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દરેશિાં	 પ્થમ	 બુન્યિ	અરેક્ષચરેન્જિું	 ્ારેકાપ્ણણ	



ખરેતી-પશુપા્િિી	પ્ગવતઅરે	સાબરકાંઠાિા	વિકાસિરે	િરેગિાિ	બિા�ારે

સાબર ડેરીના રૂ. ૧૦૩૦ કરોડના પ્રકàરો રાષ્ટ્રને અર્ષણ



સાબર ડેરીના રૂ. ૧૦૩૦ કરોડના પ્રકàરો રાષ્ટ્રને અર્ષણ

• ગુજરાત ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસિી ભવય યજમાિી કરશે.
• દેશભરમાંથી ગુજરાત આિિારા ખેલાડીઓિે આિકારિા 

રાજયમાં અદમય ઉતસાહ છે.
• િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી પ્રરેરાથી ભારતમા ંખેલકૂદ 

ક્ેત્િો સુિર્ષકાળ આવયો છે.
• કફટ ઇકન્ડયા જિેા અનભયાિથી િડાપ્રધાિશ્ીએ દેશમા ંસપો્ટસ્ષ 

અિે કફટિેસિો જુિાળ ઊભો કયયો છે.
• ભારતમા ંસપોકટુંગ કલચર, સપોકટુંગ કોમયનુિટી અિ ેકડનસકપલિ 

નિકસી રહ્ાં છે.
• ગજુરાત ેવયાપક ફલક ઉપર સપો્ટસ્ષ ઇન્ફ્રાસટ્કચર ઊભુ ંકયુું છે.
• ખેલકૂદિા માધયમથી ‘એક ભારત, શ્ેષ્ઠ ભારત’િો સંકલપ 

સાકાર થઈ શકે છે.
• ગુજરાતિી આગિી ઓળખ એિા ગીરિા નસંહ અિે નિનિધ 

રમતોિા નચહ્નોિે લૉગોમાં સથાિ મળયું છે.
• ગજુરાત આંતરરાષ્ટીય કક્ાિી રમત સપધા્ષઓ અિ ેઑનલકમપક 

જેિી મેગા સપો્ટસ્ષ ઇિેન્્ટસ યોજિા માટે સજ્જ બિી રહ્ં છે.
• ગુજરાતિી અકસમતા સાથે ખેલકૂદિો જુસસો લૉગોમાં ઝળકકી 

રહ્ો છે.
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÷ðks{ Lke[uLkkt MÚk¤kuyu MðefkhkÞ Au
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkßÞLke ík{k{ fBÃÞqxhkRÍTz 

ÃkkuMx ykurVMk{kt MkŠðMk [kso [qfðe ¼he þfkþu.
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkufzuÚke íkÚkk ¢kuMz rz{kLz 

zÙk^x MðYÃku {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf 
Lkt. ૧૯, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkhLkk MkhLkk{k Ãkh 
Mðefkhðk{kt ykðþu.
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• MktÃkfo yrÄfkheLke f[uhe, økwshkík Mkhfkh, Bnkzk rçk®Õzøk Lkt. 
૩૬, Ã÷kux Lkt. ૧૫૦, ykuþeðkhk Ãkku÷eMk MxuþLkLke çkksw{kt, 
òuøkuïhe (Ãkrù{), {wtçkR - ૪૦૦૧૦૨.

• ÷ðks{ Mðefkhðk fkuR ¾kLkøke ÔÞÂõík fu MktMÚkkLku yusLMke 
ykÃke LkÚke.
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ઊઘડતે રાને

વિકાસ કાર્યોથી ધમધમતું ગુજરાતનું ગ્ામીણ અથ્ષતંત્ર

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

નિરંતર નિકાસ છેલ્ા ૨૦ િર્ષથી ગજુરાતિી તાસીર બિી ગયો છે. ગજુરાત ેદેશિ ેનિકાસિી રાજિીનતિો રાહ બતાવયો છે. 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા મખુયમંત્ી તરીકેિા કાય્ષકાળથી લઇિ ેિત્ષમાિ સમય સધુી ગજુરાત ેતમામ ક્તે્મા ંનિકાસિી 
ઊચંાઇઓ સર કરી છે. મખુયમંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલિા ઊર્્ષિાિ િતેૃતિમા ંઆજ ેગજુરાત દરેક ક્તે્મા ંનિકાસિી બલુદંીઓ ઉપર 
પહોંચી રહ્ ંછે.

ગજુરાતિા ગીફટ નસટીિ ેિનૈવિક આનથ્ષક ગનતનિનધિુ ંકેન્દ્ર બિાિિાિુ ંિડાપ્રધાિશ્ીિંુ સિપ્ન પરૂ્ષ થયંુ છે. ભારતિ ેમહાસત્ા 
બિાિિાિા આર્ષદ્રષ્ા િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ IFSCAિા મખુયાલયિો નશલાન્યાસ, IIBX અિ ેNSE-IFSC-SGX 
કિકેટિુ ંલોકાપ્ષર કયુું હતુ.ં આ ઉપરાંત ત્ર નિદેશી બેંકોિા આતંરરાષ્ટીય બેંકકંગ એકમોિુ ંઉદ્ાટિ તથા ન્ય ુડેિલપમને્ટ બેંક દ્ારા 
ભારતીય પ્રાદેનશક કાયા્ષલયિી (IRO) સથાપિા થઇ. આ તમામ પ્રકલપોિે પકરરામ ેમોટા પ્રમારમાં રોજગારીિી તકો ઉભી થશ.ે 

રાજયિુ ંડેરી માકકેટ આજે ૧ લાખ કરોડ પર પહોંચયુ ંછે. િડાપ્રધાિશ્ીએ તાજેતરમા ંસાબર ડરેીિા રૂ. ૧૦૩૦ કરોડિા નિનિધ 
પલાન્ટિા લોકાપ્ષર-ખાતમહુતૂ્ષ કયા્ષ હતા. આધનુિક ટેક્ોલોજીિા નિનિયોગથી સાબર ડરેીિી ક્મતા અિકે ગરી િધી ગઇ છે. કેન્દ્રીય 
ગૃહ મંત્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે અમદાિાદમા ં રૂ.૨૧૦ કરોડિા હાઉનસગં, ઓિરનરિજ, લકે રી-ડેિલોપમને્ટ પ્રોજકેટ અતંગ્ષત  
૧૧ જટેલા નિનિધ નિકાસ કાયયોિંુ લોકાપ્ષર- ખાતમહૂુત્ષ કયુું. ઉપરાંત તમેરે મારસામા ંસાસંકકૃનતક ભિિ, આધનુિક પસુતકાલય અિે 
૨૬ હર્ર બાળકોિે પૌષ્ીક ભોજિ આપિાિો પ્રારંભ કરાવયો.

રાજયિા ંશહેરોિ ેલીિબેલ અિ ેલિબેલ બિાિિા માટે રાજય સરકારિી પ્રનતબધધતા સૌ કોઇ ર્ર ેછે. મહેસારામા ંમોઢેરા 
હાઈિ ેપર રૂ. ૧૪૭ કરોડિા ખચચે બિલેા સરદાર પટેલ અન્ડરપાસિંુ લોકાપ્ષર મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેકયુું. અમદાિાદ, 
જિૂાગઢ, સરુતિી ચાર ટાઉિ પલાનિગં સકકીમિ ેમજંરૂી આપી તથા રાપર, નશહોર અિ ેથાિગઢમા ંનિકાસ માટે િારાિી ફાળિરી 
તમેજ ‘‘ફાટકમકુત ગુજરાત અનભયાિ’’િ ેિગે આપતા ંજૂિાગઢ શહેર અિે િિ િગરપાનલકાઓમાં રેલિે ઓિરનરિજ નિમા્ષર માટે 
રૂ. ૪૪૩ કરોડિા કામોિે મખુયમતં્ીશ્ીએ સૈદાનંતક મંજરૂી આપી.

રાજયિા એકમાત્ બલય ૂ ફલગેિા િનૈવિક ધોરરો અન્િય ે નિકસાિાઇ રહેલા નશિરાજપરુ બીચિા નિકાસકાયયોિંુ મખુયમંત્ી  
શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેનિરીક્ર કયુું હતુ.ં મખુયમતં્ીશ્ીએ ર્મિગરિા બડેી બદંરિ ેરેલિ ેસાથ ેજોડતી ટ્િેિ ેપ્રસથાિ કરાવયંુ, આ 
પહેલથી ર્મિગર અિ ેબેડી બદંરિા નિકાસિ ેિિી કદશા મળશ.ે યિુાઓિ ેહીટ અિ ેફકીટ રાખિામા ંરમતગમત મહત્િિા છે. સાત 
િર્ષિા લાબંા અતંરાલ બાદ યોર્ઇ રહેલા ૩૬મા રાષ્ટીય રમતોતસિિુ ંયજમાિ બિિાિુ ંસૌભાગય ગજુરાતિ ેમળયુ ંછે તયારે તિેા 
લોગો લોન્ચીંગ પ્રસગં ેમખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેરાષ્ટીય રમતોતસિિ ેભવયતમ સફળતા સાથ ેપાર પાડિાિો મક્કમ નિધા્ષર 
વયક્ત કયયો. રાજયમાં શાંનત-સલામતી સનુિનચિત કરિામા ંપોલીસ બેડાિો મહતિિો ફાળો છે. િાગકરકો ઘરે બઠેા ઓિલાઈિ ફકરયાદ 
િોંધાિી શકે, તે માટે રાજય સરકારે e-FIR સિેા શરૂ કરિાિો નિર્ષય કયયો છે.

કોરોિા મકુ્ત ગજુરાતિા લક્ય સાથે ૧૮થી પ૯ િર્ષિી િયિા ગજુરાતિા ૪ કરોડ લોકોિે કોનિડ િકેકસિેશિિો નપ્રકોશિ ડોઝ 
નિિામૂલયે આપિાિા રાજયવયાપી અનભયાિિો મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ેપ્રારંભ કરાવયો. સિેંદિશીલતાિા સિંાહક એિા 
ગજુરાતિા મખુયમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયિા પરૂ પ્રભાનિત નિસતારોિી મલુાકાત, રાહત અિે રેસકય ુકામગીરીિી સિ્ષગ્ાહી 
સમીક્ા કરી હતી. પશુઓમા ંઝડપથી ફેલાતા લમપી િાયરસિ ેિાથિા ગામ-ેગામ રસીકરર અિે પશુ સારિારિા વયાપક પગલાં 
રાજય સરકારે લીધા છે. ગજુરાતિા પ્રતયકે ક્તે્ ેલિેાયલેા નિકાસલક્ી પગલા ંઅિે નસદીઓથી પ્રરેાઇિે ગજુરાત નિકાસ મોડલે અન્ય 
રાજયો માટે પે્રરરાદાયી બિી રહ્ ંછે. 

જય જય ગરિી ગુજરાત...
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મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, િમસકાર. ‘મિ કકી બાત’િો આ ૯૧મો 
હપ્તો છે. આપરે લોકોએ પહેલાં એટલી બધી િાતો કરી છે, અલગ-
અલગ નિરયો પર પોતાિી િાતો મૂકકી છે, પરંતુ આ િખતિી ‘મિ 
કકી બાત’ ખૂબ જ નિશેર છે. તેિું કારર છે, આ િખતિો સિતંત્તા 
કદિસ, જયારે ભારત તેિી સિતંત્તાિાં ૭૫ િર્ષ પૂરાં કરશે. આપરે 
બધાં ખૂબ જ અદભુત અિે ઐનતહાનસક પળિા સાક્ી બિિા જઈ 
રહ્ા છીએ. ઈવિરે આપરિે આ ખૂબ જ મોટું સૌભાગય આપયું છે. 
તમ ેપર નિચારો, જો ગલુામીિા દૌરમા ંજન્મયા હોત તો આ કદિસિી 
કલપિા આપરા માટે કેિી હોત? ગુલામીમાંથી મુનક્તિી એ તડપ, 
પરાધીિતાિી બેડીઓમાંથી સિતંત્તાિો એ અજંપો – કેટલો મોટો 
રહ્ો હોત! ત ેકદિસો, જયારે આપર,ે રોજરેોજ, લાખો દેશિાસીઓિે 
સિતતં્તા માટે લડતા, ઝઝમૂતા, બનલદાિ આપતા ંજોતા હોત. જયારે 
આપરે, રોજ સિારે એ સપિા સાથે ર્ગી રહ્ા હોત કે મારં ભારત 
કયારે સિતંત્ થશે અિે બિી શકે કે આપરા જીિિમાં તે પર કદિસ 
આિત કે જયારે િંદેમાતરમ્ અિે ભારત માતા કકી જય બોલતાં-
બોલતાં, આપરે આગામી પેઢીઓ માટે, પોતાિું જીિિ સમનપ્ષત કરી 
દેત, જુિાિી વયનતત કરી દેત.

સાથીઓ આપરે બધાં દેશિાસીઓ, શહીદ ઉધમનસંહજીિી 
શહીદીિે િમિ કરીએ છીએ. હું આિા અન્ય બધાં મહાિ 

ક્ાંનતકારીઓિે મારી નિિમ્ર શ્દાંજનલ અનપ્ષત કરં છું, જેમરે દેશ 
માટે પોતાિું સિ્ષસિ ન્યોચછાિર કરી દીધું. સાથીઓ, એ જોઈિે મિે 
ઘરો આિંદ થાય છે કે સિતંત્તાિો અમૃત મહોતસિ એક જિ 
આંદોલિિું રૂપ લઈ રહ્ો છે.

બધાં ક્ેત્ો અિે સમાજિા પ્રતયેક િગ્ષિા લોકો તેિી સાથે 
જોડાયેલા અલગ-અલગ કાય્ષક્મોમાં ભાગ લઈ રહ્ા છે. આિો જ 
એક કાય્ષક્મ આ મનહિાિી શરૂઆતમાં મેઘાલયમાં યોર્યો. 
મેઘાલયિા બહાદુર યૌદા, યૂ. કટરોતનસંહજીિી પુણયનતનથએ લોકોએ 
તેમિે યાદ કયા્ષ. કટરોતનસંહજીએ ખાસી નહલસ (Khasi Hills) 
પર નિયતં્ર કરિા અિે તયાિંી સસંકકૃનત પર પ્રહાર કરિાિા અગં્જેોિા 
રડયંત્િો પૂરજોશ નિરોધ કયયો હતો. આ કાય્ષક્મમાં ઘરા બધા 
કલાકારોએ સુંદર પ્રસતુનત કરી. ઇનતહાસિે જીિંત કરી દીધો. તેમાં 
એક carnivalિુ ંઆયોજિ પર કરિામા ંઆવયુ,ં જેમા ંમઘેાલયિી 
મહાિ સંસકકૃનતિે ખૂબ જ સુંદર રીતે દશા્ષિિામાં આિી. આજથી 
કેટલાંક અઠિાકડયાં પહેલાં, કરા્ષટકમાં, અમૃત ભારતી કન્નાડાથશી 
િામિું એક અનભયાિ પર ચલાિિામાં આવયું. તેમાં રાજયિાં ૭૫ 
સથાિો પર સિતંત્તાિા અમૃત મહોતસિ સાથે જોડાયેલા મોટા ભવય 
કાય્ષક્મો આયોનજત કરિામા ંઆવયા. તમેાં કરા્ષટકિા મહાિ સિાતતં્ય 
સિેાિીઓિ ેયાદ કરિાિી સાથ ેજ સથાનિક સાનહકતયક ઉપલકબધઓિે 

લોકલાડીલા િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીનો 
રેરડર્ોના માધર્મથી જનતા સાથે સંિાદ
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પર સામે લાિિાિો પ્રયાસ કરિામાં આવયો.
સાથીઓ, આ જલુાઈમા ંએક ઘરો જ રોચક પ્રયાસ થયો છે જિેું 

િામ છે- આઝાદીિી રેલગાડી અિ ેરેલિે સટેશિ. ત ેપ્રયાસિંુ લક્ય છે 
કે લોકો સિતતં્તાિી લડાઈમા ંભારતીય રેલિેિી ભૂનમકા ર્ર.ે દેશમાં 
અિકે એિા ંરેલિ ેસટેશિો છે, જ ેસિતંત્તા આંદોલિિા ઇનતહાસ સાથે 
જોડાયેલા ંછે. તમ ેપર, આ રેલિે સટેશિો નિશ ેર્રીિ ેઆચિય્ષ પામી 
જશો. ઝારખડંિા ગોમો જંકશિિે, હિ ેસત્ાિાર રીત,ે િતેાજી સુભારચદં્ર 
બોઝ જકંશિ ગોમોિા િામથી ઓળખિામા ંઆિે છે. ર્રો છો કેમ? 
િાસતિમા,ં આ સટેશિ પર કાલકા મેલમા ંસિાર થઈિે િેતાજી સભુાર 
નરિકટશ અનધકારીઓિ ેથાપ આપિામા ંસફળ રહ્ા હતા. 

તમ ેબધાએં લખિઉ પાસ ેકાકોરી રેલિ ેમથકિુ ંિામ પર ચોક્કસ 
સાભંળયુ ં હશે. આ મથક સાથ ે રામપ્રસાદ નબકસમલ અિ ેઅશફાક 
ઉલ્ાહ ખાિ જેિા ર્બંાઝોિુ ંિામ જોડાયલેુ ંછે. તયા ંટ્િેથી જઈ રહેલા 
અગં્જેોિા ખર્િાિ ેલટૂીિ ેિીર ક્ાંનતકારીઓએ અગં્જેોિ ેપોતાિી 
તાકાતિો પકરચય આપયો હતો. તમ ેજયારે પર 
તનમલિાડુિા લોકો સાથે િાત કરશો, તો તમિે 
થથુકુડી નજલ્ાિા િાન્ચી મનરયાચ્ી જકંશિ નિશે 
ર્રિાિુ ંમળશ.ે ત ેમથક તનમલ સિતતં્તા સિેાિી 
િાન્ચીિાથિજીિા િામ પર છે. આ એ જ સથાિ 
છે જયાં ૨૫ િર્ષિા યુિાિ િાન્ચીએ નરિકટશ 
કલકેટરિ ેતેિા ંદુષકકૃતયોિી સર્ આપી હતી.

મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, સિતંત્તાિા અમૃત 
મહોતસિ અંતગ્ષત, ૧૩થી ૧૫ ઑગસટ સુધી, 
એક special movement, ‘હર ઘર 
નતરંગા- હર ઘર નતરંગા’િું આયોજિ કરિામાં આિી રહ્ં છે. આ 
movement િો ભાગ બિીિે, ૧૩થી ૧૫ ઑગસટ સુધી, તમે 
તમારા ઘર પર નતરંગો જરૂર ફરકાિો, અથિા તેિે ઘર પર લગાિો. 
નતરંગો આપરિે જોડે છે, આપરિે દેશ માટે કંઈક કરિા માટે પ્રેરે 
છે. મારં એક સૂચિ એિું પર છે કે ૨ ઑગસટથી ૧૫ ઑગસટ સુધી, 
આપર ેબધા,ં પોતાિી સૉનશયલ નમકડયા પ્રૉફાઇલ નપક્ચસ્ષમા ંનતરંગો 
લગાિી શકકીએ છીએ. શું તમે ર્રો છો, ૨ ઑગસટિો આપરા 
નતરંગા સાથે એક નિશેર સંબંધ પર છે? આ કદિસે નપંગલી 
િેંક�યાજીિી જયતંી આિ ેછે, જેમર ેઆપરા રાષ્ટીય ધિજિી કડઝાઇિ 
બિાિી હતી. હુ ંતમેિ ેઆદરપિૂ્ષક શ્દાજંનલ અનપ્ષત કર ંછુ.ં પોતાિા 
રાષ્ટીય ધિજ નિશે િાત કરતા હું, મહાિ ક્ાંનતકારી મેડમ કામાિે 
પર યાદ કરીશ. નતરંગાિે આકાર આપિામાં તેમિી ભૂનમકા ખૂબ 
જ મહત્િપૂર્ષ રહી છે.

મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, કોરોિા નિરદ આપરી દેશિાસીઓિી 
લડાઈ હજુ ચાલુ છે. સમગ્ દનુિયા આજ ેઝઝમૂી રહી છે. સિાુંગીર 
આરોગયકાળજીમા ંલોકોિી િધતી રૂનચએ તમેાં બધાિી ખૂબ જ મદદ 
કરી છે. આપર ેબધા ંર્રીએ છીએ કે તમેા ંભારતીય પારંપકરક 

પદનતઓ કેટલી ઉપયોગી છે. કોરોિા નિરદ લડાઈમા,ં આયરુ ેતો, 
િનૈવિક સતર પર મહત્િિી ભનૂમકા નિભાિી છે. નિવિભરમાં આયિુચેદ 
અિ ેભારતીય ઔરનધઓ પ્રતય ેઆકર્ષર િધી રહ્ ંછે. જેિા લીધે 
આયરુ નિકાસમા ંનિક્મી તજેી આિી છે અિ ેતે પર ઘરુ ંસખુદ છે 
કે આ ક્તે્મા ંઅિકે િિા ં સટાટ્ષ અપ પર સામ ેઆિી રહ્ાં છે. 
તાજતેરમા ં જ એક ગલૉબલ આયરુ ઇન્િસેટમને્ટ અિ ે ઇિૉિશેિ 
સનમટિી બઠેક થઈ હતી. તમિ ેર્રીિ ેિિાઈ લાગશ ેકે તમેા ંલગભગ 
દસ હર્ર કરોડ રૂનપયાિા મડૂીરોકારિા ંપ્રસતાિો મળયા છે.

મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, ‘મિ કકી બાત’મા ંઆપર ે દર િખતે 
દેશિાસીઓિી એિી સફળતાિી ચચા્ષ કરીએ છીએ જ ેઆપરા ચહેરા 
પર મધુર કસમત આરે છે. જો કોઈ સફળતાિી િાત, મધરુ કસમત લાિ,ે 
અિ ેસિાદમાં પર મીઠાશ ભરે તો તમ ે તેિ ેજરૂર સોિામા ંસગુધં 
કહેશો. આપરા ખેડતૂો આ કદિસોમા ંમધિા ઉતપાદિમાં આિી જ 
કમાલ કરી રહ્ા છે. મધિી મીઠાશ આપરા ખેડતૂોિુ ંજીિિ પર બદલી 

રહી છે, તેમિી આિક પર િધી રહી છે. 
હકરયારામા,ં યમિુાિગરમા,ં એક મધમાખીપાલક 
સાથી રહે છે – સભુાર કંબોજજી. સભુારજીએ 
િજૈ્ાનિક રીત ેમધમાખીપાલિિુ ંપ્રનશક્ર લીધુ.ં 
ત ેપછી તમેર ેફક્ત છ બૉકસ સાથ ેપોતાિુ ંકામ 
શરૂ કયુું. આજ ેતેઓ લગભગ બ ેહર્ર બૉકસમાં 
મધમાખીપાલિ કરી રહ્ા છે. તમેિુ ંમધ અિકે 
રાજયોમા ંસપલાય થાય છે. 

જમમુિા પલ્ી ગામમાં નિિોદકુમારજી પર 
દોઢ હર્રથી િધ ુકૉલોિીઓમા ંમધમાખીપાલિ 

કરી રહ્ા છે. તેમરે ગયા િરચે, રાિી માખી પાલિિું પ્રનશક્ર લીધું 
છે. આ કામથી, તેઓ િરચે ૧૫થી ૨૦ લાખ રૂનપયા કમાઈ રહ્ા છે. 

મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, મિ ેનહમાચલ પ્રદેશથી ‘મિ કકી બાત’િા 
એક શ્ોતા આશીર બહલજીિો એક પત્ મળયો છે. તેમરે પોતાિા 
પત્માં ચંબાિા ‘નમંજર મેળા’િો ઉલ્ેખ કયયો છે. િાસતિમાં, નમંજર 
મકાઈિાં ફૂલોિે કહે છે. જયારે મકાઈમાં માંજર આિે છે, તો નમંજર 
મેળો યોજિામાં આિે છે અિે આ મેળામાં, દેશભરિા પય્ષટકો, દૂર-
દૂરથી ભાગ લેિા આિે છે. સંયોગથી નમંજર મેળો આ સમયે ચાલી 
પર રહ્ો છે. જો તમે નહમાચલ પ્રદેશ ફરિા ગયા હો તો આ મેળાિે 
જોિા ચંબા જઈ શકો છો. ચંબા તો એટલંુ સંુદર છે કે તયાંિાં 
લોકગીતોમાં િારંિાર કહેિાય છે-

‘ચંબે ઇક કદિ ઓરા કિે મહીિા રૈરા’.
અથા્ષત્ જે લોકો એક કદિસ માટે ચંબા આિે છે, તેઓ તયાંિી 

સુંદરતા જોઈિે મનહિા સુધી તયાં રોકાઈ ર્ય છે.
સાથીઓ, આપરા દેશમાં મેળાિું પર ઘરું સાંસકકૃનતક મહત્િ છે. 

મળેો, જિ-મિ બિંિે ેજોડ ેછે. નહમાચલમા ંિરા્ષ પછી જયારે ખરીફિો 
પાક પાકે છે, તયારે સપટેમબરમાં, નશમલા, મંડી, કુલ્ૂ અિે સોલિમાં 

“
૨ ઔ�ગસ્થી ૧૫ ઔ�ગસ્ િુધી, 

ઔરણે બધાં, રાેતાની િા�શિ્લ 

લમનડ્ા પ્રા�િાઇલ નર�ચિ્ટમાં 

નતરંગાે લગા્ી િકીએે છરીએે

”

િં્ ાદ

૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ 7økwshkík



“ભારતમાં હ્ે, ન્દેિથી 
ઔ્તાં રમકડાનંી િં�ા િતત 
ઘટી રહી છે. રહેલાં ત્ણ હજાર 
કરાેડ રૂનર્ાથી ્ધુનાં રમકડાં 
બહારથી ઔ્તાં હતાં, �ાર ે
ઔ્જ ેતનેી ઔ્ાત ૭૦ ટકા 

િુધી ઘટી ગઈ છે

’’

િં્ ાદ

સૈરી અથિા સૈર પર ઉજિિામાં આિે છે. સપટેમબરમાં જ ર્ગરા 
પર આિિાર છે. ર્ગરાિા મેળાઓમાં મહાસૂ દેિતાિું આહ્ાિ 
કરીિે બીસૂ ગીત ગાિામાં આિે છે. મહાસૂ દેિતાિું આ ર્ગર 
નહમાચલમાં નશમલા, કકન્નૌર અિે નસરમૌર સાથે-સાથે ઉત્રાખંડમાં 
પર થાય છે.

સાથીઓ, આપરા દેશમા ંઅલગ-અલગ રાજયોમા ંઆકદિાસી 
સમાજમા ંપર અિકે પારંપકરક મળેાઓ થાય છે. તમેાંથી કેટલાક મળેા 
આકદિાસી સંસકકૃનત સાથે જોડાયેલા છે, તો કેટલાકિું આયોજિ, 
આકદિાસી ઇનતહાસ અિ ેિારસા સાથ ેજોડાયેલુ ંછે, જમે કે, જો તમિે 
તક મળે તો તેલગંારાિા મડેારમિો ચાર કદિસિો સમક્કા-સરલમમા 
ર્તરા મળેો જોિા જરૂર જજો. આ મળેાિ ે તેલગંારાિો મહાકંુભ 
કહેિાય છે. સરલમમા ર્તરા મળેો, બ ેઆકદિાસી મનહલા િાનયકાઓ, 
સમક્કા અિ ેસરલમમાિા સન્માિમા ંયોજિામાં આિે છે. ત ેતલેગંારા 
જ િહીં, પરંતુ છત્ીસગઢ, મહારાષ્ટ અિે આંધ્ પ્રદેશિા કોયા 
આકદિાસી સમદુાય માટે આસથાિુ ં મોટુ ં કેન્દ્ર છે. આધં્ પ્રદેશમાં 
મારીદમમાિો મેળો પર આકદિાસી સમાજિી 
માન્યતાઓ સાથે જોડાયેલો મોટો મેળો છે. 
મારીદમમાિો મળેો જઠે અમાસથી અરાઢ અમાસ 
સધુી ચાલે છે આ રીતે રાજસથાિમા ંગરાનસયા 
જિર્નતિા લોકો િશૈાખ શલુિ ચતદુ્ષશીિા કદિે 
‘નસયાિા કા મલેા’, અથિા ‘મિખા ંરો મલેા’િું 
આયોજિ કરે છે.

છત્ીસગઢમાં બસતરિા િારાયરપુરિો 
‘માિલી મેળો’ પર ખૂબ જ નિશેર હોય છે. 
પાસે જ, મધય પ્રદેશિો ‘ભગોકરયો મેળો’ પર 
ઘરો પ્રનસદ છે. કહે છે કે, ભગોકરયા મેળાિી 
શરૂઆત, રાર્ ભોજિા સમયમાં થઈ છે. તયારે ભીલ રાર્ કાસૂમરા 
અિ ેબાલિૂ ેપોત-પોતાિી રાજધાિીમા ંપહેલી િાર આ મળેા યોજયા 
હતા. તયારથી આજ સધુી, આ મળેા, એટલા જ ઉતસાહથી ઉજિિામાં 
આિે છે. આ જ રીતે, ગુજરાતમાં તરરેતર અિે માધિપુર જેિા 
અિેક મેળા ઘરા પ્રખયાત છે. મેળા, પોતાિી રીતે, આપરા સમાજ, 
જીિિિી ઊર્્ષિો બહુ મોટો સ્રોત હોય છે. તમારી આસપાસ પર 
આિા અિેક મેળા થતા હશે. આધુનિક સમયમાં સમાજિી આ જૂિી 
કડીઓ ‘એક ભારત, શ્ેષ્ઠ ભારત’િી ભાિિાિે મજબૂત કરિા માટે 
ખૂબ જ આિશયક છે. 

મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, તમિે ધયાિમાં હશે કે ‘મિ કકી બાત’િા 
એક હપ્તામાં મેં કહ્ં હતું કે ભારત પાસે રમકડાં નિકાસિું 
powerhouse બિિાિી પૂરી ક્મતા છે. મેં રમતગમતમાં 
ભારતિા સમૃદ િારસાિી નિશેર રીતે ચચા્ષ કરી હતી. ભારતિા 
સથાનિક રમકડાં, પરંપરા અિે પ્રકકૃનત બંિે િે અિુરૂપ હોય છે. 
પયા્ષિરરિે અિુકૂળ હોય છે. તમિે એ ર્રીિે પર સારં લાગશે કે 

ભારતમાં હિે, નિદેશથી આિતાં રમકડાંિી સંખયા સતત ઘટી રહી 
છે. પહેલાં ત્ર હર્ર કરોડ રૂનપયા થી પર િધુ િાં રમકડાં બહારથી 
આિતાં હતાં, તયારે આજે તેિી આયાત ૭૦ ટકા સુધી ઘટી ગઈ છે 
અિે આિંદિી િાત એ છે કે આ દરનમયાિ ભારતે બે હર્ર છસસો 
કરોડ રૂનપયાથી િધુિાં રમકડાંિી નિદેશોમાં નિકાસ કરી છે. જયારે, 
પહેલા ં૩૦૦-૪૦૦ કરોડ રૂનપયાિા ંરમકડા ંજ ભારતથી બહાર જતાં 
હતાં અિે તમે ર્રો જ છો કે આ બધું, કોરોિાકાળમાં થયું છે. 
ભારતિા રમકડાં ઉદ્ોગે પોતાિામાં પકરિત્ષિ લાિીિે દેખાડ્ું છે. 

સાથીઓ, િગ્ષખડં હોય કે રમતિુ ંમેદાિ, આજ ેઆપરા યિુાિો, 
દરેક ક્તે્મા,ં દેશિ ેગૌરિાકન્િત કરી રહ્ા છે. આ મનહિ,ે પી. િી. 
નસધુંએ નસગંાપરુ ઑપિિો પોતાિો પહેલો નખતાબ જીતયો છે. િીરજ 
ચોપરાએ પર પોતાિુ ંસાર ંપ્રદશ્ષિ ચાલુ રાખતા,ં િલડ્ષ ઍરલકેટકસ 
ચકેમપયિનશપમાં દેશ માટે રજત ચદં્રક જીતયો છે. આયલચેન્ડ પરેા 
બડૅનમન્ટિ ઇન્ટરિેશિલમા ં પર આપરા ખલેાડીઓએ ૧૧ ચંદ્રક 
જીતીિે દેશિુ ં માિ િધાયુું છે. રોમમા ં થયલેી િલડ્ષ કેડેટ રેસનલંગ 

ચેકમપયિનશપમાં પર ભારતીય ખેલાડીઓએ 
ઉતકકૃષ્ પ્રદશ્ષિ કયુું. આપરા એથલટે સરૂજ ેતો 
Greco-Roman ઇિને્ટમા ંકમાલ જ કરી 
બતાિી. તમેર ે૩૨ િર્ષિા લાબંા અતંરાલ પછી 
આ ઇિને્ટમા ંરેસનલગંિો સિુર્ષ ચદં્રક જીતયો છે. 
ખલેાડીઓ માટે તો આ પરૂો મનહિો જ પ્રવૃનત્ઓથી 
ભરપરૂ રહ્ો છે. હુ ંબધા ખલેાડીઓ અિ ેએરલટેિે 
દેશિાસીઓ તરફથી શભુકામિા પાઠિુ ંછંુ

સાથીઓ, કેટલાક કદિસો પહેલાં જ, 
દ ેશભરમાં દસમા અિે બારમા ધોરરિાં 
પકરરામો પર ર્હેર થયાં છે. હું એ બધા 

નિદ્ાથશીઓિે અનભિંદિ પાઠિું છું જેમરે પોતાિા કકઠિ પકરશ્મ 
અિે લગિથી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. રોગચાળાિા કારરે ગત બે 
િર્ષ, ઘરાં પડકારરૂપ રહ્ાં છે. આ પકરકસથનતઓમાં પર આપરા 
યુિાિોએ જે સાહસ અિે સંયમિો પકરચય આપયો, તે ખૂબ જ 
પ્રશંસિીય છે. હું બધાિા ઉજ્જિળ ભનિષયિી કામિા કરં છું.

મારા નપ્રય દેશિાસીઓ, આજ ેઆપર ેસિતતં્તાિા ં૭૫ િર્ષ પર, 
દેશિી યાત્ા સાથે, આપરી ચચા્ષ શરૂ કરી હતી. આિતા િખતે, 
જયારે આપરે મળીશું તો આપરા આગામી ૨૫ િર્ષિી યાત્ા પર 
શરૂ થઈ ગઈ હશે. પોતાિા ઘર અિે સિજિોિાં ઘર પર, આપરો 
નપ્રય નતરંગો ફરકે, તે માટે આપરે બધાંએ જોડાિાિું છે. તમે આ 
િખતે સિતંત્તા કદિસ કેિી રીતે મિાવયો, શું નિશેર કયુું, તે 
પર મિે જરૂર જરાિજો. આિતા િખતે, આપરે, આપરા 
આ અમૃતપિ્ષિા અલગ-અલગ રંગો પર ફરીથી િાત 
કરીશું, તયાં સુધી મિે આજ્ા આપજો. 

ખૂબ ખૂબ ધન્યિાદ.
૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨8 økwshkík



દેિના ૧૫મા રાષ્ટ્રરવત શ્ીમતી દ્રૌરદી મુમૂ્ષ
" ડી. ડી. કાતરીર્ા

દેશિા 15મા રાષ્ટપનત તરીકે 
શ્ીમતી દ્રૌપદી મુમૂ્ષએ શપથ ગ્હર 
કયા્ષ છે. તાજેતરમાં યોર્યેલી ચંૂટરીમાં 
દેશિા ૧૫મા રાષ્ટપનત તરીકે ૬૪ 
િરશીય શ્ીમતી દ્રૌપદી મુમૂ્ષએ પોતાિા 
હરીફ ઉમેદિાર શ્ી યશિંત નસંહાિે 
હરાિીિે જીત મેળિી છે. શ્ીમતી 
દ્રૌપદી મુમૂ્ષ દેશિાં પ્રથમ સૌથી યુિા 
રાષ્ટપનત તરીકે તા.૨૫મી જુલાઈ, 
૨૦૨૨િા રોજ હોદ્ાિા ગોપિીયતાિા 
શપથ લીધા બાદ તેઓ શ્ી રામિાથ 
કોનિદંિા ંઅિગુામી બન્યાં છે. શ્ીમતી 
દ્રૌપદી મુમૂ્ષિે ૬,૭૬,૮૦૩ િેલયૂ મતો મળયા હતા. જયારે, શ્ી યશિંત 
નસંહાિે ૩,૮૦,૧૭૭ િેલયૂ મતો મળયા હતા. આ ચૂંટરીમાં શ્ીમતી 
દ્રૌપદી મુમૂ્ષ એકંદરે ૬૪ ટકા કરતાં િધુ મત મેળિીિે નિજયી બન્યાં 
છે. રાષ્ટપનતશ્ીિી ચૂંટરી માટે કરટનિુંગ ઑકફસર તરીકે રાજયસભાિા 
મહાસનચિ શ્ી પી.સી. મોદીએ ફરજો બર્િી હતી. 

િિાં ચૂંટાયેલાં રાષ્ટપનત શ્ીમતી દ્રૌપદી મુમૂ્ષ દેશિાં પ્રથમ મનહલા 
રાષ્ટપનત શ્ીમતી પ્રનતભા પાટીલ પછી બીર્ મનહલા રાષ્ટપનત છે. દેશ 
હાલ આઝાદીિો અમૃત મહોતસિ ઊજિી રહયો છે તયારે શ્ીમતી દ્રૌપદી 
મુમૂ્ષએ અિુસૂનચત જિર્નત (સંથાલ-આકદિાસી) સમાજિાં દેશિાં 
પ્રથમ રાષ્ટપનત બિીિે ઇનતહાસ રચયો છે. તેઓ ઓકરસસા (ઓડીસા) 
રાજયિા મયૂરગંજ નજલ્ાિાં િતિી છે. દેશિી આઝાદી પછી, એટલે 
કે તા.૨૦મી જૂિ, ૧૯૫૮િા રોજ જન્મેલાં શ્ીમતી દ્રૌપદી મુમૂ્ષએ સિે 
૧૯૯૭માં પોતાિી રાજકકીય કારકકદશી શરૂ કરી હતી. ઓકરસસા રાજયમાં 
નસંચાઈ નિભાગમાં જુનિયર આનસસટન્ટ તરીકે પર તેઓએ ફરજો 
બર્િી હતી. ગરીબ અિે િંનચત સામાન્ય પકરિારમાં જન્મેલાં શ્ીમતી 
દ્રૌપદી મુમૂ્ષિા બે પુત્ો અિે પનત શયામચરર મુમુ્ષ અિસાિ પામેલા છે, 
તેમજ પુત્ી ઇનતશ્ી તથા જમાઈ અિે દોનહત્ી હાલ હયાત છે. અિેક 
ચડતી-પડતી િચ્ ેતઓે સતત સાદગીપરૂ્ષ અિ ેસઘંર્ષપરૂ્ષ જીિિ જીવયા 
છે. તેઓ જીિિમાં આઘાત અિે પીડાઓિે હરાિી ચૂકયાં છે.  

રાજકકીય કારકકદશી જોઈએ તો શ્ીમતી દ્રૌપદી મુમૂ્ષ રાયરંગપુર 
નિધાિસભા બેઠક પરથી બે િાર ધારાસભય તરીકે ચૂંટાયાં હતાં તેમજ 
ઓકરસસામાં મંત્ી તરીકે પર સેિાઓ આપેલી હતી. શ્ીમતી દ્રૌપદી 
મમુૂ્ષ ઓકરસસા નિધાિસભાિા ંશ્ષે્ઠ ધારાસભય તરીકેિા િીલકંઠ એિોડ્ષથી 
સન્માનિત થયલેા ંછે. શ્ીમતી દ્રૌપદી મમૂુ્ષએ ઝારખડં રાજયિા ંરાજયપાલ 
તરીકે પર સિેાઓ આપી છે. આમ, શ્ીમતી દ્રૌપદી મમૂુ્ષ સુધરાઈ સભય, 
ધારાસભય, મંત્ી, રાજયપાલ અિે તયાર બાદ હિે દેશિા સિયોચ્ 

બધંારરીય પદ રાષ્ટપનતપદે નબરાજમાિ 
થયા છે. 

રાષ્ટપનતપદિી ચૂંટરીમાં સંસદ 
એટલે કે રાજયસભા અિે લોકસભાિા 
ચૂંટાયેલા સભયો તેમજ કદલહી અિે 
પોંડીચેરી (પુડુચેરી) સનહત દેશિા 
તમામ રાજયિી નિધાિસભાઓિા 
ચૂંટાયેલા ધારાસભયો મતદાિ માટે 
પાત્તા ધરાિ ેછે. રાષ્ટપનતિી ચૂટંરીમાં 
સંસદમાં ક ે રાજય નિધાિસભામાં 
નિયુક્ત (િોમીિેટેડ) સંસદસભયો કે 
ધારાસભયો મતદાિ કરી શકતા િથી 
તેમજ રાજયિી નિધાિ પકરરદોિા 

સભયો મતદાિ કરી શકતા િથી. આ ચૂંટરીમાં લોકસભાિા પ૪૩ અિે 
રાજયસભાિા ૨૩૩ એમ કુલ મળીિે ૭૭૬ જેટલા સંસદસભયો અિે 
૪૦૩૩ જેટલા ધારાસભયો મળી એકંદરે ૪,૮૦૯ મતદાતાઓ મત 
આપિા માટે પાત્તા ધરાિતા હતા. તે પૈકકી ૯૯ ટકા કરતાં િધુ 
મતદાતાએ મતદાિ કયુું હતું. 

સંસદસભયોએ ગ્ીિ બેલેટ પેપર દ્ારા તેમજ ધારાસભયોએ નપંક 
બેલેટ પેપર દ્ારા મતદાિ કયુું હતું. એક કેન્દ્રશાનસત પ્રદેશ અિે ૧૦ 
જેટલાં રાજયોમાં ૧૦૦ ટકા મતદાિ થયું હતંુ. અત્ે ઉલ્ેખિીય છે 
કે, રાષ્ટપનતિી ચૂંટરીમાં મતદાિ માટે કોઈ પર રાજકકીય પક્ વહીપ 
ર્હેર કરી શકતો િથી. રાષ્ટપનતપદિી ચૂંટરી સીક્ેટ બેલેટ પદનતથી 
તેમજ નસંગલ ટ્ાન્સફરેબલ િોટ-નસસટમથી થાય છે. રાષ્ટપનતપદિા 
ઉમેદિારે ઉમેદિારીપત્ સાથે રૂ.૧૫૦૦૦ ડીપોઝીટથી જમા 
કરાિિાિા હોય છે. ઉમેદિારે ઉમેદિારીપત્ સાથે ૫૦ મતદારોિી 
દરખાસત (પ્રપોઝસ્ષ) અિે  પ૦ મતદારોિું સમથ્ષિ (સેકેન્ડસ્ષ) હોિું 
જરૂરી છે. મતદારે ચૂંટરીપંચ દ્ારા આપિામાં આિેલી ચોક્કસ રંગિી 
માક્કર પેિથી જ મતદાિ કરિાિંુ હોય છ.ે રાષ્ટપનત બિિા માટે 
ઇલેકટરોલ કોલેજ (મતદાર-મંડળ) મુજબ સાંસદો તેમજ 
ધારાસભયોિા કુલ મતોિા કુલ િોટ િેઇટેજિા પ૦ ટકા નમનિમમ 
મતો મેળિિા જરૂરી હોય છે. અલબત્, રાષ્ટપનતપદિા ઉમેદિારે 
ચૂંટરી જીતિા માટે કુલ ૧૦,૮૬,૪૩૧ મતો પૈકકી ૫,૪૦,૦૬૫ મતો 
મેળિિા જરૂરી હતા. રાષ્ટપનતપદિી આ ચૂંટરી માટે એક સાંસદિા 
મતિું મૂલય ૭૦૦ હતું તેમજ ગુજરાત નિધાિસભાિા એક 
ધારાસભયિા મતિું મૂલય ૧૪૭ હતું. ગુજરાત નિધાિસભાિા 
મતદાિ માટે પાત્તા ધરાિતા તમામ ૧૭૮ સભયોએ મતદાિ કરતાં 
ગુજરાતમાં ૧૦૦ ટકા મતદાિ થયું હતું. •

(લેખક હિ�ત સરકારી અહધકારી છે.)

રદગ્રહણ
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ગીફ્ટવસ્ટીમાં IFSCA હેડક્ા્ટ્ષરનો વિલાનર્ાસ તથા 
દેિનાં પ્રથમ બુવલર્ન એક્ષચેનજનું લોકાર્ષણ 

ગાંધીિગર અિે અમદાિાદિી િચ્ે કસથત ગુજરાત ઇન્ટરિેશિલ ફાયિાકન્સયલ 
ટેક નસટી-ગીફટ નસટી આજ ેભારતિી આનથ્ષક ગનતનિનધઓિંુ કેન્દ્ર બિી ગયુ ંછે. અમકેરકા, 
નસંગાપોર, લંડિ, દુબઈ પછી ગાંધીિગર િૈનવિક આનથ્ષક ગનતનિનધઓ માટે મહતિિું 
સથાિ બિીિે ઊભરી આવયું છે. તાજેતરમાં િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ગીફટનસટીમાં આંતરરાષ્ટીય ફાઇિાકન્સયલ સનિ્ષસીસ ઓથોકરટીિા િિા મુખયમથકિો 
નશલાન્યાસ કયયો હતો. આ સાથ,ે તમેર ેસોિા-ચાદંીિા આંતરરાષ્ટીય વયાપાર માટે ઇકન્ડયા 

ન્કાિ્ાત્ા

ભારતને આવથ્ષક 
મહાસત્ા બનાિિામાં 

ઉદ્ીરકરૂર બનિે ગીફ્ટવસ્ટી
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ઇન્ટરિેશિલ બનુલયિ એકસચને્જિો શભુારંભ 
તેમજ તેિી સાથે, િેશિલ સટોક એકસચેન્જ 
ઇન્ટરિશેિલ ફાઇિાન્સ સનિ્ષસીસ સને્ટર અિે 
નસંગાપોર એકસચેન્જ નલનમટેડ ત્રેયિું 
જોડારિા કાય્ષિો પ્રારંભ કરાવયો હતો. આ 
પ્રસંગે િડાપ્રધાિ શ્ી મોદીએ નિવિાસ વયક્ત 
કયયો હતો કે, આજે ભારતિા આનથ્ષક અિે 
ટેકનિકલ સામરય્ષમાં નિવિિા િધતાં જતાં 
નિવિાસ માટે અતયંત મહતિિો કદિસ છે. 
ભારત આઝાદીિા અમૃત મહોતસિિી 
ઉજિરી કરી રહ્ો છે તયારે આધનુિક ભારતિી 
સંકલપિા સાકાર થઈ રહી છે. 

િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ 
પ્રસગં ેકહં્ હતુ ંકે ઇન્ટરિેશિલ ફાઇિાકન્સયલ 
સનિ્ષસીસ સેન્ટરિા િડામથકિંુ આ ભિિ 

સથાપતયિી દ્રકષ્એ તો શ્ેષ્ઠ હશે જ, પરંતુ 
ભારતિે આનથ્ષક મહાશનક્ત બિાિિા માટેિા 
અનિરત અિસર પરૂા પાડિારં મખુયમથક પર 
બિી રહેશે . આ સેન્ટર સંસથા ક્ેત્માં 
સંશોધિોિે સહાયરૂપ બિશે. એટલું જ િહીં, 
િૈનવિકકક્ાએ સેિાઓ પૂરી પાડિાર સેન્ટર 
તરીકે પર મહતિિી ભૂનમકા ભજિશે. આ 
સાથે, િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ગીફટનસટીમાં ન્યૂ ડેિલપમને્ટ બેંકિી ભારતિી 
કરજિલ ઓકફસ, ત્ર ફોરેિ બેંક, ચાર િિા 
ઇન્ટરિેશિલ ટે્ડ ફાઈિાકન્સંગ સનિ્ષસીસ 
પલેટફોમ્ષિા શુભારંભ તેમજ ગીફટનસટીમાં 
કાય્ષરત પાંચ કફિ-ટેક ફોમસ્ષિે ઓથોકરટી 
સકટ્ષકફકેટ આપિાિા અિસરે ૧૦૦થી િધારે 
રિોકર ડીલરિે કાય્ષરત કરિાિા તેમજ ઇકન્ડયા 
આઈએિએકસમાં ૭૫થી િધાર ે બોન્ડ 
નલકસટંગ કરિાિા અિસરે આંતરરાષ્ટીય 
પલેટફોમ્ષિી ર્હેરાત કરતાં તેમરે કહ્ં હતું કે, 
આ માઇલસટોિ સાથે આપર ેઅિકે મહતિપરૂ્ષ 
પડાિોિે પાર કયા્ષ છે.

તેમરે ઉમેયુ ું હતું ક ે, ગીફટનસટીથી 
ભારતિા ૧૩૦ કરોડ દેશિાસીઓિ ેઆધનુિક 
િૈનવિક અથ્ષવયિસથા સાથે જોડાિાિી તક 
મળશે. આજે આપરો દેશ અમેકરકા, ઇંગલેન્ડ, 
નસંગાપોર જેિા દેશોિી હરોળમાં ઉભો છે, 
જયાંથી િૈનવિક અથ્ષવયિસથાિું કદશાદશ્ષિ 
અપાય છે. આ માટે તેમરે તમામ ભારતીયો 
તેમજ નસંગાપોરિા દેશિાસીઓિે પર 
અનભિંદિ આપતા કહ્ં હતું કે, આ પહેલથી 
બંિે દેશો માટે સંભાિિાઓિી િિી નક્નતજો 
નિસતરી છે.

િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જરાવયંુ 
કે, તેઓ જયારે ગુજરાતિા મુખયમંત્ી હતા 
તયારે તેમરે ગીફટનસટીિી કલપિા કરી હતી.  
ગીફટનસટી સાથે દેશિા સામાન્ય િાગકરકોિી 
આકાંક્ાઓ જોડાયેલી છે. ભારતિા ભનિષયિું 
નિઝિ અિે સપિા ગીફટનસટી સાથે જોડાયલેા 
છે. ર્ન્યુઆરી ૨૦૧૩માં ગીફટનસટી માત્ 
ગુજરાતિી સૌથી ઊંચી ઇમારત તરીકેિી 
ઓળખ ધરાિતી હતી. ગીફટનસટી એ એિો 
નિચાર છે જ ેતેિા સમયથી ઘરો આગળ હતો. 

િર ્ષ  ૨૦૦૮માં  સમગ્ નિવિ આનથ ્ષક 
કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્ો હતો અિે 
મંદીિો સમય હતો.  પરંતુ, તયારે ગુજરાત 
ફાઇિાન્સ અિે ટેકિોલોજીિા ક્ેત્માં િિા 
અિે નિશાળ પગલા ભરી રહ્ં હતું. એ િખતે 
આિલેા ગીફટનસટીિા નિચારે આજ ેિાનરજય 
અિ ેટેકિોલોજીમા ંમજબતૂ ઓળખ ઊભી કરી 
છે. ગીફટનસટી િેલથ અિે નિઝડમ-બુનદ અિે 
ધિસંપદાિે પ્રજ્જિનલત કરે છે. 

ગીફટનસટી માત્ િાઇરિન્ટ ફાઇિાકન્સયલ 
ટેક નસટી િહીં પર એક સારં નબઝિેસ 
િાતાિરર અિે આ ક્ેત્ સાથે જોડાયેલા 
લોકોિે સંશોધિિું નિશાળ ક્ેત્ પૂરં પાડિારં 
કેન્દ્ર બિી રહેશે. આ ક્ેત્િા વયિસાનયકોિે 
શ્ેષ્ઠ જીિિ માટિેા િિા િિા અિસરો 
આપિાિંુ માધયમ બિી રહેશે. અહીં શે્ષ્ઠ 
બુનદપ્રનતભા ધરાિતા લોકોિે િિા અભયાસો 
અિે સંશોધિોિી સંભાિિાઓ રહેલી છે.

શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહં્ હતું કે 
ગીફટનસટી ભારતિા આનથ્ષક ગૌરિિે પુિઃ 
પ્રાપ્ત કરિાિંુ માધયમ પર બિી રહેશ.ે આપરે 
નિકાસિી િનૈવિક સંભાિિાઓ સાથે મહતિપરૂ્ષ 
જોડારો કરી રહ્ા છીએ અિે ગીફટનસટીએ 
િનૈવિક નિકાસિી સભંાિિાઓ સાથ ેજોડાિાિું 
મહતિપૂર્ષ ગેટ-િે છે. ગીફટનસટી એ ભારત 
અિે નિવિિી ઈકોિોમીિે એકકીકકૃત કરિામાં 
મહતિિી ભૂનમકા ભજિશે એટલું જ િહીં 
ભનિષયમાં િલડ્ષ ઇકોિોમીિા િેતૃતિ માટે 
ભારતે તૈયાર થિુ ંપડશ ેએમ કહીિ ેિડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્ં હતું કે, નિકાસ 
નિનચિત છે. આજ ેગીફટનસટીમા ંજ ેયોજિાઓ 
સાકાર થઈ છે એ િનૈવિક અથ્ષવયિસથાિી ભાનિ 
ભૂનમકાિે પહોંચી િળિા સમથ્ષ છે. 

સુિર્ષ ભારતીય મનહલાઓિી આનથ્ષક 
શનક્તિો મોટુ ંઅિ ેમહતિિુ ંમાધયમ છે. સિુર્ષ 
ભારતિી સામાનજક અિ ેસાસંકકૃનતક વયિસથાિો 
મહતિિો નહસસો છે એમ કહીિ ેશ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ કહં્ હતુ ંકે, ભારત સોિા અિે ચાદંીિું 
મોટું માકકેટ છે પર ભારતિી ઓળખાર માત્ 
આ જ િથી. ગીફટનસટીમાં  ઇકન્ડયા 
ઇન્ટરિેશિલ બુનલયિ એકસચેન્જિો પ્રારંભ 

ન્કાિ્ાત્ા
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એ સોિા-ચાંદી ક્તે્ ેભારતિી મહતિિા માકકેટ 
તરીકેિી ઓળખ પ્રસથાનપત કરશે. તેમરે કહ્ં 
હતું કે, ભારતિા જ્ેલસ્ષિે પોતાિા વયાપાર 
વયિસાય નિસતારિાિી િિી તકો આ માકકેટ 
આપશ.ે એટલંુ જ િહીં, સોિા-ચાદંીિા િનૈવિક 
બર્ર સાથે સીધો અિે પારદશશી િેપાર 
કરિાિી િિી તકો પર અહીં મળશ.ે ભારતિા 
િેપારીઓ આંતરરાષ્ટીય ભાિનિધા્ષરરમાં 
મહતિિી ભૂનમકા ભજિી શકશે. એટલું જ 
િહીં, સોિા અિે ચાંદીિી આંતરરાષ્ટીય 
કકંમતોિા નિયંત્રમાં પર મહતિિી ભૂનમકા 
ભજિી શકશે. 

નિવિમાં કરયલ ટાઇમ કડનજટલ પેમેન્ટમાં 
ભારત ૪૦ ટકા નહસસેદારી ધરાિે છે. 
ફાઇિાન્સ અિે ટેકિોલોજીિા કે્ત્મા ંભારતિી 
આ તાકાત દુનિયાિે આકરશી રહી છે, એમ 
કહીિે િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્ં 
હતું કે, ફાઇિાન્સ અિે ટેકિોલોજીિા ક્ેત્માં 
િિા-િિા સંશોધિો થિા જોઈએ. આ માટે 
આપરે િિા લક્યાંકો આપરી ર્ત સામે 

ગીફ્ટવસ્ટી : 
ભારતના અથ્ષતંત્રનું કેનદ્રવબંદુ
- િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્ં 

કે, ત્ર શહેરો-અમદાિાદ, ગાંધીિગર અિે 
ગીફટનસટીિો આ નિનશષ્ સમન્િય છે. 
અમદાિાદ, ગાંધીિગર અિે ગીફટનસટી આ 
ત્ર િગરો એકબીર્થી માત્ 30 નમનિટિા 
અંતરે છે. અમદાિાદ એક ગૌરિશાળી 
ઇનતહાસિે પોતાિામાં સમાિીિે બેઠું છે તો 
ગાંધીિગર પ્રશાસિિંુ કેન્દ્ર છે અિે િીનત 
નિધા્ષરરિુ ંમખુય મથક છે. જયારે, ગીફટનસટી 
ભારતિા અથ્ષતંત્િંુ પ્રમુખ કેન્દ્ર છે. શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્ં હતું કે, પાસટ, પ્રેઝન્ટ 
અિે ફયુચર એટલે કે ભૂતકાળ, િત્ષમાિ અિે 
ભાનિ અહીં એકબીર્થી માત્ 30 નમનિટિા 
અંતરે છે. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ નબઝિેસ અિે ઇઝ 
ઓફ નલનિંગિી કદશામાં શ્ેષ્ઠ પ્રયત્ો એટલે 
જ ગીફટનસટી.

મૂકિા જોઈએ. ઇન્ટરિેશિલ ફાઇિાકન્સયલ 
સનિ્ષસીસ સેન્ટસ્ષ ઓથોકરટી ફાઇિાન્સ અિે 
ટેકિોલોજી ક્ેત્િી લેબોરેટરી બિે. 

િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ગજુરાતિા મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલિો 
આભાર માન્યો હતો અિે ગુજરાત સરકારિી 
પ્રશંસા કરતાં કહ્ં હતું કે, ગુજરાત સરકારિી 
િીનતઓ ગીફટનસટીિા નિકાસ માટે પરૂક અિે 
પોરક બિી છે. આજિા અિસરિે ભારતિા 
નિકાસિી અિેક િિી સંભાિિાઓ માટેિો 
અિસર છે એમ તેમરે કહ્ં હતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું 
હતું ક ે, ગીફટનસટી એ િડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતિે આપેલી 
અરમોલ ભેટ છે. ગીફટનસટી ગુજરાતિે ટ્ેડ, 
નબઝિસે અિ ેફાઇિાકન્સયલ સનિ્ષસીસ માટેિું 
ગલોબલ સેન્ટર બિાિશે. મેન્યુફેક્ચકરંગ, 
નસરામીક, ડાયમંડ અિે ફામા્ષસયુકટકલ સેકટસ્ષ 
માટે ર્રીતું ગુજરાત હિે ઇન્ટરિેશિલ 
ફાઇિાકન્સયલ સનિ્ષસીસ હબ બિી િૈનવિક 
સતરે ર્રીતું બિશે, તેમ તેમરે ઉમેયુું હતું.

ગીફટ નસટીિા નિકાસ સંદભચે તેમરે કહં્ 
હતું  કે, ગુજરાત સરકાર ૭૦૦ એકરમાં 
ફેલાયેલા નિશાળ ગીફટનસટીિે ગ્ીિ, સમાટ્ષ 
અિે હોલીકસટક સીટી તરીકે નિકસાિી રહી 
છે. ફાયિાકન્સયલ સનિ્ષસીસિા નિકાસ માટે 

ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં િધારાિી ૭૯ 
એકર  જમ ીિ  ઉપલબધ  કર ાિ ી  છ ે. 
િડાપ્રધાિશ્ીિા નિઝિિે ધયાિે રાખી રાજય 
સરકારે ગીફટનસટીિી પાસે સાબરમતી 
િદીતટ ઉપર કરિરફ્રન્ટિો નિકાસ કરિા માટે 
ગત બજેટમાં રૂ. ૩૫૫ કરોડિી ફાળિરી 
કરી છે.

તેમરે ઉમેયુ ું હતું કે, કેનપટલ માકકેટ 
ઇકોનસસટમિે પ્રોતસાહિ આપિા માટે સટોક 
એકસચેન્જ ઉપર તેમજ એરક્ાફટ નલનઝંગ 
અિે ફાઇિાકન્સંગ નબઝિેસિે પ્રોતસાહિ 
આપિા સરકારે સટમેપ ડુ્ટીમા સંપૂર્ષ માફકી 
આપી છે. િડાપ્રધાિશ્ીિા કદશાનિદદેશિે 
પકરરામે ગીફટનસટીિે ટૂંક સમયમાં મેટ્ો 
કિેકકટનિટી પર મળી જિાિી છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહં્ હતું  ક ે, સમૃદ 
દકરયાઈ બંદરોિા પકરરામે ગુજરાત પ્રાચીિ 
સમયથી જ ગેટ-િે ઓફ ઇકન્ડયા તરીકે 
ઓળખાતું આવયું છે. ગીફટનસટીિે પકરરામે 
ગુજરાત, ઇન્ટરિેશિલ ફાઇિાકન્સયલ 
સનિ્ષસ માટે પર ગેટ-િે ઓફ ઇકન્ડયા બિી 
રહ ેશે .  ગીફટનસટીમાં  ભારતિું  પ્રથમ 
ઇન્ટરિેશિલ બુનલયિ એકસચેન્જ શરૂ 
થિાથી ગલોબલ બુલીયિ પ્રાઇસ અિે 
માકકેટિે પ્રભાનિત કરિાિી ક્મતા પર 
ભારતિે મળશે.

ન્કાિ્ાત્ા
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ગીફ્ટવસ્ટીમાં ફાઇનાનસ અને 
ઈનિેસ્ટમેન્ટ ક્ષેત્રના અભર્ાસક્રમો 

િરૂ કરિા PMનું સૂચન 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્ં 

હતું કે, આઠ િર્ષમાં ભારતે ફાઇિાન્સ અિે 
ઇન્ફ્રાસટ્ક્ચર ક્ેત્ે ઘરી નસનદઓ હાંસલ કરી 
છે. ભારતિો ગરીબમાં ગરીબ વયનક્ત પર 
િાનરજય અિે આનથ્ષક સંગઠિો સાથે જોડાઈ 
રહ્ો છે, તયારે ભારતમાં બેકન્કગં અિે 
ફાઇિાકન્સયલ સાક્રતા-નશક્રિી નિશેર 
આિશયકતા છે. ગીફટનસટીમાં ઇન્ટરિેશિલ 
ફાઇિાકન્સયલ સનિ્ષસીસ સેન્ટસ્ષ ઓથોકરટી 
ફાઇિાન્સ ક્ેત્િા અભયાસક્મો શરૂ કરે તથા 
ઇન્િેસટમેન્ટિું નશક્ર આપી શકે એ કદશામાં 
નિચારિું જોઈએ. 

તેમરે કહં્ હતું કે આઠ િર્ષ પહેલા ં
મયુચયુઅલ ફંડોમાં ભારતિા રોકારકારોિું 
રૂનપયા ૧૦ લાખ કરોડિું મૂડીરોકાર હતું. 
જૂિ ૨૦૨૨િી કસથનતએ આ મૂડી રોકારમાં 
૨૫૦ ટકાિો િધારો થયો છે. આજ ે૩૫ લાખ 
કરોડ રૂનપયા મયુચયુઅલ ફંડોમાં રોકાયા છે. 
િાિામાં િાિો મારસ ઈન્િેસટમેન્ટ કરી રહ્ો 
છે તયારે આપરે ભારતિા િાગકરકોિે 
મડૂીરોકાર માટે નશનક્ત કરિાિી આિશયકતા 
છે. િધુિે િધુ યુિાિોિે આ માટે નશનક્ત 
કરિાિા પ્રયત્ો થિા જોઈએ. ગીફટનસટીમાં 
આિા પ્રકારિા અભયાસક્મો િોિ પ્રોકફટ મોડ 
પર શરૂ કરિા તેમરે અિુરોધ કયયો હતો.

મુ ખયમં ત્ ીશ્ ીએ  િધુ મ ાં  ક હં્  ક ે, 
િડાપ્રધાિશ્ીએ ભારતિે ગલોબલ ટે્ડ કરિારં 
સૌથી મોટું રાષ્ટ બિાિિાિું સિપ્ન સેવયું છે. 
ભારતિે પાંચ ટ્ીલીયિ ડોલર ઇકોિોમી 
બિાિિા િડાપ્રધાિશ્ીિા િેતૃતિમાં સૌ કોઈ 
પ્રયાસરત છે. દેશિી ૫% િસતી ધરાિતંુ 
ગુજરાત દેશિી અથ્ષવયિસથામાં ૮% થી 
િધારે યોગદાિ આપે છે.

િારા મંત્ી શ્ી નિમ્ષલા સીતારમરે 
ગજુરાતમાં ગીફટનસટીિા નિમા્ષરિે તતકાનલિ 
મુખયમંત્ીશ્ી અિે દેશિા િત્ષમાિ િડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિંુ દૂરંદેશીભયુું પગલું 
ગરાિી જરાવયું કે, આ પહેલથી ગુજરાતિે 
િનૈવિક િકશા પર મકૂકી દીધ ુછે અિે ગુજરાતિા 
નિકાસિે નિવિિા અન્ય નિકનસત દેશોિી 
સમકક્ લાિી દીધો છે. ગીફટનસટી ખાતે 
અિકેનિધ પ્રોજેકટિા નિમા્ષરિા પકરરામ ેઆ 
પ્રકલપ સમગ્ દેશ માટે સીમાનચહ્નરૂપ સાનબત 
થશે. એટલું જ િહીં, સમગ્ નિવિિા આનથ્ષક 
ભનિષયિે ધયાિમાં  રાખીિે પર એક 
માઈલસટોિ બિી રહેશે. મંત્ીશ્ીએ જરાવયું 
હતું કે, આ કદશામાં ત્ર મહતિિા િિીિ 
પ્રકલપોિો પ્રારંભ થઈ રહ્ો છે જેિા પકરરામે 
આગામી ૨-૩ િર્ષમાં ગીફટનસટી િધુ 
િીખરીિે બહાર આિશે. 

મંત્ીશ્ીએ IFSC ઝોિિી પ્રશંસા કરતા 

જરાવયું હતું કે ભારત સોિાિો બીજો સૌથી 
મોટો ગ્ાહક હોિાિે કારરે આપરે બુનલયિ 
એકસચેન્જ સાથે  િધુ  સારી કક ંમતિી 
િાટાઘાટો કરી શકકીશું. આ ઉપરાંત, NSE-
IFSC-SGXિંુ જોડાર નિવિમાં આનથ્ષક 
સતરે મહતિિું ફ્રેમિક્ક સાનબત થશે. જે ભારત 
અિે નસંગાપોર િચ્ે ક્ોસ બોડ્ષર જોડાર 
તરીકે કામ કરશે.

કેન્દ્રીય િારા રાજય મંત્ી શ્ી પંકજ 
ચૌધરીએ જરાવયું  હતંુ ક ે, ગુજરાતિા 
મુખયમંત્ી તરીકે જયારે િડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગીફટનસટીિી પકરકલપિા 
આજે િાસતનિકતામાં પકરરમી છે. ભારત 
િારાકકીય કે્તે્ લાઈસન્સ રાજિી બેડીઓ 
તોડીિે નસંગાપોર, હોંગકોંગ જેિા દેશોિી 
હરોળમાં િારાકકીય સેિા પ્રદાિ કરિાર દેશ 
બન્યો છે. મંત્ી શ્ી ચૌધરીએ િધુમાં જરાવયું 
હતું કે, િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીિા 
સબળ િેતૃતિમાં ગીફટનસટી-IFSC તમામ 
અડચરો પાર કરી આંતરરાષ્ટીય િારાકકીય 
સિેાઓિા કેન્દ્રોમા ંધ્િુતારા સમાિ માગ્ષદશ્ષક 
બિી રહેશે. 

આ પ્રસંગે ગુજરાતિા િારા-ઊર્્ષ મંત્ી 
શ્ી કિુભાઈ દેસાઈ, કેન્દ્રીય િારા રાજય મતં્ી 
શ્ી ડૉ. ભાગિત કરાડ, રાજય મંત્ી મંડળિા 
સભયશ્ીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ, આરબીઆઈિા 

ગિિ્ષર શ્ી શનક્તકાંત દાસ (િચયુ્ષઅલી), 
રાજયિા મુખય સનચિ શ્ી પંકજ કુમાર, 
એિ.ડી.બીિા ભારતિા પ્રાદેનશક કાયા્ષલયિા 
િડા શ્ી ડી.જ.ે પાડંીયિ, ઇકન્ડયા ઇન્ટરિેશિલ 
બુનલયિ એકસચેન્જિા િડા શ્ી અશોક 
ગૌતમ, NSE IFSCિા સીઇઓ શ્ી સદંીપ 
મહેતા, સનહત ગુજરાત સરકારિા ઉચ્ 
અનધકારીઓ, નિનિધ િૈ નવિક બ ેંકોિા 
પ્રનતનિનધઓ, ઇકન્ડયા ઇન્ટરિશેિલ બનુલયિ 
એકસચેન્જ અિે NSE IFSC-SGXિા 
હોદ્ેદારો સનહતિી ઉદ્ોગપનતઓ ઉપકસથત 
રહ્ાં હતા. •
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િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
"IFSCA ટાિર", IFSCA િા મખુયાલયિી 
ઇમારતિો નશલાન્યાસ ઉપરાંત IIBX અિે 
NSE IFSC-SGX કિકેટ પર લોન્ચ કયુું હતુ.ં 
આ પહેલ IFSCA િી દેખરેખ હેઠળ GIFT-
IFSC મા ંઅિકૂુળ િારાકકીય ઇકોનસસટમિા 
નિકાસમાં બહુમૂલય યોગદાિ આપશે. 
િડાપ્રધાિશ્ીિી ઉપકસથનતમા ંર્હેર કરાયેલી 
અન્ય મહતિપરૂ્ષ ઉપલકબધઓ આ પ્રમારે છે.
• નયયુ ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્ારા ભારતીય 

પ્ાદહેિક કાયાયાલયિી (IRO) સથાપિા 
કરાઇ હતી. GIFT-IFSCમાં ત્રણ 
હવદેિી બેંકોિા આંતરરાષ્ટીય બેંકકંગ 
એકમો ડોઇશ બેંક એજી, જેપી મોગ્ષિ 
ચેઝ બેંક અિે MUFG બેંકિું ઉદઘાટિ 
કરિામાં આવયું હતું

• GIFT-IFSC ખાતે GICિી સથાપિા 
કરિાર પ્થમ વૈહવિક બેંક, બેંક ઓફ 
અમકેરકાિા ગલોબલ ઇિ-હાઉસ સને્ટર 
(GIC)િી ક્મતાિા નિસતરરિી ર્હેરાત 
કરિામાં આિી હતી. બેંક ઓફ અમકેરકાએ 
૧,૫૦૦ િિા કમ્ષચારીઓિી ભરતી કરીિે 
GIFT-IFSCમાં તેિી કામગીરીિે િધુ 
નિસતૃત કરિાિું િક્કી કયુું છે.

• ઇન્ટરિેિિલ ટ્ે ડ  ફ ાઇિા ન નસંગ 
સહવયાહસસ (ITFS) પલેટફોમ્ષિું સંચાલિ 
શરૂ કરિામાં આવયું હતું. IFSCA િા 
ITFS ફ્ર ેમિક ્ક હ ેઠળ અનધક કૃત આ 

પલેટફોમ્ષિી સથાપિા RXIL Global 
IFSC Ltd., Vayana (IFSC) પ્રાઇિટે 
નલનમટેડ, Mynd IFSC પ્રાઇિટે નલનમટેડ 
અિ ેKredx Ventures IFSC પ્રાઇિેટ 
નલનમટેડ દ્ારા કરિામાં આિી છે. 

• IFSCAિા FinTech એકન્ટટીઝ ફે્રમિક્ક 
હ ેઠળ પાંચ FinTech ક ંપિીઓિે 
અનધકકૃતતા પ્રમારપત્ો આપિામા ંઆવયા 
હતા. જેમા ંCropData IFSC Pvt Ltd, 
એજિિ્ષ નસસટમસ નલનમટેડ, નસગઝી 
ટેક્ોલોજીસ પ્રાઇિટે નલનમટેડ, UMBO 
IDTech પ્રાઇિટે નલનમટેડ (Riskcovry), 
અિ ેQkrishi Quantum Pvt Ltd.
િો સમાિેશ થાય છે.

• એસોહસયિેિ ઓફ િિેિલ એકસચને્જ 
મેમબસયા ઓફ ઈનનડયા (ANMI) અિે 
કોમોકડટી પાકટ્ષનસપન્્ટસ એસોનસએશિ 
ઓફ ઈકન્ડયા (CPAI) દ્ારા ૧૦૦થી 
વધયુ બ્ોકર ડીલસયા િતી સંયુક્ત રીતે 
GIFTમા ંતમેિી કામગીરી સેટ કરિા માટે 
ઈન્ટેન્ટ લટેર સબનમટ કરિામા ંઆવયો છે. 

• ઈકન્ડયા INX એ તેિા એકસચેન્જ પર 
૭૫ મી બોન્ડ નલકસટગંિો માઈલસટોિ 
હાંસલ કરીિે આઝાદી કા અમૃત 
મહોતસિિી ઉજિરી કરી છે. 

• ભારત અિે નિવિિા અન્ય ભાગોમાં 
કોપયોરે્ટસ, સરકારો અિ ેસસંથાઓ માટે 
તેમિા પયા્ષિરરીય અિે સામાનજક લક્યોિે 

પ્રાપ્ત કરિા તથા મડૂી પ્રિાહિે એકત્ કરિા 
માટે ઈન્ટરિેિિલ સસ્ટેિેહબહલ્ટી 
પલ્ેટફોમયા (ISX) િરૂ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
પલટેફોમ્ષ પર તમેિા ઉતપાદિોિે સનૂચબદ 
કરિા માટે કંપિીઓએ NSE IFSC દ્ારા 
નિકનસત મજબતૂ ESG બને્ચમાક્ક ધોરરોિે 
પૂર્ષ કરિા જરૂરી છે, જે પલેટફોમ્ષ પર 
સૂનચબદ ઉતપાદિોિી પારદનશ્ષતાિે 
સનુિનચિત કરશે. િડાપ્રધાિશ્ીએ IFSCA 
મખુયાલયિો નશલાન્યાસ તથા IIBX અિે 
NSE IFSC-SGX કિકેટિંુ લોકાપ્ષર કયુું

• અગ્રી આંતરરાષ્ટીય િારાકકીય કેન્દ્ર 
તરીકે GIFT-IFSCિી િધતી જતી 
આગિી ઓળખિ ેઅિરુૂપ એક અભતૂપૂિ્ષ 
ઇમારત તરીકે જેિી પકરકલપિા કરિામા 
આિી છે તે “IFSCA ્ટાવર”િો નબલટ 
અપ એકરયા 3,00,000 ચોરસ ફૂટ હશે 
તેમજ તેમાં  નિવિસતરિી આધુનિક 
સુનિધાઓ સાથે 27 માળિું આ ભિિ 
આકાર લેશે. 

• GIFT-IFSCમાં  ભારતિા પ્રથમ 
આંતરરાષ્ટીય બુનલયિ એકસચેન્જ, 
ઇનનડયા ઇન્ટરિેિિલ બયુ હલયિ 
એકસચને્જ (IIBX)િો પ્ારંભ કરાયો છે. 
ભારતિે િૈનવિક બુનલયિિા ભાિમાં 
પ્રભાિશાળી બિાિિાિા નિઝિ સાથે 
તેિી સથાપિા કરિામાં આિી છે. આ 
પહેલથી ભારતિ ેિનૈવિક બનુલયિ માકકેટમાં 
તેિું યોગય સથાિ મેળિિા અિે િૈનવિક 
મૂલય શંખલાિે પ્રામાનરકતા-ગુરિત્ા 
સાથે સેિા આપિા માટે સશક્ત બિાિશે.

• આ કિેકટ હેઠળ, નસગંાપોર એકસચને્જિા 
સભયો દ્ારા નિફટી ડકેરિકેટવઝ પર મકૂાયેલા 
તમામ ઓડ્ષર NSE-IFSCિા ઓડયાર 
મહેચગં અિ ેટ્કેડગં પલ્ેટફોમયા પર રૂટ અિે 
મચે કરિામા ંઆિશ.ે GIFT-IFSC પર 
ડકેરિકેટિ માકકેટમા ંનલનવિકડટીિ ેિધારિા 
કિકેટ મહતિપરૂ્ષ ભનૂમકા ભજિશ.ે •
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ગુજરાતિા પિોતા પુત્ અિે દેશિા 
િડાપ્રધાિ શ્ી  િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશિા 
િાિામાં િાિા વયનક્તિી નચતંા કરી છે. કોરોિા 
બાદ િાિો િેપાર કરતા ફેરીયાઓ, સટ્ીટ 
િેન્ડસ્ષિે મદદરૂપ બિિા અિે સહાય આપિા 
પી.એમ. સિનિનધ યોજિાિી શરૂઆત કરી 
હતી. જે િાિા િેપારીઓ, ફેકરયાઓ, સટ્ીટ 
િેન્ડસ્ષ માટે સંજીિિી સાનબત થઈ છે. 
તાજેતરમાં ગાંધીિગર મહાતમા મંકદર ખાતે 
મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલિી અધયક્તામાં 
પી.એમ. સિનિનધ ઉતસિ ઉજિાયો હતો. જમેાં 
મખુયમતં્ીશ્ીએ િાિો વયાપાર ધધંો કરતા સટ્ીટ 
િેન્ડસ્ષિે પી.એમ. સિનિનધ યોજિા અંતગ્ષત 
િારાકકીય સહાય દ્ારા િડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા ગરીબ કલયાર અનભગમિે 
રાજય સરકાર ૧૦૦ ટકા સાકાર કરશે તેિો 
નિવિાસ વયક્ત કયયો છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે પી.
એમ.  સિ નિનધ ઉતસિ અન્િયે  શે ર ી 
ફકેરયાઓિે લોિ-નધરારિા ચેક નિતરર 
કયા્ષ હતાં. તેમજ આ યોજિામાં સનક્ય 
ય ોગદ ાિ આપિાર ી  નિ નિધ બ ેંકિ ા 
અનધકારીઓિે સન્માનિત કયા્ષ હતાં. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ અિસરે જરાવયુ હતુ 
કે, ગુજરાતમાં િાિો ધંધો-વયિસાય કરતા  
૨.૩૫ લાખ શેરીફકેરયાઓિે પ્રધાિમંત્ી 
સિનિનધ યોજિા અન્િયે રૂ. ૨૬૩ કરોડિી 
સહાય આપિામાં  આિી છ ે.  િ ાિા 
વયિસાયકારો, ગરીબ માિિીઓ, ફેકરયાઓિે 
કોનિડ મહામારીિે કારરે આિેલા કપરા 

સમયમાંથી બહાર લાિી આનથ્ષક આધાર 
આપિા િડાપ્રધાિશ્ીએ ‘સૌિા સાથ, સૌિા 
નિકાસિી’ િેમ અિે પકરિારભાિથી આ 
યોજિા શરૂ કરી છે. સમગ્ દેશમાં આ 
પકરિારભાિ ર્ગે અિે સૌિા સાથ, સૌિા 
નિકાસ, સૌિા નિવિાસ સાથે સૌિા પ્રયાસથી 
આતમનિભ્ષર ગુજરાતથી આતમનિભ્ષર 
ભારતિો સંકલપ પાર પાડિા તેમરે સૌિે 
પ્રેરરા આપી હતી.

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહં્ કે, િડાપ્રધાિશ્ીિી 
આગેિાિીમાં  દ ેશ આઝાદીિો અમૃત 
મહોતસિ ઉજિી રહ્ો છે. આ અમૃત 
મહોતસિ િર્ષમાં પી.એમ. સિનિનધ યોજિાથી 
લાભાથશીઓિે વયિસાયિે આગળ ધપાિિાિો 
અમૃત અિસર મળશે. 

કેન્દ્રીય રાજય િારામતં્ી શ્ી ડૉ. ભાગિત 
કરાડ ેકહં્ કે, અંતયોદયથી સિયોદય માટેિી કોઈ 
યોજિા એટલે પીએમ-સિનિનધ યોજિા. 
કોનિડ-19 રોગચાળા અિે સતત િધતા 
લોકડાઉિિે કારરે શેરી નિક્ ેતાઓિી 
આજીનિકા પર પ્રનતકૂળ અસર થઈ હતી. 
આથી, આ શેરી ફેકરયાઓિે તેમિું કામ ફરી 
શરૂ કરિા માટે િકકિંગ કેનપટલ લોિિી 
જરૂકરયાતિે ધયાિમાં રાખી આ યોજિા 
ઘડિામાં આિી હતી. િડાપ્રધાિશ્ીએ 
છેિાડાિા માિિીઓિે આતમનિભ્ષર બિાિિા 
માટે તેમજ વયાજખોર અિે શાહુકારોિી 
ચુંગાલમાંથી છોડાિિા માટે આ મહતિાકાંક્ી 
આનથ્ષક ઉતથાિ માટે યોજિા અમલમાં મૂકકી 
હતી. જ ેઅતંગ્ષત હાલમા ંભારતમા ં૧ કરોડથી 

પર િધુ રજીસટ્ેશિ થઈ ચૂકયાં છે, જે ખરા 
અથ્ષમાં પંકડત દીિદયાળ ઉપાધયાયિા 
અંતયોદયથી સિયોદયિે સાકાર કરે છે. 

શહેરી નિકાસ અિે શહેરી ગૃહ નિમા્ષર 
રાજય મંત્ી શ્ી નિિોદભાઈ મોરડીયાએ 
જરાવયું હતંુ કે, િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ િૈનવિક મહામારીિા કપરા સમયમાં 
લારી-ફેરી કરી ગુજરાિ ચલાિતા છેિાડાિા 
માિિીિી નચંતા કરી ‘પ્રધાિમંત્ી સિનિનધ 
યોજિા’ અમલમા ંમકૂકી હતી. શરેી-ફેકરયાઓિે 
આતમનિભ્ષર બિાિિામાં તેમિી આ યોજિા 
ખૂબ ઉપયોગી િીિડી છે. અતયાર સુધીમાં 
રાજય સરકારે ૨.૬૩ લાખ અરજીઓ પૈકકી 
૨.૩પ લાખ અરજદારોિે ચૂકિરી કરીિે 
સમગ્ ભારતમાં ચોથો ક્મ પ્રાપ્ત કયયો છે. 

મતં્ીશ્ીએ િધમુા ંજરાવયુ ંહતુ ંકે, રાજયિા 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આ યોજિાિે જિઆંદોલિ 
ગરીિે છેિાડાિા િાગકરકોિે બેંકકંગિો લાભ 
અપાવયો છે. અતયાર સુધીમાં રાજયમાં મંજૂર 
કરાયલેા ૨.૬૪ લાખથી િધ ુલાભાથશીઓ પકૈકી 
૬૭ હર્ર લાભાથશીઓએ લોિ પરત ચૂકિી 
દીધી છે. તમેરે આ યોજિાિ ેિધુમા ંિધુ લોકો 
સુધી પહોંચાડિા અિે તમામ જરૂકરયાતમંદ 
િાગકરકોિે લાભ લેિા અિુરોધ કયયો હતો.

કેન્દ્રીય રાજય મંત્ી શ્ી મહેન્દ્રભાઈ 
મુંજપરા, સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલ, રાજય 
મંત્ીમંડળિા મંત્ીશ્ીઓ, સાંસદશ્ીઓ અિે 
ધારાસભયો તથા લાભાથશી શેરી ફેકરયાઓ પર 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. •
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િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા સાબર ડેરીના રૂ.૧૦૩૦ કરોડના પ્રકલરો રાષ્ટ્રને અર્ષણ 

ખેતી-રિુરાલનની પ્રગવતએ, 
સાબરકાંઠાના વિકાસને િેગિાન બનાવર્ો

રાજય-રાષ્ટિા નિકાસમાં ડેરી વયિસાયિું 
અિેરં મહત્િ છે. ગુજરાત સહકાકરતા-
સંસકારિું, સમન્િયિું શ્ેષ્ઠ પ્રતીક છે. ગુજરાત 
સહકારી પ્રવૃનત્માં અગ્ેસર રહ્ં છે. રાજયિું 
ડેરી માકકેટ આજે 1 લાખ કરોડ પર પહોંચયું છે 
તે  આિકારદાયક છ ે. સાથે-સાથે ડેરી 
વયિસાયમા ંમનહલાઓિી ભાગીદારી િધી છે. 
તતકાલીિ સમયે દૂધ ભરાિિાિાં િારાં સીધાં 
મનહલાઓિે મળે તેિો નિર્ષય કયયો હતો તેિો 
સીધો લાભ મનહલાઓિે મળયો છે અિે 
મનહલાઓિું સશક્તીકરર િધયું છે, તેમ 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાબર 
ડરેીિા નિકાસિા નિનિધ પ્રકલપોિા લોકાપ્ષર-
ખાતમુહૂત્ષ પ્રસંગે જરાવયું હતું. 

સાબરકાંઠા નજલ્ાિા ગઢોડા ખાતે 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્ારા સાબર 
ડેરી પલાન્ટિી િજીક રૂ.૬૦૦ કરોડિા ખચચે 
બિિાર ૩૦ મેનટ્ક ટિ પ્રનતકદિિી ક્મતાિા 
ચીઝ પલાન્ટિું ખાતમુહૂત્ષ અિે ભૂનમપૂજિ 

કરિામાં આવયું હતું. જયારે રૂ.૧૨૫ કરોડિા 
ખચચે નિનમ્ષત દૈનિક ૩ લાખ નલટર ક્મતાિા 
અલટ્ા હાઈ ટ્ીટમેન્ટ (UHT) ટેટ્ાપેક 
પલાન્ટિું લોકાપ્ષર તેમજ રૂ. ૩૦૫ કરોડિા 
ખચચે બિલેા દૈનિક ૧૨૦ ટિ ક્મતાિા પાિડર 
પલાન્ટિું લોકાપ્ષર પર િડાપ્રધાિશ્ીએ કયુું 
હતું. આ અિસરે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ પર નિશેર ઉપકસથત રહ્ા હતા. 
િડાપ્રધાિશ્ીએ સાબરકાંઠાિા ગઢોડામાં 
સાબર ડેરી સકુંલિી મલુાકાત પર લીધી હતી. 

િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાબર 
ડરેીિા નિનિધ બહહેુતુક પલાન્્ટસિા લોકાપ્ષર 
અિે ખાતમુહૂત્ષ પ્રસંગે ખેડૂતો-પશુપાલકોિે 
સબંોધિ કરતાં કહ્ ંકે, કરોડો રૂનપયાિા પ્રોજકેટ 
આધનુિક ટૅક્ોલોજીિા ઉપયોગથી કાયા્ષકન્િત 
થિારા પ્રકલપોિા કારરે સાબર ડરેીિી ક્મતા 
અિેક ગરી િધશે. એટલું જ િહીં, ડેરીિું 
સામરય્ષ િધારિામા ંઉપયોગી થશ ેઅિ ેસાથ-ે
સાથે ડેરી સાથે સંકળાયેલા પશુપાલકોિા 

જીિિમાં પ્રકાશ પથરાશ.ે ડરેીિા સથાપક સિ. 
ભરૂાભાઈ પટેલ ેિરયો પહેલા ંસિેેલુ ંસિપ્ન આજે 
લાખો ખડેતૂોિા જીિિમા ંબદલાિિો પથ બન્યું 
છે, એમ તમેર ેઉમેયુું હતુ.ં

સાબરકાઠંા નજલ્ામા ંકરેલા પકરભ્રમરિો 
ઉલ્ેખ કરતાં શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્ં કે, 
સાબરકાંઠાિાં સંસમરરો આજે પર યથાિત્ 
છે. નજલ્ાિા અગ્રીઓ-સાથીઓ સાથેિાં 
સંસમરરોિે યાદ કરતાં શ્ી મોદીએ કહ્ં હતું 
કે, બે દશક પહેલાં અહીંિી કસથનત અલગ 
હતી, પરંતુ એ કસથનતમાં બદલાિ લાિિાિો 
સકંલપ કયયો હતો અિ ેઆજ ેખતેી-પશપુાલિિી 
પ્રવૃનત્િે વયાપક બિાિી અિે ડેરીએ આ 
વયિસથાિે િધુ પ્રગનતદાયક અિે મજબૂત 
બિાિી તે આિંદિી િાત છે.

ગજુરાત દેશિુ ંએિુ ંરાજય છે જયા ંપશધુિ 
માટે હેલથકાડ્ષ, પશ ુઆરોગય મળેા યોજયા હતા 
અિે પશુઓિા મોનતયાિાં ઑપરેશિિી 
સનુિધાઓ પર કરી હતી. આ અનભયાિ આજે 
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પર કાય્ષરત છે. પશુઓિાં પેટિાં ઑપરેશિ 
દરનમયાિ ૧૦-૧૫ કકલો પલાકસટક િીકળતું 
હતું, એટલે જ પલાકસટક પર પ્રનતબંધિી ઝુંબેશ 
પર ચલાિી હતી. 

શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહં્ કે, આજે 
ડેરીિી મનહલા પશુપાલકો સાથે થયેલી િાત 
દરનમયાિ ર્ણયું કે નજલ્ાિી મનહલાઓ દૂધ 
ઉતપાદિમાં ખૂબ સનક્ય છે. પશુધિિી 
માિજતમાં માહેર મનહલાઓ પશુધિિા 
આરોગયિી ર્ળિરીમા ંઆયિુચેકદક દિાઓિો 
ઉપયોગ કરે છે તે ખૂબ આિકારદાયક છે. 

રાજય-રાષ્ટિા નિકાસમાં િીજળીિી 
મહત્ાિો ઉલ્ેખ કરી તેમરે કહ્ં કે, રાજયમાં 
24 કલાક િીજળી આપતી જયોનતગ્ામ 
યોજિાિા પગલે રાજયિા લોકોિા જીિિમાં 
બદલાિ પર આવયો છે. સાથે સાથે ગામડાંમાં 
નમલક ચીલીંગ પલાન્ટ કાયા્ષકન્િત થયા. તેિા 
પગલ ેગામડાંઓ અિે પશપુાલકોિા જીિિમાં 
મોટો અિે પકરરામલક્ી બદલાિ આવયો છે, 
એમ તેમરે ઉમેયુું હતું. 

દેશમાં આજે 10 હર્ર કકસાિ ઉતપાદક 
સંઘિા નિમા્ષરિું કાય્ષ પ્રગનતમાં છે. તેિા 
પગલે િેલયુ-એડેડ સપલાય ચેઇિ સાથે ખેડૂતો 
સીધા જોડાશે, જેિાથી કકસાિોિી આિક 

િધારિા પ્રયાસ કયયો છે. ગુજરાત સનહત 
દેશમાં કકસાિોિી આિક િધી છે અિે 
પશુપાલિ તથા મતસય-ઉતપાદિ પર િધયું છે. 
ભૂનમહીિ ખેડૂતોિી આિકમાં પર સૌથી િધુ 
વૃનદ થઈ છે. એટલું જ િહીં, ખાદી-
ગ્ામોદ્ોગિું ટિ્ષઓિર રૂનપયા 1 લાખ 
કરોડથી િધુ છે, જેિા લીધે ગામડાંઓમાં દોઢ 
કરોડ લોકોિે રોજગારી મળી છે, એમ તેમરે 
ઉમેયુું હતું.

કેન્દ્ર સરકારે છેલ્ાં 2 િર્ષમાં 3 કરોડથી 
િધુ કકસાિોિે કકસાિ ક્ેકડટ કાડ્ષ આપયાિો 
ઉલ્ખે કરીિ ેશ્ી મોદીએ કહ્ ંકે, ખતેીિો ખચ્ષ 
ઘટાડિા પર સરકાર કાય્ષરત છે. કેન્દ્ર સરકારે 
િેિો ફકટ્ષલાઇઝરિી કદશામાં કામ હાથ ધયુું 
છે, અિે સાથે-સાથે કકૃનર માટે જરૂરી ખાતર 

ઉપલબધ કરિા કેન્દ્ર સરકાર કકટબદ છે. 
ખતેીમા ંખાતર તરીકે િપરાતા યકુરયાિો ભાિ 
િધયો છે, પરંત ુતિેુ ંભારર ખડેતૂો પર આિિા 
દીધું િથી. રૂ.3500િા ભાિે યુકરયા ખરીદીિે 
સરકાર ખેડૂતોિે માત્ રૂ.300માં આપે છે. આ 
જ રીતે ડી.એ.પી. પ્રનત ૫૦ કકલોએ રૂનપયા 
2500િો બોજ સરકાર ઉઠાિે છે. તેિો લાભ 
ગુજરાતિા ખેડૂતોિે પર મળે છે.

અરિલ્ી નજલ્ાિા ખેડૂતોિે અનભિંદિ 
આપતા ંિડાપ્રધાિશ્ીએ કહં્ કે, આ નજલ્ાિા 
ખેડૂતોએ ટપક નસંચાઈથી ખેતીિે પ્રાધાન્ય 
આપયું છે તે આિંદિી િાત છે. સાબરકાંઠા 
નજલ્ામાં પર દરેક નિસતારમાં પારી પહોચયું 
છે. શહેરોમાં હર ઘર જલ અનભયાિ અંતગ્ષત 
પારી અપાય છે. 

નિકાસિા પાયામાં કિેકકટનિટી અિે 
માળખાગત સુનિધાઓિી ભૂનમકાિો ઉલ્ેખ 
કરતા િડાપ્રધાિશ્ીએ કહં્ કે, સાબરકાઠંા અિે 
આસપાસિા નિસતારમા ંકિકેકટનિટીિુ ંનિસતૃત 
માળખું ઊભું કરાયું છે અિે તેિે પગલે 
રોજગારી અિે પ્રિાસિ િધયાં છે. ફોર લેિ 
રોડ મારફતે શામળાજી દનક્ર ગુજરાત-મધય 
ગુજરાત સાથે જોડાઈ જશે. નહંમતિગર-
ખેડરિહ્ા રિોડગેજ રેલિે-લાઇિિંુ કાય્ષ 
આિિારા કદિસોમા ંપરૂ્ષ થશે. નહંમતિગરથી 
અંબાજી ફોર લેિ રસતો મુસાફરી માટે િધુ 
ઉપયોગી બન્યો છે. તો, 1300 કરોડિા ખચચે 
અમદાિાદ-શામળાજીિો 6 માગશીય રસતો પર 
નિકાસિી ધરોહર બિશ,ે એિો તેમરે નિવિાસ 
વયક્ત કયયો હતો.

શ્ી મોદીએ કહ્ં હતું કે, દેશ આઝાદીિો 
અમૃત મહોતસિ મિાિી રહ્ો છે તયારે 
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સાબરકાંઠાિી પાલ-દઢિાિિી ઘટિાિે પર 
100 િર્ષ થયાં છે. મોતીલાલ તેર્િતિા 
િેતૃતિમાં એ સમયે આકદિાસી સમાજિા 
યોદાઓએ અંગ્ેજોિા પાયા હચમચાિી 
િાખયા હતા. એ સમયે અંગે્જોએ કરેલા 
હતયાકાંડિે આઝાદી પછી ભુલાિિાિો પ્રયાસ 
થય ો  પ ર ંતુ  આ ક દિ ાસ ી  સમ ાજિ ા 
સિાતંત્યિીરોએ આપેલા યોગદાિિે અમારી 
સરકારે ઉર્ગર કયુું. 

આઝાદીિા આ મહત્િપૂર્ષ પડાિ પર 
શ્ીમતી દ્રૌપદી મુમૂ ્ષ રાષ્ટપનતિા સિયોચ્ 
પદે નબરાજમાિ થયાં છે એ ભારત માટે 
ગૌરિાકન્િત ઘડી છે. કેન્દ્ર સરકારે 15 
િિે મબરિે ,  ભગિાિ નબરસા મું ડ ાિા 
જન્મકદિિે, 'જિર્નત ગૌરિ કદિસ' 
તરીકે ર્હેર કયયો છે. એટલું જ િહીં, કેન્દ્ર 
સરકાર દેશભરમાં આકદિાસી સિતંત્તા 
સંગ્ામ સેિાિીઓિી યાદમાં એક નિશેર 
સંગ્હાલય ઊભું કરિા જઈ રહી છે, એમ 
તેમરે ઉમેયુ ું હતંુ. 

સાબરકાંઠાિી ગૌરિશાળી ભૂનમ પરથી 
િડાપ્રધાિશ્ીએ આહ્ાિ કરતાં જરાવયું હતું 
ક ે, આગામી સમયમાં હર ઘર નતરંગા 
અનભયાિિે સફળ બિાિિા સાબરકાંઠા-
અરિલ્ી ઉપરાંત સમગ્ રાજય અગે્સર 
ભૂનમકા ભજિે, ‘એક ભારત શ્ેષ્ઠ ભારત'િો 
સકંલપ સાકાર કરે. સાબરકાઠંા નજલ્ો સન્માિ 
અિે ગૌરિિું પ્રતીક છે, તયારે આ સથળેથી 
રાજયિી મનહલાઓિી પુરરાથ્ષશનક્ત એ જ 
મારી પ્રેરરા અિે ઊર્્ષ છે અિે આ ઊર્્ષિે 

રાષ્ટિા નિકાસમા ંિાપરિા સકંલપબદ છુ,ં એમ 
તેમરે ઉમેયુું હતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું 
હતંુ કે, દેશિે ‘સહકારથી સમૃનદ’િો માગ્ષ 
ચીંધિારા ગુજરાતિી ધરા ઉપર દેશિા 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
સાબરકાંઠા-અરિલ્ીિા પશુપાલકોિી 
જીિાદોરી સમાિ સાબર ડેરીિા રૂ. ૧૦૩૦ 
કરોડિા નિનિધ પલાન્ટિાં લોકાપ્ષર અિે 
ખાતમુહૂત્ષ એ દૂધિી ધારા અનિરત િહેતી 
રાખિાિા પ્રકલપો પુરિાર થિારાં છે. 
સાબરકાંઠા, અરિલ્ી અિે ઉત્ર ગુજરાત 
માટે આ ભેટ વિેતક્ાકન્તિો અમૃતકાળ બિશે, 
એમ તેમરે ઉમેયુું હતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે િધુમાં 
જરાવયું હતું કે, ગુજરાતિી પાછલા બે 
દાયકાિી નિકાસયાત્ામાં સહકારી ક્ેત્િું મોટું 
યોગદાિ રહં્ છે. આઝાદીિી ક્ાકન્તથી 
વિેતક્ાકન્ત સુધી ગુજરાતિી નિકાસયાત્ા 
અનિરત રહી છે. સાબરકાંઠાિી આ એ ધરતી 
છે જયાં આકદિાસીઓએ અંગ્ેજો સામે બાંયો 
ચડાિી આઝાદીિી ક્ાકન્તમાં અમલૂય યોગદાિ 
આપયું હતું. પાલ-દઢિાિ ખાતેિા હર્રો 
આકદિાસીઓિું બનલદાિ આજે પર અિેક 
ક્ાકન્તિીરોિી યાદ અપાિે છે. આખો દેશ 
આજે આપરા શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી 
આગેિાિીમાં આઝાદીિો અમૃત મહોતસિ 
ઊજિી રહ્ો છે. શ્ી િરેન્દ્રભાઈએ આિા િીર 
શહીદોિી સમૃનત અિે આપરા રાનષ્ટય 
નત્રંગાિી આિ-બાિ-શાિ પ્રતય ેજિ-જિમાં 

રાષ્ટભાિ જગાિિાિું આહ્ાિ કયુ ું છે. 
આિિારી તા. ૧૩થી ૧પ ઑગસટ દરનમયાિ 
‘હર ઘર નતરંગા’ કાય્ષક્મમાં જોડાઈિે 
ગુજરાતમાં આ સાબરકાંઠા નજલ્ા સનહત 
તમામ નજલ્ા-િગરોમાં ૧ કરોડ ઘરો પર 
નતરંગો લહેરાિિાિો આપરો સંકલપ છે, એમ 
તેમરે ઉમેયુું હતું. 

આઝાદીિા અમૃત પિચે ગજુરાતિ ેિિા ડરેી 
પલાન્્ટસિી ભટે િડાપ્રધાિશ્ીિા િરદ હસત ેમળી 
રહી હોિાિો ઉલે્ખ કરી મખુયમતં્ીશ્ીએ કહ્ં 
હતંુ કે, િડાપ્રધાિશ્ીિા િતેૃતિ અિે માગ્ષદશ્ષિમાં 
ગજુરાત ેનિકાસિી હરરફાળ ભરી છે. ગજુરાતિે 
ડબલ એકન્જિ સરકારિો બમરો લાભ નિકાસ 
રાહે તજે રફતારથી આગળ િધિા માટે મળી 
રહ્ો છે. તિેા પગલ ેગજુરાત ે સહકારી દધૂ 
ઉતપાદિ કે્ત્થી માડંીિે ઉદ્ોગ, િપેાર, ખેતી 
હરેક કે્ત્ ેનિકાસિા ંિિા ંપકરમારો હાસંલ કયાું 
છે, એમ તમેર ેઉમયેુું હતુ.ં 

દૂધ ઉતપાદિ પ્રવૃનત્માં પર ગુજરાત 
અગ્ેસર હોિાિો ઉલ્ેખ કરી મુખયમંત્ીશ્ીએ 
કહ્ં હતું કે, રાજયમાં દૂધ ઉતપાદકોિી સંખયા 
બે દાયકામાં ર૧ લાખથી િધીિે ૩૬ લાખ 
સુધી પહોંચી છે. 
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આ નજલ્ાિા સહકારી અગ્રીઓ 
ભૂરાભાઈ પટેલ, ગોપાળભાઈ પટેલ અિે 
અબુંભાઈ પટેલિી દીઘ્ષદ્રકષ્થી ૧૯૬૪મા ંમાત્ 
૧૯ ગામડાંિી દૂધમંડળીઓ અિે પ૧૦૦ 
નલટર દૂધ સંપાદિથી આ ડેરી શરૂ થઈ હતી. 
આજે ૧૮૦૦ દૂધમંડળીઓ પાસેથી રોજિા 
૪૦ લાખ નલટર દૂધ સંપાદિ કરીિે રોજ ૧૦ 
કરોડ રૂનપયા પશુપાલકોિે નિતરર કરિારં 
નિશાળ િટવૃક્ આ ડેરી બિી છે. ગુજરાત 
બહાર હકરયારાિા રોહતકમા ંપર આ ડરેીિો 
પલાન્ટ કાય્ષરત છે. એટલું જ િનહ, રાજસથાિ, 
મહારાષ્ટ, પરં્બ, હકરયારા અિ ેઆંધ્પ્રદેશિા 
પશુપાલકોિું દૂધ પર સાબર ડેરી તયાંથી 
સંપાદિ કરી તે રાજયોિા પશુપાલકોિે દૂધિાં 
િારાં ચૂકિે છે તે આપરા સૌ માટે ગૌરિિી 
િાત છે, એમ તેમરે ઉમેયુું હતું.

મુખયમંત્ીશ્ીએ િધુમાં જરાવયું હતું કે, 
અતયારે ફૂડ પ્રોસેનસંગથી િેલયુ એડીશિિો 
જમાિો છે. ખતેી, પશુપાલિ, દધૂ ઉતપાદિ આ 
ત્રયે ક્તે્ોિ ેિધ ુસમૃદ કરિા િડાપ્રધાિશ્ી 
સતત આપરંુ માગ્ષદશ્ષિ કરતા રહે છે તયારે 
રૂ.૩૦પ કરોડિો પાિડર પલાન્ટ, રૂ.૧રપ 
કરોડિો ટેટ્ા પકે પલાન્ટ અિ ેરૂ.૬૦૫ કરોડિો 

ચીઝ પલાન્ટ એ િલેયએુડીશિ કે્ત્ ેસાબર ડરેીિી 
આગિી પહેલ છે. માત્ દધૂ, દહીં કે છાશ િહીં 
પર અન્ય આિશયક ઉતપાદિ કરીિ ેપશપુાલકો 
અિે ડેરી બંિેિી આિક િધારિાિો આ 
અનભગમ આિકાય્ષ છે. 

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી સી.આર.પાટીલે 
જરાવયું હતું કે, દૂઘ ઉતપાદિ એક અલગ 
વયિસાય તરીકે ઊભયુું છે. સાબરકાંઠા-
બિાસકાંઠા નજલ્ાઓિા નિકાસિા પાયામાં 
દૂધ ઉતપાદક મનહલાઓિું યોગદાિ અિોખું 
છે. ખેતીિી સાથે પશુપાલિ વયિસાયમાં 
મનહલાઓ આજે અગ્ેસર બિી છે અિે તેિા 
પગલે પકરિારોમાં સમૃનદ િધી છે. સાબર 
ડેરીએ પશુપાલકોિા જીિિમાં િિો ઉર્શ 
લાિી દીધો છે અિે આજિા પ્રકલપોિા પગલે 
પશપુાલકોિા જીિિિ ેિિી કદશા આપશ ેતેિો 
નિવિાસ છે, એમ તેમરે ઉમેયુું હતું.

સાબર ડેરીિા ચરેમિે શ્ી શામળભાઈ પટેલે 
જરાવયુ ંહતુ ંકે, િર્ષ ૨૦૦૧-૦૨મા ંડરેી સાથે 
૨,૫૦,૦૦૦ પશુપાલકો સકંળાયલેા હતા, જે 
સખંયા ૨૦૨૧-૨૨મા ંિધીિ ે૩,૮૫,૦૦૦ સધુી 
પહોંચી ગઈ છે. સાબર ડરેીિુ ંિાનર્ષક ટિ્ષઓિર 
૨૦૦૧-૦૨મા ંરૂ.૩૫૧ કરોડિંુ હતુ,ં જ ેિધીિે 

અતયારે રૂ.૬૮૦૫ કરોડ ેપહોંચી ગયુ ંછે. અતયારે 
અહીં દૈનિક ૩૩ લાખ નલટર દધૂિુ ંપ્રોસનેસગં 
કરિામા ંઆિે છે.સકુન્યા યોજિા કાયાકન્િત કરી 
છે અિે ડરેી હિે ખેડતૂોિ ેપ્રાકકૃનતક ખતેી તરફ 
િાળિા કકટબદ છે, એમ તમેર ેઉમયેુું હતુ.ં 

પશુપાલક પકરિારોિી દીકરીઓિે 
‘સુકન્યા સમુ નદ યોજિા’િી લાભાથશી 
દીકરીઓિે પ્રશકસતપત્ો િડાપ્રધાિશ્ીએ 
એિાયત કયા્ષ હતા. ડેરી દ્ારા અંદાજે 20 
હર્રથી િધ ુદીકરીઓિે તેિો લાભ મળિાિો 
છે. દૂધ ઉતપાદિ ક્ેત્ે શ્ેષ્ઠ કામગીરી કરિાર 
મનહલા પશુપાલકોિું પર િડાપ્રધાિશ્ી દ્ારા 
પ્રશકસતપત્ો આપીિે સન્માિ કરાયું હતું.

આ અિસરે નિધાિસભા ઉપાધયક્ શ્ી 
જઠેાભાઈ ભરિાડ, કકૃનર મંત્ી શ્ી રાઘિજીભાઈ 
પટેલ, મતં્ી શ્ી કુબરેભાઈ ડીંડોર, રાજયિા 
સહકાર મતં્ી શ્ી જગદીશભાઈ નિવિકમા્ષ, રાજય 
મંત્ી શ્ી ગજેન્દ્રનસંહ પરમાર, સાંસદ શ્ી 
રમીલાબહેિ બારા, સાસંદ શ્ી દીપનસહં રાઠોડ, 
ધારાસભયો સિ્ષ શ્ી રાજને્દ્રનસંહ ચાિડા, નહતભુાઈ 
કિોકડયા, પદાનધકારીશ્ીઓ અિે મોટી સખંયામાં 
મનહલાઓ ઉપકસથત રહ્ા ંહતા.ં •
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ઔડાને રૂ. ૨૧૦ કરોડનાં વિકાસકાર્યોની ભે્ટ ધરતાં કેનદ્રીર્ ગૃહમંત્રીશ્ી
સમતોલ વિકાસની રરરભારા બનતું અમદાિાદ

શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા નિઝિ અિે િતેૃતિ 
તથા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિી 
આગિેાિીમા ંકાય્ષરત િત્ષમાિ રાજય સરકારિી 
કમ્ષઠતાિા કારર ે ગજુરાત ે નિકાસિા અિકે 
આયામોમાં ગનતશીલતા દાખિી છે, જેિા 
પકરરામ ેઆજ ેગજુરાત નિકાસિા િકશા પર 
દેશમા ંપ્રથમ સથાિ ધરાિ ેછે. કેન્દ્રીય ગૃહ તથા 
સહકાર મતં્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે અમદાિાદ 
શહેરી નિકાસ સત્ામડંળ દ્ારા અંદાનજત રૂ.૨૧૦ 
કરોડથી િધિુા ખચચે િૉટર સપલાય, હાઉનસંગ 
તથા સપો્ટસ્ષ કોમપલકેસ, ફલાય ઓિરનરિજ, લેક 
રી-ડિેલોપમને્ટ પ્રોજકેટ અતંગ્ષત ૧૧ જટેલાં 
પ્રર્લક્ી નિનિધ નિકાસકાયયોિુ ંલોકાપ્ષર અિે 
ખાતમહુતૂ્ષ કયુું હતુ.ં 

આ લોકનિકાસલક્ી યોજિાથી ઔડા 
નિસતારમાં રહેતાં લાખો િાગકરકોિે લાભ મળશ.ે 
બોપલમા ં િૉટર નસસટમિા લોકાપ્ષર પ્રસંગે 
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે જરાવયંુ 
હતુ ંકે, બોપલ અિે ઘમુાિા ઘર- ઘરમા ંિમ્ષદાિું 
શદુ પારી પહોંચાડિાિા પ્રકલપિંુ લોકાપ્ષર કરાયું 
છે. દોઢ િર્ષ પહેલા ંઆ કાય્ષયોજિાિુ ંભનૂમપજૂિ 
કરિામા ંઆવયુ ં હતુ.ં હિ,ે ૭૦ હર્ર ઘરમાં 
પીિાિુ ંશદુ પારી મળિાિંુ છે. ઝડપી ગનતથી 
કામ કઈ રીત ેથાય તેિુ ંઆ એક ઉતકકૃષ્ ઉદાહરર 

છે. શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 15 િર્ષ પહેલાં 
અમદાિાદ અિ ેઔડાિા નિસતારોિ ેિમ્ષદાિું 
પારી પહોંચાડિાિી શરૂઆત કરેલી ત ેશંખૃલામાં 
બોપલ અિ ેઘમુા પર જોડાયાં છે, એિંુ તમેરે 
ઉમયેુું હતુ.ં 

કેન્દ્રીય ગૃહમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, આજ ેદેશિા 
શ્ેષ્ઠ આદશ્ષ ગામમાં ત્ર ગામ ગાંધીિગર 
લોકસભા મતનિસતારિાં છે, જે આપરા સૌ 
માટે એક ગિ્ષિી િાત છે. એટલું જ િહીં, 
ગાંધીિગર મતક્ેત્માં પાયાિી તમામ 
સુનિધાઓ પહોંચાડિામા ંઆિી છે. ગાધંીિગર 
મતનિસતારિા િાગકરકોિે હર ઘર જળ 
યોજિા દ્ારા દરેક ઘરમાં પારી મળી રહ્ં છે. 
પ્રધાિમંત્ી આયુરમાિ યોજિાિો પર લાભ 
પહોંચાડિામાં આિી રહ્ો છે.

આ અિસરે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ીશ્ીએ િધુમાં 
ઉમેયુું કે, આિિારા સમયમાં અમદાિાદ 
કોપયોરેશિ અિે ઔડામાં ૧૦૦ કરોડિા ખચચે 
૧૪ િિાં તળાિોિંુ નિમા્ષર થશે તેમજ 
ગાંધીિગર મતક્ેત્માં િિાં ૧૨૦૦ તળાિો 
બિિાિી શરૂઆત પર થશે. િર્ષ ૨૦૨૪ 
પહેલાં ગાંધીિગર લોકસભા નિસતાર દેશમાં 
સૌથી િધુ નિકનસત લોકસભા ક્ેત્ બિશે, 
એિો તેમરે નિવિાસ પર વયક્ત કયયો હતો.

અમદાિાદમાં નિકાસિાં અિેક કાયયો તેજ 
ગનતએ થઈ રહ્ાં છે, આિિારા સમયમાં પર 
િધુ ઝડપે થિાિાં છે. અમદાિાદિા રેલિે 
સટેશિિી પર કાયાપલટ થિાિી છે અિે 
સાબરમતી રેલિે સટેશિિે પર નિનિધ ટ્ેિો 
મારફત ેજોડિામાં આિશ,ે જથેી રેલયાત્ીઓિે 
સરળતા રહે, એમ તેમરે િધુમાં કહ્ં હતું.

આરોગય મંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઈ પટેલે 
જરાવયંુ હતું ક,ે િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીિા તેમજ ક ેન્દ્ર ીય ગૃહમંત્ી શ્ી 
અનમતભાઈિા માગ્ષદશ્ષિમાં ગુજરાત સતત 
નિકાસ કરી રહં્ છે. આજે ૧૫૬ િગરપાનલકા 
અિે ૮ મહાિગરપાનલકાિાં િાગકરકોિે 
પાયાિી તમામ સુનિધાઓ પહોંચી છે. 

તેમરે િધુમાં ઉમેયુ ું હતું ક ે, િમ્ષદા 
આધાકરત તમામ શહેરોિાં િાગકરકોિે 
િમ્ષદાિું પારી પહોંચાડિામાં આિી રહ્ં છે. 
આજે ગુજરાતિા ૧૭ નજલ્ાઓમાં સો ટકા 
પારી પહોંચાડિામાં આિી રહં્ છે, જયારે 
રાજયિાં ૯૬% ઘરોમાં િલ સે જલ પહોંચી 
ચૂકયું છે. એટલું જ િહીં, િર્ષ ૨૦૨૨િા અંત 
સધુીમા ંરાજયિા દરેક ઘરમા ંપારી પહોંચાડિા 
ગુજરાત સરકાર કાય્ષરત છે.

મંત્ીશ્ીએ ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
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િાગકરકોિે પહોંચાડિામાં આિતી નિનિધ 
આરોગયલક્ી યોજિાઓિી પર માનહતી 
આપી હતી. તેમરે કહ્ં હતું કે, રાજયિા દરેક 
િાગકરકિે ઘરે જ આરોગયિી સારિાર મળી 
રહે, ઘરે જ ટેકસટંગ થાય અિે ઘરે જ દિાઓ 
મળી રહે એ પ્રકારિી તમામ આરોગયલક્ી 
વયિસથા રાજય સરકાર દ્ારા કરિામાં આિી 
રહી છે.

અત્ે ઉલ્ેખિીય છે કે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ી 
શ્ી અનમતભાઈ શાહે નિનિધ પ્રકલપોિંુ 
લોકાપ્ષર કયુું હતું, જેમાં ઔડા દ્ારા સમગ્ 
બોપલ નિસતારિે િમ્ષદાિું પારી મળે તેિા 
સંકલપ સાથે રૂ. ૭૭.૫૩ કરોડિા ખચચે 
બિાિેલા બોપલ િૉટર સપલાય પ્રોજેકટિંુ 
લોકાપ્ષર કરિામાં આવયું છે. આ યોજિામાં 
એક િૉટર કડસટ્ીબયુશિ સેન્ટર અિે ૬ 
ઓિરહેડ ટૅન્કિો સમાિેશ થાય છે. કુલ ૭૯ 
કકલોમીટર લંબાઈિું કડસટ્ીબયુશિ િેટિક્ક છે 
અિે અંદાનજત ૫.૭૦ ચોરસ કકલોમીટર 
નિસતારમાં અંદાજે ૧.૨૫ લાખ લોકોિે 
િમ્ષદાિું શુદ જળ પહોંચાડિામાં આિશે.

ઔડા દ્ારા િડાપ્રધાિશ્ીિા 'કફટ ઇકન્ડયા' 
અનભયાિિે ગ્ામનિસતારોમાં લઈ જિાિી 
સંકલપિા સાથે રૂ. ૯.૬૯ કરોડિા ખચચે 
મનરપુર-ગોધાિી નિસતારમાં આંતરરાષ્ટીય 
કક્ાિા સપો્ટસ્ષ કોમપલેકસિું લોકાપ્ષર કરાયું 
છ ે. આ આંતરરાષ્ટીય કક્ાિા સપો્ટસ્ષ 
કોમપલેકસમાં ૫૦૦ વયનક્તિી બેઠક-વયિસથા 
રાખિામાં આિી છે. આ ઉપરાંત નસન્થેટીક 
રિીંગ ટ્ેક, ઉપરાંત બાસકેટ બૉલ, ફૂટબૉલ, 
કબડ્ી, હાઈ અિે લોંગ જમપ જેિી રમતો 
માટેિી સનુિધા ઉપલબધ કરાિિામાં આિી છે. 
આ સપો્ટસ્ષ કોમપલેકસિો લાભ અમદાિાદ 
શહેર અિે ગ્ામયનિસતારિા લોકોિે મળશે. 

ઔડા દ્ારા પ્રધાિમંત્ીશ્ીિા 'હાઉનસંગ 
ફોર ઑલ'િા સિપ્નિ ેસાકાર કરિા રૂ. ૭.૭૩ 
કરોડિા ખચચે બોપલ નિસતારમાં ૭૦ જેટલા 
EWS આિાસિું નિમા્ષર કરિામાં આવયું છે. 
આ EWS આિાસમાં બેડરૂમ, સટડીરૂમ, હૉલ 
અિે કકચિ જેિી સુનિધા, નલફટ, ઓપિ 
પાકકિંગ, RCC રસતાઓ, સોલાર પેિલ, 

સુએજ ટ્ીટમે ન્ટ પલાન્ટ જેિી કૉમિ 
ફેનસનલટીઝથી રહીશોિું જીિિ સરળ અિે 
સુખમય બિશે.

ઔડા દ્ારા ટ્ાકફકિી સમસયા હળિી કરિા 
રૂ. ૭૭.૭૧ કરોડિા ખચચે સરદાર પટેલ 
રીંગરોડિા કમોડ સક્કલ ઉપર ૬ લેિ ફલાય 
ઓિરનરિજ અિે રૂ. ૧૪ કરોડિા ખચચે 
મનરપુર-ગોધાિીમાં કેિાલ ઓિરનરિજિા 
નિમા્ષરિું ખાતમુહૂત્ષ શ્ી અનમતભાઈ શાહે 
કયુું હતું. 

'ગ ાં ધ ીિગર લોકસભા–હકરયાળી 
લોકસભા'િે ચકરતાથ્ષ કરિા ઔડા દ્ારા 
'નમશિ નમનલયિ ટ્ી' અનભયાિ અંતગ્ષત રૂ. 
૧૦.૧૭ કરોડિા ખચચે SP રીંગ રોડિી ફરતે 
તેમજ રૂ. ૬.૦૬ કરોડિા ખચચે ઔડા હસતકિાં 
ગામોમા ંવૃક્ો િાિિાિા કામિુ ંખાતમહૂુત્ષ શ્ી 
અનમતભાઈ શાહે કયુું હતું. આ અનભયાિ 
અંતગ્ષત ૭૬ કકલોમીટર લંબાઈિા SP રીંગ 
રોડિી ફરતે અદંાજ ે૩૦,૦૦૦ વૃક્ો િાિિાિું 
અિે તેિી માિજત કરિાિું આયોજિ છે. 
ઔડા હસતકિાં ગામો પૈકકી ૭૫ ગામમાં 

અમૃતિિ બિાિિાિું આયોજિ છે. જયારે 
પ્રતયકે ગામમા ં૭૫ વૃક્ો િાિીિે તિેી માિજત 
પર કરાશે. આમ, િાયુ-પ્રદૂરર ઘટશે અિે 
ગ્ામજિોિું સિાસરય સુધરશે. ઔડા દ્ારા 
િડાપ્રધાિશ્ીિા સિચછ ભારત અનભયાિ હેઠળ 
ઔડા નિસતારિાં ૫૫ ગામોિા કચરાિા 
નિકાલિા કામિું ખાતમુહૂત્ષ પર મંત્ીશ્ી 
અનમતભાઈ શાહે કયુ ું હતું. અમદાિાદ 
શહેરિી ફરત ેઅમદાિાદ મહાિગરપાનલકાિા 
સહયોગથી ઔડા નિસતારિાં ૫૫ ગામોિા 
આશરે ૫૭ મેનટ્ક ટિ કચરાિો િૈજ્ાનિક 
પદનતથી નિકાલ થશે. કેન્દ્રીય ગૃહ તેમજ 
સહકાકરતા મતં્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહિા હસત ે
પ્રમુખ સિામી મહારાજ શતાબદી મહોતસિ 
સથળે કળશ-સથાપિ પર કરિામાં આવયું હતું. 

આ અિસરે સાંસદ શ્ી િરહકરભાઈ 
અમીિ, સિચે ધારાસભયશ્ીઓ, મેયર શ્ી 
કકરીટભાઈ પરમાર, મયુનિનસપલ કનમશિર 
શ્ી લોચિ સહેરા, ઔડાિા ચેરમેિ શ્ી 
ડી.પી. દ ેસાઈ તેમજ ગ્ામજિો મોટી 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

ન્કાિ્ાત્ા
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ઈ-કોર, વત્રનેત્ર, વિશ્ાસ-આશ્સત બાદ ગુજરાત રોલીસનો અદ્યતન પ્રકલર ઃ e-FIR
ગુજરાત રોલીસની સતક્કતા અને સજ્જતાથી ગુજરાત િાંત અને સમૃદ્ધ

દેશિા સિાુંગી નિકાસ માટે કાયદો અિે વયિસથાિી કસથનત મજબતૂ 
હોિી જરૂરી છે અિે તેિા માટે પોલીસ નિભાગિું આધુનિકકીકરર 
મહત્િિો ભાગ ભજિે છે. ગુજરાતિા આવિસત અિે નિવિાસ પ્રોજેકટે 
રાજયિાં િાગકરકોિી સુરક્ામાં િધારો કયયો છે. આ પ્રોજેકટ અંતગ્ષત 
રાજયભરમા ંલગાિિામા ંઆિલેા સીસીટીિી કેમરેાઓિી સખંયામા ંપર 
િધારો થઈ રહ્ો છે. પ્રતયેક િાગકરક સમાજમાં શાંનત અિે સલામતીિો 

અહેસાસ કરી શકે તે માટે ગુજરાત પોલીસ હરહંમેશ કકટબદ છે. 
ગુિેગારોથી બે ડગલાં આગળ નિચારીિે સતત કાય્ષરત રહેતી પોલીસ 
િાગકરકોિે પોલીસ સુધી પહોંચિામાં ઓછામાં ઓછી મુશકેલી પડે તે 
પ્રકારિુ ંઆયોજિ પર હાથ ધરી રહી છે. ત ેઅતંગ્ષત તાજતેરમા ંકેન્દ્રીય 
ગૃહમતં્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે ગજુરાત પોલીસ e-FIR એકપલકેશિિંુ 
રાજયવયાપી લૉકન્ચંગ કયુું હતું. 

આિો જાણીએ e-FIRની કાર્્ષપ્રણાલી
• e-FIRિી આ સયુહવધા ફક્ત તવેા સજંોગોમાં 

્જ મળેવી િકાિે કે ્જમેા ંઆરોપી અજ્ાત 
હોય તથા ઘ્ટિા દરહમયાિ બળિો 
ઉપયોગ િ થયો હોય કે ઈજા િ પહોંચી 
હોય. ચોક્કસ સમય-મયાયાદામા ંe-FIRિી 
પ્ાથહમક તપાસ પણૂયા કયાયા બાદ તમેાં તથય 
્જણાય તો તવેી ફકરયાદ FIRમા ંરૂપાતંકરત 
કરવામા ંઆવિ.ે

• ફકરયાદીએ હસક્ટઝિ પો્ટયાલ પર રજીસ્ટર 
કરાવી વાહિ કે ફોિચોરી અગેં ફકરયાદ 
સંદભભેિી હવગતો ભરીિે ઓિલાઇિ 
અપલોડ કરવાિી રહેિે. ઓિલાઇિ 
અરજી કરતી વખતે આપવામાં આવલેી 
અરજીિી હપ્ન્ટઆઉ્ટ પર ફકરયાદીિી 
સહી કયાયા બાદ એ અરજીિે સકકૅિ કરીિે 
અપલોડ કરવાિી રહિેે. ફકરયાદીિે 
E-Mail-SMSથી ફકરયાદ-અરજી 

મળયાિી જાણ થિે.
• બિાવસથળિી હવગતમાં ફકરયાદી દ્ારા 

્જે પોલીસ સ્ટેિિિયું િામ લખવામાં 
આવયયુ ંહોય તે પોલીસ સ્ેટિિમા ંe-FIR 
ફોરવડયા થિે.જો પોલીસ સ્ટેિિિયું િામ 
િ ્જણાવયયું હોય તો ્જે-તે પોલીસ 
કહમિિર/પોલીસ અહધક્ષકિી કચેરીએ 
e-FIR ફોરવડયા થિે અિે પોલીસ 
કહમિિર/પોલીસ અધીક્ષકિી કચેરી 
સબંહંધત પોલીસ સ્ેટિિ ખાતે તાતકાહલક 
e-FIR મોકલી આપિે.

• પોલીસ સ્ટેિિમાં ફર્જ બજાવતા 
અહધકારી ઈ-ગયુ્જકોપિા યયુઝર આઈ.ડી.
થી લૉગ-ઇિ કરીિે પો્ટયાલ વક્કહલસ્ટમાં 
તે e-FIR જોઈ િકિે અિે કોઈ પણ 
સજંોગોમા ં૨૪ કલાકિી સમયમયાયાદામાં 
પ્ાથહમક તપાસ અથભે પોલીસ સ્ટેિિમાં 

ફર્જ બજાવતા અહધકારી-કમયાચારીિે 
મોકલવાિી રહેિ.ે ્જ-ેત ેપોલીસ સ્ેટિિ 
ખાત ેફર્જ બજાવતા તપાસ અહધકારીિે 
પ્ાથહમક તપાસ સોંપાિે તયારે તપાસ 
અહધકારી અિે સાથોસાથ ફકરયાદીિે 
તપાસ અહધકારી Assign થવા  
અંગે E-Mail અથવા SMSથી જાણ 
કરવામાં આવિે.

• તપાસ અહધકારીિે આ પ્કારિી e-FIR 
મળતા ં સૌપ્થમ આ e-FIRિો ્જરૂરી 
અભયાસ કરિ ેઅિ ેઅપલોડ થયાિા ૪૮ 
કલાકિી સમયમયાયાદામાં ફકરયાદીિો 
સપંક્ક કરીિ ેસબંંહધત દસતાવજેોિી ખરાઈ 
કરિ ેતમે્જ વાહિ કે મોબાઇલ ફોિ-
ચોરીિા બિાવસથળિી મયુલાકાત લિે.ે 
આ સમગ્ર પ્હરિયા e-FIR અપલોડ 
થયાિા ૪૮ કલાકમા ં પણૂયા કરીિ ેઆ 
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અગેંિો પ્ાથહમક તપાસ અહેવાલ પોલીસ 
મથક ઇનચા્જયાિે મોકલી આપિ.ે

• તયાર બાદ પોલીસ મથક અહધકારી આ 
અહેવાલ મળયાિા ૨૪ કલાકિી 
સમયમયાયાદામા ંe-FIRિો યોગય હિકાલ 
કરિે. e-FIRિી હવગત સાચી હોય તો 
ઇ-ગયુ્જકોપમાં FIR દાખલ કરિે. જો 
બિાવિી ્જગયા પોતાિા પોલીસ 
સ્ટેિિિા કાયયાક્ષેત્રમાં િ આવતી હોય 
તો તે FIR સંબંહધત પોલીસ સ્ટેિિિે 
મોકલી આપવામાં આવિે. e-FIRમાં 
ખો્ટા દસતાવે્જ હોય અિે ખો્ટી હવગત 
હોય તો અરજી દફતરે કરવામા ંઆવિ.ે

• હસક્ટઝિ પો્ટયાલ-હસક્ટઝિ ફસ્ટયા મોબાઇલ 
એપ પરથી e-FIR અપલોડ થયાિા ૭૨ 
કલાકમા ંપોલીસ મથક  અહધકારીએ તેિો 
હિકાલ કરવાિો રહેિ.ે જો ૭૨ કલાકમાં 
તિેો હિકાલ િ થાય તો પનેનડંગ e-FIR 

હોવા અગેંિો E-Mail અિ ેSMS તયુરંત 
્જ ઉપરી પોલીસ અહધકારીશ્ીઓિે 
કરવામા ંઆવિે. 

• આમ e-FIR સંદભભે પાંચ કદવસમાં 
આખરી હિણયાય અંગેિી કાયયાવાહી 
કરવામાં િહીં આવે તો e-FIRિે 
ઈ-ગયુ્જકોપ દ્ારા FIRિો ધોરણસરિો 
રહિંગ િંબર આપોઆપ ફાળવવામાં 
આવિ ેઅિે પોલીસ મથક અહધકારીએ 
તિેી પર અનય સામાનય FIRિી ્જમે ્જ 
આગળિી કાયયાવાહી હાથ ધરવાિી રહેિ.ે

• આ ઉપરાતં e-FIR અગં ે૧૨૦ કલાકિી 
સમયમયાયાદામા ં ધોરણસરિી કાયયાવાહી 
િ કરવા બદલ પોલીસ કહમિિર-િાયબ 
પોલીસ કહમિિર-પોલીસ અહધક્ષક કે 
પોલીસ સ્ેટિિિા સબંહંધત અહધકારીિી 
્જવાબદારી િક્કી કરીિે તેઓ હવરુદ્ધ 
હિક્ષાતમક કાયયાવાહી કરવામા ંઆવિે.

ગાંધીિગરમાં યોર્યેલા આ કાય્ષક્મમાં ગુજરાત પોલીસિે 
અતયાધુનિક બિાિિા તથા રાજયિાં િાગકરકોિી સુરક્ા-સુનિધાઓમાં 
િધારો થાય તિેા પ્રોજકેટ તયૈાર કરિા બદલ મખુય મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ અિે ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી હર્ષભાઈ સંઘિીિે અનભિંદિ પાઠિતાં 
કેન્દ્રીય ગૃહ અિે સહકાકરતા મંત્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે જરાવયું હતું 
કે, ગુજરાત પોલીસે િરયોથી દેશભરમાં અગે્સર રહિેાિી પરંપરા 
નિભાિી છે. આ પ્રકારિી ટૅક્ોલોજી આધાકરત િિી પહેલ થકકી 
મુખયમંત્ીશ્ીિા િેતૃતિમાં ટીમ ગુજરાત આ પરંપરા ર્ળિશે, તેિો 
નિવિાસ તેમરે વયક્ત કયયો હતો.

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ીશ્ી અનમતભાઈ શાહે સૂચિ કરતાં કહ્ં હતું કે, 
રેલિે સટેશિ, ખાિગી સોસાયટીઓ, બંદરો, યાત્ાધામો સનહતિાં તમામ 
સથળો પર લાગેલા કેમેરાઓ ખાિગી હોય તો પર તેઓિી સાથે સંપક્ક 
કરીિે ટૅક્ોલોજીિી મદદથી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્ોલ રૂમિી નસસટમ સાથે 
જોડિા જોઈએ. સમગ્ કેમેરાઓિું િેટિક્ક એક નલંકથી જોડાશે તયારે જ 
રાજયિા સુરક્ાચક્િી કલપિા ખરા અથ્ષમાં રાજયિા સુદશ્ષિચક્માં 
પકરિનત્ષત થશે. રાજયિા કોઈ પર સથળે કોઈ ઘટિા બિે છે તયારે તયાં 
તરત જ આપરું પોલીસતંત્ પહોંચી શકે તેિો કિેકકટનિટીિો વયાપ 
િધારિો જોઈએ. 

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, ઈ-કૉપિી શરૂઆત થઈ તયારે 
સમગ્ દેશમાં આ પ્રકારિી સેિાઓ આપિામાં ગુજરાત પ્રથમ રાજય 
હતુ.ં રાજયિાં તમામ પોલીસ-સટેશિો કોમપયટુરરાઇઝડ કરિામા ંઆવયા ં
હતાં અિે પોલીસ કૉન્સટબેલથી માંડીિે પોલીસ અનધકારીઓિી 

તાલીમમા ંખાસ કોમપયટુરિી તાલીમ પર ઉમરેિામા ંઆિી હતી. આજે 
નત્િેત્િી પકરકલપિા સાકાર થઈ રહી છે, તેિી શરૂઆત પર આપરે 
ઈ-કૉપથી જ કરી હતી. ઈ-એફ.આઇ.આર.િી સુનિધા પર ઈ-કૉપિા 
સૉફટિરેમા ંહતી. ઈ-કૉપથી નત્િતે્ સધુીિી ગજુરાત પોલીસિી અદ્તિ 
થિાિી યાત્ા િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા સિપ્નિે ખરા અથ્ષમાં 
સાકાર કરી રહી છે. 

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, આજે સમગ્ દેશિાં ૯૬ ટકા જેટલાં 
પોલીસ સટેશિ ઓિલાઇિ થયાં છે. ઇકન્ડયિ સાયબર કો-ઓડશીિેશિ 
સને્ટરિી પર રચિા કરિામા ંઆિી છે. આ તમામ અદ્તિ ટૅક્ોલોજી  
ભારત સરકારે ખરીદી છે. કોઈ રાજય સરકારે આ ટૅક્ોલોજી અલગથી 
ખરીદિાિી જરૂર િથી, માત્ ભારત સરકાર પાસથેી એકસટેન્શિ લિેાિી 
જરૂર છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું કે, ગુજરાતિી કાયદો અિે 
વયિસથાિી કસથનતમાં ૮૦િા દાયકાથી લઈ ૨૦૨૨ સુધી બહુ મોટા 
સકારાતમક ફેરફારો થયા છે. કાયદો અિે વયિસથાિી પકરકસથનતમાં 
આટલું મોટું પકરિત્ષિ િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી દૃકષ્ અિે 
ગુિેગારો સાથેિા સખત િલરિે પકરરામે જ શકય બન્યું છે. આજે 
રાજયમાં કરફયુ અિે કોમી તોફાિો શબદો ભૂતકાળ બન્યા છે. રાજયિી 
દકરયાઈ સીમાઓ ઘૂસરખોરીથી ત્સત હતી, આજે આ તમામ દકરયાઈ 
સીમાઓ સુરનક્ત થઈ છે અિે ઘૂસરખોરી સંપૂર્ષ બંધ થઈ છે. આજે 
રાજયિી પોલીસે આધુનિક, ટૅક્ોસેિી અિે સંિેદિશીલ બિીિે 
રાજયિા નિકાસિી ગનતમાં િધારો કયયો છે.

શ્ી શાહે કહ્ં હતું કે, િડાપ્રધાિશ્ીએ ‘હર ઘર નતરંગા' અનભયાિ 
અંતગ્ષત તમામ રાષ્ટિાસીઓિે તા.૧૩, ૧૪ 
અિે ૧૫ ઑગસટ દરનમયાિ પોતાિા ઘર 
ઉપર નતરંગો લહેરાિિા અિુરોધ કયયો છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું 
હતું કે, ગુજરાતિી બે દાયકાિી ઊજળી 
નિકાસયાત્ા પાછળ રાજયમાં પોલીસિી 
સુસજ્જતા અિે કાયદા-વયિસથાિી ઉત્મ 
કસથનત જિાબદાર રહી છે. િડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદી અિે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ી શ્ી 
અનમતભાઈ શાહે તમેિા ગજુરાતિા કાય્ષકાળ 
દરનમયાિ રાજયમાં કાયદો અિે વયિસથાિી 
પકરકસથનત િધુ િે િધુ સુદૃઢ બિે તે આશયથી 
ટૅક્ોલોજીિા માધયમ દ્ારા અિકેનિધ િિતર 
આયામો હાથ ધયા્ષ હતા, તિેા પકરરામ ેઆજે 
ગુજરાત દેશભરમાં સૌથી શે્ષ્ઠ શાંત અિે 
સલામત રાજય બન્યું છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું કે, રાજયિી આ 
અનિરત નિકાસયાત્ામાં પોલીસકમશીઓિી 
સિેાઓિુ ંઅપ્રનતમ યોગદાિ રહ્ ંછે. આજથી 
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૨૦ િર્ષ પહેલાં કાયદો-વયિસથાિી િબળી કસથનતએ 
ગુજરાતિો નિકાસ રૂંધી િાખયો હતો, પરંતુ જયારથી 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતિા મુખયમંત્ી 
બન્યા તયારથી તમેરે પોલીસદળિંુ મિોબળ િધારિાિા 
સતત પ્રયત્ો હાથ ધયા્ષ હતા, જેિા પકરરામે આજિી 
યુિા પેઢીએ ગુજરાતમાં તોફાિ-કરફયુ જોયાં જ િથી.

તમેર ેઉમયેુું હતુ ંકે, ગુજરાતિી પોલીસ શાપ્ષ, સમાટ્ષ 
અિે સતક્ક બિે તે આશયથી ટૅક્ોલોજીિો મહત્મ 
ઉપયોગ કરીિ ેપોલીસદળિ ેિધ ુસસુજ્જ બિાિિા માટે 
દૃકષ્િંત આયોજિ કયુું, જેિા પકરરામે આજે ગુજરાત 
સમાટ્ષ પોનલનસગં, નપપલ-ફ્રરૅન્્ડલી પોનલનસગંથી નિકનસત 
રાજય બન્યું છે. હિે તો ગુજરાતિે ડબલ એકન્જિિી 
સરકારિો લાભ મળી રહ્ો છે. આ ડબલ એકન્જિિી 
સરકારિો િધુ લાભ ગુજરાતિી જિતાિે ૪ િિાં રક્ા-સુરક્ા સુદૃઢ 
કરતા પ્રકલપોિા લોકાપ્ષરરૂપે મળયો છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, ગુજરાત પોલીસિા કમાન્ડ એન્ડ 
કન્ટ્ોલ સને્ટરમા ંનત્-િતે્િો શભુારંભ થયો છે. નિવિાસ પ્રોજકેટ અતંગ્ષત 
તૈયાર કરાયેલું આ કમાન્ડ એન્ડ કન્ટ્ોલ સેન્ટર ખરા અથ્ષમાં સરકારિું 
ત્ીજું િેત્ બિીિે િાગકરકોિે િધુ સુરક્ા પૂરી પાડિા મહત્િિી ભૂનમકા 
અદા કરશે. નિવિાસ પ્રોજેકટ સમાટ્ષ પોનલનસંગ માટે પોલીસદળિંુ 
મહત્િિું પકરબળ પુરિાર થઈ રહ્ં છે. તેિા અંતગ્ષત ૭૦૦૦થી િધુ 
સીસીટીિી કેમેરાિા રાજયવયાપી િેટિક્કથી રાજયિાં તમામ નજલ્ા 
મખુયમથકો ઉપરાંત સોમિાથ, દ્ારકા, અંબાજી, કેિકડયા જિેા ંઅગતયિાં 
સથળોિે પર આિરી લેિામાં આવયાં છે. નિવિાસ પ્રોજેકટિી મદદથી 
અતયાર સુધીમાં ગિુાખોરીિા ૩૪૦૦થી િધ ુકેસ સરળતાથી ઉકેલિામાં 
સફળતા મળી છે. આગામી સમયમાં રાજયભરમાં િધુ સીસીટીિી 
કેમેરાિું િેટિક્ક ગોઠિિાિું રાજય સરકારિું આયોજિ છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું કે, િાહિચોરી, મોબાઇલિી ચોરી કે 
એિી બીજી ગુિાઇત ઘટિા, કે જેમાં કોઈ મારઝૂડ િ થઈ હોય, કોઈિે 
ઈર્ િ પહોંચી હોય, તેિા કેસમાં હિે િાગકરકોિે પોલીસ સટેશિિા 
ધક્કા ખાિા િ પડે તે માટે ટૅક્ોલૉજીિા માધયમ થકકી રાજય સરકારે 
ઓિલાઇિ e-FIR િોંધાિિાિી સુનિધા આજથી આંગળીિા ટેરિે 
ઉપલબધ કરાિી છે. રાજયમાં માિિ-તસકરીિે અટકાિિા માટે પોલીસ 
નિભાગ દ્ારા એન્ટી હ્મિ-ટ્ાકફકકંગ યુનિટિાં ૮૦ જેટલાં િાહિોિો 
શુભારંભ કરિામાં આવયો છે, તે આિી ગુિાખોરીિે ડામિામાં ઉતકકૃષ્ 
કામગીરી કરીિે માિિતાિી મોટી સેિા કરશે, તેિો નિવિાસ તેમરે 
વયક્ત કયયો હતો.

ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી હર્ષભાઇ સંઘિીએ જરાવયું કે, તતકાલીિ 
મખુયમંત્ી અિ ેિત્ષમાિ િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી તમેજ રાજયિા 
તતકાલીિ ગૃહમંત્ી અિ ેહાલિા કેન્દ્રીય ગૃહમતં્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહિા 
દ્રકષ્િંત િતેૃતિ હેઠળ લિેાયલેા નિર્ષયોથી માત્ ગજુરાતિે જ િનહ, સમગ્ 

દેશિાં િાગકરકોિ ેઇ-ગિિ્ષન્સ મારફતે મહત્િિી સિેાઓિો લાભ ઘરે 
બેઠાં મળી રહ્ો છે. રાજયિા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા 
કદશાનિદદેશ હેઠળ ગુજરાતિા ંિાગકરકોિ ેમોબાઇલ અિ ેિાહિચોરી 
જિેા ગિુાઓમા ંઘરે બઠેા ંe-FIR થઈ શકે તેિી વયિસથા ઉપલબધ 
કરાિી છે.

ગૃહ રાજય મતં્ી શ્ી હર્ષભાઇ સઘંિીએ ઉમયેુું કે, રાજયિી પોલીસિે 
આધુનિક બિાિિા ટૅક્ોલૉજીથી સજ્જ કરિામાં આિી રહી છે, આ 
માટે નિવિાસ પ્રોજેકટ થકકી ૧,૫૦૦ જેટલા ચોરીિા કેસો, ૯૫૦ 
અકસમાતિા કેસો તથા ૭૦૦થી િધુ અન્ય કેસોિો ઉકેલ લાિિામાં 
આવયો છે. ચોરાયેલાં િાહિો તથા આરોપીઓિે પકડિા માટે નત્િેત્િે 
પકરરામે સરળતા રહેશે. મોબાઇલ-ચોરી તથા િાહિ-ચોરી અંગેિી 
ફકરયાદ હિે e-FIRિા માધયમથી એક કલિકથી ઓિલાઇિ કરી 
શકાશે. એટલું જ િનહ, આ e-FIR કયા્ષ બાદ પોલીસ કોઈ કારરસર 
ઍકશિ લઈ િ શકકી તો આપોઆપ ૧૨૦ કલાકમાં એફ.આઇ.આર 
રજીસટર થઈ જશ.ે આ પ્રકારિી વયિસથા થકકી માત્ રાજયિા ંિાગકરકોિો 
જ િનહ, પરંતુ પોલીસ નિભાગિો પર સમય બચશે.  

ગૃહ રાજયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, રાજયિા મુખયમંત્ીશ્ીિા 
માગ્ષદશ્ષિ હેઠળ ડ્રગસ માકફયાઓ પર તિાઈ લાિિા માટે ડ્રગસ 
પેડલરોિી બાતમી આપિારિે કરિૉડ્ષ આપિાિી િીનત અમલમાં 
મૂકિામાં આિી છે. તેિા અંતગ્ષત ગુજરાતે ૧૬૦ જેટલા કેસો કરીિે 
૧૫૩થી િધુ ડ્રગસ પેડલરોિે પકડીિે ૬૨૫ કરોડથી િધુ કકંમતિું ડ્રગસ 
ઝડપી પાડ્ું છે. તે ઉપરાંત મનહલાઓ અિે બાળ-અતયાચારિા કેસોમાં 
રાજય સરકારે ૫૦થી િધ ુકેસોિો ઝડપી નિકાલ કયયો છે, જ ેિાગકરકોિી 
સુરક્ા માટેિી રાજય સરકારિી પ્રનતબદતા દશા્ષિે છે.

આ પ્રસંગે મુખય સનચિ શ્ી પંકજ કુમાર, ગૃહ નિભાગિા અનધક 
મખુય સનચિ શ્ી રાજ કુમાર, રાજયિા પોલીસ મહાનિદેશક શ્ી આનશર 
ભાકટયા તેમજ પોલીસ નિભાગિા ઉચ્ અનધકારીઓ સનહત 
પદાનધકારીઓ અિે પોલીસકમશીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

ન્કાિ્ાત્ા
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માણસામાં વિકાસકાર્યોનાં લોકાર્ષણ - ખાતમુહૂત્ષ
સરદાર પટેલ સાંસકકૃનતક ભિિ અિે 

મહાતમા ગાંધી પુસતકાલયિું લોકાપ્ષર 
સનહતિાં નિકાસકાયયોિી ભેટ આપિા 
ઉપરાતં કેન્દ્રીય ગૃહમતં્ી શ્ી અનમતભાઈ 
શાહે મારસામાં અક્યપાત્ ફાઉન્ડેશિિા 
ગુજરાતિા આઠમા રસોઈઘરિો 
તાજેતરમાં પ્રાર ંભ કરાવયો હતો. 
શાળાિાં બાળકોિે પૌકષ્ક ભોજિ પૂરં 
પાડિાર અક્યપાત્ ફાઉન્ડેશિિંુ 
ભારતમાં આ ૬૪મું અિે ગુજરાતિું 
આઠમું રસોઈઘર છે, જે મારસા અિે 
આસપાસિી ૧૯૦ શાળાઓિાં ૨૬ 
હર્ર બાળકોિે પ્રનતકદિ ગરમ ભોજિ 
પહોંચાડશે. રસોઈઘરિા પ્રારંભ પ્રસંગે 
શ્ી અનમતભાઈ શાહ અિે મહાિુભાિોએ 
બાળકોિે ગરમાગરમ ભોજિ પીરસયું હતું.

શ્ી અનમતભાઈ શાહે અનત આધનુિક રસોઈઘરિંુ નિસતૃત નિરીક્ર 
કયુું હતું. ૧,૩૮૩ ચોરસ મીટરિા નબલટઅપ એકરયામાં નિમા્ષર પામેલું 
રસોઈઘર ૪૭.૫ કકલોિૉટ ક્મતાિો સોલાર પલાન્ટ ધરાિે છે. ૧૨ 
હર્ર નલટરિી રસોઈ-ક્મતા માટે સૌર હાઈરિીડ િૉટર હીકટંગ નસસટમ 
અિે ગ્ીિ એિર્જીિી પહેલ કરાઈ છે, જેથી રસોઈ નિમા્ષરિો સમય 
ઘટશે અિે ઊર્્ષ બચશ.ે ગજુરાતમાં હાલમા ંઅમદાિાદ, િડોદરા, સરુત, 
ભાિિગર, કલોલ, ભુજ અિે ર્મિગરમાં અક્યપાત્ ફાઉન્ડેશિિાં 
સાત કેન્દ્રીય રસોઈઘર કાય્ષરત છે. 

આ પ્રસંગ ેતઓેએ ઇસકોિિા સથાપક આચાય્ષ શ્ી પ્રભપુાદિા જીિિ 
પર આધાકરત પુસતક 'નસંગ, ડાન્સ એન્ડ પ્રે'િું નિમોચિ પર કયુું હતું. 
કાય્ષક્મમાં નશક્ર મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારી, ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી 
હર્ષભાઈ સઘંિી, પિૂ્ષ મતં્ી શ્ી રમરલાલ િોરા, અક્યપાત્ ફાઉન્ડશેિિા 
ચેરમેિ શ્ી મધુ પંકડત દાસ ઉપકસથત રહ્ા હતા.  

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ીશ્ીએ મારસામાં રૂ. ૬ કરોડથી િધુિા ખચચે તૈયાર 
થયેલા ૫૩૦ સીટિા અદ્તિ સરદાર પટેલ સાંસકકૃનતક ભિિિું અિે 
રૂ.૩૮ લાખિા ખચચે તયૈાર થયલેા મહાતમા ગાધંી પસુતકાલયિુ ંલોકાપ્ષર 
કયુું હતું. મંત્ીશ્ીએ રૂ. ૧૫૩ લાખિા ખચચે િગરપાનલકા નિસતારિા 
નિનિધ રોડ રસતાિા ંકામોિુ ંઅિ ેરૂ. ૧૨૦ લાખિા ખચચે િગરપાનલકાિાં 
નિનિધ નિકાસલક્ી કામોિું ખાતમુહૂત્ષ કયુું હતું.

િતિમાં આિીિે પ્રસન્નતા વયક્ત કરતાં શ્ી અનમતભાઈ શાહે કહ્ં 
હતું કે, મારસાિી માટીમાં જ રમીિે મોટો થયો છું. જે લાઇરિેરીમાં 

િાિપરમા ંહુ ંભારતિો ઇનતહાસ ભણયો છુ,ં એ લાયરિરેીિુ ંત્ર માળિું 
નબલડીંગ ખુલ્ું મૂકિાિો આિંદ-સંતોર છે. આ તબક્કે તેમરે પોતાિા 
દાદાજીિે યાદ કરતાં કહ્ં હતું કે, મારા દાદાજી આ લાઇરિેરી ઘરે 
ચલાિતા હતા, તયારબાદ એ બર્રમાં સથાનપત થઈ હતી.

શ્ી અનમતભાઈ શાહે કહ્ં હતું કે, મારસાિી આ લાઇરિેરી આજે 
નિવિિી ૩૦ લાઇરિેરીઓ સાથે ઇલેકટ્ોનિકલી જોડાઈ છે. મારસાિા 
યુિાિો નરિકટશ લાઇરિેરી, અમદાિાદિી એમ. જે. લાઇરિેરી કે ગુજરાત 
નિદ્ાપીઠિી લાઇરિેરી સાથે અહીં બેઠાં જોડાઈ શકશે.

તેમરે કહ્ં હતું કે, મારસાિાં ૧૩ તળાિોિે ઇન્ટરનલંક કરીિે બારે 
મનહિા તેમાં િમ્ષદાિાં િીર છલોછલ રહે તેિું આયોજિ છે. મલાિ, 
માલર અિે ચંદ્રાસર તળાિથી પાઇપલાઇિ દ્ારા તમામ ૧૩ તળાિોિે 
ઇન્ટરનલંક કરિાિું આયોજિ કરિામાં આવયું છે.

આ પ્રસંગે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું હતું કે, કેન્દ્રીય 
ગૃહમંત્ી શ્ી અનમતભાઈ શાહે છેલ્ાં ત્ર િર્ષમાં રૂ. ૯૦૦૦ કરોડિાં 
નિકાસિાં કામો પોતાિા મતનિસતારમાં કયાું છે. પુસતકાલય અિે 
સાંસકકૃનતક હૉલ મારસાિાસીઓિે ગૌરિ અપાિતાં રહેશે. નિદ્ાથશીઓ 
પુસતકાલયમાં અભયાસ કરીિે િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
આતમનિભ્ષર સૂત્િે સાથ્ષક કરિા માટે પર આગળ આિશે. 

આ કાય્ષક્મમાં નશક્રમંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારી, આરોગય 
મંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઈ પટેલ, ગૃહરાજય મંત્ી શ્ી હર્ષભાઈ સંઘિી  
તથા િગરજિો ઉપસથનત રહ્ા હતા. •

સાંસકકૃવતક ભિન અને અતર્ાધુવનક લાર્બ્ેરી માણસાની નિી ઓળખ બનિે
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૩૬મી નેિનલ ગેઇમસ-ર૦રરનાં લોગોનું લોનચીંગ
ગુજરાતમાં િૈવશ્કકક્ષાનું સરો્ટ્ષસ ઇનફ્ાસટ્રકચર ઊભું થર્ું છે - મુખર્મંત્રી
સાત િર્ષિા લાંબા અંતરાલ બાદ યોર્ઈ રહેલા ૩૬મા રાષ્ટીય 

રમતોતસિિા યજમાિ બિિાિુ ંગુજરાતિ ેસૌભાગય મળયુ ંછે. રાજયમાં 
ખેલાડીઓ-ખેલપ્રેમીઓ અિે નિનિધ સંગઠિો સનહત િાગકરકોમાં પર 
આ રમતોતસિ માટે દેશભરમાંથી ગુજરાત આિિારા ખેલાડીઓિે 
આિકારિાિો અદમય ઉતસાહ છે. આગામી તા.ર૭ સપટેમબરથી તા.૧૦ 
ઑકટોબર દરનમયાિ યોર્િારી ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસિા લૉગોિું 
લૉકન્ચંગ તેમજ આ ગેઇમસિા સફળ આયોજિ માટે ગુજરાત સરકાર, 
ઇકન્ડયિ ઑનલકમપક એસોનસયેશિ તથા ગુજરાત સટેટ ઑનલકમપક 
એસોનસયેશિ િચ્ે નત્પક્ીય સમજૂતી કરાર MoU ગાંધીિગરમાં 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટલેિી પ્રેરક ઉપકસથનતમાં તાજેતરમા ં
મહાતમા મંકદર ખાતે સંપન્ન થયા હતા. 

આ પ્રસંગે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સપષ્ નિધા્ષર વયક્ત 
કયયો હતો કે, ગુજરાતમાં યોર્િારી ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસ-રાષ્ટીય 
રમતોતસિિે ભવય સફળતાપિૂ્ષક ગજુરાત પાર પાડશ.ે િશેિલ ગેઇમસિા 
ભવય આયોજિિે પાર પાડિા આ MoU આધારસતંભ બિી રહેશે. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી પે્રરરાથી 

ભારતમાં ખેલકૂદ ક્ેત્િો સુિર્ષકાળ આવયો છે. ભારતમાં સપોકટુંગ 
કલચર, સપોકટુંગ કોમયુનિટી અિે કડનસકપલિ નિકસી રહ્ા ંછે. કફટ ઇકન્ડયા 
જેિાં અનભયાિ ચલાિીિે િડાપ્રધાિશ્ીએ દેશમાં સપો્ટસ્ષ અિે 
કફટિેસિો એક જુિાળ ઊભો કયયો છે.

િડાપ્રધાિશ્ીિા માગ્ષદશ્ષિમાં ગુજરાતે વયાપક ફલક પર સપો્ટસ્ષ 
ઇન્ફ્રાસટ્ક્ચર ઊભુ ંકયુું છે. ગજુરાત આતંરરાષ્ટીય કક્ાિી રમત સપધા્ષઓ 
અિે ઑનલકમપક જેિી મેગા સપો્ટસ્ષ ઇિેન્્ટસ યોજિા માટે સજ્જ બિી 
રહ્ં છે તેમાં આ ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસ પૂરક બિશે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસિા લૉગો સંદભચે કહ્ં હતું 
કે, ગુજરાતિી આગિી ઓળખ એિા ગીરિા નસંહ અિે નિનિધ 
રમતનચહ્નોિે આ લૉગોમાં સથાિ મળયું છે. ગુજરાતિી અકસમતા સાથે-
સાથે ખેલકૂદિો જુસસો આ લૉગોમાં ઝળકકી રહ્ો છે. ૩૬મી િેશિલ 
ગેઇમસિો લૉગો રમતિીરોમાં િિી ઊર્્ષ, િિા ઉતસાહિો સંચાર કરશે, 
એિી અપેક્ા તેમરે દશા્ષિી હતી. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ જરાવયુ ંકે, ખલેકૂદ-સપો્ટસ્ષિા માધયમથી ‘એક ભારત 
શ્ષે્ઠ ભારત’િો સકંલપ સપુરેે સાકાર થઈ શકે છે. સપો્ટસ્ષ ટીમ-કસપકરટ 
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જગાિ ે છે. સપધા્ષ દરનમયાિ ખેલાડીિંુ પરફોમ્ષન્સ મહત્િિુ ં હોય છે. 
ખલેાડીિા ંભારા, પ્રદેશ, િાત-ર્ત િગરેેિુ ંકોઈ જ મહત્િ હોતુ ંિથી.

તેમરે િધુમાં કહ્ં હતું કે, આઝાદી બાદ િાિાં-મોટાં રજિાડાં, 
પ્રોનિન્સિે એક કરીિે એક ભારતિો ધયેય ગુજરાતિા સપૂત સરદાર 
સાહેબે પાર પાડેલો. એ જ ગુજરાતમાં જયારે ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસ 
યોર્તી હોય તયારે તેિી ટૅગલાઇિ એકતાિો મંત્ જ આપતી હોિી 
જોઈએ. ‘સેનલનરિટીંગ યુનિટી થુ્ સપો્ટસ્ષ' આ ટૅગલાઇિ એકદમ પરફેકટ 
છે, એમ તેમરે ઉમેયુું હતું.  

રમત-ગમત, યુિક સેિા અિ ેસાસંકકૃનતક મતં્ી શ્ી હર્ષભાઈ સઘંિીએ 
િેશિલ ગેઇમસિું યજમાિપદ ગુજરાતિે મળિા બદલ ગૌરિ વયક્ત 
કરતાં કહ્ં હતું કે, દેશિા િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા માગ્ષદશ્ષિ 
અિે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા િેતૃતિમાં દૃઢ ઇચછાશનક્તથી 
દેશિા યુિાઓ અિે રાજયિા રમતિીરોિે શ્ેષ્ઠ પલેટફોમ્ષ પૂરં પાડિાિા 
ઉદ્ેશ સાથે ભારતીય ઑનલકમપક એસોનસએશિ, ગુજરાત સટેટ 
ઑનલકમપક એસોનસએશિ અિે ગુજરાત સરકારિા સહયોગથી 
ગુજરાતમાં િેશિલ ગેઇમસ-૨૦૨૨િું આયોજિ કરિામાં આવયું છે. 

િેશિલ ગેઇમસ માટેિું આયોજિ સામાન્ય રીતે ત્ર િર્ષ જેટલો 
સમય માગી લેતું હોય છે તયારે માત્ ત્ર માસ જેટલા ખૂબ જ ટૂંકા 
સમયગાળામાં ગુજરાતે આ આયોજિ કરી બતાવયું છે, જે સમગ્ ટીમ 
ગુજરાત માટે ગૌરિરૂપ બાબત છે. િેશિલ ગેઇમસમાં સહભાગી થિાર 
તમામ રમતિીરોિું ગુજરાતમાં અિોખી રીતે સિાગત કરાશે. 

રાજયિા ંસાડા છ કરોડ િાગકરકોિો સહયોગ આ િશેિલ ગઇેમસિા 
આયોજિમાં પ્રાપ્ત થશે. આ તમામ બાબતોિે પકરરામે જ િેશિલ 
ગઇેમસ-૨૦૨૨િંુ ગજુરાતમા ંથઈ રહેલુ ંઆયોજિ માત્ ત્ર મનહિાિા 
ટૂંકા ગાળામાં સિયોત્મ રીતે શકય બિશે. 

મતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, રાજયિાં ૧૮ હર્ર ગામડાંઓમાંથી પ્રનતભાશાળી 
રમતિીરોિ ેશોધી કાઢિા માટેિુ ંઅનભયાિ િર્ષ-૨૦૧૦થી તતકાલીિ 
મુખયમંત્ીશ્ી અિે િત્ષમાિ િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
'ખલેમહાકંુભ'િા માધયમથી શરૂ કયુું હતંુ. આ અનભયાિ ેઆજ ેગુજરાતિા 

રમતિીરોિ ેિનૈવિક સતરે ખયાનત અપાિી છે. રાજયિા રમતિીરો િશેિલ 
જ િનહ પરંતુ ઇન્ટરિશેિલ લિેલ ેપોતાિુ ંયોગદાિ આપશ ેઅિ ેરાજયિું 
ગૌરિ િધારશ,ે તિેો નિવિાસ તમેર ેવયક્ત કયયો હતો.

ઇકન્ડયિ ઑનલકમપક એસોનસએશિિા ઍકકટંગ પે્રનસડેન્ટ શ્ી 
અનિલ ખન્નાએ જરાવયું કે, દેશિા ઇનતહાસમાં પ્રથમ િાર એિું થિા 
જઈ રહ્ં છે કે ૩૬મી િેશિલ ગેઇમસમાં ૩૬ રાજયો અિે કેન્દ્રશાનસત 
પ્રદેશોિા રમતિીરો નિનિધ ૩૬ રમતોિી સપધા્ષમાં ભાગ લેિા જઈ 
રહ્ા છે. િશેિલ ગઇેમસિા ઇનતહાસમા ંઆ િરચે સૌથી િધ ુ૩૬ રમતોિો 
સમાિેશ કરિામાં આવયો છે. ૭ િર્ષિા લાંબા સમય બાદ િેશિલ 
ગઇેમસ યોર્ઈ રહી છે અિ ેગજુરાત ેમાત્ ૩ મનહિાથી ઓછા સમયમાં 
તેિું સફળ આયોજિ કરિાિા પડકારિે સિીકાયયો છે.

ગુજરાત રાજય ઑનલકમપક એસોનસયેશિિા પ્રેનસડેન્ટ શ્ી દેિેન્દ્ર 
સોલંકકીએ કહ્ં કે, િેશિલ ગેઇમસ એ ખેલાડીઓ માટે એક સિપ્ન છે, 
જે ખેલાડીઓમાં ખેલકદલી, સૌહાદ્ષ અિે એકતાિી લાગરીમાં િધારો 
કરે છે. ખૂબ જ ટૂંકા સમયગાળામાં યોર્િારી રમતોિાં સથળ અિે 
સમય િક્કી કરી દેિામાં આવયાં છે. સાથોસાથ ખેલાડીઓ માટે રહેિા-
જમિા સનહતિી સિયોત્મ વયિસથા પર કરિામાં આિી છે.

રમતગમત, યુિા અિ ેસાસંકકૃનતક પ્રવૃનત્ઓ નિભાગિા અગ્સનચિ શ્ી 
અનવિિી કુમારે કહં્ કે, રાષ્ટીય એકતા-અખકંડતતાિી ભાિિા અિે 
પારસપકરક મલૂયોિા સન્માિિે આપરી સસંકકૃનત સાકંળી રાખ ે છે. તમેાં 
રમતગમત કે્ત્િુ ંએક નિનશષ્ યોગદાિ છે. િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીિા માગ્ષદશ્ષિ હેઠળ સમગ્ દેશમા ંરમતગમત ક્તે્િા નિકાસિ ેઆગિી 
ગનત અિ ેિિી કદશા મળી છે, તિેો તમેર ેનિશરે ઉલ્ખે કયયો હતો. 

આ પ્રસગં ેઇકન્ડયિ ઑનલકમપક એસોનસયેશિિા સકેે્ટરી જિરલ 
શ્ી રાજીિ મહેતા, ગજુરાત રાજય ઑનલકમપક સઘંિા સનચિ શ્ી આઈ.ડી. 
િારાિટી તથા સપો્ટસ્ષ ઑથોકરટી ઑફ ઇકન્ડયાિા સનચિ શ્ી રોનહત 
ભારદ્ાજ સનહતિા અનધકારીશ્ીઓ ઉપરાંત રાજય અિ ેનજલ્ા સતરિા 
સગંઠિિા પ્રનતનિનધઓ, કોચ તથા ટે્િરો સનહત પ્રનતભાશાળી ખલેાડીઓ 
અિ ેખલેપ્રમેીઓ પર ઉપકસથત રહ્ા હતા. •
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ગુજરાત સ્ટે્ટ જર્ુરડવિર્લ ઑરફસસ્ષનું પ્રથમ અવધિેિન ર્ોજાર્ું
અમદાિાદિા પકંડત દીિદયાળ ઉપાધયાય 

ઑકડટોકરયમ ખાત ેગજુરાત સટેટ જયકુડનશયલ 
ઑ ક ફસસ ્ષ િ ા  પ્ર થમ  અ ન ધ િે શિમ ાં 
અધયક્સથાિેથી સંબોધિ કરતાં મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે િાિામાં િાિા માિિીિાં 
નહત અિે ન્યાયિે ક ેન્દ્રમાં  રાખિાિી  
આિશયકતા દશા્ષિી હતી. તેમરે કહ્ં હતું કે, 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પર દરેક 
કલયાર યોજિામાં સમાજિા િાિામાં િાિા 
અિે ગરીબ વયનક્તિે મહત્મ લાભ મળે તેિો 
જ ધયેય રાખેલો છે.

મખુયમતં્ીશ્ીએ ગજુરાતમા ંપ્રથમ િાર આ 
અનધિેશિિા આયોજિ બદલ અનભિંદિ 
પાઠવયા હતા અિ ેજરાવયુ ંહતુ ંકે, લોકશાહીમાં 
ગુડ-ગિિ્ષન્સ અિે રૂલસ ઑફ લૉ માટે 
લજેીસલચેર, એકઝીકયટુીિ અિે જયકુડનશયરી  
એકબીર્િ ેપરૂક બિીિે અિ ેસિતતં્ રીત ેજો 
કામ કરે તો દરેકિે ન્યાય અિ ેતેિી પ્રનક્યાિો 
લાભ ચોક્કસપરે મળે. ન્યાયિી અદાલતો એ 
રલ ઑફ લૉિા ગાકડ્ષયિ તરીકે ફરજ બર્િે છે 
અિ ેલોકોમા ંન્યાયતતં્ પ્રતયિેી જ ેશ્દા છે તે 
ટકકી રહે અિ ેતમેા ંિધારો થાય ત ેકામ ન્યાનયક 
અનધકારીઓિુ ંછે, તિેો મત તમેર ેદશા્ષવયો હતો.

મુખયમંત્ીશ્ીએ સપષ્પરે કહ્ં હતું કે, 
ગુજરાત આજે દેશિું ગ્ોથ એકન્જિ છે. 
િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા િતેૃતિમાં 
ગજુરાત ગત ૨૦ િર્ષમા ંદરેક કે્ત્મા ંનિકાસિી 
કેડી કંડારીિ ેડિેલપમને્ટિુ ંરોલ મોડલ બન્યુ ંછે. 
આિી પાછળ મુખય કારર રાજયમાં ગુડ 
ગિિ્ષન્સ એટલ ેકે ઝડપી, િાજબી નિર્ષય અિે 
સારામા ંસારી પકબલક નબઝિસે સનિ્ષસીસ તેમજ 
નબઝિેસ એન્િાયરમેન્ટ હોિાિા કારરે 
ઔદ્ોનગક ક્ેત્માં નિવિમાંથી અિે અન્ય 
રાજયોમાથંી  િધમુા ંિધ ુરોકાર થાય છે, એમ 
મખુયમતં્ીશ્ીએ ગૌરિ સાથ ેજરાવયુ ંહતુ.ં એટલું 
જ િનહ, સક્મ ન્યાયપ્રરાલીિો પર રાજયમાં 
શાંનત અિે સલામતી સુનિનચિત કરિામાં 
મહત્િિો ફાળો રહ્ો છે, તિેો મખુયમતં્ીશ્ીએ 
ઉલ્ખે કયયો  હતો.

રાજય સરકારે પર કાયદા નિભાગ અિે 
ન્યાયતંત્િે હંમેશા પ્રાથનમકતા આપી છે. 
ન્યાયતંત્િી તમામ માગરીઓિે ધયાિમાં 
રાખીિે સિ્ષ-સમાનિષ્ બજેટ ફાળિરી  
કરિામાં આિે છે. ૨૦૦૩-૨૦૦૪માં 
ન્યાયતતં્િુ ંબજટે માત્ રૂ.૧૪૦.૧૯ કરોડ હતુ,ં 
તમેા ંગત િીસ િર્ષમાં આશરે બારસો ટકાિો 
જગંી િધારો કરીિ ેઆ િારાકકીય િર્ષ માટે 
રૂ.1740 કરોડિી રકમિી જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે, તિેી નિગતો તમેરે આપી હતી.

કોરોિાિા કપરા કાળમાં પર લોકોિે 
ન્યાય આપિાિુ ંસરાહિીય કાય્ષ ન્યાયપાનલકા 
દ્ારા કરિામાં આવયું હતું, તેિી સરાહિા 
મુખયમંત્ીશ્ીએ કરી હતી.  

ગુજરાત હાઈકોટ્ષિા મુખય ન્યાયાધીશ 
જકસટસ શ્ી અરનિંદ કુમારે જરાવયું હતું કે, 
સમગ્ રાજયિા જયુકડનશયલ ઑકફસસ્ષિે 
વિૉનલટી અિ ેવિૉકન્ટટીિી દૃકષ્એ ઉચ્સતરીય 
પરફોમ્ષન્સ કરિા માટે આહ્ાિ આપયું હતું. 
લોકોિે ઝડપી અિે ગુરિત્ાયુક્ત ન્યાય મળે, 
કોઈિ ેન્યાય માગિા માટે પરેશાિ થિુ ંિ પડ,ે 
એ દરેક જયુકડનશયલ ઑકફસરિી જિાબદારી 
છે, એિું તેમરે ઉમેયુું હતું.

સુનપ્રમ કોટ્ષિા ન્યાયમૂનત્ષ જકસટસ શ્ી 
એમ.આર શાહે જરાવયું હતું કે, કૉમિમેિિે 
ન્યાય આપિો એ આપરી સૌપ્રથમ ફરજ છે. 

ઝડપી ન્યાય એ દરેકિો અનધકાર છે, એિું 
જરાિીિ ેજકસટસ શાહે કોટ્ષમા ંસારા પરફોમ્ષન્સ 
માટે 3 પી – નપ્રપેરેશિ, પંકચયુઆનલટી અિે 
પોલાઇટિેસિો મંત્ આપયો હતો.

સુનપ્રમ કોટ્ષિા ન્યાયમૂનત્ષ જકસટસ શ્ી 
જે.બી. પારડીિાલાએ િચયુ્ષઅલ ઉદ્બોધિમાં 
જરાવયું  હતું  ક ે બંધારરિા આમુખમાં 
જરાિેલાં  મૂલયોિે  ચકરતાથ ્ષ  કરિાિી 
જિાબદારી ન્યાયતંત્િી છે. કોટ્ષ સામાન્ય 
માિિીિો આખરી આશરો હોય છે. શ્ી 
પારડીિાલાએ ન્યાયાલયોએ કોટ્ષ ઑફ લૉ 
િનહ, પરંતુ કોટ્ષ ઑફ જકસટસિી ભૂનમકા 
ભજિિાિી છે, એિું ઉમેયુું હતું.

કાયદા અિ ેન્યાયતતં્ મતં્ી શ્ી રાજને્દ્રભાઈ 
નત્િેદીએ જરાવયું હતું કે, ન્યાયતંત્િી તમામ 
આિશયકતા પૂરી પાડિા રાજય સરકાર 
પ્રનતબદ છે. સંિેદિા સાથે ન્યાય અપાય છે 
તયારે ન્યાયતંત્િું ગૌરિ િધી ર્ય છે, એિું 
તેમરે ઉમેયુું હતું.

આ અનધિેશિમાં સુનપ્રમ કોટ્ષ તથા 
ગજુરાત હાઈકોટ્ષિા ન્યાયાધીશશ્ીઓ ઉપરાતં 
રાજયિા એડિોકેટ જિરલ શ્ી કમલભાઈ 
નત્િેદી, ઉપરાંત નજલ્ા અિે તાલુકા સતરિા 
900થી િધારે ન્યાયાધીશો અિે ન્યાનયક 
અનધકારીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા. •
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િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ચીંધેલા જિસેિાિા માગ્ષ પર 
ચાલિાિી અમારી પ્રનતબદતા છે. તેમરે ગુજરાતિે નિકાસિું રોલ 
મોડેલ બિાવયું, તેથી આજે ગુજરાત રાજય દેશિું ગ્ોથ એકન્જિ 
બન્યું છે, તેમ મહેસારા ખાતે રૂ.147 કરોડિા ખચચે બિેલા મહત્િપૂર્ષ 
સરદાર પટેલ અન્ડરપાસિા લોકાપ્ષર પ્રસંગે મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું હતું.

રાજયિાં શહેરોિે નલિેબલ અિે લિેબલ બિાિિા માટે રાજય 
સરકાર સતત નિકાસકાયયો કરી રહી છે. તેિા ભાગરૂપે મહેસારામાં 
મોઢેરા હાઈિે પર અંડરપાસિંુ નિમા્ષર કરિામાં આવયું છે. આ પ્રસંગે 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જરાવયંુ હતું કે, ગુજરાતમાં પથરાયેલા કુલ પાંચ હર્ર 
કકલોમીટર લંબાઈિા િેશિલ હાઈિે નિકાસિા રાજમાગ્ષ બન્યા છે. 
રાજયમાં ૧.૧૫ લાખ કકલોમીટર લંબાઈિા રસતાઓિંુ િેટિક્ક છે. 
આખા ગુજરાતમાં એક છેડાથી બીર્ છેડા ઉપર ૬થી ૮ કલાકમાં 
સલામત અિે ઝડપથી પહોંચી શકાય તેિી આપરી િેમ છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતંુ કે, પ્રગનતપથિા ૩૭૧૦ કકલોમીટરિા 
માગયોમાંથી ૯ કોરીડોરિે રૂ.1600 કરોડિાં ખચચે ફોર-લેિ બિાિિામાં 
આિશે, જેિાથી નિકાસિી ગનતમાં િધારો થશે. તેમરે ઉમેયુું હતું 
કે, કકસાિપથ યોજિા હેઠળ ગામડાિા ૧૦ હર્ર કકલોમીટરિા 
રસતાઓ અિે નિકાસપથ યોજિા થકકી તાલુકા મથકોિા ૮૦૦ કક.મી. 
રસતાઓિે સુગમ બિાવયા છે. 

માગ્ષ અિે મકાિ મંત્ી શ્ી પૂરચેશભાઈ મોદીએ જરાવયંુ હતંુ કે, 
િત્ષમાિ રાજય સરકાર નિકાસિી સંસકકૃનતિે િરેલી છે. છિેાડાિા 
માિિીિો નિકાસ થાય તે ધયેય સાથે કાય્ષ કરી રહી છે. મંત્ીશ્ીએ 
ઉમેયુું હતું કે, ગુજરાતિા છિેાડાિાં ગામોમાં રસતાિું જોડાર મળી 
રહે તેમજ િરસાદી સમયમાં કોઈ ગામ નિખૂટું િા પડે અિે હાલાકકી 

િ ભોગિિી પડે તે માટે મુખયમંત્ીશ્ીિા િેતૃતિમાં સરકારે અિેક 
યોજિા અમલી બિાિી છે. સમગ્ ગુજરાતિી કાયાપલટ થઈ રહી 
છે. મહેસારા નજલ્ામાં છેલ્ાં ત્ર િર્ષમાં રૂ.1117 કરોડિાં 656 
કામો થયાં છે, જે નિકાસિી ગનત બતાિે છે.

આરોગય મંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઈ પટેલે જરાવયું હતંુ કે, છેલ્ાં 
20 િરયોમાં રાજયમાં નિકાસિાં િિાં પકરમારો ઉમેરાયાં છે, જેિી 
સાક્ી સમગ્ રાજયિી જિતા છે. 

પૂિ્ષ િાયબ મુખયમંત્ી શ્ી િીનતિભાઈ પટેલે જરાવયંુ હતંુ કે, 
દેશિા િડાપ્રધાિશ્ીિા િેતૃતિમાં સરકાર સૌિા સાથ, સૌિા નિકાસ, 
સૌિા નિવિાસ અિે સૌિા પ્રયાસથી હકારાતમક કદશામાં કામ કરી 
રહી છે.મહેસારા શહેરિે આજે ગુજરાતિા સૌથી મોટા અંડરપાસિી 
ભેટ મળી છે, જે આ શહેરિું ઘરેરું છે. 

'સરદાર પટેલ અન્ડરપાસ'માં શહેરી ટ્ાકફકિે તથા બસસટેશિિે 
અિુકૂળ રહે તેમ ત્ર બોક્ બિાવયાં છ,ે જે એસ.ટી. ડેપો, મોઢેરા 
સક્કલ તેમજ માલ-ગોડાઉિ ખાતે બિાિિામાં આિેલાં છે. આ 
કાય્ષક્મમાં સંસદસભય શ્ીમતી શારદાબહિે પટેલ, ધારાસભય સિચેશ્ી 
અજમલજી ઠાકોર, કરશિભાઇ સોલંકકી સનહત અનધકારીઓ, 
પદાનધકારીઓ, િગરજિો ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

ન્કાિ્ાત્ા

મહેસાણા-રાલનરુર હાઈિે રરના 
સરદાર ર્ટેલ અનડરરાસનું લોકાર્ષણ
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કેનદ્ર સરકાર ગુજરાતને કોવિવિલડના ૩.ર૦ કરોડ ડોઝ ઉરલ્ધ કરાિિે
કોવિડના વપ્રકોિન ડોઝના રાજર્વર્ારી અવભર્ાનનો પ્રારંભ

કેન્દ્ર સરકારે ‘આઝાદીિા અમૃત મહોતસિ’ 
અંતગ્ષત અમૃતકાળ પ્રસંગે તા.૧પ જુલાઈથી 
૭પ કદિસ સુધી દેશભરમાં ૧૮+થી પ૯ 
િર્ષિી િયિા લોકોિે કોનિડ િૅકકસિેશિિો 
નપ્રકોશિ ડોઝ નિિામૂલયે આપિાિી શરૂઆત 
કરી છે. મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
ગાંધીિગરિા સેકટર-ર૪ કસથત અબ્ષિ હેલથ 
સને્ટર ખાતથેી આરોગય મતં્ી શ્ી ઋનરકેશભાઈ 
પટેલિી ઉપકસથનતમાં આ રાજયવયાપી 
અનભયાિિો પ્રારંભ કરાવયો હતો. આ પ્રસંગે 
રાજયમંત્ી શ્ી નિનમરાબહેિ સુથાર તેમજ 
પદાનધકારીઓ, અનધકારીઓ જોડાયા હતા. 

કોનિડ િૅકકસિ અમૃત મહોતસિ અંતગ્ષત 

તા.૧પમી જુલાઈ, ર૦રરથી ૧૮-પ૯ િર્ષ 
િયજૂથિા લાભાથશીઓિે સરકારી કોનિડ 
રસીકરર કને્દ્રો પરથી નિિામૂલયે કોનિડ 
િૅકકસિિો નપ્રકોશિ ડોઝ અપાિાિો છે. 

"આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ’’ અંતગ્ષત 
તમામ સરકારી રસીકરર કેન્દ્રો પર તા. ૧પમી 
જુલાઈ, ર૦રરથી ૭પ કદિસ સુધી એટલે કે 
તા. ૩૦મી સપટમેબર, ર૦રર સુધી જ આ 
સુનિધા ઉપલબધ રહેશે. એટલું જ િનહં, ૧૮-
પ૯ િર્ષિી િયજૂથિા અિે બીર્ ડોઝિા ૬ 
મનહિા પૂર્ષ થઈ ગયા હોય તેિા લોકો જ આ 
નપ્રકોશિ ડોઝ માટે પાત્ ગરાશે. 

ગુજરાતમાં તમામ નજલ્ા/કોપયોરેશિમાં 

આ િયજૂથિા અંદાજે ચાર કરોડ લાભાથશી 
નપ્રકોશિ ડોઝ માટે યોગયતા ધરાિે છે તેમિે 
આ નિિામૂલયે નપ્રકોશિ ડોઝ સેિાિો લાભ 
મળી શકશે.

રાજયિા આરોગય નિભાગે આ હેતુસર 
અંદાજે ૩પ૦૦ કોનિડ િૅકકસિેશિ સેન્ટરો 
પર ૧પ હર્રથી િધુ આરોગયકમશીઓ દ્ારા 
રસીકરર વયિસથા સુનિનચિત કરેલી છે. આ 
અનભયાિ માટે કોનિનશલડ િૅકકસિિા અંદાજે 
૩.પ૦ કરોડ ડોઝ અિ ેકોિકૅકસિિા પ૦ લાખ 
ડોઝ ભારત સરકાર દ્ારા રાજય સરકારિે 
ઉપલબધ કરાિિામાં આિશે.

િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
િેતૃતિિી કેન્દ્ર સરકાર રાજયમાં આ નપ્રકૉશિ 
ડોઝ માટે પાત્તા ધરાિતા તમામ લાભાથશીઓિે 
નિિામૂલયે િૅકકસિ આપીિે રૂ. ૭૦૦ કરોડથી 
િધુિી ભેટ "આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ’’ 
અંતગ્ષત ગુજરાતિે આપશે. 

પ્રથમ અિે બીર્ ડોઝિી જેમ જ 
રાજયભરમાં નિનિધ સથળોએ સરકારી 
રસીકરર કેન્દ્રો ઊભાં કરીિે પાત્તા ધરાિતા 
તમામિે નપ્રકૉશિ ડોઝ અપાશે અિે આગામી 
૭પ કદિસોમા ંમહત્મ લાભાથશીઓિે રાજયિા 
આરોગય તંત્ દ્ારા િૅકકસિેશિ અન્િયે 
આિરી લેિામાં આિશે. •

ગુજરાતમાં પ્રથમ િખત “િહેરી વિકાસ રાષ્ટ્રીર્ કોનકલેિ” 
ગુજરાતમાં પ્રથમ િખત શહેરી નિકાસ રાષ્ટીય કોન્કલેિ યોર્યો 

હતો. અમદાિાદ રીિરફ્રંટ ખાતે યોર્યેલ આ કોન્કલેિિો શુભારંભ 
કરાિતા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયુ કે, શહેરી નિકાસ 
રાષ્ટીય કોન્કલેિ શહેરી સુખાકારીિો અમૃત કાળ સાનબત થશે. 
સાબરમતી રીિરફં્રટિ ેનિવિસતરીય માળખાગત સનુિધાિુ ંશ્ષે્ઠ િજરારું 
ગરાિી તેમરે રીિરફ્રંટિા ડેિલપમેન્ટિે પોલોટીકલ િીલિું શે્ષ્ઠ 
ઉદાહરર હોિાિું જરાવયું હતું.  

મુખયમતં્ીશ્ીએ સપષ્પરે કહં્ કે, દેશિ ે5 ટ્ીલીયિ ડૉલર ઇકોિોમી 
બિાિિા િડાપ્રધાિશ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીિા આહિાિિે નસદ કરિા 
શહેરી ઇકોિોમીિો નિકાસ અનતઆિશયક છે. િડાપ્રધાિશ્ીએ પડકારોિે 

તકોમાં પકરિનત્ષત કરિાિી શૈલી નિકસાિી છે. તેમરે ૨૦ િર્ષ પહેલા 
ગુજરાતિા સાશિિી ધુરા સંભાળી તયારે શહેરોિી સુનિધાઓ મયા્ષકદત 
હતી. િડાપ્રધાિશ્ીિા અથાગ પકરશ્મ અિે દૂરંદેશીતાિા પકરરામે 
આજે સમાટ્ષ નસટી અિે ગુડ ગિિ્ષન્સિી પકરપાટીએ ગુજરાતિા િગરો 
અિે શહેરોિો નિકાસ દેશ માટે રોલ મોડલ બન્યો છે. જેિા પકરરામે 
િલડ્ષ લિાસ સમાટ્ષ અિે સસટેિેબલ નસટીિો એક િિો યગુ િરેન્દ્રભાઇિા 
કદશાદશ્ષિમાં શરૂ થયો છે. નિવિ ફાસટટ્ેક નિકાસિી ગનત તરફ આગળ 
િધી રહ્ ંછે અિ ેિાગકરક કેન્દ્રી સનુિધા અિ ેઓિલાઇિ સનુિધાઓિા 
સમન્િય થી આજે ટેકિોલોજીિો મહત્મ ઉપયોગ થઇ રહ્ો છે. •

ન્કાિ્ાત્ા
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'હર ઘર વતરંગા' ઃ ગુજરાતમાં ૧ કરોડ ઘરમાં રાષ્ટ્રધિજ લહેરાિાિે
 આઝાદી કા અમૃત 

મહોતસિ અંતગ્ષત 'હર ઘર 
નતરંગા' ઝુંબેશ અંગે કેન્દ્રીય 
ગૃહ અિે સહકાર મંત્ી શ્ી 
અનમતભાઈ શાહે નિકડયો 
કોન્ફરકન્સંગ દ્ારા રાજયોિા 
મુખયમંત્ીશ્ીઓ અિે કેન્દ્રશાનસત પ્રદેશોિા લેફટિન્ટ ગિિ્ષરશ્ીઓ 
અિે પ્રશાસકો સાથે સંિાદ કયયો હતો. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ીશ્ીએ 
કહ્ં કે, આઝાદીિો અમૃત મહોતસિ દેશિા દરેક િાગકરક માટે ગિ્ષિી 
િાત છે. 'હર ઘર નતરંગા' એ દેશિા દરેક િાગકરકિા હૃદય અિે 
કદમાગમાં દેશભનક્તિી ભાિિાિે ઉચ્ સતરે લઈ જિાિો કાય્ષક્મ છે. 
દેશિાં ૨૦ કરોડથી િધુ ઘરો, એટલે કે ૧૦૦ કરોડથી િધુ લોકો, ત્ર 
કદિસમાં તેમિા ઘરે નત્રંગો ફરકાિશે અિે ફરીથી નત્રંગા દ્ારા ભારત 
માતાિી સેિામાં પોતાિે સમનપ્ષત કરશે.

 આ કાય્ષક્મ નિવિિો પહેલો એિો કાય્ષક્મ હશે જે કયારેય કોઈ 
રાષ્ટે તેિી સિતંત્તા કે અન્ય કોઈ કદિસિી ઉજિરી માટે યોજયો હોય. 
આ કાય્ષક્મિી સફળતા માત્ નિચાર કે હાકલથી મેળિી શકાતી િથી, 
તે એકલી કેન્દ્ર કે રાજય સરકાર કરી શકતી િથી. આ કાય્ષક્મિે લોકો 
સુધી પહોંચાડિાિું કામ આપરે સૌએ કરિાિું છે, તો જ આ કાય્ષક્મ 
અિે તેિો હેતુ પર સફળ થશે. દરેક ઘર પર નત્રંગો ફરકાિિો એ 
પુણયિું કાય્ષ છે અિે જો આપરે આ કાય્ષક્મિે સાનબત કરી દઈએ તો 
આ કાય્ષક્મ દેશમાં િિી દેશભનક્ત જગાિિામાં ઘરું યોગદાિ આપશે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે હર ઘર નતરંગા કાય્ષક્મિા 
આયોજિ અગંિેી આ બેઠકમાં િચયુ્ષઅલ માધયમથી સહભાગી થતાં કહ્ં 

કે, િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારત દેશિી આિ, બાિ અિે 
શાિ સમા રાષ્ટધિજ પ્રતય ેદરેક િાગકરકિા મિમા ંરહેલો સન્માિ-ભાિ 
ઉર્ગર થાય તેિા શુભ આશયથી હર ઘર નતરંગા કાય્ષક્મ ૧૩ થી ૧૫ 
ઑગસટ દરનમયાિ યોજિાિું આહ્ાિ કયુું છે. ગુજરાતમાં હર ઘર 
નતરંગા કાય્ષક્મ અંતગ્ષત એક કરોડ ઘર ઉપર રાષ્ટધિજ-નતરંગો 
લહેરાિિાિા નિધા્ષર સાથે રાજય સરકારે વયાપક આયોજિ કયુું છે. 
ગ્ામીર નિસતારમાં ૫૦ લાખ ઘર અિે શહેરી નિસતારમાં ૫૦ લાખ 
ઘર એમ કુલ મળીિે ૧ કરોડથી િધુ ઘરો પર નત્રંગો લહેરાશે તેિી 
અપકે્ા તમેરે વયક્ત કરી હતી. ગજુરાતમા ંસકૂલ, કૉલેજ, સરકારી કચરેી, 
ઉદ્ોગો, સહકારી સંસથાિો િગેરે સાિ્ષજનિક સથળો પર અઢી લાખિી 
સંખયામાં રાષ્ટધિજ ફરકાિિામાં આિશે. 

દરેક ઘર સુધી રાષ્ટધિજ પહોંચે તે માટે રાજય સરકારે સુપેરે 
આયોજિ કયુું છે. ભારત સરકારે નિનચિત કરેલી એજન્સી મારફત ૫૦ 
લાખ રાષ્ટધિજ ખરીદિામાં આિશે. આ ઉપરાંત GeM પોટ્ષલ ઉપર 
ઉપલબધ કરાિિામાં આિશે. શહેરી ક્ેત્ માટે ૩૦ લાખ અિે ગ્ામીર 
નિસતારો માટે ૨૦ લાખ રાષ્ટધિજ ઉપલબધ કરાિિામાં આિશે. આ 
ઉપરાંત રાજયિાં ૫૦થી િધારે ખાદી ગ્ામ ઉદ્ોગ કેન્દ્ર તથા ગુજ્ષરી 
એમપોકરયમ પરથી રાષ્ટધિજિી ખરીદી િાગકરકો કરી શકશે. •

CM ડેિબોડ્ષથી પ્રભાવિત થતા નીવત આર્ોગના CEO
િીનત આયોગિા સી.ઇ.ઓ શ્ી પરમવેિરિ 

ઐયર તાજેતરમાં ગુજરાતિી એક કદિસીય 
મલુાકાત ેઆવયા હતા. આ મલુાકાત દરનમયાિ 
તેમરે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે 
બેઠક યોજીિે કકૃનર, નશક્ર, હાઉસીંગ િગેરે 
નિભાગોિી નિનિધ ફલૅગશીપ યોજિાઓ, 
સી.એમ. ડૅશબોડ્ષ તથા જિસંિાદ કેન્દ્રિી 
ગનતનિનધઓ પ્રતયક્ નિહાળી હતી. 

સી.એમ. ડૅશબોડ્ષ દ્ારા રાજય સરકારિા 
નિભાગો દ્ારા હાથ ધરિામાં આિતાં 
નિકાસકાયયો અિે જિનહત કાય્ષક્મોિું કરયલ 
ટાઇમ મોનિટરીંગ ૩ હર્ર જટેલા ઇન્ડીકેટસ્ષથી 
કરિામાં આિે છે, તેિાથી તેઓ અતયંત 

પ્રભાનિત થયા હતા. એટલું  જ િનહ, 
યોજિાકકીય લાભ મેળિેલા લાભાથશીઓિા 
પ્રનતભાિ ફકીડબૅક મેળિિાિા હેતુસર કાય્ષરત 
જિસંિાદ કેન્દ્રિી કાય્ષપદનતિી પર શ્ી 
પરમેવિરિ ઐયરે પ્રશંસા કરી હતી. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથેિી 
આ બેઠકમાં મુખય સનચિ શ્ી પંકજકુમાર, 

સનહત ઉચ્ સિદી અનધકારીશ્ીઓ ઉપકસથત 
રહ્ા હતા. આ મુલાકાતમાં િીનત આયોગિા 
સી.ઇ.ઓ.િે સી.એમ.ડૅશબોડ્ષ અિે જિસંિાદ 
કેન્દ્રિી કામગીરી તથા કાય્ષપદનતિી તલસપશશી 
માનહતી મુખયમંત્ીશ્ીિાં અનધક સનચિ શ્ી 
પકંજ જોરી અિે સનચિ શ્ીમતી અિંનતકાનસંઘે 
આપી હતી. •

ન્કાિ્ાત્ા

૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ 31økwshkík



ઑસટ્રેવલર્ાનું પ્રવતવનવધમંડળ મુખર્મંત્રીશ્ીની સૌજનર્ મુલાકાતે
ઑસટ્ેનલયા ન્યૂ સાઉથ િેલસિા નમિીસટર 

ફોર એન્ટરપ્રાઇઝ, ઇન્િેસટમેન્ટ એન્ડ ટ્ેડ તથા 
નમિીસટર ઑફ ટુકરઝમ એન્ડ સપો્ટસ્ષ તેમજ 
નમિીસટર ઑફ િેસટિ્ષ નસડિી શ્ીયુત સટુઅટ્ષ 
અયરેસ (Mr. Stuart Ayres) અિે 
પ્રનતનિનધમંડળે તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિી ગાંધીિગરમાં સૌજન્ય 
મુલાકાત લીધી હતી. ગુજરાત અિે ન્યૂ સાઉથ 
િેલસ િચ્ે ર૦૧૮માં જે નસસટર સટેટ તરીકે 
એગ્ીમને્ટ થયલેા છે તિેા પકરરામ ેબયે પ્રદેશો 
િચ્ે સહકાકરતાિો સેતુ િધુ સુદૃઢ અિે 
નિસતૃત બન્યો છે તેિો આિંદ તેમરે આ 
મુલાકાત દરનમયાિ વયક્ત કયયો હતો. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ 

સંદભ્ષમાં એમ પર જરાવયું કે, નશક્ર, 
પ્રિાસિ, નબિપરંપરાગત ઊર્્ષ સનહતિાં 
ક્ેત્ોમાં ગુજરાતિી જે અગ્ેસરતા છે તેમાં ન્યૂ 
સાઉથ િેલસિી સહભાનગતા િિાં પકરમારો 
ઉમેરી શકે તેમ છે. િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ હરેક ક્ેત્ે આતમનિભ્ષર ભારતિી િેમ 
સાથે િૈનવિક પ્રિાહોિે સાથે રાખીિે નિકાસિી 
િિી કદશા આપી છે. મઇેક ઇિ ઇન્ડીયા, મેઇક 
ફોર ધ િલડ્ષ િો એમરે જે નિચાર આપયો છે 
તે સૌિી ભાગીદારીથી આગળ િધિાિો 
અનભગમ છે. ગુજરાત અિે ન્યૂ સાઉથ િેલસ 
આ નિચારિે આગળ ધપાિતાં નસસટર સટેટ 
તરીકે જે ક્ેત્ોમાં હજુ િધુ સુદ્રઢ સેતુ સથાપિો 
હોય તેમાં આગળ િધી શકે તેમ છે. 

શ્ીયુત સટુઅટ્ષ અયરેસ (Mr. Stuart 
Ayres) એ આ અંગેિો પ્રનતસાદ આપતાં 
ઉમેયુ ્ષ ક ે, તેમિા રાષ્ટિું એક નબઝિેસ 
ડેનલગેશિ દર િરચે ભારત અિે ગુજરાતિી 
મુલાકાતે આિશે અિે પરસપર વયાપાકરક 
િાનરજયીક સંબંધોિે િધુ આગળ ધપાિશે. 
તેમરે મુખયમંત્ીશ્ીિે નસડિીિી મુલાકાતે 
આિિાિું ભાિભયુ્ષ આમંત્ર પાઠવયું હતું. 
ગજુરાતમા ંમૂડીરોકાર અિ ેિપેારિી જ ેઅિકે 
તકો રહેલી છે તેિાથી તેઓ પ્રભાનિત થયા 
છે. આ બઠેકમા ંઉદ્ોગ નિભાગિા અનધક મખુય 
સનચિ શ્ી રાજકુમાર, મખુયમતં્ીશ્ીિા અનધક 
મખુય સનચિ શ્ી પંકજ જોરી, ઉદ્ોગ કનમશિર 
શ્ી રાહલુ ગપુ્તા િગરેે જોડાયા હતા. •

રરનર્ુએબલ એનર્જીનો ઉરર્ોગ સમર્ની માંગ – CM 

ઊર્્ષિા નિિકેપરૂ્ષ ઉપયોગ સાથ ેિિીિ 
ઊર્્ષ સત્ોત અિે કરન્યુએબલ એિર્જીિો 
ઉપયોગ હિેિા સમયિી માગં છે. િડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ભારતિ ેપાચં નટ્લીયિ 
ડોલર ઇકોિોમી બિાિિાિંુ જ ેસપિુ ંજોય ુછે 
તમેા ંઆ કરન્યએુબલ એિર્જી સકેટરિુ ંપર ઘરું 
મહતિ છે. તાજેતરમાં ઉજ્જિલ ભારત, 
ઉજ્જિલ ભનિષય પાિર@2047 અંતગ્ષત 
િીજળી મહોતસિ યોર્યો હતો. જમેા ંિડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ િિી કદલહીથી િચયુ્ષઅલ 
માધયમથી જોડાઇિે કરિેમપડ કડસટ્ીબયુશિ 
સકેટર સકકીમ તથા િશેિલ સોલાર રૂફટોપ 
પોટ્ષલિા લોન્ચીંગ કયા્ષ હતા. 

િડાપ્રધાિશ્ીએ આ અિસરે સુરતિા 
કિાસ ખાત ેગ્ીિ હાઇડ્રોજિ પ્રોજકેટ સનહત 

દેશિા નિનિધ રાજયોિા ઊર્્ષ પ્રકલપોિા 
ઇ-ખાતમૂહ્ષત કયા્ષ હતા. કેન્દ્ર સરકારિી 
નમિીસટ્ી ઓફ ન્ય ૂએન્ડ કરન્યુએબલ એિર્જી 
આયોનજત આ કાય્ષક્મમાં િડાપ્રધાિશ્ીએ 
દેશિા નિનિધ રાજયોિા લાભાથશીઓ સાથે 
સિંાદ પર કયયો હતો. 

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ અિ ેઊર્્ષ 
મતં્ી શ્ી કિભુાઇ દેસાઇએ આ િળેાએ પકંડત 
કદિદયાળ એિર્જી યનુિિનસ્ષટીમાં આયોનજત 
િીજળી ઉતસિમા ંસહભાગી થઇિે રૂફટોપ તથા 
સોલાર પલાન્ટિા ગજુરાતિા લાભાથશીઓિ ેતથા 
ઝૂંપડપટ્ી િીજળીકરર અન્િયે નિિામૂલયે 
િીજકિેકશિ મેળિિારા લાભાથશીઓિે 
પ્રમારપત્ો એિાયત કયા્ષ હતા. 

આ અિસરે મખુયમંત્ીશ્ીએ જરાવયુ ં કે, 

ર ા જ ય  સ ર ક ા ર 
કરન્યુએબલ એિર્જીિે 
હ ંમે શ ા  પ્ર ો તસ ાહિ 
આપતી આિેલી છે. 
પાછલા બ ેદાયકાઓમાં 
કરન્યુએબલ એિર્જીિે 
પ્રોતસાહિ આપિાિી 
કદશામા ંસરકારે સોલાર 

પોનલસી, નિન્ડ એિર્જી પોનલસી, સમોલ હાઇડ્રો 
પોનલસી તથા હાઇરિીડ એિર્જી પોનલસી જિેી 
અિકે પોનલસીઓિો સફળ અમલ કયયો છે. 
આિા પકરરામે કરન્યુએબલ ઊર્્ષિી કુલ 
સથાનપત ક્મતામા ં૧૦૫ ટકાિો િધારો થયો 
છે. ર૦૦૧મા ંઆ ક્મતા ૧૬પ મગેાિોટ હતી 
ત ેર૦રરમા ં૧૭,૩૦૦ એ પહોચી છે. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ જરાવયુ ંકે, િડાપ્રધાિશ્ીિા 
માગ્ષદશ્ષિમાં કચછમાં ૩૦ હર્ર મેગાિોટ 
ક્મતાિો સૌથી મોટો કરન્યુએબલ એિર્જી પાક્ક 
નિકસાિિામા ંઆિી રહ્ો છે.  મખુયમતં્ીશ્ીએ 
રાજયમાં કરન્યુએબલ એિર્જીિી ક્મતા 
ર૦રપમા ં૪૧ ગીગાિોટ તથા ર૦૩૦મા ં૬૬ 
ગીગાિોટ સધુી પહોચાડી ગ્ીિ-કલીિ એિર્જી 
ઉતપાદિિી િમે વયક્ત કરી હતી. •
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રાજર્માં ચીર ઉતરાદન ક્ષેત્રે રોકાણને આકર્ષિા 
ગુજરાત સેવમકનડક્ટર રોવલસી ૨૦૨૨-૨૦૨૭ જાહેર 

દરેક ક્ેત્માં અગ્ેસર એિા ગુજરાતે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલિા િેતૃતિમાં ટેકિોલોજીકલ ક્ાંનત તરફ િધુ એક કદમ ભયુું છે. 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે સાયન્સ એન્ડ ટેક્ોલોજી નિભાગિા 
મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારી, મુખય સનચિ શ્ી પંકજકુમાર, 
મુખયમંત્ીશ્ીિા અનધક મુખય સનચિ શ્ી પંકજ જોશી, સાયન્સ એન્ડ 
ટેકિોલોજી નિભાગિા સનચિ શ્ી નિજય 
િેહર ાિી  ઉપકસથનતમાં  “ગુજરાત 
સનેમકન્ડકટર પોનલસી ૨૦૨૨-૨૦૨૭”િી 
મહતિપૂર્ષ ર્હેરાત કરી છે. 

ગુજરાત સેનમકન્ડકટર પોનલસી અંગે 
સાયન્સ એન્ડ ટેક્ોલોજી નિભાગિા મંત્ી 
શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારીએ જરાવયુ કે, 
સેનમકન્ડકટર અિે કડસપલે ઉતપાદિ ક્ેત્ે 
સહાય માટે આગિી ડેકડકેટેડ પોનલસીિી 
ર્હેરાત કરિારા પ્રથમ રાજયિું ગૌરિ 
દેશભરમાં ગુજરાતે મેળવયું છે. રાજયમાં 
સથાનિક સનેમકન્ડકટર ચીપ ઉતપાદિ ક્તે્ ેઝડપી 
અિે સમાિેશી વૃનદિે પ્રોતસાહિ આપિાિી 
પ્રનતબદતા સાથે ગુજરાત સેનમકન્ડકટર પોનલસી ૨૦૨૨ થી ૨૦૨૭ 
ર્હેર કરિામાં આિી છે. આ પોનલસી થકકી આગામી પાંચ િર્ષમાં બે 
લાખ જેટલી રોજગારીિું સજ્ષિ થશે.

મંત્ીશ્ીએ જરાવયુ કે, દેશિા િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીિાં 
દ્રષ્ીિંત િેતૃતિમાં સમગ્ દેશમાં આતમનિભ્ષરતાિી કદશામાં િક્કર 
આયોજિો થઇ રહ્ા છે તયારે સેનમકન્ડકટર ચીપ ઉતપાદિ ક્ેતે્ 
આતમનિભ્ષરતા પ્રાપ્ત કરિાિા હેતુ સાથે ભારત સરકાર દ્ારા ઈકન્ડયા 
સેનમકન્ડકટર નમશિ( ISM)િી સથાપિા કરિામાં આિી છે અિે 
ભારતમાં સેનમકન્ડકટર ઉતપાદિ ક્ેત્ે રોકાર આકર્ષિા માટેિી િીનત 
ર્હેર કરિામાં આિી છે. ભારત સરકારિી આ પહેલિે સમાંતર 

ગુજરાતમાં ચીપ ઉતપાદિ ક્ેત્ે રોકારિે આકર્ષિા મુખયમંત્ીશ્ી દ્ારા 
સેનમકન્ડકટર િીનત ર્હેર કરિામાં આિી છે. આ પોનલસીિી ર્હેરાત 
સાથ ેગજુરાત સનેમકન્ડકટર અિ ેકડસપલ ેઉતપાદિ ક્તે્ ેસહાય માટે િીનત 
ર્હેર કરિારં પ્રથમ રાજય બન્યું છે.

ભારત સરકારિા ઈલેકટ્ોનિકસ અિે 
ઈન્ફોમચેશિ ટેક્ોલોજી મંત્ાલય હેઠળ ઈકન્ડયા 
સેનમકન્ડકટર નમશિ દ્ારા મંજૂર કરાયેલા 
પ્રોજકેટસ માટે ભારત સરકાર દ્ારા આપિામાં 
આિેલી સહાય ઉપરાંત ભારત સરકાર દ્ારા 
આપિામા ંઆિતી મૂડી સહાયિા ૪૦ ટકાિા 
દરે િધારાિી સહાય રાજય સરકાર દ્ારા 
આપિામાં આિશે. આ પોનલસી અંતગ્ષત 
ધ ો લે ર ા  સ પે ન શ ય લ  ઇ ન્ િે સ ટ મે ન્ ટ 
કરઝીયિ(ધોલેરા સર) ખાતે ધોલેરા 
સેનમકોિ નસટી સથાપિામાં આિશે અિે 
પાત્તા ધરાિતા પ્રોજેક્ટસિે પ્રથમ ૨૦૦ 
એકર જમીિ ખરીદી પર ૭૫% સબનસડી 

અિે ફેબ પ્રોજેકટ અથિા અપસટ્ીમ/ડાઉિસટ્ીમ તથા 
ISM હેઠળ મજૂંર થયલેા અન્ય પ્રોજેક્ટસ માટે જરૂરી િધારાિી જમીિ 
ઉપર ૫૦ ટકા સબનસડી આપિામાં આિશે.

મંત્ીશ્ીએ િધુમાં જરાવયુ કે, આ પોનલસી અંતગ્ષત પ્રોજેકટિા હેતુ 
માટે જમીિિા ભાડાપટ્ા/ િેચાર/ ટ્ાન્સફર માટે પાત્ પ્રોજેક્ટસ દ્ારા 
સરકારિે ચૂકિિામાં આિેલ ૧૦૦% સટેમપ ડ્ુટી અિે િોંધરી ફકીિા 
એક િખતિા િળતરિી જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. રાજય સરકારિા 
નિનિધ કાયદા હેઠળ મેળિિાિી થતી તમામ મંજૂરીઓ ઝડપી રીતે 
મળી રહે તે અથચે નસંગલ નિન્ડો નમકેનિઝમ સથાપિામાં આિશે. આ 
િીતીિો ઉદેશય મોટા પાયે રોજગારી ઉભી કરિાિો છે તથા આગામી 
પાંચ િર્ષમાં ૨ લાખ લોકોિે રોજગારી મળિાિો અંદાજ છે. •

મુખયમંત્ીશ્ીિા અનધક મુખય સનચિ શ્ી પંકજ જોશી, સાયન્સ એન્ડ 
ટેકિોલોજી નિભાગિા સનચિ શ્ી નિજય 

ગુજરાત સેનમકન્ડકટર પોનલસી અંગે 
સાયન્સ એન્ડ ટેક્ોલોજી નિભાગિા મંત્ી 
શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારીએ જરાવયુ કે, 
સેનમકન્ડકટર અિે કડસપલે ઉતપાદિ ક્ેત્ે 
સહાય માટે આગિી ડેકડકેટેડ પોનલસીિી 
ર્હેરાત કરિારા પ્રથમ રાજયિું ગૌરિ 
દેશભરમાં ગુજરાતે મેળવયું છે. રાજયમાં 
સથાનિક સનેમકન્ડકટર ચીપ ઉતપાદિ ક્તે્ ેઝડપી 
અિે સમાિેશી વૃનદિે પ્રોતસાહિ આપિાિી 

ભારત સરકારિા ઈલેકટ્ોનિકસ અિે 
ઈન્ફોમચેશિ ટેક્ોલોજી મંત્ાલય હેઠળ ઈકન્ડયા 
સેનમકન્ડકટર નમશિ દ્ારા મંજૂર કરાયેલા 
પ્રોજકેટસ માટે ભારત સરકાર દ્ારા આપિામાં 
આિેલી સહાય ઉપરાંત ભારત સરકાર દ્ારા 
આપિામા ંઆિતી મૂડી સહાયિા ૪૦ ટકાિા 
દરે િધારાિી સહાય રાજય સરકાર દ્ારા 
આપિામાં આિશે. આ પોનલસી અંતગ્ષત 
ધ ો લે ર ા  સ પે ન શ ય લ  ઇ ન્ િે સ ટ મે ન્ ટ 
કરઝીયિ(ધોલેરા સર) ખાતે ધોલેરા 

અિે ફેબ પ્રોજેકટ અથિા અપસટ્ીમ/ડાઉિસટ્ીમ તથા 
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“મક્કમ સરકાર અડીખમ વિકાસગાથા” રુસતકનું વિમોચન

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા િેતૃતિ હેઠળિી ટીમ ગુજરાત 
રાજયિી નિકાસ યાત્ાિ ેઆગળ િધારી રહી છે. રાજયિી નિકાસગાથાિે 
આગળ ધપાિિામાં રાજયિો પારી પુરિઠા અિે જળસંપનત નિભાગ 
મંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઈ પટેલિા સબળ િેતૃતિ અિે મંત્ી શ્ી જીતુભાઇ 
ચૌધરીિા સીધા માગ્ષદશ્ષિ હેઠળ કાય્ષ કરી રહ્ો છે. પારી પુરિઠા અિે 
જળસપંનત નિભાગ દ્ારા કરિામા ંઆિેલી કામગીરીિી ઝાખંી રજ ૂકરતા 
“મક્કમ સરકાર, અડીખમ નિકાસગાથા” પસુતકિંુ તાજતેરમા ંમખુયમતં્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા હસતે નિમોચિ કરિામાં આવયું હતુ. 

પારી પુરિઠા નિભાગ દ્ારા તૈયાર કરાયલે આ પસુતકમા ંગુજરાતમાં 
થયેલી જળક્ાંનતિી નિગતો રજૂ કરાઇ છે. જેમાં રાજયિા ગ્ામીર 
નિસતારોિા ૯૬ ટકા કરતા પર િધારે ઘરોમાં િળ જોડાર સંપન્ન થયું. 
જેમાં ખાસ કરીિે ૧૦ મનહિાિા ટૂંકા ગાળામાં પારી પુરિઠા નિભાગે 
યુધધિા ઘોરરે કામગીરી કરીિે ૫૨૧૮ ગામોિા ૭.૭૦ લાખ ઘરોિે 
િળ જોડારથી જોડ્ા છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા િેતૃતિ હેઠળિી સરકારિા દસ 
માસિા સમયગાળામાં મંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઈ પટેલ અિે રાજય મંત્ી 
શ્ી જીતુભાઇ ચૌધરીિા સક્મ િેતૃતિ અિે સંકલિિા પકરરામે કુલ  

રૂ. ૨૧૯૮.૯૨ કરોડિા નિકાસ પ્રકલપો અિે યોજિાકકીય કાયયોિું 
લોકાપ્ષર સંપન્ન કરિામાં આવયું. જેમાં અસટોલ, DDSA જેિી 
મહતિિી યોજિાઓિો પર સમાિેશ થાય છે. 

તદ્ઉપરાતં આ સમયગાળામા ંરૂ. ૨૧૮૯.૮૬ કરોડિી યોજિાકકીય 
કાયયોિુ ં ખાતમહુતૂ્ષ અિ ે રૂ. ૧૦૮૪.૭૪ કરોડિા કાયયોિુ ં ભનૂમપૂજિ 
કરિામાં આવયંુ છે. જિેી સમગ્તયા નિગતો આ પુસતકમા ંસમાનિષ્  છે. 
પારીપરુિઠા નિભાગ દ્ારા ૧૦ માસમાં રૂ. ૫૨૮૪ કરોડિા ટેન્ડરિે 
મજંરૂી આપિામા ંઆિી છે. જયારે રૂ. ૫૮૯૧ કરોડિી ૧૦૪ યોજિાઓિે 
િહીિટી મજંરૂી આપિામા ંઆિી છે. 

આ પુસતકમાં પારી પુરિઠા નિભાગિા કાયયો, સંસાધિો અિે 
આયોજિિુ ંસિ્ષગ્ાહી વયિસથાપિ કરિા તથા માિિ સશંાધિો, ફકરયાદ 
નિિારર, ફાયિાન્સ અિ ેસટોર ઇન્િને્ટરીિુ ંમોનિટકરંગ થાય અિ ે જલ 
જીિિ નમશિિા કાયયો પૂર્ષ કરતા તેમજ સતત મોનિટકરંગ થાય તે માટે 
તયૈાર કરાયલે E.R.P.  સોફટિરેિી કામગીરી પર દશા્ષિિામા ંઆિી 
છે. આ કાય્ષક્મમાં રાજય સરકારિા કેનબિેટ મંત્ીશ્ીઓ, રાજયકક્ાિા 
મંત્ીશ્ીઓ, મુખય સનચિ શ્ી પંકજકુમાર સનહત િકરષ્ઠ સનચિશ્ીઓ 
ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

વિિરાજરુર બીચને વિશ્કક્ષાના પ્રિાસનધામ તરીકે વિકસાિાિે
દેિભનૂમ દ્ારકા નજલ્ાિા મિોહર અિે 

શાતં દકરયાકકિારે આિેલા નશિરાજપરુ બીચમાં 
પ્રિાસિ નિભાગ દ્ારા હાથ ધરાઇ રહેલા 
પ્રિાસિ-યાત્ી સુનિધાિા કામોિી પ્રગનતિંુ 
તાજતેરમાં મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
ર્તનિરીક્ર કયુ્ષ હતુ.ં પ્રિાસિ અિે સલામતીિે 
ધયાિે રાખીિે બલય ૂ ફલગેિા િનૈવિક ધોરરો 
અન્િય ેનશિરાજપરુ બીચિ ેપ્રિાસિ નિભાગ 
દ્ારા નિકનસત કરિામા ંઆિી રહ્ો છે. 

મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેદ્ારકાનધશ 
મકંદરમા ંઅચ્ષિ-દશ્ષિ કયા્ષ બાદ નશિરાજપરુ 
બીચ પહોચયા હતા. તમેરે નશિરાજપરુ ખાતે 

અંદાજે રૂ. ર૩.૪૩ કરોડિા ખચચે ફેઇઝ-૧ 
અંતગ્ષત અરાઇિલ પલાઝા, સાઇકલ ટ્ેક, 
પ્રોમોિેડ, પાથ-િે, પીિાિા પારી, ટોઇલેટ 
બલોક સનુિધા જિેા પ્રગનત હેઠળિા કામોિી 
કામગીરીિંુ નિરીક્ર કયુ્ષ હતુ.ં 

પ્રિાસિ સનચિ શ્ી હાકરત શુકલાએ આ 
તકે મખુયમતં્ીશ્ીિે નશિરાજપુર ડિેલપમને્ટિી 

નિગતો આપતાં કહ્ં કે, ફેઇઝ-૧ િા કામો 
પૈકકી પ૬ ટકા કામો પૂર્ષ થઇ ગયા છે. 
સમગ્તયા  પ્રિાસિ સુનિધાિા કુલ અંદાજે 
રૂ.૧૩૫ કરોડિા નિનિધ  કામો નશિરાજપુરમાં 
હાથ ધરિામાં આિી રહ્ા છે તેમ  પ્રિાસિ 
સનચિ ેમખુયમતં્ીશ્ીિે જરાવયુ ંહતુ.ં મુખયમતં્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ કામો િેળાસર પૂર્ષ 
કરી પ્રિાસીઓિે પૂરતી સુનિધા મળી રહે તે 
માટેિા પે્રરક સચૂિો કયા્ષ હતા. શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે હાઇ-િે થી નશિરાજપુર પહોચિા 
માટેિા રોડિી માગ્ષ-મકાિ નિભાગ દ્ારા થઇ 
રહેલી કામગીરી પર નિહાળી હતી. •
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ગુજરાત વિધાનસભામાં ર્ોજાઈ "ર્ુિા મોડેલ એસેમબલી"

ગજુરાત નિધાિસભા ખાતે ‘ગરેશ િાસુદેિ માિળંકર સંસદીય 
અભયાસ અિ ેતાલીમ બયરુો’ તથા ‘ધી સકૂલ પોસટ’િા સયંકુ્ત ઉપક્મે 
ગજુરાત નિધાિસભાિા અધયક્ ડૉ. િીમાબહેિ આચાય્ષિા અધયક્સથાિે 
‘યિુા મોડલે એસમેબલી’ કાય્ષક્મિંુ આયોજિ કરિામા ંઆવયંુ હતુ.ં આ 
યિુા મોડલે એસેમબલીિો પ્રારંભ મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેકરાવયો 
હતો. આ યિુા એસમેબલીિી ખાનસયત એ હતી કે, આ મોક એસમેબલીમાં 
યુિાિોએ િાસતનિક નિધાિસભાિા સત્ દરનમયાિ થતી તમામ કાય્ષિાહી 
કરી હતી. 

આ મોક યુિા નિધાિસભાિી કામગીરી સિારે નિયનમત સમયે શરૂ 
થઈ હતી, જે અંતગ્ષત સમગ્ કદિસ દરનમયાિ તારાંકકત પ્રશ્ોત્રી, 
માગરીઓ પર ચચા્ષ, સરકારી નિધેયક, નબિ સરકારી કામકાજ પર 
ચચા્ષ-નિચારરા કરાઈ હતી. સહભાગી બિેલા શાસક પક્ તેમજ 
નિપક્િા તમામ સભયોએ ઉતસાહપૂિ્ષક ભાગ લઈ ધારદાર રજૂઆતો 
સનહત પોતાિાં મંતવયો વયક્ત કયાું હતાં. 

મોક એસેમબલીમાં ૬૦ નમનિટ સુધી તારાંકકત પ્રશ્ોત્રી સત્ 
યોર્યું હતું, જેમાં સભયશ્ીઓ દ્ારા નિનિધ નિભાગોિા ૩૦ જેટલા 
પ્રશ્ો પૂછિામાં આવયા હતા. આ તમામ પ્રશ્ોિા સંબંનધત મંત્ીશ્ીઓ 
દ્ારા નિસતૃત જિાબો અપાયા હતા. 

પ્રશ્કાળિા અતં ેકકૃનર, ખડેતૂ કલયાર અિે સહકાર નિભાગિી કકૃનર, 
િાિી નસંચાઈ અિે ભૂનમ સંરક્ર મુદ્ે તેમજ આરોગય અિે પકરિાર 
કલયાર નિભાગ હેઠળ ર્હેર આરોગય નિરયિી માગરીઓ ઉપર 
નિસતૃત ચચા્ષ અિે મતદાિ થયું હતું, જેમાં આ બંિે માગરીઓ 
બહુમતીથી પસાર કરિામાં આિી હતી.

અંતમાં, નબિસરકારી કામકાજ અંતગ્ષત સભય શ્ી આય્ષિ મહેતા 
દ્ારા ગલોબલ િૉનમુંગ અિે લિાઇમેટ ચેન્જિા સંકટ પર નબિસરકારી 
સંકલપ તેમજ સભય શ્ી િૈદેહી પટેલ દ્ારા શાળા પ્રિેશોતસિ અંગેિા 
નબિસરકારી સંકલપ રજૂ કરાયા હતા. તેમાં પર સૌ યુિા સભયશ્ીઓએ 
ઉતસાહપૂિ્ષક ભાગ લીધો હતો. કાય્ષિાહી પૂર્ષ થયા બાદ સૌ 
સહભાગીઓિે મહાિુભાિોિા હસતે પ્રમારપત્િું નિતરર કરાયું હતું.

ગજુરાત નિધાિસભા ખાત ેઐનતહાનસક ‘યિુા મોડલે એસમેબલી’માં 
એક કદિસ માટે મુખયમતં્ી બિલેા શ્ી રોહિ રાિલ ેતેમિો એક કદિસિો 
નિધાિસભા ગૃહિો અિુભિ વયક્ત કરતાં જરાવયું હતું કે, આજિો આ 
કદિસ અમારા સૌ યુિાિોિા જીિિિો સૌથી અિેરો અિે યાદગાર 
અિુભિ બિી રહેશે.

તેમરે જરાવયું હતું કે, એક કદિસ નિધાિસભા ગૃહમાં બેસીિે તેિી 
કાય્ષપ્રરાલી ર્રિા અિે શીખિાિો આ અિુભિ અમારા સૌિા 
ભનિષયમા ંમાગ્ષદશ્ષક તરીકે પરુિાર થશ.ે ગૃહિી શરૂઆતમા ંજ ગજુરાત 
નિધાિસભાિાં અધયક્ા શ્ીમતી ડૉ. િીમાબહેિ આચાય્ષ, મુખયમંત્ી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ, સસંદીય બાબતોિા મંત્ી શ્ી રાજને્દ્રભાઈ નત્િદેી, 
યુિા અિે સાંસકકૃનતક પ્રવૃનત્ઓિા મંત્ી શ્ી હર્ષભાઈ સંઘિી, ગુજરાત 
નિધાિસભા શાસક પક્િા દંડક શ્ી પકંજભાઈ દેસાઈ, નિપક્િા ઉપિતેા 
શ્ી શૈલેરભાઈ પરમાર દ્ારા સહભાગી થયેલા તમામ નિદ્ાથશીઓિે 
પ્રોતસાહિ પૂરં પાડિામાં આવયું હતું.

શ્ી રોહિ ેિધમુાં જરાવયુ ંહતુ ંકે, સસંદીય લોકશાહીિા પનિત્ મંકદર 
સમા આ નિધાિસભા ગૃહમા ંિાગકરકો દ્ારા ચૂટંાયેલા પ્રનતનિનધઓ પર 
રાજયિી કેટલી બધી જિાબદારીઓિો ભાર હોય છે તે આજ ેઆ જગયા 
પર બસેીિે મિે સમર્યંુ છે. િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી અિે 
મખુયમંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલિા દ્રકષ્િંત િતેૃતિ હેઠળ ગજુરાત આજ ે
દેશમાં હર એક કે્ત્ ેઅગે્સર છે તયારે અમે સૌ યુિાઓ પર દેશિા 
નહતમા ંપોતાિો ફાળો આપિાિા પરૂા પ્રયત્ો કરીશુ.ં

મંત્ી શ્ી હર્ષભાઈ સંઘિીએ કહ્ં હતું કે, આ મોક નિધાિસભામાં 
સહભાગી થયેલા નિદ્ાથશીઓિે આજિો અિુભિ ખૂબ જ ઉપયોગી 
બિતી રહેશે.  આ યુિા મોડેલ એસેમબલીિા ગુજરાત પ્રયોગમાં ભાગ 
લેિાર નિદ્ાથશીઓિે પ્રમારપત્ એિાયત કરી તેમિે પ્રોતસાનહત કરાયા 
હતા. આ સમાપિ કાય્ષક્મમાં નિધાિસભા અધયક્ા ડૉ. િીમાબહેિ 
આચાય્ષ, સામાનજક ન્યાય અિે અનધકાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ 
પરમાર, મુખય દંડક શ્ી પંકજભાઈ દેસાઈ, નિધાિસભા સનચિાલયિા 
અનધકારીશ્ીઓ ઉપકસથત રહ્ાં હતા. •

ન્કાિ્ાત્ા
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બેડી બંદરથી કોલસાનો 
પ્રથમ જથથો રિાના 

ર્મિગર િજીક આિેલા બેડી બંદરેથી િિી નિકનસત કરાયેલી 
રેલિે લાઇિ મારફતે કોલસાિી પ્રથમ ટ્ેિિે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે રિાિા કરાિી હતી. આ પ્રસંગે તેમરે જરાવયું હતું કે આ રેલ 
જોડાર દેશમાં એિા પ્રકારિું પ્રથમ સાહસ છે, જેમાં આઠ મનહિાિા 
ગાળામાં પી.પી.પી. દ્ારા ઈ.પી.સી. કોન્ટ્ાકટિા માધયમથી પ્રોજેકટ 
સફળતાપૂિ્ષક પૂર્ષ કરિામા આવયો હોય. આ સાહસિે ભારતીય રેલિે 
સાથ ેસયુંક્ત સાહસમાં ગજુરાત રેલ ઇન્ફ્રાસટ્ક્ચર ડેિલપમને્ટ કોપયોરેશિ 
(G-RIDE) દ્ારા પૂર્ષ કરિામાં આવયો છે. 

આ પ્રસંગે મુખયમંત્ીશ્ીએ િધુમાં જરાવયું હતું કે, આ પ્રોજેકટ 
મકલટમોડલ કિકેકટનિટી માટે PM ગનતશનક્ત િશેિલ માસટર પલાિિા 
નિઝિિે આગળ લઈ જશે. તે નસિાય બથ્ષથી ડાયરકેટ લોકડંગ, 
લોનજકસટકસિો ઓછો ખચ્ષ, કાગયો અિરજિર માટે સંતુનલત મોડલ, 
કિેકકટનિટીિી સુનિધા અિે રોજગારીિી િિી તકોિો નિસતાર થશે.

બડેી બદંર કચછિા અખાતિા દનક્ર કકિારે ર્મિગર નજલ્ામાં 
આિલંુે છે, જિંુે સંચાલિ ગજુરાત મરેીટાઇમ બોડ્ષ હસતક છે. અહીં 2250m 
લબંાઈિા લાબંા વહાફ્ક સાથ,ે ઓલ-િેધર ટાઇડલ લાઇટરેજ સનુિધા છે, 
અિ ેબાજ્ષ દ્ારા કાગયો પકરિહિ સાથ ેલાઇટરેજ કામગીરી પર ઉપલબધ 

છે. બેડી એન્કરેજમાં મહત્મ 
ડ્રાફટ 16 મીટર છે. બદંર તિેી 
િજીકિા અતંકરયાળ નિસતારોમાં 
માગ્ષ માલસામાિિી અિરજિર 
સાથ ેકોલને્ડ પટે્ોનલયમ કોક પર 
િધુ નિભ્ષરતા ધરાિે છે. આ 
SPV રેલિે પ્રોજેકટિે જી-

રાઇડ બેડી પોટ્ષ રેલ નલનમટેડ દ્ારા નિકસાિિામાં આવયો છે, જેમાં 
જી.એમ.બી. અિ ેજી-રાઇડ િચ્િેી ભાગીદારી છે. તમેા ંજી.એમ.બી.િી 
74 ટકા, જયારે જી-રાઇડિી 26 ટકા ભાગીદારી છે. અંદાજે 3 કકમીિા 
આ પ્રોજેકટિી કકંમત રૂ. 70 કરોડ છે.
બેડી બંદર પર રેલ-જોડાણિા ફાયદા
• તેિાથી બંદરિી ક્મતામાં મોટાપાયે િધારો થશે.
• મુંદ્રા, કંડલા જેિાં બંદરોિો ટ્ાકફક અહીં ડાયિટ્ષ કરી શકાય છે.
• કાગયોિું ઇિેકયુએશિ જલદી થશે, બંદર પર ભીડ ઘટાડી શકાય છે.
•  રેલિે ભાડું ઓછું હોિાથી આયાતકાર-નિકાસકારિે ફાયદો થશે
• સીધી રેલ કિેકકટનિટી હોિાિા લીધે ઉત્ર ભારત અિે મધય 

ભારતિા નિસતારોમાંથી કાગયોિે આકરશી શકાય છે.
 આ પ્રોજેકટ ડબલ એકન્જિ સરકારિી ઉપલકબધ સૂચિે છે અિે 

બન્ને સરકાર રાજયમાં રેલિેિે લગતા મહત્િપૂર્ષ અિે લોનજકસટક 
પ્રોજેકટિા નિકાસ માટે પ્રનતબદ છે. •

જામનગરની જી.જી. હોસસર્ટલને 
મળર્ું LaQshya રી-સર્ટ્ષરફકેિન

ર્મિગરિી જી.જી. હૉકસપટલ (ગુર ગોનિંદનસંહજી હૉકસપટલ)િા 
પ્રસૂનત નિભાગ અિે મૅટરનિટી ઑપરેશિ થીએટરમાં કેન્દ્ર સરકારિું 
LaQshya પ્રોગ્ામ હેઠળિું રાષ્ટીય લેિલિું ઇન્સપેકશિ હાથ 
ધરિામાં આવયું હતું. તા.૧૦-૧૧ મે ૨૦૨૨િા રોજ કદલહીથી આિેલી 
ટીમ દ્ારા ગાયિેક નિભાગિા પ્રસૂનત રૂમ અિે ઑપરેશિ થીએટરિી 
નિસતૃત તપાસ કરિામાં આિી હતી. આ ઇન્સપેકશિિા કરપોટ્ષ મુજબ 
LaQshya પ્રોગ્ામ હેઠળ જી.જી. હૉકસપટલ અિે શ્ી એમ.પી. શાહ 
મેકડકલ કૉલેજિે લક્યિું િેશિલ લેિલિું રી-સકટ્ષકફકેશિ મળયું છે. આ 
પ્રકારે સતત બીજી િખત સકટ્ષકફકેશિ મેળિિાર ભારતિી એકમાત્ 
ર્મિગરિી જી.જી. હૉકસપટલ છે.

સૌરાષ્ટિી સૌથી મોટી ર્મિગરિી ગુર ગોનિંદનસંહજી હૉકસપટલ 
સૌરાષ્ટ સનહત ગુજરાતભરિા દદશીઓિે આરોગયલક્ી સુનિધાઓ 
નિિામૂલયે પૂરી પાડે છે. જી.જી. હૉકસપટલિા ગાયિેક નિભાગમાં મે-
૨૦૨૨માં લેબરરૂમ (પ્રસૂનત નિભાગ) અિે મૅટરનિટી ઑપરેશિ 
થીએટરિું લક્યિું િેશિલ લેિલિું ઇન્સપેકશિ હતું. LaQshyaિો 
ઉદ્ેશ પ્રસૂનત નિભાગ અિે મૅટરનિટી ઑપરેશિ થીએટરમાં સગભા્ષ 
માતાઓિે અપાતી તમામ સેિાઓ તથા સારિારિી ગુરિત્ા તેમજ 
તેિી સુદૃઢતાિી ચકાસરી માટેિો છે. 

ગાયિેક નિભાગિાં િડા ડૉ. િનલિી આિંદે જરાવયંુ હતું કે, 
હૉકસપટલિે LaQshya પ્રોગ્ામ હેઠળ રી-સકટ્ષકફકેશિ મળયુ ંછે. આ 
અગાઉ િર્ષ ૨૦૧૭માં પ્રસૂનત નિભાગિી ગુરિત્ા તેમજ સુદૃઢતાિી 
તપાસ કરિામાં આિી હતી તયારે પ્રથમ િખત સકટ્ષકફકેટ મળયું હતું. 
જી.જી. હૉકસપટલ અિે સમગ્ ર્મિગર માટે ગૌરિિી િાત છે.

LaQshyaિો ઉદ્ેશય પ્રસૂનત રૂમ અિે મૅટરનિટી ઑપરેશિ 
નથયેટર (OT)માં સંભાળિી ગુરિત્ામાં સુધારો કરિાિો છે. તેમજ 
માતૃતિ અિે િિર્ત નશશુિી બીમારી અિે મૃતયુદરમાં ઘટાડો,  
લાભાથશીઓિો સતંોર િધારિો, સકારાતમક પ્રસનૂત અિુભિ અિે ર્હેર 
આરોગય સુનિધાઓમાં હાજરી આપતી તમામ સગભા્ષ સત્ીઓિે 
આદરરીય પ્રસૂનત-સંભાળ (RMC) પ્રદાિ કરિાિો છે. •

ગા�ર્
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અમદાિાદ-સુરત-જૂનાગઢની ચાર T.P. સકકીમને મંજૂરી 
ગુજરાતિાં શહેરોિી નિકાસવૃનદિી કદશામાં િધુ એક કદમ ભરતા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 

પટેલે રાજયિાં ત્ર શહેરોિી ચાર ટાઉિ પલાનિંગ સકકીમિે મંજૂરી આપી છે. તેમાં અમદાિાદિી 
એક નપ્રનલનમિરી T.P. કસકમ-એક ડ્રાફટ T.P. કસકમ, અિે જૂિાગઢિી એક ડ્રાફટ T.P. કસકમ 
તેમજ સુરત મહાિગરપાનલકાિી પ્રારંનભક ટી.પી સકકીમ િં-૪૦ કડંડોલીિો સમાિેશ થાય છે. 

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેઅમદાિાદિી મજંરૂ કરેલી બ ેT.P. સકકીમમા ંઅમદાિાદ 
મહાિગરપાનલકાિી નપ્રનલનમિરી T.P. કસકમ િ.ં ૮૦ (િટિા-૬) અિ ેઔડા અતંગ્ષત 
ડ્રાફટ T.P. સકકીમ િં. ૪૨૬ (કઠિાડા) તેમજ એક ડ્રાફટ T.P. સકકીમમાં જૂિાગઢ 
શહેરી નિકાસ સત્ામંડળિી T.P. સકકીમ િં. ૧૦ (શાપુર)િો સમાિેશ થાય છે.

અમદાિાદ મયુનિનસપલ કોપયોરેશિિી નપ્રનલનમિરી TP સકકીમ િં. ૮૦ (િટિા-
૬)મા ંસામાનજક અિ ેઆનથ્ષક રીત ેિબળા િગ્ષિા લોકોિા ંરહેઠાર માટે આશરે ૪.૨૬ 
હૅકટસ્ષ જમીિ મળતા ંઆશરે ૩૮૦૦ જટેલા આિાસો બિશ.ે ખલુ્ી જગયા/બાગ-બગીચા 
તથા રમત-ગમતિા મેદાિ માટે ૨.૭૩ હૅકટસ્ષ, ર્હેર સુનિધા માટે ૫.૭૬ હૅકટસ્ષ તથા 
આંતરમાળખાકકીય સિલતોિા ખચ્ષિે પહોંચી િળિા િેચાર માટે આશરે ૬.૩૬ હૅકટસ્ષ જમીિ મળી 
કુલ આશરે ૧૯.૧૩ હૅકટસ્ષ જમીિ સંપ્રાપ્ત થશે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ મંજૂર કરેલી સુરત મહાિગરપાનલકાિી પ્રારંનભક ટી.પી. સકકીમ ૪૦ કડંડોલીિે 
પકરરામે સામાનજક અિે આનથ્ષક રીતે િબળા િગ્ષિા લોકોિા આિાસ માટે આશરે ર.૪૦ હૅકટસ્ષ 
જમીિ સંપ્રાપ્ત થશે. આ જમીિ ઉપર ર૧૦૦ EWS આિાસો બિી શકશે.  

જિૂાગઢ શહેરી નિકાસ સત્ામડંળિી ડ્રાફટ TP સકકીમ િ.ં૧૦ (શાપરુ)મા ંસામાનજક અિે આનથ્ષક 
રીતે િબળા િગ્ષિા લોકોિાં રહેઠાર માટે આશરે ૬.૭૫ હૅકટસ્ષ જમીિ મળતાં આશરે ૬૦૦૦ 
જેટલા આિાસો બિાિી શકાશે. મુખયમંત્ીશ્ીએ આ ટાઉિ પલાનિંગ સકકીમોિે મંજૂરી આપતાં 
ગુજરાતિાં શહેરોિો સુનિયોનજત નિકાસ સુનિનચિત થયો છે, તથા િગરો-મહાિગરોમાં ઈઝ ઑફ 
નલનિંગ િધુ સરળ બન્યું છે. •

ત્રણ નગરરાવલકા 
મા્ટે રૂ.૧૦ કરોડની 

ફાળિણી
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 

િગરો-મહાિગરોિી આગિી ઓળખ 
ઊભી થાય તેિાં નિકાસકામો માટે 

સિનર્ષમ જયતંી મખુયમતં્ી શહેરી 
નિકાસ યોજિા અન્િયે ત્ર 
િગરપાનલકાઓિ ેરૂ. ૧૦.૩૬ 
કરોડિાં કામોિી સૈદાંનતક 
મંજૂરી આપી છે, જેમાં રાપર, 

થ ા િ ગ ઢ  અ િે  ન સં હ ો ર 
િગરપાનલકાિો સમાિેશ થાય છે.

આ સંદભ ્ષમ ાં  ક ચછિી  ર ાપર 
િગરપાનલકાિે આંઢિારા તળાિિો 
નિકાસ કરિા માટે રૂ. ૩. ૩૬ કરોડિી 
રકમ મંજૂર કરી છે. એટલું જ િનહ, 
થાિગઢ િગરપાનલકાિા યોગ અિે 
િૉલેજ સેન્ટર નિમા્ષરિા રૂ. ર.૯૪ 
કરોડિા તથા નસંહોર િગરપાનલકામાં 
ટાઉિ હૉલ બિાિિાિા રૂ. ૪ કરોડિાં 
કામો હાથ ધરિા પર મુખયમંત્ીશ્ીએ 
સૈદાંનતક મંજૂરી આપી છે •

૧૦ નગરોમાં રેલિે ઓિરવબ્જ વનમા્ષણ મા્ટે રૂ. ૪૪૩ કરોડ ખચા્ષિે
રાજયિા શહેરી નિસતારો તથા િગર-

મહાિગરોમાં િાહિવયિહાર સરળ બિાિિા 
તેમજ ટ્ાકફક-ર્મિી સમસયા હલ કરિા 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા િેતૃતિમાં 
રાજય સરકાર ે ર ેલિે ઓિરનરિજ-રેલિે 
અંડરનરિજિા નિમા્ષરિો વયાપ િધારિાિો 
અનભગમ અપિાવયો છ ે. આ હ ેતુસર 
‘ફાટકમુક્ત ગુજરાત અનભયાિ’િે િેગ 
આપતાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જૂિાગઢ અિે િિ 
િગરપાનલકાઓમાં રેલિે ઓિરનરિજ નિમા્ષર 
માટે રૂ. ૪૪૩.૪પ કરોડિાં કામોિે સૈદાંનતક 
મંજૂરી આપી છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ જૂિાગઢ મહાિગર 
પાનલકામાં જોરીપુરા ખાતે એક ર ેલિે 
ઓિરનરિજ રૂ. ૩૭.પપ કરોડિા ખચચે તેમજ 

બસસટેન્ડ પાસે ૧ રેલિ ેઅડંરનરિજ રૂ. ૧૮.૮પ 
કરોડિા ખચચે બિાિિા માટે સૈદાંનતક મંજૂરી 
આપી છે. આ સાથે, અંર્રમાં રૂ. પપ.પ૬ 
કરોડ, િલ્ભ નિદ્ાિગરમાં રૂ. ૪ર.૪૧ કરોડ, 
હળિદમાં રૂ. ૪૬.પ૦ કરોડ, ખંભાનળયામાં 
રૂ. ૩૭.૦૩ કરોડ, સાિરકુંડલામાં રૂ. ૬૬.પ૭ 
કરોડ, ધ્ાંગધ્ામાં રૂ. રપ કરોડ, આંકલાિમાં 
રૂ. ૩૩.ર૭ કરોડ, મોરબીમા ંરૂ. ૬૩.૮પ કરોડ 
અિે ધોરાજીમાં રૂ. ૩પ.૬૯ કરોડિાં કામોિી 
મજંરૂી આપી છે. તમેાં સાિરકંુડલા િગરપાનલકા 
નિસતારમાં ફોરલેિ રેલિે ઓિરનરિજ તેમજ 
અન્ય ૮ િગરપાનલકા નિસતારોમા ંટ ુલિે રેલિે 
ઓિરનરિજિું નિમા્ષર હાથ ધરાશે.

સમગ્ રાજયમા ંસિનર્ષમ જયતંી મુખયમતં્ી 
શહ ેરી નિકાસ યોજિા અન્િયે ર ેલિે 

ઓિરનરિજ-અંડરનરિજિાં ૪૨ જેટલાં કામોિે 
રૂ. ૧૩૭૬.૪૭ કરોડિા ખચ્ષિી સૈદાંનતક 
મજંરૂી આપિામા ંઆિલેી છે. ર૧ કામો રેલિે 
સાથ ેપ૦ ટકા / ૭પ ટકા શકેરંગ અતંગ્ષત મજંરૂ 
કરિામાં આિેલાં છે. એટલું જ િનહ, રાજયમાં 
રૂ. ૪૭૩.૬૧ કરોડિા ં૧૯ જટેલા ંઆિા ંકામો 
નિનિધ તબક્ક ે પ્રગનતમાં છે, તેમજ રૂ. 
પર૬.૩૩ કરોડિાં ૧ર કામોિાં ડી.પી.આર 
બિાિિાિી પ્રનક્યા ચાલી રહી છે.

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજયિા 
આિા રેલિે ઓિરનરિજ-અંડરનરિજિી તમામ 
અમલી કામગીરીઓ ‘નસંગલ ઍકન્ટટી’ 
અમલીકરર સંસથા તરીક ે GUDCિે 
સોંપિાિી પર અિુમનત આપી છે. •

નનણ્ટ્
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શ્િણતીથ્ષ દિ્ષન ર્ોજના : બસભાડામાં ૭૫% સુધીની સહાર્
રાજય સરકાર દ્ારા ગુજરાતમાં રાજયિા 

િકરષઠ િાગકરકો-નસનિયર નસટીઝન્સિે 
તીથ્ષધામોિાં દિેદશ્ષિ કરાિિાિી નિનશષટ 
સેિાઓ માટે શ્િરતીથ્ષ દશ્ષિ યોજિા શરૂ 
કરાઈ છે. આ યોજિાિો િધુ િે િધુ િડીલો 
લાભ લઈ શકે તે આશયથી રાજય સરકારે 
યોજિાિાં ધારાધોરરોમાં િોંધપાત્ ફેરફારો 
કયા્ષ છે. પ્રિાસિ મતં્ી શ્ી પરૂચેશભાઈ મોદીએ 
જરાવયુ ંહતુ ંકે, આ યોજિા હેઠળ એસ. ટી.િી 
સુપર બસ (િોિ એ.સી.) ઉપરાંત એસ.ટી.
િી મીિી બસ (િોિ એ.સી.), એ.સી. કોચ, 
સલીપર કોચિું ભાડું અથિા ખાિગી બસિું 
ભાડું બેમાંથી જે ઓછું હોય તેિી ૭૫% કે 
તેથી િધુ રકમિી સહાય અપાશે. 

તેમરે ઉમેયુું કે, ગુજરાતિાં યાત્ાધામોિા 
બે રાનત્ અિે ત્ર કદિસ (૬૦ કલાક) 
સધુીિા પ્રિાસિી મયા્ષદામાં આ યોજિા હેઠળ 
લાભ આપિામાં આિતો હતો, જેિા બદલે 
હિે ત્ર રાનત્ અિે ત્ર કદિસ (૭૨ કલાક) 
સધુીિા પ્રિાસિી મયા્ષદામાં આ યોજિા હેઠળ 
લાભ આપિામાં આિશે. આ ઉપરાંત ૭૫ 
િર્ષથી િધુ ઉંમરિી વયનક્ત જો એકલા પ્રિાસ 
કરતી હોય તો તેઓિી સાથે એક એટને્ડન્ટિે 
તે ૬૦ િર્ષથી િીચેિી ઉંમરિા હોય તોપર 
લઈ શકતા હતા, તેમાં સુધારો કરીિે હિે ૭૦ 

િર્ષથી િધુ ઉંમરિી વયનક્ત જો 
એકલા પ્રિાસ કરતી હોય 

તો તેઓિી સાથે એક ૧૮ િર્ષ કે તેથી િધુ 
ઉંમરિા એટને્ડન્ટિે લઈ જઈ શકશે. 

મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું કે, િડીલોએ યાત્ાિી 
તારીખિા એક અઠિાકડયા પૂિચે અરજી 
કરિાિી રહેશે અિે મંજૂરી મળયા બાદ 
અરજીમાં દશા્ષિેલા સમયગાળા દરનમયાિ 
અથિા મંજૂરી મળયા બાદ બે માસમાં યાત્ા 
કરિાિી રહેશે; અન્યથા મંજૂરી આપોઆપ 
રદ થયેલી ગરાશે. તે પછી યાત્ા કરિાિી 
હોય તો, િિેસરથી મંજૂરી મેળિિાિી રહેશે. 
આિી મંજૂરી મેળવયા નિિા કરેલી યાત્ા માટે 
સહાય મળિાપાત્ થશે િહીં.

તેમરે િધુમાં કહ્ં હતું કે, આ યોજિાિો 
લાભ લેિા માટે ઓછામાં ઓછા ૩૦ િકરષ્ઠ 
િાગકરકોિા સમૂહિી અરજી માન્ય ગરાતી 
હતી, તેિા સથાિે હિે ઓછામાં ઓછા ૨૭ 
િકરષ્ઠ િાગકરકોિા સમૂહિી અરજી માન્ય 
ગરી લાભ આપિામાં આિશે. તેમજ બસિા 
ભાડાિી સહાય ઉપરાંત અન્ય સગિડો જેિી 
કે, ભોજિ તેમજ રોકારિી સુનિધા માટે 
યાત્ાિા કદિસ મજુબ વયનક્તદીઠ અમકુ ઉચ્ક 
રકમિી સહાય આપિાિો નિર્ષય કરાયો છે. 
જો વયનક્તએ આધારકાડ્ષિી સિયં-પ્રમાનરત 
િકલ રજૂ કરેલી હોય તો તેિે બે પાસપોટ્ષ 
સાઇઝિા ફોટા રજૂ કરિાિી જરૂકરયાત રહેશે 
િહીં, તમે અગાઉ ઠરાિિામા ંઆવયુ ંહતુ,ં પરંતુ 
હિે લાભાથશીએ આધારકાડ્ષ ફરનજયાત રજૂ 

કરિાિું રહેશે. 
મતં્ીશ્ીએ િધ ુ નિગતો આપતા ંજરાવયુ ં

હતું ક ે, ગુજરાત માગ્ષ િાહિ-વયિહાર 
નિગમિા તમામ એસ.ટી. ડેપો ખાતથેી શ્િર 
તીથ્ષ દશ્ષિ યોજિા અગંિેી એસ. ટી. નિગમ 
અથિા માન્ય ખાિગી ટ્ાિલેસિી બસો મારફતે 
અરજી એસ.ટી. ડેપો ખાતેથી સિીકારિામાં 
આિતી હતી, જેમાં ડેપો મેિેજરો આ 
અરજીઓિી ચકાસરી કરતા હતા અિ ેપ્રિાસ 
પરૂ્ષ થયા બાદ આ અગેંિી દરખાસત સપંરૂ્ષ 
નિગતો સાથ ેગજુરાત પનિત્ યાત્ાધામ નિકાસ 
બોડ્ષિ ેમોકલતા હતા, જેિા પટેે એસ.ટી.િા ડેપો 
મિેજેરિે એસ.ટી.િી કે ખાિગી ટ્ાિેલસિી બસ 
હોય ત ેપ્રતયકે બસ દીઠ રૂ।. ૫૦૦િી પ્રોતસાહક 
રકમ ગજુરાત પનિત્ યાત્ાધામ નિકાસ બોડ્ષ 
દ્ારા ચકૂિિામા ંઆિતી હતી. તિેા બદલ ેહિે 
ગુજરાત િાહિ-વયિહાર નિગમિી ૧૬ 
નિભાગીય કચેરીઓમાં બોડ્ષિા એક-એક 
પ્રોજેકટ આનસસટન્ટિી નિમરૂંક કરિામાં 
આિશે. જે એસ.ટી/ખાિગી બસ મારફતે 
પ્રિાસિી અરજીઓ સિીકારશ ેતિે ેમજંરૂી માટે 
બોડ્ષ ખાત ેમોકલાિશ.ે પ્રતયકે બસ દીઠ રૂનપયા 
૫૦૦િી પ્રોતસાહક રકમ ગ્ુપ લીડર/કો-
ઓડશીિટેર/તલાટી/સરપચં/પ્રોજકેટ આનસસટન્ટિે 
ચકૂિિામા ંઆિશ.ે આમ, રોજગારિી િિી 
તકો પરૂી પાડિાિો પર રાજય સરકાર દ્ારા 
નિર્ષય કરિામાં આવયો છે. •

િનબંધુ કલર્ાણ ર્ોજના અનિર્ે વિકાસ કામો મંજૂર
િિબંધુ કલયાર યોજિા-૨ અંતગ્ષત ચાલું 

િારાંકકીય િર્ષ અંતગ્ષત માગ્ષ મકાિ નિભાગ દ્ારા રૂ. ૨૫૭ 
કરોડથી િધુ રકમિા નિનિધ નિકાસ કામો મંજૂર કરિામાં આવયા ં
હોિાિી માનહતી માગ્ષ મકાિ મતં્ી શ્ી પરૂચેશભાઈ મોદીએ આપી હતી. 

મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું કે, ૧૨ નજલ્ાઓિા નિસતારોમાં માળખાકકીય 
સુનિધાઓિા નિમા્ષર માટે મંજૂરી આપિાિો મહતિિો નિર્ષય કરાયો 
છે. આ યોજિા અંતગ્ષત ગામમાંથી નિશાળે જિા માટે કાચો રસતો હોય 
તેિા ૧૨ નજલ્ાઓમાં ૨૪૭.૬૯ કકમી લંબાઈિા ૧૮૯ કામોિે 
રૂ.૧૩૧.૦૮ કરોડિા ખચચે નિમા્ષરિી મંજૂરી આપિામાં આિી છે. 

જયારે ગામ અિે નિશાળ િદીિી સામ સામે હોય તેિા આકદર્નત 
નિસતારિા ૯ નજલ્ાઓમાં રસતાઓ પરિા ૭૧ સટ્કચરિા કામોિે રૂ. 
૯૨.૧૩ કરોડિા ખચચે નિમા્ષર કરિાિું િક્કી કરિામાં આવયું છે. તેમજ 
દદશીઓિ ેઆકકસમક સમયે ઝોળીમા ંલઈ જિાિી પકરકસથનત ઊભી થતી 
હોય છે, તેિું નિરાકરર કરી સમયસર તબીબી સારિાર મળી રહે તે 
માટે આકદર્નત નિસતારિા આઠ નજલ્ાઓમાં રૂ. ૨૯.૩૦ કકલોમીટર 
લંબાઈિા રસતાઓ તથા ૧૧ સટ્કચર બિાિિાિા કામો રૂ.૩૪.૬૦ 
કરોડિા ખચચે મંજૂર કરિામાં આવયાં છે. •
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સમૉલ સકેલ રડસસટ્ર્ર્ુિન સોલાર પ્રોજેક્ટ નીવત અંગે મહત્િનો વનણ્ષર્ 
રાજયમાં સમૉલ સકેલ કડસટ્ીબયુશિ સોલાર પ્રોજેકટ 

2019િી િીનત અન્િયે ઑગસટ-2021માં 'િિ ટાઇમ' 
એકઝીટ ઑપશિ આપયા બાદ બીજો એકઝીટ ઑપશિ 
આપિાિો મહત્િિો નિર્ષય કરાયો છે. મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા માગ્ષદશ્ષિ હેઠળ લેિાયેલા આ નિર્ષય 
અંગે ઊર્્ષમંત્ી શ્ી કિુભાઈ દેસાઈએ જરાવયું હતું કે, સમૉલ 
સકેલ કડકસટ્બયુશિ સોલાર પ્રોજેકટ-2019 હેઠળ 0.5 મેગાિોટથી 4 
મેગાિોટિી ક્મતા ધરાિતા સોલાર પ્રોજેક્ટસ સથાનપત કરીિે અિે 
ઉતપાકદત િીજળીિું િેચાર િીજ-નિતરર કપંિીઓ (એટલે કે 
કડસકોમ)િે કરી શકે છે, જે અંતગ્ષત કુલ ૭,૯૫૯ મેગાિોટ ક્મતા 
માટે ૧૨,૪૦૪ અરજીઓ મળી હતી, જેમાંથી ૪,૦૦૧ અરજીઓ 
માટે કલુ ૨,૪૯૭ મેગાિોટ ક્મતા માટે PPA (પાિર પરચેઝ 
એગ્ીમેંટ) કરિામાં આવયા હતા. 

સૌર પ્રોજેક્ટસ નિકાસકતા્ષઓ દ્ારા િર્ષ ૨૦૨૧મા ંરાજય સરકાર 
સમક્ રજઆૂત કરિામા ંઆિી હતી કે, મૂડી અિ ેવયાજ સબનસડી નિિા 
નિકાસકતા્ષઓ માટે સૌર પ્રોજકે્ટસ અમલમા ંમૂકિાિુ ંશકય બિશે િહીં, 
જ ેમાગરીઓ ધયાિ ેલઈિ ેતા. ૦૯ ઑગસટ, ૨૦૨૧િા રોજ GUVNL 
દ્ારા Exit Option આપિામા ંઆિલેો અિે આિા એકકઝટ નિકલપિા 
૨,૬૦૯ નિકાસકતા્ષઓિ ેલાભ મળયા હતા. જે રોકારકારો સમૉલ સકેલ 

કડકસટ્બયશુિ સોલાર પ્રોજકેટ-૨૦૧૯ હેઠળ તા.૦૯ ઑગસટ, 
૨૦૨૧િા રોજથી Exit Option દરનમયાિ નિયત સમય-
મયા્ષદામા ંExit િા થઈ શકયા હોય અિ ેનિનિધ કારરસર 
સોલાર પ્રોજકેટ સથાપિા અસક્મતા દાખિલેી હોઈ દંડિાતમક 

પ્રનક્યામાથંી બહાર િીકળિા રાજય સરકારિ ેExit Optionિો 
નિકલપ આપિા રજઆૂત કરિામા ંઆિી હતી. રોકારકારોિી 

લાગરીિ ે ધયાિ ે લઈિ ે રાજય સરકાર દ્ારા ફરી એક િખત Exit 
Option આપિાિો ઉદાર નિર્ષય કરાયો છે. આ Exit Option ૧૫ 
કદિસ માટે ચાલ ુરહેશ ેઅિ ેઆ એકકઝટ નિકલપિો ઉપયોગ કરિારા 
નિકાસકતા્ષઓિ ેલાભ મળશ.ે 

GERCિા નિયમ મુજબ અિે મંજૂરી લીધા પછી િસૂલિામાં 
આિલેી અરજી દીઠ રૂ. 1,00,000િો નબિ-કરફંડપાત્ કિકેકટનિટી ચાજ્ષ 
કરફંડ કરિામાં આિશે. કનમશનિંગમાં નિલંબ માટે િસૂલિામાં આિેલા 
રૂ.3000 પ્રનત મેગાિોટ પ્રનત કદિસ નિકાસકતા્ષઓિે પરત કરિામાં 
આિશે તથા કોઈ નલનવિડેટેડ ડેમેજ અિે સુપરનિઝિ શુલક િસૂલિામાં 
આિશ ેિહીં. તમેજ DISCOMs અિ ેGEDA દ્ારા લિેામા ંઆિલેા 
રૂ. 5 પ્રનત KWિી અરજી ફકી તથા અન્ય ચાજ્ષ નિકાસકતા્ષઓિે પરત 
આપિામાં આિશે. બૅન્ક-ગેરંટી તેમજ પ્રોનિઝિલ સુપરનિઝિ ચાજ્ષ 
કડસકોમ દ્ારા પરત કરિામાં આિશે. •

લમરી સસકન ડીસીઝને નાથિા સરકાર કર્ટબદ્ધ 
રાજયમા ં ગાય-ભેંસ િગ્ષિા પશઓુમાં 

જોિા મળી રહેલા લમપી કસકિ ડીસીઝિે 
િાથિા મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટેલિા િેતૃતિિાળી રાજય 
સરકાર દ્ારા વયાપક રસીકરર 
અિે સઘિ સારિાર પૂરી 
પાડિામા ંઆિી રહી છે. આ અગંે 
માનહતી આપતાં કકૃનર મંત્ી શ્ી 
રાઘિજીભાઈ પટેલે જરાવયંુ કે, પશપુાલકોએ 
લમપી કસકિ ડીસીઝથી ગભરાિાિા બદલે 
તકેદારી રાખિાિી જરૂર છે. હાલમાં રાજયિા 
સૌરાષ્ટ અિ ેકચછ નિસતારિા નજલ્ાઓમાં 
આ રોગિાં લક્રો જોિા મળયા ં છે, જમેા ં
દેિભનૂમ-દ્ારકા, ર્મિગર, કચછ, રાજકોટ, 
પોરબંદર, સુરેન્દ્રિગર, જૂિાગઢ, મોરબી, 
ભાિિગર, અમરેલી અિ ેસરુત નજલ્ાિાં 
પશઓુમા ંઆ રોગ જોિા મળયો છે

મંત્ીશ્ીએ પશુપાલકોિે તકેદારી સાથે 

સતક્ક રહેિા અંગે અપીલ કરતાં જરાવયું હતું 
કે, જો કોઈ પશુઓમાં આ રોગિાં લક્રો 

જરાય તો પશુપાલકોએ એનિમલ 
હેલપલાઇિ િં. ૧૯૬૨ ઉપર ફોિ 
કરિો તથા િજીકિા સરકારી પશુ 
દિાખાિાિો સંપક્ક કરિો, જેથી 

સમયસર સારિાર અિે રસીકરર 
કરી અન્ય પશુઓમાં આ રોગ ફેલાતો 

અટકાિી શકાય છે અિ ેઆ રોગ પર નિયતં્ર 
મેળિી શકાય. અત્ ેઉલ્ખેિીય છે કે, લમપી 
કસકિ ડીસીઝ એક િાયરસજન્ય રોગ છે, જિેો 
ફેલાિો મચછર, માખી, જૂ, ઇતરડી િગરેે દ્ારા 
તથા રોનગષ્ઠ પશુ સાથે સીધો સપંક્ક, દનૂરત 
ખોરાક અિ ેપારીથી પર થાય છે. પશુઓમાં 
સામાન્ય તાિ, આખા શરીરે ગાંઠો જેિા િરમ 
ફોલ્ા થિા, પશુિુ ંદધૂ ઉતપાદિ ઘટિંુ તથા 
ખાિાિુ બધં કરિંુ કે ખાિામા ંતકલીફ પડિી 
િગરેે આ રોગિાં લક્રો છે. •

નરવસંહ મહેતા 
સરોિરને વિકસાિાિે

આદ્ કનિ િરસયૈાિી ભનૂમ જૂિાગઢ મહાિગરમાં 
િરનસંહ મહેતા સરોિરિા અદ્તિ નિકાસ માટે 
મખુયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રૂ. ર૮.૮૩ કરોડિી 
સપશેયલ ગ્ાન્ટ ફાળિી છે. મખુયમતં્ીશ્ીએ આ હેતસુર 
જૂિાગઢ મહાિગરપાનલકાિે અગાઉ ફાળિેલા 
રૂ. ૧૯.૪૯ કરોડ ઉપરાતં આ ર૮.૮૩ કરોડ રૂનપયા 
સપશેયલ ગ્ાન્ટ તરીકે સિનર્ષમ જયંનત મખુયમંત્ી શહેરી 
નિકાસ યોજિા અન્િય ેમજંરૂ કયા્ષ છે. જિૂાગઢિા 
િરનસંહ મહેતા સરોિરિા ૯.૯ હેકટર નિસતારિો કુલ 
રૂ. ૪૮.૩રિા ખચચે બ ેતબક્કામા ં નિકાસ કરિામાં 
આિશ.ે તળાિિા આજબુાજિુા એરીયાિી ગટરિું 
પારી તળાિમાં ભળત ુઅટકાિિા માટે ઇન્ટરસેપશિ 
ડ્રિેજે લાઇિ તથા પમપીંગ સટેશિિી કામગીરી અમૃત 
સકકીમ અતંગ્ષત રૂ. ૧૦ કરોડિા ખચચે પરૂ્ષ કરિામાં 
આિી છે. આ કાય્ષ પરૂ્ષ થતા ંજિૂાગઢ આિિારા 
પ્રિાસીઓિ ેનિનિધ મિોરંજક પ્રવૃનત્ઓ માટે એક 
િિુ ંિજરારંુ મળશે. •

નનણ્ટ્
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કેવબને્ટ બેઠકમાં લેિાર્ેલા મહત્િના વનણ્ષર્ો 
રૂરથી પ્રભાવિત નાગરરકોને સતિરે સહાર્

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા અધયક્સથાિે મળેલી 
કેનબિેટિી બેઠકમાં રાજયમાં િરસાદિી કસથનત અિે 
િરસાદિ ેપકરરામે થયેલા િકુસાિ સદંભચે નિસતૃત સમીક્ા 
કરિામાં આિી હતી. અસરગ્સત નિસતારોમાં તાતકાનલક 
સરિે કરિા માટે ટીમો બિાિી દેિામાં આિી છે. તેિા પર 
સતત મોનિટકરંગ કરીિે અસરગ્સતોિે સહાયરૂપ થિા 
િહીિટી તંત્િે સૂચિાઓ આપિામાં આિી છે. એટલું જ િનહ, 
િહીિટી તંત્િી સતક્કતા અિે સજ્જતાિે પકરરામે િરસાદિા પ્રથમ 
રાઉન્ડમાં ઓછામાં ઓછાં માિિમૃતયુ થયાં છે. આ બેઠકમાં તમામ 
નિભાગો તથા સમગ્ િહીિટી તંત્ ઉપરાંત રૅસકયુ કામગીરી કરીિે 
અિકે િાગકરકોિા જીિ બચાિિાર NDRF-SDRF તમેજ સથાનિક 
િાગકરકોિે અનભિંદિ પાઠિિામાં આવયા હતા.

આ બેઠકમાં લેિાયેલા નિર્ષયો અંગે માનહતી આપતાં મંત્ી શ્ી 
નજતને્દ્રભાઈ િાઘારીએ જરાવયુ ંહતંુ કે, રાજયમા ંકુલ સરેરાશ ૪૯૫.૭૯ 
નમ.મી. જટેલો િરસાદ િોંધાયો છે, જમેા ં૨૩૭ તાલકુામા ં૧૨૫ નમ.મી. 
કરતાં િધુ એટલે કે પાંચ ઇંચ કરતાં િધુ િરસાદ િોંધાયો છે. તેિા 
પકરરામે રાજયમાં કુલ ૫૫.૪૧ લાખ હૅકટર નિસતારમાં એટલે કે ૬૪ 
ટકા નિસતારમાં િાિેતર થયું છે. તેમાં મુખય પાક મગફળી ૧૫.૬૩ 
લાખ હૅકટર, કપાસ ૨૩.૧૧ લાખ હૅકટર, કઠોળ અિે અન્ય ધાન્ય 
પાકો ૫.૪૫ લાખ હૅકટર નિસતારિો સમાિેશ થાય છે.

રાજયમા ંહાલિી કસથનતએ ભારે િરસાદિા કારર ેદનક્ર ગજુરાતિા 
િિસારી, િલસાડ, ડાંગ, તાપી, સુરત તેમજ મધય ગુજરાતિા છોટા 
ઉદેપુર, િમ્ષદા, પંચમહાલ મળી કુલ ૮ નજલ્ાઓિા ૩૮ તાલુકાઓમાં 
કકૃનરપાકો અસરગ્સત થયા છે. અસરગ્સત તાલકુાઓમા ંકુલ ૧૨૦ સરિે 
ટીમ દ્ારા સરિિેી કામગીરી ચાલુ છે તથા ૨૯,૮૦૦ હૅકટર નિસતારમાં 
સરિે કામગીરી પૂર્ષ થઈ છે તથા પારી ભરેલા નિસતારમાં પારી ઊતરે 
તેમ તમામ નિસતારમાં સિચેિી કામગીરી પ્રગનતમાં છે. સરિે કામગીરી 
તમામ નિસતારોમાં પૂર્ષ થયા બાદ સરકાર દ્ારા નિયમાિુસાર ખેડૂતોિે 
સહાય ર્હેર કરિામાં આિશે.

તમેરે ઉમયુેું હતુ ંકે, રાજયિા અસરગ્સત નિસતારમા ંજ ે૬૦ હર્રથી 
િધુ િાગકરકોિે સલામત સથળે ખસેડીિે આશ્યસથાિોમાં રાખિામાં 
આવયા હતા તેમિે પૌકષ્ક ભોજિ સનહતિી આરોગયલક્ી સુનિધાઓ 
સથાનિક તંત્ દ્ારા પૂરી પાડિામાં આિી હતી. આ ઉપરાંત િરસાદિા 
િહેતા પારીિા િહેર સનહત અન્ય જગયાએ ફસાયેલા ૧,૫૧૩ જેટલા 
િાગકરકોિે એિ.ડી.આર.એફ. તથા એસ.ડી.આર.એફ.િી ટીમો સાથે 
સંકલિમાં રહીિે િહીિટી તંત્ દ્ારા સફળ રૅસકયુ ઑપરેશિ કરીિે 
તમામિા જીિ બચાિી લેિાયા છે. એિ.ડી.આર.એફ.- એસ.ડી.આર.
એફ.િા જિાિોએ કાબેનલયત નજંદાકદલી અિે શૌય્ષતાથી િાગકરકોિા 

જીિ બચાવયા છે તે બદલ આ ટીમોિે અનભિંદિ પાઠિિામાં 
આવયા છે.

મંત્ીશ્ીએ જરાવયું ક ે, રાજયમાં ક ુલ ૧૪,૬૪૨ 
બસરૂટમાથંી જ ેરૂટ બધં થયા હતા તે તમામ રૂટ યુદિા ધોરરે 
શરૂ કરિામાં આવયા હતા. િાગકરકોિે ઓછામાં ઓછી 

અગિડ પડે તેિી ખાસ તકેદારી રાખિામાં આિી છે. રાજયિાં 
૧૮,૦૦૦ ગામો પૈકકી માત્ ૧ ટકા ગામોમાં િીજળી બંધ હતી, તે 
તમામ ગામોમાં િીજળી પૂિ્ષિત્ કરી જી.યુ.િી.એિ.એલ.િી ટીમોએ 
ખૂબ જ પ્રશંસિીય કામગીરી કરી છે. 

રાજયમાં ભારે િરસાદિી કસથનતમાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલિા િેતૃતિમાં સમગ્ સરકાર તમામ ગુજરાતીઓિી પડખે છે, 
તમામ મદદ માટે તતપર છે. િિસારી નજલ્ામાં અબોલ પશુઓ માટે 
સૂકા ઘાસચારાિી માંગ આિતાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે એક 
ક્રિો પર નિલંબ કયા્ષ નિિા અબોલ પશુઓિે મહત્મ પાંચ ઢોરિી 
મયા્ષદામાં પશુદીઠ ૪ કકલો સૂકું ઘાસ નિિામૂલયે આપિાિો નિર્ષય કયયો 
અિે તેિું નિતરર શરૂ પર કરી દેિામાં આવયું છે. િરસાદે નિરામ લેતાં 
િિસારીમાં મકાિ અિે આરોગયિી સિચે-કામગીરી ૧૩૨ ટીમો દ્ારા 
યુદિા ધોરરે શરૂ કરી દેિામાં આિી છે. આ માટે રાજય સરકાર દ્ારા 
િિસારી નજલ્ાિે તાતકાનલક ધોરરે બે એકડશિલ કલેકટર તેમજ પાંચ 
ડેપયુટી કલેકટર પર ફાળિિામાં આવયા છે. 

આ ઉપરાંત આરોગય, મહેસૂલ સનહત સંબંનધત નિભાગોિા િોડલ 
ઑકફસરો પર પુિ:િસિિી કામગીરીમાં જોડાયા છે. રાજયમાં 
થયેલા િરસાદિે પકરરામે તા.૧૯ જુલાઈિી કસથનતએ રાજયિી 
૨૦૭ જેટલી મહત્િિી જળ-પકરયોજિાઓમાં ૫૪.૯૪ ટકા જેટલો 
જળસંગ્હ થયો છે, જેિા પકરરામે આગામી સમયમાં રાજયમાં 
પારીિી તંગી િતા્ષશે િહીં. રાજયિાં ૨૦૬ જળાશયોમાં હાલ 
૩,૧૩,૧૯૬ M.F.T. જળસંગ્હ થયો છે, જે કુલ સંગ્હશનક્તિા 
૫૬.૧૧ ટકા જેટલો છે. સરદાર સરોિર જળાશયમાં હાલ 
૧,૭૭,૦૬૬ એમ.મી.એફ.ટી. જળસંગ્હ છે, જે કુલ સંગ્હશનક્તિા 
૫૨.૯૮ ટકા જેટલો જળસંગ્હ છે. 

મંત્ીશ્ીએ િધુમાં જરાવયું હતું કે, િંદે ગુજરાત નિકાસ યાત્ા 
અંતગ્ષત તા.૧૮મી જુલાઈ-૨૦૨૨ સુધીમાં રાજયિા તમામ નજલ્ા 
અિે કોપયોરેશિ મળી કુલ ૪૨ સથળોએ ૮૨ િંદે ગુજરાત નિકાસ 
યાત્ાઓએ પકરભ્રમર કયુું હતું. તેમાં ૨,૧૩૩ જેટલા કાય્ષક્મોિું 
આયોજિ કરાયું હતું. આ કાય્ષક્મોમાં ૯,૩૬,૮૬૪ જેટલા િાગકરકો 
સહભાગી બન્યા હતા. આ યાત્ા દરનમયાિ ૪૨,૮૮૭ જેટલાં નિનિધ 
નિકાસ કામોિી ર્હેરાત, લોકાપ્ષર અિે ખાતમુહૂત્ષ કરાયાં છે, તેમજ 
૪,૨૫,૫૦૩ જેટલા લાભાથશીઓિે નિનિધ લાભો પૂરા પડાયા છે. •

નનણ્ટ્
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નર્ૂઝ ફલલૅિ
• ડાંગમાં મેઘમલહાર પિ્ષ - મોન્સુિ ફેકસટિલિો મંત્ી શ્ી પૂરચેશભાઇ 

મોદી અિે મંત્ી શ્ી િરેશભાઇ પટેલે પ્રારંભ કરાવયો.
• ૭૩મા િિ મહોતસિિી ઉજિરી આગામી તા.૧૨મી ઓગસટિા 

રોજ સુરેન્દ્રિગર નજલ્ાિા ધોળીધર્ ડેમ ખાતે યોર્શે. મુખયમંત્ી  
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલિા હસતે સાંસકકૃનતક િિ-િટેવિર િિિુ ંલોકાપ્ષર 
કરિામાં આિશે. નજલ્ા મથકોએ નજલ્ા પ્રભારી મંત્ીશ્ીઓિા 
અધયક્સથાિે નજલ્ા કક્ાિા કાય્ષક્મો યોર્િામાં આિશે તેમજ 
નજલ્ા મથકોએ રોપાઓિું નિતરર કરાશે.

• ગુજરાતિી 'કૌશલયા ધ સકકીલ  યુનિિનસ્ષટી'િે ડ્રોિ પાયલટ તાલીમ 
માટે મંજૂરી આપિામાં આિી છે. આ પ્રકારિી મંજૂરી મેળિિાર 
સમગ્ દેશમાં રાજયશાસીત આ પ્રથમ યુનિિનસ્ષટી છે. જે ગુજરાત 
માટે ગૌરિિી બાબત છે. 'કૌશલયા ધ કસકલ યુનિિનસ્ષટી'િે મંજૂરી 
મળતા હિે રાજયિા યુિાધિિે ઘર આંગરે પરિડે તેિી કકંમતે આ 
તાલીમ મળી શકશ.ે આ ર્રકારી મતં્ી શ્ી નજતને્દ્રભાઇ િાઘારીએ 
આપી હતી.

• SGVP ગુરકુલ છારોડી ખાતે 'દશ્ષિમ્' સંસકકૃત સંસથાિિા કરસચ્ષ 
સેન્ટર, સમાટ્ષ લિાસ, કોમપયુટર લેબ, લેન્ગિેજ લેબ અિે ખગોળ-
ભૂગોળ લેબિંુ નશક્ર મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારીિા હસત ે
ઉદ્ાટિ કરિામાં આવયું હતું.

• ખાર અિે ખનિજ નિભાગિી િિી કદલહીમાં યોર્યલેી છઠ્ી રાષ્ટીય 
કોન્લિિેમા“ંરાષ્ટીય ખનિજ નિકાસ પરુસકાર”અતંગ્ષત સમગ્ દેશમાં 
ગુજરાતિે કેટેગરી-૩ હેઠળ ગૌર ખનિજોિી ઇ-હરાજીમાં પ્રથમ 
ક્મ અપાયો છે. આ નસનદ બદલ કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મંત્ી શ્ી 
અનમતભાઈ શાહિા હસતે રૂ. ૩ કરોડિો પુરસકાર રાજય સરકાર 
િતી રાજય કક્ાિા ઉદ્ોગ મંત્ી શ્ી જગદીશભાઇ નિવિકમા્ષએ 
સિીકાયયો હતો. 

• મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ િાઘારીએ કહ્ં હતુ કે, િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦, 
૨૦૨૦-૨૧ દરનમયાિ ગૌર ખિીજોિા કુલ ૧૫૩૩ બલોક ર્હેર 
હરાજીથી ફાળિિા માટે મૂકિામાં આવયાં હતાં. તે પૈકકી ૯૭૫ 
બલોકમાં સફળતાપૂિ્ષક ર્હેર હરાજી પૂર્ષ થઈ છે. આ હરાજીથી 
રાજય સરકારિે રોયલટી તથા નપ્રનમયમ પેટે અંદાજે રૂ. ૨,૧૦૪ 
કરોડિી જંગી આિક થશે.  

• આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ” અંતગ્ષત તમામ સરકારી રસીકરર 
કેંદ્રો પર ૧૫મી જુલાઇ, ૨૦૨૨થી શરૂ કરી ૭૫ કદિસ સુધી રસી 
આપિામાં આિશે. ૧૮ થી ૫૯ િર્ષ િયજૂથિા અિે બીર્ ડોઝિા 
૬ મનહિા પૂર્ષ કરી ચૂકયા છે, તેિા તમામ િાગરીકો નપ્રકોશિ ડોઝ 
લઈ શકશે.

• સુરત નજલ્ાિા મહુિા તાલુકાિા નમયાપુર અિે રામજીફનળયાિાં 
અસરગ્સત નિસતારોિંુ કકૃનર રાજયમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલે 

ર્તનિરીક્ર કરી પરૂપીકડતોિે ફૂડપેકે્ટસિુ ંનિતરર કયુું હતુ.ં તમેરે 
નમયાપુરિી આંગરિાડીિે સથળાંતર કરિા તંત્િે જરાવયું હતું. 

• જિૂાગઢ કસથત પ્રાકકૃનતક પલાકસટક કાફેિી પશપુાલિ રાજયમંત્ી શ્ી 
દેિાભાઈ માલમ ેમલુાકાત લીધી હતી. મતં્ીશ્ીએ પલાકસટકિા કચરાિા 
નિકાલ માટેિી જિૂાગઢ નજલ્ા િહીિટી તતં્િી આગિી પહેલિે 
નબરદાિી હતી. આ કાફે સપંરૂ્ષ રીત ે સખીમડંળિી બહેિો દ્ારા 
સચંાલિ કરિામા ંઆિી રહ્ ંછે. આ કાફેમા ંપ્રાકકૃનતક રીત ેપકિેલ 
અિાજ-શાકભાજીમાંથી બિાિલેુ ંભોજિ પીરસિામા ંઆિે છે. આ 
ફૂડિો લોકો ઓિલાઈિ ઓડ્ષર કરીિ ેપર સિાદ મારી શકે છે.  

• જૂિાગઢ નજલ્ા સનહત ઘેડ નિસતારમાં ભારે િરસાદિા પગલે 
અસરગ્સત ગામોિી મુલાકાત લઈ પશુપાલિ અિે ગૌ-સંિધ્ષિ 
રાજયમંત્ી શ્ી દેિાભાઈ માલમે પકરકસથનતિો તાગ મેળવયો હતો. 
ખડેતૂોિા ખતેરમા ંથયલેી િકુસાિીિુ ંર્ત નિરીક્ર કરી મતં્ીશ્ીએ 
િાસતનિક પકરકસથનત ર્રી હતી આ સાથે ખેડૂતોિી અિે લોકોિા 
પ્રશ્ો-રજૂઆતો સાંભળયા હતા અિે સંબંનધત નિભાગિા 
અનધકારીઓિે જરૂરી સૂચિાઓ આપી હતી.

• ગુજરાત રાજયિા મુખય સનચિ શ્ી પંકજ કુમારે ભુજ ખાતે ભુજીયા 
ડુંગરમાં આકાર લઈ રહેલા સમૃનતિિિી મુલાકાત લઈિે સબ 
સટેશિ, મયઝૂીયમ, સનહતિા નિનિધ નિકાસ કામોિંુ નિરીક્ર કરીિે 
બાકકી રહેલા તમામ અધુરા કામો સમયમયા્ષદામાં તાકકીદે પૂર્ષ કરિા 
સંબંનધત અનધકારીશ્ીઓ તથા એજન્સીિે સૂચિા આપી હતી. 

• કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા િર્ષ ૨૦૨૦માં િૈધાનિક નિયંત્ક સત્ામંડળ 
તરીકે ગાંધીિગર નગફટ નસટી ખાતે શરૂ કરાયેલી ઇન્ટરિેશિલ 
ફાઇિાકન્શયલ સનિ્ષસ સેન્ટસ્ષ ઓથોકરટી(IFSCA)એ િિા 
સીમાનચહ્નો સથાનપત કયા્ષ છે. અતયાર સુધીમાં કુલ ૩૧૦થી િધુ 
એકમોએ IFSCA હેઠળ કામગીરી શરૂ કરી છે. િારાકકીય 
વયિહારોમાં આ એકમો મારફતે અતયાર સુધીમાં ૧૪૦ ટકા વૃનદ 
િોંધાિી છે.

• IFSCAિા નિયમિકારી કાય્ષક્ેત્ હેઠળિી ૨૨ બેંકોએ આશરે 
૩૨ નબનલયિ યુએસ ડોલરિો એકકીકકૃત એસેટ બેઝ બિાવયો છે, 
જેિે કુલ મળીિે આશરે ૨૦૭ નબનલયિ યુએસ ડોલર બેંકકંગ 
વયિહારોિી સુનિધા પૂરી પાડી છે. 

• સરદાર સરોિર િમ્ષદા ડેમિી જળસપાટી 25 જૂલાઇિા રોજ બપોરે 
126.66 મીટર િોંધાઈ હતી. આ સમયે સરદાર સરોિર ડેમમાં 
1.30 લાખ કયુસેકટ પારીિા જરથાિી આિક થઇ હતી. છેલ્ા 
દસ કદિસથી રીિર બેડ હાઉસિા 200 મેગાિોટિી ક્મતાિાળા 6 
યુનિટ પ્રનતકદિ 24 કલાક ઉપયોગમાં લેિાઇ રહ્ા હતા. જેિે લીધે 
રૂ.4 કરોડિી 20 નમનલયિ યનુિટ િીજ ઉતપાદિ થઇ રહં્ હતુ ંતમેજ 
45 હર્ર કયુસેક પારી િમ્ષદા િદીમાં છોડિામાં આવયું હતું. •
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અભર્ાસેતર પ્ર�વત્ઓ વિક્ષણનો મહતિરણૂ્ષ ભાગ
િાપીિી ફેલોશીપ નમશિ સકૂલિા અલંકરર સમારોહમાં રાજયિા 

િારાં મંત્ી શ્ી કિુભાઈ દેસાઈએ શૈક્નરક અિે અભયાસેતર 
પ્રવૃનત્ઓિા સંચાલિ માટે ચૂંટાયેલા ૧૨૦ જેટલા નિદ્ાથશીઓિે ચંદ્રક 
આપી સન્માનિત કયા્ષ હતા. મંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું કે, “અભયાસેતર 
પ્રવૃનત્ઓ પર નશક્રિો મહતિપૂર્ષ ભાગ છે. અભયાસેતર પ્રવૃનત્ઓ 
દ્ારા નિદ્ાથશીઓિો શાકરરીક અિે માિનસક નિકાસ સારી રીતે થાય 
છે અિે તેઓ કોઈ પર પકરકસથનતિે પહોંચી િળિા સક્મ બિે છે. 

ગુજરાતની છ ર્ુવનિવસ્ષ્ટીમાં પ્રાકકૃવતક ખેતીનો અભર્ાસક્રમ િર થિે
ગુ જ ર ા ત િ ી  ચ ા ર  ક કૃન ર 

યનુિિનસ્ષટીઓ; સરદાર કકૃનર િગર, 
દ ાં ત ી િ ા ડ ા ,  િિસ ા ર ી  ક કૃન ર 
યુ ન િિ નસ ્ષ ટ ી ,  આરં દ  ક કૃન ર 
યુ નિિનસ ્ષ ટ ી ,  જુિ ાગઢ ક કૃનર 
યુનિિનસ્ષટી તથા ગુજરાત પ્રાકકૃનતક 
અિે જૈનિક કકૃનર યુનિિનસ્ષટી તેમજ 
ગુજરાત યુનિિનસ્ષટી, એમ કુલ 6 
યુનિિનસ્ષટીમાં 'પ્રાકકૃનતક ખેતી' 
સ્નાતક અિે અિુસ્નાતક કક્ાિા 
અભયાસક્મમાં દાખલ કરી શકાશે. 
રાજયપાલ શ્ી આચાય્ષ દેિવ્રતિા અધયક્સથાિે ગાંધીિગરિા 
રાજભિિમાં િીનત આયોગિા િકરષ્ઠ સલાહકાર (કકૃનર) ડૉ. િીલમ 
પટેલ, યુનિિનસ્ષટીિા કુલપનતઓ, કકૃનર િૈજ્ાનિકો અિે નિરય 
નિષરાતોિી ઉચ્કક્ાિી બઠેકમા ંપ્રાકકૃનતક કકૃનરિા અભયાસક્મિ ેઆખરી 
ઓપ આપિામાં આવયો હતો.

રાજયપાલ શ્ી આચાય્ષ દેિવ્રતજીએ જરાવયુ ંહતંુ કે, પ્રાકકૃનતક કકૃનરિો 
કોલેજ કક્ાિો આ અભયાસક્મ તૈયાર કરિામાં કકૃનર િૈજ્ાનિકો અિે 

નિષરાતોએ આંતરમિથી ઊંડું નચંતિ કરીિે ભારે પકરશ્મ કયયો છે. 
પ્રાકકૃનતક કકૃનર પર પીએચ.ડી. કરિા માટે િધુિે િધુ નિદ્ાથશીઓિે 
પ્રોતસાનહત કરિા જોઈએ. ગુજરાત અિે નહમાચલ પ્રદેશ પ્રાકકૃનતક 
ખેતીિા નમશિમાં િેતૃતિ કરે એિું તેમરે આહિાિ કયુું હતું. ગુજરાત 
ઉપરાંત નહમાચલ પ્રદેશ અિે હકરયારામાં પર પ્રાકકૃનતક કકૃનર સ્નાતક 
અિે અિુસ્નાતક કક્ાિા અભયાસક્મમાં સામેલ કરાય એિુ આયોજિ 
નિચારાયુ છે.

લીંબડીમા ંઅમલુ વમલક માઇક્રો ATMનુ ંલોકાર્ષણ
સુરેન્દ્રિગરિા લીંબડીમાં િિ મંત્ી શ્ી કકરીટનસંહ રારા અિે 

સહકાર રાજય મંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ નિવિકમા્ષિી ઉપકસથનતમાં 
સરુસાગર ડરેી દ્ારા અમલુ નમલક માઇક્ો એ.ટી.એમ. કડનજટલ પમેને્ટિું 
લોકાપ્ષર કરાયું હતું. તેમાં કેનબિેટ મંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું કે, કેન્દ્ર 
અિે રાજય સરકાર દ્ારા સહકારી ક્ેત્ે ઘડેલી દૂરંદેશીભરી િીનતઓિા 
પકરરામે ગુજરાતિી ડેરીઓમાં અદ્તિ સુનિધાઓ નિકસાિિામાં 
આિી છે અિે આ સુનિધાઓિો લાભ છેિાડાિા પશુપાલકો મેળિી 
રહ્ા છે. રાજયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, રાજય સરકારિા પશુપાલિ નિભાગ 
દ્ારા અમલી અિેકનિધ યોજિાઓિો લાભ લઈ પશુપાલકો દૂધ 
ઉતપાદિ અિે આનથ્ષક ઉપાજ્ષિમાં સતત િધારો કરી રહ્ા છે. 
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જામનગર-સમાણા-ફુલનાથ મેજર વબ્જ જનસમવર્ષત 
ર્મિગર નજલ્ાિા રંગમતી િદી પર કસથત ર્મિગર- સમારા-

ફુલિાથ ૧૪૪ મીટર લાબંા 'મજેર નરિજ'િુ ંરાજયિા કકૃનર, પશપુાલિ અિે 
ગૌસિંધ્ષિ મતં્ી શ્ી રાઘિજીભાઈ પટેલ દ્ારા લોકાપ્ષર કરિામા ંઆવયું 
હતુ.ં  લોકાપ્ષર પ્રસંગ ેકકૃનર મંત્ીશ્ીએ જરાવયુ ંકે, ર્મિગર-ર્મજોધપરુાિે 
જોડતા જિૂા કોઝ-િ ેપર ચોમાસાિી ઋતમુા ંપારી િારંિાર ભરાઈ જતું 
હતુ.ં જથેી આજુબાજિુા અિકે ગામોિા લોકોિ ેઅિર-જિર કરિામા ંખબૂ 
હાલાકકી પડતી હતી. સરકાર દ્ારા રૂ. ૬ કરોડિા ખચચે મજેર નરિજિી 
કામગીરી ઉપરાતં આર.સી.સી. નપયર, િોલ,  નપયર કેપ, સોનલડ સલબે, 
િગેરે કામગીરી પર મજંરૂ કરિામા ંઆિી હતી. આ મજેર નરિજિુ ંલોકાપ્ષર 
થિાથી આજબુાજિુા તમામ ગામોિા અિકે લોકો હિથેી બારેમાસ અિર-
જિર માટે ઉપયોગ કરી શકશ.ે

ઓકર્ુરેિનલ હેલથ - ચેલેનજીસ એનડ 
સટ્રે્ટેજીસ વિરર્ક રરરસંિાદ

ઔદ્ોનગક સલામતી અિે આરોગય ખાતું તથા ઇકન્ડયિ 
એસોસીએશિ ઓફ ઓકયુપેશિલ હેલથિા સંયુક્ત ઉપક્મે ગુજકોિ-
૨૦૨૨ શીર્ષક હેઠળ િડોદરામાં ઓકયુપેશિલ હેલથ- ચેલેન્જીસ એન્ડ 
સટ્ેટેજીસ નિરયક બે કદિસીય પકરસંિાદ યોર્યો હતો. જેિો પ્રારંભ 
કરાિતા શ્મ રાજય મંત્ી શ્ી નરિજેશભાઈ મેરર્એ કહ્ં કે, ગુજરાત 
સરકાર 'સિચે સંત ુનિરામયાઃ'િા મતં્િ ેિરેલી છે. ખાસ કરીિ ેગુજરાતિા 
ઔદ્ોનગક એકમોમાં કામ કરતા શ્મયોગીઓિે કામ કરિા માટે 
સલામત અિે આરોગયમય માહોલ મળી રહે એ માટે સતત પગલાં 
લેિાતા આવયાં છે.

ખેડામાં વિકાસકાર્યો અંગે સમીક્ષા બેઠક
ખડેા નજલ્ામા ંિર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માટે નિકાસકાયયો અંગેિી બેઠક 

ગ્ામ નિકાસ મંત્ી શ્ી અજુ્ષિનસંહ ચૌહારિા અધયક્ સથાિે યોર્ઇ 
હતી. જમેા ંતમેર ેઅનધકારીઓ અિ ેનજલ્ા પ્રશાસિિ ેપોતાિા સૂચિો 
કયા્ષ હતા. આ બેઠકમાં િર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩માં માળખાગત સુનિધાિે 
ધયાિમાં લેતા ગામમાં નિકાસિા કામોમાં અંદાનજત રૂ. ૬૭ લાખ 
ફાળિિામાં આવયા છે.

સુરતમાં વિકાસકામોનાં ખાતમુહૂત્ષ
 ‘િંદે ગુજરાત નિકાસયાત્ા’ અંતગ્ષત ગૃહ રાજયમંત્ી શ્ી હર્ષભાઈ 

સંઘિીએ સુરતમાં રસતા, ગટર, લાઈટ સનહતિા નિકાસકામો માટે 
રૂ.૧૩.૩૨ લાખિા ખચચે બે કામોિું ખાતમુહૂત્ષ કયુું હતું. મંત્ીશ્ીએ કહ્ં 
હતંુ કે, લાઈટ, િીજળી, પારી, ગેસ, આિાસ સનહતિી અિેક 
જિસુનિધાિા આ સિાુંગી નિકાસિા લાભો અદિા માિિીઓિે મળી 
રહ્ા છે. આ પ્રસગં ેમતં્ીશ્ી તથા મહાિભુાિોિા હસત ેસરકારિી નિનિધ 
યોજિાિા લાભાથશીઓિે લાભો એિાયત કરાયા હતા.
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ગંગાસિરૂરા બહેનોને સાડી તેમજ 
બાળકોને સુરોરણ કકી્ટ અર્ષણ

ઓલપાડમા ંકકૃનર રાજય મંત્ી શ્ી મકેુશભાઈ પટેલિા હસત ે૩ હર્ર 
ગગંાસિરૂપ બહેિોિ ેસાડી તેમજ ૭૩૧ બાળકોિે સુપોરર કકીટ અપ્ષર 
કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે મતં્ીશ્ીએ કહ્ ંહતુ ંકે, રાજય સરકાર હંરહંમશે 
મનહલાઓિા ઉતથાિ માટે પ્રયત્શીલ રહી છે, હિ ેગગંાસિરૂપા સહાય 
યોજિાિી સહાય િધારીિ ેરૂ.૧૨૫૦ કરિામા ંઆિી છે. આ સહાય 
નિરાધાર નિધિા મનહલાઓિા જીિિનિિા્ષહ માટે આધારસથભં બિી છે.

મહીસાગરનાં મુનરુરમાં િંદે ગુજરાત વિકાસ ર્ાત્રા
મહીસાગરમાં ઉચ્ અિે તાંનત્ક નશક્ર રાજય મંત્ી શ્ી ડો.

કુબેરભાઇ ડીડોરિી ઉપકસથનતમાં મુિપુર ગામે િંદે ગુજરાત નિકાસ 
યાત્ા િીકળી હતી. આ પ્રસંગે રાજયમંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું કે છેલ્ા 
૨૦ િર્ષ દરનમયાિ ગુજરાતમાં જે નિકાસ થયો છે તેિે જિ જિ સુધી 
પહોંચાડિા માટેિો આ ભગીરથ પ્રયાસ છે. બાકકી રહેલા નિકાસ કામો 
પૂર્ષ કરિા માટેિો આ યજ્ છે. આ રથ થકકી ગામે ગામ હર ઘર સુધી 
સરકારિી યોજિાઓિો લાભ પહોંચે તેિા પ્રયાસો થઈ રહ્ા છે.આ 
કાય્ષક્મમા ંલાભાથશીઓિે સટેજ પરથી મહાિભુાિોિા હસતે નિનિધ લાભો 
આપિામાં આવયા હતા.

રાલનરુરમાં સખી મેળો અને િંદે ગુજરાત પ્રદિ્ષન
પાલિપુરમાં સખી મેળો અિે િંદે ગુજરાત પ્રદશ્ષિિે પ્રાથનમક 

નશક્ર રાજય મંત્ી શ્ી કકતશીનસંહ િાઘેલાએ ખુલ્ો મુકયો હતો. 
મંત્ીશ્ીએ જરાવયું કે, આ મેળાિા માધયમથી બહેિોિે એક સારં 
પલેલટફોમ્ષ મળી રહ્ં છે. િરયો જુિી લાગરી અિે માંગરીિે ધયાિમાં 
રાખી રૂ. ૨૮૦૦ કરોડિી આબુરોડ - અંબાજી - તારંગા નહલ રેલિે 
લાઇિિે મંજૂરી આપી છે જેિાથી આ નિસતારિી નિકાસયાત્ાિે િધુ 
િેગ મળશે. 

જૂનાગઢમાં સખી મેળો
જિુાગઢમા ંપશપુાલિ રાજય મતં્ી શ્ી દેિાભાઈ માલમ ેસખી મળેા 

તથા ગુજરાત સરકારિા ૨૦ િર્ષિા નિકાસિી ઝાંખી રજૂ કરતા 
પ્રદશ્ષિિે ખુલ્ું મૂકયું હતું. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જરાવયું કે, ગુજરાત 
સરકાર મનહલાઓિે આનથ્ષક રીતે આતમનિભ્ષર બિે તે માટે પ્રનતબદ 
છે. આ માટે મનહલાઓિા સંખીમંડળિે રોજગારી આપિા અિે તેમિા 
દ્ારા ઉતપાકદત િસતુઓિે એક બર્ર પર મળે તે માટે સખી મેળાિા 
માધયમથી પ્રયાસ કરિામાં આિી રહ્ા છે.
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આ્ટટીરફવિર્લ ઇન્ટેવલજનસ (AI) અને મિીન લનનીંગ(ML)ના સમનિર્થી આરોગર્ક્ષેત્રે આમૂલ રરરિત્ષન
મહેસાણામાં મચછરના લાિા્ષની નાબૂદી મા્ટે

ડ્ોનથી ઓગગેવનક લાિટીસાઇડનો (BTI) છં્ટકાિ

આટશીકફનશયલ ઇન્ટનેલજન્સ(AI) અિે 
મશીિ લિનીંગ(ML)િા સમન્િયિા પકરરામે 
આરોગયક્ેત્ે આમૂલ પકરિત્ષિ આિી રહ્ં છે. 
તાજેતરમાં આરોગયમંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઇ 
પટેલે મચછરિા લાિા્ષિી િાબૂદી માટે ડ્રોિિી 
મદદથી ઓગચેનિક લાિશીસાઇડ (BTI) 
છટંકાિિા પાયલોટ પ્રોજેકટિો મહેસારા 
નજલ્ાથી પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

આ ડ્રોિિી મદદથી ઊંચી નબલડીંગ પર 
ભરતા પારી, મોટા તળાિો અિે ખાબોનચયા 
જેિી પારીિો ભરાિો થતો હોય એ જગયાઓિે 
શોધીિે હેિી ડ્ુટી ઓટોમેટીક સપ્રે ડ્રોિિા 
ઉપયોગથી લાિશીસાઈડ છંટકાિિી કામગીરી 
હાથ ધરિામાં આિશે. સામાન્ય રીતે પારી 
ભરાયેલા નિસતારમાં મચછર ઈંડા મૂકે છે. આ 
ટેકિોલોજી દ્ારા લાિા્ષ મચછરમાં રૂપાંતકરત 
થાય તે પહેલા જ તેિો લાિશીસાઈડ સપ્રે કરી 
નિયંત્ર કરિામા ંઆિે છે. આ આધુનિક ડ્રોિ 
ટેકિોલોજી દ્ારા મચછરજન્ય રોગિંુ  નિયતં્ર 
કરિામાં આરોગય નિભાગિે સહાય મળશે. 
એટલે કે જે નિસતારોમાં ગ્ાઉન્ડ સિચેલન્સ 

ટીમિું પહોંચિું મુશકેલ છે તેિા નિસતારોમાં 
ડ્ર ો િ િ ી  મ દ દ થ ી  સ પ્રે િ ો  છ ંટ ક ા િ  
કરિામાં આિશે.

મહેસારા નજલ્ા પંચાયત દ્ારા ખાિગી 
ક ંપ િ ી  સહય ોગ  થ ી  Ar t i f i c i a l 
Intelligence / Machine Learning 
સેન્સર આધાકરત ડ્રોિ ટેકિોલોજીિો ઉપયોગ 
કરીિે સિચે અિે છંટકાિ માટેિો આ પ્રોજેકટ 
પ્રાયોનગક ધોરરે હાથ ધરિામાં આવયો છે. 
ડ્રોિ ટેકિોલોજીિી મદદથી આ પ્રકારિા 
નિસતારોિું સરિે કરીિે તેિા ફોટોગ્ાફસ 
લેિામાં આિે છે. જે જી.પી.એસ. આધાકરત 
જોડાયલી નસસટમથી લિાઉડ ઉપર તમામ 
ઇમજેિે અપલોડ કરે છે. આરોગયકમશીઓ દ્ારા 
લિાઉડિ ેઓપિ કરીિ ેફોટાગ્ાફસ અિ ેજ-ેતે 
નિસતારિી સમગ્ માનહતી એકનત્ત કરિામાં 
આિે છે. અન્ય તબક્કામાં આ ડ્રોિિી મદદથી 
મચછરિા લાિા્ષ અથિા જંતુિાશક દિાઓિા 
છંટકાિ માટે જે-તે નિસતારમાં ડ્રોિ મોકલીિે 
તે નિસતારોમાં ઓગચેનિક લાિશીસાઇડિો 
છંટકાિ કરિામાં આિે છે. મહેસારા નજલ્ા 

નિકાસ અનધકારી શ્ી ડૉ. 
ઓમ પ્રકાશ, ડૉ. મહેશ 
કાપકડયા (CDHO) 
અિે તેમિી આરોગય 
ટીમ  દ્ારા  સમગ્ પહેલ 
હાથ ધરિામાં આિી છે. 

અત્ે ઉલ્ેખિીય છે 
ક ે, મહ ેસારા નજલ્ા 
પંચાયત અિે ખાિગી 
કંપિી દ્ારા પ્રાયોનગક 
ધોરરે આ પ્રોજેકટ હાથ 
ધરિામા ંઆવયો છે. જેિી 
સફળતા બાદ રાજયિા 
અન્ય નિસતારોમાં પર 
આ પ્રકારિા સિચે અિે 
દિાઓિા છંટકાિિી 

કામગીરી હાથ ધરિામાં આિશે.

‘આરોગર્ કમટીઓ દ્ારા 
કુરોવરત બાળકોને દત્ક 

લેિાનો નાવિનર્ અવભગમ”
મહેસારા નજલ્ા પંચાયત દ્ારા સૌ પ્રથમ 

સપુોનરત નમશિ અનભયાિ અંતગ્ષત કુપોરરિે 
ર્કારો આપિા માટે આરોગય કમશીઓ દ્ારા 
કુપોનરત બે બાળકોિે દત્ક લિેાિા પ્રરેરાદાયી 
કાય્ષમમાં  આરોગય મંત્ી શ્ી ઋનરકેશભાઇ 
પટેલે જરાવયું હતું ક ે સશક્ત માતા જ 
શનક્તશાળી રાષ્ટિંુ નિમા્ષર કરી શકે છે. 
મહેસારા નજલ્ામાં આયુર મનહલા ડોકટર, 
આ.બી.એસ.કે મનહલા ડોકટર, મનહલા સી.
એચ.ઓ,સટાફ િસ્ષ, મનહલા કફમલે હેલથ િક્કર 
સટાફ દ્ારા નજલ્ાિા 0 થી 07 કદિસિા બે-બે 
બાળકોિે દત્ક લઇ કુપોરર નિિારર માટેિી 
પહેલ અનભિંદિિે પાત્ છે. આ પ્રસગં ેનજલ્ા 
િહીિટીતંત્ દ્ારા આયોજીત કાય્ષક્મમાં 
મનહલા આરોગય કમશીઓ દ્ારા બે િિા 
જન્મેલા બાળકોિે દત્ક લેિામાં આવયા હતા.

િમાચાર િંચ્
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રાજર્ રદવર્ાંગ નાણા અને વિકાસ વનગમની િેબસાઇ્ટ લૉનચ 
રાજય સરકાર ગુજરાતિા 

તમામ િગયોિા આનથ્ષક ઉતથાિ 
માટે સતત પ્રયત્શીલ છે. 
ર ાજયિ ાં  ક દ વય ાંગજિો િે 
ગુજરાત રાજય કદવયાંગ િારા 
અિે નિકાસ નિગમ દ્ારા 
આપિામાં આિતી નિનિધ 
મદુતી નધરાર યોજિાઓિી માનહતી સલુભ રીતે પરૂી પાડિા મખુયમતં્ી 
શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલિા િતેૃતિ હેઠળિી રાજય સરકારે િિતર અનભગમ 
દાખિીિે અિેકનિધ આયોજિો હાથ ધયાું છે. 

તાજેતરમાં ગુજરાત રાજય કદવયાંગ િારા અિે નિકાસ નિગમિી 
િેબસાઇટિું લૉકન્ચંગ કરતાં સામાનજક ન્યાય અિે અનધકાકરતા મંત્ી 
શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારે જરાવયું હતું કે, િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ સમાજિા તમામ િગયોિી અિ ેતેમાં ખાસ કરીિે કદવયાંગજિોિા 
સશક્તીકરર અિે તેમિે પર સમાિ તક મળે તે માટે રાષ્ટીય કદવયાંગ 
અિે િારા નિકાસ નિગમ, િિી કદલહીિા માધયમથી નિનિધ મુદતી 
નધરારિી યોજિાઓ અમલમાં મૂકકી છે. આ િેબસાઇટિા માધયમથી 
કદવયાંગજિો રાષ્ટીય નિગમિી મુદતી નધરારિી યોજિાિી માનહતી 
મળેિી શકશ.ે આ ઉપરાતં રાજય સરકારિી કદવયાંગજિો માટેિી નધરાર 
યોજિાઓ અંગેિી માનહતી તેમજ તેિા માટે ઓિલાઇિ અરજી 
કરિામાં પર આ િેબસાઇટ મદદરૂપ થશે.

 રાજયિાં કદવયાંગજિોિે આ યોજિાિો લાભ મેળિિા માટેિી 
મુખયતિે પાત્તા તરીકે લાભાથશી ગુજરાત રાજયિા િતિી હોિા જોઈએ 
તથા ૪૦% કે તથેી િધ ુકદવયાગંતાિંુ પ્રમારપત્ ધરાિતા હોિા જોઈએ. 
લાભાથશીિી પસંદગી પારદશ્ષક ડ્રો નસસટમથી કરિામા ંઆિશ.ે લાભાથશીિે 
નિગમ દ્ારા મંજૂર કરાયેલા અલગ-અલગ સિરોજગાર ધંધા માટે િક્કી 
કરેલી યુનિટ કોસટ મુજબ પાંચ િર્ષ માટે મુદતી નધરાર પૂરં પાડિામાં 
આિશે. વયાજિા દર રૂ. ૫૦,૦૦૦ થી ૫૦,૦૦,૦૦૦ િી લોિિી રકમ 
માટે ૫ ટકાથી ૯ ટકા રહેશે.

અંતયોદય વગયાિા સવાાંગી હવકાસ મા્ેટ સરકાર પ્હતબદ્ધ : સામાનજક 
ન્યાય અિ ેઅનધકાકરતા મતં્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારિા હસત ેગાંધીિગર 
ખાતથેી સામાનજક ન્યાય અિે અનધકાકરતા નિભાગ હસતકિા ડૉ. આબંડેકર 
અતંયોદય નિકાસ નિગમ દ્ારા અમલી નિનિધ આનથ્ષક ઉતકર્ષ યોજિાઓિા 
લાભાથશીઓિી પસંદગી માટે કોમપયટુરાઇઝડ ડ્રો કરાયો હતો. તેમા ંનિનિધ 
યોજિાઓ હેઠળ ૪૨૭ લાભાથશીઓિી પસંદગી કરિામા ંઆિી છે, જમેિે 
રૂ. ૬૧૫ લાખિુ ંનધરાર આપિામા ંઆિશે.

આ અિસરે મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારે જરાવયું કે, િડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા સબળ િેતૃતિમાં સમગ્ રાષ્ટ નિકાસિા પથ પર 
સતત આગળ િધી રહં્ છે તયારે રાજયમા ંિસતા છેિાડાિા માિિીઓિા 

સિાુંગી નિકાસિા મક્કમ 
નિધા ્ષ ર  સાથે  છ ેલ્ા બે 
દાયકાથી િંનચતોિા આનથ્ષક 
ઉતકર્ષ માટે રાજય સરકાર 
પ્ર નતબદ છ ે.  છ ેલ્ા  બે 
દાયકાથી ચાલતી અનિરત 
નિકાસયાત્ાિા ભાગરૂપે 

નિગમિે મળેલ અરજીઓમાંથી કોમપયુટરાઇઝડ ડ્રો દ્ારા પસંદગી યાદી 
તૈયાર કરિામાં આિી છે.

સરળ, સહજ અિે સૌમય મુખયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલિા િડપર 
હેઠળિી સરકાર ગુજરાત રાજયિે ઉત્મથી સિયોત્મ તરફ લઈ જિાિા 
અનિરત અથાક પ્રયાસો આદરી રહી છે. તયારે સામાનજક ન્યાય અિે 
અનધકાકરતા નિભાગ પર એ જ કદશામાં અિુસૂનચત ર્નતઓ પૈકકીિી 
અનત પછાત ર્નતઓિા લોકો આનથ્ષક રીતે પગભર થઈ સમાજમાં 
માિભરે ઉન્નત જીિિ જીિી શકે ત ેમાટે સતત પ્રયત્શીલ છે. મતં્ીશ્ીએ 
આ પારદશશી પ્રનક્યા દ્ારા પસંદગી પામેલા તમામ લાભાથશીઓિે 
આઝાદીિા અમૃત મહોતસિિી ઉજિરીિા ભાગરૂપે આઝાદીિાં 
હૃદયપૂિ્ષકિાં અનભિંદિ પાઠવયાં હતાં. અિે આતમનિભ્ષર ગુજરાતથી 
આતમનિભ્ષર ભારતિા િરેન્દ્રભાઈ મોદીજીિા સિપ્નિે સાકાર કરિામાં 
િાગકરકો પર સહભાગી થઈ રાષ્ટિા નિકાસમા ંસનક્ય યોગદાિ આપિા 
બદલ પસંદગી પામેલા તમામ લાભાથશીઓિે શુભેચછા પાઠિી હતી. 

અત્ે ઉલ્ેખિીય છે કે, ડૉ. આંબેડકર અંતયોદય નિકાસ નિગમિા 
માધયમથી સરકારે રાજયિા અંતયોદય િગ્ષિા લોકોિા આનથ્ષક ઉતકર્ષ 
માટે િાિા ધંધા, વયિસાય નધરાર યોજિા, પશુપાલિ નધરાર યોજિા, 
પેસેન્જર િાિ નધરાર યોજિા, પેસેન્જર ઑટોરીક્ા નધરાર યોજિા 
મનહલા સમૃનદ યોજિા, માઇક્ો ક્ેકડટ ફાઇિાન્સ નધરાર યોજિા અિે 
મોબાઇલ ફુડ કોટ્ષ િાિ નધરાર યોજિા અમલમાં મૂકકી છે. તેમાં  
રૂ. ૫૦૦૦૦થી લઈ મહત્મ રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦ સુધીિું નધરાર િજીિા 
વયાજિા દરે આપિામાં આિે છે.

અિયુસૂહચત જાહતિી હવહવધ યો્જિાઓિા લાભાથથીઓિી 
પસંદગી: ગુજરાત અિુસૂનચત ર્નત નિકાસ કોપયોરેશિિી નિનિધ 
યોજિાઓિા લાભાથશીઓિી પસંદગી માટે ગાંધીિગરમાં સામાનજક 
ન્યાય અિે અનધકાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઇ પરમારિા હસતે 
કોમપયુટરાઇઝડ ડ્રો કરાયો હતો. તેમાં નિનિધ યોજિાઓ હેઠળ કુલ 
૧,૦૫૩ લાભાથશીઓિી પસંદગી કરિામાં આિી હતી, જેમિે રૂ. 
૩૪.૭૫ કરોડિાં નધરાર આપિામાં આિશે. નિનિધ યોજિાઓિા 
લાભાથશીઓ તેમિા િિા વયિસાયો થકકી આતમનિભ્ષર બિી રાષ્ટિા 
નિકાસમાં તેમિું સનક્ય યોગદાિ આપશે તેિી આશા પર મંત્ીશ્ીએ 
વયક્ત કરી હતી. •

િમાચાર િંચ્

૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨46 økwshkík



મુખર્મંત્રી ર્ુિા સિાિલંબન ર્ોજનાથી 
ભરૂચના સમની ગામની દીકરી ડૉક્ટર બનિે

ભરૂચ નજલ્ાિંુ િાિકડંુ ગામ સમિી.
ગામમાં અતયાર સુધી કોઈ દીકરી ડૉકટર 
િહોતી. સરકારિી મખુયમતં્ી યિુા સિાિલબંિ 
યોજિા(MYSY)િે કારરે હિે આ 
ગામમાંથી પ્રથમ િખત કોઈ દીકરી ડૉકટર 
બિિા જઈ રહી છે. આ યોજિાિો લાભ 
મળિાિ ેકારર ેગામિી દીકરી ર્િકકીિુ ંસપિું 
સાકાર થશે અિે પકરિારિું િામ પર રોશિ 
થશે. સમિી ગામિી દરેક દીકરી માટે ર્િકકી 
એક પ્રેરરાિો મુખય સત્ોત બિશે. 

ર્િકકીિું સપિું હતું MBBS કરિાિું 
સાથે નપતાિી પર ઇચછા હતી કે દીકરી 
ભરીગરીિે પગભર બિી સમાજ સાથે 
પકરિારિંુ િામ રોશિ કરે, પરંત ુઆ સિપ્નમાં 
નપતાિી આનથ્ષક કસથનત અિરોધ બિે તો! 
સિાભાનિક છે કે દીકરી સાથે પકરિાર 

આખાયિું સપિું તૂટી ર્ય, પરંતુ ભરૂચ 
નજલ્ાિી કુશળ અિે સિપ્નદૃષ્ા દીકરી 
ર્િકકીિંુ MBBS થિાિંુ સપિંુ ગુજરાત 
સરકારિી MYSYિે કારરે તૂટતા બચયું છે.

ર્િકકીએ પાલિપુરિી બિાસ મેકડકલ 
કોલેજ એન્ડ કરસચ્ષ ઈકન્સટટ્ુટમાં એડનમશિ 
મેળિી આ યોજિા માટે અરજી કરી. તેમિી 
અરજી મંજૂર થઈ અિે 2,12,000 રૂનપયાિી 
સકોલરનશપથી તેિા સપિાંિે િાસતનિક 
કદશા મળી.
ગામિી પ્થમ દીકરી હિે ્જે ડૉક્ટર બિિે

ર્િકકીિા નપતા ખાિગી કંપિીમાં િોકરી 
કરે છે. તેમિી આિક એટલી બધી િહોતી કે 
દીકરીિે MBBSિો અભયાસ કરાિી શકે. 
નપતાિી એક જ અનભલારા કે દીકરીિે સારી 
કોલેજમાં ભરાિી ડૉકટર બિાિે.હાલ ર્િકકી 

MBBSિાં ચોથા િર્ષમાં અભયાસ કરી રહી 
છે. ર્િકકી સમિી ગામિી પ્રથમ દીકરી હશે 
જે ડૉકટર બિશે. તે િાિા એિા ગામ માટે 
ઘરા ગૌરિિી િાત છે.

આનથ્ષક પડકારિ ેકારર ેહાયર એજયકેુશિ 
પૂરં િ કરી શકતા નિદ્ાથશીઓ માટે સરકારિી 
MYSY યોજિાિી શરૂઆત િર્ષ 2015થી 
થઈ છે. અતયાર સધુી આ યોજિા માટે સરકારે 
3,31,507થી િધારે નિદ્ાથશીઓિે રૂ. 1362.42 
કરોડ રૂનપયાથી િધુિી સહાય ચૂકિી છે. 
કડપલોમા, એકન્જનિયકરંગ, ફામ્ષસી અિે 
મેકડકલ સનહતિા કોસ્ષ માટે આ યોજિાિો 
લાભ લઈશકાય છે. આ યોજિાિી િધ ુનિગત 
મેળિિા માટે તમે mysy.guj.nic.in 
પર નિનઝટ કરી શકો છો. •

દર માસે સહાર્ આિે અને રમીલાબહેનના હૈર્ામાં ‘હાિ’ થાર્!
" ઇિીતા િાહ

50 િર્ષિી ઢળતી ઉંમર અિે પનતિા 
સહારા િગરિું જીિિ... તેિી સાથે આનથ્ષક 
તંગીિે કારરે જીિિ નિિા્ષહ માટે લોકોિા 
ઘરે કામ કરિું પડે! આિું જીિિ એક 
અસહાય નિધિા માટે કેટલું કપરં હોય તેિી 
તો કલપિા પર મુશકલે છે. આિંુ જીિિ 
અમદાિાદિા ગોતા નિસતારમાં રહેતા 
રમીલાબહેિ જીિી રહ્ા છે. તેમિી આનથ્ષક 
તંગી  જોઈિે  એક શુભનચંતક ે તેમિે 
મુખયમંત્ીશ્ીિી ગગંા સિરૂપા આનથ્ષક સહાય 
યોજિા નિશે જરાવયું. રમીલાબહેિિી આ 
યોજિાિો લાભ લેિા માટ ેિી અરજી 
સિીકારાઈ અિ ેતમેિા જીિિિ ેમોટો સહારો 
મળયો. હિે રમીલાબહેિિે દર મનહિે રૂ. 
1250 રૂનપયાિું પેન્શિ મળિા લાગયું. આ 
રકમિે કારરે રમીલાબહેિિા માથેથી 
નચંતાિો ભાર ઓછો થયો.

તેમિી આનથ્ષક કસથનત િબળી હોિાિો 

કારરે કમિસીબે તેમિે લોકોિા ઘરે કામ 
કરી િે  આિક ઊભી કરિી પડે  છ .ે 
રમીલાબહેિિી આ આિક સાથે તેમિા 
જીિિનિિા્ષહ કરિા માટે દર મનહિે આિતી 
પેન્શિિી રકમ ઘરી મદદરૂપ બિે છે. હિે 
દર મનહિે તેમિા િાિકડા મોબાઈલિી 
ટચુકડી સક્કીિ પર સહાયિા પૈસા જમા 
થયાિો મેસેજ આિેિે આગામી મનહિો 
શાંનતથી જીિાશે તેિી હૈયામાં ‘હાશ’ થાય!

રમીલાબહિેિે થોડા કદિસ પહેલાં હાટ્ષ 
અટેક આવયો હતો. તેમિંુ સિાસરય સારં 
રહેતું િથી તેમિે પગિી તકલીફ પર છે. 
આિી દયિીય કસથનતમાં દર મનહિાિી 
પેન્શિિી રકમથી રમીલાબહિે ઘરા ખુશ 
છે. તેઓ ભાિપૂિ્ષક જરાિે છ ે કે, “આ 
યોજિાિો લાભ મળયો તેિા માટે CM 
સાહ ેબિો ઘરો આભાર માિુ છંુ. હું 
માિિીય મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈિા 
કલયાર માટે દરરોજ પ્રાથ્ષિા કરં છું.” •

િાિલ્યગાથા
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મેનસ્રુઅલ કરના ઉરર્ોગ મા્ટે 
મવહલાઓને પ્રોતસાવહત કરિા - ‘પ્રોજેક્ટ ધરતી’

" પ્રાચી / રાજ લક્કડ
કાતયાઈિી નતિારી - બહેિ, તમ ેપીકરયડમાં 

થાિ તયારે તમ ેશિેો ઉપયોગ કરો ?
મનહલા – શરમાઈિ ેજિાબ િથી આપતા.ં
કાતયાઈિી નતિારી - બહેિ, તમે શરમ 

િા રાખો, તમે બોલશો તો અમે તમારી મદદ 
કરી શકશું.

મનહલા – ઓલા િપેકકિ કે કપડંુ િાપરીએ 
(ખૂબ જ શરમાઈિે....ગંભીરતાથી)

િત્ષમાિ સમયમાં શહેરી નિસતારોિે બાદ 
કરતા ંગ્ામનિસતારોિી મનહલાઓમાં માનસકધમ્ષ 
બાબતે િાત કરિામાં પર સંકોચ થતો જોિા 
મળે છે. આિા માહોલિી િચ્ ેસમગ્ ગજુરાતમાં 
રાજકોટ નજલ્ા પંચાયત દ્ારા પ્રથમ િખત 
પયા્ષિરર બચાિિા સાથે મનહલાઓમાં ર્ગૃનત 
અથચે મનહલાઓિે સેિેટરી પેડ કે કપડાિા 
ઉપયોગિે બદલે મેન્સ્રુઅલ કપિો ઉપયોગ 
કરિા માટે પ્રોતસાનહત કરાઈ રહી છે. 

નજલ્ા નિકાસ અનધકારી શ્ી દેિ ચૌધરી 
જરાિ ેછે કે, ભારતભરમાં મનહલાઓ માટે કામ 
કરતી સંસથા ‘લાલ સખી’ ગ્ુપ સાથે સંપક્ક થયો 
અિે નજલ્ા પંચાયત દ્ારા રૂ. ૧.૫૦ લાખિી 
રકમ સિ-ભંડોળમાંથી ફાળિીિે રાજકોટ 
નજલ્ાિા િાગલપર અિે પીપનળયા એમ બે 
ગામડાંઓમાં પાયલોટ પ્રોજેકટ સિરૂપે ‘પ્રોજેકટ 
ધરતી’ શરૂ કરાયો છે. ‘પ્રોજેકટ ધરતી’ અંતગ્ષત 
ગ્ામયનિસતારોમાં મનહલાઓમાં માનસક ધમ્ષ 
સમયે ઉપયોગમાં લેિાતાં કાપડ અિે સેિેટરી 
પેડિા કારરે તેમિા સિાસરય ઉપરાંત પ્રકકૃનતિે 
પર િકુસાિ થતંુ હોિાથી જિર્ગૃનત લાિિાિો 
પ્રયાસ રાજકોટ નજલ્ા પંચાયતે કયયો છ.ે 
રાજકોટ-અમદાિાદ હાઈિે પર પીપનળયા 
ગામિી આજુબાજુિાં ગામોમાં ઘરેઘરે જઈ 
મનહલાઓિે મેન્સ્રુઅલ કપિો ઉપયોગ અિે 
તિેા ફાયદા સમર્િાય છે. આ પાયલોટ પ્રોજેકટ 
અંતગ્ષત એક ટાગચેટ રાખિામાં આવયો કે, ૬ 
મનહિામાં ૨૦૦ મનહલા આ કપિો ઉપયોગ 
કરતી થાય, તયાર બાદ તાલુકા દીઠ બે કે તેથી 

િધુ ગામ પસંદ કરીિે મોટા પાયે અમલીકકૃત 
કરિામાં આિશે. હાલમાં ૯૦ બહેિોએ આ 
િિતર પ્રયોગિે અપિાિી લીધો છે અિે 
૩૦૦થી િધુ મનહલાઓિે કપિા ઉપયોગ અંગે 
માનહતગાર કરિામાં આિી છે. 

આ કપ બર્રમાં ૪૦૦થી ૫૦૦ રૂનપયામાં 
મળે છે, પરંતુ રાજકોટ નજલ્ા પંચાયત દ્ારા 
માત્ ૨૫૦ રૂનપયામાં આપિામાં આિે છે, એ 
પર ૧૦, ૨૦ કે ૫૦ રૂનપયાિા હપ્તે, એટલે કે 
જયારે શકય બિે તયારે રૂનપયા ચૂકિી શકે તેિી 
સુનિધા પર ઉપલબધ કરિામાં આિી છે. 

રાષ્ટીય ગ્ામીર આજીનિકા નમશિ અતંગ્ષત 
વયાિસાનયક સસંાધિ કમ્ષચારી તરીકે કામ કરતાં 
કાતયાઈિી નતિારી કહે છે કે, કાપડ અથિા સેિેટરી 
પેડિા ઉપયોગિા કારરે અિેક મનહલાઓિે 
સિાસરયિ ેલગતી ગંભીર સમસયાઓ ઉદ્ભિતી 
હોય છે, જિેા નિશ ેતઓે પકરિારજિોિ ેકહેિામાં 
પર ખચકાટ અિભુિતી હોય છે. મિ ેપોતાિ ેપડે 
અિ ેકાપડિા ઉપયોગિા કારરે પાચં િર્ષ પહેલાં 
શરીરમા ંગાઠં થઈ હતી, જિેુ ંઑપરેશિ કરીિે 
ગાઠંિ ેદરૂ કરિામા ંઆિી હતી, અિ ેત ેપ્રનક્યા 
ખબૂ જ પીડાદાયક હતી. મારા પનત મારી સાથે 
હતા, ઑપરેશિ બાદ તઓેએ મારા સિાસરયિો 
ખયાલ કરીિે મારા માટે સરુનક્ત એિા મેન્સ્રુઅલ 
કપિો ઉપયોગ કરિા અંગે ડૉકટર પાસેથી 
ર્રકારી મળેિીિ ેમિ ેમાનહતગાર કરી તમેજ 
ઓિલાઇિ મેન્સ્રુઅલ કપ મંગાિી આપયો. આ 
ઘટિા મિ ેજીિિભર યાદ રહેશ.ે ઘરી બહેિો માટે 

પીકરયડ દરનમયાિ સિેેટરી પડે કે કાપડ ઘાતક 
સાનબત થાય છે. જયારે નસલીકોિ મટીકરયલમાથંી 
બિતા 'મેન્સ્રુઅલ કપ' સેનિટરી પેડિી 
સરખામરીએ આરામદાયક છે. અતે્ ઉલે્ખિીય 
છે કે, મેન્સ્રૂઅલ કપ નસનલકોિિો બિેલો હોય છે. 
મને્સ્રુઅલ કપ ત્ર સાઇઝમા ંઆિે છે, જમેા ંિાિી, 
મીકડયમ અિે મોટી સાઇઝિો સમાિશે થાય છે. 
૧૮ િર્ષથી ઓછી ઉંમરિી યિુતી માટે િાિી 
સાઇઝિો કપ ઉપયોગમા ંઆિ ેછે. ૧૮થી ૩૦ 
િર્ષિી મનહલાઓ માટે મીકડયમ સાઇઝિો કપ 
ઉપયોગમા ંઆિે છે અિ ેજ ેમનહલાઓ ૨૫ િર્ષથી 
િધ ુઉંમર ધરાિ ેછે અિ ેતઓે માતા બિી ગઈ 
હોય તો તમેિા માટે મોટી સાઇઝિો કપ ઉપયોગમાં 
આિે છે. કપિો ઉપયોગ કરતા ંપહેલા ંતિેે ગરમ 
પારીમા ંઉકાળી ૫ નમનિટ રાખી સાફ કયા્ષ બાદમાં 
તિેો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કપિો ઉપયોગ કરતી 
િખત ેએિે કદિસમા ં ૪થી ૫ િખત, ૪થી ૫ 
કલાકિા અતંરાલે ગરમ પારીથી સાફ કરિાિો 
રહેશે. મેન્સ્રૂઅલ કપિો ઉપયોગ કરિાથી 
સત્ીઓિા સિાસરય અિ ેપયા્ષિરરિંુ સરંક્ર અિે 
સિંધ્ષિ થાય છે. સાથેસાથ ેિારાિી બચત પર 
થાય છે. 

આમ જોઈએ તો, સત્ીઓિા સિાસરય અિે 
પયા ્ષિરરિા બચાિ માટે મેન્સ્રૂઅલ કપ 
આિિારા સમયિી જરૂકરયાત બિી રહેશે. 
મેન્સ્રૂઅલ કપિા ઉપયોગ માટે મનહલાઓિી 
તથા પકરિારજિોિી બહુમનત અિે સહમનત 
બંિે અનિિાય્ષ છે.  •

િાિલ્યગાથા
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બો્ટાદ વજલ્ામાં િરા્ષઋતુમાં "જ્ાનઋતુ"નાં િધામણા
" રાવધકા વર્ાસ

મહાતમા ગાધંીજીએ પસુતક નિશ ેકહં્ છે કે, 
પસુતક મિષુયિા જીિિિી સજંીિિી જડીબટુી 
અિ ેકદપકિી પ્રજ્નલત જયોનત છે. જ ેરીતે 
વયાયામથી શરીરિે લાભ થાય છે તિેી જ રીતે 
સારા પસુતકિા િાચંિથી મકસતષકિે લાભ થાય 
છે. એિુ ંકહેિાય છે કે, ‘લીડર’ બિિુ ંહોય તો 
પહેલાં ‘રીડર’ બિો. તયારે રાજયસરકાર દ્ારા 
પસુતકાલય પ્રવૃનત્િ ેિગે મળે ત ેમાટે અિકે 
પ્રયાસો કરિામા ંઆિી રહ્ા ંછે. રાજય સરકાર 
દ્ારા સમયાતંરે અિકે પ્રકાશિો બહાર પાડિામાં 
આિ ેછે જિેા થકકી બાળકોથી લઇ િડીલોિી 
જ્ાિ પીપસા પર સંતોરાય છે. સપધા્ષતમક 
પરીક્ાઓિી તયૈારીઓ કરતા ંનિદ્ાથશીઓ માટે 
પર રાજય સરકાર દ્ારા અિેક પુકસતકાઓ 
બહાર પાડિામાં આિે છે. આિા અિેક સરકારી 
પ્રકાશિો એક જ સથળે મળી શકે ત ેમાટે બોટાદ 
રોજગાર નિનિમય કચરેી તમેજ નજલ્ા માનહતી 
કચરેી દ્ારા 'પહેલ' િામ ેપુસતક પરબિો પ્રારંભ 
કરિામા ંઆવયો છે. આ પસુતક પરબમા ંમાનહતી 
ખાતા અિે સરકારી મદુ્રરાલય દ્ારા પ્રકાનશત 
થતાં તમામ પુસતકો ઉપલબધ છે. બોટાદ 
નજલ્ાિુ ં ટેકસટાઇલ ક્તે્િુ ંઅગ્ગણય એકમ 
સકાય કસપિટેકસ પ્રા.લી. દ્ારા પુસતકો અિે 
અન્ય આિુરનંગક ખરીદીઓ માટે સહયોગ પ્રાપ્ત 
થયો છે જે િહીિટીતંત્િા જિભાગીદારી 
માટેિા ંશ્ષે્ઠતમ પ્રયાસોિુ ંઉતકકૃષ્ઠ ઉદાહરર છે. 

બોટાદ કલેકટરશ્ીિા માગ્ષદશ્ષિ હેઠળ 
નજલ્ા રોજગાર અનધકારી શ્ી પ્રશાંત નત્િેદી 
અિે સહાયક માનહતી નિયામક શ્ી રાનધકા 
વયાસ દ્ારા આરંભાયેલા િિતર પ્રયોગ 

િાંચિાલય અિે પુસતક પરબિો કલેકટર શ્ી 
નબજલ શાહિા િરદહસત ેઅિ ેનજલ્ા નિકાસ 
અનધકારીશ્ી પી.ડી.પલસારાિી પે્રરક 
ઉપકસથતીમાં શુભારંભ કરિામાં આવયો હતો. 
સરકારી પરીક્ાિી તૈયારી કરતા ઉમેદિારોિે 
એક જ સથળ પર જરૂરી તમામ પુસતકો મળી 
ર્ય અિે પરીક્ાલક્ી તૈયારીઓ સરળ 
બિાિિાિા હેતુથી પુસતક પરબ “પહેલ”િી 
શરૂઆત કરિ ામ ાં  આિી  છ ે.  જેિ ો 
બોટાદિાસીઓ ઉતસાહભેર બહોળી સંખયામાં 
લાભ લઇ રહ્ાં છે. પુસતકાલયિા ઉદ્ઘાટિ 
બાદિા પ્રથમ જ સપ્તાહમાં બોટાદિા અંદાજે 
૫૦૦થી િધુ િાંચિયોગીઓએ આ પુસતક 
પરબિી મુલાકાત લીધી છે. 

આ પસુતક પરબ નિશ ેબોટાદ કલકેટર શ્ી 
નબજલ શાહે બંિે કચેરીિી આ પ્રસંશિીય 
કામગીરીિ ેનબરદાિતા જરાવય ુકે, આ પ્રકલપ 
થકકી નજલ્ાિા યુિાિો ઉજ્જિળ કારકકદશીિા 
સોપાિો સર કરી શકશે તેમજ િાંચિરનસકોિે 
પુસતકો પોતાિા ઘરે લઈ જઈિે િાંચિાિો 
અિસર મળી રહ્ો છે. 

ન જ લ્ ા  ન િ ક ા સ 
અનધકારી શ્ી પી.ડી.
પલસ ાર ાએ  નજલ્ ા 
માનહતી કચરેી અિે નજલ્ા 
રોજગાર નિનિમય કચરેીિે 
શભુકામિા પાઠિી જરાવયુ ં
હતું કે, યુિાિોિે િાંચિ 
પ્રતયે રૂનચ િધારિા અિે 

પુસતકો સરળતાથી મળી રહે તે માટ ે આ 
પ્રશસંિીય પહેલથી સપધા્ષતમક પરીક્ાિી તયૈારી 
કરતા યુિાિોિે િિી કદશા મળશે. આ 
િાચંિાલયિો નજલ્ા સિેા સદિમાં કાય્ષરત 
સરકારી કચરેીઓિા કમ્ષયોગીઓિે પર લાભ 
મળશે. અકસથનિરયક કદવયાંગતા ધરાિતા 
ફરઝાિાબિે િડદકરયા જરાિ ેછે કે, પુસતકોથી 
મારા જીિિમાં અિેક હકારાતમક પકરિત્ષિો 
આવયા છે. પુસતકોથી સારી નિચારધારા અિે 
જ્ાિિી પ્રાનપ્ત થાય છે. માનહતી કચેરી અિે 
નજલ્ા રોજગાર નિભાગિી આ પહેલ ખુબ 
જ પ્રશસંિીય છે. અમારા જિેા અિેક િાચંકોિે 
મોટો ફાયદો થશે. 

આનશર કરઝારીયા જરાિે છે કે, મારા 
જેિા અિેક કારકકદશી ઇચછુક યુિાિો માટે આ 
પસુતકાલય ભટે સમાિ છે. અહીં શાનંતથી બસેી 
કલાકો સુધી પુસતકોિું િાંચિ થઈ શકે છે.

નજલ્ા સેિા સદિિા ડી.આઈ.એલ.આર 
કચેરીમાં સિચેયર તરીકે ફરજ બર્િતા 
િંદિાબેિ દેસારી તથા નિકકતાબેિ િાઘેલા 
પર નિશ્ાંનતકાળ દરનમયાિ નિયનમતપરે 
“પહેલ”િી મુલાકાત લઈ રહ્ા છે. સરકારી 
કમ્ષયોગી તરીકે આ પુસતકપરબ સાથેિો 
અિુભિ જરાિતા તેઓ કહે છે કે, સપધા્ષતમક 
પરીક્ાિી તૈયારી કરતા યુિાિોિે તો આ 
પુસતકો ખુબ જ મદદરૂપ બિી શકે તેમ છે. 
આ ઉપરાંત ખાતાકકીય પરીક્ામાં સરકારી 
કમ્ષચારીઓ માટે પર આ પુસતકરૂપી ખર્િો 
ખૂબ જ મુલયિાિ સાનબત થશે. •

િાિલ્યગાથા
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નમ્ષદા વજલ્ાએ રૂરં રાડું રડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનું ઉત્મ ઉદાહરણ

" ર્ાકુબ ગાદીિાલા
સમચસૂચકતા અિે દૂર ંદ ેશીપરાિી 

નમસાલ ગત જૂલાઇ માસમાં િમ્ષદા નજલ્ામાં 
જોિા મળી. િમ્ષદા નજલ્ામાં ભારે િરસાદિે 
પગલે પૂરિી ગંભીર કસથનતિંુ નિમા્ષર થયું 
હતું. આ સમયે રાજય સરકારિી મદદથી 
સમગ્ બચાિ અિે રાહત કામગીરીિે 
સફળતાપૂિ્ષક પૂર્ષ કરિાર િમ્ષદા નજલ્ા 
િહીિટી તંત્ે કડઝાસટર મેિેજમેન્ટિું ઉત્મ 
ઉદાહરર પૂરં પાડ્ું છે. સમગ્ નમશિિી 
કદલધડક દાસતાિ િમ્ષદા નજલ્ાિા સમાહતા્ષ 
અિે એિડીઆરએફ, એસડીઆરએફિા 
બચાિકમશીઓ તેમજ બચી જિાર લોકોિા 
મોઢેથી જ ર્રીએ. 

સમગ્ િમ્ષદા નજલ્ામાં અભૂતપૂિ ્ષ 
િરસાદિા કારરે કરજર ડેમિાં દરિાર્ 
ખોલિા પડ્ા હતા. તો બીજી તરફ ભારે 
િરસાદિે પગલે ઘરાં નિસતારોમાં પારી 
ભરાયાં હતા. પૂરિી પકરકસથનત િચ્ે રાજય 
સરકાર સાથ ેસંકલિ સાધી િમ્ષદા નજલ્ા તતં્, 
NDRF અિે SDRFએ રાજપીપળામાં 
પરૂિા પારીમા ંફસાયલેા 25 લોકોિ ેકદલધડક 
ઓપરેશિ કરી બચાિી લીધા.

આ સમગ્ કદલઘડક રેસકયૂ ઓપરેશિ 
અંગે િમ્ષદા કલેકટર શ્ી ડી.એ.શાહે જરાવયું 
હતું કે, “નજલ્ામાં અભૂતપૂિ્ષ િરસાદ થતાં 
કરજર ડમેિા દરિાર્ ખોલતા રાજપીપળાિાં 
હેલીપેડ પર ચાર અિે સમશાિ આગળ ૨૧ 
વયનક્તઓ ફસાયા હતા. ભારે િરસાદ અિે 
અંધારાિે લીધે બચાિકાય્ષ સંભનિત િ હતું. 
નજલ્ા િહીિટી તંત્એ સરકારિે નિિંતી 
કરતા ંરાજય સરકારે હેનલકોપટર તેમજ ડ્રોિિી 

મંજૂરી આપી હતી. દરનમયાિ સંકલિ સાધી 
કરજર ડેમિો આઉટફલો ઘટાડીિે ૨૦ હર્ર 
કયુસેક કયયો. આ નિર્ષયથી રાજપીપળામાં 
પારીિું લેિલ આઠેક ફૂટ ઘટંુ્. આ સાથે 
NDRF-SDRFિી ટીમ ેમોડી રાત્ ેરેસકયૂ 
ઓપરેશિ શરૂ કરી હેલીપેડ પરથી ચાર અિે 
સમશાિ પાસેથી ૨૧ લોકોિે બચાિી લીધા. 
આ રસેકયૂ ટીમોએ ઝીરો કેઝયુલીટી સાથે 
બચાિ કામગીરીિો રાજય સરકારિો લક્ય 
નસદ કયયો.

NDRF ટીમ લીડર શ્ી કદપક બાબએુ 
જરાવયુ ંહતંુ કે, કરજર િદીમા ંપરૂ આિતા પ્રથમ 
રાજપીપળા હેલીપડે સથળે ચાર વયનક્તઓિે 
બચાિિા કિાયત હાથ ધરાઇ હતી. જોકે ખતેરોમાં 
કાદિ-કકીચડ હોિાથી અિે રોડ પર ફેકન્સગ,નસંચાઇ 
માટે પાઇપ હોિાથી હેલીકોપટરથી એરનલફટિી 
તયૈારી કરી તયારે નજલ્ા પ્રસાશિ દ્ારા ડમેમાથંી 
પારીિી ર્િક ઓછી કરાયા બાદ અમારી ટીમે 
રેસકય ુઓપરેશિ ચલાિી ચારેય લોકોિ ેસુરનક્ત 
બચાિી લિેાયા ંહતા.ં તદ્ઉપરાતં, અન્ય ૯ લોકોિે 
પર રોપિી મદદથી તમેજ ફસાયલેા લોકોિે લાઇફ 
જકેેટ પહેરાિીિ ેબચાિ કયયો હતો. 

SDRF ટીમિા શ્ી શૈલેરકુમાર િાઇએ 
જરાવયુ હતું કે, અમારી ટીમે 
રાતિા અંધારામાં બેથી અઢી 
કકલોમીટર પારીિા પ્રિાહમાં 
જઇ એક િિર્ત શીશુ અિે 
સાડા ત્ર િર્ષિી બાળકકી મળી 
કુલ ૧૪ લોકોિ ેબચાિી લીધા.ં 
ત ો  બીજી બાજુ  ક ેટલાક 
િાગકરકોએ જીિ બચાિિા 
ઝાડ, ખેતરોમાં આશરો લીધો 

હતો, જેિે અમારી ટીમે બચાવયાં હતા. 
રેસકયુ ટીમિો આભાર વયક્ત કરતાં 

રાજપીપળાિા શ્ી ધમચેશભાઈ પટેલે જરાવયું 
કે, તઓે ખતેરે કામ કરતા હતા તયારે ડમેમાથંી 
છોડતા કરજર િદીમાં જળસતર અચાિક 
િધતા અમે ઝાડ ઉપર આશરો લીધો હતો. 
તયાર બાદ સામ ેકકિારે રહી એિડીઆરએફિી 
ટીમ મિે સધીયારો આપતી હતી. પાંચ 
કલાકિી પ્રતીક્ા કયા્ષ બાદ તેમિે મોતિા 
મુખમાંથી બચાિી લેિાયા હતા. 

પૂરિી આફતમાંથી ઉગરી જિાર શ્ી 
જયંતીભાઇ માછીએ જરાવયંુ હતું  ક ે, 
રાજપીપળા હેલીપડે પાસ ેપશુ ચરાિતી િખતે 
િદીિુ ંજળસતર િધી જતા ંપશઓુ સાથ ેફસાઇ 
ગયો હતો. આખરે કલાક બાદ ચાર સુરનક્ત 
બચાિી લેિાયા હતા. જે બદલ તેમરે કલેકટર 
અિે િનહિટીતંત્ તેમજ રેસકયુટીમિો ખૂબ 
ખૂબ આભાર માન્યો હતો. કલેકટર અિે 
નજલ્ા પોલીસ િડાએ આ જીિિરક્ક અિે 
પ્રસંશxસિીય સેિાઓ બર્િિાર જિાિોિે 
પ્રશકસત પત્ો એિાયત કયાું હતા. કલકેટરશ્ીએ 
જરાવયંુ હતું કે, સંકટિી ઘડીમાં અપ્રનતમ 
સાહસ તેમજ વયસાનયક કુશળતાિો અભતૂપૂિ્ષ 
સમન્િય કરી બચાિકાય્ષ હાથ ધયુું તે અન્ય 
જિાિોિે પ્રોતસાહિ આપિારં છે. કુદરતી 
આફતિા ંસમયમા ંસકંલિ સાથે સમયસચૂકતા 
મહત્િિી ભૂનમકા ભજિે છે. િમ્ષદા નજલ્ા 
િહીિટી તંત્ે રાજય સરકાર સાથે સંકલિ 
સાધીિે ગુજરાતિા સામરય્ષિું એક ઉત્મ 
ઉદાહરર પુરં પાડ્ું છે. •

પ્રેરણા
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ykÃkýk MkkiLke sðkçkËkhe,
ykÃkýk MkkiLke ¼køkeËkhe

{åAhLkku
LkkLkku zt¾
{kuxwt òu¾{

• ykÃkLkk ½h fu ÄtÄkLkk MÚk¤u {åAhsLÞ hkuøkkuÚke çk[ðk Ëh 
yXðkrzÞk{kt yLkwfq¤ yuf rËðMku {åAh LkkçkqËe rËðMk íkhefu 
Íwtçkuþ nkÚk Ähe Ãkkýe MktøkúnLkk ík{k{ Ãkkºkku suðk fu {kx÷kt, çkuzkt, 
Ãkðk÷e, zÙ{, fuhçkk, xktfe, Ãkûke[kx, £esLke xÙu íkÚkk yLÞ ÃkkºkkuLku 
¾k÷e fhe MkkV fhe MkqfðeLku Ãkkýe ¼hðwt.

• nt{uþk {åAhËkLke{kt s MkwðkLkku ykøkún hk¾ðku. {åAh «ríkfkhf 
ÄqÃk - yøkhçk¥ke, M«u fu yLÞ {åAh «ríkhkuÄf ðuÃkkuhkRÍhLkku 
WÃkÞkuøk fhku.

• Ãkeðk yLku yLÞ ðÃkhkþ {kxu hk¾u÷k ÃkkýeLkk ÃkkºkkuLku nðkÞwõík 
Zktfu÷k hk¾ku. R÷urõxÙf {kuMfexku hufuxLkku WÃkÞkuøk fhðku.

• fkuRÃký ÔÞÂõíkLku íkkð ykðu íkku íkkífkr÷f ÷kuneLke íkÃkkMk yð~Þ 
fhkðe MktÃkqýo Mkkhðkh ÷uðe.

• nkWMk xw nkWMk MkðuoLke fk{økehe {kxu ykhkuøÞ f{o[khe ykÃkLkk 
½hLke {w÷kfkíku ykðu íÞkhu Ãkwhíkku MkkÚk yLku Mknfkh ykÃkðku.

• ½h fu ykurVMkLkk çkkhe-çkkhýkt WÃkh ò¤e yð~Þ ÷økkðku

ík{Lku ¾çkh Au, {÷urhÞk, zuLøÞw yLku 
r[fLkøkwrLkÞk Vu÷kðíkk {åAh ík{khk ½h{kt 
fu ½hLke ykMkÃkkMk Ãký nkuE þfu Au

Mk{Þ Au,
Mk{sËkh çkLkðkLkku...
{åAhsLÞ hkuøkku Mkk{u 
{¬{íkkÚke ÷zðkLkku...

Mk{ÞMkh WÃk[khÚke {÷urhÞk, zuLøÞw yLku r[fLkøkwrLkÞk MktÃkqýoÃkýu {xe þfu Au.

íkfuËkhe yu s Mkk[e Mk{sËkhe...

{åAhsLÞ hkuøkkuÚke Mkwhûkk {kxu ykx÷wt yð~Þ fhku
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