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• વંદે વવકાસયારિા રાજયના વનરંતર વવકાસમાં એક નવો 
આયામ ઉમેરશે.

• લોકોએ મુકેલો વવશ્વાસ વવકાસનરી ભેટ સવરૂપે જનતા 
જનાદષાનને પરત આપયો છે.

• વડાપ્રધાનશ્રીએ વવકાસનરી રાજનરીવતનો નવો જ અધયાય 
દેશમાં રચયો છે.

• ગુજરાત વવકાસનું રોલ મોડેલ અને દેશનું ગ્રોથ એનન્જન 
બન્યું છે. 

• આઝાદરીના જંગમાં આગેવાનરી લેનારૂં ગુજરાત આજે દેશમાં 
વવકાસનરી આગેવાનરી કરરી રહ્ં છે.

• ગુજરાત ડબલ એનન્જન સરકારના બેવડા લાભથરી સુશાસન 
અને વવકાસનો પયાષાય બન્યું છે.

• વશક્ષણ, સવાસરય અને સલામતરીને જન-જન સુધરી 
પહોંચાડરી છે.

• રાજયમાં આરદજાવતઓ, મવહલાઓ, યુવાઓ, ગ્રામરીણ, 
ગરરીબો સૌનું સશતિરીકરણ થયું છે.  

• સમાજના દરેક વગષાના સવાુંગરી વવકાસન ેધયાનમા ંલઈ રાજય 
સરકારે વનણષાયો કયાષા છે.
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ઊઘડતે પાને

બે દાયકાથી વિકાસનો પયાયાય બની ગયો છે,
ચાર અક્ષરનો શબદ ‘ગુજરાત’

- આર. કે. મહેતા આઇ.એ.એસ.
માહહતી હિયામક

શ્રીકાર વરાષાથરી ધરતરી નવપલ્લવવત થઇ છે. ચોતરફ હરરયાળરી ફેલાઇ છે. ઠેર - ઠેર વરસાદના વધામણા ંથઇ રહા ંછે. સાવષાવરિક 
મઘે મહેરથરી નદરીઓ અન ેતળાવોમાં નવા નરીર આવયા છે. આપન ેયાદ કરાવવાનરી સહેજ ેઇચછા થાય કે આજથરી બરાબર ૨૦ વરષા 
અગાઉ પણ વવકાસનરી વરાષાના વધામણાં થયા હતા અને એ આજ ેપણ અવવરત જ છે. જી હા, હંુ વાત કરરી રહો છંુ, ૨૦ વરષા અગાઉ 
લોકલાડરીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ ગજુરાતનંુ સકુાન સભંાળયુ ંઅન ેતયારથરી ચાર અક્ષરનો શબદ ‘ગુજરાત’ વવકાસનો 
પયાષાય બનરી ગયો છે. રાજય સરકારે છેલ્લા ૨૦ વરષાથરી આજ સધુરી કરેલા જનકલયાણલક્ષરી વવકાસકાયયોનરી વજલે્લ – વજલે્લ, ગામે - ગામ 
વદેં ગુજરાતરૂપે ઉજવણરી થઇ રહરી છે. મોટરી સખંયામાં લોકો આ ગજુરાત વવકાસ વદંનાન ેપોંખરી રહા છે. વદેં ગજુરાત યારિા હેઠળ 
આગામરી રદવસો દરવમયાન ૨૫ હજારથરી વધ ુવવકાસકાયયોના લોકાપષાણ અન ેખાતમહુતૂષા થવાના છે. 

ગાંધરીનગરથરી “રડવજટલ ઇનન્ડયા વરીક -૨૦૨૨”નો પ્રારંભ કરાવતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ રડવજટલ ગુજરાત 
મોડેલનરી સરાહના કરરી. ચોથરી ઔદ્ોવગક ક્ાનન્ત માટે વહન્દુસતાન દુવનયાને રદશા દેખાડરી રહ્ં છે, જેમાં ગુજરાત પથદશષાકનરી ભૂવમકા 
ભજવશે. લોકવહતના કાયયોને રડવજટલ ઈનન્ડયાએ લોકોનરી આંગળરીના ટેરવે મૂકી દરીધા છે. મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
નેતૃત્વ હેઠળ રડવજટલ ક્ાનન્તમાં ગુજરાત મહત્વપૂણષા ભૂવમકા ભજવશે. ગુજરાતનું વગફટ વસટરી ભારતનરી આગવરી ઓળખ બનશે. 
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે ‘ગુજરાત જ્ાન ગુરૂ વવિઝ’નો રાજય વયાપરી પ્રારંભ કરાવયો. આ સપધાષાનો ઉદ્ેશ સરકારનરી વવવવધ 
યોજનાઓ અને નરીવત-વનયમો સવહતના સામાન્ય જ્ાનથરી વવદ્ાથથીઓ-નાગરરકો અવગત થાય તે છે.

સાવષાવરિક વરાષાથરી ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે, તયારે વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રાકૃવતક કૃવર ક્ષેરિે પણ ગુજરાત મોડેલ રાજય બનવા તરફ 
આગળ વધરી રહ્ં હોવાનું જણાવરી વધુને વધુ ખેડૂતો પ્રાકૃવતક કૃવરને અપનાવરી મૂલયવવધષાત ખેતરી કરે એવું આહ્ાન કયુું હતું. સુરતના 
૪૧ હજારથરી વધુ ખેડૂતોએ પ્રાકૃવતક કૃવરને અપનાવરી ખેતરીના નવા અધયાય તરફ પ્રયાણ આદયુું છે. સાથોસાથ કેન્દ્રરીય ગૃહ અને 
સહકાર મરંિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહે ગાધંરીનગર અન ેઅમદાવાદ વજલ્લામા ંલોકકલયાણલક્ષરી અનકે વવકાસકાયયોનરી સરવાણરી વરસાવરી. 

ગજુરાતનરી જનતાએ વરાષાના વભૈવન ેવધાવયો છે. પરંત,ુ એવા સથળો પણ છે જયા ંપરૂનરી નસથવત સજાષાઇ છે. એકધારા વરસાદને 
કારણે ઘણા વજલ્લામા ંપૂરનરી પરરનસથવત સજાષાઇ છે. મખુયમરંિરીશ્રીએ આપાતકાલરીન બઠેક બોલાવરી ઝરીરો કૅઝયવુલટરીના લક્યથરી બચાવકાયષા 
માટે તંરિન ેજરૂરરી સૂચના આપરી હતરી અન ેNDRF-SDRFનરી ટકુડરીઓએ ભારે વરસાદથરી અસરગ્રસત વજલ્લાઓમા ંપરૂમાં ફસાયલેા 
લોકોને બચાવરી સલામત સથળે ખસડેા ંહતા. આ સાથ ેઅસરગ્રસત વવસતારોમાં વરીજળરીનો પુરવઠો પવૂષાવત કરવામા ંઆવયો હતો. 
મખુયમંરિરીશ્રી તતકાળ પરૂગ્રસતોનરી વહારે ધસરી ગયા, ઉપરાતં મખુયમરંિરીશ્રીએ અસરગ્રસત વવસતારનુ ંહવાઇ વનરરીક્ષણ કયુું હતુ.ં તમેણે 
સથળ ઉપર જઇન ેવહરીવટરી તંરિન ેજરૂરરી માગષાદશષાન આપય ુહતંુ. વડાપ્રધાનશ્રીએ બચાવ અન ેરાહત કામગરીરરીનરી માવહતરી મખુયમરંિરીશ્રી 
પાસથેરી મળેવરી આવશયક તમામ મદદનરી તમેન ેખાતરરી આપરી હતરી.

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ શવતિપરીઠ અંબાજીને રેલવેલાઇનથરી જોડવાનો વનણષાય કયયો છે. જેનાથરી યારિાધામો જોડાતા 
આ પ્રદેશના વવકાસને વેગ મળશે. જામનગરે વવકાસનરી રદશામાં વધુ એક હરણફાળ ભરરી છે. જામનગરમાં ૯૦ કરોડના ખચચે 
સાકાર થયેલો ગુજરાતનો સવષા પ્રથમ અતયાધુવનક વેસટ ટુ એનર્જી પલાન્ટનું તાજેતરમાં મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઈ-લોકાપષાણ 
કયુું હતું. કચછમાં આકાર લઇ રહેલો વવશ્વનો સૌથરી મોટો ૩૦ હજાર મેગાવોટનો સોલાર-વવન્ડ પાક્કને વરષા ૨૦૨૬માં પૂણષા કરવાનો 
રાજય સરકારનો વનધાષાર છે. પ્રસતુત અંકમાં છેલ્લા બે દાયકાથરી વવવવધ ક્ષેરિોમાં થયેલા વવકાસનરી ઝલક ગુજરાતના સુજ્ વાચકો 
સમક્ષ મૂકતા આનંદનરી લાગણરી અનુભવું છું.

જય જય ગરવરી ગુજરાત...
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િહીિટીતંત્ર સાબદું બની, પ્રજાની પડખે અડીખમ...
બચાિ - રાહત માટે CMનું સથળ ઉપર માગયાદશયાન

રાજયના ંમધય અન ેદવક્ષણ ભાગમાં થયલેા 
ભારે વરસાદ અને તયારબાદ સજાષાયેલરી પૂરનરી 
નસથવત અંગે સવમાવહતરી મેળવવા મુખયમંરિરી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પૂરગ્રસત વવસતારનું 
વનરરીક્ષણ કયુું હતુ.ં મખુયમરંિરીશ્રીએ છોટાઉદેપરુ, 
નવસારરી અને નમષાદા વજલ્લામાં જાતવનરરીક્ષણ 
કયુું હતું, અસરગ્રસતોને મળયા હતા. તેમજ 
સથાવનક વહરીવટરી તંરિ પાસેથરી બચાવ અને 
રાહતનરી કામગરીરરી અંગે વવગતો મેળવરી હતરી. 
આ સાથે, મુખયમંરિરીશ્રીએ સરી.એમ.ડેશબોડષાના 
માધયમથરી રાજયમાં વરસાદથરી પ્રભાવવત 
વજલ્લાઓ અને નાગરરકોનરી સલામતરી અંગે 
વજલ્લા વહરીવટરીતરંિ સાથ ેવાતાષાલાપ કયયો હતો. 

મુખયમંરિરીશ્રી વરસાદથરી અવત પ્રભાવવત 
વવસતારોનરી જાત વનરરીક્ષણ મુલાકાત અંતગષાત 
બોડેલરીના વધષામાનનગરના અસરગ્રસતોને 
મળયા હતા અને તેમનરી સાથે વાતચરીત કરરી, 

વહરીવટરી તંરિ દ્ારા કરવામાં આવેલા બચાવ 
રાહત કાયયો, આશ્ય સથાનોનરી વયવસથા વગેરે 
અંગે વવગતો મેળવરી હતરી.

તેમણે વશરોલાવાલા હાઈસકકૂલ ખાતે 
આશ્ય લઈ રહેલાં અસરગ્રસતો સાથે પણ 
વાતચરીત કરરી હતરી. તયારબાદ મુખયમંરિરીશ્રી 
વવરોધપક્ષના નેતા શ્રી સુખરામ રાઠવાને પણ 
મળયા હતા. વવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ 
છોટાઉદ ેપુર વજલ્લામાં  વરસાદ ે વેર ેલા 
વવનાશનરી વવગતો મખુયમરંિરીશ્રીન ેઆપરી હતરી.

મખુયમરંિરીશ્રીએ છોટાઉદેપુર વજલ્લાના પરૂ 
પ્રભાવવત વવસતારનરી નુકસાનરીનો સરવે કરરીને 
લોકોને મદદરૂપ બનવા તેમજ નાગરરકોને 
તેમનરી નુકસાનરીનરી સામે ઝડપથરી સહાય 
ચુકવવા અંગે વજલ્લાના તંરિ વાહકોને સૂચના 
આપરી હતરી. આ મુલાકાત વેળાએ આરદજાવત 
રાજય મંરિરી શ્રીમતરી વનવમરાબેન સુથાર, 

સાંસદ શ્રી ગરીતાબેન રાઠવા, ધારાસભય શ્રી 
અભેવસંહ તડવરી સવહતના અવધકારરીઓ, 
પદાવધકારરીઓ ઉપનસથત રહા હતા.

છોટાઉદેપરુ બાદ મખુયમરંિરીશ્રીએ નમષાદા 
વજલ્લામાં ભારેથરી અવતભારે વરસાદને લરીધે 
સજાષાયેલરી પરરનસથવતનો કયાસ મેળવવા 
રાજપરીપળાનરી મલુાકાત લઈ, વજલ્લાના વરરષ્ઠ 
પદાવધકારરીશ્રીઓ, અવધકારરીશ્રીઓ - વજલ્લા 
પ્રસાશન સાથ ે મગંળવારે બપોર બાદ બઠેક 
યોજીન ેવજલ્લાનરી પરરનસથવતનરી સવષાગ્રાહરી સમરીક્ષા 
કરરી હતરી. તમેણ ેવજલ્લા પ્રસાશન દ્ારા થયલેરી 
કામગરીરરી અન ેબચાવ રાહત માટે લવેાયેલા 
તાકીદના વવવવધ પગલાઓંનરી વવસતૃત જાણકારરી 
મળેવરી હતરી. આ પ્રસગં ેમાગષા અન ેમકાન મરંિરી 
શ્રી પણૂચેશભાઈ મોદરી ઉપરાતં મખુય સવચવ શ્રી 
પકંજકુમાર બઠેકમા ંઉપનસથત રહા ંહતા.ં

મુખયમંરિરીશ્રીએ ભારે વરસાદને લરીધે 

ઝીરો કેઝયુઆવિટીના અવિગમ સાથે રાજય સરકારનો બચાિ કામગીરી ઉપર વિશેષ િાર

બચાવ - રાહત
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પ્રભાવવત થયલેા અસરગ્રસતોન ેજરૂરરી સરવેના 
આધારે રાજય સરકાર દ્ારા ધારાધોરણ 
મુજબનરી તમામ પ્રકારનરી સહાય શકય તેટલરી 
વહેલરી ચુકવાય તે માટેનરી પ્રવતબદ્ધતા વયતિ 
કરરી હતરી અને વજલ્લા પ્રસાશનને આ રદશામાં 
ઝડપથરી જરૂરરી કાયષાવાહરી માટેનરી પણ સચૂનાઓ 
આપરી હતરી.  મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
રાજપરીપળા શહેર-વજલ્લામા ંલોકોનુ ંજનજીવન 
ઝડપથરી રાબેતા મુજબ અને પૂવષાવત બને તે 
રદશામા ંરાજય સરકાર તમામ પ્રકારે સહાયરૂપ 
થવા કરટબધધ હોવાનું જણાવયું હતું.

મુખયમંરિરીશ્રીએ રાજપરીપળા કલેકટર 
કાયાષાલય ખાતે આવરીને પૂરમાં બચાવવામાં 
આવેલા નાગરરકો સાથે સંવાદ કયયો હતો. આ 
અસરગ્રસત લોકોએ તેમના બચાવ માટેના 
રદલધડક ર ેસકયુ ઓપરેશનનરી વવગતો 
મુખયમંરિરીશ્રી સમક્ષ રજૂ કરરી તંરિનો આભાર 
વયકત કયયો હતો. મુખયમંરિરીશ્રી સાથે સાંસદ 
શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા સવહત વજલ્લાના 
વવભાગરીય અમલરીકરણ અવધકારરીશ્રીઓ 
ઉપનસથત રહાં હતાં.

ભારે વરસાદથરી પ્રભાવવત થયલેા નવસારરી 

વજલ્લાના વવસતારોનું મુખયમંરિરીશ્રીએ હવાઈ 
વનરરીક્ષણ કયુ ું  હતું .  વજલ્લાના વવવવધ 
વવસતારોના જાતવનરરીક્ષણ મુલાકાત લઈ, 
શે લ ટર  હ ોમમાં  આશ્ય લઈ રહ ેલ ા 
અસરગ્રસતોનરી મુલાકાત લઈ તેમને મળતરી 
ભોજન, આરોગય સવેાઓનરી જાણકારરી મળેવરી 
હતરી. તેમણે અહીં નરીચાણવાળા વવસતાર 
વોરાવાડથરી સથળાંતરરત કરવામાં આવેલા 
અસરગ્રસતો સાથે સંવાદ કરરી 'સરકાર આ 
વવપદામાં તેમનરી પડખે છે' તેવો સવધયારો 
આપયો હતો.  મુખયમંરિરીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, 
રાજય સરકાર કોઈ પણ કુદરતરી આપવતિ કે 
વવકટ સમયમાં અસરગ્રસતોનરી પડખે ઉભરી છે. 
વરસાદનરી નસથવતને ધયાને રાખરી રાજયનું 
સમગ્ર વહરીવટરીતરંિ સતક્ક છે અન ેનાગરરકોના 
જાનમાલનરી સલામતરી માટેના તકેદારરીના 

તમામ પગલાંઓ લેવામાં આવરી રહા છે 
મુખયમંરિરીશ્રીએ તંરિને એલટષા મોડ પર 

રહેવા માગષાદશષાન આપવા સાથે કંટ્ોલ રૂમ, 
બચાવ રાહત ટુકડરીઓ, પૂરગ્રસત વવસતારમાં 
જરૂરરી સુવવધાઓ, શેલટર હોમસ, ફકૂડ પેકેટનરી 
વયવસથાઓ સવહતનરી તંરિ દ્ારા કરવામાં 
આવેલરી તૈયારરીઓનરી પણ સમરીક્ષા કરરીને 
માગષાદશષાન પૂરૂ પાડું હતું. 

આ ઉપરાંત, મુખયમંરિરીશ્રીએ સટ ેટ 
ઈમરજન્સરી ઓપરેશન સેન્ટર ઉપરાંત ડેશ 
બોડષાના ંમાધયમથરી પણ રાજયમા ંપ્રવતથી રહેલરી 
વરસાદનરી નસથવત અગં ેમાવહતરી મળેવરી હતરી. 
મખુયમરંિરીશ્રીએ આ વજલ્લાઓમા ંનરીચાણવાળા 
વવસતારના અને કાચા મકાનો-ઝૂંપડાઓમાં 
રહેતા લોકોના સલામત સથળે સથળાતંર તથા 
તમેન ેઆશ્ય સથાનોમા ંઅપાતરી સવુવધાઓ 

ગુજરાતમાં િારે િરસાદ બાદ સજાયાયેિી 
સસથવતની સમીક્ષા કરતાં િડાપ્રધાનશ્ી

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ સાથે ટેહલફોહિક વાતચીત કરીિે ગુજરાતમાં વયાપક અિે ભારે 
વરસાદથી સર્જાયેલી હવકટ પરરસ્થહત અંગેિી હવગતો મેળવી હતી. 
તેમજ ગુજરાતિે બચાવ-રાહતિી કામગીરીમાં તમામ પ્રકારિી મદદ 
કરવાિી ખાતરી આપી હતી. મુખયમંત્ીશ્ીએ ખાસ કરીિ ેદહષિણ અિ ેમધય 
ગજુરાત હવ્તારમા ંથયલેા ભારે વરસાદ અિ ેતેિા પરરણામે ઊભી થયલેી સ્થહતિી 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિે સંપૂણજા હવગતો આપી હતી. વડાપ્રધાિશ્ીએ આ વરસાદી 
સ્થહતિે પહોંચી વળવા NDRF સહહતિી તમામ જરૂરી મદદ માટે કેન્દ્ર સરકાર રાજયિા 
વરસાદ અસરગ્ર્તોિી પડખે હોવાિી ખાતરી આપી હતી.
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અગં ેપણ જાણકારરી મળેવરી હતરી.
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયના વરસાદ પ્રભાવવત અને 

રેડ અલટષા જાહેર થયલેા પાચં વજલ્લાનરી વરસાદરી નસથવતનો તાગ C.M. 
ડેશબોડષાના માધયમથરી મેળવયો હતો. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જુનાગઢ, 
ગરીર સોમનાથ, નવસારરી, ડાંગ અને વલસાડ વજલ્લામાં વરસેલા 
વરસાદને કારણે ઊભરી થયેલરી વવકટ નસથવતનરી સંપૂણષા વવગતો આ 
વજલ્લાના કલેકટરશ્રીઓ પાસેથરી મેળવરી હતરી.

આ સમરીક્ષા બેઠકમાં આરદજાવત મંરિરી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, પાણરી 
પુરવઠા રાજય મંરિરી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરરી, ધારાસભય શ્રી વપયુર દેસાઈ 
તમેજ વજલ્લા વહરીવટરીતરંિ, રડઝાસટર વવભાગના અવધકારરીઓ ઉપનસથત 
રહા હતા. આ ઉપરાંત મુખય સવચવ શ્રી પંકજ કુમારે સટેટ ઇમરજન્સરી 
ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે સવષાગ્રાહરી સમરીક્ષા બેઠકમાં તમામ વજલ્લાના 
ઉચ્ચ અવધકારરીઓન ેઝરીરો કેઝયઆુવલટરીના સપંણૂષા સવંદેનશરીલ અવભગમ 
સાથે રાહત બચાવનરી કામગરીરરી કરવા સૂચનાઓ આપરી હતરી. •

િારે િરસાદ સંદિભે ખેડામાં સમીક્ષા બેઠક
ખેડા વજલ્લામાં તાજેતરમાં અનારાધાર વરસાદના સંદભચે મવહલા 

અને બાળ કલયાણ રાજયમંરિરી શ્રીમતરી મનરીરાબહેન વકીલે વવવવધ 
સથળોનરી સથળ મુલાકાત કરરી હતરી. તેમણે સમરીક્ષા બેઠકમાં ભારે 
વરસાદને કારણે થયેલરી તારાજી સંદભચે રાહત કામગરીરરી, વરસાદરી 
પાણરીના ઝડપરી વનકાલ, સવચછતા અંગેના વયવસથાપન અંગે માગષાદશષાન 
– સૂચના તંરિવાહકોને આપરી હતરી.

નમયાદામાં િારે િરસાદમાં થયેિી કામગીરીની સમીક્ષા
નમષાદા વજલ્લાના રાજપરીપળામાં ભારે વરસાદને કારણે સજાષાયેલરી 

પરરસથવતને અનુલક્ષરીને માગષા અને મકાન મંરિરી શ્રી પૂણચેશભાઈ મોદરીએ 
સમરીક્ષા બેઠક યોજીને વજલ્લા પ્રસાશન દ્ારા થયેલરી રાહત-બચાવ 
કામગરીરરીનરી જાણકારરી મેળવરી હતરી. મંરિરીશ્રીએ વજલ્લામાં તાતકાવલક 
યુદ્ધના ધોરણે અસરગ્રસતોનરી ઘરવખરરી, મકાન નુકશાનરી સવચે વગેરે 
જેવરી કામગરીરરી હાથ ધરરી સમયસર કેશડોલસ સવહતનરી જરૂરરી સહાયનરી 
ચુકવણરી કરવા સૂચના આપરી હતરી. તેમણે જણાવયું હતું કે, ડેડરીયાપાડા 
તાલુકામાં ૧૦ ટરીમ અને સાગબારા તાલુકામાં ૧૦ ટરીમ કાયષારત છે. 
નાંદોદમાં પણ ઘરોમાં પાણરી ભરાતા તેનો સરવે ચાલુ છે.
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૩૯ હજાર િોકોનું સિામત સથળાંતર  
પ્રિાવિત વિસતારોમાં સરિે આરંિાયો 

મહેસૂલ અને આપવતિ વયવસથાપન મંરિરી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ વરિવેદરીએ રાજયમાં 
પડરી રહેલા વરસાદનરી પરરનસથવત અંગે ગાંધરીનગર ખાતે સમરીક્ષા બેઠક યોજી હતરી. 
આ અંગે માવહતરી આપતા મંરિરીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, અતયાર સુધરીમાં કુલ ૩૯ 
હજાર ઉપરાંત નાગરરકોનું સલામત સથળે સથળાંતર કરાવવામાં આવયું હતું, 

સરકારે સમયસર રાહત અને બચાવ કાયષા શરૂ કરરી દરીધું હતું. વજલ્લા વહરીવટરી 
તંરિને તાતકાવલક યોગય કામગરીરરી માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવરી હતરી. તેના લરીધે 
રાજયમાં જાનમાલના નુકસાનને વનયંરિણમાં રાખવામાં સફળતા મળરી. આ તબક્ે 
મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ંહતુ ંકે, રાજય સરકારના સમયસર લવેાયલેા 
વનણષાયોથરી જાનમાલના નુકસાનને વનયંરિણમાં રાખરી શકાયું. રાજયભરમાં અતયારે 
18 NDRFનરી ટરીમ કાયષારત છે. તે વસવાય 18 એસડરીઆરએફ પલાટૂન તૈનાત છે. 
18 NDRF અને 18 SDRF મળરીને કુલ 8 ટરીમ રરઝવષામાં છે. 39 હજારથરી વધુ 
લોકોને સલામત સથળે ખસેડવામાં આવયા છે.

અનરાધાર વરસાદના લરીધે 5150 જટેલા ગામડાઓમા ંવરીજ પરુવઠો ખોરવાઇ ગયો 
હતો. તમેાથંરી 5110 ગામડાઓમા ંસફળતાપવૂષાક રરપરેરંગ કામગરીરરી પણૂષા કરવામા ંઆવરી 
છે. મખુયમરંિરીએ 156 નગરપાવલકાઓમા ંસફાઇ કામગરીરરી, સોવલડ વસેટ મનેજેમને્ટ 

સવહતના કામો માટે રૂ. 17.1 
કરોડ ફાળવયા છે. રાજય 
વહ રીવટ રીતંરિ  સ ો વશયલ 
મરીરડયાના માધયમથરી બંધ રોડ, 
ઇમરજન્સરી હ ેલપલાઇન  
અન ે વરસાદનરી પટેનષા અગંે 
લોકોન ેસમયસર માવહતગાર 
કરરી રહં્ છે. •

કચછમાં 110થી િધુ નાગરરકોને સિામત સથળે ખસેડાયા
રાજયમાં ભારે વરસાદને પરરણામે સમગ્ર વહરીવટરી તંરિ એલટષા 

મોડમાં છે, તયારે ઝરીરો કેઝયુઆલરીટરીના અવભગમ સાથે રાજય સરકાર 
બચાવ કામગરીરરી ઉપર વવશરે ભાર આપરી રહરી છે. અગમચતેરી પગલાનંા 
ભાગરૂપે સથાવનક વહરીવટરી તંરિ દ્ારા જરૂર જણાય તેવા વવસતારોમાં 
સથળાંતરનરી કામગરીરરી પુરજોશમાં કરવામાં આવરી અને અસરગ્રસત 
વજલ્લાઓમા ંજયા ંપાણરીના વહેણમાં નાગરરકો ફસાયા હોય તયાં તવરરત 
NDRF-SDRFનરી ટરીમો ઉપરાંત સથાવનક નાગરરકો અને પોલરીસ 
તંરિનરી મદદ લઇ ફસાયેલા નાગરરકોના રેસકયુનરી કામગરીરરી કરરી. 
તેમના જીવ બચાવવામાં આવયા. કચછ વજલ્લામાં ૧૧૦ થરી વધુ 
નાગરરકોન ેરેસકયુ-સથળાતંર તમેજ ચાર અબોલ પશઓુન ેરેસકય ુકરરીને 
સફળ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવયા છે.

કચછ વજલ્લામાં અવતભારે વરસાદને પરરણામે અલગ અલગ 
સથળોએ પાણરીના વહેણમાં નાગરરકો ફસાઇ ગયા હોવાના ૮ બનાવો 

બન્યા હતા. જે તમામ બનાવોને ગંભરીરતાથરી લઇને ગણતરરીનરી 
વમવનટોમા ંસથળ પર પહોંચરી જઇ NDRF, SDRF ઉપરાતં પોલરીસ 
તંરિનરી વવવવધ ટરીમોએ સથાવનક નાગરરકોના સહયોગથરી તમામ 
ફસાયલેા ૧૧૦થરી વધ ુનાગરરકોન ેસફળતાપવૂષાક રેસકય ુકરરી લઇ તેમના 
જીવ બચાવરી લરીધા છે.  રાજયના વહરીવટરી તંરિનરી સવક્યતાના પરરણામે 
એક પણ જાનહાવન બનવા પામરી નથરી. •

બચાવ - રાહત

ગત િષયા કરતા આ જુિાઈમાં 
બમણો િરસાદ પડ્ો

આ વરચે જુલાઈમાં 14 રદવસમાં જે એવરેજ વરસાદ 
નોંધાયો છે તે ગત વરષાનરી સરખામણરીએ બમણાથરી પણ 
વધુ છે. ગત વરચે આંકડો 155.92 વમ.મરી. હતો. જે આ વરચે 
397.02 વમ.મરી. છે. રાજયનો એવરેજ વરસાદ 850 વમ.મરી. 
છે. નોંધપારિ બાબત એ છ ે કે, જુલાઈ મવહનાના કુલ 
વરસાદનો 50 ટકા વરસાદ 8-11 જુલાઇ 2022 સુધરીમાં 
જ 20 તાલુકામાં નોંધાઇ ગયો છે. દરેક તાલુકામાં આજ 
રદન સુધરી 50 વમ.મરી.થરી વધુ વરસાદ પડો છે. આ 
દાયકામા ંપહેલરી વખત છે કે ગજુરાતમા ંજલુાઈ મવહનામાં 
આટલરી પ્રચંડ મારિામાં વરસાદ પડો છે.

NDRF ટીમે કેટિાં િોકોને બચાવયાં ?
જુલાઈ 11, 2022નરી આ વાત છે જેમાં નમષાદાના 

કરજણ પાસે નદરીના તટમાં 21 લોકો ફસાયાં હોવાનરી 
માવહતરી મળતા હેવલકોપટરથરી બચાવ કાયષા કરવાનું નક્રી 
કરાયું હતું. જોકે હવામાનનરી પરરનસથવત અને સમયને 
ધયાનમાં લઇને NDRFના જવાનોએ નદરીમાં જઇને 21 
લોકોને બચાવરી લરીધા હતા.

રાજયમાં ખરીફ પાકની િાિણી પૂણયા
ખેડૂતોએ આ સમયે 44,36,980 હેકટરથરી વધુનરી 

જમરીનમાં ખરરીફ પાકનરી વાવણરી કરરી છે. તે 50 ટકાથરી વધુ 
ખરરીફ વવસતાર છે. મોટાભાગના ડેમ 50 ટકા જેટલા 
પાણરીથરી ભરાઇ ગયા છે. સરદાર સરોવર ડેમમાં 48 ટકા 
પાણરી ભરાયું છે.
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ગુજરાતના પનોતા પુરિ અને દેશના 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ રડવજટલ 
ઇનન્ડયાનો સંકલપ કયયો છ ે.  રડવજટલ 
ટેક્ોલોજીનો ઉપયોગ કરરી નાગરરકોન ેઉતિમ, 
ઝડપરી અન ેપારદશથી સેવા મળરી રહે તેવા ઉમદા 
હેતથુરી શરૂ કરાયલંુે રડવજટલ ઇનન્ડયા અવભયાન 
આજે જન અવભયાન બન્યું છે. રેલવે રટરકટ, 
બસ રટરકટ, પરરીક્ષા ફોમ ષા , ડોકયુમેન્ટ 
વેરરરફકેશન, ટાંકણરીથરી લઈને પલેન સુધરીનરી 
ખરરીદરી... આવાં તો અનકે ક્ષરેિો છે જ ેરડવજટલ 
ટેક્ોલોજીના કારણે નાગરરકોનાં સમય અને 
નાણાનરી બચત કરતાં થયાં છે.  રડવજટલ 
ઇનન્ડયાના અવભયાનને વેગ આપવા ગુજરાત 
દેશમાં અગ્રેસર રહરીને કાયષા કરરી રહ્ં છે. 
રાજયના મહેસૂલ, કૃવર, વશક્ષણ સવહતના 
તમામ વવભાગોએ રડવજટલ ટેક્ોલોજીનો 
અસરકારક ઉપયોગ કરરીને નાગરરક સેવાઓ 
સરળ અને પારદશથી બનાવરી છે. તાજેતરમાં 
ગુજરાત, રડવજટલ ઇનન્ડયાને વેગ આપવાના 
પ્રસગંનુ ંસાક્ષરી બન્યંુ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીએ મહાતમા મંરદર, ગાંધરીનગરથરી 
“રડવજટલ ઇનન્ડયા વરીક-૨૦૨૨”નો શભુારંભ 
ક ર ા વ રી  ટ ેક ન ો લ ૉ જી ન ા  મ ા ધ ય મ થ રી 
જનસખુાકારરીના લાભો નાગરરકોન ેસરળતાથરી 
મળરી રહે તે માટે નવરીન ૭ રડવજટલ સેવાઓ 
દેશવાસરીઓને સમવપષાત કરરી હતરી.  

'રડવજટલ ઇનન્ડયા સપ્ાહ–૨૦૨૨'ના 
શુભારંભ અવસરે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીએ જણાવયું કે, ગુજરાતના મુખયમંરિરી 
તરરીકેના મારા ૧૩ વરષાના કાયષાકાળ દરવમયાન 
સટેટ ડટેા સેન્ટર (જી.એસ.ડરી.સરી.) શરૂ કરનાર 
ગુજરાત પ્રથમ રાજય હતું. જી-સવાન, ઈ 
ગ્રામ-વવશ્વગ્રામ, જનસેવા કેન્દ્રો જેવરી પહેલ 
ગુજરાતે કરરી હતરી. વરષા ૨૦૧૪ પછરી રાષ્ટરીય 
કક્ષાએ મારો આ જ અનુભવ 'રડવજટલ 
ઇનન્ડયા'નો આધાર બન્યો છે. 'ધન્યવાદ 

ગુજરાત..!' એમ કહરીને તેમણે આ માટે 
ગુજરાતનો આભાર માન્યો હતો. વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કહ્ં કે, 'ચોથરી 
ઔદ્ોવગક ક્ાનન્ત માટે વહન્દુસતાન દુવનયાને 
રદશા દેખાડરી રહ્ં છે, અને મને બેવડરી ખુશરી 
છે કે ગુજરાત એમાં પણ પથદશષાકનરી ભૂવમકા 
ભજવરી રહ્ં છે.

રડવજટલ ઇનન્ડયાએ સરકારન ેનાગરરકોના 
ગામમાં, ઘરમાં અને ઘરના દરવાજે જ નહીં; 
લોકોનરી હથેળરીઓમાં  મૂકી દરીધરી છ ે. 
ગાંધરીનગરના વગફટ વસટરી પ્રોજેકટનો ઉલ્લેખ 
કરતાં વડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્ં હતું કે, રફન-ટેક, 
ડેટા વસકયોરરટરી અન ેનાણાકીય વયવસથાપનના 
ક્ષરેિમા ંવગફટ વસટરી ભારતનરી આન-બાન-શાન 
બનશે. 'મેક ઇન ઇનન્ડયા'નરી શવતિ અને 
રડવજટલ ઇનન્ડયાનરી તાકાતથરી ભારત 
ઔદ્ોવગક ક્ાનન્ત ૪.૦ ન ેનવરી ઊચંાઈએ લઈ 
જશ.ે નવા સકંલપો, નવરી આશા-આકાંક્ષાઓથરી 
રડવજટલ ભારત આધવુનક, સમૃદ્ધ અન ેસશતિ 
ભારત બનશ.ે ભારતના યુવાનોમા ંસામરયષા છે, 
તેમને મારિ તક જોઈએ છે. આજે ભારતમાં 
એવરી સરકાર છે જેના પર દેશનરી જનતાને, 
નવયવુાનોન ેભરોસો છે. આ સરકાર યવુાનોને 
તક આપરી રહરી છે અને એટલે જ આપણો દેશ 
અભૂતપૂવષા તાકાત સાથે અનેક રદશાઓમાં 

આગળ વધરી રહો છે.
સમયનરી સાથ ેજ ેદેશ આધવુનક ટેકનોલોજી 

અપનાવતો નથરી, સમય તેને પાછળ છોડરીને 
આગળ વધે છે. રિરીજી ઔદ્ોવગક ક્ાનન્ત 
દરવમયાન ભારત આનો વશકાર બન્યું હતું. 
પરંતુ આજે આપણે ગવષાથરી કહરી શકીએ છરીએ 
કે ભારત ચોથરી ઔદ્ોવગક ક્ાનન્ત, ઇન્ડસટ્રી 
૪.૦માં વવશ્વભરમાં અગે્રસર છે. સમગ્ર 
માનવજીવન માટે ટૅક્ૉલૉજીનો ઉપયોગ 
કેટલો ક્ાનન્તકારરી છે તેનું ઉદાહરણ ભારતે 
‘રડવજટલ ઇનન્ડયા અવભયાન’ના રૂપમા ંસમગ્ર 
વવશ્વનરી સામે મૂકયું છે. આઠ વરષા પહેલાં શરૂ 
થયેલું આ અવભયાન બદલાતા સમય સાથે 
ખૂબ જ ઝડપથરી વવસતરરી રહ્ં છે.

૮-૧૦ વરષા પહેલાંનરી પરરનસથવતને યાદ 
કરાવરી વડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્ ંકે, એક સમય હતો 
જયારે જન્મ પ્રમાણપરિ લેવા માટેનરી લાઇન, 
જો તમે વબલ ભરવા માગો છો તોપણ લાઇન, 
રાશનનરી લાઇન, પ્રવેશ માટે લાઇન, પરરણામ 
અન ેપ્રમાણપરિ માટે લાઇન, બનૅ્કોમા ંલાઇનો, 
જયાં જુઓ તયાં કોઈ પણ કામ માટે લાઇનમાં 
ઊભા રહ ેવંુ  પડતું ,  પણ આજે ભારતે 
ટેકનોલૉજીના ઉપયોગ થકી રડવજટલ બનરી 
‘લાઇન’થરી ‘ઓનલાઇન’ થઈને સમસયાઓ 
ઉકેલરી છ.ે જન્મના પ્રમાણપરિથરી માંડરીને 

ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીક -2022
ગુજરાતથી સાત રડવજટિ સેિાઓ દેશને સમવપયાત કરતા PM
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વસવનયર વસટરીઝનોના પેન્શન માટે હયાતરીના 
પ્રમાણપરિ સવહતનરી તમામ સેવાઓ 
ઓનલાઇન થતાં આજે  સમય અને શવતિનો 
બચાવ થયો છે.

જે કામ માટે અનેક રદવસો લાગતા એ 
કામ આજે ટેક્ોલૉજીના જનધન-આધાર-
મોબાઇલ (JAM) થકી વમવનટોમાં સંપૂણષા 
પારદવશષાતા સાથે થતાં કરોડો પરરવારોનાં 
સમય અન ેનાણાંનો બચાવ થઈ રહો છે. આઠ 
વરષા પહેલાં ઇન્ટરનેટનરી સુવવધાઓ સરીવમત 
હતરી, આપણા રડવજટલ ઇનન્ડયાના મંરિ 
થકી નજીવરી રકંમત ેઇન્ટરનટે ઉપલબધ 
છે. લાઇટ વબલ, બૅન્કનાં કામો, 
સરકારરી કચેરરીનાં કામો તથા અન્ય 
સરકારરી સેવાઓના લાભ લેવા માટે 
ગ્રામજનોને શહેર સુધરી આવવું પડતું 
હતુ,ં તનેા વનરાકરણ માટે  છેલ્લા ંઆઠ વરષામાં 

દેશભરમાં ચાર લાખથરી વધુ કોમન સવવષાસ 
સેન્ટર કાયષારત કરરી દરીધાં છે. તેના પરરણામે 
આ તમામ સુવવધાઓ ગરરીબ પરરવારોને 
ગ્રામકક્ષાએ જ મળતાં, સમય અને નાણાંનરી 
બચત તો થઈ જ છે, સાથે-સાથે અનેક 
યવુાનોન ેરોજગારરીનરી તકો પણ ઉપલબધ બનરી 
છે. આ અંગે વડાપ્રધાનશ્રીએ દાહોદના 
રદવયાંગ દંપતરીનું ઉદાહરણ આપતાં જણાવયું 
કે, દાહોદના એક નાના આરદવાસરી ગામડામાં 
આ દંપતરીએ મદુ્રા યોજનાનો લાભ લઈન ેઆવું 
કોમન સવવષાસ સને્ટર શરૂ કયુું, જનેા થકી આજે 

તેઓ પ્રવત માસ ૨૮ હજાર રૂવપયાથરી 
વધુનરી આવક મેળવરી રહા છે. 

વડાપ્રધાનશ્રીએ ઉમયેુું કે, રેલવે 
સટેશનો પર ફ્ી વાઇ-ફાઇનું 
વવશાળ નેટવક્ક છે, જે અનેક 
મુસાફરો ઉપરાંત વવદ્ાથથીઓ 
માટે પણ ઉપયોગરી સાવબત 
થઈ રહ્ં છે. તેનું ઉદાહરણ 
આપતાં તેમણે જણાવયું ક,ે 
રેલવે સટશેનનરી આસપાસના 
વવસતારમાં  રહ ેતા ગરરીબ 

પરરવારનાં બાળકો આ સુવવધાનો ઉપયોગ 
કરરીને વશક્ષણ સવહત સપધાષાતમક પરરીક્ષાઓમાં 
ઉતિરીણષા થયાં છે. આ સાથે જ રેલવે સટેશન કે 
અન્ય જગયાઓ પર માતા-વપતા અને 
પરરવારથરી વવખટૂા પડલેા ંઆશરે ૫૦૦થરી વધુ 
બાળકોનુ ંઆધાર જવેરી રડવજટલ આઇડનેન્ટટરીના 
માધયમથરી તેમના પરરવારો સાથે પુનવમષાલન 
શકય બન્યું છે.

વવધવા બહેનોને પેન્શનનરી સુવવધા પૂરરી 
પાડવા માટે તમેણે ગજુરાતના મખુયમરંિરીકાળમાં 
કરેલરી પહેલનરી વાત કરતાં કહ્ં કે, આવરી 
બહેનોને મળતું પેન્શન વચેરટયા ખાઈ જતા 
હતા, જેના બદલે આ તમામ ગંગાસવરૂપા 
બહેનોનાં ખાતાં પોસટઑરફસમાં ખોલાવરીને 
પેન્શન સરીધું જ તેમના ખાતામાં જમા થાય 
તેવરી વયવસથા કરાવતાં અનેક બહેનોને ખરા 
અથષામાં આ યોજનાનો લાભ મળતો થયો અને 
આનાથરી પ્રેરાઈને જ મેં વરષા ૨૦૧૫માં સમગ્ર 
દેશમાં લાભાથથીઓનાં નાણાં સરીધાં જ તેમના 
બેન્કખાતામાં જમા થાય એ માટે DBTનો 
ઉપયોગ કરવાનરી શરૂઆત કરરી હતરી. તેના 
પરરણામ સવરૂપ, છેલ્લાં ૮ વરષામાં DBT દ્ારા 
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૨૩ લાખ કરોડથરી વધુ રૂવપયા સરીધા 
લાભાથથીઓનાં બેન્ક ખાતામાં જમા કરવામાં 
આવયાં છે. આ ટેક્ોલોજીના કારણે દેશના 
૨,૨૩,૦૦૦ કરોડ રૂવપયા ખોટા હાથમા ંજતા 
બચયા છે.

છેલ્લાં આઠ વરષામાં દેશમાં રડવજટલ 
ઇનન્ડયાએ જ ેસંભાવનાઓ ઊભરી કરરી છે જનેા 
પરરણામે વૈવશ્વક મહામારરી કોરોના સામે 
લડવામાં આપણને ઘણરી મદદ મળરી છે, જેનું 
ઉદાહરણ આરોગય સેતુ એપ અને કોવવન 
હેલપલાઇન છે. કોવવડ દરવમયાન ગરરીબ 
પરરવારોને સહાયરૂપ થવા માટે અમે એક 
નક્ક પર દેશનરી કરોડો મવહલાઓ, ખેડૂતો, 
શ્વમકોના બેન્ક ખાતામાં હજારો કરોડ રૂવપયા 
ટ્ાન્સફર કરરી દરીધા છે. એટલું જ નહીં, આશરે 
૮૦ કરોડથરી વધુ દેશવાસરીઓને ‘વન નેશન-
વન રાશન કાડષા’નરી યોજના અંતગષાત મફત 
રાશન વવતરણ સવુનવચિત કયુું છે. આ જ પ્રકારે 
વવશ્વનો સૌથરી મોટો અન ેસૌથરી કાયષાક્ષમ કોવવડ 
રસરીકરણ અન ેકોવવડ રાહત કાયષાક્મ ચલાવયો, 
જેના કારણે આજે કોઈ પણ નાગરરક 
વેનકસનેશન કરાવરીને સેન્ટરનરી બહાર આવે કે 

તરત તેના મોબાઇલ પર વેનકસનેશનનું 
સરટષારફકેટ આવરી જાય છે. આ પ્રકારે દેશના 
આશરે ૨૦૦ કરોડ નાગરરકોના વનેકસનશેનનો 
સંપૂણષા રેકડષા કોવવન હેલપલાઇન પર સુરવક્ષત 
છે, જેનરી સમગ્ર વવશ્વે નોંધ લરીધરી છે.

રડવજટલ ટ્ાન્સફોમચેશન અને ટેક્ોલૉજી 
થકી તમામ કામગરીરરી અતયંત ઝડપરી અને 

સરળ બનરી રહરી છે. તેનું ઉદાહરણ આપતાં 
વડાપ્રધાનશ્રીએ જણાવયું કે, સરકારે પરીએમ 
સવાવમતવ યોજના કાયષારત કરરી છે, જેના થકી 
શહેરનરી જેમ જ ગામડાંઓમાં પણ જમરીન 
અને મકાનોના મેવપંગના રડવજટલ રેકોડષાનરી 
કામગરીરરી ડ્ોન દ્ારા કરરીને ગ્રામરીણસતરે આ 
સુવવધાઓ ઝડપથરી પૂરરી પાડવામાં આવરી રહરી 

દેશમાં દર વમવનટે 1.30 િાખ UPI ટ્રાનઝે્શન  – PM
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ક�ં હતું કે, રફિ-ટેક 

સોલ્યશુન્સ, ફાઈિાન્સ માટે ટેકિોલોજીિો ઉપયોગ એ સાચા અથજામાં 
સાચી લોકશાહી છે. યુહિફાઇડ પેમેન્ટ ઈન્ટરફેસ-યુપીઆઈ 
'બાય ધ પીપલ' છે -લોકો દ્ારા તેિો ઉપયોગ થાય 
છે. 'ઓફ ધી પીપલ' છે -લોકોિી જ વયવ્થા છે 
અિે 'ફોર ધ પીપલ' છે - એટલે કે લોકો માટેિી જ 
વયવ્થા છે. ભારતિા રફિ-ટેક-યપુીઆઈ-યહુિફાઈડ 
પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ પ્લેટફોમજાિી ઉત્મમાં ઉત્મ 
પ્લેટફોમજા તરીકે વલ્ડજાબ�કથી લઈિે તમામે પ્રશંસા કરી છે. શ્ી મોદીએ ક�ં હતું કે, ગત મે 
મહહિા દરહમયાિ ભારતમાં દર હમહિટે 1,30,000 યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝે્શિ થયા હતા. આમ 
જોઈએ તો દર સેકન્ડે 2200 ટ્રાન્ઝે્શિ થયા હતા. વડાપ્રધાિશ્ીએ ક�ં હતું કે, સમગ્ર 
હવશ્વિા 40% રડહજટલ ટ્રાન્ઝે્શિ આપણા ભારતમાં થાય છે. ભીમ-યુપીઆઈ રડહજટલ 
ટ્રાન્જે્શિ એપ ભારતિું સશક્ત માધયમ બિી છે. 
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છે. આજે આરટષારફવશયલ ઇન્ટેવલજન્સ, 
એઆર-વરીઆર, રોબોરટકસ, ગ્રરીન એનર્જી 
સવહતનાં વવવવધ ક્ષેરિો માટે આશરે ૧૦૦થરી 
વધુ નસકલ ડેવલપમેન્ટના કોસષા ચાલરી રહા છે. 
તેના પરરણામે આગામરી પાંચ વરષામાં ૧૫ 
લાખથરી વધુ યુવાનોને રોજગારરીના લાભ 
મળશે. સાથે સાથે દેશનરી ૧૦ હજારથરી વધુ 
અટલ રટન્કરરંગ લેબમાં ૭૫ લાખથરી વધુ 
વવદ્ાથથીઓ દુવનયાનરી મોટરી સમસયાઓનું 
સમાધાન લાવવા માટે પ્રયાસ કરરી રહા છે. 
નવરી રાષ્ટરીય વશક્ષણનરીવતમાં પણ 
ટેક્ોલૉજી પર વવશેર લક્ષ આપવામાં 
આવયું છે.

PMGDISHA- પ્રધાનમંરિરી 
ગ્રામરીણ રડવજટલ સાક્ષરતા 
અવભયાન અંતગષાત ૪૦ 
હજારથરી વધુ સેન્ટરો 
કાયષારત કરરીને પાંચ 
ક ર ો ડ થ રી  વ ધુ 
યુવાઓનું રડવજટલ 

સશવતિકરણ કરવામાં આવયું છે. પરરણામે, 
સપેસ, રરફોમષા, ગેવમંગ, ડ્ોન, એવનમેશન-
ઇનોવેશન માટેનાં દ્ાર ખોલરી નાખવામાં 
આવયાં છે. IN-SPACE અને નવરી ડ્ોન 
નરીવત જેવરી જોગવાઈઓ આગામરી દશકામાં 
ભારતના વવકાસ માટે નવરી રદશા ખોલશ ેઅને 
ટેક પોટેનન્શયલને નવરી ઊજાષા પૂરરી પાડશે તેવો 
વવશ્વાસ વડાપ્રધાનશ્રીએ વયતિ કયયો હતો. 
તેમણે જણાવયુ ંકે, આજ ેભારત વચપ ટેકરમાથંરી 
વચપ મેકર બનવાનરી રદશામાં અગ્રેસર છે. 

આજ ેસવેમકન્ડકટરનુ ંઉતપાદન વધારવા 
ભારતમાં ઝડપથરી રોકાણ વધરી રહ્ં 
છે, જેના પરરણામસવરૂપ આગામરી 
રિણ-ચાર વરષામાં દેશના ઇલકેટ્ોવનકસ 

મે ન્ યુ ફ ેક્ચ ર ર ંગ ને  ૩ ૦ ૦ 
વબવલયન ડોલરથરી ઊંચે 

વધુ લઈ જવાના લક્ય 
પર અમે કામ કરરી 

રહા છરીએ.

મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ 
અવસરે જણાવયું કે, રડવજટલ ટ્ાન્સફોમચેશનનરી 
રદશામાં ગુજરાત મક્મ ગવતએ આગળ વધરી 
રહ્ં છે. ભારતના અમૃતકાળ દરવમયાન 
વવકાસનો મુખય આધાર રડવજટલ ટેકનોલોજી 
બનવાનો છે, તયારે દેશનું ગ્રોથ એનન્જન 
ગુજરાત દેશનરી રડવજટલ ક્ાનન્તમાં પણ 
અગ્રસેર રાજયનરી ભવૂમકા અદા કરશ.ે રડવજટલ 
ઇનન્ડયા વરીક-૨૦૨૨નો ગુજરાતનરી ધરતરી 
પરથરી શુભારંભ તેમજ ગુજરાતે સતત રિરીજા 
વરચે સટાટષા અપ ઇનન્ડયા રેનન્કંગમાં પ્રથમ ક્મ 
મળેવયો છે. તે બનં્ન ેઘટનાન ેગૌરવપણૂષા ગણાવરી 
મુ ખયમંરિ રીશ્રીએ આ બાબતોનો  શે્ય 
વડાપ્રધાનશ્રીને આપયો હતો. 

મુખયમંરિરીશ્રીએ આ તકે કહ્ં કે, ૨૦૧૪ 
પહેલાં દેશમાં મોબાઇલ, કૉમપયુટર અને 
ઇન્ટરનટેનરી સવુવધાઓ હતરી જ, પરંત ુરડવજટલ 
ઇનન્ડયાના વનમાષાણનો વવચાર મારિ વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીને આવયો, દેશનું શાસન 
- દાવયતવ સંભાળયાના એક જ વરષામાં તેમણે 

આિો, જાણીએ નિી ૭ રડવજટિ સેિાઓ વિશે...
'રડહજટલ ઇસન્ડયા વીક-૨૦૨૨'િા શુભાર�ભ પ્રસંગે વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ટેકિોલૉજીિા માધયમથી જિસુખાકારીિા લાભો 

િાગરરકોિે સરળતાથી મળી રહે તે માટે િવીિ ૭ રડહજટલ સેવાઓ દેશવાસીઓિે સમહપજાત કરી હતી. તેમાં ઇસન્ડયા્ટેક ગલોબલ, માય 
્કીમ, મેરી પહેચાિ, રડહજટલ ઇસન્ડયા ભાહર્િી, રડહજટલ ઇસન્ડયા જેહિહસસ, ચીપ્સ ટુ ્ટાટજાઅપ પ્રોગ્રામ અિે કેટલાયઝ�ગ ન્યૂ ઇસન્ડયાઝ 
ટેકેડિી ઇ-બુકિો સમાવેશ થાય છે.

‘રડહજટલ ઇસન્ડયા ભાહર્િી’ 
: ‘રડવજટલ ઇનન્ડયા ભાવરનરી’નરી 
પહ ેલ  થક ી  દ ેશન રી  વ વ વવધ 
ભારાઓમાં  વૉઇસ-આધારરત 
ઍકસેસથરી ભારતરીય ભારાઓમાં 
કન્ટેન્ટના વનમાષાણમાં ઇન્ટરનેટ અને 
રડવજટલ સેવાઓનરી સરળ પહોંચને 
વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે. 
ભ ા ર ત રી ય  ભ ા ર ા ઓ  મ ા ટ ે 
આરટ ષા ર ફ વશયલ ઇન્ટ ેવલજન્સ 
આધારરત ભારા ટેક્ોલોવજકલ 
સોલયુશન્સથરી વધુ ને વધુ નાગરરકો 
જોડવામાં પણ સરળતા થશે.  

‘રડહજટલ ઇસન્ડયા જેહિહસસ 
: ‘રડવજટલ ઇનન્ડયા જેવનવસસ 

(ઇનોવેરટવ સટાટષાઅપ માટે જનરલ 
નેકસટ સપોટષા)’ એક રાષ્ટરીય ડરીપ-
ટેક સટાટષાઅપ પલેટફોમષા છે. આ 
સટાટ ષાઅપ પલેટફોમષા ભારતનાં 
રટયર-II અન ેરટયર-III શહેરોમાં 
શ રૂ  થ યે લ ા  પ્ર વ ત ભ ા વ ા ન 
સટાટષાઅપસને શોધરીને તેને એક 
સફળ સટાટષાઅપ બનાવવા અને 
તેને વવકસાવવામાં પણ મદદરૂપ 
થશે. તે માટે અંદાજે રૂ. ૭૫૦ 
કરોડ ખચષાનરી પરરકલપના કરવામાં 
આવરી છે. 

‘ઇસન્ડયા્ટેક ગલોબલ’ : 
‘ઇનન્ડયાસટેક ગલોબલ’ એ આધાર, 
યુ.પરી.આઈ, રડજીલોકર, કો-વરીન 

નવરી રાષ્ટરીય વશક્ષણનરીવતમાં પણ 
ટેક્ોલૉજી પર વવશેર લક્ષ આપવામાં 

PMGDISHA- પ્રધાનમંરિરી 
ગ્રામરીણ રડવજટલ સાક્ષરતા 
અવભયાન અંતગષાત ૪૦ 
હજારથરી વધુ સેન્ટરો 
કાયષારત કરરીને પાંચ 
ક ર ો ડ થ રી  વ ધુ 
યુવાઓનું રડવજટલ 

આજ ેસવેમકન્ડકટરનુ ંઉતપાદન વધારવા 
ભારતમાં ઝડપથરી રોકાણ વધરી રહ્ં 
છે, જેના પરરણામસવરૂપ આગામરી 
રિણ-ચાર વરષામાં દેશના ઇલકેટ્ોવનકસ 

મે ન્ યુ ફ ેક્ચ ર ર ંગ ને  ૩ ૦ ૦ 
વબવલયન ડોલરથરી ઊંચે 

વધુ લઈ જવાના લક્ય 
પર અમે કામ કરરી 

વવકાસયાત્ા
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ર ડ વજટલ ઇનન્ડયા  વમશન શરૂ કયુ ું . 
વડાપ્રધાનશ્રીના માગષાદશષાનમા ંગુજરાતે અનકે 
રડવજટલ પહેલ અને ઈ-ગવનષાન્સ પદ્ધવતઓ 
સફળતાપૂવષાક અમલરી બનાવરી છે. 
રડવજટલ ટેકનોલોજીએ પલાવનંગ, 
ઈમપવલમેન્ટેશન અને ફીડબેકનરી 
એક આખરી સાઇકલ ઘડરી આપરી 
છે, જેને પરરણામે સરકારને સમય 
અનુરૂપ બદલાવ લાવવાનરી રદશા મળરી છે. 

સરી.એમ. ડૅશબોડષાના ઉપયોગથરી ગુજરાત 
સરકારે ‘ઈઝ ઓફ ગવનષાન્સ’ સાકાર કયુું છે. 
વહરીવટરી તંરિનરી ગવતવવવધઓ પર દેખરેખ 
રાખવા માટે સરકારનું તે રિરીજું નેરિ બન્યું છે. 
રાજય સરકારે જાહેર કરેલરી IT/ITeS 
પૉવલસરી ૨૦૨૨-૨૭ને વયાપક પ્રવતસાદ 
મળયો હોવાનો મત તેમણે વયતિ કયયો હતો. 
મખુયમરંિરીશ્રીએ ગજુરાતમાં ડરીબરીટરી માધયમથરી 
લાભ-સહાયનું વવતરણ, ઘરબેઠાં સરકારરી 
સવેાઓનો લાભ, ઓનપટકલ ફાઇબર નટેવક્કથરી 
ગ્રામરીણ ક્ષેરિે રડવજટલ કનેનકટવવટરી, પેપરલેસ 

વહરીવટ માટે ઈ-સરકાર પ્રોજેકટ, 
ક્ાઇમ વપ્રવને્શન અન ેટ્ારફક કંટ્ોલ 
માટે ‘આશ્વસથ’ અને ‘વવશ્વાસ’ 

પ્રોજેકટ, રથયારિા દરવમયાન 
રડ વજટલ સવ ચેન્સ જેવ રી 
વવવવધ પહેલનરી વવસતૃત 
છણાવટ કરરી હતરી. ‘વવદ્ા 
સમરીક્ષા કેન્દ્ર’ અને જી-

શાળા દ્ારા વવદ્ાથથી વશક્ષક વગષાને થયેલા 
લાભનરી વવગતો તેમણે આપરી હતરી.

કેન્દ્રરીય રેલવ,ે કૌશલય વવકાસ અન ેઉદ્ોગ 
સાહવસકતા તેમજ ઇલેકટ્ોવનકસ અને 
ઇન્ફોમચેશન ટેક્ોલોજી મંરિરી શ્રી અવશ્વનરી 
વૈષણવે જણાવયું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના નેતૃતવમાં ૭ વરષા 
પહેલાં દેશમાં રડવજટલ ઇનન્ડયાનરી 
યારિાનો આરંભ થયો હતો, 
જેનરી સફળતાના ૩ મુખય 
સતંભ  છ ે.  સ ટ ા ટ ષાઅપ 
ઈનન્ડયાને તેનો પ્રથમ 

સતંભ, ઈ-ગવનષાન્સને રડવજટલ ઇનન્ડયાનો 
બરીજો સતભં અન ેઇલકેટ્ોવનક મને્યફેુકચરરંગન ે
ડરીવજટલ ઇનન્ડયાનો રિરીજો સતંભ ગણાવતાં 
મંરિરીશ્રીએ જણાવયું  હતું  ક ે,  ભારતમાં 
ઇલેકટ્ોવનક મેન્યુફેકચરરંગ ઇન્ડસટ્રી ૮ વરષા 
પહેલાં ખૂબ જ નાનરી હતરી. તેનરી સામે દેશમાં 
આજ ેઇલકેટ્ોવનક મને્યફેુકચરરંગ ઇન્ડસટ્રી ૭૫ 
વબવલયન ડોલર એટલે કે લગભગ ૬ લાખ 
કરોડનરી બનરી છે, જેના થકી દેશમાં ૨૫ લાખ 
જે ટલ રી  ર ોજગાર રીનું  સજ ષાન  થયું  છ ે. 
વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશમાં આગામરી પાંચ વરષામાં 
ઇલેકટ્ોવનક મેન્યુફેકચરરંગ ઇન્ડસટ્રીને ૩૦૦ 

વબવલયન યુ .એસ.  ડ ોલર સુધ રી 
પહોંચાડવાનો સંકલપ કયયો છે. તેના 
દ્ારા ભારતનો વવશ્વના ટોપ-૩ 
ઇલેકટ્ોવનક મેન્યુફેકચરરંગ કરતા 

દેશોમાં સમાવેશ થશે. આ 
ઉપરાંત દેશમાં રોજગારરીને 
પણ ૨૫ લાખથરી વધારરીને 
૮ ૦  લ ા ખ  સુ ધ રી 

વે ન કસ નેશન પ લે ટફ ોમ ષા ,  ગવન ષામે ન્ ટ , 
ઈ-માકકેટપલેસ (GeM), DIKSHA 
પલેટફોમષા અને આયુષમાન ભારત રડવજટલ 
હેલથ વમશન જેવા ઇનન્ડયા સટેક હેઠળ 
અમલમાં મુકાયેલા મુખય પ્રોજેક્ટસનું 
કેન્દ્રવબંદુ ગણાય છે.

‘માય-્કીમ’ : ‘માય-સકીમ’ પલેટફોમષા 
એક સામાન્ય નાગરરકને સરકારરી યોજનાઓ 
વવશેનરી માવહતરી, યોજનાનો લાભ લેવાનરી 
પ્રવક્યા વગેરેનરી માવહતરી પ્રદાન કરશે. તેનો 
ઉદ્ેશય 'વન-સટોપ સચષા એન્ડ રડસકવરરી'નો છે 
જયાં લાભાથથીઓ કઈ સરકારરી યોજનાઓનો 
લાભ લવેા માટે સુપારિ છે ત ેસરળતાથરી શોધરી 
શકે છે.

મેરી પહેચાિ : ‘મેરરી પહેચાન- નેશનલ 
વસંગલ સાઇન-ઓન ફોર વન વસટરીઝન 
લોવગન’નરી સુવવધાને દશેના નાગરરકોને 
સમવપષાત કરવામાં આવરી છે. 'નેશનલ વસંગલ 
સાઇન-ઓન'એ એક યુઝર ઓથેન્ટરીકશેન 
સેવા છે, જે વવવવધ ઓળખપરિો બહુવવધ 

અૉનલાઇન એનપલકેશનો અથવા સેવાઓનરી 
પહોંચ સુવનવચિત કરવામાં મદદરૂપ બનશે.

‘હચપ્સ ટુ ્ટાટજાઅપ(C2S)’ : ‘વચપસ 
ટુ સટાટષાઅપ(C2S)’ પ્રોગ્રામનો મુખય હેતુ 
સેવમકન્ડકટર વચપસ રડઝાઇનના ક્ષેરિે સ્ાતક, 
અનુસ્ાતક અને સંશોધનના સતરે જ વવશેર 
માનવશવતિને તાલરીમ આપરી દેશમાં જ 
સેવમકન્ડકટર રડઝાઇન સાથે સંકળાયેલા 
સટાટ ષા-અપસના વવકાસ માટે પ્રોતસાહન 
આપવાનો છે. આ પહેલ સેવમકન્ડકટસષામાં 
રડઝાઇન ઇકોવસસટમને મજબૂત બનાવવા 
માટેના ‘ભારત સેવમકન્ડકટર વમશન’નો એક 
મહત્વનો ભાગ છે.

ન્યુ ઇસન્ડયાઝ ટે્ડ ઇ-બુક ઃ વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના રડવજટલ ઇનન્ડયા 
અવભયાનને મળેલરી વસવદ્ધને આ બુકમાં 
વણષાવવામાં આવરી છે. વવવવધ રાજયો તથા 
કેન્દ્ર સરકારે અમલમાં મૂકેલરી રડવજટલ સેવા 
અને પ્રકલપોનરી સાફલયગાથાને આ ઈ-બુક 
દ્ારા પ્રકાવશત કરાઇ છે.

ઇન્ફોમચેશન ટેક્ોલોજી મંરિરી શ્રી અવશ્વનરી 
વૈષણવે જણાવયું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના નેતૃતવમાં ૭ વરષા 
પહેલાં દેશમાં રડવજટલ ઇનન્ડયાનરી 
યારિાનો આરંભ થયો હતો, 
જેનરી સફળતાના ૩ મુખય 
સતંભ  છ ે.  સ ટ ા ટ ષાઅપ 
ઈનન્ડયાને તેનો પ્રથમ 

વબવલયન યુ .એસ.  ડ ોલર સુધ રી 
પહોંચાડવાનો સંકલપ કયયો છે. તેના 
દ્ારા ભારતનો વવશ્વના ટોપ-૩ 
ઇલેકટ્ોવનક મેન્યુફેકચરરંગ કરતા 

દેશોમાં સમાવેશ થશે. આ 
ઉપરાંત દેશમાં રોજગારરીને 
પણ ૨૫ લાખથરી વધારરીને 

ર ડ વજટલ ઇનન્ડયા  વમશન શરૂ કયુ ું . 
વડાપ્રધાનશ્રીના માગષાદશષાનમા ંગુજરાતે અનકે 
રડવજટલ પહેલ અને ઈ-ગવનષાન્સ પદ્ધવતઓ 
સફળતાપૂવષાક અમલરી બનાવરી છે. 
રડવજટલ ટેકનોલોજીએ પલાવનંગ, 
ઈમપવલમેન્ટેશન અને ફીડબેકનરી 
એક આખરી સાઇકલ ઘડરી આપરી 

વહરીવટ માટે ઈ-સરકાર પ્રોજેકટ, 
ક્ાઇમ વપ્રવને્શન અન ેટ્ારફક કંટ્ોલ 
માટે ‘આશ્વસથ’ અને ‘વવશ્વાસ’ 

પ્રોજેકટ, રથયારિા દરવમયાન 
રડ વજટલ સવ ચેન્સ જેવ રી 
વવવવધ પહેલનરી વવસતૃત 
છણાવટ કરરી હતરી. ‘વવદ્ા 

પહોંચાડવાનો વનધાષાર છે.
કૌશલય વવકાસ અને ઉદ્ોગ સાહવસકતા 

તેમજ ઇલેકટ્ોવનકસ અને ઇન્ફોમ ચેશન 
ટેક્ોલોજી કેન્દ્રરીય રાજય મંરિરી શ્રી રાજીવ 
ચંદ્રશેખરે જણાવયું હતું કે, સાત વરષા પહેલાં 
શરૂ થયેલા 'રડવજટલ ભારત' અવભયાન થકી 
દેશભરમાં 'ઈઝ ઓફ વલવવંગ' અને 'રડવજટલ 
ગવનષાન્સ' સાકાર થયું છે. ભારત આજે 
ટ ેકનોલોજી કન્ઝયુમરમાંથરી ટ ેકનોલોજી 
પ્રોડુસર બન્યો છે. યુપરીઆઈ, આધાર, વેબ 
3.0 જેવા ટેકનોલોજી પલેટફોમષાના માધયમથરી 
ભારતને આજે વવશ્વભરથરી વવશેર સન્માન 
પ્રાપ્ થઇ રહ્ં છે. સંશોધન ક્ષેરિમાં ભારત 
આજે રિરીજો સૌથરી મોટો દેશ બન્યો છે. 

આ  પ્ર સં ગે  ર ા જ ય મં રિ રી મં ડ ળ ન ા 
સ ભ ય શ્ રી ઓ ,  સં સ દ  સ ભ ય શ્ રી ઓ , 
ધારાસભયશ્રીઓ, આઈ.ટરી ક્ષેરિના વનષણાંતો 
તેમજ સટાટષા અપ ક્ષેરિે સંકળાયેલા યુવાઓ, 
પદાવધકારરીશ્રીઓ અને ઉચ્ચ અવધકારરીશ્રીઓ 
ઉપરાંત રડવજટલ ભારતના લાભાથથીઓ 
ઉપનસથત રહા હતા. •
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આધુવનક રડવજટિ  
પ્રદશયાનની એક ઝિક
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના હસત ેરડવજટલ 
ઇનન્ડયાનરી વરષાગાંઠનરી ઉજવણરીના ભાગરૂપ ે‘રડવજટલ 
ઇનન્ડયા વરીક-૨૦૨૨’નો દેશવયાપરી શભુારંભ કરવામાં 
આવયો છે. આ કાયષાક્મ અંતગષાત રડવજટલ ક્ષરેિ ેકાયષારત 
સસંથાઓના ંવવવવધ પ્રદશષાનો યોજાયા ંહતા.ં તમેાં 
સટાટષાઅપ, સરકાર, ઉદ્ોગ અન ેશકૈ્ષવણક સસંથાઓનરી 
જનભાગરીદારરી થકી ૨૦૦થરી વધ ુસટોલ સાથ ેઆ 
પ્રદશષાન મળેામા ંરોવજદંરી જીવનશલૈરીન ેસરળ બનાવતા 
વવવવધ રડવજટલ સોલયશુન્સ જવેા કે આધાર, યુપરીઆઈ, 
કૉ-વવન, રડવજલૉકર જવેા જાહેર રડવજટલ પલટેફોમષા 
મારફત નાગરરકોન ેસવેાઓ કેવરી રરીત ેસરળતાથરી મળરી 
રહે છે ત ેઅગંનેરી માવહતરી આપવામા ંઆવરી હતરી. આ 
પ્રદશષાનમા ંમખુયતવે નશેનલ ઇન્ફોમચેરટકસ સને્ટર, કોમન 
સવવષાસ સને્ટર, આધાર, સરી-ડકે, આયુષમાન ભારત 
રડવજટલ વમશન, રડવજટલ પમેને્ટ પેવવેલયન, ગુજરાત 
ઇન્ફોમચેરટકસ વલવમટેડ, રડવજટલ ઇનન્ડયા કોપયોરેશન, 
સફે એન્ડ ટ્સટેડ ઇન્ટરનટે, ઇ-સંજીવનરી, રડવજટલ 
ભાવરનરી, નશેનલ ઇ-ગવનષાન્સ રડપાટષામને્ટ, એજયકેુશન 
એન્ડ રરસચષા નટેવક્ક, આઈ-વક્એટ, આઈટરી આધારરત 
રફનટેક કંપનરીઓ તમેજ વબહાર અન ેઉતિરાખડંના 
આઈટરી વવભાગો વગેરે જવેરી મહત્વનરી સંસથાઓએ 
ભાગ લરીધો હતો.
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ગુજરાત સરકાર દ્ારા ત્રણ નિી IT પહેિનો શુિારંિ

મહાતમા મંરદર ખાત ેયોજાયલેા 'રડવજટલ ઇનન્ડયા વરીક' કાયષાક્મના 
રિરીજા રદવસે રાજયના વવજ્ાન અન ેપ્રૌદ્ોવગકી મરંિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ 
વાઘાણરીના હસત ેરિણ નવરી આઇટરી પહેલોનો શુભારંભ કરવામા ંઆવયો 
હતો. આ રિણ નવરી આઇટરી પહેલ અંતગષાત 'Gujarat MyGov' પોટષાલ, 
'આઇટરી/આઇટરીઇએસ પૉવલસરી ઇનમપલમેન્ટશેન ગાઇડલાઇન' અન ે
'આઇટરી/આઇટરીઇએસ પૉવલસરી ઇન્સનેન્ટવ મનેજેમેન્ટ' પોટષાલનુ ંલૉનન્ચંગ 
કરાવતા ંમંરિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ જણાવયુ ંકે, દેશના વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી દ્ારા 'રડવજટલ ઇનન્ડયા'નો પ્રારંભ દેશન ેશવતિશાળરી 
સમાજ અન ે વશવક્ષત અથષાતરંિમા ં પરરવવતષાત કરવાના હેતથુરી કરવામાં 
આવયો હતો. ભારતે અનકે રડવજટલ પ્રોજકે્ટસનરી પહેલ કરરી છે, તમેજ 
મોટા પાય ેપરરવતષાનકારરી પ્રોજકે્ટસ અમલમા ંમકૂયા છે. વવવવધ સવેાઓના 
લાભો ગ્રામરીણ વવસતારોમા ંરહેતા સામાન્ય નાગરરકો સધુરી પહોંચયા છે. 
પરરવતષાનનરી આ યારિામા ંહંમેશા અગ્રસેર રહેલા ગુજરાત ેપણ રડવજટલ 
ક્ષરેિમા ંઅનકે પહેલ કરરી છે.

દરીઘષાદ્રષ્ા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના નેતૃતવ હેઠળ ૧૦૦થરી 
વધુ ઇ-ગવનષાન્સનરી પહેલ કરવામાં આવરી છે, જેના પરરણામે વસસટમમાં 
પારદશષાકતા, કાયષાદક્ષતા અને જવાબદારરીમાં વધારો થયો છે. તેનો લાભ 
કરોડો નાગરરકોને મળયો છે. ગુજરાતમાં તેમના કાયષાકાળ દરવમયાન 

રાજય સરકારે આરોગય, ગૃહ, પરરવહન, આબકારરી અને કરવેરા, 
પોલરીસ, મહેસૂલ, અન્ન અને નાગરરક પુરવઠો, સામાવજક સુરક્ષા 
સવહતના વવવવધ વવભાગો માટે અનેક મહત્વપૂણષા ઇ-ગવનષાન્સ પહેલ 
કરરી હતરી, જનેા પરરણામ ેરાજયના નાગરરકોન ેમફત અન ેઝડપરી સવેાઓ 
મળરી રહરી. આ ઉપરાંત ગુજરાત રાજય ડેટા સેન્ટર (જીએસડરીસરી), 
જીસવાન, ઇ-ગ્રામ સેન્ટર અને એટરીવરીટરી સવહત ઇ-ગવનષાન્સના સૌથરી 
મહત્વના આધારસતંભોનરી સથાપના કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજય બન્યંુ. 

ગજુરાત સરકારે ટરીપરીડરીએસ (ટાગચેટેડ પનબલક રડસટ્રીબયશુન વસસટમ), 
ઇ-ધરા, સાથરી, ઇ-મમતા, ઇ-ગ્રામ વવશ્વગ્રામ જવેા પ્રોજકેટોનરી પહેલ કરરી 
છે. વહરીવટરી કાયયોના રડવજટાઇઝશેન માટે ઇનન્ટગ્રટેેડ ફાઇનાન્સ મનેજેમને્ટ 
વસસટમ, ઇનન્ટગે્રટેડ વક્કફલો એન્ડ ડોકયમુને્ટ મનેજેમને્ટ વસસટમ, ગુણોતસવ, 
એ.ટરી.વરી.ટરી., એચ.એમ.આઇ.એસ. જવેરી વવવવધ પહેલોનો અમલ કયયો 
છે, જ ેમજબતૂ અન ેઅસરકારક સશુાસન તરફ દોરરી જાય છે. આગામરી 
પાંચ વરષામાં રાજય સરકાર રડવજટલ વયવસથાઓને એક એવા 
ટૅકનૉલૉવજકલ સગુ્રવથત માળખાનુ ંવનમાષાણ કરવા માટે તયૈાર કરશ,ે જે 
પાયાના સતરથરી માડંરીન ેશાસનના સવયોચ્ચ સતર સધુરીના તમામ નાગરરકોને 
જોડશ ેઅન ેજાહેર સવેા પરૂરી પાડશ.ે  •

IT/ITES પૉવિસી ઈનસેસનટિ મેનેજમેનટ
આ પોટષાલ આઇટરી/આઇટરીઇએસ ઉદ્ોગ માટે અરજી સબવમટ કરવરી, 

દસતાવેજીકરણ, માવહતરી વયવસથાપન અને પ્રોતસાહન, વવતરણ સવહતનરી તમામ 
બાબતો માટે ખૂબ જ મદદરૂપ સાવબત થશે. આ પોટષાલ કોન્ટેકટલેસ એનપલકેશન્સ, 
ડેટા વેરરરફકેશન, ઓનલાઇન ઇન્ફોમચેશન મેનેજમેન્ટ અને ઓટોમેટેડ ઇન્સેનન્ટવ 
રડનસટ્બયુશન વસસટમને સક્ષમ કરરીને હ્મન ઇન્ટરફેસને ઘટાડશે અને ટનષા-અરાઉન્ડ 
ટાઇમમા ંપણ નોંધપારિ ઘટાડો કરશે. રાજય સરકારન ેરરયલ ટાઇમ પ્રાદેવશક રોકાણ 
અને રોજગારરીના સજષાન પર નજર રાખવામાં મદદ કરશે. 

'Gujarat MyGov' પોટયાિ
'Gujarat MyGov' પોટજાલ લૉન્ચ કરીિે રાજય સરકારે રડહજટલ ગવિજાન્સ માટેિું મહત્વિું પગલું ભયુું છે. MyGov પોટજાલ 

થકી સમયાંતરે િાગરરકો પાસેથી િીહતઓ ઘડવા માટે ઇિપુટ મેળવવામાં આવશે.
IT/ITES પૉવિસી ઈસ્પ્િમેનટેશન ગાઈડિાઈન

આઇટરી/આઇટરીઇએસ ક્ષરેિમા ં ટરીમ ગજુરાત અભતૂપવૂષા 
કામગરીરરી કરરી રહરી છે, જેન ેઆગળ ધપાવવા આઇટરી/આઇ.
ટરી.ઇ.એસ. નરીવત (2022-27) માટે અમલરીકરણ માગષાદવશષાકા 
અન ેપ્રોતસાહન વયવસથાપન પોટષાલ લૉન્ચ કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
હવે, આઇ.ટરી. / આઇ.ટરી.ઇ.એસ. ક્ષરેિ માટે રોકાણકારોનરી 
સવુવધાનરી સપંણૂષા પપેરલસે - કોન્ટેકટલસે - ફેસલસે અન ેકૅશલસે 
વસસટમ તયૈાર કરનાર પ્રથમ રાજય ગુજરાત બનશે.

વવકાસયાત્ા
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i-ખેડૂત પોટયાિથી ૬૧.૮૨ િાખ ખેડૂતોને પાંચ હજાર કરોડથી િધુની સબવસડી 
" રૂચા રાિિ

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના રડવજટલ ઇનન્ડયાના સવપ્નન ેસાકાર 
કરવાનરી રદશામા ંગુજરાત સરકારે અનકે પહેલ હાથ ધરરીન ેરાજયના 
નાગરરકોનરી સરળતા માટે મોટાભાગનરી તમામ સવેાઓ રડવજટલ પલટેફોમષા 
પર લાવરી દરીધરી છે. રાજયના ખડૂેતો માટે કૃવર 
વવરયક માવહતરી, વવવવધ કલયાણકારરી 
યોજનાઓનરી માવહતરી તમેજ કૃવર પેદાશોના 
બજારભાવનરી માવહતરી આંગળરીનાં ટેરવે 
ઉપલબધ થઈ શકે તે માટે કૃવર અન ેસહકાર 
વવભાગ દ્ારા એક વવશરે 'i- ખડેતૂ પોટષાલ' 
ઉપલબધ બનાવયંુ છે. 'રડવજટલ ક્ાનન્તથરી 
હરરયાળરી ક્ાનન્ત'ના અવભયાન થકી રાજયમાં 

ખડેતૂો માટેનરી તમામ સવેાઓ રડવજટલ પલટેફોમષા પર લાવવામા ંઆવરી 
છે, જેનો લાભ રાજયના લાખો ખડેતૂો ઘરેબેઠા ંમળેવરી રહા છે. ખતેરીવાડરી, 
પશપુાલન, બાગાયતરી, મતસયપાલન, જમરીન અન ેજળ સરંક્ષણ સવહતનરી 
તમામ યોજનાઓનરી માવહતરી અન ેસવેાઓ ઓનલાઇન ઉપલબધ થવાથરી 

ખડેતૂો લાભાનન્વત થઈ રહા છે.
i- ખેડૂત પોટષાલમાં વરષા ૨૦૧૪થરી 

અતયાર સુધરીમાં ખેડૂતોએ કુલ ૧૬૨.૧૫ 
લાખ અરજીઓ કરરી છે અને જેના પર 
કાયષાવાહરી કરરીને ૬૧.૮૨ લાખ ખેડૂતોને  
રૂ. ૫૧૦૭.૯૪ કરોડ સબવસડરીનરી સહાય 
વવતરણનરી કાયષાવાહરી કરવામાં આવરી છે.

રાજય દ્ારા દેશમાં પ્રથમ વખત કૃવર 

ગુજરાતમાં 99.97 ટકા ગ્ામ પંચાયતોમાં ઓસ્ટકિ ફાઈબર કનેસ્ટવિટી
" રદિીપ ગજ્જર

રડવજટલ ઇનન્ડયા દ્ારા 'નયા ભારત' વનમાષાણના વડાપ્રધાન  
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના સપનાને સાકાર કરવાનરી રદશામાં આગળ 
વધતાં ગુજરાત સરકારે ભારતનેટ પ્રોજેકટ થકી 99.97 ટકા ગ્રામ 
પંચાયતોમાં ઓનપટકલ ફાઇબર કનેનકટવવટરી પહોંચાડરી છે. રાજયમાં 
હાલમાં ભારતનેટ પ્રોજેકટ અંતગષાત 35,000 રકમરીથરી વધુ લંબાઈના 
અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલસ પાથરવામાં આવયા છે. 

આ કનેનકટવવટરીના કારણે ગ્રામરીણ વવસતારો સવહત 
સમગ્ર ગજુરાતમા ંતમામ સરકારરી સવેાઓ નાગરરકોને 
ઘરબેઠાં જ પ્રાપ્ થશે. ગુજરાત માટે ગવષા લેવા જેવરી 
બાબત એ છે કે હાલ રાજયના ‘સટેટલેડ’ મોડલથરી 
ભારત નેટ ફેઝ-2નું અમલરીકરણ દેશનાં 9 રાજયોમાં 
કરવામાં આવરી રહ્ં છે.

આ ઉપલનબધ અગં ેમખુયમરંિરી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, "જયા ંમાનવ, તયાં સુવવધાના મરંિન ેસાકાર 
કરવા માટે ગુજરાતે વવવવધ રડવજટલ પ્રોજેક્ટસનરી પહેલ કરરી છે. 
રાજયનરી લગભગ તમામ ગ્રામપંચાયતોમાં ઓનપટકલ ફાઇબર 
કનેનકટવવટરી પહોંચરી ચૂકી છે. તેના કારણે ગ્રામરીણ અંતરરયાળ 
વવસતારોમા ંરહેતા સામાન્ય માણસો પણ હવ ેવવવવધ સરકારરી સવેાઓના 
લાભ સરળતાથરી મેળવરી શકશે. રાજયના પ્રતયેક નાગરરક સુધરી સરકારરી 
સેવાઓનરી રડવજટલ પહોંચ અમે સુવનવચિત કરરી રહા છરીએ."

શરૂઆતનાં વરયોમાં કનેનકટવવટરી તેમજ અન્ય પ્રશ્ોન ેકારણે ગ્રામરીણ 
વવસતારોમા ંઅપવેક્ષત સવેાઓ ઘણરીવાર પહોંચાડવરી મશુકેલ બનતરી હતરી. 
રાજયના છેવાડાના નાગરરકોને ઘેર બેઠાં નાગરરકલક્ષરી સરકારરી 

સુવવધાઓ ઉપલબધ થાય, તે માટે વરષા 2020માં રડવજટલ સેવાસેતુ 
કાયષાક્મનરી શરૂઆત કરવામાં આવરી હતરી. ઓનપટકલ ફાઇબર 
કનેનકટવવટરી વધવાથરી રડવજટલ સેવાસેતુ કાયષાક્મને હવે વેગ મળશે. 
હાલ આ કાયષાક્મ અતંગષાત રાજય સરકારના 11 વવભાગોનરી 312 જેટલરી 
સેવાઓ 14 હજારથરી વધુ ગ્રામપંચાયતો દ્ારા સુલભ કરવામાં આવરી 
છે અને તેના દ્ારા 70 લાખથરી વધુ નાગરરકોનરી અરજીઓનો વનકાલ 

કરવામાં આવયો છે. આજે ગ્રામરીણ ક્ષેરિોમાં રહેતા લોકોને 
ગામમાં જ સરકારરી સેવાઓ ઉપલબધ કરાવતો રડવજટલ 

સેવાસેતુ કાયષાક્મ દેશ માટે રદશાદશષાક બનરી રહો છે, 
જે ખૂબ જ ગવષાનરી બાબત છે.

રડવજટલ ક્ાનન્ત હેઠળ સરકારરી સેવાઓ લોકો 
સુધરી પહોંચાડવાનું એક નવું જ ક્ાનન્તકારરી સવરૂપ 
આપણે સૌ જોઈ રહા છરીએ. છેલ્લા એક દાયકામાં 

વવવવધ ક્ષરેિમા ંગુજરાત રાજય રડવજટલ ક્ાનન્તમા ંતમામ 
રાજયો માટે ઉદાહરણરૂપ બન્યું છે. પરરવહન ક્ષેરિનરી 16 

સેવાઓ પણ હવે ઓનલાઇન ઉપલબધ થશે. પરરવહન ક્ષેરિે પણ 
સરળતા મળે અને મારિ એક એપ દ્ારા જ તમામ સરકારરી કામ થઈ 
જાય તેવરી પહેલ હાથ ધરવામાં આવરી રહરી છે. પરરવહન ક્ષેરિે કોઈ પણ 
સેવા ઝડપથરી અને સરળ બનાવવા માટે આગામરી સમયમાં NICના 
પરામશષામા ંM-parivahan મોબાઇલ એનપલકેશન લૉન્ચ કરવામાં 
આવશે. આ એનપલકેશન થકી વાહન તથા લાઇસન્સ સવહતનરી કુલ ૧૬ 
સેવાઓ આંગળરીના ટેરવે પૂરરી પાડવામાં આવશે. આમ, આ એપ દ્ારા 
અરજદારો પોતાના મોબાઇલ થકી જ અરજી કરરીને સેવાનો લાભ 
સરળતાથરી મેળવરી શકશે. •

વવકાસયાત્ા
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RTO વિિાગ : પેપરિેસ ગિનયાનસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ
" જનક દેસાઈ/ દીપક જાદિ

રડવજટલ ગજુરાત થકી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના રડવજટલ 
ઇનન્ડયાના સવપ્નને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત તમામ ક્ષરેિ ેઅગ્રસેર રહ્ં 
છે. મખુયમંરિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના નતેૃતવમા ંઅન ેવાહન વયવહાર 
મંરિરી શ્રી પૂણચેશભાઈ મોદરી તથા વાહન વયવહાર રાજય મંરિરી શ્રી 
અરવવંદભાઇ રૈયાણરીના માગષાદશષાનમા ંગજુરાત ેઆગવરી પહેલ કરરી છે. 
નાગરરકોન ેઆરટરીઓ કચેરરીઓના ધક્ા ન ખાવા પડ ેઅન ેઅન્ય પર 
વનભષાર ન રહેવુ ં પડે ત ે માટે વવવવધ રડવજટલ સવેાઓ થકી 
પારદશથી અન ેપપેરલસે ગવનષાન્સનુ ંગુજરાતે ઉતિમ ઉદાહરણ 
પૂરં પાડંુ છે. વાહન વયવહાર કચેરરીઓ દ્ારા પૂરરી 
પાડવામા ંઆવતરી તમામ સવેાઓ પકૈી અંદાજ ે૮૦ ટકા 
સવેાઓ ઓનલાઈન ફેસલસે પરૂરી પાડવામા ંઆવશ.ે તથેરી 
આરટરીઓ કચરેરી ખાતનેરી સવેાઓ માટે નાગરરકોનરી રૂબરૂ 
મુલાકાતમાં ૫૦ ટકા જેટલો ઘટાડો થશે, જેથરી સમય-
સસંાધનોનરી બચત થશ ેતથા સવેાઓ ઝડપથરી અન ેસરળતાથરી 
મળરી રહેશે. ભારતમાં સૌપ્રથમ વાહન વયવહાર ક્ષરેેિ ફેસલસે સવેાઓનરી 
શરૂઆત ગુજરાત રાજયમાં કરવામાં આવરી છે. ગુજરાતમાં હાલમાં 
વાહન વયવહાર ક્ષેરિે મહત્વનરી કુલ ૭ સેવાઓ નાગરરકો માટે ઘેરબેઠાં 
ઉપલબધ કરાવવામાં આવે છે. 

રાજયનરી વાહન વયવહાર કચરેરી દ્ારા વરષા ૨૦૧૭થરી વબે આધારરત 
સૉફટવેર વાહન ૪.૦ અને સારવથ ૪.૦ જેવા ઓનલાઇન પોટષાલનું 
અમલરીકરણ કરરીને નાગરરકોને ઘેરબેઠાં જ દસતાવેજો અપલોડ કરવાનરી 
અને ઓનલાઇન ફી ભરવા સવહતનરી સુવવધાઓ પૂરરી પાડવામાં આવે 
છે. તેમાં, વાહન ૪.૦ પોટષાલ મારફતે ઇ-એન.ઓ.સરી., ઇ-પેમેન્ટ, 

ઇ-અૉકશન અને ઇ-ડેટા થકી વાહનનો નોંધણરી નંબર, ફી, એપ્રુવલ, 
ઓનલાઇન અરજીનું સટેટસ તેમજ તેનરી SMS દ્ારા જાણ જેવરી 
સુવવધાઓ નાગરરકોને મળરી રહરી છે. જયારે સારવથ ૪.૦નરી મદદથરી 
ડ્ાઇવવંગ લાયસન્સ મેળવવાનરી પ્રવક્યા ઝડપરી અને પારદશષાક બનરી છે. 

ગુજરાતમાં લાયસન્સ સંબંવધત વધુ ૧૨ સેવાઓ અને વાહન 
સંબંવધત ૮ સેવાઓ આધાર E-KYC થકી ફેસલેસ સેવાઓ પૂરરી 
પાડવાનરી કાયષાવાહરી શરૂ કરવામા ંઆવશ,ે જથેરી અરજદારન ેકચરેરી ખાતે 

આવવાનું રહેશે નહીં.
કેન્દ્ર સરકારના માગષા અને પરરવહન મંરિાલય દ્ારા 

એન્ફોસષામેન્ટ માટે ‘One Nation One Challan’ 
અંતગષાત ઇ-ચલણ સૉફટવેર તૈયાર કરવામાં આવયું છે. 
આ સોફટવેર કેન્દ્ર સરકારના વાહન તથા સારવથ 
સોફટવેર સાથે ઇન્ટરીગ્રેશન થયેલું હોવાથરી રાજયનરી 

કોઇપણ આરટરીઓ કચેરરીમાં નોંધાયેલું વાહન અને 
લાયસન્સ સંબંધરી માવહતરી જાણરી શકાય છે. અગાઉ મેમો 

મેન્યુઅલ ધોરણે આપવામાં આવતો હતો તે હવે Point of Sale 
(POS) મશરીન દ્ારા ઓનલાઇન ઇસયુ કરવામાં આવે છે અને સથળ 
પર જ માંડવાળનરી રકમ પણ ઓનલાઇન જ સવરીકારવામાં આવે છે. 

આ ઉપરાંત, IT બેઝડ સોલયુશન થકી દેશમાં સૌપ્રથમ આંતરરાજય 
બોડષાર પરથરી ગુજરાતમાં પ્રવેશતાં વાહનોમાં વાહનોનો ઓનલાઇન 
ટેકસ અને ઓવરડાયમેન્શન ફી સવરીકારવાનરી કામગરીરરી શરૂ કરવામાં 
આવરી છે, જેનાથરી Ease of Doing Businessમાં વૃવદ્ધ-ટ્ાન્સપોટષા 
સેકટરને વધુ ગવત મળરી છે અને આંતરરાજય વાહનો કોઈપણ અડચણ 
વવના રાજયમાં મુસાફરરી કરરી શકે છે. •

મહોતસવ અને સોઇલ હેલથકાડષા જેવા નવરીન કાયષાક્મો શરૂ કયાષા છે. 
રાજયના ખેડૂતોને ખેતરી માટે જરૂર પડતરી ખેતસામગ્રરી વવરે માવહતરી 
સમયસર મળરી રહે, અદ્તન કૃવર વવરયક માવહતરી આંગળરીનાં ટેરવે 
ઉપલબધ થઈ શકે, વવવવધ કલયાણકારરી યોજનાઓનો લાભ ખેડૂતોને 
ઘરઆંગણે આસાનરીથરી મળરી રહે અને હવામાન અને કૃવર પેદાશોના 
જુદાજુદા બજારમાં ચાલરી રહેલા બજારભાવો જાણરી શકાય તે માટે કૃવર, 
ખેડૂત કલયાણ અને સહકાર વવભાગ દ્ારા i- ખેડૂત પોટષાલ કાયાષાનન્વત 
છે. ખેડતૂોનરી આવક વધારવાના ભાગરૂપે ખડેતૂ કુટુબંોન ેસહાયરૂપ થવા 
માટે વરષા ૨૦૧૯થરી પ્રધાનમરંિરી રકસાન સન્માન વનવધ યોજના કાયષારત 
છે. પ્રધાનમરંિરી રકસાન સન્માન વનવધ યોજનામા ંખડેતૂ કુટંુબન ેપ્રવત વરષા 
રૂ. ૬ હજાર સહાય ડાયરેકટ બેવનરફટ ટ્ાન્સફર (ડરી.બરી.ટરી.) માધયમથરી 
મળે છે, જ ેરિણ સમાન હપ્ામા ંચાર માસના અતંરે ચકૂવાય છે.

ત ેપૈકી ૬૨.૩૭ લાખ ખડેતૂ પરરવારોન ેપ્રથમ હપ્ો, ૬૨.૨૩ લાખ 
ખેડૂત પરરવારોને બરીજો હપ્ો, ૬૧.૫૯ લાખ ખેડૂત પરરવારોને રિરીજો 

હપ્ો, ૫૮.૬૧ લાખ ખેડતૂ પરરવારોન ેચોથો હપ્ો, ૫૭.૩૩ લાખ ખડેતૂ 
પરરવારોને પાંચમો હપ્ો, ૫૫.૧૭ લાખ ખેડૂત પરરવારોને છઠ્ો હપ્ો, 
૫૨.૫૩ લાખ ખેડૂત પરરવારોને સાતમો હપ્ો, ૪૯.૧૯ લાખ ખેડૂત 
પરરવારોન ેઆઠમો હપ્ો, ૪૫.૨૧  લાખ ખડેતૂ પરરવારોન ેનવમો હપ્ો 
૪૨.૮૩ લાખ ખેડૂત પરરવારોને દશમો હપ્ો અને ૨૮.૩૬ લાખ ખેડૂત 
પરરવારોને અવગયારમો હપ્ો ચૂકવવામાં આવયો છે. આ તમામ હપ્ાનરી 
રકમ મળરી રાજયના લાભાથથી ખેડૂત કુટુંબોને કુલ રૂ. ૧૧,૫૧૦.૦૬ 
કરોડનરી તેમનાં બૅન્ક એકાઉન્ટમાં ચુકવણરી કરવામાં આવરી છે. આમ, 
સરકારના સતત પ્રયત્ોના કારણે આજે જગતનો તાત સક્ષમ બનરીને 
પોતાના પાકનરી સારરી આવક મળેવરી રહો છે અન ેરડવજટલરી પણ વશવક્ષત 
થવાથરી પોતાનરી ખેતરી માટે બરીજા કોઈ પરનરી વનભષારતા ઘટરીને દરેક 
માવહતરી મેળવવા માટે આતમવનભષાર બન્યો છે. અનેક યોજનાઓના 
કારણે આજે ખેડૂત ખુશખુશાલ બન્યો છે. •

વવકાસયાત્ા

૧૬ જુલાઇ, ૨૦૨૨ 19økwshkík



િડાપ્રધાનશ્ીની િચયુયાઅિી ઉપસસથવતમાં ‘પ્રાકૃવતક કૃવષ સંમેિન’ સંપન્ન
સુરતનું પ્રાકૃવતક કૃવષ મોડેિ સમગ્ િારતનું

કૃવષ મોડેિ બનિાની ક્ષમતા ધરાિે છે - િડાપ્રધાનશ્ી

પ્રાકૃવતક ખતેરી એ ધરતરી અન ેગૌમાતા, 
પયાષાવરણ-પ્રકૃવતનરી સેવા છે. પ્રાકૃવતક ખેતરી થકી 
જમરીનનરી ગણુવતિા, તનેરી ઉતપાદકતા અન ેરક્ષણ 
કરરી શકાય છે. સુરતના આંગણે યોજાયેલા 
‘પ્રાકૃવતક કૃવર સમંલેન’ન ેવચયુષાઅલ સબંોધન 
કરતાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, દેશનો એક વગષા માનતો હતો 
કે, ગામડાઓમા ંપરરવતષાન લાવવુ ંસરળ નથરી, 
પરંત ુ રડવજટલ ઇનન્ડયા વમશનનરી સફળતાએ 
આ માન્યતાનો છેદ ઉડાડરી દરીધો છે. આ જ રરીતે 
સુરત વજલ્લાનાં ગામડાઓ અને જાગૃત 
રકસાનોએ સાવબત કયુું છે કે, ગામડાઓ મારિ 
પરરવતષાન જ લાવરી શકતાં નથરી, પણ પરરવતષાનનું 
નતેૃતવ પણ કરરી શકે છે. 

આ કાયષાક્મમાં વડાપ્રધાનશ્રી મોદરીએ 
જણાવયું હતું કે, આઝાદરીના અમૃત કાળમાં 
પ્રાકવૃતક કવૃર, સસટનેેબલ ડેવલપમેન્ટ અને 
જીવનશલૈરી સવહત અનકેવવધ મોડેલ પર આગવું 
આયોજન કયુું છે, જે આવનારા સમયમા ંમોટા 
ફેરફારોનો આધાર બનશ.ે સૌના સાથ અને 
સૌના વવકાસનરી ભાવના સાથે આઝાદરીના 
અમૃત કાળમા ંદેશનરી ગવત-પ્રગવતનો આધાર 
'સૌના પ્રયાસનરી ભાવના' છે, જે દેશનરી 
વવકાસયારિાનું નેતૃતવ કરરી રહરી છે, એમ 
વડાપ્રધાનશ્રીએ સપષ્પણ ેજણાવયુ ંહતુ.ં

સુરત વજલ્લા વહરીવટરીતંરિે સુવયવનસથત 

આયોજન કરરીને પ્રાકવૃતક કવૃરને જન 
આંદોલન બનાવવા બરીડું ઉઠાવયું છ ેએ મારિ 
ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે 
રોલમોડેલ બનવાનરી ક્ષમતા ધરાવે છે. સુરત 
વજલ્લાનાં ૬૯૩ ગામોનરી ૫૫૬ ગ્રામ 
પંચાયતોમાંથરી કુલ ૪૧,૭૦૦ ખેડૂતોએ 
પ્રાકવૃતક કવૃરને અપનાવરીને વવરમુતિ 
ખેતરીના નવા અધયાય તરફ ડગ માંડાં છે, 
તયારે હરીરા ઉદ્ોગનરી ચમકથરી વવશ્વસતરે 
ઝળહળતું સુરત હવે પ્રાકૃવતક ખેતરી ક્ષેરિમાં 
પણ દેશને રદશા ચીંધશે એવો વવશ્વાસ 
વડાપ્રધાનશ્રીએ વયતિ કયયો હતો.

સુ રતન ા  જાગૃત પ્રશ ાસક ો ,  જન 
પ્રવતવનવધઓએ ગ્રામ, તાલુકા અને વજલ્લા 
સતરે સવમવતઓનરી રચના કરરી રૂટ લેવલ પર 
માઇક્ો પલાવનંગ કયુું, કૃવર વનષણાતો અને 
ટ્ેનરોના અવવરત માગષાદશષાન, તાલરીમ અને 
શ્ણેરીબદ્ધ વક્કશોપ યોજી ગામડાઓ ખૂદં્ાં, જનેું 
પરરણામ સૌનરી સામ ેછે, અન ેસરુત ેએ સાવબત 

કયુું કે, લક્યપ્રાવપ્ માટે દ્રઢ ઇચછાશવતિ વડે 
સકંલપ કરવામા ંઆવે તો સફળતા અવશય મળે 
છે, એમ જણાવરી સુરતના તંરિવાહકોને આ 
સફળતા બદલ અવભનંદન પાઠવયા હતા. 

વવશ્વમાં કવેમકલ-ફ્ી કવૃર ઉતપાદનોનરી 
લોકવપ્રયતા રદનપ્રવતરદન વધરી રહરી હોવાનો 
ઉલ્લેખ કરતાં વડાપ્રધાનશ્રીએ જણાવયું હતું કે, 
દેશમા ંવધુ ન ેવધુ રકસાનો પ્રાકૃવતક ખતેરી પ્રવત 
જાગૃત બને એ માટે છેલ્લાં આઠ વરષાથરી કેન્દ્ર 
સરકાર દ્ારા વનરંતર પ્રયાસો થઈ રહા છે. 
તેમણે આ સંદભચે ગુજરાતના રાજયપાલશ્રીનરી 
સરાહના કરતાં કહ્ં કે, આચાયષા દેવવ્રતજીએ 
જાતે પ્રાકવૃતક ખેતરી કરરી તેનાં અદ્ભુત 
પરરણામોન ેસામાન્ય રકસાનો સધુરી પહોંચાડા.ં 
રાજય સરકારના સહયોગ અન ેરાજયપાલશ્રીના 
ઉમદા પ્રયાસોથરી પ્રાકવૃતક ખેતરીનરી ઝંુબેશ 
ગામેગામ પહોંચરી ચૂકી છે. 

વડાપ્રધાનશ્રીએ ‘નમાવમ ગંગે પ્રોજેકટ’ 
સાથે પ્રાકૃવતક કૃવરન ેસાકંળરી છે, પ્રાકૃવતક ખતેરી 
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કરનારા ખેડૂતોને વધુ ભાવો મળરી શકે તે માટે 
નચેરલ ફાવમુંગ પદેાશોના પ્રમાણરીકરણ માટેનરી 
વસસટમ પણ બનાવરી છે, જેથરી વવદેશોમાં સારરી 
રકંમત ેકૃવરપદેાશો એકસપોટષા થઈ રહરી હોવાનું 
તેમણે કહ્ં હતું.  

રાજયપાલ શ્રી આચાયષા દેવવ્રતે પ્રાકૃવતક 
કૃવર સંમેલનને સંબોધતાં જણાવયંુ હતું કે, 
ગજુરાત રાજય દેશભરમાં કૃવર ક્ષરેેિ રોલ મોડલ 
બનશે. રાજયપાલશ્રીએ આ પ્રસંગે કૃવર અને 
રકસાનનરી ઉન્નવત તમેજ દેશનરી આવથષાક સમૃવદ્ધ 
માટે પ્રાકૃવતક કૃવર અપનાવવા ખેડૂતોને 
માગષાદશષાન આપયું હતું. તેમણે જણાવયું હતું કે, 
આઝાદરી બાદ દેશનરી ખાદ્ાન્નનરી જરૂરરયાત 
પૂરરી પાડવા હરરત ક્ાનન્ત સવરૂપે પ્રાકૃવતક કૃવર 
અપનાવવરી એ સમયનરી માંગ હતરી. દેશના 
કૃવર વજૈ્ાવનકોએ આ માટે પ્રશંસનરીય કાયષા કયુું 
હતું, જેનાથરી દેશ ખાદ્ાન્ન ક્ષેરિ સવાવલંબરી 
બન્યો. પર ંતુ હવે રાસાયવણક કવૃરનાં 
દુષપરરણામ સામે આવરી રહાં છે.

રાજયપાલશ્રીએ જણાવયું હતંુ કે, આજે 
આખંુ વવશ્વ ગલોબલ વૉવમુંગથરી રિસત છે. 
વનષણાતો માનરી રહા છે કે, ગલોબલ વૉવમુંગનરી 
સમસયા પાછળ રાસાયવણક અન ેઓગચેવનક 
કૃવરનો ૨૪ ટકા જટેલો ફાળો છે. રાસાયવણક 
કૃવરના કારણ ે જળ, જમરીન અન ે પયાષાવરણ 
દૂવરત થયાં. ખાતરો અને જંતુનાશકોના 

અધંાધૂધં ઉપયોગથરી જમરીન બજંર બનરી રહરી 
છે. રાસાયવણક કૃવરથરી ઉતપારદત દવૂરત આહાર 
આરોગવાથરી લોકો ક ૅન્સર, હૃદયરોગ, 
ડાયાવબટરીસ જવેા અસાધય રોગોના ભોગ બનરી 
રહા છે. તમેણ ેજણાવયુ ં હતુ ં કે, રાસાયવણક 
કૃવરના ંદષુપરરણામોથરી મવુતિ મળેવવાનો શ્ષે્ઠ 
ઉપાય પ્રાકૃવતક કૃવર છે.

આ અવસરે મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ ેજણાવયંુ હતુ ંકે, રાસાયવણક ખતેરીના સથાને 
હવ ેપ્રાકૃવતક કૃવરનો વવકલપ ઉપલબધ છે, જથેરી 
ગુજરાતનો પ્રતયેક રકસાન ઝેરમુતિ ખેતરી 
કરવાનો સકંલપ લ.ે પ્રાકૃવતક ખતેરીથરી કૃવરખચષા 
ઘટશે, આરોગયદાયક ખાદ્ાન્ન મળશે તથા 
પયાષાવરણનરી રક્ષા થશ.ે 

આઝાદરીના અમૃત વર ષામાં  આપણે 
ભતૂકાળમાથંરી શરીખરીન ેસોનરેરી ભવવષય માટેનો 
માગષા બનાવવાનો છે, ભવવષયનરી જરૂરરયાતોને 
ધયાનમા ંરાખરીન ેપડકારોનો સામનો કરરીન ેદેશને 
નવા ભવવષય માટે તયૈાર કરવાનો છે, એમ 
જણાવતા ંમખુયમરંિરીશ્રીએ ઉમયેુું કે, આવનારરી 
પઢેરીન ેસવસથ અન ેતદુંરસત રાખવા માટે પ્રાકૃવતક 
ખતેરી અવનવાયષા બનરી છે. સમગ્ર વવશ્વમા ંબકૅ ટુ 
બઝેરીક એટલ ે કે કુદરત તરફ પાછા ફરવાનરી 
પ્રણાલરી શરૂ થઈ છે. અગાઉ જ ેરોગો ૬૦-૬૫ 
વરષાનરી ઉંમરમા ંજોવા મળતા હતા, ત ેઆજે 
યવુાવસથામા ંજોવા મળરી રહા છે. સમગ્ર વવશ્વ 

બદલાતરી જલવાયનુરી અસરોન ેઅનભુવરી રહં્ છે. 
આ સમસયાના મળૂમા ંરસાયણો દ્ારા પકવલેો 
આપણો ખોરાક પણ એક કારણ છે. તનેરી સામે 
પ્રાકૃવતક કૃવર અપનાવરી, સજ્જ બનરી કૃવરને 
ટકાવરી રાખવરી અવનવાયષા હોવાનો સપષ્ મત 
મખુયમરંિરીશ્રીએ વયતિ કયયો હતો. 

મખુયમંરિરીશ્રીએ વધમુા ંકહ્ ંકે, રાજયપાલ 
શ્રી આચાયષા દેવવ્રતજી પ્રાકૃવતક કૃવરના વપતામહ 
સવરૂપ છે, જમેનરી પ્રરેણાથરી લાખો રકસાનોએ 
પ્રાકૃવતક ખેતરી અપનાવરી છે. રાજયપાલશ્રી 
ગુજરાતના ખેડૂતોનું આ વવરયમાં સતત 
માગષાદશષાન કરરી રહા છે, તયારે વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ તમેન ે 'પ્રાકૃવતક ખેતરીના 
બ્ાન્ડ એમબસેડેર'નરી અનોખરી ઉપમા આપેલરી 
છે. રાજયના ડાંગ વજલ્લાને પ્રાકૃવતક ખેતરી 
આધારરત વજલ્લો જાહેર કરવામાં આવયો છે 
એનો સહરષા ઉલ્લેખ કરતા મુખયમંરિરીશ્રીએ 
આવનાર રદવસોમાં વધુને વધુ ખેડૂતોને 
વડાપ્રધાનશ્રી અન ેરાજયપાલશ્રીના માગષાદશષાન 
હેઠળ પ્રાકૃવતક ખતેરી સાથ ેજોડાશ ેઅન ેએક 
સમયે 'સોને કી ચરીરડયા' કહેવાતંુ ભારત 
પ્રાકૃવતક ખતેરીથરી સમૃદ્ધ બનશે, એવો વવશ્વાસ 
મખુયમંરિરીશ્રીએ વયતિ કયયો હતો

આ પ્રસગં ે કૃવર મરંિરી શ્રી રાઘવજીભાઈ 
પટેલ ેજણાવયુ ંહતંુ કે, રાજયમાં પ્રાકૃવતક ખતેરીનો 
વયાપ વધરી રહો છે તયારે ખેડતૂો વધુમા ંવધમુાં 
આ ખેતરી અપનાવ ેત ેમાટે ગાયના વનભાવ 
માટેનરી સહાય, પ્રાકૃવતક ખતેરી બોડષાનરી રચના 
સવહત અનકે પગલાઓં રાજય સરકાર દ્ારા 
લવેામા ંઆવયા ંછે. આ અવસરે રાજયપાલશ્રી 
તથા મુખયમંરિરીશ્રીના હસતે પ્રાકૃવતક ખેતરી 
કરતા ખેડૂતો, સરપંચોનું સન્માન કરવામાં 
આવયું હતું.  આ પ્રસંગે કેનન્દ્રય રેલવે અને 
ટેક્ટાઇલ રાજયમંરિરી શ્રીમતરી દશષાનાબહેન 
જરદોશ, નાણા અને ઊજાષા મંરિરી શ્રી કનુભાઈ 
દેસાઈ, કૃવર અને ઊજાષા રાજય મંરિરી શ્રી 
મુકેશભાઈ પટેલ, ગૃહ રાજય મંરિરી શ્રી 
હરષાભાઈ સંઘવરી, સાંસદ શ્રી સરી.આર.પાટરીલ, 
ખેતરીવાડરી તથા આતમા પ્રોજેકટના અવધકારરી-
કમષાચારરીઓ તથા મોટરી સંખયામાં ખેડૂતો 
ઉપનસથત રહા હતા. •
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કેસનરિય ગૃહ મંત્રી શ્ી અવમતિાઈ શાહની બે રદિસીય ગુજરાત યાત્રા
ગાંધીનગર-અમદાિાદમાં િરસી વિકાસકાયયોની હેિી

કેનન્દ્રય ગૃહ અને સહકાર મંરિરી શ્રી 
અવમતભાઈ શાહ તાજેતરમાં ગુજરાતના બે 
રદવસરીય પ્રવાસે હતા. તેમના આ પ્રવાસ 
દર વમયાન ગુજરાતનરી  ધરતરી  અનેક 
વવકાસકાયયોનરી સાક્ષરી બનરી. અમદાવાદ અને 
ગાધંરીનગર વજલ્લામાં જનકલયાણલક્ષરી વવવવધ 
કામોના લોકાપષાણ અને ખાતમુહૂતષા કયાષા હતા. 
જેમાં ગાંધરીનગરમાં શવતિપરીઠ રૂપાલનો 
વવકાસ, કલોલમાં રેલવે ઓવરવબ્જ તથા 
હોનસપટલનાં લોકાપષાણ, સાણંદમાં થેલેસેવમયા 
મુતિ ગામ અવભયાનનો આરંભ, વન 
વમવલયન ટ્રી પલાન્ટશેન  તથા ઉજ્જવલા 
યોજનાના લાભાથથીઓને લાભ આપવા જેવા 
કાયયોનો સમાવેશ થાય છે. 

કેનન્દ્રય ગૃહ મંરિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહે 
ગાંધરીનગરના પ્રવસદ્ધ યારિાધામ રૂપાલ તથા 
વાસણ ગામનાં તળાવોના નવરીનરીકરણ, 
કલોલ તાલુકાના બે રેલવે ઓવરવબ્જ તથા 
વવશ્વ ઉવમયા ધામને જોડતા માગષાને ફોર ટે્ક 
કરવાના કામનું ઈ-ખાતમુહૂતષા હતું. આ કાયયો 

રૂ.૨૧૦ કરોડના ખચચે પૂણષા કરવામાં આવશે. 
રૂપાલનું પૌરાવણક માહાતમય ધરાવતા 

વરદાવયનરી માતાજીના મંરદરનો ભારત 
સરકારે 'પ્રાસાદ યોજના'માં સમાવેશ કયયો છે, 
એમ કહરીને તેમણે કહ્ં હતંુ કે, આવનારા 
સમયમાં રૂપાલનો બેનમૂન વવકાસ થશે. 
ભારતના નકશામાં વરદાયનરી માતાજીનું 
મંરદર મહત્વનું સથાન લેશે. ૧૨૦ રકલો 
ચાંદરીથરી શ્રી અવમતભાઈ શાહનરી રજતતુલા 
કરવામાં આવરી હતરી. શ્રી અવમતભાઈ શાહે 
કહ્ં હતું કે, દાતાઓએ ૧૨૦ રકલો ચાંદરીનું 

જે દાન આપયું છે તેનાથરી રૂપાલમાં આવેલાં 
જુદાં જુદાં મંરદરોનો જીણયોદ્ધાર કરાશે.

શ્રી શાહે કહ્ં હતું કે, 'સવચછ રૂપાલ 
અવભયાન' અંતગષાત રૂપાલ ગામમાં દરરોજ 
ડોર-ટુ-ડોર કચરાનું કલેકશન કરવામાં આવરી 
રહ્ં છ ે. ક ૅન્સર જાગૃવત માટ ે પણ આ 
વવસતારમાં સારા પ્રયત્ો થઈ રહા છે. 
ગાંધરીનગર વજલ્લાનું વબલેશ્વર ગામ આદશષા 
ગામ તરરીકે સમગ્ર દેશમાં સૌથરી પ્રથમ ક્મે 
છે. આ માટે તેમણે વજલ્લા વહરીવટરી તંરિને 
અવભનંદન આપયા હતા.
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ગાંધરીનગર વજલ્લાના સાત ગામોને 
સવચછતા માટે રૂવપયા ૭૦ લાખના ં વાહનો 
આપવામા ંઆવયા ંહતા.ં આ પ્રસંગ ેગૃહ રાજય 
મંરિરી શ્રી હરષાભાઈ સંઘવરી, સાસંદ શ્રી 
હસમુખભાઈ પટેલ, ધારાસભયો સવષા શ્રી શભંજુી 
ઠાકોર, અરરવદંભાઈ પટેલ સવહત વજલ્લાના 
અવધકારરીશ્રીઓ-મહાનુભાવો ઉપનસથત  
રહા હતા.

ફાટકમુક્ત ગુજરાત 
અવિયાનને િેગ આપતાં 

કેસનરિય મંત્રી
રાજય અને કેન્દ્રનરી ભાગરીદારરીથરી દેશના 

રેલવે ક્ોસીંગને ફાટક રવહત બનાવવાનરી 
કામગરીરરી ચાલરી રહરી છે, તેના ભાગરૂપે 
તાજેતરમાં કેનન્દ્રય ગૃહ મંરિરી શ્રી અવમતભાઈ 
શાહે અમદાવાદ અને ગાંધરીનગરમાં રૂ. 33 
કરોડના ખચચે તયૈાર થયેલાં પાચં વવકાસ કાયયોનું 
લોકાપષાણ અને ખાતમુહૂતષા કયુું હતું. આ સાથે, 
મંરિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહે ગોતા ખાત ેવમશન 
વન વમવલનય ટ્રી અવભયાનનો આરંભ કરાવયો 
હતો. જમેાં ચાંદલોરડયા ઓવરબ્રીજ અન ેઅન્ય 
એક ઓવરબ્રીજના  લોકાપષાણ સવહત રિણ 
બ્રીજનું ખાતમુહૂતષા કરવામાં આવયંુ છે. આ 
કાયયો પૂણષા થતા ંનાગરરકોન ેટ્ારફકનરી સમસયાથરી 
મુવતિ મળશે. 

આ ઉપરાંત, શ્રી અવમતભાઈ શાહે 
ચાંદલોરડયા સટ ેશન ભાગ- બરી ખાતે 
યાવરિકોનરી સુવવધામાં વધારો કરતા પ્રકલપોને 
જનસમવપષાત કયાષા હતા. તયારબાદ રાજયને 
ફાટકમુતિ બનાવવા તરફના મહત્વના 
પગલા સમાન અંડરવબ્જનંુ લોકાપષાણ કયુું 
હતુ.ં  આ સાથ,ે રૂ. 2 કરોડના ખચચે સાબરમતરી 
રેલવે સટશેન પર લેરડઝ તથા  જેન્્ટસ વેઇરટંગ 
રૂમ અને એ.સરી. વેઇરટંગ રૂમ સવહત રિણ 
નવા વેઇરટંગ રૂમનું લોકાપષાણ કયુું હતું. તો, 
રૂ. 4 કરોડના ખચચે સાબરમતરી રેલવ ેસટેશનના 
અમદાવાદ છેડે નવા ફુટઓવર વબ્જનું 
લોકાપ ષાણ તેમજ રૂ. 18 કરોડના ખચચે 
સાબરમતરીથરી ખોરડયાર લાઇન પર ચાર રેલવે 
અન્ડર વબ્જનું ખાતમુહૂતષા કયુું હતું. 

તેમણે વધુમાં ઉમેયુું હતું કે, આ અગાઉ 
રેલવે રટરકટના બુકીંગ માટે સાબરમતરી 
અથવા કાલુપુર જવંુ પડતુ ંહતુ.ં આ સમસયાના 
સમાધાન માટે રૂ.25 લાખથરી વધુના ખચચે 
વનવમષાત રેલવે રટરકટ બુરક ંગ ઓરફસનું 
ઉદઘાટન પણ કરવામાં આવયું છે. હવે 
ચાંદલોરડયાથરી કન્યાકુમારરી અને કાશમરીરનરી 
રટરકટ બુક થઈ શકશે. 

આ અવસર ે આરોગય મંરિ રી  શ્ રી 
ઋવરકેશભાઈ પટેલ, સામાવજક ન્યાય અને 
અવધકારરતા મંરિરી શ્રી પ્રદરીપભાઈ પરમાર, 
ઉદ્ોગ મંરિરી શ્રી જગદરીશભાઈ વવશ્વકમાષા, 
રાજયસભાના સાસંદ શ્રી નરહરરભાઈ અમરીન, 
સાસંદ શ્રી રકરરીટભાઈ સોલકંી, શ્રી હસમખુભાઈ 
પટેલ, સવચે ધારાસભયશ્રીઓ, મેયર શ્રી 
રકર રીટભાઈ પરમાર તેમજ ર ેલ વેના 
પદાવધકારરીઓ અન ેઅવધકારરીઓ ઉપરાતં અન્ય 
લોકો મોટરી સખંયામા ંઉપનસથત રહા હતા.

સાણંદના મોડાસરથી 
થેિેસેવમયામુક્ત અવિયાનનો 

આરંિ કરાિતા ગૃહમંત્રી
છેલ્લાં ૨૦ વરષાથરી અગ્રેસર ગુજરાત 

આવનારા સમયમાં પણ અગ્રેસર રહે તેવું  
આયોજન ડબલ એનન્જનનરી સરકારના 
કાયષાકાળમાં થઈ રહ્ં છે. ગુજરાતનો વવકાસ 
ઉતિરોતિર થઈ રહો છે અને અવવરત આગળ 
વધતો જ રહેવાનો છે, તેમ કેનન્દ્રય ગૃહ મંરિરી 
શ્રી અવમતભાઈ શાહે સાણંદના મોડાસરથરી 
‘સમોક ફ્ી વવલેજ’ અવભયાન અંતગષાત 
યોજાયેલા કાયષાક્મમાં રાંધણ ગૅસ રકટનું 
વવતરણ કરતાં જણાવયું હતું. આ કાયષાક્મમાં 
શ્રી  શાહ ે થેલેસે વમયા  મુતિ ગુજરાત 
અવભયાનનો પ્રારંભ કરાવયો હતો અને 
મોડાસરના પૌરાવણક બાણગંગા તળાવના 
નવવનમાષાણ અને બયુરટરફકેશનના પ્રોજેકટનો 
વશલાન્યાસ કયયો હતો. સમોક ફ્ી વવલેજ 

શ્ી અવમતિાઈ શાહે ગાંધીનગરને આપેિી વિકાસ િેટ
કેનન્દ્રય ગૃહ મંરિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહે ગાંધરીનગરને રૂ.210 કરોડનાં વવકાસકાયયોનરી ભેટ 

આપરી હતરી. તેમાં રૂ.૬ કરોડના ખચચે બયુટરીરફકેશન થનાર રૂપાલ ગામના તળાવનું ખાતમુહૂતષા, 
કલોલ-પાનસર રસતા ઉપર અને ગાંધરીનગર-વાવોલ- છરિાલ રોડ પરના રૂવપયા ૧૦૦ કરોડના 
ખચચે તૈયાર થનાર બે રેલવે ઓવરબ્રીજનું ખાતમુહૂતષા, રૂ.૧૭ લાખના ખચચે વવશ્વ ઉવમયાધામ 
રોડન ેચાર માગથીય કરવાના કામનુ ંખાતમહુતૂષા, ગાધંરીનગર ખાત ેરૂ.૮૬ કરોડના ખચચે નવવનવમષાત 
સરકારરી કમષાયોગરીઓ માટેના ચન્દ્રશેખર આઝાદ નગરના ૨૮૦ આવાસોનું અને તારાપુર ખાતે 
રૂ. ૭ કરોડના ખચચે તૈયાર થયેલા છ- માગથીય ફલાય ઓવર અને રૂવપયા ૫૦ લાખના ખચચે 
ગાંધરીનગર વસવવલ હૉનસપટલ સંકુલમાં નવવનવમષાત સખરી વન સટોપ સેન્ટરનું લોકાપષાણ, વાસણ 
ગામના નવરીનરીકરણ થનાર તળાવના પણ ખાતમુહૂતષાનો સમાવેશ થાય છે.
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યોજના હેઠળ સાણંદ અને બાવળાના કુલ 
4883 પરરવારોને વવનામૂલયે ગૅસ કનેકશન 
આપવામાં આવશે.  

રેડક્ૉસ સંસથાએ સાણંદ અને બાવળા 
તાલકુાઓમા ંથલેસેવેમયા નાબદૂરી અવભયાન શરૂ 
કયુું છે. રેડક્ૉસના આ પ્રોજકેટ અંતગષાત 12,000 
જટેલરી સગભાષા મવહલાઓનુ ંપરરીક્ષણ કરવામાં 
આવશ.ે મવહલા થલેેસવેમયા માઇનર હોય તો 
તમેના પવતનુ ંપણ થલેસેેવમયા પરરીક્ષણ કરાશે 
અન ેજરૂર પડ ેગભષાસથ વશશનુરી પણ તપાસ 
કરરીને કોઈ પણ રરીતે થેલેસેવમયા પરીરડત 
બાળકનો જન્મ અટકાવાશ.ે એક અંદાજ મુજબ 
સઘન પરરીક્ષણને કારણે અંદાજે 50 જેટલા 
થેલસેવેમયા મજેર બાળકોનો જન્મ અટકાવરી 
શકાશ ેજ ેએક મોટરી વસવદ્ધ હશ.ે 

આ જ રરીતે 500 વરષા જૂના ઐવતહાવસક 
મહાદેવ મંરદર સંકુલમાં આવેલા બાણગંગા 
તળાવનું રૂ.11 કરોડનાં ખચચે નવવનમાષાણ અને 
બયુરટરફકેશન કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેકટ 
પૂણષા થતાં પાણરીના તળ ઊંચાં આવશે તથા 
સથાવનક નાગરરકોનરી રોજગારરીમાં વધારો 
થશે.  આ અવસરે સાંસદ શ્રી રકરરીટભાઈ 
સોલંકી, ધારાસભયો સવષા શ્રી બાબુભાઈ પટેલ, 
કનુભાઈ પટ ેલ, ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમા, 
ધનજીભાઈ પટેલ તથા અમદાવાદ વજલ્લા 
વહરીવટ રી  તંરિન ા  અવધક ાર રીઓ અને 
કમષાચારરીઓ ઉપનસથત રહા હતા.

કિોિમાં ૭૫૦ બેડની 
અતયાધુવનક હૉસસપટિ બનશે

શ્રી સવામરીનારાયણ વવશ્વમંગલ ગુરકુળ-
કલોલના ઉપક્મે નવવનવમષાત સવામરીનારાયણ 
યુવનવવસષાટરીનંુ લોકાપષાણ તેમજ વનમાષાણાધરીન 
૭૫૦ બેડનરી પે્રમસવરૂપ સવામરી મલટરી-
સપે શ ય ા વલટ રી (PSM) હ ૉ ન સપટલન ો 
વશલાન્યાસ સમારોહ તાજેતરમાં કનેન્દ્રય ગૃહ 
અને સહકાર મંરિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહના 
અધયક્ષસથાને યોજાઈ ગયો. આ કાયષાક્મમાં 
સંસથાના મેનેવજંગ ટ્સટરી શાસરિરી સવામરી શ્રી 
પ્રેમસવરૂપદાસજી પણ ઉપનસથવત રહા હતા. 

આ કાયષાક્મમાં કનેન્દ્રય ગૃહ અને સહકાર 
મંરિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહે જણાવયું હતું કે, 
ભારતમાં ધમષાનરી સાથે-સાથે વશક્ષણ, સંસકાર, 
આરોગય અને વયસન મુવતિ જેવાં અનેક ક્ષેરિે 
શ્રી સવામરીનારાયણ સપં્રદાય સવહત અનકેવવધ 

સેવાભાવરી સંસથાઓનું વયવતિ, સમાજ અને 
દેશના ઘડતરમાં અનેરં યોગદાન રહેલું છે. 
ભગવાન શ્રી સવામરીનારાયણે છપૈયામાં જન્મ 
લઈને નરીલકંઠનું બાળ સવરૂપ ધારણ કરરીને 
ભારતભ્રમણ દરવમયાન ગુજરાતમાં વશક્ષણ, 
આરોગય, સંસકાર અને આધયાનતમક ક્ષેરિે 
સેવ ાનરી  સરવાણરી પ્રસરાવરી  હતરી જે 
સવામરીનારાયણ સંપ્રદાય આજે વટવૃક્ષ બનરીને 
વવવવધ સવરૂપે સમાજ ઘડતરનું ઉમદા કામ 
કરરી રહો છે.

તેમણે વધુમાં જણાવયું હતું કે, સવામરી શ્રી 
પ્રેમસવરૂપદાસજીના આશરીવષાચનથરી આગામરી 
સમયમાં ૭૫૦ બેડનરી આ મલટરી-સપેશયાવલટરી 
હૉનસપટલ કાયષારત થવાથરી ઉતિર ગુજરાત અને 
રાજસથાન સધુરીના સામાન્ય નાગરરકોન ેઉતિમ 
સારવાર ઉપલબધ થશે.

વશક્ષણ મંરિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ 
જણાવયું હતું કે, આરોગય, કેળવણરી, સંસકાર 
અન ેઅાધયાનતમક ક્ષરેિ ેસવામરીનારાયણ ગરુકુળ 
ખૂબ જ ઉમદા કાયષા કરરી રહં્ છે. ગુજરાતના 
વવકાસમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી 
અન ેકેનન્દ્રય ગૃહ મરંિરી શ્રી અવમતભાઈ શાહનું 
ખબૂ મોટુ ંપ્રદાન છે. મુખયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટ ેલના નેતૃતવમાં ગુજરાતના યુવાનો 
વશક્ષણના માધયમ થકી વવશ્વ સાથે સપધાષા કરરી 
શકે તે માટે રાજય સરકાર કરટબદ્ધ છે તેમ 
તમેણ ેઉમયેુું હતુ.ં આ ઉપરાતં, શ્રી અવમતભાઈ 
શાહ સવહત સંતો અને મહાનુભાવોના હસત ે
યુવનવવસષાટરીનરી નવરી વેબસાઇટનું લૉનન્ચંગ 
કરવામાં આવયું હતું. •
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શ્ી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનું  
CM ડૅશબોડયાના માધયમથી વનરીક્ષણ કરતા મુખયમંત્રી

અમદાવાદ મહાનગરનરી ૧૪૫મરી શ્રી જગન્નાથ રથયારિા સવહત 
રાજયના ંનગરોમાં અરાઢરી બરીજ ેનરીકળેલરી રથયારિાઓનુ ંમખુયમરંિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સરી.એમ. ડૅશબોડષાના માધયમથરી તલસપશથી વનરરીક્ષણ 
કયુું હતું. મુખયમંરિરીશ્રીએ અમદાવાદના શ્રી જગન્નાથ મંરદરેથરી વહેલરી 
સવારે પવહંદ વવવધ કરરીન ેભગવાનના રથન ેનગરચયાષાએ પ્રસથાન કરાવયું 
હતું. તયાર બાદ મુખયમંરિરી વનવાસસથાને પહોંચરીને તેમણે સરી.એમ. 
ડૅશબોડષાનરી વરીરડયો વૉલ પર આ યારિાનું થઈ રહેલું રરયલ ટાઇમ 
મોવનટરરંગ રસપૂવષાક વનહાળયું હતું. 

મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે  ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી, ભાઈ 
શ્રી બલભદ્ર અન ેબહેન શ્રી સુભદ્રાજીના રથ, ભાવવક ભતિોનરી પદયારિા 
તથા યારિા રૂટ પર પોલરીસ પૅટ્ોવલંગ, બંદોબસતનરી ગવતવવવધઓ 
ઝરીણવટપૂવષાક વનહાળરી હતરી. આ વરષાનરી રથયારિામાં રાજયના ગૃહ 
વવભાગે પ્રથમ વાર ડ્ોન ટૅકનૉલૉજી દ્ારા ૬૫ મરીટર જટેલરી ઊચંાઈએથરી 
યારિા પર બાજ નજર રાખવાનો જે સફળ પ્રયોગ કયયો છે, તે પણ 
મુખયમંરિરીશ્રીએ ઊંડાણપૂવષાક જોયો હતો. હેવલકોપટર અને ડ્ોનથરી 
રથયારિાનરી થઈ રહેલરી સુરક્ષાનરી તેમણે સરાહના કરરી હતરી.   

ગુજરાત પોલરીસના જે જવાનો - કમષાચારરીઓ અમદાવાદનરી આ 
રથયારિામાં સંવેદનશરીલ સથળો-પોઇન્ટ 
પર તૈનાત છે તેમને પણ પહેલરી વાર 
૨૫૦૦ જટેલા બૉડરીવોનષા કેમરેાથરી સજ્જ 
કરવામાં આવેલા છે, તેનરી ગવતવવવધઓ 
પણ મુખયમંરિરીશ્રીએ વનહાળરી હતરી. 
અમદાવ ાદ  શહ ેર  પ ોલ રીસ અને 
મહાનગરપાવલકા દ્ારા ૧૦૦થરી વધુ 

પોઇન્્ટસ પર કેમેરા ગોઠવરીને રથયારિાનરી પળે-પળનું ધયાન રાખવામાં 
આવયું હતું. તેનરી વવગતો પણ મુખયમંરિરીશ્રીએ ગૃહ રાજયમંરિરી શ્રી 
હરષાભાઈ સંઘવરી પાસેથરી આ વેળાએ જાણરી હતરી. તેમણે આ વરષાનરી 
રથયારિામાં અખાડા-ભજન મંડળરીઓ તથા ટ્ક અને યારિામાં સામેલ 
વાહનોનું રરયલ ટાઇમ મોવનટરરંગ જી.પરી.એસ. વસસટમથરી થઈ રહ્ં છે 
તે પણ ડૅશબોડષાનરી વરીરડયોવૉલ પર જોયું હતું. 

સમગ્ર યારિાનું ૪૬ રફકસડ લૉકેશન સવહત અન્ય મુવવંગ, નવહકલ 
માઉન્ટેડ કેમેરા અને હાઇ રરઝોલયુશન સરી.સરી.ટરી.વરી. કેમેરાથરી જે સતત 
મોવનટરરંગ કરવાનરી વયવસથા ગોઠવવામાં આવરી છે તેનરી પણ વવગતો 
મખુયમરંિરીશ્રીએ મળેવરી હતરી.  મુખયમરંિરીશ્રીએ અમદાવાદ ઉપરાતં ડાકોર, 
મહેમદાવાદમાં જે રથયારિા યોજાઈ છે તેનું પણ જીવંત પ્રસારણ અને 
કંટ્ોલરૂમ મોવનટરરંગ સરી.એમ. ડૅશબોડષા પરથરી વનહાળયું હતું. 
મુખયમંરિરીશ્રીએ રથયારિાના માગષામાં આવતા ધાબા પોઇન્ટ, વયૂહાતમક 
પોલરીસ પોઇન્ટ અને બંદોબસતમાં જોડાયેલા કમથીઓ-અવધકારરીઓને 
મોબાઇલ વૉ્ટસએપથરી જોડરીને યારિા દરવમયાન કૉમયુવનકેશન સુદૃઢ 
અને સરળ બનાવાયું છે તેમજ વરી.એચ.એફ. વૉકી-ટૉકીથરી ૧૬ ચેનલ 
પર સંદેશાવયવહાર પદ્ધવત આ વરચે ગોઠવવામાં આવરી છે તેનરી વવગતો 

જાણરી હતરી.
મુખયમંરિરીશ્રીના મુખય અગ્ર સવચવ 

શ્રી કે. કૈલાસનાથન, મુખય સવચવ શ્રી 
પંકજ કુમાર, ગૃહ વવભાગના અવધક 
મુખય સવચવ શ્રી રાજકુમાર તેમજ 
પોલરીસ મહાવનદેશક શ્રી આવશર ભારટયા 
પણ આ વનરરીક્ષણમાં જોડાયા હતા. •

વવકાસયાત્ા
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િંદે ગુજરાત વિકાસયાત્રા અંતગયાત ૧૫ રદિસમાં ૨૫ હજાર વિકાસકાયયો થશે
છેલાં ૨૦ િષયામાં થયેિા વિકાસ અને વિશ્ાસનું ગામે-ગામે અવિિાદન

ગુજરાતના નાગરરકોએ વવકાસનરી રાજનરીવત માટે પસંદ કરેલા 
માગષાને ૨૦ વરષા પૂણષા થયાં છે. વતષામાન રાજય સરકારે પ્રજાનરી આશા-
આકાંક્ષાને પરરપૂણષા કરવા માટે યોજનાઓનું સફળ અમલરીકરણ કરરીને 
જયાં માનવરી, તયાં સુવવધાના મંરિને સાકાર કયયો છે. રાજયનાં તમામ 
વવસતાર-તમામ વગષા અને તમામ સમાજના સવાુંગરી વવકાસ માટેનરી 
કરટબદ્ધતાનુ ંપરરણામ છે કે આજ ેગજુરાત મોડલેનરી ચચાષા દેશ-પરદેશમાં 
થાય છે. છેલ્લાં ૨૦ વરષામાં ગુજરાતને મળેલા પ્રજાવતસલ શાસકોના 
કારણે પ્રજાનરી સમસયાઓ દૂર થઈ છે અને આવથષાક ક્ષેરિે ગુજરાત દેશનું 
ગ્રોથ એનન્જન બન્યું છે. 

છેલ્લાં આઠ વરષામાં કેન્દ્ર સરકારના સવક્ય સહકારથરી ગુજરાતના 
વવકાસન ેમોરવપચછ સમાન વવકાસકાયયો થયા ંછે. આજ ેવનઃશકંપણ ેકહરી 
શકાય કે, ગુજરાતે વવકાસનરી રાજનરીવત પસંદ કરરીને પોતાના ભાગયને 
બદલરી દરીધું છે. છેલ્લાં ૨૦ વરષાથરી પ્રજાએ મૂકેલા વવશ્વાસનું અવભવાદન 
કરવા તથા રાજયમાં વવકાસનરી નવરી ઊંચાઈ સથાવપત કરવા તાજેતરમાં 
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમદાવાદથરી 'વંદે ગુજરાત વવકાસ 
યારિા'નો રાજયવયાપરી પ્રારંભ કરાવયો હતો. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવયું 
હતું કે, ર૦ વરષાનો વવકાસ અને ર૦ વરષાનો વવશ્વાસ એ બેય શબદો 
એકબરીજાના પયાષાય બનરી ગયા છે તે ગુજરાતે વસદ્ધ કરરી બતાવયું છે. આ 
સંદભષામાં તેમણે કહ્ં કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ ગુજરાતનરી 
અવવરત વવકાસ યારિાના બે-અઢરી દાયકા પહેલાં રોપેલાં બરીજથરી આજે 
ગુજરાત વવકાસનું રોલ મોડેલ-દેશનું ગ્રોથ એન્જીન બન્યું છે.

વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃતવમાં દેશ આગળ વધરી રહો છે અને ગુજરાત 
પણ તેજ ગવતથરી અગ્રેસર રહ્ં છે. લોકોએ આપણામાં મૂકેલો વવશ્વાસ 
વવકાસ સવરૂપે આપણે પરત આપયો છે, એમ મુખયમંરિરીશ્રીએ આ તકે 

જણાવયું હતંુ. રાજયમાં પાછલા બે દશકમાં થયેલાં જનવહત કામો, 
લોકકલયાણ યોજનાઓ અન ેવવકાસનરી ગાથા પ્રજાજનો સધુરી પહોંચાડવા 
વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિા રાજયભરમાં યોજાશે. 

 અરિે ઉલ્લેખનરીય છે કે, રાજયમાં વજલ્લા કક્ષાએ મંરિરીમંડળના 
સભયો સવહત પદાવધકારરીઓનરી ઉપનસથવતમાં આ યારિાનો શુભારંભ 
થયો છે. ૮૨ વંદે ગુજરાત વવકાસ રથ સાથે તા. ૫ થરી ૧૯ જુલાઈ-
૨૦૨૨ દરવમયાન યોજાનારરી આ યારિા રાજયના ૩૩ વજલ્લાઓ, ૮ 
મહાનગરપાવલકાઓ અને તમામ ગામડાં-વૉડષામાં પરરભ્રમણ કરશે. તે 
અતંગષાત રાજયભરમા ં૨૫૦૦થરી વધ ુકાયષાક્મો યોજાશ ેઅન ે૨૫ હજારથરી 
વધુ નવાં વવકાસ કાયયોનરી ઘોરણા અને લોકાપષાણ કરાશે.

આ યારિાના આરંભ પ્રસગં ેમખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવયુ ં
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હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના 
નેતૃતવમાં શરૂ થયેલો વવકાસનો સેવાયજ્ તેમના 
માગષાદશષાન હેઠળ આવનારાં વરયોમાં પણ ચાલતો 
રહેશે. આવરી અનેકવવધ યોજનાઓથરી જન-જન 
સુધરી સરકાર પહોંચરી રહરી છે તયારે આ 'વંદે 
વવકાસ યારિા' રાજયના વનરંતર વવકાસમાં એક 
નવો આયામ ઉમેરશે. મુખયમંરિરીશ્રીએ જણાવયું 
કે, આઝાદરીના જંગમાં આગેવાનરી લેનારં ગુજરાત આજે દેશના ગ્રોથ 
એનન્જન તરરીકે વવકાસનરી આગેવાનરી લઈ રહ્ં છે.

‘કહ્ં એ કયુું’ના કાયષામંરિ સાથે આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ વવકાસનરી 
રાજનરીવતનો નવો જ અધયાય દેશમાં રચયો છે. એટલું જ નહીં, ગુજરાત 
વલડષાકલાસ બન્યું છે. આજે ર૦ વરષામાં ગુજરાતનરી કાયાપલટ થઈ  
ગઈ છે તેનું સંપૂણષા શ્ેય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીને જાય છે, એમ તેમણે 
ઉમેયુું હતું. 

મખુયમરંિરીશ્રીએ કહં્ હતુ ંકે, ગજુરાત આજ ેડબલ એનન્જન સરકારના 
બેવડા લાભથરી સુશાસન અને વવકાસના પયાષાય તરરીકે આખા વવશ્વમાં 
સૌથરી વધ ુઆકરષાણનુ ંકેન્દ્ર બન્યંુ છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઇએ સવાુંગરી વવકાસના 
મૂળ આધાર એવા વશક્ષણ, સવાસરય અને સલામવતને જન-જન સુધરી 
પહોંચાડાં છે. તેમણે દરેક ક્ષેરિે પાયાથરી માંડરીને ઊંચરી ઈમારત સુધરીનું 
કામ કયુું છે. આજે જે વવકાસ થઈ રહો છે તેને જોવા દેશ વવદેશથરી 
લોકો આવરી રહા છે એમ તેમણે ઉમેયુું હતું. 

વશક્ષણ ક્ષેરિે ગુજરાતમાં આમૂલ પરરવતષાન આવયું હોવાનો ઉલ્લેખ 
કરરીને તેમણે ઉમેયુું હતું કે, ડ્ોપ આઉટ રેવશયો ૩૭% થરી ઘટરી ૩% 
સધુરી પહોંચયો છે. તેનરી સાથ ેસાક્ષરતા દર પણ ઊંચો આવયો છે. દરીકરરીઓ 
માટે અલગ શૌચાલય બનાવયાં છે, તો જેને આગળ ભણવું હોય તેમને 
માટે વયવસથા પણ કરરી છે. ૨૦ વરષા પહેલાં ગુજરાતમાં ૨૧ 
યુવનવવસષાટરીઓ હતરી, આજે ૧૦૨ છે. મારિ ૨૬ એનન્જવનયરરંગ કૉલેજો 
આખા ગુજરાતમાં બે દાયકા પહેલાં હતરી, આજે ૧૩૩ એનન્જવનયરરંગ 

કૉલેજો છે. મેરડકલનો અભયાસ કરતા 
વવદ્ાથથીઓ માટે મારિ ૧,૩૭૫ સરીટ 
હતરી, આજે ગુજરાતમાં ૫,૭૦૦ 
વવદ્ાથથીઓ પ્રવત વરષા ગુજરાતમાં જ 
મેરડકલમાં પ્રવેશ મેળવરી રહા છે.

રાજયમા ં હાથ ધરાયલેરી વવકાસનરી 
ગાથાનો ઉલ્લખે કરરી તમેણ ેજણાવયુ ંહતું 

કે, રાજયમા ંઆરદજાવતઓ, મવહલાઓ, યવુાઓ, ગ્રામરીણ ગરરીબો સૌનું 
સશતિરીકરણ થયુ ંછે. ગજુરાત ેદરેક ક્ષરેિ ેપ્રગવત સાધરી હોવાનો ઉલ્લખે કરરી 
મખુયમરંિરીશ્રીએ જણાવયુ ંહતુ ં કે, સમાજના દરેક વગષાન ેધયાનમા ંરાખરીને 
જન જન પ્રતયનેરી સવંદેના અન ેસવષાના સવાુંગરી વવકાસનરી વવભાવના સાથે 
સરકારે વનણષાયો કયાષા છે, અન ેલોકો સધુરી તનેા લાભો પહોંચાડયા છે. આજે 
એનુ ંસરવયૈુ ંલોકો સમક્ષ મકુવાનો અવસર એટલ ે'વદેં ગજુરાત વવકાસ 
યારિા' છે, એમ તમેણ ેઉમેયુું હતુ.ં 

મખુયમંરિરીશ્રીએ વધમુા ંજણાવયુ ંહતંુ કે, કડક કાયદા ઘડરી કડક અમલ 
કરાયો છે, જને ેલરીધ ેરાજયમા ંશાવંત છે. કોમરી તોફાન ભૂતકાળ બન્યો છે. 
બોડરી વોનષા કેમરેા જવેા આયામો સાથ ેશાવંત-સુરક્ષા વધ ુમજબતૂ બનાવરી 
છે. સટાટષા અપ રૅનન્કંગમા ંગજુરાત પ્રથમ છે. એમ.એસ.એમ.ઇ, ઔદ્ોવગક 
ઉતપાદન વગરેે ક્ષરેિ ેગજુરાત અગ્રસેર છે. વવકાસનરી સાથ ેસાથ ેગુજરાત 
પ્રવાસન માટે પણ સટૅચય ુઅૉફ યવુનટરી સવહત યારિા-ધામો, ઉતસવોથરી 
બસેટ ડસેટરીનશેન બન્યંુ છે, એમ પણ મખુયમરંિરીશ્રીએ ઉમેયુું હતુ.ં શ્રી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેગજુરાતનરી આ અવવરત વવકાસયારિા સૌના સાથ, 
સૌના વવકાસ, સૌના વવશ્વાસ અન ેસૌના પ્રયાસના મરંિથરી સૌન ેસાથે 
લઈ વધુ નવરી ઊંચાઈએ લઈ જવા પણ આ તકે પ્રરેણા આપરી હતરી. 

આ પ્રસંગે મુખય સવચવ શ્રી પંકજ કુમારે જણાવયું હતું કે, આજે 
સમગ્ર દેશમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના માગષાદશષાન હેઠળ 
આઝાદરીનો અમૃત મહોતસવ ઉજવાઈ રહો છે તેના ભાગરૂપે 'વંદે 
ગુજરાત વવકાસ યારિા'નું આયોજન કરાયું છે. તેમણે વધુમાં જણાવયું 
કે, તતકાલરીન મુખયમંરિરી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ શરૂ કરેલરી વવકાસનરી 
ગાથાને આજે વતષામાન મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આગળ વધારરી 
રહા છે. શ્રી પંકજ કુમારે રાજયના વવકાસનરી રૂપરેખા આપતાં જણાવયું 
કે, આજે ગજુરાત એ દેશમા ંતમામ ક્ષરેિ ેઅવવલ સથાન ેછે. ઇન્ફ્ાસટ્કચર 
અને ઉદ્ોગોમાં પણ દેશમાં ગુજરાત સવયોપરરી છે. રોજગારરી ઉતપન્ન 
કરવામા ંપણ ગજુરાત દેશમા ંટોચ પર છે. આરોગય ક્ષરેિ હોય કે વશક્ષણનું 
ક્ષેરિ, તમામ ક્ષેરિે ગુજરાત ઉતકૃષ્ઠ કામગરીરરી કરરી રહ્ં છે. 

'વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિા'ના રાજયસતરરીય શુભારંભના પ્રસંગે 
અમદાવાદ શહેરના મયેર શ્રી રકરરીટ પરમાર, સાસંદ શ્રી ડૉ. રકરરીટભાઈ 
સોલંકી, સાંસદ શ્રી હસમુખભાઇ પટેલ, ધારાસભય શ્રી રાકેશભાઇ  
શાહ, મયુવન. કવમશનર શ્રી લોચન સહેરા, રાજય સરકારના વવવવધ 
વવભાગોના અવધકારરીશ્રીઓ, મયુવન. કોપયોરેશન પદાવધકારરીશ્રીઓ 
ઉપનસથત રહા હતા. •

• રાજ્યમાં તા. પ થી ૧૯ જુલાઈ સુધી  
‘વંદે ગજુરાત વવકાસ યાત્ા’ 

• ૮૨ વવકાસ રથ સાથ ેભ્રમણ કરશ ે– 
૨૫૦૦થી વધુ કાય્યક્રમાે યાેજાશે

• ૮ મહાનગરપાલલકાઓે તથા ૩૩ જજલલાના 
તાલુકા અને ગ્ામીણ સતર ેરથ ફરશે
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કચછ : 'વદેં ગજુરાત વવકાસયારિા'નો 
કચછ વજલ્લા કક્ષાનો કાયષાક્મ વવધાનસભા 
અધયક્ષા શ્રી ડૉ.નરીમાબહેન આચાયષાનરી 
અધયક્ષતામાં ભજુના માધાપર ગામ ે યોજાયો 
હતો. ડૉ.આચાયચે 'વદેં ગજુરાત' કાયષાક્મ અન્વયે 
સરકારરી યોજનાઓ જાણવા અન ેતનેો લાભ 
લવેા સૌન ેઅપરીલ કરરી હતરી. આ તકે વવવવધ 
યોજનાના લાભોના મંજૂરરી હુકમપરિો અને 
સહાય ચકૅનુ ંલાભાથથીઓન ેવવતરણ કરાયુ ંહતુ.ં

િડોદરા : મહ ેસૂલ મંરિરી શ્રી 
રાજેન્દ્રભાઈ વરિવેદરીએ વડોદરાના પોર ગામે 
બ ેદાયકાના યશસવરી અન ેઅભતૂપવૂષા વવકાસનરી 
ઝાંખરી કરાવતરી વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિાને 
પ્રસથાન કરાવવાનરી સાથે ડબલ એનન્જન 
સરકાર દ્ારા આપવામાં આવરી રહેલા અઢળક 
લાભો અન ેયોજનાઓનરી વવગતવાર જાણકારરી 
આપરી હતરી. આ સાથે લાભાથથીઓને રાષ્ટરીય 
બચત યોજનાના બચતપરિોનું વવતરણ 
કરવામાં આવયું હતું. મંરિરીશ્રીએ પોર અને 
આસપાસનાં ગામોને લાભ આપનારા અંદાજે 
રૂ.૨૫ લાખથરી વધુ રકમનાં વવકાસકામોના 
લોકાપષાણ અને ખાતમુહૂતષા કયાું હતાં.

અરિલી : અરવલ્લરીમા ં'વદેં ગજુરાત 
વવકાસ યારિા'નો પ્રારંભ વશક્ષણ મંરિરી શ્રી 
વજતને્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ મોડાસામા ંકરાવયો હતો. 
આ કાયષાક્મમા ંવવવવધ યોજનાના લાભાથથીઓને 
પ્રમાણપરિ અન ેવવવવધ કામગરીરરીમા ંસારા કામ 
કરનાર લોકોન ેપ્રોતસાહન પ્રમાણપરિ આપવામાં 
આવયાં. વવકાસયારિા દરવમયાન વવવવધ 
યોજનાઓ હેઠળ વજલ્લામા ંરૂવપયા ૧૪ કરોડથરી 
વધુના ખચચે ૯૨૦ જેટલાં વવકાસકામોનું 
લોકાપષાણ કરાશે. યારિા દરવમયાન રૂ. ૧૬ 
કરોડથરી વધનુા ખચચે ૧૧૦૦ કામોનુ ંખાતમહુતૂષા 
કરવામા ંઆવશ.ે

મહેસાણા : મહેસાણાના જોરણંગ 
ગામથરી વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિાનો પ્રારંભ 
કરાવતાં આરોગય મંરિરી શ્રી ઋવરકેશભાઈ 
પટેલ ેજણાવયંુ હતંુ કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરી દ્ારા કરેલાં કાયયો થકી ગુજરાતે વવશ્વ 
ગુર બનવાનરી પહેલ કરરી છે. વંદે ગુજરાત 
વવકાસ યારિા મારિ યારિા નથરી, પરંત ુરાજયમાં 
૨૦ વરષાના શાસનપર જનતાએ મકેૂલો ભરોસો 
છે. આ પ્રસંગે પૂવષા નાયબ મુખયમંરિરી શ્રી 
નરીવતનભાઈ પટેલ પણ ઉપનસથત રહા હતા.  

આ કાય ષાક્મમાં  વવવવધ યોજનાઓના 
લાભાથથીઓને સટેજ પરથરી લાભનું વવતરણ 
કરાયું હતું.

રાજકોટ : રાજકોટના બેડરી માકકેરટંગ 
યાડષાથરી 'વંદે ગુજરાત વવકાસયારિા'નું પ્રસથાન 
કરાવતાં કૃવર મંરિરી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે 
જણાવયંુ હતું ક,ે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીના નેતૃતવ હેઠળ લેવાયેલા ક્ાનન્તકારરી 
વનણષાયોને કારણે ગુજરાત આજે વસવદ્ધઓના 
વશખરે પહોંચયું છે. આ પ્રસંગે મંરિરીશ્રીના હસતે 
રાજકોટ વજલ્લાનાં વવકાસકામોનું રડવજટલરી 

લોકાપષાણ અન ેખાતમહુતૂષા કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
તેમજ મહાનુભાવોના વવવવધ યોજનાઓના 
લાભાથથીઓન ેચકૅ વવતરણ, આવાસોનરી ચાવરી 
અને રકટનું વવતરણ કરવામાં આવયું હતું.

િરૂચ : વંદે ગુજરાત વવકાસયારિા 
અંતગષાત ભરૂચમાં વજલ્લા કક્ષાનો કાયષાક્મ 
અકંલશે્વર નગરપાવલકા વવસતારમા ંનાણા ંમરંિરી 
શ્રી કનુભાઈ દેસાઈના અધયક્ષસથાને યોજાયો 
હતો. આ પ્રસંગે મંરિરીશ્રીએ વજલ્લામાં 
રૂ .૧૦૧.૨૫ લાખના વવકાસકાયયોનું 
ઈ-લોકાપષાણ તથા રૂ.૧૨૮ લાખનાં કામોનું ઈ 

ગુજરાતમાં છેલલાં બ ેદાયકામાં થયેલાં વવકાસકાયાયો અને જનલહતલક્ી વનણ્યયાેને કારણ ેરાજ્યની જનતાની સખુાકારીમાં વધારાે 
થયાે છે. ઓ સાથ,ે ગુજરાતની ઓેળખ માેડલે સે્ટ તરીકે થવા લાગી છે. છેલલા 20 વર્યમાં થયેલા વવકાસકાયાયોનંુ અભિવાદન કરવા 
તથા ઓગામી વદવસાેમાં થનારા વવકાસને પાખંવા માટે વંદે ગુજરાત વવકાસયાત્ાનંુ મુખ્યમંત્ી શ્ી િૂપને્દ્રિાઈ પટેલે પ્રસ્ાન કરાવું 

હતુ.ં ઓ યાત્ા સમગ્ રાજ્યમાં ગામે-ગામમાંથી પસાર થશ.ે ઓ યાત્ાની વવગતાે અતે્ પ્રસતતુ છે...
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-ખાતમુહૂતષા કયુું હતું. આ ઉપરાંત અંકલેશ્વર 
તાલુકાના રૂ.૭૬ લાખનાં વવકાસકાયયોનું 
ઈ-લોકાપષાણ તથા રૂ.૨૫.૫૦ લાખનાં કામોનું 
ઈ-ખાતમુહૂતષા કરવામાં આવયુ.ં કાયષાક્મના અંતે 
મંરિરીશ્રીએ વવકાસરથને પ્રસથાન કરાવયું હતું.

સરેુનરિનગર : સરેુન્દ્રનગર વજલ્લામાં 
કેનન્દ્રય રાજય મંરિરી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મુજંપરા તમેજ 
વન અન ેપયાષાવરણ મરંિરી શ્રી રકરરીટવસંહ રાણાએ 
ચડૂા તાલકુાના મોજીદડ ગામથેરી વદેં ગજુરાત 
વવકાસયારિાનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. આ ઉપરાતં, 
અન્ય બે રથોન ેપણ લખતર તાલુકાના લખતર 
અન ેલીંબડરી તાલકુાના ંપાણશરીણા ખાતથેરી પ્રસથાન 
કરાવવામાં આવયુ ંહતુ.ં 

નિસારી : નવસારરી વજલ્લામાં 
વચખલરી તાલુકાના દેગામ ખાતે આરદજાવત 
વવકાસ મંરિરી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ દ્ારા ‘વંદે 

ગુજરાત વવકાસ યારિા’ રથનું સવાગત કરાયું 
હતું. દેગામ ગ્રામ પંચાયતના વવસતારમાં 
રૂવપયા ૨૦.૪૯ લાખના ખચચે તૈયાર થયેલા 
૮ જેટલાં વવકાસ કામોનું લોકાપષાણ ઉપનસથત 
મહાનુભાવોના હસતે કરવામાં આવયું હતું. 
જયારે રૂા.૧૧ લાખના ખચચે આગામરી સમયમાં 
તૈયાર થનારાં કામોનું ખાતમુહૂતષા કરવામાં 
આવયું હતું. 

દાહોદ : સામાવજક ન્યાય અને 
અવધકારરતા મંરિરી શ્રી પ્રદરીપભાઈ પરમારે 
દાહોદથરી વદેં ગજુરાત વવકાસ યારિાન ેપ્રસથાન 

કરાવયું હતું. આ યારિાના પ્રથમ રદવસે મંરિરી 
શ્રી પ્રદરીપભાઇ પરમારે દાહોદના ંરૂ. ૪૩૩.૬૪ 
લાખના ખચચે સંપન્ન ૧૭૪ વવકાસ કાયયોનું 
લોકાપષાણ કયુ ું હતું તેમજ માગષા મકાન 
વવભાગના રૂ. ૨૧.૩૧ કરોડના ખચચે પૂણષા 
કરાયલેા ૧૦૯.૫૪ રક.મરી.ના ૫૭ રસતાઓનાં 
કામોને પણ જનસમવપષાત કયાું હતાં. મંરિરીશ્રી 
પરમારે વજલ્લામાં રૂ. ૨૫૦.૭૮ લાખના ખચચે 
પૂણષા થનારાં નવાં ૯૭ વવકાસ કાયયોનો પણ 
પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

ખેડા : ખેડામાં મહેમદાવાદથરી કેનન્દ્રય 
મંરિરી શ્રી દેવુવસંહ ચૌહાણ અને ગ્રામ વવકાસ 
મંરિરી શ્રી અજુષાનવસંહ ચૌહાણે વંદે ગુજરાત 
વવકાસ યારિા રથને પ્રસથાન કરાવયું હતું. ખેડા 
વજલ્લામાં પણ રિણ રથો ગામડે-ગામડે 

પરરભ્રમણ કરરીન ેખડેા વજલ્લા સવહત રાજયના 
છેલ્લા બે દાયકાના વવકાસનરી ઝાંખરી કરાવશે. 
આ પ્રસંગે મહેમદાવાદ નગરપાવલકા દ્ારા 
પ્રધાનમંરિરી આવાસ યોજના હેઠળ કુલ ૮૦૪ 
કુટુબંન ેલાભ મળેવયાનરી અન ે૨૬૦ આવાસનું 
બાંધકામ પૂણષા કરવાનરી તથા ખેડા વજલ્લાના 
લોકાપષાણ, ખાતમુહૂતષા અને જાહેરાત કરવામાં 
આવનાર વવકાસકાયયોનરી વવગત આપવામાં 
આવરી હતરી.

ગાંધીનગર : ગાંધરીનગર ગ્રામરીણ 
કક્ષાએ વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિાનો આરંભ 
વચલોડાથરી ઉદ્ોગ અને સહકાર રાજય મંરિરી 

શ્રી જગદરીશભાઈ વવશ્વકમાષાએ કરાવયો હતો. 
મંરિરીશ્રીએ ગ્રામજનો સાથે સરીધરી વાત કરરી 
તમેના પ્રવતભાવ જાણયા હતા. મરંિરીશ્રીના હસત ે
ગાધંરીનગરના રૂવપયા ૯૦ લાખથરી વધનુા ં૬૩ 
વવકાસ કામોનું ઇ-લોકાપષાણ- ખાતમુહૂતષા 
કરવામાં આવયંુ હતું. આ પ્રસંગે મુખયમંરિરી 
માતૃશવતિ યોજનાનરી ૧૧ રકટોનું વવતરણ 
મંરિરીશ્રીના હસતે કરવામાં આવયંુ હતું . 
પ્રધાનમંરિરી આવાસ યોજનાના લાભાથથીઓને 
રૂવપયા ૧.૨૦ લાખનરી રકમના ચૅક અપષાણ 
કરવામા ંઆવયા હતા. તમેજ પરી.એમ.જ.ેવાય. 
યોજનાના રિણ લાભાથથીઓને કાડષાનું વવતરણ 
કરવામાં આવયું હતું. 

મોરબી : મોરબરીના વંદે ગુજરાત 
વવકાસયારિા રથન ેશ્મ રાજય મરંિરી શ્રી વબ્જશેભાઈ 
મરેજાએ પ્રસથાન કરાવયુ ંહતુ.ં મોરબરી વજલ્લામા ંબે 
વવકાસયારિા રથ ગામ ેગામ ફરશ,ે જ ેહેઠળ ૫૬ 
જટેલા કાયષાક્મો થકી ૧.૫ કરોડ જટેલરી રકમના 
ખાતમહુતૂષા કરવામા ંઆવશ ેતમેજ વવવવધ વવકાસ 
કામોના ંલોકાપષાણ કરાશ.ે મરંિરીશ્રીના હસત ેમખુયમરંિરી 
શહેરરી બસ સવેા હેઠળ મોરબરી નગરપાવલકા 
વવસતારમા ંCNG બસ સવવષાસના પ્રારંભ માટે ૧૬ 
મરીનરી સરીટરીબસનુ ંલોકાપષાણ કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
મોરબરી નગરપાવલકાના હદ વવસતારમા ંઆઈ.સરી.ડરી.
એસ. વવભાગ અન્વય ેરૂ. ૧.૧૪ કરોડના ખચચે 
જદુરી-જદુરી ૧૬ જગયાઓએ નવરી આગંણવાડરીનું 
ઈ- ખાતમહુતૂષા પણ કરવામા ંઆવયંુ હતુ.ં
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નમયાદા : નમષાદા વજલ્લાના માંગરોલ 
ગામ ે“વદેં ગજુરાત વવકાસયારિા” રથનરી સાથે 
વન વવભાગના વૃક્ષરથને પાણરી પુરવઠાના 
રાજય મંરિરી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરરીએ પ્રસથાન 
કરાવયું હતું. આ પ્રસંગે મંરિરીશ્રી સવહતના 
મહાનુભાવોના હસતે PMJAY-મા યોજના 
તેમજ અન્ય યોજનાના લાભાથથીઓને 
પ્રતરીકાતમક લાભોનું વવતરણ કરાયું હતું.

િડોદરા : વડોદરા શહેરમાં વંદે 
ગુજરાત વવકાસ યારિાનો પ્રારંભ મવહલા અને 
બાળકલયાણ રાજય મરંિરી શ્રીમતરી મનરીરાબહેન 
વકીલે વડોદરાના સમા સપો્ટસષા કોમપલેક્ષથરી 

કરાવયો હતો. મંરિરીશ્રીએ જણાવયું કે, પ્રજાનાં 
કલયાણ, ઉતથાન અને ઉતકરષા માટે છેલ્લાં ૨૦ 
વરષામાં સરકારે જે વનણષાયો લરીધા છે અને કામો 
કયાું છે, તે તમામને આ રથમાં લગાવેલરી 
LED સક્ીન દ્ારા જન-જન સધુરી પહોંચાડવામાં 
આવરી રહાં છે. આ કાયષાક્મના અંતે વવવવધ 
યોજનાઓના લાભાથથીઓને મંરિરીશ્રી અને 
અન્ય મહાનુભાવોના હસતે લાભો એનાયત 
કરવામાં આવયા હતા.

સુરત : કૃવર રાજય મરંિરી શ્રી મકેુશભાઈ 
પટેલે ઓલપાડ તાલુકાના માસમા ગામથરી 
સરુત વજલ્લાનરી ‘વદેં ગજુરાત વવકાસયારિા’ના 
રથનું પ્રસથાન કરાવયું હતું. સુરત વજલ્લામાં 
પણ બે રથો ગામડે-ગામડે પરરભ્રમણ કરરીને 
સુરત વજલ્લા સવહત રાજયના છલે્લા બ ે

દાયકાના વવકાસનરી ઝાંખરી કરાવશે. આ  
પ્રસંગે રાજયમંરિરીશ્રીએ લાભાથથી ભાઈઓ-
બહેનો સાથે સંવાદ સાધતા રાજય-કેન્દ્ર 
સરકારનરી વવવવધ યોજનાઓનો લાભ લેવા 
પ્રેરણા આપરી હતરી. 

મહીસાગર : મહરીસાગરમાં 
આરદજાવત વવકાસ રાજય મંરિરી  શ્રી 
વનવમરાબહ ેન સુથારનરી ઉપનસથવતમાં 
લુણાવાડાથરી 'વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિા'નો 

પ્રારંભ થયો હતો. 'વંદે ગજુરાત વવકાસ યારિા' 
અંતગષાત રૂ. ૯૨૦ લાખનાં ૬૫૬ કામોનું 
લોકાપષાણ કરાશે અને રૂા.૧૦૨૦.૪૪ લાખના 
૧૦૭૨ નવરીન વવકાસકામોનરી જાહેરાત કરાશ.ે 
સાથે વજલ્લાના ૧૦૬૧૫૧ લાભાથથીઓને 
વવવવધ લાભ આપવામાં આવશે.

પાટણ : પાટણ એ.પરી.એમ.સરી.થરી વદેં 
ગજુરાત વવકાસ યારિાના રથન ેપરરવહન મરંિરી 
શ્રી અરવવંદભાઈ રૈયાણરીએ પ્રસથાન કરાવયું 
હતંુ. પાટણમાં વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિા 
અંતગષાત રૂ. ૨૧.૮૯ કરોડનાં ૪૩૨ વવકાસ 

કામોનું લોકાપષાણ તેમજ રૂ.૧૨.૧૬ કરોડનાં 
૫૭૭ કામોનું ખાતમુહૂતષા કરવામાં આવશે.

બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠાના 
પાલનપુર તાલુકાના ચંડરીસરથરી ઉચ્ચ અને 
તાવંરિક વશક્ષણ રાજય મરંિરી શ્રી કુબરેભાઈ રડડંોરે 
વદેં ગજુરાત વવકાસ યારિાનો પ્રારંભ કરાવવા 
સાથે ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણ સાધનોના 

મજંરૂરીપરિો, મખુયમંરિરી માતૃશવતિ યોજનાનરી 
લાભાથથી બહેનોન ે રકટ, સો ટકા વનેકસનશેન 
કરનાર ચડંરીસરના સરપચંનુ ંસન્માન કરાયુ ંહતુ.ં 

સાબરકાંઠા : સાબરકાંઠા વજલ્લામાં 
પ્રાથવમક, માધયવમક અને પ્રૌઢ વશક્ષણ 
વવભાગના રાજયકક્ષાના મંરિરીશ્રી કીવતષાવસંહ 
વાઘેલાનરી ઉપનસથવતમાં વહ ંમતનગરથરી 
ગુજરાત વવકાસ યારિાનો આરંભ કરવામાં 
આવયો હતો. આ પ્રસંગે મંરિરીશ્રીએ જણાવયું 

હતંુ કે, આ વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિા 
વડ ાપ્રધાન શ્રી  નર ેન્દ્રભાઈ મોદ રીન ા 
દૂરંદેશરીપણાનરી વમશાલ છે. વડાપ્રધાનશ્રી દ્ારા 
કરવામાં આવેલા વવકાસનરી રાજનરીવતનાં ફળ 
છેવાડાના માનવરી સુધરી પહોંચરી રહાં છે. 

છોટાઉદેપરુ : છોટાઉદેપરુના સખેંડાથરી 
અન્ન અન ેનાગરરક પરુવઠા રાજય મરંિરી શ્રી 
ગજને્દ્રવસંહ પરમારે વંદે ગજુરાત વવકાસયારિાનો 
પ્રારંભ કરાવતાં જણાવયું કે, વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદરીના શાસાનકાળમા ંવવકાસના 
કામો કરવા માટે પૈસાનરી કોઇ અછત નથરી. 

વવકાસયાત્ા
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વરીસ વરષા પહેલાં તતકાવલન મુખયમંરિરી શ્રી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ શરૂ કરેલરી વવકાસયારિા 
આજ ેવટવૃક્ષ બનરી ફકૂલરીફાલરી રહરી છે, એમ કહરી 
તેમણે રાજય સરકાર દ્ારા છોટાઉદેપુર 
વજલ્લામાં કરવામાં આવેલાં વવકાસકાયયોનરી 
વવસતૃત છણાવટ કરરી હતરી. 

બોટાદ : બોટાદના બરવાળા તાલુકાના 
જનૂા નાવડા ગામથેરી સામાવજક ન્યાય અને 

અવધકારરતા રાજય મંરિરી શ્રી આર.સરી. 
મકવાણાએ 'વંદે ગુજરાત વવકાસ યારિા'નો 
આરંભ કરાવયો હતો. આ કાયષાક્મમા ં વવકાસ 
કાયયોના લોકાપષાણ તમેજ ખાતમહુતૂષાનરી સાથોસાથ 
લાભાથથીઓન ેજન કલયાણકારરી યોજનાઓના 
લાભોનુ ંવવતરણ કરવામાં આવયુ ંહતુ.ં 

સરુત : ‘વદેં ગજુરાત વવકાસ યારિા’નો 
પ્રારંભ શહેરરી વવકાસ રાજય મંરિરી શ્રી 
વવનોદભાઈ મોરરડયાએ સુરતથરી કયયો હતો. 

આ અવસરે મંરિરીશ્રીએ જણાવયું કે, ગુજરાત 
રાજયે છેલ્લાં ૨૦ વરષામાં વવકાસનાં નૂતન 
સોપાન સર કયાું છે. સરુત શહેર આજ ેડાયમડં 
વસટરી અને ટેક્ષટાઇલ વસટરીથરી ઉપર ઊઠરીને 
વબ્જ વસટરી, સવચછ વસટરી અને સમાટષા વસટરી 
જેવાં નામોથરી ઓળખાતું થયું છે. ગુજરાત 

રાજય સૌના સાથ, સૌના વવકાસ, સૌનો 
વવશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસ થકી વવશ્વભરમાં 
નામના મેળવે તેવા પ્રયાસો કરવાનો અનુરોધ 
મંરિરીશ્રીએ કયયો હતો.  

જૂનાગઢ : જૂનાગઢના ક ેશોદ 
તાલુકાના અજાબ ગામે વંદે ગુજરાત વવકાસ 
યારિા અંતગ ષાત પશુપાલન-ગૌસંવધ ષાન 

રાજયમરંિરી શ્રી દેવાભાઈ માલમ ેલાભાથથીઓને 
સહાય વવતરણ કરતાં સૌના સાથ સૌના 
વવકાસના આ ભગરીરથ કાયષામાં જોડાવા 
ગ્રામજનોન ેઅનરુોધ કયયો હતો. વધુમા ંઅજાબ 
ગામ માટ ે ઘનકચરાના વનકાલ માટે રૂ.૮ 
લાખના ખચચે વાહનનરી ફાળવણરી, ૧૫મા 
નાણાપંચ હેઠળ પેવર બલૉકના કામનું 
ખાતમુહૂતષા મંરિરીશ્રીના હસતે કરાયું હતું.  •

ઘાના - અંગોિાનાં િારતીય રાજદ્ારીઓએ CMની મુિાકાત િીધી
વસેટ આવફ્કાના ધરી રરપબલરીક 

ઓફ  ઘ ા ન ા ન ા  ભ ા ર ત રી ય 
હ ાઇક વમશનર શ્ રી  સુગં ધ ા 
રાજારામ અને સેન્ટ્લ આવફ્કાના 
અગંોલા ખાતનેા ભારતરીય રાજદતૂ 
શ્રીમતરી પ્રવતભા પારકરે તાજતેરમાં 
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનરી સૌજન્ય મુલાકાત લરીધરી હતરી. 

અંગોલામાં ડાયમન્ડ માઇન્સમાંથરી જે ડાયમન્ડ વહરા મળે છે તે 
પોલરીશડ થવા માટે ગજુરાતનરી ડાયમડં નગરરી સરુતમા ંમોકલવામા ંઆવે 
છે તે સંદભષામાં આ મુલાકાત બેઠકમાં ચચાષા હાથ ધરવામાં આવરી હતરી. 
અંગોલાના ભારતરીય રાજદૂત શ્રી પારકરે આ સંદભષામાં મુખયમંરિરીશ્રીને 
જણાવયું કે, સુરતના વહરા વયવસાયકારો અંગોલામાં પોતાનો વયવસાય 
કારોબાર શરૂ કરે તો વેલયુએડરીશન થઇ શકે તેમ છે. 

તેમનરી આ ગુજરાત મુલાકાત દરમયાન તેઓ સુરત પણ જશે અને 
આ ક્ષેરિે રોકાણોનરી સંભાવનાઓ માટે ડાયમંડ પોલરીશડ વયવસાયકારો 
સાથે પરામશષા કરવાના છે એમ તેમણે જણાવયું હતું. આ ઉપરાંત 
એગ્રરીકલચર અન ેફામાષાસયુરટકલ સકેટરમા ંપણ વયવસાયનરી વવપલુ જોડાણ 

સંભાવનાઓ રહલેરી છે તેનરી 
તેમણે ચચાષા કરરી હતરી.  

મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ ેલ સા થેનરી વાતચરીતમાં 
ઘાનાના ભારતરીય હાઇકવમશનર 
શ્રી સુગંધા રાજારામે જણાવયું કે, 

ભારત અન ેખાસ કરરીન ેગજુરાત ઘાના માટે લરીડીંગ ટ્ડેીંગ એન્ડ વબઝનસે 
પાટષાનર છે. એટલું જ નવહ, મોટા પ્રમાણમાં ગુજરાતરી સમુદાયો ઘાનામાં 
વસેલા છે તયારે વસસટર સટેટ રરલેશન્સ માટેનરી પણ સંભાવનાઓ છે. 

આ બઠેક દરમયાન તમેણ ેફામાષાસયરુટકલ, હેલથકેર, એજયકેુશન અને 
વક્ટરીકલ ઇન્ફ્ાસટ્કચરના ક્ષેરિોમાં ગુજરાત-ઘાના અંગોલા સાથે મળરીને 
આગળ વધરી શકે તેમ છે તેનરી પણ ફળદાયરી ચચાષા કરરી હતરી. 

મુખયમંરિરીશ્રીના મુખય અગ્ર સવચવ શ્રી કૈલાસનાથન, ઉદ્ોગ 
વવભાગના અવધક મુખય સવચવ શ્રી રાજકુમાર, મુખયમંરિરીશ્રીના અવધક 
મુખય સવચવ શ્રી પંકજ જોરરી તેમજ ઉદ્ોગ કવમશનર શ્રી રાહુલ ગુપ્ા 
વગેરે આ બેઠકમાં જોડાયા હતા. •
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વવકાસયાત્ા

‘ગુજરાત જ્ાન ગુરુ વવિઝ’નો રાજયવયાપી પ્રારંિ
િાવિ પેઢીને જ્ાન સાથે માવહતી પૂરી પાડિાનો ધયેય વસદ્ધ થશે

ગુજરાત સરકારે રાજયના નાગરરકોને 
સરકારનરી વવવવધ યોજનાઓથરી માવહતગાર 
કરવા તેમજ નરીવત વનયમો સવહત સામાન્ય 
જ્ાનથરી નાગરરકો અવગત થાય તે ઉદ્ેશ સાથે 
દેશનરી સૌથરી મોટરી વવિઝ સપધાષાનો પ્રારંભ કયયો 
છે. તાજેતરમા ંમખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
ગુજરાત જ્ાનગુર વવિઝનો પ્રારંભ કરાવતાં 
જણાવયંુ હતું ક ે, આપણરી ભાવવ પેઢરીને 
જાણકાર, માવહતરીસભર અને જ્ાનરી બનાવરીને 
વવશ્વ સાથે સપધાષા માટે તૈયાર કરવાનું દૂરંદેશરી 
પગલુ ંછે. વવિઝ સપધાષાથરી નગરો-મહાનગરોનરી 
શાળા અને કૉલેજોમાં એક જુવાળ ઊભો થશે. 
વાંચનનરી સાથે સાથે સપધાષા કરવાનો ભાવ પણ 
પ્રબળ બનશે. આગામરી 75 રદવસ દરવમયાન 
તાલુકા, વજલ્લા અને રાજયકક્ષાએ આ વવિઝ 
યોજાશે, જેમાં શાળા-કૉલેજના વવદ્ાથથીઓ 
તેમજ સામાન્ય નાગરરકો સવહત 25 લાખથરી 
વધુ સપધષાકો ભાગ લેશે. 

આ રાજયવયાપરી વવિઝને વેબસાઇટ, 
ઇ-પનુસતકા અન ેઓનલાઇન કૉનમપરટશનના 

માધયમથરી રડવજટલ ઓપ આપવામા ંઆવયો છે.
'ગુજરાત જ્ાન ગુર વવિઝ'ના શુભારંભ 

અવસરે મુખયમંરિરીશ્રીએ વધુમાં કહ્ં કે, 
સરકારનરી વવવવધ યોજનાઓ અને નરીવત-
વનયમો સવહત સામાન્ય જ્ાનથરી વવદ્ાથથીઓ-
નાગરરકો અવગત થાય તે આ સપધાષાનો ઉદ્ેશ 
છે. સૌ પ્રશ્ોના જવાબ ગુગલમાંથરી જાણરી 
લેતરી આજનરી પેઢરીને સમૃવત આધારરત જવાબો 
આપવાનરી અને મનન - વચંતન કરવાનરી ટેવ 
પડશે એમ તેમણે ઉમેયુું હતું. 

તેમણે કહં્ હતું  ક ે, વડાપ્રધાન શ્રી 
નર ેન્ દ્રભાઈના  નેતૃ તવમાં  ગુજર ાતના 
એજયુકેશન સેકટરનો ગ્રોથ આભને આંબયો 
છે. વશક્ષણ સવહતના ક્ષેરિે અવનવા બદલાવ 
આવરી રહા છે, નવરી પહેલ થઈ રહરી છે. 
'ગુજરાત જ્ાન ગરુ વવિઝ' રાજયનરી બાળ અને 
યુવા પેઢરીને ગુજરાતનરી સવષાગ્રાહરી વવકાસ 
યારિામાં સહભાગરી બનાવશે. 

મખુયમરંિરીશ્રીએ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીએ શરૂ કરાવેલા 'વાંચે  ગુજરાત 

અવભયાન'નરી ફળશ્ુવતનો ઉલ્લેખ કરરીને કહ્ં 
હતું કે, વવકાસના આધારસમરી આપણરી ભાવવ 
પેઢરીને ખરીલવાના અને વવશ્વ સાથે બરોબરરી 
કરવાના અવસરો વડાપ્રધાનશ્રીએ આપયા છે. 

મુખયમંરિરીશ્રીએ જણાવયું કે, ગુજરાત 
જ્ાનગરુ વવિઝ સરકારનરી વવવવધ યોજનાઓનું 
સેચયુરેશન - 100 ટકા લાભાથથી વિરેજ વસદ્ધ 
કરવામાં મહત્વનરી ભૂવમકા ભજવશે. આ 
વવિઝથરી યોજનાઓનરી માવહતરી છેવાડાના 
માનવરી સુધરી પહોંચશે, એમ તેમણે ઉમેયુું હતું.

રાજય સરકારનરી દરેક યોજના સામાન્યમાં 
સામાન્ય માનવરીને કેન્દ્રમાં રાખરીને તૈયાર 
કરવામા ંઆવરી છે અને છેવાડાના માનવરી સધુરી 
આ યોજનાઓ પહોંચે એવરી તમામ પ્રકારનરી 
વયવસથાઓ રાજય સરકાર દ્ારા કરવામાં 
આવરી રહરી છે, એમા ંઆ વવિઝ એક અગતયનો 
ભાગ ભજવશે, એમ તેમણે વધુમાં ઉમેયુું હતું.

વશક્ષણ મંરિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ 
જણાવયું હતું કે, દેશનરી સૌથરી મોટરી અને 
રાજયનરી પહેલરી વવિઝનો મુખયમંરિરીશ્રીએ 
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વવકાસયાત્ા

પ્રારંભ કરાવયો છ.ે 25 લાખથરી વધારે 
વવદ્ાથથીઓ આ વવિઝમાં ભાગ લેવાના છે. 
રાજયના વવદ્ાથથીઓના જ્ાનમાં અવભવૃવદ્ધ 
થાય તવેો આશય આ વવિઝ યોજવા પાછળનો 
છે. વશક્ષણ સમાજ વયવસથાઓનું મોટું રોકાણ 
છે એમ મનાય છે, તયારે રાજયના વશક્ષણ ક્ષેરિે 
વવકાસનાં અનેક આયામો હાથ ધરાયાં છે. 
રાજયના વવદ્ાથથીઓના બૌવદ્ધક વવકાસ માટે 
ગુજરાત સરકાર કરટબદ્ધ છે. વવજ્ાનનરી 
જાણકારરી વધારતા સાયન્સ વસટરીનરી છેલ્લા 8 
મવહનામાં 8 લાખ લોકોએ મલુાકાત લરીધરી છે, 
એમ તેમણે ઉમેયુું હતું. વવદ્ાથથીઓ ઉપરાંત 
વાલરીઓ પણ આ વવિઝમાં સહભાગરી થાય 
તેવો અનુરોધ વશક્ષણ મંરિરીશ્રીએ કયયો હતો.

ઉદ્ોગ અન ેસહકાર મરંિરી શ્રી જગદરીશભાઇ 
વવશ્વકમાષાએ જણાવયું હતું કે, દેશના વતષામાન 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ ઘણા સમય 
પહેલા ંઅૉફલાઇન વવિઝ રાજયમા ંશરૂ કરાવરી 
હતરી. રાજયના વવદ્ાથથીઓ રાજયનરી વવકાસ 
યારિાનરી જાણકારરી મેળવરી શકે તેવા આશયથરી 
મુખયમંરિરી  શ્રી  ભૂપે ન્ દ્રભાઇ પટ ેલના 
માગષાદશષાનમાં ગુજરાત જ્ાન ગુર વવિઝનો 
રાજયવયાપરી પ્રારંભ કરાયો છે. આ નવતર 
પ્રયોગ નવાં પરરમાણો પ્રસથાવપત કરશે, એમ 
તેમણે ઉમેયુું હતું. 

રાજય વશક્ષણ મંરિરી શ્રી કુબેરભાઇ રડંડોરે 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, 20 વરષાનો વવશ્વાસ- 20 વરષાનો 
વવકાસ લોકો સુધરી પહોંચયો છે. સરકારનરી 
યોજનાઓનરી માવહતરી આપતરી ગુજરાત જ્ાન 
ગુર વવિઝનું સુંદર આયોજન કયુું છે.

વતષામાન સમયમાં લોકો લેખન-વાંચનમાં 
રડવજટલ માધયમનો મહતિમ ઉપયોગ કરતા 
થયા છે, તયારે આ પ્રકારનરી વવિઝ સમયનરી 
માગં છે અન ેઆ પ્રકારનરી વવિઝથરી વવદ્ાથથીઓ 
રાજયના વવકાસથરી અવગત થાય તવેા આશય 
સાથે આ વવિઝ યોજાઈ છે, એમ તેમણે વધુમાં 
ઉમેયુું હતું.

અરિે ઉલ્લેખનરીય છે કે, રાજયના વશક્ષણ 
વવભાગ દ્ારા આ મેગા વવિઝ કૉનમપરટશનનું 
આયોજન કરવામાં આવયું છે. આ વવિઝ 
કૉનમપરટશનમાં રાજયના ધોરણ ૯ થરી ૧૨ 

અને કોલેજ, યુવનવવસષાટરી કક્ષાએ અભયાસ 
કરતાં તમામ વવદ્ાથથી-વવદ્ાવથષાનરીઓ ભાગ 
લઇ રહાં છે. 

તાલુકા, વજલ્લા તેમજ રાજય કક્ષા એમ 
તમામ સતરે વવજતેા થતા ઉમદેવારોન ેઆકરષાક 
ઇનામો અન ેતમામ સપધષાકોન ેગજુરાત સરકાર 
સતરે પ્રમાણપરિ એનાયત કરવામાં આવશે. 
વવદ્ાથથીઓ માટે આ વવિઝ દરરોજ યોજાશે 
અને ૧૫ અઠવારડયાં સુધરી સતત ચાલશે. 

આ વવિઝમા ંવવદ્ાથથીઓ ઉપરાતં રાજયના 
અભયાસ ન કરતા હોય તેવા સામાન્ય 
નાગરરીકો પણ ભાગ લઈ શકશે, જેને અલગ 
સવરૂપે પ્રોતસાવહત કરવામાં આવશે. 

‘ગુજરાત જ્ાન ગરુ વવિઝ’મા ંઅદંાજ ે૨૫ 

લાખથરી વધુ વવદ્ાથથીઓ ભાગ લઈ શકે તે 
મુજબનું આયોજન પણ કરવામાં આવયું છે. 
પ્રથમ તબક્ામાં ઓનલાઇન વવિઝ તાલુકા 
- નગરપાવલકા/વૉડષા કક્ષાએ, રદ્તરીય તબક્ામાં 
વજલ્લા-મહાનગરપાવલકા કક્ષાએ તેમજ રિરીજા 
અને અંવતમ તબક્ામાં અૉફલાઇન વવિઝ 
રાજય કક્ષાએ યોજવામાં આવશે. 

આ વવિઝ માટે હજારો પ્રશ્ો સમાવવામાં 
આવયા છે, જેમાં કેન્દ્ર સરકાર તેમજ રાજય 
સરકારનરી વવવવધ યોજનાઓ, યોજનાઓના 
મુખય ઉદ્શેયો, લાભાથથીઓ, અતયાર સુધરી 
ય ોજનામ ાં  હ ાંસલ થયેલ રી  વસવદ્ધઓ, 
લાભાથથીઓનરી સંખયા અને રકમ તથા 
વવદ્ાથથીઓના અનુભવગત પ્રશ્ોને પણ આ 
વવિઝમાં સમાવવામાં આવયા છે. તે માટે 

પ્રશ્બૅન્ક સક્ટુરીનરી કવમટરીનરી પણ રચના 
કરવામાં આવરી છે. 

આ વવિઝ અઠવારડયામા ંદર રવવવારથરી 
ચાલુ થઈન ેદર શકુ્વારે સમાપ્ થશ ેઅન ેદર 
શવનવારે વવજેતા જાહેર થશ.ે દર અઠવારડયે 
તાલુકા અને વૉડષા કક્ષાના શાળા અન ેકૉલજે/
યવુનવવસષાટરી વવભાગન ેપ્રવત સપધષાક દરીઠ વવિઝનો 
સમયગાળો ૨૦ વમવનટનો અન ેવવિઝમા ં૨૦ 
વવિઝ રહેશ.ે દરરોજ ૨૫૦ વવિઝનરી રડવજટલ 
પનુસતકા સપધષાકોન ેમાગષાદવશષાકા તરરીકે ઓનલાઇન 
પ્રાપ્ થશ.ે તદઉપરાંત દર અઠવારડય ેતાલકુા 
અન ેવૉડષા કક્ષાના, શાળા અન ેકૉલજે તમેજ 
યવુનવવસષાટરીના વવભાગના દસ-દસ વવજેતાઓ 
જાહેર કરવામા ંઆવશ.ે

વજલ્લા કક્ષાનરી સપધાષા પણૂષા થયા બાદ રાજય 
કક્ષાનરી અવંતમ સપધાષા યોજવામા ંઆવશ.ે તમેાં 
સમગ્ર સપધા ષા  દરવમયાન વજલ્લા અને 
મહાનગરપાવલકાના વવજેતા જાહેર થયેલા 
સપધષાકો ભાગ લેવા માટે લાયક ઠરશે. આ 
વવિઝ ઓનલાઇન માધયમથરી યોજાશે. 
વવદ્ાથથીઓને સાયન્સ વસટરીનરી ટૂર તથા 
વવજતેા વવદ્ાથથીઓન ેનામારંકત સથળોનરી સટડરી 
ટૂર કરાવવામાં આવશે. તદઉપરાંત તમામ 
સપધષાકોને ગુજરાત સરકાર સતરે પ્રમાણપરિ 
એનાયત કરવામાં આવશે.

ગુજરાત જ્ાનગુર વવિઝના આ પ્રારંભ 
અવસરે રાજયસભાના સાસંદ શ્રી નરહરરભાઈ 
અમરીન, માગષા અને મકાન વવભાગના મંરિરી 
શ્રી પૂણચેશભાઇ મોદરી, ગ્રામ વવકાસ મંરિરી શ્રી 
અજુષાનવસંહ ચૌહાણ, રાજયકક્ષાના મંરિરી સવષા 
શ્રી કીવતષાવસંહ વાઘેલા, અરવવંદભાઈ રૈયાણરી, 
વબ્જેશભાઇ મેરજા, નરીવમરાબહેન સુથાર, 
અમદાવાદના મેયર શ્રી રકરરીટભાઈ પરમાર, 
ગાધંરીનગરના મયેર શ્રી વહતશેભાઇ મકવાણા, 
મુખય સવચવ શ્રી પંકજ કુમાર, ઉચ્ચ અને 
ટેકવનકલ વવભાગના અગ્ર સવચવ શ્રી એસ. 
જે. હૈદર, ઉચ્ચ વશક્ષણ કવમશનર શ્રી એમ. 
નાગરાજન તેમજ મોટરી સંખયામાં વવદ્ાથથી 
- વવદ્ાવથષાનરીઓ તથા અધયાપકો ઉપનસથત 
રહા હતા. •

• ગજુરાત જ્ાન ગુરુ ક્વઝ 
િાવી પેઢીને જાણકાર, 
માલહતીસિર અને જ્ાની 
બનાવી વવશ્વ સાથ ેસપધા્ય માટે 
તૈયાર કરવાનંુ દૂરંદેશી પગલું

• સરકારની વવવવધ યાેજનાઓે 
અને નીવત-વનયમાે સલહત 
સામાન્ય જ્ાનથી વવદ્ાથથીઓે-
નાગવરકાે અવગત થાય તે ઓ 
સપધા્યનાે ઉદે્શ
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મહેસાણામાં સૌ પ્રથમિાર 
સાયસનટરફક એકસપો યોજાયો

મહેસાણામાં સૌપ્રથમ વાર યોજાયેલા સાયનન્ટરફક એકસપોનો પ્રારંભ 
કરાવતાં મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે દેશને પાંચ 
વબવલયન ડોલરનરી ઈકોનોમરીનું અથષાતંરિ બનાવવામાં યુવા સાહવસકોનરી 
ભૂવમકા મહત્વનરી છે. ગુજરાત વવકાસનું ગ્રોથ એનન્જન છે અને તેથરી 
જ તાજેતરમાં જાહેર થયેલા ઈઝ અૉફ ડુઈંગ વબઝનેસમાં અવવલ અને 
સટેટ સટાટષાઅપ રૅનન્કંગમાં સતત રિરીજી વખત પ્રથમ આવયું છે. તયારે આ 
પ્રકારના આયોજનથરી યુવાનો-ઉદ્મરીઓને પ્રોતસાહન મળે છે.

આ પ્રદશષાનમા ંમખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવયુ ંહતુ ંકે, દેશમાં 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના નતેૃતવન ેપગલ ેમજબતૂ સટાટષાઅપ ઇકો 
વસસટમનુ ંવનમાષાણ થયુ ંછે. દેશ 72 હજારથરી વધ ુસટાટષાઅપ અન ે100 થરી 
વધ ુયવુનકોનષા સટાટષાઅપ સાથ ેવવશ્વમા ંઅગ્રસેર બન્યો છે. તમેણ ેઉમયેુું હતું 
કે ગજુરાત ેસટાટષાઅપ રૅનન્કંગમા ંસતત રિરીજા વરચે વસવદ્ધ મળેવરી છે. 2017 
થરી આજ સધુરી 1156 પટેન્ટ અન ેકૉપરીરાઇટ તમેજ 2154 સટનૂ્ડ સટાટષાઅપ 
સાથ ેગજુરાતે ેઆતમવનભષાર ભારતનુ ંનતેૃતવ લરીધુ ંછે.

આ પ્રદશષાનમાં રડફેન્સ રરીસચષા, રરીસચષા એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, હેલથ એન્ડ 
ફૅવમલરી વેલફેર, એવગ્રકલચર અને ફ્ુડ પ્રોસેવસંગ, ડેરરી એવનમલ 
હસબન્ડરરી અને રફશરરીઝ, થરીમ પેવેવલયનમાં સપેવશયલ રડસપલ ે
આતમવનભષાર ભારત, વવકલાંગ અને પછાત વગષા માટે સપેવશયલ સકીમ, 
ઇકો ફ્ેન્ડલરી પ્રોડકટનું પ્રદશષાન, હેન્ડલુમ અને હેન્ડરીક્ાફટનરી વસતુઓ, 
ઉતિર પ્રદેશ સરકાર દ્ારા વન રડનસટ્કટ-વન પ્રોડકટ, લોકલ ફોર વોકલ 
સવહતના વવવવધ આકરષાક સટોલ ઊભા કરાયા હતા. 

આ પ્રસંગે કેનન્દ્રય પશુપાલન મંરિરી શ્રી પરસોતિમભાઈ રૂપાલા, 
આરોગય મંરિરી શ્રી  ઋવરકેશભાઈ પટેલ, સહકાર મંરિરી શ્રી જગદરીશભાઈ 
વવશ્વકમાષા, સામાવજક ન્યાય અવધકારરતા મંરિરી શ્રી પ્રરદપભાઇ પરમાર, 
સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર, સાંસદ શ્રીમતરી શારદાબહેન પટેલ, 
ધારાસભય સવષાશ્રી રમણભાઈ પટેલ, અજમલજી ઠાકોર,  અવધકારરીઓ 
અને અન્ય પ્રબુદ્ધ નાગરરકો ઉપનસથત રહા હતા. •

રાજકોટને રૂ.૧૯ કરોડના 
વિવિધ પ્રકલપોની િેટ

રાજયમાં સારા વરસાદનરી સાથે વવકાસનરી ધારા પણ અવવરત વહરી 
રહરી છે. તાજતેરમા ંમખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજકોટના વીંવચયા 
તાલુકાના સોમપરીપવળયામાં વવવવધ વવકાસકામોનાં લોકાપષાણ અને 
ભુવમપૂજન કરરીને ગુજરાતનરી વવકાસ યારિાને આગળ વધારરી હતરી.  
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું કે, “વંદે ગુજરાત વવકાસ 
યારિા” એ વવકાસનાં ૨૦ વરષાનો આયનો છે, જે આપણે પાછળ ફરરીને 
જોઈએ તયારે થયેલા વવકાસનરી પ્રતરીવત દરેક ગુજરાતરીને થઈ રહે છે. 

વીંવછયા તાલુકાનરી વવકાસનરી ગવતને વેગ આપતાં મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસતે અંદાવજત રૂ.૧૯ કરોડના વવવવધ પ્રકલપોનું 
ઈ-લોકાપષાણ અન ેખાતમહુતૂષા કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં મખુયમરંિરીશ્રીના હસત ે
જળ સંગ્રહ ક્ષેરિે વીંવછયાના સોમપરીપવળયા (ગોડલાધાર) ખાતે રૂ. ૪. 
૩૯ કરોડના ખચચે તૈયાર થનાર નાનરી વસંચાઈ યોજનાનું ખાતમુહૂતષા, 
જસદણ-ભડલરી-ગઢડા મુખય માગષા પર, ભડલરી ગામ પાસે અંદાજે રૂ. 
૫. ૩૯ કરોડના ખચચે મેજર વબ્જ, ગોડલાધારમાં અંદાજે રૂ. ૩૧૪.૦૩ 
લાખના ખચચે નવરી બે માળનરી આધુવનક માધયવમક શાળાનું ખાતમુહૂતષા 
અને આટકોટમાં અંદાજે રૂ. ૨૧૧ લાખના ખચચે અદ્તન બસસટેશનનું 
ઈ-ખાતમુહૂતષા કરવામાં આવયું હતું. આ સાથે વરીરપુરમાં રૂ. ૨૯૬.૩૧ 
લાખના ખચચે અને કોટડા સાંગાણરીમાં રૂ.૧૦૨.૧૧ લાખના ખચચે 
નવવનવમષાત બસસટેશનનું ઈ-લોકાપષાણ કરવામાં આવયું હતું.

જસદણ-વીંવછયા-વરીરપુર અને કોટડામાં એસ.ટરી.બસનરી સુવવધા 
સુદૃઢ બને તે માટે બે બસસટેશનોનું લોકાપષાણ અને એક બસ સટેશનના 
ખાતમૂહુતષા સાથે વવકાસનરી પરરભારા જણાવતાં મંરિરી શ્રી અરવવંદભાઈ 
રૈયાણરીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, આ સરકારના અથાગ પ્રયત્ોથરી ગામડાઓમાં 
સુવવધાનો વધારો થયો છે, જેને પરરણામે શહેરરીકરણમાં ઘટાડો જોવા 
મળરી રહો છે. આ પ્રસંગે શહેરરી વવકાસ અને શહેરરી ગૃહ વનમાષાણ મંરિરી 
શ્રી વવનોદભાઈ મોરરડયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઈ કુંડારરયા, રામભાઈ 
મોકરરયા, ધારાસભય સવષાશ્રી ગોવવંદભાઈ પટેલ, શ્રી કુંવરજીભાઈ 
બાવવળયા તેમજ મોટરી સંખયામાં ગ્રામજનો ઉપનસથત રહા હતા. •

વવકાસયાત્ા
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હાસયિેખક સિ.વિનોદ િટ્ટને િજુ કોટક સુિણયા ચંરિક એનાયત

હાસયલેખનથરી મારિ ગુજરાત નહીં પણ વવશ્વભરમાં વસતા લાખો 
ચાહકોના હૃદય પર રાજ કરનાર લોકલાડરીલા હાસયલેખક શ્રી વવનોદ 
ભટ્ટન ેતાજેતરમાં મખુયમંરિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેવજ ુકોટક સવુણષાચદં્રક 
(મરણોતિર) એનાયત કયયો હતો. આ સન્માન સવગષાસથ વવનોદ ભટ્ટના 
પુરિ સ્ેહલ ભટ્ટે સવરીકાયુું હતું.

આ પ્રસંગે મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, વવનોદ 
ભટ્ટ જેવા સમથષા લેખકને મરણોતિર વજુ કોટક સુવણષા પદક એનાયત 
થવો મારિ વવનોદ ભટ્ટ પરરવાર માટે જ નહીં બલકે સમગ્ર ગુજરાત 

માટે આનદંનો અવસર છે. આ એવોડષા એનાયત કરવાનો અવસર 
મને પ્રાપ્ થયો એ મારા માટે પણ ગૌરવનરી વાત છે. 

સવગષાસથ હાસયલખેક વવનોદ ભટ્ટ વવશ ેવાત કરતા ંમુખયમરંિરીશ્રીએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, વવનોદ ભટ્ટ એટલે હાસયનો પયાષાય અન ે'વચરિલખેા' 
એટલ ેગજુરાતરીઓનરી પોતરીકી ઓળખ. વવનોદ ભટે્ટ ગજુરાતરીઓને 
દાયકાઓ સધુરી હસાવયા અન ેવચરિલખેાએ પરિકારતવ થકી જ્ાન 
પરીરસયુ.ં મન ેખાતરરી છે કે આજ ેસવગષામા ંપણ વવનોદ ભટ્ટ વચરિગપુ્ને 
હસાવતા હશ.ે

વચરિલેખા સામવયકને 72 વરષા પૂણષા થવા પર મુખયમંરિરીશ્રીએ 
આનંદ વયતિ કરતાં જણાવયું કે, વચરિલેખા આજે પરરવારના સભય જેવું 
બનરી ગયુ ંછે. સવગષાસથ વજભુાઈ કોટક અન ેતમેના ંપત્રી સહધમષાચારરણરી 
માધુરરી બહેનનું સંપૂણષા જીવન વચરિલેખાને સમવપષાત હતું. વચરિલેખાના 
60 વરષા પૂણષા થવા પર તતકાલરીન કેન્દ્ર સરકારે વચરિલેખા ટપાલ રટરકટ 
પણ બહાર પાડરી હતરી. આ તકે ઉપનસથત વશક્ષણમંરિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ 
વાઘાણરીએ જણાવયું હતું કે, ખરા અથષામાં સમાજનરી સેવા કરનાર લોકોને 
શોધરીને સામવયકમાં સથાન આપે છે અને એ સાતતય જાળવરી રાખયું છે, 
તે કાયષા વબરદાવવા પારિ છે. •

ગુજરાતનો સૌપ્રથમ િેસટ ટુ એનર્જી ્િાનટ જામનગરમાં કાયાયાસનિત
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના 

માગ ષાદશ ષાન અને  મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવ હેઠળનરી 
રાજય સરકાર જનવહતલક્ષરી વવકાસનાં 
કામો કરરી રહરી છે અને જન- જન સુધરી 
વવકાસનરી ગાથા પહોંચાડરી રહરી  છે. 
રાજયનાં તમામ શહેરોને વધુ સુવવધા-સંપન્ન બનાવવા માટે આયોજન 
કરરીને યોજનાઓનું અમલરીકરણ કરવામાં આવરી રહ્ં છે. જામનગરે 
વવકાસનરી રદશામાં વધુ એક હરણફાળ ભરરી છે. જામનગરમાં ૯૦ 
કરોડના ખચચે સાકાર થયેલા ગુજરાતના સવષા પ્રથમ અતયાધુવનક અને 
પરી.પરી.પરી. આધારરત વેસટ ટુ એનર્જી પલાન્ટનું તાજેતરમાં મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઈ-લોકાપષાણ કયુું હતું.

 આ ઉપરાંત, મુખયમંરિરીશ્રીએ જામનગરવાસરીઓનરી સુવવધામાં 
વધારો કરતાં બે વબ્જનુ ંઈ-લોકાપષાણ કયુું હતંુ. મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે સવવણષામ જયંતરી મુખયમંરિરી શહેરરી વવકાસ યોજના, જી.યુ.ડરી.સરી. 
તથા જી.યુ.ડરી.એમ. તેમજ ૧૫મા નાણાંપંચનરી ગ્રાન્ટ અંતગષાતના કુલ 
રૂ.૨૧૪ કરોડના વવવવધ પ્રકલપોના ઇ-લોકાપષાણ અને ઇ-ખાતમુહૂતષા 
ગાંધરીનગરથરી વચયુષાઅલ ઉપનસથત રહરીને કયાું હતાં.

આ વવકાસકાયયોમાં રૂ.૯૦ કરોડના ખચચે વનમાષાણ પામેલા પરી.પરી.પરી. 
બેઇઝ વેસટ ટુ એનર્જી પલાન્ટ, રૂ.૩૦ કરોડના ખચચે વનમાષાણ પામેલા ટુ 

લેન 'ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રેલવે ઓવરવબ્જ' તથા નાગમતરી 
નદરીના પલુથરી હાપા માકકેરટંગ યાડષાન ેજોડતા ફોરલને રોડના લોકાપષાણનો 
સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, મુખયમંરિરીશ્રીએ રૂ.૮૬ કરોડનાં કામોનાં 
ઇ-ખાતમુહૂતષા કયાું હતાં. જામનગરમાં વવકાસનાં કાયયો સતત થઈ રહાં 
છે તેના થકી લોકોનરી સુખ-સુવવધાઓમાં વધારો થયો છે. મુખયમંરિરી 
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વચયુષાઅલ માધયમથરી જણાવયું હતું કે, વવકાસનરી 
રદશામાં જામનગરે વધુ એક હરણફાળ ભરરી છે. વડાપ્રધાન  
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના માગષાદશષાન હેઠળ સરકાર વવકાસનાં સતત કામો 
સતત કરરી રહરી છે અને જન જન સુધરી વવકાસનરી ગાથા પહોંચરી છે.

આ પ્રસંગે કૃવર મંરિરી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
જામનગરમાં વવકાસના કાયયો અવવરત થઈ રહાં છે. ગુજરાતનાં સવષા 
પ્રથમ વેસટ ટુ એનર્જી પલાન્ટનરી જામનગરમાં સથાપના થવાથરી પ્રદૂરણ 
ઘટશ.ે આ પ્રસગં ેધારાસભય શ્રી આર.સરી.ફળદ,ુ ધારાસભય શ્રી ધમચેન્દ્રવસંહ 
જાડેજા, કોપયોરેટરશ્રીઓ તેમજ શહેરરીજનો ઉપનસથત રહા હતા. •

વવકાસયાત્ા
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વવકાસયાત્ા

દહેજમાં ફિોરરન ઇનટરનેશનિના ્િાનટનો પ્રારંિ કરાિતા CM

ભરૂચના દહેજ PCPIR માં રૂ. ૬૦૦ 
કરોડના રોકાણ સાથે આકાર પામેલા નવવન 
ફલોરરન ઇન્ટરનેશનલના નવા પલાન્ટનો 
મખુયમરંિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ેગાધંરીનગરથરી 
વવડરીયો કોન્ફરન્સ દ્ારા શભુારંભ કરાવયો હતો. 
મુખયમંરિરીશ્રીએ આ પ્રસંગે જણાવયું  ક ે, 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદરીનરી ‘‘મઇેક ઇન 
ઇન્ડરીયા-મેઇક ફોર ધ વલડષા’’નરી નેમ આ 
પલાન્ટમાં ઉતપારદત થનારા HFO કેવમકલ 
સવહતના કેવમકલનરી વવશ્વમાં વનકાસથરી સાકાર 
થશે. આ સંદભષામાં કહ્ં કે, આખા વવશ્વમાં 
એકસપોટષા કરનારા આ પલાન્ટનો પ્રારંભ 
ગુજરાતના ઔદ્ોવગક વવકાસ ક્ષેરિમાં નવરી 

યશકલગરી બનશે. ખાસ કરરીને આ પલાન્ટમાં 
ઉતપાદન થનારૂં HFO કેવમકલ એ કાબષાન 
ઉતસજષાન ઘટાડનારૂં કેવમકલ છે અને રાજય 
સરકાર પણ કાબષાન ઉતસજષાન ઓછું કરવા 
પ્રવતબદ્ધ છે.

મખુયમંરિરીશ્રીએ જણાવયુ ંકે, ૧૧ હજારથરી 
વધ ુ કેવમકલ ઉતપાદન એકમો સાથ ેગજુરાત 
દેશના કવેમકલ ઉતપાદનના રિરીજા ભાગનું 
ઉતપાદન કરતું રાજય છે. એટલું જ નવહ, 
રાજયના ગ્રોસ સટેટ વલેયએુરડશનમા ં કેવમકલ 
ક્ષરેિનુ ંર૪ ટકા યોગદાન તમેજ દેશના કેવમકલ 
એકસપોટષામા ં૪૧ ટકા ઇનઓગચેવનક અન ે૩૮ 
ટકા ઓગચેવનક કવેમકલ એકસપોટષા એકલું 

ગુજરાત કરે છ.ે ગુજરાત 
દેશમા ંમોસટ વપ્રફડષા ઇન્વેસટમને્ટ 
ડેનસટનેશન છે તેના મૂળમાં 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇએ 
નાખંલેો સશુાસન અન ેપોવલસરી 
ડ્રીવન સટેટનો મજબતૂ પાયો 
છે. તેમણે વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદરીએ આપેલા 

આતમવનભષાર ભારતના ધયેયને પાર પાડવા 
ગજુરાત ઉદ્ોગોન ેપ્રોતસાહનો અને બળ પરુૂ 
પાડરી આતમવનભષાર ગુજરાતથરી આતમવનભષાર 
ભારત સાકાર કરશ ેતવેો વવશ્વાસ પણ વયકત 
કયયો હતો. 

આ પલાન્ટના ઉદઘાટન અવસરે ગાધંરીનગરમાં 
મખુયમરંિરીશ્રીના અવધક મખુય સવચવ શ્રી પકંજ 
જોરરી તથા દહેજમા ંપલાન્ટ સાઇટ ખાત ેહવનવલે 
એડવાન્સ મરટરરયલસ યુ.એસ.એ.ના પ્રવેસડને્ટ 
શ્રીયુત ક ેનરીથ વેસટ, નવવન ફલોરરન 
ઇન્ટરનશેનલના ચરેમને શ્રી વવશાદ મફતલાલ, 
એમ.ડરી શ્રી રાધશે વેલીંગ અન ેઆમવંરિતો, 
ઉદ્ોગકારો ઉપનસથત રહા હતા. •

અમદાિાદમાં 'GS CONCLAVE' યોજાયો
અમદાવાદમાં ગુજરાત સમાચાર દ્ારા GS CONCLAVEનું 

આયોજન કરવામાં આવયુ હતુ. આ CONCLAVEને સંબોધતા 
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું કે, ગુજરાતના વવકાસનરી વાત 
કરવા, રાજયના વતષામાન અને ભાવવ અંગે ચચાષા કરવા ગુજરાત સરકાર 
અને ગુજરાત સમાચાર એક મંચ પર સાથે આવયા છે. દાંડરી યારિામાંથરી 
પ્રેરણા લઈને શરૂ થયેલું અખબાર આજે જીએસ કોક્ેવ લઈને આવયું 
છે. દાંડરીયારિાના પ્રણેતા રાષ્ટવપતા પૂજય મહાતમા ગાંધરી હતા, જયારે 
ગુજરાતનરી 20 વરષાનરી આ વવકાસયારિાના પ્રણેતા વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરી છે.

મુખયમંરિરીશ્રીએ વધુમાં ઉમેયુું કે ગુજરાતનરી સથાપના વખતે સૌ 
કોઈના પ્રશ્ થતો કે ગુજરાતનું શું થશે એક તરફ અફાટ રણ અને 
વાપરીથરી તાપરી સુધરી સરીવમત ઔદ્ોવગક વવકાસ, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈએ 
ગુજરાતનું સુકાન સંભાળયું તયારથરી રાજયનો સવાુંગરી વવકાસ થયો છે. 
તેમણે વધુમાં જણાવયું કે, આપણે કેટલા આગળ વધયા છરીએ તે જાણવા 
માટે કયારેક પાછળ વળરીને જોવું પડે છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના 
વવકાસનરી ગવત અને રદશા જાળવરી રાખયા છે. તેમણે વડાપ્રધાન પદ 

સંભાળયા બાદ ડબલ એનન્જનનરી ગવતથરી ગુજરાત વવકાસનાં માગચે 
આગળ વધરી રહ્ં છે. 

ગૃહ રાજય મંરિરી શ્રી હરષાભાઈ સંઘવરીએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાતને 
સુરવક્ષત બનાવવાનરી જવાબદારરી આપણા સૌનરી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદરીનરી આગેવાનરીમાં ગુજરાતે દરેક ક્ષેરિે ઊંચાઈ મેળવરી છે એ યથાવત 
રાખવાનરી જવાબદારરી અમારા જવેા યવુાનોના વશરે છે. એક યવુા તરરીકે 
ગજુરાતના અન્ય યવુાનોનુ ંભવવષય બરબાદ ન થાય તવેો પ્રયાસ કરરીએ 
છરીએ. મારિ ડ્ગસ પકડવા જ નહીં તનેો સપલાય અટકાવવા અમ ેકાયષારત 
છરીએ. કોઈપણ નશો દલદલ છે એમાં ફસાયા પછરી નરીકળવું ખૂબ અઘરં 
છે. ગુજરાતનું ભવવષય સુરવક્ષત થવા માટે આપણે સૌએ જાગૃત થવું 
જોઈએ. એક જવાબદાર સરકાર તરરીકે અમે ડ્ગસ વવરોધરી અવભયાન 
ચલાવરી રહા છરીએ. જમેા ંપોલરીસ પર ભરોસો કરરી નાગરરકોએ સહયોગ 
આપવો જોઈએ. 

આ CONCLAVEમા ંનવસારરીના સાસંદ શ્રી સરી આર પાટરીલ, 
રાજયસભાના સાંસદ શ્રી પરરમલભાઈ નથવાણરી તેમજ વવવવધ ક્ષેરિના 
શ્ેષ્ઠરીઓ ઉપનસથત રહા હતા. •
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વવકાસયાત્ાવવકાસયાત્ા

રાજયની ઉચ્ચ શૈક્ષવણક સંસથાઓના રેરટંગ-રેસનકિંગ માટે
 દેશની પ્રથમ સંસથા 'ગરરમા'નું ઈ-િૉસનચંગ

રાજયનરી ઉચ્ચ વશક્ષણ પ્રણાલરીને નવરી 
ઊજાષા, નવરી રદશા આપવામાં ગરરમા સેલ એક 
ઉદ્રીપકનરી ભૂવમકા ભજવશે. વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ લોકવહતમાં પરરણામલક્ષરી 
કાયષાક્મો કરવાનરી શરીખવેલરી નરીવત-રરીવત 
આપણે જાળવરી રાખરી છે, તેમ મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉચ્ચ શૈક્ષવણક સંસથાઓને 
વવવવધ પ્રકારના રેરટંગ અન ેરેરકંગ મળેવવામાં 
માગષાદશષાક સંસથા ગરરમા સેલનું ઇ-લોનન્ચંગ 
કયુું હતું. દેશમાં કાયષારત પ્રથમ એવા આ 
"ગજુરાત એકે્રડટેશન એન્ડ રૅનન્કંગ ઇનન્સટટુ્ટ 
વમકેવનઝમ એન્ડ એરેન્જમને્ટ- ગરરમા સેલનુ"ં 
મુખયાલય આઇ.આઇ.ટરી.ઇ.(ઇનન્ડયન 
ઇનન્સટટ્ુટ અૉફ રટચસષા અૅજયુકેશન) ખાતે 
કાયષારત રહેશે.

આ સંદભચે મખુયમરંિરીશ્રીએ વધમુા ં કહ્ ં કે, 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના નતેૃતવમાં 
ગજુરાતના અજૅયકેુશન સકેટરનો ગ્રૉથ આભને 
આબંયો છે. ગજુરાત દેશનુ ંગ્રોથ એનન્જન છે. 
વશક્ષણ સવહતના દરેક ક્ષરેિ ેઅવનવા બદલાવ 
આવરી રહા છે, નવરી પહેલ થઈ રહરી છે. 
વડાપ્રધાનશ્રીએ જ્ાન શવતિ, ઊજાષા શવતિ, રક્ષા 
શવતિ, જળ શવતિ અન ેજન શવતિના આધાર 
સતભં પર ગજુરાતનરી સવાુંગરી પ્રગવત યારિા કરાવરી 
છે. ગરરમા સલેનરી સથાપનાથરી રાજય સરકારે 
યારિાના એ માગચે વધ ુએક પગલુ ંભયુું છે.

તમેણ ેકહં્ હતુ ંકે, ગજુરાતમા ંવલડષા ક્ાસ 

ઇન્ફ્ાસટ્કચર ગુણવતિાયુતિ વશક્ષણ અને 
તાલરીમ આપતરી સંસથા કાયષારત છે. સેકટર 
સપેસરીરફક એજયુકેશન આપતરી યુવનવવસષાટરી 
ધમધમે છે. આ સંસથાઓને નેશનલ અને 
ઇન્ટરનશેનલ લેવલ ેરૅનન્કંગ લવેા માટે તયૈાર 
કરવામા ંગરરમા સલે ચાવરીરૂપ ભવૂમકા ભજવશ.ે

આ અવસરે વશક્ષણ મરંિરી શ્રી વજતને્દ્રભાઈ 
વાઘાણરીએ જણાવયું હતું કે, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદરીએ નવરી વશક્ષણનરીવત આપરીને દેશના 
એજયુકેશન સેકટરનરી કાયાપલટ કરવાનો 
પ્રારભં કયયો છે. ગુજરાતમાં મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં રાજયનરી ઉચ્ચ 
શૈક્ષવણક સંસથાઓ વવકસરી રહરી છ,ે નવરી 
ઉપલનબધઓ મેળવરી રહરી છે. ગુજરાતનરી 
ખાનગરી તેમજ સરકારરી શૈક્ષવણક સંસથાઓમાં 
વવદેશના સેંકડો વવદ્ાથથીઓ આવરીને અભયાસ 

કરરી રહાં છે.
ગરરમા સલે રાજયનરી આવરી ઉચ્ચ શકૈ્ષવણક 

સંસથાઓને ગુણવતિા જાળવવામાં મદદરૂપ 
બનશ,ે એમ જણાવતા ંતેમણે કહ્ ંકે, ગુજરાતમાં 
બ ેદાયકા પહેલાં આઠ યવુનવવસષાટરીઓ કાયષારત 
હતરી, જ ેઆજ ેવધરીન ે102 થઈ છે. વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના સુશાસનનરી આ 
ફળશ્વુત છે.

વશક્ષણ રાજય મંરિરી શ્રી કુબેરભાઈ ડીંડોરે 
જણાવયું હતું કે, ગરરમા સેલ કાયષારત થવાથરી 
રાજયના વશક્ષણ ક્ષેરિે ક્ાનન્તકારરી પરરવતષાનો 
આવશે અને ઉચ્ચ વશક્ષણ વયવસથાઓનરી 
કાયાપલટ થશે. રાજયનરી ઉચ્ચ વશક્ષણ 
સસંથાઓનુ ંરાષ્ટરીય તેમજ આતંરરાષ્ટરીય રેરટંગ 
એજન્સરીઓ થકી સુપેરે મૂલયાંકન કરાવવામાં 
આ સેલ સહાયરૂપ બનશે.

આ પ્રસંગે મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના શુભ હસતે ‘વવદ્ા સુરવભ’ પુસતકનું 
વવમોચન પણ કરવામાં આવયું. ચંદરીગઢ 
યુવનવવસષાટરી સાથે એમઓયુ એકસચેન્જ પણ 
કરવામાં આવયા. 

આ કાય ષાક્મમાં  મુખય સવચવ શ્રી 
પંકજકુમાર, વશક્ષણ સવચવ શ્રી એસ.જે. હૈદર, 
ઉચ્ચ વશક્ષણના કવમશનર શ્રી એમ.નાગરાજન 
તેમજ રાજયભરનરી યુ વનવવસ ષાટરીઓના 
કુલપવતશ્રીઓ, તથા અધયાપકગણ મોટરી 
સંખયામાં ઉપનસથત રહા હતા. •

ગરરમા-કેિી રીતે કામ કરશે ?
ગરરમા સેલ ‘ઉચ્ચ હશષિણ ગુણવત્ા કેન્દ્ર’ થકી ‘State Quality Assurance 

Centre’ તરીકેિી ફરજો હિભાવશે. ગુજરાત રાજયિી વધુ િે વધુ સં્થાઓ હવશ્વ્તરે 
International Ranking, રાષ્ટીય ્તરે National Institutional Ranking 
Framework અિે National Board of Accreditation (NBA) તેમજ રાજય 
કષિાએ Gujarat State Ranking Framework (GSIRF) ઉપરાંત NIRF, ARIIA 
જેવા િોંધપાત્ રેસન્કિંગ પ્રાપ્ત કરે તે માટે ગરરમા દ્ારા આંતરરાષ્ટીય તેમજ રાષ્ટીય ્તરિી 
સં્થાઓ અિે યુહિવહસજાટીઓ સાથે એમ.ઓ.યુ. દ્ારા પાટજાિરશીપ કરવામાં આવશે અિે 
આગામી વર્ષોમાં યોગય તાલીમ અિે માગજાદશજાિ થકી રાજયિી 100% ઉચ્ચ હશષિણ સં્થાઓ 
એક્ેડીટેશિ મેળવે તેવા લક્યિે હસદ્ધ કરવામાં આવશે.
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ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ વબઝનેસ રેસનકિંગ - ર૦ર૦માં ગુજરાત ટોપ એવચિર
કેન્દ્ર સરકારના રડપાટષામને્ટ ફોર પ્રમોશન અૉફ ઇન્ડસટ્રીઝ એન્ડ 

ઇન્ટરનલ ટ્ડે-DPIIT દ્ારા વબઝનેસ રરફોમસષા અકૅશન પલાન BRAP-
2020ના જાહેર થયેલા રેનન્કંગમા ંગજુરાત ેટોપ એચરીવર સટેટ તરરીકેનું 
ગૌરવ પ્રાપ્ કયુું છે. દેશનાં રાજયો અન ેકેન્દ્રશાવસત પ્રદેશોમાં ૯૦ ટકાથરી 
વધ ુફીડબકૅ સકોર સાથ ેગજુરાત ેદેશમા ંરદ્તરીય ક્મ મળેવયો છે. કેન્દ્રરીય 
નાણાં મંરિરી શ્રીમતરી વનમષાલા સરીતારમણે આ BRAP 2020 રેનન્કંગ જાહેર 
કયાષા છે. તમેા ંDPIITએ સચૂવલેા ૩૦૧ જટેલા રરફોમસષાના ૧૦૦ ટકા 
પાલનમા ંદેશના ંમારિ બ ેરાજયો પૈકીનુ ંએક રાજય ગજુરાત બન્યંુ છે. 

આ વસવદ્ધ અંગે વવગતો આપતાં મંરિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણરીએ 
જણાવયું કે, ડરી.પરી.આઇ.ટરી.એ સૂચવેલા ૩૦૧ જેટલા રરફોમસષાનું ૧૦૦ 
ટકા પાલન કરનારાં મારિ બે રાજયોમાં ગુજરાત રાજયે સથાન મેળવયું 
છે. એટલું જ નવહ, States’ Startup Ranking ૨૦૨૧માં પણ 
ગુજરાત સતત રિરીજી વખત 'બેસટ પરફોમષાર સટેટ' જાહેર થયું છે, જે 
સમગ્ર ગુજરાત માટે ગૌરવપૂણષા બાબત છે. કેન્દ્ર સરકારના રડપાટષામેન્ટ 
ફોર પ્રમોશન અૉફ ઇન્ડસટ્રીઝ એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્ડે દ્ારા વબઝનસે રરફોમસ 
અૅકશન સટેટ તરરીકે ગૌરવ પ્રાપ્ કયુું છે. ૯૦ ટકાથરી વધુ ફીડબેક સકોર 
સાથ ેગજુરાત ેસમગ્ર દેશભરમા ંરદ્તરીય નબંર હાસંલ કયયો છે. આ ક્ષરેિમાં 
આગામરી સમયમાં પણ મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માગષાદશષાન 
હેઠળ રાજય સરકાર સઘન અને સમયબદ્ધ આયોજન થકી અસરકારક 
કામગરીરરી કરશે.

આતમવનભષાર ભારતનરી સકંલપના સાકર કરવા વનયમોના સરળરીકરણ 
થકી રોકાણોને પ્રોતસાહન આપવા ડરી.પરી.આઇ.આઇ.ટરી.નરી પાંચમરી 
આવૃવતિમાં દેશનાં રાજયો અન ે કેન્દ્રશાવસત પ્રદેશોન ે ૩૦૧ રરફોમસષા 
સચૂવવામા ંઆવયા ં હતા.ં એક્ષપોટષા પ્રરીપેડનસે ઇન્ડકેસ ૨૦૨૦ અને 

૨૦૨૧મા ંગજુરાતન ેપ્રથમ ક્મ મળયો છે. એટલુ ંજ નવહ, ગજુરાત 
વવદેશરી મડૂરીરોકાણમા ંપણ વપ્રફડષા ઇન્વેસટમને્ટ ડેસટરીનશેન બન્યુ ંછે. ડોમેસટરીક 
મડૂરીરોકાણમા ંપણ ગુજરાત ે૧.૦૫ લાખ કરોડનુ ંમડૂરીરોકાણ કરરી, દેશમાં 
અવવલ સથાન હાસંલ કયુું છે. આ બધરી પહેલના પરરણામ ેરાજયન ેઇઝ 
ઓફ ડઇુંગ વબઝનેસ રૅનન્કંગમા ંટોપ એવચવર તરરીકે સથાન પ્રાપ્ થયુ ંછે. 
મરંિરીશ્રીએ વધમુા ંજણાવયુ ંકે, States’ Startup Ranking ૨૦૨૧માં 
પણ ગજુરાત સતત રિરીજી વખત 'બસેટ પરફોમષાર સટેટ' જાહેર થયુ ંછે તે 
બદલ કેવબનટે બેઠકમા ંટરીમ ગજુરાતન ેઅવભનદંન પાઠવવામાં આવયા 
છે. સટાટષાઅપ માટે મજબતૂ ઇકોવસસટમ પ્રદાન કરવા માટે  શે્ષ્ઠ રાજયોમા ં
સામલે ગુજરાતન ેવરષા ૨૦૧૯ અન ે૨૦૨૦મા ંપણ 'બસેટ પરફોમષાર સટેટ' 
તરરીકે જાહેર કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં

અરિે ઉલ્લેખનરીય છે કે, રાજય સરકારે ગુજરાત MSME 
એકટ-ર૦૧૯ અન્વયે પહેલાં ‘પ્રોડકશન પછરી પરવમશન’નો વયૂહ 
અપનાવરીન ેMSMEન ેરિણ વરષા માટે રાજય સરકારનરી જરૂરરી પરવાનગરી 
લવેામાથંરી મવુતિ આપરી છે. આવરી પરવાનગરી મેળવવા માટે વધારાના ૬ 
મવહનાનો સમયગાળો પણ આપયો છે. ગજુરાતમા ં વેપાર-વયવસાય 
કરનારાઓન ેવનયમોનુ ંઓછામા ંઓછુ ંભારણ રહે તવેરી વયવસથાઓ પણ 
વવકસાવવામા ંઆવરી છે. રાજય સરકારે શોપ એન્ડ એસટાનબલશમેન્ટ 
માટેના લાયસન્સ રરન્યુ કરવાનરી પ્રથા રદ કરરી છે તમેજ ૯ જટેલા શ્મ 
કાયદાઓમાં નાના ગુનાઓન ેગુનાવહત કૃતયો ગણવાથરી પણ મવુતિ આપરી 
છે. રાજય સરકારે અતયાર સધુરીમા ંવયવસાવયક અન ેનાગરરક કેન્દ્રરી સવેાઓ 
સવહતનરી સવેામા ંર૯૦૦ જટેલા વનયમોના પાલનનુ ંભારણ પણ હળવુ ં
કયુું છે. આ બધરી જ પહેલનરી ફલશ્વુત રૂપ ેગજુરાતન ેઇઝ ઓફ ડઇૂંગ 
વબઝનેસ રેનન્કંગ ૨૦૨૦મા ંટોપ એવચવર તરરીકે સથાન પ્રાપ્ થયુ ંછે. •

ટાઈમ મેગેવઝનનાં િલડયા ગ્ેટેસટ ્િેસીસ ઓફ-2022માં અમદાિાદનો સમાિેશ
ગજુરાત આજે શાવંત, સમૃવદ્ધ અન ેસલામતરીનું 

પયાષાય બન્ય ુછે. ગજુરાતના પનોતાપુરિ અન ેદેશના 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ તમેના મખુયમરંિરીના 
કાયષાકાળ દરવમયાન શરૂ કરેલરી વવકાસ યારિાન ેઆજે 
રાજયના મખુયમરંિરી શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ સુપરેે 
આગળ વધારરી રહા છે.  જનેરી મારિ દેશમા ંજ નહરી 
આતંરરાષ્ટરીય ક્ષરેિ ે પણ નોંધ લવેાઈ રહરી છે. 
તાજેતરમાં વવશ્વના ખયાતનામ ‘ટાઈમ મગેવેઝન’ 
દ્ારા બહાર પાડવામાં આવલેરી વલડષા ગ્રટેેસટ પલસેરીસ 
ઓફ-2022ના 50 અસાધારણ સથાનોનરી યાદરીમાં 
અમદાવાદનો સમાવશે કરવામા ંઆવયો છે. 

ટાઈમ મગેવેઝન ેપોતાના રરપોટષામાં જણાવયુ ં
છે કે, ભારતનુ ંપ્રથમ યનુસેકો વલડષા હેરરટેજ વસટરી 

અમદાવાદ અન ેવતષામાન બનં્નનેુ ંજોડાણ ધરાવ ેછે. 
સાથ ેજણાવય ુકે, અમદાવાદ સાંસકૃવતક પ્રવાસનનું 
કેન્દ્ર છે. અમદાવાદમા ંસાબરમવત નદરીના રકનારે 
ગાંધરી આશ્મ પથરાયલેો છે. તમેજ વવશ્વનો સૌથરી 
મોટો નવ રદવસ સધુરી ચાલતો નૃતય મહોતસવ 
વાઈબ્ન્ટ નવરારિરી પણ અહીં યોજાય છે. 

ટાઈમ મગેવેઝન ેવડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદરીએ થોડા સમય પૂવચે સાયન્સ વસટરીમાં 
લોકાપષાણ કરેલા નવા આકરષાણોનો પણ  ઉલ્લખે 
કયયો છે. અમદાવાદ વવશ ેમાવહતરી આપતા ટાઈમ 
લખ ેછે કે, સાયન્સ વસટરીમા ંમનોરંજન કેન્દ્ર અને 
થરીમ પાક્ક આવેલા છ.ે 20 એકર જગયામાં 
ફેલાયલેા નચેર પાક્કમા આવેલરી વનસપવતઓ 
લોકોન ેનવરી માવહતરી આપ ેછે. આ ઉપરાતં અવહં 
ઈન્ટરએનકટવ રોબોરટક ગલેરેરી પણ આવલેરી છે.  
અમદાવાદના સાયન્સ વસટરીમાં આવેલંુ 
એવિરેરયમ(માછલરીઘર) ભારતનુ ં સૌથરી મોટુ 
માછલરી ઘર છે. આ એવિરેરયમમા ંવવશ્વભરનરી 
સમૃવદ્ર પ્રજાવતઓન ેરાખવામાં આવરી છે. જ ેઅહીં 
આવતા પ્રવાસરીઓ માટે ખાસ આકરષાણ છે. •
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કેનરિના ASIના સિભેક્ષણમાં ઔદ્ોવગક ક્ષેત્રે ગુજરાતનો સતત િધતો પ્રિાિ
વરીતેલાં કેટલાંક વરયોમાં દેશનાં તમામ રાજયોનરી વચ્ચે ઔદ્ોવગક 

રોકાણો હાંસલ કરવા માટે એક સકારાતમક સપધાષાનું વાતાવરણ ઊભું 
થયું છે. રાજયો વચ્ચે ચાલરી રહેલરી સકારાતમક સપધાષામાં પણ ગુજરાતે 
બાજી મારરી લરીધરી છે. તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા જાહેર થયેલા 
એન્યુઅલ સરવે ઓફ ઇન્ડસટ્રીઝ (ASI) અનુસાર ગુજરાતમાં રફકસડ 
કૅવપટલ 2012-13માં 14.96 ટકાથરી વધરીને 2019-20માં 20.59 ટકા 
થઈ ગઈ છે. મહત્વનરી વાત એ છે કે આ જ સમયગાળા દરવમયાન 
રફકસડ કૅવપટલમાં દેશનાં મહારાષ્ટ, તવમલનાડ ુઅન ેકણાષાટક જવેા ંટોચનાં 
ઔદ્ોવગક રાજયોનો વહસસો ઘટરી ગયો છે. 

આ રરપોટષા પ્રમાણ ેઅન્ય કોઇ પણ ભારતરીય રાજયનરી સરખામણરીએ 
ગુજરાતમાં વધુ મશરીનરરી, સાધનો, મકાનો અને અન્ય ફેકટરરી એસે્ટસ 
છે અને આ અંતર પણ સતત વધરી રહ્ં છે. આનું કારણ એ છે કે રાજય 
સરકાર પોતાનરી ઔદ્ોવગક નરીવતઓમાં અન્ય રાજયોનરી સરખામણરીએ 
ઘણરી અગ્રેસર અને વધુ પ્રોગ્રેવસવ છે.

કેન્દ્રના આ રરપોટષામાં ગુજરાતનરી વસવદ્ધના સંદભષામાં વાત કરતાં 

ઉદ્ોગ કવમશનર શ્રી રાહુલ ગુપ્ા (IAS)એ જણાવયું કે, ‘‘આ રરપોટષા 
વરષા 2019-20 પહેલાંના સમયમાં અમારા દ્ારા કરવામાં આવેલા 
પ્રયાસોને પ્રદવશષાત કરે છે. આ એ વાતનું પ્રમાણ છે કે કેવરી રરીતે અમે 
દરેક વરચે ગુજરાતને દેશનું ઔદ્ોવગક કેન્દ્ર બનાવવાનરી રદશામાં કામ 
કયુું છે. ગુજરાતનરી આ વસવદ્ધનું શ્ેય રાજય સરકારના નેતૃતવને જાય 
છે. અમને વવશ્વાસ છે કે આગામરી બે વરયોના રરપો્ટસષામાં પણ ગુજરાત 
આ કેટેગરરીઓમાં વધુ સારા નંબરો લઈને આવશે, કારણ કે ગત બે 
વરયોમાં અમે દેશમાં કેવળ સૌથરી વધુ રોકાણો જ હાંસલ નથરી કયાું, પરંતુ 
જમરીનરી સતર પર પણ ગુજરાતના ઔદ્ોવગક ક્ષેરિે વવકાસ કયયો છે.’’

ઇન્વે્ટડે કહૅપટલ અિે પ્રોડસ્ટવ કહૅપટલમાં પણ ગુજરાત 
દેશમાં સૌથી આગળ: કેન્દ્ર સરકારના આ રરપોટષામાં જણાવવામાં 
આવયું છે કે 2019-20માં રૂ.74,847,391 લાખનરી રફકસડ કૅવપટલ 
ઉપરાંત રૂ. 96,156,760નરી ઇન્વેસટડે કવૅપટલ અને રૂ. 85,884,037નરી 
પ્રોડનકટવ કૅવપટલ સાથે ગુજરાત આ કેટેગરરીમાં પણ દેશમાં સૌથરી 
આગળ છે. •

ગુજરાતને પશુપાિન માળખાકીય સુવિધાઓમાં શ્ેષ્ઠ રાજયનો એિોડયા
રાજયમાં  પશુપાલનના 

વયવસાયને વધુ ને વધુ સદૃઢ 
બનાવવા માટે રાજય સરકારે 
પશુપાલન ક્ષેરિે  અનેકવવધ 
માળખાકીય સવલતો પૂરરી પાડરી 
છે. રાજય સરકારના હકારાતમક 
અ વ ભ ગ મ ન ા  પ ર ર ણ ા મે 
પશુપાલન ક્ષેરિે માળખાકીય 
સુવવધાઓમાં ગુજરાત રાષ્ટરીય 
સતર ે પ્રસથા વપત થયું  છ ે. 
તાજેતરમાં રાજયના પશુપાલન 
વવભાગને 'ઇનન્ડયા એવનમલ 
હેલથ એવોડષાસ-૨૦૨૨'માં શે્ષ્ઠ રાજયનો 
એવોડષા એનાયત થયો છે. 

તાજેતરમાં નવરી રદલહરી ખાતે ઇનન્ડયન 
ચેમબર અૉફ ફકૂડ એન્ડ એગ્રરીકલચર તેમજ 
એગ્રરીકલચર ટુડે ગ્રુપના સંયુતિ ઉપક્મે તથા 
પશપુાલન અન ેડરેરી વવભાગ, ભારત સરકારના 
સહયોગ દ્ારા આયોવજત 'ઇનન્ડયા એવનમલ 
હેલથ સમરીટ-૨૦૨૨' કાયષાક્મમાં ભારત 
સરકારના તજજ્ોનરી સવમવત દ્ારા 'પશુપાલન 
સંબંવધત માળખાકીય સુવવધાઓમાં શ્ેષ્ઠ 

ર ા જ ય '  ( B e s t  S t a t e  i n  A H 
Infrastructure)ના એવોડષા માટે ગજુરાતનરી 
પસંદગરી કરવામાં આવરી હતરી. ક ેનન્દ્રય 
રાજયકક્ષાના કાયદો અને ન્યાયમંરિરી શ્રી ડૉ. 
એસ.પરી. વસંઘ બઘેલનરી ઉપનસથવતમા ંયોજાયલેા 
સમારોહમાં ગજુરાતના રાજયપાલ શ્રી આચાયષા 
દેવવ્રતના હસતે રાજયનાં પશુપાલન વનયામક 
ડૉ. ફાલગુનરી ઠાકરે રાજય સરકાર વતરી આ 
એવોડષા સવરીકાયયો હતો. 

આ વસનધધ બદલ મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ 

પટેલ તથા કૃવર અન ેપશપુાલન 
મંરિરી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે 
પ શુ પ ા લ ન  વ વ ભ ા ગ ન ા 
અવધકારરીઓને અવભનંદન 
પાઠવયા છે.

અરિે ઉલ્લેખનરીય છે કે, 
ર ા જ યમ ાં  વ ય ા પ ક  પશુ 
આરોગયલક્ષરી માળખાકીય 
સવુવધાઓ થકી પશઓુમા ંથતા 
ચેપરી રોગચાળામાં નોંધપારિ 
ઘટાડો થવાથરી અને પશ ુ
સં વ ધ ષા ન ન રી  અ દ્ ત ન 

ટેકનોલોજીન ે પશપુાલકો સધુરી પહોંચાડવાના 
રાજય સરકારના હકારાતમક અવભગમન ેકારણે 
રાજયના પશઓુનરી ઉતપાદકતાનરી સાથેસાથે 
પશ ુપદેાશોના ઉતપાદનમા ંપણ નોંધપારિ વધારો 
થયો છે. તનેરી સમગ્ર રાષ્ટરીય કક્ષાએ નોંધ લઈ 
'ઇનન્ડયા એવનમલ હેલથ સમરીટ-૨૦૨૨'માં 
ગુજરાત રાજયને 'પશુપાલન સંબંવધત 
માળખાકીય સવુવધાઓમા ંશ્ષે્ઠ રાજય' (Best 
State in AH Infrastructure)નો એવોડષા 
એનાયત થયો છે. •
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વનણ્યય

રાજયનાં ૩૨ નગરોમાં બનશે  
મોડેિ ફાયર સટેશન

રાજયમાં કોઇ પણ નાનરી-મોટરી કુદરતરી કે માનવસવજષાત 
આપવતિઓ વખતે અનનિશમન સવેાઓનરી અગતય અન ેઆવશયકતા 
ધયાનમાં લેતાં શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયનરી ૩૨ 
નગરપાવલકાઓમાં અતયાધવુનક મોડલે ફાયર સટેશન 
વનમાષાણ કરવાનરી જાહેરાત કરરી છે. મખુયમરંિરી શ્રી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે રાજયના અનનિશમન માળખાને 
સદુૃઢ કરરીન ેસમયાનકુકૂળ સાધનોથરી સજ્જ કરવાનો 
જનવહત અવભગમ અપનાવયો છે. 

આ સદંભષામા,ં મખુયમરંિરીશ્રીએ આણંદ નગરપાવલકાને 
રૂ. ૬.૩૦ કરોડ, નરડયાદ નગરપાવલકાન ેરૂ. ૬.રર કરોડ, ગોધરા 
નગરપાવલકાન ેરૂ. પ. ૯૪ કરોડ અન ેઅમરેલરી નગરપાવલકાને રૂ. 
પ.૧ર કરોડ મળરીન ેચાર નગરપાવલકાઓ માટે કુલ ર૩.પ૮ કરોડ 
રૂવપયા મોડલે ફાયર સટેશન્સના વનમાષાણ માટે મજંરૂ કયાષા છે.

આ મોડેલ ફાયર સટેશન્સ પ૧૦૦ ચોરસ મરીટર વવસતારમાં 
વનમાષાણ પામશે. અંદાજે રપ૦૦ ચો.મરીટર જગયા ફાયર સટેશન 
અને સટાફ વિાટસષા માટે રાખરીને અન્ય જગયા મૉકડ્રીલ અને ફાયર 
સાધનો રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. નગરપાવલકાઓનાં આ 
મોડેલ ફાયર સટેશનોમાં વૉટર બ્ાઉઝર, ફાયર ફાઇટર, બૂલેટ 
ફાયર જેવાં આધુવનક સાધનો ઉપલબધ રહેશે. 

અરિે વનદદેશ કરવો જરૂરરી છે કે, શહેરરી વવકાસ વવભાગે 
રાજયના ૩ર વજલ્લાઓમાં ૩ર નગરપાવલકાઓ ખાતે વજલ્લાનાં 
મુખય ફાયર સટેશન બનાવવા ૩ર વવભાગરીય કચેરરીઓ વનયત 
કરેલરી છે. તદ્સુાર, નાણાકંીય વરષા ૨૦રર-ર૩મા ંવજલ્લા કક્ષાના 
વડામથક ખાતેનરી ૧૬ નગરપાવલકાઓમાં નગરપાવલકા દરીઠ રૂ. 
પ.૧૪ કરોડ પ્રમાણે ૮ર.ર૪ કરોડનરી સૈદ્ધાંવતક અનુમવત મળેલરી 
છે. એટલું જ નવહ, ર૦રર-ર૩ના બજેટમાં ફાયર સટેશન દરીઠ 
રૂવપયા ૧ કરોડ પ્રમાણે રૂ. ૧૬ કરોડનરી જોગવાઈ પણ કરવામાં 
આવરી છે. 

આ ૩ર નગરપાવલકાઓનાં ફાયર સટેશનનરી સેવાઓ વધુ 
સંગરીન બનાવવા માટે પ્રતયેક નગરપાવલકામાં ર૧ કમષાયોગરીઓ 
એમ કુલ ૬૭ર નવરી જગયાઓ પૈકી મોટાભાગનરી જગયાઓ પર 
ભરતરી પણ કરવામાં આવેલરી છે. મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
વજલ્લા કક્ષાના મોડેલ ફાયર સટેશનના વનમાષાણ માટે જે વયૂહ 
અપનાવયો છે તનેાથરી વજલ્લાઓમા ંફાયર-આગનરી આપવતિ સમયે 
તાતકાવલક બચાવ અને રાહત કાયયો ઝડપથરી થઈ શકશે. •

૩૨ નગરપાવિકાઓમાં ફાયર સટેશન માટે 
કમયાચારીઓની િરતી કરાશે

િડાિી, કરજણ અને મુંરિા-બારોઈને 
પાણી પૂરુંૂ પાડિાની યોજના

સરકારે રાજયનાં નગરો-શહેરોમાં નાગરરકોને પરીવાના પાણરીનરી પૂરતરી 
સુવવધા આપવા તથા ઘરોનરી ડ્ેનેજ લાઇનનું મેઇન ડ્ેનેજ સાથે જોડાણ આપરી 

નગરોમાં સવછતા શુદ્ધતા જાળવણરીનો અવભગમ અપનાવયો છે. 
મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ હેતુસર સાબરકાંઠા 
વજલ્લાનાં વડાલરી, વડોદરા વજલ્લાનાં કરજણ અને કચછનાં 
મુન્દ્રા-બારોઇ કામોને સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી આપરી છે. 

મુખયમંરિરીશ્રીએ વડાલરી નગરપાવલકાને પાણરી પુરવઠા 
યોજનાનાં કામો માટે રૂ. ૬.૩૧ કરોડ, કરજણ નગરપાવલકાના 

જૂના બજાર વવસતારમાં પાણરી પુરવઠાના કામ માટે રૂ. ૯૧.૪૯ 
લાખ અને મુન્દ્રા-બારોઇ નગરપાવલકાને રૂ. ર૦.૭૮ કરોડ એમ કુલ ર૮ 
કરોડ રૂવપયા સવવણષામ જયંતરી મુખયમંરિરી શહેરરી વવકાસ યોજનામાંથરી મંજૂર 
કયાષા છે.

આ નગરોમાં હાલના બેઝ ઇયર તથા આગામરી ર૦પર સુધરીનરી અંદાજે 
વસતરીને ધયાને રાખરીને પાણરી પુરવઠા યોજનાનાં કામોનું આયોજન કરવામાં 
આવયું છે. વડાલરી, કરજણ અને મુન્દ્રા-બારોઇ નગરોમાં દૈવનક પાણરી પૂરતા 
પ્રમાણમાં મળતું થાય તે માટે આ સૂવચત યોજનામાં રાઇઝીંગ મેઇન, ઊંચરી 
ટાંકી, પનમપંગ મશરીનરરી, અંડરગ્રાઉન્ડ સમપ, વવતરણ વયવસથા જેવાં કામો 
હાથ ધરવામાં આવશે.

મખુયમરંિરીશ્રી સમક્ષ આ અગંનેરી જ ેદરખાસત ગજુરાત અબષાન ડવેલપમેન્ટ 
વમશન દ્ારા રજૂ કરવામાં આવરી હતરી તેને તેમણે અનુમોદન આપયું છે. 
એટલુ ંજ નવહ, મખુયમરંિરીશ્રીએ રાજયના ંઅન્ય રિણ નગરો થરાદ, વવસાવદર 
અને ધાંગધામાં ખાનગરી સોસાયટરી જનભાગરીદારરી યોજના અન્વયે ઘરોનરી 
ગટર લાઇન મુખય ગટર લાઇન સાથે જોડવાનાં કામો માટે પણ સવવણષામ 
જયંતરી મુખયમંરિરી શહેરરી વવકાસ યોજનામાંથરી રકમનરી ફાળવણરી કરરી છે. 

સવવણષામ જયંતરી મુખયમંરિરી શહેરરી વવકાસ યોજનામાં ખાનગરી સોસાયટરી 
જનભાગરીદારરી યોજના ઘટકમાં સોસાયટરીનાં ઘરોનરી ડ્ેનેજ લાઇનને મેઇન 
ડ્ેનેજ લાઇન સાથે જોડવાનાં કામો માટે જોડાણ દરીઠ મહતિમ રૂ. સાત હજાર 
આપવાનું વનધાષારરત થયેલું છે. મુખયમંરિરીશ્રીએ આ યોજના અન્વયે જે રકમ 
ફાળવરી છે તેમાં થરાદ નગરપાવલકાનાં ર૭૦ ઘરોનરી ડ્ેનેજ લાઇન માટે રૂ. 
૧૮.પ૬ લાખ, ધાંગધા નગરપાવલકામાં પ૦૦ ઘરોનરી ગટર લાઇન માટે રૂ. 
ર૪.૯૭ લાખ અને વવસાવદરમાં મેઇન ગટર લાઇનમાં જોડાણ માટે રૂ. 
ર૩.૪૮ લાખ મંજૂર કયાષા છે. 

મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સમક્ષ ગુજરાત મયુવનવસપલ ફાયનાન્સ 
બોડષા દ્ારા આ રિણેય નગરપાવલકાઓ માટેનરી રૂ. ૬૭.૦૧ લાખનરી દરખાસતો 
૧પ૩૭ ઘરોનરી ગટર લાઇનને મુખય ગટર લાઇન સાથે જોડવાનાં કામો માટે 
રજૂ કરવામાં આવરી હતરી. આ દરખાસતો મુખયમંરિરીશ્રીએ મંજૂર કરતાં આ 
નગરોમાં સવચછતા-શુદ્ધતા અને પયાષાવરણ જાળવણરીને વધુ વેગ મળશે. •
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સથાવનક સિરાજયની સંસથાઓમાં OBCનું 
પ્રવતવનવધતિ વનધાયારરત કરિા સિતંત્ર પંચની રચના  

મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયનરી 
સથાવનક સવરાજયનરી ચૂંટણરીઓમાં અન્ય પછાત 
વગયોને પૂરતું પ્રવતવનવધતવ મળે તે હેતુસરના 
સુપ્રરીમ કોટષાના વનદદેશ મુજબનરી કાયષાવાહરી માટે 
એક સવતંરિ પંચનરી રચના કરવાનો વનણષાય 

કયયો છે. આ પંચના અધયક્ષ તરરીકે ગુજરાત 
હાઈકોટષાના વનવૃતિ ન્યાયાધરીશ શ્રી કે.એસ. ઝવેરરી 

રહેશે. આ સવતંરિ પંચ સથાવનક સવરાજયનાં એકમોમાં અન્ય પછાત વગયોનરી 
બેઠકો નક્રી કરતાં પહલેાં આવરી સથાવનક સવરાજયનરી સંસથાઓમાં 
પછાતપણાના સવરૂપ અને અસરોનો તેમજ તેનરી રાજનરીવતક નસથવત 
અનુસાર આંકડા એકરિ કરરીને અને તેનું વવશે્રણ કરરીને સંપૂણષા અને 
કાળજીપૂવષાકનો અભયાસ કરવા માટે રચવામાં આવેલું છે. અરિે ઉલ્લેખ 
કરવો જરૂરરી છે કે, આ સવતંરિ પંચનરી ભલામણોના આધારે સથાવનક 
સવરાજયનરી સંસથા મુજબ લોકલ બૉડરી વાઇઝ અનામતના પ્રમાણને નક્રી 
કરવાનો સુપ્રરીમ કોટદે વનદદેશ આપેલો છે. •

ગણશેજીની મવૂતયાની ઊચંાઇ પરના ંવનયતં્રણો દૂર 
રાજયમાં  શ્દ્ધા-ઉલ્લાસપૂવ ષાક મનાવવામાં  આવતા 

ગણેશચતુથથી ઉતસવ સંદભષામાં મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
એક મહત્વપૂણષા વનણષાય કયયો છે, જે અંતગષાત ગણેશ ચતુથથીના 
તહેવારમાં ગણેશજીનરી મૂવતષાનરી ઊંચાઈ પરનાં પ્રવતબંધો હટાવરી 
લેવાનો વનણષાય કયયો છે.  

ર૦ર૧માં ગણેશોતસવમાં કોવવડ-19નરી નસથવતને ધયાને 
લઈને ગણેશ સથાપનમાં મૂવતષાનરી ઊંચાઇનરી મયાષાદા રાખવામાં 
આવેલરી હતરી. કોવવડ-19 સંબંવધત તમામ વનયંરિણો તા.૩૧ 
માચષા-ર૦રર પછરી અમલમાં નથરી, તેથરી મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ ેલે વનણષાય કયયો છ ે ક ે ગુજરાતમાં  હવે 
ગણેશચતુથથીના આગામરી ઉતસવ દરવમયાન જાહેર સથળોએ કે 
ઘરમાં સથાપવામાં આવનારરી ગણેશ મૂવતષાનરી ઊંચાઈ સંબંધે કોઈ 
વનયંરિણો અમલમાં નવહ રહે. જોકે, ગણેશજીનરી મૂવતષા બનાવવા 
તથા તેના વવસજષાન અંગે કેનન્દ્રય પ્રદૂરણ વનયંરિણ બોડષા દ્ારા 
લાગુ કરવામાં આવેલાં માગષાદશષાક સૂચનોનો અમલ કરવાનું 
યથાવત્ રાખવામાં આવયું છ.ે •

ત્રણ નગરપાવિકા માટે પાણી પુરિઠાના કામો મંજૂર
રાજયના નગરો-શહેરોમાં પરીવાના પાણરીનરી પૂરતરી સુવવધા 

નાગરરકોને આપવા તથા ઘરોનરી ડ્ેનેજ લાઇનનું મેઇન ડ્ેનેજ સાથે 
જોડાણ આપરી નગરોમાં સવછતા શુદ્ધતા જાળવણરીનો મુખયમંરિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અવભગમ અપનાવયો છે. મુખયમંરિરીશ્રીએ 
આ હેતુસર સાબરકાંઠા વજલ્લાનરી વડાલરી, વડોદરા 
વજલ્લાનરી કરજણ અને કચછનરી મુંન્દ્રા-બારોઇ 
નગરપાવલકાઓના પાણરી પુરવઠા યોજનાના 
કામોને સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી આપરી છે. તેમણે વડાલરી 
નગરપાવલકાને આવરી પાણરી પુરવઠા યોજનાના 
કામો માટે રૂ. ૬.૩૧ કરોડ, કરજણ નગરપાવલકાના 
જૂના બજાર વવસતારમાં પાણરી પુરવઠાના કામ માટે 
રૂ. ૯૧.૪૯ લાખ અને મુંન્દ્રા-બારોઇ નગરપાવલકાને 
રૂ. ર૦.૭૮ કરોડ એમ કુલ ર૮ કરોડ રૂવપયા સવવણષામ જયતંરી 
મુખયમંરિરી શહેરરી વવકાસ યોજનામાંથરી મંજૂર કયાષા છે. આ નગરોમાં 
હાલનરી બેઝ ઇયર તથા આગામરી ર૦પર સુધરીનરી અંદાવજત વસતરીને 
ધયાને રાખરીને પાણરી પુરવઠા યોજનાના કામોનું આયોજન કરવામાં 
આવયું છે. 

વડાલરી, કરજણ અને મુંન્દ્રા-બારોઇ નગરોમાં દૈવનક પાણરી પુરતા 
પ્રમાણમાં મળતું થાય તે માટે આ સુવચત યોજનામાં રાઇઝીંગ મેઇન, 
ઊંચરી ટાંકી, પમપીંગ મશરીનરરી, અંડરગ્રાઉન્ડ સમપ, વવતરણ વયવસથા 

જેવા કામો હાથ ધરવામાં આવશે. મુખયમંરિરીશ્રી સમક્ષ આ અંગેનરી જે 
દરખાસત ગુજરાત અબષાન ડેવલપમેન્ટ વમશન દ્ારા રજુ કરવામાં આવરી 
હતરી તેને તેમણે અનુમોદન આપયું છે. એટલું જ નવહ, મુખયમંરિરીશ્રીએ 

રાજયના અન્ય ૩ નગરો થરાદ, વવસાવદર અને ધાંગધામાં 
ખાનગરી સોસાયટરી જનભાગરીદારરી યોજના અન્વયે 

ઘરોનરી ગટર લાઇન મુખય ગટર લાઇન સાથે 
જોડવાના કામો માટે પણ સવવણષામ જયંતરી 
મુખયમંરિરી શહેરરી વવકાસ યોજનામાંથરી રકમનરી 
ફાળવણરી કરરી છે. 

મુખયમંરિરીશ્રીએ આ યોજના અન્વયે જે રકમ 
ફાળવરી છે તેમાં થરાદ નગરપાવલકાના ર૭૦ 

ઘરોનરી ડ્ેનેજ લાઇન માટે રૂ. ૧૮.પ૬ લાખ, ધાંગધા 
નગરપાવલકામાં પ૦૦ ઘરોનરી ગટર લાઇન માટે રૂ. 

ર૪.૯૭ લાખ અને વવસાવદરમાં મેઇન ગટર લાઇનમાં જોડાણ 
માટે રૂ. ર૩.૪૮ લાખ મંજૂર કયાષા છે. મુખયમંરિરીશ્રી સમક્ષ ગુજરાત 
મયુવનવસપલ ફાયનાન્સ બોડષા દ્ારા આ રિણેય નગરપાવલકાઓ માટેનરી 
રૂ. ૬૭.૦૧ લાખનરી દરખાસતો ૧પ૩૭ ઘરોનરી ગટર લાઇનને મુખય 
ગટર લાઇન સાથે જોડવાના કામો માટે રજુ કરવામાં આવરી હતરી. આ 
દરખાસતો મુખયમંરિરીશ્રીએ મંજૂર કરતાં આ નગરોમાં સવચછતા-શુદ્ધતા 
અને પયાષાવરણ જાળવણરીને વધુ વેગ મળશે. •
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રાજય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં 
િેિાયેિા મહત્િના વનણયાયો

ઉતિર ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ 
અને બનાસકાંઠા વજલ્લાના ૯ 
તાલુકાનાં ૯૭ ગામે નમષાદાનાં નરીર 
પહોંચાડવા માટે રાજય સરકારે 
મહત્વનો વનણષાય કયયો છે. રૂ.૫૫૦ 

કરોડના ખચચે બનાસકાંઠા વજલ્લાના 
વડગામ તાલુકાના જલોરિા ગામના કરમાવદ 

તળાવને નમષાદાનાં વનરથરી ભરવા માટે રાજય સરકારે 
સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી આપરી છે, એમ મંરિરી શ્રી વજતેન્દ્રભાઇ 
વાઘાણરીએ જણાવયું હતું.

મરંિરીશ્રીએ ઉમયેુું કે, મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના 
માગષાદશષાન હેઠળ આ રિણ વજલ્લાના ખેડૂતોને વસંચાઈનરી 
સુવવધા પૂરરી પાડવા માટે બનાસકાંઠા વજલ્લાના વડગામ 
તાલુકાના લોકોનરી તથા ભારતરીય રકસાન સંઘ તેમજ 
સથાવનક અગ્રણરીઓ દ્ારા નમષાદાનાં નરીરથરી જલોરિા ગામનું 
કરમાવદ તળાવ ભરવાનરી રજૂઆતને ધયાને લઈને 
મુખયમંરિરીશ્રીએ આ મહત્વનો વનણષાય કયયો છે.

તેમણે ઉમેયુું કે, કરમાવદ તળાવમાં નમષાદાનાં નરીર 
પહોંચાડવા માટે નમષાદા મખુય નહેરનરી સાકંળ-૩૧૧ રક.મરી. 
પરથરી અૉફટેક થતરી મોઢેરાથરી મોટરીદાઉ સધુરીનરી એમ.એસ. 
પાઇપલાઇનન ેમકુતશે્વર જળાશય સધુરી લબંાવરીન ેમકુતશે્વર 
જળાશય તથા તયાંથરી કરમાવદ તળાવને જોડતરી 
પાઇપલાઇનનરી અંદાવજત રૂ.૫૫૦ કરોડનરી યોજનાને 
સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી આપવામાં આવરી છે.

આ યોજના અંતગષાત મહેસાણા તાલુકાના મોટરીદાઉથરી 
વડગામ તાલકુાના કરમાવદ તળાવ સધુરી આશરે ૭૦ રક.મરી. 
લંબાઈનરી એમ.એસ. પાઇપલાઇન નાખવામાં આવનાર 
છે. પૈકી મતુિશે્વર જળાશય સુધરી ૨૦૦ કયસેુક વહનક્ષમતા 
ધરાવતરી પાઇપલાઇન તથા તયારબાદ કરમાવદ તળાવ સુધરી 
૧૦૦ કયસુકે વહનક્ષમતા ધરાવતરી પાઇપલાઇન નાખવાનું 
આયોજન કરાયું છે. આ પાઇપલાઇન થકી મોટરીદાઉથરી 
આશરે ૨૮૦ મરીટરનરી ઊંચાઈ પર નમષાદાનું પાણરી વલફટ 
કરરી કરમાવદ તળાવ સુધરી પહોંચાડવામાં આવશે.

તેમણે કહ્ં કે, આ પાઇપલાઇન યોજનાથરી કરમાવદ 
તળાવ ઉપરાંત મહેસાણા, પાટણ અન ેબનાસકાઠંા વજલ્લાના 
૯ તાલુકાનાં કુલ ૯૭ ગામોને નમષાદાનાં પાણરી થકી પૂરક 
વસંચાઈનો લાભ મળશે.•

કમિમ્ ફળના ખેડૂતોને આવથયાક સહાય અપાશે
ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના ખેડતૂોનરી આવક બમણરી કરવાના 

ઉદ્ેશને વસદ્ધ કરવા મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
નેતૃતવવાળરી ગુજરાત સરકારે રાજયમાં કમલમ્ ફળના 
વાવેતર કરતા ખેડૂતોને પ્રોતસાહન આપવા માટે કુલ 
રૂ.૧૦૦૦ લાખનરી આવથષાક સહાયનો ખાસ કાયષાક્મ શરૂ 
કયયો છે, તેમ કૃવર મંરિરી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવયું 

હતું. કૃવર મંરિરીએ વવગતો આપતાં કહ્ં હતું કે સામાન્ય 
જાવતના ખેડૂતોને હેકટર દરીઠ મહતિમ રૂ.૩ લાખ તથા અનુ.જાવત 

અને અનુ.જનજાવતના ખેડૂતોને હેકટરદરીઠ મહતિમ રૂ ૪.૫૦ લાખનરી સહાય માટે 
કુલ રૂ.૧૦૦૦ લાખનરી સહાય જાહેર કરવામા ંઆવરી છે. આ ઉપરાતં કોમપ્રરીહેન્સરીવ 
હોટથીકલચર ડેવલપમેન્ટ અંતગષાત ખેડૂતોને બહુવરાષાયુ ફળઝાડ વાવેતરમાં સહાય, 
વપયતનાં સાધનોમાં સહાય, બાગાયતરી યાંરિરીકરણ માટે, બાગાયતરી માળખાકીય 
સુવવધા ઊભરી કરવા જેવા વવવવધ ઘટકોમાં આવથષાક સહાય માટે વયવતિગત ખેડૂત, 
FPO, FPC, રવજસટડષા ટ્સટન ેમહતિમ કુલ રૂ.૫૦ લાખનરી સહાય માટે કુલ રૂ.૬૫૦ 
લાખનો કાયષાક્મ શરૂ કરવાનો વનણષાય કરાયો છે. આ સહાય માટે સરકારે બંને 
કાયષાક્મો માટે કુલ રૂ. ૧૬૫૦ લાખનરી રકમ ફાળવરી છે તેમ કૃવર મંરિરીશ્રીએ ઉમેયુું 
હતું. કૃવર મંરિરીશ્રીએ કહ્ં હતું કે, કમલમ્ ફળ - ડ્ેગનફ્કૂટમાં મહત્વના વવટાવમન્સ 
અને મરીનરલસ સારરી મારિામાં રહેલા હોઈ વાવેતર માટે સહાયના કાયષાક્મથરી આ 
પાક હેઠળનો વવસતાર ઝડપથરી વધારરી શકાય તેમ છે. કમલમ્ ફળનું વાવેતર કરતા 
ખેડૂતોને સહાય સરીધરી જ ખેડૂતના ખાતામાં DBTથરી ચૂકવવામાં આવશે. •

રાજયમાં ઉનાળુ મગની ટેકાના િાિે ખરીદી કરાશે
મખુયમંરિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેખેડતૂોના વહતમા ંઉનાળ ુમગનરી ટેકાના ભાવ ે

ખરરીદરી કરવાનો મહતવનો વનણષાય કયયો છે. આ અંગ ેમાવહતરી આપતાં કૃવર મરંિરી શ્રી 
રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવયંુ કે,  કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા વરષા ૨૦૨૧-૨૨મા ંમગ પાક 
માટે ટેકાનો ભાવ રૂ.૭,૨૭૫ પ્રવત વવિન્ટલ નક્રી કરવામાં આવયો છે. આ ભાવે 
ગજુરાતમા ંખડેતૂો પાસથેરી આગામરી તા. ૨૧ જલુાઈ-૨૦૨૨થરી ટેકાના ભાવ ેમગનરી 
ખરરીદરી શરૂ કરવામા ંઆવશ.ે ઉનાળ ુમગનરી ટેકાના ભાવ ેખરરીદરી નાફેડ થકી રાજય 
સરકાર વનયતુિ રાજય નોડલ એજન્સરી ઇન્ડરીએગ્રો કોન્સોટથીયમ પ્રોડસુર કં.વલ. 
(FPO) મારફત કરવામા ંઆવનાર છે. ઉનાળુ મગ પાકનરી ટેકાના ભાવ ેખરરીદરી 
માટે ૨૦ જલુાઇ-૨૦૨૨ સુધરી ખડેતૂોએ ઓનલાઇન નોંધણરી કરાવવાનરી રહેશે. 
તયારબાદ તા.૨૧ જલુાઇ ૨૦૨૨થરી કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા મળેલરી મજૂંરરીન ેઆધરીન 
ગજુરાતમા ંવવવવધ કેન્દ્રો ઉપરથરી મગનરી ખરરીદરી શરૂ કરવામા ંઆવશ.ે હાલ વવવવધ 
એ.પરી.એમ.સરી. ખાત ેમગ પાકનો સરેરાશ બજારભાવ વનયત થયલે ટેકાનો ભાવ 
રૂ.૭૨૭૫ પ્રવત વવિન્ટલ કરતા ંઓછો હોઈ રાજયના ખડૂેતોન ેઆવથષાક નકુસાન ન 
થાય ત ેમાટે રાજય સરકાર દ્ારા ઉનાળ ુમગનરી ટેકાના ભાવે ખરરીદરી કરવાનો ખેડતૂોના 
વહતમા ંવનણષાય કરાયો છે. મરંિરીશ્રીએ વધમુા ંકહ્ ંહતુ ંકે ઉનાળ ુમગનરી ટેકાના ભાવે 
ખરરીદરી માટે ખડેતૂોનરી નોંધણરી ગ્રામકક્ષાએ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો પરથરી VLE મારફતે 
કરવામા ંઆવશે. નોંધણરી માટે ખડેતૂોએ કોઈ ચાજષા-રકમ ચકૂવવાનરી રહેશ ેનહીં.•
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વનણ્યય

તારંગા વહિથી અંબાજી સુધીની નિી રેિિે િાઈનને કેનરિ સરકારે આપી મંજૂરી
શવક્તપીઠ અંબાજી રેિિે િાઇનથી જોડાશે

વડાપ્રધાન બન્યા બાદ પણ ગુજરાતના 
વવકાસને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ વેગવંતો 
રાખયો છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી વડાપ્રધાન 
બન્યા બાદ કેન્દ્ર સરકારમાં વરયો થરી પડતર 
ગુજરાતના પ્રશ્ોનું એક બાદ એક વનરાકરણ 
કરરી રહા છે. આવરી જ એક વરસો જૂનરી 
માગંણરીનરી મોટરી ભટે ઉતિર ગજુરાત અન ેખાસ 
૫૧ શવતિપરીઠમાં અગ્રરીમ સથાન ધરાવતા 
અંબાજીને કેન્દ્ર સરકારે આપરી છે. કેન્દ્ર સરકારે 
અબંાજીથરી તારંગા સધુરીનરી નવરી રેલવ ેલાઈનને 
મજૂંરરી આપરી છે. જેના કારણ ેઉતિર ગુજરાતના 
મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા 
વજલ્લાના વવકાસને વધુ વેગ મળશે.

આઝાદરી સમય પહેલાથરી તાર ંગાથરી 
અંબાજી થઇ આબુરોડ સુધરી રેલવે લાઈન 
નાખવા માટે સથાવનક આગેવાનો માંગ કરરી 
રહા હતા. પરંતુ આખરે આ માંગને ન્યાય 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરી અને તેમનરી 
સરકારે આપયો. વરયો જૂનરી આ માંગણરીને 
સવરીકારરી આરદવાસરી વવસતાર અને જંગલ 
વવસતારમાં હવે ટ્ેન આવવાનું સવપ્ન સાકાર 
થયું છે. તારંગા વહલથરી અંબાજી થઇ આબુરોડ 
સુધરી ૧૧૬.૬૫ રકલોમરીટર લાંબરી રેલવે લાઈન વવશ્વનરી સૌથરી પ્રાચરીન 
વગરરમાળામા ંવનમાષાણ થશ.ે જમેાં ૮૨ રકલોમરીટર રેલવ ેલાઈન ગુજરાત 
સરીમામાં જયારે ૩૪ રકમરી રેલવે લાઈન રાજસથાનનરી સરીમામાં વનમાષાણ 
થશ.ે જેનરી પાછળ સરકાર અદંાજીત ૨૭૯૮ કરોડ રૂવપયાનો ખચષા કરશ.ે

શવતિપરીઠ અબંાજીમાં માં અંબાના દશષાન કરવા દર વરચે લાખો ભતિો 
આવે છે. જયારે તારંગા વહલ પર જૈન ધમષાના ૨૪ તરીથુંકરમાંથરી એક 
અજીતનાથ ભગવાનનું જૈન મંરદર આવેલું છે. ધાવમષાક દ્રષ્રીએ આ બંને 
ધામ લોકોનરી આસથા અને ભવતિ સાથે જોડાયેલા છે. લાખો ભતિો 
પોતાનરી આસથા અન ેશ્ધધાથરી આ ધાવમષાકો સથળોએ દશષાન ેઆવતા હોય 
છે. આ રેલવે લાઈનનું વનમાષાણ થવાથરી પ્રવાસરીઓને અંબાજી તેમજ 
તારંગા સુધરીનરી સરીધરી રેલવે કનેનકટવવટરી મળશે. જેથરી પ્રવાસરીઓનરી 
મુશકેલરી દુર થશે. જેથરી પ્રવાસરીઓ રેલવે થકી ધાવમષાક સથળોએ દશષાનનો 
લાભ લઇ શકશે.

કેન્દ્ર સરકારે અંબાજીને રેલવે લાઈનથરી જોડવાનરી મંજૂરરી મળતાં 
અંબાજી દેવસથાન ટ્સટ દ્ારા કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માનવામાં આવયો 
હતો. અંબાજી દેવસથાન ટ્સટના ચેરમેન અને વજલ્લા કલેકટર આનંદ 

પટેલે જણાવયું હતું કે વરષા દરમયાન સવા કરોડ 
થરી વધુ ભતિો માં અંબાના દશષાન માટે આવે 
છે. જેમાં ગુજરાતથરી આવતા ભતિોનરી સંખયા 
વધુ છે. હવે જયારે અંબાજી શવતિપરીઠ રેલવે 
કનનેકટવવટરી થરી જોડાશ ેતયારે ન મારિ ગજુરાત 
પણ દેશમાંથરી માં અંબાના ભતિો અંબાજી 
આવરી માતાના દશષાન કરરી શકશે. અબંાજી અને 
તેનરી આસપાસનો વવસતાર આરદવાસરી વસતરી 
ધરાવતો વવસતાર છે. જેથરી અહરીના સથાવનક 
લોકો માટે પણ નવરી રેલવે લાઈનનું વનમાષાણ 
થતાં રોજગારરીનરી નવરી તકો ઉભરી થશે.

કેન્દ્ર સરકારે નવરી રેલવે લાઈન મંજૂર 
કરતાં દાંતા અને અંબાજીના સથાવનક લોકોમાં 
આનંદનરી લાગણરી છવાઈ છે. આઝાદરી 
પહેલાનરી આ માંગને પૂણષા કરવા બદલ 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદરીનો સમગ્ર 
પંથકના નાગરરીકોએ આભાર વયતિ કયયો 
હતો. અનેક વરયોનરી લોક લાગણરીનો પડઘો 
વડાપ્રધાનશ્રીએ પાડો છે, જેને નાગરરકોએ 
સહરષા વધાવરી લરીધો છે. આબુરોડ થરી અંબાજી 
થઇ તારંગા સુધરીનરી રેલવે લાઈનથરી પવષાતરીય 
અને આરદવાસરી વવસતારોનો વવકાસ વધુ 

વેગવંતો બનશે.
આબુરોડ તારંગા રેલવે લાઈન થરી ૧૧૦ રકલોમરીટરના વવસતારમાં 

આવતા અનેક ગામ તેમજ મુખય મથકો રેલવે કનેનકટવવટરી થરી જોડાશે. 
જેથરી આ વવસતારનો વવકાસ થશે. અંબાજી અને તેનરી આસપાસના 
વવસતારમાં માબષાલ ઉદ્ોગ વવકસયો છે. આ નવરી રેલવે લાઈનના 
વનમાષાણથરી માબષાલ ઉદ્ોગના પરરવહન માટે મોટરી સવુવધા ઉપલબધ થશ.ે 
અબંાજી અન ેતનેરી આસપાસનો વવસતાર પવષાતરીય હોઈ પરરવહનન ેલઇ 
અનેક પ્રશ્ો ઉભા થતાં હોય છે. પરંતુ રેલવે લાઈનથરી માબષાલ ઉદ્ોગ 
માટે પરરવહનનરી મુશકેલરીઓ દૂર થશે.

કેન્દ્ર સરકારે મંજૂર કરેલરી આ વરયો જૂનરી માંગણરી ગુજરાતના 
વવકાસમાં વધુ એક નવું મોરપીંછ ઉમેરશે. આબુરોડથરી અંબાજી થઇ 
તારંગા જતરી આ રેલવે લાઈનનું કામ પૂણષા કરવાનો અંદાજીત સમય 
૨૦૨૬ – ૨૭ રાખવામા ંઆવયો છે. દગુષામ અન ેકુદરતરી સૌંદયષા ધરાવતરી 
અરાવલરીનરી વગરરમાળાઓ વચ્ચેથરી પસાર થતરી આ રેલવે લાઈન આ 
વવસતારના સવાુંગરી વવકાસનરી ધોરરીનસ સમાન સાવબત થશે. •
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" યોગેશ પંડ્ા
મુબંઈ રાજયમાથંરી ૧૯૬૦માં ગજુરાત અલગ રાજય બન્યંુ તયારે 

ઘણા લોકોન ેશકંા હતરી કે ૧૬૦૦ રકલોમરીટરથરી પણ લાંબો ખારો પાટ 
- દરરયાકાંઠો ધરાવતંુ આ રાજય કેવરી રરીતે વવકાસ કરશે. પૌરાવણક, 
ઐવતહાવસક અન ેસાસંકૃવતક દૃનષ્એ સમૃદ્ધ વારસો ધરાવતુ ંગજુરાત આવરી 
તમામ આશંકાઓ છતા ંદેશમાં પોતાનંુ મહત્વનુ ંસથાન બનાવવામા ંસફળ 
રહં્ છે. એક સમય હતો કે ગુજરાત મારિ ઔદ્ોવગક રાજય ગણાતુ ંહતુ ં
અન ેટેક્ષટાઇલ ઉદ્ોગનરી આસપાસ રાજયનુ ંઅથષાતરંિ ધબકતુ ંહતુ.ં પરંતુ 
સમય અન ે ટેકનોલોજીમા ં પરરવતષાનનરી સાથ ે વવકાસનરી પરરભારા પણ 
બદલાઈ. છેલ્લા ં૨૦ વરષાનરી ગજુરાતનરી વવકાસયારિા ઉપર નજર કરરીએ તો 
આ બાબત સપષ્ જણાઈ આવશે. એટલંુ જ નવહ- આ સમયગાળામાં વવકાસ 
માટેનરી લોકોનરી અપકે્ષાઓ પણ વધરી અન ેએ અપકે્ષાઓન ેપરરપણૂષા કરરી 
શકે તવેુ ંસબળ અને દરૂદશથી નતેૃતવ પણ રાજયન ેમળયુ.ં એટલ ેજ આજે 
આપણંુ ગુજરાત વયાપાર – ઉદ્ોગમાં સરળતા (ઈઝ અૉફ ડઈુંગ વબઝનસે)
નરી સાથ ેજીવન જીવવાનરી સરળતા (ઈઝ અૉફ વલવવંગ)ના માપદંડોમાં પણ 
ખર ંઊતરરી રહં્ છે અન ેસતત આ રદશામાં આગળ વધરી રહં્ છે. 

ઉદ્યોગ અિ ેમડૂીરોકાણ ઃ ગજુરાત અનકે કે્ષરિોમાં પ્રથમ હરોળમાં 
સથાન ધરાવ ેછે. ઉદ્ોગ કે્ષરિ ેજોઈએ તો વવશ્વનરી સૌથરી વવશાળ ઓઇલ 
રરફાઇનરરી જામનગરમાં છે. વવશ્વનો સૌથરી મોટો હરીરા પ્રોસેવસગં ઉદ્ોગ 
સરુતમા ંવવકાસ પામયો છે. એટલ ેકે વવશ્વના ૧૦માંથરી ૮ હરીરા ગજુરાતમાં 
પૉવલશ થાય છે. હરીરાના પ્રોસેવસંગમાં વવશ્વમાં ગજુરાતનો વહસસો ૭૨ ટકા 
છે, જયારે ભારતમાથંરી હરીરાનરી વનકાસમાં ૯૫ ટકા વહસસો ગજુરાતનો છે. 
ટાઇલસમા ંવવશ્વનુ ંબરીજા નબંરનુ ંસૌથરી વવશાળ ઉતપાદન કે્ષરિ કે ક્સટર 
મોરબરીમા ંછે. દેશના વસરાવમક ઉતપાદનમાં ૯૦ ટકા વહસસો ગજુરાતનો છે. 
વવશ્વના ૧૬૦ દેશોમા ંવસરાવમક ઉતપાદનોનરી વનકાસ થાય છે, જનેો ૮૦ 
ટકા વહસસો ગજુરાતનો છે, જ ેવરષા ૨૦૨૦-૨૧માં ૧.૭ વબવલયન અમેરરકી 
ડોલર નોંધાઈ હતરી. 

ભારતમા ંસૉલટ- મરીઠુ ંપકવવામાં ૭૬ ટકા વહસસા સાથે ગજુરાત પ્રથમ 
સથાન ેછે. દેશમાં ડવેનમના ઉતપાદનમાં ગજુરાત અગ્રસથાન ેછે. રાજયમાં 
ડવેનમ ઉતપાદનનાં ૨૫ એકમો છે, જનેરી સથાવપત ઉતપાદન ક્ષમતા વાવરષાક- 
૧ વબવલયન મરીટરનરી છે. દેશમાં મને્યફેુકચરરંગ હબ કે્ષરિ ેપણ ગુજરાત 
અગ્રસથાન ેછે. નાણાકીય વરષા- ૨૦૧૨થરી ૨૦૨૦ સુધરીમાં રાજયમાં આ કે્ષરિ 
૧૫.૯ ટકાના વાવરષાક દરથરી વૃવદ્ધ પામરીન ેરૂ.૫.૧૧ લાખ કરોડ ઉપર પહોંચયંુ 
છે. ભારતરીય રરઝવષા બૅન્ક માવહતરી અનસુાર મડૂરીરોકાણ કે્ષરેિ પણ ગુજરાત 
અવવલ રહ્ ંછે, જ ેનાણાકીય વરષા ૨૦૧૨ અન ે૨૦૧૯ વચ્ચ ેરૂ.૫.૮૫ 
લાખ કરોડ હતંુ. ૨૦૧૬-૨૧ વચ્ચ ેદેશમાં આવેલા વાસતવવક રોકાણનો 

૨૫ 
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ગુજરાતનો હતો. 
રાજયન ેવરષા ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯મા ં
નશેનલ સટાટષા અપ રૅનન્કંગમા ં “બસેટ પરફોમષાર”નો 
પરુસકાર મળેલો છે. 

બદંરો અિ ેલૉહજસ્ટક ઃ ૧૬૦૦ રકલોમરીટર લાબંો દરરયાકાઠંો ધરાવતું 
ગુજરાત દેશના બદંર માલપરરવહનમાં ૪૦ ટકા વહસસો ધરાવે છે. ગજુરાત 
લૉવજનસટક પરફોમષાન્સ ઇન્ડકે્ષમા ંવરષા ૨૦૧૮, ૨૦૧૯ અન ે૨૦૨૧મા ંપ્રથમ 
હતુ.ં વનકાસ તયૈારરીઓના ઈન્ડકે્ષમા૨ં૦૨૦મા ંપ્રથમ સથાન ેહતુ.ં નાણાકીય 
વરષા ૨૦૨૨મા ંમાલસામાનનરી વનકાસમા ંદેશમા ંપ્રથમ સથાન ેરહેલા ગજુરાતે 
રૂ. ૮.૩૭ લાખ કરોડનરી વનકાસ કરરી હતરી, જ ેતનેા આગલા વરષાનરી વનકાસ 
કરતા ંબમણાથરી પણ વધ ુછે.

પિુઃ પ્રાપ્ય ઊર્જા- રરન્યએુબલ એિ� ઃ વવશ્વનો સૌથરી વવશાળ 
હાઇબ્રીડ સોલાર વવન્ડ રરન્યએુબલ એનર્જી –પાક્ક – ૩૦ ગરીગા વોટ ક્ષમતાનો 
કચછમાં છે. ૭૩૦ મેગાવોટથરી વધનુો ભારતનો પ્રથમ અવત આધવુનક અને 
બહુ ઉપયોગરી ચારણકા સોલાર પાક્ક ૨૦૧૦મા ંપાટણ વજલ્લામા ંસથાપયો 
હતો. વવશ્વનો સૌપ્રથમ કેનાલ ટોપ ૧ મેગાવોટ સોલાર પ્રોજકેટ નમષાદા બ્ાચં 
કેનાલ નટેવક્ક ઉપર સથાપયો છે. મહેસાણા નજીક ચદં્રાસણ ગામ પાસ ેમારિ 
એક હજાર રદવસના વવક્મ સમયમા ંકાયાષાનન્વત આ પ્રોજકેટથરી સવચછ ઊજાષા 
ઉતપાદનનરી સાથ ેપાણરીનુ ંબાષપરીભવન પણ અટકે છે. ગુજરાત- રૂફ ટોપ 
સોલાર વરીજ ઉતપાદનમાં દેશમા ંપ્રથમ છે. જયારે પવન ઊજાષા ઉતપાદનમાં 
દેશમાં રદ્તરીય ક્મે છે. 

ક�હર્ ષિતે્ ઃ એવશયાનરી સૌથરી વવશાળ ડેરરી- અમૂલ ડરેરી ગુજરાતમા ંછે. 
દેશમાં કપાસનુ ંસૌથરી મોટંુ ઉતપાદક રાજય ગુજરાત છે. ભારતમા ંકપાસના 
કુલ ઉતપાદનમા ંગજુરાતનો વહસસો ૩૧ ટકા છે. વરષા ૨૦૨૦-૨૧મા ં૭૨.૧૭ 
લાખ ગાસંડરી કપાસનુ ંઉતપાદન નોંધાયુ ંહતંુ. એ જ રરીતે કપાસનરી વનકાસના 
કુલ મૂલયમા ં ૩૫ ટકા વહસસો ગુજરાતનો છે. દેશમાં એરંડા, જીર ંઅને 
મગફળરીનંુ સૌથરી વધુ ઉતપાદન ગુજરાતમા ંથાય છે

વણથિંી વવકાસયાત્ા

ડબિ એસનજનિાળી સરકાર,
અગ્ેસર ગુજરાત...
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અન્ય બાબતો ઃ વવશ્વનરી સૌથરી ઊંચરી ૧૮૨ મરીટર ઊંચરી પ્રવતમા- સટેચયુ 
અૉફ યવુનટરી કેવરડયા ખાત ેલોહ પરુર સરદાર પટેલનરી સમૃવતમા ંબનાવવામાં 
આવરી છે. વવશ્વનો રિરીજા નબંરનો સૌથરી વવશાળ ડાયનોસોર ફોવસલ પાક્ક 
અને ભારતનું પ્રથમ ડાયનોસોર સંગ્રહાલય મહરીસાગર વજલ્લાના 
બાલાવસનોર પાસ ેઆવલેુ ંછે. 

જળ સસંાધિો ઃ નમષાદા પ્રોજકેટ દ્ારા વરચે ૧૭ લાખ હેકટરથરી વધુ 
વવસતારમા ંવસચંાઈનરી સવુવધા ઉપલબધ બનરી છે. ૯૪૯૦ ગામડાઓ અને 
૧૭૩ નગરોન ેપરીવાના પાણરીનરી સવુવધા મળરી છે. સજુલામ્ સફુલામ્ યોજના 
અતંગષાત કુલ ૪૫૯ ગામડાઓનરી ૧.૭૦ લાખ હેકટરથરી વધુ જમરીન વસંચાઈ 
સવુવધાથરી લાભાનન્વત બનરી છે. તો સૌનરી યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટનાં ૯૭૦ 
ગામડાઓન ેઆવરરી લતેા ં૧૧૫ જળાશયો પકૈીનાં ૮૯ પાણરીથરી ભરાયા ંછે. 
૩૧ શહેરો અને ૭૩૭ ગામડાઓના ૧ કરોડ લોકોન ેપરીવાના પાણરીનરી 
સવુવધા મળરી છે. 

જલ જીવિ હમશિ હેઠળ – િલ સે જલ ઃ રાજયના ૧૬ વજલ્લાઓ, 
૧૫૦ તાલકુાઓ અન ે૧૫૨૮૫ ગામોમાં નળનુ ંજોડાણ ૧૦૦ ટકા થયુ ંછે. 
ઘરઆગંણે પાણરીનરી ઉપલબધતાથરી પાણરી લાવવાના પ્રયાસ અન ેસમયમાં 
બચાવનરી સાથ ેશ્મથરી મવુતિ મળરી છે.

કિસે્ટહવટી- માગજા જોડાણ ઃ રાજયમાં રોડ નટેવક્ક- વરષા 
૨૦૦૧-૦૨મા ં ૭૪૦૧૮ રકલોમરીટર સામ ે ૨૦૨૦-
૨૧માં ૮૧૩૦૫ રકલોમરીટનરી વસવદ્ધ, જ ે૧૦ ટકા 
વધારો દશાષાવ ેછે. નોંધાયેલા ંવાહનોનરી સખંયા- વરષા 
૨૦૦૧-૦૨મા ં૬૦.૦૮ લાખ સામે ૨૦૨૦-૨૧માં 
૨૭૭.૩૩ લાખ- જ ે૩૬૨ ટકાનો વધારો દશાષાવે છે. 
પ્રધાનમરંિરી ગ્રામ સડક યોજના અંતગષાત ૧૩,૯૧૦ રકલોમરીટર 
રોડ અન ે૮૮ વબ્જનુ ંકામ પૂણષા થવાથરી ૩૦૪૮ ગામોના આશરે 
૨૦ લાખ લોકોને ફાયદો થયો છે. તેમજ મખુયમંરિરી ગ્રામ સડક યોજના 
દ્ારા ૪૧,૭૬૭ રકલોમરીટર રોડ પણૂષા થવાથરી ૧૪,૪૦૦ ગામોના આશરે 
૨.૬ કરોડ લોકોન ેલાભ મળયો છે. પ્રગવતપથ – ૩૭૧૦ રકલોમરીટર રોડ 
પણૂષા થવાથરી ૧૦,૦૦૦ ગામોના ૨.૫ કરોડથરી વધુ લોકોન ેલાભ મળયો છે. 
રકસાનપથ- ગ્રામરીણ રોડ નટેવક્ક હેઠળ- તમામ ૧૦૦ ટકા મહેસૂલરી ગામોનું 
જોડાણ કરવામા ંઆવયુ ંછે.

ઊર્જા ઃ રાજયમા ંઊજાષાનરી નસથવત ઉપર એક નજર કરરીએ તો – સથાવપત 
ઉતપાદન ક્ષમતામા ં૩૫૯ ટકા, વરીજ ઉતપાદનમાં ૧૩૩ ટકા અન ેવરીજ 
વપરાશમા ં૧૫૬ ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. માથાદરીઠ વરીજ વપરાશ ૧૨૨ 
ટકાનો વધારો દશાષાવે છે. પનુઃ પ્રાપય ઊજાષાના ઉતપાદનમાં ૧૬,૦૦૦ ટકાથરી 
વધનુો વધારો નોંધાયો છે, જેમાં સોલાર ઊજાષામાં ૮૯૩ ટકા, સોલાર રૂફ 
ટોપમા ં૧૦,૬૧,૬૬૦ ટકા અન ેપવન ઊજાષામાં ૫૨૯ ટકાના વધારાનો 
સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં સોલાર રૂફ ટોપનરી કુલ સથાવપત ક્ષમતા સામે 
૨૭ ટકાના વહસસા સાથ ેગજુરાત સોલાર રૂફ ટોપ યોજનામાં પ્રથમ સથાને 
છે. આશરે ૩ લાખ રહેણાંક ગ્રાહકો દ્ારા કુલ ૧૧૫૬ મગેાવોટ સોલાર રૂપ 
ટોપનરી સથાપના થઈ છે.

ઔદ્યોહગક હવકાસ ઃ ગુજરાત પહેલથેરી જ ઔદ્ોવગક રાજય રહ્ ંછે, 
આમ છતા ંજો વરષા ૨૦૦૧-૦૨ થરી વરષા ૨૦૨૦-૨૧ના આંકડાઓ જોઈએ 
તો સપષ્ જણાય છે કે છેલ્લાં ૨૦ વરષામા ંગુજરાતે વવકાસનરી હરણફાળ ભરરી 
છે. રાજયમા ંઔદ્ોવગક એકમોનરી સખંયામા ં૧૭૮૬ ટકા વૃવદ્ધ , MSME 
એકમોમા ં૨૧૬ ટકાનો વધારો અન ેઔદ્ોવગક ઉતપાદનમા ં૧૧૭૬ ટકાનો 
વધારો નોંધાયો છે. 

વાયબ્રન્ટ ગજુરાત વહૈશ્વક રોકાણકારોિી પરરર્દ ઃ ગુજરાત વવૈશ્વક 
રોકાણકારોમા ંપસદંગરીનુ ંસથળ બનરીન ેબહાર આવયંુ છે. રોકાણના હેત ુસાથે 
કુલ ૧,૦૪,૮૭૨ પ્રોજેકટ સથાપવાના સમજતૂરી કરારો થયા છે. વરષા ૨૦૦૦ 
થરી ૨૦૨૨ સુધરીમા ં ગુજરાતમા ં કુલ સરીધુ ં વવદેશરી મૂડરી રોકાણ ૫૧.૧૯ 
વબવલયન અમેરરકી ડોલર નોંધાયંુ છે. (માવહતરી સ્ોત- DPIIT અન ેRBI) 
ઔદ્ોવગક માળખાકીય સવુવધા માટે સહાય- GIDCના જનૂા માળખાને 
અપગ્રડે કરાયુ ંછે. ૨૦૧૫થરી ૨૦૨૦ સધુરીમાં ૧૦૯ પ્રોજકેટ હાથ ધરાયા 
અન ેમાળખાકીય સવુવધા અપગ્રડે કરાઈ છે.

્પહેશયલ ઇન્વે્ ટમને્ટ રરજીયિ – સર ઃ ધોલરેા સપેવશયલ ઇન્વસેટમેન્ટ 
રરજીયન- સૌથરી વવશાળ ગ્રરીનરફલડ ક્ષરેિનુ ંઔદ્ોવગક રોકાણ ક્ષરેિ અને 

સમાટષા વસટરી તરરીકે વવકસરી રહ્ ંછે. માડંલ બચેરાજી સપવેશયલ 
ઇન્વસેટમેન્ટ રરજીયનનો વવકાસ. થયો છે.

iCreate ઃ નકેસટ જનરેશન ઉદ્ોગ સાહવસકતાને 
પ્રોતસાહન આપવા દેશનરી આ પ્રકારનરી સૌ પ્રથમ 
સસંથાનરી સથાપના થઈ છે. ૪૯૧ સટાટષા-અપને 

પ્રોતસાહન આપયંુ અન ે૪૦ પેટન્ટ ફાઇલ કયાષા. 
DPIIT દ્ારા ૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯મા ં સટાટષા-અપ 

રેનન્કંગમા ંગુજરાતન ેબસેટ પરફોમષાર જાહેર કરાયંુ છે.
ઔદ્યોહગક િીહત, સે્ટર ્ પેહસરફક િીહત અિ ેયોજિાઓ 

ઃ કચછમાં ૨૦૦૧ના ધરતરીકંપ પછરી નોંધપારિ ઔદ્ોવગક વવકાસ થયો 
છે. ગજુરાત ઔદ્ોવગક નરીવત ૨૦૦૩ સૌપ્રથમ વખત જાહેર થઈ, વવૈશ્વક 

ધોરણો અન ેપયાષાવરણના માપદંડો માટે પ્રોતસાહનો જાહેર કરાયા ંછે. દેશમાં 
સૌ પ્રથમ વખત ગજુરાતમા ંમગેા- ઇનોવટેરીવ પ્રોજકેટ પૉવલસરી ૨૦૦૯ 
જાહેર કરાઈ. ટેક્ષટાઇલ ક્ષરેિ ેવૅલયુ એડરીશનન ેપ્રોતસાહન આપવા ગજુરાત 
ટેક્ષટાઇલ પૉવલસરી ૨૦૧૨નરી જાહેરાત. મને્યુફેકચરરંગ સકેટરને ઇન્ટરેસટ 
સબવસડરી સવહત પ્રોતસાહન આપવા ગુજરાત મેન્યુફેકચરરંગ પૉવલસરી 
૨૦૧૩નરી જાહેરાત. ગજુરાત ઓટો ક્ષરેિના હબ તરરીકે ઊભરરી આવયુ.ં ૨૦૦૯, 
૨૦૧૫ અન ે૨૦૨૦મા ંનવરી ઉદ્ોગ નરીવતનરી જાહેરાત અન ેસકેટર સપવેસરફક 
પૉવલસરી અન ેયોજનાનરી જાહેરાત કરાઈ છે.

પ્રવાસિ ઃ વવશ્વનરી સૌથરી ઊચંરી પ્રવતમા- સટેચય ુઅૉફ યવુનટરી – એકતા નગરનો 
વવકાસ થયો છે. દર મવહન ેસરેરાશ ૨ લાખ પ્રવાસરીઓનુ ંઆગમન થયુ ંછે. 
TERIના અહેવાલ મજુબ એકતા નગરના સવષાગ્રાહરી વવકાસ માટેના વવવવધ 
પ્રોજકેટ અન ેપૂરરી પાડવામા ંઆવતરી ઇકો-વસસટમ સવેાઓનુ ંવાવરષાક આવથષાક મલૂય 
રૂ. ૨૫૫૦ કરોડ ેપહોંચયુ ંછે. આ ઉપરાતં વડનગરનો સકંવલત અન ેસવષાગ્રાહરી 
વવકાસ, ધોરડો સફેદ રણ, પવવરિ યારિાધામોનો વવકાસ કરાયો છે.

વણથિંી વવકાસયાત્ા
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હશષિણ ઃ છેલ્લા ં૨૦ વરયોમાં ધોરણ ૧થરી ૫ અન ેધોરણ ૧થરી ૮મા ંડ્ોપ 
આઉટ દરમા ંઅનુક્મ ે૯૩ ટકા અન ે૯૧ ટકા જટેલો નોંધપારિ ઘટાડો. 
વવદ્ાથથી- વશક્ષકના દરમા ં૩૫ ટકાનરી વૃવદ્ધ, યવુનવવસષાટરીનરી સંખયામા ં૩૯૦ 
ટકા અન ેકૉલજેોનરી સખંયામાં ૩૦૨ ટકાનરી વૃવદ્ધ, ઇજનરેરી, પોવલટેકવનક 
અન ેપ્રોફેશનલ કૉલજેોનરી સંખયામાં ૩૫૦ થરી ૪૦૦ ટકા જટેલો વધારો, 
સરકારરી આઈ.ટરી.આઈ.નરી સંખયામાં ૧૧૮ ટકા અન ેતેનરી બઠેકોનરી 
સખંયામા ં૨૨૧ ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. કન્યા કેળવણરી – શાળા 
પ્રવેશોતસવ, ગુણોતસવ, વચલડ્ન યવુનવવસષાટરી, મખુયમંરિરી યુવા 
સવાવલંબન યોજના દ્ારા વશક્ષણ કે્ષરિ ેનવતર પહેલ 
કરવામા ંઆવરી છે. 

આરોગય ઃ છેલ્લા ં૨૦ વરયોમા ંઆરોગય ક્ષરેિે 
નોંધપારિ સફળતા પ્રાપ્ કરવામાં આવરી છે. આ 
સમયગાળા દરવમયાન- પ્રાથવમક આરોગય કેન્દ્રોમા ં૪૧ 
ટકા, સામુદાવયક આરોગય કેન્દ્રોમાં ૩૭ ટકા અને 
આંગણવાડરીઓનરી સખંયામાં ૭૮૫ ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. એ 
જ રરીત ેડૉકટરોનરી સખંયામા ં૧૩૩ ટકા, મરીડવાઇવઝનરી સખંયામાં ૨૫૦ 
ટકા અન ેનસષાનરી સખંયામાં ૩૨૪ ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. બાળમૃતયુ 
દરમા ં૫૮ ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જયારે સસંથાકીય પ્રસૂવતમાં ૯૪ ટકાનરી 
વૃવદ્ધ નોંધાઈ છે. મડેરીકલનરી બઠેકોમાં ૩૪૧ ટકા જયારે મડેરીકલ કૉલજેોનરી 
સખંયામા ં૨૬૨ ટકાનો વધારો થયો છે. મોવતયાના ંઓપરેશનમા ં૮૭ ટકાથરી 

વધનુો વધારો નોંધાયો છે.
શાળા આરોગય ચકાસણરી ઝુબંશે, વચરંજીવરી યોજના, ૧૦૮ – ઇમરજન્સરી 

સવેા, પ્રધાનમંરિરી માતૃ વદંના યોજના, પ્રધાનમંરિરી જન આરોગય યોજના, 
SVP હૉનસપટલ અમદાવાદ અન ેAIIMS રાજકોટ, રકશોરરીઓ માટે- સબળા 
અન ેપણૂાષા યોજના શરૂ કરરીને રાજયના આરોગય માળખાન ેસદુૃઢ કરવામાં 

આવયંુ છે.
હવજ્ાિ અિે ટૅકિૉલૉજી ઃ ગજુરાત સટેટવાઇડ એરરયા નટેવક્ક 
– GSWAN ૩૩ વજલ્લા અન ે૨૪૮ તાલકુાઓન ેજોડરીને 

૫૦૭૦ સરકારરી વવભાગોન ેરડવજટલ સદેંશાવયવહારથરી 
સાકંળે છે. વજલ્લા અન ેતાલકુા કક્ષાએ ૫૦૦/ ૨૦૦ 
MBPS ઇન્ટરનટે બેન્ડવવથ પરૂરી પાડ ેછે. ભારત 

નટે ફેઝ – II હેઠળ અતયાર સુધરીમા ંકુલ ૭૯૮૪ 
ગ્રામ પચંાયતો ( ૧૦૦ ટકા) આવરરી લવેાઈ છે. સાયન્સ 

વસટરીમા ંમે-૨૦૨૨ માં સૌથરી વધ ુ૧.૩૯ લાખ મુલાકાતરીઓ 
આવયા હતા. જલુાઈ ૨૦૨૧થરી અતયાર સુધરીમા ં૮ લાખથરી વધુ 

મુલાકાતરીઓ નોંધાયા છે. 
સશુાસિ ઃ ભારત સરકારના DARPG દ્ારા તયૈાર કરાયેલા ગડુ 

ગવનષાન્સ ઇન્ડેક્ષ ૨૦૨૧માં ગુજરાત પ્રથમ સથાને રહં્ છે. સવાગત 
ઓનલાઇન, ઇ-ગ્રામ વવશ્વગ્રામ યોજના, સરી.એમ. ડશૅબોડષા સવેા- સતે ુકાયષાક્મ 
દ્ારા નાગરરકોન ેસરળ અન ેપારદશથી સેવા મળતરી થઈ છે. •

વણથિંી વવકાસયાત્ા

વિશ્નો સૌથી મોટો સોિાર-વિનડ પાક્ક 2026માં કાયયારત થશે
કચછના ખાવડા ખાતે આંતરરાષ્ટરીય સરહદ 

નજીક વવશ્વના સૌથરી મોટા ૩૦,૦૦૦ મગેાવોટના 
સોલાર-વવન્ડ પાક્કનરી કામગરીરરી પ્રગવતમાં છે. આ 
પાક્કમા ં રડસમેબર-૨૦૨૪ સધુરીમા ં૫૦ ટકા તમેજ 
રડસમેબર-૨૦૨૬ સુધરીમા ં ૧૦૦ ટકા વરીજક્ષમતા 
સથાવપત કરવાનો લક્યાકં નક્રી કરવામા ંઆવયો છે. 
વવશ્વમાં સૌથરી મોટા રરન્યએુબલ એનર્જી પાક્કનરી 
પ્રગવત અંગે માવહતરી આપતાં ગુજરાત પાવર 
કૉપયોરેશન વલવમટેડના મેનવેજગં રડરેકટરે જણાવયું 
હતુ ંકે, આ યોજના વનવચિત સમયમાં પણૂષા થાય તે 
માટે સમયાતંરે રાજય સરકાર દ્ારા વવવવધ સતરે 

થયલેરી પ્રગવતનરી સતત સમરીક્ષા કરવામા ંઆવરી રહરી 
છે. સોલાર-વવન્ડ પાવર પાક્કમા ંજ ેડેવલોપસષાને પાક્ક 
સથાવપત કરવાનરી જવાબદારરી સોંપવામા ંઆવરી છે, 
તમેના દ્ારા ડરીટેલ પ્રોજકેટ રરપોટષા (DPR) તૈયાર 
કરવામા ંઆવયો છે. આ ઉપરાતં કેન્દ્ર સરકારનરી 
વમવનસટ્રી ઓફ ન્ય ુએન્ડ રરન્યબુલ એનર્જી (MNRE) 
સંસથા દ્ારા સોલાર પાક્ક સથાપવાનરી Mode-8 
Scheme અંતગષાત ભારત સરકારના સાહસ 
NTPC RELના ખાવડા ખાતે ૪,૭૫૦ મે.વો.નો 
પાક્ક સથાપવા તમેજ ગજુરાત સરકારના GSECLના 
૩,૩૨૫ મ.ેવો.અને GIPCLના ૨૩૭૫ મે.વો.ના 

REપાક્ક ખાવડા ખાતે સથાપવા સૈદ્ધાંવતક મંજૂરરી 
આપવામા ંઆવરી છે. વધમુા,ં વમવનસટ્રી અૉફ રડફેન્સ 
(MoD) કેન્દ્ર સરકાર પાસથેરી આ પાક્ક સથા૫વા માટે 
અગોતરરી મજંરૂરી મળેવવામા ંઆવરી છે જે અતંગષાત 
સરંક્ષણ મરંિાલયના વનદદેશ અનસુાર લોકલ વમવલટરરી 
અૉથોરરટરી (LMA) સાથ ેસકંલનમા ંરહરી આ પાક્કનરી 
કામગરીરરી કરવામા ંઆવરી રહરી છે. 

 તેમણે કહ્ ંહતંુ કે, આ રરીન્યુએબલ એનર્જી 
પાક્કને જોડતા બ ે માગથીય ૩૦ રક.મરી.ના એપ્રોચ 
રોડનરી કામગરીરરી રાજય સરકારના માગષા-મકાન 
વવભાગ દ્ારા પણૂષા કરવામા ંઆવરી છે. આ ઉપરાતં 
આગામરી રદવસોમા ંપાક્કનરી કામગરીરરી શરૂ કરવામા ં
આવશે, તયારે તેનરી સંવેદનશરીલતા અને રાષ્ટરીય 
સુરક્ષાને કેન્દ્રસથાને રાખરીને આ સથળ ૫ર આવનારા 
માનવબળનરી પરૂતરી ચકાસણરી કરવા માટે કચછ-
પવચિમના પોલરીસ અધરીક્ષક સાથે સંકલનમા ંરહરીને 
કમપયટૂર એડેડ સૉફટવેર વસસટમ ૫ણ વવકસાવવામાં 
આવરી રહરી છે, તેમ GPCLના મેનેવજંગ રડરેકટરે 
ઉમેયુું હતંુ. •
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ગુજરાતના આંગણે પ્રથમિાર યોજાશે રાવ્રિય રમતોતસિ
ગુજરાતના તતકાલરીન મુખયમંરિરી અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદરીના પ્રયાસ અને દરીઘષા દૃનષ્વંત નેતૃતવમાં રમત ગમત 
ક્ષરેિ ેમહત્વપૂણષા પ્રકલપોનરી શરૂઆત થઈ હતરી. તેમાનંો એક પ્રકલપ એટલે 
ખેલ મહાકુંભ. ખેલ મહાકુંભનરી સાથે રાજયમાં રમતગમત ક્ષેરિે 
માળખાગત સુવવધામાં પણ વધારો થયો છે. તયારે ગુજરાતને પ્રથમવાર 
રાવષ્ટય રમતોતસવના યજમાન બનવાનુ ંસૌભાગય પ્રાપ્ થયુ ંછે. મખુયમરંિરી 
શ્રી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેઆ ગૌરવપણૂષા જાહેરાત કરતાં જણાવયુ ંકે આગામરી 
તા. ર૭મરી સપટેમબરથરી તા. ૧૦મરી અૉકટોબર દરવમયાન ગુજરાતમાં 
૩૬મો રાવષ્ટય રમતોતસવ યોજાશે. 

રાજયનાં ૬ મહાનગરો 
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, 
ગાંધરીનગર, રાજકોટ અને 
ભાવનગરમા ંઆ ૩૬મા રાવષ્ટય 
રમતોતસવનરી વવવવધ ૩૪ 
જેટલરી રમતોનું આયોજન થશે. 
રાવષ્ટય રમતોતસવમાં વહસસેદારરી 
એ દરેક રમતવરીરનું એક સવપ્ન 
હ ોય  છ ે,  ક ેમ  ક ે,  આવા 
રમતોતસવો તેમનરી પ્રવતભા 
પ્રદવશ ષાત કરવા, અગાઉના 
કીવતષામાન-રેકોડષા બ્ેક કરવા અને 
નવાં  વસવદ્ધ -સરીમાવચન્હો 
કીવતષામાન સર કરવાનું સક્ષમ 
મંચ પ્રદાન કરે છે. મખુયમરંિરી શ્રી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવ 
અને ખેલ-કકૂદ, યુવા બાબતો 
તથા સાંસકૃવતક પ્રવૃવતિઓના મંરિરી શ્રી હરષાભાઈ સંઘવરીના માગષાદશષાનમાં 
ગુજરાતે આ ૩૬મા રાવષ્ટય રમતોતસવનરી જ્વલંત સફળતા માટેનરી 
તૈયારરીઓ-આયોજન સક્ષમતાપૂવષાક શરૂ કરરી દરીધાં છે.

અરિે એ વનદદેશ કરવો જરૂરરી છે કે આ પ્રકારનો રાવષ્ટય રમતોતસવ 
છેલ્લ ેર૦૧પમાં કેરળમાં યોજાયો હતો. કોરોના રોગચાળા સવહત વવવવધ 
કારણોસર આ રમતો અતયાર સુધરી મુલતવરી રાખવામાં આવેલરી હતરી. 
ગજુરાતના મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે સાત વરષાના લાબંા અતંરાલ 
બાદ યોજાઈ રહેલા ૩૬મા રાવષ્ટય રમતોતસવના યજમાન રાજય બનવા 
ઇનન્ડયન અૉવલનમપક એસોવસયેશનને કરેલરી દરખાસતનો તેમણે સહરષા 
સવરીકાર કયયો છે. આના પરરણામ સવરૂપે ૩૬મા રાવષ્ટય રમતોતસવનું 
ગુજરાતમાં આયોજન થવાનું છે. 

આ રમતોતસવમાં એરલેરટકસ, હૉકી, ફકૂટબોલ, વૉલરીબોલ, લોન 
ટેવનસ, ટેબલ ટેવનસ, જૂડો, ખો-ખો, કુસતરી, કબડ્રી અને મલખમ તથા 

યોગાસન જેવરી ઇન-ડૉર અને આઉટડોર રમતો સવહત ૩૪ જેટલરી 
રમતોમા ંદેશભરના ૭ હજારથરી વધ ુખલેાડરીઓ પોતાનુ ંકૌવત ઝળકાવશે 
તવેરી અપકે્ષા રાખવામા ંઆવરી છે. ગજુરાતમા ંઅૉવલનમપકન ેઆનરુાવંગક 
આવરી રમતોના આયોજનથરી વતષામાન માળખાકીય સવલતો વધારવા 
સાથે તેનો શ્ેષ્ઠ ઉપયોગ પણ થશે. 

રમત-ગમત મંરિરી શ્રી હરષાભાઈ સંઘવરીએ આ ૩૬મરી નેશનલ 
ગેઇમસના આયોજન અને સફળતામાં ગુજરાત કોઈ જ કસર છોડશે 
નહીં, તેવો વવશ્વાસ દશાષાવયો છે. તેમણે વધુમાં જણાવયું કે, ગુજરાત હવે 
સપોટષાસ હબ બનવા ભણરી આગળ વધરી રહ્ં છે. વતષામાન વડાપ્રધાન શ્રી 

ન ર ેન્ દ્ર ભ ા ઈ  મ ો દ રી એ 
ગુજરાતમાં ખેલમહાકુંભનરી 
ર૦૧૦થરી શરૂઆત કરાવરી 
તેનરી જ્વલંત સફળતાથરી 
આજે ગુજરાતમાં સપોટષાસ 
કલચર અને એક આખરી 
ઇકોવસસટમ ઊભરી થઈ છે. 
તેમના નેતૃતવમાં ગુજરાતે 
રાવષ્ટય અને આંતરરાવષ્ટય 
સતરનાં ધોરણો મુજબનરી 
માળખાકીય સુ વવધાઓ 
વવકસાવરી છે. ગુજરાતના 
ખેલમહાકુંભનરી સફળતાને 
પગલે સરરતા ગાયકવાડ, 
માના પટેલ, હરમરીત દેસાઈ, 
મરુલરી ગાવવતં જવેા રાવષ્ટય-
આંતરરાવષ્ટય ખેલાડરીઓ 

આપણન ેમળયા છે. એટલંુ જ નવહ, પરેા ઓવલનમપકસમા ંપણ ગજુરાતનરી 
દરીકરરીઓએ રાષ્ટ-રાજયનું નામ રોશન કયુું છે. 

ખેલાડરીઓ-રમતવરીરોને પદ્ધવતસરનરી તાલરીમ, પ્રોતસાહનનરી સંપૂણષા 
વયવસથાઓ રાજય સરકારે મુખયમંરિરી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના દૃનષ્વંત 
નેતૃતવમાં વવકસાવરી છે. એટલું જ નવહ, સપોટષાસ પૉવલસરી જાહેર કરરીને 
સપોટષાસ ક્ષરેિ ેરોકાણો પ્રરેરત કરરી ગજુરાતમા ંવલડષાકલાસ સપોટષાસ કૉમપલેક્ષ 
સવહતનરી સુવવધાઓ વવકસાવવામાં આવરી રહરી છે. રમત-ગમત ક્ષેરિે 
કારરકદથી બનાવવા માગતા યુવાઓને પદ્ધવતસર અને સાયનન્ટરફક 
તાલરીમ માટે ગુજરાતે સપોટષાસ યુવનવવસષાટરી શરૂ કરરી છે. તાજેતરમાં 
એકતાનગર કેવરડયા ખાતે દેશના રાજયોના યુવા અને રમત-ગમતના 
પ્રભારરી મંરિરીશ્રીઓનરી પરરરદમાં પણ ગુજરાતના સપોટષાસ કલચરનરી 
સૌએ સરાહના કરેલરી છે. •

ઓયાેજન

૧૬ જુલાઇ, ૨૦૨૨ 47økwshkík



રાજયના ૯૬ ટકા ઘરોમાં નળમાંથી "જળ અિતરણ"

મખુયમરંિરી શ્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલના સબળ 
નતેૃતવ અન ેપાણરી પરુવઠા મંરિરી શ્રી ઋવરકેશભાઇ 
પટેલના સક્ષમ માગષાદશષાન હેઠળ “નલ સ ેજલ 
યોજના” અતંગષાત રાજયના ં૯૬.૫૦ ટકા ઘરોને 
નળથરી જોડાણ આપરીન ેદેશનાં મોટા ંરાજયોમાં 
ગજુરાત અગ્રસેર છે. રાજયના કુલ ૯૧,૭૭,૪૫૯ 
ઘરો પકૈી ૮૮,૫૬,૪૩૮ ઘરોન ેનલ સે જલ 
યોજના અતંગષાત નળ જોડાણ આપવામા ંસફળતા 
મળરી છે.

પાણરીપરુવઠા મરંિરી શ્રી ઋવરકેશભાઇ પટેલે 
જણાવયું છે કે, રાજય સરકાર દ્ારા દૂર-સુદૂર 
અને દુગષામ વવસતારો સવહતનાં સથળોએ 
ડુંગરાળ પ્રદેશો તેમજ છૂટાછવાયાં ઘરોમાં પણ 
નળનું  જોડ ાણ આપરીને  નળથરી  જળ 
પહોંચાડવાનરી કામગરીરરી સુપેરે પૂણષા કરવામાં 
આવરી રહરી છે.

અરિે ઉલ્લેખનરીય છે કે, વડાપ્રધાનશ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ ૧૫મરી અૉગસટ ૨૦૧૯ના 
રોજ સમગ્ર દેશમાં જલ જીવન વમશનનો 
પ્રારંભ કરાવયો હતો. તેના અંતગષાત વરષા 

૨૦૨૪ સુધરીમાં દેશના પ્રતયેક ઘરમાં નળથરી 
પરીવાનું શુદ્ધ જળ પહોંચે તે પ્રકારનું આયોજન 
હાથ ધરાયું છે. 

ગુજરાત સરકારના આયોજનબદ્ધ 
માળખાના પરરણામ ેઆ લક્યાકંન ેવરષા ૨૦૨૨ 
સુધરીમાં જ પૂણષા કરવાનરી રદશામાં કામગરીરરી 
હાથ ધરાઈ છે, જે હવે પૂણષાતાના આરે છે.

વરષા ૨૦૧૯માં જયારે નલ સે જલ 
અવભયાનનરી શરૂઆત થઈ તયારે ૭૧ ટકા 
ગ્રામરીણ વવસતારોમાં જ નળથરી જળ પહોંચતું 
હતુ.ં વળરી રાજયના એક પણ વજલ્લો સપંણૂષાપણે 
૧૦૦ ટકા નળથરી જળ મેળવતો નહોતો પરંતુ 
જલ જીવન વમશન અંતગષાતના નળથરી જલ 
અવભયાનના પરરણામે આજે રાજયના ૧૬ 
વજલ્લાઓ સંપૂણષાપણે ૧૦૦ ટકા નળથરી જલ 
અંતગષાત શુદ્ધ પરીવાનું પાણરી મેળવતા થયા છે. 

આ ૧૬ વજલ્લાઓમા ંઆણદં, ભાવનગર, 
બોટાદ, ડાંગ, દેવભૂવમ દ્ારકા, ગાંધરીનગર, 
ગરીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, કચછ, ખેડા, 
મહેસાણા, મોરબરી, પાટણ, પોરબદંર, રાજકોટ 
અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે. 

નળ સે જલ યોજના અંતગષાત થયેલરી 
તબક્ાવાર કામગરીરરી પર નજર કરરીએ તો, 
વરષા ૨૦૧૯-૨૦ રાજયનાં ૯૧,૭૭,૪૫૯ કુલ 
ઘર પૈકી ૭૫,૯૪,૩૪૭ ઘરોમાં નળથરી જળ 
પહ ોંચતું  હતું .  વર ષા  ૨૦૨૦-૨૧માં 
૭૬,૨૦,૯૬૨ એટલ ેકે ૮૩.૦૪ ટકા ઘરોમા,ં 
વરષા ૨૦૨૧-૨૨માં ૮૬,૭૩,૫૭૫ એટલે કે 
૯૪.૫૧ ટકા ઘરોમાં અને જૂન-૨૦૨૨ 
સધુરીમા ં૮૮,૫૬,૪૩૮ ઘરોમા ંજોડાણ આપરીને 
૯૬.૫૦ ટકા ઘરોમાં નળ સે જલ અતંગષાત 
નળજોડાણ આપવામાં સફળતા મળરી છે.

અરિ ેનોંધનરીય છે કે, જલ જીવન વમશનનો 
ઉદ્ેશ દરેક ગ્રામરીણ ઘરને વનયવમત, શુદ્ધ અને 
પૂરતા પ્રમાણમાં વનયત ગુણવતિાનો પરીવાના 
પાણરીનો પુરવઠો લાંબાગાળા સુધરી ઉપલબધ 
કરાવરીને નાગરરકોના જીવનધોરણમાં સુધારો 
લાવવાનો છે. 

જલ જીવન વમશન અંતગષાત લાંબા 
ગાળાના પરીવાના પાણરીના સ્ોતો માટે પણ 
કામગરીરરી કરવામા ંઆવરી રહરી છે. આ ઉપરાતં 
ગ્ર-ેવૉટર મેનજેમને્ટ, જળ સરંક્ષણ, રેઈન વૉટર 
હાવચેનસટંગ દ્ારા રરચાજષા અને પાણરીના પુન: 
ઉપયોગ થકી પાણરીનરી ભવવષયનરી જરૂરરયાતને 
પહોંચરી વળવા ટકાઉ સ્ોતોનું આયોજન 
કરવામા ંઆવયુ ંછે. જલ જીવન વમશન પરીવાના 
પાણરી માટેના લોકભાગરીદારરીના અવભગમ પર 
આધા રરત છ ે અને  વમશન અંતગ ષાત 
સહભાગરીઓને યોજના વવશે વવસતૃત માવહતરી 
અને વશક્ષણ આપરીને પ્રચાર - પ્રસાર જેવરી 
પ્રવૃવતિઓ કરવામાં આવરી રહરી છે. •

ઓણંદ, િાવનગર, બાેટાદ, ડાંગ, દેવિૂલમ દ્ારકા, ગાંધીનગર,  

ગીર સાેમનાથ, જૂનાગઢ, કચછ, ખેડા, મહેસાણા, માેરબી, પાટણ, પાેરબંદર, 

રાજકાેટ અને વડાેદરામાં ૧૦૦ ટકા નળ જાેડાણ સપંન્ન

સાફલ્યગાથા
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ભશક્ણ ઉજાસ

િાત છે એક એિી પ્રાથવમક શાળાની કે 
જયાંની દીિાિો પણ વશક્ષકની ગરજ સારે છે 

" દાસાિાઈ કોરડયાતર
ગરીર સોમનાથ વજલ્લાના ઉના તાલકુાના અતંરરયાળ 

વવસતારમાં આવલેરી એક શાળાનરી આ વાત છે, જમેાં દરીવાલ 
બોલે છે. વરષા ૧૯૫૬માં સથપાયેલરી આ શાળાના 
પ્રવશેદ્ારમા ંપગ મકૂતાનંરી સાથે જ આંખો સમક્ષ હરરયાળો 
નજારો જોવા મળે છે. બગરીચામાં વડ્પ ઇરરગેશનથરી ઊછરેલા 
ગલગોટા, ડોલરથરી લઈ ગલુાબનરી સગુધં મનન ેમોહરી લે 
છે. રમતના મદેાનમા ંબાળકોનરી રકલકારરીઓ રોમાંવચત કરરી 
દે છે. બાળકોના મલૂય આધારરત વશક્ષણ અન ેસવાુંગરી 
વવકાસને ધયાનમાં લઈને પાયાનું વશક્ષણ અંતરરયાળ 
વવસતારનરી ઉના તાલકુાનરી ડમાસા પ્રાથવમક 
શાળા પરૂ ંપાડે છે.

સરકારનરી પ્રવતબદ્ધતાને પુનષ્ આપતરી 
એક શાળાનરી વાત કરવરી છે. છેવાડાના 
ગામનરી શાળાઓમાં  તજજ્ વશક્ષકો 
બાળકોને સરકારનરી ભાર વવનાના 
ભણતરનરી નેમ સાથે જ્ાન આપરી રહા છે. 
શાળાનું મકાન જ બાળકોને જ્ાન પૂરં પાડે 
એવા વશક્ષણ વવભાગ દ્ારા BALA 
વબનલડંગ એઝ લવનુંગ એઇડના અવભગમથરી 
વશક્ષણ કાયષા થઈ રહ્ં છે. વશક્ષણને રસપ્રદ બનાવરી વવદ્ાથથીઓમાં 
કૌશલય વનમાષાણ થાય છે. પ્રગવતશરીલ શાળાઓમાંનરી એક એવરી ગરીર 
સોમનાથ વજલ્લાના ડમાસા ગામનરી પ્રાથવમક શાળાનરી બોલતરી દરીવાલો 
બાળકોને જ્ાન આપે છે.

આ શાળામાં પગવથયાંથરી લઈને છત સુધરી બધે જ વશક્ષણને લગતાં 
માવહતરીપ્રદ વચરિો જોવા મળે છે. બારાક્ષરરી, વજલ્લાનાં નામ, તત્વોનરી 
સજં્ા, તારામડંળ, ગ્રહથરી લઈન ેનકશા દરીવાલો ઉપર છે. બાળકો શાળાએ 
આવે એટલે આ તમામ જાણકારરી તેમનરી નજર સમક્ષ હોવાથરી યાદ 
રાખવામાં સરળતા રહે છે. આ શાળાનાં બાળકો પણ કહે છે કે, અમારરી 
શાળાનરી દરીવાલો બોલે છે.

એક સમય એવો હતો કે, આ શાળાનો સમાવેશ 'E' ગ્રેડમાં થતો 
હતો. આચાયષા અન ેવશક્ષકોના અથાગ પરરશ્મથરી છેલ્લા ંકેટલાકં વરયોમાં 
આ શાળા 'A' ગ્રેડ લાવતરી થઈ છે. શાળાના આચાયષા શ્રી ભરતભાઈ 
નકુમે કહ્ં કે, બાળક સતત અને વનરંતર વશક્ષણ લે છે. શાળામાં બાળકો 
પર વશક્ષણ થોપવામાં નથરી આવતું, પરંતુ જ્ાનને ગમતરીલું બનાવરી 
હૃદયમાં ઉતારવામાં આવે છે. અહીં બાળકોનરી સાંસદ બનાવરી એમને 
કામનરી વહેંચણરી કરવામા ંઆવ ેછે. અહીં કમપયટુર લબૅ, મધયાહ્ન ભોજન, 
સાંસકૃવતક કાયષાક્મ, શાળા સફાઈ, પુસતકાલય, રમતગમત, આરોગય 

અન ેપ્રાથષાના સવમવત બનાવરીન ેબાળકોન ેકામનરી 
સોંપણરી કરવામાં આવે છે. આના પરરણામે 
બાળકોમાં મેનેજમેન્ટના ગુણો નાનપણથરી જ 
વવકાસ પામરી રહા છે.

આ શાળાનરી બરીજી એક ખાસરીયત છે કે, અહીં 
દરેક બાળકન ેપુસતકોના જનૂા-નવા એમ બ ેસટે 
આપવામા ંઆવ ેછે. વવદ્ાથથીઓ એક સટે ઘરે રાખે 

છે અન ેબરીજો સટે શાળાએ રાખ ેછે, જથેરી દફતરમા ંએમન ેમારિ એક 
નોટબકુ જ લાવવાનરી રહે છે, આ રરીતે ખરા અથષામા ંઆ શાળા ભાર વગરના 
ભણતરનરી વયાખયાન ેયથાથષા ઠેરવ ેછે.

આ શાળાના વગષાખંડનાં નામ પણ ચાણકય, જગદરીશચંદ્ર બૉઝ, 
રામાનુજન રાખવામાં આવયાં છે, જેમાં અમેરરકા અને રફનલેન્ડમાં 
અપનાવવામાં આવતરી 'વવરયખંડ' પદ્ધવત લાગુ કરવામાં આવરી છે. આ 
બાળકો હાજરરી પુરાય તયારે 'યસ સર' બોલવાના બદલે 'વજલ્લાનાં 
નામ', 'વવજ્ાનના તત્વોનરી સંજ્ા' વગેરે બોલરીને હાજરરી પુરાવે તેવરી 
અનોખરી પ્રદ્ધવત છે.

સેંકડો પસુતકો ધરાવતરી આ લાઇબ્રેરી વવદ્ાથથીઓનરી જ્ાનક્ષધુા સતંોરે 
છે. પ્રાથવમક શાળામાં ગવણત-વવજ્ાનનરી સરસ લૅબ છે. સકકૂલ અૉફ 
એકસેલન્સમાં શાળાનું મૂલયાંકન અને એકેડવમક પફયોમષાન્સ ૮૦% છે. 
જયારે અહીંના તજેસવરી વવદ્ાથથીઓ NMMS તેમજ PSE જેવરી અઘરરી 
પરરીક્ષાઓમા ંઉતિરીણષા થઈ રાજય સરકાર દ્ારા અપાતરી વશષયવૃતરી મેળવતા 
થયા છે. આ શાળાને સવચછતા એવોડષા, શ્ેષ્ઠ વશક્ષક માટેના પુરસકાર 
સવહત અન્ય અનેક ઉપલનબધઓ પ્રાપ્ થઈ છે. ડમાસા પ્રાથવમક શાળા 
જેવરી શાળાઓ રાજય સરકારનરી વશવક્ષત અને દરીવક્ષત ગુજરાત 
બનાવવાનરી નેમને ઉજાગર કરરી રહરી છે. •

વવદ્ાથથીઓેની હાજરી પૂરવાની રીત 
પણ નાખેી-અનાેખી છે.
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સુરતના પાંચ યુિાનોની અનોખી વસવદ્ધ
સોિારથી ખારા પાણીને શુદ્ધ કરતા રડિાઇસનું કયુું વનમાયાણ 

" મેહુિ િાંઝિાિા
રાજય સરકાર પરીવાના પાણરીના પ્રશ્ોના 

વનવારણ માટે સતત પ્રયત્શરીલ છે. ‘નલ સે 
જલ યોજના’ થકી છેવાડાના અંતરરયાળ 
વવસતારોમાં પણ પાણરીને ઘર ઘર સુધરી 
પહોંચાડવાનું અવવરત કાયષા થઇ રહ્ં છે, તયારે 
સરકારના આ ભગરીરથ કાયષાને વધુ વેગ 
આપવા અન ેપાણરીનરી અછતન ેપહોંચરી વળવા 
તમેજ દરરયાના ખારા પાણરીનો ઉપયોગ કરરીને 
તેને પરીવાલાયક બનાવવા માટે સુરતના પાંચ 
યવુા સાહવસકોએ ‘સોલેન્સ એનર્જી’ સટાટષા અપ 
શરૂ કરરીને ભારતના સૌપ્રથમ સયૂષા ઊજાષાથરી 
સંચાવલત યંરિનો આવવષકાર કયયો છે. 

આ સટાટષા અપના યુવા સૂરિધારો યશ 
તરવાડરી, ભૂરણ પવષાત,ે વનલશે શાહ, વચતંન 
શાહ અન ેજહાન્વરી રાણાએ સાત વરષાનરી મહેનત 
બાદ ખારા પાણરીનો મરીઠો ઉકેલ શોધયો છે. 
તેમણે સુરત વજલ્લાના ઓલપાડમાં ખાસ 
ઉપકરણનરી મદદથરી દરરયાના ખારા પાણરીને 
પરીવાલાયક બનાવવાનો પલાન્ટ ઊભો કયયો છે, 
જેમા ંપ્રવત વલટર મારિ ૫૦ થરી ૫૫ પસૈા ખચષાથરી 
પ્રવતરદન ૨૦૦૦ વલટર દરરયાના ખારા પાણરીને 
શદુ્ધ કરરી શકાય છે. ઉપરાતં પ્રવત વલટર ૩૫ 
ગ્રામ વસંધવ લૂણ (મરીઠુ)ં પણ મળે છે.   

આ પલાન્ટ વવકસાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારના 
રડપાટષામેન્ટ અૉફ સાયન્સ એન્ડ ટૅકનૉલૉજી 
અને રાજય સરકારના સટાટષા અપ ગુજરાત 
યોજના હ ેઠળ ઇન્ડસટ્રીઝ કવમશનર ેટ-
ગાંધરીનગર દ્ારા રૂ.૩૦ લાખનરી સહાય મળરી 
છે. તેમણે આ ઉપકરણનું પેટન્ટ પણ કરાવયું 
છે. ઇન્ટેલેકચયુઅલ પ્રોપટથી રાઇ્ટસ હેઠળ 
સરકાર દ્ારા પટેન્ટ માટે રૂ.૨૫૦૦૦નરી સહાય 
પણ આપવામાં આવરી છે.

મહત્વપૂણષા વાત એ છે કે, આ ઉપકરણના 
સંશોધન દરવમયાન યુવાનોને ૧૫ વાર 
વનષફળતા મળરી હતરી, પરંત ુવહંમત હાયાષા વવના 
સતત પરરશ્મ જારરી રાખયો અન ે૧૬મો પ્રયત્ 
રંગ લાવયો અન ેસફળ સાવબત થયો. લગાતાર 
વનષફળતા પછરી લક્યવસવદ્ધ હાંસલ કરવામાં 
આખરે આ યુવાનોને સફળતા મળરી છે. 
રડવાઇસથરી ખારા પાણરીમાંથરી બનતું પાણરી 
વમનરલયુતિ છે, તેમજ પાણરીજન્ય રોગોમાં 
રાહતરૂપ છે. 

આ પ્રોજકેટનરી માવહતરી આપતા ંસટાટષા અપ 
ટરીમના સભય શ્રી યશ તરવાડરી જણાવ ે છે કે, 
સમાચારપરિો તેમજ ન્યઝુ ચેનલોમા ં પાણરીનરી 
સમસયા વવશ ેસમાચારો જોયા-વાચંયા પછરી દવૂરત 
પાણરીનુ ંશદુ્ધરીકરણ કરરી પાણરીનો પનુઃ ઉપયોગ 

થઈ શકે એવુ ંસટાટષા અપ શરૂ કરવાનો વવચાર 
આવયો હતો. તથેરી અમારરી પાચં વમરિોનરી ટરીમ 
દ્ારા કૉલજેકાળના એનન્જવનયરરંગના અભયાસ 
દરવમયાન જ પાણરીન ે પરીવાલાયક બનાવવા 
‘સોલને્સ એનર્જી’ નામથરી સટાટષાઅપ શરૂ કયુું હતુ.ં 
આ પ્રોજકેટમા ંઅમ ેસૌર ઊજાષાનરી મદદથરી એવરી 
ટૅનક્કનરી શોધ કરરી, જમેા ંહાઈ ટરીડરીએસ સાથે 
દરરયાના પાણરીન ેપરીવાલાયક બનાવરી શકાય છે. 
મહત્વનરી વાત એ છે કે, આ ટનેક્કમાં 
એકસટષાનલ પાવર સપલાયનરી જરૂર રહેતરી નથરી, 
તમેજ ઓપરેશનલ અન ેમને્ટેનન્સ ખચષા આવતો 
નથરી. રાજય અન ે કેન્દ્ર સરકારનરી સટાટષા અપ 
યોજના હેઠળ ઉપયોગરી સહાય મળતા ંઅમને 
આ ક્ષરેિમા ંકામ કરવાનુ ંનવુ ંબળ મળયુ ંછે. 

આ પ્રોજેકટ છેવાડાના દરરયારકનારાના 
ગ્રામરીણ વવસતારમાં સથાવપત કરવામાં આવે 
તો ગામડાના લોકોને પરીવાલાયક શુદ્ધ પાણરી 
આસાનરીથરી મળરી રહેશે. એટલે જ અમે 
શહરેોનરી સાથોસાથ ગામડાઓમાં આ 
પ્રોજેકટ હેઠળ પરીવાનું પાણરી મળરી રહે તે 
માટે પ્રયત્શરીલ છરીએ. આમ, ગલોબલ 
વૉવમ ુંગથરી વવશ્વના તાપમાનમાં વવકટ 
નસથવતનું વનમાષાણ થઈ રહ્ં છે, તયારે પાણરીનરી 
સમસયા ઉકેલવા પાંચ યુવાનોનરી પહેલ દેશને 
પાણરીના ક્ષેરિમાં આતમવનભષાર બનાવવામાં 
અવત મદદરૂપ બનશે. 

ટેક્ષટાઈિ સે્ટર માટે  
આશીિાયાદ રૂપ બનશે

સુરતના ટેક્ષટાઇલસ સેકટરમાં વૉટર જેટ 
યુવનટો ધમધમે છે. આ યુવનટમાં બહોળા 
પ્રમાણમાં પાણરીનો ઉપયોગ થાય છ ે. 
મશરીનમાંથરી નરીકળતા દૂવરત પાણરીને સોલર 
પાવરથરી સંચાવલત આ રડવાઇસનરી મદદથરી 
શુદ્ધ કરરી શકાય છે. આવા યુવનટોમાં પણ આ 
‘સોલેન્સ એનર્જી’નું ઉપકરણ બેસાડરી શકાય 
છે. ઉદ્ોગો માટે અને પરીવા માટે પણ 
જરૂરરયાત મુજબનું પાણરી મેળવરી શકાય છે.•
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અમૃત મહાેવ
અાઝાદી કા

બીજો ડોઝ િીધાના ૬ મવહના બાદ 
વપ્રકોશન ડોઝ િઇ શકાય છે

તમારી પાત્રતા ચકાસિા માટે 
www.cowin.gov.inની મુિાકાત િો

સરકારી વે�ીનેશન સે�ર ખાતે 
૧૮થી ૫૯ વષર્ ઉંમરના 
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