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આત્મિનભર્ર ગુજરાત,
આત્મિનભર્ર ભારત માટ� ક�ટબદ્ધ બનીએ...

આઓ, હમ ઈતને િવકાસ દીપ જલાય� ક�, હર તરફ ખુશીઓ ક� ફ�લ ખીલે,
હર કોના ઈસ ધરતી કા, હમ સબ સાથ િમલ કર પ્રકાશમાન કરતે ચલે...

ભારતવષર્મા ંઆ�દઅના�દ કાળથી પ્રકાશ અન ેપ્રગિતના સમન્વયના પ્રતીક 
સ્વ�પે પ્રિતવષર્ દીપોત્સવનું પવર્ ઉજવવામાં આવે છ�. દીપકનો સીધો સંબંધ 
અ�ગ્ન સાથે છ�. સનાતન સંસ્ક�િતમાં અ�ગ્નને પિવત્ર ગણવામાં આવે છ� અને 
દર�ક શુભકાયર્માં આદરપૂવર્ક તેનું સ્થાન રાખીને પૂજવામાં આવે છ�. દીવાનો 
મૂળતઃ તા��વક અથર્ અંધકારને દૂર કરી ઉ�શનું મિહમાગાન કરવાનો છ�. 
દીપકની જ્યોતમાં પ્રકાશ, ઞ્જાન, સુખ, સ�િદ્ધ, ઊ�ર્ અને સકારાત્મકતાનો 
દ�વી સંક�ત હોય છ�. 

જેમ વેપારી દીપોત્સવી ટાણે વાિષર્ક નફા - નુકસાનનું સરવૈયું �તા હોય 
છ�, એ રીતે સૌ કોઈએ વષર્ દરિમયાન કર�લાં કાય�નું સરવૈયું તપાસવાનું પવર્ 
એટલે દીપોત્સવી. આપણું ગુજરાત સામાિજક, આિથર્ક અને શૈક્ષિણક ત્રણેય 
ક્ષેત્રમાં સૌના સાથ અને સૌના િવકાસથી સદાય િવકાસની �દશામાં તેજ 
રફતારથી આગળ વધી ર�ં છ�. મુશ્ક�લીઓ અને તકલીફોમાં માગર્ કાઢીને 
પણ િવકાસની યાત્રાને આગળ ધપાવવા માટ�ના ગુજરાતીઓનાં ખમીર અને 
ઝમીરનો દ�શ અને દુિનયાને સુપેર� પ�રચય છ�. ગુજરાત સિહત સમસ્ત િવશ્વ 
ઉપર કોરોના નામના અ�શ્ય દુશ્મને તેનો િવકરાળ પં� પ્રસરાવ્યો છ� ત્યાર�, 
ગજુરાત ેઆરોગ્ય િવષયક સવેાઓના વ્યાપન ેપણ ૩૬૦ �ડગ્રીએ િવસ્તાય� છ�.

તત્કાલીન મખુ્યમતં્રી અન ેલોકલાડીલા વડાપ્રધાન, ગજુરાતના પનોતાપતુ્ર 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના ખૂણેખૂણાનો િવકાસ કરી િવકિસત 



ગુજરાતના મજબૂત પાયા નાખીને ગુજરાતને ઉત્તમ ‘મોડેલ સ્ટ�ટ’ બનાવીને આપણને આપ્યું છ�. 
આજે આપણે સૌ સિહયારા પ્રયાસથી આપણા ગુજરાતના િવકાસને વધુ બળવત્તર બનાવવા માટ� 
પ્રયત્નશીલ છીએ.

મિહલા સશક્તીકરણની �દશામાં ગુજરાતને મક્કમતાથી આગળ ધપાવવાની આપણી નેમ છ�. 
મિહલાઓના સામાિજક, આિથર્ક અને શૈક્ષિણક ઉત્કષર્ માટ�ની પ્રિતબદ્ધતાની પ્રતીિત સૌ કોઈને થઈ 
રહી છ�. યુવાનો માટ� રાજ્યમાં િવશ્વની સવ�ત્તમ યુિનવિસર્ટીઝ દ્વારા યુવાનોના કૌશલ્ય િનમાર્ણનું 
ભગીરથ કાયર્ થઈ ર�ં છ�. આ�દવાસીઓ, વંિચતો, ગરીબો, શોિષતો અને પી�ડતોને િવશ્વાસ છ� ક� 
તેમનો સવા�ગી િવકાસ થઈ રહ્યો છ�. 

સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિનટી, કચ્છનો �રન્યૂએબલ એન� પાક�, ભાવનગરમાં િવશ્વનું પ્રથમ સીએન� 
ટિમર્નલ, રીવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ, બુલેટ ટ્રેન, મેટ્રો ટ્રેન વગેર� િવકસીત ગુજરાતની છબી ઉ�ગર કર� છ�.

શાિંત અન ેસલામતી િવકાસની ધરોહર છ�. સલામત ગજુરાતમા ંસામાિજક, આિથર્ક, ઔદ્યોિગક 
અને શૈક્ષિણક િવકાસ વધુ ગિતશીલ બન્યો છ�. જગતના તાતની પડખે આ સરકાર સદા સવર્દા 
ઊભી રહી છ�. સરકાર ખડૂેત બાધંવોના સામાિજક-આિથર્ક ઉત્થાનની તથા તમેના સવા�ગી િવકાસની 
િવશેષ સંભાળ લઈ રહી છ�.

જનિહતલક્ષી િવકાસલક્ષી કાય�ની અનુભૂિત જન જનને થઈ રહી છ�. ગુજરાતની વણથંભી 
િવકાસયાત્રાન ેઆપણે સૌ સાથ ેમળી વધ ુવગેવતંી બનાવીએ અન ેરાજ્યના ખણૂ ેખણૂામા ંિવકાસનો 
દીપ પ્રગટાવીએ. આત્મિનભર્ર ગુજરાત, આત્મિનભર્ર ભારત માટ� આપણે સહુ ક�ટબદ્ધ બનીએ...

તહ�વારો ખુશી લઈને આવે છ�. ખુશી જેટલી વહ�ચાય એટલી વધે છ�. �દવાળીના તહ�વારમાં 
સકારાત્મકતાના દીપની જ્યોત ઝળહળ� એ સાચી �દવાળી. આવો, આપણે સૌ આ દીપોત્સવના 
તહ�વારમાં િવકાસની જ્યોત પ્રગટાવીએ, જેની આંખોમાં ઉદાસી હોય એમની આંખોમાં ખુશીઓની 
જ્યોત પ્રગટાવીને �દવાળી ઊજવીએ. િવક્રમ સંવત ૨૦૭૭ના દીપોત્સવની શુભકામનાઓ સાથે 
નવા વષર્ની મંગલમય શુભેચ્છાઓ...

આપનો સ�દયી,

ભૂપેન્દ્ર પટ�લ 
મુખ્ય મંત્રી, ગુજરાત રાજ્ય 

સકારાત્મકતાના દીપની જ્યોત ઝળહળ� એ સાચી �દવાળી. આવો, આપણે સૌ આ દીપોત્સવના 
તહ�વારમાં િવકાસની જ્યોત પ્રગટાવીએ, જેની આંખોમાં ઉદાસી હોય એમની આંખોમાં ખુશીઓની 
જ્યોત પ્રગટાવીને �દવાળી ઊજવીએ. િવક્રમ સંવત ૨૦૭૭ના દીપોત્સવની શુભકામનાઓ સાથે 
નવા વષર્ની મંગલમય શુભેચ્છાઓ...
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ઉત્સવો ઉમંગ અને ઉલ્લાસના છડીદાર છ�. બધા તહ�વારોમાં દીપાવલી 
તહ�વારોનો રા� છ�. અંતરને અજવાળતું આ પવર્ એક સાથે પાંચ-પાંચ 
તહ�વારગુચ્છ લઈને આવે છ�. દીપાવલી શબ્દ ‘દીપ’ અને ‘આવલી’ એ બન્ને 
શબ્દોના સમન્વયથી બન્યો છ�. દીપ એટલે દીવો અને આવલી એટલે હારમાળા 
અથાર્ત્ દીપોની હારમાળા એટલે દીપાવલી. �દવાળીના ભૌિતક દીવડા મનમાં 
ઞ્જાન�પી દીપકનું ઉત્તમ પ્રતીક છ�. 

પ્રત્યેક ગુજરાત બાંધવો માટ� દીપોત્સવ પ્રકાશપવર્ની સાથોસાથ િવકાસપવર્ 
બની ર�ં છ�. િવકાસ�પી દીપોની હારમાળા સ�ને આગવી રીતે દીપાવલી 
પવર્ ઉજવીએ.

પ્રવતર્માન વૈિશ્વક પ્રવાહોન ેિપછાણીને, આપણી શિક્ત અને ક્ષમતાનો શે્રષ્ઠતમ 
ઉપયોગ કરી, ગુજરાત કોરોનામુક્ત અને સ્વસ્થ રાજય બને તેવા સંકલ્પ સાથે 
નૂતનવષર્ના �દવસે આપણે સૌ દીિક્ષત અને િવકિસત ગુજરાતના િનમાર્ણનો 
�ઢ િનધાર્ર કરીએ. દીપાવલીની શુભેચ્છાઓ સાથે નૂતનવષર્ની શુભકામનાઓ. 

જય જય ગરવી ગુજરાત...

અવંિતકા િસંઘ, આઇ.એ.એસ.
સિચવ, માિહતી અને પ્રસારણ િવભાગ

�વકાસદીપનાે ઉજાશ ફેલાવીઅે...
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આકષર્ણ

63 સાફલ્યગાથા
 લાડવલેની મિહલાઓએ આત્મસઝૂથી 

મેળવી આત્મિનભર્રતા - જે.ક�.રાવલ

64 ગૌરવ
 રાજ્યના ચાર ઇન્સ્ટ્રક્ટરને  

કૌશલાચાયર્ અૅવૉડર્ - િવપુલ ચૌહાણ

65 િવકાસગાથા
 સરદાર સરોવર યોજના - �દલીપ ગજજર

66 સુ�ઢ જળવ્યવસ્થાપન - જનક દ�સાઈ

69 ઊ�ર્માં અગ્રેસર ગુજરાત - ધવલ શાહ

70 રાજ્યની પ�રવહન સેવા - નીરવ રાવલ

72 જનસુખાકારી
 બોડેલીમાં બરોડા ડેરીનો િમલ્ક 

પ્રોસેિસંગ પ્લાન્ટ જનસમિપર્ત

73 ઉચ્છલમાં નવિનિમર્ત સરકારી 
િવનયન કોલેજનું ઈ-લોકાપર્ણ

- પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન સ્વાસ્થ્ય 
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર િમશન

74 િજલ્લા પ્રોફાઇલ
 ખમીરવંતું ખેડા 

- ઇલાબહ�ન વ્યાસ, �દવ્યેશ આચાયર્

80 રાહત પેક�જ
 ભાર� વરસાદથી અસરગ્રસ્ત 

સૌરા�ના ખેડૂતો માટ� �. ૫૪૬ 
કરોડનું આિથર્ક સહાય પેક�જ

82 પ્રેરણા
 એક તબીબ... જે વતનપરસ્ત 

જવાનોની સેવાને પોતાનો ધમર્ 
સમજે છ� - િહમાંશુ ઉપાધ્યાય

વાચક િમત્રોને િવઞ્જિપ્ત
વાચક િમત્રોને દીપાવલીની શુભેચ્છાઓ... 

નૂતન વષાર્િભનંદન...
દીપોત્સવ અને નૂતન વષર્ના પવર્ને અનુલક્ષીને આપના માનીતા અને 
િવશ્વસનીય પાિક્ષક ‘ગુજરાત’નો તા. ૦૧-૧૧-૨૦૨૧નો અંક નંબર 
૨૧ અને ૨૨ સંયુક્ત અંક સ્વ�પે પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવ્યો છ�. જેથી 

આગામી તા. ૧૬-૧૧-૨૦૨૧નો અંક પ્રિસધ્ધ થશે નહ�. સુઞ્જ વાચક 
િમત્રોએ ન�ધ લેવા િવનંતી.

- કાયર્વાહક તંત્રી

8 સંવાદ
 મન ક� બાત

12 સુિવધા
 ભાવનગરમાં  ૧૦૮૮ આવાસોનું 

રા�પિતશ્રીના હસ્તે લોકાપર્ણ

15 આયોજન
 સાબરમતી નદી પર બનશે 

િહરપૂરા બેર�જ

20 જનકલ્યાણ
 સુરતમાં સૌરા� પટ�લ સમાજની 

હોસ્ટ�લનું ખાતમુહૂતર્

 નારીશિક્ત
26 મુખ્યમંત્રીશ્રી આવાસ પર  

નારીશિક્તની અિભવંદના 

28 “સહી પોષણ દ�શ રોશન” 
- નર�શ ચૌધરી

29 ઉ�શ
 �દવ્યાંગ િક્રશને મળી િશક્ષણની પાંખ

30 પગભર
 નવિનયુક્ત સુપરવાઇઝર - 

ઇન્સ્ટ્રકટસર્ને િનમણૂક પત્રો

32 સંભાળ
 રાજ્યના ભૂલકાંઓને ન્યુમોિનયા 

મગજના તાવ સામે આરોગ્ય સુરક્ષા

34 સુરક્ષા
 ગુજરાત પોલીસ રડાર સ્પીડ ગન 

સાથે ઇન્ટરસેપ્ટર વાનથી સજ્જ

35 સોસાયટીઓમાં CCTV નેટવક� માટ� 
પ્રોત્સાહક નીિત ઘડાશે

36  હવે સાયબર ગુનાઓ સામે 
નાગ�રકો ��ત...

37 ટ�કનોલો�
 ગુજરાતનો ક�ન્સર સામે લડવાનો 

મક્કમ િનધાર્ર - અિમતિસંહ ચૌહાણ

38 આસપાસ
44 પ્રિતબધ્ધતા
 અમદાવાદના મિણપુર ગામથી “સેવા 

સેતુ”ના સાતમા તબક્કાનો શુભાર�ભ

50 િવશેષ
53 સમાચાર િવશેષ

16 કવર સ્ટોરી
 ભારતની ઐિતહાિસક િસિદ્ધ 

100 કરોડ ઉપરાંતનું થયું રસીકરણ
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ઊઘડતે પાને

જ્ઞાનના દીપકથી સાૈનાં હૃદયમાં
નવાે�ેશની �ાેત પ્રગટાવીઅે...

સ્વયં પ્રકાિશત હોવું એ અજવાળાની લાક્ષિણકતા છ�. ઉ�સનો સ્વભાવ એ તેનું 
આત્મિનભર્રપણું છ�, આથી જ જ્યાર� પ્રકાશનો ઉત્સવ દીપોત્સવ ઉજવતા હોઈએ 
ત્યાર� “આત્મ દીપો ભવ”નો ઉમદા િવચાર સહજ આ પ્રકાશપવર્ સાથે �ડાઈ �ય છ�. 
ઉત્સવોની ઉજવણી દ્વારા સદીઓથી માનવી પોતાના અ�સ્તત્વના સકારાત્મક પાસાને 
ઉ�ગર કરતો આવ્યો છ�.

કમર્િનષ્ઠાની પ્રબળ ઊ�ર્ સાથે જનસેવાના નક્કર સંકલ્પ દ્વારા ગુજરાતના ખૂણે 
ખણૂાના િવકાસનો નવતર ચીલો ગજુરાત ેક�ડાય� છ�. િવકાસન ેપોતાનો આગવો સ્વભાવ 
બનાવીને ગજુરાત સતત પ્રગિતના પથ સર કરતુ ંર� ંછ�. સાતત્યપણૂર્ િવકાસની �દશામાં 
ગુજરાતે મક્કમ ડગ માંડ્યાં છ�. ગુજરાત સિહત સમગ્ર દ�શ આઝાદીનો અ�ત મહોત્સવ 
ઊજવી રહ્યો છ�. ગુજરાત િવકાસની નવી પ�રભાષા, નવા ઉમંગ અને િવિવધ નવતર 
��ષ્ટકોણ સાથે આત્મિનભર્ર ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા હરણફાળ ભરી ર�ં છ�.

દીપોત્સવ ટાણે ગુજરાતની સકારાત્મકતાના ઉત્સવને ઊજવીએ અને ગુજરાતના 
િવકાસમા ંયોગદાન આપવા માટ� સકંલ્પબદ્ધ બનીએ. મન ેિવશ્વાસ છ� ક�, પ્રસ્તતુ �દવાળી 
િવશેષ અંકમાં પ્રિસધ્ધ થયેલી િવકાસલક્ષી માિહતી ઉપરાંત સાફલ્યગાથાઓ ગુજરાત 
પાિક્ષકના સુઞ્જ વાચકોની વાંચનક્ષુધાને સંતોષ અાપશે.

આવો, આપણે સૌ ઞ્જાન�પી દીપકથી સૌના ં�દયમા ંનવોન્મશેની જ્યોત પ્રગટાવીએ. 
દીપોત્સવી પવર્ની શુભેચ્છા સાથે નવું વષર્ આપ સૌને ફળદાયી અને મંગલમય બની 
રહ� તથા િવકાસની નવતર ચેતના પ્રગટાવે એવી અંતઃકરણપૂવર્કની શુભકામનાઓ...

ડી. પી. દ�સાઇ, આઇ.એ.એસ.

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

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીનો 
ર��ડયોના માધ્યમથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, તમન ેસહનુ ેનમસ્કાર. કો�ટ-કો�ટ 
નમસ્કાર. હુ ંકો�ટ-કો�ટ નમસ્કાર એટલા માટ� પણ કહી રહ્યો છંુ 
ક� સો કરોડ રસીના ડૉઝ પછી દ�શ નવા ઉત્સાહ, નવી ઊ�ર્ સાથે 
આગળ વધી રહ્યો છ�. આપણા રસીકરણના કાયર્ક્રમની સફળતા, 
ભારતના સામથ્યર્ન ેદશાર્વ ેછ�. સહુના પ્રયાસના મતં્રની શિક્તન ે
દશાર્વે છ�.

સાથીઓ, સો કરોડ રસી ડૉઝનો આકંડો બહ ુમોટો જ�ર છ�, 
પર�તુ તેમા ંલાખો નાના ં- નાનાં પ્રરેક અન ેગવર્થી ભરી દ�નારા 
અનકે અનભુવ, અનેક ઉદાહરણ �ડાયલેા ંછ�. અનકે લોકો પત્ર 
લખીન ેમન ેપૂછી રહ્યા છ� ક� રસીકરણની શ�આત સાથ ેજ મને 
એ િવશ્વાસ થઈ ગયો હતો ક� આ અિભયાનન ેઆટલી મોટી 
સફળતા મળશે. મન ેઆ �ઢ િવશ્વાસ એટલા માટ� હતો કારણ ક� 
હુ ંમારા દ�શ, પોતાના દ�શના લોકોની ક્ષમતાઓથી સારી રીત ે
પ�રિચત છંુ. હંુ �ણતો હતો ક� આપણા આરોગ્ય કમર્ચારીઓ 
દ�શવાસીઓના રસીકરણમા ં કોઈ કસર નહ� છોડ.ે આપણા 
સ્વાસ્થ્ય કમર્ચારીઓએ પોતાના અથાક પ�રશ્રમ અન ેસંકલ્પથી 
એક નવંુ ઉદાહરણ પ્રસ્તતુ કયુ�. તમેણ ેનવીનતાની સાથ ેપોતાના 
�ઢ િનશ્ચયથી માનવતાની સેવાનો એક નવો માપદ�ડ સ્થાિપત 
કય�. તેમના િવશે અગિણત ઉદાહરણ છ�, જ ેબતાવ ેછ� ક� તમેણે 

કઈ રીતે સઘળા પડકારોન ેપાર કરતા વધમુા ંવધુ લોકોન ેસરુક્ષા 
કવચ પ્રદાન કયુ�. આપણ ેઅનકે સમાચારપત્રોમા ંવાચં્યુ ંછ�, બહાર 
પણ સાભંળ્યુ ંછ�, આ કામ કરવા માટ� આપણા આ લોકોએ ક�ટલી 
મહ�નત કરી છ�, એક-એકથી ચ�ડયાતા ંઅનકે પ્રરેક ઉદાહરણ 
આપણી સામે છ�. હું આજે ‘મન ક� બાત’ના શ્રોતાઓને 
ઉત્તરાખંડના બાગશે્વરનાં એક આવા જ એક મિહલા આરોગ્ય 
કમર્ચારી પનૂમ નો�ટયાલ� સાથ ેમળેવવા માગુ ંછુ.ં સાથીઓ, 
આ બાગેશ્વર ઉત્તરાખડંની એ ધરતી પર છ� જ ેઉત્તરાખંડ ેપહ�લો 
ડૉઝ સો ટકા લગાવવાનંુ કામ પ�ૂ ંકરી દીધુ ંછ�. ઉત્તરાખડં સરકાર 
પણ તનેા માટ� અિભનદંનન ેપાત્ર છ� કારણ ક� બહ ુજ દગુર્મ કે્ષત્ર 
છ�, ક�ઠન ક્ષતે્ર છ�. આ જ રીત,ે િહમાચલ ેપણ આવી ક�ઠન 
પ�ર�સ્થિતઓમાં સો ટકા ડૉઝનંુ કામ કરી લીધંુ છ�. મને 
જણાવવામા ંઆવ્યંુ છ� ક� પનૂમ�એ પોતાના ક્ષતે્રના લોકોના 
રસીકરણ માટ� �દવસ-રાત મહ�નત કરી છ�.

લાખો આરોગ્ય કમર્ચારીઓના પ�રશ્રમના કારણ ેજ ભારત 
સો કરોડ રસી ડૉઝનો મકુામ પાર કરી શક્યુ ંછ�. આજ ેહુ ંમાત્ર 
તમારો જ આભાર વ્યક્ત નથી કરી રહ્યો પર�તુ તે દર�ક 
ભારતવાસીનો આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યો છુ ંજેણ ેબધાને રસી, 
મફત રસી અિભયાનને આટલી ઊંચાઈ આપી, સફળતા આપી. 
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તમન ેતમારા પ�રવારન ેમારી ખબૂ ખૂબ શભુકામનાઓ. 
મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, તમ ે�ણો છો ક�, રિવવાર� 31 

ઑક્ટોબર�, સરદાર પટ�લ�ની જયતંી છ�. ‘મન ક� બાત’ના દર�ક 
શ્રોતા તરફથી, મારા તરફથી, હુ ં લોહપ�ુષન ે નમન ક� ં છુ.ં 
સાથીઓ, 31 ઑક્ટોબરન ેઆપણ ે‘રા�ીય એકતા �દવસ’ના 
�પમા ંમનાવીએ છીએ. આપણા બધાની જવાબદારી છ� ક� આપણે 
એકતાનો સદં�શ આપનારી કોઈ ન ે કોઈ પ્ર�િત્ત સાથ ે જ�ર 
�ડાઈએ. તમ ે�યંુ હશ,ે તાજતેરમા ંગજુરાત પોલીસ ેકચ્છના 
લખપત �કલ્લાથી સ્ટ�ચ્ય ૂઑફ યૂિનટી સધુી બાઇક ર�લી કાઢી છ�. 
િત્રપુરા પોલીસના જવાન તો એકતા �દવસ મનાવવા માટ� 
િત્રપરુાથી સ્ટ�ચ્યૂ ઑફ યિૂનટી સુધી બાઇક ર�લી કરી રહ્યા છ�. 
અથાર્ત્, પૂવર્થી લઈન ેપિશ્ચમ સધુી દ�શન ે�ડી રહ્યા છ�. જમ્મ-ુ
કાશ્મીર પોલીસના જવાન પણ ઉરીથી પઠાણકોટ સધુી આવી જ 
બાઇક ર�લી કાઢીન ેદ�શની એકતાનો સદં�શ આપી રહ્યા છ�. હુ ંઆ 
બધા જવાનોને નમન ક�ં છું. જમ્મુ-કાશ્મીરના જ ક�પવાડા 
િજલ્લાની અનકે બહ�ન િવશ ેપણ મન ેખબર પડી છ�. આ બહ�નો 
કાશ્મીરમાં સેના અને સરકારી 
કાયાર્લયો માટ� િતર�ગો સીવવાનંુ 
કામ કરી રહી છ�. આ કામ 
દ�શભિક્તની ભાવનાથી ઓતપ્રોત 
છ�. હું આ બહ�નોના જુસ્સાની 
પ્રશંસા ક�ં છું . તમાર � પણ 
ભારતની એકતા માટ�, ભારતની 
શ્રષે્ઠતા માટ� ક�ઈ ન ેક�ઈ જ�ર કરવંુ 
�ઈએ. ��, તમારા મનને 
ક�ટલી સતું�ષ્ટ મળ� છ�. 

સાથીઓ, સરદાર સાહ�બ કહ�તા હતા ક� “આપણ ેપોતાના 
એકજટુ સાહસથી જ દ�શન ેનવી મહાન ઊંચાઈઓ સધુી પહ�ચાડી 
શક�એ છીએ. � આપણામા ંએકતા નહ� હોય તો આપણ ેપોતાને 
નવી-નવી િવપદાઓમા ંફસાવી દઈશંુ.” અથાર્ત્ રા�ીય એકતા 
છ� તો ઊંચાઈ છ�, િવકાસ છ�. આપણે સરદાર પટ�લ�ના 
�વનમાંથી તેમના િવચારોમાથંી ઘણંુ બધંુ શીખી શક�એ છીએ. 
દ�શના માિહતી અન ેપ્રસારણ મતં્રાલય ેપણ તાજતેરમા ંજ સરદાર 
સાહ�બ પર એક િચત્રાત્મક �વનકથા પ્રકાિશત કરી છ�. હંુ ઇચ્છીશ 
ક� આપણ ેબધા યુવા સાથીઓ તને ેજ�ર વાંચીએ. તેનાથી તમને 
રસપ્રદ અદંાજમા ંસરદાર સાહ�બ િવશ ે�ણવાનો અવસર મળશ.ે

િપ્રય દ�શવાસીઓ, �વન િનર�તર પ્રગિત ઇચ્છ� છ�, િવકાસ 
ઇચ્છ� છ�, ઊચંાઈઓ પાર કરવા માગે છ�. િવઞ્જાન ભલ ેજ આગળ 
વધી �ય, પ્રગિતની ગિત ક�ટલી પણ ઝડપી ક�મ ન હોય, ભવન 
ક�ટલાં ભવ્ય ક�મ ન બની �ય, પર�ત ુતમે છતાં �વનમા ંઅધરૂપ 
અનભુવાય છ�. પર�ત ુ તમેાં ગીત-સગંીત, કલા, નાટ્ય-�ત્ય, 

સાિહત્ય �ડાઇ �ય તો તનેી આભા, તેની �વતંતા અનકે ગણી 
વધી �ય છ�. એક રીતે �વનન ેસાથર્ક બનાવવુ ંહોય તો આ 
બધુ ંહોવુ ંપણ એટલુ ંજ જ�રી બની �ય છ�. તથેી જ કહ�વાય 
છ� ક� આ બધી બાબતો આપણા �વનમા ંએક ઉદ્દીપકનુ ંકામ 
કર� છ�, આપણી ઊ�ર્ વધારવાનુ ંકામ કર� છ�. માનવ મનના 
અતંમર્નને િવકિસત કરવામા,ં આપણા અતંમર્નની યાત્રાનો માગર્ 
બનાવવામા ંપણ ગીત-સગંીત અન ે િવિભન્ન કલાઓની મોટી 
ભિૂમકા હોય છ� અન ેતનેી એક મોટી તાકાત એ હોય છ� ક� તમેને 
ન સમય બાધંી શક� છ�, ન સીમા બાધંી શક� છ� અન ેન તો મત-
મતાતંર બાધંી શક� છ�. 

અ�ત મહોત્સવમાં પણ પોતાની કલા, સંસ્ક�િત, ગીત, 
સગંીતના ર�ગ અવશ્ય ભરવા �ઈએ. મન ેપણ તમારા તરફથી 
અ�ત મહોત્સવ અન ેગીત-સગંીત-કલાની આ તાકાત સાથે 
�ડાયેલા ંઅનેક સચૂનો મળી રહ્યા ંછ�. આ સઝુાવ મારા માટ� 
ખબૂ જ મલૂ્યવાન છ�. મ� તેમન ેસસં્ક�િત મતં્રાલયન ેઅભ્યાસ માટ� 
મોકલ્યાં હતાં. મન ેઆનદં છ� ક� મતં્રાલય ેઆટલા ઓછા સમયમાં 

આ સચૂનોન ે ઘણી ગભંીરતાથી 
લીધાં અન ે તેના પર કામ પણ 
કયુ�. તમેાથંી જ એક સચૂન છ�, 
દ�શભિક્તના ંગીતો સાથ ે�ડાયલેી 
સ્પધાર્. સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં 
અલગ-અલગ ભાષા, બોલીમાં 
દ�શભિક્તના ંગીતો અને ભજનોએ 
સમગ્ર દ�શને એક કય� હતો. હવે 
અ�તકાળમા,ં આપણા યુવાનો, 
દ �શભિક્તનું  આવું  જ ગીત 

લખીન,ે આ આયોજનમા ંવધ ુઊ�ર્ ભરી શક� છ�. દ�શભિક્તનાં 
આ ગીતો મા�ભાષામા ંહોઈ શક� છ�, રા�ભાષામા ંહોઈ શક� છ� 
અન ેઅગેં્ર�મા ંપણ લખી શકાય છ�. પર�ત ુએ જ�રી છ� ક� આ 
રચનાઓ નવા ભારતની નવી િવચારસરણીવાળી હોય, દ�શની 
વતર્માન સફળતામાથંી પ્રરેણા લઈન ેભિવષ્ય માટ� દ�શન ેસકં�લ્પત 
કરનારી હોય. સસં્ક�િત મતં્રાલયની તયૈારી તાલકુા સ્તરથી રા�ીય 
સ્તર સધુી તનેી સાથ ે�ડાયલેી સ્પધાર્ કરાવવાની છ�.

સાથીઓ, આ જ રીત ે‘મન ક� બાત’ના એક શ્રોતાએ સચૂન 
કયુ� છ� ક� અ�ત મહોત્સવન ેર�ગોળી કલા સાથ ેપણ �ડવો �ઈએ. 
આપણ ે ત્યા ં ર�ગોળીના માધ્યમથી તહ�વારોમા ં ર�ગ ભરવાની 
પર�પરા તો સદીઓની છ�. ર�ગોળીમાં દ�શની િવિવધતાના ંદશર્ન 
થાય છ�. અલગ-અલગ રાજ્યોમા ંઅલગ-અલગ નામોથી અલગ-
અલગ િવચાર પર ર�ગોળી બનાવાય છ�. આથી, સસં્ક�િત મતં્રાલય 
તનેી સાથ ે�ડાયેલી એક રા�ીય સ્પધાર્ કરાવવા જઈ ર� ંછ�. 
તમ ે કલ્પના કરો, જ્યાર� સ્વતતં્રતા આદંોલન સાથ ે�ડાયલેી 

“લાખાે આરાે�ય કમર્ચાર�આેના પિરશ્રમના કારણ ેજ 
ભારત સાે કરાેડ રસી ડાૅઝનાે મુકામ પાર કર� શકંુ્ય 
છે. આજ ેહંુ માત્ર તમારાે જ આભાર �ક્ત નથી કર� 

રહ્યાે પરંત ુત ેદરકે ભારતવાસીનાે આભાર �ક્ત કર� 
રહ્યાે છંુ જ ેબધાને રસી, િવના મૂ�ે રસી અ�ભયાનને 

આટલી ઊંચાઈ આપી, સફળતા આપી.

”
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ર�ગોળી બનશે તો લોકો પોતાના ં દ્વાર પર, દીવાલ પર કોઈ 
સ્વતંત્રતાના સિૈનકનંુ િચત્ર બનાવશે, સ્વતતં્રતાની કોઈ ઘટનાને 
ર�ગોથી દશાર્વશે, તો અ�ત મહોત્સવનો પણ ર�ગ વધ ુવધી જશ.ે

સાથીઓ, એક પ્રથા આપણ ેત્યા ંહાલરડાનંી પણ છ�. આપણે 
ત્યાં હાલરડા ંદ્વારા નાનાં બાળકોન ેસસં્કાર આપવામા ંઆવ ેછ�, 
સસં્ક�િત સાથે તેમનો પ�રચય કરાવવામાં આવ ેછ�. હાલરડાનંી 
પણ પોતાની િવિવધતા છ�. તો શા માટ� આપણ,ે અ�તકાળમા,ં 
આ કલાન ેપણ પુન�િવત કરીએ અન ેદ�શભિક્ત સાથ ે�ડાયલેાં 
આવા ં હાલરડા ં લખીએ, કિવતાઓ, ગીત, ક�ઈ ન ે ક�ઈ જ�ર 
લખીએ જે ખબૂ સરળતાથી, દર�ક ઘરમા ંમાતાઓ પોતાના ંનાના-ં
નાનાં બાળકોને સંભળાવી શક�. આ હાલરડાંમાં આધુિનક 
ભારતનો સદંભર્ હોય, 21મી સદીના ભારતના ંસપનાનંુ ંદશર્ન 
હોય. તમારા બધા શ્રોતાઓના ંસૂચનો પછી મતં્રાલય ેતનેી સાથે 
�ડાયેલી સ્પધાર્ પણ કરાવવાનો િનણર્ય કય� છ�.

 સાથીઓ, આ ત્રણયે સ્પધાર્ 31 ઑક્ટોબર� સરદાર સાહ�બની 
જયતંીથી શ� થવા જઈ રહી છ�. આવનારા �દવસોમાં સસં્ક�િત 
મંત્રાલય તેની સાથે �ડાયેલી બધી �ણકારી આપશે. આ 
�ણકારી મતં્રાલયની વબેસાઇટ પર પણ રહ�શ ેઅન ેસોિશયલ 
મી�ડયા પર પણ આપવામા ંઆવશે. હુ ંઇચ્છીશ ક� તમ ેબધા ંતનેી 
સાથે �ડાઓ. આપણા યવુા-સાથી જ�ર તેમા ંપોતાની કલાનુ,ં 
પોતાની પ્રિતભાનુ ંપ્રદશર્ન કર�. તનેાથી તમારા િવસ્તારની કલા 
અન ેસંસ્ક�િત પણ દ�શના ખૂણ-ેખણૂા સધુી પહ�ચશ,ે તમારી વાતો 
સમગ્ર દ�શ સાભંળશે.

 િપ્રય દ�શવાસીઓ, આ સમય આપણ ેઅ�ત મહોત્સવમાં 
દ�શના વીર પુત્રો-પતુ્રીઓન ેત ેમહાન પણુ્યાત્માઓન ેયાદ કરી 
રહ્યા છીએ, આગામી મિહન ે15 નવમે્બર� આપણા દ�શના આવા 
જ મહાપ�ુષ વીર યૌદ્ધા, ભગવાન િબરસા મુડંા�ની જયતંી પણ 
આવનારી છ�. ભગવાન િબરસા મંુડાને ‘ધરતી આબા’ પણ કહ�વાય 
છ�. શંુ તમ ે�ણો છો ક� તનેો અથર્ શુ ંથાય છ�? તનેો અથર્ છ� ધરતી 
િપતા. ભગવાન િબરસા મુડંાએ જ ેરીતે પોતાની સસં્ક�િત, પોતાના 
જગંલ, પોતાની જમીનની રક્ષા માટ� સંઘષર્ કય�, ત ેધરતી આબા 
જ કરી શક�. તેમણ ેઆપણન ેપોતાની સસં્ક�િત અન ેમળૂ પ્રત્યે 
ગવર્ કરવાનુ ંિશખવાડંુ્ય. િવદ�શી શાસન ેતમેને અનકે ધમક�ઓ 
આપી, ભાર� દબાણ કયુ�, પર�ત ુતમેણ ેઆ�દવાસી સસં્ક�િતન ેછોડી 
નહ�. પ્રક�િત અન ેપયાર્વરણન ે� આપણ ેપ્રમે કરવાનુ ંશીખવું 
હોય તો તે માટ� પણ ધરતી આબા ભગવાન િબરસા મંુડા આપણા 
માટ� બહ ુમોટી પે્રરણા છ�. 

મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, 24 ઑક્ટોબર�, UN Day અથાર્ત્ 
સયુંક્ત રા� �દવસ મનાવાય છ�. આ એ �દવસ છ� જ્યાર� સયંકુ્ત 
રા�ની રચના થઈ હતી, સયંકુ્ત રા�ની સ્થાપનાના સમયથી જ 
ભારત તેની સાથે �ડાયલેુ ંર� ંછ�. શુ ંતમ ે�ણો છો ક� ભારતની 

સ્વતતં્રતા પહ�લા ં 1945માં જ સયંકુ્ત રા�ના ઘોષણાપત્ર પર 
હસ્તાક્ષર કરવામા ંઆવ્યા હતા? સયંકુ્ત રા�થી �ડાયલેુ ંએક 
અનોખુ ંપાસુ ંએ છ� ક� સયંકુ્ત રા�નો પ્રભાવ અન ેતનેી શિક્ત 
વધારવામા,ં ભારતની નારી શિક્તએ મોટી ભૂિમકા િનભાવી છ�. 
1947-48મા ંજ્યાર� સયુંક્ત રા�ના માનવ અિધકારોની વિૈશ્વક 
ઘોષણા તયૈાર થઈ રહી હતી તો ત ેઘોષણા પત્રમા ંલખાતુ ંહતુ,ં 
પર�ત ુભારતના એ પ્રિતિનિધએ આ અગં ેઆપિત્ત વ્યક્ત કરી 
ત્યારબાદ વિૈશ્વક ઘોષણામા ંલખવામા ંઆવ્યુ ંક� “All men 
are created equal” આ વાત લ�િગક સમાનતાની 
ભારતની સદીઓ જૂની પર�પરાન ેઅન�ુપ હતી. શુ ંતમ ે�ણો 
છો ક� શ્રીમતી હ�સા મહ�તા તમેા ંપ્રિતિનિધ હતા ંજમેના કારણે તે 
સભંવ થઈ શક્યુ,ં ત ેદરિમયાન એક અન્ય પ્રિતિનિધ શ્રીમતી 
લ�મી મનેન ેલ�િગક સમાનતાના મદુ્દા પર �રદાર રીતે પોતાની 
વાત મકૂ� હતી. એટલંુ જ નહ�, 1953મા ંશ્રીમતી િવજયા લ�મી 
પ�ંડત, સયંકુ્ત રા�ની મહાસભાના ંપહ�લા ંમિહલા પ્રમખુ પણ 
બન્યા ંહતા.ં

સાથીઓ, આપણે એ ભૂિમના લોકો છીએ જ ેઆ િવશ્વાસ 
કર� છ�, જઓે આ પ્રાથર્ના કર� છ�:

ૐ દ્યો: શા�ન્તરન્ત�રક્ષ ંશા�ન્ત:,
�થ્વી શા�ન્તરાપ: શા�ન્તરોષધય: શા�ન્ત: ।

વનસ્પતય: શા�ન્તિવર્શ્વ ેદ�વા: શા�ન્તબ્રર્હ્મ શા�ન્ત:,
સવર્શા�ન્ત: શા�ન્તર�વ શા�ન્ત:, સા મા શા�ન્તર�િધ ।।

ૐ શા�ન્ત: શા�ન્ત: શા�ન્ત: ।।
ભારત ેસદ�વ િવશ્વશાિંત માટ� કામ કયુ� છ�. આપણન ેએ વાતનો 

ગવર્ છ� ક� ભારત 1950ના દાયકાથી સતત સયંકુ્ત રા� શાિંત 
િમશનનો િહસ્સો ર�ં છ�. ગરીબી હટાવવા, આબોહવા પ�રવતર્ન 
અન ેશ્રમ�વીઓ સાથ ેસબંંિધત મદુ્દાઓના સમાધાનમા ંપણ 
ભારત અગ્રણી ભિૂમકા ભજવી ર�ં છ�. ત ેઉપરાંત યોગ અને 
આયષુન ેલોકિપ્રય બનાવવા માટ� ભારત ‘WHO’ અથાર્ત્ 
િવશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની સાથે મળીન ેકામ કરી ર� ંછ�. માચર્ 
2021મા ંWHOએ ઘોષણા કરી હતી ક� ભારતમાં પાર�પ�રક 
િચ�કત્સા માટ� એક વિૈશ્વક ક�ન્દ્ર સ્થાિપત કરવામાં આવશ.ે 

સાથીઓ, સંયુક્ત રા�ના િવશે વાત કરતા આજે મને 
અટલ�ના શબ્દો પણ યાદ આવી રહ્યા છ�. 1977મા ંતમેણ ેસયંકુ્ત 
રા�ન ેિહન્દીમા ંસબંોિધત કરીન ેઇિતહાસ રચી દીધો હતો. 

મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, 21 ઑક્ટોબર� આપણ ેપોલીસ સ્�િત 
�દવસ મનાવ્યો છ�. પોલીસના જે સાથીઓએ દ�શની સવેામાં 
પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કયાર્ છ� ત ે�દવસે આપણે તમેને િવશષે 
રીતે યાદ કરીએ છીએ. હું આજે આપણા આ પોલીસ 
કમર્ચારીઓની સાથ ેતેમના પ�રવારોન ેપણ યાદ કરવા ઇચ્છુ ંછંુ. 

મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, વીતલેા ં ક�ટલાકં વષ�મા ંઆપણા 

સંવાદ
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દ�શમાં આધુિનક ટ�ક્નૉલૉ�નો ઉપયોગ જ ેઝડપ ેવધી રહ્યો છ�, 
તનેા પર ઘણી વાર મને ‘મન ક� બાત’ના શ્રોતાઓ પોતાની 
વાતો લખતા રહ� છ�. આજ ેહુ ંઆવા જ એક િવષયની ચચાર્ 
તમારી સાથે કરવા માગુ ંછુ,ં જ ેઆપણા દ�શ, િવશષે તો આપણા 
યુવાનો અને નાનાં-નાનાં બાળકો સુધીનાની કલ્પનાઓમા ં
છવાયલેો છ�. આ િવષય છ� ડ્રૉનનો, ડ્રૉનની ટ�ક્નૉલૉ�નો. ક�ટલાકં 
વષ� પહ�લા ંસધુી જ્યાર� ક્યાકં ડ્રૉનનંુ નામ આવતંુ હતંુ તો લોકોના 
મનમા ંપહ�લો િવચાર શુ ંઆવતો હતો? સનેાનો, હિથયારોનો, 
યદુ્ધનો. પર�તુ આજે આપણ ેત્યાં કોઈ લગ્ન �ન હોય ક� કાયર્ક્રમ 
થાય છ� તો આપણ ેડ્રૉનથી ફૉટો અન ેવી�ડયો બનાવતા �ઈએ 
છીએ. ડ્રૉનનો પ�રઘ, તનેી તાકાત માત્ર આટલી જ નથી. ભારત 
દિુનયાના એ પહ�લા દ�શોમાથંી છ� જે ડ્રૉનની મદદથી જમીનનો 
�ડિજટલ ર�કૉડર્ તૈયાર કરી ર� ંછ�. 

 ભારત ડ્રૉનનો ઉપયોગ પ�રવહન માટ� કરવા પર બહ ુવ્યાપક 
રીતે કામ કરી ર� ંછ�. પછી ત ેગામમા ંખતેીવાડી હોય ક� ઘર પર 
સામાનની �ડિલવરી હોય. સકંટના સમય ેમદદ પહ�ચાડવાની 
હોય ક� કાયદો વ્યવસ્થા પર નજર 
રાખવાની હોય. એ હવ ેબહુ દરૂની 
વાત નથી ક� આપણ ે�ઈશુ ંક� ડ્રૉન 
આપણી આ બધી જ��રયાતો માટ� 
હાજર હશે. તેમાથંી મોટા ભાગની 
તો શ�આત થઈ ચકૂ� છ�. જમે ક� 
ક�ટલાક �દવસો પહ�લાં ગુજરાતના 
ભાવનગરમા ંડ્રૉન મારફત ખતેરોમાં 
નનેો યૂ�રયાનો છ�ટકાવ કરવામાં 
આવ્યો હતો .  ક ૉ િવડ રસી 
અિભયાનમાં પણ ડ્રૉન પોતાની 
ભિૂમકા િનભાવી રહ્યા ંછ�. તેની એક તસવીર આપણન ેમિણપરુમાં 
�વા મળી હતી. ત્યા ંએક દ્વીપ પર ડ્રૉનથી રસી પહ�ચાડવામા ં
આવી હતી. તલેગંાણામા ં પણ ડ્રૉનથી રસી પહ�ચાડવા માટ� 
પરીક્ષણ થઈ ચકૂ્યંુ છ�. એટલુ ંજ નહ�, હવ ેઆતંરમાળખામા ં
અનકે મોટા પ્રૉજેક્ટ પર નજર રાખવા માટ� ડ્રૉનનો ઉપયોગ થઈ 
રહ્યો છ�. મ� એક એવા યવુાન િવદ્યાથ� િવશ ેપણ વાચં્યુ ંછ� જણેે 
પોતાના ડ્રૉનની મદદથી માછીમારોનુ ં�વન બચાવવાનુ ંકામ 
કયુ� છ�.

 સાથીઓ, પહ�લા ંઆ ક્ષતે્રમા ંએટલા િનયમો, કાયદાઓ અને 
પ્રિતબધં લગાવીને રખાયા હતા ક� ડ્રૉનની સાચી ક્ષમતાનો ઉપયોગ 
પણ સભંવ નહોતો. જ ેટ�ક્નૉલૉ�ન ેઅવસર તરીક� �વો �ઈતો 
હતો, તેન ેસકંટ તરીક� �વામા ંઆવ્યો. � તમાર� કોઈ પણ કામ 
માટ� ડ્રૉન ઉડાડવંુ હોય તો લાઇસન્સ અને પરિમશનની એટલી 
ઝઝંટ રહ�તી હતી ક� લોકો ડ્રૉનના નામથી જ કાન પકડી લતેા 

હતા. આપણ ેનક્કી કયુ� ક� આ માનિસકતાન ેબદલવી �ઈએ 
અન ેનવા વલણન ેઅપનાવવુ ં�ઈએ. આથી આ વષ� 25 ઑગસ્ટ� 
દ�શ એક નવી ડ્રૉન નીિત લઈને આવ્યો.

 મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, ઉત્તર પ્રદ�શના મેરઠથી ‘મન ક� 
બાત’નાં એક શ્રોતા શ્રીમતી પ્રભા શુક્લએ મને સ્વચ્છતા સાથે 
�ડાયેલો એક પત્ર મોકલ્યો છ�. તેમણે લખ્યું છ� ક� “ભારતમાં 
તહ�વારો પર આપણે બધાં સ્વચ્છતાને ઉજવીએ છીએ. તે જ 
રીતે � આપણે સ્વચ્છતાને પ્રત્યેક �દવસની ટ�વ બનાવી લઈએ 
તો સમગ્ર દ�શ સ્વચ્છ થઈ જશે.” મને પ્રભા�ની વાત ઘણી 
પસંદ આવી. ખર�ખર, જ્યાં સફાઈ છ�, ત્યાં સ્વાસ્થ્ય છ�, જ્યાં 
સ્વાસ્થ્ય છ�, ત્યાં સામથ્યર્ છ� અને જ્યાં સામથ્યર્ છ�, ત્યાં સ�િદ્ધ 
છ�. આથી જ તો દ�શ સ્વચ્છ ભારત અિભયાન પર આટલું �ર 
દઈ રહ્યો છ�.

સાથીઓ, ઉત્તર પ્રદ�શના ગાિઝયાબાદના રામવીર તવંર�ને 
લોકો ‘પૉન્ડ મને’ નામથી �ણ ેછ�. રામવીર� તો િમક�િનકલ 
એ�ન્જિનય�ર�ગનો અભ્યાસ કયાર્ પછી નોકરી કરી રહ્યા હતા. 

પર�ત ુતમેના મનમાં સ્વચ્છતાની 
એવી ધનૂ �ગી ક� તઓે નોકરી 
છોડીન ેતળાવોની સફાઈમા ંલાગી 
ગયા. રામવીર� અત્યાર સધુી 
અનેક તળાવોની સફાઈ કરીને 
તમેન ેપનુ�િવત કરી ચકૂ્યા છ�.

મારા િપ્રય દ�શવાસીઓ, 
ઑક્ટોબરનો પૂરો મિહનો જ 
તહ�વારોના ર�ગમા ંર�ગાયલેો રહ� છ� 
અન ેથોડા �દવસો પછી �દવાળી તો 
આવી જ રહી છ�. �દવાળી, ત ેપછી 

ગોવધર્ન પ�ૂ, પછી ભાઈ બીજ, આ ત્રણ તહ�વાર તો હશ ેજ, સાથે 
છઠ પ�ૂ પણ હશ.ે નવમે્બરમા ંજ ગ�ુ નાનક દ�વ�ની જયંતી પણ 
છ�. આટલા તહ�વાર એક સાથ ેહોય તો તેની તયૈારીઓ પણ ઘણા 
સમય પહ�લા ંજ શ� થઈ �ય છ�. તમ ેબધા ં પણ અત્યારથી 
ખરીદીની યોજના કરવા લાગ્યા હશો, પર�ત ુતમન ેયાદ છ� ન ેક� 
ખરીદી અથાર્ત્ લોકલ ફોર વોકલ. તમ ેલૉકલ ખરીદશો તો તમારો 
તહ�વાર પણ ઉજળો થશ ેઅન ેકોઈ ગરીબ ભાઈ-બહ�ન, કોઈ 
કારીગરના ઘરમા ંપણ પ્રકાશ આવશ.ે મન ેપરૂો ભરોસો છ�ક� જે 
અિભયાન આપણ ેબધાએં મળીન ેશ� કયુ� છ�, આ વખત ેતહ�વારોમાં 
ત ેવધુ મજબતૂ થશ.ે તમ ેતમાર� ત્યાનંા ંજ ે સ્થાિનક ઉત્પાદનો 
ખરીદો, તનેા િવશ ેસૉિશયલ િમ�ડયા પર લખો. પોતાની સાથનેા 
લોકોન ેપણ જણાવો. આગલા મિહન ેઆપણ ેફરી મળીશુ ંતો ફરી 
આવા જ અનકે િવષયો પર વાત કરીશુ.ં

તમારા સહનુો ખબૂ ખબૂ ધન્યવાદ. નમસ્કાર. •

“ભારત ેસદૈવ િવ�શાંિત માટે કામ કયુ� છે. આપણને અે 
વાતનાે ગવર્ છે કે ભારત 1950ના દાયકાથી સતત સંયુક્ત 
રા�્ર  શાંિત �મશનનાે �હ�સાે રહુ્ય ંછે. ગર�બી હટાવવા, 
આબાેહવા પિરવતર્ન અને શ્રમ�વીઆે સાથ ેસબંિંધત 
મુદ્દાઆેના સમાધાનમાં પણ ભારત અગ્રણી ભ�ૂમકા 

ભજવી રહંુ્ય છે.

”
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ભાવનગરમાં નવ�ન�મ�ત ૧૦૮૮ અાવાસાેનું 
રા�પ�તશ્રીના હસ્તે લાેકાપર્ણ

માનવીને લોકોને �વન િનવાર્હ માટ� 
રોટી, કપડા અને મકાનની જ�રીયાત રહ� 
છ�. દર�ક વ્યિક્ત ઈચ્છતો હોય છ� ક�, પોતાનું 
ઘરનું ઘર હોય. આવા લોકોના સ્વપ્ન પૂણર્ 
કરવાનું બીડુ ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને 
દ�શના વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ઝડપ્યુ છ�. દ�શના તમામ પ�રવારોને વષર્ 
2022 સુધીમાં પાકા સુિવધાસભર આવાસ 
મળી રહ� ત ેમાટ� વડાપ્રધાનશ્રીના ન�ેત્વમા ં
કાયર્ થઈ ર� છ�. વડાપ્રધાનશ્રીના લ�યાકંને 
સાકાર કરવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ�લના ને�ત્વમાં ગુજરાત સરકાર સમગ્ર 
દ�શમાં નમુનેદાર કાયર્ કરી રહી છ�. 

ભાવનગર ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ 
યોજના(શહ�રી) અંતગર્ત �. ૫૮.૮૩ 
કરોડના ખચ� નવિનિમર્ત ૧૦૮૮– 
ઈ.ડબલ્યુ.એસ -1 આવાસોનું ગુજરાતના 
પ્રવાસે પધાર�લા રા�પિત શ્રી રામનાથ 
કોિવંદ� લોકાપર્ણ કયુ� હતું. આ અવસર� 
રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રત અને 

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લ પણ 
સહભાગી થયા હતા. 

ભ ાવનગર  મહ ાનગરપ ા િલક ા 
િવસ્તારમાં PMAYના આ નવિનિમર્ત 
આવાસોના લોકાપર્ણ પ્રસગં ેરા�પિતશ્રીએ 
�દવાળીના પવર્ પૂવ� �હ પ્રવેશ કરી રહ�લા 
લાભાથ�ઓન ેશુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 
રા�પિતશ્રીએ પ્રિતક�પે લાભાથ�ઓને 
આવાસની ચાવી અપર્ણ કરી હતી. આ 
પ્રસંગે �દવાળી પૂવ� ઘરનું ઘર મળતા 
લાભાથ�ઓમા ંમગંલ �હ-પ્રવશેનો અનેરો 
ઉત્સાહ �વા મળ્યો હતો. 

રા�પિતશ્રીએ પી.એન.�. પાઇપ 
લાઇન સિહતની અત્યાધુિનક આવાસી 
સુિવધાઓ િવષે �ણી તેની પ્રશંસા કરી 
હતી. રા�પિતશ્રીએ ગજુરાતમા ંPMAY 
સિહતના હાઉિસગં પ્રોજકે્ટ ક્ષતે્રની પ્રગિત 
અંગે સંતોષ વ્યક્ત કય� હતો અને જ�રી 
માગર્દશર્ન પણ આપ્યું હતું. 

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હ�ઠળ 

ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં ૮.૨૪ લાખ 
જેટલા આવાસ મંજુર કરવામાં આવ્યા છ�. 
જે પૈક� ૫.૫૩ લાખ જેટલા આવાસની 
કામગીરી પૂણર્ કરવામાં આવી છ� અને 
બાક� રહ�લા આવાસોની કામગીરી િવિવધ 
તબક્ક � પ્રગિત હ �ઠળ છ � તેમ આ 
પે્રઝન્ટ�શનમાં જણાવવામાં આવ્યું હતંુ.  
હાઉસ�ગ કિમશનર શ્રી લોચન શહ�રા અને 
ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના કિમશનર 
શ્રી એમ.એ. ગાંધીએ રા�પિતશ્રીને 
એફોડ�બલ હાઉિસંગ પ્રોજેક્ટની �પર�ખા 
આપી હતી. 

રા�પિતશ્રીએ નવિનિમર્ત આવાસ-
યોજનાની તકતીનું અનાવરણ અને 
આવાસ બ્લોક ખાતે �રિબન કાપી આવાસ 
પ્રકલ્પનું ઉદઘાટન કયુ� હતું. આ અવસર� 
રા�પિતશ્રીના ધમર્પત્ની શ્રીમતી સિવતા 
કોિવંદ પણ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. 

આવાસ અપર્ણના આ અવસર� ૨૦૨૨ 
સુધીમાં સૌને આવાસના પ્રધાનમંત્રીશ્રીના 

સુિવધા
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સંકલ્પને ગુજરાતમાં સાકાર કરવાનો 
રોડમેપ દશાર્વતું પ્રેઝન્ટ�શન રા�પિતશ્રી 
સમક્ષ ગુજરાતના શહ�રી આવાસ િવભાગ 
દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહ�રી) 
અન્વયે ભાવનગરમાં િનમાર્ણ પામેલા આ 
આવાસોમાં બે �મ, વોશ એ�રયા, રસોડુ, 
શૌચાલય અન ેબાથ�મની સિુવધા ઉપરાતં 
પી.એન.� ગેસ પાઇપ લાઇન કનેક્શન 
પણ લાભાથ�ઓને આપવામાં આવ્યા છ�. 
એટલુ જ નહ� લીફ્ટ, ફાયર સેફ્ટી, 
કોમ્યુિનટી હોલ, િચલ્ડ્રન પ્લ ેએરીયા, સ્ટ્રીટ 
લાઇટ, પાકા રસ્તા જેવી સુિવધાઓ પણ 
આ વસાહત ધરાવે છ�. 

આ  પ્ર સં ગે  િ શ ક્ષ ણ મં ત્ર ી 
શ્રી િજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણી, સાંસદ શ્રી ડો. 
ભ ા ર ત ી બ હ �ન  િ શ ય ા ળ ,  મે ય ર 
શ્રી �કિતર્બાળા દાણીધારીયા, ધારાસભ્ય 
શ્રી િવભાવરીબહ�ન દવે, િજલ્લા કલેક્ટર 
શ્રી યોગેશ િનરગુડે, િજલ્લા િવકાસ 
અિધકારી શ્રી ડો. પ્રશાંત િજલોવા તેમ જ 
અિધકારી-પદાિધકારીશ્રીઓ આ આવાસ 
લોકાપર્ણ પ્રસંગે ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

તલગાજરડા �સ્થત ‘િચત્રક�ટ ધામ’ની મુલાકાત લેતા રા�પિતશ્રી 
ગજુરાતના પ્રવાસે પધાર�લા રા�પિત શ્રી રામનાથ કોિવંદ�એ ભાવનગર 

િજલ્લાના તલગાજરડા �સ્થત પ્રિસધ્ધ રામાયણી પૂજ્ય મોરારી બાપનુા આશ્રમ 
‘િચત્રક�ટધામ’ની મલુાકાત લીધી હતી. તઓે પજૂ્ય મોરારી બાપ ુસાથ ેસમગ્ર આશ્રમ 
પ�રસરની મુલાકાત લઇ અિભભૂત થયાં હતાં. રા�પિતશ્રી સાથે તેમની આ 
મલુાકાતમા ં તેમના ધમર્પત્ની શ્રી સિવતા ગોિવદં પણ �ડાયા ંહતાં. બ ે �દવસીય 
ભાવનગરની મલુાકાતના પ્રથમ �દવસે તઓે પ.ૂ બાપનૂા આશ્રમ તલગાજરડા ખાતે 
પહ�ચ્યા ંહતા.ં રા�પિતશ્રીએ આશ્રમમા ંશ્રધ્ધાપવૂર્ક અન ેભિક્તભાવપવૂર્ક ભાવવદંના 
કરી હતી. તેમણે સમગ્ર આશ્રમ પ�રસરની મુલાકાત લઈ મોરારીબાપુ સાથે 
આધ્યા�ત્મક સંવાદ કય� હતો. આ અવસર� રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રત� અને 
િશક્ષણ મતં્રી શ્રી િજતને્દ્રભાઈ વાઘાણી સિહતના અગ્રણીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતા.ં

ઘરનું ઘર મળતાં રા�પિતશ્રીનો આભાર વ્યકત કરતાં લાભાથ�
�દવાળીના પવર્ પૂવ� ઘરના ઘરનું સપનું સાકાર થતા ખુશી વ્યક્ત કરતાં 

ભાવનગરના સફાઈ કામદાર જ્યંિતભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું ક�, આજનો 
�દવસ મારા માટ� ખુશીનો �દવસ છ�. રા�પિતના હસ્તે મકાનની ચાવી મળતા 
ખુશી છ� તેમ જ્યંિતભાઈના પત્નીએ પણ પ્રિતભાવ આપ્યો હતો. જ્યંિતભાઈ 
સફાઈ કામદાર છ� અને તેમને બે બાળકો છ�. અગાઉ પોતાનું મકાન ન હોવાથી 
ઘણી અગવડતા પડતી હતી પર�તુ સરકારની આ યોજનાને લીધે ઘરના ઘરનું 
સપનું સાકાર થયું છ� તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.

સુિવધા
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હાઈકોટર્ના ન્યાયાિધશોની રા�પિતશ્રી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત
રા�પિત શ્રી રામનાથ કોિવંદ� રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રત�, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લની 
ઉપ�સ્થિતમાં ગુજરાત હાઇકોટર્ના મુખ્ય ન્યાયમૂિતર્ શ્રી અરિવંદક�માર સિહત હાઇકોટર્ના ન્યાયાિધશો સાથે શુભેચ્છા 
મુલાકાત યો� હતી. આ પ્રસંગે ક�ન્દ્રના કાયદો અને ન્યાય મંત્રી શ્રી �કરણ �ર�જુ પણ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.

રા�પિતશ્રીનું અમદાવાદ ઍેરપોટર્ પર ઉષ્માપૂણર્ સ્વાગત
ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા ભારતના રા�પિત શ્રી રામનાથ 

કોિવંદ�નું અમદાવાદ ઍરપોટર્ ખાતે ઉષ્માપૂણર્ સ્વાગત કરવામાં 
આવ્યું હતંુ. રા�પિતશ્રીને આવકારવા એરપોટર્ પર રાજ્યપાલ 
શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રત�, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લ, પ્રોટોકોલ 
મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ િવશ્વકમા ર્ ,  અમદાવાદના મેયર 
શ્રી �કરીટભાઈ પરમાર, મુખ્ય સિચવ શ્રી પંકજ ક�માર, એર માશર્લ 
િવક્રમિસંઘ, સામાન્ય વહીવટ િવભાગના અિધક મુખ્ય સિચવ 
શ્રી એ.ક�.રાક�શ, પોલીસ વડાશ્રી આિશષ ભાટીયા, િબ્રગે�ડયર 
સંજયક�માર શેરોન, ચીફ પ્રોટોકોલ ઓ�ફસર શ્રી જ્વલંત િત્રવેદી, 
પોલીસ કિમશનર શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવ અને િજલ્લા કલેક્ટર 
શ્રી સં�દપ સાગલે સિહતના મહાનુભાવો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.

ગુજરાતની મુલાકાતે પધાર�લા રા�પિત શ્રી રામનાથ કોિવંદ એરપોટર્થી રાજભવન આવી પહ�ચ્યા હતા. જ્યાં રાજ્યપાલ 
શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રતે તેમનું ઉષ્માભયુ� સ્વાગત કયુ� હતું. જ્યાર� ફસ્ટર્ લેડી શ્રીમતી કોિવંદનું લેડી ગવનર્ર શ્રીમતી દશર્નાદ�વીએ હા�દર્ક 
સ્વાગત કયુ� હતું. આ પ્રસંગે રાજભવનના વ�રષ્ઠ અિધકારીઓ પણ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

રા�પિતશ્રીને સ્�િતભેટ 
આપતા રાજ્યપાલશ્રી

ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રતે 
રાજભવન ખાતે ભારતના રા�પિત શ્રી 

રામનાથ કોિવંદની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી 
હતી અને તેમને સ્�િત િચહ્ન ભેટ આપ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે આદરણીય ફસ્ટર્ લેડી 
શ્રીમતી સિવતા કોિવંદ તેમજ લેડી ગવનર્ર 

શ્રીમતી દશર્નાદ�વી પણ ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં.

સુિવધા
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આયોજન

ઉત્તર ગુજરાતને પાણીદાર બનાવવા 
સાબરમતી નદી પર બનશે િહરપૂરા બેર�જ 

ક�િષ એ અથર્તંત્રનો આધરસ્તંભ છ�. 
દ�શ અને ગુજરાતની મોટાભાગની વસતી 
ગામડામાં વસે છ� અન ેક�િષ વ્યવસાય સાથે 
સકંળાયલેી છ�. તથેી જ ખડૂેતોએ સરકારની 
પ્રાથિમકતા છ� અને હ�મેશા રહ�વાની છ�. 
ખેડૂતો પાસે ઉત્તમ જમીન છ�, મહત્તમ 
પેદાશ લેવાનું શ્રેષ્ઠ ઞ્જાન છ�. ગુજરાતનો 
ખેડૂત આધુિનક ખેતીથી સ�દ્ધ બન્યો છ�. 
ગુજરાત સરકાર� વડાપ્રધાનશ્રીના 2022 
સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના 
સંકલ્પને િસદ્ધ કરવા તેમને િસંચાઇના 
સવુ્યવ�સ્થત માળખાની સિુવધા આપવાનો 
િનર�તર પ્રયાસ કય� છ�. તાજેતરમાં 
સાબરમતી નદી ઉપર બેર�જ િનમાર્ણનું 
ખાતમહૂુતર્ કરી ગજુરાત સરકાર� ક�િષકારોને 
વધુ એક સવલત આપી તેની સાિબતી
પૂરી છ�. 

મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે 
મહ�સાણા િજલ્લાના િવ�પૂર તાલુકાના 
િહરપુરા ન�ક સાબરમતી નદી પર 
�.ર૧૪ કરોડના અંદાિજત ખચ� ૩.૪૭ 
િમલીયન ઘનમીટર સંગ્રહ ક્ષમતાના 
આકાર પામનારા િહરપૂરા બેર �જનું 
ખાતમુહૂતર્ કયુર્ હતું. આ યોજના પૂણર્ 
થવાથી િવ�પૂર તાલુકાના બે અને 
િહ�મતનગર તાલુકાના ચાર ગામોના 
૩ર૦૦ હ�કટર િવસ્તારને િસંચાઇ સુિવધા 

મળતી થશે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ બેર�જના 
ખાતમુહૂતર્ ઉપરાંત િજલ્લાના િવિવધ 
િવકાસ પ્રકલ્પોના ઇ-ખાતમુહૂતર્ અને 
લોકાપર્ણ કયાર્ હતા.

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ 
સંઘષર્ કરીને નમર્દા યોજના પૂણર્ કરાવી 
અને તેમના દ્ર�ષ્ટવંત આયોજનથી સુકા, 
અછતવાળા િવસ્તારો હ�રયાળા બન્યા છ� 
હોવાના લાગણીસભર ઉદ્દગારો સાથે મખુ્ય 
મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે જણાવ્યું હતું 
ક�, આ સરકાર ખેડૂતો, ગ્રામીણ લોકો, 
નાનામાં નાના માણસને પડતી મુશ્ક�લીઓ 
ત્વરાએ િનવારવા  સકંલ્પબદ્ધ છ�. ખડેતૂોને 
પૂરતું પાણી મળ્યું છ�, હવે પ્રાક�િતક ખેતી 
તરફ િવશષે  ધ્યાન આપી રહ્યા ંછ�. લોકોને 
રાસાયિણક ખાતર મુક્ત અને વધુ 
સ્વાસ્થ્યપ્રદ ખોરાક અને અન્ન આપવાની 
�દશા લેવાની છ�. 

પાણી પુરવઠા મંત્રી શ્રી ઋિષક�શભાઈ 
પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, રાજ્યમાં પીવાની 
અન ેિસચંાઇની સવલતોથી ખડેતૂોન ેસીધો 
ફાયદો થયો છ�. રાજ્યમાં આરોગ્યની 
સુખાકારી સવલતોથી નાગ�રકો િનરામય 
બન્યા છ�. િજલ્લા પ્રભારી રાજ્ય મંત્રી શ્રી 
જગદીશભાઈ િવશ્વકમાર્ પણ આ પ્રસંગે 
ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતા. જયાર� સાંસદ સી.

આર.પાટીલે જણાવ્યું હતું ક�, સરકાર આ 
પ્રકારની યોજનાથી ગામડાઓ સ�ધ્ધ બને 
ત ે�દશામા ંપ્રયત્નો કરી રહી છ�. પવૂર્ નાયબ 
મુખ્યમંત્રી શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લે જણાવ્યું 
હતું ક�, ઉત્તર ગુજરાતની પાણીની સમસ્યા 
િનવારણ માટ� સરકાર ક�ટબદ્ધ બની છ�.

મખુ્યમતં્રીશ્રી સિહત મહાનભુાવો દ્વારા 
જે િવિવધ િવકાસ પ્રકલ્પોના ઇ-લોકાપર્ણ 
અને ઇ-ખાતમુહૂતર્ કરવામાં આવ્યું હતું. 
જેમાં બ્રાહ્મણાવાડા સબયાડર્ ૫૦૦૦ ટન 
ગોડાઉન, મહ�સાણા પ્રાથિમક શાળાનાં ૨૦ 
વગર્ખંડો નું ઇ-લોકાપર્ણ કરાયું હતું. આ 
સાથ,ે મખુ્યમતં્રીશ્રીએ શ્યામા પ્રસાદ મુખ� 
�બર્ન િમશન અતંગર્ત બચેરા�  તાલકુાના 
સાત પ્રાથિમક શાળાઓના પ�રસરના 
અપગે્રડેશન કામો સિહત મધ્યાહન ભોજન 
અને શૌચાલયની સુિવધાનું ઇ-લોકાપર્ણ 
કરાયું હતું.

િહરપુરા ખાતેના કાયર્ક્રમમાં સાંસદ 
સવર્શ્રી શારદાબને પટ�લ, ભરતિસહં ડાભી, 
�દપિસંહ રાઠોડ, ધારાસભ્ય સવર્શ્રી 
રમણભાઇ પટ�લ, કરશનભાઇ સોલકં�, ડો. 
આશાબેન પટ�લ, અજમલ� ઠાકોર, 
રાજેન્દ્રિસંહ ચાવડા સિહત અગ્રણીઓ, 
અિધકારીઓ, પદાિધકારીઓ તમેજ પ્રબુધ્ધ 
નાગ�રકો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •
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ભારતની ઐિતહાિસક િસિદ્ધ
100 કરોડ ઉપરાંતનું થયું રસીકરણ

21 ઓક્ટોબરનો એ યશસ્વી �દવસ 
ઇિતહાસના પાને સુવણર્ક્ષર� આલેિખત 
થયો. ભારતવાસીઓ માટ� આ �દવસ 
યાદગાર બની રહ�શે. કોરોના મહામારીથી 
દ�શના નાગ�રકોને બચાવવાના એકમાત્ર 
ઉપાય એવા સામૂિહક રસીકરણમાં ભારતે 
100 કરોડ રસીના ડોઝ આપવાનું 
સીમાિચહ્ન પાર કયુ� છ�. દ�શમાં રસીકરણ 
અિભયાન શ� થયાના ફક્ત નવ મિહનામાં 
આ સફળતા હાંસલ થઈ છ�. ભારતે 16 
�ન્યુઆરીથી રા�વ્યાપી રસીકરણનો 
આર�ભ કય� અને નવ મિહનામાં જ આ 
િસિદ્ધ હાંસલ કરી છ �.  વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ આ િસિદ્ધને 

ભારતીય િવઞ્જાન, ઉદ્યોગો અન ે130 કરોડ 
ભારતીયોનો િવજય ગણાવ્યો છ�.

કોિવડ-19 મહામારીનો સામનો 
કરવાની આ સફર મહ�વપૂણર્ બની રહી 
છ�, ખાસ કરીને જ્યાર� આપણે વષર્ 
2020ની શ�આતની �સ્થિતને યાદ કરીએ 
તો માનવ�ત 100 વષર્ પછી આ પ્રકારની 
મહામારીનો સામનો કરતી હતી અને 
કોઈને વાઇરસ િવશે વધાર� �ણકારી પણ 
નહોતી. એ સમયે ક�વી અકલ્પનીય �સ્થિત 
ઊભી થઈ હતી ? આપણે ઝડપથી �િદ્ધ 
કરતા અ�ણ્યાં અને અ�શ્ય શત્રુનો 
મજબુત સામનો કય� હતો. િચંતાથી શ� 
થયેલી અને સુિનિશ્ચતતા સુધી પહ�ચેલી 

આ સફરમાં આપણો દ�શ મજબૂત બનીને 
બહાર આવ્યો છ�, જે માટ� આપણા દ�શમાં 
ચાલી રહ�લું િવશ્વનું સૌથી મોટું રસીકરણ 
અિભયાન તેના પાયામાં છ�.

ગુજરાતના રસીકરણ અિભયાનમાં 
279 �દવસમાં 18 વષર્થી ઉપરના 90 ટકા 
નાગ�રકોને પહ�લો ડોઝ અપાઈ ગયો છ�, 
જ્યાર� 48 ટકાને બંને ડોઝ મળી ગયા છ�. 
રાજ્યનાં ત્રણ કોપ�ર�શન (જૂનાગઢ, સુરત 
અને ગાંધીનગર), 5 િજલ્લા, 53 તાલુકા, 
15647 ગામોમાં પહ�લા ડોઝનું 100 ટકા 
રસીકરણ પૂણર્ થઈ ગયું છ�. ક�લ 18215 
ગામોમાંથી 15647 એટલે ક� 86 ટકા 
ગામોમાં 100 ટકાને પહ�લો ડોઝ અપાઈ 

ભારતમાં સૌથી ઝડપી દ�િનક રસીકરણ
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ગયો છ �.  દ �શના ક �લ રસીકરણમાં 
ગજુરાતનો િહસ્સો 6.8 ટકા છ�. અમદાવાદ 
અને રાજકોટ કોપ�ર�શનમાં 99 ટકા 
રસીકરણ થઈ ગયું છ�. 10 િજલ્લામાં 90 
ટકાથી વધુ રસીકરણ થઈ ગયું છ�. 

આ ભગીરથ કાયર્મા ંસમાજના િવિવધ 
વગર્ના લોકો સંકળાયેલા છ�. રસીનો દર�ક 
ડોઝ આપવામાં આરોગ્યકમ�ઓને ફક્ત 2 
િમિનટ લાગે છ�. આ રીતે આ સીમાિચહ્ન 
પાર કરવામાં આશર� 41 લાખ માનવ�દવસો 
લાગ્યા છ�. આ વાત પરથી આપણને આ 
અિભયાન ક�ટલંુ મોટુ ંછ� એનો અદંાજ મળી 
શક� છ�. 

દ�શમા ંરસીનો પહ�લો ડોઝ 100 કરોડની 
સપાટી વટાવી ત ે િસિદ્ધન ેવડાપ્રધાન શ્રી 
નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ િબરાદાવી હતી, તમેજ 
આ કાય ર્  સાથે  સંકળાયેલા તમામ 
આરોગ્યકમ�, ફ્રન્ટલાઈન વૉ�રયસર્ તથા 

નાગ�રકોને અિભનંદન પાઠવ્યા હતા. 
ક��ન્દ્રય આરોગ્ય મતં્રી શ્રી મનસખુભાઈ 
માંડિવયાએ દ�શવાસીઓને શુભકામના 
પાઠવી હતી અન ેઆ િસિદ્ધમા ંમહ�વનંુ 
યોગદાન આપનારા આરોગ્યકમ�ઓનો 
આભાર વ્યક્ત કય� હતો. રસીકરણ ક્ષતેે્ર 
ભારતે મેળવેલી િસિદ્ધને િવશ્વ આરોગ્ય 
સંસ્થા (WHO) સિહત િવિવધ વૈિશ્વક 
સસં્થાઓએ આવકારી હતી. આ સાથ,ે અત્રે 
એક વાતનો ઉલે્લખ જ�રી છ� ક�, ભારતે 
કોરોના મહામારીકાળ દરિમયાન શ્રીલકંા, 
માલદીવ, ભૂતાન સિહત ઘણા દ�શોને 
વ�ૅક્સનના ડોઝ આપ્યા હતા. આમ, ભારતે 
કટોકટીકાળમા ં પણ 'વસધુવૈ ક�ટુબંકમ્'ની 
ભાવના બરકરાર રાખી છ�. કોઈ પણ પ્રયાસ 
ઝડપ અન ેવ્યાપ હાસંલ કર� એ માટ� તમામ 
િહતધારકોનો િવશ્વાસ મહત્વપૂણર્ હોય છ�. 
આ અિભયાનની સફળતા માટ� જવાબદાર 

િવિવધ કારણો પકૈ�નુ ંએક કારણ એ ભરોસો 
હતો, જ ેઅિવશ્વાસ અને ડરનુ ંવાતાવરણ 
ઊભુ ંકરવાના પ્રયાસો વચ્ચ ેપણ લોકોએ 
રસીમા ંઅને રસીકરણની પ્રિક્રયામા ંિવશ્વાસ 
મકૂ્યો છ�.

કોિવડ-19 રસી જેવી મહ�વપૂણર્ 
બાબતની વાત આવી હતી, ત્યાર � 
ભારતીયોએ એકમતે ‘મેઇક ઇન ઇ�ન્ડયા’ 
રસીઓ પર ભરોસો મૂક્યો હતો. આ 
ભારતીયોની માનિસકતામાં ઊડીને આંખે 
વળગે એવું પ�રવતર્ન છ�.

ભારતનુ ંરસીકરણ અિભયાન ભારતની 
ક્ષમતાનુ ંઆદશર્ ઉદાહરણ છ�. � ભારતના 
નાગ�રકો અને સરકાર જનભાગીદારીના 
એક િનિશ્ચત લ�યાંક માટ� એકમંચ પર 
આવે, તો દ�શ એને હાંસલ કરી શક� છ�. 
જ્યાર� ભારતમાં રસીકરણ અિભયાનની 
શ�આત થઈ હતી, ત્યાર� ઘણા લોકોએ 

કવર સ્ટોરી
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રસીકરણ અંગે િવિવધ પ્રકારના પ્રશ્નો 
ઉપ�સ્થત કયાર્ હતા. પણ 130 કરોડ 
ભારતીયોએ આ કાયર્ને તેના પ�રણામ 
સુધી પહોચાડવા પ્રયત્નો કયાર્ અને આજે 
દ�શ 100 કરોડના રસીકરણના લ�યાંકને 
પાર કરી ગયો છ�. આપણ ેગૌરવપવૂર્ક કહી 
શક�એ ક�, આજે િવશ્વમાં રસી લેનારો દર 
સાતમો નાગ�રક ભારતીય છ�. 

ગુજરાતની અગ્રેસરતા...
ગુજરાતે રસીકરણમાં સમગ્ર દ�શનું 

ધ્યાન આકિષર્ત કયુ� છ�. રાજ્યના ગ્રામીણ 
તથા શહ�રી િવસ્તારોમાં આરોગ્ય કમ�ઓએ 
તનતોડ મહ�નત કરી, મહત્તમ નાગ�રકોને 
રસીકરણથી સુરિક્ષત બનાવ્યાં  છ �. 
ગુજરાતના રસીકરણ અિભયાનમાં 279 
�દવસમાં 18 વષર્થી ઉપરની 90 ટકા 
વસતીને પહ�લો ડોઝ અપાઈ ગયો છ�, 
જ્યાર� 48 ટકાને બંને ડોઝ મળી ગયા છ�. 
રાજ્યનાં ત્રણ કોપ�ર�શન (જૂનાગઢ, સુરત 
અને ગાંધીનગર), 5 િજલ્લા, 53 તાલુકા, 
15647 ગામોમાં પહ�લા ડોઝનું 100 ટકા 
રસીકરણ પૂણર્ થઈ ગયું છ�. ક�લ 18215 
ગામોમાંથી 15647 એટલે ક� 86 ટકા 
ગામોમાં 100 ટકાને પહ�લો ડોઝ અપાઈ 
ગયો છ �.  દ �શના ક �લ રસીકરણમાં 
ગજુરાતનો િહસ્સો 6.8 ટકા છ�. અમદાવાદ 
અને રાજકોટ કોપ�ર�શનમાં 99 ટકા 
રસીકરણ થઈ ગયું છ�. 10 િજલ્લામાં 90 
ટકાથી વધુ રસીકરણ થઈ ગયું છ�. 

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના 
ન�ેત્વમા ંભારત ેકોરોના રસીકરણમા ં100 
કરોડ ડોઝનો લ�યાકં પાર કય� છ�. આ 
ઐિતહાિસક ક્ષણના સાક્ષી બનતા મખુ્યમતં્રી 
શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટ�લ ેગાધંીનગરના અબર્ન 
હ�લ્થ સને્ટરની મલુાકાત લીધી. આ પ્રસગંે 
આ ભગીરથ કાયર્માં મહ�વની ભૂિમકા 
ભ જ વ ન ા ર ા  ર ા જ્ ય ન ા  ત મ ા મ 
આરોગ્યકમ�ઓની સવેાન ેતમેણ ેિબરદાવી. 
આ ભવ્ય સફળતા માટ� હ�લ્થ સને્ટર પરના 
આરોગ્ય સેવાકમ�ઓનંુ મ� મીઠુ ંકરાવ્યુ ંહતંુ. 

ર ાજ્યન ા  આર ો ગ્ય  મંત્ર ી  શ્ર ી 
ઋિષક�શભાઈ પટ�લ ે100 કરોડ નાગ�રકોને 
રસીના પ્રથમ ડોઝ આપવાની િસિદ્ધ મળી 
તે અંગે જણાવ્યું હતું ક �, કોરોનાથી 
નાગ�રકોન ેસરુિક્ષત કરવા માટ� વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી અને ક�દ્રીય આરોગ્ય 
મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડિવયાના 
માગર્દશર્ન હ�ઠળ િવશ્વના સૌથી મોટા 
રસીકરણ અિભયાનનો પ્રાર�ભ થયો હતો 
અને આજે ૧૦૦ કરોડ દ�શવાસીઓને 
રસીના ડોઝ આપી દ�વાયા છ�. િવશ્વમા ંચાર 
દ�શોએ આ કામ કયુ� છ� એ પૈક� ભારત 
એક દ�શ છ�, જે આપણા સૌ માટ� ગૌરવ�પ 
છ�. તેમણે કોરોના રસીકરણ કે્ષત્રે પ્રિત 
િમિલયન રસીકરણ અંતગર્ત ગુજરાત 
દ�શભરમાં મોખર� ર�ં છ� તે માટ� રાજ્યના 
આરોગ્ય કમ�ઓન ેપણ અિભનદંન પાઠવી 
તેમની સેવાઓને િબરદાવી હતી.

તેમણે ઉમેયુ� હતું ક� ગુજરાતમાં ૯૦ 
ટકા પ્રથમ ડોઝ આપી દ�વાયા છ� અન ેબી� 
ડોઝ માટ� પાત્રતા ધરાવતા લોકોનું ટ્રે�ક�ગ 
અને ટ્રેિસંગ કરીને બી� ડોઝ આપવાનો 
પ્રયાસ હાથ ધરાશે. એટલું જ નહ� 
રાજ્યના PHC, CHC, િસિવલ 
હો�સ્પટલમા ંજ ેલોકો સારવાર માટ� આવશે 
તેઓએ રસી લીધી છ� ક� નહ� તેની તપાસ 
કરીને તેમને રસી આપવા અંગેની પણ 
તમામ વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરાશે. તેમણે 
ક� ંક�, રાજ્યમા ંત્રણ કોપ�ર�શન અન ેચાર 

િજલ્લાઓમાં ૧૦૦ ટકા વૅ�ક્સનેશન 
કામગીરી પૂણર્ થઇ છ�. આગામી સમયમાં 
ગુજરાતમાં ૧૦૦ ટકા કામગીરી થાય એ 
માટ� સંિનષ્ઠ પ્રયાસો કરાશે.

મંત્રીશ્રીએ ઉમેયુ� હતું ક�, રસીકરણમાં 
ગુજરાતનું મહ�વપૂણર્ યોગદાન છ�. 
ગુ જ ર ા ત મ ાં  ત મ ા મ  જૂ થ ો ન ા 
૪,૪૧,૬૫,૩૪૭ લાભાથ�ઓને પ્રથમ 
ડોઝ તથા ૨,૩૫,૦૬,૧૨૯ લાભાથ�ઓને 
બી� ડોઝ મળી ક�લ ૬.૭૬ કરોડથી વધુ 
રસીના ડોઝ આપી દ�વામા ંઆવ્યા છ� એટલે 
ક� સમગ્ર દ�શના રસીકરણમાં ગુજરાતનો 
૬.૭ ટકાથી વધાર� ફાળો છ�. રાજ્યમા ંપ્રિત 
દસ લાખ બે  ડ ોઝના લાભાથ�એ 
૬,૮૬,૧૯૧ રસીના ડોઝ આપવામાં 
આવ્યા છ� જેમાં દ�શનાં મોટાં રાજ્યોમાં 
ગુજરાત અગ્રેસરનું સ્થાન ધરાવે છ�.

તમેણ ે ક� ં ક�, ક�દ્રીય આરોગ્ય અને 
પ�રવાર કલ્યાણ મતં્રી શ્રી મનસખુભાઈ 
માંડિવયા દ્વારા ગજુરાતન ે"રાજ્ય દ્વારા શ્રષે્ઠ 
રસીકરણ અિભયાન"ના િવજેતા �હ�ર કરી 
અવૅૉડર્ એનાયત કરવામા ંઆવ્યો છ� જે 
ગજુરાત માટ� ગૌરવની વાત છ�.

મંત્રીશ્રીએ ઉમેયુ � ક �, કોિવડ-૧૯ 
રસીકરણ અતંગર્ત ગજુરાતમા ંશ્રષે્ઠ કામગીરી 
થઈ છ�. સમગ્ર દ�શમાં અને રાજ્યમાં 
તા.૧૬મી �ન્યુઆરી, ૨૦૨૧ના રોજ 
કોિવડ-૧૯ રસીકરણ કામગીરીની શ�આત 
કરી હતી. સમગ્ર દ�શમા ંફ્રન્ટ લાઇન વક�રોનંુ 
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કોરોના રસીનું ઘરઆંગણે ઉત્પાદન
અત્યાર સુધી ગણ્યાગાંઠ્યા દ�શો તેમની પોતાની રસી બનાવી 

શક્યા છ�. 180થી વધાર� દ�શો અિત મયાર્�દત ઉત્પાદકો પર િનભર્ર 
છ� અને ડઝન દ�શો હજુ પણ રસીના પુરવઠા માટ� રાહ �ઈ રહ્યા 
છ�. આ સ�ંગોમાં ભારત ે100 કરોડથી વધાર� રસીના ડોઝ આપી 
દીધા છ�. ભારતના વૈઞ્જાિનક અને ઉદ્યોગસાહિસકોએ કોરોના 
રસીનું ઘરઆંગણે ઉત્પાદન કરવાની જહ�મત ઉઠાવી, તેના 
પ�રણામ સ્વ�પ આજે ભારતના નાગ�રકોએ કોરોના મહામારી 
સામેના યુદ્ધમાં િનણાર્યક િવજય હાંસલ કય� છ�. આ કટોકટીની 
�સ્થિતમાં રસી ઉત્પાદકોએ આટલી મોટી વસ્તીની માંગને પૂણર્ 
કરવા ઉત્પાદનક્ષમતા વધારીને દ�શસેવાનું ઉત્ક�ષ્ટ ઉદાહરણ 
પ્રદિશર્ત કયુ�. 
ટ�ક્નોલો�નો સુયોિજત ઉપયોગ

કોિવન ટ�કનોલો� પ્લેટફોમ� અસરકારક ભૂિમકા ભજવી 
હતી. આ પ્લેટફોમ� સુિનિશ્ચત કયુ� હતું ક�, રસીકરણ અિભયાન 
સમાન અને વ્યાપક ધોરણે, ટ્રેક કરી શકાય અને પારદશર્ક રીતે 
ચાલે. એમાં એ પણ સુિનિશ્ચત થયું હતું ક�, એક ગરીબ કામદાર 
એના ગામમાં પહ�લો ડોઝ લઈ શક� અન ેપયાર્પ્ત સમયના અતંરાલ 
પછી એ જ રસીનો બી� ડોઝ શહ�રમાં લઈ શક�, જ્યાં તે કામ 
કર� છ�. પારદશર્કતા વધારવા �રયલ-ટાઇમ ડેશબોડર્ ઉપરાંત 
ક્યુઆર-કોડેડ સ�ટર્�ફક�ટથી વે�રફાઈ કરવાની ક્ષમતા સુિનિશ્ચત 
થઈ હતી. આ પ્રકારના પ્રયાસો ભારતની સાથે દુિનયામાં પણ 
ભાગ્યે જ �વા મળ્યા છ�.

ઉત્પાદનથી રસીકરણ સુધીની ઉત્ક�� સફર
ભારત જવેા િવશાળ દ�શમાં રસીનુ ંમાત્ર ઉત્પાદન કરવુ ંપયાર્પ્ત 

નથી. રસીના ઉત્પાદન પછી અંત�રયાળ િવસ્તારોમાં પુરવઠો 
પહ�ચાડવા અને શ્રેષ્ઠ લોિજ�સ્ટક્સ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવાની 
જ�ર હતી. એમાં સંકળાયેલા પડકારોને સમજવા રસીની પ્રત્યેક 
શીશીની સફરનો િવચાર કરવાનો હતો. પૂણે ક� હ�દરાબાદના 
પ્લાન્ટમાંથી વૅ�ક્સન કોઇપણ રાજ્યના ક�ન્દ્રમાં મોકલવામાં આવે 
છ�, ત્યાથંી તને ેિજલ્લાના ક�ન્દ્ર સધુી લઈ જવામા ંઆવ ેછ�. અહ�થી 
આ શીશી રસીકરણ ક�ન્દ્ર સુધી પહ�ચે છ�. આ પ્રિક્રયામાં એક 
ખાસ ર�ન્જમાં તાપમાન જળવાઈ રહ�વું �ઈએ, જેના પર ક�દ્રીય 
સ્તર�થી નજર રાખવામાં આવે છ�. આ માટ� 1 લાખથી વધાર� 
કોલ્ડ-ચેઇન ઉપકરણોનો ઉપયોગ થયો હતો. સ્વતંત્ર ભારતના 
ઇિતહાસમાં આ અભૂતપૂવર્ પ્રયાસ છ�. •

રસીકરણ શ� કરનાર ગજુરાત પ્રથમ રાજ્ય છ�. ભારત સરકારની 
માગર્દશર્ન મજુબ ૧ માચર્, ૨૦૨૧થી આખા દ�શની સાથ,ે ગજુરાતમાં 
૬૦ વષર્થી વધ ુઉ�મરના અન ે૪૫ વષર્થી વધ ુઉ�મરના અન્ય રોગો 
ધરાવતા બધાન ેકોિવડ-૧૯ સામેનુ ંરસીકરણ શ� કરવામા ંઆવ્યું 
હતુ.ં ૧લી એિપ્રલ, ૨૦૨૧ થી ૪૫ વષર્થી વધ ુઉ�મરની વ્યિક્તઓને 
રસી આપવામા ંઆવી. જ્યાર� તા. ૧લી મ,ે ૨૦૨૧થી રાજ્યના ૭ 
કોપ�ર�શન તથા ૩ િજલ્લામા ં૧૮-૪૪ વષર્ વય જથૂ માટ� રસીકરણની 
કામગીરી શ� કરવામા ંઆવી, ત્યારબાદ ૪થી જનૂ, ૨૦૨૧થી 
રાજ્યના તમામ િજલ્લા અને કોપ�ર�શનમાં આ વય જૂથમાં 
રસીકરણની સઘન કામગીરી શ� કરવામા ંઆવી છ�. એક પણ ર� 
લીધા િસવાય આરોગ્ય કમ�ઓએ આ ઝંુબશેન ેઆગળ વધારી 
રાજ્યના નાગ�રકોને કોરોનાથી સુરિક્ષત કયાર્ છ� જે માટ� સૌ 
આરોગ્યકમ�ઓ અિભનદંનન ેપાત્ર છ�. આ રસીકરણ ઝુબંશે થક� 
રાજ્યમા ં૧૦૦ ટકા રસીકરણ સપંન્ન કરવાની �દશામા ંઅમારી ટીમ 
કાયર્રત છ� જ ેલ�યાકંન ેન�કના �દવસોમા ંજ પણૂર્ કરવામા ંઆવશ.ે

મતં્રીશ્રીએ ઉમયેુ� ક�, કોિવડ ૧૯ રસીકરણ માટ� હાલમા ંભારત 
સરકાર દ્વારા કોિવિશલ્ડ, કોવ�ૅક્સન અન ેસ્પુતિનક ૩ રસીન ેમજંરૂી 
આપવામા ંઆવી છ�. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોિવિશલ્ડ વ�ૅક્સનના ક�લ 
૨૬,૨૫,૨૭૦ ડોઝ અન ેકોવ�ૅક્સન વ�ૅક્સનના ક�લ ૨,૪૯,૨૪૦ 
ડોઝની ખરીદી કરવામાં આવી છ�. જ ેપકૈ� કોિવિશલ્ડ વ�ૅક્સનના ક�લ 
૨૬,૨૫,૨૭૦ ડોઝ અન ેકોવ�ૅક્સન વ�ૅક્સનના ક�લ ૨,૪૯,૨૪૦ 
ડોઝનો જથ્થો ગજુરાત રાજ્યન ે પ્રાપ્ત થયો છ�. ગુજરાત મ�ેડકલ 
સિવર્િસસ કોપ�ર�શન િલિમટ�ડ િવભાગ દ્વારા કોિવિશલ્ડ વ�ૅક્સનની 
ખરીદી માટ� ક�લ �. ૮૨.૬૯ કરોડ તમેજ કોવ�ૅક્સન વ�ૅક્સનની 
ખરીદી માટ� ક�લ �.૧૦.૪૬ કરોડ અનકુ્રમે િસરમ ઇ�ન્સ્ટટ્યટૂ અને 
ભારત બાયોટ�કન ેચકૂવવામા ંઆવ્યા છ�. ભારત સરકાર તરફથી 
તા.૨૦.૧૦.૨૦૨૧ સધુીમા ંગજુરાત રાજ્યન ેક�લ ૫,૭૫,૮૦,૧૮૦ 
ડોઝ કોિવિશલ્ડ અન ે૭૬,૩૯,૯૪૦ ડોઝ કોવ�ૅક્સન મળીન ે ક�લ 
૬,૫૨,૨૦,૧૨૦ ડોઝ કોિવડ ૧૯ રસીના મળ્યા છ�.

રાજ્યમાં કોિવડ ૧૯ રસીનો સંગ્રહ કરવા ક�લ ૨૨૫૦ સ્ટોર 
ઉપલબ્ધ છ�, આ તમામ સ્ટોર ખાતે આ વૅ�ક્સનનો સંગ્રહ ૨૦C 
થી ૮૦C તાપમાને કરવામાં આવે છ�. રાજ્યમાં કોિવડ વૅ�ક્સનનો 
સંગ્રહ કરવા માટ� ૧૧ વોલ્ક-ઈન-ક�લર (WIC), ૦૩ વોલ્ક-
ઇન-િફ્રઝર (WIF), ૨,૫૯૯ આઇસ લાઇન્ડ ર�િફ્રજર�ટર 
(ILR), ૨,૪૬૭ �ડપ િફ્રઝર (DF), ૮૪,૯૩૩ વ�ૅક્સન ક��રયર 
અને ૪૦૩૪ કોલ્ડ બોક્સ જેવા કોલ્ડ ચેઇનના સાધનો ઉપલબ્ધ 
છ�. રાજ્યના તમામ ૨૨૫૦ રસીના સ્ટોર ખાત ેવાસ્તિવક સમય ે
ઉપલબ્ધ વ�ૅક્સનના જથ્થા અન ેરસીના િનયત તાપમાન ેસગં્રહ 
અગંનેી માિહતી ઉપલબ્ધ થાય ત ેમાટ� eVIN પ�રયોજના રાજ્યમાં 
૨૦૧૬થી કાયર્રત છ�. એટલંુ જ નિહ, રાજ્યમા ં૧૨ હ�રથી વધુ 
તાલીમબદ્ધ વ�ૅક્સનટેર ઉપલબ્ધ છ�. •

ભારતે કાેરાેના રસીના 100 કરાેડ ડાેઝ રકેાેડર્ સમયમાં આપવા બદલ 
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ેદ્રભાઈ માેદ�, �વા�ય મંત્રી શ્રી મનસખુભાઈ 
માંડિવયા તથા આરાે�ય િવભાગના તમામ કમર્ચાર�આેને 
અ�ભનંદન. ભારતે 100 કરાેડ રસીના ડાેઝનંુ સફળ ર�તે 
સંચાલન કયુ� છે, તે ભારતની માેટા પાયે ઉ�પાદન કરવાની 
ક્ષમતા અને કાેિવન વેબપાેટર્લ સાથ ેસંકળાયેલા લાખાે 
આરાે�ય કમર્ચાર�આેના પુ�ષાથર્નંુ પિરણામ છે.

- શ્રી બીલ ગે�સ, 
માઈક્રાેસાેફ્ટ કંપનીના સં�ાપક

કવર સ્ટોરી
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સુરતમાં �.૨૦૦ કરોડના ખચ� આકાર લેનારી હોસ્ટ�લનું 
વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે �ડિજટલ ખાતમુહૂતર્

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે હોસ્ટ�લ પ્રોજક્ટના ફ�ઝ-૧નું ખાતમુહૂતર્ કયુ�
આ એ ગજુરાત છ�, જ્યા ંએક સમય ેપ્રાચીન વલ્લભી િવદ્યાપીઠ 

િવદ્યાના વૈભવથી ઝળહળતી હતી. આ એ ગુજરાત છ�, જ્યાં એક 
સમયે રા� િસદ્ધરાજે િસદ્ધહ�મશબ્દાનુશાસન પુસ્તકને હાથીની 
અંબાડી ઉપર મૂકાવીને ગ્રંથયાત્રા કાઢી હતી.

ઞ્જાનશિક્તનાં અજવાળાં ગુજરાતનાં ગામડે ગામડે ર�લાયાં છ�, 
િવદ્યાથ�ઓ તેજસ્વી બન્યા છ�, દીકરીઓ ભણતી થઈ છ� અને 
દ�શભરમાં ગુજરાતના િશક્ષણનો ડંકો વાગ્યો છ�.

સમગ્ર ક�ળવણી ક� િશક્ષણનો આદશર્ મનુષ્યને સાચો માનવ 
બનાવવાનો હોવો �ઇએ, દર�ક પ્રકારના 
િશક્ષણનું ધ્યેય માણસનો િવકાસ સાધવાનું 
હોવું �ઈએ. જેટલા પ્રમાણમાં સામાન્ય 
જનવગર્માં ક�ળવણી તથા ઞ્જાનનો ફ�લાવો 
થશે, તેટલા પ્રમાણમાં રા�ની ઉન્નિત થશે. 
ક�ળવણીનો પ્રસાર કરીને ઉન્નિતની ડગર 
ઉપર ઝડપથી આગળ વધી શકાશે.

લોકોના વ્યિક્તત્વન ેખીલવવા ક�ળવણી 
આપવા માટ� સંિનષ્ઠ સેવા બ�વવાની છ�. 
તેઓને ઉધ્વર્ગામી િવચારો આપવાના છ�. 

તેમની આસપાસ દુિનયામાં શું ચાલી ર�ં છ�, એ તરફ તેમનું 
ધ્યાન દોરવાનું છ� અને પછી તેઓ પોતાનો ઉદ્ધાર પોતાની મેળ� 
જ સાધશે.

વ્યિક્તથી લઈને રાજ્ય ક� રા�નો િવકાસ િશક્ષણ પર િનભર્ર 
હોય છ�, િવદ્યા, ઞ્જાન, િશક્ષણ એ જ તો �વન િવકાસનો 
આધારસ્તંભ છ�.

‘માના ક� અંધેરા ઘના હ�, લે�કન દીપ જલાના કહાં મના હ�...’ 
આ ઉિક્તન ેસાથર્ક કરવા ગજુરાત ેશૈક્ષિણક ક્ષતે્ર ેઅસાધારણ િવકાસ 

કરીને આગવી ભાત, આગવી પ્રિતભા 
ઉપસાવી છ�. ગજુરાતમા ંપ્રાથિમક િશક્ષણથી 
લઈને ઉચ્ચ િશક્ષણ સુધીના તમામ 
અભ્યાસક્રમોમાં ઉત્તમ શૈક્ષિણક સુિવધાઓ 
સરળતાથી પ્રાપ્ત બની રહ�, તે માટ� વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ક�ડાર�લા શૈક્ષિણક 
િવકાસના પથ પર રાજ્ય સરકાર � 
વિૈવધ્યપણૂર્- નાિવન્યભયા� અનકે આયોજનો 
અને અિભયાનો હાથ ધયા� છ�. શાળા 
પ્રવેશોત્સવ, કન્યા ક�ળવણી – િનિધ, 

�િત અને પંથને િવકાસના માગર્માં 
અડચણ બનવા ન�હ દેવાના સરદાર 

પટેલના �વ���ને આપણે સાૈ સાથ ે
મળ�ને પૂણર્ કર�શું

કઠાેર પિરશ્રમના બળે ગજુરાતીઆે 
�શક્ષણધામાે, છાત્રાલયાે અને 

જનક�ાણ સં�ાઆેનંુ િનમાર્ણ કર� 
રામરાજ્ય તરફ ગિતશીલ બ�યા છે

:: વડાપ્રધાન શ્રી નર�ેદ્રભાઈ માેદ� ::
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િવદ્યાદીપ યોજના, સાયન્સ િસટી અન ેગુણોત્સવ જવેા ંઅિભયાનો 
દ્વારા િશક્ષણ ક્ષેત્રે આવેલા હકારાત્મક ફ�રફારોની ન�ધ શૈક્ષિણક 
જગતે વ્યાપક�પમાં લીધી છ�.

સરદાર સાહ�બના આદશ� અનુસાર પરસ્પર પ્રેમ અને 
સહયોગની ભાવના ક�ળવી ભાગ્યિનમાર્ણ રા� િનમાર્ણ થવંુ 
�ઈએ. પાટીદાર સમાજની હોસ્ટ�લમાં રહી યુવાનો ઞ્જાનશિક્તના 
માધ્યમથી તમેના પ�રવાર, સમાજ અન ેદ�શના ઘડતરમા ંયોગદાન 
આપશે એમ સૌરા� પટ�લ સેવા સમાજ દ્વારા સુરતમાં �.૨૦૦ 
કરોડના ખચ� િનમાર્ણ થનાર અત્યાધિુનક િવદ્યાથ� ભવનનંુ વી�ડયો 
કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઇ-ખાતમુહૂત ર્ કરતા વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્યું હતું.

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ''�િત અને પંથ એ 
િવકાસના માગર્માં અડચણ બનવા નિહ દ�વાના સરદાર પટ�લ 
સાહ�બના સ્વપ્નને સૌ દ�શવાસીઓ સાથે મળીને પૂણર્ કરશે તેવો 
સ્પષ્ટ િવશ્વાસ વ્યક્ત કય� હતો.

આ પ્રસંગે મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે સુરતમાં પ્રત્યક્ષ 
ખાતમુહૂતર્ કરી 'શ્રીમતી જમનાબને છગનભાઈ ગ�ડિલયા િવદ્યાથ� 
ભવન, સુરત' અને રાધાબેન હર�ભાઈ ઘેલાણી અિતિથભવનના 
િનમાર્ણકાયર્નો પાયો નાંખ્યો હતો.

વડાપ્રધાનશ્રીએ વી�ડયો િલંક દ્વારા નવી �દલ્હીથી આ 
સમારોહને સંબોધન કરતાં જણાવ્યું ક�, પાટીદાર સમાજના સબળ 
અને પ્રેરક પ્રયાસોથી િવદ્યાથ�ઓના િનવાસ, અભ્યાસ અને 

આધુિનક પુસ્તકાલયની શ્રેષ્ઠ સુિવધા ઊભી થશે, જે આ સમાજના 
યુવા છાત્રોને વધુ સશક્ત બનાવી નવી �દશા આપશે.

વડાપ્રધાનશ્રીએ જણાવ્યું ક�, આધુિનક છાત્રાલય માત્ર દ�શની 
ભાિવ પેઢીના ભિવષ્યનું િનમાર્ણ કરવા માટ�ની એક ઈમારત નહ� 
રહ�તા સરદાર સાહ�બના આદશ� અનુસાર �વવાની પ્રેરણા પણ 
પરૂી પાડશ.ે વડીલોના કઠોર પ�રશ્રમના પ�રપાક�પ ેસાકાર થનારી 
આ હોસ્ટ�લમાં રહી યુવાનો ઞ્જાનશિક્તના માધ્યમથી તેમના 
પ�રવાર, સમાજ અને દ�શના ઘડતરમાં યોગદાન આપશે. 

વડાપ્રધાનશ્રીએ પાટીદાર સમાજના યુવાનોના સશક્તીકરણ 
માટ� તેમજ કન્યા ક�ળવણી અને મિહલાઓના ઉત્કષર્ પર માટ�ના 
સૌરા� પટ�લ સેવા સમાજ, સરદારધામના સિક્રય અને ઉમદા 
પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતાં જણાવ્યું ક�, ગાંધી�એ રામરાજ્યના 
આદશર્થી સંચાિલત શાસન વ્યવસ્થાની કલ્પના કરી હતી, કઠોર 
પ�રશ્રમના બળ� ગુજરાતીઓ િશક્ષણધામો, છાત્રાલયો અને 
જનકલ્યાણ સંસ્થાઓ િનમાર્ણ કરી રામરાજ્ય તરફ ગિતશીલ 
બન્યા છ�. તપ, ત્યાગ અને તપશ્ચયાર્થી વલ્લભિવદ્યાનગરના રત્ન 
ભાઈકાકા અને પૂવર્ નાણાંમંત્રીશ્રી એચ.એમ.પટ�લ, કડી સવર્ 
િવદ્યાલયના સ્થાપક છગનભાઈ સિહતનાં ગુજર્રરત્નોથી પ્રત્યેક 
ગુજરાતીઓ પ્રેરણા મેળવે છ�.

રા� માટ� સરદાર સાહ�બના પ્રદાનનું સ્મરણ કરતાં 
વડાપ્રધાનશ્રીએ જણાવ્યું ક�, ગુજરાત સરદાર પટ�લના વારસાને 
આગળ વધારી ર�ં છ�. પરસ્પર સહયોગ અને પ�રશ્રમથી આગળ 
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વધવું એ સરદાર સાહ�બનો સ્વભાવ હતો, જેને આગળ વધારતા 
સરદાર સંતાનોએ 'રા�પ્રથમ'નો �વનમંત્ર અપનાવ્યો છ�.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીક�ના કાયર્કાળને યાદ કરતા 
વડાપ્રધાનશ્રીએ ક�ં ક�, ઞ્જાનશિક્ત, જલશિક્ત, રક્ષાશિક્ત, 
ઊ�ર્શિક્ત જનશિક્ત એમ પંચશિક્તયુક્ત શાસન આપીને 
રાજ્યનો સવા�ગી િવકાસનો પ્રયાસ કય� હતો. એ સમય ેશ� કર�લા 
શાળા પ્રવેશોત્સવ અિભયાન થક� ન માત્ર કન્યા ક�ળવણીમાં �િદ્ધ 
થઈ, બલક� કન્યાઓના ડ્રોપ આઉટ ર�િશયોમાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો 
ન�ધાયો છ�.

ગજુરાતના ખણૂ ેખૂણે પહ�ચી બટેી બચાવવા અન ેકન્યા જન્મને 
પ્રોત્સાહનના શપથ લેવડાવી સવર્ સમાજમાં દીકરીઓ પ્રત્યે 
હકારાત્મક અિભગમનો સચંાર કય� હતો એનો પણ વડાપ્રધાનશ્રીએ 
ઉલ્લેખ કય� હતો.

વડાપ્રધાનશ્રીએ નવિનયુક્ત મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ�લને િમતભાષી, મૂકસેવક, િબન િવવાદાસ્પદ, જમીન સાથે 
�ડાયેલા, ટ�કનોસેવી, આધ્યા�ત્મક વ્યિક્તત્વના ધની ગણાવી 
તેમના ગ્રાસ �ટ લેવલના �હ�ર �વનના અનુભવથી ગુજરાતની 
િવકાસયાત્રા વધુ તેજ ગિતથી આગળ વધશે એવો િવશ્વાસ વ્યક્ત 
કય� હતો.

મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે આ પ્રસંગે સૌને િવજયા 
દશમીની શુભચે્છાઓ આપતા જણાવ્યુ ંક�, િવજયાદશમી સદીઓથી 
અસૂરી શિક્તઓ સામે લડીને િવજયી બનવાની પ્રેરણા આપતું 
પવર્ છ�. 

પ્રકાશ તરફની ઊધ્વર્ ગિતના પયાર્ય સમાન દીપાવલીના 
�દવસો ન�ક છ�, ત્યાર� સુરતમાં યુવા શિક્તના િશક્ષણનું ધામ 
સ�ને પાટીદાર સમાજે �દવાળી સમાન િશક્ષણનો ઉ�સ 
ફ�લાવવાનો સ્તુત્ય પ્રયાસ કય� છ�.

િવકાસનો મુખ્ય આધાર િશક્ષણ છ�. યુવાનોને 'ગ્લોબલ યુથ' 

બનાવવાના સંકલ્પ સાથે વડાપ્રધાનશ્રીએ ઞ્જાનશિક્તને ઉત્તેજન 
આપ્યું છ�. ર૧મી સદી ઞ્જાન-િવઞ્જાનની સદી છ�. ગુજરાતને ઞ્જાન 
િવઞ્જાનમાં અગ્રેસર રાખવાની અને ઞ્જાન સંપદાથી નવી પેઢીને 
સ�દ્ધ કરવાના રાજ્ય સરકારના સંકલ્પમાં પટ�લ સમાજે હોસ્ટ�લ 
ભૂિમપૂજનમાં યથાથર્ યોગદાન આપ્યું છ�. હીરા નગરી સુરતમાંથી 
હવ ેિશક્ષણ ક્ષતે્રના 'હીરલા'ઓ ઊભરી આવશ ેએમ તમેણ ેગવર્થી 
ક�ં હતું.

ઞ્જાનશિક્તના ઉમદા સાહસમાં સમાજશિક્ત પણ �ડાવાથી 
સોનામાં સુગંધ ભળી હોવાનું જણાવી મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પાટીદાર 
સમાજના અગ્રણીઓને અિભનંદન પાઠવ્યાં હતાં. ગુજરાતમાં 
સરદારધામ અન ેક�ળવણીધામ બાદ શ્રી સૌરા� પટ�લ સેવા સમાજ 
દ્વારા આ નવતર પ્રકલ્પના ભૂિમ 'પૂજનથી સૌના સાથ, સૌના 
િવકાસ અને સૌના િવશ્વાસ'ની િવભાવના સાથર્ક કરી બતાવી છ�. 
પથ્થરમાથંી પાણી કાઢવાની ક્ષમતા ધરાવતા આ સમાજની આગવી 
પહ�લ સરાહનીય છ�.

વડાપ્રધાનશ્રીની રાહબરી હ�ઠળ સેકટરલ યુિનવિસર્ટીઓની 
ગુજરાતે પહ�લ કરી છ�. રાજ્યમાં ‘િચલ્ડ્રન્સ યુિનવિસર્ટી, ટીચસર્ 
યુિનવિસર્ટી, રક્ષાશિક્ત યુિનવિસર્ટી, લૉ યુિનવિસર્ટી, દીનદયાલ 
એન� યિુનવિસર્ટી, કામધને ુયિુનવિસર્ટી તેમજ અનકેિવધ આગવી 
શૈક્ષિણક સંસ્થાઓ સ્થાપીને ગુજરાત િશક્ષણના ક્ષેત્રમાં િસિદ્ધનાં 
િશખરો સર કરી એજ્યુક�શન હબ તરીક� ઊભરી આવ્યું છ�.

સૌરા� પટ�લ સેવા સમાજ, સુરતના પ્રમુખશ્રી કાન�ભાઈ 
ભલાલાએ જણાવ્યું હતું ક�, હોસ્ટ�લના પ્રાંગણમાં �.૨.૫૧ કરોડના 
ખચ� ૧૦ ફ�ટના સ્ટ�જ સાથેની ૩૧ ફ�ટ ઊંચી સરદાર વલ્લભભાઈ 
પટ�લની પચંધાતનુી પ્રિતમા સ્થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે જ્યાર� કન્યા 
છાત્રાલયમાં સરદાર સાહ�બના પુત્રી મિણબેન પટ�લની પ્રિતમા 
મૂકાશે. પાટીદારોના ૨૦૦૦ વષર્ના ઇિતહાસને ઉ�ગર કરતી 
�ડિજટલ ટચ સાથેની પાટીદાર ગેલેરી બનશે. સંક�લમાં બનનાર 

જન કલ્યાણ
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િવશાળ વાંચનાલય, પુસ્તકાલય તથા �ડિજટલ લાઇબ્રેરીનો તેમજ 
સરકારી મદદ માગર્દશર્ન સેન્ટરનો લાભ નાત�તના ભેદભાવ 
િવના તમામ સમાજના જ��રયાતમંદ િવદ્યાથ�ઓ, નાગ�રકો લઈ 
શકશે. આગામી વષર્ ૨૦૩૦ સુધીમાં અહ�થી ૫ હ�ર યુવાનો 
સરકારી નોકરી નોકરી અને ઉચ્ચ વ્યવસાય મેળવે એ લ�ય છ�.

ન�ધનીય છ� ક�, હોસ્ટ�લ પ્રોજેક્ટમાં પ્રથમ તબક્કામાં પુ�ષ 
હોસ્ટ�લના બાંધકામ પાછળ વષર્ ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૩ દરિમયાન 
�.૭૦ કરોડ અને મિહલા હોસ્ટ�લ માટ� વષર્ ૨૦૨૨ થી ૨૦૨૪ 
દરિમયાન �.૪૦ કરોડ ખચર્ કરાશે. ઉપરાંત, શ્રીમતી રાધાબેન 
હર�ભાઈ ઘેલાણી અિતિથ ભવન પણ આ જ પ�રસરમાં આકાર 
પામશે. પાટીદાર સમાજના િવદ્યાથ�ઓના ઉચ્ચ િશક્ષણ માટ� 
વતર્માન સમયને ધ્યાનમાં લઈ તમામ પ્રકારની સુિવધા ઊભી 
કરાશે. જેમાં અભ્યાસક�ય તાલીમ, માગર્દશર્ન અને પ્રોત્સાહન 
માટ� ઉત્તમ વ્યવસ્થા પણ ગોઠવાશે.

સુરતમાં િવકાસકામોની વણથંભી વણઝાર
મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પટ�લે સુરત શહ�ર-િજલ્લાને �.૨૩૭ 

કરોડનાં િવકાસકામોની ભેટ આપતાં જણાવ્યું હતું ક�, છ�વાડાના 
માનવીની સુખાકારી માટ� કોઈ વહીવટી ગૂંચ ન પડે અને તેમનાં 
કામ ઝડપથી થાય તેવાં જનિહત કાય� કરવાની આ સરકારની 
નેમ છ�.

મહાનગરપાિલકા અને રાજ્ય સરકાર ખભેખભા િમલાવીને 
શહ�રો નગરોના િવકાસની ગિતને વધુ તેજ ગિતએ આગળ લઈ 
જવા પ્રયત્નશીલ રહ�શે તેવો િવશ્વાસ તેમણે વ્યકત કય� હતો.

આ સમારોહમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું ક�, કોરોનાકાળ 
દરિમયાન અમે�રકા જેવા દ�શોની હાલત પણ કફોડી બની હતી 
ત્યાર� વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ માગર્દશર્ન આપીન ેસમગ્ર 
ભારતને કોરોનાની મહામારીમાંથી બહાર લાવીને િવકાસની 
ગિતને અટકવા દીધી નથી.

સુરત શહ�ર� હરહ�મેશાં લોકોની વચ્ચે રહીને આમ આદમીના 
પ્રશ્નોન ેવાચા આપી છ�. આ શહ�ર� ક�દરતી આફતો ક� મશુ્ક�લીઓનો 
મક્કમતાપૂવર્ક સામનો કરીને િવકાસની ગિતને આગળ લઈ જવા 

માટ� નમનૂા�પ કાયર્ કયુ� છ�. સરુતના િવકાસમાથંી અન્ય િજલ્લાઓ 
પણ પ્રેરણા લે તેવી િહમાયત તેમણે કરી હતી. 

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લે એમ પણ ક�ં ક�, િવકાસની જે નવતર 
ઊંચાઈ ગુજરાતે નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના ને�ત્વમાં હાંસલ કરી છ� તેનું 
આગવું �ષ્ટાંત ક�વ�ડયા જેવા આ�દ�િત અંત�રયાળ િવસ્તારમાં 
સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિનટીની િવશ્વ પ્રવાસન ધામ તરીક� ખ્યાિતથી સૌને 
પૂ�ં પડ્યું છ�.

આ વેળાએ ક�િદ્રય ક�િષમંત્રી શ્રી પુ�ષોત્તમભાઈ �પાલાએ 
જણાવ્યું ક�, સુરત પોતાના આત્મબળ� આગળ વધેલું શહ�ર છ�. 
જયાર� જયાર� સુરત શહ�ર પર આફતો આવી છ� ત્યાર� ત્યાર� 
શહ�રીજનોએ મક્કતમાપૂવર્ક સામનો કરી બમણી ગિતથી આગળ 
વધ્યું છ�. સુરત શહ�ર� કાપડ અને ડાયમંડ ક્ષેત્રે સમગ્ર િવશ્વમાં 
આગવી ઓળખ બનાવી છ�. સુરત શહ�ર વધુને વધુ તેજ ગિતથી 
આગળ વધે તેવી શુભકામના તેમણે વ્યકત કરી હતી.

મહાનગરપાિલકાના અંદાિજત �ા.૪૨.૪૫ કરોડના ખચ� 
સાકા�રત થનાર કચ્છ િજલ્લાના સુખમાણ ગામ ખાતે રોહા 
નખત્રાણા સાઇટ ખાતે ૬.૩ મેગા વોટ ક્ષમતાનો િવન્ડ પાવર 
પ્લાન્ટ તથા �ા.૩૨.૫૦ કરોડના ખચ�ના શાળાનાં મકાન, ફાયર 
સ્ટ�શન, આંગણવાડી મળી ક�લ �ા.૭૪.૯૫ કરોડના ખચર્નાં 
િવકાસકામોનું લોકાપર્ણ તથા �ા.૬૨.૦૯ કરોડના કામોનું 
ખાતમહૂુતર્ તમેજ સરુત શહ�રી િવકાસ સત્તામડંળના �ા.૩૫ કરોડના 
ખચ� પ્રધાનમંત્રી આવાસોની ઓનલાઇન ખાતમુહૂતર્ િવિધ સંપન્ન 
થઈ હતી.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આરોગ્ય િવભાગની ૧૬ 
એમ્બ્યુલન્સને ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવીને સુરત શહ�ર-િજલ્લામાં 
�ા.૫.૫૪ કરોડના ખચ� ૬ અૉ�ક્સજન પ્લાન્ટનુ ંવચ્યુર્અલ લોકાપર્ણ 
કયુ� હતું. 

આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે આ�દ�િત િવસ્તારના 
દીકરા-દીકરીઓને ઘરઆંગણે િશક્ષણ સિહતની સુિવધાઓ 
ઉપલબ્ધ થાય ત ેમાટ� આ�દ�િત િવભાગ દ્વારા �ા.૬૦.૨૯ કરોડના 
ખચ� િનમાર્ણ થનાર ત્રણ જેટલા છાત્રાલયોનું પણ ઓનલાઇન 
ખાતમુહૂતર્ સંપન્ન થયું હતું.

‘સવર્ સમાવેશક િવકાસની નેમ’ ઃ CM
ગજુરાતમા ંસવર્ સમાજન ેસાથે રાખી સવર્વ્યાપી, સવર્સમાવેશક 

િવકાસ કરવાની નમે મખુ્યમતં્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લ ે'સરદારધામ 
અને સમસ્ત પાટીદાર સમાજ નાગ�રક અિભવાદન સિમિત' દ્વારા 
સરુતમા ંઆયોિજત અિભવાદન સમારોહના અધ્યક્ષસ્થાનથેી વ્યકત 
કરી હતી. 

સુરત અને દિક્ષણ ગુજરાતના ૨૯ જેટલાં િવિવધ સામાિજક 
સંગઠનો દ્વારા નવિનયુક્ત મુખ્યમંત્રીશ્રી અને ક�ન્દ્ર અને રાજ્ય 
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સરકારના મંત્રીશ્રીઓનું સન્માન કરાયું હતું.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું ક�, 'સૌના સાથ, અને 

સૌના િવકાસ'ના મંત્ર સાથે રાજ્યનું મંત્રીમંડળ લોકો વચ્ચે રહીને 
લોકપ્રશ્નોનુ ંિનરાકરણ લાવશ.ે વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના 
'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ના િવઝન થક� સમાજ િનમાર્ણથી રા� 
િનમાર્ણ તરફ આગળ વધવાનો તેમણે અનુરોધ કય� હતો.

પાટીદાર સમાજ સૌને સાથે રાખીને ચાલનારો સમાજ છ� તેમ 
જણાવીને ખોટા રીિત-�રવા�ને િતલાંજિલ આપીને �દવ્ય અને 
ભવ્ય ગજુરાતના િનમાર્ણમા ંક�ટબદ્ધ બનવાની નમે મખુ્યમતં્રીશ્રીએ 
વ્યકત કરતા ઞ્જાિત �િતના ભેદભાવ િવના સવર્ સમાજનું કલ્યાણ 
થાય તેવી ભાવના સાથે સૌને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 

આ પ્રસંગે ક�દ્રીય પશુપાલન મંત્રી શ્રી પુ�ષોત્તમભાઈ 
�પાલાએ જણાવ્યું હતું ક�, િવિવધ ક્ષેત્રોમાં િવકાસ થાય તે માટ� 
ગ્લોબલ સિમટમાં વધાર�માં વધાર� લોકો �ડાય તેમજ પાટીદાર 
સમાજની સાથે અન્ય સમાજ પણ આ સિમટમાં ભાગ લઈને 
રાજ્ય અને રા�ના સવા�ગી િવકાસની �દશાના પ્રયાસો કરવા 
એ સમયની માંગ છ�.

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું ક�, ૩૦ લાખ ટન ખેતીની પરાલીને 
સળગાવી દ�વામાં આવે છ�, જેને ખાણ ઉદ્યોગક્ષેત્રે માટ� ઉપયોગમાં 
લવેામાં આવ ેતો �રસાયકિલગં અન ેઔદ્યોિગક ક્ષતે્રમા ંમોટી ક્રાિંત 
આવી શક� તેમ છ�. સરકારશ્રીની અનેકિવધ કલ્યાણલક્ષી 
યોજનાઓનો લાભ લઈન ેએન્ટરિપ્રન્યોર તેમજ ઉદ્યોગકારોને નવી 
તકો મળી શકશે.

આ પ્રસંગ ેક�દ્રીય આરોગ્ય મતં્રી શ્રી મનસખુભાઈ માડંિવયાએ 
જણાવ્યું હતું ક�, 'પાટીદાર ગ્લોબલ સિમટમાં અનેક ઉદ્યોગકારો 
ભાગ લશે,ે જનેા થક� ઉદ્યોગકે્ષતે્ર પણ િવકાસ થશે. વડાપ્રધાનશ્રીનું 

િવઝન છ� ક�, � દર�ક દ�શવાસી એક ડગલું આગળ વધે તો સમગ્ર 
દ�શ ૧૩૦ કરોડ ડગલાં આગળ વધશે.

શ્રી માડંિવયાએ વધમુા ંજણાવ્યુ ંક�, ગ્લોબલ સિમટ દ્વારા િવિવધ 
ઉદ્યોગકારોની આવડત તેમની સૂઝ-બુઝ તેમજ નવા િવચારોનું 
આદાનપ્રદાન થશે. ક�િષ અને સહકાર એ પાટીદાર સમાજના 
સ્વભાવમાં વણાયેલા છ�. વ્યવસાયમાં �િદ્ધ, વેપાર- ઉદ્યોગનું 
પરસ્પર �ડાણ અને આિથર્ક તથા સામાિજક ઉત્થાન દ્વારા દ�શને 
િવકાસમાગ� વધુ તેજ ગિતથી અગ્રસેર કરી શકાશ.ે ગ્લોબલ સિમટ 
ઇન્ટરનેશનલ સમીટ બની છ�, જે સામૂિહક પ્રયાસ�પે આગળ વધે 
તો એનો લાભ અન્ય સમાજને પણ મળતો રહ� તે જ�રી હોવાનું 
તેમણે ઉમેયુ� હતું. 

આ પ્રસગેં સાસંદ શ્રી સી.આર.પાટીલ ેજણાવ્યુ ંહતંુ ક�, પાટીદાર 
સમાજે સમૂહલગ્ન સમારોહ, બેટી બચાવો, પેઢી પઢાઓ જેવી 
અનેક સમાજઉપયોગી પ્ર�િત્તઓની શ�આત કરીને અન્ય 
સમા�ને પણ પ્રેરણા આપી છ� ત્યાર� આવનારા સમયમાં 
દીકરીઓની ઘટતી જતી સંખ્યા બાબતે પણ િચંતા વ્યકત કરી 
હતી. આ વેળાએ પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, સરદારધામના 
નટુભાઈ પટ�લ, પ્રમુખશ્રી ગગ�ભાઈ સુત�રયા, શ્રી વેલ�ભાઈ 
શેટા વગેર�એ હાજરી આપી હતી. 

સમારોહની સાથોસાથ સુરત ખાતે આગામી તા.૨૬,૨૭,૨૮ 
ફ �બ્રુઆરી- ૨૦૨૨ દરિમયાન સરસાણા ઇન્ટરનેશનલ 
એ�ક્ઝિબશન કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે યો�નાર 'ગ્લોબલ પાટીદાર 
િબઝનેસ સિમટ-૨૦૨૨' પ્રમોશનલ પ્રોગ્રામ-૨નો કાયર્ક્રમ પણ 
યો�યો હતો, જેમાં આ સિમટની એ�ક્ઝિબશન અંગેની 
ડોક્યુમેન્ટરી રજૂ કરાઇ હતી. •
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સુરત િજલ્લા સવેાસદન ખાત ેજનપ્રિતિનિધઓ, સ્થાિનક 
પ્રશાસિનક અિધકારીઓ સાથે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ �લના અધ્યક્ષસ્થાને  બેઠક યો�ઈ હતી. જેમાં 
જનપ્રિતિનિધઓએ કર�લી રજઆૂતોનુ ંસત્વર� િનરાકરણ માટ� 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ �દશાદશર્ન કયુ� હતું.

નવી સરકાર, નવુ ંમતં્રીમડંળ 'ગડુ ગવનર્ન્સ'ના માધ્યમથી 
લોકોનો િવશ્વાસ સપંાદન કરશે એમ જણાવતા ંમખુ્યમતં્રીશ્રીએ 
ઉમયેુ� ક�, સરુત શહ�ર અન ેિજલ્લાના પ�ેન્ડગં પ્રશ્નો, રજઆૂતો 
અને લોકની સમસ્યાઓને ઉક�લવા ઉપર પૂરતું ધ્યાન ક�િદ્રત 
કરવામાં આવશે. બેઠકમાં સાંસદો અને ધારાસભ્યશ્રીઓએ 
સુરત શહ�રની આસપાસ આવલેા ંમોટા ંકોપ�ર�ટ �હો તમેની 
સામાિજક જવાબદારીના ભાગ�પે સી.એસ.આર. ફ�ડની 
રકમનો સરુત િજલ્લાના નાગ�રકોની સુખાકારી માટ� ઉપયોગ 
કર� તેવી િવશેષ રજૂઆત કરતાં આ અંગે રાજ્ય સરકાર 
યોગ્ય િનરાકરણ લાવશે એમ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું. 

આ ઉપરાંત બેઠકમાં સુરતમાં બહોળી વસતી હોવાથી 
આવકના દાખલા, જ�રી પ્રમાણપત્રો મેળવવામાં લોકોનો 
ધસારો ખૂબ રહ� છ�. આ સંદભ� પ્રમાણપત્રો મેળવવામાં 
લોકોને પડતી મુશ્ક�લી િનવારવા કલેકટર કાયર્ક્ષેત્રના 
િવસ્તારમાં ઝોનવાઈઝ જનસેવા ક�ન્દ્રો શ� કરવાની પણ 
રજૂઆત થઈ હતી, જેથી લોકોને સરળતાથી દાખલાઓ 
મળ� અને ધસારાને િનવારી શકાય. આ ઉપરાંત, આવકના 
દાખલા અને અન્ય પ્રમાણપત્રો માટ� ભાડાકરાર રજૂ કરવો 
પડતો હોય છ�, સામાન્ય અને મધ્યમવગર્ના લોકોને 
મકાનમાિલક દ્વારા ભાડાકરાર બનાવી આપવામાં 
આનાકાની કરવામાં આવતી હોવાથી એના સ્થાને 
સોસાયટીના પ્રમુખનંુ ક� ધારાસભ્યનું રહ�ઠાણ અંગેનું 

પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામા ંઆવ ેતો ગરીબ અન ેમધ્યવગ�ય 
પ�રવારોને  પડતી મુશ્ક �લી દૂર કરી શકાય એમ 
જનપ્રિતિનિધઓએ રજૂઆત દરિમયાન ક�ં હતું. 

બેઠકમાં સુરતના વરાછા િવસ્તારમાં ચોમાસામાં ખાડી 
પૂરની સમસ્યા, િવધવા સહાયની બાક� અર�ઓ અને 
NFSA ના દાવા અર�ઓ, આધાર કાડર્ �કટોની સંખ્યા 
વધારવા અંગે પણ ચચાર્ િવચારણા કરવામાં આવી હતી. 
જે સંદભ� મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હકારાત્મક પ્રિતભાવ આપતાં 
લોકોને સ્પશર્તી સમસ્યાઓ પર િવશેષ ધ્યાન આપીને 
સરકાર શક્ય તેટલી જનતાને સહાય�પ બનવા પ્રિતબદ્ધ 
હોવાનું જણાવ્યું હતું. સુરત ખાતેના ઉપરોક્ત કાયર્ક્રમોમાં 
ક�દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડિવયા, ક�દ્રીય 
ર�લવે અને ટ�ક્સટાઈલ રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી દશર્નાબહ�ન 
જરદોશ, ક�દ્રીય પશુપાલન મંત્રી શ્રી પુ�શોત્તમભાઈ �પાલા, 
િશક્ષણ મંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી, માગર્ અને મકાન 
િવભાગ મંત્રી શ્રી પૂણ �શભાઈ મોદી,  ક �િષ મંત્રી 
શ્રી રાઘવ�ભાઈ પટ�લ, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી રાજ્ય 
શ્રી િબ્રજશેભાઈ મરે�, �હરાજ્યમતં્રી શ્રી હષર્ભાઇ સઘંવી, 
શહ�રી િવકાસ રાજ્યમંત્રી શ્રી િવનોદભાઈ મોર�ડયા, ક�િષ, 
ઊ�ર્ અને પેટ્રોક�િમકલ્સ રાજ્યમંત્રી શ્રી મુક�શભાઈ પટ�લ, 
વાહનવ્યવહાર રાજ્યમંત્રી શ્રી અરિવંદભાઈ ર�યાણી, સાંસદ 
સવર્ શ્રી સી.આર.પાટીલ અને પ્રભુભાઈ વસાવા, મેયર 
ડૉ.હ�માલીબહ�ન બોઘાવાલા, મ્યુ.કિમશનર શ્રી બંછાિનિધ 
પાની, િજલ્લા કલેક્ટર શ્રી આયુષ ઓક, પોલીસ કિમશનર 
શ્રી અજય તોમર, િજલ્લા િવકાસ અિધકારી શ્રી ડી.એસ.
ગઢવી સિહત ધારાસભ્યશ્રીઓ, અગ્રણીઓ, ઉચ્ચ 
અિધકારીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. •

'ગુડ ગવનર્ન્સ' સરકારની પ્રાથિમકતા

જન કલ્યાણ
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ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી આવાસનું પ્રાંગણ બન્યું 
નારીશિક્ત અિભવંદનાનું આંગણ

�ણીતા ગઝલકાર શૂન્ય પાલનપરૂીની 
એક ખૂબ �ણીતી ગઝલ છ�. આ ગઝલનો 
� સાર રજૂ કરવો હોય તો કહી શકાય ક� 
એક �દવસ સજર્કને ક�ઇક અલગ કરવાનો 
- અ�ત રચના કરવાનો િવચાર આવ્યો.
સજર્ક� ફ�લથી કોમળતા, મે�થી અડગતા, 
ધરતીથી ધીરજ, �ક્ષથી પરમાથર્, નીરથી 
િનમર્ળતા લીધી. આ બધાનું િમશ્રણ કરીને 
સજર્ક� નારીનું સજર્ન કયુ�. 

તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટ�લે િવિવધ ક્ષેત્રે સફળતાનાં િશખરો સર 
કરનારી રાજ્યની ૧૮ નારીશિક્તને 
ગાંધીનગર �સ્થત પોતાના િનવાસસ્થાને 
આમંિત્રત કરીને ‘નારાયણી નમોસ્તુતે’ 
કાયર્ક્રમમાં અિભવાદન કયુ� હતું. 

આદ્યશિક્તની આરાધનાના આ 
નવરાિત્ર પવર્ના નવમા નોરત ેમખુ્યમતં્રીશ્રી 
િનવાસસ્થાનનું  પ્રાંગણ મા�શિક્ત-
નારીશિક્તના અિભવાદનનુ ંઆગંણ બન્યું 
હતું. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લે 
કાયર્ક્રમમાં જણાવ્યું ક�, ભારતીય સંસ્ક�િત 
‘નારી તું નારાયણી’માં માને છ�. નારી એ 
શિક્તનું સ્વ�પ અને પ્રતીક પણ છ�.

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નવરાિત્રમાં શિક્તના 
સ્વ�પને  વંદન કર ી  િવ િવધ ક્ષેત્રે 
નારીશિક્તના યોગદાનને િબરદાવતાં ક�ં 
ક�, જે ઘરમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવામાં 
આવ ેછ� ત્યાં લ�મી� િનવાસ કર� છ�. દર�ક 
ક્ષતે્રમા ંમિહલાઓ પોતાનુ ંયોગદાન આપી 
રહી છ�. � મિહલાઓને યોગ્ય તક મળ� 
તો દર�ક ક્ષેત્રમાં સફળતાનાં સવ�ચ્ચ 
િશખરો સર કરી શક� છ�.

સામાિજક બંધનોમાંથી મુક્ત થઈને 
મિહલાઓને  આગળ વધવા માટ � 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આહ્વાન કયુ� હતંુ. દર�ક 
સમસ્યાનો નીડર બનીને સામનો કરવા 
પણ તેમણે અનુરોધ કય� હતો. મિહલાઓ 
��ત થશ ેત્યાર� તમેના પ્રત્યેના સામાિજક 

��ષ્ટકોણમાં ચોક્કસપણે બદલાવ આવશે 
તેવો િવશ્વાસ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વ્યક્ત કય� 
હતો. મિહલાઓને િવિવધ કે્ષત્રમાં 
પ્રોત્સાહન આપવા માટ� રાજ્ય સરકાર 
મિહલા ઉત્કષર્ની યોજનાઓ દ્વારા પ્રિતબદ્ધ 
છ� અને આવી યોજનાઓના લાભ 
મેળવવામાં રાજ્ય સરકાર તેમને પૂણર્ 
સહયોગ આપશે તેમ ઉમેયુ� હતું.

મુખ્યમંત્રીશ્રી આ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત 
િવિવધ ક્ષતે્ર સાથ ે�ડાયલેી ૧૮ જટેલી 
નારીશિક્ત સાથ ેસવંાદ કરી તમેની �વન 
યાત્રા અન ેકાય�થી પ�રિચત પણ થયા હતા. 

મખુ્યમંત્રીશ્રીએ ‘નારાયણી નમોસ્તતુ’ે 
અન્વય ેજે ૧૮ બહ�નોનુ ંસન્માન કયુ� તમેાં 
ટોક્યો પરેા-ઓલ�મ્પકમા ંટ�બલ ટ�િનસની 
રમતમા ં િસલ્વર મડેલ િવજતેા ભાિવના 
પટ�લ, ગુજરાતના પ્રથમ અન ેદ�શના ચોથા 
મિહલા સ્કાય ડાઇવર શે્વતા પરમાર, માત્ર 
૧૯ વષર્ની નાની વય ેકમિશર્યલ પાયલટ 
બનનાર મૈત્રી પટ�લ, કચ્છી મિહલા 
એન્ટરપ્રેન્યોર પાબીબહ�ન રબારી, મ�ગો 
જકં્શન સ્વીટશોપના સ્થાપક એવા ંમિહલા 
એન્ટરપ્રને્યોર ડૉ. ધરા કાપ�ડયા, સ્ટ�ચ્યૂ ઑફ 
યિુનટી ખાત ેમિહલા સ્વસહાયજથૂના ંપ્રમખુ 
પ્રેમીલાબહ�ન તડવી, િવચરતી-િવમુક્ત 
�િતના ઉત્કષર્ માટ� સમાિજક કાયર્કર 
િમત્તલ પટ�લ, કોરોના દરિમયાન �ત્યુ 

પામનાર દદ�ઓની અિંતમિવિધ કરનાર 
િહનાબહ�ન વેલાણી, કોરાનાકાળમાં ટ્રક 
રાઈડ દ્વારા ગામડાઓમાં માસ્ક અને 
સેિનટાઈઝરનું િવતરણ કરનાર દુર�યા 
તિપયા, �દવ્યાગં સામાિજક કાયર્કર શોભના 
સપન શાહ, સામાિજક કાયર્કર રસીલાબહ�ન 
પંડ્યા, આર.જે અને યૂ-ટ્યૂબર અ�દિત 
રાવલ, સ્ટ�ચ્ય ૂઑફ યુિનટી ખાતે ર��ડયો 
�ક� ડૉ. નીલમ તડવી, સંગીત કલાકાર 
સ્તિુત કારાણી, ભરત નાટ્યમના કલાકાર 
માનસી પી. કારાણી, લેિખકા, એન્કર 
પામ�બહ�ન દ�સાઈ, પ્રગિતશીલ ખેડૂત 
ભારતીબહ �ન રામદ �વ ખૂં ટ ી  તેમજ 
રાજ્યકક્ષાના શ્રષે્ઠ પશપુાલક પરુસ્કારથી 
સન્માિનત દ�માબહ�ન ચૌધરીનો સમાવશે 
થાય છ�. 

કલાગુ� શ્રી ચંદન ઠાકોર દ્વારા 
સંચ ા િલત અમદાવ ાદની  �ણીતી 
�ત્યભારતી સંસ્થાના કલાકારોએ 
મિહષાસરુમ�દર્ની સ્ત્રોત પર ભરતનાટ્યમ્ 
�ત્ય પ્રસ્તુત કયુ� હતું. આ પ્રસંગે મિહલા 
અને  બાળ કલ્યાણ મંત્રી શ્રીમતી 
મનીષાબહ�ન વક�લ, આ�દ�િત િવકાસ 
રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી િનિમષાબહ�ન સુથાર, 
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સિચવ શ્રીમતી અવંિતકા 
િસંઘ વગેર� ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. •

નારીશિક્ત
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“સહી પોષણ દ�શ રોશન”

 નર�શ ચૌધરી
દ�શ વ્યાપી પોષણ અિભયાન જનઆંદોલનનું સ્વ�પ લઇ રહ્યંુ 

છ�. પોષણ અિભયાન અંતગર્ત રા�ીય પોષણ માસ સપ્ટ�મ્બર-
૨૦૨૧ની ઉજવણી જનભાગીદારી સ્વ�પે સમગ્ર રાજયમાં દર�ક 
કક્ષાએ કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા 
રાજસ્થાનના ઝંુઝુનુ ખાતેથી તા. ૮ માચર્, ૨૦૧૮ના રોજ પોષણ 
અિભયાનની રા�વ્યાપી શ�આત કરવામાં આવી હતી. પોષણ 
અિભયાનનું મુખ્ય લ�ય નાનાં બાળકો, મિહલાઓ અને 
�કશોરીઓમાં ક�ુપોષણ અને એનેિમયા ઘટાડવાનું છ�.

રાજયના મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટ�લ અન ેમિહલા બાળ 
િવકાસ રાજયમતં્રી શ્રીમતી મનીષાબહ�ન વક�લ ેગજુરાતના ંબાળકોને 
સપુોિષત બનાવવા માટ� તમામ લોકોના સહયોગથી રાજયમાથંી 
ક�પોષણન ેસંપૂર્ણપણ ેનાબૂદ કરી સુપોિષત બનાવવા અનકે કદમો 
ઉઠાવ્યા ંછ�. આ માટ� રાજયના મિહલા અન ેબાળિવકાસ િવભાગ 
સાથ ેઆરોગ્ય િવભાગ સિહત અન્ય િવભાગોન ેસાથ ેરાખી સહકાર 
અન ેસકંલન દ્રારા ઘિનષ્ઠ આયોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંછ�. રાજયમાં 
ગત સપ્ટ�મ્બર માસ દરિમયાન િવિવધ કાયર્ક્રમો યો�યા હતા જમેાં 
ચાર થીમ આધા�રત ક્રાયર્ક્રમો કરવામા ંઆવ્યા હતા.

રા�ીય પોષણ માસ-૨૦૨૧ની રાજયવ્યાપી જન 
ભાગીદારી સાથે ઉજવણીના મુખ્ય અંશો 

પોષણ અિભયાન અન્વયે સપ્ટ�મ્બર માસ-૨૦૨૧ દરમ્યાન 
ચાર સપ્તાહની અલગ અલગ થીમ આધા�રત સમગ્ર રાજયમાં 
વ્યાપક સ્તર� રા�ીય પોષણ માસ દરમ્યાન િવિવધ િવભાગો સાથે 
અસરકારક સંકલન અને સહકાર દ્વારા જન ભાગીદારી સાથે 
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેના મુખ્ય અંશો આ મુજબ છ�.
• રાજયમાં આંગણવાડી કમ�ઓ, આશા વક�ર અને ફ�મેલ હ�લ્થ 

વક�ર દ્વારા ૦ થી ૬ વષર્ના ૨૪.૬૮ લાખ બાળકોના વજન 
અને ઊંચાઇની ચકાસણી.

• પોષણવા�ટકા અન્વયે ૨૪૮૬૬ જેટલી ર�લીઓ દ્વારા પ્રચાર-
પ્રસાર.

• આંગણવાડી ક�ન્દ્રો, શાળાઓ, ગ્રામપંચાયત અને િવિવધ 
લાભાથ�ઓના ઘર સિહત ૧.૧૩ લાખ પોષણવા�ટકાઓ 
બનાવવામાં આવી. જેમાં ૩૦ જેટલાં શાકભા� અને ૨૨ 
જેટલાં િવિવધ ફળાઉ રોપાઓ મળી ૬૬૫૯૬ ફળાઉ 
રોપાઓનું પોષણ વા�ટકામાં વાવેતર.

• ૨૨૯૨૮ અન્ય િવિવધ પ્ર�િતઓ જમેા ંપોષણ બઠેક, ર�લીઓ, 
વાનગી બનાવવાની હરીફાઇ, વાનગી પ્રદશર્ન, મહ�દી સ્પધાર્, 
વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાની સ્પધાર્ઓ તથા કોિવડ-૧૯ 
વૅ�ક્સન રસીકરણ અંગે ��િત.

• ગુજરાત યોગ બોડર્ દ્વારા “યોગ અને પોષણનો સમય”ના 
સેટકોમ દ્વારા ખાસ એિપસોડના પ્રસારણ કાયર્ક્રમમાં લાખો 
લોકો �ડાયા.

• ૧.૬૨ લાખ જટેલી પોષણ�કટનુ ંઆગંણવાડીના અિતક�પોિષત 
તથા ક�પોિષત બાળકો, ધાત્રી માતાઓ, સગભાર્ બહ�નોને 
િવતરણ. આ ઉપરાંત રાજયના ધાિમર્ક અને સામાિજક ટ્રસ્ટ્રો, 
એન.�.ઓ અન ેસખુી સંપન્ન પ�રવારોના ંસહયોગથી સખુડી, 
ખજૂર, ઘી, ગોળ, કઠોળ અને ફળોની પોષણ ક�ટનુ પણ 
િવતરણ કરાયું.

• પોષણ માસના ચોથા સપ્તાહ દરમ્યાન અિત ક�પોિષત 19192 
બાળકોન ેશોધીન ે1288 બાળકોન ેNRC/CMTCમાં રીફર 
કરવામાં આવ્યાં.

• સગભાર્ બહ�નો, ધાત્રી માતાઓ અન ે�કશોરીઓન ેમાિહતગાર 
કરવા ટી.એચ.આર.નો ઉપયોગ પોષણ આહાર અને પ્રથમ 
1000 �દવસની �ણકારી માટ� નવ લાખ જેટલા પોસ્ટર દર�ક 
ગામોમાં દૂધ મંડળી, ગ્રામ પંચાયત અને �હ�ર સ્થળોએ 
પ્રદિશર્ત કરીને વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર.

• પોષણ માસની ઉજવણી સાથર્ક કરવા િજલ્લા કક્ષાએ 330 
બઠેકો અન ેગ્રામ્ય કક્ષાએ 3550 ગ્રામ સભાના આયોજન દ્વારા 
ગ્રામ્ય કક્ષાએ રા�ીય પોષણ માસની ��િત્ત અને પ્રચાર - 
પ્રસાર માટ� અસરકારક આયોજન.

• આંગણવાડી કમ�ઓ દ્વારા રા�ીય પોષણ માસની ��િત અથ� 
ચાર લાખથી વધુ ક�ટુંબોની �હ મુલાકાત.

• રાજ્યના શહ�રી અને ગ્રામીણ િવસ્તારોમાં 24,094 પોષણ 
ર�લીઓ દ્વારા રા�ીય પોષણ માસની ઉજવણી.

• 17,816 મમતા �દવસ અન ે44,346 મંગળ �દવસની ઉજવણી.
• ન્યટુ્રીશન ફ�ડની ર�િસપી સ્પધાર્ઓમા ં6,89,363 સગભાર્ બહ�નો 

સહભાગી બની પોષણ અંગે ��ત બની.
• આયુષ ��િત અિભયાનમાં 61,509 લોકો �ડાયા. •

નારીશિક્ત
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�દવ્યાંગ િક્રશને મળી િશક્ષણની પાંખ 
દર�ક માનવના માનસમાંથી 

અઞ્જાનનો અધંકાર દરૂ કરી ઞ્જાનનો 
પ્રકાશ પ્રગટ� તે િશક્ષણની ફળશ્રુિત 
છ�. િશક્ષણથી માણસને આંખ અને 
પાંખ બંને મળ� છ�. આંખ એટલે 
નવી ��ષ્ટ મળ� છ� અને પાંખ એટલે 
નવી �દશા પ્રાપ્ત થાય છ�. કોરોનાના 
કપરા કાળમાં િશક્ષણની પાંખને 
સકંોચાતી અટકાવવા માટ� વચ્યુર્અલ 
વગર્ખડંની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી 
છ�. તેમાં પણ �દવ્યાંગ બાળકોની 
િવશેષ કાળ� લેવામાં આવે છ�. 
આજે આવા જ �દવ્યાંગ બાળક 
િક્રશની વાત કરવી છ�.

વ ડ ો દ ર ાન ા  િ પં ગલવ ા ડ ા 
પ્રાથિમક શાળામાં અભ્યાસ કરતો 
પરમાર િક્રશ જગદીશભાઈ જેની 
ઉમર ૯ વષર્ છ�. તે ત્રી� ધોરણમાં 
અભ્યાસ કર� છ�. આ બાળક સી.પી 
પ્રકારની �દવ્યાંગતા ધરાવે છ�. તેને 
જન્મ બાદ કમળો થયો હોવાથી 
આઇસીયુમાં રાખવામાં આવ્યો 
હત ો .  તે  પ ોત ાન ી  ર ો િજં દ ી 
િક્રયાઓમાં પણ સક્ષમ ન હતો. 
દરમ્યાન સ્પેિશયલ એજ્યુક�ટર 
દ્વારા ઘર મુલાકાત કરી તેનું અસેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યું.તેના 
વાલી પાસેથી બાળકની સંપૂણર્ માિહતી લેવામાં આવી. વાલીને 
સ�ટર્�ફક�ટ માટ� સમજ આપવામાં આવી, જ�રી ડોકયુમ�ટ પણ 
લખીને આપ્યા.એ મુજબ વાલીએ પોતાના બાળકનું સ�ટર્�ફક�ટ 
કઢાવ્યું.ત્યાર બાદ સ્પેિશયલ એજ્યુક�ટર દ્વારા િક્રશનું શાળામાં 
નામાંકન કરવામાં આવ્યું. 

કોિવડ-19 દરિમયાન ચાલતા હોમલિન�ગ અંતગર્ત િક્રશ રોજ 
�ડાય છ�. જે પણ ગ્રૂપમાં વી�ડયો શેર કરવામાં આવે છ�. તે બધા 
જ વી�ડયો જુએ છ�. િક્રશને હોમલિન�ગમાં ભણવાની ખૂબ જ મ� 
આવે છ�. િક્રશ ગ્રૂપમાં જે પણ એ�ક્ટિવટી કરાવવામાં આવે છ�. 
એમાં ઉત્સાહથી ભાગ લે છ� સ્પેિશયલ એજ્યુક�ટર દ્વારા િક્રશના 
વાલીને સૂચન કરવામાં આવ્યું ક�, િક્રશને લઈને ફરિજયાત 
�રસોસર્�મમાં આવવું. જેથી �ફિઝયોથેરાપીનો લાભ મળ�. 
િક્રશના વાલી ર�ગ્યુલર �રસોસર્�મમાં લઈને આવવા લાગ્યા. 

જેથી તેને હાથ પગની એક્સરસાઇઝ 
ચાલુ કરી ત્યારબાદ િક્રશ હાથની 
મદદથી નાની-મોટી વસ્તુ પકડી 
શકતો થયો. ધીર� - ધીર� િક્રશમાં 
ઘણો સુધારો આવ્યો. િક્રશ પકડીને 
ઊભો રહી શક� છ�. 

સ્પેિશયલ એજ્યુક�ટર દ્વારા ઘર 
મુલાકાત કરી. િક્રશને અવનવું 
શીખવવામાં આવે છ�. સ્પેિશયલ 
એજ્યુક�ટર જે પણ વીિડયો ગ્રૂપમાં 
મોકલવામાં આવે છ�. એ બધા જ 
વીિડયો િક્રશને બતાવે છ�. 

િક્રશનું િસિવલ સ�ટર્. ૧૦૦%નું 
છ�. િક્રશ નું યુ.ડી.આઈ.ડી. કાડર્ અને 
બસ પાસ પણ મેળવી લીધો છ�. તે 
જે પણ ઓનલાઇન વેિબનાર થયા 
એમાં  �ડાય છ �.  લુઈસબ્રેઇલ 
અંતગર્ત ઓનલાઇન વેિબનાર 
રાખવામા આવ્યો હતો. જમેા ંિક્રશના 
વાલી એને �રસોસર્�મ ખાતે લઈને 
આવ્યા હતા. જેથી ઓનલાઇન 
વેિબનારમાં �ફિઝયોથેરાપીની 
મદદથી એક્સરસાઇઝનો લાઈવ 
ડેમો આપવામા ંઆવ્યો. જથેી તમામ 
તાલુકાના સ્પેિશયલ એજ્યુક�ટર આ 

�ફઝીયોથેરાપીની મદદથી એક્સરસાઇઝનો લાઈવ ડેમો િનહાળી 
શક�. જેનાથી આ એક્સરસાઇઝનો લાઈવ ડેમો વાલીને પણ �વા 
મળ્યો. જેનાથી બાળકોને ઘણો લાભ થયો છ�. 

પરમાર િક્રશ જગદીશભાઇને સેર�બ્રલ પાલ્સીની �દવ્યાંગતા 
છ�. તેન ેપ્રભાત અધંજન મડંળ ડભોઇ દ્વારા ગ્રોસરી �કટ આપવામાં 
આવી અને દાતાશ્રી તરફથી નાસ્તાનો ડબ્બો અને પાણીની બોટલ 
આપવામા ંઆવી. મોનાક�મ તરફથી બાળકન ે�વ્હલચરે આપવામાં 
આવી. જ ેબાળકના રોિજદંા કાયર્મા ંખૂબ જ ઉપયોગી છ�. �વ્હલચરે 
મળવાથી બાળક સરળતાથી એક જગ્યાએથી બી� જગ્યા એ જઈ 
શક� છ�. હાલ ચાલતાં શેરી િશક્ષણમાં પણ ભાગ લે છ�. જેના ફળ 
સ્વ�પે બાળકનો માનિસક તથા શૈક્ષિણક િવકાસ થયો છ�. તેમજ 
સામાન્ય બાળકની જેમ �દવ્યાંગ બાળકને પણ િશક્ષણ પ્રત્યે રસ 
અને �િચમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છ�. િશક્ષણની પાંખ થક� િક્રશ 
જેવા અનેક �દવ્યાંગ બાળકો િવહરી રહ્યા છ�. •

ઉ�શ
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નવિનયુક્ત સુપરવાઇઝર - ઇન્સ્ટ્રકટસર્ને િનમણૂક પત્રો 
રાજયની પ્રગિતના ચાર માપદ�ડ શાંિત, સલામતી, �સ્થરતા 

અને સુશાસન છ�. ગુજરાતમાં છ�લ્લા બે દાયકાથી શાંિત અને 
સશુાસનના પ�રણામ ેઆજ ેિવશ્વ કક્ષાના ઉદ્યોગ�હોની ગુજરાતમાં 
સ્થાપના થક� વ્યાપક રોજગારીનુ િનમાર્ણ થયું છ� જેના પ�રણામે 
સૌથી વધુ રોજગારી પૂરી પાડી ગુજરાત આજે રોલ મૉડલ પુરવાર 
થઈ ર�ં છ�. આ �દશામાં આગળ ડગ માંડતા ગાંધીનગરના 
મહાત્મા મં�દરમાં શ્રમ રોજગાર િવભાગ આયોિજત કાયર્ક્રમમાં 
નવિનયુકત ૧૩૦૦ જેટલા સુપરવાઇઝસર્-ઇન્સ્ટ્રકટસર્ને િનમણૂક-
પત્રો અપર્ણ થયા હતા. 

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લે રાજ્ય સરકારની સેવામાં 
�ડાઇ રહ�લા આ નવિનયુકત સુપરવાઇઝર-ઇન્સ્ટ્રકટસર્ને 
અિભનંદન પાઠવતાં ક�ં ક�, રાજ્યમાં મહત્તમ લોકોને રોજગારી 
મળ� તેવો સરકારનો ધ્યેય છ�. યુવાનોને રોજગાર અવસર મળતા 
નથી તેવું કહ�નારાઓ ગુજરાતની તુલના અન્ય રાજ્યોના 
રોજગારીના આંકડા સાથે કર� તો ગુજરાતમાં અન્ય રાજ્યોની 
સાપેક્ષમાં ક�ટલી રોજગારી મળી રહી છ� તેનો ખ્યાલ આવી જશે. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ અવસર� સંગ�ઠત અને બાંધકામ ક્ષેત્રના 
પાંચ જેટલા શ્રિમકોને ઇ-િવિહકલ ખરીદી માટ�ની સબિસડીના 
ચેક પણ અપર્ણ કયાર્ હતા. 

શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી િબ્રજેશભાઇ મેર�એ 
નવિનયુકત સુપરવાઇઝસર્ અને ઇન્સ્ટ્રક્ટરને શુભેચ્છા પાઠવતાં 
જણાવ્યું ક�, દ�શના વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ 'શ્રમ એવ 
જયતે'ના સૂત્રને સાકાર કરવા માટ� યુવાનોને આધુિનક સમય 

મુજબની તાલીમ તેમજ સમયની માગ અનુસાર કૌશલ્યબદ્ધ 
તાલીમ મળી રહ� એ માટ� રાજયમાં કાયર્રત આઈ.ટી.આઈને 
પ્રોત્સાિહત કરવાનો ભગીરથ પ્રયાસ કય� છ�, તે સૌને નવી �દશા 
ચ�ધશે. મંત્રી શ્રી મેર�એ ઉમેયુ� ક�, આગામી સમયમાં આધુિનક 
તાલીમબદ્ધ અને કૌશલ્યબદ્ધ યુવાનોની ઉદ્યોગ�હોની માંગ 
અનુસાર માનવબળ પૂ� પાડવા માટ� રાજયમાં કાયર્રત આઈ.ટી.
આઈમાં ચાલી રહ�લા અભ્યાસક્રમોનું અપગ્રેડેશન કરવાની પણ 
રાજ્ય સરકારની નેમ છ�. 

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગના અગ્ર સિચવ શ્રીમતી અંજુ 
શમાર્એ ઉપ�સ્થત મહ�માનો અન ેઆઈ.ટી.આઈમા ંપસદંગી પામલેા 
સુપરવાઇઝર - ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રીઓ તથા લાભાથ�ઓનું સ્વાગત કરી 
કાયર્ક્રમની �પર�ખા આપી ગો ગ્રીન યોજનાની િવસ્�ત િવગતો 
આપી હતી.

રાજ્યને ગ્રીન - પોલ્યુશન ફ્ર� બનાવવા તથા શ્રમયોગીઓને 
પ�રવહનમાં આત્મિનભર્ર બનાવવાના ઉદ્દ�શ સાથે રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા "ગો-ગ્રીન યોજના" લોન્ચ કરવામાં આવી છ� તે અંતગર્ત 
સંગ�ઠત અને બાંધકામ ક્ષેત્રના શ્રમયોગીઓને ઈલે�ક્ટ્રક ટુ 
વ્હીલરની ખરીદી ઉપર ખાસ નાણાક�ય સહાય આપવામાં આવશ.ે 

સંગ�ઠત ક્ષેત્રના શ્રમયોગીઓને વાહનની �ક�મતના ૩૦ ટકા 
અથવા �.૩૦ હ�રની મયાર્દામાં સબિસડી ચૂકવવામાં આવશે. 
જ્યાર� બાંધકામ ક્ષેત્રના શ્રમયોગીને વાહનની �ક�મતના ૫૦ ટકા 
અથવા �. ૩૦ હ�રની મયાર્દામાં સબિસડી આપવાની �ગવાઈ 
ગો-ગ્રીન યોજનામાં કરવામાં આવી છ�. 

આ ઉપરાંત આ યોજના હ�ઠળ વાહનના 
આરટીઓ રિજસ્ટ્રેશન ટ�ક્સ તથા રોડ ટ�ક્સ ઉપર 
વન-ટાઇમ સબિસડી પણ આપવામાં આવશે. 

ગો-ગ્રીન યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ 
માટ� રાજ્યના શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ દ્વારા 
મોબાઇલ એ�પ્લક�શન અને અત્યાધુિનક પોટર્લ 
www.gogreenglwb.gujarat.gov.
in પણ શ� કરવામાં આવ્યું છ�.

આ પ્રસંગે ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડર્ના 
ચેરમેન શ્રી સુનીલ િસંઘી, મુખ્ય સિચવ શ્રી પંકજ 
ક�માર, શ્રમ આયુક્ત શ્રી પી. ભારથી, શ્રમ અને 
રોજગાર િવભાગના ડાયર�ક્ટર શ્રી આલોકક�માર 
પાડં,ે આઈ.ટી.આઈ મા ંપસદંગી પામલેા સપુરવાઇઝર 
- ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રીઓ સિહત બેટરી ઓપર�ટ�ડ �દ્વચક્ર� 
વાહન માટ�ના લાભાથ�ઓ સિહત િવભાગના 
અિધકારીશ્રીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

પગભર
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રાજ્યના ભૂલકાંઓને ન્યુમોિનયા 
મગજના તાવ સામે આરોગ્ય સુરક્ષા કવચ

તંદુરસ્ત રા� િનમાર્ણ માટ� આરોગ્ય 
સુિવધાઓને સુદ્રઢ કરવાનું લ�ય ગુજરાત 
સરકાર� સવે્યુ ંછ�. વતર્માન સરકાર રાજ્યના 
નાગ�રકોના તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય માટ� સતત 
િચંતા અને િચંતન કરતી સરકાર છ�. 
કોરોનાકાળમાં પણ ખમીર અન ેખમુારીથી 
તનેી સામ ેલડીન ેરાજ્યના આરોગ્ય તંત્રએ 
દાખલો બેસાડ્યો છ�. જેની ન�ધ સમગ્ર 
િવશ્વએ લેવી પડી હોય ત્યાર� ભારતના 
ભાિવ એવા ંબાળકોના આરોગ્યન ેસધુારવા 
તેમજ ભાિવ પેઢીને સક્ષમ બનાવવા 
બાળઆરોગ્યલક્ષી, અિભયાન રાજ્ય 
સરકાર ચલાવી રહી છ�, જેનો મુખ્ય હ�તુ 
ગુ જ ર ા ત ન ા  ન વ � ત  િ શ શુ ઓ ને 
આરોગ્યલક્ષી સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો અને 
િનરામય �વન પ્રદાન કરવાનો છ�. દ�શ 
અને ગુજરાતની ઉજ્જવળ આવતીકાલ 
સમા ભૂલકાં-બાળકોને ન્યુમોિનયા અને 
મગજના તાવ સામે આરોગ્ય સુરક્ષા કવચ 

આપતી ન્યુમોકોકલ ક�જુગેટ વૅ�ક્સન-
PCV થી સાવર્િત્રક રસીકરણ અિભયાન 
અન્વયે આવરી લેવાનો મહ�વપૂણ ર્ 
આરોગ્ય સુરક્ષા સવેા યઞ્જનો રાજ્ય સરકાર� 
આર�ભ કય� છ�. તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ �લે  આ વૅ �ક્સનેશન 
કાયર્ક્રમનો રાજ્યવ્યાપી પ્રાર�ભ છોટાઉદ�પરૂ 
િજલ્લાના અલ્હાદપૂરાના હ�લ્થ એન્ડ 
વેલનેસ સેન્ટરથી કરાવ્યો હતો. 

ભારત સરકાર દ્વારા સાવ ર્ િત્રક 
રસીકરણ કાયર્ક્રમ અન્વય ેરાજ્યની તમામ 
સરકારી હો�સ્પટલ, આરોગ્ય ક�ન્દ્રો, પેટા 
આરોગ્ય ક�ન્દ્રો અને હ�લ્થ એન્ડ વેલનેસ 
સને્ટર પરથી આ વૅ�ક્સન દોઢ વષર્ સધુીના 
બાળકોને િવનામૂલ્યે અપાશે.

ખાનગી ક્ષેત્રમાં સામાન્યત: �. ૩000 
થી ૪પ૦૦ ની �ક�મતે મળતી આ વૅ�ક્સન 
સાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત 
સરકાર િવનામૂલ્યે લાભાથ� બાળકોને 
આપવાની છ�. રાજ્યમા ંએક વષર્મા ંઅદંાજે 
૧ર લાખ જેટલાં બાળકોને ૩ ડોઝ મળીને 
ક�લ ૩૬ લાખ PCV ડોઝ આપવામાં 
આવશે. બાળકને જન્મના ૬ અઠવા�ડયે 
આ વ�ૅક્સનનો પહ�લો ડોઝ, ૧૪ અઠવા�ડયે 
બી� ડોઝ અને ૯ મિહના બાદ ત્રી� 
બૂસ્ટર ડોઝ વૅ�ક્સન આપવામાં આવશે. 

ન્યુમોકોકલ ન્યુમોિનયા શ્વાસોશ્વાસને 
લગતો રોગ છ�, જે ફ�ફસામાં બળતરા અને 
પ્રવાહીનું સંચય કર� છ�. ઉધરસ, છાતીનું 
અદંર ખ�ચાવુ,ં શ્વાસ લેવામા ંતકલીફ, તીવ્ર 
શ્વાસ અને ગળામાં સસણી બોલવી આ 
રોગનાં મુખ્ય લક્ષણો છ�. � િશશુ આ 
રોગથી ગંભીર રીતે બીમાર હોય તો, તેને 
ખાવા-પીવામાં તકલીફ પડે છ�, આંચક� 
આવી શક� અથવા બેભાન થઈ શક� છ�, 
અને તેનું �ત્યુ પણ થઈ શક� છ�.

ન્યુમોકોકલ સંક્રમણના કારણે ક� 
મે િનન્�ઇ�ટસ, સે �પ્ટસીિમયા અને 
ન્યુમોિનયા જેવા ગંભીર રોગ સાથે - સાથે 
સાઈનુસાઇ�ટસ જેવા મંદ પણ વધાર� 
સામાન્ય રોગો પણ થઇ શક� છ�. 

ભારતમાં ન્યુમોકોકલ ન્યુમોિનયાના 
કારણ ે૨૦૧૦મા ંપાચં વષર્થી નાના આશર� 
એક લાખ અને ૨૦૧૫માં લગભગ ૫૩ 
હ�ર બાળકો �ત્યુ પામ્યાં  હતાં . 
ન્યુમોકોકલ ક�જુગેટ વૅ�ક્સન- PCV 
પાંચ વષર્થી ઓછી ઉ�મરનાં બાળકોનો 

દેશ અને ગજુરાતની ઉ�જવળ 
આવતીકાલ સમા ભૂલકાં-બાળકાનેે 
�યુમાેિનયા અને મગજના તાવ સામે 

આરાે�ય સુરક્ષા કવચ આપતી 
�યુમાેકાેકલ કા�જુગેટ વૅ�ક્સન-PCV 
થી સાવર્િત્રક રસીકરણ અ�ભયાન 
અ�વયે આવર� લેવાનાે મહ�વપૂણર્ 
આરાે�ય સુરક્ષા સવેા યજ્ઞનાે રાજ્ય 

સરકાર ેઆરંભ કયા� છે.

સંભાળ
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�ત્યુદર ઘટાડવામાં ઉપકારક િનવડશે. 
PCVનું  રસીકરણ બાળકોમાં 

ન્યમુોકોકલ રોગના કારણે થતા રોગો અને 
�ત્યુને અટકાવે છ�. બે વષર્થી નાનાં 
બાળકોમાં ગંભીર ન્યુમોકોકલ રોગનું 
�ખમ રહ� છ� પણ એનું સૌથી વધાર� 
�ખમ એક વષર્થી નાનાં બાળકોમાં હોય 
છ�. PCV રસીકરણ ન ક�વળ િશશુની 
રક્ષા કરશે પર�તુ બાળકમાં ન્યુમોકોકલ 
રોગના �ખમને પણ ઘટાડશે. બાળકોને 
પલ્સ પોિલયો રસી આપવાના વ્યાપક 
અિભયાનને પગલે ગુજરાત ૨૦૦૭માં 
પોિલયો મુક્ત �હ�ર થયું છ�.

હવે, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ�લના �દશાદશર્નમા ંન્યમુોકોકલ ક�જગુટે 
વૅ�ક્સનેશનના યુિનવસર્લ પ્રોગ્રામથી 
રાજ્યમાં નવ�ત બાળકોને ન્યુમોિનયા 
અને મગજના તાવથી સંપૂણર્ રક્ષણ 
આપવાની નેમ પાર પડશે અને ગુજરાત 
ચાઇલ્ડ હ�લ્થક�રમાં પણ અગ્રેસર રહ�શે.

નવ�ત િશશુના સ્વાસ્થ્ય 
માટ� પીસીવી રસી

ગાંધીનગરમાં ન્યુમોકોકલ ક�જુગેટ 
વૅ�ક્સનેશનનો પ્રાર�ભ આરોગ્ય મંત્રી શ્રી 
ઋિષક�શભાઈ પટ�લે બાળકને વૅ�ક્સનના 
ટીપાં િપવડાવી કરાવ્યો હતો. આ રસીકરણ 
કાયર્ક્રમમાં આરોગ્ય રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી 
િનિમષાબહ�ન સુથાર� ઉપ�સ્થત રહી રાજ્ય 
સરકારના આ િનણર્યને નવ�ત િશશુના 
આરોગ્ય માટ� મહ�વનો ગણાવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે  આરોગ્ય મંત્રી  શ્રી 
ઋિષક�શભાઈ પટ�લે ક�ં હતું ક�, ક�ન્દ્ર 
સરકારના સાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમમાં 
ન્યુમોિનયા તેમજ મગજના તાવથી 
બચાવતી ન્યુમોકોકલ ક�જુગેટ વૅ�ક્સનનો 
(પી.સી.વી.) સમાવશે કરવામા ંઆવ્યો છ�. 
સાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમ અતંગર્ત સમગ્ર 
દ �શમાં િવિવધ આરોગ્ય ક �ન્દ્રો પર 
ન્યમુોકોકલ ક�જગુટે વ�ૅક્સન (પી.સી.વી.) 
િવનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ હોવાનું જણાવ્યું હતું. 

બાળસુરક્ષા માટ� સરકારનાં પગલાં 
અંગે માિહતી આપતા મંત્રીશ્રીએ ઉમેયુ� 
હતું ક�, વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી 
દ્વારા આરોગ્ય ક્ષેત્રે લેવામાં આવી રહ�લાં 
નવીન પગલાઓમાંનું એક મહ�વનું 
પગલું  એટલે ન્યુમોકોકલ ક�જુગેટ 
વૅ �ક્સન(પી .સી .વી .)નો સાવ ર્ િત્રક 
રસીકરણ કાયર્ક્રમમા ંસમાવેશ. ન્યમુોિનયા 
તથા મગજનો તાવ એ ન્યુમોકોકલ 
બેક્ટ ��રયાથી થતી બીમારીઓ છ �. 
ન્યુમોિનયા પાંચ વષર્થી ઓછી ઉ�મરના 
બાળકોના �ત્યુનું એક મુખ્ય કારણ છ� 
ત્યાર� આવી બીમારીઓ સામે બાળકોને 
સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આ વૅ�ક્સન (પી.
સી.વી.) મદદ�પ સાિબત થશે. 

આ વેળાએ આરોગ્ય રાજ્ય મંત્રી 

શ્રીમતી િનિમષાબહ�ન સુથાર� ક�ં ક�, આ 
એક સુરિક્ષત વૅ�ક્સન છ�. આ વૅ�ક્સન 
અન્ય િનધાર્�રત વૅ�ક્સન સાથે આપવામાં 
આવશે. એક જ સમયે ઘણી બધી રસીઓ 
આપવી બાળકો માટ� પૂણર્ રીતે સુરિક્ષત 
અને અસરકારક છ�. મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે પદભાર સંભાળતાની 
સાથે જ અનેક જનિહતલક્ષી િનણર્યો 
લેવાના શ� કયાર્ છ� ત્યાર� આ ન્યુમોકોકલ 
ક�જુગેટ વૅ�ક્સનેશનનો (પી.સી.વી.) 
િનણર્ય સ્વસ્થ અને સક્ષમ રા�ના િનમાર્ણ 
માટ� મહ�વનો પુરવાર થશે. આ પ્રસંગે 
આરોગ્ય િવભાગના અિધક મુખ્ય સિચવ 
શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, વ�રષ્ઠ તબીબશ્રીઓ 
તથા નાગ�રકો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

ન્યુમોકોકલ વે�ક્સનથી બાળ�ત્યુદરમાં ઘટાડો
આ રસીથી બાળકોન ેન્યમુોિનયા તથા મગજના તાવ સામ ેસરુક્ષા પ્રદાન કરવામાં 

મદદ મળશ.ે અત્યાર સધુી ટીબી, પોિલયો, ડીપ્થ�ેરયા, િહપટેાઇ�ટસ બી, ટીટ�નસ, 
િમસલ, �બલેા અન ેરોટા વાયરસના જવેી ગભંીર િબમારીથી રક્ષણ આપતી રસી 
સરકાર તરફથી િવનામલૂ્ય ેદર�ક સરકારી દવાખાનામા ંઉપલબ્ધ છ�. જેમા ંસૌથી 
મ�ઘી એવી ન્યમુોકોકલ ક�જગુટે વ�ૅક્સન હવ ેસાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમમાં દર�ક 
સરકારી દવાખાના પર મળશ.ે આ રસીના ક�લ ત્રણ ડોઝ દોઢ મિહને સાડા ત્રણ 
મિહન ેઅન ેનવ મિહના બાદ બસુ્ટર ડોઝ આપવામા ંઆવશ.ે આમ, ન્યમુોકોકલ 
ક�જગેુટ વ�ૅક્સન આપવાથી ન્યમુોકોકલ ન્યમુોિનયાના કારણ ેથતા ૩૦ થી ૩૫ 
ટકા બાળકોનુ ં�વન બચાવી શકાશ ેઅને બાળ મતુ્યદુર ઘટાડવામા ંમદદ�પ થશ.ે

સંભાળ
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ગુજરાત પોલીસ રડાર સ્પીડ ગન સાથે 
ઇન્ટરસેપ્ટર વાનથી સજ્જ

અકસ્માત થવામાં મોટ�ભાગે ઓવરસ્પીડ કારણભૂત હોય છ�. 
અકસ્માતને કારણે દર વષ� અનેક લોકો મહામૂલા �વનથી હાથ 
ધોઇ બેસે છ�. ગુજરાત પોલીસ માટ� અકસ્માતનાં મુખ્ય કારણ 
સ્વ�પ ઓવર સ્પીડને કાબૂમાં લેવું આવશ્યક બન્યું છ�. તાજેતરમાં 
�હ િવભાગ દ્વારા ગુજરાત માગર્ સુરક્ષા િનિધ હ�ઠળ ગુજરાત 
પોલીસને ઓવર સ્પીડને કારણે બનતા અકસ્માતોને અટકાવવા 
માટ�ના ઇન્ટરસેપ્ટર ૪૮ વાહનો અને મુખ્ય ધોરીમાગ� ઉપર 
પેટ્રોિલંગ કરી અકસ્માત સમયે ફસ્ટર્ �રસ્પોન્સ �વ્હકલ તથા ર�સ્કયુ 
�વ્હકલ એવા ૪૨ હાઇવે પેટ્રોલ વાહન આપવામાં આવ્યા છ�. આ 
વાહનોને ગાંધીનગરથી રાજય�હમંત્રી શ્રી હષર્ભાઇ સંઘવીના 
હસ્તે પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યાં હતાં. 

વાહનોનું પ્રસ્થાન કરાવી �હરાજય મંત્રી શ્રી હષર્ભાઇ 
સંઘવીએ જણાવ્યંુ હતંુ ક�, ઓવર સ્પીડના કારણે બનતા 
અકસ્માતોને અટકાવવા સા� અિત આધુિનક સાધનોથી સજ્જ 
રડાર સ્પીડ ગન સાથે ગજુરાત પોલીસના ઉપયોગ સા� ંઇન્ટરસપે્ટર 
વાન તૈયાર કરવામાં આવી છ�. આવી ૪૮ વાન િવિવધ િજલ્લાને 
સુપ્રત કરવામાં આવી છ�. તેમજ વાહન અકસ્માતમાં ઘણી 
વ્યિક્તઓ ઇ�ગ્રસ્ત હાલતમાં વાહનમાં ફસાઇ �ય છ�. તેમને 
બહાર કાઢવા માટ� વાહનના દરવા� તોડી ક� કાપી નાખી 
ઇ�ગ્રસ્તને બહાર કાઢવા અને ક�દરતી આફતોના સમયે 
નાગ�રકોને ઉપયોગી બની રહ� તેવી હાઇવે પેટ્રોલ ૪૨ વાહન 
પણ િવિવધ શહ�ર- િજલ્લામાં આપવામાં આવ્યાં છ�. 

તેમણે ઉમેયુ� હતું ક�, આગામી સમયમાં પોલીસ િવભાગને વધુ 
સજ્જ બનાવવા માટ� િવિવધ સુિવધા સાથેનાં ૧૧૦૦ જેટલાં 
િવિવધ પ્રકારનાં જેવાં ક� ગાડી, ટુ�વ્હલર અને અન્ય વાહનોની 
જ��રયાત મુજબ ખરીદી કરવામાં આવશે. 

ગુજરાત પોલીસને અપર્ણ કરવામાં આવેલી ૪૮ ઇન્ટરસેપ્ટર 

વાનની �ડઝાઇિનંગમાં હાઇક્વૉિલટીની �રફલે�ક્ટવ સલામતી 
સ્ટ્રીપ્સ અને સાઇનેઝ અને ગુજરાત પોલીસના લોગ સાથે તૈયાર 
કરવામાં આવી છ�. તેમજ આ વાનમાં અિત આધુિનક લેસરસ્પીડ 
ગન, પીટીઝેડ ક�મેરા, પ�બ્લક એડ્રેસ િસિસ્ટમ, મોબાઇલ નેટવક� 
વી�ડયો ર�કાડર્ર, અ�ગ્ન શામક અને ફસ્ટર્ એઇડ બોક્સ વગેર� 
લગાડવામાં આવ્યા છ�. આ વાન દ્વારા ઓવર સ્પીડથી જતાં 
વાહનોને અંક�શમાં લેવાનો છ�. ઇન્ટરસેપ્ટર વાન ઇનોવામાં તૈયાર 
કરવામા ંઆવી છ�. આ ૪૮ ઇન્ટરસપે્ટર વાન �. ૧૦.૪૬ કરોડનાં 
ખચ� તૈયાર કરવામાં આવી છ�. આ વાન અમદાવાદ શહ�રને ૪, 
સુરત શહ�રને ૩, રાજકોટ શહ�રને ૨, વડોદરા શહ�રને ૨ તથા 
િજલ્લાઓમાં એક- એક મળી ક�લ- ૪૮ ઇન્ટરસેપ્ટર વાહનોની 
ફાળવણી કરવામાં આવી છ�. 

હાઇવે પેટ્રોલ વાહન શહ�ર અને િજલ્લામાં આવેલા મુખ્ય 
ધોરીમાગ� ઉપર પેટ્રોિલંગ કરી અકસ્માત સમયે ફસ્ટર્ �રસ્પોન્સ 
�વ્હકલ તથા ર�સ્કયુ �વ્હકલ તરીક� કામ કરશે. આ વાહન થક� 
વાહન અકસ્માતમાં ઇ�ગ્રસ્તને વ્યિક્તને બહાર કાઢવા અને 
હો�સ્પટલ ખસડેવાની કાયર્વાહી કરશ.ે સમગ્ર રાજયમા ંશહ�ર અને 
િજલ્લા યિુનટન ેએક-એક એ રીત ેક�લ ૪૨ હાઇવ ેપટે્રોલ વાહનોની 
ફાળવણી કરવામાં આવી છ�. ૪૨ હાઇવે પેટ્રોલ વાન ક�લ �િપયા 
૬ કરોડ ૫૬ લાખથી વધનુા ખચ� તયૈાર કરવામા ંઆવી છ�. હાઇવે 
પેટ્રોલ વાહનમાં હાઇડ્રોલીક ર�સ્કયુ �કટ, સ્ટ્રેચર, પોટ�બલ 
ઇમરજન્સી લાઇટની બેગ, ઇલે�ક્ટ્રક મોટર સાથે સ્ટીલ રસ્સી, 
હાઇડ્રોિલક જકે, વુડ કટર, માઇક અને સાયરન સાથે �ફ લાઇટબાર 
અને પીએ િસિસ્ટમ, પીટીઝેટ ક�મેરા ડે- નાઇટ, અ�ગ્નશામક, 
�રચાજ�બલ ટોચર્, ફસ્ટર્ એઇડ બોક્સ, એલીડી મોિનટર, મોબાઇલ 
નેટવક� વી�ડયો ર�કોડર્ર અને રીઅર ક�મેરા જેવી સુિવધાથી સજ્જ 
બનાવવામાં આવી છ�. • 

સુરક્ષા
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સોસાયટીઓમાં CCTV નેટવક� માટ� પ્રોત્સાહક નીિત ઘડાશે
પ્રદ�શ-રાજ્યની પ્રગિતના 

પાયામા ંકાયદો અને વ્યવસ્થાની 
�સ્થિત હોય છ�. કાયદો અને 
વ્યવસ્થાની પ�ર�સ્થિત એવી 
હોવી �ઇએ ક� જેમાં પ્રત્યેક 
ન ાગ � રક ને  સલ ામત ીન ો 
અનુભવ થાય. સુરક્ષા અંગે 
કોઇપણ નાગ�રકમાં લશેમાત્ર 
શંકા ન હોય. આવી જ 
પ�ર�સ્થિતન ે�ળવી રાખવાનો 
પ્રયાસ ગુજરાત સરકાર કરી 
રહી છ�. કાયદા વ્યવસ્થા 
�ળવવામા ંપોલીસની ભિૂમકા 
મુખ્ય હોય છ�. વળી પોલીસ 
િવભાગનુ ંકાયર્ પણ રાઉન્ડ ધી ક્લોક ચાલ ુરહ�તુ ંહોય છ�. ત્યાર� 
ગનુાખોરી ઉપરાતં પોલીસ િવભાગ તેમજ જનતા પાસેથી મળતાં 
સચૂનો, અિભપ્રાય પણ કાયદો વ્યવસ્થા સબંિંધત ભાિવ નીિત 
ઘડવામા,ં સચુા� વ્યવસ્થા ઉભી કરવામા ંમદદ�પ પરુવાર થાય છ�. 
તેથી જ ઉચ્ચ કક્ષાએથી િવશેષ બેઠક યો� સમયાંતર� કાયદો 
વ્યવસ્થાની સમીક્ષા સાથ ેિવચાર િવમશર્ પણ કરવામા ંઆવ ેછ�. 

�હ રાજ્ય મંત્રી શ્રી હષર્ભાઈ સઘંવીએ તાજતેરમા ંવડોદરામાં 
કાયદો અને વ્યવસ્થાની પ�ર�સ્થિતની સવર્ગ્રાહી સમીક્ષા કરવાની 
સાથે શહ�ર પોલીસની િવિવધ ક્ષેત્રોમાં િવિશષ્ઠ કામગીરીની 
�ણકારી મેળવી હતી.તેમણે સાંસદશ્રી,મેયરશ્રી અને ધારાસભ્યો 
તથા ઉચ્ચ પોલીસ અિધકારીઓ સાથેની સંયુક્ત બેઠકમાં 
લોકપ્રિતિનિધઓ પાસેથી સૂચનો મેળવવા સાથે પોલીસ ઉચ્ચ 
અિધકારીઓને લોક પ્રિતિનિધઓના સૂચનોનો િવધેયાત્મક 
પ્રિતભાવ આપવા અનુરોધ કય� હતો.

 રાજ્ય સરકાર સોસાયટીઓ દ્વારા સ્થાિપત કરવામાં આવતા 
સી.સી.ટીવી ક�મેરા નેટવક�માં ઉચ્ચ ગુણવત્તા જળવાય તે માટ� 
પ્રોત્સાહક સુચા� નીિત ઘડવા માંગતી હોવાનું જણાવી �હ 
રાજ્યમંત્રીશ્રીએ આ બાબતમાં તેમણે વડોદરા શહ�ર પોલીસ 
અનુભવ આધા�રત નક્કર સૂચનો આપે તેવો અનુરોધ કય� હતો. 
તમેણે પોલીસ તતં્રમા ંકોન્સટ�બ્યલુરીના સ્તર� સમિુચત કાઉન્સિેલગં 
પર ભાર મકૂ્યો હતો અન ેસવંા�દતા �ળવવામા ંપોલીસ િનણાર્યક 
ભિૂમકા ભજવ ેઅન ેપોિલસ�ગ સંવદેનાસભર રહ� એની અગત્યતા 
સમ�વી હતી. �હ મંત્રીશ્રીએ ચાઈલ્ડ ફ્ર�ન્ડલી કોનર્રની 
ઉપયોિગતા રસપૂવર્ક �ણી હતી. તેમણે પોલીસ જવાનો માટ� 

�મની પહ�લને આવકાયર્ ગણાવી હતી.
લોક પ્રિતિનિધઓ સાથનેા િવચાર િવમશર્ ફળદાયી રહ્યો હોવાનું 

જણાવી �હ રાજ્ય મંત્રી શ્રી હષર્ભાઈ સઘંવીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, 
ઔદ્યોિગક રીતે િવકસી અન ેિવસ્તરી રહ�લા વડોદરા શહ�રના પોલીસ 
દળન ેવધ ુઅદ્યતન બનાવવાની સાથ ેખાલી જગ્યાઓ શક્ય તટેલી 
ભરી શકાય ત ેમાટ� ઉિચત પ્રયત્નો કરવામા ંઆવશ.ે

પોલીસ આવાસ િનગમને લગતી બાબતોની ચચાર્ કરવાની 
સાથે �હ રાજ્ય મંત્રીશ્રીએ ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા નવા પોલીસ 
મથકની માંગણીઓ, પોલીસ મથક માટ� જંત્રીના ર�ટથી જમીન 
સત્વર� ફાળવી શકાય તે માટ� નવો �.આર. ઇત્યા�દની �ણકારી 
સહુને આપી હતી. �હ રાજ્ય મંત્રીશ્રીએ ડ્રગ્સના દૂષણ, રખડતા 
ઢોર અને િભક્ષુક ધારા અને અશાંત ધારાના અમલ સિહતની 
બાબતો પર લોક પ્રિતિનિધઓના સૂચનોની ચચાર્ કરી હતી.

આ બઠેકની ચચાર્મા ંસાસંદ શ્રી ર�જનબહ�ન, મયેર શ્રી ક�યરુભાઈ 
રોકડીયા, ધારાસભ્ય સવર્ શ્રી �તભુાઇ, યોગેશભાઈ, સીમાબને, 
શલૈષેભાઈ મહ�તા સિહત શહ�રના અગ્રણીઓ શ્રી ભાગર્વભાઈ ભટ્ટ, 
ડો.િવજય શાહ, શ્રી સિુનલભાઈ સોલકં� અન ેશ્રી અલ્પશેભાઈ 
િલબંિચયાએ ભાગ લઈન ેિવિવધ સચૂનો કયાર્ હતા.

વડોદરા શહ�ર પોલીસની SHE ટીમે ગુમ થયેલા લોકોની 
શોધ અને વડીલોની સેવા સિહત ખૂબ સંવેદના ભર�લી કામગીરી 
કરી છ�. વડોદરા પોલીસને અછોડા તોડવાના ક�સો સિહતના 
ગુનાઓ ડામવા માટ� તેની સ્ટ્ર�થ પ્રમાણે સારા પ્રયત્નો કયાર્ છ� અને 
સારા પ�રણામો મેળવ્યા હોવાનું જણાવી �હ રાજ્ય મંત્રીશ્રીએ 
પોલીસ િવભાગની પ્રશંસા કરી હતી. •

કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગે �હ રાજ્ય મંત્રીશ્રીની વડોદરા પોલીસ અને લોકપ્રિતિનિધઓ સાથે બેઠક

સુરક્ષા
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હવે સાયબર ગુનાઓ સામે નાગ�રકો ��ત...

ગજુરાત પોલીસે અદ્યતન ટ�કનોલો� અન ેસાધનોનો મહત્તમ 
ઉપયોગ કરીને સાયબર ક્રાઇમ સિહતના ગુનાઓને ઊગતા જ 
ડામી દ�વાની સજ્જતા ક�ળવી છ�. ગુનો બને પછી તેની તપાસ 
કરવી અન ેગનુગેારો સધુી પહોચવાની જગ્યાએ હવે નવા જમાના 
અને ટ�કનોલો�ને અનુ�પ પ્રો-એ�ક્ટવ પોલીિસંગનું કૌશલ્ય 
પોલીસ બેડાએ ક�ળવ્યું છ�. 

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લે અમદાવાદ શહ�ર પોલીસની 
ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અવેરનેસ ક�મ્પેઇન “સાયબર સેફ િમશન” નો 
પ્રાર�ભ કરાવ્યો હતો. હવેનો યુગ મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ તથા 
સાયબરનો યુગ છ� અને તેના વધતા વ્યાપ સાથે સાયબર ક્રાઇમ 
કરનારા લોકો પણ મોટા પ્રમાણમાં આવા ગુનાઓ કરી લોકોને 
છ�તરવા, નાણાં હજમ કરી જવા જેવી પ્ર�િત આચરતા થયા છ� 
ત્યાર� સમાજમાં આવા ગુનાઓ સામે જન-��િત જગાડવામાં 
આ સાયબર સેફ િમશન એક સક્ષમ માધ્યમ બનશે.

નાગ�રકોના ઓછામાં ઓછી અથવા નિહવત્ મશુ્ક�લીઓમાથંી 
પસાર થવું પડે તે પ્રકારના આધુિનક ટ�ક્નોલો�ના ઉપયોગ અને 
આયોજનો સરકાર� હાથ ધયા� છ� જેનાથી રાજ્યના નાગ�રકોની 
જનસુખાકારીમાં વધારો થઈ રહ્યો છ�.

રાજ્યની મિહલાઓન ેસાયબર સરુક્ષા અગં ેમાગર્દશર્ન આપતંુ 
ડૉ. અનંત પ્રભુ� દ્વારા િલિખત ‘સાયબર સેફ ગલર્’ પુસ્તકનું પણ 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લ દ્વારા િવમોચન કરવામાં આવ્યું 
હતુ.ં તમેજ શ્રી આર.એલ.નરિસમ્બા રાવ� દ્વારા સાયબર અગંનેા 
ગુનાઓ, િવિવધ હ��ક�ગ પ્ર�િત્તઓની માિહતી આપતી www.
cybersafeahmedabad.org વેબસાઇટ પણ 

મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી હતી.
તદ્ઉપરાતં પ્રવતર્માન સાયબર િવશ્વમા ંયવુાન 

અન ેસાયબર સરુક્ષા િવષય સદંભ� ગજુરાત પોલીસ 
દ્વારા િવિવધ સોિશયલ મી�ડયા પ્લેટફોમર્ પર 
િવદ્યાથ�ઓ માટ� �ડબટે સ્પધાર્નુ ંઆયોજન કરવામાં 
આવ્યંુ હતું .  આ સ્પધા ર્ના 3 િવજેતાઓનંુ 
મખુ્યમતં્રીશ્રીના હસ્ત ેસન્માન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં

ગુજરાત પોલીસ દ્વારા શાળા-કોલેજના 
િવદ્યાથ�ઓમાં સાયબર હ��ક�ગ અને સાયબર ફ્રોડ 
સામેની ��તતા ક�ળવાય અને િવદ્યાથ�ઓ આ 
પ્રકારના ગુનાનો ભોગ બનતા અટક� તે માટ� 
યો�યેલી હ�કાથોનના િવજેતા િવદ્યાથ�ઓને 
મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વ ાર ા  સન્મા િનત કરવામાં 
આવ્યા હતા. 

�હ રાજ્યમંત્રી શ્રી હષર્ભાઇ સઘંવીએ ગજુરાત 
પોલીસની સાયબર સફે િમશનની પહ�લ અન ેત ેઅંતગર્તના િવિવધ 
પ્રકલ્પોના શુભાર�ભ બદલ અિભનંદન પાઠવતાં ક�ં ક� સાયબર 
સેફ્ટીની માત્ર વાતો નહ� સાયબર ક્રાઇમ અટકાવવાના નક્કર 
આયોજન સાથે પોલીસદળ માટ� પૂરતી નાણાક�ય �ગવાઈ કરવા 
રાજ્ય સરકાર તત્પર છ�. 

િશક્ષણમંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણીએ આધુિનક�રણ સાથે 
સાયબર ગુનાઓને ડામવા માટ�ના ગુજરાત પોલીસના પ્રયાસોને 
િબરદાવતા ક�ં હતું ક�, ગુજરાત પોલીસ તેની કતર્વ્યિનષ્ઠા સાથે 
રાજ્યના નાગ�રકોની સલામતીની કામગીરી શ્રેષ્ઠ પણે કરી રહી 
છ�. ગુજરાત રાજ્યની સુરિક્ષત રાજ્ય તરીક�ની છબીને કાયમી 
ટકાવી રાખવામાં ગુજરાત પોલીસનો િસંહફાળો છ� તે બદલ 
િશક્ષણમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના તમામ પોલીસ જવાનોને અિભનંદન 
આપ્યા હતા. 

સાયબર સેલ દ્વારા ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ િવભાગને પણ 
સાયબર સુરક્ષા અંગેના િવિવધ જન��િતના કાયર્ક્રમોમાં 
�ડવામાં આવ્યા છ� ત્યાર� આ માધ્યમથી જન��િતના સધન 
પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે તેમ િશક્ષણમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું. 

આ સાયબર સેફ િમશન પ્રાર�ભ અવસર� સામાિજક ન્યાય 
અને અિધકા�રતા મંત્રી શ્રી પ્રદીપભાઇ પરમાર, રાજ્ય મંત્રી સવ� 
શ્રી જગદીશભાઇ િવશ્વકમાર્, મુક�શભાઈ પટ�લ, અમદાવાદના 
મેયર શ્રી �કરીટભાઈ, સ્ટ��ન્ડંગ કિમટી અધ્યક્ષ શ્રી િહતેશભાઈ 
બારોટ તેમજ પોલીસ મહાિનદ�શક આિશષ ભા�ટયા, પોલીસ 
કિમશનર શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવ અને વ�રષ્ઠ પોલીસ અિધકારીઓ 
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

સુરક્ષા
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ટ�ક્નોલો�

ગુજરાતમાં ક�ન્સર સારવારનો નવો અધ્યાય આર�ભાયો
 અિમતિસંહ ચૌહાણ

આજના ભાગદોડ અને તણાવભયાર્ �વનમાં આરોગ્યલક્ષી 
સમસ્યાઓ વધી છ�. વળી અિનયિમત, અયોગ્ય ખાનપાનને લીધે 
પણ લોકોના શરીર બીમારીઓના ઘર બની ગયાં છ�. તેમાં પણ 
ક�ન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓને નાબુદ કરવી આવશ્યક બની 
છ�. ગુજરાત સરકાર આરોગ્ય સેવાઓને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા 
ઉપરાંત દદ�ઓને ઉચ્ચકક્ષાની સારવાર મળ� તેવા પ્રયાસો િનર�તર 
કરતી રહ� છ�. તાજેતરમા ંઅમદાવાદ િસિવલ મ�ેડિસટીમા ંઆવલેી 
“GCRI-ગુજરાત ક�ન્સર �રસચર્ ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ”ના અદ્યતન 
ર��ડયોથેરાપી મશીનોનું લોકાપર્ણ કરતા આરોગ્ય મંત્રી શ્રી 
ઋિષક�શભાઇ પટ�લે આ અદ્યતન મશીનો થક� દદ�ઓની આરોગ્ય 
સુખાકારીમાં વધારો થશે તેવો ભાવ વ્યક્ત કય� હતો. 

ગુજરાત ક�ન્સર �રસચર્ ઇ�ન્સ્ટટૂ્યટ ક�ન્સરગ્રસ્ત દદ�ઓની 
સારવાર ક્ષેત્રે ઉદાહરણીય કામગીરી કરી રહી હોવાનું જણાવી 
આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋિષક�શભાઇ પટ�લે ર��ડયોથેરાપી ઓન્કોલો� 
સારવાર ક્ષતે્ર ેઅદંાિજત 75 કરોડના ખચ� અદ્યતન ટ�કનોલો�યકુ્ત 
મશીન િવકસાવનારી �.સી.આર.આઇ. ક�ન્સર હો�સ્પટલ સમગ્ર 
દ�શમાં પ્રથમ સરકારી હો�સ્પટલ બની હોવાનુ ંઉમયેુ� હતુ.ં રાજ્યના 
પી.એચ.સી, સી.એચ.સી, સબ �ડ�સ્ટ્રક હો�સ્પટલ, સરકારી તમામ 
હો�સ્પટલમાં સારવાર અથ� આવતા ગરીબ અને મધ્યમવગ�ય 
દદ�ઓને શ્રેષ્ઠ સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવા, તેમના તમામ પ્રશ્નો 
સમસ્યાઓના રજૂઆતોના ત્વ�રત િનરાકરણ માટ� તમામ 
હો�સ્પટલોમાં ટૂંક સમયમાં "ક�માન્ડ એન્ડ ક�ટ્રોલ" સેન્ટર કાયર્રત 
કરવામાં આવનાર હોવાનું આરોગ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું. જ્યાર� 
રાજ્યકક્ષાના આરોગ્ય મંત્રી શ્રીમતી િનમીષાબહ�ન સુથાર� 
આ અત્યાધિુનક ઉપકરણો ક�ન્સરગ્રસ્ત દદ�ઓની સારવારમાં 
અસરકારક પ�રણામ આપશે તેવો ભાવ વ્યક્ત કય� હતો.

અમદાવાદ િસિવલ મે�ડિસટીની �.સી.આર.આઇ. 
ક�ન્સર હો�સ્પટલમાં લોકાિપર્ત કરાયેલા ર��ડયોથેરાપી 
મશીન્સ અત્યાધુિનક છ�. અંદાિજત �.16.30 કરોડના ખચ� 
�બીમ મશીનથી મોઢા તથા ગળાના, ગભાર્શયના, સ્તન, 
પ્રોસ્ટ�ટના, ફ�ફસાં અને બ્રેઇન ક�ન્સરના સચોટ િનદાન અને 
સારવારમાં અત્યંત અસરકારક સાિબત થશે. આ મશીનથી 
જે ભાગમાં બીમારી હોય તેટલા ભાગને જ ર��ડયોથેરાપી 
અપાતી હોવાથી શરીરના અન્ય ભાગમાં ર�ડીએશનથી 
આડઅસરની સંભાવના ઘટી �ય છ�. ટોમોથરેાપી મશીનથી 
શરીરના જેટલા ભાગમાં ક�ન્સર હોય તે સંપૂણર્ ભાગને એક 
સાથે ર��ડયોથેરાપીની સારવાર આપી શકાશે.

જ્યાર� સાઇબર નાઇફ મશીન જે અંદાિજત �.27.56 

લાખના ખચ� અમ�ેરકન �સ્થત ક�પનીના સહયોગથી રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા િવકસાવવામાં આવ્યું છ�. જેનાથી રોબોટ દ્વારા આ મશીન 
થક� સારવાર શક્ય બની છ�. મગજના ક�ન્સર તથા શરીરમાં ખૂબ 
જ નાની ક�ન્સરની ગાંઠ હોય તેવા �કસ્સામાં ફક્ત ક�ન્સરગ્રસ્ત 
ભાગને જ સારવાર આપીને અન્ય �ટસ્યુ(પેશીઓને) નહ�વત્ 
નુકસાન પહ�ચે તે પ્રકારની સચોટ સારવાર આ મશીન ઉપલબ્ધ 
કરાવે છ�. બ્રેક�થેરાપી મશીન ખાસ કરીને ક�ન્સરગ્રસ્ત સ્ત્રીઓને 
વધુ લાભ થનાર છ�. આ પ્રકારનું મશીન ગભાર્શયના મુખના 
ક�ન્સર, સ્તન ક�ન્સર, અન્નનળી ક�ન્સરમાં જે ભાગમાં ગાંઠ હોય તે 
જગ્યામાં જ�રી અને સુરિક્ષત માત્રામાં ર��ડયોથેરાપી ડોઝ 
પહ�ચાડે છ�. 

�. 5 કરોડ અન ે86 લાખના ખચ� િસટી સીમ્યલુટેર પણ ક�ન્સર 
હો�સ્પટલમા કાયર્રત કરવામાં આવનાર છ� જેના દ્વારા દર�ક 
ર��ડયોથેરાપીની સારવાર પહ�લાં જે ભાગમાં બીમારી હોય તે 
ભાગમા ંકોમ્પ્યૂટરાઇઝ સારવાર પ્લાિનગં માટ� દદ�ના સી.ટી. સ્ક�ન 
કરવામાં આવશે. આ તમામ મશીન અંદાિજત 75 કરોડના ખચ� 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા િવકસાવવામાં આવ્યા છ�. જે ક�ન્સરગ્રસ્ત 
દદ�ઓની સારવારમાં અસરકારક સાિબત થશે. તદ્ઉપરાંત 620 
લીટર પ્રિત િમિનટ અૉ�ક્સજનની ઉત્પાદન ક્ષમતાના અૉ�ક્સજન 
જનર�ટર (PSA) પ્લાન્ટનું પણ લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

આમ, આંતરરા�ીય સ્તર� ઉપરોક્ત સારવારની ખૂબ જ મોટી 
રકમથી પ્રાપ્ત થાય છ�. જ ેઅત્યતં ખચાર્ળ હોય છ�.�.સી.આર.આઇ. 
હો�સ્પટલમાં આ સમગ્ર સારવાર પી.એમ.જે.એ.વાય.-મા 
યોજનાથી િવનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. •
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“એક ભારત શ્રે� ભારત”ના િવચારોને સાથર્ક કરવા આહવાન

“આઝાદી કા અ�ત મહોત્સવ અને 
રા�ીય એકતા �દવસ" સંદભ� કચ્છના 
લખપતથી નીકળ�લી પોલીસ જવાનોની 
મોટર સાઇકલ ર�લીનું અમદાવાદથી 
ક�વ�ડયા પ્રસ્થાન મખુ્યમતં્રી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટ �લે  કર ા વ્યું  હતું .  તેમણે  સમગ્ર 
દ�શવાસીઓમાં રા�ભાવના ઉ�ગર થાય 
અને સરદારસાહ�બના એક ભારત શ્રેષ્ઠ 
ભારતના િવચારોને ખરા અથર્માં સાથર્ક 
થાય તે માટ� સંકલ્પબદ્ધ બનવા સૌ 
નાગ�રકોને આહવાન કયુ� હતુ. આ પ્રસંગે 

ભારતે કોરોના રસીકરણમાં 100 કરોડનો 
લ�ય પાર કરવાની િસિદ્ધને ફ�ગ્ગાઓને 
આકાશમા ંછોડીન ેવધાવવામા ંઆવી હતી.

કચ્છના લખપતથી અમદાવાદ આવલેી 
પોલીસ જવાનોની મોટર સાઇકલ ર�લીને 
ક�વ�ડયા માટ� પ્રસ્થાન કરાવવાનો અનેરો 
અવસર પ્રાપ્ત થતા મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટ�લે આનદં વ્યક્ત કરતા ંક�ં 
હતું ક�, આ અવસર સમગ્ર દ�શ માટ� 
ગૌરવવંતી ક્ષણ બની રહ�શે. આ ર�લીમાં 
આઇ.ટી.બી.પી.ના જવાનો સાથે ગુજરાત 

પોલીસના જવાનો પણ �ડાયા હતા. 
બાઇક ર�લી સાથે સાઇકલ ર�લીનું પણ 
પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. 

એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને અખંડ 
ભારતના િશલ્પી સરદાર સાહ�બની જયંતી 
િનિમતે્ત વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીની 
પ્રેરણાથી રા�ીય એકતા �દવસ સંદભ� 
ક�વ�ડયા કોલોની ખાતે પોલીસ પર�ડનું દર 
વષ� આયોજન કરવામાં આવે છ�.

આઝાદી કા અ�ત મહોત્સવની 
ઉજવણીના સદ�ભ� આ વષ� એકતા �દવસ 
ઉપલ�યમાં  દ �શની ચાર �ય �દશામાં 
આઝાદીનો સંદ�શ ગુંજતો કરવા અને 
રા�ભાવ ઉ�ગર કરવા જમ્મુ કાશ્મીર, 
િત્રપુરા, ક�રલાથી નીકળ�લી મોટર સાઇકલ 
ર�લીઓ ક�વ�ડયા પહોચશે.

આ પ્રસંગે  �હ  ર ાજ્ય  મંત્ર ી
શ્રી હષર્ભાઇ સંઘવી, ગુજરાત પોલીસ 
મહાિનદ�શક શ્રી આિશષ ભા�ટયા, પોલીસ 
િવભાગના ઉચ્ચ અિધકારીશ્રીઓ, આઇ.ટી.
બી.પી.ના જવાનો, પોલીસ જવાનો 
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

આસપાસ

લખપતથી ક�વ�ડયા સુધીની બાઈક ર�લી 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લની ૧૪૬મી જયંતી િનિમત્તે 

આઝાદીના અ�ત મહોત્સવ અંતગર્ત રા�ીય એકતા �દવસની 
ઉજવણી દ�શભરમાં કરવામાં આવી રહી છ�. તાજેતરમાં ગુજરાત 
પોલીસ દ્વારા આયોિજત રા�ીય એકતા બાઇક ર�લીનું પ્રસ્થાન 

લખપતથી િવધાનસભાના અધ્યક્ષા ડૉ. નીમાબહ�ન આચાયર્એ 
કરાવ્યું હતું. શ્રી ડૉ. નીમાબહ�ન આચાય� જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, આ બાઇક 
ર�લી સરદાર પટ�લને સ્મરણાજંિલ છ�. સરદાર સરોવર ડમે ખાતેથી 
કચ્છને મળતું પીવાનું પાણી અને તેના માટ� િનમાર્ણ થયેલી 
માળખાક�ય સિુવધાઓના પગલ ેઅતં�રયાળ ગામો સુધી આપણે 
મા નમર્દાના પાણી મળેવી શક�એ છીએ. અધ્યક્ષાશ્રીએ આ તક� 
પોલીસ અન ેજવાનો માટ� તમેની ફરજ અન ેસવેાઓને િબરદાવ્યા 
હતા. આ ૨૫ બાઇક રાઇડરોની ર�લી જેમાં છ મિહલાઓ છ� તેઓ 
સ્વતંત્રતા સંગ્રામ અને સરદાર વલ્લભભાઈ સાથે સંકળાયેલાં 
સ્થળોએથી ફરીને ક�વ�ડયા ખાતે દ�શના અન્ય ત્રણ સ્થળોએથી 
આવેલી બાઇક ર�લી સાથે ભેગા થશે અને ક�વ�ડયા ખાતે ભવ્ય 
સન્માન સમારોહનો કાયર્ક્રમ યો�શે. •
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આસપાસ

કરાઇ પોલીસ અકાદમીમા ંયો�યો ‘પોલીસ શિહદ સ્�િત �દવસ’ કાયર્ક્રમ
રા� અન ેરાજ્યની રક્ષા માટ� સતત ખડપેગે 

રહ�તા પોલીસ, સુરક્ષા દળના જવાનોએ 
‘રા�િહત સવર્પ્રથમ’ની કતર્વ્યભાવના સાચા 
અથર્માં ઉ�ગર કરી છ�. િવકાસના પાયામાં 
પોલીસ દળની ફરજપરસ્તી અને પ્ર�ના �ન-
માલની સુરક્ષા માટ�ની પ્રિતબદ્ધતા પડેલી છ�. 
અનેક કતર્વ્યિનષ્ઠ પોલીસ કમ�ઓ પોતાના 
�નની પરવા કયાર્ િવના અને ઘર પ�રવારની 
િચતંા પણ કયાર્ િવના દ�શ-રાજ્ય માટ� બિલદાન 
આપીને અમર થઈ �ય છ�. 

પોતાની ફરજ દરમ્યાન વીરગિતન ેવર�લા 
પોલીસ કમ�ઓને શ્રદ્ધાસુમન અપર્ણ કરવા 
તાજતેરમા ંગજુરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ ખાતે 
‘‘પોલીસ શહીદ સ્�િત �દવસ’’ કાયર્ક્રમ યો�ઈ ગયો. આ પ્રસગં ે
મખુ્યમંત્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટ�લ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંક�, આવા વીરગિત 
પ્રાપ્ત પોલીસ કમ�ઓન ેઅજંિલ ક� શહીદ કમ�ઓના પ�રવારોને 
સાતં્વના પાઠવવાના કોઇ શબ્દો જ નથી એવંુ વીરતાભયુર્ તમેનું 
કતર્વ્ય છ�. રાજ્ય ક� દ�શમા ંઅસામાિજક ત�વો, પ્ર�ન ેર��ડનારા 
ગુનાિહત લોકો માથુ ંન ઊચંક�, િનદ�ષન ેકોઈ 
કનડગત ન થાય ત ેમાટ� �દવસ-રાત ફરજ 
પર તનૈાત પોલીસ દળ બાહ્ય ત�વો સામ ે
સફળતાપૂવર્ક બાથ ભીડવાની વીરતા 
દાખવતંુ રહ� છ�. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ઉમેયુ� હતું ક�, કોરોના 
જવેી િવશ્વવ્યાપી મહામારી દરમ્યાન પણ પોલીસ દળના જવાનોએ 
કોરોના વૉ�રયસર્ તરીક� સેવાઓ આપી છ�. આ મહામારીમાં જ્યાર� 
લોકો પોતાના અસરગ્રસ્ત સ્વજનોની પણ સેવા કરવા ક� મદદ 
માટ� જતા ડરતા હતા ત્યાર� પોલીસ કમ�ઓએ ફ્રન્ટલાઈન વૉ�રયસર્ 
બનીને સેવાદાિયત્વ િનભાવ્યું છ�. 

કોરોના સંક્રમણમાં રાજ્યના ક�ટલાય પોલીસ કમ�ઓએ 
સકં્રિમત થઇ પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા છ� તેમન ેપણ મખુ્યમતં્રીશ્રીએ 
ભાવસભર અંજિલ આપી હતી. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું ક�, 
જે પોલીસ પ�રવારોએ પોતાના આપ્તજન ગુમાવ્યા છ� તેમના 
દુ:ખમાં સહભાગી થઈ તકલીફના સમયે રાજ્ય સરકાર તેમની 
પડખે ઊભી રહી છ�. 

�હ રાજ્યમંત્રી શ્રી હષર્ભાઈ સંઘવીએ "પોલીસ સંભારણા 
(શહીદ �દન) �દવસ”ની યાદમા ંગજુરાત સિહત દ�શભરના શહીદ 
પોલીસ જવાનોન ેશ્રદ્ધાજંિલ આપતા ંક� ંહતંુ ક� દ�શ અન ેસમાજની 
સુરક્ષા માટ� પોલીસ જવાનોની શહાદત- બિલદાન વતર્માન અને 

આવનાર પેઢી હ�મેશાં યાદ રાખશે. પોલીસની ખાખી વદ� માત્ર 
કાપડનો ટુકડો નિહ પણ શિક્તનું પ્રતીક છ�. કોરોનાકાળમાં સતત 
૨૪ કલાક ફરજ બ�વીને પોતાના �વના �ખમે લોકોની પડખે 
ઊભા રહીને સાચા અથર્માં કોરોના વૉ�રયસર્ની ભૂિમકા પોલીસે 
અદા કરી છ� જે પ્રશંસનીય અને વંદનીય છ�.

તેમણે શહીદોને નમન કરતાં ક�ં હતું 
ક�, દ�શમાં પોલીસ માત્ર લૉ એન્ડ ઓડર્ર જ 
નહ� પર�તુ અનાથ બાળકો અને �દ્ધોનો 
સહારો બનીને પણ સેવા કર� છ�. ગુજરાત 
પોલીસની નવીન પહ�લ એવી 'She' ટીમ 
દીકરીઓની સુરક્ષા અને મદદ માટ� હ�મેશાં 

તત્પર હોય છ�. મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું ક�, કોરોના મહામારીમાં 
ફરજ બ�વતા પોતાનો �વ ગમુાવનાર ગજુરાત પોલીસના ૧૪૯ 
જવાનોમાંથી ૧૨૧ જવાનોના પ�રવારોને રાજ્ય સરકાર તરફથી 
આિથર્ક સહાય ચૂકવી દ�વામાં આવી છ�.

મખુ્યમંત્રીશ્રી અન ે�હ રાજ્યમંત્રીશ્રીએ વીરગિત પ્રાપ્ત પોલીસ 
કમ�ઓના પ�રવારજનોન ેઆ વેળાએ પ્રત્યક્ષ મળીન ેસાતં્વના પાઠવી 
અન ે�ચ્છા કરી હતી. તમેણે વષર્ દરમ્યાન સમગ્ર દ�શમા ંજ ે૩૭૭ 
જટેલા પોલીસ કમ�ઓ ફરજ દરમ્યાન અવસાન પામ્યા છ� તમેને 
પ્રતીક�પ ેપષુ્પાજંિલ અપર્ણ કરી ક�તઞ્જતા વ્યકત કરી હતી. આ સાથે, 
�દવગંત પોલીસ જવાનોની સ્�િતમા ંસલામી આપીન ેબ ેિમિનટનું 
મૌન પાળવામા ંઆવ્યુ ંહતંુ.

આ કાયર્ક્રમમાં પોલીસ મહાિનદ�શક શ્રી આિશષ ભા�ટયા 
સિહત અિધક પોલીસ મહા િનદ �શકશ્રીઓ, પોલીસ 
મહાિનરીક્ષકશ્રીઓ, અિધક્ષકશ્રીઓ અને અિધકારીઓ આ વેળાએ 
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

રા�્ર -રાજ્ય રક્ષા-લાેકાનેા �ન-માલ 
સુરક્ષા અને દેશના િવકાસના પાયામાં 

રહેલા િદવંગત પાેલીસ કમ�આેની 
ફરજપર�તીને ‘પાેલીસ શહીદ ���િત 
િદવસે’ �બરદાવી ભાવસભર અંજ�લ
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આસપાસ

શ્રી ગોપીનાથ� મહારાજના 
૧૯૨મા વાિષર્ક પાટોત્સવમાં સહભાગી થતાં CM

વસંતનું આગમન થતા સમગ્ર પ્રક�િત ખીલી ઊઠ� છ�, જ્યાર� 
સંતનું આગમન થતાં સમગ્ર સમાજ સેવાભાવથી મહ�ક� ઊઠ� છ�. 
ગુજરાતની ભિૂમ સતંોની ભિૂમ છ�. ગજુરાતમા ંઅનકે સતંો - મહ�તો 
થયા છ� એટલું જ નહ�, ગુજરાત બહારનાં અનેક સંતોએ 
ગુજરાતની ભૂિમને પાવન કરી છ�. આવી િવરલ િવભૂિત એટલે 
ભગવાન સ્વાિમનારાયણ. ભગવાન સ્વાિમનારાયણે તેમના 
�વનનાં ૫૦ વષ�માંથી ૩૦ વષ� ગઢડાની ભૂિમ પર િવતાવ્યાં 
છ�, તેવું પિવત્ર તીથર્ધામ ગઢડા છ�. ભગવાન સ્વાિમનારાયણ ધમર્ 
સાથે �ડાયેલા રહ�વાનો સંદ�શો તેમના કમ�થી ફ�લાવ્યો હતો.

બોટાદ િજલ્લાના ંપ્રિસદ્ધ તીથર્ધામ ગઢડા ખાત ેનવિનિમર્ત શ્રી 
લ�બત�� યાિત્રક ભવનનુ ં લોકાપર્ણ કયા� બાદ શ્રી ગોપીનાથ� 
મહારાજના ૧૯૨મા વાિષર્ક પાટોત્સવમા ંસહભાગી થયલે મખુ્યમતં્રી 

શ્રી ભૂપને્દ્રભાઇ પટ�લ ેજણાવ્યંુ હતુ ંક�, સતં સમાગમથી જ 
�વન-�ત્યુના ચક્કરમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છ�. 
સ્વાિમનારાયણ સપં્રદાયના સતંોના ચરણોમા ંજઇએ ત્યાર� 
જે શાતા મળ� છ� તે અવણર્નીય છ�. આપણા ધમર્નાં 
મ�ંદરોમા ંજઈએ ત્યાર� આપણે નીજધામમા ંપધાયાર્ હોય 
તવેી લાગણી થાય છ� તનેી પાછળ આપણી સસં્ક�િતનુ ંસ�વ 
રહ�લુ ંછ�.

તેમણે ક�ં ક�, સરકાર એકલા હાથે બધું ન કરી શક�, 
સૌ સાથે મળીને કાયર્ કરીએ ત્યાર� મોટાં કાય� પણ 
સરળતાથી િસદ્ધ થતાં હોય છ�.વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ 
મોદી આથી જ સ્વચ્છતા-સફાઇ, શૌચાલય, ગેસ, પાણી 
જેવા સામાન્ય પ્રશ્નો જે વષ�થી વણઉક�લ્યા હતા તેને 
સહકારથી િસદ્ધ કરી શક્યા છ�.

ગજુરાત સરકાર પણ તમેણ ેક�ડાર�લી ક�ડી પર આગળ 
વધીન ેકદમથી કદમ િમલાવી આત્મિનભર્ર ભારત બનવા 

માટ� ક�ટબદ્ધ છ� કોરોનાનો ઉલ્લેખ કરીને તેમણે ક�ં ક�, સરકાર 
તરીક� જ્યાં જ�ર હશે ત્યાં અમે જ�ર ઊભા રહીશું. નાણાંના 
અભાવે અમે કોઈ કાય� અટકવાં દીધાં નથી. સામાન્ય પ્ર�નું 
કલ્યાણ એ જ અમારી સવ�ચ્ચ પ્રાથિમકતા છ�. 

આ પ્રસંગે આચાયર્શ્રી રાક�શપ્રસાદ� મહારાજ ક�ં ક�, 
ગજુરાતના નાનામા ંનાના માણસ સધુી પહ�ચતી આ સરકાર દ્વારા 
આ સંપ્રદાયના સ્થાપનાના પ્રસગં ેઉપ�સ્થત મખુ્યમતં્રીશ્રી લોકોની 
સિુવધાઓમા ંવધારો કરવા થતા ંતમામ કાય� કરવા તત્પર છ�. આ 
પ્રસગં ેગઢપુર અગંનેી �શ્ય - શ્રાવ્ય પ્રસ્તિુત રજૂ કરવામા ંઆવી 
હતી. ગોપીનાથ� મ�ંદર ગઢડાના ચરેમેન શ્રી હરી�વનદાસ� 
મહારાજ, િજલ્લા કલકે્ટર શ્રી તષુાર સમુરેા તથા પદાિધકારીશ્રીઓ-
અિધકારીશ્રીઓ, સંતગણ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.•

 મખુ્યમતં્રીશ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટ�લ ેબોટાદ િજલ્લાના ંગઢડા 
ખાત ેઆવલે પ્રિસદ્ધ ગોપીનાથ� મ�ંદર� શ્રદ્ધાપવૂર્ક શીશ 
ઝકુાવી દશર્ન કયા� હતાં. 

 ગઢડા ખાત ેિનિમર્ત શ્રી લ�બત�� યાિત્રક ભવનનાં લોકાપર્ણ 
તથા વાિષર્કોત્સવમા ંહાજરી આપ્યા બાદ મખુ્યમતં્રીશ્રીએ 
ગઢડા �સ્થત પ્રિસદ્ધ ગોપીનાથ� મ�ંદર� દશર્ન કરી સતંોના 
આશીવાર્દ મળેવ્યા હતા. 

 વડતાલ મ�ંદરના પીઠાધીપિતશ્રી રાક�શપ્રસાદ� મહારાજ 

તમેજ ગોપીનાથ� મ�ંદરના સ્વામી શ્રી હરી�વનદાસ� 
મહારાજ તથા સંતગણે મુખ્યમંત્રીશ્રીને મં�દર ખાતે 
ઉષ્માસભર આવકાર આપ્યો હતો. 

 આ અવસર� ધારાસભ્યશ્રી આત્મારામભાઈ પરમાર, પવૂર્ 
મતં્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટ�લ, િજલ્લા પચંાયત પ્રમખુશ્રી 
ઘનશ્યામભાઇ િવરાણી, કલકે્ટરશ્રી તુષાર સમુરેા તથા 
પદાિધકારીશ્રીઓ - અિધકારીશ્રીઓ પણ �ડાયા
હતા. 

ગોપીનાથ� મ�ંદરમા ંશ્રદ્ધાપવૂર્ક દશર્ન કરતા ંમુખ્યમંત્રીશ્રી
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સાળ�ગપુર શ્રી કષ્ટભંજનદ�વ હનુમાન મં�દરમાં યો�યો 173મો પાટોત્સવ
ઇશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા મુશ્ક�લ માગર્ને પણ સરળ કર� છ�. 

શુભકાયર્નો શુભાર�ભ દ�વદશર્નથી કરવાથી સકારાત્મક ઊ�ર્ પ્રાપ્ત 
થાય છ�. આવી સકારાત્મક ઊ�ર્ મેળવવા મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે બોટાદ િજલ્લાના બરવાળા તાલકુાના સાળ�ગપરુ 
કષ્ટભંજન મં�દરના 173મા પાટોત્સવ પ્રસંગે ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.

મખુ્યમંત્રીશ્રીએ સતંો-મહ�તોના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરતાં ક� ંક�, 
અમ ેસતત શીખવાનો અિભગમ ધરાવીએ છીએ અન ેમ�ંદર, ખતેર 
ક� ગામ – ગમે ત્યા ંજઈએ દર�ક પાસ ેસા�ં શીખીએ છીએ અને 
તનેો અમલ કરીએ છીએ. મખુ્યમંત્રીશ્રીએ ઉપ�સ્થત ખડેતૂો અને 
યુવાનોન ે પ્રાક�િતક ખતેી તરફ વળવા આહવાન કરતા ં ક� ં ક�, 
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈનો આગ્રહ છ� ક� યવુાનો- ખડેતૂો પ્રાક�િતક 
ખતેી તરફ વળ�, જથેી દ�શમા ંનાગ�રકોન ેરસાયણમકુ્ત ખોરાક પ્રાપ્ત 
થઈ શક�. વડાપ્રધાનશ્રીની દીઘર્��ષ્ટના પગલે જ આપણ ેક્લાયમટે 
ચને્જ સદંભ� આગોત� ંઆયોજન કરી શક્યા છીએ.

આ અવસર� મખુ્યમંત્રીશ્રીએ રોજગાર અંગેની રાજ્ય સરકારની 
ક�ટબદ્ધતા વ્યક્ત કરતાં ક�ં ક�, દર�કને રોજગાર મળ� તે �દશામાં 
રાજ્ય સરકાર પ્રયત્નશીલ છ�. તેમણે યુવાનોને માત્ર સરકારી 
નોકરીઓ તરફ લ�ય ક�દ્રીત ન કરી અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ કાર�કદ� 
ઘડવાનો અનુરોધ કય� હતો. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કષ્ટભંજનદ�વને 
ગુજરાતના માથે કોઈ સંકટ ન આવે તે માટ� પણ પ્રાથર્ના કરી 
હતી. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સાળ�ગપુર મં�દર ખાતે કષ્ટભંજન દ�વનાં 
દશર્ન કયા� હતાં અને યઞ્જશાળામાં મા�િત યાગમાં પણ સહભાગી 
થયા હતા તેમજ આરતી, પૂ�-અચર્ના િવિધ કરી હતી. 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રામચ�રત માનસ કથાનું શ્રવણ પણ કયુ� હતું.

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે બોટાદ િજલ્લાના બરવાળા 
તાલુકાના ક��ડળ ધામ ખાતે શ્રી મુખ્ય મં�દર અને શ્રી ક�ડલેશ્વર 
મહાદ�વનાં દશર્ન કયા� હતા ંઅન ેતમામ સતંગણોએ મખુ્યમંત્રીશ્રીનું 
ફ�લહારથી સ્વાગત સન્માન કયુ� હતું.

આ અવસર� મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યંુ હતંુ ક�, વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના ને��વમાં ઉત્તમ કામગીરી થઈ રહી છ�. 
આત્મિનભર્ર ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટ� ગુજરાત દ્વારા 
સંિનષ્ઠ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છ�. ગુજરાતમાં નવી ટીમ 
થક� િવકાસ કાય�ને વધુ વેગ આપવામાં આવી રહ્યો છ� અને 
જનતાના આશીવા ર્દથી રાજ્યની િવકાસગાથાને  વધુ 
ઉજ્જવળ બનાવીશું.

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના ઉત્કષર્ - ઉન્નિત માટ� ભગવાન 
સ્વાિમનારાયણ અને સંતોના ચરણોમાં પ્રાથર્ના કરી આશીવાર્દ 
મેળવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ક��ડળ સ્વાિમનારાયણ મં�દર દ્વારા 
મુખ્યમંત્રી રાહત ફ�ડમાં �િપયા ૫ લાખનો ચેક અપર્ણ કરવામાં 
આવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે ક��ડળ સ્વાિમનારાયણ મં�દરના ગુ�શ્રી પ.પૂ.શ્રી 
ઞ્જાન�વનદાસ�એ આશીવર્ચન પાઠવ્યાં હતાં. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ 
દરબારગઢની મુલાકાત લઈ દશર્ન કયા� હતાં. •

પ.પૂ.પ્રમુખસ્વામી મહારાજની સમાિધ સ્થળનાં દશર્ન કરતાં મુખ્યમંત્રીશ્રી 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લ બોટાદ િજલ્લાનાં સાળ�ગપુર ખાતે હ�િલકૉપ્ટર મારફતે મુલાકાતે આવી પહ�ચ્યા હતા ત્યાર� 

મખુ્યમતં્રીશ્રીન ેઆવકારવા માટ� હ�િલપૅડ ખાત ેબોટાદ િજલ્લા પ્રભારી મતં્રીશ્રી િવનોદભાઈ મોર�ડયા, ગઢડા ધારાસભ્યશ્રી આત્મારામભાઈ 
પરમાર, શ્રી િજલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી ઘનશ્યામભાઈ િવરાણી, સાળ�ગપુર બી.એ.પી.એસ. કોઠારીશ્રી ઞ્જાનેશ્વર સ્વામી, બહ્મિવહારી 
સ્વામી, ઘનશ્યામિપ્રય સ્વામી, શ્રવણિપ્રય સ્વામી, સાળ�ગપુર હનુમાન� મં�દરના કોઠારી િવવેકસાગર સ્વામી, યઞ્જના યજમાન શ્રી 
ઈલશેભાઈ પટ�લ તથા કલકે્ટર શ્રી તષુાર સમુરેા, િજલ્લા િવકાસ અિધકારીશ્રી લિલતાનારાયણ િસઘં સાદ, ર�ન્જ આઇ.�.શ્રી અશોકક�માર 
યાદવ, પોલીસ અિધક્ષક શ્રી હષર્દ મહ�તા સિહતના પદાિધકારીશ્રીઓ-અિધકારીશ્રીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટ�લે બોટાદ િજલ્લાનાં સાળ�ગપુર ખાતે આવેલ બી.એ.પી.એસ. સ્વાિમનારાયણ મં�દર� શ્રદ્ધાપૂવર્ક શીશ ઝુકાવી દશર્ન કયા� હતાં. 

સાળ�ગપુર બી.એ.પી.એસ મં�દર ખાતે પ.પૂ.પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સમાિધ સ્થળ� પૂ� અચર્ના કરી દશર્ન કયા� હતાં ત્યારબાદ 
પૂ.મહ�તસ્વામીના આશીવાર્દ મેળવ્યા હતા. સ્વાિમનારાયણ મં�દર� દશર્ન કરી સંતોનાં આશીવાર્દ મેળવ્યા હતા. •

આસપાસ
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ઓસ્ટ્રેિલયન હાઇકિમશનર મુખ્યમંત્રીશ્રીની સૌજન્ય મુલાકાતે
ભારત �સ્થત ઓસ્ટ્રેિલયન 

હ ાઇક િમશનર શ્રીયુત  બે ર ી 
ઓ’ફ�ર�લ ેમખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ 
પટ �લન ી  સ ૌજન્ય  મુલ ાક ાત 
ગ ાંધ ીનગરમ ાં  લ ીધ ી  હત ી . 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વેપાર, ઉદ્યોગ, 
િશક્ષણ, �રન્યૂએબલ એન�ના 
ક્ષેત્રોમાં ઓસ્ટ્રેિલયા-ગુજરાત સાથે 
મળીને આગળ વધે તથા સંબંધોનો 
સેતુ વધુ સુદ્રઢ બને તે માટ�ની ઉત્સુકતા આ બેઠકમાં ચચાર્-પરામશર્ 
દરમ્યાન વ્યકત કરી હતી. 

તેમણે પ્રધાનમંત્રીશ્રીની આત્મિનભર્ર ભારતની નેમ આ 
સંબંધોના સેતુથી પાર પાડવા પણ નેમ દશાર્વી હતી. તેમણે 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના આગવા િવઝનની ફલશ્રુિત 
�પે િનમાર્ણ પામેલા સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિન�ટની ખાસ મુલાકાત લેવા 
ઓસ્ટ્રેિલયન હાઇકિમશનરને અનુરોધ કય� હતો. 

ઓસ્ટ્રેિલયન હાઇકિમશનર શ્રી બેરી ઓ’ફ�ર�લે માઇિનંગ 
ટ�કનોલો�, ઇલે�ક્ટ્રક �વ્હકલના બેટરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર સિહતનાં 
ક્ષેત્રોમાં ઓસ્ટ્રેિલયન તજઞ્જતાનો લાભ ગુજરાતને મળ� તે માટ� 
પણ ફળદાયી િવચાર-િવમશર્ કય� હતો. ભારતની નવી રા�ીય 

િશક્ષણ નીિત અંતગર્ત જે નવીન 
તકો ઉપલબ્ધ થઇ છ� તે સંદભર્માં 
ઓસ્ટ્રેિલયાની યુિનવિસર્ટીઝની 
ગુજરાતમાં  સ્થાપના માટ �ન ી 
સંભાવના અંગે પણ તેમણે ચચાર્ 
કરી હતી. 

મખુ્યમતં્રી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઇ પટ�લે 
ગુજરાતની વૈિશ્વક ઓળખ બનેલા 
વાયબ્રન્ટ સિમટની �ંખલામાં 

ઓસ્ટ્રેિલયાની સહભાિગતાનો ઉલ્લેખ કરતાં આગામી વાયબ્રન્ટ 
સિમટ-ર૦રરમા ંપણ �ડાવાનુ ંઆમતં્રણ પાઠવ્યુ ંહતંુ. ઓસ્ટે્રિલયન 
હાઇકિમશનરશ્રીએ મુખ્યમંત્રીશ્રીને ઓસ્ટ્રેિલયા મુલાકાતનું 
િનમંત્રણ આપ્યું હતું. 

આ સૌજન્ય મુલાકાત બેઠકમાં મુંબઇ ખાતેના ઓસ્ટ્રેિલયન 
કોન્સ્યલુ જનરલ શ્રીયતુ પીટર ટ્રશવલે મખુ્યમતં્રીશ્રીના મખુ્ય અગ્ર 
સિચવ શ્રી ક�લાસનાથન, અિધક મુખ્ય સિચવ શ્રી પંકજ �ષી, 
ઉદ્યોગ કિમશનર શ્રી રાહલુ ગુપ્તા, ઇન્ડ�ેટ-બી ના મનેિેજગં �ડર�કટર 
શ્રીમતી િનલમ રાની પણ �ડાયાં હતાં. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ઓસ્ટ્રેિલયન હાઇકિમશનરને સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ 
યુિન�ટની પ્રિતક�િત સ્�િતભેટ �પે આપી હતી. •

િસંગાપોરના કોન્સ્યુલેટ જનરલે CMની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી
િસંગાપોરના કોન્સ્યુલેટ જનરલ 

શ્રીયુત Cheong Ming Foong 
એ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લની 
શુભેચ્છા મુલાકાત ગાંધીનગરમાં લીધી 
હતી. ગુજરાતની આ પ્રથમ મુલાકાતથી 
તેઓ પ્રભાિવત થયા હોવાની તેમજ 
િસંગાપોરના ઉદ્યોગો, રોકાણકારો માટ� 
ગુજરાત મોસ્ટ પ્રીફડ ર્ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 
ડ�ેસ્ટનેશન બન્યુ ંછ� તનેો પણ ઉલ્લખે કરી 
સરાહના કરી હતી. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વેપાર, ઉદ્યોગ સિહતના સંબંધોમાં પરસ્પરના 
સહયોગથી નવી ઊંચાઇઓ સર કરવાની તત્પરતા આ બેઠકમાં 
દશાર્વી હતી. તેમણે િસંગાપોર કોન્સ્યુલેટ જનરલને જણાવ્યું ક�, 
ગુજરાત ઇન્ટરનશેનલ ફાઇનાન્સ ટ�કિસટી ‘‘િગફટ’’મા ંિસગંાપોર� 
કર�લા રોકાણ કારોબારનો વ્યાપ િવસ્તારવા ગુજરાત જ�રી 
સહયોગ આપશે. 

શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પટ�લ ેિસગંાપોરના 
કોન્સ્યુલેટ જનરલને ક �વ�ડયામાં 
િનમાર્ણ પામેલી સરદાર સાહ�બની 
િવશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રિતમા સ્ટ�ચ્યૂ 
ઓફ યુિન�ટની મુલાકાતે જવા પણ 
અનુરોધ કય� હતો. 

તમેણ ેઆગામી વાયબ્રન્ટ સિમટ-
ર૦રરમાં િસંગાપોર �ડાય તે માટ� 
િનમંત્રણ આપ્યું હતું . િસંગાપોર 
કોન્સ્યલુટે જનરલશ્રીએ િગફટ િસટીમાં 

NSE સાથે ટે્રડ ઓ�ફસ ન�કના ભિવષ્યમાં િસંગાપોર શ� 
કરવાનું છ� તેની િવગતો પણ આપી હતી. 

એટલું જ નિહ, લોિજ�સ્ટકસ પાક્સર્માં િસંગાપોરના ઉદ્યોગ 
સાહસો-ક�પનીઓના રોકાણની ઉત્સુકતા વ્યકત કરી હતી. 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તેમને સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિન�ટની પ્રિતક�િત સ્�િત ભેટ 
�પે અપર્ણ કરી હતી. •

આસપાસ
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“ધ ગુજરાત ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ િસિવલ એ�ન્જિનયર એન્ડ 
આ�ક�ટ�ક્ટ”નો હીરક મહોત્સવ યો�યો

કોઈ પણ રાજ્ય ક� રા�ના િવકાસના 
પાયામા ંઆ�ક�ટ�ક્ટ અન ેએ�ન્જિનયર હોય 
છ� અન ેતમેનુ ંસમાજમા ંઅનોખંુ મહ�વ છ�. 
આ બનં ે િવશષેઞ્જોની મદદથી જ રાજ્ય 
સામાિજક અન ેમાળખાક�ય સિુવધાઓનો 
િવકાસ કરી શક� છ�. આવા િવશેષઞ્જને 
પ�ખવા માટ� પ�ંડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય 
ઓ�ડટો�રયમ ખાત ેધ ગજુરાત ઇ�ન્સ્ટટૂ્યટ 
ઓફ િસિવલ એ�ન્જિનયર એન્ડ 
આ�ક�ટ�ક્ટનો હીરક મહોત્સવ યો�યો હતો. 

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ 

મોદીના આત્મિનભર્ર ભારતના િવચારને 
મિૂતર્મતં કરવા માટ� આપણ ેસૌ આત્મિનભર્ર 
ગજુરાત માટ� સંકલ્પબદ્ધ થઈએ. વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ તેમના દૂર�દ�શી 
ન�ેત્વમા ંઔદ્યોિગક તેમ જ અન્ય ક્ષતે્રોમાં 
ક્રાિંત આણી અન ેસવર્સ્પશ� અન ેસવર્દ�શીય 
િવકાસની ઇમારતનો પાયો રચ્યો હતો. 
અમારી ટીમ શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ક�ડાર�લી ક�ડી પર – િવકાસપથ પર આગળ 
વધી રહી છ� અન ે ગુજરાતની જનતાની 
સવેા માટ� ક�ટબદ્ધ છ�. 

આ અવસર� મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાત 

સરકારની સામાન્ય નાગ�રકની સુખાકારી 
માટ�ની િચંતા સેવતાં ક�ં ક�, આપણી 
સરકાર- ગુજરાત સરકારનો ઉદ્દ �શ 
છ�વાડાના માનવીનો િવકાસ છ� અને આ 
ઉદ્દ�શને િસદ્ધ કરવા માટ� નવી ટીમ રાત-
�દવસ મહ�નત કરી રહી છ�. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ GICEA સંસ્થાનો 
આભાર વ્યક્ત કરતાં ક�ં ક�, રાજ્ય 
સરકારના માળખાગત સુિવધાઓના 
િવકાસકાયર્માં આ સંસ્થા તરફથી અમૂલ્ય 
સૂચનો મળતાં રહ્યાં છ�. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ 
આ પ્રસંગે િસિવલ એ�ન્જિનય�ર�ગના 
િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા સપંા�દત મગેિેઝનનુ ંપણ 
િવમોચન કયુ� હતું. આ અવસર� �ણીતા 
ઉદ્યોગપિત શ્રી અચલ બક�રી અને ખેડા 
િજલ્લા કલેક્ટરશ્રી �કશોરભાઈ બચાણી 
તથા GICEAના સ્થાપક સભ્ય શ્રી 
ક�ચનભાઈ, પ્રમુખ શ્રી વત્સલભાઈ પટ�લ 
બક�રી ગ્રૂપના સ્થાપક શ્રી અિનલભાઈ 
બક�રી, બાંધકામ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે 
સંકળાયેલા િબલ્ડસર્ સિહતના મહાનુભાવો 
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

અંબા�માં 33 લાભાથ�ઓને ગામતળના પ્લોટ અપાયા
સવર્ના િવકાસના મંત્રને વર�લી વતર્માન રાજ્ય સરકાર 

િવકાસનાં ફળ છ�વાડાના નાગ�રકો સુધી પહોચાડવા ક�ટબદ્ધ છ�. 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે તાજેતરમાં અંબા� ખાતે 33 
પ�રવારોન ેલાભાથ�ઓન ેિવનામલૂ્ય ેગામતળની પ્લોટની ફાળવણી 
કરતાં, તેમને કાયમી સરનામું મળ્યું છ�. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ�લ ેઅબંા�મા ંગબ્બરની તળ�ટીમા ંકામચલાઉ આવાસમા ંરહ�લા 
આવાસ િવહોણા 33 ભરથરી પ�રવારોને �બ� મળી, િવનામૂલ્યે 
ઘરથાળના પ્લોટની ફાળવણી કરી હતી.

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ વષર્ 2022 સુધીમાં તમામ 
નાગ�રકને સૌને આવાસ આપવાનું સ્વપ્ન સેવ્યું છ�. આ સ્વપ્નને 
પણૂર્ કરવા રાજ્ય સરકાર કાયર્ કરી રહી છ�. વતર્માન રાજ્ય સરકાર 
‘કહ�વુ ંત ેકરવુ’ંની નમે સાકાર કરી રહી છ�. આ ૩૩ લાભાથ�ઓને 
દર�કન ે૮૦ ચો. મીટરના પ્લોટની સનદ મખુ્યમતં્રીએ લાભાથ�ઓને 
િવતરીત કરી હતી. મકાન સહાયની ક�લ ૪૦ લાખની રકમ પણ 

લાભાથ�ઓને અપર્ણ કરી ઘરના ઘરનું સપનું મુખ્યમંત્રી શ્રી પટ�લે 
સાકાર કરાવ્યું છ�. 

ઉલ્લખેનીય છ� ક� છ�લ્લા ં૧૦ વષર્મા ંરાજ્યના િવચરતી િવમકુ્ત 
�િતના ૨૧૨૬૪ લાભાથ�ઓન ે૯૨.૩૫ કરોડ �િપયાની આવાસ 
સહાય રાજ્ય સરકાર� આપી છ�. •

આસપાસ
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પારદશ� પ્રશાસન માટ� પ્રિતબદ્ધ સરકાર
અમદાવાદના મિણપુર ગામથી 

“સેવા સેતુ”ના સાતમા તબક્કાનો શુભાર�ભ
દરૂદરાજના ગામમા ંરહ�તી કોઈ બહ�ન હોય ક� કોઈ વયો�દ્ધ 

ગ્રામજન. તનેી િનસહાય અવસ્થામા ંકોઈ નાની મોટી સમસ્યા ક� 
પ્રશ્ન માટ� કોને મળવુ?ં શ ુકહ�વુ?ં જવેી મુઝંવણમા ંત ેઘરેાયલેો હોય 
છ� આવી કોઈ મિહલા, ગ્રામજન ક� વયો�દ્ધને ક� કોઈ ગરીબ આમ 
આદમીન ેસામ ેચાલીન ેતનેી સમસ્યા ક� પ્રશ્ન અગં ેપૂછવામા ંઆવે 
ત્યાર� અસહાય વ્યિક્તના અતંરમા ંહાશકારો થતો હોય છ�. પ્ર� 
કલ્યાણન ેવર�લી રાજ્ય સરકાર� આમ આદમીન ેપડતી મશુ્ક�લી દરૂ 
કરવા અનેક ક્રાિંતકારી પગલા ંલીધાં છ�. પ્ર�ના 
પ્રશ્નોનુ,ં સમસ્યાઓનુ ં સખુદ ઉક�લ લાવતો એક 
નવતર અન ેસવંદેનસભર કાયર્ક્રમ એટલ ેસવેા સતેુ 
કાયર્ક્રમ.

રાજ્ય સરકારના પારદશર્ક, સંવેદનશીલ 
વહીવટી તંત્રને વેગવંતુ બનાવવાના હ�તુથી 
નાગ�રકોની વ્યિક્તલક્ષી રજૂઆતને ક� જે રાજ્ય 
સરકારની યોજનાઓની અમલવારી સાથે સંલગ્ન 
િવભાગોના સ્થાિનક તાલુકાના અિધકારી દ્વારા 

િનકાલ કરી શકાય તેમ હોય તે ધ્યાને લઈ આવી રજૂઆતોનો 
સ્થળ ઉપર ત્વ�રત ઉક�લ આપવામાં આવે છ�. પ્રો િપપલ, પ્રો 
એ�ક્ટવ ગવનર્ન્સ થક� લોક કલ્યાણ અથ� લોકાિભમુખ વહીવટ 
આપવા માટ� પ્ર�ના પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ તેમની લાગણી, માગણી 
સંતોષવાના સંવેદનશીલ અિભગમ સાથે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લના ને�ત્વમાં સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ પ્ર�ના પ્રશ્નોનું 
ઘર આંગણે િનરાકરણ લાવી રહ્યો છ�. 

લોકસવેાના અભતૂપવૂર્ પ્રકલ્પ એવા સવેાસતુેના 
સાતમા તબક્કાનો તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે અમદાવાદના સાણંદ તાલુકાના 
મિણપુર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી શુભાર�ભ કરાવ્યો 
હતો. રાજ્યના પ્ર�જનોને મળવા પાત્ર લાભ-
સહાય ઘરઆંગણે મળી રહ� તેવા ઉદાત જનસેવા 
ભાવથી સેવા સેતુ કાયર્ક્રમનું આયોજન કરવામાં 
આવે છ�. સેવા સેતુનો સાતમો તબક્કો પાંચમી 
�ન્યુઆરી, 2022 સુધી રાજ્યમાં યો�શે.

રાજ્ય સરકારના 
પારદશર્ક, સવંેદનશીલ 
વહીવટ� તંત્રને વેગવંતુ 

બનાવવાના હેતુ. 

સવેા સેતુ દ્વારા 
નાગિરકાનેી રજૂઆતાેનાે 
�ળ ઉપર �વિરત ઉકેલ 

લાવવામાં આવે છે.

પ્રિતબધ્ધતા
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મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મિણપુર ગામેથી સેવા સેતુના સાતમા 
તબક્કાના શુભાર�ભ પ્રસંગે ગંગા સ્વ�પા સહાય યોજના તેમ જ 
મખુ્યમંત્રી મિહલા ઉત્કષર્ યોજનાના લાભાથ�ઓને ચકે અપર્ણ કયાર્ 
હતા. આ અવસર� કોરોનાકાળમાં ઉત્તમ કામગીરી કરનારા તાલકુા 
આરોગ્ય અિધકારીશ્રીનુ ંસન્માન કરી મખુ્યમંત્રીશ્રીએ આરોગ્યકમ�ને 
પ્રોત્સાિહત કયાર્ હતા. લાભ-િવતરણ કાયર્ક્રમ બાદ મખુ્યમતં્રીશ્રીએ 
સેવા સેતુ અંતગર્ત ઊભા કરાયેલા િવિવધ સ્ટોલની �બ� મુલાકાત 
લઈ લાભાથ�ઓ સાથે સંવાદ પણ સાધ્યો હતો. આ તક� 
લાભાથ�ઓને િવિવધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટ� પણ 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે અનુરોધ કય� હતો.

મુખ્યમંત્રીશ્રી સેવા સેતુ કાયર્ક્રમ દરિમયાન જનતા વચ્ચે જઈ 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે, આપણી સાથે અને આપણા માટ�ની અનુભૂિત 
કરાવી હતી. આ અવસર� િજલ્લા કલેક્ટર શ્રી સં�દપ સાગલે, 
િજલ્લા િવકાસ અિધકારી શ્રી અિનલ ધામેિલયા સિહતના 
મહાનુભાવો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. 

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે રાજ્યના નાગ�રકો-લોકોની 
વ્યિક્તલક્ષી રજૂઆતોના ઉક�લ-િનવારણની ગિતને વધુ પારદશ� 
અને વેગવંતી બનાવવા રાજ્યવ્યાપી સેવાસેતુ કાયર્ક્રમનો સાતમો 
તબક્કો યોજવાનો જનિહત િનણર્ય કય� છ�. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીના આ િનણર્ય અનુસાર સેવાસેતુ કાયર્ક્રમના 
સાતમા તબક્કામાં દર અઠવા�ડયે બે �દવસ એટલે ક� શુક્ર અને 
શિનવાર� સવાર�-૯થી સાંજે પ વાગ્યા સુધી સેવાસેતુ યો�શે. આ 
સેવાસેતુમાં રાજ્ય સરકારના જુદા જુદા ૧૩ િવભાગોની પ૬ 
જેટલી સેવાઓ ક�મ્પ દરમ્યાન પૂરી પાડવામાં આવે છ�. આવા 
સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ માટ� ગ્રામ્ય કક્ષાએ ૬ થી ૮ ગામો વચ્ચે એક 
ક�મ્પ તેમજ શહ�રી િવસ્તારોમાં મહાનગરોમાં આ સમયગાળામાં 
૪ થી ૧૦ સેવાસેતુ તથા નગરપાિલકા િવસ્તારોમાં ૪ થી પ વૉડર્નું 
એક યુિનટ બનાવીને તમામ નગરપાિલકાઓમાં ર થી ૩ સેવાસેતુ 
કાયર્ક્રમો યોજવાનું આયોજન છ�. 

સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ સ્થળ� રાજ્ય સરકાર નોટરી, ઝેરોક્ષ, 
કોમ્પ્યૂટસર્, િપ્રન્ટસર્, ફોટોગ્રાફ� જેવી જ�રી સુિવધાઓ મળી શક� 
તેવી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવશે. એટલું જ નિહ, િસિનયર િસટીઝન્સ 
અને �દવ્યાંગ અરજદારો-રજૂઆત કતાર્ઓ માટ� અલાયદી યોગ્ય 
વ્યવસ્થા સુિનિશ્ચત કરવામાં આવી છ�. 

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે શાસન દાિયત્વ સંભાળ્યું 
ત્યારથી જ વહીવટમાં કાયર્ક્ષમતા, સંવેદનશીલતા અને 
જવાબદારીપણાને સરકારના હાદર્�પ ગણ્યા છ� તેમણે અવાર-
નવાર પોતાના �હ�ર કાયર્ક્રમોમાં એવી નેમ પણ વ્યકત કર�લી છ� 
ક� સામાન્ય-અદના માનવીને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે, 
સરળતાએ યોજનાક�ય લાભ મળ� તે સરકારની પ્રાથિમકતા છ�. 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ નેમને સાકાર કરવાના જનિહત અિભગમથી 

સેવાસેતુના આ સાતમા તબક્કાનો પ્રાર�ભ કરવાનો િનણર્ય કય� 
છ� તમેણ ેરાજ્ય મતં્રીમડંળના મંત્રીશ્રીઓ તથા અન્ય પદાિધકારીઓને 
પણ આ સેવાસેતુ કાયર્ક્રમમાં સહભાગી થવા પ્રે�રત કયાર્ છ�. અત્રે 
એ િનદ�શ કરવો જ�રી છ� ક�, રાજ્યમા ંઅત્યાર સધુીમા ંસવેાસતુેના 
૬ સફળ તબક્કાઓના આયોજનથી બે કરોડ કરતાં વધુ લોકોને 
ઘર આંગણે િવિવધ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છ�.

સેવા સેતુ કાયર્ક્રમને મળી રહ્યાો છ� 
વ્યાપક જન પ્રિતસાદ

રાજ્યના નાગ�રકોન ેજનસખુાકારીના લાભો સત્વર� મળ� અને 
નાગ�રકોની વ્યિક્તલક્ષી રજૂઆતોનો સ્થળ પર િનકાલ થાય એ 
માટ� રાજ્ય સરકાર� શ� કર�લી "સેવા સેતુ" કાયર્ક્રમને વ્યાપક જન 
પ્રિતસાદ સાંપડયો છ�. છ�લ્લા છ તબક્કામાં યો�યેલા આ સેવા 
સેતુ કાયર્ક્રમ હ�ઠળ ૯૯.૮૪ ટકા િસિદ્ધ હાંસલ કરાઈ છ�. જેમાં બે 
કરોડ ઉપરાતંની અર�ઓનો સ્થળ પર િનકાલ કરીન ેનાગ�રકોને 
સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છ�.

રાજય સરકાર દ્વારા હાથ ધરાતી અનેકિવધ લોકપયોગી 
યોજનાઓ, પ્ર�િત્તઓ તથા વહીવટ પરત્વે પ્ર�ના પ્રશ્નોનો 
ન્યાિયક, ચોકકસ તથા ઝડપી ઉક�લ આવ ેત ેમાટ� સગુ્રિથત વહીવટી 
માળખાક�ય વ્યવસ્થા રાજય, િજલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામીણ સ્તર� 
કાયર્રત છ�. રાજય સરકારની પ્ર�લક્ષી યોજનાઓનો લાભો 
નાગ�રકોને સતત મળતા રહ� તે માટ� વહીવટમાં કાયર્ક્ષમતા, 
પ ા રદશ ર્ કત ા ,  સં વે દનશ ીલત ા  તથ ા  જવ ાબદ ાર ીપણું 
(Accountability)ની બાબતને રાજય સરકાર દ્વારા હાદર્ 
સમાન ગણીને આયોજન કરાય છ�. 

રાજય સરકારના પારદશર્ક, સંવેદનશીલ વહીવટી તંત્રને 
વેગવંતુ બનાવવાના હ�તુથી નાગ�રકોની વ્ય�કતલક્ષી રજૂઆતોનો 

પ્રિતબધ્ધતા
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સ્થળ પર િનકાલ થાય, એક જ સ્થળ� જવાબો મળી રહ� તે માટ� 
રાજય સરકાર� તાલુકા કક્ષાએ તેમજ નગરપાિલકા અને 
મહાનગરપાિલકા કક્ષાએ ‘સવેા સતુે’ કાયર્ક્રમ તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૬થી 
યોજવાનું શ� કયુ� છ�. ‘સેવા સેતુ’ કાયર્ક્રમનો પાંચમો તબકકો 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ પૂણર્ થયો. તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ને 
સોમવારના રોજ સમગ્ર રાજ્યમાં ‘સંવેદના �દવસ’ તરીક� એક 
�દવસીય સેવા સેતુ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત િજલ્લાના ગ્રામીણ કક્ષાએ 
અન ેનગરપાિલકા-મહાનગરપાિલકા કક્ષાએ ક�લ ૪૩૩ કાયર્ક્રમો 
યોજવામાં આવ્યા હતા. સાતમા તબક્કાની તા. ૨૧-૧૦-
૨૦૨૧થી શ�આત થઈ છ�

સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત ગ્રામીણ કક્ષાએ પ્રાંત અિધકારીની 
અધ્યક્ષતામાં સંબંિધત અિધકારીઓની એક સિમિત બનાવીને 
આયોજન કરવામાં આવે છ�, જેમાં એક તાલુકામાં ૫ થી ૬ ગામો 
વચ્ચે એક ગામે પ્રાંત અિધકારીની અધ્યક્ષતામાં જુદા-જુદા ૧૩ 
અિધકારીઓની ટીમ તેમજ શહ�રી કક્ષાએ મહાનગરપાિલકામાં 
નાયબ મ્યુિનિસપલ કિમશનરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં તેમજ 
નગરપાિલકામાં િજલ્લા મ્યિુનિસપલ અિધકારીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં 
ક�લ-૧૧ અિધકારીશ્રીઓની ટીમ દ્વારા ક�મ્પ ગોઠવી કોઈપણ 
પ્રકારની અર� ફ� લીધા િસવાય સવારના ૯ થી સાજંના પ વાગ્યા 
સુધી સ્થળ ઉપર જ રજૂઆતોનો િનકાલ કરવામાં આવે છ�. 

ગ્રામીણ કક્ષાએ દર�ક પ્રાંતમાં મિહનામાં ઓછામાં ઓછા બે 
ક�મ્પ યોજવામા ંઆવ્યા છ� અન ેશહ�રી કક્ષાએ મહાનગરપાિલકામાં 
વૉડર્ દીઠ એક યુિનટ બનાવી મિહનામાં ઓછામાં ઓછા બે 
કાયર્ક્રમનું આયોજન તેમજ નગરપાિલકા કક્ષાએ બે-ત્રણ વૉડર્નું 

એક યુિનટ બનાવી મિહનામાં ઓછામાં ઓછા બે કાયર્ક્રમનું 
આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છ�. ‘સેવા સેતુ’ કાયર્ક્રમમાં પ્ર�ને 
સેવાઓ જેવી ક� કોિવડ-૧૯ મહામારી દરિમયાન અનાથ બનેલા 
બાળકોની સહાય, િવધવા, િવકલાગં અન ે�દ્ધોન ેસહાય, આવકના 
દાખલાઓ, રાશન કાડર્ને લગતી અર�ઓ, આધાર કાડર્, મા 
વાત્સલ્ય કાડર્(અર�), મા અ�તમ્ કાડર્(અર�), વ�રષ્ઠ 
નાગ�રકતા પ્રમાણપત્ર, �દવ્યાગંતા પ્રમાણપત્ર, િવધવા સહાય અને 
�દ્ધ િનરાધાર સહાય યોજના, અાધારકાડર્ વગેર� જેવી ક�લ ૫૭ 
સેવાઆઓ ગ્રામીણ અને શહ�રી િવસ્તારમાં સમાવેશ કરવામાં 
આવી છ�. 

સેવાસેતુ
કાયર્ક્રમ

િવગત (ગ્રામીણ કક્ષાએ 
અને શહ�રી કક્ષાએ)

સેવાઓ મળ�લ ક�લ અર�ઓ િનકાલ થયેલ 
અર�ઓ 

િનકાલની ટકાવારી 

તબક્કો-૧ ૦૫/૧૧/૨૦૧૬ થી 
૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ૨૮ ૩૫,૭૮,૩૨૫ ૩૫,૬૫,૦૬૭ ૯૯.૬૨

તબક્કો-ર ૦૩/૦૪/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૦૮/૨૦૧૭ ૫૦ ૨૩,૧૧,૨૬૩ ૨૩,૦૧,૫૧૪ ૯૯.૫૭

તબક્કો-૩ ૦૧/૦૯/૨૦૧૭ થી 
૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ૬૧ ૪૭,૪૨,૦૪૨ ૪૭,૩૮,૬૫૨ ૯૯.૯૨

તબક્કો-૪ ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ થી 
૧૦/૦૩/૨૦૧૯ ૫૫ ૪૭,૧૩,૯૫૫  ૪૭,૧૨,૬૧૨ ૯૯.૯૭

તબક્કો-૫ ૧૦/૧૦/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૦૧/૨૦૨૦ ૫૭ ૪૩,૨૦,૫૫૫ ૪૩,૨૦,૨૫૮ ૯૯.૯૯

તબક્કો-૬ ૦૨-૦૮-૨૦૨૧ (સંવેદના 
�દવસ) ૫૭ ૮,૨૩,૮૮૯ ૮,૨૦,૯૦૯ ૯૯.૬૨

ક�લ ૨,૦૪,૯૦,૦૨૯ ૨,૦૪,૫૯,૦૧૨ ૯૯.૮૪

સેવાસેતુ કાયર્ક્રમની તબક્કાવાર માિહતી

(સેવાસેતુના ૧ થી ૬ તબક્કાની અને સંવેદના �દવસે યો�યેલા એક �દવસીય સેવાસેતુ કાયર્ક્રમની આંકડાક�ય માિહતી...)
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�મનગરમાં ડૉક્ટસર્, નિસ�ગ સ્ટાફ તથા 
આશા વક�ર બહ�નો સન્માિનત

�મનગર તાલુકાના હાપા ખાતેથી િજલ્લા વ્યાપી સેવાસેતુ 
કાયર્ક્રમનો પ્રાર�ભ કરાવતાં રાજ્યના ક�િષમંત્રી શ્રી રાઘવ�ભાઈ 
પટ�લે જણાવ્યું હતું ક� લોકોને ઘરઆંગણે જ સરકારી સેવાઓ મળી 
રહ�, લોકોને અકારણ િજલ્લા-તાલુકાના ધક્કા ન થાય તેમજ 
લોકોના સમય તથા પૈસાનો વ્યય ન થાય તે માટ� રાજય સરકાર 
દ્વારા સેવાસેતુ કાયર્ક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છ�.જેમાં 56 
જટેલી સરકારી સેવાઓ લોકોન ેએક જ સ્થળ� ઉપલબ્ધ કરાવવામાં 
આવી છ�. અને આગામી સમયમાં પણ આ સેવાઓ વધુમાં વધુ 
લોકોપયોગી બની રહ� તે માટ� સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ 
છ�.ગામડાઓ સખુી અન ેસ�દ્ધ બન ેતમેજ ગ્રામીણ ક્ષતે્રનો સવા�ગી 
િવકાસ થાય તે બાબત સરકારના ક�ન્દ્રમાં છ�. કાયર્ક્રમમાં મંત્રીશ્રી 
તથા અન્ય મહાનુભાવોના હસ્તે લાભાથ�ઓને િવિવધ 
યોજનાઓના પ્રમાણપત્રો એનાયત કરાયાં હતાં.

ચડુાના લાિલયાદમા ંસેવાસેત ુકાયર્ક્રમ યો�યો 
રાજ્યના નાગ�રકો, લોકોની વ્યિક્તલક્ષી રજૂઆતોના ઉક�લ 

િનવારણની ગિતને વધુ પારદશ� અને વેગવંતી બનાવવા સાતમા 
તબક્કાનો રાજ્યવ્યાપી સવેાસતે ુકાયર્ક્રમનો પ્રાર�ભ કરવામા ંઆવ્યો 
હતો. જેના ભાગ�પે સુર�ન્દ્રનગર િજલ્લાના ચુડા તાલુકાના 
લાિલયાદ ખાતે વન અને પયાર્વરણ મંત્રી શ્રી �કરીટિસંહ રાણાની 
ઉપ�સ્થિતમાં સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ યો�યો હતો. આ કાયર્ક્રમમાં ચુડા 
તાલુકાના ચુડા, ગોખરવાળા, સેજકપર, મો�દડ, કારોલ અને 

લાિલયાદ સિહત ૬ ગામોના અરજદારોએ િવિવધ યોજનાઓનો 
લાભ લીધો હતો. આ તક� મતં્રીશ્રી તમેજ ઉપ�સ્થત મહાનભુાવોના 
હસ્તે િવધવા સહાયના હુકમોનું િવતરણ પણ કરાયું હતું.

લોકોને યોજનાના મળ્યા ઘરઆંગણે લાભ

નવસારી િજલ્લાના િબલીમોરા નગરપાિલકા િવસ્તારમાં 
આ�દ�િત િવકાસ, અન્ન, નાગ�રક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની સુરક્ષા 
મંત્રી શ્રી નર�શભાઈ પટ�લની ઉપ�સ્થિતમાં સેવાસેતુ કાયર્ક્રમ 
યો�યો હતો. મંત્રીશ્રીએ લોકોને વ્યિક્તગત લાભો ઘરઆંગણા 
સુધી મળી રહ� તેવા ઉમદા હ�તુથી સેવાસેતુના કાયર્ક્રમો કરવામાં 
આવે છ�. તેમ જણાવી સરકારશ્રીના ૧૨ િવભાગો દ્વારા ૫૬ જટેલી 
સેવાઓને લાભ તાલુકા મથક� ગયા વગર ઘરઆંગણે મળી રહ્યો 
છ� ત્યાર� મહત્તમ લાભ લેવા જણાવ્યું હતું. કાયર્ક્રમ દરિમયાન 
મંત્રીશ્રી તથા મહાનભુાવોના હસ્ત ેપ્રમાણપત્ર, ચકે, જન્મના દાખલા, 
આવકના દાખલા લાભાથ�ઓન ેિવતરણ કરવામા ંઆવ્યા હતા. 

મોરબીના બગથળા ગામેથી 
સેવાસેતુના સાતમા ચરણનો શુભાર�ભ

રાજ્ય વ્યાપી સેવાસેતુના સાતમા ચરણનો મોરબી િજલ્લામાં 
મોરબી તાલુકા બગથળા ગામેથી શ્રમ અને રોજગાર, પંચાયત 
(સ્વતંત્ર હવાલો) ગ્રામ �હિનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ રાજયમંત્રી 
શ્રી િબ્રજેશભાઈએ પ્રાર�ભ કરાવતાં જણાવ્યું હતું ક�, લોકોને 
વ્યિક્તગત લાભો ઘરઆંગણા સુધી મળી રહ� તેવા ઉમદા હ�તુથી 
સેવાસેતુના કાયર્ક્રમો કરવામાં આવે છ�. ૫૬ જેટલી સેવાઓને 
લાભ તાલુકા મથક� ગયા વગર ઘરઆંગણે મળી રહ્યો છ� ત્યાર� 
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મહત્તમ લાભ લેવા અનુરોધ કય� હતો. કાયર્ક્રમમાં મંત્રીશ્રીના 
હસ્તે સ્થળ પર જ આધાર કાડર્, આવકના દાખલા, E-sharm 
કાડર્ના લાભાથ�ઓને િવતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. 

ઓલપાડના ૧૩ ગામોના નાગ�રકોએ 
ઘરઆંગણે યોજનાક�ય લાભો મેળવ્યા 

ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામે પ્રાથિમક શાળામાં ક�િષ, 
ઊ�ર્ અન ેપટે્રો ક�િમકલ્સ રાજ્ય મતં્રી શ્રી મકુ�શભાઈ પટ�લની પ્રરેક 
ઉપ�સ્થિતમાં સેવા સેતુ કાયર્ક્રમ યો�યો હતો. જેમાં  ૧૩ ગામોના 
નાગ�રકોએ ઘરઆગંણે ૭-૧૨/૮-અ પ્રમાણપત્રો, િવધવા સહાય, 
આધારકાડર્, રાશનકાડર્, �િત પ્રમાણપત્રો, આયુષ્માન કાડર્, 
ર�શનકાડર્ સુધારા જેવી સેવાઓનો લાભ લઈને અર�ઓનું સ્થળ 
પર જ િનરાકરણ મેળવ્યું હતું.

આ પ્રસંગ ેમતં્રીશ્રીએ જણાવ્યુ ંહતંુ ક�, 'નાગ�રકોની સુિવધા માટ� 
રાજ્ય સરકાર પ્ર�ના દ્વાર� આવી છ�. રાજયમા ં૧૦૦ �દવસના 
સમયગાળામા ં૨૫૦૦ જેટલા સેવા સેતુનુ ંઆયોજન કરી માનવીના 
રોજબરોજના સરકારી યોજનાક�ય લાભો, પ્રમાણપત્રોની સિુવધા 
આપવાનો સકંલ્પ છ�. સેવા સતેનુા કારણ ેલોકોન ેતાલકુામથક સુધી 
ધક્કા ખાવામાથંી મુિક્ત મળી છ� એમ જણાવી તમેણે સવેાસતે ુથક� 
સરકારની િવિવધ યોજનાઓનો લાભ મળેવવા અનરુોધ કય� હતો. 

આરોગ્યમંત્રીશ્રીનો લાભાથ�ઓ સાથે સંવાદ
સવેાસતેનુા સાતમા ચરણનો પચંમહાલ િજલ્લામા ંમોરવા હડફ 

તાલકુાના ડાગં�રયા ખાતથેી આ�દ�િત િવકાસ, આરોગ્ય અન ે
પ�રવાર કલ્યાણ તમેજ તબીબી િશક્ષણ રાજ્યમતં્રી શ્રી િનિમષાબહ�ન 

સથુારની ઉપ�સ્થિતમા ંયો�યો હતો. કાયર્ક્રમમા ંમંત્રીશ્રીના હસ્તે સ્થળ 
પર જ લાભાથ�ઓન ે િવિવધ દાખલા-પ્રમાણપત્રોનુ ં િવતરણ પણ 
કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં આરોગ્યમતં્રીશ્રીએ િવિવધ િવભાગોના સ્ટોલની 
મલુાકાત લઈ અપાઈ રહ�લી સવેાઓ અગં ેલાભાથ�ઓ સાથ ેસવંાદ 
કરી ઉપલબ્ધ સવેાઓનુ ંિનરીક્ષણ કયુ� હતુ.ં 

સાબરકાંઠાના લાભાથ�ઓને સહાયના 
હુકમ-પત્રો એનાયત 

સાબરકાંઠાના પ્રાંિતજ તાલુકાના મહાદ�વપુરા (ઘડી)માં અન્ન, 
નાગ�રક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષા રાજ્ય મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રિસંહ 
પરમારની ઉપ�સ્થિતમાં સેવાસેતુ કાયર્ક્રમના સાતમા તબક્કાનો 
પ્રાર�ભ થયો હતો. આ પ્રસંગે �. ૯.૨૮ લાખના ખચ� સુિવધાયુક્ત 
ગ્રામ પંચાયત ભવનનું મંત્રીશ્રી દ્વારા લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યું 
હતું. તેમજ ક્લસ્ટરના ગામોના લાભાથ�ઓને સહાયના હુકમ- 
પત્રો તથા નવા ર�શનકાડર્ એનાયત કરવામાં આવ્યાં હતાં.

એક પણ લાભાથ� વંિચત ન રહ� તે માટ� 
રાજ્ય સરકાર સંકલ્પબદ્ધ

ભાવનગર િજલ્લામાં સેવા સેતુના સાતમો તબક્કાનો કાયર્ક્રમ 
મહુવા તાલુકાના વાઘનગર ગામે સામાિજક ન્યાય અને 
અિધકા�રતા િવભાગ રાજ્યમંત્રી શ્રી આર.સી.મકવાણાની 
અધ્યક્ષતામા ંયો�યો હતો. મતં્રીશ્રીએ જણાવ્યુ ંક�, રાજ્ય સરકારની 
સહાયથી એક પણ લાભાથ� વંિચત ન રહ� તે માટ� રાજ્ય સરકાર 
સંકલ્પબદ્ધ છ�. સેવા સેતુએ અમારા માટ� શાસન માટ�ની 
પ્રિતબદ્ધતાનો દ્યોતક છ�. પારદશ� રીતે સંવેદનશીલતાથી લોકોને 
સેવા પૂરી પાડવી એ અમારા માટ� સેવા કરવાનો ઉપક્રમ છ�.

આ અગાઉ યો�યેલા સેવા સેતુ કાયર્ક્રમમાં લાખો લોકોને ઘર 
- આંગણે રાશન કાડર્, આધાર કાડર્, િવધવા સહાય, આવકનો 
દાખલો વગેર� જેવી સેવાઓ પૂરી પાડી છ�. મંત્રીશ્રીએ સામાન્ય 
નાગ�રકની જેમ પોતાના બ્લડ-પ્રેશરનું ચે�ક�ગ કરાવી પોતાની 
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સાદગીનો પ�રચય આપ્યો હતો. તેમને તેમ કરતાં �ઈને અન્ય 
લોકો પણ પોતાનો ડર દૂર કરતાં પોતાનું હ�લ્થ ચેક અપ કરાવ્યું 
હતું. તેમણે ઊભા કરવામાં આવેલાં િવિવધ સ્ટોલોની મુલાકાત 
લઇ આપવામાં આવતી સેવાઓ િવશેની તલસ્પશ� માિહતી પણ 
મળેવી હતી. તમેણ ેલોકોન ેસરળતાથી તમામ સવેાઓ પરૂી પાડવા 
માટ�નું માગર્દશર્ન પણ કમર્ચારીઓને પૂ�ં પાડ્યું હતું.

સેવાસેતુ પ્ર�લક્ષી પ્રશ્નો 
ઝડપી ઉક�લનું માધ્યમ

સમગ્ર રાજ્યની સાથે જૂનાગઢ િજલ્લામાં સાતમા તબક્કાના 
સેવાસેતુનો પ્રાર�ભ કરાયો છ�. ક�શોદના અગતરાય તેમજ જૂનાગઢ 
ખાતે આયોિજત સેવાસેતુમાં પશુપાલન અને ગૌ-સંવધર્ન મંત્રી 
શ્રી દ�વાભાઈ માલમ ખાસ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે 
પશુપાલન રાજ્યમતં્રીશ્રીએ ક�ં ક�, સેવાસતે ુપ્ર�લક્ષી પ્રશ્નો ઝડપી 
ઉક�લનું માધ્યમ છ�. સેવાસેતુમાં લોકોને રાજ્ય સરકારની િવિવધ 
૫૬ સેવાનો લાભ એક જ સ્થળ� આપવામાં આવે છ�. સેવાસેતુ 
રાજ્ય સરકારની પારદશ� વ્યવસ્થાની પ્રિતબદ્ધતા છ� તેમ જણાવી 
મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યુ હતું ક�, અહ� અરજદારને જુદી-જુદી કચેરીએ 
જવાના બદલે એક જ સ્થળ� સુિવધા આપવામાં આવે છ�. •

અમર�લી િજલ્લામાં ૧૦,૩૫૯ અર�ઓનો 
હકારાત્મક િનકાલ 

સરકાર આપને દ્વારના સૂત્રને ખરા અથર્માં ચ�રતાથર્ કરવા 
આધાર કાડર્, ર�શન કાડર્, બ�ેન્ક�ગ સવેાઓ, આવક અન ે�િતના 
દાખલાઓ, વ�રષ્ઠ નાગ�રક પ્રમાણપત્રો જેવી અનેકિવધ 
પ્ર�લક્ષી સેવાઓ સ્થળ પર જ આપવાના હ�તુથી સેવા સેતુ 
કાયર્ક્રમના સાતમા તબક્કાની શ�આત કરવામાં આવી છ�. 
અમર�લી િજલ્લામાં િવિવધ સ્થળોએ યો�યેલ સેવા સેતુ 
કાયર્ક્રમમાં ૧૦,૩૬૯ જેટલી અર�ઓનો સ્થળ પર જ 
હકારાત્મક િનકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઘર� બેઠાં મળ�લા શ્રિમકકાડર્થી મારો 
વધારાનો શ્રમ બચ્યો છ� - મુક�શભાઇ 

ભુજ તાલુકાના કોડક� ગામે ખેતમજૂરી અને ક�ડયાકામ 
કરતા મુક�શભાઇ દ�વ�ભાઈ વરસાણી જણાવે છ� ક�, મને ઘેર 
બેઠાં મળ�લા શ્રિમક કાડર્થી મારો વધારાનો શ્રમ સરકાર� 
બચાવ્યો છ�. શાળામા ંએક જ જગ્યાએ મારી જમે બી� બધાને 
પણ જુદી જુદી યોજનાના લાભ મળી રહ્યા છ�. ઘર આંગણે 
સરકાર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા મળતી યોજનાના લાભો દ્વારા 
અમારો સમય અને નાણાં બન્ને બચે છ�.
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પ્રાક�િતક ક�િષના માધ્યમથી ક્રાંિતકારી પ�રવતર્ન આવશે
રાસાયિણક ખાતરથી થતી ખતેીન ેપ�રણામ ેમાનવીય આરોગ્ય 

પર ગંભીર અસરો �વા મળી રહી છ�. જેનો એક માત્ર ઉક�લ 
પ્રાક�િતક ખેતી છ�. પ્રાક�િતક ક�િષથી જ ખેતી કે્ષતે્ર ક્રાંિતકારી 
પ�રવતર્ન લાવી શકાય છ�. ગુજરાત સરકાર પણ રાજ્યપાલ 
આચાયર્ દ�વવ્રતના માગર્દશર્નમાં પ્રાક�િતક ખેતી વધુને વધુ ખેડૂતો 
કર� તે માટ� અિભયાન ચલાવી રહી છ�. રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ 
દ�વવ્રતે રાજભવન ખાતે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લ અને 
મંત્રીમંડળના સદસ્યોની ઉપ�સ્થિતમાં પ્રાક�િતક ક�િષ અંગે 
િવચારગોિષ્ઠમાં માગર્દશર્ન આપતા ંજણાવ્યંુ હતંુ ક�, પ્રાક�િતક ક�િષના 
માધ્યમથી દ�શમાં ક્રાંિતકારી પ�રવતર્ન આવશે. પ્રાક�િતક ક�િષ ક્ષેત્રે 
ગુજરાત દ�શભરમાં મોડલ સ્ટ�ટ બની પ્રેરણા�પ કાયર્ કરશે તેવો 
આશાવાદ તેમણે વ્યક્ત કય� હતો. 

રાજ્યપાલશ્રીએ જણાવ્યું હતું ક�, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ�લના કમર્ઠ ને�ત્વમાં રાજ્ય સરકારના સહયોગથી રાજ્યમાં બે 
લાખ ખેડૂતો પ્રાક�િતક ક�િષના અિભયાનમાં �ડાયા છ�, ત્યાર� 
મંત્રીશ્રીઓ પણ પોતાના િવસ્તારમાં ખેડૂતોને પ્રાક�િતક ક�િષ માટ� 
પ્ર�ેરત કર�. ક�િષ અપનાવવાથી લોકોને ઝરેમકુ્ત સ્વાસ્થ્યપ્રદ આહાર 
પણ ઉપલબ્ધ બનશે.

પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકર પ્રે�રત પ્રાક�િતક ક�િષમાં દ�શી ગાયના 
છાણ-ગૌમૂત્ર, બેસન, ગોળ અને માટીની મદદથી તૈયાર થતા 
�વા�ત અને ઘન �વા�ત પ્રાક�િતક ખાતરનું કાયર્ કર� છ�. 
અળિસયામાં પણ તે �િદ્ધ કર� છ�. સરવાળ� ખેતરના પાકને પૂરતું 
પોષણ મળ� છ� અને ઉત્પાદન વધુ થાય છ�. 

રાજ્યપાલશ્રીએ િવશ્વાસ વ્યક્ત કય� હતો ક� પ્રાક�િતક ક�િષ 
ક્ષેત્રે ગુજરાત દ�શભરમાં મોડલ સ્ટ�ટ બની પ્રેરણા�પ કાયર્ કરશે. 
તમેણ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંક�, રાજ્ય સરકાર� ડાગં િજલ્લાન ેસપંણૂર્ પ્રાક�િતક 
ક�િષ આધા�રત િજલ્લો �હ�ર કરવાનો સંકલ્પ લીધો છ�. એટલું જ 
નહ� ગાંધીનગર ખાતે સેક્ટર -21 શાક-માક�ટમાં પ્રાક�િતક ક�િષ 
ઉત્પાદનોના વેચાણ માટ�નું ક�ન્દ્ર પણ શ� કરાયું છ�. અને રાજ્યના 
પ્રત્યકે િજલ્લા મથક� આવા ંવેચાણ ક�ન્દ્રો ઊભા ંકરાશ,ે જથેી ખડૂેતોને 
માક�ટ મળી રહ�શે. 

આ િવચારગોિષ્ઠમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી સિહત મંત્રીમંડળના તમામ 
સદસ્યો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા અન ેિવચારગોિષ્ઠમા ંસહભાગી બન્યા 
હતા. આ પ્રસગેં મતં્રીશ્રીઓએ પ્રાક�િતક ક�િષ ઉત્પાદનોના પ્રદશર્નને 
પણ િનહાળ્યું હતું. •

ગુજરાતના સવા�ગી િવકાસની પ્રશંસા કરતા કઝા�કસ્તાનના રાજદૂત
ગજુરાતમા ંપ્રાક�િતક ક�િષન ેપ્રોત્સાિહત 

કરવાનું કાયર્ રાજ્યપાલશ્રી કરી રહ્યા છ�. 
તેમણે  રાજ્યના પ્રત્યેક િજલ્લામાં 
ક�િષિશિબર યો�ને ખેડૂતોને પ્રાક�િતક 
ખેતી અપનાવવાનો અનુરોધ કરવા સાથે 
તેના ફાયદા અને માનવીય સમાજ માટ� 
તનેી ઉપયોિગતા સમ�વી છ�. રાજ્યપાલ 
શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રતે સ્વાનુભવ વણર્વીને 
પ્રાક�િતક ખેતીની ઉપયોિગતા િસદ્ધ કરી 
છ�. તાજેતરમાં તેમની મુલાકાતે આવેલા 
કઝા�કસ્તાનના રાજદૂતે પણ ગુજરાતના 
ક�િષ સિહતના સવા�ગીણ િવકાસની પ્રશંસા કરી હતી. 

રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રતની ભારત �સ્થત કઝા�કસ્તાનના 
રાજદૂત શ્રીમાન નુરલાન ઝલગાસબાયેવ (Mr. Nurlan 

Jhalgasbayev)એ રાજભવન 
ખાત ેશભુચે્છા મલુાકાત લીધી હતી. આ 
મુલાકાત દરિમયાન તેમણે ગુજરાતના 
સવા�ગી િવકાસની પ્રશસંા સાથ ેપ્રસન્નતા 
વ્યક્ત કરી હતી. રાજ્યપાલશ્રીએ 
રાસાયિણક ક�િષના મજબૂત િવકલ્પ 
તરીક� પ્રાક�િતક ક�િષન ેવણર્વી ગજુરાતમાં 
પ્રાક�િતક ક�િષ ક્ષેત્રે થયેલી કામગીરીથી 
તેમણે માિહતગાર કયાર્ હતા. જેનાથી 
ભારત �સ્થત કઝા�કસ્તાનના રાજદૂત 
શ્રીમાન નુરલાન ઝલગાસબાયેવ ખૂબ 

જ પ્રભાિવત થયા હતા.  રાજ્યપાલશ્રીએ સ્�િત ભેટ અપર્ણ કરીને 
તેમનું અિભવાદન કયુ� હતું. •
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ગૂજરાત િવદ્યાપીઠનો ૩૦મો યુિનવસર્લ 
હીિલંગ પ્રોગ્રામ યો�યો 

ગુજરાત િવદ્યાપીઠ ખાતે ૩૦માં યુિનવસર્લ હીિલંગ 
�દવસની રાજયપાલ શ્રી આચાયર્ દ�વવ્રતની ઉપ�સ્થિતમાં 
ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. આ પ્રસગં ેરાજયપાલશ્રીએ 
જણાવ્યુ ંહત ુક�, ગાધંી�નુ ં�વન એ વ્યાપક ��ષ્ટએ િચંતન 
વાળું હતું અને તેઓ સંપૂણર્પણે પ્રાક�િતક િચ�કત્સાના 
ઉપાસક હતા. ભારતીય �દનચયાર્ અને �વનશૈલીનું 
મહ�વ સમ�વતાં રાજ્યપાલશ્રી ક�ં હતું ક�, આપણી 
ભારતીય �વનશૈલી એ સ્વાસ્થ્ય િહતને પોષનારી છ�, 
જેમાં આહાર, િવહાર અને સા��વક ખાન - પાનનો 
સમાવેશ થાય છ�. આ કાયર્ક્રમમાં રાજ્યપાલ શ્રી આચાયર્ 
દ�વવ્રત�એ ડૉ. રમેશ કાપ�ડયા િલિખત સ્વાસ્થ્યલક્ષી 
જનઉપયોગી “હાટર્ �ડસઓડર્ર" પુસ્તકનું િવમોચન કયુ� 
હતંુ. તદ્ઉપરાંત તેઓએ િહન્દી ભાષામાં અનુવા�દત 
“�દય ધમની િવકાર” અન ેગુજરાત ભાષામા ંઅનવુા�દત 
“�દય રોગ” પુસ્તકનું પણ આ પ્રસંગે િવમોચન કયુ� હતુ. 
આ કાયર્ક્રમમાં અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોિસયેશનના 
પ્રમુખ શ્રી �દવ્યેશભાઈ રાડીયા, ગુજરાત િવદ્યાપીઠના 
ક�લિનયામક શ્રી ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી, રિજસ્ટ્રાર શ્રી 
િનિખલ ભટ્ટ, િવિવધ ફ�કલ્ટીના આચાયર્શ્રીઓ, િવદ્યાથ�ઓ 
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અશોક શમાર્ િલિખત 
‘મોહન સે મોહન’ પુસ્તકનું િવમોચન

�ણીતા કટાર લખેક અન ેપોરબદંરના કલેક્ટર 
શ્રી અશોક શમાર્ િલિખત ‘મોહન સે મોહન’ 
પસુ્તકનુ ંમખુ્યમતં્રી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટ�લના હસ્તે 
તાજેતરમાં િવમોચન કરવામાં આવ્યું હતુ. 
કલકે્ટર શ્રી અશોક શમાર્ િલિખત આ પસુ્તકમાં 
ભગવાન શ્રી ક�ષ્ણથી લઇને રા�િપતા 
મહાત્મા ગાંધી�ના પ્રસંગોનું આલેખન 
કરવામા ંઆવ્યુ ંછ�. આ પસુ્તકમા ંપોરબદંર િજલ્લાની ઐિતહાિસક, 
સાંસ્ક�િતક યાત્રાન ેરોચક રીતે રજ ૂકરવામા ંઆવી છ�. �કમણી િવવાહ, 
�ંબુવિત ગુફા, શ્રી ક�ષ્ણ સુદામા પ્રસંગ, ઘુમલી, સ્વામી િવવેકાનંદની 
પોરબંદર યાત્રા વગેર� પ્રસંગો - સ્થળોને આ પુસ્તકમાં સમાવવામાં 
આવ્યા છ�. આ પુસ્તકના િવમોચન પ્રસંગે શહ�રના પ્રબુદ્ધ નાગ�રકો, 
અિધકારીશ્રીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. 

અત્રે એ ઉલ્લેખનીય રહ�શે ક� શ્રી શમાર્ ક�શળ વહીવટકતાર્ ઉપરાંત 
િચંતક, િવચારક લેખક અને વક્તા છ�. •

ગાંધીધામમાં ઓવરિબ્રજ માટ� �. ૫૯ કરોડ મંજૂર
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે કચ્છના ગાંધીધામમાં ફ્લાય 

ઓવરિબ્રજના િનમાર્ણ કામ માટ� ક�લ ૫૯.૨૫ કરોડ �િપયાની 
મહાનગરપાિલકાની દરખાસ્તને સૈદ્ધાંિતક મંજૂરી આપી છ�. આ 
અંગેની રાજ્ય ફાળાની રકમ સ્વિણર્મ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહ�રી 
િવકાસ યોજના અન્વયે આપવામાં આવશે.

રાજ્યનાં નગરો - મહાનગરોમાં ર �લવે ઓવરબ્રીજ-
અંડરબ્રીજના િનમાર્ણ દ્વારા નાગ�રકોને વાહન યાતાયાત અને 
અવર-જવરમા ંસરળતા રહ� તેમજ સમય અન ે�ધણની પણ બચત 
થાય તેવો ઉદાત આશય આવાં કામોને મંજૂરી આપવા પાછળ 
રાખવામાં આવેલો છ�. 

તદઅનસુાર, મુખ્યમતં્રીશ્રીએ સ્વિણર્મ જયતંી મખુ્યમતં્રી શહ�રી 

િવકાસ યોજનામાં આ ફ્લાય ઓવરિબ્રજના જનસુિવધા �િદ્ધ 
કામની ભેટ ગાંધીધામ નગરને આપી છ�. 

ફાટકમુકત ગુજરાતની નેમને સાકાર કરતાં રાજ્ય સરકાર� 
અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યમાં ર�લવે ઓવરિબ્રજ - ર�લવે 
અંડરિબ્રજના ક�લ ૩૦ પ્રોજેકટ માટ� �. ૮૯૦ કરોડની રકમની 
સૈદ્ધાંિતક મંજૂરી આપી છ�. 

ગુજરાતનાં નગરો-મહાનગરોમાં આવા ર�લવે ઓવરિબ્રજ-
ર�લવે અંડરિબ્રજના િવિવધ કામો માટ� નગરપાિલકાઓ માટ� ક�લ 
૭૮ કરોડ �િપયા તમેજ મહાનગરપાિલકાઓ માટ� પણ ૭૮ કરોડ 
�િપયા મળી સમગ્રતયા ૧પ૬ કરોડ �િપયાની �ગવાઇ ર૦ર૧-
રરના વષર્ માટ� કરવામાં આવી છ�. •
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નવી રા�ીય િશક્ષણ નીિતના સચોટ અમલીકરણથી
ગુજરાત વૈિશ્વક સ્તર� ઞ્જાનની મહાસત્તા બનશે 

રા�ીય િશક્ષણ નીિત 
૨૦૨૦ના અમલીકરણના 
ઉચ્ચ અને ટ�કિનકલ િશક્ષણ 
માટ�ના રોડમપે સંદભ� રાજ્યની 
તમ ા મ  યુ િ ન વ િ સ ર્ ટ ી ન ા 
ક�લપિતશ્રીઓ સાથ ેમખુ્યમતં્રી 
શ્રી ભૂપે ન્દ્રભાઈ પટ �લના 
અધ્યક્ષસ્થાન ેગાંધીનગર ખાતે 
બેઠક યો�ઇ હતી. 

મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટ�લે બેઠકમાં ઉપ�સ્થત યુિનવિસર્ટીઓના ક�લપિતશ્રીઓને 
સંબોધતાં ક�ં ક �, નવી રા�ીય િશક્ષણ નીિતના સચોટ 
અમલીકરણથી ગુજરાત વૈિશ્વક સ્તર� ઞ્જાનની મહાસત્તા બનશે. 
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના માગર્દશર્ન હ�ઠળ તયૈાર કરાયલે 
નવી રા�ીય િશક્ષણ નીિત ૨૦૨૦નો હ�તુ દ�શભરમાં િશક્ષણ માટ� 
એક વ્યાપક માળખું સ્થાિપત કરવાનો છ�. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ઉપ�સ્થત િશક્ષાિવદો સાથે મુક્તમને ચચાર્ કરી 
અને ગુજરાતના િશક્ષણને વધુ સ�દ્ધ અને વૈિશ્વક બનાવવા સૌના 
સહકારની અપેક્ષા અને અિભલાષા વ્યક્ત કરી હતી.

િશક્ષણ મંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ ક�ં ક�, નવી રા�ીય 
િશક્ષણ નીિત ભારતના ભાિવ માટ� અગત્યનું પ�રબળ સાિબત 
થશે. િશક્ષણથી માત્ર સાક્ષરતા અને સંખ્યાઞ્જાનનું નહ� પણ 
સાથોસાથ ઉચ્ચ સ્તરીય તા�ક�ક અને સમસ્યા સમાધાન સંબંધી 
બૌિદ્ધક ક્ષમતાઓનો િવકાસ થવો �ઈએ તેવું તેમણે ભારપૂવર્ક 
જણાવ્યું હતું.

તેમણે એમ પણ ઉમેયુ� હતું ક�, શૈક્ષિણક સંસ્થાઓમાં પ્રત્યેક 
િવદ્યાથ�ન ેભાવપણૂર્ આવકાર મળ�, તનેી વ્યિક્તગત કાળ� લવેાય 
અન ેપ્રરેણાત્મક શકૈ્ષિણક વાતાવરણ હોય જ્યાં તમામ િવદ્યાથ�ઓને 
શીખવા માટ� િવિવધ પ્રકારના અનુભવો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં 
આવતા હોય તે જ�રી છ� અને આ બધું પ્રાપ્ત કરવું એ પ્રત્યેક 
શૈક્ષિણક સંસ્થાનું લ�ય હોવું �ઈએ. 

રાજ્ય િશક્ષણમંત્રી શ્રી ક�બેરભાઈ ડ�ડોર� માત્ર પરીક્ષાલક્ષી 

અ ધ્ ય ય ન ને  બ દ લે 
સંકલ્પનાત્મક સમજ પર 
ભાર મૂકતાં ક�ં હતું ક�, 
તા�ક�ક િનણર્ય શિક્ત અને 
નવાચારને  પ્રોત્સાિહત 
કરવા સજર્નાત્મક તથા 
િવવેચનાત્મક ક્ષમતાનો 
િવકાસ જ�રી છ�. 

આ ચચાર્ - બેઠકમાં 
આગામી સમયમાં નશેનલ 

એજ્યકુ�શન પૉિલસીનુ ંસત્વર� અમલીકરણ કરવાની િવશષે ચચાર્ 
કરવામા ંઆવી હતી. બેઠકમા ંઉપ�સ્થત ક�લપિતશ્રીઓએ પોતાનાં 
મતંવ્યો અને સચૂનો રજ ૂકરી સસં્થાનાં કાય� િવશે માિહતી આપી 
હતી. ઉપરાતં નવી એજ્યકુ�શન પૉિલસી-૨૦૨૦ના ટૂકંાગાળા (૦-૩ 
વષર્), મધ્યમગાળા (૩-૬ વષર્) અન ેલાંબાગાળા (૬-૧૦ વષર્)ના 
એક્શન પ્લાન અગં ેગહન ચચાર્ િવચારણા કરવામા ંઆવી હતી. 

ટૂંકાગાળાના પ્લાન (૦-૩ વષર્) અંતગર્ત િવિવધ મુદ્દાઓ 
જેવા ક� સંશોધન અથવા િશક્ષણ ઇન્ટ��ન્સવ યુિનવિસર્ટી, એક�ડેિમક 
બ�ક ઓફ ક્ર��ડટ, મ�લ્ટપલ એન્ટ્રી-એ�ક્ઝટ િસિસ્ટમ, મ�લ્ટ 
�ડિસ�પ્લનરી પ્રોગ્રામ in HEI, ક્ર��ડટ બેઇઝડ કોસર્ તથા 
મધ્યમગાળાના પ્લાન (૩-૬ વષર્) Multidisciplinary 
Education & Research University, Gross 
Enrolment Ratioમાં સુધારો તથા પરીક્ષા પદ્ધિતમાં સુધારા-
વધારા તેમજ લાંબાગાળાના પ્લાન (૬-૧૦ વષર્) અંતગર્ત 
કોલે�નું ડી-એ�ફિલએશન, ગવનર્ન્સ બાબતે યુિનવિસર્ટી 
એક્ટમાં સુધારો, ઓટોનોમસ �ડગ્રી તથા ગ્રા�ન્ટ�ગ કોલેજ પરત્વે 
ધ્યાન ક�દ્રીત કરવા િનધાર્ર કરવામાં આવ્યો હતો. 

આ બેઠકમાં િશક્ષણ િવભાગના અગ્ર સિચવ શ્રી એસ. જે. 
હ�દર, ઉચ્ચ િશક્ષણ િનયામક શ્રી એમ. નાગરાજન, ટ�કિનકલ 
િશક્ષણ િનયામક શ્રી �. ટી. પંડ્યા તેમજ િવિવધ યુિનવિસર્ટીના 
ક�લપિતશ્રીઓ, િશક્ષણિવદો અને િશક્ષણ િવભાગના ઉચ્ચ 
અિધકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. •

િવશેષ
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સમાચાર િવશેષ
 �કશોર િજકાદરા

પ્ર�ક�ય પ્રશ્નોને સંવેદનાપૂવર્ક હલ કરવા
રાજય સરકાર મક્કમ

નાગ�રકોને જનસુખાકારીના લાભો સમયસર મળી રહ� એ માટ� પ્ર�ક�ય 
પ્રશ્નોનો સંપૂણર્ સંવેદના સાથે િનકાલ કરવા રાજય સરકાર મક્કમ િનધાર્ર સાથે 
આગળ વધી રહી છ�. મહ�સૂલ મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ િત્રવેદીએ િજલ્લા 
કલકેટરશ્રીઓ અન ેપ્રાતં અિધકારીશ્રીઓની સયુંક્તપણ ેવી�ડયો કોન્ફરન્સ દ્વારા 
સમીક્ષા બઠેક યો� હતી. જમેા ંમહ�સલૂ મતં્રીશ્રીએ નાગ�રકોના પ્રશ્નોનો સત્વર� 
િનકાલ આવે અને બાક� તમામ કામો સમયસર પૂણર્ થાય તે માટ� સૂચનાઓ 
આપી હતી. 

મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ િત્રવેદીએ ઉમેયુ� ક�, જે મહ�સૂલી પ્રશ્નોમાં પ્ર�જનો 
સીધી રીતે સંકળાયેલા છ� તેવી તમામ બાબતો અંગે અિધકારીશ્રીઓને સંવાદ 
કરીને તેનો ઉક�લ લાવવા સૂચનાઓ આપી હતી. RTS-મહ�સૂલી બાબતોના 
ક�સોની સુનાવણીમાં થતો િવલંબ િનવારવો અને અઠવા�ડયામાં મંગળ અને 
ગુ�વાર એમ બે �દવસ અપીલોની સુનાવણી કરવા તથા �દન-૩ માં જજમેન્ટ 
આપવું અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી ૩ થી વધુ �દવસની મુદ્દત ન આપવા તેમજ 
મહ�સૂલી િવભાગને લગતા પ્ર�જનો પ્રશ્નોના સ્થળ ઉપર િનકાલ માટ� ટૂંક 
સમયમાં “મહ�સૂલી સેવા મેળા” ક� ક�મ્પનું િજલ્લાવાર આયોજન કરવા પણ 
તેમણે માગર્દશર્ન આપ્યું હતું. 

આ બઠેકમા ંગ્રામીણ િવસ્તારના પ્ર�જનોન ેઘર માટ� સરળતાથી પ્લોટ મળી 
શક� તે માટ� ગામતળની દરખાસ્તો ૧૦ �દવસમાં િનકાલ કરવા અને જ્યાં 
ગામતળ ન હોય ત્યાં ૧૫ �દવસમાં દરખાસ્તો મંગાવવા જણાવાયું હતુ. 
પ્રધાનમંત્રીશ્રી દ્વારા ૨૦૨૪ સુધીમાં સૌના માટ� ઘરનો લ�યાંક િનયત કરાયો 
છ�. જે સંદભ� પડતર શહ�રી િવસ્તારની દરખાસ્તોનો ઝુંબેશ સ્વ�પે િનકાલ કરવા 
જણાવ્યું હતુ. 

આ ઉપરાંત બેઠકમાં �ર-સવ�ના કામમાં િજલ્લાવાર મુશ્ક�લીઓ અને તેના 
ઉક�લ માટ�ના ઉપાયો દર�ક કલેકટરશ્રી પાસેથી �દન-૭માં મંગાવવામાં આવ્યા 
ત્યારબાદ િવભાગ દ્વારા એક ઉચ્ચસ્તરીય અિધકારીશ્રીઓ/ એકસ્પટ્સર્ની િમ�ટ�ગ 
કરી ત ેજ ઉક�લ માટ�નુ ંઆયોજન કરવાનુ ંનકક� થયુ ંહતુ.ં તમેજ તમામ પ્રકારની 
ધાિમર્ક સંસ્થાઓના રખ-રખાવ માટ� અપાયેલ જમીનોમાં � જમીનોની કોઇ 
િબનઅિધક�ત વચેાણ/તબદીલી થઇ હોય તો દર�ક કલકેટરશ્રી સઓુમોટો કાયર્વાહી 
કરી િનયમોનુસાર કરી અત્રે �રપોટર્ કરવા મંત્રીશ્રીએ સૂચનાઓ આપી હતી. 

સરકારી ગૌચર જમીનોમા ંથયલે દબાણોની િનયિમત સમીક્ષા થાય અન ેનવા 
દબાણો ઉપ�સ્થત ન થાય તેમજ શહ�રી િવસ્તારના પ્ર�જનોન ેઆપવાના પ્રોપટ� 
કાડર્ના કામમા ંઢીલાશ આવી છ�. તમેા ંઝડપ લાવવા અન ે૧૫ વષ� નવી શરતની 
ખતેીની જમીનમા ંસુઓ મોટો જનૂી શરતમા ંફ�રવવાના હકુમોમા ંદર માસ ે�રવ્યૂ 
થાય અન ેદર�કન ેસમયસર હકુમો મળ� તવેી સચૂના પણ તમેણ ેઆપી હતી. 

આ બેઠકમાં ગાંધીનગર ખાતે મહ�સૂલ મંત્રીશ્રી સિહત મહ�સૂલ િવભાગના 
ઉચ્ચ અિધકારીશ્રીઓ તથા તમામ િજલ્લા કલેકરશ્રીઓ તથા પ્રાંત 
અિધકારીશ્રીઓએ વી�ડયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સહભાગી બનીને િવચાર િવમશર્ 
કય� હતો. •

પ્રોપટ� એક્સપો 

અમદાવાદનો ચોતરફો િવકાસ થઇ રહ્યો છ�. 
અમદાવાદમાં ઘરનું ઘર હોય તેવું સ્વપ્ન સૌ કોઇનું 
હોય. આ મહાનગર તેની અફલાતૂન સુિવધાઓને 
લીધે સૌને આકષર્તું ર�ં છ�. ત્યાર� પ્રોપટ� એક્સપો 
એક એવું માધ્યમ છ� જ્યાં એક છત્ર હ�ઠળ િવિવધ 
પ્રોપટ� સ્ક�મ્સ �વા મળ� છ�. જ્યાં િવશાળ 
પસંદગીને પણ અવકાશ રહ� છ�. તાજેતરમાં આવા 
જ એક પ્રોપટ� એક્સપોનો પ્રાર�ભ મહ�સૂલ મંત્રી 
શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ િત્રવેદીએ કરાવ્યો હતો. 

આ પ્રસંગે મહ�સૂલ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું ક�, આ 
પ્રકારના પ્રોપટ� એક્સપોનું આયોજન િમલકત 
ખરીદવાની ઇચ્છા સેવતા લોકો માટ� મદદ�પ બની 
રહ�શે. સરકાર દ્વારા પણ ર�રા નો કાયદો લાવીને 
નાગ�રકો અને ખરીદદારોનું િહત સચવાય તે 
માટ�ના સઘન પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છ� જે 
સફળ રહ્યા છ�. મંત્રીશ્રીએ એમ પણ ક�ં ક�, પ્ર�ના 
પ્રશ્નોના િનકાલ લાવવા તેમજ તેમના સૂચનો પર 
િવચાર િવમશર્ કયાર્ બાદ ત્વ�રત અમલવારી 
કરાવવા સરકાર હ�મેશાં પ્રયત્નશીલ છ�.

શાયોના ગ્રૂપના અમદાવાદ િમરર અને 
નવગુજરાત સમયના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોિજત 
પ્રોપટ� એક્સપોમાં મંત્રીશ્રીએ િવિવધ િબલ્ડર 
ગૂ્રપની મુલાકાત લઈ પ્રોપટ�ના નમૂના, િવિવધ 
સાઇટ્સની �ત માિહતી મેળવી હતી. આ પ્રસંગે 
શાયોના ગ્રૂપના ચેરમેન શ્રી સુર�શભાઈ પટ�લ, 
અમદાવાદ િમરર અને નવગુજરાત સમયના ગ્રૂપ 
એ�ડટર શ્રી અજય ઉમટ સિહતના મહાનુભાવો, 
િબલ્ડરશ્રીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •
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લોકોપ્રશ્નોનું િનરાકરણ લાવવાનું 
લોકપ્રિતિનિધનું દાિયત્વ છ� ઃ મંત્રીશ્રી વાઘાણી

સમાજ અને િવસ્તારની સમસ્યાને વાચા આપવાનું અને સમયસર 
ઉક�લવાનું કાયર્ જનપ્રિતિનિધનું છ�. લોકો પ્રશ્નોનું ત્વ�રત િનરાકરણ આવશે 
તેવી આશાએ રજૂઆત કરતા હોય ત્યાર� લોકપ્રિતિનિધનું દાિયત્વ છ� ક� 
જનિહતમાં કાયર્ કર�. 

િશક્ષણ મંત્રી શ્રી �તેન્દ્રભાઇ વાઘાણીએ તેમના કાયાર્લય ખાતે િજલ્લા 
તથા શહ�રમાંથી આવેલા નાગ�રકોની રજૂઆતો સાંભળી હતી. કાળુભા રોડ 
પર આવલેા તમેના લોકપ્રિતિનિધ તરીક�ના કાયાર્લય ખાત ેતમેણે લોકરજઆૂતો 
સાંભળી તેના ઉક�લ અને િનરાકરણની ખાતરી આપી હતી.

તેમણે જણાવ્યું ક�, રાજ્ય સરકાર દ્વારા િશક્ષણ મંત્રીની જવાબદારી મળ્યા 
બાદ નાગ�રકો માટ� એટલો સમય ફાળવી શકાતો નથી છતાં બનતી રીતે 
લોકોન ેકઇ રીત ેમદદ�પ થાય ત ેજ તેમનો ઉદ્દ�શ છ�. લોકોન ેપીડતી સમસ્યાઓ 
િવશેની િવગતો �ણી તેનો ઉક�લ આવે તેવા િનધાર્ર સાથે તેમજ નીિત- 
િનયમોમાં પડતી અડચણો દૂર થાય તેવા પગલાં ઉઠાવવામાં આવે છ�. 

ગુજરાત ટ�કનોલોિજકલ 
યુિનવિસર્ટીમાં ફ્ર�ડમ રન
દ�શને િવશ્વગુ� બનાવવા અને ઐિતહાિસક 

ભારતની ભવ્યતા અને �દવ્યતાને પુનઃ ��ત 
કરવાનો સંકલ્પ વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ 
લીધો છ�. ભારતના ભવ્ય ઇિતહાસન ેઉ�ગર કરવા 
સાથે નવી પેઢી સુધી તેનું હસ્તાંતરણ માટ� આઝાદી 
કા અ�ત મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવી 
ર�ં છ�. જે અંતગર્ત િવિવધ કાયર્ક્રમો યો�ઇ રહ્યા 
છ�. તાજેતરમા ંગજુરાત ટ�કનોલોિજકલ યિુનવિસર્ટી 
ખાતે 'આઝાદી કા અ�ત મહોત્સવ' અંતગર્ત અને 
“આઝાદ િહ�દ સરકાર �દવસ” િનિમતે્ત "ફ્ર�ડમ દોડ" 
યો�ઇ હતી. જેમાં િશક્ષણ મંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ 
વાઘાણી સ્વયં પણ આ દોડમાં �ડાયા હતા.

િશક્ષણ મંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ 
જણાવ્યું હતું ક�, સમગ્ર દ�શમાં “આઝાદી કા અ�ત 
મહોત્સવ” અંતગર્ત િવિવધ કાયર્ક્રમો યો�ઈ રહ્યા 
છ�. આઝાદીનો આ મહોત્સવ એ કોઈ ઉજવણી 
નથી પર�તુ સમગ્ર દ�શના નાગ�રકો એકબી� સાથે 
પરસ્પર રીતે �ડાય, ભારતીય પર�પરાગત. સસં્ક�િત 
સંસ્કાર. અને મૂલ્યો િવશે �ણે – સમજે તે માટ� છ�. 

િશક્ષણ મંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ 
નેતા� સુભાષચન્દ્ર બોઝ �વનચ�રત્રના 
દીવાલિચત્રનું ઉદ્ઘાટન કયુ � હતંુ. ફ્ર�ડમ દોડ 
કાયર્ક્રમમાં રા�ીય-આંતરરા�ીય સ્તર� િવિવધ 
રમતમા ંઉત્ક�ષ્ટ પ્રદશર્ન કરનારા િવદ્યાથ�ઓન ુમડેલ 
આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. •

મહ�મદાવાદના ૮૮ ગામના સરપંચ પાસે િવકાસલક્ષી અિભપ્રાય મંગાવાયા
ગ્રામિવકાસથી જ તાલુકા, િજલ્લા 

અને  ર ાજ્યનો િવકાસ સંભવ છ �. 
માળખાગત, િશક્ષણ સિહતની પ્રાથિમક 
જ� � રય ાત ોન ી  આપૂ િ ત ર્  ઉપર ાં ત 
જનસુખાકારીનાં પગલાં દ્વારા ગ્રામિવકાસ 
શક્ય છ�. તાજેતરમાં રાજયના નાગ�રકોને 
જનસુખાકારીના લાભો સત્વર� મળ� અને 
પ્ર�ની ઇચ્છાનુસાર િવકાસકામોનું 
આયોજન થાય એ માટ� ગ્રામ િવકાસ મંત્રી 
શ્રી અજુર્નિસંહ ચૌહાણે નવતર અિભગમ 

દાખવી મહ�મદાવાદના 88 ગામના 
સરપંચો પાસે િવકાસલક્ષી અિભપ્રાય 
મંગાવવામા આવ્યા હતા.

મંત્ર ી  શ્રી  અજુ ર્ન િસંહ ચૌહા ણે 
િવકાસકામોના આયોજન માટ� તથા 
લોકપ્રશ્નો સંદભ � મહ �મદાવાદ ૮૮ 
ગામોના સરપંચશ્રીઓને પત્ર લખી 
અિભપ્રાય મોકલવા જણાવ્યું હતું. જે તે 
ગામોના પ્રશ્નો જેવા ક� પીવાના પાણી, 
ચેકડેમ મરામત, વીજળી, મ.ન.ર�.ગા. 

િનરાધાર �દ્ધ, િવધવા સહાય, આરોગ્ય, 
રોડ-રસ્તા, શાળાઓના ઓરડા, ખેડૂતોને 
ખેતીવાડીના વીજકનેકશન, વીજલાઇન 
બદલવી, ૧૦૦ ચો. વાર પ્લોટ ફાળવણી, 
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભો 
માટ�ની માંગણીની અર�ઓ સિહતના 
પ્ર�લક્ષી પ્રશ્નો ત્વ�રત તેમને મોકલી 
આપવા તમામ સરપંચ ોને  પત્રથી 
જણાવ્યું હતું.•

સમાચાર િવશેષ
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‘સાપુતારાથી સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિનટી’ પ્રવાસન સ�ક�ટ િવકસાવાશે
શ્રી રામ જન્મભૂિમની યાત્રા માટ� પાંચ હ�રની સહાય

વનબંધુઓ વનની �ળવણી કર� છ�.વન પર તેઓ નભે 
છ�.રાજ્ય સરકાર દ્વારા વન અને વનબંધુઓનાં કલ્યાણ માટ� 
અનેકિવધ પગલાઓ લેવામાં આવ્યાં છ�. ગુજરાતના આ�દવાસી 
િવસ્તારના માતા શબરીના વંશ� એવા, આ�દવાસી સમાજના 
પ્ર�જનોને, શ્રી રામ જન્મભૂિમ અયોધ્યાની યાત્રા માટ� પ્રત્યેક 
યાત્રાળુ દીઠ �િપયા પાંચ હ�રની આિથર્ક સહાય આપવામા 
આવશે, તેવી 'શબરી ધામ' ખાતેથી �હ�રાત કરતાં રાજ્યના 
પ્રવાસન અને યાત્રાધામ િવકાસ મંત્રી શ્રી પૂણ�શભાઈ મોદીએ 
ક�લાશ માનસરોવર યાત્રા, િસંધુ દશર્ન યાત્રા સિહત શ્રવણ તીથર્ 
યાત્રા જેવી યોજનાઓમા અપાતી આિથર્ક સહાયનો ખ્યાલ 
આપ્યો હતો. 

દ�ડકારણ્યની પાવન ભૂિમ ઉપર િવજયા દશમીની ઉજવણીની 
સાથે હવેથી પ્રિતવષર્ પ્રભુ શ્રીરામ સાથે �ડાયેલાં ગુજરાતનાં તીથર્ 
સ્થાનો ઉપર 'દશેરા મહોત્સવ'નું આયોજન કરવાની નેમ વ્યક્ત 
કરતા મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યુ ંહતંુ ક�, ભારત વષર્ની ઉચ્ચત્તમ શાસ્ત્રોક્ત 
પદ્ધિત, અન ેયગુ યગુાન્તરની ગણના પદ્ધિતનો ખ્યાલ આપી, પ્રભુ 
શ્રી રામ, રામાયણ અને રામસેતુને કાલ્પિનક કહ�નારા લોકોને 
વૈઞ્જાિનક પ્રમાણો મળી ચૂક્યા છ�.

શબરી ધામ ખાત ેમહાઆરતી અને રાવણ દહનના કાયર્ક્રમમા 
ભાગ લેતા મંત્રીશ્રીએ ખાસ કરીને આ�દવાસ િવસ્તારોમા દશેરા 
મહોત્સવની ઉજવણી અધમર્ પર ધમર્ના િવજયના નારાને બુલંદ 
કરવા સાથે, પિવત્ર સ્થાનોની ગ�રમા વધારીને, સાંસ્ક�િતક તથા 
ઐિતહાિસક િવરાસતને ઉ�ગર કરશે તેમ જણાવ્યુ હતુ.

શબરી ધામનું માહાત્મ્ય વણર્વતાં રાજ્યના આ�દ�િત િવકાસ 
મતં્રી શ્રી નર�શભાઈ પટ�લ ેપ્રવાસન પ્ર�િતના િવકાસ સાથ ેસ્થાિનક 
રોજગારીનું પણ િવપુલ માત્રામા સજર્ન કરવામા આવી ર�ં છ� 
તમે જણાવી ઉમરગામથી અબંા� સધુીના આ�દવાસી િવસ્તારોમાં 
શ્રેણીબદ્ધ િવકાસ કામો હાથ ધરીને પ્ર�જનોના સવર્ગ્રાહી િવકાસ 

માટ� રાજ્ય સરકાર પ્રિતબદ્ધ છ� તેમ તેમના પ્રાસંિગક વક્તવ્યમાં 
જણાવ્યું હતું.

ડાંગ િજલ્લાના પ્ર�જનો સખુી અન ેસ�દ્ધ બન ેતવેા સુભાિશષ 
આપતા વલસાડ-ડાંગના સાંસદશ્રી ડૉ. ક�. સી. પટ�લે વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીની ક�ન્દ્ર સરકાર� અયોધ્યામા રામ મં�દરનું 
િનમાર્ણ, જમ્મુ કાશ્મીરની ૩૭૦ની કલમ નાબુદી સિહતના 
સાહિસક પગલાઓની �ણકારી આપી િબલીમોરા-વઘઇ નરેોગજે 
ટ્રેનને પુનઃ શ� કરી આ િવસ્તારના િવકાસ માટ� રાજ્ય અને ક�ન્દ્ર 
સરકાર પ્રયાસરત છ� તેમ જણાવ્યું હતું.

ડાંગના ધારાસભ્ય શ્રી િવજયભાઈ પટ�લે દશેરા પવર્ની સૌને 
શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમણે શબરીધામ ખાતે આયોિજત િવજયા 
દશમીપવર્ની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કરવા બદલ રાજ્ય સરકારનો 
આભાર વ્યક્ત કય� હતો. 

‘દશેરા મહોત્સવ’ના રાજ્ય કક્ષાના ‘શબરી ધામ’ ખાતેના 
કાયર્ક્રમમાં આ�દવાસી સંસ્ક�િતના પ્રતીક�પ સોનગઢ (તાપી)નું 
ઢોલ �ત્ય, છોટા ઉદ�પરુન ુદીવા �ત્ય, સાગબારા (નમર્દા)નુ ંહોલી 
�ત્ય, અન ેડાગંના ડાગંી �ત્ય સિહત આ�દવાસી �ત્યએ પ્રકે્ષકોના 
મન ડોલાવ્યાં હતાં. કાયર્ક્રમના મુખ્ય સ્ટ�જ ઉપર થી રજૂ થયેલા 
આ ર�ગાર�ગ સાસં્ક�િતક કાયર્ક્રમ સાથ ેડાગંની પાવરીની સરુાવલીઓ 
વચ્ચે મહાનુભાવોનું ભાવભીનું સ્વાગત કરાયું હતું.

‘પૂણ�શ મોદી એપ’ અને ‘વેબસાઇટ’ના માધ્યમથી જુદા જુદા 
િવભાગોની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવતા, સોિશયલ મી�ડયાના આ 
પ્લેટફોમર્ ઉપરથી, પ્ર�જનોન ેઘરબઠેા ંએક જ �ક્લક કરવાથી જદુી 
જુદી સેવાઓ પ્રાપ્ત થશે, જેનાથી જ��રયાતમંદ પ્ર�જનોના સમય 
અને �ધણની બચત સાથે, સરકારી સેવાઓ મેળવવી વધુ સુગમ 
બનશે. ગુગલ પ્લેસ્ટોર પરથી વડાપ્રધાનશ્રીની ‘નમો એપ’ 
ડાઉનલોડ કયાર્ બાદ ‘પૂણ�શ મોદી એપ’ પ્ર�જનો ડાઉનલોડ 
કરી શકશે.  •
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�મનગર િજલ્લાની જનસુખાકારીને પ્રાધાન્ય
ગજુરાતના સૌથી લાબંા દ�રયા �કનારા પકૈ� 

વ્યહૂાત્મક રીત ે મહ�વપણૂર્ ભૌગોિલક �સ્થિત અને 
દ�રયા બદંરો ધરાવતા �મનગર િજલ્લામા ંમાળખાગત 
સુિવધા વધારવામાં આવી રહી છ�. અંત�રયાળ 
ગામડાઓન ેનવા માગ� સાથ ેજનૂા માગ�ન ેદરુસ્ત 
કરવામાં આવી રહ્યા છ�. તાજેતરમાં �મનગર 
િજલ્લામા ંિવિવધ સ્થળ� આવા ંજનસખુાકારી તમેજ 
િવકાસકાય� કરવામા ંઆવ્યા ંહતા.ં 

�મનગર-લાલપુર બાયપાસ પર આવલેા ચલેા 
ખાતેના કોટડીના ઢાળીયાથી નારણપુરના અંદાજે 
�.3 કરોડના ખચ� િનિમર્ત થનારા રોડનું ક�િષ મંત્રી 
શ્રી રાઘવ�ભાઈ પટ�લે ખાતમુહૂતર્ કયુ� હતું. તેમણે 
િવિવધ ગામના લોકો સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો. તેની સાથે સાથે 
આરોગ્ય ક�મ્પ, પીસીવી ક�મ્પને પણ ખુલ્લો મૂક્યો હતો. તેઓ 
�મનગરમાં માતાની સંભાળ સંબંિધત ગભ�ત્વસ પ્રિશક્ષણ 
િશિબરમાં ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. 

કોટડીના ઢાળીયાથી નારણપુર રોડના ખાતમુહૂતર્ પ્રસંગે મંત્રી 
શ્રી રાઘવ�ભાઈ પટ�લે જણાવ્યંુ હતંુ ક� ચેલાના ગ્રામજનોની 
નારણપુર જવાના સીધા રસ્તાની માંગણી સરકાર� ગ્રાહ્ય રાખી છ� 
અન ેઆગામી સમયમાં પણ પાણી, બાંધકામ, વીજળી, ક�િષ, રસ્તા, 
પુલ, નાળા સિહતના નાના મોટા તમામ પ્રશ્નો પરત્વે સરકાર 
તબક્કાવાર હકારાત્મક અિભગમ દાખવી તેને પ�રપૂણર્ કરવા 
ક�ટબદ્ધ છ�.

મતં્રીશ્રીએ �મનગર તાલકુાના સયૂર્પરા, અિલયા તથા બાળા 
ગામની �બ� મલુાકાત લઈ લોકો સાથ ેસવંાદ સાધી લોકોપ્રશ્નોની 
ચચાર્ તમેજ રજઆૂતો સબંિંધત ચચાર્ કરી હતી. તમેણ ેસયૂર્પરા ખાતે 
�.ચાર લાખના ખચ� પવેર બ્લોકના કામનુ ંખાતમહુતૂર્ કયુ� હતુ.ં

તદ્દઉપરાંત ખીમરાણામાં આયોિજત સવર્રોગ િનદાન ક�મ્પ, 
માં કાડર્ ક�મ્પ તથા PCV વૅ�ક્સનેશન ક�મ્પ સિહતના િત્રિવધ 

કાયર્ક્રમોને મંત્રીશ્રીએ ખુલ્લા મૂક� વધુમાં વધુ લોકોને તેનો લાભ 
લેવા આગ્રહપૂવર્ક જણાવ્યું હતું. 

�મનગરની ગાયત્રી શિક્ત પીઠ� ક�િષ મંત્રીશ્રી રાઘવ�ભાઈ 
પટ�લના અધ્યક્ષ સ્થાને તેમજ ધારાસભ્ય શ્રી ધમ�ન્દ્રિસંહ �ડે�ની 
પ્રેરક ઉપ�સ્થિતમાં ગભ�ત્સવ પ્રિશક્ષણ િશિબરનું આયોજન કયુ� 
હતુ. આ પ્રકારના આયોજન સમાજ માટ� િહતકારી અને જ�રી 
છ� તેમ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું.

ધારાસભ્ય શ્રી ધમ�ન્દ્રિસંહ �ડે�એ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું 
ક� મનુષ્ય અવતાર માત્ર સ્વાથર્ માટ� નહ� પર�તુ પરમાથર્ માટ� 
ઉપયોગમાં લેવાય તે જ�રી છ�. એકવીસમી સદીમાં આિથર્ક 
ઉપાજર્નની સાથે સાથે ધમર્ અને સંસ્કાર પણ જળવાઈ તે જ�રી 
છ� તેમ જણાવી ગાયત્રી શિક્ત પીઠ દ્વારા થઇ રહ�લા દ�શવ્યાપી 
ધાિમર્ક કાય�ને ધારાસભ્યશ્રીએ િબરદાવ્યા હતા.

આમ, માત્ર રોડ, રસ્તાના કામના ખાતમુહૂતર્ જ નહ� પર�તુ 
જનસુખાકારીનાં કામો તેમજ આરોગ્યલક્ષી કાયર્ક્રમો દ્વારા 
�મનગરની જનતાને વધુને વધુ સુિવધા આપવા રાજ્ય સરકાર 
પ્રયત્નશીલ છ� તે આવાં િવકાસકાય�થી સાિબત થાય છ�. • 

સમાચાર િવશેષ

ક�િષમંત્રીશ્રીની વડાપ્રધાન સાથે 
ક�િષ િવકાસ અંગે ચચાર્

ગુજરાતના ક�િષ મંત્રી શ્રી રાઘવ�ભાઈ પટ�લે �દલ્હીમાં વડાપ્રધાન શ્રી 
નર�ન્દ્રભાઈ મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. ક�િષમંત્રીશ્રીએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
હાથ ધરવામાં આવી રહ�લી કામગીરીની સિવસ્તર માિહતી વડાપ્રધાનશ્રીને 
આપી હતી. વડાપ્રધાનશ્રી સાથેની શુભેચ્છા મુલાકાત દરિમયાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગુજરાતની પ�ર�સ્થિત તેમજ રાજ્યના ખેડૂતોની સમસ્યા અંગે િવગતે 
ચચાર્ કરી હતી. 
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સમાચાર િવશેષ

લ�બડી-ધધંકુા રોડ પર િનમાર્ણ પામશ ેવકૈ��ઠધામ
આજના જમાનામાં િનરાધારનો આધાર બનવું, એ ખૂબ જ 

મોટી વાત છ�. લ�બડીમાં િનરાધાર �દ્ધોને આધાર આપતા 
�દ્ધાશ્રમનુ ંિનમાર્ણ થવા જઇ ર� ંછ�. સુર�ન્દ્રનગર િજલ્લાના લ�બડી 
ખાતે વન અને પયાર્વરણ મંત્રી શ્રી �કરીટિસંહ રાણાના હસ્તે 
ધંધુકા રોડ પર નવિનમાર્ણ પામનાર વૈક��ઠધામ �દ્ધાશ્રમ - 
અનાથાશ્રમના નવા ભવનનું ખાતમુહૂતર્ કરવામાં આવ્યું હતું. 
આશર� ૧૨૫ વ્યિક્તઓ વસવાટ કરી શક� તેવા આયોજન સાથે 
�દ્ધાશ્રમ, ગૌશાળા બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છ�.

આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું ક�, �દ્ધો શાંિતમય �વન 
�વી શક� તે હ�તુસર આ �દ્ધાશ્રમનું િનમાર્ણ થવા જઈ ર�ં છ�. 
૧૦૦ મં�દરો બનાવવા જેટલું જ પુણ્ય એક �દ્ધાશ્રમ બનાવવાથી 
મળ� છ�. આ ઉપરાંત તેમણે �દ્ધાશ્રમનું િનમાર્ણ ઝડપથી પૂણર્ થાય 
તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.

આ કાયર્ક્રમમાં ઉપ�સ્થત મહાનુભાવો પૈક� મહ�તશ્રી 
લિલત�કશોર શરણદાસ�, મહ�તશ્રી મુકત સ્વ�પદાસ�, મહ�તશ્રી 
પ્રફ�લ્લ મહારાજ અને લ�બડી નગરપાિલકા પ્રમુખ શ્રી બેલાબહ�ન 
વ્યાસે પણ �દ્ધાશ્રમ િનમાર્ણના કાયર્ને િબરદાવ્યું હતંુ, તેમજ 
લ�બડીના નાગ�રકોને આ નેક કાયર્માં �ડાવવા માટ� આહવાન 
કયુ� હતું. •

સુર�ન્દ્રનગર િજલ્લામાં પ�રવહન સુિવધામાં વધારો 
રાજ્ય સરકાર� અનેકિવધ િવકાસકામો કરીને લોકો માટ� 

માળખાક�ય સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવી છ�. તાજેતરમાં 
સરુ�ન્દ્રનગર િજલ્લાના સાયલાના ક�રાળામાં સાયલા-ક�રાળા-વડીયા 
રોડ તમેજ થોરીયાળી-જસાપર રસ્તાનુ ંતેમજ ધાંધલપરુમાં રસ્તાના 
�રસરફ�િસંગના કામનું વન અને પયાર્વરણ મંત્રી શ્રી �કરીટિસંહ 
રાણાની ઉપ�સ્થિતમાં ખાતમુહૂતર્ કરાયું હતું. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી 
�કરીટિસહં રાણાએ જણાવ્યંુ હતંુ ક�, સાયલા- ક�રાળા-વડીયા તમેજ 
થોરીયાળી- જસાપર રસ્તાનું િનમાર્ણ થવાથી આજુબાજુના ગામ 
લોકોની પ�રવહન સુિવધામાં વધારો થશે. 

તદ્દઉપરાતં સરુ�ન્દ્રનગર િજલ્લાના સાયલા તાલકુાના ધાધંલપરુ 
ખાતે વન અને પયાર્વરણ મંત્રી શ્રી �કરીટિસંહ રાણાની 
ઉપ�સ્થિતમાં રસ્તાના �રસરફ�િસંગ કામોનો ખાતમુહૂતર્ કાયર્ક્રમ 
યો�યો હતો. આ કાયર્ક્રમમાં �િપયા ૩૧૭ લાખથી વધુના ખચ� 
સોખડા એપ્રોચ રોડ, ગોસળ-મદારગઢ, સોર�ભડા એપ્રોચ રોડ, 
કાનપુર -દ�રયાલાલ રોડ, િનનામા-શેખડોદ રોડ અને નાના 
સખપર એપ્રોચ રોડના �રસરફ�િસગં કામનુ ંમતં્રીશ્રી દ્વારા ખાતમહુતૂર્ 
કરાયું હતું.

આ પ્રસંગે પ્રાસંિગક ઉદબોધન કરતાં વન અને પયાર્વરણ 

મંત્રીશ્રી �કરીટિસંહ રાણાએ જણાવ્યું હતંુ ક�, આ રસ્તાના 
�રસરફ�િસગંનુ ંકામ થવાથી આ િવસ્તારના લોકોની આવન-�વન 
સુિવધામાં વધારો થશે. લોકો માગને ધ્યાને રાખીને િવકાસનાં 
કામોન ેરાજ્ય સરકાર અગ્રતા આપી રહી છ�. જથેી આ િવસ્તારના 
લોકોની રજૂઆતોને અગ્રતા આપી, આ રસ્તાના �રસરફ�િસંગ 
કામોનું આજે ખાતમુહૂતર્ કરાયું છ�. આ િવસ્તારમાં પાણી રસ્તા 
જેવી પાયાની સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવવા રાજ્ય સરકાર તત્પર 
હોવાનું પણ મંત્રીશ્રીએ ઉમેયુર્ હતું. •

રાજપૂત સમાજના િશક્ષણ િવકાસ ઉપર 
િવશેષ ભાર મૂક્તા વન મંત્રીશ્રી

સરુ�ન્દ્રનગરના લ�બડીમા ંઝાલા માગં�ુ શાખા ક્ષિત્રય સમાજ, 
લ�બડી અને ચુડા રાજપૂત સમાજ, શ્રી �દ�ગ્વજયિસંહ� રાજપૂત 
છાત્રાલય-લ�બડી, શ્રી �દ�ગ્વજયિસંહ� રાજપૂત છાત્રાલય 
ભૂતપૂવર્ િવદ્યાથ� મંડળ સિહતની સંસ્થાઓ તેમજ રાજપૂત 
સમાજના િવિવધ આગેવાનો દ્વારા દશેરા પવર્ની ઉજવણી 
દરિમયાન વન અને પયાર્વરણ મંત્રી શ્રી �કરીટિસંહ રાણાનું 
સન્માન કરાયું હતું. 

રાજપૂત સમાજને સંબોધતા મંત્રી શ્રી �કરીટિસંહ રાણાએ 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, હવ ેસમય છ� કલમ ઉઠાવવાનો, એટલ ેક� શકૈ્ષિણક 
ક્ષેત્રે આગળ આવવાનો. રાજપૂત સમાજની િવિવધ સંસ્થાઓએ 
આજ સુધીમાં અનેક અિધકારીઓ અને ઉદ્યોગપિતઓ આપ્યા 
છ�. આવનાર સમયમાં પણ આ સંસ્થાઓ અને સમાજના યુવાનો 
િશક્ષણ બાબતે ��ત થઈ, દ�શના િવિવધ ક્ષેત્રોમાં આગળ �ય 
અને સમાજ સાથે દ�શનંુ નામ પણ રોશન કર� તેવી આશા 
મંત્રીશ્રીએ વ્યક્ત કરી હતી.

આ સન્માન સમારોહમાં લ�બડી રાજવી પ�રવારના 
જયદીપિસંહ� રાણા, તમામ સંસ્થાઓ તેમજ રાજપૂત સમાજના 
આગેવાનશ્રીઓ સિહત લોકો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.
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િવકાસ કામો 100 �દવસમાં પૂણર્ કરવાનો સંકલ્પ
કોરોનાકાળમાં ધીમી પડેલી િવકાસની ગિતને વેગ આપવા 

અને તીવ્ર ઝડપે કામ પૂણર્ કરી િનધાર્�રત લ�યાંકો હાંસલ કરવા 
રાજ્ય સરકાર કાયર્ કરી રહી છ�. મખુ્યમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટ�લની 
આગવેાનીમા ંગજુરાતના અતં�રયાળ અને આ�દવાસી િવસ્તારોમાં 
પણ િવકાસકાય�ને 100 �દવસમાં પૂણર્ કરવાના લ�ય સાથે શ� 
કરવામાં આવ્યાં છ�. રાજ્યમાં જનસુખાકારીને પ્રાધાન્ય આપીને 
પૂણર્ થયેલા િવકાસ કાય�ના લોકાપર્ણ કરવામાં આવી રહ્યાં છ�. 
તાજેતરમાં દિક્ષણ ગુજરાતના અંત�રયાળ તાપી િજલ્લામાં પણ 
િવિવધ િવકાસકાય�ના લોકાપર્ણ અને ખાતમુહૂતર્ ક�િષ રાજ્ય મંત્રી 
શ્રી મુક�શભાઈ પટ�લના હસ્તે કરવામાં 
આવ્યાં. રાજ્યમતં્રીશ્રીએ િવકાસના કામો 
સો �દવસમાં પૂણર્ કરવાના એજન્ડા સાથે 
રાજ્ય સરકાર કામ કરી રહી હોવાનું 
જણાવ્યું હતું. 

ક�િષ રાજ્ય મતં્રી શ્રી મકુ�શભાઇ પટ�લે 
તાપી િજલ્લામાં �.૨૮ લાખના કામોનું 
લોકાપર્ણ અને �.૩૭.૮૪ કરોડના 
િવકાસ કામોનું ખાતમુહૂતર્ કયુ� હતું. 
લોકાપર્ણ થયેલા કામોમાં વ્યારાના 
બેડક�વાદુર ગ્રામ પંચાયત અને ડોલવણ 
બહે�ડારાયપરુ ગ્રામ પંચાયતનાં િબલ્ડ�ગનો 
સમાવશે થાય છ�. જયાર� વ્યારા, સોનગઢ, 
ડોલવણ, િનઝર, ક�કરમંુડા અન ેઉચ્છલમાં 
િવકાસ કામોનાં ખાતમુહૂતર્ કરવામાં 
આવ્યાં હતાં. 

 આ કામોમાં માગર્ અને મકાન 
(પંચાયત) િવભાગ તાપી વષર્ ૨૦૨૦-
૨૧ માં મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના (MMGSY) અંતગર્ત 
તાપી િજલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ક�લ ૩૦૦.૧૭ �ક.મી. 
લબંાઈના ૧૩૬ કામો �।.૫૧.૪૪ કરોડના મજંરૂ કરવામાં આવ્યા 
છ�. જે પૈક� �ા.૩૭.૮૪ કરોડના ખચ� નવિનમાર્ણ થનાર ૧૧૭ 
રસ્તાઓને રસ્તાઓનું ઈ-ખાતમુહૂતર્ મંત્રીશ્રીના હસ્તે સંપન્ન 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

તદ્દઉપરાંત અન્ય એક કાયર્ક્રમમાં ક�િષ રાજ્યમંત્રીશ્રીએ 
ઓલપાડ તાલુકાના કોબા ગામે ૫૦૦૦ લીટર સંગ્રહ ક્ષમતા 
ધરાવતા નવિનિમર્ત બીસીયુ પ્લાન્ટનું પણ લોકાપર્ણ કયુ� હતું. 
ઓલપાડ તાલુકાના કોબા ગામે શ્રી કોબા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી 
મંડળી અને સુમુલ ડેરીના સંયુક્ત પ્રયાસોથી �.૧૧.૭૪ લાખના 
ખચ� બીસીયુ (બલ્ક િચલ�ગ યુિનટ) પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છ�. 

આ પ્રસગં ેમતં્રી શ્રી મકુ�શભાઈ પટ�લ ેજણાવ્યંુ હતંુ ક�, ’મિહલાઓને 
પશુપાલનના પ�રશ્રમી વ્યવસાયમાં મદદ�પ થવા તેમજ દૂધને 
શહ�રીજનો સુધી સુરિક્ષત અને ઝડપભેર પહ�ચાડવાના હ�તુ સાથે 
સહકારી મંડળી અને સુમુલે બી.સી.યુ. પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં 
આવ્યો છ�. 

ક�િષ રાજ્યમતં્રી શ્રી મકુ�શભાઈ પટ�લના હસ્ત ે�.૫.૨૧ કરોડના 
ખચ� ઓલપાડ તાલુકાના િવિવધ ગામોને �ડતા ૯ રસ્તાઓનું 
ખાતમુહૂતર્ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં �.૧.૨૦ કરોડના ખચ� 
િવહારાથી મોરથાણ રોડ, �.૩૯ લાખના ખચ� િવહારાથી કાછબ 

રોડ, �.૩૭ લાખના ખચ� ક�થરાજથી 
ઓભલા રોડ, �.૫૭ લાખના ખચ� 
ક�થરાજથી િસથાણા રોડ, �.૩૯ લાખના 
ખચ� કાછબથી સ્યાદલા રોડ, �.૩૯ 
લાખના ખચ� ઓભલાથી સ્યાદલા રોડ, 
�.૭૭ લાખના ખચ� સ્યાદલાથી ભા��ડી 
રોડ, �.૬૩ લાખના ખચ� માધરથી કાર�લી 
રોડ, �.૫૦ લાખના ખચ� માધર-કાર�લી 
સબ માઈનોર ક�નાલ રોડના કામનો 
સમાવેશ થાય છ�.

આ પ્રસંગે ક�િષમંત્રીશ્રીએ પોતે મંત્રી 
પછી, પહ�લા સામાન્ય કમર્યોગી હોવાનું 
જણાવતા ઓલપાડ તાલકુાનો વધમુા ંવધુ 
િવકાસ કરવાની નેમ વ્યક્ત કરી હતી. 
તેમણે ક�ં ક�, સાયણના િવકાસ માટ� 
�.૧.૫૦ કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરવામાં 
આવી છ�. 

મંત્રીશ્રી મુક�શભાઈ પટ�લે ઓલપાડ 
તાલુકાના મોર અને �ણોદ ગામે મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના 
હ�ઠળ �.૪.૧૩ કરોડના ખચ� ૭ રસ્તા સુધારણા કામગીરીનું પણ 
ખાતમુહૂતર્ કયુ� હતું. મંત્રીશ્રીએ વેલુક ગામની 'વેલુક મિહલા દૂધ 
ઉત્પાદક સહકારી મંડળી'ના મકાનનું ખાતમુહૂતર્ કયુ� હતું.

આયુષમાન આપક� દ્વાર કાયર્ક્રમ અંતગર્ત વ્યારામાં મંત્રીશ્રીના 
હસ્તે PM JAY MA કાડર્ િવતરણ કરાયા. તાપી િજલ્લાના 
ક�લ ૧,૦૭,૪૩૦ પ�રવારોના ક�લ ૪,૬૨,૧૫૭ લાભાથ�ઓનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છ�. જેમા ંહાલ ૧,૭૯,૫૨૯ આયષુમાન 
કાડર્ બની ગયા છ�. તાપી િજલ્લામાં ક�લ ૪૩૦ સેન્ટરોમાં કાડર્ 
કાઢવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છ�. 

આમ, ગુજરાત સરકાર �દવસરાત એક કરીને રાજ્યની 
જનતાને વધુને વધુ સુિવધા મળ� તે માટ� પ્રયાસો કરી રહી છ�. •

સમાચાર િવશેષ
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સમાચાર િવશેષ

મોરબીમાં શ્રમ�વીઓ માટ� હોસ્ટ�લ શ� કરાશે
ઔદ્યોિગક પ્ર�િત્ત અથર્તતં્રનો પ્રાણ છ�. 

આિથર્ક રીતે સક્ષમતા હાંસલ કરવા 
ઉદ્યોગોન ે સુિવધા મળ� ત ેઆવશ્યક છ�. 
રાજ્યમા ંઔદ્યોિગક પ્ર�િત્ત સાથ ેસકંળાયલેા 
એવા લોકો પણ છ� જેમને રહ�વા તથા 
આહારની સમસ્યા સતાવતી હોય છ�. જેનો 
ઉક�લ રાજ્ય સરકાર લાવી છ�. 

રાજ્ય સરકાર� મોરબી િજલ્લાનો 
ગજુરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડર્ હસ્તકની 

મુખ્યમંત્રી ઔદ્યોિગક શ્રમયોગી અને 
ઇન્ડ�સ્ટ્રયલ હાઉિસગં આવાસ (મસીહા) 
યોજનામા ંસમાવશે કય� છ�. આ યોજનાનો 
સચુા� અમલ કરવા શ્રમ રાજ્યમતં્રી શ્રી 
િબ્રજેશભાઈ મેર�એ અિધકારીઓને 
જણાવ્યું  હતું . મુખ્યમંત્રી ઔદ્યોિગક 
શ્રમયોગી અને ઇન્ડ�સ્ટ્રયલ હાઉિસંગ 
આવાસ (મસીહા) યોજનાથી શ્રમ�વીઓને 
ઔદ્યોિગક વસાહત ખાતે જ રહ�વા તથા 

જમવાની વ્યવસ્થા થતા ં જવા-આવવાના 
સમય તથા ભાડા ખચર્માં બચત, િશફ્ટમાં 
કામ દરિમયાન ભોજન મળેવવાની સરળતા 
તથા અન્ય પ્રાથિમક સિુવધાઓ ઉપલબ્ધ 
કરાવવામા ંઆવશ ે તથેી શ્રમયોગીઓના 
માિસક ખચર્મા ંઅદંાજે ૫૦ ટકા સધુીનો 
ઘટાડો થશે. મસીહા યોજના અંતગર્ત 
હોસ્ટ�લ શ� કરવાની પ્રાથિમક કાયર્વાહી 
હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. •

દ�વભૂિમ દ્વારકામાં 'નલ સે જલ' યોજનાનું ખાતમુહૂતર્

લોકોન ેઅપુરતા- અિનયિમત ક્ષારયકુ્ત પાણીની સમસ્યામાથંી 
મુિક્ત મળ� તે માટ� રાજ્ય સરકાર ક�ટબદ્ધ છ�. અંત�રયાળ 
િવસ્તારના લોકોને પણ પીવાના પાણીની તકલીફ ન પડે તે માટ� 
રાજ્ય સરકાર કાયર્શીલ છ�. સંવેદનશીલ અને પ્રગિતશીલ રાજ્ય 
સરકાર� નલ સે જલ યોજના દ્વારા આ કાયર્ને વષર્ ૨૦૨૨ સુધીમાં 
પૂણર્ કરવાની નમે ઉપાડી છ�. તાજતેરમા ંદ�વભિૂમ દ્વારકા િજલ્લાના 

ધરમપુર, શિક્તનગર, હષર્દપુર અને રામનગર ગામ માટ� 
�.૧૮.૦૨ કરોડના ખચ� તૈયાર થનાર “નલ સે જલ” યોજનાનું 
ખાતમુહૂતર્ તાજેતરમાં પંચાયત રાજ્ય મંત્રી શ્રી િબ્રજેશભાઈ 
મેર�એ કયુ� હતું.

આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું ક�, દ્વારકા િજલ્લામાં નલ 
સ ેજલની યોજના કાયાર્�ન્વત થવાથી ચાર ગામોના ં૮૪૦૧ ઘરોને 
પાણીના �ડાણ આપવામાં આવશે. જેનો લાભ બાવન હ�રથી 
વધુ વસ્તીને આ યોજનાનો લાભ મળશે. િજલ્લામાં ક�લ એક 
લાખથી વધુ ઘરોને નળ �ડાણની સુિવધા પૂરી પાડવામા આવી 
છ�, અને િજલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં હાલ ક�લ ૮૮.૨૪ ટકા ઘરોમાં 
પાઇપલાઇન મારફત પાણી પહોચાડવાનાં કામો પૂણર્ કરાયાં છ�. 
નલ સે જલ યોજનાના લાભાથ� હવે આ ચાર�ય ગામોના લોકોને 
પાણીની સમસ્યાનો સામનો નહ� કરવો પડે. આ તક� સાંસદ 
શ્રી પૂનમબહ�ન માડમ, ગુજરાત ગ્રામ �હિનમાર્ણ બોડર્ના ચેરમેન 
શ્રી મુળુભાઈ બેરા સિહત ગ્રામજનો ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. •

પોરબંદરના વ�ર� અિધકારીઓએ પાડ્યો અનોખો ચીલો  
�દવાળીના તહ�વારોમાં ભેટ સોગાદો આપવાની 

પ્રથા સામાન્ય છ� ત્યાર� ખાસ કરીને પોરબંદરના 
દ�રયાઇ પટ્ટીના િવસ્તારોમાં ખાણ ઉદ્યોગકારો અને 
વપેારીઓ દ્વારા િજલ્લા સવેા સદનમા ંગીફટ આપવાની 
બાબત આ વષ� િબલક�લ નામશેષ થઇ ગઇ હોય એમ 
�વા મળ� છ�. પોરબદંરના કલેક્ટર શ્રી અશોક શમાર્ના 
અધ્યક્ષસ્થાને પોરબંદર િજલ્લાના વ�રષ્ઠ અિધકારીઓની બેઠકમાં 
શ્રી શમાર્એ તમામ અિધકારીઓ સાથે કોઇપણ ગીફ્ટ નહી 
સ્વીકારવા માટ� શપથ લીધા હતા. પોરબંદરની ચોપાટી ઉપર 
લેવાયેલા આ શપથમાં દા� અને ડ્રગ્સ કરતા પણ ખતરનાક એવું 
ભ્રષ્ટાચારના દુષણથી દૂર રહ�વાની પ્રિતબધ્ધતા વ્યક્ત કરવામાં 

આવી હતી. અિધકારીઓએ શુભેચ્છા સંદ�શો �બ�માં મળવાના 
સ્થાને મેસેજ દ્વારા મોકલી આપવાની શપથ લીધી હતી. કોઇપણ 
રોકડ રકમ ક� ભેટ ન સ્વીકારીને રચનાત્મક રીતે જન સેવામાં 
લાગી જવા માટ� આ એક અદભુત આગે કદમ પોરબંદર િજલ્લા 
સેવા સદન દ્વારા લેવામાં આવ્યું છ�. •
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ક�ડલા પોટર્માં �.૨૭૭ કરોડનાં 
િવકાસ કામોનું ખાતમુહૂતર્

ભારતના અથર્તતં્રમાં દ�રયાઈ વ્યાપારની પણ મહ�વની ભિૂમકા 
છ�. તથેી જ દ�શના જળમાગ�ની માળખાક�ય સુિવધાઓ વધારી 
બદંરીય વ્યાપાર ક્ષતે્રના િવકાસ માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર પ્રિતબદ્ધ છ�. 
કચ્છના ક�ડલા �સ્થત દીનદયાળ પોટર્મા ં�.૨૭૭ કરોડના ખચ� ચાર 
જટેલી િવિવધ માળખાક�ય સિુવધાઓનુ ંખાતમુહતૂર્ ક�દ્રીય જહાજ, 
બદંર અન ેજળમાગર્ મતં્રી શ્રી સવાર્નદં સોનોવાલ કયુ� હતુ.ં

આ તક� ક�દ્રીય મંત્રી શ્રી સવાર્નંદ સોનોવાલે જણાવ્યું હતુ ક�, 
રા�ીય ગિત શિક્ત યોજના અંતગર્ત દ�રયાઈ વ્યાપાર ક્ષેત્ર સાથે 
દ�શનાં ૧૨ મહાબંદરો સાથે સંકળાયેલી માળખાક�ય સુિવધાઓ 
પૂણર્ કરવા સરકાર મક્કમ છ�. તે માટ� વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ 
મોદીએ �.૧૦૦ લાખ કરોડ ખચર્ કરવાનું મહાઅિભયાન હાથ 
ધયુ� છ�. તેમણે દીનદયાળ પોટર્ ક�ડલાને દ�શનું નંબર વન મહાબંદર 
ગણાવ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી િવનોદભાઈ ચાવડા, ધારાસભ્ય 
શ્રી માલતીબહ�ન મહ�શ્વરી, દીનદયાળ પોટર્ના ચેરમેન શ્રી એસ. 
ક�. મહ�તા સિહતના અિધકારીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. •

અંકલેશ્વરની નવા કાંસીયા 
શાળામાં સોલાર પેનલનું લોકાપર્ણ

િશક્ષણને લીધે જ માનવીની ઉન્નિત થઇ છ�. ઞ્જાનવધર્ન એ 
પ્રગિતનો પાયો છ�. તેથી જ ગુજરાત સરકાર િશક્ષણ અને તેને 
સંલગ્ન સુિવધાઓ દ્વારા િવદ્યાથ�ને વધુ સક્ષમ બનાવી રહી છ�. 
તાજેતરમાં અંકલેશ્વરની નવા કાંસીયા ગામની સરકારી શાળામાં 
સોલાર પેનલનું નાયબ મુખ્ય દ�ડક શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટ�લની 
ઉપ�સ્થિતમાં શાળાની િવદ્યાિથર્ની પાસે રીિબન કાપીને લોકાપર્ણ 
કરાયું હતું. આ સોલાર પેનલ UPL ક�પની દ્વારા આપવામાં 
આવ્યું હતું.

નાયબ મુખ્ય દ�ડક શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, 
શાળામાં સોલાર પેનલ નાખવામાં આવતા વીજળીની બચત થશે. 
તેમણે િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ કાર�ક�દીના ઘડતર માટ� પ્રેરણાદાયી 
માગર્દશર્ન પૂ� પાડયું હતું.

આ પ્રસંગે તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ શ્રીમતી �િપ્તબહ�ન 
�ની, શાળાના આચાયર્ શ્રી નગીનભાઇ રાઠવા તેમજ UPL 
ક�પનીના ઉચ્ચ અિધકારીઓ, આગવેાન પદાિધકારીઓ, સરપચંશ્રી, 
ગ્રામજનો, શાળા પ�રવાર, િવદ્યાથ�ઓ ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. •

ઓલપાડમાં માગર્ મરામતનો શુભાર�ભ
ગ્રામીણ અને શહ�રી નાગ�રકોની 

સુખ-સુ િવધા માટ � ર ાજ્ય સરકાર � 
િવકાસકામોની ગિત અટક� નહ� એવું 
લ�ય સેવ્યું છ�. તાજેતરમાં ક�િષ રાજ્ય 
મંત્રી શ્રી મુક�શભાઈ પટ�લે ઓલપાડ 
તાલુકાના મોર અને �ણોદ ગામે 
મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હ�ઠળ 
�.૪.૧૩ કરોડના ખચ� ૭ રસ્તા સુધારણા 
કામગીરીનુ ંખાતમહુતૂર્ કયુ� હતુ.ં મતં્રીશ્રીએ 
વેલુક ગામની 'વેલુક મિહલા દૂધ ઉત્પાદક 

સહકારી મંડળી'ના મકાનનું ખાતમુહૂતર્ 
કયુ� હતું.

મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતંુ ક �, એક 
ગામથી બી� ગામને �ડતા રસ્તાઓના 
િનમાર્ણથી ગ્રામીણ જનતાની યાતાયાતની 
સુિવધામાં વધારો થશે, તેમજ બાક� રહ�લાં 
કામોને આગામી સમયમાં પ્રાથિમકતા 
આપી ઝડપભેર પૂણર્ કરવામાં આવશે. 

મંત્રીશ્રીના હસ્તે ONGC તરફથી 
અનુદાિનત ૨૫૦ સેફટી �કટનું િવતરણ 

કરાયુ ંહતંુ, તેમજ ૩૫૦ આયષુ્માન કાડર્ના 
લાભાથ�ઓ પકૈ� પ્રતીક�પ ેએક લાભાથ�ને 
ક ાડ ર્  એનાયત કરી ને  લાભા � ન્વત 
કરાયા હતા.

આ પ્રસંગે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી 
અિમતભાઈ પટ �લ ,  ઉપપ્રમુખ શ્રી 
જસુબહ �ન ,  �ણોદના સરપંચ શ્રી 
�દનશેભાઈ, વલેકુના સરપચં શ્રી �તભુાઈ 
સુરતી, અગ્રણીઓ તેમજ ગ્રામજનો 
ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં.

સમાચાર િવશેષ
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સમાચાર િવશેષ

કાયાવરોહણમાં ગુજરાત રાજ્ય 
યોગાસન સ્પોટ્સર્ ચે�મ્પયનિશપ

યવુાનોના ઘડતરમા ંરમતગમત અન ેયોગનુ ંસિવશષે મહ�વ છ�. રમતગમત 
અને યોગથી તેમનું વ્યિક્તત્વ ખીલવા સાથે કપરા સં�ગોમાં આત્મસૂઝથી માગર્ 
કાઢવાનું ઞ્જાન પ્રાપ્ત થાય છ�. તાજેતરમાં �હ રાજ્યમંત્રી શ્રી હષર્ભાઈ સંઘવીએ 
કાયાવરોહણમાં ગુજરાત રાજ્ય યોગાસન સ્પોટ્સર્ ચે�મ્પયનિશપનો પ્રાર�ભ 
કરાવ્યો હતો. �હ રાજ્યમતં્રી શ્રી હષર્ભાઈ સઘંવીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, ગજુરાતના 
બાળકો અને યુવાનો આવનારા �દવસોમાં ગુજરાત અને રા� નિહ પણ 
આંતરરા�ીય સ્તર� ચમકશે. યોગાસન માટ� વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ 
કર�લા પ્રયાસોને લીધે યુવાનો યોગ તરફ વળ્યા છ�. યોગાસનને િવશ્વ સ્તર� નવી 
ઊંચાઇ આપી, િવશ્વભરમાં યોગાચાયર્ની માંગ વધી છ�. 

રાજ્યમંત્રીશ્રીએ ઉમેયુર્ ક�, યોગની પ્ર�િત્તઓ માટ� ખૂટતી તમામ જ�રી 
કામગીરી રમત ગમત અને સાંસ્ક�િતક િવભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે. તેમણે 
યોગ કરતા બાળકો અને યુવાનોને સફળતાની નવી ઊંચાઈઓ સર કર� તેવી 
શભુચે્છાઓ પાઠવી હતી. આ કાયર્ક્રમમા ંધારાસભ્ય શ્રી શલૈષેભાઈ મહ�તા સિહત 
પદાિધકારીઓ અને અિધકારીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.•

ચીખલીમાં રસ્તા અને આંગણવાડીનાં ખાતમુહૂતર્ - લોકાપર્ણ 

ગુજરાતનાં તમામ ગામડાઓનો સવા�ગી િવકાસ કરવામાં 
આવ્યો છ�. તમામ ગામોને રોડ કને�ક્ટિવટીથી �ડવામાં આવ્યાં 
છ�. છ�વાડાના લોકોની િચંતા કરી તમામ સુખ સુિવધા ઉપલબ્ધ 

કરવા તમામ પ્રયાસો આદયાર્ છ�. તાજેતરમાં નવસારીમાં 
આ�દ�િત િવકાસ મંત્રી શ્રી નર�શભાઈ પટ�લે ચીખલી તાલુકાના 
૭ ગામોમાં અંદાિજત ક�લ �ા.૩.૮૦ કરોડના ખચ� રસ્તાઓ, 
આંગણવાડી કામોનાં ખાતમુહૂતર્ અને લોકાપર્ણ કયાર્ હતાં. 

મતં્રી શ્રી નર�શભાઈ પટ�લ ેજણાવ્યંુ ક�, રાજ્ય સરકાર જનજનને 
સાથ ેરાખીન ેપ્રગિતના માગ� આગળ વધી રહી છ�. પ્ર�ની સમસ્યા 
અને મુશ્ક�લીઓને ધ્યાને રાખીને મદદ�પ થવાના સેવાભાવ સાથે 
િવકાસ કામો કરી રહ્યા છીએ. 

મંત્રી શ્રી નર�શભાઈ પટ�લે ચીખલી તાલુકાના મ�ગામ, 
સમરોલી, થાલા, દ�વસર, વંકાલ અને ઘેકટી ગામે રસ્તાઓ તથા 
આલીપોર ગામે આંગણવાડી કામોનાં ખાતમુહૂતર્/લોકાપર્ણ કયા� 
હતા.ં આ અવસર� તાલકુા પચંાયત પ્રમખુ શ્રી કલ્પનાબહ�ન ગાિંવત, 
અગ્રણી ડૉ.અિમતાબહ�ન પટ�લ, િજલ્લા-તાલુકા પંચાયતના 
સભ્યશ્રીઓ તેમજ ગ્રામજનો ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. •

જૂનાગઢના પાંચ 
ગામને નલ સે જલ 
યોજનાનો લાભ

પ્રત્યેક ઘરમાં નળથી જળ પહ�ચેએ ભારત 
સરકારની પ્રિતબધ્ધતા છ�. ગુજરાત સરકાર પણ 
નલ સે જલ યોજનાનું સુદ્રઢ અમલીકરણ કરી રહી 
છ�. તાજેતરમાં જૂનાગઢના છોડવડી, ભ�સાણ, 
રાણપુર, ઢોળવા અને ખંભાિળયા એમ પાંચ ગામ 
માટ� વાસ્મો પુરસ્ક�ત નલ સે જલ યોજનાનું વાહન 
વ્યવહાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી અરિવંદભાઈ ર�યાણીએ 
છોડવડી ગામે ખાતમુહૂતર્ કયુ� હતું.

આ પ્રસંગે પાંચ ગામનાં ૫૭૪૭ ઘરોમાં �ા.૫ 
કરોડ ઉપરાંતના ખચ� નલ સે જલ યોજનાના 
માધ્યમથી નળ વાટ� પાણી મળતું થશે તેમ જણાવી 
મતં્રીશ્રીએ ક� ંક�, આ સરકાર� હ�મશેા ંલોકોની િચતંા 
કરી છ�. પ્ર�લક્ષી કામગીરીને પ્રાધાન્ય આપવું એ 
જ ગુજરાત સરકારની પ્રાથિમકતા છ�.

આ સમારોહમાં સાસંદ શ્રી રાજેશભાઈ 
ચુડાસમા, જૂનાગઢ માક��ટ�ગ યાડર્ના ચેરમેન 
શ્રી �કરીટભાઈ પટ�લ, છોડવડીના સરપચં રમશેભાઈ 
કોઠીયા, અન્ય ગામના સરપંચશ્રીઓ ઉપ�સ્થત 
રહ્યા હતા. •

સમાચાર િવશેષ
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સાબરકાંઠા િજલ્લા આ�દ�િત િવકાસ મંડળની બેઠક

સાબરકાંઠા િજલ્લા સકંિલત આ�દ�િત િવકાસ પ્રોજકે્ટ કચરેી 
ખેડબ્રહ્મા દ્વારા વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ ગુજરાત પેટનર્ની નાણાક�ય 
�ગવાઇ સામ ેકરવામા ંઆવલે આયોજન અગં ેિજલ્લા આ�દ�િત 
િવકાસ મંડળની ઉચ્ચ અન ેતાિંત્રક િશક્ષણ, વધૈાિનક અને સસંદીય 
બાબતોના રાજ્ય મંત્રી શ્રી ક�બેરભાઈ ડ�ડોરના અધ્યક્ષસ્થાન ે
િહ�મતનગરમાં યો�યેલી બેઠકમાં િવકાસકામોને મંજૂર કરવામાં 
આવ્યાં હતાં.  મંત્રી શ્રી ક�બેરભાઈ ડ�ડોર� જણાવ્યું હતું ક�, પોતાની 
કમર્ભૂિમ સાબરકાંઠા િજલ્લાના િવકાસ કામોને વેગ આપવા સાથે 
આ�દ�િત િવસ્તારના કામો સમયસર કરવા અમલીકરણ 
અિધકારીઓને તાક�દ કરી છ�. 

આ બેઠકમાં આ�દ�િત વસિત ધરાવતા ખેડબ્રહ્મા, પોશીના, 
િવજયનગર અને ઇડર, વડાલીના છુટાછવાયા પોક�ટ િવસ્તારના 

કામો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. 
જેમાં વસ્તી પ્રમાણે �ગવાઇ કરાયેલા, ૧૫૯૩.૩૮ લાખમાં 

�ગવાઇ સામે કર�લા આયોજન �. ૧૭૦૭.૫૭ લાખ મળી ક�લ 
૯૧૮ કામોનો સમાવશે થાય છ�. જ ેઅતંગર્ત ૧૮૫૯૧ લાભાથ�ને 
આવરી લેવામાં આવ્યા છ�. આમ ૧૦૭.૧૭ ટકાનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું. જેને પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ મંજૂર કયુ� હતું. ખેડબ્રહ્મા 
૨૬૯ કામો પોિશનાના ૩૭૮ કામો િવજયનગર ૨૨૨ કામો 
ઇડરના ૩૫ કામો છટૂાછવાયા આ�દ�િત િવસ્તારના ૧૪ કામોનો 
સમાવેશ થાય છ� અને સ્પીલ ઓવર કામોની સમીક્ષા કરાઇ હતી 
અને રજૂ થયેલા કામોની મંજૂર કયાર્ હતા.

આ પ્રસગં ેસાસંદ લોકસભા શ્રી �દપિસહં રાઠોડ, રાજ્યસભાના 
સાંસદ શ્રીમતી રમીલાબહ�ન બારા ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

મોરવા હડફ ખાતે PMJAY-MA કાડર્ અને મેગા હ�લ્થ ક�મ્પ
પૈસાના અભાવે  ખાનગી ક � 

એડવાન્સ સારવાર ન મેળવી શકતા 
નાગ�રકોના લાભાથ � વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના 
મુખ્યમંત્રી તરીક� અમલી બનાવેલ મા 
યોજનાને આગળ વધારતા જ�રતમંદ 
એવા તમામ લોકોને આવરી લેવાના 
ઉદ�શ્ય સાથે કામગીરી કરવામાં આવી 
રહી છ�. આ યોજના લાભાથ�ઓને 
અનકુ�ળ બનાવવા અન ેમહત્તમ લોકોને 
આવરી લેવા સરકાર� પ�રવારના બદલે 
વ્યિક્તદીઠ મા કાડર્ આપવા, તબીબી 
સિહતના કારણોસર થમ્બ ઇમ્પ્રેશન અને 
આઇ�રસ સ્ક�િનંગ શક્ય ન હોય તેવા 
�કસ્સાઓમાં ઓટીપીના આધાર� લાભ 
આપવા, આવકનો દાખલો ત્રણ વષર્ સુધી 
માન્ય ગણવા સિહતનાં જનિહતકારી 

પગલાં સરકાર� લીધાં છ�. 
પંચમહાલ િજલ્લામાં મોરવા હ઼ડફ 

સામિૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રમા ંPMJAY-MA 
કાડર્ અન ેમગેા હ�લ્થ ક�મ્પનુ ંઉદ્ઘાટન કરતાં 
આરોગ્ય રાજ્ય મતં્રી શ્રી િનિમષાબહ�ન સથુાર� 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક� દર�ક િજલ્લા અન ેતાલકુા મથક� 
આપ ક � દ્વાર આયુષ્માન અંતગ ર્ત 

પીએમજએેવાય-મા કાડર્ અન ેમગેા 
હ�લ્થ ક�મ્પો યો�ન ે 2 કરોડથી વધુ 
વ્યિક્તગત કાડર્ ઇસ્ય ૂકરવાનો લ�યાકં 
રાખવામા ંઆવ્યો છ�. PMJAY-MA 
કાડર્ ધારકોન ેહો�સ્પટલમા ંઅિગ્રમતાના 
ધોરણ ેસારવાર મળી રહ� ત ેમાટ� ગ્રીન 
કો�રડોરની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનુ ંપણ 
આયોજન છ� અન ે 80 લાખથી વધુ 
પ�રવારો આ યોજના હ�ઠળ વલ્ડર્ ક્લાસ 
મ�ેડકલ ફ�િસિલટી મેળવશ.ે હ�લ્થ ક�મ્પમાં 

સ્તન ક�ન્સરની ચકાસણી કરવાના મમેોગ્રાફ� 
અન ેસવાર્ઈકલ ક�ન્સર માટ�ના પપે સ્મીયર 
ટ�સ્ટ િવનામલૂ્ય ે કરવાની સુિવધા સ�ંવની 
રથના માધ્યમથી કરવામાં આવી છ� તનેો 
સ્થાિનક બહ�નો મહત્તમ માત્રામા ંલાભ લે 
તેવ ી  આગ્રહભરી  િવનંત ી  તેમણે 
કરી હતી. •

સમાચાર િવશેષ
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લાડવેલની મિહલાઓએ આત્મસૂઝથી મેળવી આત્મિનભર્રતા
 જે.ક�.રાવલ

ગ્રામીણ અથર્તતં્રન ેધબકતુ ંરાખવા માટ� મિહલાઓનું 
સશક્તીકરણ આવશ્યક છ�. મિહલાઓ ઘરકામની સાથે 
ઘર ચલાવવામાં પણ મદદ�પ થઈ શક� છ�. મિહલાઓના 
ઉત્થાન અન ેમિહલા સશક્તીકરણ માટ� ગજુરાત સરકાર 
દ્વારા ગામેગામ િમશન મંગલમ્ યોજના અંતગર્ત 
સખીમંડળોની રચના કરી છ�. મહીસાગર િજલ્લામાં 
લાડવલેના પવનપુત્ર સખીમડંળની મિહલાઓએ રાજ્ય 
સરકારના પ્રયાસો થક� મિહલાઓ આત્મસૂઝથી 
આત્મિનભર્રતા મેળવી �હ સ�વટની અનેકિવધ 
વસ્તુઓ તૈયાર કરી આિથર્ક સદ્ધરતા હાંસલ કરી છ�.

સખી મંડળના પ્રમુખ પટ�લ મંજુલાબહ�ન પટ�લે 
પ્રિતભાવ આપતાં જણાવ્યું હતું ક�, સૌ પ્રથમ રાજય 
સરકારની િમશન મંગલમ્ યોજનામાં �ડાવા માટ� 
ગામના અલગ અલગ ક�ટુંબના ૧૨ જેટલા સભાસદો મળી નવીન 
મંડળની રચના વષર્ ૨૦૧૮ મા ંકરી હતી ત્યારબાદ મડંળ િનયિમત 
અને સારી રીત ેચાલતંુ હોવાથી તાલકુા પંચાયત લણુાવાડા હ�ઠળની 
િમશન મંગલમ્ શાખા દ્વારા ગ્રે�ડંગ થતા �ા. ૧૫ હ�રનું 
�રવો�લ્વંગ ફ�ડ આપવામાં આવ્યું હતું. બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ 
બેન્ક લાડવેલ દ્વારા પ્રથમ અમારા મંડળને �ા.૧લાખનું ક�શ ક્ર��ડટ 
િધરાણ આપવામાં આવ્યું છ�. જેની મદદથી મંડળના સભ્યોને 
આિથર્ક રોજગારી મળ� તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છ�. 

મંડળના મંત્રી સિવતાબહ�ન જણાવ્યું હતું ક�, ‘અમારો મુખ્ય 
વ્યવસાય ખેતી હોવાથી અમે છુટક પશુપાલન કરતા હતા ત્યાર� 
અમને માંડ દ�િનક ૧૫૦ થી ૨૦૦ �િપયા અિનયિમત મજૂરી 
મળતી હતી. ગામમાં બી� કોઈ ધંધો ન હોવાથી આિથર્ક 
પ�ર�સ્થિત ખૂબ જ કથળ�લી હતી ત્યાર� દોરીવણાટ મારફતે સારી 
એવી આવક મેળવી શકાય છ�. તે માટ� �હ સ�વટની અનેકિવધ 
વસ્તુઓનો ઉદ્યોગ સ્થાપવાનું સ્વપ્ન પૂ�ં થયું છ�. અમે સૌ મળી 
મડંળના સભાસદો હાલ મોટા પ્રમાણમા ંતોરણ, બગે, િહ�ચકા વગરે� 
વસ્તુઓનું મોટા જથ્થામાં ઉત્પાદન કયુ� છ�. આ વસ્તુઓના વેચાણ 
માટ� સરકારશ્રી મારફત ેઆયોિજત મળેાઓ ત ેિસવાય મોટા માક�ટ, 
છૂટક માક�ટ, હાટ બ�ર વગેર� સ્થળોએ વેચાણ કરી હાલમાં અમે 
૫૦૦ જેટલી દ�િનક આવક મેળવીએ છીએ.'

'અમારા ક�ટુંબમાં સિવશેષ પ�રવતર્ન 
આવ્યું છ�, અને અમા�ં �વનધોરણ ઘણું ઊંચું 
આવ્યંુ છ� તે માટ� અમો સૌ સરકારનો, 
એન.આર.એલ.એમ યોજનાના આભારી 
છીએ અન ેસરકાર સાથ ેઅમોએ આ કામગીરી 

થક� આ�િવકા મળતા પ�રવતર્ન તરફ પ્રયાણ કયુર્, તે મુજબ 
સમાજની દર�ક મિહલા આ પ્રકારનાં કાય� હાથ ધરી તેઓનું 
�વનધોરણ પ�રવિતર્ત કરી શક� છ�. સૌ બહ�નોએ આવા કાયર્માં 
�ડાવા પ્રયત્નશીલ બનવું �ઈએ.'

પવન પુત્ર િમશન મંગલમ્ મંડળની વાત કરતા મહીસાગર 
ડી.આર.ડી.એ ડાયર�કટરશ્રી પાટીદાર જણાવે છ� ક� રાજ્ય અને 
રા�ીય કક્ષાના સરસ મેળાઓમાં સ્ટોલ ઊભા કરી આ મંડળએ 
વષર્ -૨૦૧૮ ૧૯ સમય દરિમયાન �દલ્હી ખાતે મેળામાં સ્ટોલ 
પ્રદશર્ન મારફતે ૬૫ હ�રનું વેચાણ કયુર્ હતું. વષર્ -૨૦૧૮-૧૯ 
સમય દરિમયાન જૂનાગઢ ખાતે મેળામાં સ્ટોલ પ્રદશર્ન મારફત 
૧૮૦૦૦નું વેચાણ કયુ� હતું. ચાલુ વષર્- ૨૦૨૧-૨૨ સમય 
દરિમયાન ગાંધીનગર ખાતે મેળામાં સ્ટોલ પ્રદશર્ન મારફતે 
૪૫૦૦૦નું વેચાણ કયુ� હતું. તદઉપરાંત સ્થાિનક લેવલના 
મળેાઓમા ંવેચાણ અન ેપ્રદશર્ન કરી સારી રીત ેકામગીરી કરવામાં 
આવેલ છ�. જેના થક� આ મંડળના સભાસદો સારી આવક મેળવી 
રહ્યા છ�. આગામી સમયમાં દીપાવલી પવર્માં મોતીના તોરણ, 
જુટની પ્રોડકટ, ના�રયેળના ક�ચામાંથી બનતી વસ્તુઓ, વેસ્ટ માંથી 
બેસ્ટ, હ�િગંગ તોરણ, સ્ટોનમાંથી બનતી વસ્તુઓ અને 
લાઇ�ટ�ગવાળી પ્રોડકટ સિહતના અનેક સુશોભનના આ�ટર્કલની 

માંગ �વા મળતા મંડળમાં અનેરો ઉત્સાહ 
છ� જે અન્ય મિહલાઓ માટ� પ્રેરક બની રહ્યો 
છ�. મિહલાઓની સામૂિહક સંગઠન શ�કત 
થક� મહીસાગરના પવન પતુ્ર િમશન મગંલમ્ 
મંડળ� સુશોભનની ચીજવસ્તુઓમાં મહારથ 
મેળવી આિથર્ક સ�િદ્ધનાં દ્વાર ખોલ્યાં છ�. •

સમાજની દરકે મ�હલા આ 
પ્રકારનાં કાયા� હાથ ધર� તેઆેનંુ 
�વનધાેરણ પિરવિ �ત� ત કર� શકે 
છે. સાૈ બહેનાેઅે આવા કાયર્માં 

�ેડાવા પ્રય�શીલ બનવું �ેઈઅે.

સાફલ્યગાથા
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કૌશલાચાયર્ અૅવૉડર્ માટ� 
ગુજરાતના ૪ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પસંદગી 

 િવપુલ ચૌહાણ
ભારત સરકાર દ્વારા કૌશલાચાયર્ અૅવૉડર્ માટ� દ�શની ૧૪ હ�ર 

આઈટીઆઈમાંથી શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર ૧૧ સુપરવાઇઝર 
ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પસંદગી કરવામાં આવી છ� જેમા ગુજરાતના ચાર 
સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટરનો સમાવેશ થયો છ� જે ગુજરાત માટ� 
ગૌરવપૂણર્ બાબત છ�. સુર�ન્દ્રનગર આઈટીઆઈના વેલ્ડર ટ્રેડના 
સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર શ્રી દીપકક�માર રાઠોડે સમગ્ર ભારતમાં 
પ્રથમ ક્રમ મેળવી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાયુર્ છ�. એટલું જ નિહ, 
પ્રથમવાર કોલ સેન્ટરના માધ્યમથી રાજ્યનો કોઇપણ યુવાન 
િજલ્લા રોજગાર કચેરી સાથે સીધો સંવાદ કરી અભ્યાસલક્ષી, 
રોજગારલક્ષી તથા સરકારી યોજનાની માિહતી મેળવી શક� તે 
માટ� રાજ્યના શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ દ્વારા “રોજગાર સેતુ” 
પ્રોજેકટ શ� કરાયો છ�. અત્યાર સુધીમાં ૮૧,૬૧૫ યુવાનોએ આ 
સવેાનો લાભ લીધો છ�. િવભાગના આ પ્રકારના િવિવધ પ્રયાસોથી 
દ�શમાં રોજગાર કચેરીઓ દ્વારા નોકરી પૂરી 
પાડવામાં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમાંક� છ�. ઉપરાંત 
રાજ્યનો બરેોજગારી દર પણ અન્ય રાજ્યોની 
સરખામણીએ સૌથી નીચો છ�.

સૌના �વનમાં શ્રમ અને કૌશલ્ય બંનેનું 
મહ�વ છ�. વ્યિક્ત થક� સમાજ અને સમાજ 
થક� રા� બને છ�. શ્રમ અને રોજગાર 
િવભાગના િશર� આ વ્યિક્ત ઘડતરની જવાબદારી છ�. રા�ના 
કૌશલ્ય યુવાનોને ગૌરવપૂણર્ રોજગારીની તકો ઊભી કરવી 
સરકારની પ્રાથિમક જવાબદારી છ�. શ્રમ-રોજગાર ક્ષેત્ર વધુ સુદઢ 
અને સરળ બને તેવી નવી ઘણી જ ભિવષ્યલક્ષી યોજનાઓ 
રાજ્યની પ્રગિતશીલ સરકાર દ્વારા ઘડવામાં આવી છ�. રાજ્યના 
સવા�ગી િવકાસમાં, ઔદ્યોિગક શાંિત અને સલામતીનું વાતાવરણ 
પૂ�ં પાડવામાં શ્રમ અને રોજગાર િવભાગનું મહ�વનું પ્રદાન છ�.

ભારત સરકારના િમિનસ્ટ્રી ઓફ �સ્કલ ડવેલોપમને્ટ એન્ડ 
એન્ટરિપ્રિનયોરિશપ �ડપાટર્મેન્ટ દ્વારા દ�શની ૧૪,૦૦૦ 
આઈટીઆઈમાથંી શ્રષે્ઠ કામગીરી અગં ેસપુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટરને 
કૌશલાચાયર્ અવૅૉડર્થી સન્માિનત કરવામા ંઆવ ેછ�. કૌશલાચાયર્ 
અવૅૉડર્ માટ� દ�શભરમાંથી માત્ર ૧૧ સપુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટરની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી જમેા ંગજુરાતના જ ચાર સપુરવાઇઝર 
ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પસંદગી થવા પામી છ� જે ગૌરવની બાબત છ�. 
ગજુરાતના ચાર�ય સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટરન ેઆ અૅવૉડર્થી સન્માિનત 
કરવામા ંઆવ્યા છ�. તા ૧૭-૦૯-૨૧ના રોજ નવી �દલ્હી ખાત ે
વચુર્અલ પ્રોગ્રામ યો� ગજુરાતમા ંNIC સેન્ટર, અમદાવાદ ખાતે 

કૌશલાચાયર્ અવૅૉડર્ ૨૦૨૧ એનાયત કરાયા હતા.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા યુવાનોને રોજગારીની િવપુલ તકો પ્રાપ્ત 

થાય તથા યુવાનોને રોજગારી-અભ્યાસલક્ષી મંુઝવતા પ્રશ્નોનું 
ત્વ�રત િનરાકરણ આવે તે આશય સાથે “રોજગાર સેતુ” કોલ 
સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છ�. રાજ્યનો યુવાન ટ�િલફોિનક 
માધ્યમથી કોઈપણ િજલ્લાની અભ્યાસલક્ષી, રોજગારલક્ષી તથા 
સરકારી યોજનાની માિહતી મેળવી શક� તે માટ� “રોજગાર સેતુ” 
પ્રોજેકટ �ન્યુઆરી-૨૦૨૧થી શ� કરવામાં આવ્યો છ�. દ�શમાં 
પ્રથમવાર કોલ સેન્ટરના માધ્યમથી રાજ્યનો કોઇ પણ ઉમેદવાર 
િજલ્લા રોજગાર કચેરી સાથે સીધો સંવાદ કર� છ�. આ સુિવધા 
ફક્ત એક િસંગલ નંબર ૬૩-૫૭-૩૯૦-૩૯૦ ડાયલ કરવાથી 
ઉપલબ્ધ કરાવાઇ છ�. �ન્યુઆરી-૨૧થી અત્યાર સુધીમાં 
૮૧,૬૧૫ યુવાનોએ આ સેવાનો લાભ લીધો છ�.

“રોજગાર સેતુ” પ્રોજેકટના પ�રણામલક્ષી માધ્યમ દ્વારા તથા 
મહત્તમ યુવાનોને મળ�લા માગર્દશર્નના 
ફળસ્વ�પે યુવાનો યોગ્ય રોજગારી 
મેળવવા સક્ષમ બન્યા. રાજ્યભરના 
િવિવધ કાય ર્ક્રમો હ �ઠળ સરકારી 
િવભાગોમાં િવિવધ સંવગર્માં પસંદગી 
પામેલા તથા રોજગાર કચેરીઓ દ્વારા 
યો�તા ઓનલાઇન ભરતી મેળામાં 

ખાનગીક્ષેત્રમાં પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરી ક�લ 
૫૭,૬૩૬ યુવાનોને િનમણૂકપત્રો આપવામાં આવ્યા. જેમાં શ્રમ 
અને રોજગાર િવભાગ દ્વારા મહત્તમ ૩૧,૦૮૪ યુવાનોને 
િનમણૂકપત્રો આપવામાં આવ્યા છ�.

રોજગાર કચેરીઓ મારફતે રોજગારી પૂરી પાડવામાં ગુજરાત 
રાજ્ય પ્રથમ ક્રમાંક� છ�. ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર 
મંત્રાલય હ�ઠળથી પ્રિસદ્ધ થયેલા અહ�વાલ અનુસાર વષર્ ૨૦૧૮ 
માટ� રોજગાર કચેરીઓ દ્વારા સમગ્ર દ�શમાં આપેલ ૪ લાખ અને 
૪ હ�ર યુવાનોને રોજગારીમાંથી ગુજરાત રાજ્યએ ૩ લાખ ૪૨ 
હ�ર યુવાનોને રોજગારી આપી સમગ્ર દ�શમાં ગુજરાત પ્રથમ 
ક્રમાંક� ર� છ�. એટલુ જ નિહ, ગુજરાતનો બેરોજગારીનો દર પણ 
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ સૌથી નીચો છ�. ભારત સરકારના 
આંકડાક�ય અને કાયર્ક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય હ�ઠળથી પ્રિસદ્ધ 
થયેલ જુલાઈ-૨૦૧૯ થી જૂન-૨૦૨૦ સમયગાળામાં હાથ 
ધરાયેલ સવ� અનુસાર ભારતનો બેરોજગારીનો દર ૪.૮ ટકા છ� 
જયાર� ગુજરાતમાં માત્ર ૨.૦ ટકા જ છ� જે દ�શનાં તમામ રાજ્યો 
કરતાં સૌથી નીચો છ�. •

કાૈશલાચાયર્ અૅવાૅડર્ માટે 
દેશભરમાંથી માત્ર ૧૧ સપુરવાઇઝર 

ઇ��્ર ક્ટરની પસંદગી કરવામાં 
આવી હતી જમેાં ગજુરાતના જ ચાર 
સપુરવાઇઝર ઇ��્ર ક્ટરની પસંદગી 
થવા પામી છે જ ેગાૈરવની બાબત છે
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 �દલીપ ગજજર
‘સાચી વાત કરીએ તો સદીઓમાં પણ 

આવું કામ ન થાય તેવું અદ્દભુત કાયર્ આ 
સરકાર� કયુ� છ�. જ્યાર� અમે ભીમડાદના 
ગામના પાદરમાં નમર્દા મયૈાના ધસમસતા 
પ્રવાહને િનહાળ્યો ત્યાર� ખર�ખર અમારી 
આંખમાં હષર્નાં આંસુ હતાં. આજે જે �શ્ય 
અમે િનહાળીએ છીએ, ગામના પાદરમાં 
નમર્દા મૈયાના ધસમસતા પ્રવાહને �ેઈને 
અમે અમારી લાગણી કયા શબ્દોમાં 
વણર્વવી તેની અમને ખબર પડતી નથી. 
ગામમાં એેટલી તો ખુશી હતી ક�, જ્યાર� 
ગામમાં પાણી આવ્યાં ત્યાર� ગામ સમસ્તમાં 
ઘર�ઘર� લાપસીના ંઆંધણ મકુાયલેા.ં ત ેરાત્રે 
બહ�નોએ રાસગરબા ગાઈન ેપોતાની ખશુી 
વ્યક્ત કર�લી.’

ગઢડા તાલુકાના ભીમડાદ ગામના 
દ�વરાજભાઈ સુરાણીની આ પ્રિતિક્રયા 
સ્વાભાિવક છ�. કારણ નમર્દાનું અવતરણ 
છ�ક ૪૦૦ �કલોિમટર દૂરથી ભૂગભર્ 
પાઇપલાઇન દ્વારા અને નમર્દા શાખા 
નહ�રના માધ્યમથી જ્યાર� એક સૂકાભઠ્ઠ 
િવસ્તારમાં પહ�ચ્યંુ હોય ત્યાર� કયા 
ગ્રામજનને ખુશી ન હોય?

આવા હરખનાં  આંસુ  અનેકની 
આખંોમા ંઆવ્યા ંછ�. તેનુ ંકારણ છ� સરદાર 
સરોવર યોજના. ગુજરાતનું છલકાતંુ 
પાિણયા�ં એટલે સરદાર સરોવર યોજના. 

ગુજરાતની �વાદોરી સમાન સરદાર 
સરોવર પ્રોજેક્ટ અનેક અડચણો પાર 
કરીને વષર્ ૨૦૧૭માં રા�ાપર્ણ કરાયો છ�. 
જમેા ંિવિવધ ક�નાલોના નટેવક�મા ં૯૦ ટકા 
કામગીરી પૂણર્ કરાઈ છ�. જેના દ્વારા 
રાજ્યનાં ૯૧૦૪ ગામો અને ૧૬૯ 
શહ�રોન ેપીવાના પાણી અન ેઘર વપરાશના 
પાણીનો લાભ પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો 
છ�. ખેડૂતોને પણ િસંચાઈ સુિવધા પૂરી 
પાડીને ૧૬.૯૦ લાખ હ�કટર િવસ્તારમાં 
િસંચાઈ ક્ષમતા િવકિસત કરાઈ છ�.

સરદાર સરોવર નમર્દા િનગમ િલિમટ�ડ 
દ્વારા જણાવ્યાનુસાર ક�લ આયોિજત નહ�ર 
માળખાના ૯૦ ટકા લંબાઈનાં કામો પૂણર્ 
થયાં છ�. જેમાં મુખ્ય નહ�રના ૪૫૮.૩૨ 
�ક.િમ., શાખા નહ�રના ૨,૬૬૧.૫૫૪ 
�ક.િમ., િવશાખા નહ�રના ૪,૪૩૪.૨૭ 
�ક.િમ., પ્રશાખા નહ�રના ૧૪,૪૧૫.૨૮૪ 
�ક.િમ., પ્ર-પ્ર શાખાના ૪૦,૮૦૪.૯૬૧ 
�ક.િમ. મળી ક�લ ૬૨,૭૭૪.૪૫ �ક.િમ. 
લંબાઈના કામોનો સમાવેશ થાય છ�.

ખડેતૂોન ેિસચંાઈની સિુવધા પરૂી પાડવા 
માટ� આ પ્રોજકે્ટ દ્વારા િવપલુ પ્રમાણમાં 
િસચંાઈ સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ છ�, જે 
અંતગર્ત ક �લ ૧૬.૯૦ લાખ હ�ક્ટર 
િવસ્તારમા ંિસચંાઇ ક્ષમતા િવકિસત થઈ છ� 
ત ેપકૈ� ૧૫.૧૯ લાખ હ�ક્ટર િવસ્તારમાં 
પ્ર-પ્રશાખા નહ�રના ંકામો પણ પણૂર્ કરાયાં 

છ�. ભાસ્કારાચાયર્ ઇ�ન્સ્ટટ્યટૂ ફોર સ્પસે 
એ�પ્લક�શન્સ એન્ડ �ઓઈન્ફોમ��ટક્સ 
(BISAG) દ્વારા �ન્યુ-૨૦૨૧માં 
સટે�લાઈટ ઇમજેના અભ્યાસ મજુબ ૧૨.૦૯ 
લાખ હ�ક્ટર િપયત િવસ્તારન ે નમર્દાના 
પાણીથી િસચંાઇનો લાભ પરૂો પડાયો છ�. 
જનેા પ�રણામ ેખડેતૂોન ેપાક પસદંગીમા,ં 
પાક ઉત્પાદન તેમજ આવકમાં િવપુલ 
પ્રમાણમા ંવધારો થતા ખેડતૂો આિથર્ક રીતે 
સધ્ધર થયા છ� અન ે�વનધોરણમા ંપણ 
સધુારો ન�ધાયો છ�. ૪૫૮ �કલોિમટર લાબંી 
નમર્દા મુખ્ય નહ�રમાં નમર્દાનાં નીર 
અિવરતપણે વહન કરીન ેરાજ્યના લાભાથ� 
િવસ્તારો સિહત રાજસ્થાનને પાણી 
પહ�ચાડવામા ંઆવે છ�. 

છ�લ્લાં બે વષર્ દરિમયાન સરદાર 
સરોવર ડેમ તેની પૂણર્ જળસપાટી એટલે 
ક� ૧૩૮.૬૮ મીટર સુધી ભરવામાં આવ્યો 
જનેા કારણ ેપાણીની ઉપલબ્ધતા તથા જળ 
િવદ્યુત ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થયો છ�. 

રાજ્યના ં ૯૪૯૦ ગામો તથા ૧૭૩ 
શહ�રોન ેપીવાનુ ંપાણી/ઘર વપરાશનુ ંપાણી 
પૂ�ં પાડવાનું આયોજન છ�. જે હ�ઠળ 
ઓગષ્ટ-૨૦૨૧ સુધીમાં ૯૧૦૪ ગામો 
તથા ૭ મહાનગર પાિલકા સિહત ૧૬૯ 
શહ�રોન ેઆવરી લવેાયા ંછ�. જનેાથી અદંાજે 
૩ કરોડ નાગ�રકોન ેનમર્દાનુ ંપીવાનુ ંપાણી 
પ�ૂ ંપાડવામાં આવી ર� ંછ�. એટલંુ જ નહ� 
નમર્દાના િવશાળ નહ�ર માળખા થક� 
જળરાિશમા ં પણ િવપલુ માત્રામાં વધારો 
થતાં ગુજરાત માટ� પીવા/ઘરવપરાશના 
પાણીની તંગી ભૂતકાળ બની ગઈ છ�. 
િવિવધ નદીઓમાં નહ�રોના �ડાણ થક� 
�રચાજર્ માટ� પાણી છોડવામા ંઆવ્યંુ જનેા 
લીધ ેભગૂભર્ જળના ંસ્તર ઊચંા ંઆવ્યા ંછ�.

નમર્દા યોજના અંતગર્ત ક�લ ૧૪૫૦ 
MW સ્થાિપત વીજ ક્ષમતાવાળા બે જળ 
િવદ્યુત મથક મારફતે અત્યાર સુધીમાં 
૫,૦૭૭ કરોડ યુિનટનું વીજ ઉત્પાદન 
કરાયું છ� જેની બ�ર �ક�મત અંદાજે 
�. ૨૦,૩૦૮ કરોડ જેટલી થાય છ�. •

ગુજરાતનું છલકાતું પાિણયા�ં
‘સરદાર સરોવર યોજના’
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િસંચાઈ અને પીવાના પાણીની પાણીદાર વ્યવસ્થા
 જનક દ�સાઈ

 'જળ છ� તો �વન' તેમ 'જળ છ� તો જ િવકાસ’ પણ છ�.
પાણી એ કોઈ પણ રા�-સમાજના સવા�ગી િવકાસની પાયાની 
જ��રયાત છ�. આ સત્યને ક�ન્દ્રસ્થાને રાખીને જ ગુજરાત સરકાર� 
રાજ્યના તમામ ખણૂ ેખણેૂ િસચંાઈ અન ેપીવાનુ ંપાણી પહ�ચાડવા 
અનેકિવધ પાણી-િસંચાઈ યોજનાઓ અમલી બનાવી કાયાર્�ન્વત 
કરી છ�. જેના પ�રણામ સ્વ�પે ગુજરાત આજે ક�િષ-પશુપાલન, 
રોજગારી, ઉદ્યોગો, િવદ�શી રોકાણ તેમજ પ્રવાસન સિહતનાં ક્ષેત્રે 
સમગ્ર દ�શમાં અિગ્રમ રાજ્ય તરીક� પ્રસ્થાિપત થયું છ�.

ગુજરાત સરકારની દ્રઢ રાજક�ય ઇચ્છાશિક્તના પ�રણામે 
“મા” નમર્દાના પાણી છ�ક ભારતની આંતરરા�ીય સીમા એટલે 
કચ્છના છ�વાડા િવસ્તારોમાં પહ�ચાડીને સાચા અથર્માં “નેવાના 
પાણી મોભે ચડાવ્યાં”ની ઉિક્તની સાચી ઠ�રવી છ�. 

તત્કાિલન મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના 
ને�ત્વવાળી સરકાર� ઉત્તર ગુજરાતના લોકો – ખેડૂતો માટ� 

સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અિભયાન, સૌરા�ની જનતાને નમર્દાનું 
સમુદ્રમાં વહી જતું વધારાનું પાણી િસંચાઈ અને પીવા માટ� મળી 
રહ� તે હ�તુથી સૌરા� નમર્દા અવતરણ િસંચાઈ યોજના – સૌની 
યોજના કાયર્રત કરીને ગુજરાતની સૂક� ધરાને લીલી- હ�રયાળી 
બનાવી છ�.

જેમાં ઉત્તર ગુજરાત માટ�ની “સુજલામ્ સુફલામ્ જળ 
અિભયાન” થક� ૩.૬૫ લાખ એકરથી વધુ િવસ્તારને, સૌરા�ની 
ધરા માટ�ની “સૌની યોજના” થક� ૫૩ જળાશયો, ૮૬૩ ચેકડેમો 
અને ૧૩૧ તળાવો ભરાયાં જ્યાર� આ�દ�િતના ૧૪ િજલ્લા 
માટ�ની વનબંધુ કલ્યાણ યોજના દ્વારા ૧૪.૭૫ લાખ એકરથી વધુ 
િવસ્તારમાં ખેડૂતોને િસંચાઈનો લાભ મળી રહ્યો છ�.

સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અિભયાન
પંચમહાલ િજલ્લામાં મહી નદી ઉપર આવેલા કડાણા બંધના 

વધારાના પૂરના પાણી ઉત્તર ગુજરાતના સૂકા િવસ્તારને 
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નવપલ્લિવત કરવા માટ� ગુજરાત સરકાર� 
વષર્ ૨૦૦૧માં સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના 
અમલમાં મૂકવાનો િનણર્ય કય� હતો. 
સુજલામ્ સુફલામ્ સ્પ્રે�ડંગ નહ�ર, કડાણા 
જળાશયમાંથી ૧૧૮ મી. લેવલે જમણા 
કાંઠા ઉપર બનાવેલ એચ.આર.માંથી શ� 
થાય છ �. જે  રાજ્યના જુદાજુદા ૮ 
િજલ્લાઓમાંથી પસાર થાય છ�. 

આ યોજનામાં કડાણા જળાશયથી 
બનાસકાંઠા િજલ્લાના રાહ ગામ સુધીની 
૩૩૨ �ક.િમ. લંબાઈની સુજલામ્ સુફલામ્ 
સ્પ્રે�ડંગ નહ�ર અને નમર્દા મુખ્ય નહ�ર 
આધારીત ૧૪ ઉદવહન પાઇપલાઇન યોજનાઓનો સમાવશે થાય 
છ�. આ યોજના પાછળ અત્યાર સુધીમાં ક�લ મળીને �. ૬,૨૩૭ 
કરોડનો ખચર્ થયો છ�. ૧૪ ઉદવહન પાઇપલાઇન યોજનાઓ પકૈ� 
૧૨ ઉદવહન પાઇપલાઇન યોજનાઓની કામગીરી પૂણર્ કરી 
કાયાર્�ન્વત કરવામાં આવી છ�. થરાદથી સીપુ પાઇપલાઇનનું કામ 
પ્રગિત હ�ઠળ છ�. જેનાથી બનાસકાંઠા િજલ્લાના થરાદ, લાખણી, 
ડીસા અન ેદાંતીવાડા તાલકુાઓના ં૩૯ ગામોના ંક�લ ૧૦૬ તળાવો 
�ડવામાં આવનારાં છ�. જેના થક� ક�લ ૬,૦૦૦ હ�કટર િવસ્તારને 
પ્રત્યક્ષ તેમજ પરોક્ષ રીતે િસંચાઇનો લાભ થનાર છ� અને કસરાથી 
દાંતીવાડા પાઇપલાઇનની કામગીરી પણ આયોજન હ�ઠળ છ�. આ 
પાઇપલાઇનોથી અત્યાર સધુી રાજ્યના ં૭ જળાશયો જમેા,ં વાત્રક, 
માઝમ, મેશ્વો, હાથમતી, ગુહાઇ, ધરોઇ, દાંતીવાડાને �ડવામાં 
આવ્યાં છ�. 

આ યોજના અતંગર્ત ગજુરાતના મહીસાગર, અરવલ્લી, ખડેા, 
ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, મહ�સાણા, પાટણ અને બનાસકાંઠા એમ 
ક�લ ૮ િજલ્લાના ૩૨ તાલુકાનાં ૪૫૯ ગામોમાં સુજલામ્ સુફલામ્ 
નહ�રથી ૩૭૪ અને પાઇપલાઇનથી ૭૦૯ તળાવ/ચેક્ડેમ �ડીને 
ભરવામાં આવલેાં છ�. જનેાથી અદંાજ ે૩,૬૫,૭૫૯ એકર જમીનને 
પ્રત્યક્ષ અન ેપરોક્ષ રીત ેિસચંાઇનો લાભ મળ� છ�. ઉપરાતં યોજનાથી 
૮ શહ�રો અને ૬૬૧ ગામડાઓમાં પીવા તથા િસંચાઇ માટ� પાણી 
આપવામાં આવે છ�.

વષર્ ૨૦૦૪-૦૫થી અત્યાર સુધીમાં ઉદવહન પાઇપલાઇનો 
દ્વારા નમર્દા મુખ્ય નહ�રમાંથી ૨,૩૮,૪૯૧ િમિલયન ઘન ફ�ટ 
પાણી ઉપાડવામાં આવ્યંુ છ�. કડાણા જળાશયમાંથી સુજલામ્ 
સુકલામ્ સ્પ્રે�ડંગ નહ�રમાં ૧,૨૦,૮૩૦ િમિલયન ઘન ફ�ટ પાણી 
છોડવામાં આવ્યું છ�. આમ ક�લ ૩,૫૯,૩૨૧ િમિલયન ઘન ફ�ટ 
પાણીનો જથ્થો સુજલામ્ સુફલામ્ નહ�ર તથા તળાવો ભરવા માટ� 
આપવામાં આવ્યો છ�. 

ઉત્તર ગુજરાતમાં ભૂગભર્ જળ દર વષ� ૩ થી ૪ મીટર જેટલાં 

નીચાં જતાં હતાં. આ યોજનાના અમલ 
દ્વારા ભૂગભર્ જળસંચય થવાથી ભૂગભર્ 
જળનાં સ્તર નીચાં જતાં અટકયાં છ� એટલું 
જ નહ� પણ ૪ થી ૫ મીટર જેટલા ઊચાં 
આવ્યાં છ�. જેના પ�રણામે ખેડૂતોને િસંચાઇ 
માટ� થતા વીજળીના ખચર્માં ન�ધપાત્ર 
બચત થઈ રહી છ�.

સૌની યોજના
સૌરા�ની પાણીની સમસ્યાનો કાયમી 

ઉક�લ લાવવા માટ� સૌની યોજના અતંગર્ત 
નમર્દા ડમેનુ ંપાણી નમર્દા મુખ્ય ક�નાલ અને 

સૌરા� શાખા નહ�ર મારફત ેક�લ ૧૩૭૧ �ક.િમ. લબંાઈની ચાર 
લીન્ક દ્વારા સૌરા� િવસ્તારના િવિવધ ડમેો તમેજ સૌરા�ના ૧૧ 
િજલ્લાના ં૧૧૫ જળાશયો સધુી પહ�ચાડવાની કામગીરીના ંમીઠા 
ફળ-પ�રણામો પાણી સ્વ�પે નાગ�રકો સધુી પહ�ચી રહ્યા ંછ�. 

સૌની યોજનાનો પહ�લો તબક્કો (ફ�ઝ 1) સપંણૂર્ રીત ેપૂરો થઈ 
ચકૂ્યો છ� અન ેબી� તબક્કો (ફ�ઝ 2) પણૂર્તાના આર� છ�, જ્યાર� 
ત્રી� તબક્કાના કામો કોિવડ-૧૯ની પ�ર�સ્થિત હોવા છતા ંઝડપથી 
પણૂર્તા તરફ આગળ વધી રહ્યો છ�.

આ યોજનામા ંસરદાર સરોવર ડેમથી ૬૩૦ �ક.િમ. દૂર આવેલ 
દ�વભિૂમ દ્વારકા િજલ્લાના ડમેો સધુી પાણી પહ�ચાડવામા ંઆવનાર 
છ�. જેના માટ� ૭૯૨ ફ�ટ એટલે ક� ૮૦ માળ ઊંચી ઇમારત જેટલું 
પાણીનું ઉદ્દવહન કરવામાં આવશે. 

આ યોજનાની ફ�ઝ ૧અને ફ�ઝ-ર ની પૂણર્ થયેલી કામગીરીના 
કારણ ેવષર્ 2021 સધુીમાં ૫3 જળાશયો, ૮૬૩ ચકેડમેો અન ે૧૩૧ 
તળાવોમા ં૪૦૦૦૦ િમિલયન ઘનફ�ટ કરતા ંવધ ુપાણી આપવામાં 
આવ્યું છ�.

વષર્ ૨૦૦૪-૦૫થી અ�ાર સુધીમાં 
ઉદવહન પાઇપલાઇનાે દ્વારા નમર્દા 

મ�ુ નહેરમાંથી ૨,૩૮,૪૯૧ �મ�લયન 
ઘન ફૂટ પાણી ઉપાડવામાં આ�ું 

છે. કડાણા જળાશયમાંથી સજુલામ્ 
સુફલામ્ �પ્રેિ �ડ� ગ નહેરમાં ૧,૨૦,૮૩૦ 
�મ�લયન ઘન ફૂટ પાણી છાેડવામાં 

આ�ું છે. આમ કુલ ૩,૫૯,૩૨૧ 
�મ�લયન ઘન ફૂટ પાણીનાે જ�થાે 

સજુલામ્ સુફલામ્ નહેર તથા તળાવાે 
ભરવા માટે આપવામાં આ�ાે છે.
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આ ઉપરાંત વષર્ ૨૦૧૮, ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ના ચોમાસા 
અગાઉ પાણીની તીવ્ર તંગીમાં પણ રાજકોટ, �મનગર, મોરબી, 
વાંકાનેર, જેતપુર, ગ�ડલ, બોટાદ, રાણપુર જેવા શહ�રોને પીવાનું 
પૂરતું પાણી આપી શકાયું છ� જેના પ�રણામે આ શહ�રોમાં પીવાના 
પાણીની સમસ્યાનું મહદ્દઅંશે િનરાકરણ થવા પામ્યું છ�. ઉપરાંત 
આ િવસ્તારનાં તળાવો અને ચેકડેમોમાં પાણી ભરીને ખેડૂતોને 
િસંચાઇ માટ� પાણી આપવાથી ભૂગભર્ જળ �રચાજર્ થવાના કારણે 
મોટાભાગના િવસ્તારોમાં પાણીનાં સ્તર ઊંચાં આવ્યાં છ�.

આ યોજના પૂણર્ થતા ં૧૨૮૨ ગામો અન ે૩૧ શહ�રોના ૧૧૨ 
લાખ લોકોને પીવાનું પાણી આપી શકાશે. સૌની યોજના થક� હવે 
સૌરા�ની જળ સમસ્યાનો કાયમી ઉક�લ આવશે.

આ�દવાસી િવસ્તારમાં િસંચાઇ અને પીવાના 
પાણીની સુ�ઢ વ્યવસ્થા

આ�દ�િત ક�ટુંબો મોટ�ભાગે રાજ્યના પૂવર્ ભાગનાં ડુંગરાળ 
અને ખડકાળ િવસ્તારમાં છૂટાછવાયાં અને નાના સમૂહોમાં વસતાં 
હોવાથી પર�પરાગત રીતે િસંચાઈની સવલતો પૂરી પાડવી મુશ્ક�લ 
છ�. આથી આ�દ�િત િવસ્તારમાં ખેતી માટ� િસંચાઈની તકો 
ઉપલબ્ધ થાય એ માટ� િવભાગે ચકેડેમ બાંધવા, તળાવો ઊંડાં કરવા,ં 
ઉદવહન િસંચાઇ યોજનાઓ, હાઇ લેવલ ક�નાલ વગેર� કામો મોટ� 
પાયે કરવામાં આવ્યાં છ�. 

રાજ્યમાં ઉમરગામથી અબંા� સધુીના પવૂર્ પટ્ટીના આ�દવાસી 
િવસ્તારના ૧૪ િજલ્લા જેમાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, 
દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, છોટાઉદ�પુર, ભ�ચ, નમર્દા, ડાંગ, 
સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડના ૫3 તાલુકાના િવકાસ માટ� 
એિપ્રલ-૨૦૦૭માં રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને 
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વનબધં ુકલ્યાણ યોજના શ� 
કરવામાં આવી હતી. 

આ યોજના અંતગર્ત નાના-મોટા ચેકડેમ, તળાવો ઊંડાં 
કરવાની કામગીરી, ઉદવહન િસંચાઇ યોજના, જૂથ િસંચાઇ 
યોજના, વોટરશેડ આધા�રત જળસંગ્રહ સ્થાનો, નહ�ર સુધારણા, 
પી.આઇ. એમ. અને મોટી ઉદવહન પાઇપલાઇન િસંચાઇ 
યોજનાઓ થક� અંદાજે ૧૪.૭૫ લાખ એકરથી વધુ િવસ્તારમાં 
િસંચાઈનો લાભ મળી રહ્યો છ�. 

આ�દવાસી િવસ્તાર મોટ� ભાગે ઊંચા લેવલે તથા ડુંગરાળ 
િવસ્તાર હોઈ, મોટા ભાગના િવસ્તારમાં િસંચાઇ માટ� હયાત 
િસંચાઇ યોજનાઓમાંથી વહનથી પાણી આપી શકાય તેમ નહોતું. 
આથી આવા દુગર્મ અને િવષમ પ�ર�સ્થિત ધરાવતા િવસ્તારમાં 
િસંચાઈ માટ� પાણી ઉપલબ્ધ કરવા માટ� સરકાર દ્વારા �.૫,૦૪૨ 
કરોડના ખચ� ૧૩ મોટી ઉદવહન િસંચાઇ યોજનાઓને મંજૂરી 
આપી છ� જ ેપૈક� પાંચ યોજનાઓની કામગીરી પણૂર્ કરી યોજનાઓ 

કાયાર્�ન્વત કરી છ� અને િવિવધ આઠ યોજનાઓમાં �. ૨,૧૦૯ 
કરોડનાં કામો પૂણર્ કયા� છ�. જેમાં ૪ િજલ્લાના ૧૦ તાલુકાનાં 
૪૪૮ ગામો અને ૮૧,૨૮૦ િવસ્તારને િસંચાઈનો લાભ મળી 
રહ્યો છ�. જયાર� વધુ ૮ િસંચાઈ યોજનાના �. ૨,૯૩૩ કરોડનાં 
કામો પ્રગિત હ�ઠળ છ� જનેા થક� ૭ િજલ્લાના ૨૩ તાલકુાના ં૫૫૪ 
ગામો અને ૨.૬૭ લાખ એકર િવસ્તારને િસંચાઈનો લાભ મળશે. 

વનબંધુ કલ્યાણ-૨માં અંદાજે �. ૧૪,૨૦૦ કરોડના ખચ� 
અમલમાં આવનાર િવિવધ યોજનાઓ થક� અંદાજે ૧૦ લાખ 
એકર િવસ્તારને િસંચાઈનો લાભ મળશે. 

નલ સે જલ યોજના હ�ઠળ ગુજરાતમાં બોટાદ, આણંદ, 
મહ�સાણા, ગાંધીનગર અને પોરબંદર િજલ્લાઓના ગ્રામીણ 
િવસ્તારોમાં ૧૦૦ ટકા ઘરોને નળથી શુદ્ધ પાણી આપવાની 
સુિવધાથી આવરી લેવાયાં છ�. નીિત આયોગ તરફથી ઉત્ક�ષ્ટ જળ 
વ્યવસ્થાપન માટ � કોમ્પોિઝટ વોટર મેનેજમેન્ટ ઇન્ડેક્સ 
(CWMI) વષર્ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ 
માટ� ગુજરાતને પ્રથમ ક્રમ મળ્યો છ�.

ક�ન્દ્ર સરકારના MoWR દ્વારા વષર્ ૨૦૧૮માં જળસંચય 
અને િસંચાઈ વ્યવસ્થાપન માટ� ગુજરાત સરકારને બી� ક્રમે બેસ્ટ 
સ્ટ�ટ ક�ટ�ગરી અૅવૉડર્ મળ્યો છ�. સેન્ટ્રલ બોડર્ ઓફ ઇ�રગેશન એન્ડ 
પાવર (CBIP) દ્વારા વષર્ ૨૦૧૭, ૨૦૧૮, ૨૦૧૯ અને 
૨૦૨૦માં િવભાગની જુદી જુદી યોજનાઓ માટ� અૅવૉડર્ એનાયત 
કરાયા છ�. આ ઉપરાંત સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અિભયાન ૨૦૧૯ 
તથા અન્ય કામગીરી માટ� ગુજરાત સરકારને સ્કોચ પ્લે�ટનમ 
અૅવૉડર્ પણ પ્રાપ્ત થયો છ� જે ગુજરાતની જળવ્યવસ્થાપનની શ્રેષ્ઠ 
કામગીરીને આભારી છ�. •
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િબનપર�પરાગત ઊ�ર્ ઉત્પાદનમાં ગુજરાત દ�શભરમાં મોખર�
 ધવલ શાહ

વતર્માન સમયમાં ગ્લોબલ વોિમ�ગની પ�ર�સ્થિતને પહ�ચી 
વળવા િવશ્વમાં િબનપર�પરાગત ઊ�ર્ સ્રોતોનું મહ�વ વધતું �ય 
છ�. આ સંદભ� ગુજરાત સરકાર� િબનપર�પરાગત ઊ�ર્ સ્રોતો પર 
સિવશેષ ધ્યાન ક�દ્રીત કયુર્ છ�. જ ેઅતંગર્ત રાજ્ય સરકાર� અનકેિવધ 
યોજનાઓ અમલી બનાવી છ�. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને 
હાલના વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના િવઝનરી ને�ત્વમાં 
વષર્ ૨૦૦૯માં કલાઈમેટ ચેન્જ અંગે અલાયદો િવભાગ શ� કરી 
ગુજરાત એિશયામાં પ્રથમ સ્થાને ર�ં છ�. આજે રાજ્યમાં 
િબનપર�પરાગત ઊ�ર્ સ્રોત જવેા ક� પવન ઊ�ર્, સૌર ઊ�ર્, જિૈવક 
ઊ�ર્, હાઇડ્રો પાવર વગરે� દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટ� રાજયમાં 
૧૪,૯૬૩ મગેાવૉટ ક્ષમતાના પ્રોજકે્ટોની સ્થાપના કરવામાં આવી 
છ�. જે દ�શની ક�લ સ્થાિપત ક્ષમતાની ૧૫ ટકા જેટલી છ� અને આ 
ક્ષમતા સાથે ગુજરાત દ�શમાં 
�તીય સ્થાન ધરાવે છ�.

ખાનગી રહ�ણાક ઉપર 
સોલાર �ફટોપ િસિસ્ટમ 
સ્થાપવાની યોજના વષ ર્ 
૨૦૧૬-૧૭થી કાયર્રત છ�. 
આ  ય ો જ ન ા  હ �ઠ ળ 
૨ , ૮૪ ,૦૦૦  ખ ાનગ ી 
રહ�ણાક�ય ઇમારતો ઉપર 
૧,૦૮૧ મેગાવૉટ ક્ષમતાની 
સોલાર �ફટોપ િસિસ્ટમ 
સ્થાપવામા ંઆવી છ�. ખાનગી 
રહ�ણાક ઉપર સોલાર �ફટોપ 
િસિસ્ટમ સ્થાિપત કરવામાં 
ગુજરાત દ�શમાં પ્રથમ સ્થાન 
ધરાવ ેછ�. અત્ર ેઉલે્લખનીય છ� 
ક�, ઔદ્યોિગક, વાિણ�જ્યક 
અને  રહ �ણ ાક  કે્ષત્રે  ક �લ 
૧,૪૪૪ મેગાવૉટ સોલાર 
�ફટોપ િસિસ્ટમની સ્થાપના 
સાથે ગુજરાત દ�શમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છ�.

ગજુરાતમા ંદ�શની પ્રથમ ‘સોલાર પાવર’ પૉિલસીની �હ�રાત 
બાદ વતર્માન પ�ર�સ્થિતએ રાજ્યની સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટની 
ક�લ સ્થાિપત ક્ષમતા ૫,૯૪૭ મેગાવોટ છ�. આમ, આ સોલાર 
પાવર પ્રોજેક્ટની સ્થાપના સાથે ગુજરાત દ�શમાં �તીય સ્થાન 
ધરાવ ેછ�. વષર્ ૨૦૧૧થી પાટણના ચારણકા ગામ ે૮૫૦ મગેાવૉટ 

ક્ષમતાનો સોલાર પાક� કાયર્રત છ�.
ગુજરાતે દ�શમાં સૌ પ્રથમ ક�નાલ ટોપ સોલાર પાવર પ્લાન્ટની 

સ્થાપના કરી છ�. હાલ ગુજરાતમાં ક�લ ૩૭ મેગાવૉટના ક�નાલ 
ટોપ સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ કાયર્રત છ�. દુિનયાના સૌથી િવશાળ 

૩૦ ગીગાવૉટ ક્ષમતાના 
હાઈબ્રીડ (સોલાર અને 
િવન્ડ) �રન્યૂએબલ એન� 
પાક�નું કચ્છના ખાવડા ખાતે 
આયોજન કરવામાં આવ્યું 
છ�. છ�લ્લાં દસ વષર્માં ૨૬૮ 
ગૌશાળા /  પાંજરાપોળ/
શૈક્ષિણક સંસ્થાઓમાં ક�લ 
૧ ૯ , ૪ ૬ ૦  ઘ ન મ ી ટ ર 
પ્રિત�દવસની ક્ષમતાના 
સંસ્થાક�ય બાયોગેસ પ્લાન્ટ 
કાયર્રત કરવામાં આવ્યા છ�.

છ�લ્લા ંદસ વષર્મા ંસરકારી 
છાત્રાલયો, આદશર્ િનવાસી 
શાળાઓ, િવશ્રામ�હો ઉપર 
૭૬,૪૫૦ િવદ્યાથ�ઓ માટ� 
ક�લ ૧૯,૦૬,૦૦૦ િલટર 
પ્રિત�દવસની ક્ષમતાની સોલાર 
હોટ વોટર િસિસ્ટમ બસેાડવામાં 
આવી છ�. રાજ્યના ૧૩,૫૭૨ 

િવદ્યાથ�ઓન ેબટેરી સચંાિલત ઈલ�ેક્ટ્રક �દ્વચક્ર� વાહનો માટ� સબિસડી 
આપવામા ંઆવી છ�.

વષર્ ૧૯૯૩માં ગુજરાતમાં દ�શની પ્રથમ ‘િવન્ડ પાવર’ 
પૉિલસીની �હ�રાત બાદ વતર્માન પ�ર�સ્થિતએ રાજ્યની િવન્ડ 
પાવર પ્રોજેક્ટની ક�લ સ્થાિપત ક્ષમતા ૮,૮૬૦ મેગાવૉટ થવા 
પામી છ�. આમ, ગજુરાત િવન્ડ પાવર પ્રોજકે્ટની સ્થાપના કરવામાં 
દ�શમાં �દ્વતીય સ્થાન ધરાવે છ�.

આજે ગુજરાતે ઊ�ર્ની પંચશ�કતઓ સોલાર, થમર્લ, હાઇડ્રો, 
ગેસ અને ન્યૂ�ક્લયરનો વીજ ઉત્પાદનમાં િવિનયોગ કરવાની 
નવતર પહ�લ કરી છ� અને ઊ�ર્ ઉત્પાદન-િવતરણમાં અગ્રેસરતા 
પ્રાપ્ત કરી છ�. ગજુરાત ેવીજ ઉત્પાદનમા ંઅનકે સધુારાલક્ષી ઉપક્રમ 
હાથ ધરીને આત્મિનભર્રતા સાથે દ�શના એન� હબ બનવાની 
�દશામાં વતર્માન શાસનની રાજક�ય ઇચ્છાશ�કત સાિબત કરી છ�. 
આમ, ગજુરાતના ઊ�ર્ ક્ષતે્રની નવતર પહ�લૉ િવશ્વ માટ� પથદશર્ક 
બની રહ�શે. •
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સુ�ઢ પ�રવહન ગુજરાતના આિથર્ક િવકાસની ધોરીનસ
 નીરવ રાવલ

ભવ્ય અને �દવ્ય ગુજરાતના િનમાર્ણ અથ� ગુજરાતના ખૂણે 
ખૂણામાં વસતા લોકોને િવકાસનો અનુભવ કરાવવા જિનહતલક્ષી 
અનેકિવધ પ્રકલ્પોને ખંતપૂવર્ક પાર પાડવામાં આવી રહ્યા છ�. 
િવિવધ િવભાગો દ્વારા થતી ઉત્ક�ષ્ટ કામગીરીથી ગુજરાતની 
કાયાપલટ થવા પામી છ�. તેમાંનું એક છ� પ�રવહન. પ�રવહન 
આિથર્ક િવકાસની ધોરીનસ છ�. �હ�ર રસ્તા પર દોડતાં વાહનો 
િવકાસનું બેરોમીટર છ� ત્યાર� આ વાહનોનું િનયંત્રણ, ન�ધણી, 
વગેર� િવષયોની કાળ� માટ�નું તંત્ર પણ અત્યંત અિનવાયર્ છ�. 
રાજ્યના બંદરો અને વાહન વ્યવહાર િવભાગની વાત કરીએ તો 
ભારત સરકાર િનિમર્ત અને NIC સંચાિલત SARATHI 
સૉફ્ટવેર અને VAHAN સૉફ્ટવેરના માધ્યમથી વાહન 
વ્યવહાર સંબિધત સેવાઓ આપવામાં આવે છ�. આ સેવાઓ પૈક� 
અનેક સેવાઓ તો ફ�સલેસ પ્રકારની છ�. જેમાં અરજદારોને 
કચરેીઓમા ંઆવવાની જ�ર પડતી નથી. જને ેપ્રગિતશીલતા સાથે 
પારદિશર્તાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કહી શકાય.

સેવાઓના સરળીકરણ માટ� રાજ્ય સરકાર� ટ�કનોલો�નો 
મહત્તમ ઉપયોગ કય� છ�. રાજ્યની તમામ આરટીઓ/એઆરટીઓ 
કચરેીઓમા ંપપેર લસે, ફ�સલેસ અન ે�ડિજટાઇઝેશનને પ્રોત્સાિહત 
કરવા માટ� વાહન સંબિધત સેવાઓ માટ� વાહન 4.0 સૉફ્ટવેર 

તથા લાઇસન્સ સંબિધત સેવાઓ માટ� સારથી 4.0 સૉફ્ટવેરનું 
અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છ�. રાજયમાં વાહન સંબિધત ૧૦ 
સેવાઓ તથા લાઇસન્સ સંબિધત ૮ સેવાઓ પણ ફ�સલેસ છ�. 
જેનો વાિષર્ક અંદાિજત ૪૧ લાખ અરજદારો લાભ લીધો છ� અને 
હજુ પણ વધુને વધુ નાગ�રકો આ સેવાઓનો લાભ લઈ રહ્યા છ�. 
રાજયમાં તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯થી ચેકપોસ્ટ નાબુદી બાદ 
ઓવરડાયમેન્શન મોડ્યૂલ (ODC MODULE)નું 
અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છ�. જેના દ્વારા વાહન માિલકો �તે 
જ તેઓના વાહનના ઓવરડાયમેન્શન અંગેની િવગતો તથા તેના 
ઉલ્લંઘન બદલ ભરવાપાત્ર દ�ડની રકમ ઓનલાઇન માધ્યમથી 
ભર� છ�. આરટીઓ એન્ફોસર્મેન્ટની ઓનલાઇન ઇ-ચલણની 
વ્યવસ્થાથી વાહન ચાલકો/ માિલકો પાસેથી સ્થળ પર ઓનલાઇન 
પેમેન્ટ દ્વારા માંડવાળ ફ� સ્વીકારવાની વ્યવસ્થા પણ સુિનિશ્વત 
કરવામાં આવી છ�. 

ઓનલાઇન પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવાના હ�તુથી રાજયમાં 
VAHAN સંબિધત સેવાઓ તથા SARATHI સંબિધત 
સેવાઓ માટ� ફ�નું ચૂકવણું ઓનલાઇન માધ્યમથી શ� કરવામાં 
આવ્યું છ�. રાજયમાં PUC અને વીમાના પ્રમાણપત્ર અને 
પૉિલસીને પેપરલેસ કરાઇ છ�. mParivahan અને 
Digilockerમાં ઉપલબ્ધ આરસી અને ડ્રાઇિવંગ લાઇસન્સને 
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એન્ફોસર્મેન્ટની કામગીરી માટ� દસ્તાવેજ તરીક� માન્ય ગણવાનો 
િનણર્ય પણ કરવામાં આવ્યો છ�. 

િશખાઉ લાઇસન્સની કામગીરી �ડસેન્ટ્રલાઇઝ કરી િજલ્લા તથા 
તાલુકા કક્ષાના ક�લ ૨૨૧ આઇટીઆઈ અને ૨૯ પોિલટ��ક્નક 
ખાતે ઇસ્યૂ કરવામાં આવ્યા છ�. ડ્રાઇવ�ગ લાયસન્સ �રન્યૂ કોઇપણ 
િજલ્લામાં કરવાની વ્યવસ્થા કરાઇ છ�.

ગુજરાત રાજ્ય માગર્ વાહન વ્યવહાર િનગમ સમગ્ર રાજ્યમાં 
રોજના અદંાિજત ૩૪ લાખ �ક.િમ.નુ ંસંચાલન કરી દ�િનક ૨૫.૧૮ 
લાખ મુસાફરોને પ�રવહનની સેવા પૂરી પાડે છ�. એસ.ટી િનગમ 
દ્વારા ગુજરાતના ક�લ ૧૮,૬૭૬ ગામડા પૈક� ૧૮,૫૫૪ ગામડાને 
પ�રવહનની સેવા થક� આવરી લેવામાં આવ્યાં છ�. 

લગ્ન પ્રસંગોએ મધ્યમ અને ગરીબ લોકો માટ�ની િવશેષ 
ક�જ્યઅુલ કોન્ટ્રાક્ટ યોજના શ� કરવામા ંઆવી છ�. આ યોજનાનો 
૧૧,૯૮૦ વાહનો થક� રાજ્યના ૯,૬૬૫ ક�ટુંબોએ લાભ લીધો 
છ�. ગ્રામીણ િવદ્યાથ�ઓને ૮૨.૫૦% તેમજ િવદ્યાિથર્નીઓને 
૧૦૦% રાહત દર� મસુાફરીની સિુવધા આપવામા ંઆવ ેછ�. જનેો 
ચાલુ નાણાક�ય વષર્માં ૩ લાખ િવદ્યાથ�ઓ તેમજ ૩.૪૩ લાખ 
િવદ્યાિથર્નીઓએ લાભ લીધો છ�. નાગ�રકોની સેવામાં છ�લ્લાં ૫ 
વષર્માં ૫,૭૮૫ નવી બસો સંચાલનમાં મૂકવામાં આવી છ�. 

વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટ� રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૧૦૦૦ નવીન 
BS-VI વાહનો ખરીદવાની મંજૂરી મળી હતી જે પૈક� ૬૮૫ 
વાહનો સંચાલનમાં મૂકવામાં આવ્યાં છ�. લોકડાઉન દરિમયાન 
શ્રિમકો, કામદારો, િવદ્યાથ�ઓ, યાત્રાળઓુ, 
કોરોના વૉ�રયસર્ જેવા ક� મે�ડકલ સ્ટાફ, 
પોલીસકમ�ઓ વગેર�ને પ�રવહન સેવા 
પૂરી પાડી ૨૨,૯૫૩ બસ ટ્રીપ દ્વારા ક�લ 
૬,૯૯,૩૫૭ લોકોન ેપોતાના ગંતવ્ય સ્થાન 
સુધી પહોચાડવામાં ગુજરાત સરકાર 
અગ્રેસર રહી છ�.  �ડિજટલ સેવાસેતુ 
અંતગર્ત િનગમની બસ �ટ�કટ અને 
મુસાફર પાસ ગ્રામીણકક્ષાએ જ આમ 
જનતાને મળતા થાય તેવી વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવી છ�. િનગમના ૮૭ બસ 
સ્ટ�શનો ખાતે મુસાફરોને ઇન્ટરનેટની 
સુિવધા મળી રહ� તે હ�તુથી ફ્ર� વાઇ-ફાઇ 
સુિવધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છ�. 
મુસાફરો ઘેરબેઠાં ઓનલાઇન બસ �ટ�કટ 
બુક કરી શક� તે માટ� નવીન ફ�ચસર્ સાથે 
Android અને iOS મોબાઇલ 
એ�પ્લક�શન તૈયાર કરવામાં આવી છ�.

રાજ્ય સરકારની શ્રવણ તીથર્ યોજના 

અંતગર્ત એસ.ટી. િનગમ અને પિવત્ર યાત્રાધામ િવકાસ બોડર્ની 
વેબસાઇટનુ ંિલ�ન્ક�ગ કરવામા ંઆવ્યુ ંછ�. િનગમની આ યોજનાનો 
ક�લ ૧૦,૮૫૦ લાભાથ�ઓ દ્વારા લાભ પણ લેવામાં આવ્યો છ�. 
૧૧૧ બસ સ્ટ�શનોને તેમજ સેન્ટ્રલ ઓ�ફસ સી.સી.ટી.વી. બેઇઝડ 
સવ�લન્સ િસ�સ્ટમથી સજ્જ કરવામાં આવી છ�. વહીવટી કામગીરી 
ઝડપી બનાવવા િનગમમાં મધ્યસ્થ કચેરી તેમજ ૧૬ િવભાગીય 
કચેરીઓને વી�ડયો કોન્ફરન્સથી �ડવામાં આવી છ�.

મુસાફરોની પ�રવહન સુિવધામાં વધારો કરવા િનગમ દ્વારા 
પીપીપી ધોરણે �.૧૨૪.૩૪ કરોડના ખચ� અમદાવાદમાં 
ગીતામં�દર અને રાણીપ, વડોદરામાં સેન્ટ્રલ બસ સ્ટ�શન અને 
મકરપુરા, મહ�સાણા, સુરતમાં અડાજણ, રાજકોટ ખાતે નવીન 
બસપોટર્ બનાવવામાં આવ્યાં છ�. પીપીપી ધોરણે �. ૧૪૩.૪૯ 
કરોડના ખચ� ૮ આધુિનક બસ પોટર્ ભ�ચ, મોડાસા, પાલનપુર, 
અમર�લી, પાટણ, ન�ડયાદ, ભુજ, નવસારી ખાતે બાંધકામ 
પ્રગિતમાં છ�. મુસાફરોની સેવામાં છ�લ્લાં ૫ વષર્માં ક�લ ૧૧૧ બસ 
સ્ટ�શન/૦૫ ડેપો વક�શોપ લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યા છ�. 

રા�ીય કક્ષાએ રોડ સેફ્ટી ક્ષેત્રે એસોિસયેશન ઓફ સ્ટ�ટ રોડ 
ટ્રાન્સપોટર્ અડંર ટ��ક�ગ (ASRTU) દ્વારા સૌથી ઓછો અકસ્માત 
દર હાસંલ કરવા માટ� ક�દ્ર સરકારના સડક પ�રવહન અન ેરાજમાગર્ 
મંત્રાલય તરફથી “ટ્રાન્સપોટર્ િમિનસ્ટર રોડ સેફટી અૅવૉડર્” વષર્ 
૨૦૧૯-૨૦ તથા વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટ� �ન્યુઆરી-૨૦૨૧માં 
એનાયત કરવામાં આવ્યા છ�. 

મહત્તમ ક�.એમ.પી.એલ. (�કલોમીટર 
પ્રિત િલટર) ઈમ્પુ્રવમે ન્ટ માટ� PCRA 
(Petroleum Conservation 
Research Association) દ્વારા 
ભારતના સ્ટ�ટ ટ્રાન્સપોટર્ કોપ�ર�શનમાં 
૧૦૦થી વધુ ડેપો ધરાવતા રોડ ટ્રા ન્સપોટર્ 
કોપ�ર�શનમાં િનગમના ૬ બેસ્ટ ડેપો 
ધોરા�, અમદાવાદ, રાજુલા, ધોળકા, 
દાહોદ અને ધરમપુરને સ્ટ�ટ લેવલ ઉપર 
�. ૦.૫૦ લાખ અને ટ્રોફ� એનાયત 
કરવામાં આવ્યા છ�. “Response to 
COVID-19” અતંગર્ત કોરોના મહામારી 
દરિમયાન િનગમ દ્વારા કરવામાં આવેલ 
િવિશષ્ટ કામગીરી માટ� િનગમન ેપ્રિતિષ્ઠત 
“િસલ્વર સ્કોચ અવૅૉડર્-૨૦૨૦” પ્રાપ્ત થયો 
છ�. GeM ઉપર રાજ્યમાં સૌથી વધુ 
મૂલ્યની ખરીદી અ ન્વયે િનગમને “ઉત્તમ 
પ્રશંસનીય કામગીરી”નો અૅવૉડર્ પણ વષર્ 
૨૦૨૦માં એનાયત થયો છ�. •

િવકાસગાથા
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બોડેલીમાં નવિનિમર્ત બરોડા ડેરીનો િમલ્ક પ્રોસેિસંગ પ્લાન્ટ જનસમિપર્ત 

સહકારી પ્ર�િત્ત ગુજરાતમાં ખૂબ 
િવકસી છ�. ગુજરાતના પનોતા પુત્ર 
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી અને 
સહકાર મંત્રી શ્રી અિમતભાઈ શાહ� નવા 
સુધારા દ્વારા સહકારી માળખાને મજબૂતી 
આપી છ�.

ડેરી ઉદ્યોગ એ સહકા�રતાની નાભી જેવો ઉદ્યોગ છ�. જે લાખો 
પશુપાલકોને આત્મિનભર્ર બનાવે છ�. સહુનો સાથ, સહુનો િવકાસ 
અન ેસહુનો િવશ્વાસ એ વડાપ્રધાનશ્રીનુ ંસતૂ્ર સહકારી ડરેી ઉદ્યોગને 
ખૂબ લાગુ પડે છ�. આત્મિનભર્ર ભારત માટ� આત્મિનભર્ર ગુજરાત 
જ�રી છ�. ગુજરાતને આત્મિનભર્ર બનાવવામાં સહકા�રતા 
ઉદ્દીપકનું કામ કર� છ�.

આ �દશામાં ડગ માંડતા મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લે 
છોટાઉદ�પુર િજલ્લાના બોડેલી ન�ક અલ્હાદપુરા દૂધ શીત ક�ન્દ્ર 
ખાતે �.૧૨૦ કરોડના ખચ� વડોદરા િજલ્લા સહકારી સંઘ દ્વારા 
નવિનિમર્ત િમલ્ક પ્રોસેિસંગ પ્લાન્ટને ખુલ્લો મૂક્યો હતો.

મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા ઉદ્દઘા�ટત નવ િનિમર્ત િમલ્ક પ્રોસેિસંગ 
પ્લાન્ટમાં દૂધ પ્રોસેસ ક્ષમતામાં ૩ થી ૬ લાખ િલટર પ્રિત �દન 
વધારો થશે. દૂધની પે�ક�ગ ક્ષમતા પ્રિત �દન ૩ લાખ થવા સાથે 
સ્ટોર�જ ક્ષમતા ૪ લાખ િલટર થશે. એટલું જ નિહ ભિવષ્યમાં ૧૧ 
લાખ િલટર પ્રિત �દવસ દૂધ સંપાદન પહ�ચે ત્યાં સુધીની ક્ષમતા 
ઊભી થઇ છ�. આ નૂતન પ્લાન્ટ આ�દવાસી િવસ્તારમાં સ્થપાયેલો 
હોવાથી રાજ્ય સરકારની દૂધ સં�વની યોજના વધુ સરળ અને 
સુલભ બનશે.

મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે િસંહ જેવી �ઢતાથી 
લોકકલ્યાણનાં કામો કરવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કય� હતો. તેમણે ક�ં 
છ� ક� રાજ્યમાં દર�ક ઉદ્યોગને સહુિલયત રહ� અને ક્યાંય કનડગત 

ન થાય તેની રાજ્ય સરકાર દરકાર લેશે. 
સ્વરાજની ચળવળ વખતે ગુજરાતમાં સહકા�રતાના પાયા 

નંખાયા ત્યાર� પૂ. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટ�લ બેલડી દ્વારા 
તેમને પ્રોત્સાહન અપાયું હતું. ગુજરાતની સહકારી પ્ર�િત્ત વટ�ક્ષ 
બની દ �શના સીમાડા વટાવી ગઈ છ�. હવે, વડાપ્રધાન 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી અન ેક�િદ્રય સહકા�રતા મતં્રી શ્રી અિમતભાઈ 
શાહ સમગ્ર દ�શને સહકારથી સ�િદ્ધનો નવો રાહ ચ�ધે છ�.

તેમણે જણાવ્યું ક�, વહીવટમાં શક્ય તેટલી સરળતા દ્વારા 
લોકોના ંકામો સરળ બનાવવા એ અમારો સકંલ્પ છ�. અમ ેલોકોની 
મુશ્ક�લીઓ િનવારવા બનતા બધા જ પ્રયત્નો કરીશું.

સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ ે
જણાવ્યું હતું ક�, બરોડા ડેરી દ્વારા દૂધ 
ઉત્પાદકોના પ્રશ્ન સૌને સાથે લઈને 
ઉક�લવામાં આવ્યો છ�. બરોડા ડેરી દ્વારા 
દૂધ ઉત્પાદકોને �. ૨૭ કરોડ ચૂકવવામાં 
આવશે. તેમાંથી �. ૧૮ કરોડ જેટલી 
માતબર રકમ ચૂકવવામાં આવી છ� અને 
બાક�ની રકમ આગામી માચર્ સુધીમાં 

ચૂકવી દ�વાનું ડેરીનું આયોજન છ�. 
આ િવસ્તારમાં �. ૫૫૦ કરોડના ખચર્થી ૧૯૧ જેટલાં 

િવકાસનાં કામો રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યા છ�. જે 
પૈક� �. ૧૮૦ કરોડનાં િવકાસ કામો પૂણર્ થઈ ગયાં છ�. બોડેલી 
ફાટકનું કામ પણ ઝડપથી મંજૂર કરવામાં આવશે. 

બરોડા ડરેીની �ત્યુ સહાય યોજના હ�ઠળ ડરેીના �તક કમર્ચારી 
નીિતનભાઇ પટ�લનાં ધમર્પત્ની દીિપકાબહ�ન પટ�લને �.૧૦ 
લાખનો ચેક મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અપર્ણ કય� હતો.

બરોડા ડેરીના પ્રમુખ શ્રી �દનુભાઈ પટ�લ જણાવ્યું હતું ક� 
૧૯૫૭ માં માત્ર છ મંડળી અને ૫૦૦ િલટર દૂધથી શ� થયેલી 
બરોડા ડેરી આજે ૧૨૦૦ દૂધ મંડળી સાથે રોજનું ૬.૫૦ લાખ 
િલટર દૂધ એકત્ર કર� છ�.બરોડા ડેરીને મજબૂત કરવામાં વડોદરા 
અને છોટાઉદ�પુર િજલ્લાના પશુપાલકોનો િસંહ ફાળો રહ્યો છ� .

આ પ્રસગં ેરાજ્યમંત્રી શ્રી અરિવદંભાઈ ર�યાણી, સાસંદ શ્રીમતી 
ગીતાબહ�ન રાઠવા, ધારાસભ્ય શ્રી અભેિસંહ તડવી, બરોડા ડેરીના 
ઉપપ્રમખુ શ્રી �.બી. સોલકં� અગ્રણી શ્રી ભાગર્વભાઇ ભટ્ટ, િજલ્લા 
પચંાયત પ્રમખુ શ્રીમતી મલકાબહ�ન પટ�લ, વડોદરા િજલ્લા પંચાયત 
પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ પટ�લ સિહત વડોદરા અને છોટાઉદ�પુર 
િજલ્લાની દૂધ ડેરીઓના પ્રમુખ, મંત્રી અને િવશાળ સંખ્યામાં 
સભાસદો હાજર રહ્યાં હતાં. •

જનસુખાકારી
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વનબંધુ િવસ્તાર ઉચ્છલમાં નવિનિમર્ત
સરકારી િવનયન કોલેજનું ઈ-લોકાપર્ણ

િશક્ષણ સમાજનો પાયો છ� એટલે જ રાજ્યના બજેટમાં ૩૧ 
હ�ર કરોડ જેવી માતબર રકમ િશક્ષણ િવભાગ માટ� ફાળવી છ�. 
એટલું જ નિહ, રાજ્યમાં ઉચ્ચ િશક્ષણ ક્ષેત્રે ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ 
ર�િશયો વધે તથા યુવાશિક્તને સરળતાથી ઉચ્ચિશક્ષણ મળ� તે માટ� 
જે તાલુકાઓમાં એક પણ કોલેજ નથી તેવા ૧૦ તાલુકાઓમાં 
સરકારી કોલે� શ� કરવામાં આવી છ�. ગુજરાતના યુવાનોને વધુ 
એક કોલેજની ભેટ મળી છ�.

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ�લે વનબંધુ િવસ્તાર તાપી 
િજલ્લાના ઉચ્છલમાં �. ૬.૮૨ કરોડના ખચ� નવિનિમર્ત સરકારી 
િવનયન કોલેજનું ઇ-લોકાપર્ણ કયુર્ હતું. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ િશક્ષણને 
સમાજ અને રા�ના િવકાસ તથા સ�િદ્ધનો પાયો ગણાવતાં ક� 
ક�, િશક્ષણ ચેતનાની ખેતી છ�. વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ, 
ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રીપદના કાયર્કાળ દરિમયાન ઞ્જાનશિક્તના 
મિહમાથી િશક્ષણનો જ ેમજબતૂ પાયો િસચં્યો તનેા પ�રણામ સ્વ�પે 
અઢી દાયકામાં રાજ્ય સરકાર� ક�.� થી પી.� સુધીના િશક્ષણમાં 
સમયાનુક�ળ સગવડો અને ટ�કનોલોિજ અપનાવી યુવાશિક્તને 

ગ્લોબલ યથુ બનાવી છ�.ગજુરાતમા ંિવશ્વના પ્રવાહોને 
અનુ�પ સેક્ટરલ યુિનવિસર્ટીઓ શ� કરીને રાજ્યના 
યુવાઓને િવશ્વકક્ષાના ઞ્જાન અવસર સરકાર� 
ઘરઆંગણે પૂરા પાડ્યા છ�.

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વનબંધુ િવસ્તારમા શ� થયેલી 
આ નવીન િવનયન કોલેજનું “દ�વમોગરા સરકારી 
િવનયન કોલેજ” નામાિભધાન કરાવ્યું હતું. વનબધંુ 
યવુાઓના િશક્ષણ રોજગાર માટ� સરકાર� િવશષે ધ્યાન 

આપ્યુ ંછ�. વનબધું તાલકુાઓમા ં િવઞ્જાન પ્રવાહની શાળાઓ પાચં 
આ�દ�િત િજલ્લામા ંPPP ધોરણે મ�ેડકલ કોલજે તથા આ�દ�િત 
યવુાઓન ેપાઇલટ બનવાની તાલીમ સધુીની સમયાનકુ�ળ સિુવધા 
સરકાર� આપી છ�. 

િશક્ષણ મંત્રી શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ આ નવીન કોલેજ 
ભવનને વધુ �ક્ષો-ફ�લ છોડ વાવીને હ�રયાળું ભવન બનાવવાનું 
આહવાન કયુ� હતું.  તેમણે ક�ં ક�, મુખ્યમંત્રીશ્રીના ને�ત્વની આ 
સરકાર યુવાશિક્તની �સ્કલને બહાર લાવી તેને િનખારવા સ્ટ�જ 
અને પ્લેટફોમર્ પૂરા પાડવાના િનધાર્ર સાથે કાયર્રત છ�.

આ પ્રસંગે રાજ્ય મંત્રી શ્રી ક�બેરભાઈ ડ�ડોર, મુક�શભાઈ પટ�લ 
ઉચ્છલ ખાતે કાયર્ક્રમ સ્થળ� ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. આ ઇ-લોકાપર્ણ 
અવસર� ધારાસભ્ય શ્રી સુિનલભાઈ, તાપી િજલ્લા પંચાયત પ્રમુખ 
શ્રી પર�શભાઈ વસાવા, આ�દ�િત િવકાસ િનગમના િનયામકશ્રી 
સિહત અગ્રણીઓ, િજલ્લા વહીવટીતંત્રના અિધકારીઓ, 
પદાિધકારીઓ તેમજ યુવા િવદ્યાથ�ઓ અને કોલેજ પ�રવાર પણ 
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. •

જનસુખાકારી

પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન સ્વાસ્થ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર િમશન
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ 

ઉત્તરપ્રદ �શન ા  વ ાર ાણસી  ખાતેથ ી 
"પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન સ્વાસ્થ્ય 
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર િમશન”નો શુભાર�ભ કરાવ્યો 
હત ો .  આ ક ાય ર્ ક્રમમાં  મુ ખ્યમંત્ર ી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લ, આરોગ્ય મંત્રી 
શ્રી ઋિષક�શભાઇ પટ�લ અને મુખ્ય સિચવ 
શ્રી પંકજ ક�માર ગાંધીનગરથી વચ્યુર્અલ 
માધ્યમથી સહભાગી થયા હતા.  સમારોહને 
સબંોિધત કરતા વડાપ્રધાનશ્રીએ જણાવ્યુ 
હત ુક� કોરોના મહામારી સામનેી લડાઈમાં 
દ�શ ેરસીના 100 કરોડ ડૉઝનુ ંમોટુ ંસીમાિચહ્ન 

હાસંલ કયુ� છ�. પીએમ આયષુ્માન ભારત 
હ�લ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર િમશનનો ઉદ્દ�શ આ 
ઊણપન ે હાથ ધરવાનો છ�. એનો ઉદ્દ�શ 
ગામથી લઈન ેતાલકુા અન ેિજલ્લાથી લઈન ે
પ્રાદ�િશક અન ેરા�ીય સ્તર� આગામી 4-5 
વષ�મા ં િક્ર�ટકલ હ�લ્થ નટેવક�ન ે મજબતૂ 
કરવાનો છ�. આ નવા િમશન હ�ઠળ સરકાર 
દ્વારા લેવાયેલી આ પહ�લને વણર્વતા 
પ્રધાનમંત્રીએ ક�ં ક� દ�શના આરોગ્ય 
ક્ષેત્રમાં િવિવધ ઊણપ અને તફાવતોને દૂર 
કરવા આયષુ્માન ભારત હ�લ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 
િમશનનાં ત્રણ મુખ્ય પાસાં છ�. પહ�લંુ પાસું 

િનદાન અને સારવાર માટ � પૂરતી 
વ્યવસ્થાઓના સજર્ન સબંધંી છ�. આ હ�ઠળ, 
આરોગ્ય અને સુખાકારી ક�ન્દ્રો ગામો અને 
શહ�રોમાં શ� થઈ રહ્યા છ� જ્યાં રોગને 
વહ�લો શોધી કાઢવા માટ�ની સગવડો હશે. 
િનઃશુલ્ક તબીબી સલાહ, િનઃશુલ્ક ટ�સ્ટસ, 
િનઃશુલ્ક દવાઓ જેવી સુિવધાઓ આ 
ક�ન્દ્રોમાં ઉપલબ્ધ હશ.ે ગભંીર માદંગી માટ�, 
600 િજલ્લા અન ેર�ફરલ સિુવધાઓમા ં35 
હ�ર નવા િક્ર�ટકલ ક�ર સંબંધી બૅડ્સ 
ઉમેરાઇ રહ્યા છ� જે 125 િજલ્લાઓમાં 
અપાશે. •
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 ઇલાબહ�ન વ્યાસ, �દવ્યેશ આચાયર્ 
૧૫મી ઓગષ્ટ, ૧૯૪૭ના રોજ ભારત દ�શમાંથી િબ્ર�ટશ 

શાસનનો અંત આવ્યો અને સ્વરાજય સ્થપાયું. નવી સરકાર� દ�શી 
રાજ્યોને એક કરીને નવા મુંબઇ રાજયમાં ભેળવી દીધાં અને 
તા.૧લી ઓગષ્ટ, ૧૯૪૯થી ખેડા િજલ્લો અ�સ્તત્વમાં આવ્યો. 
સમયાનુસાર ક�ટલાક તાલુકાઓના ગામોમાં ફ�રફાર થતા ગયા 
અને તા.૧૫મી ઓક્ટોબર, ૧૯૫૦થી િજલ્લાના તાલુકાઓના 
ગામો િનયત કરાયાં એ મુજબ ખેડા િજલ્લામાં ન�ડયાદ, માતર, 
મહ�મદાવાદ, કપડવંજ, ઠાસરા, બાલાિસનોર, ખંભાત, પેટલાદ 
અને આણંદ તાલુકાઓનો સમાવેશ થતો ગયો. 

રાજય સરકાર� તા. ૦૧-૧૦-૧૯૯૭થી રાજયમાં છ નવા 
િજલ્લા બનાવતા ખેડા િજલ્લાનું િવભાજન થતા ખેડા િજલ્લામાં 
ન�ડયાદ, ખેડા, માતર, મહ�મદાવાદ, મહુધા, કઠલાલ, કપડવંજ, 
ઠાસરા, બાલાિસનોર અને િવરપુર એમ ક�લ ૧૦ તાલુકાઓની 

રચના કરવામાં આવી હતી. 
ત્યારબાદ રાજયના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલના 

દ�શના વડાપ્રધાનશ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના માગર્દશર્ન હ�ઠળ 
તા.૧૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૩ના રોજ રાજયમા ંનવા ૭ િજલ્લા અને 
૨૩ તાલુકાઓ કાયર્રત કરવાની �હ�રાત કરાતા ખેડા િજલ્લામાં 
પણ ગળતશે્વર અન ેવસો બ ેનવા તાલકુાની રચના કરવામા ંઆવી 
હતી. આમ ખેડા િજલ્લામાં હાલ ન�ડયાદ, ખેડા, માતર, 
મહ�મદાવાદ, મહુધા, કઠલાલ, કપડવંજ, ઠાસરા, ગળતેશ્વર અને 
વસો એમ ક�લ ૧૦ તાલુકાઓ કાયર્રત છ�. 

ચરોતરના નામ ેઓળખાતો ખડેા િજલ્લો ખર�ખર હ�રયાળો પ્રદ�શ 
છ�. ઉત્તમ ખતેી અન ેરમ્ય �ક્ષોથી શોભતો રમણીય પ્રદ�શ છ�. મહાત્મા 
ગાધંી બાપએુ આઝાદીની ચળવળનો શભુાર�ભ ખડેા િજલ્લામાથંી કય� 
હતો અન ે૧૯૧૮ની રરમી માચ� મહાત્મા ગાધંી�એ ન�ડયાદમાં 
ખડેતૂોની સભાન ેસબંોધી સત્યાગ્રહ શ� કય� હતો. મહાત્મા ગાધંીએ 

ખમીરવંતું ખેડા 
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સુદંર �ક્ષોવાળા મનોહર ઉપવનની ઉપમા આપી હતી. જયાર� રસકિવ 
રઘનુાથ બ્રહ્મભટ્ટ� ભારત ખડંનો ભવ્ય બગીચો કહ્યો હતો. આ ચરોતર 
પ્રદ�શ સૌથી વધ ુઘઉ�, બાજરી, ડાગંર અન ેમકાઈનુ ંઉત્પાદન કરતો 
પ્રદ�શ છ�. ચા�તર એટલ ેસોનામહોરથી ભર�લો ચ� પણ છ�. આણંદ 
િજલ્લાના વાસદથી શ� થતા મહી કાઠંા અન ેમહ�મદાવાદ ન�કના 
વાત્રક કાઠંાની વચ્ચનેો પ્રદ�શ ચરોતર કહ�વાય છ�. આ પ્રદ�શ ઘણો 
ફળદ્ધપુ અન ેરિળયામણો હોવાથી તને ેચા�તર કહ્યો છ�. 

આ િજલ્લો અખડં ભારતના િશલ્પી એવા સરદાર વલ્લભભાઈ 
પટ�લની જન્મભૂિમ છ�. તદ્દુપરાંત રિવશંકર મહારાજ, બબલભાઈ 
મહ�તા, ઇન્દુલાલ યાિઞ્જક જેવા લોકસેવકોની પણ જન્મભૂિમ છ�. 
જયાર� પૂ. મોટાની આધ્યા�ત્મક ભૂિમ, પૂ. સંતરામ મહારાજની 
તપોભૂિમ છ�. સરસ્વતી ચંદ્રકના સજર્ક ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી, કિવ 
બાલાશંકર ક�થા�રયા તથા હાસ્યલેખક બક�લ િત્રપાઠીએ ખેડા 
િજલ્લાને ગૌરવવંતો બનાવ્યો છ�. 

ગળતેશ્વર િશલ્પ 
સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો
ગુજરાતના ઐિતહાિસક પયર્ટન અને ધાિમર્ક 

સ્થળોમાનંા ખડેા િજલ્લાના ઠાસરા તાલકુાનુ ંગળતેશ્વરનુ ંપણ ખબૂ 
મહ�વ છ�. તાલુકાના સરનાલ ગામ પાસે મિહસાગર અને ગળતી 
નદીના સગંમસ્થાન ેઆ ધાિમર્ક સ્થળ આવલેુ ંછ�. સપુ્રિસદ્ધ ડાકોરના 
ઠાકોર�ના ધામથી ૧૦ થી ૧૨ �ક.િમ.ના અંતર� આવેલા આ 
ગળતેશ્વર મહાદ�વ ખાતે વષ� દહાડે ૨૫ લાખથી વધુ ભાિવક 
ભક્તો અને પયર્ટકો આવતા હોય છ�. 

વસોની અદ્દભુત હવેલી
ન�ડયાદથી ૧૬ �ક.િમ. વસો નામનું પાટીદારોનું ગામ છ�. 

આ ગામ દરબાર ગોપાલદાસ તથા મહ�ન્દ્રભાઈની હવલેીના કારણે 
િવશેષ �ણીતંુ છ�. આ હવેલી ૨૫૦ વષર્ જૂની છ�. આજે 
ગુજરાતમાં પ્રાચીન સંસ્ક�િત અને ખરા અથર્માં હવેલીના દશર્ન 
કરાવતાં મકાનો ભાગ્યે જ બચ્યાં છ�. લાકડામાંથી બનાવવામાં 
આવેલી આ અદ્દભુત હવેલીના દર�ક ખૂણામાંથી કલા ટપક� છ�. 

મધ્યયુગની સંસ્ક�િતની ઝાંખી કરાવતી કાષ્ઠની કોતરણીવાળી 
હવેલી આજે પણ પયર્ટકો માટ� અદ્દભુત આકષર્ક �પ બની રહી 
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છ�. ક�ટલાંક વષ� જૂની ક�દરતી ર�ગોનો ઉપયોગ કરી બનાવેલી 
ફ�સ્કો પેઇ�ન્ટ�ગની અત્યંત મૂલ્યવાન અ�સ્મતા અહ� જળવાઈ છ�.

સુપ્રિસદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર 
રા� રણછોડરાય�નું મં�દર

ફાગણ સુદ પુનમન ેહોળી પનુમ ક� ધૂળ�ટી પનૂમ તરીક� ઓળખે 
છ� પર�તુ હવે ફાગણી પૂનમને ડાકોરના પદયાત્રી પૂનમ તરીક� 
ઓળખ ઊભી થઇ છ�. કાળઝાળ ગરમીમાં પણ લાખો પદયાત્રીઓ 
ડાકોર પહ�ચે છ�. જેમાં અમદાવાદ બાજુથી આશર� પાંચ લાખ 
પદયાત્રીઓ ડાકોર પહ�ચે છ� અને એટલી જ સંખ્યામાં વડોદરા, 
આણંદ, ન�ડયાદ, ગોધરા, સેવાલીયા, કપડવંજ, મોડાસાથી બી� 
પાંચ લાખ પદયાત્રીઓ પહ�ચશે. 

શ્રી સંતરામ મહારાજ, ન�ડયાદ
મૂળ સંતરામ મહારાજ અવધૂત શ્રેણીના મહાન સંત હતા. 

િગરનારથી ન�ડયાદ આવ્યા જેથી તેઓ િગરનાર બાવા, િવધાય 
બાવા અથવા સુખ-સાગ� તરીક� ઓળખાતા. તેઓ અહ� સંવત 
૧૮૭૨માં આવ્યા હતા, ૧૫ વષર્ સુધી લોકોના આધ્યા�ત્મક 
ઉપાય માટ� �વ્યા હતા અને સંવત ૧૮૮૭ના મિહનાના માહના 
પૂરા ચંદ્ર �દવસ પર �વંત-સમાિધ લીધી હતી. ન�ડયાદ મં�દરની 
શાખાઓ બરોડા, ઉમર�ઠ, પાદરા, કરમસદ, કોયલી અને રાધુમાં 

હતી. તેઓ ન�ડયાદના મુખ્ય મં�દરના શ્લોક મુજબ તેમના કાયર્ને 
ચાલુ રાખે છ�. એક ભક્તએ બનારસમાં સંતરામ મહારાજના 
દશર્ન કયાર્ પછી તમેણ ે�વત-સમાિધ લીધી. યોગનુ ંએક હસ્તપ્રત 
પુસ્તક ન�ડયાદ મં�દરની કલાશા (ટોચની પ�રપત્ર જહાજ) માં 
રાખવામાં આવે છ�. લ�મણ� સંતરામ મહારાજના મુખ્ય િશષ્ય 
હતા. તેમણે મુખ્ય ન�ડયાદ મં�દરના મહ�તના િનયમોનું િનદ�શન 
કયુ� છ� ક� તે મં�દરની હદની બહારથી બંધ નહ� કર�, અને તે 
કોઈ પણ પાસેથી કશું પણ કદી પૂછશે નહ�, પર�તુ દ�વોની ઇચ્છા 
પર આધાર રાખે છ�. 

પંખીઓનું િપયર - પરીએજ તળાવ
પરીએજમાં મોટું તળાવ, નાનું તળાવ અને રાતડેશ્વર તળાવ 

આવેલા ંછ�. ખભંાતના અખાતની ન�કમા,ં પરીએજ જળપ્લાિવત 
િવસ્તારમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પક્ષીઓ �વા મળ� છ�. સામાન્ય, 
પાયવર અને યાયાવર ત્રણેય પ્રકારના પંખીઓ તળાવની 
આજુબાજુના િવસ્તારમાં નજર� પડે છ�. ગુજરાતના ગૌરવ સમા 
સારસ પક્ષીઓનાં ઝૂંડ �વાં મળ� છ�. 

ખેડા િજલ્લાના માતર તાલુકાના પરીએજ ગામનું તળાવ 
પ્રચિલત છ�. થોડાં વષ� પહ�લાં સમગ્ર સૌરા�ને પીવાનું પાણી આ 
તળાવ દ્વારા પૂ�ં પાડવામાં આવતું હતું અને હાલ પણ ક�ટલાક 
િવસ્તારોમાં પીવાનું પાણી પૂ�ં પાડવામાં આવી રહયું છ�. સરદાર 
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સરોવરના પાણી ક�નાલના માધ્યમ દ્ધારા સૌરા�માં પહ�ચતા 
આ તળાવમાંથી સૌરા�ને પીવાનું પાણી પૂ�ં પાડવાનું 
ભારણ ઓછું થયું છ�.

રાજ્યનુ ંસૌથી મોટુ ંવણાકબોરી 
તાપિવદ્યતુ મથક 

૨૧૦ મેગાવોટના ૭ યુિનટ 
ધરાવતુ ંવણાકબોરી તાપિવદ્યતુ 
મથ કમ ાં  ર ા જ્યન ી  ક �લ 
ઉત્પા�દત વીજળીના ૫૦ ટકા 
જેટલી વીજળી ઉપન્ન થાય છ�. આ 
િવદ્યુત મથકની ક્ષમતા ૧૪૭૦ મેગાવૉટ 
છ�. �િપયા ૧૧૦૬ કરોડના આ િવદ્યુત મથકમાં 
રોિજંદો આશર� ૨૨,૦૦૦ મેગા ટન કોલસો વપરાય 
છ�. િબહાર, ઓ�રસ્સા, મધ્યપ્રદ�શ અને છત્તીસગઢની 
ખાણોમાંથી આ કોલસો આવે છ�. વણાકબોરી થમર્લ પાવર 
સ્ટ�શન વીજ ઉત્પાદન તથા ખચર્માં કરકસર જેવાં િવિવધ ક્ષેત્રે 
હાંસલ કર�લી િસિદ્ધઓ માટ� સતત વષર્ ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૩-૦૪ 
દરમ્યાન યુિનટ નં. ૭ને રાષ્ટ્રીય સ્તર� સુવણર્ચંદ્રક તથા યુિનટ 
નં. ૧ થી ૬ ને રજતચંદ્રક હાંસલ કયાર્ છ�. યુિનટ નં. ૧ થી ૭ને 
આ વષ� દરમ્યાન ઓઇલના વપરાશમાં ઘટાડો કરવા બાબતે 
પણ વષર્ ૨૦૦૨-૦૩માં રાષ્ટ્રીય પ્રમાણપત્રો મળ�લ છ�. 
વણાકબોરી તાપ િવદુ્યત મથકનો પ્લાન્ટ લોડ ફ�કટર વષર્ ૨૦૦૩-
૦૪માં ૮૩.૧૯ ટકા, વષર્ ૨૦૦૪-૦૫માં ૮૪.૫૨ ટકા, 
૨૦૦૫-૦૬માં ૭૯.૦૭ ટકા અને વષર્ ૨૦૦૬-૦૭માં ૮૫.૮૩ 
ટકા રહ્યો છ�. વણાકબોરી થમર્લ પાવર સ્ટ�શનના યુિનટ નં. ૧ 
થી ૭ એ કાયર્ક્ષમ રીતે કામગીરી બ�વી છ�. અને મહત્તમ 
ઉત્પાદકતા હાંસલ કરી આગવું યોગદાન આપ્યું છ�. 

 
ક��ડવાવ અને બત્રીસ કોઠાની વાવ 

િસદ્ધરાજ જયિસંહ જયાર� ખેડા િજલ્લામાં આવ્યો ત્યાર� 
કપડવંજમાં લશ્કરને સહીસલામત રહ�વા માટ� અનુક�ળતા 
દ�ખાઈ. રમ્ય વનરા�થી ભરપૂર આ પ્રદ�શ હતો. એમ 
કહ�વાય છ� ક�, િસદ્ધરાજના સોમદત પં�ડતને રકતિપત્તનો 
રોગ હતો. જયાં ક ��ડવાવ છ� ત્યાં અગાઉ એક પાણીનું 
ખાબોિચયું હતું. તેમાં તે લપસી પડયા અને તેનો રોગ મટી 
ગયો. તેથી આ ચમત્કાર �ઈ, ધિમર્ષ્ઠ રા�એ સહસ્રિલંગની 
અનુક �િતને ક ��ડવાવ તથા બાજુમાં બત્રીસ કોઠાની વાવ 
બંધાવી. ખોદકામ કરતાં નારાયણદ�વ, મહાલ�મી તથા 
ફ�લબાઈની મૂિતર્ઓ નીકળી, જે આજે પણ કપડવંજમાં �વા 
મળ� છ�. 

ગરમ પાણીના ક��ડ, લસુન્દ્રા
ખેડા િજલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના લસુન્દ્રા 

ગામમાં આવેલા ગરમ પાણીના ક��ડ િવિશષ્ટ પ્રકારના છ�. ગામને 
પાદર� સોમનાથ મહાદ�વનું ભવ્ય મં�દર છ�. બાજુમાં તળાવ છ�. 
મહાદ�વની િવખરાયેલી જટામાંથી ગંગા વહ�તી હોય તેવંુ િનમર્ળ 
જળ વહ� છ� ત્યાં પ્રક�િતના સંુદર દશર્ન થાય છ�. 

ચાંદા સૂરજના મહ�લ - 
રોઝારોઝી, મહ�મદાવાદ 

મહ�મદાવાદથી લગભગ પિશ્ચમ �દશામાં વાત્રક નદીને 
�કનાર� ચાંદા સૂરજના મહ�લનાં ખં�ડયરો મળી આવેલાં છ�. 
મહ�મદાવાદથી અમદાવાદ જતાં ર�લવે ટ્રેનમાંથી તે �ઈ શકાય 
છ�. મહ�મુદ બેગડાને બે બેગમ હતી.એકનું નામ ચંદા અને બી�નું 
નામ સૂરજ તેમનાં નામ પરથી ચાંદાસૂરજના મહ�લ નામે તે 
ઓળખાય છ�. ઈ.સ.૧૪૭૯માં મહ�મુદ બેગડાએ બંધાવેલ 
ચાંદાસૂરજના મહ�લ, રોઝારોઝી, િવશાળ વાવ, નગરની ચાર� 
તરફ કોટ અને �કલ્લાના અવશેષો ઐિતહાિસક સ્થાપત્યકલાની 
ઝાંખી કરાવે છ�.
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તીથર્રાજશ્રી સ્વાિમનારાયણ મં�દર, વડતાલ 
સંવત-૧૮૭૮ માં ચૈત્ર સુદમાં સહ�નંદ સ્વામીએ સ્વહસ્તે 

આ મ�ંદરનુ ંખાતમહૂુતર્ કયુર્ અન ેસંવત ૧૮૮૧ ના કાિતર્ક માસમાં 
બાંધકામ પૂણર્ થયું. મજૂરોને બદલે સાધુ સંતો તથા સત્સંગીઓએ 
�તે �ટો તથા ચૂનો ઉપાડવાનું, પકવવાનું, તમામ કામ તથા 
બાંધકામ સેવાભાવથી કયુર્. આ મં�દરના પાયામાં અને પગથારમાં 
નવલાખ �ટો વપરાઈ છ�. સહ�નંદ સ્વામી પોતે ૩૭ �ટો 
સ્વમસ્તક પર ઉપાડી લાવેલા તેમાંથી 3પ �ટો લ�મીનારાયણની 
મૂિતર્ નીચેની બેઠક (પડધી)માં ચણી છ�.

િવકાસની વાત
ગુજરાતની સાથે ખેડા િજલ્લાએ પણ િવિવધ ક્ષેત્રોમાં 

સીમાિચહ્ન�પ કામગીરી કરી છ�.
• ખેડા િજલ્લામાં રાજય સરકાર દ્વારા �દવ્યાંગોની પણ િવશેષ 

કાળ� લેવામાં આવી રહી છ�. િજલ્લામાં ૧૩૨૯ �દવ્યાંગ 
િવદ્યાથ�ઓન ે�ા.૧૫.૭૫ લાખની િશષ્ય�િત ચકૂવવામા ંઆવી 
છ�. ૨૪૩ �દવ્યાગંોન ે�ા.૩૭.૫૪ લાખના સ્વરોજગારી સાધન 
સહાય, સંત સૂરદાસ યોજના હ�ઠળ ૩૩ લાભાથ�ઓને 
�ા.૨.૧૭ લાખ તમેજ િજલ્લાના ૧૦૯૨ �દવ્યાંગોન ેએસ.ટી.
માં મફત મુસાફરી માટ� ઓળખકાડર્ આપવામાં આવ્યા છ�. 

િજલ્લામાં ૧૧ �દવ્યાંગ વ્યિક્તઓને લગ્ન સહાય પેટ� 
�ા.૧૦.૫૦ લાખની રકમ, ઇ�ન્દરા ગાંધી નેશનલ પેન્શન 
સ્ક�મ અન્વયે �.૦.૭૨ લાખની સહાય અને ગુજરાત મેન્ટલી 
�ડસેબલ પેન્શન �સ્કમ અન્વયે ૧૬૮ લાભાથ�ઓને �ા.૧૧ 
લાખની સહાય આપવામાં આવી છ�.

• ખેડા િજલ્લામાં કોરોના વૅ�કસનેશન યોજના અન્વયે ૯૦ ટકા 
વસ્તીને આવરી લેવામાં આવેલી છ�.

• કોરોના મહામારીના કારણે િસિવલ હો�સ્પટલમાં દાતાઓની 
મદદથી ૨૧ ટન િલકિવડ સ્ટોર�જની ક્ષમતાની સ્ટોર�જ ટ�ન્ક 
બનાવી િજલ્લાને ઓ�કસજનની અછતમાંથી મુકત કરવામાં 
આવ્યો છ�.

• િજલ્લા પંચાયત, ન�ડયાદ હસ્તકની સમાજ કલ્યાણ શાખા 
દ્વારા વ્ય�કતલક્ષી યોજનાઓમાં ડાર્.આંબેડકર આવાસ યોજના 
અન્વયે �ા.૧૮ લાખના ખચ� ૪૦ આવાસ માટ� પ્રથમ હપતો, 
૩૨ આવાસ માટ� �ા.૧૯.૨ લાખનો બી� હપતો, ક��વરબાઇનું 
મામે�ં સહાય યોજના અન્વયે ૪૯ લાભાથ�ઓને �ા.૪.૯૮ 
લાખની સહાય, સત્યવાદી રા� હ�ર�ચંદ્ર મરણોત્તર સહાય 
યોજના અન્વયે ૮૦ લાભાથ�ઓને �ા. ૪ લાખની સહાય, 
૨૬૩૦ લાભાથ�ઓને �ા.૬૯.૯૧ લાખની િશષ્ય�િત્ત અને 
ગણવેશ સહાય તથા ૧૫૮ લાભાથ�ઓન ે�િતના દાખલાઓ 
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આપવામાં આવેલા છ�.
• રાઇટ ટુ એજ્યુક�શન (RTE) હ�ઠળ ચાલુ વષ� 

િજલ્લામાં ૧૨૧૬ બાળકોને પ્રવેશ આપવામાં 
આવ્યો છ�. ચાલુ વષ� �ા.૮.૫ કરોડ ઉપરાતંના 
ખચ � ૧૦૬ નવીન ઓરડા અને 
�ા.૧.૩૯ કરોડના ખચ� પ્રાથિમક 
શાળાઓમાં ૧૩૩ ટોઇલેટ 
બ્લોક બનાવવામા ંઆવ્યા છ�. 

• ખેડા િજલ્લામા ંગત વષ� પટેા 
પ્રાદ�િશક રોજગાર કચરેી દ્વારા ૭૮ 
જેટલા ઔદ્યોિગક ભરતી મેળાઓ 
ઓ ન લ ા ઇ ન  ય ો � ને  ૧ ૫ ૬ ૮ 
રોજગારવાછંઓુન ેરોજગારી પરૂી પાડવામા ંઆવી 
છ�. ૧૬ જટેલી સ્વરોજગાર િશિબરોનુ ંઓનલાઇન 
આયોજન કરી ૧૨૮૧ જટેલા રોજગારવાછુંઓની લોન માટ� 
ભલામણ કરવામા ંઆવી છ�. રોજગાર કચરેી દ્ધારા યો�તા 
લશ્કરી ભરતી મેળાની તા.૧૭/૭/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૮/૨૦૨૧ 
દરમ્યાન યો�યલે તાલીમ વગર્મા ં૩૨ ઉમદેવારોન ેતાલીમ 
આપવામા ંઆવી છ�. 

• ખડેા િજલ્લાના ખડેતૂો પર�પરાગત ખતેીન ે બદલ ે ફળ-ફ�લ-
શાકભા�-મસાલા પાકોની ખતેી તરફ વળ� ત ેમાટ� બાગાયત 
િવભાગ દ્ધારા ન�ધપાત્ર કામગીરી કરવામાં આવી છ�. િજલ્લામાં 
બાગાયત ખાતા દ્ધારા િવિવધ ઘટકોમા ં૩૦૫૭ લાભાથ�ઓને 
�ા. ૭૨૨.૯૭ લાખની સહાય ચકૂવવામા ંઆવી છ�. 

• ખેડા િજલ્લામાં ફળ-શાકભા�-ફ�લ અને મસાલા પાકનું 
૫૪,૫૭૪ હ�ક્ટર િવસ્તારમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છ� અને 
ક�લ ૯૯૩૯૧૦.૮૬ મેિટ્રક ટન ઉત્પાદન થયું છ�. 

• ખેડા િજલ્લામાં માગર્ મકાન (રાજય) િવભાગ દ્વારા પુલો, 
નવીન રસ્તાઓ, હયાત રસ્તાઓન ેપહોળા કરવા, રસ્તાઓની 
મરામતનાં ક�લ ૪૫ કામો હાથ ધરવામાં આવ્યાં છ�. માગર્ 
મકાન પંચાયત િવભાગ દ્વારા િજલ્લામાં રસ્તા, પુલો અને 
સરકારી ભવનો બનાવવા ક�લ ૩૩૭ કામો હાથ ધરવામાં 
આવ્યાં હતાં. જે પૈક� �ા.૧૭ કરોડના ખચ� ૯૨ કામો પૂણર્ 
થયા છ� જયાર� ૧૭૯ કામો પ્રગિત હ�ઠળ છ�. િજલ્લામાં ગત 
વષ� રસ્તા પર કોઝ-વે, િબ્રજ તેમજ રસ્તાના �ા.૨૨ કરોડનાં 
છ કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં. જે પૈક� ત્રણ કામો પૂણર્ 
થયાં છ�. દાંડીયાત્રા માગર્નું પણ �રનોવેશન કરવામાં આવ્યું 
છ�. તેમજ તાજેતરમાં ચોમાસાની ઋતુ દરમયાન તૂટ�લા 
રસ્તાઓનું મરામતનું કામ પણ કરવામાં આવ્યું છ�.

• ખેડા િજલ્લાના કપડવંજ તથા કઠલાલ તાલુકાના પૂવર્ �દશાનાં 
૧૯ ગામો અને ૧૧૬ પરાઓમાં ભૂતળનાં પાણી નીચાં જતાં 

આ 
ગ ામ ોમ ાં 
પ ી વ ા ન ા 
પાણીની સમસ્યા 
િનવારવા નમર્દા ક�નાલ 
આધા�રત �ા.૨૬૨૬.૨૫ 
લાખની ફાગવલે જથૂ પાણી પુરવઠા 
યોજના ચાલુ વષ� ઉનાળામાં કાયર્રત 
કરવામાં આવી છ�. જેથી કઠલાલ-કપવંડજ 
તાલુકાના પૂવર્ગાળાનાં ગામોની પીવાના પાણીની સમસ્યાનો 
કાયમી ઉક�લ આવ્યો છ�. ખેડા િજલ્લાના ડાકોર, ઠાસરા, 
મહ�મદાવાદ, કઠલાલ, કણજરી, ચકલાસી, કપડવંજ, મહુધા 
અને ખેડા સિહત નવ શહ�રોની ભૂગભર્ ગટર યોજનાનાં કામો 
પૂણર્ કરવામાં આવ્યાં છ�. 

• િજલ્લામાં િવકાસ કિમશનરશ્રી દ્વારા પંચાયત ઘર તલાટી કમ 
મંત્રીના મકાન માટ� �ા.૨૦૫ લાખની ગ્રાન્ટ માંથી ૧૧૧ 
મકાનોનું કામ કરવામાં આવનાર છ�. તે પૈક� ૪૧ મકાનોનું 
કામ પૂણર્ થયા છ�. જયાર� િફ્ર પ્લોટ એલોટમેન્ટ માટ� ૩૪૦ 
અર�ઓ મળ્યા છ� તે પૈક� ૨૪૨ અર�ઓ મંજૂર કરવામાં 
આવી છ�. તે પૈક� ૧૨૧ અર�ઓને પ્લોટની ફાળવણી 
કરવામાં આવી છ�. 

• ખડેા િજલ્લામા ંિવિવધ યોજનાઓ અન્વયે યોજવામા ંઆવલેી 
સ્પધાર્ઓમાં િજલ્લાના અનેક રમતવીરોએ તથા કલાકારોએ 
ભાગ લઈ ઉપરાંત કલાકારોનું રિજસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યંુ 
હતું. િજલ્લા કક્ષાએ િવજેતા થયેલા સ્પધર્કો રાજયકક્ષાએ 
ભાગ લેશે.  •

િજલ્લા પ્રોફાઇલ
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સૌરા�માં ભાર� વરસાદને કારણે થયેલા નુકસાન માટ� 
�. ૫૪૬ કરોડનું આિથર્ક સહાય પેક�જ 
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લના ને�ત્વ 

હ�ઠળ એક મિહનામાં અનેક લોકાિભમુખ 
િનણર્ય રાજ્ય સરકાર� લીધા છ� ત્યાર� વધુ 
એક ક�િષ િહતલક્ષી િનણર્ય લેવામાં 
આવ્યો છ�. જેમાં ગત સપ્ટ�મ્બરમાં 
થયેલા ભાર� વરસાદથી ખેતીવાડીને 
થયલેા નકુસાનમા ંખડેતૂોન ેમદદ કરવા 
રાજ્ય સરકાર� �.546 કરોડના રાહત 
પેક�જની �હ�રાત કરી છ�. 

રાજ્ય સરકાર હ�મેશાં ખેડૂતોને પડખે 
રહી છ�. સપ્ટ�મ્બરમાં થયેલા ભાર� વરસાદથી 
ખેતીવાડી ક્ષેત્રે નુકસાન થયું હતું. આ અંગે રાજ્ય 
સરકાર� રાહત પેક�જ �હ�ર કયુ� છ�. આ અંગે િશક્ષણ મંત્રી 
શ્રી િજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતંુ ક�, ભાર� વરસાદથી 
તારા�ગ્રસ્ત તેવા �મનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને પોરબંદર 
િજલ્લાના ૨૨ તાલુકામાં સમાિવષ્ટ ૬૬૨ ગામોને આ સહાય- 
રાહત પેક�જમાં આવરી લેવામાં આવ્યાં છ�. આ રાહત સહાય 
પેક�જનો લાભ ૨.૮૨ લાખ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને મળશે. 

શ્રી વાઘાણીએ વધુમાં ઉમેયુર્ ક�, સપ્ટ�મ્બર મિહના બાદ પડેલા 
વરસાદમા ંઅન્ય િવસ્તારમા ંજ્યા ંનકુસાન થયુ ંછ� તવેા િજલ્લાઓને 
પણ આ સહાય પકે�જ માં આવરી લેવામાં આવશે. હાલ અમદાવાદ, 
બોટાદ, અમર�લી, ભાવનગર, સુર�ન્દ્રનગર અને છોટાઉદ�પુર 
િજલ્લામાં પણ નુકસાન અંગેના સવ�ની કામગીરી ચાલી રહી છ�. 
તે ઉપરાંત પંચમહાલ અને ભ�ચ િજલ્લામાં પણ નુકસાન થયું 
હોવાની િવગતો મળતા આ �કસ્સાઓમાં સહાનુભૂિત દાખવી આ 
િજલ્લાઓમાં પણ સવ� કરાશે. એટલું જ નહ� ખેડૂતોએ આ 
ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� �.૧૫ ફ� ચૂકવવી ન પડે તે માટ� 
અર� કરવાનો ખચર્ પણ ખેડૂતો તરફથી રાજ્ય સરકાર ચૂકવશે. 
તેમણે ઉમેયુ� ક�, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લે આ ક�િષ રાહત 
પેક�જમાં અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોના ખેડૂતોના 
પાક-નુકસાનને ધ્યાને રાખીને 
ઉદારતમ ધોરણ ેસહાય આપવાનો 
અિભગમ અપનાવ્યો છ�.

�મનગર, રાજકોટ, જનૂાગઢ 
અને પોરબંદર િજલ્લાઓમાં 
સપ્ટ�મ્બર-૨૦૨૧મા ં થયલેા ભાર� 
વરસાદના કારણ ેજ ેપ�ર�સ્થિત ઉદ્ભવી 

હતી તેન ેધ્યાન ેલઈન ેઆ નકુસાનગ્રસ્ત િવસ્તારોના 
ગામોના ખડેતૂોન ેઆ રાહત પેક�જનો લાભ મળશ.ે

આવા અસરગ્રસ્ત ગામોના જ ેખડેતૂોના 
પાકને ૩૩(તેત્રીસ) ટકા ક� તેથી વધુ 
નકુસાની હોય તવેા ખડેતૂોન ેવધમુા ંવધુ 
બ ે હ�ક્ટરની મયાર્દામા ં પ્રિત હ�ક્ટર �. 
૧૩,૦૦૦ સહાય ચકૂવાશ.ે આ સહાયમાં 
એસ.ડી.આર.એફ. (SDRF)ના ધોરણો 

મજુબ એસ.ડી.આર.એફ.ની �ગવાઈમાથંી 
િબનિપયત પાક તરીક� વધમુા ંવધ ુબ ેહ�ક્ટરની 

મયાર્દામા ંહ�ક્ટરદીઠ �. ૬,૮૦૦ અપાશ.ે બાક�ની 
તફાવતની હ�ક્ટર દીઠ �. ૬,૨૦૦ મહત્તમ બ ેહ�ક્ટરની 

મયાર્દામા ંરાજ્યના બજટેમાથંી અપાશ.ે� જમીનધારકતા આધાર� 
એસ.ડી.આર.એફ.(SDRF)ના ધોરણો મજુબ �. પાચં હ�ર કરતાં 
ઓછી રકમ સહાય ચકૂવવાપાત્ર હોય તો પણ ખાતાદીઠ �. ૫(પાચં) 
હ�ર ઓછામા ંઓછા ચકૂવાશ ેઅન ેતમેાં પણ તફાવતની રકમ 
રાજ્યના બજટેમાથંી ચકૂવવામા ંઆવશ.ે

શ્રી વાઘાણીએ ક�ં હતું ક�, આ રાહત સહાય પેક�જનો લાભ 
મેળવવા માટ� તારીખ ૨૫(પચ્ચીસ)ઓક્ટોબરથી ૨૦(વીસ) 
નવેમ્બર સુધી �ડિજટલ ગુજરાત પોટર્લ પર ઓનલાઇન અર� 
કરવાની રહ�શે. � ક� આવી અર� કરવાની કોઈ ફ� ખેડૂતોએ 
ચૂકવવાની રહ�શે નહ�.

મંત્રી શ્રી વાઘાણી ઉમેયુ� ક� કોરોનાથી દ�શભરના નાગ�રકોને 
સરુિક્ષત કરવા માટ� વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ સૌથી મોટા 
રસીકરણ અિભયાનનો શુભાર�ભ કય� હતો, જે આગામી બે 
�દવસમાં ૧૦૦ કરોડ ડોઝ સુધી પહ�ચશે એ આપણા માટ� 
ગૌરવ�પ છ�. ગજુરાતમા ંપણ મખુ્ય મતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટ�લના 
ને�ત્વ હ�ઠળ સરાહનીય કામગીરી થઇ રહી છ�. આ માટ� આરોગ્ય 
કમ�ઓને પ્રોત્સાિહત કરાશે અને રસીકરણ માટ� લોક��િત 

ક�ળવાય તે આશયથી િવિવધ જન��િત 
કાયર્ક્રમ યો�શે. ગુજરાત પ્રિત 

િમ િલયન રસ ીકરણ ક્ષેત્રે 
દ�શભરમાં પ્રથમ રાજ્ય બન્યું 
છ�. રાજ્યના ૪૯ ટકા લોકોને 
બંને ડોઝ રસીના મળી ગયા છ� 

અને જે લોકો બાક� છ� તેમનું 
ટે્રિસંગ કરીને સો ટકા રસીકરણ 
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પૂણર્ કરવાના આશય સાથે રસીકરણ ઝુંબેશની કામગીરી હાથ 
ધરવામાં આવી રહી છ�. 

રાજ્યના નાગ�રકોન ેસરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ સિહત 
મહ�વના દસ્તાવે� ઘરઆંગણે પ્રાપ્ત થાય તે માટ� રાજ્ય સરકાર� 
સેવા સેતુ કાયર્ક્રમના નવતર અિભગમ હાથ ધય� છ� જેને વ્યાપક 
જનપ્રિતસદ મળી રહ્યો છ�. સેવા સેતુ કાયર્ક્રમની સાતમી �ંખલા 
રાજ્યભરમાં શ� થઇ છ�. આ કાયર્ક્રમમાં ૧૩ િવિવધ િવભાગોની 
૫૬થી વધુ સેવાઓના લાભો કાયર્ક્રમના સ્થળ� પૂરા પડાઇ 
રહી છ�.

મંત્રી શ્રી વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું ક�, રાજ્યમાં ભાર� વરસાદને 
કારણે માગ�ને જે નુકસાન થયું છ� તે પૂવર્વત્ કરવા માટ� માગર્ 
મકાન િવભાગ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છ�. 
આ કામો પણ �દવાળી પહ�લાં સત્વર� પણૂર્ કરવાનુ ંઅમા�ં આયોજન 
છ�, એટલું જ નહ� િવકાસની પ્રિક્રયા અિવરતપણે ચાલુ રહ� એ 
માટ� વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી અન ેક�દ્રીય �હ અન ેસહકાર 
મંત્રી શ્રી અિમતભાઈ શાહના માગર્દશન હ�ઠળ અમારી સરકાર� 
સઘન આયોજન કયુ� છ�. જે કામો પૂણર્ થઇ ગયાં છ� આગામી 
સમયમાં તેના ઉદ્ઘાટન તથા નવા કામોનાં ખાતમુહૂતર્ કાયર્ક્રમોનું 
પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છ�.

તમેણે ક� ંક� રાજ્યમા ંઉદ્યોગોન ેલગતા પ્રશ્નોનો સત્વર� ઉક�લ 
આવે એ �દશામાં પણ રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છ� આજે 
ક�િબનેટમાં �.આઇ.ડી.સી.ના પ્રશ્નોના સત્વર� ઉક�લ માટ� 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સંબંિધતોને સૂચનાઓ આપી છ�. જેમાં મુખ્યત્વે 
ખાણ ખનીજ િવભાગને લગતા પ્રશ્નોમાં પણ વધુ પારદિશર્તા 
સાથે ઝડપ આવે એ �દશામાં સત્વર� કામ કરવા પણ સૂચનાઓ 
આપી છ�.

તમેણ ેઉમયેુ� ક� ખડેતૂોન ેઆિથર્ક રીત ેમદદ�પ થવા માટ� રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા ઝીરો ટકા વ્યાજ ેલોન આપવામા ંઆવ ેછ� જે અતંગર્ત 
આ ક�િબનેટ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ�લ દ્વારા નાણા 
િવભાગના સહયોગથી �. ૫૦૦ કરોડનુ ં�રવો�લ્વગં ફ�ડ આપવાનો 
િનણર્ય લેવામાં આવ્યો છ�.

મહ�સૂલ મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ િત્રવેદીએ જણાવ્યું હતું ક� 
ઉત્તરાખંડમાં પ્રવાસે ગયેલા રાજ્યના તમામ નાગ�રકો સલામત 
છ� અને ગુજરાત સરકાર ત્યાંની સરકાર સાથે સતત સંપક�માં છ�. 
તે પ્રવાસીઓને પરત લાવવા માટ� તમામ પ્રકારની સુિવધાઓ 
રાજ્ય સરકાર પૂરી પાડશે એટલે નાગ�રકોએ સહ�જ પણ િચંતા 
કરવાની ક� ગભરાવાની જ�ર નથી.

મંત્રી શ્રી િત્રવેદીએ ઉમેયુ� હતું ક�, મહ�સૂલી પ્રશ્નોના સત્વર� 
િનકાલ થક� નાગ�રકોને મહ�સૂલી સેવાઓ ઝડપી અને 
પારદશર્કતાથી મળ� એ માટ� આવતીકાલ ેતમામ િજલ્લા કલેકટરશ્રી 
અને પ્રાંત અિધકારીશ્રીઓ સાથે વી�ડયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી 

સમીક્ષા બેઠક યો�શે. જેમાં પડતર ક�સોની સમીક્ષા સાથે સત્વર� 
િનકાલ થાય તે માટ� સૂચનાઓ અપાશે.

તેમણે ઉમેયુ� ક� સ્થાિનક કક્ષાએ કલેકટરશ્રીઓની કામગીરીની 
ઓિચંતી તપાસ કરવા માટ� અત્રેથી એક ટીમ બનાવવામાં આવશે 
જે કોઈપણ િજલ્લામાં જઈને આક�સ્મક તપાસ કરશે. આ ટીમો 
આક�સ્મક તપાસ કરીન ેિજલ્લાના ક�ટલા ક�સો પડતર છ� અન ેકયા 
સુધીમાં તેનો િનકાલ થશે તે સિહતની ચકાસણી હાથ ધરશે.

તેમણે ક�ં ક� મહ�સૂલી સેવાઓમાં જે ફ�રયાદો અત્રે મળ� છ� 
એનો ત્વ�રત િનકાલ થાય અને લોકોને ઝડપથી સેવાઓ મળી 
રહ� એ માટ� સરકાર સંિનષ્ઠ પ્રયાસો કરશે. તેમાં જે અિધકારી-
કમર્ચારીઓ હશે અને એમના કારણે કોઇ ક્ષિત જણાતી હશે તો 
તેમની સામે પણ િવભાગીય પગલાં લેવાશે.

તમેણ ેરાજ્યના નાગ�રકોન ેઅપીલ કરતા ક� ંક� રાજ્ય સરકાર 
પારદશ� વહીવટમાં માને છ� જ્યાર� પણ ખોટું થતું હોય ક� પછી 
જનસવેા માટ� લાચં સ્વ�પ ેનાણા ંલવેાતા ંહોય તો તે અંગે પ્રિક્રયાનો 
વી�ડયો ઉતારીન ેઅત્રનેી કચરેી ક� મારા કાયાર્લય ખાત ેમોકલવામાં 
આવે. જેથી કરીને તુર�ત કાયર્વાહી કરી શકાય. •

 ભાર� વરસાદથી નુકસાન થયેલા બાક� રહી ગયેલા 
િજલ્લાઓના સરવેની કામગીરી પ્રગિતમાં : સરવે બાદ 
સહાય ચૂકવાશે.

 ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોનો સત્વર� િનકાલ કરવા માટ� મુખ્યમંત્રીશ્રી 
એ આપી સૂચના : �.આઇ.ડી.સીને લગતા પ્રશ્નો અને 
ખાણ ખનીજ િવભાગના પ્રશ્નોને અગ્રતા અપાશે.

 કોરોના વૅ�કસનેશન માટ� જન��િત ક�ળવી રાજ્યમાં 
બાક� રહી ગયેલા નાગ�રકોનું ટ્રેિસંગ કરીને રસી આપવા 
ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરાશે.

 ખેડૂતોને આિથર્ક રીતે મદદ�પ થવા માટ� રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઝીરો ટકા વ્યાજે લોન આપવા અંતગર્ત �. ૫૦૦ 
કરોડનું �રવો�લ્વંગ ફ�ડ આપવાનો િનણર્ય.

:: મહ�સૂલ મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ િત્રવેદી ::
 મહ�સૂલી સેવાઓને વધુ પારદશ� બનાવવા માટ� રાજ્ય 

કક્ષાની કિમટીની રચના: આ કિમટી કલેકટર કચરેી ખાતે 
ઓિચંતી મુલાકાત કરી ચકાસણી કરશે.

 અમારી પારદશ� સરકાર ક્યાંય પણ ખોટું ચલાવી લેશે 
નહ� : ક્યાંય પણ ખોટું થતું હોય તો ખૂ�ફયા વી�ડયો 
ઉતારી તંત્રને �ણ કરવા અપીલ.
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પ્રેરણા

એક તબીબ... જે વતનપરસ્ત જવાનોની સવેાન ેપોતાનો ધમર્ સમજ ેછ�

 િહમાંશુ ઉપાધ્યાય
‘અમારો મૂળ મતં્ર જ દ�શની સરુક્ષાનો છ� અન ેતનેા ભાગ�પે 

અમ ેદ�શની સરહદો પર સવેા બ�વતા રહીએ છીએ અમ ેઅનકે 
સરહદો પર ફરજ બ�વી છ�, પર�ત ુગજુરાતની વાત જ ક�ઈક અલગ 
છ�...  ગજુરાતીઓના ખમીર સાથ ેતમેનો સવેા ગણુ એટલો સિંમિલત 
છ� ક� તમેની ખમીરી ઊચેં આસમાન સધુી પહ�ચી �ય છ�... અને 
એમા ંપણ ‘િશવમ ચરેીટ�બલ ટ્રસ્ટ’ના ડૉ. પ્રકાશ ક�રિમ જવેા વ્યવસાયે 
તબીબ એવા વ્યિક્ત દ�શની રક્ષા કરતા અમારા જવાનોની સ્વાસ્થ્ય 
સરુક્ષા કર� છ� ત્યાર� તમેન ેસલામ કરવી પડે...’  

પા�કસ્તાનની ગુજરાત સરહદ પર ફરજ બ�વતા િવિવધ 
બટાિલયન પૈક�ની એક બટાિલયનના ક�પ્ટન શ્રી સુિજતક�મારના 
આ શબ્દો ઘણું બધુ કહી �ય છ�. તેઓ કહ� છ� ક�, ‘દર શિન-રિવ 
ટ્રસ્ટના તબીબો અમારી સરહદ� અથવા તો અન્ય સરહદ� જઈને 
જવાનોના સ્વાસ્થ્યને ચકાસણી કર�, તેમનું િનદાન કર� અને જ�રી 
દવાઓ પણ આપે તે ખર�ખર પ્રશંસનીય કામ છ�..’ એમ તેઓ 
ઉમેર� છ�... 

 અમદાવાદના જશોદાનગર િવસ્તારમાં આવેલી િશવમ 
હો�સ્પટલ એ ગરીબો માટ� હો�સ્પટલ કરતા સવેા ક�ન્દ્ર તરીક� ગણી 
શકાય તવેી પ્ર�િત્ત કર� છ�. વષર્ ૨૦૦૭મા ં શ� થયેલુ ં ‘િશવમ 
ચરેીટ�બલ ટ્રસ્ટ’ શ�આતમા ંઆરોગ્ય, િશક્ષણ અન ે સામાિજક 
કામગીરી કરત,ુ  પ્રાથિમક તબક્કામા ં ૧૦ શાળાઓને દત્તક લઈને 
૨૫૦૦ બાળકોન ેિશક્ષણ સાથ ેઆરોગ્ય િવષયક સેવાની શ�આત 
કરી. હારીજ તાલકુામા ંઆ શાળાઓના િવદ્યાથ�ઓન ેઅનકે રીતે 
પ્રોત્સાહન આપ્યંુ. હારીજ તાલકુાના માસા ગામમા ંએક સમય ેમાત્ર 
૫-૧૦ દીકરીઓ શાળાએ જતી હતી  પણ તમેના પ્રયાસોથી આજે 
૧૨૫થી વધ ુદીકરીઓ હ�શ ેહ�શે શાળાએ જતી થઈ છ�.  ડો. પ્રકાશ 
ક�રિમ કહ� છ� ક�, ‘ દીકરીઓન ેભણાવવા રાજ્ય સરકાર� કમર કસી 

છ �, આ આવકારદાયક 
અ િ ભ ગ મ ને  આ ગ ળ 
વધારવા અમા�  ટ્રસ્ટ પણ 
બનતા પ્રયાસ કર� છ�. અને 
અમન ે તમેા ં પણ સફળતા 
પણ મળી છ�...’ 

આ કામ કરવાની 
પ્રેરણા ક્યાંથી મળી તેવી 
�ચ્છતા કરતા પ્રકાશભાઈ 
કહ� છ� ક�, ‘મારા િપતા 
હ�મેશા કહ�તા ક�, કમાણીની 
૧૦% જે ટલ ી  ર કમ 

સવેાક�ય પ્ર�િત્તઓમા ંવાપરવી �ઈએ, મ� તેન ે�વનમતં્ર બનાવ્યો 
અને સાથે સાથ રા�ભાવનાથી પ્રેરાઈને મ� સરહદ પર ફરજરત 
જવાનોની સવેા કરવાનુ ંમન બનાવ્યુ.ં..અમ ેએક સપ્તાહના અિંતમ 
�દવસોમાં એક પોસ્ટ પર જઈ જવાનોનું હ�લ્થ ચેક-અપ કરીએ 
છીએ. ત્યાં તેમના તમામ ટ�સ્ટ કરીએ છીએ, તેના માટ� અમે 2-ડી 
ઈકો, સોનોગ્રાફ� મશીન સાથે લઈ જઈએ છીએ. જેથી સ્થળ પર 
જ�રી ટ�સ્ટ થઈ શક�...પ�રવારથી દૂર રહ�તા જવાનોને નાની 
તકલીફ પણ મોટી પીડા આપતી હોય છ�, ત્યાર� અમારા તબીબો 
અને અન્ય સ્ટાફ સરહદ પર તેમની સાથે હળીમળીને વાત કર� છ� 
ત્યાર� જ તેમની અડધી પીડા દૂર થઈ �ય છ�... તેમના ટ�સ્ટના 
આધાર� બી� સપ્તાહ� તેમને જ�રી દવાઓ તથા સારવાર પણ 
અપાય છ�. આ માટ� તબીબોની આખી ટીમ કાયર્રત છ�...’ એમ 
તેઓ ઉમેર� છ�. અત્ર ેઉલ્લખેનીય છ� ક� અત્યાર સધુીમા ંઆ ટ્રસ્ટ 
દ્વારા ૧૦,૦૦૦થી વધ ુજવાનોનુ ંહ�લ્થ ચકેઅપ કરાયુ ંછ�.  

 સરહદની ચકેપોસ્ટ પર અમ ેઆરોગ્ય ક�મ્પની સાથ ે�ક્ષારોપણ 
કરવાનુ ંનક્કી કયુ� છ�. નડાબટે પોસ્ટ પર અમ ે૫,૦૦૦ �ક્ષો વાવવાનું 
નક્કી કયુ� છ�.. સરહદ પર મખુ્ય પોસ્ટ પછીની પોસ્ટ પર જ્યાં 
વીજળી પહ�ચી નથી ત્યા ંઅમ ેટ્રસ્ટ તરફથી સોલાર પનેલ મકૂવાનું 
નક્કી કયુર્ છ� અને એ �દશામા ંકામ પણ આગળ વધાયુ� છ�.

ડૉ.ક�રિમએ વધમુા ંજણાવ્યુ ંહતુ ંક�,  ‘હમણા ંBSFના સાયકલવીર 
જવાનોની એક યાત્રા જમ્મ ુકાશ્મીરથી નીકળી દાંડી ગઈ હતી. આ 
યાત્રા મહ�સાણા-કલોલ આવી પહ�ચી ત્યાથંી શ� થઈ અમદાવાદ 
આવી અન ેઅમદાવાદથી આગળ વધી તે દરમ્યાન  બે �દવસ માટ� 
અમદાવાદ રોકાઈ હતી. ત ેદરિમયાન તનેુ ંયજમાનપદ મન ેમળ્યંુ.  
આ તક મળી ત ેબદલ હંુ  ખદુન ેભાગ્યશાળી માનંુ છુ.ં..’ એમ તેઓ 
કહ� છ�..  

સલામ છ� આવા તબીબન.ે.. •
økwshkík ૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૧82 ૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૧
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