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“સાહસ, ઉમ્મીિ અને અવસરોનો સંગમ એટલે ‘ખેલમહાકુંભ’, 
રમતવીરો થઈ જાઓ તૈયાર અને કરો સંકલપ, આવો રમતગમત ક્ેત્માં રા�ીય-આંતરરા�ીય

 ્સતરે નવા કકીચત્ષમાન ્સથાચપત કરીને ગુજરાતનું ગૌરવ વધારીએ.”
શ્ી હર્ષ સંઘવી

મંત્રી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્ક�િતક પ્ર�િત્તઓ (સ્વતંત્ર હવાલો)

ONLINE રચજ્સટ્રેશન તથા વધુ ચવગતો માટે વેબસાઈટ 
Khelmahakumbh.gujarat.gov.in TOLL FREE : 1800 274 6151

્સપોટ્સ્ષ ઑથોદરટી ઓફ ગુજરાત, રમતગમત, 
યુવા અને સાં્સકૃચતક પ્ર�ચત્તઓ ચવભાગ, ગુજરાત સરકાર



þçËþ:

• એવશયાના સૌથી મોટા દડફેન્સ એકસપોનું આયોજન સમરિ ગુજરાત 
માટે ગૌરિપૂણ્વ ઘટના બનશે.

• આઇ-પૉટ્વલ પર દકસાનોની ઉત્તરોત્તર િધતી નોંધણી રાજયનો ખેડતૂ 
દડવજટલ યુગમાં પ્રિેશયાનું પ્રમાણ ્દશા્વિે છે.

• ગુજરાત સમરિ ્દેશમાં બાયોટેક્ોલૉજી ક્ષેતે્ર અરિેસર રાજયોમાં 
સથાન પ્રાપ્ત કરશે.

• વજન સપલાઇવસંગ, સટેમ સેલ થૅરપી જેિાં ક્ષેત્રોમાં બાયોટેક્ોલૉજી 
પૉવલસી પ્રોતસાહક બનશે.

• બહુઆયામી વિકાસ માટે વશક્ષણ ખૂબ અગતયનું અંગ છે.

• ગુજરાત ્દેશમાં સપો્ટસ્વ હબ તરીકે ઊભરી રહ્ં છે. 

• ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સપધા્વઓનું આયોજન થઈ શકે તેિું 
ઇન્ફ્ાસટ્કિર ડેિલપ થઈ રહ્ં છે. 

• રાજય સરકારે ક્ાયમટે િને્જ વિભાગના બજટેમા ંછેલ્ા ં૧૨ િષ્વમાં 
ઉત્તરોતર િધારો કયયો છે.

• ગરીબ કલયાણ મેળો એટલે જેના હકનું છે એ સન્માનજનક રીતે 
તેમને આપિાનો યજ્.

• ગરીબ કલયાણ મેળા ગરીબોના સશવતિકરણનું મહાઅવભયાન છે.
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ગરીબો, વંચિતો, આદિવાસીઓ સહુ 
કોઇને થઇ રહી છે ચવકાસની પ્રતીચત...

- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.
માહિતી હિયામક

ઊઘડતે પાને

‘વિકાસ’ ત્રણ અક્ષરનો માત્ર શબ્દ નથી, ‘વિકાસ’ તો અનભુવૂતની બાબત છે. ગજુરાતમા ંિાતો નહીં િાસતવિકતાન ેિરેલી 
સરકાર વનષ્ાપિૂ્વક જનસિેાના અનેક પ્રકલપોનો નક્કરતાપિૂ્વક અમલ કરી રહી છે એની પ્રતીવત જન જનન ેથઇ રહી છે. એનો 
અનભુિ તાજતેરમા ં્દાહો્દમા ંથયો. 

ગરીબો, િવંિતો, આદ્દિાસીઓ સહ ુકોઇને વિકાસની મખુય ધારામા ંલાિિા માટે 12મા તબક્કાના ગરીબ કલયાણ મળેાનો 
મખુયમતં્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ ે્દાહો્દથી પ્રારંભ કરાવયો એ પ્રસગં ેઅનકે આદ્દિાસી બાધંિોના મખુ ઉપર સતંોષની લાગણી 
સપષ્ટ િાંિી શકાતી હતી. આ ત્રણ દ્દિસ િાલલેા ૧રમા તબક્કાના ગરીબ કલયાણ મળેામા ં૫૭,૨૩૧ લાભાથથીઓન ેરૂ.૧૫૪.૪૪ 
કરોડની સથળ ઉપર સહાય તેમજ ૧૭,૩૦,૬૫૩ લાભાથથીઓન ેરૂા.૭૬૧૦.૫૮ કરોડની કુલ સહાય િકુિિામા ંઆિી હતી. 
તતકાવલન મખુયમંત્રીશ્ી અને લોકલાડીલા િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ િષ્વ ર૦૦૯-૧૦થી ગજુરાતમા ંગરીબ કલયાણ 
મળેાનો અવભનિ વિિાર આપેલો. તમેની પે્રરણા અન ેમાગ્વ્દશ્વનમા ંરાજયમા ંઅતયાર સધુીમા ં૧૧ તબક્કામા ં૧પ૩૦ ગરીબ 
કલયાણ મળેાના માધયમથી ૧.૪૭ કરોડ ્દદરદ્રનારાયણ, જરૂરતમ્ંદ લોકોન ેર૬,૬૦૦ કરોડ ઉપરાતંના સહાય-લાભ હાથોહાથ 
પહોિાડિામા ંઆવયા છે. કોઇ િિટેીયા િગર ગરીબો, િવંિતો, આદ્દિાસીઓન ેમળિાપાત્ર લાભો હાથોહાથ મળે એ નાની 
સનુી િાત નથી.

ગજુરાત પોવલસી ડ્ીિન સટેટ છે, રાજયમા ંઉદ્ોગોનો ઝડપી અન ેસિ્વસમાિશેક વિકાસ થાય તિેા લક્ય સાથ ેસમયાતંરે 
વિવિધ ક્ષતે્રની નીવતઓ અમલમા ંમૂકિામા ંઆિે છે. મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેતાજતેરમા ંઆઇટી અન ેબાયોટેક્ોલૉજી 
બ ેપોવલસી જાહેર કરી. ગલોબલ િોમમીંગના સૌથી મોટા પડકારન ેઝીલિા ગજુરાત ેઆગિેાની લીધી છે. તતકાલીન મખુયમતં્રી 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ િષ્વ 2009મા ંએવશયાભરમા ંપ્રથમિાર ક્ાયમેટ િને્જનો અલાય્દો વિભાગ શરૂ કરી ગજુરાતની 
પયા્વિરણ પ્રતયનેી કરેલી પ્રવતબદ્ધતાને િત્વમાન સરકાર મજબતૂાઇપિૂ્વક આગળ ધપાિી રહી છે. પનુઃપ્રાપય ઊજા્વનો ઉપયોગ 
િધારિા અન ેકાબ્વન ઉતસજ્વન ઘટાડિા શે્ણીબદ્ધ પગલાઓ લઇને ગજુરાત અવરિમ ભવૂમકા વનભાિિા સજ્જ છે. 

ખડેતૂોના વહતન ેિરેલી મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલની 'ટીમ ગજુરાતે' કૃવષકારો માટે ટેક્ોલોજીનો મહત્તમ સમન્િય 
કયયો છે. જનેુ ંઉત્તમ ઉ્દાહરણ તાજતેરમા ંખડેતૂોન ેઅપાયેલા સમાટ્વ ફોન છે. સમાટ્વ ફોન થકી લોન-સહાય, િાતાિરણનો િતા્વરો, 
ખાતર-વબયારણ અને પાક પદ્ધવતની માવહતી ખેડતૂોની આગંળીના ટેરિે ઉપલબધ બનશે. ખેડતૂોની આિક બમણી કરિાના 
લક્યમા ંસમાટ્વ ફોન િાિીરૂપ ભવૂમકા ભજિશ.ે અહીં એ ઉલ્ખે પણ કરિો રહ્ો કે, રાજય સરકારે ખેડતૂોને તેમની ઉપજનંુ યોગય 
િળતર મળે અન ેતમેનુ ંઆવથ્વક સશવતિકરણ થાય ત ેમાટે િણા-તુિરેને ટેકાના ભાિ ેખરી્દિાની શરૂઆત કરી છે. આ ઉપરાંત 
રિામય સતરે જળસિંયના પ્રયાસોન ેપ્રોતસાહન આપિા સજુલામ સફુલામ જળસિંય અવભયાન પ્રારંભ કરિામાં આિનાર છે.

ખલેમહાકંુભ દ્ારા ગજુરાતના યિુા ખલેાડીઓન ેપ્રોતસાહન આપિાનુ ંઅ્દકેરંૂ કાય્વ આરંભાયુ ંછે. ઉત્તમ ગણુિત્તાિાળા 
માગયોના ંવનમા્વણ તથા માગ્વ સુધારણા કરિાની કામગીરીન ેવિશષે મહત્િ અપાઇ રહં્ છે, આગામી દ્દિસોમા ંઆ કાય્વ પદરપણૂ્વ 
થશ.ે રાજયમા ંથયલેા વયાપક રસીકરણના કારણ ેકોવિડ 19ની ત્રીજી લહેર સામ ેગજુરાત મક્કમતાથી મુકાબલો કરી શકયુ ંછે. 
રાજયમા ંવશક્ષણ, ધધંા-રોજગાર િગરેે પૂિ્વિત બન્યા ંછે. વિકાસની ગવત િધ ુતજે રફતારથી આગળ િધી છે. પ્રસતતુ અકંમાં 
રાજયના વિવિધ ક્ષતે્રના વિકાસની િાત ઉપરાતં જુ્દા-જ્ુદા જનવહતલક્ષી કાય્વક્રમોનો લાભ મળેિી સફળ બનલેા નાગદરકોની 
ગાથા િણી લિેામા ંઆિી છે. 

જય જય ગરિી ગજુરાત...
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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 ðõíkÔÞLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીનો 
રેદડયોના માધયમથી જનતા સાથે સંવાિ

મારા વપ્રય ્દેશિાસીઓ,
નમસકાર. 
‘મન કી બાત’માં ફરી એક િાર આપ સિવેનું સિાગત છે. 

‘મન કી બાત’ની શરૂઆત આપણે, ભારતની સફળતાના ઉલ્ેખ 
સાથે કરીશું. આ મવહનાની શરૂઆતમાં ભારત ઇટાલીથી તેના 
મૂલયિાન િારસામાંથી એક િારસો પરત લાિિામાં સફળ રહ્ં 
છે. આ એક િારસો છે અિલોદકતેશ્વર પદ્મપાણીની હજાર િષ્વથી 
િધુ જૂની પ્રવતમા. આ મૂવત્વ વબહારમાં ગયાજીના ્દેિીસથાન 
કુંડલપુર મંદ્દરમાંથી થોડાં િષયો પહેલાં િોરાઈ ગઈ હતી, પરંતુ 
ઘણા પ્રયત્ો બા્દ હિે ભારતને આ પ્રવતમા પરત મળી છે. એ 
જ રીતે, થોડાં િષયો પહેલાં તાવમલનાડુના િેલ્ોરમાંથી ભગિાન 
આંજનેયયર, હનુમાનજીની મૂવત્વ િોરાઈ હતી. હનુમાનજીની આ 
મૂવત્વ પણ 600-700 િષ્વ જૂની હતી. આ મવહનાની શરૂઆતમાં, 
અમને ઑસટ્ેવલયામાં આ મળી, અમારા હાઈકવમશનને તે મળી 
િૂકી છે. 

સાથીઓ, આપણા ંહજારો િષ્વના ઇવતહાસમા ં્ેદશના ખણૂખેણેૂ 
એક પછી એક મૂવત્વઓ હંમેશાં બનાિિામાં આિતી હતી, તેમાં 
શ્દ્ધા પણ હતી, સામરય્વ પણ હતું, અને કૌશલય પણ... અને 
વિવિધતાથી ભરપૂર હતી અને આપણી ્દરેક મૂવત્વમાં તતકાલીન 

સમયનો પ્રભાિ જોિા મળે છે. તેઓ ભારતીય વશલપકલાનુ ંઅનોખંુ 
ઉ્દાહરણ તો હતુ ંજ અન ેતેમની સાથ ેઆપણી શ્દ્ધા પણ જોડાયેલી 
હતી, પરંતુ ભૂતકાળમાં ઘણી મૂવત્વઓ િોરાઈને ભારતની બહાર 
જતી રહી હતી. કયારેક આ ્દેશમાં તો કયારેક તે ્દેશમાં આ 
મૂવત્વઓ િેિાતી અને તેમના માટે તે માત્ર કલાકૃવત હતી. ન તો 
તેઓને તેના ઇવતહાસ સાથે કોઈ લેિા્દેિા હતી કે ન તેની શ્દ્ધા 
સાથે લેિા્દેિા હતી. આ મૂવત્વઓને પરત લાિિાની ભારતમાતા 
પ્રતયેની આપણી જિાબ્દારી છે. આ મૂવત્વઓમાં ભારતના 
આતમાનો, આસથાનો અંશ છે. તેમનું એક સાંસકૃવતક-ઐવતહાવસક 
મહત્િ પણ છે. આ જિાબ્દારીને સમજીને ભારતે તેના પ્રયાસો 
િધાયા્વ. અને તેનું કારણ એ પણ હતું કે િોરી કરિાની જે વૃવત્ત 
હતી તેમાં પણ ડર ઉતપન્ન થયો. જે ્દેશોમાં આ મૂવત્વઓ િોરી 
કરીને લઈ જિામાં આિી હતી, હિે તેઓને પણ એિું લાગિા 
માંડું છે કે ભારત સાથેના સંબંધોમાં soft powerની જે 
diplomatic channel હોય છે તેમાં તેનું પણ ઘણું મહત્િ 
હોઈ શકે છે, કારણ કે તેની સાથે ભારતની ભાિનાઓ જોડાયેલી 
છે, ભારતની શ્દ્ધા જોડાયેલી છે, અને એક રીતે, તે people to 
people relationમાં પણ તે ઘણી શવતિ ઉતપન્ન કરે છે. 

હમણાં થોડા દ્દિસો પહેલાં જ તમે જોયું હશે કે કાશીમાંથી 

ફેબ્ુઆરી 2022

સંવાિ
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િોરાયલેી માતા અન્નપણૂા્વ્ેદિીની મવૂત્વ પણ પાછી લાિિામાં આિી 
હતી. તે ભારત પ્રતયે બ્દલાતા વિશ્વ દૃષ્ષ્ટકોણનું આ ઉ્દાહરણ 
છે. િષ્વ 2013 સુધી લગભગ 13 મૂવત્વઓ ભારતમાં આિી હતી, 
પરંતુ છેલ્ા સાતં િષ્વમાં, 200થી પણ િધુ દકંમતી મૂવત્વઓને 
ભારત સફળતાપૂિ્વક પરત લાવયું છે. અમેદરકા, વરિટન, હોલૅન્ડ, 
ફ્ાન્સ, કૅનેડા, જમ્વની, વસંગાપોર જેિા અનેક ્દેશોએ ભારતની 
આ ભાિનાને સમજી છે અને મૂવત્વઓને પરત લાિિામાં આપણી 
મ્દ્દ કરી છે. ગત િષવે સપટેમબરમાં જયારે હું અમેદરકા ગયો હતો, 
તયારે મને તયાં ઘણી જૂની મૂવત્વઓ અને સાંસકૃવતક મહત્િની ઘણી 
િસતુઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. જયારે ્દેશનો કોઈ પણ મૂલયિાન િારસો 
પરત મળે છે તો સિાભાવિક છે ઇવતહાસમાં શ્દ્ધા ધરાિનારાઓ, 
પુરાતત્િમાં શ્દ્ધા ધરાિનારાઓ, આસથા અને સંસકૃવત સાથે 
જોડાયેલા લોકો અને એક ભારતીય તરીકે આપણને સૌને સંતોષ 
મળે તે સિાભાવિક છે.

સાથીઓ, ભારતીય સંસકૃવત અને આપણા િારસાની િાત 
કરતાં હું આજે આપને ‘મન કી બાત’માં બે 
લોકોને મળાિિા માગું છું. આ દ્દિસોમાં 
ફેસબુક, ટ્ીટર અને ઇન્સટારિામ પર 
તાન્ઝાવનયાનાં બે ભાઈ-બહેન દકલી પૉલ 
અને નીમા ઘણાં જ િિા્વમાં છે, અને મને 
પાક્કો ભરોસો છે, તમે પણ તેમના વિશે 
િોક્કસ સાંભળયું  હશે. તેમની અં્દર 
ભારતીય સંગીતને લઈને એક ઝનૂન છે, 
એક ્દીિાનગી છે અને તેને કારણે જ તેઓ 
ઘણાં જ લોકવપ્રય પણ છે. Lip Syncની 
તેમની રીતથી ખબર પડે છે કે આને માટે 
તેઓ કેટલી િધારે મહેનત કરે છે. હાલમાં 
જ પ્રજાસત્તાક દ્દિસના અિસરે આપણુ ંરાષ્ટ્રગીત જન, ગણ, મન 
ગાતો તમેનો િીદડયો ખબૂ િાયરલ થયો હતો. થોડા દ્દિસો પહેલાં 
તેમણે લતા્દી્દીનું એક ગીત ગાઈને તેમને ભાિપૂિ્વક શ્દ્ધાંજવલ 
પણ આપી હતી. હું આ અ્દ ્ભુત Creativity માટે આ બંને 
ભાઈ-બહેન દકલી અને નીમા - તેમની ખૂબ પ્રશંસા કરં છું. થોડા 
દ્દિસ પહેલા તાન્ઝાવનયામાં ભારતીય ્દૂતાિાસમાં તેમને 
સન્માવનત પણ કરિામાં આવયાં હતાં. 

આજે જયારે ભારત પોતાની આઝા્દીના 75મા િષ્વનું 
મહત્િપૂણ્વ પિ્વ મનાિી રહ્ં છે, તો ્દેશભવતિનાં ગીતોને લઈને 
પણ આિા પ્રયોગ કરી શકાય છે કે જયાં વિ્દેશી નાગદરકોને, 
તયાંના પ્રવસદ્ધ ગાયકોને, ભારતીય ્દેશભવતિનાં ગીત ગાિા માટે 
આમંવત્રત કરીએ. એટલું જ નહીં, જો તાન્ઝાવનયામાં દકલી અને 
નીમા ભારતનાં ગીતોને આ રીતે Lip Sync કરી શકે છે તો શું 
મારા ્દશેમાં, આપણા ્દશેની કેટલીયે ભાષાઓમાં, કેટલાય 

પ્રકારનાં ગીત છે, આપણે કોઈ ગુજરાતી બાળક તવમળ ગીત પર 
કરે, કોઈ કેરળનાં બાળકો આસામી ગીત પર કરે, કોઈ કન્નડ 
બાળકો જમમ-ુકાશમીરના ંગીતો પર કરે. એક એિો માહોલ બનાિી 
શકીએ છીએ આપણે, જેમાં ‘એક ભારત શ્ેષ્ ભારત’નો આપણે 
અનુભિ કરી શકીએ. એટલું જ નહીં, આપણે આઝા્દીના અમૃત 
મહોતસિને એક નિી રીતે િોક્કસ મનાિી શકીએ છીએ. હું 
્દેશના નિયુિાનોને આહ ્િાન કરં છંુ, આિો, ભારતીય 
ભાષાઓના ંજે પૉપયુલર ગીતો છે, તને ેઆપ આપની રીત ેિીદડયો 
બનાિો, બહુ જ પૉપયુલર થઈ જશો તમે. અને ્દેશની 
વિવિધતાઓનો નિી પેઢીને પદરિય થશે. 

મારા વપ્રય ્ેદશિાસીઓ, હમણા ંથોડા દ્દિસો પહેલા ંજ આપણે 
માતૃભાષા દ્દિસ મનાવયો. જે વિદ્ાન લોકો છે, તેઓ માતૃભાષા 
શબ્દ કયાંથી આવયો, તેની ઉતપવત્ત કેિી રીતે થઈ, તેને લઈને 
ઘણાં academic input આપી શકે છે. હું તો માતૃભાષા માટે 
એ જ કહીશ કે જેમ આપણા જીિનને આપણી મા ઘડે છે, તેિી 

જ રીતે માતૃભાષા પણ આપણા જીિનને 
ઘડે છે. મા અને માતૃભાષા બંને મળીને 
જીિનના foundationને મજબૂત બનાિે 
છે, વિરંજીિ બનાિે છે. જેમ આપણે આપણી 
માને નથી છોડી શકતા, તેિી જ રીતે 
આપણી માતૃભાષાને પણ ન છોડી શકીએ. 

મને િષયો પહેલાંની એક િાત યા્દ છે, 
જયારે મારે અમદેરકા જિાનુ ંથયુ,ં તો અલગ 
અલગ પદરિારોમાં જિાનો મોકો મળતો 
હતો, કે એક િખત મારે એક તેલુગુ 
પદરિારમાં જિાનું થયું અને મને એક બહુ 
જ ખુશીનું દૃશય તયાં જોિા મળયું. તેમણે મને 

જણાવયું કે અમે લોકોએ પદરિારમાં વનયમ બનાવયો છે કે કેટલુંય 
કામ કેમ ન હોય, પરંતુ જો અમે શહેરની બહાર નથી તો 
પદરિારના બધા જ સભયો દડનર, ટેબલ પર સાથે બેસીને લઈશું 
અને બીજું એ કે દડનરના ટેબલ પર compulsory બધા તેલુગુ 
ભાષામાં જ બોલશે. જે બાળકો તયાં જન્મયાં હતાં, તેમના માટે 
પણ આ વનયમ હતો. પોતાની માતૃભાષા પ્રતયે આ પ્રેમ જોઈને 
આ પદરિારથી હું ઘણો જ પ્રભાવિત થયો હતો. 

સાથીઓ, આઝા્દીનાં 75 િષ્વ પછી પણ કેટલાક લોકો એિા 
માનવસક દ્ંદ્માં જીિી રહ્ા છે, જેને કારણે તેમને તેમની ભાષા, 
તેમનો પહેરિેશ, પોતાની ખાણી-પીણીને લઈને એક સંકોિ થાય 
છે, જયારે વિશ્વમાં કયાંય એિું નથી. આપણી માતૃભાષા છે, 
આપણે તેને ગિ્વ સાથે બોલિી જોઈએ. અને આપણું ભારત તો 
ભાષાઓના મામલામાં એટલું સમૃદ્ધ છે કે તેની તુલના જ ન થઈ 
શકે. આપણી ભાષાઓની સૌથી મોટી સુ્ંદરતા એ છે કે કાશમીરથી 

સંવાિ

“દોશન�ો ક�ોઈ પણ મૂલ્વ�ન વ�રસ�ો 
પરત મળો ત�ો ઇવતહ�સમ�ં શ્દ્� 

ધર�વન�ર�ઓો, પુર�તત્વમ�ં શ્દ્� 
ધર�વન�ર�ઓો, ઓસ્� અનો 

સંસૃ્વત સ�થો જાોડ�યોલ� લ�ોક�ો અનો 
અોક ભ�રતીય તરીકો ઓપણનો સ�નૈો 

સંત�ોિ મળો તો સ્વ�ભ�વવક છો.

”
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કન્યાકુમારી સુધી, કચછથી કોવહમા સુધી સેંકડો ભાષાઓ, હજારો 
બોલી, એકબીજાથી અલગ, પરંત ુએકબીજામા ંરિાયેલી-ગૂથંાયેલી 
છે – ભાષા અનેક, ભાિ એક. સ્દીઓથી આપણી ભાષાઓ 
એકબીજા પાસેથી શીખીને પોતાને પદરષકતૃ કરી રહી છે, 
એકબીજાનો વિકાસ કરી રહી છે. ભારતમાં વિશ્વની સૌથી જૂની 
ભાષા તવમળ છે અને એ િાતનો ્દરેક ભારતીયને ગિ્વ હોિો 
જોઈએ કે ્દુવનયાનો આટલો મોટો િારસો આપણી પાસે છે. તેિી 
જ રીતે જટેલા ંજૂના ંધમ્વશાસત્ર છે, તનેી અવભવયવતિ પણ આપણી 
સંસકૃત ભાષામાં છે. 

સાથીઓ, આજના દ્દિસે એટલે કે 27 ફેરિુઆરીએ મરાઠી 
ભાષા ગૌરિ દ્દિસ પણ છે.

‘સિ્વ મરાઠી બંધુ-ભવગનીના મરાઠી ભાષા દ્દનાચયા હાદ્દ્વક 
શુભેચછા.’

આ દ્દિસ મરાઠી કવિરાજ વિષણુ બામન વશરિાડકરજી, 
શ્ીમાન કુસુમારિજજીને સમવપ્વત છે. આજે જ કુસુમારિજજીની 
જન્મજયંતી પણ છે. કુસુમારિજજીએ મરાઠીમાં કવિતાઓ લખી, 
અનેક નાટકો લખયાં, મરાઠી સાવહતયને નિી ઊંિાઈ આપી. 
સાથીઓ, આપણે તયાં ભાષાની પોતાની ખૂબીઓ છે, 

સાથીઓ, થોડા દ્દિસો પહેલાં મારી  
મુલાકાત, મારા વમત્ર અને કેન્યાના પૂિ્વ 
પ્રધાનમંત્રી રાઇલા ઓદડંગાજી સાથે થઈ 
હતી. આ મુલાકાત રસપ્ર્દ તો હતી જ, પરંતુ 
ઘણી ભાિુક હતી. અમે ઘણા સારા વમત્રો 
રહ્ા તો ખૂલીને ઘણી િાતો પણ કરી લઈએ 
છીએ. જયારે અમે બંને િાત કરી રહ્ા હતા, 
તો ઓદડંગાજીએ તેમની ્દીકરી વિશે 
જણાવયું. તેમની ્દીકરી Rosemaryને 
Brain Tumour થય ુહતુ ંઅન ેતને ેકારણે 
તેમણે તેમની ્દીકરીની Surgery કરાિિી 
પડી હતી, પરંતુ તેનું ્દુષપદરણામ એ હતું કે Rosemaryની 
આખંનુ ંતજે લગભગ-લગભગ જતુ ંરહ્,ં ્ેદખાિાનંુ બધં થઈ ગયંુ. 
હિે તમે કલપના કરી શકો છો કે તે ્દીકરીની શું ષ્સથવત થઈ હશે 
અને એક વપતાની ષ્સથવતનો પણ આપણે અં્દાજ લગાિી શકીએ.

 તેમની ભાિનાઓને સમજી શકીએ છીએ. તેમણે 
્દુવનયાભરની હૉષ્સપટલોમાં, ્દુવનયાનો કોઈપણ મોટો ્દેશ એિો 
નહીં હોય, કે જયાં તેમણે તેમની ્દીકરીની સારિાર માટે ભરપૂર 
કોવશશ ન કરી હોય. ્દુવનયાના મોટા-મોટા ્દેશો ખૂં્દી િળયા, 
પરંતુ કોઈ સફળતા ન મળી અને એક પ્રકારે બધી આશાઓ છોડી 
્દીધી, આખા ઘરમાં વનરાશાનું િાતાિરણ બની ગયું. તેિામાં 
કોઈએ તેમને, ભારતમાં આયુિવે્દની સારિાર માટે આિિા માટે 
સૂિન આપયું અને તેઓ ઘણું કરી િૂકયા હતા, થાકી પણ ગયા 

હતા, છતાં તેમને લાગયું કે િલો ભાઈ, એક િખત ટ્ાય કરીએ 
શું થાય છે? તેઓ ભારત આવયા, કેરળની એક આયુિવેદ્દક 
હૉષ્સપટલમાં પોતાની ્દીકરીની સારિાર શરૂ કરાિી. ઘણો સમય 
્દીકરી અહીંયાં રહી. આયુિવે્દની આ સારિારની અસર એ થઈ 
કે Rosemaryની આંખોનું તેજ ઘણુંખરં પાછું આિી ગયું હતું. 
તમે કલપના કરી શકો છો, કે જેમ એક નિું જીિન મળી ગયું અને 
તેજ તો Rosemaryના જીિનમાં આવયંુ, પરંતુ આખા પદરિારમાં 
એક નિું તેજ, નિું જીિન આવયું અને ઓદડંગાજી એટલા ભાિુક 
થઈને આ િાત મને જણાિી રહ્ા હતા, કે તેમની ઇચછા છે કે 
ભારતના આયુિવે્દનું જ્ાન છે, વિજ્ાન છે, તે કેન્યામાં લઈ આિે. 
જે પ્રકારના Plants તેમાં કામ આિે છે તે Plantsની ખેતી 
કરશે અને તેનો લાભ િધુ ને િધુ લોકોને મળે તેને માટે તેઓ 
પૂણ્વ પ્રયત્ કરશે.

 મારા માટે એ ઘણી જ ખશુીની િાત છે કે આપણી ધરતી અન ે
પરંપરાથી કોઈના જીિનમાથંી આટલુ ં મોટુ ં કષ્ટ ્દરૂ થયંુ. આ 
સાભંળીન ેઆપન ેપણ ખુશી થશ.ે કોણ ભારતિાસી એિો હશે જનેે 
ગિ્વ ન હોય? આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઓદડગંાજી જ નહીં, 
પરંતુ ્દવુનયાના લાખો લોકો આયુિવે્દથી આિી જ રીતે લાભ ઉઠાિી 

રહ્ા છે.
વરિટનના વપ્રન્સ િાલસ્વ પણ આયુિવે્દના 

ઘણા મોટા પ્રશંસકોમાંના એક છે. જયારે 
પણ મારી તેમની સાથે મુલાકાત થાય છે, 
તેઓ આયુિવે્દનો ઉલે્ખ જરૂર કરે છે. 
તેમને ભારતની ક ેટલીયે આયુિવેદ્દક 
સંસથાઓની જાણકારી પણ છે.

સાથીઓ, એક િખત જયારે લોકો 
મળીને કંઈક કરિાનું નક્કી કરી લે છે તો 
તેઓ અદ્ ભુત િીજો કરી જાય છે. સમાજમાં 
કેટલાય એિા બ્દલાિ થયા છે, જેમાં 

જનભાગી્દારી સામૂવહક પ્રયત્ો - તેની બહુ જ મોટી ભૂવમકા 
રહી છે. ‘વમશન જલ થલ’ નામનું આિું જ એક જનઆં્દોલન 
કાશમીરના શ્ીનગરમાં િાલી રહ્ં છે. આ શ્ીનગરનાં ઝરણાંઓ 
અને તળાિોની સાફ-સફાઈ અને તેની જૂની રોનક લાિિાનો 
એક પ્રયાસ છે. ‘વમશન જલ થલ’નું ફોકસ ‘કુશળ સાર’ અને 
‘વગલ સાર’ પર છે. જનભાગી્દારીની સાથે-સાથે તેમાં 
ટેક્ોલૉજીની પણ ઘણી મ્દ્દ લેિામાં આિી રહી છે. કયાં-કયાં 
અવતક્રમણ થયંુ છે, કયા ંગરેકાય્ેદ વનમા્વણ થયંુ છે, તનેી જાણકારી 
મેળિિા માટે આ ક્ષેત્રનો કાય્દેસરનો સિવે કરાિિામાં આવયો. 
તેની સાથે જ પલાષ્સટક િેસટને હટાિિા અને કિરાની સફાઈનું 
અવભયાન પણ િલાિિામાં આવયું.

વમશનના બીજા િરણમાં જૂની િૉટર િૅનલસ અને તળાિોને 

“ઓપણી ભ�િ�ઓોની સ�ૈથી 
મ�ોટી સુંદરત� અો છો કો ક�શમીરથી 

કન્ય�કુમ�રી સુધી, કચછથી ક�ોહહમ� 
સુધી સંકડ�ો ભ�િ�ઓો, હજાર�ો 

બ�ોલી, અોકબીજાથી અલગ, પરંતુ 
અોકબીજામ�ં રચ�યોલી-ગંૂથ�યોલી છો 

– ભ�િ� અનોક, ભ�વ અોક.

”

સંવાિ
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ભરનારાં 19 ઝરણાંને Restore કરિાનો પણ ભરપૂર પ્રયત્ 
કરિામાં આવયો છે. આ Restoration Projectના મહત્િ 
વિશે િધારેમાં િધારે જાગૃવત ફેલાય, તેને માટે સથાવનક લોકો 
અને યુિાનોને િૉટર ઍમબેસેડર પણ બનાિિામાં આવયા છે. હિે 
અહીંના સથાવનક લોકો વગલ સાર લેકમાં પ્રિાસી પક્ષીઓ અને 
માછલીઓની સંખયા િધતી રહે તેને માટે પણ પ્રયત્ કરી રહ્ા 
છે અને તેને જોઈને ખુશી પણ થાય છે. હું આિા શાન્દાર પ્રયત્ 
માટે શ્ીનગરના લોકોને ઘણી જ શુભેચછા પાઠિું છું.

સાથીઓ, આઠ િષ્વ પહેલાં ્ેદશ ેજ ેસિચછ ભારત વમશન શરૂ 
કયુું, સમય સાથે તેનો વિસતાર પણ િધતો ગયો, નિાં નિાં 
ઇનોિશેન પણ જોડાતાં ગયાં. ભારતમાં તમ ેકયાંય પણ જશો તો 
જોશો કે ્દરેક જગયાએ સિચછતા માટે કોઈ ને કોઈ પ્રયત્ જરૂર 
થઈ રહ્ા છે. આસામના કોકરાઝારમાં આિા જ એક પ્રયત્ વિશે 
મન ેજાણિા મળયુ.ં અહીં Morning Walkersના એક સમહેૂ 
‘સિચછ અન ેહદરત કોકરાઝાર’ વમશન હેઠળ ઘણી જ પ્રશસંનીય 
પહેલ કરી છે. આ બધાએ નિા ફલાયઓિર ક્ષતે્રમાં ત્રણ દકલોમીટર 
લાંબા માગ્વની સફાઈ કરીને સિચછતાનો પ્રરેક સ્ેંદશ આપયો. આિી 
જ રીતે વિશાખાપટ્ટનમમાં સિચછ ભારત અવભયાન હેઠળ 
પોવલથીનન ેબ્દલે કપડાનંી થલેીન ેપ્રોતસાહન 
અપાઈ રહ્ ંછે. અહીંના લોકો પયા્વિરણને 
સિચછ રાખિા માટે Single Use Plastic 
ઉતપા્દકોની સામ ેઅવભયાન િલાિી રહ્ા છે. 
તેની સાથ-ેસાથે આ લોકો ઘરે જ કિરાને 
અલગ કરિા માટે જાગૃવત પણ ફેલાિી  
રહ્ા છે. 

મારા વપ્રય ્દેશિાસીઓ, આજથી થોડા 
દ્દિસો પછી જ, 8 માિવે આખી ્દુવનયામાં 
‘International Women’s Day’, આંતરરાષ્ટ્રીય મવહલા 
દ્દિસ મનાિિામાં આિશે. મવહલાઓનાં સાહસ, કૌશલ અને 
પ્રવતભાથી જોડાયેલા કેટલાંય ઉ્દાહરણ આપણે ‘મન કી બાત’માં 
સતત િહેંિતા રહ્ા છીએ. આજે પછી તે ષ્સકલ ઇષ્ન્ડયા હોય, 
સેલફ હેલપ રિુપ હોય, કે નાના-મોટા ઉદ્ોગ હોય, મવહલાઓએ 
્દરેક જગયાએ મોરિો સંભાળયો છે. તમે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં જુઓ, 
મવહલાઓ જૂની માનવસકતાઓને તોડી રહી છે. આજે આપણા 
્ેદશમા ંપાલા્વમને્ટથી લઈને પંિાયત સધુી અલગ-અલગ કાય્વક્ષતે્રમાં 
મવહલાઓ નિી નિી ઊંિાઈ પ્રાપ્ત કરી રહી છે. સેનામાં પણ 
્દીકરીઓ હિ ેનિી અન ેમોટી ભવૂમકાઓમા ંજિાબ્દારી વનભાિી 
રહી છે અને ્દેશની રક્ષા કરી રહી છે. ગયા મવહને પ્રજાસત્તાક 
દ્દિસ પર આપણ ેજોયુ ંકે આધવુનક ફાઇટર પલનેને પણ ્દીકરીઓ 
ઉડાિી રહી છે. ્દેશે સૈવનક સકકૂલોમાં પણ ્દીકરીઓનાં ઍડવમશન 
પરથી પ્રવતબંધ હટાવયો અને આખા ્દેશમાં ્દીકરીઓ સૈવનક 

સકકૂલમાં ્દાખલ થઈ રહી છે.
 આિી જ રીત ેઆપણા સટાટ્વ-અપ જગતન ેજોઈએ તો છેલ્ાં 

િષયોમા,ં ્ેદશમા ંહજારો નિા સટાટ્વ-અપ શરૂ થયા, જેમાથંી લગભગ 
અડધા સટાટ્વ-અપમાં મવહલાઓ વન્દદેશકની ભૂવમકામાં છે. વટ્પલ 
તલાક જેિા સામાવજક અવનષ્ટનો અતં પણ થઈ રહ્ો છે. જયારથી 
વટ્પલ તલાકની સામે કાય્દો આવયો છે, ્દેશમાં ત્રણ તલાકના 
મામલામા ં80 ટકાનો ઘટાડો આવયો છે. આ આટલા બધા બ્દલાિ 
આટલા ઓછા સમયમાં કેિી રીતે થઈ રહ્ા છે? આ પદરિત્વન 
એટલે આિી રહ્ાં છે, કારણ કે આપણા ્દેશમાં પદરિત્વન અને 
પ્રગવતશીલ પ્રયત્ોનું નેતૃતિ હિે ખુ્દ મવહલાઓ કરી રહી છે.

 મારા વપ્રય ્ેદશિાસીઓ, કાલ ે28 ફેરિઆુરીએ નશૅનલ સાયન્સ 
ડ ેછે. આ દ્દિસ Raman Effectની શોધ માટે પણ ઓળખાય 
છે. હુ ંસી. િી. રમનજીની સાથ ેએ બધા જ િજૈ્ાવનકોન ેઆ્દરપૂિ્વક 
શ્દ્ધાજંવલ આપંુ છુ,ં જમેણે આપણી Scientific Journeyને 
સમૃદ્ધ બનાિિામાં પોતાનુ ંમહત્િપૂણ્વ યોગ્દાન આપયંુ છે. 

મારા વપ્રય ્ેદશિાસીઓ, આ િખતે પણ આપણ ેઘણા વિષયો 
પર િિા્વ કરી. આિનારા માિ્વ મવહનામા,ં ઘણા તહેિારો આિી 
રહ્ા છે - વશિરાવત્ર છે અન ેહિ ેથોડા દ્દિસો પછી તમ ેબધા 

હોળીની તૈયારીમાં લાગી જશો. હોળી 
આપણન ેએકસતૂ્રમા ંપરોિનારો તહેિાર છે. 
આમા ં પારકા-પોતાના, દ્ષે-વિદ્ષે, નાના-
મોટા, તમામ ભ્ેદ ભૂસંાઈ જાય છે. તથેી જ 
કહેિાય છે કે હોળીનો રંગ કરતા ંપણ િધારે 
ઘાટા રંગ પ્રમે અન ે સંિાદ્દતાના હોય છે. 
હોળીમાં ગવુજયાની સાથ ેસાથ ેસબંંધોની પણ 
અનોખી મીઠાશ હોય છે. આપણે આ 
સબંધંોન ેિધ ુમજબતૂ બનાિિાના છે અને 

સબંધં ફતિ આપણા પદરિારના લોકો સાથે જ નથી, પરંત ુતે લોકો 
સાથ ેપણ- જ ેમોટા પદરિારનો ભાગ છે. તનેી સૌથી મહત્પૂિણ્વ 
રીત પણ આપ ેયા્દ રાખિાની છે - આ રીત છે, 'િોકલ ફૉર લોકલ' 
સાથ ેતહેિારની ઉજિણીની. તમે તહેિારો પર સથાવનક ઉતપા્દનોની 
ખરી્દી કરો, જનેાથી આપની આસપાસ રહેનારા લોકોના જીિનમાં 
પણ રંગ ઉમરેાય, રંગ રહે, ઉમગં રહે. 

આપણો ્દેશ જેટલી સફળતાથી કોરોનાની સામે લડાઈ લડી 
રહ્ો છે, અને આગળ િધી રહ્ો છે, તેનાથી તહેિારોમાં જોશ 
પણ અનેકગણો િધી ગયો છે. આ જ જોશની સાથે આપણે 
આપણા તહેિાર મનાિિાના છે, અન ેસાથ ેજ પોતાની સાિધાની 
પણ રાખિાની છે. હું આપ બધાને આિનારા તહિેારોની 
શુભેચછાઓ આપું છું. મને હંમેશાં આપની િાતોની, આપના 
પત્રોની, આપના સં્દેશાઓની રાહ રહેશે. 

ખૂબ-ખૂબ શુભેચછા.

“તમો તહોવ�ર�ો પર સ્�વનક 
ઉતપ�દન�ોની ખરીદદી કર�ો, જોન�થી 

ઓપની ઓસપ�સ રહોન�ર� 
લ�ોક�ોન� જીવનમ�ં પણ રંગ ઉમોર�ય, 

રંગ રહો, ઉમંગ રહો.

”

સંવાિ
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ગજુરાત બાયોટેક્ોલોજી પૉચલસી ૨૦૨૨-૨૭
ગુજરાતના ચવકાસને નવી દિશા આપવાનો ચનધા્ષર
ગુજરાતમાં બાયોટ ેક્ોલૉજી ઉદ્ોગોનો ઝડપી અને 

સિ્વસમાિેશક વિકાસ થાય તથા તેને પ્રોતસાહન મળે અને તેનો 
મહત્તમ લાભ ગુજરાતને મળે તે હેતુ સાથે તાજેતરમાં મુખયમંત્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે નિી ગુજરાત બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસી 
જાહેર કરી છે. આ નિી પૉવલસી આગામી પાંિ િષ્વ એટલે કે 
ર૦રરથી ર૦ર૭ સુધી અમલમાં રહેશે. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે વશક્ષણ તથા વિજ્ાન અને પ્રૌદ્ોવગકી વિભાગના મંત્રી શ્ી 
વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણીની ઉપષ્સથવતમાં આ નિી પૉવલસીની 
જાહેરાત અમ્દાિા્દ ષ્સથત સાયન્સ વસટી ખાતે કરી હતી. 

આ નિી બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસીની જાહેરાત િેળાએ 
વરિદટશ ડેપયુટી હાઈ-કવમશનર શ્ી પીટર કુક તેમજ મુખય સવિિ 
શ્ી પંકજ કુમાર, િદરષ્ સવિિશ્ીઓ, વિજ્ાન અને પ્રૌદ્ોવગકી 
વિભાગના સવિિ શ્ી વિજય નહેરા, બાયોટેક્ોલૉજી ક્ષેત્રની 
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખયાવતપ્રાપ્ત સંસથાઓ અને 
ઉદ્ોગગૃહોના પ્રવતવનવધશ્ીઓ પણ આ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહં્ કે, ગુજરાતે પૉવલસી વડ્િન સટટે અને 
ઉદ્ોગસાહવસકતા માટે ્ેદશમા ંમોખરાનુ ંસથાન મળેવયુ ંછે. વિજ્ાન 
અને ટેક્ોલોજીએ ઉદ્ોગસાહવસકતાને નિી દ્દશા આપી છે.

એટલું જ નવહ, બાયોટેક્ોલૉજી જયારે િૈવશ્વક હરણફાળ 

ભરી રહી છે તયારે બાયોટેક આધાદરત ઉદ્ોગોને િધુ પ્રોતસાહન 
આપિા રાજય સરકારે આ નિી બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસી જાહેર 
કરી છે.

મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવયુ ંકે, બાયોટેક્ોલૉજીના 
વિજ્ાનનું િૈવશ્વક સતરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં, ખાસ કરીને આરોગય 
અન ેકૃવષ ક્ષતે્રની સમસયાઓના સમાધાન માટે નોંધપાત્ર યોગ્દાન 
રહ્ં છે. પ્રિત્વમાન કોવિડ-૧૯ જેિી િૈવશ્વક મહામારી સામેની 
માનિજાતની લડાઈમાં બાયોટેક્ોલૉજીનો ફાળો ખૂબજ 
અગતયનો રહ્ો છે. કોરોનાને કારણે ઘર-ઘરમાં જાણીતા થયેલા 
રેવપડ એષ્ન્ટજન ટેસટ, આરટી-પીસીઆર ટેસટ, િેષ્કસન િગેરે 
બાયોટેક્ોલૉજીની ્દેન છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ આ પૉવલસીની 
વિસતૃત વિગતો આપતાં ઉમેયુું કે, બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસીમાં 
બાયોટેક્ોલૉજી ક્ષેત્રે િધુ રોકાણો આકષ્વિા માટે વિવિધ સટેક 
હોલડસ્વ, જેમાં શૈક્ષવણક સંસથાઓ, સંશોધન સંસથાઓ, સટાટ્વ-અપસ 
અને ઉદ્ોગ સાહવસકો સાથે પરામશ્વ કરિામાં આવયો હતો અને 
તેમનાં રિનાતમક સૂિનોને પણ બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસી 
૨૦૨૨-૨૭માં આિરી લેિાયાં છે.

બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસી ૨૦૨૨-૨૭, નૅશનલ પૉવલસી 
ઍન્ડ સટ્ૅટેજીસને ધયાને રાખી ઘડિામાં આિેલી છે. આમાં વિવિધ 

પોચલસી
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પોચલસી

સટેકહોલડસ્વ, જેિી કે વબન-સરકારી સંસથાઓ, િૈજ્ાવનક પ્રવતષ્ાનો 
અને ઉદ્ોગો િચ્ેની ભાગી્દારીને પ્રોતસાહન અપાશે. 
બાયોટ ેક્ોલૉજી પૉવલસી (૨૦૨૨-૨૭)માં ગુજરાતના 
બાયોટેક્ોલૉજી ઉદ્ોગોને િૈવશ્વક સતરના બનાિિા માટે 
ટેક્ોલૉજી એવવિવઝશન માટે સહાય, ષ્સકલ ડેિલપમેન્ટ સહાય, 
િૈકષ્લપક ઊજા્વ ઉતપા્દન, વિૉવલટી સદટ્વદફકેશન અને બૅન્ડવિડથ 
લીવઝંગ માટેની વિવિધ આવથ્વક સહાયનો સમાિેશ કરિામાં 
આવયો છે, અગાઉની પૉવલસીમાં આિી સહાય સમાવિષ્ટ નહોતી.

આ પૉવલસીમા ંબાયોટેક્ોલૉજી ક્ષતે્રની ફ્ષ્ન્ટયર ટેક્ોલૉજીઝ 
આિરી લેિામાં આિી છે, તેમજ બાયોટેક્ોલૉજી પ્રોડક્ટસ અને 
સવિ્વસીઝની યા્દીને િધુ વયાપક કરિામાં આિેલી છે. આ 
પૉવલસી રાજયમાં બાયોપલાષ્સટકસથી લઈને વજન સપલાઇવસંગ 
અને સટમે સેલ થૅરપી જેિાં ક્ષેત્રો માટે પ્રોતસાહક બનશે. આ 
ઉપરાંત વપ્ર-ષ્ક્વનકલ ટષે્સટગં, ખાનગી સેકટરમાં વજનોમ 
વસવિવસંગ, પલગ ઍન્ડ પલે ફૅસેવલટીઝ, પ્રાઇિેટ સેકટર BSL-
3 સદટ્વદફકેશન લૅબોરેટરીઝ જેિા સપેવશયલ પ્રોજેકટસને સહાય-
સપોટ્વથી આ નિી બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસી ઇકોવસવસટમને િધુ 
સુરિવથત કરશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ જાહેર કરલેી ગુજરાત બાયોટેક્ોલૉજી 
પૉવલસી (૨૦૨૨-૨૭)ની કેટલીક મહત્િપૂણ્વ વિશેષતાઓ આ 
જોઇએ તો...
• ઇનોિેદટિ CAPEX તેમજ OPEX મૉડેલથી એકં્દરે 

સહાયનો ્દર અને સહાયની માત્રા એમ બંનેમાં મહત્િપૂણ્વ 
િધારો કરિામાં આવયો છે. 

• િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના આતમવનભ્વર ભારતના 
વિઝનને સાકાર કરિા સટ્ૅટેવજક પ્રોજેક્ટસ અને મેગા/લાજ્વ 
પ્રોજેકટસને સપેવશયલ પૅકજે આપીને આગિું મહત્િ 
આપિામાં આવયું છે, તે ઍન્કર યુવન્ટસ અને હાલમાં કાય્વરત 
ઉદ્ોગો દ્ારા નિા રોકાણને આકવષ્વત કરશે અને રાજયમાં 
રોજગારીની નિી તકો ઊભી કરશે. 

• રૂ. ૨૦૦ કરોડથી ઓછી મૂડીરોકાણિાળા MSME 
ઉદ્ોગોને રૂ. ૪૦ કરોડની મહત્તમ મયા્વ્દામાં અને રૂ. ૨૦૦ 
કરોડથી િધુ મૂડીરોકાણિાળા મેગા/લાજ્વ પ્રોજેકટસને, તેમજ 
ઇકોવસસટમ સશતિીકરણ, ઇમવજુંગ ટેક્ોલૉજીસ ઇન 
િૅલેષ્ન્જંગ એદરયાઝ અને સટૅ્ટવેજક મહત્િતા ધરાિતા 
સપેવશયલ પ્રોજેક્ટસને રૂ. ૨૦૦ કરોડની મહત્તમ મયા્વ્દામાં 
કુલ મૂડીખિ્વના ૨૫% સહાય, કુલ ૫ િષ્વમાં ૨૦ વત્રમાવસક 
હપ્તાના સિરૂપમાં અપાશે. 

• રૂ. ૨૦૦ કરોડથી ઓછી મૂડીરોકાણિાળા MSME 
ઉદ્ોગોને પ્રવતિષ્વ રૂ. ૫ કરોડ પ્રવતિષ્વની મહત્તમ મયા્વ્દામાં 
અને રૂ. ૨૦૦ કરોડથી િધુ મૂડીરોકાણ િાળા મેગા/ લાજ્વ 

પ્રોજેક્ટસને, તેમજ ઇકોવસસટમ સશતિીકરણ જેિા સપેવશયલ 
પ્રોજેક્ટસને રૂ. ૨૫ કરોડ પ્રવતિષ્વની મહત્તમ મયા્વ્દામાં કુલ 
ઓપરેદટંગ ખિ્વના ૧૫% સહાય આપિામાં આિશે; આ 
સહાયમાં પાિર ટદેરફ, પેટન્ટ સહાય, માકકેદટંગ ડેિલપમેન્ટ 
સહાય, લીઝ રેન્ટલ સબવસડી, બૅન્ડવિડથ લીવઝંગ, અને 
વિૉવલટી સદટ્વદફકેશન માટેના ખિ્વનો સમાિેશ કરિામાં 
આવયો છે. 

• બાયોટેક્ોલૉજી પૉવલસીની કેટલીક વિવશષ્ટ જોગિાઈઓ
o રોજગારીિે પ્ોતસાિિ: એક િષ્વથી િધારે સમય સુધી 

અરજકતા્વ કંપની સાથે જોડાયેલાં હોય તેિાં પ્રતયેક સથાવનક 
પુરષ અને મવહલાને અનુક્રમે રૂ. ૫૦,૦૦૦ અને રૂ. 
૬૦,૦૦૦ની સહાય અપાશે. 

o એમપલોયમેન્ટ પ્રૉહિડન્ટ ફંડ: પ્રતયેક મવહલા અને પુરષ 
કમ્વિારી માટે અરજકતા્વ કંપનીએ ભરેલી એમપલોયમેન્ટ 
પ્રૉવિડન્ટ ફંડ ઉપર અનુક્રમે ૧૦૦% અને ૭૫% િળતર.

• ્ટમ્મ લોિ ઉપર વયાજ સબહસડી: રૂ ૧૦૦ કરોડ સુધીની ટમ્વ 
લોન ઉપર ભરેલા વયાજ સામે િાવષ્વક રૂ. ૭ કરોડની 
ટોિમયા્વ્દામા,ં ૭%ના ્દરે વત્રમાવસક િળતર. ઉપરાતં, રૂ ૧૦૦ 
કરોડથી િધુની ટમ્વ લોન ઉપર, િાવષ્વક રૂ. ૨૦ કરોડની મહત્તમ 
મયા્વ્દામા,ં ભરેલા વયાજ સામ ે૩%ના ્દરે વત્રમાવસક િળતર.

• ઇલેક્ટ્રિહસ્ટી ડ્યુ્ટી: પાંિ િષ્વ માટે ભરેલી ઇલેષ્કટ્વસટી 
ડુટી ઉપર ૧૦૦% િળતર.

• ્દેશમાં ઉતપા્દન ન થતી હોય તેિી પ્રોડક્ટસનું ઉતપા્દન 
કરતા ઉદ્ોગોને આતમવનભ્વર ભારત વિઝનને સાકાર 
કરિાના ઉદ્ેશયથી સટ્ૅટવેજક મહત્િના પ્રોજેક્ટસ હેઠળ 
સમાિેશ કરી ઇકોવસસટમ સશતિીકરણ તથા મેગા અને લાજ્વ 
પ્રોજેકટસને મળતા સપેવશયલ પૅકેજ દ્ારા િધારાની સહાય 
આપિાની જોગિાઈ કરિામાં આિેલી છે.

• સપેવશયલ પૅકેજ હેઠળ મંજૂરી મળેલા પ્રોજેક્ટસને રાજય 
સરકારના આંતર-વિભાગીય સંકલન અને વસંગલ પૉઇન્ટ 
ઑફ કૉન્ટેકટથી જમીન ફાળિણી તથા અન્ય પાયાની 
ઇન્ફ્ાસટ્કિર સંબંવધત જરૂદરયાતો જેમ, અપ્રોિ રોડ, પાણી-
પુરિઠો, ઇલેષ્કટ્વસટી, ગટર િગેરે માટે સિાુંગી સુવિધા પૂરી 
પાડિામાં આિશે. 
આ નિી બાયોટ ેક્ોલૉજી પોવલસી ર૦રર-ર૭થી 

બાયોટેક્ોલૉવજકલ વડ્િન ઇકોનૉમી દ્ારા 
આતમવનભ્વર ગજુરાતથી આતમવનભ્વર ભારતનો 
સકંલપ સાકાર કરિામા ં ગજુરાત લીડ 
લિેા પ્રવતબદ્ધ છે. •
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મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
દૃષ્ષ્ટિંત નેતૃતિમાં ગુજરાતે વજનોમ 
વસવિષ્ન્સંગ ક્ષેત્રે એક નિતર પહેલ હાથ 
ધરી છે. રાજય સરકારની સંસથા ગુજરાત 
બાયોટેક્ોલૉજી દરસિ્વ સેન્ટર દ્ારા નિું 
હ ાઇ - થુ્પુ ટ  વજન ોમ  વસવિષ્ ન્ સંગ 
Novaseq 6000 મશીન ખરી્દિામાં 
આવયું છે. કોઈ પણ રાજય સરકાર 
સંિાવલત સંસથામાં આિું અદ્તન મશીન 
સૌપ્રથમ ઇન્સટોલ કરિાની વસવદ્ધ ગુજરાતે 
આ મશીન ઇન્સટોલેશનથી મેળિી છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
રાજયના સાયન્સ ટ ેક્ોલોજી મંત્રી  
શ્ી વજતને્દ્રભાઈ િાઘાણી અન ેમખુય સવિિ 
શ્ી પંકજ કુમાર તેમજ સવિિ શ્ી વિજય 
નહેરાની ઉપષ્સથવતમાં આ મશીનનું 
તાજતેરમા ંરાજયની નિી બાયોટેક્ોલૉજી 
પૉવલસીના લૉષ્ન્િગં િળેાએ સાયન્સ વસટી 
ખાતે લોકાપ્વણ કયુું હતું. 

ગજુરાતમા ંબાયોટેક્ોલૉજીના ંવિવિધ 
ક્ષતે્રોમાં ટ્ાન્સનશૅનલ દરસિ્વ કરિા માટે 
સાયન્સ ઍન્ડ ટેક્ોલૉજી વિભાગ અતંગ્વત 
આ ગજુરાત બાયોટેક્ોલૉજી દરસિ્વ સને્ટર 
GBRCની સથાપના કરિામા ંઆિલેી છે. 

આ સંસથામાં વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય, 
રાષ્ટ્રીય અને સથાવનક એજન્સીઓ દ્ારા 
આપિામાં આિેલા ૩૦થી િધુ પ્રોજેકટસ 
િાલી રહ્ા છે. એટલું જ નવહ, કોવિડ-19 
મહામારી ્દરમયાન વજનોવમકસ સિવેલન્સ, 
ડાયગ્ોષ્સટકસ, િસેટ િૉટર સિવેલન્સ િગરેે 
પર પણ GBRCએ કામ કરેલું છે. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ આ સસંથાન ેિધ ુસદુૃઢ 
૧૩.૯પ કરોડ રૂવપયાના ખિવે હાઇ-થ્ુપુટ 
વજનોમ વસવિષ્ન્સંગ મશીન ખરી્દિા 
મંજૂરી આપી હતી. 

તદ્અનસુાર, GBRCએ ખરી્દી કરીને 
ઇન્સટોલ કરેલા આ Novaseq 6000 
મશીનન ેપદરણામ ેGBRCની વસવિષ્ન્સગં 
કૅપેવસટીમાં અં્દાજે ૯ ગણો િધારો થયો 
છે. આ Illumina Novaseq 6000 બે 
દ્દિસમાં 6Tb અને ર૦ વબવલયન રીડ 
જનરેટ કરિાની ક્ષમતા ધરાિે છે. 

GBRCમાં ઇન્સટોલ થયેલા આ 
મશીનની મ્દ્દથી એક મવહનામા ં3000થી 
િધુ SARS-CoV-2 (COVID-19) 
વજનોમનુ ંવસવિષ્ન્સંગ કરિંુ શકય છે, તેના 
સહયોગથી નિા મયુટેશન અથિા સટ્ેનનું 
વનરીક્ષણ કરિું પણ િધુ સરળ બનશે.

અન્ય સંશોધનો કૅન્સર, રેર વજનેદટક 
દડસઑડ્વર, પૉપયુલેશન વજનેદટકસ, સંપૂણ્વ 
વજનોમ/એકજોમ/ટ્ાન્સવક્રપટોમ િગેર ે 
સરળતાથી કરિા શકય બનશે.

આ મશીનની મ્દ્દથી એકસાથે 2-3 
દ્દિસમાં લગભગ 50 મનુષયના પૂણ્વ 
વજનોમનું વસવિષ્ન્સંગ થઈ શકે છે. િધુ 
સારી જાવતના ંપશ ુઅથિા છોડની પસ્ંદગી 
માટે પશુ જાવત અને છોડના સુધારણા 
કાય્વક્રમોમાં પણ આ મશીન ઉપયોગી થઈ 
શકે છે. 

NovaSeq 6000 હાઇ-થ્ુપુ ટ 
વસવિન્સર હોિાથી, વિવિધ ઔદ્ોવગક 
ઍષ્પલકેશનો માટે હજુ પણ અનકલિડ્વ અને 
ઓછા પ્રમાણમાં થતાં સૂક્મ જીિાણુઓનું 
અન્િેષણ કરિું શકય છે. આ મશીનની 
મ ્દ ્દ  િ ડે  આ યુ વ જ ્વ ન ો વ મ ક સ , 
ફામવેકોવજનોવમક જેિા વજનોવમક પ્રોરિામ 
કરિા શકય બને છે. 

આ નિું મશીન જીબીઆરસીની શેડ્વ-
લૅબ નેટિક્કમાં સામેલ કરિામાં આિશે 
અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ વિદ્ાથથીઓ,  
વશક્ષણવિ્દો, સંશોધકો, સટાટ્વ-અપસ અને 
કંપનીઓ કરી શકશે. •

ગુજરાતની વધુ એક નવતર પહેલ
િેશમાં પ્રથમ વાર હાઈ ઍૅન્ડ ચજનોમ 
ચસકવનન્સંગ મશીન ઇન્્સટોલ કરવાની 
ચસચધિ ગુજરાતે મેળવી

પોચલસી
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સંવેિના

યુક્ેનમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓની સહીસલામત વતન વાપસી
ગજુરાતમાથંી યકેુ્રનમા ંઅભયાસ માટે 

ગયેલા યુિાઓ યુક્રને-રવશયા િચ્ેના 
યદુ્ધની પ્રિત્વમાન ષ્સથવતમા ંતયા ંફસાઈ ગયા 
છે. આ ફસાઈ ગયલેા યુિાઓન ેતમેના 
િતન ગજુરાત પરત લાિિા માટે િડાપ્રધાન 
શ્ી  નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના માગ્વ્દશ્વનમાં 
ભારત સરકારના વિ્દેશ મંત્રાલયે હાથ 
ધરેલા પ્રયાસો ફળ્દાયી રહ્ા છે. 

યુક્ર ેન રવશયા યુદ્ધની ષ્સથવતમાં  
યકેુ્રનમા ંફસાયલેા ભારતીય અન ેગજુરાતી 
યુિા વિદ્ાથીઓને ઓપરેશન ગંગા 
અંતગ્વત િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના  
માગ ્વ્દશ ્વન અને પ્રયાસોથી સિ્દ ેશ 
લાિિામાં આિી રહ્ા છે. આ ઓપરેશન 
અન્િયે આિેલી પહ ેલી ફલાઇટમાં 
ગુજરાતના 100 જેટલા યુિા  વિદ્ાથીઓ 
મુંબઈ અને દ્દલહી આિી ગયા છે. 

વશક્ષણ મતં્રી અને પ્રિતિા મતં્રી શ્ી 
વજતને્દ્રભાઇ િાઘાણીએ જણાવયુ ં હતુ ં કે, 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીની 
વિ્દ ેશનીવતના પદરણામે  ભારતીય 
વિદ્ાથથીઓની િતન િાપસી માટે  રવશયા, 
યકેુ્રન સવહતના ્ેદશો સાથ ેિાતિીત શકય 
બની છે જેના પદરણામે આપણ ેઆપણા 
વિદ્ાથથીઓન ે પરત લાિી શકયા છીએ. 
િહેલી સિારે યુક્રનેથી ગુજરાત પરત 
આિેલા વિદ્ાથથીઓને આિકારિા માટે 
સરકીટ હાઉસ, ગાધંીનગર ખાત ેમખુયમંત્રી 
શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ આિી પહોચયા હતા 
અન ેવિદ્ાથથીઓના િાલીઓ સાથ ેિાતિીત 

કરીને સૌને સાંતિના પાઠિી હતી આ 
િેળાએ સહી સલામત પરત ફરેલા 
વિદ્ાથથીઓને માતા-વપતા િાલીઓ 
અશ્ભુીની આખં ેભેટી પડતા ંલાગણીસભર 
દ્રશયો સજા્વયા હતા. પ્રિતિા મતં્રીશ્ીએ કહં્ 
કે, ભારત પરત આિેલા વિદ્ાથથીઓને 
ગુજરાતમા ંતમેના િતન સધુી પહોંિાડિાની 
સપંણૂ્વ વયિસથા મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલના નતેૃતિમા ંરાજય સરકારે કરી છે. 
મંત્રીશ્ીએ માતા-વપતા િાલીઓને 
હૈયાધારણ આપતા કહં્ કે, હજી પણ જે 
વિદ્ાથથીઓ યકેુ્રનનાના યુદ્ધરિસત વિસતારોમાં 
ફસાયલેા છે તેમન ે િતન હેમખમે પરત 
લાિિા સક્ષમ પ્રયત્ો સરકાર કરી રહી છે.  

દ્દલહીથી ૨૭ વિદ્ાથથીઓ પરત ફયા્વ 
છે એમાં ગાંધીનગર, અમ્દાિા્દ, િડો્દરા, 
ભરૂિ, િલસાડ, સુરત, ગીર સોમનાથ, 
અમરેલી, સોમનાથ, સરેુન્દ્રનગર વજલ્ાના 

વિદ્ાથથીઓનો સમાિશે થાય છે આ તમામ 
વિદ્ાથથીઓના િાલીઓ સાથે મંત્રીશ્ીએ 
િાતિીત કરીને સાંતિનાઓ પાઠિી હતી. 

MEA દ્ારા કંટ્ોલ રૂમ શરૂ કરાયો 
છે જેનો ટોલ ફ્ી નંબર 1800 118 797 
ઉપરાંત +91 11 230 12 113, +91 11 
230 14104, +91 11 230 17905, +91 
11 230 88 124(FAX)નો સંપક્ક કરિા 
સૌનો અનરુોધ કયયો છે. આ ઉપરાતં યકેુ્રન, 
પોલેન્ડ, હંગેરી, રોમાવનયા, સલોિેદકયા  
રીપષ્બલક ખાતે પણ કંટ્ોલ રૂમ કરીને 
હેલપલાઈન નંબર કાય્વરત કરાયા છે. 

સરકીટ હાઉસ ગાંધીનગર ખાતે 
વિદ્ાથથીઓને આિકારિા માટે ઉચ્ અને 
તાંવત્રક વશક્ષણ રાજયમંત્રી શ્ી કુબેરભાઈ 
ડીંડોર, વશક્ષણ વિભાગના અરિ સવિિ  
શ્ી એસ.જે.હૈ્દર સવહત વિદ્ાથથીઓના 
િાલીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

નાગદરકોન ેઘર સુધી પહોંિાડવાની વયવ્સથા સુચનચચિત કરતી રાજય સરકાર
યયુક્રેિમાં ફસાયેલા ગયુજરાતી યયુિા હિદ્ાર્થીઓ િડાપ્ધાિ શ્ી િરેનદ્રભાઈ મોદી અિે ભારત 

સરકારિા સફળ પ્યાસોર્ી ખાસ શરૂ કરાયેલી રેસકયયુ ફલાઇ્ટ મારફતે સિીસલામત રીતે મયુંબઈ 
આિી પિોંચયા છે. આ યયુિા હિદ્ાર્થીઓિે ગયુજરાત સરકારિા માગ્મ-િાિિવયિિાર હિગમિી 
બે િરૉલિો બસ દ્ારા ગયુજરાત લાિિામાં આિશે અિે તેમિા િતિ પિોંચાડિાિી વયિસર્ાઓ 
પણ રાજય સરકાર કરશે. મયુંબઈ ઍરપો્ટ્મ આિી પિોંચેલા આ યયુિાઓિા મયુખ પર  િેમખેમ 
ભારત પરત આિી ગયાિો આિંદ દેખાઈ રહ્ો િતો. આ યયુિાઓિે ગયુજરાત સરકારિા 
અહધકારીઓએ ઍરપો્ટ્મ પર આિકાયા્મ િતા.
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ગરીબોને મળયા લાભ હાથોહાથ ઃ ગરીબ કલયાણ મેળા
ગુજરાત સરકારના હૃ્દયસથાને જનતાજના્દ્વન જ વબરાજે છે. 

ગુજરાતના કોઈપણ છેડે િસતા નાગદરકને ઘરઆંગણે સુવિધા 
પ્રાપ્ત થાય તે માટે અનેકવિધ યોજનાઓનું સફળ અમલીકરણ 
ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. ગરીબ કલયાણ મેળા થકી મુખયમંત્રી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલની આગિેાનીમા ંગજુરાત સરકારે ગરીબોના 
ઘરમાં સુખનો સૂયયો્દય અને ગરીબીના ઓછાયાનો અસતાિળ 
લાિિાનું કાય્વ કયુું છે.

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિ હેઠળની સરકારે  
ગરીબ કલયાણ મેળાના માધયમથી વિકાસને િેગ આપિાનું અને 
જનસવુિધાન ેજનજનના આગંણ ેપહોંિાડિાનું 
કાય્વ કયુું છે, આ વત્રદ્દિસીય રાજયવયાપી 
ગરીબ કલયાણ મેળાનો પ્રારંભ ્દાહો્દ ખાતેથી 
મુખયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેકરાવયો હતો. 
આ ઉપરાંત મોરબી અને અમરેલી ખાતે 
યોજાયેલા ગરીબ કલયાણ મળેામા ંમખુયમંત્રીશ્ી 
ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. આ વત્રદ્દિસીય 
રાજયવયાપી ગરીબ કલયાણ મેળાઓમાં 
૫૭,૨૩૧ લાભાથથીઓને રૂ.૧૫૪.૪૪ 

કરોડની સથળ ઉપર સહાય તેમજ ૧૭,૩૦,૬૫૩ લાભાથથીઓને 
રૂા.૭૬૧૦.૫૮ કરોડની કુલ સહાય િુકિિામાં આિી. આ સાથે 
વજલ્ા કક્ષાએ યોજાયેલા ગરીબ કલયાણ મેળામાં મંત્રી મંડળના 
સ્દસયશ્ીઓ ઉપષ્સથત રહીને લાભાથથીઓને સાધનસહાયનું 
વિતરણ કયુું હતું.  

મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેગરીબ કલયાણ મળેાના ં૧રમા 
તબક્કાનો રાજયવયાપી પ્રારંભ િનબધં ુવિસતાર ્દાહો્દથી કરાિતાં 
જણાવયું હતું કે, ગરીબ કલયાણ મેળાએ ગરીબોમાં ‘હિે ગરીબીમાં 
નથી જ રહેિું’ એિું સિાવભમાન અને નિી શવતિ આપયાં છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ િષ્વ 
ર૦૦૯-૧૦થી ગરીબ કલયાણ મેળાનો 
અવભનિ વિિાર આપેલો. તેમની પ્રેરણા 
અને માગ્વ્દશ્વનમાં ગુજરાતમાં અતયાર 
સુધીમાં ગરીબ કલયાણ મેળાઓના ૧૧ 
તબક્કા દ્ારા ૧પ૩૦ ગરીબ કલયાણ 
મેળ ાન ા  મ ા ધયમથ ી  ૧ .૪૭ કર ો ડ 
્દદરદ્રનારાયણ, જરૂરતમ્ંદ લોકોન ેર૬,૬૦૦ 
કરોડ ઉપરાંતના સહાય-લાભ હાથોહાથ 

12મ� ગરીબ કલ્�ણ 
મોળ�ઓોમ� ૫૭,૨૩૧ 

લ�ભ�થથીઓોનો રૂ.૧૫૪.૪૪ 
કર�ોડની સ્ળ ઉપર 

સહ�ય તોમજ ૧૭,૩૦,૬૫૩ 
લ�ભ�થથીઓોનો રૂ�.૭૬૧૦.૫૮ 

કર�ોડની કુલ સહ�ય 
ચકુવવ�મ�ં ઓવી 

કવર ્સટોરી
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પહોંિાડિામાં આવયા છે. ્દાહો્દના ગરીબ 
કલય ાણ મેળ ામ ાં  ૬૮ ,પ૦૦થી  િધુ 
લાભાથથીઓને અં્દાજે ૩૮૦ કરોડના લાભ 
સહાય આ ૧રમા તબક્કાના ગરીબ કલયાણ 
મેળાથી આપિામાં આવયા છે. 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગરીબ કલયાણ 
મેળા માત્ર સરકારી સહાય આપિાના 
ઉદ્શેયથી નવહ, પર ંતુ િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈની ્દીઘ્વદૃષ્ષ્ટથી ગરીબોના સશતિીકરણનુ ંમહાઅવભયાન 
બન્યા છે તેની પણ વિશ્દ ભૂવમકા આપી હતી. તેમણે જણાવયું 
હતું કે, આ કોઈ પર ્દયા્દાન,  ઉપકાર કે મ્દ્દનો ભાિ નવહ 
પણ, જેના હક્કનું છે તેને આપિાનો સેિાયજ્ છે. સાિો રહી ન 
જાય અને ખોટો લઈ ન જાય તેની પૂરતી તકે્દારી સાથે ગરીબોને 
શોધી તેમને હાથોહાથ સહાય-લાભ પહોંિાડિા સમરિ તંત્ર પ્રેદરત 
થયું છે. િડાપ્રધાનશ્ીના દ્દશા્દશ્વનમાં શરૂ થયેલો આ ગરીબ-
્દદરદ્રનારાયણોના સશતિીકરણનો સેિાયજ્-ગરીબ કલયાણ મેળા 
પ્રો-પુઅર ગિન્વન્સના અભયાસુ સંશોધકો માટે સફળ કેસ સટડી 
બની ગયા છે. 

પંિાયત રાજયમંત્રી શ્ી વરિજેશભાઈ મેરજાએ જણાવયું કે, 
પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દી પ્રેદરત ગરીબ કલયાણ મેળાના 

૧૨મા તબક્કામાં પણ ગરીબોના ઉતથાનમાં 
મહત્િના સાવબત થશે.

્દાહો્દના સાસં્દ શ્ી જસિતંવસહં ભાભોરે 
જણાવયું ક ે, મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના નેતૃતિમાં રાજય સરકારે ૧૨૧ 
દ્દિસમાં ૨૦૦થી પણ િધુ વનણ્વય લઈ 
િહીિટી સરળતા ઊભી કરી છે. આિકના 
્દાખલાની મુ્દત િધારિા, સોગં્દનામામાંથી 

મુવતિ સવહતની બાબતો તેનાં ઉ્દાહરણ છે. 
ગરીબ કલયાણ મેળાના ૧૨મા તબક્કાના ભાગરૂપે મોરબીમાં 

આયોવજત ગરીબ કલયાણ મેળામાં મખુયમતં્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલે 
જણાવયું હતું કે, ગરીબોને ગરીબીના અવભશાપમાંથી બહાર લાિી 
સિમાનભેર જીિનવનિા્વહનું સફળ માધયમ ગરીબ કલયાણ મેળા 
બન્યા છે. ગરીબ કલયાણ મેળામાં અપાતી સાધન-સામરિી 
ગુણિત્તાયુકત હોય તે પણ રાજય સરકારે સુવનવચિત કયુું છે. 
મોરબીમાં યોજાયેલા આ ગરીબ કલયાણ મેળા અંતગ્વત ૧૭૨૧ 
લાભાથથીઓને રૂ. ૩.૪૦ કરોડના લાભ-સહાય અપ્વણ કરિામાં 
આવયા હતા. 

પંિાયત રાજયમંત્રી શ્ી વરિજેશભાઈ મેરજાની ઉપષ્સથવતમાં 
ગૌ સંિધ્વન રાજયમંત્રી શ્ી ્દેિાભાઈ માલમે જણાવયું હતું કે, સત્તા 
નવહ, પરંતુ સેિાને િરેલી રાજય સરકારના પ્રયાસોથી છેિાડાના 
માનિીઓ સુધી રાજય સરકારની લોક કલયાણલક્ષી યોજનાઓના 
લાભો પહોંિાડી શકાયો છે તે માટે ગરીબ કલયાણ મેળા અગતયનું 
માધયમ પુરિાર થયા છે.

મખુયમંત્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેઅમરેલીમા ંઆયોવજત ગરીબ 
કલયાણ મેળામાં રાજય સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભોનું 
વિતરણ કયુું હતું. િંવિતોના વિકાસની વિભાિના તેમણે વયતિ 
કરતાં જણાવયું હતું કે, ગરીબ કલયાણ મેળાઓ થકી અમીરો અને 
ગરીબો િચ્ેનું અંતર ઘટાડિાનો પ્રયાસ રાજય સરકાર કરી રહી 
છે. ગરીબ અને અમીર િચ્ેની અસમાનતાની ખીણ િધુ પહોળી 
ન બને તે જરૂરી છે. 

સામાવજક ન્યાય અને અવધકાદરતા રાજયમંત્રી શ્ી આર. સી. 
મકિાણાએ જણાવયું હતું કે, મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
નેતૃતિમાં રાજયના છેિાડાના લોકોના કલયાણ માટે સામાવજક 
ન્યાય અને અવધકાદરતા વિભાગની અનેક યોજનાઓ અમલમાં 
મૂકિામાં આિી છે. 

આ ગરીબ મેળા અંતગ્વત અમરેલી વજલ્ાનાં ૮૪ હજારથી 
િધારે લાભાથથીઓને ૧૦૨ કરોડના લાભ અને સહાય આપિામાં 
આવયાં હતાં. કેન્દ્રીય કૅવબનેટ મંત્રી શ્ી પરષોત્તમભાઇ રૂપાલા 
અને ઇફકોના િૅરમૅન શ્ી દ્દલીપભાઈ સંઘાણીએ સં્દેશા દ્ારા 
શુભકામનાઓ પાઠિી હતી. •

ગરીબ કલ્�ણ મોળ�અો 
‘ગરીબીમ�ં હવો નથી જ રહોવું’ 

અોવું સ્વ�ભભમ�ન અનો નવી 
શક્તિ ગરીબ�ોનો ઓપી છો. 

- મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપોન્દ્રભ�ઇ પટોલ
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હિધાિસભા અધયક્ા શ્ી ડરૉ. િીમાબિેિ આચાય� ભયુજમાં 
ગરીબ કલયાણ મેળામાં વિવિધ ૧૬ વિભાગોની રૂ. ૩૨૪ કરોડની 
સીધેસીધી સહાય ૬૯,૬૨૩ લાભાથથીઓને િૂકિી હતી. 

હશક્ણમતં્ી શ્ી હજતનેદ્રભાઇ િાઘાણી અિ ેિાિિવયિિાર 
રાજય મતં્ી શ્ી અરહિદંભાઇ ર�યાણીએ રાજકો્ટમા ંયોજાયલેા 
ગરીબ કલયાણ મળેાના કુલ ૬૪૬ લાભાથથીઓન ેરૂ. 5.14 કરોડથી 
િધ ુરકમના લાભો તથા સહાયનુ ંવિતરણ કયુું હતુ,ં જયારે રાજકોટ 
વજલ્ાકક્ષાના ગરીબ કલયાણ મળેામાં ૧.૨૬ લાખ લાભાથથીન ેરૂ. 
૪૪૫ કરોડના લાભો અપ્વણ કરાયા હતા.

આણંદ હજલલાિા બોચાસણ ખાતે મિ ેસૂલમંત્ી 
શ્ી રાજનેદ્રભાઈ હત્િદેીના અધયક્ષસથાન ેયોજાયેલા ગરીબ કલયાણ 
મેળામાં ૩૭ હજારથી િધુ લાભાથથીઓને રૂા. ૩પ કરોડથી િધુની 
સાધન-સહાયના લાભો એનાયત કરિામાં આવયા હતા. 

આરોગ્યમતં્ી શ્ી ઋહરકરેશભાઈ પ્ેટલ ેઅમદાિાદ ખાત ેગરીબ 
કલયાણ મળેામા ં ૨૯૦૦ જટેલા લાભાથથીઓન ેઅ્ંદાવજત ૩.૬૮ 
કરોડની રકમની વિવિધ સહાય હાથોહાથ આપી હતી. 

માગ્મ અિે મકાિમંત્ી શ્ી પૂણ�શભાઈ મોદી અિે 
હિધાિસભાિા િાયબ મયુખય દંડક શ્ી દયુષયંતભાઈ પ્ટેલે ભરૂચ 

ગરીબ કલયાણ મેળા તસવીરી ઝલક
ગરીબો પગભર ર્ાય અિે ગરીબીિા અહભશાપમાંર્ી મયુક્ત ર્ઈ સિમાિભેર જીિિહિિા્મિ કરિા મા્ટે જરૂરી સાધિસિાયર્ી તેમિો 

જીિિહિિા્મિ કરી શકરે તેિયું સશક્ત માધયમ ગરીબ કલયાણ મેળા બનયા છે. 12મા તબક્ાિા ગરીબ મેળામાં િજારો િાગડરકોિે કરોડો 
રૂહપયાિાં સાધિ-સિાયિો લાભ આપયો છે. હજલ્ા કક્ાએ તેમજ શિેરી કક્ાિા ગરીબ મેળાિયું આયોજિ કરાયયું િતયું, જેમાં મંત્ીમંડળિા 
સદસયશ્ીઓએ ઉપક્સર્ત રિી લોકોિે િાર્ોિાર્ સિાયિયું હિતરણ કયયુું િતયું, જેિો હિસ�ત અિેિાલ અિીં પ્સતયુત છે.

સરકારે મારૂં ડોકટર બનવાનું સપનું સાકાર કયુ્ષ
અમરોલીન� જૂની હળીય�દ ગ�મન� સુશ્ી કલપન� 

ખ�ોર�સીય� જણ�વો છો, ર�જ્ય સરક�રો મનો પૂરતી 
મદદ કરી ત�તક�હલક મ�રી વવદોશ અ�ય�સ લ�ોન 
મજૂંર કરી વફહલપ�ઇનસમ�ં તબીબી ક્ોત્ન� મ�ર� 
અ�ય�સન� સપન�ઓો સ�ક�ર કય�્ટ છો અનો અોન� 

થકી મ��ં જીવન બદલ�યંુ છો. મનો સ�રી ક�રવકદદીની 
સ�થો સ�થો નવી ઓોળખ પણ ઓપી છો.

સરકારની ચત્ચવધ યોજનાનો લાભ મળયો
લ�લપરુ ત�લુક�ન� મન�ોજભ�ઈ સ�ોલંકીઅો જણ�વો છો કો, 

અમો વ�ડી વવસત�રમ�ં ઝંૂપડી બ�ંધીનો રહોત� હત�. 
ઓવ� સમયમ�ં મફત પલ�ોટની સહ�ય, તોન� પર 
પ્રધ�નમંત્ી ઓવ�સ ય�ોજન� દ્�ર� ઘરનંુ ઘર અનો 
શ�ૈચ�લય સવુવધ�ન�ો  લ�ભ મળ્�ો. ઓ રીતો વત્વવધ 
ય�ોજન�ન�ો લ�ભ ઓપવ� બદલ અમો મુખ્યમતં્ીશ્ીન�ો 
ઓભ�ર વતિ કરીઅો છદીઅો.
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ખાતે ૬૩૧૭ લાભાથથીઓને રૂ. ૨૦ કરોડની સાધન સહાય આપી 
હતી, જયારે રાજપીપળામાં મંત્રીશ્ીએ નમ્વ્દા વજલ્ાના ૫૩૧ 
જેટલા લાભાથથીઓને અં્દાજે કુલ રૂ. ૩.૨૮ કરોડથી િધુની 
સાધન સહાય આપી હતી. તદ્ઉપરાંત સુરત શહેરી કક્ષાના ગરીબ 
કલયાણ મેળામાં મંત્રીશ્ીએ ૩૭૪૨ લાભાથથીઓને રૂ. ૨૦૭ 
કરોડની સહાયનું વિતરણ કયુું હતું. 

કૃહરમંત્ી શ્ી રાઘિજીભાઈ પ્ટેલિા અધયક્સર્ાિે 
પોરબંદરમાં વજલ્ા કક્ષાના ગરીબ કલયાણ મેળામાં ૧3૦૦થી 
િધુ લાભાથથીઓને રૂ. ૩.૯૦ કરોડની સહાય/દક્ટસ વિતરણ 
કરિામાં આિી હતી. આ ઉપરાંત પંિમહાલના ગોધરા ખાતે 
યોજાયેલા મેળામાં કૃવષમતં્રીશ્ીએ 15થી િધુ વિભાગોની 50 જટેલી 
વયવતિલક્ષી સહાય યોજનાઓ અંતગ્વત લાભોનું વિતરણ કયુું હતું. 

િલસાડિા ધરમપયુર તાલયુકાિા બામ્ટી ગામે આડદજાહત 
હિકાસમંત્ી શ્ી િરશેભાઈ પ્ટેલની ઉપષ્સથવતમાં યોજાયેલા 
ગરીબ કલયાણ મેળામાં િલસાડ વજલલાના અં્દાવજત ૯૦૦૦ 

લાભાથથીઓને રૂ. ૧૦ કરોડના સાધન-સહાય, િેકો અને દકટોનું 
વિતરણ કરિામાં આવયું હતું.  

ભાિિગરમા ંિિ અિ ેપયા્મિરણમંત્ી શ્ી ડકરી્ટહસિં રાણા 
દ્ારા ૬૯ હજાર લાભાથથીઓને રૂ. ૨૭૦ કરોડના સાધન-સહાય 
તથા લાભનું હાથોહાથ વિતરણ કરિામાં આવયું હતું.

સામાહજક નયાય અહધકાડરતા મંત્ી શ્ી પ્દીપભાઈ 
પરમારિી ઉપક્સર્હતમાં િડોદરાના િરણામા ખાતેના ગરીબ 

સખી મંડળને મળી રૂ.7.50 લાખની સહાય 
પ�ોરબદંરન� ઉિ�બહોન ચ�મડીય�અો હિ્ટની લ�ગણી 

સ�થો કહુ્ય હતુ કો, અમ�રૂ સખી મંડળ ગ્�મીણ 
વવસત�રમ�ં ક�ય્ટરત છો. ક�ોમયુનીટી ઇન્વોસ્ટમોનટ ફંડ 
પોટો ગરીબ કલ્�ણ મોળ�મ�ં રૂ.૭ લ�ખ ૫૦ હજારની 
સહ�ય અમ�રી સખી મંડળની ઓહ ્થિ ક ઉ�વત મ�ટો 

ર�જ્ય સરક�રો મદદ કરી છો. ઓ રકમ અમ�ર� પવરવ�ર 
તથ� સખી મંડળન� વવક�સમ�ં ખબૂ જ ઉપય�ોગી નીવડશો. 

મારા વયવસાયનો ચવ્સતાર કરી પદરવારને મિિરૂપ બનીશ
ગીરસ�ોમન�થન� સ��દય્ટવધ્ટનન� ક�ૈશલ્�ો જાણત� 

હહન�બોન કહો છો કો , �ુટી પ�લ્ટરની કીટ મળત� 
હવો હંુ મ�ર� વવસ�યનો વવસત�રી શકીશ સ�થો 
મ�ર� પવરવ�રનો ઓહથ્િ ક રીતો મદદરૂપ પણ 
બની શકીશ. સ�થો જ તોમણો ઓ ર�ોજગ�રલક્ી 
કીટ ઉપલબધ કર�વવ� મ�ટો સહિ્ટ વડ�પ્રધ�ન 
શ્ી નરોન્દ્રભ�ઈ મ�ોદદી અનો ર�જ્યન� મુખ્યમતં્ી ભપૂોન્દ્રભ�ઈ 
પટોલન�ો ઓભ�ર વતિ કય�ટે હત�ો.  
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કલયાણ મેળામાં ૪૯,૮૧૬ લાભાથથીઓને રૂ.૩૧૫.૫૫ કરોડની 
સાધન સહાય હાથોહાથ અપ્વણ કરિામાં આવયા હતા. આ 
ઉપરાંત, મંત્રી શ્ી પરમારે લુણાિાડા ખાતે યોજાયેલા વજલલા 
કક્ષાના ગરીબ કલયાણ મેળામાં ૧૯૪૩ લાભાથથીઓને  
રૂ. પ૮ર.૩૬ લાખથી િધુ સાધન-સહાય-િેકોનું સથળ ઉપર જ 
વિતરણ કરિામાં આવયું હતું. 

ગ્ામ ગૃિહિમા્મણ મંત્ી શ્ી અજયુ્મિહસંિ ચૌિાણે િડડયાદ 
ખાતે ખેડાના ૫૪,૧૨૫ લાભાથથીઓને રૂ.૪૦.૪૫ કરોડના 
સાધન સહાય લાભો એનાયત કયા્વ હતા. આ કાય્વક્રમમાં મુખય 
્દંડક અને ધારાસભય શ્ી પંકજભાઈ ્દેસાઈ અને કેન્દ્રીય રાજય 
કક્ષાના સંિાર મંત્રી શ્ી ્દિેુવસંહ િૌહાણ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 

ગાંધીિગરમાં હજલ્ા કક્ાિા ગરીબ કલયાણ મેળામાં 
ગૃિ રાજયમંત્ી શ્ી િર્મભાઈ સંઘિીએ ૧૦૧૨ જેટલા 
લાભાથથીઓને રૂવપયા ૫ કરોડ જેટલી સાધન સહાયનું વિતરણ 
કરિામાં આવયું હતું. 

પા્ટણમાં ગરીબ કલયાણમાં કુડ્ટર ઉદ્ોગ રાજય મંત્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ હિશ્વકમા્મએ 2668 જરૂદરયાતમં્દ લોકોને રૂ. 7.50 
કરોડથી િધુના સાધનસહાય અને લાભોનું વિતરણ કયુું હતું.  

જામિગરિા િાપા ખાતેિા શ્મ રોજગાર રાજય મંત્ી શ્ી 
હરિજેશભાઈ મેરજાએ વજલ્ાના કુલ ૪૮,૫૯૪ લાભાથથીઓને 
રૂ. ૧૯૭ કરોડથી િધુના લાભો એનાયત કયા્વ હતા.

ડાંગિા આિિામાં આયોહજત ગરીબ કલયાણ મેળામાં 
મતસયોદ્ોગ રાજય મતં્ી શ્ી હજતયુભાઈ ચૌધરીએ કુલ. ૮૧૩૬ 
લાભાથથીઓન ેરૂ. ૫.૧૪ કરોડના લાભો આપયા હતા.

ચસલાઇ મશીનથી ફાટેલું જીવન ફરી સાંધીશ
પ�ટણન� વવપલુભ�ઈ પટોલ જણ�વો છો કો, મં જજલલ� સમ�જ 

સુરક્�ની કચોરીમ�ં જસલ�ઈ મશીન મ�ટો અરજી 
કરી હતી. વદવ�ંગ સ�ધન સહ�ય ય�ોજન� હોઠળ 
મ�રી અરજી ગ્�હ્ય ર�ખી જસલ�ઈ મશીનની 
સહ�ય ઓપી તો મ�ટો હંુ ર�જ્ય સરક�રન�ો ખુબ 

ખુબ ઓભ�ર મ�નંુ છંુ. હવો હંુ ફરીથી મ�ર� જીવનનો 
ખુશહ�લ બન�વી શકીશ.

િુધઘર અને ગોડાઉન બનાવવા માટે સહાય
 મંગળપરુ� ગ�મન� દુધ ઉતપ�દક સહક�રી મડંળીન�ં 

સોક્ોટરી રમણભ�ઈ ચ�ૈહ�ણ જણ�વો છો કો , મનો 
જાણવ� મળુ્ ંહતુ ંકો, ગુજર�ત સરક�ર દ્�ર� દૂધઘર 
અનો ગ�ોડ�ઉન બન�વવ� મ�ટો સહ�ય ઓપવ�મ�ં 
ઓવો છો. જોથી ય�ોજન�ન�ો લ�ભ લોવ� અરજી કરી 
હતી જોન� અનુસધં�નો રૂ�. ૧૦ લ�ખની લ�ોન મંજૂર 
કરવ� બદલ હંુ સરક�રશ્ીન�ો ખબૂ ખબૂ ઓભ�ર મ�નંુ છંુ 
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સયુરતિા કામરેજમા ંહજલ્ા કક્ાિા ગરીબ કલયાણ મળેામાં 
કૃહર રાજય મંત્ી શ્ી મયુકરેશભાઈ પ્ેટલની ઉપષ્સથવતમા ં ૧૭ 
વિભાગોના ૨૩,૮૯૭ લાભાથથીઓન ેરૂા.૯૭.૮૯ કરોડની સાધન 
સહાયનુ ંવિતરણ કરાયુ ંહતુ,ં જયારે તાપીમા ંયોજાયલેા મેળેામા ંકૃવષ 
રાજયમતં્રી શ્ી પટેલના ૨૨ જટેલા વિભાગો દ્ારા કુલ ૧૯૪૭ 
લાભાથથીઓન ેરૂ. ૩.૩૮ કરોડથી િધનુા લાભો આપિામા ંઆવયા છે. 

હશક્ણ રાજય મતં્ી શ્ી કીહત્મહસિં િાઘલેાએ મિેસાણા ખાતે 
4197 લાભાથથીઓન ેરૂ 754.47 લાખની સહાય આપી હતી. ગરીબ 
કલયાણ મેળા પહેલાં મહેસાણા વજલ્ામાં 64,997 લાભાથથીઓને 
21,248.78 લાખ રૂવપયાની સહાય અપાઈ છે.

સાબરકાંઠા હજલલાિા હિંમતિગરમાં ઉચ્ચ અિે તાંહત્ક 
હશક્ણિા રાજય મંત્ી શ્ી કુબેરભાઇ ડડંડોરની ઉપષ્સથવતમાં 
૨૪૨૪ લાભાથથીઓને રૂ. ૬.૬૨ કરોડની સાધન સહાય પૂરી 
પાડિામાં આિી હતી.   

અન્ન િાગડરક પયુરિઠા અિે ગ્ાિક બાબતોિા રાજયકક્ા 
મંત્ી શ્ી ગજેનદ્રહસંિ પરમારે િેરાિળમાં વજલ્ાકક્ષાના ગરીબ 

કલયાણ મેળામાં ૫૧૮૫૦ જેટલા લાભાથથીઓનો રૂ. ૫૮.૧૭ 
કરોડની સહાયનું વિતરણ કયુું હતું. 

બો્ટાદમાં શિેરી હિકાસ રાજય મંત્ી શ્ી હિિોદભાઈ 
મોરડડયાએ ગરીબ કલયાણ મેળાના ૨૪ હજાર લાભાથથીઓને  
રૂ. ૧૮૩ કરોડની સહાય િૂકિી હતી. 

સયુરેનદ્રિગર હજલ્ામા ંપશયુપાલિ  રાજય મતં્ી શ્ી દેિાભાઈ 
માલમે િઢિાણમાં વજલ્ાકક્ષાનો ગરીબ કલયાણ મેળામાં ૫૪ 
હજારથી િધુ લાભાથથીઓને રૂ.૧૯૬ કરોડથી િધુના લાભોનું 
વિતરણ કયુું હતું. 

છો્ટાઉદેપયુરમા ંઆડદજાહત હિકાસ રાજય મતં્ી શ્ી હિહમરાબિેિ 
સયુર્ારની ઉપષ્સથવતમા ંવજલ્ાના ૨૧૦૬૨ લાભાથથીઓન ેરૂા. ૬૨.૪૬ 
કરોડની સહાય િકૂિિામા ંઆિી હતી. •
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સરકારે ખેડૂત કલયાણ યોજનાઓના 
નક્કર અમલથી જગતના તાતને આવથ્વક 
રીતે સમૃદ્ધ બનાવયો છે. ખેડૂતોને હાઈટેક 
બનાિી, હાઇટેક ખેતી માટે પ્રેદરત કરી 
ખેતપે્દાશ અને આિક બંને બમણા 
કરિાની રાજય સરકારની નેમ છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયના 
ખેડૂતોને સમાટ્વ ફોનની ખરી્દી પર સહાય 
વિતરણનો ગાંધીનગરથી પ્રારંભ કરાિતાં 
જણાવયંુ હતુ ંકે, કૃવષ અન ેખેડતૂો સરકારની 
પ્રાથવમકતા રહી છે. રાજય સરકાર ‘ખડેતૂો 
સુખી તો ્દેશ સુખી’ના મંત્ર લઇને કામ 
કરી રહી છે.

ખેડૂતોને સમાટ્વ ફોન વિતરણ કરિાના 
કાય્વક્રમમાં મુખયમંત્રીશ્ીએ ૧પ કરોડ 
રૂવપયાના પ્રાિધાન સાથે શરૂ થયેલી સમાટ્વ 
ફોન સહાય યોજના અન્િય ેપ્રતીકરૂપે ૩૩ 
કૃવષકારોને રૂ. ૧.૮૪ લાખની સહાય 
ગાંધીનગરમાં અપ્વણ કરી હતી. આ 
યોજનાના પ્રાર ંભે રાજયમાં પ૯૧૧ 
ખેડૂતોને રૂ. ૩.૩૭ કરોડ રૂવપયાની સહાય 
રકમ િૂકિિામાં આિી હતી. આ યોજના 
કૃવષ, ખેડૂત કલયાણ અને સહકાર વિભાગ 

દ્ારા કાય્વરત કરિામાં આિી છે. 
ગુજરાતનો ખેડૂત કયાંય પાછો ન પડે 

અને ર૧મી સ્દીમાં આ દડવજટલ ક્રાંવતની 
સ્દીમાં સમાટ્વ ફોનના વયાપક ઉપયોગથી 
દકસાન પણ સમાટ્વ-સજ્જ બને તેિી નેમ 
વયતિ કરતાં મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું 
કે, આ સમાટ્વ ફોન ધરતીપુત્રો માટે અતયંત 
ઉપકારક બની રહેશે. ખેડૂતને હિે વિવિધ 
સહાય-લોન માટે, િાતાિરણનો િતા્વરો 
જાણિા, ખાતર-વબયારણ પાક પદ્ધવત જિેી 
વિગતો અને માવહતી માટે ખેતર છોડી 
કયાંય જિું પડશે નવહ, પોતાના ખેતરમાં 
બેઠાં જ તેને ઍટ િન ષ્ક્ક આ બધી 
સુવિધા સમાટ્વ ફોનમાં હાથિગી થશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગુજરાતમાં કૃવષ ક્ષેત્રે 
ઑનલાઇન અને દડવજટલ ટેક્ોલૉજીના 
િધતા વયાપની સરાહના કરતાં કહ્ં કે, 
રાજયના કૃવષ વિભાગે શરૂ કરેલા આઇ-
ખડેતૂ પૉટ્વલ પર એક જ િષ્વમા ંઑનલાઇન 
ઍષ્પલકેશનની સંખયા ર૭.૩૦ લાખ 
પહોંિી છે તે જ ધરતીપુત્રોની જાગૃવતનું 
પ્રમાણ છે.  

મુખયમંત્રીશ્ીએ ખેડૂતો-કૃવષકારોને 
ડ્ોન ટેક્ોલૉજીના ઉપયોગથી ્દિા છંટકાિ 
સવહતની કૃવષવિષયક પદ્ધવત તથા પ્રાકૃવતક 
ખેતીના િધુ ને િધુ ઉપયોગથી ઝીરો 
બજટે-રસાયણમકુત ખતેી તરફ િળિા પણ 
આહ ્િાન કયુ ું  હતું .  ક ૃવષમંત્રી શ્ી 
રાઘિજીભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
મુખયમંત્રીશ્ીના દ્દશાવન્દદેશો મુજબ 
‘સમાટ્વફોન સહાય યોજના’નું ઘડતર અને 
અમલ કરી ખેડૂતોને ખેતીની સઘળી 
માવહતી અને જ્ાન આંગળીના ટેરિે 

આપિાનો રાજય સરકારનો આ પ્રયાસ 
છે. આ કાય્વક્રમમાં રાજયમંત્રીઓ સિ્વ શ્ી 
મુકેશભાઈ પટેલ, કુબેરભાઈ દડંડોર અને 
્દેિાભાઈ માલમ તેમજ મુખય સવિિ શ્ી 
પંકજ કુમાર સવહત લાભાથથી ખેડૂતો આ 
અિસરે ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 

ગુજરાતનાં વિવિધ વજલ્ાઓમાં ૭૦ 
સથળોએથી સાડા ત્રણ હજારથી િધુ 
દકસાનશવતિ આ કાય્વક્રમમાં સહભાગી 
થઈ હતી, જમેા ંલાભાથથીઓન ેમંત્રીશ્ીઓ, 
તંત્રિાહકોના હસતે સહાય વિતરણ 
કરિામાં આવયુ હતું. 

ગાંધીિગર વજલ્ાના ૮૦ ખેડૂતોને 
સમાટ્વ ફોન સહાય યોજના અંતગ્વત 
સહાયનું વિતરણ કરિામાં આવયંુ હતું. 
ગાંધીનગરની વજલ્ા રિામ વિકાસ 
એજન્સી કિેરી દ્ારા આયોવજત કાય્વક્રમમાં 
ઉપષ્સથત ખડેતૂોએ પોતાના અવભપ્રાય પણ 
રજૂ કયા્વ હતા.

દડચજટલ પહેલ

કૃચરને હાઈટેક બનાવવાની દિશામાં ચવરાટ પગલું

રાજયના પ૯૦૦ ખેડૂતોને 
્સમાટ્ષ ફોન સહાય ચવતરણ
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રાજકો્ટમાં વજલ્ા વિકાસ અવધકારી 
શ્ી ્દેિ િૌધરીની અધયક્ષતામાં યોજાયેલા 
કાય ્વક્રમમાં  વજલ્ાના ક ુલ ૧૦૬૭ 
લાભાથથીઓને રૂ. ૬૦.૯૧ લાખના ખિવે 
મોબાઇલ વિતરણની મંજૂરી આપિામાં 
આિી છે. આ પ્રસંગ ેશ્ી ્ેદિ િૌધરીએ કહ્ં 
હતુ ંકે, ખડેતૂો સમાટ્વ ફોનનો ઉપયોગ ખતેી 
વિષયક કામગીરી માટે કરશે. તેનાથી 
હદરત ક્રાંવત અને દડવજટલ ક્રાંવતનો સુભગ 
સમન્િય યોજાશે.

સયુરત વજલ્ાના ૮૬ ખેડૂતોને રૂ. 
૪.૪૬ લાખની સમાટ્વ ફોનની સહાય 
એનાયત કરિામાં આિી હતી. આ 
સમાટ્વફોનથી ખડેતૂોન ેહિામાન ખાતા તથા 
િરસા્દની આગાહી, સંભવિત રોગ 
જીિાતના ઉપદ્રિ, જીિાત વનયંત્રણ, 
ખાતર-વબયારણ પાક પદ્ધવત જેિી વિગતો 
અને માવહતી માટે ખેતર છોડી કયાંય જિું 
પડશે નવહ, પોતાના ખેતરમાં બેઠાં બેઠાં જ 

તેને ઍટ િન ષ્ક્ક આ સુવિધા સમાટ્વ 
ફોનમાં હાથિગી થશે. આ ઉપરાંત કૃવષ 
તકવનક તેમજ સરકારી યોજનાઓની 
માવહતી તથા અરજીઓ સરળતાથી કરી 
શકશે. આમ, રાજયના ખેડૂતોની ્દરકાર 
લેતી સરકારે ખેડૂતોને ઘરબેઠા માવહતી 
મળી રહે તેિા આશયથી સમાટ્વ ફોનની 
ખરી્દી પર સહાય આપી રહી છે.

િડોદરામા ંસમાટ્વ ફોન વિતરણ કાય્વક્રમ 
યોજાયો હતો. વિકાસના પ્રતયકે ક્ષતે્રમા ંહિે 
આઇ.ટી.નો વિવનયોગ અને દડવજટલ 
વયિસથાઓ અવનિાય્વ બની છે તયારે 
રાજયના ખેડતૂો સમાટ્વ ફોનના ઉપયોગથી 
ખતેીિાડીના ક્ષતે્રના પ્રિાહો, પયા્વિરણ અને 
યોજનાઓથી પળેપળ િાકેફ રહે તેિા ઉમ્દા 
હેતુ સાથ ેરાજયના કૃવષ વિભાગે ખડેતૂ દ્ારા 
ખરી્દિામાં આિતા સમાટ્વ ફોન પર 
સહાયની યોજના િષ્વ ૨૧-૨૨થી અમલમાં 
મકૂી છે. આ યોજના હેઠળ કૃવષ વિભાગે 

રાજયના ૫૯૦૦ ખેડૂતોને રૂ. ૩.૩૭ 
કરોડની સહાયથી સમાટ્વ ફોન અપાશ.ે કૃવષ 
અન ેબાગાયત યોજનાઓ હેઠળની સહાય 
માટેની અરજીઓ i-khedut પૉટ્વલ પર 
ઓનલાઇન સિીકારિામાં આિે છ ે  
તયારે સમાટ્વ ફોન તેનો લાભ લેિામાં 
ઉપયોગી બનશ.ે 

સયુરેનદ્રિગર વજલ્ાના ખેડૂતોને સમાટ્વ 
ફોન ખરી્દી પર સહાયના હુકમોનું 
તાજેતરમાં ધારાસભય શ્ી ધનજીભાઇ 
પટેલની ઉપષ્સથવતમાં વિતરણ કરાયું હતું. 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્ાના ૫૪ ખેડૂતોને સમાટ્વ 
ફોન ખરી્દી પર રૂ. ૩ લાખ થી િધુની 
સહાયના હકુમોનુ ંવિતરણ કરિામા ંઆવયું 
હતું. આ સમાટ્વ ફોનના માધયમથી ખેડૂતો 
સરકારની સહાય યોજનામાં અરજી, 
હિામાનનુ ંપિૂા્વનમુાન તમેજ ખતેપ્ેદાશોના 
સમરિ ્દ ેશની મંડી (APMC)ના 
ભાિોની જાણકારી મેળિી શકશે.

દડચજટલ પહેલ
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ખેતી ક્ેત્ે ્સમાટ્ષ ફોનનો ્સમાટ્ષ ઉપયોગ કરીશ : પોરબંિરના નરચસંહભાઈ
રાજયિા કૃહર અિે ખેડૂત અિે સિકાર હિભાગ દ્ારા આયોહજત સમા્ટ્મ ફોિ 
યોજિાિા લાભાર્થી ખેડૂતોિે સિાય હિતરણિો કાય્મક્મ પોરબંદર ખાતે યોજાઈ 

ગયો, જેમાં ઉપક્સર્ત લાભાર્થી રાણાિાિ તાલયુકાિા મોકર ગામિા ખેડૂત 
િરહસંિભાઈ હશયાણીએ પોતાિાં મંતવયો જણાિી સમા્ટ્મ ફોિિા 
માધયમર્ી આધયુહિક ખેતી કરિાિી ઇચછા વયક્ત કરી િતી. 
િરહસિંભાઈએ રાજય સરકાર અિ ેખતેીિાડી હિભાગિો આભાર વયક્ત 

કરતાં કહ્ં િતયું કરે, સમા્ટ્મ ફોિ ખરીદીમાં રાજય સરકારે રૂ. ૬ િજારિી 
સિાય ચૂકિી છે તર્ા સિાયિી આ પ્હક્યામાં ખેતીિાડી હિભાગિો સતત 

િકારાતમક સિયોગ પ્ાપ્ત ર્યો છે. સમા્ટ્મ ફોિિા માધયમર્ી તેઓ ઘેર બેઠાં આઈ-
ખેડૂત પરૉ્ટ્મલ પરર્ી ખેડૂત કલયાણલક્ી યોજિાિી જાણકારી મેળિી તેિા લાભ મા્ટે 
ફરૉમ્મ ભરી શકશે.ખેડૂત હમત્ોિે પણ માગ્મદશ્મિ પૂરુ પાડી પોતાિી ૧૨.૫૦ િીઘાં 
જમીિ િધયુ િે િધયુ ફળદ્રયુપ કઈ રીતે બિી શકરે તેિી જાણકારી ઘેરબેઠાં મેળિી શકશે.

દડચજટલ પહેલ

ભરૂચમાં તણછા ગામે સમાટ્વ ફોન 
સહાય યોજનાના લાભાથથી ખેડૂતોને 
પ્રવતકાતમક સહાય વિતરણ કાય્વક્રમ 
યોજાયો હતો. આ કાય્વક્રમમાં ઉપષ્સથત 
મહેન્દ્રવસંહ બળિંતવસંહ રાજને મુખયમંત્રી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલે સમાટ્વ ફોન ખરી્દીની 
સહાય િૂકિી હતી. ભરૂિ વજલ્ાના નિ 
તાલુકામાં ૧૯૭ લાભાથથીઓન ેરૂ.૧૧.૧૩ 
લાખનાં ખિવે સમાટ્વ ફોન ખરી્દી સહાયની 
મજંરૂી આપિામાં આિી હતી. આ િળેાએ 
સમાટ્વ ફોન સહાયના લાભાથથી શ્ી ્દીવક્ષત 
મનોજભાઈ વનઝામાએ જણાવયું હતું કે, 
સમાટ્વ ફોનના ઉપયોગથી ખડૂેત સમાટ્વ અને 
સજ્જ બનશે. આ તકે તેઓએ રાજય 
સરકારનો આભાર માન્યો હતો. બીજાં 
લાભાથથી અંકલેશ્વરનાં મનીષાબહને 
રમેશભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, રાજય 
સરકારે ખેડૂતોને સમાટ્વ ફોન ખરી્દી માટે 
સહાય આપિાનો ઉદ્ાત અવભગમ 

અપનાવયો છે, જે સરાહનીય છે. ખેતરમાં 
બઠેાં બઠેાં જ જરૂરી માવહતી મળેિી શકાશ.ે 

દાિોદ વજલ્ાના ૬૦૩ ખેડૂતોને આ 
યોજના અંતગ્વત મંજૂરી આપિામાં આિી 
છે, જેમાંથી ૩૧ લાભાથથી ખેડૂતોને રૂ. 
૧.૭૪ લાખની સહાય મજંરૂી પત્ર કલકેટર 
ડૉ. હવષ્વત ગોસાિીએ આપયા હતા. આ 
યોજના અન્િયે ખડૂેતન ેએક સમાટ્વ ફોનની 
ખરી્દી કયવેથી રૂ. ૧૫ હજાર સુધીની 
દકંમતના સમાટ્વફોન માટે સહાય મળિાપાત્ર 
રહેશે. જેમાં ખેડૂતને સમાટ્વફોનની ખરી્દ 
દકંમતના ૪૦ ટકા સહાય અથિા રૂ. 
૬૦૦૦ બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય 
મળિાપાત્ર રહેશે.

ગીર સોમિાર્ વજલ્ાના સમાટ્વ ફોન 
યોજનાના લાભાથથી ખેડૂતોને સહાયનું 
વિતરણ કરિામાં આવયું છે. સમાટ્વ ફોન 
ખરી્દિા માટેની સહાય DBT મારફત 
સીધી ખેડૂતોના બૅન્ક ખાતામાં જમા 

કરિામાં આિી છે.
મ હિસ ાગરન ાં  ક લે ક ટ ર  ડ ૉ .

મનીષકુમારની અધયક્ષતામા ંઅન ેલુણાિાડા 
ધારાસભય શ્ી વજજ્ેશભાઇ સેિકની 
ઉપષ્સથવતમાં  યોજાયેલા કાય ્વક્રમમાં 
વજલ્ાના ૧૭૨ ખેડૂતોને રૂ. ૯.૭૫ 
લાખના સહાય હુકમો વિતરણ કરિામાં 
આવયા હતા. 

મોરબી વજલ્ાના  ૧૬૬ લાભાથથી 
ખેડૂતોને સહાય વિતરણનો કાય્વક્રમ 
કલેકટર શ્ી જે. બી. પટેલની ઉપષ્સથવતમાં 
યોજાયો હતો. જયારે મોરબી તાલુકાના 
જીિ ા પ રન ા  ખે ડૂ ત  જયસુખભ ાઇ 
નારાયણભાઇ પરમારને મુખયમંત્રી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના હસત ેગાધંીનગર ખાતે 
મોબાઈલ ખરી્દીની સહાય િૂકિિામાં 
આિી હતી. 

ખેડા વજલ્ામાં ૨૪૪ લાભાથથીના 
રૂ.૧૩.૮૦ લાખ જટેલી રકમના પ્રતીકાતમક 
સહાય વિતરણ કરિામાં આવયું હતું. આ 
યોજનાનો કૃવષ પ્રભાગના ૧૦૦ દ્દિસના 
સંકલપમાં સમાિેશ કરાયો છે. સમાટ્વફોન 
યોજના અંતગ્વત ઑનલાઇન અરજી કરિા 
માટે આઇ-ખેડૂત પૉટ્વલ ખૂલ્ું મૂકિામાં 
આવયું હતું. 

પા્ટણમાં વજલ્ા વિકાસ અવધકારી 
શ્ી રમેશ મેરજા દ્ારા વજલ્ાના ખેડૂતોને 
પ્રવતકરૂપે સમાટ્વ ફોનની ખરી્દી માટે 
સહાયના હુકમનું વિતરણ કરિામાં આવયું 
હતું. આઈ-ખેડૂત પોટ્વલ પર અરજી 
કરનાર પૈકી 122 ખેડૂતોને કુલ સાત લાખ 
રૂવપયાની સમાટ્વ ફોન ખરી્દી માટેની 
સહાય િૂકિિામાં આિી છે. •
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ઇ-નવહકલ ્સટાટ્ષઅપ ફાઉન્ડસ્ષ અને ઇનોવેટસ્ષ સાથે CMનો વન-ટુ-વન સંવાિ
સમરિ વિશ્વ જયારે કોરોના મહામારી 

સામે ઝઝૂમી રહ્ં હતંુ તયાર ે આિી 
આપવત્તની ષ્સથવતને અિસરમાં બ્દલિા 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ ્દેશને 
આતમવનભ્વરતાનો નિો વિિાર 
આપયો તેમજ  આતમવનભ્વરતા સાથે 
્દેશના ટેક્ોલૉજી, ઇનોિેશન ઍન્ડ 
મૅન્યુફૅકિદરંગ ક્ષેત્રને નિી દ્દશા 
આપી છ ે. િત ્વમાન ષ્સથવતમાં 
પય ા ્વ િ રણન ા  રક્ષણ સ ાથે ન ી 
ટેક્ોલોજી વિકસાિિી સમયની 
માગ બની છે. આજે યાતાયાતમાં 
ઈ-ષ્વહકલનો ઉપયોગ લોકભોગય 
બનિા લાગયો છે તયારે તાજેતરમાં 
રાજયમાં ઈ-ષ્વહકલના ઉતપા્દનને 

પ્રોતસાહન આપિાની આગિી પહેલ કરતાં 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયના 
ઈ-િેવહકલ ક્ષેત્રના ૩૧ જેટલા સટાટ્વઅપ 
ફાઉન્ડસ્વ અને ઇનોિેટસ્વને ગાંધીનગરમાં 

મખુયમતં્રી વનિાસસથાન ેરૂબરૂ મળી તમેની 
સાથે િન-ટુ-િન સંિા્દ સાધયો હતો. 

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
સટાટ્વઅપ ફાઉન્ડસ્વ અને ઇનોિેટસ્વ સાથે  

સંિા્દ કરતાં  જણાવયું  હતંુ ક ે, 
ઈ-ષ્વહકલનું મૅન્યુફૅકિદરંગ ્દેશના 
પયા્વિરણ અને અથ્વવયિસથા બંને 
માટે ફાય્દાકારક છે. સાહસ, સૂઝબઝૂ 
અને આિડત ધરાિતી કોઈ પણ 
વયવતિ 'સટાટ્વઅપ' કરી શકે છે. 
સરકાર હરહંમશે રાજયના સટાટ્વઅપ 
ફાઉન્ડસ્વ અન ેઇનોિેટસ્વની પડખ ેછે. 
આતમવનભ્વર ભારતની યાત્રાનુ ંમખુય 
િાલકબળ ્દેશના યુિા સટાટ્વઅપ 
ફાઉન્ડસ્વ અને ઇનોિેટસ્વ છે. •

રાજયના નાગદરકોની ફદરયાિોનું ન્યાયી ચનરાકરણ ઃ ્સવાગત કાય્ષક્મ
સામા ન્યમાં  સ ામ ા ન્ય 

માનિીની રજઆૂત, ફદરયા્દનંુ 
ન્યાયી અન ેસમયસર વનિારણ 
થાય ત ેજોિાનો મુખયમતં્રી શ્ી 
ભૂપે ન્દ્રભાઈ પટ ેલે વજલ્ા 
અવધકારીઓન ેઅનરુોધ કયયો છે. 
શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ે કહ્ ં કે, 
પ્ર જા જ ન ો ન ા  પ્ર શ્ ો , 
સમસયાઓની રજૂઆતોના િાજબી વનરાકરણ માટે ટેક્ોલૉજીના 
ઉપયોગથી શરૂ થયલેો સિાગત ઑનલાઇન જનફદરયા્દ વનિારણ 
કાય્વક્રમ હિ ેકોરોના સકં્રમણની ષ્સથવત હળિી થતાં વનયવમતપણ ેયોજાય 
ત ેપણ જરૂરી છે. 

રાજયના નાગદરકો-જનતા જના્દ્વનની ફદરયા્દો - રજૂઆતોના 
ટેક્ોલોજીના માધયમથી સંિા્દ-માગ્વ્દશ્વન દ્ારા વનિારણનો આ 
‘સટેટિાઇડ અટેન્શન ઑન પષ્બલક વરિિન્સીસ બાય ઍષ્પલકેશન ઑફ 
ટેક્ોલોજી’ (SWAGAT) સિાગત કાય્વક્રમ િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ ગુજરાતના તેમના મુખયમંત્રીપ્દ કાળ ્દરમયાન 
૨૦૦૩થી શરૂ કરાિેલો છે.  આ ‘સિાગત’ કાય્વક્રમ અંતગ્વત ્દર 
મવહનાના િોથા ગુરિારે યોજાતા રાજય સિાગતમાં મુખયમંત્રીશ્ી 
નાગદરકોની ફદરયા્દો - રજૂઆતો પ્રતયક્ષ સાંભળે છે. તદ્અનુસાર, 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે રાજયકક્ષાના સિાગત કાય્વક્રમમાં 
ગાંધીનગરમાં મુખયમંત્રીશ્ીના જનસંપક્ક એકમના સિાગત કક્ષમાં 

રજૂઆતકતા્વ અરજ્દારોની 
રજૂઆત પ્રતયક્ષ સાંભળી 
હતી. મુખયમંત્રીશ્ી સમક્ષ 
રાજય સિાગતમાં ૯ જેટલી 
રજૂઆતો આિી હતી. આ 
ઉપરાંત વજલ્ા કક્ષાના 
સિાગત કાય્વક્રમમાં રર૩, 
રિામ સિાગતમાં ૭૬ અને 

તાલુકા સિાગતમાં ૧૧પ૦ મળી સમરિતયા ૧૪પ૮ જેટલી રજૂઆતો 
આ સિાગત કાય્વક્રમ અનુસધંાન ેમળી હતી. આ રજઆૂતો પકૈી ૧૧૮૦ 
રજૂઆતોનું સુિાર વનિારણ લાિી ્દેિામાં આવયું હતું. 

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે આ રાજય સિાગતમાં િીદડયો 
કૉન્ફરન્સથી જોડાયેલા વજલ્ા િહીિટી તંત્રના અવધકારીઓને 
માગ્વ્દશ્વન આપતાં કહ્ં કે, રિામ, તાલુકા અને વજલ્ા કક્ષાએ જ 
પ્રશ્ો-રજૂઆતોનો ઉકેલ લાિી રાજય સિાગતમાં કોઈ અરજ્દારે 
આિિું જ ન પડે તેિી આ્દશ્વ ષ્સથવત સથાવનક સતરે જળિાઈ રહે તે 
સૌની સવહયારી જિાબ્દારી છે. શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે ‘સિાગત’માં 
રજ ૂથતા પ્રશ્ો અન ેરજઆૂતો સબંવંધત વિભાગો, ખાતાના િડાઓને 
ઑનલાઇન મોકલિામાં આિે છે તેનો ઉલ્ેખ કરતાં ઉમેયુું કે, આિી 
રજૂઆતોના વનયત સમયમાં ઉકેલ અને તે અંગેની વિગતો પણ 
ઑનલાઇન કરાય તેની મોવનટદરંગ વયિસથા નોડલ અવધકારીઓ 
અિૂકપણે ગોઠિે. •

આસપાસ
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‘સૌ સમાજ એક બની ચવકાસ રાહે એકસાથે આગળ વધે’
‘સૌ સમાજ એક બની વિકાસ રાહે એકસાથે આગળ િધે તે 

રાજય સરકારની કદટબદ્ધતા છે’, તેમ ગાંધીનગરમાં સંત શ્ી 
રોવહ્દાસની ૬૪પમી જન્મજયંતી ઉજિણીમાં સહભાગી થતાં 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જણાવયું હતું. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
કહ્ં હતું, કોઈ પણ સમાજના બહુઆયામી વિકાસ માટે વશક્ષણ 
ખૂબ જ જરૂરી છે. રાજય સરકાર વશક્ષણ જેિી પાયાની સુવિધા 
હરેક સમાજિગયોને પહોંિાડિા તેમની પડખે છે. વશક્ષણ થકી જ 
સમાજ - સમાજ િચ્ેનું અંતર ઘટશે અને એક સમરસ રાષ્ટ્રની 

વિભાિના સાકાર થશે. સંત શ્ી રોહી્દાસજીએ ્દરેક સમાજ એક 
થાય અને કુદરિાજોમાંથી બહાર આિે તે માટે અથાક પ્રયત્ો કયા્વ 
છે. આપણા િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના મંત્ર 'સૌનો સાથ 
સૌનો વિકાસ'માં પણ સંત શ્ી રોહી્દાસજીના વિિારોનું પ્રવતવબંબ 
પડે છે તેનો તેમણે ઉલ્ેખ કયયો હતો. આ કાય્વક્રમમાં પૂિ્વ મંત્રી 
શ્ી આતમારામભાઈ પરમાર, ગાંધીનગરના મેયર શ્ી વહતેશભાઈ 
મકિાણા, ધારાસભય શ્ી સી. જે. િાિડા અને સંત શ્ી રોહી્દાસ 
સમાજના લોકો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

ઇઝરાયલના ભારત ન્સથત 
રાજિૂતની મુખયમંત્ીશ્ી સાથે 

સૌજન્ય મુલાકાત
સંિા્દ મજબૂત સંબંધો માટે અવત આિશયક છે, 

પછી તે બે વયવતિ િચ્ે હોય કે બે ્દેશો િચ્ે હોય. બે 
્દેશો િચ્ેના સંબંધોને ગાઢ બનાિિાના ભાિ સાથે 
ઇઝરાયલના ભારતષ્સથત રાજ્ૂદત શ્ીયુત નાઓર 
વગલોને ગાંધીનગરમાં મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલની સૌજન્ય મુલાકાત લીધી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ી સાથે તેમણે ખાસ કરીને ગુજરાતમાં 
ઇઝરાયલના સહયોગ અને િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીની પ્રેરણાથી શરૂ થયેલી I-Create દ્ારા 
યુિાશવતિના ઇનોિેશન્સ અને નિીન શોધ સંશોધનને 
મળી રહેલા પ્રોતસાહન અગં ેવિસતૃત પરામશ્વ કયયો હતો. 
મુખયમંત્રીશ્ીએ પણ તાજેતરમાં આ આઇ વક્રયેટની 
લીધેલી મુલાકાત અને તયાં હાથ ધરાયેલી પ્રવૃવત્તઓથી 
માવહતગાર કયા્વ હતા. ઇઝરાયલના રાજ્દૂતે ગુજરાત 
સાથે કૃવષ ક્ષેત્રમાં સેન્ટર ઑફ એકસલન્સ સવહતની જે 
ઇઝરાયલ ભાગી્દારી છે તેને િધુ વયાપક બનાિિા પણ 
તતપરતા વયતિ કરી હતી. ઇઝરાયલના રાજ્દૂતે 
ઇઝરાયલની દડસેવલનેશન પલાન્ટ ટૅક્ૉલૉજી દ્ારા 
સમુદ્રના ખારા પાણીને પીિાલાયક બનાિિાની 
સફળતાના ગુજરાતમાં પણ પ્રયોગ અંગે મુખયમંત્રીશ્ી 
સાથે િિા્વ કરી હતી. મખુયમતં્રીશ્ીએ તમેન ેિડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના વિઝનથી આકાર પામલેી વિશ્વની 
સૌથી ઊિંી સર્દારની પ્રવતમા સટૅચય ુઑફ યવુનટીની 
મલુાકાત લિેા પણ આમંત્રણ આપયંુ હતુ.ં આ સૌજન્ય 
મલુાકાતમા ં મખુયમતં્રીશ્ીના અવધક મખુય સવિિ શ્ી 
પંકજ જોશી, ઉદ્ોગ કવમશનર શ્ી રાહલુ ગપુ્તા પણ 
ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

પાટણમાં ૧૧ કરોડના ખિચે 
વીર મેઘમાયાના ્સમારકનું ચનમા્ષણ થશે

ગુજરાતની ઐવતહાવસક પુરાતન રાજધાની પાટણની પ્રજા, પશુ, પંખી 
અને પ્રકૃવતના જતન માટે પોતાના પ્રાણની આહુવત આપનાર મહાન શહી્દ 
એટલે િીર મેઘમાયા. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે પાટણ વજલ્ાની 
મુલાકાત વનમા્વણાધીન િીર મેઘમાયા સમારકનાં પણ ્દશ્વન કરી કૃતજ્તા 
અનુભિી હતી.

લગભગ ૧૦૦૦ િષ્વ પહેલાં ગજુરાતની રાજધાની પાટણ હતી અને પ્રતાપી 
રાજા વસદ્ધરાજ જયવસહં સોલકંીનુ ંશાસન છેક માળિા સધુી ફેલાયલંુે હતુ.ં 
લગાતાર કેટલાંક િષયો સધુી ્દષુકાળ પડિાથી લોકો પાણી વિના ટળિળતા હતા 
અન ેપાણી માટે ત્રાવહમામ પોકારી િકૂયા હતા. પ્રજાિતસલ રાજા વસદ્ધરાજે 
પાટણ ખાત ે‘સહવ્રલંગ સરોિર’નંુ વનમા્વણ શરૂ કયુું. રાજા વશિભતિ હોિાથી 
તળાિને દકનારે ૧૦૦૮ વશિાલય વશિવલગંની સથાપના સાથે બનાવયા ંહતા.ં 
કમનસીબ ેસહ્રવલંગ સરોિરનુ ંકામ પણૂ્વ થયા પછી તમેા ંપાણી ભરાયુ ંનહોતું.ં 
પદંડતો પાસ ેપૂછતા ંજાણિા મળયુ ંકે, રાજા પર ‘સતી જસમા ઓડણ’નો શ્ાપ 
હોિાથી પાણી ભરાયુ ંનથી. તનેા વનરાકરણ માટે પંદડતોએ સિૂવયુ ંકે સરોિરમાં 
બત્રીસ લક્ષણો પરુષ બવલ્દાન આપ ેતો જ પાણી ભરાશે. બત્રીસ લક્ષણા 
પરુષની શોધ કરતા ંજાણિા મળયંુ કે, ધોળકા ખાત ે‘રનોડા’ ગામમા ંિણકર 
પદરિારમા ંજન્મલેો યિુાન ‘િીર મઘેમાયા’ હતો. િીર મેઘમાયાએ પ્રજાની 
યાતના ્દરૂ કરિા પોતાના પ્રાણોની બવલ્દાન આપિાની સહષ્વ તયૈારી ્દાખિી. 

આસપાસ
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આસપાસ

રાધનપુરવાસીઓને સમયસર અને પૂરતું 
પીવાનું શુધિ પાણી મળશે

જન જન સુધી જળ પહોંિાડિા પ્રવતબદ્ધ છે. જેની પ્રતીવત મુખયમંત્રી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેરાધનપરુ ખાત ેપાણી પરુિઠા વિભાગની રાધનપરુ ગૃપ યોજના 
અતંગ્વત તયૈાર કરિામા ંઆિી રહેલા 60 એમ.એલ.ડી ક્ષમતાના દફલટરેશન પલાન્ટની 
મલુાકાતમાં થઇ. નમ્વ્દા કેનાલ આધારીત બી.કે.3(પી-2) જથૂ યોજના અતંગ્વત તયૈાર 
કરિામાં આિી રહેલા ડબલયુ.ટી.પી., આર.સી.સી. સંપ સવહતની વયિસથાની 
કામગીરીની પ્રગવત અગેં સમીક્ષા કરી પાણી પરુિઠા વિભાગના અવધકારીશ્ીઓને 
જરૂરી માગ્વ્દશ્વન આપયંુ હતુ.ં રાધનપુર ખાત ેરૂ. 77.77 કરોડના ખિવે તયૈાર કરિામાં 
આિી રહેલી રાધનપરુ અન ેસાતંલપુર જથૂ પાણીપુરિઠા યોજનાની રાધનપુર રિપુ 
યોજનાથી તાલકુાના ં65 ગામ, 02 પરાવિસતાર અન ેરાધનપરુ શહેરના મળી કુલ 
1.74 લાખ નાગદરકોને પાઇપલાઇન થકી સમયસર અન ેપરૂતુ ંપીિાનુ ંશદુ્ધ પાણી 
ઉપલબધ થશ.ે િષ્વ 2020મા ં19.49 એમ.એલ.ડી. ક્ષમતામા ંિધારો કરી િષ્વ 2050 
સધુી 32.84 એમ.એલ.ડી. સધુી પહોંિાડિામા ંઆિશે.

કુલ 251.05 દક.મી.ની પાઇપલાઇન પકૈી 315 મી.મી.થી 90 મી.મી. વયાસ 
ધરાિતી 213.30 દક.મી. દડષ્સટ્બયુશન પાઇપલાઇન તથા 600 મી.મી.થી 250 મી.
મી. વયાસ ધરાિતી ડી.આઇ.કે.7 37.75 દક.મી.ની રાઇવઝંગ મઇેન પાઇપલાઇનના 
નેટિક્ક દ્ારા જળવિતરણની આ વયિસથાની હાલ 74 ટકા જટેલી કામગીરી પણૂ્વ કરી 
્ેદિામાં આિી છે, જ ેઆગામી ઑગસટ મવહના સધુીમા ંપણૂ્વ કરી કાયા્વષ્ન્િત કરિામાં 
આિશ.ે બી.કે.3 (પી-2) જથૂ યોજના અતંગ્વત રાધનપરુ અન ેસાંતલપરુ તાલુકા માટે 
100 લાખ વલટર, રાધનપરુ શહેર માટે 50 લાખ વલટર ઉપરાંત ધરિડી હેડિકસ્વ ખાતે 
05 લાખ વલટર તથા ગોતરકા ખાત ે07.50 લાખ વલટર ક્ષમતાના ભૂગભ્વ સપં તયૈાર 
કરિામાં આિી રહ્ા છે, જયારે ધરિડી, સાતનૂ, ગોતરકા અન ે્ૈદસર હેડિકસ્વ ખાતે 
અનકુ્રમ ે2.5 લાખ વલટર, 3 લાખ વલટર, 3 લાખ વલટર તથા 5 લાખ વલટરની સટોરેજ 
ક્ષમતા ધરાિતી 20 મીટર ઊિંી ટાંકીઓ પણ તયૈાર કરિામા ંઆિી રહી છે. પીિાના 
પાણીની સમસયા કાયમી ધોરણે હલ કરિા હાલ રાણકપરુ ખાતનેા 50 એમ.એલ.ડી. 
ક્ષમતાના શદુ્ધીકરણ પલાન્ટમા ંપાણી શદુ્ધ કરી પહોંિાડિામાં આિે છે. આ યોજના 
અતંગ્વત સાતનૂ ખાત ે નિીન 60 એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો દફલટર પલાન્ટ બનાિી 
રાધનપુર તાલુકાના ંગામો તથા રાધનપરુ શહેરન ેપીિાનુ ંપાણી સરકારના ંપ્રિત્વમાન 
ધારાધોરણો અનુસાર વનયવમતપણે પૂર ંપાડિાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવયંુ છે. •

કોરોનાકાળમાં ચનઃ્સવાથ્ષ સેવા કરનાર સફાઈકમમીઓનું સન્માન
રાધનપુર ખાતે દફલટરેશન પલાન્ટના વનરીક્ષણ બા્દ મુખયમંત્રીશ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે શ્ી રામ સેિા સવમવત સંિાવલત શાંવતધામની 

મુલાકાત લીધી હતી, જયાં સિામી વિિેકાનં્દજીની પ્રવતમાને અંજવલ આપી હતી. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે શાંવતધામ ખાતે 
વહન્્દુ દરિાજ મુજબ અંવતમ સંસકાર માટે શ્ી રામ સેિા સવમવત દ્ારા શાંવતધામ ખાતે પૂરી પાડિામાં આિતી તમામ વયિસથાઓ વનહાળી 
હતી. સાથે જ પ્રભુશ્ી રામજીની છવબ આગળ વશશ ઝુકાિી િં્દના કરી હતી. સંસથાની પ્રવૃવત્તઓ અંગે વિતાર મેળિી મુખયમંત્રીશ્ીએ 
કોરોનાકાળ ્દરમયાન સંસથાએ કરેલી જનસેિાને વબરા્દાિી હતી. સાથે જ કોરોનાકાળમાં વનઃસિાથ્વ સેિા આપનાર સફાઈકમથીઓનું 
મુખયમંત્રીશ્ીએ શાલ ઓઢાડી બહુમાન કયુું હતું. આ પ્રસંગે શ્ી રામ સેિા સવમવત ઉપરાંત રાધનપુર શહેરની વિવિધ સિૈષ્ચછક સંસથાઓ 
અને મંડળો દ્ારા મુખયમંત્રીશ્ીનું સિાગત-સન્માન કરિામાં આવયું હતું. •

રાજાએ પરૂા રાજકીય સન્માન સાથ ેિીર મઘેમાયાને 
પાટણ આમવંત્રત કયા્વ. િીર મઘેમાયાએ સહ્રવલગં 
તળાિમાં શહા્દત આપી અન ેઆ પાણી ્દરેક સમાજ, 
જાવત તમેજ સપં્ર્દાયના લોકો માટે ઉપલબધ કરાવયું 
હતુ.ં િીર મઘેમાયાએ ફતિ ્દવલતો માટે જ નહીં, પરંતુ 
સમરિ સમાજ માટે બવલ્દાન આપયું છે તેમના 
બવલ્દાનન ેઉજાગર કરિા પાટણ ખાતે િીર મઘેમાયા 
સમારકનુ ંવનમા્વણ કરિામા ંઆિી રહં્ છે.

ગુજરાતના ઇવતહાસમાં અમર થયેલા સામાવજક 
સમરસતાના પ્રતીક મહાન શહી્દ િીર મેઘમાયાના 
ભવય બવલ્દાનને ઉજાગર કરિા માટે િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના આ ડ્ીમ પ્રોજેકટ અન્િયે આ 
ભવય મંદ્દર અને અદ્તન સમારક વનમા્વણનું કાય્વ 
પુરજોશમાં િાલી રહ્ં છે. ગુજરાત રાજય પવિત્ર 
યાત્રાધામ વિકાસ બોડ્વ દ્ારા રૂ. ૧૧ કરોડના માતબર 
ખિ્વથી આ સમારકનું વનમા્વણકાય્વ થઈ રહ્ં છે, તેના 
કાય્વની પણ મુખયમંત્રીશ્ીએ જાણકારી મેળિી હતી. 
િીર મેઘમાયા વિશ્વ મેમોદરયલ ફાઉન્ડેશન ઍન્ડ 
દરસિ્વ સેન્ટર પાટણ દ્ારા મુખયમંત્રીશ્ીની સાકરતુલા 
કરિામાં આિી હતી.

આ પ્રસંગે િીર મેઘમાયા વિશ્વ મેમોદરયલ 
ફાઉન્ડશેન ઍન્ડ દરસિ્વ સને્ટર પાટણના િરૅમનૅ અને 
અમ્દાિા્દ પવચિમના સાસં્દશ્ી ડૉ. દકરીટભાઈ સોલકંીએ 
મઘેમાયાના બવલ્દાનન ેયા્દ કરી સમારકના વિકાસ માટે 
રાજય સરકારના ઉ્દાર યોગ્દાનની સરાહના કરી હતી. 
આ પ્રસગં ેસામાવજક ન્યાય અન ેઅવધકારતા વિભાગના 
મંત્રી શ્ી પ્ર્દીપભાઈ પરમાર, અરિણીઓ સવહત 
પ્દાવધકારીઓ, કલકેટર શ્ી સપુ્રીતવસંઘ ગલુાટી, વજલ્ા 
વિકાસ અવધકારી શ્ી રમશે મરેજા, પોલીસ અધીક્ષક 
શ્ી અક્ષયરાજ મકિાણા સવહત અવધકારીઓ અને 
નગરજનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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આસપાસ

ગુજરાતે ક્ાયમેટ િેન્જના પડકારો સામે
ચવકાસની નવી પદરભારા અંદકત કરી

ગલોબલ િૉવમ્વગ નામની એક િવૈશ્વક 
પયા્વિરણીય સમસયાએ પૃરિી પર િસતી 
જીિસૃષ્ષ્ટના અષ્સતતિ સામ ે સિાલ ઊભા 
કયા્વ છે. આ સમસયાનાં ઉકેલ માટે િત્વમાન 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના દૃષ્ષ્ટિંત 
નતેૃતિમાં ગજુરાત ે૨૦૦૯માં એવશયાભરમાં 
પ્રથમ િાર ક્ાયમેટ િેન્જનો અલાય્દો 
વિભાગ શરૂ કરી ્ેદશ અન ે્દવુનયાન ેઆગિી 
દ્દશા ્દશા્વિી છે. રાજય સરકારે આ ક્ાયમટે 
િને્જ વિભાગના બજેટમાં છેલ્ાં ૧૨ િષ્વમાં 
ઉત્તરોત્તર િધારો કયયો છે. આ િષવે બજટેમાં 
૯૧૦ કરોડની જોગિાઈ સરકારે કરી છે. આ 
દ્દશામાં આગળ િધતા  મુખયમંત્રી શ્ી  
ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સથવતમાં ‘વબષ્લડંગ 
અ ક્ાયમટે રેવઝવલયન્ટ ગજુરાત’ અન્િયે  
ક્ાયમેટ િને્જ વિભાગ આયોવજત કાય્વક્રમ 
યોજાયો હતો.

મુ ખયમંત્રીશ્ીએ આ કાય ્વક્રમમ ાં 
વશક્ષણમંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણી, 
ક્ાયમટે િને્જ અને િનમતં્રી શ્ી દકરીટવસંહ 
રાણા, રાજયમતં્રી શ્ી જગ્દીશભાઈ વિશ્વકમા્વ 
અને કુબરેભાઈ દડડંોર તથા ્ેદશ-વિ્ેદશના 
તજજ્ોની ઉપષ્સથવતમા ં વિવિધ યોજનાઓ, 
સહાયો અને પ્રકલપો તથા એમ.ઓ.યુ. 
િગેરેની ભટે આપી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજયની પ્રવતવષ્ત 
ગુજરાત યુવનિવસ્વટી ખાતે સેન્ટર ઑફ 
એકસલન્સની સથાપના કરિા માટે ક્ાયમેટ 
િેન્જ વિભાગ દ્ારા રૂ.૧.૫૦ કરોડના 
અન્ુદાન ફાળિણી જાહેરાત પણ કરી હતી.

આ પ્રસંગે મુખયમંત્રીશ્ીએ સાયન્સ 
મયુવઝયમ, મદેડકલ કૉલજે અને પૉવલટેકવનક 
ઇમારતો ઉપર સોલાર રૂફટૉપ વસવસટમનંુ 
િચયુ્વઅલ ઉ્દ ્ઘાટન કયુું હતંુ તેમજ સબવસડી 
યોજના અતંગ્વત અપાયલેા ઇલષે્કટ્ક ષ્વહકલનું 
ફલગે ઑફ કરાિીને બટૅરી સિંાવલત દદ્-િક્રી 
િાહનોની સહાય વિતરણ, ગૌશાળા-
પાંજરાપોળને બાયોગૅસ પલાન્ટ સથાપિા 
માટેની સહાય વિતરણ તમેજ સખીમડંળ દ્ારા 
પલાષ્સટક કિરાના એકત્રીકરણ માટે પ્રોતસાહક 
રકમનુ ંવિતરણ પણ કયુ્વ હતંુ. 

આ પ્રસંગે ૧૨ લાભાથથીઓને બૅટરી 
સિંાવલત દદ્િક્રી િાહનોનુ ંસહાય વિતરણ 
કરાયંુ હતુ.ં આ યોજના હેઠળ છેલ્ા ંપાિં 
િષ્વમાં રાજયના ધોરણ ૯થી ૧૨ તથા 
કૉલેજના અભયાસ કરતા કલુ ૨૫,૩૨૮ 
વિદ્ાથથીઓન ેકુલ રૂવપયા ૨૧.૦૬ કરોડની 
સહાય અપાઈ છે. મોરબી ષ્સથત તક્ષવશલા 
સિસહાય જૂથ અને વસંઘોઇમાં મવહલા 
સગંઠનન ેએમ પ્રતયકેને રૂવપયા ૨.૫ લાખની 

પલાષ્સટક કિરાના એકત્રીકરણ માટે પ્રોતસાહક 
સહાય અપાઈ હતી. સમરિ રાજયમા ંઅતયાર 
સધુી ૨૨.૯૧ કરોડની સહાય અપાઈ હતી.

મખુયમંત્રીશ્ીએ પાટણ ષ્સથત દરવજનલ 
સાયન્સ મયવુઝયમ ખાત ે ૧૦૦ દકલોિૉટ, 
વહંમતનગર ષ્સથત GMERS મેદડકલ 
કૉલજેમા ં૧૦૦ દકલોિૉટ તથા ભાિનગર 
ષ્સથત શ્ી ભાિવસંહજી પૉવલટ ેકવનક 
ઇષ્ન્સટટ્ટૂ કૅમપસ ખાતે ૧૮૦ દકલોિૉટની 
સોલાર વસસટમનંુ િચયુ્વઅલ લોકાપ્વણ કયુું. રૂ. 
૧.૨૬ કરોડના ખિવે તયૈાર થયેલી આ સોલાર 
વસસટમ દ્ારા પ લાખ ૭૦ હજાર યવુનટની 
િાવષ્વક બિત થશે.

આ પ્રસગં ેક્ાયમટે િને્જ વિભાગ દ્ારા 
રાષ્ટ્રીય તેમજ આતંરરાષ્ટ્રીય સસંથાઓ સાથે 
એમ.ઓ.ય.ુ પણ કરિામા ંઆવયા હતા, જમેાં 
યુવનસેફ, ઈ.યુ., આઇ.સી.એલ.ઈ.આઇ., 
આઇ.આઇ.એમ.-અમ્દાિા્દ, આઇ.આઇ.
ટી.- ગાંધીનગર, એમ.એસ.યુવનિવસ્વટી, 
અમ્દાિા્દ યવુનિવસ્વટી, પી.ડી.પી.ય.ુ, સાયન્સ 
વસટી, ટેષ્ક્કલ વશક્ષણ, પ્રાથવમક વશક્ષણ, 
ઉચ્ વશક્ષણ, નિસારી કૃવષ યુવનિવસ્વટી, 
સઝુલોન ગજુરાત વિન્ડ પાક્ક વલવમટેડ જિેી 
સસંથાઓ સાથે એમ.ઓ.ય.ુ થયા છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ક્ાયમેટ િને્જ કાય્વક્રમ 
અંતગ્વત ક્ાઇમેન્ટ િેન્જની સમજ લોકો 
સુધી પહોંિે તે હેતુથી આ વિષયને લગતી 
વિવિધ ૬ ડૉકયુમેન્ટરીનું વિમોિન પણ કયુું 
હતુ.ં સાથોસાથ ક્ાઇમને્ટ િને્જની િજૈ્ાવનક 
સમજ બાળકો સધુી પહોંિે ત ેહેતથુી બાળકો 
માટે િેવબનારનંુ લૉષ્ન્િંગ, ગુજરાતની 
પરપંરા પુસતકનું વિમોિન, ક્ાઇમેન્ટ 
િેન્જને સપશ્વતા જુ્દા-જુ્દા સટડી અહેિાલનું 
વિમોિન તેમજ વશક્ષણ વિભાગ દ્ારા ઉચ્ 
અન ેટેષ્ક્કલ વશક્ષણના વિદ્ાથથીઓ માટેની 
માગ્વ્દવશ્વકા ‘વિદ્ાસુરભી’નું વિમોિન  
પણ મુખયમંત્રીશ્ીના હસતે કરિામાં  
આવયું હતું. •
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ગુજરાતના આંગણે એચશયાનો સૌથી મોટો દડફેન્સ એક્સપો
ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને ્દેશના 

િડાપ્રધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઈ મો્દીએ 
આતમવનભ્વર ભારતનું સિપ્ન જોયું છે. 
ભારત તમામ ક્ષેત્રમાં આતમવનભ્વર બને તે 
માટે ્દેશના િૈજ્ાવનકો, ઉદ્ોગસાહવસકો, 
યુિાનો, વશક્ષણવિ્દોને િડાપ્રધાન સતત 
પ્રોતસાહન પૂરં પાડી રહ્ા છે, જેના 
પદરણામે આજે ભારત આરોગય, સંરક્ષણ 
જેિાં ક્ષેત્રોમાં આતમવનભ્વર બની રહ્ં છે. 
ભારતમાં જ સંરક્ષણ સાધનોના ઉતપા્દનને 
િેગ મળે અને આપણા નાગદરકોને 
રોજગારી મળી રહે તે માટે ગુજરાતમાં 
આગામી ૧૦થી ૧૪ માિ્વ સુધી દડફેન્સ 
એકસપો-૨૦૨૨ યોજાશે. 

દડફેન્સ એકસપો-૨૦૨૨ની તયૈારીઓ 
અગેં મુખયમંત્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ અને 
્દેશના રક્ષા રાજય મંત્રી શ્ી અજય ભટ્ટની 
સહઅધયક્ષતામાં તાજતેરમા ંગાધંીનગરમાં 
ઍપેકસ કવમટીની બેઠક યોજાઈ હતી. આ 
બેઠકમાં મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, 
િડાપ્રધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઈ મો્દીના 
દ્દશા્દશ્વનથી રક્ષા ક્ષેત્રે ‘આતમવનભ્વર 
ભારત’નું લક્ય પ્રાપ્ત કરિામાં દડફને્સ 
એકસપો-૨૦૨૨ અગતયનું સોપાન વસદ્ધ 
થશે. ૧૦થી ૧૪ માિ્વ ્દરમયાન એવશયાના 
સૌથી મોટા દડફેન્સ એકસપોનું આયોજન 
સમરિ ગુજરાત માટે ગૌરિપૂણ્વ ઘટના છે. 

 મુખયમંત્રીશ્ીએ ભારત સરકારના 
રક્ષા મતં્રાલયન ેદડફેન્સ એકસપો-૨૦૨૨ના 
સફળ અને ભવય આયોજન માટે રાજય 
સરકારના સંપૂણ્વ સહયોગની પ્રવતબદ્ધતા 
આ સમીક્ષા બેઠકમાં વયતિ કરી હતી.

રક્ષા રાજયમંત્રી શ્ી અજય ભટ્ટ ે
જણાવયું કે, દડફેન્સ એકસપો-૨૦૨૨ના 
આયોજનથી રક્ષા ક્ષેત્રના ઉદ્ોગો અને તે 
માટેના મૂડીરોકાણકારોને ગુજરાતમાં 
સથાયી થિાની તક મળશે. તેમણે દડફેન્સ 
એકસપો-૨૦૨૨ના આયોજન માટેની 
ગુજરાત સરકારની તૈયારીઓ અને 

વયિસથાઓને વબર્દાિી હતી. દડફેન્સ 
એકસપોની આ ૧૨મી આવૃવત્ત લનૅ્ડ, નિેલ 
અને હોમલૅન્ડ વસકયુદરટી વસસટમસના 
પ્ર્દશ્વન પરની મેગા ઇિેન્ટ છે. દડફને્સ 
એકસપો-૨૦૨૨ મજેર ફૉરેન ઓદરવજનલ 
ઇવવિપમેન્ટ મૅન્યુફૅકિર (OEMs)ને 
ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્ોગ સાથે સહયોગ 
કરિાની તક પૂરી પાડશે. 

'આઝા્દીના અમૃત મહોતસિ'ની 
ઉજિણીના િષવે આયોવજત દડફને્સ 
એકસપો-૨૦૨૨ની થીમ ‘પાથ ટુ પ્રાઇડ’ 
છે, જે ભારતના લોકોની સંસકૃવત અને 
વસવદ્ધઓના ગૌરિશાળી ઇવતહાસને પણ 
પ્ર્દવશ્વત કરશે.  અત્રે ઉલ્ેખનીય છે કે, 
૬૩ ્દેશોના ૧૨૧ વિ્દેશી પ્ર્દશ્વકો સવહત 
કુલ ૯૭૩ પ્ર્દશ્વકો દડફેન્સ એકસપો-
૨૦૨૨ માટે નોંધણી કરાિી િૂકયા છે. 
આગામી દ્દિસોમાં આ સંખયામાં િધારો 
થિાની સંભાિના છે. દડફેન્સ એકસપો-
૨૦૨૨ હાઇવરિડ ફૉમવેટમાં યોજિામાં 
આિશ,ે જમેા ંદફવઝકલ અન ેિચયુ્વઅલ એમ 

બંને પ્રકારના સટોલ હશે.
દડફેન્સ એકસપો-૨૦૨૨નું આયોજન 

ત્રણ સથળોએ - ત્રણ ફૉમવેટમાં કરિામાં 
આિી રહ્ ંછે, જમેા ંહેવલપડૅ એષ્કઝવબશન 
સેન્ટર  (HEC) ખાતે પ્ર્દશ્વન; મહાતમા 
મદં્દર કન્િને્શન ઍન્ડ એષ્કઝવબશન સને્ટર 
(MMCEC) ખાતે ઇિેન્્ટસ અને 
સેવમનાર અને સાબરમતી દરિરફ્ન્ટ ખાતે 
જાહેર જનતા માટે લાઇિ એષ્કઝવબશનનો 
સમાિેશ થાય છે,  જેમાં પ્રથમ ત્રણ દ્દિસ 
વબઝનેસ ડે તરીકે રાખિામાં આિશે. 13-
14 માિ્વ 2022ના રોજ પષ્બલડ ડે રહેશે 
એટલે કે જાહેર જનતા  માટે રહેશે. લાઇિ 
પ્ર્દશ્વન સાબરમતી દરિરફ્ન્ટ ખાતે 
કરિામાં આિશે.

દડફને્સ એકસપો-૨૦૨૨ની ઍપેકસ 
કવમટીની આ બેઠકમાં ગુજરાત સરકારના 
મુખય સવિિ શ્ી પંકજ કુમારે એકસપોની 
તૈયારીઓમાં રાજય સરકારના સહકાર 
અને દડફેન્સ ક્ષેત્રે રાજય સરકારની વિવિધ 
પહેલની માવહતી આપી હતી. •

• ત�.10થી 14 મ�ચ્ટ, 2022 સુધી વડફોનસ અોક્સપ�ો

• થીમ- ‘પ�થ ટુ પ્ર�ઇડ’

• ત્ણ સ્ળ�ોઅો-ત્ણ ફ�ૉમટેટમ�ં ઓય�ોજન

આસપાસ
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મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલનો બલૉગ
ગુજરાતમાં હેદરટેજ અને બોડ્ષર ટુરીઝમ ચવકસાવવાની નેમ

ગજુર�તમ�ં પ્રવ�સન સ્ળ�ો, ય�ત્�ધ�મ�ોન� વવક�સ તોમજ નવ�ં પ્રવ�સન ઓકિ્ટણ�ો ઊભ�ં કરવ�ની ક�મગીરીન�ો 
હચત�ર મુખ્યમંત્ી શ્ી ભપૂોન્દ્રભ�ઈ પટોલો પ�ોત�ન� બલ�ૉગમ� ંજનત� સમક્ મૂક્�ો છો. મુખ્યમંત્ીશ્ીઅો ર�જ્યમ� ંપ્રવ�સન 
વવક�સન� ંઅનોકવવધ ક�ય�ટે અનો ખ�સ કરીનો કચછમ� ંબની રહોલ� નૉશનલ હ�ઈવો અનો સરહદદી વવસત�રમ� ંNCCની 
પ્રવૃજતિઓોની વ�ત પણ ઓ બલ�ૉગમ�ં વણી લીધી છો. મુખ્યમંત્ીશ્ીન�ો બલ�ૉગ અક્રશ: નીચો મજુબ છોઃ 

પ્રવાસનના નવીન આયામોથી ખીલી ઊઠશે આપણું ગરવી ગુજરાત 
નમસકાર.  
વમત્રો, થોડા દ્દિસ પહેલા ંમન ેિલડ્વ હેદરટેજ સાઇટમા ંસથાન પામલેા 

પ્રાિીન નગરસંસકૃવતની વિરાસત ધરાિતા કચછના ધોળાિીરાની 
મલુાકાત લિેાનુ ંસૌભાગય પ્રાપ્ત થયુ.ં ધોળાિીરામાં પુરાતન સમયની 
સઆુયોવજત નગરરિના, િરસા્દી પાણીના સરંિહ માટેના જળસિંયનું 
અ્દ ્ભતુ આયોજન તથા એક આધવુનક માનિિસાહત માટે જરૂરી 
તમામ વયિસથાઓ વનહાળી અવભભતૂ થયા વિના રહી શકાય તમે 
નથી. મેં આ પ્રાિીન ધરોહરના અિશેષો, પુરાતત્િીય 
િસતઓુ તથા પૌરાવણક સમૃવતઓના સંરિહસથાન એિા 
મયુવઝયમની મુલાકાત લીધી અને એ અંગેનંુ 
પ્રઝેન્ટેશન પણ વનહાળયુ.ં આિનારા દ્દિસોમાં 
ધોળાિીરા પય્વટકો માટેનુ ંનિુ ંનજરાણુ ંબનશે 
તમેા ંશકંાન ેકોઈ સથાન નથી. 

રાજય સરકાર ે પણ આ પ્રાિીન 
વિરાસતનું મૂળ સત્િ અને તત્િ જાળિી 
રાખી સમયાનુકકૂલ વિવિધ વિકાસકામોનંુ 
આયોજન હાથ ધયુું છે. ધોળાિીરાની અં્દાજે 
5000 િષ્વ જૂની આ ધરોહરની વિશેષતાઓ અને 
સંસકૃવત્દશ્વનની અનેક સંભાિનાઓ તથા પ્રિાસીઓને મળી 
રહેલી માવહતી-સગિડમાં િધારો કરી ગુજરાતને વિશ્વના પ્રિાસન 
નકશામાં અંદકત કરિા ગુજરાત સરકાર કદટબદ્ધ છે. 

ધોળાિીરાની મુલાકાત ્દરવમયાન ગઢુલી-સાંતલપુર નૅશનલ 
હાઈિેના પ્રગવત હેઠળનાં કામોનું પણ વનરીક્ષણ કયુું હતું. કુલ 264 
દક.મી.ની લંબાઈના આ નૅશનલ હાઈિે નંબર 754 Kની િાર વલકંમાં 
ગઢુલી, ધોળાિીરા, કચછનું સફે્દ રણ તથા ખાિડાનો સમાિેશ થાય 
છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના દ્દશા્દશ્વનમાં કેન્દ્ર સરકાર 
દ્ારા અં્દાજે 320 કરોડ રૂવપયાના ખિવે વનમા્વણાધીન આ નૅશનલ 
હાઈિે દ્ારા ધોળાિીરાથી સફે્દ રણ િચ્ેનું અંતર 80 દક.મી જેટલું 
ઘટી જશે. ઉપરાંત ધોળાિીરા, સફે્દ રણ, માતાના મઢ, હાજીપીર 
્દરગાહ અન ેખાિડાન ેપણ સીધી નૅશનલ હાઈિેની રોડ કનેષ્કટવિટી 
મળતી થશે. નૅશનલ હાઈિે દ્ારા 100 જેટલી બોડ્વર આઉટપોસટને 
પણ કનેષ્કટવિટીનો વયૂહાતમક લાભ મળશે. 

વમત્રો, કચછ અન ેબનાસકાઠંાના પાણીની કુ્દરતી અછત ધરાિતાં 

સીમાકે્ષત્રો સધુી અન ેતયાનંા સરહ્દના સતં્રી એિા જાબંાઝ જિાનો સધુી 
પીિાનુ ંશદુ્ધ પાણી પહોંિાડિાનો ભગીરથ પ્રયાસ ગજુરાત સરકારે આ્દયયો 
છે. માનનીય શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ આપલેા ્દરંૂ્ેદશી વિિારન ેઅનુસરીને 
સરહ્દી વિસતારોમા ંNCCનો વયાપ પણ િધારિામા ંઆિી રહ્ો છે. 
NCCની પ્રવૃવત્તઓ સરહ્દી યુિાશવતિમા ં્ેદશપ્રમે, વનભ્વયતા અન ેશૌય્વ 
જિેા ગુણ ખીલિીન ે સરહ્દો પર ્ેદશવિરોધી પ્રવૃવત્તઓ પર અકુંશ 
રાખિામાં મહત્િની ભૂવમકા ભજિશે. મારી કચછની આ મુલાકાત 

્દરવમયાન મન ેસરહ્દની રખેિાળી કરતા બોડ્વર વસકયોદરટી 
ફોસ્વ (BSF)ના જિાનો અન ેઅવધકારીઓની મુલાકાત 

લઈ તેમની સાથ ેસિંા્દ કરિાનો અિસર પણ પ્રાપ્ત 
થયો. સીમા પારની ઘસૂણખોરી અટકાિિા તથા 
્દ ેશની  સુ રક્ષ ા  મ ાટ ે આ જિાનોની 
કત્વવયપરાયણતા સપશથી જાય એિી છે. સૌ 
જિાનોન ેમારા િ્ંદન! 

આિનારા દ્દિસોમા ં કચછ સવહત સમરિ 
ગુજરાતમા ંપ્રિાસન ક્ષતેે્ર અનકે નિા ંસથાન, ટદુરસટ 

પૉઇન્ટ તથા સદક્કટ ડેિલપ થિા જઈ રહી છે. 
ગજુરાતમા ંઅનકે સથાન ઐવતહાવસક તથા પ્રિાસનની 

દૃષ્ષ્ટએ વિશષે મહત્િ ધરાિે છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્ર મો્દીસાહેબના 
્દરંૂ્ેદશીપણાની વનશાનીસમા ‘રણોતસિ’ની જમે ગજુરાતના ંઅનકે સથાન 
વિશ્વપ્રિાસન નકશામા ંિમકિા સક્ષમ છે. બનાસકાઠંાના નડાબટેની જમે 
કચછના ધોરડોમા ંબોડ્વર ટરુીઝમનો પણ વિકાસ થઈ રહ્ો છે. 

વમત્રો, હિેના સમયમાં તમે ઐવતહાવસક સથાનો, પુરાતત્િીય 
સથાનો, બોડ્વર ટુરીઝમ જેિા પ્રિાસનના નિીન આયામો ગુજરાતમાં 
વિકસતા જોઈ શકશો. પ્રાકૃવતક અને માનિસવજ્વત સૌં્દય્વ ઉપરાંત 
વિવિધ સુવિધાઓથી સજ્જ આ પ્રિાસન સથળો સથાવનક ભાતીગળ 
સંસકૃવતને માણિાના પણ અનેક અિસર લઈને આિશે. રાજય અને 
્દેશના સહેલાણીઓ ઉપરાંત ્દુવનયાભરના પય્વટકો આપણા ગુજરાત 
તરફ આકષા્વશે. આપ સૌ આપણા ગરિી ગુજરાતનાં ઐવતહાવસક 
અને પુરાતત્િીય સથાનોની મુલાકાત લેિાનું િૂકશો નવહ. બાળકોને 
પણ આ સથળો અને તેના ઇવતહાસથી જરૂર માવહતગાર કરશો. 

આપનો, 
ભૂપેન્દ્ર પટેલ

CM બલૉગ
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 ‘આઝાિી કા અમૃત મહોતસવ 
પ્રોતસાહક વળતર યોજના’
રાજયનાં શહેરોમાં િસતા નાગદરકો-નગરજનો માટે 

આઝા્દીના અમૃત મહોતસિના િષ્વ પ્રસંગે ‘આઝા્દી કા 
અમૃત મહોતસિ પ્રોતસાહક િળતર’ યોજના શરૂ 
કરિામાં આિી છે. રાજયના મુખયમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે રાજયની નગરપાવલકાઓ 
દ્ારા નગરજનોને પૂરી પાડિામાં આિતી 
વિવિધ માળખાકીય સેિાઓના કર-િેરા, જેમાં 
વમલકતિેરો, સામાન્ય પાણીિેરો, ખાસ 
પાણીિેરો, ્દીિાબત્તી (લાઇટ) િેરો, ગટરિેરો 
િગેરે િેરાઓની િુકિણીમાં નાગદરકોને સરળતા અને 
પ્રોતસાહન આપિા આ નિતર અવભગમ અપનાવયો છે. 

આ યોજના અન્િય ેનાણાકીય િષ્વ ર૦રર-ર૩ની િરેાની રકમ 
જો નાગદરકો તા.૩૧-મ-ેર૦રર સુધીમા ંઍડિાન્સ ભરપાઈ કરે તો 
તેમને ૧૦ ટકા િળતર આપિામાં આિશે. એટલું જ નવહ, 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના દડવજટલ ઇષ્ન્ડયાના સકંલપને 
િગે આપિા શ્ી ભૂપને્દ્રભાઇ પટેલ ેએિો પણ વનણ્વય કયયો છે કે, 
આિી િરેાની રકમ મોબાઇલ ઍપ કે ઇ-નગરના ઑનલાઇન પૉટ્વલ 
મારફતે તા. ૩૧-મ-ેર૦રર સધુીમા ંભરપાઈ કરનારા નાગદરકોને 
િધારાનુ ંપાિં ટકા િળતર અપાશ.ે એટલ ેકે, દડવજટલ ટ્ાન્ઝકેશન 
કરનારા નાગદરકોન ેકુલ ૧પ ટકા િળતરનો લાભ મળશ.ે રાજયની 
નગરપાવલકાઓની અગાઉના ંિષયોના કરિેરાની પાછલી રકમ પણ 
જે નાગદરકોને ભરિાની બાકી હોય તેમને આિી રકમ-િેરા 
ભરિામા ંસરળતા મખુયમતં્રીશ્ીએ કરી આપી છે. 

તદ્અનુસાર, શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે એિો વનણ્વય કયયો છે કે, 
જે કર્દાતા-નાગદરકન ેતમેની વમલકત પટેે અગાઉના ંિષયોના િરેા 
ભરિાના બાકી હોય તે જો તા. ૩૧ માિ્વ-ર૦રર સુધીમાં ભરપાઇ 
કરે તો નોદટસ ફી, વયાજ, પેનલટી, િૉરંટ ફીની રકમ ૧૦૦ ટકા 
માફ કરિામા ંઆિશ.ે અત્ર ેએ વન્દદેશ કરિો જરૂરી છે કે, રાજયની 
નગરપાવલકાઓની આિકનો મુખય ્રોત કરિેરા િસૂલાતમાંથી 
થતી આિક છે. નગરપાવલકાઓ શહેરનાં વિકાસકામો તથા 
નાગદરકોને આિશયક સેિાઓ પૂરી પાડિા અંગેનો ખિ્વ આિા 
કરિેરા-ટૅકસની આિકમાંથી કરતી હોય છે. 

મખુયમતં્રી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે રાજયની નગરપાવલકાઓની 
આિી આિકમાં િધારો થાય સાથોસાથ કર્દાતાઓને પણ 
કરિેરાની રકમ ભરિામાં સરળતા રહે અને પ્રોતસાહન મળે તેિા 
ઉ્દાત્ત ભાિથી આ ‘આઝા્દી કા અમૃત મહોતસિ પ્રોતસાહક 
િળતર યોજના’નો અમલ કરિાનો નાગદરક સુખાકારીનો વનણ્વય 
કયયો છે. •

આઠ નગરપાચલકાનાં રૂ. ૧૬ કરોડથી 
વધુના ચવકાસકામો મંજૂર...

 સિવણ્વમ જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અન્િયે 
નગરો-મહાનગરોમા ંઆગિી ઓળખના ંકામો માટે રિાન્ટ-

ભંડોળ આપિાનો રાજય સરકાર ે અવભગમ 
અપનાવયો છે. આિા ંઆગિી ઓળખના ંકામોમા ં
નગર સુખાકારી અને જનવહત કાયયો દ્ારા જે તે 
નગરની આગિી વિશષે ઓળખ ઊભી કરિાનાં 
કામો હાથ ધરાય છે. 

સિવણ્વમ જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી વિકાસ 
યોજના અન્િયે રાજય સરકાર નગરો-મહાનગરોમાં 

આગિી ઓળખનાં વિવિધ વિકાસકામો હાથ ધરિા 
માટે રકમ ફાળિે છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આિાં આગિી ઓળખનાં 
કામો અન્િયે કોડીનાર નગરપાવલકાને સિવણ્વમ જયંતી મુખયમંત્રી 
શહેરી વિકાસ યોજનામાંથી વશંગોડા ન્દી પર દરિરફ્ન્ટનાં કામ 
માટેની રૂ. ૩ કરોડ રપ લાખની ્દરખાસતન ેસદૈ્ધાવંતક મજંરૂી આપી 
છે. શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ કામો અંગેના રજૂ થયેલા 
દફવઝવબવલટી દરપોટ્વ અને ગૅપ ઍનૅવલવસસ સટડી દરપોટ્વ તેમજ 
જનરલ દરપોટ્વના અનુસંધાને સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપી છે. 
મુખયમંત્રીશ્ીએ કોડીનાર નગરપાવલકા ઉપરાંત તળાજા 
નગરપાવલકામાં પણ સિવણ્વમ જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી વિકાસ 
યોજના અંતગ્વત આગિી ઓળખનાં કામોમાં આધુવનક 
ટાઉનહોલના વનમા્વણ માટે રૂ. ૩ કરોડ ૧૮ લાખનાં કામોની 
્દરખાસતને સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપી છે. 

આમ, રાજયની િધુ બે નગરપાવલકાઓ કોડીનાર અને 
તળાજામાં કુલ ૬.૪૩ કરોડ રૂવપયાનાં કામોની સિવણ્વમ જયંતી 
મુખયમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનામાં આગિી ઓળખનાં કામો 
માટે મંજૂરી આપિામાં આિી છે. ૨૦૨૧-૨૨ના િષ્વમાં અતયાર 
સુધીમાં રાજયની ૮ નગરપાવલકાઓને સિવણ્વમ જયંતી મુખયમંત્રી 
શહેરી વિકાસ યોજનામાં આગિી ઓળખનાં કામો માટે કુલ રૂ. 
૧૧.૯૪ કરોડની ફાળિણીની સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી અપાઈ છે. •
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Nir

રાજયના ચવકાસને ગચત આપતા ચનણ્ષયો
ખેડૂતોના વહતને િરેલી રાજય સરકારે ખેડૂતોના 

વહતમાં િણા-તિુરેની ટેકાના ભાિ ેખરી્દી ૯૦ દ્દિસ 
સુધી લંબાિિાનો વનણ્વય કયયો છે. આ સાથે, 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેિાનીમાં 
મળેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં રાજયના વહતમાં 
સંખયાબંધ વનણ્વયો લેિામાં આવયા હતા.

પ્રિતિા મંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણીએ જણાવયું હતું 
કે,  માગયોના ઇન્ફ્ાસટ્કિર માટે ગુજરાત ્દેશભરમાં મોખરાનું 
સથાન ધરાિે છે તયારે મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજયભરમાં ૧૨ હજાર 
દક.મી.ના માગયોના દરસરફેસના તથા ૨,૫૦૦ દક.મી.ના નિા 
માગયો મળી કુલ ૧૪,૫૦૦ દક.મી. લંબાઇના માગયોની રીસરફેસ 
નિીનીકરણની કામગીરી આગામી દડસમેબર-૨૦૨૨ સધુીમા ંપણૂ્વ 
કરિા સૂિનાઓ આપી છે. 

્દવક્ષણ ગુજરાત અન ેસૌરાષ્ટ્રન ેજોડતો સૌરાષ્ટ્ર-તારાપરુ માગ્વનું 
કામ પણૂ્વ થય ુછે જનેુ ંટૂકં સમયમાં લોકાપ્વણ કરાશે જયારે તારાપરુ-
બગો્દરા ફેઝ-૨ના રૂા.૬૫૦ કરોડના કામો મજંરૂ કયા્વ છે જ ેકામો 
સતિરે શરૂ કરાશે. 

જળસંિય અવભયાનને િધુ બળ આપિા માટે તતકાલીન 
મુખયમંત્રીશ્ી અને હાલના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ જે 
પ્રયાસો હાથ ધયા્વ હતા તેને આગળ િધારિા  માટે મુખયમંત્રી શ્ી 
ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલે આગામી સમયમા ંસજુલામ સફુલામ જળસિંય 

અવભયાન સમયસર હાથ ધરિાનું નક્કી કયુ્વ છે જેના 
પદરણામે રિામયસતરે પાણીની સુવિધા િધશે અને 
પાણીના સતર ઉંિંા આિશે તેમજ તળાિોમાંથી 
નીકળતી ફળદ્રપુ માટી પણ ખડેતૂોન ેતમેના ખતેરમાં 
નાખિા વિના મલૂય ેઅપાશ ેજેથી જમીનની ફળદુ્રપતા 

િધશે. વિવિધ સરકારી યોજનાઓના લાભ લેિા માટે 
લાભાથથીઓ દ્ારા રજૂ કરિામાં આિતાં એદફડેવિટમાંથી 

રાજય સરકારે મુવતિ આપી છે. આ વયિસથાનો સતિરે અમલ 
થાય અને નાગદરકોને કોઈ તકલીફ ના પડે તેિી કડક સૂિનાઓ 
મહેસલૂ વિભાગ દ્ારા વજલ્ા કલકેટર સવહત સબંવંધત કિેરીઓને 
આપિામાં આિી છે.

વિધાનસભામાં સમયાંતરે નિા એકટ-કાય્દા પસાર કરિામાં 
આિે છે. આ નિા કાય્દાના બાકી રહેલા વનયમો સતિરે બની 
જાય તેિી સૂિનાઓ મુખયમંત્રીશ્ી દ્ારા વિવિધ વિભાગોને 
આપિામાં આિી છે.

આગામી માિ્વ ૨૦૨૨માં િાલુ નાણાકીય િષ્વ પૂરં થાય છે 
તયારે કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર દ્ારા િાલતી પ્રજા કલયાણલક્ષી 
યોજનાઓ પૂણ્વ થાય, તેની પૂરેપૂરી રિાન્ટ િપરાય અને તેનો 
મહત્તમ લાભ પ્રજાન ેમળે તિેી વયિસથા સવુનવચિત કરિા િહીિટી 
તંત્રને જરૂરી સૂિનાઓ આપી છ.ે જેથી નિા બજેટમાં નિી 
યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ મળી શકે. •

‘આતમા’ યોજનાના કરાર આધાદરત કમ્ષિારીઓના પગારમાં વધારો 
ભારત સરકાર દ્ારા સિંાવલત ઍવરિકલિર ટેક્ોલૉજી મનૅજેમને્ટ 

એજન્સી (આતમા) ગજુરાત રાજયમા ંપ્રાયોવગક ધોરણ ે૨૦૦૫મા ં
અમલમાં આિી હતી. આ યોજનાનુ ંમખુય કાય્વ વજલ્ાની તમામ 
કૃવષવિષયક સશંોધન અન ેવિસતરણ પ્રવૃવત્તઓનુ ંસકંલન કરિાનંુ 
છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા રાજય સરકારન ેકૃવષઉન્નવત યોજના અતંગ્વત 
સબ-વમશન ઑન ઍવરિકલિર એકસટેન્શન હેઠળ આતમા યોજનાની 
મોદડફાઇડ ગાઇડલાઇન-૨૦૧૮ મજંરૂ કરિા જણાિાયંુ છે. તમેજ 
રાજયોને આતમાની દરિાઇઝ ્ડ ગાઇડલાઇન-૨૦૧૮ પ્રમાણે 
અમલીકરણ કરિાની સૂિના છે, જ ેસ્ંદભવે ગજુરાત સરકાર દ્ારા 
કેન્દ્ર પરુસકૃત ‘સપોટ્વ ટ ુ સટેટ એકસટેન્શન પ્રોરિામ ફૉર 
એકસટેન્શન દરફોમ્વ યોજના અતંગ્વત કામ કરતા ંકરાર 
આધાદરત કમ્વિારીઓના પગારમા ંનોંધપાત્ર િધારો 
કરિાનો મહત્િનો વનણ્વય કયયો છે. 

આ વનણ્વય અંગે વિગતો આપતા કૃવષમંત્રી શ્ી 
રાઘિજીભાઈ પટેલે જણાવયું હતું ક,ે ખેડૂતવમત્રના 

કષ્ન્ટજન્સી ખિ્વમાં રૂ. ૬,૦૦૦ના બ્દલે રૂ. ૧૨,૦૦૦ િાવષ્વક 
ખિ્વ અપાશે તેમજ બલૉક ટેક્ોલૉજી મૅનેજરનું માન્દ િેતન રૂ. 
૨૫,૦૦૦ના બ્દલે રૂ.૩૦,૦૦૦ અને આવસસટન્ટ ટેક્ોલૉજી 
મૅનેજરનું માન્દ િેતનમાં રૂ.૧૫,૦૦૦ના બ્દલે રૂ.૨૦,૦૦૦ 
િૂકિિાનો વનણ્વય કરાયો છે. આ વહતકારી વનણ્વયના પદરણામે 
રાજયમાં આતમા યોજનાની વિવિધ જગયાઓ પર કામ કરતા 
કમ્વિારીઓનો પગારિધારાનો પ્રશ્નો હલ થયો છે. 

 ભારત સરકાર દ્ારા અદ્તન ગાઇડલાઇન મુજબ આતમા 
પ્રોજેકટ હેઠળ કરાર આધાદરત માનિબળ માટે ૧૦% ઇજાફાની 

જોગિાઈ કરિામાં આિી છે, જેને અનુસરીને ગુજરાત 
સરકાર દ્ારા આતમા પ્રોજેકટ હેઠળ કરાર આધાદરત 
જગયાઓ પર કામ કરતા સટેટ કો-ઑદડ્વનટેર, નાયબ 
વનયામક, ડેપયુટી પ્રોજેકટ દડરેકટરના પગારમાં 
૧૦% ઇજાફાને મંજૂર કરિામાં આવયો છે. •
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ચનણ્ષય

રાજય સરકારના ચનણ્ષયથી બ ેલાખથી વધ ુચશક્ક પદરવારોન ેમળશ ેલાભ
વિદ્ાથથીઓના વશક્ષણનું વહત, વશક્ષકોનું વહત તથા િહીિટી 

તંત્રનું વહત જળિાય એ માટે રાજયના વિદ્ાસહાયક, પ્રાથવમક 
વશક્ષકો અને મુખય વશક્ષકોની બ્દલીઓના વનયમો સં્દભવે રાજય 
સરકારે મહત્િના વનણ્વયો કયા્વ છે, જેનો અં્દાજે બે લાખથી િધુ 
વશક્ષકોને લાભ થશે.

વશક્ષણ મંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણીએ જણાવયું હતું કે, ્દસ 
િષ્વ પહેલાં પ્રાથવમક વશક્ષકોની બ્દલીઓ સં્દભવે વનયમો ઘડાયા 
હતા. આ વનયમોમાં બ્દલાિ માટે પ્રાથવમક વશક્ષણના સંઘો દ્ારા 
રજૂઆતો થઈ હતી એ સં્દભવે રાજયના મુખયમંત્રીશ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે સંપૂણ્વ સંિે્દના સાથે વનયમોમાં મહત્િના ફેરફાર કરિા 
દ્દશા-વન્દદેશો આપયા છે. 

ગુજરાત રાજય વશક્ષક સંઘના પ્રમુખ શ્ી ભીખાભાઈ પટેલ, 
ગુજરાત રાજય પ્રાથવમક વશક્ષક સંઘના પ્રમુખ શ્ી દ્દષ્ગિજયવસંહ 
જાડેજા સવહત મંડળના હોદ્ે્દારો સાથે વશક્ષણ વિભાગના સવિિ 
શ્ી વિનો્દ રાિ, પ્રાથવમક વશક્ષણ વનયામક શ્ી મહેશ જોશી સવહત 
ઉચ્ અવધકારીઓ સાથે તબક્કાિાર ફળ્દાયી બેઠક યોજાઈ હતી, 
જેની ફળશ્ુવત સિરૂપે આ વનણ્વયો લેિાયા છે. 

વશક્ષણમંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણીએ વિદ્ાસહાયક, 
પ્રાથવમક વશક્ષક અને મુખય વશક્ષકની બ્દલીના વનયમોમાં કરેલા 
ઐવતહાવસક સુધારાની વિસતૃત વિગતો આપતાં જણાવયું હતું કે, 
અતયાર સુધી જે વશક્ષકોની બ્દલી થઈ ગઈ છે, પરંતુ ૧૦ ટકા 
કરતાં િધુ મહેકમ ખાલી પડતું હોિાના કારણે છૂટા થઇ શકયા 
નથી તેિા બ્દલી પામેલા તમામ વશક્ષકોને ખાસ દકસસા તરીકે 
છટૂા કરિાનો વનણ્વય કરિામાં આવયો છે. જ ેશાળામાં બ્દલીિાળા 

વશક્ષકોને છૂટા કરિાના 
કારણે શૂન્ય 

વશક્ષકિાળી શાળા થતી હોય તયાં છેલ્ે છૂટા થિા પાત્ર વશક્ષકને 
નિા વશક્ષક આિે તયારે જ છૂટા થિાનું રહેશે. છેલ્ાં ત્રણ િષ્વમાં 
બ્દલી થયલેી હોય અન ેછટૂા ન કરાયા હોય તિેા તમામ વશક્ષકોને 
પણ આ વનણ્વય લાગુ પડશે.

પ્રાથવમક વશક્ષકોની બ્દલીના વનયમો તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૨ના 
ઠરાિથી વનયત થયા હતા. માન્ય વશક્ષક સંગઠનો તેમજ વશક્ષકોનું 
વહત ધયાને લઈ રાજય સરકાર દ્ારા નિા વનયમો તૈયા૨ ક૨િામાં 
આવયા છે, જે અંતગ્વત અતયા૨ સુધી જે તે વજલ્ામાં ખાલી 
જગયાના ૪૦ ટકા વશક્ષકોને વજલ્ા ફેરબ્દલીનો લાભ આપિામાં 
આિતો હતો તેના બ્દલે નિા વનયમો મુજબ જે તે વજલ્ામાં 
ખાલી ૧૦૦ ટકા જગયા પ૨ વજલ્ા ફેરબ્દલીનો લાભ  
આપિામાં આિશે. 

વજલ્ા ફેર અરસપરસ અને વજલ્ા આંતદરક અરસપરસ 
બ્દલીમાં સંબંવધત વશક્ષકોનાં િતન હોિા જરૂરી હતાં તે જોગિાઈ 
્દ૨ૂ ક૨િામા ંઆિી છે એટલ ેકે 'િતન' શબ્દ ્દ૨ૂ ક૨િામા ંઆવયો 
છે. તે ઉપરાંત વશક્ષક સંઘો અને તેમના પ્રવતવનવધઓ સાથે પૂરતી 
િિા્વવિિારણાને અંતે એિો પણ વનણ્વય લેિામાં આવયો છે કે, જે 
વશક્ષકો િધ બ્દલીથી અન્ય શાળામાં ગયેલા છે તેિા વશક્ષકોને જો 
તેઓ મૂળ શાળામાં જગયા ખાલી પડે તો બે િધઘટ બ્દલી કેમપ 
સુધી મૂળ શાળા ઇચછે તો માંગી શકે.

૧૦ િષ્વ એક જ જગયાએ નોકરી ક૨િાની શરતે જે વશક્ષકોને 
વનમણૂક આપિામાં આિી છે તેિા વશક્ષકો પાંિ િષ્વ પછી વજલ્ા 
ફેરબ્દલી કે વજલ્ા અરસપરસ બ્દલી માટે અરજી કરી શકશે. 
એટલુ ંજ નવહ, જ ેસ૨કારી કમ્વિારીઓ રાજયના એક વજલ્ામાથંી 
બીજા વજલ્ામાં બ્દલીપાત્ર છે તેિા કમ્વિારીઓનાં પવત/પત્ી 
જો સરકારી શાળામાં પ્રાથવમક વશક્ષક કે મુખય વશક્ષક હોય તો 
તેઓન ેસરકારી કમ્વિારીના બ્દલીિાળા વજલ્ામા ંપ્રવતવનયવુતિથી 
મૂકી શકાશે.

પવત/પત્ીના દકસસાનો લાભ હિેથી અનુ્દાવનત સંસથાઓ, 
ગુજરાત સ૨કા૨ના જાહેર સાહસો, કેન્દ્ર અને રાજય સરકારની 

સરકારી કંપનીઓના દકસસામાં પણ મળિાપાત્ર થશે. તે 
ઉપરાંત બ્દલીઓના દકસસામાં ફદરયા્દ વનિારણ માટે 
ફદરયા્દ વનિારણ સવમવતની રિના કરિામાં આિી છે. 
એટલે કે બ્દલી બાબતે જે કોઇ રજૂઆત/ફદરયા્દ  
હોય તો સંબંવધત વશક્ષક/મુખય વશક્ષક દ્ારા ફદરયા્દ 
વનિારણ સવમવતને રજૂઆત કરી શકાશે અને ફદરયા્દ 
વનિારણ સવમવત તેનું વનરાકરણ ક૨શે, જેથી  
વશક્ષકોને વબનજરૂરી કોટ્વ કેસ કરિાની જરૂદરયાત 
ઉપષ્સથત થશે નહીં. •
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‘અશકય શબ્દ મારી દડકશનરીમાં નથી.’ નપૅોવલયન બોનાપાટદે 
કહેલું આ િાકય ગુજરાતની વિકાસધારા જોઈને તરત જ યા્દ 
આિી જાય. ગુજરાત સરકારે રણપ્ર્દેશ હોય કે ડુંગરાળ વિસતાર, 
અશકયને શકય બનાિી ઘરે-ઘરે પાણી પહોંિાડું છે. આ િાત 
નવહ, િાસતવિકતા છે, જેનો પડઘો ડાંગના સાકરપાતળ ગામના 
પાણી સવમવત ઑપરેટર ગલબભાઈના આ શબ્દોમાં વઝલાય છે. 
‘અમારા ગામમાં કુલ 3 ટાંકીઓ છે અને હું સિારે 6 િાગયે આખા 
ગામમાં પાણી પહોંિાડું છું. બધાને નળથી પાણી પહોંિી રહે તે 
માટે હું સિારના 8 િાગયા સુધી મારી કામગીરી બજાિું છું.

િળી િલસાડના કોલક ગામના ડેપયુટી સરપંિ અઝીમ 
વનઝામુદ્ીન જણાિે છે કે, અમારં ગામ ્દદરયાદકનારે આિેલું છે, 
જેના કારણે ગામની અં્દર ખારા પાણીના ્રોત છે, હાલ અમારા 
ગામમાં િાસમો દ્ારા નલ સે જલ યોજના આિી છે. એ યોજનાને 
લઈ ઘરે-ઘરે પીિાલાયક પાણી પહોંચયંુ છે. આિી જ િાત 
છોટાઉ્દેપુરના  િીલરિાંટ ગામના રહેિાસી મવહડા રાજુભાઈ 
કરતાં જણાિે છે, ‘પહેલાં બહાર જિુ હોય તો પાણીનું અમારે 
પહેલાં વિિારિું પડતું હતું, પણ અતયારે પાણીની સુવિધા હોિાથી 
અમે ગમે તયાં જઈએ, અમને પાણીની કોઈ તકલીફ પડતી નથી.

ગુજરાત રાજયે અનેક ક્ષેત્રોમાં અદદ્તીય વિકાસની રીતસર 
હરણફાળ ભરી છે. જનવહતને લગતી કલયાણકારી યોજનાઓથી 
રાજયનાં છેિાડાનાં ગામડાંઓની કાયાપલટ થઈ છે. જન-જનને 
નળથી જળ આપિાનું િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીજીનું સિપ્ન 
ગુજરાતમાં સાકાર થઈ રહ્ં છે. ગુજરાતના અંતદરયાળ વિસતાર 
સધુી પીિાનુ ંપાણી પહોંિી ગયંુ છે. આમ તો સમરિ ગજુ્વર પ્ર્ેદશમાં 

પાણીની સમસયાની વિ્દાઈ થઈ ગઈ છે, પરંત ુઆજે આપણ ેસમરિ 
ગુજરાતની િાત ના કરતાં ડાંગ, િલસાડ અને કચછનું િાસતવિક 
વિત્ર જોઈએ, જેથી સમરિ ગુજરાતમાં પાણી ક્ષેત્રે થયેલા પાણી્દાર 
આયોજનનો અ્ંદાજો લગાિી શકાય. પહેલા ંઆપણ ેડાંગ વજલ્ાની 
માંડીને િાત કરીએ.

કુ્દરતના ખોળે, ગુજરાતના છેિાડે આિેલો આદ્દિાસી 
વિસતાર એટલે ડાંગ વજલ્ો. પ્રાકૃવતક સૌં્દય્વ િચ્ે આિેલા ડાંગના 
વગરા ધોધે પૂરા ગુજરાતને અલગ ઓળખ અપાિી છે. અહીં 
આિેલી સહ્ાવદ્ર પિ્વતમાળા ડાંગના સૌં્દય્વમાં િાર િાં્દ લગાિે 
છે. ડાંગમાં િષ્વનો સૌથી િધુ િરસા્દ િરસે છે. આટલો િરસા્દ 
પડિા છતાં આઝા્દીકાળથી લઈને 70 િષ્વ સુધી આ વિસતારના 
લોકોન ેિોમાસા બા્દ 7 મવહના સધુી પાણી માટે િલખા ંમારિાનો 
િારો આિતો હતો, પરંતુ હિે જલ જીિન વમશન અંતગ્વત 
અતયાધુવનક ટેક્ોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને ડાંગનાં 
છેિાડાનાં ગામડાંઓમાં પણ નલ સે જલ યોજના દ્ારા ઘરે-ઘરે 
શુદ્ધ પીિાનું પાણી પહોંિી રહ્ં છે. 

ડાંગ વજલ્ાના િઘઈ તાલુકામાં આિેલા સાકરપાતળ અને 
માનમોડી આ બંને ગામોમાં પાણીની ભારે સમસયા િેઠિા માટે 
રિામજનો મજબૂર હતા. ગામલોકો ્દોઢથી બે દકલોમીટર િાલીને 
પાિીનું પાણી ભરિા જતા હતા. અહીં લોકો ખેતી કે ખેતમજૂરી 
કરી અથિા નોકરી કરી જીિનવનિા્વહ કરતા હોય છે, તેિામાં 
પાણી ભરિા માટે કલાકોનો સમય િેડફાતો હતો. 

નલ સે જલ યોજના અંતગ્વત તમામ ઘરોમાં પાણી પહોંિાડિા 
કદટબદ્ધ સરકારે અથાગ પ્રયત્ો કરી ડાંગનાં આ ગામોમાં પણ 

નલ સે જલ...
જળ સમ્સયાનાં 

અંત સાથે ચવકાસના નવા 
અધયાયનો આરંભ
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ઘરે ઘરે પાણી પહોંિાડંુ છે. આ ગામોમાં અ્દ ્ભતુ એષ્ન્જવનયદરંગનો 
ઉપયોગ કરિામાં આવયો છે. બંને ગામોમાં બે િષ્વ અગાઉ 
પાણીપુરિઠા યોજના હેઠળ કકૂિા બનાિિામાં આવયા છે. કકૂિાનું 
પાણી ગામમાં બનાિેલી ટાંકીઓમાં પહોંિે અને તયાર બા્દ ઘરે 
ઘરે પાણી પહોંિે તેિી ગોઠિણ કરી છે. ઉનાળામાં પાણીના સતર 
નીિા થઈ જાય તયારે પણ પાણીની સમસયા ન સજા્વય તે માટે 
વિવિધ જગયાએ બનાિેલી િેળીમાંથી કકૂિામાં પાણી આપમેળે 
આિી જાય તેિી વિશેષ સુવિધા ઊભી કરી છે. 

આ ગામના ં302 ઘરનાં આંગણામાં નળ દ્ારા પાણી આપિામા ં
આિી રહ્ં છે, જેના થકી આ ગામમાં રહેતા અં્દાવજત 1,315 
લોકોને પીિાના પાણી માટે િલખાં મારિાની જરૂર પડતી નથી, 
એટલું જ નવહ, હિે લોકોને ્દોઢથી બે દક.મી સુધી પીિાનાં પાણી 
ભરિા માટે જિું પડતું નથી. 

આ ગામમાં કકૂિો ગામથી ઘણો ્દૂર હતો, જેના કારણે ન્દીની 
બનં ેબાજુમાં રહેલા બ ેકકૂિાઓનુ ંજોડાણ કરી ગામની નજીક રહેલા 
કકૂિામાં ઑટોમેદટક મોબાઇલ સટાટ્વર દ્ારા મોબાઇલ થકી 
ઑટોમેદટક મોટર િાલુ - બંધ કરિાની આધુવનક ટેક્ોલૉજીનો 
ઉપયોગ કરિામાં આવયો છે, જેમાં નિાઈની િાત તો એ છે કે 
માત્ર એક વમસ કૉલ દ્ારા આ કાય્વ ખૂબ જ સરળતાપૂિ્વક કરિામાં 
આિે છે, જેનાથી સમયનો વયય થતો અટકી ગયો છે. 

આ ગામમા ં 40,000 વલટરની 20 હજાર વલટરની બ ેઅને 
30,000 વલટરની એક જમીન તળની આરસીસી ટાંકી બનાિિામા ં
આિી છે. આ ઉપરાતં આ ગામમા ં10,000 વલટરની એિ.ડી.પી.ઈ 
વસન્ટેકસ ટાકંીમા ંપણ પાણીનો સરંિહ કરિામા ંઆિ ેછે. સાકરપાતળ 
ગામમાં ઘરે ઘરે સમયસર અન ેપરૂતંુ પાણી મળી રહે ત ેમાટે 6 
દક.મી.થી િધનુી પાઇપલાઇન નાખિામાં આિી છે. આ ગામના 
લોકોની પાણીની સમસયાઓનંુ વનિારણ લાિિા માટે સરકાર દ્ારા 
કુલ 17.30 લાખ રૂવપયાનો ખિ્વ કરિામા ંઆવયો છે. 

'માનનીય િડાપ્રધાનશ્ીની ્દીઘ્વદૃષ્ષ્ટથી હર ઘર નલ સે જલ 

“
ભારત સરકારિી જલ જીિિ હમશિ યોજિા અંતગ્મત 

માિિીય િડાપ્ધાિ શ્ી િરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા 2019માં 
લાલ ડકલ્ા ઉપરર્ી િર ઘર જલ યોજિાિી જે જાિેરાત 

કરિામાં આિી િતી, એ યોજિા અંતગ્મત ગયુજરાતિાં તમામ 
ગામોમાં કામગીરી ર્ઈ રિી છે. તેમાં પા્ટણ હજલ્ામાં 100 
્ટકા િળ કિેટ્શિિી કામગીરી પૂણ્મ કરી છે. આ ગામમાં 

100 ્ટકા મહિલા પાણી સહમહત િોિાર્ી તેિે પયુરસકાર પણ 
આપિામાં આવયો છે. ચંદ્રયુમાણા ગામમાં િાલ તમામ 

હિસતારમાં પૂરતયું અિે શયુધિ પાણી મળે છે.

” 

મનોજભાઈ પટેલ, દડ્સટ્રીકટ કોદડ્ષનેટર, વા્સમો

યોજના અંતગ્વત આજે કકૂિાથી કનેકશન કરીને અતયારે અમારા 
ગામની અં્દર 100 ટકા નળ કનકેશન થઈ ગયા ંછે. આજ ેઅમારા 
ગામમા ંસુવયિષ્સથત રીત ેપાણી મળી રહ્ ંછે', સાકરપાતળ ગામના 
સરપંિ મંગેશભાઈ ગોહેલના આ શબ્દોમાં રાજય સરકારની 
કામગીરીના સંતોષનો ઓડકાર અનુભિાય છે.

આ તો િાત થઈ ડુંગરાળ પ્ર્દેશ ડાંગની. હિે િાત કરીએ 
્દદરયાદકનારાના વિસતારની.

ઘૂઘિાતા અરબી સમુદ્રના રમણીય તટની સાથે પ્રાકૃવતક 
સૌં્દય્વની કુ્દરતની અણમોલ ્ેદન ધરાિતો વજલ્ો એટલ ેિલસાડ. 
રૂવપયાના વસક્કાની બ ેબાજ ુહોય એમ ્દદરયાદકનારો મળિો એના 
પણ લાભ અને ગેરલાભ હોય છે. ્દદરયાદકનારાના વિસતારમાં 
લોકો ફરિા આિતા હોિાથી પય્વટક સથળ તરીકે પણ વિકાસ થાય 
છે. સાથે જ ્દદરયાદકનારાની નજીકનાં ગામોમાં સૌથી િધુ ખારા 
પાણીની સમસયાઓ સજા્વતી હોય છે, જેના કારણે ગામલોકો પાસે 
્દદરયો ભરીને પાણી હોિા છતાં પીિાના પાણી માટે િલખાં 
મારિાનો િારો આિતો હતો, પરંતુ હિે જલ જીિન વમશન 
અંતગ્વત િલસાડનાં ગામોની કાયાપલટ થઈ છે. 

િલસાડ વજલ્ાના પારડી તાલુકામાં આિેલું કોલક ગામ 
્દદરયાદકનારે િસેલું ગામ છે. આ ગામમાં ખારા પાણીની સમસયા 
ગામલોકોને િષયોથી સતાિી રહી હતી. પાણીની આ સમસયાને 
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કારણે કાંઠાવિસતારના રહેિાસીઓ પોતાનાં ખેતરોમાં ખેતી કરી 
શકતા નથી. આિા ગામના લોકો પોતાના જીિનવનિા્વહ માટે 
્દદરયામાં માછીમારી કરી પોતાનું ગુજરાન િલાિતા હોય છે, 
અને અમુક લોકો શહેરી વિસતારમાં જઈ નોકરી કરતા હોય છે. 
આ ગામમાં ખારોપાટ હોિાને કારણે ગામમાં બોર કે બોદરંગનાં 
પાણી પણ ખારાં થઈ જતાં હોય છે, જેનાથી ગામલોકોને પીિાના 
પાણી માટે િલખાં મારિાનો િારો આિતો હતો, પણ હિે 
િલસાડના આ કોલક ગામમાં ખુશીઓની સરિાણી િહી રહી 
છે. યશસિી િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીજીના માગ્વ્દશ્વનમાં 
અને મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃતિમાં અહીં જળ જીિન 
વમશન હેઠળ ‘નલ સે જલ’ યોજના દ્ારા ઘરે-ઘરે શુદ્ધ પીિાનું 
પાણી પહોંિાડાઈ રહ્ં છે. 

આ ગામમાં સરકાર દ્ારા મીઠા પાણી માટે પાઇપલાઇન 
નાખિામાં આિી હતી, જે લોખંડની હતી અને 35થી 40 િષ્વ 
જૂની પાઇપલાઇન થઈ જિાથી તમામ પાઇપ સડી ગઈ હતી, 
જેના કારણે પાણીના ફોસ્વમાં પણ ઘટાડો થતો હતો અને ગામની 
િચ્ે કોમન નળમાં પીિાનું પાણી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં મળતું 
નહોતું. એક ટાઇમ પાણી મેળિિા ગામના લોકોને ભારે હાલાકી 
િેઠિી પડતી હતી. તયારે કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર દ્ારા ‘નલ સે 
જલ’ યોજના અમલમા ંઆિતા ંકોલક ગામમા ં43,07,253 રૂવપયા 
ફાળિિામાં આવયા હતા, જેમાં આ ગામમાં આિેલી જૂની 
પાઇપલાઇન કાઢીને તેની જગયાએ 160 એમ.એમ. થી લઈને 75 
એમ.એમ સુધીની પાઇપલાઇનો નાખિામાં આિી હતી. આ 
ગામમાં આિેલાં ઘરો, આંગણિાડી અને શાળાઓ મળીને કુલ 
1400 નળ કનકેશનો કરિામા ંઆવયા ંછે, જનેા થકી સમરિ ગામમાં 
પીિાનું મીઠું પાણી પહોંિી રહ્ં છે. 

આ ગામમાં જે પાણી વિતરણ કરિામાં આિે છે, તેનું િાસમો 
દ્ારા અપાયલેી િૉટર ટેસટ દકટ દ્ારા વનયવમત ટેષ્સટંગ પણ કરિામાં 
આિ ેછે. એટલુ ંજ નવહ, પાર ન્દીનુ ંપાણી 80,000 હજાર વલટરની 
ટાંકી સુધી પહોંિાડા બા્દ તે પાણી લોકોનાં ઘર સુધી પહોંિે તેિું 
સું્દર આયોજન કરિામાં આવયું છે. નિાઈની િાત તો એ છે કે 

જળવયવ્સથાપન

“
શીણાય ગામમાં લગભગ આજર્ી 30 કરે 35 િર્મ 

પિેલાંિા � સમય તરફ આપણે ર્ોડી િજર કરીએ તો 
બિેિોએ અિે મેં પણ આિો અિયુભિ કય� છે, કરે અમે 

લગભગ એક ડક.મી કરે દોઢ ડક.મીિા અંતરે બેડાં લઈ પાણી 
ભરિા જતાં િતાં. એ િિે ઘણયું જ સારું છે. પિેલાં જે પાણી 
ભરિા મા્ટે કલાકોિો સમય બગડતો તે સમયિો ઘરકામ, 
બાળકોિા અભ્યાસમાં અિે રોજગારીિાં કામોમાં ઉપયોગ 

કરી મહિલાઓ આહર્્મક રીતે પગભર બિી રિી છે.

” 

શીણાય ગામની પાણી સચમચતના સિ્સયા ઉરાબહેન
આ બધી યોજના માટે ફાળિિામા ંઆિલેા ફંડમાથંી 25,38,000ના 
ખિ્વમાં આ તમામ કામો થઈ ગયાં. 

હાલ આ યોજના દ્ારા ગામના અં્દાવજત 5 હજાર કરતાં િધુ 
લોકોને તેનો ફાય્દો થઈ રહ્ો છે. કોલક ગામના લોકો સરકારની 
આ યોજનાને પોતાની જીિા્દોરી સમાન યોજના ગણાિી કેન્દ્ર 
અને રાજય સરકારનો આભાર વયતિ કરી રહ્ા છે. ખરેખર કોલક 
ગામમાં આિી કપરી પદરષ્સથવતથી હોિા છતાં પણ ઘરે ઘરે પૂરતું 
શુદ્ધ જળ પહોંિાડિું તે એક વસવદ્ધ છે. 

આ વસવદ્ધમાં િધુ એક યશકલગીનો ઉમેરો તયારે થયો, જયારે  
કચછ  રિામયસતરે ૧૦૦% ઘર ઘર નળ જોડાણ હર ઘર જલ 
ધરાિતો રાજયનો ૧૨મો વજલ્ો જાહેર થયો. 

ભૂજ ટાઉનહોલ ખાતે ગુજરાત પાણીપુરિઠા અને ગટર 
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જળવયવ્સથાપન

“
અમારા ગામમાં પિેલાં પાણીિી સમસયા હિક્ટ િતી. 

પિેલાં પીિાિા પાણી મા્ટે માર્ે બેડલાં લઈ તળાિમાં જિયું 
પડતયું િતયું એ જ તળાિમાં જયારે િરસાદ પડતો તયારે 

પશયુઓ પણ પાણી પીતાં િતાં, એ જ તળાિમાં બિાર ધોબી 
ઘા્ટમાં કપડાં ધોિાતા િતા. આ પડરક્સર્હત િતી, પણ જયારે 
દયુષકાળ પડતો તયારે પાણીિી બિયુ સમસયા રિેતી. ગામમાં 
પીિાિાં પાણી મા્ટે બિારર્ી ્ટ�નકર મગાિતા િતા. બધાિે 
ર્ોડયું ર્ોડયું પીિા પૂરતયુ પાણી મળતયું િતયું. િાસમો દ્ારા ગામમાં 
સોિાિો સૂરજ કિેિાય એિી રીતે આ ગામિી અંદર સાર્ 
અિે સિકારર્ી બાજયુિી િદીમાં બોરિેલ કરીિે ગામમાં 
ઊંચી ્ટાંકીિી સગિડ કરી પીિાલાયક પૂરતયુ પાણી મળ્યયું. 

િર ઘર જલ યોજિાર્ી દરેક ઘરે પાણીિી પૂરતી સગિડ છે.

” 

કનકપુર ગામના સરપંિ િંચદ્રકાબેન રંગાણી

વયિસથા બોડ્વ તથા  િાસમો દ્ારા આયોવજત કચછ વજલ્ાને હર  
ઘર જલ વમશન હેઠળ રાજયનો બારમો વજલ્ો જાહેર કરિાના 
પ્રસંગે વિધાનસભા અધયક્ષા શ્ી ડો. નીમાબહેન આિાયવે  જણાવયું 
હતું કે,  ‘કચછીઓની જેમ હિે કચછ પણ  પાણીની સગિડના 
પગલે પાણી્દાર બની રહ્ં છે.  િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી 
દ્ારા ૧૫મી ઑગસટ, ૨૦૧૯ના રોજ  જલ જીિન વમશન હેઠળ  
્દેશનાં તમામ ઘરે ઘર-ઘર નળ જોડાણની જાહેરાત કરી હતી, 
જનેા પગલ ેરાજય તમેની  ઘોષણાન ેઆબા્દ ઝીલી આજ ેઆપણો 
કચછ વજલ્ો હર ઘર જલ તરીકે જાહેર થયો છે.  બે િષ્વમાં િાસમો 
દ્ારા વજલ્ામાં રૂ. ૩૦.૩૫ કરોડની અં્દાવજત દકંમતની કુલ ૧૯૭ 
યોજનાઓ અમલી કરાયેલી, જેના દ્ારા ૧૯,૯૬૩ ઘરો 
નળજોડાણથી આિરી લેિાયાં છે.

આ તકે અધયક્ષાશ્ી ૧૦ તાલકુાના ં૮૮૧  ગામોમા ંતમામ 
૪,૦૨,૫૬૫  ઘરોમા ં૧૦૦%  નળજોડાણ કામગીરી પણૂ્વ કરિા 
માટે જોડાયલેા તમામન ેઅવભન્ંદન પાઠવયા ં હતા.ં પ્રજાિતસલ 
તતકાલીન મુખયમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ અન ેમખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ અન ેપાણીપરુિઠા મતં્રી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલના માગ્વ્દશ્વન 
હેઠળ પાણીનુ ંઉત્તમ કામ થઈ રહં્ છે.  અજંારના ં૬૩ ગામોમા ંરૂ. 
૪૨ કરોડ પાણી યોજના હેઠળ મજૂંર કયા્વ છે. આજ ેપાણીની ફદરયા્દ 
આિતી નથી અન ેહિ ેતો પાણી વિભાગ સતિરે સમસયા ઉકેલ ેછે.

 પાણી માટે સરકાર અનેક ઉપાય કરે છે નમ્વ્દા માટે રૂ. 
૩૭૭૫ કરોડ રૂવપયા મંજૂર કયા્વ છે કચછનાં લગભગ તમામ 
ગામડાંમાં િાસમો દ્ારા ઊંિી પાણીની ટાંકી ઊભી કરાઈ છે. 
ભાગી્દારીથી લોકકલયાણનાં કાયયો સરકારે આરંભયાં છે.  હર ઘર 
જલના પગલે રિામય સતરે પણ પાણીની સુવિધા સંપૂણ્વ થઈ રહી 
છે. વજલ્ાનાં ૮૮૧ િસિાટી  ગામોમાં ૪,૦૨,૫૬૫  ઘરો પૈકી 
૩,૮૨,૬૦૨ ઘરોનાં નળજોડાણની સુવિધા ઉપલબધ છે.

સરકારે જલ જીિન વમશન અમલમાં મૂકયું અને તમામ 
રિામીણ ઘરો અને જાહેર સંસથાઓ, જેિી ક ે શાળાઓ, 
આગંણિાડી કેન્દ્રો, આરોગય કેન્દ્રો, રિામપિંાયત ઇમારતો િગરેેને 
નળ દ્ારા પાણી પૂરં પાડિા માટે રાજય સરકારો સાથે ભાગી્દારી 

કરી. જોકે, આ લક્યાંક 2024 સુધીમાં હાંસલ કરિાનો હતો, 
પરંતુ ગુજરાત સરકારે કરલેી કામગીરી જોતાં ગુજરાત આ િષ્વના 
અંત સુધીમાં જ આ લક્યાંક વસદ્ધ કરી લેશે તેિું કહેિામાં જરાય 
અવતશયોવતિ નથી, કારણ કે આ માટે, આદ્દિાસી અને પિ્વતીય 
વિસતારોમાં ્દરેક ઘર સુધી પાણી પહોંિાડિા માટે વલફટ 
ઇદરગેશન ટેક્ોલૉજીનો ઉપયોગ કરિામાં આવયો છે, જે ખરેખર 
એક મોટો પડકાર હતો. ગુજ્વરિાસીઓને એ જાણીને આનં્દ થશે 
કે બોટા્દ, આણં્દ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પોરબં્દર, િડો્દરા, 
પાટણ, ગીર સોમનાથ, ડાંગ, મોરબી અને જૂનાગઢ જેિા કેટલાક 
વજલ્ાઓએ પાઇપિાળાં પાણીનાં જોડાણોનું 100% કિરેજ 
પ્રાપ્ત કયુું છે. આ વમશન લોકોના જીિનની ગુણિત્તામાં તેમજ 
તેમના ‘ઇઝ ઑફ વલવિંગ’માં સુધારો કરશે. ્દૂર્દૂરનાં 
ગામડાંઓમાં રહેતી મવહલાઓને ઘર િાટે જ જયારે પાણી મળિા 
લાગશે તયારે તેમને પણ ઘણી રાહત થશે અને ્દૂર બેડાં લઈને 
પાણી ભરિાની તકલીફમાંથી મુવતિ મળિાની સાથે નિા યુગનાં 
મંડાણ થયા છે. •
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ખેલ મહાકુંભમાં નોંધણી માટે ‘કટટેન રેઇઝર’ પૉટ્ષલનો શુભારંભ

રમતગમત ક્ષેત્રને ઉપેક્ષાથી બહાર લાિી ‘ખેલે તે ખીલે’ના 
સૂત્ર સાથે ગુજરાતમાં આજથી ્દશકા પહેલાં શરૂ થયેલો ખેલ 
મહાકુંભ હિે વિરાટ જનરમતોતસિ બની ગયો છે. ગુજરાતના 
યુિા ખેલાડીઓને પ્રોતસાહન આપી િૈવશ્વક સતરે તૈયાર કરિા 
તતકાલીન મુખયમંત્રી અને િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી દ્ારા 
ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભ-રમતોતસિનો પ્રારંભ કરિામાં આવયો 
હતો. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે અમ્દાિા્દ ખાતે ખેલ 
મહાકુંભમાં નોંધણી અંગેની આ શુંખલા આગળ ધપાિિા માટે 
‘કટદેન રેઇઝર’ પૉટ્વલનો શુભારંભ કરાવયો હતો.

ખલે મહાકંુભ માત્ર ખેલપ્રવતભા શોધ માટે નહીં, પરંત ુસમરિ 
ગજુરાતની રમતના વિકાસનો આધારસતંભ બની ગયો છે. ખલે 
મહાકંુભ દ્ારા રાજયની ખલેનીવતની એક આગિી ઓળખ ઊભી 
થઈ છે. આજ ેગજુરાતમા ંઑવલષ્મપક જિેી આંતરરાષ્ટ્રીય સપધા્વઓનું 

આયોજન થઈ શકે તે પ્રકારે ઇન્ફ્ાસટ્કિર ડિેલપ થઇ રહ્ ં છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના માગ્વ્દશ્વનમાં ગુજરાતમાં 
રમતગમતની એિી ઇકોવસસટમ અને કલિર ડિેલપ થયુ ં છે કે હિે 
ગજુરાતના ખલેાડીઓ માટે સકાય ઇઝ ધ વલવમટ છે. 

ખેલ મહાકુંભના કારણે રમતગમત ક્ષેત્રે ગુજરાતે અભાિને 
વમટાિીન ેપ્રભાિ સજયયો છે. આજ ેગજુરાતના ખલેાડીઓ નશૅનલ 
અન ેઇન્ટરનશૅનલ લેિલે નામના િધારી રહ્ા ંછે. ‘રમશ ેગજુરાત-
જીતશ ેગજુરાત’નો મંત્ર હિે ગજુરાતમા ંઆબાલ-વૃદ્ધ સૌના મનમાં 
ગુંજતો થયો છે. બાળકમાં બિપણથી ખેલકકૂ્દ મે્દાનમાં પરસેિો 
પાડિાના સંસકાર વસંિનનો આ મહાકુંભ છે.

રમત-ગમતના બધા ંજ ક્ષતે્રોમા ંગજુરાત ેઉત્તમ માનિસસંાધન 
શવતિનું વનમા્વણ કયુું છે તેની આ ખેલ મહાકુંભની શુંખલાઓ 
સાક્ષી છે. આ માત્ર રમત મહોતસિ નથી, પણ આ તો ગુજરાતના 

‘રમતગમત ક્ોત્ો મ�રી ક�રવકદદીની શરૂઓત ખોલ 
મહ�કંુભથી થઈ છો. ખોલ મહ�કંુભ અો રમતગમત મ�ટો 
અોક પરફોક્ટ પલૉટફ�ૉમ્ટ છો. મં ખોલ મહ�કંુભમ�ં મૉડલ 
જીત�ો, ત�ર બ�દ મનો ર�જ્ય સરક�ર દ્�ર� નવડય�દ 

ખ�તો ટ્ોવ �નંગ ઓપવ�મ�ં ઓવી હતી. મ�ર�ં 
મ�ત�-વપત� ખોતી કરો છો, જોથી દ�ોડવ� 
મ�ટોન� શઝૂ ખરીદદી શકંુ તોવી પવરક્સ્વત 
પણ નહ�ોતી ત�રો સરક�રની શક્તિદૂત 
સ્ીમ દ્�ર� મનો સહ�ય મળી, જોન� થકી 

હંુ અહીયં� ંસધુી પહ�ંચી. મનો સરક�ર દ્�ર� 
ઘણી સહ�ય મળી છો, જોન� ક�રણો હંુ વવદોશમ�ં 

પણ રમતગમતમ�ં ભ�ગ લોવ� જઈ શકી. ગુજર�ત 
સરક�ર રમતગમત ક્ોત્ો યુવ�ન�ો મ�ટો ખૂબ સરસ 
પ�ૉહલસીઓો લ�વી છો...’

- સવરત� ગ�યકવ�ડ, (દ�ોડવીર ખોલ�ડી)

‘હંુ છોલલ�ં ૮ વિ્ટથી સ્ટોટ લોવલો ગ�ોલ્ડ મોડહલસ્ટ છંુ. મનો 
રમતગમત ક્ોત્મ�ં ઓગળ વધવ� મ�ટો સરક�રો ઓહથ્િ ક 
સહ�ય કરી છો. સરક�રની પ�ૉહલસીન� ક�રણો ઓજની 
યવુતી પણ રમતગમતમ�ં પ�ોત�નંુ ન�મ ર�ોશન કરી શકો 
છો. ખોલ મહ�કંુભ અો રમતગમત ક્ોત્ો ઓગળ વધવ�નંુ 
ઉતિમ પલૉટફ�ૉમ્ટ છો, મ�ટો તમ�મ યવુક-યવુતીઓોઅો ઓમ�ં 
ભ�ગ લોવ�ો જાોઈઅો...’

- સન�ોફર પઠ�ણ (રોસલર ખોલ�ડી)

‘હંુ ૬ વિ્ટની હતી ત�રથી બૉડહમનટન રમી રહી છંુ. 
સરક�રની રમતગમત ક્ોત્ની શક્તિદૂત ય�ોજન� ઓવી, જો 
ય�ોજન�અો મનો અહી ંસુધી પહ�ંચ�ડવ� મ�ટો ખૂબ સપ�ોટ્ટ 
કય�ટે. અનો મ�ર� કવરયર મ�ટો પણ મદદરૂપ બની છો. 
સરક�રની મદદ વગર હંુ અહી ંસધુી પહ�ચંી જ ન� હ�ોત..’. 

- અન�ૈસ્� પરીખ (બૉડહમનટન ખોલ�ડી)

રમતોતસવ
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‘હંુ ખોલ મહ�કંુભમ�ં પ�ંચ વખત ચૉમમપયન બની 
અનો ત�ંથી જ ઓગળ વધી છંુ. સરક�ર ખોલ 
મહ�કંુભ થકી રમતવીર�ોનો ઓગળ વધ�રવ� 
પ્ર�ોતસ�હન ઓપો છો. શક્તિદૂત સ્ીમ થકી અમનો 
લ�ભ મળો છો, જોથી અમો અલગ અલગ જગય�અો 
ટુન�્ટમોનટમ�ં ભ�ગ લઈ શકીઅો છદીઅો...’

- ધય�ન� પટોલ (ચોસ ખોલ�ડી)

‘હંુ સપ�ોરસ્ટ ઓૉથ�ોવરટી ઓૉફ ગજુર�ત અનો શક્તિદૂત 
ય�ોજન�નો ખૂબ ધન્યવ�દ ઓપું છંુ, જોમણો મનો 
ઓટલ�ં વિ�ટેથી સહક�ર ઓપય�ો છો. અોમન� 
સહક�ર વગર હંુ ઓટલ�ો ઓગળ ન� ઓવી 
શક્�ો હ�ોત. ખોલ મહ�કંુભ અો અોક અોવું મ�ધયમ 
છો, જોન� થકી રમતગમત ક્ોત્ો પ્રવતભ�વંત યવુ�ન�ો 
ઓગળ વધી શકો છો. હંુ પણ ખોલ મહ�કંુભ રમી ચકૂ્�ો 
છંુ અનો ત�ંથી જ ઓગળ વધય�ો છંુ...’

- દોવ જાવ� (ટોવનસ ખોલ�ડી)

‘હંુ ૨૦૧૮મ�ં અોભશયન ચૉમમપયનસ હત�ો. અનો સરક�રની 
રમતગમત ક્ોત્ની શક્તિદૂત પ�ૉહલસીન� ક�રણો અહી ં

સધુી પહ�ંચય�ો છંુ. ખોલ મહ�કંુભ અો યુવ�ન�ોનો બધી 
રીતો વવકજસત કરો છો. અનો હંુ શક્તિદૂતન� લીધો 
જ બધી જગય�અો અલગ અલગ ટુન�્ટમોનટમ� ંભ�ગ 
લોવ� જઈ શકંુ છંુ અનો તોન� મ�ટો હંુ સરક�રન�ો 

ઓભ�રી છંુ...’
- મ�ોક્ જાોશી (ચોસ ખોલ�ડી)

‘હંુ ન�નપણથી જ રમતગમત ક્ોત્મ�ં છંુ. શક્તિદૂત 
ય�ોજન�અો મનો ખૂબ જ સહક�ર ઓપય�ો  છો . 
હંુ ૨૦૧૦થી ખોલ મહ�કંુભમ�ં ભ�ગ લઉં છંુ. 
યુવ�ન�ોનો રમતગમત ક્ોત્ો ઓગળ વધવ� મ�ટો 
ખોલ મહ�કંુભ સરસ પલૉટફ�ૉમ્ટ છો . મ�ટો  હંુ 
ઓજન� યવુ�ન�ોનો કહીશ કો, તમ�રો જરૂરથી ખોલ 
મહ�કંુભમ�ં ભ�ગ લોવ�ો જાોઈઅો...’

- પ્રજ્� મ�ોહન (ક્સ્વહ �મંગ, સ�ઇકહ �લંગ અનો રવ �નંગ ખોલ�ડી)

વિકાસનો ખૂબ જ મહત્િનો પડાિ છે. સપધા્વના યુગમાં યુિાનોની 
માનવસક અને શારીદરક ક્ષમતા િૈવશ્વક કક્ષાની બને તે માટેના 
મહાઅવભયાનનો આ એક સફળ આયામ છે. આ આયામ આજે 
તેના નિા પડાિ પર પહોંચયો છે. જે ગુજરાત માટે ગૌરિપૂણ્વ 
બાબત છે.  ખેલ મહાકુંભનો મુખય આશય લોકોમાં રમતગમત 
પ્રતયે જાગૃવત કેળિાય, શારીદરક તં્ુદરસતી જળિાય રહે અને 
રમતગમતની સંસકૃવતનો વિકાસ થાય તે છે.

ખેલ મહાકુંભમાં લોકોની બહોળી ભાગી્દારી જોિા મળી છે. 
્દર િષવે રવજસટ્શેનની સખંયા પણ િધતી જ જાય છે. િષ્વ ૨૦૧૦માં 
યોજાયેલા ખલેમહાકંુભમા ંભાગ લિેા માટે સાડા સોળ લાખ જટેલા 
રમતિીરોએ રવજસટ્ેશન કરાવયું હતું. 

ગજુરાતના યિુાનો-રમતિીરોન ેઅપીલ કરતા ંમુખયમતં્રીશ્ીએ 
કહં્ કે, આઝા્દીના અમૃત િષવે ખેલ મહાકુંભમાં ૭૫ લાખ 
રવજસટે્શનનુ ંલક્ય છે. આઝા્દીના અમૃત મહોતસિ િષવે ગજુરાતના 
દકશોર, તરણ, યુિાનો નાના-મોટા સૌ અને રમતિીરો આ ખેલ 
મહાકુંભના મહત્તમ ભાગી્દાર બને. ખેલ મહાકુંભના આ કટદેન 
રઇેઝર અિસરે મુખયમંત્રીશ્ીએ ્દેશના સિાતંત્યિીરોમાંથી–
મહાપુરષોમાંથી દફટનેસની પ્રેરણા લેિાનો પણ અનુરોધ કયયો 
હતો. રમતગમત અને યુિા સાંસકૃવતક વિભાગના રાજયમંત્રી શ્ી 
હષ્વભાઇ સંઘિીએ જણાવયું હતું કે, રાજયના ્દરેક ગામ, તાલુકા, 
વજલ્ાના યુિાઓની શવતિ બહાર લાિિાનું માધયમ એટલે 'ખેલ 
મહાકુંભ'. તતકાલીન મુખયમંત્રીશ્ી અને હાલના િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ સેિેલી ખેલ મહાકુંભની મુહીમ આજે નિા 
આયામો સાકાર કરી રહી છે.'ખેલમહાકુંભ'ના પગલે રાજયના 
ખેલાડીઓ િૈવશ્વક કક્ષાએ પોતાનું કૌશલય ઝળકાિી શકયા છે.

રાજયના મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં 
'ખેલમહાકુંભ'ની પ્રવૃવત્ત સુવનયોવજતપણે આગળ િધી રહી છે. 
રાજયના ૪૦ લાખથી િધુ ખેલાડીઓ તેમાં સહભાગી થશે તેિી 
આશા છે. રાજય સરકાર પણ કોવિડની ગાઇડલાઇનના અમલ 
સાથે આયોજન કરી રહી છે.

મંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે, રાજયમાં 'સિવણ્વમ ગુજરાત સપો્ટસ્વ 
યુવનિવસ્વટી'નું કાય્વ સંપન્ન કરિાની દ્દશામાં રાજય સરકાર 

પદરણામલક્ષી કામગીરી કરી રહી છે. આગામી બે માસમાં  હજી 
િધુ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાઓ ૧૫ મી મે -૨૦૨૨ સુધીમાં 
તેને કાય્વરત બનાિિા કદટબદ્ધ છે. રમત-ગમત, યુિા અને 
સાસંકૃવતક પ્રવૃવત્તઓ વિભાગના સવિિ શ્ી અવશ્વનીકુમારે જણાવયું 
કે, રાજયમાં રમતગમત પ્રતયેનું હકારાતમક િાતાિરણ છે. આ 
કાય્વક્રમના પગલ ેઆ િાતાિરણન ેિધ ુપ્રોતસાહન મળશ.ે વસટીઝન 
સષે્ન્ટ્ક રાજયના એિા ગજુરાતમા ંખલેમહાકંુભ જિેી પ્રવૃવત્તઓના 
પગલે ગુજરાત મુઠ્ી ઊંિેર બન્યું છે.

આ પ્રસંગ ે મખુય સવિિ શ્ી પકંજ કુમાર, અમ્દાિા્દ કલેકટર 
શ્ી સ્ંદીપ સાંગલ,ે મયેર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, વજલ્ા વિકાસ 
અવધકારીશ્ી શ્ી અવનલભાઈ ધામેવલયા, ્દસક્રોઈના ધારાસભય શ્ી  
બાબભુાઈ પટેલ, સપો્ટસ્વ ઑથોદરટી ઑફ ગજુરાતના સવિિ શ્ી 
આર. ડી. ભટ્ટ, સિવણ્વમ ગજુરાત સપો્ટસ્વ યવુનિવસ્વટીના ઉપકુલપવત 
શ્ી ડો. અજુ્વનવસંહ રાણા, ભૂતપિૂ્વ વક્રકેટર શ્ી પાવથ્વિ પટેલ ઉપષ્સથત 
રહ્ા હતા તેમજ ્દરેક વજલ્ા સતરેથી વજલ્ાવધકારીઓ, 
પ્દાવધકારીઓ પણ િચયુ્વઅલી જોડાયા હતા. •

રમતોતસવ
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“હેલથ ઍૅન્ડ વેલનેસ” ચવરય પર રા�ીય વેચબનાર

ઇન્કમટૅકસ વિભાગ દ્ારા ‘હેલથ ઍન્ડ િેલનેસ’ વિષયક 
રાષ્ટ્રીય િેવબનારનું તાજેતરમાં આયોજન કરિામાં આવયું હતું, 
જેમાં રાજયપાલ શ્ી આિાય્વ ્દેિવ્રતે માગ્વ્દશ્વન આપતાં જણાવયું 
હતું કે, માનિીના સિાસરય અને સુખાકારી માટે આહારશુવદ્ધ, 
વિિારશુવદ્ધ અને સંયવમત જીિન આિશયક છે. ભારતીય 
ઋવષઓનું જીિન-્દશ્વન માનિ માત્રને આહારશુવદ્ધથી સત્િશુવદ્ધ 
તરફ ્દોરી જાય છે. રસાયણોમુતિ આહાર માટે પ્રાકૃવતક આહાર 
અને પ્રાકૃવતક કૃવષને આપણે સિીકારિી પડશે. 

સમરિ ્દેશમાં િાલી રહેલા પ્રાકૃવતક કૃવષ જનઅવભયાનમાં 
સહયોગથી સામેલ થિા સૌને આહ્ િાન કરી રાજયપાલશ્ીએ 

ઋતુ અનુસાર આહાર, વિિેકપૂણ્વ આહાર અને સિાસરય માટે 
વહતકારી આહારનું મહત્િ પણ સમજાવયું હતું. રાજયપાલશ્ીએ 
‘આઝા્દી કા અમૃત મહોતસિ’ કાય્વક્રમને આતમવનભ્વર ભારતની 
સથાપનાના વિંતન પિ્વ તરીકે ગણાવયો હતો. 

આ પ્રસંગે રાજસથાનના રાજયપાલ શ્ી કલરાજ વમશ્ે 
શારીદરક સિાસરય સાથે માનવસક સિાસરયને પણ મહત્િપૂણ્વ 
ગણાવયું હતું, જયારે આટ્વ ઑફ વલવિંગના દૃષ્ટા શ્ી શ્ી રવિશંકરે 
યોગ, ધયાન અને પ્રાણાયામ દ્ારા આતમશવતિની જાગૃવત દ્ારા 
વનજાનં્દની પ્રાવપ્ત થઈ શકે તેમ જણાવયું હતું.

મહાગુજરાતના પ્રણેતા ઇન્િુિાિાને જન્મજયંતીએ પુષ્પાંજચલ 
મહાગુજરાત અને  પ્રજાકીય 

આં્દોલનના પ્રણેતા શ્ી ઇન્્દુલાલ 
યાવજ્કની જન્મજયંતીએ વિધાનસભા 
પોદડયમમાં તેમના ભવય તૈલવિત્રને 
વિધાનસભા અધયક્ષા ડૉ. નીમાબહેન 
આિાયવે પુષપાંજવલ અપ્વણ કરી હતી.

ઇન્્દુિાિાના હુલામણા નામથી 
ઓળખાતા શ્ી ઇન્્દુલાલ યાવજ્કે 
પત્રકાર તરીકે કારદક્દથીનો પ્રારંભ કયયો 
હતો. તેઓએ ગાંધીજી, સર્દાર પટેલ 
સાથે રહી સિાતંત્ય સંરિામ હેઠળના 
જુ્દાં જુ્દાં આં્દોલનોમાં સવક્રય ભાગ 
લીધો તથા દકસાન અને કામ્દાર 
પ્રવૃવત્તમાં સવક્રય રીતે જોડાયા હતા. 
મહાગુજરાત આં્દોલનના લોકવપ્રય, 
સઘંષ્વશીલ અન ેસવક્રય નતેા રહ્ા હતા. 

આ પ્રસંગે વિધાનસભામાં વિરોધ 
પક્ષના નતેા શ્ી સુખરામભાઈ રાઠિાએ 

પણ શ્ી ઇન્્દલુાલ યાવજ્કના આઝા્દીકાળના 
પ્રસંગોને યા્દ કરી શ્દ્ધાંજવલ આપી હતી. 

આ કાય ્વક્રમમાં  મહ ેસુલ મંત્ર ી 
શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ વત્રિે્દી, કૃવષ મંત્રી 
શ્ી રાઘિજીભાઈ પટેલ, આદ્દજાવત 
વિકાસ મંત્રી શ્ી નરેશભાઇ પટેલ, ઉદ્ોગ 
રાજયમંત્રી શ્ી જગ્દીશભાઈ વિશ્વકમા્વ, 
શ્મ  અને  ર ોજગ ા ર  ર ાજયમંત્ર ી 
શ્ી વરિજેશભાઈ મેરજા, િાહનવયિહાર 
રાજય મંત્રી શ્ી અરવિં્દભાઈ રૈયાણી, 
વશક્ષણ રાજયમંત્રી શ્ી કુબેરભાઈ દડંડોર, 
પશુપાલન રાજયમંત્રી શ્ી ્દેિાભાઈ 
માલમ, પિૂ્વ મતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રવસહં િૂડાસમા 
તથા ધારાસભયશ્ીઓ, વિધાનસભાના 
સવિિશ્ી તેમજ ઉચ્ અવધકારીશ્ીઓ-
કમ ્વિારીશ્ીઓએ ઉપષ્સથત રહીને 
ઇન્્દુિાિાના તૈલવિત્રને પુષપ અપ્વણ 
કયાું હતાં.

સમાિાર ચવશેર
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આણંિમાં યોજાયો મહેસૂલી મેળો
હકારાતમક અવભગમ સાથે પ્રજાકીય પ્રશ્ોના 

તિદરત વનકાલ માટે રાજય સરકાર મક્કમ છે અને 
આ દ્દશામાં સકારાતમક પગલાં લઈ રહી છે. 
તાજેતરમાં આણં્દમાં મહેસૂલી મેળાનો પ્રારંભ 
કરાિતાં મહેસૂલમંત્રી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ વત્રિે્દીએ 
પ્રજાકીય પ્રશ્ોનો પ્રો-ઍષ્કટિ થઈ વનકાલ લાિિા 
માટેનો રાજય સરકારનો મક્કમ વનધા્વર વયતિ 
કયયો હતો. 

મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, સરકારે દડવજટલ 
અને ઑનલાઇન માધયમની વયાપક વયિસથાઓ 
દ્ારા લોકોનાં કામ ઝડપથી અને પાર્દશ્વકતાથી 
થાય તેિું આયોજનબદ્ધ કાય્વ હાથ ધયુું છે. પાર્દશ્વક િહીિટ, 
ઝડપી વનણ્વય, તિદરત અમલ અન ેકોઈની ્દખલ િગર જન-જનને 
યોજનાકીય લાભો સીધા મળે તે દ્દશામાં સરકાર કામ કરી છે.

મંત્રી શ્ીએ મહેસૂલી મેળા પ્રસંગે વિવિધ યોજનાઓ, જેિી કે, 
ગંગાસિરૂપા આવથ્વક સહાય, અંતયો્દય યોજના, અશાંત ધારાના 
લાભાથથીઓ, અંતયો્દય યોજના, દ્દવયાંગ સહાય યોજના, પાલક 

માતા-વપતા યોજના, મુખયમંત્રી બાળ સહાય યોજના, સંકટમોિન 
સહાય યોજના, સંત સુર્દાસ યોજનાના અં્દાજે ૨૬૦થી િધુ 
લાભાથથીઓને મંજૂરીના હુકમો-યોજનાકીય લાભો એનાયત કયા્વ 
હતા. આ પ્રસંગે ધારાસભયો સિ્વ શ્ી મયૂરભાઈ રાિલ અને 
ગોવિં્દભાઈ પરમાર સવહત મહેસૂલી વિભાગના અવધકારીઓ-
કમ્વિારીઓ તથા અરજ્દાર નાગદરકો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

RBSK અંતગ્ષત ગાંધીનગર ચજલ્લાને નવાં ૨૪ વાહનોની ભેટ
આરોગયમંત્રી શ્ી ઋવષકેશભાઇ પટેલે 

ગાંધીનગર ખાતેથી RBSKનાં નિાં 
િાહનોનું  ફલેગ ઑફ કરાવયું  હતંુ. 
RBSK અંતગ્વત જન્મથી લઈ ૧૮ િષ્વ 
સુધીનાં બાળકોનુ સક્રીવનંગ, વન્દાન અને 
સારિાર કરિામાં આિે છે. આ કામગીરી 
સિસથ અને સક્ષમ પેઢીના વનમા્વણ માટે 
મહત્િની બની રહેશે તેિો ભાિ મતં્રીશ્ીએ 
વયકત કયયો હતો. રાષ્ટ્રીય બાળ સુરક્ષા 
કાય્વક્રમ (RBSK) અંતગ્વત શહેરથી 
લઈને ગામડાના અંવતમ બાળકને તમામ 

પ્રકારની આરોગયલક્ષી સિેાઓ આપિામાં 
આિી રહી છે. આ સેિાઓ સતિરે ઉપલબધ 
થાય તે માટે તાજેતરમાં આરોગયમંત્રી 
શ્ી ઋવષકેશભાઇ પટેલે ગાંધીનગરથી 
RBSKના ંનિા ં24 િાહનોનુ ંફલગે ઑફ 
કરાવયું હતું. 

આરોગયમતં્રીએ જણાવયંુ હત ુકે, સમરિ 
ગુજરાતમા ં૯૯૨ િાહનો બાળકોનુ ંઘરે ઘરે 
જઈન ે સક્રીવનગં અન ે તપાસની શ્ષે્તમ 
કામગીરી કરી રહ્ા ંછે. એક િાહન ્દરરોજ 
૭૦થી ૮૦ જટેલા ંબાળકોની તપાસ હાથ 

ધરે છે. રાજયના ૧ કરોડ ૬૦ લાખ 
બાળકોને RBSK અતંગ્વત સવુિધા અને 
સારિાર માટે આિરી લેિામા ંઆવયા છે. 
RBSKના ંિાહનોને મળેલુ ં નિુ ં સિરૂપ 
તેનું રિાષ્ન્ડંગ રિામય સતરે અસરકારક 
બનાિીને આ ટીમની કામગીરીને નિી 
ઓળખ આપશ,ે જનેા થકી બાળકો માટે 
આ સુવિધા સઘન અને સરળતાથી 
પહોંિાડિાનુ ંઆયોજન છે.  મંત્રીશ્ીએ આ 
પ્રસગં ેRBSKની ટીમ સાથ ેસંિા્દ સાધીને 
તેમની કામગીરી અંગે વિગતિાર તાગ 
મળેિી પ્રોતસાહન પરૂ ંપાડંુ હતંુ. િાહનોના 
ફલગે ઑફ કાય્વક્રમમા ંઆરોગય રાજય મતં્રી 
શ્ીમતી વનવમષાબહને સુથાર, આરોગય 
વિભાગના અવધક મખુય સવિિ શ્ી મનોજ 
અરિિાલ, આરોગય કવમશનર શ્ી જયપ્રકાશ 
વશિહરે, એન.એિ.એમના દડરેકટર રેમયા 
મોહન સવહત આરોગય વિભાગના 
અવધકારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

સમાિાર ચવશેર
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પ્રાિીન અને આધુચનક ચવઞ્જાન ચવરયક 
‘ચવઞ્જાન પ્રિશ્ષન’

‘વિજ્ાન સિ્વત્ર પજૂયતે’ વિષય પર અમ્દાિા્દની ગુજરાત યવુનિવસ્વટીમાં 
‘વિજ્ાન પ્ર્દશ્વન’નું આયોજન કરાયું હતું, જેને ખુલ્ું મૂકતાં વશક્ષણમંત્રી 
શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણીએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાત સાયન્સ અને 
ટેક્ોલૉજીના ક્ષેત્રમાં િધુ ને િધુ અવિરત વિકાસ કરી રહ્ં છે. સાયન્સ અને 
ટેક્ોલૉજી કે્ષત્રમાં યુિાનો ઉપર ગુજરાત સવહત સમરિ ્ેદશની આશાઓ અને 
અપેક્ષાઓ છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના ‘આતમવનભ્વર ભારત’ના 
સિપ્નને સાકાર કરિામાં સાયન્સ ઍન્ડ ટેક્ોલૉજી ક્ષેત્રનું ખૂબ મહત્િનું 
યોગ્દાન રહેિાનુ ંછે. મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંકે, વિજ્ાન પ્ર્દશ્વનની થીમ ‘ભારતમાં 
પ્રાિીન અને આધુવનક વિજ્ાનનો વિકાસ’ પર રાખિામાં આિી છે. 
વિદ્ાથથીઓની વિજ્ાન પ્રતયનેી રવિ કેળિાય અન ેનિા ંસશંોધનોથી વિદ્ાથથીઓ 
પદરવિત બને તે હેતુથી ‘વિજ્ાન પ્ર્દશ્વન’નું આયોજન કરાઈ રહ્ં છે. આ 
અિસરે મંત્રીશ્ીએ ‘સકકૂલ ઑફ ઍડિાન્સ કમપયુટર ઍન્ડ ઇન્ફોમવેશન 
ટેક્ોલૉજી’, ‘કોસ્વ ઑફ ઇષ્ન્સટટ્ૂટ ઑફ ન્યુ એજ મીદડયા’ તેમજ ‘કોસ્વ 
ઑફ ઇષ્ન્ડયન ઇષ્ન્સટટ્ુટ ઓફ સસટેનેવબવલટી’નો પ્રારંભ કરાવયો હતો.

GCSC અને IIT-GN વચ્ચે MOU
ગુજરાતના વિદ્ાથથીઓ અને 

યુિાનોમાં સજ્વનાતમકતા અને 
S T E M  ( S c i e n c e , 
Technology, Engineering, 
Mathematics) વશક્ષણને 
પ્રો તસાહન આપિા ગુજરાત 
કાઉષ્ન્સલ ઑફ સાયન્સ વસટી 
(GCSC) અન ેઇષ્ન્ડયન ઇષ્ન્સટટ્ટૂ ઑફ 
ટ ેક્ોલોજી િચ્ે  વશક્ષણમંત્ર ી  શ્ી 
વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણીની ઉપષ્સથવતમાં 
એમઓયુ કરિામાં આવયા હતા. આ 
એમઓયુ અંતગ્વત IIT-GNએ  GCSC 
સાથે STEM (વિજ્ાન, ટેક્ોલોજી, 
એષ્ન્જવનયદરંગ અને ગવણત) પ્ર્દશ્વનો 

અન ેિીદડઓઝ, DIY (Do It Yourself) 
દક્ટસ અને િીદડયો, પુસતકો, પ્રકાશનો 
િગેરે પ્રોજેક્ટસ વિકસાિિામાં આિશે. 
IIT-GN દ્ારા મલુાકાતીઓ માટે STEM 
પ્ર્દશ્વન સત્રો અને િક ્કશોપ તેમજ 
વ િદ્ ાથ થીઓ મ ા ટ ે દ ટ ંક દ ર ંગ  લે બ 
વિકસાિિામા ંઆિશ.ે વિજ્ાન, ટેક્ોલૉજી, 

એષ્ન્જવનયદરંગ અને ગવણતના વશક્ષકો 
માટે કૅપવેસટી વબષ્લડગં િક્કશૉપ IIT-GN 
દ્ારા યોજિામાં આિશે, જયારે ૧૦૦થી 
િધુ મોટાં પ્ર્દશ્વનો, પ્રવૃવત્તઓ અને 
વશક્ષણ આધાદરત DIY દક્ટસ IIT-GN 
તૈયાર કરિામાં આિશે.  સાયન્સ વસટી 
ખાત ે પ્રિત્વમાન તમેજ આગામી પ્રોજકેટ 

માટે કન્સલટન્સી અને સલાહકાર સેિાઓ 
પૂરી પાડિામાં આિશે. 

આ એમઓયુના ભાગરૂપે સાયન્સ 
વસટી ખાત ેવિવિધ પ્રોજકેટસ વિકસાિિા 
માટે સટેકહોલડર મીદટંગ માટે IIT-
GNના વનષણાતોને સાયન્સ વસટી 
આમંત્રણ આપશે.

I-Hub ભવનના ચનમા્ષણની 
સમીક્ા કરતા ચશક્ણમંત્ીશ્ી

ગુજરાત સટુડન્ટ સટાટ્વ-અપ ઍન્ડ ઇનોિેશન હબ 
(I-Hub)ના વનમા્વણાધીન ભિનની વશક્ષણમંત્રી 
શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણીએ મુલાકાત લીધી હતી. 
અં્દાવજત ્દોઢ લાખ સવિેર ફીટમાં રૂ. ૬૨ કરોડના 
ખિવે વનમા્વણ પામી રહેલા I-Hub ભિનના આ 
વબષ્લડંગમાં ભવિષયમાં ૫૦૦ સટાટ્વ-અપ બેસીને કામ 
કરીને તેનો લાભ લઈ શકશે. તેમજ પલગ ઍન્ડ પલે 
ઇન્ફ્ાસટ્કિર મુજબ કોઈપણ વિદ્ાથથીઓ/સટાટ્વ-અપ 
માત્ર પોતાનું લૅપટૉપ લઈને આિીને બેસીને કામ કરી 
શકશે એિી ઉત્તમ સુવિધાઓ ઉપલબધ બનશે. અત્રે 
ઉલ્ેખનીય છે કે, તમામ લોકોને ફ્ી ઑફ કોસટ આ 
ફૅવસવલટી મળિાપાત્ર થશે. I-Hub સેન્ટરમાં 
સેવમનાર હૉલ, કો િદક�ગ સપેસ, મીદટંગ રૂમ, મેન્ટર 
ગૅરેજ, દરવક્રયેશનલ ઍષ્કટવિટીઝ માટે વજમ, ટેબલ 
ટેવનસ જેિી સુવિધાઓ ઉપલબધ કરાિિામાં આિશે. 
ઑગસટ-૨૦૨૨ સુધીમાં આ સેન્ટર કાય્વરત કરિાનું 
આયોજન છે. મંત્રીશ્ીએ તેમની મુલાકત ્દરવમયાન 
સટાટ્વ-અપ સાથ ેજોડાયલેા લોકો સાથ ેસિંા્દ કયયો હતો. 
આ પ્રસગં ેવશક્ષણ અરિસવિિ શ્ી એસ. જ.ે હૈ્દર, હાયર 
એજયુકેશન કવમશનર શ્ી એમ. નાગરાજન, ગુજરાત 
યવુનિવસ્વટી કુલપવત ડો.વહમાશું પડંા અન ેઅવધકારીઓ 
ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.
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મોટી તંબાડી ખાતે રૂ. ૧૨૮.૯પ લાખના ખિચે પાંિ ચવકાસકાય�ની ભેટ
િલસાડના િાપી તાલુકાના મોટી તંબાડી ગામે રૂ. ૯૭.૪પ 

લાખના ખિવે તૈયાર થયેલાં િાર વિકાસકાયયોના લોકાપ્વણ તેમજ 
રૂ.૩૧.પ૦ લાખના ખિવે નિા બનાિિામાં આિનારા સલેબ 
ડ્ઇેનના કામનુ ંખાતમહુતૂ્વ મળી કુલ પાિં વિકાસકાયયોના ંલોકાપ્વણ 
અને ખાતમુહૂત્વ નમ્વ્દા જળસંપવત્ત અને પાણીપુરિઠા રાજય મંત્રી 
શ્ી વજતુભાઇ િૌધરીએ તાજેતરમાં કયાું હતાં.  

આ વિકાસકામોમા ંમોટી તબંાડીમા ંતયૈાર થયલેા વિવિધ માગયો 
તથા રૂ.૩૧.પ૦ લાખના ખિવે તયૈાર થનારા સલબે ડે્ઇનના કાય્વના 
ખાતમહુતૂ્વનો સમાિશે થાય છે. આ અિસરે 
પાણીપુરિઠા રાજય મંત્રી શ્ી વજતુભાઇ 
િૌધરીએ જણાવયુ ં હતંુ કે, રાજયનાં ્દરેક 
ગામોમા ંવિકાસની સાથ ેપાયાકીય સવુિધાઓ 
મળી રહે ત ેમાટે રાજય સરકાર અનકેવિધ 
યોજનાઓ અમલી બનાિી છે. લોકોની 
જરૂદરયાતન ે ધયાન ે રાખી વિવિધ ગામોને 
જોડતા રસતાઓ પહોળા બનાિશ.ે તનેી સાથે 
ફવળયાના રસતાઓ પણ બનાિિાનુ ંઆયોજન 
કરાયંુ છે. ્દરેક ગામોમાં સાતતયપૂણ્વ 

િીજપુરિઠો મળી રહે તે માટે જરૂદરયાત પ્રમાણે સબ-સટેશન 
બનાિિામા ંઆિી રહ્ા ંછે. આયષુયમાન ભારત યોજના હેઠળ પાિં 
લાખ સધુીની તબીબી સહાય મળે છે, રિામય વિસતારમા ં રહેતા 
પ્રજાજનોન ેકોઈ મશુકેલી ન પડ ેઅન ેસરકારના યોજનાકીય લાભો 
સરળતાથી મળી રહે ત ેમાટે સરપિં સવહત પ્દાવધકારીઓ તકે્દારી 
રાખ ેત ેજરૂરી હોિાનુ ંતમેણ ેિધમુા ંજણાવયુ ંહતુ.ં આ અિસરે વજલ્ા 
અન ેતાલકુા પિંાયત સ્દસયો, માગ્વ અન ેમકાન પંિાયત વિભાગના 
અવધકારી/ કમ્વિારીઓ, રિામજનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

મોરબીની આંગણવાડી બહેનોને બઢતી
મોરબી આઇસીડીએસ વિભાગ 

હસતકની આંગણિાડી બહેનોને 
મુખય સેવિકામાં બઢતી મળતાં 
રાજયના પંિાયત, શ્મ, કૌશલય 
વિકાસ અને રોજગાર (સિતંત્ર 
હિાલો), રિામવિકાસ અને રિામ 
ગૃહવનમા્વણ મંત્રી શ્ી વરિજેશભાઈ 
મેરજાના હસતે હુકમો એનાયત 
કરિામાં આવયા હતા. આ પ્રસંગે 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, સમરિ 
ગુજરાતમાં પંિાયત વિભાગ હેઠળ 
૧૭ સંિગ્વની ૧૩,૦૦૦થી િધુ 
જગયાઓ પર ભરતીની પ્રવક્રયા 
િાલી રહી છે. આ ભરતી સમયસર 
અને પાર્દશથી તેમજ વિશ્વસનીય 
પદ્ધવતથી થાય તે માટેની પ્રવક્રયાઓ 
હાથ ધરી છે. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના િડપણ હેઠળની 
સરકારમાં િહીિટી સુધારણાની પ્રવક્રયા અન્િયે હાલ સમરિ 

ગુજરાતના તમામ તાલુકાઓમાં 
તાલુકા વિકાસ અવધકારીની 
જગયાઓ ભરિામાં આિી છે. 
િ ધુ મ ાં  બ ઢ ત ી  મે ળ િન ા ર 
આંગણિાડીની બહેનોને શુભેચછા 
અને અવભનં્દન પાઠિતાં મંત્રી 
શ્ી વરિજેશભાઇ મેરજાએ જણાવયું 
હતંુ કે, િંવિતો, ગરીબો અને 
અંતયો્દયની સેિા કરિાનું ફળ 
આપ સૌન ેમળયં ુછે તયારે બઢતીની 
સાથે જિાબ્દારી પણ િધે છે તેને 
સુ પે ર ે વનભાિિા  તતપરતા 
્દાખિિા અને ફરજ પ્રતયેની 
જાગૃતતા ્દાખિિા આહ્ િાન કયુું 
હતંુ. િધુમાં મંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ં
હતું કે, આંગણિાડી િક્કરમાંથી 

મખુય સવેિકા તરીકેની સમયસરની બઢતી આપિાની પદરણામલક્ષી 
કામગીરીથી આપ સૌને હક સમયસર અપાિી શકયા છીએ.
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િેવગઢમાં પાણીપુરવઠા
યોજનાનું પ્રજાપ્ષણ

પ્રજાકીય કામો કરિામાં રાજય સરકાર હંમેશાંં અરિેસર છે. 
ગામડાંમાં વિવિધ યોજનાઓ મારફત રસતા, ગટરલાઇન અને 
પીિાના પાણીનાં કામો હાથ ધરિામાં આવયાં છે. પાણીપુરિઠા 
વિભાગ દ્ારા સુરેન્દ્રનગર વજલ્ાના સાયલા તાલુકાનાં ૧૧ ગામો 
અને ધાંધલપુર હેડિકસ્વ આધાદરત ૪ ગામોના નાગદરકો માટે 
સુખભા્દર ડેમ આધાદરત પીિાનું શુદ્ધ પાણી પૂરં પાડિા માટે 
રૂ.૧૦.૩૮ કરોડની યોજનાનું િન અને પયા્વિરણમંત્રી શ્ી 
દકરીટવસંહ રાણાએ સુરેન્દ્રનગરના ્દેિગઢમાં લોકાપ્વણ કયુું હતું. 
આ પ્રસંગે મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, રાજય સરકાર દ્ારા આ 
જૂથ પાણીપુરિઠા યોજનાનું લોકાપ્વણ કરી લોકોનો પીિાના 
પાણીના પ્રશ્નો કાયમી વનકાલ કરાયો છે.

ઓલપાડનાં ગામોમાં ચવકાસકામોનું 
ખાતમુહૂત્ષ-લોકાપ્ષણ

સુરતના ઓલપાડ તાલકુાના ંગામોમા ંરૂ. ૧.૪૬ કરોડના ખિવે 
વિવિધ વિકાસકામોનું ખાતમુહૂત્વ/લોકાપ્વણ કરતાં કૃવષ રાજયમંત્રી 
શ્ી મુકેશભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, ઓલપાડ તાલુકામાં અનેક 
વિકાસકામો તીવ્ર ગવતએ થઈ રહ્ા ંછે. મતં્રીશ્ીએ અદરયાણા ગામે 
રૂ. ૧૧ લાખ, તનેા ગામ ેરૂ. ૫૯.૨૫ લાખ અન ેનાની ખોસાદડયા 
ગામે રૂ. ૬.૨૫ લાખના ખિવે રસતા, દ્દહેણ ગામે રૂ. ૧૦.૩૮ 
લાખ, સેલુત ગામે રૂ. ૧૦ લાખના પેિરબલૉક, છીણી ગામે રૂ. 
૮ લાખના ખિવે પેિરબલૉક અને નળ સે જળ યોજના અંતગ્વત 
૭૦ નળ કનેકશનનાં કાયયોનું ખાતમુહૂત્વ કયુું હતું. ભાંડુત-૨ ગામે 
રૂ. ૧૪ લાખ અને વપંજરત ગામે રૂ. ૨૭ લાખના ખિવે પેિર 
બલૉકનું લોકાપ્વણ કયુું હતું.

‘ગોિશ્ષન ગાઇડ’ ચવશેરાંક તથા વેબસાઇટ લૉન્િ
રાજયના ખેડૂતો ખેતી સાથે પશુપાલન 

કરીને િધુ આિક મેળિી રહ્ા છે. 
પશુઓના પોષણ, સંિધ્વન, આરોગય અને 
િૈજ્ાવનક ઢબે પશુપાલનના વયિસાય થકી 
પશુપાલકોને આવથ્વક રીતે િધુ સધધર 
બનાિિા રાજય સરકારે મક્કમ વનધા્વર 
કરીને સમયબદ્ધ આયોજન કયુ ું છે. 
રાજયના પશુપાલકોને માગ્વ્દશ્વન, સલાહ 
મળી રહે તે માટે તાજેતરમાં ગાંધીનગર 
ખાતે ગોંડલના ગો ્દશ્વન ટ્સટ તથા 
રાજયના પશુપાલન વિભાગના સંયુતિ 
ઉપક્રમે તૈયાર કરાયેલી ‘ગો્દશ્વન ગાઇડ’ 
વિશેષ ાંક તથા ‘ગો્દશ ્વન ગાઇડ’ 
િેબસાઇટનું  ક ૃવષ પશુપાલન અને 
ગૌસંિધ્વન મંત્રી શ્ી રાઘિજીભાઈ પટેલે 
વિમોિન કયુું હતું. 

મંત્રીશ્ી પટેલે જણાવયું હતું કે, આજે 
પશુપાલકો પશુપાલનને શ્ેષ્ વયિસાય 

તરીકે પસં્દ કરી રહ્ા છે. ‘‘ગો્દશ્વન 
ગાઇડ’’ માવસક છેલ્ાં 35 િષ્વથી પ્રવસદ્ધ 
કરિામાં આિે છે, જેના દ્ારા ્દૂધનું 
ઉતપા્દન વયિસાય સાથ ેસંકળાયલેા ંકુટુબંો, 
ખેતી પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળાયેલા શ્મજીિીઓ, ગૌશાળાઓ, 
પાજંરાપોળોન ેઅનલુક્ષીન ેતાવંત્રક વયિહાર 
અને ઉપયોગી લેખો સરળ ભાષામાં 
મહત્િનું માગ્વ્દશ્વન પૂરં પાડશે. 

આ પ્રસંગે  "ગો્દશ ્વન ગાઇડ" 
વિશેષાંકમાં શ્ેષ્ લેખન કરનાર લેખકોનું 

પણ મહાનુભાિોના હસતે શાલ ઓઢાડી 
પ્રશષ્સતપત્ર  દ્ારા સન્માન કરાયુ હતું. 

આ પ્રસંગે પશુપાલન રાજયમંત્રીશ્ી 
્ેદિાભાઈ માલમ, ગો ્દશ્વન ટ્સટના િરેમને 
આિાય્વ ઘનશયામ મહારાજ, પશુપાલન 
વિભાગના સવિિ શ્ી નવલન ઉપાધયાય, 
પશુપાલક વનયામક શ્ી ફાલગુનીબહેન 
ઠાકરે સવહત વિવિધ યુવનિવસ્વટીના 
િાન્સેલરશ્ીઓ, સજ્વકો તથા િેટરનરી 
અવધકારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ાં હતાં. 
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સંતરામપુરમાં પ્રધાનમંત્ી આવાસ યોજનાના લાભાથમીઓને �હપ્રવેશ
રાજયના તમામ નાગદરકોન ેરહેિા 

માટે આિાસ પૂરા પાડિાના ધયેય સાથે 
રાજય સરકાર કાય્વ કરી રહી છે. 
મહીસાગર વજલ્ાના સતંરામપરુ ખાતે 
ઉચ્ વશક્ષણ વિભાગના રાજય કક્ષા 
મંત્રી શ્ી કુબેરભાઈ દડંડોરે પ્રધાનમંત્રી 
આિાસ યોજનાના લાભાથથીઓ સાથે 
રૂબરૂ મલુાકાત કરી સિંા્દ સાધયો હતો. 
તેમની આ મુલાકાત ્દરવમયાન પૂણ્વ 
થયેલા પ્રધાનમંત્રી આિાસ યોજનાના લાભાથથીને ગૃહ પ્રિેશ 
કરાવયો હતો. આ પ્રસંગ ેપાવલકાના સભયો અન ેઆિાસ યોજનાના 
લાભાથથીઓના પદરિાર ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 

 આિાસો મજંરૂ કરિામા ંઆવયા છે, જ ેપૈકી ૩૫૮ આિાસોનાં 
કામ પૂણ્વ કરિામાં આવયા અને બાકીના આિાસો પ્રગવતમાં છે. 
લાભાથથીઓએ મંત્રીશ્ી સાથે િાતિીત કરતાં જણાવયું હતુ કે, અમે 

રાજય સરકારના આભારી છીએ કે 
તેમણે અમને રહેિા માટે પાકાં મકાન 
આપયાં. હિે, અમે સુખેથી જીિન 
વયતીત કરીશું. 

િાલીબહેન જયંતીભાઈ મછાર 
તથા નં્દાબહેન ઈશ્વરભાઈ મછારને 
પણ આ આિાસ યોજનાનો લાભ 
મળયો છે. આ બંનેના પદરિાર પહેલાં 
કાિાં મકાનમાં રહેતા હતા, પણ તમેને 

પ્રધાનમંત્રી આિાસ યોજના રિામીણનો લાભ મળતાં હિે તેમના 
ઘરના ઘરનું સપનું સાકાર થયું છે. હિે તેઓ ગમે તેિી મોસમમાં 
પણ પાકા મકાનમાં સરળતાથી રહી શકશે. 

આ પ્રસંગે નગરપાવલકાના ઉપપ્રમુખ શ્ી વહતેશભાઇ 
ઉપાધયાય, નગરપાવલકાના સભયશ્ીઓ સવહત આિાસ યોજનાના 
લાભાથથી અને તેમના પદરિારજનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

વાપીમાં વીજલાઇનનું અન્ડરગ્રાઉન્ડ 
કેબચલંગ કરાશે

િલસાડની િાપી જીઆઇડીસીમા ં જટેકો દ્ારા રૂ. ૨૧.૪૪ 
કરોડના ખિવે ૬૬ કે.િી. જી.આઈ.ડી.સી. લાઇન ન.ં૧ અન ે૨માં 
૩ દક.મી. તમેજ થડ્વ અન ેફોથ્વ ફેઝમા ં૨ દક.મી. મળી કુલ પાિં 
દક.મી. ઓિરહેડ િીજલાઇનન ેઅન્ડરરિાઉન્ડ કેબવલંગમા ંકન્િટ્વ 
કરિામા ંઆિશ.ે આ કામગીરીનુ ંખાતમહુતૂ્વ ઊજા્વ મતં્રી શ્ી કનભુાઈ 
્ેદસાઈએ કયુું હતુ.ં આ અિસરે મતં્રી શ્ી કનભુાઈ ્ેદસાઈએ જણાવયું 
હતુ ંકે, િાપીના બયુદટદફકેશન અન ેસલામતી માટે અન્ડરરિાઉન્ડ 
કેબવલંગનો પ્રોજકેટ મજંરૂ કરિામાં આવયો છે. તમેણ ે જટેકોને 
અન્ડરરિાઉન્ડ િીજલાઇનની કામગીરી આગામી મ ેમવહના સધુીમાં 
પણૂ્વ થાય ત ેપ્રકારનુ ંઆયોજન કરિા જણાવયંુ હતુ.ં

નંિઘરોમાં ભૂલકાંઓનો દકલદકલાટ
વયાપક રસીકરણથી કાબમૂાં આિેલા કોરોના િાયરસન ેપગલે 

રાજય સરકારે પ્રાથવમક અને આંગણિાડી કેન્દ્રો શરૂ કરિાનો 
વનણ્વય કરતાં નં્દઘરો ફરીથી ભૂલકાંઓના દકલદકલાટથી ગુંજી 
ઊઠ્યાં હતાં. િડો્દરામાં મવહલા અને 
બાળ વિકાસ રાજય મંત્રી શ્ીમતી 
મનીષાબહને િકીલે ભૂલકાંઓને 
નં્દઘરમાં આિકાયાું હતાં. રાજય 
મંત્રી શ્ી િડો્દરાના બાપો્દ વિસતાર 
ષ્સથત ધનલક્મી ન્ંદઘરે પહોંચયા ંહતા.ં 
૨૨ માસ બા્દ ફરીથી શરૂ થયેલી 
આગંણિાડીમા ંફરી આિલેા ંબાળકોને 
આ મહાનુભાિોએ ફળોની ટોકરી 
આપીને આિકાયાું હતાં. ખાસ િાત 
એ જોિા મળી કે બાળકોને કોવિડ 
પ્રોટોક ોલની મા વહતી હોિાનું 
જણાયું હતું. 

રાજય મંત્રીશ્ીએ જણાવયંુ કે, રાજય સરકારની નિી 
વશક્ષણનીવતન ેઅનરુૂપ આગંણિાડીમા ં પા પા પગલી પ્રોજકેટ 
અમલમાં મકુાઇ રહ્ો છે. શકૈ્ષવણક િષ્વ ૨૦૨૧-૨૦૨૨માં પ્રાજકેટ 
પા પા પગલી દ્ારા આગંણિાડીમા ંઆિતા ં૩થી ૫ િષ્વના ંબાળકોને 
જીિનના મહત્િના ં િષયોમા ં તેમના ગણુિત્તાપૂણ્વ જીિન માટેનો 
મજબતૂ પાયો નખાય તિંુે મહત્િાકાંક્ષી લક્ય સરકારે રાખયુ ંછે. •
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કૃચર વૈચવધયકરણ યોજના હેઠળ આદિજાચત ખેડૂતોની આવકમાં થયો વધારો
" રેસંુગ િૌહાણ

આદ્દજાવત લાભાથથીઓ પશુપાલન સાથે ખેતી કરી શકે તેમજ 
આવથ્વક રીતે પગભર થઈ શકે તે માટે કૃવષ િૈવિધયકરણ યોજના 
હેઠળ આદ્દજાવત ખડેતૂોન ેઉચ્ કક્ષાનુ ંવબયારણ અન ેખાતર તમેજ 
અદ્તન ખતેી પદ્ધવતની તાલીમ આપિામા ંઆિ ેછે. બનાસકાઠંાના 
્દાંતા તાલુકાના ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાભ મેળિીને વિકાસની 
નિી દ્દશા મેળિી છે. આિા જ એક લાભાથથી છે, ્દાંતા તાલુકાના 
બોરદડયાલી ગામના શ્ી લુકાભાઇ બુંબદડયા. લુકાભાઈ જણાિે છે 
કે, તેમને ૪ દક.રિા. મકાઇ, ૫૦ દક.રિા. પ્રોમ (ઓગવેવનક ખાતર), 
૪૫ દક.રિા. યુદરયા ખાતર મળયું હતું, જેનું િાિેતર કયુું અને પાક 
પાકીને તૈયાર થયો તયારે અમને સારામાં સારં ઉતપા્દન મળયું, 
મકાઈને માકકેટમાં િેિીને પદરિાર વનભાિી શકાય છે. 

બોરદડયાલીના જ અન્ય એક લાભાથથી શ્ી માલજીભાઈએ 
જણાવયું હતું કે,  કૃવષ િૈવિધયકરણ યોજનામાં મકાઈનું વબયારણ, 
પ્રોમ (ઓગવેવનક ખાતર)નું િાિેતર કરતાં સારામાં સારં ઉતપા્દન 
મળયું હતુ. એમાંથી ક ુટુંબનું ભરણપોષણ કરિા ઉપરાંત 
જીિનધોરણમાં ઘણો સુધારો થયો છે. 

બનાસકાંઠા વજલ્ામાં કવૃષ િૈવિધયકરણ યોજના હેઠળ 
આદ્દજાવત ખેડૂતોને ગયા િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧માં ૪,૦૦૦ 
લાભાથથીઓને લાભ આપિામાં આવયો હતો. અને િાલુ િષવે 
૫,૦૦૦ લાભાથથીઓન ેલાભ આપિામા ંઆિનાર છે, જયારે છેલ્ા ં
િાર િષ્વમાં કુલ - ૧૪,૦૭૦ લાભાથથીઓને લાભ આપિામાં 
આવયો છે તેમ પ્રાયોજના િહીિટ્દાર કિેરીના પ્રોજેકટ ઑદફસર 
શ્ીમતી પૂનમબહેન મો્દીએ જણાવયું હતુ.  

કૃહર િૈહિધયકરણ યોજિાિી માહિતી:-
કૃવષ િવૈિધયકરણ યોજના હેઠળ લાભાથથી પસ્ંદગી માટે વજલ્ા 

કક્ષાએથી ્ૈદવનક છાપામંા ંજાહેરાત આપિામા ંઆિ ેછે. લાભાથથીઓ 
તાલુકા કક્ષાએથી અરજી ફૉમ્વ મેળિી પરત જમા કરાિી શકે તે 
હેતુથી તાલુકા પંિાયત કિેરીએ અરજી ફૉમ્વ વિતરણ અને ભરેલા 
અરજી ફૉમ્વ પરત લેિાની વયિસથા કરિામાં આિે છે. ભરાયેલાં 
અરજી ફૉમ્વની સરકારશ્ીનાં પ્રિત્વમાન ધારાધોરણો મુજબ 
પ્રાથવમક િકાસણી કરી અરજી ફૉમ્વ મંજૂર કરી તેની યા્દી તૈયાર 
કરિામાં આિે છે અન ેત ેયા્દી જી.એસ.એફ.સી. િડો્દરાન ેમોકલી 
આપિામા ંઆિે છે. આ યા્દી મજુબ ગામના સરંપિશ્ીન ેપસ્ંદગી 
પામેલા લાભાથથીઓની યા્દી મોકલી આપી લાભાથથીને જાણ 
કરિામાં આિે છે, જે લાભાથથીઓ સંબંવધત ડેપો પર આિે તયારે 
તેના આધારકાડ્વ નંબર પરથી યા્દીમાં તેનું નામ િેક કરી, ટોકન 
પદ્ધવતથી ફોટો પાડી આધારકાડ્વ થંબ લઇ મકાઈનું વબયારણ અને 
ખાતરની દકટ આપિામા ંઆિે છે. આ યોજના હેઠળ લાભાથથીઓને 
૪ દક.રિા. મકાઇ, ૪૫ દક.રિા. યુદરયા ખાતર અને ૫૦ દક.રિા. 
પ્રોમ (ઓગવેવનક ખાતર) સરકારશ્ી દ્ારા વનયત થયા મુજબ 
અમલીકરણ એજન્સી તરીકે જી.એસ.એફ.સી. િડો્દરા દ્ારા દકટ 
વિતરણ કરિામાં આિે છે. એ.પી.એમ.સી. ડેપો પર પસં્દગી 
વિતરણ દકટ વિતરણ બા્દ જી.એસ.એફ.સી. િડો્દરા દ્ારા િાિણી 
પહેલાં અને િાિણી પછી પાક માિજત અંગેની જરૂરી તાલીમ 
પણ આપિામાં આિે છે તેમજ ઉતપા્દન થયેલી મકાઈના યોગય 
ભાિ મળી રહે તે માટે મકાઈ િેિિા ઇચછતા આદ્દજાવત 
લાભાથથીઓને માકકેટ જોડાણ પણ કરી આપિામાં આિે છે. •
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સુશાસન સાથે સંવેિના
તવદરત સંકલનથી નેત્હીન ભાઈ-

બહેનને સારવાર મળી
" િશ્ષન ચત્વેિી

િડો્દરા વજલ્ા િહીિટી તંત્ર લોકકલયાણ માટે કેટલી તિરાથી અને 
સંકલનથી કામ કરી રહ્ં છે, તેનું તાદૃશ ઉ્દાહરણ તાજેતરમાં જોિા મળયું હતું. 
વશનોર તાલકુાના ંનતે્રહીન ભાઈ-બહેનની કલેકટર શ્ી અતલુ ગોરની સિૂનાથી 
માત્ર પાંિ દ્દિસમાં સારિાર થઈ હતી અન ેતમેાથંી બહેનન ેસાધન-સહાયરૂપે 
નિી દૃષ્ષ્ટ મળી છે. િાત જાણે એમ છે કે, કલેકટર શ્ી ગોર ગત તા. ૧૩ 
ફેરિુઆરીના રોજ વશનોર તાલુકાના ફેરણીમાં હતા. તે ્દરમયાન તેમના ધયાને 
િાત આિી કે, ્દદરયાપુર ગામ ેરહેતા અન ેશ્મકાય્વ કરતા બાલુભાઇના ંસતંાન 
પુત્ર અવનલ અને પુત્રી િૈશાલી આંખોથી જોઈ શકતાં નથી. કલેકટરશ્ીએ 
તેમની મુલાકાત લીધી અને તેમની આંખોની તપાસ કરાિિા માટે મુખય 
વજલ્ા આરોગય અવધકારી ડૉ. જૈનને સૂિના આપી હતી.

કલેકટરશ્ીની સૂિના બા્દ બીજા જ દ્દિસે સીમલી પ્રાથવમક આરોગય 
કેન્દ્રની એક ટીમ ઑપથેષ્લમક સહાયક દ્દવયા કોસરેકર સાથે ્દદરયાપુર ગામે 
પહોંિી ગઈ હતી, જયાં આ ટીમે ભાઈ-બહેનની આંખોની તપાસ કરી તો 
માલૂમ પડું કે, અવનલને આંખે સાિ ્દેખાઈ શકતું નથી, જયારે િૈશાલીને 
એક આંખથી ઝાંખું ્દેખાઈ શકે છે. એટલે, તેમને બીજા દ્દિસે િધુ તપાસ 
માટે િડો્દરાની જમનાબાઈ હૉષ્સપટલમાં આંખોનાં વનષણાત તબીબ પાસે 
વિવિધ પ્રકારના દરપોટ્વ બા્દ  તારણ નીકળયું કે, અવનલને આંખે ્દેખતો કરિા 
માટેનો કોઈ ઉપિાર નથી. પણ િૈશાલીને ટેવલસકોવપક િશમાંથી ્દૂરનું અને 
નજીકનું ્દેખાઈ શકે એમ છે. એટલે, તેમને ટેવલસકોવપક િશમાં આપિામાં 
આવયા.ં આ વયિસથાથી િશૈાલી એક આંખથી સપષ્ટ જોઈ શકે છે. િાત એટલથેી 
પૂરી થતી નથી! ઉતિ આરોગયલક્ષી તપાસની પ્રવક્રયા થઈ રહી હતી, તે 
્દરમયાન કલેકટરશ્ીએ સમાજસુરક્ષા વિભાગને આ ભાઈ-બહેનને રાજય 
સરકારની સંત સૂર્દાસ યોજના હેઠળ માવસક રૂ. ૬૦૦નો લાભ મળતો થઈ 
ગયો છે. આ પદરિારે કલેકટર શ્ી અતુલ ગોરને મળિા આવયા, તયારે  કલકેટર 
કિેરી ખાતે આવયો હતો. તયારે, પદરિારે ગળગળા સિરે આભાર માન્યો હતો. 
એટલે જે કહેિાયું છે કે, સરકારનું કામ એ ભગિાનનું કાય્વ છે. •

લોદડંગ દરક્ાએ અમરેલીના 
યુવાનોની ગાડી પાટે િડાવી
" સુચમત ગોચહલ

રિામય અને શહેરી કક્ષાએ અસંગદઠત, ઓછી 
આિક ધરાિતા અને છૂટક કામકાજ કરતા લોકો 
આવથ્વક બાબત ેઆતમવનભ્વર બન ેઅન ે જુ્દા જ્ુદા 
વયિસાય થકી રોજગારી મળેિી પગભર થાય ત ેમાટે 
વિવિધ રોજગારલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં છે. 
તાજેતરમા ં ્દીન્દયાળ અતંયો્દય યોજના - નશૅનલ 
અબ્વન લાઇિલીહડૂ વમશનના સિરોજગાર કાય્વક્રમ 
હેઠળ લોદડગં દરંક્ષા ખરી્દિા માટે અમરેલી શહેરી 
વિસતારના એક યુિાનને બે લાખની અને બીજા 
યુિાનને ૧.૯૦ લાખની લોન મળતાં બે કુટુંબનું 
જીિનધોરણ ઊિંુ ંઆવયુ ંહતુ.ં

આ અગં ેમાવહતી આપતા ંઅમરેલીના શબબીરભાઈ 
કિરાએ જણાવયુ ં હતુ ં કે, ડ્ાઇવિગં ફાિતુ ં હોિાથી 
લોદડગં દરક્ષા લિેી હતી. વમત્ર ેરોજગારલક્ષી યોજનાની 
માવહતી આપતા ંઅરજી કરી. અમરેલી નગરપાવલકામાં 
સરકારની એન.યુ.એલ.એમ. યોજના અંતગ્વત 
સબવસડીિાળી લોન મળિાપાત્ર હતી. લોદડગં દરક્ષા 
લિેા માટે રૂ. ૨ લાખની લોન યુવનયન બનૅ્ક ઑફ 
ઇષ્ન્ડયાએ આપી. લોન મળયાના ૪ મવહના બા્દ મારી 
આિકમાં પણ િધારો થયો અને તેઓ પગભર થઈ 
શકયા. આ જ યોજનાના બીજા લાભાથથી રમીજ 
તરકેશાએ પોતાનો પ્રવતભાિ આપતાં જણાવયુ ંહતુ ંકે, 
મારા કુટુબંનુ ંભરણપોષણ ટ-ુવહીલર પર સૉફટ વડ્કંસ 
િિેીન ે કરતો હતો. લોદડંગ દરક્ષા લિેા રૂ. ૧.૯૦ 
લાખની લોન મળતા ંજ આજબુાજનુા ંગામોમા ંબહોળા 
પ્રમાણમા ંસૉફટ વડ્કંસનુ ંિિેાણ કરી શકંુ છુ.ં •
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પાદરજાત

ગમ્મત સ્થટો જ્્ન પીરસત્

પદ્મશ્ી શ્હબુદ્ીન ર્ઠ્ટોિ...

" મનીરા વાઘેલા
"હું કાંઇ નથી જાણતો એટલું જાણિા માટે ઘણુ બધુ જાણિું 

જરૂરી છે."
પ્રથમ દ્રષ્ષ્ટએ જોતા તો એિું જ લાગે કે આ િાત કોઈ 

તતિવિંતકે કરી હશે. પણ આ શબ્દો છે ગુજરાતના લોકવપ્રય 
કલાકાર, હાસયના બેતાજ બા્દશાહ અને પદ્મશ્ી પુરસકાર 
મેળિનાર શ્ી શાહબુદ્ીન રાઠોડના. જેમનું નામ સાંભળતા જ 
િહેરા પર ષ્સમત આવયા વિના ન રહે.  હોઠો પર ષ્સમત અને 
આંખોમાં આંસુ..... આ બંનેનું એક સાથે આિિું વિરોધાભાસી 
લાગતી ઘટના છે પરંતુ શ્ી શાહબુદ્ીન રાઠોડને સાંભળતા હોઈએ 
તયારે આ વિરોધાભાસી ઘટના થિી સહજ છે. 

સહજ- સરળ થિું ઘણું અઘરં છે. સરળતા જેનો સિભાિ છે 
એિા શ્ી શાહબુદ્ીનભાઇ ગુજરાતનાં પ્રથમ હરોળનાં હાસય 
કલાકાર હોિાની સાથોસાથ ખૂબ સારા વિત્રકાર અને લેખક પણ 
છે.તેમને િાંિનનો પણ ગજબ શોખ છે. જે. કૃષણમૂવત્વ તેમના 
પસં્દગીના લેખક છે. આ ઉપરાંત એદરસટોટલ, પલેટો,લાઓતસે 
તેમને ગમતા તતિવિંતકો છે. પોતે પસં્દગી કરીને િસાિેલા 

૧૦,૦૦૦ થી પણ િધુ પુસતકો પોતાની સકકૂલ લાયરિેરીમાં છે. 
પુસતકોને પુંઠા િઢાિતા ને ગોઠિતા એમાંથી િાંિનની ટેિ પડી 
છે. આ િાંિન તેમને લેખન સુધી લઇ ગયુ.તેમણે બાર પુસતકો 
લખયા છે જેમાં પાંિ નાટકો અને ત્રણ એકાંકીનો સમાિેશ થાય 
છે. એક એકાંકી એમણે અંરિેજી ભાષામાં લખી છે.  ‘હાસયનો 
િરઘોડો’ પુસતક માટે તેમને જયોતીન્દ્ર ્દિે પાદરતોવષક એનાયત 
થયું છે તેમજ ‘અમે મહેદફલ જમાિી છે’ પુસતકને શ્ેષ્ પુસતકનો 
એિોડ્વ મળયો છે. 

શ્ી શાહબુદ્ીનભાઇએ જયારે તેમનું પુસતક' િાહ ્દોસત િાહ' 
તતકાવલન મુખયમંત્રી અને િત્વમાન િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીને આપયું તયારે શ્ી નરેન્દ્ર મો્દીએ તેમને િાહ ્દોસત િાહ 
કહી નિાજયા. િડાપ્રધાનશ્ી સાથેની મુલાકાતને િાગોળતા 
શાહબદુ્ીનભાઇ જણાિ ેછે કે, ‘િડાપ્રધાનશ્ી મખુયમતં્રી હતા તયારે 
િાલુ કાય્વક્રમ ેતમેને મળિા માટેની િીઠ્ી મોકલી તો તમેણ ેકાય્વક્રમ 
રોકી અને મને મળિા માટે સમય ફાળવયો. મને થોડો સંકોિ પણ 
થયો કે મારા કારણે કાય્વક્રમમાં ખલેલ પહોંિી.’

એક વયવતિએ શાહબુદ્ીનભાઇને પૂછયું કે, ‘સમાજસેિાની 
શરૂઆત કયાંથી કરિી ? એનો જિાબ પોતાની આગિી શૈલીમાં 
આપતા શાહબુદ્ીનભાઈએ કહ્ં કે,' જેના ઉછીના લીધા હોય તેને 
પાછા આપી ્દેિા.’ જોકે શ્ી શાહબુદ્ીનભાઇએ તો સમાજમાંથી 
જેટલું મેળવયું છે એનાથી અનેક ગણું સમાજને પાછું આપયું છે. 
તેમણે અનેક વિદ્ાથથીઓને આવથ્વક સહયોગ આપયો છે. તેમના 
જીિનના બ ેમહતિના સામાવજક કામમા ંપહેલ ુકામ તઓે થાનમાં 
તેમની પ્રેરણા અને માગ્વ્દશ્વનના કારણે સથપાયેલી વિદ્ાવથ્વનીઓ 
માટેની પહેલી શાળાન ેગણાિ ેછે.આ ઉપરાતં તતકાવલન મખુયમતં્રી 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ થાનને તાલુકો બનાિિાની માંગણીનો 
સિીકાર કયયો તેને પોતાના જીિનની ઉપલષ્બધ માને છે. કારણ કે 
તાલુકાનો ્દરજજો મળતાં થાનનાં વિકાસને િેગ મળયો છે.

શાહબદુ્ીન ભાઇ પોતાના ભુતકાળને યા્દોન ેિાગોળતા જણાિે 
છે કે, “વપતાની જન્મભૂવમ એટલે કચછના અબડાસા તાલુકાનું 
સાંધો ગામ.! જયાં પલેગ ફેલાયો હતો તયારે અમારા પદરિારના 
અવગયાર માણસોને પલેગ ભરખી ગયો. તયારે મારા ્દા્દી મારા 
વપતા વસદ્ીકભાઈને મુંબઈ લઇને આવયા. વપતાનો ઉછેર મુંબઈ 
િસતા કચછીઓએ કયયો. એ સમય િીસમી સ્દીના શરૂના ્દોઢ બે 
્દસકનો. જે. સકકૂલ ઓફ આ્ટસ્વમાં વસરાવમકના કોસ્વ સૌ પહેલા 
શર થયેલા તેમાં પહેલા વિદ્ાથથી મારા વપતા શ્ી વસદ્ીકભાઈ 
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અબબાસભાઈ હતા.” વસદ્ીકભાઈના પત્ીનું નામ હસીનાબેન. 
આ ્દંપતીના પદરિારમાં િાર સંતાનો. અમીનાબહેન, છોટુભાઈ, 
કરીમભાઈ અને શાહબુદ્ીન. આખું કુટુંબ પછી તો મુંબઈ છોડી 
થાન આવયું. થાનગઢમાં બહાર બનેલું પહેલું મકાન "વસદ્ીક 
મંવઝલ" તયાં જીિન શર થયું. 

૦૧-૦૨-૧૯૫૮ના રોજ જયાંથી ભણયા હતા એ જ શાળામાં 
વશક્ષક થયા. વનમણૂકપત્ર આપતા બી.ટી.રાણા સાહેબે કહેલું કે, 
"તારા વપતાએ મને નોકરી આપી હતી, ને હું તને નોકરી આપું 
છુ.ં" પછી તો ઈવતહાસ અન ેપોવલદટકસમા ંબી.એ. કયુું. ત ેસમયમાં 
લીમડીમાં બે વશક્ષકો સપેવશયલ કેસમાં આિાય્વ થયા. એક 
મવહપતવસંહ ઝાલા, અન ેબીજા શાહબદુ્ીન રાઠોડ! તેર િષ્વ વશક્ષક 
અન ેપચ્ીસ િષ્વ આિાય્વ તરીકે એમ ૩૮ િષ્વ વશક્ષક તરીકે પસાર 
કયા્વ. હાસયથી વશક્ષણન ેહળિુ ંકરિુ ંઅન ેવશક્ષણથી હાસયન ેગભંીર 
બનાિિુ જોઇએ તેિું શ્ી શાહબુદ્ીનભાઈ માને છે. 

શ્ી શાહબુદ્ીનભાઇને ઘણા લોકો પ્રશ્ પૂછે છે કે તમારં નામ 
શાહબુદ્ીન અને અટક રાઠોડ તો તમારી જાતી ગઈ ?તેનો જિાબ 
વિનો્દી વૃવત્તમાં આપતા તેઓ જણાિે કે, ‘નર જાવત’.સાથે સાથે 
વિનય મહાજનની કવિતા પણ યા્દ કરાિે છે.

मंदिर - मस्जिि - गिरजिाघर ने बाँट लिया भिवान को,

धरती बांटी, सािर बांटा, मत बांटो इंसान को....

શ્ી શાહબુદ્ીનભાઈ હાસય વૃવત્તને ઈશ્વર્દત્ત માને છે. તેમના 
હાસય રસનો પ્રેરણા સત્રોત મહાતમા ગાંધીજી છે.  ગાંધીજી કહેતા 
કે, મારામાં વિનો્દ વૃવત્ત ન હોત તો મેં આતમહતયા કરી લીધી 
હોત. ગંભીરમાં ગંભીર ઘટનાઓમાં પણ શ્ી શાહબુદ્ીનભાઈ 
વિનો્દ કરી શકે છે ને ગંભીર ઘટનાને પણ હળિાશથી લઈ શકે 
છે તે બાબતની પ્રતીવત તેમની વિ્દેશ યાત્રા સમયનાં બે પ્રસંગો 
પરથી આિે છે. અમદેરકાની યાત્રાનો પ્રસંગ િણ્વિતા તેઓ જણાિે 
છે કે, “મને જીિનનાં એક શોખ એ હતો કે 
િગર પૈસે જોિાય એટલા ્ેદશો જોઇ લિેા. ૨૫ 
્દેશોમાં મેં પ્રિાસ કયયો,જેમાં ૨૨ ્દેશોમાં તો 
કાય્વક્મ આપયા.અમેદરકાની વિ્દેશ યાત્રા 
્દરવમયાન એરોપલેનમાં આગ લાગી. પલેનની 
લાઈટો બધં થઈ ગઈ. બમૂાબમૂ અન ેિીસાિીસ 
થઈ ગઈ. પલનેન ેપરત લોસ એન્જલેસ એરપોટ્વ 
પર લેન્ડ કરિાનું નક્કી કરિામાં આવયું. સાત 
વમવનટમાં લોસ એન્જેલસ વિમાન ઉતારિાનું 
હતું પણ જો આગ લાગે તો સમરિ પલેનને 
બળતા બ ેવમવનટનો પણ સમય ના લાગ.ે તયારે 
સમજાયંુ કે, ખબર નહી હે પલ ઓર બાત કરત 
હૈ કલ કી. ભારતમા ંમરિાની તકો ઓછી હતી 
તો અહી સધુી પહોંચયા. અહીંયા શુ ંકામ આવયો 

એનો અફસોસ થયો.”  આિો જ બીજો પ્રસંગ ્દવક્ષણ ભારતનાં 
પ્રિાસ સમયનો છે. ્દવક્ષણ ભારતમાં ૬ કાય્વક્રમો હતા.આ પ્રિાસ 
સમયે એરોપલેન િરસા્દ,િાિાઝોડા અને િીજળીની ગાજિીજમાં 
ઘેરાઇ ગયુ હતું એ સમયે િીજળીનો એિો કડાકો થયો કે શ્ી 
શાહબદુ્ીનભાઇના ંકાનમાથંી લોહી નીકળિા લાગય.ુ આિી ગભંીર 
પદરષ્સથવતમાં પણ તેઓ તેમની પાસે બેઠેલા પેસેન્જરનું મેઘઘનુષ 
તરફ ધયાન ્દોરતા હતા. હેમખેમ ઘરે પરત ફયા્વ પછી તો તેમને 
રમજૂ કરતા કહ્, ‘હિે ભલે ઊટંગાડીમા ંબસેિુ પડ ેતો બસેીશ,પણ 
એરોપલેનમાં નહી બેસુ’.

જો કે તેઓ એમ પણ મને છે આિા પ્રસંગોથી અહંકાર 
ઓગાળી જાય છે.  શાહબુદ્ીન રાઠોડનો હાસય િરઘોડો ફીલમનું 
પણ વનમા્વણ પણ થયુ છે.તેમજ ‘વમશન મમમી’ દફલમમાં બાળકોને 
િાતા્વ કહેતા ્દા્દાજીની ભૂવમકા ભજિી છે. આ ફીલમનાં શુટીંગમાં 
તેમને એક પણ િાર રીટેકની જરૂર ન પડી. તેમણે કચછવમત્ર, 
જન્મભૂવમ પ્રિાસીમાં પાંિ િષ્વ સુધી લેખો લખયા.રેદડયોમાં પણ 
કાય્વક્રમો આપયા. ટૂંકમાં સમયની સાથે િાલીને બધા જ માધયમો 
સિીકાયા્વ.

ભરપૂર જીિી જાણનાર શાહબુદ્ીન રાઠોડ જીિનનું પરમ સતય 
કહે છે:

 "જેમિી સંસારમાં િસમી સફર િોતી િર્ી,  
એમિે શયું છે જગત, તેિી ખબર િોતી િર્ી." 

વિંતન-મમ્વ-અધયાતમથી ભરપૂર હાસયનાં સજ્વનહાર શ્ી 
શાહબદુ્ીનભાઇ પોતાની િાતન ેવિરામ આપતા કહે છે કે,  “મારા 
માટે હાસય જીિનનું સાધય છે અને તેથી સિમાનભેર સટેજથી નીિે 
ઉતરી જિું પણ કક્ષાથી નીિે ન ઉતરિું - એ વસદ્ધાંત મેં પાળયો 
છે." આપણી સાંસકૃવતક વિરાસતનાં ઉપાસક અને નૈવતકમૂલયોનાં 
સંિાહક પદ્મશ્ી શાહબુદ્ીન રાઠોડને અવભનં્દન સાથે િં્દન. •

પાદરજાત
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" ઉતપલ ભાયાણી
સિારના આઠેક િાગયે તો એ લોકો 

આિી ગયા. ્દસેક જણાનું જૂથ હતું અને 
પાકી તૈયારી સાથે આવયંુ હતું. વયિહાર 
અને િાતિીતમાં સહેજે અવિિેક નહોતો 
પણ કામગીરીની મક્કમતા ્દેખાઈ આિે 
એિી હતી.

ભરતભાઈ પોતાના જ ઘરમાં સહકાર 
આપિાથી વિશેષ ભાગયે જ કશું કરી શકે 
એમ હતા. આિકિેરાની રેઈડમાં પોતાનું 
અને પેઢીનું નામ પણ આિી શકે એિો 
અણસાર થોડોક િખત પહેલાં એમનું 
ઇન્કમટેકસનું કામકાજ સંભાળતા િાટ્વડ્વ 
એકાઉન્ટન્ટ ે આપેલો અને એ મુજબ 
વહસાબો, રોકડ કે સટોકમાં જે કંઈ કરિા 
જેિંુ હતું એિંુ સાિિેતીરૂપે કરી પણ 
નાખિામાં આિેલું. પણ ખરેખર રેઈડ 

પડશે અને એની શરૂઆત ઘરથી જ થશે 
એનો ભરતભાઈને અં્દાજ નહોતો.

બંને બાળકો હજી પણ સૂતા છે એ 
જાણયા પછી અવધકારીઓએ એમના 
બેડરૂમને તાતકાવલક બાકાત રાખયો પણ 
ભરતભાઈ અને  શે ફ ાલ ીબહ ેનન ા 
બેડરૂમની તપાસ તો એમણે તરત જ શરૂ 
કરી ્દીધી.

શેફાલી માટે આિું આગમન તદ્ન 
અનપેવક્ષત હતું એટલે પહેલાં તો એ 
હેતબાઈ ગઈ. પછી એણે ભરતભાઈ 
તરફ એિી નજર નાખી જેમાં આચિય્વ 
અને  આક્ર ોશ  ભ ા ર ોભ ા ર  હત ાં . 
ભરતભાઈની નજરમાં. જે આવયંુ છે એ 
સિીકારી અને સહન કરી લેિાની  
લાિારી હતી.

પવત અને પત્ી બંનેની સામે એમનો 
જ શયનખંડ ખુલતો જતો હતો. અનુભિી 
નજરો રૂમમાં પડેલી સાધનસામરિીને 
વયિષ્સથત રીતે જેાતી-તપાસતી અને 
જરૂર પડે નોંધ કરતી જતી હતી.

શેફાલીના કબાટને ખોલિા િાિી 
માટે અવધકારીએ એની તરફ નજર 
નાખી. શેફાલીએ ભરતભાઈ સામે જાેયંુ. 
ભરતભાઈએ નજરથી જ વનઃસહાયતા 
વયતિ કરી. થોડાક ખિકાટ પછી 
ધૂંધિાઈને શેફાલીએ િાિીનો ઝૂડો પલંગ 
પર ફેંકયો, સહેજ પણ અકળાયા વિના 
અવધકાર ીએ એ લઈ લીધો  અને 
કબાટમાંથી નાનીમોટી એક પછી એક 
િીજાે બહાર આિિા માંડી.

પોતાને કોઈ બળજબરીથી અડતું 
હોય અને જે ત્રાસ થાય એિો શેફાલીને 
પોતાના કબાટની િીજિસતુઓ પર એક 
અજાણયાનો હાથ ફરતાં થતો હતો.

હિે  િ ાર ો  કબાટમાં  ગોઠિેલી 
વતજાેરીનો હતો. બાજુના ટેબલ પર 
ઘરેણાંના નાના-મોટા સેટ ગોઠિાતા 
ગયા. આખી વતજાેરી ખાલી થિામાં જ 
હતી તયારે અવધકારીએ સહેજ ઊંિા 
થઈને તવળયે પડેલી એક જૂની ડાયરી 

પાદરજાત

ચવશ્ાસમા ંઆવયો...
" મનીર પરમાર

યયુગોિો ભાર મારા શ્વાસમાં આવયો,
ખસીિે સાંજિી લાલાશમાં આવયો.
િધારે એમિી િારાજગી તો પણ -
િધારે એમિા હિશ્વાસમાં આવયો.
મિે કાં્ટા કિે છોડી અિે પાછો,
લઈ કોિે પિિ સયુિાસોમાં આવયો ?
િિાઓ પાિખરિી ચાલતી િમણાં,
ઉઝરડો એ રીતે લીલાશમાં આવયો.
તરસ એિી પિેલાં લાગી’તી ર્ોડી,
િદીિે પી જિાર્ી પયાસમાં આવયો.
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એક છોકરી...
" અઝીઝ ટંકારવી

એક ગલીર્ી િીકળી એક છોકરી,
ફૂલ જેિયું મઘમઘી એક છોકરી.
સાિ જીિાયા િગરિી હજંદગી,
બે’ક પળ ગઈ ભીંજિી એક છોકરી.
છોકરાએ ફૂંક મારી કાિમાં,
એ પછી હખલહખલ િસી એક છોકરી.
કાલ તો એ માંડ ડગ ભરતી િતી,
િે પરી ર્ૈ ગઈ ઊડી એક છોકરી.
પાર સામે પિોંચશે િક્ી િર્ી,
િાિ લઈિે િીકળી એક છોકરી.
મા, ‘અઝીઝ’િી આંખર્ી આંસયુ સરે*
અધિચાળે એકલી એક છોકરી.
* દીકરીિી હિદાય િેળાએ.

પાદરજાત

પડઘાયુ ંહતુ.ં..
" હર્ષ બ્હ્મભટ્ટ

શ્વેત િસત્ો પરિા ડાઘા જેમ હજિાયયું િતયું,
ધયાિ સૌિયું મારી ઉપર એમ ખેંચાયયું િતયું.
તયું િિીં કલપી શકરે ભેંકાર એ રાતો હિશે,
કરેિયું કરેિયું અમિે દેખાયયું િે સંભળાયયું િતયું !
કોણ માિે તારંયુ મારંયુ જાેઈિે કાંઠાપણયું,
એ તરફર્ી આ તરફ ટ્યારેક પિોંચાયયું િતયું !
હજંદગીએ તો મિે રોટ્યો િતો આઘો જતાં,
કોણ, કોિાર્ી િે ટ્યારે એમ રોકાયયું િતયું ?
તેં કહ્ં’તયું કાિમાં જે ખૂબ ધીરેર્ી કશયુંક,
એ બધયું મૃતયયુ સયુધી મો્ટેર્ી પડઘાયયું િતયું !
એક ગઝલ મેં ખાસ મિેડફલમાં કરી જયારે રજૂ,
કોઈ શરમાયયું િતયું િે કોઈ ગભરાયયું િતયું !

ના આવડું 
" ધૂની માંડચલયા

િિી જિાિયું આિડ્યું પણ તરતાં િા આિડ્યું,
િદી, તિે, મોસાળ પાછા ફરતાં િા આિડ્યું.

શમા જલે છે, સાંહિધયિો છે આ અંહતમ અધયાય,
પતંહગયાિે, સાર્ સાર્ે મરતાં િા આિડ્યું.

પયુષપ જયમજ કં્ટકો પણ, ફોરમ ફોરી શકત,
પણ, પયુષપ જેમ ખામોશ રિી ખરતાં િા આિડ્યું. 

જઈ ધજામાં જીિ લપ્ટાયો, છે િે અક્રમી.
િિા તિે, િાંસળીિયું મિ િરતાં િા આિડ્યું,

િર્ી અિે છે િો હધિધાભાિ ‘ધૂિી’ િિેરે છે તિે,
પરમ તત્િિા એ ઠામમાં ઠરતાં િા આિડ્યું.

ન ેતથેી ઘર કયુું
" રાજેશ વયાસ ‘ચમ્સકકીન’

હિશ્વ આખખામાં રખડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું,
રોજ ખોિાઇિે જડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.
માણિયું’તયું આ જગતિે ભીડમાં-ખયુશિાલમાં,
કોક ખૂણે જઈિે રડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.
એ અલગ છે િાત ઘૂં્ટાઈ મરે છે આજ તયાં,
સિ્મિી સાર્ે ઉઘડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.
કોઈિા હિિા અધૂરંયુ લાગતયું’તયું જીિિયું,
પ્ેમ કરિોતો-ઝઘડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.
બાળપણર્ી સિ્મ ઝંખે કૈં અલગ પોતાપણયું,
સિ્મર્ી િોખા જ પડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.
પ્ેમિે-શ્ધિાિે લાગે કોઈ એ મંડદર સમયું,
જીિતરિે એમ ઘડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.
ટ્યાંકર્ી િે ટ્યાંકર્ી હમસકીિ મિે દયુઃખ શોધતા,
ટ્યાંક મિ મૂકી દદડિયું’તયું િે તેર્ી ઘર કયયુું.

બહાર કાઢી.
‘એ મારી પસ્વનલ ડાયરી છે.’ 

અવધકારીના હાથમાંથી જાણે ઝૂંટિી લેિા 
માગતી હોય એમ શેફાલીએ અવધકારી 
તરફ ઘસી જતાં લગભગ િીસ પાડી.

અવધકારીએ ડાયરી પરત કરતાં 
પહેલાં વસફતથી પાનાં ફેરિી લીધા. એમ 
કરિા જતાં ડાયરીમાં સાિિી રાખેલા 
ખાસસા જૂના થઈ ગયેલા ફોટોરિાફમાંથી 
બે-ત્રણ બેડરૂમની િકિદકત સફ ે્દ 
આરસપહાણની ફશ્વ પર સરી પડા.

એને ઉઠાિી લેિા અવધકારી િાંકા 
િળયા અને હાંફળીફાંફળી થઈ ગયેલી 
શેફાલી પણ નમી. શેફાલીની પાછળ 
્દોરાતા ભરતભાઈને એિંુ કરિાની જરૂર 
નહોતી પણ િત્તી પડેલી તસિીરો એ 
સપષ્ટ રીતે જાેઈ શકયા.

કોઈ પણ કહી શકે કે એ પ્રેમીઓની 
તસિીર હતી. પ્રેવમકા તરીકે અલબત્ત 
જુિાનજેાધ શેફાલી હતી. પણ પ્રેમી 

સિરૂપે ભરતભાઈ નહીં પણ જે યુિાન 
હતો એને  ભરતભાઈ સારી રીતે 
ઓળખતા હતા.

નીિે પડેલી તસિીરો અને ડાયરી 
લઈ લીધા પછી શેફાલી આઘાતથી પલંગ 
પર બેસી પડી. અવધકારીઓનો તો પ્રશ્ 
નહોતો. અન ેભરતભાઈએ તયારે તો નહીં 
જ. એ પછી પણ આ અંગે શેફાલી સાથે 
િાતિીત કરિાનું મુનાસીબ નહોતંુ 
માન્યું.

મોડી સાંજે અવધકારીઓની વિ્દાય 
પછી ભરતભાઈ ડ્ોઈંગરૂમમાં બેસી રહ્ા. 
શેફાલી બેડરૂમમાંથી બહાર નહોતી 
આિી.

રેઈડ માટેનુ ંસમન્સ લઈ અવધકારીઓ 
આવયા તય ારથી  જ ભરતભાઈએ 
સેટલમેન્ટ કઈ રીતે કરિંુ એની મનોમન 
ગોઠિણી કરિા જ માંડી હતી.

હિે તઓે એક નહીં પણ બ ેસટેલમને્ટ 
વિશે વિિારતા હતા.•
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િેશનાં પ્રથમ મચહલા રે્સકયુ ફૉરે્સટર રસીલાબહેન વાઢેર
" રોચહત ઉસિડ

ગુજરાતના તતકાલીન મુખયમંત્રીશ્ી 
અને ્દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીએ રાજયના વિકાસમા ંમવહલાઓની 
સમાન ભાગી્દારી રહે ત ેહેતથુી અનકેવિધ 
વનણ્વયો કયા ્વ હતા, જેના પદરણામે 
મવહલાઓએ રાજયનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં 
પોતાની આિડત, કૌશલય અને વહંમતનો 
પદરિય કરાવયો છે. આિાં જ એક મવહલા 
કમ્વયોગી છે રસીલાબહેન િાઢેર, જેમણે 
ગીરની વસંહણ.... ‘ધ લાયન વિીન ઑફ 
ઇષ્ન્ડયા’ જેિાં વબર્દ મેળવયાં  છ ે. 
રસીલાબહેન િાઢેરે િન્ય પ્રાણીઓના જીિ 
બિાિિા માટે અનેક િાર જીિસટોસટના 
ખેલ ખેલયા છે. એ પણ િન્ય પ્રાણીઓના 
કોઈ પણ શાસત્રીય જ્ાન િગર માત્ર 
વહંમત, અનુભિ અને કોઠાસૂઝના બળે 
વસંહ, ્દીપડા, મગર, અજગર િગેરે 
પ્રાણીઓના જીિ બિાિિા માટે ૧૦૦૦થી 
િધુ રેસકયુ ઑપરેશન કયાું છે. 

ફૉરેસટ વિભાગમાં જોડાિા અંગે 
રસીલાબહેન કહે છે કે, પરપ્રાંતીય મવહલા 
શ્વમકોની વસંહના વશકારમાં સંડોિણી 
સામ ેઆિતા ંતતકાલીન મખુયમતં્રીશ્ી અને 
હાલના ્દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીએ િન વિભાગમાં મવહલાઓની 
ભરતી કરિાનું નક્કી કયુું હતું. આમ, ૨૦૦૭માં પ્રથમ િખત 
મવહલા ગાડ્વની ભરતી કરિામાં આિતાં હું િન વિભાગમાં જોડાઈ 
હતી. તયાર બા્દ િષ્વ ૨૦૦૮માં સીધી ભરતીથી ફૉરેસટરની પોસટ 
પર પસં્દગી પામી હતી. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીની એક 
નિી વિિારધારાના કારણે આજે મવહલાઓને િન વિભાગમાં 
પણ સિેા બજાિિાનો મોકો મળયો છે.  માવળયા હાટીના તાલુકાના 
ભંડૂરી ગામે જન્મેલાં રસીલાબહેન કહે છે કે, િન વિભાગની 
નોકરીમાં જોડાિાનો હેતુ તો માત્ર પદરિારને આવથ્વક મ્દ્દરૂપ 
થિાનો હતો. નોકરી શરૂ કરી તયારે તો જંગલ, વસંહ કે િન્ય 
પ્રાણીઓ વિશે કશંુ જાણતી નહોતી, પણ જિાબ્દારી અન ેઅનભુિે 
ઘણું શીખવયું. રસીલાબહેનને એક પુત્ર છે. તેમના પવત એસ.ટી 
વિભાગમાં સેિારત છે.

રસીલાબહેન વસંહ, ્દીપડા જેિાં વહંસક પ્રાણીઓના રેસકયુ 

ટીમમાં એકમાત્ર મવહલા કમ્વયોગી તરીકે 
કાય્વ કયુું છે. બા્દમા ંતઓેએે રેસકય ુટીમનાં 
ટીમ લીડર તરીકે પણ ફરજ બજાિી. આ 
જાંબાઝ મવહલાએ વસંહ, ્દીપડા સવહતનાં 
િન્ય પ્રાણીઓના જીિ બિાિિા માટે 
તેમની મલમપટ્ટી પણ કરી છે. હાલમાં 
ગીર સોમનાથ વજલ્ામાં સામાવજક 
િનીકરણ વિભાગની પ્રભાસ પાટણ 
રેન્જમાં આર.એફ.ઓ. તરીકે ફરજ 
બજાિી રહેલાં રસીલાબહેન િાઢેરને 
્દેશનાં પ્રથમ મવહલા રેસકયુ ફૉરેસટર 
બનિાનું માન પણ પ્રાપ્ત છે. 

રસીલાબહેન િાઢેરનું સાહસ અને 
વહંમત એક વમસાલ છે. તેઓ કહે છે કે, 
મને િૅલેન્જિાળી કામગીરી કરિી ગમ ે
છે...  િેરાન જગંલમા ંકે, િન્ય પ્રાણીઓનાં 
રેસકયુ ઑપરેશનમાં ડર કયારેય લાગયો 
નથી... જો તમારામાં  વહ ંમત અને 
આતમવિશ્વાસ હોય તો અશકય લાગતાં 
કામ પણ શકય બની જતાં હોય છે. સાથે 
જ જો અપેક્ષાવિહીન કામ કરિામાં આિે 
તો અનેક મુશકેલીઓથી આપોઆપ બિી 
શકાય છે. રાજય સરકારે પણ આજની 
મવહલાઓને આગળ િધિા માટે પોતાની 
જાતને નીડરતા અને ઉતકૃષ્ટતા સાથે 
કામગીરી બજાિી શકે તેિી વયિસથા 

ગોઠિી છે. 
મવહલા માટે આ ક્ષેત્ર નિું જ હતું. શરૂઆતમાં મારા જેિી 

તમામ મવહલાઓને દફલડ કે િન્ય પ્રાણીઓના રેસકયુની કામગીરી 
સોંપિામાં આિતી નહોતી. મોટા ભાગે ઑદફસ િક્ક જ સોંપિામાં 
આિતું હતું, જે સિભાવિક પણ હતું. સીધી મવહલાઓને જોખમી 
કામગીરી સોંપી શકાય નહીં. જે તે સમયે સાસણ રેસકયુ સેન્ટરના 
િેટરનરી ડૉકટરે નોકરી છોડી ્દેતાં, રેસકયુ સેન્ટરની જિાબ્દારી 
મારા વશરે આિી હતી. તયાર બા્દ અન્ય િેટરનરી ડૉકટરના 
માગ્વ્દશ્વન મુજબ ઘણાં િન્ય પ્રાણીઓને સારિાર આપી છે. એક 
િાર સારિાર ્દરવમયાન ્દીપડાએ હાથમાં બિકું ભરી લેતાં ૧૫ 
જટેલા ટાકા આવયા હતા. િન્ય પ્રાણીઓની સારિાર અન ેરેસકયમુાં 
ફાિટ આિી જતા ંઘણા કમ્વિારીઓથી માડંીન ેઉચ્ અવધકારીઓને 
તાલીમ પણ આપિાની તક મળી છે. •

પ્રેરણા
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ગુિર્ત સરક્ર

િરેક ખેડૂતની િરકાર,
            કરે છે ગુજરાત સરકાર

્સમાટ્ષફોનની દકંમતના ૪૦% 
અથવા

૬૦૦૦ રૂચપયા સુધીની સહાય

્સમાટ્ષફોનની દકંમતના ૪૦% 
અથવા

૬૦૦૦ રૂચપયા સુધીની સહાય૬૦૦૦ રૂચપયા સુધીની સહાય

ખેડૂતોને 
્સમાટ્ષફોન

ખરીિી માટે

સહાય

            કરે છે ગુજરાત સરકાર

કૃચર, ખેડૂત કલયાણ અને સહકાર ચવભાગ, ગુજરાત સરકાર

૫૯૦૦ ખેડૂતોને 
્સમાટ્ષ ફોન 

ખરીિીમાં સહાય
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