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þçËþ:

• સવતાંત્તયનો ભવ્ ઇવતહયસ - સમૃદ્ધ સયાંસકૃવતક અને આધ્યસતમક વયરસો 
આપણે નવી પેઢીને આપવયનો છે.

• આદિવયસી છયત્ોને પોતયનય ઘર પયસે ગુણવત્તય્ુતિ વશક્ણ મળી રહે 
એવી વ્વસથય કરયઈ છે.

• ગુજરયતની ્ુવયશવતિને ગલોબલ ્ુથ બનયવવયની પ્રવતબદ્ધતયમયાંથી 
સે્ટરલ ્ુવનવવસ્વટીઝની નવતર પહેલ થઈ છે.

• આતમવનભ્વર ભયરતનય વનમય્વણમયાં ્ુવયશવતિ મયટે અનેક અવસરો અને 
તકો છે.

• પિવીપ્રયપ્ત ્ ુવયઓ રયષ્ટવહતનયાં કય્યો અને જનકલ્યણ ભયવનયને એમનય 
જીવનમયાં અવભન્ વહસસો બનયવે. 

• નગરો-મહયનગરોમયાં આધવુનકતય સયથ ેસવયુંગી વવકયસ કરી આતમવનભ્વર 
ગુજરયતથી આતમવનભ્વર ભયરતનો સાંકલપ વસદ્ધ કરવો છે.

• દરસચ્વ અન ેઇનોવશેનન ેવગે આપી ગજુરયત સરકયરે નવી વશક્ણનીવતમયાં 
હૉવલસસટક ડેવલપમેન્ટનો રોડમેપ તૈ્યર ક્યો છે.

• સપટેમબર ૨૦૨૨ સુધીમયાં સમગ્ર ગુજરયતમયાં ૧૦૦% ‘નલ સે જલ’ 
આપવયની નેમ છે.

• રયજ્મયાં પ્રયકૃવતક ખેતીનો વ્યપ વધુ વવસતયરવયનયાં ઉપય્ો મયટે 
આગયમી દિવસોમયાં રૂ. ૧૦૦ કરોડનુાં ફંદડાંગ ફયળવયશે. 

• રયજ્નો કોઇપણ નયગદરક વવકયસથી વાંવચત રહી ન ર્્ તેવી નેમ સયથે 
સરકયર કય્્વરત છે.

• અમયરી નવી ટીમે પહેલય જ દિવસથી લોકપ્રશ્નોને સરકયર સુધી 
પહોંચયડવયનય િરવયર્ ખુલ્ય કરી િીધય છે.
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ગુજરાતના સરાાંગી વરકાસના 
અડગ વનરા્ષર સાથે પરરણામલક્ી પ્રયાસ...

- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.
માહિતી હિયામક

ઊઘડતે પાને

જ્યાં મયનવી ત્યાં સુવવધયની રયજ્ સરકયરની વવભયવનય રહી છે. મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય 
નતેૃતવ હેઠળની ‘ટીમ ગજુરયત’ વનષ્યપવૂ્વક તજે રફતયરથી ગજુરયતનય ખૂણ ેખણૂયનય વવકયસન ેવધ ુબળવત્તર 
બનયવી રહી છે. રયજ્ સરકયર તમયમ ક્ેત્ે સવ્વસમયવેશક વવકયસ મયટે પ્રવતબધધ છે તેની પ્રતીવત જન 
જનને સુપેરે થઈ રહી છે. ઊર્્વવયન મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય વનણય્વ્ક નેતૃતવમયાં રયજ્ સરકયરે 
૧૨૧ દિવસમયાં  જનવહતનય અનેક કલ્યણકયરી કય્યો કરીને દ્રઢ સાંકલપશવતિ અને પદરણયમલવક્તયનો 
પદરચ્ આપ્ો છે. રયજ્મયાં પ્રયકૃવતક ખેતીનો વ્યપ વધુ વવસતયરવયનયાં ઉપય્ો અને તેને લગતય કય્યો 
મયટે રૂ. ૧૦૦ કરોડનુાં ફંડીંગ આપવયમયાં આવનયર છે. આ ઉપરયાંત સમગ્ર ગુજરયતને ૧૦૦ ટકય ‘નલ સે 
જલ’ આપવયનો વનધય્વર મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે વ્તિ ક્યો છે. 

રયષ્ટી્ પવયોની વજલ્ય કક્યએ ઉજવણી કરવયનો પ્રયરંભ શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીએ પોતયનય મુખ્માંત્ી 
તરીકેનય કય્્વકયળમયાં ક્યો હતો. આ વર્વનય પ્રર્સત્તયક દિવસની ઉજવણી ગીર સોમનયથ વજલ્યનયાં 
મુખ્મથક વેરયવળ ખયતે કરવયમયાં આવી હતી. પ્રર્સત્તયક દિનનુાં પવ્વ વવકયસ અને પ્ય્વવરણી્ સુરક્યનય 
સમન્વ્નુ દ્ોતક બન્્ુાં. મુખ્માંત્ીશ્ીએ વજલ્યનય વવકયસ મયટે રૂવપ્ય પયાંચ કરોડની રકમ ફયળવી. આ 
પ્રસાંગે ગીર સોમનયથ વજલ્યની જનતયએ ૧૧ લયખ વૃક્યરોપણનો સાંકલપ અને તેનય જતનની જવયબિયરી 
સવીકયરી પ્ય્વવરણ ર્ળવણીમયાં મહત્વનુાં કિમ મયાંડુાં.

કોરોનયને વન્ાંત્ણમયાં રયખવય અને નયગદરકોનય આરોગ્ની સુખયકયરી મયટે સરકયર સતત પ્ર્ત્નશીલ 
છે. મહયમયરી સયમે મક્કમતયપૂવ્વક લડવય રયજ્ની હોસસપટલસ, િવયઓનો પૂરતો પુરવઠો અને ઓસ્સજન 
પલયન્્ટસ તૈ્યર કરવયમયાં આવ્ય છે. ફ્રન્ટલયઈન વોરી્સ્વ એવય આરોગ્કમમીઓ પણ સતત ખડેપગે રહીને 
જનતયની સેવય કરી રહયાં છે. મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે એ્સપટ્વ ગ્રુપ ઓફ ડો્ટસ્વ સયથે ચચય્વ-
વવચયરણય કરીન ેરયજ્મયાં આગયમી સમ્મયાં કોવવડનયાં સાંક્રમણન ેરોકવય, તનેય ઉપય્ો અન ેભયવવ રણનીવત 
અાંગે ચચય્વ-વવચયરણય કરી હતી. રયજ્મયાં રસીકરણની કયમગીરી સુદ્રઢ રીતે થઇ રહી હોવયથી કોરોનયની 
ત્ીજી લહેરનો સયમનો ગુજરયત મજબૂત રીતે કરી રહ્ાં છે. 

રયજ્ સરકયરે ખેડૂતોનય વહતને સિય્ સવયોપરી રયખ્ુાં છે. કચછનય ખેડૂતોને વસાંચયઈનુાં પયણી પ્રયપ્ત 
થય્ તે મયટે નમ્વિયનયાં એક વમલી્ન ઘન ફીટ પયણીને કચછ સુધી પહોંચયડવય મયટેનય કય્્વનો પ્રયરંભ 
કરવયનો વનણ્વ્ કરવયમયાં આવ્ો છે. આ સયથે, લઘુતમ ટેકયનય ભયવથી તુવેર, ચણય અને રય્ડયની ખેડૂતો 
પયસથેી રયજ્ સરકયરે સીધી ખરીિી કરીન ેખડેતૂોનય આવથ્વક સશવતિકરણની દિશયમયાં નક્કર કયમ આરંભ્ુાં 
છે. કોરોનય મહયમયરી િવમ્યન પણ વવકયસ કય્યોની ગવતન ેરયજ્ સરકયરે માંિ પડવય િીધી નથી. પયવક્કનય 
આ અાંકમયાં ગજુરયત સરકયરે જનવહતલક્ી લીધલેય વવવવધ વનણ્્વ ો અન ેકલ્યણકયરી ્ ોજનયઓની ર્ણકયરી 
સાંકવલત સવરૂપે પ્રસતુત કરવયમયાં આવી છે, જે ગુજરયત પયવક્કનય સુજ્ઞવયચકોને ઉપ્ોગી બની રહેશે.

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

લોકલાડીલા રડાપ્રરાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો 
રેરડયોના માધયમથી જનતા સાથે સંરાદ

મયરય વપ્ર્ િેશવયસીઓ, નમસકયર. મન કી બયતની એક 
વધુ કડી દ્યરય આપણે એક સયથે જોડયઇ રહય છીએ. આ 
૨૦૨૨ની પહેલી મન કી બયત છે. આજે આપણે ફરી એવી 
ચચય્વઓન ેઆગળ વધયરીશુાં જ ેઆપણય િેશ અન ેિેશવયસીઓની 
સકયરયતમક પ્રેરણયઓ અને સયમૂવહક પ્ર્ત્નો સયથે જોડય્ેલી 
છે. પૂજ્ મહયતમય ગયાંધીજીની પુણ્વતવથએ ૩૦ ર્ન્્ુઆરીનો 
આ દિવસ આપણને બયપુનય ઉપિેશોની પણ ્યિ અપયવે છે. 
હજી થોડય દિવસ પહેલયાં જ આપણ ેગણતાંત્ દિવસ પણ ઉજવ્ો. 
દિલહીમયાં રયજપથ પર આપણે િેશનય શૌ્્વ અને સયમર્્વની જે 
ઝલક જોઇ તેણે સૌને ગવ્વ અને ઉતસયહથી ભરી િીધય છે. આ 
વખતે તમે એક બિલયવ જો્ો હશે. હવે પ્રર્સત્તયક દિવસ 
સમયરંભ ૨૩ ર્ન્્ુઆરી એટલે કે, નેતયજી સુભયરચાંદ્ર બોઝની 
જન્મજ્ાંતીથી શરૂ થશે અને ૩૦ ર્ન્્ુઆરી સુધી એટલે કે, 
ગયાંધીજીની પુણ્વતવથ સુધી ચયલશે. ઇસન્ડ્ય ગેટ પર નેતયજીની 
ડીજીટલ પ્રવતમય પણ સથયવપત કરી િેવયઇ છે.  આ બયબતનુાં જે 
રીતે િેશે સવયગત ક્ુું, િેશનય ખૂણેખૂણયથી આનાંિનુાં જે મોજુાં 
ફરી વળ્ુાં, િરેક િેશવયસીએ જે પ્રકયરની ભયવનયઓ પ્રગટ કરી, 
તેને આપણે ક્યરે્ ભૂલી નહીં શકીએ.

 સયથીઓ, આઝયિીનય અમૃત મહોતસવમયાં િેશ આ 

પ્ર્યસોનય મયધ્મથી પોતયનય રયષ્ટી્ પ્રતીકોને પુનઃ પ્રવતવષ્ત 
કરી રહો છે. આપણે જો્ુાં કે, ઇસન્ડ્ય ગેટને અડીને “અમર 
જવયન જ્ોવત” છે અને નજીકમયાં જ “રયષ્ટી્ ્ુદ્ધ સમયરક” 
પર પ્રજ્વવલત જ્ોત છે તેને એક કરી િેવયમયાં આવી છે. આ 
ભયવુક અવસરે કેટલય્ િેશવયસીઓ અને શહીિ પદરવયરોની 
આાંખોમયાં આાંસુ હતય. “રયષ્ટી્ ્ુદ્ધ સમયરક” મયાં આઝયિી પછી 
શહીિ થ્ેલય િેશનય તમયમ વીરોનય નયમ અાંદકત કરવયમયાં 
આવ્ય છે. સેનયનય કેટલયક ભૂતપૂવ્વ જવયનોએ મને પત્ લખીને 
કહ્ાં છે કે, “શહીિોની સમૃવતની સયમે પ્રજ્જવવલત થઇ રહેલી 
અમર જવયન જ્ોવત શહીિોનય અમરતવનુાં પ્રતીક છે.” ખરેખર 
“અમર જવયન જ્ોવત”ની જેમ જ આપણય શહીિો, તેમની 
પ્રરેણય અન ેતમેનુાં ્ ોગિયન પણ અમર છે. હુાં આપ સૌન ેકહીશ 
કે, જ્યરે પણ તક મળે “રયષ્ટી્ ્ુદ્ધ સમયરક” પર જરૂર જજો. 
પોતયનય પદરવયર અને બયળકોને પણ ચોક્સ લઇ જજો. ત્યાં 
તમને એક અલગ ઊર્્વ અને પ્રેરણયનો અનુભવ થશે.

સયથીઓ, અમૃત મહોતસવનય આ આ્ોજનોની વચ્ે 
િેશમયાં કેટલય્ે મહત્વનય રયષ્ટી્ પુરસકયરો પણ આપવયમયાં 
આવ્ય. તેમયાંનો એક છે,  પ્રધયનમાંત્ી રયષ્ટી્ બયળ પુરસકયર. 
આ પુરસકયર એવય બયળકોને મળ્ય, જેમણે નયની ઉંમરમયાં જ 
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સયહવસક અને પે્રરણયિય્ક કયમ ક્ુું છે. આપણે બધયાંએ 
પોતયનય ઘરમયાં આ બયળકો વવશે જરૂર જણયવવુાં જોઇએ. 
તેનયથી આપણયાં બયળકોને પણ પે્રરણય મળશે અને તેમનયમયાં 
િેશનુાં નયમ રોશન કરવયનો ઉતસયહ ર્ગશે. િેશમયાં હમણયાં જ 
પદ્મ પુરસકયરોની પણ ર્હેરયત થઇ છે. પદ્મપુરસકયર 
મેળવનયરયમયાં કેટલય્ એવય નયમ પણ છે જેમનય વવશે બહુ 
ઓછય લોકો ર્ણે છે. આ આપણય િેશનય unsung 
heroes છે. જેમણે સયધયરણ સાંજોગોમયાં પણ અસયધયરણ 
કયમ ક્ુું છે. જેમ કે, ઉત્તરયખાંડનય બસાંતી િેવીજીને પદ્મશ્ીથી 
સન્મયવનત કરવયમયાં આવ્ય છે. બસાંતી િેવીએ તેમનુાં પૂરૂં જીવન 
સાંઘરયોની વચ્ે વવતયવ્ુાં. નયની ઉંમરમયાં જ તેમનય પવતનુાં 
અવસયન થઇ ગ્ુાં હતુાં અને તેઓ એક આશ્મમયાં રહેવય 
લયગ્યાં. ત્યાં રહીને તેમણે નિીને બચયવવય મયટે સાંઘર્વ ક્યો 
અને પ્ય્વવરણ મયટે અસયધયરણ ્ોગિયન આપ્ુાં. તેમણે 
મવહલયઓનય સશતિીકરણ મયટે પણ ઘણુાં કયમ ક્ુું છે. આ 
રીતે જ મવણપુરનય ૭૭ વર્વનય લૌરેમબમ બીનો િેવી 
િય્કયઓથી મવણપુરની લીબય 
વસત્કળયનુાં સાંરક્ણ કરી રહય છે. 
તેમને પણ પદ્મશ્ીથી સન્મયવનત 
કરવયમયાં આવ્ય છે. મધ્પ્રિેશનય 
અજુ્વનવસાંહને બૈગય આદિવયસી 
નૃત્ની કળયન ેઓળખ અપયવવય 
મયટે પદ્મ સન્મયન મળ્ુાં છે. પદ્મ 
સન્મયન મેળવનયરય વધુ એક 
મહયનુભયવ છે શ્ીમયન અમયઇ 
મહયવલાંગય નયઇક. તેઓ એક 
ખેડૂત છે. અને કણય્વટકનય વનવયસી છે. તેમને કેટલયક લોકો 
ટનલ મેન પણ કહે છે. તેમણે ખેતીમયાં એવય એવય નવીનીકરણ 
ક્ય્વ છે, જેને જોઇને કોઇપણ િંગ રહી ર્્. તેમનય પ્ર્યસોનો 
બહુ મોટો લયભ નયનય ખેડૂતોને થઇ રહો છે. આવય બીર્ 
પણ કેટલય્ unsung heroes(અસતુત્ નય્કો) છે. 
િેશે તેમનય ્ોગિયન મયટે જેમને સન્મયવનત ક્ય્વ છે. આપ 
તેમનય વવરે ર્ણવયની પણ ચોક્કસ કોવશશ કરજો. તેમનયથી 
આપણને જીવનમયાં ઘણુાંબધુાં શીખવય મળશે.

મયરય વહયલય િેશવયસીઓ, અમૃત મહોતસવ વવશે તમે બધય 
સયથીઓ મને ઢગલયબાંધ પત્ો અને સાંિેશય મોકલો છો, અનેક 
સૂચનો કરો છે. આ શ્ેણીમયાં કંઇક એવુાં થ્ુાં છે, જે મયરય મયટે 
અવવસમરણી્ છે. એક કરોડથી વધુ બયળકોએ મને પોતયની 
મન કી બયત પોસટકયડ્વ દ્યરય લખી મોકલી છે. આ એક કરોડ 
પોસટકયડ્વ િેશનય, જુિયજુિય ભયગમયાંથી આવ્ય છે, વવિેશથી પણ 
આવ્ય છે. તેમયાંથી ઘણય પોસટકયડ્વ મેં સમ્ કયઢીને વયાંચવયનો 

પ્ર્ત્ન ક્યો છે. આ પોસટકયડ્વઝમયાં એ બયબતનુાં િશ્વન થય્ છે 
કે િેશનય ભવવષ્ મયટે આપણી નવી પઢેીની વવચયરસરણી કેટલી 
વ્યપક અને કેટલી વવશયળ છે. 

સયથીઓ, એક પોસટકયડ્વ મયરી સયમે છે ચેન્યઇનય મોહંમિ 
ઇબ્યહીમનો. ઇબ્યહીમ ૨૦૪૭મયાં ભયરતન ેસાંરક્ણ કે્ત્મયાં એક 
મોટી શવતિનય રૂપમયાં જોવય ઇચછે છે. તેઓ ઇચછે છે કે, ચાંદ્ર 
પર ભયરતનુાં પોતયનુાં સાંશોધન મથક હો્, અને માંગળ પર 
ભયરત, મયનવ વસતીને, વસયવવયનુાં કયમ શરૂ કરે. સયથોસયથ 
ઇબ્યહીમ પૃરવીને પણ પ્રિૂરણથી મુતિ કરવયમયાં ભયરતની મોટી 
ભૂવમકય જુએ છે. ઇબ્યહીમ, જે િેશની પયસે તમયરય જેવય 
નવજુવયન હો્, તેમનય મયટે કશુાં પણ અસાંભવ નથી.

સયથીઓ, મયરી સયમે એક પત્ છે. મધ્પ્રિેશનય રય્સેનમયાં 
સરસવતી વવદ્યમાંદિરની િસમય ધોરણની વવદ્યવથ્વની ભયવનયનો. 
સૌથી પહેલય તો હુાં ભયવનયને કહીશ કે, તમે જે રીતે તમયરય 
પોસટકયડ્વને વત્રંગયથી શણગય્ુું છે તે મને બહુ ગમ્ુાં. ભયવનયએ 
ક્રયાંવતકયરી વશરીરકુમયર વવરે લખ્ુાં છે.

સયથીઓ, ગોવયથી મને 
લોરેસન્શ્ો પરેરયનુાં પોસટકયડ્વ 
મળ્ુાં છે. તે બયરમય ધોરણનય 
વવદ્યથમી છે. તેમનય પત્નો પણ 
વ વ ર ્  છ ે.  આ ઝ ય િ ી ન ય 
u n s u n g  h e r o e s 
(અસતૃત્ નય્કો). હુાં તેનો 
ગુજરયતી ભયવયથ્વ તમને જણયવુાં 
છુાં. તેમણે લખ્ુાં છે, “ભીખયજી 
કયમય  ભયરતી્ સવતાંત્તય 

સાંગ્રયમમયાં સયમેલ થનયરય સૌથી બહયિુર મવહલયઓમયાંનય એક 
હતયાં.” તેમણે િીકરીઓને સશતિ બનયવવય મયટે િેશવવિેશમયાં 
ઘણય અવભ્યન ચલયવ્યાં. અનેક પ્રિશ્વનો ્ોજ્ય. ચોક્કસપણે 
ભીખયજી કયમય સવયધીનતય આાંિોલનનય સૌથી નીડર 
મવહલયઓમયાંનય એક હતય. ૧૯૦૭મયાં તેમણે જમ્વનીમયાં વત્રંગો 
લહેરયવ્ો હતો. આ વત્રંગયને સવરૂપ આપવયમયાં  જે વ્વતિએ 
જેમને સયથ આપ્ો હતો, તે હતય – શ્ી શ્યમજી કૃષણ વમય્વ. 
શ્ી શ્યમજી કૃષણ વમય્વજીનુાં વનધન ૧૯૩૦મયાં જીનીવયમયાં થ્ુાં 
હતુાં. તેમની અાંવતમ ઇચછય હતી કે, ભયરતની આઝયિી પછી 
તેમનય અસસથ ભયરત લયવવયમયાં આવે. હુાં જ્યરે ગુજરયતનો 
મુખ્માંત્ી હતો, ત્યરે વર્વ ૨૦૦૩મયાં તેમનય અસસથ ભયરત 
લયવવયમયાં આવ્ય હતય. શ્યમજી કૃષણ વમય્વની ્યિમયાં તેમનય 
જન્મસથયન, કચછનય મયાંડવીમયાં એક સમયરકનુાં વનમય્વણ પણ 
કરવયમયાં આવ્ુાં છે.

સયથીઓ, ભયરતની આઝયિીનય અમૃત મહોતસવનો ઉતસયહ 

“રાષ્ટ્ રીય બાળ પતુરસ્ાર રરજોતા અોરા બાળકાોનો 
રડાપ્રધાન મળ્ા, જોમરો નાની ઉંમરમાં જ સા્બસક 

અનો પ્રોરરાિાયક કામ કયતુું છો. આપરો બધાંઅો પાોતાના 
ઘરમાં આ બાળકાો રરશો જરૂર જરારરતુ ંજાોઇઅો. તોનાથી 
આપરા ંબાળકાોનો પર પ્રોરરા મળશો અનો તોમનામાં 

િોશનતુ ંનામ રાોશન કરરાનાો ઉતસા્ જાગશો. 

”

સંરાદ
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કેવળ આપણય િેશમયાં જ નથી. મને ભયરતનય વમત્ િેશ 
ક્રોએવશ્યથી પણ ૭૫ પોસટકયડ્વ મળ્ય છે. ક્રોએવશ્યનય 
ર્ગ્રેબમયાં School of Applied Arts and Design નય 
વવદ્યથમીઓએ આ ૭૫ કયડ્વઝ ભયરતનય લોકો મયટે મોકલ્ય છે 
અને અમૃત મહોતસવનય અવભનાંિન આપ્ય છે. હુાં આપ સૌ 
િેશવયસીઓ તરફથી ક્રોએવશ્ય અને ત્યાંનય લોકોને ધન્્વયિ 
આપુાં છુાં.

મયરય િેશવયસીઓ, ભયરત વશક્ણ અને જ્ઞયનની તપોભૂવમ 
રહ્ાં છે. આપણે વશક્ણને પુસતદક્ય જ્ઞયન સુધી મ્ય્વદિત નથી 
રયખ્ુાં, પરંતુ તેને જીવનનય એક સમગ્ર અનુભવનય રૂપે જો્ુાં 
છે. આપણય િેશની મહયન વવભૂવતઓનો પણ વશક્ણ સયથ ેગયઢ 
નયતો રહો છે. પાંદડત મિન મોહન મયલવી્જીએ જ્યાં બનયરસ 
વહંિુ વવશ્વવવદ્યલ્ની સથયપનય કરી, તો મહયતમય ગયાંધીજીએ 
ગુજરયત વવદ્યપીઠનય વનમય્વણમયાં મહતવની ભૂવમકય વનભયવી. 
આપણય આણાંિમયાં એક બહુ સરસ જગ્ય છે – વલ્ભ 
વવદ્યનગર. સરિયર પટેલનય આગ્રહથી તમેનય બ ેસહ્ોગીઓ, 
ભયઇ કયકય અને ભીખય ભયઇએ 
ત્યાં ્ુવયનો મયટે વશક્ણકેન્દ્રોની 
સથયપનય કરી. એ રીતે જ પવચિમ 
બાંગયળમયાં ગુરૂિેવ રવવન્દ્રનયથ 
ટયગોરે શયસન્તવનકેતનની સથયપનય 
કરી. મહયરયર્ ગય્કવયડ પણ 
કેળવણીનય પ્રબળ સમથ્વકોમયાંનય 
એક હતય. તેમણે અનેક વશક્ણ 
સાંસથયઓનુાં વનમય્વણ કરયવ્ુાં અને 
ડ ોકટર આાંબેડકર તથય શ્ી 
અરવબાંિો સવહત અનેક વવભૂવતઓને ઉચ્ વશક્ણ મયટે  
પ્રેદરત કરી. 

સયથીઓ, આપણય િેશમયાં જુિયજુિય ક્ેત્ો સયથે જોડય્ેલય 
એવય ઘણય લોકો છે, જે બીર્ની મિિ કરીને સમયજ પ્રત્ેની 
પોતયની જવયબિયરી વનભયવે છે. મને અત્ાંત આનાંિ છે કે આ 
રીતનય પ્ર્યસો ઉચ્ વશક્ણનય કે્ત્મયાં, ખયસ કરીને આપણી 
અલગ અલગ આઇઆઇટીમયાં સતત જોવય મળી રહય છે. 
કેન્દ્રી્ વવશ્વવવદ્યલ્ોમયાં પણ આ પ્રકયરનય પ્રેરક ઉિયહરણોની 
ખોટ નથી. 

મયરય વહયલય િેશવયસીઓ, પ્રકૃવતને પ્રેમ અને જીવ મયત્ 
મયટે કરૂણય એ આપણી સાંસકૃવત પણ છે અને સહજ સવભયવ 
પણ છે આપણય આ સાંસકયરોની ઝલક હમણયાં તયજેતરમયાં જ 
ત્યરે જોવય મળી જ્યરે મધ્પ્રિેશનય પેંચ વયઘ અભ્યરણ્મયાં 
એક વયઘણે િુવન્યને અલવવિય કરી િીધી. આ વયઘણને લોકો 
કોલર વયળી વયઘણ કહેતય હતય. વન વવભયગે તેને ટી-૧૫ નયમ 

આપ્ુાં હતુાં. આ વયઘણનય મૃત્એુ લોકોન ેએટલય ભયવકુ બનયવી 
િીધય, ર્ણે તેમનુાં કોઇ સવજન િુવન્ય છોડી ગ્ુાં હો્. લોકોએ 
રીતસર તેનય અાંવતમ સાંસકયર ક્ય્વ, તેને પૂરય સન્મયન અને સ્ેહ 
સયથે વવિયઇ આપી. તમે પણ આ તસવીરો સોવશ્લ મીદડ્યમયાં 
જરૂર જોઇ હશ.ે પરૂી િવુન્યમયાં પ્રકૃવત અન ેજીવો મયટે આપણય, 
ભયરતી્ોનય આ પ્રેમની ખૂબ પ્રશાંસય થઇ. કોલરવયળી વયઘણે 
તનેય જીવનકયળમયાં ૨૯ બચ્યાંન ેજન્મ આપ્ો અન ે૨૫ન ેપયળી 
પોરીને મોટયાં પણ ક્યું. આપણે ટી-૧૫નય આ જીવનને પણ 
ઉજવ્ુાં અન ેતણે ેજ્યરે િવુન્ય છોડી તો તેન ેભયવસભર વવિયઇ 
પણ આપી. આ જ તો ભયરતનય લોકોની ખૂબી છે. આપણે િરેક 
ચેતન જીવ સયથે પ્રેમનો સાંબાંધ બનયવી લઇએ છીએ.

એવુાં જ એક દ્રશ્ આપણને આ વખતે પ્રર્સત્તયક દિવસની 
પરેડમયાં પણ જોવય મળ્ુાં. આ પરેડમયાં રયષ્ટપવતનય અાંગરક્કોનય 
ચયજ્વર ઘોડય વવરયટે પોતયની આખરી પરેડમયાં ભયગ લીધો. આ 
ઘોડો વવરયટ, ૨૦૦૩મયાં રયષ્ટપવતભવન આવ્ો હતો અને િરેક 
વખતે પ્રર્સત્તયક દિવસે કમયન્ડન્ટ ચયજ્વરનય રૂપમયાં પરેડની 

આગવેયની લતેો હતો. જ્યરે કોઇ 
વ વ િ ેશ ી  ર ય ષ્ટ ય ધ ્ ક્ નુાં 
રયષ્ટપવતભવનમયાં સવયગત થ્ુાં 
હતુાં, ત્યરે પણ તે પોતયની આ 
ભૂવમકય વનભયવતો હતો. આ વરષે 
સેનય દિવસે એ અશ્વ વવરયટને 
સેનય પ્રમુખ દ્યરય સેનયધ્ક્ 
પ્રશસસતપત્ પણ આપવયમયાં 
આવ્ુાં. વવરયટની વવરયટ સેવયઓને 
જોઇને તેની સેવયવનવૃવત્ત પછી 

એટલી જ ભવ્ રીતે તેને વવિયઇ આપવયમયાં આવી.
મયરય વહયલય િેશવયસીઓ, જ્યરે એક વનષ્ પ્ર્યસ થય્ 

છે, સિભયવનયથી કયમ થય્ છે તો તેનય પદરણયમ પણ મળે છે. 
તેનુાં એક સવયોત્તમ ઉિયહરણ સયમે આવ્ુાં છે, આસયમથી. 
આસયમનુાં નયમ લેતયાં જ ત્યાંનય ચયનય બગીચય અને ઘણય બધયાં 
રયષ્ટી્ ઉદ્યનોનો વવચયર આવે છે. સયથોસયથ એક શીંગી ગૈંડય 
એટલે કે, One horn Rhinoનુાં વચત્ પણ આપણય મનમયાં 
ઉપસી આવે છે. આપ સૌ ર્ણો છો કે આ એક શીંગી ગૈંડો 
અસવમ્ય સાંસકૃવતનો ભયગ રહો છે. 

સયથીઓ, ભયરતી્ સાંસક ૃવતનય વવવવધ ર ંગો અને 
આધ્યસતમક શવતિએ હંમેશય િુવન્યભરનય લોકોને પોતયની 
તરફ આકષ્ય્વ છે. હુાં જો આપને કહુાં કે ભયરતી્ સાંસકૃવત, 
અમેદરકય, કેનેડય, િુબઇ, વસાંગયપુર, પવચિમી ્ુરોપ અને 
ર્પયનમયાં ખૂબ જ લોકવપ્ર્ છે તો આ વયત આપને બહુ 
સયમયન્્ લયગશે, આપને કોઇ નવયઇ નહીં લયગે. પરંતુ, હુાં 

“ભારત શશક્ષર અનો જ્ાનની તપાોભથૂમ રહતુ ંછો. આપરો 
શશક્ષરનો પતુસતરકયા જ્ાન સતુધી મયા્વરિત નથી રાખતુ,ં 

પરંતતુ તોનો જીરનના અોક સમગ્ અનતુભરના રૂપો જાોયતુ ંછો. 
આપરા િોશની મ ા્ન રરભરૂતઆોનાો પર શશક્ષર સાથો 

ગાઢ નાતાો રહાો છો.

”

સંરાદ
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જો એમ કહુાં કે, ભયરતી્ સાંસકૃવતનુાં લેટીન અમેદરકય અને 
િવક્ણ અમેદરકયમયાં પણ ભયરે આકર્વણ છે, તો તમે એક વખત 
ચોકકસ વવચયરમયાં પડી જશો. મેસ્સકોમયાં ખયિીને પ્રોતસયહન 
આપવયની વયત હો્ કે, પછી બ્યવઝલમયાં ભયરતી્ પરંપરયઓને 
લોકવપ્ર્ બનયવવયનો પ્ર્યસ, મન કી બયતમયાં આપણે અગયઉ 
આ વવર્ો પર ચચય્વ કરી ચૂ્્ય છીએ. 

હુાં આપને આજષેન્ટીનયમયાં ફરકી રહેલય ભયરતી્ સાંસકૃવતનય 
ધવજ વવરે વયત કરીશ. આજષેન્ટીનયમયાં આપણી સાંસકૃવતને ખૂબ 
પસાંિ કરવયમયાં આવે છે. ૨૦૧૮મયાં મેં આજષેન્ટીનયની મયરી 
મુલયકયત િરવમ્યન ્ોગનય કય્્વક્રમમયાં - શયાંવત મયટે ્ોગમયાં 
ભયગ લીધો હતો. અહીં આજષેન્ટીનયમયાં એક સાંસથય છે - 
હસસતનયપુર ફયઉન્ડેશન. તમને સયાંભળીને નવયઇ લયગે છે ને 
! ્્યાં આજષેન્ટીનય અને ત્યાં પણ હસસતનયપુર ફયઉન્ડેશન ! 
આ ફયઉન્ડેશન આજષેન્ટીનયમયાં ભયરતી્ વૈદિક પરંપરયઓનય 
પ્રસયરમયાં વ્સત છે. તેની સથયપનય ૪૦ વર્વ પહેલયાં એક મવહલય 
પ્રોફેસર એડય અલબ્સેટે કરી હતી. આજ ેપ્રોફેસર એડય અલબ્સેટ 
૯૦ વર્વનય થવય જઇ રહય છે. ભયરતની સયથે એમનો લગયવ 
કેવી રીતે થ્ો તે પણ ખૂબ રસપ્રિ છે. 
તેઓ જ્યરે ૧૮ વર્વનય હતય ત્યરે 
પહેલીવયર ભયરતી્ સાંસકૃવતની શવતિનો 
તમેન ેપદરચ્ થ્ો. તમેણ ેભયરતમયાં સયરો 
એવો સમ્ વવતયવ્ો. ભગવિગીતય અને 
ઉપવનરિો વવરે ઉંડયણથી અભ્યસ ક્યો. 
આજે હસસતનયપુર ફયઉન્ડેશનનય ૪૦ 
હર્રથી વધુ સભ્ો છે અને આજષેન્ટીનય 
તથય અન્્ લેદટન અમેદરકી િેશોમયાં તેની લગભગ ૩૦ 
શયખયઓ છે. હસસતનયપુર ફયઉન્ડશેન ેસપવેનશ ભયરયમયાં ૧૦૦થી 
વધુ વૈદિક અને િયશ્વવનક ગ્રાંથ પણ પ્રકયવશત ક્ય્વ છે. તેમનો 
આશ્મ પણ ખૂબ મનમોહક છે. આશ્મમયાં ૧૨ માંદિરોનુાં 
વનમય્વણ કરવયમયાં આવ્ુાં છે, જેમયાં અનેક િેવીિેવતયઓની 
મૂવત્વઓ છે. આ બધયનય કેન્દ્રમયાં એક એવુાં માંદિર પણ છે તે 
અદ્ૈતવયિી ધ્યન મયટે બનયવવયમયાં આવ્ુાં છે.

મયરય વહયલય િેશવયસીઓ, હવે હુાં આપને અને ખયસ કરીને 
આપણય ્ ુવયઓને એક પ્રશ્ન કરવય મયાંગુાં છુાં. હવે વવચયરો, તમે 
એક વયરમયાં કેટલય પુશ-અપસ કરી શકો છે. આપને હુાં જે 
જણયવવયનો છુાં તે ચોક્કસપણે આચિ્્વમયાં મૂકી િેશે. મવણપુરમયાં 
૨૪ વર્વનય ્ુવયન થૌનયઓજમ વનાંરજો્ વસાંહે એક વમવનટમયાં 
૧૦૯ પુશ-અપસ કરીને વવક્રમ સજ્વ્ો છે. વનરંજો્ વસાંહ મયટે 
વવક્રમ તોડવો કોઇ નવી વયત નથી. તેમણે આ અગયઉ પણ એક 
વમવનટમયાં એક હયથથી સૌથી વધુ પુશ-અપસનો વવક્રમ રચ્ો 
હતો. મને પૂરો વવશ્વયસ છે કે વનરંજો્ વસાંહથી તમે પ્રેદરત થશો 

અને શયરીદરક તાંિુરસતીને તમયરય જીવનનો વહસસો બનયવશો. 
સયથીઓ, આજે હુાં તમને લદ્યખની એક એવી ર્ણકયરી 

આપવય મયાંગુાં છુાં તે જેનય વવશે ર્ણીને તમને ચોક્કસ ગવ્વ થશે. 
લદ્યખને બહુ જલિી એક શયનિયર ઓપન વસન્થેટીક ટ્ેક અને 
એસટ્ો ટફ્ફ ફૂટબોલ સટેદડ્મની ભેટ મળવયની છે. આ સટેદડ્મ 
િસ હર્ર ફૂટથી વધુ ઉંચયઇએ બની રહ્ાં છે અને તેનુાં વનમય્વણ 
જલિી પૂરૂં થવયમયાં છે. લદ્યખનુાં આ સૌથી મોટુાં ખુલ્ુાં સટેદડ્મ 
હશે, જ્યાં ૩૦ હર્ર િશ્વકો એક સયથે બેસી શકશે. લદ્યખનય 
આ આધુવનક ફૂટબોલ સટેદડ્મમયાં આઠ લેન વયળો એક 
વસન્થટેીક ટ્કે પણ હશ.ે આ ઉપરયાંત ત્યાં એક હર્ર પથયરીવયળી 
એક છયત્યલ્ની સગવડ પણ હશે. લદ્યખનય અનેક ્ુવયનોને 
પણ આ સટેદડ્મનો લયભ થશે.

મયરય વહયલય િેશવયસીઓ, મન કી બયત મયાં આ વખતે 
પણ આપણે અનેક વવર્ો પર વયત કરી. હજી એક વધુ વવર્ 
છે, જે અત્યરે સૌનય મનમયાં છે અને તે છે. કોરોનયનો વવર્. 
કોરોનયની નવી લહેર સયમે ભયરત બહુ સફળતયપૂવ્વક લડી 
રહો છે અને એ પણ ગવ્વની વયત છે કે, અત્યરસુધીમયાં 

લગભગ સયડય ચયર કરોડ બયળકોએ 
કોરોનય રસીનો ડોઝ લઇ લીધો છે. એનો 
અથ્વ એ થ્ો કે ૧૫ થી ૧૮ વર્વની વ્ 
શ્ેણીનય લગભગ ૬૦ ટકય તરૂણોએ ૩ 
થી ૪ અઠવયદડ્યમયાં જ રસી લઇ લીધી 
છે. તેનયથી આપણય ્ુવયનોની મયત્ રક્ય 
જ નહીં થય્ પરંતુ તેમનો અભ્યસ ચયલુ 
રયખવયમયાં પણ મિિ મળશે. વધુ એક 

સયરી વયત એ છે કે, ૨૦ દિવસનય સમ્મયાં જ એક કરોડ 
લોકોએ વપ્રકોશન ડોઝ પણ લઇ લીધો છે. આપણય િેશની 
રસી પર િેશવયસીઓનો ભરોસો આપણી બહુ મોટી તયકયત 
છે. હવે તો કોરોનયનો ચેપ લયગવયનય કેસ પણ ઓછય થવયનય 
શરૂ થઇ ગ્ય છે – આ ખૂબ હકયરયતમક સાંકેત છે. લોકો 
સલયમત રહે, િેશની આવથ્વક પ્રવૃવતઓની ગવત ્થયવત રહે. 
તે જ િરેક િેશવયસીની કયમનય છે. આપ તો ર્ણો છો જ, મન 
કી બયતમયાં કેટલીક વયતો કહય વવનય હુાં રહી જ, નથી શકતો, 
જેમ કે, સવચછતય અવભ્યનને આપણે ભૂલવયનુાં નથી, વસાંગલ 
્ુઝ પલયસટીક વવરૂદ્ધનય અવભ્યનમયાં આપણે વધુ ઝડપ લયવવી 
જરૂરી છે, વોકલ ફોર લોકલનો માંત્ એ આપણી જવયબિયરી 
છે, આપણે આતમવનભ્વર ભયરત અવભ્યન મયટે ખરય દિલથી 
જોડયઇ રહેવયનુાં છે. આપણય સૌનય પ્ર્યસોથી જ િેશ, વવકયસની 
નવી ઉંચયઇએ પહોંચશે. એ જ મનોકયમનય સયથે, હુાં, આપની 
વવિય્ લઉં છુાં.

ખૂબ ખૂબ ધન્્વયિ.   •

“૧૫ થી ૧૮ રષ્વની રય શ્રોરીના 
લગભગ ૬૦ ટકા તરૂરાોઅો ૩ થી ૪ 

અઠરારડયામાં જ રસી લઇ લીધી છો.

”

સંરાદ

økwshkík૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ 9



કોવરડની ત્ીજી લહેર સામે સજ્જતા
રસીકરણ, સોવિયલ રડસ્ટન્સ, માસક, સેવન્ટાઇઝેિન જ શ્ેષ્ઠ માગ્ષ 

કોરોનયનય પ્રવ્વતમયન સાંજોગોમયાં કોવવડ-19 ગયઇડલયઇનનુાં 
પયલન અત્ાંત અવનવય્્વ છે. ઓવમક્રોન વય્રસને ફેલયતો 
અટકયવવય રયજ્ સરકયર તમયમ જરૂરી પગલયાં લઈ રહી છે, પરંતુ 
લોકો પણ ર્ગૃત રહી કોવવડ ગયઇડલયઇનનુાં પયલન કરે તે પણ 
એટલુાં જ જરૂરી છે. 

રયજ્મયાં કોવવડ-19 સાંક્રમણ વન્ાંત્ણ-ઉપય્ો-સયરવયર-સચૂનો 
અને ભયવવ રણનીવતમયાં સરકયરને મિિરૂપ થવય મયગ્વિશ્વન અાંગે 
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલની અધ્ક્તયમયાં ્ોર્્ેલી 
એ્સપટ્વ ગ્રુપ ઑફ ડૉ્ટસ્વ-ટયસક ફોસ્વનય તજજ્ઞ તબીબોએ 
મુખ્માંત્ીશ્ીનય મયગ્વિશ્વન બયિ કોરોનય વય્રસનય સાંક્રમણ 
વન્ત્ાંણ અાંગે વવવવધ ઉપય્ો-ર્ણકયરી આપી હતી. 

આરોગ્માંત્ી શ્ી ઋવરકેશભયઈ પટેલે આ અાંગે જણયવ્ુાં હતુાં 
કે, વૈવશ્વક મહયમયરીમયાં નયગદરકોનયાં ર્ગૃવતપૂણ્વ પગલયાં એ 
વય્રસન ેફેલયતો અટકયવવય મયટેનુાં અસરકયરક મયધ્મ છે. રયજ્ 
સરકયર ઇચછે છે કે નયગદરકો કોરોનય ગયઇડલયઇનનુાં પયલન કરે, 
જથેી િંડ જવેયાં પગલયાંઓની જરૂદર્યત જ ન રહે. આરોગ્માંત્ીશ્ીએ 
વ્સત સમ્ વચ્ે પણ કોવવડ અાંગે જનર્ગૃવત ઊભી કરવય મયટે 
આવેલય તજજ્ઞ તબીબોનો આભયર વ્તિ ક્યો હતો.   

ડૉ. સધુીર શાિે કહ્ાં કે, ઓવમક્રોનથી 
બચવય મયટે મયસક, સેવનટયઇઝેશન અને 
સોવશ્લ દડસટસન્સાંગ એ જ શ્ેષ્ વવકલપ 
છે. ડો. શયહે કહ્ાં કે, વય્રસની હયલ તીવ્ર 

અસર જોવય મળતી નથી, પરંતુ આપણે 
કોમોવબ્વડ અને વ્સક િિમીઓ મયટે વવશેર 

સયવચેતી રયખવયની જરૂદર્યત છે. ડૉ. સુધીર શયહે  પયત્તય 
ધરયવતય નયગદરકોને ઝડપથી રસીકરણ કરયવવય મયટે અનુરોધ 
ક્યો હતો. ડો. શયહે કોવવડ મહયમયરીમયાં રસીકરણ, મયસક, હેન્ડ 
સેવનટયઇઝેશન અને સોવશ્લ દડસટસન્સાંગને એકમયત્ વવકલપરૂપે 
ગણયવ્યાં હતયાં.  

ડૉ. અતુલ પટેલ જણયવ્ુાં હતુાં કે, 
ઓવમક્રોનનય સાંક્રમણની ગવત ઝડપી છે, 
પરંતુ તે ડલેટય વદેર્ને્ટ જટેલો ઘયતક નથી. 
તમેણ ેકહ્ાં કે, ડલેટય વદેર્ન્ટ સમ્ે આપણે 

ત્યાં રસીકરણનુાં પ્રમયણ ઓછુાં હતુાં, પરંતુ 
આજ ેસઘન રસીકરણનય પગલ ેજોખમમયાં ઘટયડો 

થ્ો છે. ત્ીજી લહેરમયાં િિમીઓનો હૉસસપટલયઇઝશેનનો િર મયત્ 
1થી 2 ટકય જટેલો જ રહો છે. 

ઇમ્ુનોક્રૉમપ્રોમયઇઝડ (રોગપ્રવતકયરક શવતિ ઓછી હો્), 

હયઇબ્ીડ ઇમ્ુવનટી ધરયવતય અને ઍસન્ટબૉડીઝ ડેવલપ થ્ય ન 
હો્ તવેય પ્રકયરનય લોકોન ેજ ઓવમક્રોન વય્રસની ગાંભીર અસરો 
વતય્વઈ શકે છે. ઓછુાં દરસક ધરયવતય િિમીઓને ફતિ મૉવનટદરંગ 
કરવુાં અને લક્ણો આધયદરત સયરવયર આપવી, જેનય પદરણયમે 
આવય િિમીઓને મહત્તમ 5થી 7 દિવસની અાંિર સયર્ થવયની 
સાંભયવનયઓ પ્રબળ રહેલી છે.  

જ્યરે વધયરે દરસક ધરયવતય િિમી કે જઓેન ેઅગયઉ કોઈ દરનલ 
ટ્યન્સપલયન્ટ કરયવ્ુાં હો્, કોમોવબ્વડ હો્, રોગપ્રવતકયરક શવતિ 
ઓછી હો્, વ્સક હો્ તેવય િિમીઓને સતત 2 દિવસ 101થી 
102 દડગ્રી સુધી તયવ રહે અને શ્વયસ લેવયમયાં તકલીફ જણય્ તેવય 
િિમીઓન ેિયખલ કરવયની કે આઇ.સી.્.ુમયાં સયરવયર અપયવવયની 
જરૂર જણયશે. વૈવશ્વક સતરે થ્ેલય સાંશોધનો પ્રમયણે ઓવમક્રોનની 
સયરવયરનય પ્રયથવમક ત્ણ દિવસમયાં રેમડેવસવીર ઇન્જે્શન 
અસરયકરક નીવડશે, જે 89 ટકય સુધી વય્રસને બલૉક કરવયમયાં 
સફળતય મળે છે. 

ડૉ. દદલીપ માવળંકરે ગજુરયતમયાં 
થ્લેય વ્યપક રસીકરણનય કયરણ ેઓવમક્રોન 
વય્રસનુાં દડ-કપવલાંગ થ્ુાં છે એટલ ે કે 
કોરોનયનય કેસ વધવય છતયાં પણ ઑસ્સજન 
કે આઇ.સી.્ુ. અથવય વેસન્ટલેટર પર 

સયરવયર આપવયની જરૂદર્યત ઓછી જણયઈ 
છે તમે જણયવ્ુાં હતુાં. આ વય્રસની ચઇેન તોડવય અન ેવય્રસનુાં 
સાંક્રમણ આગળ વધતુાં અટકયવવય મયટે સરકયરી દિશયવનિદેશોનુાં 
ચસુતપણ ેપયલન કરવુાં ખબૂ જ જરૂરી છે. તમેણે એન-95 અથવય 
થ્ી લે્રનય ડબલ મયસક પહેરવય પણ અનરુોધ ક્યો છે. 

ડૉ. વી.એિ. શાિ ેલોકોને કોરોનય 
સાંલગ્ન ભ્રમણયઓ અને ગેરમયન્્તયઓથી 
િૂર રહવેય અનુરોધ કરતયાં પ્રવત્વમયન 
સસથવતમયાં પણ કોરોનય અનુરૂપ વ્વહયરનુાં 
પયલન કરવય અને સરકયરી દિશયવનિદેશોને 

અનુસરવય અપીલ કરી છે. કોરોનયનય 
ઓવમક્રોન સવરૂપથી ઉદ્ભવતયાં શરિી-ઉધરસનયાં લક્ણને ફતિ એક 
ફલુનય સમજીને તેને ગાંભીરતયથી લઈ ટેસટ કરયવી તેને અનુરૂપ 
સયરવયર કરયવવય સૂચન ક્ુું હતુ. 

આપણે પેન્ડેવમકનય અાંત તરફ આગળ વધી રહય છે ત્યરે 
બેિરકયરી નય િયખવીને સયવચેતી રયખવય તેમણે કહ્ાં હતુાં. 
વવશ્વમયાં ઓવમક્રોનથી સાંક્રવમત થઈ આઇ.સી.્ુ.મયાં િયખલ 
િિમીઓમયાં 80 ટકય લોકોએ વેસ્સન ન લીધુાં હોવયનુાં તયરણ 

સારચેતી
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બહયર આવ્ુાં છે, જેથી કોરોનયનુાં રસીકરણ કરયવવય પણ તેમણે 
અનુરોધ ક્યો હતો.

ડૉ. તુષાર પટેલનય મતે ઓવમક્રોનનય 
િિમીને મયઇલડ, મોડર ેટ અને વસવવ્ર 
લક્ણોનય આધયરે અલગ તયરવી શકય્. 
િિમીને 101થી 102 બે દિવસ તયવ આવે અને 

પછી ત્ીર્ દિવસે સયમયન્્ અનુભવ થય્, 
શરિી આવે, નયક બાંધ થઈ ર્્, ખયાંસી આવે અને 

ખયસ કરીને ગળયમયાં અસહ િુખયવો થય્ ત્યરે આ પ્રકયરનયાં 
લક્ણોને મયઇલડ ગણીને તેની સયરવયર કરયવવી જોઈએ. આ 
તબકે્ક મીઠયનય ગયગ્વલ કરવય પણ તેમણે સૂચવ્ુાં છે. હયલનય તબકે્ક 
97 ટકય જેટલય કોરોનય-ઓવમક્રોનનય િિમીઓ હોમ આઇસોલશેનમયાં 

જ સયર્ થઈ રહય છે તેમ જણયવીને કોરોનયથી ગભરયવવયની 
જરૂર નથી તેમ પણ તેમણે કહ્ાં હતુ. 

ઓવમક્રોન વેદર્ન્ટમયાં શરીરમયાં કળતર થવી, શરીર િુખવુાં, 
મયથયમયાં અસહ િુખયવો રહેવો જેવયાં લક્ણો જણયઈ આવતયાં 
શરીરમયાં દડહયઇડ્ેશનની પદરસસથવત ન સર્્વ્ તે મયટે દિવસમયાં 
3થી 4 લીટર પયણી પીવુાં જોઈએ. ઓવમક્રોનનયાં લક્ણો િરવમ્યન 
શરીરમયાં અૉસ્સજનનુાં પ્રમયણ ઘટતુ જણય્ તો તને ેમોડરેટ લક્ણો 
મયનીને હૉસસપટલમયાં િયખલ થવુાં જોઈએ. 

ગુજરયત રયજ્નય આરોગ્ વવભયગનય અવધક મુખ્ સવચવ 
શ્ી મનોજ અગ્રવયલે તજજ્ઞો દ્યરય રયજ્નય નયગદરકોને જે પણ 
સલયહ-સૂચનો આપવયમયાં આવી રહયાં છે તેનુાં અવશ્ પયલન 
રયજ્નય તમયમ નયગદરકોએ કરવુાં જોઈએ એમ જણયવ્ુાં હતુાં. •

કોવરડ-19 સંક્રમણ વનયંત્ણ ઉપાયો-સારરાર સૂચનો મા્ટે
એકસપ્ટ્ષ ગ્ુપ ઑફ ડૉક્ટસ્ષની CM સાથે બેઠક

રયજ્મયાં કોવવડ-19 સાંક્રમણનય વન્ાંત્ણ, ઉપય્ો, સયરવયર 
સચૂનો અન ેભયવવ રણનીવતમયાં સરકયરન ેમિિરૂપ થવય મયગ્વિશ્વન 
અાંગે રચય્ેલય એ્સપટ્વ ગ્રુપ ઑફ ડૉ્ટસ્વની બેઠક મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલની અધ્ક્તયમયાં ગયાંધીનગરમયાં ્ોર્ઈ હતી. 

આ ઉચ્ સતરી્ બેઠકમયાં ઉપસસથત રહેલય ટયસકફોસ્વનય સવષે 
તબીબોએ રયજ્મયાં આગયમી દિવસોમયાં સાંક્રમણનો વ્યપ વધ ેનહીં 
તે મયટે જનર્ગૃવત અને સતક્ફતય અાંતગ્વત મયસક, સોવશ્લ 
દડસટન્સ, સેવનટયઇઝર અપનયવવય અને વયરંવયર હયથ ધોવય તથય 
ભીડભયડવયળી જગ્ય-પ્રસાંગોથી િૂર રહેવયની જનર્ગૃવત ઝુાંબેશ 
ચલયવવય ખયસ તયકીિ કરી હતી. 

આ તબીબોએ એવો સપષ્ટ મત િશય્વવ્ો કે, હયલ જે સાંક્રમણની 
સસથવત છે તેની ગાંભીરતય લોકો સુધી પહોચે અને જનતય જનયિ્વન 
સવ્ાંભૂ SMS-સોવશ્લ દડસટન્સ, મયસક અને સેવનટયઇઝર 
અપનયવે તેવી વ્યપક પ્રચયર-પ્રસયર સઘન વ્વસથય થય્ તે 
સમ્ની મયગ છે. 

મખુ્માંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભયઈ પટેલ ેઆવી જનર્ગૃવત મયટે રયજ્ 

સરકયર આવશ્ક પગલયાં લેશે. એટલુાં જ નહીં, કોરોનય સાંક્રમણ 
વન્ાંત્ણ અને સયરવયર મયટેનય પહેલી બે લહેરનય અનુભવોનય 
આધયરે રયજ્મયાં આગયમી દિવસોમયાં આરોગ્ સેવયઓનુાં મયળખુાં 
વધ ુસગુ્રવથત કરવય અન ેબયકી રહેલય લોકોનય ઝડપથી વેસ્સનશેન 
સરકયર આ્ોજનબદ્ધ રીત ેરણનીવત અપનયવશ ેતમે જણયવ્ુાં હતુાં. 

આ બેઠકમયાં આરોગ્માંત્ી શ્ી ઋવરકેશભયઈ પટેલ, રયજ્ 
માંત્ી શ્ીમતી વનવમરયબહેન સુથયર તેમજ એ્સપટ્વ ગ્રુપ ઑફ 
ડૉ્ટસ્વનય તજજ્ઞો સવ્વ શ્ી ડૉ. વી. એન. શયહ, સુધીરભયઈ શયહ, 
આર. કે. પટેલ, અમીબહેન પરીખ, તુરયર પટેલ, અતુલ પટેલ 
અને દિલીપ મયવળંકરે કોવવડ-ઓવમક્રોન પેશન્્ટસની ટ્ીટમેન્ટનય 
પોતયનય અનુભવો અને આગયમી દિવસોની સાંભવવત સસથવતનયાં 
તયરણો રજૂ ક્યું હતયાં. મુખ્માંત્ીશ્ીનય મુખ્ અગ્ર સવચવ શ્ી 
કૈલયસનયથન, મુખ્ સવચવ શ્ી પાંકજકુમયર, અવધક મુખ્ સવચવ 
શ્ી ડૉ. રયજીવકુમયર ગુપ્તય અને વદરષ્ સવચવશ્ીઓ પણ આ 
બેઠકમયાં જોડય્ય હતય.•

સારચેતી
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સોલાર રૂફ્ટોપમાં ગુજરાત અગ્ેસર
" િૈલેર નાયક

ગુુજરયતનય અનેક નયગદરકોએ તેમનય ઘર પર સોલયર રૂફટોપ 
લગયવીને રયજ્મયાં સોલયર ક્રયાંવત આણી છે. ગુજરયત સોલર 
શવતિનય ઉપ્ોગમયાં સમગ્ર િેશમયાં અગ્રેસર રહીને સતત પ્રગવત 
સયધી રહ્ાં છે. નવીન અને પુન:પયપ્ ઉર્્વ માંત્યલ્ દ્યરય ર્હેર 
કરય્ેલય ફેઝ-2નય તબક્કય અાંતગ્વત ગુજરયતે ઓગસટ, 2019થી 
દડસેમબર, 2021 સુધીમયાં 87 ટકય સોલયર રૂફટોપ ઇન્સટોલ ક્ય્વ 
છે. સમગ્ર િેશ કુલ 1177 મેગયવોટ ક્મતયનય સોલયર રૂફ સથપય્ય 
છે. તેની સયમે ગુજરયતે 1029 મેગયવોટ ક્મતયનય સોલર રૂફટોપ 
સથયપવયની વસવદ્ધ હયાંસલ કરી છે.

રયજ્મયાં સોલયર ઉર્્વનો વ્યપ વધ ેઅન ેનયગદરકોન ેઘર આાંગણે 
દકફય્તી િરે વીજળી મળે ત ેમયટે ગજુરયત સરકયર દ્યરય સોલયર 
પૉવલસી અમલી બનયવયઇ છે. આ પૉવલસીન ેસયરો પ્રવતસયિ મળ્ો 
છે. હવ ેગજુરયત સરકયરે નવી 
સોલયર પયવર પૉવલસી ૨૦૨૧ 
અમલમયાં મકૂી છે. 

અમિયવયિનય ઘયટલોડી્ય 
વવસતયરમયાં આવેલય અનયર 
બાં ગ લ ો ઝમ યાં  ર હ ેત ય  શ્ ી 
વસધધયાંતભયઇ પાંચયલ હવે 
વનવચિાંત બની ગ્ય છે. કેમકે 
તેમણે બે મવહનય પહેલય જ 
તેમનય ઘરની અગયસી પર 
સોલયર પેનલ લગયવી છે.તેઓ જણયવે છે કે ‘સોલયર રૂફટોપ 
લગયવવયમયાં ફય્િો છે. મને અત્યરે ખચ્વ થ્ો, પણ વનટયઇમ 
ઇન્સટોલમેન્ટમયાં લયઇફ ટયઇમ વીજળી ફ્રી થશે. મેં ૫.૨૮ દકલો 
વોટની ૧૬ પેનલ લગયવી છે. મને ર્ણકયરી મળી કે સોલયર 
પેનલ લગયવવી ભવવષ્મયાં સસતી પડ,ે ઇલસે્ટ્વસટી વબલમયાં ફય્િો 
થશે. મેં આ વવશે ર્ણ્ુાં અને મને તેનુાં મહતવ સમર્તય મેં સોલયર 
પેનલ મયરય ઘરે લગયવી છે.’ 

શ્ી વસધધયાંતભયઇ પાંચયલ જવેય ગજુરયતમયાં ઘણય એવય નયગદરકો 
છે કે જઓેએ તમેનય ઘરની અગયસી પર સોલયર પનેલ લગયવી છે 
અન ે તનેો લયભ તમેન ે મળી રહો છે. વીજળીની કીંમત અને 
વીજળીની બચતનય ફય્િયઓ સમજી ગ્ેલય ગજુરયતનય નયગદરકો 
હવ ેસોલયર વીજળીન ેઅપનયવી રહયાં છે. ગજુરયત સરકયરે સોલયર 
પયવર પૉવલસી ર્હેર કરીન ેતનેો પ્રચયર અન ેપ્રસયર કરતય આજે 

ગજુરયતમયાં નયગદરકો પોતયનય ઘર પર સોલયર રૂફટોપ નાંખયવી રહયાં 
છે જેનય કયરણે આજ ેિેશમયાં ગજુરયત ટોપ પર પહોંચી ગ્ુાં છે.

ગજુરયતમયાં સોલયર રૂફટોપનય વધી રહેલય ઇન્સટોલમને્ટ અને 
વપરયશ અાંગે રીન્્એુબલ એનર્જી કવમટી, ASSOCHAMનય 
ચરેમને શ્ી કંુજભયઇ શયહે જણયવ્ુાં હતુાં કે, ‘ડીસમેબર – ૨૦૨૧ 
સધુીમયાં ૧૬૪૦ મગેયવોટનુાં રજીસટ્શેન થ્ુાં છે અન ેઅત્યર સધુીમયાં 
૩ લયખ ૨૭ હર્ર ઘરોમયાં નયગદરકોએ સોલયર રૂફટોપ લગયવ્યાં 
છે. ગજુરયતમયાં રેસીડેન્સી્લ સકીમ છે તમેયાં ગજુરયત સોલયર રૂફટોપ 
ઇન્સટોલેશન કેપવેસટીમયાં મહયરયષ્ટ, રયજસથયન સવહત િેશનય બીર્ 
રયજ્ો કરતય આગળ છે. આપણય ત્યાં ફય્િો એટલે થ્ો છે કે 
ગજુરયત સરકયરની પોલીદટકલ લીડરશીપ છે તનેી પોલીદટકલ વીલ 
હતી કે અમયરે સોલયર રૂફટોપન ેસફળ કરવુાં છે. તનેય મયટે પહેલય 
સાંકલન ટીમ બનયવી.િર અઠવયડી્ે તનેી મીટીંગ મળે અને પ્રશ્નોનુાં 

વનરયકરણ લયવતય રહયાં.’ 
સોલયર રૂફ ટોપની સફળતય 

અાંગે તેઓ વધુમયાં જણયવ્ુાં હતુાં 
કે ‘મેં મયરે ત્યાં પહેલી સસકમમયાં 
સોલયર રૂફ ટોપ લગયવ્ુાં હતુાં 
અને મને ફય્િો થ્ો એટલે 
બીર્ વમત્ોન ેત ેઅાંગ ેકહ્ાં. બીર્ 
વમત્ોન ેપણ ફય્િો થતય તઓેએ 
અન્્ોને આ બયબતે કહ્ાં અને 
એક ચેઇન બનતી ગઇ પદરણયમે 

આ સકીમ સફળ થઇ છે. બીજુ એ છે કે સોલયર રૂફટોપનો પ્રચયર 
પ્રસયર થ્ો છે એટલે તેનો ઉપ્ોગ વધ્ો છે.સોલયર રૂફટોપ 
લગયવવયથી વીજળી ફ્રી થઇ ર્્ છે, બીલ ઓછુ થઇ ર્્ છે. 
સોલયર રૂફટોપનુાં રીટન્વ એ છે કે એવરેજ વરષે ૨૦થી ૨૫ ટકય 
રીટન્વ છુટે છે.મયરય સક્ફલમયાં ઘણય બધયને ત્યાં સોલયર રૂફટોપ 
લગયવ્યાં છે અને તેનય ફય્િય પણ થઇ રહયાં છે.’

રયજ્ સરકયરનય વવઝન અને નયગરીકોનય સહકયરથી આજે 
પદરણયમ એ આવ્ુાં છે કે વધુને વધુ નયગદરકો સોલયર પલયન્ટસને 
આવકયરીને ઇન્સટોલ કરી રહયાં છે અને ઘરનય ટેરેસ પર સોલયર 
વીજળીનુાં ઉતપયિન કરી રહયાં છે જેનય કયરણે રયજ્મયાં સોલયર 
રૂફટોપનુાં મહત્તમ ઇન્સટોલેશન થવય સયથે સોલયર વીજળી ઉતપન્ 
કરવયમયાં ગુજરયત બીર્ રયજ્ો કરતય આગળ નીકળી ગ્ુાં છે જે 
રયજ્ મયટે ગૌરવની બયબત બની રહી છે. •

સમગ્ િોશમાં કતુલ 1177 મોગારાોટ ક્ષમતાના સાોલાર રૂફ સ્થપાયા છો.  
તોની સામો ગતુજરાતો 1029 મોગારાોટ ક્ષમતાના સાોલાર રૂફટાોપ સ્થાપરાની બસબદ્ધ ્ાંસલ કરી છો.

ક્રાંવત
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CM ભારત બાયોગેસ એનર્જીના પલાન્્ટની મુલાકાતે
આણાંિ વજલ્યનય સુાંિલપુરયમયાં કય્્વરત 

ભયરત બય્ોગેસ એનર્જી વલ.નય પલયન્ટની 
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે મુલયકયત લઇ 
વવવવધ વવભયગોનુાં રસપૂવ્વક વનરીક્ણ ક્ુ્વ હતુાં. 
કંપની દ્યરય બય્ોગેસ એનર્જીનય મયધ્મથી હયથ 
ધરવયમયાં આવેલય પ્રયકૃવતક ખેતી અને ઓગષેવનક 
વમશનનય કય્યોની પણ ર્ત મયવહતી મળેવી હતી.  

વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીએ ‘બેક ટુ 
બેવઝક’નય ધ્ે્ને હયાંસલ કરવય પ્રયકૃવતક ખેતીનો 
વ્યપ વધયરવય ધરતીપુત્ોને કરેલય અનુરોધને 
ગુજરયતનય ધરતીપુત્ો સયથે મળીને સયકયર કરે 
તેવુાં આહવયન શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઇ પટેલે ક્ુ્વ હતુાં. આ સાંિભ્વમયાં કહ્ાં 
કે, પ્રયકૃવતક ખેતીથી પ્ય્વવરણ જતન સયથોસયથ પયણીની બચત 
અને ખેત ઉતપયિનનય સયરય ભયવો મળવયનય વત્વવધ લયભ પણ 
થય્ છે. પ્રયકૃવતક ખેતીથી પકવેલય ધયન્્ રયસય્વણક ખયતર મુકત 
હોવયથી મયનવ સવયસર્ મયટે પણ ફય્િયકયરક છે. 

મખુ્માંત્ીશ્ીએ કંપનીનય ચરેમેન અન ેડય્રેકટરસ્વ સયથ ેબઠેક 
્ોજીને ગુજરયત પ્રયકૃવતક કૃવરક્ેત્ે આગળ વધે તે મયટે રયજ્ 
સરકયરનો સાંપૂણ્વ સહ્ોગ આપવયમયાં આવશે તેમ જણયવ્ુાં હતુાં. 
ભયરત બય્ોગેસ એનર્જી વલવમટેડ દ્યરય વવવવધ ઉતપયિનોનય 

મયધ્મથી હયથ ધરય્ેલ ગ્રીન એનર્જી અને ઓગષેવનક વમશનનય 
કય્્વને વબરિયવ્ુાં હતુાં. વડયપ્રધયનશ્ીની કલપનયને અનુરૂપ પ્રયકૃવતક 
ખતેીન ે્ ોગ્ બળ પરંુૂ પયડતય આ એકમ દ્યરય નવી પેઢીન ેપ્રયકૃવતક 
ખેતી સયથે જોડવયનય ફળિયઈ કય્્વની તેમણે સરયહનય કરી હતી. 

આ પ્રસાંગે ભયરત બય્ોગેસ એનર્જી વલવમટેડનય ચેરમેન શ્ી 
ભરત પટેલે રયસય્વણક ખયતર અને કીટનયશકોનય વધુ પડતય 
ઉપ્ોગનય કયરણે આજે મયનવર્ત સમકક્ ઉભી થ્ેલી વવકટ 
પદરસસથવતન ેપી.પી.ટી નય મયધ્મથી વણય્વવી છેલ્ય ૮ વર્વથી ગસે 
અને ફટમીલયઈઝર ક્ેત્ે કય્્વરત ભયરત બય્ોગેસ એનર્જી લી. દ્યરય 
ગ્રીન એનર્જીની ર્ળવણી મયટેનય કય્યોની વવસતૃત વવગતો આપી 
હતી. આ તકે વડયપ્રધયનશ્ીનય ગ્રીન એનર્જી વમશનનો ઉલ્ેખ 
કરી પ્રયકૃવતક કૃવર વમશન, વઝરો બજટે ખેતી, ગય્ આધયરીત કૃવર, 
બય્ોગેસ અને તેની પ્રવક્ર્ય સવહતનય મુદ્યઓની સવવસતયર 
મયવહતી આપી હતી. 

મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઇ પટેલે કંપનીનય વવવવધ પલયન્ટ, 
બય્ો-સીએનજી, લેબોરેટરી અને ઓગષેવનક ખયતર પલયન્ટનુાં 
વનરીક્ણ કરવયની સયથે જરૂરી ર્ણકયરી મેળવી હતી. 
મુખ્માંત્ીશ્ીનય હસતે કંપનીનય સૌ પ્રથમ એકસપોટ્વ ્ુવનટનય 
કન્ટ ેનરનો શુભયર ંભ કરવયમયાં આવ્ો હતો. આ પ્રસાંગે 
મુખ્માંત્ીશ્ીએ ખેડૂતો સયથે પણ સાંવયિ ક્યો હતો. 

આ મુલયકયત િરવમ્યન આણાંિનય સયાંસિ શ્ી વમતેરભયઇ 
પટેલ, વજલ્ય પાંચય્તનય પ્રમખુ શ્ીમતી હંસયબને પરમયર, વજલ્ય 
કલેકટર શ્ી એમ.વય્.િવક્ણી, વજલ્ય વવકયસ અવધકયરી શ્ી 
બી.જી.પ્રર્પવત, વજલ્ય પોલીસ વડય શ્ી અજીત રયજ્યન, શ્ી 
વવપુલભયઇ પટેલ, ભયરત બય્ોગેસ એનર્જી વલવમટેડનય સવ્વશ્ી 
વનરજ શયહ, રોનક પટેલ, વનકુલ પટેલ, દકન્ર શયહ, ડો. ધ્યન 
પટેલ, સુબોધ શયહ, ભૂરણ ફદરન્િય સવહત અન્્ અવધકયરીઓ 
સયથે રહય હતય. •

વનરીક્ણ
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પ્રર્સત્તયક પવ્વ એટલે રયષ્ટભયવનય સયથે િેશની આન, 
બયન, શયનને પોંખવયનો દિવસ. આ રયષ્ટી્ પવ્વનુાં સયચુાં હયિ્વ 
લોકોનય હૃિ્મયાં વચરંજીવ રહે એ પ્રકયરનો પ્ર્યસ તતકયલીન 
મુખ્માંત્ી અને વત્વમયન વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય 
નેતૃતવમયાં થ્ો. પ્રર્સત્તયક પવ્વની સવહ્યરી ઉજવણીને તેઓ 
ગયમડ ેગયમડ ેલઈ ગ્ય. આ પરંપરયન ેઆગળ ધપયવતયાં મુખ્માંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે ગીર સોમનયથમયાં 73મય પ્રર્સત્તયક પવ્વની 
ઉજવણી કરી. ગજુરયત સરકયરે લોકભયગીિયરી અન ેજનસમથ્વનનય 
સયવ સયિય છતયાં પદરણયમલક્ી સફળ પ્ર્યસો દ્યરય રયષ્ટી્ પવ્વની 
ઉજવણીને જનસુલભ બનયવી છે. ગીર સોમનયથ સવહત રયજ્નય 
પ્રત્કે નયગદરકન ેિેશનુાં ગૌરવ અનભુવય્ એ પ્રકયરની ઉજવણીનય 
કય્્વક્રમો હયથ ધરવયમયાં આવ્ય.

૭૩મય પ્રર્સત્તયક 
પવ ્વનય સુપ્રભયતે  રયજ્કક્યની 
ઉજવણીમયાં મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે 
ગીર સોમનયથ વજલ્યમયાં વેરયવળ - પ્રભયસ-પયટણનય 
સિભયવનય ગ્રયઉન્ડમયાં ધવજવાંિન ક્ુું હતુાં. 

મુખ્માંત્ીક્ીએ વતરંગયને સલયમી આપી ગીર સોમનયથથી 
સમગ્ર રયજ્નય પ્રર્જનોને ૭૩મય પ્રર્સત્તયક પવ્વની શુભકયમનય 
પયઠવી હતી. મુખ્માંત્ીશ્ીએ વતરંગો લહેરયવ્ો ત્યરે રયષ્ટપ્રેમની 
ભયવનય સયથે વય્ુિળનય હેવલકૉપટરમયાંથી સમયરોહનય સથળે 

રાજયપાલશ્ીએ પ્રજાસત્ાક રદન વનવમત્ે
ગુજરાતના નાગરરકોને િુભકામનાઓ પાઠરી

ગજુરયતનય રયજ્પયલ શ્ી આચય ્્વ િેવવ્રત ેરયષ્ટનય 73મય ગણતાંત્ દિવસ ેરયજ્નય તમયમ નયગદરકોન ેહયદિ્વક 
શભુકયમનય પયઠવતયાં કહ્ાં કે, ગજુરયત સરકયર ગજુરયતીઓનય કલ્યણ અન ેસવયસર્ મયટે વનરંતર પ્ર્યસરત છે. 

રયજ્પયલશ્ીએ પ્રર્જોગ સાંિેશ આપતયાં જણયવ્ુાં કે, કોરોનય જવેય સાંકટ સમ્મયાં પણ ગુજરયત અડગ રહ્ાં અને 
વવકયસની ગવતન ેઅવવરત રયખી, એ આપણય સૌ મયટે ગવ્વની બયબત છે. વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય ‘સબ કય સયથ, 

સબ કય વવકયસ, સબ કય પ્ર્યસ અન ેસબ કય વવશ્વયસ’ એ ધ્ે્ માંત્ સયથ ેરયજ્ ઝડપભરે પ્રગવતનયાં સોપયનો સર કરી રહ્ાં છે. 
ભયરત ેકોરોનયનય કપરય કયળમયાં સો કરોડથી વધ ુનયગદરકોન ેરસી આપી ઇવતહયસ રચ્ો, તમે પણ તમેણે જણયવ્ુાં હતુાં. રયજ્પયલશ્ીએ 

કોરોનયવવરોધી રસીકરણનય અવભ્યનમયાં ગજુરયત ે કરેલી કયમગીરીની પણ પ્રશાંસય કરી હતી.
રયજ્પયલ શ્ી આચય ્્વ િેવવ્રત ેરયજ્મયાં નયરી ગૌરવ અને મવહલય સશતિીકરણની દિશયમયાં રયજ્ સરકયરે કરેલી નોંધપયત્ કયમગીરી મયટે 

અવભનાંિન પયઠવ્યાં હતયાં. તમેણ ેરયજ્મયાં ગયાંધીજ્ાંતીનય અવસરે ્ોર્્લેી વવશરે ગ્રયમસભયઓનો પણ ઉલ્ખે ક્યો હતો. ગજુરયતમયાં 
નયગદરકોન ેગણુવત્તય્તુિ સવયસર્ સવેયઓ વનઃશલુક ઉપલબધ કરયવવય સરકયરે 2 કરોડથી વધ ુલયભયથમીઓન ેપ્રધયનમાંત્ી જનઆરોગ્ ્ ોજનય 
અન ેમખુ્માંત્ી અમૃતમ ્ ોજનયમયાં સમયવવષ્ટ ક્ય્વ હોવયનો પણ આ અવસરે ઉલ્ખે ક્યો હતો. શ્ી આચય ્્વ િેવવ્રત ેપ્રર્જોગ સાંિેશમયાં ગજુરયત 
સરકયરે આદિવયસી વવસતયરોમયાં આરોગ્ક્તે્ ેથ્ેલી વવશરે કયમગીરીનો પણ ઉલ્ખે ક્યો હતો. તમેણ ેકહ્ાં કે આદિવયસી વવસતયરોમયાં 167 
પ્રયથવમક આરોગ્ કેન્દ્રમયાં 17 જટેલય લબેોરેટરી ટેસટ થતય હતય, ત ેસાંખ્ય હવ ેવધયરીન ે33 કરવયમયાં આવી છે. તમેણ ેરયજ્મયાં િગુ્વમ ક્તે્મયાં 
સવયસર્ સવેયઓ સદુૃઢ બનયવવય મયટે 250 મોબયઇલ સક્લવનક વયન જનસવેયમયાં કય ્્વરત હોવયનુાં પણ ઉમે્ ુું હતુાં. રયજ્પયલ શ્ી આચય ્્વ િેવવ્રતે 
નયગદરકોન ેરયજ્નય વવકયસમયાં અવવરત સહ્ોગ અન ેસમથ્વન આપવયની પણ અપીલ કરી હતી. •
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૭૩મ્ પ્રર્િત્્ક પવ્ગની
ગ્ૌરવવંત્ ગીર િ્ટોમન્થમ્ં ગરરમ્પૂણ્ગ ઉજવણી

કરર સ્ટોરી



આ ક ય શ મ યાં થ ી 
પુષપવરય્વ કરવયમયાં હતી.

કોવવડ-૧૯ની પ્રવત્વમયન 
સસથવતને ધ્યનમયાં રયખીને કોવવડ 
પ્રોટોકોલ સયથે ્ોર્્ેલય આ રયષ્ટી્ 
પવ્વની ઉજવણી પ્રસાંગે મુખ્માંત્ીશ્ીએ  
ખુલ્ી જીપમયાં વવવવધ પલયટુનનુાં વનરીક્ણ કરી 
લોકોનુાં અવભવયિન ઝીલ્ુાં હતુાં. ખુલ્ી જીપમયાં 
વનરીક્ણ વેળયએ મુખ્માંત્ીશ્ીની સયથે મુખ્ સવચવ 
શ્ી પાંકજકુમયર અને પોલીસ મહયવનિદેશક શ્ી આવશર 
ભયદટ્ય પણ જોડય્ય હતય. પરેડનુ નતેૃતવ મિિનીશ પોલીસ 
અવધક્ક શ્ી અવભરેક ગુપ્તયએ ક્ુું હતુાં. સેકન્ડ પરેડ કમયન્ડર 
તરીકે મિિનીશ પોલીસ કવમશનર શ્ી સયગર સયબડય રહય હતય.  

પરેડમયાં ઉતકૃષ્ટ િેખયવ કરનયર પલયટુનમયાં પ્રથમ ક્રમે ગુજરયત 
જેલ પોલીસ પલયટુન, દદ્તી્ �મે ગુજરયત મરીન કમયન્ડો પલયટુન 
અને ત્ીર્ ક્રમે જૂનયગઢ મવહલય પોલીસ પલયટુન અને 
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કરર સ્ટોરી



પેરયવમવલટરી કેટેગરીમયાં રવેપડ ઍ્શન ફોસ્વનય પલયટુન કમયન્ડરને ટ્ોફી 
એનય્ત કરી સન્મયન ક્ુું હતુાં.

આ પ્રસાંગ ેરયષ્ટી્ બયળ પરુસકયર-૨૦૨૨ વવજતેય અન ેશયરીદરક અક્મતય 
છતયાં ્ોગયસનમયાં મહયરત હયાંસલ કરનયર ગુજરયતની િીકરી સુશ્ી અન્વી 
ઝયાંઝરુદક્યનુાં મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ પટેલનય હસત ેસન્મયન કરવયમયાં આવ્ુાં 
હતુાં. આ પ્રસાંગે કરુણય અવભ્યન અાંતગ્વત ઉતકૃષ્ટ કયમગીરી કરનયર વેટરનરી 
ડૉ્ટર પયથ્વકુમયર મહેતય, પ્રકૃવત નેચર ક્લબનય શ્ી ્ોગેશભયઈ ચૂડયસમય, 
આગયખયન એજન્સી ફૉર હેવબટયટ, વચત્યવડનય શ્ી અરવવાંિભયઈ ભગવયનભયઈ 
મેર, વૉલસન્ટ્ર શ્ી સુરેશભયઈ બચુભયઈ બયખલવખ્ય અને શ્ી નીવતનભયઈ 
હરેશભયઈ રયમનુાં મુખ્માંત્ીશ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય હસતે બહુમયન કરવયમયાં 
આવ્ુાં હતુાં. મુખ્માંત્ીશ્ીની ઉપસસથવતમયાં કોરયનય વૉદર્ર-ફ્રન્ટલયઇન 
કય્્વકતય્વઓને કોરોનય વેસ્સનનો વપ્રકોશન ડોઝ આપવયમયાં આવ્ો હતો. 
મુખ્માંત્ીશ્ીનય હસતે ગીર સોમનયથનય કલે્ટર શ્ી રયજિેવવસાંહ ગોવહલને 
નગરપયવલકય વવસતયરનય વવકયસ મયટે રૂ. ૨.૫૦ કરોડનો અને વજલ્યનય 
ગ્રયમીણ વવસતયરનય વવકયસ મયટે ડી.ડી.ઓ. શ્ી રવીન્દ્ર ખતયલેને રૂ. ૨.૫૦ 
કરોડનો ચેક અપ્વણ કરવયમયાં આવ્ો હતો.

આ રયષ્ટી્ પવ્વની ઉજવણીનય સમયરોહમયાં જુિયાં-જુિયાં સુરક્ય િળોની ૧૮ 
જટેલી પલયટુન્સ દ્યરય વશસતબદ્ધ રીતે પરેડ કરવયમયાં આવી હતી. આ પલયટનુ્સમયાં 
કોસટ ગયડ્વ, આર.એ.એફ. વસત્યલ, મરીન કમયન્ડો ર્મનગર, જનૂયગઢ મવહલય 
પોલીસ પલયટનુ, રયજકોટ શહેર પોલીસ મવહલય પલયટનુ, ગીર સોમનયથ વજલ્ય 
પોલીસ, ગુજરયત જેલ પોલીસ, પોરબાંિર વજલ્ય પોલીસ, અમિયવયિ શહેર 
ટ્યદફક પોલીસ, ગુજરયત વન વવભયગ મવહલય પલયટુન, વજલ્ય હોમગયડ્વ 
પલયટુન, વજલ્ય સયગર રક્ક િળ પલયટુન, વવદ્યથમીઓની એન.એસ.એસ. 
પલયટુન, ગુજરયત શ્વયન િળ, ગુજરયત અશ્વ િળ અને એસ.આર.પી. પયઇપ 
બેન્ડ પલયટુન્સે કિમ-તયલ સયથે રયષ્ટધવજને સલયમી આપી હતી.

 આ પ્રસાંગે અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી એ. કે. રયકેશ, સયાંસિ શ્ી રયજેશભયઈ 
ચુડયસમય, વજલ્ય પાંચય્તનયાં પ્રમુખ શ્ીમતી રયમીબહેન વયઝય, ધયરયસભ્ શ્ી 
પુાંર્ભયઈ વાંશ, શ્ી વવમલભયઈ ચૂડયસમય સવહતનય સમયજશ્ેષ્ીઓ, 
મહયનુભયવો જોડય્ય હતય. •

 સોમનાથ ટ્રસ્ટનાં ૧૧ લાખ 
વૃક્ોના રારેતરના સંકલપને 
આરકારતા મુખયમંત્ીશ્ી
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે ગીર સોમનયથ 

વજલ્યમયાં ૭૩મય પ્રર્સત્તયક પવ્વની રયજ્કક્યની 
ઉજવણી બયિ પ્રભયસપયટણમયાં સોમનયથ ટ્સટ સાંચયવલત 
ગૌશયળય અને ચાંિનવનની મુલયકયત લીધી હતી.

રયજ્ સરકયરનય પ્ય્વવરણી્ ર્ગૃવત અવભ્યનમયાં 
સાંસથયઓની - લોકોની જનભયગીિયરી થકી ગુજરયતને 
હદર્યળુાં કરી 'ગ્રીન ગુજરયત'નુ  સૂત્ મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય દિશયિશ્વનમયાં સયથ્વક થઈ રહ્ાં છે.

સોમનયથ માંદિર ટ્સટે ગીર સોમનયથ વજલ્યમયાં 
વવશેર સેવયકી્ પ્રવૃવત્તનય ભયગરૂપે ૧૧ લયખ 
વૃક્યરોપણનો સાંકલપ લીધો છે. મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે સોમનયથ ટ્સટનય આ સેવય્જ્ઞને 
આવકયરી પ્ય્વવરણ જતનની આ પ્રેરણયરૂપ પહેલ 
બિલ સૌને અવભનાંિન આપ્યાં હતયાં.

તતકયલીન મખુ્માંત્ી અન ેવડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ 
મોિીએ ગુજરયતને હદર્યળુાં બનયવવય અને પ્ય્વવરણ 
સુરક્યમયાં ગુજરયતની અગ્રેસરતય આગળ વધયરતયાં એક 
િય્કય પૂવષે સોમનયથમયાં હદરહર વનનુ વનમય્વણ કરયવ્ુાં 
હતુાં. સોમનયથ ટ્સટનય ચેરમેન તરીકે પણ હયલ 
વડયપ્રધયનશ્ી  નરેન્દ્રભયઈ મોિી હોવયથી તેમનય 
મયગ્વિશ્વન હેઠળ સોમનયથ ટ્સટ અનેક સેવયકી્ કય્્વ 
હયથ ધરી રહ્ાં છે. મુખ્માંત્ીશ્ીએ ગૌશયળય ચાંિન વન 
ખયતે વૃક્યરોપણ ક્ુું હતુાં. તેઓશ્ી દ્યરય બોરસલ્ીની 
કલમનુાં સોમનયથ ગૌશયળય ખયતે વૃક્યરોપણ કરવયમયાં 
આવ્ુાં હતુાં.

સોમનાથ મહાદેરનાં દિ્ષન અને 
પૂજાઅચ્ષના કરતાં CM

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગીર સોમિાથ હિલ્ામાં ૨૬મી 
જાન્યઆુરી - પ્રજાસત્ાક પવ્વિી પવૂ્વસધંયાએ સોમિાથ મિાદેવિા ંભાવપવૂ્વક 
દશ્વિ કયાાં િતા.ં મખુયમંત્ી બન્યા બાદ પ્રથમ વખત સોમિાથ મિાદેવિી 
પજૂા અિ ેઅહભષકે કરી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેધન્યતા અિભુવી િતી. 
મુખયમતં્ીશ્ીએ સોમિાથ મિાદેવિે ગિુરાતિા લોકોિી આરોગય-સખુાકારી, 
સમૃહધિ અિે સવસથ જીવિિી પ્રાથ્વિા કરી િતી. મખુયમતં્ીશ્ીએ સોમિાથ 
મિાદેવિી શાસત્ોક્ત પૂજા પણ કરી િતી. મખુયમતં્ીશ્ીએ વીર શિીદ 
િમીરહસિં ગોહિલિા સમારક ખાત ેપણ શ્ધિાસમુિ અપ્વણ કયાાં િતા.ં

કરર સ્ટોરી

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨16



રદલહીમાં પ્રજાસત્ાક રદરસની પરેડમાં સાબરકાંઠાના પાલ-દઢરારના 
આરદરાસી ક્રાંવતરીરોની કથા ઉજાગર કરતો ્ટેબલો પ્રસતુત કરાયો

" પંકજ મોદી / વહરેન ભટ્ટ
ભયરતનય 73 મય પ્રર્સત્તયક પવષે નવી 

દિલહીનય રયજપથ પર ્ોર્્ેલી રયષ્ટી્ 
પર ેડ મ યાં  ગુ જ ર ય તન ય  આદિવ યસ ી 
ક્રયાંવતવીરોનો ટેબલો શયનભેર પ્રસતુત થ્ો 
હતો. આઝયિીનય સાંગ્રયમમયાં સયબરકયાંઠય 
વજલ્યનય પયલ અને િઢવયવ તથય 
આસપયસનય ગયમોનય આદિવયસી 
ક્રયાંવતવીરોની બવલિયનગયથય ટેબલોનય 
મયધ્મથી ભયરત રયષ્ટ સમક્ સૌપ્રથમ 
વખત પ્રસતુત થઈ હતી. રયષ્ટપવત શ્ી 
રયમનયથ કોવવાંિ અને પ્રધયનમાંત્ી શ્ી 
નરેન્દ્રભયઈ મોિીની ઉપસસથવતમયાં રયજપથ 
પર પરેડ વનહયળી રહેલી જનમેિનીએ 
ગુજરયતનય ટેબલોને તયળીઓનય લયાંબય 
ગડગડયટ સયથે વધયવી લીધો હતો. 

ઉત્તર ગુજરયતનય પયલ-િઢવયવમયાં 7 
મી મયચ્વ 1922નય દિવસે અાંગ્રેજ ઓદફસર 
એચ.જી.સટનષે કરનય કય્િયનો વવરોધ 
કરવય એકત્ થ્ેલય આદિવયસી નયગદરકો 
પર ગોળીબયરનો આિેશ આપી િીધો 
હતો. 1200 જેટલય આદિવયસીઓ શહીિ 
થઈ ગ્ય હતય. જવલ્યાંવયલય બયગ કરતયાં  
પણ ભીરણ હત્યકયાંડની શતયબિીનુાં આ 
વર્વ છે. ગુજરયત સરકયરનય મયવહતી 
ખયતયએ આઝયિીનય અમૃત મહોતસવ 
પ્રસાંગ ેગુજરયતનય આદિવયસી ક્રયાંવતવીરોની 
આ કથયને ટેબલોનય મયધ્મથી ઉર્ગર 
કરી હતી. 

'ગુિરાતિા આદદવાસી ક્ાનન્તવીરો' 
: ગુિરાતિા આ ટેબલોિી હવશેષતા :

પ્રર્સત્તયક દિવસની પરેડમયાં નવી 
દિલહીનય રયજપથ પર પ્રસતુત થનયરય 
ગુજરયતનય 45 ફૂટ લયાંબય, 14 ફૂટ પહોળય 
અને 16 ફૂટ ઊાંચય આ ટેબલોમયાં પયલ-
િઢવયવનય આદિવયસી ક્રયાંવતવીરો પર 
અાંગ્રેજોનય અાંધયધૂાંધ ગોળીબયરની ઘટનયને 
પ્રસતુત કરવયમયાં આવી હતી. આદિવયસી 

નયગદરકો જેને 'કોલી્યરીનો ગયાંધી' કહે 
છે તે શ્ી મોતીલયલ તેર્વતનય  સયત 
ફૂટનય આબેહૂબ સટેચ્ુએ ટેબલોની ગદરમય 
વધયરી હતી. ઘોડેસવયર અાંગ્રેજ અમલિયર 
એચ.જી.સટન્વનુાં સટચે્ુ પણ વશલપકલયનુાં 
બેનમૂન ઉિયહરણ સમુ હતુાં. આ ઉપરયાંત 
ટેબલો પર અન્્ છ સટેચ્ુ અને છ લયઈવ 
આદટ્વસટ પણ હતય, જેમણે સટચે્ુ સયથે 
ઓતપ્રોત  થઈને  પ ોત યન ય  જીવાંત 
અવભન્થી ઘટનયની ગાંભીરતયનો 
આબેહૂબ વચતયર રજૂ ક્યો હતો. લયઈટ 
ઇફ ે્ટસ અને સમોક મશીનથી એ 
દિવસની ઘટનય આબેહૂબ તયદ્રશ્  
થઈ હતી. 

 ટેબલોની ફરતે પયાંચ મ્ુરલ હતય. 
વશલપકલય અને વચત્કલયનય અદ્ભુત 
સમન્વ્ સમય આ મ્ુરલમયાં આદિવયસી 
ક્રયાંવતવીરોની સભયનય દ્રશ્ોને અસરકયરક 
રીતે પ્રસતુત કરવયમયાં આવ્ય હતય.  ટેબલો 
પર બન્ે તરફ બે ક ુવય બનયવય્ય, 
ઢેખળી્ો કૂવો અને િુવધ્ો કુવો; કે જે 
શહીિ આદિવયસીઓની લયશોથી ભરયઈ 
ગ્ય હતય તેનુાં વનરુપણ કરય્ુાં હતુાં. 

ટેબલોનય અગ્રભયગમયાં હયથમયાં મશયલ 

લઈને ક્રયાંવતની વમશયલ આપતય ચયર 
આદિવયસી ક્રયાંવતવીરોનય સટચે્ુ હતય.  
ચયર ફૂટ ઊાંચય આ સટેચ્ુએ સવયધીનતય 
સાંગ્રયમમયાં આદિવયસીઓનય શૌ્્વ, સયહસ 
અને સમપ્વણને ઉર્ગર ક્ય્વ. 

સયબરકયાંઠય વજલ્યનય આ વવસતયરમયાં 
આદિવયસી નયગદરકો પોતયની મનોકયમનય 
પૂણ્વ થય્ તેવય ઉદ્ેશથી િેવને મયટીનય 
ઘોડય ભવતિભયવપૂવ્વક અપ્વણ કરે છે. 
મયટીકલયનય વવવશષ્ટ નમૂનયરૂપ વવશેર 
પ્રકયરનય આ ઘોડય સયબરકયાંઠય વજલ્યની 
ઓળખ છે. ટેબલોની બન્ે તરફ આવય 
બે-બે ઘોડય પ્રસતુત કરવયમયાં આવ્ય હતય. 

ટેબલો સયથે સયબરકયાંઠય વજલ્યનય જ 
આદિવયસી કલયકયરોએ જ નવી દિલહીમયાં 
પરંપરયગત ગેર નૃત્ પ્રસતુત ક્ુ્વ હતુાં. 
પરંપરયગત પોરયકોમયાં સજ્જ આ 10 
જેટલય આદિવયસી કલયકયરો પોશીનય 
તયલુકયનય નયનકડય ગયમમયાંથી આવ્ય 
હતય. પોતયનય પૂવ્વજોનય બવલિયનની આ 
અભૂતપૂવ્વ ઘટનયની પ્રસતુવતમયાં તેઓએ 
પણ પોતયનુાં  ્ોગિયન આપ્ુાં  હતુાં . 
સયબરકયાંઠય વજલ્યનય જ વયદ્કયરો અને 
ગય્કો દ્યરય પરંપરયગત વયવજાંત્ોનય 
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વયિન સયથે તૈ્યર કરવયમયાં આવેલો 
મ્ુઝીક ટે્ક અમિયવયિનય ર્ણીતય 
સાંગીતકયર શ્ી વનવશથ મહેતયએ તૈ્યર 
ક્યો હતો.

પયલ-િઢવયવનય આદિવયસીઓની  
શૌ ્્વગયથયનુાં વણ્વન કરતયાં ગીતો આજ ેપણ 
આ વવસતયરમયાં આદિવયસીઓ લગ્ન જેવય 
શુભ પ્રસાંગોએ લોકબોલીમયાં ગય્ છે અને 
પોતયનય વીર પૂવ્વજોનુાં સમરણ કરે છે. શ્ી 
મોતીલયલ તેર્વતને 'કોલી્યરી નો 
વયવણ્ો ગયાંધી' જેવુાં સાંબોધન કરતુાં 
આદિવયસીઓએ જ લોકબોલીમયાં ગય્ેલુાં 
ગીત પણ ટેબલો સયથે પ્રસતુત કરય્ુાં હતુાં. 

ગુજરયત સરકયરનય મયવહતી ખયતય 
દ્યરય પ્રવતવર્વ પ્રસતુત કરયતય આ ટેબલોનય 
વનમય્વણમયાં સવચવ શ્ીમતી અવાંવતકય વસાંઘ, 
મયવહતી વન્યમક શ્ી ડી. પી. િેસયઈ અને 
વવર્ વનષણયત, ઇવતહયસકયર-લેખક શ્ી 
વવષણુભયઈ પાંડયનય મયગ્વિશ્વનમયાં શ્ી 
પાંકજભયઈ મોિી અને નય્બ મયવહતી 
વન્યમક શ્ી વહરેનભયઇ ભટ્ટએ ્ોગિયન 
આપ્ુાં હતુાં. ગુજરયતનય આ ટેબલોનય 
વનમય ્વણની કયમગીરી અમિયવયિનય 
ર્ણીતય કલયકયર શ્ી વસધધેશ્વર કયનુગયએ 
સાંભયળી હતી.

આઝયિીની સુવણ્વ જ્ાંતીનય આ 
અવસરે, આજે 100 વર્વ પછી ગુજરયતનય 
આદિવયસીઓનો સવયવધનતય સાંગ્રયમ 
પ્રર્સત્તયક પરેડનય મયધ્મથી સમગ્ર વવશ્વ 
સમક્ ઉર્ગર થ્ો એ જ આઝયિી મયટે 
શહ ી િ  થઈ  ગ્ે લ ય  ગુજર ય તન ય 
આદિવયસીઓને સયચી શ્દ્ધયાંજવલ છે... •

જવલયાંરાલા બાગ કરતાં પણ ભીરણ પાલ-
દઢરારની આ ઐવતહાવસક ઘ્ટના િું છે ?

આજથી 100 વર્વ પહેલયાંની આ વયત... તય. 7મી મયચ્વ 1922. ગજુરયતનય અાંતદર ય્ળ વવસતયર 
- સયબરકયાંઠય વજલ્યમયાં ભીલ આદિવયસીઓની વસતીવયળય ગયમો પયલ, િઢવયવ, વચતરી્યનય 
વત્ભટેે હેર નિીનય કયાંઠે ભીલ આદિવયસીઓ જમીન મહેસલૂ વ્ વસથય, ર્ગીરિયરો અન ેરજવયડયનય 
કય્િયઓનો વવરોધ કરવય શ્ી મોતીલયલ તરે્વતનય નતેૃતવમયાં એકત્ થ્ય હતય. 

આદિવયસી બહમુતીવયળય કોવલ્યરી ગયમમયાં, વવણક પદરવયરમયાં જન્મલેય શ્ી મોતીલયલ 
તરે્વત કરુણય, આતમી્તય અન ેવનમ્વળ પ્રમેનય ગુણો ધરયવતય સયહવસક અન ેસવયવભમયની 
વ્વતિ હતય. આદિવયસીઓ પર થતય બસેમુયર અત્યચયર અન ેશોરણનય વવરોધમયાં તમેનયમયાં 
સાંવિેનયની સરવયણી ફૂટી હતી. સત્, વફયિયરી, સમપ્વણ અન ેવવશ્વયસ જવેય તમેનય સિગુણો 
આદિવયસીઓને ેસપશમી ગ્ય હતય. આદિવયસી દકસયનોમયાં એકતય મયટે, તેમનયમયાં રહેલય 
સયમયવજક િરુણોને નયથવય મયટે શ્ી મોતીલયલ તેર્વત ેપ્ર્ત્નો ક્ય્વ હતય. વબ્દટશ તાંત્ 
અન ેિેશી રજવયડયઓન ેશ્ી મોતીલયલ તરે્વતનય નતેૃતવમયાં ભીલ આદિવયસીઓની એકતય 
અન ેપ્રવૃવત્તઓ વવઘયતક લયગી હતી. 1919 ની 13મી એવપ્રલ ેપાંર્બનય અમૃતસરમયાં 
જવલ્યાંવયલય બયગમયાં 600 જટેલય વનિયોર નયગદરકોની હત્ય થઈ હતી... 1920 મયાં કલકત્તયમયાં 
પ.ૂ ગયાંધીજીએ અસહકયર આાંિોલનની શરૂઆત કરી િીધી હતી. સમગ્ર િેશમયાં આઝયિીનય 
સાંગ્રયમની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. ગુજરયતનય સયબરકયાંઠય વજલ્યમયાં, અરવલ્ીની 
વગદરમયળયઓમયાં ખમુયરીભ્ુું જીવન જીવતય ભીલ આદિવયસીઓમયાં પણ અાંગ્રજેો અને 
સયમાંતોનય શોરણ, આકરય કરવરેય તથય વઠેપ્રથય સયમ ેવવરોધનો સૂર પ્રગટ્ો હતો. 

હોળીનય દિવસો નજીક હતય... ત ેદિવસ ેઆમલકી અવગ્યરસ હતી. 'કોવલ્યરીનય ગયાંધી' 
તરીકે ઓળખયતય શ્ી મોતીલયલ તરે્વતનય નતેૃતવમયાં આઝયિી ઝાંખતય આદિવયસી પ્રર્જનો 
મળેે મળ્ય હતય, જાંગી સભય સવરૂપ ેભગેય થ્ય હતય... ત્યાં જ મવેયડ ભીલ કોપસ્વ (એમ. બી. 
સી.) નયમનય વબ્દટશ અધ્વલશકરી િળનય હવથ્યરબાંધ જવયનો જરયમરયની ટેકરીઓ પર ગોઠવયઈ 
ગ્ય. એમ.બી.સી. નય અાંગ્રજે ઓદફસર મજેર એચ.જી. સટનષે હજ્જારોની સાંખ્યમયાં એકત્ 
થ્લેય આદિવયસીઓ પર ગોળીબયર કરવયનો આિેશ આપ્ો. લગભગ 1200 જેટલય વનિયોર 
આદિવયસીઓ ગોળીએ વીંધયઈ ગ ય્. આદિવયસીઓનય નત્વન અન ેઢોલનય નયિ મશીનગનમયાંથી 
છટૂથી ગોળીઓનય અવયજમયાં કય્મ મયટે વવલયઈ ગ્ય... ચોમરે લયશોનય ઢગલય ખડકયઈ ગ્ય. 
લડયઈનય મિેયનની જમે આખુાં મિેયન લયશોથી ભરયઈ ગ્ુાં હતુાં. બયજમુયાં આવલેય ઢેખડી્ય કૂવય 
અન ેિવુધ્ય કૂવય 1200 જટેલય વનિયોર આદિવયસીઓનય મૃતિેહોથી ઉભરયઈ ગ્ય હતય. શ્ી 
મોતીલયલ તરે્વતન ેપણ બ ેગોળી વયગી હતી, તેમનય સયથીિયરો તમેન ેઊાંટ પર નયખીન ેનિી 
મયગષે ડુાંગરય તરફ લઇ ગ્ય હતય.  આજે પણ આ વવસતયરનય આિીવયસીઓ પોતયનય લગ્ન 
ગીતોમયાં આ ઘટનયનય ગયણય ગૌરવભેર ગય્ છે. જવલ્યાંવયલય બયગની ઘટનયનય ત્ણ વર્વ પછી 

ગજુરયતનય સયબરકયાંઠય વજલ્યમયાં બનલેી આ 
ભીરણ ઘટનયન ેઇવતહયસ ેભલૂયવી િીધી હતી, 
પણ પ્રધયનમાંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિી 
ગુજરયતનય મુખ્માંત્ી હતય ત્યરે તેમણે 
ઇવતહયસનય આ પૃષ્ન ેિવુન્ય સમક્ ઉર્ગર 
ક્ુું હતુાં. આજે આ વવસતયરમયાં શહીિ સમૃવત 
વન અન ેશહીિ સમયરક આ હત ય્કયાંડનય સયક્ી 
સમય ઉભય છે. •
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I-Createના ઇલેક્કટ્રક વહીકલ સેન્્ટર ઓફ એકસલન્સનું ઉદ્દઘા્ટન
સયતત્પણુ્વ વવકયસ મયટે પ્રકૃવતનુાં જતન 

થય્ ત ેઆવશ્ક છે. કુિરતી સાંશયધનનો 
ઓછયમયાં ઓછો ઉપ્ોગ અન ેપુન:પયપ્ 
સત્ોતનો વધુમયાં વધુ ઉપ્ોગ થય્ તે 
દિશયમયાં કય્્વ થઈ રહ્ છે. આથી સી.
એન.જી. અન ેબટેરી સાંચયવલત ઈલસે્ટ્ક 
વયહનોને ઉપર ભયર મુકયઈ રહો છે. 
તયજતેરમયાં મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ પટેલે 
ઇન્ટરનશેનલ સને્ટર ફોર એન્ટરપ્રવેન્ોરવશપ 
એન્ડ ટેક્ોલોજી (I-Create) ખયતે 
ઇલે્ ટ્ીક વહીકલ સેન્ટર ઓફ એ્સલન્સનુાં 
ઉદ્ઘયટન ક્ુ્વ હત.ુ 

I-Create ઇલે્ટ્ીક વહીકલ સેન્ટર 
ઓફ એ્સલન્સમયાં નયનય ઇલેસ્ટ્ક 
વયહનો મયટે ્ુવનક અને ઇસન્ટગ્રેટેડ 
ઓપન-સોસ્વ પલેટફોમ્વ બનયવવયથી મયાંડીને 
શહેરો મયટે ઓપન સટયન્ડડસ્વ તરીકે ગ્રીન 
અબ્વન મયસ મોવબવલટી પલેટફોમ ્વ 
વવકસયવવય સુધીની અનેક પહેલો ચયલી 
રહી છે. ભયરત સરકયરનય ર૦૩૦નય 
ઇલેસ્ટ્ક વયહનો (EV)નય લક્યાંકને 
સમથ્વન આપવય અન ેઆ લક્યાંકન ેહયાંસલ 
કરવય મયટ ે રયજ્ સરકયર ે ગુજરયત 
ઇલસે્ટ્ક વહીકલ પોવલસી-ર૦ર૧ ઘડી છે. 
તેમ યાં  EV ખર ીિિ યર ો  અને  EV 
ઇન્ફ્રયસટ્ક્ચરનય વવકયસમયાં  ર ોકયણ 
કરનયરયઓ મયટે સબવસડી/પ્રોતસયહન 
તરીકેની ્ોજનયનો પણ સમયવેશ થ્ેલો 
છે. આ નીવતની સફળતય મયટે ઇનોવેશન 
ઇકોવસસટમનય સમથ્વનની જરૂદર્યત મયટે 
i-Create જેવી અગ્રણી સાંસથયએ Evsને 
ફોકસ એદર્ય બનયવવય મયટે કરેલી પહેલ 
EV ટેક્ોલોજી ઉપ્ોગમયાં ગુજરયતને  
મિિરૂપ થશે. 

સટયટ્વઅપ ઇસન્ડ્ય અને ઉબર સયથે 
મળીન ેi-Create એ તયજતેરમયાં ઇલસે્ટ્ક 
વયહનોનો વપરયશ વધયરવય અને તેને 
અપનયવવય મયટેનય પ્રગવતશીલ વવચયરોને 
સમથ્વન આપવય મયટે ગ્રીન મોવબલીટી 

ઇનોવેશન ચેલેન્જ હયથ ધરી હતી. આ 
ચે લેન્જમયાં  સમગ્ર ભયરતમયાંથી EV 
ઇનોવેટસ્વની ૪૦૦ જેટલી એન્ટ્ીઓ  
આવી હતી.

મુખ્માંત્ીશ્ીએ આ Evangeliseનય 
વવજેતયઓને અવભનાંિન આપ્ય અને 
i-Createની ર અને ૩ વહીલર ઇલેસ્ટ્ક 
વયહનો (EV) મયટેની મેગય ઇનોવેશન 
ચેલેન્જનય વવજેતયઓને પણ અવભનાંિન 
પયઠવ્ય હતય. અતે્ ઉલે્ખની્ છે કે, 
i-Createનુાં EV સેન્ટર ઓફ એ્સેલન્સ 
ઉદ્ોગ જગતની અગ્રણી કંપનીઓ સયથે 
ભ યગ ી િ ય ર ી  ક ર ી  રહ્ાં  છ ે.  જે થ ી 
સટયન્ડડય્વઇઝેશન, ઇન્ટરઓપરેવબવલટી અને 
ફ્ુચર પ્રૂદફંગનય લયભો મેળવી શકય્. 
તેનયથી ને્સટ જનરેશન ઇનોવેશનને 
પ્રોતસયહન મળશે, જેને ઝડપથી બર્રમયાં 

લઇ જઇ શકયશે એમ મુખ્માંત્ીશ્ીને આ 
મલુયકયત િરમ્યન જણયવવયમયાં આવ્ુાં હતુાં. 
આ અવસરે મુખ્માંત્ીશ્ીએ બેઠક ્ોજીને 
i-Createની ભયવવ ્ ોજનયઓની સમીક્ય 
કરી અને i-Create સમવથ્વત અનેક 
સટયટ્વઅપસ સયથે સાંવયિ કરી તેમને પ્રેરણય 
આપી હતી. 

મુખ્માંત્ીશ્ીએ તેમની મુલયકયત 
િરવમ્યન વવવવધ સટયટ્વઅપની નવવન 
શોધ-સાંશોધન, ગવતવવવધઓની તલસપશમી 
મયવહતી મેળવી હતી. મુખ્માંત્ીશ્ીએ 
તેમન ી  આ મુલ યક યત  િર વમ્ યન 
I-Createનય તેમજ ્ ુવય સટયટ્વઅપસ સયથે 
પ્રત્ક્ વયતચીત કરી તેમને પ્રોતસયવહત 
ક્ય્વ હતય. 

મુખ્ સવચવ શ્ી પાંકજકુમયર, ઉદ્ોગ 
કવમશનર શ્ી રયહુલ ગુપ્તય, i- create 
ફયઉન્ડીંગ ટીમની મેમબર સભ્શ્ી કે.
થ્યગરંજન, શ્ી એમ.સી.ગુપ્તય, વબઝનેસ 
હેડ રયજીવ બોઝ, એડવમવનસટ્ેશન હેડ શ્ી 
વવજ્ નય્ર, મયકકેદટંગ હેડ  પય્લ પટેલ 
ઉપસસથત રહય હતય. •

્ટેક્ોલોજી

ભારત સરકારના ર૦૩૦ના ઇલોક્ટ્ટ્ક 
રા્નાો (EV)ના લક્ાંકનો સમથ્વન 
આપરા અનો આ લક્ાંકનો ્ાંસલ 
કરરા માટો રાજ્ય સરકારો ગતુજરાત 
ઇલોક્ટ્ટ્ક વ્ીકલ પાોથલસી-ર૦ર૧ 

ઘડી છો. 
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સોમનાથમાં આરુવનક અવતવથગૃહનું ઈ-લોકાપ્ષણ કરતા રડાપ્રરાનશ્ી
એક ભારત - શ્ેષ્ઠ ભારતનું પ્રવતવનવરતર કરે છે સોમનાથરામ
િ ેશનય પવચિમ દકનયર ે આવે લુાં 

જ્ોવતવલુંગ સોમનયથધયમ એ રયષ્ટની 
એકતય અને અખાંદડતતયનય પ્રતીક સમયન 
છે. સોમનયથનય વવકયસ મયટ ે અને 
શ્દ્ધયળુઓની સુવવધય મયટે રયજ્ સરકયરે 
રૂ. 30 કરોડનય ખચ ષે અત્યધુ વનક 
અવતવથગૃહનુાં  વનમય ્વણ ક્ુ ું છ ે. આ 
અવતવથગૃહનુાં ઈ-લોકયપ્વણ તયજેતરમયાં 
વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીએ ક્ુું હતુાં. 
આ પ્રસાંગે મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ 
પટેલ, નવસયરીનય સયાંસિ શ્ી સી. આર.
પયટીલ વચ્ુ્વઅલી ઉપસસથત રહય હતય 
તેમજ સોમનયથ નવવનવમ્વત સદક્ફટ હયઉસ 
ખયત ેમયગ્વ મકયન તથય પ્રવયસન ્ યત્યધયમ 
વવકયસમાંત્ી શ્ી પૂણષેશભયઈ મોિી અને 
રયજ્ માંત્ી શ્ી અરવવાંિભયઈ રૈ્યણીની 
ઉપસસથવતમયાં આ સમયરોહ ્ોર્્ો હતો.

વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીએ 

સોમનયથમયાં અવતવથગૃહનુાં વચ્ુ્વઅલી 
લોકયપ્વણ કરતયાં સગૌરવ જણયવ્ુાં હતુાં કે, 
સોમનયથ સવહતની િેશની સયાંસકૃવતક 
વવરયસતો રયષ્ટી્ એકતય સયથે એક ભયરત 
શ્ેષ્ ભયરતનુાં પણ પ્રવતવનવધતવ કરે છે. 
આઝયિી કય અમૃત મહોતસવનય મયધ્મથી 
આપણે અતીતમયાંથી જે શીખવય મયગીએ 
છીએ, તેનય મયટે સોમનયથ જેવય આસથય 
અને સયાંસકૃવતક સથળો તેનયાં મુખ્ કેન્દ્રો છે. 
સવિેશ િશ્વન ્ોજનય હેઠળ િેશમયાં ૧૫ 
થીમ આધયદરત પ્રવયસન સદક્ફ્ટસ વવકવસત 
કરવયમયાં આવી રહી છે.

સોમનયથ ટ્સટ દ્યરય સોમનયથમયાં 
્યવત્કોની સુવવધય મયટે અવવરત પ્ર્યસો 
અને કયમો કરવયમયાં આવી રહયાં છે. 
સોમનયથમયાં છેલ્યાં કેટલયાંક વરયોમયાં એક 
પછી એક વવકયસકય્્વ થઈ રહયાં છે. થોડય 
સમ્ પહેલયાં સમુદ્ર પથ, એસ્ઝવબશન 

ગેલેરી સવહત પ્રકલપોનુાં લોકયપ્વણ અને મય 
પયવ્વતીનય માંદિરનય વશલયન્્યસ સવહત 
વ વ વ વધ  ક ય ્ યોન ો  ઉ લે્ખ  ક ર ીને 
વડયપ્રધયનશ્ીએ કહ્ાં કે સોમનયથ ક્ેત્મયાં 
ઉપલબધ થઈ રહેલી આ સવુવધયઓથી િીવ, 
ગીરથી મયાંડીન ેબટે દ્યરકય સધુીની સદક્ફટથી 
સોમનયથ સેન્ટર બનશે. સોમનયથમયાં 
ગુજરયત સરકયર દ્યરય વનવમ્વત સદક્ફટ 
હયઉસમયાં રોકયનયર ્યવત્કોને િદર્યની 
લહેરો તેમજ સોમનયથ મહયિેવનય માંદિરનુાં 
વશખર આ બાંનેનયાં િશ્વન થશે અને નવી 
ચેતનય ર્ગશે.

વડયપ્રધયનશ્ીએ ગુજરયતમયાં દ્યરકય, 
બેટ દ્યરકય, સોમનયથ, અાંબયજી, પયવયગઢ, 
સયપુતયરય, સટેચ્ુ અૉફ ્ુવનટી, વગરનયર, 
સફેિ રણ સવહતનયાં સથળોએ થ્ેલયાં 
વવકયસકય્યોનો પણ ઉલે્ખ ક્યો હતો. 
સટટૅચ્ુ અૉફ ્ુવનટીમયાં અત્યર સુધી ૭૫ 

વરકાસગાથા
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લયખ ્યવત્કોએ મુલયકયત લીધી છે તેમ 
પણ સગૌરવ જણયવ્ુાં હતુાં.

આ પ્રસાંગે વચ્ુ્વઅલ ઉપસસથત રહેલય 
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે જણયવ્ુાં 
હતુાં કે વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય 
નેતૃતવમયાં િેશમયાં સયાંસકૃવતક ધરોહરોનય 
જીણયોદ્ધયર સયથ ેનવી સુવવધય ઉપલબધ થઈ 
રહી છે. મુખ્માંત્ીશ્ીએ હર્વની લયગણી 
વ્તિ કરતયાં જણયવ્ુાં ક ે વડયપ્રધયન 
સોમનયથ માંદિર ટ્સટનય ચૅરમૅન છે અને 
તેમનય મયગ ્વિશ ્વનમયાં  સોમનયથમયાં 
્યવત્કોની સુવવધય મયટે અનેક કય્યો પૂણ્વ 
થ્યાં છે. 

આ પ્રસાંગે મયગ્વ મકયન તથય પ્રવયસન 
અન ે્ યત્યધયમ વવકયસ માંત્ી શ્ી પણૂષેશભયઈ 
મોિીએ વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય 
નેતૃતવમયાં કયશી વવશ્વનયથ, સોમનયથ 
સવહત સયાંસકૃવતક વવરયસતનયાં સથળોનો 
ગદરમય સયથ ેપ ્્વટનલક્ી વવકયસ થઈ રહો 
છે તે અાંગે આનાંિની લયગણી વ્તિ કરી 
હતી. ગજુરયતમયાં મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ 
પટેલનય દિશયિશ્વનમયાં રયજ્નયાં પ્રવયસન 
અને તીથ્વસથળો વવકસયવવય મયટે ટુદરઝમ 
સદક્ફટ તૈ્યર કરવયનુાં આ્ોજન કરવયમયાં 
આવી રહ્ાં છે તેમ જણયવી પ્રવયસન 
સથળોનય વવકયસ મયટેની પ્રવતબદ્ધતય વ્તિ 
કરી હતી.

ગીર સોમનયથ વજલ્યનય પ્રભયરી માંત્ી 
શ્ી અરવવાંિભયઈ ર ૈ્ યણીએ િ ેશ-
િુવન્યમયાંથી સોમનયથ તીથ્વનયાં િશ્વનયથષે 
આવતય ભયવવકો મયટે વવકસયવલેી અદ્તન 
સુવવધયની ર્ણકયરી આપતયાં વડયપ્રધયન 
શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય આતમવનભ્વર 
ભયરતનય સવપ્નને આતમવનભ્વર ગુજરયત 
થકી સયકયર કરવય આહ્યન ક્ુું હતુાં.

સયાંસિ શ્ી રયજેશભયઇ ચુડયસમયએ 
જૂનયગઢ અને ગીર-સોમનયથ વજલ્યને 
પ્રવયસનનુાં પ્રવેશદ્યર ગણયવતયાં રયજ્ 
સરકયર દ્યરય પવવત્ ્યત્યધયમ અને 
પ્રવયસન સથળોએ વવકસયવલેી સુવવધયઓની 
ર્ણકયરી આપી હતી. આ સયથે તેમણે 

જણયવ્ુાં હતુાં કે, તીથ્વસથળોન ેપ્રવયસન સયથે 
જોડીને વવકયસને નવી ગવત આપી શકય્ 
તે દિશયમયાં રયજ્ સરકયર દ્યરય પ્ર્ત્નો 
કરવયમયાં આવી રહયાં છે.

આ અવતવથગૃહનય લોકયપ્વણ પ્રસાંગે 
રયજ્કક્યનય માંત્ી શ્ી િેવયભયઈ મયલમ, 
મુખ્ સવચવ શ્ી પાંકજકુમયર, ટ્સટી શ્ી જે. 
ડી પરમયર, મયગ્વ અને મકયન વવભયગનય 
સવચવ શ્ી એસ. બી. વસયવય, વજલ્ય 
પાંચય્તનય પ્રમખુ શ્ીમતી રયમીબને વયર્, 
પૂવ્વ માંત્ી શ્ી જસયભયઇ બયરડ, પવવત્ 

્યત્યધયમ વવકયસ બોડ્વનય સવચવ શ્ી આર. 
આર. રયવલ, કલે્ટર શ્ી રયજિેવવસાંહ 
ગોવહલ, પૂવ્વ ધયરયસભ્ શ્ી રયજશીભયઈ 
જોટવય, શ્ી જેઠયભયઈ સોલાંકી, શ્ી 
મયનવસાંહ પરમયર સવહતનય મહયનુભયવો 
ઉપરયાંત કલયકયર સવ્વ શ્ી મય્યભયઈ 
આહીર, કીવત્વિયન ગઢવી, આદિત્ ગઢવી, 
અરવવાંિ વેગડય, ઉવ્વશી રયિદડ્ય, દકંજલ 
રયજવપ્ર્ જવેય નયમયાંદકત કલયકયરો ઉપરયાંત 
તયરક મેહતય કય ઉલટય ચશમય ફેમ મ્ૂર 
વયાંકયણી ઉપસસથત રહયાં હતયાં. •

સોમનાથ મહાદેર અને દરરયાદેરની મહાઆરતી યોજાઈ
્યત્યધયમ સોમનયથ માંદિરનય સમદુ્રદકનયરે પ્રવયસન અન ે્યત્યધયમ વવકયસમાંત્ી શ્ી 

પણૂષેશભયઈ મોિી, રયજ્ માંત્ી શ્ી અરવવાંિભયઈ રૈ્યણી, સયાંસિ શ્ી રયજશેભયઇ ચડુયસમય 
સવહતનય મહયનુભયવોની ઉપસસથવતમયાં સોમનયથ મહયિેવ અન ેિદર્યિેવની અવગ્યરસો 
િીવડય અન ેમશયલ સયથ ેભવ્ મહયઆરતી કરવયમયાં આવી હતી. આ સયથ ેસમદુ્રમયાં આઝયિી 
કય અમૃત મહોતસવને અનલુક્ીને ૭૫ બોટનય મયધ્મથી પ્રવતકૃવત બનયવવયમયાં આવી હતી. 
પ્રવયસન અન ે્યત્યધયમમાંત્ી શ્ી પણૂષેશભયઈ મોિીએ સોમનયથ સમુદ્રિશ્વન વૉક-વ ેખયતે 
િદર્યિેવની તમેજ સોમનયથ માંદિરની મહયઆરતી કરી હતી. આ તકે માંત્ીશ્ી મોિીએ 
જણયવ્ુાં હતુાં કે, વવશ્વનતેય અન ેભયરતનય સવય્વવધક લોકવપ્ર્ વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ 
મોિીની િીઘ્વદૃસષ્ટથી સોમનયથ તીથ્વનો કય્યકલપ થ્ો છે. સોમનયથ મહયિેવનયાં ચરણોમયાં 
કેન્દ્ર સરકયરની પ્રસયિ ્ ોજનયમયાં બનયવય્ેલય સમદુ્રિશ્વન પથમયાં આજ ેસરકયરની િીઘ્વદૃસષ્ટનુાં 
ઉતકૃષ્ટ ઉિયહરણ જોવય મળે છે. ગજુરયત પવવત્ ્યત્યધયમ વવકયસ બોડ્વ દ્યરય રયજ્નયાં 
્યત્યધયમોન ેઉત્તમ મયળખયકી્ સુવવધયઓ પરૂી પયડીન ેતીથ્વ પ્રવયસનન ેવગેવાંતુાં બનયવ્ુાં 
છે. આ મહયઆરતીનય પ્રસાંગ ેપિયવધકયરીઓ, નયમયાંદકત કલયકયરો ઉપસસથત રહય હતય.

અવતવથગૃહની વરિેરતા
સોમિાથિા મિાલય િેવા લાગતા િવહિહમ્વત અહતહથગૃિમાં આલીશાિ ચાર 

માળ, કુલ પલોટ ૧૫૦૦૦ ચો.મી. એદરયામાં ફેલાયેલા છે, િેિો કુલ કાપપેટ એદરયા 
૭૦૭૭ ચો.મી. છે. અદ્યતિ સુહવધા સાથેિા આ સદકકિટ િાઉસમાં ૨ વીવીઆઇપી 
સયુટ રૂમ, ૮ વીવીઆઇપી રૂમ, ૮ વીઆઇપી રૂમ, ૨૪ દડલકસ રૂમ સાથે દકચિ, 
િિરલ અિે વીઆઈઇપી ડાઈહિંગ, સટોર રૂમ, કૉન્ફરન્સ રૂમ અિે ૨૦૦ લોકોિે 
સમાવતા અૉદડટોદરયમ િૉલ સહિતિી સુહવધાઓ હવકસાવવામાં આવી છે.
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રાજકો્ટમાં નરવનવમ્ષત અંડર વરિજનું 
સીડીએસ વબવપન રારત નામકરણ આપી ઈ-લોકાપ્ષણ 

રયજ્ની વવકયસ્યત્યમયાં શહેરી વવકયસનુાં 
મહત્વનુાં ્ોગિયન છે. શહેરોમયાં કોઈ એક 
જ બયબતનયાં કય્યો કરવયનય બિલે રયજ્ 
સરકયરે સવયુંગી વવકયસન ેધ્યનમયાં રયખીને 
શહેરી વવકયસની નવી વ્યખ્ય પ્રસથયવપત કરી 
લોકોની સવયુંગી સખુયકયરી ધ્યનમયાં રયખી 
વવકયસકય્યોનો પ્રયરંભ ક્યો છે. રયજકોટ 
મહયનગરપયવલકયએ કોરોનયની વૈવશ્વક 
મહયમયરીમયાં રયજ્ સરકયરનય મયગ્વિશ્વન 
હેઠળ વવકયસનયાં કય્યો સમ્સર પણૂ્વ ક્યું છે. 
રયજકોટ મહયનગરન ેઆધવુનકતયનો રંગ 
આપવય મયટે તમેજ લોકોની સુખયકયરી મયટે 
ઘણય પ્રકલપો ચયલી રહય છે. તયજતેરમયાં 
મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ પટેલ ેરયજકોટમયાં 
રૂવપ્ય ૪૨.૩૮ કરોડનય ખચષે વનવમ્વત 
લકમીનગર અાંડર વબ્જન ુનયમકરણ શહીિ 
સીડીએસ વબવપન રયવત વબ્જ નયમ આપી 
ઈ-લોકયપ્વણ ક્ુું હતુાં.

આ પ્રસાંગ ેમખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ 
પટેલે જણયવ્ુાં હતુાં કે, વડયપ્રધયન શ્ી 
નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય નેતૃતવમયાં આતમવનભ્વર 
ભયરત અવભ્યન ચયલી રહ્ાં છે. આઝયિી કય 
અમૃત મહોતસવની પણ આપણ ેઉજવણી 
કરી રહય છીએ ત્યરે ગજુરયતમયાં શહેરી 
વવકયસ સયથે આતમવનભ્વર ગુજરયતથી 
આતમવનભ્વર ભયરતનો સાંકલપ આપણ ેવસદ્ધ 
કરવો છે. વડયપ્રધયનશ્ીનય નેતૃતવમયાં 

વબનપરંપરયગત ઊર્્વનય ઉપ્ોગનય પ્રકલપો 
તમેજ અન ેસક્લન એનર્જી ગ્રીન એનર્જી સયથે 
પ્ય્વવરણ સરુક્યમયાં પણ ગજુરયત ેભયગીિયરી 
નોંધયવી નવી વસવદ્ધ હયાંસલ કરી છે. 
મહયનગરોનય ગાંિય પયણીનો વનકયલ તમેજ 
સએુજ ટ્ીટમને્ટ પલયન્ટ અન ેશહેરીજનોને 
શુદ્ધ પયણી મળી રહે, ઉપરયાંત શહેરો ટ્યદફકની 
સમસ્યથી મુતિ થય્ એ મયટ ે અનેક 
વવકયસકય્યો હયથ ધરવયમયાં આવ્યાં છે. 
રયજકોટ મયટે જરૂદર્યત મજુબનય ટી.પી.ડી.
પી માંજૂર કરીને આ્ોવજત વવકયસ આપવયની 
પણ આપણી નમે છે.

તયજેતરમયાં રયજ્ સરકયર દ્યરય ૧૮૭ 
કરોડનયાં ૧૭૦ કયમો કરવયની પણ સદૈ્ધયાંવતક 
માંજરૂી આપવયમયાં આવી છે. સૌનો સયથ 
સૌનો વવકયસ અન ે સૌનય વવશ્વયસ સયથે 
રયજ્નયાં નગરો મહયનગરોન ેશહેરી વવકયસ 
સયથ ેધબકતયાં રયખવયનો આપણો સાંકલપ છે 
તમે અાંતમયાં જણયવ્ુાં હતુાં. 

વયહનવ્વહયર રયજ્ માંત્ી શ્ી 
અરવવાંિભયઈ રૈ્યણીએ જણયવ્ુાં હતુાં કે 
રયજ્ સરકયર જવયબિયરીપવૂ્વક નયગદરક 
સેવયઓનો વ્યપ વધયરી મયળખયગત 
વવકયસનયાં કય્યો થય્ ત ેમયટે પણ કદટબદ્ધ 
છે. રયજકોટમયાં મહયનગરપયવલકય દ્યરય 
રયજ્ સરકયરનય મયગ્વિશ્વન હેઠળ ઘણય 
પ્રોજે્ ટ માંજૂર કરવયમયાં આવ્ય છે. મખુ્માંત્ી 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટ ેલનય નેતૃતવમયાં 
રયજકોટમયાં વવકયસનયાં અનકે કય્યો માંજરૂ 
કરવયમયાં આવ્યાં છે. અગયઉ પણ રયજકોટમયાં 
વવકયસનયાં અનકે કય્યો પૂણ્વ કરવયમયાં આવ્યાં 
છે અન ેહજુ વધ ુવવકયસકય્યો હયથ ધરવયનુાં 
સરકયરનુાં  આ્ોજન છ ે.  ર યજકોટ 
મહયનગરપયવલકય દ્યરય બનયવવયમયાં આવલેય 
આ લકમીનગર અાંડર વબ્જન ેલીધ ેહવ ેઆ 
વવસતયરમયાં શહેરીજનોન ેટ્યદફકની સમસ્ય 
નહીં નડે તેમ જણયવી શહેરી વવકયસ મયટેની 
પ્રવતબદ્ધતય વ્તિ કરી હતી.

રયજકોટ મહયનગરમયાં જુિય જુિય 
વવસતયરમયાં લોકોન ેટ્યદફકની સમસ્ય ન થય્ 
ત ેમયટે અાંડર અન ેઓવરવબ્જ બનયવવયમયાં 
આવી રહય છે. લકમીનગર રેલવે વબ્જ 
ટ્યદફકન ે ધ્યનમયાં લઈન ેજરૂદર્યત મજુબ 
બનયવવયમયાં આવ્ો છે. લકમીનગર 
અાંડરવબ્જનુાં લોકયપ્વણ થતયાં આશરે ૫થી ૬ 
લયખ લોકોન ેટ્યદફકની રોવજાંિી સમસ્યમયાંથી 
મવુતિ મળશ.ે રયજકોટ મહયનગરપયવલકય દ્યરય 
રેલવ ે વવભયગ પયસ ે દડપોવઝટ વક્ફથી ચયર 
મયગમી્ રેલવ ેઅાંડર વબ્જ બનયવવયમયાં આવ્ો 
છે. આ વબ્જની બાંન ેબયજ ુ૭.૫૦ મીટર 
પહોળયઈ તથય ૪.૫૦ મીટર ઊાંચયઈ હોવયને 
કયરણે સકૂલ બસ, ઔદ્ોવગક વવસતયરનયાં 
વયહનનય આવન ર્વન મયટે સગુમ બનશ.ે 
આ ઉપરયાંત રયહિયરીઓ તથય સયઇકલસવયર 
મયટે અલગથી પયથ વ ેબનયવવયમયાં આવ્ો 
છે. પયણીનય વનકયલ મયટે અાંડરગ્રયઉન્ડમયાં પરૂતી 
વ્વસથય કરવયમયાં આવી છે.

આ  ક ય ્ ્વ ક્ર મ મ યાં  ર ય જ ક ો ટ 
મહયનગરપયવલકયનય મે્ ર ડૉ. પ્રિીપભયઈ 
ડવ, ધયરયસભ્ શ્ી ગોવવાંિભયઈ પટેલ, 
રયજકોટ મહયનગરપયવલકયનય મ્ુવનવસપલ 
કવમશનર શ્ી અવમત અરોરય, સટેસન્ડાંગ 
સવમવતનય ચરેમને શ્ી પષુકરભયઈ પટેલ 
સવહત પિયવધકયરીઓ અને અગ્રણીઓ 
ઉપસસથત રહય હતય. •
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આસસેલર વમતલ વનપોન સ્ટીલ ઇક્ન્ડયા 
ગુજરાતમાં રૂ.1.66 લાખ કરોડનું સૂવચત રોકાણ કરિે

ગુજરયતમયાં શયાંવત, સમૃવદ્ધ અને પયરિવશ્વતયનય કયરણે સમગ્ર 
વવશ્વમયાંથી મૂડીરોકણકયરો આવી રહય છે. ગુજરયતનય પનોતયપુત્ 
શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીએ તેમનય મુખ્માંત્ી કય્્વકયળ િરવમ્યન શરૂ 
કરેલી વયઈબ્ન્ટ સવમટનય કયરણે આજે ગુજરયતમયાં અનેક 
રોકયણકયરો આવ્ય છે. જનેયથી મયત્ રયજ્નય જ નહી પરંતુ િેશનય 
લયખો લોકો મયટે ગજુરયતમયાં રોજગયરીની તકો મળી છે. આ પ્રવયહ 
અવવરત ચયલુ જ છે તયજેતરમયાં મુખ્માંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલની ઉપસસથવતમયાં 
ગયાંધીનગર ખયતે આસષેલર વમતલ વનપોન 
સટીલ ઇસન્ડ્ય વલમીટેડે રયજ્મયાં વવવવધ ૬ 
પ્રોજે્ ટસમયાં રૂ. ૧. ૬૬ લયખ કરોડનય સૂવચત 
રોકયણોનય MoU કરવયમયાં આવ્ય હતય. 

૧૦મી વય્બ્ન્ટ ગુજરયત ગલોબલ સવમટ-ર૦રર અાંતગ્વત 
ગુજરયત સરકયરનય ઉદ્ોગ વવભયગ અને આસષેલર વમતલ વનપોન 
સટીલ ઇસન્ડ્ય વલમીટેડ વચે્ થ્ેલય આ MoU પર ઉદ્ોગ 
વવભયગનય અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી ડૉ. રયજીવકુમયર ગુપ્તય તથય 
આસષેલર વમતલ વનપોન સટીલ ઇસન્ડ્ય વતી સી.ઇ.ઓ શ્ી દિલીપ 
ઓમેને હસતયક્ર ક્ય્વ હતય. 

આ MoU અનુસયર આસષેલર વમતલ વનપોન સટીલ ઇસન્ડ્ય 
વલમીટ ેડ  દ્ યર ય  ૬ સૂ વચત 
પ્રોજે્ટસમયાં રોકયણ થવયનુાં છે. 
તેમયાં હઝીરય ખયતેની હ્યત 
કેપટીવ જેટીનય એ્સપયન્શન 
અને મોડ્વનયઇઝેશન મયટે રૂ. 
૪ર૦૦ કરોડ, હયલનય 8.6 
M M T P A ન ય  સ ટ ી લ 
મેન્્ૂફેકચરીંગ પલયન્ટની ક્મતય 
વધયરીને 18 MMTPA કરવય 
મયટેનય રૂ. ૪પ હર્ર કરોડ, 
સુરતનય સુવયલી ખયતે ગ્રીન 

સટીલ પલયન્ટને કેપટીવ પોટ્વ કેપેવસટી સયથેનય એ્સપયન્શન મયટે 
રૂ. ૩૦ હર્ર કરોડ તથય કીડીઆબેટ  સુરતમયાં સટીલ વસટી અને 
ઇન્ડસટ્ી્લ કલસટર મયટે રૂ. ૩૦ હર્ર કરોડનય રોકયણોનો 
સમયવેશ થય્ છે. 

એટલુાં જ નવહ, રયજ્મયાં વવવવધ સથળોએ અાંિયજે રૂ. ૪૦ 
હર્ર કરોડનય રોકયણ સયથે કુલ ૧૦ ગીગયવોટ દરન્્એુબલ પયવર 

જનરેશન પલયન્ટ આસષેલર વમતલ વનપોન 
સટીલ દ્યરય ઉભય કરયશે. જેમયાં હયઇબ્ીડ, 
સોલયર અન ેવવન્ડ એનર્જી ત્ણે્ નો સમયવશે 
થવયનો છે. આ પલયન્ટસ પૈકી પ્રથમ 
તબક્કયમયાં ભયવનગર વજલ્યનય કયનયતળયવ 
ખયતે રર૦૦ મેગયવોટનય પલયન્ટ મયટે પણ 

આ  MoU થ્ય છે. સુરતનય હવઝરયમયાં અન્્ એક ડયઉન સટ્ીમ, 
કોક ઓવન પ્રોજે્ટસમયાં પણ રૂ. ૧૭ હર્ર કરોડનુાં રોકયણ 
આસષેલર વમતલ વનપોન  સટીલ ઇસન્ડ્ય દ્યરય થવયનુાં છે. 

આ બધયજ પલયન્ટમયાં કુલ મળીન ેઅાંિયજ ે૧ લયખ ૮૦ હર્રથી 
વધુ પ્રત્ક્ અને પરોક્ રોજગયર અવસર પણ પ્રયપ્ત થશે. ગુજરયત 
સરકયર આ પ્રોજે્ટસ સમ્સર શરૂ થય્ તે મયટે લેવયની થતી 
વન્મયનુસયરની જરૂરી પરવયનગીઓ અને અન્્ જરૂરી બયબતો 

મયટે વત્વમયન પોવલસીઝ અને 
વન્મોન ેઆવધન રહીન ેઆસષેલર 
વમતલને સહ્ોગ કરશે. 

મખુ્માંત્ીશ્ીની ઉપસસથવતમયાં 
્ોર્્ેલય આ MoU સયઇનીંગ 
અ વ સ ર ે મુ ખ ્ માં ત્ ી શ્ ી ન ય  
મુ ખ ્  અ ગ્ર  સ વ ચ વ  શ્ ી 
કૈલયસનયથન, ઉદ્ોગ કવમશનર 
શ્ી રયહુલ ગુપ્તય તથય આસષેલર 
વમતલનય વદરષ્ પ્રવતવનવધઓ 
પણ જોડય્ય હતય. •

અંિાજો ૧.૮૦ લાખ જોટલા 
પ્રત્યક્ષ-પરાોક્ષ રાોજગાર 
અરસરાો મળતા થશો. 

વરકાસગાથા
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સેરાની સુરાસ પ્રસરારરાની સંકલપબદ્ધતા સાથે સુિાસનના ૧૨૧ રદરસ
શબિની આગળ 'સ'ુ પ્રત્્ લગયવવયથી શબિનો અથ્વ અનોખો 

બની ર્્. સુવયસ, સુવય્્, સુશોભનની જેમ શયસન આગળ 'સુ' 
લયગતય સુશયસનય સુાંિર શબિની સુવયસ પ્રસરે છે. આપણે ઘણય 
બધય શબિો સયાંભળીએ પછી એન ેસમજીએ ત્યર બયિ અનભુવીએ. 
ગુજરયતીઓ મયટે સશુયસન એ મયત્ શબિ નથી, પણ ગજુ્વરવયસીઓની 
પ્રવતતી છે. 

મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય નેતૃતવની વત્વમયન રયજ્ 
સરકયરની જનસેવય ્ યત્યનય સુશયસનનય સફળ ૧૨૧ દિવસ પૂણ્વ 
ક્ય્વ તે અવસરે મુખ્માંત્ીશ્ીએ ગયાંધીનગરમયાં સવવણ્વમ સાંકુલમયાં 
આ્ોવજત કય્્વક્રમમયાં “સુશયસનનય 121 દિવસ” પુસસતકયનુાં 
વવમોચન ક્ુું હતુાં. મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે જનતય 
જનયિ્વનની સેવય કરવયની તેમની ટીમન ેમળેલી તક અન ેરયજ્ની 
વવકયસ્યત્યને તેજોમ્ બનયવવયની પદરશ્મ ્યત્યની સફળતયનુાં 
શ્ે્ ગુજરયતનય સૌ નયગદરકોનય ચરણે ધ્ુું છે.

શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે આતમવનભ્વર ગુજરયતથી આતમવનભ્વર 
ભયરતનુાં ધ્ે્ સયકયર કરવયનય માંત્ સયથે કૃવર, ઉદ્ોગ, સેવય, 
સમયજકલ્યણ સવહતનયાં વવવવધ ક્ેત્ોમયાં ગુજરયતે ૧૨૧ દિવસ 
િરવમ્યન કરેલી ગવત-પ્રગવતની વવશિ છણયવટ કરી હતી.

મુખ્માંત્ીશ્ીએ રયજ્મયાં પ્રયકૃવતક ખેતી બે લયખ ખેડૂતોએ 
અપનયવી છે અને વનબાંધુ ડયાંગ વજલ્ો સાંપૂણ્વ પ્રયકવૃતક ખેતી્ુતિ 
વજલ્ો બન્્ો છે તેની ભૂવમકય આપી હતી. તેમણે એમ પણ 
ર્હેર ક્ુું કે, રયજ્ સરકયર પ્રયકૃવતક ખેતીનો વ્યપ વધુ 
વવસતયરવય રૂ. ૧૦૦ કરોડનય ફદંડાંગ સયથે આગયમી દિવસોમયાં 
ગ્રયમ્ કક્યએ ખેડૂત તયલીમ કય્્વક્રમો, કવૃર વશવબર, ગુણવત્તય 
ચકયસણી લૅબોરેટરી મયસટર ટે્નસ્વ વગેરેની સુવવધય વવકસયવવયનુાં 
કય્્વ આ્ોજન હયથ ધરશે.   

કોરોનયનુાં સાંકટ હો્ કે કુિરતી આફતનો કહેર, પ્રર્ની પડખે 

રહી તેને હૂાંફ અને સવધ્યરો આપવયનય સેવયધમ્વથી તેમની ટીમ 
ગુજરયત સતત દિનરયત ખડેપગે રહી છે. તેમણે રયજ્મયાં સૌરયષ્ટ 
વવસતયરમયાં કમોસમી વરસયિથી ખેડૂતોને થ્ેલય નુકસયન સયમે બે 
તબક્કયમયાં ૧ હર્રથી વધુ કરોડનયાં સહય્ પૅકેજનો લયભ 
અસરગ્રસત ૧૫૩૦ ગયમનય ૫.૦૬ લયખ ખેડૂતોને અપય્ો છે 
તેની અને મયછીમયરો મયટે ૨૬૫ લયખનય સહય્ પૅકેજની પણ 
વવગતો મુખ્માંત્ીશ્ીએ આપી હતી. 

મુખ્માંત્ીશ્ીએ ૧૨૧ દિવસનય જનવહતકયરી શયસન 
િરવમ્યન લોકયવભમુખ વહીવટ અને લોકોનયાં કયમોનય 
સરળીકરણનય અનેકયનેક વનણ્વ્ો ક્ય્વ છે, તેની પણ વવસતૃત 
વવગતો આપતયાં જણયવ્ુાં કે, ગુજરયતે ગુડ ગવન્વન્સની સપધય્વમયાં 
િેશનયાં રયજ્ોમયાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્ો છે. એટલુાં જ નહીં, પૂવ્વ 
વડયપ્રધયન શ્ી સવ. અટલ વબહયરીજીનય જન્મદિને સુશયસન 
સપ્તયહની ઉજવણી અન્વ્ ેવવવવધલક્ી વવકયસકયમોથી પ્રર્ન ેલયભ 
આપવયમયાં પણ ગુજરયત અગ્રેસર રહ્ાં છે. ગુજરયતમયાં ૧ કરોડ 
જેટલયાં PMJAY-MA કયડ્વ આપવય સયથે વડયપ્રધયનશ્ીની 
ફલેગવશપ ્ોજનયઓનો લયભ લવક્ત લયભયથમીઓને પહોંચયડવય 
સમ્બદ્ધ કય્્વઆ્ોજન રયજ્ સરકયરે ક્ુું છે. મુખ્માંત્ીશ્ીએ 
એવી સપષ્ટ નમે વ્તિ કરી કે, તેમની નવી ટીમ ગુજરયત વમવનમમ 
ગવન્વમેન્ટ - મેસ્સમમ ગવન્વન્સનય ધ્ે્ સયથે જેનસેવયનય પ્રબળ 
સાંકલપ, અડગ આતમવવશ્વયસ અન ેઅતૂટ જસુસયથી કત્વવ્રત રહેવય 
પ્રવતબદ્ધ છે.

મહેસૂલમાંત્ી શ્ી રયજેન્દ્રભયઈ વત્વેિી, વશક્ણમાંત્ી શ્ી 
વજતેન્દ્રભયઈ વયઘયણી, મુખ્માંત્ીશ્ીનય મુખ્ અગ્રસવચવ શ્ી કે. 
કૈલયસનયથન, મુખ્ સવચવ શ્ી પાંકજકુમયર અને વદરષ્ સવચવો 
તથય પ્રચયર મયધ્મોનય પ્રવતવનવધઓ આ અવસરમયાં સહભયગી 
થ્ય હતય. •
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ગજુરયતનય પનોતય પતુ્ અન ેભયરતનય લોકલયડીલય વડયપ્રધયન 
શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીએ કંડયરેલય ગુજરયતનય વવકયસપથ ઉપર 
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય નેતૃતવમયાં ટીમ ગુજરયત વધુ 
તેજ રફતયરથી જનસેવયનય વનધય્વર સયથે વવકયસ્યત્ય આગળ 
ધપયવી રહી છે. શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ પટેલ ેગજુરયત રયજ્ની જનતયની 
સેવય કરવય મયટે તય. 13મી સપટેમબર, 2021નય રોજ રયજ્નય 
મુખ્માંત્ી તરીકે શપથ લીધય. 

મુખ્માંત્ીશ્ી અને તેમની ઊર્્વવયન ‘ટીમ ગુજરયતે’ નવય 
આતમવવશ્વયસ સયથે સુરયજ્નય સવપ્નને સયકયર કરવયનય નવય 
અધ્ય્નો આરંભ ક્યો છે. મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઇ પટેલનય 
નેતૃત્વવયળી ઊર્્વવયન ટીમ ગુજરયતની જનસેવયનય 121 દિવસ 
પૂણ્વ થ્ય છે. આ 121 દિવસનય ટૂાંકયગયળયમયાં ગુજરયતે અનેક 
ક્ેત્ોમયાં વવકયસની રીતસર હરણફયળ ભરી છે. ગુજરયતની 
શયસનધુરય સાંભયળી તે ક્ણથી વવકવસત ગુજરયતની તેજ રફતયરને 
વધુ ગવતશીલ બનયવવયનો કય્ય્વરંભ થ્ો છે. મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલની ઊર્્વવયન સરકયર, શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીએ 
પ્રબોધેલય ગુજરયતનય જનવહતનય રયહ ઉપર વનષ્યપૂવ્વકનય 
જનસેવયનય અવભગમ સયથે સુશયસનનય સવપ્નને ચદરતયથ્વ કરવય 
વવકયસની નવતર રયહ કંડયરી રહી છે. 

શ્ી ભૂપને્દ્રભયઇ પટેલ ે મખુ્માંત્ી તરીકે શપથ લીધય ત્યરે 
ગજુરયતનો કેટલોક વવસતયર અવતવૃસષ્ટનો ભોગ બન્્ો હતો. પળનો 
પણ વવલાંબ ક્ય્વ વગર ઊર્્વવયન મખુ્માંત્ીશ્ી અસરગ્રસતોની વહયરે 
ધસી ગ્ય હતય. ત્યર બયિ સશુયસન સપ્તયહ, નિી મહોતસવ, 
આરોગ્ સરુક્ય અન ેવયઇબ્ન્ટ ગજુરયત જવેય અનકે જનવહતન ે
લગતયાં કલ્યણકયરી પદરણયમલક્ી કય્યો આરંભય્ય છે. પૂવ્વ 
વડયપ્રધયન શ્ી અટલ વબહયરી વયજપે્ ીજીની સમૃવતમયાં સશુયસન 
સપ્તયહની ઉજવણી કરી રયજ્નય પ્રત્કે નયગદરકન ે સરળતયથી 
સરકયરી સવેયઓનો લયભ આપવય સયથ ેનયગદરકોની સમસ્યઓ 
વનવયરવયનય રયજ્ભરમયાં અનકે પદરણયમલક્ી કયમ કરવયમયાં આવ્ય.

િેશનય તમયમ રયજ્ો વચ્ે રહલેી સુશયસન સપધય્વની 
કોસમપટેદટવ રેંકમયાં ગુજરયત સમગ્ર િેશમયાં પ્રથમ ક્રમે આવ્ુાં છે. 
ભયરતનય લોકલયડીલય વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીએ 
સયબરમતી આશ્મથી આઝયિીનય અમૃત મહોતસવનો રયષ્ટભરમયાં 
શુભયરંભ કરયવ્ો. ગુજરયતે 75 સપ્તયહ સુધી વવવવધ રયષ્ટપ્રેમનય 
કય્્વક્રમોનય આ્ોજન દ્યરય તેની અવવસમરણી્ ઉજવણીની 
પદરભયરય અાંદકત કરી છે.

વવકયસકય્યોની સપધય્વની રયજનીવતનય કલ્યણ માંત્ સયથ ે‘સૌનો 
સયથ, સૌનો વવકયસ’નય સૂત્ને સયચય અથ્વમયાં સયકયર કરવય 

પરરશ્મગાથાપરરશ્મગાથા

આ્�નનભ્ગર ગજુર્તથી આ્�નનભ્ગર ભ્રત
" પુલક વત્રેદી

સરળ, સહજ અને સાૈ� �ભાવ, 
નીડર, ન�ર અને �નણાર્યક નેતૃ�...

121 રદવિની જનિટોવ્ની 
પરરશ્રમય્ત્્
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ગુજરયતનો વવકયસ વધુ ગવતશીલ બન્્ો છે. વયઇબ્ન્ટ ગુજરયતની 
િસમી શાંખલયની તડયમયર તૈ્યરીઓ સયથે િેશ વવિેશમયાં રોડ શો 
અન ેવપ્ર-વયઇબ્ન્ટ ઇવેં્ટસનુાં સફળતયપવૂ્વક આ્ોજન હયથ ધરવયમયાં 
આવ્ુાં, પરંતુ વૈવશ્વક મહયમયરી કોરોનય અને એનય નવય વેરી્ાંટ 
ઓવમક્રોને ફરી પયછુ મયથુાં ઉચ્્ુાં. ગુજરયત સવહત સમગ્ર વવશ્વમયાં 
કોરોનયનય કેસ વધતય મુખ્માંત્ીશ્ી અને વડયપ્રધયનશ્ીએ 
ગજુરયતની જનતયનય વ્યપક વહતન ેધ્યન ેલઇને વયઇબ્ન્ટ ગજુરયત 
ગલોબલ સવમટ - 2022 સવહત ફલયવર શો, આાંતરરયષ્ટી્ કયઇટ 
ફેસસટવલ વગરેે મહત્વપણૂ્વ કય ્્વક્રમો મોકુફ રયખીન ેસમગ્ર વહીવટી 
તાંત્ને જન આરોગ્ સુરક્ય મયટે પ્રેદરત ક્ુું.

‘આતમવનભ્વર ગુજરયતથી આતમવનભ્વર ભયરત’નય કન્સેપટને 
મૂવત્વમાંત કરવયની પ્રવતબદ્ધતય સયથે ગુજરયત આજે કૃવર, ઉદ્ોગ 
અને સેવય ત્ણે્ ક્ેત્ોમયાં િેશભરમયાં ઊડીને આાંખે વળગે તેવી 
વવકયસની નૂતન કેડી કંડયરી રહ્ાં છે. કોરોનય મહયમયરીની ત્ીજી 
લહેરે મયથુાં ઊાંચકવયનુાં શરૂ ક્ુું એ પહેલયાં ગુજરયતનય ગયમડયાંઓમયાં 
શહેર જેવી સુવવધય ઉપલબધ બનયવી ગ્રયમજનોનય સમગ્રત્ય 
વવકયસને અગ્રતય આપતી ‘આતમવનભ્વર ગ્રયમ ્યત્ય’ ્ોજવયમયાં 
આવી. જેનયથી વવકયસપથ ઉપર વધુ ગવતશીલતયથી ગ્રયમજનોને 
સવયુંગી વવકયસની અનભુવૂત થઇ. ફતિ ત્ણ જ દિવસમયાં રૂ. 1,500 
કરોડ ઉપરયાંતનય ખચષે 43,000 જેટલયાં ગ્રયમવવકયસનય કયમો હયથ 

ધરય્ય. આ વસવદ્ધ નયની સુની નથી. 
વવકવસત િેશો સવહત સમગ્ર વવશ્વ કોરોનયની મહયમયરી સયમે 

લડી રહ્ાં છે, ત્યરે ગુજરયત સરકયરે વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ 
મોિીનય મયગ્વિશ્વન અને નેતૃતવ હેઠળ ટેસટ, ટ્ેસ, ટ્ીટ અને 
વેસ્સનેશનનો બહુપયાંખી્ો વ્ૂહ અપનયવી કોરોનયને વન્ાંત્ણમયાં 
રયખવય લીધેલય વ્યપક પગલયાંને સફળતય મળી છે. 100 ટકય 
રસીકરણ સવહત, ઓસ્સજન પલયન્ટ અને સયરવયરની અવત 
આધુવનક સુવવધય ઊભી કરવય આગોતરુાં આ્ોજન હયથ ધ્ુું છે. 
રયજ્ સરકયરે રયજ્ની 40 ટકય એટલે કે ત્ણ કરોડ ઉપરયાંત 
જનતયનય આરોગ્ની ચકયસણી કરી છે.

સૌમ્, સયલસ અને સહજ સવભયવ મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઇ 
પટેલનુાં સૌથી મોટુાં જમય પયસુાં છે. તેમણે મુખ્માંત્ીશ્ીનય પિને 
સત્તય નવહં બલકે જનતયની સેવય કરવય મયટેનુાં મયધ્મ બનયવ્ુાં છે. 
એક પય્યનય કય્્વકરથી લઈને ગુજરયતનય સૂત્ધયર સુધીની સફર 
િરવમ્યન મુખ્માંત્ીશ્ીએ રયજ્નય વવકયસ અને જનવહતનય 
ઉદ્ેશને સવયોચ્ પ્રયધયન્્ આપ્ુાં છે. મૂલ્વનષ્ રયજનીવતનો નવો 
અધ્ય્ તેમણે આરંભ્ો છે. સમગ્ર પ્રશયસનને જીવાંત રયખી 
જનવહતને સમવપ્વત મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલની સરકયરે 
121 દિવસનય ટૂાંકયગયળયમયાં સુશયસન દ્યરય અદદ્તી્ આગવી 
ઓળખ ઊભી કરી છે.

પરરશ્મગાથા

økwshkík ૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨26



ગુજરયત રયજ્મયાં કોરોનયની મહયમયરી સયમે રોગ પ્રવતકયરક 
શવતિ વધે, સાંક્રમણ અટકે તેમ જ મહયમયરી સયમે રક્ણ મળે તે 
ઉદ્ેશ્થી રયજ્મયાં છેલ્ય 121 દિવસમયાં 53.87 લયખથી વધુ 
લોકોને કોવવડ રવસકરણનો પ્રથમ ડોઝ તથય 2.33 કરોડ લોકોને 
દદ્તી્ ડોઝ આપવયમયાં આવ્ો. હયલ કુલ 4.77 કરોડ લોકોને 
કોવવડ રવસકરણનો પ્રથમ ડોઝ તથય 4.36 કરોડ લોકોને દદ્વત્ 
ડોઝ આપવયમયાં આવ્ો. 

રયજ્નય 15થી 18 વર્વની વ્નય ્ુવયનોને કોવવડ-19થી 
સુરવક્ત કરવય મહયઅવભ્યન આરંભીને રયજ્નય પ્રત્ેક ્ ુવયનને 
રસી આપવય સઘન પ્ર્યસો હયથ ધરવયમયાં આવ્ય છે. 35000થી 
વધુ સેન્ટરો શયળયઓ, આઇ.ટી.આઇ. કે શયળયએ ન જતય 36 
લયખથી વધુ ્ુવયનોને આ મહયઅવભ્યનમયાં આવરી લેવયમયાં 
આવ્યાં છે.

રયજ્નય નયગદરકોન ેકોવવડ-19થી સુરવક્ત કરવય નક્કર કયમગીરી 
હયથ ધરીન ે60 વર્વથી વધ ુવ્નય વડીલો, ફ્રન્ટ લયઇન વક્ફરો, હેલથ 
વક્ફરન ેકોવવડ-19 સયમ ેરક્ણ આપવય પ્રોતસયહક ડોઝ આપવયની 
કયમગીરી શરૂ કરી િેવયમયાં આવી છે. સરકયર દ્યરય હયથ ધરય્ેલ સઘન 
રસીકરણ, ટ્વેસાંગ અન ે ટ્દેકંગનય પગલે સસથવત વન્ાંત્ણમયાં છે. 
ર્ન્્આુરી તયરીખ 5, 2022નય રોજનય આાંકડય અનસુયર રયજ્મયાં 
કોરોનય િિમીઓનો દરવકરી રેટ 97.48 ટકય છે. રયજ્મયાં 6 ઝોન કક્યનય 
વસે્સન સટોર, 43 વજલ્ય કોપયોરેશન કક્યનય સટોર, 2,236 કોલડ ચઈેન 
પોઈન્ટ તથય 12 હર્રથી વધ ુતયલીમબદ્ધ વે્સીનટેરની સેવય ઉપલબધ 
કરવયમયાં આવી છે. 

કોરોનય વવરોધી રસી ઝુાંબશેમયાં સમગ્ર િેશમયાં ગુજરયત અગે્રસર 
રહ્ાં છે. પ્રવત 100 વ્વતિએ 169.2 વેસ્સન ડોઝ અપય્ય છે તેની 
તુલનયએ ફ્રયન્સમયાં 166.9, ્ુ.એસ.એ.મયાં 138.4, જમ્વની 153.6, 
કેનેડય 164.7, ઇટલી 159, નેધરલેન્ડ 168.8 ડોઝની સાંખ્ય ધરયવે 
છે એટલુાં જ નવહ, ગુજરયત કરતયાં અન્્ જે રયષ્ટોમયાં આવી સાંખ્ય 
ઓછી છે તેમયાં દફનલેન્ડ 167.5, સવીડન 165.8, મેકસીકો 157.9 

તમેજ સવીતઝરલને્ડ 148.8, સયઉિી અરેવબ્ય 147.9, હંગરેી 137, 
વવ્ેટનયમ 130.7 અને રવશ્ય 107.3નો સમયવેશ થય્ છે. 

એક પણ રસી વન્ત તયપમયનને અભયવે બગડે નહીં તે મયટે 
કોલડચઈેન સટોર સવહતની સદુ્રઢ વ્વસથય અમલમયાં મકૂવયમયાં આવી 
છે. કોરોનય વકેસીનની વ્યપક અન ેસઘન કયમગીરીનય ફળ સવરૂપે 
િેશનય મોટય રયજ્ોની કેટેગરીમયાં શ્ેષ્ ક્રમ પ્રયપ્ત કરવય બિલ 
ગુજરયતને ઈસન્ડ્ય ટુડેનય એવોડ્વથી સન્મયવનત કરવયમયાં આવ્ુાં છે. 
અમિયવયિની ્ુએન મહેતય ઈસન્સટટ્ૂટ ઓફ કયદડ્વ્ોલોજી એન્ડ 
દરસચ્વ સેન્ટરને કોવવડ-19 િરવમ્યન એ્સલન્સ ઈન હોસસપટલ 
મેનેજમેન્ટનો ધી ઈકોનોવમ્સ ટયઈમસ હેલથ કેર એવોડ્વ-2021 
એનય્ત કરવયમયાં આવ્ો છે.

વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિી દ્યરય ભરૂચની વસવવલ હોસસપટલ 
ખયત ેપીએમ કેસ્વ ફંડમયાંથી રૂ. 1.05 કરોડનય ખચષે 1.77 મેવટ્ક ટનની 
કેપવેસટી ધરયવતયાં પીએસએ ઓસ્સજન પલયન્ટ જનતયન ેસમવપ્વત 
કરવયમયાં આવ્ો છે. ભરૂચ, પયટણ, પયલનપરુ,  થરયિ, ખડેબ્હ્ય, 
ભીલોડય, મયણસય, વડનગર, ગોધરય, સાંતરયમપરુ, ગરુડશે્વર, સોલય 
વસવવલ અન ેગયાંધીધયમમયાં પણ ઓસ્સજન પલયન્ટ કય ્્વરત  કરવયમયાં 
આવ્યાં છે તિઉપરયાંત ગજુરયતમયાં અત્યરે કુલ 358 ઓસ્સજન 
પલયન્ટ કય ્્વરત છે.

ગુજરયત સીએસઆર (CSR) ઓથોદરટી દ્યરય નમ્વિય અને 
મોરબી ખયતે પીએસએ (PSA) ઓસ્સજન પલયન્ટની સુવવધય 
ઉપલબધ બનયવયઈ છે. સરુત શહેર અન ેવજલ્યમયાં રૂ. 5.54 કરોડનય 
ખચષે છ ઓસ્સજન પલયન્ટ જનતયને સમવપ્વત કરવયમયાં આવ્યાં છે.

ઘર આ્ંગણટો ગુણવત્્િભર 

આ્ર્ટોગય િટોવ્આ્ટો
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ગુજરયતે 3T - ટ્ેવસાંગ-ટેસટીંગ-ટ્ીટમેન્ટની 
વ્ૂહરચનય અપનયવી છે. 11 હયઇદરસક િેશો 
ઉપરયાંત ્ ુરોપનય તમયમ એટ દરસક િેશો, અન્્ 
નોટ એટ દરસક િેશોમયાંથી ગુજરયત આવતય 
તમયમ ્ યત્ી-મસુયફરોનુાં સઘન ટેસટીંગ કરવયમયાં 
આવે છે. 1 લી દડસેમબરથી અત્યર સુધી 41 
હર્રથી વધુ વ્વતિઓનુાં સક્રીવનાંગ થ્ુાં છે.

રયજ્નય 3 કરોડથી વધુ નયગદરકોની 
આર ો ગ્  સુખ ય ક ય ર ીન ી  ર્ળવણીન ય 
મહયઅવભ્યનનો રયજ્વ્યપી પ્રયરંભ કરય્ો છે. 
જન આરોગ્ સખુયકયરી મયટે વબન ચપેી રોગો, 
વબમયરીઓ મયટે સક્રીવનાંગથી સયરવયરની રયજ્ 
સરકયરની નવતર પહેલ શરૂ કરી છે. િર શકુ્રવયરે 
આરોગ્ દિવસ અાંતગ્વત આવય રોગની તપયસ, 
વનિયન, સયરવયર શહેરી તથય ગ્રયમ્ વવસતયરોમયાં 
હયથ ધરયશે. રયજ્નય 33 વજલ્ય અને 8 
મહયનગરોમયાં આરોગ્ની નવતર ચતેનય ર્ગી 
છે. રયજ્નય નયગદરકોને વનરોગી બનયવવય 
અાંિયવજત 26 હર્રથી વધ ુસવ્વરોગ વનિયન કેમપ 
્ોજીને દકડની સાંબાંધી, હયઈ બલડપ્રેશર, 
ડય્યવબટીસ, કેન્સર, હૃિ્ રોગ જવેય રોગોનુાં 
વનિયન કરવયમયાં આવ્ુાં છે. રયજ્ની 38 
આ્ુવષેદિક હોસસપટલ અને 568 આ્ુવષેદિક 
િવયખયનયઓ અન ે272 હોવમ્ોપથેી િવયખયનયઓ દ્યરય 6700 જટેલયાં 
સવ્વરોગ વનિયન કેમપ ્ોજવયમયાં આવ્ય છે. તમેજ રયજ્નય તમયમ 
વજલ્યમયાં અાંધતવ વનવયરણ કય ્્વક્રમ હેઠળ મોવત્યનય ઓપરેશનનય 
2500 જટેલય કેમપ ્ોજવયમયાં આવ્યાં છે.

રયજ્નય ભુલકયાંઓને ન્્ૂમોવન્ય તેમજ મગજનય તયવ સયમે 

ન્્ૂમોકોકલ કોંજુગેટ વેકસીન (PCV)નુાં 
આરોગ્ સુરક્ય કવચ પુરૂ પયડુાં છે. રયજ્મયાં 
વરષે અાંિયવજત 12 લયખ બયળકોને રસીનય 36 
લયખ ડોઝ વવનય મૂલ્ે આપવયનુાં રયજ્ 
સરકયરનુાં સઘન આ્ોજન થ્ુાં છે. ખયનગી 
ક્ેત્ે 3,000થી 4,500 રૂવપ્યની દકંમતે મળતી 
વેસ્સન રયજ્નય તમયમ રસીકરણ કેન્દ્રોમયાં 
વવનય મૂલ્ે ઉપલબધ કરયવવયમયાં આવી છે.

ગરીબ નયગદરકોને ગણુવત્તયસભર આરોગ્ 
સવેય વવનયમલૂ્ે મળી રહે ત ેમયટે એક કરોડથી 
વધ ુલયભયથમીઓન ેPMJAY મય કયડ્વ ્ ોજનયનય 
કયડ્વ એનય્ત કરવયમયાં આવ્યાં છે. આનય પદરણયમે 
રયજ્નય નયગદરકોન ેગણુયતમક આરોગ્ સવેયનો 
લયભ પ્રયપ્ત થ્ો છે. આરોગ્ ક્તે્ ે દડવજટલ 
સવેયઓનો વ્યપ વધયરવય દડવજટલ હેલથ વમશન 
અાંતગ્વત 34 લયખ ઉપરયાંત નયગદરકોન ે હેલથ 
આઈડી કયડ્વ એનય્ત કરય્ય છે.

રયજ્નય આદિવયસી વવસતયરનય બયાંધવોનય 
આરોગ્ની સુખયકયરી મયટે આ વવસતયરમયાં 
આવેલી 215 પીએચસીમયાં 17 પ્રકયરનય 
લેબોરેટરી ટેસટ કરવયમયાં આવતયાં હતયાં જેમયાં 
નોંધપયત્ વધયરો કરી 33 પ્રકયરનય લેબોરેટરી 
ટેસટની સુવવધય ઉપલબધ કરવયમયાં આવી છે. 

આઇ.સી.ડી.એસ. દ્યરય 40 લયખથી વધુ બયળકો, સગભય્વ - ધયત્ી 
મયતયઓનય આરોગ્ અને પોરણસતરમયાં સુધયરો લયવવય મયટે 
તેઓને ગરમ નયસતો તેમજ ટેકહોમ રયશન આપવયમયાં આવે છે. 
"પૂણય્વ" ્ોજનય અન્વ્ે 1ર લયખથી વધુ દકશોરીઓનય પોરણ 
અન ેઆરોગ્ મયટે સઘન ર્ગૃવત અવભ્યન હયથ ધરવયમયાં આવ્ુાં.

પ્રતત 100 વ્યક્તિઆટો  
વટોક્સિન ડ્ટોઝ

ગુિરાત 169.2
િેધરલેન્ડ 168.8
દફિલેન્ડ 167.5
ફ્ાન્સ 166.9
સવીડિ 165.8
કેિેડા 164.7
ઇટલી 159.0
મેકસીકો 157.9
િમ્વિી 153.6
સવીત્ઝરલેન્ડ 148.8
સાઉદી અરેબીઆ 147.9
યુએસએ 138.4
િંગેરી 137.0
હવયેટિામ 130.7
રહશયા 107.3
કાોરાોના રરરાોધી રસીકરર 
ઝતુ ંબોશમાં ગતુજરાત અગ્ોસર

ડિજિટલ હેલ્થ મિશન અતંર્ગત 

1 કર�ેિ 
ઉપર�ંત ન�રડરક�ેને 

હેલ્થ ID ક�િ્ગ 
અ�પવ�િ�ં અ�વ્�

અ�ડિવ�સી 

મવસત�રિ�ં

લેબ�ેરેટરી ટેસ્ટ 

વધ�ર�ય� 17
 પ્ર

ક�
રન

� ટે
સ્ટ

પહેલ� અત્�રે

33
 પ્ર

ક�
રન

� ટે
સ્ટ
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કરર સ્ટોરી

શ્રી ભૂપટોન્દ્રભ્ઇ પટટોલ આટોટલટો 
CM - ક્ટોમન મટોન

ગુિરાતિું સૌભાગય છે કે, ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા રૂપમાં 
સાચા અથ્વમાં એક CM - કોમિ મેિ પ્રાપ્ત થયા છે. સરળ 
સવભાવ, સૌમય પ્રકૃહત અિે સિિ અંદાિ સાથે િિસેવાિી 
સંવેદિાિે કેન્દ્રમાં રાખીિે કામ કરવાિો તેમિો હમજાિ 
ગુિરાતિી િિતાિા હૃદયમાં ઉતરી ગયો છે. તાિેતરમાં 
રાજયિા મુખય સહચવ શ્ી પંકિ કુમાર, માગ્વ મકાિ સહચવ 
શ્ી સંદદપ વસાવા સહિત વદરષ્ઠ અહધકારીઓ સાથે 
મુખયમંત્ીશ્ીએ લીંબડી - બગોદરા વચે્ ચાલતા છ માગગીય 
રસતાિા ડામર કામિું પ્રતયક્ષ હિરીક્ષણ કરી જાત માહિતી 
મેળવી િતી. તેમિી આ મુલાકાત વેળા મુખયમંત્ીશ્ીએ એક 
સામાન્ય િાગદરકિી િેમ િાઇવે - ઢાબા ઉપર મુખયસહચવશ્ી, 
માગ્વ મકાિ સહચવશ્ી સહિત વદરષ્ઠ અહધકારીઓ સાથે ચાિી 
ચસૂકકી મારી િતી. આસપાસિા િાગદરકો, વદરષ્ઠ અહધકારીઓ 
અિે રાિદારીઓ મુખયમંત્ીશ્ીિી સરળતા, સાદગી અિે 
સૌમયતાિે મિોમિ ભરપૂર દાદ આપીિે હબરદાવતા રહ્ા 
અિે મુખયમંત્ીશ્ીએ પદિા કોઇપણ ભાર હવિા સિિતાથી 
ગ્ામિિો વચ્ે બેસીિે ઢાબા ઉપર ચા પીતા પીતા વાતચીત 
કરતા રહ્ા.

આ્નટો કહટો વ્ય ગુડ ગવન્ગન્સ...
મુખયમંત્ીશ્ીએ આપયુ પરરણામલક્ી 

સંરેદનિીલતાનું ઉત્મ ઉદાહરણ
ભરૂચ હિલ્ાિા વડદલા ગામિી વાત છે, ગામિા પંદડત 

દીિદયાળ ગ્ાિક ભડંારિા પ્રજે્શભાઇિે કોરોિા ભરખી ગયો. 
સવગ્વસથ પ્રજ્ેશભાઇિા ધમ્વપનનિ શીતલબિેિે તા 7મી 
ઓકટોબર, 2021િા રોિ મુખયમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલિી 
ભરૂચ હસહવલ િોનસપટલિી મુલાકાત વેળા ખાસ દકસસામાં 
સીધી લીટીિા વારસદાર તરીકે તેમિંુ િામ સામેલ કરવા 
મખુયમતં્ીશ્ીિે રિૂઆત કરી િતી. સંવદેિશીલ મખુયમતં્ીશ્ીએ 
મૃતક પ્રજ્શેભાઇિા ધમ્વપનિીિી રિઆૂતિ ેધયાિમા ંલઇિ ે24 
કલાકમાં પરવાિો તેમિા િામે તબદીલ કરીિે પ્રજાહભમુખ 
િિસેવકિા સુશાસિિો સુપેરે પદરચય કરાવયો.

મુખ્યમંત્ીશ્રીનું હૃદયસ્પરશી િંવટોદન્િભર 
પગલું યુવ્ હૌ ય્મ્ં ઉતરી ગયું

કોરોિા મિામારીિા કાળા કિેર દરહમયાિ છેલ્ા બ ેવષ્વથી 
રાજયમાં સપધા્વતમક ભરતી પદરક્ષાઓ યોજી શકાઇ િ િતી. 
આિા પદરણામે રાજયિા અિકે આશાસપદ યવુાિો વયમયા્વદાિા 
કારણે પદરક્ષા આપી િ શકે એવી પદરનસથહત િતી. આ વાત 
મુખયમંત્ીશ્ીિા ધયાિે આવતા સંવેદિશીલ હૃદયિા મુખયમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે તવદરત હિણ્વય કયયો કે, સપધા્વતમક 
પદરક્ષામાં બેસવા માંગતા હવદ્યાથગીઓિી વયમયા્વદામાં એક 
વષ્વિો વધારો કરવામાં આવશે. મુખયમંત્ીશ્ીિા આ 
યવુાહિતલક્ષી હિણ્વયિા પદરણામ ેગિુરાતિા અિકે યવુાઓમાં 
િષ્વિી લાગણી ફેલાઇ છે. રાજયિા યુવાઓ મિ દઇિે 
સપધા્વતમક પદરક્ષાિી તયૈારીમા ંલાગી ગયા છે. રાજયિા યવુાઓ 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા આ મિત્વપૂણ્વ હિણ્વય 
બદલ હૃદયપૂવ્વક આભારિી લાગણી અહભવયક્ત કરી રહ્ા છે.

િ્ૌનટો પ્ટોષણ િ્ૌનટો આ્હ્ર
કોરોિા મિામારીિી સંભહવત ત્ીજી લિેરમાં પણ રાજયિા 

િાગદરકોિે ભોિિિી કોઇ અસુહવધા િ ઊભી થાય એ માટે 
રાિયિા વધુ એક લાખ કુટુંબોિા આશરે 4.82 િેટલા 
િાગદરકોિે આગોતરી અન્ન સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે. 
દદવાળીિા તિેવારમાં 67.71 લાખ કુટુંબોિે પ્રહત કુટુંબદીઠ 1 
લીટર ખાદ્ય તેલિું રાિત દરે હવતરણ કરવામાં આવયું છે. 
દહક્ષણ ગુિરાતિા 7 હિલ્ાઓમાં 3.5 દકલો ઘઉંિી િગયાએ 
1.5 દકલો ચોખાિો વધારો કરીિે કુલ 3 દકલો ચોખા અિે 2 
દકલો ઘઉં આપવાિો રાજય સરકારિો િિહિતલક્ષી મિત્વિો 
હિણ્વય લેવામાં આવયો છે. પોષણસુધા યોિિાિા લાભાથગીિે 
સમયસર અિે ્ઝડપથી લાભ પ્રાપ્ત થાય એ િેતુથી મોબાઈલ 
એનપલકેશિ લોન્ચ કરવામાં આવી. િેિા પદરણામે િવે રીયલ 
ટાઈમ મોિીટદરંગ સાથે િાગદરકોિે મળતી સુહવધાિી 
પદરણામલક્ષી સમીક્ષા શકય બિી છે.
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લ્ટોક્સભમુખ વહીવટ
િેશનય તમયમ રયજ્ો વચ્ે રહેલી 

સુશયસન સપધય્વની કોસમપટદેટવ રેંકમયાં 
ગજુરયત સમગ્ર િેશમયાં પ્રથમ ક્રમ ેઆવ્ુાં છે. 
ગજુરયત ેઇકોનોવમકલ ડેવલપમને્ટ, મયનવ 
સાંસયધન વવકયસ, સયવ્વજવનક બુવન્યિી 
મયળખુાં અન ેઉપ્ોગીતય, સમયજ કલ્યણ, 
ન્્ય્ અને સયવ્વજવનક સુરક્યનય પયાંચ 
ક્તે્મયાં પ્રસાંશની્ કયમ ક્ુું છે.

પૂવ્વ વડયપ્રધયન શ્ી અટલ વબહયરી 
વયજપે્ ીજીની સમૃવતમયાં સશુયસન સપ્તયહની 
ઉજવણી કરી રયજ્નય પ્રત્ેક નયગદરકને 
સરળતયથી સરકયરી સેવયઓનો લયભ 
આપવય સયથે નયગદરકોની સમસ્યઓ 
વનવયરવય રયજ્ભરમયાં અનકે પદરણયમલક્ી 
કયમ કરવયમયાં આવ્ય. સુશયસન સપ્તયહ 

િરવમ્યન 1183 સમરસ ગ્રયમ પાંચય્તોને 
રૂ. 63 કરોડથી વધુનુાં પ્રોતસયહક અનુિયન 
આપવયમયાં આવ્ુાં છે. મનરેગય ્ોજનય 
અન્વ્ ેરયજ્મયાં કુલ રૂ. 128 કરોડનય ખચષે 
17835 જનવહતલક્ી કયમોનય ખયતમુહૂત્વ 
અને લોકયપ્વણ કરવયમયાં આવ્યાં છે. 

સશુયસન સપ્તયહ િરવમ્યન પ્રધયનમાંત્ી 
આવયસ ્ ોજનય અાંતગ્વત રૂ. 216 કરોડનય 
14,143 આવયસોનુાં ખયતમુહૂત્વ અને 
લોકયપ્વણ કરવયમયાં આવ્ુાં છે. આ ઉપરયાંત 
14,680 લયભયથમીઓન ેકુલ રૂ. 61 કરોડની 
આવયસ વનમય્વણ મયટે સહય્ આપવયમયાં 
આવી છે. રયષ્ટી્ ગ્રયમીણ આજીવવકય 
વમશન અાંતગ્વત સવસહય્ જૂથોની 25,000 
મવહલયઓને રૂ. િસ કરોડની સહય્ 

સુશયસન સપ્તયહ િરવમ્યન આપવયમયાં 
આવી છે.

રયજ્નય નયગદરકો, સયમયન્્ પ્રર્જનો 
માંત્ીશ્ીઓ, અવધકયરીઓને પોતયનય 
કયમકયજ મયટે સરળતયથી મળી શકે તેવય 
પ્રર્વહતકયરી અવભગમ સયથે નવય 
સવચવયલ્ સાંકુલ, સવવણ્વમ સાંકુલ-1 અને 
2મયાં પ્રવેશ પયસ મળેવી મુલયકયતી પ્રવેશની 
કયમગીરી ફરી શરૂ કરવયનો વનણ્્વ  લવેયમયાં 
આવ્ો. રયજ્નય િૂરિરયજનય ગયમો કે 
અાંતદર્યળ વવસતયરોમયાંથી સવચવયલ્મયાં 
પોતયનય કયમની રજૂઆત મયટે આવતય 
સયમયન્્ નયગદરકોને રયજ્ સરકયરનય 
માંત્ીઓ અને અવધકયરીઓ સોમવયર અને 
માંગળવયરે મુલયકયત મયટે સમ્ ફયળવે એ 
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પ્રકયરનો મુખ્માંત્ીશ્ીનો જનવહતલક્ી 
અવભગમ અપનયવ્ો છે.

સી.એમ ડેશબોડ્વનય ઇસન્ડકેટસ્વનય આધયરે 
વવવવધ વવકયસલક્ી પ્રોજે્ટસ તથય ફલેગશીપ 
્ોજનયઓની કયમગીરીની પ્રગવત, સમીક્ય અને 
ભયવી આ્ોજન મયટેનય રોડ મપેન ેપ્રવત મયસનય 
પ્રથમ બુધવયરે સમીક્ય કરવયનો પદરણયમલક્ી 
નવતર અવભગમ અપનયવવયમયાં આવ્ો છે. 
ઓનલયઇન આર.ટી.આઇ પોટ્વલ onlinerti.
gujarat.gov.in લોંચ કરીને જનતયનય 
પ્રશ્નો પ્રવત સર્ગ વલણ અપનયવય્ુાં છે.

રયજ્મયાં ટીપી સકીમોનય ઝડપી અમલ મયટે 
રયજ્ભરમયાં વમશન મોડમયાં કયમગીરી હયથ 
ધરયઈ રહી છે. મહયનગરો અને વવવવધ 
સત્તયમાંડળોમયાં ટીપી સકીમો અાંગેનય પરયમશ્વ 60 
દિવસમયાં પણૂ્વ કરી રયજ્ સરકયરન ેસપુ્રત કરવય 
જનવહતલક્ી સૂચનયઓ આપવયમયાં આવી છે. 
વન-ડે ગવન્વન્સ હેઠળ આવકનય િયખલય 
સવહતનય મૂળભૂત જરૂદર્યતનય પ્રમયણપત્ો 
નયગદરકોન ેઆપવયની ઝૂાંબેશ હેઠળ 3.53 લયખ 
નયગદરકોને લયભયસન્વત કરવયમયાં આવ્ય છે. 
મહેસૂલી સેવયઓનુાં સરળીકરણ કરીને 3.63 
લયખ નયગદરકો મયટે e-sign થી મહેસલૂ રેકડ્વ 
ઉપલબધ બનયવવયમયાં આવ્ુાં છે.

ર યજ્નય નયગદરકોને  કલ્યણકયરી 
્ોજનયઓ સવહત મહત્વનય િસતયવેજો ઘર 
આાંગણે પ્રયપ્ત થય્ તે મયટે સેવય સેતુ કય્્વક્રમ 
અાંતગ્વત 2,500 કય્્વક્રમો દ્યરય 13 વવવવધ 
વવભયગોની 280 જેટલી સેવયઓનો લયભ 
નયગદરકોને તેમનય ઘર આાંગણે ઉપલબધ થ્ો 
છ ે. પદરણયમલવક્તય સયથે 73,22,487 
અરજીઓનો વનકયલ કરવયમયાં આવ્ો છે. 
વયરસયઇની આશરે 53 હર્રથી વધુ પડતર 
નોંધોનો વનકયલ અને બયકી વયરસયઇ નોંધો 
પયડવયનુાં અવભ્યન હયથ ધરય્ુાં છે. સયમયન્્મયાં 
સયમયન્્ મયનવીને શયસનમયાં પોતીકયપણુાં 
અનુભવ થય્ તે મયટે રયજ્ સરકયર દ્યરય 
ગ યાં ધ ી નગર  સ વ ચવ યલ્મ યાં  અદ્તન 
ટેક્ોલોજી્ુતિ મયળખયકી્ સુવવધય સયથેનય 
જનસાંપક્ફ એકમ ‘સવયગત કક્’નો પ્રયરંભ 
કરવયમયાં આવ્ો.

િરળ, ઝડપી આનટો  
પ્રદર્ગક મહટો િૂલી િટોવ્આ્ટો

વન્ત સરકયરી સેવયઓમયાં એદફડેવવટમયાંથી મુવતિ આપી સેલફ ડેકલેરેશન મયન્્ 
રયખવયનો ઐવતહયવસક વનણ્વ્ કરવયમયાં આવ્ો છે. દડવજટલી પ્રમયવણત પ્રોપટમીકયડ્વ 
ઓનલયઈન નયગદરકોને આપવયનો વનણ્વ્ કરવયમયાં આવ્ો છે. વબનખેતીનય હુકમો 
બયિ ઓટો જનરેશનથી પ્રોપટમીકયડ્વ ઉપલબધ કરયવવયનો વનણ્વ્ કરવયમયાં આવ્ો 
તેમજ વબનખેતી હુકમોની માંજૂરી બયિ બયાંધકયમ અાંગેની સમ્મ્ય્વિય િૂર કરવયમયાં 
આવી છે.

વર્વ 2019થી નોંધય્ેલય િસતયવેજોની દડવજટલી સયઈન્ડ નકલ ઓનલયઈન 
ઉપલબધ કરવયમયાં આવે છે. લેન્ડ રેવન્્ૂ કોડની કલમ-73એની માંજૂરી પ્રવક્ર્ય 
ઓનલયઈન કરવયમયાં આવી છે. ગણોતધયરય કલમ-32(M) અાંતગ્વત ખરીિ દકંમત 
ભરપયઈ કરવયની મુદ્તમયાં 3 વર્વનો વધયરો કરવયમયાં આવ્ો છે. ગણોતધયરય કલમ-
43 તથય કલમ-63ની મુિત અનુક્રમે 2 વર્વથી વધયરી 5 વર્વ તથય 5 વર્વથી વધયરી 
10 વર્વ સુધીની સત્તય કલે્ટરશ્ીને આપવયમયાં આવી છે.

ગુજરયત સરકયરનય વવભયગો વચ્ે સાંકલન મયટે ઈ-સરકયર પોટ્વલનો પ્રયરંભ 
કરવયમયાં આવ્ો છે. PMJAY-MA ્ ોજનયનય લયભયથમીને તલયટી દ્યરય અપયતય 
આવકનય પ્રમયણપત્ો ત્ણ વર્વ સુધી મયન્્ રયખવયનો મહત્વનો વનણ્વ્ અમલમયાં 
મુકવયમયાં આવ્ો છે. ર્હેર વવતરણ વ્વસથય વધુ પયરિશ્વક અને અસરકયરક બની 
My Ration Mobile Appથી રયશનકયડ્વની સેવયઓ, અનયજ વવતરણની 
વવગતો, વયજબી ભયવની િુકયનની વવગતો હવે મોબયઈલ એપ ઉપર ઉપલબધ 
કરયવયઇ છે.

સવયવલાંબનથી સવરોજગયરની દડવજટલ સેવય ઈ-કુદટર પોટ્વલનો પ્રયરંભ થતયાં 
લયભયથમીઓને કુદટર ગ્રયમોદ્ોગની વવવવધ ્ોજનયઓનય લયભ ઓનલયઈન મળતય 
થ્ો છે. વન વવભયગ દ્યરય દટંબર ટ્યસન્ઝટ પયસ માંજૂરી પોટ્વલનો પ્રયરંભ કરવયમયાં 
આવ્ો છે. પયણી પુરવઠય વવભયગની સુગ્રવથત વ્યપક કય્્વપદ્ધવત મયટે એન્ટરપ્રયઈઝ 
એસપલકેશન પલેટફોમ્વ અને મોબયઈલ એપનુાં લોન્ચ કરવયમયાં આવ્ુાં છે. અત્યર સુધી 
જે તે ગયમે ચયવડી ઉપર પ્રવસધધ કરવયમયાં આવતી 135/ડીની નોટીસ ઓનલયઇન 
આપવયની નવતર વ્વસથય ‘ઇ-ચયવડી’ અમલમયાં મૂકવયમયાં આવી છે. 
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વંચચત્ટો તવક્િની વ્ટટો...
કોરોનય કયળમયાં મયતય-વપતયનુાં છત્ ગુમયવનયરય બયળકોને 

પગભર બનયવવય મયટે પયલક મયતય-વપતય ્ ોજનય અાંતગ્વત 1049 
વનરયધયર બયળકોને મળતી પ્રવત મયસ સહય્ સીધી તેમનય બેન્ક 
ખયતયમયાં જમય કરયવવયની શરૂઆત થઇ છે.

રયજ્ સરકયર દ્યરય દિવ્યાંગતયનુાં પ્રમયણપત્ આજીવન એટલે 
કે લયઈફ ટયઈમ મયટે મયન્્ કરવયનો મહત્વનો વનણ્વ્ લેવયમયાં 
આવ્ો છે. દિવ્યાંગ વ્વતિઓને એસ.ટી. બસમયાં મુસયફરી મયટે 
મળતો પયસ પણ આજીવન ધોરણે મયન્્ કરવયમયાં આવ્ો છે. 
દિવ્યાંગો મયટે આશરે 2,980 કેમપ ્ોજી, દડસેબીવલટી મયટેનય 
ઓળખ સદટ્વદફકેટ અપય્ય. શૈક્વણક ઉતકર્વ મયટે 7,882 દિવ્યાંગ 
વવદ્યથમીઓને વશષ્વૃવત્તનો લયભ આપવયમયાં આવ્ો છે. બૌવદ્ધક 
અસમથ્વતય ધરયવતી (મનોદિવ્યાંગ) અાંિયવજત 6,396 જેટલી 
વ્વતિઓને આવથ્વક સહય્ આપવયમયાં આવી છે.

રયષ્ટી્ વૃદ્ધ પેન્શન ્ોજનય અન્વ્ે 8,642 જેટલય 
લયભયથમીઓને પેન્શન સહય્ આપવયમયાં આવી છે. વશક્ણ મયટે 
પ્રોતસયવહત કરવય અનસુવૂચત ર્વત અન ેવવકસતી ર્વતનય 38.63 
લયખ વવદ્યથમીઓને વશષ્વૃવત્તનો લયભ આપવયમયાં આવ્ો છે.
અનુસૂવચત ર્વત અને વવકસતી ર્વતનય ધોરણ-1 થી 8 મયાં 
અભ્યસ કરતય આશરે 46.97 લયખ વવદ્યથમીઓન ેગણવેશ સહય્ 
આપવયમયાં આવી છે. સયમયવજક અને શૈક્વણક રીતે પછયત વગ્વનય 
બે લયખ અરજિયરોને ર્વત પ્રમયણપત્ આપવયમયાં આવ્યાં છે. 
આદિર્વતનય ધોરણ 1 થી 8 મયાં અભ્યસ કરતય 5.78 લયખ 
વવદ્યથમીઓને ગણવેશ સહય્ આપવયમયાં આવી છે.

વપ્ર મેવટ્ક અને પોસટ મેવટ્ક વશષ્વૃવત્તની ્ોજનયઓ હેઠળ 
8.60 લયખથી વધ ુઆદિર્વતનય વવદ્યથમીઓન ેવશષ્વૃવત્તનો લયભ 
અપય્ો છે. આદિર્વત વવસતયરનય બયળકોને ઘરઆાંગણે વશક્ણ 
સુવવધયઓ ઉપલબધ કરયવવય રૂ. 60.29 કરોડનય ખચષે ત્ણ 
છયત્યલ્ોનુાં ખયતમુહૂત્વ કરી તેને ઝડપથી કય્ય્વસન્વત કરવયની 
નમે. વસાંગવડ, ઇન્િુ, વચાંચલી, મહયલ અન ેગયરખડી ખયત ેએકલવ્ 
મોડેલ રેસીડેંવસ્લ શયળયનુાં ખયતમુહૂત્વ કરવયમયાં આવ્ુાં. વન્્ 
અવધકયર અવધવન્મ અાંતગ્વત 16,572 વનબાંધુઓને જમીનનય 
અવધકયરો આપવયમયાં આવ્ય છે.

ન્રી ગ્ૌરવ મરહલ્ રક્તિકરણ
રાષ્ટીય ગ્ામીણ આજીહવકા હમશિ િેઠળ 13,500 િજાર 

િટેલા સવસિાય િથૂોિ ેલોિ આપવાિી કાય્વવાિી િાથ ધરવાિી 
સાથ ેમહિલાઓિા 1.13 લાખ િટેલા ંસવસિાય િથૂોિ ેઆહથ્વક 
રીત ેસક્ષમ બિાવાયા છે. પાત્તા ધરાવતી ગગંાસવરૂપા બિેિોિે 
પ્રહતમાસ રૂ. 1250િી આહથ્વક સિાય સીધી લાભાથગીિા ખાતામાં 
િમા કરવામા ંઆવી છે. િને્ડર ઈકવાહલટીિી દદશામા ંગિુરાતિું 
આગ ેકદમ સમી વિાલી દીકરી યોિિા અંતગ્વત રાજયમા ંિન્મ 
લતેી દીકરીઓિ ે હિયમ અિસુાર આહથ્વક સિાય આપવામાં 
આવી છે. અિાથ, હિરાધાર તમેિ જાહતય શોષણિો ભોગ 
બિલેા બાળકોિી સારસભંાળ અિ ેસમાિમા ંપિુ:સથાપિિી 
કામગીરી માટે 2, ઑકટોબરિા રોિ ગાધંી િન્મિયંહત દદિે 
પોરબદંરમા ંરૂ. 4.26 કરોડિા ખચપે તયૈાર થયલેી અહતઆધહુિક 
સુહવધાયુક્ત હચલ્ડ્રિ િોમ ફોર બોય્ઝિું િવહિહમ્વત મકાિ 
િિતાિ ેસમહપ્વત કરવામા ંઆવયંુ છે.

િ્ૌનટો આ્રર્ટો, િ્ૌનટો આ્વ્િ
પ્રધાિમતં્ી આવાસ યોિિા (ગ્ામીણ) અન્વય ે1.44 લાખ 

પાકા આવાસોિું હિમા્વણ થઇ રહ્ં છે. પ્રધાિમંત્ી આવાસ 
યોિિા (શિેરી) અંતગ્વત 22 િજાર િવા આવાસોિા 
બાધંકામિ ેમિંરૂ કરાયા, 23 િજાર આવાસોિી કામગીરી પણૂ્વ 
કરવામાં આવી, 15,900 આવાસોિી લાભાથગીઓિે ફાળવણી 
કરી દેવામાં આવી છે. અિુસૂહચત જાહતિા 5,600 પદરવારોિે 
ડો. આંબેડકર આવાસ યોિિા અન્વયે આવાસોિી સવલત 
પૂરી પાડવામાં આવી છે. અંબાજીમાં હવચરતી અિે હવમુક્ત 
જાહતિા 33 ભરથરી લાભાથગીઓિે હવિા મૂલ્ય ેઆવાસ-પલોટિી 
ભેટ આપવામાં આવી છે. પંદડત દીિદયાળ આવાસ યોિિા 
અન્વયે 22 િજારથી વધુ લાભાથગીઓિે આવરી લેવાયા છે. 
િળપહત આવાસ યોિિા અન્વયે 6,800 આવાસોિું હિમા્વણ 
કરવામાં આવયું છે.

પરરશ્મગાથા
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સરસક્ષત ગુજર્ત
વ્યપક જનવહતન ેધ્યનમયાં લઇન ેવયઇબ્ન્ટ ગુજરયત ગલોબલ સવમટ - 2022 

મોકૂફ રયખવયનુાં મહત્વપણૂ્વ પગલુાં લવેયમયાં આવ્ુાં એ પહેલયાં વડયપ્રધયન શ્ી 
નરેન્દ્રભયઇ મોિીનય િરંૂિશમી અન ેદ્રસષ્ટવાંત મયગ્વિશ્વનથી અમિયવયિનય સય્ન્સ 
વસટી ખયતે આાંતરરયષ્ટી્ સતરનુાં શકૈ્વણક સાંમલેન ઇન્ટરનશેનલ કોન્ફરન્સ ઓફ 
એકેડવેમક ઇસન્સટટૂ્શનમયાં શકૈ્વણક ક્તે્નય 30 જટેલય એમ.ઓ.્ુ. સાંપન્ થ્ય 
હતય તેમજ નવી વશક્ણ નીવતનય દિશયિશ્વનનો રોડમપે અન ેSSIP 2.0નુાં 
લોન્ચીંગ થ્ુાં. 

િેશમયાં એક મયત્ ગજુરયત સયથ ેજ સોવશ્લ સે્ ટરનો અત્યર સુધીનો વલડ્વ 
બને્ક અન ેએવશ્ન ઇન્ફ્રયસટ્કચર ઇન્વસેટમને્ટ બેંક AIIB, દ્યરય ફંદડાંગ કરવયમયાં 
આવલેય સોવશ્લ સે્ ટર કે્ત્ ેિેશનો સૌથી મોટો પ્રોજે્ ટ વમશન સકૂલ ઓફ 
એ્સલન્સ : વલડ્વ બેંકે 500 વમવલ્ન ડોલરનુાં ફંડ માંજરૂ ક્ુું. વધયરયનય 250 
વમવલ્ન ડોલર સયથે વલડ્વ બેંક કુલ 750 વમવલ્ન ડોલર આપશ ેતથય AIIBનય 
250 વમવલ્ન ડોલર મળીન ેકુલ આ પ્રોજે્ ટ મયટે 1 વબવલ્ન ડોલરનુાં ફંદડાંગ 
ગજુરયતન ેમળશ ે: આગયમી પયાંચ વર્વમયાં શયળય વશક્ણ ક્તે્ ેરૂ. 10 હર્ર કરોડ 
ખચ્વ કરયશે. વમશન સકૂલ ઓફ એ્સલન્સ અાંતગ્વત આગયમી પયાંચ વર્વમયાં 15,000 
મોટી પ્રયથવમક શયળયઓ અન ે5,000 મયધ્વમક, ઉચ્તર મયધ્વમક મળી કુલ 
20,000 શયળયઓન ેઅપગ્રડે કરવયનુાં નક્કર આ્ોજન કરવયમયાં આવ્ુાં છે.

‘કૌશલ્ય’ ધ સકીલ ્ વુનવવસ્વટી વવધે્ ક વવધયનસભયમયાં પસયર થ્ુાં જ ેઅાંતગ્વત 
અમિયવયિમયાં ‘કૌશલ્ય સકીલ’ ્ વુનવવસ્વટીની સથયપનય કરયશ.ે સકીલ ઈસન્ડ્ય સયથે 
સકીલ ગજુરયત વમશનન ેસયકયર કરવયનો નવતર અવભગમ હયથ ધ્યો છે. દડફેન્સ 
રીસચ્વ એન્ડ ડવેલપમને્ટ ઓગષેનયઈઝશેન-DRDO અને ગજુરયત ્વુનવવસ્વટી 
વચ્ ેરૂ. 100 કરોડનય ખચષે સને્ટર ઓફ એ્સલન્સની સથયપનય મયટે નવી દિલહી 
ખયત ેMOU કરવયમયાં આવ્ય. આ સને્ટર ભયરતનુાં DRDO અનિુયવનત 
સય્બર વસ્્ોદરટી ઉપર કયમ કરતુાં એક મયત્ સાંશોધન કેન્દ્ર બની રહેશ.ે

તયપીનય ઉચછલમયાં રૂ. 6.82 કરોડનય ખચષે નવવનવમ્વત સરકયરી વવવન્ન કોલજે 
જનતયન ેસમવપ્વત કરવયમયાં આવી છે. રયજ્નય વવશ્વવવદ્યલ ો્ અન ેમહયવવદ્યલ ો્ને 
ગલોબલ અન ેનશેનલ રેસન્કંગમયાં લયવવય કેવદડ્ય ખયત ેવશક્ણવવિોનુાં વવચયરમાંથન 
્ોર્્ુાં હતુાં. રયજ્ની ્વુનવવસ્વટીઓન ેવવૈશ્વક િરજ્જાની બનયવવય ચયર વર્વનો 
રોડ મેપ તૈ્ યર કરવયનુાં નક્કર આ્ોજન કરવયમયાં આવ્ુાં છે. મખુ્માંત્ી ્વુય 
સવયવલાંબન ્ ોજનય અાંતગ્વત 22 હર્ર તજેસવી અન ેજરૂદર્યતમાંિ વવદ્યથમીઓને 
ઉચ્ અભ્યસ મયટે રૂ. 75 કરોડની સહય્ આપવયમયાં આવી છે.

CM બન્્ િ્ચ્ આથ્ગમ્ં 
ગરીબ્ટોન્ બટોલી

સૌનય મયટે વર્વ 2022 સધુીમયાં આવયસ આપવયનો 
લોકલયડીલય વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીનય 
સાંકલપન ેસયકયર કરવયની સયચી દિશયમયાં મખુ્માંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભયઇ પટેલ ેઆગવી પદરણયમલક્ી સાંવિેનય 
િયખવી છે. મખુ્માંત્ીશ્ીની જનવહતલક્ી સુચનયનો 
સતવરે અમલ કરીન ેમયત્ પયાંચ દિવસનય સમ્ગયળયમયાં 
રયજ્ સરકયરે વવચરતી વવમતુિ ર્વતનય ભરથરી 
સમયજનય લયભયથમીઓન ેવવનય મલૂ્ે આવયસનય પલોટ 
માંજરૂ ક્ય્વ. દડસમેબર 2021મયાં અાંબયજીની પવવત્ ભવૂમ 
પર ભરથરી સમયજનય 33 લયભયથમીઓન ે80 ચોરસ 
મીટરનય પલોટની સનિ મખુ્માંત્ીશ્ીએ સપુરત કરી 
ત્યરે સમગ્ર ભરથરી સમયજ મનોમન મખુ્માંત્ીશ્ીને 
હૃિ્પૂવ્વક આશીવય્વિ આપી રહો હતો.

મુખ્યમંત્ીશ્રીન્ટો ગ્્મજન્ટો મ્ટટો 
િંવટોદન્િભર આસભગમ

રયજ્ સરકયરની ્ોજનયઓનય લયભ નયગદરકોને 
આપવયમયાં એક સૂત્તય જળવય્ એ દિશયમયાં મુખ્માંત્ી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભયઇ પટેલ સતત - સઘન વચાંતન કરે છે. 
વ્યપક જનવહતને કેન્દ્રમયાં રયખીન ેગ્રયમકક્યએ ઇ - ગ્રયમ 
વવશ્વ ગ્રયમ કેન્દ્રો દ્યરય આપવયમયાં આવતય આવકનય 
િયખલયનય પ્રમયણપત્ો પ્રવતવર્વ મળેવવયનય રહેતય હતય. 
સાંવિેનયસભર અવભગમ સયથ ેમખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઇ 
પટેલે આ પ્રથય બાંધ કરીને આવકનય િયખલયનય 
પ્રમયણપત્ો ત્ણ વર્વ સુધી મયન્્ રયખવયનુાં ગ્રયમ 
જનવહતલક્ી મહત્વપૂણ્વ પગલુાં ભ્ુું છે. આ પગલયાંનય 
પદરણયમ ેરયજ્નય લયભયથમીઓને િર વરષે આવકનય નવય 
પ્રમયણપત્ો મળેવવયની ઝાંઝટમયાંથી મવુતિ મળી છે.
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ખુરહ્લ ખટોડૂત... હરરય્ળું ગુજર્ત...

કોરોનય અન ેનવય વરેી્ન્ટ ઓવમક્રોને 
મયથુાં ઉચ્્ુાં એ પહેલયાં કૃવર ્ુવનવ્વવસટી, 
આણાંિ ખયતે ્ોર્્ેલય વપ્ર-વયઇબ્ન્ટ 
સવમટ પ્રસાંગે લોકલયડીલય વડયપ્રધયન શ્ી 
નરેન્દ્રભયઇ મોિી દ્યરય િેશનય 700થી વધુ 
કૃવર વવજ્ઞયન કેન્દ્રોને ઓનલયઇન પ્રયકૃવતક 
ખેતી અાંગે મયગ્વિશ્વન આપવયમયાં આવ્ુાં. 
આણાંિ ખયતે િેશની સવ્વ પ્રથમ પ્રયકૃવતક 
ખતેીની રયષ્ટી્ પદરરિનુાં સફળ આ્ોજન 
સાંપન્ થ્ુાં.

ડયાંગ વજલ્યન ે100 ટકય પ્રયકૃવતક ખતેી 
આધયદરત વજલ્ો ર્હેર કરવયમયાં આવ્ો 
છે. રયજ્ સરકયર દ્યરય લઘુત્તમ ટેકયનય 
ભયવથી મગફળી, ડયાંગર, મકયઈ અને 
બયજરીની સીધી ખરીિી મયટે નોંધણી 
પ્રવક્ર્યનો ઓ્ટોબર-2021મયાં પ્રયરભં 
કરય્ો છે. 

ખરીફ-2021 સપટેમબર મવહનયમયાં 
પડેલય ભયરે વરસયિથી ખેડૂતોને પયક 
નુકસયન સયમે રયજ્ સરકયર દ્યરય પ્રથમ 
તબક્કયમયાં રૂ. 546 કરોડનુાં કૃવર રયહત 
પેક ેજ ર્હેર કરવયમયાં આવ્ુાં . ભયર ે 
વરસયિથી અસરગ્રસત ર્મનગર, રયજકોટ, 
જૂનયગઢ અને પોરબાંિર વજલ્યનય 22 
તયલુકયનય 662 ગયમોને આ રયહત પેકેજ 
હેઠળ આવરી લેવયમયાં આવ્યાં. અસરગ્રસત 

ગયમોનય જે ખેડૂતોનય પયકને 33 ટકય કે 
તેથી વધુ નુકશયની હો્ તેવય ખેડૂતોને 
વધુમયાં વધુ બે હે્ટરની મ્ય્વિયમયાં પ્રવત 
હે્ટર રૂ. 13,000ની સહય્ ચૂકવયશે. 
રયહત પેકજેથી 2.82 લયખ અસરગ્રસત 
ખેડૂતોને લયભ મળ્ો છે.

રયજ્ સરકયર દ્યરય અવતવૃસષ્ટનય 
કયરણે નવ વજલ્યનય ખેડૂતોને થ્ેલય 
નુકસયન પેટે બીર્ તબક્કયમયાં રૂ. 531 
કરોડનુાં રયહત પેકેજ ર્હેર કરય્ુાં છે. 37 
તયલુકયનય 1,530 ગયમોનય 5.06 લયખ 
ખડેતૂોન ેલયભ અપય્ો છે. ખડેતૂોન ે6,800 
રૂવપ્ય પ્રવત હેકટર લેખે મહત્તમ બે 
હેકટરની મ્ય્વિયમયાં સહય્ અપયઇ છે. 
અમિયવયિ, બોટયિ, અમરેલી, ભયવનગર, 
જૂનયગઢ, ભરૂચ, છોટયઉિેપુર, પાંચમહયલ 
અને વડોિરય વજલ્યનય ખેડૂતોને આવરી 
લેવય્ય છે.

ગયાંધીનગર પયસ ેરૂ. 415 કરોડનય ખચષે 
વનમય્વણ પયમેલય અમૂલ ફેડ ડેરીનય ચયર 
અવત આધુવનક નવય પલયન્ટનુાં લોકયપ્વણ 
કરવયમયાં આવ્ુાં છે. મહેસયણય વજલ્યનય 
વહરપરુય ગયમ ેસયબરમતી નિી પર રૂ. 214 
કરોડનય ખચષે સયકયર થનયર બેરેજનુાં 
મુખ્માંત્ીશ્ીનય હસતે ખયતમુહૂત્વ કરય્ુાં. 
3.47 વમવલ્ન ઘનમીટરની ક્મતયનય 

બેરેજથી ઉત્તર ગુજરયતનય બે તયલુકયની 
3,200 હેકટર જમીનને મળશે વસાંચયઈ 
સુવવધય મળશે.

ખેડૂતોને સમયટ ્વ  ફોન ખરીિીમયાં 
સહય્નો ખેડૂતવહતલક્ી વનણ્વ્ લેવયતય 
સમયટ્વ ફોન ખરીિવય મયટે ખેડૂતોને સમયટ્વ 
ફોનની દકંમતનય 10 ટકય અથવય રૂ. 1,500 
સુધીની સહય્ આપવયમયાં આવે છે. 
સહય્ની રકમ સીધી ખેડૂતનય બેંક 
ખયતયમયાં જમય કરવયમયાં આવી છે. રયજ્નય 
ખેડૂતોને આશરે 1.40 લયખ વવિન્ટલ 
વબ્યરણનુાં રયહત િરે વવતરણ કરવયમયાં 
આવ્ુાં છે તેમજ પ્રધયનમાંત્ી દકસયન 
સન્મયન નીવધ અાંતગ્વત 10મયાં હપ્તયમયાં 
તયરીખ 1-1-2022નય રોજ 57.49 લયખ 
ખેડૂત ભયઇઓનય ખયતયમયાં સીધી રૂ. 
1,199.60 કરોડની રકમ જમય કરવયમયાં 
આવી છે. 

રયજ્ સરકયરે ખડેતૂવહતલક્ી વધ ુએક 
મહત્વપણૂ્વ વનણ્્વ  કરીન ેખડેતૂોનય ખતેરમયાં 
ટ્યન્સવમશન લયઇન તથય ટયવર ઊભય 
કરવયનય દકસસયઓમયાં ખેડૂતોને થતયાં 
નુકશયનનુાં વળતર 7.5 ટકય અપયતુાં હતુાં તે 
વધયરીને 15 ટકય કરતય ખેડૂતોને નોંધપયત્ 
આવથ્વક લયભ પ્રયપ્ત થ્ો છે. ગૌ-શયળય અને 
પયાંજરયપોળને અદ્તન બનયવવયની 
્ોજનય હેઠળ 141 ગૌ-શયળય અને 
પયાંજરયપોળોને િેશી ગય્ોનય સાંવધ્વન અને 
પાંચગવ્ પેિયશોનય ઉતપયિન થકી વપરયશ 
વધયરવય મયટે આવથ્વક સહય્ આપવયમયાં 
આવી છે. 46 હર્ર જેટલય પશુ-પયલકોને 
ગયભણ પશુઓ મયટે ખયણિયણની સહય્ 
આપવયમયાં આવી છે. 

રયજ્નય િેશી ગય્ આધયરીત સાંપૂણ્વ 
પ્રયકૃવતક ખતેી કરતય આશરે 2.34 લયખથી 
વધુ ખેડૂતોને કુટુાંબિીઠ એક િેશી ગય્ની 
વનભયવણી મયટે સહય્ આપવયમયાં આવી 
છે. 11 લયખ ઘેટય-બકરયાંઓનુાં રસીકરણ 
કરવયમયાં આવ્ુાં છે. રયજ્ભરમયાં આશરે 
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2,865 પશુ આરોગ્ કેમપ ્ોજવયમયાં 
આવ્ય છે. 41.30 લયખ જેટલયાં પશુઓને 
ક ૃવમનયશક સયરવ યર  દ્ યર ય  રક્ણ  
અપય્ુાં છે.

મયછીમયરોને તેમનય વ્વસય્ મયટે 
આશરે 60 હર્ર ક્રેટ પૂરય પયડવયમયાં 
આવ્ય છે. રયજ્ સરકયર મયછીમયરોની 
આવથ્વક સહય્ મયટે પ્રવતબદ્ધ છે. અમરેલી 
અને ગીરસોમનયથ વજલ્યમયાં અસરગ્રસત 
મયછીમયરો મયટે રૂ. 265 લયખનુાં મયછીમયર 
રયહત પેકેજ ર્હેર કરય્ુાં છે. 

ખતે જમીન વચેયણનય તમયમ દકસસયમયાં 
(ઓટો મ્ુટેશન) આપોઆપ ગયમ નમનુય 
નાં. 6મયાં નોંધ થય્ તવેી વ્વસથય ્ ોજવયમયાં 
આવી છે. નમુનય નાં. 6, 7 અને 8-અની 
ઓનલયઇન દડવજટલી સયઇન્ડ અવધકૃત 
નકલ ઉપલબધ બનયવયઇ છે. અત્યર સધુી 
આ મયટે તયલુકય / ગ્રયમ ઇ-ધરય કેન્દ્રો પર 
જવુાં પડતુાં હતુાં તેનય બિલે ઓનલયઇન ફી 
ભરેથી અવધકૃત ઓનલયઇન નકલો 
ઉપલબધ કરવયમયાં આવી છે.

હુકમી નોંધ અને બેન્ક દ્યરય બોર્ 
િયખલ તથય િુર કરવય અાંગેની થતી નોંધો 
મયટેની 135/ડી નોદટસની સમ્મ્ય્વિય 
ઘટયડી 10 દિવસ કરવયમયાં આવી જેથી 
સાંબાંવધત પક્કયરને રેવન્્ુ રેકડ્વમયાં અસર 
મયટે વવશેર રયહ નહીં જોવી પડે.

ગુજર્તન્ રહટો ર્ટો બનરટો સ્્ટ્ગ સિટી
કોરોનય સમ્મયાં 62 હર્ર જેટલય નવય ઓળખય્ેલય શરેી ફેરી્યઓન ેફેરી પ્રમયણપત્ 

અને ઓળખકયડ્વ આપવયમયાં આવ્ય. પીએમ સવવનવધ ્ ોજનય અાંતગ્વત 1.09 લયખ જેટલય 
શેરી ફેદર્યઓને બેંકો પયસેથી લોન આપવયની પદરણયમલક્ી કયમગીરી કરવયમયાં આવી 
છે. અમિયવયિની અને સુરતની ફયઇનલ ટીપી સકીમ અને ભયવનગરની બે ડ્યફટ ટીપી 
સકીમ ઉપરયાંત પયટણ વવસતયરની એક વપ્રવલમનરી ટીપી સકીમને માંજૂરી આપવયમયાં આવી 
છે. આ ચયર શહેરોની આઠ ટયઉનપલયનીંગ સકીમ ઉપરયાંત વડોિરય, અમિયવયિ અને સુરત 
ત્ણ શહેરોની વધુ છ ટયઉનપલયવનાંગ સકીમ મળીને કુલ 18 ટીપી સકીમ માંજૂર કરવયમયાં 
આવી છે. સુરત, રયજકોટ અને ગયાંધીનગર એમ ત્ણ મહયનગરોમયાં કુલ રૂ. 607 કરોડનય 
124 વવકયસલક્ી કયમોનય વનમય્વણની માંજૂરી આપવયમયાં આવી છે. સુરતમયાં ઇન્ફ્રયસટ્કચર 
ડેવલપમેન્ટનય 109 કયમો મયટે રૂ. 581.40 કરોડ ફયળવવયમયાં આવ્ય છે. રયજકોટમયાં 
આઉટગ્રોથ વવસતયરનય 12 કયમો મયટે રૂ. 20.79 કરોડનય કયમો હયથ ધરયશે. 

ક્લીન ઇસન્ડ્ય પ્રોગ્રયમ અાંતગ્વત રયજ્નય િરેક ગયમો, નગરો અને શહેરોને સવચછ 
બનયવવયનય અવભ્યન અાંતગ્વત સવચછ 
ભયરત, સુાંિર ભયરત અમૃત 2.0 અાંતગ્વત 
31 અમૃત શહેરોમયાં ભૂગભ્વ ગટર 
્ોજનયનય કયમો અને રયજ્નય તમયમ 
શહેરમયાં પયણી પુરવઠયનય કયમોનો 
પદરણયમલક્ીતય સયથે આરંભ થ્ો છે.

સુરત મહયનગરમયાં આકયર પયમી 
રહેલય તયપી રીવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ 
પ્રોજે્ટનય અમલીકરણ મયટે તયપી 
રીવરફ્રન્ટ ડવેલેપમને્ટ કોપયોરેશન વલ.ની 
રચનય કરવયનો મહત્વપણૂ્વ વનણ્્વ  લવેયમયાં આવ્ો છે. આ ઉપરયાંત વયપી નગરન ેમખુ્માંત્ી 
શહેરી બસ પદરવહન ્ોજનય, પ્રધયનમાંત્ી આવયસ ્ોજનય (શહેરી), વયપી જૂથ પયણી 
પુરવઠય ્ોજનય તેમજ ચયર રેલવે  ઓવરવબ્જનય લોકયપ્વણ અને ભૂવમપૂજન મળીને રૂ. 
588 કરોડનય લોકવહતનય કયમો જનતયને સમવપ્વત કરવયમયાં આવ્ય છે. 

અમિયવયિ મહયનગરમયાં સવવણ્વમ જ્ાંવત મુખ્માંત્ી શહેરી વવકયસ ્ોજનય અન્વ્ે 
મુખ્માંત્ી શહેરી સડક ્ોજનય હેઠળ 90 કરોડ રૂવપ્યનય કયમોને સૈદ્ધયાંવતક માંજૂરી 
આપવયમયાં આવતય અમિયવયિનો સમગ્રત્ય વવકયસ ટૂાંક સમ્મયાં સયકયર થશે. કોરોનયનય 
કેસ ફરી વધવયની શરૂઆત થઇ એ પહેલયાં અમિયવયિ મ્ુવન. કોપયોરેશન, અમિયવયિ 
શહેરી સત્તય માંડળનય રૂ. 711 કરોડનય વવવવધ વવકયસ કય્યોનુાં લોકયપ્વણ અને ખયતમુહૂત્વ 
કરય્ુાં છે. પ્રિુરણ મુતિ અને આધુવનકતયનય સમન્વ્ સમયન રૂ. 100 કરોડનય ખચષે 
વવકસયવય્ેલી સથયવનક નવી ઈલેસ્ટ્ક બસો અમિયવયિ શહેરનય નગરજનોની સેવયમયાં 
કય્્વરત કરવયમયાં આવી. રયજકોટનય ગ્રયમીણ વવસતયરમયાં રૂ. 4 કરોડનય ખચષે વનવમ્વત ત્ણ 
નવય મયઇનોર બ્ીજ અન ેસરકયરી હય્ર સકેન્ડરી સકૂલ સવહત રયજકોટ મહયનગરપયવલકય 
દ્યરય શહેરી સુવવધયનય રૂ. 82 લયખનય વવવવધ વવકયસકય્યોનુાં ખયતમુહૂત્વ અને લોકયપ્વણ 
કરવયમયાં આવ્ુાં છે. મહયનગરપયવલકયઓમયાં આશરે 3.03 લયખ ઘર વવહોણયઓની ઓળખ 
કરી તેમને શેલટર હોમમયાં આશરો આપી, સવરોજગયરી મયટેની તયલીમ આપવય સઘન 
અવભ્યન હયથ ધરવયમયાં આવ્ુાં છે.

પરરશ્મગાથા
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પ્ણીનું પ્ણીદ્ર આ્ય્ટોજન
‘આઝયિી કય અમૃત મહોતસવ’ની ઉજવણીનય ભયગરૂપે િેશની 

પ્રગવત અન ેપ્રકૃવતમયાં મહત્વન ુ્ ોગિયન આપતી નિીઓનુાં ગૌરવગયન 
અન ેસન્મયન કરવયનય હેતથુી નમ્વિય, તયપી અન ેસયબરમતી નિીઓનય 
દકનયરે નિી ઉતસવનય આ્ોજનથી નિીઓનય દકનયરે વવસરય્લેી 
ભવ્ સાંસકૃવતન ેસજીવન કરવયનુાં પદરણયમલક્ી કયમ કરવયમયાં આવ્ુાં 
છે. રયજ્નય નગરો-મહયનગરોમયાં સૌન ેપીવયનુાં શદુ્ધ અન ેપરુતુાં પયણી 
મળી રહે તે મયટે રયજ્ની છ નગરપયવલકયઓમયાં કુલ રૂ. 63.37 
કરોડનય પયણી પરૂવઠયનય વવવવધ કયમોને માંજૂરી આપવયમયાં આવી છે. 
વડોિરય સયવલી-ડસેર અને કરજણ તયલકુયનય કુલ 211 ગયમો મયટે 
રૂ. 364 કરોડની પયાંચ નવી જથૂ પયણી પરૂવઠય ્ ોજનયઓનુાં ખયતમહૂુત્વ 
કરય્ુાં. આ ્ ોજનયઓ સયકયર થતયાં 4.35 લયખ ગ્રયમીણ લોકોન ેપીવયનુાં 
શદુ્ધ પયણી પ્રયપ્ત થશ.ે બોટયિ, આણાંિ, ગયાંધીનગર, મહેસયણય, પોરબાંિર 
વજલ્યઓ પછી રયજ્મયાં સો ટકય ‘નલ સ ેજલ’ મેળવનયર છઠ્ો 
વજલ્ો વડોિરય બન્્ો છે.

િૈવનક ધોરણ ેપીવયનય પયણીનુાં વવતરણ કરવયમયાં આવતુાં ન હો્ 
તવેી નગરપયવલકયઓમયાં િૈવનક ધોરણ ેપીવયનુાં પયણી મળી રહે તે મયટે 
તથય તમયમ ઘરોન ેનળ મયરફત પીવયનુાં પયણી મળી રહે ત ેમયટે નક્કર 
કયમગીરી હયથ ધરવયમયાં આવી છે. રયજ્ સરકયર દ્યરય રયજ્ની 
બયવન નગરપયવલકયમયાં નલ સ ેજલ હેઠળ કરવયની થતી ્ોજનયઓ 
મયટે લક્યાંક આપવયમયાં આવ્ો છે. જે પૈકી અત્યર સધુીમયાં 29 
નગરપયવલકયઓ મયટે રૂ. 366 કરોડની ્ ોજનયઓને સૈધધયાંવતક માંજરૂી 
આપવયમયાં આવી છે. કચછ શયખય નહેરની કયમગીરીમયાં રહેલી અનકે 
અડચણો િરૂ કરી ક્ુલ 358 દક.મી. લાંબયઈ પૈકીની મોટય ભયગની 
કયમગીરી પણૂ્વ કરવયમય આવી છે. જે પૈકી 284 દક.મી. નહેરમયાં 
વસાંચયઇની સવલત પરુી પયડવયમયાં આવી છે. ઉત્તર ગજુરયતની નહેરોમય 
ઘણી સમસ્યઓ હતી જેમયાંથી મોટય ભયગની સમસ્યઓ િરૂ થતય 94 
ટકય વપ્ત વવસતયરમયાં એટલ ેકે, 3.96 લયખ હે્ટરમયાં પયણી પહોચયડી 
શકય્ુાં છે. ઉત્તર ગજુરયતમય વવલાંબથી ચોમયસ ુઆરંભયતય લગભગ 
2 લયખ હે્ટર જેટલયાં વવસતયરમયાં ખરીફ પયક સયમે જોખમ ઊભુાં થ્ુાં 
હતુાં. 5 તયલકુયઓની પદરસસથવત વવકટ બની ગઇ હતી. આ ઉપરયાંત 
સરિયર સરોવર બાંધમય જળસતર પણ ઘણુાં ઓછુાં હતુાં. આવય વવકટ 
સાંજોગોમય પયણીનય સચુયરૂ વ્વસથયપન થકી અછતનો સયમનો કરી 
રહેલય વવસતયરોન ે15 ઓગસટથી 25 સપટેમબર સધુી પયણી આપી 
ખડેતૂ ભયઇઓનય મહયમૂલય ખરીફ પયકને બચયવી લવેયમયાં આવ્ો છે.

આિરગ્સત્ટોની પડખટો  
આડીખમ િરક્ર

મખુ્માંત્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભયઈ પટેલે રયજ્નય મખુ્માંત્ી તરીકેનો 
પિભયર સાંભયળ્યનય પ્રથમ દિવસે જ સૌરયષ્ટ અને ખયસ કરીને 
ર્મનગર અન ેરયજકોટ શહેર અન ેવજલ્યમયાં ભયરે વરસયિન ેકયરણે 
સર્્્વ લેી પદરસસથવતની સમીક્ય કરવય ઉચ્ સતદર્ બઠેક ્ ોજી પયણીમયાં 
ફસય્લેય લોકોનય બચયવ અને રયહત કયમગીરી મયટે તવરીત પગલયાં 
લીધયાં. અસરગ્રસત પદરવયરો, પશપુયલકો મયટે સહય્નય ધોરણો વધુ 
ઉિયર બનયવી તમેને ઝડપથી બેઠય કરવય મયટે પદરણયમલક્ી કયમગીરી 
હયથ ધરવયમયાં આવી. ઘરવખરી સહય્મયાં રૂ. 3,200નો વધયરો કરી 
પદરવયર િીઠ રૂ. 7,000 આપવયનો જનવહતલક્ી વનણ્્વ  લેવયમયાં આવ્ો.

વ ર સ ય િ થ ી  ન ય શ 
પયમનયર ઝૂાંપડયનય દકસસયમયાં 
રૂ. 5,900નો વધયરો કરી 
ઝૂાંપડય િીઠ રૂ. 10,000 
સહય્નો અમલ કરય્ો. 
અાંશત: નુકસયન પયમેલય 
પયકય મકયનોની સહય્ પેટે 
રૂ. 15,000 તેમજ અાંશત: 
નુકસયન પયમેલય કયચય 
મકયનોની સહય્ મયટે રૂ. 6,800નો વધયરો કરવયમયાં આવ્ો. િુધયળય 
મોટય પશુ મૃત્ુ સહય્ મયટે પયાંચ પશુ સુધી પશુિીઠ રૂ. 50,000ની 
સહય્ અને ઘેટયબકરયાં જેવયાં િુધયળય નયનય પશુનય મૃત્ુનય દકસસયમયાં 
પશુિીઠ રૂ. 5,000ની સહય્ આપવયનો વનણ્વ્ લેવય્ો છે.

ઊર્્ગવ્ન ગુજર્ત
રયજ્મયાં કદુટર જ્ોવત ્ોજનય અાંતગ્વત 19 હર્રથી વધુ 

ઝૂાંપડયઓને વીજ કનેકશન અપય્ય છે. રયજ્નય આદિર્વત, 
અનુસૂવચત ર્વત અને સયગરખેડુ વવસતયરનય કુલ 12,480 કૃવર 
વવર્ક કૂવયઓનુાં વીજ જોડયણ કરવયમયાં આવ્ુાં છે. દકસયન સૂ્યોિ્ 
્ોજનય અાંતગ્વત ર્મનગર અને જૂનયગઢ વજલ્યનય 220 કેવીનય બે 
સબસટેશનો કય્ય્વસન્વત કરવયમયાં આવ્ય છે. 

દ્યરકય વજલ્યનય વયડીનયર ખયતે ન્યરય એનર્જીનય પેટ્ોકેવમકલસ 
પ્રોજે્ ટનો વશલયન્્યસ કરી આ વવસતયરમયાં ઊર્્વનય નવય દ્યર ખોલવયની 
દિશયમયાં આગકેિમ મયાંડવયમયાં આવ્ય છે. સૂ્ ્વ ઊર્્વ રુફ-ટોપ ્ોજનય 
અાંતગ્વત 40 હર્રથી વધયરે ઘરોમયાં રુફ-ટોપ સોલર વસવસટમ લગયવવય 
મયટે સહય્ આપવયમયાં આવી છે. ગુજરયત રયજ્મયાં પટે્ોલ અને 
ડીઝલનય ભયવમયાં પ્રવત વલટરે રૂ. 7નો ઘટયડો કરવયનો જનવહતલક્ી 
મહત્વનો વનણ્્વ  કરી તનેો પદરણયમલક્ી અમલ ક્યો છે.

અસરગ્સતોિે સિાયમાં વધારો
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મ્ગ્ગ નનમ્્ગણ
સરખજે ગયાંધીનગર વચલોડય નશેનલ હયઈવનેય 44 દક.મી લયાંબય મયગ્વ 

ઉપર વધુ એક ફલય્ ઓવરવબ્જ જનતયન ેસમવપ્વત કરવયમયાં આવ્ો છે. 
ગોતય ફલય્ ઓવરથી સોલય સય્ન્સ વસટી ફલય્ ઓવર સધુીનય એવલવટેેડ 
કોદરડોરનુાં લોકયપ્વણ કરવયમયાં આવ્ુાં છે. 170 કરોડનય ખચષે  નવવનવમ્વત 
2.36 દકલોમીટર લયાંબય એવલવટેેડ કોદરડોરનય પદરણયમ ેપદરવહન મયટે વધુ 
સયરી સવલતો ઉભી થઈ છે. િવક્ણ ગજુરયત અન ેસૌરયષ્ટ વચે્નુાં અાંતર 
ઘટયડતય તયરયપરુથી વયસિ વચ્નેય 48 દકલોમીટર લાંબયઈનય રૂ. 1,005 
કરોડનય ખચષે નવવનવમ્વત સી્સ લને મયગ્વ જનતયને સમવપ્વત કરવયમયાં 
આવતય તયરયપરુથી વયસિ મયત્ 35 વમવનટમયાં પહોંચી શકયશ.ે રયજ્નય 
નગરોમયાં વરસયિને કયરણે નકુસયન પયમેલય મયગયોની મરયમત, રીપેરીંગ, 
રીસફકેસીંગની કયમગીરી સતવરે હયથ ધરવયનો મહત્વપૂણ્વ વનણ્્વ  કરી રૂ. 
74 કરોડની રકમની તયતકયવલક ધોરણે ફયળવણી કરવયમયાં આવી છે.

સવવણ્વમ જ્ાંતી મખુ્માંત્ી શહેરી વવકયસ ્ોજનય અન્વ્ ેગયાંધીધયમમયાં 
ફલય્ ઓવરબ્ીજ મયટે રૂ. 59.25 કરોડની િરખયસતન ેસદૈ્ધયાંવતક માંજરૂી 
આપવયમયાં આવી છે. ફયટકમકુત ગજુરયતની નમે સયથ ેરેલવ ેઓવરવબ્જ 
અન ેઅાંડરબ્ીજનય 30 કયમો મયટે રૂ. 890 કરોડનય પ્રોજે્ ટસને સદૈ્ધયાંવતક 
માંજરૂી આપવયમયાં આવી છે. મખુ્માંત્ી શહેરી સડક ્ ોજનય અન્વ્ ેમયગયોની 
મરયમત મયટે ‘અ’ વગ્વની નગરપયવલકયઓને પયવલકય િીઠ રૂ. 75 લયખ, ‘બ’ 
વગ્વની પયવલકય િીઠ રૂ. 60 લયખ, ‘ક’ વગ્વની પયવલકય િીઠ રૂ. 45 લયખ, ‘ડ’ 
વગ્વની પયવલકય િીઠ રૂ. 30 લયખની ફયળવણી કરવયમયાં આવી છે.

ચોમયસય િરવમ્યન બયળકોન ેવશક્ણ સવુવધય મળી રહે ત ેમયટે વધુ 
પયણી ભરયતય તમયમ ગયમોમયાં રૂ. 1,000 કરોડથી વધ ુરકમનય નિી નયળય 
કોઝ-વનેય સટ્કચર બનયવવયનો જનવહતલક્ી વનણ્્વ  લઈ તેનો સુદ્રઢ અમલ 
કરવયમયાં આવ્ો છે. વડોિરય, સરુત, નવસયરી અન ેડયાંગ વજલ્યમયાં રૂ. 62 
કરોડનય ખચષે 11 જટેલય વવકયસ પ્રકલપોનુાં ખયતમહૂુત્વ અન ેલોકયપ્વણ કરવયમયાં 
આવ્ુાં છે. સરુતથી ભરુચનય હયાંસોટ- જાંબસુર- ખાંભયતન ેજોડતય નવય 
હયઇવનુેાં વનમય્વણ કરવયનુાં જનવહતલક્ી પગલુાં ભરયતય સૌરયષ્ટ જવય મયટે 
100 દક.મી.નુાં અાંતર ઓછ ુથઇ જતયાં સમ્ અન ેઇંધણની બચત થશે. હવે, 
તયરયપુરથી વયસિ મયત્ 35 વમવનટમયાં પહોંચી જવયશ.ે

ઉદ્ટોગ ક્ષટોત્ટો આગ્ટોિર ગુજર્ત
કોરોનય અન ેઓવમક્રોન વય્રસનો વ્યપ રયજ્મયાં વધુ 

ન ફેલય્ તનેી સાંપણૂ્વ તકેિયરી રયખીન ેઆ મહયમયરીનુાં 
સાંક્રમણ વધ ેનહીં તવેય વ્યપક જનવહતન ેકેન્દ્રમયાં રયખીને 
તય. 10 થી 12 ર્ન્્ુઆરી 2022 િરવમ્યન ્ ોર્નયરી 10મી 
વય્બ્ન્ટ ગુજરયત ગલોબલ સવમટ મોકૂફ રયખવયનુાં મહત્વપણૂ્વ 
પગલુાં લવેયમયાં આવ્ુ છે. કોરોનયનય કેસ વધતય પહેલયાં 
‘આતમવનભ્વર ગજુરયતથી આતમવનભ્વર ભયરત’ની થીમ પર 
સુરતમયાં ‘વવવવાંગ ગ્રોથ ફોર ટેક્ટયઈલ’ સવમટનુાં સફળ 
આ્ોજન સાંપન્ થ્ુાં હતુાં.

સવમટ મોકૂફ રયખવયનુાં મહત્વપણૂ્વ પગલુાં લેવયમયાં આવ્ુાં 
એ પહેલયાં વય્બ્ન્ટ ગજુરયત ગલોબલ સવમટ પવૂષે અમદેરકય, 
્ુકે, ફ્રયન્સ, િુબઈ, અબુધયબી તથય મીડલઈસટનય િેશોમયાં 
સફળ રોડ શો ્ ોજવયમયાં આવ્ય. જ્યરે જમ્વની, નધેરલને્ડ, 
ર્પયન, અને સયઉથ કોરી્યમયાં વચ્ુ્વલી રોડ શો ્ોજવયમયાં 
આવ્યાં. આ ઉપરયાંત સવમટ મોકૂફ રયખવયનો વનણ્્વ  લવેય્ય 
પૂવષે વયઇબ્ન્ટ ગુજરયત ગલોબલ સવમટ VGGS-2022 
અન્વ્ે કુલ 135 જેટલય MOU પર હસતયક્ર થ્ય. 

સવ્વ સમયવશેક સવ્વગ્રયહી વવકયસ થકી જનસખુયકયરીમયાં 
વધયરો કરી રોજગયરીનો વ્યપ વધયરવયનય મક્કમ વનધય્વર 
સયથ ે‘પ્રધયનમાંત્ી ગવતશવતિ નશેનલ મયસટર પલયન’નો રયજ્ 
કક્યનો કય ્્વક્રમ સાંપન્ થ્ો. સરકયરનય વવવવધ માંત્યલ્ોની 
સયમવૂહક શવતિઓન ેજોડીન ેઅધુરય પ્રકલપોન ેસતવરે પરુય 
કરવયનો નવતર પાંથ કંડયરવયમયાં આવ્ો છે. ગુજરયતનય 
વપેયરીઓની સરળતય મયટે તમેજ વ્યપયર ધાંધય રોજગયરમયાં 
વધયરો થય્ તવેય ઉમિય હેતુથી જીએસટી સધુયરય વવધે્ક 
બીલ વવધયનસભય ગૃહમયાં પસયર કરવયમયાં આવ્ુાં છે.

‘ઇઝ ઓફ ડઇુંગ વબઝનસે’નય લક્યાંક સયથ ેભયગીિયરી 
નોંધણી સાંબાંવધત સમગ્ર પ્રવક્ર્ય સરળ બને અને વન્ત 
સમ્ મ્ય્વિયમયાં પણૂ્વ થય્ તવેય હેતથુી ભયરતી્ ભયગીિયરી 
કય્િો 1932 સુધયરય વવધે્ક વવધયનસભયમયાં પસયર થતયાં 
ભયગીિયરી પેઢીની નોંઘણીને લગતી સમગ્ર પ્રવક્ર્યને 
કય્િયનો આધયર મળ્ો છે. ઔધોવગક વસયહતોમયાં 577 
નવય ઔધોવગક પલોટ અન ેશડેની ફયળવણી કરવયમયાં આવી 
છે : ઔદ્ોવગક વસયહતોમયાં વબઝનસે સપોટ્વ મયટે ઈ-હરયજી 
દ્યરય 21 પલોટની ફયળવણી કરવયમયાં આવી છે. િેશમયાં 
વવકયસનય રોલ મોડલ ગુજરયતની ગૌરવગયથયમયાં વધુ એક 
વસવદ્ધ ઉમરેયઇ છે. લોવજસટીકસ-મયલ સયમયનની સરળતયથી 
હેરફેરની કય્્વક્મતય LEADSમયાં ગુજરયતે િેશભરમયાં 
પ્રથમ ક્રમ પ્રયપ્ત ક્યો છે.
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ર્ંત, િલ્મત આનટો િુરસક્ષત ગુજર્ત
ગૃહ વવભયગ હસતકની વવવવધ પોલીસ સાંવગ્વની 27,847 

જગ્યઓ ભરવયનો મહત્વપણૂ્વ વનણ્્વ  રયજ્ સરકયર દ્યરય લવેયમયાં 
આવ્ો છે. રયજ્નય ્ુવયનોને કેફી દ્રવ્ોનય નશયની ચુાંગયલમયાંથી 
મુતિ કરવય અને કેફી દ્રવ્ોનય પેડલરોને નેસતનયબૂિ કરવય રયજ્ 
સરકયરે આક્રમક પગલયાં લીધય છે. કેફી દ્રવ્ો અાંગે બયતમી 
આપનયર બયતમીિયરો અને પોલીસ અવધકયરી-કમ્વચયરીઓને 
પ્રોતસયવહત કરવય રયજ્મયાં સૌ પ્રથમવયર નયકયો દરવોડ્વ પોવલસીનો 
સુદ્રઢ અમલ કરવયમયાં આવ્ો છે. ટ્યદફક વ્વસથયપન અને 
શોધખોળ મયટે 10,000 બોડીવોન્વ કેમેરયથી સુરક્ય કમમીઓને 
સસુજ્જ કરવયની નમે છે. ઓવર સપીડન ેકયરણ ેબનતયાં અકસમયતો 
અટકયવવય 48 જેટલય ઈન્ટરસપેટર વયહનો અન ે42 હયઈ-વે પટે્ોલ 
વયહનોથી પોલીસ તાંત્ને સુસજ્જ કરવયમયાં આવ્ુાં છે. રયજ્મયાં 
NDPC એ્ટ અન્વ્ે નશય્ુતિ પિયથયો અાંગેનય 141 કેસો 
કરીને 232 આરોપીઓને ઝડપી રૂ. 1,451 કરોડની દકંમતનો 55 
હર્ર દકલોગ્રયમ મુદ્યમયલ જપ્ત કરવયમયાં આવ્ો છે. રયજ્મયાં 
નયગદરકો સયઇબર ફ્રોડનય ભોગ ન બન ેઅન ેસયઇબર ક્રયઇમ સયમે 
જનર્ગૃવત લયવવયનુાં પદરણયમલક્ી પગલુાં ભરીને સયઇબર સેઇફ 
વમશન લોંચ કરવયમયાં આવ્ુાં છે.

આ્ર્સ્પદ યુવ્ ટટોનનિ પ્ટોયર 
તવરટોષની વહ્રટો આ્વ્ય્ CM
રયજ્નય આશયસપિ ્ વુય ટેવનસ ખલેયડી વવશરે પટેલ ેશવતિિતૂ ્ ોજનય 

અન્વ્ ેસહય્ પ્રયપ્ત કરવય િોઢેક વર્વ પહેલય અરજી કરી હતી. પરંતુ ્ને 
કેન પ્રકયરેણ વવશેરને મળવય પયત્ સહય્ ઉપલબધ થઇ ન હતી. વવશેર 
પટેલે મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભયઇ પટેલને આ સાંિભષે રૂબરૂ મળીને રજઆૂત 
કરી. મુખ્માંત્ીશ્ીએ મયત્ બે જ દિવસમયાં શવતિિૂત ્ ોજનય અન્વ્ે વવશેરને 
મળવય પયત્ લયભ આપવયનય સરકયરી આિેશો ક્ય્વ. વવશેરને મળવય પયત્ 
સહય્ ઉપલબધ થતય આનાંિવવભોર બનીને જણયવ્ુાં હતુાં કે, સૌમ્ અને 
સરળ વ્વતિતવ ધરયવતય આપણય મુખ્માંત્ીશ્ીએ મયરી રયષ્ટી્ - 
આાંતરરયષ્ટી્ ટેવનસ કયરદકિમી મયટેનય દ્યર ખોલી આપ્ય છે. આપણુાં 
સિભયગ્ છે કે, આવય સાંવેિનશીલ અને પદરણયમલક્ી કય ્્વ કરતય મખુ્માંત્ી 
ગજુરયતને સયાંપડય છે.

દરટોક હ્થનટો ક્મ : યુવ્ તવક્િ
કોરોનયન ેકયરણ ેસપધય્વતમક પદરક્યનુાં આ્ોજન ન થઈ શકવયથી ્ વુયનો 

નોકરીની તકથી વાંવચત ન રહી ર્્ તવેય અવભગમ સયથ ેસરકયરી નોકરીમયાં 
ભરતી મયટેની વ્મ્ય્વિયમયાં 1 વર્વની છૂટછયટ આપવયનો મહત્વપૂણ્વ વનણ્્વ  
લવેયમયાં આવ્ો છે. નોકરી િયતય અન ેરોજગયરવયાંચછ ુ્ વુયનો વચે્ સેતુરૂપ 
‘અનબુાંધમ પોટ્વલ’ અન ેમોબયઈલ એપ કય ્્વરત કરવયમયાં આવી છે. હવે 
્વુયનો તથય નોકરીિયતયઓની સરળ અને ઝડપી નોંધણી શ્્ બની છે. 
લય્કયત અનસુયર રોજગયરીની તકોનુાં મચેીંગ સરળ બન્્ુાં છે. પોટ્વલ પરની 
મુખ્ પ્રવૃવત્તઓન ેહયઈલયઈટ કરવય મયટે ડસેબોડ્વ કય ્્વરત કરય્ુાં છે તેમજ 
રયજ્નય 56 હર્ર ્વુયનોન ે રોજગયરીની તકો ઉપલબધ કરયવયઈ છે. 
તયજેતરમયાં નવવન્ુતિ 1,300 જેટલયાં સુપરવયઈઝર ઈન્સટ્કટરને 
વનમણકૂપત્ો આપવયમયાં આવ્યાં છે. રયજ્ સરકયર દ્યરય ગો-ગ્રીન ્ ોજનયનય 
અસરકયર અમલ મયટે મોબયઈલ એપલીકેશન અન ે પોટ્વલની શરૂઆત 
કરવયમયાં આવી છે. સાંગદઠત ક્તે્ોનય શ્મ્ોગીઓન ેવયહનની દકંમતનય 
30 ટકય અથવય રૂ. 30,000ની મ્ય્વિયમયાં સબસીડી જ્યરે બયાંધકયમ ક્તે્નય 
શ્મ્ોગીઓન ેવયહનની દકંમતનય 50 ટકય અથવય રૂ. 30,000ની મ્ય્વિયમયાં 
સબસીડી આપવયની ગો-ગ્રીન ્ોજનયમયાં જોગવયઈ કરવયમયાં આવી છે. 

ગરીબો અન ેશ્વમકોનય વવકયસ મયટે વવશરે ધ્યન કેસન્દ્રત કરીને 59 
હર્રથી વધુ બયાંધકયમ શ્વમકોન ેસમયટ્વ-કયડ્વ આપવયમયાં આવ્ય છે. શ્વમકોનય 
ઉતકર્વ મયટે 45 લયખ જટેલય શ્વમકોની ઈ-શ્મ પોટ્વલ હેઠળ નોંધણી કરવયમયાં 
આવી છે. કોરોનય મહયમયરીનો કહેર વધ્ો એ પહેલય ્ોર્્લેય સશુયસન 
સપ્તયહ િરવમ્યન અમિયવયિમયાં રોજગયર વનમણકૂપત્ો તથય એપ્રસેન્ટસશીપ 
કરયરપત્ોનુાં વવતરણ કરવયમયાં આવ્ુાં : એપ્રસેન્ટસ સટયઇપને્ડ રીએમબસ્વમેન્ટ 
મોડલુનો આરંભ કરય્ો છે : આઇટીઆઇ સાંસથયકી્ સટયઇપને્ડનુાં દડવજટલ 
ગજુરયત પોટ્વલ ઉપર લોસન્ચાંગ કરય્ુાં છે. અમિયવયિમયાં આઇટીઆઇનય 
નવવનવમ્વત ભવનનુાં લોકયપ્વણ કરવયમયાં આવ્ુાં હતુાં. સમગ્ર રયજ્નય 33 
સથળોએ એક સયથે ઇ-શ્મકયડ્વનુાં ઐવતહયવસક વવતરણ થ્ુાં. રયજ્ સરકયર 
દ્યરય ઈંટો પકવવયનય વ્વસય્ સયથે સાંકળય્લેય શ્મજીવીઓનય િૈવનક 
વતેનમયાં સધુયરો કરી લઘતુ્તમ વતેન રૂ. 293 ચકૂવવયનો મહત્વનો વનણ્્વ  
કરવયમયાં આવ્ો છે. ગુજરયતમયાં વતેન ઉપરયાંત જીવનવનવય્વહ આાંક અનુસયર 
ખયસ ભરથુાં ચૂકવવયમયાં આવનયર છે. રયજ્નય શ્મ અન ેરોજગયર વવભયગનુાં 
નયમ ‘શ્મ કૌશલ્ય અિે રોિગાર હવભાગ’ કરવયમયાં આવ્ુાં છે.

પરરશ્મગાથા
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વન આનટો પય્્ગવરણન્  
જતનનટો પ્ર્થતમકત્

રયજ્મયાં વયઈલડ લયઈફનુાં વવૈવધ્ જળવયઈ રહે તમે જ તનેુાં જતન, 
સાંવધ્વન, સાંરક્ણ થય્ તવેય અવભગમ સયથ ેરયજ્ સરકયર દ્યરય ગયાંધી 
જ્ાંવત વનવમતે્ત તયરીખ 2જી ઓકટોબરથી 8 ઓકટોબર સધુી રયજ્વ્યપી 
વન્્ પ્રયણી સપ્તયહની ઉજવણી કરવયમયાં આવી હતી. રયજ્નય નગરો-
મહયનગરોમયાં વધમુયાં વધ ુવૃક્ો વયવીન ેપ્ય્વવરણની ર્ળવણી થય્ અને 
નયગદરકોન ેશુદ્ધ પ્રયણવય્ ુમળે તે મયટે ગ્રીનકવર વધયરવય અમિયવયિનય 
લયલબહયિુર શયસત્ી તળયવ ખયત ેનવવનવમ્વત ‘નરેન્દ્ર મોિી’ વનમયાં રેકોડ્વબે્ક 
71,000 વૃક્યરોપણ કરીન ેપ્રકૃવત પ્રમે સયથ ેપ્રકૃવતનય જતનનો મહત્વપણૂ્વ 
સાંિેશ આપવયમયાં આવ્ો. ઉત્તરય્ણ પવ્વ િરવમ્યન પતાંગની િોરીથી કોઇ 
અબોલ પશ-ુપક્ી ઘય્લ ન થય્ તેની પરૂતી સતક્ફતય સયથ ેતયરીખ 10મી 
ર્ન્્આુરીથી તયરીખ 20મી ર્ન્્આુરી, 2022 િરવમ્યન રયજ્વ્યપી 
કરૂણય અવભ્યનનો પદરણયમલક્ી અમલ કરવયમયાં આવ્ો. રયજ્ભરમયાં 
700થી વધ ુપક્ી વનિયન કેન્દ્રો, 620થી વધુ તબીબો, 6 હર્રથી વધુ 
સવેયભયવી સવ ા્ંસવેકો ‘કરૂણય અવભ્યન’મયાં સહભયગી બન્્ય હતય.

િુદૃઢ પરરવહન િટોવ્
રયજ્નય પયલનપરુ, અમરેલી અને ભરૂચમયાં આધુવનક સુવવધયથી સજ્જ 

બસ સટેશનોનુાં લોકયપ્વણ તથય રયજ્મયાં નવય 13 બસ સટેશનોનય વનમય્વણનો 
પ્રયરંભ કરવયમયાં આવ ો્ છે. ભુજ, સરુત, રયજકોટ, અમરેલી, કેશોિ, પોરબાંિર, 
ભયવનગર અન ેઅમિયવયિમયાં દરજી્ોનલ એર કનસે્ટવવટીની સવુવધય 
ઉપલબધ કરયવવયનો મહત્વપણૂ્વ વનણ્્વ  લવેયમયાં આવ્ો છે. રયજ્મયાં 
અમિયવયિ અને સુરતથી પયાંચ નવી હવયઈ સવેયઓ શરૂ કરવયનો મહત્વનો 
વનણ્્વ  કરવયમયાં આવ્ો છે. આાંતરરયજ્ હવયઇ સવેય મયટે સરુતથી 
અમિયવયિ, ભયવનગર, રયજકોટ અન ેઅમરેલી આ ચયર સે્ ટસ્વમયાં િૈવનક 
ફલયઇટ શરુ કરવયમયાં આવશ.ે નવલખી બાંિરની મયલ પદરવહન ક્મતયમયાં 
સયત વમવલ્ન મેવટ્ક ટનનો વધયરો કરતી નવી જટેીનુાં ભવૂમપજૂન કરવયમયાં 
આવ્ુાં છે. દડસેમબર, 2021મયાં એવવએશન ટબય્વઇન ફ્અુલ (ATF) પરનય 
મલૂ્વવધ્વત વરેયનય િરમયાં પયાંચ ટકય અન ેર્ન્્આુરી, 2022મયાં 20 % નો 
ઘટયડો કરવયનો વનણ્્વ  કરવયમયાં આવ્ો છે. આમ એવવએશન ટબય્વઇન 
ફ્અુલ (ATF) પરનય મલૂ્વવધ્વત વેરયનય િર કુલ 30 ટકય પકૈી હવે 
ગજુરયતમયાં મયત્ 5 % જ મલૂ્વવધ્વત વેરો ભરવયનો થય્ છે.

િુખ, િમૃસધિ આનટો િુતવધિ્થી 
િંપન્ન ગ્્મજીવન

આઝયિીનય અમૃત મહોતસવ અાંતગ્વત ‘આતમવનભ્વર ગ્રયમ ્યત્ય’નુાં 
સફળ આ્ોજન કરવયમયાં આવ્ુાં. વવવવધ વવભયગોનય કુલ રૂ. 1,577 કરોડથી 
વધનુય ખચષે 42,950 જટેલયાં વવકયસ કય્યોનુાં ખયતમહુતૂ્વ અન ેલોકયપ્વણ કરય્ુાં 
હતુાં. 1,92,575થી વધ ુલયભયથમીઓન ેલોન સહય્ ચકેનુાં વવતરણ કરવયમયાં 
આવ્ુાં. તમેજ 3,570 જટેલય કેમપો અન ે2070 જટેલી વશવબરો, વક્ફશોપ, 
સપધય્વઓનુાં નક્કર આ્ોજન કરવયમયાં આવ્ુાં છે. ગયાંધી જ્ાંવત વનવમત્તે 
રયજ્ભરની 14,250 ગ્રયમપાંચય્તોમયાં ‘ખયસ ગ્રયમસભયઓ’નુાં આ્ોજન 
કરય્ુાં. ગ્રયમસભયઓમયાં જળજીવન વમશન, સવચછતય અાંગ ેજનર્ગૃવત, 
કોવવડ-19 વસે્સનશેન મયટે ર્ગૃવત અન ેવતનપ્રમે ્ોજનય સવહત 15મયાં 
નયણયપાંચની કુલ રૂ. 5,597 કરોડનય અનિુયનનય કયમોનુાં ચોક્કસ મયગ્વિશ્વન 
આપી ગયમડયાંઓ સસુજ્જ કરય્ય છે.

દડવજટલ ગજુરયત અન્વ્ ેગ્રયમ્ કક્યએ તલયટી કમ માંત્ી દ્યરય ઈ-ગ્રયમ 
વવશ્વગ્રયમ કેન્દ્ર પરથી આપવયમયાં આવતય આવકનય પ્રમયણપત્ોની 
સમ્મ્ય્વિય 1 વર્વથી વધયરીન ે3 વર્વ કરવયનો જનવહતલક્ી વનણ્્વ  કરય્ો 
છે. ગ્રયમ્ વવસતયરનય લયખો લયભયથમીઓને સરકયરી ્ોજનયનો લયભ 
મળેવવયમયાં સરળતય થઇ છે. 1,000 દકલોમીટર જટેલય કયચય ગ્રયમ્ મયગયો 
ડયમરથી રીસફકેસીંગ કરય્ય છે. ગ્રયમીણ વવસતયરોમયાં સવચછતય સફયઈ 
અવભ્યન, શૌચયલ્ શોર ખયડય મરયમત, ગોબર ઘન, ઘનકચરય વનકયલ 
વ્વસથય મયટે રૂ. 142 કરોડનય ખચષે વવવવધ કયમોનો પદરણયમલક્ી અમલ 
કરવયમયાં આવ્ો છે. મહયતમય ગયાંધી નરેગય ્ ોજનય અાંતગ્વત 12,000થી વધુ 
ગ્રયમ પાંચય્તોમયાં 23 હર્ર વવકયસલક્ી કયમોનો પ્રયરંભ કરી 96.42 લયખ 
મયનવ દિન રોજગયરીનુાં વનમય્વણ કરવયમયાં આવ્ુાં છે. ગ્રયમ્ વવસતયરમયાં પ્રર્નયાં 
પ્રશ્નોનો વનકયલ કરવય મયટે અાંિયજ ે600 રયવત્સભયઓ ્ોજવયમયાં આવી 
છે. 15મયાં નયણયપાંચ અાંતગ્વત 45 હર્ર જટેલયાં જનવહતનય કય્યો હયથ ધરવયમયાં 
આવ્યાં છે. રયષ્ટી્ ગ્રયમીણ આજીવવકય વમશન(NRLM) હેઠળ 1.13 
લયખ સવ-સહય્ જથૂોન ેઆવથ્વક રીત ેસક્મ બનયવય્ય. નવય 20,800 સવ-
સહય્ જથૂોની રચનય કરવયમયાં આવી છે. વવકેસન્દ્રત વજલ્ય આ્ોજન કય ્્વક્રમ 
અાંતગ્વત ન્્નૂતમ જરૂદર્યતનય સથયવનક મહત્વ ધરયવતય ખટૂતી કડીરૂપ 
સયમવૂહક વવકયસનય પય્યની સવુવધયવયળય સી.સી.રોડ, પવેર બલોક, શયળયનય 
કયમો, આાંગણવયડીનય કયમો, પયણીનય કયમો, સફયઇનય કય્યો વગરેે જવેય 
16,400થી વધ ુજનવહતલક્ી કયમો પણૂ્વ કરવયમયાં આવ્યાં છે. •

પરરશ્મગાથા
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૧ર૧ રદરસ રકસાન કલયાણના
ખેડૂતો-પિુપાલકોના આવથ્ષક ઉતથાન મા્ટે  

'્ટીમ ગુજરાત'ની યિસરી કામગીરી

" રદલીપ ગજજર
રયજ્નય ખેડૂતો અને પશુપયલકોનય આવથ્વક ઉતથયન મયટે 

રયજ્નય મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય નેતૃતવ હેઠળની ટીમ 
ગુજરયતે મયત્ ૧૨૧ દિવસનય સુશયસન અાંતગ્વત જનસેવયની 
પદરશ્મ્યત્ય િરવમ્યન ખેડૂતો અને પશુપયલકો મયટે અનેકવવધ 
મહત્વનય વનણ્વ્ો ક્ય્વ છે. રયજ્ સરકયરે છેલ્ય બે િય્કયથી 
જ્યરે જ્યરે કુિરતી આપિય આવી ત્યરે ત્યરે ખેડૂતો સયથે 
ખભખેભો વમલયવીન ેતેમનુાં બયવડુાં પકડીન ેબઠેય કરવયનો અપ્રવતમ 
પ્ર્યસ ક્યો છે. તતકયલીન મુખ્માંત્ીશ્ી અને િેશનય વડયપ્રધયન 
શ્ી નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય દૃસષ્ટવાંત આ્ોજન અને અસરકયરક 
કયમગીરીનય પદરણયમે આજે ગુજરયતનય ખેડૂતો આવથ્વક રીતે વધુ 
સધધર બન્્ય છે. 

૧૨૧ દિવસ િરવમ્યન રયજ્ સરકયરે કરેલી કયમગીરી અાંગે 
કૃવર પશુપયલન અને ગૌ સાંવધ્વન માંત્ી શ્ી રયઘવજીભયઈ પટેલ 
જણયવ્ુાં હતુાં કે, રયજ્મયાં ચયલુ વરષે સપટેમબર મયસ િરવમ્યન 
થ્ેલય ભયરે વરસયિથી થ્ેલય પયક નુકસયન અન્વ્ે પ્રથમ 
તબક્કયમયાં ચયર વજલ્ય (ર્મનગર, જૂનયગઢ, પોરબાંિર, રયજકોટ)
નય ૨૩ તયલુકયનયાં ૬૮૨ ગયમોનય ખેડૂતોને મિિરૂપ થવય મયટે 
કુલ રૂ. ૫૪૭ કરોડનુ મયતબર સહય્ પૅકેજ ર્હેર કરય્ુાં હતુાં, જે 
અન્વ્ે આજદિન સધુી ૨.૨૧ લયખ ખડેતૂોન ેરૂ. ૪૪૨.૩૧ કરોડનુાં 
ચુકવણુાં કરી િેવયમયાં આવ્ુાં છે, જ્યરે બીર્ તબક્કયમયાં નવ 
વજલ્યઓ (અમિયવયિ, અમરેલી, ભરૂચ, ભયવનગર, બોટયિ, 
છોટયઉિેપુર, પાંચમહયલ અને વડોિરય)નય ૩૭ તયલુકયઓનયાં 
૧૫૩૦ ગયમોનય ખડેતૂોન ેમિિરૂપ થવય મયટે કુલ રૂ. ૫૩૧ કરોડનુાં 

સહય્ પૅકેજ ર્હેર કરવયમય આવ્ુાં છે. 
પ્રયકૃવતક કૃવરને પ્રોતસયહન આપવય મયટે રયજ્ સરકયરે 

સઘન આ્ોજન ક્ુું છે. આગયમી સમ્મયાં રયજ્મયાં પ્રયકૃવતક 
કૃવર ક્ેત્ે ૧૦૦ કરોડનુાં ફંડ આપવયનુાં રયજ્ સરકયરે નક્કી 
ક્ુું છે, જે અાંતગ્વત આગયમી દિવસોમયાં ગ્રયમ્કક્યએ ખેડૂત 
તયલીમ કય્્વક્રમો, કૃવર વશવબરો, ગુણવત્તય ચકયસણી 
લૅબોરેટરી, મયસટર ટ્ેનસ્વની સુવવધયઓ વવકસયવયશે. આ 
સમ્મયાં ડયાંગને સાંપૂણ્વ પ્રયકૃવતક કૃવર કરતો વજલ્ો ર્હેર 
કરવયમયાં આવ્ો છે. પ્રયકૃવતક કૃવરન ેપ્રોતસયહન હેતુ મોબયઇલ 
ઍસપલકેશન ઈ-દરક્ય લૉન્ચ કરવયમયાં આવી છે. જથેી પ્રયકૃવતક 
ઉતપયિનને મોટુાં બર્ર મળી રહે    

વડયપ્રધયનશ્ીએ PM-KISAN ્ોજનયનય 10મય હપ્તય 
પેટે િેશનય 10.09 કરોડ લયભયથમી ખેડૂત પદરવયરોને રૂ. 

20,000 કરોડ પૈકી રયજ્નય 57.48 લયખ પદરવયરોને રૂ.1149 
કરોડની રકમ સીધી તેમનય બૅન્ક ખયતયમયાં હસતયાંતદરત કરવયમયાં 
આવી છે. તે ઉપરયાંત રયજ્મયાં ખરીફ-૨૧ મયટે  કુલ ૧૨૭ ખરીિ 
કેન્દ્રો ખયતેથી કુલ ૪૨,૮૧૮ ખેડૂતો પયસેથી કુલ ૮૦૭૬૨.૫૮ 
મ.ેટન મગફળી તથય અન્્ કઠોળની ટેકયનય ભયવ ેખરીિી કરવયમયાં 
આવી છે, જનેુાં મલૂ્ કુલ રૂ.૪૪૮.૩૦ કરોડ થય્ છે. જ્યરે રયજ્ 
સરકયર દ્યરય કૃવરક્ેત્ે વવકયસ મેપે “એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસેવસાંગ – 
એન્ટદરંગ ઇન ન્્ુ એરય ઑફ કો-ઑપરેશન” વવર્ પર આણાંિ 
ખયતે વપ્ર-વયઇબ્ન્ટ ગુજરયત સવમટ-૨૦૨૧નુાં આ્ોજન કરવયમયાં 
આવ્ુાં હતુાં. સવમટનય ઉદ્યટન પ્રસાંગે રૂ. ૨૩૭૭ કરોડનય નવ 
એમઓ્ ુકરવયમયાં આવ્ય હતય તેમજ પ્રયકૃવતક ખતેી વવર્ પરનય 
રયષ્ટી્ સાંમેલનમયાં પયાંચ હર્ર કરતયાં વધુ ખેડૂતો, ખેડૂત સાંગઠનો, 
સહકયરી સાંસથયઓ, ૧૫૦૦ કૃવર વૈજ્ઞયવનકો, વવિેશી આમાંવત્તો 
અને ૧૦૦ જેટલય એગ્રો પ્રોસેવસાંગ સયથે જોડય્ેલી વ્વતિઓએ 
ભયગ લીધો હતો. 

રયજ્ સરકયર દ્યરય સુશયસન સપ્તયહ ઉજવણી અાંતગ્વત 
રયજ્નય તમયમ વજલ્યઓમયાં ખેડૂતલક્ી કય ્્વક્રમ ઉજવણી કરવયમયાં 
આવી હતી. આ કય્્વક્રમમયાં ખેડૂતલક્ી પ્રયકવૃતક ખેતી અાંગેનુાં 
વનિશ્વન, શ્ેષ્ પશુપયલક પુરસકયર વવતરણ તથય પશુઆરોગ્ 
મેળયનુાં આ્ોજન, વવવવધ કૃવરલક્ી ્ોજનયઓનય માંજૂરી હુકમ 
વવતરણ તેમજ તમયમ વજલ્યઓમયાં વવનયમૂલ્ે છત્ીઓનુાં 
માંત્ીશ્ીઓ સવહત વવવવધ મહયનુભયવોનય હસતે વવતરણ કરવયમયાં 
આવ્ુાં હતુ. આ કય્્વક્રમમયાં તમયમ વજલ્યઓનય કુલ ૩૨૧૭૯ 
ખડેતૂોએ ઉતસયહભરે ભયગ લીધો હતો. રયજ્મયાં જિુી જિુી ્ ોજનય 
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હેઠળ કૃવર, બયગય્ત તેમજ પશુપયલક એમ કુલ ૮૧૭૭ 
લયભયથમીઓન ેઅાંિયવજત કુલ રકમ રૂ. ૧૫૯૧.૧૪ લયખની રકમની 
સહય્/ માંજૂરીપત્ોનુ વવતરણ કરવયમયાં આવ્ુાં હતુાં.  

  વન્્ પ્રયણીઓ દ્યરય રયજ્નય ખેડૂતોનય પયકને થતુાં નુકસયન 
અટકયવવય તેમનય ખેતરની ફરતે લોખાંડનય કયાંટયળય તયરની વયડ 
બનયવવય મયટે રયજ્ સરકયર ખેડૂતોને વવશેર રક્ણ પૂરુ પયડી રહી 
છે, જે અાંતગ્વત ખેતરની ફરતે લોખાંડનય કયાંટયળય તયરની વયડ 
બનયવવય મયટે પ્રવત રવનાંગ મીટર રૂ. ૨૦૦ અથવય થનયર ખચ્વનય 
૫૦ ટકય બાંનેમયાંથી જે ઓછુાં હો્ તે મળવયપયત્ થય્ છે. કયાંટયળય 
તયરની વયડ બનયવવય મયટે ખેડૂત/ખેડૂત જૂથે તેઓની અરજીઓનુાં 
ક્લસટર બનયવી I-KHEDUT પોટ્વલ પર ઑનલયઇન અરજી 
કરવયની હો્ છે. તમયમ કેટેગરીનય ખેડૂતો મયટે ઓછયમયાં ઓછો 
૫ હે્ટરનો વવસતયર જરૂરી છે. I-KHEDUT પોટ્વલ પર આવી 
કુલ ૪૮,૦૫૩ અરજીઓ મળી હતી, જેમયાંથી બયકી રહેલય 
૨૧,૧૬૭ ખેડૂત/ખેડૂત જૂથની અરજીઓને આજે ડ્ો દ્યરય કયાંટયળય 
તયરની વયડ બનયવવયનો લયભ આપવય પસાંિ કરવયમયાં આવશે. 
I-KHEDUT પોટ્વલ પર મળેલી અરજીઓ પકૈી અગયઉ ૫,૭૫૩ 
ખેડૂતોને તયરની વયડ બનયવવયની માંજૂરી આપવયમયાં આવી છે. તે 
ઉપરયાંત ૪૫૦૦ને વક્ફ ઑડ્વર આપવયમય આવ્ો અને ૧ હર્ર 
લોકોએ કયમ શરૂ કરી િીધય છે.  

રયજ્નય પશુપયલકોને સહય્રૂપ થવય રયજ્ સરકયરે 
અનેકવવધ પગલયાંઓ લીધયાં છે. રયજ્ સરકયર દ્યરય ગુડ ગવન્વન્સ 
સપ્તયહની ઉજવણી િરવમ્યન કૃવર, ખેડૂતકલ્યણ અને સહકયર 
વવભયગ હેઠળનય પશુપયલન પ્રભયગ દ્યરય ્શસવી કયમગીરી 
કરવયમયાં આવી હતી.

 રયજ્ભરમયાં ક ુલ ૧૩૫૭ પશુઓમયાં બૃસેલ્ોસીસ 
રોગપ્રવતકયરક રસીકરણ કરવયમયાં આવ્ુાં. જૂનયગઢ વજલ્યમયાં રૂ. 
૧૦ લયખનય ખચષે િૂધઘરનય એક મકયનનુાં ખયતમુહૂત્વ કરવયમયાં 
આવ્ુાં. રૂ. ૫૦ લયખનય ખચષે તૈ્યર થ્ેલુાં પશુ િવયખયનુાં સોવજત્ય, 
વજ. આણાંિનુાં લોકયપ્વણ કરવયમયાં આવ્ુાં. રયજ્નય કુલ ૩૫૩  
પશુપયલકોને દકસયન ક્રેદડટ કયડ્વનુાં વવતરણ કરવયમયાં આવ્ુાં. ૬૪ 
MAITRI (મસલટ-પપ્વઝ આદટ્વદફવસ્લ ઇન્સવેમનશેન ટેસક્વશ્ન 
ઇન રૂરલ ઇસન્ડ્ય) કય્્વકરોને દકટ અને પ્રમયણપત્ આપવયમયાં 
આવ્યાં. આઝયિી કય અમૃત મહોતસવ અાંતગ્વત ્ોર્્ેલી 
આતમવનભ્વર ગ્રયમ્યત્ય હેઠળ કુલ ૧૦૦ િૂધઘર/ગોડયઉનનુાં 
ખયતમુહૂત્વ, કુલ ૩ પશુિવયખયનયાંનયાં મકયનોનુાં લોકયપ્વણ, ઘવનષ્ 
પશુસુધયરણય ્ોજનય હેઠળનયાં કુલ ૧૦ ઉપકેન્દ્રોનયાં કયમોનુાં 
ખયતમુહૂત્વ, ૧૨ િુધયળયાં પશુનય ડેરી ફયમ્વ/બકરયાં એકમ/વવદ્ુત 
સાંચયવલત ચયફ્ટર/કૅટલશેડ બયાંધકયમ સહય્નય કુલ ૧૬૫ 
લયભયથમીઓને પ્રતીકયતમક ચેકવવતરણ કરવયમયાં આવ્ુાં . 
પશુપયલકોનય ગયભણપશુઓ મયટે ખયણિયણ સહય્ ્ોજનયમયાં  

રૂ. ૨૩૨૬.૦૫ લયખનય ખચષે ૫૦,૨૯૩ પશુપયલક લયભયથમીઓને 
િયણ વવતરણ કરવયમયાં આવ્ુાં. ભયરત સરકયરનય “રયષ્ટી્ ગોકુલ 
વમશન હેઠળ” મળેલી સહય્થી ફ્રોઝન વસમેનસટેશન પયટણ ખયતે 
તૈ્યર થ્ેલય “સે્સ સીમેન લૅબોરેટરી”નુાં ઈ-લોકયપ્વણ કરય્ુાં. 
આ લૅબોરેટરીમયાં ઉતપયદિત થનયર વસમેન ડોઝનય ઉપ્ોગ થકી 
૮૫થી ૯૦ ટકય વયછરડીઓ અને પયડીઓનો જન્મ થશે અને 
રયજ્મયાં પશુપયલન વ્વસય્ આગયમી દિવસોમયાં વધુ નફયકયરક 
બની રહેશે. 

બયગય્ત ખયતયનય “કેવનાંગ અને દકચન ગયડ્વન સેન્ટરો” ખયતે 
“અબ્વન હોદટ્વકલચર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર” તરીકેની તયલીમ આપવય 
મયટે રયજ્નય ૩૩ વજલ્યઓમયાં અૉનલયઇન મયધ્મથી કુલ 
૧૪૯૫ તયલીમયથમીઓને તયલીમ આપી ્ ોજનયનુાં સમગ્ર રયજ્મયાં 
અમલીકરણ શરૂ કરવયમયાં આવ્ુાં, જેનય દ્યરય શહેરી વવસતયરમયાં 

પોતયનય ઘરની આજબુયજનુી ખલુ્ી જગ્યમયાં દકચન ગયડ્વન, હબ્વલ 
ગયડ્વન, રૂફટૉપ ગયડ્વન, બયલકની ગયડ્વન દ્યરય બયગય્તી પેિયશનુ 
ઉતપયિન કરી પોતે ઉપ્ોગ કરી પોરણ અને સવયસર્ની ર્ળવણી 
કરવય મયગ્વિશ્વન પરૂુાં પયડવયમયાં આવ્ુાં. બયગય્ત ખયતય દ્યરય 
રયજ્મયાં રોડસયઇડ ખુલ્યમયાં ફળ- શયકભયજીનુાં વેચયણ કરતય 
નયનય વેચયણકયરોને ફળ અને શયકભયજીનો બગયડ અટકયવવય, 
ગરમીથી રક્ણ મળે, વજનમયાં ઘટ ન આવે તે હેતુસર વવનયમૂલ્ે 
૩૦,૦૦૦ લયભયથમીઓને રૂ. ૬.૦૬ કરોડનય છત્ી/શેડ કવર પૂરયાં 
પયડવયનો લક્યાંક વન્ત કરવયમયાં આવેલો, જે અાંતગ્વત રયજ્નય 
૩૦,૦૦૦ લયભયથમીઓને વવતરણ કરી ૧૦૦% વસવદ્ધ હયાંસલ 
કરવયમયાં આવી છે. •
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GIDMને સુભારચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંરન પુરસકાર એનાયત

આપવત્ત વ્વસથયપનમયાં  િ ેશમયાં 
વ્વતિગત તથય સાંસથયગત સતરેથી અમૂલ્ 
્ોગિયન તેમજ વન:સવયથ્વ સેવય કરનયરને 
ઉવચત ઓળખ અને સન્મયન પ્રયપ્ત થય્ તે 
હેતુસર ભયરત સરકયર દ્યરય પ્રવતવર્વ ૨૩ 
ર્ન્્ુઆરીનય રોજ નેતયજી સુભયરચાંદ્ર 
બોઝની જન્મજ ા્ંવતનય દિને 'સુભયરચાંદ્ર 
બૉઝ આપિય પ્રબાંધન પુરસકયર' એનય્ત 
કરવયમયાં આવે છે.  વર્વ-૨૦૨૨ મયટે 
સાંસથયની શ્ેણી મયટે ગુજરયત ઇસન્સટટ્ૂટ 
ઓફ દડઝયસટર મેનેજમેન્ટ’(GIDM) ની 
પસાંિગી કરવયમયાં આવી છે.

અત્ે ઉલ્ેખની્ છે કે, આ સન્મયન 
અાંતગ્વત સાંસથયને રૂ.૫૧ લયખ રોકડ રકમ 
તથય પ્રમયણપત્ તથય વ્વતિગત શ્ેણીમયાં 
રૂ.૫ લયખની રોકડ રકમની સયથ ેપ્રમયણપત્ 
એનય્ત કરવયમયાં આવે છે.

ચયલુ વર્વનય પુરસકયર મયટે ૧ જુલયઈ, 
૨૦૨૧થી નયમયાંકન (નોંધણી) આમાંવત્ત 
કરવયમયાં આવ્ય હતય. વર્વ-૨૦૨૨મયાં આ 
પુરસકયર સાંિભષે વપ્રન્ટ-ઇલે્ટ્ોવનક તથય 
સોસશ્લ મીદડ્યનય મયધ્મથી વ્યપક 
પ્રચયર-પ્રસયર પણ કરવયમયાં આવ્ો હતો. 
જેની ફલશુ્વતરૂપે ૨૪૩ની સાંખ્યમયાં 
અ લ ગ - અ લ ગ  સાં સ થ ય ઓ  અ ને 
વ્વતિવવશેરનય નયમયાંકન પ્રયપ્ત થ્ય હતય.

અત્ે ઉલ્ેખની્ છે કે, ગુજરયત 
ઇસન્સટટ્ૂટ ઓફ દડઝયસટર મેનેજમેન્ટ 
(GIDM) એટલે કે ગુજરયત આપવત્ત 
વન્મન સાંસથયની સથયપનય વર્વ-૨૦૧૨મયાં 
ગુજરયતમયાં દડઝયસટર દરસક રીડકશન 
(આપવત્તથી ન્્નુતમ જોખમ) થય્ ત ેમયટે 
કરવયમયાં આવી હતી. વળી, શે્ણીબદ્ધ 
કૌશલ્ વનમય્વણ તયલીમ અને કય્્વક્રમોનુાં 
વ્હૂયતમક રીત ેઆ્ોજન કરીન ેGIDMને 
રોગચયળય, િુઘ્વટનયઓ સવહતનય વવવવધ 
વવર્ો  અાંગે  સક્મ બનયવવયમ યાં  
આવી હતી. 

ગુજરયત ઇસન્સટટ્ૂટ ઓફ દડઝયસટર 
મેનેજમેન્ટ (GIDM) દ્યરય અવવરતપણે 
આપવત્ત વ્વસથયપન મયટે મખુ્ છ બયબતો 
: ટ્વેનાંગ એન્ડ કેપસેીટી વબલડીંગ, ઍપલયઈડ 
દરસચ્વ, એકેડેવમક પ્રોગ્રયમ, ડો્્ુમેન્ટેશન, 
કન્સલટન્સી તથય સટ્ેટેવજક પયટ્વનરશીપ 
ઉપર ધ્યન કસેન્દ્રત કરીને કયમગીરી 
કરવયમયાં આવી છે. GIDM દ્યરય દરસક 
મેનેજમેન્ટ, કલયઇમેટ એ્શન અને 
સસટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનય વવર્ો ઉપર 
''સેન્ડયઈ ફ્રેમવક્ફ ઓફ દડઝયસટર દરસક 
દરડ્શન'', સસટેનબેલ ડવેલપમને્ટ ગોલસ, 
ગલોબલ ક્લયઇમટૅ એ્શન એગ્રીમને્ટ એન્ડ 
કવમટમેન્ટ તથય મયન. વડયપ્રધયનશ્ીનય  

દડઝયસટર દરસક દરડ્શન એન્ડ દડઝયસટર 
મેનેજમેન્ટનય નેશનલ અને સટટે લેવલ 
પોલીસીનય ૧૦-પોઇન્ટ એજન્ડય ઉપર 
ભરપૂર પ્ર્યસો અને કયમગીરી કરવયમયાં 
રહી છે.

એકતરફ જ્યરે વર્વ-2021મયાં િેશ પણૂ્વ 
કે આાંવશક લોકડયઉનમયાં હતો ત્યરે, 
GIDMએ વસફતપૂવ્વક ''ન્્ુ નોમ્વલ''ની 
સસથવત પ્રયપ્ત કરી લઈને ૮૦ મલટી-
સેકટોરીઅલ ટે્વનાંગ પ્રોગ્રયમ આ્ોવજત 
કરવયની સયથે ૧૨,૧૨૩ લોકોને કોવવડ-
૧૯ તથય અન્્ જોખમો સયમે લડવય 
તયલીમબદ્ધ ક્ય્વ હતય. ''ગુજરયત ફય્ર 
સેફટી કોમપલય્ન્સ પોટ્વલ'' અને કોવવડ-
૧૯નય એકીકૃત વનરીક્ણનય હેતુસર 
''એડવયન્સડ કોવવડ-૧૯ વસન્ડ્ોમીક 
સવષેલન્સ''(ACSyS) નયમક મોબયઈલ 
એપને પણ આ સાંસથય દ્યરય વવકવસત 
કરવયમયાં આવી છે.  આ સાંસથયએ ''ધ બે 
ઓફ બાંગયળ ઈવનટીએટીવ ફોર મલટી-
સેકટોરી્લ ટસેક્કલ એન્ડ ઇકોનોવમક 
કોપયોરેશન (BIMSTEC)નય સભ્ િેશોને 
તયલીમ તથય કૌશલ્ વનમય્વણની તયલીમ 
આપી હતી. અતે્ નોંધની્ છે કે, GIDM 
દ્યરય 5 કલયકનો આપવત્ત વ્વસથયપનનો 
એક મૂળભૂત ઈ-કોસ ્વ  પણ તૈ્યર  
કરય્ો છે, જે  DIKSHA ઉપર વનઃશુલક 
ઉપલબધ છે. •

ગૌરર
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માગ્ષદિ્ષન

રાજયના ગૃહ વરભાગની નરતર પહેલ
વરડીયો વસરીઝથી પોલીસ ભરતીનું માગ્ષદિ્ષન 

્વુયઓન ેસરકયરી સવેયઓમયાં જોડવય 
રયજ્ સરકયરે મકકમ વનધય્વર સયથ ેભરતી 
પ્રવક્ર્યઓ હયથ ધરી છે. ગજુરયત સરકયરે 
ભરતી મયટે વયવર્વક કેલને્ડર મુજબ ભરતી 
પ્રવક્ર્યઓ હયથ ધરીને અનેક ્ુવયનોને 
સરકયરી ભરતી સાંિભષે સવેયઓ પૂરી પયડી છે. 
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલનય 
મયગ્વિશ્વનમયાં ગૃહ વવભયગ દ્યરય પોલીસની 
ભરતી સાંપણૂ્વ પયરિશ્વક રીત ે્ોજવય મયટેની 
નવતર પહેલ હયથ ધરયઇ છે. તયજતેરમયાં ગૃહ 
રયજ્ માંત્ી શ્ી હર્વભયઈ સાંઘવીએ 
ગયાંધીનગરમયાં પોલીસ ભરતી સાંિભષે 
ઉમિેવયરોન ે મયગ્વિશ્વન મળી રહે તે મયટે 
તૈ્ યર કરેલી વવડી્ો સીદરઝન ેલોકયવપ્વત કરી.

રયજ્ સરકયર પોલીસની ભરતી સાંપણૂ્વ 
પયરિશ્વક રીતે ્ોજવય કદટબદ્ધ હોવયનુાં 
જણયવી ગૃહ રયજ્ માંત્ીશ્ીએ કહ્ાં કે, 
ઉમિેવયરોન ેપરીક્ય અાંગે સચોટ મયગ્વિશ્વન 
મળી રહે એ મયટે ગુજરયત પોલીસ દ્યરય 
આ વવડી્ો સીદરઝ તૈ્યર કરવયમયાં આવી 
છે. જેમયાં ઉમેિવયરો કોઇપણ અફવય અને 
લ-ેભયગ ુતતવોનય ચુાંગયલમયાં ન ફસય્ અને 
પોતયનય ધ્ે્ પર મક્કમ રહ ે તેનુાં 
મયગ્વિશ્વન આપવયમયાં આવ્ુાં છે. પોલીસ 
ભરતી બોડ્વનય અધ્ક્ અને લોકરક્ક 
ભરતી બોડ્વનય અધ્ક્નય મયગ્વિશ્વન હેઠળ 
છેલ્ી એલ.આર.ડી. અને પી.એસ.આઇ. 
પરીક્યમયાં ઉવત્તણ્વ થ્ેલય ઉમેિવયરોનય 
માંતવ્, ઉચ્ પોલીસ અવધકયરીશ્ીઓનય 
માંતવ્, પોલીસ દ્યરય ચલયવયતય વવવવધ 
પરીક્ય મયગ્વિશ્વન કેન્દ્રો અને વવવવધ 

ઉમેિવયરોનય માંતવ્ને પણ સમયવવષ્ટ 
કરવયમયાં આવ્ય છે. ગૃહ વવભયગમયાં વવવવધ 
સાંવગયો મયટે આગયમી સમ્મયાં નવી ભરતી 
પ્રવક્ર્યઓ હયથ ધરવયનુાં રયજ્ સરકયરનુાં 
નક્કર આ્ોજન છે.

ગૃહ વવભયગનય અવધક મખુ્ સવચવ શ્ી 
રયજીવ ગપુ્તયએ જણયવ્ ુ કે, ગૃહ માંત્ીશ્ીએ 
ગૃહ વવભયગન ેનવી દિશય, નવી ઊર્્વ અને 
નવો ઉતસયહ પરૂો પયડીન ેલયાંબય ગયળયનય લયભો 
રયજ્નય નયગદરકોન ે મળે ત ે મયટે સતત 
પ્ર્યસો આિરવયમયાં આવ્ય છે ત ેપકૈી પ્રથમ 
મણકો આ મયગ્વિશ્વક સીદરઝ દ્યરય કરય્ો છે.

રયજ્નય ડી.જી.પી. શ્ી આવશર 
ભયટી્યએ જણયવ્ુાં હતુાં કે, ગૃહ વવભયગ 
દ્યરય પોલીસ ભરતીની પ્રવક્ર્ય સાંપૂણ્વ 
પયરિશમી રીતે ્ોર્ઇ રહી છે. આગયમી 
સમ્મયાં પણ નવી ભરતીઓ હયથ 
ધરવયમયાં આવનયર છે. રયજ્મયાં વર્વ 

૨૦૧૦થી આજદિન સુધી તબક્કયવયર 
વવવવધ સાંવગ્વની ભરતીઓ હયથ ધરયઇ છે. 
પરીક્ય પદ્ધવતમયાં પણ સમ્યનુસયર 
બિલયવ કરીન ેટેકનોલોવજનય મયધ્મ દ્યરય 
પરીક્યઓ ્ોજવયમયાં આવી રહી છે. 

પી.એસ.આઇ. ભરતી બોડ્વનય ચેરમેન 
શ્ી વવકયસ સહય્ે પોલીસ સાંરક્ક અને 
લોકસાંરક્ક િળની ભરતી પ્રવક્ર્યનય 
મયગ્વિશ્વન મયટે તૈ્યર કરવયમયાં આવેલી  
ડોક્ુમેન્ટ્ીની વવગતો આપતય કહ્ાં હતુાં કે, 
્વુયનોન ેઆ ઉપક્રમ ઉપ્ોગી બની રહેશ.ે 
પી.એસ.આઇ. સાંવગ્વની ભરતી મયટે ૪.૫ 
લયખથી વધુ ્ુવયનોએ ૧૫ જેટલય કેન્દ્રો 
ઉપર શયરીદરક કસોટીની પદરક્ય સાંપૂણ્વ 
પયરિશમી રીતે લેવયઇ હતી તૈ પૈકી ૨.૫ 
લયખ ઉમેિવયરો સફળ થ્ય છે. 

એલ.આર.ડી. બોડ્વનય ચેરમેન શ્ી 
એચ.એસ. પટ ેલે  જણયવ્ુ  હતુાં  ક ે, 
લોકરક્કની ભરતી મયટે ૮.૮૬ લયખ 
અરજીઓ આવી હતી, આ અરજીઓ પકૈી 
૬.૯૮ લયખ ઉમેિવયરો શયરીદરક કસોટી 
મયટે હયજર રહય હતય. તે પકૈી ૩.૦૫ લયખ 
ઉમેિવયરોએ આ કસોટી પયસ કરી છે. આ 
પ્રસાંગે પોલીસ અને ગૃહ વવભયગનય ઉચ્ 
અવધકયરીઓ ઉપસસથત રહય હતય. •

વરડીયો વસરીઝમાં િું છે?

ઉમદેવારોિ ેલહેખત પરીક્ષાિી તયૈારી કેવી રીત ેકરવી? કઇ બાબતો ધયાિમા ંરાખવુ?ં 
શુ ંકરવુ?ં શુ ંિા કરવુ?ં ખાિ-પાિ અિ ેપરીક્ષા સમય ેમાિહસક અિે શારીદરક રીત ેકેવી 
રીત ેફકીટ રિેવુ?ં તિંુે સપંણૂ્વ માગ્વદશ્વિ આ હસરી્ઝમા ંપરૂ ંપાડવામા ંઆવયુ ં છે. આ 
માગ્વદશ્વિ હસરી્ઝ િાગદરકો માટે હવહવધ પલટેફોમ્વ પર ઉપલબધ રિેશ.ે િિેો લાભ 
ઉમદેવારોિ ેથશ.ે આ હવડીયો હસરી્ઝ ઉમદેવારોિંુ મિોબળ વધારવામા ંમદદરૂપ થશ.ે
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દેિનાં ગ્ામીણ ક્ેત્ના વરકાસ મા્ટે નાબાડ્ષની પ્રવતબદ્ધતા સરાહનીય - CM

િેશનયાં ગ્રયમીણ ક્તે્ ેકૃવર, નયનય અન ે
કુટીર ઉદ્ોગ, હસતકલય અન ેઅન્્ આવથ્વક 
પ્રવૃવત્તન ેઆવથ્વક સહકયર આપવયનુાં કય ્્વ 
નયબયડ્વ (નશેનલ બેન્ક ફોર એવગ્રકલચર 
એન્ડ રુરલ ડેવલોપમેન્ટ) કરી રહી છે. 
નયબયડષે વરષે 2023-24 મયટે વધરયણની 
સાંભવવતતય િશય્વવતુાં ફોકસ પપેર તૈ્ યર ક્ુું 
છે. આ ફોકસ પપેરનુાં તયજતેરમયાં મખુ્માંત્ી 
શ્ી ભપેૂન્દ્રભયઈ પટેલે વવમોચન ક્ુું હતુાં. 
નયબયડ્વ દ્યરય રયજ્નય ૩૩ વજલ્યઓ મયટે 
મલૂ્યાંકન કરય્ેલય એકંિર વયવર્વક વધરયણ 
સાંભવવતતયનુાં આ ફોકસ પેપર તૈ્યર 

કરવયમયાં રયજ્ સરકયરનય સાંબાંવધત 
વવભયગો, બને્કસ અન ેઅન્્ વહસસિેયરો 
સયથ ેપરયમશ્વ કરવયમયાં આવ્ો હતો. આ 
વવમોચન વળેયએ કૃવર માંત્ી શ્ી રયઘવજીભયઈ 
પટેલ, નયણયાં માંત્ી શ્ી કનભુયઇ િેસયઇ, 
સહકયર રયજ્ માંત્ી શ્ી જગિીશભયઈ 
વવશ્વકમય્વ, કૃવર રયજ્ માંત્ી શ્ી મકેુશભયઈ 
પટેલ પણ સહભયગી થ્ય હતય. 

નયબયડ ્વ દ્યરય અવગ્રમ કે્ત્ે વર ્વ 
ર૦રર-ર૩ મયટે રયજ્ની વધરયણ સાંભવવતતય 
જ ેરૂ. ર.૪૮ લયખ કરોડ િશય્વવવયમયાં આવી 
છે, તેમયાં ક ૃવર અને સાંલગ્ન ક્ેત્ોમયાં  

રૂ. ૧.૧૩ લયખ કરોડ, MSME સે્ ટર મયટે 
રૂ. ૧.૦૯ લયખ કરોડ અન ેઅન્્ અવગ્રમ-
પ્રય્ોદરટી સે્ ટર મયટે રૂ. ર૬રપપ કરોડનો 
વહસસો ધરયવ ેછે. મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઈ 
પટેલ ે રયજ્મયાં અગ્રતય ક્તે્નય વધરયણનય 
વવકયસન ેઆકયર આપનયરય આ ડૉ્્મુને્ટને 
ઝીણવટપવૂ્વક તૈ્ યર કરવય મયટેનય નયબયડ્વનય 
પ્ર્યસોની સરયહનય કરી હતી.

આ સટેટ ફોકસ પેપરનય વવમોચનમયાં 
અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી પાંકજ જોરી, કૃવર 
સવચવ શ્ી મવનર ભયરદ્યજ, નયણયાં 
વવભયગનય સવચવ (ખચ્વ) શ્ીમતી મવનરય 
ચન્દ્રય, સહકયર સવચવ શ્ી નવલન ઉપયધ્ય્, 
નયબયડ્વનય ચીફ જનરલ મેનેજર શ્ી ડૉ. 
જ્ઞયનેન્દ્ર મવણએ દરઝવ ્વ બેન્ક ઓફ 
ઇન્ડી્યનય દરજી્ોનલ દડરેકટર શ્ી એસ. 
કે. પયવણગ્રહી, એસ.એલ.બી.સી નય 
કન્વીનર શ્ી બાંસલ અન ેઅન્્ અવધકયરીઓ 
પણ ઉપસસથત રહય હતય.  •

આસપાસ

IIT - RAM નો ચોથો પદરીદાન સમારોહ સંપન્ન
ર૧મી સિી જ્ઞયન-વવજ્ઞયનની સિી છે અને ભયરત આ સિીમયાં 

વવશ્વગુરૂ બનવય વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીનય દિશયિશન્વમયાં 
સજ્જ બન્્ુાં છે. ગુજરયત તેનુાં કેન્દ્રવબન્િુ બનવય આવી વવવવધ 
વૈવશ્વક જ્ઞયન વપરસતી ્ુવનવવસ્વટીઓથી પ્રવતબદ્ધ છે. ગુજરયતની 
્ુવયશવતિને ગલોબલ ્ુથ બનયવવયની શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીની 
પ્રવતબદ્ધતયમયાંથી રયજ્મયાં સે્ટરલ ્ુવનવવસ્વટીઝની નવતર ભેટ 
મળી છે. તેમયાં, IIT RAMનુાં નયમ પણ જોડયઇ ગ્ુાં છે. 

તયજેતરમયાં અમિયવયિ સસથત ઇન્સટીટ્ુટ ઓફ ઇન્ફ્રયસટ્કચર, 
ટેક્ોલોજી, દરસચ્વ એન્ડ મેનેજમેન્ટનો ચોથો પિવીિયન સમયરોહ 
્ોર્્ો હતો.આ પિવીિયન સમયરોહમયાં ૩૭૦ થી વધુ 
વવદ્યથમીઓને પિવી અને તજજ્ઞતય પ્રયપ્ત ર૦ 
જેટલય છયત્ોને મેડલસ એનય્ત કરવયમયાં 
મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઇ પટેલ વચ્ુ ્વઅલ 
સહભયગી થ્ય હતય.તેમણે આ ઇન્સટીટ્ુટનય 
પદરસરમયાં કુલ રૂ. ૧૪૭ કરોડનય ખચષે વનમય્વણ 
થનયરય હોસટલે ભવન, એકડેેમીક બલોક તથય 
ફેકલટી હયઉસીંગનય ભૂવમપૂજન પણ વવડી્ો 
કોન્ફરન્સ દ્યરય ગયાંધીનગરથી જોડયઇન ેક્ય્વ હતય. 

આ સમયરોહમયાં વશક્ણમાંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભયઇ વયઘયણીએ 
જણયવ્ુ હતુાં કે, સમૃધધ રયષ્ટનય વનમય્વણ મયટે વવદ્યથમીઓ ઉચ્ 
કયરદકિમી થકી પોતયનુ ્ોગિયન આપે એ આજનય સમ્ની તયતી 
જરૂદર્યત છે. ગુજરયત સરકયર ેIITRAMમયાં સાંરક્ણ તકનીકનય 
ક્તે્મયાં પ્રવૃવત્ત શરૂ કરી છે. જેની સથયપનય "ઇસન્સટટુ્ટ ઑફ દડફેન્સ 
સટડીઝ એન્ડ દરસચ્વ ફયઉન્ડેશન (IDSRF) તરીકે કરવયમયાં આવી 
છે. IDSRF દ્યરય દડફેન્સ ટેકનોલોજી પર ઓનસ્વ અને મયઈનર 
પ્રોગ્રયમો હયથ ધરવયમયાં આવી રહય છે. આ વેળયએ વશક્ણ 
રયજ્માંત્ી શ્ી કુબેરજીભયઈ દડાંડોર, વશક્ણ વવભયગનય સવચવ 
શ્ી એસ.જે.હૈિર વચ્ુ્વઅલી સહભયગી થ્ય હતય. •
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રાજય સરકાર તુરેર, ચણા અને રાયડાની સીરી ખરીદી કરિે 
ગજુરયત સરકયરે હરહંમશે ખેડતૂવહતલક્ી 

વનણ્્વ ો ક્ય્વ છે. ખડેતૂોન ેવસાંચયઈ, વીજળી 
તથય પયકોનો પોરણક્મ ભયવો મળી રહે તેવી 
વ્વસથય કરી છે. ચયલ ુવરષે ચણય સવહતનય 
રવવ વસઝનનય પયકોનુાં વધ ુવયવતેર થવયથી 
ઉતપયિન વધવયની સાંભયવનયન ેપગલ ેકૃવર 
માંત્ી શ્ી રયઘવજીભયઈ પટેલ ે કેસન્દ્ર્ કૃવર 
માંત્ીશ્ીને ચણયનો વધુ જરથો ખરીિવય 
વવનાંતી કરી હતી. 

ટેકયનય ભયવે ખરીિી અાંગે માંત્ીશ્ીએ 
જણયવ્ુ હતુ કે, ખેડૂતોને તેઓનય પયકનય 
પોરણક્મ ભયવ મળી રહે તે મયટે ભયરત 
સરકયરે વર્વ ૨૦૨૧-૨૨મયાં તુવેર મયટે રૂ. 
૧૨૬૦ પ્રવત ૨૦ દક.ગ્રય, ચણય મયટે રૂ. 
૧૦૪૬ પ્રવત ૨૦ દક.ગ્રય અને રય્ડય મયટે 
રૂવપ્ય ૧૦૧૦ પ્રવત ૨૦ દક.ગ્રય લઘુત્તમ 

ટેકયનય ભયવ ર્હેર કરેલય છે. રયજ્મયાં 
ખરીફ/રવવ સીઝન ૨૦૨૧-૨૨મયાં લઘતુમ 
ટ ેક ય ન ય  ભ ય વે  તુ વે ર ન ી  ખ ર ી િ ી 
તય.૧૫/૦૨/૨૦૨૨ અને ચણય તથય 
રય્ડયની ખરીિી તય.૦૧/૦૩/૨૦૨૨થી 
રયજ્ સરકયર દ્યરય વન્ુતિ ગુજરયત સટેટ 
ક ોઓપર ેટ ી વ  મ ય ક કેટ ીંગ  ફ ેડ ર ેશન 
લી.,અમિયવયિ મયરફતે કરવયમયાં આવશે.   

લઘુતમ ટેકયનય ભયવે તુવેર, ચણય 
અને રય્ડયનુાં  વેચયણ કરવય ઇચછય 
ધરયવતય ખેડૂતોની ઓનલયઇન વવનય 
મૂલ્ે નોંધણી  સમગ્ર રયજ્મયાં સથયવનક/ 
ગ્ર ય મ ્  ક ક્ ય એ  V C E  દ્ ય ર ય 
તય.૨૮/૦૨/૨૦૨૨ સુધી કરવયમયાં 
આવશે. તે મુજબ તમયમ ખે ડૂતોએ 
નોંધણી કરયવવી જરૂરી છે. નોંધણીનો 

તમયમ ખચ્વ રયજ્ સરકયર દ્યરય કરવયમયાં 
આવતો હોઈ ખેડૂતોએ નોંધણી મયટે 
VCE ને કોઈપણ પ્રકયરની રકમ 
ચૂકવવયની રહેતી નથી. રયજ્મયાં તુવેર, 
ચણય અને રય્ડય પકવતય ખેડૂતો તેઓનો 
પયક લઘુતમ ટેકયનય ભયવે વેચયણ કરવય 
ઇચછુક હો્ તેઓની ઓનલયઇન નોંધણી 
ફરજી્યત હોઇ આ મયટે સાંબાંવધત ગ્રયમ 
પાંચય્તનો સાંપક્ફ કરી નોંધણી કરયવવય 
માંત્ીશ્ીએ ખયસ અનુરોધ ક્યો છે. 
નોંધણી બયબતે કોઇ મુશકલેી જણય્ તો 
સવયર ૯-૦૦ થી સયાંજનય ૬-૦૦ સુધી 
હેલપલયઇન નાંબર ૦૭૯-૨૬૪૦૭૬૦૯, 
૨૬૪૦૭૬૦૧૦, ૨૬૪૦૭૬૦૧૧, 
અને ૨૬૪૦૭૬૦૧૨ ઉપર સાંપક ્ફ 
કરવયનો રહેશે. •

કચછમાં વસંચાઇ મા્ટે  
રૂ. ૪૩૬૯ કરોડના કામો મંજૂર

રયજ્નય સરહિી વજલ્ય કચછ મયટે નમ્વિયનય વધયરયનય એક 
વમવલ્ન એકર ફીટ પયણીનય ઉપ્ોગ મયટે ફેઝ-૧નય કયમો મયટે 
મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઇ પટેલ ેરૂ.૪૩૬૯ કરોડનય કયમો માંજરૂ 
ક્ય્વ છે. નમ્વિયનય પરૂનય વહી જતય વધયરયનય પયણીનો આ એક 
વમવલ્ન એકર ફીટ પયણીનો જરથો કચછ પ્રિેશ મયટે ફયળવવયમયાં 

આવલેો છે. આ વધયરયનય પયણીનય ઉપ્ોગ મયટે કુલ ૩૩૭.૯૮ 
દકલોમીટરની લાંબયઇની પયઇપલયઇન દ્યરય ૪ વલાંકનુાં આ્ોજન 

કરય્ુાં છે. કચછનય ધરતીપતુ્ોન ેજરૂદર્યત મજુબ વસાંચયઇનુાં પયણી મળી રહે 
ત ેહેતથુી આવી પયઇપલયઇન મયરફત ે૩૮ જટેલી નયની તથય મધ્મ વસાંચયઈ 
્ોજનયઓમયાં આ પયણી નયખવયનુાં રયજ્નય જળસાંપવત્ત વવભયગનુાં આ્ોજન 
છે. મખુ્માંત્ીશ્ીએ આ હેતુસર કચછ શયખય નહેરની વત્વમયન કયમગીરીને 
ધ્યનમયાં રયખીને ફેઝ-૧ અાંતગ્વત ૪૩૬૯ કરોડ રૂવપ્યનય કયમો હયથ ધરવયની 
વહીવટી માંજરૂી આપી છે. આ કયમો હયથ ધરયવયનય પદરણયમ ેકચછનય મુન્દ્રય, 
અાંર્ર, મયાંડવી, રયપર, ભજુ અને નખત્યણય એમ છ તયલકુયનય ૭૭ ગયમોને 
વસાંચયઈ સવુવધય મળતી થશ.ે એટલુાં જ નવહ, અાંિયજ ેબ ેલયખ ૮૧ હર્ર એકર 
વવસતયરમયાં આ નમ્વિય જળથી વસાંચયઈ થઈ શકશે. નમ્વિયનય આ વધયરયનય 
પયણી જ ેચયર વલન્ક મયરફત ે૩૮ જટેલી નયની અન ેમધ્મ વસાંચયઇ ્ ોજનયઓમયાં 
પહોંચયડવયનય છે. ત ેચયર વલન્કમયાં ૭ર.૪૬ દક.મીટરની સયરણ વલન્ક, ૧૦૬.૦ર 
દક.મીટરની સઘન્વ વલન્ક તથય ૧૦૭ દક.મીટરની નોધ્વન વલન્ક અન ેપર.પ૦ 
દક. મીટરની હયઇ કન્ટરુ સટોરેજ વલન્કનો સમયવશે થય્ છે. •

રાપીમાં સટ્રોમ રો્ટર ડ્ેનેજ 
યોજના કામોને મંજૂરી 

િવક્ણ ગુજરયતનય વયપીમયાં વવવવધ 
વવસતયરોમયાં વરસયિી ગટર અને પયઇપ 
ડ્ેનેજનય કયમો મયટ ે મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભયઇ પટેલ ે રૂ. ૩૧.પ૩ કરોડની 
ફયળવણીની સૈદ્ધયાંવતક માંજરૂી આપી છે. 
વયપી નગરપયવલકયએ શહેરી વવકયસ 
વવભયગ મયરફત ે સવવણ્વમ જ્ાંતી મુખ્માંત્ી 
શહેરી વવકયસ ્ોજનય અાંતગ્વત વયપી નગરમયાં સટ્ોમ 
વોટર ડ્નેજે ્ોજનયનય કયમો મયટે મખુ્માંત્ીશ્ી સમક્ 
િરખયસત રજ ૂકરી હતી. મખુ્માંત્ીશ્ીએ આ િરખયસતને 
અનમુોિન આપીન ેવયપી નગરપયવલકય વવસતયરમયાં કુલ 
૮ વોડ્વમયાં ૪૪.૮૪ દક.મીટરનુાં નટેવક્ફ બનયવવય તેમજ 
હ્યત સટ્ોમ વોટર ડે્નજે વ્વસથયનો મહત્તમ ઉપ્ોગ 
થય્ ત ેમયટેનય રજ ૂથ્લેય કયમોનય અાંિયજોન ેઅનુમવત 
આપી છે. તદ્અનસુયર, વયપી નગરમયાં સટ્ોમ વોટર ડ્નેજે 
મયટે રૂ. ર૪.૯૪ કરોડ સવહત ગ્રયઉન્ડ વોટર દરચયજ્વ કેપસલુ, 
દડસીલટીંગ એન્ડ દરમવૂલ ઓફ એ્ઝીટીંગ પયઇપલયઇન, 
દરવમેપીંગ ઓફ એ્ઝીટીંગ નચેરલ ડ્ઇેન વગેરે મળીને 
કુલ ૭ જટેલય કયમો મયટે આ રૂ. ૩૧.પ૩ કરોડની રકમનય 
કયમોન ેસદૈ્ધયાંવતક માંજરૂી મખુ્માંત્ીશ્ીએ આપી છે. •

વનણ્ષય
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સમાચાર વરિેર

‘બેઝીકસ ઓફ રના્ષકયુલર ઇનોરેિન’  
ઓનલાઈન ટ્રેનીંગ પ્રોગ્ામનો પ્રારંભ 

ક ો ર ો ન ય  સ મ ્ મ યાં 
ઓ ન લ ય ઈ ન  વ શ ક્ ણ , 
પ્રવશક્ણ આવશ્ક અને 
જરૂરી બન્્ુ છે. રયજ્નય 
વવદ્યથમીઓનય ઇનોવેશન 
અન ેદરસચ્વન ે્ ોગ્ પલટેફોમ્વ 
પુરૂ પયડવય મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભૂ પે ન્ દ્ર ભ ય ઈ  પ ટ ેલ ન ય 
નેતૃતવવયળી રયજ્ સરકયર 
કદટબદ્ધ છે. તયજેતરમયાં ઉચ્ વશક્ણ કવમશનરશ્ીની કચેરી દ્યરય 
આ્ોવજત ‘બેઝી્સ ઓફ વનય્વ્્ુલર ઇનોવેશન’ ઓનલયઈન 
ટ્ેનીંગ પ્રોગ્રયમનો વશક્ણ માંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભયઈ વયઘયણીએ પ્રયરંભ 
કરયવ્ો હતો. 

વશક્ણ માંત્ીશ્ીએ જણયવ્ ુહત ુકે, આટ્વસ, કોમસ્વ અન ેસય્ન્સ 
કોલેજોમયાં અભ્યસ કરતય નોન-ટેકવનકલ વવદ્યથમીઓ પણ 
ઇનોવેશન કરી શકે તેવય ઉમિય હેતુથી ઇનોવેશન ક્લબ દ્યરય 
સમગ્ર રયજ્ની સરકયરી, વબન-સરકયરી અનુિયવનત કોલેજો અને 
ગ્રયમ વવદ્યપીઠોમયાં ઇનોવેશન કલબનુાં ગઠન કરવયમયાં આવ્ુ છે. 
જે અાંતગ્વત રયજ્નય વધમુયાં વધુ વવદ્યથમીઓન ેસજ્વનયતમક વવચયરો 
મયટે પ્રોતસયવહત કરી સટયટ્વઅપસ મયટે તૈ્ યર કરવયમય આવશ.ે જેથી 
સથયવનક ્ુવયનો દ્યરય સથયવનક સમસ્યઓનુાં સથયવનક સમયધયન 
મળી રહે તે મયટે વવવવધ પ્રવૃવત્તઓ હયથ ધરવયમયાં આવશે.    

િેશભરમયાં ઈનોવેટસ્વ અને ઉદ્ોગસયહવસકોને સશતિ 
બનયવવયની મહતવયકયાંક્ય સયથ ે‘અટલ ઈનોવશેન વમશન’ (AIM), 
નીવત આ્ોગ દ્યરય 'વનય્વ્્ુલર ઈનોવેશન પ્રોગ્રયમ' (VIP) શરૂ 
કરવયમયાં આવ્ો છે. વનય્વ્્ુલર ઇનોવેશન પ્રોગ્રયમ (VIP) 
ભયરતમયાં ઇનોવેટસ્વ અને ઉદ્ોગસયહવસકોને ભયરત સરકયર દ્યરય 
૨૨ અનુસૂવચત ભયરયઓમયાં ઇનોવેશન ઇકોવસસટમમયાં પ્રવેશ 
મેળવવય મયટે સક્મ બનયવશે. નવી રયષ્ટી્ વશક્ણ નીવત-
૨૦૨૦મયાં થ્ેલી જોગવયઈ અનુસયર ઇનોવેશન અને દરસચ્વને 
વધુમયાં વધુ આગળ લઇ જવય ઉચ્ વશક્ણ કવમશનરશ્ીની કચેરી 
દ્યરય શરુ કરવયમયાં આવેલ ઈનોવેશન કલબ કયરગત નીવડશે.

આ કય્્વક્રમનય ફળસવરૂપે સાંશોધન અને ઇનોવેશનને 
“આઈડી્ય ટુ સટયટ્વ-અપ” સુધી સયકયર કરવય મયટે SSIP 2.0 
અાંતગ્વત ફંડીંગની સહય્તય પૂરી પયડવયમયાં આવશે. ગુજરયત 
કયઉસન્સલ ઓફ સય્ન્સ એન્ડ ટેક્ોલોજી (GUJCOST)એ 
આ ટ્ેનીંગ પ્રોગ્રયમ િરવમ્યન ટેસક્કલ એજન્સી તરીકે મિિ 
કરશે. અદ્તન વવર્ સયથે DIY (ડુ ઈટ ્ોરસેલફ) મેન્્ુઅલ 

વૈજ્ઞયવનક દક્ટસ તૈ્ યર કરશે 
અને આ કીટનય ઉપ્ોગ 
અાં ગેન ી  ત યલ ીમ  પણ 
અપયશે. 

વનય્વ્્ુલર ઇનોવેશન 
પ્રોગ્રયમ વવવવધ સમુિય્ોનય 
લોકોની દડઝયઇન અને 
ઇનો વેશન ક્મતયઓને 
મજબૂત બનયવશે. તેમજ 

સથયવનક સયહવસકો, કયરીગરો અને સાંશોધકોનય સવ્વસમયવેશક 
વવકયસમયાં વધયરો કરશ.ે ઉપરયાંત રયજ્મયાં દડઝયઇન વનષણયતો અને 
ઇનોવેશન પ્રેસ્ટશનરોનુાં મજબૂત સથયવનક નેટવક્ફ બનયવવયમયાં 
પણ મિિ મળશે. તિુપરયાંત આ પ્રોગ્રયમ રયજ્મયાં ઇનોવેશન અને 
એન્ટરવપ્રન્્ોરવશપ ઇકોવસસટમની ્ યત્યમયાં એક મહતવનુાં પગવથ્ુાં 
બની રહેશ.ે તમેજ ્ વુય અન ેમહતવયકયાંક્ી લોકોની બૌવદ્ધકતય અને 
દડઝયઇન થીંકીંગ વસસટમન ેમજબતૂ કરશ.ે આ પ્રોગ્રયમ થકી સથયવનક 
સમસ્યઓનય નવીન ઉકેલો સથયવનક ભયરયમયાં શોધવય સથયવનક 
્ુવયનો વધુ સક્મ બનશે અને આતમવનભ્વર ગુજરયત અને 
આતમવનભ્વર ભયરતનય વનમય્વણ ક્ેત્ે નવુ સીમયવચહ્ન સથયવપત થશે. 

વશક્ણ અગ્ર સવચવ શ્ી એસ. જે હૈિરે જણયવ્ુાં હતુાં કે, આ 
પ્રોગ્રયમમયાં ૧૦૦૦ જેટલય પ્રયધ્યપકો અને ૫૦૦૦ જેટલય 
વવદ્યથમીઓ જોડયશે. આમ, અાંિયજે ૬૦૦૦ જેટલય સહભયગીઓ 
મયટે ઓનલયઈન ૨૬ કલયસરૂમ બનયવવયમયાં આવશે તેમજ તેનુાં 
You-Tube પર લયઇવ બ્ોડકયસસટંગ પણ કરવયમયાં આવશે. 
ટ્નેીંગ િરવમ્યન િરેક સશેન બયિ એસયઈમને્ટ આપવયમયાં આવશ,ે 

આ ટ્વેનાંગ કોસ્વમયાં બલોક પ્રોગ્રયવમાંગની મળૂભૂત બયબતો, તનેય 
ઉપ્ોગો અને વવવવધ એસપલકેશનોનય અમલીકરણ ઉપર ૧૫ 
ટ્ેનીંગ સેશનો ્ોર્શે. ટ્ેનીંગ પ્રોગ્રયમનય મોડ્ુલમયાં મોશન 
બલો્સ, લુ્સ બલો્સ, સયઉન્ડ બલો્સ, ઇવેન્ટ બલો્સ, કંટ્ોલ 
બલો્સ, સેસન્સાંગ બલો્સ, ઓપરેટસ્વ બલોકસ અને વેદર્ેબલ 
બલો્સનો પણ સમયવેશ કરવયમયાં આવશે.

આ કય્્વક્રમમયાં વચ્ૂ્વઅલ મયધ્મથી વશક્ણ રયજ્ માંત્ી શ્ી 
કુબેરભયઈ દડાંડોર, કેન્દ્ર સરકયરનય વશક્ણ માંત્યલ્નય ઈનોવેશન 
સેલનય વન્યમક ડૉ. મોવહત ગાંભીર, ઉચ્ વશક્ણ કવમશનર શ્ી 
એમ. નયગરયજન, અટલ ઈનોવેશન વમશનનય વમશન વન્યમક 
ડૉ. વચાંતન વૈષણવ, આઈહબનય સીઈઓ શ્ી એચ. મહંતય, 
પ્રયધ્યપકો અને વવદ્યથમીઓ જોડય્ય હતય. •
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ગાંરીનગરમાં સ્ટે્ટ રે્ટલેન્ડ ઓથોરર્ટીની બેઠક યોજાઇ 
ર ય જ ્ ન ય 

જલપલયવવત વવસતયરોનય 
સાં રક્ણ મ યટ ે સ ટ ેટ 
વેટલેન્ડ ઓથોદરટી કય્્વ 
કરી છ ે. તયજેતરમયાં 
ગયાંધીનગર ખયતે વન 
અને પ્ય્વવરણ માંત્ી શ્ી દકરીટવસાંહ રયણયનય અધ્ક્સથયને 
પુનઃગદઠત સટેટ વેટલેન્ડ ઓથોદરટીની પ્રથમ બેઠક ્ોર્ઇ હતી. 
બેઠકમયાં રયજ્નય જલપલયવવત વવસતયરોનય સાંરક્ણ બયબત ેવવસતૃત 
ચચય્વ કરવયમયાં આવી હતી. રયજ્મયાં આવલેય આાંતરરયષ્ટી્ મહતવ 
ધરયવતય જલપલયવવત વવસતયરોને રયમસર સયઇટની મયન્્તય પ્રયપ્ત 
થય્ તે મયટે રયજ્ સરકયરનય વવવવધ વવભયગો દ્યરય ચકયસણી 
બયિ આગળની કય્્વવયહી કરવય વનણ્વ્ કરવયમયાં આવ્ો હતો. 

આ બેઠકમયાં વન 
અને પ્ય્વવરણ રયજ્ 
માંત્ી શ્ી જગિીશભયઈ 
વવશ્વકમ ય ્વ ,  શહ ેર ી 
વવકયસ વવભયગનય 
અવધક સવચવશ્ી, ગ્રયમ 

વવકયસ વવભયગનય સવચવશ્ી, પ્રવયસન વવભયગનય સવચવશ્ી, 
જળસાંપવત્ત વવભયગનય સવચવશ્ી, વન અને પ્ય્વવરણ વવભયગનય 
અવધક સવચવશ્ી,  હેડ ઑફ ધ ફૉરેસટ ફૉસ્વ, ગુજરયત અને ચીફ 
વયઈલડ લયઈફ વૉડ્વનશ્ી, ગીર ફયઉન્ડેશનનય વન્યમકશ્ી, 
BISAGનય વન્યમકશ્ી, ગીર ફયઉન્ડેશનનય વદરષ્ વૈજ્ઞયવનક 
તથય વવર્ વનષણયાંત સવહત સટેટ વટેલનૅ્ડ ઑથોદરટીનય સભ્શ્ીઓ 
હયજર રહય હતય.

ગુજરાત હાઈકો્ટ્ષમાં દેિમાં પ્રથમ રડવજ્ટલ જક્સ્ટસ ક્લોક કાય્ષરત 
દડવજટલ ઈસન્ડ્યનય જનક અને પ્રેરક 

એવય વવઝનરી વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ 
મોિીનય સવપ્નને સયકયર કરવય ગુજરયત 
કદટબદ્ધ છે. દડવજટલ ઈસન્ડ્યનય એજને્ડયને 
સયકયર કરવય મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ 
પટેલનય નતેૃતવમયાં ગજુરયત સરકયર તમયમ 
સેવયઓ દડવજટલ કરવય પર કય્્વ કરી રહી 
છે. સમયજનય િરેક વગ્વનો નયગદરક ઘર 
આાંગણ ેકોટ્વ ફી ભરી શકે તે સાંકલપન ેવસધધ 
કરવયનય હેતુસર તયજેતરમયાં કય્િય માંત્ી 
શ્ી રયજેન્દ્રભયઈ વત્વિેી તથય સય્ન્સ એન્ડ 
ટ ેકન ોલોજી વવભયગનય  માંત્ ી  શ્ી 
વજતેન્દ્રભયઈ વયઘયણીની ઉપસસથવતમયાં ઈ- 
કોટ્વ ફી પોટ્વ અને ગુજરયત હયઈકોટ્વ દ્યરય 
તૈ્યર કરય્ેલ દડવજટલ જસસટસ ક્લોકનુાં 
વચ્ુ્વઅલી અનયવરણ કરવયમયાં આવ્ ુહત.ુ  

આધુવનક સમ્ની સયથે તયલમેલ 
મેળવવય અને અિયલતનય સાંસયધનોનો 
અસરકયરક રીતે ઉપ્ોગ કરી વચ્ુ્વઅલ 
ઇલે્ટ્ોવનક પલેટફોમ્વ મયધ્મ દ્યરય ઈ કોટ્વ 
ફી ભરી શકયશે. પદરણયમે સયમયન્્ 
નયગદરકોન ેકોટ્વ ફી ભરવયમયાં વધ ુસરળતય 
રહેશે. કય્િય માંત્ી શ્ી રયજેન્દ્રભયઈ 
વત્વેિીએ જણયવ્ુ હતુ કે, વડયપ્રધયન શ્ી 

નરેન્દ્રભયઈ મોિીનય દડવજટલ ભયરતનય 
વનમય્વણનય સપનયન ેસયકયર કરવય ગજુરયત 
સરકયરે અનેકવવધ નવતર આ્યમો હયથ 
ધ્ય ્વ  છ ે ત્યર ે દડવજટલયઈઝેશનનય 
મયધ્મથી ન્્ય્તાંત્ન ેવધ ુમજબતૂ બનયવી 
નયગદરકોને પયરિશમી સેવયઓ પૂરી પયડવય 
મયટે ગુજરયત હયઈકોટદે િેશભરમયાં સૌ 
પ્રથમવયર દડવજટલ જસસટસ ક્લોક કય્્વરત 
કરીને ઝડપી ન્્ય્ તથય જસસટસ દડલીવરી 
સીસટમન ેવધ ુમજબતૂ બનયવી િેશનો નવો 
રયહ વચાંધ્ો છે.

રયજ્ની કોટયોમય પણ ઈ-સવુવધયઓનો 
વ્યપ વધય્યો છે જમેય ઈ-કોટ્વ ફી સવહતની 
અ ન્ ્  સે વ ય ઓ  ઓ ન લ ય ઈ ન 
દડવજટલયઈજેશન દ્યરય પુરી પયડી છે જેનય 
લીધે જસસટસ ડીલીવરી વસસટમ વધુ સરળ 
બની છે.

આ પ્રસાંગે સુવપ્રમ કોટ્વનય ન્્ય્યધીશ 
શ્ી ડી. વય્. ચાંદ્રચુડ, સુવપ્રમ કોટ્વનય 
ન્્ય્યધીશ શ્ી એમ. આર શયહ, સુવપ્રમ 
કોટ્વનય ન્્ય્યધીશ શ્ી બેલયબેન વત્વેિી, 
ગુજરયત હયઇકોટ્વનય મુખ્ ન્્ય્યધીશ શ્ી 
અરવવાંિકુમયર, ગુજરયત હયઇકોટ્વનય શ્ી  
આર. એમ. છય્ય, શ્ી સોવન્યબેન 
ગોકયણી, એડવોકેટ જનરલ શ્ી કમલભયઈ 
વત્વેિી, એદડશનલ સોવલવસટર જનરલ 
શ્ી િેવયાંગ વ્યસ, બયર કયઉંવસલનય ચરેમને 
શ્ી દકશોરકુમયર વત્વિેી, ગજુરયત હયઇકોટ્વ 
એડવોકેટ એસો. પ્રમુખ શ્ી અસીમ પાંડય, 
વડી અિયલતનય વદરષ્ ન્્ય્મૂવત્વશ્ીઓ 
તેમજ એન.આઈ.સ ી  ન ય  વ દ રષ્ 
અવધકયરીશ્ીઓ વચ્ુ ્વઅલી મયધ્મથી 
જોડય્ય હતય.

સમાચાર વરિેર
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રાંકલમાં સરકારી કન્યા છાત્ાલયના 
નરા ભરનનું ખાતમુહૂત્ષ 

સુરતનય મયાંગરોળ તયલુકયનય વયાંકલમયાં કન્્ય છયત્યલ્નય 
રૂ.૧૬ કરોડનય ખચષે બનલેય નવય ભવનનુાં આદિર્વત વવકયસ માંત્ી 
શ્ી નરેશભયઈ પટેલે ખયતમુહૂત્વ ક્ુું હતુાં. 

આ પ્રસાંગે માંત્ીશ્ીએ જણયવ્ુાં કે, આદિર્વત સમયજની 
સખુસમૃવદ્ધ અન ેસખુયકયરી મયટે વશક્ણ શ્ષે્ વવકલપ છે.  ઉમરપયડય 
અન ેમયાંગરોળ તયલુકયમયાં નમનૂિેયર અન ેઅદ્તન વવદ્યનય માંદિરો 
સયકયર કરી રયજ્ સરકયરે આદિવયસી વવસતયરનય ્ુવયનો મયટે 
ઘર આાંગણે ઉચ્ વશક્ણની વ્વસથય ઉભી કરી છે. માંત્ીશ્ીએેે 
નયગદરકોની સુખસુવવધય મયટે અનેકવવધ વવકયસકય્યોને સયકયર 
કરવયમયાં અથયગ પદરશ્મ કરનયર જનપ્રવતવનવધ શ્ી ગણપતવસાંહ 
વસયવયની સરયહનય કરી અવભનાંિન પયઠવ્ય હતય. 

સુરતના આરદરાસી વરસતારને વરકાસ કાય�ની ભે્ટ 
સરુત વજલ્યનય આદિવયસી 

વવસતયરનય ખડેતૂો, ગ્રયમજનોને 
સયતત્પૂણ્વ વીજપૂરવઠો પૂરો 
પડવયનય હેતુથી નયણય, ઊર્્વ 
અને પેટ્ોકેવમકલસ માંત્ી શ્ી 
કનુભયઈ િેસયઈ તથય ઊર્્વ 
રયજ્માંત્ી શ્ી મુક ેશભયઈ 
પટેલનય હસત ેઉમરપયડયનય બરડી 
ગયમ ેજટેકો દ્યરય રૂ.૮ કરોડનય 
ખચષે સથયવપત થનયરય ૬૬ કે.વી. 
સબસટેશનનુાં ભૂવમપૂજન તથય 
ઉમરપયડય રેફરલ હોસસપટલ અન ેસયમવૂહક 
આરોગ્ કેન્દ્ર ખયત ેરૂય.૬૦ લયખનય ખચષે 
વનવમ્વત ઓસ્સજન પલયન્ટનુાં લોકયપ્વણ 
કરવયમયાં આવ્ ુહતુાં.

આ વેળયએ માંત્ી શ્ી કનુભયઈ 
િેસયઈએ જણયવ્ુાં હતુાં કે, આદિવયસી 
વવસતયરોમયાં સયતત્પૂણ્વ અન ેગુણવત્તયસભર 

વીજપુરવઠો મળી રહે તે મયટે રયજ્ 
સરકયર કદટબધધ છે. નવય સબસટેશનનુાં 
વનમય્વણ થવયથી આદિવયસી ખેડતૂોન ેવવનય 
વવક્ેપે ખેતી અને રહેણયાંક મયટે વીજળી 
મળી રહેશે. ઊર્્વ રયજ્ માંત્ી શ્ી 
મુકેશભયઈ પટેલે જણયવ્ુાં હતુાં કે, જ્ોવત 
ગ્રયમ ્ોજનય થકી રયજ્નય તમયમ 

ગયમોમયાં ૨૪ કલયક વીજળી પ્રયપ્ત 
થઈ રહી છે. રયજ્ સરકયર લો 
વોલટેજની સમસ્ય વનવયરી વવનય 
વ વક્ે પ  અને  ગુ ણવત્ત ય ્ુતિ 
વીજપુરવઠો આપવય સાંકલપબદ્ધ 
હોવયનુાં માંત્ીશ્ીએ સપષ્ટપણે જણયવી 
રયજ્ સરકયરની જનવહતકયરી 
કયમગીરીને વધુ તેજ ગવતમયાં 
આગળ વધયરશે. ઉમરપયડય રેફરલ 
હોસસપટલ અને સયમૂવહક આરોગ્ 
કેન્દ્ર ખયત ેપણ રૂય.૬૦ લયખનય ખચષે 

વન વમ ્વત થ્ેલય  ૨૫૦ LPMની 
કેપેવસટીનય ઓસ્સજન પલયન્ટ સયથે ૩૦ 
ઓસ્સજન બેડની સુવવધય ઉપલબધ બની 
છે. આમ કોરોનયની લહેર વચ્ે છેવયડયનય 
આદિવ યસ ી  વ વ સત ય રન ય  ક ો ર ોન ય 
િિ મીઓ મયટ ે ઓસ્સજન પલ ય ન્ટ 
આશીવય્વિરૂપ બનશે.

આઝાદી કા અ�ત મહોતસર અંતગ્ષત 
“રાષ્ટીય બાવલકા રદરસ”ની ઉજરણી 

સશકત સમયજનય વનમય્વણ મયટે મવહલય બયળ જન્મિરને 
પ્રોતસયહન આપવ ુઅત્ાંત અવનવય ્્વ હોઈ, સમયજનય સૌ નયગદરકો 
આ મયટે સાંકલપબધધ બને એ આજનય સમ્ની તયતી જરૂદર્યત 
છે. સમયજમયાં િીકરીઓને રક્ણ અને સાંરક્ણ આપવય મયટે 
તયજેતરમયાં “રયષ્ટી્ બયવલકય દિવસ”ની ઉજવણી વનવમતે્ત 
રયજ્કક્યનો પદરસાંવયિ ્ોર્્ો હતો. આ પ્રસાંગે બયળ કલ્યણ 
વવભયગનય રયજ્ માંત્ી શ્ીમતી મનીરયબેન વકીલે બેટી બચયવો, 
બેટી પઢયવો કય્્વક્રમની સરયહનય કરી હતી. આ પ્રસાંગે 
રયજ્ભરમયાંથી ૩૬૦ જેટલી િીકરીઓ તેમજ મવહલય અને બયળ 
અવધકયરીની કચેરીનય કમ્વ્ોગીઓ વચ્ુ ્વઅલ મયધ્મથી 
પદરસાંવયિમયાં સહભયગી બન્્ય હતય.
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રાજયમાં પિુ વચરકતસા અને પિુ 
સંરર્ષન સુવરરામાં રરારો

રયજ્નય પશુપયલકોને તેમનય પશુઓ મયટેની સયરી વચદકતસય 
સેવય અને સાંવધ્વન સેવયઓ મળી રહે તે મયટે સરકયર કટીબદ્ધ છે. 
કૃવર, પશુપયલન અને ગૌ સાંવધ્વન માંત્ી શ્ી રયઘવજીભયઇ પટેલે 
રયજ્કક્યનય પશપુયલન માંત્ી શ્ી િેવયભયઇ મયલમની ઉપસસથવતમય 
વધ ુત્ણ અદ્તન મકયનોનય ઇ-લોકયપ્વણ ક્ય્વ હતય. અમિયવયિનય 
મકરબયમયાં પશુપયલન સાંકુલ, સુરતનય મયાંડવીમયાં બુલ મધર ફયમ્વ 
તેમજ સુરતમયાં ઘવનષ્ પશુ સુધયરણય ્ોજનયનય નવવનવમ્વત 
મકયનનય ઇ-લોકયપ્વણ માંત્ીશ્ીનય કય્ય્વલ્મયાંથી કરવયમયાં આવ્ય 
છે. માંત્ી શ્ી રયઘવજીભયઇ પટેલે જણયવ્ુાં હતુાં કે, સુરત વજલ્યમયાં 
રૂ.૨૩૧.૪૨ લયખનય ખચષે તૈ્યર કરય્ેલય નવવનવમ્વત મકયન 
“ઘવનષ્ પશુ સુધયરણય ્ોજનય કચેરી”નુ ઈ-લોકયપ્વણ થ્ુાં જેનય 
થકી પશુઓમયાં કૃવત્મ બીજિયન અને ર્તી્ આરોગ્ કેમપની 
અગત્ની કયમગીરી થશે. તે ઉપરયાંત સુરતનય મયાંડવી ખયતે 
મહેસયણી ભેંસો મયટે બુલ મધર ફયમ્વ બનશે. જેમયાં અાંિયજે ૩૦૦ 
પશુઓનયાં વૈજ્ઞયવનક ઢબે વનભયવ કરવયમયાં આવશે.

ખેડા વજલ્લાના મોદજ ગામને પુસતકાલયની ભે્ટ 
વવશ્વ સયથે ભયરતનય 

્ુવયનો સપધય્વ કરી શકે તે 
મયટે શયરીદરક અન ેમયનવસક 
સ વ ય સ ર ્  જ રૂ ર ી  છ ે. 
પુ સ ત ક ય લ્ ો  વ ્ વતિ ને 
મયનવસક સવયસર્ અને 
રમતગમતન ય  મે િ ય ન ો 
શયરીદરક તયકત પરૂી પયડ ેછે. 
ગુજરયત સરકયર ે આવી 
સુવવધયઓ ્ુવયનોને પૂરી પયડવયનો વનધય્વર ક્યો છે. તયજેતરમયાં 
ખેડયનય મોિજ ગયમે ગ્રયમ વવકયસ અને ગ્રયમ ગૃહ વનમય્વણ માંત્ી 
શ્ી અજૂ્વનવસાંહ ચૌહયણે મેિયનનુાં ખયતમુહૂત્વ અને પુસતકયલ્નુાં 
લોકયપ્વણ ક્ુું હતુાં. આ તકે માંત્ીશ્ીએ જણયવ્ુાં હતુાં કે, વડયપ્રધયન 
શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીની કલપનયને સયકયર કરવયની દિશયમયાં રયજ્ 
સરકયરે વધુ એક પગલુાં ભ્ુ્વ છે. આપણય ્ુવયનો રયષ્ટી્ તેમજ 

આાં ત ર ર યષ્ટ ી ્  કક્ યએ 
રમતોમયાં શ્ેષ્ પ્રિશ્વન કરે 
તે વ ય  ઉત્તમ આશ્થી 
ગુજરયતનય ૧૦ હર્ર 
ગયમોમયાં  રમતગમતનય 
સ રળ  મે િ ય ન ો  તે મજ 
સપધય્વતમક પરીક્યમયાં ્ વુયનો 
શ્ેષ્ પ્રિશ્વન કરી શક ે, 
ઇન્ટરનેટનય મયધ્મથી 

વવશ્વનુાં જ્ઞયન મેળવી શકે તેવય અદ્તન પુસતકયલ્નુાં આ્ોજન 
કરવયમયાં આવ્ુાં છે. રમત ગમતનુાં મેિયન અને પુસતકયલ્નો 
ઉપ્ોગ ગયમનય તમયમ વ્વતિઓ પણ કરી શકશે અને તેઓનય 
જ્ઞયનમયાં અને શરીરની તાંિુરસતીમયાં વધયરો કરી શકશે. ખેડય 
વજલ્યમયાં ૨૦ રમતગમતનય મિેયનો અન ે૧૦ લયઈબ્રેી અન ે૧૦ 
ઓપન જીમ આગયમી દિવસોમયાં બનયવવયમયાં આવશે. •

રાજયના વસવનયર વસર્ટજન્સ મા્ટે 
હેલપલાઇન નંબર ૧૪૫૬૭ 

રયજ્નય વદરષ્ નયગદરકોને તેમને મૂાંઝવણ પ્રશ્નોનો ઉકેલ 
એક જગ્યએથી મળી રહે તે મયટે રયજ્નય સયમયવજક ન્્ય્ 
વવભયગ દ્યરય આવકયરિય્ક વનણ્વ્ કરય્ો છે. તયજેતરમયાં 
સયમયવજક ન્્ય્ અને અવધકયદરતય માંત્ી શ્ી પ્રિીપભયઈ પરમયરે 
રયજ્નય વદરષ્ નયગદરકોની મિિ મયટે એલડર હેલપલયઇન નાંબર 
૧૪૫૬૭ લોન્ચ કરતય જણયવ્ુ હતુ કે, રયજ્નય વદરષ્ 
નયગદરકોનય સવયસર્ વૃદ્ધતવ મયટે રયજ્ સરકયર વદરષ્ 
નયગદરકોની હરહંમેશ પડખ ેછે. મખુ્માંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભયઇ પટેલની 
સરકયર રયજ્નય તમયમ વગયોની સમસ્યઓનો હકયરયતમક ઉકેલ 
લયવવય સતત પ્ર્ત્નશીલ છે. રયજ્નય વદરષ્ નયગદરકોન ેપડતી 
નયની મોટી મુશકેલીઓનય વનવયરણ મયટે Help Age Indiaનય 
સહ્ોગથી રયજ્મયાં હેલપલયઈન શરૂ કરવયમયાં આવી છે. આ 
હેલપલયઈન રયજ્નય વદરષ્ નયગદરકોની ફદર્યિોનય વનવયરણ મયટે 
એક માંચ તરીકે કયમ કરી તમેનય જીવનમયાં સકયરયતમક પદરવત્વન 
લયવવય મિિરૂપ થશ.ે
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સુરતની ‘રબર ગલ્ષ’ને પ્રરાનમંત્ી રાષ્ટીય બાલ પુરસકાર-૨૦૨૨

પોતયની શયરીદરક અક્મતય છતયાં સખત અને સતત મહેનત 
તેમજ કોઠયસૂઝથી ્ોગયસનમયાં મહયરથ મેળવી ‘ધ રબર ગલ્વ’નુાં 
વબરૂિ પ્રયપ્ત એવી સુરતની િીકરી અન્વી ઝયાંઝરૂદક્યને ‘રયષ્ટી્ 
બયવલકય દિન’ અવસરે વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીએ રયષ્ટી્ 
બયલ પુરસકયર-ર૦રર એનય્ત કરી સન્મયવનત કરી હતી.

કેન્દ્ર સરકયરનય મવહલય અને બયળ વવકયસ કલ્યણ માંત્યલ્ને 
િેશભરમયાંથી પ્રધયનમાંત્ી રયષ્ટી્ બયલ પુરસકયર મયટે ૬૦૦ 
બયળકો તરફથી અરજીઓ મળી હતી. જેમયાં વર્વ-૨૦૨૨ મયટે 
૨૯ બયળકોની પસાંિગી કરવયમયાં આવી હતી. તેમયાં ગુજરયતની 
એકમયત્ અને સુરતની િીકરી અન્વીએ આ એવોડ્વ મેળવીને 
સમગ્ર ગુજરયતનુાં નયમ રોશન ક્ુું છે. વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ 
મોિીનય હસતે આ િીકરીને ‘બલોક ચેઈન ટેકનોલોજી’ દ્યરય એવોડ્વ 
તથય રૂવપ્ય એક લયખની ધનરયવશ એનય્ત કરવયમયાં  
આવી હતી. 

રયષ્ટી્ બયળ પુરસકયર પયાંચથી અઢયર વર્વની વ્નય બયળકોને 
ખેલ, સમયજ સેવય, વશક્ણ, કલય સાંસકૃવત, વવરતય કે્ત્ે નોંધપયત્ 
વસવદ્ધઓ પ્રયપ્ત બયળકોને આપવયમયાં આવે છે. મુખ્માંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે ગુજરયતની આ દિવ્યાંગ િીકરીને રયષ્ટી્ બયલ 
પુરસકયરનુાં સન્મયન મેળવવય મયટે અવભનાંિન પયઠવ્ય હતય. 

આ િીકરી અન્વી જન્મ થ્ો ત્યરથી અનેક પ્રકયરની 
શયરીદરક અને મયનવસક વબમયરી સયમે ઝઝૂમી રહી છે. જન્મર્ત 
હૃિ્ની ખયમી હોવયથી તેની ઓપન હયટ્વ સજ્વરી થઈ ચૂકી છે 
અને હયલ તેને મયઇટ્લ વયલવ વલકેજ છે. ૨૧ ટ્યઈસોમી અને 
હયશ્વ સસપ્રાંગ દડસીઝનય કયરણે મોટય આાંતરડયમયાં ક્વત છે. તે ૭૫% 
બૌવદ્ધક દિવ્યાંગતય ધરયવે છે અને બોલવયમયાં પણ સમસ્ય 
અનુભવે છે છતયાં ૧૧ વર્વની ઉંમરે ્ોગ શીખવયનુાં શરૂ કરી 
્ોગનય પદરણયમે તેણે આ વસવદ્ધ હયાંસલ કરી છે. 

અન્વીએ અનેક શયરીદરક સમસ્યઓ અને મ્ય્વિયઓ છતયાં 
પણ મક્કમ મનોબળ અને સખત પદરશ્મ થકી ્ોગમયાં રયજ્ 
અને રયષ્ટી્કક્યની અનેકવવધ ચેસમપ્નવશપમયાં ગોલડ મેડલસ 
જીત્ય છે. તેણે છેલ્ય ત્ણ વરયોમયાં રયષ્ટી્ સતરની ્ોગ 
સપધય્વઓમયાં ૩ સુવણ્વ ચાંદ્રકો અને ૨ કયાંસ્ ચાંદ્રકો જીત્ય છે. કુલ 
૪૨ ્ોગ સપધય્વઓમયાં ભયગ લીધો છે, અને ૫૧ જેટલય મેડલો 
મેળવ્ય છે. અન્વી ૧૧ર કરતયાં પણ વધુ આસનો કરી શકે છે. 
એટલુાં જ નવહ, અન્વીએ સોવશ્લ વમડી્ય પલેટફોમ્વ પર બે 
લયખથી વધુ લયઇક પણ મેળવી છે. 

૧૩ વર્વની અન્વી ઝયાંઝરૂદક્યને ્ ોગયસનમયાં વવવશષ્ટ પ્રિયન 
કરવય બિલ રયષ્ટપવત શ્ી રયમનયથ કોવવાંિનય હસતે કેન્દ્રી્ 
સયમયવજક ન્્ય્ અને અવધકયદરતય માંત્યલ્ દ્યરય 'વક્રએદટવ 
ચયઈલડ વવથ દડસેવબલીટી કેટેગરી'મયાં નેશનલ એવોડ્વ અપ્વણ 
કરવયમયાં આવ્ો હતો.

વડયપ્રધયન શ્ી નરેન્દ્રભયઇ મોિીએ રયષ્ટી્ બયલ  પુરસકયર 
મેળવનયરય િેશભરનય અલગ અલગ રયજ્ોનય ૬ જેટલય બયળકો 
સયથે સાંવયિ કરી તેમને પ્રોતસયહન પુરૂં પયડ્ુાં હતુાં. 

મુખ્માંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભયઈ પટેલે અન્વીની આ વસવદ્ધઓની 
પ્રસાંશય કરતયાં જણયવ્ુાં છે કે અન્વી એવય દિવ્યાંગો મયટે રોલ 
મોડેલ છે જેઓ થોડી મહેનતથી સયમયન્્ જીવન જીવી શકે છે. 

વડયપ્રધયનશ્ીએ બલોક ચેઇન ટેક્ોલોજી મયરફતે સાંબોધન 
કરતયાં આ એવોડ્વ અને પુરસકયર રયવશ અપ્વણ ક્ય્વ તે અવસરે 
સુરત વજલ્ય કલે્ટર કચેરી ખયતે અન્વીનય મયતય-વપતય શ્ી 
વવજ્ભયઇ અને અવનીબહેન, સુરતનય મે્ર શ્ીમતી હેમયલી 
બોઘયવયલય તેમજ વજલ્ય વહીવટીતાંત્નય અવધકયરીઓ ઉપસસથત 
રહય હતય. •

સન્માન
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