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• વડાપ્રધાનશ્રીએ કંડારેલી સુશાસનની પગદંડી પર ચાલી પ્રજાજનોને ગુડ 
ગવન્વનસ આપવાની રાજ્ સરકારની નેમ. 

• ગજુરાત ેકોરોનાકાળમા ંસમગ્ર દેશમા ંશ્રષે્ઠ કામગીરી કરીન ેલોકોની તકલીફ 
હળવી કરવાના તમામ પ્ર્ત્ો ક્ા્વ.

• રાજ્ સરકારે કોરોનાની બીજી લહેરની તમામ પરરક્થક્તઓનું આકલન 
કરીન ેસભંક્વત રિીજી લહેરનો સામનો કરવા માટે આરોગ્ક્વષ્ક સવેાઓ, 
સુક્વધાઓની સજ્જતા પૂણ્વ કરી છે.

• સૌના સાથ, સૌના ક્વકાસ અને સૌના ક્વશ્વાસથી જન-જનને સાથે રાખીને 
રાજ્ સરકાર પ્રગક્તના માગષે આગળ વધી રહી છે.

• રાજ્માં નાના ગામથી માંડીને મોટા શહેરોને ઉત્મ પ્રકારના માગયોથી 
જોડવામાં આવ્ા.

• પ્રજાની સમ્્ા અને તેમને પડતી મુશકેલીઓને ધ્ાને રાખીને મદદરૂપ 
થવાના સેવાભાવ સાથે રાજ્ સરકાર ક્વકાસ કામો કરી રહી છે.

• ગુજરાત સરકારે દરેક ક્ેરિના ક્વકાસને એક અક્ભ્ાન તરીકે લઇને તેને 
સંપૂણ્વપણે સફળ કરવાની એક નૂતન પ્રણાલી ઊભી કરી છે.

• આરદજાક્ત ક્વ્તારમાં સવ્વગ્રાહી ક્વકાસના વડાપ્રધાનશ્રીના આગવા 
ક્વઝનનો ખ્ાલ ્ટેચ્ૂ ઓફ ્ુક્નરટ પરરસરની ક્વકાસગાથા ક્નહાળવાથી 
મળી શકે છે.

• લોકપ્રશ્ોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાના દરવાજા ખુલ્ા કરી દીધા છે, 
જનતાની આશા-અપેક્ા, સૂચનો સરકાર માટે હંમેશા ્વીકા્્વ છે.

• ્વચછ ભારત અક્ભ્ાનના બીજા તબક્ામાં પણ દરેક નાગરરક ્ વચછતાને 
સહજ ્વભાવ બનાવી ગુજરાતને અગ્રેસર રાખે.
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ઊઘડિે	પયાને

જનજનના વિકાસની પ્રવિબધ્ધિા...
એકધારા જીવનમા ંતહેવારો નવા જોમ અન ેનવા ઉમગંના દ્ોતક બનીન ેઆવ ેછે. પ્રત્ેક તહેવારો જીવનમાં 

આગળ વધવાના નવતર સંદેશની છડી પોકારતા હો્ છે. એમાં પણ ભક્તિ અને શક્તિના સમનવ્ સાથેનું 
નવલી નવરાક્રિનું પવ્વ અનેરા ઉતસાહ અને નવી ચેતનાનો સંચાર કરે છે. ગરબા ગુજરાતની ઓળખ છે, 
નવરારિી ગુજરાતની ગરરમા છે. સરકારે જાહેર કરેલી કોક્વડ માગ્વદક્શ્વકા અનુસાર નવરાક્રિના પાવન પવ્વની 
સમગ્ર રાજ્માં નાગરરકોએ શ્રધધા અને ભક્તિભાવપૂવ્વક ઉજવણી કરી. 

એ ક્નક્વ્વવાદ છે કે, જીવનન ેધબકતંુ રાખતો પ્રાણવા્ુ સૌના માટે અત્ંત મહત્વનો છે. કોરોના મહામારીના 
સમ્મા ંઅૉક્સજનની મહત્ાનો પ્રત્ેકન ેઅહેસાસ થઇ ગ્ો. ગજુરાત સરકારે રાજ્મા ંઅૉક્સજનની અછત 
ન સજા્વ્ તે માટે સઘન આ્ોજન હાથ ધ્ુું છે. અૉક્સજનના અભાવે નાગરરકોને મુશકેલ પરરક્થક્તમાં ન 
મૂકાવુ પડે એ માટે તાજેતરમાં ભારતના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતની 18 
હોક્પટલમાં અૉક્સજન પલાન્ટસની ભેટ આપી. 

રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાંધીજીની જ્ંતીની રાજ્ અને દેશભરમાં ભાવપૂણ્વ ઉજવણી કરવામાં આવી. દેશના 
ગ્રામીણ ક્વ્તારન ે્ વચછ બનાવવા માટે ્ વચછ ભારત ક્મશન- 2નો સમગ્ર દેશ સાથ ેગજુરાતમા ંપ્રારંભ કરવામાં 
આવ્ો હતો. આ સાથે જળવ્વ્થાપન માટે ક્વક્વધ ્ોજનાકી્ કા્્વ શરૂ કરવામાં આવ્ાં હતાં. ગુજરાતનાં 
ગામડાઓને ક્નમ્વળ અને ્વચછ બનાવીને રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાંધીજીને સાચી શ્રદાંજક્લ આપવા મુખ્મંરિી 
શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે રાજ્ના નાગરરકોને હૃદ્્પશશી આહવાન ક્ુું. ્વચછતા અક્ભ્ાનમાં સહભાગી થવા 
રાજ્ના નાગરરકોને ઉતસાહપૂવ્વક જોડા્ એ રદશામાં પરરણામલક્ી પ્ર્ાસો આરંભા્ા છે. 

ક્વકાસના પા્ામા ંસદુ્રઢ પરરવહન હો્ છે. દક્ક્ણ ગજુરાત અન ેસૌરાષ્ટ્રન ેજોડતા મહત્વના તારાપુર-વાસદ 
છ માગશી્ હાઇ-વેને મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે જનસમક્પ્વત ક્યો. આ માગ્વના ક્નમા્વણથી ગુજરાતના 
ક્વકાસને નવી ગક્ત મળશે. 

ગુજરાત પક્ચિમ ભારતમાં સામુક્દ્રક વ્ાપારનું ગેટ-વે બન્ું છે. દેશનું સૌથી વધુ ક્વદેશી મૂડીરોકાણ એટલે 
કે ૩૭ ટકા FDI એકલા ગુજરાતે મેળવ્ું છે. દેશ-ક્વદેશના ઉદ્ોગકારો માટે ગુજરાત ફ્ટ્વ ચોઇસ ફોર 
ઇનવે્ટમેનટ બનીને ઉભરી આવ્ું છે. જેમાં ્ પેક્શ્લ ઇનવે્ટમેનટ રરક્જ્ન(એસઆઇઆર)નો ફાળો મહત્વનો 
છે. ધોલેરા ખાતે આકાર લઈ રહેલું SIR ભક્વષ્માં ઔદ્ોક્ગક ક્વકાસથી ધમધમતું કેનદ્ર બનશે. ગુજરાત માટે 
ગૌરવની વાત એ છે કે, દુબઇ એ્સપો - ર૦ર૦માં ઇકનડ્ા પેવેક્લ્ન ખાતે આ્ોક્જત ્પેક્શ્લ સેશન 
‘ધોલેરા પા્ોક્ન્રરંગ ્માટ્વ ઇનડક્રિ્લ ડેવલપમેનટ ઇન ઇકનડ્ા’’ને ક્વશેષ ્થાન મળ્ું છે. આગામી વષષે 
ગુજરાતમા ં્ ોજનારી વાઈબ્રનટ સક્મટમાં ઉપક્થક્ત માટે ક્વશ્વના ક્વક્વધ દેશોના રાષ્ટ્રાધ્ક્ો અન ેઉદ્ોગપક્તઓનો 
મુખ્મંરિીશ્રીને મળવાનો ઉપક્રમ આરંભ થઇ ગ્ો છે. 

દેશના ક્વકાસમાં રોલ મોડેલ ગુજરાતની ક્વકાસ ્પધા્વ હવે ક્વશ્વ સાથે છે. ગુજરાત સરકારે સાડા છ કરોડ 
ગુજરાતીઓને શાંક્ત, સલામતી અને સુરક્ા આપી સવાુંગી ક્વકાસનો રાહ ચીંધ્ો છે. દૃકટિવંત આ્ોજન થકી 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ કંડારેલા સવાુંગી ક્વકાસના માગષે ગુજરાત તેજ ગક્તએ આગળ વધી રહ્યુ 
છે. આ્ોજનબદ અને પારદશશી પદક્તથી ઝડપી ક્વકાસ કામો ગુજરાતના ખૂણે - ખૂણે થઈ રહાં હોવાની 
પ્રતીક્ત જનસામાન્ને થઈ રહી છે. 

પ્ર્તુત અંકમાં ગુજરાતમાં આકાર લઇ રહેલાં ક્વકાસકામો, જનક્હતલક્ી ક્નણ્વ્ો, જૂનાગઢ ક્જલ્ાની 
રસપ્રદ ક્વગતો સાથે રાજ્ સરકારની જનક્હતલક્ી ક્વક્વધ ્ોજનાઓથી લાભાકનવત થ્ેલા નાગરરકોની 
સાફલ્ગાથાઓ વાંચકોને વાંચવી ગમશે.

જ્ જ્ ગરવી ગુજરાત...
- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.

માહિતી હિયામક

økwshkík૧૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ 5



“પ્રધયાનમંત્રી	ગતિ	શતતિ”	નેશનલ	મયાસ્ટર	પલયાનનો	શુભયારંભ
સિ્ષગ્યાહરી	તિકયાસ	દ્યારયા	જનસુખયાકયારરીમયાં	િધયારો	કરરી	

રોજગયારરીનો	વ્યાપ	િધયારિયાનો	મક્કમ	તનધયા્ષર
કોઈપણ દેશનાં ક્વકાસની પારાશીશીએ ત્ાં થ્ેલો સામાક્જક, 

આક્થ્વક તેમજ આંતરમાળખાકી્ ક્વકાસ છે. નાગરરકોની 
સુખાકારી માટે જરૂરી એવા માળખાકી્ સુક્વધાનો ક્વકાસએ 
આવશ્કતા છે. ભારત જેવા ક્વશાળ દેશમાં જ્ાં ક્વકાસના કા્યો 
કરવા માટે ઘણી બધી કા્દાકી્ પ્રક્ક્ર્ાઓમાંથી પસાર થવું પડે 
છે તેમજ આ ક્વકાસકા્્વને પૂણ્વ કરવામાં ઘણો સમ્ ખચ્વ કરવો 
પડે છે. આ પ્રકારની સમ્્ાના સમાધાન માટે વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી પ્રધાનમંરિી ગક્તશક્તિ ્ોજનાનો તાજેતરમાં 
નવી રદલહીથી શુભારંભ કરાવ્ો હતો. જેનો રાજ્કક્ાનો કા્્વક્રમ 
ગાંધીનગરમાં મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની અધ્ક્તામાં 
્ોજા્ો હતો.

પી.એમ. ગક્ત શક્તિ નેશનલ મા્ટર પલાનનો  દેશવ્ાપી 
શુભારંભ કરાવતાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્ું હતું 
કે,  જન માળખાકી્ કામોમાં ગુણવત્ાને પ્રાધાન્ આપવા માટે 
આતમક્નભ્વરના સકંલપ સાથ ેઆ પ્રોજે્ ટ આગામી ૨૫ વષ્વ માટેની 
નવી બુક્ન્ાદ પ્ર્થાક્પત કરશે. જે ક્વકાસ માટે નવું બળ પૂરં 
પાડીને આતમક્નભ્વરતાના સંકલપને સાકાર કરશે. આ નેશનલ 
મા્ટર પલાન ૨૧મી સદીના નવા ભારતના ક્નમા્વણ માટે 
ગક્તશક્તિ આપશે એવો ક્વશ્વાસ તેમણે વ્તિ ક્યો હતો. 

વડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્યું હતું કે, આપણા દેશમાં ઇનફ્ા્રિકચરની 
સુક્વધાઓનું ક્નમા્વણ અને આ્ોજન એ રાજનીક્ત પક્ોની 
પ્રાથક્મકતા રહી નથી તે તેમના ઘોષણા પરિમાં પણ ્ ્ાં્ દેખાતું 
નથી. આજે એ પરરક્થક્ત છે કે કેટલાક રાજનીક્તક દળો તો દેશ 

માટે જરૂરી ઇનફ્ા્રિકચરના ક્નમા્વણ ઉપર આલોચના કરવા લાગ્ા 
છે. દુક્ન્ામાં સવ્વ્વીકૃત છે કે સ્ટનેેબલ ડેવલપમેનટ માટે 
ક્ોક્લટી ઇનફ્ા્રિકચરનું ક્નમા્વણ જ એક એવો માગ્વ છે જે અનેક 
આક્થ્વક ગક્તક્વક્ધઓને જનમ આપે છે અને મોટા પ્રમાણમાં 
રોજગારીનું ક્નમા્વણ પણ કરે છે. 

સરકારના તમામ ક્વભાગો સાથે સરકારની સામકૂ્હક શક્તિઓ 
્ોજનાઓ-પ્રોજે્ટને પૂરા કરવામાં લાગી છે. જેના પરરણામે 
આગામી દશકામાં મોટા ભાગની અધૂરી પરર્ોજનાઓ પૂરી થઇ 
રહી છે.  પી.એમ. ગક્ત શક્તિ નેશનલ મા્ટર પલાન સરકારી 
પ્રોસેસ અને એના સાથે જોડા્ેલા અલગ-અલગ ્ટેટ હોલડરોને 
એક સાથે લાવે જ છે. રિાનસપોટટેશનના અલગ અલગ વ્વસા્ોને 
એકબીજા સાથે જોડવામાં પણ મદદ કરે છે. આ હોક્લક્ટક 
ગવન્વનસને આભારી છે.  

ભારતમાં પ્રથમ ઇનટર ્ટેટ નેચરલ ગેસ પાઈપલાઈનનું કામ 
વષ્વ ૧૯૮૭માં શરૂ થ્ું હતું જેમાં ૨૭ વષ્વમાં દેશમાં ૧૫,૦૦૦ 
રક.મી. નેચરલ ગેસ પાઇપલાઇન બની છે જ્ારે, હાલમાં 
દેશભરમાં ૧૬,૦૦૦ રક.મી. ગેસ પાઇપલાઇન ્થાપવાનું કામ 
થઇ રહ્યું છે જેને આગામી પાંચ-છ વષ્વમાં પૂણ્વ કરવાનું લક્્ છે. 
વષ્વ ૨૦૧૪ પહેલાના પાંચ વષ્વમાં મારિ ૧,૯૦૦ રક.મી. રેલવે 
લાઈન ડબક્લંગ કરવાનું કામ થ્ું હતું જ્ારે, છેલ્ાં સાત વષ્વમાં 
વત્વમાન સરકારે ૯,૦૦૦ રક.મી.થી વધુ રેલવે લાઈનનું ડબક્લંગ 
કરવાનું કામ પૂણ્વ ક્ુું છે. વષ્વ ૨૦૧૪ પહેલાંના પાંચ વષ્વમાં મારિ 
૩,૦૦૦ રક.મી. રેલવે લાઈનનું વીજળીકરણ થ્ું હતું જ્ારે, 

જનકલ્યાણ
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છેલ્ાં ૭ વષ્વમાં ૨૪,૦૦૦ રક.મી.થી વધુ 
રેલવે લાઈન-રિેકનું વીજળીકરણ ક્ુું છે.

ભારતમાં વષ્વ-૨૦૧૪ પહેલા લગભગ 
૨૫૦ રક.મી. રિેક ઉપર મેરિો દોડતી હતી. 
આજે ૭૦૦ રક.મી. સુધી મેરિોનો ક્વ્તાર 
થ્ો છે અન ેવધ ુ૧,૦૦૦ રક.મી. ઉપર નવા 
મેરિો રૂટનું કામ ચાલી રહ્યું છે. વષ્વ-૨૦૧૪ 
પહેલા ભારતમાં મારિ ૬૦ ગ્રામ પંચા્તોને 
ઓકપટકલ ફાઇબર સુક્વધાથી જોડવામાં 
આવી હતી જ્ારે છેલ્ાં સાત વષ્વમાં ૧.૫ 
લાખથી વધુ ગ્રામ પંચા્તોને ઓકપટકલ 
ફાઇબરથી જોડવામાં આવી છે.

મખુ્મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેજણાવ્ું 
હતું કે, સુગ્રક્થત ક્વકાસ માટે ઈનફ્ા્રિકચર, 
ગોડાઉન, વાહન વ્વહાર, રેલ સુક્વધા, 
હવાઈ સુક્વધા અને હવે ઈનટરનેટ સુક્વધાઓ સાથે ભારત આ 
પ્રોજેકટ દ્ારા ગલોબલ પાવર પરૂવાર થશ.ે ક્વક્વધ ૧૬ ક્વભાગોના 
સંકલનથી ક્વકાસ માટે એક કોમન પલેટફોમ્વ પૂરં પાડવાનું ઉત્મ 
કામ ક્ુ્વ છે જે આગામી સમ્મા ક્વકાસના નવા દ્ાર ખોલશે. 

કેનદ્રી્ કોમસ્વ એનડ ઈનડ્રિીઝ મંરિી શ્રી 
ક્પ્ૂષ ગો્ેલે કા્્વક્રમની ક્વ્તૃત રૂપરેખા 
આપી હતી. નવી રદલહી ખાતથેી કેનદ્રી્ મરંિી 
સવ્વશ્રી નીક્તન ગડકરી, સવા્વનંદ સોનવાલ,  
જ્ોક્તરારદત્ ક્સંક્ધ્ા, અક્શ્વની વૈષણવ, 
અજ્કુમાર ક્સંઘ અને હરરદપક્સંહ પુરી 
ઉપરાંત ક્વક્વધ રાજ્ના મુખ્મંરિીશ્રીઓ 
પણ ઓનલાઈન જોડા્ા હતા. દેશના 
અગ્રણી ઉદ્ોગપક્તઓએ PM ગક્ત શક્તિ 
નશેનલ મા્ટર પલાન ઉપર પોતાના ક્વચારો 
રજૂ ક્ાું હતા. 

આ પ્રસંગે મહાતમા મંરદર-ગાંધીનગર 
ખાતે મહેસૂલ મંરિી શ્રી રાજેનદ્રભાઈ ક્રિવેદી, 
નાણા મંરિી શ્રી કનુભાઇ દેસાઇ, કૃક્ષ મંરિી 
શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, ઉદ્ોગ રાજ્મંરિી 

શ્રી જગદીશભાઈ ક્વશ્વકમા્વ, શહેરી ક્વકાસ અન ેશહેરી ગૃહક્નમા્વણ 
રાજ્મંરિી શ્રી ક્વનોદભાઈ મોરરડ્ા, પશુપાલન રાજ્મંરિી શ્રી 
દેવાભાઈ માલમ સક્હત ઉદ્ોગપક્ત-ઉચ્ચ અક્ધકારીશ્રીઓ 
ઉપક્થત રહાં હતા. •

આત્મનિર્ભર રારતિા 
સંકલ્પિે સાકાર કરવા માટે 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર ક્ચરિા સંસાધિાેિંુ 

એેકસતૂ્રતાથી આયાેજિ  
િવું બળ ્પૂરં ્પાડશે

સસે્િેબલ નવકાસ માટે કવાેલલટી 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર ક્ચર જ એેક  

મહત્વિંુ ્પનરબળ

સરકારિી નવનવધ મંત્રાલયાેિી 
સામૂલહક શક્તિઆેિે જેડીિે 
એધૂરા પ્રકલ્પાિેે સતવર ે્પૂરા 

કરવાિાે િવતર પ્રયાસ

જનકલ્યાણ
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પયાનસરથરી તિકયાસકયામોનરી	હેલરી	િરસયાિિયા	કેદ્રિરી્	ગૃહમતં્રી	શ્રી	અતમિભયાઈ	શયાહ
જનસમ્્ાને સમજી અને તેનો 

તાતકાક્લક ઉકેલ લાવનાર જ સાચો શાસક 
કહેવા્. દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ લોકાક્ભમુખ શાસનનું ઉત્મ 
ઉદાહરણ આપ્ંુ છે. ભારતે ક્વશ્વ ગુર 
ભણીની કૂચ કરી છે.આ કૂચમાં ગુજરાત 
પણ તાલ સાથે કદમતાલ ક્મલાવી રહ્યું છે. 
ગુજરાતમાં કોઇને કોઇ ્થળે ક્વકાસકામ 
થતું જ રહે છે. તાજેતરમાં ગૃહમંરિી શ્રી 
અક્મતભાઈ શાહે ગુજરાતની મુલાકાત 
લઈ રૂ. ૧૦ કરોડથી વધનુા ંક્વકાસકામોની 
હેલી વરસાવી. કલોલ તાલુકાના પાનસર 
ગામ ખાતે ્ ોજા્લેા સમારંભમાં ગૃહમરંિી 
શ્રી અક્મતભાઈ શાહે જણાવ્ું કે, દેશના 

વડાપ્રધાનશ્રી લોકસેવાનો ભેખ લઈ 
નીકળ્ા છે. દેશમા ં૬૦ કરોડ લોકોના ંબકે 
એકાઉનટ ખોલાવ્ાં છે. તેમજ ૧૩ કરોડ 
લોકોને ગેસ કને્શન, ૧૦ કરોડ ઘરમાં 
શૌચાલ્, અનેક ગામોને વીજ કને્શન 
અને ૬૦ કરોડ વ્ક્તિઓને આરોગ્લક્ી 
૫ લાખ રૂક્પ્ાનુ ંઆરોગ્ કવચ આપવામાં 
આવ્ું છે.

નવરાક્રિના પાવન પવ ્વની સૌ 
ગુજરાતીઓને શુભકામનાઓ પાઠવી  
ગૃહમંરિી શ્રી અક્મતભાઈ શાહે જણાવ્ું 
હતું કે, પાનસર ગામના તળાવનું રૂક્પ્ા 
૪ કરોડથી વધનુા ખચષે નવીનીકરણ થનાર 
છે. તે તળાવ આગામી રદવસોમાં ગામનું 

લોક એક્ટક્વટીનું કેનદ્ર બનશે.
પાનસર ગામ સક્હત ક્જલ્ાના તમામ 

નાગરરકોન ેકોક્વડ- ૧૯ ની રસી લઈ લવેા 
જણાવી તેમણે, ગામનો કોઈ નાગરરક 
કોક્વડ – ૧૯ ની રસી અને સરકાર દ્ારા 
કોરાના કાળમાં અપાતા ગરીબ પરરવારને  
મફત અનાજથી બાકી ન રહી જા્ તે 
જોવાની જવાબદારી ઉઠાવવા ગામના 
નવ્ુવાનોને આહ્ાન ક્ુું હતું. તેમજ 
ગાંધીનગર સંસદી્ મત ક્વ્તારને 
હરર્ાળુ સંસદી્ મત ક્વ્તાર બનાવવા 
માટે પણ નવ્ુવાનોને આગળ આવવા 
જણાવ્ું હતું. 

રાજ્ના મુખ્ મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલે જણાવ્ું હતું કે, સંસદ સભ્ તરીકે 
અક્મતભાઈ શાહે પોતાના મતક્વ્તારમાં 
અગક્ણત ક્વકાસકામોની વણઝાર વહાવી 
છે. લોકતાંક્રિક વ્વ્થામાં લોકોની 
આશા-અપેક્ા સંતોષી લોકસુક્વધાનાં 
કામોને સાંસદો સાકાર કરે, તે જ ગુડ 
ગવ્વનનસ – સુશાસનની સાચી રદશા છે.

કેનદ્રી્ ગૃહમંરિી શ્રી અક્મતભાઈ 
શાહના હ્ત ેપાનસર ગામમા ંનવીનીકરણ 
થનાર તળાવનુ ંખાતમહુતૂ્વ કરવામા ંઆવ્ું 
હતુ.ં તમેણ ેતળાવની મલુાકાત લીધી હતી. 
તેમજ નવીનીકરણ કરા્ા બાદ તળાવ કેવંુ 
બનશે તેની માક્હતી મેળવી હતી. તેમજ 
તળાવની નજીક આવેલા બાબા રામદેવ 
મંરદરમાં દશ્વન કરવા ગ્ા હતા. તેમજ 
તેમને મળવા આવેલા ગ્રામજનોનું નજીક 
જઈ અક્ભવાદન ઝીલ્ુ ંહતંુ. તેમજ ગામના 
વડીલો સક્હત ્ વુાનોન ેરસી લીધી કે નક્હ 
તે અંગે પૃચછા કરી હતી. તેમજ સવષેને 
નવરાક્રિની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 
કનેદ્રી્ ગૃહમંરિીશ્રીના હ્તે તળાવના 
રકનાર ે વૃક્ાર ોપણ પણ કરવામાં  
આવ્ું હતું.

કેનદ્રી્ મંરિીશ્રીના હ્તે પાનસર 
ગામના પી.એચ.સી.નું લોકાપ્વણ કરવામાં 
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ગયાંધરીનગર	રેલિે	સ્ટેશન	ખયાિે	 
મયા્ટરીનરી	કુલડરીમયાં	ચયા અપયાશે

કકે્પટલ રેલવે ્ટેશન-ગાંધીનગર ખાતે કનેદ્રી્ ગૃહ-સહકાર મંરિી શ્રી 
અક્મતભાઈ શાહના હ્તે માટીકામ સાથે સંકળા્ેલા મક્હલા ્વ-સહા્ જૂથ 
સંચાક્લત 'ટી ્ટોલ'નું મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની ઉપક્થક્તમાં લોકાપ્વણ 
કરવામાં આવ્ું હતું.  કેનદ્રી્ ગૃહ-સહકાર મંરિી શ્રી અક્મતભાઈ શાહે જણાવ્ું હતું 
કે, માટીની કુલડીનો ઉપ્ોગ રોજગારી સાથે પલાક્ટક-પ્રદૂષણમુતિ ભારતની 
રદશામા ંમહત્વનુ ંપગલુ ંસાક્બત થશ.ે માટીકામ સાથે સંકળા્લેાં મક્હલા ્ વ-સહા્ 
જથૂો દ્ારા તૈ્ ાર કરવામાં આવેલા ચા માટેની કુલડી સક્હતના કપ સક્હતના ક્વક્વધ 
માટીના આરટ્વકલ ખરીદવાની વ્વ્થા કરીને મક્હલાઓને વધુ આતમક્નભ્વર 
બનાવવામાં આવશે.   

કેનદ્રી્ ગૃહમંરિી શ્રી અક્મતભાઈ શાહે માટીકામ સાથે સંકળા્ેલા ગાંધીનગર 
ક્જલ્ાના દરેક ગામના કારીગરો તથા ્વસહા્ જૂથોને ઇલે્રિોક્નક ચાકડા મળી 
રહે તે સુક્નક્ચિત કરવા ક્જલ્ા કલેકટરને સૂચના આપી હતી. મક્હલા ્વસહા્ 
જૂથ સંચાક્લત ટી ્ટોલના લોકાપ્વણના પ્રથમ રદવસથી જ માટીની કુલડીઓના 
જથથાબંધ ઓડ્વર મળવાના શરૂ થ્ા હતા જેના ભાગરૂપે પાલનપુર રેલવે ્ટેશન 
ખાતથેી ૫,૦૦૦ માટીની કુલડીઓના ઓડ્વર ગૃહમરંિી શ્રી શાહના હ્ત ેટી-્ટોલની 
મક્હલાઓને અપ્વણ ક્ા્વ હતા.

મક્હલા ્વસહા્ જૂથ સંચાક્લત ટી-્ટોલ પર ગૃહમંરિી શ્રી અક્મતભાઈ શાહે 
મક્હલા ્વસહા્ જૂથની બહેનો સાથે રેલવે ્ટેશન ઉપર વાતા્વલાપ ક્યો હતો. 
્વસહા્ જથૂોની મક્હલાઓ દ્ારા ઇલે્ રિોક્નક ચાકડા દ્ારા તૈ્ ાર કરવામાં આવલેી 
માટીની કુલડીઓ તથા માટીનાં વાસણોની પ્રદશ્વની ગૃહમરંિી શ્રી શાહ તથા મખુ્મરંિી 
શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ક્નહાળી હતી. મક્હલાઓના આક્થ્વક ઉતથાન માટે કેક્પટલ 
રેલવે ્ટેશન ખાતે નાગેશ્વર સખી બચત મંડળ દ્ારા સંચાક્લત ટી-્ટોલમાં ચા, 
તંદૂરી ચા, ગ્રીન ટી, કોફી, દૂધ અને ઉકાળા સક્હત ક્વક્વધ વેરા્ટીની ચા - કોફીની 
ઉપલબધતા ્ારિીઓ માટે થશે.

આ લોકાપ્વણ પ્રસગેં ગૃહરાજ્મરંિી શ્રી હષ્વભાઈ સઘંવી, પવૂ્વ મરંિી શ્રી રમણલાલ 
વોરા, શ્રી રજનીભાઈ પટેલ, કોપયોરેટરશ્રીઓ, મુખ્મંરિીશ્રીના મુખ્ અગ્રસક્ચવ 
શ્રી કે.કૈલાશનાથન, ક્જલ્ા કલેકટરશ્રી કુલદીપ આ્્વ ઉપરાંત ્વસહા્ જૂથોની 
મક્હલાઓ ઉપક્થત રહાં હતાં. •

આવ્ંુ હતું. તેમણે પી.એચ.સી.ની પણ 
મલુાકાત લીધી હતી. પાનસર ગામના જૈન 
દેરાસર પરરસર ખાતેથી રૂક્પ્ા ૧૦ 
કરોડથી વધનુા ક્જલ્ાનાં ક્વક્વધ ગામોનાં 
ક્વકાસકામોનુ ંઇ-લોકાપ્વણ અન ેખાતમહુતૂ્વ 
ક્ાું હતાં. 

કલોલ ્વાક્મનારા્ણ મંરદર ખાતે 
પણ અૉક્સજન પલાનટ અન ેઇનટરનશેનલ 
્કૂલનુ ંલોકાપ્વણ ગૃહમરંિી શ્રી અક્મતભાઈ 
શાહના હ્તે કરવામાં આવ્ું હતું. 

આ પ્રસંગે  ગૃહ ર ાજ્ મંરિ ી  
શ્રી હષ્વભાઇ સંઘવી, આરોગ્મંરિી  
શ્રી ઋક્ષકેશભાઇ પટેલ, સાબરમતીના 
ધારાસભ્ શ્રી અરક્વંદભાઈ પટેલ, 
ગાંધીનગર ક્જલ્ા પંચા્ત પ્રમુખ  
શ્રી રદલીપભાઈ પટેલ, ગાધંીનગર ક્જલ્ા 
કલેકટર શ્રી ડા્વ. કુલદીપ આ્્વ, ક્જલ્ા 
ક્વકાસ અક્ધકારી સુશ્રી સુરક્ભ ગૌત્મ 
સક્હત ગ્રામજનો અને  આમં ક્રિત 
મહાનુભાવો ઉપક્થત રહા હતા. 

સઇજ	ખયાિે	પરીએસએ	
અૉન્્સજન	પલયાદ્્ટનું	લોકયાપ્ષણ

કેનદ્રી્ ગૃહમંરિી શ્રી અક્મતભાઈ શાહે  
સઈજ ખાતે પ્રેમ્વરૂપ ્વામી મકલટ 
્પકે્શ્ાલીટી હોક્પટલ ખાત ેઅદંાજ ેએક 
કરોડના ખચષે તૈ્ાર થ્ેલા પીએસએ 
અૉક્સજન પલાનટનું લોકાપ્વણ ક્ુું હતું. 
ગૃહમંરિીશ્રીએ રૂ. રિણ કરોડના ખચષે 
ક્નમ ા ્વણ  પ ામેલ  ્વ ા ક્મન ાર ા્ણ 
ઇનટરનેશનલ ્કૂલનું ઉદઘાટન ક્ુું હતું. 
તેમજ ્ કૂલ કેમપસમાં વૃક્ારોપણ ક્ુું હતું.

આ પ્રસંગે મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલ, મંરિી શ્રી ઋક્ષકેશભાઈ પટેલ, ગૃહ 
રાજ્મંરિી શ્રી હષ્વભાઈ સઘંવી, ધારાસભ્ 
સવ્વશ્રી બળદેવજી ઠાકોર, શ્રી અરક્વંદભાઈ 
પટ ેલ, સં્થાના પૂજ્ ્વામી શ્રી 
પે્રમ્વરૂપદાસજી, સંતગણ, સ્થાના રિ્ટી 
શ્રી સરેુશભાઈ, શ્રી બરંકમભાઈ શાહ વગેરે 
પણ સહભાગી થ્ા હતા. •

જનકલ્યાણ
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િડયાપ્રધયાનશ્રીએ	પરી.એમ.	કેસ્ષ	ભંડોળ	હેઠળ	સથયાપિયામયાં	આિેલયા	
PSA	અૉન્્સજન	પલયાદ્્ટસ	રયાષ્ટ્રને	સમતપ્ષિ

કોરોનાના કારણે સમ્ત ક્વશ્વ સંકટમાં મુકાઇ ગ્ું, સમ્ત 
ક્વશ્વના અથ્વતંરિ પર માઠી અસર થઈ. આ કપરા સમ્માં પણ 
ભારતે ક્વકાસની ગક્ત બરકરાર રાખી. તેનું કારણ ભારતને મળેલું 
સબળ નતેૃતવ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ જનજનની ક્ચતંા 
કરી છે. આ ક્ચંતાની પ્રતીક્ત લોકોને પૂરી પાડવામાં આવેલી 
આરોગ્ સવેા દ્ારા થા્ છે. તાજતેરમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ ઉત્રાખડંના ઋક્ષકેશમા ંએઇમસ ખાત ેપીએમ કેસ્વ ભડંોળ 
હેઠળ દેશનાં 35 રાજ્ો અને કેનદ્રશાક્સત પ્રદેશમાં ઊભા કરવામાં 
આવેલા 35 પ્રેશર ક્વંગ એબસોપશ્વન (PSA) અૉક્સજન 
પલાન્ટસનું રાષ્ટ્રને લોકાપ્વણ ક્ુું હતું. આ સાથે હવે દેશમાં તમામ 
ક્જલ્ાઓમાં PSA અૉક્સજન પલાન્ટસ ક્ન્ુતિ થઈ ગ્ા છે. 
કેનદ્રી્ મંરિીઓ, ઉત્રાખંડના રાજ્પાલ અને મુખ્મંરિી, રાજ્ 
મંરિીઓ તમેજ આરોગ્ સભંાળ વ્ાવસાક્્કો આ પ્રસગં ેઉપક્થત 
રહા હતા.

વડાપ્રધાનશ્રીએ ઓક્લકમપ્સ અને પેરાઓક્લકમપ્સમાં 
શાનદાર પ્રદશ્વન બદલ રાજ્ોને અક્ભનંદન પાઠવ્ા હતા. 
વડાપ્રધાનએ ભારપૂવ્વક જણાવ્ંુ હતું કે, ઉત્રાખંડની જમીન 
સાથેના તેમના સંબંધનું જોડાણ મારિ રદલનું જ નહીં પરંતુ કામનું 
પણ છે, મારિ સારનું જ નહીં પરંતુ તત્વનું પણ છે.

શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીની જનતાની સેવા કરવાની, લોકોની 
વચ્ચે રહી તેમની સેવા કરવાની સફર આમ તો ઘણા દા્કાઓથી 

ચાલી રહી હતી, પરંતુ આજથી 20 વષ્વ પહેલાં વડાપ્રધાનશ્રીને 
ગુજરાતના મુખ્મંરિી તરીકે જવાબદારી સંભાળી હતી. તેમની 
આ સફરની શરૂઆત સાથે ઉત્રાખંડ રાજ્નું સજ્વન થવાનો 
સં્ ોગ પણ છે કારણ કે તમેણ ેગજુરાતના મખુ્મરંિી તરીકે સત્ાનું 
સુકાન સંભાળ્ું તેના થોડા મક્હના પછી જ ઉત્રાખંડ રાજ્ની 
રચના કરવામાં આવી હતી. તેમણે ્્ારે્ કલપના પણ નહોતી 
કરી કે લોકોના આશીવા્વદથી તેઓ વડાપ્રધાન પદ સુધી પહોંચશે. 
વડાપ્રધાનશ્રીએ સરકારના વડા તરીકે આ અખંડ ્ારિાના 21મા 
વષ્વમાં પ્રવેશ ક્યો હોવાથી તેમણે દેશ અને ઉત્રાખંડના લોકો 
પ્રત્ે કૃતજ્ઞતાની ભાવના સાથે આભાર વ્તિ ક્યો હતો.

શ્રી મોદીએ જ્ાં ્ોગ અને આ્ુવષેદ જેવાં જીવન આપનાર 
બળોએ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે, ત્ાંથી દેશને અૉક્સજન પલાન્ટસ 
સમક્પ્વત કરવામાં આવી રહા છે તે અંગે ખુશી વ્તિ કરી હતી. 
કોરોના મહામારી સામે લડવા માટે ખૂબ જ ટૂંકા સમ્ગાળામાં 
જે પ્રકારે ભારતે સુક્વધાઓ ઊભી કરી છે તે આપણા દેશની 
ક્મતાઓ બતાવે છે. મહામારી પહેલાંના સમ્માં મારિ 1 
પરીક્ણની લેબોરેટરી હતી જ્ારે હવે દેશમાં અંદાજે 3000 
પરીક્ણ લેબોરેટરીઓનું નેટવક્ક તૈ્ાર થઈ ગ્ું છે. ભારત મા્ક 
અને રક્ટસના આ્ાતકાર દેશમાંથી ક્નકાસકાર દેશ બની ગ્ો 
છે. દેશના અંતરી્ાળ ક્વ્તારોમાં પણ હવે વૅકનટલેટરની 
સકુ્વધાઓ ઉપલબધ કરાવવામા ંઆવી છે. ભારત ેમડે ઇન ઇકનડ્ા 

કિર	સ્ટોરરી
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કોરોના રસીનુ ંઝડપથી અન ેખબૂ મોટા પા્ે 
ઉતપાદન ક્ુું છે. ભારતે ક્વશ્વનું સૌથી મોટું 
અને ઝડપી રસીકરણ અક્ભ્ાન અમલમાં 
મૂ્્ું છે. 

સામાન્ રદવસોમાં ભારતમાં દરરોજ 
900 મેક્રિક ટન પ્રવાહી મેરડકલ અૉક્સજનનું ઉતપાદન કરવામાં 
આવતું હતું. જોકે, જેમ જેમ માંગ વધતી ગઈ તેમ ભારતે મેરડકલ 
અૉક્સજનનું ઉતપાદન વધારીને તેમાં 10 ગણાથી વધુ વૃક્દ કરી 
છે. દુક્ન્ાના કોઈપણ દેશ માટે આ એક અકલપની્ લક્્ હતું, 
પરંતુ ભારતે તેને પ્રાપ્ત કરી બતાવ્ું છે.

વડાપ્રધાનએ ટાં્્ું હતું કે, 6-7 વષ્વ પહેલાં સુધી મારિ અમુક 
રાજ્ોમાં જ એઇમસની સુક્વધા ઉપલબધ હતી પરંતુ, આજે દરેક 
રાજ્માં એઇમસને લઈ જવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અમે 6 
એઇમસથી આગળ વધીને 22 એઇમસનું મજબૂત નેટવક્ક બનાવવા 
માટે કામ કરી રહા છીએ. સરકારનું લક્્ એવું પણ છે કે, દેશના 
દરેક ક્જલ્ામા ંઓછામા ંઓછી એક મરેડકલ કોલજે અવશ્ હોવી 
જોઈએ. ભૂતપૂવ્વ વડાપ્રધાન શ્રી અટલ ક્બહારી વાજપે્ીએ 
ઉત્રાખંડની રચનાનું સપનું પૂરં ક્ુું હતું. શ્રી અટલ ક્બહારી 
વાજપે્ી માનતા હતા કે, કનેક્ટક્વટીનો સીધો સંબંધ ક્વકાસ 
સાથ ેછે. તમેની પ્રરેણાન ેકારણે જ, આજ ેદેશમા ંઅભતૂપવૂ્વ ગક્તએ 
અને વ્ાપકતાએ કનેક્ટક્વટી માટે માળખાકી્ સુક્વધાઓ 
સુધારવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

વડાપ્રધાનએ જણાવ્ું હતંુ કે, વષ્વ 2019માં જળ જીવન 
ક્મશનનો આરંભ કરવામાં આવ્ો તે પહેલાં, ઉત્રાખંડમાં મારિ 

1,30,000 ઘરોમા ંનળ દ્ારા પાણી પહોંચત ુહતંુ. આજ ેઉત્રાખંડના 
7,10,000 કરતાં વધારે પરરવારો સુધી પાઇપથી પીવાનું પાણી 
પહોંચાડવાનુ ંશરૂ થઇ ગ્ુ ંછે. મારિ 2 વષ્વના સમ્મા ંજ, રાજ્માં 
છ લાખ જેટલા પરરવારોને પાણીનું જોડાણ મળ્ું છે. સરકાર દરેક 
સૈક્નક, ભૂતપૂવ્વ સૈક્નકોનાં ક્હતો માટે પણ ગંભીરતાપૂવ્વક કામ 
કરી રહી છે.

ભરૂચ	તસતિલ	હોન્સપ્ટલનયા	PSA	અૉન્્સજન	
પલયાદ્્ટનું	ઋતરકેશથરી	િચ્ુ્ષઅલ	લોકયાપ્ષણ	

વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃતવમાં ભારતે કોરોના સામેની લડાઇમાં 
વેક્સનશેન, અૉક્સજન પલાનટ, અન ેઅદ્તન સારવાર સકુ્વધાથી 
ક્વદેશી રાષ્ટ્રોની તુલનાએ આગવું ્થાન પ્રાપ્ત ક્ુું છે. ભારત 
સરકારની રાહબરીમાં રાજ્ સરકારે પણ કોક્વડકાળમાં દદશીઓ 
માટે ઉમદા આરોગ્ સેવા ઊભી કરી છે.

વડાપ્રધાનશ્રીએ ગજુરાતના નાગરરકોની આરોગ્ સખુાકારીની 
દરકાર કરીન ેઅત્ાર સધુી PM કેસ્વ ફંડમાથંી કુલ ૧૫ અૉક્સજન 
પલાનટની ભટે આપી છે. સી.એસ.આર. હેઠળ ૩ અૉક્સજન પલાનટ 
મળી કુલ ૧૮ પલાન્ટસ રાજ્ન ેઉપલબધ થ્ા છે. આ પલાનટસ 
કોરોનાની સભંક્વત રિીજી લહેર સામ ેઅન ેસામાન્ રદવસોમા ંપણ 

વડાપ્રધાિ શ્રી િરને્દ્રરાઇ માેદ�િે રાજ્ય એિે કેન્દ્ર સરકારિા વડા 
તર�કે જિસવેાિા 20 વષ્ભ ્પણૂ્ભ કરવા બદલ એ�રિંદિ. આજથી 

20 વષ્ભ ્પહેલા શ્રી િરને્દ્રરાઇ માેદ��એ ેગુજરાતિા મુ�મંત્રી 
તર�કે શ્પથ લીધા હતા એિે �ાંથી શર થયેલી નવકાસ એિે 

સશુાસિિી યાત્રા આજ સધુી ્ચાલુ છે. આ 20 વષા�માં, 
માેદ��એ ેલાેકાે એિે દેશિી પ્રગનત માટે રાત -નદવસ 

મહેિતિી ્પરાકા�ાિાે એહેસાસ કયા�.

- શ્રી એલમતરાઇ શાહ, કેન્દ્ર�ય ��હ મંત્રી

ગજુરાતિા મુ�મંત્રી એિે દેશિા વડાપ્રધાિ તર�કે 
શ્રી િરને્દ્રરાઇ માેદ�િા જિસવેાિા 20 વષ્ભ ્પૂણ્ભ થયા એે બદલ 

એ�રિંદિ. માેદ��એે 20 વષ્ભ જ િહી ં્પણ વધાર ેલાંબી ઇન �િ� ગ 
રમીિે દેશિે આગળ લઈ જવાિાે છે. આ સમયગાળામાં, 

મ�ુમંત્રી એિે વડાપ્રધાિ રહીિે ્પણ તેમણે એેક મ�ુ સવેક 
એિે પ્રધાિ સવેક તર�કે કાય્ભ કયુ� છે. માેદ��એે આ 20 વષા�માં 

કદા્ચ એેક ્પણ નદવસિી રજ લીધી િથી.

- શ્રી એિુરાગ ઠાકુર, કેન્દ્ર�ય માલહતી એિે પ્રસારણ મતં્રી 
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દદશીઓની ્વા્થ્ સકુ્વધાઓ માટે લાભદા્ી નીવડશ.ે વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ઉત્રાખડંના ઋક્ષકેશથી દેશભરમા ંઆવા 
૩૫ PSA અૉક્સજન પલાનટના ઇ-લોકાપ્વણ ક્ાું હતા.ં PM કેસ્વ 
હેઠળ ભરૂચ, પાટણ, પાલનપરુ, થરાદ, ખડેબ્રહ્ા, ક્ભલોડા, માણસા, 
વડનગર, ગોધરા, સતંરામપરુ, ગરડશે્વર, નવી ક્સક્વલ હૉક્પટલ-
સરુત, ્ મીમરે હૉક્પટલ-સરુત, સોલા ક્સક્વલ અન ેગાધંીધામ જ્ારે 
ગજુરાત CSR ઑથોરરટી દ્ારા રાજપીપળા, ઝાલોદ તથા મોરબી 
ખાત ેનવા ્ થાક્પત PSA પલાન્ટસ પણ લોકોન ેસમક્પ્વત ક્ાું હતા.ં

જેમાં ભરૂચની ક્સક્વલ હોક્પટલ ખાતે PM કેસ્વ ફંડમાંથી 
રૂ.૧.૦૫ કરોડના ખચષે ૧.૮૭ મેક્રિક ટનની કેપેક્સટી ધરાવતા 
અૉક્સજન પલાનટ સક્હત સમાવેશ થા્ છે. આ અંગેનો 
રાજ્કક્ાનો કા્્વક્રમ મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટલેના 
અધ્ક્્થાને ભરૂચના પંરડત ઓમકારનાથ ઠાકુર હૉલ ખાતે 
આરોગ્ અને પરરવાર કલ્ાણ ક્વભાગે આ્ોક્જત ક્યો હતો.

મુખ્મંરિીશ્રી અને મહાનુભાવોના હ્તે કોરોના મહામારી 
દરક્મ્ાન ગામોમાં ૧૦૦ ટકા વૅક્સનેશન પૂણ્વ કરનાર 
સરપંચશ્રીઓ અને રદવસ-રાત ખડેપગે રહી કોરોનાગ્ર્ત 
દદશીઓની સવેા-શશુ્રષૂા કરનારા કોરોના વૉરર્સ્વ તબીબો, મરેડકલ 
્ટાફને સનમાક્નત કરા્ા હતા.

આ સાથે મુખ્મંરિીશ્રીએ રૂ.૯.૫૮ કરોડના ખચષે અંકલેશ્વર 
ખાતે નવક્નક્મ્વત રેવેન્ૂ ્ટાફ ક્ાટ્વસ્વનું ઇ-લોકાપ્વણ ક્ુું હતું. 
મુખ્મંરિીશ્રીએ ભરૂચ ક્સક્વલ હોક્પટલની મુલાકાત લઈ નવા 
પી.એસ.એ. અૉક્સજન પલાનટનું ક્નરીક્ણ પણ ક્ુું હતું.

આ તકે ભરૂચ ક્જલ્ાની ક્વક્વધ સામાક્જક સં્થાઓ, 
ઇનડ્રિીઝ એસોક્સએશનોના પ્રક્તક્નક્ધઓએ મુખ્મંરિીશ્રીનંુ 
્મૃક્તક્ચહ્ન અને ફૂલહારથી અક્ભવાદન ક્ુું હતંુ. આ પ્રસંગે 
ક્વધાનસભાના ના્બ મુખ્ દંડક અને ધારાસભ્શ્રી દુષ્ંતભાઈ 
પટેલ, સાંસદ શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા, ધારાસભ્ સવ્વશ્રી 
ઈશ્વરક્સંહ પટેલ, અરણક્સંહ રણા, ઇ.કલેકટરશ્રી ્ોગેશ ચૌધરી 
સક્હત આમંક્રિત શહેરીજનો, રેક્સડનટ તબીબો, મેરડકલ ્ટાફ 
ઉપક્થત રહા હતા.

ગોધરયામયાં	PSA	પલયાદ્્ટ	કયા્યા્ષન્દ્િિ	

વડાપ્રધાન શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદીના હ્તે દેશના ક્વક્વધ 
રાજ્ોમાં પી.એમ.કેર અંતગ્વત ક્વક્વધ ્થળોએ પી.એસ.એ. 
પલાનટનું ઇ-લોકાપ્વણ કરવામાં આવ્ું હતું, જે હેઠળ પંચમહાલ 
ક્જલ્ામાં પણ ગોધરા ક્સક્વલ હોક્પટલ ખાતે એક પી.એસ.એ. 
પલાનટનું ઈ-લોકાપ્વણ ્ોજા્ું હતંુ. આ પ્રસંગે ગોધરાના 
સરદારનગર ખંડ ખાતે ગુજરાત ક્વધાનસભાના ઉપાધ્ક્ શ્રી 
જેઠાભાઈ આક્હરના અધ્ક્્થાને કા્્વક્રમ ્ોજા્ો હતો. 
પંચમહાલ ક્જલ્ામાં પણ 11 પી.એસ.એ. પલાનટ ્થાપવાનું 
આ્ોજન છે, જે પૈકી 8 પલાનટ ્થપાઈ ચૂ્્ા છે.

પૌરયાતણક	નગરરી	િડનગરને	મળરી		િૈતશ્વક	ઓળખ
વડનગર જી.એમ.ઇ.આર.એસ મેરડકલ હોક્પટલ ખાતે 

વડાપ્રધાનશ્રી દ્ારા PSA અૉક્સજન પલાનટના લોકાપ્વણ 
કા્્વક્રમમાં ઉપક્થત મહેસૂલ મંરિી શ્રી રાજેનદ્રભાઇ ક્રિવેદીએ 
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વડનગરની ધરતીને નમન કરતા જણાવ્ું હતું કે, વડાપ્રધાનશ્રીનું 
દરેક બાબતમાં આતમક્નભ્વર રહેવાનું ્વપ્ન છે જેનું કામ આગળ 
ચાલી રહ્યું છે. ઐક્તહાક્સક પૌરાક્ણક વડનગરની ધરતી ૨૬૦૦ 
વષ્વ ક્વરાસતના પ્રમાણ ધરાવે છે. તાના રીરી, જ્ હાટકેશ્વર 
સક્હત વડાપ્રધાનશ્રીના જનમભૂક્મના પગલે વડનગરની વૈક્શ્વક 
ઓળખ પ્ર્થાક્પત થઈ છે. 

ઝયાલોદમયાં	અૉન્્સજન	પલયાદ્્ટ	કયા્્ષરિ

ઝાલોદની સબરડક્રિ્ટ હોક્પટલ ખાતેના નવક્નક્મ્વત 
અૉક્સજન પલાનટનુ ંપણ તમેની વચ્ુ્વઅલ ઉપક્થક્તમા ંલોકાપ્વણ 
કરવામા ંઆવ્ુ ં હતુ.ં કલપસર અન ે મત્્ોદ્ોગ રાજ્મરંિી શ્રી 
જીતભુાઈ ચૌધરી આ પ્રસગં ેઉપક્થત રહીન ેઆ પલાનટના લોકાપ્વણ 
કા ્્વક્રમમા ંસહભાગી બન્ા હતા. રાજ્મંરિી શ્રી ચૌધરીએ જણાવ્ંુ 
કે, ઝાલોદ ખાતનેા આ અૉક્સજન પલાનટ ૨૫૦ લીટર પ્રક્ત 
ક્મક્નટની ઉતપાદન ક્મતા ધરાવે છે. જ ેરૂ. ૨.૯૪ કરોડના ખચષે 
તૈ્ ાર કરવામાં આવ્ો છે. 

મયાણસયામયાં	કોરોનયા	િૉદર્સ્ષનું	સદ્મયાન	
માણસાની જનરલ હોક્પટલ ખાતે ક્નમા્વણ કરવામાં આવેલા 

પી.એસ.એ. પલાનટના લોકાપ્વણ પ્રસંગે આરોગ્ મંરિી શ્રી 
ઋક્ષકેશભાઇ પટેલ ઉપક્થત રહા હતા. માણસા જનરલ 
હોક્પટલ ખાતેના ૫૦૦ એલ.પી.એમ. ક્મતા પી.એસ.એ. 
અૉક્સજન પલાનટનું લોકાપ્વણ મંરિીશ્રી અને મહાનુભાવોના હ્તે 
કરા્ંુ હતું. હાલમાં રાજ્માં આવા ૫૮ પલાનટ કા્્વરત છે. 
મહાનુભાવોના હ્તે કોરોના વૉરર્સ્વનું શાલ ઓઢાડી અને 
સનમાન પરિ આપી સનમાન કરવામાં આવ્ું હતું. 

કોઈપણ	પદરન્સથતિમયાં	સરકયાર	િમયારરી	સયાથે	છે	

અમદાવાદની GMERS સોલા ક્સક્વલ હોક્પટલ ખાતે 
આરોગ્ અને પરરવાર કલ્ાણ ક્વભાગ દ્ારા વડાપ્રધાન  
શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીના હ્તે રાષ્ટ્રવ્ાપી PM cares અંતગ્વતના 
PSA અૉક્સજન પલાનટના ઇ - લોકાપ્વણનો કા્્વક્રમ ્ોજા્ો. 
આ કા્્વક્રમમાં મક્હલા અને બાળ ક્વકાસ મંરિી શ્રી મનીષાબહેન 
વકીલે જણાવ્ું હતું કે,સંપૂણ્વ ભારત દેશમાં ખૂબ જ ઝડપી અને 
આ્ોજનબદ રીતે રસીકરણની કામગીરી થઈ રહી છે, સૌથી વધુ 
રસીકરણ કરવામાં ગુજરાતનંુ ્થાન મોખરે છે. કોઈપણ 
પરરક્થક્તમાં સરકાર તમારી સાથે છે અને હંમેશાં રહેશે.

મોરબરીમયા	ંઆરોગ્	સતુિધયાઓ	િધ	ુસક્મ	બનશે

મોરબી ખાત ેPSA અૉક્સજન પલાનટ ઇ - લોકાપ્વણનો 
કા ્્વક્રમ પ્રવાસન રાજ્મંરિી શ્રી અરક્વદંભાઇ રૈ્ાણીની પ્રરેક 
ઉપક્થક્તમા ં્ ોજા્ો હતો. રાજ્મરંિીશ્રીએ જણાવ્ંુ હતુ ંકે, કોરોના 
જવેી વકૈ્શ્વક મહામારીના સમ્મા ં સૌના સાથ અન ેસહકારથી 
કોરોના સામેની લડત ચાલી રહી છે. કોરોનાની પહેલી અન ેબીજી 
લહેર બાદ રિીજી લહેરનો સામનો કરવા માટે અગમચતેીના ભાગરૂપે 
અૉક્સજન પલાનટ તૈ્ ાર કરવામા ંઆવ્ા ં છે. મોરબીની જન 
સખુાકારી તમેજ આરોગ્ સકુ્વધાઓ વધ ુસક્મ થશ.ે

મહરીસયાગરમયાં	PSA	પલયાદ્્ટનું	લોકયાપ્ષણ
મહીસાગર ક્જલ્ાની સંતરામપુર ્ટેટ હોક્પટલ ખાતે 

વડાપ્રધાનશ્રીએ અૉક્સજન પલાનટનુ ંઇ-લોકાપ્વણ ક્ુ્વ હતુ.ં આ 
ઇ-લોકાપ્વણ પ્રસગં ેવધૈાક્નક અન ેસસંદી્ બાબતોના રાજ્કક્ાના 
મંરિી શ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર સહભાગી થ્ાં હતાં. રાજ્મંરિી  
શ્રી ડીંડોરે જણાવ્ુ ં કે, કોરોનાના કપરા કાળમા ં તબીબી ક્રેિના 
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તમામ લોકોએ પોતાના જાન કે પરરવારની ક્ચતંા ક્ા્વ ક્સવા્ 
દદશીઓ સવેા કરી છે તમેન ેઅક્ભનદંન પાઠવી તમેની સવેાઓને 
ક્બરદાવુ ંછુ.ં 

પયા્ટણમયાં	અૉન્્સજન	પલયાદ્્ટનું	લોકયાપ્ષણ
 પાટણની ક્સક્વલ હોક્પટલ ખાત ેઅન્ન અન ેનાગરરક પરુવઠા 

મંરિી શ્રી ગજેનદ્રક્સંહ પરમાર અૉક્સજન પલાનટના લોકાપ્વણ 
પ્રસંગે ઉપક્થત રહા હતા. પાટણ ખાતે પી.એમ.કેસ્વ ફંડમાંથી 
૧.૮૭ ટનની ક્મતા ધરાવતા અને પ્રક્ત ક્મક્નટ ૧,૦૦૦ લીટર 
અૉક્સજનનું ઉતપાદન કરી શકતા આ પલાનટથી ૫૦ જેટલા 
દદશીઓને મેરડકલ અૉક્સજન ઉપલબધ કરાવી શકાશે.

 
કચછનરી	આરોગ્	સુતિધયાઓ	અૉન્્સજન	
પલયાદ્્ટનયા	લોકયાપ્ષણથરી	િધુ	સુસજ્જ	થશે

કોરોનાની સભંક્વત રિીજી લહેરની પવૂ્વ તૈ્ ારીરૂપ ેકેનદ્ર સરકાર, 
રાજ્ સરકાર અને ક્જલ્ા વહીવટી તંરિ દ્ારા અગમચેતીરૂપે 
ક્વક્વધ પગલાં લેવાઇ રહાં છે જેના ભાગરૂપે રાજ્માં ક્વક્વધ 
પીએમ કેર પી.એસ.એ. અૉક્સજન પલાનટસનું વડાપ્રધાન  
શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીના હ્તે ઇ-લોકાપ્વણ કરવામાં આવ્ું હતું જે 
અંતગ્વત કચછમાં રામબાગ એસ.ડી.એચ.હોક્પટલ ગાંધીધામ 

ખાતેના PSA અૉક્સજન પલાનટનું પણ ઈ-લોકાપ્વણ સામાક્જક 
ન્ા્ અને અક્ધકારરતા રાજ્મંરિી શ્રી આર.સી.મકવાણાની 
ઉપક્થક્તમાં કરવામાં આવ્ું હતું.

 
કોરોનયાનરી	સભંતિિ	ત્રીજી	લહેર	મયા્ેટ	સરકયાર	સજ્જ	

સુરત નવી ક્સક્વલ હોક્પટલ ખાતે પીએમ કેરમાંથી ક્નક્મ્વત 
થ્ેલા PSA અૉક્સજન પલાનટના ઇ-લોકાપ્વણ પ્રસંગે શહેરી 
ક્વકાસ રાજ્મંરિી શ્રી ક્વનોદભાઈ મોરરડ્ા તથા સાંસદ  
શ્રી સી.આર.પારટલ તમેજ અન્ મહાનભુાવો ઉપક્થત રહા હતા.     
નવી ક્સક્વલ હોક્પટલ ખાતે રૂ.૧.૬૦ કરોડના ખચષે ક્નમા્વણ 
થ્લેો અૉક્સજન પલાનટ ૩.૭૪ મેક્રિક ટન ઉતપાદન ક્મતા ધરાવે 
છે. મંરિી શ્રી ક્વનોદભાઈ મોરરડ્ાએ જણાવ્ું હતું કે,દેશના અને 
રાજ્ના નાગરરકોના ્વા્થ્ આરોગ્ માટે ફંરડંગ અને ્ોગ્ 
બજેટ દ્ારા તેમણે સુરક્ક્ત કરવાનો સફળ પ્ર્ાસ રાજ્ અને કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા કરવામાં આવ્ો છે.    

અૉન્્સજન	પલયાદ્્ટ	દદગીઓ	મયા્ેટ	જીિનરક્ક	બનશે
સાબરકાંઠા ક્જલ્ાના ખેડબ્રહ્ા ખાતે જનરલ હોક્પટલમાં 

રાજ્કક્ાના પશુપાલન અને ગૌસંવધ્વન મંરિી શ્રી દેવાભાઈ 
માલમના હ્ત ેઅૉક્સજન પલાનટન ેખુલ્ો મકૂવામા ંઆવ્ો હતો. 
મરંિીશ્રીએ જણાવ્ંુ હતુ ંકે, વડાપ્રધાન કેર ફંડમાથંી રૂ. ૩૫ લાખના 
ખચષે તૈ્ ાર થ્ેલા પી. એસ. એ. અૉક્સજન પલાનટથી ્થાક્નક 
ક્વ્તારના ંગામડાઓના દદશીઓન ેબીમારીના કે કપરા સમ્ે તથા 
કોરોના જવેી મહામારીમા ં લોકોન ે ઉપકારક સાક્બત થશ ેઅને 
દદશીઓની ક્જદંગી બચાવવા માટે આ પલાનટ ઉપકારક નીવડશ.ે •
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‘મેઇક	ઇન	ઇન્દ્ડ્યા-મેઇક	ફોર	ધ	િલડ્ષ’ને	સયાકયાર	કરિયા	ગુજરયાિનરી	પથદશ્ષક	ભૂતમકયા
િયાઈબ્રદ્્ટ	2022મયાં	ભયાગ	લેિયા	તિતિધ	દેશોને	તનમંત્ણ

‘‘મેઇક ઇન ઇકનડ્ા-મેઇક ફોર ધ વલડ્વ’’ની નેમ 
સાથે વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત સાથે 
સમગ્ર દેશને વૈક્શ્વક મહાસત્ા બનાવવાનું લક્્ રાખ્ું 
છે. કેનદ્ર સરકારના લક્્ાંકોને ક્સદ કરવાની સાથે ન્ૂ 
ઇકોનોક્મના પથદશ્વક બનવામાં ગુજરાત સદા અગ્રેસર 
રહ્યું છે. ગુજરાત વાઈબ્રનટ સક્મટના સફળ આ્ોજનથી 
ક્વશ્વના રોકાણકારો માટે બે્ટ ચોઇસ ફોર ઇનવે્ટમેનટ 
બન્ું છે. કોરોના કાળમાં ધીમી પડેલી ક્વકાસની ગક્તને 
વેગવાન બનાવવા તમેજ ગુજરાત રાજ્ન ેમળેલી વકૈ્શ્વક 
પ્રક્સક્દ અને સફળતાને વધુ “વાઇબ્રનટ” બનાવવાના ઉદ્ેશથી જ 
તેમજ 2022ના વષ્વમાં નવા ઉદ્ોગો માટે એક પલેટફોમ્વ તૈ્ાર 
કરવા વાઇબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સક્મટનું આ્ોજન કરવામાં 
આવશે. જેમાં કલિન એનર્જી તથા ટૂરરઝમ સે્ટર પર વધુ ભાર 
મૂકવામાં આવશે. ગુજરાતમાં 2019 પછી રિણ વષષે વાઇબ્રનટ 
સક્મટ 2022માં ક્વક્રમી મડૂીરોકાણ સાથ ેદેશ અન ેક્વદેશના ઉદ્ોગ 
જૂથો તેમજ ક્બઝનેસ ડેક્લગેશન વધુને વધુ આવે તેવા પ્ર્ાસો થઇ 
રહા છે. ક્વદેશ ક્થત ક્બનક્નવાસી ભારતી્ો, ક્વદેશી કંપનીઓ- 
ઉદ્ોગજથૂો તમેજ ક્વદેશી ડકે્લગ્ેટસન ેઆકષ્વવા, આમરંિણ આપવા 
સાથે ગુજરાત ક્વક્વધ આ્ોજન કરી રહ્યું છે.  

મખુ્મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઇ પટેલની તાજતેરમાં ્ .ુકે., બ્રાક્ઝલ, 
ક્વ્ેતનામના ભારત ક્થત રાજદૂતે મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં 
મખુ્મંરિીશ્રીએ આગામી વાઇબ્રનટ સક્મટ 2022ની રૂપરેખા આપી 
તેમાં ભાગ લઇ ક્વક્વધ ક્ેરિોમાં સહભાક્ગતા સાથે ગુજરાતમાં 
રોકાણ કરવા ઈજન આપ્ુ ંહતુ.ં ક્બ્રરટશ હાઇકક્મશનર શ્રી એલકેસ 
એસીસે પણ મુખ્મંરિીશ્રીને ્ ુ.કે.ની મુલાકાતે આવવાનું ભાવભ્ુ્વ 
આમંરિણ આપ્ું હતું. 

ભારત ક્થત ક્બ્રરટશ હાઇકક્મશનર શ્રી એલેકસ એસીસ અને 
ડેપ્ુટી હાઇકક્મશનર શ્રી પીટર કૂકે મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ 
પટેલ સાથેની મુલાકાત દરક્મ્ાન ગુજરાત-્ુ.કે વચ્ચનેા સબંધંોનો 
સેતુ વધુ સુદ્રઢ બનાવવાની ક્હમા્ત કરી હતી. મુખ્મંરિી  
શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ક્બ્રરટશ હાઇકક્મશનર સાથેની વાતચીતમાં 
કહ્યું કે, ભારત સરકારે ્ુ.કે સાથે ક્સક્ુરરટી, રડફેનસ, હેલથકેર 
સક્હતનાં ક્ેરિોમાં ૧૦ વષશી્ સહભાક્ગતાના રોડમેપ કંડારતા જે 
એમ.ઓ.્ુ ક્ા્વ છે તેમાં ગુજરાત કઈ રીતે ્ોગદાન આપી શકે 
તે અંગે તેઓ પણ ક્વ્તૃત અભ્ાસ, ક્વચારણા કરાશે. 

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ક્બ્રરટશ હાઇકક્મશનરશ્રીને 
ગુજરાત સોલાર એનર્જી સેકટરમાં અગ્રણી રાજ્ છે તેની ભૂક્મકા 
આપતાં જણાવ્ું હતું કે, ક્બ્રરટશ કંપનીઓ કલીન એનર્જી, ગ્રીન 

મોક્બક્લટી, ગ્રીન મેન્ુફેકચરરંગને પ્રોતસાહન આપવા માટે ગ્રીન 
ટેકનોલોજી સોલ્શુનસ અન ેકલા્મટે ફાઇનાકનસગંમા ંભાગીદારી 
કરી શકે. 

શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે એમ પણ જણાવ્ું કે ઉચ્ચ અભ્ાસ 
માટે ્ુ.કે હંમેશા ગુજરાતના ક્વદ્ાથશીઓ માટે પસંદગીનું ્થળ 
રહ્યું છે. એટલું જ નક્હ, ગુજરાત-્ુ.કેની ્ુક્નવક્સ્વટીઓ, ક્શક્ણ 
સં્થાઓ, ટેકનોલોજી, ટૂરરઝમ, મેનેજમેનટ, આરટ્વરફક્શ્લ 
ઇનટેલીજનસના ક્રેિોમા ંઅભ્ાસક્રમોની પર્પર સહભાક્ગતા પણ 
કરી શકે તેવી સંભાવનાઓ છે.

મુખ્મંરિીશ્રીએ ્ ટેચ્ૂ ઓફ ્ ુક્નરટ પરરસરની મુલાકાત લેવા 
ક્બ્રરટશ હાઇકક્મશનરને અનુરોધ કરતાં સૌના સાથ, સૌના 
ક્વકાસના મરંિથી આતમક્નભ્વરતા સાથ ેગલોબલી કેવો ક્વકાસ સાધી 
શકા્ તે પણ અવશ્ જાણવાનો અનુરોધ કરી ક્બ્રરટશ 
હાઇકક્મશનરશ્રીન ે‘‘્ટેચ્ ૂઓફ ્ કુ્નરટ’’ની પ્રક્તકૃક્ત અન ેસમગ્ર 
્ટેચ્ૂ ઓફ ્ુક્નરટ પરરસરની ક્વશેષતાઓ, પ્રવાસન સૌંદ્્વનું 
ક્નરૂપણ કરતી પુક્તકા ્મૃક્ત ભેટ રૂપે અપ્વણ કરી હતી. 

જ્ારે બ્રાક્ઝલના ભારત ક્થત રાજદૂત શ્રી્ુત આનદ્રે અરનહા 
કોરર્ા ડો લાગો સાથેની મુલાકાત દરક્મ્ાન મુખ્મંરિી  
શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ગુજરાત અને બ્રાક્ઝલ વચ્ચે મૂડીરોકાણો, 
વેપાર વાક્ણજ્ના સંબંધોને વધુ વ્ાપકપણે ક્વકસાવવામાં 
ગુજરાતની ક્વક્વધ પૉક્લસીઝ પ્રોતસાહક બનશે તેવો ક્વશ્વાસ 
દશા્વવ્ો હતો. મખુ્મરંિીશ્રીએ આગામી વાઈબ્રનટ સક્મટ-ર૦રરમાં 
બ્રાક્ઝલ પણ જોડા્ તેવંુ ક્નમંરિણ પાઠવી તેમને ્ટચે્ૂ ઓફ 
્ુક્નટીની પ્રક્તકૃક્ત બ્રાક્ઝલ રાજદૂતને ્મૃક્તક્ચહ્ન તરીકે અપ્વણ 
કરી હતી.

શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ગુજરાતે ઇકનટગ્રેટેડ લોક્જક્ટકસ એનડ 
લોક્જક્ટક પાક્ક પૉક્લસી-ર૦ર૧, ઇલેક્રિકલ ક્વક્હલિ પૉક્લસી-
ર૦ર૧, સોલાર એનર્જી પૉક્લસી તેમજ ઇનડક્રિ્લ પૉક્લસી 
જેવી પ્રોતસાહક પૉક્લસીઝથી ગુજરાત પૉક્લસી ડ્ીવન ્ ટેટ બન્ંુ 

આમંત્ણ
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છે તેમ પણ જણાવ્ંુ હતું. બ્રાક્ઝલમાંથી ક્મનરલસ, ઓઇલ 
વગેરેની ભારતમાં આ્ાત થા્ છે તેની પણ ક્વગતો આપી 
હતી. ઇથેનોલ ફ્ુઅલ વપરાશમાં બ્રાક્ઝલના અનુભવ જ્ઞાનનો 
સહ્ોગ ગુજરાતને મળે તે માટે પણ મુખ્મંરિીશ્રીએ ઉતસુકતા 
દશા્વવી હતી. તેમણે બ્રાક્ઝલની ક્રાઇ્ટરરડીમાની પ્રક્તમા પણ 
આ ્ટેચ્ૂ ઓફ ્ુક્નરટના ક્નમા્વણ માટેનું એક પ્રેરણાસ્ોત બની 
હોવાનું જણાવ્ું હતું. 

બ્રાક્ઝલના રાજદતૂ શ્રી્તુ આનંદ્ર ેઅરનહા કોરર્ા ડૉ. લાગોએ 
મુખ્મંરિીશ્રીને કહ્યું કે, ગુજરાતે એનર્જી સેકટરમાં જે અગ્રેસરતા 
પ્રાપ્ત કરી છે તમેાથંી બ્રાક્ઝલન ેમોટી પ્રરેણા મળશે. તેમણે ઇથેનોલ 
ફ્ુઅલના ઉપ્ોગમાં બ્રાક્ઝલના પ૦ વષ્વના ક્વશાળ અનુભવ 
અને વાહનોમાં ફ્ુઅલ તરીકે સફળ ઉપ્ોગ અંગે પણ 
મુખ્મંરિીશ્રીને માક્હતગાર ક્ા્વ હતા. 

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટલેની સૌજન્ મુલાકાત 
ક્વ્ેતનામના ભારત ક્થત રાજદૂત-એમબેસેડર શ્રી્ુત Pahm 
Snah Chauએ ગાધંીનગરમા ંલીધી હતી. ક્વ્ેતનામ રાજદતૂ ે
વ્ાપાર કુશળ ગજુરાતી સમદુા્ો ક્વ્તેનામ સાથ ેવપેાર-ઉદ્ોગમાં 
વધુ સહભાગી થા્ તેવી અપેક્ા દશા્વવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, 
ખાસ કરીને ટે્સટાઇલ કેક્પટલની ખ્ાક્ત ગજુરાત ધરાવે છે ત્ારે 
્ાન્વ, કોટન, ડા્ની સમગ્ર સપલા્ ચેઇન ક્વ્ેતનામ-ગુજરાત 
માટે સેતુરૂપ બની શકે તેમ છે. 

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે આ ક્ેરિો સક્હત પણ 
વ્ાપારરક વાક્ણકજ્ક સબંધંો વધારવા અન ેએકસપોટ્વ વધારવામાં 
ગુજરાત પૂણ્વ સહ્ોગ આપશે તેમ જણાવી આગામી વાઇબ્રનટ 
સક્મટમા ંક્વ્તેનામના વડાપ્રધાનશ્રી અન ેઉચ્ચ્તરી્ ડકે્લગશેન 
ભાગ લેવા આવે તે માટેનું ક્નમંરિણ પાઠવ્ું હતું. તેમણે વડાપ્રધાન 
શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદી સૌના સાથ, સૌના ક્વકાસ અને સૌના 
ક્વશ્વાસના મંરિના આગવા ક્વઝનથી ક્વશ્વના દેશો સાથે સફળતમ 
સંબંધો ક્વકસાવી રહા છે તેની પણ ભૂક્મકા આપી હતી.

ક્વ્તેનામના રાજદતૂ ેપણ મુખ્મરંિીશ્રીન ેક્વ્તેનામ રાષ્ટ્રની 
મલુાકાત ેઆવવા આમંરિણ આપ્ુ ંહતુ.ં મખુ્મરંિીશ્રીએ ક્વ્તેનામ 
રાજદૂતને ્ટેચ્ૂ ઓફ ્ુક્નટીની પ્રક્તકૃક્ત ્મૃક્ત ભેટ રૂપે અપ્વણ 
કરી હતી. •

આમંત્ણ

ગુજરયાિ	હયાઈકો્ટ્ષનયા	મુખ્	દ્્યા્મૂતિ્ષ	િરરીકે	શ્રી	અરતિંદ	કુમયાર

ભારતના રાષ્ટ્રપક્તશ્રી દ્ારા ગુજરાત હાઈકોટ્વના મુખ્ 
ન્ા્મૂક્ત્વ તરીકે ન્ા્ાધીશ શ્રી અરક્વંદ કુમારને ક્ન્ુતિ 
કરાવામાં આવ્ાં હતા. જમેન ેગુજરાતના રાજ્પાલ શ્રી આચા ્્વ 
દેવવ્રતે રાજભવન ખાતે ગુજરાત હાઈકોટ્વના મુખ્ ન્ા્મૂક્ત્વ 
તરીકે હોદ્ાના શપથ લેવડાવ્ા હતા. 

આ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં મુખ્ મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલ, ક્વધાનસભાના અધ્ક્ા ડૉ. નીમાબહેન આચા ્્વ, આરોગ્ 
મંરિી શ્રી ઋક્ષકેશભાઈ પટેલ, માગ્વ અને મકાન ક્વભાગના 
મંરિી શ્રી પૂણષેશભાઈ મોદી, આરદજાક્ત ક્વકાસ મંરિી  

શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, ગ્રામ ક્વકાસ મરંિી શ્રી અજુ્વનક્સહં ચૌહાણ, 
ગૃહ રાજ્મંરિી શ્રી હષ્વભાઈ સંઘવી, શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ 
મંરિી શ્રી ક્બ્રજેશભાઈ મેરજા, નમ્વદા, જળ, સંપક્ત્ અને 
મત્્ોદ્ોગ રાજ્ મંરિી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી સક્હતના 
રાજ્મંરિી પરરષદના સદ્્ો, ગુજરાત વડી અદાલતના 
ન્ા્ાધીશો, મુખ્ સક્ચવશ્રી, વરરષ્ઠ ધારાશા્રિીઓ, વરરષ્ઠ 
સક્ચવશ્રીઓ સક્હત અન્ મહાનુભાવો, રાજ્ સરકારના તથા 
ગુજરાત વડી અદાલતના ઉચ્ચાક્ધકારીઓ પણ ઉપક્થત  
રહા હતા. •
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૪૮	દકલોતમ્ટર	લંબયાઈનયા	રૂ.૧૦૦૫	કરોડનયા	ખચચે	બનેલયા
િયારયાપુર	-	િયાસદ	છ	મયાગગી્	હયાઇ-િનેું	લોકયાપ્ષણ

ગુજરાતમાં એર, ર ેલ અને રોડ 
કનેક્ટક્વટીનું સુદ્રઢ માળખું ઊભું કરવામાં 
આવ્ુ ંછે. તનેા કારણ ેગજુરાતના ક્વકાસને 
નવી ગક્ત અને નવા સીમાક્ચહ્નો મળ્ાં 
છે. રાજ્માં છેક નાના ગામથી માંડીને 
મોટાં શહેરોને ઉત્મ પ્રકારના માગયોથી 
જોડવામા ંઆવ્ા ંછે. આ બાબતની પ્રતીક્ત 
તમે ગુજરાત બહાર જાઓ તો અથવા 
બહારના કોઈ ગુજરાતમાં આવે એટલે 
થ્ા ક્વના રહેતી નથી એમ મુખ્મંરિી શ્રી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ું હતું. 

મુખ્મંરિીશ્રી પટેલે નવલા નોરતાના 
પ્રથમ રદવસે બોચાસણની પાવન ભૂક્મ 
ઉપરથી દક્ક્ણ ગજુરાત અન ેસૌરાષ્ટ્ર વચ્ચ ે
અતંર ટૂકંું કરતા માગ્વ અન ેમકાન ક્વભાગ 
દ્ારા રૂા.૧૦૦૫ કરોડના ખચષે નવક્નક્મ્વત 
તારાપુરથી વાસદ ૪૮ રકલોક્મટર 
લંબાઈના છ માગશી્ હાઇ-વેનું લોકાપ્વણ 
ક્ુ ું  હતું . આ સાથે મુખ્મંરિીશ્રીએ 
રાજ્માં માગ્વ મકાન ક્વભાગ હ્તકના 
રૂ.૨૦૬.૯૩ કરોડનાં ક્વક્વધ ૬ કામોનાં 
લોકાપ્વણ અને ખાતમુહૂત્વ ક્ાું હતાં. હવે 
તારાપુરથી વાસદ મારિ ૩૫ ક્મક્નટમાં 
પહોંચી જવાશે.

રાજ્ સરકાર સૌના સાથ, સૌના 
ક્વકાસ અને સૌના ક્વશ્વાસથી જનજનને 
સાથે રાખીને પ્રગક્તના માગષે આગળ વધી 
રહી છે. કોરોનાકાળમાં પણ ગુજરાતની 
ક્વકાસ્ારિાન ેથભંવા દીધી નથી. ગજુરાતે 
કોરોનાકાળમાં સમગ્ર દેશમા ંશ્રષે્ઠ કામગીરી 
કરીને લોકોની તકલીફ હળવી કરવાના 
તમામ પ્ર્ત્ો ક્ા્વ છે.

શ્રી પટેલે એ વાતનો પણ ઉલ્ેખ ક્યો 
કે, કોરોના કાળમાં સમગ્ર ક્વશ્વના અનેક 
ક્વકક્સત દેશો પણ હતપ્રભ થઈ ગ્ા હતા, 
તેવા સમ્ે દ ેશના વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ રદશાદશ્વન કરીને 
કોરોનાની અસરો કેવી રીતે ખાળી શકા્ 

તેવું કામ કરી બતાવ્ું છે.
વડાપ્રધાન શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદીને 

શાસન થકી જનસવેા અન ેસમપ્વણના ં૨૦ 
વષ્વ પૂણ્વ થ્ાં છે. તેમણે ગુજરાતને દેશનું 
રોલ મોડેલ બનાવ્ું છે અને હવે સમગ્ર 
દેશની સેવા ક્નષ્ઠાપૂવ્વક કરી દેશને એક 
નવી ઊંચાઇ તરફ લઇ જઈ રહાં છે. 

શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ંુ કે, 
અત્ાર સુધી જે કામોની અવગણના 
કરવામાં આવતી તેવાં જ કામોને અગ્રતા 
આપવામાં આવી છે. જેમાં ્વચછતા 
અક્ભ્ાન, શૌચાલ્, વીજળી, ક્સંચાઇ, 
ઉજ્જવલા ્ોજના જેવી ્ોજના થકી 
વડાપ્રધાનશ્રી સાચા અથ્વમાં ગરીબોના 
હમદદ્વ બન્ા છે. 

મખુ્મરંિીશ્રીએ ્ પટિપણ ેજણાવ્ંુ હતુ,ં  
અમારી સરકારનું કોઈ કામ ચૂંટણીલક્ી 
નથી હોતું. અમે પ્રજાની સમ્્ા અને 
તેમને પડતી મુશકેલીઓને ધ્ાને રાખીને 
મદદરૂપ થવાના સેવાભાવ સાથે ક્વકાસ 
કામો કરી રહા છીએ. અમારી સરકારે 
છેવાડા અને નાનામાં નાની વ્ક્તિ સુધી 
પહોંચવામાં સફળતા મેળવી છે. અમારી 
સરકારનાં દ્ાર પ્રજાજનો માટે હંમેશાં 

ખુલ્ાં છે, તેમ તેમણે ઉમે્ુું હતું.
માગ્વ અન ેમકાન મરંિી શ્રી પણૂષેશભાઈ 

મોદીએ કહ્યું કે, આ માગ્વની સમાંતર 
તારાપુર – બગોદરા - કડીનું કામ પણ 
૧૦૦ રદવસમાં પૂણ્વ કરવામાં આવશે. તે 
પૂણ્વ થતાં પ્રવાસીઓને સારી સવલત 
મળશે. પહેલા એક જમાનો એવો હતો કે 
માગયો નહોતા. ગામડાઓમાં વીજળી 
નહોતી. પીવાના પાણીની કે આરોગ્ની 
સકુ્વધા નહોતી. પણ, લોકોની સમ્્ાઓને 
ધ્ાને રાખીને રાજ્ સરકારે આ પા્ાની 
ભૌક્તક સુક્વધાઓ આપીને જનક્વશ્વાસ 
સપંારદત ક્યો છે. આજ ેગજુરાતના ંતમામ 
ગામો રોડ કનેક્ટક્વટીથી જોડા્ા છે. તે 
બાબતે ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદી અને 
મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલના સફળ 
નેતૃતવ હેઠળ સરકાર સૌનો સાથ સૌનો 
ક્વકાસ સૂરિની નેમ સાથે ગુજરાત ક્નત 
નવી ક્ક્ક્તજ હાંસલ કરી રહ્યું છે. રાજ્ 
સરકારે દરેક ક્રેિન ેપ્રાધાન્ આપ્ુ ંછે. રોડ 
ર્તા, માળખાગત સુક્વધાઓ, માગ્વ 
સલામતી, મક્હલા સશક્તિકરણ, બેટી 
બચાવો, આરદજાક્ત ક્વકાસ, વાહન 
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વ્વહાર ક્વકાસ, ઉદ્ોગ, કકૃ્ષ, ગ્રામ 
ક્વકાસ અને ક્સંચાઇ, પીવાનું પાણી, 
્વચછતા, આરોગ્ વગેરે જેવા અનેકક્વધ 
ક્ેરિે ક્વકાસની હરણફાળ ભરી છે. દરેક 
ક્ેરિના ક્વકાસને એક અક્ભ્ાન તરીકે 
લઇને તેને સંપૂણ્વ પણે સફળ કરવાની એક 
નૂતન પ્રણાલી ઊભી કરી છે. 

પવૂ્વ ના્બ મખુ્મરંિી શ્રી નીક્તનભાઈ 
પટેલે જણાવ્ંુ કે, માગયો એ ગુજરાતના 
ક્વકાસની ધોરી નસ સમાન છે. વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીના શાસનકાળના ૨૦ 
વષ્વ પૂણ્વ થવાની બાબતે શ્રી પટેલે કહ્યું કે, 
તેઓ ગુજરાતમાં રહા અને ગુજરાતને 
સમગ્ર ક્વશ્વમાં નવી ઓળખાણ તથા 
પ્રક્તષ્ઠા અપાવી છે અને ગુજરાતને દેશના 
ક્વકાસનું રોલ મોડેલ બનાવવાનું શ્રે્ પણ 
તેમને જા્ છે. કોરોનાકાળમાં શ્રી મોદીએ 
ક્વકાસની રફતાર થંભવા દીધી નથી. 

સાસંદ શ્રી ક્મતશેભાઇ પટેલ ે કહ્યુ ં કે, 
સૌરાષ્ટ્રન ેદક્ક્ણ ગજુરાત સાથ ેજોડતો આ 
અદ્તન માગ્વ ઝડપી ્ ાતા્ાત માટે ખબૂ જ 
ઉપકારક પરૂવાર થશ.ે આ માગ્વનુ ંકામ છેલ્ાં 
દસ વષ્વથી અટ્્ુ ં હતુ.ં પરંત,ુ ગજુરાત 
સરકાર અન ેતતકાલીન ના્બ મખુ્મરંિી શ્રી 
નીક્તનભાઈ પટેલના સક્ક્ર્ પ્ર્ાસોના કારણે 
આ માગ્વની કામગીરી ઝડપથી પણૂ્વ થઈ છે. 

ગુજરાતના તતકાલીન મખુ્મરંિી અન ેદેશના 
હાલના વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીને 
શાસનના ં૨૦ વષ્વ પણૂ્વ કરવા બદલ શુભેચછા 
સહ અક્ભનદંન પાઠવ્ા હતા. 

આ વેળાએ ગ્રામ ક્વકાસ મંરિી  

શ્રી અજુ્વનક્સંહ ચૌહાણ, મુખ્ દંડક શ્રી 
પંકજભાઇ દ ેસાઈ, ધારાસભ્ શ્રી 
ગોક્વંદભાઇ પરમાર અને શ્રી મ્ુરભાઇ 
રાવલ સક્હત અક્ધકારીઓ અન ેનાગરરકો 
ઉપક્થત રહા હતા. •

જામનગર	મહયાનગરને	રૂ.100	કરોડનયાં	જનસુતિધયા	કયા્ગોનરી	ભે્ટ	
જામનગર મહાનગરમાં બે રેલવે 

ઓવરક્બ્રજ અને એક રેલવે અંડરક્બ્રજનાં 
ક્નમા્વણ કામો માટે કુલ ૧૦૦.૯૮ કરોડ 
રૂક્પ્ાની મહાનગરપાક્લકાની દરખા્તને 
રાજ્ સરકારે સૈદાંક્તક મંજૂરી આપી છે. 
આ અંગેની રાજ્ ફાળાની રકમ ્વક્ણ્વમ 
જ્ંતી મુખ્મંરિી શહેરી ક્વકાસ ્ોજના 
અનવ્ે આપવામાં આવશે.

રાજ્નાં નગરો-મહાનગરોમાં રેલવે 
ઓવરક્બ્રજ-અંડરક્બ્રજના ક્નમા્વણ દ્ારા 
નાગરરકોને વાહન ્ ાતા્ાત અને અવર-
જવરમાં સરળતા રહે તેમજ સમ્ અને 

ઇંધણની પણ બચત થા્ તેવો ઉદાત 
આશ્ આવાં કામોને મંજૂરી આપવા 
પાછળ રાખવામાં આવેલો છે. 

ત દઅનુ સ ા ર ,  મુ ખ ્ મં રિ ી  શ્ર ી 
ભૂપે નદ્રભાઈ પટ ેલે  ્વક્ણ ્વમ જ્ંતી 
મખુ્મંરિી શહેરી ક્વકાસ ્ ોજનામા ંઆ બે 
ર ેલવે  ઓવરક્બ્રજ અને એક ર ેલવે 
અંડરક્બ્રજના ંજનસકુ્વધા વૃક્દ કામોની ભટે 
જામનગર મહાનગરને આપી છે. 

અરિે એ ક્નદટેશ કરવો જરૂરી છે કે, 
ફાટકમકુત ગજુરાતની નમેન ેસાકાર કરતાં 
રાજ્ સરકારે અત્ાર સુધીમાં સમગ્ર 

રાજ્માં  ર ેલવે  ઓવરક્બ્રજ-ર ેલવે 
અંડરક્બ્રજના કુલ ર૯ પ્રોજેકટ માટે રૂ. 
૮૩૦ કરોડની રકમની સૈદાંક્તક મંજૂરી 
આપી છે. 

ગુજરાતનાં નગરો-મહાનગરોમાં 
આ વ ા  ર ેલ વે  ઓ વ ર ક્ બ્ર જ - ર ેલ વે 
અં ડર ક્બ્રજનાં  ક્વ ક્વધ ક ામો  માટ ે 
નગરપાક્લકાઓ માટે કુલ ૭૮ કરોડ 
રૂક્પ્ા તેમજ મહાનગરપાક્લકાઓ માટે 
પણ ૭૮ કરોડ રૂક્પ્ા મળી સમગ્રત્ા 
૧પ૬ કરોડ રૂક્પ્ાની જોગવાઈ ર૦ર૧-
રરના વષ્વ માટે કરવામાં આવી છે.
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કચછમયાં	તિતિધ	મયાગગોનું	તનમયા્ષણ	થશે
કચછ ક્જલ્ાના માગ્વ અને મકાન ક્વભાગના ક્વક્વધ ક્વકાસ 

કામોનુ ંઇ-ખાતમહુતૂ્વ કા ્્વક્રમ મખુ્ મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઇ પટેલની 
ઇ-ઉપક્થક્તમાં તેમજ કા્્વક્રમ અધ્ક્ કચછ ક્જલ્ા પંચા્ત 
પ્રમુખશ્રી પારૂલબહેન કારાની પ્રેરક ઉપક્થક્તમાં ્ોજા્ો હતો.

કચછમા ંગાધંીધામ ખાત ે૩૨ કરોડના ખચષે ફલા્ઓવર તમેજ 
ભુજ-લખપત રોડના ૨૧ કરોડના ખચષે ૩૩ રક.ક્મ., લખપત-
કોટેશ્વર રોડના ૪.૨૬ કરોડના ખચષે ૮ રક.ક્મ., તેરા-ભાચુડંા રોડના 
૩.૧૮ કરોડના ખચષે ૧૦ રક.ક્મ.ના રોડ ર્તાના રરસરફેક્સંગ 
કામનું ખાતમુહૂત્વ કરવામાં આવ્ું હતું.

આ પ્રસંગે ધારાસભ્ શ્રી વાસણભાઈ આક્હરે જણાવ્ું હતું 
કે, ગાંધીધામની જનતાનું વષયોનું ્વપ્ન સાકાર થવા જઇ રહ્યું છે. 
દેશને પ્રગક્તની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડવા વડાપ્રધાનશ્રીના આપણે 
આભારી છીએ તેવું ઉમે્ુું હતું.

આ તકે ગાંધીધામ ધારાસભ્ શ્રી માલતીબહેન મહેશ્વરીએ 
જણાવ્ું હતું કે, ગાંધીધામમાં ક્વક્વધ ક્વકાસલક્ી કા્યો થ્ાં છે. 
ટાગોર રોડ એ ગાંધીધામનો મખુ્ માગ્વ છે ત્ારે ફોરલાઇન ફલા્ 

ઓવરનું સજ્વન થતાં રિારફકની સમ્્ાનું ક્નવારણ આવશે.
ઉલ્ખેની્ છે કે, મખુ્ મરંિી શ્રી ભપેૂનદ્રભાઇ પટેલ ેતાજતેરમાં 

ગુજરાતમાં ૨૦૬ કરોડના ખચષે ક્વક્વધ માગ્વ અને મકાન 
ક્વભાગના ક્વકાસલક્ી કામોનું ઈ-ખાતમુહૂત્વ ક્ુું હતું. આ પ્રસંગે 
માગ્વ અને મકાન ક્વભાગના મંરિી શ્રી પૂણષેશભાઇ મોદી 
ઇ-માધ્મથી જોડા્ા હતા.

આ પ્રસંગે અબડાસા ધારાસભ્ શ્રી પ્રદ્ુમ્નક્સંહ જાડેજા, 
ગાંધીધામ નગરપક્ત શ્રી ઈક્શતાબેન રટલવાણી તેમજ અન્ 
અક્ધકારીશ્રીઓ, અગ્રણીશ્રીઓ અને ગાંધીધામના નગરજનો 
ઉપક્થત રહાં હતાં. •

મોઢેરયાનરી	પુષપયાિિરી	નદરી	પર	તનતમ્ષિ	પુલનું	લોકયાપ્ષણ

મહેસાણા ક્જલ્ાના મોઢેરા ખાતે 
પુષપાવતી નદી પર ક્નક્મ્વત ચારમાગશી્ 
પલુનો ઇ-લોકાપ્વણ કા ્્વક્રમ ્ ોજા્ો હતો. 
ક્વરમગામ - બેચરાજી - ચાણ્મા ર્તા 
ઉપર મહેસાણા ક્જલ્ાના મોઢેરા ખાતે 
પુષપાવતી નદી પર ક્નક્મ્વત ચારમાગશી્ 
પુ લ નું  ઇ - લ ો ક ા પ ્વ ણ  મુ ખ ્ મં રિ ી  
શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના હ્તે કરવામાં 
આવ્ું હતું.

કા્્વક્રમમાં ઉપક્થત સંસદ સભ્ 
શ્રીમતી શારદાબહેન પટેલે જણાવ્ું હતું 

કે, ૧૨૫૬ લાખના ખચષે ક્નક્મ્વત આ 
પુલથી મોઢેરાને સીધો ફા્દો થનાર છે. 
તેમણે ઉમે્ુ ું હતું તે મહેસાણા-પાટણ 
ક્જલ્ાને  તેમજ મારક્ત 
ઔ દ્ ો ક્ ગ ક  પ્ર ો જે ્ ટ , 
બહચુરાજી ્ ારિાધામ, મોઢેરા 
સૂ્ ્વમં ર દર  તથા  પ ાટણ 
ક્જલ્ાના  ઐક્તહા ક્સક 
રાણીની વાવને  જોડતો 
અગત્નો ર્તો છે.

આ પ્રસંગે  વચુ ્વઅલ 

માધ્મથી માગ્વ અને મકાન, વાહન 
વ્વહાર, નાગરરક ઉડ્ડ્ન, પ્રવાસન અને 
્ારિાધામ મંરિી શ્રી પૂણષેશભાઈ મોદી, પૂવ્વ 
ના્બ મુખ્મંરિી શ્રી નીક્તનભાઈ પટેલ 
સક્હતના મહાનભુાવો ઉપક્થત રહા હતા

આ કા્્વક્રમમાં સંસદસભ્ શ્રીમતી 
શારદાબહ ેન પટ ેલ, ધારાસભ્ શ્રી 
કરશનભાઇ સોલંકી, પૂવ્વ ગૃહમંરિી શ્રી 
રજનીકાનત પટેલ, ક્જલ્ા કલેકટર શ્રી 
ઉરદત અગ્રવાલ, ક્જલ્ા પંચા્તની 
ક્વક્વધ સક્મક્તઓના ચરેમનેશ્રીઓ સક્હત 
અક્ધકારીઓ, પદાક્ધકારીઓ અને 
ગ્રામજનો ઉપક્થત રહાં હતાં. •
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ન્ૂ્ ોક્કમાં ્ ટેચ્ ૂઓફ ક્લબટશીની અદંર 
જે વા્્ો લખ્ાં છે એમાં એક વા્્ 
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનું છે. દક્ક્ણ 
આક્ફ્કાના ર ેબન દ્ીપમાં કારાવાસ 
ભોગવનાર નેલસન મંડેલાએ વારંવાર કહ્યું 
છે કે એમને ટકાવી રાખનાર પ્રેરક બળનું 
નામ હતું ગાંધી. વીસમી સદીના મહાન 
વૈજ્ઞાક્નક ડો. આલબટ્વ આઇન્ટાઈને 
ગાંધીજીના 70મા જનમરદન ેઅંજલી આપી: 
આવનારી પેઢીઓ ભાગ્ે જ એ માની 
શકશે કે આવો કોઈ, માંસ અને રતિનો 
બનેલો માણસ આ પૃથવી પર ચાલ્ો હશે. 

ગાધંીજીની 152મી જ્ંતીની ઉજવણી 
સંદભષે આ અને આવી અનેક વાતોનું 
્મરણ થા્ તે ્વાભાક્વક અને ્વીકા્્વ 
છે.મહાતમા ગાંધીજી ક્વશે અનેક લોકોએ 
લખ્ું છે અને કહ્યું છે.

આધુક્નક જગતના કોઈ મહાપુરષ 
ક્વશે વધુમાં વધુ પુ્તકો લખા્ાં હો્ તો 
તે ગાંધીજી ક્વશે છે. આજથી સાડા પાંચ 
હજાર વષ્વ પહેલાં થ્ેલા મોહને મથુરા 
નગરી છોડી દ્ારકા નગરી વસાવી, જ્ારે 
આધુક્નક જગતના મોહને પોરબંદર છોડી 
સાબરમતી નદીના રકનારે આશ્રમ ્થાપી 
આઝાદીની આહલેક જગાવી. એકે મહાન 
ચક્ર ધારણ ક્ુું જ્ારે પોરબંદરના મોહન 

ચરખાથી ્વાવલંબનના પાઠ ભણાવ્ા.
પોરબંદરના મોહનની દોઢસોમી 

જ્તંીની વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીની 
આગવેાની અન ેમાગ્વદશ્વન હેઠળ દેશભરમાં 
અનોખી રીત ેઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. 
એટલું  જ નહીં આઝાદી કા અમૃત 
મહોતસવની શરૂઆત પણ ઐક્તહાક્સક દાડંી 
કૂચના રદવસથી કરવામા ંઆવી.

મખુ્મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેગાધંી 
જનમભૂક્મ પોરબંદરમાં મહાતમા ગાંધીના 
જનમ ્ થળ કીક્ત્વ મરંદર ખાત ેપજૂ્ બાપનુી 
જ્ંતીએ સવ્વ ધમ્વ પ્રાથ્વના સભામાં 
સહભાગી થઈ ક્વશ્વ ક્વભૂક્ત મહાતમા 
ગાધંીન ેશ્રદા સુમન પષુપાજંક્લ અપ્વણ કરી 
ત્ારે સમગ્ર વાતાવરણમાં ગાંધીજીના 
ક્વચારોની સુવાસ ચોમેર પ્રસરી હોવાની 
અનુભૂક્ત જનજનને થઈ.

સવ્વ ધમ્વ પ્રાથ્વના સભામાં મુખ્મંરિી 
શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ગાંધી વંદના કરતા 
જણાવ્ું હતું કે '્વચછતા ત્ાં પ્રભુતા'નો 
ગાંધીજીનો મંરિ દેશભરમાં સાકાર કરી 
લિીન ઇકનડ્ા મવૂમનેટ અન ે્ વચછ ભારત 
2.0 તમેજ અમૃત ક્મશન 2.0નો વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ પ્રારંભ કરાવ્ો છે. 
અમૃત ક્મશન૨.૦ અને ્વચછ ભારત 
ક્મશન-૨નો જે શુભારંભ થ્ો છે તેમાં 

મહયાતમયા	ગયાંધરીજીનરી	૧૫૨મરી	જ્ંિરીએ	
સિચછિયાનયા	મંત્ને	આતમસયાત્	કરરી	 
ગુજરયાિે	પૂજ્	બયાપુને	આપરી	શ્દયાંજતલ

્વચછતા અને જળશક્તિના કામો - 
સાતત્પૂણ્વ ક્વકાસ થકી ગુજરાત અગ્રેસર 
રહીને ગાંધીનું આ ગુજરાત નવી ઊંચાઈ 
ક્સદ કરશે.

ગાંધીજીના ગ્રામોતથાન-્વચછતાં મંરિ 
સાથ્વક કરવા વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીના નેતૃતવમાં ્વરાજથી સુરાજ્ની 

ગયાંધરી	જ્ંિરી	અિસરે	શ્દયાસુમન
અપ્ષણ	કરિયા	રયાજ્પયાલશ્રી	

ગજુરાતિા રાજયપાલ શ્ી આચાય્ય દેવવ્રત ેરાજભવિ 
ખાત ેમિાતમા ગાધંીજીિી જયતંી અવસરે પૂ. બાપુિે 
શ્દ્ાસમુિ અપ્યણ કયાાં િતાં. રાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ ં
િતુ ંકે, મિાતમા ગાંધીજીએ દેશિી આઝાદી માટે સતય 
અિ ેઅહિંસાિા માગ્ય પર હવશ્વકલયાણ અિ ેહવશ્વબધંતુવિા 
સદેંશ દ્ારા દેશિા િાગરરકોિ ેપ્રેરત કયા્ય િતા. •
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સકંલપ ક્સક્દ ગજુરાતના સંદભ્વમાં વણ્વવતા 
મુખ્મંરિીશ્રીએ જણાવ્ંુ હતંુ કે સવ્વ 
સમાવેશક ક્વકાસ્ારિા આગળ ધપાવતા 
ગુજરાતમાં ‘્વચછ ભારત ક્મશન ફેઝ-2’ 
અંતગ્વત સ્ટેઇનેબલ સેક્નટેશન, રિીટમેનટ 
ઓફ વે્ ટ વોટર, સ્ટેઇનબેલ સોક્લડ વે્ ટ 
મેનેજમેનટ, કેપેક્સટી ક્બકલડંગ તેમજ 
્વચછતાને સહજ ્વભાવ બનાવી એક 
જનઆંદોલનના રૂપમાં ક્વ્તારવા આવી 
રહ્યુ ંછે. શ્રી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેઆહ્ાન ક્ુું 
કે રાજ્ના હરેક નાગરરકે ્વચછતાને 
સહજ ્વભાવ બનાવી ્વચછ ભારત 
અક્ભ્ાનના બીજા તબક્ામાં પણ 
ગુજરાતને આપણે અગ્રેસર રાખીએ.

કલિન ઇકનડ્ા પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્નાં 
દરકે ગામ, નગર અને શહેરમાં ૩૧ 
ઓકટોબર સુધી ‘્વચછ ભારત – સુંદર 

ભારત’ અમૃત ૨.૦ અંતગ્વત ૩૧ અમૃત 
શહેરોમાં ભૂગભ્વ ગટર ્ોજનાનાં કામો 
અને રાજ્નાં તમામ શહેરોમાં પાણી 
પુરવઠાનાં કામો થશે.

અમૃત ૨.૦ ક્મશન’ હેઠળ તમામ 
અબ્વન લોકલ બોડી (શહેરી સત્ામંડળ) 
અંતગ્વત આવતાં ઘરોને નળથી પાણી 
આપવા, ૩૧ અમૃત શહેરોમાં ઘરોને 
સએુજ-સપેટેજ કને્ શન આપવા, જળાશ્ 

અને કૂવાઓનો જીણયોદાર ઉપરાંત વોટર 
ક્સ્્ુરરટી, અબ્વન પલાક્નંગ અને માકકેટ 
ફાઇનાનસ મોક્બલાઇઝેશન જેવા રરફોમ્વ 
કરવામાં આવશે.

અમૃત ક્મશન અંતગ ્વત પ્રથમ 
તબક્ામા ંગજુરાત ેદેશભરમા ંરિીજા ્ થાન 
પર રહીને 2800 કરોડ રૂક્પ્ાના ખચષે 
મહત્વપૂણ્વ 305 કામો પૂણ્વ ક્ાું છે. 31 
શહેરમાં પીવાનું શુદ પાણી પૂરં પાડવા 

મુખ્મંત્રીશ્રીએ	ખયાદરીનરી	ખરરીદરી	કરરી
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગાંધીજયંતી અવસરે ગાંધીજીિા જન્મસ્થળ 

પોરબદંરિી મલુાકાત દરમયાિ પ્હસદ્ ભાગવત ક્થાકાર પૂજય ભાઈશ્ી રમશેભાઈ 
ઓઝા પ્ેરરત સાંરદપિી ગુરુકુળ સંકુલિી મુલાકાત લીધી િતી. શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલિું પૂજય ભાઈએ ભાવભયુાં સવાગત કયુાં િતું અિે આ ગુરુકુળમાં ચાલતી 
હવહવધ હવદ્ા સસંકાર પ્વૃહતઓ્થી વાકેફ કયા્ય િતા. મખુયમતં્ીશ્ી અિ ેપજૂય ભાઈ 
સહિતિા મિાિુભાવોએ ગુરુકુળમાં દશ્યિ અચ્યિ પણ કયા્ય િતા. મુખયમંત્ી  
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે ગાધંી જયતંી અવસરે ગાધંી જન્મભહૂમ પોરબંદરિી મુલાકાત 
દરમયાિ ખાદી િાટમાં જઈિે ખાદીિી ખરીદી કરી િતી.
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માટે 95 કામો પૂણ્વ ક્ા્વ છે. આ કામોના 
ફળ્વરૂપે એક લાખ ક્સત્ેર હજાર ઘરોમાં 
કને્શન પૂરાં પાડાં છે.

મુખ્મંરિીશ્રીએ જણાવ્ું હતું કે, શ્રી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીના માગ્વદશ્વનમાં પ્રથમ 
તબક્ામાં ‘્વચછ ભારત ક્મશન’ અને 
‘અમૃત ક્મશન’ને જ્વલંત સફળતા પ્રાપ્ત 
થઈ છે.

મખુ્મંરિીશ્રીએ આ પ્રસગં ેઉમે્ ુું હતું 
કે ગાંધીજીના ્ વચછતાના ક્વચારો આજના 
પરરપે્રક્્મા ંએટલા જ રરલેવનટ છે. એટલું 
જ નહીં, ્ વુા પઢેીન ેઆવનારી પઢેીન ેગાધંી 
આચાર-ક્વચાર શાશ્વત મલૂ્ો આતમસાત્ 
કરવાની પ્રરેણા આપતો આ રદવસ છે. 
ગાંધીજીએ ગ્રામીણ ઉતથાન, અંત્ોદ્ 
ક્વકાસ અન ેઅ્પૃશ્તા ક્નવારણના ં જે 
કા્યો ઉપાડલેા ત ેઆજ ેસમરસ સમાજ અને 
સૌના સાથ સૌના ક્વકાસની નમેથી આપણા 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ સાકાર કરે છે. 
ગ ાં ધ ીજીન ા  ્ વ ચછત ા ન ા  મં રિને 

પોરબંદરમયાં	‘તચલડ્રન	હોમ	ફોર	બો્ઝ’નું	લોકયાપ્ષણ
મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 

ગાંધી જ્ંતી અવસરે પોરબંદરની ભૂક્મ 
પર રાજ્ સરકારના સામાક્જક ન્ા્ 
અને અક્ધકારરતા ક્વભાગ હ્તકના 
સમાજ સુરક્ા ખાતા દ્ારા ૪ કરોડ ૨૬ 
લાખના ખચષે ક્નમા્વણ થ્ેલા ‘ક્ચલડ્ન 
હોમ ફોર બો્ઝ’ના નવક્નક્મ્વત મકાનનું 
લોકાપ્વણ ક્ુું હતું.

રાજ્ સરકાર અનાથ, ક્નરાધાર, 
પરરવારથી ક્વખૂટા પડેલાં બાળકો, મા-

બાપથી ક્વખૂટાં પડેલાં બાળકો, બાળ 
મજૂરીમાંથી મુતિ કરા્ેલાં બાળકો, 
ક્ભક્ા માંગતા ંબાળકો, માનક્સક બીમાર, 
માતા-ક્પતા કાળજી લેવા સક્મ ન હો્, 
ઘર છોડીને આવેલા, જાતી્ શોષણનો 
ભોગ બનેલાં, જે બાળકનો વાલી ન હો્ 
તવેા ંબાળકો માટે સમગ્ર રાજ્મા ંક્ચલડ્ન 
હોમના ક્નમા્વણથી આવા ંબાળકોની સાર 
સંભાળ અને સમાજમાં પુનઃ્થાપનની 
કામગીરી કરતી રહે છે.

રાજ્ભરમાં સરકાર દ્ારા ૩૧ 
સરકારી, ૨૮ ગ્રાનટ ઈન એઈડ તેમજ 
૫૦ ્વભંડોળથી ચાલતા ક્ચલડ્ન 
હોમની ્થાપના કરવામાં આવી છે. 
જેમાં અત્ારે રાજ્ના આવાં બાળ 
સંભાળ ગૃહમાં ૧૬૦૮ બાળકો ક્નવાસ 
કરી રહા છે.

પોરબંદરના આ નવક્નક્મ્વત ક્ચલડ્ન 
હોમમા ં૫૦ બાળકોન ેઆશ્ર્ આપવામાં 
આવશ.ે આ ક્ચલડ્ન હોમના ક્નમા્વણ માટે 
રાજ્ સરકાર દ્ારા ફાળવવામાં આવેલી 
૫૦૦૦ ચોરસ મીટર જમીન પર આકાર 
પામ્ંુ છે. અત્ાધુક્નક સુક્વધા્ુતિ 
ક્ચલડ્ન હોમમાં કમપ્ૂટર લિાસ તેમજ 
બાળકોના મનોરંજન માટે ટી.વી, રમત-
ગમતનાં સાધનો, લાઇબ્રેરી, રકચન, 
ભોજન ખંડ, કાઉનસેક્લંગ રૂમ, વોટર 
કુલર, સીસીટીવી કેમેરા અને ફા્ર 
સફેટીની સકુ્વધાઓ રાખવામા ંઆવી છે.

વડાપ્રધાનશ્રીએ એક સામાક્જક અક્ભ્ાન 
તરીકે ઉપાડીને દ ેશભરમાં જાગૃતતા 
લાવવાનુ ંકામ હાથ ધ્ુ્વ, ત ેજોતજોતામાં 
ક્વરાટ જન અક્ભ્ાન બન્ુ ંછે.

ગુજરાતના સપૂત નર ેનદ્રભાઈએ 
બરાબર સાત વષ્વ પહેલાં ગાંધીજીના 
જનમરદન–૨ ઓ્ટોબર, ૨૦૧૪ના રદવસે 
રાષ્ટ્રવ્ાપી ્વચછતા અક્ભ્ાન છેડીને 

્વચછતાનો સદેંશ જનજન સધુી પહોંચાડો 
હતો. મહાતમા ગાધંીએ ્ વરાજ્ અપાવ્ુ-ં
ગ્રામોતથાન માટે દરરદ્રનારા્ણના ઉતથાન 
માટે આપણને માગ્વ ચીંધ્ો. તો વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈએ સુરાજ્ની ્ારિા 
આરંભી છે. મુખ્મંરિીશ્રીએ વધુમાં કહ્યું કે 
અક્હંસાના પૂજારી પૂજ્ બાપુ કહેતા કે 
પ્રાથ્વના જ આ દકુ્ન્ાની સૌથી મોટી શક્તિ 
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છે. ગાધંીજી પોત ેપણ આજીવન પ્રાથ્વનામાં 
ક્વશ્વાસ ધરાવતા હતા. પ્રાથ ્વનાના 
માધ્મથી ગાંધી ક્વચારને, ગાંધીજીની 
ભાવનાને હૃદ્માં ઉતારવાનો આ ગાંધી 
જ્ંતી એક અવસર છે.

સદુામાપરુી પોરબદંરમા ંજનમલેા ગાધંી 
આજે પણ ક્વશ્વભરમાં પ્ર્તુત છે તેની 
પ્રતીક્ત પોરબંદરમાં મહાતમા ગાંધીજીના 
જનમ્થળ કીક્ત્વમંરદરની મુલાકાતે દર વષષે 
લાખો પ્રવાસીઓ દેશ-ક્વદેશમાંથી આવી 
રહા છે તનેાથી થા્ છે. પ્રવાસીઓન ેકીક્ત્વ 
મંરદર ક્વશેની માક્હતી ઓનલાઇન મળી 
રહે તે માટે કીક્ત્વ મંરદરની વેબસાઇટ પણ 
લોનચ કરવામાં આવી છે. 

સામાન્ જનતાને જનતા જનાદ્વન 
રૂપી સાચી ઓળખ આપવાની અદભુત 
ક્મતા ગાંધીજી પાસે હતી. આઝાદીનું 
આંદોલન જનસમાજની સક્ક્ર્ ભૂક્મકા 
ક્વના સફળ થઈ શકે નહીં એ હકીકતથી 
ગાંધીજી સુપેરે પરરક્ચત હતા. તેથી એમણે 
આઝાદી આંદોલનના એકે એક અક્ભ્ાન 

પાછળ જનશરકતને  જોડી જુ લમો-
અત્ાચારો સામે પણ અડીખમ રહેવાની 
આંતરઊજા્વ ્ુવાનો-મક્હલા-આબાલવૃદ 
સૌમા ંએમણ ેજગાવી હતી. મહાતમા ગાધંી 
આજીવન ્વચછતાના ચુ્ત આગ્રહી-
ક્હમા્તી રહા હતા.

આ પ્રસગં ેકૃક્ષ મરંિી શ્રી રાઘવજીભાઈ 
પટેલે ગાંધીજીને શ્રદાસુમન અપ્વણ કરતા 
કહ્યું કે ગાંધીજીના જીવનમાંથી આપણને 
પ્રેરણા મળે છે. મંરિીશ્રીએ ગાંધીજીના 
અક્હંસાના માગષે ન્ા્ અપાવવાના 
ગાધંીજીના ક્સદાતંોનો ઉલ્ખે કરીન ેગાધંી 
ક્વચારધારા આતમસાત્ કરવા જણાવ્ંુ હતુ.ં 
પ્રાથ્વના સભામાં ઉપક્થત ભાગવતાચા્્વ 
ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝાએ જણાવ્ું હતું 
કે, સત્ાગ્રહ એટલે હડતાલ નહીં પરંતુ 
સત્નો સાચા અથ્વમાં આગ્રહ. મન વચન 
કમ્વ ભાવથી કઈ રીતે ઈશ્વર ્ વરૂપ સત્ને 
આતમસાત્ કરી શકા્ તેની પે્રરણા 
આપણને ગાંધીજીમાંથી મળે છે.

આ તકે મુખ્મંરિીશ્રીએ કીક્ત્વમંરદરમાં 

ગાંધી ્મૃક્ત ઘર, ચરખા પોઇનટની પણ 
મલુાકાત લીધી હતી. પોરબદંરના કલકેટર 
શ્રી અશોક શમા્વ ક્લક્ખત પુ્તક મોહન સે 
મોહનનું પણ ક્વમોચન ક્ુું હતું. 

પોરબંદરની સરકારી શાળાના ક્શક્કો 
- કલાકારોએ ગાંધીજીના ક્પ્ર્ ભજન 
'વૈષણવજન તો તેન ેકહીએ' તેમ જ ક્વક્વધ 
પ્રાથ્વના ભાવમ્ રીતે રજૂ ક્ા્વ હતા. 
મખુ્મંરિીશ્રીએ હવલેી મરંદરના પણ દશ્વન 
ક્ા ્વ હતા. કલિન ઇકનડ્ા અંતગ્વત 
મુખ્મંરિીશ્રીએ પોરબંદરથી ્વચછતા 
રેલીને પણ પ્ર્થાન કરાવ્ું હતું.

સવ્વ ધમ્વ પ્રાથ્વના સભામાં સાંસદ શ્રી 
રામભાઈ મોકરી્ા, સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ 
ધડકુ, ધારાસભ્ શ્રી બાબભુાઇ બોખીરી્ા, 
ક્જલ્ા પંચા્તના પ્રમુખ મંજુબહેન 
કારાવદરા, નગરપાક્લકાના પ્રમુખ 
સરજુભાઇ કારી્ા, કલેકટર શ્રી અશોક 
શમા્વ તેમજ રેનજ આઇજી સક્હતના 
અક્ધકારીઓ અને અગ્રણીઓ ક્વદ્ાથશીઓ 
ઉપક્થત રહાં હતાં. •

ગુજરયાિ	તિધયાનસભયામયાં	ગયાંધરીજ્ંિરી	તનતમત્ે	પુષપયાંજતલ	અપ્ષણ
સત્, અક્હંસા, પ્રેમ અને કરણાને વરેલા તથા અંત્જોના 

ઉદારક, અ્પૃશ્તા ક્નવારક, નશાબંધી, ્વાવલંબન અને 
્વદેશીનો વંટોળ ઊભો કરનાર મહાપુરષ અને ગ્રામોદારક 
પૂજ્ મહાતમા ગાંધીજીની ૧૫૨મી જ્ંતી ક્નક્મત્ે ગુજરાત 
ક્વધાનસભા અધ્ક્ા ડૉ. નીમાબહેન આચા્્વ અને ઉપાધ્ક્ 
શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ દ્ારા ક્વધાનસભા પટાંગણમાં આવેલી 
પૂજ્ મહાતમા ગાંધીજીની પ્રક્તમાને અને ક્વધાનસભા ગૃહ 
ખાત ેપજૂ્ ગાંધીજીના તલૈક્ચરિન ેપષુપાજંક્લ આપીન ેશ્રદાસમુન 

અપ્વણ કરા્ાં હતાં.
ગુજરાત ક્વધાનસભા અધ્ક્ા ડૉ.નીમાબહેન આચા્્વએ 

કહ્યું હતું કે ગાંધીજીના જીવન સંદેશને આપણે સૌએ આતમસાત્ 
કરવો જોઈએ અને તેમણે આપેલા જીવન સૂરિોમાંથી પ્રેરણા 
લઈ તે ક્વશ્વમાં આપણે સૌએ જીવન જીવવું જોઈએ. પૂજ્ 
ગાંધીજી સત્ના આગ્રહી અને ્વચછતાના ક્હમા્તી હતા. 
તેઓ જીવનભર ્વદેશીના આગ્રહી રહા છે ત્ારે ભારત દેશે 
પણ આતમક્નભ્વર ભારત, વોકલ ફોર લોકલ અને મેક ઇન 
ઇકનડ્ા થકી પૂજ્ બાપુના ્વદેશી સંકલપને ચરરતાથ્વ ક્યો છે. 
પૂજ્ મહાતમા ગાંધીજીના ્વદેશી ચીજવ્તુ અપનાવવાના 
તથા ્વચછતાના મંરિને સાકાર કરી સમગ્ર રાષ્ટ્ર આજે ખરા 
અથ્વમાં તેમની જ્ંતીની ઉજવણી કરી રહ્યું છે.

આ કા્્વક્રમમાં મંરિી શ્રી રકરીટક્સંહ રાણા, શ્રી આર.
સી.મકવાણા, ગુજરાત ક્વધાનસભાના પૂવ્વ ધારાસભ્શ્રીઓ, 
ક્વધાનસભાના સક્ચવ શ્રી ડી. એમ. પટેલ, ઉચ્ચ અક્ધકારી/
કમ્વચારીઓએ ઉપક્થત રહીને પૂજ્ મહાતમા ગાંધીજીના 
તૈલક્ચરિને પુષપાંજક્લ અપ્વણ કરી તેમના જીવનના આઝાદી 
સમ્ના પ્રેરણાદા્ી સં્મરણો ્ાદ ક્ાું હતાં. •

અંજતલ
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તિશ્વભરનયા	ઉદ્ોગ-િેપયાર	રોકયાણકયારોને ગુજરયાિમયાં	રોકયાણ	મયા્ટે	આહિયાન 

ગુજરાતની ચચા્વ અને 
તુલના ક્વશ્વના ક્વકક્સત 
દેશો સાથે થા્ છે. દશેનું 
સૌથી વધ ુક્વદેશી મડૂીરોકાણ 
એટલે કે ૩૭ ટકા FDI 
એકલા ગુજરાતે મેળવ્ું છે. 
એકનજક્ન્રર ંગ,  ઓટો 
પ ા ્ટ સ ્વ ,  ટ ે્ સ ટ ા ઇ લ , 
ફામા્્વ ્રુટકલ, કેક્મકલ તથા 
જેમ એનડ જવેલરી ક્ેરિોમાં 
ગુજરાત અક્ગ્રમ છે. ૧૬૦૦ રક.ક્મ.નો 
ક્વશાળ દરર્ા રકનારો ધરાવતું ગુજરાત 
એક મેજર અને ૪૮ નોન-મેજર પોટ્વને 
કારણે ક્મડલ ઇ્ટ, આક્ફ્કા અને ્ુરોપ 
સાથેના સામુક્દ્રક વ્ાપારનું ગેટ-વે બન્ું 
છે. ગુજરાત બે્ટ ચોઇસ ફોર ઇનવે્ટમેનટ 
બન્ું છે તેમાં ્પેક્શ્લ ઇનવે્ટમેનટ 
રરક્જ્નનો ફાળો પણ મહત્વનો બની 
રહો છે.

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે 
દુબઇમાં ્ોજાઇ રહેલા દુબઇ એ્સપો 
-ર૦ર૦માં ઇકનડ્ા પેવેક્લ્ન ખાતે 
આ્ોક્જત ્પેશ્લ સેશન ‘ધોલેરા 
પા્ો ક્ન્રર ંગ ્માટ ્વ  ઇનડ ક્રિ્લ 
ડેવલપમેનટ ઇન ઇકનડ્ા’માં વીરડ્ો 
કોનફરનસથી સંબોધન ક્ુ્વ હતું.જેમાં 
ક્ વશ્વભરન ા  વે પ ા ર  ઉદ્ ોગક ા ર ો , 
રોકાણકારોને ગુજરાતમાં પોતાનો વેપાર 

કારોબાર ક્વ્તારવા અન ેગલોબલ ક્બઝનસે 
ડેવલપમેનટમાં જોડાવા આહ્ાન ક્ુ્વ હતું.  

શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ધોલેરા SIR 
ગ્રીન રફલડ  પ્ર ો જેકટ  ૯ર૦ ્કવે ર 
રકલોક્મટરના ક્વશાળ ક્વ્તાર, DMIC 
સાથેના જોડાણ તેમજ નેક્ટ જનરેશન 
ટેકનોલોજી સાથે ્ટેટ ઓફ ધી આટ્વ 
ફસેેક્લરટઝ સાથેનું વેલ પલાનડ ક્સટી 
બનવાનું છે તેની ક્વશેષતાઓનું ક્વવરણ 
ક્ુ્વ હતું. 

ધોલેરા SIRમાં એરો્પેસ, રડફેનસ, 
એકનજક્ન ર્રંગ, આઇ.ટી, ઇલકેરિોક્નક તથા 
રરન્ એૂબલ એનર્જી સક્હતના કે્રિોનુ ંપોટેનશ્ લ 
રહેલંુ છે.અત્ ારે નશેનલ અન ે્ ટેટ હાઇવે સાથે 
જોડા્ લેુ ંધોલરેા નજીકના ભક્વષ્ મા ંઅમદાવાદ 
સાથ ેએકસપ્રસે વ ેસાથ ેપણ જોડાઇ જશે તનેી 
છણાવટ કરતા ં મખુ્મરંિીશ્રીએ ઉમે્ ુ્વ કે, 
ધોલરેામા ંક્વશાળ ઇનટરનશેનલ એરપોટ્વનુ ંકામ 

પણ શરૂ થ્ુ ંછે. 
મુ ખ ્ મં રિ ી શ્ર ી એ 

ગુ જ ર ા ત ન ા  વૈ ક્ શ્વ ક 
ઔદ્ોક્ગક ક્વકાસના નવા 
્ગુ, નવા એરાની શરૂઆત 
આ ધોલેરા SIRથી થઈ 
રહી છે તેનું ગૌરવ કરતાં 
કહ્યું કે, ધોલેરા એટલા માટે 
જ અ ન્ૂ એરા કહેવા્ું છે. 

શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે 
આગામી વાઇબ્રનટ સક્મટ-ર૦રરમાં 
્ુ.એ.ઇ.ના વેપાર-ઉદ્ોગ સાહક્સકોને 
જોડાવાનું આમંરિણ પણ પાઠવ્ું હતુ. આ 
ક્વશેષ સરિમાં દુબઇના પ્રક્તક્ષ્ઠત શરાફ 
ગૂ્રપના વાઇસ ચેરમેન શૈફુદીન શરાફ, 
દુબઇ ખાતેના ભારતના કોન્્ુલ જનરલ 
શ્રી અમન પૂરી, એરપોટ્વ ઓથોરરટી ઓફ 
ઇકનડ્ાના ચેરમેન સંજીવ ગુપ્તા વગેરેએ 
પણ ભારતના ક્વકાસમાં ગુજરાતની 
અગ્રેસરતાની પ્રસંશા કરી હતી. 

મખુ્મરંિીશ્રી સાથ ેગાધંીનગરથી મખુ્ 
સક્ચવ શ્રી પંકજકુમાર, મુખ્મંરિીશ્રીના 
અક્ધક મુખ્ ક્સચવ શ્રી પંકજ જોષી અને 
ઉદ્ોગ કક્મશનર રાહૂલ ગુપ્તા જોડા્ા 
હતા. ધોલેરા ઇનડક્રિ્લ ક્સટી ડવેલપમનેટ 
ક્લક્મટેડના એમ.ડી. હારરત શુકલાએ આ 
ક્વશેષ સેશનનો હેતુ ્પટિ કરી સૌને 
આવકા્ા્વ હતા. •

તિશેર
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મયાળખયાકી્	સુતિધયાનો	તિકયાસ-પ્રગતિનરી	પયારયાશરીશરી
કોઇપણ દેશ, રાજ્, ક્ેરિ, પ્રદેશ, શહેર કે ગામ હો્ તેના 

ક્વકાસના પા્ામાં માળખાગત સુક્વધા પ્રમુખ્થાને હો્ છે. 
માળખાકી્ સુક્વધાનો ક્વકાસ જે તે દેશ,પ્રદેશની પ્રગક્તની 
પારાશીશી છે. ગામડાને શહેર સાથે જોડતા માગયો અને તેના 
ક્વકાસની સાથસેાથ ેલોકોના ંઘરનુ ંઘરના ્ વપ્નન ેસાકાર કરવામાં 
રાજ્ સરકાર ક્નક્મત્ બની રહી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીના માગ્વદશ્વન હેઠળની મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના 
નેતૃતવમાં કામ કરી રહેલી ગુજરાત સરકારે સૌનો સાથ સૌનો 
ક્વકાસ સૂરિની નેમ સાથે ક્નત નવી ક્ક્ક્તજ પ્રાપ્ત કરી છે. ગુજરાત 
સરકારે દરેક ક્ેરિને પ્રાધાન્ આપ્ું છે. રોડ ર્તા, માળખાગત 
સુક્વધાઓ, માગ્વ સલામતી, મક્હલા સશતિીકરણ, બેટી બચાવો, 
આરદજાક્ત ક્ેરિે ક્વકાસ, વાહન વ્હાર ક્ેરિે ક્વકાસ, ઉદ્ોગક્ેરિે,  
કૃક્ષ, ગ્રામ ક્વકાસ અને ક્સચંાઇ, પીવાનુ ંપાણી, ્ વચછતા, આરોગ્ 
વગેરે જેવા અનેકક્વધ ક્ેરિે ક્વકાસની હરણફાળ ભરી 
છે. દરેક ક્ેરિના ક્વકાસને એક અક્ભ્ાન તરીકે 
લઇને તેને સંપૂણ્વ પણે સફળ કરવાની એક 
પ્રણાલી રહેલી છે.

ગુજરાતની ક્વકાસગાથા ઉપર નજર 
કરતાં ક્વક્વધ ક્ેરિોમાં થ્ેલાં કા્યોની વાત 
કરીએ તો ગુજરાતમાં ૧,૨૩,૯૮૨ લાખ 
રકલોક્મટર રોડ નેકવક્કની મરામત જાળવણી 
અને  સુ ધ ા રણ ાન ી  ક ામગ ી ર ી  ઉપર ાં ત 
૧,૨૪,૦૩,૨૧૯ ચો.મી કે્રિફળના રહેણાક અને 
ક્બનરહેણાક મકાનોની મરામત અને ક્નભાવણીની કામગીરી 
માગ્વ અને મકાન ક્વભાગ દ્ારા કરવામાં આવી રહી છે.

રાજ્માં હાઇવે, મુખ્ ક્જલ્ામાગયો, ગ્રામ્ માગયો, કાચા 
ર્તાથી પાકા ડામર ર્તા, ફલા્ઓવર/અંડરપાસ, રેલવે 
ઓવરક્બ્રજ વગેરેનાં કામો માટે રૂા.૫૮૨૯૯ કરોડનાં ૨૯૦૭૩ 
કામો મંજૂર કરવામાં આવ્ાં છે. જેમાં પૈકી રૂા.૨૬૦૪૭ કરોડનાં 
૧૮૦૭૨ કામો પૂણ્વ ક્ાું છે. રૂા.૧૯૪૦૦ કરોડનાં ૩૮૪૭ કામો 
પ્રગક્ત હેઠળ છે.

રાજ્માં મુખ્મંરિી ગ્રામસડક ્ ોજના હેઠળ ૩૪૦૦૦થી વધુ 
ગામો-પરાઓના કાચા ર્તાને ડામર્ુતિ કરવાનાં કામો હાથ 
ધરવામાં આવ્ાં છે. તેમજ આરદજાક્ત ક્વ્તારમાં રૂા.૧૮૫૦૨ 
કરોડના ખચષે ૫૫૭૫૭ રક.ક્મ. લંબાઈના કુલ ૨૧૭૧૫ ર્તાઓ 
કાચામાંથી ડામર ર્તાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્ાં છે. તે પૈકી 
૧૨૭૫૪ ર્તાની કામગીરી પૂણ્વ કરી દેવામાં આવી છે. કોઝ-વે 
તમેજ ૧૫૨૦ કરોડના ખચષે સાકંડા પૂલો, બારમાસી નાળા ંપ્રકારનાં 
૧૨૭૮ કામોની મંજૂરી આપવામાં આવી છે તે પૈકી ૭૮૦ કામો 

પૂણ્વ કરવામાં આવ્ા છે. 
ફાટક મુતિ અક્ભ્ાન અંતગ્વત રૂા. ૯૧૬૩ કરોડના ખચષે 

૨૦૦ રેલવ ેક્રોક્સંગ ઉપર રેલવ ેઓવર ક્બ્રજનુ ંઆ્ોજન કરવામાં 
આવ્ું છે. જે પૈકી ૨૭ રેલવે ઓવરક્બ્રજની કામગીરી પૂણ્વ થઇ 
ગઇ છે અને ૬૫ રેલવેક્બ્રજની કામગીરી પ્રગક્ત હેઠળ છે.

ચારમાગશી્ ર્તાની વાત કરીએ તો, રૂા.૬૫૨૪ કરોડના ખચષે 
૧૮૦૨ રકલોક્મટર લંબાઇના ર્તા મંજૂર કરવામાં આવ્ા છે. જે 
પૈકી ૧૦૧૭ રકલોક્મટર ર્તાનું કામ પૂણ્વ કરી દેવામાં આવ્ું છે. 
અન ે૭૮૫ રકલોક્મટરના ર્તાનુ ંકામ પ્રગક્ત હેઠળ છે. રૂ. ૨૬૧૪ 
કરોડના ખચષે કુલ ૧૩૫ પૂલો મંજૂર કરી દેવામાં આવ્ા છે. જે 
પૈકી ૬૮ મોટા પૂલોનું ક્નમા્વણ કા્્વ પૂણ્વ કરી દેવામાં આવ્ું છે. 
અને ૫૨ પૂલોનાં બાંધકામ પ્રગક્ત હેઠળ છે. 

ક્જલ્ા અન ેતાલકુા મથકોની સરકારી કચરેીઓ માટે રૂા.૪૬૩ 
કરોડના ખચષે કુલ ૬ ક્જલ્ા સેવાસદન અને ૩૧ 

તાલકુા સવેા સદનનુ ંક્નમા્વણ કા ્્વ કરવામા ંઆવ્ું 
છે. તેમજ રહેણાક અને ક્બન રહેણાક હેતુ 
માટેના અલગ-અલગ ક્વભાગો માટે રૂા. 
૫૨૯૮ કરોડના ખચષે કુલ ૧૦૬૯ મકાનો 
ક્નમા્વણ કરવામાં આવ્ાં છે.

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલ પણ 
ક્વક્વધ લોકાપ્વણ અને ખાતમુહૂત્વ દ્ારા 

જનક્હતનાં કા્યોને આગળ ધપાવી રહા છે. 
તાજેતરમાં તેમણે મધ્ગુજરાત, દક્ક્ણ ગુજરાતને 

સૌરાષ્ટ્ર સાથે જોડતા રૂા.૧૦૦૫ કરોડના ખચષે નવક્નક્મ્વત છ 
માગશી્ તારાપરુથી વાસદના ૪૮ રકલોક્મટરના હાઈવનેુ ંલોકાપ્વણ 
ક્ુું. આ માગ્વ ક્વકાસની ઘોરી નસ સમાન બની રહેશે તેમાં કોઈ  
બેમત નથી. આ પ્રસંગે તારાપુર-વાસદ છમાગશી્ ર્તાની 
ક્વશેષતાઓની વાત કરીએ તો, તે સૌરાષ્ટ્રને દક્ક્ણ ગુજરાતને 
જોડતો સૌથી ટૂંકો અને વ્ૂહાતમક રીતે સૌથી અગત્નો માગ્વ છે. 
અમદાવાદ-રાજકોટ નેશનલ હાઈવે અને અમદાવાદ-મુંબઈ 
નેશનલ હાઈવેને જોડતી કડી છે. ધોલેરા સર(SIR) અને ધોલેરા 
એરપોટ્વ તથા સૌરાષ્ટ્ર  અને કચછના બંદરોને ટૂંકી અને ઝડપી 
પરરવહનની વ્વ્થા પૂરી પાડે છે. જેના પરથી દૈક્નક અંદાજે 
પપ૦૦ કાર /જીપ જેવા પેસેનજર વાહનો, ૭૦૦ જેટલી બસો થકી 
દૈક્નક ૭૦,૦૦૦ જેટલાં મુસાફરો તેમજ ૮૦,૦૦૦ જેટલા 
માલવાહક વાહનો પસાર થા્ છે.

આમ, ગુજરાતના ક્વકાસની ગાડી એ્સપે્રસ-વે ઉપર ફૂલ્પીડ 
પર દોડી રહી છે. ગુજરાતનો ચોતરફી ક્વકાસ દેશની આક્થ્વક 
ઉન્નક્તમાં મહત્વનું ્ોગદાન આપી રહો છે. •

તિશેર
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" અજૂ્ષન	પરમયાર	-	તરિષનયા	તસસોદદ્યા
સૌરાષ્ટ્રની ધરતીને સંત, શૂરવીર અને દાતાઓની ભૂક્મ માનવામાં આવે છે.જૂનાગઢ 

સક્હતનો સોરઠ ક્વ્તાર સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાત માટે ્ શકલગી સમાન છે. ગીરના જગંલમાં 
ક્સંહની ગજ્વના અહીંના ક્વશાળ પ્રાકૃક્તક વારસાનો વૈભવ છે, પ્રભાતે ગૂંજતાં, આધ્ 
કક્વ નરક્સંહ મહેતાનાં પ્રભાક્ત્ાં આપણા ગુજરાતી લોકસાક્હત્નો લોક વૈભવ છે, તો 
સતી રાણકદેવીની ગાથા આપણી સમક્ નારી ચેતનાનું ઉત્મ ઉદાહરણ છે. અહીંની 
ધરતીએ રા'નવઘણ જેવા અનેક શૂરવીરો આપ્ા છે. જૂનાગઢ ક્જલ્ો પ્રવાસન અને તીથ્વ 
્થળોની બાબતોમાં જંગલની વનરાઇઓ સાથે સમૃદ છે. કુદરતે જૂનાગઢ ક્જલ્ાને દુલ્વભ 
વન્ જીવસૃકટિ પણ આપી છે. ક્ગરનાર શ્રદાનું કેનદ્ર છે, તો ઉપરકોટ અને મકબરા 
ઐક્તહાક્સક ધરોહર ક્વરાસત છે. ભવનાથ, ક્ગરનારનાં મંરદરો, અને સાં્કૃક્તક ક્વરાસત 
ધરાવતાં અનેક ્થળો છે. ગીરની વનરાઇઓ, ક્ગરનારની ક્ગરરકંદરાઓ, ચોરવાડ જેવા 
ક્વહારધામો પણ છે.

અઢી હજાર વષ્વ સુધી જે નગરનો ઇક્તહાસ સળંગ મળતો હો્ તેવાં નગરો બહુ 
થોડાં છે. તેમાં પણ આટલો ક્વગતપૂણ્વ ઇક્તહાસ કોઇ નગરોમાં મળતો નથી. જૂનાગઢનો 
છે. અઢી હજાર વષ્વ પૂવષેનો ઇક્તહાસ તે સમ્ની શાખ પૂરતો અશોક ક્શલાલેખ 
ક્ગરરનગરની આ ધમ્વ ક્લક્પમાં ગુજરાતી સં્કારને ઘડનારૂં સૌપ્રથમ ઇક્તહાસ ક્સદ 
બળ છે.

દસ તાલુકા સાથે ક્વશાળ ભૌગોક્લક ક્વ્તાર ધરાવતો જૂનાગઢ ક્જલ્ો અનેકક્વધ 
ક્વશેષતાથી સમૃદ છે. એક્શ્ારટક લા્ન માટેનું એક મારિ ક્નવાસ્થાન ધરાવતું ગીરનું 
અડાબીડ જંગલ, આભને આંબતા ક્ગરનાર પવ્વત સાથે સમૃદ ખેતીએ આ ક્જલ્ાની 
આગવી ઓળખ અને તાસીર છે. જૂનાગઢ ક્જલ્ાનો ઇક્તહાસ આરઝી હુકુમતની લડાઇ 
બાદ જૂનાગઢ ભારતમાં જોડા્ું હતું. નવાબી શાસનને લીધે જૂનાગઢને રિણ મક્હના મોડી 
આઝાદી મળી હતી. 

જોિયાલયા્ક	્યાત્યા-સથળો	
નરસ�્ાની નગરી જૂનાગઢ હવે ઐક્તહાક્સક, ધાક્મ્વક મહત્વ ધરાવતંુ નવાબી 

શહેર હંમેશાં પ્રવાસીઓ-્ારિાળુઓ માટે આકષ્વણનું કેનદ્ર રહ્યું છે. જૂનાગઢના કાંગર-ે
કાંગરે ઇક્તહાસ કંડારા્ેલો છે. આપણે જૂનાગઢ શહેર અને આસપાસના ક્વ્તારોથી 
શરૂઆત કરીએ.

તગરનયાર	રોપ-િે	બનયાિરી	ર�ં	છે	જૂનયાગઢને	પ્રિયાસનનું	હબ
જૂનાગઢને કુદરતે અમૂલ્ ખજાનો પ્રકૃક્તરૂપે આપ્ો છે. આ ગરરમાને ભારતના 

પૌરાક્ણક કાળના ભારત સમ્રાટ અશોકે પારખી હતી એટલ ેજ તણે ેક્ગરરનગરન ેગજુરાત-
ગુજ્વરને પ્રવેશની રાજધાની તરીકે પસંદ ક્ુું હતું. જાજરમાન જૂનાગઢનું મોરક્પચછ કહો 
કે...સરોવર, ..તળેટી કહો કે આભને આંબતો અલખનો ધૂણો, ્ ુગોથી ભારતની સનાતન 
સાં્કૃક્તનો રખેવાળ કહો કે પાવન ભૂક્મનો પરમાથ્વ....આ બધું ગરવા ક્ગરનારમાં ક્સદ 
થઇ જા્ છે. ક્ગરનાર સક્હત જૂનાગઢની ઐક્તહાક્સક ક્વરાસતને ્ાક્રિકો-શ્રદાળુઓ 

ઐતિહયાતસક,	ધયાતમ્ષક,	સયાંસકૃતિક,	િૈતિધ્્થરી	સ�દ 
જૂનયાગઢ	તજલ્ો
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જુએ, માણે અને જૂનાગઢમાં ક્વહરે તેવા હેતુએ ક્ગરનાર રોપ-વે શરૂ કરા્ો છે. ૨૪ 
ઓ્ટોબર, ૨૦૨૦ના રોજથી  જૂનાગઢે એક્શ્ાનો સૌથી ઊંચો-મોટો રોપ-વે ધરાવતા 
શહેરની નવી ઓળખી પ્ર્થાક્પત કરી.સાથે સાથે પ્રવાસીઓને આકષ્વતી નવી કડીના 
અનુસંધાન સાથે નવા જૂનાગઢનો પા્ો નંખા્ો. રદન-પ્રક્તરદન રોપ-વે પ્રવાસીઓ માટે 
નવલું નજરાણું બની રહ્યું છે.

એતશ્યાનો	સૌથરી	મો્ટો	રોપ-િે	પ્રોજે્્ટ
૨.૩૨ રક.ક્મ.નો એક્શ્ાનો સૌથી મોટો અને આધુક્નક પ્રોજે્ટ છે. ૫૫૦૦ જેટલાં 

પગક્થ્ા ચડીન ેમા અંબાના દશ્વન માટે બ ેથી ચાર કલાકનો સમ્ થતો જ ેહવ ેરોપ-વનેા 
માધ્મથી આઠ ક્મક્નટમાં પહોંચી શકાશે. નવી મોનો કેબલ ટેકનોલોજીમાં ૨૫ આધુક્નક 
રડઝાઇનની રિોલી છે, જે ભારે પવનનો સામનો કરી શકે તેવી એરો ડા્નેક્મક પ્રકારની 
છે. એક કલાકમાં ૮૦૦ લોકોનું પરરવહન થા્ છે. 

ઉપરકો્ટ
જૂનાગઢની પૂવ્વ રદશાએ આવેલો કોટ તેની ્થળ ક્વક્શટિ ઊંચાઇને લીધે ઉપરકોટ 

કહેવા્ છે. ઉપરકોટ રકલ્ાની દીવાલની લબંાઇ ૩૦૮૦ મીટર છે. નાના મોટા કાગંરાની 
સંખ્ા ૧૧૭૪ છે જ્ારે બંદૂક રાખવાનાં મોટાં કાણાં ૨૨૦ અને નાનાં કાણાં ૨૨૫ છે. 
દીવાલની સામાન્ પહોળાઇ ૯ મીટર છે. અને વધારેમાં વધારે ઊંચાઇ ૨૧ મીટર છે. 
રકલ્ામા ંચોરસ તમેજ ગોળ કોઠાની સખં્ા ૧૩ છે. રકલ્ાનુ ંક્રેિફળ આશરે ૨,૭૨,૫૦૦ 
ચોરસ વાર છે. ઉપરકોટમાં આવેલ દરવાજાઓ જે તે સમ્ની કલાનો પરરચ્ આપે છે. 
પરંતુ ઉપરકોટના હાલનાં પ્રવેશદ્ારમાં દાખલ થ્ા બાદ આવતું કલાતમક તોરણ કલાની 
દૃકટિએ નોંધપારિ છે. હાલ ૪૫ કરોડના ખચષે પ્રવાસન ક્વભાગ દ્ારા ઉપરકોટનો જીણયોદાર 
કરવામાં આવી રહો છે.

નિઘણક�િો
“અડીકડી વાવ ને નવઘણ કૂવો ન જુએ તે જીવતો મૂઓ” ઃ કહેવતની ્ થાથ્વતા ક્સદ 

કરતો આ ચોરસ કૂવો ૧૭૦ ફૂટ ઊંડો છે. ૫૭ ફૂટ નીચે એક ચોક છે. કૂવાની સમાંતરે 
ભોં્રંૂ કોતરી પગક્થ્ાં બનાવ્ાં છે. તેમાં દશ જાક્ળ્ા પ્રકાશ માટે મકુાવ્ા છે. ઉપરકોટની 
અંદર જ આ કૂવો આવેલો છે. 

અડરીકડરી	િયાિ
ઉપરકોટમાં અનાજના કોઠારની ડાબ ેહાથે વધતા કડીવાવ આવ ેછે. ક્સચંાઇના હેતથુી 

કડીવાવ નવઘણ કૂવો બંધાવ્ો હોવાનું મના્ છે. ૩૦૦ ફૂટ લાંબી અને ૧૨૫ પગક્થ્ાં 
વાળી વાવની આસપાસ બઠેકો પણ છે. નવઘણની દાસી ચડીએ ત ેબધંાવી હોવાનુ ંકહેવા્ 
છે. નવઘણકૂવાની જેમ અડીકડી વાવ પણ જોવાલા્ક ્થળ ગણા્ છે.

બૌદ	ગુફયા
ઉપરકોટમાં તોપોથી આગળ વધતા જમણા હાથે રાણકદેવી મહેલ અને આગળ ડાબા 

હાથે આ બૌદ ગુફાઓ આવેલાં છે. આ ગુફાની ઉપરથી જોતા નીચેના ભાગે બે માળ 
્પટિ જોઇ શકા્ છે. ગુફાની અંદર ઓટલા ્થંભો ગોખ તેમજ બૌદકાલીન આકૃક્તઓ 
છે. અને નીચે ઊતરવાની સીડીઓ પણ છે. આ ગુફા સાધુઓની સાધનાં કરવા માટેની 
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હોવાનું મના્ છે. જ્ારે કેટલાક તેને ઉપરકોટના રાજવીઓના મનોરંજન માટે બનાવેલું 
રંગભુવન માને છે. ઇ.સ. ૬૪૦ માં હ્ુ એન સંગ જૂનાગઢનાં ખડકોમાં જો્ેલા મઠ તે 
આ ગુફા હશે. ઇ.સ. ની પ્રથમ સદીમાં આ કોતરકામ થ્ું હોવાનું મના્ છે.

મ્્ુતઝ્મ
જૂનાગઢ ્ટેટના છેલ્ા નવાબ પોતાનો દરબાર જે કચેરીમાં ભરતા તે આ ્થળ છે. 

હાલ આ મ્કુ્ઝ્મ સરદાબાગમા ંછે. જનૂાગઢ ્ ટેટના છેલ્ા નવાબ મહોબતખાન જૂનાગઢ 
છોડીને ચાલ્ા જતાં આ ક્મલકતનો કબજો રરક્જ્ોનલ કક્મશનરશ્રી રાજકોટે ભારત 
સરકાર વતી તા. ૯-૧૧-૧૯૪૭ના સંભાળેલ હતો. અને ૧૯૪૯ માં જૂનાગઢ રાજ્ 
સંઘ રાજ્મા ંક્વલીનીકરણ થ્લે છે. આ મ્કુ્ઝ્મમા ંજૂનાગઢના નવાબના દરબારહૉલનું 
ચાંદી-સોના અને ક્પત્ળ વગેરેનું ફક્ન્વચર છે. ચાંદીની ખુરશીઓ અને પુરાતન કાળનાં 
દશ્વન કરાવતી બીજી અનેક ચીજો જેમાં ૧૮-૧૯ મી સદીનાં શ્રિો, વ્રિ, ભવ્ તૈલ 
ક્ચરિો, ઊની ગાલીચા વગેરે દરબાર હોલ મ્ુક્ઝ્મમાં મોજૂદ છે.

   ભિનયાથ	મંદદર	િથયા	�ગરીકુ�ડ
ક્ગરનાર તળેટીમાં ઐક્તહાક્સક મૃગીકુંડ સાથેનું ભવનાથ મંરદર જૂનાગઢનું પૌરાક્ણક 

ધાક્મ્વક ્થળ છે. ક્શવરારિી પ્રસંગે અહીં ્ોજાતા મેળામાં ભતિજનો તથા જુદા જુદા 
સંપ્રદા્ અને મઠોમાંથી રદગંબર સંતો બહુ મોટી સંખ્ામાં દેશના ખૂણેખૂણેથી અહીં આવે 
છે. નાગા બાવાઓ મૃગીકુંડમાં સ્ાન કરી ભવનાથ મંરદરની મહાઆરતીનો લાભ લઈ 
ક્ગરનારી મહારાજ તથા અન્ જગ્ાએ ક્થત એમના ં્ થાનકોએ રવાના થા્ છે. રદગબંર 
સાધુઓની રવેડી ક્શવરારિી મેળાનું મુખ્ આકષ્વણ છે.

અશોકનો	તશલયાલેખ	અને	પિ્ષિરી્	લેખો
દામોદર કૂંડથી જૂનાગઢ તરફ આવતા ર્તામાં સમ્રાટ અશોકના રિણ પવ્વતી્ 

ક્શલાલેખો આવેલા છે. તેમાં પ્રથમ મૌ્્વ સમ્રાટ અશોકે તેના રાજ્ારોહણના ૧૨મા 
વષ્વમાં લગભગ ઇ.સ.૨૫૬ માં રાજઆજ્ઞા પ્રક્સદ્ કરી છે. આ લેખ ૭૫ ફૂટના પરરઘનો 
છે. તેમા લગભગ ૧૦૦ ફૂટના ક્વ્તારમાં ૧૪ ક્વભાગોમાં શાસનો લખી પ્રજાને ક્હંસાથી 
દૂર રહેવા, ઔષધી્ વનક્પતનું વાવેતર કરવા, સં્મ ક્ન્મનું પાલન કરવા, માંગક્લક 
કૃત્ો કરવા, ક્ભક્કુોન ેદાન આપવા, બ્રાહ્ણ તથા શ્રમણન ેસરખા ગણવા, તમામ સપં્રદા્ો 
અનુસરનારાઓને અરસપરસ સંપ કેળવવા રાજઆજ્ઞા આપી છે. ઉપરાંત તેના 
અક્ધકારીઓને ્રિીઓ, ્ાક્રિકો આરદનું ધ્ાન રાખવા તથા ધમ્વ મહાપારિોને જ્ઞાનનો 
પ્રચાર કરવા તથા ઉપદેશ આપવાની સૂચના આપેલી છે. આ લેખની બાજુમાં શક સંવત 
૭૨(ઇ.સ.૧૫૦)માં ભારે વષા્વ અને વાવાઝોડાના કારણે મૌ્્વકાળમાં બાંધેલા સુદશ્વન 
તળાવની પાળ ફાટી ત્ારે તતકાલીન મહાક્રિપ રૂદ્રદામાએ પ્રજા પાસેથી કોઇપણ જાતનો 
ખચ્વ લીધા વગર તે પાળનું સમારકામ કરાવ્ું તેની નોંધ સક્હત અન્ ક્વગતો છે.

દયામોદર	કુ�ડ
જૂનાગઢ શહેરથી થોડાક અંતરે ક્ગરનાર તરફ જતા ર્તામાં સોનરખ નદીમાં આ 

પક્વરિ કુંડ આવેલો છે. તેને કાંઠે દામોદર રા્જીનું પ્રાચીન મંરદર છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની 
બેઠક પણ ત્ાં જ છે. આ કુંડમાં ભગવાન બ્રહ્ાજીની આજ્ઞાથી ગંગાજીનો વાસ છે. અને 
અહીં અક્થ પધરાવવાથી આપમેળે ઓગળી જા્ તેવી માન્તા છે. ક્હનદુ શ્રદાળુઓ 
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તમેના આપ્તજનોના અક્થ કંુડમા ંપધરાવવા આવ ેછે. શ્રાવણ તથા આસો માસમા ંહજારો 
શ્રદાળુઓ આ કુંડમાં સ્ાન કરી પક્વરિ થા્ છે.

દયાિયાર
ક્ગરનારની દક્ક્ણે દાતાર પવ્વત આવેલો છે, ત્ાં જમી્લશા પીરની દરગાહ છે. 

આ પવ્વત સમુદ્ર સપાટીની ૨૭૭૯ ફૂટની ઊંચાઇએ છે. જમી્લશા તુરબત ક્સંધના 
નગરઠઠ્ઠાના છે. પરંતુ અહીં વસેલા તેથી તેનો ક્ચલ્ો છે એમ કહેવા્ છે. લોકોક્તિ 
પ્રમાણે નાગબાઇને સંતાપનારા રા’ માંડક્લકને ક્મા માંગવા કહેલું અને તે ન માનતા 
અંતે જમી્લશાએ મહંમદ બેગડાને જૂનાગઢ જીતી લેવા આમંક્રિત ક્યો. દાતાર પવ્વત 
પર ઇ.સ.૧૮૯૪માં પગક્થ્ાં બંધાવ્ાં. જૂનાગઢ નગર અને દાતાર પવ્વત વચ્ચેના ર્તે 
નીચલા દાતારથી જાણીતો એક ક્ચલ્ો પણ છે. 

સક્કરબયાગ	-	પ્રયાણરી	સંગ્હયાલ્
પ્રવાસીઓ શહેરમાં પ્રવેશે ત્ાં જ તેમને આકષ્વતાં ્થળોની શરૂઆત થઇ જા્ છે. 

જમેાં રાજકોટ તરફથી આવતા પ્રથમ સક્રબાગ આવ ેછે.૧૮૬૩ મા ંજનૂાગઢના તતકાલીન 
નવાબ મહોબતખાનજી બીજાના સમ્માં ્થપા્ેલું ભારતના સૌથી પુરાતન પ્રાણી 
સંગ્રહાલ્માંનું એક છે. છેલ્ાં ૧૫૮ થી વધુ વષયોથી સંરક્ણ, ક્શક્ણ અને જ્ઞાનવધ્વક 
મનોરંજન માટે આ પ્રાણી સંગ્રહાલ્ કા્્વરત છે. ૧૯૮ હે્ટરમાં ક્ગરનારના વનરાજી 
સભર ક્વ્તારમાં આ પ્રાણી સંગ્રહાલ્માં પથરા્ેલ છે. અહીં દર વષ્વ ૮.૫૦ લાખથી 
વધુ મુલાકાતીઓ ક્જજ્ઞાસા તથા શૈક્ક્ણક જરૂરર્ાતો સંતોષે છે. સેનરિલ ઝૂ ઓથોરરટી 
ઓફ ઇકનડ્ા દ્ારા એક્શ્ાઇ ક્સહંના સવંધ્વન તરીકે માન્તા આપવામા ંઆવી છે. આથી 
તેના રક્ણ અને સંવધ્વનનું મહત્વનું કા્્વ અહીં થા્ છે. એક્શ્ાઇ ક્સંહોની ્ટડીબુક 
જાળવણીનું અગત્નું કામ પણ અહીં થા્ છે. ગીરના જંગલમાં કોઇપણ કારણોસર ક્સંહ 
બીમાર થા્ તો તેની સારવાર માટે અદ્તન હોક્પટલ પણ અહીં છે. આ પ્રાણી 
સગ્રહાલ્માં ભારતની લુપ્ત થતી જતી જાક્ત અને પ્રજાક્ત જેવા કે, ભારતી્ વરૂ, 
ચોક્સંગાનાં રક્ણ તેમજ સંવધ્વનનું કામ પણ થા્ છે. અહીં ભારતમાં ફતિ આજ પ્રાણી 
સંગ્રહાલ્માં ભારતી્ ઘુડખરનો સફળતાપૂવ્વક ઉછેર કરવામાં આવે છે. આ એક્શ્ાઇ 
ક્સંહોના રક્ણ સંવધ્વન સાથે આ પ્રાણી સંગ્રહાલ્નો મુખ્ ઉદેશ લુપ્ત થતી પ્રજાક્તઓનાં 
રક્ણ, સંવધ્વનનો પણ છે.

પહેલયા	નિયાબનો	મકબરો
ક્ચત્ાખાના ચોક પાસે નવાબ મહાબબતખાન બીજાએ બનાવેલા આ ઉતકૃટિ કક્ાના 

અષ્ઠકોણી્ મકબરામાં નવાબ મહોબબત ખાન-બીજા, નવાબ બહાદુર ખાન રિીજા તથા 
નવાબ રસુલ ખાનને દફનાવેલ છે. ચાર ખૂણામાં ચાર જુદા ક્મનારાવાળો સુંદર તથા 
આકષ્વક દીવાન બહાઉદ્ીન ભાઇનો મકબરો પણ નજીક આવેલ છે. મહોબબત મકબરાની 
દક્ક્ણે જુમમા મક્જદ આવેલ છે. નવાબી શહેર જૂનાગઢના નવાબી ્થાપત્ જુદી ભાત 
પાડે છે. કલાતમક ગુંબજો, અત્ંત બારીક કોતરણીઓ, નવા બીજ ્થાપત્ના બેનમૂન 
નમૂના છે. આ મકબરા જૂનાગઢના શાહી ઘરાનાના અંક્તમ ક્વસામા માટે બંધા્ા હતા. 
મહોબત મકબરો અને બાજૂમાં જ જૂનાગઢના ક્શક્ણ પ્રેમી દીવાન બહાઉદ્ીનભાઇનો 
મકબરો આવેલો છે. હાલના કોટ્વ ક્બકલડંગ સામે ક્થત આ બન્ને મકબરા કલાના અદ્ભુત 
નમૂના સમા ્થાપત્ કલાના પ્રેમીઓના રદલો-રદમાગમાં વસી જા્ તેવા છે. ઉપરાંત 
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જૂનાગઢ શહરેમાં નરક્સંહ મહેતાનો ચોરો, ભવ્ બીએપીએસ ્વાક્મનારા્ણ નૂતન 
મરંદર, બાબા પ્ારાની ગફુા, ખાપરા કોરડ્ાની ગફુાઓ, ભતૂનાથ મહાદેવનુ ંભવ્ મરંદર, 
પંચહાટડી પાસે આવેલી ગલીના નામથી જાણીતા બનેલા ્થાનમાં પુકટિમાગશી્ વૈષણવ 
મંરદર હવેલી, તથા જૂનું  ્વાક્મનારા્ણ મંરદર જેવાં અનેક ઐક્તહાક્સક તથા ધાક્મ્વક 
્થાન આવેલાં છે. 

િનરયાજોનું	તિહયારધયામ	ગરીર	અભ્યારણ્્-સયાસણ	ગરીર
ભારતમાં અન્ કોઇપણ ઉદ્ાન કે ક્વશ્વમાં ભારતી્ ક્સંહોનું અક્તતવ નથી. સાચે 

જ ભારતી્ ક્સંહ માટે ગીરનું જંગલ એક મારિ અને છેલ્ું રહેઠાણ છે. ૧૪૧૨ રક.ક્મ.માં 
ફેલા્ેલા અને તાલાલા, ક્વસાવદર, ધારી, ખાંભા, ઊના, મેંદરડા એમ સાતેક તાલુકાને 
જેની હદ ્ પશષે છે તેવું ગીર અભ્ારણ્ પ્રાણીસૃકટિથી સમુદ છે. અહીં ૫ હજાર પ્રકારના 
જીવજંતુઓ, ૩૦૦ પ્રકારનાં પક્ીઓ, ૩૬ જાતના સરરસૃપ અને ૩૮ પ્રકારનાં સ્તન 
પ્રાણી છે. અત્ારે બે જ પ્રકારની ક્સંહની જાત બચી છે. જેમાં આક્ફ્કન અને એક્શ્ાઇ 
ક્સંહનો સમાવેશ થા્ છે.

સિયાધયાર
ક્ગરનારની ગોદમાં જૂનાગઢથી ૫૫ રકલોક્મટર અને ક્વસાવદરથી મારિ સાત 

રકલોક્મટરના અતંરે આવલેુ ંલાખો શ્રદાળઓુનુ ંઆ્થાનુ ંકેનદ્ર સતાધાર પક્વરિ ્ ારિાધામ 
તરીકે જગક્વખ્ાત છે. સંવત ૧૮૬૫માં આપાગીગાએ જ્ાં અતીત, અભ્ાગત, સાધુ, 
ફકીર, લૂલા લંગડા, કોરઠ્ા અને રતિક્પક્ત્્ાઓની સેવા માટે ધૂણી ધખાવી હતી. તે 
સતાધાર આજ ેક્વશ્વ ક્વખ્ાત શ્રદા ્ થાનક તરીકે ધમધમ ેછે. કોઇની સામ ેહાથ  લબંાવ્ા 
ક્વના હરર પરના ભરોસે આપાગીગાએ સેવા ચાલુ રાખી હતી.

મનમોહક	તિહયારધયામ	ચોરિયાડ
અફાટ અરબી સમુદ્ના રકનારે આવેલ ચોરવાડ ક્વહારધામનો દરર્ા રકનારો 

મનમોહક છે. જ્ાં ઠંડી ઠંડી દરર્ાઇ લહેરો મુલાકાતીઓને તાજગી આપે છે. અહીં 
પહોંચતાં જ ચારે્ રદશાની હરર્ાળી પ્રાકૃક્તક સંપદા, નારર્ેળીથી લચકતાં વૃક્ો, 
સહેલાણીઓનું મન પ્રફુકલ્ત બનાવે છે. ઇલા્ચી કેળાના હારબંધ વૃક્ો અહીં આવતા 
દરેક મુલાકાતીનું મન મોહી લે છે. પ્રકૃક્તના ચાહકો માટે કુદરતે છૂટ્ટા હાથે સૌંદ્્વ વે્ુું 
છે. જૂનાગઢથી ૭૦ રક.ક્મ.ના અંતરે આવેલું અને હોલીડે કેમપ તરીકે સુક્વખ્ાત આ 
્થળ ઉજાણી માણવાની અનોખી મજા છે. આ ક્વ્તાર નાગરવેલનાં પાનના ઉતપાદન 
માટે પણ જાણીતો છે. અહીં લોક�ત્ ટીપપણી જગ પ્રક્સદ્ છે. કુદરતી સૌદ ્્વ સાથ ેપ્રકૃક્તને 
માણવા એક વખત તો ચોરવાડની અચૂક મુલાકાત લેવા જેવી છે.

સંિ	દેિરીદયાસ	-	અમર	દેિરીદયાસનું	સથયાનક	પરબ	િયાિડરી
રતિક્પત્ કુષ્ઠ રોગના દદશીઓને સમાજ જ્ારે અ્પૃશ્ અને અછૂત ગણતો ત્ારે 

જીવા રબારીને ત્ાં જનમેલા દેવા રબારી એ કૃષ્ઠ રોગીઓની સેવા શુશ્રૂષા કરવાની 
કરઠન જવાબદારી અંતઃ ્ફૂરણાથી ઉપાડી લીધી હતી. ક્ગરનારના જંગલોમાંથી એકઠી 
કરેલી ઔષધી્ વન્પક્ત અને ઘરે ઘરેથી માંગેલી અન્નના ટુકડામાંથી સાધુ-સંતો 
અભ્ાગતો દદશીઓની સેવા શુશ્રૂષા કરતા દેવા રબારી બાદમાં સત દેવીદાસ નામે 
ઓળખાવા લાગ્ા તેમણે ભેંસાણ પાસે વાવડી ગામની બાજુમાં સેવાની જ્ોત જલતી 
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રાખી. સમ્ જતાં વાવડી પરબ વાવડી બન્ું. અહીં રતિક્પતના દદશીઓની સેવામાં 
સત દેવીદાસની પ્રેરણા મળતા આક્હર કન્ા અમરબાઈનો પણ સંગાથ સાંપડો. અહીં 
સત દેવીદાસ અમર દેવીદાસની સમાક્ધ છે.  દર વષષે અષાઢી બીજ ક્નક્મત્ે લોકમેળો 
્ોજા્ છે.  ્ારિાળુઓ માટે અન્નક્ેરિ અને રહેવા માટે ધમ્વશાળાની વ્વ્થા છે.  આ 
જગ્ાની ્વચછતા ધ્ાનાકષ્વક છે.

ખોરયાસયા(આતહરનયા)	તિરૂપિરી	મંદદર
ક્જલ્ા મથક જૂનાગઢથી ૨૨ રક.ક્મ.ના અંતરે વંથલી તાલુકામાં આવેલા ખોરાસા 

ગામમાં શ્રી વેંકેટેશ ભગવાનનું ભવ્ મંરદર છે. આક્હર જ્ઞાક્તની વ્તી ધરાવતા ખોરાસા 
ગામ ખોરાસા આક્હરથી અને ભગવાન વેંકેટેશના મંરદરથી સુક્વખ્ાત છે. જૂનાગઢના 
આદ્ કક્વ નરક્સંહ મહેતા માટે શ્રી કૃષણ ભગવાન પ્રગટ થ્ા તે જ પક્વરિ ્ થાને ખોરાસા 
ગામ વ્્ું હોવાનું અનુમાન છે. કેમ કે તે આક્હર જ્ઞાક્તથી ભરેલું છે. આક્હર લોકો અહીં 
ઢોર-ઢાંખર રાખીને દૂધ-દહીં વહેચતાં એટલે કદાચ ગોરસ જેવા શબદોનો અપભ્રંશ થઇ 
ગામનું નામ ખોરાસા પડું છે.

તબલખયા
શેઠ સગાળશાનું નામ આવતા ચેલૈ્ાનું બક્લદાન ્ ાદ આવે છે. અહીં ભગવાન સાધુ 

્વરૂપ ેશઠે સગાળશાના ઘરે પધારી જમણમાં તેના પરુિનુ ંબક્લદાન માગ્ુ ંહોવાની માન્તા 
છે. ધમ્વવીર શેઠ સગાળશાઓ પુરિનું બક્લદાન આપી સાધુ ્વરૂપે પધારેલા ભગવાનને 
તૃપ્ત ક્ા્વ. આથી ભગવાને પ્રસન્ન થઇ ચેલૈ્ાને સજીવ ક્યો. તે ્થળ ક્બલખા પ્રવાસીઓ 
માટે ્ારિાધામ બની ગ્ેલું છે. જૂનાગઢ મથકથી ૨૧ રક.ક્મ.ના અંતરે આ ્થળ પંરડત 
નથુરામ શમા્વના આનંદ આશ્રમથી પણ જાણીતું છે.

કનકયાઇ	મંદદર
જૂનાગઢથી તુલસીશ્ામ જતા બાણેજ પહેલા ગીર મધ્ે કનકાઇ માતાનું મંરદર 

આવેલું છે. અખૂટ કુદરતી પ્રાકૃક્તક સૌંદ્ વચ્ચે શાંત ્થળે આવેલ મંરદર શ્રદાળુઓ 
માટે આકષ્વણનું કેનદ્ર રહ્યું છે. અહીં પ્રસાદ અને રહેવાની કનકાઇ માતા રિ્ટ દ્ારા 
વ્વ્થા છે. 

નરીલક�ઠિણગી	ભૂતમ,	લોજપુર	(લોએજ)
ભગવાન ્વાક્મનારા્ણે છપૈ્ાથી રાષ્ટ્ર પરરભ્રમણ કરીને લોજપુરમાં સાત વષ્વ 

ઉપરાંત ઉગ્ર તપ્્ા કરી હતી અને તેઓ સંપ્રદા્માં નીલકંઠવણશી તરીકે પૂજા્ા હતા. 
માંગરોળ નજીકનું લોજપુર ધામ નીલકંઠ ભૂક્મ તરીકે પ્રક્સદ છે. પૌરાક્ણક કથા અનુસાર 
લોજ પૂરમાં લોમસ ઋક્ષનો આશ્રમ હતો. એ જ જગ્ાએ શ્રી રામાનંદ ્ વામીએ આશ્રમ 
્થાપ્ો હતો. આ આશ્રમ પાસેની મુક્તિ વાવ ઉપર નીલકંઠ વણશીનું આગમન થ્ું હતું. 
વણશીરાજે ્વાક્મનારા્ણ ધમ્વના ક્ન્મો અહીં ઘડ્ા હતા. અહીં સુંદર મંરદર સાથે 
નીલકંઠવણશી અવ્થા દરક્મ્ાન તેમના વન્ જીવનમા ંઅનભુવા્લેા ૫૧ જટેલા પ્રસગંોને 
આવરીને વન ક્વચરણના ચરરરિોનું કલાતમક પ્રદશ્વન સૌના માટે આકષ્વણનું કેનદ્ર છે. આ 
પ્રદશ્વન, સુવણ્વ ક્સંહાસન તથા ચાંદીના પ્રવેશ દ્ાર ઓરર્સા, રાજ્થાનના ક્શલપકારો 
દ્ારા લોખંડ કે લાકડાના ઉપ્ોગ વગર ચોતરફ પથથરના ્ તંભ ઉપર આ પ્રદશ્વન સંકુલનું 
ક્નમા્વણ કરા્ું છે. •
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ઇઝરયા્લનયા	કોદ્સ્ુલ	જનરલનરી	મખુ્મતં્રીશ્રી	સયાથે	સૌજદ્્	મલુયાકયાિ
મુબંઇ ક્થત ઇઝરા્લી 

કોન્્ુલ જનરલ શ્રી્ુત 
ક ો બ બ ી  શ ો ષ ા ન ી એ 
ગાંધીનગરમાં મખુ્મરંિી શ્રી 
ભૂ પે ન દ્રભ ા ઈ  પ ટ લે ન ી 
સૌજન્ મુલાકાત હતી. 
ઇઝરા્લના કોન્્ુલ જનરલે ભારત સાથેના ઇઝરા્લના 
સંબંધોની ભૂક્મકા આપતાં ભારતની ્ુવાશક્તિ-્ંગ જનરેશનની 
તજજ્ઞતા-ઉતસુકતા અને ઇઝરા્લના ટેકનોલોજીના ક્વક્ન્ોગથી 
સેનટર ઓફ એકસેલનસીસ, ડ્ોન ટેકનોલોજી, સા્બર ઇ્્ૂઝ, 
રડસેક્લનશેન પલાનટ અન ેવોટર મનેજેમનેટ ક્રેેિ પર્પર સહ્ોગથી 
જે ઉતકૃટિતા મેળવી છે તેની પ્રસંશા કરી હતી. 

શ્રી્ુત કોબબી શોષાનીએ ખાસ કરીને વોટર મેનેજમેનટ અને 
સા્બર ક્સક્ુરરટીમાં ઇઝરા્લ વલડ્વ લીડર છે તેની ક્વગતો 
આપતાં મુખ્મંરિીશ્રીને જણાવ્ું કે, ઇઝરા્લ ગુજરાત કો-
ઓપરેશન, કો-ઓરડ્વનશેન અન ેક્મચ્અુલ પાટ્વનરશીપથી આગળ 
વધી શકે તમે છે. તમેણ ેકોરોનાના કપરાકાળમા ંભારતે વડાપ્રધાન 
શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવમાં ક્વશ્વના દેશોને વૅક્સન 
પહોચાડવાનો જે માનવતાવાદી અને બંધુતવ ભાવ પ્રેરરત પ્ર્ોગ 
ક્યો છે તેની પણ સરાહના કરી હતી. 

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ઇઝરા્લ કોન્્ુલેટ 
જનરલની ગજુરાતની આ પ્રથમ મલુાકાતથી રદ્પક્ી સબંધંોન ેનવી 
રદશા મળશે તેવી અપેક્ા વ્કત કરી હતી. મુખ્મંરિીશ્રીએ 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીના વડાપ્રધાન પદના કા્્વકાળ 
દરમ્ાન ઇઝરા્લ-ભારતના સંબંધો વધુ સુદ્રઢ બન્ા છે તેની 

પણ ભૂક્મકા આપી હતી. 
મુ ખ ્ મં રિ ી શ્ર ી એ 
જળ વ્વ ્થ ા પન -વ ો ટ ર 
મેનેજમેનટ અને સા્બર 
ક્સક્ુરરટીની ઇઝરા્લની 
એકસપટશીઝનો ગુજરાતને 

લાભ મળે તે માટેની તતપરતા પણ દશા્વવી હતી. 
શ્રી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેઆઇ-ક્ક્ર્ેટના સનેટર ઓફ એકસલેનસ, 

વેક્જટેબલ અને ખારેક-ખજૂર માટેના રરસચ્વ અને સેનટર ઓફ 
એકસેલનસમાં ઇઝરા્લનો જે સહ્ોગ મળ્ો છે તેમજ 
રડસેક્લનેશન પલાનટસની ઇઝરા્લ પેટન્વનો લાભ પણ ગુજરાતને 
મળ્ો છે તે માટે આભાર વ્કત ક્યો હતો. મુખ્મંરિીશ્રીએ 
ઇઝરા્લ કોન્્ુલ જનરલ સાથેની વાતચીતમાં ઉમે્ુ્વ હતુ કે, 
વડાવડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ સૌન ેસાથે રાખીન ેકઈ રીતે 
ક્વકાસ સાધી શકા્ તેનું દશ્વન સૌના સાથ-સૌના ક્વકાસ-સૌના 
ક્વશ્વાસના મંરિથી દુક્ન્ાને કરાવ્ું છે. 

વડાપ્રધાનશ્રીએ આતમક્નભ્વર ભારતની સકંલપના સાથ ેક્વશ્વની 
સૌથી ઊચંી પ્રક્તમા સરદાર સાહેબના ્ ટેચ્ ૂઓફ ્ કુ્નરટનુ ંક્નમા્વણ 
ક્ુ્વ છે તેની અવશ્ મલુાકાત લેવા મખુ્મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે 
ઇઝરા્લ કોન્્ુલ જનરલને આગ્રહ ક્યો હતો. મખુ્મરંિીશ્રીએ 
આગામી વાઇબ્રનટ સક્મટ ર૦રરમા ંઇઝરા્લ સહભાગી થા્ તવંુે 
ક્નમરંિણ આપ્ુ ંહતંુ. 

આ સૌજન્ મુલાકાત બેઠકમાં ઉદ્ોગના અક્ધક મુખ્ સક્ચવ 
શ્રી ડૉ. રાજીવકુમાર ગુપ્તા, મુખ્મંરિીશ્રીના અક્ધક મુખ્ સક્ચવ 
શ્રી પંકજ જોષી પણ જોડા્ા હતા.  •

દર્લ	એસ્ટે્ટ	ક્ેત્મયાં	મંજૂરરી	પ્રતરિ્યાને	ઝડપરી	બનયાિયાશે	-		CM	
અમદાવાદના હેબતપુર ખાતે ક્રેડાઈ 

અને ગાહેડ દ્ારા આ્ોક્જત "રાઇક્ઝંગ 
ટુગેધર" કા્ ્વક્રમમાં મુખ્મંરિી શ્રી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટ ેલે જણાવ્ંુ હતું  ક ે,  
ગુજરાતમાં રર્લ એ્ટેટ ક્ેરિમાં જરૂરી 
મંજૂરીઓની વહીવટી પ્રક્ક્ર્ાને વધુ ઝડપી 
બનાવશે. મુખ્મંરિીશ્રીએ રર્લ એ્ટેટ 
ક્ેરિના અગ્રણીઓની ક્વનંતીનો પ્રક્તસાદ 
આપતા જણાવ્ુ ંહતુ ંકે, આ ક્રેિના ક્વકાસ 
માટે રાજ્ સરકાર કરટબદ છે અને આ 
માટે વહીવટી પ્રક્ક્ર્ામાં વધુ પારદશ્વકતા 
લાવવાના પ્ર્ાસો કરવામાં આવશ.ે રર્લ 

એ્ટેટ ક્ેરિમાં થઈ રહેલા રોજગાર 
સજ્વનના પગલ ેરાજ્ની રાષ્ટ્રની ક્વકાસની 
ગક્ત વધુ ઝડપી બનશે.

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
તેમના પ્રારંક્ભક ઉદબોધનમા ંરર્લ એ્ટેટ 
ક્ેરિની રોજગાર સજ્વનમાં ભૂક્મકાની 
રૂપરેખા આપતાં જણાવ્ંુ હતું કે, આ 
ઉદ્ોગના કારણે અનેક ઉદ્ોગોમાં પ્રત્ક્ 
કે પરોક્ રીત ેરોજગાર સજ્વન થા્ છે તથેી 
જ આ ક્ેરિના ક્વકાસ માટે રાજ્ સરકાર 
સંકલપબદ છે. રર્લ એ્ટેટ ક્ેરિમાં હવે 
હાઈલી ક્કલડ પ્રોફેશનલનું આગમન થ્ું 

છે જેના પગલે ગુણવત્ા્ુતિ મકાનોનું 
ક્નમા્વણ થઇ રહ્યું છે.

આ અવસરે તેમણે રર્લ એ્ટેટ 
ક્રેિના સામાક્જક ્ોગદાન પણ સરાહના 
કરી હતી. મુખ્મંરિીશ્રીએ આ કે્રિમાં 
મક્હલા ઉદ્ોગ સાહક્સકોન ે પણ આગળ 
આવવા માટે આહ્ાન ક્ુ ું હતું. આ 
કા્્વક્રમમાં ક્રેડાઇ અમદાવાદ ગાહેડના 
પ્રમખુશ્રી તજેસ જોશી, ઉપપ્રમખુ શ્રી ધ્વુ 
પટેલ તેમજ કે્રડાઇ ઇકનડ્ાના ઉપપ્રમખુ  
શ્રી શખેર પટેલ સક્હત રર્લ એ્ટેટ ઉદ્ોગ 
ક્રેિના અગ્રણીઓ ઉપક્થત રહા હતા. •

આસપયાસ

økwshkík ૧૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧32



િદ્્-પ્રયાણરીસૃન્ટિનયંા	જિન-સિંધ્ષન-સંરક્ણ	મયા્ેટ	નિિર	આ્ોજન

ભારતી્ સં્કૃક્તની સહઅક્તતવ-કો 
એ્ઝી્ટનસની ભાવનાને ‘જીવો અને 
જીવવા દ ો ’ના  સં ્ક ાર વારસાથી 
વન્જીવોનાં રક્ણ, જતન, સંવધ્વનથી 
આપણે વધુ સુદ્રઢ બનાવી છે. આગવું 
વકૈ્વધ્ ધરાવતા ગજુરાતમા ંવન ક્વરાસત, 
વન્ પ્રાણીસૃકટિ, દરર્ાઇ જીવસૃકટિ સૌની 
લાક્ક્ણકતા ટકાવીને ક્વકાસ-સંવધ્વન 
થા્ તેવી રાજ્ સરકારની નેમ છે. 

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
તાજેતરમાં  રાજ્વ્ાપી વન્પ્રાણી 
સપ્તાહનું સમાપન કરતાં જણાવ્ંુ હતું કે, 
રાજ્ સરકારના વન ક્વભાગ ેવન્જીવોની 
રિેરકંગ ક્સક્્ટમ વધુ મજબૂત કરવા માટે 
ટેકનોલોજીનો સઘન ઉપ્ોગ ક્યો છે, 
રેરડ્ો કોલર ક્સક્્ટમ, રિેરકંગ રડવાઇસ 
અને જી.પી.એસ સાથેની વાહન સુક્વધા, 
ઘા્લ વન્જીવની સારવાર માટે રે્ ક્ુ 
સેનટર અને એક્નમલ કેર એમબ્ુલનસ 
જેવી ટેકનોલોજી્ુકત સુક્વધા સરકારે 
ક્વકસાવી છે. 

રાજ્માં ર૩ અભ્ારણ્ો અને ૪ 
રાષ્ટ્રી્ ઉદ્ાનો તેમજ એક્શ્ારટક 
લા્નની આગવી ક્મરાત ધરાવતા 
ગુજરાતમાં વન્જીવોના રક્ણ માટે વન 
સાથે જન જોડીને ગુજરાતે સફળ આ્ામો 
પાર પાડ્ા છે તેની પણ ક્વશદ ભૂક્મકા 
આપી હતી.

મુખ્મંરિીશ્રીએ એમ પણ કહ્યું કે, 
દેશના ગૌરવ ગીરના સાવજની વ્તી 

આજ ે૬૭૪ જટેલી થઈ ગઈ છે. ર૦૧પની 
તુલનાએ ર૦ર૦માં ક્સંહની વ્તીમાં 
૨૮.૮૭ ટકાની વૃક્દ જોવા મળી છે. 

જંગલ ક્વ્તારોમાં ખુલ્ા કૂવાઓને 
કારણે ઘણીવાર અક્માતે વન્ પ્રાણીઓ 
અકાળે મોતને ભેટતા હો્ છ ે ત્ારે 
સરકારે ગીર જંગલ ક્વ્તારોમાં ખુલ્ા 
કૂવાઓની પેરાપીટ બાંધકામ માટે ૧૬ 
કરોડ રૂક્પ્ાનો પાંચ વષ્વમાં ખચ્વ ક્યો છે. 

ગુજરાત પાસે જે વન્ પ્રાણીસૃકટિનું 
વૈક્વધ્ છે તે જળવાઈ રહે અને તેનું 
સંવધ્વન રક્ણ થા્ તે માટે પણ સરકારે 
હાથ ધરેલા નવતર અક્ભગમની ક્વશેષતા 
તેમણે વણ્વવી હતી. 

મુખ્મંરિીશ્રીએ જણાવ્ું કે, વેળાવદર 
કાક્ળ્ાર નશેનલ પાક્કમા ંલસેર ફલોરરકન 
ક્બ્રરડંગ પ્રોગ્રામ શરૂ ક્યો છે. ક્ક્રટીકલી 
એનડેજડ્વ કેટેગરીમાં હો્ તેવાં પક્ીઓના 
સા્કનટરફક ડેટા મળી રહે તે હેતુથી 
ટેક્ગંગ ક્સક્્ટમ ક્વકસાવી છે. એટલું જ 
નક્હ, વન્પ્રાણીને લગતા પ્રશ્ો કે 
પ્રજાજનોની જરૂરર્ાતના સમ્ે સહા્તા 

મદદ માટે 24x7 ઓટોમેરટક રર્પોનસ 
ક્સક્્ટમ કા્્વરત કરવામાં આવેલી છે. 

આ  મ ા ટ ેન ા  ફ ો ન  નં બ ર 
૮૩૨૦૦૦૨૦૦૦ પર કોઈ પણ વ્ક્તિ 
મારિ એક એસ.એમ.એસ કે વો્ટસઅપ 
કરીને પોતાના ક્વ્તારની નજીકના વન 
અક્ધકારી કે કમશીનો સંપક્ક ક્વગતો અને 
મદદ મેળવી શકે છે.

મખુ્મરંિીશ્રીએ રાજ્મા ંસ્કે (સાપ)
ના રે્ ક્ુ ઓપરેશન માટે વોક્લનટી્સ્વ 
અને એન.જી.ઓ ને પદક્તસરની તાલીમ, 
માગ્વદક્શ્વકા અને રક્જ્રિેશનની પ્રક્ક્ર્ાને 
ઇકન્ટટ્ૂશનલાઇઝડ ્વરૂપ સરકારે 
આપ્ું છે તેમ પણ જણાવ્ંુ હતું. લેપડ્વ-
દીપડાના રે્ક્ુ અને રરહેક્બક્લટેશનની 
્ોગ્ વ્વ્થા ક્વકસાવવા આ વષ્વ 
દરમ્ાન રાજ્માં બે મેગા રે્ક્ુ કમ 
રરહકે્બક્લટેશન સેનટર બનાવવાનું પણ 
વન ક્વભા ગે  આ્ોજન ક્ુ ્વ  છ ે. 
મુ ખ્મંરિીશ્રીએ નળ સરોવર બડ ્વ 
સેનકચ્ુરી અને થોળ વાઇલડ લાઇફ 
સેનચ્ુરીમાં ર૦૦૦થી ર૦ર૦ બે દા્કા 
દરમ્ાન પક્ીઓમાં થ્ેલી માતબર 
વૃક્દના સંકક્લત ક્વવરણ ‘‘પોપ્ુલેશન 
એક્ટમેશન’’ પ્રકાશનનું ક્વમોચન પણ 
આ વેળાએ ક્ુ્વ હતું. 

વન પ્ા્વવરણ મંરિી શ્રી રકરીટક્સંહ 
રાણાએ વન્ જીવસૃકટિની જાળવણીમાં 
જનસહ્ોગ પ્રેરરત કરવાનો નવતર 
ક્વચાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 
આપ્ો છે તેની ફલશ્રુક્તએ વન્જીવોની 
સખં્ામાં વધારો થઈ રહો છે તનેી ભકૂ્મકા 
આપી હતી.  આ અવસરે ગાંધીનગરથી 
મુખ્મંરિીશ્રી સાથે વન્ પ્રાણીસૃકટિના 
અગ્ર મુખ્ વન સંરક્ક શ્રી રટકાદર, 
અક્ધક અગ્ર મુખ્ વન સંરક્ક (વન્ 
પ્રાણીસૃકટિ) શ્રી એસ.કે. શ્રીવા્તવ, 
અક્ધક સક્ચવ શ્રી પંરડત વગેરે પણ 
જોડા્ા હતા. •
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જામનગરનરી	પ્રથમ	અલયા્દરી	પરીદડ્યાતરિક	કોતિડ	હોન્સપ્ટલનો	પ્રયારંભ

દેશ અને રાજ્ના ઉજ્જવળ ભાક્વ 
સમાન બાળકોની સંપૂણ્વ આરોગ્ સુરક્ા 
આપણી પ્રાથક્મક ફરજ છે. કોરોનાની બનંે 
લહેરમાં બાળકોને સુરક્ક્ત રાખવાના 
આરોગ્ સંભાળના પૂરતા પગલાં રાજ્ 
સરકારે લીધાં છે. એટલું જ નક્હ, રાષ્ટ્રી્ 
બાળ સુરક્ા કા્્વક્રમ, આ્ુષમાન ભારત, 
મા-કાડ્વ, શાળા આરોગ્ તપાસણી જેવા 
કા ્્વક્રમોથી બાળ આરોગ્ની ક્વશષે ક્ચતંા 
પણ કરી છે. મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટ ેલે  રરલા્નસ ફાઉનડેશન દ્ારા 
જામનગરમાં ક્નક્મ્વત રાજ્ની પ્રથમ 
અલા્દી પીરડ્ાક્રિક કોક્વડ હોક્પટલનો 
તાજેતરમા ંગાધંીનગરથી વીરડ્ો કોનફરનસ 
માધ્મથી પ્રારંભ કરાવ્ો હતો. આ 
કા ્્વક્રમમા ંઆરોગ્ મરંિી શ્રી ઋક્ષકેશભાઇ 
પટેલ તેમજ કૃક્ષ મંરિી શ્રી રાઘવજીભાઇ 
પટેલ પણ ઉપક્થત રહા હતા. 

જામનગર ખાતે ગુજરાતની પ્રથમ 
અલા્દી પીરડ્ાક્રિક હોક્પટલનો પ્રારંભ 
થતાં ગુજરાતમાં ઉપલબધ બાળ આરોગ્ 
સુક્વધાઓમાં ઉમેરો થ્ો છે. રરલા્નસ 
ફાઉનડેશને  અનેકક્વધ સેવાકા્યોથી પોતે 
કમાવુ ંઅન ેબીજાન ેખવડાવવુ ંતે ભારતી્ 
સં્કૃક્તના મંરિને ચરરતાથ્વ ક્યો છે, તેમ 
મુખ્મંરિીશ્રીએ ઉમે્ુ્વ હતું. 

ગજુરાત સરકારે કોરોનાની બનં ેલહેર 
દરક્મ્ાન આરોગ્ સુક્વધાઓમાં સતત 
ઉમેરો ક્યો છે. આઇ.સી.્ુ., અૉક્સજન, 
બેડ, આવશ્ક દવાઓ અન ેરસીકરણ માટે 

પૂરતાં સાધનો અને માનવ સંસાધન પૂરા 
પાડાં હતાં. ક્વક્વધ ઉદ્ોગગૃહો, સેવા 
સંગઠનો, ધાક્મ્વક સેવા સં્થાએ પણ આ 
સમ્ે સાથ આપ્ો છે. 

ક ો ર ો ન ા  ક ા ળમ ાં  વ ડ ા પ્ર ધ ા ન  
શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદીના રદશા ક્નદટેશનમાં 
આખા દ ેશમાં  મે રડકલ અૉક્સજન 
સપલા્ માટેનું રાષ્ટ્રવ્ાપી નેટવક્ક તૈ્ાર 
કરવામાં આવ્ંુ હતંુ. રરલા્નસ ઇનડ્રિીઝે 
દૈક્નક હજાર મેક્રિક ટન અૉક્સજન 
સપલા્ કરી કોરોના સમ્માં મેરડકલ 
અૉક્સજન સપલા્માં મોટું ્ોગદાન 
આપ્ું હતું. 

અગાઉ રરલા્નસે મારિ ૧૦ જ 
રદવસમાં જામનગરમાં ૪૦૦ બેડની 
કોક્વડ કેર ફકે્સક્લટી જી.જી. હોક્પટલ 
ખાતે શરૂ કરી હતી અને હવે જી.જી.
હોક્પટલના જ ભાગરૂપે જામનગરમાં 
ગુજરાતની પ્રથમ પીરડ્ારિીક કોક્વડ 
હોક્પટલના પ્રારંભ સાથે રરલા્નસે બાળ 
આરોગ્ સંભાળના ક્રેિમા ંએક નવી હેલથ 
ફેક્સક્લટીનો આરંભ કરી જનસેવામાં મોટું 
્ોગદાન આપ્ું છે.

આ  તક ે આર ો ગ ્  મં રિ ી  શ્ર ી 
ઋક્ષકેશભાઈ પટેલે રરલા્નસ દ્ારા 
સમાજ ઉપ્ોગી કા્્વ થકી અન્ કોપયોરેટ 
હાઉસીસ માટે પણ માગ્વદશ્વક ક્ચહ્ન બની 
રહેલી આ પહેલ અન્ોને પણ પ્રેરણા 
આપશે તેમ જણાવ્ું હતું. વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ દરેક ક્જલ્ામાં 

મરેડકલ કોલજે શરૂ કરી મરેડકલ માળખાને 
પણ વધુ સુસજ્જ બનાવીને આરોગ્ 
સુક્વધાઓ ક્વકસાવવા માટે ઝુંબેશ હાથ 
ધરી છે. જેમાં ગુજરાત સતત મોખરે રહી 
અને આ ઝુંબેશમાં સાથ આપી રહ્યું છે તો 
વૅક્સનેશનમાં પણ ગુજરાત મોખરે  
રહ્યું છે.

ક ૃક્ષ અને ગ્રામક્વકાસ મંરિી શ્રી 
રાઘવજીભાઈ પટેલે સંભક્વત રિીજી લહેર 
જો આવે તો ભાક્વ પેઢી સમાન બાળકોને 
સારામા ંસારી આરોગ્ સુક્વધાઓ ઉપલબધ 
બની રહે તે માટે રરલા્નસનું આ પગલું 
સરાહની્ છે.

જામનગર ખાતે ઉપક્થત રહેલા 
સાસંદ શ્રી પનૂમબહેન માડમ ેજામનગરમાં 
આરોગ્લક્ી સુક્વધાઓમાં વધુ એક 
મોરપંખ ઉમેરવા બદલ અને જામનગરના 
નાગરરકોની ક્ચંતા કરવા બદલ રરલા્નસ 
ફાઉનડેશનને અક્ભનંદન પાઠવ્ા હતા.

આ પ્રસંગે રરલા્નસ ઇનડ્રિીઝના 
કોપયોરેટ અફેસ્વ રડરે્ટર અન ેરાજ્સભાના 
સાંસદ શ્રી પરરમલભાઈ નથવાણી, 
રરલા્નસ ઇનડ્રિીઝના ગ્રૂપ પ્રેક્સડેનટ શ્રી 
ધનરાજ નથવાણી, ડેપ્ુટી મે્ર શ્રી 
તપનભાઈ પરમાર, ્ટેકનડંગ કક્મટી 
ચરેમને શ્રી મનીષભાઈ કટારી્ા, કલકેટર 
શ્રી ડૉ. સૌરભ પારઘી, પદાક્ધકારીઓ, 
અક્ધકારીઓ અને તબીબી ્ટાફ તેમજ 
રરલા્નસ ફાઉનડેશનના અક્ધકારીઓ 
ઉપક્થત રહા હતા. •
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ગુજરયાિને	કોરોનયા	િૅન્્સનેશનમયાં	શ્ષે્ઠ	કયામગરીરરી	મયા્ટે	અૅિૉડ્ષ
કોરોના માહામારી સામે સમગ્ર ક્વશ્વ 

એક થઈને લડી રહ્યું છે. કોરોનાથી બચવા 
માટે વૅક્સન અમોઘ શ્રિ સાક્બત થ્ું 
છે. ગુજરાતના પનોતાપુરિ અને દેશના 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીના 
નેતૃતવમાં ભારતમાં ક્વશ્વના સૌથી મોટા 
વૅ ક્સનેશન અક્ભ્ાનની શરૂઆત 
કરવામાં  આવી છ ે. મુખ્મંરિી શ્રી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં ગુજરાત 
સમગ્ર દેશમાં વૅક્સનેશન ક્ેરિે અગ્રેસર 
રહી કા્્વ કરી રહ્યું છે. કોક્વડ-૧૯ 
વૅક્સનેશનમાં ગુજરાતે દેશભરનાં મોટાં 
રાજ્ોની કેટેગરીમાં શ્રષે્ઠતમ દેખાવ દ્ારા 
બે્ટ વકૅ્સનશેન કોમબરેટંગ કોક્વડ-૧૯નો 
અૅવૉડ્વની ગૌરવ ક્સક્દ મેળવી છે. 

નવી રદલહીમાં આ્ોક્જત એવોડ્વ 
ક્વતરણ સમારોહમાં ગુજરાતને 
‘ઇકનડ્ા ટુ ડે હેલથગીરી અૅવૉડ્વ 
૨૦૨૧’ અતંગ્વત આ ગૌરવ સનમાન 
ક ેન દ્ર ી ્  આ ર ો ગ ્  મં રિ ી  
શ્રી મનસુખભાઇ માંડવી્ાએ એના્ત 
ક્યો હતો.

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે 
કોરોના વૅક્સનેશન સાથે સંકળા્ેલા 
રાજ્ના આરોગ્ અને પરરવાર કલ્ાણ 
ક્ વભ ાગન ા  સ ૌ  કમ ્વ ્ ો ગ ીઓન ી 
કત્વવ્ક્નષ્ઠાને ક્બરદાવી આ ક્સક્દ માટે 
અક્ભનંદન પાઠવ્ા હતા. ગુજરાતમાં 
રસીકરણ પારિતા ધરાવતા ૧૮ વષ્વથી 
ઉપરની વ્ના કુલ ૪ કરોડ ૯૩ લાખ 
૨૦ હજાર ૯૦૩ લોકો છે.

આરોગ્ ક્વભાગે સઘન કોરોના 
રસીકરણ ઝુંબેશ આદરીને ૪ કરોડ ૨૧ 
લાખ ૮૬ હજાર ૫૨૮ પ્રથમ ડોઝ અને 
૧ કરોડ ૯૨ લાખ ૪ હજાર ૬૧૧ બીજો 
ડોઝ મળીને કુલ ૬ કરોડ ૧૩ લાખ ૯૧ 
હજાર ૧૩૯ ડોઝ આપ્ા છે. પ્રક્ત દસ 
લાખ વકૅ્સનશેનમા ંપણ બનં ેડોઝ મળીને 
ગુજરાતમાં ૬.૨૩ લાખ વૅક્સનેશન ડોઝ 

આપવામાં આવ્ા છે. સમગ્ર રાજ્ના 
ક્જલ્ાઓમાં કુલ મળીન ે૮૨.૭ ટકા તેમજ 
કોપયોરેશન ક્વ્તારોમા ં૯૩.૯ ટકાન ેપ્રથમ 
ડોઝ અપાઇ ગ્ા છે. રાજ્નાં કુલ 
૧૮૨૧૫ ગામોમાંથી ૧૩૭૮૮ ગામોમાં 
૧૦૦ ટકા રસીકરણ પૂણ્વ કરી દેવા્ું છે. 
કોરોના વૅક્સનેશનની આટલી વ્ાપક 
અને સઘન કામગીરીના ફલ્વરૂપે 
ગજુરાત ેદેશના ંમોટા ંરાજ્ોની કેટેગરીમાં 
શ્રષે્ઠ ક્રમ પ્રાપ્ત ક્યો છે અન ેઇકનડ્ા ટુ ડેનો 
આ અૅવૉડ્વ મેળવ્ો છે. 

રાજ્ના આરોગ્ ક્વભાગના અક્ધક 
મુખ્ સક્ચવ શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, 
આરોગ્ કક્મશનર શ્રી જ્પ્રકાશ ક્શવહરે 
અને ્ટેટ ઇમ્ુનાઇઝેશન ઓરફસર ડૉ. 
ન્ન જાનીએ આ ગૌરવ સનમાન કેનદ્રી્ 
આરોગ્ મંરિીશ્રીના હ્તે ્વીકા્ુું હતું.

ઇકનડ્ા ટુ ડે ગ્રૂપ દ્ારા ‘હેલથગીરી 
૨૦૨૧ અૅવૉડ્વ’માં ક્વશેષ ગૌરવ સનમાન 
ભારત સરકારમાં સેવારત તતકાલીન  
સક્ચવ અન ેગજુરાત કેડરના વરરષ્ઠ સનદી 
અક્ધકારી ્વ. ગુરપ્રસાદ મહાપારિાને 
એકમારિ Unsung Hero તરીક ે
આપવામાં આવ્ુ ંહતુ.ં આ ગૌરવ સનમાન 
એવા વ્રકત ક્વશેષને એના્ત કરવામાં 

આવે છે જેમણે કોક્વડ-૧૯ દરક્મ્ાન 
ક્નઃ્વાથ્વ કત્વવ્ પરા્ણતા કોઇપણ 
પ્રક્સક્દ ક્વના કે જાહેરમાં આવ્ા ક્સવા્ 
દાખવી હો્. ્વ. ગુરપ્રસાદ મહાપારિા 
આવી કત્વવ્દક્તા ક્નભાવતાં ્વ્ં 
કોક્વડ-૧૯ મહામારીનો ભોગ બનીન ે
દુઃખદ અવસાન પામ્ા. આ ગૌરવ 
સનમાન ગરુપ્રસાદ મહાપારિાન ેમરણોપરાતં 
એના્ત કરવામાં આવ્ું હતંુ. ્વ. 
મહાપારિા વતી આ સનમાન તેમનાં 
ધમ્વપત્ી અને પૂરિે ્વીકા્ુું ત્ારે અૅવૉડ્વ 
સેરીમનીમાં ઉપક્થત સૌએ આ અનસંગ 
હીરોને ્ટેકનડંગ ઓવેશન આપીને તેમની 
કત્વવ્ક્નષ્ઠાને ક્બરદાવી હતી.

મખુ્મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે પણ 
્વ. મહાપારિાને આ અનસગં હીરોના 
મરણોત્ર સનમાન માટે ભાવાંજક્લ 
પાઠવી તેમની સવેા ક્નષ્ઠાની સરાહના 
કરી હતી. આ ઉપરાતં, અમદાવાદની 
્ુ .એન.મહેતા ઇકન્ટટ્ૂટ ઓફ 

કારડ્વ્ોલોજી એનડ રરસચ્વ સેનટરને 
કોક્વડ-૧૯ દરક્મ્ાન એકસલનસ ઇન 
હોક્પટલ મેનેજમેનટનો ધી ઇકોનોક્મક 
ટાઇમસ હેલથકેર અૅવૉડ્વ-૨૦૨૧ પણ 
એના્ત થ્ો હતો. ્ુ.એન.મહેતા 
હોક્પટલને કોક્વડ-૧૯ મહામારી 
દરક્મ્ાન ડેરડકેટેડ કોક્વડ હેલથકેર અને 
શ્રેષ્ઠતમ આરોગ્ સેવાઓ પૂરી પાડવા 
માટે આ ગૌરવ સનમાન પ્રાપ્ત થ્ું હતુ. 
મખુ્મરંિીશ્રીએ ્ .ુએન.મહેતા હોક્પટલની 
આ ગૌરવ ક્સક્દન ેપણ ક્બરદાવી આરોગ્ 
સંભાળ ક્ેરિે ્ુ.એન.મહેતા હોક્પટલના 
પ્રદાનની પ્રસંશા કરી હતી.

આમ, ગુજરાતના હેલથકેર સેકટરને 
આ ગૌરવ સનમાન ક્સક્દ પ્રાપ્ત થતાં 
ગુજરાતે ફરી એકવાર આરોગ્ સેવા-
સંભાળ ક્ેરિે દેશમાં અગ્રેસરતા પ્ર્થાક્પત 
કરી છે. •

ગૌરિ
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" દકશોર	તજકયાદરયા

સમયાચયાર	તિશેર

"એડિયાદ્સ	્ટેકનોલોજી"	અને	"ન્સકલ	બેઈઝડ	લતનિંગ"	 
આતમતનભ્ષર	ભયારિને	િધુ	મજબૂિ	બનયાિશે

ગજુરાતના ્ વુાઓના કૌશલ્વધ્વન માટે રાજ્ સરકાર અનકે 
્ોજનાકી્ પગલાં લે છે. ક્વચારગોક્ષ્ઠનું પણ આ્ોજન કરે છે. 
તાજતેરમા ંગજુરાતના રાજ્પાલ શ્રી આચા ્્વ દેવવ્રત ેગાધંીનગરની 
પંરડત દીનદ્ાળ એનર્જી ્ુક્નવક્સ્વટી – પી.ડી.ઈ.્ુ. ખાતે લેસર 
થ્ી-ડી મેટલ ક્પ્રનટરનું ઉદ્ાટન કરતાં જણાવ્ું હતું કે "એડવાનસ 
ટેકનોલોજી" અને "ક્કલ બેઇઝડ લક્નુંગ" આતમક્નભ્વર ભારતને 
વધુ મજબૂત બનાવશે. 

ગાંધીનગર ખાતે પી.ડી.ઈ.્ુ.માં ્ોજા્ેલા "એરડરટવ 
મેન્ુફેકચરરંગ એનડ એડવાન્ડ મટીરર્લસ-2021" ક્વષ્ક ક્રિ-
રદવસી્ આંતરરાષ્ટ્રી્ કોનફરનસના પ્રારંભ પ્રસગેં રાજ્પાલશ્રીએ 

જણાવ્ું હતું કે, ટેક્ોલૉજી કે્રિે થતા નવા-નવા આક્વષકારો 
આક્થ્વક પરરવત્વન માટેના મહત્વનાં પરરબળો સાક્બત થા્ છે, 
ત્ારે આરટ્વરફક્શ્લ ઇનટલેીજનસ જેવી અનેકક્વધ નવીનતમ 
ટેક્ોલૉજીના કારણે માનવબળના ઉપ્ોગન ેસીક્મત કરી મહત્મ 
ઉતપાદન મેળવી શકા્ છે. રાજ્પાલશ્રીએ "એરડટીવ 
મેન્ુફેક્ચરરંગ અથવા થ્ી-ડી ક્પ્રકનટંગને દેશના લઘુ, મધ્મ અને 
મોટા ઉદ્ોગો માટે ચાવીરૂપ ગણાવ્ંુ હતંુ. તેમણે ગુજરાત રાજ્માં 
સાત ઇજનરેી કૉલજેો અન ેટેકક્નકલ ઇકન્ટટૂ્ટમા ંથ્ી- ડી ક્પ્રકનટંગ 
સેનટર ઓફ એ્સેલનસની કરા્ેલી ્થાપના સંદભષે પણ માક્હતી 
આપી હતી. 

આ પ્રસંગે ઉપક્થત રહેલા રાજ્ના ક્શક્ણ મંરિી  
શ્રી ક્જતેનદ્રભાઈ વાઘાણીએ થ્ી-ડી ક્પ્રકનટંગને આજના સમ્ની 
આવશ્કતા ગણાવી જણાવ્ું હતું કે, "ટેકનોલોજીકલી એડવાનસ" 
થઈન ે્ વુાનો આતમક્નભ્વર ભારતના ક્નમા્વણન ેનવી રદશા આપશ.ે 
તેમણે ઔદ્ોક્ગક ક્ેરિે ઇનોવેશનને આશીવા્વદરૂપ ગણાવ્ું હતું. 

આ પ્રસંગે રાજ્ના ક્શક્ણ રાજ્ મંરિી શ્રી કુબેરભાઈ ડીંડોર, 
પી.ડી.ઈ.્ુ.ના રડરે્ટર જનરલ ડૉ. સુંદર મનોહર, ક્મશ્ર ધાતુ 
ક્નગમના ચરેમને અન ેમનેકે્જગં રડરે્ટર ડૉ. એસ. કે. જહા તમેજ 
ન્ુકલિ્ર ફ્ુઅલ કોમપલે્સના ચેરમેન અને ચીફ એક્ઝ્્ુરટવ 
ડૉ. શ્રીવા્તવ સક્હતના મહાનુભાવો, ક્વષ્ ક્નષણાતો અને 
ડેક્લગે્ટસ ઉપક્થત રહા હતા. •

ખેડૂિો	આતથ્ષક	સદરિયા	મયા્ટે	પ્રયાકૃતિક	કૃતર	અપનયાિે	-	રયાજ્પયાલશ્રી
ખડેતૂોએ આક્થ્વક સદરતા માટે પ્રાકૃક્તક 

કૃક્ષ અપનાવવી જોઈએ કારણ કે, સભુાષ 
પાલેકર પ્રાકૃક્તક કૃક્ષમા ંકૃક્ષ ખચ્વ નહીવત્ 
આવ ેછે અન ેઉતપાદન ઘટતુ ંનથી, તમેજ 
ઝરેમતુિ ખાદ્ાનના ભાવ પ્રમાણમા ં વધુ 
મળવાથી ખડેતૂોની સરેરાશ આવક વધે છે 
તમે ગજુરાતના રાજ્પાલ શ્રી આચા ્્વ 
દેવવ્રતે રાજકોટ ક્થત ્વાક્મનારા્ણ 
ગુરકુળ ખાતે ્ોજા્ેલી પ્રાકૃક્તક કકૃ્ષ 
ક્શક્બરમાં ઉપક્થત પ્રગક્તશીલ ખડેતૂોને 
સબંોધતા જણાવ્ંુ હતંુ.  

આ ક્શક્બરમાં  રાજ્પાલશ્રીએ 
પ્રાક કૃ્તક ક કૃ્ષ પદક્તને ક્વગતવાર 
સમજાવતા જણાવ્ું હતું ક,ે રાસા્ક્ણક 
કૃક્ષ પદક્તના દષુપરરણામોથી રિ્ત સમાજ 

માટે પ્રાકકૃ્તક કૃક્ષ મજબૂત અને શ્રેષ્ઠ 
ક્વકલપ તરીક ે ખેડૂતોએ અપનાવવી 
જોઈએ. એક દેશી ગા્ની મદદથી 30 
એકર જમીનમાં થતી આ પ્રાકૃક્તક ખેતીથી 
જળ-જમીન અને પ્ા્વવરણની રક્ા થા્ 
છે, જમીનની ફળદ્રુપતાનું રક્ણ થા્ છે. 
દેશી ગા્નુ ંજતન-સવંધ્વન થા્ છે. તમેજ 
કૃક્ષ ઉતપાદન ઘટતંુ નથી અને કકૃ્ષ 
ઉતપાદનોની પ્રમાણમા ંવધુ રકંમત મળવાથી 
સરવાળે ખેડૂતોને સીધો ફા્દો થા્ છે. 

તેમણે પ્રાકૃક્તક કૃક્ષને આજના સમ્ની 
માંગ ગણાવી હતી. 

આ ક્શક્બરમા ંરાજકોટ ્ વાક્મનારા્ણ 
ગુરકુળના મહંત ્વામી શ્રી દેવકૃષણ 
દાસજી ્વામી, મહંતશ્રી દેવપ્રસાદદાસજી 
્વામી, શ્રી લક્મીનારા્ણદાસજી ્વામી 
તેમજ શ્રી સંતવલ્ભ દાસજી ્વામી 
સક્હતના સતંગણો અન ેપ્રગક્તશીલ ખડૂેતો 
ઉપક્થત રહા હતા. •
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સરકયારનો	અતભગમ		
નયાગદરકોને	તિદરિ	દ્્યા્

સરકારી કચરેીઓમા ંઅરજદારોની અરજીઓના 
ક્નકાલની પ્રક્ક્ર્ા ઝડપી બને અને સમ્સર 
ક્નરાકરણ આવે તે માટે રાજ્ સરકાર પ્ર્ત્શીલ 
છે. આ અનુસંધાને રાજ્ના મહેસૂલ અને કા્દા 
મંરિી શ્રી રાજેનદ્રભાઈ ક્રિવેદી મહેસૂલી કચેરીઓના 
કામકાજમાં સંપૂણ્વ પારદક્શ્વતા, સરળતા અને 
સમ્સરતાને અગ્રતા આપી રહા છે. તાજેતરમાં 
વડોદરામાં મહેસૂલી(આર.ટી.એસ.) અપીલોના 
હુકમોના ક્વતરણ કા્ ્વક્રમમાં કા્દા અને  
મહેસૂલ મંરિી શ્રી રાજેનદ્રભાઈ ક્રિવેદીએ જણાવ્ું 
હતું કે, નાગરરકોને વહેલો ન્ા્ મળે તે રાજ્ 
સરકારનો અક્ભગમ છે.  

મહેસૂલ મરંિીશ્રીએ તાજેતરમા ંવડોદરા કલકેટર 
કચેરી હેઠળના વડોદરા ગ્રામના પ્રાંત અક્ધકારી 
સાથે અરજદારોની પડતર અરજીઓની સમીક્ા 
કરી હતી. તે દરક્મ્ાન સાત રદવસમાં, સુનાવણી 
પૂરી થઈ ગઈ છે તેવી આર.ટી.એસ.અપીલોના 
ચકુાદારૂપ ઠરાવો લખવાની કામગીરી પરૂી કરી દેવા 
સૂચના આપી હતી. એટલું જ નહીં તેમણે સંબંક્ધત 
અરજદારોને આ ઠરાવો (આદેશો) હાથોહાથ 
આપવા જણાવ્ું હતું 

પ્રાંત અક્ધકારીને અરજદારોને તેમના હ્તે 
આર.ટી.એસ. અપીલોનું ક્વતરણ કરવા જણાવ્ું 
હતું. વડોદરા ગ્રામ્ ના્બ કલેકટર શ્રી ઠંુમરે 
આર.ટી.એસ. અપીલોના હુકમનું  ક્વતરણ  
ક્ુું હતું.•

રયાજકો્ટને	ઈલેન્્રિક	બસ,	 
આિયાસ	અને	શયાળયાનો	લયાભ

ગુજરાત સરકાર શહેરી ક્વકાસ દ્ારા સવાુંગીણ પ્રગક્તને વેગ આપી રહી 
છે. તે ક્શક્ણ સક્હત જનસુખાકારીનાં પગલાં લઇને શહેરને વધુ સમૃદ 
બનાવવા સાથે ક્જલ્ાકક્ાએ આક્થ્વક પ્રવૃક્ત્ના કેનદ્રને વધુ સક્મ બનાવવા 
અનેકાનેક પગલાં અને ્ોજનાનો સફળ અમલ કરતી રહે છે. તાજેતરમાં 
રાજકોટને શાળાના નવા ક્બકલડંગ, ઇલેક્રિક બસ અને આવાસનો ડ્ો એમ 
ક્રિક્વધ લાભ મળ્ા હતા. 

રાજકોટમા ંમહાનગરપાક્લકાની નગર પ્રાથક્મક ક્શક્ણ સક્મક્ત સચંાક્લત 
શાળા નં.૪૮ ના નવા ક્બકલડંગનુ લોકાપ્વણ તેમજ પ્રદૂષણમુકત ્માટ્વ ક્સટી 
અક્ભ્ાન અતંગ્વત રાજકોટમા ં૨૪ ઈલકે્રિક બસન ેપ્ર્થાન તમેજ વડાપ્રધાન 
મુખ્મંરિી આવાસ ્ોજનાના 700 આવાસના ડ્ોનો સમારોહ ક્શક્ણ મંરિી 
શ્રી ક્જતેનદ્રભાઈ વાઘાણીના હ્તે ્ોજા્ો હતો.

રાજ્ સરકારના ક્વકાસના મરંિન ે્ ાદ કરતા ંક્શક્ણ મરંિી શ્રી ક્જતનેદ્રભાઈ 
વાઘાણીએ જણાવ્ું હતું કે, ક્વકાસના માગષે ગુજરાતમાં અનેક નવી સુક્વધાઓ 
ઊભી થઈ રહી છે. ગજુરાતની સરકારી શાળાઓ તમેજ નગર પ્રાથક્મક ક્શક્ણ 
સક્મક્તઓની શાળાઓમાં શ્રેષ્ઠ ક્શક્ણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. 

રાજકોટ મહાનગરપાક્લકા ક્વ્તારમાં ૫૦ નવી ઇલેક્રિક બસ દ્ારા 
પરરવહન સેવા શરૂ થવાની છે જે અંતગ્વત ૨૪ બસ સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં 
આવ્ો હતો. આ ્ોજનામાં ગ્રીન મોક્બલીટી પ્રોજે્ટ અનવ્ે રૂક્પ્ા ૪૫ 
લાખ કેનદ્ર સરકાર દ્ારા ગ્રાનટ મંજૂર કરવાનું નક્ી કરવામાં આવેલ છે તેમજ 
રાજ્ સરકાર દ્ારા પણ ઇલેક્રિક બસ દીઠ પ્રક્ત રકલોક્મટર મહત્મ રૂ.૨૫ 
મુજબ ગ્રાનટ મળવાપારિ થશે. 

આ કા્્વક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઈ કુંડારી્ા,શ્રી રામભાઈ મોકરી્ા, 
ધારાસભ્ શ્રી ગોક્વંદભાઈ પટેલ, મે્ર ડૉ. પ્રદીપભાઈ ડવ, નગર પ્રાથક્મક 
ક્શક્ણ સક્મક્તના ચેરમેન શ્રી અતુલભાઈ પંરડત, મ્ુક્નક્સપલ કક્મશનરશ્રી 
અક્મત અરોરા સક્હતના અગ્રણીઓ તેમજ કોપયોરેટરો અન ેનાગરરકો ઉપક્થત 
રહા હતા. •

સમયાચયાર	તિશેર
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નમ્ષદયા	તજલ્યાનયાં	મેણતબ્રજ	અને	સમરખયાડરી	તબ્રજનું	લોકયાપ્ષણ
ન મ ્વ દ ા  ક્ જ લ્ ા ન ાં 

નાગરરકોની સુખાકારી માટે 
રૂ . 3 1 . 7 0  ક ર ો ડન ા  ખચ ષે 
બનાવવામાં આવેલા મેણ ક્બ્રજ 
તથ ા  સમરખ ા ડ ી  ક્બ્રજનું 
તાજેતરમાં માગ્વ અને મકાન 
મંરિી શ્રી પૂણષેશભાઈ મોદીએ 
લોકાપ્વણ ક્ુું હતું. આ ક્બ્રજ 
તૈ્ાર થવાથી ્ટચે્ૂ  ઓફ 
્ુક્નટીના મુલાકાતી પ્રવાસીઓ તેમજ ગરૂડેશ્વર, રાજપીપલા, 
ક્તલકવાડા અન ેઆસપાસના ક્વ્તારના સામાન્ લોકોની અવર-
જવર માટે સારી સુક્વધા ઉપલબધ થઈ છે. તદ્ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રથી 
વડોદરા તથા બોડેલી તરફ જતાં વાહનોના પરરવહનની સુક્વધા 
પણ સુલભ બની છે. 

આ પ્રસંગ ેમરંિી શ્રી પણૂષેશભાઈ મોદીએ આ નદી કાઠંાન ેજોડતાં 
ક્બ્રજ ખલૂ્ો મૂકાતા ંઆ ક્વ્તારના લોકોની સખુ-શાકં્ત અને 
સમૃક્દના દ્ાર ખૂલશ ેતવેી આશા વ્તિ કરતા ંજણાવ્ંુ હતુ ં કે,  
તતકાલીન મખુ્મરંિી તરીકે શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ગજુરાતને 
ક્વકાસની ચરમસીમાએ લઈ જવા માટે કંડારેલી ક્વકાસની નવી 
કેડી તરફ રાજ્ સરકારે તનેી આગકૂેચ જારી રાખી છે, ત્ારે 
આઝાદીના આ અમૃત મહોતસવની ઉજવણી દરક્મ્ાન આગામી 
૨૦૨૨ સુધીમાં વડાપ્રધાનશ્રીની સમાજના ગરીબ, શોક્ષત, 
પીરડતના ઉતથાન માટેની સકંલપબદતાની પરરપકૂ્ત્વ  માટે ગજુરાત 

અગ્રસેર રહેશ,ે મંરિીશ્રીએ તેવી 
પ્ર ક્તબદતા  વ્તિ કર ીને 
ગજુરાતનો કોઇપણ ક્વ્તાર રોડ 
કનકે્ટક્વટીથી ક્વમખુ ન રહે કે 
કોઇ જરૂરર્ાતમંદ વ્ક્તિ 
મકાનની છત ક્વના ન રહે તેવી 
વ્તિ કરી હતી.

રાજનીક્ત નહીં પણ રાષ્ટ્ર-
પ્રથમની ક્વચારધારા સાથે 

દેશની ધૂરા સંભાળી રહેલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 
દેશના રજવાડાઓનું ક્વલીનીકરણ કરાવીને દેશને અખંરડત 
રાખનાર પ્રક્તભાશાળી વ્ક્તિતવ ધરાવતા લોહપુરષ સરદાર 
વલ્ભભાઈ પટેલ સાહેબની સૌથી ઊચંી એકતાની  ૧૮૨ મીટરની 
પ્રક્તમા કેવરડ્ામાં ્થાપીને આ ક્વ્તારમાંથી વૈક્શ્વક એકતાનો 
સંદેશો સમગ્ર ક્વશ્વમાં ગુંજતો ક્યો છે.

મંરિી શ્રી પૂણષેશભાઈ મોદીએ વધુમાં જણાવ્ું હતું કે, આ બન્ને 
પુલની ફોરલેન કનેક્ટક્વટીની સુક્વધા તો આ ક્વ્તારના સવાુંગી 
ક્વકાસની મારિ એક ઝાંખી જ છે. આગામી વષયોમાં ્ટેચ્ૂ ઓફ 
્ુક્નટી સમગ્ર દેશ અને ક્વશ્વના પ્રવાસીઓથી ઉભરાશે. જેને લીધે 
આ ક્વ્તારના તેમજ આજુબાજુના ક્વ્તારના લોકોને પૂરતી 
રોજગારી મળી રહેશ.ે આ પ્રસંગ ેસસંદસભ્ સવ્વ શ્રી મનસખુભાઈ 
વસાવા, શ્રીમતી ગીતાબહેન રાઠવા, નગરપાક્લકાના પ્રમુખ શ્રી 
કુલરદપક્સંહ ગોક્હલ સક્હત ગ્રામજનો ઉપક્થત રહાં હતાં. •

જામનગરનયા	બ્રયાસ	ઉદ્ોગન	ેિધુ	મદદરૂપ	થિયાનરી	સરકયારનરી	ભયાિનયા
ગજુરાતના ક્વકાસમા ંઔદ્ોક્ગક ગૃહો 

અને વસાહતોનો ફાળો પણ સક્વશેષ છે. 
આક્થ્વક ક્થરતા અને પ્રગક્ત માટ ે 
ઔદ્ોક્ગક કે્રિ ેસક્મ હોવુ ંઅક્તઆવશ્ક 
છે. ગુજરાત સરકારે આ ક્ેરિને વધુને વધુ 
મજબૂત કરવા ક્વક્વધ ્ોજના અમલી  

બનાવી છે. સમ્ાંતરે ઔદ્ોક્ગક ક્ેરિના 
અગ્રણીઓ સાથે ક્વકાસલક્ી ચચા્વ પણ 
કરવામાં આવે છે. તાજેતરમાં જામનગર 
ક્જલ્ાની દરેડ જી.આઇ.ડી.સી. ખાતે કૃક્ષ 
મંરિી શ્રી રાઘવજી પટેલે ના જી.આઇ.ડી.
સી. પલોટ એનડ શેડ એસોક્સ્ેશનના 

હોદ્ેદારોની બેઠક મળી હતી. 
મંરિીશ્રીએ બેઠકમાં જણાવ્ંુ હતું કે, 

જામનગર બ્રાસ ક્સટી તરીકે ઓળખા્ છે. 
આ ઉદ્ોગ ેજામનગરન ેઆતંરરાષ્ટ્રી્ ્ તરે 
ખ્ાક્ત અપાવી છે તેમજ અનેક લોકોને 
રોજગારી પૂરી પાડી છે, ત્ારે આ ઉદ્ોગો 
હજ ુવધ ુક્વકક્સત થા્ ત ેમાટે ઉદ્ોગકારોને 
વધુમાં વધુ ઉપ્ોગી થવાની સરકારની 
ભાવના રહેલી છે. મંરિીશ્રીએ બેઠકમાં 
જી.આઇ.ડી.સી.એસોક્સ્ેશન દ્ારા રજૂ 
કરેલ પ્રશ્ો સાંભળ્ા હતા અને તે પરતવે 
્ોગ્ કા ્્વવાહી હાથ ધરવામા ંઆવશે તમે 
જણાવ્ું હતું. •

સમયાચયાર	તિશેર
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પયારડરીમયાં	ર્િદયાન	તશતબર	
આ્ોજકોનું	સદ્મયાન	

માનવ આરોગ્ સેવા કેનદ્ર દ્ારા આ્ોક્જત ર્તદાન ક્શક્બર 
આ્ોજકોના સનમાન સમારંભમા ંનાણા,ં ઊજા્વ અન ેપરેિોકેક્મકલસ 
મરંિી કનભુાઈ દેસાઈએ ક્વશેષ ઉપક્થત રહી સં્થાની સેવા ભાવનાને 
ક્બરદાવી હતી. નાણા ંમરંિીએ જણાવ્ુ ંહતુ ંકે, ક્વક્શષટ બાળકોની 
ક્વક્શષટ સેવા કરતા વાતસલ્ શાળાના સંચાલકોની કામગીરી 
સરાહની્ છે. વધમુા ંમરંિીશ્રીએ કોરોના કાળમા ંરકતદાતાઓની 
અતલુ્ સવેા ખબૂજ પ્રસશંની્ રહી હોવાનુ ંજણાવ્ંુ હતુ.ં માનવ 
આરોગ્ સવેા કેનદ્ર દ્ારા સનમાનપરિ આપી મરંિી શ્રી કનભુાઈ દેસાઈનું 
સનમાન કરા્ુ ંહતુ.ં માનવ આરોગ્ સવેા કેનદ્રના રદનશેભાઇ સાકરી્ા 
સક્હતના મહાનભુાવો ઉપક્થત રહા હતા.ં •

ચરીખલરી	િથયા	ગણદેિરી	િયાલુકયાનયાં	
તિકયાસકયામોનું	ખયાિમુહૂિ્ષ	-	લોકયાપ્ષણ																																					                        

નવસારી ક્જલ્ાના ચીખલી તાલુકાના માણેકપોર, ચાસા, 
મીણકચછ, ટાંકલ, બોડવાંક, ચીતાલી તથા ગણદેવી તાલુકાના 
અભંટેા, નાદંરખા, પાટી, ખરેગામ, વડસાગંળ, દેસાડ, દવુાડા તથા 
કલવાચ ગામે માગ્વ અને મકાન (પંચા્ત) ક્વભાગ દ્ારા કુલ  
રૂા.૧૨ કરોડના ખચષે ર્તાઓ, પલુોના ંકામોનુ ંઆરદજાક્ત ક્વકાસ, 
અન્ન, નાગરરક પરુવઠો અન ેગ્રાહકોની સરુક્ા મરંિી શ્રી નરેશભાઇ 
પટેલે ખાતમુહૂત્વ/લોકાપ્વણ ક્ુું હતું.

મંરિી શ્રી નરેશભાઈ પટેલે જણાવ્ું હતું કે, રાજ્ સરકાર 
સૌના સાથ, સૌના ક્વકાસ અને સૌના ક્વશ્વાસથી જનજનને સાથે 

રાખીને પ્રગક્તના માગષે આગળ વધી રહી છે. કોરોનાકાળમાં પણ 
ગુજરાતની ક્વકાસ્ારિાને થંભવા દીધી નથી. ગુજરાતે 
કોરોનાકાળમાં સમગ્ર દેશમાં શ્રષે્ઠ કામગીરી કરીન ેલોકોની તકલીફ 
હળવી કરવાના તમામ પ્ર્ત્ો ક્ા્વ છે. 

મરંિીશ્રીએ જણાવ્ુ ંહતુ ં કે, અમ ેપ્રજાની સમ્્ા અન ેતમેને 
પડતી મશુકેલીઓન ેધ્ાન ેરાખીન ેમદદરૂપ થવાના સવેાભાવ સાથે 
ક્વકાસકામો કરી રહા છીએ. અમારી સરકારે છેવાડા અન ેનાનામાં 
નાના વ્ક્તિ સધુી પહોંચવામા ંસફળતા મળેવી છે. અમારી સરકારના 
દ્ાર પ્રજાજનો માટે હંમશેા ંખલુ્ા ંછે. મરંિી શ્રી પટેલ ેવધમુા ંજણાવ્ું 
હતુ ં કે, આગામી તહેવારોમા ં ૭૦ લાખ લોકોન ેખાડં તથા તલે 
આપવામા ંઆવશ.ે લોકોની સમ્્ાઓન ેધ્ાન ેરાખીન ેરાજ્ સરકારે 
પા્ાની ભૌક્તક સકુ્વધાઓ આપીન ેજનક્વશ્વાસ સપંારદત ક્યો છે. 
ગજુરાતના ંતમામ ગામો રોડ કનકે્ટક્વટીથી જોડા્ા ંછે. ત ેબાબતે 
ગજુરાત દેશમા ંપ્રથમ ક્રમ ેછે. 

આ અવસરે ક્જલ્ા પંચા્ત પ્રમુખ શ્રી ભીખુભાઇ આક્હર, 
તાલુકા પંચા્ત પ્રમુખ શ્રી કલપનાબેન, બાંધકામ સક્મક્તના 
અધ્ક્ા શ્રી રદપાબહેન, પૂવ્વ ક્જલ્ા પંચા્ત પ્રમુખ ડૉ. 
અક્મતાબહેન પટેલ, અગ્રણી શ્રી અક્શ્વનભાઈ પટેલ, શ્રી મ્ંકભાઈ 
પટેલ, ક્જલ્ા/તાલકુા પચંા્તના સભ્શ્રીઓ તેમજ મોટી સખં્ામાં 
ઉપક્થત રહાં હતાં. •

મોરબરીમયાં	જનસમસ્યાનો	
સતિરે	ઉકેલ	લયાિિયા	િયાકીદ

મોરબી કલેકટર કચરેી ક્મરટંગ હૉલ ખાતે શ્રમ અન ેરોજગાર, 
પંચા્ત(્વતંરિ હવાલો) ગ્રામ ક્વકાસ, ગ્રામ ગૃહક્નમા્વણ 
રાજ્મંરિીશ્રી ક્બ્રજેશભાઈ મેરજાના અધ્ક્્થાને મોરબી 
નગરપાક્લકા ક્વ્તારના પ્રશ્ો અંગેની સમીક્ા બેઠક ્ોજાઈ 
હતી. મરંિીશ્રીએ શહેરી ક્વ્તારમા ંલોકોન ેપીવા માટેનુ ંશદુ પાણી 
મળી રહે તેવી વ્વ્થા ગોઠવવા સંબંક્ધત ક્વભાગના 
અક્ધકારીઓન ેસચૂના આપી હતી. તમેણ ેનગરપાક્લકા ક્વ્તારમાં 
્રિીટ લાઇટ, ભૂગભ્વ ગટર તેમજ લોકોને પડતી સમ્્ાઓનો 
તાતકાક્લક ધોરણે ઉકેલ લાવવા પણ તાકીદ કરી હતી.

આ પ્રસંગે ક્નવાસી અક્ધક કલેકટર શ્રી એન. કે. મુછાર, 
નગરપાક્લકા પ્રાદેક્શક કક્મશનર કચરેી રાજકોટના શ્રી એન.એફ. 
ચૌધરી નગરપાક્લકાના ક્વક્વધ સક્મક્તઓના ચેરમેનશ્રીઓ, 
અક્ધકારીઓ- પદાક્ધકારીશ્રીઓ ઉપક્થત રહાં હતા. •

સમયાચયાર	તિશેર
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દયાંિરીિયાડયા	્ુતનિતસ્ષ્ટરીમયાં	િદ્્જીિ	સંરક્ણ	જાગૃતિ	સેતમનયાર

વન્પ્રાણી  સપ્તાહની  ઉજવણી 
અંતગ્વત બનાસકાંઠા ક્જલ્ાની દાંતીવાડા 
કૃક્ષ ્ કુ્નવક્સ્વટી ખાત ેપ્રાથક્મક, માધ્ક્મક 
અને પ્રૌઢ ક્શક્ણ રાજ્ મંરિી શ્રી 
કીક્ત ્વ ક્સંહ વાઘેલાના અધ્ક્્થાને 
વન્જીવ સંરક્ણ જાગૃક્ત સેક્મનાર 

્ોજા્ો હતો. બનાસકાંઠા વન ક્વભાગ 
દ્ારા ્ ોજા્ેલા આ સેક્મનારમાં મંરિી શ્રી 
કીક્ત્વક્સંહ વાઘેલાએ સમગ્ર જીવ સૃકટિના 
સંરક્ણ અને સંવધ્વન ક્વશે વાત કરતાં 
જણાવ્ંુ કે, હજારો-કરોડો વષયોથી આ 
સૃકટિનું ચક્ર કુદરતના ક્રમ પ્રમાણે ચાલે 

છે. ક ુદરતની ચેનલ પ્રમાણે સજ્વન-
ક્વસજ્વન થા્ છે. તેમણે કહ્યું કે, આ સૃકટિ 
પર મારિ માણસોનો જ નહીં, બધા જ 
જીવજંતુઓ, સજીવોને જીવવાનો અને 
મુતિ રીતે ક્વહરવાનો અક્ધકાર છે.

આ પ્રસગં ેદાતંીવાડા કૃક્ષ ્ કુ્નવક્સ્વટીના 
કુલપક્તશ્રી ડૉ. આર. એમ. ચૌહાણ,  
ગાંધીનગર વતુ ્વળના વન સંરક્કશ્રી  
ડૉ. બી. સુક્ચરિા, ના્બ વન સંરક્કશ્રી 
ક્મતેષ પટ ેલ, સામાક્જક વનીકરણ 
ક્વભાગના ના્બ વન સંરક્કશ્રી 
અભ્કુમારક્સંહ, વાઇલડ લાઇફ બોડ્વના 
ડૉ. ક્નશીથ ધારે્ા, સંશોધન ક્ન્ામકશ્રી 
ડૉ. બી. એસ. દેવડા, ક્વદ્ાથશી કલ્ાણ 
ક્ન્ામક શ્રી ડૉ. કે.પી.ઠાકર સક્હત વન 
ક્વભાગના અક્ધકારીઓ, અગ્રણીઓ 
ઉપક્થત રહાં હતાં. •

સરી.એમ.	ડેશબોડ્ષમયાં	જૂનયાગઢ	તજલ્ો	પ્રથમ	સથયાને
રાજ્ સરકાર દ્ારા દરેક 

ક્જલ્ામા ંનાગરરકોની સવેાઓ 
અને ્ોજનાકી્ ક્સક્દઓ 
તેમજ પેકનડંગ કામગીરી પર 
દેખરેખ રાખવા મખુ્મરંિીશ્રીના 
સીધા દેખરેખ હેઠળ સી.એમ. 
ડશેબોડ્વ કા ્્વરત છે. સશુાસન 
અન ે ઇ-ગવન્વનસના ભાગરૂપે 
કા્્વરત ડેશબોડ્વમાં જૂનાગઢ 
ક્જલ્ાએ પ્રથમ ્થાન હાસંલ 
ક્ુું છે. જનૂાગઢ ક્જલ્ાની કામગીરીમા ંઝડપી સધુારો થતા ં પ્રથમ 
રેનક પર ક્જલ્ાનુ ં્થાન આવ્ુ ંછે.

ક્જલ્ા કલે્ટર શ્રી રક્ચતરાજના માગ્વદશ્વન હેઠળ ક્જલ્ા 
વહીવટી તંરિ દ્ારા ક્જલ્ાની કચેરીઓમાં લોકોની અરજીઓની  
પેનડનસી ઝીરો થા્ તેમજ ગ્રામ્ કક્ાએ, તાલુકા કક્ાએ અને 
ક્જલ્ા કક્ાએ અરજીઓનો સમ્મ્ા્વદામાં ક્નકાલ થા્ તે માટે 
સતત માગ્વદશ્વન આપવા સાથે ક્વક્વધ કચેરીઓની કામગીરીનું 
સંકલન થા્ તે માટે ક્વશેષ પ્ર્ાસો કરવામાં આવ્ા હતા. 
ક્જલ્ામાં ટીમ વક્કથી કામગીરીમાં ઝડપી સુધારો આવ્ો છે.

સી.એમ. ડેશબોડ્વ પર ક્વક્વધ ૪૨ જેટલી સેવાઓની 

કામગીરીની સમીક્ા કરવામાં 
આવતી હો્ છ ે.  જેમાં 
રડક્જટલ ગુજરાત અંતગ્વત 
ઓ ન લ ા ઇ ન  આ વ ત ી 
અરજીઓનો ક્નકાલ, ક્વક્વધ 
સરટ ્વ  કાઢવા, ૧૦૮ ની 
કામગીરીમા ંઝડપી રર્પોનસ, 
ગૃહ ક્વભાગ લગત કામગીરી, 
સમાજ સુરક્ા ,  મહ ેસૂલ 
સબંધંી કામગીરી, મામલતદાર 

ઓરફસની ક્વક્વધ સેવાઓ, રેશનકાડ્વ જેવી બાબતોનો સમાવેશ 
થા્ છે. આ તમામ કામગીરીમાં જૂનાગઢ ક્જલ્ા વહીવટીતંરિ 
દ્ારા શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરવામાં આવી છે.  

સી.એમ. ડેશબોડ્વમાં ક્જલ્ાને પ્રથમ રેનક મળતા કલકેટર 
કચેરી ખાતે સમીક્ા બેઠક ્ોજી કમ્વચારીઓ અક્ધકારીઓને 
પ્રોતસાહન આપવા  ખાસ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ક્જલ્ા 
કલેકટર શ્રી રક્ચત રાજે તમામ અક્ધકારીઓ કમ્વચારીઓને 
અક્ભનંદન પાઠવી ક્જલ્ાની કામગીરી દરેક કે્રિે શ્રેષ્ઠ રાખવા 
અને ટીમવક્કથી પ્રજાલક્ી કામગીરીમાં ઉત્રોત્ર સુધારો કરવા 
અનુરોધ ક્યો હતો. •

સમયાચયાર	તિશેર
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પયા્ટણ	ખયાિ ે
રિયાઈમ	કોદ્ફરદ્સ	્ોજાઈ

સરહદી ક્જલ્ા પાટણમાં કા્દો અને વ્વ્થાની 
ક્થક્તથી માક્હતગાર થવા તથા સુરક્ાની ક્થક્તનું ક્નરીક્ણ 
કરવા ગૃહ રાજ્ મંરિી શ્રી હષ્વભાઈ સંઘવીના અધ્ક્્થાને 
ઉચ્ચ અક્ધકારીશ્રીઓની ક્રાઈમ કોનફરનસનું તાજેતરમાં 
પાટણ ખાતે આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું . પોલીસ 
મહા ક્નદ ેશક શ્રી આક્શષ ભાટી્ા  સક્હતના ઉચ્ચ 
અક્ધકાર ીશ્રીઓની ઉપક્થક્તમાં  પ ોલીસ અક્ધક્ક  
શ્રી અક્્રાજ મકવાણાએ રજૂ કરેલી ક્જલ્ાની કા્દો 
અને વ્વ્થાની ક્થક્ત સંદભષે ગૃહ રાજ્ મંરિીશ્રીએ જરૂરી 
માગ્વદશ્વન અને સૂચનાઓ આપી હતી.

ક્જલ્ા પોલીસ અક્ધક્ક શ્રી અક્્રાજ મકવાણાએ 
પ્રેઝનટેશન દ્ારા ક્જલ્ાની કા્દો અને વ્વ્થાની ક્થક્ત 
અંગે ગૃહરાજ્ મંરિીશ્રીને માક્હતી આપતાં જણાવ્ંુ હતું કે, 
સરહદ સાથે જોડા્ેલા પાટણ ક્જલ્ામાં ઈનટેક્લજનસ સેવાઓ 
સારી બને તે માટે અખંડ ભારત પોલીસ ક્મરિ ્ોજના 
અંતગ્વત પોલીસ જવાન, ગ્રામ રક્ક દળના જવાનો તથા 
હોમગાડ્વના જવાનો કામગીરી કરી રહા છે. આ ઉપરાંત, 
પગીની મદદ અને બી.એસ.એફ. સાથે પોલીસ જવાનો 
પેરિોક્લંગ કરી રહા છે.

વાહનચોરી અને ઘરફોડ ચોરીઓના રડટે્ શન માટે 
મહત્વપૂણ્વ સાક્બત થ્ેલા ક્વશ્વાસ પ્રોજે્ટની માક્હતી આપતાં 
પોલીસ અક્ધક્કશ્રીએ જણાવ્ું કે, ક્વશ્વાસ પ્રોજે્ટ હેઠળ 
પાટણ, રાધનપુર અને ક્સદપુર શહેર ખાતે કુલ ૯૧ ્થળોએ 
૪૯૬ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ઇન્ટોલ કરવામાં આવશે. સતત 
મોક્નટરરંગના કારણે ક્જલ્ામાં ચેઈન સે્ક્ચંગ, લૂંટ અને ચોરી 
જેવી ઘટનાઓમાં સતત ઘટાડો થવા પામ્ો છે.

ગૃહરાજ્મંરિીશ્રીએ પાટણ ક્રાઈમ રરપો્ટસ્વ વેબ પોટ્વલનું 
લોકનચંગ ક્ુું હતું. આ સાથે જ કા્દો અને વ્વ્થાની ક્થક્ત 
જાળવી રાખવામાં તથા કોરોના વાઇરસ મહામારીની ક્થક્તમાં 
શ્રેષ્ઠતમ કામગીરી કરનાર પોલીસ અક્ધકારીશ્રીઓ અન ે
પોલીસકમશીઓને ગૃહરાજ્મંરિીશ્રીના હ્તે પ્રશક્તપરિો 
એના્ત કરવામાં આવ્ા હતા.

આ ક્રાઈમ કોનફરનસમાં અક્ધક પોલીસ મહાક્નદેશક  
શ્રી નરક્સમહા કોમાર, પોલીસ મહાક્નરીક્ક શ્રી જે.આર.
મોથક્લ્ા, ક્જલ્ા કલે્ટર શ્રી સુપ્રીતક્સંઘ ગુલાટી અને ના્બ 
પોલીસ અક્ધક્કશ્રીઓ સક્હતના પોલીસ ક્વભાગના ઉચ્ચ 
અક્ધકારીશ્રીઓ ઉપક્થત રહા હતા. •

પોલરીસ	િન	મહોતસિનો	
પ્રયારંભ િથયા	પોલરીસ	આિયાસનું	લોકયાપ્ષણ 

પાટણ ખાતે ગૃહ રાજ્મંરિી શ્રી હષ્વભાઈ સંઘવીએ ગુજરાત 
પોલીસના રાજ્કક્ાના વન મહોતસવનો પ્રારંભ કરાવવા સાથે 
પોલીસ આવાસ ક્નગમ દ્ારા નવક્નક્મ્વત પોલીસ આવાસોનું પણ 
લોકાપ્વણ ક્ુું હતું. 

આ પ્રસંગ ેમરંિી શ્રી હષ્વભાઈ સંઘવીએ  જણાવ્ંુ હતંુ કે, જમેનો 
સતત ગુનેગારો સાથે પનારો પડે છે તેવા પોલીસ ક્વભાગ દ્ારા 
વૃક્ારોપણ જેવાં હકારાતમક કા્યો કરવામાં આવે છે તે સરાહની્ 
છે. વન મહોતસવની ઉજવણીના ભાગરૂપ ેરાજ્ના તમામ ક્જલ્ા 
અને શહેરોમાં આવેલા પોલીસ ્ટેશનસ, પોલીસ હેડક્ાટ્વર અને 
પોલીસ આવાસ ખાતે બે લાખથી વધુ રોપાઓનું વાવેતર કરવામાં 
આવશે. જેના ઉછેરથી પોલીસ ્ટેશનસમાં હરર્ાળીના કારણે 
હકારાતમક ઊજા્વનો સંચાર થશે. 

પાટણ ખાતે સૌપ્રથમવાર કોન્ટેબલ કક્ાના પોલીસકમશીઓ 
માટ ે બે રૂમ ધરાવતા આવાસના લોકાપ્વણ કરતાં ગૃહ 
રાજ્મંરિીશ્રીએ જણાવ્ંુ કે, પોલીસ દળના જવાનો માટે 
સકુ્વધા્તુિ આવાસોનુ ંક્નમા્વણ કરવાનો ક્નણ્્વ  એ ખબૂ મહતવનો 
બદલાવ સાક્બત થશે. રાજ્ સરકાર દ્ારા લેવામાં આવેલો આ 
ક્નણ્વ્ એક મોટો બદલાવ છે. પાટણના જાડેશ્વર પાલડી ખાતે 
રૂ.૧૧.૯૮ કરોડના ખચષે આવાસ બનાવવામાં આવ્ા છે. જેમાં 
પાટણ ખાતે બી ટાઈપના ૮૦ આવાસો તથા ચાણ્મા ખાતે બી 
ટાઈપના ૨૬ આવાસોનું લોકાપ્વણ કરવામાં આવ્ું હતું.

આ પ્રસંગે ચાણ્માના ધારાસભ્ શ્રી રદલીપકુમાર ઠાકોર, 
ક્જલ્ા પંચા્તના પ્રમુખ સુશ્રી ભાનુમતીબહેન મકવાણા, 
નગરપાક્લકાના પ્રમુખ સુશ્રી ક્મતાબહેન પટેલ તથા પાટણ 
ક્જલ્ા પોલીસ ક્વભાગના અક્ધકારીશ્રીઓ-કમ્વચારીશ્રીઓ 
ઉપક્થત રહા હતા •

સમયાચયાર	તિશેર
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'ઓન્પ્ટમલ	અલગી	ચયાઈલડહૂડ	ડેિલપમેદ્્ટ'	તિર્ક	િક્કશોપ	

વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા દેશભરનાં બાળકો, 
રકશોરીઓ અન ેસગભા્વ મક્હલાઓ, ધારિી માતાના આરોગ્ અને 
પોષણની ક્થક્ત તંદુર્ત કરવા પોષણ અક્ભ્ાન શરૂ કરવામાં 
આવ્ું છે. આવા અનેકક્વધ પગલાં ગુજરાત સરકાર પણ લઇ 
રહી છે. રાજ્ સરકાર સમાજના તમામ વગયોની આરોગ્ અને 
પોષણની ક્થક્ત સુધારવા માટે હરહંમેશથી પ્ર્ત્શીલ અને 
પ્રક્તબદ છે. તાજેતરમાં ગભ્વ્થ માતાઓ, નવજાત ક્શશુ તથા 
બાળકોના આરોગ્ અને ઉત્મ તંદુર્તીના ઉદ્ેશ સાથે મક્હલા 
અને બાળ ક્વકાસ રાજ્ મંરિી શ્રીમતી મનીષાબહેન વકીલની 
અધ્ક્તામાં ગાંધીનગર ખાતે 'ઓકપટમલ અલશી ચાઈલડહૂડ 
ડેવલપમેનટ' ક્વષ્ પર વક્કશોપનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું. 
મક્હલા અને બાળ ક્વકાસ ક્વભાગના આઇ.સી.ડી.એસ, આરોગ્ 
અને પરરવાર કલ્ાણ ક્વભાગ અને ્ુક્નસેફના સં્ુતિ ઉપક્રમે 
્ોજા્ેલા આ વક્કશોપમાં ક્નષણાતો દ્ારા માતા ગભ્વ ધારણ કરે 
તે રદવસથી બાળક બે વષ્વનું થા્ ત્ાં સુધીના ૧ હજાર રદવસના 
સમ્ગાળામાં માતા અન ેબાળકની મરેડકેશન અન ેન્ુક્રિક્શ્નની 
મહત્ા ઉપર ક્વશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્ો હતો.

મક્હલા અને બાળ ક્વકાસ ક્વભાગના મંરિી શ્રીમતી 
મનીષાબહેન વકીલે જણાવ્ું હતું કે, “નેશનલ ફેક્મલી હેલથ સવષે” 
૨૦૧૯-૨૦ના સવષેના આકંડાઓ મજુબ ગુજરાત રાજ્મા ં૯૪.૩ 
ટકા સં્થાકી્ રડક્લવરી થા્ છે. પ્રથમ કલાકમાં બાળકને 
બ્રે્ટરફરડંગ કરાવવું બાળકની તંદુર્તી માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. 
કારણ કે પ્રથમ પીળું ઘટ્ટ દૂધ- કોલે્રિોમને બાળકના જીવનની 
પ્રથમ રસી માનવામાં આવે છે. જે કુદરત તેને તૈ્ાર કરી આપે 

છે. જેમાં ભરપૂર મારિામાં એકનટબોડી હો્ છે. જે 
બાળકની રોગપ્રક્તકારક શક્તિને મજબૂત કરે છે.

માતૃ-બાળ પોષણ અને આરોગ્ સંબંક્ધત આ 
એક રદવસી્ કનસલટેશન વક્કશોપમાં મક્હલા અને 
બાળ ક્વકાસ ક્વભાગના રાજ્ મંરિી શ્રીમતી 
મનીષાબહેન વકીલે સમતોલ પોષણ અને 
આ્ુવષેરદક ક્વરાસતનો અતુલ્ સમનવ્ ધરાવતા 
'આ્ષુ ટેક હોમ રેશન'નુ ંલોકાપ્વણ કરવામા ંઆવ્ું 
હતું. જે અંતગ્વત રાજ્ સરકાર દ્ારા આ્ુવષેદને 
સાંકળીને પોષણ રકટ તૈ્ાર કરવામાં આવી છે. તે 
ઉપરાંત રાજ્ના 'પોષણ સુધા ્ોજના'ના 
લાભાથશીઓન ેસમ્સર અન ેઝડપી લાભ મળી રહે 
અને તેનું રર્લ ટાઇમ મોક્નટરરંગ થઈ શકે તે 
હ ેતુસર 'પોષણ સુધા ્ોજના' મોબાઇલ 
એકપલકેશનનું પણ લોકનચંગ કરવામાં આવ્ું હતું.

ગુજરાત ્ુક્નસેફના ઓરફસર ઇનચાજ્વ શ્રી શ્ામ નારા્ણ 
દવેએ આ જરૂરી ક્વષ્ પર વક્કશોપનું આ્ોજન કરવા બદલ 
ગુજરાત સરકારને અક્ભનંદન પાઠવી કહ્યું હતું કે, ન્ુક્રિશન એ 
દરેક સમાજ, પરરવાર અને ઘર સાથે સંકળા્ેલો એક મહત્વનો 
મુદ્ો છે. બાળકો એ આપણા દેશનું ભક્વષ્ છે અને ભક્વષ્ને 
સલામત રાખવું એ આપણા સૌની જવાબદારી છે એ માટે જ 
ગભા્વવ્થાના રદવસથી એક હજાર રદવસ સુધી શું ખાવું અને શું 
નહીં ત ેઅગં ેખાસ ધ્ાન રાખવુ ંજરૂરી છે. ત્ારે જ આપણ ેતદુંર્ત 
પરરવાર અને સમાજનું ક્નમા્વણ કરી શકીશું.

આ પ્રસંગે મક્હલા અને બાળ ક્વકાસ ક્વભાગના કક્મશનર 
શ્રી કે. કે. ક્નરાલા, આરોગ્ અને પરરવાર કલ્ાણ ક્વભાગના 
કક્મશનર શ્રી જ્પ્રકાશ ક્શવહરે, ્ુક્નસેફના ન્ુરિીક્શ્ન 
્પેક્શ્ક્લ્ટ ડૉ. કક્વતા શમા્વ, ફેડરેશન ઓફ ઓબ્ટેક્રિક એનડ 
ગા્નેકોલોજીકલ સોસા્ટી ઓફ ઇકનડ્ાના ડૉ. અલપેશ ગાંધી, 
પીરડ્ાક્રિક્શ્ન ડૉ. કેતન ભરડવા, એમ.એસ. ્ુક્નવક્સ્વટી 
બરોડાના ડૉ. હેમાંગીની ગાંધી, ડૉ. રદગંત શા્રિી, ્ુક્નસેફના 
હેલથ ્ પેક્શ્ાક્લ્ટ ડૉ. નારા્ણ ગાવૉંકર, પોષણ અક્ભ્ાનના 
ક્મશન ડા્રે્ટર શ્રી રાકેશ વ્ાસ, આઇ.સી.ડી.એસ ડા્રે્ ટર 
શ્રી ડી.એન.મોદી, ઇકનડ્ન એકેડેમી ઓફ પીરડ્ાક્રિ્સ તથા 
ગા્નેકોલોક્જ્ટ એસોક્સ્ેશનના ક્નષણાત તબીબો ઉપરાંત 
રાજ્ના તમામ ક્જલ્ાઓમાંથી સી.ડી.એચ.ઓ અને પ્રોગ્રામ 
ઓરફસર ઉપક્થત રહા હતા. આ કા્્વક્રમમાં આરોગ્ તથા 
પોષણના કા્્વ સાથે સંકળા્ેલી સં્થાઓના સંચાલકશ્રીઓ પણ 
ઉપક્થત રહા હતા. •

પદરસંિયાદ
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તનણ્ષ્

સરકયારરી	નોકરરીઓમયાં	ભરિરી	મયા્ટે	િ્	મ્યા્ષદયામયાં	એક	િર્ષનરી	છૂ્ટછયા્ટ
કોરોનાં  સમ્ગાળા દરક્મ્ાન ્પધા ્વ તમક 

પરીક્ાઓનું આ્ોજન થઈ શક્ુ નથી ત્ારે 
રાજ્નાં ્ ુવાનોને સરકારી નોકરીઓમાં વધુ તક 
મળી શકે તે હેતુથી સરકારી નોકરીઓની ભરતી 
માટેની વ્મ્ા્વદામાં એક વષ્વની છૂટછાટ 
આપીને વધુને વધુ ્ુવાનોને સરકારી સેવામાં 
જોડાવાની તક આપવાનો મુખ્મંરિી શ્રી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના અધ્ક્્થાને મળેલી 
રાજ્ મંરિીમંડળની બેઠકમાં મહતવપૂણ્વ 
ક્નણ્વ્ લેવામાં આવ્ો હતો.

રાજ્ સરકારના પ્રવતિા ક્શક્ણ 
મરંિી શ્રી ક્જતનેદ્રભાઇ વાઘાણીએ રાજ્ 
મરંિીમડંળના ક્નણ્્વ ની ક્વગતો આપતા 
જણાવ્ું હતું કે, વ્ મ્ા્વદાની આ 
છૂટછાટ તા.૧ સપટેમબર ૨૦૨૧થી ૩૧ 
ઓગ્ટ ૨૦૨૨ સુધી લાગુ કરવામાં  
આવી છે. 

રાજ્માં ્પધા્વતમક પરીક્ાઓ દારા સીધી ભરતી 
માટે સ્ાતક કે સમકક્ની લા્કાતમાં ક્બન અનામત પુરષ 
ઉમેદવારોમાં હાલની ૩પ વષ્વની વ્મ્ા્વદામાં એક વષ્વનો વધારો 
કરીને ૩૬ વષ્વ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સ્ાતક કરતા 
ઓછી લા્કાત ધરાવતી જગ્ાઓના રક્સામાં ક્બનઅનામત 
પુરષ ઉમેદવારો માટે હાલની ૩૩ વષ્વની વ્ મ્ા્વદામાં એક 
વષ્વનો વધારો કરીને હવે ૩૪ વષ્વ કરવામાં આવી છે.

ક્શક્ણ મંરિીશ્રીએ જણાવ્ું હતું કે, એસ.સી./એસ.ટી./ઓ.
બી.સી. અને (આક્થ્વક રીતે નબળા વગયો)ની કેટેગરીના પુરષ 
ઉમદેવારોના રક્સામા ંસ્ાતક કે સમકક્ લા્કાત માટેની હાલની 
વ્ મ્ા્વદા ૪૦ વષ્વની છે તેમાં એક વષ્વનો વધારો કરીને ૪૧ 
વષ્વ કરવામાં આવી છે. જ્ારે આ કેટેગરીમા સ્ાતકથી નીચેની 

કક્ા માટે ૩૮ વષ્વની વ્મ્ા્વદા છે તે વધારીને એક 
વષ્વ વધારીને ૩૯ વષ્વની કરવામાં આવી છે.

મક્હલા તરીક ે અનામત ક ેટ ેગરીની 
મક્હલાઓને પાંચ વષ્વની છૂટછાટ મળે છે. તે 
પછી તેમની વ્ મ્ા્વદા ૪પ વષ્વની થા્ છે. 
ભરતી ક્ન્મો અતંગ્વત આ છટૂછાટ આપ્ા બાદ 
આ વ્ મ્ા્વદા ૪પ વષ્વથી વધે નહીં તેવી 

જોગવાઈ હોવાથી મક્હલા અનામત કેટેગરીમાં 
વધારાનો એક વષ્વનો લાભ સીક્મત  
થા્ છે. 

ક્બન અનામત મક્હલા ઉમદેવારોના 
રક્સામાં સ્ાતકથી નીચેની લા્કાત 
વાળી જગ્ાઓ માટે હાલની ૩૮ વષ્વની 
વ્મ્ા્વદામાં એક વષ્વનો વધારો કરીને 

૩૯ વષ્વ કરવામા ંઆવી છે, એટલ ુજ નહીં 
સ્ાતક કક્ાની જગ્ાઓ માટે ક્બન અનામત 

મક્હલા ઉમદેવારોના રક્સામા ંહાલની ૪૦ વષ્વની 
વ્મ્ા્વદામાં વધારો કરી ૪૧ વષ્વ કરવામાં આવી છે. 

એ.સી./એસ.સી./ઓ.બી.સી. અને (આક્થ્વક રીતે નબળા વગયો)ની 
કેટેગરીના મક્હલા ઉમેદવારોના રક્સામાં સ્ાતકથી નીચેની 
લા્કાતવાળી જગ્ાઓમા ંહાલની ૪૩ વષ્વની વ્મ્ા્વદા વધારીને 
૪૪ વષ્વની કરવામા ંઆવી છે. આવી કેટેગરીમા ંસ્ાતક કે સમકક્ 
લા્કાતના રક્સામાં વ્મ્ા્વદા ૪પ વષ્વ ્થાવત રાખવામાં 
આવી છે તેની પણ ક્વગતો તેમણે આપી હતી.

રાજ્ સરકારની સેવાઓ અને જગ્ાઓમાં એસ.સી/એસ.
ટી/એસ.ઈ.બી.સી./ (આક્થ્વક રીતે નબળા વગયો) તેમજ મક્હલા 
કેટેગરીમા ંમહત્મ નકકી કરેલી વ્મ્ા્વદામા ંપાચં વષ્વની છટૂછાટ 
કોઈપણ સંજોગોમાં ૪પ વષ્વથી વધે નહીં તે રીતે નકકી  
કરવામાં આવી છે. •

્ટે્ટ	પરરીક્યાનરી	િૅતલદડદ્ટમયાં	િધયારો	
રાજ્ના ક્વદ્ાથશીઓને ક્શક્ણ ક્ેરિે 

કારકીરદ્વ ઘડી શકે તે માટે રાજ્ સરકારે 
ટેટના ક્વદ્ાથશીઓની પરીક્ાની વૅક્લરડરટ 
નવી ક્શક્ણ નીક્ત નક્ી ન થા્ ત્ાં સુધી 
વધારવાનો મહતવનો ક્નણ્વ્ ક્યો છે. આ 
ક્નણ્વ્ને પરરણામે ૩૩૦૦ જેટલા 
્ુવાનોને રોજગારી મળશે.

રાજ્ સરકારના આ મહત્વપૂણ્વ 

ક્નણ્વ્ અંગે ક્શક્ણ મંરિી શ્રી ક્જતેનદ્રભાઇ 
વાઘાણીએ જણાવ્ું હતું કે, નવી ક્શક્ણ 
નીક્ત અંતગ્વત અલગ અલગ જે નવા 
ફેરફારો થવાના છે એ પૈકીના એક છે 
ક્શૅક્કોની ભરતીમાં સુધાર લાવવો. એમાં 
ટેટ પદક્તમાં અામૂલ પરરવત્વન કરીને 
અત્ારે જે મલટીપલ ચોઇસ પ્રશ્નું એક 
મારિ જે પેપર છ ે એના બદલે એમાં 

ક્રિ્તરી્ પરીક્ા પદક્ત અમલી છે. જેમાં 
પહેલા ઇક્લક્મનેશન રાઉનડ હો્ પછી 
સબજેક્ટવ એ્ઝામ હો્, લિાસરૂમ 
ડેમોની આ ક્રિ્તરી્ પદક્ત માટેની નવી 
ક્શક્ણ નીક્તની જે ભલામણો છે એની  
અમલવારી ટૂંક સમ્માં ગુજરાતમાં પણ 
થશે અને એ અમલવારી ન થા્ ત્ાં સુધી 
આ એ્સે્પશન કરવામાં આવ્ુ છે. •
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તનણ્ષ્

ક્તિગ્સિ	મયાગગોનરી	
મરયામિ	કરયાશે

ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુમાં અનેક માગયો ક્ક્તગ્ર્ત થ્ા 
હતા. જેને સતવરે મરામત કરવાની આવશ્કતા હતી. 

તેન ેપ્રાથક્મકતા આપીન ેમખુ્ મરંિી શ્રી ભપૂનેદ્રભાઇ 
પટેલે મુખ્મંરિી શહેરી સડક ્ોજના અંતગ્વત 
રાજ્ના નગરોમાં માગ્વ-ર્તાઓને થ્ેલા 
નુકસાનની મરામત અને રોડ રરસરફેસનાં કામો 
માટે રૂ.૭૪.૭૦ કરોડ તતકાલ મંજૂર ક્ા્વ છે.

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે રાજ્માં આ 
ચોમાસા દરમ્ાન ભારે થ્લેા વરસાદ અન ેહજ ુપણ 

વરસાદની ક્થક્ત જોતાં શહેરી ક્વ્તારોમાં ર્તા માગયોને 
જ ેનકુસાન થ્ુ ંછે તનેુ ંરરપરેરંગ, રરસરફેસ તમેજ નાગરરક સકુ્વધા 
વૃક્દના માગ્વ મરામત કામોમાં થમયો પલાક્ટક રોડ પેઇનટ, કબ્વ 
પેઇનટ, ્ રિીટ લાઈટ બોડ્વ અને રોડ સેફટીનાં કામો વગેરે માટે આ 
રકમ ફાળવવાનો ક્નણ્વ્ ક્યો છે.

આ કામો ઝડપથી હાથ ધરા્ અન ેનાગરરકોન ેઆવાગમનની 
સરળતા રહે તેમજ ઓછામા ંઓછી તકલીફ પડે તે હેતુસર તતકાલ 
દરેક નગરપાક્લકાઓન ેઆ રકમ ફાળવવાનો જનક્હત અક્ભગમ 
મુખ્મંરિીશ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે અપનાવ્ો છે.

મુખ્મંરિીશ્રીના આ ક્નણ્વ્ અનુસાર રાજ્ની ‘અ’ વગ્વની 
૨૨ નગરપાક્લકાઓને પ્રત્ેકને રૂ. ૭૫ લાખ, ‘બ’ વગ્વની 
૩૦ નગરપાક્લકાઓને પ્રત્ેકને રૂ. ૬૦ લાખ, ‘ક’ વગ્વની ૬૦ 
નગરપાક્લકાઓને પ્રત્ેકને રૂ. ૪૫ લાખ તેમજ ‘ડ’ વગ્વની 
૪૪ નગરપાક્લકાઓને પ્રત્ેકને 30 લાખ  એમ રાજ્ની 
તમામ ૧૫૬ નગરપાક્લકાઓને સમગ્રત્ા ૭૪.૭૦ કરોડ 
રૂક્પ્ા રોડ ર્તા રરપેરર ંગ, રરસરફકે્સંગના કામો માટે 
ફાળવવામાં આવ્ા છે. •

ધયાંગધયામયાં	ડ્રેનેજનયા	કયામ	મયા્ટે	રૂ.	૧૯	કરોડ	મંજૂર
 સરેુનદ્રનગર ક્જલ્ાના ધ્ાગંધ્ા નગરપાક્લકાના ૧૯.ર૭ કરોડ 

રૂક્પ્ાના ભગૂભ્વ ગટર ્ ોજનાના ંકામોન ેરાજ્ સરકારે સદૈાકં્તક 
મંજૂરી આપી છે.

્વક્ણ્વમ જ્ંતી મુખ્મંરિી શહેરી ક્વકાસ ્ોજના અનવ્ે આ 
ભૂગભ્વ ગટરનાં કામોની મંજૂરી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે આપી છે. 
ધ્ાંગધ્ા નગરમાં આ ભૂગભ્વ ગટરનાં કામો પૂણ્વ થતાં નાગરરક 
સુક્વધામાં વૃક્દ થશે.  ધ્ાંગધ્ા નગરપાક્લકાએ આ ભૂગભ્વ ગટર 
્ોજના માટે ૮૦ રક.ક્મ. કલકે્ટંગ ક્સક્ટમ સાથનેા ૧૯.ર૭ કરોડ 
રૂક્પ્ાના અંદાજો રાજ્ સરકાર સમક્ રજૂ ક્ા્વ હતા તેને 
મુખ્મંરિીશ્રીએ મંજૂરી આપી છે. 

તદઅનુસાર, આ ભૂગભ્વ ગટર ્ોજનાના ઘટકોમાં સીવર 
કલકે્ટંગ ક્સક્્ટમ, મનેહૉલ, હાઉસ કનકેશન ચમેબર તથા પકમપગં 
્ટેશનનો સમાવેશ થવાનો છે. ્વક્ણ્વમ જ્ંતી મુખ્મંરિી શહેરી 
ક્વકાસ ્ોજના અનવ્ે આકાર પામનારી ધ્ાંગધ્ા નગરની આ 
ભૂગભ્વ ગટર ્ોજનાનો લાભ ૬ હજાર જેટલા ઘરોને મળશે. 

એટલું જ નક્હ, નગરપાક્લકામાં હાલ જનરટે થતા પાંચ 
એમ.એલ.ડી સીવેજમાં આ ભૂગભ્વ ગટર ્ોજનાનાં કામો પૂણ્વ 
થવાથી વધુ ૩ એમ.એલ.ડી સીવેજ જનરેટ થશે અને ્વચછતા-
સફાઇમાં વધુ વેગ આવશે. •

દર	િરચે	આિકનું	પ્રમયાણપત્	
મેળિિયામયાંથરી	મુતતિ 

રાજ્ સરકારના ક્વક્વધ ક્વભાગોની ્ોજનાઓનો લાભ 
મળેવવામાં એકસૂરિતા જળવા્ તે માટે મખુ્મરંિી શ્રી 
ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે એક મહત્વપૂણ્વ ક્નણ્્વ  ક્યો છે. 
મુખ્મંરિીશ્રીના આ ક્નણ્વ્ અનુસાર રાજ્માં 
‘રડક્જટલ ગુજરાત’ અનવ્ે આવકના જે 
પ્રમાણપરિો ગ્રામ્ કક્ાએ તલાટી-કમ-મંરિી 
દ્ારા ઇ-ગ્રામ ક્વશ્વગ્રામ કેનદ્ર પરથી કાઢી 
આપવામાં આવે છે તેની સમ્મ્ા્વદા હવે ૧ 
વષ્વથી વધારીને રિણ વષ્વની કરવામાં આવી છે. 

શ્રી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના આ જનક્હતકારી ક્નણ્વ્ને 
પરરણામે રાજ્ના ગ્રામીણ ક્વ્તારના લાખો લાભાથશીઓને હવે 
ક્વક્વધ સરકારી ્ોજનાઓના લાભ મેળવવાની સરળતા થશે. 
અરિે એ ક્નદટેશ કરવો જરૂરી છે કે, રાજ્ સરકારના સામાક્જક 
ન્ા્ અન ેઅક્ધકારરતા ક્વભાગ દ્ારા આવકના પ્રમાણપરિો ઇ્્ૂ 
થ્ા તારીખથી રિણ વષ્વ માટે ગ્રાહ રાખવામાં આવે છે. રાજ્ના 
અન્ ક્વભાગોની ક્વક્વધ ્ોજનાઓનો લાભ મેળવવા 
લાભાથશીઓને દર વષષે આવકનું પ્રમાણપરિ લેવું પડતું હો્ છે. 

મુખ્મંરિી શ્રી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે આ સમ્્ાનું ક્નવારણ 
લાવતાં હવે તલાટી કમ મંરિી દ્ારા ગ્રામીણ કક્ાએ ઇ-ગ્રામ 
કેનદ્રો પરથી આપવામાં આવતાં આવકનાં પ્રમાણપરિોની 
અવક્ધ પણ ૧ વષ્વથી વધારીને રિણ વષ્વની કરવાનો ક્નણ્વ્ 
ક્યો છે. તદઅનુસાર, હવેથી રાજ્ના લાભાથશીઓને દર 
વષષે નવાં આવક પ્રમાણપરિ મેળવવાથી મુક્તિ મળશે અને 
એક જ પ્રકારની પ્રક્ક્ર્ામાંથી પસાર થવું પડશે નક્હ. આ 
અંગેના જરૂરી આદેશો રાજ્ના પંચા્ત ક્વભાગે બહાર 
પાડ્ા છે. •
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ધોરણ-૯થરી	૧૨નરી	પ્રથમ	છ	
મયાતસક	કસો્ટરી	મરતજ્યાિ

ગજુરાત રાજ્મા ંક્શક્ણ ક્રેિ ેપ્રગક્ત સાધી છે. ગત 
વષયોમાં ્ુપીએસસીની પરીક્ામાં જ્વલંત સફળતા 
હાસંલ કરનાર ગુજરાતના ક્વદ્ાથશીઓની સખં્ામાં 
વધારો થ્ો છે. ઉજ્જવળ ભાક્વ અન ેકારરકદશી માટે 
ગજુરાત સરકાર પણ ક્વદ્ાથશીના ક્હતમા ંક્નણ્્વ ો લતેી 
આવી છે. તાજતેરમા ંક્વદ્ાથશીઓના ક્વશાળ ક્હતન ેધ્ાનમાં 
રાખીને વધ ુએક ક્શક્ણલક્ી ક્નણ્્વ  રાજ્ સરકારે લીધો છે. જેની 
માક્હતી આપતા ક્શક્ણ મરંિી શ્રી ક્જતનેદ્રભાઇ વાઘાણીએ જણાવ્ંુ 
હતુ ંકે, બોડ્વ દ્ારા લવેાનાર ધોરણ-૯ થી ૧૨ની પ્રથમ છ માક્સક 
કસોટી રાજ્ સરકાર દ્ારા મરક્જ્ાત કરવામા ંઆવી છે. 

કમાનડ એનડ કંરિોલ સેનટર ખાતે ્વક્નભ્વર શાળા સંચાલક 
મહામંડળના પ્રક્તક્નક્ધઓ સાથે ક્શક્ણમંરિી શ્રી ક્જતેનદ્રભાઈ 
વાઘાણી અન ેક્શક્ણરાજ્મંરિી શ્રી કીક્ત્વક્સહં વાઘલેાની સચૂનાથી 
ક્શક્ણ ક્વભાગના અક્ધકારીઓ સાથ ે્ ોજા્ેલી બઠેકમા ંમહામડંળ 
દ્ારા કરા્લેી રજઆૂતો સદંભષે સક્વ્તૃત ચચા્વ-ક્વચારણા કરી આ 
ક્નણ્વ્ કરા્ો છે. ક્શક્ણ મંરિી શ્રી ક્જતેનદ્રભાઇ વાઘાણીએ ઉમે્ુું 
કે, ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ની પરીક્ાઓ માટે રાજ્ભરમાં બોડ્વ 
દ્ારા પરીક્ાઓનંુ આ્ોજન કરવામાં આવતું હો્ છ ે તેવા 
સંજોગોમાં ધોરણ ૯ થી ૧૨ની પરીક્ાઓ બોડ્વ દ્ારા ્ોજવી 
વહીવટી રીતે મુશકેલ અને ગુપ્તતા જાળવવામાં પણ મુશકેલીઓ  
ઊભી થવાના પ્રશ્ો રહે છે. એટલા માટે આ ક્નણ્વ્ કરા્ો છે. 
આ સાથે, ્વક્નભ્વર શાળાઓ પોતાની રીતે કા્્વ અને અભ્ાસ 
ક્નક્ચિત કરે છે ત્ારે બોડ્વનાં રરઝલટ સારાં આપી શકા્ છે. આ 
બેઠકમાં મહામંડળના પદાક્ધકારીઓ અને ક્શક્ણ ક્વભાગના 
અક્ધકારીઓ ઉપક્થત રહા હતા. •

�્ટ-	વ્િસયા્	સયાથે	સંકળયા્ેલયા	શ્મજીિરીઓનયા	િેિનમયાં	સુધયારો
રાજ્ના શ્રમ અને રોજગાર ક્વભાગ 

દ્ારા ઇંટો પકવવાના વ્વસા્ સાથે 
સકંળા્ેલા શ્રમજીવીઓના દૈક્નક વતેનમાં 
સુધારો કરી લઘુતમ વેતન રૂા. ૨૯૩ 
ચૂકવવાનો ક્નણ્વ્ લેવામાં આવ્ો છે. જે 
અતંગ્વત વતેન ઉપરાતં જીવનક્નવા્વહ આકં 
અનસુાર ખાસ ભથથુ ંપણ ચૂકવવાનુ ંરહેશ.ે

આ અંગે મહાતમા ગાંધી લેબર 
ઇકન્ટટ્ૂટ, અમદાવાદ દ્ારા કરવામાં 
આવલેા ંવજૈ્ઞાક્નક અભ્ાસ અન ેતારણોના 
આધારે મારિ કામના કુલ કલાકો મજુબ 

નહીં, પરંત ુકુલ કામગીરી મજુબ મહેનતાણંુ 
ચૂકવવાનો ક્નણ્વ્ શ્રમ અને રોજગાર 
ક્વભાગ દ્ારા લવેામા ંઆવ્ો છે. જ ેઅંતગ્વત 
જાહેર કરવામા ંનવા વતેનદરો મજુબ માટી 
ખ ોદ ીને  ઇંટ ો  બન ાવન ા ર ા  તથ ા 
પકવનારાઓને પ્રક્ત ૪૯૦ ઇંટો દીઠ 
રૂા.૨૯૩, ભરતીવાળાને પ્રક્ત ૧૧૦૦ ઇંટો 
દીઠ રૂા.૨૭૬, ઇંટો ગોઠવનારાને પ્રક્ત 
૧૦૦૦ ઇંટો દીઠ રૂા.૨૭૬, તૈ્ ાર ઇંટોનંુ 
વહન કરનારાઓન ેપ્રક્ત ૧૦૦૦ ઇંટો દીઠ 
રૂા.૨૭૬ દૈક્નક ભથથા પટેે ચકૂવવાના રહેશ.ે 

જ્ારે ક્મ્રિી, મુકાદમ, ડ્ાઇવર, 
ચોકીદાર વગેરેને દૈક્નક રૂા.૨૯૩નું વેતન 
ચૂકવવાપારિ થશે. આ ઉપરાંત રાજ્ના 
શ્રમ અને રોજગાર ક્વભાગનું જાહેરનામું 
અમલમાં રહે ત્ાં સુધી પ્રક્ત વષ્વ ૩૦ જૂન 
તથા ૩૧ રડસેમબરના રોજ પૂરા થતા છ 
માસન ેધ્ાન ેલઇ જીવન ક્નવા્વહ આધારરત 
ખાસ ભથથું પણ અનુક્રમે ૧ ઓ્ટોબર 
તથા ૧ એક્પ્રલના રોજથી શરૂ થતા છ 
માસના ગાળા માટે ચૂકવવાનું રહેશે. •

રયાજ્મયાં	પોલરીસ	સંિગ્ષનરી	તિતિધ	
૨૭૮૪૭	જગ્યાઓ	ભરયાશે

કોક્વડના કારણે પેકનડંગ રહેલી પોલીસ 
ક્વભાગની ભરતીની કા ્્વવાહી ઝડ૫થી થા્ અને 
રાજ્માં કા્દો અને વ્વ્થાની પરરક્થક્ત વધુ 
સુદૃઢ બને તે હેતુથી રાજ્ના મુખ્મંરિી શ્રી 

ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવની સરકાર દ્ારા ગૃહ 
ક્વભાગ હ્તક ક્વક્વધ પોલીસ સંવગ્વની ૨૭૮૪૭ 

જગ્ાઓ ભરવાનો મહત્વનો ક્નણ્વ્ કરા્ો છે.
રાજ્ સરકારના આ ક્નણ્્વ  અગં ેમાક્હતી આપતા ગૃહરાજ્ 

મંરિી શ્રી હષ્વભાઈ સંઘવીએ જણાવ્ું હતંુ કે, રાજ્માં ક્બન 
હક્થ્ારી પોલીસ સબ ઈન્પે્ટર, હક્થ્ારી પોલીસ સબ 
ઇન્પે્ટર(પલાટુન કમાનડર), ઇનટેલીજનસ ઓરફસર, ક્બન 
હક્થ્ારી આક્સ્ટનટ સબ ઇન્પે્ટર, લોકરક્ક તથા મોટર 
રિાનસપોટ્વ અને વા્રલેસ જેવા ટ�ક્ીકલ સંવગયોના  પોલીસ સબ 
ઇન્પે્ટર અને ટ�ક્ીકલ ઓપરેટર તથા હોમગાડ્સ્વ અને ગ્રામ 
રક્ક દળ(માનદ)ની મળીને અંદાક્જત ૨૭૮૪૭ જગ્ાઓ માટે 
ભરતીનું આ્ોજન આગામી ૧૦૦ રદવસમાં કરવાનો રાજ્ 
સરકારે મહતવનો ક્નણ્વ્ ક્યો છે. 

ગુજરાત સરકાર દ્ારા રાજ્ના ક્શક્ક્ત ્ુવાઓને રોજગારી 
પ્રાપ્ત થા્ તે માટે રોજગારીની નવી તકો ઉપલબધ બનાવીને ખૂબ 
જ ટૂકંા સમ્ગાળામા ંભરતી પ્રક્ક્ર્ાનુ ંઆ્ોજન કરીન ે્ વુાઓને 
રોજગારી આપવા રાજ્ સરકાર હરહંમેશાં કરટબદ છે. આ 
ક્નણ્વ્ના ફળ્વરૂપે રાજ્માં કા્દો અને વ્વ્થાની પરરક્થક્ત 
વધુ સુદૃઢ બનશે.  ગુજરાતના નાગરરકોને વધુ સારી પોલીસ સેવા 
પ્રાપ્ત થશે અને રાજ્ની સુરક્ામાં વધારો કરવા માટેના રાજ્ 
સરકારનાં પગલાઓ વધુ અસરકારક બનશે. •

તનણ્ષ્
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િડોદરયા	બદ્્ું	સયામયાતજક	સહ્ોતગિયાનું	સયાક્રી
" બરી.	પરી.	દેસયાઇ

સમાજને સક્મ બનાવી તેનું ઉતથાન 
કરવાનું કા્્વ સહ્ોક્ગતા, સહભાક્ગતાથી 
જ શ્્ બને છે. સરકાર સવાુંગી ઉતકષ્વ 
માટે અનેકાનેક લોકક્હતકારી પગલાં લેતી 
હો્ છ .ે  અનેક ્ોજનાઓ દ્ાર ા 
સમાજોતકષ્વનાં કા્યોને સફળ બનાવવા 
પ્ર્ાસો કરે છે. તેમાં જ્ારે સામાક્જક 
જવાબદારીનો સુભગ સમનવ્ થા્ ત્ારે 
વડાપ્રધાન શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદી પ્રેરરત 
સૌના સાથ સૌના ક્વકાસનો મરંિ પ્રમાક્ણત 
થતો અનુભવા્ છે. આવો જ અનુભવ 
તાજતેરમા ંવડોદરાની સ્ાજી હોક્પટલમાં 
સૌને થ્ો. 

સ્ાજી હોક્પટલ પર કોરોના પછી 
તબીબી સાધન સકુ્વધામાં વધારા માટે જાણે 
કે ધનવષા્વ થઈ રહી છે. લોક પ્રક્તક્નક્ધ 
અનુદાન અને સી.એસ.આર.સખાવત 
હેઠળ ટૂંક સમ્માં આ સરકારી સારવાર 
કેનદ્રન ેલગભગ રૂ.૪.૧૦ કરોડની રકંમતનાં 
ખૂબ ઉપ્ોગી તબીબી ઉપકરણો સુલભ 
બન્ાં. આ ઉપરાંત રાજ્ સરકાર, ભારત 
સરકાર અને સેવા સં્થાઓની મદદથી 
્થાક્પત પલાનટને લીધે અૉક્સજન ક્મતા 
વધી છે.       

કોરોના દરક્મ્ાન આ સરકારી 
દવાખાનામાં સઘન સારવાર અને 
જીવનરક્ાનું ઘણું ઉમદા કામ થ્ું.તે પછી 
મ્ુકરમા્કોક્સસ સામેનો અઘરો જંગ 
હજુ પણ ચાલી જ રહો છે. તેને 
અનુલક્ીને ખાનગી, જાહેરક્ેરિની 
કંપનીઓ,સં્થાઓ અને વ્ક્તિગત 
દાતાઓ જરૂરી તબીબી સાધન સુક્વધાઓ 
વધારવામાં સતત મદદરૂપ થઈ રહા છે. 
તબીબી અક્ધક્ક ડૉ. રંજન કૃષણ ઐ્ર 
જણાવે છ ે ક ે,  તાજેતરમાં  સ્ાજી 
હોક્પટલના ઇક્તહાસમાં પહેલીવાર કોઈ 
કોપયોરેટ એકમે તબીબી સાધનો વધારવા 
માટે એકસામટી મસમોટી મદદ કરી હો્ 

એવું બન્ું છે.
કોપયોરેટ એકમ ક્રોમપટન ગ્રીવઝ -  

સી.જી.એ અંદાજે રૂ.૧.૮૦ કરોડના ખચષે 
ખબૂ અદ્તન તબીબી સાધનો હોક્પટલના 
બાળ સારવાર ક્વભાગ અને ઇ.એન.
ટી.ક્વભાગને ઉપલબધ કરાવ્ાં છે. સી.જી. 
ક ંપનીએ હો ક ્પટલની જરૂરર્ાત 
સમજી,શ્રેષ્ઠ ઉતપાદક કંપનીઓ પાસે જાતે 
જ તેની ખરીદી કરીને આ અદ્તન 
ઉપકરણો ઉપલબધ કરાવ્ાં છે. ઈ.એન.
ટી.ક્વભાગને એવાં સાધનો અને ્પેસ્વ 
મળ્ાં જેની તેને વષયોથી ઝંખના હતી. તે 

મ્ુકરની સારવારમાં ખૂબ ઉપ્ોગી અને 
જીવનરક્ક પુરવાર થ્ાં છે.

સાંસદ શ્રીમતી ર ંજનબહેન ભટ્ટ ે
પોતાના અનુદાનમાંથી નવીન તબીબી 
સાધન સુ ક્વધા માટ ે રૂ.૫૦ લાખ 
ફાળવવાની જાહેરાત કરી. સ્ાજીમાં 
તબીબી સાધન સુક્વધા વધારવા રાજ્ના 
મહેસૂલ મંરિી શ્રી રાજેનદ્રભાઈ ક્રિવેદીએ 
રૂ.૮૦ લાખનુ ંઅનદુાન ફાળવ્ુ ંછે. તો પવૂ્વ 
મંરિી શ્રી ્ોગેશભાઈ પટેલની રૂ.૫૦ 
લાખની અનુદાન ફાળવણી ન્ુરો ક્વભાગ 
માટે ઉપ્ોગી થઇ પડી છે. પૂવ્વ મંરિી શ્રી 
જીતેનદ્રભાઇ સુખડી્ા અને અકોટાના 
ધારાસભ્ શ્રીમતી સીમાબહેન મોક્હલે એ 
રૂ.૨૫-૨૫ લાખની સાધન સહા્ દદશી 
સેવા માટે આપી છે. આમ, પો્ટ કોરોના 
ક્પરર્ડમાં સાંસદશ્રી તેમજ ચાર શહેરી 
ધારાસભ્ોએ તબીબી સાધન સુક્વધાઓ 
વધારવા માટે સ્ાજી હોક્પટલના ખાતે 
અંદાજે રૂ.૨.૩૦ કરોડનું અનુદાન જમા 
કરાવ્ું છે.

અગાઉ સાંસદ/ ધારાસભ્ને તેમના 
અનુદાનમાંથી સરકારી હોક્પટલોને 
ફાળવણી કરવાની છૂટ ન હતી.રાજ્ 
સરકારે કોરોનાની ક્વશેષ પરરક્થક્તને 
ધ્ાનમાં લઈને તેની છૂટ આપી જેનું ખૂબ 
સારં પરરણામ મળ્ું છે.

તબીબી અક્ધક્ક ડૉ. રંજન કૃષણ ઐ્ર 
જણાવ્ું હતું કે, “હું રોજ, આજે દદશી 
કલ્ાણનું ઓછામાં ઓછું એક કામ તો 
કરવુ ંજ છે એવા શભુ સકંલપ સાથ ેઘેરથી 
નીકળું છું અને ઈશ્વર કૃપાથી તેનું સારં 
ફળ મળી રહ્યુ ંછે. છેલ્ા ૧૪ મક્હનાથી 
ટીમ સ્ાજીની જવાબદારી સહુના 
સહ્ોગથી સંભાળી રહો છું અને કશુંક 
નક્ર કરી શ્્ાનો મને આનંદ છે.”

સાચે જ દદશી કલ્ાણનો ટીમ 
સ્ાજીનો સત્ સંક લપ સહુન ા 
સહ્ોગથી ક્સદ થઈ રહો છે. •

સહભયાતગિયા
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" રયાજકુમયાર
આ્ુવષેરદક ઔષધોમા ંહળદર અનકે રોગમા ંગુણકારી હોવાનું 

માનવામાં આવે છે. શરદી, કફ ઉપરાંત ચામડીના રોગમાં રાહત 
આપતી હળદર કોરોના સમ્માં ઉકાળામાં ખૂબ ઉપ્ોગમાં 
લેવામાં આવી. રસોઈમાં મોટે ભાગે વપરાતા મસાલામાં હળદર 
રસોઈને ્વારદટિ અને રંગ આપવામાં મદદરૂપ બને છે. આ 
હળદરની મલૂ્વક્ધ્વત પ્રાકૃક્તક ખતેી રાજકોટના ભડંારી્ા ગામના 
વલ્ભભાઈ પટેલ કરી રહા છે. તઓે હળદરના ઉતપાદનન ેપાવડર 
બનાવી બજારમાં વેચી વધુ નફો રળી રહા છે. 

રાજકોટથી આશરે ૪૦ રક.ક્મ. નજીક ભંડારી્ાના ખેડૂત 
વલ્ભભાઇ પટેલ જણાવે છે કે, જ્ારે પ્રાકૃક્તક ખેતી ક્વષે જાણ્ું 
ત્ારે ઓગષેક્નક હળદરના ઉતપાદનનો ક્વચાર આવ્ો હતો. 
સામાન્ રીતે બજારમાં મળતી હળદર રાસા્ક્ણક ખાતર દ્ારા 
તૈ્ાર થતી હોઈ છે, લોકોને ્વા્થ્માં વધુ ગુણકારી અને સ્તી 
રકંમતે ચોખખું ઉતપાદન મળી રહે તે માટે ઓગષેક્નક હળદરના 
ઉતપાદનનું અક્ભ્ાન શરૂ ક્ુું.

પ્રાકૃક્તક પદક્તથી હળદરની ખેતી અંગેની સફર અંગે 
વલ્ભભાઇ વધમુાં જણાવ ેછે કે, મેં આજથી પાચં વષ્વ પહેલા ંપાચં 
વીઘામાં હળદરની પ્રાકૃક્તક ખેતીનો પ્ર્ોગ શરૂ ક્યો. હળદરની 
વાવણી માટે ખાસ પાળા ઊભા કરવા સુરતથી રિેકટર અને ચાસ 
પાડવાની સાધન સામગ્રી મગંાવી ઢોળાવ ઊભા કરી તમેા ંહળદરની 
ગાંઠોનુ ંવાવતેર ક્ુું. હળદર ઊગતા ૮ મક્હના જટેલો સમ્ લાગે 
અન ેતને ેટપક પદક્તથી પાણી આપી ઉગાડવી પડે. એક રોપામાથંી 

આશરે બે રકલો જેટલી લીલી હળદરનું ઉતપાદન મળે છે.
પ્રાકૃક્તક ખેતી માટે જરૂરી જીવામૃત પણ જાતે જ બનાવ્ું. 

જમેા ંગૌમરૂિ, છાણ, લીંબોળી, ચણાનો લોટ, વડલાના ઝાડની માટી 
સક્હતનું ક્મશ્રણ પીપમાં તૈ્ાર ક્ુું, જે જરૂરર્ાત મુજબ ક્પ્ત 
સાથે ભેળવી દેવાનું. આશરે ૮ મક્હને હળદરનો પાક તૈ્ાર થા્ 
ત્ાર બાદ તેની લણણી કરવાની.

કોઠાસૂઝ ધરાવતા વલ્ભભાઈએ લીલી હળદર માકકેટમાં 
વેચવાના બદલે તેનો પાવડર બનાવી મૂલ્વધ્વન સાથે  વેચાણ 
કરવાનુ ંપણ સાહસ ક્ુું છે. હળદરન ેસકૂવવા બોઇલર તમેજ ક્રશર 
એટલે કે ઘંટી પણ વસાવી લીધી. પેરકંગ સક્હતની જવાબદારી 
પરરવારજનોએ ઉપાડી લીધી અને ફામ્વ પરથી જ વેચાણ શરૂ ક્ુું.

વલ્ભભાઈની મહેનત હળદરની માફક રંગ લાવી, આજે 
તેઓને અગાઉથી હળદરનું બુરકંગ કરવું પડે છે. તેઓ વષષે દહાડે 
વીઘે ૪૦ મણ એટલે કે ૫ાંચ વીઘે ૨૦૦ મણ હળદર ઉતપાદીત 
કરી તેના પાવડરનું વેચાણ કરી ૮લાખથી વધુની કમાણી કરી 
લે છે. તેઓ દર વષષે હળદર સંપૂણ્વ ઓગષેક્નક છે તેનું પ્રમાણપરિ 
પણ પ્રમાક્ણત લેબોરેટરી મારફત મેળવે છે. આવનારા સમ્માં 
તેઓ  પોતાની બ્રાંડનેમ સાથે માકકેટમાં પોતાની હળદરને આગવી 
ઓળખ આપવાનું આ્ોજન કરી રહા છે.

રાજ્ સરકાર પ્રાકૃક્તક ખેતીને વધુ ને વધુ પ્રોતસાહન આપી 
રહા છે, જે ને પરરણામે ખેડૂતો  ્વા્થ્ અને મૂલ્વક્ધ્વત ખેતીને 
અનુસરી રહા છે. •

હળદરનરી	મૂલ્િતધ્ષિ	પ્રયાકૃતિક	ખેિરી

સયાફલ્ગયાથયા
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િયાિ,	િયાંસદયાનયા	િતનલ	ઇકો	ડેન	-	ઇકો	્ટૂદરઝમનરી...
" રયાજ	જેઠિયા

નવસારીના વાંસદા ક્થત ગુજરાત 
રાજ્ વન ક્વકાસ ક્નગમ દ્ારા પ્્વટકો 
માટે એક નવું નજરાણું ઊભું કરા્ું છે. 
વક્નલ ઇકો ડને - ઇકો ટરૂરઝમ બનાવીને 
સહેલાણીઓ માટે એક નવા પ ્્વટન ્ થળ 
તરીકે ક્વકક્સત કરા્ંુ છે. ગજુરાત રાજ્ 
વન ક્વકાસ ક્નગમ ક્લ. નવતાડ, વાંસદા 
દ્ારા ૧૯૮૦ થી જંગલમાથંી વન ક્વભાગ 
દ્ારા ડેપોમાં એકક્રિત કરેલા સાગી-ક્બન 
સાગી લાકડામાંથી ફક્ન્વચર બનાવવાનો 
ઉદ્ોગ કા્્વરત છે. જેનો મુખ્ ઉદ્ેશ 
્થાક્નક આરદવાસી લોકોને કામ આપી 
રોજીરોટી પૂરી પાડવાનો છે. સાપુતારા 
અને ડાંગ બાજુ જતા પ્રવાસીઓ માટે 
આ ્થળ ક્બલકુલ રોડ પર મોકાનું 
હોવાથી તનેો લાભ પ્રવાસીઓન ેબહોળા 
પ્રમાણમાં મળી રહેશે. 

વક્નલ ઇકો ડને - ઇકો ટરૂરઝમમાં 
પ્રવાસીઓ માટે નાવીન્ પૂરં પાડતા 
ક્વક્વધ ઝોનનુ ં ક્નમા્વણ કરવામા ંઆવ્ંુ 
છે. લાકડાના ંમોટા લોગનો ઉપ્ોગ કરી 
કલાતમક ગટે બનાવા્ો છે. પ્રવાસી સાઇકક્લંગનો લાભ લઈ શકે 
ત ેમાટે સાઇકલ ્ ટેનડ તથા સાઇકલ રિકે, રે્ટ હટ, ધનવતંરર ગાડ્વન, 
બટરફલા્ ઝોનની સકુ્વધા ઊભી કરાઈ છે. જ્ા ંસહેલાણીઓ 
સલેફી-ફોટોગ્રાફીનો આનદં લઇ શકશે. બટરફલા્ સુધી જતાં 
પાથમા ંવાસંની ડબલ ડકેર વ્ૂ પોઇનટ બનાવ્ો છે ત્ાથંી પતકં્ગ્ાને 
ઊચંાઈ પરથી જોઇ શકા્ છે. પ્રાકૃક્તક સૌંદ ્્વ વચે્ચ પાટશી, ક્મરટંગનંુ 
આ્ોજન કરી શકા્ ત ેમાટે સહાક્દ્ર કક્ બનાવા્ા છે.

રિાઇબલ ઝોનમાં રિાઇબલ હટ બનાવવામાં આવી છે. જેમાં 
્થાક્નક સં્કૃક્તને અનુરૂપ ક્વક્વધ વ્તુઓનું રડ્પલે કરવામાં 
આવેલ છે. આ ઝોનમાં કૂવો, વાઘદેવની મૂક્ત્વ સક્હતનું પલેટફોમ્વ 
બનાવવામાં આવ્ું છે. જ્ાં સહેલાણીઓ ફોટોગ્રાફી-સેલફીનો 
આનંદ લઈ શકશે.

હબ્વલ ઝોનમાં ક્વક્વધ પ્રકારની ઔષક્ધઓનુ ંવાવતેર કરી તનેી 
ઓળખ અને ઉપ્ોગ દશા્વવવામાં આવ્ાં છે. જેથી ક્વદ્ાથશીઓ 
સક્હતના સહેલાણીઓ સામાન્ ઔષક્ધ્ વન્પક્તની ઓળખ 
મેળવી તેના ઉપ્ોગ અંગે માક્હતગાર થઈ શકશે.

એડવેંચર એક્ટક્વટી ઝોનમાં પ્રવાસીઓ ખાસ કરીને બાળકો 

માટે ક્વક્વધ એડવેનચર એક્ટક્વટી 
પૂરી પાડવામાં આવી છે. જેથી તેઓ 
એડવેનચર ક્ા્વનો આનંદ લઈ શકશે.

વાઇલડ લાઇફ ઝોનમાં ક્વક્વધ 
વન્ પ્રાણીઓનાં લાઇફ સાઇઝ મોડેલ 
મૂકવામાં આવ્ાં છે. જેથી પ્રવાસીઓ 
તેની ઓળખ ઉપરાંત પ્રાણીઓ સાથે 
ફોટોગ્રાફી કરી શકે છે.

બોગનવેલ ઝોનમાં ક્વક્વધ પ્રકારનાં 
રંગીન ફૂલોની બોગન વેલના રોપાઓનું 
ચોક્સ રડઝાઇનમાં વાવેતર કરવામાં 
આવ્ું છે. જે પ્રવાસીઓ માટે ફોટોગ્રાફી 
કરવા ઉપરાંત એક જ ્થળે ક્વક્વધ 
રંગોની સુંદર લાગતી બોગનવેલનાં ઝૂંડ 
વચ્ચે ફોટોગ્રાફી કરી શકશે. બાંબૂ ઝોન, 
ક્વક્વધ પ્રજાક્તના બાબંનૂા પચે બનાવવા 
આ્ોજન કરેલું છે. જેથી સહેલાણીઓ 
બાબં ૂક્વશ ેઅહીં માક્હતગાર થઈ શકશ.ે 

મેરડક્સનલ પલાનટ નસ્વરીમાં ક્વક્વધ 
પ્રકારના ઔષક્ધના રોપાઓ તૈ્ાર 
કરી ક્વનામૂલ્ે ક્વતરણ કરવામાં આવે 
છે. નસ્વરીમાં જંગલમાં મળતી ક્વક્વધ 

ઔષક્ધઓની પેદાશની ખરીદી કરવાની અને ડ્ાઇંગશેડમાં 
સૂકવવાની વ્વ્થા છે.

વાઇલડરનેસ ઝોન વનરાજીથી ભરપૂર છે. આથી આમાં 
પ્રવાસીઓ માટી વન કેડી, આકષ્વક ક્બ્રજ બેઠકના ઓટલાઓ, 
કુરટર તથા વોંકળા પર ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્ા છે. આ ઝોન 
પ્રવાસીઓને પ્રકૃક્તનાં ખોળે રમવાનો આનંદ પૂરો પાડશે.

આ ઉપરાંત રહેવા માટે ૮ એ.સી. રૂમ ધરાવતાં ઇકો કોટેઝીઝ 
અને આકષ્વક ઓપન ડાઇક્નંગ ્પેસ તેમજ કેમપ ફા્ર પલેસ 
બનાવવામાં આવ્ાં છે. સહેલાણીઓને ભોજન મળી રહે તેની 
સુક્વધા કરેલી છે.

વક્નલ ઉઘોગના નામે જાણીતું આ ્ુક્નટ સાગી-ક્બનસાગી 
ફક્ન્વચર બનાવવા માટે જાણીતું છે. અહીં સહેલાણીઓ અને 
ક્વશષે કરીન ેબાળકો લોગના વહેરણથી માડંીન ેફક્ન્વચર બનાવવા 
સુધીની ક્ક્ર્ાને પ્રત્ક્ ક્નહાળી જાણકારી મેળવી શકશે. આ શો 
રૂમ ક્બલકુલ રોડ પર આવ્ો છે. જેમાં આ ્ુક્નટમાં બનાવેલા 
ફક્ન્વચર અને ક્નગમ દ્ારા ઉતપારદત ઔષક્ધઓનું વેચાણ 
કરવામાં આવે છે. •
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ગલગો્ટયાનરી	પ્રેરણયાદયા્રી	ખેિરી
" રેસંુગ	ચૌહયાણ

મક્હલા સશતિીકરણ, આધકુ્નક સમ્મા ંસૌથી વધ ુસાભંળવા 
મળતો શબદ છે. જેમાં ભારતી્ નારીઓએ સાચા અથ્વમાં મક્હલા 
સશતિીકરણના અથ્વને સાથ્વક ક્ુ્વ હોવાનું પ્રમાણ મળે છે ત્ારે 
મહીસાગર ક્જલ્ાના લુણાવાડા તાલુકાના મોટી ચરેલ ગામનાં 
મક્હલા ખેડૂત કૈલાસબહેન પટેલ તેઓ ખેત વ્વસા્ સાથે ગ્રામ્ 
ક્વ્તારમાં પોતાની ૪૦ ગુંઠા જમીનમાં ટેક્નસ બૉલ પ્રકારના 
ગલગોટાનાં ફૂલોની ખેતી કરી આક્થ્વક સધધરતા મેળવી અન્ 
મક્હલાઓ માટે પ્રેરણાદા્ી બન્ાં છે.

તમેના ખતેી વ્વસા્મા ંપરરવારના નક્લનભાઈ પટેલનો પણ 
સહ્ોગ મળ્ો છે. સાથે સાથે એક હેકટર જમીનમાં પપૈ્ાની 
પણ બાગા્તી ખેતી કરી છે. તેઓ કહે છે કે, નવરાક્રિ-રદવાળી 
તહેવારોના પવ્વમાં શક્તિવંદના માટે ફૂલોની માગ સાથે ભાવમાં 
તેજી જોવા મળી રહી છે ત્ારે ક્પ્તની સુક્વધા ધરાવતા ખેડૂતો 
માટે ફૂલોની ખતેીએ આવક રળી આપતો એક લઘ ુઉદ્ોગ સાક્બત 
થઇ રહો છે. 

કૈલાસબહેન પટેલે જણાવ્ંુ હતું કે, “અગાઉ ડાંગર, મકાઈ 
અને ઘઉંં જેવા ખેતી પાકોની ખેતી કરતા હતા. પરંતુ તેમાં મજૂરી 
ખચ્વ વધુ અને ઉપજ ઓછી હોવાના કારણે આક્થ્વક રીતે ખેતી 
પરવડતી નહોતી.ખેતી ક્વષ્ક પ્રેરક કા્્વક્રમોના માધ્મથી 
ખેતીવાડી ક્વભાગ અને બાગા્ત ક્વભાગના સંપક્કમાં આવી 
બાગા્તી ખેતી પાકો તરફ પ્રેરાઇ છું. આ ખેતીમાં મજૂરી 
ખચ્વ ઓછો તથા ઉતપાદન અને આવક વધુ મળી શકે. તેથી મેં 
મહીસાગર ક્જલ્ાની બાગા્ત કચેરીનો સંપક્ક કરીને છૂટાંફૂલ 
પાકોની ખેતી ક્વશે માગ્વદશ્વન તથા સલાહ મેળવી. વધુમાં છૂટાં 
ફૂલોમાં બાગા્ત ખાતાની સહા્ અને માગ્વદશ્વન પણ મળે છે. 

તે બધાં પાસાઓને ધ્ાને લઇ બાગા્તી ખેતી કરવાનો ક્નધા્વર 
ક્યો. બાગા્તી ખેતી ખાસ કરીને ફૂલોની ખેતીમાં સારં મળતર 
રહેતું હોઈ તેના માટે ખેડૂત આઇ પોટ્વલ પર ઓનલાઇન ફોમ્વ 
ભરી છૂટા ફૂલોની ખેતી ્ોજના માટે અરજી કરી તેઓએ ૪૦ 
ગુંઠામાં ટકે્નસ બૉલ ગલગોટાની ખેતી કરવાની શરૂઆત કરી. 
તહેવારોમાં ફૂલોનું વેચાણ પણ સારં હો્ છે. આ સમ્માં 
ટેક્નસ બૉલ પ્રકારના ગલગોટાની માંગ બજારમાં સારી હોવાથી 
રોકડા નાણાં મળે છે. જેમાં અંદાજે એક એકરમાં રૂા.૧૬ થી ૧૮ 
હજારનો ખચ્વ થા્ છે અને આવક રૂા. ૪૦ હજાર થશે તેમજ નફો 
રૂા. ૨૪ હજારનો થશે.મારા બાગા્તી ખેતીના સફળ અનુભવ 
પછી મારા ગામના અન્ ખેડૂતો પણ તે તરફ પ્રેરા્ા છે.”

મહીસાગર ક્જલ્ો બાગા્ત ખેતીમાં ઉત્રોત્ર પ્રગક્ત 
કરી રહો છે. ખેડૂતો ઓછી મહેનતે વધુ પાક લઇ સમૃદ 
બનવા બાગા્તી કૃક્ષનો માગ્વ અપનાવી રહાં છે. આ અંગે 
વધુ માક્હતી આપતા ના્બ બાગા્ત ક્ન્ામક કચેરીના 
અક્ધકારીશ્રીએ જણાવ્ું હતું કે, મહીસાગર ક્જલ્ામાં ગુલાબ, 
ગલગોટા, સેવંતી, ગેલાડી્ા વગેરે ફૂલપાકોનું અંદાજે ૨૨૫ 
હે્ટરમાં વાવેતર થઇ રહ્યું છે. કેનદ્ર અને રાજ્ સરકાર પુર્કૃત 
બાગા્ત ક્વભાગની ્ ોજના દ્ારા બાગા્તી કૃક્ષ માટ ે૬૫% 
સુધીની સહા્ આપવામાં આવે છે. આ ક્વ્તારના ખેડૂતો 
માટે કૈલાશબહેન પટેલની ફુલોની બાગા્તી ખેતી પે્રરણા 
રૂપ બની છે.

આમ, જાતમહેનતે આક્થ્વક ઉન્નક્તના ્વાદ ચાખનાર 
કૈલાશબહેનની બાગા્તી ખેતીએ અન્ મક્હલા ખેડૂતોને પ્રેરરત 
કરી છે. તો અન્ ખેડૂતો માટે કૈલાશબહેન પટેલની છૂટા ફૂલોની 
બાગા્તી ખેતી પ્રેરણારૂપ બની છે. •
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આરોગ્	ક્ેત્નરી	તિતશષ્ઠ	કયામગરીરરી	મયા્ટે	
ડૉ.દરીપલ	જોરરી	‘મતહલયા	શતતિ	એિોડ્ષ’થરી	સદ્મયાતનિ

" સુતનલ	પ્ટેલ
ભાવનગરનાં દંપતી શ્રીમતી ડૉ.દીપલ 

જોષી અને જીજ્ઞેશ જોષીએ સરકારી 
અક્ધકારી હોવા છતાં લોકોની સવંદેના સાથે 
જોડાઈ પોતાના સેવાભાવથી એક સાચો 
કમ્વ્ોગી કેવો હોઇ શકે તેની એક આગવી 
ક્મસાલ પ્ર્તુત કરી છે. 

ડૉ.દીપલ જોષી હાલમા ંઘોઘા તાલુકાના 
ભૂભંલી ખાત ેમરેડકલ ઓરફસર તરીકે ફરજ 
બજાવે છે. તો તેમના પક્ત ભાવનગર ખાતે 
ના્બ કા્્વપાલક ઇજનેર તરીકે સરરતા 
માપક પેટા ક્વભાગમાં ફરજ બજાવે છે.

ડૉ.દીપલે કોરોના કાળ દરક્મ્ાન પોતે 
સગભા્વ હોવાં છતાં કોરોનાગ્ર્ત લોકોની 
સતત સેવા કરી હજારો દદશીઓની સેવા- શુશ્રૂષા કરી હતી. તેમના 
ત્ાગ, બક્લદાન અને સમપ્વણભાવ માટે તેમને ભાવનગર 
કલે્ટરશ્રી અને ક્જલ્ા ક્વકાસ અક્ધકારીશ્રીના હ્તે સમમાક્નત 
કરવામાં આવ્ાં હતાં.

તમેણ ેલોકોન ેવધનુ ેવધ ુરસી લે તે માટે પ્રોતસાક્હત ક્ા્વ હતા.ં 
તેમજ કોરોના દરમ્ાન લોકોના ટે્ટ કરતાં રહી લોકોને કોરોના 
જેવા ભ્ંકર રોગચાળામાંથી ઉગારવામાં મદદ કરી હતી. તેમની 
આ કામગીરીને ધ્ાનમાં લઇને સમગ્ર ભાવનગર ક્જલ્ામાંથી 
આરોગ્ ક્ેરિે રાજ્ કક્ાએ તેમની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. 

તેમની આરોગ્ કે્રિની આ ્ શ્વી કામગીરી માટે ગુજરાત 
રાજ્ મક્હલા આ્ોગ દ્ારા ગાંધીનગર ક્જલ્ાના કલોલ ખાતે 
્ોજા્ેલ કા્્વક્રમમાં ‘મક્હલા શક્તિ અૅવૉડ્વ’થી સનમાક્નત 
કરવામાં આવ્ાં હતાં. તેઓ થોડા સમ્ પહેલાં જ એક દીકરીની 
માતા બન્ાં હોઇ, તેમનાં વતી તેમના 
પક્તશ્રીએ આ સનમાન ્વીકા્ુું હતું.

ગજુરાત રાજ્ મક્હલા આ્ોગના 
ચરેમેન શ્રીમતી લીલાબહેન અંકોક્લ્ા 
અને રાષ્ટ્રી્ મક્હલા આ્ોગના 
ચેરમેનશ્રી રેખા શમા્વના હ્તે તેમને 
‘મક્હલા શક્તિ’થી નવાજવામાં 
આવ્ાં હતાં.

તમેના પક્ત જીજ્ઞશે જોશી પણ આ 
બાબતે પાછળ નથી. ચૂંટણી તેમજ 
મતદાન સુધારણા કા્્વક્મ દરક્મ્ાન 

ખંત અને ક્નષ્ઠાપૂવ્વક કામગીરી બજાવવા માટે તેમનું પણ 
ભાવનગર કલેકટરશ્રી દ્ારા બે્ટ સે્ટર ઓરફસર તરીકે  સનમાન 
કરવામાં આવી ચૂ્્ું છે. 

ભાવનગરના ભાલ ક્વ્તારમાં ચોમાસાની ઋતુમાં પાણી 
ભરાવાની સમ્્ાના ઉકેલ માટે ભાલ પંથકમાં એક અલા્દી 
કેનાલનો માગ્વ તૈ્ાર કરીને પાણી ભરાવવાની સમ્્ામાંથી 
કા્મી મુક્તિ અપાવતું કા્્વ તેમણે ક્ુું છે. 

ભાલ વોટર લોક્ગંગ કક્મટી મેમબર તેમજ સુજલામ્ સુફલામ્ 
્ોજનાના નોડલ અક્ધકારી તરીકે ભાવનગરના ંબધા ંજ અગરોનો 
સવષે કરી તેમજ હકીકતલક્ી રરપોટ્વ તૈ્ાર કરી તેને ઇનટરનેશનલ 
જનરલ પકબલશ  ક્ુું છે.

આ ઉપરાતં તઓેએ ગ્રામ્ ક્વ્તારમા ંપાણી ઘસુતુ ંઅટકાવવા 
માટેની કામગીરી બદલ ક્જલ્ા વહીવટીતરંિ દ્ારા પ્રમાણપરિ આપી 

સનમાક્નત કરવામા ંઆવ્ા છે. 
આમ, સરકારી સેવામાં 

હોવા છતાં આ દંપતીએ 
સરકારી ફરજ ઉપરાંત 
સમાજ ઋણને માથે રાખીને 
લોકોના દુઃખે દુઃખી અને 
લ ોક ોન ા  સુખે  સુખ ીન ી 
ભાવના રાખીને ક્નઃ્વાથ્વ 
ભાવે લોકોની સેવા કરી એક 
આગવું ઉદાહરણ પ્ર્તુત  
ક્ુું છે. •

પ્રેરણયા
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