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þçËþ:

• હોમ આઇસોલેરન અને હોકસપટલમાં એડવમટ દદથીઓનાં સતત 
મોવનટરીંગ માટે ગુજરાત સરકાર સતક્ક રહરી કા્થ્યિાહરી કરે છે.

• સુરાસનનું લક્્થ જ્થારે અંત્થોદ્થ બને ત્થારે ‘ગુડ ગિન્યન્સ-અન ટુ ધરી 
લાસટ’ સાકાર થા્થ છે.

• અથ્યતંત્, માનિ સંસાધન, માળખાકી્થ સિલતો, સુરક્ા, સામાવજક 
કલ્થાણ જેિા માપદંડોને આધારે ગુજરાતે દેરમાં આગિું ગુડ ગિન્યન્સ 
પ્રસથાવપત ક્થુ્ય છે. 

• કોઇપણ દેરના સિાાંગરી વિકાસ માટે એક સુઆ્થોવજત રૈક્વણક નરીવત 
ખૂબ જરૂરરી છે.

• િડાપ્રધાનશ્રીનરી દરીઘ્યદ્રકટિથરી અમલમાં આિેલરી નિરી વરક્ણ નરીવત "ન્થા 
ભારત"ના વનમા્યણમાં મહ�િપૂણ્ય ભૂવમકા વનભાિરે.

• દેરમાં મૌવલક અને પ્રવતભા સંપન્ન ્થુિાઓના ઘડતર માટે સમ્થાનુકકૂલ 
વ્થાપક વરક્ણ વ્થિસથા પૂરરી પાડિાનુ ંકામ િડાપ્રધાનશ્રીનરી આગેિાનરીમાં 
પાર પડરી રહ્ં છે.

• નિરી એજ્થુકેરન પોવલસરીના અમલથરી દેરમાં ગુણિતિા્થુકત વરક્ણનો 
સાનુકકૂળ માહોલ ઊભો થ્થો છે.

• સમાજ અથિા રાષ્ટનો ટકાઉ વિકાસ વરક્ણ ઉપર વનભ્યર છે.
• ગુજરાતમાં ૯૧ જેટલરી ્થુવનિવસ્યટરીઝ, ૨૮૬૦ ઉપરાંત સંસથાઓ દ્ારા 

આધુવનક જ્ાન ્થુિાઓેને મળરી રહ્ં છે. 
• આતમવનભ્યર ભારતનરી સકંલપબધિતાન ેગુજરાત વિકાસનરી કેડરી પર આગળ 

િધારરી રહ્ં છે.
• આતમવનભ્યર ભારતનરી કલપના િાસતવિક સિરૂપ ધારણ કરરી રહરી છે.
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રસીકરણ અભિયાનમાં ગુજરાત અગ્રેસર...

- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.
માહિતી હિયામક

ઊઘડતરે પાનરે

વિકાસ એ ગુજરાતનો સિભાિ રહ્ો છે. આપવતિઓને અિસરમાં પલટાિિાનું સામર્થ્ય ગુજરાતના 
વમજાજમાં છે. સરળ અને સૌમ્થ મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે સંિેદનાસભર તિરરત પગલાં લઇને 
ગુજરાતમાં આરોગ્થ વિષ્થક સેિાઓને િધુ સુદ્રઢ બનાિિાના એક પછરી એક નક્કર કા્થયો હાથ ધ્થાાં છે. 
આજે ગુજરાતનરી આરોગ્થલક્રી સેિાઓમાં થ્થેલો સુધારો જનસામાન્્થ માટે  ઉપકારક બનરી રહ્ો છે. 

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના માગ્યદર્યન હેઠળ આરોગ્થ મંત્રી શ્રી ઋવષકેરભાઈ પટેલ અને 
આરોગ્થ કમ્યરરીલોનરી ટરીમે કોરોનાનરી ત્રીજી લહેર સામે બાથ ભરીડિા કમર કસરી છે. કોરોના અને નિા 
િેરર્થન્ટ ઓમરીક્ોન સામે નાગરરકોને રક્ણ આપિા રાજ્થનું આરોગ્થ વિભાગ સુસજ્જ છે.

કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરનો સામનો કરિા માટે િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ આપેલા માગ્યદર્યન 
હેઠળ રાજ્થના કોરોના િોરર્થસ્ય તથા વસવન્થર વસટરીઝન્સને કોરોનાનો ત્રીજો વપ્રકોરન ડોઝ - બુસટર ડોઝ 
આપિામાં આિરી રહ્ો છે. આ ઉપરાંત રાજ્થના 15થરી 18 િષ્યનરી િ્થજૂથના વિદ્ાથથીઓને કોરોનાનરી 
રસરીનો પ્રથમ ડોઝ આપિા માટે રાજ્થવ્થાપરી અવભ્થાન હાથ ધરિામાં આવ્થું છે. અત્ે ઉલ્ેખનરી્થ રહેરે 
કે, ગુજરાતે રાજ્થના કુલ 8 કરોડથરી િધુ  િેક્સનના ડોઝ આપરીને રાજ્થના નાગરરકોને કોરોના સામે 
સુરવક્ત ક્થાાં છે. ટેસટીંગ, ટ્ેકીંગ, ટ્રીટમેન્ટના થ્રી ટરી ઉપર ભાર મૂકી રાજ્થ સરકારે નાગરરકોના સિાસર્થનરી 
સલામતરી માટે સાિચેતરીના પગલાંરૂપે જરૂરરી વન્થંત્ણો અમલમાં મૂ્્થાં છે. લોકલાડરીલા િડાપ્રધાન  
શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીના “વ્થથા નહીં વ્થિસથા”ના અવભગમને મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે સુપેરે 
ચરરતાથ્ય ક્થયો છે. વજલ્ા સતરે કોરોના સામે રસરીકરણ અવભ્થાનમાં ગુજરાત દેરભરમાં અગ્ેસર છે.

કોરોના મહામારરીના િધતા કેસને લક્્થમાં રાખરીને વ્થાપક જનવહતને ધ્થાનમાં લઇને િડાપ્રધાનશ્રી 
અને મુખ્થમંત્રીશ્રીએ િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ – ૨૦૨૨ મોકુફ રાખરી. પરંતુ કોરોનાના કેસ 
િધ્થાં એ પહેલાં વપ્ર િાઇબ્રન્ટ સવમટમાં રાજ્થનાં વિવિધ ક્ેત્ોમાં ૧૩૫ એમ.ઓ.્થુ. થ્થા છે. પરરણામે 
ગુજરાતમાં મૂડરી રોકાણ થિા ઉપરાંત ઘર આંગણે રોજગારરીના અિસરો ઊભા થરે. 

સિાાંગરી વિકાસના પા્થામાં સુઆ્થોવજત રૈક્વણક નરીવત આિશ્થક છે. િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીના નેતૃતિમાં નિરી રાષ્ટરી્થ વરક્ણ નરીવતના અમલથરી દેર આવથ્યક, સામાવજક, બૌવધિક અને રૈક્વણક 
ક્ેત્ે ક્ાંવતકારરી પરરિત્યન માટે સુસજ્જ બન્્થો છે. અમદાિાદમાં ્થોજા્થેલરી ‘ઈન્ટરનેરનલ કોન્ફરન્સ ઓફ 
એકેડેવમક ઈકન્સટટ્ૂરન’ અંતગ્યત સટુડન્ટ સટાટ્યઅપ એન્ડ ઇનોિેરન પોવલસરી SSIP 2.0નું લોન્ચીંગ 
કરિામાં આવ્થું છે. આ નરીવતના અમલરીકરણથરી દેરને મૌવલક અને પ્રવતભાસંપન્ન ્થુિાનો પ્રાપ્ત થરે. 

આ ઉપરાંત પ્રસતુત અંકમાં સાફલ્થ ગાથાઓ, રાજ્થ સરકારે લરીધેલા જનવહતલક્રી નરીવત વિષ્થક 
વનણ્ય્થો િગેરેનરી રસપ્રદ માવહતરી આપિામાં આિરી છે. મને વિશ્ાસ છે કે, િાચકને આ જાણકારરી ઉપ્થોગરી 
બનરી રહેરે.

જ્થ જ્થ ગરિરી ગુજરાત...
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રાજયના બરે લાખ ખરેડૂતોએ અપનાવી પ્ાકૃભતક ખરેતી

આજ ેસમગ્ વિશ્ ગલોબલ િોવમાંગના 
પડકારનો સામનો કરરી રહં્ છે. તનેુ ંકારણ 
પાણરી અને િાતાિરણનુ ંપ્રદષૂણ છે.  કૃવષ 
ક્તે્ ેરાસા્થવણક ખાતરો, જતુંનારક દિાના 
ઉપ્થોગથરી જમરીન અને વ્થવતિઓના 
સિાસર્થ પર ગભંરીર અસર થઈ રહરી છે. આ 
પ્રશ્નનો ઉકેલ પ્રાકૃવતક ખતેરી છે. પ્રાકૃવતક 
ખતેરીથરી જમરીનનરી ફળદ્રપુતા જળિાઇ રહેર.ે 
પાણરીનો કુદરતરી રરીતે જમરીનમા ંસંગ્હ થરે 
અને િાતાિરણ રુધિ થરે. તાજેતરમાં 
કેન્દ્રરી્થ ગૃહ મતં્રી શ્રી અવમતભાઈ રાહના 
અધ્થક્સથાન ેતથા રાજ્થપાલ શ્રી આચા્થ્ય 
દેિવ્રતજી, મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલનરી ઉપકસથવતમાં ગાંધરીનગર ખાતે 
કૃવષકારો સાથે િર્ુથ્યઅલરી પ્રાકવૃતક કવૃષ 
વિષ્થક માગ્યદર્યક સવેમનાર ્થોજા્થો હતો. 

કેન્દ્રરી્થ ગૃહ અને સહકારરતા મતં્રી શ્રી 
અવમતભાઈ રાહે િર્થુ્યઅલ માધ્થમથરી 
સબંોધન કરતા જણાવ્થુ ં હતંુ કે, ખતેરીને 
રસા્થણમકુત બનાિરી જમરીનનરી ફળદ્રપુતા 
િધારિા અને પ્રાકૃવતક કવૃષથરી ખેતરી 
સમૃવધિનરી સાચરી રદરામા ંવિશ્ન ેિાળિાના 
બ્રાન્ડ એમબસેડેર િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરી બનિાના છે. દેરમાં દરકો સુધરી 
રાસા્થવણક ખાતરોના ઉપ્થોગથરી ખેતરી 
થતરી, રહરી છે. આ કાલબાહ્ પ્રણાવલના જે 
પરરણામો જોિા મળ્થા છે તેનાથરી સિાસર્થપ્રદ 

જીિન સામ ેઘોર સકંટ ઊભુ ંથ્થુ ંછે. હિે 
આ સકંટના તારણોમા ંપ્રાકૃવતક ખેતરી સક્મ 
વિકલપરૂપ ેઉભરરી આિરી છે. રકસાનોન ેઆ 
તરફ િાળરીન ેઆિનારા રદિસોમા ં વિશ્ 
આખાન ેપ્રાકૃવતક ખતેરીનરી રદરા દરા્યિિામાં 
આ પ ણ ા  િ ડ ા પ્ર ધ ા ન શ્ રી  બ્ર ા ન્ ડ  
એમબસેડેર બનર.ે પ્રાકૃવતક કૃવષ તરફનુ ંઆ 
પ્ર્થાણ સમ્થના ચક્ને સાચરી રદરા 
આપનારૂૂં છે. જમરીનનું સિાસર્થ બગડતંુ 
અટકાિિા તેમજ ભૂગભ્ય જળને ઝેરરીલું 
બનતું અટકાિિા રાસા્થવણક ખાતરોના 

ઉપ્થોગથરી મતુિ કુદરતરી પધિવત આધારરત 
ખેતરી તરફ હિે સૌએ મરીટ માંડરી છે. 
િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કવૃષ 
ક્ેત્ના આ સંકટને પારખરીને તેનો વિકલપ 
રોધ્થો છે તથા દરેના ૮ કરોડથરી િધુ 
રકસાનો માટે પ્રાકૃવતક ખેતરી લાભદા્થરી છે 
ત ેપ્રવતપારદત કરતા સરિે પણ કરાવ્થા છે. 
ગુજરાતે પ્રાકૃવતક કવૃષ કે્ત્ે આગેિાનરી 
લેિાનરી પ્રવતબધિતા સાથે રાજ્થમાં બે 
લાખથરી િધુ ખેડૂતોને આ માગગે િાળ્થા છે.

રાજ્થપાલ શ્રી આચા્થ્ય દેિવ્રતજીએ 
અમદાિાદ અને ગાધંરીનગરના પ્રગવતરરીલ 
ખડેતૂોન ે માગ્યદર્યન આપતા જણાવ્થુ ં કે, 
રાસા્થવણક ખેતરીના કારણે જમરીનનરી 
ફળદુ્રપતા ક્રીણ થઈ રહરી છે અને કવૃષ 
ઉતપાદન સતત ઘટરી રહ્થુ ંછે. જળ, જમરીન 
અન ેપ્થા્યિરણ પ્રદવૂષત થતા ંલોકો અસાધ્થ 
બરીમારરીનો ભોગ બનરી રહ્ા છે ત્થારે 
રાસા્થવણક કૃવષના આ દુષપરરણામોને 
વનિારિા આપણ ેપ્રકૃવત તરફ પાછા િળિંુ 
પડર ેઅન ેપ્રાકૃવતક ખતેરી અપનાિિરી પડર.ે

કેન્દ્રરી્થ મતં્રીશ્રીનરી ઉપકસથવતમા ંલૉન્ચ 
કરા્થલેા ંપ્રાકૃવતક ખેતરીના લોગો, ઈ-િેવહકલ 
અન ેએપ અગં ેરાજ્થપાલશ્રીએ જણાવ્ંુથ કે, 
રાજ્થ સરકાર દ્ારા દેરરી ગા્થના વનભાિ 
માટે આવથ્યક સહા્થ તો અપાતરી જ હતરી, 
આજે આ નિા પ્રકલપો થકી ખેડૂતોનરી 
ઉપજના િચેાણ અન ેમાકકેરટંગનરી સવુિધા 
પણ ઊભરી કરાઈ રહરી છે. જનેા માટે કેકન્દ્ર્થ 
ગૃહ મતં્રી શ્રી અવમતભાઈ રાહનો આભાર 
વ્થતિ ક્થયો હતો. મખુ્થમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ ેપ્રાકૃવતક ખતેરી પરના આ પરરસંિાદને 
કૃવષ સકં્ાંવત ગણાિતાં કહં્ કે, આઝાદરીના 
અમૃત મહોતસિે કૃવષ કે્ત્ ેઆતમવનભ્યર 
બનિાનુ ં લક્્થ પ્રાકૃવતક ખતેરીન ે િગેિંતરી 
બનાિરી સાકાર કરિંુ છે. જળ, જમરીન, 
પ્થા્યિરણ અન ેમાનિ સિાસર્થનરી રક્ા માટે 
હિ ે ‘બકે ટ ુ નચેર’ પ્રાકૃવતક ખતેરી તરફ 
િળિંુ એ જ શ્ષે્ઠ વિકલપ છે. હેલથ ઇઝ 
િેલથને સાકાર કરિા પ્રાકૃવતક ખેતરીથરી 
ઉતપારદત ખાદ્ ઉતપાદનો અનાજના વ્થાપક 
ઉપ્થોગનરી પણ વહમા્થત કરરી હતરી. 

આ સેવમનારમાં કવૃષ મંત્રી શ્રી 
રાઘિજીભાઇ પટેલ, રાજ્થમતં્રી શ્રી મકેુરભાઇ 
પટેલ, મખુ્થમતં્રીશ્રીના મખુ્થ અગ્ સવચિ 
કૈલાસનાથન, મખુ્થસવચિ શ્રી પકંજ કુમાર, 
કૃવષના અગ્ સવચિ શ્રી મનરીષ ભારદ્ાજ, 
પરપુાલન સવચિ શ્રી નવલન ઉપાધ્થા્થ સવહત 
અગ્ણરીઓ જોડા્થા હતા. •

કૃભર કાંભત

સમગ્ તવશ્વને પ્ાકૃતતક ખેતી 
તરફ વાળવા વડાપ્ધાન 

શ્ી નરનેદ્રભાઈ માેદી બ્ાનડ 
એેમબેસેડર બનશે

økwshkík ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨6



ગજુરાતમા ંગ્ીન એનર્જી ક્રેત્રે ૧૦ લાખ જરેટલી રોજગારીનુ ંસજ્ષન થશરે
રરલા્થન્સ ઇન્ડસટ્રીઝ વલવમટેડ દ્ારા 

ગુજરાતને નેટ ઝરીરો અને કાબ્યન ફ્ી 
બનાિિાના હેતુથરી ગુજરાત સરકાર સાથે 
રૂ. પ.૯પ લાખ કરોડના રોકાણો માટે 
તાજેતરમાં MoU ક્થા ્ય હતા. આ 
મૂડરીરોકાણથરી રાજ્થમાં ૧૦ લાખતરી િધુ 
રોજગારરીનું સજ્યન થરે. મુખ્થમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનરી ઉપકસથવતમાં આ 
MoU પર ગુજરાત સરકારના ઉદ્ોગ 
વિભાગના અવધક મુખ્થ સવચિ શ્રી ડૉ. 
રાજીિક ુમાર ગુપ્તા તથા રરલા્થન્સ 
ઇન્ડસટ્રીઝ િતરી ગૃપ પ્રેવસડેન્ટ શ્રી પરરમલ 
નથિાણરીએ હસતાક્ર ક્થા્ય હતા. િાઇબ્રન્ટ 
ગુજરાત ગલોબલ સવમટ-ર૦રર અંતગ્યત 
રોકાણ પ્રોતસાહન રૂપે રરલા્થન્સ દ્ારા આ 
MoU કરિામાં આવ્થા છે. 

આ કરાર હેઠળ ગજુરાતમા ંઆિનારા 
દસકમાં ૧૦૦ ગરીગાિોટ રરન્્થુએબલ 
એનર્જી પાિર પલાન્ટ અન ેગ્રીન હાઇડ્ોજન 
ઇકો-વસસટમના વિકાસ માટે રરલા્થન્સ 
ઇન્ડસટ્રીઝે રૂ. પ લાખ કરોડના આ સૂવચત 
રોકાણો ક્થા્ય છે. િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ 
મ ોદ રીન ા  વિઝનને  અનુ રૂપ  ગ્ રીન 
ઇકોવસસટમના વિકાસ માટે ગુજરાત 
સરકાર પ્રવતબધિ છે. રરન્્થુએબલ એનર્જી 
તથા ગ્રીન હાઇડ્ોજન કેપટરીિ ઉપ્થોગનરી 
નિરી  ટ ેક્ોલોજી તથા  ઇનોિેરન 
અપનાિિા નાના અને મધ્થમ કદના 
ઉદ્ોગોને સહા્થ રૂપ બનિા અને ઉદ્ોગ 
સાહવસકતાને પ્રોતસાવહત કરિા રરલા્થન્સ 
ઇન્ડસટ્રીઝ ઇકોવસવસટમ વિકસાિરે. 

આ સૂવચત પ્રોજે્ટના પરરણામે 
રાજ્થમાં પ્રત્થક્ અને પરોક્ મળરીને 
અંદાજે ૧૦ લાખ જેટલરી રોજગારરીનરી 
તકોનું સજ્યન થરે. આ MoU ઉપરાંત 
રરલા્થન્સ ઇન્ડસટ્રીઝ દ્ારા ન્્ૂથ એનર્જી 
મેન્્થૂફેકચરીંગ-ઇન્ટરીગ્ેટેડ રરન્્થુએબલ 
મેન્્થૂફેકચરીંગ અન્િ્થે ૬૦ હજાર કરોડનું 
રોકાણ કરરે. 

ઉલ્ેખનરી્થ છે કે, ભારતમાં અત્થારે 
રરીન્્થુએબલ સત્ોત થકી 157 ગરીગાિોટ 
િરીજ ઉતપાદનનરી ક્મતા છે, જે િધારરીને 
િષ ્ય  2030માં  ક ુલ ક્મતાનાં  500 
ગરીગાિોટ લઈ જિાનરી િડાપ્રધાન  
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ જાહેરાત કરરી છે. 
આગામરી દસ િષ્યમાં રરીલા્થન્સ ઈન્ડસટ્રીઝ 
પોતાના આ્થોજન અનુસાર 100 
ગરીગાિોટ ક્મતા સથાપરી રકે તો દેરનરી 

કુલ ગ્રીન એનર્જીમાં તેનો વહસસો પાચમા 
ભાગનો થઈ જરે. આ સાથે, કૂંપનરી 
જામનગર ખાતે રૂ.75 હજાર કરોડના ખચગે 
ત્ણ િષ્યમાં ત્ણ ગરીગા ફે્ટરરી સથાપિાનરી 
જાહેરાત કરરી હતરી. જે અંગેનરી કા્થ્યિાહરી 
હાલ પ્રગવત હેઠળ છે.  

આ ન્્થૂ એનર્જી મેન્્થુફેકચરીંગ અન્િ્ેથ 
સોલાર પરી.િરી. મોડુ્લ, ઇલેકટ્ોલાઇઝર, 
એનર્જી સટોરેજ બેટરરી, ફ્થુઅલ સેલસ 
સવહતનરી ફેસેવલટરીઝ સથપારે. એટલંુ જ 
નવહ, રરલા્થન્સ વજઓ નેટિક્કને 5G માં 
અપગ્ેડ કરિા આગામરી િષયોમાં ૭પ૦૦ 
કરોડ, આિનારા પાંચ િષ્યમાં રરલા્થન્સ 
રરટેઇલમાં રૂ. ૩૦૦૦ કરોડ અને હાલના 
તથા નિા પ્રોજે્ટસમાં મળરીને રૂ. રપ 
હજાર કરોડના રોકાણોના પ્રસતાિ પણ 
તેમણે રજૂ ક્થા્ય હતા. 

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
ગ્રીન-કલરીન અને એન્િા્થરમેન્ટ ફ્ેન્ડલરી 
એનર્જી ઉતપાદનમાં ગુજરાતને અગે્સર 
બનાિિામાં  આ સૂ વચત પ્રોજે્ટસ 
મહતિપૂણ્ય બનરે તેિરી અપેક્ા વ્થતિ  
કર રી  હત રી .  આ MoU િેળ ાએ 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના મુખ્થ અગ્ સવચિ શ્રી 
ક ૈલાસનાથન તેમજ િરરષ્ઠ સવચિો 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

ભવકાસગાથા

ગ્ીન એેનર્જી  ક્તે્ે ગજુરાતમાં 
રૂ. 5 લાખ કરાેડથી વધુનંુ 

રાેકાણ થશે
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ભવકાસકામોની સથળ ઉપર જઇનરે સમીક્ા કરતા CM

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં રાજ્થમાં 
અવિરત વિકાસનરી ધારા િહરી રહરી છે. વિકાસ કામોમા ંકોઈ કચાસ 
ન રહે અને તે સમ્થસર પૂણ્ય થા્થ તે માટે તેનું સતત વનરરીક્ણ 
થા્થ તે જરૂરરી છે. મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ જાતે વિકાસ કામોનું 
સતત વનરરીક્ણ કરરી માગ્યદર્યન આપરી રહ્ા છે. તાજેતરમાં 
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થના ધોરરી માગયોના વિસતૃતરીકરણનરી ચાલરી 
રહેલરી કામગરીરરીનરી વિવિધ સથળોએ મુલાકાત લઈને પ્રગવત 
વનહાળરી તેમજ સંબંવધત અવધકારરીઓ સાથે કામગરીરરી સંદભ્યમાં  
સમરીક્ા હાથ ધરરી હતરી.

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થના મુખ્થ સવચિ શ્રી પંકજકુમાર અને 

માગ્ય મકાન સવચિ શ્રી સંરદપ િસાિા સાથે આ 
કામગરીરરીના જાત વનરરીક્ણ માટેનો ઉપક્મ લીંબડરીથરી 
ક્થયો હતો. મખુ્થમતં્રી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ે અમદાિાદ 
રાજકોટ હાઇિેના ૬ લેન કરિાના કામોમાં લીંબડરી 
બગોદરા િચ્ેના કા્થયો તેમજ બગોદરા તારાપુર 
હાઇિેના ૬ લેન અંતગ્યત અરણેજ નજીકના વબ્રજ 
વનમા્યણનરી પ્રગવત વનહાળરી હતરી. મુખ્થમંત્રીશ્રી આ 
સમગ્ રૂટ પર મોટર માગગે ફ્થા્ય હતા અને જુદરી જુદરી 
સાઈટ પર પ્રત્થક્ જઈન ેકામોનરી ગણુિતિા, િપરારમાં 
લેિાતા મટરીરર્થલ અંગેનરી વિગતો પણ મેળિરી હતરી. 
તેમણે બગોદરા માગ્ય પર કેરાલા પાસે બનરી રહેલા 
ઓિરવબ્રજનરી સાઈટનું પણ વનરરીક્ણ ક્થુાં હતું.

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે આ બધા પ્રગવત 
હેઠળના કામોનરી જાત મુલાકાત લઈ ગાંધરીનગર પરત 
આિતા સરખેજ વચલોડા નેરનલ હાઈિેના ૬ લેન 

કામો અન્િ્ેથ અદાણરી રાવંત ગ્ામ પાસ ેવનમા્યણાવધન ઓિરવબ્રજનરી 
કામગરીરરી પણ જોઈ હતરી.

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ બગોદરા તારાપુર ૬ લેન માગ્ય અન્િ્ેથ 
અરણેજ ખાતે બનરી રહેલા વબ્રજના કામોનરી પણ મુલાકાત લરીધરી 
હતરી. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અમદાિાદ રાજકોટ ધોરરીમાગ્ય ને ૬ 
લેન કરિાના પ્રગવત હેઠળના કામોના સથળ વનરરીક્ણ અને 
ગુણિતિા િગેરેનરી જાત માવહતરી મેળિિાના હેતુસર મોટર માગગે 
આ રૂટ પર નરીકળ્થા હતા અને જુદા જુદા સથળોનરી  માગ્ય વનમા્યણ 
કામગરીરરી વનહાળરી હતરી તથા આ કામગરીરરી સાથે સંકળા્ેથલા 
ઇજનેરો - અવધકારરીઓ સાથે કામગરીરરીનરી સમરીક્ા કરરી હતરી. •

મુખયમંત્ીશ્ીએ હાઇવરે પરની હોટલમાં સામાનય નાગરરકની જરેમ ચાની ચૂસકકી માણી
અમદાિાદ-રાજકોટ ધોરરીમાગ્યને ૬ લેન 

કરિાનરી કામગરીરરીના વનરરીક્ણ િેળાએ 
મખુ્થમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે હાઇિ ેપરનરી 
કાઠરી્થાિાડરી હોટલમાં સામાન્્થ નાગરરકનરી 
જેમ ચાનરી ચૂસકી માણરી હતરી. આ દરવમ્થાન 
હાઇિે પર આિેલરી હોટલ પર તેઓ મુખ્થ 
સવચિ શ્રી પંકજકુમાર અન ેઅન્્થ અવધકારરીઓ 
સાથ ેરરીફે્રમેન્ટના હેતસુર થોડરી વમવનટો માટે 
રોકા્થા હતા. મુખ્થમંત્રીએ પોતાના સાલસ 
સિભાિનો પરરચ્થ આપતા હોટેલ-ઢાબા પર 
ઉપકસથત મુસાફરોનરી લાગણરીને માન આપરી 
તેમનરી સાથે તસિરીરો પડાિરી હતરી. •

મુલાકાત
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મખુ્યમંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે રાષ્ટ્ ીય યવુા તદવસના એવસર ેગજુરાતના નાગતરકાે સાથ ેબલાેગ સવરૂપે પાેતાના તવચારાે 
શરૅ કયાજી હતા. સાડા છ કરાેડ ગુજરાતીઆેના પતરવારના વડા તરીકેની ભમૂમકા પરૂી તનષ્ઠાથી તનભાવવા સાથ ેલાેકાશભમુખ 
વહીવટનાે સંકલપ મખુ્યમંત્ીશ્ીએે વ્યક્ત કયાગે હતાે. મુખ્યમંત્ીશ્ીના બલાેગના એંશાે નીચ ેમજુબ છે. 

નમસકાર.. 
આપ સૌન ેરાષ્ટરી્થ ્થિુા રદિસનરી રભુકામનાઓ. જમેના પણુ્થ 

સમરણમાં આપણે ભારતમાં ્થુિા રદિસનરી ઉજિણરી કરરીએ છરીએ 
એિા આધ્થાકતમક ચેતનાના વરખર સિરુપ સિામરી વિિેકાનંદજીને 
તેમનરી જન્મજ્થંતરીએ રત્  રત્  નમન.. વમત્ો, આજના અિસરે 
સોશ્થલ મરીરડ્થાના માધ્થમથરી મુખ્થમંત્રી તરરીકેનરી મારરી ્થાત્ાના 
કેટલાક અનુભિો અને વિચારો આપનરી સાથે રૅર કરરી રહ્ો છું. 

વિિકેાનદંજીએ 1893 મા ંવરકાગો વિશ્ ધમ્યપરરષદમાં પોતાના 
સબંોધનનરી રરૂઆત “લડેરીઝ એન્ડ જને્ટલમેન” રબદોથરી કરિાના બદલે 
“સરીસટસ્ય એન્ડ બ્રધસ્ય ઓફ અમરેરકા” એમ કહં્ હતુ.ં એક નરેન્દ્રનાથે 
એ સમ્ેથ ભારતના સનાતન મલૂ્થોથરી સમગ્ વિશ્ન ેઅવભભતૂ કરરી 
દરીધુ ંહતુ.ં આજ ેફરરી એકિાર એક નરેન્દ્ર ભારતનરી અકસમતાન ેવિશ્માં 
બલુદં બનાિરી રહ્ા છે. ફરરી એકિાર દવુન્થા એક નરેન્દ્રનરી આહલકેથરી 
“્થોગમ્થ” બનરી છે. એક આગિરી ઓળખ સાથ ે“નતૂન ભારત”નો 
ઉદ્થ થઈ રહ્ો છે. મન ેખરુરી છે કે ભારતરી્થો માટે વિકાસનો એક 
અભતૂપિૂ્ય અિસર આવ્થો છે, ત્થારે વિકાસના પ્થા્ય્થ ગણાતા રાજ્થના 
મખુ્થમતં્રી તરરીકેનરી જિાબદારરી સભંાળિાનુ ંસૌભાગ્થ મન ેસાપંડ્ુ ંછે. 
સાડા છ કરોડ ગજુરાતરીઓના પરરિારના િડા તરરીકેનરી ભૂવમકા પરૂરી 
વનષ્ઠાથરી વનભાિિા હુ ંસકંલપબધિ છુ.ં 14 સપટેમબર 2021 ના રદિસે 
મારરી મખુ્થમંત્રી તરરીકેનરી નિરી ્થાત્ાનરી રરૂઆત થઈ. આ ્થાત્ામાં 
સહપ્રિાસરી તરરીકે મન ેમળરી એક ્થિુા, ઊજા્યિાન અન ેસતત જનવહતને 
ધ્થાનમા ંરાખરીન ેરદિસ-રાત કામ કરતરી ટરીમ. 

પદભાર સભંાળ્થો એ રદિસોમા ંસૌરાષ્ટમા ંભારે િરસાદન ેલરીધે 
ખડેતૂો અન ેકાચા મકાનોમા ંરહેતા લોકોન ેભારે નકુસાન થ્ંુથ હતુ.ં 
અમ ેલોકો તરત જ અસરગ્સત વિસતારોમા ં પહોંચરી ગ્થા અને 
તાતકાવલક અસરગ્સતોન ેસહા્થનરી જાહેરાત કરરી. “સકંટ સમ્થમાં 
સાથ ે રહે એ સરકાર.” મારા સૌ નાગરરક ભાઈબહેનોન ેહુ ંએ 
ખાતરરી આપિા માગંું છુ ંકે સકંટ કોઈપણ હો્થ ગુજરાત સરકાર 
સદા્થ આપનરી પડખ ેઊભરી રહેર.ે આફતન ેઅિસરમા ંકેિરી રરીતે 
ફેરિિા એ માન. નરેન્દ્રભાઈએ આપણન ેસપેુરે રરીખવ્થુ ંછે. 

“આતમવનભ્યર ગજુરાતથરી આતમવનભ્યર ભારત”ના મતં્ સાથે 
ગજુરાત સરકાર કામ કરરી રહરી છે. અમારે મન વિકાસ એટલ ેજ 
સિ્યસમાિરેરી, સિ્યસપરથી, સિાાંગરીણ વિકાસ. એિો વિકાસ જેમાં 
“સિ્યજન વહતા્થ, સિ્યજન સખુા્થ” નરી ભાિના હો્થ. એિો વિકાસ 
જમેાં વિદ્ાથથીઓનરી િાત હો્થ... જમેા ં રકસાનોનરી દરકાર હો્થ, 
જમેાં ઉદ્ોગજગત માટે અિસર પણ હો્થ અન ેજનસામાન્્થના 
આરોગ્થનરી વચતંા પણ હો્થ. નાગરરકોનરી નાનામા ંનાનરી તકલરીફ 
પણ અમારા માટે અગત્થનરી છે. મેં અગાઉ પણ કહં્ હતુ ંકે, રબદોનરી 
મારામારરીના કારણ ેકે કા્થદાના અથ્યઘટનના કારણ ેનાગરરકોન ેજો 
મશુકેલરી પડતરી હરે તો અમ ેએમા ંફેરફાર કરિા પણ ત્ૈથાર છરીએ. 

અમે િષયો સુધરી સામાન્્થ નાગરરકનરી જેમ મંચનરી સામે બેઠા 
છરીએ. એટલે જ, આજે જ્થારે મંચનરી ઉપર બેસિાનો અિસર 
આવ્થો છે ત્થારે અમે પ્રજાને પડતરી મુશકલેરી સમજીએ છરીએ. 
સામાન્્થ માણસને પડતરી મુશકેલરીઓથરી અમે પરરવચત છરીએ અને 
તેમનું જીિન સુખમ્થ બનાિિા સતત વચંતરીત છરીએ. મુખ્થમંત્રી 
તરરીકે છેલ્ા 3-4 મવહના દરવમ્થાન ગજુરાતના અનકે વિસતારોમાં 
જિાનું થ્થું, અનેક લોકોને મળિાનું તેમના પ્રશ્નો સાંભળિા-
સમજિાનું થ્થું. પ્રિાસ હો્થ કે મુલાકાત... અમારો હેતુ સરળ, 
સહજ પરંતુ મક્કમ અને લોકાવભમુખ િહરીિટ આપિાનો છે. 

વમત્ો, કોરોનાના આ કપરા કાળમાં આપણે સૌ સજાગ રહરીને 
નાગરરક તરરીકેનરી આપણરી ફરજો વનભાિરીએ. રાજ્થના લોકોને 
કોરોના સામે રક્ણ આપિાના પ્ર્થાસોમાં ગુજરાત સરકાર પણ 
કોઈ કસર છોડરે નવહ. આપણે સૌ સાથે મળરીને જાગૃવત અને 
સાિચેતરી સાથે કોરોનાને મહાત આપરી્ેથ એિો ખાસ આગ્હ 
આપને કરિા માંગુ છું. 

વમત્ો, આિનાર સમ્થમા ંઆિરી જ રરીતે મારા વિચારો આપનરી 
સાથે રૅર કરતો રહરીર. મળતા રહરીરું. 

આપનો, 
ભૂપેન્દ્ર પટેલ 

નૂતન 
િારતનો 
ઉદય થઇ 
રહ્ાો છે...

સંવાદ
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કોરોનાનરે મહાત આપવા સજ્જ ગુજરાત 
વિશ્ સમસત આજે કોરોના િા્થરસનરી મહામારરી સામે લડરી 

રહ્ં છે. કોરોના િા્થરસ કોવિડ-૧૯નો નિો િેરરએન્ટ ઓવમક્ોન 
રદન-પ્રવતરદન િધરી રહ્ો છે. ભારતે આ મહામારરી સામે લડિા 
માટે સમ્થસર અન ેજરૂરરી પગલા ંલરીધા ંછે. કોરોના સામનેા જગંમાં 
ભારત અને ગુજરાત મક્કમતાપૂિ્યક લડરી રહ્ાં છે. આનરી 
સકારાતમક અસર જોિા મળરી રહરી છે. મહામારરીનરી આ સંકટનરી 
ઘડરીઓમાં પ્રત્થેક ગુજરાતરી બાંધિ સોવર્થલ રડસટકન્સંગ રાખરી 
તેનરી જિાબદારરી અદા કરે એ સૌથરી મોટરી દેર સેિા ગણારે. 

વનષણાતોનુ ંએિંુ પણ કહેિાનુ ંછે કે આજ ેજો કોઈ વ્થવતિમાં 

કોરોના િા્થરસ પહોંચે છે તો તનેા રરરીરમા ંતનેા લક્ણો દેખાતા  
કેટલાક રદિસો લાગરી જા્થ છે. આ સમ્થગાળા દરવમ્થાન ત ેજાણે 
અજાણ ેત ેપ્રત્થકે વ્થવતિન ેચપે લગાડરી દે છે જ ેતનેા સપંક્કમા ંઆિે 
છે. વિશ્ આરોગ્થ સસંથાનો અહેિાલ જણાિે છે કે આ મહામારરીનો 
ચપે ધરાિતો એક વ્થવતિ માત્ એક અઠિારડ્થા-દસ રદિસમા ંજ 
સેંકડો લોકો સધુરી આ બરીમારરી પહોંચાડરી રકે છે. એટલ ેકે ત ેઆગનરી 
જમે ઝડપથરી ફેલા્થ છે. ઓવમક્ોનનરી આગન ેફેલા્થ ત ેપહેલા જ 
ઠારિા માટે ગજુરાત સરકારનુ ંસમગ્ િહરીિટરી તતં્ મખુ્થમતં્રી શ્રી 
ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલના ંનતેૃતિમા ંકામ ેલાગરી ગ્થ ુછે.

રાજયના 15 થી 18 વર્ષના 35 
લાખ રકશોરો વરેક્સનથી સરુભક્ત

મખુયમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજયમા ં૧૫ 
થી ૧૮ વર્ષિી વયિા બાળકો તરૂણોિે કોરોિા 
વકે્સિ આપવાિા અહભયાિિો ગાધંીિગરિા 
કોબાિી જી.ડી.એમ. કોબાવાલા િાઇસકકૂલથી 
કરાવયો િતો. આ અહભયાિમા ંરાજયમા ં૧પ થી 
૧૮ વર્ષિી વયિા અંદાજે ૩પ લાખથી વધુ 
બાળકોિે કોરોિા વેક્સિેશિ ડ્ાઇવ અન્વયે 
આવરી લેવામાં આવયા િતા. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
કોબાિી શાળામાં પિોંચીિે બાળકોિા રસીકરણિી 
કામગીરી હિિાળીિે,  બાળકો સાથ ેસવંાદ કયયો 
િતો. આરોગય હવભાગે આ િેતુસર પ૦ ટીમ 
કાય્ષરત કરેલી છે. ગાંધીિગરિા મેયર શ્ી 
હિતેશભાઈ મકવાણા, ધારાસભય શ્ી શંભૂજી 
ઠાકોર, આરોગય કહમશિર શ્ી જયપ્રકાશ હશવિરે 
તમેજ મયહુિહસપલ કહમશિર શ્ી ધવલ પટેલ અિે 
શાળા હશક્ષક પરરવાર તેમજ હવદ્ાથથીઓ આ 
વકે્સિશેિ ડ્ાઇવિા પ્રારંભ ેઉપકસથત રહ્ા િતા. 
•
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વિશ્વ્થાપરી મહામારરી કોરોના સંક્મણ તથા નિો િેરરએન્ટ 
ઓવમક્ોનનરી દરેના રાજ્થોમાં પ્રિત્યમાન કસથતરીનરી સિ્યગ્ાહરી 
સમરીક્ા માટે િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ રાજ્થોના 
મુખ્થમંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડરી્થો કોન્ફરન્સ બેઠક ્થોજી હતરી. આ 
બઠેકમાં મુખ્થમંત્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ગાધંરીનગરથરી સહભાગરી 
થ્થા હતા. િડાપ્રધાનશ્રીએ કોરોના સામેના કારગત હવથ્થાર 
તરરીકે િકે્સનરેનનરી મહતિા આપતા ંરાજ્થોન ેિકે્સનરેન ડ્ાઇિ 
અને વપ્રિેન્ટરીિ કેર અંગે માગ્યદર્યન આપ્થું હતું. તેમણે ઉતિરા્થણ, 
લોહરરી, વબહુ જેિા વિવિધ તહેિારોમા ંલોકો અન ેપ્રરાસન બ્ેથનરી 
સતક્કતા-એલટ્યનેસ જળિાઇ રહે તે માટે પણ સૂચનો ક્થા્ય હતા. 
ટેકસટંગ, હોમ આઇસોલરેન, ટેવલમરેડસરીન પધિવતના ઉપ્થોગ માટે 
પણ િડાપ્રધાનશ્રીએ રાજ્થોના મુખ્થમંત્રીશ્રીઓ સાથે પરામર્ય 
ક્થયો હતો. કેકન્દ્ર્થ ગૃહ મંત્રી શ્રી અવમતભાઇ રાહ, આરોગ્થ મંત્રી 
શ્રી મનસુખભાઈ માંડિરી્થા તેમજ કેન્દ્ર સરકારના સંબંવધત 
વિભાગોના સવચિો આ બેઠકમાં જોડા્થા હતા.

રાજ્થમાં કોરોના સકં્મણ સામ ેવજલ્ાઓ અન ેમહાનગરોના 
િવહિટરી તંત્નરી સજ્જતા અંગે તાજેતરમાં મુખ્થમંત્રી શ્રી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલે સિ્યગ્ાહરી સમરીક્ા બઠેક ્થોજી હતરી. અમદાિાદ, 
સુરત, િડોદરા, રાજકોટ અને ગાંધરીનગરના મ્થુવનવસપલ 
કવમરનરશ્રીઓ અને ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, નિસારરી, િલસાડ 
તથા કરછના વજલ્ા કલે્ ટરશ્રીઓ, વજલ્ા વિકાસ અવધકારરીશ્રીઓ 
અને વજલ્ા આરોગ્થ અવધકારરીઓએ મુખ્થમંત્રીશ્રીને પોતાના 
વિસતારોમાં િેક્સનેરન ડ્ાઇિ, ટ્ેસીંગ-ટ્ેકીંગ અને જરૂરતમંદ 
કેસોમાં આઇસોલેરન તથા હોકસપટલોમાં દિાઓ, ઓક્સજન 
બેડ વિગેરેનરી સંપૂણ્ય વિગતો આપરી હતરી. 

મખુ્થમંત્રીશ્રીએ વજલ્ા િહરીિટરી તતં્ોનરી આ સજ્જતા અગેંનરી 
સમરીક્ા કરતા કહ્ં કે, વજલ્ાના પ્રભારરી સવચિોનું વજલ્ા તંત્ોને 
જરૂરરી માગ્યદર્યન મળરી રહે તે માટે તેમને વજલ્ાઓમાં પહોંચિા 
સૂચના આપરી દેિાઈ છે. એટલું જ નવહ, સરકાર તરફથરી તમામ 
જરૂરરી મદદ વજલ્ાઓને પહોચાડિાનું સઘન આ્થોજન થ્થું છે. 

કોરોના સામ ેરોગ પ્રવતકારક રરકત િધારિા મહાનગરો અને 

વજલ્ાઓમા ંઆ્થષુ દ્ારા સમગ્ રાજ્થમાં દરરોજ કુલ મળરીન ેબે 
હજાર રકલો ઉકાળા પાિડર પહોંચાડિાનુ ંઆ્થોજન થઈ ગ્થુ ંછે 
તનેો પણ લાભ િધનુ ેિધ ુલોકો સધુરી પહોંચ ેતિેરી વ્થિસથાઓ કરિા 
પણ આ વિડરી્થો કોન્ફરન્સ બેઠકમા ંસચૂના આપિામા ંઆિરી હતરી.

શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલ ેઆ વજલ્ા અન ેરહેરરી તંત્િાહકોને 
એિો અનુરોધ ક્થયો કે જ ેવ્થવતિઓ હોમ આઇસોલરેનમાં રહેલા 
હો્થ તમેનુ ંઅન ેતમેાંથરી હોકસપટલમા ંએડમરીટ થ્થા હો્થ તમેનંુ 
પણ સતત મોનરીટરીંગ કરિામા ંઆિે ત ેઇરછનરી્થ છે. મખુ્થ સવચિ 
શ્રી પકંજકુમારે વજલ્ા કે્્ટરશ્રીઓ, મ્થવુનવસપલ કવમરનરશ્રીઓને 
જરૂરર્થાત મજુબ ધન્િંતરર રથ અન ેસજંીિનરી રથ િધ ુમોબરીલાઇઝ 
કરિા તથા કોન્ટેકટ ટ્ેવસંગ વ્થાપક બનાિિા અને દરરોજના 
ટેકસટંગનરી સંખ્થા પણ િધારિાનરી સચૂનાઓ આપરી હતરી. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીના મખુ્થ અગ્ સવચિ શ્રી કે. કૈલાસનાથન, આરોગ્થ 
વિભાગના કા્થ્યકારરી અગ્ સવચિ શ્રી મકેુરકુમાર, િરરષ્ઠ સવચિશ્રીઓ 
આ વિડરી્થો કોન્ફરન્સમા ંગાધંરીનગરથરી સહભાગરી થ્થા હતા. આરોગ્થ 
વિભાગના અવધક મખુ્થ સવચિ શ્રી મનોજ અગ્િાલ ેજણાવ્થુ ંહતું 
કે, વિશ્મા ંઓવમક્ોન િાઈરસનો નિો િરેરઅન્ટ જોિા મળરી રહ્ો 
છે ત ેસંદભગે ગજુરાતના નાગરરકોન ેસરુવક્ત કરિા રાજ્થનુ ંઆરોગ્થ 
તંત્ સપંણૂ્ય સસુજ્જ છે. આ માટે કેન્દ્ર સરકારનરી ગાઈડલાઈન અનસુાર 
ગજુરાતમા ંસપંણૂ્ય ત્ૈથારરીઓ કરરી દેિાઈ છે. તમેજ રાજ્થમા ંપરૂતા 
પ્રમાણમા ંદિાઓનો જરથો, બડે સવહતનરી સવુિધાઓ ઉપલબધ છે. 
એટલ ેનાગરરકોએ સહેજ પણ ગભરાિાનરી જરૂર નથરી માત્ન ેમાત્ 
સતક્ક રહરી કોવિડના પ્રોટોકોલનુ ંપાલન કરિંુ આિશ્થક છે. 

શ્રી અગ્િાલ ેઉમ્ેથુાં કે, ઓવમક્ોન િરેરઅન્ટ સદંભગે WHO 
અન ેકેન્દ્ર સરકાર દ્ારા આતંરરાષ્ટરી્થ ્થાવત્કોના ટેકસટંગ માટે જે 
ગાઈડલાઈન જાહેર કરાઈ ત્થારથરી રાજ્થમા ંઅમદાિાદ તથા સરુત 
એરપોટ્ય ખાત ે્થાવત્કોનુ ંકસક્વનગં કરિામા ંઆિરી રહ્ ંછે જમેા ંએટ 
રરસક અન ેનોન એટ રરસક દેરના મળરીન ે્થાવત્કોનુ ંકસક્વનગં કરિામાં 
આવ્ંુથ છે ત ેપકૈી એટ રરસક દેરના ્થાવત્કોના RTPCR ટેસટ 
કરિામા ંઆવ્થા છે. કોરોના પોવઝરટિ દદથીઓન ેહોમ ક્ોરેન્ટાઈનમાં 
રાખરીને સારિાર આપિામા ંઆિરી રહરી છે જ્થારે નોન પોવઝરટિ 
તમામ ્થાવત્કોન ેહોમ આઈસોલરેનમાં રાખરીન ેતમામનુ ંઆરોગ્થ 
વિભાગ દ્ારા મોવનટરરંગ કરિામા ંઆિરી રહ્ ંછે. આિા ્થાવત્કોના 
દર ત્રીજા અન ેપાચંમા ં રદિસે સમેપલ લઈન ેચકાસણરી કરિામાં 
આિરી રહરી છે. આ ઉપરાતં સકં્મણ િધ ેનહીં ત ેમાટે રાજ્થભરમાં 
સિગેલન્સનરી કામગરીરરી પણ ચાલરી રહરી છે. 

તેમણે ઉમે્થુાં કે. રાજ્થમાં કોવિડ-૧૯ અને ઓવમક્ોન સંદભગે 
ટેકસટંગનરી સવુિધાઓ િધારરીન ેદરરોજના ૭૦થરી ૭૫ હજાર ટેકસટંગ 
કરિામાં આિરી રહ્ાં છે અને આગામરી સમ્થમાં આ ટેકસટંગનરી 
ક્મતા જરૂરર્થાત મુજબ િધારિાનું આ્થોજન છે. 

તમેણ ેકહ્ ંકે, મુખ્થમતં્રીશ્રીના માગ્યદર્યન હેઠળ રાજ્થ સરકાર 
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દ્ારા સંપૂણ્ય તૈ્થારરીઓ કરરી દેિાઈ છે. રાજ્થમાં જો કેસોનરી સંખ્થા 
િધે તો તેને પહોંચરી િળિા માટે રાજ્થ સરકારે સંપૂણ્ય વ્થિસથાઓ 
ગોઠિરી છે. રાજ્થમા ંપરૂતા પ્રમાણમા ંદિાઓનો જરથો, ઓક્સજન 
બડે-િેકન્ટલેટરનરી સવુિધાઓ ઉપલબધ છે તેમજ આરોગ્થ કમથીઓને 
તાલરીમબધિ પણ કરરી દેિા્થા છે. ઓવમક્ોન સંદભગે WHO/
ICMR દ્ારા જે સારિાર અંગે સૂચનાઓ મળરે એ મુજબનરી 
વ્થિસથાઓ પણ રાજ્થ સરકાર દ્ારા ગોઠિરી દેિારે.  

ગુજરાતમાં અત્થાર સુધરીમાં નોંધા્થેલા ઓવમક્ોનના કેસોમાં 
સામાન્્થ હળિા લક્ણો જેિા કે, તાિ, ઉધરસ, રરદરીના જોિા 
મળે છે. એથરી કોઇપણ દદથીને હોકસપટલમાં જિાનરી જરૂર પડરી 
નથરી. પરંતુ તકેદારરી માટે એમને હોકસપટલમાં રાખરીને સારિાર 
આપિામાં આિરી રહરી છે જેના લરીધે અન્્થમાં ચેપ પ્રસરે નહરી. 

ઓવમક્ોન સંદભગે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા જ ેગાઇડલાઇન આપિામાં 
આિરી છે તેનો રાજ્થમાં ચૂસત અમલ થઇ રહ્ો છે. એટલે 
નાગરરકોને સહેજ પણ ગભરાિિાનરી જરૂર નથરી. પરંતુ માત્ને 
માત્ સતક્ક રહરીને કોવિડ પ્રોટોકોલનું પાલન કરરીને સહ્થોગ 
આપિાનરી જરૂર છે. •

નાગરરકોના આરોગયભહત માટે મહતવના ભનણ્ષયો
મખુયમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલિા અધયક્ષસથાિે મળેલી 

કોર કહમટીિી બઠેકમા ંરાજયિા િાગરીકોિા વયાપક આરોગય 
હિતમાં કેટલાક મિતવિા હિણ્ષય લવેામા ંઆવયા િતા. આ હિણ્ષય 
અતંગ્ષતિા ફેરફારો તા.12મી જાન્યઆુરી, 2022થી તા.22મી 
જાન્યઆુરી, 2022 સધુી અમલી બિાવાયા છે. કોર કહમટીમાં 
લવેાયલેા આ હિણ્ષય મુજબ રાજયમા ંતમામ પ્રકારિા રાજકીય, 
સામાજીક, શકૈ્ષહણક, સાસંકકૃહતક, ધાહમ્ષક કાય્ષક્રમો જવેા જાિેર 
સમારંભો અિે મળેાવડાઓમા ંવધુમા ંવધ ુ150 વયહતિઓિી 
મયા્ષદા રિેશ.ે બધં સથળોએ યોજાતા આવા સમારોિમા ંજગયાિી 
ક્ષમતાિા 50% પરંત ુવધુમા ંવધ ુ150 વયહતિઓિી સંખયામાં 
યોજી શકાશ.ે

રાજયમાં લગ્ન સમારોિ માટે ખુલ્ી જગયામાં 150 
વયહતિઓિી મયા્ષદામાં યોજી શકાશે. આવા લગ્ન સમારોિ 
બંધ જગયાએ યોજાય તયારે જગયાિી ક્ષમતાિા 50% પરંતુ 
વધુમાં વધુ 150 વયહતિઓિી મયા્ષદામાં યોજવાિા રિેશે. •

CMની હાજરીમાં હેલથ વક્કસ્ષ, ભસભનયર ભસરટઝન માટે ભપ્કોશન ડોઝનો પ્ારંિ
રાજ્થમાં ફ્ન્ટ લાઈન િક્કસ્ય, હેલથ િક્કસ્ય તથા ૬૦ િષ્યથરી િધુનરી આ્થુના અને અન્્થ વબમારરી ધરાિતા િ્થસકોને કોરોના 

િેક્સનનો વપ્રકોરન ડોઝ આપિાનો  પ્રારંભ થ્થો છે. ફ્ન્ટ લાઈન િક્કસ્ય અને િરરષ્ઠ નાગરરકોને કોરોના િેક્સનના વપ્રકોરન ડોઝ 
આપિાના પ્રારંભ પ્રસંગે મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગાંધરીનગર મહાનગરપાવલકાના સેકટર-૨૯ ના અબ્યન હેલથ સેન્ટર ખાતે 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. સમગ્ રાજ્થમાં આિા વપ્રકોરન ડોઝ માટે પાત્તા ધરાિતા અંદાજે ૯ લાખ લોકોને રાજ્થભરના ૩૫૦૦ 
રસરીકરણ કેન્દ્રો પરથરી અંદાજે ૧૭ હજારથરી િધુ આરોગ્થ કમથીઓ આ ડોઝ  આપિાના છે. ગાંધરીનગરના મે્થર શ્રી વહતેરભાઇ 
મકિાણા તથા મ્થુવન. કવમરનર શ્રી ધિલ પટેલનરી ઉપકસથવતમાં ્થોજા્થેલા ઉપરોતિ કા્થ્યક્મમાં મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આરોગ્થકમથીઓ 
તથા લાભાથથીઓ સાથે િાતચરીત કરરી હતરી.

કવર સટોરી
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કેનદ્ીય આરોગય મંત્ી  
શ્ી માંડવીયાની અધયક્તામાં 

સમીક્ા બરેઠક યોજાઇ
કોરોનાનો સામનો કરિા સમગ્ તંત્ સજ્જ અને સાબદું બન્્થુ 

છે. િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીનાં નેતૃતિમાં ભારતરી્થોનરી 
જનસુખાકારરી માટેનાં અસરકારક પગલાંઓ લેિામાં આવ્થા 
છે.તાજેતરમા ંકેન્દ્રરી્થ આરોગ્થ મતં્રી શ્રી મનસખુભાઈ માડંિરી્થાનરી 
અધ્થક્તામાં કોરોનાનરી પ્રિત્યમાન કસથવત ૭ રાજ્થોના આરોગ્થ 
મંત્રીશ્રીઓ, આરોગ્થ સવચિશ્રી સાથે સંકલન સાધરીને કોરોનાનરી 
પ્રિત્યમાન કસથવત અને સજ્જતા અંગે સિ્યગ્ાહરી સમરીક્ા વિડરી્થો 
કોન્ફરન્સના માધ્થમ દ્ારા કરિામાં આિરી હતરી.

મંત્રી શ્રી માંડિરી્થાએ આ તમામ રાજ્થોમાં કોરોનાનરી 
પ્રિત્યમાન કસથવત, ત્રીજી લહેર સામે રાજ્થોનરી સજ્જતા સતક્કતા 
અને તૈ્થારરી વિરે આકલન ક્થુાં હતું. કેન્દ્રરી્થ આરોગ્થ વિભાગ આ 
તમામ રાજ્થોનરી કોરોના સદંભગે માળખાગત સુવિધાઓ, દિાઓના 
અન ેરસરીના જરથા સવહતનરી તમામ જરૂરર્થાતન ેસતિરે પરૂરી કરિા 
માટે સજ્જ હોિાનું પણ મંત્રીશ્રીએ કહ્ં હતું. રાજ્થના આરોગ્થ 
મંત્રી શ્રી ઋવષકેરભાઈ પટેલ દ્ારા રાજ્થમાં કા્થ્યરત િેક્સનેરન 
ડ્ાઇિ, આઇ.સરી.્થુ. બેડ, િેકન્ટલેટર અને ઓક્સજન સવહતનરી 
ઉપલબધતા, ટ્સેીંગ-ટ્કેીંગ અન ેજરૂરર્થામદં કેસોમા ંઆઇસોલરેન, 
હોકસપટલોમાં દિાઓનો,રસરીનો જરથો, સારિાર માટે માળખાકી્થ 
સુવિધાઓ અંગે વિગતિાર માવહતરી આપિામાં આિરી હતરી. 
આરોગ્થ મંત્રીશ્રીએ કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરમાં રાજ્થનરી સજ્જતા 
અંગે પણ કેન્દ્રરી્થ મંત્રીશ્રીને માવહતગાર ક્થા્ય હતા.

રાજ્થમાં નોંધાઇ રહેલા કોરોના-ઓવમક્ોનના કેસોમાંથરી ૯૬ 
ટકાથરી િધુ દદથીઓ હોમ આઇસોલેસનમા સારિાર હેઠળ છે તમેજ 
અત્થારે નોંધાઈ રહેલા કોરોનાગ્સત દદથીઓ હોકસપટલાઇઝેરન 
અને વક્રટકલ કેર દર ખૂબ જ નરીચો હોિાનું પણ મંત્રીએ કહ્ં હતું. 
રાજ્થ સરકાર દ્ારા હોમ આઇસોલેસનના કોરોનાગ્સત દદથીઓને 
ટેલરીમેરડસરીન, ધન્િંતરર રથ અને સંજીિનરી રથ દ્ારા ધરે બેઠા 
ઉપલબધ કરાિિામાં આિરી રહેલરી સારિારના અવભગમથરી પણ 
કેન્દ્રરી્થ મંત્રીશ્રીને અિગત કરાવ્થા હતા.આ કોન્ફરન્સમાં દરેક 
રાજ્થમાં ૧૫ થરી ૧૮ ના તરૂણો, ૬૦ થરી િધુ િ્થના િ્થસકો, 
હેલથકેર અને ફ્ન્ટલાઈન િોરર્થસ્યના રસરીકરણ અવભ્થાનન ે
િેગિંતુ બનાિિા અનુરોધ કરિામાં આવ્થો હતો.

કેન્દ્રરી્થ આરોગ્થ વિભાગ દ્ારા ESRP-2.0.પકેેજ પણ જાહેર 
કરિામાં આવ્થું હતું જે દરેક રાજ્થનરી કોરોના સામેનરી લડતને િધુ 
મજબૂત બનાિરે. આ કોન્ફરન્સમાં રાજ્થ મંત્રી શ્રીમતરી 
વનમરીષાબહેન સુથાર, અગ્ સવચિ શ્રી મુકેરકુમાર સવહતના ઉચ્ 
અવધકારરીઓ, આરોગ્થ કમથીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

કોભવડ વોરરયસ્ષના જુસસાનરે  
"બુસટ અપ" કરતા આરોગયમંત્ીશ્ી

રાજ્થભરમા ં "કોરોના વપ્રકોરન ડોઝ" રસરીકરણ કા્થ્યક્મનો 
અમદાિાદનરી સોલા વસવિલ હોકસપટલમાં આરોગ્થ મંત્રી  
શ્રી ઋવષકેરભાઈ પટેલ ેપ્રારંભ કરાવ્થો હતો. તમેણ ે છેલ્ા ૨૨ 
મવહનાથરી કોરોના સામનેરી લડતમાં અરડખમ હેલથ કેર અન ેફ્ન્ટલાઈન 
િોરર્થસ્યના જસુસાન ે'બસુટ અપ' ક્થયો હતો. રાજ્થના મહતિમ િ્થસકો, 
હેલથ કેર અન ેફ્ન્ટલાઈન િક્કસ્યન ેઆ વપ્રકોરન ડોઝ લિેા માટે 
મતં્રીશ્રીએ અનરુોધ ક્થયો હતો. કોરોનાગ્સત દદથીઓનરી સારિાર માટે 
અગાઉથરી જ એક લાખ જટેલા બડેનરી વ્થિસથા કરિા ઉપરાતં સબ 
ડરીસટ્રી્ટ હોકસપટલ સવહતનરી અન્્થ સરકારરી હોકસપટલમા ંPSA 
પલાન્ટ, વસવલન્ડર દ્ારા ઓક્સજનનરી વ્થિસથા ઊભરી કરાઇ છે. •

સંકમણથી બચાવ માટે  
ભપ્કોશન ડોઝ આવશયક 

અમદાિાદ વસવિલ હોકસપટલના કોરોના રસરીકરણ કેન્દ્રમાં 
કોરોના િકે્સનના વપ્રકોરન ડોઝ આપિાના  પ્રસગં ેરાજ્થ કક્ાના 
આરોગ્થ મંત્રી શ્રીમતરી વનવમષાબેન સુથારે જણાવ્થુ હતું કે, ૬૦ 
િષ્યથરી િધ ુિ્થ ધરાિતા અન ેફ્ન્ટલાઈન તથા હેલથ િક્કસ્ય જઓેએ 
કોરોના રસરીકરણના બંને ડોઝ લઇ લરીધા છે અને આપિામાં 
આિેલા બરીજા ડોઝનરી તારરીખથરી નિ મવહના (૩૯ અઠિારડ્થા 
પૂણ્ય) થ્થા હો્થ તેમણે આ વપ્રકોરન ડોઝ લેિાનો રહેરે. શ્રીમતરી 
વનવમષાબેન સુથારે વસવિલ રસરીકરણ કેન્દ્રનરી મુલાકાત દરમ્થાન 
આરોગ્થકમથીઓ અને િેક્સન લેનારાઓ સાથે િાતચરીત કરરીને 
તેઓને પ્રોતસાવહત ક્થા્ય હતા. •

કવર સટોરી
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કોરોના સામરે લડત આપવા 
અમદાવાદ સુસજ્જ

આરોગ્થ મંત્રી શ્રી ઋવષકરેભાઈ પટેલનરી અધ્થક્તામાં 
અમદાિાદમાં આ્થોવજત સમરીક્ા બેઠકમાં વજલ્ાનરી કોરોનાના 
કેસોનરી કસથવત, સારિાર માટ ે બેડનરી વ્થિસથા, ઓક્સજનનરી 
ઉપલબધતા, ટેકસટંગ અંગેનરી તૈ્થારરી જેિા વિવિધ કોરોના સંલગ્ન 
મુદ્ાઓનું આકલન કરરીને કામગરીરરી અને આગોતરરી તૈ્થારરીનરી 
સિ્યગ્ાહરી સમરીક્ા કરાઇ હતરી. અમદાિાદ રહેરમાં એક સાથે 
૨૫૦૦૦થરી િધુ દદથીઓ તેમજ ગ્ામ્થ સતરે ૨૧૦૦ થરી િધુ 
દદથીઓને કોરોનાનરી સારિાર આપરી રકા્થ તે માટેનરી વ્થિસથા 
અમદાિાદ મ્થુવનવસપલ કોપયોરેરન અને વજલ્ા િહરીિટરી તંત્ 
દ્ારા હાથ ધરાઈ છે.

ડાંગમાં આરોગય ભવરયક સમીક્ા
આરદજાવત વિકાસ મંત્રી શ્રી નરરેભાઈ પટેલે કોરોનાનરી 

સંભવિત ત્રીજી લહેરને ઉગતરી જ ડામિા સતક્કતા સાથે ગ્ામ્થ 
કક્ાએ સબ સેન્ટરો, અને પ્રાથવમક આરોગ્થ કેન્દ્રો કક્ાએ જ, 
અસરકારક ટકેસટંગ કરરીને જરૂરર્થાતમંદ દદથીઓને હોમ 
આઇસોલેરનમાં રાખિાનરી તકેદારરી દાખિિાનરી સૂચના, સમરીક્ા 
બેઠક દરવમ્થાન અવધકારરીઓને આપરી હતરી. ડાંગ વજલ્ામા ૧૫ 
થરી ૧૮ િષ્યનરી િ્થજૂથના ૨૪,૬૩૩ લાભાથથીઓના લક્્થાંક સામે 
૧૧,૮૭૮ લાભાથથીઓ (૫૮ ટકા)ને રસરીનો પ્રથમ ડોઝ આપરી 

દેિામાં આવ્થો છે. જ્થારે ૧૮ થરી ઉપરનરી િ્થજૂથના ૧ લાખ ૯૦ 
હજાર ૬૨૬ ના લક્્થાંક સામે ૧ લાખ ૬૬ હજાર ૪૮૧ (૮૭ 
ટકા) ને પ્રથમ, અને ૧ લાખ ૧૮ હજાર ૮૯૧ ને (૭૧ ટકા) 
બરીજો ડોઝ આપરી દેિામાં આવ્થો છે.

મહીસાગરમાં સંજીવની એ્સપ્રેસ  
બાઇકનો રાજયમાં પ્થમ પ્યોગ 

મહરીસાગર વજલ્ામાં ગ્ામ વિકાસ મંત્રી શ્રી અજુ્યનવસંહ 
ચૌહાણે કોરાનાલક્રી સમરીક્ા બેઠક ્થોજી હતરી. મંત્રીશ્રીએ કોવિડ-
૧૯ ના દદથીઓનરી આરોગ્થ ચકાસણરી માટે વજલ્ા તંત્ દ્રારા 
નિતર અવભગમ અપનાિરી સજંીિનરી એ્સપે્રસ બાઇકના રાજ્થમાં 
પ્રથમ પ્ર્થોગને પ્રસથાન કરાવ્થું હતું. મહરીસાગર વજલ્ામાં પાંચ 
સંજીિનરી એ્સપ્રેસ બાઇક અંતરર્થાળ વિસતારોમાં મલટરી પપ્યઝ 
હેલથ િક્કર દ્ારા કોવિડ પેરન્ટનરી હોમ વિઝરીટ, થમ્યલ ગનથરી 
ચકાસણરી, એસ.પરી.ઓ.ટુ ચકાસણરી, સિગેલન્સ, કોન્ટેક ટ્રીટમેન્ટ 
તેમજ િધુ જરૂર જણા્થેથરી દદથીને હોકસપટલમાં રરીફર કરરે. 

મહેસાણામાં કોરાનાલક્ી માગ્ષદભશ્ષકાનું 
પાલન કરવા અપીલ 

મહેસાણા વજલ્ામાં રાજ્થ કક્ાના સહકાર મંત્રી શ્રી 
જગદરીરભાઈ વિશ્કમા્યએ પૂિ્ય ના્થબ મુખ્થમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ 
પટેલનરી ઉપકસથવતમા ંકોરોના સદંભગે સિ્યગ્ાહરી સમરીક્ા કરરી ્થોજાઇ 
હતરી. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્થું હતું કે, મહેસાણા વજલ્ામાં 
વજલ્ામાં બેડ, િેકન્ટલેટર અને ઓક્સજન સવહતનરી સુવિધાઓ 
ઉપલબધ છે. વજલ્ાના અવધકારરી અને આરોગ્થ અવધકારરીઓને 
ઓરકસજન પલાન્ટોનું ટેસટીંગ, િેકન્ટલેટર સિથીસીંગ, ફા્થર સેફટરી 
તેમજ આનુષાંવગક જરૂરરી તમામ તૈ્થારરીઓ પૂરરી કરરી લેિા 
મંત્રીક્રીએ જણાવ્થું હતું. આ પ્રસંગે પૂિ્ય ના્થબ મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 

કોરોનાની ત્ીજી લહેરની પૂવ્ષતૈયારીની સઘન સમીક્ા
ગુજરાતિાં પ્રતયેક હજલ્ામાં કોરોિાિા કેસોિી કસથહત, સારવાર માટે બેડિી વયવસથા, ઓક્સજિિી ઉપલબધતા, ટેકસટંગ 

અંગેિી તૈયારી જેવા હવહવધ કોરોિા સંલગ્ન મુદ્ાઓિું આકલિ કરીિે કામગીરી અિે આગોતરી તૈયારીિી સવ્ષગ્ાિી સમીક્ષા 
મંત્ીશ્ીઓ દ્ારા િાથ ધરવામાં આવી િતી. કોરોિાિી પ્રથમ અિે બીજી લિેરમાં સંપૂણ્ષ રાજયમાં કોરોિા વોરરયસસે કરેલી 
કામગીરીિા આધારે સંભહવત ત્ીજી લિેરિો સામેિો કરવાિો એ્શિ પલાિ તૈયાર કરી તે મુજબિી વયવસથા કરવામાં આવી છે 
કે કેમ તે અંગેિી માહિતી મંત્ીશ્ીઓએ મેળવી આરોગય તંત્િા સુદ્રઢ આયોજિ અથસે ઉપયોગી સૂચિો કયાાં િતા. 

કવર સટોરી
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જણાવ્થુ ંહતુ ંકે વજલ્ાના નાગરરકો કોવિડનરી માગ્યદવર્યકાનુ ંપાલન 
કરે તે જરૂરરી છે. નાગરરકો સોશ્થલ રડસટન્સ,માસક અને 
સેનરીટાઇઝેરન માટે ખાસ અપરીલ કરરી હતરી. તેમણે જણાવ્થું હતું 
કે કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરથરી બચિા રસરી રામબાણ ઈલાજ છે ત્થારે 
વજલ્ામાં મહતિમ નાગરરકો રસરી મુકાિે તે જરૂરરી છે. 
કોરોનાની ત્ીજી લહેરનરે ખાળવા મોરબી સજ્જ

સમગ્ ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસો િધરી રહ્ા છે ત્થારે મોરબરી 
વજલ્ામાં પણ સંભિરીત ત્રીજી લહેરનરી અગમચેતરીના ભાગરૂપે 
શ્મ રાજ્થ મંત્રી શ્રી વબ્રજેરભાઇ મેરજા તેમજ પરુપાલન રાજ્થ 
મંત્રી શ્રી દેિાભાઈ માલમના અધ્થક્સથાને સમરીક્ા બેઠક ્થોજાઇ 
હતરી. તમેણ ેમોરબરી વસવિલ હોકસપટલનરી મલુાકાત લઇ વ્થિસથાનું 
વનરરીક્ણ ક્થુાં હતું.

 કોરાનાની ત્ીજી લહેર નાથવા  
છોટાઉદેપુર તંત્ સાબદુ

છોટાઉદેપુરમાં રાજ્થ કક્ાના આરદજાવત વિકાસ મંત્રી શ્રી 
વનવમષાબહેન સુથારે કોરોનાનરી સંભવિત ત્રીજી લહેરનરી તૈ્થારરી 
અંગે સમરીક્ા કરરી હતરી. આ બેઠકમાં પ્રભારરી મંત્રી શ્રીમતરી 
વનવમષાબેન સુથારે સરકારરી હોકસપટલોમાં િેકન્ટલેટર અને 
િને્ટરીલેટર પલાન્ટ માટે જરૂરરી કમ્યચારરીઓન ેતાલરીમ આપરીન ેતૈ્થાર 
રાખિા તથા જરૂરરી િગ્ય-૪ના કમ્યચારરીઓનરી ભરતરી કરિા માટે 
સલાહ આપરી હતરી.

કોરોના સામરેની લડતમાં  
સરકાર લોકોની પડખરે

કોરોનાન ેઅનલુક્રીન ેગરીર સોમનાથ વજલ્ાનરી કસથવત અગંનેરી 
સમરીક્ા બેઠકમાં િાહન વ્થિહાર રાજ્થ મંત્રી શ્રી અરવિંદભાઈ 
રૈ્થાણરીએ નાગરરકોને કોઈ પણ મુશકેલરીઓ ન પડે તે માટે તકેદારરી 
લેિા, સગાભા્ય મવહલાઓ માટે અલા્થદો િોડ્ય બનાિિા માટે અને 
ખાનગરી તબરીબોએ રરદરી-તાિ િગેરે વબમારરીઓના દદથીઓનો 
રેકડ્ય રાખિા સવહતનરી સૂચનાઓ આપરી હતરી. ઉપરાંત સંભવિત 
ત્રીજી લહેરને પહોંચરી િળિા માટે તંત્ દ્ારા કરા્થેલા આગોતરા 
આ્થોજનના સંદભ્યમાં બેડ, આઈસરી્થુ, િેકન્ટલેટર ઓક્સજન 
સવહતનરી વ્થિસથાઓનરી વિગતો મેળિરી હતરી.

પ્જા અનરે પ્શાસનના સભહયારા પ્યાસો 
દ્ારા મહામારીનરે હરાવી શકાશરે

સામાવજક ન્્થા્થ અન ેઅવધકારરીતા વિભાગના રાજ્થકક્ાના મંત્રી 
શ્રી આર. સરી. મકિાણાએ અમરેલરી વજલ્ામા ંકોરાના સારિારનરી 
વ્થિસથા અગં ેસમરીક્ા કરરી હતરી. પ્રભારરી મતં્રી શ્રી મકિાણાએ જણાવ્થુ ં
હતુ ંકે, પ્રજા અન ેપ્રરાસનના સવહ્થારા પ્ર્થાસો થકી જ મહામારરીને 
હરાિરી રકીરુ.ં તતં્ના અવધકારરીઓનરી સાથ ેસાથ ેલોકો પણ જો 
પોતાનરી અગંત જિાબદારરી સમજી માસક, િકે્સનરેન, સામાવજક 
અતંર અન ેસવેનટાઇઝરેનનુ ંધ્થાન રાખ ેતો આ મહામારરીન ેહરાિરી 
રકાર.ે  કોરોનાગ્સતોન ેઅસરકારક આરોગ્થ સવુિધાઓ મળરી રહે 
અન ેકોરોનાના વનધા્યરરત પ્રોટોકોલ મજુબ દદથીઓન ેસારિાર મળરી 
રહે ત ેમાટે ઉવચત વ્થિસથા કરિામા ંકોઈ ક્વત ન સજા્ય્થ તિેરી રદરામાં 
કા્થ્ય કરિા મતં્રીશ્રીએ તમામ અમલરીકરણ અવધકારરીશ્રીઓન ેસચૂના 
આપરી હતરી. આ બઠેકમા ંસાસંદ શ્રી નારણભાઇ કાછડરી્થા સવહત 
અવધકારરીશ્રીઓ જોડા્થા હતા. • 

કવર સટોરી
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રાજકોટ ભજલ્ા પ્શાસન કોરોનાના મુકાબલા માટે તૈયાર
" નરેશ મહેતા

રાજકોટ વજલ્ાનું પ્રરાસન તંત્ કોરોનાનરી સંભવિત લહેર 
સામે સજ્જ થ્થું છે. મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
માગ્યદર્યનમાં સમગ્ રાજ્થમાં કોરોનાનરી સંભવિત લહેર સામે પૂિ્ય  
તૈ્થારરીના ભાગરૂપે રાજકોટ વજલ્ામાં પણ તિરરત કામગરીરરી 
કરિામાં આિરી રહરી છે.  રાજકોટ વસવિલ હોકસપટલ ખાતે 
અત્થાધવુનક પરી.એમ.એસ.એસ.િા્થ. પાચં માળનુ ંવબલડીંગ કોરોના 
દદથીઓનરી સારિાર માટે અલા્થદું રાખિામાં આવ્થું છે. અહીં 
ગુજરાતના પ્રથમ એિા રાજકોટના કોરોનાના પ્રથમ દદથીનરી 
સારિારથરી લઈ પ્રથમ તેમજ બરીજી િેિ દરમ્થાન આ વબલડીંગ 
ખાતે કોરોનાના દદથીઓનરી સારિાર કરિામાં આિરી હતરી.  

રાજકોટ વસવિલ ખાતે કુલ ૯૪૦ બેડનરી વ્થિસથા ઉપલબધ 
છે. જે પૈકી હાલ ઓવમક્ોન િેરર્થેન્ટનરી સંભાિનાને ધ્થાને લઈને 
બે િોડ્ય જેમાં કુલ ૧૦૦ બેડ અલા્થદા ફાળિિામાં આવ્થું છે. 
આઈ.સરી.્થુ.ના કુલ બેડ પૈકી ૬૨૮ બેડ ઓક્સજનનરી સુવિધા 
સાથે તેમજ ૨૩૦ બેડ િેકન્ટલેટરનરી સુવિધા સાથે આઈ.સરી.્થુ. 
િોડ્યમાં ઉપલબધ છે. હોકસપટલ ખાતે દદથીઓનરી સારિાર અથગે 
૨૩૨ સપેવર્થાવલસટ ડો્ટસ્ય, ૨૮૬ રેવસડન્ટ ડો્ટસ્ય, ૮૨ મરેડકલ 
ઓરફસસ્યનરી ટરીમ ઉપલબધ છે. જ્થારે ૭૫૦ નવસાંગ, ૯૫ લેબ 
ટેકવનશ્થન્સ, ૯ એ્સ-રે ટેકવનશ્થન્સ મળરી ૮૮૮ પેરામેરડકલ 
સટાફ તૈનાત રાખિામાં આવ્થા છે.

દદથીન ેજરૂરર્થાત મજુબ ઓવ્સજન મળરી રહે ત ેમાટે હોકસપટલ 
પાસ ે૭.૪૬ મવેટ્ક ટન કેવપવસટરીના કુલ ૬ પલાન્ટ ઉપલબધ છે. 
હોકસપટલ ખાત ેઆર.ટરી.પરી.સરી.આર. ટેસટ માટે કા્થ્યરત લબેમાં 
રોજના ૨૦૦૦ થરી િધ ુરરપોટ્ય તૈ્થાર કરિાનરી ક્મતા સાથનેરી તમામ 
સવુિધા ઉપલબધ છે. ગત કોરોના િિે દરમ્થાન લેબમા ં૨૪ કલાક 
રરપોટ્યનરી સવુિધા ઉપલબધ કરાિાઈ હતરી.

રાજકોટમા ંકોરોનાના દદથીઓનરી સારિાર માટે અલગથરી ૧૦૦ 

બેડનરી પોટટેબલ હોકસપટલ અમેરરકા – ઇન્ડરી્થા ફાઉન્ડેરનના 
સહ્થોગથરી બનાિિામાં આિરી છે. જેનું તાજેતરમાં મુખ્થમંત્રી  
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ દ્ારા લોકાપ્યણ કરિામાં આવ્થું છે. આ 
હોકસપટલ ખાતે ૧૬ ICU બેડ, ૩૦ ઓક્સજનનરી સુવિધાિાળા 
બેડ અને ૫૪ જેટલા સામાન્્થ બેડ ઉપલબધ છે. અહીં ૧૦ 
ઓક્સજન કન્સેન્ટ્ેટસ્ય પણ ફાળિિામાં આવ્થા છે.   

રસરીકરણમાં રાજકોટ વજલ્ાનું મહતિપૂણ્ય ્થોગદાન રહ્ં છે. 
રાજકોટ વજલ્ામાં કુલ ૨૨,૩૪,૩૬૫ ડોઝ રસરીકરણ કરાવ્થુ ં
છે. જે પૈકી ૧૧,૮૧,૭૩૫ લોકોએ િેક્સનનો પ્રથમ ડોઝ અને 
૧૦,૫૨,૬૩૦ લોકોએ બરીજો ડોઝ લરીધો છે. ૧૩૧ ગામડાઓમાં 
બંને ડોઝનું ૧૦૦ ટકા રસરીકરણ કરિામાં આવ્ંુથ છે. જ્થારે ગ્ામ્થ 
વિસતારમાં આિેલરી ૫૧૭ પૈકી ૪૮૬ સકુલોના ૧૫ થરી ૧૮ 
િષ્યના કુલ ૮૦ હજાર વિદ્ાથથીઓ પૈકી ૬૫,૬૩૧ વિદ્ાથથીઓનું 
રસરીકરણ કરિામાં આવ્થું છે. અન્્થ વિદ્ાથથીઓનરી રસરીકરણ 
પ્રવક્્થા નજીકના સમ્થમાં પૂણ્ય થરે. ૧૩,૦૮,૩૧૫ લોકોએ 
િેક્સનનો પ્રથમ ડોઝ અને ૯,૬૭,૬૫૭ લોકોએ બરીજો ડોઝ 
લરીધો છે. જ્થારે રહેરરી વિસતારમાં આિેલરી ૭૧ સકલુોના ૧૫ 
થરી ૧૮ િષ્યના કુલ ૮૦ હજાર વિદ્ાથથીઓ પૈકી ૫૯,૦૬૧ 
વિદ્ાથથીઓનું રસરીકરણ કરિામાં આવ્થું છે.

આમ રાજકોટ વજલ્ામાં ગ્ામ્થ કક્ાએ કામગરીરરી માટે વજલ્ા 
પચંા્થતના ડોકટર, ફીમલે હેલથિક્કર, મલટરીપપ્યઝ હેલથિક્કર આારા 
િક્કર અને અન્્થ પેરા મેડરીકલ સટાફ મળરી કુલ ૨૫૦૦થરી િધુ 
કમ્યચારરીઓ તમામ કામગરીરરી સુપેરે વનભાિિા સુસજ્જ છે. 
કોરોનાનરી રાજકોટ વજલ્ાનરી પરરકસથવત પર દેખરેખ રાખિા માટે 
નરીમા્ેથલા પ્રભારરી સવચિ શ્રી રાહલુ ગપુ્તાનરી આગિેાનરીમાં કલેકટર 
શ્રી અરૂણ મહ ેર બાબુ  અને  મ્થુ વનવસપલ કવમરનર  
શ્રી અમરીત અરોરા રાજકોટ વજલ્ા તેમજ રહેરમાં કોરોનાના 
પડકારોનો સામનો કરિા સમગ્ તંત્ને સુસજ્જ બન્્થું છે. •

કવર સટોરી
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વડોદરા કોરોનાની સંિભવત ત્ીજી લહેરના સામના માટે મક્કમ 
" બી. પી. દેસાઇ

િડોદરા વજલ્ો કોરોનાનરી સભંવિત ત્રીજી લહેરનો મક્કમતાથરી 
સામનો કરિા માટે સજ્જ બન્્થો છે. કોરોના ગ્સતોને અસરકારક 
આરોગ્થ સુવિધાઓ મળરી રહે તે માટે પ્રભારરી અને સામાવજક 
ન્્થા્થ અને અવધકારરતા મંત્રી શ્રી પ્રદરીપભાઈ પરમારના 
અસરકારક માગ્યદર્યન હેઠળ પ્રભારરી અન ેવરક્ણ સવચિ ડો.વિનોદ 
રાિ, મ્થુવન.કવમરનર શ્રીમતરી રાવલનરી અગ્િાલ, વજલ્ા 
કલેકટરશ્રી દ્ારા સરકારરી અને ખાનગરી હોકસપટલોને કોવિડ 
ડેવઝગનેટેડ હોકસપટલો તરરીકે જાહેર કરરી કોરોનાના વનધા્યરરત 
પ્રોટોકોલ મુજબ દદથીઓને સારિાર મળરી રહે તે માટે ઉવચત 
વ્થિસથા કરિામાં આિરી છે.

વજલ્ામ ાં  બે ડ ,  િે ક ન્ટલેટર અને 
ઓક્સજન સવહતના બેડનરી સુવિધામાં 
િધારો કરિામાં આવ્થો છે. કોરોનાના 
દદથીઓને સુદ્રઢ આરોગ્થ સેિાઓ મળરી રહે 
તે માટે રાજ્થ સરકાર પ્રવતબધિ છે. આ 
ઉપરાતં કોરોનાના સામાન્્થ લક્ણો ધરાિતા 
અને જેઓને ઘરે હોમ આઇસોલેરનનરી 
વ્થિસથા ન હો્થ તેિા દદથીઓ માટે વજલ્ા 
પ્રરાસન દ્ારા કોવિડ કેર સેન્ટર રરૂ કરિામાં 
આવ્થા છે. આ સેન્ટરમા ંદદથીઓને વિનામલૂ્ેથ 
દિા, ચા, નાસતો તેમજ ભોજનનરી સુવિધા 
પૂરરી પાડિાનરી વ્થિસથા કરિામાં આિરી છે.

કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરથરી બચિા રસરી 
રામબાણ ઈલાજ છે, ત્થારે વજલ્ામા ંમહતિમ 
નાગરરકો રસરી મુકાિે તે જરૂરરી છે. રહેર વજલ્ામાં આરોગ્થ 
કમથીઓ, અગ્રીમ હરોળના કોરોના િોરર્થર, ૪૫ િષ્ય અને તેથરી 
િધુ તેમજ ૬૦ િષ્યથરી િ્થ ધરાિતા નાગરરકોનું રસરીકરણ ઝુંબેર 
તરરીકે હાથ ધરિામાં આવ્થું છે.

િડોદરા વજલ્ામાં કોિરીડ-૧૯ ત્રીજા િેિનરી તૈ્થારરી અન્િ્થે 
વજલ્ામાં સરકારરી હોકસપટલ ૨૦ અને પ્રાઈિેટ હોકસપટલ ૩૮ 
સવહત કુલ ૫૮ હોકસપટલમાં કુલ ૫,૪૫૭ બેડનરી સુવિધા ઉભરી 
કરિામાં આિરી છે. જેમાં સરકારરી હોકસપટલમાં ૧,૮૨૬ અને 
પ્રાઈિેટ હોકસપટલ ૩,૬૩૧ બેડનરી તૈ્થારરી કરરી છે. 

િડોદરા વજલ્ામા ંકોિરીડ-૧૯ ત્રીજા િિેનરી ત્ૈથારરીના ભાગરૂપે 
૧૬ ધન્િંતરર રથ રરૂ કરિામાં આવ્થા છે અને આગામરી સમ્થમાં 
િધુ ૧૬ ધન્િંતરર રથ ચાલુ કરિામાં આિરે. િડોદરા વજલ્ામાં 
દદથીઓને ઓક્સજનનરી અછત ઊભરી ન થા્થ તે માટે ૯ PSA 
plant કા્થ્યરત કરિામાં આવ્થા છે. સામૂવહક આરોગ્થ કેન્દ્રમાં 

કુલ ૪૧૮ બેડ (૩૦૬ O2 bed + ૧૧૨ Non O2 bed) 
તૈ્થાર કરિામાં આવ્થા છે, સામૂવહક આરોગ્થ કેન્દ્રમાં ઓક્સજન 
બેડ માટે ૨૦૦ જંબો સરીલરીન્ડર અને ૮૧ ઓક્સજન કોન્સન્ટ્ેટર 
આપિામાં આવ્થા છે .

િડોદરા વજલ્ામાં કોવિડ-૧૯ ત્રીજા િેિનરી તૈ્થારરી અન્િ્થે 
વજલ્ામાં ૧૦ કોવિડ કેર સેન્ટર કા્થ્યરત કરિામાં આિનાર છે , 
જેમા કુલ ૧,૪૦૮ બેડ (૧૨૫ O2 bed + ૧૨૮૩ Non 
O2 bed)નરી વ્થિસથા કરરી છે. આ કોવિડ કેર સને્ટરમા ંદદથીઓનરી 
ઓક્સજન ફેવસવલટરી માટે ઓક્સજન કોન્સન્ટ્ેટર અને 
ઓક્સજન વસવલન્ડર ઉપલબધ રહેર ેતેમજ 24 x 7 મડેરીકલ સટાફ 
ઉપલબધ રહેરે . 

િડોદરા વજલ્ામા ંકોવિડ-૧૯ ત્રીજા 
િેિનરી તૈ્થારરી અન્િ્થે કુલ ૭૯૦ (૩૦૧ 
Govt + ૪૮૯ ખાનગરી) તબરીબ તથા 
તબરીબરી સટાફ ઉપલબધ છે. િડોદરા 
મહાનગરપાવલકા દ્ારા કોવિડ-૧૯ ત્રીજી 
લહેરનરી ત્ૈથારરી અન્િ્થ ેકોપયોરેરનમા ંકુલ 
૧૧૯ હેલથ ફેવસવલટરીમાં કુલ ૫,૪૨૦ 
બેડનરી તૈ્થારરી કરિામાં આિરી છે. જેમાં 
ICU િેકન્ટલેટર સાથેના બેડ  ૭૩૩, 
ICU િેકન્ટલેટર િગર બેડ ૮૮૦, 
ઓ્સરીજન બે ડ  ૨ ,૨૧૮ અને 
આઇસોલેરન બેડ ૧,૫૮૯નો સમાિેર 
કરિામાં આવ્થો છે . 

િડોદરા વજલ્ાના ગ્ામ વિસતારમાં 
તરુણોન ેકોરોના સામ ેરસરીનુ ંસુરક્ા ચક્ પ્રદાન કરિાનરી કામગરીરરી 
જોરભેર ચાલરી રહરી છે. વજલ્ામાં રસરી લેિાને પાત્ ૧૫ થરી ૧૮ 
િષ્યનરી ઉંમરના તરુણોનરી સંખ્થા ૬૮,૫૦૨ અંદાજિામાં આિરી છે 
તેનરી સામે પહેલા ચાર રદિસમાં ૫૬,૪૮૯ તરુણોને રસરી રવક્ત 
કરિામાં આવ્થાં છે. જ્થારે વિવિધ િ્થ જૂથના લોકોએ રસરીનો 
બરીજો ડોઝ મુકાિતાં, બંને ડોઝનરી રસરી પૂરરી કરનારાઓનરી સંખ્થા 
િધરીને ૧૧,૧૯,૦૫૭ થઈ છે. િડોદરા રહેરમાં તા.૬ જાન્્થુઆરરી 
સુધરીમાં ૧૫ થરી ૧૮ િષ્યના ૯૬,૬૬૦ રકરોરો પૈકી ૫૧,૧૪૯ 
રકરોર રકરોરરીઓનું રસરીકરણ પૂણ્ય કરિામાં આવ્થું છે. રહેરમાં 
૧૮ થરી ૪૪ િષ્ય અને ૪૫ થરી િધુ ઉંમરના કુલ ૧૫,૬૬,૫૯૩ 
નાગરરકોને પ્રથમ ડોઝનરી રસરી મૂકી સો ટકા ઉપરાંત કામગરીરરી 
કરિામાં આિરી છે. જ્થારે ૧૩,૬૮,૮૯૨ નાગરરકોને રસરીનો 
બરીજો ડોઝ મૂકિામાં આવ્થો છે. રહેરમાં કુલ ૨૨,૮૦,૧૩૨ 
નાગરરકોને િેક્સનેરન ડોઝ આપિામાં આવ્થા છે. •

કવર સટોરી
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પાટણ ભજલ્ાએ કોરોના સંકમણનરે નાથવા માટે કમર કસી
" કૌભશક ગજ્જર

છેલ્ા બે િષ્યથરી વિશ્ આખાન ેભરડામા ંલનેાર નોિલે કોરોના 
િા્થરસનરી ત્રીજી લહેરનરી રરૂઆત થઈ ચુકી છે. તેમાં પણ 
િા્થરસના સૌથરી િધુ ઝડપરી ફેલાતા નિા સટ્ેઈન ઓવમક્ોનના 
કેસોમાં િધારો થઈ રહ્ો છે.

આ મહામારરીનો સામનો કરિા ગુજરાત રાજ્થ તૈ્થાર છે. 
ત્થારે પાટણ વજલ્ાનરી િાત કરરીએ તો, કોરોના િા્થરસના 
સંક્મણને અટકાિિા જરૂરરી પગલા લેિામાં આવ્થા છે પાટણ 
વજલ્ાના રહેરરી વિસતારોમાં િોડ્ય િાઈઝ ધન્િંતરર રથ દ્ારા સરિે 
અને ટેસટીંગનરી કામગરીરરી કરિામાં આિરી રહરી છે. જેમાં પાટણ 
રહેરમાં ૧૧, વસધિપુર રહેરમાં ૯, રાધનપુર રહેરમાં ૭, હારરીજ 
રહેરરી વિસતારમાં ૬ તથા ચાણસમા રહેરરી વિસતારમાં ૬ મળરી કુલ 
૩૯ ધન્િતંરરી રથનરી ટરીમ રહેરરીજનોના આરોગ્થ પર નજર રાખિા 
સાથે પ્રાથવમક સારિાર પણ આપરી રહરી છે. કોવિડનરી બરીજી લહેર 
દરમ્થાન હોકસપટલાઈઝેરનનો દર ઊંચો રહ્ો હતો ત્થારે ત્રીજી 
લહેર દરમ્થાન વજલ્ાના નાગરરકોને સઘન સારિાર માટે 
આઈ.સરી.્થુ. અને ઓક્સજન બેડ સરળતાથરી ઉપલબધ બને તે 
માટે ધારપુર જનરલ હોકસપટલ ખાતે ૧૨૫ આઈ.સરી.્થુ. અને 
૪૫૦ ઓક્સજન બેડ, રાધનપુર સબ રડસટ્રી્ટ હોકસપટલ ખાતે 
૨૪૦ ઓક્સજન બેડ, વસધિપુર સબ રડસટ્રી્ટ હોકસપટલ ખાતે 
૨૦ આઈ.સરી.્થુ. અને ૧૮૪ ઓક્સજન બેડ, 
વસધિપુર કને્સર હોકસપટલ ખાતે ૧૦૦ 
ઓક્સજન બેડ, પાટણ જનરલ હોકસપટલ ખાતે 
છ આઈ.સરી.્થ.ુ અન ે૮૪ ઓક્સજન બડે તથા 
પ્રવત ૫૦ લેખ ેવજલ્ાના નિ સામવૂહક આરોગ્થ 
કેન્દ્રો ખાતે મળરી કુલ ૧૫૧ આઈ.સરી.્થુ. અને 
૧,૫૦૮ ઓક્સજન બેડનરી વ્થિસથા કરિામાં 
આિરી છે. સઘન સારિાર માટે મેરડકલ 
ઓક્સજનનરી જરૂરર્થાતને પહોંચરી િળિા 
વજલ્ામાં  કલુ ૨૦ પરી .એસ.એ. 
ઓક્સજન પલાન્ટ ઊભા કરિામાં 
આવ્થા છે.  આ ઉપરાંત વજલ્ાના 
વિવિધ આરોગ્થ કેન્દ્રો પર ૧,૪૦૦ 
જટેલા ઓક્સજન વસવલન્ડર અન ે૨૭૨ 
ઓક્સજન કોન્સન્ટ્ેટર પણ ઉપલબધ 
રાખિામાં આવ્થા છે.

કોરોના િા્થરસ મહામારરી સામ ેરક્ણ 
મળેિિા રસરીકરણ એ રક્ાકિચ સાવબત 
થ્થુ ંછે, ત્થારે સૌપ્રથમ હેલથ કેર િક્કસ્ય, ફ્ન્ટ 

લાઈન િોરર્થસ્ય, ૧૮ િષ્યથરી િધ ુઉંમર ધરાિતા નાગરરકો બાદ ૧૫થરી 
૧૮ િષ્યનરી િ્થજથૂના તરૂણોન ેપણ રસરીકરણ કરિામા ંઆિરી રહં્ 
છે. પાટણ વજલ્ામા ંપણ આરોગ્થ તતં્ દ્ારા આ્થોજનબધિ રસરીકરણ 
ઝુબંરે અતંગ્યત મહતિમ રસરીકરણ કરિામાં આવ્થુ.ં

પાટણ વજલ્ામા ં૯૯.૮૮ ટકા હેલથ કેર િક્કસ્યન ેરસરીનો પ્રથમ 
ડોઝ, જ્થારે ૯૮.૭૩ ટકાને બરીજો ડોઝ આપિામાં આવ્થો છે. 
૧૫,૫૧૮ ફ્ન્ટ લાઈન િોરર્થસ્યન ે૯૯.૯૦ ટકા વસવધિ સાથે પ્રથમ 
અને ૯૮.૯૨ ટકાને રસરીનો બરીજો ડોઝ આપિામાં આવ્થો છે. 
૧૮ િષ્યથરી િધ ુઉંમર ધરાિતા વજલ્ાના ૮,૭૬,૫૧૯ નાગરરકોને 
રસરીનો પ્રથમ ડોઝ જ્થારે ૮,૫૭,૭૩૧ નાગરરકોને રસરીનો બરીજો 
ડોઝ આપિામાં આવ્થો છે. થોડા રદિસ અગાઉ રરૂ કરિામાં 
આિેલા ૧૫થરી ૧૮ િષ્યના તરૂણોના રસરીકરણમાં પણ વરક્ણ 
વિભાગના સંકલનમાં રહરી વજલ્ા આરોગ્થ તંત્એ ગણતરરીના 
રદિસોમાં જ ૬૭.૫૨ ટકા સાથે ૫૫,૩૧૬ તરૂણોનું રસરીકરણ 
કરિામાં સફળતા મેળિરી છે.

સાથ ેસાથ ેવજલ્ા કલે્ટરશ્રી દ્ારા રહેરનરી સિકૈરછક સસંથાઓ 
સાથે બેઠક ્થોજી નાગરરકો કોવિડ ગાઈડલાઈનનું સુચારૂ પાલન 
કરે ત ેઅગં ેજાગૃવત કેળિિા અપરીલ કરિામાં આિરી હતરી. સિકૈરછક 
સંસથાઓ દ્ારા જનજાગૃવત ઉપરાંત માસકના વનઃરુલક વિતરણ 
અને જરૂર પડ્ે દિાઓનરી કીટનું પણ વિતરણ કરિાનરી 

જિાબદારરી સિરીકારિામાં આિરી છે. વજલ્ા 
િહરીિટરી તંત્ અને આરોગ્થ વિભાગ િચ્ે 
સંકલન જળિા્થ અને પરરકસથવત પર નજર 
રાખિા માટે દરેક વજલ્ામાં સવચિશ્રીઓનરી 
વનમણૂક કરિામાં આિરી છે. સાથે જ રાજ્થ 
સરકારના પ્રભારરી મતં્રીશ્રીઓ પણ નાગરરકોનરી 
આરોગ્થ સખુાકારરી માટે વ્થિસથાઓનરી સમરીક્ા 
કરરી રહ્ા છે. જે અંતગ્યત ગત તા.૦૮ 
જાન્્થુઆરરી, ૨૦૨૨ના રોજ પાટણ વજલ્ાના 

પ્રભારરી મંત્રી શ્રી જગરદરભાઈ 
વિશ્કમા્ય તથા પ્રભારરી સવચિ સુશ્રી 
મમતા િમા્ય દ્ારા વજલ્ા કલે્ટરશ્રી 
અને વજલ્ા વિકાસ અવધકારરીશ્રી 
સવહતના ઉચ્ અવધકારરીશ્રીઓ સાથે 
બેઠક ્થોજી કોરોના િા્થરસનરી ત્રીજી 
લહ ેર  મ ાટ ે કરિ ામ ાં  આિેલરી 
તૈ્થારરીઓનરી સમરીક્ા કરરી જરૂરરી 
માગ્યદર્યન અને સૂચનાઓ આપિામાં 
આિરી હતરી. •
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‘3T’ દ્ારા કોરોનાની ત્ીજી લહેરનો સામનો કરશરે બનાસકાંઠા 
" રેસંુગ ચૌહાણ

સમગ્ દેર અને દવુન્થામા ં કોરોના 
િા્થરસે હાહાકાર મચાવ્થો છે. કોરોનાનરી 
િવૈશ્ક મહામારરીનરી અસરમાથંરી દવુન્થાના 
વિકસરીત દેરો પણ બાકાત નથરી. ભારત 
જિેા વિરાળ દેરમા ં કોરોનાનુ ંસકં્મણ 
ફેલાતું અટકાિિા આપણા દેરના 
લોકવપ્ર્થ િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદરીના કુરળ નતેૃતિ અન ે માગ્યદર્યન 
પ્રમાણ ેકેન્દ્ર સરકાર દ્ારા રદરા-વનદટેરો 
જાહેર કરિામાં આવ્થા છે. તેિરી રરીતે 
મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
િડપણ હેઠળનરી રાજ્થ સરકારના રદરા-
વનદટેરો પ્રમાણે બનાસકાંઠા વજલ્ા 
િહરીિટરી તંત્ 3T દ્ારા સમ્થસરના 
પગલાંઓ લઇને વજલ્ામાં કોરોનાનું 
સંક્મણ અટકાિિા ્થુધધના ધોરણે 
કા્થ્યિાહરી કરિામા ંઆિરી રહરી છે.  

કોરોનાનરી પહ ેલરી અને બરીજી 
લહેરના અનભુિના આધારે બનાસકાંઠા 
કલેકટર શ્રી આનંદ પટેલના નેતૃતિમાં 
કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરના મક્કમ 
મુકાબલા માટે વજલ્ા િહરીિટરી તંત્ 
સુસજ્જ બન્્થું છે. કોરોનાનરી સંભવિત કસથવતને ધ્થાનમાં લઈને 
વજલ્ામાં કોરોના દદથીઓ માટેના અલગ બેડ, ઓક્સજન ટેન્ક, 
ઓક્સજન કોન્સન્ટ્ેટર સવહતનરી વ્થિસથાઓ કરિામાં આિરી છે. 
પ્રજાને કોઈપણ પ્રકારનરી હાલાકી ન પડે તે માટે અગમચેતરીના 
પગલાં લેિામાં આિરી રહ્ાં છે. ટેસટીંગ- ટ્ેકીંગ- ટ્રીટમેન્ટ - 3T 
પર ભાર મકૂી િષ્ય-૨૦૨૧માં દૈવનક ૧૮૦૦ ટેસટીંગ સામ ેહાલમાં 
કેપેવસટરી િધારરીને દૈવનક ૩,૦૦૦ ટેસટીંગ કરિામાં આિે છે. પરંતુ 
હજી તમેા ંિધારો કરરી રોજના ૩,૨૦૦-RTPCR અન ે૧,૦૦૦ 
એન્ટરીજન ટેસટ મળરી કુલ- ૪,૨૦૦ જેટલાં ટેસટ કરિાનો લક્્થાંક 
છે. બનાસ મડેરીકલ કોલજે-મોરરી્થા અન ેદાતંરીિાડા કૃવષ ્થવુનિવસ્યટરી 
ખાતે RTPCR ટેસટ માટેનરી લેબ કા્થ્યરત છે. જેમાંથરી રરપોટ્ય 
ઝડપથરી મળે તે માટે ૩ રરીફટમાં સટાફ કામ કરે છે. 

વજલ્ામાં હાઉસ ટુ હાઉસ સઘન સિગેલન્સ માટે ૭૫૦ જેટલરી 
ટરીમો કામ કરરી રહરી છે. આ ઉપરાંત રહેરરી વિસતારોમાં ૧૫ 
ધન્િંતરર આરોગ્થ રથ લોકોના ઘેર ઘેર જઇ સારિાર પૂરરી પાડે 
છે. આ કામગરીરરીના વનરરીક્ણ માટે પાલનપુર વજલ્ા પંચા્થત 

ખાતે કૂંટ્ોલ રૂમ રરૂ કરિામાં આવ્થો 
છે. કોરોના સંક્વમત દદથીઓ માટે 
૨૭૭૯ ઓક્સજન બેડ સવહત કુલ- 
૪,૨૭૫ બેડનરી વ્થિસથા ઊભરી 
કરિામાં આિરી છે. ૧૭૬ જેટલાં 
િેકન્ટલેટર બેડ સાથે તાલરીમબધધ 
તબરીબો અને આરોગ્થ સટાફ સજ્જ 
રાખિામા ંઆવ્થા છે. બાળકોમાં ચપેનું 
જોખમ ધ્થાને લઇ પાલનપુર વસવિલ 
હોસપરીટલમાં વપડરી્થાટ્રી્સ િોડ ્ય 
અલા્થદો બનાિિામાં આવ્થો છે. 

કોરોનાનરી વિકટ પરરકસથવતમાં 
વજલ્ામાં ઓક્સજનનરી કમરી ન 
િતા્ય્થ તે માટે સરકારરી હોકસપટલોમાં 
૧૨૯૪ સેન્ટ્લ ઓક્સજન લાઇનનું 
કામ પૂણ્ય કરિામાં આવ્થું છે. સરકારરી 
સં સથાઓમાં  ૩૯૭ ઓક્સજન 
ક ો ન્સ ટે્ટર  અને  ૬૦૫ જમબો 
વસવલન્ડર ઉપલબધ છે. ઉપરાંત 
૧૨.૭ મેટ્રીક ટન ક્મતાિાળા ૧૯ 
PSA ઓક્સજન પલાન્ટ કા્થ્યરત 
છે. કોરોના સામે સંરક્ણ ઉપા્થરૂપે 
વજલ્ામાં ૯૦.૮૧ ટકા પહેલો ડોઝ 

તેમજ ૯૬.૨૪ % બરીજો કોરોનાનો ડોઝ નાગરરકોને આપરી 
દેિામાં આવ્થો છે. ૧૫ થરી ૧૮ િષ્યના એક લાખથરી િધુ રકરોર-
રકરોરરીઓને કોરોના પ્રવતરોધક રસરી આપરી સુરવક્ત કરિામાં 
આવ્થા છે. કોરોના સામે રસરીકરણ જ માત્ અખારરી ઇલાજ 
હોિાથરી હજુ આ કામગરીરરી સતત ચાલુ છે આ અઠિારડ્થામાં 
લક્્થાંક પૂણ્ય કરિાનું આ્થોજન છે.

અન્ન નાગરરક પુરિઠો અને ગ્ાહક સુરક્ા બાબતોના રાજ્થ 
મંત્રી શ્રી તથા વજલ્ાના પ્રભારરી મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રવસંહ પરમાર 
અન ેવરક્ણ રાજ્થ મતં્રી શ્રી કીવત્યવસહં િાઘલેાનરી પ્રરેક ઉપકસથતમાં 
્થોજા્થેલ સમરીક્ા બેઠકમાં મંત્રીશ્રીએ બનાસકાંઠા વજલ્ા િહરીિટરી 
તંત્ને જરૂરરી માગ્યદર્યન અને સૂચનાઓ આપરી હતરી.  

આ બેઠકમાં કોરોનાનરી ત્રીજી લહેર પહેલાં વજલ્ામાં મારૂ 
ગામ કોરોના મુતિ ગામ અવભ્થાન રરૂ કરિામાં આિરે. આ 
અવભ્થાન હેઠળ દરેક ગામમાં તથા પ્રાથવમક આરોગ્થ કેન્દ્રોમાં 
આઇસોલેરન માટે કોવિડ કેર સેન્ટર ખોલિાનું આ્થોજન પણ 
કરિામાં આવ્થું છે. •
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 "કોરોના" સામરેના જંગમાં દેવિૂભમ દ્ારકા  
ભજલ્ા પ્શાસનની સંભનષ્ઠ કામગીરી

" સંજયભસંહ ચાવડા
ક ૃષણનરી ભૂ વમ દ્ારકા . . .આ 

ભૂવમના મહારાજાએ અનારદકાળ 
પહેલા જ્થારે સંકટ આવ્થું છે ત્થારે 
લોકોના દુઃખ દૂર ક્થા્ય હતા. ૨૧મરી 
સદરીમાં કોરોના િા્થરસરૂપરી આ સકંટ 
આવ્થું છે, કોરોના સંભવિત સંકટ 
સામેટ રક્ણ પુરૂ પાડિા માટ ે 
મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
માગ્યદર્યનમાં દેિભૂવમ દ્ારકા વજલ્ા 
તંત્  દ્ ાર ા  વજલ્ાિ ાસ રીઓના 
આરોગ્થનરી જાળિણરી માટે અનકેવિધ 
પગલાંઓ લેિામાં આવ્થા છે.

દેિભૂવમ દ્ારકા વજલ્ાનરી િાત 
કરરીએ તો કોરોના િા્થરસનરી પ્રથમ 
લહેરનરી રરૂઆતથરી તારરીખ ૯ 
જાન્્ુથઆરરી, ૨૦૨૨ સુધરીમાં કુલ 
૨.૪૫ લાખથરી િધુ કોરોના ટેસટ 
કરિામાં આવ્થા છે. વજલ્ામાં કુલ ૨૩ 
પ્રાથવમક આરોગ્થ કેન્દ્રો અને ૫ અબ્યન 
હેલથ સેન્ટરો ખાતે કા્થ્યરત કુલ ૩૦૦ 
જેટલરી ડોકટસ્ય અને પેરામેરડકલનરી ટરીમ 
વજલ્ાિાસરીઓના આરોગ્થનરી સેિા માટે 
ખડેપગે કા્થ્ય કરરી રહરી છે. વજલ્ામાં કુલ 
૫૫૦ આરાિક્કર, ૪૦ મેરડકલ ઓફીસર, 
૮૪ નસ્ય, ૩૭૦ પેરા મેરડકલ સટાફ, ૩૫ 
લેબ ટેકનરીશ્થન અને ૮૬૦ સિ્થંસેિકોને 
Cisco WebEx ઓનલાઈન 
પલેટફોમ્ય દ્ારા કોવિડ – ૧૯ અન્િ્થે 
તાલરીમ પણ આપિામાં આિરી છે.

કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરના અગમચેતરી 
પગલાના ભાગરૂપ ેડડેરીકેટેડ કોવિડ જનરલ 
હોકસપટલ ખંભાળરી્થા ખાતે ૩૦૦ બેડનરી 
સવુિધા ઉપલબધ બનાિાઈ છે, જમેા ં૨૫૫ 
બેડ ઓક્સજન ફેવસવલટરી તથા ૪૫ બેડ 
િેકન્ટલેટર સપોટ્યનરી સુવિધા ધરાિે છે આ 
ઉપરાંત વજલ્ામાં અન્્થ ત્ણ પ્રાઈિેટ 
ડેડરીકેટેડ કોવિડ હોકસપટલમાં પણ ૫૯ 

આઈસોલેરન બેડ, ૫૦ ઓક્સજન 
ફેવસવલટરી બેડ અને ૪ બેડ િેકન્ટલેટર 
સપોટ્યનરી સુવિધા ઉપલબધ બનાિાઈ છે. 
વજલ્ામાં કુલ ૯ કોવિડ કેર સેન્ટર પણ 
રરૂ કરા્થા છે. ગ્ામ્થકક્ાએ કોરોના 
સકં્મણન ેફેલાતુ ંઅટકાિિા માટે વજલ્ાના 
૨૭૦ જેટલા ગામોમા કુલ ૧,૪૦૧ બડેનરી 
વ્થિસથા ધરાિતા કોમ્થુવનટરી કોવિડ કેર 
સેન્ટર બનાિિામાં આવ્થા છે.  

સંભવિત કોરોનાનરી ત્રીજી લહેર 
દરમ્થાન પ્રજાજનોને પ્રાણિા્થુનરી ખુટરી ન 
પડે તે માટે વજલ્ામાં જનરલ હોકસપટલ 
(ખભંાળરી્થા), દ્ારકા, ખભંાળરી્થા, ભાણિડ 
અને રાિલ ખાતે ૧૭૦, ૫૦૦ અને 
૧૦૦૦ લરીટર પ્રવત વમવનટ ઓક્સજન 
ઉતપાદનનરી ક્મતા ધરાિતા કલુ ૭ 
પરી.એસ.એ. ઓક્સજન પલાન્ટ કા્થ્યરત 
કરિામાં આવ્થા છે. 

દેિભૂવમ દ્ારકા વજલ્ા આરોગ્થ તંત્ 
દ્ારા આ્થોજનબધિ રસરીકરણ ઝુંબેર 

અંતગ્યત હેલથ િક્કસ્ય, ફ્ન્ટ લાઈન 
િોરર્થસ્ય, ૧૮ િષ્યથરી િધુ ઉંમર 
ધરાિતા નાગરરકોના રસરીકરણ બાદ 
હિ ે૧૫ થરી ૧૮ િષ્યના બાળકોનુ ંપણ 
રસરીકરણ કરિામાં  આિરી રહં્ 
છે.પ્રરાસન દ્ારા વજલ્ાિાસરીઓને 
આરોગ્થલક્રી સેિાઓ જરૂરર્થાતના 
સમ્થે તાતકાવલક મળરી રહે તે માટે 
૨૯ પ્રાઈિેટ એમબ્થુલન્સ, ૨૪ 
સરકારરી એમબ્થુલન્સ અને ૧૧ 
ઈમરજન્સરી ૧૦૮ એમબ્થુલન્સ સતત 
ખડપગે ઉપલબધ બનાિાઈ છે, જેમાં 
૩૮ એમબ ્ુથલન્સ ઓક્સજન 
બોટલનરી સુવિધા છે, જ્થારે બાકીનરી 
૨૬ અન્્થ સિેાઓ માટે સતત કા્થ્યરત 
રહેર.ે આ ઉપરાતં જનરલ હોકસપટલ 
– ખંભાળરી્થા ખાતે એક RTPCR 
લેબ પણ કા્થ્યરત કરાઈ છે, જેમાં 

દરરોજ અંદાવજત ૭૦૦ થરી ૮૦૦ ટેસટ 
કરિામાં આિે છે, જ્થારે દ્ારકા ખાતે પણ 
એક RTPCR લેબનરી કામગરીરરી ચાલરી 
રહરી છે. ઉલ્ેખનરી્થ છે કે, અત્થારે 
વજલ્ામા ંCompounded Daily 
Growth Rate ૬ ટકાથરી ઘટરીને 
૦.૦૩ ટકા પહોંર્થો છે.  

લોકોને ઘર આંગણે જ આરોગ્થલક્રી 
સિેા અન ેસવુિધાઓ ઉપલબધ બન ેતે માટે 
૨૦ જેટલા ધન્િંતરર રથ રરૂ કરિામાં 
આવ્થા છે, જેના થકી વજલ્ામાં અત્થાર 
સુધરીમાં ૩.૩૪ લાખથરી િધુ લોકોનું 
સક્ીનીંગ અને ૪.૦૫ લાખ જેટલા 
આ્થુ્યિેરદક ઉકાળાના ડોઝ અને ૨.૩૦ 
લાખ જેટલા લોકોને સમરમનરીિટરીનું 
વિતરણ કરિામાં આવ્થું છે. બાળકો, 
્થુિાનો અને વૃધધોમાં રોગ પ્રવતરોધક 
ક્મતા િધે તે માટે ૪.૩૦ લાખ જેટલરી 
આસગેવનક આલબમ – ૩૦ ટેબલેટસનું 
વિતરણ પણ કરિામાં આવ્થું છે. •
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નાગરરકોના આરોગયની રક્ા માટે જૂનાગઢની પૂવ્ષ તૈયારીઓ
" અજૂ્ષન પરમાર

જૂનાગઢ ૯ તાલુકા, ૧ મહાનગરપાવલકા અને ૧૨ લાખથરી 
િધ ુિસતરી ધરાિતા વજલ્ો છે. જનૂાગઢ વજલ્ામા ંિવૈશ્ક મહામારરી 
કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરને ખાળિા આરોગ્થ વિભાગ અને સમગ્ 
વજલ્ા િહરીિટરીતતં્ રદિસરાત કા્થ્યરત છે. જનૂાગઢ રહેર ઉપરાતં 
૫૦૦ જેટલા ગામડા અને ૭ નગરપાવલકા વિસતારમાં કોરોનાના 
દદથીને તાતકાવલક સારિાર મળિા સાથે દદથી સિસથ થઇ ઘરે પહોંચે 
ત્થા ંસુધરીનરી તકેદારરી લેિા સમગ્ આરોગ્થતંત્ દ્ારા સુચારૂ વ્થિસથા 
ગોઠિિામાં આિરી છે.

જૂનાગઢ કસથત મેરડકલ કોલેજ સંલગ્ન વસવિલ હોકસપટલમાં 
૧૦૮૧ ઓક્સજન બેડ, ૩૪૮ િેકન્ટલેટરનરી વ્થિસથા છે. અગાઉ 
૫૦૦ બેડ અને ૫ હજાર લરીટર ઓક્સજનનરી વ્થિસથા હતરી, જે 
િધારરીને હાલ ૨૪ હજાર લરીટર ઓક્સજનનરી વ્થિસથા છે. 
અદ્તન લેબોલેટરરીનરી સુવિધા છે. જેમાં બરીજી લહેર દરવમ્થાન 
૪.૪૧ લાખથરી િધુ કોરોના ટેસટ કરિામાં આવ્થા હતા અને અવહં 
૩૮૦૦ દદથીઓને સારિાર આપિામાં આિરી હતરી. જરૂરર્થાત 
મજુબ હોકસપટલના ગ્ાઉન્ડમા ંવિરાળ ડોમ ઉભો કરરી ૪૦૦ બડેનરી 
વ્થિસથા તાતકાલરીક ધોરણે ઊભરી કરરી રકા્થ તેમ છે.

વજલ્ાના ગ્ામ્થ વિસતારો તથા તાલુકા મથકનરી આરોગ્થ 
સુવિધા જોઇએ તો ૯ સરીએચસરી, ૩૮ પરીએચસરી અને કેરોદ ખાતે 
૧ સબ રડસટ્રી્ટ હોકસપટલમાં ૬૬૫ ઓક્સજન બેડ ઉપલબધ છે. 
૯ સરીએચસરીમાં પરીએસએ ઓક્સજન પલાન્ટ છે. તમામ 
પરીએચસરીમાં પાંચ જેટલા ઓક્સજન કોન્સન્ટ્ેટર ઉપલબધ છે. 
ઉપરાતં તાલુકા મથકોએ ખાનગરી હોકસપટલોમા ં૨૬૧ ઓક્સજન 
બેડ તેમજ ૧૭ બેડ બાળકો માટે પણ ઉપલબધ છે. 

જૂનાગઢ કોપયોરેરન વિસતારમાં ૬૬૮ જેટલા ઓક્સજન બેડ 
અને ૧૬૦ આઇ.સરી.્થુ. બેડનરી વ્થિસથા છે. જ્થારે બાળકો માટે 
૬૫ ઓક્સજન બેડ અને ૧૬ આઇ.સરી.્ુથ. બેડનરી ખાનગરી 
હોકસપટલમાં વ્થિસથા છે. આથરી વજલ્ામાં આરોગ્થનરી સરકારનરી 
સુવિધા સાથે ખાનગરી હોકસપટલોનરી સુવિધાઓનો પણ ઉપ્થોગ 
તેમજ સામાવજક સિૈકરછક સંસથાઓના સહ્થોગથરી કોરોના 
મહામારરી સામે ્થુદ્ના ધોરણે કામગરીરરી થરે. કોરોનાને પરાસત 
કરિા સોશ્થલ રડસટન્સ, માસક અિશ્થ પહેરિું, સેવનટાઇઝેરનનો 
ઉપ્થોગ સવહતનરી સામાવજક જાગૃવત સાથ ેટેસટીંગ, ટ્કેીંગ, ટ્રીટમને્ટ 
અને િેક્સનેરન પ્રત્થે પૂરતુ લક્ આપિામાં આવ્થું છે.

ટેસટીંગ, ટ્રીટમેન્ટ સાથે જૂનાગઢ વજલ્ામાં રસરીકરણનરી 
કામગરીરરી અસરકારક રરીત ેપણૂ્ય કરિામા ંઆિરી છે. ૧૦,૯૯,૩૯૬ 
લોકોને રસરીકરણ કરિાના લક્્થાંક સામે ૧૧,૨૦,૫૭૪ લોકોને 
રસરી આપરી પ્રથમ ડોઝમાં ૧૦૧.૯૩ ટકા તેમજ સેકન્ડ ડોઝમાં 

૧૧,૪૫,૪૫૫ લોકોને રસરી આપરી ૧૦૨.૨૨ ટકા કામગરીરરી પૂણ્ય 
કરિામાં આિરી છે. જૂનાગઢ વજલ્ો સમગ્ રાજ્થમાં રસરીકરણમાં 
અવિલ રહ્ો છે. બન્ને ડોઝનરી ૧૦૦ ટકા કામગરીરરી રાજ્થમાં 
સૌપ્રથમ જૂનાગઢ વજલ્ાએ પૂણ્ય કરરી હતરી. ૧૫ થરી ૧૮ િષ્યના 
તરૂણોના રસરીકરણમાં પણ ઝડપભેર કામગરીરરી થઇ રહરી છે.

એલોપથરી સારિાર ઉપરાતં જનૂાગઢ ખાત ેઆ્ુથિગેદ હોકસપટલ 
તેમજ વજલ્ા આ્થુિગેદ અવધકારરી દ્ારા લોકોના આરોગ્થનરી 
જાળિણરી માટે સતત ઉકાળા વિતરણ તેમજ લોકોનરી રોગ 
પ્રવતકારક રરકત િધારતરી આ્ુથિગેરદક દિાનુ ંપણ વિતરણ કરિામાં 
આિે છે. વજલ્ા િવહિટરીતંત્ સાથે પોલરીસ, આરોગ્થ વિભાગ 
અને તંત્ના નાનામાં નાના કમ્યચારરીઓએ કોરોનાનરી પ્રથમ અને 
બરીજી લહેરને ખાળિા મોટરી ભૂવમકા વનભાિરી છે. દદથીનું 
હોકસપટલાઇઝેરન હો્થ, આઇસોલેરન હો્થ કે શ્વમકોને માદરે 
િતન પહોંચાડિા ટ્ેનનરી વ્થિસથા કરાઇ હો્થ વનઃરુલક અનાજ 
આપિાનરી િાત હો્થ સરકારરીતંત્એ રદિસ-રાત કામગરીરરી કરરી 
છે. બસ આજ અવભગમ અન ેધગરથરી જનૂાગઢ વજલ્ો કોરોનાનરી 
ત્રીજી લહેરને પણ પરાસત કરરે તેમાં બે મત નથરી. •
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કોરોના સામરેના દરેક મોરચરે લડવા પોરબંદર પ્ભતબદ્ધ

" ભજતરેનદ્ ભનમાવત
પોરબંદર, રાણાિાિ અને 

ક ુવત્થાણા આ ત્ણ તાલુક ા 
ધરાિતો અરબરી સમુદ્રના કાંઠ ે
આિેલો પોરબંદર વજલ્ો લોક 
ભાતરીગળ સંસકૃવતનરી રૂએ આગિરી 
ઓળખ તો ધરાિે  છ ે પણ 
કોરોનાનરી િૈવશ્ક મહામારરીમાં 
આરોગ્થલક્રી પગલાંઓ થકી 
સામૂવહક પ્ર્થાસો કરરીને કોરોના સામે લડત આપિા સુસજ્જ થ્થો 
છે. કોરોનાનરી પ્રથમ અને બરીજી લહેર દરવમ્થાન ઊભરી થ્થેલરી 
જરૂરર્થાતો ધ્થાને રાખરીને રાજ્થ સરકારના માગ્યદર્યન હેઠળ 
પોરબંદર વજલ્ામાં સંભવિત ત્રીજી લહેર સામે અસરકારક 
કામગરીરરી થઇ રકે અને લોકો ઓછામાં ઓછા કોરોનાથરી સંક્વમત 
થા્થ અને જો સંક્મણ લાગે તો સઘન સારિાર થઇ રકે તે માટેનરી 
પોરબંદર વજલ્ા તંત્ દ્ારા તૈ્થારરીઓ કરિામાં આિરી છે.

પોરબદંરનરી વજલ્ાકક્ાનરી ભાિવસહંજી જનરલ હોકસપટલમાં 
અગાઉ ઓક્સજનના પોતાના પલાન્ટ ન હતા. આજ ે૧૫૦૦૦ 
લરીટર,૧૦૦૦લરી,૨૬૬,૧૬૬ લરીટર એમ ચાર પરીએસએ પલાન્ટ 
ઉપલબધ છે. સામાવજક સસંથાઓના સહ્થોગથરી િરીસ હજાર વલટરનરી 
ટેન્ક ઉપલબધ કરિામા ંઆિરી છે. હોકસપટલમા ંઓક્સજનનરી ૨૦૦ 
બડે, નવસાંગ સકકૂલ ખાત ેઓક્સજનનરી ૧૦૦ બડે તમેજ વજલ્ાના 
િનાણા અન્્થ વિસતારમા ંજનરલ મળરી કુલ ૬૭૦ ઓક્સજનનરી 
સવુિધા િાળા બડે ત્ૈથાર કરિામા ંઆવ્થા છે.

મખુ્થ વજલ્ા આરોગ્થ અવધકારરી ડો.કવિતાબને દિેએ જણાવ્થું 
હતું કે, વજલ્ામાં ૧૨ પ્રાથવમક આરોગ્થ કેન્દ્ર, ૫ અબ્યન હેલથ 
સેન્ટર અને ચાર સામુવહક આરોગ્થ કેન્દ્રમાં ૫૬ જેટલા 
ઓક્સજનના કન્સટ્ેટર અને ૩૯ વસવલન્ડરનરી પણ વ્થિસથા છે.

વસવિલ હોકસપટલમાં ૧૬ મેરડકલ ઓરફસર, ૭ કન્સલટન્ટ 
અને ૧૦૫ પેરામેરડકલ સટાફને કોરોનાના દદથીઓનરી સારિાર 

કરિા માટે તૈનાત રાખિામાં 
આવ્થો છે એ જ રરીતે વજલ્ાના 
ગ્ામ્થ વિસતારમાં પણ 300થરી િધુ 
આરોગ્થ કમ્યચારરીઓ સુસજ્જ છે. 
૧૯૩ કમ ્યચારરીઓનરી વિરેષ 
તાલરીમ પણ આપિામાં આિરી છે. 
પ ો ર બં દ ર ન રી  ૯  ખ ા ન ગ રી 
હોકસપટલમાં પણ કોરોનાનરી 
સારિાર આપરી રકા્થ તેિરી 

વ્થિસથા ખાનગરી તબરીબો અને સંસથાઓ સાથે સંકલન કરરીને 
કરિામા ંઆવ્થા છે. ખાનગરી હોકસપટલોમા ં૮૭ બડે તૈ્થાર કરિામાં 
આિરી છે. પાંચ ધન્િંતરર રથ અને એક મેરડકલ હેલથ ્થુવનટ દ્ારા 
કોરોનાના રકંાસપદ દદથીઓનુ ંવનદાન તમેજ લોકોનરી રોગપ્રવતકારક 
રવતિ િધે તે માટે આ્થુિગેદ દિા પણ આપિામાં આિરી રહરી છે. 
પ્રવતરદન ૧૪૦૦થરી િધુ લોકોનો કોરોના ટેસટ કરરી ટેકસટંગ ટ્ેરકૂંગ 
અન ેટ્રીટમને્ટ વ્થહુ નરીવત અપનાિિામા ંઆિરી છે. અત્થાર સધુરીમાં 
૨,૬૯,૮૪૭ લોકોનું ટેકસટંગ કરિામાં આવ્થું છે. ૯૯.૩૭ ટકા 
રરકિરરી રેટ છે.

 કોરોનાને મહાત આપિા િેક્સનેરનનરી કામગરીરરી પણ પૂર 
ઝડપે થઈ રહં્ છે. ૯૮ ટકા લોકોને કોરોના પ્રવતરોધક રસરીનો 
પ્રથમ ડોઝ અને ૯૦ ટકા લોકો એ બંને ડોઝ લઈ લરીધા છે. 
તાજેતરમાં કવૃષ મંત્રી શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલના અધ્થક્સથાને  
વજલ્ાના અવધકારરીઓ સાથે કોરોનાનરી વન્થંત્ણમાં લેિા અને 
કોરોનાનરી સારિાર માટે હાથ ધરિામાં આિેલરી તૈ્થારરીઓ અંગે 
સમરીક્ા બેઠક પણ કરિામાં આિરી હતરી. જેમાં વજલ્ા કલેકટર 
શ્રી અરોક રમા્યએ  છેલ્ા કેટલાક મવહનાઓથરી પોરબંદર વજલ્ા 
િહરીિટરી તંત્ દ્ારા તૈ્થારરીના ભાગરૂપે ઉપલબધ કરિામાં આિેલરી 
કોરોના વિષ્થક મેરડકલ સુવિધા અને તૈ્થારરીઓનરી વિગતો આપરી 
ટરીમ પોરબંદર કોરોના સામે લડિા સુસજ્જ હોિાનરી ખાતરરી 
આપરી હતરી. •

કવર સટોરી
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કોરોનાનરે હરાવવાનું ગાંધીનગરે નક્કી કરી લીધું છે...
" પરરમલ પટેલ

સમગ્ વિશ્ સતત બ ેિષ્યથરી કોરોનાનરી મહામારરી સામ ેજગં 
લડરી રહ્ ંછે. ભારત દેર િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીના નતેૃતિમાં 
કારોનાનો મક્કમ મકુાબલો કરરી રહ્ો છે. િડાપ્રધાનશ્રી કોરોના 
સામનેા મહાસંગ્ામમા ંએક મજબતૂ સનેાપવતનરી ભવૂમકા અદા કરરી 
રહ્ા છે. રાષ્ટિાસરીઓને અડરીખમ ઊભા પોતાના સનેાપવતમા ંપરેૂપરૂો 
વિશ્ાસ છે. ભારતન ેકોરોનાનરી ચુગંાલમાથંરી છોડાિિા રદિસ રાત 
અથાક પરરશ્મ કરરી રહ્ા છે. તમેનરી વિચક્ણતા, વનણા્ય્થકતા અને 
દરંૂદેરરીતાથરી કોરોનાના કહેરનરી ત્રીજા તબક્કાનો આજ ેદેર સામનો 
જોર- જુસસા અને આતમવિશ્ાસથરી કરરી રહ્ો છે.  

રાજ્થનુ ંપાટનગર ગાધંરીનગર વજલ્ા િહરીિટરી તતં્ કોરોનાને 
નાથિા સતત આરોગ્થલક્રી સેિાને પ્રાધાન્્થ આપરી રહં્ છે.  
ગાંધરીનગર વજલ્ામાં કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરને નાથિા માટે 
કોરોનાનરી રસરી ઝુબંરેન ેસઘન બનાિિામા ંઆિરી છે. ગ્ામ્થ કક્ાએ 
વજલ્ામાં ૧૮ િષ્યથરી ઉપરના 
૮,૪૭,૭૪૬માંથરી ૮,૪૧,૩૨૨ 
નાગરરકોન ેરસરી આપરીન ે૯૯ ટકા 
અન ે૧૫ િષ્યથરી ઉપરનરી ઉંંમરના 
૬૬,૭૪૨માંથ રી  ૫૫,૭૩૪ 
વિદ્ાથથીઓને રસરી આપરીને ૮૩ 
ટકા પ્રથમ ડોઝનરી કામગરીરરી 
કરિામાં આિરી છે. તેમજ ૧૮ 
િષ્યથરી ઉપરના ૮,૩૨,૬૦૫ 
લોકોને કોરોના રસરીનો બરીજો ડોઝ 
આપરીન ે૯૭ ટકા કામગરીરરી પણૂ્ય કરિામા ંઆિરી છે. ગાધંરીનગર 
મહાનગરપાવલકા વિસતારમાં ૧૮ િષ્યથરી ઉપરના ૨,૯૫,૪૩૦ 
માથંરી ૩,૮૩,૦૯૫  વ્થવતિઓન ેકોરોના રસરીનો પ્રથમ ડોઝ આપરીને 
૧૩૦ ટકા કામગરીરરી કરિામાં આિરી છે. તમેજ ૯૮ ટકાથરી િધુ 
વ્થવતિન ેકોરોના રસરીનો બરીજો ડોઝ આપિામા ંઆવ્થો છે. તમેજ 
૨૪,૬૯૪ જટેલા ૧૫ િષ્યથરી ઉપરના વિદ્ાથથીઓમાથંરી ૨૦,૭૫૦ 
વિદ્ાથથીઓને કોરોનાનરી રસરી આપિામાં આિરી છે. તેમજ 
સાિચતેરીના ભાગ રૂપ ેહેલથ કેર િક્કસ – ૧૩,૮૭૨, પ્રથમ હરોળના 
િક્કસ – ૨૨,૦૩૧ અન ે૬૦ િષ્યથરી ઉપરના ૧,૧૬,૫૧૪ લોકોને 
કોરોના રસરી આપિાનો આરંભ કરિામાં આવ્થો છે.

િષ્ય- ૨૦૨૨ના આરંભ સાથે કોરોનાનરી ત્રીજી લહેર તેજ 
બનરી છે. ગ્ામ્થ વિસતારમાં ૭૭૬ નોન આઇ.સરી.્ુથ. િરીથ 
ઓકવસજનિાળા બેડ, ૬૫૭ નોન આઇ.સરી.્થુ અને ઓક્સજન 
સવુિધા િગરના બડે તથા આઇ.સરી.્ુથ. ના ૯૩ િકેન્ટલેટર િગરના 
અને ૩૩ િેકન્ટલેટર િાળા બેડનરી સુવિધા હાલમાં ઉપલબધ છે. 

ગાંધરીનગર મહાનગરપાવલકા વિસતારમાં કોવિડ હોકસપટલ ૨૧, 
હેલથ સેન્ટર ૧ અને કેર સેન્ટર ૨ મળરી ૨૪ સથળોએ કોવિડનરી 
સારિાર સુવિધા ઊભરી કરિામાં આિરી છે. તેમજ ૨૪૦૫ બેડ છે. 
જેમાં ૩૮૮ બેડ આઇ.સરી.્થુ. િરીથ િેકન્ટલેટરિાળા, ૭૨ બેડ 
િેકન્ટલેટર િગરના આઇ.સરી.્ુથ., ૧૬૫૮ બેડ ઓક્સજનનરી 
સવુિધાિાળા, ૨૮૭ ઓક્સજન સુવિધા િગરના આઇ.સરી.્થ.ુ બડે 
છે. હાલમાં ૮ ધન્િંતરર રથ મનપા વિસતારમાં કા્થ્યરત છે. જેના 
થકી ખૂબ જ ઓછા સમ્થમાં ૪,૯૫૪ ઓ.પરી.ડરી કરિામાં  
આિરી છે.  

ગાધંરીનગર વજલ્ામા ંવસવિલ હોકસપટલ ખાતે રૂ. ૬૦ લાખના 
ખચગે ૫૦૦ એલએમપરી કેપવેસટ પરી.એસ.એ. પલાન્ટ અન ેપરી.એમ.
કેર ફૂંડ માંથરી રૂવપ્થા ૧.૫ કરોડ જેટલરી રકમે તૈ્થાર થ્થેલો ૯૦૦ 
એલએમપરી કેપેવસટરી ધરાિતો પલાન્ટ કા્થ્યરત કરિામાં આવ્થો છે. 
તેમજ માણસાનરી એસ.ડરી.એચ. ખાતે ૩૩૦ એલએમપરી કેપેસટરી 

ધરાિતો ,  કલોલનરી ર ાજેર 
હોકસપટલ ખાતે ૫૦૦ એલએમપરી. 
કેપેવસટરી ધરાિતો, પરી.એસ.એમ. 
હોકસપટલ ખાત ે૮૫૩ એલએમપરી 
કેપેવસટરી ધરાિતો, ગાંધરીનગર 
તાલુકાના મોટરી ભો્થણ ગામમાં 
આિલેરી સિવણ્યમ ્થવુનિવસ્યટરી ખાતે 
૩૩૫ એલએમપરી. ક ેપે વસટરી 
ધરાિતો, આ્ુથિગેરદક કોલેજ, 
કોલિડા ખાતે ૩૫૦ એમએલપરી 

કેપેવસટરી ધરાિતો પરીએસએ પલાન્ટ કા્થ્યરત છે. તેમજ કોલિડા 
આ્થિુગેદ કોલજે ખાત ે૧૦૦ બડેનરી સને્ટ્લ ઓક્સજનનરી વ્થિસથા 
સાથે તૈ્થાર કરિામાં આિરી છે. 

વજલ્ાના નાગરરકોન ેકોરોના રરપોટ્ય ઝડપરી મળરી જા્થ ત ેમાટે 
પાંચ લેબોરેટરરી ખાતે આરટરીપરીસરીઆર ટેસટ કરિામાં આિે છે. 
જમેા ંજી.એમ.ઇ.આર.એસ મરેડકલ કોલજે, ગાધંરીનગર, આઇ.પરી.
એચ., ગાંધરીનગર, આઇ.આઇ.ટરી.પાલજ, ગાંધરીનગર, એન.એફ.
એસ.્થુ. ગાંધરીનગર અને એનઆઇપરીઇઆર લેબોરેટરરી, 
ગાંધરીનગરનો સમાિેર થા્થ છે. 

તે ઉપરાંત આ્ુથષમાન ભારત પ્રધાન મંત્રી જન આરોગ્થ 
્થોજના અતંગ્યત ગાધંરીનગર વજલ્ામા ં૧,૫૦,૭૫૩ લાભાથથીઓને 
્થોજનાના કાડ્ય હેઠળ આિરરી લેિામા ંઆવ્થા છે. વજલ્ાિાસરીઓનરી 
જાગૃવતના વહસાબે ત્રીજી લહેરમાં પણ ગાંધરીનગર વજલ્ો ખૂબ 
જ સાિચેતરી સાથે પોતાના વિકાસ પંથે નક્કરતાથરી ડગ માંડરી 
રહ્ો છે. •
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કોરોનાની સંિભવત ત્ીજી લહેરનો સામનો કરવા કચછ કરટબદ્ધ
" હેમલતા પારેખ

િવૈશ્ક મહામારરી નોિલે કોરોના 
િા્થરસ કોવિડ-૧૯એ ફરરી માથુ 
ઉચ્્થ ુછે ત્થારે  તનેો સામનો કરિા 
દેરનરી સાથે કરછ પણ સજ્જ છે. 
કોરોના કોવિડ-૧૯નરી સંભવિત 
ત્રીજી લહ ેરના સામના માટ ે 
િહરીિટરી અને આરોગ્થ તંત્ સજ્જ 
છ ે.  વજલ્ામ ાં  જી.ક ે.જનરલ 
હોકસપટલમાં -૩, લેઉિા પટેલ હોકસપટલમા ં૧ તેમજ ૧૪ ડેરડકેટેડ 
કોવિડ હોકસપટલમાં અને ૬ ખાનગરી હોકસપટલોમાં PSA પલાન્ટ 
સવક્્થ છે. તેનું મોકડ્રીલ અને ટેકવનકલ ચકાસણરી પણ કરિામાં 
આિે છે. ઉપરાંત ૨૦ મેટ્રીક ટનનરી વલવક્ડ ઓરકસજન ટેન્ક 
જી.કે.જનરલ હોકસપટલમાં છે જરૂરરી વલવક્ડ મેળિિા અદાણરી 
મેરડકલ જૂથ દ્ારા ખાનગરી કૂંપનરીઓ સાથે કરાર પણ કરિામાં 
આવ્થા છે.

વજલ્ાના રસરીકરણ કેન્દ્રોમાંથરી ૧૫થરી ૧૮ િષ્યના માટે 
૬૦% અને ૧૮ થરી તમામ ઉપરના લોકો માટે ૯૨% વસવધિ 
લક્્થાંક સામે મેળિરી છે. જ્થારે રસરીકરણમાં કુલ ૯૫% વસવધિ 
મેળિરી છે. જેમણે બે ડોઝ લરીધા છે અને નિ માસ થઇ ગ્થા છે 
તેિા કુલ ૪૧૭૫૩ કોરોના ફ્ન્ટલાઇન િોરર્થસ્ય અને વસવન્થર 
વસટરીઝન્સને ૩૦૬ કેન્દ્રો પરથરી ત્રીજો વપ્રકોરનનો ડોઝ આપિામાં 

આિરી રહ્થો છે.
પ્રધાનમંત્રી ક્ેથર ફ ૂંડમાંથરી 

ધારાસભ્થોનરી ગ્ાન્ટમાથંરી મળેલરી કુલ 
૨૫૨ ઓક્સજન કોન્સન્ટે્ટર 
કા્થ્યકન્િત છે. હાલ વજલ્ામા ં૨૫૮ 
આઇ.સરી.્થુ. બેડ તેમજ ૨૩૪૨ 
ઓક્સજન બડે સવહત કુલ ૩૯૮૪ 
બડેસ્ સાથે તંત્ સજ્જ છે. સભંવિત 
ત્રીજી લહેર માટે િધારાના ૪૩૦ 

આઇ.સરી.્થ.ુ બડે તમેજ ૩૧૩૮ ઓક્સજન બડે સવહત કુલ ૬૦૫૦ 
બડે સધુરીનરી ક્મતા માટે િહરીિટરીતંત્ સજ્જ છે. બરીજી લહેર બાદ 
બ ેનિરી RTPCR લબેોરેટરરી ૧ અજંાર SDH તમેજ, ૨ માડંિરી 
SDHમાં કા્થા્યકન્િત થતા RTPCR ટેસટીંગનરી દૈવનક ક્મતા 
૩૬૦૦નરી થર.ે

તાજેતરમાં વજલ્ા પ્રભારરીમંત્રી અને વરક્ણ રાજ્થમંત્રી  
શ્રી રકતથીવસહં િાઘલેા અન ેપ્રભારરી સવચિ શ્રી હષ્યદકુમાર પટેલ ેકોવિડ-
૧૯નરી તાકીદે સંભવિત ત્રીજી લહેરનરી પૂિ્ય તૈ્થારરી અન ેઆ્થોજનનરી 
તાકીદે સમરીક્ા બઠેક બોલાિરી હતરી. તમેજ તાકીદે દદથીઓન ેસરકારરી 
વન્થત દરે સારિાર, મરેડકલ અન ેવનદાન મળે ત ેમાટે કેમરીસટો અને 
ખાનગરી હોકસપટલો સાથે પણ મરીટીંગો ્થોજાઇ હતરી. હાલ વજલ્ામાં 
૯૮ ધન્િતંરરી રથો, હાઉસ કે હાઉસ સિગેલન્ટ અને RTPCR ટેસટીંગ 
પર ફોકસ કરિાનરી કામગરીરરી ચાલરી રહરી છે. •

સાબરકાંઠાના ૬૩૮ ગામોમાં સો ટકા કોરોના રસીકરણ
" ભપનલ પટેલ 

સમગ્ વિશ્માં કોરોના મહામારરીનરી ત્રીજી લહેરનરી અસરો 
દેખાઇ રહરી છે ત્થારે સાબરકાંઠા વજલ્ાનરી જનતાને કોરોના 
મહામારરીથરી બચાિિા માટે આરોગ્થ વિભાગ સતત ૨૪ કલાક 
આરોગ્થ સેિાઓ પૂરરી પાડરી રહ્ં છે. આરોગ્થ વિભાગના સઘન 
પ્ર્થાસોથરી અત્થાર સુધરીમાં ૧૮ િષ્યના  ૯૨.૨૨ ટકા નાગરરકોને 
પહેલો ડોઝ  અને ૯૫.૧૮ ટકા નાગરરકોને કોરોના રસરીના બંને 
ડોઝથરી સુરવક્ત કરા્થા છે. સાબરકાંઠાના ૬૩૮ ગામોનરી સંપૂણ્ય 
કોરોના રસરીકરણ કરરી સુરવક્ત કરા્થા છે.આ સાથે વજલ્ાના 
૧૫ થરી ૧૮ િષ્યના ૭૦ હજારથરી િધુ તરૂણોને કોરોના પ્રવતરોધક 
રસરીનો પ્રથમ ડોઝ આપિામાં આવ્થો છે. આગામરી રદિસોમાં 
આ રસરીકરણ ૧૦૦ ટકા પૂણ્ય કરિા આરોગ્થ વિભાગ પૂરજોરમાં 
કામગરીરરી કરરી રહં્ છે. તેમજ ૧૦ જાન્્ુથઆરરી, ૨૦૨૨થરી રરૂ 
કરિામાં આિેલ વપ્રકોરન ડોઝનો ૧૨ હજારથરી િધુ નાગરરકોએ 

લાભ લરીધો. આ સાથે કોરોનાનરી સંભિરીત ત્રીજી લહેરનરી 
તૈ્થારરીના ભાગરૂપે વજલ્ામાં ૧૩ જેટલા ઓક્સજન પલાન્ટ 
અને ૨૩૬ જેટલો ઓક્સજન કોન્સનટે્ટરનરી સુવિધા ઊભરી 
કરિામાં આિરી છે. વજલ્ાનરી મેરડકલ કોલેજ સંલગ્ન વસવિલ 
હોકસપટલ તેમજ પ્રાઇિેટ હોકસપટલોના મળરી વજલ્ામાં બાળકો 
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"કોરોના" સામરેના જગંમા ંનવસારી ભજલ્ા પ્શાસનની સભંનષ્ઠ કામગીરી
" રાજ જરેઠવા

“કોરોના” નામક િૈવશ્ક મહામારરી 
સામે પ્રજાજનોને કોઈપણ જાતનરી 
અગિડ કે મુશકેલરી ન અનુભિિરી પડે તે 
માટે નિસારરી વજલ્ા િવહિટરી તંત્ના 
કમ્ય્થોગરી અવધકારરી – કમ્યચારરીઓએ 
કોરોનાનરી પ્રથમ અને બરીજી લહેર 
દરવમ્થાન સતત સંવનષ્ઠતાથરી કા્થ્ય ક્થુાં 
છે. કોરોનાગ્સતોને અસરકારક આરોગ્થ સુવિધાઓ મળરી રહે તે 
માટે મતસ્થોદ્ોગ રાજ્થ મંત્રી શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરરીના અસરકારક 
માગ્યદર્યન હેઠળ પ્રભારરી સવચિ શ્રી કે.કે.વનરાલા, વજલ્ા કલેકટર 
શ્રી અવમત પ્રકાર ્થાદિ અન ેવજલ્ા વિકાસ અવધકારરી શ્રી અવપ્યત 
સાગરના માગ્યદર્યન હેઠળ વજલ્ાિાસરીઓના આરોગ્થનરી 
જાળિણરી માટે અનેકવિધ પગલાઓ લેિામાં આવ્થા છે.

 રહેર અને વજલ્ામાં સંજીિનરી અને ધન્િંતરર રથોના 
માધ્થમથરી ઘરે સારિાર લતેા દદથીઓન ેદિાઓનુ ંવિતરણ કરિામાં 
આિરી રહ્ ંછે. ગ્ામ્થ વિસતારોમાં આ્થષુ દ્ારા આ્થુ્યિરેદક દિાઓનુ ં
પણ વિતરણ કરિામાં આિરી રહ્ં છે. કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરના 
અગમચેતરી પગલાના ભાગરૂપે નિસારરી વજલ્ામાં સરકારરી અને 
ખાનગરી હોકસપટલ મળરીને કુલ ૧,૭૧૬ બેડનરી સુવિધા ઉપલબધ 
કરાઇ છે, જેમાં ૧,૦૦૪ બેડ ઓક્સજન ફેવસવલટરી તથા ૧૮૭ 
બેડ િેકન્ટલેટર સપોટ્યનરી સુવિધા ધરાિે છે. તેમજ બાળકોનરી 

સારિાર માટે ૩૪૩ જેટલા બેડ જેમાં 
૮૦ ઓક્સજન બેડ અને ૨૬ જેટલા 
આઇ.સરી.્થુ.બેડ સરકારરી અને ખાનગરી 
હોકસપટલમા ંત્ૈથાર કરિામા ંઆવ્થા છે. 
વજલ્ાના સામૂવહક આરોગ્થ કેન્દ્રો 
સેટેલાઇટ હોકસપટલ તરરીકે કા્થ્યરત 
રહેર ેજમેા ંકુલ ૩૦૦ બડેનરી સુવિધાઓ 
ઉપલબધ કરિામાં આિરી છે. જે વસવિલ 

હોકસપટલ નિસારરી, સબ રડસટ્રીકટ હોકસપટલ િાંસદા, ચરીખલરી 
અને મેંગુષરી હોકસપટલ વબલરીમોરા સાથે લીંકમાં રહરીને દદથીનરી 
ક્ીટરીકલ સારિાર અંગેનરી કામગરીરરી કરરે 

સભંવિત કોરોનાનરી ત્રીજી લહેર દરવમ્થાન પ્રજાજનોન ેપ્રાણિા્થુ 
મળે ત ેમાટે વજલ્ામા ં કુલ ૨૬ પરી.એસ.ઓ.પલાન્ટ છે. ત ેપકૈી 
સરકારરી હોકસપટમા ં૧૨ અન ેખાનગરી હોકસપટલમા ં૧૪ છે જનેરી 
દૈવનક ક્મતા ૧૩.૭૬ મવેટ્ક ટન ઓક્સજનનરી છે.

આરોગ્થ અને વરક્ણતંત્ દ્ારા થઇ રહેલરી આ કામગરીરરીને 
લોક સહ્થોગ મળતાં તેનરી અસરકારકતા િધરી છે. વજલ્ામાં 
૧૫ થરી ૧૮ િષ્યનરી િ્થ જૂથના રસરી લેિાને પાત્ બાળકોને પ્રથમ 
ડોઝ ૬૯ ટકા રસરીકરણનરી કામગરીરરી કરરી છે. બાકી ્થુિાઓના 
િેક્સનેરનનરી કામગરીરરી પણ પ્રગવત હેઠળ છે, જે ટૂંક સમ્થમાં 
જ પૂણ્ય કરરી નિસારરી વજલ્ો પણ કોરોના સામે નાગરરકોને 
સુરવક્ત કરરે. •

માટે ૬૦ જેટલા  બેડનરી સુવિધા ઊભરી કરિામાં આિરી છે. 
વજલ્ામાં કુલ ૨૦૪૪ બેડનરી સુવિધા જેમાં ૧૪૭ આઇ.સરી.્ુથ 
બેડ તથા ૮૧ જેટલા બેડમાં િેકન્ટલેટર સાથેનરી સુવિધા છે. 
વજલ્ામાં બે સબ રડકસટ્ક હોકસપટલ ખેડબ્રહ્ા તથા ઇડર ખાતે 
૧૫૪ બેડનરી વ્થિસથા છે. બંન્ને હોકસપટલોમાં ઓક્સજન 
અલા્થદરી વ્થિસથા કરિામાં આિરી છે. સા.આ. કેંદ્રો ૧૨ કા્થ્યરત 
છે જેમાં ૩૪૦ બેડનરી વ્થિસથા કરિામાં આિરી છે.

વજલ્ામાં દરરોજ કોરોના ટેસટીંગ ૧૫૦૦ થતા હતા જે 
િધારરી ૨૦૦૦ કરિામાં આવ્થા છે. આ સાથે વજલ્ામાં મેરડકલ 
કોલેજ- હોકસપટલના ૪૮ ડોકટર અને અન્્થ ૧૦ સપેવર્થાવલસટ 
ઉપલબધ છે. મેરડકલ કોલેજ ખાતે સરીવન્થર રેસરીડેન્ટ ડો્ટર ૪૨, 
મેરડકલ ઓફીસર ૨૦૪, ફામા્યવસસટ ૭૦, લેબ ટેકવનવર્થન 
૧૦૧ તથા ૬૫૦ સટાફ નસ્ય  સવહતનો સટાફ સેિા આપરી રહ્ો 
છે. સંજીિનરી અને ટેવલમેડરીસરીન દ્ારા રાજ્થ અને સાબરકાંઠાના 
દદથીઓનરી સેિા આપિામાં આિે છે. જેમાં દદથી ઘેર બેઠા સલાહ 
અને દિાઓનરી માવહતરી પ્રાપ્ત કરરી રકે છે. પ્રાથવમક આરોગ્થ 

કેન્દ્ર ખાતેથરી દિા લઈ રકે છે. આ સાથે વજલ્ામાં ૨૮ જેટલરી 
ધન્િંતરર ટરીમ તથા પાંચ સંજીિનરી રથ દદથીઓનરી સારિારમાં 
કા્થ્યરત હતા. આ ટરીમો દ્ારા ૭૦ ટકા કોન્ટે્ટ ટે્વસંગનું કામ 
કરિામાં આવ્થું હતંુ. જન સમુદા્થમાં કોવિડ અંગે જાગૃવત વરક્ણ 
આપિામાં આવ્થું હતું. •

કવર સટોરી
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ઇનટરનરેશનલ કોન્ફરનસ ઓ્ફ એકેડરેભમક 
ઇકનસટટ્ૂશનમાં ભશક્ણભવદ્ોનું ભવચાર મંથન 

કોઇપણ દરેના સિાાંગરી વિકાસ માટે એક સુઆ્થોવજત 
રકૈ્વણક નરીવત ખબૂ જરૂરરી છે.  િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના 
નેતૃતિમાં નિરી રાષ્ટરી્થ વરક્ણ નરીવતના અમલથરી દેર આવથ્યક, 
સામાવજક, બૌવધિક અને રૈક્વણક ક્ેત્ે ક્ાંવતકારરી પરરિત્યન માટે 
સજ્જ બન્્થો છે. મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે તાજેતરમાં 
િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એજ્થુકેરન સવમટ - 2022ના ભાગરૂપે 
આ્થોવજત બે રદિસરી્થ ‘ઈન્ટરનેરનલ કોન્ફરન્સ ઓફ એકેડેવમક 
ઈકન્સટટૂ્રન’નો પ્રારંભ કરતાં જણાવ્થું હતું કે, આતમવનભ્યર 
ભારતનો ધ્થે્થ પરરપૂણ્ય કરિા NEPના માધ્થમથરી વિશ્ભરના 
પ્રવતવષ્ઠત વરક્ણવિદો, ્થુવનિવસ્યટરીના તજજ્ોનું આ વિચાર મંથન 
ગુજરાતને ગલોબલ એજ્થુકેરન હબ બનાિરે.

‘ઈન્ટરનેરનલ કોન્ફરન્સ ઓફ એકેડેવમક ઈકન્સટટ્ૂરન’માં 
નિરી નેરનલ એજ્થુકેરન પોવલસરી અંગે વિરદ ભૂવમકા આપતાં 
મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્થું હતું કે, િડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના દૂરંદેરરીપૂણ્ય માગ્યદર્યનમાં સાડા ત્ણ દા્થકા 
બાદ નિરી નેરનલ એજ્થુકેરન પોવલસરીનરી રચના થઇ છે.

આ નેરનલ એજ્થુકેરન પોવલસરી ન્થા ભારતના વનમા્યણમાં 
બહુ જ મહતિપૂણ્ય ભૂવમકા વનભાિિાનરી છે. એટલંુ જ નહરી, 
પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આતમવનભ્યર ભારતના સંકલપને આ નરીવત બળ 

આપનારરી છે. દેરમાં મૌવલક અને પ્રવતભાસંપન્ન ્થુિાનોના ઘડતર 
માટે સમ્થન ેઅનરુૂપ જરૂરર્થાતો પ્રમાણેનરી વ્થાપક વરક્ણ વ્થિસથા 
જોઈએ. તે વ્થિસથા પૂરરી પાડિાનું મોટું કામ િડાપ્રધાનનરી 
આગેિાનરીમાં પાર પડરી રહ્ં છે. 

આતમવનભ્યર ભારતનરી કલપના િાસતવિક સિરૂપ ધારણ કરરી 
રહરી છે, ત્થારે નિરી એજ્થુકેરન પોવલસરીના સુચારૂૂં અમલરીકરણથરી 
ગુણિતિા્થુતિ વરક્ણ માટે દેરમાં સાનુકકૂળ માહોલ ઊભો થ્થો છે. 
દેર-રાજ્થના ્થિુાનો િત્યમાન અન ેભવિષ્થના પડકારોનો સામનો 
કરિા માટે સજ્જ થઈ રકે તનેુ ંપણ નિરી નરીવતમા ંધ્થાન રાખિામાં 
આવ્થું છે. ગુજરાતે રરસચ્ય એન્ડ સકીલ ડેિલપમેન્ટને હંમેરા 
પ્રાધાન્્થ આપ્થું છે. નિા જમાનાને અનૂરૂપ, િૈવશ્ક પડકારો સામે 
સક્મતાથરી સફળ થા્થ તેિા રરસચ્ય એન્ડ ડેિલપમેન્ટને પ્રોતસાહન 
આપિા રાજ્થ સરકાર ફા્થનાકન્સ્થલ સપોટ્ય પણ કરે છે.

િડાપ્રધાનશ્રીએ જ્ાનરવતિના મહતિને િધુ વ્થાપક ફલક 
આપિા વિશ્માં શ્ેષ્ઠ હો્થ તે ગુજરાતનરી ધરતરી પર ઉતારિાનો 
વરક્ણ ક્ાંવત ્થજ્ આદ્થયો હતો. તેમના રદરાદર્યનમાં ગુજરાતે 
સે્ ટર સપવેસરફક એજ્થકેુરનલ ્થવુનિવસ્યટરીઝનરી રરૂઆત પાછલા 
બે દરકોથરી કરરી છે.

આજે ગુજરાતમાં ૯૧ જેટલરી ્થુવનિવસ્યટરીઝ ૨૮૬૦ ઉપરાંત 

ભશક્ણ મંથન

ગુજરાતનરે ગલોબલ એજયુકેશન હબ બનાવશરે
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સંસથાઓ દ્ારા આધુવનક જ્ાન ્થુિાઓેને મળરી રહ્ં છે. 
ગુણિતિા્થુકત એટલે કે ક્ોવલટરી એજ્થુકેરનથરી ઉજ્જિળ ભાવિ 
પેઢરી વનમા્યણ માટે ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માગ્યદર્યનમાં 
ગુણોતસિનો નિો કોન્સેપટ સફળતાપૂિ્યક પાર પાડ્થો છે. ગુજરાત 
સરકારે નરેનલ એજ્ુથકેરન પોવલસરી - 2020ના મખુ્થ પાસાઓને 
અનુરૂપ વિવિધ મહતિપૂણ્ય પગલાંઓ હાથ ધ્થા્ય છે. ગુજરાતનું 
વરક્ણ ક્ેત્ આિા અનેક મજબૂત આધારસતંભ પર વિકસરી રહ્ં 
છે. આ જ આધારસતંભ પર નિરી એજ્થુકેરન પોવલસરીનો પણ 
ખૂબ ઝડપથરી અમલ કરિા ગુજરાત પ્રવતબધિ છે. આ પોવલસરીના 
અમલરીકરણથરી એક એિરી ઈકોવસકસટમ તૈ્થાર થરે અને 
આતમવનભ્યર ગુજરાતથરી આતમવનભ્યર ભારતના વનમા્યણમાં ખૂબ 
ઉપ્થોગરી બનરી રહેરે. 

ભારતનરી સનાતન સંસકૃવતમાં સૈકાઓ પહેલાં ગુરૂકુળ પરંપરા 
હતરી. િલભરી, તક્વરલા, નાલંદા જેિરી વિદ્ાપરીઠો વરક્ણ માટે 
વિશ્પ્રવસધિ હતરી. દેર-દેરાિરથરી વરષ્થો પણ ભારતમાં ભણિા 
માટે આિતા. ICAI-2022ના ભાગરૂપ ેિલડ્ય-ક્ાસ ્થવુનિવસ્યટરી 
અંગે િાઈસ ચાન્સેલસ્ય કોન્ક્ેિનું આ્થોજન સદરીઓથરી આપણરી 
આિરી ્થવુનિવસ્યટરીઓ જ્ાનના પ્રસારનુ ંમખુ્થ કેન્દ્ર રહરી છે ત ેિાતનરી 
પુકટિ કરે છે. આપણરી ્થુવનિવસ્યટરીઝને િલડ્ય-કલાસ બનાિિા માટે 
સમ્થ સાથે કદમ વમલાિતરી જરૂરરી પધિવતઓ, પ્રણાલરીઓ, 
માળખાગત બાબતો અન ેઅવભગમ અંગેના કેસ સટડરીઝન ેસમજિા 
માટે આ કોન્ફરન્સમાં ્થોજા્થેલરી િાઇસ ચાન્સેલસ્ય કોન્કલેિ 
ઉપ્થોગરી બનરી રહરી હતરી.

વરક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણરીએ જણાવ્થું હતું કે, 
વરક્ણનરી આંતરરાષ્ટરી્થ સવમટ થકી રાજ્થ વરક્ણ ક્ેત્ે નિો 
ઇવતહાસ રચિા ગુજરાત રાજ્થ સજ્જ બન્્થું છે. િડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના નેતૃતિમાં સમગ્ રાષ્ટમાં રાષ્ટરી્થ વરક્ણ નરીવત 
અમલરી કરિામાં આિરી છે. આ રાષ્ટરી્થ વરક્ણ નરીવતના શ્ેષ્ઠ 
અમલરીકરણ દ્ારા રાજ્થનરી વરક્ણ વ્થિસથા િૈવશ્ક સતરનરી બને 
તે માટે ગુજરાત સરકારે પ્ર્થાસો હાથ ધ્થા્ય છે.

વરક્ણ મતં્રીશ્રીએ આ પ્રસગં ેવિરેષમા ંજણાવ્થુ ંહતુ ંકે,સા્થન્સ 
વસટરીમાં કા્થ્યરત રોબોરટક ગેલેરરી, એક્ેરટક ગેલેરરી સવહતના 
િૈવિધ્થપૂણ્ય પ્રકલપો દેર-વિદેરના લોકોને આકષથી રહ્ા છે, જે 
િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીનરી દૂરંદેવરતાનું પરરણામ છે.

રદ્-રદિસરી્થ વરક્ણ સવમટ રાજ્થના બાળકોના સંરોધન 
અને જ્ાનનું રાષ્ટરી્થ-આંતરરાષ્ટરી્થ સતરે આદાનપ્રદાન ક્ુથાં હતંુ. 
જે આતમવનભ્યર ગુજરાતથરી આતમવનભ્યર ભારતનાના સંકલપને 
ચરરતાથ્ય  કરરે. ભારત દુવન્થાનો સૌથરી ્થુિા દેર છ,ે ત્થારે 
આ ડેમોગ્ારફક રડવિડન્ડનો લાભ લેિા માટે કેન્દ્ર સરકાર 
કેપેવસટરી વબલડીંગ, સકીલ ડેિલપમેન્ટ, રરસચ્ય એન્ડ ઇનોિેરન 
માટે ઊંચા લક્્થો વસધિ કરરી રહરી છે. ગુજરાત રાજ્થ રાષ્ટરી્થ 

વરક્ણ નરીવતનું અસરકારક અમલરીકરણ કરાિિામાં સમગ્ 
દેરમાં મોખરે રહં્ છે. આ કોન્ફરન્સમાં હોવલકસટક એજ્થુકરેન 
સકીલ ડેિલપમેન્ટ, આંતરવપ્રન્્થોવસ્યપ, રડવજટલ એજ્થુકરેન, 
જેિા વિવિધ વિષ્થોનો સમાિેર કરા્થો હતો.

રાજ્થમાં SSIP. 1.0 સફળ પરરણામો બાદ મુખ્થમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનરી ઉપકસથવતમાં વરક્ણ વિભાગ દ્ારા 
SSIP(Students Startup Innovation Policy) 2.0 
પોવલસરી લોન્ચ કરિામાં આિરી હતરી. આ સટુડન્ટ સટાટ્યઅપ 
ઇનોિેરન પોવલસરી ૨.૦. ધોરણ-૬ થરી પરી.એચ.ડરી. સુધરીના 
બાળકો ્થુિાઓના નિોન્મેષ વિચારો અને સંરોધનને નિરી રાહ 
ચીંધરે તેિો ભાિ વરક્ણ મંત્રીએ વ્થતિ ક્થયો હતો. રાજ્થનરી 
રાળાઓનરી વરક્ણ વ્થિસથાને િધુ ગુણિતિાસભર બનાિિા 
તેમજ તેનરી માળખાગત સુવિધાઓમાં િધારો કરિા માટે શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં રાજ્થના વરક્ણ વિભાગે વિવભન્ન 
પ્ર્થાસો હાથ ધ્થા્ય છે. ધોરણ ૯ થરી ૧૨ના વિદ્ાથથીઓ માટે 
િોકેરનલ સેન્ટર કા્થ્યરત કરાિરીને તેમને પ્રાકૃવતક ખેતરીથરી 
માવહતગાર કરિાનરી રદરામાં વરક્ણ વિભાગે હાથ ધ્થા્ય છે.

ગજુરાત સરકારના સિાાંગરી વિકાસ અન ેવ્થિસથાપનના પગલે 
જ આજ ેસમગ્ દેરના ગડુ ગિન્યન્સ આકંમા ંગજુરાત ેપ્રથમ ક્માકં 
પ્રાપ્ત ક્થયો છે જે સમગ્ રાજ્થ માટે ગૌરિિંતરી બાબત છે.

આ પ્રસંગે વરક્ણમંત્રીશ્રીએ દરે-વિદરેથરી આિેલા 
ડેવલગેટસ, રોકાણકારોને રાજ્થના ગાંધરી આશ્મ, સટેર્ુથ ઓફ 
્થુવનટરી, સા્થન્સ વસટરી જેિા વિવિધ પ્રમુખ સથાનોનરી મુલાકાત 
લેિા માટે પણ આમંત્ણ પાઠવ્થું હતું. આ સવમટમાં રૈક્વણક 
ક્ેત્ના 30 જેટલા એમ.ઓ.્થુ. પણ સંપન્ન થ્થા હતા. 

આ કોન્ફરન્સમાં કેનેડા, ઓસટ્ેવલ્થા, ્થુનાઈટેડ રકૂંગડમ, નોિગે 
અને ફ્ાન્સ જેિા દેરો કન્ટ્રી પાટ્યનર તરરીકે સહભાગરી થ્થા હતા. 
જ્થારે વબ્રરટર કાઉકન્સલ, ટાઇમસ હા્થર એજ્થુકેરન, િલડ્ય બેંક,  
્થુનેસકો, ્થુવનસેફ, ્થુ.એન-િુમન, ધરી ઓગગેનાઇઝેરન ફોર 
ઇકોનોવમક કોઓપરરેન એન્ડ ડેિલપમેન્ટ આ કોન્ફરન્સના 
આંતરરાષ્ટરી્થ પાટ્યનસ્ય હતા. એટલંુ જ નહીં, સકીલ ઈકન્ડ્થા, 
NSDC, નરીવત આ્થોગ, AICTE, NBA, EDCIL અને 
i-Care નેરનલ પાટ્યનસ્ય હતરી.

આ પ્રસગં ેરાજ્થ મતં્રી સિ્ય શ્રી ડો. કુબરેભાઇ રડડંોર, કીવત્યવસંહ 
િાધેલા, વબ્રજેરકુમાર મેરજા, પૂિ્ય ગૃહ રાજ્થમંત્રી પ્રદરીપવસંહ 
જાડેજા, કેકન્દ્ર્થ સવચિ શ્રીમતરી અવનતા કરિાલ, મુખ્થ સવચિ  
શ્રી પંકજકુમાર, વરક્ણ વિભાગના અગ્ સવચિ શ્રી એસ.જે.હૈદર, 
ગજુરાત ્થવુનિવસ્યટરી િાઇસ ચાન્સલેર ડો. વહમારં ુપડં્ા સવહતના 
અન્્થ િાઇસ ચાન્સલેર, વરક્ણવિદો અન્્થ ઉચ્ અવધકારરીઓશ્રીઓ 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

ભશક્ણ મંથન
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સટડુનટ સટાટ્ષઅપ એનડ ઈનોવરેશન પોભલસી (SSIP 2.0)નુ ંઅનાવરણ

મખુ્થમંત્રી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેવરક્ણ મતં્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ 
િાઘાણરી અને રાજ્થ મંત્રી મંડળના સભ્થોનરી ઉપકસથવતમાં 
અમદાિાદના સા્થન્સ વસટરી ખાતે આ્થોવજત ઈન્ટરનેરનલ 
કોન્ફરન્સ ઓફ એકેડેમરીક ઈન્સટરીટૂ્સન્સ (ICAI-2022)ના 
ઉદઘાટન પ્રસગં ેસટડુન્ટ સટાટ્યઅપ એન્ડ ઈનોિરેન પોલરીસરી (SSIP 
2.0)નુ ંઅનાિરણ ક્થુાં છે. સટડુન્ટ સટાટ્યઅપ એન્ડ ઈનોિેરન પોવલસરી 
રાજ્થના વરક્ણ વિભાગ દ્ારા િષ્ય ૨૦૧૭થરી પાચં િષ્ય માટે 
અમલમાં મકૂિામા ંઆિરી હતરી. આ પોવલસરીનો સમ્થગાળો તા. 
૧૦-૦૧-૨૦૨૨ના રોજ પણૂ્ય થ્થો હતો. જથેરી હિે આ નિરી સટડુન્ટ 
સટાટ્ય અપ એન્ડ ઈનોિેરન પોવલસરી (SSIP 2.0)ન ેિધ ુપાચં િષ્ય 
માટે  એટલે કે જાન્્થઆુરરી, ૨૦૨૨ થરી માચ્ય, ૨૦૨૭ સધુરી અમલમાં  

મકુિામા ંઆિરી છે.
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ જે પોવલસરી લોંચ કરરી તેનરી વિરેષતાઓ અને 

લાક્વણકતાઓ આ મુજબ છે...
સુ્ડનટ સ્ાટજીએપ એેનડ ઈનાવેેશન પાેમલસી (SSIP 2.0)
ના  મખુ્ય લક્ાે
• રાજ્થનરી તમામ ્થુવનિવસ્યટરીઓમાં કા્થા્યતમક ઇનોિેરન અને 

ઇન્્્થુબેરન સેન્ટરનરી સથાપના
• રાજ્થનરી ઓછામા ંઓછરી ૧૦૦૦ ઉચ્ રકૈ્વણક સસંથાઓ 

(HEIs) અન ે૧૦,૦૦૦ રાળાઓન ેઆિરરી લતેા ૫૦ લાખ 
વિદ્ાથથીઓન ેઇનોિરેન અન ેઉદ્ોગસાહવસકતા માટે જાગૃત કરિા

• વિદ્ાથથીઓ દ્ારા વિકવસત ૧૦,૦૦૦ પૂ્રફ-ઓફ-કન્સેપટસ 
(PoCs/પ્રોટોટાઇપ)ને સહા્થ

• રાળાના વિદ્ાથથીઓ દ્ારા વિકસાિિામાં આિનાર ૧૦૦૦ 
પ્રૂફ-ઓફ-કન્સેપટસ (PoCs/પ્રોટોટાઇપ)ને સહા્થ

• વિદ્ાથથીઓને ૫૦૦૦ IP ફાઇવલંગ માટે સહા્થ
• રાજ્થમાં ઓછામાં ઓછરી ૫૦૦ રૈક્વણક સંસથાઓ અને 

્થવુનિવસ્યટરીઓનરી આિરરી લઈન ેલાભાથથીઓ માટે એક મજબતૂ 
વપ્ર-ઇન્્્થુબેરન સપોટ્ય વસવસટમનું વનમા્યણ.

• ૧૫૦૦ વિદ્ાથથી સટાટ્ય-અપસ અને હાલના સટાટ્ય-અપસને 
અપસકેલ કરિા

• i-Hub પર ૫૦૦ સટાટ્ય-અપ (ભૌવતક અને િર્થુ્યઅલ) 
ઇન્્્થુબેટ કરિા.

• i-Hub ખાતે સટાટ્ય-અપ સૃજન સરીડ સપોટ્ય હેઠળ ૫૦૦ 
સટાટ્ય-અપને સહા્થ

ICAI-2022 અંતગ્ષત ૩૦ MOU કરવામાં આવયા
આ એક્ઝવબરનમાં મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, વરક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણરી અને રાજ્થ મંત્રી મંડળના સભ્થોનરી 

ઉપકસથવતમાં દેર વિદેરનાં એજ્થુકેરન સાથે સંકળા્થેલા વિવિધ રૈક્વણક સંસથાઓ દ્ારા ગુજરાતના વરક્ણ વિભાગ સાથે ૩૦ જેટલા 
MoU સાઈન કરિામાં આવ્થા હતા. 

જેમાં વબ્રટરીર કાઉકન્સલ ઓફ ઈકન્ડ્થા, ્થુનેસકો MGIEP, કેકમબ્રજ ્થુવનિવસ્યટરી, ઈકન્ડ્થન ઇકન્સટટ્ૂટ ઓફ ટેકનોલોજી-ગાંધરીનગર, 
નેરનલ હાઈ સપરીડ રેલ કોપયોરેરન વલવમટેડ, ચંદરીગઢ ્થુવનિવસ્યટરી, અદાણરી ફાઉન્ડેરન,(ઉડાન), વસલિર ઓક ્થુવનિવસ્યટરી, ઈન્ડો-જમ્યન 
ટુલ રૂમ-અમદાિાદ, કૌરલ્થ-ધ સકીલ ્થુવનિવસ્યટરી, SMSR ઈન્ફ્ાસટ્ક્ચર LLP, Shorting Hat Technologies Pvt Ltd, 
TMRW Ltd, Pappaya lite Pvt Ltd, Pidilite industries Ltd, Vedantu innovation Pvt Ltd,Otemon Gakuni 
University, Japan, UNICEF, DARO, Institutions of fire Engineering, Gujarat chapter,Indo American 
Education society, Ideal institute of technology, Invers Semiconductors Limited, સૈવનક સકકૂલ સોસા્થટરી, 
Erasmus Mundus Europeam Union Consortium GATE Project, સંસકૃત ભારતરી નિરી રદલહરી, ગુજરાત રાજ્થ ્થોગ 
બોડ્ય, આતમરી્થ ્થવુનિવસ્યટરી, Research center for Agricultural and Rural Studies, St.Xavier's college, Mumbai, 
TiE Ahmedabad Angles, Innodesk Designovation Service, Ahmedabad દ્ારા વિવિધ રૈક્વણક સંસથાઓ, 
ઇકન્સટટ્થૂટ સાથે MoU થ્થા હતા. •
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અમદાવાદમાં ICAI-2022 એક્ઝભબશન

અમદાિાદનરી સા્થન્સ વસટરી ખાતે ‘ઈન્ટરનેરનલ કોન્ફરન્સ 
ઓફ એકેડેવમક ઈકન્સટટ્ૂરન’ અંતગ્યત ્થોજા્થેલા રાજ્થનરી 
ઉચ્ વરક્ણનરી અગ્ણરી સંસથાઓ તેમજ ્થુવનિવસ્યટરીના 
એક્ઝવબરનને મખુ્થમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલનરી ઉપકસથવતમાં 
ખુલ્ું મૂકા્થું હતું.

આ એક્ઝવબરનમાં ગુજરાત ્થુવનિવસ્યટરી, બાબાસાહેબ 
આંબેડકર ્થુવનિવસ્યટરી, હેમચંદ્રાચા્થ્ય ્થુવનિવસ્યટરી, ચરોતર 
્થવુનિવસ્યટરી, એમ.એસ ્થવુનિવસ્યટરી, વનરમા ્થવુનિવસ્યટરી, નરેનલ 
ફોરેકન્સટક સા્થન્સ ્થુવનિવસ્યટરી, આઇ.આઇ.ટરી.ગાંધરીનગર, 
રાષ્ટરી્થ રક્ા રવતિ ્થુવનિવસ્યટરી, વચલડ્ન ્થુવનિવસ્યટરી, સેપટ, 
જીટરી્થુ, મારિાડરી ્થુવનિવસ્યટરી, ગુજરાત બા્થોટેક્ોલોજી 
્થુવનિવસ્યટરી, ગુજરાત નેરનલ લો ્થુવનિવસ્યટરી, પરી.આર.એલ 
તેમજ સોમનાથ સંસકતૃ ્થુવનિવસ્યટરી સવહત 54 જેટલરી 
્થવુનિવસ્યટરી-સસંથાઓના સટોલ પ્રદવર્યત કરિામા ંઆવ્થા છે. ઉચ્ 
વરક્ણના પ્રકારનો પ્રકાવરત કરતરી સંસથા ગુજરાત ્થુવનિવસ્યટરી 
ગ્ંથવનમા્યણ બોડ્ય તેમજ એન.સરી.આર.ટરી ઉપરાંત ગુજરાત 
મેરરટાઇમ ્થુવનિવસ્યટરી, સપેસ એકપલકેરન સેન્ટર-ઇસરો, આઇ-
હબના પણ સટોલ અહીં પ્રદવર્યત કરિામાં આવ્થા હતા. આ 
પ્રદર્યનમાં વિવિધ સંસથાઓ-્થુવનિવસ્યટરીઓ દ્ારા પ્રદવર્યત 
કરા્થેલરી રૈક્વણક કામગરીરરી-પ્રવૃવતિઓ અને તેમના આગામરી 
આ્થોજનો મુલાકાતરી-વિદ્ાથથીઓ માટે ઉપ્થોગરી નરીિડરે.

આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્થના વરક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ 
િાઘાણરી, મંત્રી શ્રી ડો. કુબેરભાઇ રડંડોર, મંત્રી શ્રી રકતથીવસંહ 
િાઘેલા, મંત્રી શ્રી વબ્રજેરકુમાર મેરજા, પૂિ્ય ગૃહ રાજ્થમંત્રી શ્રી 
પ્રદરીપવસંહ જાડેજા, મુખ્થ સવચિ શ્રી પંકજકુમાર, વરક્ણ 
વિભાગના અગ્સવચિશ્રી એસ.જે.હૈદર તેમજ અન્્થ ઉચ્ 
અવધકારરીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

લક્ હાંસલ કરવા માટે શશક્ણ તવભાગ દ્ારા 
એપાનારા પ્ાેતસાહનાે :
• રાજ્થનરી ્થવુનિવસ્યટરીઓ ઇન્્્થબેુરન સને્ટરનરી સથાપના કરિા 

અને ઇનોિેરન પ્રવૃવતિઓને િેગ આપિા માટે આગામરી પાંચ 
િષ્યમાં મહતિમ રૂ. ૫ કરોડ સુધરીનો લાભ મેળિરી રકે છે.

• રાજ્થનરી સંસથાઓ ઈનોિેરન અને સટાટ્ય-અપ પ્રવૃવતિઓને 
ટેકો આપિા માટે આગામરી પાંચ િષ્યમાં રૂ. ૨ કરોડ સુધરીનો 
લાભ મેળિરી રકે છે

• ઇનોિેટસ્ય અન ેસટાટ્યઅપસ માટે IP ફાઇવલંગ સપોટ્ય. (સથાવનક 
માટે રૂ. ૭૫,૦૦૦ સધુરી અન ેઅન્્થ દેરોમા ંફાઇલ કરિા માટે 
રૂ. ૧.૫ લાખ સુધરી)

• સટાટ્યઅપ/ઇનોિેરન માટે મહતિમ રૂ. ૧૦ લાખ રૂવપ્થા સધુરીના 
સટાટ્યઅપસને સરીડ ગ્ાન્ટ

• ્થવુનિવસ્યટરીઓ/સસંથા/ઇન્્્થબુટેરન ેજાગૃવત કા્થ્યક્મો/બટૂકેમપ/
સેવમનાર/કોન્ફરન્સ હોસટ કરિા માટે નાણાકી્થ સહા્થ

• ઓપન ઈનોિેરન ચેલેન્જ પ્રોગ્ામ દ્ારા ઈનોિેટસ્ય, 
વિદ્ાથથીઓ અને સટાટ્યઅપસને રૂ. ૨.૫ લાખ સુધરીનો સપોટ્ય.

સુ્ડનટ સ્ાટજીએપ એેનડ ઈનાવેેશન પાેમલસી (SSIP)ની 
ઉપલબબધઆે :
• છેલ્ા બે િષ્યમાં સમગ્ રાષ્ટમાં સટાટ્યઅપ પફયોમ્યન્સ રેકન્કૂંગમાં 

ગુજરાત નંબર ૧ પર છે. 
• આ રેકન્કૂંગમા,ં ભારત સરકારે વરક્ણ વિભાગના SSIP દ્ારા 

કરિામાં આિેલા પ્ર્થાસો અને ્થોગદાનને વિરેષરૂપે સિરીકા્થુાં 
છે અને પ્રરંસા કરરી છે.

• રાજ્થનરી ૧૮૬ સંસથાઓ/્થુવનિવસ્યટરીઓનો SSIP ગ્ાન્ટરી 
સંસથા તરરીકે સમાિેર કરેલ છે. 

• આજ સુધરીમા ંવિદ્ાથથીઓ દ્ારા ૨૧૩૨ સટાટ્યઅપ રરૂ કરિામાં 
આિેલ છે. 

• વિદ્ાથથીઓ દ્ારા ૧૧૨૨ જેટલરી પેટન્ટ ફાઈલ કરિામાં  
આિરી છે.

• વિદ્ાથથીઓના ૬૨૭૬ જેટલા પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપટ પ્રોજેકટ 
(PoCs/પ્રોટોટાઇપ)નું વનમા્યણ થ્થેલ છે

• છેલ્ા ૫ િષ્યમાં, ૧૦ લાખથરી િધુ વિદ્ાથથીઓને સમગ્ 
રાજ્થમાં ઇનોિેરન પ્રવક્્થા અને સટાટ્ય-અપ વિરે મૂળભૂત 
જાગરૂકતા માટેનરી માવહતરી આપિામાં આિેલ છે 

• રાજ્થભરમાં SSIP અંતગ્યત ૫૫૯૩ જેટલા અિરનેસ 
પ્રોગ્ામ કરિામાં આવ્થા છે

• SSIP એ સમગ્ દેરમાં એકમાત્ પોવલસરી છે જેનો ઉદ્ેશ્થ 
મોટા પા્થે વિદ્ાથથી ઈનોિેટસ્ય અને સટાટ્યઅપસને પોષણ 
આપિા અને સમથ્યન આપિાનો છે. •

ભશક્ણ મંથન
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મલ્ીડિશસપ્લિનરી આટોન્ડ હ્રટોનલસ્સક 
આટોજ્ુકટોિન પર ષિચ્રર ગ્રટોષ્ઠી સાંપન્ન

અમદાિાદ ખાતે ્થોજા્થેલરી ઇન્ટરનેરનલ કોન્ફરન્સ ઓફ 
એકેડેવમક ઇકન્સટટૂ્રન્સમાં વિવિધ વિષ્થો પર વરક્ણજગતનાં 
અગ્ણરીઓ દ્ારા વિચાર ગોષ્ઠરી ્થોજિામાં આિરી હતરી. જેમાં 
મલટરીરડવસકપલનરરી એન્ડ હોવલકસટક એજ્થુકેરન વિષ્થક ચચા્યમાં 
AICTE, ઈકન્ડ્થાનાં ચેરમેન શ્રી અવનલ સહસત્બુધિે, 
આઈ.આઈ.ટરી., ગાંધરીનગરનાં ડા્થરે્ ટર પ્રો. અવમત પ્રહસંત, 
પોલેન્ડનરી રોકલાિ ્થુવનિવસ્યટરી ઓફ સા્થન્સ એન્ડ ટેક્ોલોજીનાં 
ડૉ. કવમલા લુડવિકોસા તથા કલાસવલંગમ એકેડમરી ઓફ રરસચ્ય 
એન્ડ હા્થર એજ્થુકેરનનાં િાઈસ ચાન્સેલર પ્રો.નાગરાજન 
રામરાઓ પેનવલસટ તરરીકે જોડા્થા હતા. જ્થારે ગુજરાત 
્થુવનિવસ્યટરીનાં િાઈસ ચાન્સેલર ડૉ. વહમાંરુ પંડ્ા પેનલ 
રડસકરનનાં કન્િરીિર તરરીકે ઉપકસથત રહ્ાં હતાં.   

આ પેનલ રડસકરનમાં પેનવલસટ દ્ારા વરક્ણના સિાાંગરી 
વ્થાપ અને વિકાસ માટે અકેડેવમક ક્ેરડટ 
બેન્કનું સંસથા દ્ારા અમલરીકરણ, બહુ-
વિષ્થક પ્રોજે્ટસ અને  સં સથાઓના 
સંસાધનોનો ઉપ્થોગ કરિા અપરીલ કરરી 
હતરી. ભારત સરકારના સિ્થમ પોટ્યલ પરના 
6,000 થરી િધારે વિષ્થો પર આધારરત મૂક 
કોસથીસને ક્ેરડટ વસવસટમમાં સમાવિટિ કરિા 
સૂચન ક્થુાં હતું. િત્યમાન વરક્ણ વ્થિસથાને 

બહુ-વિષ્થક અને સિાાંગરી બનાિિા ક્ાસ રૂમને બદલે રફલડ/
એક્ટવિટરી આધારરત લવનાંગ પર વિરેષ ભાર મૂકિા તથા, 
રૈક્વણક સંસથાઓને માળખાગત ફેરફાર કરિા સૂચન ક્ુથાં હતું. 

ર ા ષ્ટ રી ્થ  વ ર ક્ ણ  ન રી વ ત  - 2 0 2 0 મ ાં  જ ણ ા િે લ 
Multidisciplinary Educational Research 
Universities (MERUs)નરી રાષ્ટ વનમા્યણમાં ભૂવમકા તથા 
વરક્ણ ક્ેતે્ આિતા બદલાિ પરતિે ધ્થાન દોરરી જરૂરરી 
પરરિત્યન માટે સૂચનો ક્થા્ય હતા. આ ઉપરાંત, વિદ્ાથથીઓમાં 
વિચારિાનરી રવતિ ખરીલે અને તેઓ તેમના રસના વિષ્થોને 
પારખરી અને તેમના જીિનમાં અને કારરકદથી વનમા્યણ માટે 
પ્રોતસાવહત થા્થ તે પ્રકારના પ્ર્થાસો કરિા અંગે ચચા્ય-
વિચારણા કરિામાં આિરી હતરી. 

આ સેવમનારમાં ઇન્ટરનેરનલાઇઝેરન ઓફ એજ્થુકરેન 
વિષ્થક વિચાર ગોષ્ઠરીમાં પેનવલસટ તરરીકે 
ઓસટ્ેવલ્થાના ડેપ્થુટરી કોન્સલ જનરલ સુશ્રી 
મોવનકા કેનેડરી, ફ્ાન્સનાં સા્થકન્ટરફક એન્ડ 
એકેડે વમક કોઓપરરેન ડૉ. ફવેબ્થન 
ચારરી્સ, વબ્રટરીર કાઉકન્સલનાં મદદનરીર 
વન્થામક શ્રી રાજેન્દ્ર વત્પાઠરી, અમેરરકાનાં 
ઈકન્સટટ્ૂટ ઓફ ઈન્ટરનેરનલ એજ્ુથકરેન 
(IIE)ના ંએક્ઝ્્થરુટિ રડરે્ટર શ્રી વિિેક 

શશક્ણ ક્તે્ે આંતરરાષ્ટ્ ીય 
કક્ાના પતરવતજીનાે લાવવા 
એે એેક સાતત્યપૂણજી એને 
લાંબાગાળાની પ્તકયા છે.
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ભવકાસની રદશામાં ગુજરાત સરકારના 39 MOU
આતમવનભ્યર ગુજરાતથરી આતમવનભ્યર ભારતના સૂત્ સાથે 

વિકાસન ેફાસટટ્કે પર લાિિામાં ગુજરાતે અગ્રીમ ભવૂમકા વનભાિરી 
છે. ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં ૩૯ MOUs સંપન્ન થ્થા હતા. 
આ પ્રસંગે વરક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણરી અને ઉદ્ોગ 
રાજ્થમંત્રી શ્રી જગદરીરભાઈ વિશ્કમા્યનરી ઉપકસથવતમાં ઉદ્ોગ 
વિભાગના અવધક મુખ્થ સવચિ શ્રી ડૉ. રાજીિકુમાર ગુપ્તાએ આ 
MOU સંબવંધત રોકાણકારો સાથ ેપરસપર એ્સચને્જ ક્થા્ય હતા. 
આ સૂવચત રોકાણો માટેના જે ૩૯ એમ.ઓ.્થુ થ્થા તેમાં ગુજરાત 
જલ સેિા તાલરીમ સંસથાએ રરસચ્ય એન્ડ ટ્ેવનંગ માટેના, ફોરેન્સરીક 
સા્થન્સ ્થુવનિવસ્યટરી અને ભકત કવિ નરવસંહ મહેતા ્થુવનિવસ્યટરી 
િચ્ે ફોરને્સરીક સા્થન્સ રરલેટેડ પ્રોગ્ામ તેમજ સકીલડ હ્મન 
રરસોવસ્યસના સટ્ેટેવજક MOU થ્થા હતા.  ઉદ્ોગ ક્ેત્ે રોકાણો 
ઉપરાંત રાજ્થનરી શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ ્થુવનિવસ્યટરી અને પંચમહાલ-
ગોધરા મહરીસાગર વજલ્ા પોવલસ િચ્ ેપોવલસ સટાફના માનવસક-
રારરીરરક સિાસર્થ અને જાહેર િહરીિટ તેમજ કાનૂનરી ક્ેત્ે સકીલ 
ડેિલપમેન્ટના MOU થ્થા હતા. 

આ ઉપરાંત, સિવણ્યમ સટાટ્યઅપ એન્ડ ઇનોિેરન ્થવુનિવસ્યટરીએ 

રરસચ્ય એન્ડ ઇનોિેરન સેન્ટર ફોર સસટેઇનેબલ એનર્જી અને 
ટેક્ોલોજી રરસચ્ય માટેના MOU તથા સેન્ટ્લ ઇન્સટરીટ્થુટ ઓફ 
પેટ્ોકવેમકલસ એકન્જનરી્થરીંગ એન્ડ ટેક્ોલોજી દ્ારા સરકારરી 
પોવલટેકનરીક તથા રડગ્રી ઇજનેરરી કોલેજોના વિદ્ાથથીઓને તાલરીમ 
કા્થ્યક્મના MOU થ્થા હતા. 

અમરેલરીમાં એરપોટ્ય ફલાઇંગ ટ્ેવનંગ ઇકન્સટટ્ૂટ માટેના 
MOU પણ આ ૬ઠ્રી કડરીમાં સંપન્ન થ્થા હતા. આ સટ્ેટેવજક 
MOU ઉપરાંત કેપટરીિ જેટરી પ્રોજે્ટ, કેપટરીિ સોલાર પાિર 
પલાન્ટ, રાજ્થમાં પ્રથમ વલથરી્થમ રરફાઇનરરી વિકસાિિાના, ગ્રીન 
રરન્્થએુબલ હાઇડ્ોજન ફેસલેરીટરી માટેના, જતંનુારક ઇન્ટરમરીડરી્ેથટસ, 
વસન્થરેટક ઓગગેવનક કેવમકલસ પલાન્ટ, નનેો સટેેલાઇટ માટે સરંોધન 
કેન્દ્ર િગેરેના MOU પણ થ્થા હતા. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના મુખ્થ અગ્ સવચિ શ્રી કૈલાસનાથન, વરક્ણ 
અગ્ સવચિ શ્રી હૈદર તમેજ િરરષ્ઠ સવચિો અન ેMOU કરનારા 
ઉદ્ોગ ગૃહોના-સંસથાઓના પ્રવતવનવધઓ આ અિસરે ઉપકસથત 
રહ્ા હતા. •

મનસુખાનરીએ ભાગ લરીધો હતો. જ્થારે વિચાર ગોષ્ઠરીમાં કન્િરીનર 
તરરીકે પંરડત રદનદ્થાળ એનર્જી ્થુવનિવસ્યટરીનાં ડા્થરે્ ટર જનરલ 
પ્રો.એસ.એસ.મનોહરન અન ેમોડરેટર તરરીકે ્થ.ુજી.સરી.ના ંસેકે્ટરરી 
પ્રો.રજનરીર જૈન હાજર રહ્ાં હતા

ઇન્ટરનેરનલાઇઝેરન ઓફ એજ્થુકેરન” વિષ્થ સંદભગે 
વરક્ણવિદો દ્ારા વિસતૃત ચચા્ય કરિામાં આિરી હતરી. તજજ્ો એ 
‘ઇન્ટરનરેનલાઇઝરેન ઓફ એજ્થકેુરન’ ન ે માત્ વિદેર ભણિા 
જતા વિદ્ાથથીઓ કે વિદરેથરી દરેમાં આિતા વિદ્ાથથીઓનરી 
સંખ્થાને ધ્થાને લેિા ઉપરાંત વિવિધ દેરો િચ્ેના પરસપર 
સહકારના નક્કર પ્ર્થાસોને અમલરી બનાિિા પર ભાર મૂ્્થો 

હતો. આ વિચાર ગોષ્ઠરીમાં રૈક્વણક અને રરસચ્ય સાથે સંકળા્ેથલ 
સંસથાઓએ અભ્થાસક્મ, વિચારોના આદાન-પ્રદાન, નેટિરકિંગ, 
પ્રોજેકટ પાટ્યનરવરપ, ક્ોવલટરી ઇમપ્રૂિમેન્ટ જેિા વિવિધ પાસાં 
અંગે સહકારના પ્ર્થાસો પર તલસપરથી ચચા્ય કરરી હતરી. 

વરક્ણ ક્ેત્ે આંતરરાષ્ટરી્થ કક્ાના પરરિત્યનો લાિિા એ 
એક સાતત્થપૂણ્ય અને લાંબાગાળાનરી પ્રવક્્થા છ.ે આ અંગે 
વિદ્ાથથીઓ, વરક્કો અને આ ઇકોવસસટમના સમગ્ત્થા 
સહભાગરીઓના જન-માનસમાં આંતરરાષ્ટરી્થ પરરપે્રક્્થમાં 
બદલાિ લાિિા અપરીલ કરરી હતરી. •

ભશક્ણ મંથન

økwshkík૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ 31



કોભવડ કાળમાં ભશક્ણ ક્રેત્રે  
ભરિજ કોસ્ષ શરૂ કરનારં ગુજરાત પ્થમ રાજય

કોવિડના સમ્થમાં દેરમાં  અંતરર્થાળ વિસતારના વિદ્ાથથી 
સુધરી પહોંચિું કઈ રરીતે સૌથરી મોટો પડકાર રહ્ો છે. આ પડકારને 
પહોંચરી િળિા ભારત સરકાર દ્ારા શે્ણરીબધિ પગલાં ભરિામાં 
આવ્થા. વિદ્ાથથીઓને કેિરી રરીતે ભણાિિું , કેટલો સમ્થ ભણાિિું 
અને તે અભ્થાસનો આઉટકમ રું છે તેનું મૂલ્થાંકન કરિા જેિા 
વિવિધ જરટલ મુદ્ાઓનો આપણે સામનો ક્થયો અને  
ઉકેલ આણ્થા. 

અમદાિાદના સા્થન્સ વસટરી ખાતે આ્થોવજત ઈન્ટરનેરનલ 
કોન્ફરન્સ ઓફ એકેડેવમક ઈન્સટરીટ્ૂરન્સ( ICAI) ને 
સંબોધતા ભારત સરકારના વરક્ણ સવચિ શ્રીમતરી અવનતા 
કરિાલે કહં્ હતું કે, વિદ્ાથથીઓમાં વરક્ણનું સાતત્થ જળિા્થ 
તે માટે વબ્રજ કોસ્ય રરુ કરનારું ગુજરાત સમગ્ દરેમાં પ્રથમ 
રાજ્થ બન્્થું હતું. વરક્ણ સવચિશ્રીએ ગુજરાતમાં લાઉડ 
સપરીકરનરી મદદથરી વરક્કો દ્ારા વિદ્ાથથીઓઓને ભણાિિાના 
પ્ર્થાસોનો પણ ઉલે્ખ ક્થયો હતો. 

આ અિસરે તેમણે કોવિડ કાળમાં ઓનલાઈન વરક્ણ સંદભગે 
થ્થેલરી કામગરીરરીનરી વિગતો આપતા કહ્ં કે,  આપણે આ સમ્થમા ં
65 ટકા પાઠ્યપુસતકો વિદ્ાથથીઓન ેઓનલાઈન ઉપલબધ બનાવ્થા. 
તેમણે કોવિડકાળમાં 8.5 વમવલ્થન વરક્કોને તાલરીમબધિ 
કરા્થાનરી વિગતો પણ આપરી.    

વરક્ણ સવચિશ્રીએ કેન્દ્રરાવસત પ્રદેર ચંદરીગઢમાં ‘બડરી 
વસસટમ’ના અમલ અંગે િાત કરતાં કહં્ કે, કોવિડના સમ્થમાં 
અભ્થાસથરી િંવચત રહિેાના કારણે જે બાળકો રૈક્વણક રરીતે 
નબળા રહ્ા, તેમણે િગ્યના હોવર્થાર વિદ્ાથથીઓ દ્ારા સહા્થ 
કરિામાં આિરી, આ પ્ર્થોગને સારરી સફળતા મળરી. 

આ અિસરે નરીવત આ્થોગના સલાહકાર શ્રી પ્રેમવસંઘે કહં્ 
કે, કોવિડ દરવમ્થાન ભારતના વિવિધ રાજ્થોમાં વરક્ણ કે્ત્ે 
વિવિધ પ્ર્થોગો થ્થા અને તેના હકારાતમક પરરણામો પણ મળ્થા 

છે. તેમણે કહ્ં કે, વરક્ણ ક્ેત્માં પરરિત્યન માટે નરીવત આ્થોગનું 
મન ખુલ્ું છે અને વરક્ણવિદો તેમના સૂચનો આપરી રકે છે. 

કોવિડનરી ભારત પર વરક્ણ કે્ત્ પરનરી અસર અંગે િાત 
કરતાં િલડ્ય બેંકના ગલોબલ ડા્થરે્ટર(એજ્ુથકેરન) જેમરી સાિેડ્ા 
(Mr. Jaime Saavedra, Global Director, Education, 
The World Bank)એ કહં્ કે, ભારતમાં લવનાંગ પોિટથીનું 
પ્રમાણ કોવિડ પૂિગે 53 ટકા હતું, જે િધરીને 63 થરી 70 ટકાનરી 
આસપાસ પહોંર્થું છે. કોવિડનરી અસર સમૃધિ િગ્ય કરતા ગરરીબ 
િગ્ય પર િધુ પડરી છે. શ્રી જેમરી સાિેડ્ાએ કોવિડનરી અસર અંગે 
જાવત્થ દ્રટિરીકોણ સંદભગે િાત કરતાં કહં્ કે,  બાળકો કરતાં 
બાળકીઓમાં લવનાંગ લોસનું પ્રમાણ 20 ટકા િધુ રહ્ં છે. 

તેમણે કહં્ કે, આપણે માનિરી્થ પાસાઓ અને ટેકનોલોજી 
િચ્ે સંતુલન જાળિિું પડરે અને  સિ્ય સમાિેરરી વરક્ણ પર 
ધ્થાન આપિું પડરે. આ સંદભગે સમુદા્થને િધુ મજબૂત બનાિિા 
પર ભાર મૂ્્થો હતો. 

OCEDના એજ્થકેુરન રડરે્ટર શ્રી એન્ડ્રીસ રલેચર (Mr. 
Andres) કહં્ કે, કોવિડ પેન્ડેવમકના કારણે જ નહીં, પરંતુ 
આધુવનક ટેકનોલોજીના કારણે પણ વરક્ણ પર વ્થાપક અસર 
થઈ રહરી છે અને તેને અનુરૂપ રસતાઓ આપણે અપનાિિા 
પડરે. કોિરીડના સમ્થમાં આપણને એ પણ સમજા્થું કે રાળાઓ 
બાળકો માટે  માત્ રૈક્વણક કેન્દ્ર નથરી, પણ સામુદાવ્થક વરક્ણનું 
પણ કેન્દ્ર છે. તેમણે વરક્કોનરી ભૂવમકાનું મહતિ રેખાંરકત કરતાં 
કહ્ં કે, વરક્કો બાળકોના િાલરી તરરીકે ઘડતરમાં પણ ભૂવમકા 
પણ ભજિે છે.    

સેરનનરી પૂણા્યહુવત પ્રસંગે વરક્ણ સવચિ શ્રી વિનોદ રાિે 
મહાનુભાિોનો આભાર માન્્થો હતો. તેમણે નરીવત આ્થોગના 
શ્રી પે્રમવસંઘ અને OCED ના એજ્થુકેરન રડરે્ટર શ્રી એન્ડ્રીસ 
સાથેના તેમના સંસમરણો િાગોળ્થા હતા. •
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કસકલ ડરેવલોપમરેનટ અંગરે યુવાનોનરે પ્ાપ્ત થયું પ્રેરક માગ્ષદશ્ષન 
નિરી વરક્ણ નરીવતના રદરા દર્યન માટે સટુડન્ટ સટાટ્ય અપ એન્ડ 

ઇનોિેરન પોવલસરી અતંગ્યત અમદાિાદ સા્થન્સ વસટરી ખાત ેનોબલ 
ડેમના ઓરડટોરર્થમમાં ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારના 
સકીલ ડિેલપમને્ટ અન ેએમપલો્થમને્ટ ફોર નોલજે બઇેઝ ઇકોનોમરી 
અંગે તજજ્ો દ્ારા પ્રેઝન્ટેરન કરરીને ્થુિાનોને પ્રેરક માગ્યદર્યન 
આપિામાં આવ્થું હતું.

આ પ્રસંગે શ્રી બરી.ડામહે, હેડ કસકન ટ્ેનર એકેડમરી,એલ.એન્ડ.
ટરી, ઇકન્ડ્થા ડૉ. ચંદન ચેટરજી, પૂિ્ય ડા્થરે્ટર વસઈડરી ગુજરાત , 
શ્રી જાન ઇબબેન, વસવન્થર એપ્રેકન્ટસવરપ વિભાગ, એનએસ ડરી 
સરી ભારત સરકાર, ડૉ્ટર અને અંરકતાવસંઘ વસવન્થર િાઇસ 
પ્રેવસડેન્ટ અને ગલોબલ હેડ વસને્સ ભારત તથા શ્રી અરૂણભાઇ 
ઉપાધ્થા્થ, નેરનલ મેનેજમેન્ટ સકીલ ડેિલોપમેન્ટ પરીડરીલાઈટ 
ઈન્ડસટ્રીઝ ભારત અને પ્રોફેસર મુરુગન ડા્થરે્ટર એડમરીન તથા 
પ્રોફેસર સુગંધન આઇ.આઇ.એમ અમદાિાદ દ્ારા ઓનલાઇન 
જોડાઈને પ્રદર્યન કરિામાં આવ્થું હતું .

સકીલ ઇકન્ડ્થા, સટાટ્ય અપ ઇકન્ડ્થા, મકે ઇન ઇકન્ડ્થા િડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના વિઝનથરી િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રરૂ કરરીને 
આજે દેરના ્થુિાનોને આગળ િધિાના અિસરો પૂરા પાડિામાં 
આિરી રહ્ા છે. તેમાં કસકલ ડેિલોપમેન્ટ ઉપર ભાર મૂકિામાં 
આવ્થો છે. તનેા ભાગરૂપ ેદેરનરી આવથ્યક કસથવત સદુ્રઢ અન ેમજબતૂ 
બને તેમ જ કુરળ માનિબળ તૈ્થાર થા્થ તેિા અનેક આ્થામોનો 
અમલરીકરણ કરિામાં આવ્થો છે. તે અંગે ઇન્ટરનેરનલ એક મંચ 
ઉપર ચચા્ય થા્થ વચંતન થા્થ અને તેનો લાભ ્થુિાનોને પહોંચે તે 
મૂળ ઉદ્ેર રહ્ો છે.

સેન્ટર ફોર એકસેલન્સ તથા એપ્રેન્ટરીસરરીપ ્થોજના થકી 
પણ માનિબળ તૈ્થાર કરિાનરી નેમ સાથે લાસ્યન એન્ડ ટુબ્રો 
દ્ારા અદ્તન ટે્વનંગ ઈન્ફ્ાસટ્કચર તથા એકોમોડેરન પૂરુ ં
પાડિામાં આિેલ છે. ્થુવનિવસ્યટરીઓમાં કુરળ ઇજનેરો તૈ્થાર 
થા્થ તેનરી સાથે પલમબર, કાપગેન્ટર, મેકેવનકલ અને કરુળ 
માનિબળ તૈ્થાર કરરીને આતમવનભ્યર સાથે તેમના રોવજંદા 
કામના ટેકનોલોજીનો ઉપ્થોગ નાના ક્સટરમાં તેને સંગરઠત 
કરરીને કરુળ માનિબળ તૈ્થાર કરરી રકા્થ તે માટે ્થુવનિવસ્યટરી 
પણ અભ્થાસક્મો અપનાિરી ્થુિાનોને પલેસમેન્ટ પૂરૂૂં પાડે તે 
પણ આ સમ્થનરી માંગ છે.માકકેટ અને રફડબેક દ્ારા તેમાં 
સુધારા-િધારા કરરીને તાલરીમમાં સુધારો લાિરી ઇનોિેરટિ 
આઇરડ્થા ઉમેરિા ઉપર ભાર મૂકિામાં આવ્થો હતો.

આ નૂતન વરક્ણ નરીવતને અન્્થ રાષ્ટો પણ અનુસરરી રહ્ા છે. 
ઉચ્ વરક્ણમાં નેક એસેસમેન્ટ તથા એવક્રડટરેન વરક્ણનરી 
પધિવતમાં આમૂલ પરરિત્યન કરિામાં આવ્થું છે. જેમાં વરક્ણનરી 
ગુણિતિા સુધારા સાથે રૈક્વણક સંસથાઓનરી ભૌવતક સુવિધાઓમાં 
પણ િધારો થ્થો છે. નેક દ્ારા 683 ્થુવનિવસ્યટરી અને ૧૩,૪૫૫ 
કોલેજોમાં હાથ ધરા્થેલા સિગેમાં એિું જણાિા્થું કે, વિદ્ાથથીઓના 
ઇનોિેરટિ વરક્ણમાં િધારો થ્થો છે.

આ પ્રસગં ેગજુરાત ્થવુનિવસ્યટરીના િાઇસ ચાન્સલેર શ્રી વહમારંુ 
પંડ્ા, િડોદરા એમ.એસ. ્થુવનિવસ્યટરીના િાઇસ ચાન્સેલર શ્રી 
પરરમલ વ્થાસ, ઇન્ડસટ્રી્થલ ્થુવનિવસ્યટરીના િાઇસ ચાન્સેલર  
શ્રીિાસતિ સવહત અન્્થ મહાનુભાિો અને વિદ્ાથથીઓ ઉપકસથત 
રહ્ા હતા. •
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રાષ્ટીય ભશક્ણ નીભત-2020માં 
બાળકના જનમથી લઈ પગિર થાય તયાં સુધી સરકાર તરેની પડખરે

નેરનલ એજ્થુકેરન પોવલસરી-2020નો જે રોડમેપ તૈ્થાર 
કરિામા ંઆવ્થો છે તેના આધાર પર દેરમા ંસૌપ્રથમિાર પ્રાથવમક, 
ઉચ્ અને ટેકનરીકલ વરક્ણમાં આ્થોજનબધિ રરીતે આગળ િધરી 
રકાર.ે આ બે રદિસરી્થ કોન્ફરન્સના ંસમાપન સમારોહમા ંવરક્ણ 
મંત્રી શ્રી વજતને્દ્રભાઈ િાઘાણરીએ જણાવ્થુ ંહતુ ંકે, ICAI-2022મા 
જે પ્રકારનું આ્થોજન વ્થિસથા અને વિષ્થો આિરરી લેિા્થા છે તે 
અનોખરી વસવધિ છે. વરક્ણનું કામ વ્થવતિ ઘડતર અને સિાાંગરી 
વિકાસ માટે સૌથરી મહતિનું પાસું છે.

મતં્રી શ્રી િાઘાણરીએ જણાવ્થુ ંહતુ ંકે, નિરી 
વરક્ણ નરીવત દ્ારા પ્રધાનમતં્રીશ્રીએ આપણાં 
દેરનરી સંસકૃવત અને સંસકારોને સાથે લઈ 
ચાલિાનું પથદર્યન કરાવ્થું છે. રોકાણનરી 
સાથે વરક્ણ માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે કેડરી 
કૂંડારેલરી છે તેના પર ગુજરાતના અનુગામરી 
મુખ્થમતં્રીશ્રીઓએ સમ્થ અનસુાર સધુારાઓ 
કરરી આગળ િધા્થુાં છે. 

ધોરણ 6થરી પરી .એચ.ડરી સુધરીના 
વિદ્ાથથીઓને ઈનોિેરન માટે સહા્થ થકી 
વરક્ણનરી સાથે તેઓને આતમવનભ્યર કરિાનું આ્થોજન SSIP 
2.0થરી ર્્થ બનરી રહ્ં છે.

રાજ્થમંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ રડંડોરે જણાવ્થું હતું કે, િડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી હોવલકસટક ડેિલોપમેન્ટનો અવભગમ ધરાિે 
છે. ગુજરાત સરકારનરી વરક્ણ પધિવત હરહંમેર પ્રગવતરરીલ અને 
ફળદા્થરી રહરી છે. ભારતરી્થ વરક્ણ પધિવતમાં આમૂલ પરરિત્યન 
માટે સરકારે નિરી વરક્ણ નરીવત-૨૦૨૦ અમલરી કરરી છે. નિરી 
વરક્ણ નરીવતના પા્થામાં એ્સેસેવબવલટરી, ઇવક્ટરી અને 

એફોડગેવબવલટરીનો સમાિેર કરિામાં આવ્થો છે, જે એકિરીસમરી 
સદરીનરી પરરીકલપનાને સાકાર કરરે.

રાજ્થમંત્રી શ્રી રકતથીવસંહ િાઘેલાએ જણાવ્થું કે, પ્રગવતરરીલ 
રૈક્વણક માપદંડોના પગલે ગુજરાત દેરનું મહતિનું રાજ્થ બન્્થું 
છે. ભારત સરકારે રરૂ કરેલરી રાષ્ટરી્થ વરક્ણ નરીવતનો હતેુ 
વરક્ણમાં ગુણિતિા્ુથતિ પરરિત્યન લાિિાનો છે ત્થારે 21મરી 
સદરીના ભારતમાં મજબૂત આધારરૂપરી આ નરીવત બનિાનરી છે. 
તમેણ ેઆ સદંભ્યમા ંઉમ્ેથુાં કે, કૌરલ્થ વૃવધિ-સિ્યધન અન ેરોજગારરી 

વનમા્યણ માટે આંતરાષ્ટરી્થ કોન્ફરન્સ આ 
અવભગમન ેસાકાર કરિા માટે મહતિનો મચં 
પૂરિાર થરે. ICAIના આ્થોજનમાં 
સહભાગરી સંસથાઓના સહ્થોગને પણ 
વબરદાવ્થો હતો. ઓસટ્ેવલ્થા, ફ્ાન્સ, નોિગે, 
ક ેનેડા દરેોનરી સહભાગરીદારરીના પાત્ 
ઉપ્થોગરી પુરિાર થરે.

િડાપ્રધાનશ્રીના સલાહકાર શ્રી અવમત 
ખરેએ ‘ઈન્ટરનેરનલ કોન્ફરન્સ ઓફ 
એકેડવેમક ઈકન્સટટ્રૂન’ના સમાપન અિસરે 

જણાવ્થુ ંકે, બ ેરદિસ ચાલલેરી ICAI-૨૦૨૨નરી આ કોન્ફરન્સમાં 
જે સેવમનાર, પેનલ રડસકરન ્થોજા્થા તે ભારતને નિરી રદરા 
આપરે. નિરી રાષ્ટરી્થ નરીવત -2020 એ ભારતનરી સૌથરી સારરી 
એજ્થુકેરન પોવલસરીમાંનરી એક છે.

આ સમાપન કા્થ્યક્મમાં પદ્મશ્રી વિષણુભાઇ પંડ્થા,  ભારત 
સરકારના વરક્ણ સવચિ શ્રીમવત અવનતા કરિાલ, ડા્થરેકટર 
ઓફ ટેકનરીકલ એન્ડ હા્થર એજ્ુથકરેન શ્રી નાગરાજન, 
વરક્ણવિદો ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

વ્યબક્ત ઘડતર એને સવાાંગી 
તવકાસ માટે શશક્ણ સાૈથી 

મહતવનંુ પાસું છે :  
શ્ી જજતનેદ્રભાઇ વાઘાણી

નવી શશક્ણ નીતત એેકવીસમી 
સદીની પતરકલપનાને  

સાકાર કરશ ે: રાજ્ય મંત્ી  
શ્ી કુબેરભાઈ ત �ડંડાેર

ભશક્ણ મંથન
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આતમભનિ્ષર િારતની સંકલપબદ્ધતા સાથરે 
ભવકાસના માગગે આગળ વધતુ ગુજરાત

ભારતનરી સૌથરી પ્રાચરીન નગરરી અને સંસકૃવત આધ્થાકતમકતાનું 
કેન્દ્ર વબંદુ એટલે કારરી વિશ્નાથ ધામ. પૌરાવણક નગરરી કારરીને 
આ સંસારનરી સૌથરી પુરાણરી નગરરી ગણિામાં આિે છે. જેનરી 
રદવ્થતા અને ભવ્થતામાં િધારો કરિામાં આવ્થો અને મંરદરનું 
પુનઃવનમા્યણ કરિામાં આવ્થું. આ ભગરીરથ કા્થ્ય દેરના િડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીનરી પ્રેરણા અને દ્રઢ ઈરછારવતિનાં કારણે 
ર્્થ બન્્થું છે. િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીને આરરીિા્યદ 
આપિા માટે અમદાિાદમાં ્થોજા્ેથલા સમારોહમાં ઉપકસથત 
મખુ્થમતં્રી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્થુ ંહતંુ કે, "િડાપ્રધાનશ્રીના 
કા્થયોથરી તેનું પરરણામ પણ જોઈ રકા્થ છે તે 
તેઓનરી સંકલપબધિતા છ ે. ભૂતકાળમાં 
સાબરમતરી નદરીના તટે ઝંુપડપટ્રીઓ હતરી,  
દરીઘ્યદ્રટિા તતકાલરીન મુખ્થમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદરીએ તેનરી કા્થાપલટ કરિાનો વનણ્ય્થ ક્થયો 
અને અહીં જે લોકો રહેતા હતા તેઓ ખુબ 
જ સારરી પરરકસથવતમાં રહરી રકે તેિરી જગ્થાએ 
વરફટ કરરીને આ રરિરફ્ન્ટનું વનમા્યણ ક્થુાં.

િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ 
પોતાનરી કા્થ્યરૈલરીથરી દેર અને દુવન્થામાં 
સાવબત કરરી બતાવ્ંુથ છે કે ભારત દરેક આફતન ેઅિસરમા ંપલટરીને 
વિકાસ કરરી રહ્ં છે મુખ્થમંત્રીશ્રીએ િધુમાં જણાવ્થું કે, છેલ્ા બે 
િષ્યથરી કોવિડ ૧૯ નરી મહામારરીમાં દરે અને દુવન્થાનરી અથ્ય 
વ્થિસથા ડગરી ગઈ છે ત્થારે ભારતનરી આવથ્યક વ્થિસથાને 
િડાપ્રધાનશ્રીએ દરંૂદેરરી નરીવતથરી  આતમવનભ્યર ભારત બનાિિાનો 
સંકલપ આપ્થો. જનભાગરીદારરીથરી એ સંકલપનરી પૂવત્ય થઈ રહરી છે. 
જેમાં ગુજરાત પણ આતમવનભ્યર ગુજરાત બનિાનરી રદરામાં 

આગળ િધરી રહ્ં છે. આતમવનભ્યર ભારતનરી સંકલપબધિતાને 
ગુજરાત વિકાસનરી કેડરી પર આગળ િધારરી રહ્ં છે.

િારાણસરીના સાંસદશ્રી અને ભારતના ્થરસિરી િડાપ્રધાન  
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કારરી વિશ્નાથ મંરદરનો પુનઃવનમા્યણનો 
સંકલપ ક્થયો હતો અને તેને સાકાર કરરીને લગભગ ૩૦૦ િષ્ય પછરી 
કારરીનરી કા્થાકલપ થઈ. ભવ્થ કારરી વિશ્નાથ કોરરડોરનું વનમા્યણ 
કરરીને િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના હસતે ૧૩ રડસેમબર 
૨૦૨૧ ના રોજ લોકાવપ્યત કરિામાં આવ્થું છે. ધમા્યચા્થ્ય આચા્થ્ય 
સમારોહ સવમવતના અધ્થક્ શ્રી ચૈતન્્થ રંભુ મહારાજે જણાવ્થું 

હતું કે, ધાવમ્યક ધરોહર અને સંસકૃવતનરી 
ગરરમાપણૂ્ય જાળિણરી કરિાનુ ંઅન ેસાચિિાનું 
કામ િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી કરરી રહ્ા 
છે. કારરી વિશ્નાથ કોરરડોરના પનુઃવનમા્યણથરી 
ગુજરાતના તમામ સાધુ-સંતોએ આરરીિા્યદ 
િરસાવ્થા છે. 

આ પ્રસંગે ઉપકસથત મુખ્થમંત્રીશ્રી અને 
સાધસુતંોએ સાબરમતરી નદરીનરી આરતરી ઉતારરી 
હતરી. આ કા્થ્યક્મમાં ગૃહ રાજ્થ મંત્રી શ્રી 
હષ્યભાઈ સંઘિરી, સાંસદ શ્રી સરી.આર.પાટરીલ, 

મધ્થપ્રદેરના સાંસદ શ્રી સુધરીર ગુપ્તા, પૂિ્ય મંત્રી સિ્યશ્રી પ્રદરીપવસંહ 
જાડેજા, શ્રી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમા, રાજ્થ મંત્રીમંડળના તમામ 
મંત્રીશ્રીઓ, અમદાિાદ મે્થર શ્રી રકરરીટકુમાર પરમાર, તમામ 
જ્ાવત, જાવત, ધમ્ય, અને સંપ્રદા્થના એક હજાર િધુ ધમ્યગુરુઓ, 
સાધુ - સંતો, ધમા્યચા્થયો, આચા્થ્ય સવમવતના હોદ્ેદારો અને ધમ્ય 
પ્રેમરી જનતા વિરાળ સંખ્થામાં ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

તદવ્ય કાશી, ભવ્ય કાશી 
સાબરમતીના તટે ભવ્યાતતભવ્ય 

સમારાેહ યાેજાયાે

સમગ્ રાજ્યમાંથી એેક હજાર 
જટેલા સાધુ સંતાે ઉપબસ્થત રહા

ધરોહર
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રાજકોટનરે મળી રૂ.200 કરોડથી વધુનાં ભવકાસકાયયોની િરેટ
ભારતના લોકલાડરીલા પૂિ્ય િડાપ્રધાન 

સિ. શ્રી અટલ વબહારરી િાજપે્થરીના 
જન્મરદનને સમગ્ દેર ‘સુરાસન રદિસ’ 
તરરીકે ઉજિે છે. સુરાસનના પ્રણેતા 
અટલજીએ ભારતના િડાપ્રધાન તરરીકે 
ગરરીબ ઉતથાન અને ગ્ામ વિકાસના જે 
કામો ક્થા્ય હતા તેનરી અસર આજે પણ 
િતા્ય્થ છે. રકસાન ક્ેડરીટ કાડ્ય, પ્રધાનમંત્રી 
ગ્ામ સડક ્થોજના જેિરી ફલેગવરપ 
્થોજનાઓ અટલજીનરી ભેટ છે.

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પૂિ્ય 
િ ડ ા પ્ર ધ ા ન  સ િ .  અ ટ લ વ બ હ ા ર રી 
િાજપે્થરીજીના જન્મરદિસ તા.રપમરી 
રડસેમબર રાજ્થભરમાં  રરૂ થ્થેલા 
‘સુરાસન સપ્તાહ’નું સમાપન સંતો, 
રુરિરીરો અને સખાિતનરી ભૂવમ રાજકોટ 
ખાતે પંચા્થત, ગ્ામ ગૃહવનમા્યણ અને 
ગ્ામ વિકાસના અનેકવિધ જનવહત 
કા્થયોના લોકાપ્યણ-ખાતમુહૂત્યથરી કરાવ્થુ ં
હતું. આ પ્રસંગે મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે સપટિ મત વ્થકત ક્થયો કે, સુરાસનનું 
લક્્થ જ્થારે અંત્થોદ્થ બને ત્થારે ‘ગુડ 

ગિન્યન્સ -અન ટુ ધરી લાસટ’ સાકાર થા્થ 
છે અને ગુજરાતે આ િાત ચરરતાથ્ય  
કરરી છ.ે 

 અટલજીના વચંધેલા રાહ પર ચાલરી 
િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ દેરના 
ગ્ામરીણ વિકાસ પર વિરેષ ભાર આપ્થો 
છે. સિરછતા અવભ્થાન, રૌચાલ્થ વનમા્યણ, 
ગ્ામરીણ આિાસ ્થોજના, સાંસદ આદર્ય 
ગ્ામ ્થોજના જેિરી ્થોજનાથરી શ્રી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ ગ્ામ વિકાસને નિરી 
રદરા વચંધરી છે. ગુજરાત સરકારે ગ્ામ 
વિકાસનો જે મહા્થજ્ નરેન્દ્રભાઇ મોદરીના 
નેતૃતિમાં રરૂ ક્થયો હતો તે આજે પણ 
્થથાિત છે. 

સુ ર ાસન  સપ્ત ાહન ા  સમ ાપન 
સમારોહના એક જ રદિસમાં રાજકોટને 
આંગણેથરી પ્રધાનમંત્રી આિાસ ્થોજના 
ગ્ામરીણના રૂવપ્થા ૨૧૬ કરોડના 
૧૪,૧૪૩ આિાસોનું  લ ોક ાપ ્યણ-
ખાતમુહૂત્ય કરિામાં આવ્થું હતંુ. તો 
૧૪,૬૮૦ લાભાથથીઓને રૂવપ્થા ૬૧ 
કરોડનરી આિાસ બાંધકામ સહા્થ તેમજ 

મનરેગાના રૂ. ૧૨૮ કરોડના ૧૭,૮૩૫ 
કામોના લોકાપ્યણ-ખાતમુહૂત્યનરી ભેટ મળરી 
હતરી. આ સાથે, ગ્ામરીણ આજીવિકા 
વમરન હેઠળ ૨૫ હજાર બહેનોને ૨૪૪૦ 
સિ સહા્થ જુથો મારફતે રૂવપ્થા ૧૦ 
કરોડનરી કુલ સહા્થ આપરી સિાિલંબનથરી 
આતમવનભ્યરતાનો સુરાસનનો માગ્ય 
કૂંડા્થયો છે. 

પંચા્થત અને ગ્ામ ગૃહ વનમા્યણ 
વિભાગના રૂ. ૨૨૭ કરોડના ખચગે કુલ 
૧૦,૦૪૨ કામોના લોકાપ ્યણ અને 
ખાતમુહૂત ્યનરી ભેટ રાજ્થના ગ્ામ્થ 
વિસતારોમાં આપરી છે. સુરાસન માત્ 
ગજુરાતના રહેરો જ નહરી પણ ગામડાના 
લોકો - છેિાડાના માનિરી સધુરી પહોર્થુ ંછે. 

શ્ રી  ભૂ પે ન્ દ્ર ભ ા ઈ  પ ટ ેલે 
રાજકોટિાસરીઓએ આપેલા સ્ેહનો ઋણ 
સિરીકાર કરરી રાજકોટ મહાનગરને નૂતન 
િષ્ય ર૦રરનરી ભેટરૂપે કરોડોના વિકાસ 
કામોનરી જાહેરાત કરરી હતરી. તેમણે રાજકોટ 
મહાનગરમાં ડ્ેનેજ, સટોમ્ય િોટર, ડ્ેનેજ, 
ફા્થર સેફટરી વસસટમ, પકબલક હેલથ 

જનસુખાકારી
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લબેોરેટરરી તથા અબ્યન મોવબલરીટરીના ૧૭૦ 
કામો માટે ૧૮૭ કરોડ રૂવપ્થા મંજૂર 
કરિાનરી સાથે મુખ્થમંત્રી રહેરરી સડક 
્થોજનામાં રૂ.૩૦ કરોડના કામો માટે 
સૈધિાંવતક મંજૂરરી આપરી હતરી.

તાજેતરમાં ભારત સરકારે જે ગુડ 
ગિન્યન્સ ઇન્ડે્ સ જાહેર ક્થયો તેમા ંગુજરાત 
પ્રથમ ક્મે છે. અથ્યતંત્, માનિ સંસાધન, 
માળખાકી્થ સિલતો, સુરક્ા, સામાવજક 
કલ્થાણ અન ેન્્થા્થ જેિા માપદંડોન ેઆધારે 
ગજુરાત ેદેરના અન્્થ રાજ્થો કરતા આગિું 
ગુડ ગિન્યન્સ પ્રસથાવપત કરરી બતાવ્થું છે. 
ગુજરાતનું ગુડ ગિન્યન્સનું આ મોડલ 
રહેરોનરી સાથે સાથે ગામડાઓમાં પણ 
વ્થાપક બન્્થું  છ ે.  આધુ વનક અને 
સુવિધાસભર ગામડાઓ ગુજરાતનરી 
ઓળખ બન્્થા છે. 

ગુજરાતના ૧૦ હજારથરી િધુ 
ગામડાઓમાં નાણાપંચનરી ગ્ાન્ટમાથંરી થતા 
તમામ કામોનું આ્થોજન, ચુકિણરી અને 
સમરીક્ા ‘ઇ-ગ્ામ સિરાજ પોટ્યલ’ મારફતે 
ઓનલાઇન કરિામાં આિે છે. રહેરનરી 
જેમ ગામડાના લોકોને પણ બધરી જ 
્થોજના-સુવિધાઓનો લાભ ઓનલાઇન 

મળરી રહે તે માટે ગુજરાતમાં ૧૪ હજાર 
થરી િધુ ગ્ામ પંચા્થતોમાં ઇ-ગ્ામ સેન્ટસ્ય 
કા્થ્યરત ક્થા્ય છે. ઇ-ગ્ામ સેન્ટસ્ય પર ૬૦ 
જેટલરી સેિાઓ ઓનલાઇન મળે છે જેને 
૨૦૦ સુધરી લઇ જિાનો લક્્થાંક છે.

રડવજટલ ગિન્યન્સના આગિા ઉદાહરણ 
એિા મનરેગા કન્િઝ્યન્સ પોટ્યલનુ ંઅન ેનિરી 
ચૂટંા્થલેરી ગ્ામ પચંા્થતના સરપચં અને 
સદસ્થ ોન રી  ઓનલાઇન તાલરીમનું 
ઇ-ઉદઘાટન મખુ્થમતં્રીશ્રીએ ક્થુ્ય હતંુ. તેમણે 
જણાવ્થુ ં હતંુ કે, શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ 
સમરસ ગ્ામ પંચા્થતન ેલોકરાહરીનરી ઉતિમ 
પ્રણાલરી કહરી છે. સામાવજક સમરસતાનરી 
સાથ ેગામડાઓનુ ંઆવથ્યક ઉતથાન પણ થા્થ 
તે સરકારનરી નમે છે. ગ્ામ પચંા્થતોનરી 
તાજતેરનરી ચૂટંણરીમા ંરાજ્થનરી ૧૧૮૩ ગ્ામ 
પંચા્થત સમરસ થઇ છે, આમાં ૧૧૬ 
મવહલા સમરસ ગ્ામ પચંા્થતો છે. આિરી 
બધરી સમરસ ગ્ામ પચંા્થતોન ેરૂવપ્થા ૬૩ 
કરોડનું  અનુદ ાન આપરીને  આપણે  
આ ગામોને વિકાસ માટેનો નિો રાહ  
વચધં્થો છે. 

િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ 
દેરને પરી.એમ રહેરરી અને ગ્ામરીણ 
આિાસ ્થોજનાનરી ભેટ આપરી છ ે. 
ગુજરાતમાં આ ્થોજના હેઠળ રેકોડ્ય બ્રેક 
આિાસ બન્્થા છે. ગુજરાતમાં ૨ લાખ 
૯૨ હજાર ગ્ામરીણ આિાસો આ ્થોજના 
હેઠળ બનાવ્થા છે. ૧ લાખ ૩૩ હજાર 

ગ્ામરીણ આિાસોનુ ંબાંધકામ પ્રગવતમા ંછે. 
આિા આિાસોના ૧૪,૬૮૦ લાભાથથીઓને 
આિાસ બાંધકામ સહા્થ આપરી છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ 
એિરી પોટટેબલ હોકસપટલનું રાજકોટમાં 
લોકાપ્યણ ક્થુ્ય હતું. આ ૧૦૦ બેડનરી 
હોકસપટલ ઇન્ડો અમરેરકન ફાઉન્ડેરન અને 
વજલ્ા તંત્ના સહ્થોગથરી ઊભરી કરિામાં 
આિેલરી છે. કોરોના સંક્મણના સમ્થમાં 
ગ્ામરીણ વિસતારોમાં જરૂરર્થાત મુજબ 
તાતકાવલક ધોરણે આ પલગ એન્ડ પલે 
હોકસપટલ કા્થ્યરત થઇ રકરે. 

આ પ્રસંગ ેરાજકોટ ગ્ામરીણ વિસતારમાં 
સિા ચાર કરોડના ખચગે વનવમ્યત ત્ણ નિા 
માઇનોર વબ્રજ અને ગિન્યમેન્ટ હા્થર 
સે ક ન્ ડ ર રી  સ ક કૂલ  સ વહત  ર ાજક ો ટ 
મહાનગરપાવલકા દ્ારા રહેરરી સુવિધા 
િધારતા રૂવપ્થા ૮૨ લાખના વિવિધ 
વિક ાસ ક ામ ોન ા  લ ોક ાપ ્યણ  અને 
ખાતમુહૂત્યનરી ભેટ તેમણે આપરી હતરી. 

નિલખરી બંદરનરી માલ પરરીિહન 
ક્મતામા ં૭ વમવલ્થન મટે્રીક ટનનો િધારો 
કરતરી નિરી જેટરીનું ભૂવમપૂજન સવહત 
વિકાસના અિનિા પ્રકલપોનું લોકાપ્યણ 
ખાતમુહૂત્ય થ્થું હતું. 

રાજ્થના પિૂ્ય મખુ્થમતં્રી શ્રી વિજ્થભાઈ 
રૂપાણરીએ સરુાસન સપ્તાહનરી ઉજિણરીનો 
સમાપન સમારોહ રાજકોટ ખાત ેઆ્થોવજત 
કરિા બદલ મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
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પટેલનો આભાર વ્થતિ કરતા જણાવ્ંુથ હતંુ 
કે, દરેક પ્રજાલક્રી સિેાઓ - ્થોજનાઓનો 
લાભ તુરંત રાજ્થના નાગરરકોન ેપ્રાપ્ત થા્થ 
અન ેપ્રજાનરી તમામ અપકે્ાઓ, આકાકં્ા 
અન ેસિપ્ાઓ રાજ્થ સરકાર સાકાર કરે 
એટલે ગુડ ગિન્યન્સ. જ્થારથરી શ્રી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદરી દેરના િડાપ્રધાન બન્્થા 
ત્થારથરી સમગ્ દેરમા ંપિૂ્ય િડાપ્રધાન સિ. 
શ્રી અટલ વબહારરી િાજપે્થરીજીના જન્મ 
રદિસે સરુાસન રદિસ તરરીકે ઉજિા્થ છે. 

રાજકોટના પ્રભારરી અને વરક્ણ મંત્રી 
શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણરીએ રાજ્થમાં 
સુરાસન સપ્તાહ સેિા્થજ્માં જનતાને 
મળેલા કલ્થાણ લાભોનરી રૂપરેખા આપરી, 
રાજ્થ સરકારે ત્ણ મવહનામા ંટંૂકાગાળામાં 
રરૂ કરલેા જનતાનરી સેિા માટ ેના 
અવભ્થાનોનરી ઝાંખરી આપરી હતરી. 

આરોગ્થ અને પરરિાર કલ્થાણ 

વિભાગ, અમેરરકન ઇકન્ડ્થા ફાઉન્ડેરન, 
માસટર કાડ્ય તથા વજલ્ા િહરીિટરી તંત્ દ્ારા 
પંરડત દરીન દ્થાળ ઉપાધ્થા્થ હોકસપટલ 
ખાતે કા્થ્યરત કરા્ેથલ ૧૦૦ બેડનરી 
પોટટેબલ હોકસપટલનો મુખ્થમંત્રીશ્રી તથા 
આમંવત્તોના હસતે રુભારંભ કરિામાં 
આવ્થો હતો.

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ પ્રસંગે રાજકોટ 
મહાનગરપાવલકાના રૂ. ૩૩.૭૯ કરોડના 
કામોનુ ંલોકાપ્યણ અન ેરૂ. ૪૮.૭૦ કરોડના 
ખાતમુહૂત્ય મળરી કુલ રૂ. ૮૨.૪૯ કરોડના 
પ્રકલપોનો રુભારંભ કરાવ્થો હતો.

મખુ્થમતં્રીશ્રીના હસતે તાજતેરનરી ગ્ામ 
પંચા્થતનરી ચૂંટણરીમાં સમરસ થ્થેલરી ગ્ામ 
પંચા્થતના સરપંચોને પ્રોતસાહક ગ્ાન્ટના 
ચે ક  તે મજ  પ રી .એમ .એ .િ ા ્થ .ન ા 
લાભાથથીઓને સહા્થ વિતરણ ઉપરાંત 
૧૦૦ ટકા િેક્સનેરન થ્થેલા ગામોના 

સરપંચોનું સન્માન કરિામાં આવ્થું હતું. 
આ પ્રસંગે પંચા્થત વિભાગનરી બેસટ 

પે્રક્ટસ અને ઇ-ગ્ામ ભારત ફાઇબર 
નેટિક્ક તેમજ જી.એમ.બરી.નરી વિકાસલક્રી 
રફલમનું વનદર્યન કરિામાં આવ્થું હતું. આ 
પ્રસંગે ગૃહ રાજ્થ મંત્રી શ્રી હષ્યભાઇ 
સંઘિરી, પંચા્થત વિભાગના મંત્રી શ્રી 
વબ્રજેરકુમાર મેરજા, ગ્ામ વિકાસ અને 
ગ્ામ ગૃહ વનમા્યણ વિભાગના મંત્રી શ્રી 
અજુ્યનવસંહ ચૌહાણ, િાહન વ્થિહાર મતં્રી 
શ્રી અરવિંદભાઈ રૈ્થાણરી, સંસદસભ્થ શ્રી 
મોહનભાઈ કુૂંડારર્થા તથા શ્રી રામભાઇ 
મોકરરી્થા, ધારાસભ્થ સિ્ય શ્રી કુૂંિરજીભાઇ 
બાિવળ્થા ,  જ્થેરભાઇ ર ાદ રડ્થા , 
લાખાભાઈ સાગરઠ્થા તથા શ્રી ગોવિદંભાઇ 
પટેલ સવહત વિવિધ પદાવધકારરીશ્રીઓ-
અવધકારરીશ્રીઓ અને નગરજનો ઉપકસથત 
રહ્ા હતા. •

લાઈટ હાઉસ પ્ોજરે્ટની મુલાકાત લઇ લાિાથથીઓ સાથરે સંવાદ કરતા મુખયમંત્ીશ્ી

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
રાજકોટના રૈ્થા ગામ ખાત ેપ્રગવત હેઠળના 
ગલોબલ હાઉવસંગ ટેકનોલોજી ચેલેન્જ-
લાઈટ હાઉસ પ્રોજે્ટનરી મુલાકાત લરીધરી 
હતરી. તેમજ લાભાથથીઓ સાથે સંિાદ ક્થયો 
હતો. રૈ્થા સમાટ્ય સરીટરીના ટરી.પરી. સકીમ નં 
૩૨ માં ૪૫ મરી. રોડ પર આ પ્રોજે્ટ 
સાકાર થઇ રહ્ો છે. આ આિાસ ્થોજના 

સમાટ્ય વસટરી વિસતારમાં આિેલ ૩ તળાિો 
પૈકી એક તળાિ પાસે આિેલું છે, જે 
આિાસ ્થોજનાના લાભાથથીઓ માટે એક 
નિું નજરાણું બનરી રહેરે. દરેક આિાસમાં 
બે રૂમ, લરીિીંગ રૂમ, રસોડુ, ટોઇલેટ-
બાથરૂમ, િોવરંગ એરર્થાનરી સુવિધા 
આપિામાં આિનાર છે. આ પ્રોજે્ટનરી 
કામગરીરરી આરરે માચ્ય-૨૦૨૨ માં પૂણ્ય 
થર.ે આ સાથ,ે રાજકોટ મહાનગરપાવલકા 
દ્ારા રફનલેન્ડથરી મંગાિેલા રૂવપ્થા ૨૦ 
કરોડનરી રકૂંમતના હાઇડ્ોવલક પલેટફોમ્ય 
મ ર રી ન નું  લ ો ક ા પ ્ય ણ  મુ ખ ્થ મં ત્ રી  

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે લાઇટ હાઉસના 
પ્રોજે્ટનરી મુલાકાત દરવમ્થાન ક્થુાં હતું. 
આ હાઇડ્ોવલક પલેટફોમ્ય મરરીન દ્ારા ૮૧ 
મરીટર સુધરી એટલે કે આરરે ૨૫ માળ 
સુધરીનરી હાઇરાઇઝ વબલડીંગોમાં રાહત 
બચાિનરી કામગરીરરી  કરરી  રકારે . 
મહાનગરપાવલકાના ફા્થર વિભાગ હસતક 
આ હાઇડ્ોવલક પલેટફોમ્ય મરરીન રહરેે. 
ગુજરાતમાં અમદાિાદ પછરી રાજકોટમાં 
આ ફા્થર ફાઈટર મરરીન િસાિિામાં 
આવ્થું છે. આમ સૌરાષ્ટમાં આ મરરીન સૌ 
પ્રથમ છે. આ મરરીન સમાટ ્ય વસટરી 
ડેિલપમેન્ટ વલવમટ ેડ ્થોજના હ ેઠળ 
િસાિિામાં આવ્થું છે.

આ પ્રસગં ેપ્રભારરી મતં્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ 
િાઘાણરી, િાહન વ્થિહાર રાજ્થમતં્રી શ્રી 
અરવિદંભાઈ રૈ્થાણરી, સાસંદ શ્રી મોહનભાઈ 
કુૂંડારરી્થા અને શ્રી રામભાઇ મોકરર્થા, 
ધારાસભ્થ સિ્યશ્રી ગોવિદંભાઈ પટેલ અને 
લાખાભાઇ સાગરઠ્થા સવહતના અવધકારરીઓ 
અન ેપદાવધકારરીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા. •
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જન જનનરે થઇ સુશાસનની પ્તીભત
છેવાડાના માનવીને પ્ાથમમક સવલતાે મળી રહે તે માટે રાજય સરકાર પ્તતબધધ છે. તવકાસકાયાગે થકી પ્જા એને 

સરકાર વચચે તવશ્વાસનાે સેતુ સ્થપાયાે છે. ભારતની પ્ગતતમાં ગામડાઆેનાે જ �સંહફાળાે છે. ગ્ામય તવસતારમાં સંગઠન, 
એેકતા એને સાૈહાદજીથી સમસ્ાઆેનંુ સાથે મળી તનવારણ લાવવામાં આવે છે. પ્જા માટે, પ્જાના મહત માટે તથા 
પ્જાલક્ી શાસન હાેવું જેાઇએે તેવી સવ. એટલર્ની ભાવના હતી, આ ભાવનાને ગુજરાત સરકાર ેસુશાસન સપ્ાહના 
માધયમથી જનતા સુધી પહાંચાડી છે. સુશાસન સપ્ાહનાે સમાપન સમારાેહ રાજ્યભરમાં  ઉજવાયાે હતાે. જનેી આછેરી 
ઝલક એત્ે પ્સતુત છે...

પાટણ ભજલ્ાના તમામ ઘરમાં નલ સરે જલ

પાટણ વજલ્ામા ંસરુાસન સપ્તાહનો સમાપન સમારોહ આરોગ્થ 
અન ેપરરિાર કલ્થાણ, તબરીબરી વરક્ણ, જળસપંવતિ અન ેપાણરી પુરિઠા 
વિભાગના મતં્રી શ્રી ઋવષકેરભાઈ પટેલનરી ઉપકસથવતમા ં્થોજા્થો 
હતો. જમેાં મતં્રીશ્રીના હસત ે સમરસ ગ્ામ પચંા્થતોન ેઅનદુાન 
સવહતનરી સહા્થનુ ં વિતરણ કરિામા ંઆવ્થુ.ં આ પ્રસગં ેઆરોગ્થ 
મતં્રીશ્રીએ જણાવ્થુ ંહતુ ંકે, દેરનરી આઝાદરી િખત ેપજૂ્થ ગાંધરીજીએ 
રામરાજ્થનરી કલપના કરરી હતરી. અટલજીએ િડાપ્રધાન પદ સભંાળ્થા 
પછરી રાસનમા ંક્ાવંતસિરૂપ આમલૂ પરરિત્યન આવ્થુ.ં ગજુરાતના 
પનોતાપતુ્ િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ સુરાસનનરી આ 
વિભાિનાન ેસાથ્યક કરરી પ્રજાકલ્થાણનો પથ કૂંડા્થયો છે.

પાટણના પ્રજાજનોને અવભનંદન આપતાં મંત્રીશ્રીએ જણાવ્થું 
કે, નળથરી જળ ્થોજના અંતગ્યત દરેક ઘરને પરીિાનું રુધિ પાણરી 
પહોંચતો રાજ્થનો સાતમો વજલ્ો પાટણ બન્્થો છે. રાજ્થમાં એક 
પણ ઘર નળ િગર બાકી ન રહે તેિરી વ્થિસથા રાજ્થ સરકારે 
સુવનવચિત કરરી છે. આિરી અનેક સુવિધાઓ આપિા સાથે 
નાગરરકોના પ્રશ્નોને િાચા આપરી વ્થિસથાઓ િધુ સુલભ બનાિરી 
છે. સુરાસન સપ્તાહનરી ઉજિણરી અંતગ્યત મંત્રી શ્રી ઋવષકેરભાઈ 
પટેલ સવહતના મહાનભુાિોના હસત ેપાચં સમરસ ગ્ામ પચંા્થતોને 
કુલ રૂ.૩૨.૭૫ લાખના અનદુાનનો ચકે, પાચં પાણરી સવમવતઓને 
રૂ.૧૮.૦૩ લાખના અનુદાનના ચેકનું વિતરણ કરિામાં આવ્થું.

જૂનાગઢ કોરોના રસીકરણમાં પ્થમ
સરુાસન સપ્તાહ ઉજિણરીના અવંતમ રદિસ ેજનૂાગઢ કૃવષ ્થવુન.

માં કૃવષ, પરુપાલન અને ગૌસંિધ્યન મંત્રી શ્રી રાઘિજીભાઇ 

પટેલના અધ્થક્સથાને સમરસ ગ્ામ પંચા્થતના સરપંચશ્રીઓને 
અનદુાન અન ેપ્રધાનમતં્રી આિાસ ્થોજનાના લાભાથથીઓન ેસહા્થ 
વિતરણ કા્થ્યક્મ ્થોજા્થો હતો. 

આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્થું હતું સુરાસન એટલે લોકવપ્ર્થ, 
લોકોઉપ્થોગરી રાસન. જનૂાગઢ વજલ્ા િહરીિટરીતતં્એ સરુાસનનો 
ઉતમ નમૂનો પુરો પાડ્ો છે. મંત્રીશ્રીએ આ તકે જૂનાગઢ વજલ્ા 
િહરીિટરી તંત્ દ્ારા રરૂ કરિામા આિેલરી વપંક કાડ્યને ્થોજના 
બરીરદાિરી હતરી. સાથે જ કોરોના વિરૂધધ રસરીકરણ કામગરીરરીમાં 
રાજ્થભરમાં જૂનાગઢ વજલ્ો પ્રથમ ક્મે છે તેનરી સરાહના કરરી 
વજલ્ા િહરીિટરીતંત્નરી કામગરીરરીને વબરદાિરી હતરી. 

નવસારી ભજલ્ાનરે  
૫૪૬ ભવકાસકામોની િરેટ

નિસારરી વજલ્ાના સામાપોર ખાતે આરદજાવત વિકાસ મંત્રી 
શ્રી નરેરભાઇ પટેલના અધ્થક્સથાને પ્રધાનમંત્રી આિાસ 
્થોજનાના લાભાથથીઓને આિાસનરી ચાિરી અપ્યણ અને સહા્થ 
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ચકુિણરી હકુમો એના્થત તેમજ વજલ્ાનરી સમરસ ગ્ામ પચંા્થતોના 
સરપંચશ્રીઓનો સન્માવનત કરિાનો વજલ્ાકક્ાનો કા્થ્યક્મ 
્થોજા્થો હતો. મતં્રીશ્રીએ સમરસ ગ્ામ પચંા્થત ્થોજનાનો ઉલે્ખ 
કરતા જણાવ્ંુથ હતુ ંકે ગુજરાતના તતકાવલન મખુ્થમતં્રી અન ેદેરના 
િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરી દ્ારા સમરસ ગ્ામ પંચા્થતને 
પ્રોતસાહન આપિાના પરરણામે નિસારરી વજલ્ામાં ૩૫ ગ્ામ 
પંચા્થતો સમરસ બનરી છે. 

આરદજાવત વિકાસ મંત્રી શ્રી નરેરભાઇ પટેલના હસતે 
સુરાસન સપ્તાહના સમાપન રદન વનવમતેિ વજલ્ામાં કુલ રૂ.૬.૭૦ 
કરોડના ૩૯૨ કામોનું ખાતમુહૂત્ય તેમજ રૂ.૯.૭૭ કરોડનાના 
૧૫૪ કામોનું લોકાપ્યણ સવહત કુલ રૂ. ૧૬.૪૭ કરોડના કુલ 
૫૪૬ વિકાસકામોનરી ભેટ આપાઇ હતરી. ઉપરાંત વજલ્ાનરી ૩૫ 
સમરસ ગ્ામ પંચા્થતોના સરપંચશ્રીઓને અનુદાન તથા 
સન્માનપત્ આપરી સન્માવનત કરા્થા હતાં. 

સરકારે પાયાની સુભવધાઓ ઊિી કરી

ખેડા વજલ્ામાં સુરાસન સપ્તાહનો સમાપન સમારોહ 
સામાવજક અન ેન્્થા્થ અવધકારરતા મતં્રી શ્રી પ્રદરીપભાઇ પરમારનરી 
ઉપકસથવતમાં ્થોજા્થો હતો. મતં્રીશ્રીએ જણાવ્થુ ંહતુ કે, ગુજરાતનરી 
પ્રજાને વિકાસનરી ધારા અપ્યણ કરરી છે. ગુજરાતના ગામડાઓ 
સિરછ અને સિસથ બને અને આપણા ગામડાઓ દેરનરી મુખ્થ 
ધારામાં પહોંચે તેિા સુંદર કામ સરકાર કરરી રહરી છે. 

વિધાનસભાના મુખ્થદંડક શ્રી પંકજભાઇ દેસાઇએ જણાવ્થું 
હતુ કે, સરકાર દ્ારા કરા્થેલા વિકાસનરી પ્રતરીવતનો પ્રજા તરફથરી 
ખુબ સારો આિકાર અને પ્રવતસાદ મળ્થો છે. આપણરી સરકાર 
વિકાસને િરેલરી સરકાર છે. સરકારે પ્રજાલક્રી પા્થાનરી સગિડો 
પૂરરી પાડિાનું કામ ક્થુાં છે. ગ્ામ્થ વિસતારમાં પરસપર સદ્ભભાિ 
રહે, એકતા જળિા્થ અને ગામડાનો સિા્યગરી વિકાસ થા્થ તે માટે 
તરીથ્યગ્ામ ્થોજનાનો ખાસ લાભ આપિામાં આિે છે.  

રાજય સરકાર દ્ારા ભવકાસલક્ી  
યોજનાઓ અમલી

િડોદરામા ંઆરદજાવત વિકાસ અન ેઆરોગ્થ પરરિાર કલ્થાણ 
રાજ્થમંત્રી શ્રીમતરી વનવમષાબહેન સુથારે સુરાસન સપ્તાહ કા્થ્યક્મ 
અંતગ્યત ગ્ામ અને પંચા્થત રદનનો પ્રારંભ કરાવ્થો હતો. આ 
પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્થુ હતુ કે, ગ્ામ્થ વિસતારમાં રહેરરી સુવિધા 
મળરી રહે તેિા વિકાસ કા્થયો રાજ્થ સરકાર દ્ારા હાથ ધરિામાં 
આવ્થા છે. વિકાસકા્થયો થકી પ્રજા અને સરકાર િચ્ે વિશ્ાસનો 
સેતુ સથપા્થો છે. ભારતનરી પ્રગવતમાં ગામડાઓનો વસંહફાળો છે. 
ગ્ામ્થ વિસતારમાં સંગઠન, એકતા અને સૌહાદ્યથરી સમસ્થાઓનું  
સાથે મળરી વનિારણ લાિિામાં આિે છે. રાજ્થમંત્રી શ્રીમતરી 
વનવમષાબહેન સુથારના હસતે ગ્ામ અને પંચા્થત સુરાસન રદન 
વનવમતિ ેવજલ્ામા ંકુલ રૂ. ૯.૭૦ કરોડથરી િધનુા કુલ ૮૪૯ કામોનું 
ખાતમુહૂત્ય તેમજ રૂ. ૪.૮૪ કરોડથરી િધુના કુલ ૩૬૯ કામોનું 
લોકાપ્યણ કરિામાં આવ્થું. ગુજરાત એગ્ો ઈન્ડસટ્રીઝના ચેરમેન 
શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસતિે જણાવ્થું હતું કે, છેિાડાના વિસતારમાં 
આરદિાસરી જાવત સવહતના લાભાથથીઓને વિવિધ સહા્થનો લાભ 
રાજ્થ સરકાર દ્ારા આપિામાં આવ્થો છે.

ગામડાઓનો સમતોલ ભવકાસ  
કરવા સરકાર પ્ભતબદ્ધ 

મહેસાણા વજલ્ા કક્ાના સુરાસન સપ્તાહના અંવતમ રદિસે 
ઉચ્ અન ેતાવંત્ક વરક્ણ રાજ્થ મતં્રી ડો કુબરેભાઇ ડીંડોરે જણાવ્ંુથ 
હતું કે, વિકાસના ફળ છેિાડાના માનિરી સુધરી પહોંચાડરી સિરછ, 
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સુંદર અને આતમવનભ્યર ભારતનું વનમા્યણ કરિા સરકાર કરટબધધ 
બનરી છે. કન્્થા કેળિણરી, કૃવષ મહોતસિ, ગરરીબ કલ્થાણ, ગણુોતસિ 
સવહત અનેક સામાવજક અવભ્થાનો થકી ગામડાઓમાં આમૂલ 
પરરિત્યન આવ્થુ છે

રાજ્થના ગામડાઓનો સમતોલ વિકાસ થા્થ તે રદરામાં 
નાણાંપંચનરી ગ્ાન્ટ આપરી સરપચંોન ેસન્માન આપિાનુ ંકા્થ્ય સરકારે 
ક્થુાં છે. ગામડાને રહેરો સમકક્ મુખ્થધારામાં  આિે તે રદરામાં 
ગામડાઓનો વિકાસ થઇ રહ્ો છે તેમ જણાિરી સેિાનરી સુિાસ 
િષયો સુધરી મહેકતરી રહે તેિા કા્થયો કરિાં નિવન્થુતિ સરપંચોને 
અનુરોધ ક્થયો હતો.

મંત્રીશ્રી તેમજ મહાનુભાિોના હસતે નાણાપંચના 105 નિરીન 
કામોનરી મંજુરરી સવહત, 57 આિાસ ્થોજના અને 186 મનરેગાના 
કમો મળરી કુલ રૂ 851.82 લાખના ખચગે 854 કામોના ખાતમુહૂત્ય 
કરિામાં આવ્થા હતા. આ ઉપરાંત નિા પંચા્થત ઘર, આિાસ 
્થોજનાઓ અને મનરેગાના વિકાસ કામોના લોકાપ્યણ કરિામાં 
આવ્થા હતા.

મોરબી ભજલ્ાના સમરસ પંચાયતોના 
સરપંચોનરે સનમાભનત કરાયા

મોરબરીમાં પ્રાથવમક, માધ્થવમક અને પ્રૌઢ વરક્ણ રાજ્થ મંત્રી 
શ્રી કીવત્યવસંહ િાઘેલાના અધ્થક્ સથાને પ્રધાનમંત્રી આિાસ 
્થોજનાના લાભાથથીઓને આિાસનરી ચાિરી અપ્યણ અને સહા્થ 
ચકુિણરી હકુમો એના્થત તેમજ વજલ્ાનરી સમરસ ગ્ામ પચંા્થતોના 
સરપંચશ્રીઓનો સન્માવનત કરિાનો વજલ્ાકક્ાનો કા્થ્યક્મ 
્થોજા્થો હતો. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્થું હતું કે, ગામડાઓનો 
રહેરરી વિસતાર જિેો વિકાસ થા્થ અન ેછેિાડાના નાગરરકન ેપરૂતરી 
પ્રાથવમક સિલતો મળરી રહે તેિરી રાજ્થ સરકારનરી નેમ છે. તેમણે 
િધુમાં ગ્ામ્થ વિસતારના નાગરરકોને રહેરરીજનો જેિરી જ રસતા, 
િરીજળરી, ગટર, પાણરી, વરક્ણ અને આરોગ્થનરી તમામ પ્રકારનરી 
આધુવનક માળખાકી્થ સુવિધાઓ મળતરી થઈ છે.

રાજ્થમંત્રીશ્રીએ સમરસ ગ્ામ પંચા્થત ્થોજનાનો ઉલ્ેખ 
કરતા જણાવ્થું હતું કે, મોરબરી વજલ્ામાં ૭૧ ગ્ામ પંચા્થતો 
સમરસ બનરી છે તે તમામ અવભનંદનને પાત્ છે. મંત્રીશ્રી તથા 
મહાનભુાિોના હસત ેપ્રધાનમતં્રી આિાસ ્થોજનાના લાભાથથીઓને 
મકાનનરી ચાિરી અન ેમકાન સહા્થના હકુમો એના્થત કરા્થા હતા.ં 
ઉપરાંત વજલ્ાનરી ૭૧ સમરસ ગ્ામ પંચા્થતોના સરપંચશ્રીઓને 
રોકડ અનુદાન તથા સન્માનપત્ આપરી સન્માવનત કરા્થા હતાં. 

સુશાસન દ્ારા સરકાર લોકો સુધી પહોંચી

અમરેલરીમાં રાજ્થના અન્ન, નાગરરક પુરિઠો અને ગ્ાહક 
સુરક્ાનરી બાબતો વિભાગના રાજ્થ કક્ાના મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રવસંહ 
પરમારનરી અધ્થક્તામાં સુરાસન રદિસનો સમાપન સમારોહ 
્થોજા્થો હતો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રવસંહ પરમારે જણાવ્થું 
હતું કે, િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ ગુજરાતને વિકાસના 
પં થે  ગવતરરીલ બનાવ્થું  અને  તબક્કાિાર ગુજરાતના 
મુખ્થમંત્રીશ્રીઓએ ગુજરાતનરી વિકાસનરી ગવતને િેગ આપ્થો છે. 
સુરાસનના માધ્થમથરી સરકાર આપણા દ્ારે આિરી છે. મંત્રીશ્રીએ 
ગામડાઓમાં પાણરી અને ગટરના કામોને િધુ પ્રાધાન્્થ આપિા 
નિવન્થુતિ સરપંચશ્રીઓને અપરીલ કરરી હતરી. મંત્રીશ્રીએ તમામ 
લાભાથથીઓને રુભેરછાઓ પાઠિરી રાજ્થ સરકારનરી વિવિધ 
્થોજનાઓનો િધુમાં િધુ લાભ લેિા તાકીદ કરરી હતરી.

મહાનુભાિોના હસતે વજલ્ા ગ્ામ વિકાસ એજન્સરી હેઠળનરી 
પ્રધાનમંત્રી આિાસ ્થોજનાના આિાસોના ખાતમુહૂત્યના િક્ક 
ઓડ્યર, આિાસના બરીજા હપ્તાનરી ચૂકિણરીના હુકમો, પ્રતરીકરૂપે 
ચાિરીનું વિતરણ કરરી આિાસોનું લોકાપ્યણ કરિામાં આવ્થું હતું. 
આ ઉપરાંત ૯૪.૬૬ લાખના ખચગે નિવનવમ્યત વજલ્ાનરી ૭ ગ્ામ 
પંચા્થતના મકાનોનું લોકાપ્યણ કરિામાં આવ્થું હતું. તેમજ ગ્ામ 
પંચા્થતોમાં ૧૫માં નાણાપંચના ૧૭૮.૭૫ લાખના ૬૮ કામોનું 
ખાતમુહૂત્ય અને ૩૨૧.૩૭ લાખના ૧૧૮ કામોનું લોકાપ્યણ 
કરિામાં આવ્થું હતું. તેમજ મનરેગા અંતગ્યત કરિામાં આિેલા 
૧૫.૪૭ લાખના ૬૪ કામોનું લોકાપ્યણ કરિામાં આવ્થું હતું. •

જનસુખાકારી
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જૂનાગઢમાં ડૉ.સુિાર આયુવગેરદક અનરે જનરલ હોકસપટલનું લોકાપ્ષણ
હાલનરી કોરોનાનરી િૈવશ્ક મહામારરીમાં રોગ પ્રવતકારક રવતિ 

િધારિા ભારતરી્થ પ્રાચરીન આ્થુિગેદ વચરકતસા શ્ેષ્ઠ વિકલપ છે. 
િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ  દેરમા ંસૌ પ્રથમ િખત આ્થષુ 
મંત્ાલ્થનરી સથાપના કરરી ભારતરી્થ આ્થુિગેદ પરંપરાને ઉજાગર 
કરરી છે. આ પરંપરાન ેઆગળ ધપાિતા મખુ્થમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ 
પટેલે જૂનાગઢમાં ડૉ.સુભાષ આ્થુિગેદ અને જનરલ હોકસપટલનું 
લોકાપ્યણ ક્થુ્ય હતું.

જૂનાગઢમાં ખામધ્ોળ રોડ પાસે ડો.સુભાષ 
એકેડેમરી નજીક નિા કેમપસમાં આ હોકસપટલ 
બનાિિામાં આિરી છે. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 
હોકસપટલનરી મલુાકાત લઈ વિવિધ વિભાગોનું 
વનરરીક્ણ ક્થુાં હતું. આ પ્રસંગે માણાિદર 
વિસતારના ધારાસભ્થ શ્રી જિાહરભાઇ 
ચાિડા પણ ઉપકસથત રહ્ાં હતા.

હોકસપટલમાં કા્થાવચરકતસા (જનરલ 
વિભાગ), રલ્થ તતં્ (સજ્યરરી વિભાગ), બાળરોગ 
વિભાગ, સત્રીરોગ અને પ્રસૂવત વિભાગ, પંચકમ્ય 
વિભાગ, રાલક્થતતં્ (ઈ.એન.ટરી. વિભાગ, સિસથવૃત અને 
્થોગા વિભાગ, ફીઝરી્થોથેરાપરી વિભાગ સવહતનરી સુવિધાઓ 
ઉપલબધ છે. 

દદથીઓ માટે ૧૦૦ બેડનરી દાખલ થિાનરી સુવિધા ઉપરાંત 
અત્થાધુવનક ઓપરેરન થરી્થેટર તથા સત્રી પ્રસૂવત વિભાગ, સત્રી 
અને પુરુષ માટે અલગ-અલગ દાખલ વિભાગ અને પંચકમ્ય 
વિભાગ પણ છે. ઈમરજન્સરી સારિાર તથા એમબ્થલુન્સ, લબેોરેટરરી 
અને બાળકો માટે સુિણ્યપ્રારનનરી સુવિધા છે.

ડૉ. સુભાષ આ્થુિગેરદક અને જનરલ હોકસપટલમાં ઉપરોતિ 
તમામ પ્રકારના વનદાન તથા સારિાર અને દિા વનઃરુલક 
આપિામાં  આિે છ ે.  આ્થુિ ગેદ હોકસપટલ અત્થાધુવનક 
સાધનસામગ્રીથરી સસુજ્જ છે. જમેાં, પચંકમ્યના બધા જ કમયો માટેના 
આધવુનક સાધનો ઉપલબધ છે. બધા જ વિભાગમા ંવનષણાત ડૉ્ટર 
(એમ.ડરી.) સેિા આપે છે.આ હોકસપટલના અદ્તન વબકલડંગના 

લોકાપ્યણ કા્થ્યક્મમાં સાંસદ શ્રી સરી. 
આર. પાટરીલ, િાહન વ્થિહાર રાજ્થ 

મંત્રી શ્રી અરવિંદભાઇ રૈ્થાણરી, રાજ્થ 
મંત્રી શ્રી દિેાભાઈ માલમ, સાંસદ શ્રી 

રાજેરભાઇ ચુડાસમા સવહતના અગ્ણરી જોડા્થા 
હતા. ડો. સુભાષ આ્થુિગેદ અને જનરલ હોકસપટલ રરૂ કરાતા આ 
વિસતારના લોકોને આરોગ્થ સેિા મળિાનરી સાથે અટલ આરોગ્થ 
રથ થકી જન-જન સુધરી રુશ્ુષા થરે. આ તકે મુખ્થમંત્રી શ્રી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ તેમજ નિસારરીના સાસંદશ્રી સરી.આર.પાટરીલનરી 
ઔષવધ તુલા કરિામાં આિરી હતરી.

આ પ્રસંગે આઇપરીએસ શ્રી વિિેક ભેડા, પોલરીસ વિભાગમાં 
ઉતિમ કામગરીરરી બદલ રાષ્ટપવત મેડલ વિજેતા નારણભાઈ 
પંપાવણ્થા, ડો.સુભાષ એકેડેમરીનરી વિદ્ાવથ્યનરી જીપરીએસસરીમાં 
ઉતિરીણ્ય થનાર માધિરીબેન હુંબલ, રફવઝવર્થન, કારડ્ય્થોલોવજસટ 
અને ડા્થાવબટોલોજીસટએ ડો.અંરકત કાતરરી્થા તેમજ માત્ ૭ 
િષ્યનરી ઉંમરે બે રદિસમાં ૧૨૫૦૦ ફુટ કેદાર કાંઠા વરખર કરનાર 
મૃણાલ આબંલરી્થાનુ ંમખુ્થમતં્રીશ્રી તથા અન્્થ મહાનભુાિોના હસત ે
સન્માન કરા્થું હતું. •

જૂનાગઢમાં ભત્મંરદરના દશ્ષન કરતા મુખયમંત્ીશ્ી
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જૂિાગઢિા બાયપાસ રોડ કસથત દાદા ભગવાિ ફાઉન્ડેશિ અડાલજ હિહમ્ષત શ્ી હત્મંરદરિા 

શ્દ્ાપૂવ્ષક દશ્ષિ કયા્ષ િતા. મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ જૂિાગઢમાં ડો.સુભાર આયુવસેદ અિે જિરલ િોકસપટલિા લોકાપ્ષણ 
પ્રસંગે આવયા િતા. આ કાય્ષક્રમમાં સિભાગી થયા બાદ મુખયમંત્ીશ્ી િવહિહમ્ષત હત્મંરદરિા દશ્ષિે પિોંચયા િતા. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
હશવજી, શ્ીકકૃષણ અિે તીથ્ષકર ભગવાિ સીમંધર સવામીિા ભાવપૂવ્ષક દશ્ષિ કરી ધન્યતા અિુભવી િતી. આ પ્રસંગે પ્રવાસિ 
રાજયમંત્ી શ્ી અરહવંદભાઈ રૈયાણી, જૂિાગઢિા મેયર શ્ી ધીરૂભાઈ ગોહિલ, સાંસદ શ્ી રાજેશભાઇ ચુડાસમા, પદાહધકારીઓ 
તેમજ દાદા ભગવાિ ફાઉન્ડેશિ પરરવારિા સભયો જોડાયા િતા.

આસપાસ
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િાવનગરના ભવકાસ કામો માટે 
રૂ.૧૦૪ કરોડની ્ફાળવણી

મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે ભાિનગર 
મહાનગરપાવલકાને વિવિધ વિકાસ કામો માટે 
૧૦૪.૦૬ કરોડ રૂવપ્થાનરી ફાળિણરી માટે 
મંજૂરરી આપરી છે. ભાિનગર મહાપાવલકાએ 
આ કામો માટે રહેરરી વિકાસ વિભાગને કરેલરી 

દરખાસતોને મુખ્થમંત્રીશ્રીએ સૈધિાંવતક મંજૂરરી 
આપરી છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ ભાિનગર મહાનગરપાવલકામાં 
રસતાઓના આર.સરી.સરી કામો, પેિર તથા રરકાપગેટ કરિાના 
અન ેપિેીંગ બલોક નાખિાના કામો સાથોસાથ ભારે િરસાદથરી 
ક્વતગ્સત થ્થેલા માગયોના રરપેરીંગ એમ કુલ ૭ કામો માટે 
મુખ્થમંત્રી રહેરરી સડક ્થોજનામાંથરી રૂ. ૧૧.૫૩ કરોડનરી 
ફાળિણરી માટે અનુમોદન આપ્થું છે. ભાિનગર મહાનગરના 
આઉટગ્ોથ વિસતારોના ૧૩ જેટલા માગયોના કામો માટે  
રૂ. ૧૦.૦૭ કરોડ ફાળિિાનરી પણ મુખ્થમંત્રીશ્રીએ સૈધિાંવતક 
મંજૂરરી આપરી છે. 

એટલું જ નવહ, સિવણ્યમ જ્થંવત મુખ્થમંત્રી રહેરરી વિકાસ 
્થોજના અંતગ્યત ભૌવતક આંતરમાળખાકી્થ સુવિધાના ૬૪ 
કામો જેમાં પાણરી પુરિઠા, રહેરરી પરરિહન, પેિર રોડ િગેરે 
માટે અને સામાવજક માળખાકી્થ સુવિધાઓના ર૦ કામો 
માટે એમ કુલ ૮૪ વિકાસ કામો માટે કુલ ૮૨.૪૬ કરોડ 
રૂવપ્થા ફાળિિાનરી પણ તેમણે મંજૂરરી આપરી છે. આ વિકાસ 
કામોનો સમગ્ ભાિનગર મહાનગરનરી ૬ લાખથરી િધુ 
જનસંખ્થાને લાભ મળરે. •

વનયપ્ાણીઓના હમુલાથી થતા મૃતય-ુઈજા સદંિગે અપાતી સહાયમાં વધારો
રાજ્થમાં િન તથા અભ્થારણ્થ અને તેનરી નજીકના 

વિસતારમાં િન્્થપ્રાણરીઓના હુમલાથરી માનિ મૃત્થુ-ઈજા તથા 
પરુ મૃત્થુનરી ઘટનાઓ બનતરી હો્થ છે. આિા રકસસાઓમાં 
નાગરરકોને ચૂકિાતા િળતર-સહા્થના દરોમાં રાજ્થ સરકારે 
નોંધપાત્ સુધારો કરરી નિા દરો વન્થત ક્થા્ય છે. રાજ્થના િન 
અને પ્થા્યિરણ વિભાગ દ્ારા િન્્થપ્રાણરીઓના હુમલાથરી માનિ 
મૃત્થુ/ઈજા તથા પરુ મૃત્થુના પ્રસંગોએ રાજ્થ સરકાર દ્ારા માનિ 
મૃત્થુના રકસસામાં પ્રત્ેથક વ્થવતિ દરીઠ પહેલાં રૂ. ૪ લાખનરી સહા્થ 
અપાતરી હતરી તે હિે રૂ. ૫ લાખનરી સહા્થ ચૂકિારે. એ જ રરીતે 
માનિ ઇજા સંદભગે ૪૦ ટકાથરી ૬૦ ટકા અપંગતા હો્થ તેિા 
રકસસામાં રૂ. ૫૯,૧૦૦ને બદલે હિે રૂ. ૧ લાખનરી સહા્થ 
અપારે. ૬૦ ટકાથરી િધુ અપંગતા હો્થ તો રૂ.૨ લાખનરી અને 

૩ રદિસ અથિા તેથરી િધુ સમ્થ ઇજા પામેલ વ્થવતિ હોકસપટલમાં 
દાખલ રહે તો પહેલા સહા્થ આપિામાં આિતરી નહોતરી તેના 
બદલે હિે રૂ. ૧૦ હજારનરી સહા્થ ચૂકિારે. 

આ ઉપરાંત દૂધાળા પરુઓ માટે પણ  પ્રત્થેક પરુદરીઠ મૃત્થ ુ
સહા્થના નિા દરો વન્થત કરા્થા છે જે અંતગ્યત ગા્થ/ભેંસ માટે  
રૂ. ૩૦ હજારના બદલે હિે રૂ. ૫૦ હજાર, ઊંટ માટે રૂ. ૩૦ 
હજારના બદલે રૂ. ૪૦ હજાર, ઘેટાં/બકરા માટે રૂ. ૩ હજારના 
બદલે રૂ. ૫ હજારનરી સહા્થ તથા વબન દૂધાળા પરુઓમાં ઊંટ 
ઘોડા/બળદ માટે રૂ. ૨૫ હજાર તથા રેલ્ો (પાડો-પાડરી), ગા્થનરી 
િાછરડરી/ ગધેડો/પોનરી િગેરે માટે રૂ.૧૬ હજારના બદલે રૂ. ૨૦ 
હજારનરી સહા્થ ચૂકિારે. •

રાજયના ત્ણ શહેરોની છ ટાઉન 
પલાભનંગ સકકીમનરે મંજૂરી 

રહેરોના સિાાંગરી વિકાસ માટે ગુજરાત સરકાર પ્રવતબધિ 
છે. ભવિષ્થમાં થનારા રહેરોના વ્થાપને ધ્થાને લઈને 
ગુજરાત સરકારે ટરીપરી અને ડરીપરી પલાનોને મંજૂરરી આપરી 
છે. તાજેતરમાં મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
અમદાિાદનરી એક વપ્રવલવમનરરી ટરીપરી સકીમ - બે ફાઇનલ 
ટરીપરી સકીમ, સુરતનરી એક વપ્રવલવમનરરી ટરીપરી સકીમ - એક 
ફાઇનલ ટરીપરી સકીમ અન ેિડોદરાનરી એક ડ્ાફટ ટરીપરી સકીમને 
મંજૂરરી આપરી છે. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ મંજુર કરેલરી બે વપ્રવલવમનરરી ટરીપરી 
સકીમમાં અમદાિાદમા ંઔડા અંતગ્યત ટરીપરી સકીમ ન.ં ૪૨૯ (ગોધાિરી-
મણરીપુર) અને સુરત મ્થુવનવસપલ કોપયોરેરનનરી ટરીપરી સકીમ નં. ૭૧ 
(િડોદ) નો સમાિેર થા્થ છે. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ મંજૂર કરેલરી એક ડ્ાફટ 
ટરીપરી સકીમમાં િડોદરા રહેરરી વિકાસ સતિામંડળનરી ટરીપરી સકીમ નં. ૪૩ 
(ઉંડેરા-અંકોડરી્થા)નો સમાિેર થા્થ છે.

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ જે ત્ણ ફાઇનલ ટરીપરી કસકમ મંજૂર કરરી છે તેમાં 
સુરતનરી ટરીપરી કસકમ નં. ૨૬ (વસંગણાપોર) અને અમદાિાદનરી ટરીપરી 
કસકમ નં. ૪-એ(સાણંદ) તેમજ કસકમ નં. ૯૪(હાથરીજણ-રોપડા) છે. 
િડોદરા રહેરરી વિકાસ સતિામંડળનરી ડ્ાફટ ટરીપરી સકીમ નં. ૪૩ મંજૂર 
થિાથરી ૨૨.૧૮ હે્ટર જમરીન, અમદાિાદ રહેરરી વિકાસ સતિામડંળનરી 
વપ્રવલવમનરરી ટરીપરી સકીમ ન.ં ૪૨૯ મજંરૂ થિાથરી ૫૫.૪૭ હે્ટર જમરીન 
અને સુરત મ.ન.પા.નરી વપ્રવલવમનરરી ટરીપરી કસકમ નં. ૭૧ મંજૂર થિાથરી 
૧૫.૮૩ હેકટર જમરીન સંપ્રાપ્ત થરે.મખુ્થમતં્રીશ્રીએ આ ટાઉન પલાવનંગ 
સકીમોનરી મંજૂરરી આપતા સંપ્રાપ્ત જમરીન પર સામાવજક અને આવથ્યક 
રરીતે નબળા િગ્યના લોકોના રહેઠાણ, ખુલ્રી જગ્થા, બાગ-બગરીચાનું 
વનમા્યણ થઇ રકરે. •

ભનણ્ષય
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દરરયા રકનારાના પ્વાસન સથળોના ભવકાસ માટે 
કોસટલ હાઇવરે ભવકસાવાશરે 

રાજ્થનરી વિકાસ્થાત્ા અવિરતપણે ચાલુ રહ ે અને 
જનસખુાકારરીના લાભો નાગરરકોન ેસતિરે મળે એ માટે મખુ્થમતં્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માગ્યદર્યન હેઠળ અનેકવિધ વિકાસકામો 
હાથ ધરાઇ રહ્ા છે. જેના ભાગરૂપે દરર્થારકનારાના પ્રિાસન 
સથળોનરી ટરુરસટ સરક્કટ વિકસ ેઅન ેનાગરરકોન ેતનેો લાભ 
મળે એ માટે અંદાજે રૂ. ૨,૪૪૦ કરોડના ખચગે કોસટલ 
હાઇિેનું વનમા્યણ કરારે. મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના અધ્થક્સથાને મળેલરી રાજ્થ મંત્રીમંડળનરી 
બઠેકમા ંલિેા્થલેા વનણ્ય્થોનરી વિગતો આપતા પ્રિકતા 
મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણરીએ જણાવ્ંુથ હતુ કે, 
કોરોનાના કપરાકાળમાં પણ રાજ્થ સરકારનરી અસરકારક 
કામગરીરરીના પરરણામે વિકાસ્થાત્ાને અટકિા દરીધરી નથરી. 

રાજ્થમાં આિેલ ૧,૬૦૦ રક.મરી.ના દરર્થાકાંઠાના નાગરરકોને 
માળખાગત સિલતોનો લાભ મળે અને પ્રિાસન સથળો વિકસે એ 
માટે ઉભરાટ, વતથલ, ચોરિાડને સાંકળતો વ્થૂહાતમક કોસટલ 
હાઈ-િે ૧૩૫ રક.મરી.નરી નિરી વલંક સાથે 
વિકસાિારે. જેમાં ખાસ કરરીને ભાિનગર-
સૌરાષ્ટ તરફના ટ્ારફક અત્થારે બોરસદ, 
તારાપુર, િટામણ ચોકડરી, ધોલેરા થઈને 
ભાિનગર જા્થ છે તેના સથાને ખંભાત, 
કામતલાિ, આંબલરી, પાટરી્થા સુધરીનરી નિરી 
વલંક બનાિારે. જેનાથરી ભાિનગર-સૌરાષ્ટ 
જતો ટ્ારફક િટામણ ચોકડરી સુધરી જિાના બદલે આ નિરી વલંકનો 
ઉપ્થોગ કરરીને જરે જેનાથરી ૭૦ થરી ૮૦ રક.મરી. અંતર ઘટરે. આ 
કોસટલ હાઇિે વનમા્યણ થરે તેમાં ભરીલાડથરી િલસાડ, િલસાડથરી 
નિસારરી, નિસારરીથરી સુરત, સુરતથરી ભરૂચ અને ભરૂચથરી 
ખંભાતના દરર્થારકનારાને સાંકળરીને બનાિારે. આ કોસટલ 
હાઇિેના વનમા્યણ માટે સૌરાષ્ટ તથા દવક્ણ ગુજરાતના 
સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્થશ્રીઓ તથા સથાવનક આગેિાનો દ્ારા 
રજૂઆતો થતાં આ મહતિનો વનણ્ય્થ કરા્થો છે.

ડાંગના પ્રખ્થાત રબરરીધામને સટેર્થૂ ઓફ ્થુવનટરી સાથે જોડિા 
માટે અંદાજે રૂા.૧,૬૭૦ કરોડના ખચગે અંદાવજત ૨૧૮ રક.મરી.નો 
નિો કોરરડોર વિકસાિિાનો પણ રાજ્થ સરકારે વનણ્ય્થ ક્થયો છે. 

રાજ્થનરી પ્રજાનરી સખુાકારરીન ેધ્થાન ેલઇન ેિધ ુસારરી પરરિહન 
સેિાઓ આપિા માટે મુખ્થમંત્રીશ્રીએ ચાલુ િષગે િધુ ૧૦૦૦ નિરી 
બસો ખરરીદિાનો પ્રજાલક્રી વનણ્ય્થ ક્થયો છે જેમાં ગ્ામ્થ રૂટ માટે 
બાિન બેઠકનરી ક્મતા ધરાિતરી AIS-052 નોમસ્ય િાળરી આકષ્યક 
લુક િાળરી કુલ ૫૦૦ સુપર એ્સપ્રેસ બસો ફાળિિામાં આિરે. 

આ ઉપરાંત બેઠક દરીઠ મોબાઇલ ચાજ્યર, રરીરડંગ લાઇટ, બોટલ 
હોલડર, મેગેવઝન પાઉચનરી આધુવનક સગિડ ધરાિતરી ૨x૨નરી 
૪૧ બેઠકોિાળરી ૩૦૦ લ્ઝરરી બસો ફાળિિામાં આિરે. જ્થારે 
રાવત્ મુસાફરરી કરનાર િગ્યને ધ્થાને રાખરીને AIS-119 નોમસ્ય 

મુજબનરી આકષ્યક લુકિાળરી ૨૦૦ સલરીપર કોચ બસો 
મળરી ગુજરાતમાં કુલ ૧,૦૦૦ બસો ફાળિિામાં 
આિરે તેમ પણ મંત્રીશ્રીએ ઉમે્થુ્ય હતું. 

મોટરી કોરલ-નારેશ્ર નજીક નમ્યદા નદરી પર એક 
નિો પલુ અદંાવજત રૂ. ૩૦૦ કરોડના ખચગે બનાિરી 

કરજણ-નારેશ્ર-મોટરી કોરલ-ભાલોદ-નતે્ગં-માડંિરીનો 
એક નિો કોરરીડોર વનમા્યણ કરિામા ંઆિરે. જનેો લાભ દવક્ણ 

ગજુરાતનરી તાપરી, સાપતુારા તમેજ મહારાષ્ટ તરફ જતા ંિાહનો કે 
અત્થારે નરેનલ હાઇિ ેપર િા્થા સરુત/ચરીખલરી જિાન ેબદલ ેઆ 
રસતાનો ઉપ્થોગ કરરીને ઝડપથરી પોતાના ગતંવ્થસથાન ેપહોંચરી રકાર.ે 
તમેજ સાપતુારા પ્રિાસન સથળનો પણ લોકો લાભ લઇ રકર.ે  

નેરનલ હાઇિે-૮ પર ખાસ કરરીન ે
િડોદરા-સરુત નજીક ઉભણે ગામ પાસ ેથતરી 
ટ્ારફકનરી સમસ્થાના વનિારણ માટે ઉભેણ 
ખાત ેઅદંાજ ેરૂ. ૨૭ કરોડના ખચગે એક નિો 
પુલ તમેજ સવિ્યસ રોડ બનાિિામાં આિર.ે 
જેન ાથ રી  આ સથળ ે ટ્ ા રફક જામનરી 
સમસ્થામાંથરી લોકોને રાહત મળરી રકરે.

રાજ્થના નાગરરકોએ વ્થવતિગત કામો તથા સામવૂહક વિકાસના 
કામો સતિરે પરૂા પાડિા માટે આગામરી અદંાજપત્ ત્ૈથાર કરિા 
મખુ્થમતં્રીશ્રી દ્ારા ખાસ ધ્થાન કેન્દ્રરીત કરા્થ ુછે ત્થારે આ મજુબનું 
બજટે ત્ૈથાર કરિા સમગ્ િહરીિટરીતતં્ન ેસચૂનાઓ આપરી દેિાઇ છે. 
નાણામતં્રીશ્રીના અધ્થક્સથાન ેઅદંાજપત્ ત્ૈથાર કરિા માટે બઠેકોનું 
પણ આ્થોજન થઇ રહ્ છે. જમેા ંલાબંાગાળાના તથા ટૂકંાગાળાના 
કામો આ્થોવજત કરિા પર ભાર મકૂાર.ે રાજ્થના અથ્યતતં્ન ેિગેિાન 
બનાિિા માટે િા્થબ્રન્ટ ગજુરાત ગલોબલ સવમટના ભાગરૂપ ેઅત્થાર 
સધુરીમા ંજ ેMOU થ્થા છે ત ેતમામ પ્રોજે્ ટ સતિરે કા્થા્યકન્િત 
થા્થ એ માટે રાજ્થ સરકાર દ્ારા અસરકારક કામગરીરરી કરાર.ે 

આ ઉપરાંત મંત્રીશ્રીએ કહ્ હતું કે, કોરોનામાં લોકોને 
વ્થવતિગત લાભો અન ેસરકારરી ્થોજનાઓના લાભો સતત મળતા 
રહે તેમજ વિકાસ કામો અટકે નહરી તેિરી તાકીદ પણ મખુ્થમતં્રીશ્રીએ 
િહરીિટરીતંત્ને કરરી છે. હાલમાં ચાલરી રહેલા સેિાસેતુ કા્થ્યક્મમાં 
૪૦ લાખ અરજીઓમાંથરી ૯૯.૯૯ ટકા અરજીઓનો વનકાલ 
કરિામાં આવ્થો છે. •

 ઉભરાટ, તતથલ, ચાેરવાડને 
સાંકળતાે વ્યહૂાત્મક ૧૩૫ 

તક.મી.નાે કાેસ્લ હાઇવે નવી 
લીકં સાથ ેતનમાજીણ પામશે

ભનણ્ષય
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પોભલટેકભનકમાં રડપલોમા ઈન ઇન્ફ. 
એનડ કોમયુભનકેશન ટેક્ોલોજીના 

અભયાસકમનો પ્ારંિ
ગજુરાતના પનોતાપુત્ અન ેદેરના િડાપ્રધાન 

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ રડવજટલ ભારતનો સકંલપ 
ક્થયો છે. સકંલપન ેપણૂ્ય કરિાનરી રદરામા ંઆગળ 
િધતા તાજેતરમાં મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના માગ્યદર્યન હેઠળ રાજ્થના ્થુિાધનના 
વહતમાં વરક્ણ વિભાગ ેઆઠ સરકારરી પોવલટેકવનક 
ખાત ેરડપલોમા ઈન ઇન્ફમગેરન એન્ડ કોમ્ુથવનકેરન 
ટેક્ોલોજીનો નિો અભ્થાસક્મ રરૂ કરિાનો 
મહતિનો વનણ્ય્થ લરીધો છે. 

આ અંગે વરક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ 
િાઘાણરીએ જણાવ્ુથ હત ુકે, આ આઠ પોવલટેકવનકમાં 
સરકારરી પોવલટેકવનક-િડનગર, ડો.જે.એમ.મહેતા 
પોવલટેકવનક-અમરેલરી, એલ.ઈ.કોલજે (રડપલોમા)-
મોરબરી, એ.િરી.પરી.ટરી.આઈ. રાજકોટ, સરકારરી 
પોવલટેકવનક-પાલનપુર ઉપરાંત કન્્થાઓ માટેનરી 
સરકારરી પોવલટેકવનક સરુત, સરકારરી પોવલટેકવનક-
ગાંધરીનગર અને કન્્થાઓ માટનેરી સરકારરી 
પોવલટેકવનક અમદાિાદનો સમાિેર કરિામાં 
આવ્થો છે. સરકારરી નોકરરીમાં ભરતરી માટે 
રદવ્થાંગતાનરી ટકાિારરી ૩ ટકાથરી િધારરી ૪ ટકા 
કરિામાં આિરી છે. વિદ્ાસહા્થક/પ્રાથવમક 
વરક્કનરી જગ્થાઓનરી ભરતરી માટે તેને સંલગ્ન 
જરૂરરી િવહિટરી પ્રવક્્થા પૂણ્ય કરરી દેિામાં આિરી 
છે. હિે ધો.૧ થરી ૫ માટે ૧૩૦૦ વિદ્ાસહા્થક 
અન ેધો.૬ થરી ૮ માટે ૨ હજાર વિદ્ાસહા્થક મળરી 
કુલ ૩૩૦૦ વિદ્ાસહા્થકોનરી ભરતરી ટૂંક સમ્થમાં 
કરિામા આિરે.

ર ાજ્થનરી ક ોલેજોમાં  અભ્થાસ કરતા 
વિદ્ાથથીઓને રૂ. ૨૦ હજારનરી રકૂંમતના ટેબલેટ 
માત્ રૂ.૧ હજારના દરે રાજ્થ સરકાર દ્ારા 
આપિામાં આિરી રહ્ા છે. તેના વિતરણમાં હાલ 
વિલબં થ્થો છે. જો કે ઇ.્્થ.ુડરી.સરી દ્ારા ટેબલેટનરી 
ગુણિતિા અંગે જરૂરરી ચકાસણરી કરિામાં આિે છે. 
ચકાસણરીમાં ટકેવનકલ ખામરી જણાઈ હતરી. 
ટેબલટેમા ંખામરી જણાતા કૂંપનરીન ેપરત મોકલિામાં 
આવ્થા હતા અને હિે ગુણિતિા્થુતિ ૫૦ હજાર 
જેટલા ટેબલેટનો જરથો ટૂંક સમ્થમાં મળરે જે 
સતિરે વિદ્ાથથીઓન ેવિતરણ કરિામાં આિર.ે •

વાહનનો જૂનો નંબર નવા વાહનમાં 
રીટેન કરી શકાશરે

રાજ્થના નાગરરકોને તેમનરી પસંદગરીનો નંબર હિે પુનઃ મળરી રકે એ માટે 
ગુજરાત સરકારે મહતિનો વનણ્ય્થ ક્થયો છે. િાહન ચાલકો હિે િાહનનો જુનો 
નંબર રરીટેન કરરી રકરે એ માટે  િાહન સક્ેપ થા્થ કે અન્્થને િેચે તો પણ એ 
જ નંબર િાહન ચાલકોને ફાળિિામા આિરે. સરકારના આ વનણ્ય્થ અંગે 
માવહતરી આપતા િાહન વ્થિહાર મંત્રી શ્રી પૂણગેરભાઈ મોદરીએ જણાવ્થુ હતુ કે, 
િાહન માવલકો તેઓનરી અલગ-અલગ પ્રકારનરી વ્થવતિગત, ધાવમ્યક, સામાવજક 
કે ન્્થુમરોલોજી િગેરે માન્્થતાના આધારે તેઓના િાહન માટે ચોક્ક્કસ નોંધણરી 
નંબર મેળિિાનો આગ્હ રાખતા હો્થ છે. િાહન માવલકોનરી તેઓના નંબર 
સાથે જોડા્થેલ લાગણરી-માન્્થતાને કારણે જૂના િાહનોના નંબર રરીટેન રાખિાનો 
આગ્હ રાખતા હો્થ છે એને ધ્થાને લઈને આ વનણ્ય્થ કરા્થો છે 

િાહન વ્થિહાર દ્ારા અરજદારોનરી રજૂઆતો ધ્થાને લઇ ગુજરાતમાં વહરીકલ 
નંબર રરીટેન્રનનરી પોલરીસરીને અમલમાં મૂકિાનો આ વનણ્ય્થ કરા્થો છે આ 
પૉવલસરીમાં િાહન માલરીક બે િખત તેઓના િાહન નંબર રરીટેન્રન કરરી રકરે. 
િાહન માવલક જ્થારે િાહનનરી તબરદલરીનરી અરજી કરે તે સમ્થે તે િાહનનો 
નંબર રરીટેન કરરી િાહન માવલક દ્ારા ખરરીદા્થેલા નિા િાહનોને જે તે રરીટેન 
કરેલ નંબર ફાળિિામાં આિરે અને માવલકી તબદરીલ થ્થેલ િાહનને અન્્થ 
નિો નંબર ફાળિિામાં આિરે. િાહન સક્ેપ થતું હો્થ તે સમ્થે િાહન માવલક 
દ્ારા નિા ખરરીદા્થેલા િાહન પર જૂના િાહનનો નંબર રરીટેન કરરી રકારે અને 
જૂના સક્ેપ થનાર િાહનને અન્્થ નંબર ફાળિિામાં આિરે. 

િાહન નંબર ખરરીદા્થેલા નિા િાહનો ઉપર જ રરીટેન કરરી રકરે. જૂના 
િાહન ઉપર િાહન નબંર રરીટેન થઇ રકર ેનહરી. તમેજ જ ેિાહનનો નબંર રરીટેન 
કરિાનો છે તે તથા જે િાહન પર નંબર રરીટેન કરિાનો છે તે બન્ને િાહનોનરી 
માવલકી એક જ વ્થવતિનરી હોિરી જરૂરરી છે. િધુમાં જે િાહનનો નંબર રરીટેન 
કરિાનો છે ત ેિાહનનરી માવલકી િાહન માવલક પાસ ેઓછામા ંઓછા એક િષ્યનરી 
હોિરી જોઇરે અને બન્ને િાહનોના પ્રકાર સમાન હોિા જરૂરરી છે. 

અગાઉ સક્ેપ થઇ ચૂકેલ હો્થ તેિા િાહનોનો નંબર રરીટેન કરરી રકારે નહરી. 
રરીટેન કરિામાં આિેલ નંબરનરી સામે ખરરીદા્થેલ નિા િાહનને રરીટેન કરેલ 
નંબર ફાળિિાનરી પ્રરક્થા ૧૫ રદિસમાં પૂરરી કરિાનરી રહેરે. ત્થારબાદ રરીટેન 
કરેલ નંબર નિા િાહનને ફાળિરી રકારે નહરી. ટ્ાન્સફર કે સક્ેપ થતા િાહન 
જેનો નંબર રરીટેન કરિાનો છે તેને નિો િાહન નંબર ફાળિિાનરી પ્રરક્થા િાહન 
નંબર રરીટેન્રન ક્થા્યનરી સાથે તુરંત કરિાનરી રહેરે. 

મંત્રીશ્રીએ ઉમે્થુ ્ય કે,િાહન નંબર રરીટેન્રન માટે અગાઉ જેમ ચોઇસ 
નંબર માટે વન્થત કરેલ ફીનરી જોગિાઇ મુજબ જ ટુ વહરીલરના ગોલડન 
નંબર માટે રૂ.૮,૦૦૦, વસલિર નંબર માટે રૂ.૩,૫૦૦ અને અન્્થ નંબર 
માટે રૂ.૨,૦૦૦ અને અન્્થ િાહનો માટે ગોલડન નંબર માટે રૂ.૪૦,૦૦૦, 
વસલિર નંબર માટે રૂ.૧૫,૦૦૦ અને અન્્થ નંબર માટે રૂ.૮,૦૦૦ વમનરીમમ 
ફી ચૂકિિાનરી રહેરે. •

ભનણ્ષય
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નાગરરકો "એરરયલ વયૂ"થી અમદાવાદનો નજારો માણી શકશરે 
અમદાિાદના સાબરમતરી રરિરફ્ન્ટ 

ખાતે િોટર એરોડ્ામ પરથરી રાજ્થના 
નાગરરક ઉડ્ડ્થન મંત્રી શ્રી પૂણગેરભાઈ 
મોદરીએ હેવલકોપટર જો્થ રાઈડ સેિાનો 
રુભારંભ કરાવ્થો હતો. હેવલકોપટર જો્થ 
રાઈડ અગં ેમંત્રીશ્રીએ જણાવ્થ ુહતુ કે, હિ ે
નાગરરકો એરર્થલ વ્ૂથથરી અમદાિાદનો 

નજારો માણરી રકરે. આ હિાઇ સેિાનો 
ઇમરજન્સરીના સજંોગોમા ંપણ ઉપ્થોગ કરરી 
રકારે.  

અગાઉ બસ સેિાના માધ્થમથરી 
નાગરરકો રહેર દર્યન  કરતા હતા, પણ 
હિાઇ સેિા એ આધુવનક જમાનાનરી માંગ 
છે અને તેને ધ્થાનમાં રાખરી રાજ્થ સરકાર 

દ્ારા આ રદરામાં આ્થોજન અને અમલ 
કરિામાં આિરી રહ્ો છે. આ અિસરે 
મંત્રીશ્રીના હસતે જો્થરાઈડના પેસેન્જરને 
બોરડાંગ પાસ પણ અપ્યણ કરિામાં આવ્થા 
હતા. મતં્રીશ્રીએ પણ જો્થ રાઇડ હેવલકોપટર 
સેિા દ્ારા અમદાિાદ રહેરનું આકાર 
દર્યન ક્થુાં હતું. •

શંખરેશ્વરમાં પ્ાકૃભતક કૃભરની              
ખરેડૂતોનરે તાલીમ

રાસા્થવણક ખાતરનરી માનિ જીિન પર થઇ રહેલરી ઘાતક 
અસરોન ેવનમૂ્યળ કરિા ગજુરાત સરકારે પ્રાકૃવતક કૃવષન ેપ્રોતસાહન 
આપિું રરૂ ક્થુાં છે. તાજેતરમાં પ્રાકૃવતક ખેતરીનો વ્થાપ િધારિા 
હેત ુરખંશે્રમા ંસુભાષ પાલકેર પ્રાકૃવતક કૃવષ તાલરીમ કા્થ્યરાળાનો 
રાજ્થપાલ શ્રી આચા્થ્ય દેિવ્રતના હસતે પ્રારંભ કરા્થો હતો. જેમાં 
ઉતિર ગુજરાતના કરછ સવહતના ૬ વજલ્ાના ૨,૨૦૦થરી િધુ 
ખેડૂતોએ તાલરીમ મેળિરી હતરી.  રાજ્થપાલશ્રીએ જણાવ્થું હતું કે, 
ગુજરાતમાં મુખ્થમંત્રીશ્રી, કૃવષમંત્રીશ્રી, આતમા વિભાગ અને 
એસ.પરી.એન.એફના પ્રવતવનવધઓના પરુૂષાથ્યથરી રાજ્થના બ ેલાખ 
કરતાં િધુ ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતરી તરફ િળ્થા છે. તાલુકાદરીઠ 
પ્રગવતરરીલ ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતરીનરી તાલરીમ આપરી રકે તે માટે 
રાજ્થના વિવિધ સથળોએ કા્થ્યરાળા ્થોજિામાં આિરી રહરી છે. •

ગામડાઓમાં શહેરો જરેવી સુભવધા 
આપવા સરકાર કરટબદ્ધ

બનાસકાંઠાના ડુંગરાસણમાં વરક્ણ રાજ્થ મંત્રી શ્રી કીવત્યવસંહ 
િાઘેલાના અધ્થક્સથાને સાતમા તબક્કાનો સેિાસેતુ કા્થ્યક્મ 
્થોજા્થો હતો. જેમાં ડુંગરાસણ કલસટરના ૧૨ ગામોના 
લાભાથથીઓને વિવિધ ્થોજનાઓના લાભો અને સહા્થનું વિતરણ 
કરિામા ંઆવ્થુ ંહતુ.ં આ પ્રસગં ેમતં્રીશ્રીએ જણાવ્થુ ંહતુ ંકે, આપણા 
ગુજરાતના પનોતાપુત્ િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ રરૂ 
કરેલરી કા્થ્યપ્રણાલરી પર ચાલરીન ેમખુ્થમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલનરી 
સરકાર પ્રજા વહતના કામો કરે છે. તેમણે રાજ્થ સરકારનરી કા્થ્યરલૈરી 
વિરે િાત કરતા જણાવ્થું કે, સરકાર માટે પ્રજા જ સિયોપરરી છે. 
પ્રજાને કેન્દ્રમાં રાખરીને અંતરર્થાળ ગામડાઓમાં પણ રહેરના 
જેિરી સુવિધા હો્થ, રસતા, પાણરી, િરીજળરી, ગટર અને બાગ-
બગરીચાનરી સિલતો પૂરરી પાડિા રાજ્થ સરકાર કરટબધિ છે. •

સમાચાર ભવશરેર
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વડોદરામાં આરોગય ભવિાગ દ્ારા સાયક્લોથોન 

મહ ેસૂલ અને કા્થદા મંત્રી શ્રી 
રાજેન્દ્રભાઇ વત્િેદરીએ િડોદરા વજલ્ા 
પંચા્થતના આરોગ્થ વિભાગ આ્થોવજત 
સા્થકલોથોનને ભા્થલરી આરોગ્થ કેન્દ્ર 
ખાતેથરી પ્રસથાન કરાવ્થું હતું. ફીટ ઇકન્ડ્થા, 
ફીટ ગુજરાત મૂિમેન્ટ તેમજ આઝાદરી કા 
અમૃત મહોતસિ હેઠળ વજલ્ાનરી ૧૭૮ 
આરોગ્થ  સં સથ ાઓના  સહક ારથ રી 
સા્થકલોથોન ્થોજિામાં આિરી હતરી. 
જેમાં સરકારરી ખાનગરી તબરીબો અને 
સા્થકલિરીરો સવહત ૨૬૦૦થરી િધુ 
લોકોએ ભાગ લરીધો હતો.

તંદુરસત રહેિા માટે '્થોગ અને 
વ્થા્થામ કરો, સા્થકલ ચલાિો' તેિો 
અનુરોધ કરતાં મહેસૂલ મંત્રીએ જણાવ્થું કે 
સા્થકલનું ચક્ આરોગ્થ જાળિરીને જીિન 
ચક્ને ગવતરરીલ રાખિામાં મદદરૂપ બને 
છે. િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરી 
રાજ્થના મુખ્થમંત્રી હતાં  ત્થારથરી 
ગુજરાતમાં અનેક ્થોજનાઓ અને 
સુવિધાઓ દ્ારા રમત ગમતને પ્રોતસાહન 
આપિામાં આવ્થું છે. સુરાસન સપ્તાહનરી 
ઉજિણરીના ભાગરૂપે આરોગ્થ ખાતાએ 
રાજ્થમાં ૨૭૦૦થરી િધુ સથળોએ વબન 

ચેપરી રોગોથરી બચાિનરી જાગૃવત કેળિિા 
સા્થકલ અવભ્થાન ્થોજી હતરી, તેને 
વબરદાિતા મંત્રીશ્રીએ જણાવ્ંુથ હતુ કે, 
સ્થાજીરાિ મહાર ાજના  સમ્થથરી 
િડોદરાના જનજીિનમાં ખેલ પ્રવૃવતિઓને 
અગ્ સથાન આપિામાં આવ્થું છે. તેમણે 
આ કા્થ્યક્મમાં જોડા્થેલા રમતપ્રેમરીઓનું 
અવભિાદન ક્થુ ાં હતું. ધારાસભ્થ શ્રી 
રૈલેષભાઈ મહેતા, િડોદરા વજલ્ા 
પંચા્થતના અધ્થક્ શ્રી અરોકભાઈ પટેલ, 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારરી ડો.રાજેન્દ્ર પટેલ 
પ્રસથાનમાં તેમનરી સાથે જોડા્થા હતા. •

સમાચાર ભવશરેર

મહેસૂલ મંત્ીશ્ીનો પારદશથી ભનણ્ષય
મહેસૂલ મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ વત્િેદરીએ મહેસૂલ 

પ્રવક્્થાન ેિધ ુબનાિરીન ેજનવહતના કા્થયોન ેિધ ુઝડપરી 
બનાિિા માટે મહ�િપૂણ્ય પગલાં લરીધા છે. જન 
જનના વ્થાપક વહત માટે મહેસૂલરી બાબતોને 
સરળતાથરી જનતાને લાભ મળે તે રદરામાં તેમનરી 
પ્રવતબધધતા રહરી છે. તેમણે લરીધેલા અનેકવિધ 
પગલાં અનુસાર જુદરી-જુદરી મહેસૂલ કચેરરીમાં જઈ 
જનતાન ેતકલરીફ ન પડ ેત ેમાટે સરસ રરીત ેપરરણામલક્રી 
કા્થ્યિાહરી હાથ ધરિામાં આિરી છે. તાજેતરમાં એક ઉદાહરણ 
રૂપ કા્થ્યિાહરી તેમણે હાથ ધરરી. ફરજ પ્રત્થેનરી બેદરકારરી તથા 
વિલંવબત ક્વત બદલ મહેસૂલ વિભાગના ત્ણ અવધકારરીઓને 
તમેણ ેતાતકાલરીક અસરથરી સસપને્ડ ક્થા્ય છે. આ અગં ેમહેસલૂ મતં્રી 

શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ વત્િેદરીએ જણાવ્ુથ હતુ કે, રાજ્થના 
નાગરરકોન ેમહેસલૂરી સિેાઓ સતિરે મળરી રહે ત ેમાટે 

રાજ્થ સરકાર સંપૂણ્ય પારદરથી રરીતે કામગરીરરી કરરી 
રહરી છે ત્થારે ફરજ પ્રત્થેનરી રાજ્થ સરકારનરી 
કલ્થાણકારરી ્થોજનાઓના લાભો નાગરરકોન ે
સતિરે મળરી રહે એ માટે રાજ્થ સરકાર સહેજ 

પણ ક્વત કે ફરજ પરનરી બેદરકારરી ચલાિરી લેિા 
માંગતરી નથરી. મહેસૂલ વિભાગના ડાંગ ખાતેના ના્થબ 

કલે્ટર શ્રી ટરી.કે.િસાિા અને સુરતના માંગરોળ ખાતેના બે 
ના્થબ મામલતદાર શ્રી એમ.એમ. િસાિા અને શ્રી ડરી.એમ.
ચૌધરરીને ફરજ પ્રત્થેનરી બેદરકારરી તથા વિલંવબત ક્વત બદલ 
સસપેન્ડ કરિામાં આવ્થા છે. •
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સમાચાર ભવશરેર

્ફામા્ષસયુરટકલ સંલગ્ન ભવભવધ સરેવાઓ આંગળીના ટેરવરે
ગજુરાતના પનોતાપતુ્ અન ેદેરના િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદરીના રડવજટલ ઇકન્ડ્થા અવભ્થાનમાં ગુજરાત અગ્ેસર રહરી 
કા્થ્ય કરરી રહ્ં છે. ગુજરાત સરકારનરી રડવજટલ સેિાઓને કારણે 
નાગરરકોના સમ્થ અન ેનાણાનરી બચત થિાનરી સાથ ેપારદવર્યતાનરી 
અનુભૂવત થઈ છે. આ રદરામાં આગળ િધતા ગુજરાત 
ફામા્યસ્થુરટકલ કાઉકન્સલ દ્ારા સંલગ્ન વિવિધ સેિાઓ રડવજટલ 
કરિા આરોગ્થ મંત્રી શ્રી ઋવષકેરભાઇ પટેલના હસતે  www.
gujaratpharmacouncil.org પોટ્યલ લોન્ચ કરિામાં 
આવ્થું હતું.

ગુજર ાત  ફ ામ ા ્ય સ્થુ ર ટકલ ક ાઉ ક ન્સલ સંલગ્ન નિું 
રવજસટ્રેન,ટ્ાન્સફર ઓફ રજીસટે્રન, ગુડ સટેકન્ડંગ સરટ્યરફકેટ,નમે 
ચેન્જ, ડરીગ્રી એરડરન, એવલવજવબલરીટરી સરટ્યરફકેટ, જેિરી વિવિધ 
ફામ્યસરી સેિાઓનું સંકલન કરરીને પેપરલેસ તેમજ ક્ાઉડ બેઇઝ 
પોટ્યલ કા્થ્યરત કરિામાં આવ્થું છે. રાજ્થના દૂર-સુદૂર અને 
અંતરર્થાળ ક્ેત્ોમાં િસતા ફામ્યવસસટને આ પોટ્યલ આરરીિા્યદરૂપ 
સાવબત થરે તેિો આરાિાદ આરોગ્થમંત્રીશ્રીએ વ્થકત ક્થયો હતો.

દિાના સંરોધન ક્ેત્માં સમ્થાંતરે પરરિત્યન આિરી રહ્ા છે 
ત્થારે આ નિા પરરિત્યન સંલગ્ન મેરડકલ એજ્થુકેરનના પણ 
અભ્થાસક્મમાં પણ ફેરફાર થા્થ તે ખૂબ જરૂરરી છે. એકિરીસમરી 
સદરીને જ્ાનનરી સદરી જણાિરીને વમકેવનકલ થરી મેરડકલ સુધરી સમ્થ 
સાથેના સુધારા જરૂરરી હોિાનું આરોગ્થ મંત્રીશ્રીએ જણાવ્થુ હતું.

આતમવનભ્યર ભારતનરી પરરકલપના ચરરતાથ્ય કરિા કોરોના 
કાળમાં પ્રા્થોવગક ધોરણે ગુજરાત ફામ્યસરી કાઉકન્સલ દ્ારા 'જોબ 
પોટ્યલ' કા્થા્યકન્િત કરિામા ંઆવ્થુ ંહતુ.ં જમેાં ૨૦૦૦ કરતા ંિધારે 
ફામા્યવસસટોને રોજગારરી મળરી હતરી. આ જોબ પોટ્યલ જોબ ગરીિર 
અને જોબ વસકર િચ્ે સેતુરૂપ ભૂવમકા અદા કરરે. કોરોનાનરી 
સભંવિત ત્રીજી લહેરમા ં૪૦૦૦ ફામા્યસરીસટે સિૈકરછક રરીત ેજોડાઈને 
સેિાના ્થજ્માં પોતાનું ્થોગદાન આપિા માટે દરા્યિેલરી તૈ્થારરીને 
આરોગ્થ મંત્રીશ્રીએ વબરદાિરી હતરી.

આ પ્રસંગે વરક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણરી, ગુજરાત 
ટેક્ોલોવજકલ ્થવુનિવસ્યટરીના િાઇસ ચાન્સલેર ડૉ. એન આર રઠે, 
વસવિલ સુવપ્રટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાકેર જોષરી સવહત પદાવધકારરીઓએ 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

ગુજરાતમાં ડ્રગસનું નરેટવક્ક તોડવા સરકાર મક્કમ 
 ગુજરાત રાજપૂત ્થુિા સંઘ દ્ારા ધ્ોલના ભૂચર મોરરી ખાતે 

રૌ્થ્ય કથા સપ્તાહનું આ્થોજન કરિામાં આવ્થું હતું. જેમાં કથાના 
અંવતમ રદિસે ગૃહ રાજ્થમંત્રી શ્રી હષ્યભાઈ સંઘિરી તથા સાંસદ 
શ્રી સરી.આર.પાટરીલ ઉપકસથત રહ્ા હતા. ગૃહ રાજ્થમંત્રીશ્રીએ 

જણાવ્ંુથ હતું કે, ગુજરાતમાં ડ્ગસનું નેટિક્ક તોડિા સરકાર 
મક્કમતાથરી કામગરીરરી કરરી રહરી છે. ડ્ગસનરી હેરાફેરરી સાથે 
સંકળા્થેલા લોકો વિરુધિ છેલ્ા ત્ણ માસમાં સરકાર અને પોવલસ 
તંત્એ નક્કર કામગરીરરી કરરી આ બદરીને સમાજમાંથરી દૂર કરિાનરી 
કામગરીરરી અવભ્થાનના રૂપે હાથ ધરરી છે. ગુજરાતનરી અકસમતાને 
નુકસાન પહોંચાડનારાને સાથે મળરીને જિાબ આપિા ગૃહમંત્રીએ 
આ તકે આહિાન ક્થુાં હતું.  

ભૂચર મોરરીનરી રૌ્થ્ય ભૂવમ પર ઉપકસથત રહરી ધન્્થતા અનુભિુ 
છું તેમ જણાિરી સાંસદ શ્રી સરી.આર.પાટરીલે કહ્ં હતું કે, જ્થારે 
પણ દેર પર મુશકેલરીઓ આિરી છે ત્થારે રાજપૂત સમાજે પોતાનું 
બવલદાન આપરીને પણ દેર અને દેરના લોકોનરી રક્ા કરરી છે અને 
આ પરંપરા રાજપતૂ સમાજ આજ ેપણ જાળિરી રહ્ો છે ત ેગૌરિનરી 
બાબત છે. આ પ્રસંગે પૂિ્ય મંત્રી અને ધારાસભ્થ શ્રી ધમગેન્દ્રવસંહ 
જાડેજા, અબડાસાના ધારાસભ્થ શ્રી પ્રદ્ુમનવસંહ જાડેજા સવહતના 
આગેિાનો તેમજ બહોળરી સંખ્થામાં લોકો ઉપકસથત રહ્ા હતા. • 
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'રમશરે ગુજરાત, જીતશરે ગુજરાત' થકકી 
રમતવીરોનું કૌશલય બહાર આવયું

રમત ગમત કૌરલ્થિધ્યનમા ંમહતિનરી ભવૂમકા વનભાિ ેછે. રમત 
ગમત આનદં પ્રમાદ માટે નહીં પરંતુ પ્રવતભા ખરીલિિા માટે આિશ્થક 
છે. તાજતેરમા ંગજુરાત સરકારના રમત-ગમત, ્થિુા અન ેસાસંકૃવતક 
પ્રવૃવતિઓ વિભાગ દ્ારા આઝાદરી કા અમૃત મહોતસિ અતંગ્યત 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્ાના લીંબડરીમાં િન અને પ્થા્યિરણ મંત્રી 
શ્રી રકરરીટવસહં રાણાનરી ઉપકસથવતમા ંઅડંર-૧૯ ભાઈઓ-બહેનોનરી 
રાજ્થકક્ાનરી રાળાકી્થ ખો-ખો સપધા્ય ્થોજાઇ હતરી. આ પ્રસગંે 
મતં્રીશ્રીએ જણાવ્થુ ંહતુ ં કે, રમર ેગજુરાત, જીતર ેગજુરાત જેિા 
કા્થ્યક્મો થકી ગામડાના રમતિરીરોનુ ંકૌરલ્થ બહાર આવ્થુ ંછે, અને 
જનેા કારણ ેઆ ગામડાના રમતિરીરો આજે રાજ્થ અન ેરાષ્ટરી્થ કક્ાએ 
સારુ ંપ્રદર્યન કરરી રહ્ા છે. આ રાજ્થ કક્ાનરી ખો-ખો સપધા્યમાં સમગ્ 
રાજ્થના ૩૩ વજલ્ા અન ે૮ મહાનગરપાવલકાનરી ૩૬ ટરીમ બહેનોનરી 
અન ે૩૬ ભાઈઓનરી ટરીમોએ ભાગ લરીધો હતો. જેમા ંબહેનોનરી 
સપધા્યમા ંપ્રથમ ક્માકેં તાપરી, રદ્વત્થ ક્માકેં અમદાિાદ ગ્ામ્થ અને 
તૃવત્થ ક્મ ેપંચમહાલ વજલ્ાનરી ટરીમ વિજતેા થઇ હતરી. •

અંકલરેશ્વરમાં એઆઇએ ઇનડકસટ્રયલ 
એકસપો-૨૦૨૨

િા્થબ્રન્ટ સવમટ થકી ગુજરાત દેરનુ ંગ્ોથ એકન્જન બન્્ંુથ છે. િા્થબ્રન્ટ 
ગુજરાતનરી પહેલથરી ગુજરાતના વ્થિસા્થ-િેપારન ેનિરી રદરા મળરી છે 
તમે કુરટર ઉદ્ોગ વિભાગના રાજ્થ કક્ાના મતં્રી શ્રી જગદરીરભાઈ 
વિશ્કમા્યએ ભરૂચ વજલ્ાના અકંલેશ્રમા ં૧૨મા ંએઆઇએ ઇન્ડકસટ્્થલ 
એકસપો-૨૦૨૨નો પ્રારંભ કરાિતા જણાવ્ંુથ હતુ.ં અંકલશે્ર ઇન્ડકસટ્્થલ 
એસોસરીએરન દ્ારા સહ્થોગરી સસંથાના સહ્થોગથરી આ્થોવજત ૧૨મા 
એઆઇએ ઇન્ડકસટ્્થલ એકસપો-૨૦૨૨ના ઉદ્ઘાટન કા્થ્યક્મ પ્રસંગે 
વિધાનસભાના ના્થબ મખુ્થ દંડક શ્રી દુષ્ંથતભાઈ પટેલ, ધારાસભ્થ શ્રી 
ઇશ્રવસહં પટેલ ઉપકસથત રહ્થા હતા. આ તબકે્ક માઈક્ો, સમોલ, 
મરીડરી્થમ અન ેલાજ્ય ઇન્ડકસટ્્થલ ્ુથવનટોમાથંરી બેસટ એકસપોટ્ય અન ેહા્થર 
મને્્થફેુચરીંગ ટન્યઓિરનરી પ્રવત્થોવગતામા ં વિજતેા થ્થલે તમામને 
એઆઈએ આનદંપુરા ટ્ોફી એના્થત કરિામા ંઆિરી હતરી. આ મેગા 
પ્રદર્યનનરી અંદર નાના મોટા થઇન ે૨૫૦ થરી િધુ સટોલ ઊભા કરિામાં 
આવ્થા હતા. આ પ્રદર્યનરીમાં વિવિધ કે્ત્ોના અગ્ણરી ઉદ્ોગોએ ભાગ 
લરીધો હતો. •

કેશોદમાં સરેવાસરેતુ અંતગ્ષત એક જ રદવસમાં 3708 અરજીનો ભનકાલ 
લોકોને એક જ સથળે સરકારનરી 

વિવિધ સહા્થ, ્થોજનાનો લાભ મળે એ 
માટ ે સેિાસેતુ કા્થ ્યક્મનું  આ્થોજન 
કરિામાં આિે છે. જે અંતગ્યત પરુપાલન 
અને ગૌસંિધ્યન રાજ્થ મંત્રી શ્રી દેિાભાઇ 
માલમનરી પ્રેરક ઉપકસથવતમાં ક ેરોદ 
નગરપાવલકા ખાતે રહેરરી વિસતારના 
લોકો માટે સેિાસેતુ કા્થ્યક્મ ્થોજા્થો હતો. 

સેિાસેતનુા માધ્થમથરી સરકાર લોકોન ેએક જ સથળે ૫૬ જટેલરી 
વિવિધ સેિા, ્થોજનાનો લાભ આપ ેછે. આ કા્થ્યક્મનો લાભ લિેા 
લોકોને મંત્રીશ્રીએ અનુરોધ ક્થયો હતો. મંત્રીશ્રીએ સેિાસેતુ 
કા્થ્યક્મમાં પ્રધાનમંત્રી આિાસ ્થોજના, ઉજ્જિલા ્થોજના,  
આિકના દાખલા, વૃધધ સહા્થ, આધારકાડ્ય કામગરીરરી, આરોગ્થ 

તપાસણરી સવહતના સથળનરી મલુાકાત 
લરીધરી હતરી. આ કા્થ્યક્મમાં વિવિધ 
વિભાગનરી ૩૭૦૮ અરજીઓનો 
વનકાલ કરિામાં આવ્થો હતો.

આ તકે કેરોદ ખાતે પાનદેિ 
લેઉિા પટેલ સમાજમાં અગતરા્થ 
સરકારરી આ્થુિગેદ દિાખાના દ્ારા 

આ્થોવજત સિ્યરોગ આ્થુિગેદ મેગા વનદાન સારિાર કેમપને પણ 
મંત્રીશ્રીએ ખુલ્ો મુક્થો હતો. મંત્રીશ્રીએ કેમપમાં આિેલ 
લાભાથથીઓ તેમજ કેમપમાં સેિા આપનાર ડોકટસ્ય સાથે સંિાદ 
ક્થયો હતો. કેમપ બાદ મંત્રીશ્રીએ કન્્થા છાત્ાલ્થમાં ચાલતા 
િે્સરીનેરન કેમપનરી મુલાકાત લઇ વિદ્ાથથીઓને રસરી લેિા અંગે 
પ્રોતસાવહત કરરી હતરી.  •

સમાચાર ભવશરેર
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સા્ફલયગાથા

" અભમત ગઢવી
આધવુનક સમ્થમાં દરેક વ્થિસા્થમા ંનિરી પધિવત અને 

નિા અિસરોથરી આવથ્યક સમૃવધિના દ્ાર ખૂલ્થા છે. 
ખતેરી એ અનારદકાળથરી માનિજાતનો મખુ્થ વ્થિસા્થ 
રહ્ો છે. પરંત,ુ સમ્થનરી સાથ ેતમેા ંપણ આજ ેઅનકે 
પરરિત્યનો થ્થા છે. ખેડતૂો પરંપરાગત ખેતરીનરી 
સાથ ેિધુ ઉતપાદન, સારુ ંઆવથ્યક િળતર અને 
પ્રકૃવતનુ ંપણ જતન થા્થ એિરી પ્રાકૃવતક ખેતરીનરી 
નિરી પધિવતઓ તરફ િળ્થા છે અન ેએમા ંસફળ 
થઈ રહ્ા છે. પાટણના તન્િરીબહેન પટેલ પણ આ જ 
િાતન ેધ્થાન ેરાખરીન ેમધમાખરી પાલન કરરી રહ્ા છે. 

તન્િરીબહેન ેિષ્ય ૨૦૨૧મા ંમધમાખરી પાલનનરી રરૂઆત 
કરરી હતરી. સૌપ્રથમ તેઓએ મધમાખરીના ૧૦૦ બો્સ 
મંગાવ્થા હતા. જેને તેઓએ ખેતરોમાં જ્થાં સરસિ અને 
અજમાનો પાક હો્થ ત્થાં ગોઠવ્થા હતા. આ બો્સમાં 
રહેલ મધમાખરીઓનું િૈજ્વનક ઢબે પાલન અને તેનરી 
્થોગ્થ સારસંભાળ દ્ારા તન્િરીબહેને સારા પ્રમાણમાં મધ 
મેળવ્થું હતું અને તેમણે સારરી એિરી આિક મેળિરી હતરી. તેમને 
મધમાખરી પાલનનરી પ્રેરણા ્્થાંથરી મળરી એ વિષે િાત કરતાં 
તન્િરીબહેન જણાિ ેછે કે િષ્ય ૨૦૧૬મા ંિડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરી ડરીસા આવ્થા ત્થારે તેમણે ખેડૂતોને મધમાખરી પાલન કરરીને 
‘સિરીટ ક્ાંવત’ માટે આહ્વાન ક્થુાં હતંુ. જનેા થકી ખડૂેત સારરી આિક 
પણ મળેિરી રકે છે. ત્થાર પછરી તન્િરીબહેન ેએ રદરામા ંવિચારિાનું 
રરૂ ક્થુાં. મધમાખરી પાલન અંગેનરી વિગતિાર માવહતરી મેળિરીને 
તાલરીમ લરીધરી અન ેગજુરાત સરકારના બાગા્થત વિભાગનો સપંક્ક 
કરરીને મળતરી સહા્થનરી જાણકારરી મેળિરી. 

હાલમાં તન્િરીબહેને બરીજા નિા ૩૦૦ મધમાખરીના બો્સ 
લાિરીન ેપાટણના આજબુાજનુા ખતેરોમા ંજ્થા ંસરસિના ફકૂલ હો્થ 
ત્થાં ગોઠવ્થા છે. મધ અનેક ઔષવધ્થ ગુણો ધરાિતું હોિાથરી 
બજારમાં તેનરી ખૂબ જ માંગ રહે છે. સાથે જ અલગ અલગ 
ફલેિસ્યના મધ પણ બજારમાં િેચાતા હોિાથરી તન્િરીબહેન તે પણ 
માકકેટમાં પૂરા પાડે છે. અત્થારે તેમના દ્ારા ઉતપારદત થતું રુધિ 
ઓગગેવનક મધ તેઓ પાટણ અને આસપાસના વિસતારોમાં પેરકૂંગ 
કરરીન ેિચે ેછે. મધમાખરી પાલનનરી કામગરીરરીમાં તન્િરીબહેન ેવજલ્ા 
ખેતરીિાડરી અવધકારરી શ્રી રૈલેષ પટેલ તથા ના્થબ બાગા્થત 
વન્થામક શ્રી મુકેર ગલિારડ્થા પૂરતું માગ્યદર્યન કરે છે. ગુજરાત 

સરકારના બાગા્થત વિભાગ 
દ્ારા મધમાખરીના પાલન માટે 
બો્સ પર ૫૫% સબવસડરી ખેડૂતને 
આપિામાં આિે છે. 

આતમ વનભ ્ય ર  ભ ા રતન રી 
સંકલપનાને ચરરતાથ ્ય કરતા 
મવહલા ખેડૂત તન્િરીબહ ેન  
પોતાનરી સાથે અન્્થ ૪ થરી ૫ 
લોકોને દૈવનક ધોરણે રોજગારરી પૂરરી 
પાડરી રહ્ા છે. ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતરી તરફ 
િળે અને એમનરી આિક બમણરી થા્થ એ માટે 
ગુજરાતના મહામવહમ રાજ્થપાલ શ્રી આચા્થ્ય દેિવ્રતજી તથા 
મુખ્થમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સતત પ્રોતસાહન આપતા રહે 
છે. એક મવહલા ખેડૂત તરરીકે તન્િરીબહેન પટેલ મધમાખરી પાલન 
કરરીન ેસત્રી સરતિરીકરણનુ ંઉતિમ ઉદાહરણ પરૂુ ંપાડરીન ેપરંપરાગત 
ખેતરી સાથે નિરી પધિવતથરી ખેતરી કરિા માંગતા ખેડૂતોને નિરી રાહ 
ચીંધરી રહ્ા છે. •

પ્રટણમ્રાં ‘�ીટ ક્રાંષિ’ન્ર 
પ્રણટોિ્ર િન્િીબહટો ન
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