરદિસે ‘ગરીબોની બેલી સરકાર’ અન્િ્યે 
ગુિરાતમાં ગરીબ વહતકારી સેિા કા્ય્ષક્રમોનો પ્રારંભ

વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ૭૧મા જન્મરદવસે 
‘ગરીબોની બેલી સરકાર’ અન્વયે આયોજજત ગરીબ જહતકારી 
સેવા કાયજાક્રમનો અમદાવાદથી રાજયવયાપી પ્ારંભ કરાવતા 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ જવકાસની જે બુજનયાદ રચી છે તેના કેન્દ્રમાં 
ગરીબ, વંજચત, અંતયોદય અને છેવાડાના માનવીના જશક્ણ, 
આરોગય, આવાસ અન ેમાળખાકીય સજુવધાઓન ેપ્ાયોરરટી આપી 
છે. સમગ્ર રાજયમા ંજજલ્ા-તાલુકા-નગર-મહાનગર કક્ાએ ૪૦૦ 
જેટલા આવા કાયજાક્રમોના આયોજનથી ઉજવલા 2.0 યોજનામાં 
જવનામૂલયે ગેસ કનેકશન, જનરાધાર બાળકોને મુખયમંત્ી બાળ 
સેવા યોજના અંતગજાત સહાય તેમજ ગ્રામીણ ્વચછતા-સફાઇના 
વયાપક કામો અને શહેરી ્લમ જવ્તારમાં પંરડત દીનદયાળ 
ઔષધાલયનો પ્ારંભ કરવામાં આવયો હતો. 

ગરીબલક્ી સવેાઓન ેપ્ાથજમકતા આપવાનો દ્રિ જનધાજાર વયક્ત 
કરતાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, પ્ધાનમંત્ીશ્ીના ૭૧મા 
જન્મરદવસે ગરીબોના બેલી તરીકે આપણે ઘર-ઘર શૌચાલય, 
ઉજજવલા યોજના-2, પંરડત દીનદયાળ ઔષધાલય યોજના 
સજહતની ગરીબલક્ી યોજનાઓનો જવ્તાર કરાઇ રહ્ો છે. 
ઉજ્જવલા યોજના -2.0 અંતગજાત ગુજરાતમાં પાંચ લાખથી વધુ 
ગરીબ પરરવારોને રાંધણ ગેસ કનેકશન આપવામાં આવશે. 
પ્ધાનમતં્ી ઉજ્જવલા યોજનાના પ્થમ તબક્ામા ંગજુરાતના ૨૯ 
લાખ કુટુંબોને લાભ મળયો છે. કોઈ ગરીબ ભૂખયો ન સૂવે તેની 
કાળજી વડાપ્ધાનશ્ીના નેતૃતવની કેન્દ્ર સરકારે રાખી છે અને ૭૧ 
લાખ અંતયોદય ગરીબ પરરવારના સાડા ત્ણ કરોડ લોકોને જવના 
મૂલયે અનાજ જવતરણ કરવામાં આવયું છે. રાજય સરકારે ૩,૩૩૮ 
કરોડ રૂજપયાનું અનાજ ગરીબોને જવના મૂલયે આપયું છે. સાથે જ 
પ્ધાનમતં્ી ગરીબ કલયાણ અન્ન યોજના હેઠળ ૩.૫૦ કરોડ લોકોને 
જવનામૂલયે રાશન પણ પૂરું પાડ્ું છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ્વચછ ભારત જમશન(ગ્રામીણ)નો ઉલ્ેખ 

કરતાં કહ્ં કે, ખુલ્ામાં શૌચજક્રયાથી મુજક્ત માટેનું અજભયાન શરુ 
કરવામા ંઆવયુ.ં  આ અજભયાન હેઠળ ગજુરાતમા ંકુલ ૩૭ લાખથી 
વધુ શૌચાલયોનું બાંધકામ પૂણજા કરવામાં આવયું છે. ગુજરાતમાં 
અતયાર સધુીમા ંપાચં લાખ વયજક્તગત શૌચાલયનુ ંજનમાજાણ કરવામાં 
આવયુ ંછે અન ે૨૦૧૭મા ંગજુરાત ઓપન રડફેકશન રિી(ઓડીએફ) 
રાજય બન્યું છે. 

આરોગય સેવાની જવગતો આપતા મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
હતું કે, મહાનગરોમાં ્લમ એરરયામાં શ્જમકને ઘરની નજીકમાં 
આરોગય સુજવધા મળી રહે તે માટે ૨૫૦ જેટલા પંરડત દીનદયાળ 
ઔષધાલયનો પ્ારંભ કરાયો હતો. જયાં ગરીબો-શ્જમકો અને 
શ્મજીવીઓને જવનામૂલયે દવા અને તબીબી સારવાર મળશે. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ કોરોનાકાળમાં માતા અથવા જપતા ગુમાવનારા 
જનરાધાર બાળકોને સહાય યોજનાની જવગતો આપી હતી. 
કોરોનાકાળમાં તેમ જ ગંભીર જબમારીથી માતા-જપતા ગુમાવી 
ચુકેલા ૧૭૬તેમજ માતા કે જપતા બેમાંથી કોઈ એકનું અવસાન 
થયું હોય તેવા ૮,૫૦૦ આમ કુલ ૮,૬૭૬ જનરાધાર બાળકોને 
સહાયની ચૂકવણી સીધી જ બેંક ખાતામાં કરવામાં આવી રહી છે. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ કોરોના રસીકરણ અજભયાન અગં ેજણાવયુ ંકે, 
વડાપ્ધાનશ્ીના જન્મરદવસે રાજયભરમાં  વે સકસનેશન 
મહાઅજભયાન આદરીને ૧૦૦ ટકા રસીકરણ પૂણજા કરનારા 
૭૧૦૦ ગામોના સરપંચોને સન્માનપત્ અપાશે. 

આ કાયજાક્રમમાં મુખયમંત્ીશ્ીના હ્તે પ્ધાનમંત્ી ઉજ્જવલા 
યોજનાના પ્જતકરૂપે પાંચ લાભાથથીઓને રકટ જવતરણ કરવામાં 
આવયું હતું તેમ જ મુખયમંત્ી બાળ સેવા યોજનાના લાભાથથીઓને 
ઓનલાઈન પમેને્ટ કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં ૧૦૦ટકા કોવીડ વસેકસન 
પૂણજા કરેલા પાંચગામોના સરપંચશ્ીઓને સન્માનપત્ એનાયત 
કરાયા હતા. આ કાયજાક્રમમાં ધારાસભય સવજાશ્ી પ્દીપજસંહ જાડેજા, 
રાકેશભાઇ શાહ, રકશોરભાઇ ચૌહાણ સજહતના મહાનભુાવો તમેજ 
પદાજધકારીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •
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િડોદરા- સાિલી િં્શનના વિકાસકામનું ખાતમુહૂત્ષ
માત્ સાડા ત્ણ કલાકમાં િડોદરાથી મુંબઈ

વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગુજરાતના જવકાસને 
નવી રદશા આપી હતી. દરેક 
જવ્તારન ેનગરો, મહાનગરો 
સાથે જોડવા એકસપ્ેસ-વે, 
માગજા જનમા જાણના કાયપોને 
અજભયાન રૂપે તેમણે શરૂ 
કરાવયા. હવે વડોદરાથી 
મહાનગર મુંબઇ માત્ સાડા 
ત્ણ કલાકમાં પહોંચી શકાય 
તેવા હાઇવેનું જનમાજાણ થવા 
જઇ રહ્ં છે. કેસન્દ્રય માગજા 
પરરવહન અને રાજમાગજા 
મંત્ ી  શ્ ી  ન ી જતનભાઇ 
ગડકરીએ વડોદરા નજીક 
દુમાડ ચોકડી ખાત ેરૂ.૩૪.૫૦ 
ક ર ો ડન ા  ખચ ણે ર ાષ્ટ્ર ીય 
ધોરીમાગજા-૪૮ અને એકસપ્ેસ વે પર વડોદરા-સાવલી જંકશનના 
સુધાર કામનું વન અને પયાજાવરણ મંત્ી શ્ી રકરીટજસંહ રાણા, 
સાંસદ શ્ીમતી રંજનબને ભટ્ટની ઉપસ્થજતમા ંખાતમહુતૂજા કયુજા હત.ુ 
આ કામગીરી પૂણજા થતાં દુમાડ ચોકડી ઉપર ટ્રારફકની વષપો જૂની 
સમ્યાનું કાયમી જનરાકરણ થશે.

કેસન્દ્રય માગજા પરરવહન મંત્ી શ્ી નીજતનભાઇ ગડકરીએ 
જણાવયું હતુ કે, રદલહી મુંબઈ ગ્રીન હાઈવે જવશ્વનો સૌથી મોટો 
હાઈવે છે. જેનું રૂ.એક લાખ કરોડના ખચણે જનમાજાણ થઇ રહ્ં છે. 
ગુજરાતમાં કેન્દ્ર સરકાર વિારા હાલમાં રૂ.૧.૨૫ લાખ કરોડના 
માગપોના કામો ચાલી રહ્ા છે અને વધુ રૂ.૧.૨૫ લાખ કરોડના 
કામો મંજૂર કરવામાં આવયા છે. રદલહી મુંબઈ ગ્રીન હાઇવેનું 
જનમાજાણ કાયજા પૂણજા થતાં વડોદરાથી મુંબઈ માત્ સાડા ત્ણ કલાકમાં 
પહોંચી જવાશે. આ માગજાને નરીમાન પોઈન્ટ સુધી લંબાવવામાં 
આવશે.

રદલહી મુંબઈ ગ્રીન હાઈવે ગુજરાતના જવકાસ માટે મહતવપૂણજા 
હાઈ-વે છે. ગુજરાતમાં રૂ.૩૬ હજાર કરોડના ખચણે ૪૨૩ રક.
મી.ના આઠ લેનના પ્થમ તબક્ામાં ૧૩૨ રક.મી.પૈકી ૪૦ ટકા 
કામ પૂણજા થયું છે. વડોદરા અંકલેશ્વર ૧૦૦ રક.મી. માગજાનું કામ 
વષજા ૨૦૨૨ સુધીમાં પૂણજા થશે. આ માગજા પર યાજત્કો માટે ૩૩ 
્થળોએ જવજવધ સુજવધાઓ ઊભી કરવામા ંઆવશ.ે એટલુ ંજ નજહ 
ભજવષયમાં આ માગજા પર લોકો અને માલ સામાનનું હેરફેર ડ્ોનથી 

થાય તેવી સુજવધા જવકસાવવામાં આવશે. ધોલેરા અમદાવાદ 
એકસપ્ેસ વે રૂ.૩ હજાર કરોડના ખચણે જનમાજાણ કરવામાં આવશે. 
ગુજરાત સજહત દેશભરમાં જનમાજાણ થઇ રહેલા જવજવધ માગપોની 
જવગતો તેમણે આપી હતી.

વન અને પયાજાવરણ મંત્ી શ્ી રકરીટજસંહ રાણાએ જણાવયું કે, 
સમાજના છેવાડાના માનવીના સવાિંગી જવકાસ માટે સરકાર 
પ્જતબદ્ધ છે. તેમણે પયાજાવરણના જતન માટે મહતિમ વૃક્ારોપણ 
કરવા અને કોરોના મુક્ત ગુજરાત માટે સૌને કોરોના રસી અવશય 
લેવા અનુરોધ કયપો હતો.

સાંસદ શ્ીમતી રંજનબેન ભટ્ટે પ્ધાનમંત્ીશ્ીના જન્મ રદવસે 
દુમાડ ચોકડી ખાતે જબ્જના કામનું ખાતમુહૂતજા થયું એ ગૌરવ અને 
આનંદની વાત છે એવી લાગણી વયક્ત કરતાં જણાવયું કે, દેણા 
અને છાણી ્લેક ્પોટનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવાની પણ 
મંત્ીશ્ીએ સૂચના આપી છે. દુમાડ ચોકડી જંકશનનું કામ પૂણજા 
થતાં ટ્રારફકની સમ્યા હલ થશે અને વાહન વયવહારને 
આવાગમનમાં સરળતા થશે.

આ પ્સગં ે ધારાસભય સવજા શ્ી યોગશેભાઈ પટેલ, જીતભુાઈ 
સખુડીયા, મધુભાઈ શ્ીવા્તવ, અક્યભાઈ પટેલ, શ્ીમતી સીમાબને 
મોજહલ,ે કેતનભાઈ ઈનામદાર, અગ્રણી શ્ી ભાગજાવભાઈ ભટ્ટ, જજલ્ા 
પચંાયત પ્મખુ શ્ી અશોકભાઈ પટેલ, મયેર શ્ી કેયરુ રોકડીયા, 
અજધકારીઓ, નગરસવેકો સજહત નાગરરકો ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

િનકલ્યાણ
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ગુિરાત ૧રમા રડફેન્સ એ્સપો-૨૦૨૨નું ્યિમાન રાજ્ય બનશે
ગુજરાત જે રીતે વાયબ્ન્ટ સજમટના સફળ 

આયોજનથી જવશ્વના જનવેશકો માટે બે્ટ ચોઇસ 
ફોર ઇન્વે્ટમેન્ટ બન્યું છે તે જ પરરપાટીએ રડફેન્સ 
એક્પો-૨૦૨૨ના આયોજનથી રડફેન્સ સેકટરમાં 
પણ દેશમાં સૌથી વધુ રોકાણો મેળવનારૂિં રાજય 
બનશે. ભારત સરકારના સંરક્ણ મંત્ાલય વિારા 
દર બે વષણે યોજવામાં આવતા રડફેન્સ એક્પોના 
૨૦૨૨માં યોજાનારા ૧રમાં સ્કરણનું યજમાન 
ગુજરાત બનશે.

ગુજરાતમાં જવશાળ પાયા પર યોજાનારા આ 
રડફેન્સ એક્પો-૨૦૨૨ના સુગ્રજથત આયોજન 
અંગેની સમીક્ા બેઠક કેંદ્રીય સંરક્ણમંત્ી શ્ી 
રાજનાથજસંહની પ્ેરક ઉપસ્થજતમાં ્ટેચયૂ ઓફ 
યુજનટી ધામ કેવરડયામાં યોજવામાં આવી હતી. 
આગામી ૨૦૨૨માં તા. ૧૦ થી ૧૩ 
માચજા દરમયાન સંરક્ણ મંત્ાલયના 
રડફેન્સ પ્ોડકશન જવભાગ વિારા આ 
પ્દશજાની ગાંધીનગરમાં યોજાશે.  

આ રડફેન્સ એક્પો-૨૦૨૨ના 
આયોજનમા ં રાજય સરકારના સપંણૂજા 
સહયોગ અને સુજવધાઓ અંગેના 
એમ.ઓ.યુ પણ સંરક્ણ મતં્ાલયના 
રડફેન્સ પ્ોડકશન જવભાગના સયંકુત 
સજચવશ્ી અન ેગજુરાતના ઉદ્ોગ કજમશનરે કેંદ્રીય સરંક્ણમતં્ીશ્ી 
અન ેપવૂજા મખુયમતં્ી શ્ી જવજભાઈ રૂપાણીની ઉપસ્થજતમા ંકયાજા હતા. 

સંરક્ણ ક્ેત્ે દેશની આતમજનભજારતા આવા રડફેન્સ એક્પોના 
માધયમથી વધુ વેગવાન બની રહી છે તેમ પણ ઉમેયુજા હતું.

ગુજરાતે પોતાની રડફેન્સ એન્ડ એરો્પેસ પૉજલસી બનાવી 
છે. એટલું જ નજહ, આ પૉજલસી અંતગજાત રડફેન્સ ઇજવિપમેન્ટ 
પ્ોડકશન એકમો માટે જમીન ખરીદીમાં ્ટેમપ ડયૂટીથી મુજક્ત, 
ઉતપાદન શરૂ થયાનાં પાંચ વષજા સુધી ઇલેસકટ્રજસટી ડયૂટીથી માફી 
જેવાં પ્ોતસાહનો પણ ગુજરાતમાં આપવામાં આવે છે. રડફેન્સ 
ઇજવિપમેન્ટ પ્ોડકશન માટે જે ઇન્રિા્ટ્રકચર અને સુજવધાઓ 
જોઈએ તે ગુજરાતમાં છે. ધોલેરા SIR રડફને્સ ઇજવિપમેન્ટ 
પ્ોડકશન યજુનટસ માટેનુ ંશ્ષે્ઠ ્ થળ બનાવાની સપંણૂજા સભંાવનાઓ 
ધરાવે છે. જવશાળ રન-વે સાથેનું એરપોટજા અહીં જનમાજાણાધીન છે 
અને વેપન ટ્રાયલ એન્ડ ટેસ્ટંગ રેન્જ માટે જરૂરી જમીન પણ 
ઉપલ્ધ છે. 

ગજુરાતમા ંઆયોજજત થનારા આ રડફેન્સ એક્પો-૨૦૨૨થી 

રાજયમાં રડફેન્સ ઇજવિપમેન્ટ પ્ોડકશન અને 
મેન્યુફેકચરરંગ સેકટરને નવી રદશા મળશે. 
કેંદ્રીય સંરક્ણ મંત્ી શ્ી રાજનાથજસંહ ે
ગુજરાતમાં રડફેન્સ એક્પો-૨૦૨૨ની આ 
૧રમી કડી અવશય જવલંત સફળતા પ્ાપ્ત 
કરશે તેવો દૃિ જવશ્વાસ દશાજાવયો હતો. 

સરંક્ણ મતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશને આતમજનભજાર 
બનવાનો જે મંત્ આપયો છે, તેને અનુસરતા 
સંરક્ણ મંત્ાલય વિારા આ વખતના રડફેન્સ 
એક્પોમાં જવજવધ કિંપનીઓને સંરક્ણ 
સાધનોના ઉતપાદનમાં રોકાણ કરવા માટે 
માગજાદશજાન સાથે પ્ેરરત કરવામાં આવશે. શ્ી 
રાજનાથજસંહે આવા રડફેન્સ એક્પો વિારા 

‘મેઇક ઇન ઇસન્ડયાથી મેઇક ફોર ધ 
વલડ જા ’ની આપણી નેમ છ ે તેમ 
જણાવતાં ઉમેયુિં કે આવનારા ટૂંક 
સમયમાં ભારત ગલોબલ રડફને્સ 
મેન્યુફેકચરરંગ હબ બને તેવી પૂરી 
સંભાવનાઓ પણ છે.  

આ એસકઝજબશનમા ંઘણી ઇવેન્ટ, 
કોન્કલેવ, સે જમનાર, જબઝનેસ 
એસકટજવટીસ યોજાશે . રડફને્સ 

એસકઝજબશન, પસ્લક સેકટર યુજનટ ઓફ રડફેન્સને પ્મોટ કરવા, 
ખાનગી સંરક્ણ કે્ત્ને લગતા ઉદ્ોગો – ્ટાટજા અપ તેમજ 
લઘુઉદ્ોગો સજહત, સરંક્ણ ક્તે્ના ંજવજભન્ન સાધનોનુ ંડેમોન્્ટે્રશન, 
રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ, સેજમનાર, વેજબનાર સજહતનાં જવજવધ 
કાયજાક્રમો યોજાશે.   

આ એસકઝજબશનનો ઉદે્શ ‘મઇેક ઇન ઇસન્ડયા’ન ેપ્મોટ કરવા 
સાથે દેશને સંરક્ણ સાધનોના ઉતપાદનમાં મેજર હબ બનાવવા 
એરો્પેસ અને સંરક્ણ ક્ેત્માં ઇનોવેશન, ્ટાટજા અપ અને લઘુ 
ઉદ્ોગોને પ્ોતસાજહત કરવાનો પણ છે.  આ બેઠકમાં રડફને્સ 
એક્પો-૨૦૨૨ના આયોજન સંદભણે જવ્તૃત પ્ેઝન્ટેશન પણ 
પ્્તુત કરવામાં આવયું હતું. 

આ ઉચ્ચ્તરીય બેઠકમાં સંરક્ણ સજચવ શ્ી રાજ કુમાર, 
એ.સી.એસ ડૉ. રાજીવકુમાર ગુપ્તા, સંરક્ણ મંત્ાલયના વરરષ્ઠ 
અજધકારી શ્ી ચંદ્રાકાર ભારતી અને શ્ી અચલ મલહોત્ા, 
ગજુરાતના ઉદ્ોગ કજમશનર શ્ી રાહલુ ગપુ્તા અન ેઇન્ડકે્ટ-બીના 
એમ.ડી સુશ્ી જનલમ રાની ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં. •

પરરસંિાદ
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" રમેશ ઠક્કર
ઝવેરચંદ મેઘાણીને આપણે ગાંધીયુગના સજજાક તરીકે 

ઓળખીએ છીએ પણ ગુજરાતી સાજહતયના તમામ યુગો એમની 
કલમમાં પ્ગટતા જોવા મળે છે. એ સવજાકાલીન સાજહતયકાર છે..
અષાિી આકાશ ઘટાટોપ છવાયુ ંહોય..લીમડાઓથી લથબથ ધરતી 
છવાયેલી હોય અને હવામાં તાજી લહેરખીઓ ફરફરતી હોય એ 
વખતે કોઈ કળાયેલ મોરની ગહેંક આખા વાતાવરણમાં ગુંજી ઊઠે 
અને જે અનુભૂજત થાય એવી જ લાગણી મેઘાણીને પડછંદ અવાજે 
કોઈ ગીત લલકારતા સાંભળીએ તયારે થાય..એમનો ઘેઘૂર અવાજ 
એટલે ઊજમજાની અજભવયજક્ત...કજવતા લખવી અન ેકાવયપઠન કરવું 
અને એ બન્ને કળાઓમાં એકસાથે પારંગત હોવું એ દુલજાભ બાબત 
ગણાય છે...મેઘાણી આવા મોંઘેરા સજજાક હતા.

મેઘાણીની પ્જતભાના ઘણા આયામ છે. આપણે ફક્ત એમને 
લોકસાજહતયકાર કે 'સૌરાષ્ટ્રની રસધાર શૌયજાકથાઓના લખેક તરીકે 
જ ઓળખીએ છીએ. લોકગાયકોએ એમની રચનાઓનો ભરપૂર 
ઉપયોગ કરી કાયજાક્રમો કયાજા છે. લોકવાતાજાઓનાં કે લોકગીતોનાં 
એમનાં સંપાદન અને માતબર સંશોધનો થકી જાણેઅજાણે આપણે 
ઝવેરચંદ મેઘાણીને લોકબોલીના કજવ તરીકે ઓળખીએ છીએ..
હકીકતમાં એમના જવરાટ વયજક્તતવનો આ એક નાનકડો ખૂણો 
છે... સજજાક તરીકે મેઘાણીના અનેક રંગ છે અનેક છટાઓ છે. 
ઇ.સ 1935માં એમનો કાવયસંગ્રહ "યુગવંદના" પ્ગટ થાય છે..
જેને કજવ 'ઊજમજાતંત્ની વીણા' કહી પોતાનો ઉમળકો વયકત કરે 
છે.. આ સગં્રહના ંકાવયો પીરડતોની વયથા વયક્ત કરે છે. શોજષતોની 
સંવેદનાઓ એમાં વણાઈ છે.. માણસની વેદના એમાં શ્દદેહ 

એક બહુઆ્યામી સિ્ષક
ઝિેરચંદ મેઘાણી

કસુંબીનો રંગ...
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પામી છે..કજવની પ્જતબદ્ધતા જુઓ..
"આગે કદમ ! આગે કદમ ! આગે કદમ !

યારો ! ફનાના પંથ પર આગે કદમ !
આગે કદમ પાછા જવા ર્તો નથી 
રોકાઓ ના- ધક્ા પડે છે પીઠથી

રોતાં નહી- ગાતાં ગુલાબી તોરથી !
આગે કદમ આગે કદમ આગે કદમ !

કાવયનો ઉઘાડ જ કહી આપ ેછે કે આ કજવ ગલુાબી તોરના કજવ 
છે.. એમના શ્દોમા ંગજબની ખમુારી છે.. એક અનોખો સદેંશ છે.. 
રદશા ચીંધવાની પ્જતબદ્ધતા છે.. મેઘાણીના ંકાવયો માણસમા ંઆશાનો 
સચંાર પ્ગટાવ ેછે.. મઘેાણી સામાન્ય માનવીના સવંદેનન ેઝીલતા 
કજવ છે.."બીડીઓ વાળનારીનુ ંગીત" એનો ઉતિમ નમનૂો છે..
'બીડીઓ વાળો, બીડીઓ વાળો, બીડીઓ વાળો રે..  જનરાધાર

બાર પૈસાની પાંચસો લેખે બીડીઓ વાળો રે..
ભૂખ લાગી છે બીડીઓ વાળો
ઊંઘ આવે છે બીડીઓ વાળો.

વાજણયો કાંટોકાંટ તોલાવે બીડીઓ વાળો રે..
ઓછું થાતાં, દામ કરાતાં, બીડીઓ વાળો રે. 

જનરાધાર બીડીઓ વાળો રે..
આ આખા ગીતમાં કજવએ મહેનતકશ માણસની વેદનાને 

કલાતમક રીત ેગૂથંી છે..પે્મ પષુપો અન ેપે્જમકાની આસપાસ ફરતા 
કજવઓ કરતાં એમનું ભાવજગત અલગ છે અને એટલે જ એ 
કજવઓને કહે છે.

 ' ધરતીને પટે પગલે પગલે 
મૂઠી ધાન જવના નાનાં બાળ મરે
પ્ભુજહન આકાશેથી આગ ઝરે

અહોરાત કરોડ કરોડ ગરીબોના પ્ાણ
ધજનકોને હાથે રમે 

તયારે હાય રે હાય કજવ !  
તને પૃ્થવીને પાણી તણાં શેણે ગીત ગમે ! '

શોજષત જનસમાજની સંવેદનાને આલેખતા આ કજવ જયારે 
લોકગીતોને બહેલાવે છે તયારે પણ એક અનોખું ભાવજવશ્વ ખડું 
કરે છે. "રરિયાળી રાત" સંગ્રહની એક ઝલક અને એમાં પ્ગટતી 
વૈજવધ લોકબોલીની ઝલક માણીએ.

"છલકાતું આવે બેડલું 
મલકાતી આવે નાર રે,મારી સાહેલીનું બેડલું..."

"મહેંદી તે વાવી માળવે
 એનો રંગ જગયો ગુજરાત રે

મેંદી રંગ લાગયો રે.."
"લીંબડો ઊગયો વરિયારમાં

લીંબડી ઊગીરે લીલુડા બાગમાં

લોકસાજહતય એટલે જ જાણે મેઘાણી..આવાં તો અનેક મોતી 
લોકસમદંરના જવશાળ પેટાળમાથંી શોધી લાવીન ેએમણે ભાવકોને 
ન્યાલ કરી દીધા છે. લોકસાજહતય એ એમના લેખનનું અજભન્ન 
અંગ રહ્ં છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી કજવ તરીકે ચડે કે લેખક તરીકે ? 
એવી જવમાસણ થાય એવું આ બંને ક્ેત્ોમાં એમનું પ્દાન છે..
વાતાજા હોય કે નવલકથા..મેઘાણી એમાં અદ્ભુત ખીલે છે. સૌરાષ્ટ્રની 
રસધારમા ંએ સમયના પાજળયાઓ..વટ વચન અન ેવેરની કથાઓ 
આપણને મંત્મુગધ કરે છે. "શેણી જવજાણંદ"ની પ્ેમકથા હોય કે 
"અણનમ માથા ં' ની શરૂવીરતા ! આવી તો અનકે કથાઓ એમણે 
આપી છે. વીર માંગડાવાળાનું પ્ેત અને એના ઉપર રચાતી વાતાજા 
"ભૂત રૂવે ભેંકાર" આપણને એક અજાયબ સૃસટિમાં લઈ જાય છે.

મેઘાણી એક મોટાગજાના પત્કાર પણ છે. અખબારી લેખન 
અને એ જનજમતિે િગલાબંધ લેખો એમણે લખયા છે. એની પણ 
અલગ મજા છે.."ફૂલછાબ" મા ંએમણ ેઊભી કરેલી ઝડઝમકવાળી 
અલગ ગુજરાતી ભાષાની પ્ણાલી મૌજલક પરંપરા બની ગઈ છે..

કસુંબીનો રંગ...
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ધારાવાજહક નવલકથાઓ એમણે લોકજપ્ય બનાવી..પજૂય રજવશકંર 
મહારાજનું જીવનચરરત્ "માણસાઇના દીવા" લખી એમણે એક 
અલગ જ પ્જતભાનાં દશજાન કરાવયાં છે..મેઘાણી એક બહુઆયામી 
સજજાકપ્જતભા છે..આયુષયના પોતાને મળેલા ફકત પાંચ દાયકામાં 
એમણે એટલું પ્ચંડ સાજહતય સજજાયું છે કે માણસ સો વરસ જીવે 
તો પણ ના લખી શકે..લોકજપ્યતાને સાથેસાથે જશટિ કલાકૃજતઓ 
પણ એમણે સમાંતરે આલેખી છે..

એમની વાતાજા સૃસટિનો એક આગવો અંદાજ છે. એમની અનેક 
નવજલકાઓ આજે પણ લોકો એટલી જ તન્મયતાથી વાંચે છે..
મેઘાણીની વાતાજાઓ વારંવાર વાંચવાનો પણ એક લહાવો છે. 
ગદ્લેખનની વાત કરીએ તો ગુજરાતી સાજહતયના ત્ણ એકકા 
એટલે નમજાદ,મુનશી અને મેઘાણી..સોરઠની તળપદી મહેંક 
મેઘાણીની ભાષાની જવશેષતા છે. 
એ પોતાને "પહાડનું બાળક" કહે 
છ ે. એમનો જન્મ ચોટીલામાં 
તા.28/8/1896માં..સવાસો વરસ 
પછી પણ આજે વાચકો એમને 
વાંચે છે.. એમની બળકટ ભાષાનો 
આજે પણ કોઇ જવકલપ નથી. 
સામાન્ય રીતે વાચક મેઘાણીને 
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર થકી વધારે 
ઓળખે છે. એમનાં શૌયજા ગીતો 
પણ લોકહૃદયમાં અંરકત છે.."રક્ત 
ટપકતી સો સો ઝોળી સમરાંગણથી 
આવે, કેસરવરણી સમરસેજવકા 
કોમલ સેજ જબછાવે.." એ શહીદ 
ગીત કે "હજારો વષજાની જૂની 
અમારી વેદનાઓ, કલેજાં જચરતી 
કિંપાવતી અમ ભયકથાઓ" જેવાં  
દેશભરકત ગીત કે "કસંુબીનો રંગ" 
જેવી કાલાતીત રચના એમને 
અમર બનાવવા પૂરતી છે, એક 
પ્ખર દેશભક્ત તરીકે એમની 
છબી આ રચનાઓમાં અંરકત થાય 
છે અને એટલે જ ગાંધીજીએ 
એમને "રાષ્ટ્રીય શાયર" કહી 
નવાજયા હતા.

લોકમાનસમાં એ કજવ અને 
શૌય જાકથાઓના લેખક તરીક ે 
જાણીતા છે પણ મેઘાણી એક ઉતિમ 
કક્ાના વાતા જાકાર પણ હતા..

એમની નવજલકાઓ એનાં પાત્ો અને એમાં ગંૂથાયેલી લાગણીઓ 
એક અજાયબ સૃસટિ ઊભી કરે છે..મેઘાણીના વાતાજા જગતમાં 
ડોરકયું કરીએ. "ઓળીપો" ઝવેરચંદ મેઘાણીની આવી જ એક 
રસપ્દ વાતાજા છે.. જેને તમે શ્દોમાં કિંડારાયેલું કલાતમક આંસુ 
કહી શકો. માનવમનના સૂકમ ભાવોને..લાગણીઓને શ્દના 
એક લસરકે ભાવનાતમક રીતે ઉપસાવવામાં મેઘાણીનો જોટો જડે 
એમ નથી...! વાતાજાનું શીષજાક એક સંકેત આપે છે..ઓળીપો એટલ ે
ગારમાટીનું કલાતમક લીંપણ..જે લોકો ગારમાટીના ઘરમાં રહ્ા 
હશે એ જાણતા હશે કે ગારમાટીનાં ઘરોને છાણથી સજાવવામાં 
આવતાં. ઘરની ્ત્ીઓ, દીકરીઓ કે નવી આવેલી વહુવારુઓ 
એમની કોમળ આંગળીઓ થકી સુંદર અોકળીઓ પાડતી. ઘર 
ઝગમગી ઊઠતું, એ ઓળીપો. એમાં કળા અને લાગણીઓનું 

જાણે ભરતકામ થતું.
વાતાજાનો નાયક અન ે નાજયકા 

નવા ંપરણેલાં મગુધ પે્મીઓ છે.નવી 
પરણીને સાસરીમાં આવેલી રૂપી 
નામની મુગધાની આ વાત છે. 
ખાધેપીધે સુખી પરરવારની મેર 
કન્યા સાધારણ કુટંુબની વહ ુબનીને 
સાસરે આવ ે છે. ગારમાટીનુ ં દેશી 
નજળયાનુ ં ઘર, ઘરડાં સાસ ુસસરા 
અને જનદપોષ માસૂમ પજત નથુ. 
રૂપીને આ બધુ ંગમી જાય છે. પસૈે 
ટકે પોતાના જપયરથી ભલ ેઊતરતાં 
પણ લાગણીથી ભરપરૂ સાસરરયાં 
એન ેપોતીકા ંલાગ ેછે. જપતાના ઘરે 
દોમદોમ સાહેબીમાં ઉછરી હોવા 
છતા ંએને અહીંના અભાવો કઠતા 
નથી.. પે્માળ પજત અને એનો 
સંસાર એને ગમવા લાગે છે. 
ઘરવાળો નથુ શરમાળ છે. રૂપી એને 
પણ ખબૂ ગમ ેછે. આવી સરસ પત્ી 
મળવ ા  બદલ એ મન ોમન 
ભગવાનનો પાડ માન ેછે. એ સતત 
રૂપીનું સાંજનધય ઝંખે છે. કથા 
બરાબર જામે છે. વાચકને આ 
લવ્ટોરી હોવાનુ ંપ્તીત થાય છે. 
પણ મઘેાણી અલગ માટીના લખેક 
છે. થનગનતી રૂપી સાસરાના જનૂા 
અન ેજજજારરત ઘરન ેસજાવવામા ંજ 
મગ્ન હોય છ.ે. આવી તયારથી 
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વગડથેી માટી લઈ આવવી, છાણ ભગેુ ંકરવુ,ંગાર માટી 
તયૈાર કરી દીવાલની સજાવટ કરવી.. એને 
મજા પડ ે છે આ બધુ ંકરવામા.ં. ઘરડા ંસાસુ 
સસરા આ નાજુક પતુ્વધનૂ ેઆરામ કરવા કહે 
છે... આડોશીપાડોશીને સતત ઓળીપો કરતી 
રૂપીને જોઈ આચિયજા થાય છે.. મલપતી મલપતી 
ચાલ ેઆવતી રૂપીન ેજોઈ લોકો કહે છે "બાઇ આ 
તો નવી નવાઇની આવી છે !" ખેતરેથી ઘરે રોટલો 
ખાવા આવતો નથ ુએની એક નજર માટે તરસ ેછે..પણ 
રૂપી તો ઘરન ે શણગારવામા ં જ મ્ત હોય છે...!મધુર 
દામપતય જીવન નજરાઈ તો નહી જાય ન ે? એવો અદેંશો 
પણ આપણન ેથાય છે અને સોરઠનો શ્ાવણ ડોકાય છે. સાતમ 
આઠમના તહેવારો જપયરમા ંકરવા માટે રૂપી બાપના ગામ જવા 
તયૈાર થાય છે. લગ્ન પછી એ પહેલી વખત માબાપન ેતયાં જઈ 
રહી છે.. એના રદલમા ંહરખ છે..એ સજીધજીન ેતૈયાર થાય છે. 
પરણયા પછી પહેલીવાર એન ેઆવો સમય મળે છે. સુદંર મરે કન્યા 
અપસરા કરતા ંપણ વધારે સોહામણી લાગે છે. પજત નથ ુએન ેજોઈ 
જ રહે છે. "આ બધુ ંકયા ંમૂકી રાખયુ'ંતંુ ?," નથુ કહે છે...જવદાય 
લતેી અલ્ડ રૂપી નથનુ ેપોતાના જપયરમા ંઆઠમ માણવા આવવાનું 
કહે છે. એ વચન લઇ એ જવદાય થાય છે. ગરીબ સાસરાની એને 
માયા લાગી ગઈ છે.. નથ ુપણ એને બેહદ ગમ ેછે. પણ એક રરવાજ 
મજુબ એ જપયર જાય છે. નવી પરણેતર જપયર અન ે મળેામાં 
મહાલવાની વાત સોરઠી ધરાના સતંાનોન ેજ સમજાય.

કથા હવ ેકરવટ બદલ ેછે અન ેએ કરુણરસમા ંપ્વશે ેછે. જપયર 
પહોંચેલી રૂપીને જોઈ એનાં માબાપ અને સગાંસંબંધી છળી મરે 
છે.. દૂબળી પડી ગયેલી પારેવા જેવી એમની દીકરીને સાસરરયાં 
હેરાન કરતાં હશે? એવી ધારણા કરે છે. પાડોશીઓ અને બીજાં 
એમાં સૂર પૂરાવે છે.. સાસરીમાં એની પાસે સતત કામ કરાવવામાં 
આવે છે એવી ભંભેરણી થાય છે. વાત વટે ચડી જાય છે. લોકો 
એને બહેકાવે છે.. રૂપીનાં જપયરરયાં એવું માને છે કે એની પાસે 
મજૂરી કરાવવામાં આવે છે. એને દુ:ખ આપવામાં આવે છે. એ 
લોકો દીકરીના હૃદયના ભાવો જાણવાની કોજશશ જ કરતા નથી. 
મોજથી ઓળીપો આલખેતી રૂપીન ેકોઇ સાભંળતુ ંજ નથી. શરમની 
મારી એ કશું કહેતી નથી એવું બધાં માની લે છે અને એનાં 
સાસરરયાંને સબક શીખવવાનું નક્ી કરે છે. એનાં માબાપ એના 
છૂટાછેડા માટે જનણજાય કરી લે છે. બીજી બાજુ નથુ અને એનાં 
મા-બાપ એવું સમજે છે કે જપયર જઇને રૂપી એ જ આ ફરરયાદ 
કરી હશે ! અંટસ વધી ગઈ.. અને અંતે રૂપીને એક બીજા સુખી 
કુટંુબમાં બીજા વર સાથ ેવળાવવામા ંઆવ ેછે..એની ઇચછા જવરૂદ્ધ. 

બીજંુ લગન એટલ ેકે નાતરુ ંકરીન ેગયલેી રૂપી પહેલા પજત 
નથનુ ેયાદ કરી મળેામા ંએના આવવાની રાહ જએુ છે. નવા ઘરમાં 

એન ેચને પડતુ ંનથી. આઠમ આવી જાય 
છે. વચન મજુબ નથુ આવશ ેજ એવી 
આશાએ એ દરૂ નદી કાંઠે જઈ એની પ્તીક્ા 
કરે છે.. બમૂો પાડ ેછે.. તલસાટ અનભુવ ેછે.. 
એ ખલુ્ી વાટે નથુન ેશોધવા દોડવા માંડ ેછે. દીકરીનો 
આ વલોપાત જોઈ એના ંમાબાપ પણ પાછળ દોડતા ંઆવ ેછે..
વહેતી નદી પાસ ે છલોછલ ભરેલો એક ધરો હોય છે.. નથ ુકયાયં 
દેખાતો નથી..પાછળ દોડી આવતી મા રૂપીન ેઅકળાવ ેછે.. એની 
મનગમતી સૃસટિ હવ ેપાછી નહીં જ મળે એની ખાત્ી એન ેથઇ 
ગઇ છે.. નથનુા નામની છેલ્ી બમૂ પાડી એ જવકરાળ ધરાના 
જળપ્વાહમા ંજવલીન થઇ જાય છે.. એનો ઓળીપો નોંધારો બની 
જાય છે..કરુણતાનો એક આલેખ રચાઈ જાય છે..! એક સંુદર મજાના 
દાપંતયની સજાવટ સાથ ેશરૂ થયેલી વાતાજા ગ્રામય સમાજના વહેમ, 
વટ અને માન્યતાઓના વમળમા ંબે મગુધ પે્મીઓની પ્ીતન ેસમજી 
શકતા ંનથી.. ઝવરેચદં મઘેાણીએ લખલેી નવજલકાઓમાં "ઓળીપો" 
એક અનોખી વાતાજા છે. સોરઠી ભાવનાતમક પાત્ોની અદ્ભુત વાતાજાઓ 
એમણ ેલખી છે.. ઓળીપો એવી જ યાદગાર નવજલકા છે.

ગુજરાતી ભાષાના આ લાડકવાયા સજજાકની સવાસોમી 
જન્મજયતંી આપણ ેઉજવી રહ્ા છીએ. સમયના વીતવાની સાથે 
એમના શ્દો વધનુ ેવધ ુલોકજપ્ય થતા રહ્ા છે.. એમની કજવતાઓ, 
એમના ંલોકગીતો ચારણી સાજહતય અન ેવાતાજાઓ આજપેણ ઘરઘરમાં 
વચંાય છે. શાળા હોય કે કોલજે..અખબાર હોય કે સામજયક..
પાઠયપુ્ તક હોય કે રંગમચં..ડાયરો હોય કે સગુમસગંીતનો કાયજાક્રમ. 
દેશભજક્ત હોય કે પરાક્રમગાથા ઝવેરચંદ મેઘાણીની રચના 
અજનવાયજાપણ ેયાદ આવી જતી હોય છે. એમનંુ એક શૌયજાગીત છે 
જનેુ ંશીષજાક છે "તલવારનો વારસદાર".. એ જ રીત ેઆપણ ેએમને 
ગજુરાતી સાજહતયમા ં"શ્દોના વારસદાર " કહી શકીએ. •
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સિાતંત્્યિીરોને શત શત નમન
ભારતની આાઝાિીનાે આમૃત મહાેત્સવ

ભારતને જબ્રટશ શાસનની ચુંગાલમાંથી છોડાવવા સમગ્ર દેશે 
ખૂબ સંઘષજા કયપો. અનેક ક્રાંજતવીરોએ પોતાના બજલદાનો આપયાં, 
અનકે ્ વતતં્ સેનાનીઓએ જલેવાસ ભોગવયો, અનકે યાતનાઓનો 
સામનો કયપો તયારે દેશને મહામૂલી આઝાદી મળી. ભારતની 
આઝાદીના ચાલુ વષજા 2021માં 75 વષજા પૂણજા થયા. આઝાદીના આ 
અમૃત મહોતસવની સમગ્ર દેશ ધૂમધામથી ઉજવણી કરી રહ્ં છે. 
સાથે આગામી શતા્દી વષજા માટેના રદવય, ભવય ભારતનો સંકલપ 
પણ કરી રહ્ો છે. ભારતની તાસીર જ અલગ છે. ભારત એ 
જવશ્વની સૌથી પ્ાચીન સં્ કૃજત ધરાવતો તથા સૌથી મોટો લોકશાહી 
દેશ છે. ભારત પર અનેક જવદેશી પ્જાએ આક્રમણો કયાજા પરંતુ 
ભારતે તેની સં્કૃજત અને સં્કાર બરકરાર રાખયા છે. 

उत्तरं य्त ्समुद्रसय हिमाद्ररेश्चैव दक्षिणम ्।
वर्षं ्तद् भार्तं नाम भार्ती यत्र सन्तत्तः ॥

  ઉતિરમાં જહમાયલથી લઈને દજક્ણમાં સમુદ્ર સુધી પથરાયેલો 
જવ્તારનું નામ ભારત છે તથા અહીંના લોકો ભારતીય છે. 

ભારતની આઝાદીના અમૃત મહોતસવની ઉજવણીમાં સમગ્ર 
દેશને આવરી લેવાયો છે. આપણા તયાં કહેવામાં આવે છે કે 
'उतसवरेन बिना यसमा्त ् स्ापनम ् तनष्फलम ्भवरे्त'् 
એનો અથજા એવો થાય છે કે કોઈ પણ પ્યાસ, કોઈ પણ સંકલપ 
ઉતસવ પૂણજા થતો નથી. એક સંકલપ જયારે ઉતસવનું ્વરૂપ ધારણ 
કરે છે તયારે તેમાં લાખો કરોડો લોકોનો સંકલપ જોડાઈ જાય છે. 
લાખો કરોડો લોકોની ઊજાજા જોડાઈ જાય છે. આવી ભાવના સાથે 
જ આપણે 130 કરોડ દેશવાસીઓને સાથે લઈને, તેમની સાથે 
જોડાઈને, આઝાદીનો આ અમૃત મહોતસવ અને આઝાદીનાં આ 
75 વષજાનું પવજા મનાવવામાં આવી રહ્ છે. આ ઉતસવની મૂળભૂત 
ભાવના જનભાગીદારી છે અને આપણે જયારે જનભાગીદારીની 
વાત કરીએ છીએ તયારે તેમાં 130 કરોડ દેશવાસીઓની ભાવના 
પણ જોડાયેલી છે, તમેના જવચારો અન ેસૂચનો પણ છે અન ેતમેનાં 
સપનાં પણ છે.આઝાદી કા અમૃત મહોતસવ અંતગજાત ભારત 
સરકાર દેશની આઝાદીની 75મી વષજાગાંઠની ઉજવણી કરવા 
શ્ેણીબદ્ધ કાયજાક્રમોનું આયોજન કયાજા છે. આ મહોતસવની ઉજવણી 
જનભાગીદારીના જુ્સા ્વરૂપે જન-ઉતસવ તરીકે થઈ રહી છે.

વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતની ધરતી 
અમદાવાદના સાબરમતી આશ્મથી 12 માચજા, 2021ના આઝાદીના 
અમૃત મહોતસવની શરૂઆત કરાવી. સાબરમતી આશ્મથી 
નવસારીમાં દાંડી સુધીની પદયાત્ામાં 81 પદયાત્ીઓ ભાગ લીધો 
હતો. 5 એજપ્લના રોજ તેઓ 241 માઇલનું અંતર પગપાળા 
કાપીને દાંડી પહોંચયા હતા. આ પદયાત્ામાં દાંડી સુધીના માગજા 

દરજમયાન લોકોના અલગ અલગ સમૂહો જોડાયા હતા. 
તેમણે આ પ્સંગે નાગરરકોને સંબોધન કરતાં જણાવયું હતું કે, 

15 ઓગ્ટ, 2022 અગાઉ 75 અઠવારડયાનો ‘આઝાદી કા અમૃત 
મહોતસવ’ શરૂ થયો છે, જ ે15 ઓગ્ટ, 2023 સધુી ચાલશ.ે તમેણે 
મહાતમા ગાંધી અને આઝાદીની લડતમાં પોતાનું જીવન સમજપજાત 
કરનાર મહાનુભાવોને શ્દ્ધાંજજલ અપજાણ કરી હતી.

વડાપ્ધાનશ્ીએ આઝાદીની લડાઈ, આઇરડયાસ @ 75 (75 
વષણે જવચારો), એજચવમેન્્ટસ @ 75 (75 વષણે ઉપલસ્ધઓ), 
એકશન્સ @ 75 (75 વષણે કાયપો) અને રરઝોલવસ @ 75 (75 વષણે 
સંકલપ) આ પાંચ આધાર્તંભો પર ભાર મૂકયો હતો 

આઝાદી કા અમૃત મહોતસવ એ ભારતની ્વતતં્તાની 75મી 
વષજાગાઠંના ઉપલક્માં ભારત સરકાર વિારા ઉજવણી અથણે આયોજજત 
જવજવધ શે્ણીબદ્ધ કાયજાક્રમો છે. આ મહોતસવ જન-ભાગીદારીની 
ભાવના સાથ ેજન-ઉતસવ તરીકે ઉજવવામા ંઆવી રહ્ો છે. આ 
ઉજવણી અતંગજાત યોજવામા ંઆવનારા જવજવધ કાયજાક્રમોના આયોજન 
અન ેતને ેલગતી નીજતઓ ઘડવા માટે ગૃહમતં્ીની અધયક્તામા ંએક 
રાષ્ટ્રીય અમલીકરણ સજમજતનુ ંગઠન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 15 ઑગ્ટ 
2022ના બરાબર 75 અઠવારડયા પહેલા ંએટલ ેકે 12 માચજા, 2021થી 
આ પવૂાજાવલોકન પ્વૃજતિઓનો પ્ારંભ કરવામા ંઆવયો છે.

આપણા વદેોનુ ં વાકય છે- મૃતયો: મુક્ીય મામૃતાત. અથાજાત્ 
આપણે દ:ુખ, કટિ, ક્લશે અને જવનાશથી નીકળીન ેઅમૃત તરફ 
આગળ વધીએ, અમરતા તરફ આગળ વધીએ. આ સંકલપ 
આઝાદીના આ અમૃત મહોતસવનો પણ છે. આઝાદીનો અમૃત 
મહોતસવ એટલે આઝાદીની ઊજાજાનુ ં અમૃત, આઝાદીનો અમૃત 
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મહોતસવ એટલ ે્વાધીનતા સનેાનીઓ પાસેથી પે્રણાનંુ અમૃત. 
આઝાદીનો અમૃત મહોતસવ એટલ ેનવા જવચારોનુ ંઅમૃત. નવા 
સકંલપોનુ ંઅમૃત. આઝાદીનો અમૃત મહોતસવ એટલે આતમજનભજારતાનું 
અમૃત. એટલા માટે, આ મહોતસવ રાષ્ટ્રના જાગરણનો મહોતસવ 
છે. આ મહોતસવ સરુાજયનાં સપનાંન ેપૂરા ંકરવાનો મહોતસવ છે. 
આ મહોતસવ વજૈશ્વક શાજંતનો, જવકાસનો મહોતસવ છે.

આવી જ રીતે આઝાદીની લડાઈમાં અલગ અલગ સંગ્રામો, 
અલગ અલગ ઘટનાઓની પણ પોતાની પ્ેરણાઓ છે, પોતાના 
સંદેશ છે જેને આતમસાત્ કરીને આજનું ભારત આગળ વધી શકે 
છે. 1857નો ્વતંત્તા સંગ્રામ, મહાતમા ગાંધીનું જવદેશથી 
પુનરાગમન, દેશને સતયાગ્રહની તાકાત ફરી યાદ અપાવવી, 
લોકમાન્ય રટળકનું પૂણજા ્વરાજયનું આહ્ાન, નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર 
બૉઝના નેતૃતવમાં આઝાદ જહંદ ફોજની રદલહી કૂચ, રદલહી ચલો, 
એ નારો આજે પણ જહંદુ્તાન ભૂલી શકે નહીં. 1942નું 
અજવ્મરણીય આંદોલન, અંગ્રેજો ભારત છોડોનો એ ઉદઘોષ, 
એવાં કેટલાંય અગજણત પડાવ છે જેમાંથી આપણે પ્ેરણા લઈએ 
છીએ, ઊજાજા લઈએ છીએ. એવાં કેટલાય હુતાતમા સેનાની છે 
જેમના પ્તયે દેશ દરરોજ પોતાની કૃતજ્તા વયક્ત કરે છે.

1857ની ક્રાંજતના મંગલ પાંડે, તાતયા ટોપે જેવા વીર હોય, 
અંગ્રેજોની ફોજ સામે નીડર ગજજાના કરનારી રાણી લકમીબાઈ 
હોય, રકતિૂરની રાની ચેન્નમા હોય, ચંદ્રશેખર આઝાદ, રામ પ્સાદ 
જબસ્મલ, ભગત જસંહ, સુખદેવ, રાજગુરુ, અશફાકઉલ્ા ખાન, 
ગુરુ રામ જસંહ, પૉલ રામાસામી જેવા વીર હોય કે પછી પંરડત 
નહેરુ, સરદાર પટેલ, બાબા સાહેબ આંબેડકર, સુભાષ ચંદ્ર બૉઝ, 
મૌલાના આઝાદ, ખાન અ્દલુ ગફફાર ખાન, વીર સાવરકર જવેા 
અગજણત જનનાયકો!! આ તમામ મહાન વયજક્તતવ આઝાદીના 
આંદોલનના પથ-પ્દશજાક છે. આજે એમનાં જ સપનાનું ભારત 

બનાવવા માટે આપણે સામૂજહક સંકલપ લઈ રહ્ા છીએ, 
એમનાંમાંથી પ્ેરણા લઈ રહ્ા છીએ.

વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઝાદીના અમૃત 
મહોતસવની ઉજવણી અંગેની રાષ્ટ્રીય સજમજતને સંબોધન કરતાં 
જણાવયું હતું કે, ઉજવણી વગર કોઈપણ સંકલપ સફળ નથી થતો.  
જયારે એક સંકલપ ઉજવણીનું ્વરૂપ ધારણ કરે છે તયારે લાખો 
લોકોની પ્જતજ્ાઓ અને ઊજાજાનો તેમાં ઉમેરો થાય છે. 

વડાપ્ધાનશ્ીએ જણાવયું ક ે, લોકોમાં ઓછા જાણીતા 
આઝાદીના લડવૈયાઓની ગાથાઓ લેવા માટે અને તેમના 
આતમગૌરવની જરૂરરયાત ઉપર ભાર મૂકયો હતો. તેમણે કહ્ં કે 
દેશનો ખૂણે ખૂણો દેશના દીકરા-દીકરીઓનાં બજલદાનોથી 
સીંચાયેલો છે અને તેમની ગાથાઓ દેશ માટે પ્ેરણાનો જચરંજીવી 
સ્ોત રહેશે. તેમણે કહ્ં હતું કે દરેક વગજાના યોગદાનને આપણે 
આગળ લાવવુ ંપડશ.ે એવા પણ લોકો છે કે જઓે અનકે પિેીઓથી 
દેશ માટે મહાન કામ કરી રહ્ા છે, તેમનું યોગદાન, જવચારો અને 
અજભપ્ાયો દેશના પ્યાસો સાથે સંકજલત કરવાની જરૂર છે.

આ ઐજતહાજસક ઉતસવ આપણા આઝાદીના સનેાનીઓનાં 
સપનાઓન ેપરૂા કરવા માટે, ભારતન ેએક એવી ઊચંાઈ પર લઈ 
જવા માટે કે જનેી તમેણ ેઈચછા કરી હતી તનેા જવષ ેછે. તમેણ ેખાતરી 
આપી હતી કે દેશ એવી જસજદ્ધઓ હાસંલ કરી રહ્ો છે કે જનેી કેટલાકં 
વષપો અગાઉ કલપના કરવી પણ મશુકેલ હતી. તમેણ ેકહં્ કે આ 
ઉજવણી ભારતના ઐજતહાજસક ગૌરવન ેઅનકૂુળ જ હશ.ે

આઝાદીનો અમૃત મહોતસવ ભારતની એકતા, અખંરડતતાને 
મજબતૂ બનાવશ.ે દેશના તમામ નાગરરકોન ેએક સાથ ેજોડીને 
આઝાદ ભારતની પ્ગજત માટે  સકંલપબદ્ધ થશ.ે આઝાદીનો અમૃત 
મહોતસવ દેશ માટે શહીદ થયલેા વીર જવાનો, ્ વાતતં્ય સનેાનીઓને 
યાદ કરવાનુ ંઅને તમેનુ ંઋણ અદા કરવાનુ ંપવજા છે. •
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“હવદ્ાધિમ્ સવ્ય ધિમ્ પ્રધાિમ” અિે 
“સા હવદ્ા યા હવમુક્તયે”

સં્કૃત ભાષાની આ બે રત્કજણકાઓને વાંચતા જ માનવીના 
જીવનમાં જવદ્ાનું કેટલું મહત્વ છે તે સમજાઇ જાય છે.

“જવદ્ાધનમ્ સવજા ધનમ્ પ્ધાનમ” એટલે કે સમાજના તમામ 
પ્કારના ધનમાં જે ધન પ્ધાન (શ્ેષ્ઠ) છે તે સજવદ્ા જ છે. “સા 
જવદ્ા યા જવમુક્તયે” એટલે કે, સમાજના તથા લોક પરલોકના 
તમામ બંધનોમાંથી મુજક્ત અપાવે એ સરવિદ્ા જ છે. જવદ્ાનું 
મજહમાગાન કરતાં અને તેના મહત્વના ધયેય તરફ અંગુજલજનદદેશ 
કરતા ંકહેવાયુ ંછે કે મજુક્ત એટલ ેદગુુજાણ, અકમજા, દષુપ્ભાવ, દજુવજાદ્ા, 
દુજવધા, દુઃખ, અજ્ાનમાંથી મોક્, છૂટકારો અને એ જવદ્ા,જ્ાન 

ઉપાસનાથી જ શકય છે. ્વામી જવવેકાનંદે કહ્ં છે કે, માનવીની 
સંપૂણજા વયજક્તમતાનું સંપૂણ પ્ગટીકરણ એટલે જશક્ણ. જયારે 
ગાંધીજીએ કહ્ં હતું કે, માણસના શરીર, મન, આતમામાં જે કાંઈ 
શ્ેષ્ઠ છે તે બધું બહાર લાવવાનું છે જેને જશક્ણ કહે છે. માટે જ 
શ્ેષ્ઠ સમાજ અને તેની પ્ગજતના પ્વતજાક જશક્કને જ માનવામાં 
આવે છે. તાજેતરમાં જ સવજાપલ્ી રાધાકૃષણનના જન્મરદને જશક્ક 
રદનની ઉજવણીરૂપે જ્ાનયજ્રૂપી મશાલને પ્જ્વજલત રાખનાર 
જશક્કોને સન્માજનત કરાયા હતા.

જશક્ણ એ વયવસાય નજહ, ધમજા છે. જશક્ણ અખંડ યાત્ા છે. 
જશક્ક વગજાને ્વગજા બનાવે છે. જશક્કને ‘મા’ના ્થાને મૂકવામાં 
આવે છે એટલે જ કદાચ જશક્કને મા્તર કહેવામાં આવે છે. ‘મા’ 

વશક્ષક રદને ગુિરાતે અનોખી રીતે કરી 
વશક્ષક િંદના

ગુિરાતના વનમા્ષણનો મંત્ છે “સૌના સાથથી વશવક્ષત અને દીવક્ષત ગુિરાત”
વશક્ષણ ઉજાસ
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જેવું અને જેટલું જેનું ્ તર છે તે જશક્ક. શાળામાં જશક્ક ભલે કાળા 
પારટયા પર ભણાવ ેપણ એ કાળુ ંપારટયુ ંઅનકેોના જીવનન ેરંગોથી 
ભરી દે છે. જશક્ક જવદ્ાથથીના જીવનમાં જ્ાનનો પ્કાશ પાથરે છે. 
અહીં એ વાતનો ઉલે્ખ કરી દઉ કે બાળકોની ‘મુછાળી મા’ તરીકે 
પ્ખર કેળવણીકાર જગજુભાઈ બધેકાને યાદ કરવામાં આવે છે. 
તેમને ગુજરાતના સવજાપલ્ી રાધાકૃષણન તરીકે પણ ઓળખવામાં 
આવે છે. બાળકેળવણીની રાહમાં તેમનું પ્દાન અનન્ય, અતુલય 
છે. સજવદ્ાને જ સાચું ધન અને મુજક્ત માનતા પ્ખર કેળવણીકાર 
જગજુભાઈ બધેકા ‘બાળ દેવો ભવ’ના સૂત્ સાથે ભાવનગર 
દજક્ણામૂજતજા જવદ્ાથથી ભવનમાં જોડાયા. તેઓ બાળ્વાતંત્યના 
જહમાયતી હતા. આવા યુગપ્વતજા જશક્ણ જગતના ઋજષઓને 
પ્તાપે જ આજનો જવદ્ાથથી ટ ેક્ોલોજીના જવજનયોગથી 
મહત્વાકાંક્ાઓને આંબી રહ્ો છે અને ભારત અને ગુજરાતની 
જ્ાનપ્ણાજલનું ચોમેર પ્શ્તીકરણ થઇ રહ્ં છે.

ઋજષઓના ગુરુકુળની કેળવણીનો 
અથજા આજે આધુજનક ટેકનોલોજીયુક્ત 
જશક્ણના ્ વરૂપમા ંફેરવાયો છે. વા્તવમાં 
કેળવણી માનવીના સશક્તીકરણ અને 
આતંરરક પ્દીપ્તીકરણના આમલૂ પરરવતજાન 
સાથે અહજનજાશ ચાલતી પ્જક્રયા છે. નવા 
નવા પાસા જશક્ણ પદ્ધજતમાં ઉમેરાતા રહે 
છે. વતજામાન જશક્ણ વયવ્થાની વાત 
કરીએ તો રાજય સરકારે જશક્ણમાં 
ટેક્ોલોજીનો ઉપયોગ કરવો શરૂ કયપો છે. 

રાષ્ટ્ર અને સમાજના જવકાસમાં સારી 
શાળા અને સાચા જશક્કોની ભૂજમકા 
મહત્વની છે. સારી શાળા અને સાચા  
જશક્કોના સમન્વયથી જ જવદ્ાથથીના 
માનસમાં જ્ાનપોષણ અને જશક્ણનું વાવેતર શકય બને છે. સતત 
જવકસવું, નવું જાણવું, જૂનું સુધારવું, સંશોધન કરવું અને સફળ 
થવું એ રાજય સરકારનું કેળવણીસૂત્ બની ચૂકયું છે. જશક્ણ એ 
સજ્જ સમાજના ઘડતરનો આધાર છે. આ આધારને પાયાથી જ 
પ્બળ કરવાનું કાયજા કરે છે રાજય સરકાર. 

કેળવણીના મખુય ત્ણ ઘટક છે જશક્ક, જવદ્ાથથી અન ેસમાજ . 
જનેા થકી રાજય સરકાર કેળવણીના સામાજજક ઉતકષજા ધયયે અને 
વયજક્તગત ઉન્નજતના ધયયેને પાર પાડી રહી છે. ગજુરાત ે છેલ્ા 
દાયકામા ં જશક્ણક્તે્ ેઅનરેી જસજદ્ધઓ પ્ાપ્ત કરી છે. તતકાલીન 
મખુયમતં્ી અન ે વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દરંૂદેશીપણૂજા 
નતેૃતવ હેઠળ અનકે નવતર પહેલ, યોજનાઓ તથા કાયજાક્રમો વિારા 
સમ્યાઓનુ ંજનવારણ લાવીન ેજશક્ણ કે્ત્ ેઊધવજાગામી પરરવતજાન 
આવયંુ છે. ગજુરાત સરકારે પણ જશક્ણ ક્તે્ના જવકાસન ેબરકરાર 

રાખયો છે. આજ ેઆપણા ગજુરાત ેજશક્ણ કે્ત્ ેતજે રફતારથી પ્ગજત 
સાધી છે. જશજક્ત અન ેદીજક્ત ગજુરાત જવકાસના પાયામાં છે.

ગુજરાતમાં છેલ્ા દોિ દાયકાથી જશક્ણ ક્ેત્ે જવશેષ ભાર 
મૂકવામાં આવયો છે. વૈજશ્વક હરીફાઇમાં ગુજરાતનો જવદ્ાથથી એક 
કદમ આગળ રહે તેમજ ઉચ્ચ ગુણવતિાયુક્ત જશક્ણ- કેળવણી 
ઘરઆંગણે મળી રહે તે માટે કે.જી.થી પી.જી. સુધીનું સુદૃિ માળખું 
ગુજરાતે ઊભું કયુિં છે. રાજયમાં પ્જતવષજા યોજાતા કન્યા કેળવણી 
શાળા પ્વેશોતસવ અને ગુણોતસવ જેવા અજભનવ કાયજાક્રમોના 
માધયમથી કન્યા કેળવણીને પ્ોતસાહન ઉપરાંત ડ્ોપ આઉટ રેજશયો 
ઘટાડવામાં ગુજરાતે ઊડીને આંખે વળગે એવી સફળતા હાંસલ 
કરી છે.

જશક્ણથી કોઈ વંજચત ના રહી જાય અને કન્યા કેળવણીને 
ઉતિેજન મળે તેવા રાજય સરકારના સંજનષ્ઠ પ્યાસોથી પ્ાથજમક 
જશક્ણની ગુજરાતમાં કાયાપલટ થઈ છે. જશક્ણમાં ઊધવજાગામી 

પરરવત જાનો  અને  તેનાં  રચનાતમક 
પરરમાણોના કારણે ગુજરાત આજે 
રાષ્ટ્રકક્ાએ ઉદાહરણરૂપ બન્યું  છ ે. 
ગુજરાતનું પ્તયેક બાળક શાળામાં પહોંચે 
અને કન્યા કેળવણીને પ્ોતસાહન મળે તે 
માટે શરૂ કરાયેલા શાળા પ્વેશોતસવને 
અપ્જતમ સફળતા મળી છે. શાળામાં 
બાળકોનું નામાંકન ૯૯.૧૪ ટકા સુધી 
પહોંચયુ ંછે એ પ્તયકે ગજુરાતી બાધંવ માટે 
ગૌરવપૂણજા બાબત બની છે.

શાળામાં પ્વેશ મેળવનાર બાળકોને 
ડ્ેસ, બૂટ, પુ્તકો, પરરવહન ખચજા તથા 
્કલૂબેગ અને  અભયાસને  લગતી 
આનુષં જગક વ્તુઓ ખરીદવા માટ ે 

જવદ્ાથથી દીઠ રૂ.૩,૦૦૦ લેખે કુલ ૮,૩૦૯.૫૯ લાખની સહાય 
આપવામાં આવી છે. સમગ્ર દેશમાં આ રીતે સહાય માત્ ગુજરાત 
રાજયમાં આપવામાં આવે છે. અગરરયા જવ્તારના શ્જમકોનાં 
બાળકોને પ્ારંજભક જશક્ણ ઘર-આંગણે પૂરું પાડવાના પાયલોટ 
પ્ોજેકટરૂપે '્કલૂ ઓન સવહલ' હરતી ફરતી શાળાનો પ્ારંભ 
કરવાનો રાજય સરકારના મહત્વપૂણજા જનણજાયથી વંજચતોના ઘરમાં 
જશક્ણના દીપ પ્ગટ્ા છે.

જશક્કો અન ેકેળવણીકારો ભલ ેઅતંરે રહ્ા ંછતા ંતમેના અતંરે 
બાળકો-જવદ્ાથથીઓ સતત રહ્ાં છે, જેનું શ્ેષ્ઠ ઉદાહરણ કોરોના 
મહામારી વખતે જોવા મળયું. કોરોનાની મહામારીને કારણે 
બાળકોના જશક્ણને અસર ના થાય તે માટે ધોરણ – ૧થી ૧૨ના 
તમામ જવદ્ાથથીઓ માટે હોમ લજનિંગ અંતગજાત દૂરદશજાન ડીડી 
જગરનાર ચનેલ વિારા શકૈ્જણક કાયજાક્રમોનુ ંપ્સારણ ગજુરાતમા ંશરૂ 

કેળવણી માનવીના 
સશક્ીકરણ એને આંતદરક 

પ્રિીપ્ીકરણના આમૂલ 
પદરવત્ણન સાથ ેએહદન્િ શ 

ચાલતી પ્રદરિયા છે.

વશક્ષણ ઉજાસ
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કરવામા ંઆવયુ ંછે. ગજુરાત શાળા જશક્ણ 
પરરષદ, સમગ્ર જશક્ા વિારા હોમ લજનિંગ 
કાયજાક્રમ અંતગજાત ધોરણ ૯થી ૧૨ના 
જવદ્ાથથીઓ માટે ગજુરાત વચયુજાઅલ શાળા 
(લાઇવ વચયુજાઅલ ક્લાસ) શરૂ કરવામાં 
આવી છે. કોરોના કાળમાં બંધ કરેલી 
ધો.૬ થી ૮ માટે શાળાઓ કોરોનાનો કેર 
નહીંવત્ થતા પનુઃશરૂ કરવામા ંઆવી છે.

લૉકડાઉનના સમયગાળા દરજમયાન 
શરૂઆતમાં બાયસેગના માધયમથી ઓન 
એર ્ ટડી (ટેજલજવઝન કાયજાક્રમો) અંતગજાત 
ધોરણ ૩ થી ૯ અને ૧૧ના જવજવધ 
જવષયો માટે વીરડયો લેકચસજા તૈયાર કરી રાજયની વંદે ગુજરાત 
ચેનલ ઉપરાંત જવજવધ ખાનગી ટીવી ચેનલો મારફતે પ્સારરત 
કરવામાં આવયાં હતા. દૂરદશજાનની ડીડી-જગરનાર ચેનલ પરથી 
દરરોજ ધોરણવાર હોમ લજનિંગ અંતગજાત ૩૦ જમજનટના શૈક્જણક 
કાયજાક્રમો બાયસેગ ખાતે તૈયાર કરી પ્સારરત કરવામાં આવી રહ્ા 
છે. વષજા ૨૦૨૦-૨૧માં કોજવડ મહામારી કાળ દરજમયાન જી.
સી.ઇ.આર.ટી. વિારા શાળામા ંગુણવતિાયુક્ત જશક્ણ સદંભણે જવજવધ 
ઓનલાઇન પલટેફોમજાના માધયમથી જવદ્ાથથીઓ તમેજ જશક્કો માટે 
શૈક્જણક તેમજ તાલીમી કાયજાક્રમો શરૂ કરવામાં આવયાં. 

આટલું જ નહીં, કેટલાય એવા જશક્કો છે જેમણે ્વખચણે 
પોતાના વાહનોમાં હરતીફરતી શાળાઓ શરૂ કરી જે બાળકોને 
તયાં ટેજલજવઝન કે મોબાઇલ ન હતા તયાં ઘરઆંગણે જશક્ણનો 
જ્ાનયજ્ પ્વજ્વજલત રાખયો. 

રાજયની શાળાઓમાં ્ માટજા ઇ-લજનિંગથી આધજુનક ટેકનોલોજી 
વિારા જશક્ણ આપવાની નવતર પહેલ કરવામાં આવી. ગુજરાત 
સરકાર વિારા જવજ્ાન અન ેટેકનોલોજીનો જશક્ણમા ંયથાથજા ઉપયોગ 
કરવા જ્ાનકુિંજ પ્ોજેકટ શરૂ કરાયો છે. જેનાં પ્ભાવક પરરણામો 
પ્ાપ્ત થયાં છે. આ પ્ોજેકટ અંતગજાત પહેલા તબક્ામાં રાજયની 
૧૬૦૯ શાળાઓના કુલ ૩૧૭૩ વગજાખંડોમાં ૨.૮૫ લાખ 
બાળકોને ્માટજા કલાસ અંતગજાત ઇ-કન્ટેન્ટ અને ઇન્ટરનેટના 
માધયમથી ગુણવતિાસભર જશક્ણ આપવામાં આવી રહ્ં છે.

બીજા તબક્ામાં રાજયની ૩૬૫૯ શાળાઓમા ંધોરણ ૭ અને 
૮ના કુલ ૧૨,૦૦૦ વગજાખંડોમાં આ પ્ોજેકટનું અમલીકરણ થયું. 
રાજયમાં જ્ાનકુિંજ પ્ોજેકટ અંતગજાત કુલ ૫,૨૬૮ શાળાઓના 
૧૫,૧૭૩ વગજાખંડોમાં ટેકનોલોજીના જવજવધ સાધનો જેવાં કે 
પ્ોજેકટર, લેપટોપ, ્પીકર, ્માટજા ઇન્ટરેસકટવ બોડજાની મદદથી 
્માટજા કલાસ જવકસાવવામાં આવયા છે, જેનો લાભ ધો.૫થી ૮ના 
કુલ ૧૦ લાખથી વધુ બાળકો લઈ રહ્ાં છે. રાજયની ૩૦,૫૦૦થી 
વધુ સરકારી પ્ાથજમક અને ઉચ્ચતર પ્ાથજમક શાળાઓને ્ થાજનક 

પરરસ્થજત મુજબ ઉપલ્ધ ઇન્ટરનેટ 
કનેસકટજવટીથી જોડી દેવામાં આવી છે. 
૧૦૦ શાળાઓના જવદ્ાથથીઓને રૂ. ૩૫ 
કરોડના ખચણે ૧૦,૦૦૦ ટે્લેટની સહાય 
આપવામાં આવી છે. 

પ્ાથજમક જશક્ણમાં નામાંકન અને 
્થાયીકરણ માટે રાજય સરકારે ખાસ 
પ્ોતસાહનો અમલમાં મૂકયા છે. જવદ્ાલક્ી 
બોન્ડ યોજના હેઠળ ધોરણ ૧મા ં૧૦૦ ટકા 
કન્યાઓનું નામાંકન થાય, નવીન પ્વેશ 
મળેવનાર કન્યાઓ ધોરણ ૭ સધુી અભયાસ 
ચાલુ રાખે તે માટે રૂ. ૨,૦૦૦ લેખેના 

જવદ્ાલકમી બોન્ડ આપવામા ંઆવ ેછે.વષજા ૨૦૧૬-૧૭થી ૨૦૨૦-
૨૧ સધુી આ યોજના હેઠળ ૪,૫૦,૧૫૬ કન્યાઓએ લાભ મળેવયો 
છે. જે માટે રૂ.૯૦,૦૩,૧૧,૦૦૦નો ખચજા થવા પામયો છે. કન્યા 
કેળવણીને ઉતિેજન મળે અને ડ્ોપ આઉટ રેજશયો ઘટે તે હેતુસર 
વષજા ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમા ં૯,૯૫૦ જવદ્ાજથજાનીઓને જવદ્ાલકમી 
બોન્ડ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવયો છે.

પ્ાથજમક શાળાઓમાં જશક્કોના મંજૂર મહેકમ સામે ૯૫ ટકા 
જગયાઓ ભરાયેલી છે. રાજયની ૩૨,૩૦૯ સરકારી પ્ાથજમક 
શાળાઓમાં શાળાકીય વહીવટી કામગીરી સરળતાથી અને 
ચોકસાઈપૂવજાક થાય તે માટે પાંચમી સપટેમબર – ૨૦૧૯ જશક્ક 
રદનથી રાજય સરકાર વિારા ્કૂલ એડજમજન્ટ્રેરટવ જસસ્ટમ શરૂ 
કરવામાં આવી છે. આ જસસ્ટમ વિારા જશક્કોના વાજષજાક સરેરાશ 
૧૦૮ કલાક લાંબી અને પેપર આધારરત વહીવટી પ્જક્રયાઓથી 
બચાવવા અન ેજશક્ણની પ્જક્રયાઓમા ંવધ ુગણુાતમક સમય પ્દાન 
કરવામાં સફળતા મળી છે. રાજયની પ્તયેક પ્ાથજમક સરકારી 
શાળાના સચોટ અને સમયસરના ડેટાની જવગતોના આધારે 
રાજય્તરે જનણજાય લેવાની ક્મતામાં નોંધપાત્ વધારો થયો છે.

ગુજરાતની યુજનવજસજાટીઓમાં વલડજા ક્લાસ શૈક્જણક વયવ્થા 
સુજનજચિત કરવામાં આવી છે. ૭૬ જેટલી યુજનવજસજાટીઓ કાયજારત 
છે. રાજયની સરકારી યુજનવજસજાટીઓ માટે એક કોમન એકેડેજમક 
કેલેન્ડરની નવતર પહેલ સરકારે કરી છે.રાજયની તમામ 
યજુનવજસજાટીઓમા ંપ્વશે પ્જક્રયા, પરીક્ા તથા વેકેશનમા ંએકસતૂ્તા 
જળવાય અને સુચારુરૂપે એક સાથે તમામ શૈક્જણક પ્જક્રયાઓ 
યોજાય તે રદશામાં રાજય સરકારે મહત્વપૂણજા જનણજાય કયપો છે. 
બાયોટેકનોલોજી ક્ેત્ે ગુજરાત દેશભરનું અજગ્રમ રાજય બને તે 
માટે રાજય સરકાર વિારા રરસચજા આધારરત ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી 
યુજનવજસજાટીની ્થાપના કરવામાં આવી છે.

ધોરણ – ૧૨ પાસ પછી ટેકજનકલ અને ઉચ્ચ જશક્ણમાં પ્વેશ 
મળેવતા ૬ લાખ ઉપરાતં જવદ્ાથથીઓન ેસમ્ત જવશ્વનુ ંજ્ાન તમેની 

સતત દવકસવું, નવું 
જાણવું, જૂનંુ સુધારવું, 
સંશાેધન કરવું એને 

સફળ થવું એે  
રાજ્ય સરકારનંુ 
કેળવણીસતૂ્ છે.
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આંગળીના ટેરવે મૂકવા માટે નમો ટે્લેટ યોજના અંતગજાત 
રૂ.૧,૦૦૦ની ટોકન રકિંમતવાળા લટેે્ટ ટે્લટેની સહાય આપવામાં 
આવે છે. રડજજટલ એજયુકેશન ડેવલપમેન્ટ ફિંડ અંતગજાત રડજજટલ 
ક્લાસરૂમ તથા ઇ-લાઇબે્રી માટ ે સરકારી સં્થાઓ, 
યુજનવજસજાટીઓમાં નમો વાઈફાઇનો વયાપ વધારાયો છે.

ગુજરાત ્ કૂલ વિૉજલટી એક્રેરડટેશન કાઉસન્સલ વિારા રાજયની 
૩૨,૬૮૧ જેટલી શાળાઓમા ંએકે્રરડટેશનની પ્જક્રયા પૂરી કરવામાં 
આવી છે. વષજા ૨૦૧૯થી યુથ એન્ડ ઇકો કલબ શાળા કક્ાએ 
કાયજારત કરવામાં આવી છે. સમગ્ર જશક્ા અંતગજાત રાજયની તમામ 
શાળાઓમાં શાળાનાં બાળકોમા ંજીવન કૌશલય જવકસાવવા, આતમ 
જવશ્વાસ વધારવા તેમજ તાણ, શરમ અને ડરની નકારાતમક 
લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવાના માધયમ તરીકે યુથ કલબ કાયજારત 
કરવામાં આવી છે. શાળાના જવદ્ાથથીઓ અથજાપૂણજા પયાજાવરણીય 
પ્વૃજતિઓમાં ભાગ લે અને પ્ોજેકટસ હાથ ધરે તે માટે ઇકો કલબ 
કાયજારત કરવામાં આવી છે.

રાજયની ધોરણ ૬થી ૧૨ની આશરે ૧૦ લાખ દીકરીઓને 
વષજા ૨૦૧૮-૧૯થી કરાટે અને અન્ય ્વરક્ણને લગતી અલગ 
અલગ તરકીબો પર તાલીમ આપવામાં આવે છે. જો કે કોરોના 
મહામારીને કારણે ઓનલાઇન ્ વરક્ણ તાલીમના ૨૪ એજપસોડ 
તૈયાર કરી દીક્ા પોટજાલ પર અપલોડ કરવામાં આવયા છે.

ઐજતહાજસક મહત્વ અન ેજવશષે પ્કારના વારસાગત ્ થાપતય 
ધરાવતી અતયંત પુરાણી શાળાઓનું મહત્વ અનેરું છે. આ 
શાળાઓને હેરરટેજ ્કૂલ તરીકે નવીનીકરણ કરવાની રદશામાં 
આપણ ેનવતર ડગ માડં્ા છે. અજભરુજચ ધરાવતા ંબાળકોન ેસં્ કૃત 
જશક્ણમાં જોડવા પ્ોતસાહન આપવા અને શ્ેષ્ઠ આચાયપો તૈયાર 
કરવાના હેતથુી ૩૭ સં્ કૃત પાઠશાળાઓના સુદ્રઠીકરણ માટે જમશન 
ગુરુકુળ યોજના અંતગજાત રૂ.૧૦ કરોડની જોગવાઈ કરી છે. 

રાજય સરકાર વિારા જશક્ણ ક્ેત્ે અનેક પરરણામલક્ી પગલાં 
લીધાં છે ગુણોતસવ, શાળા પ્વેશોતસવ જેવા અથજાસભર કાયજાક્રમો 
વિારા ગુજરાતનું શૈક્જણક ્ તર ઊંચું આવી 
રહ્ં છે.

ત ા જે ત ર મ ાં  ગુ જ ર ા ત ભ ર મ ાં 
જશક્કરદનની આગવા અંદાજમાં ઉજવણી 
કરવામાં આવી. પાંચમી સપટમેબર- 
જશક્ક રદને અમદાવાદના બોડકદેવ 
સ્થત પંરડત દીનદયાળ ઉપાધયાય 
ઓરડટોરરયમમાં ગુજરાતના શ્ેષ્ઠ જશક્ક 
પારરતોજષક જવતરણ સમારોહ સંપન્ન 
થયો. આ સમારોહમાં  ગુજરાતના 
રાજયપાલ શ્ી આચાયજા દેવવ્રતજીએ કહં્ 
હતું કે, જવદ્ાથથીને જ્ાનવાન બનાવે એ 

જ સાચી જવદ્ા છે. બાળકના શારીરરક જન્મમાં માતા-જપતાની 
ભૂજમકા હોય છે, પણ તેના માનસ ઘડતરમાં તો જશક્કની જ 
ભૂજમકા મહત્વપૂણજા હોય છે.

આ અવસરે ભારતીય જશક્ણ પરંપરાનો મજહમા વણજાવતા 
રાજયપાલશ્ીએ મનનીય જવચારો વયક્ત કરતાં કહં્ હતું કે, 
ભારતીય જવચાર પરંપરા સમૃદ્ધ હતી અને તેથી જ અનેક જવદેશી 
આક્રમણો છતાં ભારતીય સં્કૃજત પર તેની અસર થઈ ન હતી. 
અંગ્રેજોએ ભારતમાં ્ થાયી શાસન માટે સમગ્ર જશક્ણ વયવ્થામાં 
પરરવતજાન કયુિં. જનેા પગલ ેભારતીય માનજસકતા દીન-જહન બની. 
અંગ્રેજો જાણતા હતા કે ભારતમાં શાસન કરવા માટે જશક્ણ 
વયવ્થાને બદલવી પડશે, અન્યથા તે શાસન કરી શકશે નહીં.

અંગે્રજ શાસનકાળની જૂની-પુરાણી જશક્ણ વયવ્થામાં 
પરરવતજાન આણવા માટે વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
અમલમા ંમકેૂલી નવી જશક્ણ નીજતની આચાયજા દેવવ્રતજીએ જવગતે 
વાત કરી હતી. 

રાજયપાલશ્ીએ ભારતીય ગુરુકુળ પરંપરાનો ઉલ્ેખ કરતાં 
સરસ વાત કરી હતી કે, ભારતમાં સમૃદ્ધ ગુરુ-જશષય પરંપરા હતી 
અને આ સમૃદ્ધ પરંપરાના કારણે જ સમાજ ઉન્નત-જવકજસત હતો. 
ભારતીય ગુરુકુળોમાં જવદ્ાથથી કેન્દ્ર્થાને હતો, ભૌજતક સુજવધાઓ 
નહીં. રાજયપાલશ્ીએ જશક્ક રદન ેઉપસ્થત જશક્ણગણન ેઆહ્ાન 
કરતાં કહ્ં કે, “આપ સૌએ પસંદ કરેલા વયવસાય ઉતિમ છે અને 
આ અંગે આપ સૌ જચંતન કરજો, મૂલયાંકન કરજો.”     

કોરોનાકાળમાં જશક્કોએ ઉતિમ કામગીરી કરી તેમ જ શાળા 
બંધ હોવા છતા જશક્ણ ચાલુ રાખયું. ગુજરાત ભારતમાં 
જશક્ણક્ેત્ના પફપોમજાન્સ ઈન્ડેકસ ગ્રેરડંગમાં “એ પલસ” ગ્રેડ લાવયું 
છે, જે ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે. રાજય સરકાર “એ ડબલ 
પલસ” ગ્રરેડગં  માટે સકંલપબદ્ધ બની છે. જશક્ણમા ંનબળા બાળકને 
જપ્ય ગણયો અને તેના પર વધુ ધયાન કસેન્દ્રત કરી તેને 
જશક્ણાજભમુખ કરવાનું કાયજા રાજય સરકારે કયુિં છે. જેના પ્તાપે 

આજે ગુજરાતનો યુવા પ્તયેક કે્ત્માં 
પહેલકારી કાયજા કરી પોતાની પ્જતભા 
દશાજાવી રહ્ો છે.  

ગુજરાત માટે જશક્ક રદન એ માત્ 
એક રદવસની ઉજવણી નથી બલકે પ્જતરદન 
જશક્ણના ્તરને વધુ ને વધુ ઊંચે લઇ 
જવા માટે ગુજરાત પ્જતબદ્ધ છે. પ્તયેક 
રદવસ જશક્ક રદન સમજી જશજક્ત અને 
દી જક્ત ગુજરાતની ગરરમાને  વધુ 
દૈરદપયમાન કરવાની રદશામાં સૌના 
સાથથી જશક્ણનો અપ્જતમ જવકાસ 
ગુજરાત સરકારનો મંત્ છે. •

તતકાલીન મુખ્યમંત્ી એને 
વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રિાઈ 

માેિીના િૂરંિેશીપૂણ્ણ નેતૃતવ 
હેઠળ એનેક નવતર પહેલ, 
યાેજનાઆે તથા કાય્ણરિમાે 

દ્ારા ભશક્ષણ ક્ષતે્ે ઊરવ્ણગામી 
પદરવત્ણન આવુ્ં છે.
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વશક્ષણ ક્ષેત્ે જ્ાન્યજ્ને પ્રજ્જિવલત રાખનાર 
શશક્ષકાેને ‘શ્ેષ્ઠ શશક્ષક પાદરતાેવિક’

જશક્ણ ક્ેત્ે શ્ેષ્ઠ કામગીરી કરનાર જશક્કોને રાજય સરકાર વિારા પારરતોજષક ઍવૉડજા એનાયત કરવામાં આવે છે. વષજા-૨૦૨૧ માટે 
રાજયનાં ૩૦ જશક્કોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. પ્ાથજમક જવભાગમાંથી ૧૧ જશક્કો, માધયજમક જવભાગમાંથી ૦૫ જશક્કો, 
ઉચ્ચતર માધયજમક જવભાગમાંથી ૦૨ જશક્કો, માધયજમક/ઉચ્ચતર માધયજમક આચાયજા કેટેગરીમાંથી ૦૬ જશક્કો, એચ.ટાટ, મુખય જશક્ક- 
૦૪ અને ખાસ જશક્ક કેટેગરીમાંથી ૦૨ જશક્કો મળીને જવજવધ કેટેગરીમાંથી ઝોન પ્માણે શ્ેષ્ઠ જશક્ક પારરતોજષક-૨૦૨૧ માટે ૩૦ 
જશક્કોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. 
ક્રમ પ્રાથહમક હવભાગ ઝોિ

સહમહતએ ઍવૉડ્ય માટે પસંદ કરેલ હશક્કો-૧૧
૧ શ્ી રદનેશ મોહનભાઇ ભેંસદરડયા સૌરાષ્ટ્ર
૨ શ્ી રંજનબહેન મોહનભાઇ જનમાવત 
૩ શ્ી રાજેશકુમાર ગંગદાસભાઇ બરોજચયા 
૪ શ્ી ભારતીબહેન શામળભાઇ પટેલ ઉતિર
૫ શ્ી મજનષાબહેન પુંજાલાલ શાહ 
૬ શ્ી જીજ્ેશકુમાર ગૌતમભાઇ પ્જાપજત મધય
૭ શ્ી હસમુખભાઇ પરાગભાઇ વણકર 
૮ શ્ી સંજયકુમાર ભગાભાઇ જણસારી 
૯ શ્ી ગોજવંદભાઇ માધાભાઇ રોજહત 
૧૦ શ્ી જવમલકુમાર દાઉદભાઇ ગામીત દજક્ણ
૧૧ શ્ી કજપલાબહેન વીરસંગભાઇ ચૌધરી 
ક્રમ માધયહમક હવભાગ ઝોિ

સહમહતએ ઍવૉડ્ય માટે પસદં કરેલ હશક્કો-૫
૧ શ્ી જીતુભાઇ ઉકાભાઇ ખુમાણ સૌરાષ્ટ્ર
૨ ડૉ.અંજનાબહેન સોમાલાલ મોદી ઉતિર
૩ શ્ી જવનોદકુમાર પરસોતમભાઇ પ્જાપજત 
૪ શ્ી જવષણુભાઇ હરરભાઇ પટેલ મધય
૫ શ્ી રોહન જપ્યકાંત જત્વેદી દજક્ણ
ક્રમ ઉચ્ચતર માધયહમક હવભાગ ઝોિ

સહમહતએ ઍવૉડ્ય માટે પસદં કરેલ હશક્કો-૨ 
૧ શ્ી રામદેભાઇ કાનાભાઇ ગોજજયા સૌરાષ્ટ્ર

૨ શ્ી સ્ેહલ અરૂણકુમાર વૈદ્ ઉતિર
ક્રમ માધયહમક / ઉચ્ચતર માધયહમક હવભાગ ઝોિ

સહમહતએ ઍવૉડ્ય માટે પસદં કરેલ હશક્કો-૬
ડૉ. સોનલબહેન માવજીભાઇ ફળદુ સૌરાષ્ટ્ર
શ્ી રણજીતજસંહ છત્જસંહ ઝાલા ઉતિર
શ્ી રકરણકુમાર જયચંદભાઇ પટેલ 
શ્ી સહદેવજસંહ સામંતજસંહ સોનગરા મધય
શ્ી જીજ્ેશકુમાર રમેશચંદ્ર શાહ 
શ્ી જીવનભાઇ દામજીભાઇ ખુંટ દજક્ણ

ક્રમ એચ.ટાટ (મુખય હશક્ક), સી.આર.સી. ઝોિ
સહમહતએ ઍવૉડ્ય માટે પસદં કરેલ હશક્કો-૪ 
શ્ી પીયૂષકુમાર પ્ાગજીભાઇ ઝોટાજણયા  
{એચ.ટાટ (મુખય જશક્ક)}

સૌરાષ્ટ્ર

શ્ી ગીતાબા દેવુજી વાઘેલા   
{એચ.ટાટ (મુખય જશક્ક)}

ઉતિર

શ્ી ધમાિંશુ જશવરામ પ્જાપજત  
{એચ.ટાટ (મુખય જશક્ક)}

મધય

શ્ી પંકજકુમાર અમૃતલાલ પ્જાપજત  
{એચ.ટાટ (મુખય જશક્ક)}

દજક્ણ

ક્રમ ખાસ હશક્ક ઝોિ
સહમહતએ ઍવૉડ્ય માટે પસદં કરેલ હશક્કો-૨
શ્ી નરેન્દ્રકુમાર ભાણજીભાઇ ઘઉઆ સૌરાષ્ટ્ર
શ્ી ભરતભાઇ પ્ભુદાસ પ્જાપજત મધય
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