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200 રિવસનરી જનસેવાનું સિવૈયું
મૃદુ છતાં મ�મ મુ�મંત્રીશ્રીની પહરશ્રમ રાત્રા

અૌવતહાભસક ઘટનાનું સાક્ષી બ�ું ગુજરાત 
રા�પવતશ્રીનું ગુજરાત વિધાનસિાને સંબાેધન



વિકાસકારાયોની િરસી હેલી... તસિીરી ઝલક



þçËþ:

• િરટેકનું 'ઘરના ઘર'નું સવપ્ન સાકાર કરવા ગુજરાત સરકાર 
કદ્્બદ્ધ છટે.

• રાજયમાં વૃક્ાચછાદિત વવસતારમાં છટેલ્ા ્બે વરયોમાં ૬૯૦૦ 
હટેક્રનરી વૃવદ્ધ થઈ છટે.

• વડાપ્રધાનશ્રીનરી આતમવનભ્ણરતાનરી પહટેલ િટેશનરી નારરીશવતિનરી 
સહભાગરીતાથરી સફળ થશે.

• ભારતમાં ગુરકુળ પરંપરાને પુનઃ પ્રસથાવપત કરરી ભારતને શ્ેઠિ 
્બનાવરીએ.

• રાજયના િરટેક વજલ્ામાં મેદડકલ કોલેજ સથાપવાનરી દિશામાં 
સરકારટે મક્કમ ડગ માંડા છટે.

• વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઇ મોિરીના 5 વટ્રવલયન ઈકોનોમરીના 
સંકલપને પૂરો કરવામાં ICAIનો રોલ મહત્વનો ્બનરી રહટેશે.

• કૌશલય અને જ્ઞાન સાથે વવદ્ાથથીઓમાં સંસકારોનું વસંચન થાય 
તેવા વશક્ણનરી આવશયકતા છટે.

• આરોગય સેવામાં ગુજરાત ગલો્બલ હટેલથ ડેસ્રીનેશન ્બનરી ગયું છટે.
• આતમવનભ્ણર, સંપન્ અને મજ્બૂત રાષ્ટ્રના વનમા્ણણ મા્ટે આપણે  

િરટેક યુવાનમાં િટેશપ્રેમનરી ભાવના ઉજાગર કરવરી પડશે.
• સેંકડો કુશળ કારરીગરોનરી આવડતથરી ગુજરાત િટેશનું મોસ્ 

ઇન્ડસટ્રરીયલાઇઝડ સ્ટે્ ્બન્યું છટે.
• રાજયના કુલ વરીજ પુરવઠાનો ૪૦ ્કા ફાળો રરીન્યુએ્બલ 

સત્ોતમાંથરી આવે છટે.
• ભારતના જીડરીપરીમાં ગુજરાતનો વહસસો ૮ ્કા અને ઇન્ડસટ્રરીયલ 

આઉ્પુ્માં ૧૭ ્કા છટે.
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જનસેવા પરિશ્રમયાત્ાના ૨૦૦ રિવસમાં  
મુખયમંત્રી શ્રરી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલનો મૃિુ સવભાવ અને 
મક્કમ નનણ્ષયશનતિ સૌ કોઇને સપશશી ગઇ છે

- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.
માહિતી હિયામક

ઊઘડતે પાને

૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ને ્બરા્બર ૨૦૦ દિવસ પુરા થયા. આ એ દિવસ હતો કે જયારટે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલે 
ગુજરાતના મુખયમંત્રી તરરીકેનો પિભાર સંભાળતા વેંત ગુજરાતના ખૂણેખૂણાના વવકાસ મા્ટે મક્કમ વનણ્ણયશવતિનો 
ગુજરાતને સાક્ાતકાર કરાવયો. એમણે એમના સરળ, સહજ અને સૌમય સવભાવ સાથે દ્રઢ વનણ્ણયશવતિ અને મક્કમ 
મનો્બળના સથવારટે જનસેવાનરી પદરશ્મયાત્ા આરંભરી. એમના મૃિુ સવભાવ અને મક્કમ મનો્બળને આજે સૌ કોઇ 
એક અવાજે સતકારટે છટે, પોંખે છટે. ગુજરાત ચાર અક્રનો શબિ વવકાસનો પયા્ણય ્બનરી ગયો છટે. રાજયનાં તમામ ક્ેત્નો, 
તમામ સમાજના સવાાંગરી વવકાસનરી વવચારધારાનરી પ્રતરીવત અંિાજપત્માં પ્રવતપાદિત થઇ છટે. ગુજરાતના ઇવતહાસમાં 
સૌથરી મો્ા કિના આ વર્ણના અંિાજપત્માં ખેડૂતોનું કલયાણ, મવહલા અને ્બાળ વવકાસ, યુવાનોના વશક્ણ-રોજગાર 
અને વંવચતોના સવાાંગરી વવકાસને વવશેર પ્રાધાન્ય આપવામાં આવયું છટે. 

મહામવહમ રાષ્ટ્રપવત શ્રી રામનાથ કોવવંિનરી તાજેતરનરી ગુજરાતનરી મુલાકાત ઐવતહાવસક ્બનરી રહરી. મહામવહમ 
રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ રાજયનરી વવધાનસભાને સં્બોવધત કરરી હોય એવરી વવરલ ઘ્નાનું ગુજરાત સાક્રી ્બન્યું. રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ 
લોકશાહરીને મજ્બૂત ્બનાવવા મા્ટે ધારાસભયશ્રીઓને મહામૂલુ માગ્ણિશ્ણન આપયું. રાજયનાં પવચિમ દકનારટે આવેલા 
વાલસુરા નૌસેના તાલરીમ સંસથાનને પ્રેવસડેનન્સયલ કલસ્ણથરી સન્માવનત કરરી, રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ શાંવત અને યુદ્ધના સમયે 
વાલસુરા સંસથાએ કરટેલરી કામગરીરરીને વ્બરિાવરી. 

ગુજરાતે પાછલા ્બે િાયકામાં જળસંચય અને જળવયવસથાપન ક્ેત્ે નેત્દિપક કામ કયુાં છટે. નમ્ણિા યોજના, સૌનરી 
યોજના અને સજુલામ સફુલામ જળસચંય યોજનાના માધયમથરી રાજયમા ં્ ટેન્કરરાજન ેસમાપ્ત કરવાનરી દિશામા ંમહત્વપણૂ્ણ 
કામગરીરરી થઇ છટે. આ વરષે જળસંચય યોજના થકી ૧૫ હજાર લાખ ઘન ફૂ્ જળસંગ્રહ ક્મતામાં વધારો કરવાનું લક્ય 
રાજય સરકારટે વનધા્ણરરીત કયુ્ણ છટે.

કોરોના મહામારરીના કપરા કાળમા ંપણ ગજુરાત ેજનવહતલક્રી વવકાસ કાયયોનરી ગવત મિં પડવા નથરી િરીધરી. તાજેતરમાં 
કેન્દ્રરીય ગૃહ મંત્રી શ્રી અવમતભાઈ શાહટે અમિાવાિ, કલોલમાં વવકાસ કાયયોના વવવવધ લોકાપ્ણણ અને ખાતમુહૂત્ણ કયા્ણ 
હતા. શ્રી અવમતભાઇ શાહટે અમિાવાિનરી મુલાકાત િરવમયાન યથાથ્ણ જણાવયું હતું કે, જયારટે કોરોનાકાળમાં જગતના 
વવકવસત િટેશો મંિરીનો સામનો કરરી રહ્ા હતા તયારટે પણ ગુજરાતમાં વવકાસકાયયો તેજ રફતારથરી આગળ  વધરી રહ્ા છટે.

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલે ગુજરાતના મુખયમંત્રી તરરીકે પિભાર સંભાળયો તયારથરી એકપણ દિવસનો વવરામ લરીધા વગર 
સાડા છ કરોડ નાગદરકોના ઉતકર્ણ મા્ટે સતત કામ કયુાં છટે. તેમના સરળ, સહજ અને સાલસ સવભાવનરી પ્રતરીવત જન 
જનને થઇ રહરી છટે. વડોિરાના સુખાલરીપુરાના નાગદરકોને મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના અનોખા સંવેિનશરીલ 
વયવતિતવનરી અનુભૂવત થઇ. આ મુલાકાત િરવમયાન મુખયમંત્રીશ્રીએ ગ્રામજનો સાથે વવવવધ મુદ્ાઓ ઉપર સરીધો સંવાિ 
કયયો હતો. લોકોનરી વચ્ે જઈને, લોકોના ્બનરીને તેઓ લોકોના પ્રશ્ો મૃિુતાથરી સાંભળરી તેના તવદરત વનવારણ કરરી છટે.  
તેમનરી આ કાય્ણશૈલરીએ તેમને સાચા અથ્ણમાં જનનાયક તરરીકે પ્રસથાવપત કયા્ણ છટે. 

મુખયમંત્રી તરરીકે પિભાર સંભાળયાના ૨૦૦ દિવસમાં તેમણે સમાજના તમામ વગ્ણના અને વય જૂથના લોકો અને 
તમામ વયવસાયના લોકોના ઉતકર્ણ મા ટ્ે અનકે નવતર પહટેલ કરરી છટે. ખડેતૂ વહતલક્રી વનણ્ણયો હોય કે મવહલા સશવતિકરણનરી 
વાત હોય, યુવાનોનો વવકાસ હોય કે સવાસ્થય સુરક્ાના કાયયો હોય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલનો સાલસ સવભાવ અને કામ 
કરવાનરી ધગશને સૌ કોઇ આવકારરી રહ્ાં છટે. ૨૦૦ દિવસમાં સાડા છ કરોડ ગુજરાતરીઓને વવકાસયાત્ામાં સાંકળરીને 
એમણે જનવહતના કાયયો મા્ટે વયાપક જનશવતિને જોડરી છટે. આ ઉપરાંત ગુજરાત પાવક્કના પ્રસતુત અંકમાં વવધાનસભાના 
અંિાજપત્રીય સત્માં વવવવધ વવભાગોનરી માંગણરીઓ પરનરી ચચા્ણ તેમજ પ્રશ્ોત્તરરીનરી વવગતો, વવકાસગાથા તથા રાજય 
સરકારનાં વનણ્ણયોનરી વવગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવયો છટે.

જય જય ગરવરી ગુજરાત...

økwshkík૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૨ 5



અનતનિ

ગુજિાતમાં યોજાયું લોકશાહરીનું મહાપવ્ષ 
િાષ્ટ્રપનત શ્રરી િામનાિ કોનવંિનું ગુજિાત નવધાનસભાને સંબોધન
કે્લરીક ઘ્નાઓ ઇવતહાસના પાને 

ચરીરસમરણરીય ્બનરી જતરી હોય છટે. 24 માચ્ણ, 
2022નો દિવસ ગજુરાતના ઇવતહાસમાં સુવણ્ણ 
અક્રટે લખાયો. ગત 24 માચ્ણના રોજ 
ઇવતહાસમાં સૌપ્રથમ વાર રાષ્ટ્રપવતશ્રી દ્ારા 
ગજુરાત વવધાનસભા ગૃહમા ંધારાસભયશ્રીઓને 
સ્ંબોધવામાં આવયા. િટેશના રાષ્ટ્રપવત શ્રી 
રામનાથ કોવવિં તાજતેરમા ં ્બ ે દિવસરીય 
ગજુરાત પ્રવાસ ેઆવયા હતા. ગાધંરીનગરમાં 
ગજુરાત વવધાનસભા ખાત ે રાજયપાલ શ્રી 
આચાય્ણ િટેવવ્રત, મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પ ટ્ેલ, વવધાનસભાના ંસપરીકર શ્રી નરીમા્બહટેન 
આચાયષે પષુપગચુછ આપરીન ેતમેનુ ંભાવસભર 
સવાગત કયુાં હતુ.ં

રાષ્ટ્રપવત શ્રી રામનાથ કોવવિંટે ગજુરાત 
વવધાનસભાના સભયોને સં્બોવધત કરતાં 

જણ ા વ યું  હ તંુ  ક ે,  લ ો કશ ા હ રી મ ાં 
જનપ્રવતવનવધઓનરી ભૂ વમકા સૌથરી 
મહત્વપૂણ્ણ છટે. વવધાનસભાના સભયો 
તમેના મતવવસતાર અન ેરાજયના લોકોના 
પ્રવતવનવધઓ છટે, પરંતુ સૌથરી મહત્વનરી 
વાત એ છટે કે લોકો તેમને પોતાના 
ભાગયવનમા્ણતા માને છટે. તેમનરી સાથે 
લોકોનરી આશાઓ અને આકાંક્ાઓ 
જોડાયેલરી છટે. લોકોનરી આ આકાંક્ાઓને 
પૂણ્ણ કરવાના પ્રયાસો તમામ ધારાસભયો 
મા્ટે સવયોપરરી હોવા જોઈએ.

રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ એવા સમયે ગુજરાત 
વવધાનસભાના સભયોને સં્બોવધત કયા્ણ 
જયાર ટે ભારત આઝાિરી કા અમૃત 
મહોતસવનરી ઉજવણરી કરરી રહં્ છટે. આ 
વાતને ્ ાંકીને રાષ્ટ્રપવતએ કહ્ં કે આઝાિરી 

અને તેના અમૃત મહોતસવનરી ઉજવણરી 
કરવા મા ટ્ે ગજુરાત કરતા ંવધ ુસારરી જગયા 
કોઈ નથરી. ગુજરાતના લોકો સવતંત્ 
ભારતનરી કલપના કરવામાં અગ્રેસર હતા. 
19મરી સિરીના છ ટેલ્ા િાયકાઓમાં 
િાિાભાઈ નવરોજી અને દફરોઝ શાહ 
મહટેતા જેવરી હસતરીઓએ ભારતરીયોના 
અવધકારો મા્ટે અવાજ ઉઠાવયો હતો. 
સવતંત્તાના આ સંઘર્ણને ગુજરાતના 
લોકોનો સતત સહકાર મળયો હતો  અને 
આખરટે મહાતમા ગાંધરીજીના માગ્ણિશ્ણન 
હટેઠળ તે ભારતનરી આઝાિરીમાં પદરણમયો. 

મહાતમા ગાધંરીજીએ ભારતના સવાતંત્ય 
સંગ્રામને માત્ નેતૃતવ પૂરં પાડું નહોતું, 
પરંતુ સમગ્ર વવશ્વને એક નવો રસતો, નવરી 
વવચારસરણરી અને નવરી દફલસૂફી પણ 
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્બતાવરી હતરી. આજે જયારટે પણ િુવનયામાં 
કોઈપણ પ્રકારનરી વહંસા થાય છટે તયારટે 
્બાપુના સૂત્ 'અવહંસા'નું મહત્વ આપણને 
સમજાય છટે. રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ કહં્ ક ે, 
ગજુરાતનો ઇવતહાસ અનોખો છટે. મહાતમા 
ગાંધરી અને સરિાર પ્ટેલનરી આ ભૂવમને 
સતયાગ્રહનરી ભવૂમ કહરી શકાય. સતયાગ્રહનો 
મંત્ સમગ્ર વવશ્વમાં સંસથાનવાિ સામે એક 
અમોઘ શસત્ તરરીકે સથાવપત થયો હતો. 
્બારડોલરી સતયાગ્રહ, મરીઠાનો સતયાગ્રહ 
અને િાંડરીકૂચે આપણા સવાતંત્ય સંગ્રામને 
ન માત્ નવો આકાર આપયો, પરંતુ 
વ વ ર ો ધ ન રી  અ વ ભ વ ય વ તિ  અ ને 
જનઆંિોલનના આચરણને પણ એક નવું 
પદરમાણ આપયું.

સરિાર પ્ટેલે સવતંત્ ભારતને તેનું 
એકીકૃત સવરૂપ આપયું અને વહરીવ્નો 
પાયો મજ્બૂત કયયો. નમ્ણિાદકનારટે તેમનરી 
પ્રવતમા ‘સ્ટૅચયુ ઑફ યુવન્રી’, જે વવશ્વનરી 
સૌથરી ઊંચરી પ્રવતમા છટે, તે તેમનરી સમૃવતમાં 
કૃતજ્ઞ રાષ્ટ્ર તરફથરી માત્ એક નાનકડરી ભે્  
છટે. ભારતના લોકોના હૃિયમાં તેમનું કિ 
તેનાથરી પણ વધારટે ઊંચું છટે.

ગજુરાત ેરાજકારણ ઉપરાતં સાસંકૃવતક, 
સામાવજક અન ેઆવથ્ણક કે્ત્ ેપણ મહત્વનરી 

ભૂવમકા ભજવરી છટે. નરવસંહ મહટેતાનરી આ 
ભૂવમ પર આધયાનતમકતાનો ઘણો પ્રભાવ 
રહ્ો છટે. તેમનું ભજન ‘વૈષણવ જન તો 
તને કહરીએ, જે પરીડ પરાઈ જાણે રટે’ 
આપણા સવાતતં્ય સગં્રામનુ ંગરીત ્બનરી ગયુ.ં 
તેણે ભારતરીય સંસકૃવતના માનવતાવાિનો 
પણ પ્રસાર કયયો હતો. રાષ્ટ્રપવતએ કહ્ં કે, 

ગુજરાતનરી પ્રજાનરી ઉિારતા એ ભારતરીય 
સંસકૃવતનું મુખય લક્ણ છટે. પ્રાચરીનકાળથરી 
આ પ્રિટેશમાં તમામ સંપ્રિાયો અને 
સમુિાયોના લોકો ભાઈચારાથરી આગળ 
વધતા રહ્ા છટે. 

ગજુરાત ેઆધવુનક યગુમા ંવવજ્ઞાન કે્ત્ે 
નોંધપાત્ યોગિાન આપયું હોવાનરી વાત 
કરતાં રાષ્ટ્રપવતએ કહં્ કે, ડૉ. હોમરી 
જહાંગરીર ભાભાને ભારતરીય પરમાણુ 
કાય્ણક્રમના વપતા માનવામા ંઆવ ેછટે, તયારટે 
ભૌવતક સંશોધન પ્રયોગશાળાના સથાપક 
ડૉ. વવક્રમ સારાભાઈને ભારતરીય વવજ્ઞાન, 
ખાસ કરરીન ેભારતના અવકાશ સશંોધનના 
પ્રણેતા તરરીકે સન્માનવામાં આવે છટે.

વર્ણ 1960માં રાજયનરી સથાપના થયા 
્બાિ ગુજરાત ઔદ્ોવગક એકમો અને 
નવરીનરીકરણ દ્ારા વવકાસના પંથે અગ્રેસર 
રહ્ં છટે. તેમણે કહ્ં કે, ગુજરાતનરી ધરતરી 
પર શરૂ થયેલરી શ્વેત ક્રાંવતએ પોરણ ક્ેત્ે 
ક્રાંવતકારરી પદરવત્ણન કયુાં છટે. આજે ભારત 
િૂધના કુલ ઉતપાિન અને વપરાશનરી 
દૃનટિએ વવશ્વમા ંપ્રથમ સથાન ધરાવ ેછટે. આ 
સફળતાનું શ્ેય ગુજરાતનરી િૂધ સહકારરી 

િાજભવનમાં િાષ્ટ્રપનતશ્રરીનું સવાગત

ગજુિાતિી બે નદવસિી મુલાકાત દિહમયાિ ભાિતિા િાષ્ટ્ર પનત  
શ્રી િામિાથ કાેન �વંદ િાજભવિ ખાતે પધાયા્મ િતા. જ્યાં િાજ્યપાલ 
શ્રી આિાય્મ દેવવ્રતે તેમિંુ ઉષમાભયુું સવાગત કયુું િતું. આ પ્રસંગે 

િાજભવિિા વનિષ્ઠ અનધકાિીઆે પણ ઉપસ્સ્ત િહા િતા.

ગૌિવપૂણ્ષ ક્ષણનું સાક્ષરી બન્યું ગુજિાત
સમગ્ર ભારત દેશ આઝાદીિા અમૃત મિોતસવિી ઉજવણી કરી રહ્ો છે 

તયારે દેશિા રાષ્ટ્રપહત શ્ી રામિાથ કોહવદેં ગજુરાત હવધાિસભા ગૃિિા તમામ 
સભયોિે સંબોધિ કયુું િતુ. આ અંગે હશક્ષણ મંત્ી શ્ી હજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણીએ 
જણાવયું િતું કે, આ ઘટિા ગુજરાત હવધાિસભાિા ઇહતિાસમાં સુવણ્ણ અક્ષરે 
લખાશ.ે રાષ્ટ્રપહત શ્ી રામિાથ કોહવંદે ગજુરાત હવધાિસભામા ંઉપસ્થત રિીિે 
સભયોિે સંબોધિ કયુું તે ગૌરવિી ક્ષણ અિે ઘડી બિી રિી છે. આ વાત 
ગુજરાત હવધાિસભાિા ઇહતિાસમાં પ્રથમવાર બિી છે. 

મંત્ીશ્ીએ જણાવયું કે, રાષ્ટ્રપહતશ્ીિો ગુજરાત સાથે ખૂબ જૂિો િાતો છે. 
તેઓ ગુજરાત અિે ગુજરાતીઓિે સારી રીતે ઓળખે છ.ે તેમણે તેમિા 
સંબોધિમાં કહ્ં િતું કે, તેઓએ મોરારજી દેસાઇ સાથે પણ કામ કયુું છે. આ 
અવસરે એક કલાક માટે ગુજરાત હવધાિસભાિું હવશેષ સત્ બોલવામાં આવયું 
િતું, આ સંબોધિ દરમયાિ માત્ સભાગૃિમાં હવધાયકો જ િહિ, પણ સંતો- 
મિંતો, અહધકારીઓ, વપેારી- ઉધોગપહતઓ અિે પત્કારો પણ આ ગૌરવશાળી 
ઘડીિા સાક્ષી બન્યા િતા. 
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મંડળરીઓને જાય છટે.  ગુજરાતનરી સહકારરી 
મંડળરીઓનરી સંસકૃવતનરી સફળતાનો લાભ 
સમગ્ર િટેશમાં પહોંચાડવાના હટેતુથરી ભારત 
સરકારટે કેન્દ્રરીય સહકારરી મતં્ાલયનરી રચના 
કરરી છટે. 

રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ જણાવયુ કે, ગુજરાત 
વવધાનસભાએ આ રાજયના સવાાંગરી 
વવકાસ મા્ટે ઘણાં ક્રાંવતકારરી પગલાં લરીધાં 
હતા. ગુજરાત પંચાયત વવધેયક, 1961 
અને ગુજરાત ફરવજયાત પ્રાથવમક વશક્ણ 
અવધવનયમ, 1961 દ્ારા અનુક્રમે સથાવનક 
સવરાજય અન ેવશક્ણના કે્ત્મા ંપ્રગવતશરીલ 
પ્રણાલરીનરી સથાપના કરવામાં આવરી 
હોવાનરી વાત પણ તેમણે કરરી હતરી. તેમણે 
કહ્ં કે ગુજરાત એકમાત્ એવું રાજય છટે કે 
જયાં ઇન્ફ્ાસટ્રકચરમાં રોકાણ અન ેવવકાસને 
પ્રો તસાહન આપવા મા્ ટે ગુજરાત 

ઇન્ફ્ાસટ્રકચર ડેવલપમેન્્ ઍક્, 1999 
વવધાનસભા દ્ારા પસાર કરવામાં આવયો 
હતો. ભવવષયલક્રી કાયિાઓ ્બનાવવાનરી 
દિશામાં આ વવધાનસભા દ્ારા પસાર 
કરાયેલા ગુજરાત ઑગષેવનક ઍવગ્રકલચરલ 
યુવનવવસ્ણ્રી ઍક્, 2017 પણ નોંધનરીય 
છ ટે. તેમણે ગુજરાતનરી ્બહુઆયામરી 
પ્રગવતમાં ગુજરાતનરી વત્ણમાન અને 
અગાઉનરી સરકારો તેમજ ગુજરાત 
વવધાનસભાના વત્ણમાન અને ભૂતકાળના 
સભયોના યોગિાન ્બિલ પ્રશસંા કરરી હતરી. 

છટેલ્ા કે્લાક સમયથરી ગુજરાતના 
વવકાસ મૉડેલને એક ઉિાહરણ તરરીકે 
જોવામાં આવરી રહ્ ંછટે, જ ેિટેશના કોઈપણ 
પ્રિટેશ અન ેરાજયમા ંલાગ ુકરરી શકાય છટે. 
સા્બરમતરી દરવરફ્ન્્ શહટેરરી પદરવત્ણનનું 
એક મખુય ઉિાહરણ છટે. અહીંયા ંપયા્ણવરણને 

સુરવક્ત રાખરીને સા્બરમતરી અને તેના 
રહટેવાસરીઓ વચ્નેા સ્ંબધંોન ેનવો આયામ 
આપવામા ંઆવયો છટે. નિરીદકનારટે વસલેા 
િટેશના ંઅન્ય તમામ શહટેરો મા ટ્ે આ એક 
સાર ંઉિાહરણ ્બનરી શકે છટે.

ર ાષ્ટ્રપવતશ્રીએ કહં્ ક ે,  આપણે 
આઝાિરીના અમૃત મહોતસવનરી ઉજવણરી 
કરરી રહ્ા છરીએ તયારટે આપણા સવાતંત્ય 
સેનાનરીઓને યાિ કરરીને િટેશના ઉજ્જવળ 
ભવવષય મા્ટે પગલાં ભરવાનરી આપણરી 
ફરજ છટે, જેથરી વર્ણ 2047માં જયારટે ભારત 
તેનરી શતાબિરીનરી ઉજવણરી કરરી રહ્ં હોય, 
તયારટે તે સમયનરી પેઢરી તેમના િટેશ પર ગવ્ણ 
અનુભવશે. પોતાનું સં્બોધન પૂણ્ણ કયા્ણ 
પછરી રાષ્ટ્રપવત સત્તાપક્ના તેમજ 
વવરોધપક્ના સભયોને મળયા હતા અને 
તેમનું અવભવાિન ઝરીલયું હતું. •

િાષ્ટ્રપનતશ્રરીનું એિપોટ્ષ પિ ઉષમાભયુું સવાગત
રાષ્ટ્રપહત શ્ી રામિાથ કોહવંદ ગુજરાતિી બે 

દદવસીય મલુાકાતે પધાયા્ણ િતા. અમદાવાદ એરપોટ્ણ 
ખાત ેરાજયપાલ શ્ી આચાય્ણ દેવવ્રત, મુખયમતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ, પ્રોટોકોલ મતં્ી શ્ી જગદીશભાઇ 
હવશ્વકમા્ણ અિે અમદાવાદિા મયેર શ્ી દકરીટભાઈ 
પરમાર દ્ારા રાષ્ટ્રપહતશ્ીિંુ ઉષમાભયુું ્ વાગત કરવામાં 
આવયુ ં િતુ.ં મખુયમતં્ીશ્ીિા મખુય અગ્ર સહચવ શ્ી 
કૈલાસિાથિ, મખુય સહચવ શ્ી પકંજકુમાર, સામાન્ય 
વિીવટ હવભાગિા અહધક મખુય સહચવ શ્ી એ.કે 
રાકેશ, રાજય પોલીસ વડા શ્ી આહશષ ભાદટયા, 
અમદાવાદ હજલ્ા કલેકટર શ્ી સદંીપ સાગંલે અિે 
શિેર પોલીસ કહમશિર શ્ી સજંય શ્ીવા્તવ ેપણ 
ઉપસ્થત રિી રાષ્ટ્રપહતશ્ીિુ ં્વાગત કયુું િતુ.ં

અનતનિ
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અનતનિ

INS વાલસુિાને પ્ેનસડન્ટસ કલિ એવોડ્ષિરી  
સન્માનનત કિતા િાષ્ટ્રપનત શ્રરી િામનાિ કોનવંિ

ભારતના રાષ્ટ્રપવત શ્રી રામનાથ કોવવંિટે INS વાલસુરાને 
તાજેતરમાં પ્રવતવઠિત પ્રેવસડન્્સ કલર અવૉડ્ણ એનાયત કયયો હતો. 
વાલસુરામાં યોજાયેલરી પરટેડમા ં'વનશાન અવધકારરી' લફે ટ્ેનન્્ અરણ 
વસંહ સાંબયાલે યુવન્ વતરી રાષ્ટ્રપવતના હસતે આ અવૉડ્ણ મેળવયો 
હતો. આ પ્રસંગે નેવરીના ૧૫૦ જવાનો દ્ારા રાષ્ટ્રપવતશ્રી મા્ટે 
ગાડ્ણ ઑફ ઓનર પરટેડ યોજાઇ હતરી અને નેવલ ્બૅન્ડનરી ધૂન પર 
ગવ્ણથરી કૂચ કરરી હતરી. શાંવત અને યુદ્ધ ્બંનેમાં રાષ્ટ્રને આપેલરી 
અસાધારણ સેવાનરી માન્યતામા ંલશકરરી એકમન ેરાષ્ટ્રપવતનુ ંવનશાન 
આપવામાં આવે છટે.  ભારતરીય નૌકાિળટે પ્રથમ ભારતરીય સશસત્ 
િળ હતું, જેને અગાઉ ૨૭મે ૧૯૫૧ના 
રોજ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાિ દ્ારા પ્રેવસડેન્્ટસ 
કલર એનાયત કરવામાં આવયો હતો.

રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ જણાવયું હતું ક ે, 
ઇન્ફોમષેશન ્ટેક્ોલૉજીનરી પ્રગવત સાથે 
ગવત જાળવરી રાખવા ઉપરાંત વધુ ને વધુ 
જદ્લ શસત્ો  અને  ઇલેકટ્ર ૉ વનક 
વસસ્મસનરી લડાઈ યોગયતા જાળવવા 
અને સુવનવચિત કરવા મા્ટે ભારતરીય 
ન ૌ ક ા િળન ા  અ વધક ા ર રીઓ અને 
ખલાસરીઓને જરૂરરી કૌશલય-સે્ટસથરી 
સજ્જ કરવા મા્ટે યુવન્ હંમેશાં આગળ 
રહ ટે છ ટે તેમજ આ એકમ તાલરીમ 
માળખાનરી પ્રગવતશરીલ વૃવદ્ધ દ્ારા 
સમકાલરીન અને વવવશટિ તકવનકો પર 
ગુણવત્તા યુતિ તાલરીમ આપે  છ ટે.  
તાજેતરનાં વરયોમાં આદ્ ્ણદફવશયલ 
ઇન્્ટેવલજન્સ, વ્બગ ડે્ા અને મરીદડયમ 
વૉલ્ટેજ લે્બનરી સથાપના, અવધકારરીઓ 
અને ખલાસરીઓને તાલરીમ આપવામાં 

સમકાલરીન તકવનકી શ્ેઠિતા મા્ટે તેનરી શોધનું ઉિાહરણ અપાય 
છટે. INS વાલસુરા મૈત્રીપૂણ્ણ વવિટેશરી નૌકાિળ મા્ટે પસંિગરીના 
તાલરીમ સથળ તરરીકે ઊભરરી આવયુ ંછટે. ૧૫ વમત્િટેશોના નૌકાિળના 
૧૮૦૦ તાલરીમાથથીઓને આ અગ્રણરી સંસથામાંથરી અતયાર સુધરીમાં 
તાલરીમ આપવામાં આવરી છટે.  

આ સરીમાવચહ્ન ઘ્ના પર, ભારતના રાષ્ટ્રપવતશ્રીએ INS 
વાલસુરાના અવધકારરીઓ અને ખલાસરીઓને િદરયાઈ સરહિોનરી 
સુરક્ા મા્ટે તેમનરી વયાવસાવયકતા અને સમપ્ણણનરી પ્રશંસા કરરી 
હતરી.  તેમણે INS વાલસુરાના જવાનોને ભૂતકાળ અને વત્ણમાન 

એમ ્બંને રરીતે છટેલ્ા ૭૯વર્ણથરી રાષ્ટ્રને 
આપલેરી સરાહનરીય સવેા ્બિલ અવભનિંન 
પાઠવયાં હતાં.  

આ પ્રસગંનરી યાિમા ંરાષ્ટ્રપવતશ્રી દ્ારા 
એક ખાસ પોસ્લ કવર ્બહાર પાડવામાં 
આવયુ ંહતુ ંતમેજ વાલસરુાના ઇવતહાસનરી 
ગૌરવપૂણ્ણ ગાથા રજૂ કરતરી મેમોરટેદ્વ 
્બુકનું પણ વવમોચન કરવામાં આવયું હતું.

આ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્રી આચાય્ણ 
િટેવવ્રત, ભારતરીય નૌસેના સ્ાફના વડા 
ઍડવમરલ આર. હદરકુમાર, સધન્ણ નેવલ 
કમાન્ડના ફલેગ ઑદફસર વાઇસ 
ઍડવમરલ એમ. એમ. હમપરીહોલરી, 
આરોગયમતં્રી ઋવરકેશભાઈ પ ટ્ેલ, સાસંિ 
શ્રી પૂનમ્બહટેન માડમ, ધારાસભય                                                                                                                                         
શ્રી આર. સરી. ફળિુ તથા શ્રી ધમષેન્દ્રવસંહ 
જાડેજા તથા અન્ય મહાનુભાવો તથા 
સે ન ાન રી  ત્ણે ય  પ ાં ખન ા  વ દ રઠિ 
અવધકારરીશ્રીઓ ઉપનસથત રહ્ા હતા. •
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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. 

લોકલાડરીલા વડાપ્ધાન શ્રરી નિેન્દ્રભાઈ મોિરીનો 
િેરડયોના માધયમિરી જનતા સાિે સંવાિ

મારા વપ્રય િટેશવાસરીઓ, 
નમસકાર. 
વરીતેલા સપ્તાહટે આપણે એક એવરી ઉપલનબધ પ્રાપ્ત કરરી જેણે 

આપણને ્બધાંને ગવા્ણનન્વત કયા્ણ. તમે સાંભળયું હશે કે ભારતે 
ગત સપ્તાહટે ૪૦૦ અ્બજ ડૉલર, એ્લે કે ૩૦ લાખ કરોડ 
રૂવપયાનું વનકાસ લક્ય પ્રાપ્ત કયુાં છટે. પહટેલરી વાર સાંભળવામાં 
લાગે છટે કે આ અથ્ણવયવસથા સાથે જોડાયેલરી વાત છટે, પરંતુ આ 
અથ્ણવયવસથાથરી પણ વધુ, ભારતના સામ્થય્ણ, ભારતનરી ક્મતા 
સાથે જોડાયલેરી વાત છટે. એક સમયે ભારતનો વનકાસનો આકંડો 
કયારટેક ૧૦૦ અ્બજ, કયારટેક િોઢસો અ્બજ, કયારટેક ૨૦૦ 
અ્બજ સધુરી રહટેતો હતો. હવે આજ ેજયારટે ભારત ૪૦૦ અ્બજ 
ડૉલર પર પહોંચરી ગયું છટે તયારટે તેનો એક અથ્ણ એ છટે કે 
િુવનયાભરમાં ભારતમાં ્બનેલરી ચરીજોનરી માગ વધરી રહરી છટે. 
્બરીજો અથ્ણ એ છટે કે ભારતનરી સપલાય ચેઇન દિન-પ્રવતદિન 
મજ્બૂત થઈ રહરી છટે અને તેનો એક ્બહુ મો્ો સંિટેશ પણ છટે. 
િટેશ વવરા્ ડગલું જયારટે ભરટે છટે, જયારટે સપનાંઓથરી મો્ા 
સકંલપ હોય છટે, જયારટે સકંલપ મા ટ્ે દિવસ-રાત પ્રામાવણકતાથરી 
પ્રયાસ થાય છટે તો તે સંકલપ વસદ્ધ પણ થાય છટે. અને તમે 
જુઓ, કોઈ વયવતિના જીવનમાં પણ તો આવું જ થતું હોય છટે. 

જયારટે કોઈના સંકલપ, તેના પ્રયાસ, તેનાં સપનાંથરી પણ મો્ા 
થઈ જાય છટે તો સફળતા તેનરી પાસે સામે ચાલરીને આવે છટે. 

સાથરીઓ, િટેશના ખૂણે-ખૂણેથરી નવાં-નવાં ઉતપાિન જયારટે 
વવિટેશ જઈ રહ્ાં છટે. આસામના હૈલાકાંડરીના લેધર પ્રોડક્ 
હોય કે પછરી ઉસમાના્બાિનરી હટૅન્ડલૂમ પ્રોડક્, વ્બજાપુરનાં 
ફળ-શાક હોય કે ચંિોલરીના બલેક રાઇસ, ્બધાનરી વનકાસ વધરી 
રહરી છટે. હવે તમને લદ્ાખનરી વવશ્વપ્રવસદ્ધ એવપ્રકૉ્ િુ્બઈમાં 
પણ મળશે અને સાઉિરી અર્બમાં તવમલનાડુથરી મોકલાયેલાં 
કેળા ંમળશ.ે હવ ેસૌથરી મો્રી વાત એ છટે કે નવા-ંનવા ંઉતપાિનો 
નવા-નવા િટેશોમાં મોકલાઈ રહ્ાં છટે. જેમ કે વહમાચલ, 
ઉત્તરાખંડમાં ઊગેલરી ્બાજરરી - જાડા અનાજનરી પહટેલરી ખેપ 
ડેન્માક્કમાં વનકાસ કરવામાં આવરી. આંધ્ર પ્રિટેશના કૃષણા અને 
વચત્તુર વજલ્ાનરી ્બંગનપલ્રી અને સુવણ્ણરટેખા કેરરી, િવક્ણ 
કોદરયામા ંવનકાસ કરવામા ંઆવરી હતરી. વત્પરુાથરી તાજા ંફણસ, 
હવાઈ માગષે, લંડન વનકાસ કરવામાં આવયાં અને પહટેલરી વાર 
નાગાલૅન્ડના રાજા મરચાન ેલંડન મોકલવામા ંઆવયુ.ં આ રરીતે 
ભાવલયા ઘઉંનરી પહટેલરી ખેપ ગુજરાતથરી કેન્યા અને શ્રીલંકા 
વનકાસ કરવામાં આવરી. અથા્ણત્, હવે તમે ્બરીજા િટેશોમાં જશો 
તો મેઇડ ઇન ઇનન્ડયા પ્રોડક્ટસ પહટેલાંનરી સરખામણરીમાં ઘણરી 

માર્ષ 2022

સંવાિ
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વધુ નજરટે પડશે. સાથરીઓ, આ યાિરી ્બહુ લાં્બરી છટે. જે્લરી 
લાં્બરી આ યાિરી છટે, તે્લરી જ મો્રી મેઇક ઇન ઇનન્ડયાનરી 
તાકાત છટે. તે્ લુ ંજ વવરા્ ભારતનુ ંસામ્થય્ણ છટે અન ેસામ્થય્ણનો 
આધાર છટે - આપણા ખેડૂતો. આપણા કારરીગરો, આપણા 
વણકરો, આપણા એનન્જવનયરો, આપણા લઘુ ઉદ્મો, આપણું 
MSME ક્ેત્, અલગ-અલગ અનેક વયવસાયના લોકો, આ 
્બધા તનેરી સાચરી તાકાત છટે. તમેનરી મહટેનતથરી જ ૪૦૦ અ્બજ 
ડૉલરના વનકાસનું લક્ય પ્રાપ્ત થઈ શકયું છટે.

સાથરીઓ, ‘મન કી ્બાત’ના શ્ોતાઓને એ જાણરીને સારં 
લાગશે કે ઘરટેલુ સતર પર પણ આપણા લઘુ ઉદ્મરીઓનરી 
સફળતા આપણને ગવ્ણ અપાવે તેવરી છટે. આપણા લઘુ ઉદ્મરી 
સરકારરી ખરરીિરીમાં ગવન્ણમેન્્ ઈ-માકક્ે  પલેસ અથા્ણત્ 
GEMના માધયમથરી મો્રી ભાગરીિારરી વનભાવરી રહ્ા છટે. 
્ટેક્ોલૉજીના માધયમથરી ખૂ્બ જ પારિશથી વયવસથા વવકવસત 
કરવામાં આવરી છટે. ગત એક વર્ણમાં GEM પૉ્્ણલ મારફત, 
સરકારટે એક લાખ કરોડ રૂવપયાથરી વધુનરી 
ચરીજો ખરરીિરી છટે. િટેશના ખૂણે-ખૂણેથરી 
લગભગ સવા લાખ લઘ ુઉદ્મરીઓ, નાના 
િુકાનિારોએ પોતાનો સામાન સરકારને 
સરીધો વેચયો છટે. એક જમાનો હતો, જયારટે 
મો્રી કંપનરીઓ જ સરકારને સામાન 
વેચતરી હતરી, પરંતુ હવે િટેશ ્બિલાઈ રહ્ો 
છટે, જૂનરી વયવસથાઓ પણ ્બિલાઈ રહરી 
છટે. હવે નાનામાં નાનો િુકાનિાર પણ 
GEM પૉ્્ણલ પર સરકારને પોતાનો 
સામાન વેચરી શકે છટે - આ જ તો નવું 
ભારત છટે. 

 મારા વપ્રય િટેશવાસરીઓ, તાજેતરમાં જ યોજાયેલા પદ્મ 
સમમાન સમારોહમા ંતમ ે્બા્બા વશવાનિંજીન ેજરૂર જોયા હશ.ે 
૧૨૬ વર્ણના વૃદ્ધનરી સફૂવત્ણ જોઈને મારરી જેમ ્બધા જ આચિય્ણ 
પામરી ગયા અને મેં જોયું, આંખ પ્પ્ાવરી તયાં તો તેઓ નંિરી 
મુદ્રામાં પ્રણામ કરવા લાગયા. મેં પણ ્બા્બા વશવાનંિજીને 
ઝૂકીને વારંવાર પ્રણામ કયા્ણ. ૧૨૬ વર્ણનરી ઉંમર અને ્બા્બા 
વશવાનંિનરી દફ્નેસ, ્બંને, આજે િટેશમાં ચચા્ણનો વવરય છટે. મેં 
સોવશયલ મરીદડયા પર અનેક લોકોનરી દ્પપણરી જોઈ, કે ્બા્બા 
વશવાનંિ, પોતાનરી ઉંમરથરી ચાર ગણરી ઓછરી ઉંમરના લોકોથરી 
પણ વધુ દફ્ છટે. ખરટેખર, ્બા્બા વશવાનંિનું જીવન આપણને 
્બધાને પ્રેદરત કરનારં છટે. હું તેમના િરીઘ્ણ આયુનરી કામના કરં 
છું. તેમનામાં યોગ પ્રવત એક પ્રેમ છટે અને તેઓ ખૂ્બ જ 
આરોગયમય જીવનચયા્ણ જીવે છટે.

जीवेम ्शरद: शतम ्।

આપણરી સંસકૃવતમાં ્બધાને સો વર્ણના સવસથ જીવનનરી 
શભુકામનાઓ આપવામા ંઆવે છટે. સાત એવપ્રલ ેવવશ્વ સવાસ્થય 
દિવસ તરરીકે ઊજવાય છટે. સમગ્ર વવશ્વમાં આરોગય મા્ટે 
ભારતરીય વચંતન, ચાહટે તે પછરી યોગ હોય કે આયુવષેિ, તેના 
પ્રતયે ઝુકાવ વધરી રહ્ો છટે. હમણાં જ તમે જોયું હશે કે ગત 
સપ્તાહટે જ કતારમાં એક યોગ કાય્ણક્રમનું આયોજન કરવામાં 
આવયું હતું. તેમાં ૧૧૪ િટેશોના નાગદરકોએ ભાગ લઈ એક 
નવો વવશ્વવવક્રમ ્બનાવરી િરીધો. આ રરીતે આયુર ઉદ્ોગનું 
્બજાર પણ સતત મો્ું થઈ રહ્ં છટે. છ વર્ણ પહટેલાં આયુવષેિ 
સાથે જોડાયેલરી િવાઓનું ્બજાર ૨૨ હજાર કરોડ રૂવપયાનરી 
આસપાસ હતુ,ં આજ ેઆયરુ મનૅ્યફૅુકચદરંગ ઇન્ડસટ્રરી એક લાખ 
ચાલરીસ હજાર કરોડ રૂવપયાનરી આસપાસ પહોંચરી રહરી છટે, 
અથા્ણત્ આ ક્ેત્માં સંભાવનાઓ સતત વધરી રહરી છટે. સ્ા્્ણ 
અપ વવશ્વમાં પણ આયુર આકર્ણણનો વવરય ્બનતો જાય છટે. 

 સાથરીઓ, આરોગય ક્ેત્ના ્બરીજા સ્ા્્ણ અપ પર તો હું 
પહટેલાં અનેક વાર વાત કરરી ચૂકયો છું, 
પરંતુ આ વખતે આયુર સ્ા્્ણ અપ પર 
તમારરી સાથ ેવવશરે રરીત ેવાત કરરીશ. એક 
સ્ા્્ણ અપ છટે – Kapiva (કવપવા). 
તેના નામમાં જ તેનો અથ્ણ છુપાયેલો છટે. 
તમેા ંKaનો અથ્ણ થાય છટે કફ, Piનો અથ્ણ 
થાય છટે વપત્ત અને Vaનો અથ્ણ થાય છટે 
- વાત. આ સ્ા ્્ણ અપ આપણરી પરંપરાઓ 
મુજ્બ આરોગયપ્રિ ખાવાનરી ્ટેવો પર 
આધાદરત છટે. એક ્બરીજુ ંસ્ા ્્ણ અપ વનરોગ 
સટ્રરી્ પણ છટે.

 આયવુષેિ આરોગય આવથ્ણક પ્રણાલરીમાં 
એક અનોખરી પદરકલપના છટે. તેનુ ં્ ટેક્ોલૉજી ચાવલત પલૅ્ ફૉમ્ણ 
િુવનયાભરના આયુવષેદિક ડૉક્રોને સરીધા લોકો સાથે જોડે છટે. 
૫૦ હજારથરી વધુ પ્રૅનક્શનર તેનરી સાથે જોડાયેલા છટે. આ 
રરીત ેઅત્યે ઇનોવેશન્સ એક આરોગય કાળજી ્ ટેક્ોલૉજી સ્ા ્્ણ 
અપ છટે જે સમગ્ર સુખાકારરીના ક્ેત્માં કામ કરરી રહ્ં છટે. 
ઇકઝૉદરયલે ન માત્ અશ્વગધંાના ઉપયોગ મા ટ્ે જાગૃવત ફેલાવરી 
છટે, પરંતુ ઉચ્ ગુણવત્તાના ઉતપાિનનરી પ્રવક્રયામાં પણ મો્ા 
પાયે રોકાણ કયુાં છટે. કયૉરવેિ એ જડરી્બુટ્રીઓનરી આધુવનક 
શોધ અને પારંપદરક જ્ઞાનના સંગમથરી સમગ્ર જીવન મા્ટે 
આહારવવહાર પૂરક (ડાયેટ્રરી સનપલમેન્્)નું વનમા્ણણ કયુાં છટે.

મારા વપ્રય િટેશવાસરીઓ, આવો વાત કરરીએ કેરળના મપુટ્મ 
શ્રી નારાયણજીનરી. તેમણે એક પ્રોજેક્નરી શરૂઆત કરરી છટે, 
જેનું નામ છટે Pots for water of life. તમે જયારટે 
આ પ્રોજક્ વવશે જાણશો તો વવચારશો કે કેવું કમાલનું કામ 

સંવાિ

“દેશ નવિાટ ડગલંુ જ્યાિ ેભિ ેછે, 
જ્યાિ ેસપિાંઆેથી માેટા સંકલપ 

િાેય છે, જ્યાિ ેસંકલપ માટે નદવસ-
િાત પ્રામાણણકતાથી પ્રયાસ થાય છે 

તાે તે સંકલપ સસદ્ધ પણ  
થાય છે. અિે તમે જુઆે, કાેઈ 

વ્યસ્ક્િા જીવિમાં પણ તાે આવંુ જ 
થતું િાેય છે.

”
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છટે? સાથરીઓ, મુપટ્મ શ્રી નારાયણજી, ઉનાળાનરી ગરમરી 
િરવમયાન પશુ-પક્રીઓને પાણરીનરી તકલરીફ ન પડે તે મા્ટે 
મા્રીનાં વાસણો વહેંચવાનું અવભયાન ચલાવરી રહ્ા છટે. 
ઉનાળામા ંતઓે પશ-ુપક્રીઓનરી આ તકલરીફ જોઈન ેપોત ેપણ 
તકલરીફ પામતા હતા. પછરી તેમણે વવચાયુાં કે તેઓ પોતે જ 
મા્રીનાં વાસણો વહેંચવાનંુ શરૂ કરટે, જેથરી ્બરીજા પાસે તે 
વાસણોમાં માત્ પાણરી ભરવાનું કામ રહટે. તમને આચિય્ણ થશે 
કે નારાયણજી દ્ારા વહેંચવામાં આવેલાં વાસણોનો આંકડો 
એક લાખને પાર કરવા જઈ રહ્ો છટે. તેમના અવભયાનમાં 
એક લાખમું વાસણ તેઓ ગાંધરીજી દ્ારા સથાવપત સા્બરમતરી 
આશ્મને િાન કરશે. આજે જયારટે ઉનાળાનરી ઋતુએ ્કોરા 
માયા્ણ છટે તો નારાયણજીનું આ કામ આપણને ્બધાને જરૂર 
પ્રદેરત કરશ ેઅને આપણ ેપણ આ ઉનાળામા ંઆપણા ંપશ-ુપક્રી 
વમત્ો મા્ટે પાણરીનરી વયવસથા કરરીશું.

 સાથરીઓ, હું ‘મન કી ્બાત’ના 
શ્ોતાઓને પણ અનુરોધ કરરીશ કે આપણે 
આપણા સંકલપોનો ફરરી ઉચ્ાર કરરીએ. 
પાણરીનું એક-એક ્રીપું ્બચાવવા મા્ટે 
આપણે જે પણ કંઈ કરરી શકીએ તે આપણે 
જરૂર કરવુ ંજોઈએ. રહરીમિાસજી, સિરીઓ 
પહટેલાં, કંઈક હટેતુથરી જ કહરી ગયા હતા કે 
‘રહરીમન પાનરી રાવખએ, વ્બન પાનરી સ્બ 
સૂન’. અને પાણરી ્બચાવવાના આ કામમાં 
મને ્બાળકો પાસે ઘણરી આશા છટે. 
સવચછતાને જે રરીતે આપણાં ્બાળકોએ 
આંિોલન ્બનાવયું, તે જ રરીતે ‘પાણરી યૌદ્ધા’ ્બનાવરીને, પાણરી 
્બનાવવામાં મિિ કરરી શકે છટે.

 સાથરીઓ, આપણા િટેશમા ંજળસંરક્ણ, જળસ્ોતોનરી સરુક્ા 
સિરીઓથરી સમાજના સવભાવનો વહસસો રહ્ો છટે. મને આનંિ 
છટે કે િટેશમાં ઘણા લોકોએ પાણરી જાળવવાને જ જીવનનું ધયેય 
્બનાવરી લરીધું છટે. જેમ કે ચેન્ાઈમાં એક સાથરી છટે અરણ 
કૃષણમૂવત્ણજી. અરણજી પોતાના વવસતારમાં તળાવોને સાફ 
કરવાનું અવભયાન ચલાવરી રહ્ા છટે. તેમણે ૧૫૦થરી વધુ 
તળાવોનરી સફાઈનરી જવા્બિારરી ઉપાડરી અને તેને સફળતા 
સાથે પૂરરી કરરી. આ જ રરીતે, મહારાષ્ટ્રના એક સાથરી રોહન 
કાળટે છટે. રોહન વયવસાયથરી એક એચઆર વયાવસાવયક છટે. 
તેઓ મહારાષ્ટ્રમાં અનેક વાવના સંરક્ણનરી ઝું્બેશ ચલાવરી 
રહ્ા છટે. તેમાંથરી અનેક વાવ તો સેંકડો વર્ણ જૂનરી છટે અને 
આપણા વારસાનો વહસસો હોય છટે. વસકંિરા્બાિમા ં્બસંરીલાલ- 
પે્ કૂવો પણ આવરી જ એક વાવ છટે. વરયોનરી ઉપેક્ાના કારણે 
આ વાવ મા્રી અને કચરાથરી પુરાઈ ગઈ હતરી, પરંતુ હવે તયાં 

એ વાવન ેપનુર્જીવવત કરવાનુ ંઅવભયાન જનભાગરીિારરીથરી શરૂ 
થયું છટે.

સાથરીઓ, હુ ંજ ેરાજયમાથંરી આવુ ંછંુ તયા ંપાણરીનરી સિા ્બહુ 
જ કમરી રહરી છટે. ગજુરાત જવેા રાજયમા ંવાવનરી મો્રી ભવૂમકા 
રહરી છટે. આ કૂવા અથવા વાવડરીઓના સરંક્ણ મા ટ્ે ‘જળ મદંિર 
યોજના’એ ્બહ ુમો્રી ભવૂમકા ભજવરી. સમગ્ર ગજુરાતમા ંઅનેક 
વાવડરીઓન ેપનુર્જીવવત કરવામા ંઆવરી. તનેાથરી ત ેવવસતારોમાં 
પાણરીનું સતર વધારવામાં પણ ઘણરી મિિ મળરી. આવું જ 
અવભયાન તમ ે સથાવનક સતર પર ચલાવરી શકો છો. ચકેડમૅ 
્બનાવવાના હોય કે વરસાિરી પાણરીનો સગં્રહ કરવાનો હોય, 
તમેા ંવયવતિગત પ્રયાસ પણ મહત્વના છટે અન ેસામવૂહક પ્રયાસો 
પણ જરૂરરી છટે, જમે કે સવતતં્તાના અમૃત મહોતસવમાં આપણા 
િટેશના િરટેક વજલ્ામા ંઓછામાં ઓછા ં૭૫ અમૃત સરોવર 
્બનાવરી શકાય છટે. કે્લાકં જનૂા ંસરોવરોન ેસુધારરી શકાય છટે, 

કે્લાકં નવા ંસરોવર ્બનાવરી શકાય છટે. 
મન ેવવશ્વાસ છટે કે તમ ેઆ દિશામા ંકંઈ 
ન ેકંઈ પ્રયાસ જરૂર કરશો.

 મારા વપ્રય િટેશવાસરીઓ, ‘મન કી 
્બાત’ તેનરી એક સુંિરતા એ પણ છટે કે 
મન ેતમારા સિંટેશ અનકે ભારાઓ, અનકે 
્બોલરીઓમાં મળટે છ ટે. અનેક લોકો 
MYGov પર ઑદડયો મેસેજ પણ 
મોકલે છટે. ભારતનરી સંસકૃવત, આપણરી 
ભારાઓ, આપણરી ્બોલરીઓ, આપણરી 
રહટેણરીકરણરી, ખાણરીપરીણરીનો વવસતાર, આ 

્બધરી વવવવધતાઓ આપણરી ઘણરી મો્રી શવતિ છટે. પવૂ્ણથરી પવચિમ 
સુધરી, ઉત્તરથરી િવક્ણ સુધરી, ભારતને આ વવવવધતાઓ એક 
કરરીને રાખે છટે. એક ભારત-શ્ેઠિ ભારત ્બનાવે છટે. તેમાં પણ 
આપણાં ઐવતહાવસક સથળો અને પૌરાવણક કથાઓ, ્બંનેનું 
ઘણું યોગિાન હોય છટે. તમે વવચારરી રહ્ા હશો કે આ વાત હું 
અતયારટે તમને કેમ કરરી રહ્ો છું? તેનું કારણ છટે માધવપુર 
મેળો. માધવપુર મેળો કયાં યોજાય છટે, કેમ યોજાય છટે, કેવરી 
રરીતે તે ભારતનરી વવવવધતા સાથે જોડાયેલો છટે તે જાણવું મન 
કી ્બાતના શ્ોતાઓને ્બહુ જ રસપ્રિ લાગશે.

 સાથરીઓ, ‘માધવપરુ મેળો’ ગજુરાતના પોર્ંબિરના સમદુ્ર 
પાસે માધવપુર ગામમાં યોજાય છટે, પરંતુ તેનો વહન્િુસતાનના 
પૂવથીય છટેડા સાથે પણ સં્બંધ જોડાય છટે. તમે વવચારતા હશો 
કે આવું કઈ રરીતે સંભવ છટે? તો તેનો પણ ઉત્તર એક પૌરાવણક 
કથામાં મળટે છટે. કહટેવાય છટે કે હજારો વર્ણ પહટેલાં ભગવાન 
શ્રીકૃષણનો વવવાહ પૂવયોત્તરનાં રાજકુમારરી રનકમણરી સાથે થયો 
હતો. આ વવવાહ પોર્બંિરના માધવપુરમાં સંપન્ થયો અને 

“િંુ ‘મિ કી બાત’િા શ્રાેતાઆેિે પણ 
અિુિાેધ કિીશ કે આપણે આપણા 

સંકલપાિેાે ફિી ઉચિાિ કિીઅે. 
પાણીિંુ અેક-અેક ટીપું બિાવવા 

માટે આપણે જ ેપણ  
કંઈ કિી શકીઅે તે આપણે જરૂિ 

કિવું જાેઈઅે.

”

સંવાિ
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આ વવવાહના પ્રતરીક રૂપે આજ ેપણ તયા ંમાધવપુર મળેો યોજાય 
છટે. પૂવ્ણ અને પવચિમનો આ ગાઢ સં્બંધ, આપણો વારસો છટે. 
સમયનરી સાથે હવે લોકોના પ્રયાસથરી, માધવપુર મેળામાં 
નવરી-નવરી ચરીજો જોડાઈ રહરી છટે. આપણે તયાં કન્યા પક્ને 
ઘરાતરી કહટેવાય છટે અને આ મેળામાં હવે ઈશાન ભારતથરી 
ઘણા ઘરાતરી પણ આવવા લાગયા છટે. એક સપ્તાહ સુધરી ચાલતા 
માધવપુર મેળામાં ઈશાન ભારતનાં ્બધાં રાજયોના કલાકારો 
પહોંચે છટે, હસતકળા સાથે જોડાયેલા કલાકારો પહોંચે છટે અને 
આ મેળાનરી રોનકને ચાર ચાંિ લગાવરી િટે છટે. એક સપ્તાહ સુધરી 
ભારતના પૂવ્ણ અને પવચિમનરી સંસકૃવતઓનો આ મેળ, આ 
માધવપરુ મેળો, એક ભારત-શ્ઠેિ ભારતનુ ં્બહ ુસુિંર ઉિાહરણ 
્બનરી રહ્ો છટે. મારો તમને અનુરોધ છટે કે તમે પણ આ મેળા 
વવશે વાંચો અને જાણો.

 મારા વપ્રય િટેશવાસરીઓ, િટેશમાં સવતંત્તાનો અમૃત 
મહોતસવ, હવે જનભાગરીિારરીનું નવું ઉિાહરણ ્બનરી રહ્ો 
છટે. કે્લાક દિવસો પહટેલાં ૨૩ માચષે શહરીિ દિવસ પર િટેશના 
અલગ-અલગ ખૂણામાં અનેક સમારોહ થયા. િટેશે પોતાનાં 
સવતંત્તાનાં નાયક-નાવયકાઓને યાિ કયાાં, શ્દ્ધાપૂવ્ણક યાિ 
કયાાં. આ દિવસે જ મને કોલકાતાના 
વવક્ોદરયા મેમોદરયલમાં વવપલો્બરી 
ભારત ગૅલેરરીનંુ લોકાપ્ણણ કરવાનો 
અવસર મળય ો .  ભ ારતન ા  વ રીર 
ક્રાંવતકારરીઓને શ્દ્ધાંજવલ આપવા મા્ટે 
તે પોતાનરી રરીતે ્બહુ જ અનોખરી ગૅલેરરી 
છટે. જો અવસર મળટે તો તમે તેને જોવા 
જરૂર જજો. 

સાથરીઓ, એવપ્રલના મવહનામાં 
આપણે ્બે મહાન વવભૂવતઓનરી જયંતરી પણ મનાવરીશું. તેમનું 
નામ છટે મહાતમા ફુલે અને ્બા્બાસાહટે્બ આં્બેડકર. મહાતમા 
ફુલેનરી જયંતરી ૧૧ એવપ્રલે છટે અને ્બા્બાસાહટે્બનરી જયંતરી 
આપણ ે૧૪ એવપ્રલ ેઊજવરીશુ.ં આ ્બનં ેમહાપુરરોએ ભેિભાવ 
અને અસમાનતા વવરદ્ધ મો્રી લડાઈ લડરી. મહાતમા ફુલેએ તે 
જમાનામાં િરીકરરીઓ મા્ટે શાળાઓ ખોલરી. કન્યા વશશુ હતયા 
વવરદ્ધ અવાજ ઉઠાવયો. તેમણે જળસંક્થરી મુવતિ અપાવવા 
મા્ટે પણ મો્ાં અવભયાન ચલાવયાં.

 સાથરીઓ, મહાતમા ફુલેનરી આ ચચા્ણમા ંસાવવત્રી્બાઈ ફુલનેો 
ઉલ્ેખ પણ જરૂરરી છટે. સાવવત્રી્બાઈ ફુલેએ અનેક સામાવજક 
સંસથાઓના વનમા્ણણમાં મો્રી ભૂવમકા વનભાવરી. એક વશવક્કા 
અને એક સમાજસુધારક તરરીકે તેમણે સમાજને જાગૃત પણ 
કયયો અને તેનરી વહંમત પણ વધારરી. ્બંનેએ સાથે મળરીને 
સતયશોધક સમાજનરી સથાપના કરરી. જન-જનના સશતિરીકરણના 

પ્રયાસ કયા્ણ. આપણે ્બા્બાસાહટે્બ આં્બેડકરનાં કાયયોમાં પણ 
મહાતમા ફુલેનો પ્રભાવ સપટિ રરીતે જોઈ શકીએ છરીએ. તેઓ 
કહટેતા હતા કે કોઈ પણ સમાજના વવકાસનું આકલન તે 
સમાજમાં મવહલાઓનરી નસથવતને જોઈને કરરી શકાય છટે. 

મહાતમા ફુલ,ે સાવવત્રી્બાઈ ફુલ,ે ્બા્બાસાહટે્બ આં્ેબડકરનાં 
જીવનમાંથરી પ્રેરણા લઈને, હું ્બધાં માતાવપતા અને વાલરીઓને 
અનરુોધ કર ંછુ ંકે તઓે િરીકરરીઓન ેજરૂર ભણાવે. િરીકરરીઓનો 
શાળામાં પ્રવેશ વધારવા મા્ટે કે્લાક દિવસો પહટેલાં જ કન્યા 
વશક્ણ પ્રવશે ઉતસવ પણ શરૂ કરાયો છટે, જ ેિરીકરરીઓનુ ંભણતર 
કોઈ કારણથરી છૂ્રી ગયું છટે તેમને ફરરી શાળાએ લઈ જવા પર 
ધયાન આપવામાં આવરી રહ્ં છટે.

 સાથરીઓ, આપણા ્બધા મા્ટે સૌભાગયનરી વાત છટે કે 
આપણે ્બા્બાસાહટે્બ સાથે જોડાયેલાં પંચ તરીથયો મા્ટે કાય્ણ 
કરવાનો પણ અવસર મળયો છટે. તેમનું જન્મસથાન મહુ હોય, 
મું્બઈમાં ચૈતયભૂવમ હોય, લંડનનું તેમનું ઘર હોય, નાગપુરનરી 
િરીક્ા ભૂવમ હોય, ક ે પછરી દિલહરીમાં ્બા્બાસાહટે્બનું 
મહાપદરવનવા્ણણ સથળ, મને ્બધરી જગયાઓ પર, ્બધાં તરીથયો 
પર જવાનું સૌભાગય મળયું છટે. હું ‘મન કી ્બાત’ના શ્ોતાઓને 

અનુરોધ કરરીશ કે તેઓ મહાતમા ફુલે, 
સાવવત્રી્બાઈ ફુલે અને ્બા્બાસાહટે્બ 
આં્બેડકર સાથે જોડાયેલાં સથાનોનાં 
િશ્ણન કરવા અવશય જાય. તમને તયાં 
ઘણું ્બધું શરીખવા મળશે.

 મારા વપ્રય િટેશવાસરીઓ, ‘મન કી 
્બાત’માં આ વખતે આપણે અનેક 
વવરયો પર વાત કરરી. આગામરી મવહને 
અનેક પવ્ણ-તહટેવારો આવરી રહ્ા છટે. 

કે્લાક દિવસો પછરી જ નવરાવત્ છટે. નવરાવત્માં આપણે 
વ્રત-ઉપવાસ, શવતિનરી સાધના કરરીએ છરીએ. શવતિનરી પૂજા 
કરરીએ છરીએ, એ્લે કે આપણરી પરંપરાઓ આપણને ઉલ્ાસ 
પણ શરીખવે છટે અને સંયમ પણ. સંયમ અને તપ પણ આપણા 
મા્ટે પવ્ણ જ છટે. આથરી નવરાવત્ હંમેશાથરી આપણા ્બધા મા્ટે 
ખૂ્બ જ વવશેર રહરી છટે. નવરાવત્ના પહટેલા જ દિવસે ગૂડરી 
પડવાનું પવ્ણ પણ છટે. એવપ્રલમાં જ ઈસ્ર પણ આવે છટે અને 
રમઝાનના પવવત્ દિવસો પણ શરૂ થઈ રહ્ા છટે. આપણે 
્બધાંને સાથ લઈને પોતાનાં પવ્ણ મનાવરીએ, ભારતનરી 
વવવવધતાને સશતિ કરરીએ, ્બધાને આ જ કામના છટે. આ 
વખતે ‘મન કી ્બાત’માં આ્લું જ. આગામરી મવહને તમારરી 
સાથે નવા વવરયો સાથે ફરરી મુલાકાત થશે. 

ખૂ્બ-ખૂ્બ ધન્યવાિ. •

“મિાત્ા ફુલે, સાનવત્ીબાઈ ફુલે, 
બાબાસાિેબ આંબેડકિિાં જીવિમાંથી 
પ્રેિણા લઈિે, િંુ બધાં માતા-નપતા અિે 

વાલીઆેિે અિુિાેધ કરં છંુ કે તેઆે 
દીકિીઆેિે જરૂિ ભણાવે. 

”

સંવાિ
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અમિાવાિને મળરી નવકાસકામોનરી ભેટ 

ભે્ કોને ન ગમે? ખરરી ભે્ એ્લે કોઈ એક વયવતિ નહીં, 
પરંતુ વધુમાં વધુ લોકોને મળતો લાભ. આમ તો રાજય સરકારનું 
ધયેય વનરંતર વવકાસ છટે. કયાંક ને કયાંક, કોઈ ને કોઈ સથળટે 
વવકાસકામ થતું જ હોય છટે. તાજેતરમાં અમિાવાિરીઓ અને 
ગાંધરીનગરવાસરીઓને આ વાતનો સાક્ાતકાર થયો, જયારટે કેન્દ્રરીય 
ગૃહ અને સહકારમંત્રી શ્રી અવમતભાઈ શાહ ગુજરાતનરી મુલાકાતે 
આવયા. તેમણે અમિાવાિ મહાનગરપાવલકાનાં રૂ. ૩૦૭ કરોડનાં 
વવકાસકાયયોના લોકાપ્ણણ અને ખાતમુહૂત્ણ કરરીને સાવ્બત કરરી િરીધું 
કે કોરોનાકાળમાં પણ ગુજરાતનરી વવકાસયાત્ા અ્કી નથરી કે 
ધરીમરી પડરી નથરી. શ્રી અવમતભાઈ શાહટે અમિાવાિ મહાનગરપાવલકા 
વવસતારમાં થયેલા રૂ. ૧૫૭ કરોડનાં વવકાસકાયયોનુ લોકાપ્ણણ અને 
૧૫૦ કરોડનું ખાતમુહૂત્ણ સંપન્ કયુાં હતું. કેન્દ્રરીય ગૃહમંત્રીશ્રીએ 
અમિાવાિ મહાનગરપાવલકાના નારણપરુા વવસતારમા ંનવા વૉ્ર 

દડનસટ્રબયુશન સેન્્રનું લોકાપ્ણણ કયુાં હતું, જેના પગલે નારણપુરા 
અને ઘા્લોદડયાના 60 હજારથરી વધુ લોકોને પરીવાનું શુદ્ધ પૂરતું 
પાણરી મળરી રહટેશે. શ્રી અવમતભાઈ શાહટે ઘા્લોદડયા, થલતેજ, 
ગોતા તથા સોલા તેમજ હટે્બતપુર ખાતે ૮૨૬ જે્લા ઇડબલયુએસ 
આવાસો તેમજ થલતેજમાં ્બોપલ ઇકોલૉજી પાક્ક તેમજ કોતરપુર 
વૉ્ર વકસ્ણ ખાતે વૉ્ર ટ્રરી્મેન્્ પલાન્્નું લોકાપ્ણણ પણ કયુાં હતું.

આ અવસરટે કેન્દ્રરીય ગૃહમંત્રીશ્રી અવમતભાઈએ ચાંિલોદડયા 
વૉડ્ણમાં ગજરાજ વૉ્ર દડનસટ્રબયુશન, થલતેજમાં વવશ્ામનગર 
વૉ્ર દડનસટ્રબયુશન, થલતેજ વસંધુભવન ખાતે પા્થી પલો્ તથા 
કૉમયુવન્રી હોલ તેમજ શરીલજ તળાવનરી ફરતે આરોગય વન તથા 
વવસત તરફ જતાં રસતા પર પાણરીનરી લાઇનનું ખાતમુહૂત્ણ પણ 
કયુાં હતું.

મખુયમતં્રીશ્રીએ ઘા્લોદડયામા ંનવવનવમ્ણત ઇકોલૉજી પાક્ક અને 

ઑરડયોલૉજી સપરીર લૅંગવેજ પેિોલૉજી કૉલેજ શરૂ કિનાિ સમગ્ર િેશમાં ગુજિાત પાંરમુ િાજય
ગજુરાતિા એક દદવસીય પ્રવાસ ેઆવેલા કેન્દ્રીય મતં્ી 

શ્ી અહમતભાઈ શાિે મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ, 
આરોગયમતં્ી શ્ી ઋહષકેશભાઈ પટેલ, આરોગય રાજયમંત્ી 
શ્ીમતી હિહમષાબિેિ સથુારિી પ્રરેક ઉપસ્થહતમા ંઆ િવતર 
આરોગય સહુવધાઓ - પ્રકલપો જિતાિી સવેામા ંસમહપ્ણત કયાું 
િતાં. જી.એમ.ઇ.આર.એસ. 
કૉલજે ખાત ેઑદડયોલૉજી ્પીચ 
લૅંગવજે પથેોલૉજી કૉલજેિો પ્રારંભ 
કરિારં ગુજરાત દેશમાં પાંચમંુ 
રાજય બન્યુ ંઑદડયોલૉજી ્પીચ 
લૅંગવજે પથેોલૉજી કાય્ણરત થવાથી 
બાળકોમાં જન્મજાત બિેરાશ, 

સાભંળવાિ ેલગતી કોઈ પણ તકલીફ, ચતેાતતં્િા રોગિા 
કારણ ેથતી બોલવાિી, સમજવાિી અિે ભલૂવાિી તકલીફ, 
પક્ષઘાત અથવા પરૅૅહલહસસ અિે સરેેબ્રલ ્ટ્ોકથી પીદડત 
દદદીઓિા પિુવ્ણસિ તમેજ કૉમપટુરાઇઝડ સૉફટવરે દ્ારા 
હિદાિ સરળ અિ ેસચોટ બિશ.ેસોલા હસહવલ િૉસ્પટલિા 

ENT (કાિ-િાક-ગળા)િા 
હવભાગ િેઠળિો ધોરણ ૧૨ પછી 
સ્ાતક કક્ષાિો િવો આરોગય 
્વા્્થયલક્ષી અભયાસક્રમ બૅચલર 
ઇિ ઑદડયોલૉજી ઍન્ડ ્પીચ 
લૅંગવજે પેથોલૉજી BASLP આ 
એક પૅરામદેડકલ કોસ્ણ છે •

જનસુખાકાિરી
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આરોગય વનનો ઉલ્ેખ કરરી, ગુજરાતમાં ગ્રરીન કવર વધારવા 
મા્ટે ગુજરાત સરકારનરી ‘નમો વડ વન’ રૂપરી નવતર પહટેલનરી 
ભૂવમકા પણ સૌને સમજાવરી હતરી.

આ ઉપરાંત કેન્દ્રરીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અવમતભાઈ 
શાહટે સવવણ્ણમ જયંતરી મુખયમંત્રી શહટેરરી વવકાસ યોજના અંતગ્ણત 
કલોલ શહટેરમાં ્બરી.વરી.એમ. ફા્કનરી પાસે લેવલ ક્રોવસંગ ઉપર 
રૂ. ૧૬૯૮ લાખના ખચષે વનમા્ણણ થનારા ઓવરવરિજનુ ંખાતમહુતૂ્ણ 
કયુાં હતું તેમજ અમૃત યોજના અંતગ્ણત કલોલ શહટેરમાં રૂવપયા 
૧૦૦ લાખના ખચષે સરિાર પ્ટેલ ગાડ્ણન વવકસાવવાનાં કામોનું 
પણ ખાતમુહૂત્ણ કયુાં હતું.

કલોલ શહટેરના વવકાસ મા ટ્ે ૧૬ કરોડ રૂવપયા રાજય સરકારના 
માધયમથરી મળવા ્બિલ શ્રી શાહટે ગાંધરીનગરના સસંિસભય તરરીકે 
રાજય સરકારનો આભાર વયતિ કયયો હતો. કાય્ણક્રમમા ંકેન્દ્રરીય ગૃહ 
અન ે સહકાર મતં્રી શ્રી અવમતભાઈ શાહનુ ં વવવવધ સમાજનાં 
સગંઠનો દ્ારા સવાગત સન્માન કરવામા ંઆવયુ ંહતંુ,

આ ઉપરાતં શ્રી અવમતભાઈ શાહટે કલોલ તાલુકાના મો્રીભોંયણ 
ખાતથેરી ગાંધરીનગર વજલ્ામા ંકૅન્સરના વનિાન મા ટ્ેના સવષે, સકેવનગ 
અન ેસારવાર અવભયાનનો આરંભ કરાવયો હતો, જેમા ંઆરોગય 
અન ેપદરવાર કલયાણ મતં્રી શ્રી ઋવરકેશભાઈ પ ટ્ેલ ેજણાવયુ ંહતું 
કે, કેન્દ્રરીય ગૃહમંત્રી શ્રી અવમતભાઈ શાહ પોતાના મતવવસતારના 
નાનામાં નાના ગામનરી સમસયા હોય કે, નાનામા ંનાના કામનરી 
સમસયા હોય તેના ઉપર પણ પોતાનુ ંધયાન રાખયુ ંછટે.

આ પ્રસગં ે કેન્દ્રરીય ગૃહમતં્રી શ્રી અવમતભાઈ શાહના હસતે 
પ્રધાનમંત્રી જન આરોગય સેવા કાડ્ણનું વવતરણ લાભાથથીઓને 
કરવામાં આવયુ ંહતુ.ં તમેજ ગાંધરીનગર અન ેકલોલ તાલકુામા ંરૂવપયા 
137 લાખથરી વધ ુરકમના ં6 કામોનુ ંઇ-ખાતમહુતૂ્ણ તેમજ 28 ગામોમાં 
રૂવપયા 269 લાખથરી વધુ રકમના વવવવધ નાનાં-મો્ાં 102 
વવકાસકામોનુ ંઈ-લોકાપ્ણણ કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં આ કાય્ણક્રમમા ંગૃહ 
રાજયમતં્રી શ્રી હર્ણભાઇ સઘંવરી, ગાધંરીનગર વજલ્ા પંચાયત પ્રમખુ 
શ્રી દિલરીપભાઈ પ ટ્ેલ, પવૂ્ણ ગૃહ રાજયમંત્રી શ્રી રજનરીભાઇ પ ટ્ેલ 
સવહત અનકે પિાવધકારરીઓ - ગામના સરપચંશ્રીઓ તથા ગ્રામજનો 
મો્રી સખંયામાં ઉપનસથત રહ્ા હતા. •

બોપલનું નવું નજિાણું - ઇકોલૉજી પાક્ક
બોપલ િગરપાહલકા હવ્તારમાં રૂ. ૪ કરોડિા  

ખચચે તૈયાર થયેલા ઇકોલૉજી પાક્કિંુ લોકાપ્ણણ કેન્દ્રીય 
ગૃિમંત્ી શ્ી અહમતભાઇ શાિ, મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલિી પ્રેરક ઉપસ્થહતમાં કરવામાં આવયું. તયારબાદ 
કેસન્દ્રય ગૃિમંત્ીશ્ી અિે મુખયમંત્ીશ્ીએ પાક્કિી મુલાકાત 
લઈિે તેિે હિિાળયો િતો.

બોપલિો અમદાવાદ મિાિગરપાહલકામા ંસમાવશે થયા 
બાદ બોપલ અિે તેિા આસપાસિા અિેક હવ્તારોિો ખૂબ 
જ ઝડપી અિે મોટાપાયે હવકાસ થઈ રહ્ો છે તયારે 
િાગદરકોિી સુખાકારી અિે સલામતી માટે અમદાવાદ 
મિાિગરપાહલકા દ્ારા બોપલ હવ્તારમાં આવેલા ડમપ 
સાઇટ પર જયા ંપિેલા ંિજારો ટિ કચરો િાખવામા ંઆવતો 
િતો ત ે્ થળિા હવકાસ િેતુથી તયા ંઇકોલૉજી પાક્ક બિાવવાિું 
હિમા્ણણકાય્ણ શરૂ કરવામાં આવયું. 

૮ િજાર ચોરસ મીટર જટેલા હવ્તારમા  રૂ. ૪ કરોડિા 
ખચચે ભવય ઇકોલૉજી પાક્કિું હિમા્ણણ કરવામાં આવયું, જેિું 
ગાંધીિગર લોકસભાિા સાંસદ અિે કેન્દ્રીય ગૃિમંત્ી  
શ્ી અહમતભાઇ શાિિા િ્તે લોકાપ્ણણ કરવામાં આવયું.

ઉપરોક્ત ઇકોલૉજી પાક્કમા ંબોટહિકલિંુ વગદીકરણ કરીિે 
છોડ, વૃક્ષ અિે વેલાઓ ઉગાડવામાં આવયાં છે, જેમાં 
૧૫૦થી વધુ આયુવચેદદક વૃક્ષો અિે પક્ષીઓ માટે ફળાઉ 
વૃક્ષો તથા ઘટાદાર વૃક્ષો ઉગાડાં છે. બોપલ અિે 
આસપાસિા રિીશો અિીં આવીિે વૉદકંગ કરી શકે તે માટે 
વૉક-વે સાથ ેઅદ્યતિ બેઠક વયવ્થા, લૉિ, િયિરમય તળાવ 
સાથ ેઆકષ્ણક પ્રવશેદ્ાર તયૈાર કરવામા ંઆવયુ ંછે. બોપલમાં 
ઇકોલૉજી પાક્ક બિવાથી આસપાસિા અિેક હવ્તારોમાં 
િવામાં પ્રદૂષણિુ ્તર ઘટશે, જેિાથી િાગદરકોિી 
આરોગયિી સુખાકારીમાં અિેકગણો વધારો થશે. •

જનસુખાકાિરી
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અનભયાન

12 િરી 14 વર્ષનરી વયજૂિનાં બાળકો માટે
ગાંધરીનગિનાં બોિરીજિરી િસરીકિણ 
અનભયાનનો િાજયવયાપરી શુભાિંભ 
કોરોના સામે લડવામાં વેનકસન 

સશતિ હવથયાર ્બન્યું છટે. નાગદરકોને 
કોરોના સામ ેસરુવક્ત ્બનાવવા ગુજરાતના 
પનોતાપુત્ અને િટેશના વડાપ્રધાન શ્રી 
નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીનરી દૃઢ ઇચછાશવતિ અને 
માગ ્ણિશ ્ણનમાં  વવશ્વના સૌથરી મો્ા 
વનેકસનશેન કાય્ણક્રમનો િટેશમા ંપ્રારંભ થયો 
છટે, જે અંતગ્ણત 15 વર્ણથરી ઉપરના 
મો્ાભાગના નાગદરકોને વેનકસન અપાઈ 
ચૂકી છટે તયારટે હવે ભારત સરકારનરી 
માગ્ણિવશ્ણકા મુજ્બ રાજયમાં ૧૬ માચ્ણથરી 
૧રથરી ૧૪ વર્ણનરી વયજૂથનાં ્બાળકોને 
કોરોના વેનકસનેશનના સુરક્ા કવચથરી 
આવરરી લેવાનરી કામગરીરરીનો મુખયમંત્રી  
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે ગાંધરીનગર શહટેરનરી 
્બોરરીજ પ્રાથવમક શાળાએથરી રાજયવયાપરી 
પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે 
્બોરરીજ પ્રાથવમક શાળામાં આ વેનકસનનો 
પ્રથમ ડોઝ લેનારાં ્બાળકો સાથે સંવાિ 
કરરીને તેમને પ્રોતસાવહત કયાાં હતાં. 
રાજયમાં આ કામગરીરરી આશરટે ર૦૦૦થરી 

વધુ રસરીકરણ કેન્દ્રો પરથરી રપ૦૦થરી વધુ 
વેનકસને્સ્ણ દ્ારા પ્રથમ દિવસે હાથ 
ધરાવાનરી હતરી.

મુખયમંત્રીશ્રીએ આ વેનકસનેશન 
ક ામગરીર રીમ ાં  સેવ ા  આપરી  રહ ટેલ ા 
આરોગયકમથીઓનરી સાથે પણ વાતચરીત કરરી 
હતરી. તેમણે ડોઝ અંગેનરી વવગતો મેળવરી 
હતરી અને આ સરાહનરીય કામગરીરરીને 
વ્બરિાવરી હતરી. મુખયમંત્રીશ્રીએ જણાવયું 
હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીના 
માગ્ણિશ્ણનમાં સમગ્ર િટેશ અને રાજયમાં 
તા. ૧૬ જાન્યુઆરરી-ર૦ર૧થરી વવનામૂલયે 
કોવવડ-19 વેનકસનેશનનરી કામગરીરરી શરૂ 
કરવામાં આવેલરી છટે. ત્બક્કાવાર વયજૂથ 
પ્રમાણે સૌને રસરીકરણથરી આવરરી લઈ 
કોરોના સામે રક્ણ આપવાનું મહા 
અવભયાન િટેશમા ંતમેના નતેૃતવમાં સફળતા 
પૂવ્ણક આગળ વધયું છટે.

ભારત સરકારનરી માગ્ણિવશ્ણકા મુજ્બ 
હવે તા. ૧૬મરી માચ્ણ-૨૦૨૨થરી ૬૦ 
વર્ણથરી વધુ વયના તમામ લાભાથથીઓને 
વપ્રકોશન ડોઝ આપવાનરી શરૂઆત થઈ છટે. 

આ વયજૂથમાં વેનકસનનો ્બરીજો ડોઝ 
લરીધાના ૯ મવહના, ૩૯ અઠવાદડયા ્બાિ 
જ વપ્રકોશન ડોઝ લેવાનો રહટેશે. એ્લું જ 
નહીં, ્બંને ડોઝ જે વેનકસનના લરીધા હોય 
તે  જ વે નકસનનો વપ્રક ોશન ડ ોઝ  
લેવાનો રહટેશે.

ગુજરાતમા ંઆ કામગરીરરી અંતગ્ણત ૧ર 
થરી ૧૪ વર્ણનરી વયના ૨૨.૬૩ લાખ 
જે્લા ્બાળકોને કોવવડ-19 નરી રસરી 
આપવામાં આવશે. રાજયના આરોગય 
વવભાગ પાસ ેઆ હટેતસુર કો્બષેવકે્ નામનરી 
રસરીના ર૩.૦પ લાખ ડોઝ ઉપલબધ છટે 
અને તે  કોલડ ચેઇન પૉઇન્્ સુધરી 
પહોંચાડવામા ંઆવયા છટે. તને ેરથરી ૮ દડગ્રરી 
સેનન્્ગ્રેડ તાપમાન પર સ્ોર કરવામાં 
આવે છટે 

મારા પદરવારમાં પણ બધા સભયોએ વેસ્સિ લઈ લીધી 
છે. િું ધો. ૮માં અભયાસ કરં છું અિે મારી ઉંમર ૧૪ વષ્ણિી  
િોઇ, મારાં માતા-હપતાિી મંજૂરીથી િું રસી લઈિે કોરોિા 
સામે રહક્ષત થયો છું.

િું સાતમા ધોરણમાં અભયાસ કરં છું. મેં શાળામાં વેસ્સિ 
લીધી છે. આ વેસ્સિ લીધા પછી મિે સારં લાગી રહ્ં છે. 
સરકારે અમારા વયજથૂમા ંવસે્સિ આપવાિી શરૂઆત કરીિે 
અમિે કોરોિાિા ડરથી મુક્ત કયાું છે.

- અભય ચૌિાણ, જૂિાગઢ

- ઝિેરા રાિાપુર, દાિોદ
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આરોગયમંત્ી શ્ી ઋહષકેશભાઈ પટેલ ેરાજયિા ૧૨થી ૧૪િી વયિા ંબાળકો માટે 
ગાધંીિગર સે્ટર-૨૪િા અબ્ણિ િેલથ સને્ટરથી તથા આરોગય રાજયમતં્ી શ્ીમતી 
હિહમષાબિેિ સથુારે ગાધંીિગર મિાિગરપાહલકા હવ્તારિી કોબા પ્રાથહમક શાળા 
ખાત ેકોરોિા રસીકરણ અહભયાિિો શભુારંભ કરાવયો િતો. તદ્ઉપરાતં ૬૦થી વધુ 
વયિા તમામ વય્કો માટે હપ્ર-કોશિ ડોઝિો પણ આરંભ કરાવતા મતં્ી શ્ી ઋહષકેશભાઈ 
પટેલ ેજણાવયુ ંિતુ ંકે, ભારતીય વજૈ્ાહિકોએ ખબૂ જ ટૂકંા ગાળામા ં્વદેશી વસે્સિ 
બિાવી, તમેા ંપણ બાળકો માટે ગણતરીિા મહિિાઓમા ંવસે્સિ ઉપલબધ કરાવીિે 
વહૈશ્વક ્તરે ભારતીય વજૈ્ાહિકોિી સશંોધિ શહક્તિો પદરચય કરાવયો છે.

રાજય સરકારના વશક્ણ વવભાગ, 
મવહલા અને ્બાળ વવકાસ વવભાગ તથા 
અન્ય સં્બંવધત વવભાગના સહયોગથરી આ 
કો્બષેવેક્ વેનકસનના ડોઝ પાત્તા ધરાવતાં 
તમામ ્બાળક ોને  અપાવ ાન ા  છ ટે. 
તદ્અનુસાર, વેનકસનનો પ્રથમ ડોઝ 
લરીધ ાના  ર૮ દિવસ ્બાિ ્બરીજો  
ડોઝ અપાશે.

વેનકસનેશન કામગરીરરીના આ પ્રારંભ 
વળેાએ ગાધંરીનગરના મયેર શ્રી વહતેશભાઇ 
મ ક વ ા ણ ા  તે મ જ  મ હ ા ન ગ ર ન ા 
પિાવધકારરીઓ, આરોગય વવભાગના 
અવધક મુખય સવચવ શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, 
મયુવનવસપલ કવમશનર શ્રી ધવલ પ્ટેલ, 
વજલ્ા કલેક્ર શ્રી કુલિરીપ આય્ણ વગેરટે 
પણ જોડાયા હતા. •

અનભયાન
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મુખયમંત્રીશ્રરીનરી હૃિયસપશશી જનસંવેિના
પૂવ્ષ જાણ કયા્ષ નવના સુખાલરીપુિા પહોંચયા CM

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના 
સરળ-સહજ વયવતિતવ અને જનસેવક 
તરરીકેનરી અનોખરી સંવેિનાનો વધુ એક 
પદરચય તાજેતરમાં વડોિરા વજલ્ાના 
સુખાલરીપુરાના ગ્રામજનોને થયો હતો. 
મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલ રાજયના 
મુખય સવચવ શ્રી પંકજક ુમાર સાથે 
અમિાવાિથરી મો્રમાગષે સખુાલરીપરુા ગામે 
પહોંચયા હતા. સુખાલરીપુરા ગામમાં હજુ 

તો લોકો પોતાનરી દિનચયા્ણ શરૂ કરટે તયાં 
સુધરીમાં તેમને એક સુખિ આચિય્ણનો 
અનુભવ થયો. 

શ્રી ભૂપે ન્દ્રભાઈ પ્ ટેલ કોઇ જ 
પૂવ્ણવનધા્ણદરત કાય્ણક્રમ કે સરકારના કોઈ 
અવધકારરીઓ, વજલ્ાતંત્ વાહકોને જાણ 
કયા્ણ વવના વડોિરાના આ સુખાલરીપુરા 
ગામે પહોંચરી ગયેલા જોઈ ગ્રામજનો તો 
અચં્બામાં પડરી ગયા. મુખયમંત્રીશ્રીએ પણ 

પોતાના વાહનમાંથરી ઊતરરી ગ્રામરીણ  
ખેડૂતો-માતા-્બહટેનોના ઘરઆંગણે જઈને 
તેમનરી સાથે સહજ સંવાિથરી જનસેવક 
તરરીકેનરી અનોખરી સંવેિના િશા્ણવરી. તેમણે 
ગ્રામરીણ મવહલાઓ સાથે ગામમાં સફાઈ, 
પાણરી, વરીજળરી જવેરી પાયાનરી સવુવધા અગં,ે 
શાળાએ જતાં ્બાળકો સાથે શાળા વશક્ણ 
અંગે  લં્બાણપૂવ ્ણક વાતચરીત કરરીને 
સરકારનરી યોજનાઓના લાભ ્બરો્બર 
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મળટે છટે કે કેમ? તેનરી પૃચછા કરરી હતરી. 
મુખયમંત્રીશ્રી સૌપ્રથમ સુખાલરીપુરાના 

નવરી નગરરી વવસતારમાં પહોંચરી ગયા હતા 
અને તયાં તેમણે વવકાસકામોનું વનરરીક્ણ 
કયુાં હતું. એ્લું જ નહીં, મુખયમંત્રીશ્રીએ 
આંગણવાડરી કેન્દ્રમાં જઈને આંગણવાડરી 
કાય્ણકર ્બહટેનો સાથે વાતચરીત કરરી, 
નિંઘરમાં અપાતરી સુવવધા, પોરક આહાર, 
રમકડાં, અભયાસ સામગ્રરી વવશે જાણકારરી 
મેળવરી હતરી. મુખયમંત્રીશ્રીએ પ્રધાનમંત્રી 
આવાસ યોજનાના લાભાથથી એવા 
વવઠ્ઠલભાઈ વણકરને યોજના અંગે પૃચછા 

કરરી હતરી. યોજનામાં મળવાપાત્ રકમ 
સમયસર મળરી રહટે છટે? મકાનનુ ંકામ સારરી 
રરીતે થયંુ છટે? પાકા મકાનમા ંરહટેવાનરી મજા 
આવે છટે? સવહતનરી ્બા્બતોનરી જાણકારરી 
મુખયમંત્રીશ્રીએ મેળવરી હતરી. ગામમાં ૨૦ 
ગરરી્બ પદરવારોને આ યોજનાનો લાભ 
મળયો છટે. 

મુખયમંત્રીશ્રી સુખાલરીપુરા ગામના 
પાિરમા ંતળાવના દકનારટે મકુાયલેા ્બાકંડા 
ઉપર ્બસેરી. એક ્બરીપરીએલ રાશનકાડ્ણધારક 
સાથ ેસંવાિ સાધયો હતો, જેમા ંપરૂતુ ંરાશન 
મળટે છટે કે કેમ? સમયસર િુકાન ખૂલે છટે? 

કયુ રાશન આપે છટે? આ ્બા્બતનરી 
માવહતરી મળેવરી હતરી. એ િરમયાન, સરપચં 
શ્રી નવનરીતભાઈને જાણ થતાં તેઓ તયાં 
આવરી પહોંચયા હતા અન ે વાતવાતમા ંકહં્ 
કે, સાહટે્બ તમે આવવાના છો તેનરી જાણ 
કરરી હોત તો સારં થાત. મુખયમંત્રીશ્રીએ 
નસમત સાથે સહજતાથરી સરપંચને કહ્ં કે, 
જો તમને જાણ કરરી હોત તો તમે ્બધરી 
તૈયારરી કરરી રાખરી હોત. મારટે તો ગામનરી 
વાસતવવક નસથવત જાણવરી હતરી. 

મુખયમંત્રીશ્રીએ અમિાવાિ વવમાનરી 
મથકેથરી રાષ્ટ્રપવતશ્રીને જામનગર જવા 
વવિાય આપયા ્બાિ અચાનક જ આ 
ગ્રામરીણ વવસતારોનરી મો્રમાગષે વનરરીક્ણ 
મલુાકાતનો વનણ્ણય કયયો અન ેકોઈનયે જાણ 
કયા્ણ વવના અમિાવાિ, વડોિરા હાઈ-વે 
પર થઈને સુખાલરીપુરા પહોંચરી ગયા હતા

મુ ખ ય મં ત્ રી શ્ રી એ  વ ડ ો િ ર ા ન ા 
એકતાનગરનરી પણ મુલાકાત લરીધરી હતરી 
અન ેઅહીં રહટેતા નાગદરકો પાસથેરી વવગતો 
મેળવરી હતરી. 

મખુયમતં્રીશ્રીનરી સાિગરી, સહજતા અને 
ગ્રામરીણ નાગદરકો સાથેનો ઉષમાપૂણ્ણ 
વયવહાર જોઈને ગ્રામજનોના મુખ પર 
પોતરીકી સરકારના પોતાના મુખયમંત્રીનો 
સંતોર િટેખાતો હતો. •
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૧૩મરી સપ્ ટેમ્બર ૨૦૨૧ના રોજ 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે ગુજરાતના મુખયમંત્રી 
તરરીકે જયારટે પિભાર સંભાળયો તે ક્ણે 
ગજુરાતના સાડા છ કરોડ નાગદરકોન ેઅહટેસાસ 
થયો ક ે, એક સરળ, સહજ અને સાલસ 
સવભાવના મૃિુ, પણ મક્કમ જનનાયક ગજુરાતને 
મળયા છટે. પારિવશ્ણતા અને સંવેિનશરીલતા સાથે 

વવનાવવલં્બે મક્કમતાથરી લોકોને સપશ્ણતા વનણ્ણયો 
લેવાનરી એમનરી કુનેહનો આજે સમગ્ર ગુજરાતને 

પદરચય થઈ રહ્ો છટે. માનવ માત્ પ્રતયેનરી તેમનરી 
સંવેિનાને સૌ કોઈ વ્બરિાવરી રહ્ં છટે. લોકોનરી વચ્ે 

જઈને, લોકોના ્બનરીને તેઓ લોકોના પ્રશ્ો મૃિુતાથરી 
સાંભળટે છટે અને તેના તવદરત વનવારણ મા્ટે મક્કમ વનણ્ણયો 

લે છટે. મુખયમંત્રી તરરીકે પિભાર સંભાળયાના ૨૦૦ દિવસમાં 
તેમણે સમાજના તમામ વગ્ણના અને વયજૂથના લોકો અને તમામ 

વયવસાયના લોકોના ઉતકર્ણ મા્ટે અનેક નવતર પહટેલ કરરી છટે. 
રાજયના પ્રતયેક ખૂણામાં વસતા યુવાનો, મવહલાઓ, ખેડૂતો, વંવચતો, 

વન્બંધુઓ, ગ્રામજનોના સમુવચત વવકાસ મા્ટે જનકલયાણકારરી યોજનાઓ 
અમલરી ્બનાવરીન ેસવ્ણસમાવશેક ઉતકર્ણ કયયો છટે. શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલનો સાલસ 

સવભાવ અને કામ કરવાનરી ધગશને સૌ કોઈ આવકારરી રહ્ાં છટે. 
૨૦૦ દિવસના કાય્ણકાળમાં શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલનરી છ્બરી એક મક્કમ, પણ મૃિુ 

મુખયમંત્રી તરરીકે ઊભરરી આવરી છટે. સાડા છ કરોડ ગુજરાતરીઓને વવકાસયાત્ામાં જોડરીને 
એમણ ેજનવહતના ંકાયયો મા ટ્ે વયાપક જનશવતિ ઉજાગર 

કરરી છટે. મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ ટેલના મૃિુ અને  મક્કમ 

નેતૃતવના પ્રથમ ૨૦૦ 
દિવસનરી પદરશ્મ 

મૃિુ પણ મક્કમ, નનમ્ષળ 
અને પરિશ્રમરી મુખયમંત્રી 
શ્રરી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ 
સિકાિના

૨૦૦ રિવસનરી 
જનસેવા 
પરિશ્રમયાત્ા
" પુલક નત્વેિરી

કવિ સટોિરી
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ગાથા જોઈએ તો ૩૦૦થરી વધુ 
સરકારરી અને ખાનગરી કાય્ણક્રમો 
તથા ્બેઠકો, ૨૨,૦૦૦થરી વધુ 
લ ોક ો  સ ાથે  રૂ્બરૂ સંપક ્ક , 
૬૧,૦૦૦ દકલોમરી્રનો વયાપક 
પ્રવાસ કરરીને એમણે ગુજરાતના 
ખણેૂખણૂાના વવકાસ મા ટ્ે વનઠિાવાન 
પુરરાથ્ણ આિયયો છટે.

સમગ્ર રાજય અને રાષ્ટ્રના 
અથ્ણતતં્માં અન ેવવકાસપ્રવક્રયામાં 
કૃવર કે્ત્નરી ભવૂમકા મહત્વનરી 
છટે. મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પ્ટેલના ઊજા્ણવાન નેતૃતવ 
હ ટેઠળ ખેડૂત વહતલક્રી 
મક્કમ વનણ્ણયો લેવામાં 
આવયા છટે. ધરતરીપુત્ોનરી 
આવકમાં વધારો જોઈ 
શકાય છટે. ખેત ઉતપાિનમાં 
વધારો થયો છટે. ખેડૂતોનરી 
જમરીન વધુ ફળદુ્રપ ્બને અને 
રાસાયવણક ખાતરોથરી જમરીનને 
થતા નુકસાનને અ્કાવવા મા્ટે ગાય 
આધાદરત પ્રાકૃવતક ખેતરીન ેવવશરે પ્રાધાન્ય 
આપરી ગુજરાત પ્રાકૃવતક વવકાસ ્બોડ્ણનરી રચના 
કરવાનરી મહત્વપૂણ્ણ પહટેલ કરવામા ંઆવરી છટે. ગુજરાતના 
ડાંગ વજલ્ાને ૧૦૦ ્કા પ્રાકૃવતક ખેતરી આધાદરત વજલ્ો જાહટેર 
કરવામાં આવયો છટે.  ખેતરમાં ટ્રાન્સવમશન લાઇન તથા ્ાવર 
ઊભાં કરવા મા્ટે ખેડૂતોને અપાતા ૭.૫ ્ કાના આવથ્ણક વળતરને 
્બમણુ ંકરરીન ે૧૫ ્ કા કરવામાં આવયુ ંછટે. ધરતરીપતુ્ોન ેરવરી તમેજ 
ઉનાળુ પાક મા્ટે પણ વયાજ સહાય મળરી રહટે તે મા્ટે, સાથે જ 
પશુપાલકો અને માછરીમારોને કૃવર સમકક્ ્ૂંકી મુિતના વધરાણ 
પર વયાજ સહાય આપવાનરી નવરી યોજના લઈને તેઓ 
આવયા છટે.

ગયા વરષે સપ ટ્ેમ્બર મવહનામા ંપડેલા ભારટે વરસાિથરી ખડેતૂોને 
તથા અમરટેલરી અને ગરીર સોમનાથ વજલ્ાના માછરીમારો મા્ટે 
આવથ્ણક પૅકેજ જાહટેર કરરીન ેમખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલ ેખડૂેતો 
ઉપરાંત માછરીમારો પ્રતયે પોતાનરી સંવેિનશરીલતા િશા્ણવરી છટે. આ 
ઉપરાતં, અસરગ્રસત પદરવારો કે જેઓ પશપુાલન સાથ ેસકંળાયલેા 
છટે, તેમનરી આવથ્ણક સહાય ્બમણરી કરવાનો સતુતય વનણ્ણય રાજય 
સરકારટે કયયો છટે. ખેડૂતોને ખેતઉતપાિનનું યોગય ્બજાર પ્રાપ્ત થાય 
તે મા્ટે સમા્્ણ ફોનખરરીિરીમાં આવથ્ણક સહાય આપવામાં આવે છટે. 

આ  સ ા થે , 
ડ્ર ૉ ન ન ા 

ઉપયોગથરી ખાતર 
અ ને  જં તુ ન ા શ ક 

િવાઓનો ઉપયોગ કરરી 
ઉતપાિન વધે અને કૃવર ઇનપુ્ 

ખચ્ણ ઘ્ટે, તે મા્ટે નવતર અવભગમ 
અમલમાં મૂકવા મા્ટે ૩૫ કરોડ રૂવપયા ફાળવવામાં આવયા છટે. 
દકસાન સૂયયોિય યોજના હટેઠળ ખેડૂતોને દિવસના સમયે વરીજળરી 
આપવામા ંઆવ ેછટે. પનેન્ડગં વરીજ કનકેશનો સતવરટે પરૂા ંપાડવાનરી 
દિશામાં મક્કમ વનધા્ણર સાથે રૂ. ૧૦૪૬ કરોડનરી માત્બર રકમ 
ફાળવરી આપવામાં આવરી છટે. સંવેિનશરીલતા શબિ અનુભૂવતનો 
છટે. રાજય સરકાર મૂંગાં પશુઓ મા્ટે વવશેર કાળજી લઈ રહરી છટે. 
રાજયનરી ગૌશાળા, પાંજરાપોળો અને ટ્રસ્ સંચાવલત સંસથાઓને 
ગૌવંશ વનભાવ તેમજ માળખાકીય સગવડોના વવકાસ મા્ટે 
‘મુખયમંત્રી ગૌમાતા પોરણ યોજના’ શરૂ કરરી.

ગજુરાતના ંવવકાસનરી ખાવસયત રહરી છટે સવ્ણસમાવેશક વવકાસ. 
રાજયમાં રહટેતા વંવચતો, ગરરી્બો, આદિવાસરીઓ હોય કે વવચરતરી 
વવમુતિ જાવત - આ તમામને પડખે અડરીખમ રરીતે રાજય સરકાર 
ઊભરી છટે. રાજયના વનરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજનાનું ૬૦ થરી ૮૦ 
વર્ણનરી વયના લોકોનું માવસક પેન્શન ૭૫૦થરી વધારરીને ૧૦૦૦ 
અને ૮૦ વર્ણથરી વધુના વનરાધારોનું માવસક પેન્શન ૧૦૦૦થરી 
વધારરી ૧૨૫૦ કરવામાં આવયું છટે. ‘વભક્ા નહીં વશક્ા’ના મંત્ 

ગાથા જોઈએ તો ૩૦૦થરી વધુ 

૬૧,૦૦૦ દકલોમરી્રનો વયાપક 
પ્રવાસ કરરીને એમણે ગુજરાતના 
ખણેૂખણૂાના વવકાસ મા ટ્ે વનઠિાવાન 

સમગ્ર રાજય અને રાષ્ટ્રના 
અથ્ણતતં્માં અન ેવવકાસપ્રવક્રયામાં 
કૃવર કે્ત્નરી ભવૂમકા મહત્વનરી 

વધારો થયો છટે. ખેડૂતોનરી 
જમરીન વધુ ફળદુ્રપ ્બને અને 
રાસાયવણક ખાતરોથરી જમરીનને 
થતા નુકસાનને અ્કાવવા મા્ટે ગાય 
આધાદરત પ્રાકૃવતક ખેતરીન ેવવશરે પ્રાધાન્ય 
આપરી ગુજરાત પ્રાકૃવતક વવકાસ ્બોડ્ણનરી રચના 
કરવાનરી મહત્વપૂણ્ણ પહટેલ કરવામા ંઆવરી છટે. ગુજરાતના 

આ  સ ા થે , 
ડ્ર ૉ ન ન ા 

ઉપયોગથરી ખાતર 
અ ને  જં તુ ન ા શ ક 

િવાઓનો ઉપયોગ કરરી 
ઉતપાિન વધે અને કૃવર ઇનપુ્ 

ખચ્ણ ઘ્ટે, તે મા્ટે નવતર અવભગમ 

ખણેૂખણૂાના વવકાસ મા ટ્ે વનઠિાવાન 

સમગ્ર રાજય અને રાષ્ટ્રના 

કવિ સટોિરી
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સાથે શહટેરના વસગ્નલ પાસે વભક્ાવૃવત્ત કરતાં કે અધવચ્ે શાળા 
છોડરી ગયેલાં િદરદ્ર ્બાળકોને વશક્ણનરી સુવવધા ઉપલબધ કરાવવા 
મા્ટે ‘વસગ્નલ સકૂલ પ્રોજેક્’નો પ્રારંભ કરવામાં આવયો છટે. 
રાજયના ૩૬ લાખ પછાત વગ્ણના વવદ્ાથથીઓને અપાતરી ગણવેશ 
સહાય રૂવપયા ૬૦૦ થરી વધારરીને રૂવપયા ૯૦૦ કરવામાં આવરી 
છટે. સમાજમાં સૌહાિ્ણનુ ંવાતાવરણ રહટે ત ેમા ટ્ે આતંરજ્ઞાતરીય લગ્ન 
સહાય યોજનામાં હાલનરી એક લાખનરી સહાયને વધારરીને રૂ. 
૨.૫૦ લાખ કરવામાં આવરી છટે.

વન અવધકાર અવધવનયમ અન્વય ે૧૬,૫૭૨ આદિવાસરીઓને 
જમરીનના અવધકારો અપાયા છટે. આદિજાવત વવસતારોમા ં્બ ેવર્ણમાં 
૫૦૦ નવાં મો્બાઇલ ્ ાવસ્ણ ઊભાં કરરી, ઈ-કૉમસ્ણ તથા ઇન્્રને્ 
સં્બંવધત કાયયોને ગવત અપાશે. વન્બંધુઓનાં ્બાળકોને 
ગુણવત્તાસભર વશક્ણ મા્ટે પૂવ્ણ પટ્રીમાં રૂ. 45 કરોડના ખચષે ૨૫ 
વ્બરસામુંડા જ્ઞાનશવતિ રટેવસડેંવસયલ સકૂલ ઑફ એકસલન્સ શરૂ 
કરાશે. ઉલ્ેખનરીય છટે કે, દિવયાંગ નાગદરકોને પડતરી મુશકેલરીઓને 

વનવારવા મા્ટે દિવયાંગતાનું પ્રમાણપત્ આજીવન માન્ય 
રાખવાનો મહત્વપૂણ્ણ વનણ્ણય મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે 
કયયો છટે. આવકના િાખલાઓનરી માન્યતાનરી મુિત એક વર્ણથરી 
વધારરીને ત્ણ વર્ણ કરવાનો જનવહતલક્રી વનણ્ણય પણ કરવામાં 
આવયો છટે. હવે સરકારરી કામકાજ મા્ટે કરવાના ઍદફદડવવ્માંથરી 
મુવતિ આપરીને સેલફ ડેક્ેરટેશન (સવપ્રમાણપત્)ને માન્ય 
રાખવામાં આવશે.

નારરીશવતિનું સન્માન, મવહલા સશતિરીકરણને પ્રાધાન્ય 
આપતરી રાજય સરકારટે આ વર્ણના ્બજે્માં મવહલા વવકાસનરી 
યોજનાઓ મા્ટે 42 ્કાનો નોંધપાત્ વધારો કયયો છટે. તંિુરસત 
રાજય-રાષ્ટ્રના વનમા્ણણ મા્ટે ‘એક હજાર દિવસનરી સંભાળ – 
સવસથ રહટે માતા અને ્બાળ’ આ મંત્ સાથે સુપોવરત માતા – 
સવસથ ્બાળ યોજના શરૂ કરવામાં આવરી છટે. આદિજાવત 
વવસતારોમાં સગભા્ણ માતાઓને પૂરક પોરણ મા્ટેનરી ‘પોરણ સુધા 
યોજના’નો વયાપ વધારરીને વધુ ૭૨ તાલુકા સુધરી લઈ જવામાં 

મુ�મંત્રીશ્રીના પ્રજાલક્ષી કાર્ણક્રમાે
સુશાસન સપ્તાહ

રૂ. ૯૭૮.૫૮ કરોડિા ખચચે ૨૦,૧૯૦ કામોિાં 
ખાતમુિતૂ્ણ, રૂ. ૬૬૩.૧૦ કરોડિા ં૨૨,૪૯૦ કામોિાં 

લોકાપ્ણણ કરવામા ંઆવયાં, જિેો લાભ 
૨.૭૦ લાખથી વધ ુલોકોિે મળયો.

સેવાસેતુ કાય્ષક્રમ
સાત તબક્ામાં ૨.૪૬ કરોડ કરતાં વધુ અરજીઓ પૈકી 
૯૯.૮૭ ટકા અરજીઓિો હિકાલ કરવામાં આવયો.

‘આતમનનભ્ષિ ગ્રામયાત્ા’
માત્ ત્ણ દદવસમાં રૂ. ૧૫૦૦ કરોડિા ખચચે 

ગ્રામજિોિા સવાુંગી હવકાસ માટે ૪૩,૦૦૦ જેટલાં 
ગ્રામહવકાસિાં કાયયો કરવામાં આવયાં.

મહેસૂલ મેળા
રાજયિા િાગદરકોિે ઘરઆંગણે િામ કમી કરવું, િવું 
ઉમેરવું, સવચે, િવી એન્ટ્ી તેમજ દર-સવચે જેવા પ્રશ્નોિા 

્થળ પર હિકાલ કરવામાં આવયા.
ગિરીબ કલયાણ મેળા

આ મેળાિી ૧૨મી �ંખલામાં ૧૭,૩૦,૬૫૩ 
લાભાથદીઓિે રૂ. ૭૬૧૦.૫૮ કરોડિી કુલ સિાય ્થળ 

પર જ ચૂકવવામાં આવી.
આપણું ગામ, આપણું ગૌિવ - ગુજિાત પંરાયત મહાસંમેલન

સમગ્ર રાજયિા પચંાયતિા પ્રહતહિહધઓિ ેવડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ૨૦૨૩ સુધીમા ંગામડાઓંિે સમૃદ્ધ 
અિ ેસમથ્ણ બિાવવા ઉપયોગી માગ્ણદશ્ણિ આપયંુ િતુ.ં

આવરી છટે. રાજયનરી 11 લાખ ગંગાસવરૂપા ્બહટેનોને પ્રવતમાસ 
અપાતરી રૂ. ૧૨૫૦નરી આવથ્ણક સહાય સરીધરી તેમના ્બૅંક ખાતામાં 
જમા કરાવવામાં આવે છટે. ગ્રામરીણ નારરીશવતિને સવરોજગારથરી 
આવથ્ણક આધાર આપવા ગ્રામરીણ મવહલાઓ તથા નાના સરીમાંત 
ખેડૂતો લીં્બોળરી એકત્રીકરણથરી આવથ્ણક આધાર મેળવે છટે. 
GNFCના નરીમ પ્રોજેક્ અંતગ્ણત લીં્બોળરી એકત્રીકરણ-ખરરીિ 
વયવસથા-વવવવધ ચરીજવસતુઓનું વનમા્ણણ કરરીને સવસહાય જૂથો 
દ્ારા વેચાણ કરવામાં આવશે.

યવુાનોના કૌશલય વનમા્ણણ થકી આતમવનભ્ણર િટેશના વનમા્ણણનરી 
દિશામાં ગુજરાત મક્કમતાથરી આગળ વધરી રહ્ં છટે. નવરી 
વશક્ણનરીવતના ંદિશા-િશ્ણનના રોડમપે અન ેStudent Start 
up and Innovation Policy 2.0નુ ંલૉનન્ચગં કરવામાં 
આવયું છટે. આ ઉપરાંત, ધોરણ ૧૦ પછરીના દડપલોમા તેમજ 
દડપલોમાથરી દડગ્રરીમા ંપ્રવશે મળેવતા યુવાનોને મખુયમતં્રી વશષયવૃવત્ત 
યોજનાનો આપવાનો વનણ્ણય લાભ કરાયો, વાવર્ણક ૪.૫૦ લાખ 
આવક ધરાવતા રાજયના અનેક પદરવારના યુવાનોને આ 
યોજનાનો લાભ મળશે. રાજયનરી શાળાઓમાં માળાખાકીય 
સગવડો અને વશક્ણમાં ગુણાતમક સુધારા મા્ટે વમશન સકૂલ 
એકસેલન્સ યોજનાનો સુદૃઢ અમલ કરવામાં આવયો. રાજયનરી 
યુવનવવસ્ણ્રીઓને વૈવશ્વક કક્ાનરી ્બનાવવા મા્ટે આગામરી ચાર 
વર્ણનો પદરણામલક્રી રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવયો છટે.

આપણે સૌ જાણરીએ છરીએ કે, ગુજરાત પૉવલસરી વડ્રવન સ્ટે્ 
છટે. ગુજરાત સરકારટે રાજયમાં ્બાયો્ટેક્ોલૉજી ક્ેત્ના વવકાસ 
અને વૈવશ્વક સતરટે સપધા્ણમાં ્કી રહટેવા નવરી ્બાયો્ટેક્ોલૉજી 
પૉવલસરી અમલરી ્બનાવરી છટે. તો આઇ.્રી. ક્ેત્ે રોજગારરીનરી નવરી 
તકો સજા્ણવા અને મૂડરીરોકાણ આકર્ણવા આઇ.્રી. અને આઇ.
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્ રી . ઈ . એ સ . 
પૉવલસરી ્બનાવરી 
છટે. તેવરી રરીતે, ગુજરાત 
સરકારટે વર્ણ 2022થરી વર્ણ 2027 મા્ટે 
નવરી રમતગમત નરીવત (Sports Policy) જાહટેર કરરી છટે, 
જેનાથરી ગુજરાતમાં ભવવષયનરી સપો્ટસ્ણ ઈકોવસસ્મ મા્ટેનો માગ્ણ 
મોકળો કયયો છટે. યુવાનો રાજયના હટેદર્ટેજને જાણે, હટેદર્ટેજનું 
સંરક્ણ કરટે અને સાથે જ હટેદર્ટેજ ્ રુરીઝમ દ્ારા રોજગારરીનું સજ્ણન 
થાય તે મા્ટે હટેદર્ટેજ પૉવલસરીનરી જાહટેરાત કરરી છટે.

આઝાિરીનાં 75 વર્ણ - અમૃત મહોતસવ વનવમત્તે ગુજરાતના 
પ્રવતભાશાળરી વવદ્ાથથીઓને ઉચ્ ગુણવત્તાયુતિ વશક્ણ વનવાસરી 
ધોરણ ેઆપવા મા ટ્ે ૫૦ જ્ઞાનશવતિ રટેવસડેનન્શયલ સકૂલ સામાવજક 
ભાગરીિારરીના ધોરણે શરૂ કરરી એક લાખ વવદ્ાથથીઓને તૈયાર 
કરવાનુ ંનક્કર આયોજન કરવામા ંઆવયુ ંછટે. પાચં લાખ યવુાનોના 
કૌશલયવનમા્ણણ મા્ટે કૌશલયા ધ નસકલ યુવનવવસ્ણ્રીનરી સથાપના 
કરવામાં આવરી છટે. મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે કોરોનાના 
કપરા કાળને કારણે જે યુવાનોનરી ઉંંમર વધરી ગઈ હતરી અને 
સપધા્ણતમક પરરીક્ામાં ્બેસવા મા્ટે ગેરલાયક ઠરતા હતા તેમને 

ધ ય ાનમ ાં  ર ાખ રીને  વ વદ્ ાથ થીઓન રી 
વયમયા્ણિામાં એક વર્ણનો વધારો કરવાનો 

યુવાવહતલક્રી વનણ્ણય લઈને સેંકડો યુવાનો મા્ટે 
રોજગારરી આપવાનાં દ્ાર ખોલયાં છટે.

કોરોના મહામારરીનો મક્કમતાથરી સામનો કરવામાં ગુજરાતે 
િટેશભરમાં અગ્રણરી રહ્ં છટે. ગંભરીર રરીતે ્બરીમાર િિથીઓને ઝડપથરી 
સારવાર મળટે તે મા્ટે ઍર ઍમબયુલન્સ શરૂ કરનાર ગુજરાત િટેશનું 
પ્રથમ રાજય ્બન્યું છટે. કોરોનાનરી ત્રીજી લહટેરનરી તકેિારરીના ભાગ 
રૂપે ઑનકસજન ્ટૅન્ક, ઑનકસજન કૉન્સન્ટ્રે્ર તેમજ આઇ.સરી.યુ, 
્બેડ અને વેનન્્લે્રનરી પૂરતરી વયવસથા કરવામાં આવરી. 
કોરોનાવવરોધરી રસરીકરણ ઝુ્ંબશેમા ંસમગ્ર િટેશમા ંગજુરાત અગ્રસેર 
રહ્ં છટે. કોરોના મહામારરી સામે રક્ણ મેળવવા મા્ટે અમોઘ શસત્ 
સમાન કોરોના વેનકસનના ૧૦ કરોડથરી વધુ ડોઝ નાગદરકોને 
આપવાનરી આગવરી વસવદ્ધ ગુજરાતે હાંસલ કરરી છટે. રાજયમાં 
અતયાર સુધરીમાં (તારરીખ ૨૪ માચ્ણ, ૨૦૨૨નરી નસથવતએ) ૪.૯૧ 
કરોડથરી વધુ લોકોને કોવવડ રસરીકરણનો પ્રથમ ડોઝ તથા ૪.૭૫ 
કરોડથરી વધ ુલોકોન ેદદ્તરીય ડોઝ આપવામા ંઆવયો છટે. ઉલ્ખેનરીય 
છટે કે, ૬૦ વર્ણથરી વધુ વયના વડરીલો, ફ્ન્્લાઇન વક્કસ્ણ તેમજ 
હટેલથકેર વક્કસ્ણને અતયાર સુધરીમાં ૨૨.૬૭ લાખથરી વધુ વપ્રકોશન 

્ રી . ઈ . એ સ . 
પૉવલસરી ્બનાવરી 
છટે. તેવરી રરીતે, ગુજરાત 

ધ ય ાનમ ાં  ર ાખ રીને  વ વદ્ ાથ થીઓન રી 
વયમયા્ણિામાં એક વર્ણનો વધારો કરવાનો 

યુવાવહતલક્રી વનણ્ણય લઈને સેંકડો યુવાનો મા્ટે 
રોજગારરી આપવાનાં દ્ાર ખોલયાં છટે.
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ડોઝ આપવામાં આવયા છટે. હવે રાજયમાં  ૧૨-૧૪ વર્ણનરી વયનાં 
9 લાખથરી વધુ ્બાળકોને કોવવડ-19 રસરીનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં 
આવયો છટે.

રાજયના 3 કરોડથરી વધુ નાગદરકોને સવસથ અને સુરવક્ત 
્બનાવવા સપ્તાહના િરટેક શુક્રવારટે આરોગય દિવસ અંતગ્ણત 
વ્બનચપેરી રોગો અન ે્બરીમારરીઓના સક્રીવનગંથરી સારવારનો પ્રારંભ 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે કરાવયો છટે. રાજયના ૪.૩૮ લાખ ઉપરાંત 
નાગદરકોને દડવજ્લ હટેલથ આઇ.ડરી. કાડ્ણ આપવામાં આવયાં છટે. 
ગુજરાતમાંથરી અંધતવને જાકારો આપવાના વનધા્ણર સાથે મોવતયા-
અંધતવમુતિ ગુજરાત ઝું્બેશનો પ્રારંભ કરવામાં આવયો છટે. આ 
અવભયાન હટેઠળ વર્ણ ૨૦૨૫ સુધરીમાં ગુજરાતમાં અંધતવનો િર 
ઘ્ાડરીને ૦.૨૫ ્કા સુધરી લઈ જવાનરી નેમ છટે.

વૈવશ્વક સપધા્ણમાં િટેશને અવગ્રમ હરોળમાં લઈ જવામાં 
ગજુરાતનરી ભવૂમકા મહત્વનરી છટે. વવકાસનરી ગવતન ેજાળવરી રાખવા 
મા્ટે વશક્ણ મહત્વનું પદર્બળ છટે. રાજયના ્બાળકને શૈક્વણક 
રરીતે ઉત્તમ વાતાવરણ આપવા મા્ટે મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ટેલનરી આગેવાનરીમાં રાજય સરકાર સજાગ પ્રયાસો કરરી રહરી છટે. 
્બાળકોમાં સંસકારવસચનને પ્રાધાન્ય આપવા મા્ટે વશક્ણમાં 

ભગવિ ્ગરીતાનો સમાવેશ કરવાનો મહત્વપણૂ્ણ 
વનણ્ણય કરવામાં આવયો છટે. નવરી 

વશક્ણનરીવતના દિશાિશ્ણનના 
રોડમપે અન ેStudent 

Startup and Innovation Policy 2.0નું લોનન્ચંગ 
થયું, જે અંતગ્ણત સ્ા્્ણઅપ અને ઇનોવેશનને પ્રોતસાવહત કરવા 
રાજય સરકાર આ નરીવત અન્વયે આવથ્ણક સહાય આપે છટે.

ધોરણ ૧૦ પછરીના દડપલોમા તેમજ દડપલોમાથંરી દડગ્રરીમા ંપ્રવેશ 
મેળવતા યુવાનોને મુખયમંત્રી વશષયવૃવત્ત યોજનાનો લાભ 

આપવાનો વનણ્ણય લેવામાં આવયો છટે. આ વનણ્ણયથરી 
વાવર્ણક ૪.૫૦ લાખ આવક ધરાવતા 

રાજયના અનેક પદરવારના યુવાનોને 
આ યોજનાનો લાભ મળશ.ે રાજયનરી 

શાળાઓમા ંમાળાખાકીય સગવડો 
અને વશક્ણમાં  ગુણાતમક 
સધુારા મા ટ્ે વમશન સકૂલ ઓફ 
એકસેલન્સ યોજનાનો સુદૃઢ 
અમલ કરવામાં આવયો છટે. 
રાજયનરી યુવનવવસ્ણ્રીઓને 
વૈવશ્વક કક્ાનરી ્બનાવવા મા ટ્ે 
આ ગ ા મ રી  ૪  વ ર ્ણ ન ો 

પદરણામલક્રી રોડમેપ તૈયાર 
કરવામાં આવયો છટે.
વરયો સધુરી િુકાળ અન ેઅછતનો 

ભોગ ્બનતું રહટેલું ગુજરાત આજે 
નમ્ણિા યોજના, સૌનરી યોજના, સુજલામ્ 

સુફલામ્ કૅનાલ તથા જળસંચય અવભયાનથરી 

ભગવિ ્ગરીતાનો સમાવેશ કરવાનો મહત્વપણૂ્ણ 
વનણ્ણય કરવામાં આવયો છટે. નવરી 

વશક્ણનરીવતના દિશાિશ્ણનના 
રોડમપે અન ેStudent 

િેશભિમાં ગુજિાતે રાતયવો નવતિ રરીલો
• ભારત સરકારિા વાહણજય અિે ઉદ્યોગ મંત્ાલયે પ્રહસદ્ધ 

કરેલા લૉહજસ્ટ્સ ઇઝ ઍક્રૉસ ધ ્ટેટ (LEADS) – 
૨૦૨૧માં ગુજરાત પ્રથમ છે.

• િીહત આયોગે જાિેર કરેલા એ્સપોટ્ણ હપ્રપેડ્ણિેસ ઇન્ડે્સ-
ર૦ર૧માં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સતત બીજા વષચે પ્રથમ 
ક્રમે. દેશિા ંતમામ રાજયો અિ ેકેન્દ્રશાહસત પ્રદેશોમા ંઉચ્ચ 
ગણુવત્તાિી સપલાય ચઇેિ અિ ેઓછા ખચચે લૉહજસ્ટ્સિી 
પોતાિી આગવી ક્ષમતાઓ પુરવાર કરીિ ેઆ ગૌરવ હસહદ્ધ 
મેળવી છે.

• િીહત આયોગ દ્ારા જાિેર એ્સપોટ્ણ કૉસમપટેદટવિેસ 
ઇન્ડે્સ – ૨૦૨૦ મુજબ હિકાસ ક્ષેતે્ સમગ્ર દેશમાં 
ગુજરાત પ્રથમ ક્રમ િાંસલ કયયો છે.

• િીહત આયોગ દ્ારા જાિેર કરવામાં આવેલા િાણાકીય 
વયવ્થાપિિા માપદંડોમાં ગુજરાત દેશમાં સવ્ણપ્રથમ છે.

• ભારત સરકારિા ડી.એ.આર.પી.જી. દ્ારા જાિેર કરવામાં 
આવલેા ગડુ ગવિ્ણન્સ ઇન્ડે્ સમા ંગજુરાત દેશમા ંસવ્ણપ્રથમ છે.

મેળવતા યુવાનોને મુખયમંત્રી વશષયવૃવત્ત યોજનાનો લાભ 
આપવાનો વનણ્ણય લેવામાં આવયો છટે. આ વનણ્ણયથરી 

વાવર્ણક ૪.૫૦ લાખ આવક ધરાવતા 
રાજયના અનેક પદરવારના યુવાનોને 

આ યોજનાનો લાભ મળશ.ે રાજયનરી 
શાળાઓમા ંમાળાખાકીય સગવડો 

અને વશક્ણમાં  ગુણાતમક 

પદરણામલક્રી રોડમેપ તૈયાર 
કરવામાં આવયો છટે.
વરયો સધુરી િુકાળ અન ેઅછતનો 

ભોગ ્બનતું રહટેલું ગુજરાત આજે 
નમ્ણિા યોજના, સૌનરી યોજના, સુજલામ્ 

સુફલામ્ કૅનાલ તથા જળસંચય અવભયાનથરી 

કવિ સટોિરી
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મૃિુ પણ મક્કમ મુખયમંત્રીશ્રરીના 
જનનહતલક્ષરી નનણ્ષયો

• શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃતવમાં ગુજરાતના ઇવતહાસમાં અતયાર 
સુધરીનું સૌથરી મો્ું રૂ. ૨.૪૪ લાખ કરોડનું ્બજે્ પ્રસતુત થયું.

• વડાપ્રધાનશ્રીના આતમવનભ્ણર ભારતના સકંલપમાં સરૂ પરુાવતંુ 
રૂ. ૧૭ હજાર કરોડના વધારા સાથે અને કોઈ જ નવા કરવેરા 
વવનાનું પુરાંતવાળું ્બજે્.

• ‘નમો વડ વન’ : રાજયના 33 વજલ્ાઓમા ં75 વડ વન સથપાશે 
અન ેપ્રતયકે વનમા ં75 વડ વૃક્નુ ંવાવતેર વન વવભાગ કરશ.ે

• ગજુરાતના ંતમામ જાહટેર સથળો ઉપરના લખાણન ેફરવજયાત 
ગજુરાતરી ભારામા ંલખવાનો મહત્વપણૂ્ણ અન ેપારિશ્ણક વનણ્ણય.

• રાજયનાં ૪ હજાર ગામોમાં રૂ. ૭૧ કરોડના ખચષે મફત 
વાઇ-ફાઇ સુવવધા પૂરરી પાડવામાં આવશે.

• પ્રજાના પ્રશ્ો સરકારના વવવવધ વવભાગો વચ્ ેઅ્વાય નહીં 
તે મા્ટે ‘ઇ-સરકાર પૉ્્ણલ’ શરૂ કરવામાં આવયું છટે.

• ઑપરટેશન ગંગા અન્વયે યુક્રેનમાં અભયાસ મા્ટે ગયેલા 
વવદ્ાથથીઓન ેભારત પરત લાવવામા ંઆવયા. આ વવદ્ાથથીઓને 
મું્બઈ અને દિલહરી હવાઈ મથકેથરી ગુજરાતમાં તેમના 
વનવાસસથાન ેપહોંચાડવા મા ટ્ેનરી સદુૃઢ ટ્રાન્સપો ટ્ેશન વયવસથા 
કરવામાં આવરી.

• નાગદરકોને વ્બનખેતરીના હુકમ ્બાિ પ્રૉપ્થી કાડ્ણ ઑ્ો 
જનરટેશનથરી આપવાનો સહૃિયરી વનણ્ણય.

• લૅન્ડ રટેવન્યુ કોડનરી કલમ 73-એનરી મંજૂરરીનરી પ્રવક્રયાઓ 
ઑનલાઇન કરરીને વધુ પારિશ્ણક ્બનાવાઈ.

• ગણોત ધારા કલમ એમ-32 અંતગ્ણત ખરરીિદકંમત ભરપાઈ 
કરવાનરી મુિતમાં ત્ણ વર્ણનો વધારો કરવામાં આવયો છટે.

• રાજયના નવયુવાનોન ેસરુક્ા સવેા ક્તે્મા ંજોડવા મા ટ્ેનરી સવુણ્ણ 
તક ઊભરી કરવામા ંઆવરી છટે. પોલરીસનરી વવવવધ સવંગયોનરી 
1382 જે્ લરી જગયાઓ ઉપર ભરતરી કરવા મા ટ્ે પોલરીસ સ્બ-
ઇન્સપકે્ર ભરતરી ્બોડ્ણનુ ંગઠન કરવામાં આવયુ ંછટે.

• લોકરક્કના વવવવધ સંવગયો મા્ટે 10,459નરી જગયાઓ મા્ટે 
નવયુવાનોનરી પારિશ્ણક ભરતરી કરવા મા્ટે લોકરક્ક ભરતરી 
્બોડ્ણનરી રચના કરવામાં આવરી છટે.

• રાજયના સરુક્ા કમથીઓન ે ટ્ેનક્કલ ્બા્બતોના ઉપયોગથરી વધુ 
સસુજ્જ કરવા મા ટ્ે ્ ટેનક્કલ ભરતરી ્બોડ્ણનંુ ગઠન કરવામા ંઆવયુ.ં

• રાજયમાં ડ્રગસના ગુનાઓ પર કા્બૂ મેળવવા અને તેના 
ગનુગેારોન ેપકડવા રાજય સરકારટે કમર કસરી છટે, જે અતંગ્ણત 
રટેવપડ ડ્રગ ટ્ેસ્ મા ટ્ે મો્બાઇલ ડ્રગ ટ્ેનસ્ંગ એનલાઇઝરનરી 
ખરરીિરી કરાશ.ે

•  લૂપ મદેડયે્  આઇસોથમ્ણલ એનમપલદફકેશન વસસ્મના ંસાધનોનરી 
ખરરીિરી મા ટ્ે ૨ કરોડ રૂવપયાનો ખચ્ણ કરવામા ંઆવશ.ે

નવપલ્વવત થઈ રહ્ં છટે, તો ્બરીજી ્બાજુ નલ સે જલથરી 
નાગદરકોને ઘર સુધરી પરીવાનું શુદ્ધ પાણરી મળરી રહ્ં છટે. રાજયમાં 
નલ સે જલનરી ૯૩ ્કા કામગરીરરી પૂણ્ણ થઈ ગઈ છટે. આગામરી  
સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨ સુધરીમાં રાજયમાં ૧૦૦ ્કા નલ સે જલ પૂરં 
પાડવામાં આવશે. કચછનરી વરયો જૂનરી માગણરીને મુખયમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે સવરીકાર કયયો છટે. હવે, કચછને નમ્ણિાનાં પૂરના 
વધારાના ૧ વમવલયન એકરફી્ પાણરી ઉપલબધ ્બનશે. આ કાય્ણ 
મા્ ટે રૂ. ૪૩૬૯ કરોડનરી યોજનાને મંજૂરરી અપાઇ છટે. 
જળસંગ્રહક્મતા વધારવા મા્ટે ચાલરી રહટેલા સુજલામ્ સુફલામ્ 
જળ અવભયાનથરી રાજયમા ં૧૫ હજાર લાખ ઘનફૂ્ સગં્રહક્મતામાં 
વધારો થશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલા ધરોઇ ્બંધ પદરક્ેત્ને રૂ. 
200 કરોડના ખચષે વવશ્વકક્ાના પ્રવાસન સથળ અને યાત્ાધામ 
તરરીકે વવકસાવાશે.

િટેશનરી પાંચ ્કા વસવત ધરાવતું ગુજરાત િટેશના જીડરીપરીમાં 
સાત ્કા યોગિાન આપરી રહં્ છટે. ગુજરાત રાજય તેને મળટેલરી 
ભૌગોવલક વવશેરતાનો લાભ લઈને, સેકડો યુવાઓને રોજગારરી 
આપરી રહં્ છટે. આજે ગુજરાતમાં કેવમકલ, ઑ્ો મો્બાઇલ, 
ઇજનેરરી, પેટ્રો કવેમકલસ જેવા વવવવધ ઉદ્ોગોનો વવકાસ થયો 
છટે. ભારતમાં ઇલેનકટ્રક વાહનો અને ્બૅ્રરીના મૅન્યુફૅક્ ચદરંગ 
મા્ટે જાપાનનરી પ્રમુખ ઑ્ોમો્બાઇલ કંપનરી સુઝુકી મો્સ્ણ 
કૉપયોરટેશન (SMC)એ ગુજરાતમાં રૂ. 10,400 કરોડનું રોકાણ 
કરશે. ગુજરાતને ને્ ઝરીરો કા્બ્ણન ફ્ી ્બનાવવાના હટેતુ સાથે 
ગ્રરીન એનર્જી કે્ત્માં ૫ લાખ કરોડથરી વધુના દરલાયન્સ ઇન્ડસટ્રરી 
સાથે એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવયા છટે. આ પ્રોજેક્ કાયા્ણનન્વત 
થવાથરી અંિાવજત ૧૦ લાખ રોજગારરીનંુ સજ્ણન કરશે. ગુજરાતનરી 
તમામ સરકારરી શાળાઓને ERP સૉલયુશન પૂરાં પાડવા મા્ટે 
પપપાયા લાઇ્ (Pappaya LITE)ના સહકારથરી કાય્ણ પૂણ્ણ 
કરાશે. વ્બઝનેસ પ્રોસેસ મેનેજમેન્્ કે્ત્નરી આંતરરાષ્ટ્રરીય કંપનરી 
QX ગલો્બલ ગ્રુપ વલવમ્ટેડ અને રાજય સરકારના સાયન્સ 
્ટેક્ોલૉજી દડપા્્ણમેન્્ વચ્ે મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલનરી 
ઉપનસથવતમાં MoU કરવામાં આવયા હતા. સટૅ્ર્ ટેવજક 
પા્્ણનરવશપ અંગેના MoUથરી રાજયમાં IT ક્ેત્ે ૨,૦૦૦ 
જે્લરી રોજગારરીનું સજ્ણન થશે.

રાજયમાં ઇનન્ડયન ઇનન્સ્ટ્ૂ્ ઑફ નસકલસનરી સથાપના મા્ટે 
ગુજરાત સરકારટે કૌશલય વવકાસ મંત્ાલય અને TATA IIS 
સાથે MoU સાઇન કયા્ણ. ગુજરાતનરી નસકલ ઇકોવસસ્મને 
મજ્બતૂ કરવાના ઉદ્ટેશય સાથ ેઆ ઇનન્સ્ટ્ૂ્ નરી સથાપના કરવામાં 
આવશે. અભયાસક્રમો તૈયાર કરવા, મૂલયાંકન, અધયાપન અને 
અધયયન સંસાધનો અને વશક્કોનરી તાલરીમ વગેરટે મા્ટેના 
સહયોગને સક્મ ્બનાવવા ગુજરાતે કૅનમરિજ સાથે 'વમશન સકૂલ 
ઑફ એકસલન્સ' મા્ટે એમઓયુ સાઇન કયા્ણ. •
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રાજયના ખેડૂતો અને પશુપાલકોના સવાાંગરી વવકાસ મા્ટે 
ગુજરાત સરકારનરી પ્રવત્બદ્ધતાનરી ધરતરીપતુ્ોન ેપ્રતરીવત છટે. ગજુરાત 
સરકારના હૈયે હરહંમેશ ખેડૂતોનું વહત રહ્ં છટે. ખેડૂતોના સુખે 
સુખરી અને ખેડૂતોના િુ:ખે િુ:ખરી એવરી મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ટેલના મૃિુ છતાં મક્કમ ઊજા્ણવાન નેતૃતવ હટેઠળનરી સરકારટે 
ગુજરાતના ખેડૂતોના સામાવજક અને આવથ્ણક ઉતકર્ણ મા્ટે અનેક 
ખેડૂતવહતલક્રી વનણ્ણયો લરીધા છટે. મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ટેલના નેતૃતવ હટેઠળનરી ્રીમ ગુજરાત અને કૃવરમંત્રી શ્રી 
રાઘવજીભાઇ પ્ટેલ તથા કૃવર રાજય મંત્રી શ્રી મુકેશભાઇ પ્ટેલના 
માગ્ણિશ્ણનમાં કૃવર વવભાગે ગત 200 દિવસમાં ખેડૂતો મા્ટે 
અનેકવવધ પગલાં લરીધાં છટે. છટેલ્ા અઢરી િાયકાથરી રાજયના 

રાજયના ખેડૂતો અને પશુપાલકોના સવાાંગરી વવકાસ મા્ટે 

ખેડૂતોનરી પડખે 
સિાય અડરીખમ 
સિકાિ...

ખડેતૂોના પદરશ્મના પ્રસવિે અન ેરાજય સરકારનરી ખડેતૂવહતલક્રી 
નરીવતઓના સમન્વયના પદરણામ ેગજુરાતનો ખડેતૂ વર્ણમા ંત્ણવાર 
પાક લેતો થયો છટે. ખેત ઉતપાિન અને ઉતપાિકતામાં ધરખમ 
વધારો જોવા મળયો છટે. 

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના નેતૃતવનરી નવરી ્રીમ 
ગુજરાતે શપથ લરીધા એ વખતે રાજયના કે્લાક વવસતારમાં ભારટે 
વરસાિ થયો હતો. પળભરનો પણ વવલં્બ કયા ્ણ વવના 
મુખયમંત્રીશ્રી ખેડૂતો અને અસરગ્રસતોનરી વહારટે ધસરી ગયા. ભારટે 
વરસાિથરી થયેલા પાક નુકસાન અન્વયે પ્રથમ ત્બક્કામાં 
જામનગર, જૂનાગઢ, પોર્બંિર, રાજકો્ વજલ્ાના ૨૩ 
તાલુકાઓનાં ૬૮૨ ગામોના ખેડૂતોને મિિરૂપ થવા મા્ટે તેમણે 
કુલ રૂ. ૫૪૭ કરોડનુ માત્બર સહાય પૅકેજ જાહટેર કયાંુ હતુ. ્બરીજા 
ત્બક્કામાં રાજયના અમિાવાિ, અમરટેલરી, ભરૂચ, ભાવનગર, 
્બો્ાિ, છો્ાઉિટેપુર, જૂનાગઢ, પંચમહાલ અને વડોિરા એમ કુલ 
નવ વજલ્ાના ૩૭ તાલુકાઓનાં ૧૫૩૦ ગામોના ખેડૂતોને મા્ટે 
કુલ રૂ. ૫૩૧ કરોડનુ ંઆવથ્ણક સહાય પકેૅજ જાહટેર કરવામા ંઆવયુ.ં

દિવસ ેન ેદિવસ ેપ્રાકૃવતક ખેતરીનરી માગ અન ેજરૂદરયાત વધતરી 
જાય છટે. રાજયના ખડેતૂો પ્રાકૃવતક ખતેરી અપનાવરી સવસથ, તિુંરસત 

" હર્ષિ રૂપાપિા
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સમાજનુ ંવનમા્ણણ કરરી શકે તમેજ ખતેરીના ઉતપાિન ખચ્ણમા ંઘડાડો કરરી 
શકે છટે. પ્રાકૃવતક ખતેરીનરી આવરી જરૂદરયાતન ેધયાન ેલઈન ેજમરીન વધુ 
ફળદ્રપુ ્બન ેઅન ેરાસાયવણક ખાતરોથરી જમરીનન ેથતા નકુસાનને 
અ્કાવવા મા ટ્ે ગાય આધાદરત પ્રાકૃવતક ખેતરીન ે વવશરે પ્રાધાન્ય 
આપરી ગજુરાત પ્રાકૃવતક વવકાસ ્બોડ્ણનરી રચના કરવામા ંઆવરી છટે. તે 
મા ટ્ે વર્ણ 2022-23ના ્બજે્ મા ંરૂ.100 કરોડનરી ફાળવણરી કરવામાં 
આવરી છટે. ગૌશાળા, પાજંરાપોળો અન ેટ્રસ્ સચંાવલત સસંથાઓને 
ગૌવશં વનભાવ અન ેમાળખાકીય સગવડોના વવકાસ મા ટ્ે “મખુયમતં્રી 
ગૌમાતા પોરણ યોજના’ શરૂ કરવામા ંઆવરી છટે. આ મા ટ્ે રૂ. ૫૦૦ 
કરોડનરી આવથ્ણક જોગવાઈ કરવામા ંઆવરી છટે. 

ખેડૂતના વહતને કેન્દ્રસથાને રાખરી પ્રધાનમંત્રી દકસાન સન્માન 
વનવધ યોજના અતંગ્ણત પ્રતયેક ખડૂેત ખાતેિારન ેવાવર્ણક રૂ. ૬ હજાર 
સહાય આપવાનરી યોજનાનો સુદૃઢ અમલ કરવામાં આવરી રહ્ો 
છટે. આ યોજના અતંગ્ણત, આજ સધુરી ગજુરાતના આશરટે ૬૧ લાખ 
જે્લા ખેડૂત ખાતેિારોને તેમનાં ્બૅંક ખાતામાં રૂ. ૧૦ હજાર કરોડ 
જમા થયા છટે. ખેડૂતોને વસંચાઈ, યોગય વ્બયારણ વગેરટે સુવવધા 
મળટે તો ખેડૂતોનાં ્બાવડાંમાં કણમાંથરી મણ પેિા કરવાનરી તાકાત 
છટે. દકસાનોને વ્બયારણ તથા અન્ય ખેતરી કાયયો મા્ટે ખરરીફ પાકના 
વધરાણમાં વયાજ સહાય આપવામાં આવે છટે. ધરતરીપુત્ોને ખરરીફ 
ઉપરાંત રવરી અને ઉનાળુ પાક મા્ટે પણ વયાજ સહાય મળરી રહટે 
તે મા્ટે સાથે જ પશુપાલકો અને માછરીમારોને કૃવર સમકક્ ્ૂંકી 
મુિતના વધરાણ પર વયાજ સહાય આપવાનરી નવરી યોજના શરૂ 
કરવામાં આવરી છટે, જેનાથરી ્બંને ક્ેત્ોમાં ૮થરી ૧૦ હજાર કરોડનું 
વધરાણ મેળવરી શકાશે. 

રાજયનાં ખેડૂતોને િટેશ િુવનયામાં થતરી ખેતરી, હવામાન, જરૂરરી 
માગ્ણિશ્ણન આગંળરીના ્ ટેરવ ેમળરી રહટે તેવા હટેતથુરી ગજુરાત સરકાર 
સમા્્ણ ફોન ખરરીિવા મા્ટે સહાય આપે છટે. અગાઉ આ યોજના 
અંતગ્ણત ખેડૂતોને રૂ. ૧૫,૦૦૦ સુધરીનરી દકંમતના સમા્્ણ ફોનનરી 
ખરરીિરીમા ંખરરીિદકંમતના ૧૦% સહાય અથવા રૂ. ૧૫૦૦ ્ેબમાથંરી 
જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ થતરી હતરી. સમા્્ણફોન મા્ટે 
સહાયનાં ધોરણોમાં સુધારો કરરીને હવે ખેડૂતોને રૂ. ૧૫,૦૦૦ 
સુધરીનરી દકંમતના એક સમા્્ણ ફોનનરી ખરરીિરી પર ખરરીિદકંમતના 
૪૦ ્કા અથવા રૂ. ૬૦૦૦ ્બેમાંથરી જે ઓછુ હોય તે સહાય 
ચકૂવવામા ંઆવશ.ે રાજયના ં૧ લાખ ખડેતૂોન ેસમા ્્ણ ફોન વસાવવા 
મા્ટે વવશેર સહાય અંગે યોજનાને મંજૂરરી આપરી છટે. આ યોજના 
હટેઠળ આઇ-ખેડૂત પૉ્્ણલ પર ખેડૂતો ઑનલાઇન અરજીઓ ઘર 
્બેઠાં કરરી શકે છટે.

ખડેતૂોન ેવરીજજોડાણ તમેજ રાહતિરટે વરીજળરી ઉપલબધ કરાવવા 
સરકાર દ્ારા રૂ. ૮ હજાર ૩૦૦ કરોડ જવેરી માત્બર રકમનરી 
સ્બવસડરી આપવામાં આવ ેછટે. વરીજજોડાણ મા ટ્ે હાલમા ંપડતર ્બધરી 
અરજીઓનો આઝાિરીના અમૃત મહોતસવ પવ્ણ પહટેલા ંવનકાલ કરરી 

ખડેતૂોન ેવરીજજોડાણ આપવાનો સરકારટે મહત્વપૂણ્ણ વનણ્ણય કયયો છટે 
તમેજ રાજયના ધરતરીપતુ્ોનરી માગણરી અનસુારના પનેન્ડગં વરીજ 
કનકેશનો સતવરટે પરૂા ંપાડવાના મક્કમ વનધા્ણર સાથ ેરૂ. ૧૦૪૬ 
કરોડનરી માત્બર રકમનરી ફાળવણરી ્બજે્ માં કરવામા ંઆવરી છટે. 
આ ઉપરાતં ખડેતૂોન ેદિવસ ેલાઇ્ અને રાત્ ેઆરામ મળરી રહટે 
તમેજ વહંસક પ્રાણરીઓનો ડર ન રહટે ત ેમા ટ્ે રાવત્ના ્બિલ ેદિવસે 
ખતેરી મા ટ્ે વરીજળરી પરૂરી પાડતરી દકસાન સયૂયોિય યોજના ખડેતૂો મા ટ્ે 
ઉપકારક ્બનરી રહરી છટે. આ દકસાન સયૂયોિય યોજના મા ટ્ે રાજય 
સરકારટે વર્ણ 2022-23ના ્બજે્ મા ંરૂવપયા ૧૪૦૦ કરોડ જે્ લરી 
માત્બર રકમનરી ફાળવણરી કરરી છટે. ખડેતૂો ખતેરીમા ંનવરી ્ ટેક્ોલોજીનો 
ઉપયોગ કરતા થયા છટે, ખડૂેતોન ેપ્રોતસાહન મળરી રહટે મા ટ્ે વવશરે 
અિંાજપત્રીય જોગવાઈ કરવામા ંઆવરી છટે. ડ્રૉનના ઉપયોગથરી ખાતર 
અન ેજતુંનાશક િવાઓનો ઉપયોગ કરરી ઉતપાિન વધ ેઅન ેકૃવર 
ઇનપુ્  ખચ્ણ ઘ ટ્ે, ત ેમા ટ્ે નવતર અવભગમ અમલમા ંમકૂવા મા ટ્ે 
્બજે્ મા ંરૂ. ૩૫ કરોડનરી ફાળવણરી કરવામા ંઆવરી છટે. 

ખેડૂતોને પોરણક્ણ ભાવો મળરી રહટે તે મા્ટે સરકારટે હરહંમેશ 
વચંતા કરરી છટે. આ વરષે રવરી સરીઝનમાં ચણાનું વધુ વાવેતર થવાથરી 
ઉતપાિન વધવાનરી સભંાવનાન ેધયાન ેલઈન ેઅગાઉથરી જ સજાગતા 
િાખવતાં રાજય સરકારટે ખેડૂતોને ચણાના પોરણક્મ ભાવો 
અપાવવા કદ્્બદ્ધતા િાખવરી હતરી, જેના પદરણામે કેન્દ્ર સરકારટે 
ચાલ ુવરષે ચાર લાખ પાસંઠ હજાર મવેટ્રક ્ ન ચણાનો જ્થથો ગજુરાત 
રાજયના ખેડૂતો પાસેથરી ખરરીિવા મંજૂરરી આપરી છટે. ખેડૂતો પાસેથરી 
રાજય સરકાર દ્ારા લઘુતમ ્ટેકાના ભાવથરી ૧૨૫ મણ ચણાનરી 
ખરરીિરી કરવાનો મહત્વનો વનણ્ણય કરવામાં આવયો છટે. ચણાનરી 
્ટેકાના ભાવે ખરરીિરી મા્ટે ૩.૩૮ લાખ ખેડૂતો દ્ારા નોંધણરી 
કરાવવામાં આવરી છટે અને ૧૮૭ કેન્દ્રો પરથરી ખરરીિરી શરૂ કરવામાં 
આવરી છટે. આ કેન્દ્રો પરથરી તા. ૨૮-૩-૨૨ સુધરીમાં ૬૯,૪૧૯ 
ખેડૂતો પાસેથરી રૂ. ૭૨૨ કરોડ ૨૬ લાખના મૂલયનો ૧ લાખ ૩૮ 
હજાર મ.ે ્ ન જ્થથો ખરરીિ કરવામા ંઆવયો છટે. ખરરીફ-૨૦૨૧માં 
ફેરિુઆરરી-2022 અંવતત ૫૦,૦૬૧ ખેડૂતો પાસેથરી રૂ. ૫૨૮.૧૭ 
કરોડના મૂલયનરી કુલ ૯૫૩૩૧.૮૨ મે. ્ન મગફળરી તથા અન્ય 
કઠોળનરી ્ટેકાના ભાવે ખરરીિરી કરવામાં આવરી છટે.

લોકલાડરીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઇ મોિરી મકે ઇન ઇનન્ડયા 
અને લોકલ ફૉર વોકલને વવશેર પ્રાધાન્ય આપરી રહ્ા છટે તયારટે 
આ દિશામાં મક્કમતાથરી આગળ વધતરી ગુજરાત સરકારટે ‘મેક 
ઇન ઇનન્ડયા’ અને ‘વોકલ ફૉર લોકલ’ના વમશનને ્બળ આપવા 
ટ્રૅક્રના સથાને ઉપયોગરી થાય તેવા ‘સનેડો’-કૃવર સાધનનરી 
ખરરીિરીમા ંઅિંાવજત ૪૦૦૦ ખડેતૂોન ેરૂ. ૨૫,૦૦૦ સધુરીનરી સહાય 
આપવાનરી દિશામાં ગુજરાત આગળ વધરી રહ્ં છટે. આ મા્ટે રૂ. 
૧૦ કરોડનરી આવથ્ણક જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે. •

ટ્રૅક્રના સથાને ઉપયોગરી થાય તેવા ‘સનેડો’-કૃવર સાધનનરી 
ખરરીિરીમા ંઅિંાવજત ૪૦૦૦ ખડેતૂોન ેરૂ. ૨૫,૦૦૦ સધુરીનરી સહાય 
આપવાનરી દિશામાં ગુજરાત આગળ વધરી રહ્ં છટે. આ મા્ટે રૂ. 
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૨૦૦ દિવસમા ં નારરીશવતિન ે િરીઘ્ણદૃનટિપણૂ્ણ રચનાતમક 
એગંલ મુખયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલના નેતૃતવ હટેઠળનરી રાજય 
સરકારટે આપયો છટે. જયારટે ગજુરાતનરી નારરીનરી વાત આવ ેતયારટે તનેા 
સામાવજક, આવથ્ણક અને શકૈ્વણક ઉતકર્ણનરી વાત સહજ રરીત ેમાનસપ્ 
ઉપર તરવરવા લાગ.ે મવહલા સશતિરીકરણનો નવતર ચરીલો ગજુરાતે 
ચાતયયો છટે. મવહલાઓના સશતિરીકરણ મા ટ્ે, તેમના અવધકારો મા ટ્ે 
જાગૃત થાય ત ેઆજના સમયનરી માગ છટે. આ ્બા્બતન ેધયાનમાં રાખરીને 
ગજુરાત સરકાર દ્ારા મવહલાઓ અને આવતરીકાલના ઉજ્વળ ભવવષય 
એવા ં્બાળકો મા ટ્ે વવવવધ કલયાણકારરી યોજનાઓનો પદરણામલક્રી 
અમલ થઈ રહ્ો છટે. અહીં એ ઉલ્ખે અસથાને નહીં લાગ ેકે ગજુરાત 
સરકાર વર્ણ ૨૦૧૪-૧૫થરી ‘જને્ડર ્બજે્ ’ આપરી રહ્ ંછટે. જને્ડર ્બજે્  
એ મવહલાઓન ેવવકાસનાં તમામ ક્તેે્ મુખય પ્રવાહમાં લાવવા મા ટ્ે 
રાજય સરકારના વવવવધ વવભાગો દ્ારા કરવામાં આવતરી  
મવહલાલક્રી નાણાકીય ફાળવણરીનો મખુય સ્ોત હોય છટે. 

ગુજરાતના તતકાલરીન મુખયમંત્રીશ્રી અને હાલ ભારતના 
લોકલાડરીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ વર્ણ ૨૦૦૨માં 

ગુજરાતમાં મવહલા અને 
્બાળ વવકાસ વવભાગનરી 
અલગ રચના કરરીને મવહલા 
સશતિરીકરણમા ંસમગ્ર િટેશન ેનવો રાહ 
ચીંધયો હતો. આ વવભાગ હટેઠળ I.C.D.S. 
યુવન્ શરૂ કરરીન ેઆંગણવાડરી કાય્ણકતા્ણઓ દ્ારા 
મવહલાઓ અને નાનાં ્બાળકોના પોરણ અને 
આરોગયનરી વચતંા કરરી છટે. મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલના 
નેતૃતવ હટેઠળનરી ઊજા્ણવાન રાજય સરકાર ગજુરાતમા ંમવહલા અને 
્બાળકોના સવાાંગરી વવકાસના આ મતં્ન ેઆગળ ધપાવરી રહરી છટે.

મવહલા અન ે્બાળ વવકાસ રાજય મતં્રીશ્રી મનરીરા્બહટેન વકીલે 
અિંાજપત્રીય માગણરીઓ ઉપર ચચા્ણ કરતા ંવવધાનસભા ્બજે્  સત્માં 
વવગતો આપરી હતરી કે, રાજય સરકારટે સૌપ્રથમ વાર જને્ડર ્બજે્  
્બનાવરીન ે૮૯૧ જે્ લરી મવહલાલક્રી યોજનાઓન ેપદરણામલક્રી રરીતે 
ગજુરાતમા ંકાયા્ણનન્વત કરવામા ંઆવરી રહરી છટે, જ ેપકૈી ૧૭૮ યોજનાઓ 
માત્ ન ેમાત્ મવહલાઓ મા ટ્ે જ છટે. આ મા ટ્ે કુલ રૂ. ૮૯,૩૩૭.૧૦ 

મહહલા સશતિીકરણ માટે 
પ્રવતબદ્ધતાપૂણ્ણ 200 હદિસ
" મનરીરા વાઘેલા    
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કરોડનરી માત્બર રકમનરી જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે. રાજયના સવાાંગરી 
વવકાસનરી સતત વચતંા કરતા તથા સવયોિયના ધયયેને વસદ્ધ કરવા મા ટ્ે 
મખુયમંત્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલ કુપોરણના મદુ્ટે અતયતં સંવિેનશરીલ 
અવભગમ ધરાવ ેછટે.  તેઓ દૃઢપણ ેમાને છટે કે, ગજુરાતમાંથરી કુપોરણ 
શબિ જ િરૂ કરરી િટેવો છટે. માત્ સપુોરણ શબિ જ રહટે એવરી ગુજરાત 
સરકારનરી નમે છટે. આ શબિોને સાથ્ણક કરવા મા ટ્ે કુપોરણ સામ ેજંગ 
છટેડવા મા ટ્ે રૂ. ૮૧૧ કરોડનરી ‘સુપોવરત માતા, સવસથ ્બાળ યોજના’ 
અમલમાં મકૂવામાં આવરી છટે. 

‘સપુોવરત માતા, સવસથ ્બાળ યોજના’ અતંગ્ણત ્બાળકના પહટેલા 
૧૦૦૦ દિવસો મા ટ્ે ‘પોરણ દક્” (રો-રાશન)માં ૧ દકલો તવુરેિાળ, 
૨ દકલો ચણા અને ૧ દકલો સીંગેતલ આપવામાં આવનાર છટે. 
ગજુરાતનરી ૧૭ લાખ જે્લરી સગભા્ણ તથા ધાત્રી માતાઓને આ પોરણ 
દક્નો લાભ આપવા રાજય સરકાર પ્રવત્બદ્ધ છટે. સરકાર દ્ારા તાજતેરમાં 
‘પા પા પગલરી’ પ્રોજકે્ શરૂ કરાયો છટે. આ પ્રોજકે્ અન્વયે નવરી  
વશક્ણનરીવત-૨૦૨૦ના સંિભષે આગંણવાડરીનાં ્બાળકોને પૂવ્ણ પ્રાથવમક 
વશક્ણના અભયાસ મા્ટે તૈયાર કરવા શૈક્વણક દક્ સાથે ‘મારરી 
વવકાસયાત્ા’ પુનસતકા આપવામાં આવ ેછટે, જેમાં પરી.્રી.સરી., ્બરી.એડ. 
થયા હોય તવેા ં વેલ ટે્રઇન્ડ વશક્કો-્બહટેનોન ે Instructor તરરીકે 
રાખવામા ંઆવયા ંછટે. રાજય કક્ાએ એક સ ટ્્ે  કન્સલ્ન્્, ૩3 વજલ્ા 
કક્ાના અન ે૬ કૉપયોરટેશનના એમ કુલ ૩૯ વપ્ર-સકૂલ Instructor 
અન ે૪૨૬ ઘ્ક કક્ાના વપ્ર-સકૂલ Instructorનરી પારિશ્ણક પ્રવક્રયાથરી 
ભરતરી કરવામાં આવરી છટે. પા પા પગલરી પ્રોજકે્નરી કુલ ૧૩ ્બચૅમા ં
૩3 વજલ્ા કક્ાના અન ે૬ કૉપયોરટેશનના કુલ ૪૪૧ Instructorને 
તાલરીમ્બદ્ધ કરવામાં આવયા છટે. આ પ્રોજકે્ મા ટ્ે રૂા. ૫૧૨. ૪૨ 
લાખનરી રકમનરી જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે.

કુપોરણનરી માતા અને ્બાળકના સવાસ્થય ઉપર િરૂગામરી અસર 
થાય છટે. માતાનુ ંન્બળંુ પોરણ સતર ગભ્ણમાં ઊછરરી રહટેલા ્બાળકના 
વવકાસન ેઅવરોધ ેછટે. તે આગળ જતાં ્બાળકના ન્બળા આરોગયમા ં
પદરણમ ેછટે. સગભા્ણ માતાઓમાં કુપોરણ અને પાંડરુોગ ્બાળકના વવકાસ 
ઉપર ગભંરીર અસર કરટે છટે. આ ્બા્બતને ગભંરીરતાપવૂ્ણક ધયાને લઈને 
રાજયના પાંચ આદિજાવત વજલ્ાઓ િાહોિ, વલસાડ, મહરીસાગર, 
છો્ાઉિટેપરુ અન ેનમ્ણિાનાં ૧૦ ICDS ઘ્કોમાં ૨૬,૦૦૦ સગભા્ણ 
અન ેધાત્રી માતાઓન ેએક વખતનંુ સંપણૂ્ણ ભોજન આપવાનરી યોજના 
પાઇલો્ પ્રોજકે્ તરરીકે વર્ણ ૨૦૧૭થરી અમલમાં મકૂવામાં આવરી છટે. 
આ વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩માં યોજનાનો વયાપ વધારરી ૧૪ આદિજાવત 
વજલ્ાના ં ્બાકી રહટેતા ં ૭૩ ICDS ઘ્કોમાં તનેો નક્કર અમલ 
કરવામા ંઆવશ.ે ૧.૩૬ લાખ સગભા્ણ અને ધાત્રી માતાઓન ેતનેો 
લાભ મળશ.ે આ મા ટ્ે રૂ. ૧૧૮કરોડનરી આવથ્ણક જોગવાઈ કરવામાં 
આવરી છટે.

 ગજુરાતમાં ૩થરી ૬ વર્ણનાં ્બાળકો મા ટ્ે ્બાયસેગના માધયમથરી 
પવૂ્ણ પ્રાથવમક વશક્ણને લગતા કાય્ણક્રમોના અભયાસક્રમ મા ટ્ે ‘ઉં્બરટે 

આગંણવાડરી’ નામનરી મહત્વપણૂ્ણ યોજના શરૂ કરવામા ંઆવરી છટે.  
ટ્ેક્ોલૉજીના માધયમથરી મવહનાના પહટેલા અન ેત્રીજા સોમવારટે ‘વિંટે 

ગજુરાત’ ચનૅલ અન ેિરૂિશ્ણન ઉપર તથા જીઓ ્રીવરી ઍપ, ફેસ્બકુ 
અન ેયુ-ટુ્્બના માધયમથરી પણ વશક્ણ આપવામા ંઆવરી રહ્ ંછટે. આ 
ઉપરાંત વચત્પોથરી, વપ્ર-સકૂલ મા ટ્ેનરી પનુસતકાઓ આગંણવાડરી કાય્ણકરો 
દ્ારા ઘરટે ઘરટે પહોંચાડવામા ંઆવ ેછટે. 

રાજય સરકાર દ્ારા અમિાવાિ, સરુત, વડોિરા અન ેરાજકો્માં 
ચાર મધયસથ જલેમા ંરાખવામા ંઆવતા ંમવહલા કેિરીઓના ં્બાળકો અને 
સ્ાફનાં ્બાળકો મા ટ્ે ૧૦૦ ્કા સહાય હટેઠળ નવાં ચાર વમનરી જલે 
આગંણવાડરી કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવયા ંછટે. આ હટેત ુમા ટ્ે વર્ણ ૨૦૨૨-
૨૩ના ્બજે્  મા ટ્ે કુલ રૂ. ૨,૩૭,૨૮૦નરી નાણાકીય જોગવાઇ કરવામા ં
આવરી છટે. છટેવાડાના રણપ્રિટેશમા ંરહટેતા ં્બાળકોનરી પણ રાજય સરકારટે 
સપુરેટે વચતંા કરરી છટે. અગદરયા વવસતારના ૩૫૦ જે્ લા અગદરયા 
પદરવારના ં્બાળકોને વશક્ણ આપવા મા ટ્ે ૧૫ ્ ટેન્્ ‘રણ આગંણવાડરી’ 
મા ટ્ે વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩ના ્બજે્  મા ટ્ે પયા્ણપ્ત આવથ્ણક જોગવાઈ કરવામાં 
આવરી છટે. 

રાજય સરકારટે જને્ડર રટેવશયો મઇેન ટ્ેઇન કરવાનરી દિશામાં મક્કમ 
ડગ માંડા ંછટે. િરીકરરીઓન ેસાર ંવશક્ણ મળટે, િરીકરરીઓ સખુરી થાય, 
ડ્રૉપ-આઉ્ રટેવશયો ઘ ટ્ે તનેા મા ટ્ે િરીકરરી ૧૮ વર્ણનરી થાય તયાં સધુરી 
ત્બક્કાવાર રૂ. ચાર હજાર, રૂ. છ હજાર અન ેરૂ. એક લાખ એમ કુલ 
રૂવપયા એક લાખ િસ હજારનરી આવથ્ણક સહાય રાજય સરકાર આપશ.ે 
વહાલરી િરીકરરી યોજના અંતગ્ણત અતયાર સુધરીમાં ૧,૦૯,૨૬૦ 
િરીકરરીઓન ેઆવથ્ણક સહાય મજંરૂ કરવામા ંઆવરી છટે. વહાલરી િરીકરરી 
યોજના મા ટ્ે વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩ મા ટ્ે રૂ. ૮૦ કરોડનરી જોગવાઈ કરવામાં 
આવરી છટે. ગગંાસવરૂપા આવથ્ણક સહાય યોજના થકી વવધવા ્બહટેનો 
પનુઃ લગ્ન કરરી સમાજમા ંપનુઃ સથાવપત થાય તમેજ માનભરે નવજીવન 
થકી ગંગાસવરૂપા ્બહટેનોમાં નવરી ઊજા્ણનો સંચાર થશે. સમાજના 
દૃનટિકોણમા ંસધુારાનરી સાથ ેસાથ ેઆિર અન ેસન્માનપવૂ્ણક તેમનો 
સવરીકાર થશ.ે પનુ: લગ્ન મા ટ્ે ૫૦ હજાર રૂવપયાનરી આવથ્ણક સહાય 
કરવામા ંઆવ ેછટે. વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩ મા ટ્ે રૂ. ૨૫૦ લાખનરી જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવરી છટે. 

ગ્રામરીણ નારરીશવતિન ે સવરોજગારથરી આવથ્ણક આધાર આપવા 
તાજેતરમા ંGNFC અન ેGLPC વચ્ ેMoU થયા, જ ેઅતંગ્ણત 
રાજયનરી ગ્રામરીણ મવહલાશવતિ તથા નાના સરીમાતં ખેડતૂો લીં્બોળરી 
એકત્રીકરણથરી આવથ્ણક આધાર મળેવતા થશ.ે GNFCના નરીમ 
પ્રોજકે્ અતંગ્ણત લીં્બોળરી એકત્રીકરણ-ખરરીિ વયવસથા, સા્ુબ, શમૅપ,ૂ 
હટૅન્ડવૉશ, સવેન્ાઇઝર જવેરી નરીમ પ્રોડક્ના સવ-સહાય જથૂો દ્ારા 
વચેાણ કરવામા ંઆવશ.ે મવહલાઓના આરોગયનરી જાળવણરી સાથે 
તેમને આવથ્ણક અને સામાવજક ગૌરવ અપાવવાનરી દિશામાં શ્રી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલના નતેૃતવ હટેઠળનરી ગજુરાત સરકાર મક્કમતાપવૂ્ણક 
આગળ વધરી રહરી છટે. •
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મૃિુ છતાં મક્કમ મુખયમંત્રી શ્રરી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવ હેઠળનરી સિકાિના 
૨૦૦ રિવસમાં  વંનરતો, આરિવાસરી બાંધવો,  
િરિદ્રનાિાયણોએ ભિરી નવકાસનરી હિણફાળ 

" િેવાંગ મેવાડા • નરીિવ િાવલ
‘શુ ંનસથવત છટે...? આપણે કેવરી રરીત ેઅસરગ્રસતોન ેમિિ કરવાનું 

કાય્ણ પાર પાડરી રહ્ા છરીએ એનરી વવગતે વાત કરો... પૂરગ્રસતોને 
તાતકાવલક સલામત સથળટે ખસેડવા કાય્ણવાહરી કરો...’ એક મૃિુ 
સવંિેનાસભર છતા ંમક્કમ અવાજ ે૧૩ સપ ટ્ેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ 
શપથ લરીધા ્બાિ મખુયમંત્રી શ્રી ભપૂેન્દ્રભાઈ પ ટ્ેલે સમગ્ર વહરીવ્રી 
તંત્ને પ્રેદરત કરવા સાથે તેનામાં પ્રાણ પૂયા્ણ અને રાહતકાય્ણ 
ઝડપભેર પૂણ્ણ કરાયું. આવો જ એક દકસસો હમણાં ્બન્યો. ફરરી એ 
જ ‘વયવતિ’એ વડોિરાના એકતાનગર તેમજ સુખાલરીપુરાના 
લોકોનરી વચ્ે પહોંચરી સમસયા જાણરી તેમના પ્રશ્ો ઉકેલવાનો 
પ્રયાસ કયયો. ્બે અલગ અલગ દકસસા, પરંતુ કેન્દ્રસથાને જો કંઈ 
હતું તો તે જનજન મા્ટેનરી જનનાયકનરી સંભાળ. 

શપથગ્રહણ ્બાિ પ્રથમ જ ્બેઠકમાં જામનગરના પૂરપરીદડતોને 
સહાય પહોંચાડવાનરી વાત હોય કે તાજેતરમાં તેમણે લરીધેલરી 
વડોિરા વજલ્ાનરી અચાનક મુલાકાત, મૃિુહૃિયરી, પરંતુ દૃઢ  

વનણ્ણયશવતિવાળા મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે ગુજરાતના 
જનમાનસમા ંપોતરીકા માણસનરી એક અમરી્ છવ્બ ઊભરી કરરી િરીધરી 
છટે. ખૂ્બ જ ્ૂંકા ગાળામાં તેમણે પ્રામાવણકતા, પદરશ્મ અને 
પારિવશ્ણતાનું િશ્ણન કરાવતા અનેક વનણ્ણય અને યોજનાઓ 
જનસમવપ ્ણત કરરી ગુજરાતનરી ઉન્વત મા્ ટેનરી તેમનરી 
કત્ણવયપરાયણતાનો પદરચય આપરી િરીધો છટે. 

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના કાય્ણકાળને 200 દિવસ 
પૂણ્ણ થયા છટે તયારટે આ સમયમાં તેમનરી આગેવાનરીમાં ગુજરાત 
સરકારના સોવશયલ સેક્સ્ણ, જેવાં કે વશક્ણ, આરોગય, 
જળવયવસથાપન, ઉદ્ોગો સવહત તમામ ક્ેત્ોના જનવહતલક્રી 
વનણ્ણયોથરી ગજુરાતના િરટેક વગ્ણ, િરટેક સમાજ અન ેિરટેક વયજથૂને 
ઊધવ્ણગામરી વવકાસ થયો હોવાનરી પ્રતરીવત થઈ રહરી છટે. મુખયમંત્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલે આિરટેલા ગુજરાતના ખૂણેખૂણાના વવકાસ 
મા્ટેના વનઠિાવાન પુરરાથ્ણ અને તેમના સૌમય, સાલસ, સરળ 
સવભાવને સૌ કોઈ એકઅવાજે વ્બરિાવરી રહ્ા છટે. 
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‘વં વચત ો ,  ગર રી્બ ો , 
આદિવાસરીઓનરી પડખે 
અડરીખમ સરકાર’ આ માત્ 
શબિો નથરી, એનો યથાથ્ણ 
પદરચય મેળવવો હોય તો 
આદિજાવત વવસતારમા ંજવુ ંપડ,ે 
અનુભવવું પડે. મુખયમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના માગ્ણિશ્ણનમાં 
આદિજાવત વવસતારના વૃદ્ધોથરી માંડરીને 
યુવાઓને સાંકળતરી વવવવધ યોજના થકી સરકારટે 
જનજન સુધરી પહોંચવાનો વનઠિાવાન પ્રયાસ કયયો છટે. 
એક ્બાજ ુવનરાધાર વૃદ્ધ પને્શન યોજનાનુ ં૬૦થરી ૮૦ વર્ણનરી 
વયના લોકોનું માવસક પેન્શન ૭૫૦થરી વધારરીને ૧૦૦૦ અને 
૮૦ વર્ણથરી વધુના વનરાધારોનું માવસક પેન્શન રૂ. ૧૦૦૦થરી 
વધારરી રૂ. ૧૨૫૦ કરવાનો વનણ્ણય રાજય સરકારટે લરીધો, તો ્બરીજી 
તરફ ૩૬ લાખ પછાત વગ્ણના વવદ્ાથથીઓને અપાતરી ગણવેશ 
સહાય રૂ. ૬૦૦થરી વધારરીને રૂ. ૯૦૦ કરરી. વશક્ણને પ્રાથવમકતા 
આપતરી સરકારટે ‘વભક્ા નહીં વશક્ા’ના મતં્ સાથ ેશહટેરના વસગ્નલ 
પાસે વભક્ાવૃવત્ત કરતાં કે અધવચ્ે શાળા છોડરી ગયેલાં િદરદ્ર 
્બાળકોને વશક્ણ આપવા 30થરી વધુ મો્બાઇલ સકૂલ ્બસ સાથે 
‘વસગ્નલ સકૂલ પ્રોજેક્’ શરૂ કયયો છટે. 

આદિજાવતના સવા્ણગરી વવકાસને વરટેલરી રાજય સરકારટે વન 
અવધકાર અવધવનયમ અન્વયે ૧૬,૫૭૨ આદિવાસરીઓન ે
જમરીનના અવધકારો આપવાનરી સંવેિના િાખવરી. આદિજાવત 
વવસતારોમાં ઑનલાઇન ્બૅંદકંગ, ઈ-કૉમસ્ણ, ઑનલાઇન વશક્ણ 
સવહતનાં ક્ેત્ો મા્ટે ્બે વર્ણમાં ૫૦૦ નવાં મો્બાઇલ ્ાવસ્ણ ઊભાં 
કરવાથરી આદિવાસરી વવસતારોનરી કાયાપલ્ થવા જઈ રહરી છટે.  
વન્બધંઓુના ં્બાળકોન ેગણુવત્તસભર વશક્ણ મા ટ્ે ૨૫ વ્બરસામુડંા 
જ્ઞાનશવતિ રટેવસડેંવસયલ સકૂલ ઑફ એકસલન્સ શરૂ કરવાના 
વનણ્ણયનરી સાથે આ હટેતુ મા્ટે ૪૫ કરોડ રૂવપયાનરી ફાળવણરી 
કરવામાં આવરી છટે. રાજય સરકારટે આંતરજ્ઞાતરીય લગ્ન સહાય 
યોજનામાં રૂ. ૧ લાખનરી સહાય વધારરી રૂ. ૨.૫૦ લાખ કરરી છટે. 
મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના માગ્ણિશ્ણન હટેઠળ આદિજાવત 
મંત્રી શ્રી નરટેશભાઈ પ ટ્ેલ ેદિવયાગંતાનુ ંપ્રમાણપત્ આજીવન માન્ય 
રાખવાનો મહત્વપૂણ્ણ વનણ્ણય કયયો. આ ઉપરાંત આવકના 
િાખલાઓનરી માન્યતાનરી મુિત એક વર્ણથરી વધારરીને ત્ણ વર્ણ 
કરવામાં આવરી છટે. સરકારરી કામકાજ મા ટ્ે ઍદફદડવવ્માથંરી મવુતિ 
આપરી સેલફ ડેક્ેરટેશન (સવપ્રમાણપત્)ને માન્યતા આપવાનો 
જનવહતલક્રી વનણ્ણય કરવામાં આવયો છટે.

સમગ્ર િટેશ જયારટે કોરોનાકાળમાંથરી ઊગરવાના પ્રયાસો કરરી 
રહ્ો હતો તયારટે ગુજરાત સરકારટે કોરોનાને નાથવા આરંભેલા 

જનઆરોગયના 
મહાયજ્ઞને સફળ 
્બ ન ા વ ય ો .  ર ા જ ય સરકાર ટે આિરટેલા 
રસરીકરણથરી માંડરીને ઑનકસજન ્ટૅન્ક, આરોગય રથ સવહતનાં 
પગલાંનરી નોંધ વૈવશ્વક સતરટે લેવાઈ. કોરોના વેનકસનનરી વયાપક 
અને સઘન કામગરીરરીના ફળસવરૂપે િટેશનાં મો્ાં રાજયોનરી 
કૅ્ટેગરરીમાં શ્ેઠિ ક્રમ પ્રાપ્ત કરવા ્બિલ ગુજરાતને ‘ઇનન્ડયા ્ ુડે’ના 
અવૉડ્ણથરી સન્માવનત કરાયું છટે. કોરોના મહામારરી સામે રક્ણ 
મળેવવા મા ટ્ે અમોઘ શસત્ સમાન કોરોના વનેકસનના ૧૦ કરોડથરી 
વધુ ડોઝ નાગદરકોને આપવાનરી આગવરી વસવદ્ધ ગુજરાતે હાંસલ 
કરરી છટે. રાજયમાં અતયાર સુધરીમાં (તારરીખ ૨૪ માચ્ણ, ૨૦૨૨નરી 
નસથવતએ) ૪.૯૧ કરોડથરી વધુ લોકોને કોવવડ રસરીકરણનો પ્રથમ 
ડોઝ તથા ૪.૭૫ કરોડથરી વધુ લોકોને દદ્તરીય ડોઝ આપવામાં 
આવયો છટે. 

રાજયમાં ૧૫થરી ૧૮ વર્ણનરી વયના યુવાનોનું કોવવડ-19 
રસરીકરણ અવભયાન શરૂ કરરી િટેવામાં આવયું છટે. અતયાર સુધરીમાં 
(તારરીખ ૨૪ માચ્ણ, ૨૦૨૨નરી નસથવતએ) ૧૫થરી ૧૮ વર્ણનરી 
વયના ૩૦.૫૨ લાખથરી વધુ યુવાનોને કોવવડ રસરીકરણનો પ્રથમ 
ડોઝ તથા ૨૪.૭૩ લાખથરી વધુ યુવાનોને કોવવડ રસરીકરણનો 
દદ્તરીય ડોઝ આપવામા ંઆવયો છટે. રાજયમા ં૬૦ વર્ણથરી વધ ુવયના 
વડરીલો, ફ્ન્્લાઇન વક્કસ્ણ તેમજ હટેલથકૅર વક્કસ્ણને અતયાર સુધરીમાં 
(તારરીખ ૨૪ માચ્ણ, ૨૦૨૨નરી નસથવતએ) ૨૨.૬૭ લાખથરી વધુ 
વપ્રકોશન ડોઝ આપવામાં આવયા છટે. કોરોનાને નેસતના્બૂિ કરવા 
રાજયમા ં૧૨-૧૪ વર્ણનરી વયના ં્બાળકોના રસરીકરણ અવભયાનમાં 
અતયાર સુધરીમાં (તારરીખ ૨૪ માચ્ણ, ૨૦૨૨નરી નસથવતએ) ૯ 
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લાખથરી વધ ુ્બાળકોન ેકોવવડ-19 રસરીનો પ્રથમ ડોઝ આપરી િટેવાયો 
છટે. ઉલે્ખનરીય છટે કે, કોરોનાનરી ત્રીજી લહટેરને ધયાને રાખરી 
તકેિારરીરૂપે ૪૦૦થરી ૫૦૦ મેવટ્રક ્ન વલવવિડ ઑનકસજન ્ટૅન્ક 
અને ૧૦,૮૯૯ ઑનકસજન કૉન્સન્ટ્રે્ર સાથે ૧,૦૩,૫૦૦ 
ઑનકસજન ્બેડ, ૧૫૦૦ આઇસરીયુ ્બેડ, ૯,૭૦૦ વેનન્્લે્ ર 
્બેડનરી વયવસથા કરવામાં આવરી હતરી.

જનઆરોગયનરી સુરક્ા મા્ટે મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે 
કરટેલા એક વનણ્ણયથરી ઍર ઍમબયુલન્સ શરૂ કરનાર ગુજરાત િટેશનું 
પ્રથમ રાજય ્બન્યું છટે. સવસથ અને સુરવક્ત ગુજરાત મા્ટે પ્રવત્બદ્ધ 
એવા મુખયમંત્રીશ્રીએ સપ્તાહના િરટેક શુક્રવારટે આરોગય દિવસ 
અંતગ્ણત વ્બનચેપરી રોગો અને ્બરીમારરીઓના સક્રીવનંગથરી 
સારવારનરી શરૂઆત કરરી ૩ કરોડ ૩૦ લાખ નાગદરકોને આવરરી 
લેવાનું સુદૃઢ આયોજન કયુાં છટે. તદ્ઉપરાંત ૪ લાખ ૩૮ હજાર 
ઉપરાંત નાગદરકોને દડવજ્લ હટેલથ આઇડરી કાડ્ણ અપાયાં છટે. વર્ણ 
૨૦૨૫ સુધરીમાં ગુજરાતમાં અંધતવનો િર ઘ્ાડરીને ૦.૨૫ ્કા 
સુધરી લઈ જવાના ધયેય સાથે મોવતયા-અંધતવમુતિ ગુજરાત 
ઝું્બેશનો પ્રારંભ પણ મુખયમંત્રીશ્રીના માગ્ણિશ્ણનમાં આરોગયમંત્રી 
શ્રી ઋવરકેશભાઈ પ્ટેલે કરાવયો છટે. 

ઉત્તમ વશક્ણ એ સસંુસકૃત અન ેશ્ઠેિ સમાજનો પાયો છટે. 
વશક્ણમંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણરીએ ૨૦૦ દિવસમા ં વશક્ણ 
ક્તે્ ેઅનકે અવભનવ પહટેલ કરરી છટે. ્બાળકોમા ંસંસકાર વસચંનને 
પ્રાધાન્ય આપવા મા ટ્ે વશક્ણમા ંભગવિ ્ગરીતાનો સમાવશે કરરી 
રાજય સરકારટે સુસંસકતૃ સમાજનાં સજ્ણનનો પાયો વશક્ણના 
માધયમથરી નાખયો છટે. નવરી વશક્ણનરીવતના દિશાિશ્ણનના રોડમપે 
અને Student Startup and Innovation Policy 
2 .0નું  લ ૉ ન ન્ ચંગ કર રી  સ્ ા્ ્ણઅપ અને  ઇનોવેશનને  
પ્રોતસાવહત કરવા આવથ્ણક સહાય આપવામાં આવ ેછટે.  ધો. ૧૦ 
પછરીના દડપલોમા તમેજ દડપલોમાથરી દડગ્રરીમા ંપ્રવશે મળેવતા યવુાનોને 
મખુયમંત્રી વશષયવૃવત્ત યોજનાનો લાભ આપવાના વનણ્ણયથરી વાવર્ણક 

૪.૫૦ લાખ આવક ધરાવતા રાજયના 
અનેક પદરવારના 

યવુાનોન ેઆ યોજનાનો લાભ મળતો થશ.ે શાળાઓમા ંમાળાખાકીય 
સગવડો અને વશક્ણમાં ગુણાતમક સુધારા મા્ટે વમશન સકલૂ 
એકસલેન્સ યોજનાના સદુૃઢ અમલ સાથ ેયુવનવવસ્્ણ રીઓન ેવવૈશ્વક 
હરોળમા ંલાવવા ૪ વર્ણનો પદરણામલક્રી રોડમપે તૈયાર કરાયો છટે. 
ઉપરાતં આઝાિરીના અમૃત મહોતસવ વનવમતે્ત ૫૦ જ્ઞાન શવતિ 
રટેવસડેનન્શયલ સકૂલ સામાવજક ભાગરીિારરીના ધોરણ ેશરૂ કરરી એક 
લાખ વવદ્ાથથીઓન ેતયૈાર કરવાનંુ નક્કર આયોજન કયુાં છટે. પાચં 
લાખ યવુાનોના કૌશલયવનમા્ણણ મા ટ્ે કૌશલયા ધ નસકલ યવુનવવસ્્ણ રીનરી 
સથાપના કરવામા ંઆવરી છટે. આ તમામ પગલા ં200 દિવસ પણૂ્ણ 
કરનાર મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલનરી સરકારનરી િરૂિવશ્ણતાને 
િશા્ણવ ેછટે.

હવે તો અગે્રસરતા ગુજરાતનો સવભાવ ્બનરી ગયો. જળ 
વયવસથાપન હોય, આરોગય કે ઔદ્ોવગક કે્ત્ તમામ મોરચે 
ગુજરાત સિાય અગે્રસર રહ્ં છટે. આજે તો ગુજરાત વવકાસ 
મૉડલેનરી િટેશ અન ેિવુનયામા ંચચા્ણ છટે. ઔદ્ોવગક કે્ત્નરી પ્રોતસાહક 
નરીવત સાથે ગ્રરીન એનર્જી અને પયા્ણવરણનરી કાળજી લેવાનરી 
ગુજરાતનરી રરીતથરી સમગ્ર વવશ્વ પ્રભાવવત થયું છટે. મુખયમંત્રી  
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના માગ્ણિશ્ણનમાં રાજય સરકારટે રોજગારરી 
સજ્ણન સાથ ેપયા્ણવરણ જાળવણરીન ેપણ મહત્વ આપયુ ંછટે. ભારતમાં 
ઇલેનકટ્રક વાહનો અને ્બૅ્રરીના મૅન્યુફૅકચદરંગ મા્ટે જાપાનનરી 
પ્રમુખ ઑ્ોમો્બાઇલ કપંનરી સુઝુકી મો્સ્ણ કૉપયોર ટેશન  
(SMC)એ ગુજરાત સરકાર સાથે MoU સાઇન કયા્ણ. આ 
મા્ટે સુઝુકી ગુજરાતમાં રૂ.10,400 કરોડનાં રોકાણો કરશે. 
ગુજરાતન ેને્  ઝરીરો કા્બ્ણન ફ્ી ્બનાવવાના હટેતુ સાથે ગ્રરીન એનર્જી 
ક્ેત્માં ૫ લાખ કરોડથરી વધુનો દરલાયન્સ ઇન્ડસટ્રરી સાથે 
એમ.ઓ.યુ. થયા, જે અંિાવજત ૧૦ લાખ રોજગારરીનું સજ્ણન 
કરશે. ગુજરાત સરકારના ઉદ્ોગ વવભાગ અને POSCO-
અિાણરી કૉલો્બરટેશન વચ્ે ગાંધરીનગરમાં 5 વ્બવલયન ડૉલર 
સુધરીના રોકાણના MoU સંપન્ થયા. ગુજરાતના મુન્દ્રામાં 
પયા્ણવરણ-મૈત્રીપૂણ્ણ એકીકૃત સ્રીલ વમલનરી સથાપના તેમજ અન્ય 
વયવસાયોમાં વયાપક તકોનું વનમા્ણણ થશે. 

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલનરી આગેવાનરી હટેઠળનરી 
ગુજરાત સરકારટે 200 દિવસના ગાળામાં ઔદ્ોવગક, 

જળવયવસથાપન, કૃવર, આરોગય, વશક્ણ સવહત 
સોવશયલ સેક્સ્ણનાં જનવહતલક્રી લરીધેલાં અનેક 
પગલાં  સાથે  વનણા ્ણયકતા, ક ુનેહપૂવ ્ણકનરી 
વવકાસનરીવતથરી સફળતા તો મેળવરી છટે. આનરી 
સાથે સાથે જનમાનસમાં  મુખયમંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલને મૃિુભારરી, સાલસ, સૌમય 
અને સરળ છતાં મક્કમ જનનાયક તરરીકે 

પ્રસથાવપત કરરી િરીધા છટે. •     
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સવામરી વવવેકાનંિ ભારતના યુવાનોને પોતાના ગૌરવશાળરી 
અતરીત અને વૈભવશાળરી ભવવષયનરી એક મજ્બૂત કડરીના રૂપમાં 
જોતા હતા. વવવેકાનંિજી કહટેતા હતા કે, ્બધરી જ શવતિ તમારરી 
અંિર છટે તે શવતિને પ્રગ્ કરો, તેનરી ઉપર ભરોસો કરો કે, તમે 
્બધું જ કરરી શકો છો. પોતાનરી જાત પર આ વવશ્વાસ, અશકય 
લાગનારરી વાતોને શકય ્બનાવવાનો આ સંિટેશ આજે પણ િટેશના 
યુવાનોનરી મા્ટે એ્લો જ પ્રાસંવગક છટે, યથોવચત છટે. ભારતનો 
આજનો નવયુવક આ વાતને ખૂ્બ સારરી રરીતે સમજી રહ્ો છટે, 
પોતાનરી જાત ઉપર વવશ્વાસ કરરીને આગળ વધરી રહ્ો છટે. 

વવશ્વના સૌથરી યવુા િટેશ એવા ભારતમા ં૩૫ વર્ણનરી વય સધુરીનરી 
જન સંખયા ૬૫ ્ કા છટે. ગુજરાત પણ ૬૫ ્ કા ઉપરાતં યવુાશવતિ 
ધરાવતુ રાજય છટે. યુવાનો ગવતશરીલ અથ્ણતંત્ અને મજ્ૂબત 
સમાજનું પ્રવતવનવધતવ કરટે છટે. ગુજરાત વવકાસયાત્ાના પાયામાં 
યુવાશવતિનું ્બહુ મો્ુ યોગિાન રહટેલું છટે. કોઈ પણ રાષ્ટ્ર, પ્રિટેશ 
કે રાજયનરી વવકાસ ઇમારત યુવાશવતિના મજ્બૂત ખભા ઉપર 

ઊભરી હોય છટે. આજનો યુવાન એ આવતરીકાલના રાષ્ટ્રનું ભવવષય 
છટે. મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના મૃિુ છતાં મક્કમ નેતૃતવ 
હટેઠળ રાજય સરકારટે પદરણામલક્રી અને નક્કર આયોજન દ્ારા 
ગુજરાતના યુવાધન મા્ટે પ્રતયેક હાથને કામના મંત્ને આતમસાત્ 
કયયો છટે. રાજયના યુવાધનને પ્રગવતના સાચા માગ્ણ તરફ વળરીને 
ગુજરાત સરકારટે રાજયનો ્બહુઆયામરી વવકાસ કયયો છટે.

યુવાનોનરી આકાંક્ાઓ અને અપેક્ાઓ પદરપૂણ્ણ કરરી શકાય 
તે મા્ટે ગુજરાત સરકારટે મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના 
ઊજા્ણવાન નેતૃતવ હટેઠળ રાજયના યુવાનો મા્ટે રોજગાર અન ે
સવરોજગારનરી વવશાળ તકોના િરવાજા ખોલયા છટે. રાજય સરકાર 
યુવાશવતિને વધુ સશતિ ્બનાવવા મા્ટે પ્રવત્બદ્ધ છટે. યુવાનોને 
સવરોજગારરી તથા ઉદ્ોગસાહવસકતા મા્ટે પ્રેરવા રાજય સરકારટે 
નરીવત જાહટેર કરરી છટે. ગુજરાતનો યુવાન જૉ્બ વસકર નહીં, પણ 
જૉ્બ વગવર ્બનરી રહટે તે મા્ટે રાજય સરકાર જરૂરરી પ્રોતસાહન 
પૂરં પાડવા તતપર છટે. ગુજરાતના યુવાનોના હાથને યોગય કામ 

ગુજિાતના યુવાનોના 
સામરય્ષ વડે નવા ભવય 

અને રિવય ગુજિાતનું 
નનમા્ષણ િઈ િહ્ં છે

" નમનેશ નત્વેિરી
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અને મહટેનતને યોગય િામ મળટે તે મા્ટે ગુજરાતે પદરણામલક્રી 
કામગરીરરી આિરરી છટે, તે જાણવા મા્ટે રાજય સરકારના વનણ્ણયો 
અને કાયયો ઉપર દૃનટિપાત કરવો રહ્ો.

ભારતરીય સંસકૃવતમાં સંસકારનું મૂલય ખૂ્બ ઊંચુંં છટે અને વયવતિ 
સંસકારથરી જ પોતાનાં ઉચ્તમ મૂલયોને હાંસલ કરટે છટે એ્લે જ 
્બાળકોમાં સંસકારવસંચનને પ્રાધાન્ય આપવા મા્ટે રાજય સરકારટે 
વશક્ણમાં ભગવિ ્ગરીતાનો સમાવેશ કરવાનો મહત્વપૂણ્ણ વનણ્ણય 
કયયો છટે. દડપલોમાં થયેલો યુવાન ઉચ્ અભયાસ સરળતાથરી કરરી 
શકે તે મા્ટે ધોરણ 10 પછરીના દડપલોમાં તેમજ દડપલોમામાંથરી 
દડગ્રરીમાં પ્રવેશ મેળવતા યુવાનોને મુખયમંત્રી વશષયવૃવત્ત યોજનાનો 
લાભ આપવાનો વનણ્ણય કરાયો છટે. છટેવાડામાં વસતા યુવાનોનરી 
ગણુવત્તાયતુિ વવૈશ્વક ્ ટેક્ોલોજી સાથ ેવશક્ણ મળટે ત ેમા ટ્ે રાજયનરી 
શાળાઓમાં માળાખાકીય સગવડો અન ેવશક્ણમા ંગુણાતમક સધુારા 
મા ટ્ે વમશન સકૂલ ઓફ એકસલેન્સ યોજનાનો સદુૃઢ અમલ કરવામાં 
આવયો છટે અન ેરાજયનરી યવુનવવસ્્ણ રીઓન ેવવૈશ્વક કક્ાનરી ્બનાવવા 
મા્ટે આગામરી ૪ વર્ણનો પદરણામલક્રી રોડમેપ તૈયાર કરવામાં 
આવયો છટે.

આઇ્રી ક્ેત્માં વરષે 25 હજાર કરોડનરી વનકાસના લક્ય સાથે 
ગુજરાતમાં IT અને ITes પૉવલસરી જાહટેર કરવામાં આવરી છટે. 
તેના લરીધે આગામરી પાંચ વર્ણમાં 2 લાખ નવરી રોજગારરીનરી તકો 
રાજયમા ંવનમા્ણણ થશ.ે નવરી વશક્ણનરીવતના દિશાિશ્ણનના રોડમપે 
અને Student Startup and Innovation 
Policy 2.0નું લૉનન્ચંગ થયું જે અંતગ્ણત સ્ા્્ણઅપ અને 
ઇનોવશેનન ેપ્રોતસાવહત કરવા રાજય સરકારના આ નરીવત અન્વયે 
આવથ્ણક સહાય આપે છટે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા ્બાયો્ટેક્ોલૉજી 
પૉવલસરી 2022-27નરી જાહટેરાત કરવામાં આવરી છટે. આ નવરી 
્બાયો્ટેક્ોલૉજી પૉવલસરી ઇકોવસસ્મને વધુ મજ્બૂત ્બનાવશે. 
આ પૉવલસરી અંતગ્ણત સપેવશયલ પ્રોજેક્સને સહાય અને સપો્્ણ 
આપવામાં આવશે અને 1 લાખ નવરી રોજગારરીનું સજ્ણન થશે.

ગજુરાત સરકારટે વર્ણ 2022થરી વર્ણ 2027 મા ટ્ે નવરી રમતગમત 
નરીવત (Sports Policy) જાહટેર કરરી છટે, જેનાથરી ગુજરાતમાં 
ભવવષયનરી સપો્ટસ્ણ ઇકોવસસ્મ મા્ટેનો માગ્ણ મોકળો કયયો છટે. 
આઝાિરીના અમૃત મહોતસવ વનવમત્તે ગુજરાતના પ્રવતભાશાળરી 
વવદ્ાથથીઓને ઉચ્ ગુણવત્તાયુતિ વશક્ણ વનવાસરી ધોરણે આપવા 
મા્ટે ૫૦ જ્ઞાનશવતિ રટેવસડેનન્શયલ સકૂલ સામાવજક ભાગરીિારરીના 
ધોરણે શરૂ કરરી એક લાખ વવદ્ાથથીઓને તૈયાર કરવાનું નક્કર 
આયોજન કરવામાં આવયું છટે.

કોરોનાના કપરા કાળને કારણે જે યુવાનોને ઉંમર વધરી ગઈ 
હતરી અને સપધા્ણતમક પરરીક્ામાં ્બેસવા મા્ટે ગેરલાયક ઠરતા હતા 
તેમને ધયાનમાં રાખરીને વવદ્ાથથીઓનરી વયમયા્ણિામાં એક વર્ણનો 
વધારો કરવાનો યુવાવહતલક્રી વનણ્ણય લેવામાં આવયો છટે. યુવાનો 

રાજયના હટેદર્ટેજને જાણે, હટેદર્ટેજનું સંરક્ણ કરટે અને સાથે જ 
હટેદર્ટેજ ્ુરરીઝમ દ્ારા રોજગારરીનું સજ્ણન થાય તે મા્ટે હટેદર્ટેજ 
પૉવલસરીનરી જાહટેરાત કરરી છટે.

રાજય સરકારના ‘હર હાથ કો કામ, હર ખેતકો પાનરી’  
સવપ્નને સાકાર કરવા મા્ટે રાજયમાં કુલ ૪૬ રોજગાર કચેરરીઓ 
દ્ારા રોજગારલક્રી વવવવધ સેવાઓ આપવામાં આવે છટે. ભારત 
સરકારના શ્મ રોજગાર મંત્ાલય તરફથરી પ્રકાવશત અહટેવાલ 
મુજ્બ રોજગાર કચેરરી દ્ારા રોજગારરી પૂરરી પાડવામાં ગુજરાત 
રાજય પ્રથમ ક્રમાંકે છટે. રોજગાર કચેરરીઓ દ્ારા ખાનગરી ક્ેત્ે 
છટેલ્ાં પાંચ વર્ણ િરમયાન ૧૭,૩૧,૭૫૯ ઉમેિવારોને તેમજ ચાલુ 
વર્ણમાં ફેરિુઆરરી સુધરીમાં ૨,૪૧,૪૭૭ 
ઉમિેવારોન ેરોજગારરી પરૂરી પાડવામાં 
આવરી છટે.

ગુ જ ર ા ત  ર ા જ ય મ ાં 
ઉદ્ોગરીકરણ તથા ઉપલબધ 
રોજગારરીનરી તકો તથા 
રાજય સરકારના ઉત્તમ 
પ્રયત્ોના કારણ ેરાજયમાં 
્બેરોજગારરી સતત ઓછરી 
રહરી છટે. વમવનસટ્રરી ઑફ 
સ્ટેદ્નસ્કસ ઍન્ડ પ્રોગ્રામ 
ઇનમપલમેન્્ટેશન (MOSPI), 
ભારત સરકાર દ્ારા જુલાઈ-
૨૦૨૧માં પ્રકાવશત થયેલા 
અહટેવાલ અનુસાર તમામ 
વયજૂથમાં  ગુજરાતનો 
્બરેોજગારરીનો િર ફતિ ્બે 
્કા છટે, જે િટેશનાં તમામ 
રાજયોમાં સૌથરી નરીચો છટે.  

આ વસવદ્ધઓ હાંસલ 
કરવા મા્ટે સરકાર દ્ારા 
વવવવધ પહટેલ કરટે છટે, જેવરી કે 
રાજયના કોઈ પણ વવસતારનો 
ઉમેિવાર રોજગાર કચેરરી સાથે સરીધો 
સંપક્ક કરરી શકે તે હટેતુથરી કૉલ સેન્્રનરી સુવવધા 
ઊભરી કરાઇ છટે. આ સેવાને યુવાનો દ્ારા અભૂતપૂવ્ણ પ્રવતસાિ 
મળયો છટે, જેનો લાભ એક લાખથરી વધુ યુવાનોએ લરીધો છટે. આ 
પૉ્્ણલ થકી યુવાનો તેઓનરી લાયકાતને અનુરૂપ રોજગારરી પણ 
મળેવ ેછટે. રાજયના ઔદ્ોવગક એકમોમા ંસથાવનક લોકોન ેરોજગારરી 
મળરી રહટે તે મા્ટે રાજયમાં આવેલા ઉદ્ોગોમાં કામિાર વગ્ણનરી 
ઓછામાં ઓછરી 85%, સુપરવાઇઝર કક્ાનરી ઓછામાં ઓછરી 

કવિ સટોિરી
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60% અને એકંિરટે 85% જગયાઓ સથાવનકોથરી ભરવાનરી નરીવત 
અમલમાં મૂકી છટે.

ઉમેિવારોને અને નોકરરીિાતાઓને એક મંચ ઉપર એકવત્ત 
કરરી નોકરરીિાતાઓન ેકુશળ માનવ્બળ તથા ઉમિેવારોન ેરોજગારરી 
પૂરરી પાડવા મા્ટે રોજગાર ભરતરીમેળાનું આયોજન કરવામાં આવે 
છટે. રાજયનો યવુાન કૌશલય સાથ ેરોજગાર મળેવે તે મા ટ્ે રાજયના 
િરટેક તાલુકાઓમાં ઔદ્ોવગક તાલરીમ સંસથાઓ થકી રાષ્ટ્રરીય – 
રાજયકક્ાના વવવવધ પ્રકારના 125 અભયાસક્રમો ઉપલબધ છટે. 
વડાપ્રધાનશ્રીના વવઝનથરી યુવાનોમાં હટૅન્્ડસઑન તાલરીમ મળરી 
રહટે તે મા્ટે ભારત સરકારટે નેશનલ એપ્રેનન્્સવશપ પ્રમોશન સકીમ 

વર્ણ 2016થરી અમલમાં મૂકી હતરી. તમામ 
રાજયોમાં ગુજરાતે પહટેલ કરરી, તેના 

હટેતુને અનુસરતરી મુખયમંત્રી 
એપ્રે ન ન્ ્સ વશપ ત ાલ રીમ 
યોજના શરૂ કરરી વધમુાં વધુ 
યુવાનો એકમોમાં જઇ 
તાલરીમનરી સાથ ેસ્ાઇપને્ડ 
મેળવરી તેમનરી નસકલ અને 
અનભુવમાં વધારો કરટે છટે. 

આ યોજનામાં ગુજરાત 
ભારતભરમાં અવવલ નં્બર 

છટે. રાજયમાં હાલ કુલ 288 
સરકારરી આઇ.્રી.આઇ. કાય્ણરત છટે,  

જે મા્ટે વર્ણ 2022-23માં કુલ 
રૂ. 190 કરોડનરી જોગવાઈ 
કરવામાં આવરી છટે.

ત ા લ રી મ ા થ થી ઓ ને 
ગુ ણ વ ત્ત ા યુ તિ  અ ને 
વત ્ણમ ાન ્ ટેક્ોલોજી 
મુજ્બનરી અતયાધુ વનક 

તાલરીમ ઉપલબધ કરાવવાના 
આશયથરી તાલરીમાથથીઓને 

વચયુ્ણઅલ તાલરીમ આપવા AR-
VR લે્બ ્બનાવરી તાલરીમ આપવા મા્ટે 

ક ુલ રૂ. 15 કરોડનરી જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે. 
ગુજરાત રાજયના યુવાધનને કૌશલય સાથે વશક્ણ અને િરટેક 
યવુાનન ેકૌશલય મળરી રહટે તે મા ટ્ે કૌશલયા ધ નસકલ યવુનવવસ્્ણ રીનરી 
સથાપના કરરી છટે. કેન્દ્ર સરકારનરી રાષ્ટ્રરીય નરીવતન ેઅનસુરરી વત્ણમાન 
ટ્ેક્ોલૉજીન ેઅનરુૂપ રાજયમા ંડ્રૉન ્ ટેક્ોલૉજીનો વયાપ વધયો છટે, 

જથેરી કૌશલય તાલરીમ મા ટ્ેના End to End ડ્રૉન ્ ટેક્ોલૉજીને 
અનુરૂપ નવરીન કોસથીસ શરૂ કરવા મા્ટે કૌશલયા ધ નસકલ 

યુવનવવસ્ણ્રી ખાતે અદ્તન સકૂલ ઑફ ડ્રૉન શરૂ કરવા વર્ણ 2022-
23નાં ્બજે્માં રૂ. 20 કરોડનરી જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે.

રાજયમાં જરૂદરયાત આધાદરત ૫૧ પ્રકારના ્ૂંકા ગાળાના 
new age courses જે ભવવષયમાં ઉતપન્ થનાર  
્ટેક્ોલૉજી તથા અદ્તન મૅન્યુફૅકચદરંગ સં્બંવધત કૌશલય્બળ પૂરં 
પાડે તેવા અભયાસક્મો મા્ટેનરી મુખયમંત્રી ભવવષયલક્રી કૌશલય 
વવકાસ યોજના (MBKVY) અંતગ્ણત રૂ. ૭૮ કરોડનરી જોગવાઈ 
કરવામાં આવરી છટે. રાજયમાં ઇન્ડસટ્રરીનરી જરૂદરયાત મુજ્બ કુશળ 
માનવ્બળ તૈયાર કરવા મા ટ્ે 'ઇન્ડસટ્રરી દ્ારા, ઇન્ડસટ્રરી મા ટ્ે, ઇન્ડસટ્રરી 
ખાતે' કૉન્સેપ્ આધાદરત સંકલપ પ્રોજેક્નરી રાજય સરકાર દ્ારા 
શરૂઆત કરવામાં આવરી છટે. રાજયમાં નસકલ ઇકોવસવસ્મ મજ્બૂત 
કરવા મા ટ્ે ભારત સરકાર દ્ારા ‘Skill Acquisition and 
Knowledge Awareness for Livelihood 
promotion (SANKALP)’ મા્ટે રૂ. ૧ કરોડનરી 
જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે.

આજે ગુજરાતનો યુવાન નવરી નવરી ઍપસ ્બનાવરી રહ્ો છટે, 
જેથરી પોતાનરી વજંિગરી પણ સરળ થઈ જાય અને રાજય તેમજ 
િટેશવાસરીઓનરી પણ મિિ થઈ શકે. આજે િટેશનો યુવાન  
હટેકેથોનના માધયમથરી, ્ ટેક્ોલૉજીના માધયમથરી, રાજય અન ેિટેશનરી 
હજારો સમસયાઓમાં યોગિાન આપરી રહ્ો છટે, ઉકેલ મેળવરી રહ્ો 
છટે, આપરી રહ્ો છટે. આજે ગુજરાતનો યુવાન ્બિલાતા નોકરરીના 
સવરૂપને અનુસાર નવાં નવાં સાહસો શરૂ કરરી રહ્ો છટે, પોતે કામ 
કરરી રહ્ો છટે, જોખમ ઉઠાવરી રહ્ો છટે, સાહસ કરરી રહ્ો છટે અને 
્બરીજાઓને પણ કામ આપરી રહ્ો છટે. સૌમય અને સહજ, પરંતુ 
પદરશ્મરી અને વનઠિાવાન મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલનરી 
ઊજા્ણવાન ્ રીમ ગુજરાત યુવાનોનરી સાથે છટે, યુવા જુસસા અને યુવા 
સપનાંઓનરી સાથે છટે. યુવાનોનરી સફળતાથરી સશતિ, સક્મ અને 
સમૃદ્ધ ગુજરાતના સંકલપો વસદ્ધ કરશે. 

ગુજરાતનો નવયુવાન રાજય સરકારનરી વવવવધ યોજનાના 
સથવારટે નેતૃતવ લેવા મા્ટે આગળ આવરી રહ્ો છટે. સવચછ ભારત 
અવભયાનનરી વાત કરરીએ તો તેનું નેતૃતવ આપણા યુવાનોએ સુપેરટે 
લરીધુ ંછટે. રાજયનો યવુાન પોતાનરી આસપાસ, ઘર, મહોલ્ા, શહટેર, 
સમુદ્રત્ પરથરી ગંિકી, પલાનસ્કને િૂર કરવાનાં કામમાં અગ્ર 
હરોળમાં જોવા મળટે છટે. ગુજરાતના યુવાનોના સામ્થય્ણ વડે નવા 
ભવય અને દિવય ગુજરાતનું વનમા્ણણ થઈ રહ્ં છટે. એક એવું નવું 
ગુજરાત કે જેમાં વેપાર કરવાનરી સરળતા પણ હોય અને જીવન 
જીવવાનરી સરળતા પણ હોય. એક એવંુ નવંુ ગજુરાત કે જમેા ંલાલ 
્બત્તરી કલચર નહીં, જમેા ંિરટેક મનષુય એકસમાન હોય, િરટેક વયવતિ 
મહત્વપૂણ્ણ હોય. એક એવું નવું ગુજરાત કે જેમાં અવસર પણ 
હોય અને ઊડવા મા્ટે આખું આકાશ પણ હોય. •

કવિ સટોિરી
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જળ જીવનનો આધાર છટે, જળ છટે તો ્બધું જીવંત છટે. જળ 
વવના ્બધુ ંજ જડ છટે. જળ જીવનનો શણગાર છટે. મઘમઘતા ઉપવન, 
હદરયાળરી, વૃક્ો – ફૂલોના ઉઘાડમાં મૂળ તત્વ તો જળ જ છટે. 
જળનરી વાત આવે એ્લે મહાતમા ગાંધરીજીના જીવનનો પ્રસંગ 
યાિ આવયા વવના ન રહટે. 

મહાતમા ગાધંરીજી કરકસરપવૂ્ણક જીવન 
જીવતા. આશ્મનરી સામે ખળખળ વહટેતરી 
સા્બરમતરી નિરીમાંથરી તેઓ માત્ ખપ 
પૂરતું એક લો્ો પાણરી જ િાતણ મા્ટે 
વાપરતા. અને કહટેતા આ સવહયારરી  
વમલકતમાંથરી ખપ પૂરતા જ પાણરીનો 
ઉપયોગ કરરીશ. મહાતમા ગાંધરીજીએ વરયો 
પહટેલાં પાણરીનરી ્બચત અને કરકસરપૂવ્ણક 
ઉપયોગ અંગે વયતિ કરટેલા પોતાના 
વવચારો આજે પણ એ્લા જ સાંપ્રત છટે.

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલે 
સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાનના 

પાંચમા ત્બક્કાનો રાજયવયાપરી પ્રારંભ ગાંધરીનગરના કોલવડા 
ગામેથરી કરાવયો હતો.

રાજયમા ંઅવનયવમત અન ેઅપરૂતરી માત્ામા ંવરસાિ પડે છટે. 
ગજુરાતનરી ભૌગોવલક પદરનસથવતન ે ધયાનમા ં રાખરી પાણરી સગં્રહ 
કરવાનરી ક્મતામા ંવધારો કરવા મા ટ્ે સમગ્ર રાજયમાં છટેલ્ા ંચાર 

વર્ણથરી આ અવભયાન ચલાવવામા ંઆવે 
છટે. ગુજરાતમાં ભૂગભ્ણ જળસતર ઊંચા 
લાવવા તથા જયા ંજે્ લો વરસાિ થાય તયા ં
જ તનેો સગં્રહ થાય તવેા ઉમિા હટેતસુર 
લોકજાગૃવત કેળવવા વર્ણ ૨૦૧૮થરી આ 
જળઅવભયાન ઝંુ્ેબશરૂપે હાથ ધરવામાં 
આવ ેછટે.મખુયમતં્રીશ્રીએ પાણરીન ેવવકાસનો 
મખુય આધાર ગણાવતા ંઆ પ્રસંગ ેકહં્ કે 
વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ 
જળશવતિનો મવહમા કરરીન ેતેને જનશવતિ 
સાથે જોડરીને ગુજરાતને વૉ્ર ડેદફવસ્ 
સ ટ્ે્માથંરી વૉ્ર સરપલસ સ ટ્્ે  ્બનાવયંુ છટે.

જળવયવસિાપન -જળસંરયનું 
જનઅનભયાન... સુજલામ્ સુફલામ્...

સજુલામ-સુફલામ જળ અભભયાિ  
પાંિમાે તબક્કાે 

• ૩૧ મે-િ૦િિ સુધી  િાલિાિા 
અભભયાિ અંતગ્મત િાજ્યભિમાં 
૧૩ િજાિથી વધુ જળ સંિય-જળ 
સંગ્રિિા કામાે િાથ ધિાશ.ે

• જળ સગં્રિ શસ્ક્માં ૧પ િજાિ લાખ 
ઘિફૂટિાે અંદાજીત વધાિાે થશ.ે

• િપ લાખથી વધુ માિવનદિ િાેજગાિી 
મિિગેા કામાેથી મળશ.ે

જળ શનતિ
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ચેકડૅમ, ્બોરરી્બંધ, સુજલામ-સુફલામ 
યોજના, નમ્ણિા કૅનાલ ને્વક્ક, સૌનરી 
યોજના જેવા જળસંચય, જળવસંચન અને 
જળસંગ્રહ આયામોથરી રાજયમાં ભૂગભ્ણ 
જળસતર ઊંચા આવયા છટે. ખેડૂતોના ખેતરટે 
ખેતરટે પાણરી પહોંચયંુ છટે. આ સુજલામ 
સફુલામ અવભયાનન ેપદરણામ ેભગૂભ્ણ જળ 
સતર ઊંચા આવશે અને માત્ માનવરી જ 
નવહ, પશુપંખરી સૌને પૂરતું પાણરી મળતું 
થશે. આપણે પાણરી ્બચાવરી, વરીજળરી 
્બચાવરી િટેશસેવા કરરી શકીએ, એ્લંુ જ 
નહીં ,  જળ આતમવનભ ્ણરત ા  દ્ ાર ા 
આતમવનભ્ણર ગુજરાતથરી આતમવનભ્ણર ભારત સાકાર કરવા પણ 
તેમણે પ્રેરણા આપરી હતરી. રાજય સરકાર પાણરીનરી સમસયા કે 
મુશકેલરી લોકોને ન રહટે તે મા્ટે જળવયવસથાપનનાં આયોજનોથરી 
સતત સજાગ છટે.

રાજયમા ંર૦રરના અતં સધુરીમા ંહરટેક ઘરન ેનલ સ ેજલનરી ૧૦૦ 
્કા નમે સાકાર કરવાનરી પ્રવત્બદ્ધતા પણ તમેણ ેવયતિ કરરી હતરી. 

 પાણરી પરમેશ્વરનો પ્રસાિ અને 
પારસમવણ છટે. ભગવાન મહાવરીરટે પણ 
પાણરીનો ‘ઘરી’નરી જેમ ઉપયોગ કરવાનરી 
શરીખ આપેલરી છટે તેને સૌએ અપનાવરી 
પાણરીનો વયય અ્કાવવો અને જળસંચય 
કરવો એ સમયનરી માગ છટે.  

મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પ ટ્ેલ ેઓછા 
પાણરીએ તથા રાસાયવણક ખાતરમુતિ 
પ્રાકૃવતક ખેતરી અપનાવરી સાચા અથ્ણમાં 
ધરતરીમાતાને સુફલામ સુજલામ ્બનાવવા 
આ અવભયાનમાં વધુ ને વધુ લોકો જોડાય 
તેવંુ પે્રરક આહ ્વાન કયુાં હતંુ. મખુયમતં્રીશ્રીએ 

કોલવડા ગામના તળાવન ેઊડંું કરવાનરી કામગરીરરીનો આરંભ કરાવરી 
આ જળઅવભયાન વવવધવત્ રરીતે શરૂ કરાવયું હતું.

પાંચમા ત્બક્કાના આ સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન 
અન્વયે તા. ૩૧ મે, ૨૦૨૨ સુધરીમાં સમગ્ર રાજયમાં ૧૩ 
હજારથરી વધુ કામ હાથ ધરવામાં આવશે. તળાવો ઊંડાં કરવાં, 
ચેકડૅમના દડવસનલ્ંગનાં કામો, જળાશયના દડવસનલ્ંગનાં કામો, 
નિરીઓના કાંસનરી સાફ-સફાઈ કરરી પુનઃ જીવવત કરવાનાં કામો, 
ચેકડૅમ દરપેદરંગ તેમજ નવા ચેકડૅમ જેવાં જળસંચયનાં કામો 
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન હટેઠળ કરવામાં આવે છટે. આ 
વરષે આવાં કામો દ્ારા જળસંગ્રહ શવતિમાં ૧૫ હજાર લાખ 
ઘનફૂ્  જે્લો વધારો થવાનો અંિાજ છટે. મનરટેગા હટેઠળ થનારાં 
કામોમાં આ અવભયાન અંિાજે ૨૫ લાખ કરતાં વધુ માનવદિન 
રોજગારરી પૂરરી પાડશે.

રાજયમાં આ જળઅવભયાનના ચાર ત્બક્કા જનસહયોગથરી 
જ્વલતં સફળતાન ેવયા્ણ છટે. વર્ણ ૨૦૧૮થરી વર્ણ ૨૦૨૧ના ંવરયોમાં 
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન અંતગ્ણત ૫૬,૬૯૮ કામો થયાં 
છટે. ૨૧,૪૦૨  તળાવો ઊંડાં કરવાનાં અને નવાં તળાવોનાં કામો 
તથા ૧૨૦૪ નવા ચેકડૅમનાં કામો અને ૫૦,૩૫૩ દકલોમરી્ર 
લ્ંબાઈમા ંનહટેરો અન ેકાસંનરી સાફ-સફાઈના ંકાયયો કરવામા ંઆવયાં 
છટે. ૪ વર્ણમાં આ કામોના પદરણામે કુલ ૬૧,૭૮૧ લાખ ઘનફૂ્ 
જે્ લો જળસગં્રહ ક્મતામા ંવધારો થયો છટે. આ ઉપરાતં ૧૫૬.૯૩ 
લાખ માનવદિન રોજગારરી ઊભરી થઈ છટે.

ગાધંરીનગરના ધારાસભય શ્રી શભુંજી ઠાકોરટે જણાવયુ ંહતુ ં કે, 
રાજયમાં વરસાિનરી વહેંચણરીમાં અસમાનતા છટે. પદરણામે  
ભગૂ્ણભજળનો વપરાશ વધરી ગયો છટે. પાણરીના વપરાશ અગં ેજાગૃવત્ત 
લાવવા અન ેપાણરીનરી સગં્રહશવતિ વધારવા મા ટ્ે વર્ણ- ૨૦૧૮થરી 
સમગ્ર રાજયમા ંઆ અવભયાનનો આરંભ કરવામા ંઆવયો હતો. 
કોરાનાકાળમા ંપણ આ અવભયાન ચાલુ રાખવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 

ગાધંરીનગર મહાનગરપાવલકાના મયેર શ્રી વહતશેભાઇ મકવાણાએ 

સજુલામ-સુફલામ જળ અભભયાિ ઃ  
િાિ વર્મિી ફળશ્રુનત

• ૪૬૬૯૮ કામાે-પ૦૩પ૩ નક.મીટિ 
લંબાઇમાં િિેિાે - કાંસિી સફાઇ. 

• જળ સગં્રિ શસ્ક્માં ૬૧૭૮૧ લાખ 
ઘિફૂટિી વૃસદ્ધ.

• િ૧૪૦િ તળાવાે ઊંડા કિવાિા અિે 
િવા તળાવાેિા કામાે.

• ૧પ૬.૯૩ લાખ માિવનદિ િાેજગાિી 
ઊભી થઇ.

જળ શનતિ

økwshkík૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૨ 37



જણાવયંુ હતુ ંકે, ગાંધરીનગર વજલ્ામા ંચાર વર્ણમા ં૬૫૮ કામો કરવામાં 
આવયા ંછટે, જેમા ંતળાવ અન ેચકેડમૅ ઊડંા ંકરવાના ં૩૮૯ કામો, 
ખતેતળાવડરી અન ેવનતળાવડરીના ં૬૩ કામો અન ેઅન્ય જળસચંયનાં 
કામો, જવેા ંકે વરસાિરી પાણરીનરી લાઇનનરી સાફસફાઈ, રટેઇન વૉ્ર 
હાવષેનસ્ંગનરી કામગરીરરી, નિરીઓનુ ં શદુ્ધરીકરણ વગરેટેના ં૨૦૬ કામો 
કરવામા ંઆવયા ંછટે. વજલ્ા જળસગં્રહશવતિમા ંકુલ- ૬૧૭ લાખ ઘન 
ફૂ્ જે્ લો વધારો થયો છટે. 

આ અવભયાનના આરંભ પ્રસંગે િહટેગામના ધારાસભય શ્રી 
્બલરાજવસંહ ચૌહાણ, ગાંધરીનગર વજલ્ા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી 
દિલરીપભાઈ પ્ટેલ, ગાંધરીનગર મહાનગરપાવલકાના ડેપયુ્રી મેયર 
શ્રી પ્રેમલવસંહ ગોલ, સ્ટૅનન્ડંગ કવમ્રીના ચૅરમૅન શ્રી જસવંતભાઈ 
પ્ટેલ, રાજયના મુખય સવચવ શ્રી પંકજકુમાર, જળ સંપવત્ત સવચવ 
શ્રી કે. એ. પ્ટેલ સવહત અનેક મહાનુભાવો અને કોલવડા ગામના 
નાગદરકો ઉપનસથત રહ્ા હતા.

વડોિિા ઃ મહટેસલૂ અન ેકાયિામતં્રી શ્રી રાજને્દ્રભાઇ વત્વિેરીએ 
વડોિરા વજલ્ાના વાઘોદડયા તાલુકાના રવાલ ગામે જમરીનનરી 
જળસમૃવદ્ધ સુધારવા અને ચોમાસંુ પાણરીના સંગ્રહનરી ક્મતા 
વધારવા મા ટ્ેના સુજલામ સફુલામ જળસચંય અવભયાનના પાચંમા 
સોપાનનો ધરતરીમાતાના પજૂનથરી પ્રારંભ કરાવયો હતો. અવભયાન 
હટેઠળ ૨.૧૩ હટેક્રમાં પથરાયેલા આ ગામતળાવમાંથરી ૫ હજાર 
ઘનમરી્ર મા્રી ખોિરી, તળાવને ઊંડું કરરીને જળસંગ્રહક્મતામાં 
૫૦ લાખ વલ્રનો વધારો કરવાનું આયોજન કરવામાં આવયું છટે. 
તનેાથરી તળાવનરી કાપંયતુિ જમરીન ખતેરોમા ંપાથરવાથરી ફળદુ્રપતા 
વધશે અને તળાવનાં કામમાં રોજગારરી પણ મળશે.

ભાવનગિ : વશક્ણ મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણરીએ 
ભાવનગર વજલ્ાના વરતેજ ખાતેથરી સુજલામ-સુફલામ 
જળઅવભયાનના પાંચમા ચરણનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. 
વશક્ણમંત્રીશ્રીએ વજલ્ા કક્ાના સુજલામ-સુફલામ જળ 
અવભયાનનરી શરૂઆત કરવાના પ્રસગેં જાત ેજ.ેસરી.્બરી. મશરીનનરી 
કમાન સભંાળરીન ેઆ અવભયાનનરી શરૂઆત કરાવરી હતરી. પોત ેજે 

નિરીમા ંનાનપણમા ંછ્બછવ્બયા ંકરવાનો આનંિ ઉઠાવયો હતો તે 
માલેસરરી નિરી ખાતથેરી શરૂ થયલેા જળઅવભયાન અતંગ્ણત તમેણે 
સમાજના એક અિના નાગદરક તરરીકેનરી ફરજ વનભાવતા ંપોતે 
જ.ેસરી.્બરી. મશરીન પર સવાર થઈન ેજે.સરી.્બરી. મશરીન ચલાવયુ ંહતુ.ં 
આ અવભયાન હટેઠળ ભાવનગર વજલ્ાના વવવવધ તાલકુાઓમાં 
કાસંસફાઈ, તળાવ ઊડંા ંકરવા,ં જમરીન પાળા, ખતેતળાવડરી, ચકેડમૅ, 
કેનાલ દડવસનલ્ંગના આશરટે રૂ. ૧,૭૬૪ લાખના ંકુલ - ૬૬૭ કામો 
હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે

મહેસાણા ઃ જળસપંવત્ત અન ેપાણરીપરુવઠા મતં્રી શ્રી ઋવરકેશ 
પ ટ્ેલ ેમહટેસાણા વજલ્ામા ંસજુલામ સફુલામ અવભયાનના પાચંમા 
ત્બક્કાનો વવસનગરના િટેણપ ખાતેથરી વવવધવત્ શુભારંભ કરાવયો 
હતો. મંત્રીશ્રીએ આ અવભયાનનરી ફળશ્ુવત લોકો સમક્ મૂકતાં 

કહ્ં હતુ ક ે, વર્ણ ૨૦૧૮થરી આરંભાયેલું  જળઅવભયાન 
જનભાગરીિારરીથરી જનઅવભયાન ્બન્યું છટે, ધરોઇથરી સંતસરોવરમાં 
પણ અંિાવજત ૮૮૦ કરોડના ખચષે વવવવધ ચેકડૅમમાં પાણરી 
પહોંચાડરીને સા્બરમતરીને જીવંત કરવા મા્ટે સુદૃઢ આયોજન હાથ 
ધરવામાં આવયંુ છટે. મહટેસાણા વજલ્ામાં સુજલામ સુફલામ 
જળઅવભયાન અંતગ્ણત વર્ણ ૨૦૨૧માં નમ્ણિા આધાદરત 
પાઇપલાઇનો દ્ારા ૧૫૮ ગામનાં ૨૩૭ તળાવોને ભરવામાં 
આવયાં છટે. સુજલામ સુફલામ કૅનાલમાં કુલ ૨૦૫૦ વમવલયન 
ઘનફૂ્ પાણરી નાખરી ખેડૂતોને પૂરક વસંચાઈનો લાભ આપવામાં 
આવયા છટે.
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સુિત ઃ સુજલામ સુફલામ જળસંચય અવભયાનના પાંચમા 
ત્બક્કાના ભાગરૂપે માગ્ણ અન ેમકાન મતં્રીશ્રી પણૂષેશભાઈ મોિરીએ 
સુરત વજલ્ાના માંગરોળ તાલુકાના પાણેથા ગામેથરી તળાવો ઊંડાં 
કરવાના કામનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. સુરત વજલ્ામાં આ વરષે 
લોકભાગરીિારરી, મનરટેગા તથા વૉ્રશડે, વનવવભાગ, નગરપાવલકા 
વવસતારોમાં રૂ. ૧૧.૭૮ કરોડના ખચષે ૨૧૫ જે્લાં જળસંચયનાં 
કામો સાકાદરત કરવામા ંઆવશ,ે જમેા ંતળાવો ઊડંા ંકરવા, ચકેડમૅ 
તથા જળાશયોનું દડવસનલ્ંગ, કાંસ સાફસફાઈનરી કામગરીરરી હાથ 
ધરવામાં આવશે.  માંગરોળ તાલુકાના પાણેથા ગામે મંત્રીશ્રીના 
હસત ેશરૂ થયલેા તળાવનુ ંકાય્ણ ૧૦૦ ્ કા લોકભાગરીિારરીથરી સાકાર 
થશે.સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાનનરી રાષ્ટ્રરીય કક્ાએ નોંધ 
લવેામાં આવરી હતરી, જે અંતગ્ણત રાજય સરકારન ે૨૦૨૦ના વર્ણમાં 
પલે્ટેવનયમ તથા ૨૦૨૧ના વર્ણમાં ગોલડ કૅ્ટેગરરીમાં સકોચ અવૉડ્ણ 
એનાયત થયો હતો.

જામનગિ ઃ કૃવર મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઇ પ્ટેલે જામનગર 
વજલ્ાના ખરીજદડયા ખાતેથરી ગામતળાવને ઊંડાં ઉતારવાના 
કામનો પ્રારંભ કરાવરી વજલ્ા કક્ાના સુજલામ્ સુફલામ્ જળ 
અવભયાન-૨૦૨૨ના પાંચમા ત્બક્કાનરી શરૂઆત કરાવરી હતરી. 
જળસંચયના આ મહાઅવભયાન હટેઠળ જામનગર વજલ્ામાં 
અંિાવજત રૂ. ૧૬ કરોડના ખચષે ૬૯૨ સથળોએ જળસંચયનાં 
વવવવધ કામો હાથ ધરવામાં આવનાર છટે.  જામનગર વજલ્ામાં 

મનરટેગા હટેઠળ ૫૫૯, લોકભાગરીિારરી હટેઠળ ૧૦૫ તથા વજલ્ાના 
તમામ વવભાગરીય કક્ાએથરી લેવામાં આવેલાં ૨૮ કામો મળરી 
કુલ ૬૯૨ જળસંચાયનાં કામો હાથ ધરવામાં આવનાર છટે, જે 
મા્ટે રાજય સરકાર દ્ારા ૧૫૨૩.૬૬ તથા લોકભાગરીિારરીના 
૯૦.૩૪ લાખનો ખચ્ણ મળરી કુલ રૂ.૧૬૧૪ લાખનો આ કામ 
મા્ટે ખચ્ણ કરવામાં આવશે.

વલસાડ ઃ વલસાડ વજલ્ામાં  સુજલામ સુફલામ 
જળઅવભયાન-૨૦૨૨ અંતગ્ણત તળાવ ઊંડાં કરવાના અને નિરી 
પુનઃ જીવવત કરવાનાં કામોનાં ખાતમુહૂત્ણ નાણાં, ઊજા્ણ અન ે
પટે્રોકેવમકલસ વવભાગના મતં્રી શ્રી કનભુાઇ િટેસાઈના  હસત ેપારડરી 
તાલુકાના ખડકી ગામે અોવલયું તળાવ ખાતેથરી કરાયો હતો. 
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન - ૨૦૨૨ અંતગ્ણત વલસાડ 
વજલ્ામા ંરૂ. ૧૨૪૭.૯૮ લાખના ખચષે તળાવો ઊડંા ંકરવા, ચકેડૅમ 
અન ેજળાશય દડવસનલ્ંગ, ચકેડમે દરપદેરંગ વગરેટે કામોનો સમાવશે 
થાય છટે. આ અવભયાન અતંગ્ણત ૨૦૧૮માં રૂ. ૮૪૭.૨૨ લાખના 
ખચષે ૮૨૫ કામો, ૨૦૧૯માં રૂ. ૮૮૨.૧૪ લાખના ખચષે ૫૫૨ 
કામો, ૨૦૨૦માં રૂ. ૯૪૬.૭૮ના ખચષે ૩૬૦ કામો તેમજ 
૨૦૨૧માં ૧૧૪૩.૮૯ લાખના ખચષે ૫૩૨ કામો કરાયાં હતાં.

સુિેન્દ્રનગિ ઃ ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના વ્રજપર ખાતેથરી તળાવ ઊંડું 
કરવાના કામનું ખાતમુહૂત્ણ કરરીને વન અને પયા્ણવરણ મંત્રી શ્રી 
દકરરી્વસહં રાણાએ ‘સજુલામ સફુલામ’ જળઅવભયાન-૨૦૨૨નો 
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શુભારંભ કરાવયો હતો. નમ્ણિાનું પાણરી િરટેકના ખેતર સુધરી 
પહોંચાડવાનરી નેમ સાથે રાજય સરકાર કાય્ણ કરરી રહરી છટે તેમ 
જણાવરી મંત્રીશ્રીએ જણાવયુ હતું કે, પહટેલાં વજલ્ામાં વરસાિ 
આધાદરત ખેતરી થતરી હતરી, પણ હવે વસંચાઈ મા્ટે નમ્ણિાનું પાણરી 
મળવાથરી ખેડૂતો સરીઝનમાં ્બે-ત્ણ પાક લઈ રહ્ા છટે. સુજલામ 
સુફલામ જળ અવભયાન થકી પાણરીનો સંગ્રહ મો્ા પ્રમાણમાં 
થવાથરી ખેડૂતોને વસંચાઈ મા્ટે પાણરી ઉપલબધ થશે. 

નવસાિરી ઃ નવસારરી વજલ્ાના ખડસુપા ખાતે રાજયના 
આદિજાવત વવકાસ મંત્રી શ્રી નરટેશભાઇ પ્ટેલે સુજલામ સુફલામ 
જળઅવભયાનનો શુભારંભ કરાવયો હતો. નવસારરી વજલ્ામાં 
સુજલામ સુફલામ અવભયાન અંતગ્ણત નહટેર સફાઈ, કાંસ સફાઈ, 

નવા ચકેડમૅ મળરી કુલ-૧૪૦ કામો રૂ. ૮૪૧ લાખ, વનવવભાગનાં 
૬૬ કામો રૂ. ૧૭૭ લાખ, નગરપાવલકાનાં ૧૦૨ કામો રૂ.૮૨ 
લાખ તેમજ  જળસંચયનાં ૬૬૯ કામો રૂ.૨૨.૭૩ કરોડના ખચષે 
કરવામાં આવયાં છટે. મનરટેગા યોજના હટેઠળ ૮૨૮૯ લોકોને 
રોજગારરી મળરી છટે.

અમિાવાિ ઃ અમિાવાિના ્બાવળા તાલુકાના જુવાલ 
રૂપાવ્રી ગામે વજલ્ા કક્ાના ‘સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન-
૨૦૨૨’નો પ્રારંભ કરાવતાં સામાવજક ન્યાય અવધકાદરતા મંત્રી 
શ્રી પ્રિરીપભાઈ પરમારટે આહ ્વાન કયુાં હતું કે, ‘આપણે પ્રતયેક 
પાણરીના ્રીપાનો સંગ્રહ કરરીએ અને લોકભાગરીિારરી થકી આ 
જળસચંય અવભયાનન ેસફળ ્બનાવરીએ.’ જળસચંય અવભયાનનો 

પ્ાંનતજના તખતગઢ ગામે પાણરીનું પાણરીિાિ વયવસિાપન
સામાન્ય રરીત ેઉનાળો આવતાં જ િરટેક 

ગામોમા ંપાણરીનરી સમસયા શરૂ થઈ જ જતરી 
હોય છટે, પરંત ુસા્બરકાંઠા વજલ્ાના પ્રાંવતજ 
તાલકુાના તખતગઢ ગામમા ં હવ ે પાણરીનરી 
પળોજણ ભતૂકાળ ્બનરી ગઈ છટે. ગુજરાતનંુ 
આ એકમાત્ ગામ છટે, જયાં વર્ણના ૩૬૫ 
દિવસ ૨૪ કલાક પાણરી મળરી રહટે છટે. ભારત 
સરકાર દ્ારા પવશ્વમ ઝોનનરી શ્ઠેિ પંચાયત 

તરરીકે પસંિગરી કરરી તેને રાષ્ટ્રરીય કક્ાનો 
નાનાજી િટેશમુખ અવૉડ્ણ મેળવયો છટે. સાથ ેસાથે 
આ ગામને અન્ય સાત અવૉડ્ણ પણ મળયા છટે. 

તખતગઢના સરપચં શ્રી વનશાતંભાઇ પ ટ્ેલે 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, ગામમા ં૨૫૦૦નરી વસતરી છટે. 
ગજુરાતનુ ંએકમાત્ એવુ ંગામ કે જયા ંચોવરીસ 
કલાક પાણરીનરી સુવવધા આપવામા ંઆવરી છટે. 
ગ્રામજનો પાણરીનો ્બગાડ ના કરટે ત ે મા ટ્ે 

પાણરીના ંમરી્ર લગાવયાં છટે.  જયારથરી મરી્ર 
લાગયા ંછટે તયારથરી પાણરીનો ્બગાડ ્બધં થઈ 
ગયો છટે. પાણરી સવમવતના ંસભય રસરીલા્બહટેન 
પ ટ્ેલ જણાવ ેછટે કે, ગામમા ં પાણરીનરી તગંરી 
વનવારવા સમગ્ર ગ્રામજનોએ એકઠા થઈને 
વનણ્ણય કયયો. એમા ંરાજય સરકારનરી 'વાસમો'નરી 
મિિ મળરી એક લાખ લરી્ર પાણરીનો ્ાકંો 
્બનાવાયો. તો મરી્ર પાણરીનરી લાઇનો સવહતનો 
ખચ્ણમા ંપણ સરકારટે મિિ કરરી અન ેએના પ્રતાપે 
ઘરટે ઘરટે પાણરીનરી સુવવધા મળરી રહરી છટે. આ 
ગામનરી અનોખરી પહટેલન ેસરકારટે પણ વ્બરિાવરી 
છટે અન ેભારત સરકારટે પવશ્વમ ઝોન શ્ઠેિ 
ગ્રામપચંાયતનો અવૉડ્ણ પણ આપયો છટે. એક 
સમયે પાણરીનરી તાણ અનુભવતું તખતગઢ 
પાણરીના પાણરીિાર આયોજનના પ્રતાપે 
ભરઉનાળટે પણ પાણરીનરી તગંરી અનભુવતુ ંનથરી. 
તદ્ઉપરાતં મવહલાઓન ેપાણરી મા ટ્ે કરવરી પડતરી 
રઝળપા્માથંરી મવુતિ મળરી છટે. 
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લાભ અમિાવાિનાં ૬૯૬ ગામને મળશે તેમ જણાવરી મંત્રીશ્રીએ 
ઉમેયુાં હતું કે, આપણાં ગામડાંઓ ખેતરી પર આધાદરત છટે અને 
ખેતરીને ્બારટેમાસ પાણરી મળરી રહટે તે મા્ટે જળસંગ્રહ જરૂરરી છટે. 

પાટણ ઃ પા્ણના ચાણસમા તાલુકાના ચવેલરીથરી સહકાર 
રાજયમંત્રી શ્રી જગિરીશભાઇ વવશ્વકમા્ણએ તળાવ ઊંડું કરવાનરી 
કામગરીરરી શરૂ કરાવરી સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાનના પાંચમા 
ત્બક્કાનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. મંત્રીશ્રીએ જણાવયું કે, સુજલામ 
સુફલામ યોજના અંતગ્ણત વજલ્ામાં રૂ. 22 કરોડથરી વધુના ખચષે 
તળાવો ઊંડાં કરવાં, ખેતતળાવડરીઓ ્બનાવવરી, નિરી-નાળાંનરી 

સફાઈ સવહતનાં 486 જે્ લાં કામ હાથ ધરવામાં આવશે. વરસાિરી 
પાણરીનો સંગ્રહ થતાં ભૂગભ્ણ જળસતરમાં પણ વધારો થશે. 
ચાણસમાના ધારાસભય અને પૂવ્ણ કેવ્બને્ મંત્રી શ્રી દિલરીપકુમાર 
ઠાકોરટે ભૂગભ્ણ જળને િૂવરત થતાં અ્કાવવા યુદરયા ખાતરનો 
ઉપયોગ ્ાળરી પ્રાકૃવતક ખેતરી અપનાવવા ખેડૂતોને અપરીલ  
કરરી હતરી.

મોિબરી ઃ મોર્બરીના માવળયા (મીં) તાલુકાના વેજલપરથરી 
‘સુજલામ સુફલામ’ વજલ્ાકક્ા જળ અવભયાન-૨૦૨૨નો પ્રારંભ  
પંચાયત રાજયમંત્રી શ્રી વરિજેશભાઈ મેરજાએ પશુપાલન 
રાજયમંત્રી શ્રી િટેવાભાઈ માલમનરી ઉપનસથવતમા ંકરાવયો હતો. શ્રી 
વરિજેશભાઈ મેરજાએ જણાવયું હતું કે, મોર્બરી-માવળયા તાલુકામાં 
નમ્ણિાનરી મોર્બરી-માવળયા-ધ્રાંગધ્રા રિાન્ચ કૅનાલ મારફત વસંચાઈ 

મા્ટેનું પાણરી આપવામાં આવરી રહ્ં છટે. જે ગામોમાં નમ્ણિાનું 
વસંચાઈ મા્ટેનું પાણરી મળતું નથરી તેવાં ગામોને આવરરી લઈ 
નમ્ણિાનાં નરીર વસંચાઈ મા્ટે મળતાં થાય તેવું આયોજન છટે. 

ડાંગ ઃ ડાંગ વજલ્ાના આહવા તાલુકાના ભરીસયા ગામે 
'સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન'નો  પાણરીપુરવઠા રાજયમંત્રી 
શ્રી વજતુભાઈ ચૌધરરીએ પ્રારંભ કરાવયો હતો. ડાંગ વજલ્ામાં વર્ણ 

૨૦૨૨ના સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાનમાં રૂ.૬૪૮.૯૭ 
લાખનાં ૭૩ કામો થકી ૨૫૦.૫૧ લાખ વલ્ર પાણરીનો સંગ્રહ 
થશે અને ૪૮૩ હટેક્રથરી વધુ વવસતારને વસંચાઈનો લાભ મળશે. 
આ અવભયાન અતંગ્ણત જળ સપંવત વવભાગ દ્ારા વજલ્ામા ંચકેડમૅ 
અને સંગ્રહ તળાવ દરપેદરંગ તથા ઊંડાં કરવાનાં કુલ રૂ. ૬૪૮.૯૭ 
લાખનાં ૭૩ કામો સવહત કુલ રૂ. ૮૩૭.૫૨ લાખના ખચષે ૧૯૮ 
કામો હાથ ધરાનાર છટે.

તાપરી ઃ તાપરીના વયારા તાલુકાના કા્રીસકુવા(નજીક) ગામ 
ખાત ેસજુલામ સુફલામ જળ અવભયાન-૨૦૨૨નો કૃવર રાજયમતં્રી 
શ્રી મુકેશભાઈ પ્ટેલે પ્રારંભ કરાવયો હતો. મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું 
કે, સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન -૨૦૨૨ અંતગ્ણત અંિાવજત 
રૂ.૧૩.૭૦ કરોડના ખચષે ૨૩૭ કામો હાથ ધરાશ.ે તાપરી વજલ્ામાં 
ચેકડેમ દરપેદરંગ, તળાવ ઊંડાં કરવાનું તથા સંગ્રહ તળાવ 
દરપેદરંગનાં ૯૬ કામો રૂ. ૬૦૨.૩૪ લાખના ખચષે હાથ ધરાશે, 
જેના થકી ૫૩૪.૫૨ લાખ ઘનફૂ્ પાણરીનો સંગ્રહ થશે. 
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 િાજકોટ ઃ રાજકો્ વજલ્ા કક્ાના સુજલામ સુફલામ 
જળઅવભયાનનો પ્રારંભ ગઢકા ગામથરી વાહનવયવહાર રાજય 
મતં્રી શ્રી અરવવિંભાઈ રૈયાણરીએ કરાવયો હતો. આ તકે મતં્રીશ્રીએ 
જણાવયું હતું કે, ગુજરાતનાં ગામડાંઓ સુખરી હોય, ગામડાંમાં 
તમામ સુવવધાઓ હોય તયારટે ગામડાઓં ્ કી શકશ.ે ગ્રામવવકાસનાં 
કાયયોમાં જોડાવું એ તમામ ગામવાસરીઓનરી ફરજ છટે. સુજલામ 
સફુલામ જળ અવભયાન અંતગ્ણત રાજકો્ વજલ્ામા ંરૂ. ૫૪૬.૪૧ 
લાખના ખચષે કુલ ૩૨૦ કામો કરવામાં આવશે.

મહરીસાગિ ઃ મહરીસાગરના મો્રી ખરસોલરી વસંચાઈ તળાવ 
ખાત ેસજુલામ સફુલામ જળઅવભયાનના પાચંમા ત્બક્કાનો  ઉચ્ 
અને તાંવત્ક વશક્ણ, વૈધાવનક અને સંસિરીય ્બા્બતોના રાજય 
મંત્રી શ્રી કુ્બેરભાઈ દડંડોરનરી ઉપનસથવતમાં વજલ્ા કક્ાએ પ્રારંભ 
કરાયો હતો. મતં્રીશ્રીએ વજલ્ામા ંઆ અવભયાનનરી ફળશુ્વત લોકો 
સમક્ મૂકતાં જણાવયું હતું કે, વર્ણ ૨૦૧૮થરી છટેલ્ાં ચાર વર્ણમાં 
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન અંતગ્ણત જળસંચયના 
રૂ.૮૪૦.૯૩ લાખનાં વવવવધ ૬૪૦ કામો કરવામાં આવયાં હતા, 
જેનાથરી પાણરીના સંગ્રહમાં વધારો થવાથરી ભૂગભ્ણ જળસતર ઊંચા 
આવયા, વસંચાઈ વયવસથા સુદૃઢ થવાથરી ખેતઉતપાિનમાં વધારો 
થયો અને પાણરીસમસયા મહદ્અંશે હલ થઈ છટે.

બનાસકાંઠા ઃ ્બનાસકાંઠાના કાંકરટેજ તાલુકાના કુંવારવા 
ખાતેથરી વશક્ણ રાજયમંત્રી શ્રી કીવત્ણવસંહ વાઘેલાએ સુજલામ-
સફુલામ જળસચંય અવભયાનના પાચંમા ત્બક્કાનો પ્રારંભ કરાવયો 
હતો. આ પ્રસંગે વશક્ણ રાજય મંત્રીશ્રીએ જણાવયું કે, મુખયમંત્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના નેતૃતવવાળરી રાજય સરકાર દ્ારા સમગ્ર 
રાજયમાં રાજયવયાપરી સુજલામ- સુફલામ જળસંચય અવભયાનનો 
પ્રારંભ કરવામા ંઆવયો છટે. જળ એ જ જીવન એવુ ંઆપણ ેમાનરીએ 
છરીએ તયારટે પાણરીનાં એક એક ્રીપાનો સંગ્રહ કરરી જળસંચયનાં 
કામો કરવા અનુરોધ તેમણે કયયો હતો.

અમિેલરી ઃ સામાવજક ન્યાય અને અવધકારરીતા વવભાગના 
રાજય મંત્રી શ્રી આર. સરી. મકવાણાના હસતે અમરટેલરીના 
વવજપડરીમાં વજલ્ા કક્ાના 'સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન'નો 
પ્રારંભ થયો હતો. મંત્રીશ્રીએ જણાવયું કે, રાજય સરકાર દ્ારા 
જળસંચયના કામો લોકભાગરીિારરી સાથે જોડવામાં આવયા છટે જે 
આજનરી અને આવનારરી પેઢરી મા્ટે આશરીવા્ણિરૂપ નરીવડશે. 
નોંધનરીય છટે કે ચાલુ વરષે અમરટેલરી વજલ્ામાં આ જળ અવભયાન 
અતંગ્ણત ૮૦૦ જે્ લા કામોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવયો છટે. છટેલ્ા 
ચાર વર્ણ એ્લે કે ૨૦૧૮થરી લઇ અતયાર સુધરીમાં સુજલામ 
સુફલામ જળ અવભયાનના ચાર ત્બક્કાઓ પૂણ્ણ કરરી ૩૬૨.૪૪ 
લાખના ખચષે ૨૮૭ ચેકડેમ તથા ૨૨૨.૪૫ લાખના ખચષે ૧૬૮ 
તળાવો ઊંડા ઉતારવામાં આવયા છટે. •
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સુિતનરી આિોગય સેવામાં વધાિો કિતા બે પ્કલપનું ભૂનમપૂજન
રાજયના પ્રતયેક વજલ્ામાં મેદડકલ કૉલેજ સાકાર 

કરવાનરી દિશામાં ગજુરાત સરકારટે મક્કમ ડગ માડંા ંછટે. 
રાજયમાં ત્બરી્બરી સેવાઓના વવસતાર સાથે આરોગય 
વશક્ણને પ્રાધાન્ય આપવામાં સરકારટે વવશરે લક્ય સવેયુ ંછટે. 
સરકારનરી સાથે સામાવજક સંસથાઓ પણ રાજયમાં 
આરોગયનરી સુવવધામા ંવધારો કરવા અન ેનાગદરકોન ેસારરી 
સવુવધા પૂરરી પાડવા મા ટ્ે પ્રયાસ કરરી રહરી છટે.  આ દિશામાં 
આગળ વધતા સમસત પા્રીિાર આરોગય ટ્રસ્ દ્ારા સરુતના 
ઓલપાડ તાલકુાના વડોિ ખાતે રૂ. ૩૦૦ કરોડના ખચષે 
વનમા્ણણ પામનાર અતયાધવુનક દકરણ મદેડકલ કૉલજેનું 
મખુયમંત્રી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પ ટ્ેલનરી પ્રરેક ઉપનસથવતમા ંઉત્તર 
પ્રિટેશના ંરાજયપાલ શ્રીમતરી આનિંરી્બહટેન પ ટ્ેલના હસતે 
ભવૂમપજૂન કરવામા ંઆવયંુ હતુ.ં 

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવયું હતંુ કે, 
િટેશના સામાવજક, આવથ્ણક વવકાસમાં આરોગયનરી મહત્વનરી ભવૂમકા 
છટે, આ વવભાવનાન ેઅનસુરરીન ેરાજય સરકારટે આ વર્ણના ્બજે્ માં 
રૂ. ૧૨,૨૪૦ કરોડનરી ફાળવણરી માત્ હટેલથ સેક્ર મા્ટે કરરી છટે.  
આરોગય ક્ેત્ે નવા આયામો સર કરતરી દકરણ હૉનસપ્લે વધુ એક 
આવકારિાયક પગલું ભયુાં છટે.

ઉત્તર પ્રિટેશનાં રાજયપાલ શ્રીમતરી આનિંરી્બહટેન પ ટ્ેલ ેજણાવયુ ં
હતુ ંકે, ગજુરાતના સવેાભાવરી િાતાઓએ સંવિેના અન ેમાનવતાનો 
ગુણ કેળવયો છટે, જેનું ઉત્તમ ઉિાહરણ દકરણ મેદડકલ કૉલેજ છટે. 
'કમાવું અને સમાજનાં વહતાથષે િાન કરવું એ સુરતના શ્ેઠિરીઓનરી 
તાસરીર રહરી છટે  તેમણે આવનારરી પેઢરીઓ મા્ટે પયા્ણવરણ સંરક્ણ, 
જળ સંરક્ણ, અન્ સંરક્ણન ેજીવનનો ભાગ ્બનાવવાનો ભારપવૂ્ણક 
અનુરોધ કયયો હતો. કેન્દ્રરીય આરોગયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ 
માંડવવયાએ જણાવયું હતું કે, િટેશમાં મેદડકલ કૉલેજોનરી સથાપના 
મા્ટે વનયમોને ફલેનકસ્બલ ્બનાવયા છટે. ્ટેવલમેદડસરીન-્ટેવલ 
કન્સલ્ટેશનનરી નવરી સુવવધાઓ તેમજ e-સંજીવનરી ઍપના 
માધયમથરી ગામડાંના િિથીને પણ ગુણવત્તાયુતિ આરોગય સેવા 

ઉપલબધ કરવામાં આવરી રહરી છટે.     
ઉલ્ેખનરીય છટે કે, સવસથ સમાજના વનમા્ણણ હટેતુ સાથે કાય્ણરત 

સમસત પા્રીિાર આરોગય ટ્રસ્ સંચાવલત દકરણ હોનસપ્લ દ્ારા 
અવત આધુવનક સુવવધા તેમજ મૉડ્ણન ્ટેક્ોલૉજીથરી સુસજ્જ 
૬૫,૦૦૦ વારના વવશાળ કૅમપસમાં ૧૫૦ સરી્ો સાથેનરી મેદડકલ 
કૉલેજ સાકાર થશે, જયાં એમ્બરી્બરીએસ, પરીજી સવહત અન્ય 
મદેડકલ કોસ્ણ સાથ ે૧૦૦૦ ડૉક્રો મા ટ્ેનરી જરૂરરી તમામ સવુવધાઓ 
ઉપલબધ થશે. કૅમપસનું ભૂવમિાન દકરણ જેમસના માવલકશ્રી 
વલ્ભભાઈ લખાણરી પદરવાર તરફથરી મળયું છટે. 

આ ઉપરાંત મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલનરી પ્રેરક 
ઉપનસથવતમા ંઉત્તર પ્રિટેશના ંરાજયપાલ શ્રીમતરી આનિંરી્બહટેન પ ટ્ેલે 
સરુતમા ંભગવાન મહાવરીર યવુનવવસ્્ણ રી કૅમપસ-વસે ુખાત ેરૂ. ૧૦૦ 
કરોડના ખચષે 'ભગવાન મહાવરીર મનલ્સપશેયાવલ્રી હૉનસપ્લ ઍન્ડ 
દરસચ્ણ સેન્્ર'નું ભૂવમપૂજન તેમજ રૂ. ૪૬ કરોડના ખચષે 
આંતરરાષ્ટ્રરીય કૅનમરિજ ્બોડ્ણ માન્યતા પ્રાપ્ત અલટ્રા-મૉડન્ણ 'ભગવાન 
મહાવરીર કૉન્સેપ્ સકૂલ'નું ઉદ્ ઘા્ન કયુાં હતું. •

સુિતિી મુલાકાતે આવેલા િાજ્યિા મુખ્યમંત્ી 
શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે કણાદ ગામ ખાતે બીઅેપીઅેસિા  
વડા પૂ. સંત શ્રી મિંતસવામીિી શભુેચછા મુલાકાત લઈ 

આશીવા્મદ મેળવ્યા િતાં. વધુમાં મખુ્યમંત્ીશ્રીઅે  
મિંતસવામીિી તસબયત અંગે પૃચછા કિી િતી.  

આ મુલાકાત વેળાઅે તેમિી સાથ ેભશક્ષણમતં્ીશ્રી સજતને્દ્રભાઈ 
વાઘાણી સહિત મિાિુભાવાે જાેડાયા િતા.
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જનકલયાણ

 આણંિના ઓડમાં િાજયનરી  
૨૨૫મરી ઔદ્ોનગક વસાહતનું ભૂનમપૂજન

ગુજરાતમાં અંિાજે ૨૨૪ 
જે્ લરી ઔદ્ોવગક વસાહતોમાં 
૭૦ હજાર જે્લા MSME 
અન ેમો્ા ઉદ્ોગો કાય્ણરત છટે, 
આ ઉદ્ોગો અન ેતમેા ંકાય્ણરત 
સેંકડો ક ુશળ કારરીગરોનરી 
આવડતથરી ગુજરાત િટેશનું 
મોસ્ ઇન્ડનસટ્રયલાઇઝડ સ્ટે્, 
મૅન્યુફૅકચદરંગ હ્બ, ઑ્ો 
હ્બ, ફામા્ણ હ્બ ્બન્યું છટે. આ 
જીઆઇડરીસરી વસાહતોએ 
ન ા ગ દ ર ક ો મ ાં  ર હ ટેલ રી 
ઉ દ્ ો ગ સ ા હ વ સ ક ત ા ને 
પ્રોતસાહન આપવાનું કાય્ણ કયુાં 
છ ટે.  ત ાજે ત રમ ાં  આણંિ 
વ જ લ્ ા ન ા  ઓ ડ  ખ ા ત ે
જીઆઇડરીસરીના ભૂવમપૂજન 
પ્રસંગે મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવયું હતું કે, રાજયનરી 
ઔદ્ોવગક વસાહતો, જીઆઇડરીસરી આતમવનભ્ણર ગુજરાતથરી 
આતમવનભ્ણર ભારત મા્ટેના આધારસતંભ છટે. 

આણિં વજલ્ાના ઓડ ખાતે ૩૩ હટેક્રમા ંસથપાનારરી ગુજરાત 
ઔદ્ોવગક વવકાસ વનગમનરી ૨૨૫મરી અન ેઆણંિ વજલ્ાનરી ૮મરી 
નવરી ઔદ્ોવગક વસાહત હશે. આ ઔદ્ોવગક વસાહતના વવકાસ 
મા્ટે રૂ. ૮૪૫ લાખનો ખચ્ણ કરવામા આવશે તેમજ તેનરી અંિર 
તમામ પ્રકારનરી આંતરમાળખાકીય સુવવધાઓ ઉપલબધ  
કરાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે 
અહીં સથાવપત ૨.૫ વલ્ર ક્મતાના મવલન જળ શુદ્ધરીકરણ 
પલાન્્નું ઈ-લોકાપ્ણણ અને મુખયમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હટેઠળ 
રૂ. ૩ કરોડથરી વધુ રકમના ખચષે શેઢરી નિરી પર વનમા્ણણ પામનારા 
નવા પુલના કામનું પણ ઈ-ખાતમુહૂત્ણ કયુાં હતું. 

મુખયમંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, રાજયના કુલ વરીજપુરવઠાનો 
૪૦ ્કા ફાળો દરન્યુએ્બલ સ્ોતમાંથરી આવે છટે, જયારટે ભારતના 
જીડરીપરીમાં ગજુરાતનો વહસસો ૮ ્ કા અને ઇન્ડનસટ્રયલ આઉ્પુ્ માં 
ગુજરાતનો વહસસો ૧૭ ્કા છટે. ગુજરાતનરી ઔદ્ોવગક વવકાસનરી 
યાત્ાને વધુ વવસતારવા આ વર્ણના ્બજે્માં રાજયના ઉદ્ોગ અને 
ખાણ વવભાગને અંિાજે રૂ. ૭ હજાર કરોડનરી ફાળવણરી કરવામાં 
આવરી છટે. તેમણે ઉમેયુાં હતુ કે, રાજયમાં પાંચ સથળોએ ઍગ્રો ફૂડ 
પાક્ક અને પાંચ સરી-ફૂડ પાક્ક, મોર્બરીમાં ઇન્્રનૅશનલ વસરાવમક 

પાક ્ક  જેવ રી  જોગવાઈઓ 
ગજુરાતના ઉદ્ોગસાહવસકોને 
નવું ્બળ આપશે. 

મુખયમંત્રીશ્રીએ જણાવયું 
હતુ ંકે, સરકારટે જીઆઇડરીસરીના 
માધયમથરી વજલ્ા-તાલુકા 
અને ગ્રામકક્ાએ મધયમ અને 
લ ઘુ  ઉદ્ ોગક ા ર ો  મ ા ્ ટે 
ઔદ્ોવગક વસાહતો ઊભરી 
કરરીને વોકલ ફૉર લોકલનરી 
દિશા અપનાવરી છટે. તેમણે 
વધુમાં  કહં્ હતું  ક ે,  હવે 
આ પ ણે  ક્ સ ્ ર  ્બે ઇ ઝ 
MSMEનો વવકાસ કરવા 
અને િરટેક વજલ્ાનરી આગવરી  
ઓળખસમ ા  ઔદ્ો વગક 
ઉતપાિનોને પ્રમો્ કરવા ‘વન 

દડનસટ્રક્ – વન પ્રોડક્’ના વવચારને સાકાર કરવા આગળ વધરી 
રહ્ા છટે.

સાંસિ શ્રી સરી. આર. પા્રીલે જણાવયું કે, મુખયમંત્રી શ્રી  
ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે તમામ અવરોધોનું વનવારણ કરરી ઓડ  
ઔદ્ોવગક વસાહતનરી સથાપના સરળ અને ઝડપરી ્બનાવરી છટે.
ગુજરાતનરી જીઆઇડરીસરીઓમાં શ્ેઠિ સુવવધાઓ આપવામાં આવે 
છટે અને િટેશમાં મૉડેલરૂપ ગણાય છટે.

ગુજરાતને વવકાસનું રોલમૉડેલ વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ 
મોિરીએ ્બનાવયું તેવરી લાગણરી વયતિ કરતાં ઉદ્ોગ રાજયમંત્રી શ્રી 
જગિરીશભાઇ વવશ્વકમા ્ણએ જણાવયું હતું ક ે આતમવનભ્ણર  
ગુજરાતથરી આતમવનભ્ણર ભારત તરફનરી વવકાસકૂચમાં મુખયમંત્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલના નેતૃતવ હટેઠળ ગુજરાત અગ્રેસર છટે,  
કોરોનાકાળમાં પણ વવકાસકૂચ અ્કી નથરી. ઓડ જીઆઇડરીસરીથરી 
રોજગારરીનરી નવરી તકો મળશે. ઉતપાિકોને તેમનાં ઉતપાિનો 
્બનાવવાનરી, િટેશભરમાં વેચવાનરી અને વનકાસ કરવાનરી તક આ 
જીઆઇડરીસરી આપશે.

આ પ્રસંગે સાંસિ શ્રી વમતેશભાઈ પ્ટેલ, વજલ્ા પંચાયતનાં 
પ્રમુખ શ્રીમતરી હંસા્બહટેન પરમાર, ઉમરટેઠના ધારાસભય શ્રી 
ગોવવંિભાઈ પરમાર, પૂવ્ણ સાંસિ શ્રી દિલરીપભાઈ પ્ટેલ અને 
લાલવસહં વડોદિયા, પ્રિટેશ-વજલ્ા-તાલુકા સગંઠનના પિાવધકારરીઓ 
અને નગરજનો ઉપનસથત રહ્ા હતા. •
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મયુનનનસપલ ફાઇનાનન્સયલ ગવન્ષન્સ ક્ષેત્ે ગુજિાતનરી નસનધિ
મયવુનવસપલ ફાઇનાનન્સયલ ગવન્ણન્સ 

ક્તે્ ે ગજુરાત ે મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પ ટ્ેલના નેતૃતવમા ંઆગવરી વસવદ્ધ નોંધાવરી 
છટે. વડોિરા મહાનગરપાવલકાએ ઇશયુ 
કરટેલા ્બૉન્ડ ૭.૧૫%ના સૌથરી નરીચા વયાજ 
િરટે ૧૦ ગણા સ્બસક્રાઇ્બ થયા છટે. ્બૉન્ડના 
ઇશયુનરી સંપૂણ્ણ પ્રવક્રયામાં મુખયમંત્રી  
શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પ ટ્ેલ અન ેમખુય 
સવચવ શ્રી પકંજકુમારટે વડોિરા 
મનપાન ે જરૂરરી માગ્ણિશ્ણન પરૂ 
પાડંુ હતું. ૩૦મરી માચષે આ 
્બૉન્ડનુ ં્બૉમ્બ ેસ્ૉક એકસચેન્જમાં 
વલનસ્ંગ થયુ ંછટે. 

વડોિરા મહાનગરપાવલકાએ 
‘અમૃત’ વમશન અંતગ્ણત ઇશયુ કરટેલા  
રૂ. ૧૦૦ કરોડના ્બૉન્ડન ેકુલ રૂ. ૧૦૦૭ 
કરોડનરી દકંમતનરી ૩૬ વ્બડ મળતા ંમખુયમતં્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે વડોિરા શહટેરના 
મયેર શ્રી કેયરૂ રોકદડયા અન ેમયવુનવસપલ 
કૉપયોરટેશનના કવમશનર સુશ્રી શાવલનરી 
અગ્રવાલને અવભનિંન પાઠવયા ંહતા.ં 

િટેશનરી મહાનગરપાવલકાઓ કૅવપ્લ 
ગેઇન કરવા, અ્લ વમશન ફૉર દર-
જવુનેશેન ઍન્ડ અ્બ્ણન ટ્રાન્સફૉમષેશન-અમૃત 
યોજના અંતગ્ણત, વસકયુદર્રી ઍન્ડ 
એકસચેન્જ ્બોડ્ણ ઑફ ઇનન્ડયા- ‘સે્બરી’ 
મારફત ફાઇનાનન્સયલ ્બૉન્ડ ઇશયુ કરરી 
શકે છટે. ્બૉમ્ેબ સ્ૉક એકસચેન્જના 
ઇલેકટ્રોવનક પલૅ્ફૉમ્ણ ઉપર ઑનલાઇન 
સ્બનસક્રપશન મા ટ્ે તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૨ના 
રોજ સવારટે ૧૧-૦૦ કલાકે ્બૉન્ડ ઇશયુ 
ખૂલયો હતો. ઇશયુ ખૂલયાનરી પ્રથમ સેકન્ડે 
જ આ ફાઇનાનન્સયલ ્બૉન્ડ ૪.૫૨ ગણો 
સ્બસક્રાઇ્બ થયો હતો. 

મુખયમંત્રીશ્રીએ રૂ. ૧૦૦ કરોડના આ 
્બૉન્ડ ઇશય ુથવાનરી સમગ્ર પ્રવક્રયા િરમયાન 
સતત મહાનગરપાવલકાને માગ્ણિશ્ણન પૂરં 
પાડુ ંહતુ ંઅન ેઆ પ્રવક્રયા સરળતાએ પાર 
પડે ત ેમા ટ્ે માગ્ણિશ્ણન આપયુ ંહતંુ. વડોિરા 

મ હ ા ન ગ ર પ ા વ લ ક ા  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨ પહટેલાં ્બૉન્ડ થકી 
કેવપ્લ રટેઇઝ કરવામા ંસફળ થઈ હોવાથરી 
ભારત સરકાર તરફથરી રૂ. ૧૩ કરોડ 
ઇન્સેનન્્વ મેળવવાને પણ પાત્ ્બનરી છટે.

વડ ોિર ા  મહ ાનગરપ ા વલક ાન ા 
ફાઇનાનન્સયલ ્બૉન્ડને, ઇનન્ડયા રટેદ્ંગ 
ઍન્ડ દરસચ્ણ પ્રા.વલ. અને ક્રેવસલ રટેદ્ંગ 
વલ. દ્ારા A+/ STABLEનું રટેદ્ંગ 
આપવામાં આવયું છટે. આ ફાઇનાનન્સયલ 
્બૉન્ડથરી વડોિરાના વસવવક ઇન્ફ્ાસટ્રકચર 
ડેવલપમેન્્ને નવું ્બળ મળશે.

્બ ૉ ન્ ડથ રી  પ્ર ાપ્ત  થન ા ર રી  ર કમ  
રૂ .  ૧ ૦ ૦  ક ર ો ડ  વ ડ ો િ ર ા  
મહાનગરપા વલક ા  દ્ ાર ા  વસંઘર ો્ 
પાણરીપુરવઠાના પ્રોજેક્ મા્ટે ઉપયોગમાં 
લેવાશે, જેથરી શહટેરના લોકોનરી પરીવાના 
પાણરીનરી જરૂદરયાતને પહોંચરી વળાશે. 
ઉપરાંત  અવમતનગર ખાતેના એ.પરી.
એસ.ના કામ મા ટ્ે પણ આ રકમ ઉપયોગમાં 
લેવાશે, જેથરી સુએઝ પાણરીના સુવયવનસથત 
વનકાલનરી વયવસથા ઊભરી થશે. યુવનયન 
વમવનસટ્રરી ઑફ હાઉવસંગ ઍન્ડ અ્બ્ણન 
અફેસ્ણ તથા યુનાઇ્ટેડ સ્ટે્ટસના ્ટેનક્કલ 
ઍ ડ વ ા ઇ ઝ સ ્ણ  દ્ ા ર ા  વ ડ ો િ ર ા 
મહાનગરપાવલકાને વન:શુલક ્ટેકનરીકલ 

સપો્્ણ આપવામાં આવયો હતો. પૂણે 
મહાનગરપાવલકા ્બાિ િટેશમાં વડોિરા 
મહાનગરપાવલકા ્બરીજું મયુવનવસપલ 
કૉપયોરટેશન છટે, જેને આ પ્રકારનો ્ ટેકનરીકલ 
સપો્્ણ મળયો હોય.

આ અગાઉ ૨૦૧૭મા ંપણૂમેા ંઆવા 
્બૉન્ડ ્બહાર પાડવામા ંઆવયા હતા, એમાં 
સરકારરી રટે્ ૬.૫૦% હતો અન ે૭.૬૦%એ 
્બૉન્ડ ભરાયા હતા, અમિાવાિ અન ેસરુતમાં 
જયારટે ્બૉન્ડ ૨૦૧૯ મા ં્બહાર પડા હતા 
તયારટે તમેા સ૨કારરી રટે્ ૭.૨૦%થરી લઈને 
૭.૩૫ % હતો એનરી સામ ે૮.૭૦%નરી 
આસપાસ ્બૉન્ડ ભરાયા હતા. ગયા વરષે 
ગાવઝયા્બાિના ્બૉન્ડ ભરાયા તમેા ંસરકારરી 
રટે્ ૬.૩૦% હતો એનરી સામ ે૮.૧૦% માં 
આ ્બૉન્ડ ભરાયા હતા.

 હાલમાં ૬.૩૩% સરકારરી રટે્ છટે 
એનરી સામે ૭.૧૫% એ્લે માત્ ૦.૮૫ 
% વધ ુવયાજ ચકૂવરીન ેતમામ કૉપયોરટેશનમાં 
સૌથરી ઓછા વયાજે વડોિરા કૉપયોરટેશનને 
રૂવપયા મળરી રહ્ા છટે. રૂ. ૧૩ કરોડ રૂવપયા 
ઇન્સેનન્્વ  સરકાર આપરી રહરી છટે એ્લે 
આ વયાજિર અંિાજે ૪.૫૫% જે્લો 
ઓછો થશ ેઅન ેવડોિરા મહાનગરપાવલકાને 
્બૅંક દફકસડ દડપોવઝ્ના હાલના વયાજિર 
કરતાં પણ ઓછું વયાજ ભરવું પડશે. •
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 ઔદ્ોનગક નવકાસમાં ગુજિાતના આગેકિમ
 ઉદ્ોગ એ વવકાસનો આધારસતભં છટે, જનેા પાયા પર આવથ્ણક 

વવકાસ અવલંવ્બત છટે. ગુજરાતમાં ઔદ્ોવગક વવકાસ શકય ્બન્યો 
છટે તેનું કારણ રાજય સરકારનરી નરીવતઓ અને સલામતરી છટે.
ઉદ્ોગોને વધુ વેગવંતા ્બનાવવા ઉદ્ોગ અને ખાણ-ખનરીજ 
વવભાગ મા્ટે વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩માં રૂ. ૬૦૦૦ કરોડથરી વધુનરી  
અંિાજપત્માં જોગવાઈ કરવામાં આવરી છટે.

રાજય સરકારના પ્રામાવણક અન ેસતત પ્રયત્ોનુ ંજ પદરણામ 
છટે કે, ગુજરાત સરકાર નાનાથરી લઈને મો્ા ઉદ્ોગોને પ્રોતસાહન 
આપવા સતત પ્રયત્શરીલ છટે, જેના કારણે આજે ફૉરટેન ડાયરટેક્ 
ઇન્વેસ્મેન્્માં ગુજરાત અવવલ નં્બરટે છટે. ભારત સરકાર દ્ારા 
તૈયાર કરવામાં આવતા ગુડ ગવન્ણન્સ ઇન્ડેકસ કે જે ૧૦ સેક્ર 
અને 58 ઇન્ડેક્સ્ણ પર આધાદરત છટે તેમાં ગુજરાતે રાષ્ટ્રરીય કક્ાએ 
પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કયયો છટે.

મો્ા પ્રમાણમાં મૂડરીરોકાણ થકી ગુજરાતમાં રોજગારરીનરી 
નવરી તકોનું સજ્ણન થઈ રહ્ં છટે તયારટે, કૌશલયા-ધ 
નસકલ યુવનવવસ્ણ્રીનરી સથાપના થકી, રાજયના 
યુવાનો વધુ કૌશલય મેળવરી સુસજ્જતા સાથે 
તેનો લાભ મેળવરી શકશે.

યુવા ઉદ્ોગકારોને પ્રોતસાહન આપવા, 
નવરીન અને નાના ઉદ્ોગકારોને પ્રોતસાહન 
આપવા સ્ા્્ણઅપ-ઇનોવેશન યોજના-
૨૦૧૫ પૂણ્ણ થતા સ્ા્્ણઅપ-ઇનોવેશન 
યોજના-૨૦૨૦ અમલમાં આવરી છટે, જે અંતગ્ણત 
સ્ા્્ણઅપને રૂ. ૨૦,૦૦૦  પ્રવત માસ પ્રવત સ્ા્્ણઅપ 
અને જો ઓછામાં ઓછા એક ઇનોવે્ર મવહલા સહસંસથાપક 
હોય તો રૂ. ૨૫,000  પ્રવત માસ, પ્રવત સ્ા્્ણઅપ સસ્ટેનન્સ 
અલાઉન્સ આપવામા આવ ેછટે. રાજયના વાય્ેબલ માંિા ઔદ્ોવગક 
એકમોના પુનવ્ણસન મા્ટે સરકાર દ્ારા વાયે્બલ માંિા એકમોને 
રાહત અને છૂ્છા્ યોજના જાહટેર કરવામાં આવરી હતરી. આ 
યોજના મા્ટે આગામરી વર્ણ ૨૦૨૨-23 મા્ટે માંિા એકમોના 
પુનવ્ણસનનરી યોજના હટેઠળ રૂ. ૪૫૦૦ લાખનરી ્બજે્ જોગવાઈ 
સૂચવવામાં આવરી છટે. 

ઔદ્ોવગક નરીવત-૨૦૨૦  અંતગ્ણત, એમ.એસ.એમ.ઈ. એકમો 
મા્ટે વવવવધ પ્રોતસાહન યોજનાઓ જાહટેર કરવામાં આવરી છટે. 
ઔદ્ોવગક નરીવત-૨૦૨૦ હટેઠળ ૩૯૦૦થરી વધ ુએમ.એસ.એમ.ઈ. 
એકમોનરી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવરી છટે. આ એકમો દ્ારા 
રાજયમાં કુલ રૂ. ૧૩૦૦ કરોડનું મૂડરીરોકાણ કરવામાં આવયું તથા 
કુલ ૭૯૦૦નરી રોજગારરીનું સજ્ણન થયું છટે. 

સંશોધન અને વવકાસ યોજના-૨૦૨૦ અન્વયે રાજયમાં 

આવેલરી સંશોધન અને વવકાસ (R&D) ક્ેત્ે કામ કરતરી વવવવધ 
સંસથાઓને R & D પ્રોડક્ ડેવલપમેન્્ સેન્્ર સથાપવા મા્ટે 
માન્ય મૂડરીરોકાણના ૩૦% સહાય આપવાનરી જોગવાઈ કરવામાં 
આવરી છટે તેમ જ રાજયનરી જીઆઇડરીસરી તથા અન્ય ઔદ્ોવગક 
વસાહતો /પાક્ક વવકસાવવા મા્ટે વસડ-્બરી (Small Industrial 
Development  Bank) લોન મારફત સહાય અંતગ્ણત નવરી 
્બા્બત તરરીકે રૂ. ૪૦૦ કરોડનરી જોગવાઈ સૂચવરી છટે. 

 મતસયોદ્ોગને પ્રોતસાહન આપરી વનકાસને વેગ આપવા પાંચ 
‘સરી-ફુડ પાક્ક’નરી સથાપના કરવાનું આયોજન પણ છટે. આ 
ઉપરાંત, રાજયના અગદરયાઓને સરકાર દ્ારા તેઓનરી પ્રાથવમક 
જરૂદરયાતો, જેવરી કે આરોગય, પરીવાનું પાણરી, વશક્ણ, કુિરતરી 
આફતોમાં રક્ણ મા્ટેનરી વવવવધ યોજનાઓ અમલમાં છટે. રાજય 
સરકાર દ્ારા અગદરયાઓ દ્ારા ખરરીિવામાં આવતા સોલાર પંપ 

ઉપર ૮૦ ્કા સ્બવસડરી આપવાનરી યોજના અમલમાં છટે. 
ચાલુ નાણાકીય વર્ણ ૨૦૨૧-૨૨માં મરીઠાઉદ્ોગનો 

વવકાસ અને તેના મા્ટે પૂવ્ણ જરૂરરી સવલતો 
મા્ટે રૂ. ૧૬૫૦ લાખ ્બજે્ જોગવાઈ મંજૂર 
કરવામાં આવરી છટે, જે અન્વયે આજદિન 
સુધરી કુલ રૂ. ૧૫૦૪.૮૧ લાખનરી ગ્રાન્્ 
ફાળવવામાં આવરી હતરી, જેનો સંપૂણ્ણ 
વપરાશ થઈ ગયો છટે. વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩માં 

રૂ.૧૬૫૦ લાખ (એક કરોડ ૬૫ લાખ)નરી 
જોગવાઈ સૂચવરી છટે. 
ખાણ અને ખનરીજ વવભાગનરી વાત કરરીએ તો, 

માઇન્સ ઍન્ડ વમનરલસ (ડેવલપમેન્્ ઍન્ડ રટેગયુલેશન) 
ઍમેન્ડમેન્્  એક્-2015  મુજ્બ ભારત સરકાર દ્ારા ધ વમનરલ 
ઑકશન રૂલસ 2015 જાહટેર કરવામાં આવરી છટે. હરાજીથરી લરીઝ 
ફાળવવાનું સૂચવવામાં આવરી છટે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા ગૌણ 
ખનરીજો મા્ટે તા. ૨૪-૦૫-૨૦૧૭થરી ગુજરાત ગૌણ ખવનજ 
છૂ્છા્ વનયમો ૨૦૧૭ જાહટેર કરવામાં આવરી છટે. 

ઉદ્ોગ અને ખાણ વવભાગ દ્ારા છટેલ્ાં ૪ વર્ણમાં કુલ ૨૨૧૩ 
બલૉકસ હરાજીમાં મૂકવામાં આવયા છટે અને આ બલૉકસ પૈકી કુલ 
૧૧૬૪ બલૉકસ સફળ થયા છટે, જે પૈકી ૯૪૪ બલૉકસમાં સફળ 
વ્બડરને ઇરાિાપત્ ઈશયુ કરવામાં આવયા છટે. ભૂસતરવવજ્ઞાન અને 
ખનરીજ કવમશનરનરી કચેરરી દ્ારા સમગ્ર રાજયમાં મો્ા પાયે 
ખનરીજોનું સંશોધન અને ખાસ કરરીને Rare Earth Minerals 
મા ટ્ે વવશરે સશંોધન પ્રોજકે્ હાથ ધરવામા ંઆવનાર છટે. ગુજરાત 
સમગ્ર િટેશમાં Rare Earth Mineral મા્ટે હ્બ તરરીકે વવકાસ 
પામનાર છટે. •
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ગુજિાત શહેિરી ક્ષેત્ના નવકાસમાં િેશભિમાં અગ્રેસિ
શહટેરોના સવાાંગરી વવકાસ મા ટ્ે મહત્વનરી ્ ાઉન પલાવનગં-T.P. 

સકીમના અમલરીકરણમાં ગુજરાત િટેશભરમાં અગ્રેસર છટે. ગત વરષે 
રાજય સરકાર દ્ારા ૧૦૦થરી વધુ T.P.સકીમને મંજૂરરી આપવામાં 
આવરી છટે, જયારટે આગામરી વર્ણમાં તેના કરતાં પણ વધુ T.P. 
સકીમને મંજૂરરી આપવાના લક્યાંક સાથે રાજય સરકાર કામ કરરી 
રહરી છટે. T.P.સકીમના અમલથરી ખેડૂતોનરી જમરીનનાં મૂલય- 
દકંમતમા ંનોંધપાત્ વધારો થયો છટે તમે વવધાનસભા ગૃહમા ંશહટેરરી 
વવકાસ અને શહટેરરી ગૃહવનમા્ણણ રાજયમંત્રી શ્રી વવનોિભાઈ 
મોરદડયાએ વવભાગ પરનરી માગણરીઓનરી ચચા્ણમાં જણાવયું હતું.  

શહટેરરી આવાસન-શહટેરરી વવકાસ વવભાગનરી માગણરીઓ રજૂ 
કરતા ંમતં્રીશ્રીએ જણાવયુ ંહતંુ કે ભારતના ંતમામ ઘરોમા ંનળ દ્ારા 
પરીવાનંુ શદુ્ધ પાણરી આપવા વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરી દ્ારા 
શરૂ કરટેલા ‘નલ સ ેજલ’ યોજના હટેઠળ ગજુરાતના ંઘરોમા ંનળ 
દ્ારા પરીવાનુ ંશદુ્ધ પાણરી આપવાનુ ં૯૫ ્કા કામ પણૂ્ણ થયંુ છટે. 
આગામરી સમયમા ંતમામ ઘરોમાં નળ દ્ારા પરીવાનુ ંપાણરી અપાશે. 
ગત વરષે તા. ૨જી ઑક્ો્બરના રોજ વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ 
મોિરી દ્ારા સવચછ ભારત વમશન પા ્્ણ-૨ લૉન્ચ કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
આ વમશન હટેઠળ રાજયનરી તમામ નગરપાવલકાઓ અને 
મહાનગરપાવલકાઓમાથંરી ઘન કચરાનો વનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

અમિાવાિના વપરાણા ખાતે િૈવનક ૧૫,૦૦૦ મેવટ્રક ્ન 
કચરાનું પ્રોસેવસંગ કરરી વનકાલ કરવામાં આવે છટે. અંિાજે કુલ 
૧.૨૫ કરોડ મવેટ્રક ્ ન ઘન કચરામાંથરી અતયાર સુધરીમાં ૫૩ લાખ 
મેવટ્રક ્ન કચરાનો વૈજ્ઞાવનક ઢ્બે વનકાલ કરરી ૧૪ એકર જે્લરી 
જમરીન ખુલ્રી કરવામાં આવરી છટે.  આ જમરીન ઉપર વવવવધ વૃક્ો 
વાવરીને આધુવનક ગાડ્ણન તૈયાર કરવામાં આવયો છટે. આગામરી 

સમયમાં આ તમામ ઘન કચરાનો વનકાલ કરવામાં આવશે તેમ 
મંત્રીશ્રીએ ઉમેયુાં હતું. 

મતં્રીશ્રીએ કહ્ ંહતંુ કે રાજયનરી તમામ ૧૫૬ નગરપાવલકાઓ 
અને ૮ મહાનગરપાવલકાઓના વવકાસ મા્ટે મુખયમંત્રી  
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલના નેતૃતવમાં પૂરતરી ગ્રાન્્ ફાળવવામાં આવે 
છટે. ગ્રાન્્ના અભાવે કોઈ શહટેરનો વવકાસ અ્કવો જોઈએ નહીં. 
વૈવશ્વક ઓળખ સમાન ગાંધરીનગરનરી વગફ્ વસ્રીમાં વડાપ્રધાન 
શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીના માગ્ણિશ્ણનમાં ડૉલરના વ્ાવ મા્ટે વવશેર 
એકસચેન્જ શરૂ કરવામાં આવયું છટે. આ એકસચેન્જ ૨૨ કલાક 
કાય્ણરત હોય છટે, જેના પદરણામે ગુજરાત સરકારને કરોડોનો ્ ટૅકસ 
પ્રાપ્ત થાય છટે. વગફ્ વસ્રીમાં હાલમાં અંિાજે ૧૧,૦૦૦થરી વધુનરી 
રોજગારરી ઉપલબધ થઈ રહરી છટે. 

વવધાનસભા ગૃહમાં મંત્રીશ્રીએ વધુ માવહતરી આપતાં કહ્ં હતું 
કે, ભારતમા ંસમા ્્ણ વસ્રી પ્રોજકે્ના અમલરીકરણથરી શહટેરોનરી શકલ 
્બિલાઈ છટે અને સુવવધામાં નોંધપાત્ વધારો થયો છટે. ગુજરાતમાં 
પણ સમા્્ણ વસ્રી વમશન હટેઠળ રૂ.૧૨,૬૫૪ કરોડનાં વવવવધ 
વવકાસકામો આવરરી લવેામા ંઆવશ.ે શહટેરો અન ેગ્રામય વવસતારમાં 
સરકારરી જમરીન ઉપરથરી િ્બાણો હ્ાવરીને રસતા પહોળા કરવા 
સવહતનાં વવકાસકામો કરવામાં આવશે, જેમાં જનપ્રવતવનવધઓ 
સવહત નાગદરકોનો સહયોગ અવનવાય્ણ છટે. નગરપાવલકાઓ અને 
મહાનગરપાવલકામાં લોકોને ઘરનું ઘર મળરી રહટે તે મા્ટે લાખો 
આવાસોનું વનમા્ણણ કરવામાં આવયું છટે. ગંિા પાણરીના વનકાલ મા્ટે 
નાનરી નગરપાવલકાઓમા ંનવા સએુઝ ટ્રરી્મને્્ પલાન્્ શરૂ કરવામાં 
આવયા છટે. શહટેરરી આવાસ-શહટેરરી વવકાસ વવભાગનરી અિંાજપત્રીય 
માગણરીઓને વવધાનસભા ગૃહમાં પસાર કરવામાં આવરી હતરી. •

વાત નવધાનસભાનરી
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“નવકનસત ગુજિાત”ને અમૃતકાળ તિફ આગળ વધાિશે “સવનણ્ષમ ગુજિાત” 
ગુજરાતના નાગદરકોનરી આશા-આકાંક્ાઓને સાકાર કરતું 

અને સમાજના િરટેક વગ્ણનરી અપેક્ાઓ પૂણ્ણ કરતંુ 
આતમવનભ્ણર ગુજરાત થકી આતમવનભ્ણર ભારત 
્બનાવવાનરી દિશામાં આગળ વધતુ વર્ણ ૨૦૨૨-
૨૩નંુ અંિાજપત્ છટે. ‘વવકવસત ગુજરાત’ને 
અમૃતકાળ તરફ આગળ વધારરી ‘સવવણ્ણમ ગુજરાત’ 
્બનાવવા અંિાજપત્માં વવવવધ જોગવાઈઓનો સમાવેશ 
કરવામાં આવયો છટે.

  વવધાનસભા ગૃહમાં ્બજે્ પરનરી સામાન્ય ચચા્ણ િરવમયાન 
નાણામતં્રી શ્રી કનભુાઈ િટેસાઈએ કહં્ કે,  મુખયમતં્રીશ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પ્ટેલના નેતૃતવ હટેઠળ અમારરી સરકારનું આ પ્રથમ અંિાજપત્ છટે. 
રાજયનરી જનતા જનાિ્ણનનરી આશા-આકાંક્ાઓને સાકાર કરતું 
અન ેસમાજના િરટેક વગ્ણનરી અપકે્ાઓ પણૂ્ણ કરતુ ં્બજે્  આપવાનો 
સરકારટે નમ્ર પ્રયાસ કયયો છટે. આતમવનભ્ણર ગુજરાત થકી 
આતમવનભ્ણર ભારત ્બનાવવાનરી દિશામાં આગળ વધતું આ  
્બજે્ છટે.

આ ્બજે્માં ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સાગરખેડુઓનરી આવક 
વધે તે મા્ટે અનેકવવધ યોજનાઓ છટે. સરિાર સરોવર યોજનાનરી 
વવરા્ કામગરીરરી, સુજલામ સુફલામ અને સૌનરી યોજનાઓથરી 
વસંચાઈનરી વધારાનરી કામગરીરરી પૂણ્ણ કરવાનરી જવા્બિારરી સાથે 
કચછ  વવસતારમાં નમ્ણિાનાં પૂરનાં વધારાનાં ૧ વમવલયન એકર 
ફી્ પાણરીથરી વસંચાઈ સુવવધાઓ ઊભરી કરવાનું તેમજ જલ જીવન 
વમશન અંતગ્ણત હર ઘર નલ સે જલના ઉદ્ટેશને ૧૦૦ ્કા પૂણ્ણ 
કરવા મા્ટેનું આ ્બજે્ છટે.

 પ્રધાનમંત્રી જન આરોગય યોજના અને મુખયમંત્રી અમૃતમ 
(માં)  યોજના હટેઠળ ૮૦ લાખ કરતાં વધુ કુ્ું્બોને રૂ. ૫ લાખ 
સધુરીનરી વનઃશલુક ત્બરી્બરી સારવાર તમેજ ્બાળકના જીવનના પ્રથમ 
૧૦૦૦ દિવસનું અનેર મહત્વ ધયાને રાખરી વશશુના ગભ્ણકાળથરી 
શરૂ કરરી ૧૦૦૦ દિવસ સુધરી ્બાળક અને ધાત્રી માતાના પોરણને 
સુવનવચિત કરતું આ ્બજે્ છટે. આ ્બજે્ મારફતે વશક્ણ ક્ેત્ે 
સકલૂસ ઑફ એકસેલન્સના પ્રોજેક્ના માધયમથરી વધુ સારરી 
માળખાગત સુવવધાઓ તેમજ ગુણવતાલક્રી વશક્ણનરી સુવવધા 
પૂરરી પાડવામાં આવશે, તેમજ રાજયના ગામેગામ ફ્ી વાઇ-ફાઇ 
સેવાનરી શરૂઆત કરવામાં આવશે.

નાણામંત્રીશ્રીએ ઉમેયુાં કે, આદિજાવત વવસતારો મો્બાઇલ 
ને્વક્કથરી વંવચત ન રહટે તે મા્ટે પ૦૦ નવાં મો્બાઇલ ્ ાવર ઊભાં 
કરવા મા્ટેનું આયોજન છટે. શહટેરરી વવસતારોમાં રહટેતા લોકોનરી 
સુખાકારરી મા્ટે અનેકવવધ જોગવાઈઓ કરતું અને રોજગારરીના 
વવપુલ અવસરો ઊભા કરવા રાજયમાં ઔદ્ોવગક વવકાસને વેગ 

આપતું તથા આવરી રોજગારરીનરી તકોનો લાભ રાજયનું યુવાધન 
લઈ શકે તે મા્ટે કૌશલય્બદ્ધ કરવા મા્ટેનું આ ્બજે્ છટે. 

પરી. એમ. ગવતશવતિ પ્રોજેક્ સવરૂપે ઝડપરી પદરવહન 
મા્ટે રોડ-રસતાનરી તેમજ ્બંિરોનરી ઉચ્ ગુણવત્તાવાળરી 
માળખાગત સુવવધાઓ ઊભરી કરવાના અમારરી 

સરકારના ંઆયોજનોન ેવગે આપવાનરી સાથ ેસાથ ેિટેશમાં 
ઊજા્ણ ક્ેત્ે ગુજરાતનું મોખરાનું સથાન જાળવરી રાખવાના 

વનધા્ણર સાથે આ ્બજે્ રજૂ કરાયું છટે. 
 નમો વડ વનનરી વાત હોય કે મધમાખરી ઉછટેરથરી મધક્રાંવતનરી 

વાત હોય, ડ્રૉન ્ટેક્ોલૉજીનો ઉપયોગ હોય કે આઇ.્રી. અને 
્બરી.્રી. ક્ેત્નરી કામગરીરરી હોય, પોલરીસ આધુવનકીકરણનરી વાત 
હોય કે ન્યાયતંત્ મા્ટેનરી માળખાકીય સુવવધાઓનરી વાત હોય, 
લોકોનરી સેવા અને સુખ-શાંવત મા્ટે િરટેક ્બા્બતનો ખયાલ 
રાખવામાં આવયો છટે. ગભ્ણસથ વશશુથરી માંડરીને આ્બાલવૃદ્ધ સુધરી 
સમાજના તમામ વગયોનરી સુખાકારરીમાં વધારો કરતા આ ્બજે્ 
દ્ારા ગુજરાત વવકાસના નવા આયામો સર કરશે જ તેવો 
મંત્રીશ્રીએ વવશ્વાસ વયતિ કયયો હતો. 

મંત્રીશ્રીએ કહં્ હતું કે, વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩ના અંિાજપત્નું કિ 
રૂ. ૨,૪૩,૯૬૫ કરોડ છટે. રાજયના અંિાજપત્નું િર વરષે 
ઉત્તરોત્તર કિ વધતું જાય છટે. ગયા વરષે એ્લે કે સને ૨૦૨૧-
૨૨ના વર્ણનરી ્બજે્ જોગવાઈ રૂ. ૨,૨૭,૦૨૯ કરોડ સામે સને 
૨૦૨૨-૨૩ના વર્ણનરી ્બજે્ જોગવાઈ રૂા. ૨,૪૩,૯૬૫ કરોડ 
છટે, જે અંિાજપત્માં ૭.૪૬ ્કાનો વધારો સૂચવે છટે. નાણાકીય 
વર્ણ ૨૦૨૨-૨૩ મા્ટેના સમગ્ર વર્ણના અંિાજપત્નું કિ રૂ. 
ર,૪૩,૯૬૫ કરોડ છટે. આ અંિાજપત્ રૂ. ૬૬૮.૦૯ કરોડનરી 
એકંિર પુરાંત તેમજ રૂ. ૧૦૦૫.૮૬ કરોડનરી મહટેસૂલરી પુરાંત 
િશા્ણવે છટે. મહટેસૂલરી પુરાંતવાળુ આ સતત અવગયારમું અંિાજપત્ 
રજૂ કરવામાં આવયું છટે.

મતં્રીશ્રીએ ઉમયેુાં હત ુકે, સારં નાણાકીય વયવસથાપન એ ઉત્તમ 
વહરીવ્નરી ઓળખ છટે. ગુજરાતે નાણાકીય વયવસથાપનમાં સમગ્ર 
િટેશમાં નામના મેળવરી છટે. છટેલ્ા ્બે િશકમાં ઓવરડ્રાફ્ લરીધા 
વગર ઉત્તરોત્તર વૃવદ્ધ સાથનેુ ં્બજે્ મા ંવવકાસના ંકાયયો મા ટ્ે નાણાનંરી 
ફાળવણરી ગુજરાતે કરરી છટે. કોરોનાનરી મહામારરીના કારણે 
અથ્ણવયવસથા પર આવેલા સંક્ વચ્ે ગુજરાત આ વરષે પણ 
જીડરીપરીમાં ૧૩ ્કા કરતાં વધારટે વૃવદ્ધિર મેળવશે તેવરી અપેક્ા 
છટે. આમ, નાણાકીય વયવસથાપન ઇન્ડેકસમાં ગુજરાત મોખરાનું 
સથાન ધરાવે છટે. વહરીવ્રી તંત્ સક્મ કરવા મા્ટે સરકારટે આધાર 
કાડ્ણ, ડરી્બરી્રી અન ેફાઇનાનન્સયલ ઇન્કલયઝુન જવેરી વડાપ્રધાનશ્રીએ 
આપલેરી સકંલપનાનો અમલ કયયો છટે. વહરીવ્રી સરળરીકરણ લાવવા 
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તેમજ યોગય લાભાથથીઓ સુધરી સરકારનરી કલયાણકારરી યોજનાના 
લાભ પહોંચે તે મા્ટે વયવતિલક્રી સહાયનરી યોજનાઓમાં સરકારટે 
ડરી.્બરી.્રી.નો ઉપયોગ કયયો છટે.        

ગૌધનના સંરક્ણ અને સંવધ્ણન મા્ટે સરકાર કાય્ણરત છટે. 
ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના વનભાવ અને જાળવણરી મા્ટે 
"મુખયમંત્રી ગૌમાતા પોરણ" યોજના થકી રૂ. ૫૦૦ કરોડનરી 
જોગવાઈ આ ્બજે્માં કરરી છટે. વધુમાં, રખડતાં અને વનરાધાર 
પશુઓનરી સમસયાઓમાંથરી મુવતિ મેળવવા શહટેરરી અને ગ્રામરીણ 
વવસતારોમાં ખાસ પ્રયત્ો મા્ટે રૂ. ૧૦૦ કરોડનરી જોગવાઈ 
કરવામાં આવરી છટે.

વનરાધાર વડરીલોનરી કાળજી રાખવાના હટેતુથરી સરકારટે વૃદ્ધ 
પેન્શન યોજનાના ૧૧ લાખ લાભાથથીઓ સુધરી લાભ પહોંચાડવા 
આ યોજનાનરી સહાયનરી રકમમાં નોંધપાત્ વધારો કરરીને આ 
્બજે્માં રૂ. ૯૭૭ કરોડનરી જોગવાઈ કરરી છટે. ઉત્તમ અને 
ગુણવત્તાયુતિ વશક્ણ દ્ારા ્બાળકોનો સવાાંગરી વવકાસ થાય તે 
હટેતુથરી રાજયમાં આશરટે રૂ. ૧૦ હજાર કરોડના ખચષે ‘સકૂલસ ઑફ 
એકસેલન્સ પ્રોજેક્’ હાથ ધરવાનું નક્કરી કરવામાં આવયું છટે. આ 
વમશન હટેઠળ કુલ ૨૦ હજાર શાળાઓ અને આશરટે ૫૭ લાખ 
વવદ્ાથથીઓન ેઆવરરી લેવામાં આવશે. આમ રાજયનરી આશરટે ૫૦ 
્કા જે્લરી મો્રી શાળાઓને આવરરી લઈ આશરટે ૮૫થરી ૯૦ ્ કા 
્બાળકોને સરીધો ફાયિો થશે.

નવા ભારતના વનમા્ણણ મા્ટે ભાવવ પેઢરીને તૈયાર કરવા સ્ુડન્્ 
સ્ા્્ણઅપ અને ઇનોવેશન પૉવલસરી 2.0, સજ્ણનાતમકતા તેમજ 
ઇનોવશેનન ેપ્રોતસાહન આપવા અને જ્ઞાન આધાદરત અથ્ણવયવસથાને 
આગળ ધપાવવામાં મુખય ભૂવમકામાં રહટેશે.

આવતાં પાંચ વર્ણમાં અમલરી થનારરી સુપોવરત માતા-સવસથ 
્બાળ યોજના દ્ારા સગભા્ણ અને ધાત્રી માતાઓને ૧૦૦૦ દિવસ 
સુધરી વવનામૂલયે એક દકલો તુવેરિાળ, ્બે દકલો ચણા અને એક 
વલ્ર ખાદ્તેલ િર મવહને આપવા મા્ટેનરી સરકારનરી પહટેલ દ્ારા 
રાજયનાં ભાવવ એવાં ્બાળકોનરી પોરણનરી જરૂદરયાત પદરપણૂ્ણ થશે 
એવા ઉમિા આશય સાથે સરકારટે આ ્બજે્માં વનધા્ણર વયતિ કયયો 
છટે. કોરોના જેવરી મહામારરીમાં પણ રાજય સરકાર દ્ારા એકપણ 

લાભાથથી પૂરક પોરણનરી સેવાઓથરી વંવચત ન રહટે તે પ્રમાણેનું 
આયોજન કરવામાં આવયું છટે. ૩થરી ૬ વર્ણના ્બાળકોને ઘરટે ઘરટે 
સુખડરીનું વવતરણ કરવામાં આવશે અને ્બાળકો, દકશોરરીઓ અને 
સગભા્ણ-ધાત્રી માતાઓને ્ ટેક હોમ રટૅશન પૂર પાડવામાં આવયું છટે.

મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતુ કે, ચાલુ વર્ણ ૨૦૨૧- ૨૨ િરમયાન 
કોરોનાનરી ્બરીજી લહટેરના કારણે ઉિ ્ભવલેરી પદરનસથવતના ંકારણોસર 
ભારત સરકાર દ્ારા ‘પ્રધાનમંત્રી ગરરી્બ કલયાણ અન્ યોજના’ 
હટેઠળ રાજયના રાષ્ટ્રરીય અન્ સલામતરી કાયિા હટેઠળ સમાવવટિ 
તમામ ૭૦ લાખ રટૅશનકાડ્ણધારકોનરી અંિાજે સાડા ત્ણ કરોડ 
જનસંખયાને તેઓને મળવાપાત્ રાહતિરના  વનયવમત  રટૅશનના 
લાભ ઉપરાંત વયવતિિરીઠ સાડા ત્ણ  દકલોગ્રામ  ઘઉં અને િોઢ 
દકલો ગ્રામ ચોખા મળરી કુલ પાંચ દકલોગ્રામ અનાજનું વવનામૂલયે 
વવતરણ કરવામાં આવરી રહ્ં છટે. મે–2021થરી ફેરિુઆરરી–2022 
સુધરી કુલ ૧૧ લાખ ૮૩ હજાર મેવટ્રક ્ન ઘઉંં તથા ૫ લાખ ૪૭ 
હજાર મેવટ્રક ્ન ચોખા મળરી કુલ ૧૭ લાખ ૩૦ હજાર મેવટ્રક 
્ન અનાજનું વવનામૂલયે વવતરણ કરવામાં આવયું છટે, જેનો રાજય 
સરકારના ભાગે સ્બવસડરી ખચ્ણ રૂ. ૨૫૦ કરોડથરી વધુ કરાયો છટે. 

મંત્રીશ્રીએ કહં્ હતુ કે, આઝાિરીના અમૃત મહોતસવનરી 
ઉજવણરીના ભાગરૂપે ભારતના રાષ્ટ્રરીય વૃક્ અને સેંકડો વરયો સુધરી 
જીવંત રહટેનાર વડનાં વૃક્ોનું ૭૫ સથળોએ વાવેતર કરરી ૭૫ નમો 
વડ વનનું વનમા્ણણ કરવામાં આવશે. આ મહોતસવ હટેઠળ તમામ 
વજલ્ાઓને આવરરી લેવામાં આવશે. િરટેક જગયાએ ૭૫ વડનાં 
વૃક્ો રોપવામાં આવશે. આમ ૭૫ વડ વન દ્ારા કુલ ૫૬૨૫ 
વડનાં વૃક્ોનું વાવેતર કરવા મા્ટે આ ્બજે્માં જોગવાઈ કરવામાં 
આવરી છટે.

મતં્રીશ્રીએ જણાવયુ ંહતંુ કે, સૌરાષ્ટ્ર અન ેકચછના િદરયાકાંઠાનાં 
છટેવાડાનાં ગામોમાં જળસલામતરી પ્રિાન કરવા મા્ટે ચાર જુિરી 
જુિરી જગયાએ ૨૭ કરોડ વલ્ર (૨૭૦ એમ.એલ.ડરી.) ક્મતાના 
દડસેવલનેશન પલાન્્ સથાપવાનાં કામો કન્સેશનરને સોંપવામાં 
આવયાં છટે તેમજ પયા્ણવરણરીય મંજૂરરી મેળવવામાં આવરી છટે તથા 
જમરીન આપવામા આવરી છટે. હાલ વવગતવાર દડઝાઇન 
એનન્જવનયદરંગ અને સવષેક્ણનરી કામગરીરરી પ્રગવત હટેઠળ છટે. •

વાત નવધાનસભાનરી
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સુિેન્દ્રનગિમાં છેલ્ા એક વર્ષમાં ૩૯૬ શૌરાલયો બનાવાયાં
ભારતનાં ગામડાં ખુલ્ામાં શૌચવક્રયાથરી મુતિ થાય 
અને સવચછતા જળવાઈ રહટે તેવા હટેતુથરી ‘સવચછ 
ભારત વમશન ગ્રામરીણ યોજના’ શરૂ કરવામા ંઆવરી 
છટે, જેના ભાગરૂપે સુરટેન્દ્રનગર વજલ્ામાં ૩૧ દડ-
સેમ્બર ૨૦૨૧નરી નસથવતએ છટેલ્ા એક વર્ણમાં ન્યુ 

હાઉસ હોલ્ડસનાં તાલુકાવાર કુલ ૩૯૬ વયવતિગત 
શૌચાલયો ્બનાવવામાં આવયાં છટે તેમ વવધાનસભાગૃહમાં 

ધ્રાંગધ્રાના ધારાસભય શ્રી પરસોતમ સા્બદરયા દ્ારા પુછાયેલા 
પ્રશ્નો ઉત્તર આપતાં ગ્રામવવકાસ અને ગ્રામ ગૃહવનમા્ણણ મંત્રી 

શ્રી અજુ્ણનવસંહ ચૌહાણે જણાવયું હતું.
મતં્રી શ્રી ચૌહાણ ેધારાસભયશ્રીના પે્ ાપ્રશ્નો જવા્બ આપતાં 

કહ્ં હતું કે સવચછ ભારત વમશન યોજના હટેઠળ ઘન અને પ્રવાહરી 
કચરાનો વનકાલ, ધાવમ્ણક અને જાહટેર સથળોએ કચરાનો વનકાલ 
તેમજ શૌચાલયો ્બનાવરીને સવચછતા રાખવામાં આવે છટે. મહાતમા 
ગાંધરીજીના ‘સવચછતા તયાં પ્રભુતા’ના મંત્ને વડાપ્રધાન શ્રી  
નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ સવચછ ભારત વમશન ગ્રામરીણ-શહટેરરી યોજના 
શરૂ કરરીને સાચા અથ્ણમાં સાથ્ણક કરરીને સવચછતાનરી સાથેસાથે 
આરોગયનરી પણ વચંતા કરરી છટે. •

િાજય સિકાિ ખેડૂતોનરી 
આવક બમણરી કિવા કરટબધિ

ક ૃવર મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પ્ ટેલે 
જણાવયંુ હતંુ ક,ે રાજય સરકાર ખેડૂતોનરી 
આવક ્બમણરી કરવા કદ્્બદ્ધ છટે અને 
ર ા જ ય મ ાં  જી ર ન ા  પ ા ક ન ો  ભ ા વ 

ઐવતહાવસક સપા્રીએ છટે.
જીરના પાક અંતગ્ણત ્ ટેકાના ભાવનરી 

ખરરીિરી અંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવયું ક ે ્ ટેકાના ભાવ મા્ટે 
વનયત પાકોમાં જીરનો સમાવેશ કરવામાં આવયો નથરી. 
જીરના ઉતપાિક ખેડૂતોને જીરના ઉતપાિન ખચ્ણ કરતાં 
અનેક ગણો ભાવ ્બજારમાં મળરી રહ્ો છટે. મંત્રીશ્રીએ 
્ટેકાના ભાવો મા્ટે વનયત પાકોનરી જાણકારરી આપતાં 
જણાવયંુ ક ે ક ેન્દ્ર સરકાર દ્ારા ૨૩ પાકોના ્ટેકાના ભાવ 
મા્ટે વનયત કરાયા છટે તે પૈકી ગુજરાતના ૧૫ પાકોનો 
સમાવેશ થાય છટે.

ક ૃવરમંત્રીશ્રીએ ્ટેકાના ભાવ વનયત કરવા અંગેના 
પ્રશ્ના ઉત્તરમાં  જણાવયું  ક ે ક ેન્દ્ર સરકાર, રાજય 
સરકારનરી વનયત સંસથાઓ દ્ારા વૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતથરી 
ખચ્ણનું આકલન, કિુરતરી આપવત્ત, આનુરંવગક ્બા્બતો, 
વાવેતર સવહત અનેક ્બા્બતો ધયાનમાં લેવામાં આવે 
છટે. જીરના પાકનરી વનકાસ પરત આવરી રહરી છટે તે 
અંતગ્ણત મંત્રીશ્રીએ જણાવયું ક ે રાસાયવણક ખાતરો અને 
જંતુનાશક િવાઓનો વયાપક ઉપયોગ થઈ રહ્ો છટે, 
પરંતુ કવૃર વવભાગ દ્ારા પ્રાકૃવતક ખેતરી મા્ટે વયાપક 
અવભયાન ચલાવવામાં આવયું છટે. ઉપરાંત, આ મા્ટે 
જાગૃવત કાય્ણક્રમો, તાલરીમ-માગ્ણિશ્ણન પણ આપવામાં 
આવરી રહ્ં છટે.•

િાજયમાં ટાટા મોટસ્ષ આવવાિરી 
ગુજિાત ઑટોમોબાઇલ હબ બન્યું 

વવશ્વપ્રવસદ્ધ સવિટેશરી ્ા્ા મો્સ્ણના આગમનથરી 
ગુજરાત ઑ્ોમો્બાઇલ ક્ેત્ે હ્બ ્બન્યું છટે, જેના 
પદરણામસવરૂપે ્ા્ા પલાન્્ દ્ારા આજે ૨૬,૦૦૦થરી 
વધુ યુવાનોને ગુજરાતમાં વવવવધ રરીતે પરોક્ અથવા 
પ્રતયક્ રોજગારરી  પૂ ર રી  પાડવામાં  આવે  છ ટે તેમ 
વવધાનસભા ગૃહમાં ધારાસભયશ્રી દ્ારા પુછાયેલા પ્રશ્નો 
પ્રતયુત્તર આપતા ઉદ્ોગ રાજયમંત્રી શ્રી જગિરીશભાઈ વવશ્વકમા્ણએ 
જણાવયું હતું.

મંત્રીશ્રીએ ધારાસભયશ્રીના પે્ાપ્રશ્ના જવા્બમાં કહં્ હતું કે 
સાણંિના નેનો પલાન્્માં અતયારટે ભારટે માગ ધરાવતાં દ્યાગો, 
દ્ગોર સવહતનાં વવવવધ કાર મૉડેલનું ઉતપાિન કરવામાં આવે 
છટે, જેનાથરી સાણંિના નેનો પલાન્્માં અંિાજે ૭,૦૦૦થરી વધુને 
સરીધરી રોજગારરી આપવામાં આવે છટે.

રાજય સરકાર દ્ારા ્ા્ા મો્સ્ણને સાણંિમાં નેનો કાર પલાન્્ 
મા્ટે રૂ. ૯૦૦ ચોરસ મરી્રના ભાવે ૪૪૫ હટેક્ર જમરીન મા્ટે 
૨૦ વર્ણનરી મુિતથરી ૦.૧ ્કાના સાિા વયાજે લોન આપવામાં 
આવરી હતરી. કપંનરી આ લોન સમયમયા્ણિામાં પરત ના ચૂકવે તો 
તેનરી પાસેથરી ૧૮ ્કા વયાજ વસૂલ કરવાનરી પણ જોગવાઈ કરાઈ 
છટે. કંપનરી દ્ારા અતયાર સુધરીમાં કરોડો રૂવપયાનો ્ ટૅકસ પણ રાજય 
સરકારને ચૂકવવામાં આવયો છટે.

ગુજરાતમાં ્ ા્ા કંપનરીના આવવાથરી માંડલમાં મારવત સુઝુકી, 
આ ઉપરાંત  USનરી પ્રવસદ્ધ ફૉડ્ણ કંપનરી, હૉન્ડા મો્સ્ણ, હાલોલમાં 
MG મો્સ્ણ, ભરૂચમાં MRF ્ાયસ્ણ જેવરી અનેક રાષ્ટ્રરીય-
વવશ્વપ્રવસદ્ધ કંપનરીઓએ પોતાના પલાન્્ સથાપયા છટે, જેના થકી 
ગુજરાતમાં પ્રતયક્-પરોક્ રરીતે અનેક લોકોને રોજગારરી પ્રાપ્ત થઈ 
છટે, જે આપણા સૌ ગુજરાતરીઓ મા્ટે ગૌરવસમાન છટે. •

વાત નવધાનસભાનરી
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વડોિિાનાં સાંકિિા-ભાિિવા - સાવલરી  
િસતાને ફોિટ્રેક બનાવવા મંજૂિરી

વડોિરા વજલ્ામાં રોડને ચારમાગથીય કરવાનરી 
મંજૂરરી સંિભષે વવધાનસભાગૃહમાં પુછાયેલા 
પ્રશ્નો પ્રતયુત્તર આપતાં માગ્ણ અને મકાન 
વવભાગના મંત્રી શ્રી પૂણષેશભાઈ મોિરીએ જણાવયું 

હતું કે વડોિરા વજલ્ાના સાંકરિા-ભાિરવા-
સાવલરી રસતાનરી આસપાસના વવસતારમાં અનેક ધાવમ્ણક 

સથળો આવેલાં છટે, જયાં ખૂ્બ જ મો્રી સંખયામાં શ્દ્ધાળુઓનરી 

અવરજવર રહટેતરી હોય છટે. તે ઉપરાંત ઘણરી ્બધરી ઇન્ડનસટ્રયલ 
કંપનરીઓ પણ આ વવસતારનરી આસપાસ આવેલરી છટે. તો ્બરીજી 
તરફ, વવવવધ ઉદ્ોગો પણ સથપાયેલા હોવાને કારણે નાગદરકોને 
ટ્રાદફકનરી સમસયાનો સામનો ન કરવો પડે તે મા્ટે સાંકરિા-
ભાિરવા-સાવલરી રસતાને ચાર માગથીય કરવાનરી કામગરીરરીને 
મંજૂરરી આપવામાં આવરી છટે. તેના મા્ટે રૂ.૮૨૨૦ લાખના ખચ્ણનરી 
મંજૂરરી આપવામાં આવરી છટે.

િોજગાિરી પૂિરી પાડવામાં 
ગુજિાત અગ્રેસિ 
રાજકો્ અને પોર્બંિર વજલ્ાના ઔદ્ોવગક 

ભરતરીમેળા સંિભષે વવધાનસભા ગૃહમાં પુછાયેલા 
પ્રશ્નો જવા્બ આપતાં શ્મ, કૌશલય વવકાસ 
અને રોજગાર મંત્રી શ્રી વરિજેશભાઇ મેરજાએ 
જણાવયુ ંહત ુકે, રોજગાર કચરેરીઓ દ્ારા રોજગારરી 

પૂરરી પાડવામાં ગુજરાત હંમેશાં અંગ્રેસર રહ્ં છટે. 
મેળાનરી લોકસસંકૃવતન ેકાય્ણ સસંકૃવતમા ંફેરવરી રોજગારરીનુ ંસજ્ણન 
કરવામાં આવરી રહ્ં છટે. મંત્રીશ્રીએ જણાવયું ક ે, તા. 
૩૧/૧૨/૨૦૨૧નરી નસથવતએ છટેલ્ાં ્બે વર્ણમાં રાજકો્ અને 
પોર્બંિર વજલ્ામાં રોજગાર વવવનમય કચેરરી દ્ારા અનુક્રમે 
૧૭૨ અને ૬૬ ભરતરીમેળાઓ યોજવામાં આવયા હતા, જેમાં 
રાજકો્ ખાતેના ભરતરીમેળાઓમાં ૨૧,૩૬૫ અને ૭,૩૭૨ 
ઉમેિવારો હાજર રહ્ા હતા. રાજયમાં વવવવધ ક્ેત્માં યુવાધન 
સવવનભ્ણર ્બનરી પોતાનરી આજીવવકા મેળવરી શકે તે રરીતે 
રોજગારરીનુ ંસજ્ણન કરવા રોજગાર કચરેરીઓન ેસુસજ્જ કરવામાં 
આવરી છટે. રાજયમાં રોજગાર કચેરરીઓ અને તેના વનયંત્ણ 
મા્ટે પ્રાિટેવશક કચેરરીઓ કાય્ણરત છટે. વજલ્ા રોજગાર વવવનમય 
કચેરરીઓ પણ છટે. આ કચરેરીઓ દ્ારા લાઇવ રવજસ્ર પણ 
વનભાવવામાં આવતુ ં હોય છટે. જયારટે યવુનવવસ્્ણ રી રોજગાર 
માવહતરી અન ેમાગ્ણિશ્ણન કેન્દ્રો પણ છટે. મતં્રી શ્રીએ વધમુા ંજણાવયું 
કે રોજગાર કચરેરીઓ દ્ારા રોજગારરી મળેવનાર ઉમિેવારોને 
વવવવધ રોજગારરીનરી તકો પૂરરી પાડવા મા ટ્ે સમયાતંરટે રોજગાર 
ભરતરીમેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છટે. કોરોના 
સમયગાળા િરવમયાન રોજગારરી મેળવનાર યુવાનો મા્ટે 
રોજગારરી કયા માધયમથરી મેળવવરી ત ેવવક્ સમસયા ્બનરી હતરી, 
જનેા કારણ ેરાજય સરકારટે ઑનલાઇન ભરતરીમળેાઓ યોજી 
ઉમિેવારોન ેરોજગારરી આપવામા ંસફળતા મળેવરી છટે. •

ગુજિાત િમતગમત ક્ષેત્ે
 નવશ્વનું િોલ મોડેલ બનશે

વવધાનસભા ગૃહ ખાતે રાજયમાં રાષ્ટ્રરીય કક્ાના 
ખેલાડરીને વૃવત્તકા સહાય આપવાનરી યોજના સંિભષે 
પછુાયલેા પ્રશ્નો જવા્બ આપતા ંરમતગમત રાજયમતં્રી 
શ્રી હર્ણભાઇ સઘંવરીએ કહ્ ંકે, સવાાંગરી વવકાસ પામલેુ ં
ગજુરાત રમતગમત ક્તે્ ેવવશ્વનંુ રોલમૉડેલ ્બનશ.ે 

રાજય સરકાર દ્ારા રાષ્ટ્રકક્ાએ ભાગ લતેા ખલેાડરીઓને 
વાવર્ણક રૂ. ૨,૦૦૦ વૃવત્તકા સહાય આપવાનરી યોજના અમલમા ંછટે. 
રાજયના ખલેાડરી પોતાનરી પ્રવતભા કૌશલય ઊપસાવરી વવૈશ્વક સતરટે 
ગુજરાત અન ેિટેશનુ ંનામ રોશન કરટે તે હટેતુથરી મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પ્ટેલના નેતૃતવમાં ખેલાડરીઓ મા્ટે વવવવધ યોજનાઓ અમલરી 
્બનાવવામા ંઆવરી છટે.  મતં્રી શ્રી હર્ણભાઇ સઘંવરીએ શવતિિતૂ યોજનાનરી 
માવહતરી આપતા ંકહં્ કે, શવતિિતૂ યોજના વર્ણ-૨૦૦૬મા ંરાજયના 
પ્રવતભાશાળરી ખેલાડરીઓને તમેનરી જરૂદરયાત આધાદરત સવુવધાઓ, 
જવેરી કે રમતગમતના ંઆધવુનક સાધનો, કોવચગં, વનષણાત પ્રવશક્કોનરી 
સવેાઓ, તાલરીમ, સપધા્ણ ખચ્ણ, મનોવજૈ્ઞાવનક વક્કશોપ મા ટ્ે નાણાકીય 
સહાય આપવા, સપો્ટસ્ણ મદેડસરીન અન ેઅન્ય સવુવધાઓ મા ટ્ે અમલમાં 
મકૂવામા ંઆવરી હતરી. પ્રવત ખલેાડરીને વાવર્ણક રૂ. ૨૫ લાખ સુધરીનરી 
નાણાકીય સહાય પરૂરી પાડવામા ંઆવતરી હોય છટે. તમામ શવતિિૂત 
ખલેાડરીઓનો મદેડકે્મ અન ેઆકનસમક મૃતયુ પૉવલસરી સાથ ે વરીમો 
લવેામા ંઆવ ેછટે. 

વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ ખલે મહાકંુભનો આપલેો  વવચાર 
આજ ેવ્વૃક્ ્બન્યો છટે. વર્ણ-૨૦૧૦મા ં૧૬ ખલે, ૧૩ લાખ ખલેાડરીઓ 
સાથે થયેલરી શરૂઆત વર્ણ-૨૦૧૯માં ૪૦ લાખ ખેલાડરીઓનરી 
ભાગરીિારરી અન ે૩૬ સપો્ટસ્ણ, ૨૬ પૅરા-સપો્ટસ્ણ ્બાિ હવ ેઆ સખંયા 
૫૫ લાખ ખેલાડરીઓ ઉપર પહોંચરી ગઈ છટે. ખેલમહાકુંભ જેવા 
આયોજનમાથંરી નરીકળતા યવુાઓ એવશયન-ઑવલનમપક-કોમનવલેથ 
જવેા રમતોતસવમા ંગજુરાત અન ેિટેશનંુ ગૌરવ વધારરી રહ્ા છટે. •

વાત નવધાનસભાનરી
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સિકાિ અને પ્જા વચ્ે ‘સેતુ’નરી  
ભૂનમકા અિા કિતો "માનહતરી નવભાગ"

સરકાર અન ે પ્રજા વચે્ ‘સતે’ુનરી ભૂવમકા ભજવતા 
માવહતરી વવભાગનરી અિંાજપત્રીય માગણરીઓનરી ચચા્ણમાં 
અતયતં પાદંડતયપણૂ્ણ ઢ્બ ેસહભાગરી થતા વવધાનસભા 
ગૃહમાં મહટેસૂલમતં્રી શ્રી રાજને્દ્રભાઇ વત્વિેરીએ જણાવયું 
હતંુ કે, વેિભારા સંસકૃતમાં '‘ભારત’' શબિને 
સવંધવવગ્રહનરી દૃનટિએ મલૂવરીએ તો ‘ભા’ એ્લ ેજ્ઞાન અને 
‘રત’ એ્લ ેપ્રકાશ. ભારતનો અથ્ણ જ છટે, જ્ઞાનરૂપરી પ્રકાશ. અહીં, 
આ રાષ્ટ્રના નામનરી વવભાવના સાથ ેસમાતંરટે ચાલતો વવભાગ એ્લે 
રાજયનો માવહતરી વવભાગ.

જ ેવવભાગ શબિ ‘રિહ્મ’નરી ઉપાસના કરવાનરી સાથ ેગાંધરીજીના 
‘નાગદરક પત્કારતવ’નરી નમે ઉપર ચાલતો હોય ત ેસવાભાવવક જ 
સરકાર-વવપક્નો મત યોગય રરીતે રજૂ કરવાનરી સાથે સાંપ્રત 
વવરયોનરી નતુિચેરીનરી પણ સારરી પઠેટે કરરી જ શકે. ‘સંવાિ’ના અભાવે 
કોઈ ગરેમાગષે િોરાઈ જ જાય તેનરી પરૂતરી સાવચતેરી રાખરીન ેમાવહતરી 
અન ેપ્રસારણ વવભાગ રાજયનરી તમામ ્બા્બતોન ેસચો્તાથરી રજૂ 
કરટે છટે. આજ ેજયારટે સમગ્ર વવશ્વ ‘ગલો્બલ વવલેજ’મા ંપદરવવત્ણત 
થઈ ગયુ ંછટે; તયારટે વવશ્વના કોઈપણ ખૂણ ેચાલતરી ગવતવવવધઓ 
આગંળરીના ટ્ેરવ ેછટે. આ પદરનસથવતમા ંમાવહતરીનો પ્રભાવરી અને 
અસરકારક રરીત ે લોકો સધુરી પહોંચાડવામા ં માવહતરી વવભાગનરી 
કામગરીરરી કાવ્બલે-િાિ છટે.

મતં્રી શ્રી રાજને્દ્રભાઇ વત્વિેરીએ જણાવયુ ંકે, આમ તો આ નાનો, 
પરંત ુસતત પ્રવૃત્ત વવભાગ છટે. સરકારના વવઝન અન ેવમશનને 
લોકો સુધરી પહોંચાડરી નાનામા ંનાના લોકોપયોગરી અપડ્ેટસથરી માડંરીને 
મો્ા-મો્ા વનણ્ણયો તવદરત જન-જન સધુરી પહોંચાડવાનુ ંઉત્તમ કામ 
આ વવભાગ કરટે છટે.

ગજુરાતનરી વવકાસયાત્ાનરી છ્બરી િટેશ અન ેિવુનયામા ંઉજાગર 
કરવાનરી દિશામા ંગુજરાત અન ેપ્રતયકે ગજુરાતરીના ગૌરવન ેસુપરેટે 
રજ ૂકરવામા ંમાવહતરી વવભાગનરી ભવૂમકા અતયતં સરાહનરીય રહરી 
છટે. આજ ેરાજયનો પ્રતયકે નાગદરક ગજુરાતનરી વવકાસયાત્ાથરી સતંટુિ 
છટે. િટેશ અને િુવનયાના લોકો ગુજરાત અને ગુજરાતરીઓને 
સન્માનપૂવ્ણક જએુ છટે. ગજુરાતનરી છ્બરી ઉજાગર કરવાનંુ જો કોઈને 
શ્યે આપવાનુ ંહોય તો ત ેવનઃસિંટેહપણ ેમાવહતરી ખાતા અન ેએનરી 
કમ્ણઠ અન ેવનઠિાવાન ્રીમન ેઆપવાનુ ંરહટે છટે.

િટેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ આપલેા ‘ગજુરાત 
મારો આતમા, ભારત મારો પરમાતમા’ મતં્ન ેમાવહતરી ખાતાનરી 
અસરકારક અને પદરણામલક્રી કામગરીરરીથરી મુખયમંત્રી શ્રી  
ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલનરી ઊજા્ણવાન સરકારટે સુપેરટે વસદ્ધ કયયો છટે. 
પરંપરાગત માધયમથરી માડંરીન ેવપ્રન્્ મરીદડયા, દૃશય-શ્ાવય માધયમથરી 

માંડરીન ેઇન્્રને્ , ન્યુ મરીદડયા અન ેફેસ્બકુથરી માડંરીન ેય-ુટ્્ુબ 
સુધરી સોશયલ મરીદડયા દ્ારા તમામ પ્રચાર-પ્રસારનાં 
સાધનોનો સમુવચત ઉપયોગ કરરીન ે રાજયનુ ં માવહતરી 
ખાતુ ંજનતાન ેવવકાસલક્રી યોજનાઓ અન ેજનવહતને 
વરટેલરી આ રાજય સરકારના મહત્વપૂણ્ણ કાય્ણક્રમોનરી 

જાણકારરી સમયસર, ઝડપથરી અન ે વવશ્વસનરીય રરીત ેપરૂરી 
પાડ ેછટે.

જનતાના પ્રશ્ો તમેના દ્ારટે ઉકેલતા સવેાસતે ુકાય્ણક્રમ હોય કે, 
વચદે્યાઓન ેના્ૂબિ કરરી મળવાપાત્ લાભ હાથોહાથ પહોંચાડતા 
ગરરી્બ કલયાણ મેળા હોય, ખડેતૂોન ેતમેનરી જમરીન અન ેપાકનરી 
મહત્વનરી જાણકારરી આપતા કૃવરમળેા હોય કે, સો ્કા નામાંકન 
- રવજસટ્રશેનનરી નમે સાકાર કરવા મા ટ્ેનો શાળા પ્રવશેોતસવ હોય: 
તનેા અસરકારક પ્રચાર-પ્રસાર દ્ારા જનતાન ેસપંણૂ્ણ રરીત ેતનેો લાભ 
મળટે ત ેદિશામા ંમાવહતરી ખાતુ ંઅસરકારક કૉમયુવનકેશન કરટે છટે.

 વપ્રન્્ મરીદડયા, ઈલેકટ્રૉવનક મરીદડયા અન ેઆધવુનક યગુનાં 
નવાં માધયમોનો સુયોગય સમન્વય સાધરી રાજય સરકારનરી 
જનવહતલક્રી કલયાણકારરી યોજનાઓનરી વવગતો અન ેમાવહતરી સતત, 
સઘન અન ેસતક્ક રરીતે પહોંચતરી કરરી રાજયના તમામ નાગદરકો 
સરકારનરી વવવવધ કલયાણકારરી યોજનાઓનો લાભ ઉઠાવરી શકે તવેરી 
નસથવતનુ ંવનમા્ણણ કરવાનુ ંનક્યર વવઝન માવહતરી ખાતાનુ ંછટે.

રાજય સરકાર દ્ારા કરવામા ંઆવતરી કામગરીરરીન ેનાગદરકો 
સધુરી ્બનેમનૂ રરીતે પહોંચાડવાનુ ંકામ આ વવભાગ દ્ારા કરવામાં 
આવ ેછટે. વવૈશ્વક કોરોના મહામારરી િરવમયાન સમગ્ર વહરીવ્રી તતં્ 
માનવરીય જીવન ્બચાવવા મા ટ્ે ઝઝમૂતંુ હતુ ંએ વળેાએ સરકાર 
દ્ારા જનજાગૃવત મા ટ્ે તથા માનવરીય જીવન ્બચાવવાના જ ેપ્રયાસો 
થયા તનેરી સચો્ અન ેવવસતૃત વવગતો નાગદરકો સધુરી પહોંચાડવા 
મા ટ્ે વવવવધ માધયમોનરી મિિથરી માવહતરી વવભાગ ેઅિ ્ભતુ કામગરીરરી 
કરરી છટે.

માવહતરી અને પ્રસારણ ખાતા દ્ારા રાજય સરકારનરી  
જનવહતલક્રી મહત્વપણૂ્ણ કામગરીરરીન ેપ્રજા સધુરી પહોંચાડવામાં આવે 
છટે. જનવહતના વનણ્ણયો, પ્રજાકલયાણલક્રી નરીવતઓ, વસવદ્ધઓ, 
ફલગેવશપ કાય્ણક્રમો વવશ્વસનરીય રરીત ે સમયસર જન-જન સધુરી 
પહોંચાડરીન ેમાવહતરી ખાતાએ જનતાનરી સવેા કરવાનુ ંઉમિા કામ 
કયુાં છટે. ‘સવેા એ જ સાધના શબિનરી આરાધના’ સતૂ્ન ેસાચા અથ્ણમાં 
ચદરતાથ્ણ કરરીન ેડકંાનરી ચો્ ઉપર સરકારનરી સાચરી વાત જનતા સધુરી 
પહોંચાડવા માવહતરી ખાતાએ દિવસરાત એક કરરીન ેકૉમયવુનકેશનનરી 
ઉમિા પદરભારા વવકસાવરી છટે. •

વાત નવધાનસભાનરી
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શાંનત, સલામતરી અને પોલરીસતંત્ના આધુનનકીકિણિરી
ગુજિાત બન્યું નવકનસત િાજય

રાજયમા ંકાયિો અન ેવયવસથાનરી જાળવણરી કરવા અન ેઆધુવનક 
્ટેક્ોલોજીના ઉપયોગથરી ગુનાઓને ડામવા મા્ટે રાજય સરકારટે 
પોલરીસતંત્ને સજ્જ કયુાં છટે. પોલરીસતંત્ના આધુવનકીકરણનરી સાથે 
પોલરીસના કમ્ણચારરીઓ મા ટ્ે ૧૨,૦૦૦ મકાનો તમેજ વ્બનરહટેણાકં ૩૭ 
મકાનો ્બનાવવા મા ટ્ે આ વર્ણના ્બજે્ મા ંરૂ. ૮૬૧ કરોડ ફાળવવામાં 
આવયા છટે, જેના પદરણામ ેરહટેણાકના મકાનના હાલના  ૪૧% સંતોરનું 
સતર વધરીન ેત્ણ વર્ણમા ં૬૫% લઈ જવાનો લક્યાંક છટે. ગજુરાત પોલરીસ 
આવાસ વનગમનરી ૧૯૮૮મા ંસથાપનાથરી આજદિન સધુરીમા ંરૂ. ૪૪૪૩ 
કરોડના ખચષે ૪૮,૬૫૦ રહટેણાકનાં મકાનો તમેજ રૂ. ૨૪૩૪ કરોડના 
ખચષે ૩૩૬૩ વ્બનરહટેણાકનાં મકાનોનરી કામગરીરરી હાથ ધરવામા ંઆવરી 
છટે, જ ે પૈકી રૂ. ૨૧૬૯ કરોડના ખચષે ૩૭,૦૮૦ રહટેણાકના અન ેરૂ. 
૧૭૧૦ કરોડના ખચષે ૩૦૨૫ વ્બનરહટેણાકનાં કામો પૂણ્ણ થયા ંછટે. 

આગામરી વર્ણમાં છો્ા ઉિટેપુર, વલસાડ, પાલનપુર અને ગરીર 
સોમનાથ ખાતે રૂ. ૧૫૮ કરોડના ખચષે નવરી જેલો તેમજ રહટેણાક 
મકાનોનું વનમા્ણણ કરવામાં આવશે, જેના લરીધે કેિરીઓને વધુ સારરી 
સુવવધા આપરી શકાશે તેમજ ક્મતા કરતાં વધુ કેિરીઓ રાખવાનરી 
સમસયાનું મહદ્અંશે વનવારણ થશે. 

સરુત શહટેરમા ં હરીરાના ઉદ્ોગનો વવકાસ થયો છટે, જથેરી સરુતને 
ગુજરાતનંુ એન્્વપ્ણ ગણવામાં આવે છટે. સુરતમાં હરીરાઉદ્ોગના 
વપેારરીઓના જાન-માલનરી સલામતરી અન ેસરુક્ા મા ટ્ે ડાયમડં વસ્રી 
પોલરીસ સ ટ્ેશન ઊભુ ંકરવામા ંઆવશ.ે એ જ રરીત,ે સમગ્ર વવશ્વમા ંનાણાકીય 
પ્રવૃવતઓ મા ટ્ે આકર્ણણનુ ંકેન્દ્ર ્બનલેા વગફ્ વસ્રી ખાત ેપણ અલાયિું 
પોલરીસ સ ટ્ેશન ઊભંુ કરવામા ંઆવશ,ે જનેા મા ટ્ે રૂ. ૩ કરોડનરી જોગવાઈ 
કરવામાં આવરી છટે. તતકાલરીન મખુયમતં્રીશ્રી અન ે હાલના વડાપ્રધાન  

શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીનરી વગફ્ વસ્રીનરી પદરકલપના આજ ેસાકાર થઈ છટે.  
ગજુરાત રાજયમા ંકચછ વજલ્ો સરહિરી વજલ્ો છટે, જ ેસલામતરી અને 

સરુક્ાનરી દૃનટિએ અગતયનો ્બનરી રહટે છટે. કચછ વજલ્ાના ધોરડો, હાજીપરીર 
અન ેગાગોિરા ખાતેનરી હયાત આઉ્ પોસ્ન ેરૂ. ૪ કરોડના ખચષે પોલરીસ 
સ ટ્ેશનમાં અપગે્રડ કરવામા ંઆવશ.ે  રાજયનરી વધતરી જતરી વસતરી તેમજ 
ગનુાઓના પ્રમાણન ેધયાન ેલઈન ેપોલરીસતંત્મા ંવવવવધ સવંગ્ણનરી ૧૦૯૪ 
નવરી જગયાઓ રૂ. ૪૧ કરોડના ખચષે ઊભરી કરવામા ંઆવશ.ે છટેલ્ા ંપાચં 
વર્ણમાં અંિાજ ે૨૯,૦૦૦થરી વધારટેનરી ભરતરી કરવામા ંઆવરી છટે. તેમજ 
૧૨,૧૭૪ કમ્ણચારરીઓનરી ભરતરી કરવાનરી પ્રવક્રયા નોંધપાત્ ત્બકે્ક છટે. 

કાયિો વયવસથાનરી જાળવણરી તેમજ ગનુાઓનરી તપાસ મા ટ્ે વાહનોનરી 
આવશયકતા રહટે છટે. ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ણમા ંરૂ. ૧૮૩ કરોડના ખચષે નવા 
૨૨૫૬ વાહનોનરી ખરરીિરી કરવામા ંઆવશ,ે જેમા ં૬૪ ઇનોવા, ૧૦૯ 
્બસ, ૧૭૮ લાઇ્વાન, ૭૦૦ ્બોલેરો, ૯૫૦ મો્રસાઇકલ, ૩૬ ઓપન 
ટ્રક, ૨૨ વૉ્ર ટ્ેન્કર, ૭૭ પરીસરીઆર વાન, ૬૭ પરીસરી ્બસ, ૧૨ ટૅ્રક્ર, 
૨ વૉ્ર કે્રનનનો સમાવશે થાય છટે, જનેા લરીધે ક્રાઇમ કનન્વકશન રટે્ 
અન ેમોવ્બવલ્રીમા ંવધારો થશ ેઅને દરસપોન્સ ્ાઇમમા ંવધારો થશે. 
છટેલ્ા ંપાચં વર્ણમા ં૫૨૨૫ નવા ંવાહનોનરી ખરરીિરી કરવામા ંઆવશ.ે   

ન્યાય સહાયક વવજ્ઞાન ખાતામા ંરૂ. ૬૫ કરોડના ખચષે આગામરી પાચં 
વર્ણમાં અતયાધુવનક સાધન-સામગ્રરી ખરરીિવાનું આયોજન છટે, જેના 
ભાગરૂપ ે૨૦૨૨-૨૩ના વર્ણમા ંરૂ.૩૪ કરોડનરી જોગવાઈ કરવામા ંઆવરી 
છટે. પોલરીસ ખાતાનરી વવવવધ કામગરીરરીમા ંઝડપ અન ેચોકસાઈ લાવવા 
મા ટ્ે ગૃહ વવભાગ દ્ારા મહત્વાકાકં્રી ઈ-ગજુકોપ પ્રોજકે્ અલમમા ંમકૂયો 
છટે, જનેા મા ટ્ે  રૂ. ૨૮ કરોડના ખચષે હાડ્ણવરે અન ેસૉફ્વરેનરી ખરરીિરી 
કરવામા ંઆવશ.ે

ગૃહ નવભાગ માટેનરી કેટલરીક ધયાનાકર્ષક બાબતો...
• સરકારરી કચરેરીઓનરી કામગરીરરી ઝડપરી ્બનાવવા તમેજ પપેરલસે ્બનાવવાનરી રાજય સરકારનરી પ્રવત્ણમાન નરીવતના ભાગરૂપ ેપોલરીસ ખાતાનરી કચરેરીઓ 

મા ટ્ે ૨૪૭૫ કૉમપયુ્ર અન ે૨૧૫૯ વપ્રન્્ર ઈ-ગજુકોપ પ્રોજકે્ હટેઠળ રૂ. ૨૮ કરોડના ખચષે ખરરીિ કરવામાં આવશ.ે 
• રાજયનરી ૧૯ જેલ, જલે સ્ાફ તાલરીમ શાળા અન ેવડરી કચરેરી ખાત ેરૂ. ૩ કરોડના ખચષે સરીસરી્રીવરી લગાડવામા ંઆવશ.ે 
• રાજયના પોલરીસતતં્ન ેઆધવુનક ્બનાવવા મા ટ્ે કેન્દ્ર પુરસકૃત યોજના અમલરી ્બનાવવામા ંઆવરી છટે. ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ણમા ંશસત્ો, સિંટેશાવયવહારનાં 

સાધનો, વસકયુદર્રી અન ેસવષેલન્સ, ઇવવિપમને્્ અન ેવવવવધ વસતુઓ, તાલરીમ તમેજ હોમગા્ડઝ્ણ વગરેટે મા ટ્ે રૂ.૧૦ કરોડનો ખચ્ણ કરવામાં આવશ,ે જમેાં 
રૂ.૬ કરોડના ખચષે વવવવધ સાધનોનરી ખરરીિરી કરવામા ંઆવશ ેતમેજ રૂ. ૨ કરોડના ખચષે આધવુનક તાલરીમ પરૂરી પાડવામા ંઆવશ.ે 

• રાષ્ટ્રરીય તમેજ આતંરરાષ્ટ્રરીય સમારોહમા ંમહત્વના મહાનભુાવોનરી સલામતરી અન ેસરુક્ા પ્રિાન કરવા મા ટ્ે ગજુરાત પોલરીસિળમા ં૪૪ શહટેર વજલ્ા 
યુવન્નરી કુલ-૫૨ ્બૉમ્બ દડસપોઝલ દડ ટ્ેકશન સવિોડ્ણ કાય્ણરત છટે, જેના મા ટ્ે ૯ એકસપલોવસવ દડ ટ્ેક્ર, ૧૫ સચ્ણ લાઇ્, ૩ દરમો્ ઑપરટે્ વાયર ક્ર, 
્બૉમ્બ ્બાસકે્ વવથ ટ્રૉલરી વગરેટે આધુવનક સાધનોનરી રૂ.૫ કરોડના ખચષે ખરરીિરી કરવામા ંઆવશ.ે 

• ગૌમાસંના પરરીક્ણ મા ટ્ે વસરોલૉવજકલ પદ્ધવતના ્બિલ ેવધ ુસચો્, અદ્તન, સવેંિનશરીલ નવરી પદ્ધવત-LMAP (Loop Mediated Isothermal 
Amplification) લાગ ુકરવા મા ટ્ે રાજયના ંચાર મહાનગરોમા ંરૂ. ૭૫.૦૦ લાખનરી જોગવાઈ કરવામા ંઆવરી છટે, જનેા લરીધ ેચોકસાઈપણૂ્ણ પદરણામો 
મળશ.ે છટેલ્ા ંત્ણ વર્ણમા ંગૌમાસંના સાવ્બત થયલેા કેસો ૩૩૯ છટે અન ેસાવ્બત થયેલા નમનૂા ૧૪૭૨ છટે.  •
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નવધાનસભામાં લોકપ્શ્ોને મળરી વારા

હસદ્ધપુરિા ધારાસભય શ્ી ચંદિજીભાઈ ઠાકોરિા કુટીર ઉદ્યોગિા પ્રશ્નિા જવાબમાં કુટીર ઉદ્યોગ મંત્ી 
શ્ી જગદીશભાઈ હવશ્વકમા્ણએ જણાવયું િતું કે, પાટણ અિે મિેસાણા હજલ્ા ઉદ્યોગ કેન્દ્રોમાં બેંકેબલ 
યોજિા િેઠળ 8980 અરજીઓ મળી િતી. જેમાં બેંકોએ પાટણમાં 997 અરજી મંજૂર કરી રૂ.774.17 
લાખ અિે મિેસાણામાં 2532 અરજી મંજૂર કરી રૂ.3887.66 લાખિી સિાય આપી છે.

સાણંદિા ધારાસભય શ્ી કિુભાઇ પટેલે વિાલી દીકરી યોજિાિા પુછેલા પ્રશ્નિા જવાબમાં મહિલા 
અિે બાળ કલયાણ રાજયમંત્ી શ્ી મિીષાબિેિ વકીલે 31/12/2021િી સ્થહતએ છેલ્ા એક વષ્ણમાં આ 
યોજિામાં અમદાવાદ હજલ્ાિા 6046િે લાભાથદી દીઠ રૂ.1.10 લાખિી સિાય મંજૂર કરાઇ િોવાિું 
જણાવયું િતું.

મખુયમતં્ી યવુા ્ વાવલંબિ યોજિામા ંવષ્ણ 2019/20મા ં63,586 અિે 2020/21મા ં64,913 મળી 
કુલ 1,28,499 હવદ્યાથદીિ ેરૂ.579.66 કરોડિી ્ કોલરશીપ ચૂકવાઇ િોવાિી માહિતી હશક્ષણ મતં્ીશ્ીએ 
મહણિગરિા ધારાસભય શ્ી સુરેશભાઈ પટેલિા સવાલિા જવાબમા ંઆપી િતી.

બેરોજગારીિે લગતા ગરબાડાિા ધારાસભય શ્ી ચંદ્રીકાબિેિ બારીયાિા પ્રશ્નિો પ્રત્યુતર વાળતા 
શ્મ મંત્ી શ્ી હબ્રજેશભાઈ મેરજાએ જણાવયું િતું કે, છેલ્ા બે વષ્ણમાં રોજગાર કચેરીમાં િોંધાયેલા 
દાિોદિા 3341  અિે છોટાઉદેપુરિા 4836િે રોજગારીિો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે.

રાઈટ ટુ એજયુકેશિ એ્ટ હવષયક દદરયાપુરિા ધારાસભય શ્ી ગયાસુદ્ીિ શેખ દ્ારા પુછાયેલા 
સવાલિો પ્રત્યુતર પાઠવતા હશક્ષણ મંત્ી શ્ી હજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણીએ માહિતી આપી િતી કે, રાઈટ ટુ 
એજયુકેશિ એ્ટમાં ગ્રામય હવ્તાર માટે રૂ.1.20 લાખ અિે શિેરી હવ્તાર માટે 1.50 લાખ આવર 
મયા્ણદા િક્ી કરાઇ છે.

ઠક્રબાપાિગરિા ધારાસભય શ્ી વલ્ભભાઈ કાકડીયાએ પછેુલા પ્રશ્નિા પ્રત્યતુર ્ વરૂપ ેહશક્ષણ 
મંત્ી શ્ીએ જણાવયું િતું કે, રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર હશક્ષા અહભયાિ(RUSA) યોજિાિો 31/12/21િી 
સ્થહતએ છેલ્ા બે વષ્ણમાં ગુજરાત રાજયિી પાંચ યુહિવહસ્ણટીએ લાભ મેળવયો છે.

લોકહિતિાં કાયયો કરી ચૂંટાયેલા ધારાસભયશ્ીઓએ લોકપ્રિરી તરીકે ખરા ઊતરવાિું િોય છે. હવધાિસભામાં હવકાસકાયયોિે 
વાચા આપવાિું બિૂમૂલય કાય્ણ આ લોકપ્રિરીઓિા હશરે િોય છે. ૧૪મી હવધાિસભાિા દસમાં સત્ દરહમયાિ લોકો દ્ારા 
પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોિું પ્રહતહિહધતવ ધારાસભયશ્ીઓએ કયુું િતું. સમગ્ર પ્રશ્નોત્તરીિે સમાવવાં શ્ય િ િોવા છતાં હવધાિસભા 
સત્િી કામગીરીિી ઝલક અત્ે રજૂ કરવાિો પ્રયાસ કરવામાં આવયો છે. 
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સુરેન્દ્રિગર હજલ્ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજિા અંગે ધાંગધાિા ધારાસભય શ્ી પરસોત્તમભાઇ 
સાબરીયાએ પુછેલા પ્રશ્નિા જવાબમાં ઉજા્ણ મંત્ીશ્ી જણાવયું િતું કે, 31/12/2021િી સ્થહતએ 3042 
લાભાથદીઓિે રૂ.129.01 લાખિો ખચચે વીજ જોડાણ અપાયા છે.

મિેસાણા હજલ્ાિે લગતા કડીિા ધારાસભય શ્ી કરશિભાઈ સોલંકીિા સવાલિા જવાબમાં ઉજા્ણ 
મંત્ી શ્ી કિુભાઈ દેસાઈએ માહિતી આપી િતી કે, મિેસાણા હજલ્ામાં અિુસૂહચત જાહતિા 1464 
લાભાથદીઓિે રૂ.74.62 લાખિા ખચચે હિઃશુલક ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ અપાયું છે.

લાઠીિા ધારાસભય શ્ી હવરજીભાઈ ઠુમમરિા ર્તા બાબતિા પ્રશ્ને જવાબ આપતા માગ્ણ મકાિ 
મંત્ી શ્ી પૂણચેશભાઈ મોદીએ જણાવયું િતું કે, અમરેલીિા બાબરા અિે લાઠી તાલુકામાં 7 િોિ પલાિ 
ર્તા સહિત 36 ર્તા મંજૂર થયા છે. 

સુરત પૂવ્ણિા ધારાસભય શ્ી અરહવંદભાઈ રાણાિા સવાલિો જવાબ આપતા જળસંપહત્ત મંત્ી 
શ્ી ઋહષકેશભાઈ પટેલ ેસરુત હજલ્ામા ંઉકાઇ કાકરાપાર જળાશય યોજિા િેઠળ િિેર સધુારણા 
િેઠળ 31/12/2021િી સ્થહતએ છેલ્ા બ ેવષ્ણમા ં2605.24 લાખિા કામો િાથ ધરવાિુ ંઆયોજિ 
છે. જેિાથી અંદાજે 6833 િે્ટર હવ્તારિે હસંચાઇિો લાભ મળશે. 

રાજયમાં આઇ.જી.એસ.ટી., એસ.જી.એસ.ટી. અિે વેટિી આવકિો પ્રશ્ન જામજોધપુરિા 
ધારાસભય શ્ી હચરાગભાઈ કાલદરયાએ કયયો િતો. જિેા જવાબમા ંિાણા મતં્ી શ્ી કિુભાઇ દેસાઈએ 
માહિતી આપી િતી કે 01/01/2020થી 31/12/2020 સુધીમાં રૂ.49520.39 કરોડ અિે 
01/01/2021થી 31/12/2021 સુધીમાં રૂ.71573.48 કરોડિી આવક થઇ છે. 

મેદડકલ કોલેજ અંગે ઉિાિા ધારાસભય શ્ી પુંજાભાઈ વંશ દ્ારા માંગવામાં આવેલી માહિતી અંગે 
આરોગય મંત્ી શ્ી ઋહષકેશભાઈ પટેલે જણાવયું િતું કે, રાજયમાં 6 સરકારી અિે 24 ખાિગી મેદડકલ 
કોલેજ તેમજ રાજકોટમાં 1 એઈમસ મેદડકલ કોલેજ છે. ગત બે વષ્ણમાં બે કોલેજિે મંજૂરી મળી છે. 
આ કોલેજોમાં સ્ાતક કક્ષાએ વષ્ણ 2019-20માં 1350 અિે વષ્ણ 2020-21માં 200 બેઠકોિો વધારો 
કરાયો છે.

મત્યબદંર અગં ેતાલાલાિા ધારાસભય શ્ી ભગાભાઈ બારડિા સવાલિો જવાબ આપતા મત્યોદ્યોગ 
મંત્ી શ્ી જીતુભાઈ ચૌધરીએ જણાવયુ િતું કે, છેલ્ા બે વષ્ણમાં ગીર સોમિાથ હજલ્ામાં િવા બંદર, 
માઢવાડ, સુત્ાપાડા અિે વેરાવળ ફેઝ-2 ખાતે મત્યબંદરિા કામિે મંજૂરી આપી દેવાઇ છે. 

નવધાનસભાના દ્ાિેિરી

økwshkík૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૨ 55



આસપાસ

‘ધમ્ષજીવન ગાિા’ ગ્રંિનું નવમોરન

અમિાવાિના સરખેજ-ગાંધરીનગર હાઈવેનસથત SGVP 
ગુરકુળ ખાતે આયોવજત ભાવવંિના પવ્ણને સં્બોધતાં વડાપ્રધાન 
શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ જણાવયું હતું કે, તેમણે આપેલા ‘સ્બકા 
સાથ સ્બકા વવશ્વાસ’ના સૂત્ મૂળમાં પૂજય શાસત્રીજી - સવામરી 
ધમ્ણજીવનિાસજીનો વવચાર રહટેલો છટે.

આ અવસરટે સવામરી શ્રી માધવવપ્રયિાસજી વલવખત ધમ્ણજીવન 
ગાથા ગ્રંથના વવમોચન પ્રસંગે વવશાળ જનમેિનરીને વચયુ્ણઅલરી 
સં્બોધતાં વડાપ્રધાન શ્રી મોિરીએ જણાવયું હતું કે,  સવાવમનારાયણ 
સંપ્રિાયના સતસંગરીઓ સવિટેશરીનો વવચાર અપનાવરી આતમવનભ્ણર 
ભારતના સંકલપને સાકાર કરવામાં મહત્વનરી ભૂવમકા ભજવરી શકે 
તમે  છટે. તમેણ ેસતંગણન ેસતસંગરીઓના પદરવારજનોનરી સામૂવહક 
શવતિને જોડરી આઝાિરીના અમૃત મહોતસવમાં યોગિાન આપવા 
મા ટ્ે પણ અપરીલ કરરી હતરી. તેમણ ેએમ પણ કહં્ કે સવચછ ભારતના 
વનમા્ણણમાં સતસંગરીઓનરી સામૂવહક શવતિ ઘણરી ઉપયોગરી થઈ પડે 

તેમ છટે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્ં હતું કે, 
આપણરી ગુરકુળ પરંપરા એ ભવય 
ભૂતકાળ અને ઉજ્જવળ ભવવષયને 
જોડતરી કડરી છટે. આ અવસરટે સવામરી  
શ્રી માધવવપ્રયિાસજીના હસતે વલવખત 
‘ધમ્ણજીવન  જીવનગાથા’ ગં્રથનરી પ્રથમ 
નકલ મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ટેલને અપ્ણણ કરરી હતરી. આ પ્રસંગે 

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવયું હતંુ કે, સવામરી  
શ્રી ધમ્ણજીવનિાસજીએ ભગવાન સવાવમનારાયણ દ્ારા પ્ર્બોધવામાં 
આવેલા વશક્ાપત્રીના સંિટેશને જીવનમાં ઝરીલરીને સમાજઘડતરનું 
કાય્ણ કયુાં. મુખયમંત્રીશ્રીએ આ તકે ભારતનરી ગુરકુળ પરંપરાનો 
ઉલ્ેખ કરતાં કહ્ં હતું કે , ગુરકુળ પરંપરાને પુનઃ પ્રસથાવપત કરરી 
આપણ ે ‘શે્ઠિ ભારત’નરી સકંલપના સાકાર કરરી શકીએ તમે છરીએ. 
મુખયમંત્રીશ્રીએ આ અવસરટે સમાજને વયસનમુતિ ્બનાવવામાં 
સવાવમનારાયણ સંપ્રિાયે ભજવેલરી ભૂવમકાનરી પણ સરાહના  
કરરી હતરી.

 આ કાય્ણક્રમમાં કેન્દ્રરીય મંત્રી શ્રી પરસોતમભાઈ રૂપાલા, 
મેયર શ્રી દકરરી્ભાઈ પરમાર, કૃવરમંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પ્ટેલ, 
દિલહરી હાઈકો્્ણના પૂવ્ણ મુખય ન્યાયમૂવત્ણ શ્રી ડરી. એન. પ્ટેલ અને 
સવાવમનારાયણ સંપ્રિાયનો સંતગણ તેમજ વવશાળ સંખયામાં 
હદરભતિો ઉપનસથત રહ્ા હતા. •

વડવાળા િેવ મંરિિ પ્વાસનધામ બનશે
સવ્ણગ્રાહરી, સવ્ણસમાવેશક અને 

સમરસ વવકાસના પથ પર અગ્રસેર રહરીને 
જ ગજુરાત પ્રવાસન, યાત્ાધામ વવકાસ 
સવહત વવવવધ ક્તે્ોમા ંિટેશનુ ંરોલમૉડલે 
્બન્યંુ છટે. તાજેતરમાં સુરટેન્દ્રનગરના 
િૂધરટેજમાં વડવાળા િટેવ પ્રાગટ્ દિને 
મદંિરન ેપ્રવાસન ધામ તરરીકે વવકસાવવા 
મા્ટે રૂ.૩ કરોડ ફાળવવામાં આવતાં 
મખુયમતં્રીશ્રીનુ ંસન્માન કરવામાં આવયુ ંહતંુ.

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે 
જણાવયંુ હતું કે, રાજસત્તાને ધમ્ણસત્તાનું 
માગ્ણિશ્ણન અન ેપ્રરેણા સતત મળરી રહટે છટે 
તે આપણરી વવશેરતા છ ટે. વડવાળા 
ગરુગાિરીએ આપવત્તમા ંપ્રજાજનોનરી પડખે 
ઊભા રહરી સવેા કરરી છટે.

આ પ્રસગં ે પ્રવાસન અન ે યાત્ાધામ 
વવકાસમતં્રી શ્રી પણૂષેશભાઈ મોિરીએ જણાવયું 
હતું કે, રાજય સરકાર યાત્ાધામો પ્રતયે 
લોકોનરી શ્દ્ધા મજ્ૂબત થાય ત ેદિશામા ંકાય્ણ 
કરરી રહરી છટે. યાત્ાધામોમાં વવવવધ 
આનરુવંગક સવુવધા ઉપલબધ ્બનાવવામાં 
આવરી રહરી છટે. આ પ્રસંગે વન અને 
પયા્ણવરણમંત્રી શ્રી દકરરી્વસંહ રાણાએ 

જણાવયંુ હતુ ંકે, િધૂરટેજ વડવાળા મદંિર 
દ્ારા અનકે પ્રકારનરી પ્રવૃવત્ત કરવામાં 
આવરી રહરી છટે. ભકંૂપ, કોરોનાકાળ જવેા 
સમયમા ંઆવરી જગયાઓ દ્ારા ભોજન 
જવેરી વયવસથાઓ પરૂરી પાડરીન ેલોકોનરી 
સવેા કરવામા ંઆવરી છટે. ગૃહરાજયમતં્રી 
શ્રી હર્ણભાઇ સઘંવરીએ જણાવયુ ંહતુ ં કે, 

િધૂરટેજ વડવાળા મદંિર યાત્ાધામના વવકાસ 
મા ટ્ે રૂવપયા ૩ કરોડનરી સહાય ફાળવરી રાજય 
સરકાર તનેરી જવા્બિારરી વનભાવરી રહરી છટે. 
આ પ્રસંગે િૂધરટેજ વડવાળા મંદિરના 
મહંતશ્રી કનરીરામિાસ ્બાપ,ુ ધારાસભય શ્રી 
ધનજીભાઇ પ ટ્ેલ, પવૂ્ણગૃહ રાજય મતં્રી શ્રી 
રજનરીભાઈ પ્ટેલ સવહત સંતો, મહતંો, 
શ્દ્ધાળઓુ ઉપનસથવત રહ્ા હતા. •
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આસપાસ

‘સરીમા ભવાનરી શૌય્ષ એકસપેડરીશન’ 
એમપાવિમેન્ટ િાઇડ-િ૦િિ યોજાઇ 

િટેશમાં રક્ા કે્ત્ે તથા સુરક્ા ્બળોમાં મવહલાશવતિનરી વધતરી 
સહભાગરીતાએ ભારતમાં મવહલાઓનું સથાન સંરક્કના રૂપમાં રહટેલું છટે 
તે પુરવાર કયુાં છટે. મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પ્ટેલે ્બોડ્ણર વસકયુદર્રી 
ફોસ્ણનરી જાં્બાઝ મવહલા કમથીઓના ‘સરીમા ભવાનરી શૌય્ણ એકસપેડરીશન’-
‘‘એમપાવરમેન્્ રાઇડ ર૦રર’’ને ્બરી.એસ.એફ ગુજરાતના ગાંધરીનગર 
નસથત હટેડકવા્્ણરથરી પ્રસથાન કરાવયું હતું. 

નવરી દિલહરીના ઇન્ડરીયા ગે્ થરી ૩૫ જે્ લરી મવહલા ડેરડવેવલ ્બાઇકસ્ણનરી 
્રીમ પર૮૦ દક.મરી નુ ંઅતંર કાપરી વવવવધ રાજયોમાં થઇન ેતાવમલનાડનુા 
કન્યાકુમારરી સધુરીનરી સફરટે નરીકળરી હતરી. આ ્રીમ ગજુરાત ્બરી.એસ.એફ 
હટેડકવા ્્ણર આવરી પહોંચતા મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પ ટ્ેલ ેતમેન ેસફળતાનરી 
શભુચેછાઓ પાઠવરી આગળના પ્રયાણ મા ટ્ે ફલગે ઓફ કરાવયુ ંહતુ.ં તમેણે 
કહ્ ંકે, છટેલ્ા ૭ વર્ણમા ંિટેશના પોલરીસ િળ અને કેન્દ્રરીય સરુક્ા ્બળમા ં
મવહલાઓનરી ભાગરીિારરી ્બમણરી થઇ છટે. િટેશભરનરી સવૈનક સકૂલોમા ંિરીકરરીઓ 
એડવમશન લઇ રહરી છટે. ભારતનરી આતમવનભ્ણરતાનરી ઝું્ેબશ િટેશનરી 
નારરીશવતિનરી સહભાગરીતાથરી જ સફળ થશ.ે 

આ પ્રસંગે રાજયના પોલરીસ મહાવનિટેશક શ્રી આવશર ભાદ્યા તથા 
્બરી.એસ.એફ ના ઇન્સપેક્ર જનરલ શ્રી જ્ઞાનેન્દ્રવસંહ મવલક તેમજ 
્બરી.એસ.એફ ના અફસરો-જવાનો પણ ઉપનસથત રહ્ા હતા. •

CREDAI-GIHEDના પ્ૉપટશી-
શોનો સમાપન સમાિોહ  

અમિાવાિના ગણેશ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગુજરાત 
ઇનન્સ્ટુ્્ ઓફ હાઉવસંગ એન્ડ એસ્ટ્ે  ડેવલોપ્રસ 
(GIHED) દ્ારા આયોવજત પ્રૉપ્થી એકસપોના 
સમાપન સમારોહ પ્રસંગે મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પ ટ્ેલે જણાવયંુ હતુ ંકે, સામાન્ય નાગદરકના ‘ઘરનુ ંઘર’નું 
સપનું સાકાર કરવામાં સહયોગ આપરી ્બાંધકામ-
ઉદ્ોગક્ેત્ સમાજમાં હટૅપરીનેસ ઇન્ડેકસ ઊંચો લઈ 
જવામાં અગતયનરી ભૂવમકા ભજવરી શકે છટે. આ તકે 
મુખયમંત્રીશ્રીએ ્બાંધકામ ઉદ્ોગ કે્ત્ના અગ્રણરીઓ 
તેમનરી પડતર જમરીનમાં પ્રાકૃવતક કૃવર અપનાવરી 
ખેડૂતોને તે અંગેનું મૉડેલ પૂરં પાડરી શકે. 

તેમણે પ્રાકૃવતક કૃવરનરી જરૂદરયાત પર ભાર મૂકતાં 
કહ્ં કે, સમગ્ર િટેશમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈના 
નેતૃતવમાં પ્રાકૃવતક કૃવરનું અવભયાન વેગવાન ્બન્યું છટે 
તયારટે આપણે સૌ તે મહાયજ્ઞમાં જોડાઈ સવસથ નાગદરક 
સવસથ સમાજનું વનમા્ણણ કરરીએ.

આ અવસરટે પ્રાસંવગક ઉિ ્્બોધનમાં મહટેસૂલમંત્રી 
શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ વત્વેિરી જણાવયું હતું કે, ‘ઓછું ્બોલવું 
અને કામ વધુ કરવું’ એ આ રાજય સરકારનરી વવશેરતા  
છટે. તેમણે આ ત્બક્કે રક્ાશવતિ યુવનવવસ્ણ્રીને રાષ્ટ્રરીય 
કક્ાનો િરજ્જો આપવા મા ટ્ે વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ 
મોિરીનો પણ આભાર વયતિ કયયો હતો. રાજય 
કક્ાના શહટેરરી વવકાસમંત્રી શ્રી વવનોિભાઈ મોરદડયાએ 
કહ્ં હતું કે, શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃતવમાં રાજય સરકાર 
મક્કમ રરીતે આગળ વધરી રહરી છટે. આ પ્રસંગે  ઔડાના 
મુખય કારો્બારરી અવધકારરી શ્રી ડરી. પરી. િટેસાઈ, ક્રેડાઇ-
ગાયહટેડના પ્રમુખ શ્રી તેજસભાઈ જોશરી, શ્રી જક્યભાઈ 
શાહ, શ્રી શેખર પ્ટેલ સવહતના મહાનુભાવો ઉપનસથત 
રહ્ા હતા. •
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ગુજિાત માટે સવવોત્તમ 
કામગરીિરી કિવા આપણે 

કરટબધિ બનરીએ
અમિાવાિમાં એ.્બરી.પરી. અનસમતા દ્ારા 

આયોવજત  એ.્બરી.પરી. અનસમતા સન્માન પુરસકાર 
કાય્ણક્રમમાં મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવયું 
હતું કે, આપણે િરટેક ક્ેત્માં આતમવનભ્ણર ્બનરી 
આતમવનભ્ણર ગુજરાતનો સંકલપ સાકાર કરરીએ. આ 
સાથે, તેમણે ગુજરાતના વવકાસ મા્ટે સવયોત્તમ કામ 
કરવા કદ્્બદ્ધ ્બનવા હાકંલ કરરી હતરી. મખુયમતં્રીશ્રીએ 
એ.્બરી.પરી. અનસમતાને અવભનંિન આપતા જણાવયું 
કે, આજે ન્યૂઝ ચૅનલમાં રિેદકંગ ન્યૂઝનરી હરરીફાઈ 
ચાલરી રહરી છટે, તયારટે તમેાથંરી સમય કાઢરીન ેગજુરાતના 
ગૌરવ સમાન તારલાઓનું સન્માન કરરી એ.્બરી.પરી. 
અનસમતાએ નવો ચરીલો ચાતયયો છટે.  

મુખયમંત્રીશ્રીએ અવૉડ ્ણવવજેતા વશક્ક શ્રી 
નરટેન્દ્રભાઈ ચૌહાણના પ્રાકૃવતક કૃવરના પ્રયોગોનરી 
પ્રશંસા કરતાં કહં્ કે, વડાપ્રધાનશ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ 
સમગ્ર િટેશમા ંપ્રાકૃવતક ખતેરી મા ટ્ે આહ ્લકે જગાડરી છટે, 
નવરી ચતેના ઊભરી કરરી છટે અન ેપદરણામ સવરૂપ ેઆજ ે
ખડેતૂો પ્રાકૃવતક ખતેરી તરફ વળરી રહ્ા છટે. તમેણ ેઉમયેુાં 
હતંુ કે, રસાયણમુતિ ખેતરી દ્ારા આપણે સવસથ 
સમાજનું વનમા્ણણ કરરી શકીશું. તેમણે ઉપનસથત 
શ્ોતાઓન ેસાવહતય, ખલે, ઉદ્ોગ અન ેવશક્ણ જવેાં 
ક્તે્ોમાથંરી કંઈક નવુ ંશરીખવાનો અન ેઉત્તમ સજ્ણન 
કરવાનો અનરુોધ કયયો હતો. આ અવસરટે વવવવધ 
ક્તે્ના ંનવરત્ોનુ ંમુખયમતં્રીશ્રીએ સન્માન કયુાં હતુ.ં

અમિાવાિ ખાતે ICAIનરી બેઠકમાં સહભાગરી િતા CM 
વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ જે 5 વટ્રવલયન ઈકોનૉમરી 

તેમજ ઇનન્ડયાનરી આવથ્ણક પ્રગવતનો સંકલપ સેવયો છટે તેમાં ચા્્ણડ્ણ 
અકાઉન્્ન્્ટસ તેમજ ICAIનો રોલ  ખૂ્બ મહત્વનો રહટેવાનો 
છટે. અમિાવાિ ખાતે આયોવજત 'ધ ઇનન્સ્ટૂ્્ ઑફ ચા્્ણડ્ણ 
અકાઉન્્ન્્સ ઑફ ઇનન્ડયા'નરી મેમ્બસ્ણ મરી્માં ઉપનસથત રહટેલા 
મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવયું હતું કે, કોરોનાકાળમાં 
વવશ્વના મો્ા મો્ા િટેશ જયારટે થાકી ગયા હતા અન ેિટેશનો આવથ્ણક 
વવકાસ પણ રૂંધાઈ ગયો હતો તયારટે વડાપ્રધાનશ્રીએ  આતમવનભ્ણર 
ભારતનો રોડમેપ તૈયાર કયયો. આ રોડમેપને કારણે આજે િરટેક 
ક્ેત્ આતમવનભ્ણર ્બનાવવાનરી દિશામાં િટેશ આગળ વધરી રહ્ો છટે.

ગુજરાત પણ શ્રી નરટેન્દ્રભાઈના માગ્ણિશ્ણનમાં અનેક પથ પર 
પ્રગવત કરરી રહ્ં છટે. છટેલ્ાં ત્ણ વર્ણમાં સૌથરી વધુ ફૉરટેન ડાયરટેક્ 

ઇન્વેસ્મેન્્ ગુજરાતમાં આવયું છટે આ અવસરટે ICAI વાઇસ 
પ્રેવસડન્્ શ્રી અવનકેત તલા્રીએ જણાવયું કે, આજે ગુજરાતમાં 
ICAIનરી ૧૧ શાખાઓ છટે તેનો ગવ્ણ છટે. તેમણે પૂવ્ણ રાષ્ટ્રપવત 
ડૉ. એપરીજે અબિુલ કલામને યાિ કરરી કહ્ં કે, ‘ડૉ. કલામ માનતા 
હતા કે 'ચા્્ણડ્ણ અકાઉન્્ન્્ટસ આર ધ પા્્ણનર ઑફ ધ નૅશન 
વ્બનલડગં' તમેના આ સતૂ્-વવચાર સાથે આજ ેઆપણે આગળ વધરી 
રહ્ા છરીએ. શ્રી અવનકેત તલા્રીએ જણાવયું કે આજે ICAI દ્ારા 
વનણ્ણય લેવામાં આવયો છટે કે નૉથ્ણ ઈસ્ના કોઈપણ વવદ્ાથથી જો  
ગુજરાતમાંથરી આ કોસ્ણ કરટે તો તેમને ૭૫%નરી ફી માફ કરવામાં 
આવશે. આ પ્રસંગે ICAIના પ્રેવસડન્્ િટે્બાવશર વમત્, પૂવ્ણ 
પે્રવસડન્્ અને વાઇસ પે્રવસડન્્ તેમજ મો્રી સંખયામાં ચા્્ણડ્ણ 
અકાઉન્્ન્્સ ઉપનસથત રહ્ા હતા. •

૧૭િમરી સટેટ લવેલ બનૅ્કસ્ષ કનમટરીનરી બઠેક સંપન્ન

કૃવર ક્ેત્નરી સાથે ્બૅનન્કંગ સેક્ર પણ એ્લું જ અગતયનું છટે. કવૃર, 
પશુપાલન, મતસયોદ્ોગ જેવા સેક્સ્ણમાં રાજય સરકારટે ્બજે્માં લોન-વધરાણ 
મા ટ્ેનરી જોગવાઈઓ કરરી છટે તનેો વયાપક લાભ લાભાથથીઓન ેમળટે તવેરી સવક્રયતા 
સાથે ્બૅનન્કંગ સેક્રટે ઇવનવશયેદ્વઝ લેવાં જરૂરરી છટે. આ જરૂદરયાતને ધયાને 
રાખરીને મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે ગાંધરીનગરમાં ૧૭રમરી સ્ટે્ લેવલ 
્બૅન્કસ્ણ કવમ્રીનરી ્બેઠકને સં્બોધરી હતરી. મુખયમંત્રીશ્રીએ કહ્ં કે, શૂન્ય ્ કા વયાજે 
લોન અન ેદકસાન કે્રદડ્ કાડ્ણનો લાભ પશપુાલન, મતસયોદ્ોગ કે્ત્મા ંઆપવાનાં 
જે પ્રાવધાન આ વરષે ્બજે્માં કરવામાં આવયાં છટે તેમાં લક્યાંક વસદ્ધ કરવા 
્બૅન્કોએ પોતાનું ફ્ેમવક્ક વવકસાવવું પડશે. 

મખુયમંત્રીશ્રીનો પિભાર સભંાળયા ્બાિ શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલ ેપ્રથમ વાર 
આ એસ.એલ.્બરી.સરી.નરી ્બઠેકમા ં પ્રરેણાિાયરી સ્ંબોધન કરતા ંનાનામા ંનાના 
માનવરી, છટેવાડાના અતંદરયાળ ગ્રામરીણ નાગદરકન ે પણ ઘરઆગંણ ે્બનૅન્કંગ 
સવેાઓ મળટે ત ેમા ટ્ે ્બનેન્કંગ સેવાઓના દડવજ્લાઇઝશેન મા ટ્ે અનરુોધ કયયો 
હતો. નાણામંત્રી શ્રી કનભુાઈ િટેસાઈએ જણાવયંુ કે, રાજય સરકારનો અવભગમ 
પ્રો-પઅૂર રહ્ો છટે, તયારટે નાના માનવરી, જરૂરતમંિ લાભાથથીન ે્બનૅ્કમાથંરી લોન-
વધરાણ આપવામા ં્બનૅ્કોએ પણ પૉવઝદ્વ અપ્રૉચ અપનાવવો પડ.ે આ ્બઠેકમાં 
મખુય સવચવ શ્રી પકંજકુમાર, એસ.એલ.્બરી.સરી.ના ચરૅમનૅ શ્રી વવક્રમાદિતય ખીંચરી, 
દરઝવ્ણ ્બનૅ્કના દરવજયોનલ દડરટેક્ર શ્રી રાજીવ કુમારટે પણ પોતાના વવચારો પ્રસતુત 
કયા્ણ હતા. આ ્બઠેક િરમયાન કરવામાં આવલેા પ્રઝેન્ ટ્ેશનમા ંજણાવવામા ંઆવયંુ 
હતુ ંકે, પ્રાયોદર્રી સેક્સ્ણમા ંગજુરાતમા ંલોન-વધરાણ સહાય કે્ત્ ે૮ર.૮૯ ્કા 
વસવદ્ધ દડસમે્બર-ર૦ર૧ અતંમા ંમળેવવામા ંઆવરી છટે. 

આસપાસ
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ગિરીબોને પાકા આવાસ પૂિા પાડવાનો નનધા્ષિ
િરટેક નાગદરકને 'ઘરનું ઘર' મળરી રહટે તે 

મા ટ્ે િટેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ 
સેવેલું સવપ્ન સાકાર કરવા ગુજરાત સરકાર 
કદ્્બદ્ધ છટે અને એ દિશામાં પદરણામલક્રી 
પગલાં લરીધાં છટે. અમિાવાિ પૂવ્ણ વવસતારમાં 
ઓઢવ - ઇનન્િરાનગર ખાતે તૈયાર થયેલા 
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લોકાપ્ણણ 
પ્રસગં ેનગરજનોન ેરૂ. ૨૭૧ કરોડના વવકાસ 
પ્ર ક લપ ોન રી  ભે ્  ધ રત ાં  મુ ખ યમં ત્ રી  
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવયું હતું કે, રાજય 
સરકારટે અમિાવાિ શહટેરનરી ઝૂંપડપટ્રીઓમાં 
વસતા ગરરી્બોને પાકા આવાસ પૂરા પાડવાનું 
આયોજન હાથ ધયુાં છટે.  

મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપે ન્દ્રભાઈ પ્ ટેલે  
રૂ. ૧૭૯ કરોડના હાઉવસંગ પ્રકલપ, રૂ. ૪૭ 
કરોડના પાણરી-પુરવઠા અંગેના પ્રકલપ અને 
રૂ. ૧ કરોડના હટેદર્ટેજ પ્રકલપનું લોકાપ્ણણ કયુાં 

હતું. આ સાથે, મુખયમંત્રીશ્રીએ ઓઢવ-
ઇનન્િરાનગર ખાતે તૈયાર થયેલા પ્રધાનમંત્રી 
આવાસ યોજનાનાં ૧૬૧૦ મકાનો અને 
્બાવન િુકાનોનું લોકાપ્ણણ કયુાં હતું. 

આ અવસર ટે ઉદ્ ોગમંત્ રી  શ્ રી 
જગિરીશભાઈ વવશ્વકમા્ણએ જણાવયું હતું કે, 
શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ મોિરીએ િરટેક પદરવારને 
મકાન મળટે તેનો સંકલપ કયયો અને આજે 
ત ેસાકાર થઈ રહ્ો છટે. રાજયકક્ાના શહટેરરી 
વવકાસમંત્રી શ્રી વવનોિભાઈ મોરદડયાએ 
જણાવયું હતું કે, અનેક લાભાથથીઓને જે 

લાભ મળરી રહ્ો છટે, તે જ લાભ ભવવષયમાં 
અન્ય લાભાથથીઓને પણ મળશે. તેમણે 
રાજયના િર ટેક પદરવારને  આવાસ 
આપવાના રાજય સરકારના પ્રયાસોને 
અનુકરણરીય ગણાવયા હતા.

આ કાય્ણક્રમમા ંપવૂ્ણ મતં્રી શ્રી પ્રિરીપવસંહ 
જાડેજા, મેયર શ્રી દકરરી્ભાઇ પરમાર 
ધારાસભયશ્રીઓ, ડપેયુ્ રી મયેરશ્રી, સ ટ્ૅનન્ડગં 
કવમ્રીના ચરેમનેશ્રી, મહાનગરપાવલકાના 
કવમશનર શ્રી લોચન સેહરા સવહતના 
મહાનુભાવો ઉપનસથત રહ્ા હતા. •

વરીિાંજનલ કાય્ષક્રમો િાષ્ટ્રપ્ેમ પ્જ્વનલત કિવાના પ્ેિણાસ્ોત બનશે
શહરીિ દિન વનવમતે્ત અમિાવાિના 

ખાતે શહરીિ વરીરોને શ્દ્ધાંજવલ અપ્ણણ 
ક ર વ ા  આ ય ો વ જ ત  વ રી ર ાં જ વ લ 
કાય્ણક્રમમાં મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ટેલે કહં્ કે, આતમવનભ્ણર, સંપન્ 
અને  મજ ્ૂબત  ર ાષ્ટ્રન ા  વનમ ા ્ણ ણ  
મા્ટે આપણે  યુવાનોમાં િટેશપ્રેમનરી 
જ્વાળા પ્રગ્ાવવરી પડશે અને આવા 
વરીરાંજવલ કાય ્ણક્રમો 
એ જયોત પ્રજ્વવલત 
કરવાના પ્રેરણાસ્ોત 
્બનશે.

વ વધ ાનસભાન ાં 
અ ધ યક્ ા  શ્ રી  ડ ો . 
નરીમા્બહટેન આચાયષે જણાવયંુ ક ે, ૨૩ માચષે શહરીિ દિન 
ઊજવરીએ છરીએ તેનું ખૂ્બ જ મહત્વ છટે. આવા કાય્ણક્રમો થકી 
આપણે યુવાનોમાં શહરીિ થયેલા વરીરોનરી ગાથાને તાજી 
કરાવરી શકીએ છરીએ. તેમણે શહરીિોને શ્દ્ધાંજવલ અપ્ણણ 
કરતાં કહ્ં કે, િટેશ મા્ટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરનારા શહરીિનું 
નામ હંમેશાં અમર થઈ જાય છટે. 

 આ પ્રસંગે આરોગયમંત્રી શ્રી ઋવરકેશભાઈ પ્ટેલ, વશક્ણ 
મંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણરી, સામાવજક ન્યાય અવધકાદરતા 
મંત્રી શ્રી પ્રિરીપભાઈ પરમાર, ગૃહ રાજયમંત્રી શ્રી હર્ણભાઈ 
સંઘવરી, સહકાર રાજયમંત્રી શ્રી જગિરીશભાઈ વવશ્વકમા્ણ, સવષે 
ધારાસભયશ્રીઓ તેમજ આગેવાનો અને  મહાનુભાવો 
ઉપનસથત રહ્ા હતા. •

આસપાસ
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નનણ્ષય

અમિાવાિ શહેિમાં 
પરીવાના પાણરીના નવતિણ 
માટેનરી યોજનાને મંજૂિરી
અમિાવાિ મહાનગરપાવલકામા ંપરીવાના પાણરીના 

વવતરણ મા ટ્ે ૮૭.૧૬ કરોડ રૂવપયાના ંકામોને 
સવવણ્ણમ જયંતરી મુખયમંત્રી શહટેરરી વવકાસ 

યોજના અંતગ્ણત સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી 
તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પ્ટેલે આપરી હતરી.

 અમિાવાિ મહાનગરપાવલકાએ 
શહટેરના કોતરપુર વૉ્ર વકસ્ણ ખાતે 

હયાત 650 એમએલડરી તથા 200 એમએલ-
ડરી ક્મતાના વૉ્ર ટ્રરી્મેન્્ પલાન્્ કાય્ણરત છટે 
તેમજ વધારાના 300 એમએલડરીના પલાન્્ના 
આયોજન સાથે આ પલાન્્નરી કુલ ક્મતા ૧૧૫૦ 
એમએલડરી થશે.

મહાનગરપાવલકાએ ગુજરાત અ્બ્ણન ડેવલપમેન્્ 
વમશન મારફતે મુખયમંત્રીશ્રી સમક્ પ્રસતુત કરટેલરી 
િરખાસતમા ંજણાવવામાં આવયુ ંહતુ ંકે, કોતરપરુ વૉ્ર 
વકસ્ણમાંથરી હાલ અમિાવાિ મહાનગરના ઉત્તર, પૂવ્ણ, 
મધય, િવક્ણ તથા પવચિમ ઝોનમાં પાણરીપુરવઠો પૂરો 
પાડવામાં આવે છટે.

પવચિમ અને મધય ઝોનના વૉ્ર દડનસટ્રબયુશન 
સ્ટેશનને કોતરપુરના ૬૫૦, ૨૦૦ અને ૩૦૦ 
એમએલડરી ક્મતાના વૉ્ર ટ્રરી્મને્્ પલાન્્નુ ંઆતંદરક 
જોડાણ કરરીને પ્રવત્ણમાન નસથવતએ વધારાનરી અને 
ભવવષયનરી પાણરીનરી જરૂદરયાત સંતોરવા ટ્રંક મેઇન 
પાઇપલાઇન નાખવાનું અમિાવાિ મહાનગરપાવલ-
કાએ આયોજન કયુાં છટે.

આ ઉપરાંત તેમણે ૨૨૦૦ એમએમ ડાયાનરી 
પાઇપલાઇનને સા્બરમતરી નિરી પાર કરાવવા મા્ટે 
વરિજનાં કામો મા્ટે ૧૫.૮૪ કરોડ, રોડ દરસરફેવસંગ 
કામો મા્ટે ૧૦ કરોડ મળરી સમગ્રતયા ૮૭.૧૬ કરોડ 
રૂવપયાનાં કામો મંજૂર કયાાં છટે.

ઉલ્ખેનરીય છટે કે, મખુયમતં્રી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પ ટ્ેલે 
તાજેતરમાં જાસપુર વૉ્ર ટ્રરી્મેન્્ પલાન્્માંથરી પાણરી 
વવતરણનાં કામો મા્ટે રૂ.૧૬૮.૭૩ કરોડનાં કામોનરી 
સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી આપેલરી છટે. •

પાંર TP સકીમને મંજૂિરી આપતાં CM
રાજયના નગરો-મહાનગરોના આયોજન્બદ્ધ વવકાસનરી નમે સાકાર કરતાં 

૧ વપ્રલરીમનરરી અને ૪ ડ્રાફ્ મળરીને કુલ પાંચ ્ાઉન પલાનીંગ સકીમને 
મુખયમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલે એક જ દિવસમાં મંજૂરરી આપરી છટે. 
તિઅનુસાર, તેમણે અમિાવાિ મયુવનવસપલ કોપયોરટેશનનરી ્રી.પરી સકીમ-૧ 
્બોડકિટેવ વપ્રલરીમનરરી સકીમ મંજૂર કરરી છટે. 

આ ઉપરાંત, ચાર ડ્રાફ્ સકીમ અંતગ્ણત અમિાવાિ શહટેરરી 
વવકાસ સત્તામંડળ-ઔડાનરી મુસિારૂપ ્રી.પરી સકીમ નં-૩૦૭ 
સાંતેજ-રકનપૂર, ગાંધરીનગર શહટેરરી વવકાસ મુસિારૂપ ્રી.પરી 
સકીમ ન.ં ર૮ સરગાસણ-પોર-કુડાસણ, ભાવનગર મયવુનવસપલ 
કોપયોરટેશનનરી મુસિારૂપ ્રી.પરી સકીમ નં.ર૧ રૂવા-વડવા અને 
જામનગર મયવુનવસપલ કોપયોરટેશનનરી મસુિારૂપ ્ રી.પરી સકીમ ન.ં૧૧ 
જામનગરનો સમાવેશ થાય છટે. મુખયમંત્રીશ્રીએ મંજૂર કરટેલરી આ ચાર 
ડ્રાફ્ ્રી.પરી સકીમને પદરણામે કુલ ર૪.૩૧ હટેક્સ્ણ જમરીન સામાવજક અને 
આવથ્ણક રરીત ેન્બળા લોકોના આવાસ મા ટ્ે સપં્રાપ્ત થવાનરી છટે. આવરી જ ેજમરીન 
સપં્રાપ્ત થશ ેતમેા ંઔડાનરી ડ્રાફ્ ્ રી.પરી સકીમ ૩૦૭ સાંતેજ-રકનપરૂમા ંઅિંાજે 
પ.પ૬ હટેક્સ્ણ, ગાંધરીનગર શહટેરરી વવકાસ ડ્રાફ્ ્રી.પરી ર૮ સરગાસણ-પોર-
કુડાસણમાં ૧.૮૬ હટેક્સ્ણ, ભાવનગર મહાનગરપાવલકાનરી ડ્રાફ્ ્રી.પરી 
સકીમ-ર૧ માં ૭.૬પ હટેક્સ્ણ અને જામનગર મયુવનવસપલ કોપયોરટેશનનરી 
મુસિારૂપ ્રી.પરી સકીમ-૧૧માં ૯.ર૪ હટેક્સ્ણ જમરીન ઉપલબધ થશે. 

આ ઉપરાંત ખુલ્રી જગયા, ્બાગ-્બગરીચા તથા રમત-ગમતના મિેાન અને 
જાહટેર સુવવધા મા્ટે જે જમરીન સંપ્રાપ્ત થશે તેમાં ઔડાનરી મુસિારૂપ ્રી.પરી 
સકીમ-૩૦૭માં અનુક્રમે ૬.૧૩ અને ૪.૮૮ હટેક્સ્ણ તથા આંતરમાળખાકીય 
સવલતોના ખચ્ણને પહોચરી વળવા વેચાણ મા્ટે અંિાજે ૯.૦૭ હટેક્સ્ણ જમરીન 
સંપ્રાપ્ત થઇ શકશે. ગાંધરીનગર શહટેરરી વવકાસ મુસિારૂપ ્રી.પરી સકીમ-ર૮ માં 
આ હટેતુસર ૩.ર૪ હટેક્સ્ણ અને પ.૦૧ હટેક્સ્ણ તથા આંતરમાળખાકીય 
સવલતોના ખચ્ણને પહોચરી વળવા વેચાણ મા્ટે આશરટે ર૧.૪પ હટેક્સ્ણ જમરીન 
ઉપલબધ થશે. ભાવનગર મહાનગરનરી મસુિારૂપ ્રી.પરી સકીમ-ર૧ મા ંખલુ્રી 
જગયા, ્બાગ-્બગરીચા તથા રમત-ગમતના મિેાન મા ટ્ે ૧૦.૧૭ હટેક્સ્ણ, જાહટેર 
સવુવધા મા ટ્ે ૮.૪૪ હટેક્સ્ણ તથા આતંરમાળખાકીય સવલતોના ખચ્ણન ેપહોંચરી 
વળવા વચેાણ મા ટ્ે આશરટે ર૦.૮૩ હટેક્સ્ણ જમરીન મળરી કુલ આશરટે ૪૭.ર૭ 
હટેક્સ્ણ જમરીન સપં્રાપ્ત થશ.ે 

એ્લુ ં જ નવહ, જામનગર મયવુનવસપલ કોપયોરટેશનનરી મસુિારૂપ ્રી.પરી 
સકીમ-૧૧મા ંખલુ્રી જગયા, ્બાગ-્બગરીચા તથા રમત-ગમતના મિેાન મા ટ્ે 
૧.પ૭ હટેક્સ્ણ, જાહટેર સવુવધા મા ટ્ે પ.પ૬ હટેક્સ્ણ તથા આતંરમાળખાકીય 
સવલતોના ખચ્ણન ેપહોંચરી વળવા વચેાણ મા ટ્ે આશરટે ૧૬.૧પ હટેક્સ્ણ જમરીન 
મળરી કુલ આશરટે ૩૬.૩૩ હટેક્સ્ણ જમરીન સપં્રાપ્ત થશ.ે મખુયમતં્રીશ્રીએ આ 
્ાઉન પલાનીંગ સકીમો મજંરૂ કરરી ગુજરાતના શહટેરોનો વવકાસ વગેવતંો રાખવાનો 
રાજય સરકારનો સકંલપ વધ ુએકવાર સાકાર કયયો છટે. •

વવતરણ મા ટ્ે ૮૭.૧૬ કરોડ રૂવપયાના ંકામોને 

શહટેરના કોતરપુર વૉ્ર વકસ્ણ ખાતે જામનગર મયવુનવસપલ કોપયોરટેશનનરી મસુિારૂપ ્ રી.પરી સકીમ ન.ં૧૧ 
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ડાંગ િિબાિમાં િાજવરીઓનું સન્માન
રાજા - રજવાડાંઓનરી માતૃભૂવમ પ્રતયેનરી 

િટેશભવતિનરી અપ્રવતમ શૌય્ણગાથાને વાગોળવાનો 
અવસર એ્લે ડાંગ િર્બાર. કોરોનાકાળમાં ્બંધ 
રહ્ા ્બાિ યોજાઈ રહટેલા ડાંગ િર્બારમાં 
રાજયપાલ શ્રી આચાય ્ણ િ ટેવવ્રતજીએ ડાંગ 
િર્બારના ઐવતહાવસક મહોતસવમાં અંગ્રેજોનરી 
આધરીનતા નહીં સવરીકારનારા ડાંગના રાજવરીઓનરી 
શૌય્ણગાથાનો ઉલ્ેખ કરરી આદિવાસરી સમાજનરી 
જીવનશૈલરી, તેમનો પ્રકૃવતપ્રેમ, કલાવારસો વગેરટેને 
જાણવાનો અને માણવાનો અણમોલ અવસર પૂરો પાડતા ડાંગ 
િર્બારનરી ઐવતહાવસક પૃઠિભૂવમને વણ્ણવરી હતરી. 

આદિજાવત વવકાસમંત્રી શ્રી નરટેશભાઈ પ્ટેલે ડાંગના 
રાજવરીશ્રીઓને અપાતરી સાવલયાણા અપ્ણણ કરવાનરી ઐવતહાવસક 
પ્રણાલરીને વ્બરિાવરી ડાંગનરી વવકાસગાથા વણ્ણવરી હતરી. 

ડાંગ િર્બારના ઐવતહાવસક લોકમેળાના ઉિ ્ઘા્ન સમારોહ 
િરમયાન રાજયપાલશ્રીના હસતે ડાંગના માજી રાજવરીશ્રીઓનું 
યથોવચત સન્માન કરાયું હતું. પ્રતયુત્તરમા ડાંગના રાજવરીશ્રીઓએ 

પણ ડાંગ પ્રિટેશના સમગ્ર પ્રજાજનો વતરી રાજયપાલશ્રીને 
ધનુર્બાણ અપ્ણણ કરરી તથા પાઘડરી પહટેરાવરી સન્માન કયુાં હતું. 
રાજવરીશ્રીઓને સવણ્ણમુદ્રા સવહત પરંપરાગત પાનસોપારરી, શાલ, 
અને સમૃવતભે્ અપ્ણણ કરાઈ હતરી.

િર્બારના ઐવતહાવસક કાય્ણક્રમ વેળા રાજયપાલશ્રીના હસતે 
માજી રાજવરીઓ, નાયકો અને તેમના ભાઉ્બંધોને વાવર્ણક 
પૉવલદ્કલ પેન્શનનરી ્ોકન રકમ પણ અપ્ણણ કરરી હતરી.

સુિેન્દ્રનગિના કોંઢ ગામે પ્ાક�નતક ક�નર સંવાિ યોજાયો
સુરટેન્દ્રનગર વજલ્ાના કોંઢ ગામે 

રાજયપાલ શ્રી આચાય્ણ િટેવવ્રતજીનરી 
ઉપનસથવતમાં ઉતકર્ણ હટેલથ કેર ફાઉન્ડેશન 
ઇનન્ડયા દ્ારા વનવમ્ણત સવ.ચરીમનલાલ વયાસ 
લાઇરેિરરીનું લોકાપ્ણણ અને કૃવર સંવાિ 
કાય્ણક્રમ યોજાયો હતો. 

રાજયપાલશ્રીએ જણાવયું હતું ક ે, 
પયા્ણવરણ, પાણરી ્બચાવવા અને ધરતરીને 
ઝેર મુતિ કરવા પ્રાકૃવતક ખેતરી ઉત્તમ 

વવકલપ છટે. પહટેલા ્બરીજનરી પસંિગરી કરરી 
્બરીજને સંસકાદરત કરરી વાવણરી કયા્ણ ્બાિ 
જીવામૃત થકી પદ્ધવતસર પ્રાકૃવતક ખેતરી 
જમરીનમાં ઓગષેવનક કા્બ્ણનનું પ્રમાણ વધે 
છટે. અળવસયા અને સૂક્મ જીવાણુંનરી વૃવદ્ધ 
થવાના કારણ ેઉતપાિનમા ંપણ આપોઆપ 
વધારો થાય છટે. વન અને પયા્ણવરણ મંત્રી 
શ્રી દકરરી્વસંહ રાણાએ જણાવયું હતું કે, 
વયાસ પદરવાર દ્ારા વનવમ્ણત લાઇરિેરરીથરી 

્બાળકોમાં જ્ઞાન સંવધ્ણન થશે. આ પ્રસંગે 
વશક્ણ રાજય મતં્રી શ્રી કીવત્ણવસંહ વાઘેલાએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, નવરી વશક્ણનરીવત અનસુાર 
હવે ્બાળકોને ધોરણ-૬થરી ૮માં ભગવિ 
ગરીતાના પાઠ ભણાવવામાં આવશે. આ 
તકે પૂવ્ણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમાએ 
રાસાયવણક ખતેરી છોડરી પ્રાકૃવતક ખતેરી તરફ 
વળવા ખેડૂતોને તેમણે અનુરોધ કયયો હતો.

સમારાિ નવશેર

økwshkík૧ એહપ્રલ, ૨૦૨૨ 61



ભાવનગિના અધેવાડામાં આધયાનતમક નશનબિ

ભાવનગરના અધેવાડામાં આવેલા વશવકુંજ આશ્મમાં આયોવજત 
સંસકૃત, સંસકાર અને સંસકૃવતનરી વત્વેણરી સમાન વત્દિવસરીય આધયાનતમક 
વશવ્બરમાં વશક્ણમંત્રી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરી સહભાગરી થયા હતા. 
મંત્રીશ્રીએ જણાવયું કે, ધમ્ણ અને અધયાતમે પ્ર્બોધેલા વશક્ણ અને સંસકારના 
એક તાંતણે આપણે સૌ ્બંધાયેલા છરીએ. જીવનપદરવત્ણનનો એક મો્ો માગ્ણ 
આધયાતમ છટે. સમાજ ઉતથાન અને સમાજ ઉન્વત તથા જીવનના વવકાસ 
મા્ટે સંતો જે તપચિયા્ણ કરરી રહ્ા છટે તે ્બેવમસાલ છટે. ધમ્ણનો ધવજ ઉપર રહટે 
અને આપણે સૌ તેના છત્ નરીચે સુખ અને શાંવત અનુભવરી શકીએ તે ખરરી 
આધયાનતમકતા છટે. કમ્ણના વસદ્ધાંતો, નરીવત અને અનરીવત, ધમ્ણ અને અધમ્ણ,  
સત્ અને અસત્ વગેરટેના ભેિના સંસકારો ધાવમ્ણક સતસંગથરી આવતા હોય 
છટે. આવરી વશવ્બરો માત્ આધયાનતમક ન ્બનરી રહટેતાં સમાજ મા્ટે પણ ખૂ્બ 
જ મહત્વનરી ્બનરી રહટેતરી હોય છટે. વવજ્ઞાન ગમે તે્લું આગળ વધે છતાં 
અધયાતમે જે ઊંચાઈ હાંસલ કરરી છટે તે વવજ્ઞાન દ્ારા હાંસલ કરરી શકાય નથરી 
તે વાસતવવકતા આપણે સૌએ સવરીકારવરી રહરી.

અનુસૂનરત જાનત-જનજાનતના નાગરિકો માટે હેલપલાઈન
અનુસૂવચત જાવત-જનજાવતના 

નાગદરકોને તેમના હકોનું રક્ણ 
મળટે ત ેમા ટ્ે રાજય સરકાર પ્રવત્બદ્ધ 
છટે. જેનો પુરાવો ગાંધરીનગરમાં 
સામાવજક ન્યાય અને અવધકાદરતા 
મંત્રી શ્રી પ્રિરીપભાઈ પરમારટે 
અતય ાચ ારન ો  ભોગ ્બનેલ રી 
અનુસૂવચત જાવત-જ  નજાવતના 
નાગદરકો મા્ટે હટેલપલાઇનનું લૉનન્ચંગ 
કરરીને આપયો. મંત્રી શ્રી પરમારટે કહ્ં કે, 
અનસુવૂચત જાવત-જનજાવતના નાગદરકોના 
હકોના રક્ણ તથા તેમને મુખય પ્રવાહમાં 
જોડવાના પ્રયાસરૂપે આ હટેલપલાઇન ન્ંબર 
– ૧૪૫૬૬ તથા ્ોલ ફ્ી નં્બર-

૧૮૦૦૨૦૨૧૯૮૯ કાય્ણરત કરવામાં 
આવયા છટે. અતયાચારનો ભોગ ્બનેલરી 
અનુસૂવચત જાવત-જનજાવતના નાગદરકો 
આ હટેલપલાઇન પર એટ્રોવસ્રીને લગતરી 
ફદરયાિ કરરી શકે છટે અને માગ્ણિશ્ણન પણ 
મેળવરી શકે છટે. સામાવજક ન્યાય અને 

અવધકાદરતા રાજય મંત્રી શ્રી 
મનરીર ા્બહ ટેન વક ીલે  કહ્ં  ક ે, 
અતયાચારનો ભોગ ્બનલેરી અનસુવૂચત 
જાવત-જનજાવતના નાગદરકોને 
ગનુાનરી ગભંરીરતાન ેધયાન ેલઈ સહાય 
આપવામાં આવે છટે. કેન્દ્ર સરકારના 
સામાવજક ન્યાય અને અવધકાદરતા 
મંત્ાલય દ્ારા તમામ રાજયોમાં 

રાજય કક્ાએ અતયાચારનો ભોગ ્બનેલરી 
અનુસૂવચત જાવત-જનજાવતના નાગદરકો 
મા્ટે National Helpline Against 
Atrocities – હટેલપલાઇનનુ ંઅલટ્રા મૉડન્ણ 
કોલ સેન્્ર જેવું સેલફ સવવ્ણસ પૉ્્ણલ શરૂ 
કરવામાં આવયું છટે. 

રૂદ્રમાતા નસંરાઇ યોજના િકી 
બિલાશે કચછના ભૂનમપુત્ોનું જીવન

કચછ વજલ્ામાં રૂદ્રમાતા મધયમં વસંચાઇ યોજનાને 
ઊંડરી કરવા મા્ટે રૂ.4.11 કરોડનરી રકમ ફાળવવામાં 
આવરી છટે. રૂદ્રમાતા દડવસલદ્ંગને લરીધે ડેમમાં અંિાજે 
28.82 એમ.સરી.એફ.્રી.નો વધારો સગં્રહશવતિમા ંથશ.ે 
આ યોજનાથરી વજલ્ાનરી હાલનરી કેતરી વવરયક તેમજ 
વસચાઇના પાણરીનો પ્રશ્નું વનરાકરણ આવયું છટે. 

વવધાનસભા અધયક્ા શ્રી ડૉ. વનમા્બહટેન આચાય્ણના 
કચછના ખેડૂતોને વસંચાઇનરી પૂરતરી સુવવધા મળટે તે મા્ટે 
કરાયેલા પ્રયાસો અને રજૂઆતોને સફળતા મળરી છટે. 
ધરતરીપુત્ો, પશુપાલકો અને છૂ્ક ખેતરીકામ કરતા 
શ્વમકોને પણ ફાયિો થશે તેવો દ્રઢ વવશ્વાસ શ્રી ડૉ. 
વનમા્બહટેન આચાય્ણએ વયતિ કયયો હતો. તેમણે કચછને 
હદરયાળો પ્રિટેશ ્બનાવવા ખેડૂતોને હાકલ કરરી હતરી. 

આ યોજના સાકાર થયા ્બાિ કચછનો ખેડૂત 
આકાશરી ખતેરી ઉપર અવલવં્બત કહટેવાના ્બિલ ેભગૂભ્ણ 
જળ ઉંચા આવતા આતમવનભ્ણર ્બનશે. તેમનરી આવક 
્બમણરી થવા સાથે જીવનધોરણ સુધરશે. પશુપાલકોના 
પાણરી અને ઘાસચારાનો પ્રશ્ પણ ઉકેલાઇ જશે.

સમારાિ નવશેર

økwshkík ૧ એહપ્રલ, ૨૦૨૨62



કોિોના કાળમાં સેવા આપનાિ ડેન્ટલ તબરીબોનું સન્માન
કોવવડ-૧૯ મહામારરીના 

ક્ોક્રીકાળમાં ડેનન્્સ્ઓએ 
ત્બરી્બરી સેવા પૂરરી પાડરી માનવ 
સવેાનુ ંઉત્તમ ઉિાહરણ પ્રસતુત 
કયુાં છટે. અમિાવાિનરી વસવવલ 
હોનસપ્લમાં 'વલડ્ણ ઓરલ 
હટેલથ ડ'ે વનવમતે્ત આરોગય મતં્રી 
શ્રી ઋવરકેશભાઈ પ્ટેલનરી 
ઉપનસથવતમાં કોરોના કાળમાં સેવા આપનાર ડેન્્લ ત્બરી્બોનું 
સન્માન કરવામા ંઆવયંુ હતંુ. આરોગયમતં્રીશ્રીએ કહ્ ંકે, અમિાવાિ 
ડેન્્લ હોનસપ્લ દ્ારા કોરોના કાળમાં ૪૯૧ મયુકરમાઈકોવસસના 
િિથીઓનરી સફળતાપૂવ્ણક સજ્ણરરી કરવામાં આવરી, જે આ ત્બરી્બોનરી 
વનપુણતા િશા્ણવ ેછટે. કોવવડ-૧૯ મહામારરીમા ંડનેન્્સ્ઓએ ત્બરી્બરી 

સહાય આપરી માનવતાનું 
ઉત્તમ ઉિાહરણ પ્રસતુત કયુાં 
હ તું .  આ ર ો ગ ય  મં ત્ રી 
શ્રી ઋવરકેશભાઇ પ ટ્ેલ અન ે
ઉપનસથત મહાનુભાવો દ્ારા 
રાજયનરી વવવવધ ડેન્્લ 
કોલજે દ્ારા કોરોનાકાળ અને 
મયકુરમાઇકોવસસ િરવમયાન 

કરવામાં આવેલરી સરાહનરીય કામગરીરરીને પ્રશનસત પત્ આપરીને  
સન્માન કરવામાં આવયું હતું. 'વલડ્ણ ઓરલ હટેલથ ડે-૨૦૨૨' ના 
દિવસે આરોગય મંત્રીશ્રીએ િાંત અને પેઢાના સવાસ્થય અંગેનરી 
માવહતરી આપતરી પુનસતકાનું અનાવરણ કયુાં હતું. 

પાંજિાપોળમાં િાન આપનાિ
િાતાઓનું સન્માન

ધમ્ણ અન ેસંસકૃવતમા ંજીવ માત્ પ્રતયે સંવિેના અન ેસવેાભાવને 
મહત્વ આપવામાં આવયુ ંછટે. પા્ણના સરસવતરી તાલકુાના ખલરીપરુ 
ગામે આવલેા શ્રીમતરી કુસમુ્બને અમૃતલાલ શાહ પશ ુઆશ્ય સકુંલ 
ખાત ે વશક્ણ રાજય મતં્રી શ્રી કીવત્ણવસહં વાઘલેાનરી ઉપનસથવતમાં 
અનુમોિના અવસર યોજાયો હતો, જેમાં પાંજરાપોળમાં િાન 
આપનાર િાતાશ્રીઓ અન ેજીવિયાપ્રમેરીઓનુ ંમહાનભુાવોના હસતે 
સન્માન કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં

વશક્ણમંત્રીશ્રીએ જણાવયુ ંકે, હટેમચદં્રાચાય્ણજી મહારાજના જ્ઞાન 
અન ેમહારાજા કુમારપાળનરી કરણાથરી વસચંાયલેરી પા્ણનરી આ 
ઐવતહાવસક ધરતરી પર ખલરીપુર પાજંરાપોળમા ં૧,૮૦૦થરી વધુ 
પશઓુને આશ્ય આપવામા ંઆવયો છટે. ઘાસચારા ઉપરાતં તમેના 
આરોગય સવહતનરી વયવસથા કરરી જીવિયાના આ મહાયજ્ઞમા ંપ્રતયક્ 
કે પરોક્ રરીત ેજોડાયલેા સૌ જીવિયાપ્રમેરીઓ વિંનરીય છટે. ખડેતૂો 
તરફથરી પાજંરાપોળમા ંઘાસચારા સામ ેપાજંરાપોળ તરફથરી ખડૂેતોને 
ગાયનુ ંછાણ ઉપલબધ કરાવવામા ંઆવ ેતો આ વવસતારમા ંિટેશરી 
ગાય આધાદરત પ્રાકૃવતક ખેતરીન ેવગે મળશ.ે

NFSU દ્ાિા િેશનરી ખયાતનામ 
૧૧ મનહલા વૈઞ્જાનનકોનું સન્માન

નશેનલ ફોરટેનન્સક સાયન્સ યવુનવવસ્્ણ રી(NFSU) દ્ારા િટેશનરી 
ખયાતનામ ૧૧ મવહલા વજૈ્ઞાવનકોના વવવશટિ પ્રિાન મા ટ્ે તમેનરી સવેાઓને 
સન્માવનત કરવાનો કાય્ણક્રમ યોજવામાં આવયો હતો. નશેનલ ફોરટેનન્સક 
સાયનન્સસ યવુનવવસ્્ણ રીના સથાપક કુલપવત ડો. જે. એમ. વયાસન ેવર્ણ-
૨૦૨૨મા ંપદ્મશ્રી એવોડ્ણ મા ટ્ે પિનાવમત કરાયા ત ે્બિલ વવધાનસભા 
અધયક્ા શ્રી ડૉ.નરીમા્બહટેન આચાય્ણએ તમેન ેઅવભનિંન પાઠવરી નશેનલ 
ફોરટેનન્સક સાયનન્સસ યવુનવવસ્્ણ રી ફકત િટેશમા ંજ નવહ પરંત ુઆંતરરાષ્ટ્રરીય 
ક્તેે્ ઉત્તરોત્તર પ્રગવતના વશખરો સર કરરી નામના મળેવરી રહરી છટે તનેો 
સંપણૂ્ણ શે્ય તમેન ેઆપયો હતો. અધયક્ાશ્રીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, ગજુરાત 
ફોરટેનન્સક સાયનન્સસ યુવનવવસ્્ણ રીનરી રચના કરવાનો મખુય હટેત ુગનુ્હા 
ક્તે્ના ઉકેલ મા ટ્ે વજૈ્ઞાવનક ્ ટેકવનકલ વનષણાતોનરી ઉણપ િૂર કરવાનો છટે. 
ફોરટેનન્સક સાયનન્સસ યવુનવવસ્્ણ રીનરી સથાપનાથરી રાષ્ટ્રરીય તમેજ આતંરરાષ્ટ્રરીય 
સતરટે ગનુ્હા સંશોધન ક્તે્મા ંઅન ેઆંતદરક સલામતરી વયવસથા ઊભરી 
કરવા મા ટ્ે હાલ જણાઈ રહટેલરી ઉચ્ કક્ાનરી ્ ટેકવનકલ વનષણાતોનરી ઉણપ 
િૂર થશે. આ પ્રસંગ ેડાયરટેક્રટે્ ઓફ ફોરટેનન્સક સાયન્સ ગજુરાત સ ટ્ે્ના 
શ્રી એચ. પરી. સંઘવરી સવહત ઉચ્ અવધકારરીઓ હાજર રહ્ા હતા. •
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સાફલયગાિા

ખેડૂતપુત્નરી જમરીનિરી હવાઈ સફિ

" નક્રષના નસસોરિયા 
યુવાઓનું કાય્ણ છટે સપનાં વનહાળવાનું અને તેને પૂણ્ણ કરવા 

મહટેનત કરવાનું. જયારટે યુવાઓ ખંતથરી આગળ વધવા માગ ેતયારટે 
તેને પાંખો અને આકાશ આપવાનું કાય્ણ કરવાનું વનઠિાપૂવ્ણકનરી 
ફરજ જો કોઈ અિા કરતરી હોય તો તે છટે રાજય સરકાર. 
જનૂાગઢના મેંિરડા તાલકુાના ગુિંાળાના ખડેતૂપતુ્ હર્ણ વગેડ ેરાજય 
સરકારનરી સહાયથરી પાઇલો્ ્બનવાનું સપનું સાકાર કયુાં છટે. 

ગુંિાળામાં ૧૦ એકર જમરીનમાં હર્ણના વપતા જગિરીશભાઇ 
વેગડ ખેતરી કરટે છટે. માતા રસરીલા્બહટેન ગૃવહણરી છટે, જયારટે મો્ા 
ભાઇ ફાયર સેફ્રી ઑદફસર છટે. હર્ણના પાઇલો્ ્બનવાના સવપ્નને 
પાંખ આપનાર રાજય સરકારનો આભાર માનતાં જણાવયું હતું કે, 

આ વ થ ્ણ ક  સં ક ડ ા મ ણ ન ા  ક ા ર ણે 
પાઇલો્ના સવપ્નને ભૂલરી  એનન્જવનયદરંગ 
કરવા મન મનાવરી લરીધું હતું. આ િરમયાન 
્બસ સ્ટેન્ડમાં ગુજરાત સરકાર કૉમવશ્ણયલ 
પાઇલો્ ્બનવા મા્ટે રૂવપયા ૨૫ લાખ 
સુધરીનરી સહાય કરટે છટે તે જાહટેરાતનું ્બૅનર 
વાંચયું અને જૂનાગઢનસથત વવકસતરી જાવત 
વવભાગના નાય્બ વનયામકશ્રીનો સંપક્ક કયયો 
હતો. પદરણામે તેમને ્ૂંકા સમયગાળામાં 
લોન મળતા ંસફળતાપવૂ્ણક પાઇલો્ ્બનવાનું 
સપનું સાકાર કયુાં.

હર્ણ કહટે છટે, પાઇલો્નરી ટ્રેવનંગ  ખૂ્બ જ 
ખચા્ણળ છટે. હાલ મારં લાઇસન્સ આવરી ગયું 
છટે. હજુ આગળ ઇન્્રનૅશનલ તાલરીમ મારટે 
લેવરી છટે. પાઇલો્ ્બનવા મા્ટે રરીદડંગ, 

ગ્રાઉન્ડનરી તાલરીમ ઘર ્બેઠાં થઈ જાય છટે, પરંતુ ફલા�ગ ટ્રેવનંગ 
મા્ટે વધુ ખચ્ણ થાય છટે. ૧ વર્ણમાં ૨૦૦ કલાક ફલા�ગ કરવાનું 
હોય છટે. મધયમ વગ્ણના વવદ્ાથથી મા્ટે આવથ્ણક સહાય વગર આ 
પ્રકારનરી તાલરીમ લેવરી શકય ન ્બનરી શકે.  

આમ, આવથ્ણક પદર્બળના કારણે કોઈ તેજસવરી ્બાળક ઉચ્ 
વશક્ણથરી વંવચત ન રહટે એ મા્ટે સરકારશ્રી દ્ારા વવવવધ 
કલયાણકારરી યોજનાઓ કાય્ણરત કરવામાં આવરી છટે. સરકારના 
આવથ્ણક સહયોગથરી સામાન્ય કે મધયમ પદરવારનું એક પણ ્બાળક 
વશક્ણથરી વંવચત ના રહટે તેનરી પૂરતરી વયવસથા કરવામાં આવરી છટે, 
જનેો લાભ લઇન ેઅનકે યવુાઓ રોજગારરી મળેવવા સાથે સમાજમાં 
ગૌરવવંતુ સથાન પ્રાપ્ત કરરી ચૂકયા છટે. •

પંરાયત મહાસંમેલનિરી પ્ભાનવત િતા પ્તરીકભાઈ
ગજુરાતના પનોતાપતુ્ અને િટેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરટેન્દ્રભાઈ 

મોિરી હરહંમશે ગામડાઓંના વવકાસ મા ટ્ે સતત વચવંતત રહ્ા છટે. 
તેમજ ગામડાંના વવકાસ મા્ટે જનપ્રવતવનવધઓને 
પ્રોતસાહન આપતા રહ્ા છટે. તાજતેરમાં અમિાવાિમાં 
આયોવજત ગજુરાત પચંાયત મહાસમંલેનન ે સં્બોધરીને 
વડાપ્રધાનશ્રીએ પચંાયતના પ્રવતવનવધઓન ેપ્રોતસાવહત 
કયા્ણ હતા. વડાપ્રધાનશ્રીના સ્ંબોધનથરી અનકે પ્રવતવનવધઓએ 
પ્રોતસાહન મળયંુ છટે. પ્રભાવવત થયા છટે. આવરી જ એક વયવતિ 
એ્લ ે ્બનાસકાઠંાના પાલનપરુ તાલુકાના ગાિલવાડા ગામના 
ઉપસરપચં શ્રી પ્રતરીકભાઈ લુનવેચયા. શ્રી પ્રતરીકભાઈ જણાવ ેછટે કે, 
વડાપ્રધાનશ્રીએ ગામમા ં્બગરીચો ્બનાવરી 75 વૃક્ો વાવવા તમેજ 

ગામના નોકરરી કરતા ભાઈઓન ેગામના જન્મદિવસ ે ્બોલાવરી 
ઉજવણરી કરરી ગામના વવકાસ મા ટ્ે તમેનરી મિિ લઈ ગામનો 

વવકાસ થાય તેવંુ સુિંર આયોજન કરવા અનરુોધ કયયો હતો. 
તમેનરી આ વાત ેખ્ૂબ જ પ્રભાવવત કયયો છટે. વનવૃત સરકારરી 
કમ્ણચારરી એવા પ્રતરીકભાઈ જણાવે છટે, ગુજરાતના 
મખુયમંત્રી તરરીકે શ્રી નરટેન્દ્રભાઈએ કમ્ણચારરીઓન ેખરા 

કમ્ણયોગરી ્બનાવયા છટે. તેમના આ કામથરી પ્રભાવવત થઈને  
પ્રવતકભાઈન ેપણ ગામનો વવકાસ કરવાનરી ઈચછા થઈ હતરી. 

ગાિલવાડાના ગામલોકોએ તક પ્રવતકભાઈન ેઉપસરપંચ ્બનાવરીને 
આપરી. સરકારનરી ગ્રાન્્નો ઉપયોગ ગામના વવકાસમા ંથાય ત ેરરીતે 
કામ કરવાનરી ધગશ હોવાનુ ંપ્રતરીકભાઈ જણાવયુ ંહતુ.ં •

તેમજ ગામડાંના વવકાસ મા્ટે જનપ્રવતવનવધઓને 

કયા્ણ હતા. વડાપ્રધાનશ્રીના સ્ંબોધનથરી અનકે પ્રવતવનવધઓએ 

વવકાસ થાય તેવંુ સુિંર આયોજન કરવા અનરુોધ કયયો હતો. 

કમ્ણયોગરી ્બનાવયા છટે. તેમના આ કામથરી પ્રભાવવત થઈને  
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છાત્ોએ પૉકેટમનરીિરી બનાવરી હબ્ષલ પ્ોડકટ ક�પનરી
" િશ્ષન નત્વેિરી

હજ ુતો ભણવાનરી ઉંમર હોય... કૉલેજનરી મજા 
માણવાના ંવરયો હોય...  તવેા સમય ેપોતાનરી કંપનરી 
સથાપવરી એ તો માત્ દિવાસવપ્ન જેવરી વાત હોય છટે. 
સાવ એવંુ પણ નથરી. વડોિરાના ્બ ેવવદ્ાથથીઓએ આ 
્બા્બત સાકાર કરરી ્બતાવરી છટે. મહારાજા સયાજીરાવ 
યવુનવવસ્્ણ રીના ઇન્કયુ્બશેન સને્્રનરી મિિથરી માત્ ૨૦ 
વર્ણના ્બ ેછાત્ોએ પોતાનરી કંપનરી સથાપરી છટે. આ કંપનરીના 
માધયમથરી યવુનક કહરી શકાય એવરી ૧૯ આયવુષેદિક, હ્બ્ણલ પ્રોડક્ 
્બજારમાં મકૂી છટે. આ ્બન્ ેયવુાનોનાં આ ઉતપાિનો વાપરરીન ેતમે 
આફરરીન પોકારરી ઊઠશો.

અહીંના સરકારરી આયવુષેિ મહાવવદ્ાલયના છાત્ વજનને્દ્રિત્ત શમા્ણ 
અને વલે્ોર યવુનવવસ્્ણ રીમા ં વમકેવનકલ કોરનો અભયાસ કરતા વચન્મય 
કપ્રઆુને ભગેા મળરી સવસથવવ્રતા હટેલથ સોલયશુન નામનરી કંપનરી ્બનાવરી 
છટે. હાલ આ કંપનરી એમએસયુના ઇન્કય્ુબશેન સને્્રમા ંછટે. કંપનરીના 
સચંાલન ઉપરાતં પ્રોડકશન મનૅજેમને્્, માકકેદ્ંગ સાથ ેઅભયાસ તો ચાલુ 
જ છટે. સવસથવવ્રતા હટેલથ સોલયશુનમા ં દરસચ્ણ એન્ડ ડવેલપમને્્નુ ં કામ 
સભંાળતા વજનને્દ્રિત્ત શમા્ણ કહટે છટે, આજ ે્બજારમા ંઅનેક પ્રકારનરી 
આયવુષેદિક પ્રોડક્ મળટે છટે. ખાસ કરરીન ેવવવવધ િિયોનરી િવાઓ, તંિુરસતરી 
મા ટ્ેના ં્ોવનક, હટેરઑઇલ, સા્બઓુ મળટે છટે. તનેરી સામ ેઅમ ેલોકોને 
સરળતાથરી ઉપયોગમા ંઆવરી શકે એવા ંઉતપાિનો ્બજારમા ંમકૂયા ંછટે. તનેું 
ઉતપાિન આયવુષેિના ગ્રથંોમા ંવનિટેવશત વવવધ અન ે્ ટેક્ોલોજીના સમન્વયથરી 
કરવામા ંઆવ ેછટે. હાલમા ં૧૯ પ્રકારનરી પ્રોડક્ ્બનાવવામા ંઆવ ેછટે.

કંપનરી ક્ાઉડ-૯ ્બાથ સોલ્ ્બનાવ ેછટે. આપણન ે્બજારમા ંઅનકે 
પ્રકારના આયવુષેદિક, કોસમદે્ક સા્બ ુમળરી જશ,ે પણ, ્બાથ સોલ્ કયાયં 
ઉપલબધ નથરી. વહમાવલયન રોક સોલ્નો ઉપયોગ કરરી આ ્બાથ સોલ્ 

્બનાવવામાં આવે છટે. પરીપરવમન્્, નરીલવગદર, લવેન્ડર, 
લમેનગ્રાસ ફલવેરમા ંઉપલબધ છટે. વહમાલય રોક સોલ્ 
શરરીરનરી ચામડરી મા ટ્ે ખૂ્બ જ ફાયિાકારક છટે. તનેાથરી 
તવચામા ંરક્તા આવતરી નથરી અન ેચમક આવ ેછટે. ગરમ 
પાણરીમા ં્બ ેચમચરી નાખરી, તમેા ંપગ ્બોળરી રાખવાથરી 
પાનરીમા ંવાદઢયા પડવાનરી સમસયા િરૂ થાય છટે. નહાવા 

મા ટ્ે પણ ગરમ પાણરીમા ં્બ ેચમચરી નાખરીને ઉપયોગ કરવાથરી 
શરરીરટે સા્બ ુલગાવવાનરી પણ જરૂર રહટેતરી નથરી. વહમાલયન રોક 

સોલ્ના સ્નાનથરી અદ્ભતુ તાજગરીનો અનભુવ થાય છટે. એવરી જ રરીતે 
ક્ાઉડ-૯ એરોમાથરેાપરી કેન્ડલનુ ંકામ પણ ગજ્બનુ ંછટે. શોક, એન્ઝાઇ્રી, 
દડપ્રશેન, ઇન્સોમેવનયા જવેરી વયાવધમા ંએરોમાથરેપરીનરી કેન્ડલ ્બહ ુજ 
ફાયિાકારક છટે. ઉતિમાથંરી કોઇ પણ વયાવધમા ંઆ કેન્ડલ પ્રગ્ાવવાથરી 
વાતાવરણ એકિમ પ્રફુનલ્ત થઇ જાય છટે. કેન્ડલ પાચંકે કલાક સધુરી 
પ્રજ્વવલત રહટે છટે. આ ઉપરાતં, છાશ અન ેિધૂમાં નાખરી પરીવા મા ટ્ે એપેદ્્ો 
અને રટેનસપરો પણ અનોખરી પ્રોડક્ છટે. તનેરી સાથે સયગુર વફ્ અન ેઇમયવુન્રી 
્બનૂસ્ંગ મા ટ્ે આમલા લાડુ પણ ્બનાવવામા ંઆવ ેછટે.

આ ્બન્ ેયવુાનોએ પોતાન ેમળતરી પૉકે્મનરીમાથંરી રૂ. ૪૫ હજાર 
્બચાવરી આ કંપનરી ્બનાવરી છટે. આ કંપનરી જ ેનફો કરટે છટે, ત ેફરરી મડૂરી 
તરરીકે કંપનરીમા ંજ રોકવામા ંઆવ ેછટે. હાલનરી પ્રોડક્ રટેન્જન ેભવવષયમાં 
વધારવાનરી પણ યોજના છટે. હાલમા ંફોમયુ્ણલા આપરી અન્ય યવુન્ પાસે 
જો્બવક્ક કરાવવામા ંઆવ ેછટે. કે્લાકં ઉતપાિનોના વચેાણ મા ટ્ે અન્ય 
કંપનરીઓ સાથ ેકૉલોરિશેન કરવામા ંઆવયુ ંછટે. વળરી, પ્રોડક્ન ેફૂડ સેફ્રી 
એન્ડ સ્ાન્ડડ્ણ ઓથોદર્રી ઑફ ઇનન્ડયાનુ ંસદ ્્ણદફકે્ મળયુ ંછટે. આ ઉપરાંત, 
વચન્મય કપ્રઆુન ેએક મસાજ જકેે્ ્બનાવયુ ં છટે. જે જકેે્ પહટેરવાથરી   
શરરીરન ેગરમ શકે મળવા સાથ ેવવવવધ ભાગોમા ંમસાજ પણ થાય છટે. •

લોકનહતને અનભપ્ેત કિતું ગુજિાતનું અંિાજપત્ ઃ મુખયિંડકશ્રરી
સુખ, સમૃવદ્ધ અને સુવવધાથરી સંપન્ લોકજીવનના વવચારને 

અવભપ્રેત કરતા ગુજરાત સરકારના ્બજે્ને વવધાનસભાના 
મુખય િંડક શ્રી પંકજભાઈ િટેસાઇએ આવકાયુાં હતંુ. તેમણે 
જણાવ યંુ હતું  ક ે,  સં તુ વલત અને સંવેિનાસભર 
લોકાવભમુખ વહરીવ્ના અવભગમ સાથે રૂ.560.09 
કરડોનરી પુરાંતવાળા રજૂ કરટેલા અંિાજપત્માં રાજય 
સરકારના દિઘ્ણદૃનટિકોણનો પદરચય જોવા મળયો છટે. 

મુખય િંડકશ્રીએ અંિાજપત્ના વવવવધ પાસાનો ઉલ્ેખ 
કરતા કહ્ં હતું કે, દકસાન સન્માન વનવધ યોજના અંતગ્ણત 61 
લાખ ખેડૂત ખાતેિારોના ્બેંક ખાતામાં સરીધા જ રૂ.10 હજાર 
કરોડનરી સહાય અપાઇ છટે. કૃવરકલયાણ ઉપરાતં સૌરાષ્ટ્રન ેપાણરીથરી 

તર્બતર કરતરી યોજના સૌનરી યોજના ગુજરાત સરકારના જળ 
વયવસથાપનનું ઉત્તમ ઉિાહરણ હોવાનું તેમણે જણાવયું હતું. 

રાજય સરકાર નવરી 5 મેદડકલ કોલેજ શરૂ કરવા 
જઇ રહરી છટે તેનો ઉલ્ેખ કરતાં શ્રી પંકજભાઈ 
િટેસાઇએ આરોગય અને પદરવાર કલયાણ વવભાગ મા્ટે 
અંિાજપત્માં 12,240 કરોડ ફાળવાયા હોવાનું જણાવરી 

તેમાં મવહલાઓ અને ્બાળકોના સવાસ્થયને આવરરી લેતરી 
યોજનાઓ પર વધુ ભાર મુકવામાં આવયો હોવાનું જણાવયું 

હતંુ. ગરરી્બો અને વંવચતોનું વહત વત્ણમાન સરકારના હૃિયસથાને 
છટે તે મા્ટે અનેક યોજનાઓ અમલરી હોવાનરી વાત પણ તેમણે 
કરરી હતરી. •

મુખય િંડક શ્રી પંકજભાઈ િટેસાઇએ આવકાયુાં હતંુ. તેમણે 

તેમાં મવહલાઓ અને ્બાળકોના સવાસ્થયને આવરરી લેતરી 
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આિોગય સુધા

એક જ રિવસમાં બે અંગિાતાઓિરી સાતને નવજીવન

" અનમતનસંહ રૌહાણ
જીવન િલુ્ણભ છટે એ આપણ ેનાનપણથરી 

સાભંળતા આવયા છરીએ. કોઈન ેજીવતિાન 
આપવું એ સૌથરી મો્ું પુણ્ય છટે તેવરી શરીખ 
વડરીલો આપણને આપતા હોય છટે. કોઈને 
જીવતિાન આપવાનુ ંકાય્ણ અંગિાનથરી પણ 
થઇ શક ે છ ટે.  અમિાવાિ વસવવલ 
હોનસપ્લમાં એક દિવસમાં ્બે રિેઇન ડેડ 
વયવતિઓનાં અંગિાન થયાં, જેના થકી 
સાત વયવતિઓને નવજીવન મળયું અને 
તેમનરી વરયોનરી પરીડાનો અંત આવયો છટે. 

્ેબ અંગિાતાઓમાંથરી ૨૦ વરથીય 
રિેઇનડેડ પુરનવસંહ પરમારના હૃિય, ્બે 
દકડનરી અને એક લરીવરનું િાન મળયું છટે. 
રાજસથાનના પુરનવસંહ પરમારનું હૃિય 
હવે જામનગરના ૧૪ વરથીય ્બાળકમાં 
ધ્બકી રહ્ ંછટે. દરટ્રાઇવલ ્બાિ અંગિાનમાં 
મળટેલા હૃિયન ેગ્રરીન કોદરડોર મારફતે ૧૧ 
દક.મરી. િરૂ વસમસ હોનસપ્લમા ંગણતરરીનરી 
વમવન્ોમાં પહોંચાડવામા ંઆવયુ.ં વસમસના 
ત્બરી્બ ડૉ. ધરીરટેન શાહ અને તેમનરી ્રીમ 
દ્ારા માત્ ૩ કલાકમાં ૧૪ વરથીય 
્બાળકમાં હૃિયનુ ંસફળતાપવૂ્ણક પ્રતયારોપણ 
કરરીને ્બાળકને વરયોનરી પરીડામાંથરી 
ઉગારવામાં આવયું.  

પુરનવસંહને ૧૩મરી માચ ષે માગ ્ણ 
અકસમાતમાં ગંભરીર ઈજા થતાં સઘન 

સારવાર અથષે વસવવલ હોનસપ્લમાં 
ખસેડવામાં આવયા હતા. સારવાર 
િરવમયાન તેઓ રિઇેનડડે જાહટેર થયા હતા. 
વસવવલ હોનસપ્લ SOTTOનરી ્રીમના 
ડૉ. સંજય સોલંકી અને તેમનરી ્રીમ દ્ારા 
પદરવારજનોનરી કાઉન્સેવલંગ પ્રવક્રયા હાથ 
ધરવામાં આવરી. પદરવારજનોને અંગિાન 
અંગેનરી સમજ આપવામાં આવતાં અને 
અન્ય દકસસાઓ તેમના સમક્ િશા્ણવાતાં 
પદરવારટે અંગિાન મા્ટેનરી સંમવત આપરી 
હતરી. અંગોના દરટ્રાઇવલ મા્ટે વસવવલના 
ત્બરી્બ ડૉ. નરીલેશ અને ડૉ. પુંવજકાએ 
સમગ્ર પ્રવક્રયા હાથ ધરરી હતરી. 

દરટ્રાઇવલથરી હૃિય પ્રતયારોપણનરી 
૧૨થરી ૧૪ કલાકનરી ભારટે જહટેમત ્બાિ 
આખરટે ૧૪ વર્ણના ્બાળકનરી વરયોનરી 

પરીડાનો અંત આવયો. હવે ્બાળકના 
શરરીરમા ંખામરીવાળુ નહીં, પરંત ુ૨૦ વરથીય 
યુવકનું હૃિય ધ્બકતું થયું. 

અન્ય  અંગિ ાનન રી  વવગત ોમ ાં 
ભાવનગરનાં ૫૫ વરથીય જીકુ્બહટેન 
સોલંકીને પણ માગ્ણ અકસમાતમાં માથાના 
ભાગમાં ગંભરીર ઈજા થયા ્બાિ સારવાર 
િરવમયાન રિેઇનડેડ જાહટેર કરાયા હતા. 
જીકુ્બહટેનનરી ્બે દકડનરી અને એક લરીવરનું 
િાન મેળવવામાં સફળતા મળરી છટે, જેને 
અમિાવાિ વસવવલ મેદડવસ્રીનરી દકડનરી 
ઇનન્સ્ટ્ૂ્માં જરૂદરયાતમંિ િિથીને 
પ્રતયારોપણ કરવામાં આવયું છટે. 

અમિાવાિ વસવવલ હોનસપ્લના 
સપુદરન્ ટ્ેન્ડને્્ ડૉ. રાકેશ જોશરી કહટે છટે કે, 
િિથી જયારટે રિેઇનડેડ થાય તયાંથરી લઇ 
પ્રતયારોપણનરી પ્રવક્રયા અને કામગરીરરી 
અતયતં સવેંિનશરીલ હોય છટે. અગંિાન અને 
પ્રતયારોપણનરી ત્બક્કાવારનરી આ પ્રવક્રયાનરી 
સાંકળમાં એક પણ કડરી તૂ્ટે તો સમગ્ર 
મહટેનત એળટે જવાનરી સભંાવનાઓ પ્ર્બળ 
રહટેલરી હોય છટે, પરંત ુવસવવલ હોનસપ્લનરી 
SOTTOનરી ્રીમ છટેલ્ા ૧૪ મવહનાથરી 
અથાક પદરશ્મ કરરીન ેશે્ઠિ કામગરીરરી કરરી 
રહરી છટે, જનેા પગલ ેજ અતયાર સધુરીમાં 
૧૨૯ અંગોનુ ં૧૧૩ િિથીઓમા ંપ્રતયારોપણ 
કરરીને  પરીદડતોના જીવનમાં ઉજાસ 
પાથરવામા ંસફળતા મળરી છટે. •
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