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• ‘સૌના સાથ, સૌના વવકાસ, સૌના વવશ્વાસ અન ેસૌના પ્ર્યાસ’થરી ‘સવજાગ્રાહરી 
વવકાસ’ દ્ારા આતમવનભજાર ભારતના વનમાજાણમાં ટૂરરઝમ સેકટરનું મોટું 
્યોગદાન રહેલું છે.

• ગુજરાત વેરા્યટરી ઓફ ટૂરરઝમ સપો્ટસ ધરાવતું દેશનું એકમાત્ રાજ્ય છે. 

• ગુજરાતે પ્રવાસન-ટૂરરઝમ સેકટરનો હોવલસસટક એન્ડ ઇન્ક્ુવઝવ ગ્રોથ 
સાકાર ક્યયો છે. 

• સરકારે માનવરી્ય સંવેદના દાખવરીને રદવ્યાંગોના જીવનમાં બદલાવ કઈ 
રરીતે લાવરી શકા્ય તે દેશ અને દુવન્યાને બતાવ્યું છે.

• રાજ્યનરી બહારથરી આવનારા પ્રવાસરીઓ સરીમાઓ વવશે વધુ ર્ણરી શકે એ 
ઉદ્ેશથરી સરહદ દશજાન પ્યજાટનનો વવકાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

• ફોરેસન્સક સા્યન્સ અને કા્યદાના સમન્વ્ય સાથેનું પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન 
ન્્યા્ય પ્રવક્ર્યા ઝડપરી બનાવવા અસરકારક પુરવાર પુરવાર થશે.

• વડાપ્રધાનશ્રીના આગવા વવઝનથરી સથપા્યેલરી ફોરેસન્સક સા્યન્સ 
્યુવનવવસજાટરીનરી માત્ ૧૨ વષજામાં જ જગતભરમાં આગવરી ઓળખ બનરી 
ગઈ છે.

• વતજામાન સમ્યમા ંગનુાના બદલાતા પ્રકાર સામ ેટેકનોલોજીથરી સસુજ્જ ટેકનો 
લરીગલ એકસપટજા માનવબળ નવા અભ્યાસક્રમ શરૂ થવાથરી દેશને મળશે.
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ઊઘડતે	પાિે

જનહિતલક્ષી વિકાસના મતં્ર સાથ ેઆાગળ ધપતષી રાજ્ય સરકાર
ગુજરાત રાજ્યનું નવું મંત્રીમંડળ નવરી ઊર્જા અને નવરી ચેતના સાથે જનસેવાના કા્યજામાં લાગરી ગ્યું 

છે. રાજ્યનરી વવકાસ્યાત્ાને નવરી ઊંચાઈ આપવાના મંત્ સાથે મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
નેતૃતવમાં વવવવધ વવભાગોનરી કા્યજાસમરીક્ા થઇ રહરી છે. લોકકલ્યાણલક્રી વવવવધ ્યોજનાઓને વધુ 
લોકભોગ્ય નક્કર આ્યોજનો સાથે આકાર આપવામાં આવરી રહ્ો છે.

રાજ્યનરી શાસનધુરા સંભાળ્યા બાદ મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા તેમના મંત્રીમંડળના 
સદસ્યશ્રીઓએ એક પછરી એક જનવહતલક્રી વનણજા્યો લેવાના શરૂ કરરી દરીધા છે. જનસામાન્્યનરી સમસ્યાનું 
વનરાકરણ લાવવાના ધ્યે્ય સાથે વતજામાન સરકારે કા્યાજારંભ ક્યયો છે. જન જનના વવકાસના વમશન અને 
વવઝન સાથ ેમખુ્ય મતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેસવચવાલ્ય સકુંલમા ંજનતાના પ્રવશે પરના ંતમામ વન્યતં્ણો 
દૂર કરરી દરીધાં છે. કોરોના કાળના કારણે લાદવામાં આવેલાં વન્યંત્ણો દૂર થતાં, નાગરરકોને પોતાના 
કામકાજ માટે સવચવાલ્યમાં આવવાનંુ હવે સરળ બનરી ગ્યું છે. આ જ રરીતે, મંત્રીશ્રીઓ અને 
સવચવશ્રીઓએ અઠવારડ્યામાં બે રદવસ પોતાના સવચવાલ્ય કા્યાજાલ્ય ખાતે ઉપસસથત રહરી રાજ્યના 
દરૂસદુરૂથરી આવતા નાગરરકોન ેમળરી તેમનરી સમસ્યાનુ ંવનવારણ કરવાનો નવતર અવભગમ અપનાવવામાં 
આવ્યો છે.

મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તાજેતરમાં પોતાનરી રદલહરી મુલાકાત દરવમ્યાન રાષ્ટ્રપવતશ્રી, 
ઉપરાષ્ટ્રપવતશ્રી, વડાપ્રધાનશ્રી, ગૃહમંત્રીશ્રી તેમજ અન્્ય વરરષ્ઠ મંત્રીશ્રીઓ અને નેતાઓનરી શુભેચછા 
મુલાકાત લઈ રાજ્યના વવકાસ અંગે મહત્વનરી ચચાજા કરરી તેમનું ઉપ્યોગરી માગજાદશજાન મેળવ્યું હતું. 

રાજ્યમાં છેલ્ા એક માસથરી થઈ રહેલા શ્રીકાર વરસાદથરી પરીવાના અને વસંચાઈના પાણરીનરી સમસ્યા 
મહદ્અંશે દૂર થઈ છે. રાજ્યનાં મોટાભાગનાં જળાશ્યોમાં નવાં નરીર આવ્યાં છે. આ ઉપરાંત, તાજેતરમાં 
કેટલાક વજલ્ાઓમાં પડેલાં ભારે વરસાદ અને ત્યારબાદ સર્જા્યેલરી પૂરનરી સસથવત અંગે રાજ્ય સરકારે 
જનવહતલક્રી વનણજા્યો લરીધા છે. ઘરવખરરી સહા્ય, પશુ-મૃત્યુ સહા્ય તથા આવાસને થ્યેલરી નુકસાનરીનરી 
રકમમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

વરસાદ બાદ રોગચાળાનરી સંભવવત સસથવતનો સામનો કરવા રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વવભાગે 
આગોતરાં પગલાં લરીધાં છે. આરોગ્યકમમીઓ દ્ારા વજલ્ાકક્ાએ સરવેનરી કામગરીરરી સતવરે શરુ કરરી 
દેવામા ંઆવરી છે અન ેતમામ આવશ્યક પગલા ંલવેામા ંઆવરી રહ્ા ંછે. કેન્દ્ર સરકારે અમદાવાદનરી વસવવલ 
મરેડવસટરી હોસસપટલન ેપ્રધાનમતં્રી જન આરોગ્ય-આ્યષુમાન ્યોજના હેઠળ શે્ષ્ઠ કામગરીરરી માટે સન્માવનત 
કરરી છે. આ હોસસપટલને આરોગ્ય મંથન 3.0 કા્યજાક્રમમાં રાષ્ટ્રરી્ય સતરે રદ્તરી્ય ક્રમાંક પ્રાપ્ત થ્યો છે. 

રાજ્યના નાગરરકોને ઝડપરી અને ઉત્તમ આરોગ્ય સુવવધાઓ મળરી રહે તે માટે મા અને મા વાતસલ્ય 
કાડજાધારકોન ેઆ્ુયષમાન કાડજા આપવાનુ ંઅવભ્યાન આરંભા્ંુય છે. “આપ કે દ્ાર આ્ુયષમાન” મગેા અવભ્યાન 
અંતગજાત 100 રદવસમાં 80 લાખ કુટુંબો એટલે કે અંદાવજત 4 કરોડ નાગરરકોને આવરરી લઇ લાભાસન્વત 
કરવામાં આવનાર છે.

આ અંકમાં માવહતરીપ્રદ વવકાસ વવશેષ લેખ સવહતનરી ઉપ્યોગરી ર્ણકારરી વાચકોને વાંચવરી રસપ્રદ 
થઇ રહેશે.

જ્ય જ્ય ગરવરી ગુજરાત...
- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.

માહિતી હિયામક
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ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ rËLk«ríkrËLk ðÄw 
Lku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k {k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk ŸzkýÚke hurzÞku™k {kæÞ{ Úkfe 
‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk Ëe½oárüÃkqqýo rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k 
íku{Lkk ðõíkÔÞLkk ytþkuLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

લોકલાડીલા	વડાપ્રધાિ	શ્ી	િરે્દ્રભાઈ	મોદીિો	
રેદડયોિા	માધયમથી	જિતા	સાથે	સંવાદ

મારા વપ્ર્ય દેશવાસરીઓ, નમસકાર. તમે ર્ણો છો કે એક જરૂરરી 
કા્યજાક્રમ માટે મારે અમેરરકા જવાનંુ થ્યુ.ં મેં વવચા્યુું કે એ સારંુ રહેશે 
કે અમરેરકા જતા ં પહેલાં જ હંુ મન કી બાત રેકોડજા કરરી દઉં. 
સપટેમબરમા ંજે રદવસ ેમન કી બાત છે, તે જ તારરીખ ેએક મહત્વપૂણજા 
રદવસ હો્ય છે. આમ તો આપણ ેઘણા બધા રદવસો ્યાદ રાખરીએ 
છરીએ, વવવવધ પ્રકારના રદવસો મનાવરીએ છરીએ અન ેજો આપણા 
ઘરમા ંનવ્ુયવાન દરીકરા-દરીકરરી હો્ય, જો તેમને પૂછો તો આખા 
વષજા દરવમ્યાન ક્યા રદવસો ક્યારે આવે છે તનેરી આખરી ્યાદરી 
સભંળાવરી દેશ,ે પરંત ુએક રદવસ એવો છે જ ેઆપણ ેસહુએ ્યાદ 
રાખવો જોઈએ અન ેએ રદવસ એવો છે જ ેભારતનરી પરંપરાઓ 
સાથ ેબહ ુજ સસુગંત છે. સદરીઓથરી જ ેપરંપરાઓ સાથે આપણે 
જોડા્યલેા છરીએ તને ેજોડનારો છે. તે છે ‘વલડજા રરવર ડ’ે એટલે કે 
‘વવશ્વ નદરી રદવસ’. આપણ ેત્યા ંકહેવા્ંુય છે –

“વપબસન્ત નદ્યઃ સવ્ય-મેવ નામભયઃ 
એટલ ે કે નદરીઓ પોતાનંુ જળ પોતે જ નથરી પરીતરી, પરંતુ 

પરોપકાર માટે આપે છે. આપણ ેમાટે નદરીઓ એક ભૌવતક વસત ુ
નથરી, આપણ ેમાટે નદરી એક જીવંત એકમ છે, એટલ ેજ આપણે 
નદરીઓન ે'મા' કહરીએ છરીએ. આપણા કેટલા્ંય પવજા હો્ય, તહેવાર 
હો્ય, ઉતસવ હો્ય, ઉમંગ હો્ય, આ બધાં આપણરી આ માતાઓના 

ખોળામા ંજ તો હો્ય છે.
તમ ેબધા ર્ણો જ છો – મહા મવહનો આવ ેછે તો આપણા 

દેશમા ંઘણાં લોકો આખા એક મવહનો મા ગગંા અથવા કોઈ બરીજી 
નદરીના રકનારે કલપવાસ કરે છે. હવ ેતો એ પરંપરા નથરી રહરી પરંતુ 
પહેલાના જમાનામા ંતો પરંપરા હતરી કે ઘરમા ંસ્ાન કરરીએ છરીએ 
તો પણ નદરીઓનુ ંસમરણ કરવાનરી પરંપરા આજ ેભલ ેલપુ્ત થઈ ગઈ 
હો્ય અથવા ક્યાંક બહ ુજ અલપમાત્ામા ંબચરી હો્ય, પરંત ુએક બહુ 
જ મોટરી પરંપરા હતરી જ ેપ્રાતયઃ મા ંજ સ્ાન કરતા સમ્ેય જ વવશાળ 
ભારતનરી એક ્યાત્ા કરાવરી દેતરી હતરી, માનવસક ્યાત્ા! દેશના 
ખણૂ-ેખૂણથેરી જોડાવાનરી પ્રરેણા બનરી જતરી હતરી. એ શુ ંહતુ ંભારતમાં 
સ્ાન કરતરી વખત ેએક શ્ોક બોલવાનરી પરંપરા રહરી છે – 

“ગગં ેચ યમિુ ેચવૈ ગોદાવરી સરસવહત
િમ્મદે હસન્ ુકાવરેી જલ ેઅસસમન્ સહનિહ્ ંકુરૂ.” 

 પહેલા આપણાં ઘરોમા ંપરરવારના વડરીલો આ શ્ોક બાળકોને 
્યાદ કરાવતા હતા. તનેાથરી આપણા દેશમા ંનદરીઓન ેલઈન ેઆસથા 
ઊભરી થતરી હતરી. વવશાળ ભારતનુ ંએક માનવચત્ મનમા ંઅરંકત 
થઈ જતુ ંહતુ.ં નદરીઓ પ્રત્ય ેજોડાણ બનરી જતુ ંહતુ.ં જ ેનદરીને 
'મા'ના રૂપમા ંઆપણ ેર્ણરીએ છરીએ, જોઈએ છરીએ, જીવરીએ 
છરીએ, ત ેનદરી પ્રત્ય ેએક આસથાનો ભાવ પદેા થતો હતો. એક 

સપટિેમબર	2021

સંવાદ
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સસંકાર પ્રવક્ર્યા હતરી.
 સાથરીઓ, જ્યારે આપણ ેદેશમા ંનદરીઓના મવહમા પર વાત 

કરરી રહ્ા છરીએ તો સવાભાવવક રૂપથરી દરેક એક પ્રશ્ન ઉઠાવશ ેઅને 
પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો હક પણ છે અને તેનો જવાબ આપવો ત ેઆપણરી 
જવાબદારરી પણ છે. કોઈપણ સવાલ પૂછશ ેકે ભાઈ, તમે નદરીનાં 
આટલા ંગાણા ંગાઈ રહ્ા છો, નદરીન ેમા કહરી રહ્ા છો તો આ 
નદરી પ્રદવૂષત કેમ થઈ ર્્ય છે? આપણા શાસત્ોમા ંતો નદરીઓમાં 
જરા સરખુ ંપણ પ્રદષૂણ કરવંુ ખોટંુ દશાજાવવામા ંઆવ્યુ ંછે. આપણરી 
પરંપરાઓ પણ એવરી રહરી છે, તમે તો ર્ણો જ છો આપણા 
વહન્દસુતાનનો જ ેપવચિમરી ભાગ છે, ખાસ કરરીને ગજુરાત અને 
રાજસથાન, ત્યા ંપાણરીનરી ઘણરી જ અછત છે. કેટલરી્ેય વખત દકુાળ 
પડ ેછે. તથેરી હવ ેત્યાનંા સમાજ જીવનમા ંએક નવરી પરંપરા વવકાસ 
પામરી છે. જેવરી ગુજરાતમાં વરસાદનરી શરૂઆત થા્ય ત્યારે 
ગુજરાતમા ં ‘જલ-ઝરીલણરી એકાદશરી’ મનાવા્ય છે. મતલબ કે 
આજના ્યગુમા ંઆપણ ેજનેે કહરીએ છરીએ, ‘Catch the 
Rain’ એ આ જ વાત છે કે જળના એક એક ટરીપાને પોતાનામાં 
સમાવરી લવેુ,ં જલ-ઝરીલણરી. 

તવેરી જ રરીત ે વરસાદ પછરી 
વબહાર અન ેપૂવજાના ભાગોમા ંછઠનંુ 
મહાપવજા મનાવવામાં આવ ેછે. મન ે
આશા છે કે છઠ પૂર્ને જોતાં 
નદરીઓના રકનારે, ઘાટનરી સફાઈ 
અન ેસમારકામનરી ત્ૈયારરી શરૂ કરરી 
દ ેવામાં આવરી હશે. આપણે 
નદરીઓનરી સફાઈ અને તેને 
પ્રદૂષણથરી મકુ્ત કરવાનુ ંકામ સહનુા પ્ર્યાસ અને સહુના સહ્યોગથરી 
જ કરરી શકીએ છરીએ. ‘નમાવમ ગગં ેવમશન’ પણ આજ ેઆગળ 
વધરી રહ્ ંછે, તો તમેા ંબધા લોકોન ેપ્ર્યાસ, એક પ્રકારથરી જન-
ર્ગૃવત, જન આદંોલન, તનેરી બહુ મોટરી ભવૂમકા છે.

 સાથરીઓ, જ્યારે નદરીનરી વાત થઈ જ રહરી છે, મા ગગંાનરી 
વાત થઈ રહરી છે તો વધ ુએક વાત તરફ આપનુ ંધ્યાન આકવષજાત 
કરવાનુ ંમન થા્ય છે.  વાત જ્યારે ‘નમાવમ ગંગ’ે નરી થઈ રહરી છે 
તો ચોક્કસ એક વાત પર આપનંુ ધ્યાન ગ્યુ ંહશ ેઅને આપણા 
નવ્ુયવાનોનું તો ચોક્કસ ગ્ંુય હશે. આજકાલ એક વવશેષ 
ઇ-ઓકશન, ઇ-હરાજી ચાલરી રહરી છે. આ ઇલકેટ્ોવનક -હરાજી 
ત ેભટે-સોગાદોનરી થઈ રહરી છે જ ેમને સમ્ય સમ્ય પર લોકોએ 
આપરી હતરી. આ હરાજીથરી જ ે પૈસા આવશ,ે તે ‘નમાવમ ગગંે 
અવભ્યાન’ માટે જ સમવપજાત કરવામાં આવે છે. આપ જ ેઆતમરી્ય 
ભાવનાથરી મન ેભેટ આપો છો, તે જ ભાવનાએ આ અવભ્યાને 
વધ ુમજબતૂ ક્યુું છે.

તમારામાથંરી ઘણા લોકો ર્ણતા હશ ેકે જ ેસાબરમતરીના તટ 

પર મહાતમા ગાધંરીએ સાબરમતરી આશ્મ બનાવ્યો હતો, ગત કેટલાક 
દા્યકાઓમા ંઆ સાબરમતરી નદરી સકૂાઈ ગઈ હતરી. વષજામા ં6-8 
મવહના પાણરી નજરે જ નહોતુ ં પડતુ,ં પરંત ુ નમજાદા નદરી અને 
સાબરમતરી નદરીને જોડરી દરીધરી, તો જો આજે તમ ેઅમદાવાદ જશો 
તો સાબરમતરી નદરીનુ ંપાણરી એવુ ંમનન ેપ્રફૂસલ્ત કરરી દે છે. હુ ંતો 
ર્ણુ ંછુ ંકેટલા્ય આપણા ધાવમજાક પરંપરાઓ સાથ ેજોડા્ેયલા સતં 
છે, ગરુુજન છે, તઓે પણ તમેનરી આધ્યાસતમક ્યાત્ાનરી સાથ-ેસાથે 
પાણરી માટે, નદરી માટે ઘણુ ંબધુ ંકરરી રહ્ા છે, કેટલા્ય ેનદરીના રકનારે 
વૃક્ લગાવવાનુ ંઅવભ્યાન ચલાવરી રહ્ા છે. તો ક્યાકં નદરીઓમાં 
વહરી રહેલા ગદંા પાણરીન ેરોકવામા ંઆવરી રહં્ છે.

 સાથરીઓ, વલડજા રરવર ડ,ે જ્યારે મનાવરી રહ્ા છરીએ તો આ 
કામ પ્રત્ય ેસમવપજાત દરેકનરી હુ ંપ્રશસંા કરુ ંછુ,ં અવભનદંન પાઠવુ ંછુ.ં 
પરંત ુદરેક નદરીનરી પાસ ેરહેતા લોકોન,ે દેશવાસરીઓન ેહુ ંઆગ્રહ 
કરરીશ કે ભારતમા ંખણૂ-ેખણૂામા ંવષજામા ંએકવાર તો નદરી ઉતસવ 
મનાવવો જ જોઈએ.

મારા વપ્ર્ય દેશવાસરીઓ, મહાતમા ગાંધરીએ સવચછતાને 
સવાધરીનતાના સપના સાથે જોડરી 
દરીધરી હતરી. આજે આટલા 
દા્યકાઓ પછરી, સવચછતા 
આંદોલને ફરરી એકવાર દેશને 
નવા ભારતના સપના સાથે 
જોડવાનુ ંકામ ક્ુયું છે. ત ેઆપણરી 
આદતોને  બદલવાનું  પણ 
અવભ્યાન બનરી રહં્ છે અને 
આપણ ેત ેન ભલૂરીએ કે સવચછતા 

એ માત્ એક કા્યજાક્રમ છે. સવચછતા એ પેઢરી દર પેઢરી સંસકાર 
ફેલાવવાનરી એક જવાબદારરી છે અને પેઢરી દર પેઢરી સવચછતાનું 
અવભ્યાન ચાલે છે, ત્યારે સંપૂણજા સમાજજીવનમાં સવચછતાનો 
સવભાવ બને છે. તેથરી જ વષજા-બે વષજા, એક સરકાર – બરીજી 
સરકાર એવા વવષ્ય નથરી, પેઢરી દર પેઢરી આપણે સવચછતાના 
સંબંધમાં સર્ગ પણે અવવરત રૂપથરી થાક્યા વગર, રોકા્યા 
વગર, એકદમ શ્દ્ા સાથે જોડાઈ રહેવાનું છે અને સવચછતાના 
અવભ્યાનને ચલાવતા રહેવાનું છે. મેં તો પહેલાં પણ કહ્ં હતું, 
કે સવચછતા એ પૂજ્ય બાપૂને આ દેશનરી બહુ મોટરી શ્દ્ાંજવલ 
છે અને આ શ્દ્ાંજવલ આપણે દરેક વખતે આપતા રહેવું છે, 
સતત આપતા રહેવું છે.

સાથરીઓ, લોકો ર્ણ ેછે કે સવચછતાના સબંધંમા ંબોલવાનો મોકો 
હુ ંક્યારે્ય છોડતો નથરી અન ેકદાચ તથેરી જ આપણરી મન કી બાત 
ના એક શ્ોતા શ્રીમાન રમશે પટેલજીએ લખ્યુ,ં આપણ ેબાપ ૂપાસથેરી 
શરીખરીન ેઆ આઝાદરીના અમૃત મહોતસવમા ંઆવથજાક સવચછતાનો 
પણ સકંલપ લેવો જોઈએ. જવેરી રરીતે શૌચાલ્યોના વનમાજાણ ેગરરીબોનરી 

“આપણ ેમાટે નદીઆે એેક ભાૌતિક વસિતુ નથી, આપણે 
માટે નદી એેક જીવિં એકેમ છે, એેટલે જ, આપણે 
નદીઆેને ‘મા’ કહીએે છીએ.ે આપણાં કેટલાંય પવ્વ 
હાેય, િહેવાર હાેય, ઉત્સવ હાેય, ઉમંગ હાેય, આ 

બધા આપણી આ માિાઆેના ખાેળામાં જ િાે હાેય છે.

”

સંવાદ
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ગરરમા વધારરી, તવેરી જ રરીત ેઆવથજાક સવચછતા, ગરરીબોને અવધકાર 
સવુનવચિત કરે છે, તમેનુ ંજીવન સરળ બનાવ ેછે. હવ ેતમ ેએ ર્ણો 
છો, જનધન ખાતાન ેલઈન ેદેશ ેજે અવભ્યાન શરૂ ક્યુું છે. તનેે કારણે 
આજ ેગરરીબોના, તમેના હકના પસૈા સરીધાસરીધા તમેના ખાતામાં 
જઈ રહ્ા છે, જનેા કારણે ભ્રષ્ાચાર જવેા અવરોધોમાં ઘણો મોટરી 
માત્ામા ંઘટાડો થ્યો છે. એ વાત સાચરી છે આવથજાક સવચછતામાં 
ટેક્ોલોજી બહ ુજ મદદ કરરી શકે છે. 

આપણા માટે ખશુરીનરી વાત છે આજ ેપછાત ગામડાઓંમા ંપણ 
fin-tech UPIથરી રડવજટલ લણે-દેણ કરવાનરી રદશામા ંસામાન્્ય 
મનષુ્ય પણ જોડાઈ રહ્ો છે, તનેુ ંવલણ પણ વધરી રહં્ છે. આપને હું 
એક આંકડો જણાવંુ છુ,ં આપન ેગવજા થશ,ે ગત ઓગસટ મવહનામાં 
એક મવહનામા ંUPIથરી 355 કરોડ transaction થ્યા, એટલે 
કે લગભગ-લગભગ 350 કરોડથરી પણ વધુ transaction, એટલે 
કે આપણે કહરી શકીએ છરીએ કે ઓગસટ મવહનામાં 350 કરોડથરી વધારે 
વખત રડવજટલ લણે-દેણ માટે UPI નો ઉપ્યોગ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
આજે એવરેજ 6 લાખ કરોડ રૂવપ્યાથરી પણ વધનુુ ંરડવજટલ પેમેન્ટ 
UPI થરી થઈ રહ્ ંછે. તેનાથરી દેશનરી 
અથજાવ્યવસથામા ંસવચછતા, પારદવશજાતા 
આવરી રહરી છે અન ેઆપણ ેર્ણરીએ 
છરીએ, હવ ેfin-techનુ ંમહત્વ ઘણુ ં
જ વધરી રહ્ ંછે.

સાથરીઓ, ફરરીથરી તમને ્યાદ 
અપાવવા માગુ ંછુ ંકે 2 ઓકટોબર, 
પૂજ્ય બાપૂનરી જન્મ-જ્ંયતરી પર 
આપણ ેબધા ફરરીથરી એક વખત એક 
નવો રેકૉડજા બનાવરીએ. આપ આપના શહેરમા ંજ્યા ંપણ ખાદરી 
વચેાતરી હો્ય, હેન્ડલમૂ વેચાતંુ હો્ય, હેસન્ડક્રાફટ વેચાતંુ હો્ય અને 
રદવાળરીનો તહેવાર સામ ે છે, તહેવારોનરી મોસમ માટે ખાદરી, 
હેન્ડલમૂ, કુરટર ઉદ્ોગથરી જોડા્ેયલરી તમારરી દરેક ખરરીદરી, Vocal 
For Local’ આ અવભ્યાનન ેમજબૂત કરનારરી હો્ય, જનૂા 
બધા રેકોડજા તોડનારરી હો્ય.

 સાથરીઓ, અમૃત મહોતસવના આ સમ્યમા ંદેશમા ંઆઝાદરીના 
ઇવતહાસનરી ન કહેવા્ેયલરી ગાથાઓ ને જન-જન સધુરી પહોંચાડવાનું 
એક અવભ્યાન પણ ચાલરી રહં્ છે અન ેતેને માટે નવા લખેકોન,ે 
દેશના અન ેદવુન્યાના ્યવુાનોન ેઆહ્ાન કરાવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં 
આ અવભ્યાન માટે અત્યાર સધુરી 13 હર્રથરી પણ વધ ુલોકોએ 
પોતાનુ ંરવજસટ્શેન કરાવ્યુ ંછે તે પણ 14 અલગ-અલગ ભાષાઓમા.ં 
અન ેમારા માટે ખશુરીનરી વાત એ પણ છે કે 20 થરી વધ ુદેશોમાં 
કેટલા્ય પ્રવાસરી ભારતરીઓએ પણ આ અવભ્યાન સાથે જોડાવા 
માટે પોતાનરી ઈચછા દશાજાવરી છે. વધ ુએક રસપ્રદ ર્ણકારરી છે, 
લગભગ 5000થરી વધુ નવા ઉભરતા લખેક આઝાદરીનરી જગંનરી 

કથાઓન ેશોધરી રહ્ા છે. 
મારા વપ્ર્ય દેશવાસરીઓ, વસ્યાચરીન ગલવેશ્યર વવશ ેતો આપણે 

બધા ર્ણરીએ છરીએ. થોડા રદવસો પહેલા ંજ વસ્યાચરીનના આ 
દગુજામ વવસતારમા ં8 રદવ્યાગંજનોનરી ટરીમ ેજ ેકમાલ કરરીન ેદેખાડરી 
છે, ત ેદરેક દેશવાસરી માટે ગવજાનરી વાત છે. આ ટરીમ ેવસ્યાવચન 
ગલવેશ્યરનરી 15 હર્ર ફીટથરી પણ વધુનરી ઊચંાઈ પર સસથત કુમાર 
પોસટ પર પોતાનો ઝડંો લહેરાવરીન ેવલડજા રેકૉડજા બનાવરી દરીધો છે. 
શરરીરના પડકારો છતા ંપણ આપણા આ રદવ્યાગંોએ જ ેકા્યજા કરરી 
દેખાડંુ છે ત ેઆખા દેશ માટે પ્રરેણા છે અન ેજ્યારે આ ટરીમના 
સભ્યો વવશ ેર્ણશો તો તમ ેપણ મારરી જમે વહંમત અન ેઉતસાહથરી 
છલકાઈ જશો. આ બહાદરુ રદવ્યાગંોના ંનામ છે –  મહેશ નેહરા, 
ઉત્તરાખડંના અક્ત રાવત, મહારાષ્ટ્રના પષુપક ગવાડં,ે હરર્યાણાના 
અજ્ય કુમાર, લદ્ાખના લોબસાગં ચોસપલે, તવમલનાડનુા મજેર 
દ્ારકેશ, જમમ-ુકાશમરીરના ઇરફાન અહમદ મરીર અન ેવહમાચલ 
પ્રદેશનરી ચોસન્જન એન્ગમો.  

વસ્યાચરીન ગલવેશ્યર પર જીત મળેવવાનુ ંઆ ઓપરેશન 
ભારતરી્ય સનેાના વવશષે દળોના 
veteransનરી મદદથરી સફળ 
થ્યુ ંછે. હુ ંઆ ઐવતહાવસક અને 
અભતૂપવૂજા ઉપલસબધ માટે ટરીમનરી 
પ્રશંસા કરું  છું .  તે  આપણા 
દેશવાસરીઓના “Can Do 
Culture”, “Can Do 
Determination”  “Can 
Do Attitude” સાથ ે દરેક 

પડકારનો સામનો કરવાનરી ભાવનાન ેપણ પ્રગટ કરે છે.
મારા વપ્ર્ય દેશવાસરીઓ, આજ ેઆપણા લોકોનરી વજંદગરીનરી 

હાલત એ છે કે એક રદવસમાં સેંકડો વખત કોરોના શબદ આપણા 
કાન ેપડ ેછે, સો વષજામા ંઆવલેરી સૌથરી મોટરી મહામારરી, કોવવડ-19 
એ દરેક દેશવાસરીન ેઘણુ ંબધુ ંવશખવાડંુ છે. હેલથકેર અન ેવલેનસેને 
લઈને આજ ેવજજ્ાસા પણ વધરી છે અને ર્ગૃવત પણ. આપણા દેશમાં 
પારંપરરક રૂપથરી આવા નચેરલ પ્રોડક્ટસ મોટરી માત્ામા ંઉપલબધ છે 
જ ેવલેનેસ એટલે કે સવાસ્થ્ય માટે ઘણા જ ફા્યદાકારક છે. ઓરડશાના 
કાલાહાડંરીના નાદંોલમા ંરહેતા પતા્યત સાહૂજી આ કે્ત્મા ંવષયોથરી 
એક અનોખુ ં કા્યજા કરરી રહ્ા છે. તમેણ ે દોઢ એકર જમરીન પર 
મરેડવસનલ પલાન્્ટસ લગાવ્યા છે. એટલુ ંજ નહીં સાહજૂીએ તો આ 
મરેડવસનલ પલાન્્ટસનુ ં ડોક્યમુને્ટેશન પણ ક્યુું છે. મન ે રાંચરીના 
સતરીશજીએ પત્ના માધ્યમથરી આવરી જ વધ ુએક ર્ણકારરી વવશે 
જણાવ્ંુય. સતરીશજીએ ઝારખડંના એક એલોવરેા વવલજે તરફ મારુ ં
ધ્યાન દો્યુું છે. રાચંરી પાસ ેજ દેવરરી ગામનરી મવહલાઓએ મજંૂ 
કચછપજી ના નતેૃતવમા ંવબરસા કૃવષ વવદ્ાલ્યથરી એલોવરેાનરી ખતેરીનું 

“સ્સયાચીનના આ દતુગ્વમ તવસિારમાં 8 તદવાગંજનાેની 
ટીમે જ ેકમાલ કરીને દેખાડી છે, િે દરકે દેશવા્સી માટે 

ગવ્વની વાિ છે. આ ટીમે સ્સયાચીન ગલેશશયરની 15 હજાર 
ફીટથી પણ વધતુની ઊંચાઈ પર સ્થિિ કતુમાર પાેસ્ટ પર 
પાેિાનાે ઝંડાે લહેરાવીને વર્્વ રકેાૉડ્વ બનાવી દીધાે છે. 

”

સંવાદ
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વશક્ણ લરીધુ ંહતુ.ં ત્યારબાદ તમેણે એલોવરેાનરી ખેતરી શરૂ કરરી. કોવવડ 
મહામારરી દરવમ્યાન પણ તમેને સારરી આવક થઈ છે. તનંુે એક મોટું 
કારણ એ હતુ ંકે સવેનટાઇઝર બનાવનારરી કંપનરીઓ સરીધા આ લોકો 
પાસથેરી જ એલોવરેા ખરરીદરી રહરી હતરી. આજે આ કા્યજામા ંલગભગ 
ચાલરીસ મવહલાઓનરી ટરીમ જોડા્યલેરી છે. 

સાથરીઓ, આવનારરી 2 ઓકટોબરે લાલ બહાદરુ શાસત્રીજીનરી 
પણ જન્મજ્ંયતરી છે. તેમનરી સમૃવતમા,ં આ રદવસ આપણન ેખતેરીમાં 
નવા નવા પ્ર્યોગો કરનારાઓનરી ર્ણકારરી પણ આપે છે. 
મરેડવસનલ પલાન્ટના ક્તે્મા ંસટાટજા-અપને પ્રોતસાહન આપવા માટે 
Medi-Hub TBI ના નામથરી એક ઇન્ક્યબેૂટર, ગજુરાતના 
આણદંમા ંકામ કરરી રહ્ા છે. Medicinal અન ેAromatic 
Plants સાથ ેજોડા્ેયલુ ંઆ ઇન્ક્યબેૂટર બહુ જ ઓછા સમ્યમાં 
જ 15 entrepreneurs ના વબઝનસે આઈરડ્યાને સપોટજા 
કરરી ચકૂ્યુ ંછે. આ ઈન્ક્યબેૂટરનરી મદદ લઈન ેજ સધુા ચેબ્ોલૂજીએ 
પોતાનુ ં સટાટજા-અપ શરૂ ક્ુયું છે. તેમનરી કંપનરીમા ં મવહલાઓને 
પ્રાથવમકતા આપવામા ંઆવે છે. 

સાથરીઓ, બાળકોમાં Medicinal અને Herbal 
Plants પ્રત્ેય ર્ગૃવત વધારવા માટે આ્ુયષ મતં્ાલ્ય ેએક 
રસપ્રદ પહેલ કરરી તેનું બરીડું ઝડપ્યું છે આપણા પ્રોફેસર 
આ્યષુમાનજીએ. એવુ ંબનરી શકે કે,  તમે એ વવચારો કે આ 
પ્રોફેસર આ્યષુમાન છે કોણ? ખરેખર તો પ્રોફેસર આ્યષુમાન એક 
કોવમક બકુનુ ંનામ છે. તેમા ંઅલગ-અલગ કાટૂજાન પાત્ોનરી મદદથરી 
નાનરી-નાનરી વાતાજાઓ ત્ૈયાર કરવામા ંઆવરી છે. સાથે જ એલોવરેા, 
તલુસરી, આમળા,ં વગલો્ય, નરીમ, અશ્વગધંા અન ેબ્ાહ્રી જેવા 
સવાસ્થ્યપ્રદ Medicinal Plantનરી ઉપ્યોવગતા વવશે 
જણાવવામા ંઆવ્ંુય છે.

સાથરીઓ, પરંપરાગત ખેતરીથરી આગળ વધરીન,ે ખતેરીમા ંથઈ 
રહેલા નવા પ્ર્યોગ, નવા વવકલપ, સતત સવરોજગારના ંનવા ંસાધનો 
બનાવરી રહ્ા છે. પલુવામાના બે ભાઈઓનરી વાત પણ તનંુે જ એક 
ઉદાહરણ છે. જમમુ-કાશમરીરના પુલવામામા ંવબલાલ અહેમદ શખે 
અન ેમવુનર અહેમદ શખેે જ ેપ્રકારથરી પોતાના માટે નવા માગયો 
શોધ્યા, ત ેન્્ય ૂઈસન્ડ્યાનુ ંએક ઉદાહરણ છે. 39 વષજાના વબલાલ 
અહેમદ જી Highly Qualified છે. વબલાલજીએ પોતાના 
ઘરે જ વમમી કમપોસટનુ ં્યવુનટ લગાવ્યુ ં છે. આ ્યવુનટથરી ત્ૈયાર 
થનારા બા્યો ફરટજાલાઇઝરથરી ન માત્ ખતેરીમા ંઘણો લાભ થ્યો, 
પરતુ ંતે લોકો માટે રોજગારનરી તક પણ લઈને આવ્યુ ંછે. દર વષષે 
આ ભાઈઓના ્યવુનટથરી ખેડતૂોને લગભગ ત્ણ હર્ર વ્વટંલ 
વમમી કમપોસટ મળરી રહં્ છે. આજ ેતમેના આ વમમી કમપોસસટંગ 
્યવુનટમા ં 15 લોકો કામ પણ કરરી રહ્ા છે. પુલવામાના શખે 
ભાઈઓએ જોબ સરીકર બનવાનરી જગ્યાએ જોબ વક્રએટર બનવાનો 
સકંલપ લરીધો અન ેજ ેતઓે જમમુ-કાશમરીર જ નહીં, પરંત ુસમગ્ર 

દેશના લોકોન ેનવો માગજા દેખાડરી રહ્ા છે.
મારા વપ્ર્ય દેશવાસરીઓ, 25 સપટેમબરે દેશના મહાન સતંાન 

પરંડત દરીનદ્યાલ ઉપાધ્યા્યજીનરી જન્મજ્યતંરી હો્ય છે. દરીનદ્યાલજી 
ગત સદરીના સૌથરી મોટા વવચારકોમાનંા એક છે. તમેનુ ંઅથજા-દશજાન, 
સમાજન ે સશક્ત કરવા માટે -તમેનરી નરીવતઓ, તમેના દ્ારા 
દેખાડવામાં આવલેો અતં્યોદ્યનો માગજા, આજે પણ એટલો પ્રાસંવગક 
છે, તટેલો જ પ્રરેણાદા્યરી પણ છે. ત્ણ વષજા પહેલા ં25 સપટેમબરે 
તમેનરી જન્મ-જ્ંયતરી પર જ દવુન્યાનરી સૌથરી મોટરી Health 
Assurance Scheme – આ્ુયષમાન ભારત ્યોજના લાગુ 
કરવામા ંઆવરી હતરી. આજ ેદેશના બ-ેસવા બ ેકરોડથરી પણ વધુ 
ગરરીબોન ેઆ્યષુમાન ભારત ્યોજના હેઠળ હોસસપટલમા ં5 લાખ 
રૂવપ્યા સુધરીનરી મફત સારવાર મળરી ચૂકી છે. ગરરીબો માટે આટલરી 
મોટરી ્યોજના, દરીનદ્યાળજીના અતં્યોદ્ય દશજાનન ેજ સમવપજાત છે. 
આજના ્યવુાનો જો તમેના ંમલૂ્યો અન ેઆદશયોન ેતમેના જીવનમાં 
ઉતારે તો ત ેતમેન ેઘણંુ જ કામ આવરી શકે છે.

સાથરીઓ, દરીનદ્યાળજીના જીવનમાથંરી, આપણન ેક્યારે્ય હાર 
ન માનવાનરી શરીખ પણ મળે છે. વવપરરત રાજનરીવતક અન ેવચૈારરક 
પરરસસથવતઓ હોવા છતા,ં ભારતના વવકાસ માટે સવદેશરી મોડલના 
વવઝનથરી તેઓ ક્યારે્ય ડગ્યા નથરી. આજ ેઘણા બધા ્યવુાનો 
પહેલથેરી બનેલા માગજાથરી, અલગ થઈન,ે આગળ વધવા માગં ેછે. 
તઓે વસતઓુન ેપોતાનરી રરીત ેકરવા માગ ે છે. દરીનદ્યાળજીના 
જીવનથરી તમેન ેઘણરી જ મદદ મળરી શકે છે. તથેરી ્યવુાનોન ેમારો 
આગ્રહ છે કે તઓે તમેના વવશ ેજરૂરથરી ર્ણ.ે

મારા વપ્ર્ય દેશવાસરીઓ, આપણ ેઆજે ઘણા વવષ્યો પર ચચાજા 
કરરી. જમે આપણ ેવાત પણ કરરી રહ્ા હતા, આવનારો સમ્ય 
તહેવારોનો છે. આખો દેશ મ્યાજાદા પરુુષોત્તમ શ્રી રામના, અસત્ય 
પર વવજ્યનુ ંપવજા પણ મનાવવાનો છે. પરંત ુઆ ઉતસવમાં આપણે 
વધ ુએક લડાઈ વવશ ે્યાદ રાખવાનુ ંછે – તે છે દેશનરી કોરોના 
સાથનેરી લડાઈ. ટરીમ ઈસન્ડ્યા આ લડાઈમા ંરોજ નવા રેકૉડજા બનાવરી 
રહરી છે. Vaccination મા ંદેશ ેકેટલા્ય ેએવા રેકૉડજા બનાવ્યા 
છે જનેરી ચચાજા આખરી દવુન્યામા ંથઈ રહરી છે. આ લડાઈમા ંદરેક 
ભારતવાસરીનરી મહતવનરી ભવૂમકા છે. આપણે આપણો વારો આવતાં 
જ વસેકસન તો લગાવવાનરી જ છે પણ એ વાતનુ ંપણ ધ્યાન રાખવાનું 
છે કે કોઈ આ સરુક્ા ચક્રથરી છટૂરી ન ર્્ય. પોતાનરી આસપાસ જનેે 
વસેકસન નથરી લાગરી તમેન ેપણ વસૅકસન સને્ટર સધુરી લઈ જવાના 
છે. વૅસકસન લાગ્યા પછરી પણ જરૂરરી પ્રોટોકોલનુ ંપાલન કરવાનું 
છે. મન ેઆશા છે કે આ લડાઈમા ંફરરી એકવાર ટરીમ ઈસન્ડ્યા 
પોતાનો ઝડંો લહેરાવશ.ે આપણ ેઆવતા વખત ે કેટલાક અન્્ય 
વવષ્યો પર મન કી બાત કરરીશુ.ં આપ બધાન,ે દરેક દેશવાસરીન,ે 
તહેવારોનરી ખબૂ-ખબૂ શભેુચછાઓ...

ધન્્યવાદ....     •

સંવાદ
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ગુજરાતના ઇવતહાસમાં વવધાનસભા ગૃહમાં ના પ્રથમવાર મવહલા અધ્યક્ તરરીકે 
ભુજના ધારાસભ્ય શ્રી ડૉ.નરીમાબહેન આચા્યજાનરી સવાજાનુમતે વરણરી કરવામાં આવરી છે. 

ચૌદમરી ગજુરાત વવધાનસભામા ંનવમા સત્ના પ્રથમ રદવસ ેવવધાનસભાગૃહમા ંશાસક 
પક્ના નેતા અને મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ડૉ.નરીમાબહેન આચા્યજાનરી ગુજરાત 

વવધાનસભાના અધ્યક્ તરરીકે વરણરી માટે દરખાસત કરરી 
હતરી, જેને શાસકપક્ અને વવપક્ના તમામ ધારાસભ્યોએ 
ઉતસાહભેર વધાવરી લઈને સવાજાનુમતે ટેકો આપરીને મવહલા 
સશક્તરીકરણને વધુ પ્રાધાન્્ય આપવા એક હકારાતમક 
અવભગમનરી અનોખરી પહેલ કરરી હતરી. 

મખુ્યમતં્રી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવ્ય ુહતુ ંકે, જેમના 
નામ પરથરી ગુજરાત વવધાનસભા ગૃહનું નામકરણ થ્યેલું 
છે તેવા અને વષજા ૧૯૨૫માં CLAના પ્રથમ સભ્ય એવા 
શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ પટેલનરી જન્મવતવથના રદવસ ેસભાગૃહે એક 
નવરી ઉજ્જવળ પરંપરાનો પ્રારંભ કરરીને ડૉ. નરીમાબહેન 
આચા્યજાનરી ગુજરાત વવધાનસભાના પ્રથમ મવહલા અધ્યક્ 
તરરીકે વરણરી કરરી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ડૉ.નરીમાબહેન 
આચા્યજાને પ્રથમ મવહલા અધ્યક્ તરરીકે સભાગૃહ વતરી 

અવભનંદન આપરીને શુભેચછાઓ પાઠવરી હતરી. 
આ પ્રસંગે વવધાનસભાગૃહમાં મંત્રીમંડળના સભ્યશ્રીઓ, વવરોધપક્ના નેતા શ્રી 

પરેશભાઈ ધાનાણરી સવહત તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓએ ડૉ.નરીમાબહેન આચા્યજાને ગૃહનાં 
પ્રથમ મવહલા અધ્યક્ બનવા બદલ અવભનંદન પાઠવ્યા હતા. •

પદરચય
ડાટ. નરીમાબહેન ભાવેશભાઈ 

આચાયટ, ૩ - ભુજ મત વવભાગ 
(કચ્છ) વવધાનસભા 

મતવવસતારમાંથરી ચૂંટાયેલાં છે. 
તેમનો જનમ તા. ૧રમરી �ડસેમ્બર, 

૧૯૪૭ના રોજ સુરેનદ્રનગર 
વજલ્લાના નાગનેશ ખાતે થયો 

હતો. તેઓએ એમ.બરી.બરી.એસ., 
ડરી.�.ઓ. અને ગાયનેક 

ઓબસટ્રેટરીક એમ.ડરી.નરી �ડગ્રરી 
પ્રાપ્ત કરરી છે. તેઓ વ્યવસાયે 

ડાટકટર છે. તેઓ નવમરી, 
અવગયારમરી, બારમરી અને તેરમરી 

વવધાનસભાના સભય પિ રહરી 
ચૂકયાં છે. તેઓ મવહલા ઉત્કષટ 

પ્ર�વત્તઓ, ગ્રામવવકાસલક્ષરી 
પ્ર�વત્તઓ, રમતગમત પ્ર�વત્તઓ 

સવહત અનેક જનવહતલક્ષરી 
કામગરીરરીમાં શોખ ધરાવે છે.

ગુજરાત	નવધાિસભાિાં	પ્રથમ	મનિલા	અધયક્ષ	તરીકે
ડૉ.િીમાબિેિ	આચાય્ષિી	સવા્ષિુમતે	વરણી	

નિયુનતિ
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ગુજરાત	નવધાિસભાિા	ઉપાધયક્ષ	તરીકે
શ્ી	જેઠાભાઇ	ભરવાડ	
ગજુરાત વવધાનસભાના ઉપાધ્યક્ તરરીકે શહેરા મત 
વવસતારના ધારાસભ્ય શ્રી જઠેાભાઈ ભરવાડનરી વરણરી 
કરવામા ંઆવરી છે. ૧૪મરી ગજુરાત વવધાનસભાના નવમા 
સત્ના પ્રથમ રદવસ ેવવધાનસભાના ંઅધ્યક્ શ્રીમતરી ડૉ. 
નરીમાબહેન આચા્યજા દ્ારા વવધાનસભાગૃહના ઉપાધ્યક્ 

તરરીકે શ્રી જઠેાભાઈ ભરવાડના નામનરી દરખાસત મકૂવામાં 
આવરી હતરી, જ ેબહમુતરીથરી પસાર થઈ હતરી. વવધાનસભા 

ગૃહના ઉપાધ્યક્ તરરીકે વનમણકૂ થવા બદલ શ્રી જઠેાભાઈ ભરવાડને 
મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ, મતં્રીમડંળના સભ્યશ્રીઓ સવહત શાસક 
પક્ના સભ્યશ્રીઓએ અવભનદંન આપરી શભુચેછાઓ પાઠવરી હતરી. •

નિયુનતિ

પદરચય
શ્રી જઠેાભાઇ ઘલેાભાઇ ભરવાડ, ૧૨૪-શહેરા મત 
વવભાગ (પચંમહાલ) વવધાનસભા મતવવસતારમાથંરી 
ચૂટંાયલેા છે. તમેનો જનમ તા. ૦૧ જનૂ, ૧૯૫૦ના રોજ 
અવિયાદ ખાત ેથયો હતો. તઓેએ બરી.એ., ફસટટ 
એલએલ. બરી. સધુરીનો અભયાસ કયયો છે. તઓે વપેાર 
ધધંા સાથ ેસકંળાયલેા છે. તઓે દસમરી, અવગયારમરી, 
બારમરી અન ેતેરમરી વવધાનસભાના સભય પિ રહરી 
ચકૂયા છે.  તેઓએ પચંમહાલ દધૂ સંઘ, ગોપાલક વવકાસ 
મડંળ, ગોપાલક સહકારરી મંડળરી, અવિયાદ દધૂ મડંળરી, 
તથા ખરરીદ-વચેાિ સઘં, શહેરાના ચરેમને તરરીકે સવેા 
આપરી છે. તઓેને વાચંન અન ેરમત-ગમતનો શોખ છે. 

વરસાદિા	કારણે	સજા્ષયેલી	નસથતીિી	સમીક્ષા	કરતા	મુખયમંત્ીશ્ી
રાજ્યમાં વરસાદરી વાતાવરણ અને 

પવનનરી ગવતન ે કારણે હળવા દબાણના 
કારણ ેઉદભવલેરી પરરસસથતરી અગં ે મખુ્યમતં્રી 
શ્રી ભૂપને્દ્રભાઇ પટેલ ેઉચ્ચસતરરી્ય સમરીક્ા 
બઠેક ્યોજી હતરી. તેમણ ેબઠેકમા ંખાસ કરરીને 
પોરબંદર, જનુાગઢ, ભાવનગર, અમરેલરી 
ભરૂચ સવહતના વવસતારોમા ંથ્ેયલા વ્યાપક 
વરસાદ અને ઝડપરી પવનથરી કોઇ મોટું 
નકુશાન કે ર્નહાવન ના થા્ય ત ેમાટેનરી  
સચૂના આપરી સબંવંધત વજલ્ા તતં્ો અને 
રાજ્ય સરકારના વવભાગોનરી સજ્જતા 

સતક ્કતા અંગેનરી સંપૂણ જા  ર્ણકારરી  
મળેવરી હતરી. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પોરબંદર અને 
જુનાગઢ વજલ્ાના કલેકટરો સાથે 
ટ ેવલફોવનક વાતચરીત કરરીને તેમના 
વજલ્ામાં નરીચાણવાળા વવસતારોના 
લોકોનરી સસથતરી, જરૂર જણા્ેય સલામત 
સથળે સથળાંતર કરવાના રકસસાઓમાં 
આશ્્યસથાન તેમજ ભોજન પ્રબધં, પવનનરી 
ગવત વગેરેનરી તલસપશમી વવગતો મેળવરી 
હતરી અને માગજાદશજાન આપ્યું હતું. 

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ ેલે રાજ્યના 
દરર્યાકાઠંાના પ્રવાસન સથળો-વબચ ઉપર 
કોઇ પ્યજાટક-પ્રવાસરી ન ર્્ય ત ેમાટે તમેજ 
દરર્યામાં  માછરીમારરી માટ ે ગ્ેયલા 
સાગરખેડઓૂ સલામત પરત આવરી ર્્ય તે 
માટે જરૂરરી સચૂનાઓ આપવા અન ેવ્યવસથા 
કરવા પણ બઠેકમા ંસચૂનો ક્યાજા હતા. 

રાજ્યમા ંઅત્યારનરી સસથતરીએ સૌરાષ્ટ્રના 
૯ વજલ્ાઓમા ંએન.ડરી.આર.એફ.નરી ૧૮ 
ટરીમ સથાવનક તંત્ સાથે સકંલનમા ં રહરી 
તનૈાત કરવામાં આવરી છે તમેજ બ ેટરીમ 
સટેન્ડ બા્ય તરરીકે રાખવામાં આવરી છે તનેરી 
વવગતો પણ મખુ્યમતં્રીશ્રીએ મેળવરી હતરી. 

આ બેઠકમાં  મુખ્ય સવચવ શ્રી 
પકંજકુમાર, શહેરરી વવકાસના અવધક મખુ્ય 
સવચવ શ્રી મૂકેશ પૂરરી, મહેસૂલના અવધક 
મુખ્ય સવચવ શ્રી કમલ દ્યાનરી તેમજ 
માગજા-મકાન સવચવ શ્રી સંદરીપ વસાવા 
વગેરે જોડા્યા હતા. •
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વાત	નવધાિસભાિી...

ખાિગી	યુનિવનસ્ષટિીઓિા	દદ્તીય	સુધારા	નવધેયક	પસાર
ગુજરાતના વવદ્ાથમીઓ-્યવુાઓ વવશ્વ 
સામે આંખમાં આંખ વમલાવરી વાત 
કરરી શકે, અન્્ય વવદ્ાથમીઓ સાથે 
સપધાજા કરરી શકે એવા મક્કમ વનધાજાર 
સાથે રાજ્ય સરકાર આગળ વધરી 
રહ રી  છ ે.  ગુજર ાત  સરક ા ર ે 

વવદ્ાથમીઓ-્ુયવાઓ શૈક્વણક ક્ેત્ે 
વૈવશ્વક સતરે પ્રસથાવપત થા્ય એ માટે 

અનેકવવધ નવતર આ્યામો, પ્ર્યોગો અને 
સુધારાઓ ક્યાજા છે. તાજેતરમાં ચૌદમરી વવધાનસભાના નવમા 
સત્માં ગજુરાત ખાનગરી ્ુયવનવવસજાટરીઓના રદ્તરી્ય સધુારા વવધ્ેયક 
વશક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ રજૂ ક્યુું હતું.

વશક્ણમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતુ કે, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલના નેતૃતવવાળરી સરકારે વશક્ણ ્યાત્ાને વધુને વધુ વેગવંત 
બનાવવાનો મક્કમ વનધાજાર ક્યયો છે. રાજ્યનુ ં્યવુાધન વશક્ણ દ્ારા 
વધુને વધુ રોજગારરી મેળવરી આતમવનભજાર બને એ માટે આ્યોજનો 
કરા્યા છે. એટલા માટે જ આ સુધારો લાવવામાં આવ્યો છે.

વશક્ણમંત્રીશ્રીએ વબલ ઉપરનરી ચચાજામાં જણાવ્યું હતંુ કે, 
ગુજરાત સરકારે વશક્ણને પ્રાધાન્્ય આપવા માટે તમામ વગયોના 
વવદ્ાથમીઓ માટે વવવવધ સકોલરશરીપ-વશષ્યવૃવત્ત શરૂ કરરી છે. આ 
ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી ્યુવા સવાવલંબન ્યોજના, મુખ્યમંત્રી કન્્યા 
કેળવણરી વનવધ, મુખ્યમતં્રી  વશષ્યવૃવત્ત ્યોજના, નવરીન વ્યાવસાવ્યક 
પ્રકલપો માટે સટુડન્ટ સટાટજાઅપ, કોલેજના વવદ્ાથમીઓ PHD કરરી 
શકે ત ેમાટે નવરીન શોધ ્યોજના પોસટ કે્રરડટ વશષ્યવૃવત્ત, મરેડકલનરી 
બેઠકોમાં વધારો અને તેનરી ફીમાં ૫૦ ટકા જેટલરી સહા્ય જેવા 

અનેકવવધ વશક્ણલક્રી આ્યામો શરૂ ક્યાજા છે. વશક્ણમાં ફી-
વન્યમન માટેનરી એફ.આર.સરી.કવમટરીનરી રચના પણ સરકારે કરરી 
છે, જેથરી રાજ્યના હર્રો વવદ્ાથમીઓ અને વાલરીઓને આવથજાક 
રાહત મળરી છે.

 દેશમાં છેલ્ાં ૩૪ વષજાથરી જે ન થઈ શક્યું તેવરી નવરી વશક્ણ 
નરીવત-૨૦૨૦ને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીના નેતૃતવમાં 
ગુજરાત સવહત સમગ્ર દેશમાં  અમલરી બનાવરી છે. મુખ્ય મંત્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના નેતૃતવમાં વશક્ણ વવભાગમાં હોવલસસટક 
બદલાવ લાવવા અમે સતત પ્ર્યત્શરીલ છરીએ. વવપક્ના સારાં 
સૂચનોને સવરીકારરીને ગુજરાતના વહતમાં વશક્ણને વધુ મજબૂત 
બનાવવા નવા સુધારા કરવા અમે કરટબદ્ છરીએ.  

વશક્ણમતં્રીશ્રીએ ગજુરાત ખાનગરી ્યવુનવવસજાટરી- રદ્તરી્ય સધુારા 
વવધે્યક દ્ારા રાજ્યનરી ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજોને ખાનગરી 
્યુવનવવસજાટરી સાથે જોડવાના અગાઉ વવધે્યકને રદ કરરી મૂળ સવરૂપે 
ગ્રાન્ટ ઈન એઇડ કોલેજોને સરકાર ઉચ્ચ વશક્ણ સાથે જોડવા 
સુધારા વવધે્યકને રજૂ ક્યુું હતું. જેને સભાગૃહમાં પસાર કરવામાં 
આવ્યું હતું.

વશક્ણમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે, આ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજોને 
ખાનગરી ્યુવનવવસજાટરી સાથેના જોડાણથરી વહરીવટરી, સટાફ, ભરતરી 
તથા ફી અંગેના પ્રશ્નો અંગે સંસથાઓ, અધ્યાપક મંડળો, વવદ્ાથમી 
મંડળોનરી રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઇ ગુજરાતના વશક્ણના વવશાળ 
વહતમાં આ વનણજા્ય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત ખાનગરી 
્યુવનવવસજાટરીઓના રદ્તરી્ય સુધારા વવધે્યકને વવધાનસભા ખાતે  
સવાજાનુમતે પસાર કરા્યું હતું. •

Ease	of	doing	businessિા	લ�યાંક	સાથે	
ભારતીય	ભાગીદારી	કાયદો	૧૯૩૨માં	સુધારા	નવધેયક	પસાર	

ગુજરાતમાં Ease of doing 
businessને વધુ પ્રોતસાહન 
આપવાના લક્યાંક સાથે ભાગરીદારરી 
નોંધણરી સંબંવધત સમગ્ર પ્રવક્ર્યા 
સ ર ળ  બ ને  અ ને  વ ન ્ય ત 
સમ્યમ્યાજાદામાં પૂણજા થા્ય તેવા 

હેતુથરી ભારતરી્ય ભાગરીદારરી કા્યદા-
૧૯૩૨માં રાજ્ય સરકાર દ્ારા સુધારા 

કરવામાં આવ્યાં છે તેમ વવધાનસભા ગૃહમાં નાણા મંત્રી શ્રી 
કનુભાઇ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું.  

મંત્રીશ્રીએ કહ્ં હતું કે, ભારતરી્ય ભાગરીદારરી કા્યદો, ૧૯૩૨ 
- કેન્દ્રનો કા્યદો છે, જે દેશમાં તા.૦૧/૧૦/૧૯૩૨થરી અમલરી છે. 
પેઢરીનરી નોંધણરી ફરવજ્યાત નથરી, પરંતુ પેઢરીનરી નોંધણરીનાં કેટલાક 
ફા્યદા હોવાથરી સામાન્્ય રરીતે પેઢરીનરી નોંધણરી કરવામાં આવે છે. 
નોંધણરીને લગતરી કામગરીરરીમાં રહેલરી ત્ુટરી વનવારવા માટે આ 
સુધારા વવધે્યક લાવવામાં આવ્યું છે. 

ભાગરીદારરી પેઢરીનરી નોંધણરીને લગતરી કામગરીરરી રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા કરવામાં આવે છે. હાલમાં પેઢરીનરી નોંધણરી માટેનરી અરજી 
કરવરી, તેનરી સાથે દસતાવેજો રજૂ કરવા, નોંધણરી કરવરી, પેઢરીમાં 
વખતોવખત થતાં ફેરફારોનરી ર્ણ અને તેનરી મંજૂરરી, ફીનરી 
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વાત	નવધાિસભાિી...

	‘કૌશલયા’	સકીલ	યનુિવનસ્ષટિી		નવધેયક	નવધાિસભામા	ંસવા્ષિમુત	ેપસાર
ગુજર ાતમ ાં  દ ેશ  અને  વવદ ેશન ા 
મૂડરીરોકાણકારો પોતાના ઉદ્ોગો સથાપરી 

રહ્ા છે. તેમજ આવનાર સમ્યમાં પણ 
પ્રગવતશરીલ ગુજરાત  મૂડરી રોકાણમાં 
દેશનું  કેન્દ્ર સથાન બનવા જઈ રહ્ં 
છે.  વૈવશ્વક કે્ત્ે વવવવધ સેકટરોમાં પણ 

સતત બદલાતરી ટેકનોલોજી અનુરૂપ 
કુશળ માનવબળનરી જરૂરર્યાત રદવસે રદવસે 

વધરી રહરી છે. આવા સંજોગોમાં કૌશલ્ય વવકાસના 
ક્ેત્માં તાલરીમનરી ગુણવત્તાને વેગ આપવા માટે તેમજ વશક્ણ, 
તાલરીમ અને સંશોધન માટે માળખુ તૈ્યાર કરવા માટે ‘કૌશલ્યા’ 
સકીલ ્યુવનવવસજાટરીનરી જરૂરરી્યાત ઉભરી થઈ છે.

શ્મ અને રોજગાર મંત્રી શ્રી વબ્જેશભાઈ મેરર્એ કૌશલ્ય 
વવકાસના ક્ેત્માં તાલરીમનરી ગુણવત્તાને વેગ આપવા માટે તેમજ 
વશક્ણ, તાલરીમ અને સંશોધન માટે માળખુ તૈ્યાર થા્ય તે માટે 
‘કૌશલ્યા’ સકીલ ્યુવનવવસજાટરી વવધે્યકને રજૂ ક્યુંુ  હતું . 
વવધાનસભામાં ‘કૌશલ્યા’ સકીલ ્યુવનવવસજાટરી વવધે્યક, ૨૦૨૧ 
રજૂ કરતા મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યુ હતુ કે, મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલના નેતૃતવવાળરી સરકાર ે કૌશલ્ય ક્ેતે્ ગુણવત્તા્ુયક્ત 
તાલરીમને વધુને વધુ વેગવંત બનાવવાનો વનધાજાર ક્યયો છે.

શ્મ અને રોજગાર મંત્રીશ્રીએ બરીલ ઉપરનરી ચચાજામાં 
જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી દ્ારા શરૂ 
કરવામાં આવેલ સકીલ ઇસન્ડ્યા વમશનના ભાગ રૂપે ભારતમાં 
૪૦ કરોડથરી વધુ લોકોને વવવવધ કૌશલ્યમાં તાલરીમ આપવાનું 
લક્ય વનધાજારરત ક્ુયજા છે. દેશના આ વમશનના ઉદ્ેશને સાકારરત 

કરવા રાજ્યના ્યુવાધનને કૌશલ્યબધધ કરવા મુખ્યમંત્રીશ્રીના 
માગજાદશજાનથરી ગુજરાત રાજ્યના ્યુવાધનને “કૌશલ્ય સાથે 
વશક્ણ” અને “દરેક ્યુવાનને કૌશલ્ય” મળરી રહે તે હેતુ માટે 
અમદાવાદમાં “કૌશલ્યા” સકીલ ્યુવનવવસજાટરીનરી સથાપના 
સરકારશ્રી દ્ારા કરવામાં આવશે, જેનું સંપૂણજા સંચાલન રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા કરવામાં આવશે.

‘કૌશલ્યા’ સકીલ ્યુવનવવસજાટરી વટમીકલ મોવબવલટરીના 
માધ્યમથરી સકીલ ડેવલપમેન્ટને ઉચ્ચ વશક્ણ સાથે જોડાણ 
કરવામાં એક સેતુનું કામ કરશે. જેના થકી રાજ્યના ્ુયવાધન 
માટે પ્રગવતના દ્ાર ઉઘાડશે તથા કારરકદમીનરી નવરી તકોનું સજજાન 
કરશે. “કૌશલ્ય સાથે વશક્ણ” ના અવભગમથરી રાજ્યના ્ુયવાનો 
કૌશલ્યક્મ થકી રોજગારક્મ બનશે. રાજ્યમાં આવનાર 
સમ્યમાં ઉભરી થનાર કુશળ માનવબળનરી જરૂરર્યાતનરી સાપેક્ે 
કુશળ માનવબળ ઉભું કરરી શકાશે. પરરીણામે ઉદ્ોગોનરી 
ઉતપાદકતામાં વધારો થશે.

ઉદ્ોગોમાં વનરંતર બદલાતરી ટેકનોલોજીને અનુરૂપ સકીલ 
ડેવલપમે ન્ટના ઉતપાદન તેમજ સવવ જાસક્ે તે્  નવરીનતમ 
અભ્યાસક્રમો બનાવરી ઉદ્ોગગૃહોનરી અગામરી સમ્યમાં કુશળ 
માનવબળનરી જરૂરર્યાતને પૂણજા કરશે અને જે માટે સકીલ 
ડેવલપમેન્ટ ક્ેત્ે જરૂરરી રરીસચજા કરરી દેશના પ્રાથવમક, માધ્યવમક 
અને સવવજાસ સેકટર સાથે સંકળા્યેલ ઉદ્ોગના ઉભરતા વવસતારો 
ઓળખરી આગામરી સમ્યમાં સકીલનરી જરૂરર્યાત મુજબ કુશળ 
માનવબળ તૈ્યાર કરવામાં આવશે. જે અનુસંધાને ‘કૌશલ્યા’ 
સકીલ ્યુવનવવસજાટરી વવધે્યક, ૨૦૨૧ વવધાનસભા ખાતે 
સવાજાનુમતે પસાર કરા્યું હતું. •

ચકૂવણરીન ેલગતરી સમગ્ર પ્રવક્ર્યા ઓનલાઇન છે પરંતુ તેન ેકા્યદાનો 
આધાર નથરી. આ વવધે્યક પસાર થવાથરી તેને કા્યદાનો આધાર 
મળશે તેમ મંત્રીશ્રીએ ઉમે્યુજા હતું.  

તમેણ ેવધુમાં કહ્યુ ંહતંુ કે, આ ઉપરાતં, પઢેરીના PAN તમેજ 
ભાગરીદારોના PAN અને Aadhaarનરી વવગતો મેળવરીને 
નોંધણરીનરી પ્રવક્ર્યા વધુ સરળ બનાવરી શકાશે. આ વવધે્યકથરી 
ખામરી્યુક્ત અરજી કે દસતાવેજોમાં રહેલરી તુ્ટરીઓનરી વન્યત 
સમ્યમ્યાજાદામાં અરજદારન ેર્ણ કરરી શકાશ ેઅન ેઅરજદાર દ્ારા 
વન્યત સમ્યમ્યાજાદામાં પૂતજાતા થા્ય અને પૂતજાતા થ્યેથરી નોંધણરી/
ફેરફારોને વન્યત સમ્યમ્યાજાદામાં માન્્ય રાખરી શકાશે. 

મંત્રીશ્રીએ કહ્ં હતું કે, પેઢરીના બંધારણમાં ફેરફાર, પેઢરીના 
વવસજજાન અને સગરીર વ્યવક્તનરી ભાગરીદારરી સવરીકાર / અસવરીકાર 
બાબતનરી ર્ણ કરવરી ફરજી્યાત ન હોવાથરી પેઢરીમાં પ્રવતજામાન 

ભાગરીદારો તમેજ પઢેરીના ંવવસજજાનનરી હકીકતોથરી વાકેફ રહરી શકાતંુ 
નથરી. આથરી, પઢેરી દ્ારા નોંધણરી મળેવ્યા બાદ તેમાં થતા ંફેરફારોનરી 
ર્ણ ૯૦ રદવસનરી સમ્યમ્યાજાદામાં થા્ય તે બાબતનો સમાવેશ 
પણ  આ વવધે્યકમાં કરવામાં આવ્યો છે. 

તેમણે વધુ વવગતો આપતાં કહ્ં હતું કે, હાલ રજીસટ્ારના 
આદેશ સામે અપરીલનરી જોગવાઈ ન હોવાથરી સરીધેસરીધરી હાઇકોટજા 
સમક્ અરજી દાખલ કરવાનરી રહેતરી હતરી, જેથરી Litigation 
અંગેનરી પ્રવક્ર્યા ખચાજાળ બનતરી હતરી. આ ત્ુટરી વનવારવા સક્મ 
સત્તાવધકારરી સમક્ અપરીલ થઇ શકે તેવરી જોગવાઇનો પણ 
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતરી્ય ભાગરીદારરી કા્યદો 
૧૯૩૨માં સુધારા વવધે્યક વવધાનસભા ગૃહમાં સવાજાનુમતે પસાર 
કરવામાં આવ્યું હતું. •
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ગુજરાત	GST	નવધેયક-2021	સવા્ષિુમતે	પસાર	
ગુજરાતના વ્યાપારરીઓનરી સરળતા માટે, વ્યાપારમાં  તકલરીફ 

ન પડ ેતમેજ રાજ્યમાં વ્યાપાર, ધધંા રોજગારમા ંસતત વૃવદ્-વધારો 
થા્ય તેવા એક માત્ હેતુથરી GST સુધારા વવધે્યક 2021 ગૃહમાં 
લાવવામાં આવ્યું છે તેમ વવધાનસભાગૃહમાં નાણા મંત્રી શ્રી 
કનુભાઇ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું. 

આ વવધે્યક અંગે નાણામંત્રીશ્રીએ કહ્ં હતું કે વષજા 2017માં 
સૌપ્રથમ GST કા્યદાનો દેશવ્યાપરી અમલ થ્યો હતો. આ નવરીન 
કર કા્યદો અમલમાં આવતા તેમાં વ્યાપારરીઓને પડતરી તકલરીફો 
દૂર કરવા તેમજ કા્યદાને વધુને વધુ સરળ બનાવવાના હેતુથરી 
તેમાં સમ્યાંતરે ફેરફાર- સુધારા કરવામાં આવરી રહ્ા છે. 

તેમણે કહ્ં હતું કે કોરોનાનરી વૈવશ્વક મહામારરી બાદ ગુજરાત 
સવહત ભારત અને વવશ્વના GDP અથજાતંત્માં નોંધપાત્ વધારો 
થઈ રહ્ો છે ત્યારે ગુજરાતના વેપારરીઓ, ખેડૂતો, નાગરરકો વધુ 
સરળતાથરી આ કરનરી પ્રવક્ર્યા સમજી અને અમલ કરરી શકે તેવા 
શુભ આશ્યથરી આ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારનરી આવક 
વધારવા નહીં પણ સારા અને 
સાચા વેપારરીઓના વહતમાં આ 
સુધારો કરા્યો છે તેમ તેમણે 
ઉમે્યુું હતું.

નાણામંત્રીશ્રીએ વધુ વવગતો 
આપતા ંજણાવ્યુ ંહતુ ંકે, ગત વષષે 
વેપારરીઓને 8,476 કરોડ અને 
ચાલુ વષષે રૂ 6,558 કરોડનું 
GST રરફંડ ચુકવવામાં આવ્યું છે. ગત વષષે ગુજરાતમાં અંદાજે 
1.55 લાખ વેપારરીઓ જ્યારે ચાલુ વષષે 60 હર્રથરી વધુ  
વેપારરીઓએ GST હેઠળ નોંધણરી કરાવરી છે તેમ તેમણે કહ્ં હતું. 

નાણાં મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્ારા ગુજરાત ગુરઝ એન્ડ 
સવવજાવસસ ટેકસ એકટ,૨૦૧૭ ના સુધારા પર બરીલ રજુ કરતા 
જણાવ્યું કે, જીએસટરી કાઉસન્સલનરી ૩૯મરી બેઠકનરી ભલામણોને 
આધારે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા કેન્દ્રનાં જી.એસ.ટરી. કા્યદાનરી 
જોગવાઇઓમાં સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે. દેશનાં કેટલાક 
રાજ્યો દ્ારા કાઉસન્સલનરી ભલામણન ેઆધારે પોતાના ંજી.એસ.ટરી. 
કા્યદામાં સુધારાઓ ક્યાજા છે. “વન-નેશન, વન-ટેકસ”ના સૂત્ના 
આધારે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા કરવામાં આવેલા સુધારાઓ સાથે 
સુસંગતતા ર્ળવરી રાખવા માટે ગુજરાત જી.એસ.ટરી. કા્યદામાં 
પણ  સુધારાઓ કરવાનો છે.  

કરદાતાઓને સવલત થા્ય અને તેમના કોમપલા્યન્સ કોસટમાં 
ઘટાડો થા્ય તે માટે ચાટજાડજા એકાઉન્ટ / કોસટ એકાઉન્ટ પાસે વાવષજાક 
વહસાબો ફરવજ્યાત રરીતે ઓરડટ કરાવવામાંથરી મુવક્ત, ચાટજાડજા 

એકાઉન્ટ / કોસટ એકાઉન્ટ દ્ારા રરીકન્સરીલરી્યશેન સટેટમને્ટ પ્રમાવણત 
કરાવવાન ેબદલ ેપોતાનરી મેળે સવપ્રમાવણત કરરી શકે તવેરી જોગવાઇ 
છે. તા. ૧લરી જુલાઈ, ૨૦૧૭ નરી અસરથરી વવલંબથરી ચૂકવેલ 
વેરાનરી રકમ પર Net Tax Liability પરૂતંુ જ વ્યાજ વસૂલ 
કરવાનરી જોગવાઇથરી કરદાતા પર વ્યાજનું ભારણ ઘટશે અને 
વબન-જરૂરરી વવવાદો ટાળરી શકાશે. 

કરચોરરી પર વન્યંત્ણ રાખરીને ટેકસ કોમપલા્યન્સનો વ્યાપ 
વધારવા માટે વેચનારે ઇનવોઇસ / ડેવબટ નોટનરી વવગતો 
સટેટમેન્ટમાં દશાજાવેલ ન હો્ય તેવાં રકસસામાં ખરરીદનારને તેનરી 
ક્રેરડટ લેતાં અટકાવવા અને વેચનારે જે વ્યવહારો સટેટમેન્ટમાં 
દશાજાવેલ હો્ય પરંતુ પત્કમાં દશાજાવેલ ન હો્ય તેવાં વ્યવહારો પર 
સરીધે-સરીધરી વસૂલાત કરવા અંગેનરી બાબતોનો સમાવેશ થા્ય છે.

વસુલાતનરી કા્યજાવાહરીનો વ્યાપ વધારવા માટે આકારણરી, 
વસૂલાત વગરેેન ેલગતરી કોઇપણ કા્યજાવાહરી શરૂ ક્યાજા બાદ સરકારરી 
આવકના વહતોના રક્ણ માટે કરદાતા અથવા કરચોરરીથરી લાભ 

લેન ા ર  અન્્ય  ક ોઇ  પણ 
વ્યવક્તના ંબને્ક ખાતા સવહતનરી 
અન્્ય વમલકત પર કામચલાઉ 
ટાંચ મૂકવાનરી જોગવાઇ છ.ે 
માલવહન કરનાર કરદાતા 
રાજ્ય બહારના હો્ય તેવાં 
રકસસામાં અટકા્યત કર ેલ 
માગજાસથ ચરીજ-વસત ુપર વરેાનરી 

વસૂલાતમાં પડતરી મુશકેલરી દૂર કરવાના હેતુથરી વેરાને બદલે દંડનરી 
વસુલાત કરવા અંગેનરી જોગવાઇઓનો પણ આ વવધે્યકમાં 
સમાવેશ કરા્યો છે.

જીએસટરી કા્યદાના અસરકારક અમલરીકરણમાં વહરીવટરી 
સગુમતા માટે કરદાતાઓન ેવાવષજાક પત્ક ફાઇલ કરવામાથંરી મવુક્ત 
આપવા અંગેનરી સત્તા કવમશનરને સુપરત કરવામાં આવેલ છે, 
જેથરી આ લાભ નાના કરદાતાઓને મળરી શકશે.

કોઇપણ ક્બ, સોસા્યટરી જવેા ંવ્યવક્તઓ અન ેતેમના ંમેમબસજા 
વચ્ચ ેથતરી પ્રવૃવત્તઓ / વ્યવહારોન ેસપલા્ય ગણરી વરેો આકારરી 
શકા્ય તવેુ ંસપષ્રીકરણ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ નરી અસરથરી અમલરી 
બનાવવા બાબતનો પણ આ વવધ્ેયકમાં સમાવશે કરવામા ંઆવ્યો 
છે. આમ, સમગ્ર રરીતે જોઈએ તો આ વવધે્યકમાં દશાજાવેલ 
સધુારાઓથરી Ease of Doing Business મા ંવધારો થશે. 

નાણામતં્રીશ્રી આ સુધારા વવધ્ેયકન ેવવના વવરોધ ેપસાર કરવા 
બદલ ગૃહના તમામ સભ્યોનો રાજ્ય સરકાર વતરી આભાર પણ 
માન્્યો હતો. •
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રાજયમાં	�ક્ષોિી	સંખયામાં	૫૮	ટિકાિો	વધારો	િ�ધાયો	
વૃક્ોના વધુને વધુ વાવેતર થકી શુદ્ 
વાતાવરણ મળે તથા પ્યાજાવરણના જતનના 

કા્યજાને વેગ મળે તે આશ્યથરી ધારાસભ્ય 
શ્રી વજજ્ેશકુમાર સેવક દ્ારા ચૌદમરી 
વવધાનસભાના નવમાં સત્માં છેલ્ા 
રદવસનો પ્રસતાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો 

હતો. છેલ્ા રદવસનો પ્રસતાવ રજૂ કરતાં 
ધારાસભ્ય શ્રી વજજ્શેકુમાર સવેકે જણાવ્યુ ંહતું 

કે, વૃક્ો ઓસકસજનનો સૌથરી મોટો સત્ોત છે. તેથરી 
વૃક્ારોપણ કરરીને ઓસકસજનનું સતર વધારવા નાગરરકોને સર્ગ 
કરવાનરી તાતરી જરૂરર્યાત છે.

ભારતરી્ય સંસકૃવત અને વેદોમાં પ્રકૃવતનું મહતવ સમર્વવામાં 
આવ્યું છે. શાસત્ોમાં પણ વનરીકરણ તથા પ્રકૃવત પ્રેમરી લોકોનરી 
ઉપસસથવત અને ભાવ પ્રગટ થા્ય છે. છેલ્ાં ઘણાં વષયોથરી દેશ અને 
વવશ્વમાં નવા નવા રોગોનું ચલણ વધ્યું છે. આ પરરસસથવતમાં 
પ્રકૃવતનુ ંદોહન કરવા આપણ ેસૌએ સવહ્યારા પ્ર્યાસ હાથ ધરવાના 
છે. કોરોનાનરી મહામારરીએ આપણને સૌને પરોક્ રરીતે 
ઓસકસજનનું મહતવ સમર્વ્યું છે. આથરી ઓસકસજનનું સતર 
વધારવા પણ વૃક્ારોપણ ખબુ જ જરૂરરી છે. વાતાવરણમા ંઉમરેાતા 
હાવનકારક પાટમીકલના કારણે માનવ શરરીરમાં શ્વસનને લગતરી 
વવવવધ સમસ્યાઓ અને રોગોનું પ્રમાણ વધરી રહ્ં છે તેવામાં 
પ્રકૃવતનું જતન કરવા વધુમાં વધુ વૃક્ો વાવવા નાગરરકોએ 
સંકલપબદ્ થવાનરી જરૂર છે. પ્રકૃવતનું જતન કરવું એ આપણરી 
નૈવતક જવાબદારરી છે તેથરી તેનું જતન કરવા તમામ પ્ર્યાસો હાથ 
ધરવામાં આવે છે.

વાતાવરણમાં ઓસકસજનનું પ્રમાણ જળવા્ય અને હવાનું 
શુવદ્કરણ થા્ય તે સમ્યનરી માંગ છે અને તેના માટે બહોળા 
પ્રમાણમાં વૃક્ોનો ઉછેર કરરીને પ્યાજાવરણ બચાવવાના કામમાં 
સહ્યોગરી બનવાના પ્ર્યાસો કરવા જોઈએ. વૃક્ારોપણ દ્ારા 
પ્રકૃવતના જતન માટે સૌ કોઇ આગળ આવે તથા વન અને 
પ્યાજાવરણ વવભાગ અને રાજ્ય સરકાર તરફથરી સાવજાવત્ક પ્ર્યાસો 
થા્ય તે માટે સઘન અને અસરકારક કામગરીરરી કરવા ધારાસભ્યએ 
જણાવ્યું હતું.

આ પ્રસતાવને આવકારતા વન અને પ્યાજાવરણ મંત્રી શ્રી 
રકરરીટવસંહ રાણાએ જણાવ્યુ હતું કે, આજના વૈજ્ાવનક ્યુગમાં 
આ્યુવષેરદક, એલોપેથરી કે હોવમ્યોપેથરી દવાઓ બનાવવામાં પણ 
વૃક્ો તથા તનેા ફળ, ફૂલ, પાન ખબૂ મદદરૂપ થઇ રહ્ા છે. રાજ્યમાં 
વૃક્નરી સંખ્યા વધારવા માટે અનેકવવધ આ્યોજનો થઇ રહ્ા છે 
જેમાં તાજેતરમાં જ દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના 

જન્મરદવસ ેવૃક્ારોપણ સલંગ્ન અનકે કા્યજાક્રમોનુ ંઆ્યોજન કરરીને 
લાખોનરી સંખ્યામાં વૃક્ોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. 

ગુજરાતના તતકાવલન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ વન 
મહોતસવને સાચા અથજામાં વનરીકરણ કરવા માટેનો મહોતસવ 
બનાવ્યો હતો. અગાઉ જે વન મહોતસવ માત્ પાટનગરમાં જ 
્યોર્તો હતો, તે હવે રાજ્યભરમાં ્યોજીને લાખોનરી સંખ્યામાં 
વૃક્ારોપણ કરવામાં આવે છે.

પૂવજા મુખ્યમંત્રી શ્રી વવજ્યભાઈ રૂપાણરી અને પૂવજા ના્યબ 
મખુ્યમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલના નતેૃતવ હેઠળ વષજા ૨૦૨૧માં 
૨૫૦ જેટલા ઓસકસજન વનો ઉભા કરરી ઓસકસજન પલાન્ટના 
ઉદઘાટન ક્યાજા છે. એટલુ ંજ નહીં ૨૧ સાસંકૃવતક વનોનરી સથાપના 
પણ કરરી છે. અગાઉ રાજ્યમાં જ ે૨.૦૧ કરોડ વૃક્ો હતા ત ેવષજા 
૨૦૨૧મા ં૩૯.૭૮ કરોડ થવા પામ્યા છે. એટલ ેકે રાજ્યમા ંવૃક્ોમાં 
૫૮ ટકા જટેલા વધારો નોંધા્યો છે જે સમગ્ર ગજુરાત માટે ગૌરવનરી 
બાબત છે. વનવવભાગ દ્ારા વવવવધ સહકારરી સંસથાઓ અને 
સવેાકી્ય સસંથાઓન ે૭૧ લાખ વૃક્ વાવતેરના હેત ુમાટે રોપાઓનું 
વવતરણ કરવામાં આવ્યુ ંછે. ત ેઉપરાંત વૃક્ રથ દ્ારા રાજ્યભરમાં 
ડોર-ટ-ુડોર રોપા વવતરણ કરવામાં આવ્યા છે.

ગેરકા્યદે વૃક્ો કપા્ય નહીં તે માટે પ્યાજાપ્ત કા્યદાઓ છે તેનો 
કડક અમલ પણ કરરી રહ્ા છરીએ. એટલું જ નહીં વવવવધ પ્રોજેકટ 
કે ઉદ્ોગ માટે મંજૂરરી આપતા પહેલા કેટલરીક શરતો મૂકવામાં 
આવે છે જેમાં ફરવજ્યાત વૃક્ો ઉછેરવાનરી શરતનો પણ સમાવેશ 
થા્ય છે જેને પરરણામે ઉદ્ોગો દ્ારા પણ ખૂબ મોટા પા્યે વૃક્ો 
ઉછેરવામાં આવરી રહ્ા છે. તે ઉપરાંત રાજ્યભરમાં ૧૦ કરોડ 
વૃક્ોનું વાવેતર કરવાનું આ્યોજન પૂણજા થવા આવ્યું છે.

છેલ્ા રદવસના પ્રસતાવનરી ચચાજામાં વશક્ણ મંત્રી શ્રી 
વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરી તથા ધારાસભ્યો સવજા શ્રી પુંર્ભાઈ વંશ, 
શ્રી રમણભાઈ પટેલ, શ્રી વવરજીભાઇ ઠુમંર, શ્રી વવજ્યભાઈ પટેલ 
અને શ્રી અવનલભાઈ જોષરી્યારાએ ભાગ લરીધો હતો.•

વાત	નવધાિસભાિી...
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નબિઅિામત	વગ્ષિા	સવા�ગી	નવકાસ	માટિે	રાજય	સરકાર	કદટિબદ્ધ	
રાજ્યના વબનઅનામત 

વગજાના વવદ્ાથમીઓના સવાુંગરી 
વવકાસ માટે રાજ્ય સરકાર 
કરટબદ્ છે. આ માટે વબન 
અનામત આ્યોગ કા્યજારત 
કરરીન ેવવવવધ ્યોજનાકી્ય લાભો 
રાજ્ય સરકાર દ્ારા પરૂા પાડવામા ંઆવે 
છે. છેલ્ાં બે વષજામાં આ્યોગને રૂવપ્યા 
૧૨૫ લાખનરી રકમ ફાળવાઈ છે. 

વવધાનસભા ખાતે વબન અનામત 
આ્યોગને ફાળવા્યેલરી રકમના પ્રશ્નના 
પ્રત્યતુ્તરમા ં સામાવજક ન્્યા્ય અવધકારરતા 
મતં્રી શ્રી પ્રદરીપભાઈ પરમારે જણાવ્યુ ં કે, 

વબનઅનામત વગજાના વવદ્ાથમીઓને 
શૈક્વણક સુવવધાઓ, તાલરીમ 
પરૂરી પાડવા માટે પવૂજા મખુ્યમતં્રી 
શ્રી વવજ્યભાઈ રૂપાણરી અને 
ન ા ્ય બ  મુ ખ ્ય મં ત્ રી  શ્ રી 

નરીવતનભાઇ પટેલના માગજાદશજાન 
હેઠળ વબનઅનામત આ્યોગનરી રચના 

કરરીન ેજ ેસહા્યનરી ર્હેરાત કરરી છે જનેે 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
માગજાદશજાનમાં અમે આગળ વધારરીને 
વવદ્ાથમીઓન ેસહા્યરૂપ થવાનો વનરંતર 
પ્ર્યાસ કરવામા ંઆવશ.ે

આ ્યોજનાના લાભો લાભાથમીઓને 

મળરી રહે એ માટે તમામ પ્રવક્ર્યા ઓનલાઇન 
કરવામાં આવે છે. રાજ્યમાં ચાલતા 
મરેડકલ-ડને્ટલના સવવનભજાર સ્ાતક કક્ાના 
અભ્યાસક્રમો, વ્યાવસાવ્યક અભ્યાસક્રમો, 
ઇજનરેરી, ટેકનોલોજી, ફામજાસરી, આરક્કટેકચર, 
આ્યવુષેરદક, હોવમ્યોપેથરી, રફવઝ્યોથરેાપરી, 
વટેરનરરી અભ્યાસક્રમો માટે અભ્યાસક્રમનરી 
કુલ ટ્શૂન ફી અથવા રૂવપ્યા ૧૦ લાખ તે 
બ ેપૈકી જે ઓછુ ંહો્ય તે પ્રમાણેનરી લોન ૪ 
ટકાના સાદા વ્યાજ ેવનગમ દ્ારા આપવામાં 
આવે છે. ઉપરાંત વવદેશ અભ્યાસ માટે 
રૂવપ્યા ૧૫ લાખનરી વવદેશ અભ્યાસ લોન 
આપવામા ંઆવ ેછે. •

વાત	નવધાિસભાિી...

ગુજરાત	નવધાિસભાિું	ઐનતિાનસક	સત્	સંપન્ન
મખુયમતં્ી	શ્ી	ભપૂે્ દ્રભાઈ	પટેિલિા	સબળ	િતેૃતવમાં	
નવધાિસભાિી	કામગીરી	સફળતાપૂવ્ષક	પૂણ્ષ	

- નશક્ષણમંત્ી	શ્ી	નજતે્દ્રભાઈ	વાઘાણી	
મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 

નેતૃતવ હેઠળ ગુજરાત વવધાનસભાનું 
ઐવતહાવસક સત્ સફળતાપૂવજાક સંપન્ થ્યું 
છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સાલસ સવભાવ અને 
વનખાલસ વ્યવક્તતવના પરરણામે વવપક્ના 
નેતાશ્રી સવહત સૌ સભ્યોના અપ્રવતમ 
સહ્યોગના પરરણામે બે રદવસનું સત્ 
સફળતાપૂવજાક સંપન્ થ્ંુય છે. તે બદલ 
મુખ્યમંત્રીશ્રીનો વશક્ણ મંત્રી  શ્રી 
વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ આભાર વ્યક્ત 
ક્યયો હતો.

ગુજરાતના ઈવતહાસમાં પ્રથમવાર 
વવધાનસભાના પ્રથમ મવહલા અધ્યક્ તરરીકે ડૉ. 
નરીમાબને આચા્યજાનરી સવાજાનમુતે વરણરી કરવામાં 
આવરી છે. જ્યારે ઉપાધ્યક્ તરરીકે શ્રી જેઠાભાઈ 
ભરવાડનરી વરણરી કરવામાં આવરી છે.

બે રદવસના આ સત્માં રાજ્ય 
સરકારના મહતવના વનણજા્યો, ્યોજનાકી્ય 
કામગરીરરી માટે ્યોર્્યલેરી પ્રશ્નોત્તરરીમા ંપણ 
વવપક્-શાસક પક્ના સૌ સભ્યો સમગ્ર 
કામગરીરરીમા ંખબૂ જ વનષપક્ રરીત ેસહભાગરી 

થ્યા હતા. ગૃહમાં રજ ૂથ્યલેા ચાર સરકારરી 
વવધ્ેયકોમા ંપણ વવપક્ સવહત સૌ સભ્યોએ 
ખુલ્ા મને ચચાજા કરરીને તમામ વબલો 
સવાજાનુમતે પસાર કરા્યા છે, એ પણ એક 
ઐવતહાવસક ઘટના બનરી છે.

મંત્રીશ્રીએ બે રદવસરી્ય વવધાનસભા 
સત્નરી વવગતો આપતા કહ્ હતું કે, આ 
ચાલુ સત્માં કુલ ચાર વવધે્યક વવના 
વવરોધે, સવાજાનુમતે પસાર કરા્યા હતા. 
જેમાં નાણા મંત્રી શ્રી કનુભાઇ દેસાઇએ 
ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા (સુધારા) 
વવધે્યક ૨૦૨૧ તથા ભારતનું ભાગરીદારરી 
(ગુજરાત સુધારા) વવધે્યક ૨૦૨૧; શ્મ 
અને રોજગાર વવભાગનો સવતંત્ હવાલો 
ધરાવતા રાજ્યમંત્રી શ્રી વબ્જેશભાઇ 
મેરર્એ ‘‘કૌશલ્યા’’ધ સસકલ ્યુવનવવસજાટરી 
વવધે્યક ૨૦૨૧, જ્યારે વશક્ણ વવભાગનું  
ગુજરાત ખાનગરી ્યુવનવવસજાટરી (રદ્તરી્ય 
સધુારા) ૨૦૨૧ન ેસવાજાનમુતે વવના વવરોધે 
પસાર કરરીન ેવવધાનસભા ગૃહમા ંપક્ અને 
વવપક્ે ગુજરાતનરી પ્રર્ના વહતમાં નવરી 

હકારાતમક પહેલ કરરી છે. વવધાનસભા 
સત્ના છેલ્ા રદવસે વૃક્ારોપણનું મહતવ 
દશા જાવતો છ ેલ્ા રદવસનો પ્રસતાવ 
ધારાસભ્ય શ્રી વજજ્શેકુમાર સવેકે રજ ૂક્યયો 
હતો. સમગ્ર સત્ દરવમ્યાન પવૂજા મખુ્યમતં્રી 
શ્રી વવજ્યભાઈ રૂપાણરી, પૂવજા ના્યબ મુખ્ય 
મંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ પટેલ, પૂવજા વશક્ણ 
મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમા, પૂવજા કૃવષ 
મંત્રી શ્રી આર.સરી. ફળદુ, પૂવજા ગૃહ 
રાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદરીપવસંહ ર્ડેર્ સવહત 
સૌ વસવન્યર મતં્રીશ્રીઓના માગજાદશજાન થકી 
કામગરીરરી સુચારુ રરીતે સંપન્ થઈ છે.

સત્ના સફળ સંચાલન માટે વવપક્ના 
નેતા શ્રી પર ેશભાઈ ધાનાણરી, શ્રી 
શૈલેષભાઇ પરમાર, શ્રી અમરીતભાઈ 
ચાવડા સવહત વવપક્ના સૌ સભ્યો, 
સંસદરી્ય મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ વત્વેદરી, 
દંડક શ્રી પંકજભાઇ દેસાઇ સવહત શાસક 
પક્ના સભ્યોએ જે સહ્યોગ આપ્યો એ 
બદલ સૌ સભ્યોનો તેમણે આભાર વ્યક્ત 
ક્યયો છે. •
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ગુજરાત	પોલીસ	િાગદરકોિા	
રક્ષણ	માટિે	કદટિબદ્ધ	

ગુજરાત પોલરીસ પ્રર્નરી સુરક્ા માટે ખડેપગે તૈનાત 
રહરી ર્નના જોખમે સંવનષ્ઠ પ્ર્યાસો કરરી રહરી 

છે ત્યારે પોલરીસને અવભનંદન આપવાના 
બદલે તેમનું  મોરલ તોડવાનો પ્ર્યાસ 
વનંદનરી્ય છે એમ વવધાનસભા ખાતે એક 
પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં  ગૃહ ર ાજ્યમંત્રી 

શ્રી હષજાભાઈ સંઘવરીએ જણાવ્યું હતું.
વધુમાં તેમણે ઉમે્યુું હતું ક,ે ગુજરાત ATS દ્ારા 

તાજેતરમાં ૭૨ કલાકના ર્નના જોખમે ઓપરેશન હાથ 
ધરરીને સાત રકલોથરી વધુ હેરોઇન જપ્ત કરરીને સાતથરી વધુ 
ઈરાવન્યન વ્યવક્તઓને પકડરી પાડરીને તેમનરી સામે 
કા્યદેસરનરી કા્યજાવાહરી કરરી છ.ે આ માટે ATSના સૌ 
પોલરીસ અવધકારરી-કમજાચારરીઓને અવભનંદન પાઠવું છું. 
પોલરીસનરી સારરી કામગરીરરી હો્ય ત્યારે તેમને વબરદાવરીને 
પ્રોતસાવહત કરવા એ આપણા સૌનરી ફરજ છે. •

દકસાિ	કલપ�ક્ષ	યોજિા	િેઠળ	
િખત્ાણા	બજાર	સનમનતિે	

રૂ.	૩૬૬.૨૦	લાખિી	ફાળવણી	
વવધાનસભાગૃહમાં રકસાન કલપવૃક્ ્યોજના 

હેઠળ બર્ર સવમવતઓ માટે મંજૂર કરેલરી રકમ 
અંગે પૂછા્યેલા પ્રશ્નના ઉત્તર આપતા સહકાર 
વવભાગના રાજ્ય કક્ાના મંત્રી શ્રી જગદરીશભાઈ 
વવશ્વકમાજાએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, રાજ્ય સરકાર દ્ારા રકસાન 
કલપવૃક્ ્યોજના હેઠળ બર્ર સવમવતને વવવવધ ૩૫ જેટલરી આંતર 
માળખાકી્ય સુવવધાઓ ઊભરી કરવા સહા્ય કરવામાં આવે છે. 

કચછ વજલ્ાનરી નખત્ાણા બર્ર સવમવતને કલપવૃક્ ્યોજના 
હેઠળ તા.૩૧મરી માચજા ૨૦૨૧નરી સસથવતએ રૂ. ૩૬૬.૨૦ લાખ 
મંજૂર કરવામાં આવ્યા છ.ે તે માટે ઓરફસ બરીસલડંગ, કમપાઉન્ડ 
વોલ, ઓકશન શેડ, ફામજાસજા ગોડાઉન, શોપ કમ ગોડાઉન, વે વબ્જ, 
વે વબ્જ ઓરફસ, આંતરરક પાકા રસતા અને કોમન ટોઇલેટ - 
બાથરૂમના કામ માટે આ રકમ મંજૂર કરવામાં આવરી હોવાનું 
જણાવ્યું હતું. •

વાત	નવધાિસભાિી...

'કોરોિા	મિામારી	સાથ	ેગજુરાત	ેનિંંમતપવૂ્ષક	બાથ	ભીડી	્ેછ'	ઃ	આરોગ્ય	મતં્ીશ્ી
રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋવષકેશભાઈ પટેલ ે

જણાવ્યું હતું કે વૈવશ્વક મહામારરી કોરોના અંતગજાત 
તમામ દેશો જ્યારે વચંવતત હતા અને ભારતમાં પણ 
કોરોનાનો પ્રવેશ થતાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદરીના દૃસષ્વંત આ્યોજનના પરરણામે અન્્ય દેશો 
કરતાં ભારતમાં કોરોનાનો મૃત્યુદર પ્રમાણમાં ખૂબ જ 
ઓછો નોંધા્યો છે. ગુજરાતમાં પણ જ્યારથરી કોવવડનો 
પ્રથમ કેસ નોંધા્યો ત્યારથરી જ રાજ્ય સરકારનરી અસરકારક 
કામગરીરરી અને સમ્યબદ્ આ્યોજનના પરરણામે અન્્ય રાજ્યો 
કરતાં ગુજરાતમાં કોવવડનો મૃત્યુદર ખૂબ જ ઓછો છે. રાજ્યમાં 
છેલ્ા ંબ ેએક વષજાથરી પ્રવરતરી રહેલ કોરોનાનરી પરરસસથવત અતંગજાત 
૧૦,૦૮૨ જેટલાં મૃત્યુ નોંધા્યાં છે.

મંત્રીશ્રી પટેલે ઉમે્યુજા હતું કે, રાજ્ય સરકાર દ્ારા કોરોનાના 
દદમીઓને સતવરે સારવાર મળરી રહે તે માટે તમામ વજલ્ાઓમાં 
કોવવડ ડેવઝગે્નટેડ હોસસપટલો કા્યજારત કરરીને પૂરતરી પથારરીનરી 
વ્યવસથાઓ ઉપલબધ બનાવવામાં આવરી હતરી. વવધાનસભા ખાતે 
પ્ર�નોત્તરરીમાં કેટલાક પ્ર�નોમા ંમાત્ ડવેઝગ્નટેેડ હોસસપટલમા ંથ્ેયલ 
મૃત્યુના આંકડા તેમજ કેટલાક પ્રશ્નોમાં વજલ્ાઓના મૃત્યુના 
આકંડા માગવામા ંઆવ્યા છે. રાજ્ય સરકારે કોવવડ-૧૯ ના કારણે 
મૃત્ુયના જે આંકડા ર્હેર ક્યાજા છે તેમા ંમહાનગરપાવલકા વવસતારનરી 

વવગતો તેમજ કોવવડ કેર સને્ટર, કોવવડ હેલથ સને્ટર, તમેજ 
હોમ આઇસોલેશનમાં થ્યેલા મૃત્યુના આંકડાઓનો 
સમાવેશ થા્ય છે. અમુક વજલ્ાઓમાં પ્રશ્નોત્તરરીમાં 
માત્ ડેવઝગ્નેટેડ હોસસપટલોમાં જ થ્યેલાં મૃત્યુના 
આંકડાઓ માંગવામાં આવ્યા છે. તેમાં ખાનગરી 

હોસસપટલ તેમજ આઇસોલેશનમાં રહેલ દદમીઓના 
મૃત્યુના આંકડાઓનો સમાવેશ થતો નથરી. 

વધમુા ંમતં્રીશ્રીએ ઉમ્ેયુજા હતુ ંકે, કોવવડ કાળ દરવમ્યાન કોવવડ-૧૯ 
અન ેઅન્્ય ગભંરીર બરીમારરીના કારણોસર મૃત્ય ુનોંધા્યુ ંહો્ય તવેા તમામ 
મૃતકોના સંતાનોન ેસહા્યરૂપ થવા માટે રાજ્યના પવૂજા મખુ્યમતં્રીશ્રી 
દ્ારા મખુ્યમતં્રી બાલ સખા ્યોજના ર્હેર કરરીને આવા ંબાળકોને 
સહા્યરૂપ થવાનો વનણજા્ય કરા્યો હતો જ ેહેઠળ મૃતકના એક કરતા ંવધુ 
પ્રત્યકે બાળકન ેલાભાથમી તરરીકે સહા્ય આપવામા ંઆવ ેછે. 

મંત્રીશ્રી પટેલે કહ્ં હતું કે, કોવવડ-૧૯ માં નોંધા્યેલાં મૃત્યુ 
સંદભષે ભારત સરકારના ગૃહ વવભાગના તા.૨૫.૦૯.૨૦૨૧ ના 
પત્થરી SDRFનરી હાલનરી જોગવાઈઓમાં ઉમેરો કરરી 
રૂ.૫૦,૦૦૦ નરી સહા્ય ચૂકવવાનો વનણજા્ય કરા્યો છે. જે સંદભષે 
ગુજરાતમાં આ સહા્ય ચૂકવવા વજલ્ા કક્ાએ કવમટરીનરી રચના 
કરરી ભારત સરકારનરી સચૂના મજુબ રૂ.૫૦,૦૦૦ નરી સહા્ય રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા ચૂકવાશે. •
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નવધાિસભામાં	લોકપ્રશ્ોિે	વાચા
લોકવહતનાં કા્યયો કરરી ચૂંટા્યેલા ધારાસભ્યશ્રીઓ લોકપ્રહરરી તરરીકે ખરા ઊતરતા હો્ય છે. વવધાનસભામાં વવકાસકા્યયોને વાચા 

આપવાનું બહૂમૂલ્ય કા્યજા આ લોકપ્રહરરીઓના વશરે હો્ય છે. ૧૪મરી વવધાનસભાના નવમા સત્ દરવમ્યાન લોકો દ્ારા પૂછવામાં આવેલા 
પ્રશ્નોનું પ્રવતવનવધતવ ધારાસભ્યશ્રીઓએ ક્યુું હતું. સમગ્ર પ્રશ્નોતરરીને સમાવવરી શક્ય ન હોવા છતાં વવધાનસભા સત્નરી કામગરીરરીનરી 
આછેરરી ઝલક અત્ે રજૂ કરવાનો પ્ર્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.

ઊંઝાિાં	ધારાસભ્ય	ડૉ.	આશાબિેિ	પટિેલિે માહિતી પૂરી પાડતાં પ્રવાસિ મંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
િતું કે,મિેસાણા હજલ્લાિા મોઢેરા સૂય્મમંરદરિા હવકાસ માટે પારક�ગ, સેનસર  આ્ારરત ઇલેસક્ટ્રક 
પોલ, ડેક, બેઠક વયવસથા, િાિું એમ્ફ� હથયેટર, પીહચંગ, સાઈિેઝી, કનટેિર ટોઇલેટ, કાફેટેરરયાિું 
રરિોવેશિ અિે અપગ્રેડેશિ કરવામાં આવયું ્ે. આ સથળિા હવકાસ પા્ળ રૂ.૨૧૬.૪૩ લાખ ખચ્મ 
કરવામાં આવયો ્ે.

અમરેલી અિે ગીર સોમિાથ હજલ્લામાં તાઉ-તે વાવાઝોડાિા અસરગ્રસતોિે સિાય અંગે સાવરકુંડલા	
ધારાસભ્ય	શ્ી	 પ્રતાપભાઈ	 દૂધાતિે હવગતો પૂરી પાડતાં મિેસૂલ મંત્ીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, ગીર 
સોમિાથમાં કુલ ૭૦૪૮૧ અસરગ્રસતોિે મકાિ સિાય, ૧૦૨૬૨૫ અસરગ્રસતોિે કેશડોલસ અિે 
૪૦૬૯૮ અસરગ્રસતોિે ઘરવખરી માટેિી સિાય પૂરી પાડવામાં આવી ્ે. જયારે અમરેલીમાં કુલ 
૫૩૨૫૪ અસરગ્રસતોિ ેમકાિ સિાય, ૩૦૭૫૨૧ અસરગ્રસતોિ ેકેશડોલસ અિ ે૪૯૫૯૪ અસરગ્રસતોિે 
ઘરવખરી માટેિી સિાય પૂરી પાડવામાં આવી ્ે.

અમદાવાદ હજલ્લાિા ગ્રામીણ હવસતારમાં યો�યેલા સેવાસેતુ કાય્મક્રમ અંગે સાણંદિા	ધારાસભ્ય	
શ્ી	કિુભાઈ	પટિેલે પ્રશ્ન પૂછ્યો િતો. જેિા પ્રતયુત્તરમાં જણાવયુ િતું કે, 2 ઓગસટ, 2021િા સંવેદિા 
રદવસ ેયો�યલેા સવેાસતે ુઅતંગ્મત ગ્રામીણ હવસતારમા ં9 કાય્મક્રમો યોજવામા ંઆવયા િતા. આ અતંગ્મત 
57 સેવાઓ આવરી લેવામાં આવી િતી.  જેમાં 28573 અરજીઓિો હિકાલ કરવામાં આવયો િતો. 

ફતપેરુાિા	ધારાસભ્ય	શ્ી	રમશેભાઈ	કટિારાિા પ્રશ્નિો જવાબ આપતા ગ્રામ હવકાસ મતં્ીશ્ીએ 
જણાવયું િતું કે, પ્ર્ાિમંત્ી ક�હષ યોજિા અંતગ્મત દાિોદ હજલ્લામાં ્ેલ્લાં બે વષ્મમાં જળસંગ્રિ 
માટે ચેકડેમ, રરિોવેશિ ચેકડેમ સેરટ�ગિા કામો િાથ ્રવામાં આવયાં ્ે. વષ્મ ૨૦૧૯-૨૦માં 
જળસંગ્રિિાં ૩૫ કામો માટે રૂ.૬૧.૭૨ લાખ અિ ેવષ્મ ૨૦૨૦-૨૧િા ં૨૨ કામો માટે રૂ.૫૬.૦૮ 
લાખ ખચ્મ થયો ્ે.

રાજયમાં મગફળીિા ટેકાિા ભાવો અંગે ચોટિીલા	ધારાસભ્ય	શ્ી	ઋનતવકભાઈ	મકવાણાિા પ્રશ્નિો 
જવાબ આપતા ંક�હષ મતં્ીશ્ીએ જણાવયુ ંિતુ ંકે, ્ ેલ્લા ંબ ેવષ્મમા ંરાજયમા ંટેકાિા ભાવ ેમગફળી ખરીદવાિી  
કામગીરી ભારત સરકારિી સ�ટ્રલ િોડલ એજનસી િાફેડ દ્ારા રાજય િોડલ એજનસી ગુજરાત રાજય 
િાગરરક પુરવઠા હિગમ હલહમટેડ મારફતે કરવામાં આવે ્ે. વષ્મ ૨૦૧૯-૨૦માં ૫૦૦૫૪૬ અિે વષ્મ 
૨૦૨૦-૨૧માં ૨૦૨૫૯૧ મે.ટિ  ટેકાિા ભાવે મગફળીિો જથ્થો ખરીદવામાં આવયો િતો. ઉલ્લેખિીય 
્ે કે, રાજય સરકારે વષ્મ 2020-21 માટે 5550 પ્રહત હક્વનટલ ટેકાિો ભાવ �િેર કરવામાં આવયો ્ે. 

નવધાિસભાિા	દ્ારેથી
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પોરબંદરિા	ધારાસભ્ય	શ્ી	બાબુભાઈ	બોખીદરયાએ હશવરાજપરુ બીચિા હવકાસિા આયોજિ 
અગં ેપૂ્ ેલા પ્રશ્નિો જવાબ આપતા ંપ્રવાસિ મતં્ીશ્ીએ જણાવયુ ંિતુ ંકે, હશવરાજપુર બીચિા હવકાસ અથ� 
ફેઝ-1િી કામગીરી માટે આપેલા રૂ.2342 લાખિા રરવાઈઝ વક� ઓડ્મર, ફેઝ-2મા ંરોડ અિ ેઈનફ્રાસટ્રકચર 
હવકસાવવાિુ ંરૂ. 2867 લાખિા વક� ઓડ્મર અનવય ેકામગીરી પ્રગહતમા ં્ ે. તમેજ ફેઝ-3િી કામગીરી માટે 
ટેનડરિી પ્રહક્રયા િાથ ્રી પસદં થયલે એજનસીિે રૂ.7180 લાખિો L.O.I. અિ ેવક� ઓડ્મર આપવા 
સબંં્ ી કામગીરી પ્રગતીમા ં્ે. 

અમદાવાદ હજલ્લામાં યો�યેલા ઔદ્ોહગક ભરતીમેળા બાબતે અમરાઈવાડીિા	ધારાસભ્ય	
શ્ી	જગદીશભાઈ	પટિેલે પૂ્ેલા પ્રશ્નિો ઉત્તર પાઠવતાં શ્મ રોજગાર મંત્ીશ્ીએ જણાવયુ િતુ કે, 
31 ઓક્ટોબર, 2021િી સસથહતએ ્ેલ્લા એક વષ્મ 66 ભરતી મેળા યો�યા િતા. જે મારફતે 
16693 વયહતિઓિે રોજગારી મળી ્ે.

તાઉતે વાવાઝોડાિા િુકસાિ પેટે કેનદ્ર સરકાર સમક્ રાજય સરકારે કરેલી રકમિી માંગણી અંગે 
ઉિાિા	ધારાસભ્ય	શ્ી	પુંજાભાઈ	વંશે પૂ્ેલા પ્રશ્નિો જવાબ પાઠવવા મિેસુલ મંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
િતું કે, રાજય સરકાર દ્ારા 28 ઓગસટ, 2021િા પત્થી રૂ.2448.83 કરોડ SDRFિા ્ોરણ 
મુજબ અિે રૂ.9102.83 કરોડિી ખાસ રકસસામાં માંગણી કરવામાં આવી ્ે. 

રાજય સરકારિે ડીપ-સી પાઇપલાઇિ પ્રોજેક્ટ અનવયે મળેલી રજૂઆતો અંગે તાલાલાિા	
ધારાસભ્ય	શ્ી	ભગાભાઈ	બારડે પૂ્ેલા પ્રશ્નિા જવાબમાં મંત્ીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, રાજય 
સરકારિે કુલ-18 રજૂઆત મળી ્ે. સરકારશ્ીિી અલગ-અલગ સંબંહ્ત એજનસીઓ મારફતે 
તમામ પયા્મવરણીય મંજૂરીઓ મેળવયા બાદ જ પ્રોજેક્ટિો અમલ કરવામાં આવિાર ્ે. 

રાજયમા ંબોડી વોિ્મ  કેમેરા ટેકિોલોજીિા ઉપયોગ અગં	ેઉધિાિા	ધારાસભ્ય	શ્ી	નવવકેભાઈ	
પટિેલિે હવગતો પૂરી પાડતાં ગૃિરાજયમંત્ીએ જણાવયું િતું કે, કાયદો અિે વયવસથાિી સસથહતિે 
વ્ુ સુ�ઢ કરવા માટે ૧૦,૦૦૦ બોડી વોિ્મ કેમેરા ખરીદવાિું આયોજિ ્ે.

ગીર સોમિાથ હજલ્લાિા મતસયબંદર સુત્ાપાડાિા હવકાસ માટે થયેલા ખચ્મ અંગે ધોરાજીિા	
ધારાસભ્ય	શ્ી	લનલતભાઈ	વસોયાએ પૂ્ેલા પ્રશ્નિા જવાબમાં મતસયોદ્ોગ મંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
િતું કે, 31 જૂલાઈ, 2021િી સસથહતએ સુત્ાપાડા મતસયબંદરિા હવકસાવવા માટે વિીવટી મંજૂરી 
આપવામા ંઆવી ્ ે. જિેી પયા્મવરણીય મજંરૂી SEIAA ગાં્ ીિગર પાસથેી મેળવવાિી કામગીરી 
ચાલુ ્ે. 

નવધાિસભાિા	દ્ારેથી

økwshkík૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ 19



NFSUમાં	સકકૂલ	ઓફ	લો	ફોરેન્સક	જનસટિસ	એ્ડ	પૉનલસી	સટિડીઝિો	પ્રારંભ
િવે	ગુજરાતમાં	દડજીટિલ	ફોરેન્સક	અિે	

સાયબર	ગુિાઓ	િાથવા	સક્ષમ	ઇકો	નસસટિમ ઊભી	થશે
વતજામાન સમ્યમાં ગુનાના પ્રકારો 

બદલા્યા છે ત્યારે ટેકનોલોજીના સમન્વ્યથરી 
સાપં્રત પડકારો ઝરીલરી લઇ ફોરેસન્સક સા્યન્સ 
એન્ડ જસસટસનરી મદદથરી પુરાવાઓ 
અદાલતોમાં રજ ૂ કરવામા ં સરળતા થશ.ે 
આના પરરણામ ેન્્યાવ્યક પ્રવક્ર્યા પણ ઝડપરી 
બનશ.ે મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
ગાધંરીનગરમા ંનશેનલ ફોરેસન્સક સા્યન્સરીસ 
્યવુનવવસજાટરી દ્ારા શરૂ થ્ેયલરી સકૂલ ઓફ લો 
ફોરેસન્સક જસસટસ એન્ડ પૉવલસરી સટડરીઝના 
શભુારંભ પ્રસગં ેજણાવ્યુ ંહતંુ કે,  સકૂલ ઓફ 
લો – ફોરસેન્સક જસસટસ એન્ડ પૉવલસરી 
સટડરીઝ ટેકનો વલગલ એકસપટજા એવા 
ટ ેકનોલોજીથરી સુસજ્જ વનષણાતોનું 
માનવબળ દેશન ેપૂરુ ંપાડશ.ે

ભારત સરકારના કા્યદા-ન્્યા્યતંત્ 
મંત્રી શ્રી રકરણ રરવજજુએ આ નવવનવમજાત 
સકૂલનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો આ અવસરે 
સુવપ્રમ કોટજાના ન્્યા્યાધરીશ જસસટસ શ્રી 
એમ.આર.શાહ, ગુજરાત વડરી અદાલતના 
કા્યજાકારરી મુખ્ય ન્્યા્યમૂવતજા શ્રી જસસટસ 
આર.એમ.છા્યા, રાજ્યના કા્યદા મતં્રી શ્રી 
રાજેન્દ્રભાઈ વત્વેદરી, ગૃહરાજ્યમંત્રી શ્રી 
હષજાભાઈ સંઘવરી તેમજ રાજ્ય વડરી 
અદાલતના વરરષ્ઠ ન્્યા્યમૂવતજાશ્રીઓ, 
ન્્યા્યવવદો, વવદ્ાથમીઓ અને આમંવત્તો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

મખુ્યમતં્રી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઇ પટેલ ેજણાવ્ુયં 
કે, આ સકૂલ ઓફ લો-ફોરેસન્સક જસસટસ એન્ડ 
પૉવલસરી સટડરીઝ દ્ારા ‘ડટેા સા્યન્સ એન્ડ લો’ 
ના સમન્વ્ય સાથેના અભ્યાસક્રમોથરી 
પ્રોફેશનલ એજ્ુયકેશન મળતુ ંથવાથરી ન્્યાવ્યક 
પ્રવક્ર્યામા ં પણ ભવવષ્યમા ં ઝડપ આવશ.ે 
એટલંુ જ નવહ, ફોરેસન્સક સા્યન્સનરી મદદથરી 
પરુાવાઓન ેઅદાલતમા ંરજ ૂકરવામાં પણ 
સરળતા થશ ેઅન ેરડવજટલ ફોરેસન્સકસ તથા 
સા્યબર ગનુાઓન ેઅટકાવવામા ંએક સક્મ 
ઇકો વસવસટમ ઉભરી થશે.

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉમે્યુું હતું કે, 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ વવશ્વમાં 
જ ેશ્ષે્ઠ હો્ય તે ગુજરાતનરી ધરતરી પર હો્ય 
તેવા આગવા વવઝનથરી ૨૦૦૯માં 
ફોરેસન્સક સા્યન્સ ્યુવનવવસજાટરીનરી પહેલ 
ગુજરાતમાં કરરી હતરી. તેમણે ગૌરવસહ 
કહ્ં હતું કે, આજે માત્ ૧૨ જ વષજાના ટૂંકા 
ગાળામાં આ ્યુવનવવસજાટરીએ ૭૦ થરી વધુ 
દેશોમાં આગવરી ઓળખ ઊભરી કરરી છે. 
વવશ્વના દેશોના પોલરીસ, ફોરેસન્સક સા્યન્સ 
ક્ેત્ના અવધકારરીઓ અહીં તાલરીમ માટે 
આવતા થ્યા છે.

આધુવનક ટેકનોલોજીનરી મદદથરી થતા 
ગુનાઓના સંદભજામાં નવા વન્યમોનું 
વનધાજારણ અને તેનું પાલન પણ ચોકસાઈ 
પવૂજાક થવુ ંજ જોઈએ તમે જણાવતા ંકેન્દ્રરી્ય 

કા્યદા અને ન્્યા્ય મંત્રી શ્રી રકરણ 
રરવજજુએ કહ્ં કે ફોરેસન્સક ન્્યા્ય અંગે 
જ્ાન આપવામાં અને ફોરસેન્સક ન્્યા્ય 
સંબંવધત કા્યદા વનષણાતોના વનમાજાણમાં 
આ નવવનવમજાત સકૂલ મહત્વનું ્યોગદાન 
આપશે. ઘણરીવાર કેટલાક ચુકાદાઓમાં 
પુરાવાના સંદભજામાં ટેકનોલોજીના અભાવે 
વવલંબ થતો હો્ય છે.  

આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના કા્યદા 
અન ેન્્યા્ય મતં્રી શ્રી રાજને્દ્રભાઈ વત્વદેરીએ 
કહ્ં કે, જ્યારે ટેકનોલોજી સાથે ગુનાઓ 
પણ વધરી રહ્ા છે ત્યારે નોલેજ અને 
ટેકનોલોજી સાથે સમગ્ર વસવસટમે અપગ્રેડ 
થવુ ંજરૂરરી છે ત્યારે આ ્યવુનવવસજાટરી વવવવધ 
અભ્યાસક્રમો થકી સમગ્ર વસવસટમને 
અપગ્રેડ કરરી રહરી છે. આ ્યુવનવવસજાટરીમાં 
૨૦ થરી પણ વધુ ટ્ેવનંગ સેન્ટર ચાલરી રહ્ાં 
છે જનેા થકી દેશન ેટેકનોલોજી્યકુ્ત માનવ 
સંસાધન પૂરું પાડરી રહં્ છે. આ પ્રસંગે 
સુવપ્રમ કોટજાના ન્્યા્યમૂવતજા શ્રી એમ. આર. 
શાહે કહ્ં કે, રાષ્ટ્ર વહતનરી જવાબદારરી આ 
વવદ્ાથમીઓના વશરે છે. રાષ્ટ્રનરી સામાન્્ય 
પ્રર્ના પ્રશ્નોના સંતોષકારક વનરાકરણ 
લાવવામાં આ ્યુવનવવસજાટરીમાં ચાલતા 
અભ્યાસક્રમો મદદરૂપ થશે.

ફોરસેન્સક સા્યન્સ ્યુવનવવસજાટરીના 
વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી જે. એમ. વ્યાસે કહ્ં 
હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના 
સપનાને સાકાર કરવા ્યુવનવવસજાટરીમાં 
અનેકવવધ નવરીન પગલાં લેવામાં આવરી 
રહ્ા ંછે. આ ્યવુનવવસજાટરી પાંચ પ્રોગ્રામ સાથે 
શરૂ થઈ હતરી અને આજે 70 પ્રોગ્રામ 
્યુવનવવસજાટરીમાં કા્યજારત છે. આ કા્યજાક્રમમાં 
ફોરસેન્સક ્યુવનવવસજાટરીના અવધકારરીઓ, 
અધ્યાપકો, આ ્યુવનવવસજાટરીમાં અભ્યાસ 
કરતા વવદેશરી વવદ્ાથમીઓ, આમંવત્તો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

પ્રારંભ
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અગ્ેસર	ગુજરાત

કોનવડ	રસીકરણમાં	ગુજરાત	અગ્િરોળમાં
રાજ્યના દરેક નાગરરકન ેસરુવક્ત બનાવવા 

વડાપ્રધાનશ્રીના માગજાદશજાનમાં ગજુરાત સરકાર 
દેશમા ંઅગ્રસેર રહરી વસૅકસનશેન અવભ્યાન 
ચલાવરી રહરી છે. અત્યાર સુધરીમાં રાજ્યમાં કુલ 
૬,૦૫,૬૯,૨૩૩ ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. 

દ ેશના મોટા રાજ્યોમાં ગુજરાત 
વૅસકસનેશન ક્ેત્ે અગ્રેસર સથાન ધરાવે છે. 
રાજ્યમાં કુલ ૫,૯૦૬ ગામડાઓ, ૧૦૪ 
પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ૧૪ શહેરરી આરોગ્ય 
કેન્દ્ર તથા ૧૭ તાલુકાઓમાં ૧૮ વષજાથરી 
ઉપરનરી વ્યવક્તઓને રસરીનો પ્રથમ ડોઝ 
આપરી ૧૦૦ ટકા રસરીકરણ કરવામાં આવ્યું 
છે. રાજ્યમાં કોવવડ-૧૯ રસરીના સટોરેજ ૬ 
ઝોન કક્ાના વૅસકસન સટોર, ૪૧ વજલ્ા 
કોપયોરેશન કક્ાના સટોર તથા રર૩૬ કોલડ 
ચઇેન પોઇન્ટ હાલનરી પરરસસથવતએ ઉપલબધ 
છે. કોવવડ રસરીકરણ કા્યજાક્રમ માટે રાજ્યમાં 
૧૨,૦૦૦થરી વધુ તાલરીમબદ્ વૅસકસનેટર 
ઉપલબધ છે.

તાજેતરમાં કોરોના રસરીકરણ સંદભષે 
વવધાનસભાગૃહમાં પુછા્યેલા પ્રશ્નના 

પ્રત્યુત્તરમાં આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋવષકેશભાઇ 
પટેલે જણાવ્યુ ંહત ુકે, કોવવડ-૧૯ રસરીકરણમાં 
ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સૌથરી આગળ છે જે 
ગૌરવનરી વાત છે. કોવવડ-૧૯થરી રાજ્યના 
નાગરરકોને સુરવક્ત કરવાના શુદ્ આશ્ય 
સાથે તથા કોવવડનરી ત્રીજી વેવને અટકાવવા 
માટે રાજ્ય સરકાર ૧૦૦ ટકા રસરીકરણ 
ઉપર સવવશષે ભાર મકૂી કોરોના રસરીકરણમાં 
વંવચત રહરી ગ્યેલા નાગરરકો માટે સપેવશ્યલ 
ડ્ાઇવ/સેશનનું આ્યોજન કરરી રહરી છે.

એક પણ રસરી વન્યત તાપમાનન ેઅભાવે 
બગડે નહીં તે માટે કોલડ ચેઇન સટોર, 
રેવરિજરેટર, આઇસ લાઇનર, ડરીપ રિીઝ અને 
કોલડ બોકસ સવહતનરી સુદૃઢ વ્યવસથા 
રાજ્યભરમા ંઉપલબધ છે. કોલડ ચઇેન વસૅકસન 
લોવજસસટકનરી સપૂંણજા વ્યવસથા સવુનચિત કરવા 
તાલરીમબદ્ વૅસકસન કોલડ ચેઈન હેન્ડલરનરી 
એકસપટજા ટરીમ કા્યજારત છે.  

રાજ્યના 19,67,724 હેલથ કેર વક્કર અને 
રિન્ટલાઇન વક્કરને પ્રથમ ડૉઝ આપવામાં 
આવ્યો છે. 17,78,690ન ેબરીજો ડોઝ આપવામાં 

આવ્યો છે. રાજ્યમા ં45 વષજાથરી વધનુરી ઉંમરના 
1,64,33,326ન ેપ્રથમ વસૅકસનનો પ્રથમ ડોઝ 
આપવામા ંઆવ્યો છે. જ્યારે 45 વષજાથરી વધનુરી 
ઉંમરના 1,01,72,228ન ેબરીજો ડૉઝ આપવામાં 
આવ્યો છે. 18-45 વષજા સધુરીના 2,34,15,410 
લોકોને પ્રથમ ડોઝ અપાઈ ચૂક્યો છે. જ્યારે 
18-45 વષજા સધુરીના 68,01,855 લોકોએ બરીજો 
ડૉઝ મળેવરી લરીધો છે.

કોરોના રસરીકરણમાં ગુજરાત રાજ્યનું 
પફયોમન્સ શે્ષ્ઠ રહ્ છે ત્યાર ે મહત્તમ 
રસરીકરણ કરરી સૌના સાથ થકી રાજ્યને 
કોરોનામુક્ત બનાવવાના ઉદ્ ેશ સાથે 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે સુરક્ા 
કવચથરી આવરરી લેવાનરી ઉતકૃષ્ કા્યજાદક્તા 
માટે સૌ આરોગ્યકમમીઓ, રિન્ટલાઇન વકસજાને 
અવભનંદન પાઠવ્યા હતા. 

અત્ે ઉલ્ેખનરી્ય છે ક ે, રાજ્યમાં 
કોરોનાનો રરકવરરી રેટ 98.76 ટકા જેટલો 
છે. રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વવભાગના 
સઘન પ્ર્યાસોના કારણે 8,15,678 લોકોએ 
કોરોનાને માત આપરી છે. •

શ્ી	નવઠ્ઠલભાઇ	પટિેલિે	૧૪૯મી	જ્મજયંતીએ	પુષપાંજનલ	
ગુજરાતના પનોતાપુત્ અને વષજા 

૧૯૨૫થરી મધ્યસથ ધારાસભાના પ્રથમ 
ભારતરી્ય પ્રમખુ તમેજ ગજુરાત વવધાનસભા 
ભવનનુ ંનામ જેમના નામ ઉપરથરી અપા્યું 
છે એવા શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ ઝવેરભાઈ 
પટેલનરી ૧૪૯મરી જન્મજ્યંતરી વનવમત્તે 
ગુજરાત વવધાનસભાના તતકાલરીન 
કા્યજાકારરી અધ્યક્ શ્રી દુષ્યતંભાઇ પટેલ, 
વવધાનસભાના મુખ્ય દ ંડક શ્રી  
પંકજભાઇ દેસાઈ, મહેસૂલ મંત્રી શ્રી 
રાજને્દ્રભાઇ વત્વદેરી, ભજુના ધારાસભ્ય 
શ્ રીમત રી  ન રીમ ાબહ ેન  આચા્ય જા , 
ગાંધરીનગર દવક્ણના ધારાસભ્ય શ્રી 
શંભુજી ઠાકોર દ્ારા વવધાનસભા 
પટાંગણમાં આવેલરી તેમનરી પ્રવતમા 
સમક્ અને ગુજરાત વવધાનસભાના 

પોરડ્યમ ખાત ેતમેના તલૈવચત્ન ેભાવસભર 
પુષપાંજવલ અપજાણ કરવામાં આવરી હતરી.

આ પ્રસંગે વવધાનસભાના સવચવશ્રી 
ડરી.એમ.પટેલ સવહત ઉચ્ચ અવધકારરીઓ/

કમજાચારરીઓએ ઉપસસથત રહરીને તેમના 
તૈલવચત્ને પુષપ અપજાણ કરરી તેમના 
જીવનના આઝાદરીકાળ સમ્યના પ્રરેણાદા્યરી 
સંસમરણો ્યાદ ક્યાું હતાં. •
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નિણ્ષય

મુખયમંત્ી	શ્ી	ભૂપે્દ્રભાઈ	પટિેલિા	િેતૃતવમાં	લેવાયા	જિનિતલક્ષી	નિણ્ષયો

નનષ્ાપૂિ્વકનષી સાધના, 
જન જનનષી સેિાનષી આારાધના

તવરરત વનણજા્ય શવક્ત એ કાબેલ શાસકનરી આગવરી ઓળખ હો્ય છે. રાજ્યનરી શાસનધુરા સંભાળ્યા 
બાદ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા તેમના મંત્રીમંડળના સદસ્યશ્રીઓએ એક પછરી એક 

જનવહતલક્રી વનણજા્યો લેવાના શરૂ કરરી દરીધા છે. જનસામાન્્યનરી સમસ્યાનું વનરાકરણ લાવવાના 
ધ્ય્ેય સાથ ેવતજામાન સરકારે કા્યાજારંભ ક્યયો છે. વમશન અન ેવવઝન સાથ ેજ મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે સવચવાલ્ય સંકુલમાં જનતાના પ્રવેશ પરનાં તમામ વન્યંત્ણો દૂર કરરી દરીધાં છે. કોરોના 
કાળના કારણે લાદવામાં આવેલાં વન્યંત્ણો દૂર થતાં, નાગરરકોને પોતાના કામકાજ માટે 

સવચવાલ્યમાં આવવાનું આસાન બનરી રહેશે. આ જ રરીતે, મંત્રીશ્રીઓ અને સવચવશ્રીઓ 
અઠવારડ્યામાં બે રદવસ પોતાના સવચવાલ્ય કા્યાજાલ્ય ખાતે ઉપસસથત રહેશે, જેથરી રાજ્યના 
દૂરસુદૂરથરી આવનારા નાગરરકોને સરળતા રહે. આ ઉપરાંત, તાજેતરમાં આવેલા ભારે 
વરસાદ અને ત્યારબાદ સર્જા્યેલરી પૂરનરી સસથવત અંગે રાજ્ય સરકારે જનવહતમાં ઘણા 
વનણજા્યો લરીધા છે. જેમાં ઘરવખરરી સહા્ય, પશુ મૃત્ુય સહા્ય તથા આવાસને થ્ેયલરી 
નુકસાનરીનરી રકમમાં વધારો ક્યયો છે. 

મંત્ીશ્ીઓ-સનચવશ્ીઓ	
અઠવાદડયામાં	બે	દદવસ	કાયા્ષલય	પર	ઉપનસથત
મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેપ્રથમ કેવબનટે બઠેકમા ંપ્રર્જનોનરી સવુવધાલક્રી મહત્વપણૂજા 

વનણજા્ય ક્યયો છે. તદઅનુસાર, રાજ્યના દૂરદરાજનાં ગામો કે અંતરર્યાળ વવસતારોમાંથરી 
સવચવાલ્યમાં પોતાનાં કામો, રજૂઆતો માટે આવતા સામાન્્ય નાગરરકોને રાજ્ય સરકારના 

મતં્રીશ્રીઓએ અન ેઅવધકારરીશ્રીઓએ સોમવાર અન ેમગંળવારે મલુાકાત માટેનો સમ્ય ફાળવવાનો 
રહેશ.ેમખુ્યમતં્રી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેમતં્રીશ્રીઓ તેમજ અવધકારરીશ્રીઓન ેઆ બ ેરદવસો (સોમવાર 
અને મંગળવાર) દરવમ્યાન કોઈ બેઠકો, વમરટંગ કે અન્્ય કા્યજાક્રમો નવહ ્યોજવા સૂચના આપરી છે.

મુખ્યમંત્રીશ્રીના આ વનણજા્ય અંગે વધુ વવગતો આપતાં મહેસૂલ મતં્રી શ્રી રાજને્દ્રભાઈ વત્વદેરી 
અન ે વશક્ણમતં્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ કહ્ ં હતું ં કે, રાજ્ય સરકારના મતં્રીશ્રીઓ અને 
અવધકારરીઓ બઠેકો, વમરટંગ, અન્્ય કા્યજાક્રમોમા ંવ્યસત ન હો્ય તો સામાન્્ય નાગરરકોન ેસમગ્ર રદવસ 

દરવમ્યાન કચરેરીમા ં મળરી શકે તવેા જનવહત અવભગમ સાથ ે મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
આ વનણજા્ય ક્યયો છે. નાગરરકોન ેપોતાના ંકામકાજ માટે મતં્રીશ્રીઓ અને અવધકારરીઓન ેમળવામા ં
સરળતા રહેશ.ે  

સનચવાલય	સંકુલમાં	જિતાિે	પ્રવેશ
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજ્યના નાગરરકો, સામાન્્ય પ્રર્જનો, મંત્રીશ્રીઓ, 

અવધકારરીઓને પોતાના કામકાજ માટે સરળતાએ મળરી શકે તેવા પ્રર્વહતકારરી અવભગમથરી 
નવા સવચવાલ્ય સંકુલ, સવવણજામ સંકુલ-૧,ર માં પ્રવેશ પાસ મેળવરી મુલાકાતરી પ્રવેશનરી 

પદ્વત ફરરી શરૂ કરવાનો વનણજા્ય ક્યયો છે. શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેસામાન્્ય પ્રર્વગયો-
નાગરરકો કોઈપણ હાલાકી વવના સરળતાએ મંત્રીશ્રીઓ, સરકારરી 
અવધકારરીઓને મળરી શકે તેવા ઉદાત્ત ભાવથરી આ વનણજા્ય કરેલો છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીના રદશાવનદદેશન અનુસાર કામકાજના રદવસો દરવમ્યાન નવા 
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સવચવાલ્ય સંકુલમાં રાબેતા મુજબ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણના 
પરરણામે માચજા-ર૦ર૦થરી નવા સવચવાલ્ય સંકુલમાં મુલાકાતરી 
પ્રવેશ પર મૂકવામાં આવેલાં આ વન્યંત્ણો હવે કોરોના કેસોનું 
પ્રમાણ ઘટતાં દૂર કરવાનો વનણજા્ય ક્યયો છે. 

તદઅનસુાર, નવા સવચવાલ્યના ગટે નં-૧ અન ે ગેટ નં-૪ 
મારફત ેમલુાકાતરીઓ-નાગરરકોન ેપ્રવશે પાસ થકી પ્રવશે આપવામાં 
આવ ેછે. એટલંુ જ નવહ, પ્રવશે મળેવનારા નાગરરકો-મલુાકાતરીઓને 
માસક/ફેઇસ કવર પહેરવા તમેજ કોરોના સંક્રમણ વન્યતં્ણ અગંનેરી 
માગજાદવશજાકા SOP નુ ંપાલન ર્હેર વહતમા ંકરવા પણ અપરીલ 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

પૂરપીદડત	અસરગ્સતોિી	 
સિાયમાં	વધારો

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અધ્યક્સથાને રાજ્ય 
મંત્રીમંડળનરી પ્રથમ બેઠકમાં ભારે વરસાદથરી પ્રભાવવત રાજકોટ-
જૂનાગઢ-ર્મનગર વજલ્ાના અસરગ્રસત પરરવારો- પશુપાલકો 
માટ ે સહા્યનાં ધોરણો વધુ ઉદાર બનાવવાનરી આગવરી 
સંવેદનશરીલતા દશાજાવતો વનણજા્ય ક્યયો છે. 

આ અગં ેમહેસલૂ મતં્રી શ્રી રાજને્દ્રભાઈ વત્વદેરી અન ેવશક્ણ 
મતં્રી શ્રી વજતને્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ જણાવ્ંુય હતું ં કે, રાજ્ય સરકારે 
આ વરસાદરી આફતનો ભોગ બનેલા આ ત્ણ વજલ્ાના 
નાવગરકો,પશુપાલકોને ઉદારત્તમ મદદ-સહા્ય માટે પ્રવતજામાન 
SDRFના ંસહા્ય ધોરણો ઉપરાતં મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
વધારાનરી સહા્ય આપવાનરી સવંદેના દશાજાવરી છે.  ભારે વરસાદથરી 
ઘરવખરરીન ેનકુસાન કે તણાઈ જવાના રકસસામા ંSDRFનરી રૂ. 
૩૮૦૦નરી સહા્યમાં મતં્રીમડંળે વધારાના રૂ. ૩ર૦૦નરી સહા્ય 
આપરીન ેપરરવાર દરીઠ રૂ. ૭૦૦૦ ઘરવખરરી સહા્ય આપવાનો વનણજા્ય 
ક્યયો છે. આ સાથ,ે ભારે વરસાદથરી જ ેઝંૂપડાઓ નાશ પામ્યા ંછે 
તવેા રકસસામા ંરાજ્ય સરકારે રૂ. પ૯૦૦નો વધારો આપવાનો વનણજા્ય 
ક્યયો છે. તદઅનુસાર, નાશ પામલેાં ઝૂપંડાઓ માટે SDRFના રૂ. 
૪૧૦૦મા ંરાજ્ય સરકારના વધારાના રૂ. પ૯૦૦ મળરી હવે ઝૂપંડા 
દરીઠ રૂ. ૧૦ હર્રનરી સહા્ય અપાશ.ે 

મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ વત્વદેરી અન ેશ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાધાણરીએ 
જણાવ્યું હતુંં કે, રાજ્ય સરકારે મકાન સહા્ય ઉપરાંત પશુમૃત્યુ 
સહા્ય, પશુ શેડ નુકસાન સામે સહા્યમાં પણ વધારો કરવાનો 
વનણજા્ય આજે મળેલરી કેવબનેટ બેઠકમાં ક્યયો છે. 

આ અંગેનરી વધુ વવગતો આપતાં બન્ે મંત્રીશ્રીઓએ કહ્ં હતુંં 
કે ભારે વરસાદથરી અંશત: નાશ પામેલાં પાકાં મકાનો માટે 
SDRF અન્વ્ય ેમળવાપાત્ રૂ. પર૦૦ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારના 
વધારાના રૂ. ૯૮૦૦ મળરી હવે આવાં મકાનો માટે મકાન દરીઠ 

રૂ. ૧પ હર્ર રાજ્ય સરકાર આપશે. જે કાચાં મકાનો ભારે 
વરસાદને પરરણામે અંશત: નાશ પામ્યાં છે તેવાં મકાનો માટેનરી 
સહા્યમા ંરાજ્ય સરકારે રૂ. ૬૮૦૦નો વધારો ક્યયો છે. તદઅનસુાર, 
SDRFનાં ધોરણો મુજબ રૂ. ૩ર૦૦ મળવાપાત્ સહા્ય અને 
વધારાનરી રૂ. ૬૮૦૦ એમ કુલ ૧૦ હર્રનરી સહા્ય ચૂકવવામાં 
આવશે. મહેસૂલ મંત્રીશ્રી અને વશક્ણમંત્રીશ્રીએ અવત વરસાદનરી 
પરરસસથવતમાં મૃત્યુ પામેલાં નાનાં-મોટાં દુધાળા પશુઓનરી પશુ 
મૃત્યુ સહા્યનાં ધોરણોમાં કેવબનેટ બેઠકે કરેલા વધારાનરી વવગતો 
પણ આપરી હતરી. 

ગા્ય, ભેંસ જેવાં મોટાં દુધાળાં પશુઓના મૃત્યુના રકસસામાં 
અગાઉ માત્ ૩ પશુ મૃત્યુ સુધરી જ સહા્ય ચૂકવવામાં આવતરી 
હતરી. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પશુપાલકોને પશુઓના 
મૃત્યુથરી થ્યેલા નુકસાન અંગે સહાનુભૂવત દશાજાવતાં હવે પાંચ પશુ 
સુધરી આવરી મૃત્યુ સહા્ય આપવાનો વનણજા્ય ક્યયો છે. એટલું જ 
નવહ, SDRFના ંધોરણો મજુબ રૂ. ૩૦ હર્રનરી પશ ુમૃત્ય ુસહા્ય 
પશ ુદરીઠ મળતરી હતરી. તમેા ંવધારાના રૂ. ર૦ હર્ર રાજ્ય સરકાર 
આપશે તેવો પણ વનણજા્ય ક્યયો છે. 

આમ, હવ ેદધુાળાં મોટા પશુ મૃત્ુયના રકસસામા ંપાચં પશ ુમૃત્ય ુ
સધુરી પશ ુ દરીઠ રૂ. પ૦ હર્રનરી સહા્ય પશપુાલકોન ેઅપાશ.ે 
વરસાદનરી આ સસથવતમા ંઆ ત્ણ વજલ્ાઓમા ંઘટેા-ંબકરા ંજવેાં 
નાના ંદધુાળા ંપશઓુના ંપણ મૃત્ય ુથ્યાના રકસસા રાજ્ય સરકારના 
ધ્યાન ેઆવ્યા છે. આવા ંનાના ંદધુાળા ંપશઓુના ંમૃત્ુયનરી સહા્યમાં 
પણ પશ ુદરીઠ રૂ. બ ેહર્રનો વધારો રાજ્ય મતં્રીમડંળનરી પ્રથમ 
કેવબનટેે કરવાનો વનણજા્ય ક્યયો છે. હવ ેઆવા ંનાના ંદધૂાળા ંપશઓુનાં 
મૃત્ુયનરી સહા્ય પશુદરીઠ પાચં હર્ર પ્રમાણ ેરાજ્ય સરકાર આપશ.ે 

મતં્રીશ્રીઓએ કહં્ કે, ભારે વરસાદન ેકારણ ેપશઓુ બાંધવાનરી 
ગમાણ-કેટલ શડેન ેપણ નુકસાન થ્ંુય હો્ય ત્યા ંSDRFના રૂ. 
ર૧૦૦ ઉપરાતં રાજ્ય સરકાર તરફથરી રૂ. ર૯૦૦ વધારાના મળરી 
કુલ રૂ. પ૦૦૦નરી સહા્ય શડે-ગમાણ દરીઠ આપવાનો મખુ્યમતં્રી 
શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેવનણજા્ય ક્યયો છે.  રાજ્ય સરકાર આ વરસાદરી 
આફતમા ંરાજકોટ, જનૂાગઢ અન ેર્મનગર વજલ્ાના અસરગ્રસતોનરી 
મદદ સહા્ય માટે સદૈવ તતપર છે અન ેઆ સધુારેલા ંધોરણો મજુબ 
સહા્ય ચકુવણરી માટેના જરૂરરી આદેશો પણ કરવામા ંઆવ્યા છે. •

નિણ્ષય
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નવનવધ	નવભાગોિી	કામગીરીિી સવ્ષગ્ાિી	સમીક્ષા  
િાથ	ધરી	જિનિતલક્ષી	આયોજિ	કરતા	CM

સંવાદ સમસ્યાના વનવારણ ઉપરાંત 
ભાવવ આ્યોજન માટે અવનવા્યજા છે. 
તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે સામાન્્ય વહરીવટ વવભાગ-GAD 
અન ેશહેરરી વવકાસ અન ેશહેરરી ગૃહવનમાજાણ 
વવભાગના  વ ર રષ્ઠ સ વચવશ્રીઓ, 
અવધકારરીઓ સાથે બેઠક ્યોજીને વવવવધ 
પ્રભાગોનરી સવજાગ્રાહરી કામગરીરરીનરી સમરીક્ા 
હાથ ધરરી હતરી. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ GADમાં ખાસ 
કરરીન ેદસ વષમી્ય ભરતરી કેલને્ડર, વહરીવટરી 
સુધારણા અને તાલરીમ પ્રભાગ, આ્યોજન 
પ્રભાગનરી કામગરીરરી અંગે પ્રેઝન્ટેશન દ્ારા 
ર્ણકારરી મેળવરી હતરી. મુખ્ય સવચવ શ્રી 
પંકજકુમાર, મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર 
સવચવ શ્રી કૈલાસનાથન, સામાન્્ય વહરીવટ 
વવભાગના અવધક મુખ્ય સવચવ શ્રી એ. કે. 
રાકેશ તથા વરરષ્ઠ સવચવો આ બેઠકમાં 
સહભાગરી થ્યા હતા. 

શ્ રી  ભૂ પે ન્ દ્રભ ા ઈ  પ ટ ેલે  ગે પ 
એનાવલવસસ, સસટેઇનેબલ ડેવલપમેન્ટ 
ગોલ તથા કમજાચારરી ગણ સેવા વ્યવસથામાં 
ટ ેકન ોલોજીના વવ વન્યોગ માટ ેન ા 
HRMS, આ્યોજન પ્રભાગ અંતગજાત 
હાથ ધરાતરી કામગરીરરીનરી પણ તલસપશમી 

ર્ણકારરી મેળવરી હતરી.મુખ્યમંત્રીશ્રીએ 
પોતાના હસતકના વવભાગોનરી વવસતૃત 
સમરીક્ા હાથ ધરવાના શરૂ કરેલા ઉપક્રમમાં 
શહેરરી વવકાસ, શહરેરી ગૃહવનમા જાણ 
વવભાગનરી સમરીક્ા બાદ તેમણે સામાન્્ય 
વહરીવટ વવભાગનરી કામગરીરરીનરી સમરીક્ા 
હાથ ધરરી માગજાદશજાન પણ આપ્યું હતુંં.  
ભવવષ્યમાં ઊભરી થનારરી જરૂરર્યાતોને 
ધ્યાને રાખરીને રાજ્ય સરકારે શહેરોનો 
વવકાસ હાથ ધ્યયો છે. રાજ્યનાં શહેરોમાં 
વવશ્વકક્ાનરી સુવવધાઓ મળરી રહે તે માટે 
ગજુરાત સરકાર કરટબદ્ છે. મખુ્યમતં્રીશ્રીએ 
શહરેરી વવકાસ અને શહેરરી ગૃહવનમાજાણ 
વવભાગના અવધકારરીઓ સાથેનરી બેઠકમાં  
નગરોમાં લાઇટ, પાણરી, ગટર અને રસતા 

જવેરી મળૂભતૂ જરૂરર્યાતના કામોનરી સસથવત 
અંગે ર્ણકારરી મેળવરી માગજાદશજાન આપ્યું 
હતુંં. તેમજ રાજ્ય સરકારે રૂ. ૧૩૪૯૨ 
કરોડ શહેરરી વવકાસના બજેટમાં તથા  રૂ. 
૪૬૧૨ કરોડ સવવણજામ જ્યંતરી મુખ્યમંત્રી 
શહેરરી વવકાસ ્યોજનામા ંફાળવા્યા છે તેનાં 
કામોનરી વવસતૃત ર્ણકારરી પ્રાપ્ત કરરી હતરી. 

મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ શહેરરી વવકાસ 
વવભાગનરી સવજાગ્રાહરી કામગરીરરી, પ્રઝેન્ટેશન 
શહેરરી વવકાસ અવધક મુખ્ય સવચવ શ્રી 
મૂકેશ પૂરરીએ ક્યુજા હતુંં. આ બેઠકમાં રાજ્ય 
મંત્રી શ્રી વવનોદભાઈ મોરરડ્યા શહેરરી 
વવકાસ અન ેશહેરરી ગૃહવનમાજાણ વવભાગના 
વરરષ્ઠ સવચવો સહભાગરી થ્યા હતા. •

સમીક્ષા

લાભપાચંમથી	ટિેકાિા	ભાવે	મગફળી	ખરીદીિો	પ્રારંભ	થશ	ે
ગુજરાતમાં આગામરી લાભપાંચમથરી ખેડૂતો પાસેથરી ટેકાના 

ભાવે મગફળરીનરી ખરરીદરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે. 
તાજેતરમાં વવધાનસભાના બે રદવસરી્ય ચોમાસું 
સત્માં ધારાસભ્યશ્રી દ્ારા પુછા્યેલા પ્રશ્નનો 
જવાબ આપતાં કૃવષમંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ 
પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યભરના ખેડૂતો 
પાસે ટેકાના ભાવે મગફળરી ખરરીદવા માટે 
નોંધણરીનો આગામરી તારરીખ ૦૧ ઓકટોબર, 
૨૦૨૧થરી પ્રારંભ કરવામાં આવશે. ખેડૂતોએ 
આ માટે 'આઇ ખેડૂત પોટજાલ' ઉપર ઓનલાઇન 
નોંધણરી કરવાનરી રહેશે.

મતં્રીશ્રીએ પરૂક પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહં્ હતંુ કે વષજા 
૨૦૨૦-૨૧મા ંગજુરાતમા ંપ્રવત વ્વન્ટલ રૂ. ૫,૨૭૫ અને 

વષજા ૨૦૨૧-૨૨મા ંરૂ.૫,૫૫૦ના ભાવ ેમગફળરીનરી 
ખરરીદરી કરવામાં આવરી છે. આ ઉપરાંત વષજા 

૨૦૧૯-૨૦મા ં૫,૦૦,૫૪૬ મવેટ્ક ટન અને 
વષજા ૨૦૨૦-૨૧મા ં૨,૦૨,૫૯૧ મ.ે ટન એમ 
છેલ્ા ંબ ેવષજામા ંકુલ ૭,૦૩,૧૩૭ મવેટ્ક ટન 
મગફળરીનરી ટેકાના ભાવ ેખરરીદરી કરરીન ેખેડતૂોને 

તેમના ઉતપાદનના પૂરતા ભાવ આપ્યા છે. 
ખડેતૂો પાસથેરી ટેકાના ભાવ ેમગફળરી ખરરીદરી બાદ 

તરત જ તમેનરી રકમ પણ ચૂકવરી દેવામા ંઆવ ેછે. •
økwshkík ૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧24



ગ્રામોતકષજા વવકાસનરી પારાશરીશરી છે. જ્યારે રાજ્યનરી મહત્તમ 
પ્રર્ ગામડામાં રહેતરી હો્ય ત્યારે તેના વવકાસને પ્રાથવમકતા 
આપવરી એ જ રાજ્ય સરકારનો લક્યાંક હો્ય. જે માટે રાજ્ય 
સરકાર બજેટમાં વવશેષ નાણાકી્ય જોગવાઈ પણ કરે છે. તાજતેરમાં 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે એક ઉચ્ચસતરરી્ય બેઠક ્યોજી 
પંચા્યત, ગ્રામ વવકાસનરી કામગરીરરીનરી સમરીક્ા કરરી હતરી. 
મખુ્યમતં્રીશ્રીએ કહ્ ંકે, મનરેગાનાં કામો દ્ારા માનવરદન રોજગાર 
સજજાન સાથોસાથ ગ્રામરીણસતરે સામૂવહક-વ્યવક્તગત અસક્યામતો 
ઊભરી કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં કોરોના સંક્રમણ વચ્ચે પણ 
ગત ૬ મવહનામાં ૩.૬૮ કરોડ માનવરદન રોજગારરી મનરેગા 
દ્ારા આપવામાં આવરી છે. આ બેઠકમાં ગ્રામવવકાસ મંત્રી શ્રી 
અજુજાનવસંહ ચૌહાણ તેમજ પંચા્યત રાજ્યમંત્રી શ્રી વબ્જેશભાઈ 
મેરર્ આ બેઠકમાં સહભાગરી થ્યા હતા. મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે સમરસ ગ્રામ ્યોજના, તરીથજાગ્રામ ્યોજના અંગે વવસતૃત 
ર્ણકારરી મેળવરી હતરી.

રાજ્યના વતજામાન બજેટમાં રૂ.પર૮પ.૯૬ કરોડ પંચા્યત 
વવભાગ માટે અને રૂ.૩પ૦૯.૬૧ કરોડ ગ્રામ વવકાસ વવભાગને 
ફાળવા્યા છે. રાજ્યના બજટેમા ંરૂ.૮૭૯પ.પ૭ કરોડનરી જોગવાઈ 
આ બ ેવવભાગો માટે કરવામા ંઆવરી છે. વવભાગવાર સમરીક્ા માટે 
મુખ્યમતં્રીશ્રી દ્ારા બઠેક ્યોર્ઈ હતરી. જમેા ંપચંા્યત, ગ્રામ વવકાસ 
અને ગ્રામ ગૃહવનમાજાણ વવભાગના અવધક મુખ્ય સવચવ શ્રી વવપૂલ 
વમત્ાએ વજલ્ા, તાલુકા અને ગ્રામરીણ એમ વત્સતરરી્ય પંચા્યતરી 
માળખામાં વવવવધ સંવગજાના મહેકમ, વજલ્ા-તાલુકા પંચા્યતનાં 
ભવનો તેનરી સુવવધાઓ અંગેનું પ્રેઝન્ટેશન ક્યુજા હતુંં.

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વતન પ્રેમ ્યોજના અંતગજાત જે-તે 
દાતાઓના સહ્યોગ અને સરકારના ્યોગદાનથરી સથાવનક વવકાસ 
કામો, જનવહત સવુવધાઓ ઊભરી કરરીન ે્યોજનાનો વ્યાપ વવસતારવા 

માગજાદશજાન આપ્યુ ંહતું.ં દાતાઓ પોતાનુ ંદાન ઓનલાઇન બેંરકંગથરી 
આપરી શકે તવેરી પારદવશજાતા અન ેપોતાનરી પસદંગરીના કામ પોતાનરી 
પસંદગરીનરી એજન્સરી મારફતે કરાવરી શકે છે તેવરી આ ્યોજનાનરી 
વવશેષતાથરી પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીને માવહતગાર કરા્યા હતા. 

ગ્રામરીણ સતરે સુવવધા્યુકત આવાસોનું જે વનમાજાણ ગુજરાત 
ગ્રામ ગૃહવનમાજાણ બોડજા દ્ારા થા્ય છે તેનરી ગુણવત્તા અને સુવવધા, 
આવાસ ફાળવણરીના ંધોરણો, ઉપલબધ જમરીન અન ેપ્રગવત હેઠળના 
પ્રોજેકટનરી પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સમરીક્ા કરરી હતરી. 

મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ ગ્રામ વવકાસ વવભાગના પ્રેઝન્ટેશન દ્ારા 
સવચવ શ્રીમતરી સોનલ વમશ્ાએ મનરેગા, પ્રધાનમંત્રી આવાસ 
્યોજના (ગ્રામરીણ) તેમજ સવચછ ભારત વમશન (ગ્રામરીણ)નરી 
કા્યજાવસવદ્ઓ પ્રસતુત કરરી હતરી. ગ્રામરીણ વવસતારોમાં સવચછતાને 
પ્રાધાન્્ય આપતાં સવચછ ભારત વમશન ગ્રામરીણના બરીર્ તબક્કા-
ફેઇઝ-2 માં ODF પલસ, ઘનકચરા વ્યવસથાપન, ગ્રે વોટર 
મેનેજમેન્ટ તેમજ પલાસસટક વેસટ મેનેજમેન્ટ અને ગોબર ધન 
પ્રોજેકટ અન્વ્યે ગ્રામરીણ વવસતારોમાં થ્યેલરી કામગરીરરીથરી પણ 
મુખ્યમંત્રીશ્રીને વવસતૃત પ્રેઝન્ટશેનના માધ્યમથરી અવગત 
કરાવવામાં આવ્યા હતા.

ગ્રામરીણ નારરીશવક્તના સશક્તરીકરણ માટે કા્યજારત ર.૬પ લાખ 
જેટલાં સવસહા્ય જૂથો દ્ારા હાથ ધરવામાં આવરી રહેલરી વવવવધ 
પ્રવૃવત્તઓ, મુખ્યમંત્રી મવહલા ઉતકષજા ્યોજના સવહતનરી ્યોજનાઓ 
અંગે પણ મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું હતુંં. 
મખુ્યમતં્રીશ્રીના મખુ્ય અગ્રસવચવ શ્રી કૈલાસનાથન તમેજ પચંા્યત-
ગ્રામ વવકાસ વવભાગ, ગ્રામ વવકાસ કવમશનર, ગુજરાત લાઇવલરી 
હૂડ પ્રમોશન કંપનરી વલવમટેડ, ગ્રામ ગૃહવનમાજાણ બોડજાના વરરષ્ઠ 
અવધકારરીઓ આ સમરીક્ા બેઠકમાં જોડા્યા હતા. •

ગુજરાતમાં	કોરોિા	સંક્રમણ	વચ્ે
મિરેગા	દ્ારા	૩.૬૮	કરોડ	માિવદદિ	રોજગારી

સમીક્ષા
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ગુજરાતિા મુખયમંત્ીશ્ી તરીકેિો કાય્મભાર સંભાળયા બાદ 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે રાષ્ટ્રપહત શ્ી રામિાથ કોહવંદ 
�, ઉપરાષ્ટ્રપહત શ્ી એમ. વૈંકેયા િાયડુ �, વડાપ્ર્ાિ શ્ી 
િરેનદ્રભાઈ મોદી �, ગૃિમંત્ી શ્ી અહમતભાઈ શાિ �, 
રક્ા મંત્ી શ્ી રાજિાથહસંિ �, કેનદ્રીય આરોગય અિે પરરવાર 
કલયાણ મંત્ી શ્ી મિસુખભાઇ માંડહવયા �,  

1

2
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3
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કેનદ્રીય પશુપાલિ, મતસયોદ્ોગ અિે ડેરી હવભાગિા મંત્ી  
શ્ી પુરૂષોત્તમભાઇ રૂપાલા � તથા પૂવ્મ મુખયમંત્ી તથા 
ઉત્તર પ્રદેશિાં રાજયપાલ શ્ીમતી આિંદીબિેિ પટેલ � 
અગ્રણી શ્ી જે.પી. િડ્ા � અિે પૂવ્મ કેનદ્રીય મંત્ી  
શ્ી ડૉ. એ.કે.પટેલ � િી શુભેચ્ા મુલાકાત લઇિે તેમિી 
પાસેથી ઉપયોગી માગ્મદશ્મિ મેળવયું િતું.

8

9
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મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલે સવાહમિારાયણ 
ભગવાિિા સાતમા વંશજ 
િરિારાયણ દેવ પીઠાહ્પહત 
પ.પૂ.્.્ૂ. ૧૦૦૮ આચાય્મ 
કૌશલેનદ્રપ્રસાદજી 
મિારાજિી શુભેચ્ા 
મુલાકાત લી્ી િતી. આ 
પ્રસંગે મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે પરમ 
પૂજય શ્ી તેજેનદ્રપ્રસાદજી 
મિારાજિા આશીવા્મદ 
મેળવયા િતા.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
અમદાવાદિા ગુરુદ્ારા 

ગોહવંદ્ામિી મુલાકાત લઈ 
ગુરુગ્રંથ સાિેબિે શ્દ્ાપૂવ્મક 
ભાવપુષપ અપ્મણ કયાાં િતાં.

મુખયમંત્ીશ્ીએ ગુરુગ્રંથ સાિેબ 
સમક્ શીશ ઝુકાવી ગુજરાતિી 

ઉત્તરોતર સુખ,સમૃહદ્ અિે 
શાંહતિી કામિા કરી િતી. 

ગુજરાતિા શીખ સમુદાયિા પ્રમુખ 
શ્ી ઈશ્વરહસંિ વાસુ તથા શ્ી 

રણહજતહસંિ વાસુએ 
મુખયમંત્ીશ્ીિું સનમાિ કયુાં િતુંં.

મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
ગાં્ીિગરમાં સુપ્રહસદ્ 
અક્ર્ામ મંરદરિી 
મુલાકાત લઈ  
ભહતિ ભાવપૂવ્મક દશ્મિ 
કયાાં િતાં અિે શ્દ્ાપૂવ્મક 
િીલકંઠવણણીિી પ્રહતમાિે 
અહભષેક કયયો િતો.
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સટિેટિ	ફકૂડ	સેફટિી	ઇ્ડેકસમાં	દેશભરમાં	ગુજરાત	પ્રથમ	ક્રમ ે

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી દ્ારા શરૂ કરવામાં આવેલરી 
પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય –આ્યુષમાન ્યોજનાને  ત્ણ વષજા પૂણજા 
થ્યાં છે. આ સંદભષે કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય અન ેપરરવાર કલ્યાણ 
વવભાગ દ્ારા આરોગ્ય મંથન 3.0 કા્યજાક્રમનું આ્યોજન કરવામાં 
આવ્યું હતુંં. 

આ કા્યજાક્રમ અંતગજાત દેશનરી વવવવધ હોસસપટલમાં પ્રધાનમંત્રી 
જન આરોગ્ય-આ્યુષમાન ્યોજના અંતગજાત થ્યેલ કામગરીરરીના 
આધારે મૂલ્યાંકન કરરીન ે્યોજનાના અમલરીકરણનરી શે્ષ્ઠ કામગરીરરી 
કરનાર હોસસપટલને રેસન્કંગ આપવામાં આવ્યું હતુંં. 

જેમાં અમદાવાદ વસવવલ મેરડવસટરીમાં આવેલરી જી.સરી.
આર.આઇ. – ગુજરાત કેન્સર રરસચજા ઇસન્સટટ્ૂટને પ્રધાનમંત્રી 
આ્યુષમાન ્યોજના અંતગજાત કરવામાં આવેલરી શ્ેષ્ઠ કામગરીરરી 
બદલ રદ્તરી્ય ક્રમાંક પ્રાપ્ત થ્યો. આ ર્હેરાત કેન્દ્રરી્ય આરોગ્યમંત્રી 
શ્રી મનસુખભાઈ માંડવવ્યા દ્ારા કરવામાં આવરી હતરી.  

જી.સરી.આર.આઇ. હોસસપટલને દદમીઓ માટે શ્ેષ્ઠ સારવારનરી 
ઉપલબધતા, ઝડપરી રરસપોન્સ ટાઇમ, હોસસપટલમાં ઉપલબધ શ્ેષ્ઠ 
સેવાઓ, એડવાન્સ ઉપકરણો વગેરે જેવા માપદંડોના આધારે આ 
ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે. 

અમદાવાદ વજલ્ામાં વષજા 2020-21 દરવમ્યાન કુલ 16,246  
દદમીઓએ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય –આ્યુષમાન હેઠળ 38.43 
કરોડના ખચષે સારવારનો લાભ મેળવ્યો હતો. જેમાંથરી જી.સરી.
આર.આઇ. હોસસપટલમાં 8,766 દદમીઓને 11.07 કરોડના ખચષે 
આ ્યોજના હેઠળ વવનામૂલ્યે સારવાર ઉપલબધ કરાવવામાં આવરી 

હતરી. આ સંદભષે જી.સરી.આર.આઇ. હોસસપટલના ડા્યરેકટર ડૉ. 
શશાંક પંડાએ પ્રવતભાવ આપતાં જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રરી્ય સતરે જી.
સરી.આર.આઇ. હોસસપટલને પ્રધાનમંત્રી આ્યુષમાન ્યોજના 
અંતગજાત મળેલ રદ્તરી્ય ક્રમાંકનો શ્ે્ય અમારરી હોસસપટલના તમામ 
હેલથકેર વકસજા અન ેકમજાચારરીન ેફાળે ર્્ય છે. અમારરી હોસસપટલમાં 
ફક્ત ગુજરાત રાજ્ય જ નહીં પરંતુ દેશનાં અન્્ય રાજ્યોમાંથરી પણ 
સારવાર માટે દદમીઓનો ધસારો જોવા મળે છે. જી.સરી.આર.આઇ. 
હોસસપટલમાં સારવાર અથષે આવતા કુલ દદમીઓમાંથરી 25 થરી 30 
ટકા દદમી અન્્ય રાજ્યોમાંથરી આવે છે.  

તાજેતરમાં જ વસવવલ હોસસપટલમાં અંદાવજત 75 કરોડના 
ખચષે અત્યાધવુનક ટેકનોલોજીથરી સજ્જ રેરડ્યોથરેાપરી માટેના ંવવવવધ 
મશરીનો પણ વવકસાવવામાં આવ્યાં છે. તદઉપરાંત હોસસપટલમાં 
અન્્ય અત્યાધુવનક સુવવધાઓ અને મશરીનરરી સાથેનરી સારવારે 
દદમીઓનરી આરોગ્યલક્રી જનસુખાકારરીમાં વધારો ક્યયો છે. •

GCRI	-	કે્સર	િોનસપટિલે	મેળવયું	રાષ્ટીય	સતરે	દદ્તીય	સથાિ

ગુજરાતે ફૂડ એન્ડ સેફટરી સટાન્ડડજા ઑથોરરટરી ઓફ ઇસન્ડ્યા 
ભારત સરકાર દ્ારા આપવામાં આવતા સટટે ફૂડ સેફટરી 
ઇન્ડેકસમાં દેશભરનાં રાજ્યોમાં બેસટ પરફોવમુંગ સટેટ તરરીકે 
પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત ક્યયો છે. ગુજરાતે ર૦ર૦-ર૧ના સટેટ ફૂડ સફેટરી 
ઇન્ડકેસમાં ૭ર ટકા મળેવરીન ેદેશના ંમોટા ંરાજ્યોમા ંપ્રથમ ક્રમ 
હાંસલ કરવાનરી આ વસવદ્ મળેવરી છે. મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે રાજ્યના ખોરાક ઔષધ વન્યમનતંત્ અને આરોગ્ય 
વવભાગન ેઆ ગૌરવવસવદ્ પ્રાપ્ત કરવા માટે અવભનદંન પાઠવ્યા 
છે. ભારત સરકાર દ્ારા સટેટ ફૂડ સેફટરી ઇન્ડેકસ માટેના જે 
માપદંડો-ધારાધોરણો વન્યત કરવામાં આવ્યાં છે તેમાં 
ઓવરઓલ પરફોમન્સ ઓન ફૂડ સેફટરીના આધારે રાજ્યોને 
શ્ેષ્ઠતાના ક્રમ આપવામાં આવે છે. 

આ માપદંડોમાં ફૂડ સેમપવલંગ, ટેસસટંગ, લેબોરેટરરી 
ઇન્રિાસટ્કચર, કોમપલા્યન્સ, ટે્વનંગ, લાઇસન્સ અન ેરવજસટે્શન 
અને રાજ્યમાં મળતા ખોરાકનરી ગુણવત્તા ઉપર ભાર મૂકવામાં 
આવે છે. ગુજરાતે આ બધાં જ માપદંડ અને ધારાધોરણોમાં 
શ્ેષ્ઠતા પૂરવાર કરરીને ભારત સરકાર દ્ારા આપવામાં આવતો 
આ અૅવૉડજા મેળવ્યો છે.  

ગુજરાતે આ પ્રથમ ક્રમ સતત બરીર્ વષષે પણ ર્ળવરી 
રાખ્યો છે અન ેર૦૧૯-ર૦ના સટેટ ફૂડ સફેટરી ઇન્ડકેસમા ંપ્રથમ 
ક્રમ મેળવ્યા બાદ ર૦ર૦-ર૧માં પણ પ્રથમ સથાન પ્રાપ્ત ક્યુજા 
છે.  કેન્દ્રરી્ય આરોગ્યમંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવવ્યાએ નવરી 
રદલહરીમાં આ્યોવજત સમારોહમાં ગુજરાતને આ અૅવૉડજા અને 
પ્રમાણપત્ એના્યત ક્યાું હતાં. •

ગૌરવ
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ભૂસતરશાસત્રીઓના મત પ્રમાણે હર્રો વષજા પૂવષે કચછનરી 
ધરતરી સમુદ્રતળમાં હતરી. પણ �્થવરીનરી ભરીતર થતરી ઉથલપાથલથરી 
ધરતરીનો આ ખંડ બહાર ઉપસરી આવ્યો. સંસકૃત ભાષામાં "કચછ'' 
શબદનો અથજા કાચબો થા્ય છે. અગાઉ જ્યારે કચછના રણમાં ખાડરી 
હતરી, ત્યારે કચછ બટે હતો તથેરી તનેો આકાર કંઈક કાચબાન ેમળતો 
હોવાથરી આ નામ પડ્યું જણા્ય છે.

વવવવધતામા ંએકતા ધરાવતા કચછ વજલ્ામાં અનકે વવવવધતા 
છે. રણ, દરર્યો, તથા ડુંગર એમ વત્વેણરી પ્રાકૃવતક વવસતાર 
ધરાવતા રાજ્યના સરહદરી અને રણનરી કાંધરી ઉપર આવેલા 
છેવાડેના કચછ વજલ્ાએ અનેક ક્ેત્ે રાજ્યના અન્્ય વજલ્ાઓનરી 
સરખામણરીમા ંઝડપરી વવકાસકૂચ ર્રરી રાખરી છે. ગુજરાત રાજ્યનો 
૨૩ ટકાથરી વધુ વવસતાર ધરાવતો કચછ વજલ્ો ૧૦ તાલુકાઓનો 
બનેલો છે. વજલ્ામાં ૯૨૪ ગામો છે. ૧૦ તાલુકા મથકો અને 
૭ નગરપાવલકાઓ છે. ગુજરાતના અનેક વજલ્ાઓથરી ભાષા, 
રહેણરીકરણરી, વવવશષ્ લોકસંસકૃવતથરી જુદરી જ રરીતે અલગ તરરી 
આવતા કચછના પ્રત્યેક તાલુકાને પોતાનરી આગવરી ઓળખ 
છે. પ્રાચરીનકાળથરી ઇવતહાસ સાથે નાતો ધરાવવાના પુરાવારૂપ 
વશલાલેખો, પુરાતત્વરી્ય અવશેષો, પાવળ્યા, વસાહતો, વશલપ 
સથાપત્યથરી ખંરડત મંરદરો, મહાલ્યો કચછમાં છે. મહાભારત, 
શ્રીમદ ભાગવત, પાવણવનનુ ંઅષ્ાધ્યા્યરી, જનૈ મહાગ્રથંોમા ંકચછનો 
ઉલ્ેખ છે.

૪૫ હર્ર ૬૫૨ ચોરસ રકલોવમટરમાં પથરા્ેયલો કચછ 
વજલ્ો ભારતનરી આથમણરી સરીમાએ છે. એક બાજુ સમુદ્ર, નાના 
મોટા ડુંગરાઓ અને બરીજી તરફ આ વજલ્ાને રણે વીંધ્યો છે. 
અભ્યાસુઓ, સંશોધકો, પ્રવાસરીઓ માટે જીવતો ર્ગતો સંદભજાગ્રંથ 
કચછ વજલ્ો બનરી રહ્ો છે. તેમાં પણ ૨૬મરી ર્ન્્યુઆરરી-૨૦૦૧ 
ભૂકંપ બાદ વવશ્વના અનેક સંશોધકો, અભ્યાસુઓને આકષજાનાર 

કચછમાં ઉનાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૪૫ રડગ્રરી સેસલસ્યસ અને 
લઘુતમ તાપમાન વશ્યાળામાં ૩ થરી ૪ રડગ્રરી સેસલસ્યસ જતું રહે 
છે. સરેરાશ વરસાદ ૧૯ �ચ પડે છે. ઉત્તર-પૂવજામાં રાજસથાન, 
પૂવજામાં બનાસકાંઠા તથા મહેસાણા, દવક્ણ-પૂવજામાં સુરેન્દ્રનગર 
અને દવક્ણે કચછનો અખાત છે. દવક્ણ-પવશ્વમે અને અરબરી સમુદ્ર 
કચછના પગ પખાળે છે.

કચછ વજલ્ો રાજ્યના અન્્ય વજલ્ાઓ સાથે વાહન 
વ્યવહાર, રેલવે અને હવાઈ વ્યવહાર તેમજ દરર્યાઈ માગયો 
સાથે સંકળા્યેલો છે.

કચછન ેપોતાનરી અલગ ભાષા, ભાતરીગળ લોકસસંકૃવત, પરંપરા, 
રરીત-રરવાજો, સાવહત્ય, સંગરીત અને હસતકળા છે. અહીંનરી ભાષા 
"કચછરી'' છે. કચછ વજલ્ામાં ઉત્તર, દવક્ણ, પૂવજા અને પવશ્વમ એમ 
વવવવધ રદશાઓમા ંઐવતહાવસક, પૌરાવણક, ધાવમજાક અન ેસાસંકૃવતક 
પ્રવાસન સથળો આવેલાં છે.

કચછનું પાટનગર ભુજ શહેર સં.૧૬૦૫ માં સથપા્યું છે. ભુજ 
તાલુકામાં પચછમ, બન્રી, પાવરપટ્ટરી, મરી્યાણરી, માકપટ ગામોનો 
સમાવેશ થા્ય છે. ભુજમાં પટેલ, આ્યર, મીં્યાણા, ખોર્, જત, 
રબારરી, ચારણ, લોહાણા, વાવણ્યા, નાગર, બ્ાહ્ણ, સમા, સોનરી 
વગેરે અનકે જ્ાવતના લોકો વસ ેછે. રાર્શાહરી ્યગુનો ભજુ તાલકુો 
ડુંગરોઓનો તાલુકો હો્ય તેવું ભાસે છે. વજલ્ામાં પ્રવાસરીઓએ 
જોવા-ર્ણવાનરી મર્ પડે એવા ડુંગરો કાળોડંુગર, ધરીણોધર, 
ભુવજ્યો ડુંગર મુખ્ય છે. જ્યારે ભુવજ્યો, અણગોરગઢ (કોટા્ય) 
બોલાડરીગઢ, કલ્યાણપર અને આલમપન્ાહ ડંુગરરી, લખપતનો 
રકલ્ો વગેરે મુખ્ય રકલ્ાઓ છે.

કચછ વજલ્ો હસતકલા-કારરીગરરી માટે દેશ-વવદેશમાં પ્રખ્યાત 
છે. આ માટે અનેક કારરીગરોને રાષ્ટ્રરી્ય અૅવૉડજા પણ મળ્યાં છે. 
હાથવણાટમાં ખાસ કરરીને શાલ, બંડરી, ચાદર વગેરે ખરરીદરી 

ઐનતિાનસક	-	પૌરાનણક	-	સાંસકૃનતક	
નવરાસતિે	ઉજાગર	કરતી	ધ�ગી	ધરા

નજલ્ા	પ્રોફાઇલ
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માટે પ્રવાસરીઓનો ધસારો રહે છે. 
હસતકલામાં ખાસ કરરીને આરરીભરત, (મોચરી ભરત), નમદાકામ, 
મરીનાકામ, ચાંદરીકામ, રોગાનકામ, કમાંગર વચત્ શૈલરી, બાંધણરી, 
અજરખ બાટરીક કામ, કાષ્ઠકલા, માટરીકલા, લાખકામ, બન્રી 
ભરતકામ, આહરીર ભરતકામ, રબારરી ભરતકામ, ધંટડરી (ખરકી) 
કામ, પેચવક્ક, કબરીરા વક્ક, સેવામૂટરી, ધડકી કળા, મશરૂ કળા, 
જરદોસરી કળા, લાકડાં પર કોતરકામ વગેરે અનેક પ્રકારના 
હસતકલાના કુશળ કારરીગરો કચછ વજલ્ો ધરાવે છે.

કચછમાં જોવા મળતા વન્્યપ્રાણરીઓમાં ખાસ કરરીને સુરખાબ 
અને જંગલરી ગધેડાં (ઘુડખર)ના આકષજાણથરી દેશ-વવદેશના 
પ્રવાસરીઓ કચછમાં આવે છે. કચછના રણમાં સુરખાબનગર 
પણ આવેલું છે. જ્યાં અનેક સુરખાબ પક્રીઓ જોવા મળે છે. 
અબડાસામાં ગુજરાતભરમાં ભાગ્યે જ જોવા મળતંુ ઇસન્ડ્યન 
બસટાડજાનું અભ્યારણ્્ય છે, આ ઉપરાંત મોટરી સંખ્યામાં જળચર, 
સપણજાગ્રવા, હેરોન, ચમચા, રરીવટજાન, બાજ, વાબગલરી્યો, પાન 
બગલરીઓ, ડેઝટજાકાસર, ઇસન્ડ્યન બસટાડજા ઊલટરીચાંચ જેવાં અનેક 
વવવવધ ર્તના ંપક્રીઓ કચછના રણમા ંજોવા મળે છે. આ ઉપરાતં 
વવવવધ ર્તના ંબાજ વશકારરી પક્રીઓ, ઘવુડ, સમળરી, રણ, ચરીબરરી, 
ગરીધ રાજગરીધ, ગરુડ, સાંઢા, સાપ, સરર�પો પણ દેખા્ય છે.

સવતંત્તા બાદ કચછમાં કંડલા, ગાંધરીધામ નવસવજજાત વવસતાર 
છે. કંડલા રિી ટ્ેડ ઝોન તથા ઇફકોના કારણે અને ભૂકંપ બાદ કેન્દ્ર 
અન ેરાજ્ય સરકારનરી ઉદાર ઔદ્ોવગક વવકાસ નરીવતના કારણે આ 
વવસતારોમાં મોટા ઉદ્ોગો સથપાતા વેપાર-વાવણજ્યના અગત્યના 
મથક તરરીકે કચછ વજલ્ો સારરી નામના મેળવે છે. બંદરના વવકાસ 
સાથ ેમનુ્દ્રા તાલકુો તેમજ કચછ વજલ્ો ધમધમતો થ્યો છે. અદાણરી 
ગ્રૂપ અહીં ખાસ આવથજાક ઝોન પણ વવકસાવરી રહ્ો છે. આગામરી 
રદવસોમાં મુન્દ્રાનરી આવથજાક પ્રવૃવત્ત કચછનું હાદજા બન્્યું છે. કચછ 
પાસે સમૃદ્ ખવનજ હોવાથરી વસમેન્ટ ઉદ્ોગ આગળ વધરી રહ્ો છે.

કચછમા ંખતેરીનરી દસષ્એ પણ સારો પાક ઊતરે છે. ખાસ કરરીને 
મુન્દ્રા તાલુકામાં પાણરીને કારણે વપ્યત વાડરીઓ પણ છે. આંબા, 
ચરીકુ, બરીજોરાં, નાવળ્યેર તથા કચછના મેવા તરરીકે મશહૂર ખારેક 

આ તાલકુાનરી ઉપજ છે. જ ેખારેક અન ેકેસર કેરરીઓ દેશ-વવદેશમાં 
વનકાસ થા્ય છે. કચછનરી ફળદ્રુપ જમરીનના કારણે શાકભાજી પણ 
વખણા્ય છે.

કચછ વજલ્ામાં અભ્યાસનરી દસષ્એ પણ અનેક સરકારરી/
ખાનગરી પ્રાથવમક શાળાઓ, માધ્યવમક શાળાઓ, પરી.ટરી.સરી. 
કોલેજો, બરી.એડ.કોલેજો તેમજ અનેક કોલેજો આવેલરી છે. કચછના 
આ વવદ્ાલ્યોમાં ભણરીગણરીને અનેક કચછરીઓએ દેશ-વવદેશમાં 
નામના મળેવરી છે. વશક્ણ અન ેરમતગમતમા ંકચછનુ ંનામ રોશન 
ક્યુું છે. કચછમાં "કચછ ્યુવનવવસજાટરી'' શરૂ થઈ છે અને હવે મેરડકલ 
કોલેજ પણ મળરી છે.

કચ્છમાં	પ્રવાસિ	એક	ટિનિ�ગ	પોઇ્ટિ
�્થવરી પર સમાજ અન ેસભ્યતાનો વવકાસ થ્યો ત્યારથરી કચછનો 

પ્રદેશ દેશ-વવદેશના પ્રવાસરીઓન ેઆકષજાતો રહ્ો છે. પ્રાચરીનકાળથરી 
અનેક પ્રવાસરીઓ કચછમાં આવતા રહ્ા છે, ફરતા રહ્ા છે, તેનરી 
નોંધ પણ કરરી છે. પુરાણો, મહાકાવ્યો વગેરેમાં કચછનો ઉલલેખ 
જોવા મળે છે. આ બધાં પરરબળોના પ્રભાવે કચછ પ્રત્યે સતત 
આકષજાણ રહ્ં હશે અને પ્રવાસરીઓ આવતા રહ્ા હશે. મધ્ય્યુગ 
અન ેઆધવુનક ્ુયગમા ંપણ આ આવનર્વન ચાલ ુરહરી. વવવેકાનદં 
જેવા દરર્યો ખેડરીને રણ ઓળંગરીને પણ કચછમાં ફ્યાજા હતા. અનેક 
અંગ્રેજોએ તો પ્રવાસનરી નોંધો પણ કરરી છે.

એકવરીસમરી સદરીના પ્રારંભ,ે પ્રથમ વષજાના પહેલે મવહન ેજ, આ 
બાબતમાં તરીવ્ર વળાંક આવ્યો. ૨૦૦૧નરી ૨૬મરી ર્ન્્યુઆરરીએ 
આવેલ વવનાશક ભૂકંપે વવશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું. વ્યાપક વવનાશને 
હળવો કરવા અને પુનયઃવનમાજાણનું કામ કરવા વવશ્વભરનરી 
સંસથાઓ કચછમાં આવરી અને ખૂણેખૂણામાં કામ ક્યુું. નુકસાન 
અને પુનયઃવનમાજાણના કામને ર્હેર માધ્યમો દ્ારા વ્યાપક પ્રચારનો 
લાભ મળ્યો. બન્ેનાં અભ્યાસ અને સંશોધન થ્યાં. તેણે વધારે 
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રસ જન્માવ્યો અને પ્રવાસરીઓનરી સંખ્યા વધવા લાગરી. શરૂમાં 
કરુણાભાવ સંસકૃવત જોઈ વજજ્ાસાભાવ વધ્યો જેણે મોટો ભાગ 
ભજવ્યો. તેમાં પ્રથમવાર ભળ્યા સરકારના પ્ર્યાસો. તતકાલરીન 
મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કચછના સવાુંગરી વવકાસ માટે 
જહેમત ઉઠાવરી. બધા વજલલાઓમાથંરી મહતતમ મલુાકાત ત ેકચછનરી 
લેતા રહ્ા છે. આ મુલાકાતો દરમ્યાન તેમને વવવવધ સથળોનાં 
સૌંદ્યયો ગમતાં રહ્ાં. તેમણે જ્યારથરી વાઇબ્ન્ટ ગુજરાતનો મુદ્ો 
ઉપાડ્યો, ત્યારથરી કચછને પણ વાઇબ્ન્ટ બનાવવાના પ્ર્યાસો 
આદ્યાજા. અન્્ય પગલાંઓ સાથે વવવવધ ઉતસવોનું આ્યોજન 
તેમણે કચછમાં શરૂ ક્યુજા. શરૂમાં શરદોતસવ આવ્યો પાછળથરી 
તે રણોતસવમાં ફેરવા્યો. તેમાં રણમાં રહેવું, ફરવું, તેનું સૌંદ્યજા 
જોવું, તે દરમ્યાન અન્્ય સથળોનરી મુલાકાતો ગોઠવવરી, કાવનજાવલ 
દ્ારા આકષજાણ વધારવું, આવા વવવવધ કા્યજાક્રમો દ્ારા કચછ 
વવશેનું આકષજાણ વધારતા ગ્યા. આ વનવમતે કચછમાં આવનાર 
પ્રવાસરીઓનરી સંખ્યા રરીતે વધતરી ગઈ છે.

કચ્છિું	પાટિિગર-ભુજ
સંવત ૧૬૦૫ માગસર સુદ પાંચમના તા.૬/૧૨/૧૫૪૯માં 

સથપા્ેયલું કચછનું આ પાટનગર ભુજ સાથે ભુવજ્યા ડુંગરનરી 
નાગવાતાજા સાથે સંકળા્યેલું છે. ભુજમાં વજલલા કક્ાનરી તમામ 
કચેરરીઓ આવેલરી છે. તેથરી વહરીવટરી પાટનગર ગણા્ય છે. જ્યારે 
ઔદ્ોવગક વવકાસના લરીધે ગાંધરીધામ આવથજાક પાટનગર તરરીકે 
વવકાસ પામ્યું છે.

િડપપિ	સંસકૃનતિું	િગર-ધોળાવીરા
તાજેતરમાં જ પુરાતત્વરી્ય મહત્વ ધરાવતા કચછના ખડરીર 

બેટમાં ૫૦૦૦ વષજા જૂનરી હડપપન સંસકૃવતનો ઇવતહાસ સમાવરીને 
બેઠેલા ધોળાવરીરાને ્યુનેસકો દ્ારા વલડજા હેરરટેજનરી સૂવચમાં સથાન 
અપા્યુ ંછે જેથરી કચછના પ્રવાસન ક્તેે્ વધ ુએક મોરવપચછ ઉમરેા્યું 
છે. ઘડલુરી-સાંતલપરુ રોડનુ ંપણ કા્યજા પણૂજાતાના આરે છે. આ રોડનું 
વનમાજાણ થતા કચછના મુખ્ય મથક ભુજથરી ધોળાવરીરાનું અંતર ખૂબ 
ઘટરી જશે જેના કારણે કચછમાં આવતા દેશ વવદેશના પ્રવાસરીઓને 

ધોળાવરીરા પહોંચવામાં સરળતા રહેશે અને કચછમાં પ્રવાસનને 
વધુ વેગ મળશે.

નવજયનવલાસ	પેલેસઃ	 
માંડવીિા	રમણીય	કાંઠે

માંડવરીથરી આઠ રક.વમ.ના અંતરે આવેલો આ પેલેસ રાજવરી 
મહારાવશ્રી વવજ્યરાજજીએ બનાવેલો ભવ્ય મહેલ છે. આ 
ન્યનરમ્ય સથળ હવે બોવલવૂડનરી રફલમોમાં પણ નજરે ચડે છે 
અન ેહવે આ સથળન ેરાજ્યના પ્રવાસન વનગમ ેપ્રવાસરીઓ માટેના 
સંભવવત વવકાસ કેન્દ્ર તરરીકે ગણાવ્યું છે.

્છારી	ઢંઢ
નાનરી બન્નરી વવસતારમાં ચોમાસા પછરી, ભરા્યેલા વવશાળ 

કુદરતરી સરોવરને કચછરી ભાષામાં ‘ઢંઢ’ કહે છે. આ સરોવર 
ભરેલું હો્ય ત્યારે અહીં ્યા્યાવર પંખરીઓ વવશાળ સંખ્યામાં 
આવે છે. પંખરીઓના મધુર કલરવથરી ગુંજતું કુદરતરી વાતાવરણ 
દરીપાવલરીથરી એવપ્રલ સુધરી માણરી શકા્ય છે. પક્રી, પ્રકૃવતપ્રેમરી, 
રવસ્યા, ફોટોગ્રાફીના શોખરીનો માટે વવવશષટ વાતાવરણ ધરાવતું 
કુદરતરી પ્યજાટન સથળ છે.

િારાયણ	સરોવર-કોટિેશ્વર
વહંદ ુધમજાશાસત્ોએ ભારતમા ંપાચં પવવત્ સરોવરો ગણાવ્યાં છે. 

ઉત્તરે કૈલાશમાં માન સરોવર, દવક્ણમાં પંચા, પૂવષે ભુવનેશ્વરમાં 
વબંદુ, પવચિમે નારા્યણ સરોવરને મધ્યમાં પુષકર, આમ, નારા્યણ 
સરોવરનો ઉલ્ેખ પુરાણોમાં જોવા મળે છે.

કચછના મહારાવશ્રી દેસળજી (પહેલા)ના ંમહારાણરી મહાકંુવર 
રાજબા સંવત ૧૭૯૦માં દ્ારકાનરી ્યાત્ાએ ગ્યેલા ત્યારે ત્યાંના 
પંડાઓના કડવા અનુભવથરી કચછને આંગણે જ દ્ારકાધરીશનું 
બરીજું ધામ ઊભું કરવાનું નકકી ક્યુું અને દ્ારકાનાં મંરદરો જેવાં 
જ સાત મંરદરો અહીં ચણાવ્યાં તેમાં ક્વત્કમરા્ય, રણછોડરા્ય, 
આરદનારા્યણ, ગોવધજાનનાથ, દ્ારકાનાથ અન ેલકમરીજીનરી મવૂતજાઓ 
પધરાવરી. આ મંરદરના રક્ણ માટે ફરતે ગઢ બંધાવ્યો, અને 
મંરદરના વનભાવ માટે ગરાસ કાઢરી આપ્યો હતો.
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આયિા	મિેલ	તથા	કચ્છ	મયુનઝયમ
કચછના ર્ડેર્ વંશનું અમૂલ્ય નજરાણું એટલે આ્યના મહેલ. 

આ મહેલમાં દરર્યાનરી રેતરીમાંથરી બનાવેલ કાચનો ઉપ્યોગ થ્યો 
છે. દરીવાલ તથા છતમાં ઠેર ઠેર આ કાચ લગાડવામાં આવેલા 
છે. આથરી તે આ્યના મહેલ એટલે કે અરરીસાનો મહેલ તરરીકે 
ઓળખા્ય છે. ઇ.સ.૧૭૫૦મા ંઆ મહેલનુ ંઇસન્ટરર્યર રડઝાઇનનંુ 
કામ મહારાવ લખપતજીએ કરાવલેુ ંછે. રામવસંહ માલમ હૉલેન્ડમાં 
જ ેકળા શરીખ્યો હતો તનેો પરેૂપરૂો ઉપ્યોગ આ મહેલ બનાવવામાં 
કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત ભુજ ખાતે કચછ મ્યુવઝ્યમ પણ 
આવ્યું છે.

ધીણોધર	(થાિ)
નખત્ાણાથરી ૧૫ રક.વમ. વવરાણરીવાળા રસત ેજતા ંઅરલ ગામ 

આવે છે. ત્યાંથરી ધરીણોધર ડુંગર પર ચડવાનાં પગવથ્યાં આવે છે. 
ડુગંરનરી ઊચંાઈ ૧૨૬૭ ફૂટ છે. ડુગંર પર દાદા ધોરમનાથ ેસોપારરી 
પર ઊંધા માથે ૧૨ વષજા તપસ્યા કરરી હતરી. આ ડુંગર કચછનો 
જૂનામાં જૂનો ડુંગર છે. 

અહીં ડુંગરનરી કોતરો તથા વન્્યજીવન જોવાનો લહાવો લેવા 
જેવો છે. સકૂલના પ્રવાસ માટે આ જગ્યા અવત ઉત્તમ છે. રહેવા 
જમવાનરી વ્યવસથા થઈ શકે છે. ધરીણોધર ડુંગરનરી બખોલમાં 
દરીપડા વસે છે. જેથરી રાવત્ રોકાણ દરવમ્યાન ડુંગર પર આવેલા 
પાણરીના ઝરા પર પાણરી પરીવા આવતા દરીપડાને જોવાનો રોમાંચ 
અનુભવવા જેવો છે. આ ધરીણોધર ર્ગરીરનો વહરીવટ કાનફટા 
સાધુ હસતક હતો. 

કાળો	ડુંગર-	પચ્છમાઇ	પીર
કચછનો ઊંચામાં ઊંચો ડુંગર (૧૫૧૫ ફૂટ) આ કાળોડુંગર છે. 

ભુજથરી ખાવડા જઇ ધ્ોબાણા જવા્ય અન ેધ્ોબાણાથરી ૭ રક.વમ.ના 
અંતરે આવેલા આ કાળાડુંગરનરી ટોચ પર જવા્ય છે. જે ભુજથરી 
૯૦ રક.વમ. અન ેખાવડાથરી ૨૦ રક.વમ. દરૂ આવલેો છે. તનેો રસતો 
પાકો બનાવ્યો છે. જેથરી વાહન ઉપર સુધરી જઈ શકે છે. ઉપરનરી 
ટુંક પર ગુરુદત્તાત્ે્યનું મંરદર આવેલું છે. આ જગ્યાએથરી કચછનું 
મોટું રણ જોઈ શકા્ય છે. કચછનું મોટું રણ ચોમાસામાં પાણરીથરી 
ભરાઈ ર્્ય છે. બાદમાં આ પાણરી સુકાઈ જતાં મરીઠું બનરી ર્્ય 

છે. એવપ્રલ-મે ના ઉનાળાના સખત તાપથરી પાણરી સુકાઈ ર્્ય 
છે. જેથરી આ સુકા્યેલા મરીઠા પર ચાલરી પણ શકા્ય છે. લગભગ 
૩૦ થરી ૪૦ રક.વમ.નરી પહોળાઇનો વવશાળ વવસતાર સફેદ ચાદર 
વબછાવેલરી હો્ય તેવો દેખા્ય છે. કચછનું મોટું રણ બોડજાર વવસતાર 
હોવાથરી પ્રવતબંવધત છે. જેથરી આ રણ જોવાનો લહાવો આ ડુંગર 
પરથરી લઈ શકા્ય છે. આ ઉપરાંત કચછ વજલ્ામાં અન્્ય વવવવધ 
પ્રવાસન કેન્દ્રો આવેલાં છે. રાજ્ય સરકાર દ્ારા પ્રવાસન કેન્દ્રોનો 
વધુ વવકાસ કરવા જરૂરરી પ્ર્યત્ો કરવામાં આવરી રહ્ા છે.

માંડવી
માંડવરીના સપૂત અને દેશ માટે આઝાદરીનરી ચળવળ વવદેશમાં 

ક્રાવંત સવરૂપ ેપ્રગટાવનાર શ્યામજી કૃષણવમાજાનુ ંભવ્ય સમારક તમેના 
માદરે વતનમાં બનાવરી તતકાલરીન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલના 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ તેમને સાચા અથજામાં વરીરાંજવલ 
આપરી છે. તતકાલરીન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલના વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરી અને મંગલ ભાનુશાળરીએ તા.૨૨/૮/૨૦૦૩માં 
વરીરાંજવલ ભવ્યાવતભવ્ય પ્રારંભ ક્યયો હતો.

માંડવરીમાં તેમનું ભવ્ય સમારક બને તે માટે ગુજરાતના 
તતકાલરીન મખુ્યમતં્રીએ સવપનુ ંકંડા્યુજા. ૮૯.૮૬ એકર જેટલરી જમરીન 
સમારક માટે મસકા-ગુંદરી્યાળરીનરી દવક્ણે ફાળવવામાં આવરી. જેનો 
વશલાન્્યાસ ખુદ તતકાલરીન મુખ્યમંત્રીએ તા.૪/૧૦/૨૦૦૯માં 
ક્યયો. ઇંગલેન્ડમાં છે તેવું જ અદલ ઇસન્ડ્યા હાઉસ અહીં સમારક 
તરરીકે બન ેતવેા પ્ર્યતનો મખુ્યમતં્રીએ ક્યાજા. થોડા સમ્યમા ંભારતનું 
એક નમૂનારૂપ સમારક બન્્યું. જેમાં ૫૬,૩૧૮ ચો.વગજા ફૂટનું 
(૫,૨૧૭ ચો.વગજા મરીટર) બાંધકામ પૂરું કરવામાં આવ્યું. જેમાં 
૫.૯ કરોડ જેટલરી જંગરી રકમ ખચાજાઈ છે. 

ઇસન્ડ્યા હાઉસના પરરસરમાં લોકમાન્્ય વતળક, સરદારવસંહ 
રાણા અને મેડમ કામાનરી અધજાપ્રવતમાઓ છે. સેન્ટ્લ પલાઝાના 
કેન્દ્રમા ંલોનનરી વચચ ેપ.ંશ્યામજી કૃષણ વમાજા અન ેભાનમુતરી વમાજાનરી 
૮ ફૂટ ઊચંરી અન ે૫૦૦ રક.ગ્રા.વજનનરી ધાતનુરી શ્યામ પ્રવતમાઓને 
દૂરથરી વનહાળતાં ઇસન્ડ્યા હાઉસ સમેતનું દૃશ્ય આપણા મન પર 
અલૌરકક આભા છોડરી ર્્ય છે. •

નજલ્ા	પ્રોફાઇલ
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જયોનજ્ષયાિા	રાજદૂત	ગુજરાતિા	નવકાસથી	પ્રભાનવત
પ્રત્યક્ મુલાકાત સંબંધને વધુ મજબૂત 

બનાવે છે. બે દેશો વચ્ચેના સંબંધને વધુ 
મજબૂત બનાવવા માટે રૂબરૂ મુલાકાત 
ઉપકારક સાવબત થા્ય છે. તાજેતરમાં  
ભારત સસથત જ્યોવજજા્યાના રાજદૂત શ્રીમાન 
અવચજાલ જવુલઆશવવલરી (Mr. Archil 
Dzuliashvili)એ ગુજરાતના 
રાજ્યપાલ શ્રી આચા્ય જા  દ ેવવ્રતનરી 
રાજભવન ખાતે શુભેચછા મુલાકાત લરીધરી 
હતરી. મલુાકાત દરવમ્યાન તમેણ ેગજુરાતના 
સવાુંગરીણ વવકાસ સંદભષે પ્રશંસા વ્યકત કરરી 
હતરી. રાજ્યપાલશ્રીએ તેમનું સમૃવતવચહ્ન અપજાણ કરરી સવાગત ક્યુું 
હતું. આ ઉપરાંત શ્રી્યુત આવચજાલ જુવલઆશવવલરીએ મુખ્યમંત્રી 
શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલનરી સૌજન્્ય મલુાકાત ગાધંરીનગરમા ંમખુ્યમતં્રી 
કા્યાજાલ્યમાં લરીધરી હતરી. 

જ્યોવજજા્યાના એમબસેડેરે ગજુરાત સાથ ેખાસ કરરીન ેવ્યાપારરક 
મોડલ ટ્ાન્સપોટજા, પો્ટસજા, ફામાજાસ્ુયરટકલ સેકટરમા ંસહભાવગતા માટે 
ઉતસુકતા દશાજાવરી હતરી. તમેણ ેજ્યોવજજા્યા-ભારત-ગજુરાતના પરુાતન 
ઐવતહાવસક સબંધંોનરી સમૃવત પણ આ વેળાએ તાજી કરરી હતરી. 

શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેઆ સૌજન્્ય મલુાકાત બઠેકમા ં ચચાજા 

વવમશજા દરમ્યાન પણ જણાવ્યું  ક ે, 
વડાપ્રધાનશ્રીના રદશાદશજાનમાં ભારતે 
કોવવડ મહામારરીમાં વવશ્વના દેશોનરી પડખે 
ઊભા રહેવાનું દાવ્યતવ પણ વનભાવ્યુ ં
છે.આ સદંભજામા ંતેમણ ેભારત ેજ્યોવજજા્યાને 
એન્ટરીજન ટેસટ રકટ, વૅસકસનનરી કરેલરી 
મદદનો ઉલ્ખે ક્યયો હતો. 

જ્યોવજજા્યાના એમબેસેડર શ્રી્યુત 
આવચજાલ જુવલઆશવવલરી ગુજરાતનરી 
તમેનરી મલુાકાત ્યાદગાર બનરી રહરી તનેો 
આનંદ વ્યકત ક્યયો હતો. તેમણે ગુજરાતે 

ઇન્ડસસટ્્યલ હબ, મને્્યફેુકચરરંગ હબ તરરીકે ન્યા ભારત વનમાજાણમાં 
જે પ્રદાન ક્યુજા છે તેનરી સરાહના કરતાં ગુજરાત-જ્યોવજજા્યાના 
વ્યાપારરક, વાવણસજ્યક, ઔદ્ોવગક સંબંધોને વધુ ઉચ્ચસતરે લઈ 
જવાનરી નેમ દશાજાવરી હતરી. 

આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સવચવ શ્રી 
કૈલાસનાથન, ઉદ્ોગના અવધક મુખ્ય સવચવ શ્રી ડૉ. રાજીવકુમાર 
ગુપ્તા, મુખ્યમંત્રીશ્રીના અવધક મુખ્ય સવચવ શ્રી પંકજ જોષરી, 
ઉદ્ોગ કવમશનરશ્રી તેમજ ઇન્ડેકસ-બરી ના મેનેવજંગ રડરેકટર 
પણ જોડા્યા હતા. •

વાઇબ્ર્ટિ	સનમટિ	-	2022માં	સિભાગી	થવા	USA	કો્સયુલેટિ	જિરલિે	નિમંત્ણ	આપતા	CM
્યુ.એસ.એના મુંબઇ સસથત કોન્સ્યુલેટ 

જનરલ શ્રી્યુત ડેવવડ રેન્ઝએ મુખ્યમંત્રી 
શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલનરી સૌજન્્ય મલુાકાત 
ગાંધરીનગરમાં લરીધરી હતરી. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાત USA 
વચ્ચનેા વ્યાપારરક, આવથજાક સંબધંોના સદુૃઢ 
સેતુનરી ભૂવમકા આપતાં જણાવ્યું ક ે, 
ગુજરાતમાં ્યુ.એસ.એ માંથરી ૧૧.૩૬ 
વબવલ્યન ્ય.ુએસ.ડોલરનુ ંFDI આવ્યુ ંછે. 
તેમણે ગુજરાતમાં હાલ કા્યજારત ૧ર૦ 
જટેલરી ્ય.ુએસ. ઉદ્ોગ ઇન્ડસટ્રીઝનરી સંખ્યા 
વધે અને આવનારા રદવસોમાં ત્યાંના વધુ 
ઉદ્ોગો ગુજરાતમાં વવકસે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા સકારાતમક અવભગમનરી 
તતપરતા વ્યકત કરરી હતરી. 

તેમણે ગુજરાતનરી વવશ્વ ઓળખ 
બનેલરી વાઇબ્ન્ટ સવમટમાં  તેમજ 

ગુજરાતમાં  આગામરી માચ જા -રરમાં 
્યોર્નારા રડફને્સ એકસપોમાં ્યુ.એસ 
ઉદ્ોગો-પ્રવતવનવધમડંળોન ેસહભાગરી થવા 
આમંત્ણ પાઠવ્યું હતું. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલ ે્ય.ુએસ.એ કોન્સ્યલુટે જનરલન ેખાસ 
કરરીને કચછમાં ૩૦ હર્ર મેગાવૉટનો જે 
હાઇબ્રીડ એનર્જી પાક્ક આકાર પામરી રહ્ો 
છે તેમાં તેમજ વગફટ વસટરીમાં ્યુ.એસ.એ 

નરી બેંરકંગ અને નાણાકી્ય સંસથાઓ વધુ 
પ્રમાણમાં આવે તેવું ઇજન પાઠવ્યું હતું. 

આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય 
અગ્ર સવચવ શ્રી કૈલાસનાથન, ઉદ્ોગના 
અવધક મુખ્ય સવચવ શ્રી ડૉ. રાજીવકુમાર 
ગુપ્તા, મખુ્યમતં્રીશ્રીના અવધક મખુ્ય સવચવ 
શ્રી પંકજ જોષરી, સવચવ શ્રીમતરી અવંવતકા 
વસંઘ પણ જોડા્યાં હતાં. •

આસપાસ
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ગુજરાત	ટ્ાવેલ	એ્ડ	ટિૂદરઝમ	એવૉડ્ષ-2021
ગજુરાત વેરાયટિી	ઓફ	ટૂિદરઝમ	સપોટસ	ધરાવતુ	ંદેશિંુ	એકમાત્	રાજય

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
ગુજરાત ટ્ાવેલ એન્ડ ટૂરરઝમ અૅવૉડજા-
2021ના ગૌરવશાળરી સમારોહમાં જણાવ્યું 
હતું કે, ગુજરાત વેરા્યટરી ઓફ ટૂરરઝમ 
સપો્ટસ ધરાવતુ દેશનું એકમાત્ રાજ્ય છે.  
ગુજરાતમાં ડેઝટજા ટૂરરઝમ, એન્ડવેન્ચર 
ટૂરરઝમ, સસપરરચ્યુઅલ એન્ડ રરવલવજ્યસ 
ટૂરરઝમ તેમજ એન્સરી્યન્ટ એન્ડ વહસટોરરક 
ટૂરરઝમ, બોડજાર ટૂરરઝમ તથા સટેચ્યૂ ઓફ 
્યુવનટરી જેવા પેટ્રીઓરટક ટૂરરઝમ, વબચ 
ટૂરરીઝમ સાથે ગુજરાતે પ્રવાસન ક્ેત્ના 
સવજાગ્રાહરી અને સવજાસમાવેશરી વવકાસને 
સ ાક ાર  ક્ય યો  છ ે.  આ ક ા્ય જા ક્રમમાં 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાત ટ્ાવેલ એન્ડ 
ટૂરરઝમ અૅવૉડજાના બરીર્ સંસકરણ અવસરે 
ટૂરરઝમ-હોસસપટાવલટરી સેકટરના વવવવધ 
અૅવૉડજા પ્રદાન ક્યાજા હતા.

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે આ પ્રસંગે 
જણાવ્યું હતું કે, કોરોનાનરી મહામારરીને 
કારણે  ટૂરરઝમ અને ટ્ાવેલ સેકટરને વધુ 
અસર પડરી છે. પરંતુ આપવત્તને અવસરમાં 
પલટવાનરી આગવરી ખુમારરી સાથે ગુજરાતે 
પ્રવાસન ઉદ્ોગ ક્ેત્ના વ્યવસા્યને ફરરી 
ધમધમતો કરવામાં સફળ આ્યામો સર 
ક્યાજા છે.

તેમણે ઉમે્ુય જા  ક ે, વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈના નેતૃતવમાં ભારતે વવકાસનરી 
રાજનરીવતનો નવો ્યુગ સથાપ્યો હોવાનું 
જણાવરી ‘સૌના સાથ, સૌના વવકાસ, સૌના 
વવશ્વાસ અને સૌના પ્ર્યાસ’થરી ‘સવજાગ્રાહરી 
વવકાસ’ દ્ારા આતમવનભજાર ભારત, વવશ્વ 
ગુરુ ભારત બનવા માટે પ્ર્યાસમાં ટૂરરઝમ 
સેકટરનું મોટું ્યોગદાન રહેલુ છે.

બેસટ ટૂરરઝમ સપોટ તરરીકે ઊભરરી 
રહ ેલા ગુજરાતને હવે ઓલરાઉન્ડ 
ટૂરરઝમનું હબ બનાવવા રાજ્ય સરકાર 
સંકલપબદ્ હોવાનું  મુખ્યમંત્રીશ્રીએ  
જણાવ્યું હતુ.

ર ાષ્ટ્ર વપત ા  મહ ા તમ ા  ગ ાં ધ રીન રી 
ઐવતહાવસક દાંડરી્યાત્ા અને મરીઠાના 
સત્યાગ્રહનાં સમરણો લોકો સુધરી પહોંચે તે 
ઉદ્ેશથરી ગુજરાતના દરર્યારકનારા પર 
આવેલ ા  દ ાં ડ રીમ ાં  ‘નેશનલ સોલટ 
મેમોરર્યલ’ને એક ઉત્તમ પ્યજાટન સથળના 
રૂપમાં વવકાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ઉમે્યુજા હતું. રાજ્ય સરકારે 
પ્રાચરીન ધરોહર,  ઐવતહાવસક વવરાસત-
ઇમારતો સથળોને હ ેરરટ ેજ ટૂ રરઝમ 
ડેસસટનેશન તરરીકે પ્રોતસાવહત કરતરી દેશનરી 
પ્રથમ હેરરટેજ ટૂરરઝમ પૉવલસરી-2020 

ર્હેર કરરી હેરરટેજ પૉવલસરીથરી ગજુરાતનરી 
ખુશબૂમાં એક નવંુ પરીછું ઉમે્યુજા હોવાનું 
તેઓએ જણાવ્યું હતું.

પ્રવાસન મંત્રી શ્રી પૂણષેશભાઈ મોદરીએ 
કહ્ં હતું કે, પ્રવાસનના વવકાસ થકી 
વવશ્વભરના પ્રવાસરીઓ ગુજરાત તરફ વધુ 
આકવષજાત થા્ય અને ગુજરાતના પ્રવાસરી 
બને તે માટે રાજ્યનાં તમામ પ્રવાસન 
સથળોનો વવકાસ કરવા રાજ્ય સરકાર 
કરટબદ્ છે.

આ સમારોહમાં વવવવધ પ્રકારનરી 26 
કેટેગરરીમાં અૅવૉડજા એના્યત કરવામાં 
આવ્યા હતા. આ કા્યજાક્રમમા ંરાજ્ય કક્ાના 
પ્રવાસન મંત્રી શ્રી અરવવંદભાઈ રૈ્યાણરી, 
ગુજરાત પ્રવાસન વવભાગના સવચવ શ્રી 
હારરત શુક્ા, ગુજરાત પ્રવાસન વનગમ 
વલવમટેડના મેનેવજંગ રડરેકટર શ્રી જેનુ 
દેવાન સવહતના અવધકારરીઓ ઉપરાંત 
અવભનેતા શ્રી વમવલન્દ સોમન, શ્રી જ્ય 
ભાનશુાલરી, લોકગા્યક શ્રી આરદત્ય ગઢવરી, 
શ્રી ગરીતા રબારરી તથા પ્રવાસન ક્ેત્ અને 
હ ોટ ેલ ઇન્ડસટ્ રી  સાથે  સં કળા્યેલ ા 
મહાનુભાવો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

આસપાસ
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સમગ્ર ગુજરાતમાં કોઈ પણ 
રદવ્યાંગ ભાઈ-બહ ેન કોઈ 
સહા્યથરી વંવચત ન રહે એના 
માટે રાજ્ય સરકાર પ્ર્યત્શરીલ 
છે. ગજુરાત રાજ્યના ખણેૂ-ખણેૂ 
વસતા તમામ રદવ્યાંગ સુધરી 
સહા્યતા પહોંચે  અને  એ 
રદવ્યાંગો સવવનભજાર થા્ય એ 
મખુ્ય ઉદે્શ છે. સેવાકા્યયો કરનાર 
ટ્સટો અને સંસથાઓ સાથે રાજ્ય 
સરકાર હંમેશા સહકાર આપતરી 
રહરી છે. તાજેતરમાં અમદાવાદ 
ખ ાતે  ભગવ ાન  મહ ાવ રી ર 
વવકલાંગ સહા્યતા સવમવત, 
જ્યપુર અને શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ 
સમાજનાં  સં્યુક્ત ઉપક્રમે 
રદવ્યાંગોને વનયઃશુલક સાધન 
સહા્ય આપવાનો કા્ય જાક્રમ 
્યોર્ઈ ગ્યો. આ વશવબરનો પ્રારંભ કરતાં મુખ્ય મંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, માનવસેવા એ જ પ્રભુસેવા’’ 
માનવરીનાં દુયઃખ-દદજા દૂર કરવા એ જ મોટું સેવાકી્ય કા્યજા  છે. 

આ વશવબરમાં વવકલાંગોને વન:શુલક કૃવત્મ પગ (જ્યપુર ફૂટ) 
તથા પોવલ્યો કેવલપસજા તથા બગલઘોડરી વવનામૂલ્યે આપવામાં 
આવરી હતરી. આ પ્રસંગે મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું 
હતું કે, જગતનાં સવજા ધમજાશાસત્ોમાં એક વાત જરૂર કહરી છે કે 
રદવ્યાંગજનોનરી તકલરીફ દૂર કરવરી એ સફળ માનવજીવનનરી 
લાક્વણકતા છે. આપણરી આસપાસ ઘણા એવા લોકો રહે છે-જીવે 
છે, જેમને કુદરતે આપણા બધા કરતાં કંઇક ઓછું આપ્યું છે. 
શારરીરરક તકલરીફ આપરી છે એવા લોકોને મદદ કરરીને સહા્યરૂપ 
થવું એ સભ્ય સમાજનરી પરંપરા છે. રદવ્યાંગ લોકોને સામાન્્ય 
જીવન જીવવામાં ઘણરી અડચણો આવતરી હો્ય છે આવા સમ્યે 
તેમને પરરવારજનો અને  આસપાસના લોકોએ સાથ-સહકાર 
આપવો એ ખૂબ જ જરૂરરી છે. રદવ્યાંગજનોનું સમાજમાં 
પુન:સથાપન થા્ય અને તેએ સામાન્્ય જીવન જીવતા થા્ય એ માટે 
સમાજના સક્મ લોકોએ આગળ આવવું પડે. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ પ્રસંગે વવશેષમાં જણાવ્યું હતું કે પહેલાં 
રદવ્યાગંોને વવકલાંગતા પ્રમાણપત્ માટે  વારંવાર મરેડકલ ચેકઅપ 

માટ ે જવું  પડતું  હતું  અને 
હાડમારરી વેઠવરી પડતરી હતરી પણ 
હ વે  સં પૂ ણ જા  સં વે દ ન ા થ રી 
ર દ વ ્ય ાં ગ ત ા નું  પ્ર મ ાણપત્ 
આજીવન એટલ ેકે લાઇફ ટાઇમ 
માટે માન્્ય કરવાનો વનણજા્ય 
રાજ્ય સરકારે ક્યયો છે. રદવ્યાંગ 
વ્યવક્તઓને એસ.ટરી બસમાં 
મુસાફરરી માટે મળતો પાસ પણ 
હ વે થ રી  આજીવન  ધ ો ર ણે 
જીવનભર માટે માન્્ય રાખવામાં 
આવશે  

મુ ખ્યમંત્ રીશ્રીએ વધુમ ાં 
જણાવ્ુયં હતંુ કે તાજેતરમાં જ 
ટોક્યો પરેા અૉવલસમપકમા ંવસલવર 
મેડલ જીતનારરી ગુજરાતનરી 
દરીકરરી અન ેઘાટલોરડ્યામા ંરહેતરી 
ભાવવના પટ ેલ તેનું  ઉતક ૃષ્ 
ઉદાહરણ છે. ભાવવના પટેલે 

રદવ્યાગં હોવા છતાં્ય રાષ્ટ્રરી્ય-આતંરરાષ્ટ્રરી્ય સતરે અનેક મડેલ જીત્યા 
છે. એટલ ેહવ ેરદવ્યાગં હોવુ ંએ અવભશાપ નથરી. 

રદવ્યાંગોના કલ્યાણ અને રોજગારરી તથા આવથજાક ઉતકષજા માટે 
રાજ્યમા ં‘રદવ્યાગં આવથજાક વવકાસ વનગમ’નરી પણ રચના કરવામાં 
આવરી છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા દર વષષે માતબર રકમ રદવ્યાંગ 
વ્યવક્તઓના વશક્ણ અને તાલરીમ માટે ખચજા કરવામાં આવે છે. 
રાજ્ય સરકારનરી સતં સરુદાસ ્યોજના અંતગજાત બૌવદ્ક અસમથજાતા 
ધરાવતા ૨૫ હર્રથરી વધારે મનોરદવ્યાંગ વ્યવક્તઓને પેન્શનનરી 
રકમ તેમના ખાતામાં દર મવહને વન્યવમત રરીતે મળરી ર્્ય તેવરી 
વ્યવસથા કરવામાં આવરી છે. 

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ભગવાન મહાવરીર વવકલાંગતા 
સહા્યતા સવમવત અને શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણરી મંડળને 
અવભનંદન પાઠવ્યા હતા.

આ કા્યજાક્રમમાં ભગવાન મહાવરીર વવકલાંગતા સહા્યતા 
સવમવતના સથાપક શ્રી ડરી.આર. મહેતા, સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણરી 
મંડળના ટ્સટરી શ્રી વલ્ભભાઈ કાકરડ્યા, એવલસવબ્જ અને 
સાબરમતરીના ધારાસભ્યશ્રીઓ, કોપયોરેટરશ્રીઓ, સસંથાના હોદે્દારો, 
પદાવધકારરીશ્રીઓ, વવવવધ સગંઠનના પદાવધકારરીઓ, હોસસપટલના 
ટ્સટરીશ્રીઓ અન ેરદવ્યાગં લાભાથમીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

દદવયાંગજિોિે	સાધિ	સિાય

આસપાસ
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સવાતંત્્ય સંગ્રામમાં ભારતનાં અનેક નાગરરકોએ 
પોતાનરી ર્ત હોમરી દરીધરી. આવા સવાતંત્્ય વરીરોને ્યાદ 
કરવા અને આવનારરી પેઢરીને અનેક શહાદતો બાદ 
મળેલરી મહામૂલરી આઝાદરીનું મહત્વ સમર્વવા અને 
સતત સંઘષજાથરી જ પ્રગવતનરી શરીખ આપવા આઝાદરી કા 
અમૃત મહોતસવનરી ઉજવણરી કરવામાં આવરી રહરી છે. 
આઝાદરી કા અમૃત મહોતસવ વનવમત્તે દાહોદ, વડોદરા, 
ભાવનગર વજલ્ામાં પ્રસે અકાદમરી આ્યોવજત સવાતતં્્ય 
સગં્રામમાં ્યોગદાન વવષ્ય પર પરરસવંાદ ્યોર્્યા હતા. 

ભાવનગર
ભાવનગરમાં 'આઝાદરી કા અમૃત મહોતસવ' કા્યજાક્રમ અંતગજાત 

આઝાદરીના સંગ્રામમાં ભાવનગર વજલ્ાનું ્યોગદાન વવષ્ય પર 
પરરસંવાદમાં ઇન્ડો- વતબબત સહ્યોગ મંચના ભારતના પ્રવતવનવધ 
શ્રી નાનભુાઇ ડાંખરાએ કહ્ ંકે, નાના સાહેબ પશે્વાએ ભાવનગરના 
તમેના પાંચ સાથરીઓ સાથ ેઆશરો લરીધો હતો. તેમના સાથરીઓના 
ચાર પાવળ્યા આજે પણ પરીર તરરીકે પૂર્્ય છે. આ વફાદારોએ 
વળાવળ ગામે નાના સાહેબ પેશ્વાને બધરી ગુપ્ત માવહતરી આપતા 
હતા. આ વફાદારોમાંથરી એક એવા ગરરીબશા પરીરનરી દરગાહ પર 
આપણે શરીશ ઝૂકાવરીએ છરીએ. 

શામળદાસ કોલેજના ઇવતહાસ વવભાગના અધ્યક્ શ્રી ડો. 
એલ. ્યુ. વાઢેરે પરરસંવાદમાં જણાવ્યું કે, આઝાદરીનરી લડતમાં 
વકીલ, પત્કાર અને વશક્કોએ મહત્વનું પ્રદાન ક્યુું હતું. ઝવેરચંદ 
મેઘાણરી અને અમૃતલાલ ઠક્કરે પત્કારતવનરી મશાલ પ્રજ્વવલત 
રાખરી હતરી તો નાનભાઈ ભટ્ટ અને ગરીજુભાઈ બધેકાએ વશક્ક 
ધમજા વનભાવરી સમાજન ેર્ગૃત કરવાનુ ંકા્યજા ક્યુું હતુ.ં આ કા્યજાક્રમમાં 
ટરી.વરી. ૯ ના વરરષ્ઠ પત્કાર શ્રી અજીત ગઢવરી,ના્યબ માવહતરી 
વન્યામક શ્રી જે.ડરી. વસૈ્યા, વસવન્યર સબ એરડટર શ્રી સુવનલ 
પટેલ સવહત માવહતરી ખાતાના કમજાચારરીઓ, વપ્રન્ટ-ઇલેકટ્ોવનક 
માધ્યમોના પત્કારશ્રીઓ, પ્રબદુ્ નાગરરકો અન ેપત્કારતવ કે્ત્ના 
વવદ્ાથમીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

દાહાેદ
દાહોદમાં આ્યોવજત પરરસંવાદમાં ર્ણરીતાં વશક્ણવવદ અને 

સમાજસેવવકા શ્રી ઇલાબહેન દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધરીજીએ 
સત્યાગ્રહોના આરદવાસરી વજલ્ામાથંરી મળરી રહેલા પ્રવતભાવો જોતાં 
ઠક્કરબાપાને દાહોદ મોકલ્યા. દાહોદમા ંપણ નવનરીતભાઈ દેસાઈ 
સવહતના સવાતંત્્યવરીરો આંદોલન ચલાવરી રહ્ા હતા. આ 
પરરસંવાદમાં પત્કાર શ્રી સવચન દેસાઈ, મધ્ય ગુજરાત ઝોનના 
સં્યુક્ત માવહતરી વન્યામક શ્રી ભાવવસંહ રાઠવા, ના્યબ માવહતરી 
વન્યામક શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, શ્રી સંજ્યભાઈ શાહ સવહતના 
અવધકારરીઓ તેમજ વજલ્ાના પત્કાર વમત્ો ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

વડાેદરા
પ્રાદેવશક માવહતરી કચેરરી વડોદરા અને ગુજરાત પ્રેસ અકાદમરી 

ગાધંરીનગરના સ્ંયકુ્ત ઉપક્રમ ેઆઝાદરી કા અમૃત મહોતસવ કા્યજાક્રમ 
અંતગજાત આઝાદરીના સંગ્રામમાં વડોદરા વજલ્ાનું ્યોગદાન વવષ્ય 
પર ચચાજા ગોવષ્ઠનું આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કા્યજાક્રમમાં 
શ્રી દેવલભાઇ શાસત્રીએ વહંદુ લગ્ન કા્યદો, બાળ લગ્ન પ્રવતબંધ, 
કન્્યાઓ માટે પ્રાથવમક વશક્ણ અને મોટરી વ્યનરી મવહલાઓ માટે 
વશક્ણ આપવા જનાના મહાવવદ્ાલ્ય, હોમ સા્યન્સ અન ેશકૈ્વણક 
પ્રવૃવત્તઓ વવશે માવહતરી આપરી હતરી. આઝાદરીના સંગ્રામમાં 
જોડા્યેલ નાગરરકો અને તેમનરી શૌ્યજાકથાઓ સરદાર સાહેબ અને 
વરીર વવઠ્ઠલભાઈ પટેલના અધ્યક્ પદે મળેલરી પ્રર્ મંડળનરી 
પરરષદોનો હવાલો આપરીને શ્રી શાસત્રીએ સવતંત્તા આંદોલનમાં 
આ સંસથાનરી અગત્યનરી ભૂવમકા જણાવરી હતરી.

 સ્ંયકુ્ત માવહતરી વન્યામક શ્રી ભાવવસંહ રાઠવાએ કા્યજાક્રમનરી 
રૂપરેખા આપરી હતરી. આ પરરસવંાદમા ંના્યબ માવહતરી વન્યામક શ્રી 
બરી.પરી. દેસાઈ, સહા્યક માવહતરી વન્યામક શ્રીમતરી ભાનબુહેન રાણા, 
કચરેરી અવધક્ક શ્રી એસ.બરી. સખુરડ્યા, પ્રાદેવશક માવહતરી કચરેરી, 
વડોદરાનો કમજાચારરીગણ, વપ્રન્ટ-ઇલેકટ્ોવનક માધ્યમોના પત્કારશ્રીઓ 
અન ેપત્કારતવ ક્તે્ના વવદ્ાથમીઓ ઉપસસથત રહ્ા ંહતા.ં •

‘આઝાદી	કા	અમૃત	મિોતસવ’
સવાતતં્ય	સગં્ામમાં	સબંનંધત	નવસતારોિી	ગૌરવગાથા	પદરસવંાદોમા	ંરજ	ૂથઇ

પદરસંવાદ
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" દકશોર	નજકાદરા

સમાચાર	નવશેર

દાંતીવાડા	કૃનર	યુનિવનસ્ષટિીમાં	યોજાઇ	પ્રાકૃનતક	ખેતીિી	કાય્ષશાળા
બનાસકાંઠાનરી દાંતરીવાડા 

કવૃષ ્યુવનવવસજાટરીમાં સુભાષ 
પાલેકર પ્રે રરત પ્રાક વૃતક 
ખે ત રી ન રી  ક ા ્ય જા શ ા ળ ા મ ાં 
રાજ્યપાલ શ્રી આચા્યજા દેવવ્રતે 
સુખરી અને તંદુરસત જીવન 
જીવવા દેશરી ગા્ય આધારરત 
પ્રાકૃવતક ખેતરી તરફ વળવા 
ખેડૂતોને આહ્ાન ક્યુજા હતુંં. 
રાસા્યવણક ખાતરોના આડેધડ ઉપ્યોગથરી હોસસપટલો ભરચક છે 
ત્યારે સમાજને ફેવમલરી ડૉકટરનરી સાથે-સાથે હવે ફેવમલરી ખેડૂતનરી 
જરૂર છે. આ પ્રસંગે પ્રગવતશરીલ ખેડૂતોનું રાજ્યપાલશ્રીના હસતે 
સન્માન કરવામાં આવ્યું હતુંં. 

આ કા્યજાશાળામાં રાજ્યપાલ શ્રી આચા્યજા દેવવ્રતે પ્રાકૃવતક 
ખેતરીનું મહત્વ સમર્વતાં જણાવ્ંુય હતુંં કે, પ્રાકવૃતક ખેતરી 
અપનાવવાથરી જમરીન ફળદ્રુપ બને છે, ઉજ્જડ અને વબન ઉપર્ઉ 
જમરીનને પણ આ પદ્વતથરી ફળદ્રુપ બનાવરી શકા્ય છે. કાંકરેજી 

અને ગરીર ઓલાદનરી દેશરી 
ગા્યના માત્ એક ગ્રામ 
છાણમાં ૩૦૦ કરોડ જેટલરી 
વવરાટ સખં્યામા ંખતેરી ઉપ્યોગરી 
બેકટેરર્યા હો્ય છે તેના દ્ારા 
નોંધપાત્ ખેત ઉતપાદન 
મેળવરીને બરીમારરીઓથરી પણ 
દૂર રહરી શકા્ય છે. પ્રાકૃવતક 
ખેતરી કા્યજાશાળામાં દાંતરીવાડા 

કૃવષ ્યવુનવવસજાટરીના કુલપવત શ્રી ડૉ.આર એમ. ચૌહાણ,  શ્રી સભુાષ 
પાલકેર પ્રાકૃવતક ખતેરીના પ્રદેશ સ્ંયોજક શ્રી પ્રફુલભાઈ સજેવલ્યા, 
બનાસકાંઠાના સં્યોજક શ્રી ભરીખાભાઈ ભુટકા, આતમાના પ્રોજેકટ 
ડા્યરેકટર શ્રી ડૉ. ડરી. વરી. બારોટ, કલેકટર શ્રી આંનદ પટેલ, 
વજલ્ા વવકાસ અવધકારરી શ્રી સવવનિલ ખરે, ખેડૂત અગ્રણરીઓ 
સવજાશ્રી રામજીભાઈ પટેલ, શ્રી મઘેરાજભાઈ, શ્રી જસેગંભાઈ સવહત 
કૃવષ ્યુવનવવસજાટરીના અવધકારરીઓ અને સારરી સંખ્યામાં ખેડૂત 
ભાઈ-બહેનો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

પ્રાકૃનતક	ખેતીથી	
અસાધય	બીમારી	દૂર	થશે

વહમાચલ પ્રદેશ ખાત ેઆ્યોવજત ફામજા ફેસટમા ં પ્રગવતશરીલ 
ખડેતૂોન ે ગજુરાતના રાજ્યપાલ શ્રી આચા્યજા દેવવ્રત ે માગજાદશજાન 
આપ્ંુય હતું.ં તમેણ ેજણાવ્યુ ંહતું ંકે, પ્રાકૃવતક કૃવષથરી જળ, જમરીન, 
જગંલ અન ેપ્યાજાવરણનુ ંસરંક્ણ થશે એટલુ ંજ નવહ, સવાસ્થ્યપ્રદ 
આહાર મળવાન ેકારણ ેલોકો અસાધ્ય બરીમારરીનો ભોગ બનતા પણ 
અટકશ.ે તમેણ ેપ્રાકૃવતક કૃવષન ેઇશ્વરરી્ય કા્યજા પણ ગણાવ્યુ ંહતું.ં 

વહમાચલ પ્રદેશના વસહં એપલ ઓચજારસજા દ્ારા ્યોર્્યલેા ંછઠ્ઠા 
ફામજા ફેસટમા ંવસહં એપલ ઓચજારસજાના સસંથાપક શ્રી ઠાકુર વસહંજી 
તમેજ શ્રી જીત ુચૌહાણ ેફામજા ફેસટમા ંપ્રગવતશરીલ ખડેતૂોના વવચાર 
વવવનમ્યથરી ખડેતૂોને વવવવધ માગજાદશજાન મળરી રહે છે તનેરી માવહતરી 
આપરી પ્રાકૃવતક કૃવષન ેભવવષ્યનરી જરૂરર્યાત ગણાવરી હતરી.

આ પ્રસગેં વહમાચલ પ્રદેશ ઉપરાતં ઉત્તરાખડં, જમમુ કાશમરીર 
તમેજ અરુણાચલ પ્રદેશના પ્રગવતશરીલ રકસાનો તમેજ સભુાષ પાલકેર 
પ્રાકૃવતક કૃવષ વવભાગ, વહમાચલ પ્રદેશના એસકઝક્યરુટવ રડરેકટર 
શ્રી રાજશે્વર ચદેંલ, ્યવુનવવસજાટરી ઓફ હોરટજાકલચર એન્ડ ફોરેસટ્રીના 
સંશોધકો, વૈજ્ાવનકો, વવવવધ રકસાન વવકાસ કેન્દ્રોના કવૃષ 
વનષણાતોએ ઉપસસથત રહરીન ેખડેતૂોન ેબાગા્યતરી પાક અન ેપ્રાકૃવતક 
કૃવષ સદંભષે માગજાદશજાન આપ્ંુય હતું.ં •

આઝાદીિા	અમૃત	મિોતસવ	
પ્રસંગે	સાઇકલ	રેલી	

ભારત દેશ આઝાદરીના ૭૫ વષજા વનવમત્તે આઝાદરીનો અમૃત 
મહોતસવ મનાવરી રહ્ો છે, ત્યારે ગુજરાતના રાજ્યપાલ  
શ્રી આચા્યજા દેવવ્રતે રાજભવન ખાતેથરી કેંદ્રરી્ય રરઝવજા પોલરીસ 
બળ (CRPF) દ્ારા ્યોર્્ેયલરી સાઇકલ રેલરીને પ્રસથાન  
કરાવ્યું હતુંં. 

રાજ્યપાલશ્રીએ CRPF દ્ારા ્યોર્્યલેરી આ સાઇકલ રેલરીને 
સામાવજક નવર્ગરણના પ્રતરીક સવરૂપે ગણાવરી ઉમે્યુજા હતુંં કે, 
CRPFના જવાનો પૈકી જે ્યુવકો અને ્યુવતરીઓ આ સાઇકલ 
રેલરીમાં જોડા્યાં છે, તેઓ દેશનરી એકતા-અખંડતા, સવહષણુતા, 
પ્રેમ, ભાઈચારાનરી ભાવના સુદઢ કરવા અને સત્રીભ્રૂણ હત્યાને 
અટકાવવા, 'બેટરી બચાવો-બેટરી પઢાવો' અવભ્યાન ઉપરાંત નશા 
મુવક્ત પ્રત્યે ર્ગૃવત કેળવવા અન્્ય ્યુવાનોને પ્રેરરત કરશે.

આ પ્રસંગે CRPFના પોલરીસ મહાવનદદેશક શ્રી રણદરીપ 
દત્તાએ જણાવ્યું હતુંં કે કેંદ્રરી્ય રરઝવજા પોલરીસ બળ દ્ારા દેશનરી 
ચાર્ેય રદશાઓમાંથરી એટલે કે જમમુ, જોરહાટ-આસામ, 
કન્્યાકુમારરી તમેજ સાબરમતરી આશ્મ-અમદાવાદથરી ચાર સાઇકલ 
રેલરીનું આ્યોજન કરા્યું છે. જેનું સમાપન બરીજી ઓકટોબર, ગાંધરી 
જ્યંતરીએ નવરી રદલહરીમાં થ્યું હતું. •
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કમા્ડ	એ્ડ	કંટ્ોલ	સે્ટિર	
ફોર	સકકૂલિી	મુલાકાત	લેતા	

નશક્ષણમંત્ી	

ગાંધરીનગર સસથત કમાન્ડ એન્ડ કંટ્ોલ સેન્ટર 
ફોર સકલૂનરી મુલાકાત લઈ વશક્ણ મંત્રી  
શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ  વાઘાણરીએ સેન્ટરનરી વવવવધ 
કામગરીરરી વવશે ર્ણકારરી મેળવરી હતરી અને સમગ્ર 
ભવનનું આધુવનક તકનરીકીકરણ વનહાળ્યું હતુંં.

 વશક્ણમંત્રી શ્રી વાઘાણરીએ જણાવ્યુ હતુંં કે, 
ગુજરાત વશક્ણ ક્ેત્ વધુને વધુ અવવરત વવકાસ 
કરતું રહેશે. તેમણે ગુણોતસવ, પ્રવેશોતસવ, સકૂલ 
એક્રેરડટેશન, ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ, સકૂલ રેડરીનેસ, 
વનદાન કસોટરી, વશક્ક સજજતા સવષેક્ણ વગેરે 
વવષ્યે ઊંડાણપૂવજાક વવગતો મેળવરી હતરી અને આ 
વવષ્યો પર વશક્ણ વવભાગના ઉચ્ચ અવધકારરીઓ 
સાથે ચચાજા વવમશજા ક્યયો હતો.

વશક્ણ વવભાગના સવચવ શ્રી ડૉ. વવનોદ 
રાવે વશક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરી અન ે
વશક્ણ રાજ્યમંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડીંડોરને છેલ્ાં 
ત્ણ વષજામાં થ્યેલા વશક્ણ વવભાગના નૂતન 
પ્રકલપો અંગે વવસતૃત સમજ પ્રેઝન્ટશેન દ્ારા 
આપરી હતરી. વશક્ણમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના વજલ્ા 
વશક્ણાવધકારરીશ્રીઓ અને વજલ્ા પ્રાથવમક 
વશક્ણાવધકારરીશ્રીઓ સાથે વરીરડ્યો કોન્ફરન્સના 
માધ્યમથરી ચચાજા વવમશજા ક્યયો હતો. •

જરૂરતમંદિે	સરકારી	યોજિાિો	લાભ	સતવરે	
મળે	તે	જોવા	અનધકારીઓિે	તાકીદ

ગાધંરીનગરમા ંસામાવજક ન્્યા્ય અને 
અ વધક ા ર રત ા  વવભાગના  ઉચ્ચ 
અવધકારરીશ્રીઓ સાથ ેસામાવજક ન્્યા્ય 
અન ેઅવધકારરતા મતં્રી શ્રી પ્રદરીપભાઈ 
પરમારે રરવ્યૂ બેઠક ્યોજી હતરી. આ 
બઠેકમાં વવભાગના રાજ્ય કક્ાના મંત્રી 
શ્રી મનરીષાબહેન વકીલ તમેજ મતં્રી શ્રી 
આર.સરી.મકવાણા પણ હાજર રહ્ા ંહતા. સામાવજક ન્્યા્ય અને અવધકારરતા 
વવભાગ સાથનેરી રરવ્ય ૂબેઠકમા ંમતં્રીશ્રીએ વવભાગન ેલગતરી દરેક ્યોજનાનો 
લાભ તમામ જરૂરર્યાતમંદોન ેસમ્યસર મળરી રહે ત ેસવુનવચિત કરવા જરૂરરી 
સચૂનો ક્યાું હતા.ં સામાવજક ન્્યા્ય અને અવધકારરતા વવભાગનરી કામગરીરરી, 
્યોજનાઓ તથા તનેો વ્યાપ અન ેઆગામરી આ્યોજનો અગં ેમતં્રીશ્રીઓન ેવવસતૃત 
ર્ણકારરી આપરી માવહતગાર ક્યાજા હતા. આ બઠેકમા ંસામાવજક ન્્યા્ય અને 
અવધકારરતા વવભાગના સ્ંયકુ્ત સવચવશ્રી, ના્યબ સવચવશ્રી તથા અનસુવૂચત 
ર્વત કલ્યાણ, વવકસતરી ર્વત કલ્યાણ તથા સમાજ સરુક્ા ખાતાના વન્યામકશ્રીઓ 
ઉપરાંત સામાવજક ન્્યા્ય અન ેઅવધકારરતા વવભાગ હેઠળ આવતા ંવનગમના 
મનેવેજગં રડરેકટરશ્રીઓ સવહત ઉચ્ચ અવધકારરીશ્રીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

મનિલા	અિે	બાળ	કલયાણ	નવકાસ	
નવભાગિી	સમીક્ષા

મવહલા અને બાળ કલ્યાણ 
વવકાસ વવભાગના રાજ્ય મંત્રી 
શ્રીમતરી મનરીષાબહેન વકીલે 
પદભાર સંભાળતાં જ ડૉ.જીવરાજ 
મહેતા ભવન સસથત મવહલા અને 
બાળ વવકાસ કવમશનરશ્રીનરી 
કચેરરીનરી મુલાકાત લઈ વવવવધ 

કામગરીરરીનરી ર્તમાવહતરી મેળવરી અવધકારરીઓને માગજાદશજાન આપ્યું હતુંં.  
મવહલા અને બાળ વવકાસ કવમશનર વવભાગ સંલગ્ન કચેરરીઓના તમામ 

અવધકારરીશ્રીઓ સાથે બેઠક ્યોજીને મંત્રીશ્રીએ મવહલા અને બાળ વવકાસ 
વવભાગને લગતરી દરેક ્યોજનાનો લાભ તમામ જરૂરર્યાતમંદોને સમ્યસર 
મળરી રહે તે સુવનવચિત કરવા જરૂરરી માગજાદશજાન આપ્યું હતુંં.  

મવહલા અને બાળ વવકાસ વવભાગના સવચવ શ્રી કે.કે. વનરાલાએ 
વવભાગનરી કામગરીરરી, ્યોજનાઓ તથા તેનો વ્યાપ અને આગામરી આ્યોજનો 
અંગે મંત્રીશ્રીને વવસતૃત ર્ણકારરી આપરી માવહતગાર ક્યાજા હતા. ત્યાર બાદ 
મંત્રીશ્રીએ વવભાગના સટેટ મેનેજમેન્ટ સેન્ટરનરી મુલાકાત પણ લરીધરી હતરી. 
આ બેઠકમાં આઇ.સરી.ડરી.એસ વન્યામક શ્રી ડરી.એન.મોદરી સવહત વવવવધ 
અવધકારરીશ્રીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સમાચાર	નવશેર
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લોકોિે	સરળતાથી	્યાય	મળે	એ	સરકારિી	પ્રાથનમકતા
મહેસૂલ અને કા્યદામંત્રી 

શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ વત્વેદરીએ 
તાજેતરમાં વવવધવત્ રરીતે 
પોતાના વવભાગનો પદભાર 
સંભાળ્યો હતો. આ વેળા પૂવજા 
ગૃહરાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદરીપવસહ 
ર્ડેર્ સવહત પદાવધકારરીઓ 
અને ઉચ્ચ અવધકારરીઓએ 
ઉપસસથત રહરી શુભેચછાઓ 
પાઠવરી હતરી. 

આ પ્રસંગે મહેસૂલ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતુંં કે મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માગજાદશજાનમાં વવકાસનરી રદશામાં આગળ 
ચાલરીને ગુજરાતનો સવાુંગરી વવકાસ કરાશે. કા્યદો નાગરરકોને 
ઝડપરી અને સરળતાથરી પ્રાપ્ત થા્ય, લોકોને સરળતાથરી ન્્યા્ય મળે 

તે અમારરી સરકારનરી પ્રથમ 
પ્રાથવમકતા રહેશે. ગુજરાતમાં 
સારા અને કડક  કા્યદાઓ 
લાવવામાં આવ્યા છે.  

તે મણે  કહ્ં  હ તુંં  ક ે 
જમરીનના વેચાણ બાદ નોંધનરી 
પ્રવક્ર્યા વધ ુ સરળ બનાવવામાં 
આવશે. આવનાર રદવસોમાં 
મામલતદાર અને તમામ 

વજલ્ા કલકેટરો  સાથ ેવરીરડ્યો કૉન્ફરન્સ ્યોર્શ.ે જમેા ંમહેસલૂના  
પડતર કેસોનરી સમરીક્ા હાથ ધરવામાં આવશે. મહેસૂલ વવભાગમાં 
આવનાર રદવસોમાં પડતર પ્રશ્નોના ઝડપરી ઉકેલ માટે  વધુ  કડક 
હાથે કામ લેવામાં આવશે. લોકોના પ્રશ્નો સરીધા લોકો પાસેથરી 
સાંભળરીને તેમને ઝડપરી ન્્યા્ય અપાવાશે.  •

જામિગરિા	પૂરગ્સતોિી	 
વિારે	સરકાર

ભાર ે વરસાદને પગલે ર્મનગર વજલ્ામાં  અનેક 
વવસતારોમાં પૂરનરી સસથવત સર્જાઈ હતરી. જેનરી સમરીક્ા અથષે 
આરોગ્યમંત્રી શ્રી ઋવષકેશભાઈ પટેલે બેઠક ્યોજી સંબંવધત 
અવધકારરીશ્રીઓ પાસેથરી વવગતો મેળવરી જરૂરરી માગજાદશજાન પૂરુ ં
પાડ્ંુય હતુંં. સમરીક્ા બેઠકમાં સાંસદ શ્રી પૂનમબહેન માડમ, 
પ્રભારરી સવચવ શ્રી નલરીન ઉપાધ્યા્ય, વજલ્ા કલેકટર શ્રી ડૉ. 
સૌરભ પારધરી સવહતના હોદ્દેારો જોડા્યા હતા.

બેઠકમાં આરોગ્યમંત્રી શ્રી ઋવષકેશભાઈ પટેલે ઘરવખરરી 
સહા્ય ચુકવણરી, કેશડોલ, ચૂકવવામાં આવેલરી સહા્ય તથા 
ચૂકવવામાં આવનાર સહા્ય, પાણરી-ઘાસ-અનાજ-વરીજળરી-રોડ 
રસતા વગેરેનરી સસથવત ખેતરી તથા ઘરોમાં નુકસાન વગેરે 
બાબતોનરી સંબંવધત અવધકારરીશ્રીઓ પાસેથરી વવગતો મેળવરી 
જરૂરરી માગજાદશજાન પૂરું પાડું હતુંં.

મંત્રીશ્રીએ આ તક ે વજલ્ામાં રોગચાળો ન ફાટે તે માટે 
આરોગ્ય તંત્ને સચેત બનરી કામગરીરરી કરવા, ધોવા્યેલા 
રસતાઓનું તાકીદે સમારકામ કરવા, અસરગ્રસત વવસતારોમાં 
તાતકાવલક ધોરણે અનાજ, પાણરી, ઘાસ સવહતનરી મદદ પૂરરી 
પાડવા તાકીદ કરતાં જણાવ્યું હતુંં કે અસરગ્રસતોને મહત્તમ 
લાભો ચૂકવા્ય તે માટે સરકાર દ્ારા પ્ર્યાસ હાથ ધરવામાં 
આવ્યા છે ત્યારે સથાવનક કક્ાએથરી પણ માનવરી્ય અવભગમ 
દાખવરી જરૂરરી તમામ કા્યજાવાહરી હાથ ધરા્ય તે જરૂરરી છે. •

કૃનર	મંત્ીશ્ીએ	જામિગરિાં	પૂરગ્સત	 
૧૯	ગામોિી	લીધી	મેરેથોિ	મુલાકાત

ગુજરાત સરકારે સમ્યાંતરે પોતાનરી સંવદેનશરીલતાનો 
પરચો કરાવ્યો છે. તાજેતરમાં ભારે વરસાદથરી ર્મનગરમાં 
સર્જા્યેલરી પૂરનરી સસથવતમાં પણ રાજ્ય સરકારે પરરસસથવતને 
કાબૂમાં લઈ અસરગ્રસતો સુધરી સહા્ય પહોંચાડરી હતરી. કવૃષ 
મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે પદગ્રહણના બરીર્ જ રદવસે 
ર્મનગર વજલ્ાનાં ૧૯ પૂરગ્રસત ગામોનરી મુલાકાત લઈ 
લોકોનરી રજૂઆતો તથા પ્રશ્નો સાંભળ્યાં હતાં.

મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટલેે લોકોનરી રજૂઆતો પરતવે 
પ્રત્યુત્તર પાઠવતાં જણાવ્યું હતુંં કે, પૂર વખતે પણ રાજ્ય સરકારે 
એરવલફટ, એન.ડરી.આર.એફ. તથા એસ.ડરી.આર.એફ.સવહતનરી 
તમામ મદદ પૂરરી પાડરી હતરી ત્યારે હવે પૂર બાદનરી સસથવતમાં 
પણ સરકાર લોકોનરી પડખે ઊભરી છે અને મહત્તમ લાભો લોકો 
સુધરી પહોંચે તે મુજબનું આ્યોજન કરરી રહરી છે. ઉલે્ખનરી્ય 
છે કે, મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અસરગ્રસતો 
સાથે સંવાદ ક્યયો હતો. •

સમાચાર	નવશેર
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રાજ્ય સરકારના શહેરરી વવકાસ અને 
શહેરરી ગૃહવનમાજાણ વવભાગના રાજ્યકક્ાના 
મંત્રી શ્રી વવનોદભાઈ મોરરડ્યાએ 
કવમશનર ઓફ મ્ુયવનવસપાવલરટઝ 
એડવમવનસટ્ેશનનરી કચેરરીનરી મુલાકાત 
લરીધરી હતરી. કમજા્યોગરી ભવન-૧ સસથત 
ગુજરાત અબજાન ડેવલોપમેન્ટ વમશનના 
કોન્ફરન્સ હૉલમાં ્યોર્્ેયલરી આ બઠેકમા ંકવમશનર શ્રી રાજકુમાર 
બેનરીવાલ દ્ારા ત્ણે્ય કચેરરીઓમાં થતરી કામગરીરરીનું વવસતૃત 
પ્રઝેન્ટેશન રજ ૂકરવામાં આવ્યુ ંહતંંુ. મંત્રીશ્રીએ આ બઠેકમાં જણાવ્યુ ં
હતુંં કે અવધકારરીશ્રીઓ દ્ારા સાંપ્રત કામગરીરરી અંગે કોઈપણ 
રજૂઆત ચોક્કસપણે તેમના સતરે લાવવામાં આવે જેથરી તેઓ 
વવકાસ કા્યજામાં સંભવત: તમામ મદદ કરરી શકે. મંત્રીશ્રી દ્ારા 

ફાટકમુક્ત ગુજરાત અવભ્યાન, નલ સે 
જલ, સમાટજાવસટરી, સોલાર પ્રોજકેટ, અમૃત 
વમશન સવહતના ંવવવવધ આ્યોજનો તથા 
્યોજનાઓ અંગે વવસતૃત માવહતરી 
મેળવવામાં આવરી હતરી. 

મંત્રીશ્રી દ્ારા પ્રર્જનોને પરીવાનાં 
પાણરી, ગટર તેમજ વરસાદરી પાણરીના 

વનકાલ અંગે કોઈ અસુવવધા ઊભરી ન થા્ય તેમજ નગરપાવલકા 
કક્ાએ જો કોઈ પ્રશ્નો હો્ય તો તે પણ તેમના ધ્યાને લાવવા જરૂરરી 
સૂચના આપવામાં આવરી હતરી. આ બેઠકમાં ‘કવમશનર ઓફ 
મ્યુવનવસપાવલટરીઝ એડવમવનસટ્ેશન, ગુજરાત અબજાન ડેવલોપમેન્ટ 
વમશન તથા ગુજરાત અબજાન ડેવલોપમેન્ટ કંપનરીના’ ઉચ્ચ 
અવધકારરીશ્રીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સાણંદિા	સખીમંડળોિી	કામગીરીિે	નબરદાવતા	ગ્ામ	નવકાસમંત્ીશ્ી
ગુજરાત સરકાર ે રાજ્યના 

તમામ વગજાના લોકોના સવાુંગરી 
વવકાસ માટે વવવવધ ્યોજનાઓ 
અમલરી બનાવરી છે. તેમાં પણ 
આરદવાસરીઓ, વંવચતો, ખેડૂતો, 
મવહલાઓ માટે વવશેષ પ્ર્યાસો 
હાથ ધ્યાજા છે. મવહલાઓ પગભર 
બને તે માટ ે રાજ્યના તતકાલરીન 
મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલ દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીએ વમશન મંગલમ્ અંતગજાત સખરીમંડળનરી શરૂઆત કરાવરી. 
આજે સખરીમંડળો મારફતે મવહલાઓએ આવથજાક વવકાસનરી નવરી 
કેડરી કંડારરી છે. તાજેતરમાં ગ્રામ વવકાસ અને ગ્રામ ગૃહવનમાજાણ 
મંત્રી શ્રી અજુજાનવસંહ ચૌહાણે અમદાવાદના સાણંદ તાલુકામાં 
કા્યજારત સખરીમંડળોનરી મુલાકાત કરરી હતરી.

આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી અજુજાનવસંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે 
ભારતરી્ય સંસકૃવતમાં પહેલા ઘરના મોભરી અને પુરુષ વગજા જ 
આવથજાક ઉપાજજાન માટે કા્યજારત હતા અને મવહલાઓ ગૃહકા્યજા 
સંભાળતા હતા.પરંતુ હવે સમ્ય બદલા્યો છે અને ઘરના તમામ 
સભ્યો આવથજાક ઉપાજજાન માટે રોજગારરી મેળવરી રહ્ા છે.રાજ્ય 
સરકાર અનેકવવધ ્યોજનાકી્ય સહા્યથરી બાળક ગભજામાં હો્ય 
ત્યાંથરી જન્મથરી લઈને મરણ સુધરી સૌનરી સાથે છે. સખરીમંડળનરી 
બહેનો ઉત્તરોતર પ્રગવત કરરીને સફળતાનાં વશખરો સર કરે 
અને અમદાવાદ વજલ્ામા કા્યજારત સખરીમંડળો રાષ્ટ્રરી્ય કક્ાએ 

ઝળકે એવો આશાવાદ વ્યક્ત  
ક્યયો હતો.

અત્ે ઉલે્ખનરી્ય છે કે સાણંદ 
ત ાલુ ક ા મ ાં  ૧૦૫૮  જે ટલ ાં 
સખરીમંડળ આવેલાં છે. જેમાંથરી 
૩૦ vo, રરવોસલવંગ ફંડ આપેલ 
સવ સહા્ય જૂથનરી સંખ્યા ૧૩૯, 
CIFમાં ૧૨૧, ૩૬૩ જેટલા 

SHG આવથજાક પ્રવૃવત્તઓ સાથે સંકળા્યેલાં છે અને ૨ જૂથ  
બેંક સાથે સંકળા્યેલા છે DG payમાં ૧૦ સવસહા્ય જૂથ 
જોડા્યેલાં છે.

આ પ્રસંગે ચેખલા અને વનધરાડના સખરીમંડળના બહેનોએ 
મંડળનરી કામગરીરરી વવશે માવહતરી આપરી હતરી. મખુ્યમતં્રી મવહલા 
ઉતકષજા ્યોજના અંતગજાત શ્રી મહાકાલરી JLESG, શ્રી ગુરુદવે 
JLESGન ેવવકાસલક્રી પ્રવૃવત્તઓ માટે એક-એક લાખ રૂવપ્યાના 
ચકે મતં્રીશ્રીના હસત ેઆપવામા ંઆવ્યા હતા. NRLM ્યોજના 
અંતગજાત ચેખલા, હઠરીપુરા, ઈ્યાવા અને વરીરપુરા ગામનરી 
સવસહા્ય જૂથનરી બહનેો દ્ારા તૈ્યાર કરવામાં આવેલરી 
હસતકલાનરી વવવવધ વસતુઓનું વનદશજાન કરવામાં આવ્યું હતું

આ પ્રસંગે સાણંદ ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ પટેલ, વજલ્ા 
વવકાસ અવધકારરી શ્રી અનરીલભાઈ ધામેવલ્યા, તાલુકા પંચા્યત 
પ્રમુખ શ્રી અરવવંદવસંહ વાઘેલા, સખરીમંડળનરી અનેક બહેનો 
ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

શિેરી	નવસતારિાં	નવકાસ	કાયયોિી	સમીક્ષા

સમાચાર	નવશેર
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વશક્ણ તથા વવજ્ાન અને પ્રોદ્ૌવગકી મંત્રી તરરીક ે  
શ્રી વજતને્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ પદભાર સભંાળતાનરી સાથ ેજ રાજ્યના 
વવદ્ાથમીઓ-્ુયવાઓ માટે મહત્વના વનણજા્યો ક્યાજા છે. વશક્ણ 
વવભાગનરી વવવવધ ્યોજનાઓ અંતગજાત ૯૦૬ વવદ્ાથમીઓને  
રૂ. ૭.૮૩ કરોડનરી નાણાકી્ય સહા્યને મંજૂરરી આપરી છે. જેમાં 
મુખ્યમતં્રી ્યવુા સવાવલબંન ્યોજના (MYSY) ્યોજના અતંગજાત 
૩૮૩ વવદ્ાથમીઓને રૂ. ૪.૫૧ કરોડનરી નાણાકી્ય સહા્ય, 
મુખ્યમંત્રી કન્્યા કેળવણરી વનવધ અંતગજાત કુલ ૯૪ વવદ્ાથમીઓને 
રૂા.૨.૬૭ કરોડનરી નાણાકી્ય સહા્ય અને શોધ ્યોજના અંતગજાત 
કુલ ૪૨૯ વવદ્ાથમીઓને રૂ.૬૪.૩૫ લાખનરી નાણાકી્ય સહા્ય 
ચૂકવવાનો વનણજા્ય લરીધો છે. 

આ ઉપરાતં સટડુન્ટ સટાટજાઅપ અન ેઇનોવેશન પૉવલસરી અતંગજાત 
૫ ્યુવનવવસજાટરી અને ૫ સંસથાઓને કુલ રૂ. ૮૬.૪૫ લાખનરી 
ગ્રાન્ટનરી ફાળવણરી કરવામાં આવરી છે. તેમજ રાજ્ય વ્યાપરી સમાટજા 
ગુજરાત ફોર ન્્યૂ ઇંરડ્યા હેકાથોન સપધાજામાં વવજેતા થ્યેલા 
વવદ્ાથમીઓનરી ૧૮ ટરીમોને રૂ.૭.૨૦ લાખના ઇનામો આપવામાં 
આવ્યાં છે એ જ રરીતે “રડવજટલ એજ્યુકેશન ડેવલોપમેન્ટ ફંડ 
(DEDF)" અતંગજાત ઉચ્ચ શૈક્વણક સંસથાઓનાં કેમપસ વાઇફાઇ 
કરવા, રડવજટલ ક્ાસરૂમ ઊભા કરવા, ઇ-લાઇબે્રરીનરી સુવવધાઓ 
ઊભરી કરવા, શૈક્વણક સોફટવેરનરી ખરરીદરી જેવા વવવવધ હેતુઓ 
માટે ચાલુ વષષે મંજૂર થ્યેલરી રકમ પૈકી રૂ.૧૫ કરોડ ફાળવ્યા છે. 

અત્ે ઉલ્ેખનરી્ય છે કે, મુખ્યમંત્રી ્યુવા સવાવલંબન ્યોજના 
(MYSY) અંતગજાત રાજ્યના તેજસવરી અને જરૂરર્યાતમંદ 
વવદ્ાથમીઓને ઉચ્ચ વશક્ણ માટ ે જરૂરરી આવથજાક સહા્ય પૂરરી 
પાડવામાં આવે છે. આ ્યોજના અંતગજાત મેરડકલ અને ડેન્ટલ 
અભ્યાસક્રમના વવદ્ાથમીઓને દર વષષે રૂ. ૨.૨૦ લાખ સુધરીનરી 
સહા્ય મળરી અભ્યાસક્રમના સમગ્ર સમ્યગાળા દરવમ્યાન કુલ 
રૂ.૯.૬૪ લાખ સુધરીનરી સહા્ય ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી કન્્યા કેળવણરી 
વનવધમાંથરી વધારાના રૂ ૧૮ લાખ એમ કુલ રૂ. ૨૭.૬૪ લાખનરી 
સહા્ય મળવાપાત્ થા્ય છે. પેરામેરડકલ, ટેસક્કલ વોકેશનલ 
અભ્યાસક્રમોના વવદ્ાથમીઓને દર વષષે ૬૭,૦૦૦ સુધરીનરી સહા્ય 
મુજબ અભ્યાસક્રમના સમગ્ર સમ્યગાળા દરવમ્યાન રૂ. ૨.૫૩ 
લાખ સુધરીનરી સહા્ય મળવાપાત્ થા્ય છે. વષજા ૨૦૨૧-૨૨ 
દરવમ્યાન કુલ ૬૫,૦૦૦ વવદ્ાથમીઓને રૂ.૨૮૭ કરોડનરી સહા્ય 
આપવામાં આવશે. 

મખુ્યમતં્રી ્યવુા સવાવલબંન ્યોજના અન્વ્ેય મરેડકલ કોલજેોમાં 
પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્ાવથજાનરીઓને પ૦ ટકા ટ્ૂશન ફી સહા્ય  
રૂ. ર લાખનરી મ્યાજાદામા ંમળવાપાત્ છે. મખુ્યમતં્રી ્યવુા સવાવલબંન 
્યોજના અન્વ્યે મેરડકલ અભ્યાસક્રમનરી વવદ્ાવથજાનરીઓને ૫૦ ટકા 

ટ્ૂશન સહા્ય અને બાકીનરી ૫૦ ટકા ટ્ૂશન ફી સહા્ય, કુલ 
ટ્ૂશન ફી રૂ.૬ લાખનરી મ્યાજાદામાં મુખ્યમંત્રી કન્્યા કેળવણરી 
વનવધમાંથરી મળવાપાત્ છે. આ ્યોજના અંતગજાત મેરડકલ 
અભ્યાસક્રમનરી વવદ્ાવથજાનરીઓને કુલ રૂ. ૨૭.૬૪ લાખનરી સહા્ય 
મળવાપાત્ થા્ય છે. જેના કારણે મેરડકલ અભ્યાસક્રમમાં 
વવદ્ાવથજાનરીઓનરી સંખ્યાના પ્રમાણમાં ૧૮ ટકાનો વધારો થ્યો છે. 
આ ્યોજના હેઠળ વષજા ૨૦૨૧-૨૨ દરવમ્યાન કુલ ૩૦૦૦ 
વવદ્ાથમીઓને રૂા.૮૫ કરોડનરી સહા્ય આપવામાં આવશે. 

રાજ્યનરી ્યવુનવવસજાટરીઓમાં પરીએચ.ડરી. કોસજામા ંપ્રવેશ મળેવેલા 
તેજસવરી અને પ્રવતભા સંપન્ વવદ્ાથમીઓને પ્રવત માસ આવથજાક 
સહા્ય પૂરરી પાડવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્ારા શોધ ્યોજના હેઠળ 
વવદ્ાથમીઓને દર મવહને રૂ. ૧૫,૦૦૦ નાણાકી્ય સહા્ય 
(સટાઇપેન્ડ અને અન્્ય આનુષંવગક ખચજા પેટે વાવષજાક રૂ. ૨૦,૦૦૦ 
એમ કુલ પ્રવત વષજા રૂ. ૨ લાખ લેખે બે વષજા માટે કુલ રૂ. ૪ લાખ 
રૂવપ્યાનરી સહા્ય આપવામાં આવે છે. વષજા ૨૦૨૧-૨૨ માટે 
૧૭૪૫ વવદ્ાથમીઓન ેપ્રવત વષજાના રૂ. ૨ લાખ લખેે કુલ રૂ. ૩૪.૯૦ 
કરોડ નાણાકી્ય સહા્ય આપવામાં આવશે. 

રાજ્યના વશક્ણ વવભાગ હેઠળનરી ટેસક્કલ વશક્ણ હસતક 
નરી એડવમશન કવમટરી ફોર પ્રોફેશનલ કોસમીસ દ્ારા વવવવધ ટેસક્કલ 
અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશનરી કા્યજાવાહરી હાથ ધરવામાં આવે છે. 
વવદ્ાથમીઓને પ્રવેશ અંગે માગજાદશજાન મળરી રહે તે માટેનરી માવહતરી 
પુસસતકાનું તાજેતરમાં વશક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરી અને 
રાજ્ય કક્ાના વશક્ણ મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડીંડોરના વરદ હસતે 
વવમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉચ્ચ અને ટેસક્કલ 
વશક્ણ વવભાગના અગ્ર સવચવશ્રી એસ. જે. હૈદર, વન્યામક શ્રી 
ટેસક્કલ વશક્ણ જી.ટરી.પંડા, પ્રવેશ સવમવતના સભ્ય સવચવ ડૉ. 
રાજુલ ગજ્જર અને અન્્ય પ્રવેશ સવમવતના અવધકારરી ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •

નવદ્ાથથીઓ	માટિેિી	નવનવધ	યોજિાઓિી	િાણાકીય	સિાય	મંજૂર
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સટિાટિ્ષ-અપ ક્ષેત્ે	સમગ્	દેશમાં	ગુજરાત	અગ્ેસર 
સમગ્ર દ ેશ આઝાદરીના  અમૃત 

મહોતસવનરી ઉજવણરી કરરી રહ્ો છે. 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ 12 
માચજા, 2021થરી પ્રારંભ કરાવલેો આઝાદરીનો 
અમૃત મહોતસવ 75 સપ્તાહ સુધરી ચાલશે. 
આ દરવમ્યાન વવવવધ કા્ય જાક્રમોનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યું છે. ‘આઝાદરી 
કા અમૃત મહોતસવ’ મહોતસવના ભાગરૂપે 
કેન્દ્ર ઉદ્ોગ અને વાવણજ્ય મંત્ાલ્ય દ્ારા 
અન્્ય રાજ્યોનરી સાથ ેગજુરાતન ેપણ પસદં 
ક્યુું છે. તાજેતરમાં સટુડન્ટ સટાટજા-અપ 
પૉવલસરી (SSIP)  અંતગજાત ૭૫ જેટલરી 
્યુવનવવસજાટરી સંશોધનો દ્ારા ‘આઝાદરી કા 
અમૃત મહોતસવ’ કા્યજાક્રમ KCG ખાતે 
વશક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીનરી 
વવશેષ ઉપસસથત ્યોર્્યો હતો.

વશક્ણ મંત્રીશ્રીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું 
હતું કે ગુજરાતે હંમેશાં નૂતન સંશોધનોને 
પ્રોતસાહન આપ્યું છે,  એટલું જ નહીં તેના 
માટે ્યોગ્ય માધ્યમ પણ પૂરું પાડંુ છે. 
રાજ્યના વશક્ણ વવભાગે રાજ્યનરી 
્યવુનવવસજાટરીઓ, સંલગ્ન કોલજેોમા ંરડઝાઇન 
એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇનોવેશન અંતગજાત 
શ્ેણરીબદ્ કા્યજાક્રમો ્યોર્્યા છે. ગુજરાત 
હેકાથોન ત ેપકૈીનો જ એક કા્યજાક્રમ છે જ્યાં 
્યુવા સંશોધકો તેમના કૌશલ્યને ઉર્ગર 
કરરી રહ્ા છ.ે કંઈક નવું કરવા માટે 
્યુવાઓને સતત પ્રોતસાવહત કરતા રહેવું 
એ સતત ચાલતરી પ્રવક્ર્યાનો એક ભાગ 
બનરી રહ્ો છે અને તે માટે રાજ્ય સરકાર 
હંમેશાં સહભાગરી છે.

વવદ્ાથમીકાળથરી જ ્યુવાનો પોતાનો 
વવચારોને, સપનાઓને સાકાર કરવા 
માટે તેને ધરતરી પર ઉતારવાનું કા્યજા કરરી 
રહ્ા છે તે સૌ વવદ્ાથમીઓને અવભનંદન 
પાઠવતાં મંત્રીશ્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું 
કે ગુજરાતમાં શરૂ કરવામાં આવેલા 
સટાટજા-અપમાં કોઇપણ વવદ્ાથમી આવરીને 
તેમા પોતાનરી વહસસેદારરી કરરી શકે છે. 

દર ેક ્યુવાઓ નવરીનતમ કા્યજા માટ ે 
પ્ર્યત્ો કરે, એક વાર કદાચ સફળતા ન 
મળે પણ હા્યાજા વવના ફરરી સફળતા માટે 
આગળ વધે એ સમ્ય અને દેશનરી માંગ 
છે. ભારત વવકાસશરીલ દેશ છે. અને 
દ ેશના  વવક ાસમાં  દર ેક  વ્ય વક્તનો 
મ હ ત્ વ ન ો  ફ ા ળ ો  ર હ ેલ ો  છ ે. 
પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દ ેશના મહત્વના 
કા્યયોમાં ્યુવાઓને સટાટજા-અપથરી જોડરીને 
તેમને પલેટફોમજા પૂરું પાડવાનું ભગરીરથ 
કા્યજા ક્યુું છે.

રાજ્યમા ં વધારેમા ં વધારે સજજાનાતમક 
વવદ્ાથમીઓન ેપ્રોતસાવહત કરવા માટે વશક્ણ 
વવભાગ દ્ારા શરૂ કરવામા ંઆવલેરી નવરી 
વબેસાઇટથરી વવદ્ાથમીઓન ેમાકકેટ પલટેફોમજા 
પણ મળરી રહેવામા ંસહભાગરી બનશ.ે જેના 
થકી આતમવનભજાર ભારતનરી સંકલપનાને 
સાકાર થવા માટે વગે મળશ.ે

રાજ્ય વશક્ણ વવભાગનાં અગ્ર સવચવ 
શ્રી એસ.જે.હૈદરે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર 
ભારતના સટાટ જા અપમાં ગુજરાતનરી 
પસંદગરી થવા પામરી તે ગવજાનરી વાત છે. 
અન્્ય રાજ્યોના ્યુવાનો પણ ગુજરાતના 
સટાટજા અપમાંથરી પ્રેરણા લેશે. 

આ પ્રસંગે ખેતરી, આરોગ્ય, ઊર્જા, 
ઉદ્ોગ, અને  રડઝાસટર મેનેજમેન્ટ જેવા 

વવવવધ વવષ્યો પર સંશોધનાતમક 
ઇનોવેશન કરનાર ્યુવા ટરીમ દ્ારા 
બનાવેલા સાધનોનું પ્રદશજાન ્યોજવામાં 
આવ્યું હતુ. ગુજરાતમાં ‘સમાટજા ગુજરાત 
ફોર ન્્યુ ઇસન્ડ્યા હેકાથોન’ સપધાજા અંતગજાત 
વવજતેા થ્યલેરી ૧૮ ટરીમન ેમતં્રીશ્રીના હસતે 
રોકડ પુરસકારથરી સન્માવનત કરવામાં 
આવરી હતરી. સટુડન્ટ સટાટજા-અપ પૉવલસરી 
(SSIP)  અંતગજાત  વવવવધ ્યુવન. અને  
કોલેજોને ગ્રાન્ટ સહા્ય વવતરણ કરવામાં 
આવરી હતરી. માઇન્ડ ટુ માકકેટ અંતગજાત 
સંશોધન અને ઇનોવેશન કરનાર ૨૬ 
ટરીમને અૅવૉડજા આપવામાં આવ્યાં હતાં.

આ પ્રસંગે વશક્ણ વવભાગ સાથે CII, 
FICCI, GCCI, GVFL, SCCI, 
GEDA દ્ારા MOU કરવામાં આવ્યાં 
હતા. તથા વશક્ણ વવભાગ દ્ારા ‘ઇનોવશેન 
ક્બ’ વેબસાઇટનું મંત્રીશ્રીના હસતે  
લોંવચંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે 
રાજ્યકક્ાના વશક્ણમંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ 
રડડંોર, KCG ડા્યરેકટરશ્રી, વવવવધ ્યુવન. 
વાઇસ ચાન્સેલરશ્રીઓ, વવવવધ શૈક્વણક 
સં સ થ ા ઓ ન ા  આ ચ ા ્ય જા શ્ રી ઓ , 
પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, અવધકારરીશ્રીઓ, અને  
વવદ્ાથમીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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ગુજરાત સરકારે આરોગ્ય કમમીઓના સહકારથરી સુવ્યવસસથત 
આ્યોજન થકી કોરોના કાળ દરવમ્યાન ઉતકૃષ્ઠ કામગરીરરી કરરી છે. 
ઘરઆંગણે આરોગ્ય સુવવધા મળે તે માટે રાજ્ય સરકારે તંત્ને 
અત્યાધવુનક માળખાકી્ય સવલતોથરી સજ્જ ક્યુું છે. ગ્રામરીણ કે્ત્ોમાં 
પણ તવરરત આરોગ્ય સુવવધાઓ મળે તેવરી કા્યજાપ્રણાવલ ગુજરાત 
સરકારનું આરોગ્યતંત્ વનભાવરી રહ્ં છે. 108 સેવા, પરીએચસરી, 
સરીએચસરી સેવાઓને વધુ અસરકારક બનાવવા તેમજ વવવવધ 
આરોગ્યલક્રી અવભ્યાનો થકી વધુને વધુ નાગરરકો સુધરી 
પહોંચવાનું રાજ્ય સરકારનું  લક્ય રહ્ં છે. ગુજરાતને વનરામ્ય 
આરોગ્ય પ્રાપ્ત થા્ય અન ેગુજરાતનરી આરોગ્ય વવષ્યક કામગરીરરીને 

સમગ્ર વવશ્વનું અનુમોદન મળે તેમજ ગુજરાતના વવકાસ મોડેલનરી 
જેમ જ આરોગ્ય મોડેલને પણ સમગ્ર દુવન્યા અપનાવે તેના પગલે 
પગલે ચાલે, ગુજરાતનરી કામગરીરરીનું પ્રશસસતકરણ થા્ય તેવા 
પ્ર્યાસો રાજ્ય સરકાર સતત કરરી રહરી છે. તાજેતરમાં પણ રાજ્ય 
સરકારે આરોગ્ય ક્તે્ ેવધ ુએક જન આરોગ્ય અવભ્યાન હાથ ધ્યુું. 
સતત 100 રદવસ સુધરી ચાલનારા આ અવભ્યાનમાં વવક્રમરી 
સંખ્યામાં નાગરરકોને આવરરી લઈ વનરામ્ય ગુજરાતને સાકાર 
કરવાના પ્ર્યાસનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

રાજ્યના દરેક ગરરીબ અને જરૂરર્યાતમંદ કુટુંબને વન્યત 
માપદંડો પ્રમાણે PMJAY-MA કાડજાથરી લાભાસન્વત કરાવવા, 

હોસસપટલમાં સારવાર અથષે 
આવતા દદમીઓને સરળતાથરી 
વવનાવવલંબે શ્ેષ્ઠ સારવાર મળરી 
રહે તે હેતુથરી ગ્રરીન કૉરરડોર 
ઊભા કરવા, ઘેરબેઠાં દદમીઓ 
માટે ટેવલમરેડવસન સવેા ઉપલબધ 
કરાવવરી અને નેશનલ રડવજટલ 
હેલથ વમશન અંતગજાત આરોગ્ય 
સં લગ્ન તમ ામ  સે વ ાઓ , 
સવુવધાઓન ેએક જ માધ્યમ પર 
ઉપલબધ કરાવરીને લીંક કરવાનરી  
રદશામાં  આરોગ્ય વવભાગ 
પ્ર્યત્શરીલ છે. જે માટે સળંગ 
ચોથા વષષે સમગ્ર રાજ્યમાં 
પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય-
આ્યષુમાન(PMJAY-MA) 

PMJAY-MA	યોજિા	મેગાડ્ાઇવ	:	માિવતાવાદી	સેવાિો	મિાયજ્ઞ
“આપ	કે	દ્ાર	આયુષમાિ”	

સવાસ્થય	સુધા
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્યોજના અંતગજાત “આપ કે દ્ાર આ્યુષમાન” મેગા ડ્ાઇવનો પ્રારંભ 
અમદાવાદનરી વસવવલ હોસસપટલથરી કરવામાં આવ્યો હતો. 
આરોગ્યમંત્રી શ્રી ઋવષકેશભાઈ પટેલે હોસસપટલમાં સારવાર અથષે 
દાખલ થતા દદમીઓ માટે રરસપોન્સ ટાઇમ ઝડપરી બને, દદમીને 
તવરરત સારવાર મળરી રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે નવતર પહેલ 
હાથ ધરરી હોવાનું જણાવરી PMJAY-MA ્યોજનાના 
લાભાથમીઓના વહતાથષે સરકારરી હોસસપટલમાં ગ્રરીન કૉરરડોર 
વ્યવસથાપનનું લોકાપજાણ કરાવ્યું હતુંં. 

રાજ્યમાં 100 રદવસ ચાલનારરી આ મેગાડ્ાઇવમાં 80 લાખ 
કુટુંબો એટલે કે અંદાવજત 4 કરોડ વ્યવક્તઓને આવરરી લઈ 
લાભાસન્વત કરવામાં આવશે તેમ જણાવરી આરોગ્યમંત્રી 
શ્રી ઋવષકેશભાઈ પટેલ ેઆ ડ્ાઇવન ેજન-જન મા ંપ્રચવલત બનાવરી 
મહત્તમ લોકોને લાભ આપવા અનુરોધ ક્યયો હતો. હવેથરી 4 
લાખનરી આવકમ્યાજાદા ધરાવતા કુટુંબોને આ કાડજા કાઢરી આપવામાં 
આવશે. અગાઉ કુટુંબદરીઠ એક જ કાડજા કાઢવામાં આવતું હતું જે 
હવેથરી વ્યવક્ત દરીઠ અલા્યદું કાડજા પણ ઉપલબધ કરાશે.

આ ડ્ાઇવ અંતગજાત વન્યત માપદંડો ધરાવતા લાભાથમીઓને 
વજલ્ા હોસસપટલ, સબરડસસટ્કટ હોસસપટલ, સરી.એચ.સરી, સંલગ્ન 
ખાનગરી હોસસપટલો, સરી.એસ.સરી., (n) કોડ સેન્ટર, UTI-
ITSL,E-gram પરથરી PMJAY-MA કાડજા કાઢરી 
આપવામાં આવશે તેમ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું.

તેઓએ અગત્યનરી ર્હેરાત કરતાં કહ્ં હતું કે, PMJAY-
MA ્યોજનામાં મળતાં નાણામાંથરી 75 ટકા રકમનો સરકારરી 
હોસસપટલને સુદૃઢ બનાવવામાં ઉપ્યોગ કરવામાં આવશે.બાકીનરી 
25 ટકા રકમને સરકારરી હોસસપટલના તબરીબો અને પેરામેરડકલ 
સટાફનરી કામગરીરરીને પ્રોતસાવહત કરવા ઇન્સેસન્ટવરૂપે ઉપ્યોગ 
કરવામાં આવશે. 

આ પ્રસંગે રાજ્યકક્ાના આરોગ્યમંત્રી શ્રીમતરી વનવમષાબહેન 
સુથારે જણાવ્યું હતુંં કે, આજનો રદવસ આ્યુષમાન રદવસ તરરીકે 
ઉજવાઈ રહ્ો છે ત્યારે સપટેમબર મવહનાના છેલ્ા સપ્તાહનરી 
“આ્યુષમાન સપ્તાહ” તરરીકે ઉજવણરી કરરીને મહત્તમ લોકોને આ 
્યોજનાથરી લાભાસન્વત કરવામાં આવશે. PMJAY-MA 
્યોજના મેગાડ્ાઇવ ફક્ત એક ડ્ાઇવ નહીં પરંતુ માનવતાવાદરી 
સેવાનો મહા્યજ્ છે. 

આ કા્યજાક્રમમાં સામાવજક અને ન્્યા્ય અવધકારરતા મંત્રી 
શ્રી પ્રદરીપભાઈ પરમાર, આરોગ્ય વવભાગના અવધક મુખ્ય સવચવ 
શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, આરોગ્ય સવચવ કમ કવમશનર 
શ્રી જ્યપ્રકાશ વશવહરે, અમદાવાદ વજલ્ા વવકાસ અવધકારરી 
શ્રી અવનલભાઈ ધામેવલ્યા, નેશનલ હેલથ વમશનના ડા્યરેકટર 
શ્રીમતરી રેમ્યા મોહન સવહત વજલ્ાનરી વવવવધ હોસસપટલના 
હેલથકેરવકસજા ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સરકારરી હો�સપટલોમા ંPMJAY-MA કાડટ અતંગટત સવાસથ્ય 
સેવાઓ સરળતાથરી મળરી રહે તે માટે ગ્રરીન કૉ�રડોરનરી 
પિ વ્યવસથાઓ ઊભરી કરવામાં આવનાર છે. જે અંતગટત 
હો�સપટલના પ્રવશેદ્વાર/ઓ.પરી.ડરી. ખાત ે�કયોસક હેલ્પ ડેસક 
ફરવજયાત પિ ેકાયટરત કરરીન ેદદ�ઓન ેમુઝંવતા પ્રશ્નોના 
સથળ પર ત્વરાએ વનરાકરિ આવે તે માટેના પ્રયાસો હાથ 
ધરવામાં આવશે. 
દરેક સરકારરી હો�સપટલમાં આ યોજનાના લાભાથ� માટે 
અલગ કેસબારરી / અલગ રવજસટે્રશન વસ�સટમ ઊભરી 
કરવામા ંઆવશ.ે લાભાથ�ઓન ેહો�સપટલ ખાતનેા પ્રવશેથરી 
લઈ સારવાર બાબતે PMJAY-MA  યોજનાને પ્રાધાનયમાં 
અપાય તથા વધુમાં વધુ લાભાથ�ઓ આ કાડટનો ઉપયોગ 
કરરી શકે તે માટે ઓરાગ્ય વમત્ર (લાભાથ� માગટદશટક)નરી 
વનમિૂક કરવામાં આવશે. આ આરોગ્ય વમત્ર દદ� દાખલ 
થાય ત્યારથરી લઇ �ડસચાજટ થાય ત્યાં સુધરી તેના સુચા� 
વ્યવસથાપનનરી કામગરીરરી હાથ ધરાશે. 
આ કાડટ અંતગટત લાભાથ�ઓને હો�સપટલમાં ઉપલબ્ધ 
તમામ સવેાઓ, સવુવધાઓ, દવાનરી બારરી અથવા લબેોરેટરરી 
તથા અનય જગ્યાઓએ પિ તાત્કાવલક સવેા મળરી રહે તવેરી 
અલાયદરી વ્યવસથા ઊભરી કરાશે. 
નાિાક�ય વષટ 2020-21 માં રાજ્યના 33 વજલ્લાઓમાં 
24,222 લાભાથ�ઓએ PMJAY-MA અંતગટત સારવાર 
મળેવરી છે. જમેા ંરાજ્ય સરકાર દ્વારા �. 53.37 કરોડ જટેલો 
ખચટ કરરીન ેદદ�ઓન ેવન:શલુ્ક સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં 
આવરી છે. વવગત ે�ઈએ તો અમદાવાદ વજલ્લામા ં16,246 
દદ�ઓને 38.43 કરોડ, રાજકોટમા ં2,213 દદ�ઓન ે3.22 
કરોડ, પાટિમા ં682 દદ�ઓને 1.39 કરોડ અન ેવડોદરામાં 
516 દદ�ઓને 81 લાખના ખચ� વવવવધ પ્રકારનરી આરોગ્યને 
લગતરી સારવાર PMJAY-MA યોજના હેઠળ ઉપલબ્ધ 
કરાવવામા ંઆવરી છે. 

PMJAY-MA	યોજિા	િેઠળ	આરોગ્ય	
નવરયક	સેવાઓ
PMJAY-MA યોજના હેઠળ રાજ્યનરી 1872 સરકારરી 
અને 610 ખાનગરી આમ ક�લ 2482 હો�સપટલોમાં 
કેનસર,�દયરોગ, �કડનરીને લગતા ગંભરીર રોગો, બાળ 
રોગો, આક�સમક સારવાર, �ઇનટ �રપ્લેસમેનટ, નયૂરો 
સજટરરી, ડાયાવલસરીસ, પ્રસૂવત વગેરે જેવરી ગંભરીર અને 
અવતગંભરીર બરીમારરીઓનરી ક�લ 2681 જેટલરી વનયત 
કરેલ પ્રોવસજર / ઓપરેશનને જેવરી આરોગ્ય વવષયક 
સેવાઓ દદ�ઓને સરળતાથરી સત્વરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં 
આવરી રહ્યાં છે.

“ગ્ીિ	કોદરડોર”	વયવસથાિી	િવતર	પિેલ

સવાસ્થય	સુધા
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ઇ-નજલ્ા	સવાગત	કાય્ષક્રમ થકી	પ્રજાિા	પ્રશ્ોિા	નિરાકરણિી	િવતર	પિેલ 

" ચીમિ	વસાવા
ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપ્યોગ થકી લોકાવભમખુ વહરીવટ કેવરી 

રરીતે કરરી શકા્ય એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમ 
્યોજીન ેછોટાઉદેપરુ વજલ્ા કલકેટર સશુ્રી. સતવુત ચારણ ેપરૂુ ંપાડ્યું 
છે. રાજ્ય સરકાર દ્ારા દર મવહનાના ચોથા ગુરૂવારે વજલ્ા 
સવાગત કા્યજાક્રમનું આ્યોજન કરવામાં આવે છે. વજલ્ા સવાગત 
કા્યજાક્રમમાં અરજદારોએ અરજી આપવા તેમજ તેમના પ્રશ્નોના 
વનરાકરણ માટે વજલ્ા મથક સુધરી આવવું પડતું હતું. છોટાઉદેપુર 
વજલ્ા કલેકટર સુશ્રી. સતુવત ચારણે ગત મવહને ઝુમ મરીટીંગ એપ 
દ્ારા ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમ ્યોજીને નવતર પહેલ કરરી  છે. 

સરકાર દ્ારા રડજીટલ ઇસન્ડ્યા પ્રોગ્રામ અંતગજાત ઇ-ગવનજાન્સ 
થકી ગુડ ગવજાનન્સને પ્રોતસાહન આપવામાં આવરી રહં્ છે. 
રાજ્યના છેવાડે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશનરી સરહદને અડરીને 
આવેલા છોટાઉદેપુર વજલ્ાનરી જનતાને લોકાવભમુખ વહરીવટ 
અને સુશાસનનો સુખદ અનુભવ કરાવતા વજલ્ા કલેકટરના 
ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમને બહોળો પ્રવતસાદ મળ્યો છે.  ગત 
૨૩, સપટેમબરના રોજ વજલ્ા કલેકટરે ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમ 
અંતગજાત ઝુમ મરીટીંગ એપ દ્ારા અરજદારો સાથે રડજીટલરી કનેકટ 
થઇને તેમના પ્રશ્નો સાંભળરી વનરાકરણ ક્યુું હતું. એટલું જ નહીં, 
તે જ રદવસે સાંજ સુધરીમાં પ્રોવસડીંગનરી કામગરીરરી પુરરી કરરી તમામ 
અરજદારો, સંબંવધત અવધકારરીઓને પ્રોવસંડીંગ પણ ઇ-મેલ અને 
વોટસ્એપના માધ્યમથરી મોકલરી આપવામાં આવ્યું હતું. 

આ નવતર પહેલ અંગે વાત કરતા કલેકટર સુશ્રી. સતુવત 
ચારણે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના મુખ્ય સવચવ શ્રી પંકજકુમારના 
માગજાદશજાનમાં છોટાઉદેપુર વજલ્ામાં ડરીજીટલ વજલ્ા સવાગત 
કા્યજાક્રમનું આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇ-સવાગત કા્યજાક્રમ 
દરવમ્યાન અરજદારો અને અવધકારરીઓને વજલ્ા કક્ાએ આવવું 
પડ્યુ ંન હતુ.ં જ ેજ્યા ંહતા ત્યાંથરી જ આ કા્યજાક્રમમાં સહભાગરી થ્યા 

હતા. ઝમૂ એપથરી પાચં અરજદારો 
અન ેસબંવંધત અવધકારરીઓ જોડા્યા 
હતા. તેમના પ્રશ્નોનો ઝડપરી 
વનકાલ ટેકનોલોજીના ઉપ્યોગથરી 
કરવામાં આવ્યો હતો. 

ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમનો 
આશ્ય સપષ્ કરતા તેમણે કહ્ં 
હતું કે, સરકાર દ્ારા પણ રડજીટલ 
વ્યવહારોને પ્રોતસાહન આપવામાં 
આવરી રહ્ં છે ત્યારે છોટાઉદેપુર 
વજલ્ા પ્રશાસન દ્ારા ઇ-વજલ્ા 

સવાગત કા્યજાક્રમ થકી લોકોના સમ્ય અને નાણાંનરી બચત થા્ય. 
પ્રર્ન ેતમેના પ્રશ્નોના વનરાકરણ માટે વજલ્ા કક્ા સધુરી આવવ ુન 
પડે તથા લોકોને સુસાશન અને લોકાવભમુખ વહરીવટનરી અનુભૂવત 
થા્ય એ માટે વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમન ેડરીજીટલ કરવાનરી કામગરીરરી 
કરવામાં આવરી રહરી છે.

આગામરી આ્યોજન અંગે વાત કરતા કલકેટરશ્રીએ જણાવ્યુ ંહતંુ 
કે, ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમ હેઠળ તમામ ગામોન ેઆવરરી લવેા 
માટે તમામ ગ્રામ પચંા્યતોના અલગ ઇ-મલે આઇ.ડરી બનાવવામાં 
આવરી રહ્ા છે. વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમ માટે પણ એક અલગ 
ઇ-મલે આઇ.ડરી બનાવવામા ંઆવશ.ે જ્યા ંઅરજદાર પોતાનરી 
અરજી સાથે આધાર પરુાવાઓનુ ંરડજીટલાઇઝશેન કરરીન ેઅપલોડ 
કરરી શકશ.ે વજલ્ા કક્ાએ ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમનુ ંઅલગ 
ફોલડર હશ ેજેમા ંતમામ અરજીઓ હશ.ે અરજદારો અન ેસબંવંધત 
અવધકારરીઓન ેઇ-મલે અને વોટસ્એપના માધ્યમથરી ર્ણ કરવામાં 
આવશ.ે જથેરી તેઓ વન્યત તારરીખ ેઅન ેસમ્ય ેઇ-વજલ્ા સવાગત 
કા્યજાક્રમમા ંઝમૂ એપના માધ્યમથરી જોડાઇ શકશ ેઅથવા પોતાના 
ગામનરી ગ્રામ પચંા્યતમા ંજઇ વરી.સરી.ઇનરી મદદથરી આ કા્યજાક્રમમાં 
સહભાગરી થઇ શકશ.ે આ ઉપરાતં જ ેકેસમા ંસથળ તપાસનરી જરૂર 
જણાશ ેત્યા ંઅવધકારરીઓનરી ટરીમ જઇ તપાસ કરરી તરત જ તપાસનો 
અહેવાલ પણ પરી.ડરી.એફ સવરૂપમા ંઅપલોડ કરરી શકશ.ે છોટાઉદેપરુ 
વજલ્ામા ંઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમનરી સમગ્ર પ્રવક્ર્યા પપેરલસે 
થા્ય એ પ્રકારનુ ંઆ્યોજન કરવામા ંઆવરી રહ્ ંછે.

જનતા સાથે ઝડપરી પ્રત્યા્યન, લોકાવભમુખ વહરીવટ થા્ય તથા 
પ્રર્ને સુશાસનનરી અનુભૂવત થા્ય તેમજ દૂર દરાજના અંતરર્યાળ 
અન ેડંુગરાળ વવસતારમા ંરહેતા લોકોન ેતેમના પ્રશ્નોના વનરાકરણ 
માટે વજલ્ા કક્ા સુધરી આવવું ન પડે તે માટે વજલ્ા કલેકટર દ્ારા 
કરવામા ંઆવલેરી  ઇ-વજલ્ા સવાગત કા્યજાક્રમનરી પહેલન ેવજલ્ાના 
નાગરરકો દ્ારા વધાવરી લેવામાં આવરી છે.  •

પિેલ
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કઠલાલિા પ્રકૃનતિા	પ્રિરી પાથ્ષ	વયાસ
" દર્કલ	વાડદોદરયા

કોરોના મહામારરીમા ંઅૉસકસજનનરી તરીવ્ર 
અછત વખતે સૌ કોઈને જીવનદાતા એવાં 
વૃક્ોનું મહત્વ સમર્્યું છે. વળરી ગલોબલ 
વોવમુંગન ેલરીધ ેઆબોહવા તમેજ પ્યાજાવરણરી્ય 
પરરવતજાન ેવચતંા ઉપર્વરી છે ત્યારે વૃક્ારોપણ 
અને પ્યા જાવરણ સંરક્ણ જ એકમાત્ 
ઉપા્ય છે. આ રદશામાં કઠલાલ તાલુકાના  
શ્રી પાથજાભાઈ વ્યાસે એકલા હાથે ઝુંબેશ 
ઉપાડરી છે. તમેણ ેઅલગ -અલગ વનસપવતના 
૧૫ થરી ૨૦ હર્ર બરીજબૉલ ૩૦ રદવસમાં ભારે જહેમત કરરી 
ર્તે તૈ્યાર ક્યાજા છે.

શ્રી પાથજાભાઈએ વવવવધ પ્રકારનાં બરીજ એકત્ કરરી નવતર 
પ્ર્યોગ ક્યયો છે. વવવવધ પ્રકારના બરીજમાં લરીમડો, આસોપાલવ, 
ર્બં,ુ અજુજાન, સાદડ, બોરસલરી, ગરમાળો, ખારેક, વસદંરુ, શ્રીપણમી, 
તુંબડરી, ચણોઠરી, આમલરી, આંબળા, પુત્જીવા, આંબાનો સમાવેશ 
થા્ય છે. ખેતરનરી માટરી, ગા્યનું છાણ અને ચુલાનરી રાખ સાથે 
પાણરી મેળવરી ગોળો બનાવરી તેમાં વચ્ચે બરીજ ખોસરી દઈ ફરરી 
આખો ગોળો વાળરી સૂકવરીને આ બરીજબૉલ તૈ્યાર થા્ય છે. જે 
ઉજ્જડ અને વેરાન જગ્યા, ગૌચરનરી પડતર જગ્યા, નદરી, તળાવો, 
ભેખડો કે કોતરોમાં ફેંકવામાં ઉપ્યોગ થા્ય છે. 

શ્રી પાથજાભાઈએ જણાવ્યું હતુંં કે, “મેં 
સૌપ્રથમ સોવશ્યલ મરીરડ્યા પરથરી સરીડબૉલ 
બનાવવાનરી રરીત જોઈ. ત્યારબાદ સરીડબૉલ 
બનાવરીને તૈ્યાર રાખ્યા. આ સરીડબૉલ 
સુકા્યા પછરી તેને કોઈપણ ફળદ્રુપ જમરીનમાં 
ફેકીશું ત્યારબાદ વરસાદનું પાણરી અડતાં 
તે બરીજ ફૂટરી નરીકળશે. તે બરીજબૉલને 
વરસાદનું પાણરી અડતાં ૫ાંચેક રદવસમાં 
નાનો છોડ તૈ્યાર થઈ જશે અને ભવવષ્યમાં 
વવશાળ વૃક્ો બનશે.”

શ્રી પાથજાભાઈએ અત્યાર સુધરીમાં ૧૫થરી ૨૦ હર્ર સરીડબૉલ 
તૈ્યાર કરરી અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે પર ફેંક્યા છે. હવે તેઓ 
અત્યારના સમ્યમા ંલપુ્ત થવાના આરે છે તેવરી આ્યવુષેરદક વનસપવત 
વવશે ર્ણકારરી એકઠરી કરરી રહ્ા છે. જેથરી આ્યુવષેરદક વનસપવતના 
સરીડબૉલ બનાવશું જે આવનારરી પેઢરીને તે ઘણરી ઉપ્યોગરી થવા 
ઉપરાંત પ્યાજારવણ ર્ળવણરીમાં મહત્વનો ભાગ ભજવશે. 

આજ ેઆવા પ્રકૃવતનરી ર્ળવણરીના શ્રી પાથજાભાઈના કામ વવશે 
ર્ણરીને અન્્ય લોકો પણ પ્યાજાવરણનું જનત કરવા પ્રેરાઈ રહ્ા છે. 
આમ, તમેના પ્ર્યાસો રંગ લાવરી રહ્ા હોવાના ગૌરવ સાથ ેપ્રકૃવતનરી 
સેવા થઈ રહ્ાથરી તેઓ સંતોષનરી લાગણરી અનુભવરી રહ્ા છે. •

નપિાકિી દકડિી	નવિામૂલયે	ટ્ા્સપલા્ટિ કરવામાં	આવી
" નજતે્દ્ર	નિમાવત

મશહૂર ગરીતકાર શૈલેન્દ્ર લખે છે કે, 
“છોટે સે ઘર મેં ગરરીબ કા બેટા, મેં ભરી 
હૂં માંકે નસરીબ કા બેટા”. દરેક બાળકનું 
જીવન રકંમતરી છે. આ વાતન ેસરકાર સારરી 
રરીતે સમજે છે. આથરી બાળકોના આરોગ્ય 
સુરક્ા માટેનરી ્યોજના શરૂ કરરી છે, તેે છે  
રાષ્ટ્રરી્ય બાલ સવાસ્થ્ય કા્યજાક્રમ (RBSK). 

RBSK ્યોજના દ્ારા પોરબંદરના 
મધ્યમવગમી્ય પરરવારના ૯ વષમી્ય વપનાક 
થાનકીને નવજીવન મળ્ંુય છ.ે જન્મથરી 
રકડનરીનરી બરીમારરીથરી પરીરડત વપનાકને 
સરકારનરી RBSK ્યોર્ના હ ેઠળ 
વવનામૂલ્યે સફળ રકડનરી ટ્ાન્સપલાન્ટ 
કરવામાં આવરી છે. ખાનગરી હોસસપટલમાં 
અદંાજ ે૨૦ થરી ૨૫ લાખનો ઓપરેશનનો 

ખચજા થા્ય પણ સરકારનરી આરબરીએસકે 
્યોજના હેઠળ સંદભજા કાડજા થકી વપનાકનું 
વવનામૂલ્યે ઓપરેશન થતાં  થાનકી 
પરરવારે સરકાર અને ડૉકટસજાનો આભાર 
વ્યક્ત ક્યયો હતો. ટ્ાન્સપલાન્ટ માટે 
બાળકના નાના વહંમતલાલ રાજ્યગુરુએ 
પોતાનરી રકડનરી ડોનેટ કરરીને પુત્રીના 
પરરવારને હસતો ક્યયો છે.

પોરબંદરનરી ખાનગરી શાળામાં 
વશક્ક તરરીકે ફરજ બર્વતા રવરીન્દ્રભાઈ 
થાનકીના નવ વષમી્ય પુત્ વપનાકને 
જન્મર્ત રકડનરીનરી બરીમારરી હતરી. આ 
સંદભષે રવરીન્દ્રભાઈએ કહ્ં કે, ઘણરી બધરી 
ખાનગરી હોસસપટલોમાં સુખદ પરરણામ 
ન આવતાં મેં સરકારરી હોસસપટલમાં મારા 
પુત્ને લઈ જવાનું નક્કરી ક્યુજા. અમદાવાદ 

ખાતે મારા પુત્નું ઓપરેશન કરવા 
ડૉકટસષે જણાવ્યું અને કહ્ં કે, સરકારશ્રીના 
સંદભજા કાડજા હેઠળ ઓપરેશન, દવા, સંપૂણજા 
વવનામૂલ્ેય કરવામા આવશે. આમ, 
સમ્યસર અને વવનામૂ્લ્ેય ઓપરેશનથરી 
સાર્ થ્યેલા વપનાકને જોઈ થાનકી 
પરરવારમાં આનંદ વ્યાપરી ગ્યો. •

સાફલયગાથા
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સુરતિા	યુવાિે	્છ	વયનતિઓિે	િવું	જીવિ	આપયું
" મિે્દ્ર	વેકદરયા

સરુત ેઅગંદાન ક્તે્ ેસમગ્ર દેશમા ંડકંો વગાડ્યો છે. તાજતેરમાં 
બ્ઇેનડડે મનરીષભાઈ શાહના પરરવારે તમેના ંફેફસા,ં રકડનરી, વલવર 
અને ચક્ુઓનું દાન કરરી છ વ્યવક્તઓને નવજીવન બક્યું છે. 

સુરતના અડાજણ વવસતારમાં રહ ેતા મનરીષભાઈને 
એસન્જ્યોપલાસટરી-સટેન્ટ મૂક્યા બાદ વસટરી સકેનમાં બ્ેઇન હેમરેજ, 
મગજમા ંલોહરીનો ગઠ્ઠો તેમજ સોર્નુ ંવનદાન થ્યુ ંહતંુ.ં ન્્યરૂોસજજાને 
મનરીષભાઈને બ્ેનડેડ ર્હેર ક્યા જા. જેથરી પરરવારજનોએ 
મનરીષભાઈના અંગદાન કરવાનરી ઇચછા વ્યક્ત કરરી હતરી.

સવ.મનરીષભાઈના ંપત્રી મોનાબહેન ેજણાવ્યુ ંહતંંુ કે, કોરોનાનરી 
મહામારરીના કારણે દેશમાં કેટલા્યે લોકોનાં ફેફસાં ખરાબ થઈ 
ગ્યાં છે અને દેશમાં ઘણા બધા લોકોને રકડનરી અને વલવરનરી 

જરૂરર્યાત છે. અમ ેવારંવાર વતજામાનપત્ોમા ંઅગંદાનના સમાચારો 
વાંચતા હતા. આથરી જ્યારે મારા પવત બ્ેઇનડેડ થ્યા ત્યારે તેમનાં 
રકડનરી, વલવર અન ેફેફસાંનાં અંગોના દાન થકી અન્્યોન ેનવજીવન 
મળતું હોઈ, અમે અંગદાન કરવાનો વનણજા્ય ક્યયો હતો. 

SOTTO દ્ારા રકડનરી અને વલવર અમદાવાદનરી Institute 
of Kidney Diseases and Research Centre 
(IKDRC) ન ેફાળવવામા ંઆવ્યાં. જ્યારે NOTTO દ્ારા ફેફસાં 
કલકત્તાનરી મેરડકા સુપર સપેવશ્યાવલટરી હોસસપટલને ફાળવવામાં 
આવ્યાં. કલકત્તાનરી મેરડકા સુપર સપેવશ્યાવલટરી હોસસપટલના ડૉ. 
અપજાણ ચક્રવતમી, ડૉ.સૌમ્યવજત ઘોષ અને તેમનરી ટરીમે સુરત આવરી 
ફેફસાંનું દાન સવરીકા્યુું. અમદાવાદનરી Institute of Kidney 

Diseases and Research Centre (IKDRC)ના ડૉ.વવકાસ 
પટેલ અને તેમનરી ટરીમે આવરી રકડનરી અને વલવરનું દાન સવરીકા્યુું. 
ચક્ુઓનું દાન લોકદૃસષ્ ચક્ુબેંકના ડૉ.પ્રફુલ વશરો્યાએ સવરીકા્યુું. 

સુરતનરી ્યુનાઈટેડ ગ્રરીન હોસસપટલથરી કલકત્તાનું ૧૬૨૫  
રક.વમ.નું અંતર ૧૯૦ વમવનટના સમ્યમાં કાપરી ફેફસાંનું 
ટ્ાન્સપલાન્ટ કલકત્તાનરી મેરડકા સુપર સપેવશ્યાવલટરી હોસસપટલમાં 
કલકત્તાનરી ૪૬ વષમી્ય વ્યરકતમા ંકરવામા ંઆવ્યુ ંછે. આ વ્યવક્તના 
ફેફસાં કોવવડને કારણે ખરાબ થઈ ગ્યાં હતાં અને તે એકસો ત્ણ 
રદવસથરી ECHO મશરીનના સપોટજા પર હતા. આમ કોરોનામાંથરી 
સાર્ થ્યેલા મનરીષભાઈએ કોરોનાનરી મહામારરીમાં સપડા્યેલા 
કલકત્તાના રહેવાસરીને નવું જીવન આપ્યું

દાનમાં મેળવવામાં આવેલરી બન્ે રકડનરી પૈકી એક રકડનરી 
વડોદરાના રહેવાસરી ૪૪ વષમી્ય વ્યવક્તમાં તેમજ બરીજી 
રકડનરી અમદાવાદના રહેવાસરી ૨૯ વષમી્ય ્યુવકમાં જ્યારે 
વલવર વડોદરાના રહેવાસરી ૨૧ વષમી્ય ્યવુકમા ંઅમદાવાદનરી 
Institute of Kidney Diseases and Research 
Centre (IKDRC)માં ડૉ.પ્રાંજલ મોદરી, ડૉ.વૈભવ 
સુતરર્યા, ડૉ. જમાલ રરીઝવરી અને તેમનરી ટરીમ દ્ારા 
ટ્ાન્સપલાન્ટ કરવામાં આવ્યાં છે.

ગુજરાતમાં છેલ્ા એકવરીસ રદવસમાં સુરતથરી ડોનેટ 
લાઇફ દ્ારા બ્ેઇનડેડ વ્યવક્તઓના અંગદાન કરાવવાનરી 
આ પાંચમરી ઘટના છે જેના થકી ૨૫ વ્યવક્તઓને નવું 
જીવન મળ્યું છે. ફેફસાં અને વલવર સમ્યસર કલકત્તા અને 
અમદાવાદ પહોંચાડવા માટે બે ગ્રરીન કૉરરડોર બનાવવામાં 
આવ્યા હતા જેમાં સુરત શહેર પોલરીસ તેમજ રાજ્યનાં 
વવવવધ શહેર અન ેગ્રામ્ય પોલરીસનો સહકાર સાપંડો હતો.

ગજુરાતમાથંરી ફેફસાના દાનનરી આ અવગ્યારમરી ઘટના 
છે. જેમાં સુરતમાંથરી ડોનેટ લાઇફ દ્ારા ફેફસાં દાન 

કરાવવાનરી આ દસમરી ઘટના છે, જેમાંથરી ૪ ફેફસાં મુંબઈ, ૨ 
ફેફસાં બેંગલોર, ૮ ફેફસાં ચેન્ાઈ, ૪ ફેફસાં હૈદરાબાદ અને ૨ 
ફેફસાં કલકત્તામાં ટ્ાન્સપલાન્ટ કરવામાં આવ્યાં છે.

સરુતનરી ડોનટે લાઇફના માધ્યમથરી રાષ્ટ્રરી્ય અન ેઆતંરરાષ્ટ્રરી્ય 
સતરે અંગદાન ક્ેત્ેમાં મહત્વનું સથાન મેળવ્યું છે. ડોનેટ લાઇફના 
પે્રવસડેન્ટશ્રી વનલશે માડંલવેાલાના માગજાદશજાન હેઠળ અત્યાર સધુરીમાં  
સુરત અને દવક્ણ ગુજરાતમાંથરી ડોનેટ લાઇફ દ્ારા ૪૦૪ રકડનરી, 
૧૭૦ વલવર, ૮ પેસન્ક્રઆસ, ૩૬ હૃદ્ય, ૨૦ ફેફસાં અને ૩૦૬ 
ચક્ુઓ મળરી કુલ ૯૪૪ અંગો અને ટરીસ્યુઓનું દાન મેળવરીને 
૮૬૫ વ્યવક્તઓને નવું જીવન અને નવરી દૃસષ્ બક્વામાં સફળતા 
મળરી છે. •

સંવેદિા
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" નિમાંશુ	ઉપાધયાય
“૧૮ સપટેમબર, બપોરે ૧૨.૨૦ કલાકે 

અમદ ાવ ાદન રી  ક લે કટર  કચે ર રીન ા 
કમપાઉન્ડમાં લાલ લાઇટ ધરાવતરી ગાડરી 
આવરીને ઊભરી રહે છે... તેમાંથરી શરરીરથરી 
રદવ્યાંગ પણ મનથરી સશક્ત ૧૧ વષજાનરી 
દરીકરરીને સવહલચેરમાં બહાર લાવવામાં 
આવે છે... દરવાજે ઊભેલા ગાડજા તરત જ 
સલામરી આપે છે... અમદાવાદ વજલ્ા 
કલેકટર શ્રી સંદરીપ સાગલે સવ્ંય આ 
દરીકરરીને આવકારવા દરવાજે ઊભા 
છે...આ દરીકરરીન ેકલેકટરશ્રીનરી     ચમેબરમાં 
લઈ જઈને પોતાનરી ખુરશરી પર સવ્યં 
કલકેટરશ્રી બસેાડ ેછે... આ દરીકરરીના હસતે 
લાભાથમીઓન ેસહા્ય વવતરણ કરા્ય છે...” 
આખો્ય ઘટનાક્રમ કોઈના મનમાં અનેક 
પ્રશ્નોના વમળ ભલે સજષે પણ અમદાવાદ 
વજલ્ા વહરીવટરી તંત્એ આખરી્ય ઘટનાને 
સંવેદનાનો સપશજા આપ્યો છે...  

વાત કંઈક આમ છે.... 
ગાંધરીનગર નજીક સરગાસણ પાસે 

રહેતરી ૧૧ વષમી્ય દરીકરરી ફલોરા આમ તો 
અન્્ય દરીકરરીઓનરી જેમ જ હસતરી-રમતરી 
રહેતરી હતરી. ભણવામાં પણ તેજસવરી 
હોવાના નાતે નાનપણથરી જ ક ંઈક 
બનવાના સપનાં જોતરી રહેતરી, પણ કુદરતે 
કદાચ કોઈ બરીજો ક્રમ ફલોરા માટે ઘડો 
હો્ય તેમ અચાનક બરીમાર પડરી... તેનાં 
માતા-વપતા તરત જ તને ેતબરીબ પાસ ેલઈ 
ગ્યા...તેને બ્ેઇન ટ્ૂમર હોવાનું વનદાન 
થ્યું... દરીકરરી શરરીરથરી ભાંગરી પડરી અને 
માતા-વપતા મનથરી....ક્રમશ: સસથવત એવરી 
થઈ કે દરીકરરી ફલોરાને સવહલચેરને સહારે 
જીવવાનું શરૂ થ્યું... 

 ફલોરાનરી માતા સોનલબહ ેન 
આસોરડ્યા કહે છે કે, ‘મારરી ૧૧ વષજાનરી 
દરીકરરી ફલોરા ઘોરણ ૭માં અભ્યાસ કરરી 
રહરી છે. ફલોરા હંમેશાં કહેતરી કે તેને 

કલકેટર બનવુ ંછે,  અન ેફલોરા એક રદવસ 
માટે કલેકટર બનરી... અમારો આખો 
પરરવાર આજે અત્યંત ખુશ છે... 

ફલોરાનરી કલેકટર બનવાનરી અદમ્ય 
ઇચછાનરી જ્યારે અમદાવાદ વજલ્ા કલકેટર 
શ્રી સંદરીપ સાગલેને ર્ણ થઈ ત્યારે તેમણે 
ફલોરા પ્રત્ેય સંવેદનશરીલતા દાખવરીને 
ક્ણભર પણ વવલંબ ક્યાજા વવના તેને એક 
રદવસ માટે કલેકટર બનાવવાનરી વાત 
સવરીકારરી. આજે ફલોરા તથા તેના આખા 
પરરવારે વજલ્ા કલેકટર કચેરરીમાં એક 
રદવસ માટે ફલોરાના કલેકટર બનવાના 
સવનિને સાકાર થતાં જો્યું. સરગાસણમાં 
રહેતરી ફલોરાને વજલ્ા કલેકટરશ્રીનરી 
ગાડરીમાં અમદાવાદ વજલ્ા કલેકટર 
કચેરરીમાં લાવવામાં આવરી હતરી. જ્યા ં
દરવાજે તેને ગાડજા ઓફ ઓનર અપા્યું.

 વજલ્ા કલેકટર શ્રી સંદરીપ સાગલેએ 
આ સંવેદનાપૂણજા ઘટના વણજાવતાં કહ્ં હતુંં 
કે, ‘ફલોરા છેલ્ા સાત માસથરી બે્ઇન 
ટ્ૂમરથરી પરીડા્ય છે, નાનપણથરી જ 
ભણવામા ંતેજસવરી એવરી ફલોરાન ેકલકેટર 
બનવાનરી અદમ્ય ઇચછા છે... મેક અ વરીશ 
ફાઉન્ડેશન દ્ારા મને ર્ણ થઈ કે આ 

દરીકરરી બ્ેઇન ટ્ૂમરથરી પરીડા્ય છે, અને 
તેને કલેકટર બનવાનરી બહુ ઇચછા છે.. મેં 
પળનો પણ વવલંબ ક્યાજા વવના મારા 
અવધકારરીઓને તેના ઘર ે મોકલરીને 
ફલોરાનરી આ ઇચછા પૂણજા કરવાનરી તૈ્યારરી 
બતાવરી... વજલ્ા વહરીવટરી તંત્એ ફલોરાના 
પરરવાર પાસેથરી ફલોરાનરી ઇચછા ર્ણરીને 
તેને એક ટેબલેટ, બાબમી ગલજા સેટ તંત્ દ્ારા 
અપા્યો હતો. આ ઉપરાંત કલેકટરશ્રીનરી 
ચેમબરમાં જ ફલોરાના જન્મરદવસને 
વનવમત્ત બનાવરીને કેક પણ કાપવામાં  
આવરી હતરી. 

આ પ્રસંગે એક રદવસરી્ય કલેકટર 
ફલોરા  દ્ારા ‘વહાલરી દરીકરરી ્યોજના’ તથા 
‘ વવધવા સહા્ય ્યોજના’ અંતગ જાત 
લાભાથમીઓને લાભ પણ વવતરરત  
કરા્યા હતા.

આ પ્રસંગે ફલોરાના પરરવારજનો, 
અવધક વનવાસરી કલેકટર શ્રી પરરમલ 
પંડા, અવધક વનવાસરી ના્યબ કલેકટરશ્રી 
્યોગરીરાજવસંહ ગોવહલ, દહેજ પ્રવતબંધક 
અવધકારરી વનલશે્વરરીબા વાઘલેા અન્્ય ઉચ્ચ 
અ વ ધ ક ા ર રી ઓ  વ ગે ર  ે ઉ પ સ સ થ ત 
રહ્ાં હતાં.  •

“મારે	કલેકટિર	બિવું	્છે”...	
...અિે	ફલોરા	એક	દદવસ	માટિે	કલેકટિર	બિી

સંવેદિા
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વડોદરાિા	ંિસ્ષિી	રાષ્ટીય	ફલોરે્સ	િાઇદટંંિગલે	અૅવૉડ્ષ	માટેિ	પસંદગી	
" સુરેશ	નમશ્ા

‘કેમ છે મારરી દરીકરરીને’, ‘તેં દવા લરીધરી કે નહીં’, ‘છાનરી... 
રે.. હવે... હું છું ને.... ’ અને ‘દવા લઈ લે.... વચંતા ના કરરીશ’. 
આવા શબદો વડોદરાનરી સ્યાજી હોસસપટલના ંસત્રીરોગ અન ેપ્રસવૂત 
વવભાગમાં સતત પડઘાતા રહે છે. આ શબદોરૂપરી અમૃત જેમના 
મોઢામાંથરી સતત વહે છે એવાં “ભાનુ વસસટર” એટલે કે ભાનુમતરી 
સોમાભાઈ ઘરીવાલા સ્યાજી હોસસપટલમાં 
નસજા તરરીકે ફરજ બર્વે છે. ભારતરી્ય 
ઉપચ્યાજા પરરષદ એટલે ક ે ઇસન્ડ્યન 
નવસુંગ કાઉસન્સલે નવસુંગના ક્ેત્માં 
પદ્મશ્રી ગણા્ય તેવા, ૨૦૨૦ના 
ફલોરેન્સ  નાઇરટંગેલ રાષ્ટ્રરી્ય અૅવૉડજા 
માટે તેમનરી પસંદગરી કરરી છે. માતારૂપે 
દદમીઓનરી સંભાળ લેનાર ભાનુ 
વસસટરનરી પસદંગરીથરી સ્યાજી હોસસપટલ 
અને આખા ગુજરાતના નવસ ુંગ 
પરરવારનું ગૌરવ વધ્યું છે. આ અૅવૉડજા 
કરુણા અને માનવતા,સહૃદ્યતા અને 
સવંદેનાથરી મઘમઘતરી સમવપજાત દદમી સવેા 
માટે આપવામાં આવે છે.તેનરી પસંદગરી 
રાષ્ટ્રરી્ય સતરે થા્ય છે.

ભાનુબહેને અમદાવાદનરી વસવવલ 
હોસસપટલમાં નવસુંગનરી તાલરીમ પૂરરી 
કરરીને રાજ્યનરી આરોગ્ય સેવામાં 
રાપરથરી કારરકદમી શરૂ કરરી હતરી.તે પછરી 
પાલનપુર અને ૨૦૦૦નરી સાલથરી 
વડોદરામાં સેવા આપરી રહ્ાં છે.

ચંદરીગઢમાં ગા્યનેક નવસુંગનરી 
વવશેષ તાલરીમ મેળવરી તે પછરી એન.
પરી.એમ.નરી લા્યકાત પ્રાપ્ત કરરી છે.
તેમનરી પ્રસૂ વતને  લગતરી નવસ ુંગ 
સેવાઓમાં વનપુણતા, સલામત પ્રસૂવત 
અને માતા અને નવર્ત વશશુનરી સ્ેહ 
સાથે સારસંભાળ લેવાનરી ધગશને 
પગલે તેમને મોટેભાગે લેબર રૂમનરી 
ફરજો સોંપવામાં આવે છે. તેઓ કહે 
છે કે આ એક એવરી ફરજ છે જે 
તબરીબો,નવસુંગ અને સહા્યક સટાફનાં 
સંપૂણજા સંકલન અને સહ્યોગથરી સફળ 

થા્ય છે. સ્યાજીમાં અમે એક ટરીમ તરરીકે કા્યજા કરરીને અઘરામાં 
અઘરરી પ્રસૂવત અને બાળ સંભાળના પડકારોનો સફળ સામનો 
કરરી શકીએ છે. અલટરનેરટવ બવથુંગ પોવઝશનનરી તાલરીમ મેળવરી: 
ભાનુબહેને ૨૦૧૯માં અલટરનેરટવ બવથુંગ પોવઝશનનરી તાલરીમ 
લરીધા પછરી સગભાજા/ પ્રસૂતાને ચલાવવરી,બેસાડવરી, વલવ્વડ ખોરાક 
આપવો,કસરત કરાવવરી જેવરી કામગરીરરી કરરી રહ્ાં છે.

ભાનુબહેને અઠવારડ્યાના ૬ રદવસનરી 
સરકારરી ફરજો પછરી રવવવારે રામકૃષણ 
વમશનના સેવક તરરીકે કલાલરી કેન્દ્રમાં 
ત્ણ કલાક બાળ આરોગ્ય સંભાળનરી 
સેવાઓ આપે છે.આમ,તેઓ લગભગ 
સપ્તાહના સાતે્ય રદવસ દદમીઓનરી 
પરરચ્યા જામાં  વ્યસત રહ ેવાનરી સાથે 
પારરવારરક સારસંભાળનરી કાળજી સુપેરે 
લે છે.

ભાનુબહેને કોરોનાથરી જરા્ય ડ્યાજા 
વગર કોરોના કાળમા ંજ ેફરજો અદા કરરી 
તેનરી પ્રશંસા કરતાં વહરીવટરી નોડલ 
અવધકારરી ડૉ.બલેરીમ ઓ.બરી.એ જણાવ્ંુય 
હતુંં કે, કોરોના સંક્રવમત સગભાજાનરી 
સામાન્્ય પ્રસૂવત હો્ય કે વસઝેરર્યન 
હો્ય,પ્રસવૂત પહેલા ચપે લાગ્યો હો્ય કે 
પ્રસવૂત પછરી કોરોના થ્યો હો્ય, ભાનબુહેને 
આવરી માતાઓ અન ેતમેના ંબાળકોનરી 
સારસંભાળ લરીધરી છે. તબરીબરી અવધક્ક 
ડૉ. રંજન કૃષણ ઐ્યરે તેમનરી આ અવૅૉડજા 
માટે પસદંગરીન ેસ્યાજી હોસસપટલ પરરવાર 
માટે ગૌરવપણૂજા ગણાવરી છે. 

નવસુંગ એવો વ્યવસા્ય છે જેમાં 
દદમીઓના વહતમાં જરૂરરી કડકાઈ અને 
વશસતનો આગ્રહ રાખરીને ફૂલ જેવરી 
કોમળતા સાથે કામ કરવું અને એ રરીતે 
દદમીનો વવશ્વાસ જીતવો જરૂરરી છે.તેઓ 
આ તમામ કસોટરીમાં ખરા ઊત્યાજા અને 
આ પ્રવતવષ્ઠત અૅવૉડજાન ેપાત્ બન્્યા.ં તેઓ 
સવજા નસજામાતાઓનું પ્રવતવનવધતવ કરરી 
રહ્ાં છે જેમણે દદમીનારા્યણનરી સેવામાં 
રદવસરાત એક ક્યાું છે. ખરેખર આવાં 
નસજા ધન્્યવાદને પાત્ છે. •

પ્રેરણા

પ્રસૂનત	વૉડ્ષમાં	ચારે	તરફ	ભરાયેલાં	પાણી	
વચ્ે	સતત	ત્ણ	દદવસ	ફરજ	બજાવીઃ
બ ેવષજા અગાઉ વવશ્વાવમત્રીમા ંઆવલેા ઘોડાપરૂ 

વખતે વૉડજાનરી ચારે તરફ પાણરી ફરરી વળ્યા હતા. 
મગરોને ફરતા જોઈ શકાતા હતા. આવા કપરા 
અને ડર લાગે તેવા સમ્યે પણ સતત ત્ણ રદવસ 
રવેસડેન્ટ તબરીબો અને સહા્યક સટાફ સાથે 
બર્વલેરી ફરજ આજ ેપણ તને ે્યાદ છે અન ેપ્રશસંા 
સ્યાજી હોસસપટલના સટાફના મોઢે રમે છે.

પ્રથમ કોરોિાગ્રસત સગભા્મિી પ્રસૂહત : 
સ્યાજી હોસસપટલમાં કોરોનાથરી ચેપગ્રસત પ્રથમ 
સગભાજાનરી પ્રસૂવતનરી પડકારજનક કામગરીરરી સાથે 
તેઓ જોડા્ેયલાં હતાં . તેઓ બરીર્ રદવસે 
NICUમાં રાખવામાં આવેલા બાળકનો વરીરડ્યો 
ઉતારરી, માતાને મોબાઇલ કરરી તેને આશ્વસત કરરી 
હતરી. આ ઘટના પછરી તેમણે સામે ચાલરીને 
પ્રસૂતાઓ માટ ેના કોરોના વૉડ જામાં  ફરજો  
માંગરી લરીધરી હતરી.
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