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રુડ રવન્ગનસ ઇનડોક્સમાં રજુરાત અગ્રોસર





• રાજ્ય સરકારે ગુિ ગવન્ષન્સને પ્રાધાન્્ય આપ્યું છે.
• રાજ્ય સરકાર દ્ારા ્બજેટમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવામાં 

આવી રહ્ો છે.
• ગુજરાિની ૨૦ વર્ષની અહવરિ હવકાસ્યાત્ાની સફળિાના 

પા્યામાં સુશાસન જ રિેલું છે.
• ગુિ ગવન્ષન્સ ઇન્િેકસમાં ગુજરાિ દેશમાં મોખરે રહ્ં છે.
• સુશાસન 'ટીમ નસપડરટ' અને 'ટીમ વક્ક'થી આવશે.
• ગુજરાિમાં સરકારી અહધકારી-કમશીઓમાં કમ્ષ્યોગીનો ભાવ 

ર્ગ્યો છે.
• અમે કમ્ષ્યોગીઓમાં 'મારં છે અને મારે જ કરવાનું છે' એવી 

ભાવનાનો હવકાસ કરી શક્યા છીએ.
• દરેક હજલ્ાએ પોિાનો જી.િી.પી. દર વધારવા વાહણજ્યને 

પ્રોતસાિન આપવું જોઈએ.
• નાગડરકોની આહથ્ષક-સામાહજક સુખાકારી વધે િે માટે 

પ્રાથહમકિા આપવામાં આવે છે.
• સરકાર લોકોની આશા-અપેક્ષાઓ સાંભળી િેમની 

સમસ્યાઓના હનવારણ માટે કડટ્બદ્ધ છે.
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ઊઘડતો પાનો

વર્ષ ૨૦૨૩ને વવકાસના પ્રકાશ સાથે  
વધુ ઊર્્ષવાન બનાવવા સંકલ્પબધધ બનીએ...

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

ડિસેમ્બર મહિનો એટલે નવાં વર્ષને પોંખવાનાં ઉમંગ અને ઉતસાિ સાથે જૂના વર્ષના અનુભવોમાંથી પદાથ્ષપાઠ લઇને નવા વર્ષમાં 
વધુ આગળ વધવાં માટે સંકલપ્બધધ થવાનો અવસર. ગુલા્બી ઠંિી વચ્ે ઐહિિાહસક જનસમથ્ષન સાથે નવી િાજગી, નવા ઉતસાિ અને 
નવા ઉમંગ લઇને મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના નેતૃતવ િેઠળની નવી સરકાર પુન: જનસેવા માટે હનષ્ાપૂવ્ષક કા્યા્ષનન્વિ થઇ ગઇ 
છે. વર્ષ ૨૦૨૩ને હવકાસના પ્રકાશ સાથે વધુ ઊર્્ષવાન ્બનાવવા આપણે સિુ ગુજરાિી ્બાંધવો સંકલપ્બધધ ્બનીએ.

અભૂિપૂવ્ષ જનઆશીવા્ષદ સાથે સિજ, સરળ અને સૌમ્ય પ્રકૃહિ ધરાવિા મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે રાજ્ય 
શાસનની ધૂરા સંભાળિા વેંિ રાજ્યના પારદશ્ષક અને સુચારં વિીવટ માટે ૧૬ મંત્ીશ્ીઓને કા્ય્ષભાર આપી રાજ્યના હવકાસને વધુ 
ગહિશીલ ્બનાવવાં ‘ટીમ ગુજરાિ’ એકશન મોિમાં લાવી દીધી છે. ‘જ્યાં માનવી ત્યાં સુહવધા’, ‘હવવાદ નિીં સંવાદ’ની ઉજળી પરંપરા 
સાથે ‘અગ્ેસર ગુજરાિ’ની હવભાવનાને ચડરિાથ્ષ કરિાં રાજ્યના ખૂણેખૂણામાં જનકલ્યાણની નવિર પડરભારા અંડકિ થઇ છે. રાજ્યના 
વિીવટી િંત્ને વધુ ગહિશીલ ્બનાવવાની નેમ સાથે પૂવ્ષ વિાપ્રધાનશ્ી અટલ હ્બિારી વાજપે્યીના જન્મ ડદવસ ૨૫મી ડિસેમ્બરને 
‘સુશાસન ડદવસ’ િરીકે ઉજવીને વાસિવમાં સુશાસનની અનુભૂહિ જન - જનને થઇ રિી છે. સુશાસન ડદને મુખ્યમંત્ીશ્ીએ હવહવધ 
હવભાગોના જનોપ્યોગી ૧૨ વે્બપોટ્ષલનું લોનન્ચંગ ક્યુું િિું.

હવશ્વમાં કોરોનાની ત્ીજી લિેરના ભણકારા વાગી રહ્ા છે િેવાં સમ્ેય ગુજરાિ સરકારે હવહવધ િોનસપટલોની સજ્જિા ચકાસી 
ટેનસટગ, ટ્ેડકંગ અને ટ્ીટમેન્ટના ધ્યે્યમંત્ સાથે રાજ્યના સમગ્ આરોગ્ય િંત્ને વધુ સુસજ્જ ક્યુ્ષ છે. ગુજરાિના િમામ ૩૩ હજલ્ાઓમાં 
૨,૩૧૪ સથળો પર મોક હરિલનું આ્યોજન િાથ ધરા્ંુય િિું. રાજ્યમાં સંભવિ: આવનારી કોરોનાની લિેરના સામના માટે માનવ્બળ 
અને મશીનરી સહિિ િમામ આરોગ્ય હવર્યક વ્યવસથાની િલસપશશી ચકાસણી કરવામાં આવી રિી છે. રાજ્યમાં એક લાખથી  
વધુ ્બેિ અને ૧૫થી ૧૬ િર્ર જેટલાં વેન્ટીલેટર િેમજ દવાઓ સહિિની િમામ સુહવધાઓ આગોિરી ઉપલબધ કરાવી દેવામાં 
આવી છે. 

સજુલામ-સફુલામ જળ અહભ્યાનની સફળિાન ેપગલ ેમાચ્ષ-એહપ્રલના સથાન ેઆ વરષે રાજ્ય સરકારે જળસચં્ય અહભ્યાનન ેફેબ્આુરી 
– ૨૦૨૩થી જ પ્રારંભ કરીને રાજ્યના ખેિૂિોને મિત્તમ લાભ પિોંચાિવાનો હનધા્ષર ક્યયો છે. રાજ્યના ્યુવાનોને રોજગારી મળી રિે 
િેવા ઉમદા િેિુથી રાજ્ય સરકારના િમામ સરકારી હવભાગોમાં ખાલી જગ્યાઓ- મંજૂર મિેકમનું સમ્ય્બદ્ધ આ્યોજન કરી વિેલી િકે 
ખાલી જગાઓ ભરવાનો હનણ્ષ્ય ક્યયો છે. ગજુરાિમા ં્બાધંકામ શ્હમકો અન ેિમેના પડરવારજનો માટે કા્ય્ષરિ શ્હમક અન્નપણૂા્ષ ્યોજનાની 
સેવાઓનો હવસિાર કરીને રાજ્યમાં વધુ ૨૯ જેટલાં કડિ્યાનાકા ઉપર આ ્યોજનાની શરૂઆિ કરવામાં આવી છે. િવે રાજ્યના કુલ 
૫૧ કડિ્યાનાકા – હવિરણ કેન્દ્રો ઉપર શ્હમક અન્નપૂણા્ષ ્યોજનાની સેવાઓનો લાભ મળિો થઇ જશે. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
નેતૃતવમાં નવી રાષ્ટી્ય હશક્ષણ નીહિ-૨૦૨૦ અમલી ્બની છે. આ નવી રાષ્ટી્ય હશક્ષણ નીહિ-૨૦૨૦ની જોગવાઈ િેઠળ હવદ્ાથશીઓ 
ભાર વગરનું ભણિર મેળવી શકે િેવાં ઉમદા આશ્યથી પ્રારંહભક િ્બક્કે ર્ન્્યુઆરી – ૨૦૨૩ના પ્રથમ સપ્ાિમાં રાજ્યની ૪૯૧ ઉચ્ 
પ્રાથહમક શાળાઓમાં '૧૦-્બેગલેસ િે'નો અમલ શરૂ કરવામાં આવશે. ્બીર્ િ્બક્કામાં ર્ન્્યુઆરી, ૨૦૨૩ અંિ સુધીમાં ૧,૦૦૯ 
ઉચ્ પ્રાથહમક શાળાઓમાં '૧૦-્બેગલેસ િે'નું અમલીકરણ કરવામાં આવશે. 

‘ગુજરાિ પાહક્ષક’ ના આપ સૌ વાચકોનું નવું વર્ષ ઊર્્ષવાન, ગહિશીલ અને પ્રગહિશીલ ્બને અને આપ અને આપની આસપાસના 
લોકોનુ જીવન મંગલમ્યી ્બને એવી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ.

જ્ય જ્ય ગરવી ગુજરાિ...
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મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, નમસકાર. આજે આપણે ‘મન કી 
્બાિ’ની 96મી કિી સાથે જોિાઈ રહ્ા છીએ. ‘મન કી ્બાિ’નો 
આગામી િપ્ો વર્ષ 2023નો પિેલો િપ્ો થશે. િમે લોકોએ જે 
સંદેશા મોકલ્યા, િેમાં હવદા્ય લઈ રિેલા 2022 હવશે વાિ કરવા 
પણ ખૂ્બ આગ્િ સાથે કહ્ં છે. અિીિનું અવલોકન િો આપણને 
વિ્ષમાન અને ભહવષ્યની િૈ્યારીઓની પ્રેરણા િંમેશાં આપિું રહ્ં 
છે. 2022માં દેશના લોકોનું સામથ્ય્ષ, િેમનો સિ્યોગ, િેમનો 
સંકલપ, િેમની સફળિાનો હવસિાર એટલો વધુ રહ્ો કે ‘મન કી 
્બાિ’માં ્બધાને સાંકળવું િો મુશકેલ થશે. 2022 ખરેખર અનેક 
રીિે ખૂ્બ જ પ્રેરક રહ્ં. અદ્ભુિ રહ્ં. 

આ વરષે ભારિે પોિાની સવિંત્િાનાં 75 વર્ષ પૂરાં ક્યાું અને 
આ વરષે અમૃિ કાળનો પ્રારંભ થ્યો. આ વરષે દેશે અનેક ક્ષેત્ે ઝિપ 
પકિી છે, ્બધા દેશવાસીઓએ એકથી એક ચડિ્યાિું કામ ક્યુું. 
2022ની હવહભન્ન સફળિાઓએ, આજે, પૂરા હવશ્વમાં ભારિનું 
એક હવશરે સથાન ્બનાવ્યુ ંછે. 2022 અથા્ષત્ ભારિ દ્ારા દહુન્યામાં 
પાંચમા સૌથી મોટા અથ્ષિંત્નો પિાવ પ્રાપ્ કરવો, 2022 અથા્ષત્ 
ભારિ દ્ારા 220 કરોિ રસીનો અહવશ્વસની્ય આંકિો પાર કરવાનો 
હવક્રમ, 2022 અથા્ષત્ ભારિ દ્ારા હનકાસનો 400 અ્બજ િૉલરનો 
ર્દુઈ આંકિો પાર કરવો, 2022 અથા્ષત્ દેશના જન-જન દ્ારા 

‘આતમહનભ્ષર ભારિ’ના સંકલપને અપનાવવો, િેને જીવીને 
દેખાિવો, 2022 અથા્ષત્ ભારિના પિેલા સવદેશી હવમાનવાિક 
જિાજ આઇએનએસ હવક્રાંિનું સવાગિ, 2022 અથા્ષત્ અવકાશ, 
રિૉન અન ેસરંક્ષણ ક્ષતે્મા ંભારિનો ધવજ ફરકાવવો, 2022 અથા્ષત્ 
દરેક ક્ષેત્માં ભારિની શહતિ. રમિના મેદાનમાં પણ, ચાિે, 
રાષ્ટકુળ રમિો િો્ય કે આપણી મહિલા િોકી ટીમની જીિ, આપણા 
્યુવાનોએ જ્બરદસિ સામથ્ય્ષ દેખાડ્ું.

 સાથીઓ, આ ્બધાની સાથ ેજ વર્ષ 2022 એક ્બીર્ કારણથી 
સદૈવ ્યાદ કરાશે. િે છે, ‘એક ભારિ શ્ેષ્ ભારિ’ની ભાવનાનો 
હવસિાર. દેશના લોકોએ એકિા અને સંપને ઉજવવા માટે પણ 
અનેક અદ્ભુિ આ્યોજન ક્યાું. ગુજરાિનો માધવપુર મેળો િો્ય, 
જ્યાં રનકમણી હવવાિ અને ભગવાન કૃષણના પૂવયોત્તરના સં્બંધોને 
ઊજવવામાં આવે છે અથવા િો પછી કાશી-િહમલ સંગમમ્ િો્ય, 
આ પવયોમાં પણ એકિાના અનેક રંગો દેખા્યા. 2022માં 
દેશવાસીઓએ એક ્બીજો અમર ઇહિિાસ લખ્યો. ઑગસટના 
મહિનામાં ચાલેલા ‘િર ઘર હિરંગા’ અહભ્યાન કોણ ભૂલી શકે 
છે? િે પળ ્યાદ કરિાં દરેક દેશવાસીના રૂંવાિાં ઊભા થઈ જિાં 
િિાં. સવિંત્િાનાં 75 વર્ષના આ અહભ્યાનમાં સમગ્ દેશ 
હિરંગામ્ય થઈ ગ્યો. 6 કરોિથી વધુ લોકોએ િો હિરંગા સાથે 

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન 
શ્ી નરે્દ્રભાઈ મોદીનો રેરડયોના 
માધયમથી જનતા સાથે સંવાદ

રડસે્બર - ૨૦૨૨
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સવંાદ
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સવંાદ

સેલફી પણ મોકલી. સવિંત્િાનો આ અમૃિ મિોતસવ િજુ આગામી 
વર્ષ પણ ચાલશે. અમૃિકાળના પા્યાને વધુ મજ્બૂિ કરશે.

સાથીઓ, આ વરષે ભારિન ેG-20 સમિૂની અધ્યક્ષિાની જવા્બદારી 
પણ મળી છે. મેં ગિ વખિ ેઆના પર હવસિારથી ચચા્ષ પણ કરી િિી. 
વર્ષ 2023મા ંઆપણે G-20ના ઉતસાિન ેનવી ઊચંાઈ પર લઈ જવાનો 
છે. આ આ્યોજનને એક જન આંદોલન ્બનાવવાનુ ંછે.

મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, મન ેકોલકાિાથી આસથાજીનો પત્ મળ્યો 
છે. આ પત્મા ંિમેણ ેિાજિેરની િમેની ડદલિી મલુાકાિનો ઉલ્ખે ક્યયો 
છે. િેઓ લખ ેછે કે આ દરહમ્યાન િેમણ ેપીએમ મ્યહૂઝ્યમ જોવા માટે 
સમ્ય કાઢ્યો. આ મ્યહૂઝ્યમમા ંિમેન ેઅટલજીની ગલેરેી ખ્ૂબ જ પસદં 
આવી. અટલજી સાથે ત્યાં પાિવામા ંઆવલેી િસવીર િો િમેના માટે 
્યાદગાર ્બની ગઈ છે. અટલજીની ગલેરેીમા ંઆપણે દેશ માટે િમેના 
્બિમૂુલ્ય ્યોગદાનની ઝલક જોઈ શકીએ છીએ. ઇન્ફ્ાસટ્કચર િો્ય, હશક્ષણ 
િો્ય, કે પછી હવદેશ નીહિ, િમેણ ેભારિને દરેક ક્ષતે્મા ંનવી ઊચંાઈઓ 
પર લઈ જવાનુ ંકામ ક્યુું. િુ ંઅટલજીન ેહૃદ્યથી નમન કર ંછુ.ં

સાથીઓ, 26 ડિસમે્બરે ‘વીર ્બાળ ડદવસ’ છે અન ેમન ેઆ અવસર 
પર ડદલિીમાં સાહિ્બર્દા જોરાવરહસંિજી અને સાહિ્બર્દા 
ફિેિહસંિજીની વીરગહિને સમહપ્ષિ એક કા્ય્ષક્રમમાં સિભાગી થવાનું 
સૌભાગ્ય મળશે. દેશ, સાહિ્બર્દે અને માિા ગુજરીના ્બહલદાનને 
સદૈવ ્યાદ રાખશે.

મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, આપણે ત્યાં કિેવા્ય છે-
सतयम ्ककम ्प्रमारम,् प्रतय�म ्ककम ्प्रमारम ्।
અથા્ષત્ સત્યને પ્રમાણની આવશ્યકિા નથી િોિી, જે પ્રત્યક્ષ છે િેને 

પણ પ્રમાણની કોઈ આવશ્યકિા નથી િોિી. પરંિ ુવાિ જ્યારે આધુહનક 
મેડિકલ સા્યન્સની િો્ય િો િેમાં સૌથી મિત્વપૂણ્ષ િો્ય છે, પ્રમાણ, 
પરુાવો. સદીઓથી ભારિી્ય જીવનનો હિસસો રિેલા ્યોગ અન ેઆ્યવુષેદ 
જવેા ંઆપણા ંશાસત્ોની સામ ેપરુાવા આધાડરિ સંશોધનની ખોટ, સદૈવ 
એક પિકાર રહ્ો છે. પડરણામ દેખા્ય છે, પરંિુ પ્રમાણ નથી િોિાં. 
પરંિુ મને આનંદ છે કે પુરાવા આધાડરિ સંશોધનના ્યુગમાં, િવે ્યોગ 
અને આ્યુવષેદ, આધુહનક ્યુગની િપાસ અને કસોટીઓ પર સાચાં ઠરી 
રહ્ાં છે.

સાથીઓ, કેટલાક ડદવસો પિેલાં વલિ્ષ આ્યુવષેદ ક�ગ્ેસ માટે િું 
ગોવામાં િિો. િેમાં 40થી વધુ દેશોના પ્રહિહનહધઓ સિભાગી થ્યા 
િિા અને ત્યાં 550થી વધુ વૈજ્ાહનક પત્ો પ્રસિુિ કરવામાં આવ્યા. 
ભારિ સહિિ દુહન્યાભરની 215 કંપનીઓએ ત્યાં પ્રદશ્ષનમાં પોિાનાં 
ઉતપાદનોનું પ્રદશ્ષન ક્યુું. ચાર ડદવસ સુધી ચાલેલા આ પ્રદશ્ષનમાં એક 
લાખથી પણ વધુ લોકોએ આ્યુવષેદ સાથે જોિા્યેલા પોિાના અનુભવને 
માણ્્યો. આ્યુવષેદ ક�ગ્ેસમાં પણ મેં દુહન્યાભરમાંથી જોિા્યેલા આ્યુવષેદ 
હનષણાિો સામે પુરાવા આધાડરિ સંશોધનોનો આગ્િ પુનરાવહિ્ષિ 
ક્યયો. જે રીિે કોરોના વૈહશ્વક રોગચાળાના આ સમ્ય દરહમ્યાન ્યોગ 
અને આ્યુવષેદની શહતિ આપણે જોઈ રહ્ા છીએ, િેમાં િેની સાથે 

જોિા્યેલું પુરાવા આધાડરિ સંશોધન ખૂ્બ જ મિત્વપૂણ્ષ સાહ્બિ થશે. 
મારો િમને અનુરોધ છે કે ્યોગ, આ્યુવષેદ અને આપણી પારંપડરક 
હચડકતસા પદ્ધહિઓ સાથે જોિા્યેલા આવા પ્ર્યાસો હવશે જો િમારી પાસે 
કોઈ ર્ણકારી િો્ય િો િમે સૉહશ્યલ મીડિ્યા પર જરૂર જણાવશો.

મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, હવિેલાં કેટલાંક વરયોમાં આપણે સવાસથ્ય 
ક્ષેત્ સાથે જોિા્યેલા કેટલાક મોટા પિકારો પર હવજ્ય મેળવ્યો છે. િેનું 
સંપૂણ્ષ શ્ે્ય આપણા િ્બી્બી હનષણાિો, વૈજ્ાહનકો અને દેશવાસીઓની 
ઇચછાશહતિને મળે છે. આપણે ભારિમાં અછ્બિા, પોલી્યો અને હગની 
કૃહમ જેવી ્બીમારીઓને સમાપ્ કરીને દેખાિી છે.

 ‘મન કી ્બાિ’ના શ્ોિાઓને િું એક વધુ પિકાર હવશે જણાવવા 
માગું છું જે િવે સમાપ્ થવાના આરે છે. િે પિકાર, િે ્બીમારી છે 
‘કાલાર્ર’. આ ્બીમારી પરોપજીવી સેન્િ ફલા્ય અથા્ષત્ ્બાલુ માખી 
કરિવાથી ફેલા્ય છે. જ્યારે કોઈન ે‘કાલાર્ર’ થા્ય છે િો િેન ેમહિનાઓ 
સુધી િાવ રિે છે અને લોિીની ઘટ થઈ ર્્ય છે, શરીર ન્બળું પિી 
ર્્ય છે અને વજન પણ ઘટી ર્્ય છે. આ ્બીમારી ્બાળકોથી લઈને 
મોટા સુધી કોઈને પણ થઈ શકે છે. પરંિુ ્બધાના પ્ર્યાસથી, ‘કાલાર્ર’ 
નામની આ ્બીમારી, િવે, ઝિપથી સમાપ્ થિી જઈ રિી છે. કેટલાક 
સમ્ય પિેલાં સુધી, કાલાર્રનો પ્રકોપ, ચાર રાજ્યોમાં 50થી વધુ 
હજલ્ાઓમાં ફેલા્યેલો િિો. પરંિુ િવે િે ્બીમારી હ્બિાર અને 
ઝારખંિના ચાર હજલ્ાઓ સુધી જ સીહમિ રિી ગઈ છે. મને હવશ્વાસ 
છે કે હ્બિાર, ઝારખંિના લોકોનું સામથ્ય્ષ, િેમની ર્ગૃહિ, આ ચાર 
હજલ્ાઓમાં પણ ‘કાલાર્ર’ને સમાપ્ કરવામાં સરકારના પ્ર્યાસોમાં 
મદદ કરશે. ‘કાલાર્ર’ પ્રભાહવિ ક્ષેત્ોના લોકોને પણ મારો અનુરોધ 
છે કે િેઓ ્બે વાિોનું જરૂર ધ્યાન રાખે. એક – સેન્િ ફલા્ય અથવા 
્બાલુ માખી પર હન્યંત્ણ અને ્બીજું, જેમ ્બને િેમ જલદી આ રોગની 
ઓળખ કરી િેની પૂરી સારવાર કરાવવી. ‘કાલાર્ર’ની સારવાર સરળ 
છે, િેના માટે કામ આવિી દવાઓ પણ ્બિુ જ કારગર નીવિે છે. ્બસ, 
િમારે સિક્ક રિેવાનું છે. િાવ આવે િો ્બેદરકારી ન રાખિાં અને ્બાલુ 
માખીને ખિમ કરવાવાળી દવાઓનો છંટકાવ પણ કરિા રિો.

મારા  હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, આપણી પરંપરા અને સંસકૃહિનો ગંગા 
માિા સાથે અિૂટ સં્બંધ છે. ગંગા જળ આપણી જીવનધારાનો અહભન્ન 
હિસસો રહ્ં છે અને આપણાં શાસત્ોમાં કિેવા્યું છે –

नमालम रंरे तव पाद पंकजम ्
सुर असुरै: वकनदत हदवय रूपम ्।

भुक्तम ्च मुक्तम ्च ददालस तनतयम,्
भाव अनुसारेर सदा नराराम।्।

 અથા્ષત્ િે મા ગંગા! િમે, િમારા ભતિોને, િેમના ભાવને અનુરૂપ 
સાંસાડરક સુખ, આનંદ અને મોક્ષ પ્રદાન કરો છો. ્બધા િમારાં પહવત્ 
ચરણોને વંદન કરે છે. િું પણ િમારાં પહવત્ ચરણોમાં મારા પ્રણામ 
અહપ્ષિ કરં છું. આવામાં વરયોથી ખળ-ખળ વિેિી મા ગંગાને સવચછ 
રાખવી આપણા ્બધાની ્બિુ મોટી જવા્બદારી છે. આ ઉદ્ેશ્ય સાથે 
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આઠ વર્ષ પિેલાં આપણે ‘નમાહમ ગંગે અહભ્યાન’ની શરૂઆિ કરી 
િિી. આપણા ્બધા માટે ગૌરવની વાિ છે કે ભારિની આ પિેલને 
આજે દુહન્યાભરની પ્રશંસા મળી રિી છે.

સં્યુતિ રાષ્ટોએ ‘નમાહમ ગંગે હમશન’ને પ્યા્ષવરણ પ્રણાહલને 
પુનષઃસથાહપિ કરિા દુહન્યાના ટોચના દસ ઇહનહશએડટવમાં સામેલ ક્યુું 
છે. વધુ આનંદની વાિ એ છે કે સમગ્ હવશ્વના 160 આવાં 
ઇહનહશએડટવમાં ‘નમાહમ ગંગા’ને આ સન્માન મળ્યું છે.

 મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, જ્યારે આપણી સંકલપશહતિ મજ્બિૂ િો્ય 
િો મોટામાં મોટો પિકાર પણ સરળ ્બની ર્્ય છે. િનેુ ંઉદાિરણ પ્રસિિુ 
ક્યુું છે- હસનક્કમના થેગૂ ગામના ‘સંગે શેરપાજીએ’. િેઓ છેલ્ાં 14 
વર્ષથી 12,000 ફૂટથી પણ વધ ુઊંચાઈ પર પ્યા્ષવરણ સંરક્ષણના કામમાં 
લાગેલા છે. સંગેજીએ સાંસકૃહિક અને પૌરાહણક રીિે મિત્વના સોમગો 
(tsomgo) ને સવચછ રાખવાનું ્બીિું ઝિપ્યું છે. પોિાના અથાગ 
પ્ર્યાસોથી િેમણે આ ગલેહશ્યર લેકનું રંગરૂપ જ ્બદલી નાખ્યું છે.

 સાથીઓ, મને આનંદ છે કે ‘સવચછ ભારિ 
હમશન’ આજે દરેક ભારિી્યના મનમાં વસી ગ્યું 
છે. વર્ષ 2014માં આ જન આદંોલનના શરૂ થવાની 
સાથે જ, િેને, નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે, 
લોકોએ, અનેક અનોખા પ્ર્યાસ ક્યા્ષ છે અને આ 
પ્ર્યાસ માત્ સમાજની અંદરથી જ નિીં, પરંિુ 
સરકારની અંદર પણ થઈ રહ્ા છે. આ સિિ 
પ્ર્યાસોનુ ંપડરણામ એ છે કે- કચરો, ગદંકી િટવાના 
કારણે, હ્બનજરૂરી સામાન િટવાના કારણે, 
કચેરીઓમાં ઘણી જગ્યા ખૂલી ર્્ય છે, નવી જગ્યા મળે છે. પિેલાં 
જગ્યાના અભાવમાં દૂર-દૂર ભાિા પર કચેરીઓ રાખવી પિિી િિી. 
આ ડદવસોમાં સાફ-સફાઈના કારણે એટલી જગ્યા મળી રિી છે કે િવે, 
એક જ સથાન પર ્બધાં કા્યા્ષલ્યો ્બસેી રહ્ા ંછે. ગિ ડદવસોમા ંમાહિિી 
અને પ્રસારણ ખાિાએ પણ મું્બઈમાં, અમદાવાદમાં, કોલકાિામાં, 
હશલોંગમાં, અનેક શિેરોમાં પોિાનાં કા્યા્ષલ્યોમાં ભરપૂર પ્ર્યાસ ક્યયો 
અને િેના કારણે આજે િેમને ્બે-્બે, ત્ણ-ત્ણ માળ, પૂરી રીિે નવી 
રીિથી કામમાં આવી શક્યાં, િે ઉપલનબધ થઈ ગઈ. આ પોિાની રીિે, 
સવચછિાના કારણે, આપણા સંસાધનોનો મિત્તમ ઉપ્યોગનો ઉત્તમ 
અનુભવ મળી રહ્ો છે. સમાજમાં પણ, ગામેગામ, શિેરે શિેરમાં પણ, 
આ  પ્રકારથી કા્યા્ષલ્યોમાં પણ, આ અહભ્યાન, દેશ માટે પણ દરેક 
રીિે ઉપ્યોગી હસદ્ધ થઈ રહ્ં છે.

 સાથીઓ, ‘મન કી ્બાિ’ના શ્ોિાઓને િંુ કણા્ષટકના ગિક 
હજલ્ામાં રિેનારા ‘કે્વમશ્ી’જી હવશ ેપણ ્બિાવવા માગુ ંછુ.ં ‘ક્વમેશ્ી’ 
દહક્ષણમા ંકણા્ષટકની કળા-સંસકૃહિને પુનર્જીહવિ કરવાના હમશનમા ંછેલ્ાં 
25 વર્ષથી લાગેલા છે. િમે હવચારી શકો કે િેમની િપચિ્યા્ષ કેટલી મોટી 
છે? પિેલા ંિો િઓે િૉટલ મનેજેમને્ટના વ્યવસા્ય સાથ ેજોિા્યલેા િિા. 
પરંિુ પોિાની સંસકૃહિ અને પરંપરા હવશે િેમની લાગણી એટલી ગાઢ 

િિી કે િેમણે િેને પોિાનું હમશન ્બનાવી લીધું. િેમણે ‘કલા ચેિના’ 
નામથી એક મંચ ્બનાવ્યો. આ મંચ, આજે કણા્ષટકના, અને દેશ-
હવદેશના કલાકારોના અનેક કા્ય્ષક્રમ આ્યોહજિ કરે છે. િેમાં સથાહનક 
કળા અને સંસકૃહિને ઉત્તેજન આપવા માટે અનેક ઇનૉવેડટવ કામ પણ 
થા્ય છે.

સાથીઓ, પોિાની કળા-સંસકૃહિ પ્રત્યે દેશવાસીઓનો આ ઉતસાિ 
‘પોિાના વારસા પર ગવ્ષ’ના ભાવનું જ પ્રગટીકરણ છે. આપણા દેશમાં 
િો દરેક ખૂણામાં આવા અનેક રંગો હવખરા્યેલા પડ્ા છે. આપણે પણ 
િેમને સર્વવા-સંવારવા અને સંરહક્ષિ કરવા માટે હનરંિર કામ કરવું 
જોઈએ.

મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, દેશના અનેક ક્ષેત્માં વાંસથી અનેક સુંદર 
અને ઉપ્યોગી ચીજો ્બનાવવામાં આવે છે. હવશેર રીિે આડદવાસી 
ક્ષેત્માં વાંસના કુશળ કારીગર અને કુશળ કલાકારો છે. જ્યારથી દેશે 
વાંસથી જોિા્યલેા અગં્જેોના જમાનાના કા્યદાઓન ે્બદલ્યા છે, ત્યારથી 

િેનું  એક મોટું  ્બર્ર િૈ્યાર થઈ ગ્યું છે. 
મિારાષ્ટના પાલઘર જેવા ક્ષેત્માં પણ આડદવાસી 
સમાજના લોકો વાંસનાં અનેક સુંદર ઉતપાદનો 
્બનાવે છે. વાંસથી ્બનનારાં ્બૉકસ, ખુરશી, 
ચા્યદાની, ટોકરીઓ અને ટ્ે જેવી ચીજો ખૂ્બ 
લોકહપ્ર્ય થઈ રિી છે. એટલું જ નિીં, િે લોકો 
વાંસના ઘાસથી સુંદર કપિાં અને સર્વટની ચીજો 
પણ ્બનાવે છે. િેનાથી આડદવાસી મહિલાઓને 
પણ આજીહવકા મળી રિી છે અને િેમના િુન્નરને 

ઓળખ પણ મળી રિી છે.
મારા હપ્ર્ય દેશવાસીઓ, િવે આપણે ધીરે-ધીરે ‘મન કી ્બાિ’ના 

100મા િપ્ાના અભૂિપૂવ્ષ પિાવ િરફ આગળ વધી રહ્ાં છીએ. મને 
અનેક દેશવાસીના પત્ો મળ્યા છે, જેમાં િેમણે 100મા િપ્ા હવશે ઘણી 
હજજ્ાસા પ્રગટ કરી છે.

100મા િપ્ામાં, આપણે શું વાિ કરીએ, િેને કેવી રીિે ખાસ 
્બનાવીએ, િેના માટે િમે મને સૂચનો મોકલશો િો મને ઘણું સારં 
લાગશે. આગામી વખિે, આપણે વર્ષ 2023માં મળીશું. િું િમને ્બધાને 
વર્ષ 2023ની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આ વર્ષ પણ દેશ માટે ખાસ 
રિે, દેશ નવી ઊંચાઈઓને પ્રાપ્ કરિો રિે, આપણે મળીને સંકલપ પણ 
લેવાનો છે, સાકાર પણ કરવાનો છે. આ સમ્યે ઘણા ્બધા લોકો રર્ના 
મૂિમાં પણ છે. િમે િિેવારોનો, આ અવસરોનો ઘણો આનંદ લો, પરંિુ 
થોિા સિક્ક પણ રિેજો. િમે પણ જોઈ રહ્ા છો કે દુહન્યાના અનેક 
દેશમાં કોરોના વધી રહ્ો છે, આથી આપણે માસક અને િાથ ધોવા જેવી 
સાવધાનીઓનું િજુ વધુ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે સાવધાન રિીશું 
િો સુરહક્ષિ પણ રિીશું અને આપણા ઉલ્ાસમાં કોઈ અંિરા્ય પણ 
નિીં આવે. િનેી સાથે, િમન ેસિુન ેફરી એક વાર ઘણી શભુકામનાઓ. 
ખૂ્બ ખૂ્બ ધન્્યવાદ. નમસકાર. •

સવંાદ

“સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ાોઅો ‘નમારમ રંરો 
રમશન’નો પયા્ગવરણ પ્રણારલનો 
પનુઃથિાધપત કરતા દુધનયાના 
ટાોચના દસ ઇધન�શઅોધટવમાં 

સામોલ કયુ� છો.

”
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સં�ૃધત

સશક્ત રાષ્ટ્રના વનમા્ષણમાં ગુ�ક�ળોનું બહુમૂલય યોગદાન
રાજકોટમાં સવાહમનારા્યણ સંસથાનાં ૭૫ 

વર્ષ પૂણ્ષ થવાના અવસરે અમૃિ મિોતસવ 
સાથોસાથ ભારિની આઝાદીનાં ૭૫ વર્ષ 
અનુસંધાને અમૃિ મિોતસવ ઉજવાઈ રહ્ો છે 
જે એક સુભગ સમન્વ્ય િોવાનું ‘અમૃિ 
મિોતસવ’ને ખુલ્ો મૂતિાં મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું િિું. મુખ્યમંત્ીશ્ી 
અને રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્ષ દેવવ્રિે સિર્નદં 
સવામીની પ્રહિમાનુ ંપષુપપજૂન કરી મિોતસવને 
ખુલ્ો મૂક્યો િિો. સંિ - મિંિો િેમજ 
મિાનુભાવો દ્ારા રાજકોટ ગુરકુળ સંસથાન 
દ્ારા હનમા્ષણ થવા જઈ રિેલા કન્્યા ગરુકુળના 
્બાંધકામની પ્રથમ ઇંટનું (ઇનષ્ટકા) પૂજન 
કરવામાં આવ્યું િિું.

સશતિ રાષ્ટના હનમા્ષણમાં ગુરકુળોનું 
્બિુ મૂલ્ય ્યોગદાન િોવાનું  જણાવિાં 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિું કે, સવાહમનારા્યણ 
ગુરકુળની સંસથા હવદ્ાથશીઓમાં હશક્ષણની 
સાથોસાથ મલૂ્યહનષ્ સસંકારોનુ ંહસચંન કરવાનું 
પણ ઉમદા કા્ય્ષ કરી રિી છે. અિીં હવદ્ાથશીઓ 
જ્ાન મળેવવાની સાથ ેઉચ્ માનવ મલૂ્યો પણ 
પ્રાપ્ કરે છે, જે હવકહસિ રાષ્ટના હનમા્ષણમાં 
ખૂ્બ જ જરૂરી છે. િાલ આપણે આઝાદીના 
અમૃિ કાળમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છીએ ત્યારે, 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હવકહસિ 
ભારિના સવપ્નને પડરપૂણ્ષ કરવામાં આપણે 

સૌ પ્ર્બળ રાષ્ટભાવના સાથ ેસિભાગી ્બનીએ 
િેવું આહ્ાન મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
કહ્ં િિું.

ગુજરાિ હવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભવ્ય 
હવજ્ય ્બાદ મખુ્યમતં્ીશ્ીએ ગજુરાિ રાજ્યના 
હવકાસમાં સૌ હનષ્ા અને પ્રમાહણકિાથી કામ 
કરી શકીએ િે માટે અમે અિીં સંિો મિંિોના 
આશીવા્ષદ લેવા આવ્યા િોવાનું પણ સગૌરવ 
જણાવ્યું િિું.

રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્ષ દેવવ્રિે આ 
સંસથાની પ્રશંસા કરિાં જણાવ્યું િિું કે, િાલ 
૫૦ જેટલાં ગુરક ુળ કા્ય ્ષરિ છે, પર ંિુ 
રાજકોટમાં ્બાળકીઓ માટે ્બની રિેલુ ંગરુકુળ 
એક સરાિની્ય કા્ય્ષ છે. ્બાળકીઓ ્બે કુળને 
હશહક્ષિ-દીહક્ષિ કરે છે. માટે િેમને હશક્ષણ 

આપવું જ જોઈએ. ્બાળકીઓના હશક્ષણ માટે 
ગરુકુળના દાિાઓએ ખરા અથ્ષમાં પરોપકારનું 
કા્ય્ષ ક્યુું છે.

મુ ખ ્ય મં ત્ ી શ્ ી એ  સુ ર ેન્ દ્ર ન ગ ર ન ા 
સવાહમનારા્યણ ગુરકુળ મંડદરનું ઇ-લોકાપ્ષણ 
ક્ુયું િિું. િેમજ રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્ષ 
દેવવ્રિજીએ ર્મનગર નસથિ સવાહમનારા્યણ 
ગુરકુળ મંડદરનું ઇ-લોકાપ્ષણ ક્યુ ું િિું . 
સવાહમનારા્યણ સંસથાનની ૭૫ વર્ષની સફળ 
્યાત્ાનું ડફલમ હનદશ્ષન કરવામાં આવ્યું િિું.

આ પ્રસગં ેધારાસભ્ય સવ્ષશ્ી દહશ્ષિા્બિેન 
શાિ, ઉદ્યભાઇ કાનગિ, રમેશભાઇ ટીલાળા 
સહિિ સવાહમનારા્યણ સપં્રદા્યના સિંો-મિંિો 
અને હવશાળ સંખ્યામાં િડરભતિો ઉપનસથિ 
રહ્ા િિા. •

સહર્નંદ નગર બ્યું પ્રાકૃવતક ખેતીનું પ્રેરણાધામ
રાજકોટના શ્ી સવાહમનારા્યણ ગુરકુળ સંસથાનના અમૃિ 

મિોતસવ અિંગ્ષિ મવિી કણકોટ રોિ પર હનહમ્ષિ સિર્નદં નગરમા 
આ્યોહજિ ખેિૂિ સંમેલનમાં રાજ્યપાલશ્ી 
આચા્ય્ષ દેવવ્રિે રાજ્યભરમાંથી આવેલા ૧૦ 
િર્ર જેટલા ખેિૂિોને પ્રાકૃહિક ખેિી અંગે 
માગ્ષદહશ્ષિ ક્યા્ષ િિા. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના ખેિૂિોના ઉતકર્ષ અને સમૃહદ્ધના સવપ્નને 
પડરપૂણ્ષ કરવા માટ ે પ્રાકહૃિક ખેિી એકમાત્ 
હવકલપ િોવાનું રાજ્યપાલશ્ીએ જણાવ્યું િિું. 

રાજ્યપાલશ્ીએ સવાહમનારા્યણ ગુરકુળ 
સંસથાન દ્ારા સંસકૃહિ, વૈડદક પરંપરા અને સંસકાર 

હસંચન સાથે હશક્ષણની પ્રવૃહત્ત િેમજ વૃક્ષારોપણ, જળ સંરક્ષણ, 
ગૌસેવા, પ્રાકૃહિક ખેિી અહભ્યાન સહિિની પ્રવૃહત્તઓને હ્બરદાવી 

િિી. આ પ્રસંગે સવાહમનારા્યણ સંસથા દ્ારા 
રાજ્યપાલશ્ીનુ ંધમ્ષ જીવન અમૃિ કંુભથી ્બિમુાન 
કરા્યું િિુ઼. આ િકે ખેિૂિોએ પ્રાકૃહિક ખેિી 
કરવાના િેમજ અન્્ય ખેિૂિોને પણ પ્રાકૃહિક ખેિી 
કરવા માટ ે પ્રેરણા આપવા માટ ેના શપથ 
લીધા િિા.

કા્ય્ષક્રમમા ંધારાસભ્ય શ્ી કાહંિભાઈ અમૃહિ્યા, 
પૂવ્ષ ધારાસભ્ય શ્ી ગોહવંદભાઈ પટેલ, અગ્ણીઓ 
સહિિ મોટી સખં્યામા ંખિૂેિો ઉપનસથિ રહ્ા િિા.
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શતાયુ હીરાબા હરરચરણે...
" ્પુલક વરિવેદી

એ વાિ સાચી છે કે, ઈશ્વર પ્રત્યેક પડરવારમાં પિોંચી શકિો નથી એટલે એણે માં 
ના સવરૂપે દરેક પડરવારમાં પોિાનું સથાન લીધું છે. શુક્રવાર, શાકંભરી નવરાહત્ની 
અષ્ટમી હિથીએ સવારે બ્હ્મ મુિૂિ્ષમાં શિા્યુ િીરા્બાએ િડરચરણમાં હવશ્ામ માટે દેિ 
ત્યાગ ક્યયો. શિા્યુ િીરા્બાને શ્વાસની િકલીફ ઊભી થ્યા ્બાદ અમદાવાદની ્યુ. એન. 
મિેિા િોનસપટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆવ્યા િિા. િીરા્બાના પનોિાપતુ્ અન ેવિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી માિાના અવસાનના સમાચાર ર્ણી િેમના િમામ હનધા્ષરીિ 
કા્ય્ષક્રમો મુલિવી રાખીને સીધા ગાંધીનગર દોિી આવ્યા િિાં. િેમણે માિાના પાહથ્ષવ 
શરીરને કાંધ આપી અંહિમ સંસકાર ક્યાું િિા. 

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માિાને આપેલી ભાવાંજહલ શબદોમાં કહ્ં િિું 
કે, ‘શાનદાર શિાબદીનો ઈશ્વરના ચરણોમાં હવરામ... મારી માં ના વ્યહતિતવમાં િંમેશાં 
મેં એક હત્મૂહિ્ષની અનુભૂહિ કરી છે, જેમાં િપસવીની ્યાત્ા, હનષકામ કમ્ષ્યોગી અને 
મૂલ્યો પરતવે પ્રહિ્બદ્ધ જીવનનો સમાવેશ થા્ય છે. િીરા્બાના દેિાવસાનના સમાચાર 
મળિાં વેંિ મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ િીરા્બાના હનવાસસથાને પિોંચી ગ્યા િિા 
અને વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે સિિ રિીને િેમને સાંતવના પાઠવી િિી.

સાધારણ પડરવારમાંથી આવેલા િીરા્બાનું વ્યહતિતવ અસાધારણ િિું. અભાવોમાં 
પણ અથ્ષપૂણ્ષ જીવનની સૌરભ િીરા્બાએ સુવાહસિ કરી િિી. િીરા્બાએ માત્ છ 
મહિનાની કુમળી વ્યમાં િેમની માિાને સપેનીશ ફલુમાં ગુમાવ્યા િિા. િેમની પાસે 
ઝાઝું ભણિર ન િિું પરંિુ, િીરા્બામાં જીવનનું અદ્ભુિ ગણિર િિું.

વર્ષ ૧૯૬૨-૬૩ની એક ઘટના ્યાદ આવ ેછે. એ સમ્ય ેવિનગરમા ંએક સંિ પધા્યાું 
િિા. જનૂા જમાનામા ંગામમા ંએવો ડરવાજ િો્ય કે, સાધ ુમંડદરમા ંઆવીન ેરિે ત્યારે, 
િમેના ભોજનની વ્યવસથા ગામના પડરવારો વારાફરથી કરિા.ં ભોજન ્બાદ સિેં માિાને 
કહ્,ં િમારા પડરવારના કોઈના જન્માક્ષર િો્ય િો મન ેઆપો, િુ ંએનુ ંભહવષ્ય જોઈ દઉં. 
િીરા્બાએ િમેના પતુ્ોના જન્માક્ષર આપ્યા. જમેાથંી નરેન્દ્રભાઈના જન્માક્ષર જોઈન ેએ 
સમ્ય ેસિં ેકહ્ ંિિુ ંકે, ‘આ ્બાળક મોટો થઈન ેરાજકારણમા ંજશ ેઅને ચક્રવિશી ્બનશ.ે 
અથવા શંકરાચા્ય્ષ જવેો મિાન સનં્્યાસી ્બનશ.ે’ સિંની આ વાણી સચોટ ઠરી. 

શ્દાંજરલ
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કોનદ્રરીય ગૃહ અનો સહકાધરતા મંત્ીશ્ી અરમતભાઇ શાહની ટ્ીટઃ

ઓચાય્ગ દોવવ્રતજીની ટ્ીટઃ 

માનની્ય વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માતૃશ્ી પૂજ્ય િીરા્બા ના દેવલોક ગમનથી 
ઊંિા દુ:ખની લાગણી અનુભવું છું. પૂજ્ય િીરા્બા વાતસલ્ય, સાદગી, પડરશ્મ અને ઉચ્ 
જીવનમૂલ્યોના પ્રહિમૂહિ્ષ િિા. ભગવાન િેમના આતમાને પરમ શાંહિ અપષે િેવી પ્રાથ્ષના કરં છું. 
ૐ શાંહિ...

રાષ્ટ્ર પધત શ્ી દ્રાપૈદરી મૂમુ્ગ ની ટ્ીટઃ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का सौ वर्षों का संघर््षपूर्ष जरीवन 
भारतरीय आदर्षों का प्रतरीक है। श्री मोदी ने '#मातदेृवोभव' की भावना और हीराबा 
के मूलयों को अपने  जरीवन में ढाला। मैं पुणयातमा की र्ांतत के ललए प्रार्षना 
करतरी हंू। पररवार के प्रतत मेरी संवेदनाएं!

प्रधानमंत्रीजरी की पूजय माताजरी हीरा बा के सवर्षवास की सूचना अतयंत दःुखद 
है। माँ एक वयक्त के जरीवन की पहली लमत् और रुरु होतरी है कजसे खोने का 
दःुख तनःसंदेह संसार का सबसे बडा दःुख है।

हीरा बा ने कजन संघर्षों का सामना करत ेहुए पररवार का पालन पोर्र ककया 
वो सभरी के ललए एक आदर््ष हैं। उनका तयारपूर्ष तपसवरी जरीवन सदा हमारी 
समतृत में रहेरा। पूरा देर् दःुख की इस घडरी में प्रधानमंत्री मोदी जरी व उनके 
पररवार के सार खडा है। करोडों लोरों की प्रार्षना आपके सार हैं। ॐ र्ांतत

भारत के माननरीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जरी की पूजनरीया माता श्रीमतरी 
हीराबा का जाना बडा र्ूनय पदैा कर रया है। मां की कोई उपमा नहीं होतरी। 
मां हीराबा माततृव की जरीवंत प्रततमूतत ्ष ररीं। तयार, तपसया, कम्षतनष्ा उनमें 
जरीवंत हो उ्ी ररीं। पूजया मां के श्री चररों में र्त-्र्त ्नमन।

હીરાબાન ેઅજંલલ આપતાં સદેંશાઆે અક્ષરશઃ   વડાપ્રિાન શ્ી નરોનદ્રભાઇ માોદરીની ટ્ીટઃ

र्ानदार र्ताबदी का ईशवर चररों में ववराम... मां में मैंने हमेर्ा उस त्त्मूतत ्ष 
की अनुभूतत की है, कजसमें एक तपसवरी की यात्ा, तनषकाम कम्षयोररी का प्रतरीक 
और मूलयों के प्रतत प्रततबद्ध जरीवन समाहहत रहा है।

मैं जब उनसे 100वें जनमहदन पर लमला तो उनहोंने एक बात कही ररी, जो 
हमेर्ा याद रहतरी है कक કામ કરો ્બુહદ્ધથી, જીવન જીવો શુહદ્ધથી यातन काम करो बुवद्ध 
से और जरीवन कजयो रु्वद्ध से।

મખુ્યમંત્ીશ્ી ભૂપોનદ્રભાઇ પટોલની ટ્ીટઃ 

શ્દાંજરલ

સરળ અને સાદગીના પ્રખર હિમા્યિી 
એવા િીરા્બા દેશના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના માિા િોવા છિાં ડદલિીના પીએમ 
િાઉસમાં રિેવાને ્બદલે પોિાના ્બીર્ પુત્ 
પંકજભાઈ મોદીના સામાન્્ય પડરવારના 
મકાનમાં જ રહ્ા. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદી જ્યારે પણ ગાધંીનગર આવ ેત્યારે માિા 
િીરા્બા પાસે જઈને સદભાવ અને વિાલથી 
િમેના ચરણોમાં ્બસેી જિા. િમેના પગ ધોિાં 
અને માિાના આશીવા્ષદ લેિાં. િીરા્બાની 
િરીચરણમાં હવદા્યને રાષ્ટપહિ દ્રૌપદી મુમુ્ષએ 
શબદાંજહલ આપિાં કહ્ં િિું કે, વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીના માિાનંુ ૧૦૦ વર્ષનું 
સંઘર્ષમ્ય જીવન ભારિી્ય આદશયોનું પ્રિીક 
િિું. વિાપ્રધાન મોદીએ િીરા્બાના મૂલ્યોને 
પોિાના જીવનમાં ઢાળ્યા છે. હવશ્વભરના 
નેિાઓએ વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
માિાના હનધનના સમાચાર ર્ણીને િેમને 
શાતવના પાઠવી િિી. 

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાષ્ટના 
દરેક નાગડરકોને નમ્ર અપીલ કરિાં જણાવ્યું 
િિું કે, માતૃશ્ીના પહવત્ આતમાને હવચાર 
વંદના સાથે સૌ કોઈ િેમના પૂવ્ષ હનધા્ષડરિ 
કા્ય્ષક્રમો અને આ્યોજન ્યથાવિ રાખે  એ જ 
િીરા્બાના આતમાને શ્ેષ્ શ્દ્ધાંજહલ િશે. 
િીરા્બાના પહવત્ આતમાને પરમકૃપાળુ 
પરમાતમા ડરર શાંહિ અપષે એવી પ્રાથ્ષના... •

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ 11økwshkík



અબ્ષન-20 ના લોગો-વેબસાઇટ-વેલકમ સોંગનું લોન્ચંગ
G-20 અ્વયે અમદાવાદ અબ્ષન-20ની છઠ્ી સાઇકલનું યજમાન બનશે

શિેરો દહુન્યાના અથ્ષિંત્ી્ય હવકાસ માટેના પાવર િાઉસ છે. વહૈશ્વક 
જી.િી.પી.મા ંશિેરોનંુ પ્રદાન ૬૦ ટકા છે. શિેરો વહૈશ્વક વ્યાપાર અને 
મિૂીરોકાણન ેઆકરષે છે. દહુન્યાની ૫૦ ટકાથી વધ ુવસહિ શિેરોમા ંવસે 
છે. ભારિમા ંપણ શિેરીકરણની પ્રહક્ર્યા ખ્ૂબ ઝિપી ્બની છે. વહૈશ્વક નિેા 
અન ેઆપણા ંવિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માગ્ષદશ્ષનમાં આગામી 
વર્ષ દરહમ્યાન G-20ની મિત્વપૂણ્ષ ્બઠેકો ્યોર્નાર છે. આ ્બઠેકોનું 
દેશભરમાં આ્યોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. જ ેઅંિગ્ષિ અમદાવાદન ેઆગંણે 
િા. ૯ િથા ૧૦ ફેબ્આુરીના રોજ અ્બ્ષન-20 સહમટ અંિગ્ષિ શેરપા 
હમટીંગ ્યોર્શે. આ હમટીંગના લોગો, વ્ેબસાઇટ અન ેસોહશ્યલ મીડિ્યા 
િેન્િલસ િેમજ વેલકમ સોંગનું લોનન્ચંગ િાજેિરમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલે અમદાવાદ ખાિથેી ક્ુયું િિુ.ં

આ લોગોના લોનન્ચંગ અવસરે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
જણાવ્યું િિું કે, G-20 દેશોના શિેરો-મિાનગરોના કલાઇમેટ ચેન્જ, 
સસટેને્બલ િેવલપમેન્ટ, એફોિષે્બલ િાઉહસંગ અને સવ્ષગ્ાિી સામાહજક 
હવકાસના હવહવધ મદુ્ાઓ પર વચૈાડરક આદાન- પ્રદાન માટે અ્બ્ષન-20 
સાઇકલ ગલો્બલ પલેટફોમ્ષ પૂરં પાિશે. G-20નું ્યજમાન પદ 
વિાપ્રધાનશ્ીના પ્ર્યત્ોથી ભારિને મળ્યું છે િેનો આનંદ વ્યતિ કરિાં 
િેમણે ઉમે્યુું િિું કે, G-20 સહમટની હવહવધ ૧પ જેટલી ્બેઠકો 
ગુજરાિમાં પણ ્યોર્વાની છે. 

'વસુધૈવ કુટું્બકમ્-એક ધરિી, એક પડરવાર, એક ભહવષ્ય' ના 
હવર્યવસિ ુસાથનેી આ G-20 સહમટથી વિાપ્રધાનશ્ીએ હવશ્વ સમદુા્યને 
ભારિી્ય સંસકૃહિ અને સદાચારનો પડરચ્ય કરાવ્યો છે. શિેરી ક્ષેત્ િો્ય 
કે ગ્ામીણ, આપણે એક પડરવારભાવથી સૌના સાથ, સૌના હવકાસ, 
સૌના હવશ્વાસ અન ેસૌના પ્ર્યાસના મતં્ન ેલઇન ેહવકાસની રાિે આગળ 
વધી રહ્ા ંછીએ. આ સદંભ્ષમા ંઅમદાવાદમા ં્યોર્નારી U-20 સાઇકલ 
વધુ પ્રસિુિ ્બની રિેશે એવો હવશ્વાસ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ દશા્ષવ્યો િિો.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં િિું કે, આવનારા સમ્યમાં શિેરી જનસંખ્યા 
વધિી જશે અને શિેરીકરણ વ્યાપક ફલક પર હવકસશે િેને ધ્યાનમાં 
રાખીને શિેરી ભહવષ્ય િથા જનસુખાકારીને વધુ સુહવધાપૂણ્ષ-્બિેિર 

્બનાવવા આવી અ્બ્ષન સહમટની ચચા્ષઓ અને અનુભવનું આદાન- 
પ્રદાન મિતવપૂણ્ષ ્બની રિેશે. વલિ્ષ િેડરટેજ હસટીની પ્રહિષ્ા ધરાવિાં 
અમદાવાદ શિેરમા ંપ્રાચીન અન ેઅવા્ષચીન એમ ્બન્ન ેક્ષતેે્ શિેરી હવકાસ 
અને મોિ્ષન અ્બ્ષન ઇન્ફ્ાસટ્કચરનો સમન્વ્ય છે, િેને G-20 દેશોના 
પ્રહિહનહધઓ સમક્ષ રજ ૂકરવાની નમે પણ મખુ્યમતં્ીશ્ીએ દશા્ષવી િિી.

અમદાવાદમાં U-20 અંિગ્ષિ િા. ૯-૧૦ ફેબ્ુઆરી, ૨૦ર૩ના 
રોજ હસટી શેરપાની ્બેઠક સહિિ હવહવધ કા્ય્ષક્રમોનું આ્યોજન થશે. 
જુલાઇ-૨૦ર૩માં U-20 મે્યસ્ષ સહમટ પણ ્યોર્શે. G-20 દેશો 
ઉપરાંિ, C-40, UCLG સભ્ય શિેરો અને હનરીક્ષક શિેરોના 
મે્યરશ્ીઓ અને પ્રહિહનહધઓ આ કા્ય્ષક્રમોમાં ભાગ લેશે. આ અ્બ્ષન-
20 સાઇકલ જડટલ શિેરી મુદ્ાઓના સમાધાન માટે ્યોગ્ય નીહિ 
હનધા્ષરણની ડદશામાં રોિમેપ િૈ્યાર કરશે.  

ક ેન્દ્રી્ય શિેરી હવકાસ અને શિેરી ગૃિહનમા ્ષણના મંત્ી  
શ્ી િરડદપહસંિ પૂરીહજએ આ પ્રસંગે વીડિ્યો કોન્ફરન્સથી માધ્યમથી 
સંદેશ પાઠવિાં જણાવ્યું િિું કે, અમદાવાદ ભારિનું આધુહનક, 
પ્રગહિશીલ એવું આહથ્ષક અને સાંસકૃહિક કેન્દ્ર સમાન શિેર છે. અ્બ્ષન-
૨૦ સહમટની છઠ્ી સાઈકલની ચેરની ્યજમાની અમદાવાદ કરી રહ્ં 
છે, ત્યારે સસટેને્બલ િેવલપમેન્ટના લક્્યોને હસદ્ધ કરવામાં શિેરોની 
ભૂહમકા હવશે આ ્બેઠકમાં આગવું હવચાર-મંથન થશે. 

ગુજરાિના શિેરી હવકાસ હવભાગના અગ્સહચવ શ્ી મુકેશ કુમારે 
ગુજરાિમાં અ્બ્ષન-20 ્બેઠકોના આ્યોજનની રૂપરેખા આપિાં જણાવ્યું 
િિું કે, અ્બ્ષન-20 ચેરનું ્યજમાન ્બની અમદાવાદ િવે બ્યુનોસ આસ્ષ, 
રોમ, હમલાન, ર્કાિા્ષ, ટોક્યો, વેસટ ર્વા અને ડર્યાધ જેવાં શિેરોની 
્યાદીમાં સામેલ થઇ ચૂક્યું છે. ટાઇમસ મેગેહઝને અમદાવાદને ‘મક્કા 
ઓફ કલચરલ ટૂડરઝમ’ કહ્ં છે અને હવશ્વના ૫૦ એકસટ્ા ઓડિ્ષનરી 
િેનસટનેશન્સની ્યાદીમાં સથાન આપ્યું છે. 

આ પ્રસગં ેમખુ્યમતં્ીશ્ીના અહધક મખુ્ય સહચવ શ્ી પકંજ જોરી, મ્ેયર 
શ્ી ડકરીટભાઇ પરમાર, મ્યહુનહસપલ કહમશનર શ્ી થને્નારસન, કોપયોરેશનના 
પદાહધકારીઓ િમેજ અહધકારીઓ ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

ઓયાોજન
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ઑવલન્્પકસ- ૨૦૩૬નું  
યજમાન બનવા અમદાવાદ - 

ગાંધીનગરમાં તડમાર તૈયારીઓ
આગામી ઑહલનમપકસ- ર૦૩૬ના ્યજમાન ્બનવાની ગુજરાિે 

પ્રારંહભક િ્ૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. કેનન્દ્ર્ય ગૃિ અન ેસિકાર મતં્ી 
શ્ી અહમિભાઇ શાિની અધ્યક્ષિામા ંઆ અગંનેી ઉચ્સિરી્ય ્બઠેક 
િાજેિરમા ંમખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ િથા રમિ-ગમિ મતં્ી શ્ી 
િર્ષભાઈ સઘંવીની ઉપનસથહિમા ંઅમદાવાદ ખાિે ્યોજવામા ંઆવી િિી.

 ઑહલનમપકસ-ર૦૩૬માં જે રમિો સમાહવષ્ટ છે, િેના આ્યોજન 
માટે અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં, નરેન્દ્ર મોદી સટેડિ્યમ સમીપે આકાર 
લેનારા સરદાર પટેલ સપોટ્ષસ કોમપલેક્ષમાં િેમજ નારણપુરા સપોટ્ષસ 
કોમપલેકસમાં જરૂરી માળખાકી્ય સુહવધાઓ ઊભી કરવાની ્બા્બિે આ 
્બેઠકમાં પ્રાથહમક ચચા્ષ-હવચારણા િાથ ધરવામાં આવી િિી.

કેન્દ્રી્ય ગૃિ મંત્ી શ્ી અહમિભાઇ શાિે ઑહલનમપકસ-ર૦૩૬ની 
રમિો માટેનાં જે સથળો પસંદ કરવામાં આવેલાં છે, ત્યાં જરૂરી સપોટ્ષસ 
ઇન્ફ્ાસટ્કચર, ખેલાિીઓ-કોચ વગેરેની આવાસ સુહવધાઓ સહિિની 
વ્યવસથાઓ ઑહલનમપકસના ધારા-ધોરણો અનુસાર ઊભી થા્ય િે માટે 
આ ્બેઠકમાં જરૂરી માગ્ષદશ્ષન આપ્યું િિું.

એટલંુ જ નિીં, વોટર સપોરસ્ષ અન ેમાઉન્ટેઇન સપોરસ્ષ માટેનાં જ ેસથળો 

પસદં થા્ય ત્યા ંપણ સપંણૂ્ષ સહુવધાઓ ઊભી કરવાના આ્યોજન અંગે 
ડદશાદશ્ષન ક્યુ્ષ િિુ.ં શ્ી અહમિભાઇ શાિે રાજ્ય સરકાર દ્ારા જ ેકા્ય્ષ-
આ્યોજનો થા્ય િનેી સમીક્ષા સમ્યાિંરે મખુ્યમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ 
અન ેરમિ-ગમિ મતં્ી શ્ી િર્ષભાઈ સંઘવી કરે િવેુ ંસચૂન પણ ક્યુ્ષ િિુ.ં

કેન્દ્રી્ય ગૃિ મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, ર૦૩૬નો ઑહલનમપકસ 
અમદાવાદ મિાનગરન ેદેશના અહિ હવકહસિ મિાનગરો ડદલિી, મુ્ંબઇ, 
કલકત્તા થી પણ વધુ ઝિપી હવકહસિ મિાનગર ્બનાવનારો ્બની રિેશે 
િે સપષ્ટ છે. મુખ્ય સહચવ શ્ી પંકજકુમાર, શિેરી હવકાસ અગ્ સહચવ 
શ્ી મુકેશકુમાર િથા રમિ-ગમિ સાંસકૃહિક પ્રવૃહત્ત હવભાગના અગ્ 
સહચવ શ્ી અહશ્વનીકુમારે ઑહલનમપકસ-ર૦૩૬ માટે ગુજરાિની 
િૈ્યારીઓ અંગેનું પ્રેઝન્ટેશન આ ્બેઠકમાં પ્રસિુિ ક્યુ્ષ િિું.

અમદાવાદ મ્યુહનહસપલ કહમશનર શ્ી થેન્નારસન, ઔિાના 
સી.ઇ.ઓ. શ્ી િી.પી. દેસાઇ િથા વડરષ્ અહધકારીઓ આ ્બેઠકમાં 
ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

મુખયમંરિીશ્ીએ રાષ્ટ્ર્પવતશ્ી-
ઉ્પરાષ્ટ્ર્પવતશ્ી તથા 

વડાપ્રધાનશ્ીની મુલાકાત લીધી
મખુ્યમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેિાજિેરમા ંનવી ડદલિીમા ંભારિના 

રાષ્ટપહિ શ્ીમિી દ્રૌપદી મૂમુ્ષ, ઉપરાષ્ટપહિ શ્ી જગદીપ ધનખિ, 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, સંરક્ષણ મંત્ી શ્ી રાજનાથહસંિ અને 
કેન્દ્રી્ય ગૃિ મંત્ી શ્ી અહમિભાઈ 
શાિની સૌજન્્ય મુલાકાિ લીધી િિી.  

ગુજરાિના મુખ્યમંત્ી િરીકેનો 
કા્ય્ષભાર સંભાળ્યા ્બાદ શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ 
પટેલની રાષ્ટપહિશ્ી સાથેની આ પ્રથમ 
મુલાકાિ િિી. રાષ્ટપહિ શ્ીમિી 
દ્ર ૌ પ દ ી  મૂ મુ ્ષ એ  મુ ખ ્ય મં ત્ ી  
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને  ્બીજીવાર 
ગુજરાિનું શાસન દાહ્યતવ સંભાળવા 
્બદલ અહભનંદન પાઠવ્યા િિાં.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
િેમના એક ડદવસી્ય ડદલિી પ્રવાસ 
દરહમ્યાન ભારિના ઉપરાષ્ટપહિ શ્ી 
જગદીપ ધનખિની શુભેચછા મુલાકાિ 
લીધી િિી .  ઉપરાષ્ટપહિશ્ીએ 
મુખ્યમંત્ી િરીક ેની જવા્બદારી 
સંભાળવા ્બદલ શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલને અહભનંદન આપી શુભેચછાઓ 
પાઠવી િિી.

મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
ગુજરાિના મખુ્યમતં્ીપદનુ ંસવેાદાહ્યતવ 
્બીજીવાર સંભાળ્યા પછી ડદલિીની 
એકડદવસી્ય મુલાકાિ દરહમ્યાન 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની 
સૌજન્્ય મલુાકાિ લીધી િિી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ નવી ડદલિીમાં 
કેન્દ્રી્ય રક્ષામંત્ી શ્ી રાજનાથહસંિની 
સૌજન્્ય મુલાકાિ લીધી િિી. રક્ષામંત્ી શ્ી રાજનાથહસંિે િાજેિરની 
ચૂંટણીઓમાં પ્રચંિ જનસમથ્ષન મેળવીને સિિ ્બીજીવાર મુખ્યમંત્ીનો 
પદભાર સંભાળવા માટે અહભનંદન પાઠવ્યા િિા. આ સાથે, મુખ્યમંત્ી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ કેન્દ્રી્ય ગૃિ મતં્ી શ્ી અહમિભાઈ શાિની શભુચેછા 
મલુાકાિ લીધી િિી. કેન્દ્રી્ય ગૃિ મતં્ીશ્ીએ ગજુરાિ રાજ્યના મખુ્યમતં્ી 
િરીકે પદભાર સંભાળવા ્બદલ શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને શુભકામનાઓ 
આપી િિી. •

ઓયાોજન
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ગુજરાતમાં સંભવવત કોરોના વેવનો સામનો કરવા આરોગયતંરિ સજ્જ

મુખ્યમંત્ી  શ્ી ભૂપે ન્દ્રભાઇ પટ ેલે 
િાજેિરમાં આરોગ્ય મંત્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ 
પટેલની ઉપનસથહિમાં એક ઉચ્સિરી્ય ્બેઠક 
્યોજીને રાજ્યમાં કોરોના વાઇરસના સંભહવિ 
નવા વેડરઅન્ટની નસથહિ અને િે માટે 
આરોગ્યિંત્ની સજ્જિાની સવ્ષગ્ાિી સમીક્ષા 
િાથ ધરી િિી. આ ્બઠેક પવૂષે કેન્દ્રી્ય આરોગ્ય 
મંત્ી શ્ી િૉ. મનસુખભાઇ માંિહવ્યાએ 
રાજ્યના આરોગ્યમંત્ીશ્ીઓ સાથે વીડિ્યો 
કોન્ફરન્સ કરીને સમગ્ દેશની નસથહિનો િાગ 
મેળવવાની સાથે આરોગ્યમંત્ીશ્ીઓના 
સૂચનો પણ સાંભળ્યા િિા.

આરોગ્યમતં્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલે આ 
્બંને ્બેઠક અંગેની હવસતૃિ ર્ણકારી આપિાં 
જણાવ્યું િિું કે, ગુજરાિમાં સંભહવિ કોરોના 
વેવનો સામનો કરવા આરોગ્યિંત્ સજ્જ છે. 
રાજ્યમાં િાલ પડરનસથહિ સંપૂણ્ષ હન્યંત્ણ 
િેઠળ છે, ત્યારે કોઇએ િરવાની નિીં, પણ 
કાળજી રાખવાની જરૂર છે. રાજ્યમાં િાલ ૩૩ 
ટકા નાગડરકોએ જ કોરોના હપ્રકોશનના િોઝ 
લીધા છે િે વધારીને ૧૦૦ ટકા વેનકસનેશન 
થા્ય િે માટે મિાનગરો સહિિના હવસિારોમાં 
સપેહશ્યલ રિાઇવ િાથ ધરાશે.

મંત્ીશ્ીએ કહ્ં િિું કે, વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નતેૃતવમા ંભારિ ેકોરોનાના 
િમામ વેવમાંથી િેમખેમ પસાર થવામાં 
સફળિા મેળવીને દેશને કોરોનાના પ્રકોપથી 
્બચાવ્યો છે. દેશમાં િૈ્યાર થ્યેલી કોહવશીલિ 

અને કોવેનકસન રસીના ્બંને િોઝ લેવાથી 
ભારિી્યોમા ંરોગ પ્રહિકારક શહતિમા ંનોંધપાત્ 
વધારો થ્યો છે.

મંત્ીશ્ીએ વધુ હવગિો આપિાં કહ્ં િિું 
કે, આગામી સમ્યમાં િમામ િોનસપટલસમાં 
મોકરિીલ ્યોર્શે, જેમાં િોનસપટલની ક્ષમિા 
ચકાસવી, ઓનકસજન સુહવધા અને ્બેિની 
ઉપલબધિા િથા દદશીઓને એટેન્િ કરવાની 
િૈ્યારીઓ ચકાસવામાં આવશે. મોકરિીલ 
્બાદની સકંહલિ માહિિી COWIN INDIA 

PORTAL ઉપર મૂકવામાં આવશે.  
આરોગ્યમતં્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલે કહં્ 

િિંુ કે, ગુજરાિના અમદાવાદ અને સુરિ 
ઇન્ટરનેશનલ એરપોટ્ષ પર હવદેશી પ્રવાસીઓ 
માટે ૧૦૦ ટકા થમ્ષલ સક્રીહનંગ કરાશે. આ 
ઉપરાંિ, કેન્દ્ર સરકારના ડદશાહનદદેશ મુજ્બ 
એરપોટ્ષ ઉપર ર% રને્િમ ચેડકંગ કરવામાં 
આવશે. િેમજ સવૈનચછક RTPCR માટેની 
વ્યવસથા પણ ્યાહત્કોનો સમ્ય ન ્બગિે િે 
રીિે કરવામાં આવશે.

મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, િજજ્ોના મિે 
BF 7ના સકં્રમણના દર મજુ્બ ૧ વ્યડકિ ૧૬ 
વ્યડકિને સંક્રહમિ કરી શકે િેવી સંભાવના છે, 
પરંિુ િે માટેનો મૃત્યુદર દરેક દેશ અને ખંિ 
મુજ્બ અલગ-અલગ છે. અત્યાર સુધીમાં આ 
વેડર્યન્ટના ભારિમાં કુલ ૪ કેસ નોંધા્યા છે 
જેમાંથી ગુજરાિમાં જુલાઈ, સપટમે્બર અને 
નવેમ્બર–૨૦૨૨માં કુલ ત્ણ કેસ નોધા્યા 
િિા. જેમાં ્બે પુરર અને એક મહિલાનો 
સમાવેશ થિો િિો. આ િમામ ક ેસ 

કોરોના સામે નાગરરકોને રક્ષણ આ્પવા  
ગુજરાત સરકાર સં્પૂણ્ષ્પણે સજ્જ

રાજ્યમા ંકોરોનાની પ્રવિ્ષમાન નસથહિ અગં ેઆરોગ્યમતં્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલ ેકેહ્બનટેની 
્બેઠક ્બાદ જણાવ્યું  િિું કે, વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને કેન્દ્રી્ય આરોગ્યમંત્ી શ્ી 
મનસુખભાઇ માંિહવ્યાના સિિ માગ્ષદશ્ષન અને મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં 
રાજ્ય સરકાર દ્ારા સિિ ટેસટ-ટે્ક-ટ્ીટમેન્ટ (3T) અને વેનકસનેશન-કોહવિ એપ્રોહપ્રએટ 
હ્બિેહવ્યરની વ્યિૂરચના અપનાવી છે. મતં્ીશ્ીએ આ અગં ેવધમુા ંઉમ્ેયુું િિુ ંકે, ગજુરાિ રાજ્યએ 
કોરોના સામેની લિિમાં િરિંમેશ પ્રો-એનકટવ વલણ અને અહભગમ અપનાવીને કા્ય્ષ ક્યુું છે. 

દેશનાં અન્્ય રાજ્યો જેવાં કે, કેરળ, મિારાષ્ટ, કણા્ષટક, ડદલિી, િહમલનાિુ વગેરે રાજ્યોની 
સરખામણીમાં ગુજરાિમાં કોહવિ કેસની સંખ્યા ખૂ્બ જ ઓછી જોવાં મળી રિી છે. છેલ્ા એક 
માસમાં રાજ્યમાં સરેરાશ ૫ થી ૧૦ જેટલા કેસો નોંધા્યા છે. જ્યારે એનકટવ કેસની સંખ્યા પણ 
અન્્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાિમાં ઘણી ઓછી છે. દેશની સાપેક્ષમાં રાજ્યના એનકટવ 
કેસની સંખ્યા ખૂ્બ જ ઓછી છે.

રાજ્યભરમાં હવહવધ િોનસપટલસમાં આવેલા ઓનકસજન પલાન્ટને ચકાસવા અંગેની મોકરિીલ 
પણ ્યોજવામાં આવી છે. જેથી િેની જરૂર પિે ત્યારે ્યુદ્ધના ધોરણે િેનો ઉપ્યોગ કરી શકા્ય. 
આ ઉપરાંિ જરૂર પિે િો િેની ક્ષમિા પણ વધારવામાં આવશે.

રાજ્યની િોનસપટલો, પી.એચ.સી અને સી.એચ.સી સેન્ટરમાં કોહવિની ગાઇિલાઇન મુજ્બ 

સજજતા
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કોવવડના સામના માટે મોકડ્ીલ યોર્ઈ
વૈહશ્વક સિરે કોરોનાના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્ો છે ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે સાવચેિીના ભાગરૂપે 

િમામ રાજ્યોને એલટ્ષ રિેવા સૂચના આપી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
માગ્ષદશ્ષન િેઠળ િકેદારીના ભાગરૂપે કોરોનાની સંભહવિ પડરનસથહિને પિોંચી વળવા સિિ 
મોહનટડરંગ કરવામાં આવી રહ્ં છે. જેના ભાગરૂપે રાજ્યમાં કોરોનાની સારવાર માટે ઉપલબધ 
સુહવધાઓની ચકાસણી માટે રાજ્યની િમામ સરકારી િોનસપટલોમાં િાજેિરમાં મોકરિીલનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યુ િિુ. આરોગ્ય મંત્ી શ્ી ૠહરકેશભાઈ પટેલે હસહવલ િોનસપટલ, 
ગાંધીનગર ખાિે કોરોના મિામારીનો સામનો કરવા વિીવટીિંત્ની સુસજ્જિા અંગે મોકરિીલમાં 
સિભાગી ્બનીને િંત્ને જરૂરી માગ્ષદશ્ષન અને સૂચનાઓ આપી િિી. 

મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ય ુિિ ુકે, રાજ્યમા ંરસીકરણની 
કામગીરી વધ ુવગેવાન ્બનાવાશ,ે રાજ્યમા ંરસીનો 
પૂરિો જથથો ઉપલબધ, કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી વધુ 
૧૨ લાખ િોઝની માંગણી કરાઈ છે. આ જથથો ટૂંક 
જ સમ્યમાં ઉપલબધ થશે. હપ્રકોશન િોઝ આપવા 
માટે ખાસ રિાઈવનું રાજ્યવ્યાપી આ્યોજન કરાશે, 
ત્યારે જે નાગડરકોને હપ્રકોશન િોઝ લેવાનો ્બાકી 
િો્ય િેઓએ સતવરે આ િોઝ લઈ લેવા અનુરોધ 
ક્યયો િિો. 

રાજ્યમાં એક લાખથી વધુ ્બેિ સહિિ વેન્ટીલેટર, ઓનકસજન પલાન્ટ જેવી અત્યાધુહનક 
સુહવધાઓ ઉપલબધ છે. જરૂર પડ્ે નવી સુહવધાઓ ઉપલબધ કરાવાશે મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું 
કે, રાજ્યમાં આવનારી કોરોના લિેરના સામના માટે માનવ્બળ અને મહશનરી સહિિ રાજ્યનું 
સંપૂણ્ષ આરોગ્ય િંત્ સજ્જ છે. રાજ્યમાં એક લાખથી વધુ પથારીઓ અને ૧૫ થી ૧૬ િર્ર 

જેટલા વેન્ટીલેટર િેમજ દવાઓ સહિિની 
િમામ સુહવધાઓ ઉપલબધ છે. નાગડરકોએ 
સિેજપણ ગભરાવાની જરૂર નથી. 

કોહવિ અંગેની માગ્ષદહશ્ષકાનું િમામ 
નાગડરકોએ ચૂસિ પાલન કરવું અત્યંિ જરૂરી 
છે. કોરોનાની સંભહવિ પડરનસથહિને પિોંચી 
વળવા માનવ્બળ મળી રિે એ માટે નહસુંગ 
અન ેપરેામડેિકલ આરોગ્યકમશીઓન ેિાલીમ્બદ્ધ 
કરા્યા છે. 

આ મોકહરિલમાં હસહવલ િોનસપટલ, 
ગાધંીનગરના િ્બી્બો, હજલ્ા વિીવટીિતં્ના 
ઉચ્ અહધકારીઓએ િાજર રિી મંત્ીશ્ીને 
જરૂરી હવગિો આપી િિી.

અત્ે ઉલ્ેખની્ય છે કે, રાજ્યની હવહવધ 
હસહવલ િોનસપટલમાં ધારાસભ્યશ્ીઓ, 
સાંસદશ્ીઓ, કલેકટરશ્ીઓની ઉપનસથહિમાં 
કોરોના સામે રક્ષણ આપવા અંગેની મોકરિીલ 
્યોર્ઈ િિી. •

િોનસપટલમાં દાખલ થ્યા હવના િોમ 
આઇસોલેશનમાં જ ડરકવર થ્યા છે. 

િાલ રાજ્યમાં કોરોનાના અંદાજે દૈહનક 
પાચં જ કેસ નોંધા્ય છે. ગજુરાિમા ંિાલ દૈહનક 
૧૦,૦૦૦ ટેનસટંગ થા્ય છે જરૂર પિે િો ક્ષમિા 
વધારાશે.

આરોગ્ય મંત્ીશ્ીએ ગુજરાિની જનિાને 
અપીલ કરિાં કહ્ં િિું કે, જેને કોરોના 
વેનકસનના ્બે િોઝ અને હપ્રકોશન િોઝ લીધો 
છે. િેને કોરોનાના આ નવા વેડર્યન્ટથી 
િરવાની જરૂર નથી પણ કાળજી લેવી જરૂરી 
છે. રાજ્યમાં વખિોવખિ કોરોના અંગે જરૂરી 
િમામ ગાઇિલાઇન ર્િેર કરાશે. એટલું જ 
નહિ, કેન્દ્ર સરકારની વખિો વખિની 
માગ્ષદહશ્ષકાનું પણ ્યોગ્ય રીિે અનુસરણ 
કરાશ.ે કોરોનાથી ્બચવા માસક અન ેસોહશ્યલ 
ડિસટનન્સંગનું પાલન કરવા જનિાને આરોગ્ય 
મંત્ીશ્ીએ અનુરોધ ક્યયો િિો.  

આ પ્રસંગે આરોગ્ય હવભાગના અહધક 
મુખ્ય સહચવ શ્ી મનોજ અગ્વાલ િેમજ 
િૉ.અિુલ પટેલે કોરોના સંદભષે જરૂરી હવગિો 
આપી િિી.

િૈ્યારી સંદભષે િ્બી્બો, અહધકારીઓ અને સટાફ સાથે રાજ્ય કક્ષાની વીડિ્યો કોન્ફરન્સ ્યોજીને 
જરૂરી િમામ માગ્ષદશ્ષન, સૂચનાઓ આપીને સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.

રાજ્યમાં કોહવિ-૧૯ અંિગ્ષિ સરકારી િેમજ ખાનગી િોનસપટલમાં ૧.૦૪ લાખથી વધુ 
્બેિની સુહવધાઓ ઉપલબધ છે. જે ૨૪ કલાકમાં જ કોહવિના દદશીઓની સારવાર માટે ટ્ાન્સફર 
કરી શકા્ય િેમ છે. જેમાં ૧૫ િર્રથી વધુ આઇ.સી.્યુ. ૯,૭૦૦ જેટલા વેનન્ટલેટર સાથેના 
્બેિનો સમાવેશ થા્ય છે. મંત્ીશ્ીએ જીનોમ હસકવનન્સંગ સંદભષે જણાવ્યું િિું કે, િાલ આર.ટી.
પી.સી.આર પોહઝડટવ દદશીનું જીનોમ હસક્વનન્સંગ કરવામાં આવે છે. િાલમાં G.B.R.C., 
ગાંધીનગર ખાિે દર મહિને ૪ િર્રથી વધુ જીનોમ હસક્વનન્સંગ ટેસટ કરવાની ક્ષમિા છે.

મંત્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલે રાજ્યમાં થ્યેલા કોરોના રસીકરણ સંદભષે હવગિો આપિાં 
જણાવ્યું કે, વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવમાં સમગ્ દેશમાં આરંભા્યેલા કોરોના 
રસીકરણ મિાઅહભ્યાનના પગલે ગુજરાિ શરૂઆિથી જ કોરોના રસીકરણની કામગીરીમાં 
અગ્ેસર રહ્ં છે.

મંત્ીશ્ીએ હવશેરમાં જણાવ્યું િિું કે, ગુજરાિમાં નોંધા્યેલ BF 7થી સંક્રહમિ ૩ દદશીઓ િોમ 
આઇસોલેસનમાં જ સાર્ થઈ ગ્યા છે. રાજ્યમાં થ્યેલ શ્ેષ્ રસીકરણના પડરણામે િાલ 
ગુજરાિમાં કોરોનાની પડરનસથહિ હન્યંત્ણ િેઠળ છે. મંત્ીશ્ીએ રાજ્યની જનિાને કોહવિ 
એપ્રોહપ્રએટ હ્બિેવ્યરનું સવ્યંભૂ રીિે પાલન કરવા િેમજ કોહવિ સંદભષે આપવામાં આવનાર 
સરકારી ડદશાહનદદેશોને અનુસરવા અનુરોધ ક્યયો છે. •

સજજતા
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વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ છેલ્ા ્બ ેદા્યકાથી ગજુરાિના 
હવકાસનો જ ેમજ્ૂબિ પા્યો નાખ્યો છે, િને ેઆધાર ્બનાવીન ેસરકાર 
સમાજના છેવાિાના માનવીન ેમખુ્ય પ્રવાિમા ંજોિીન ેસશુાસન થકી 
સરકારની ્યોજનાના લાભો પિોંચાિી રિી છે. રાજ્ય સરકારે સશુાસનને 
કા્ય્ષસસંકૃહિમા ંઊિા્યુું છે અન ેનાનામા ંનાના માનવીન ેકોઇ િકલીફ 
ના પિ ેિવેી સશુાસહનક વ્યવસથાઓનુ ંહનમા્ષણ ક્યુું છે. વિોદરામા ંભારિ 
રત્ અન ેદેશના પૂવ્ષ વિાપ્રધાન સવ. અટલહ્બિારી વાજપ્ેયીના જન્મ 
ડદન એવા સશુાસન ડદવસે સમગ્ ગજુરાિમાં શિેરી હવસિારમા ંરૂ.૨૩૦ 
કરોિના ખચષે થ્ેયલા રાજ્યના સૌથી લા્ંબા ફલા્યઓવર હબ્જનુ ંમખુ્યમતં્ી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેલોકાપ્ષણ ક્યુું િિુ.ં 

વિોદરાવાસીઓને હવકાસકા્યયોની ભેટ આપિાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યું િિું કે, આઝાદીના અમૃિકાળે વિાપ્રધાનશ્ીના હવકહસિ 
ભારિના સંકલપને સાકાર કરવા ગુજરાિને હવકહસિ રાજ્ય 
્બનાવવાની ડદશામાં સરકાર મક્કમ કદમે આગળ વધી રિી છે. 
વિોદરામા ંરૂ.૨૩૦ કરોિના ખચષે હનમા્ષણ થ્ેયલા સૌથી લા્ંબા ૩.૫૦ 
ડક.મી.ના નવીન ફલા્યઓવર હબ્જ િથા, સમા હવસિારમાં 
રૂ.૬૪.૮૨ લાખના ખચષે હનમા્ષણ થ્યેલા ઉદ્ાનનું લોકાપ્ષણ કરવા 
સાથે વિોદરાનું ગૌરવ એવી ઐહિિાહસક ઈમારિ ન્્યા્યમંડદરનું 
વિોદરા મિાનગરપાહલકાને િસિાંિરણ ક્યુું િિું. િેમણે હબ્જની 
મુલાકાિ પણ લીધી િિી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વિોદરા સમાટ્ષ હસટી િેવલપમેન્ટ હલ. દ્ારા 
પ્રકાહશિ "Majestic Vadodara - page from the Past" 
પુનસિકાનું હવમોચન ક્યુું િિું. 

વિોદરાવાસીઓએ િો રંગ રાખી દીધો છે, એવા િરયોદ્ગાર 
સાથે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, વિોદરા સહિિ ગુજરાિની 
જનિાએ અમારા ઉપર જે અિૂટ હવશ્વાસ મૂક્યો છે. ખાસ િો 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી ઉપર લોકોએ અપાર પ્રેમ વરસાવ્યો 
છે. આ હવશ્વાસને િૂટવા નિીં દઈએ અને િેની જવા્બદારી અમે 
લઇએ છીએ.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, રાજ્ય સરકારે મિાનગરપાહલકાઓને 
સી.એમ. િેશ ્બોિ્ષ સાથે જોિી િેનું મોહનટડરંગ કરવાનું શરૂ ક્યુું છે. 
જેથી શિેરીજનોને મુશકેલીઓ ઓછી પિે િેની વ્યવસથાઓ ઊભી 
કરવામા ંઆવી છે. નગર અન ેગ્ામ્ય હવસિારના નાગડરકોન ેલઘિુમ 
પ્ર્યત્ોથી સરકારની સવેા અન ે્યોજનાકી્ય લાભો મિત્તમ રીિ ેમળી 
રિે િે માટે રાજ્ય સરકાર કડટ્બદ્ધ છે અને એ જ સુશાસન છે.

વડોદરામાં રાજયના સૌથી લાંબા 
ફલાયઓવરનું લોકા્પ્ષણ
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આ માટે રાજ્ય સરકાર એક ફેહમલી કાિ્ષ 
્બનાવવાની ડદશામાં આગળ વધી રિી છે, 
િનેી ભહૂમકા આપિાં મુખ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યું 
િિું કે, આ ફેહમલી કાિ્ષ ધરાવિા લાભાથશી 
પડરવારે એક ્યોજનાઓ લાભ લીધો િો્ય 
ત્યારે સરકારી કચેરીમાં રજૂ કરેલા દસિાવેજ 
અન્્ય ્યોજના માટે માન્્ય રિે િેવી વ્યવસથા 
હવકસાવવામાં આવી રિી છે. ગરી્બ અને 
મધ્યમ વગ્ષના પડરવારોની નસથહિને ધ્યાને 
રાખીને જ અમારી સરકારે આ્ુયષમાન 
કાિ્ષધારકોને મળિી રૂ. ૫ લાખ સુધીની 
હવનામલૂ્ય ેસારવારની મ્યા્ષદા વધારીન ેરૂ.૧૦ 
લાખની કરવામા ંઆવી છે. રાજ્યના દદશીઓની 
સમસ્યાને સંવેદનાપૂવ્ષક ઉકેલીને િાલુકા 
કક્ષાએ િા્યાહલહસસ સને્ટર અન ેહજલ્ા કક્ષાએ 
ડકમોથેરાપીની સુહવધા શરૂ કરવામા ંઆવી છે.

હવદેશી રોકાણકારો માટે આજ ેપણ સમગ્ 
દેશમાં ગુજરાિ પ્રથમ પસંદગીનું રાજ્ય છે, 
એમ કિેિાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિું કે, 
રાજ્યમાં થ્ેયલા ઔદ્ોહગક હવકાસ અને 
મૂિીરોકાણને કારણે ગુજરાિ રોજગારી 
આપવામાં સમગ્ દેશમાં સવ્ષપ્રથમ છે.

'જે કિેવું િે કરવું' અને 'જે કરી શકા્ય 
િો્ય એટલું  કિ ેવંુ '  એવી સુશાસનની 
કા્ય્ષસંસકૃહિ અમને વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ વારસામાં આપી છે, જેના પડરણામે 
ગુજરાિ આજે િમામ ક્ષેત્માં દેશનું અગ્ીમ 
રાજ્ય ્બન્્યું છે. ગુજરાિને િ્બલ એનન્જન 
સરકારનો ભરપૂર લાભ મળી રહ્ો છે. 
રાજ્યમાં માગયો છ ેવાિાના ગામ સુધી 
પિોંચાડ્ા છે. એટલું જ નિીં, િ્બલ લેનને 
ફોર લેન, ફોર લેનને હસકસ લેન માગ્ષમાં 

રૂપાંિડરિ ક્યા્ષ છે. પુલો, અન્િર પાસ, રેલવે 
ઓવર અન ેઅન્િર હબ્જની આ્યોજન્બદ્ધ રીિે 
કામગીરી કરવામાં આવી રિી છે. જનેા કારણે 
ટ્ાડફકની સમસ્યા િળવી થઇ રિી છે.

આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય શ્ી ક્ેયુરભાઈ 
રોકિી્યાએ જણાવ્યું િિું કે, વિોદરા શિેરની 
ટ્ાડફક સમસ્યા આ નવીન હબ્જથી િલ થશે. 
આ હબ્જને સાકાર કરવા માટે રૂ.૧૦૦ કરોિ 
ફાળવીન ેિનેા કામન ેવેગ આપવા માટે િમેણે 
મુખ્યમંત્ીશ્ી િેમજ સાંસદ શ્ી સી.આર.
પાટીલનો આભાર માન્્યો િિો. િમેણ ેજણાવ્યું 
િિુ ંકે, રાજ્ય સરકારના પીઠ્બળથી વિોદરાના 
અગત્યના વણઉકેલ્યા પ્રશ્ો િલ થ્યા છે. આ 
સાથે, િેમણે 'અટલજી અટલ થે, સદૈવ અટલ 
રિેંગે'ની પંહતિઓ સાથે સુશાસન ડદવસ 
હનહમત્તે પૂવ્ષ વિાપ્રધાન શ્ી અટલજીને િાડદ્ષક 
અંજહલ આપી િિી.

આ પ્રસંગે હવધાનસભાના મુખ્ય દંિક શ્ી 
્બાલકૃષણ શુકલ, સાંસદ શ્ીમિી રંજન્બિેન 
ભટ્ટ, ધારાસભ્ય સવ્ષ શ્ી ્યોગેશભાઈ પટેલ,  
મહનરા્બિેન વકીલ, ચૈિન્્ય દેસાઈ, પૂવ્ષ 
ધારાસભ્યો, પૂવ્ષ મે્યરશ્ીઓ, મ્યુહનહસપલ 
ક હ મશનર  શ્ ી  ્બં છ ા હ ન હ ધ  પ ા ન ી , 
મિાનગરપાહલકાના પદા હધકારીઓ-
અહધકારીઓ, કા્ય્ષકારી કલકેટર શ્ી િરુાર ભટ્ટ 
સહિિ હવશાળ સંખ્યામાં નગરજનો ઉપનસથિ 
રહ્ા િિા. •
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કલાઘર વવદ્ાથથીઓએ સજજેલા વારસા વચરિોની મુખયમંરિીશ્ીને ભેટ...
વિોદર ાને  ગુજર ાિની  મિાનગર 

પાહલકાઓમા ંસૌથી લાં્બા ફલા્યઓવરની ભટે 
ધરનારા મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલને, 
બ્ીજના લોકાપ્ષણ પ્રસંગ ેકલાઘર હવદ્ાથશીઓએ 
હચત્કલાનાં હવહવધ માધ્યમોનો હવહન્યોગ 
કરીને સજષેલા વિોદરાના વારસા સથળોનાં 
્બનેમનૂ હચત્સજ્ષનોની ભટે ધરી િિી.

્યાદ રિે કે એ એવા ંસથળોના ંહચત્ો છે જે 
મિારાર્ સ્યાજીરાવ અન ેગા્યકવાિ શાસનની 

સશુાસન પરંપરાની ્યાદ અપાવ ેછે. આજ ેદેશને 
સશુાસનના માગષે લઈ જનારા પવૂ્ષ વિાપ્રધાન 
સવ. શ્ી અટલ હ્બિારી વાજપે્યીજીનો 
જન્મડદવસ છે, જ ેિવ ેસશુાસન ડદવસ િરીકે 
ઉજવા્ય છે. ત્યારે આ હચત્ સજ્ષનોની ભટેથી 
ર્ણ ેકે સોનામાં સગુધં ભળી િિી.

હચત્કાર હવદ્ાથશીઓએ ન્્યા્ય મંડદરની 
સન્મુખ આ હચત્ સજ્ષન ક્યુું િિું.એને પણ 
આજે મુખ્યમંત્ીશ્ીના િસિે શિેર સંગ્િાલ્ય 

િ ર ી ક ે હ વ ક ા સ  મ ા ટ ે મ િ ા ન ગ ર  
પાહલકાને સુપરિ કરવામાં આવ્ંુય િિું એ 
ઉલ્ેખની્ય છે.

આ હચત્ો વૉટરકલર, પેન રિોઇંગ જેવી 
હવહવધ કલા શૈલીઓ પ્ર્યોજીને આ્ેબિૂ્બ 
્બનાવ્યાં છ ે. આ સઘળાં હચત્ો પારલ 
્યુહનવહસ્ષટી અને એમ.એસ.્ુયહનવહસ્ષટીના 
હવદ્ાથશીઓએ ્બનાવ્યા િિા. •

સુશાસન ધદવસ

મુખયમંરિીશ્ીના મુખય સલાહકાર અને સલાહકાર તરીકે 
રાજયના બે વનવૃત વરરષ્ઠ અવધકારીઓની વનમણૂક

મખુ્યમંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેિમેના મખુ્ય 
સલાિકાર અન ેસલાિકાર એમ ્બ ેનવી જગ્યાઓ 
મુખ્યમતં્ી કા્યા્ષલ્યમા ંઊભી કરીને રાજ્યના ્બે 
હનવૃત્ત વડરષ્ અહધકારીઓની આ જગ્યાએ હનમણકૂ 
કરી છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીના મખુ્ય સલાિકાર િરીકે 
ભારિ સરકારના પવૂ્ષ નાણા ંસહચવ શ્ી િૉ. િસમખુ 
અડઢ્યા અન,ે સલાિકાર િરીકે શ્ી એસ.એસ.
રાઠૌરની હનમણૂકં કરવામા ંઆવી છે. 

િૉ. િસમુખ અડઢ્યા ભારિી્ય વિીવટી સવેાના 
અહધકારી િરીકે વર્ષ ૨૦૧૮માં હનવૃત્ત થ્યા છે. 
િઓે િાલમા ં્બેંક ઓફ ્બરોિાના નોન એનકઝક્યડુટવ 
ચરેમને છે અન ેસને્ટ્લ ્યહુનવહસ્ષટી ઓફ ગુજરાિના 
ચાન્સલેર પણ છે. િૉ. અડઢ્યા પડંિિ ડદનદ્યાલ 
એનર્જી ્યહુનવહસ્ષટી અન ેગજુરાિ એનર્જી ડરસચ્ષ 
એન્િ મનેજેમેન્ટ ઇનન્સટટૂ્ટ (GERMI) ના ્બોિ્ષના 
વાઇસ ચરેમને િરીકે અને ઈનન્િ્યન ઈનન્સટટ્ટૂ ઓફ 
મનેજેમને્ટ, ્બેંગલોરના ્બોિ્ષ ઓફ ગવન્ષન્સના સભ્ય 
િરીકે સવેાઓ આપ ેછે.

નાણા અને મિેસલૂ સહચવ િરીકે, િમેને 
ભારિમાં GSTના સફળ અમલીકરણનો શ્્ેય 
આપવામા ંઆવ્યો િિો. િઓે મખુ્યમતં્ીશ્ીને 
નાણા, આહથ્ષક ્બા્બિો, હશક્ષણ, ઊર્્ષ અને 
હ્બનપરંપરાગિ ઊર્્ષ, રોકાણોને લગિી ્બધી જ 
પોહલસી અન ેિનંુે મોહનટરીંગ િથા રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા અન્્ય જ ેક્ષતે્ો હનહચિિ કરવામા ંઆવ ેિ ેક્ષતે્ો 
- હવર્યોમા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીના મખુ્ય સલાિકાર િરીકે 
સવેાઓ આપશ.ે  

મખુ્યમતં્ીશ્ીના સલાિકાર શ્ી સત્યનારા્યણહસંિ 
હશવહસંિ રાઠૌર ગજુરાિ ઇજનરેી સવેાના અહધકારી 
છે, િઓેએ ગજુરાિ સરકારના માગ્ષ અન ેમકાન 

હવભાગ િમેજ જળસપંહત્ત હવભાગમા ંસહચવ િરીકે 
સવેા આપી વર્ષ ૨૦૧૪મા ંઅહધક મખુ્ય સહચવ 
િરીક ે હનવૃત્ત થ્યા છે. વર ્ષ ૨૦૧૮માં 
આિંરમાળખાકી્ય હવકાસના ્યોગદાન માટે ભારિના 
નાગડરક સન્માન “પદ્મશ્ી” થી શ્ી રાઠૌરને 
સન્માહનિ કરવામા ંઆવ્યા છે. િમેણ ેસરદાર સરોવર 
નમ્ષદા હનગમ હલહમટેિ ના ચરેમને અન ેમનેહેજગં 
ડિરેકટર િરીકે પાચં વર્ષ સવેા આપી છે. ગજુરાિના 
મખુ્ય રાજમાગયોન ેહવકસાવવાનો શ્્ેય િમેન ેર્્ય 
છે. િમેણ ેહ્બલિ, ઓપરેટ અન ેટ્ાન્સફર (BOT) 
રોિ િવેલપમને્ટ મોિલ રજ ૂક્યુું િિુ,ં ભારિમા ંઆ 
પ્રકારનુ ંસૌ પ્રથમ મોિેલ છે. ગજુરાિના "િાઇવે 
અન ેકેનાલ મેન" િરીકે પણ શ્ી રાઠૌર પ્રખ્યાિ છે. 
શ્ી રાઠૌર મખુ્યમતં્ીશ્ીના સલાિકાર િરીકે માગ્ષ-
મકાન, નાગડરક ઉડ્ડ્યન, મટે્ો રેલ પ્રોજકેટ અને 
રેલવઝે, જળસપંહત્ત, નમ્ષદા અને કલપસર હવર્યોમાં 
પોહલસી સ્ંબહંધિ મોહનટરીંગ અન ેપોહલસી સદંભ્ષના 
કામકાજ માટે સલાિકારની ફરજ હનભાવશે. •

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩18 økwshkík



સુશાસન રદવસે જનઉ્પયોગી 12 ્પોટ્ષલ લો્ચ
ગુડ ગવન્ષ્સથી જ લોકવવશ્ાસ વધયો

નાગડરકોની આશાઓ-અપેક્ષાઓનો અવાજ સાંભળી િેમની 
સમસ્યાઓ હનવારવા સરકાર પ્રર્ની પિખ ેછે એવો ભાવ દરેક વ્યહતિને 
ર્ગ ેિ ેજ સરકારની સફળિા અન ેગુિ ગવ્ષનન્સ-સશુાસન છે. મખુ્યમતં્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ભારિ રત્ અને દેશના પૂવ્ષ વિાપ્રધાન સવ.  
શ્ી અટલ હ્બિારી વાજપે્યીની સમૃહિમાં ગુિ ગવન્ષન્સ િે-સુશાસન 
ડદવસની ઉજવણી હનહમતે્ત ગાંધીનગર ખાિેથી ગુિ ગવન્ષન્સના 
ઇહનશીએડટવના ભાગરૂપે િાજેિરમાં હવહવધ હવભાગોના ૧૨ જેટલાં 
પોટ્ષલનું લોનન્ચંગ ક્યુું િિું. આ પ્રસંગે િેમણે જણાવ્યું િિું કે, દરેક 
વ્યહતિને સરળિાથી સરકારી સેવાઓના લાભ મળે િે રાજ્ય સરકારની 
પ્રાથહમકિા છે અને રિેશે જ.

િેમણે ઉમે્યુું િિું કે, સુશાસન અને ઇ-ગવન્ષન્સ એ કોઈ વ્યડકિથી 
નિીં પણ ટીમ નસપડરટ અને ટીમ વક્કથી જ આવી શકે છે. ગુજરાિમાં 

સરકારી અહધકારી-કમશીઓમાં આજે કમ્ષ્યોગનો ભાવ ર્ગ્યો છે "મારં 
શું" અને "મારે શું"એ માનહસકિામાંથી િવે "મારં છે" અને "મારે જ 
કરવાનંુ છે"ની ભાવના હવકસી છે. જનેા પડરણામ ેરાજ્યના નાગડરકોની 
પણ અપેક્ષાઓ વધી છે ત્યારે નાના માણસોના કામ પણ સરળિાથી 
થા્ય અન ેસરકારી અહધકારી - કમશીઓ સારી રીિ ેસાભંળે એવી વ્યવસથા 
ગોઠવવા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ અનુરોધ ક્યયો િિો.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુયું િિું કે, રાજ્ય સરકારે ગુિ ગવન્ષન્સને 
પ્રાધાન્્ય આપ્ુયં છે એટલે જ લોકોનો હવશ્વાસ આપણા પર વધ્યો છે. 
એને ટકાવી રાખવા માટે આપણે ટેક્ોલોજીનો ઉપ્યોગ કરી રહ્ા 
છીએ ત્યારે આપણે વધુને વધુ લોકોનો સંપક્ક કરીએ અને કચેરીએ 
આવિા સામાન્્ય નાગડરકને સાંભળી જે કામ નીહિ હન્યમોનુસાર ન 
થા્ય એવા િો્ય િેવા સંજોગોમાં ઉપરી અહધકારીનો સંપક્ક કરાવી 

સુશાસન ધદવસ

ગીર સોમનાથ વજલ્ાના તતકાલીન કલેકટરને એવોડ્ષ
ભારતરત્ન અટલજીિી જનમજ્ંતી હિહમત્તે તતેમિા ંઅટલ અિતે મહાિ કા્યોિી જ્યોત 

પ્રજવહલત રહે તતે હેતયુથી સયુશાસિ દિવસિી ઉજવણી કરવામા ંઆવતે છે. જતે હિહમત્તે ગીર 
સયોમિાથ હજલ્ાિા તતકાલીિ કલતેકટર શ્ી અજ્ પ્રકાશિતે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે મયુખ્મતં્ીશ્ીિા 
હસતતે િવા હજલ્ા કેટેગરીમા ંશ્તેષ્ઠ હજલ્ા કલતેકટરિયો એવયોર્ષ આપવામા ંઆવ્યો હતયો.

એનો હવશ્વાસ સરકાર પ્રત્ેય જળવાઈ રિે 
એવા સંહનષ્ પ્ર્યાસો કરવા ભારપૂવ્ષક 
અનુરોધ ક્યયો િિો.

રાજ્ય સરકાર દ્ારા ્બજેટમાં ઉત્તરોત્તર 
વધારો કરવામાં આવી રહ્ો છે, ત્યારે 
આવકનો સ્ોિ પણ આપણે વધારવો પિશે. 
પણ એ કેવી રીિે વધે એ માટે િમામ 
હવભાગોએ પણ સઘન આ્યોજન કરવું પિશે. 
એટલંુ જ નિીં, જૂનાં આ્યોજનોના ખચ્ષમાંથી 
્બચિ કેવી રીિે થા્ય એ પણ ધ્યાને લેવા 
િેમણે સૌને અનુરોધ ક્યયો િિો.

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સથાપેલા પ્રો-
પીપલ અને પ્રો-એનકટવ ગવન્ષન્સના ગુજરાિ 
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મોિેલ પર સિિ ્બે દા્યકા કરિાં વધુ સમ્યથી લોકો હનરંિર હવશ્વાસ 
મકૂિા આવ્યા િોવાનુ ંજણાવિા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીએ ઉમ્ેયુું િિંુ કે, ગુજરાિની 
૨૦ વર્ષની અહવરિ હવકાસ્યાત્ાની સફળિાના પા્યામાં પણ સુશાસન 
જ રિેલું છે. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ નાખેલા મજ્બૂિ પા્યાનું જ 
આ પડરણામ છે કે ગિુ ગવન્ષન્સ ઇન્િેકસમા ંપણ ગુજરાિ દેશમા ંઅગ્ણી 
રહ્ં છે. આ સુશાસનને પડરણામે જ રાજ્યની જનિાએ ફરી એકવાર 
અટલજી અને મોદીજીએ કંિારેલા પથ ઉપર ચાલિી વિ્ષમાન સરકારને 
જંગી ્બિુમિીથી જનસેવાની વધુ એક િક આપી છે. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી પટેલ ે ગિુ ગવન્ષન્સના ઇહનશીએડટવના ભાગરૂપે 
મહિલા અન ે્બાળકલ્યાણ હવભાગની મુખ્યમતં્ી માતૃશહતિ ્યોજના માટે, 
આડદર્હિ હવકાસ હવભાગની ્યોજનાઓના 
વ્યહતિગિ લાભાથશીઓ માટે, મિેસૂલ હવભાગમાં 
સટેમપ-ડ્ટુી અન ે દસિાવજે નોંધણી માટેની 
ઓનલાઇન અરજીઓ સહિિ હવહવધ 
હવભાગોના ૧૨ જટેલા વ્ેબ-પોટ્ષલ લોન્ચ ક્યા્ષ 
છે, જનેા દ્ારા હવભાગની કામગીરી વધ ુસુદૃઢ 
્બનિાની સાથ ેપારદહશ્ષિા અન ેઝિપ આવશ ે
િથા લોકોન ે્યોજનાઓના લાભ મળેવવામાં 
સરળિા થવાથી કચરેીઓમા ંજવાની જરૂર પણ 
નિીં રિે.

સુશાસન ડદવસ હનહમતે્ત રાજ્યના 
સહચવશ્ીઓ, સરકારી હવભાગના હવહવધ 
અહધકારીઓ િથા હજલ્ા કલેકટરશ્ીઓ અને 
હજલ્ા હવકાસ અહધકારીઓન ેસ્ંબોધન કરિાં 
જણાવ્યું િિું કે, હવકહસિ ભારિના હનમા્ષણ 
માટે િવે હજલ્ાએ નાગડરકોને સુશાસનની 
અનુભૂહિ કરાવવાની સાથે સાથે હજલ્ાનું 
આહથ્ષક ્યોગદાન વધે િે માટે પ્ર્યત્ો કરવા 
જોઈએ. દરેક હજલ્ાએ પોિાનો જી.િી.પી. દર 
વધારવા વાહણજ્યને પ્રોતસાિન આપવું િેમજ 

નાગડરકોની આહથ્ષક-સામાહજક સુખાકારી વધે િે માટે પ્રાથહમકિા 
આપવી એ દેશના હવકાસમાં મિત્વનું ્યોગદાન ્બની રિેશે. 

મુખ્ય સહચવ શ્ી પંકજકુમારે વધુમાં કહ્ં િિું કે, િમામ હજલ્ાએ 
પોિે જ એનન્ટહસપેડટંગ ગવન્ષન્સનું ઉદાિરણ પૂરં પાિવાનું છે. આ માટે 
પોિાના હજલ્ામાં જેવો હવકાસ જોવા માગિા િો્ય િે ડદશામાં લક્્યાંકો 
હનધા્ષડરિ કરી િેને િાંસલ કરવા પ્ર્યાસો કરવા જોઈએ. 

િેમણે હજલ્ાના ઉચ્ અહધકારીઓને અનુરોધ કરિાં કહ્ં િિું કે, 
ગામિાઓનાં ક્લસટર ્બનાવીને દર પંદર ડદવસે રાહત્ સભાઓનું 
આ્યોજન કરી લોકોના પ્રશ્ો-પ્રહિભાવો રૂ્બરૂ સાંભળવાની હન્યહમિ 
વ્યવસથા કરવા િેમણે અહધકારીઓને સૂચન ક્યુું િિું. 

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વર્ષ ૨૦૧૭-
૧૮ િથા વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં શ્ેષ્ કામગીરી 
કરનારા હજલ્ા કલેકટરો િથા હજલ્ા હવકાસ 
અહધકારીઓને એવોિ્ષ આપી સન્માહનિ ક્યા્ષ 
િિા, જેમાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં અમદાવાદ 
હજલ્ા હવકાસ અહધકારીશ્ી િરીકે શે્ષ્ 
કામગીરી ્બદલ શ્ી અરણ મિેશ ્બા્ુબ 
એવોિ્ષથી સન્માહનિ કરવામાં આવ્યા િિા. 
િમેજ મખુ્યમતં્ીશ્ી દ્ારા રાજ્યમા ંસશુાસનની 
ડદશામાં કરા્યેલી શ્ેષ્ કામગીરીઓ અંગેના 
પુસિકનું પણ હવમોચન કરા્યું િિું. 

આ કા્ય્ષક્રમમા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીના મખુ્ય અગ્ 
સહચવ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, સામાન્્ય હવભાગના 
અહધક મુખ્ય સહચવ શ્ી એ. કે. રાકેશ, 
સપીપાના િા્યરેકટર જનરલ શ્ી આર. સી. 
મીણા, વિીવટી સુધારણા હવભાગના સહચવ 
શ્ી ધનંજ્ય ડદ્વેદી સહિિ િમામ હવભાગના 
ઉચ્ સનદી અહધકારીઓ િથા હજલ્ા કક્ષાએ 
હજલ્ા વિીવટી િતં્ના અહધકારીઓ સિભાગી 
થ્યા િિા. •

સુશાસન ધદવસ

વલસાડના તતકાલીન 
કલેકટરને બેસટ વજલ્ા 

કલેકટરનો એવોડ્ષ
વલસાિ હજલ્ાના િતકાલીન કલકેટર અને 

િાલમાં અમદાવાદ મ્યુહનહસપલ કોપયોરેશનમાં 
િેપ્યુટી કહમશનર િરીકે ફરજ ્બર્વિા શ્ી 
સી.આર.ખરસાણને ગાંધીનગરમાં સુશાસન 
ડદવસની ઉજવણી હનહમત્તે મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના િસિે વર્ષ 2018-19ના 
શ્ેષ્ હજલ્ા કલેકટર િરીકે એવોિ્ષ આપી 
સન્માહનિ કરવામાં આવ્યા િિા. એવોિ્ષની 
સાથે વલસાિ હજલ્ાના હવકાસ માટે રૂ. 40 
લાખની ગ્ાન્ટ પણ ફાળવાઈ િિી. 
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અમદાવાદમાં GCCIનો વાવર્ષક સ્ેહવમલન સમારોહ યોર્યો
દેશમાં સૌથી વધુ રોજગાર આ્પતું રાજય હોય તો એ ગુજરાત છે : CM

અમદાવ ાદ  ખ ાિે 
મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ 
પટ ેલની ઉપનસથહિમાં 
ગુજરાિ ચેમ્બર ઓફ 
કોમસ્ષ એન્િ ઇન્િસટ્ી 
(GCCI)નો વાહર ્ષક 
સ્ેિહમલન સમારોિ 
િાજેિરમાં ્યોર્્યો િિો. 
આ પ્રસગં ેમુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યું િિું કે, ગુજરાિ 
આજ ેદેશનુ ંગ્ોથ એનન્જન 
્બન્્યુ ંછે. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દરેક ક્ષતેે્ હવકાસનો મજ્ૂબિ 
પા્યો નાખ્યો છે.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, નાગડરકોએ િેમની 
જવા્બદારી હનભાવી છે, િવે અમે અમારી જવા્બદારી હનભાવીશું. આ 
ઉપરાંિ િેમણે કહ્ં િિું કે, જે ભરોસો િમે અમારા પર મૂક્યો છે એ 
ભરોસો િૂટવા નિીં દઈએ.

વધુમાં, મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું િિું કે, દેશમાં 
સૌથી વધુ રોજગાર આપિું રાજ્ય િો્ય િો િે આપણું ગુજરાિ છે. 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ઉદ્ોગ જગિમાં ગલો્બલ પલેટફોમ્ષ 

ઊભું ક્યુું છે. વાઇબ્ન્ટ 
થક ી  અને ક  મ ો ટ ા 
ઉદ્ોગો આજે ગુજરાિ 
આવ્યા છે. વધમુા ંિમેણે 
ઉમે્યુું િિું કે, સુરક્ષાની 
દ્રનષ્ટએ પણ ગુજરાિ 
આજ ેન્ંબર વન પર છે. 

મુ ખ ્યમં ત્ ી શ્ ીએ 
વધુમાં જણાવ્યું િિું કે, 
િમામ નાના મોટા 
ઉદ્ોગો અને અ્બ્ષન 

િેવલપમેન્ટ ક્ષેત્ે ગુજરાિે ઉતકૃષ્ કામ ક્યુું છે.
આ પ્રસંગે ઊદ્ોગ મંત્ી શ્ી ્બળવંિહસંિ રાજપૂિે જણાવ્યું િિું કે, 

ગુજરાિ એ હવકાસનું રોલ મૉિેલ ્બન્્યું છે અને િે વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીને આભારી છે. વધુમાં િેમણે ઉમે્યુું િિું કે, ગુજરાિનું 
હવકાસ મૉિેલ આજે અનેક રાજ્યો અપનાવી રહ્ા છે. 

આ સમારોિમાં સથાહનક ધારાસભ્યશ્ીઓ, ચેમ્બર ઓફ કોમસ્ષના 
પ્રેહસિેન્ટ શ્ી પહથક પટવારી, હસહન્યર વાઇસ પ્રેહસિેન્ટ શ્ી અજ્ય 
પટેલ િથા GCCIના સભ્યો સહિિ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપનસથિ 
રહ્ા િિા.•

પ્રર્ની સુખાકારી સાથે સુરક્ષાની ્પણ વચંતા કરતા મુખયમંરિીશ્ી
મુખ્યમંત્ી  શ્ી ભૂપે ન્દ્રભાઇ પટ ેલ 

િાજિેરમાં અચાનક સરખજે નસથિ અમદાવાદ 
ગ્ામ્ય પોલીસ અહધક્ષકની કચરેી ખાિ ેએસકોટ્ષ 
વગર પિોંચી ગ્યા િિા. પ્રર્ની સુખાકારી 
સાથે િેમની સુરક્ષાની હચંિા િેઓ કરી રહ્ા 
છે. િે િેમની આ મુલાકાિ દ્ારા ફહલિ થા્ય 
છે. ગજુરાિ રાજ્યના હવકાસનુ ંએક મિત્વપણૂ્ષ 
પડર્બળ રાજ્યમા ંરિેલી શાહંિ અન ેસલામિી 
છે. આથી જ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ પોલીસ હજલ્ા 
અહધક્ષક કચેરીની મુલાકાિ લઇને િેને વધુ 
સુદઢ કરવાની રાજ્ય સરકારની પ્રહિ્બદ્ધિા 
દશા્ષવી છે.

 સાચા જનના્યક એ જ છે કે, જે લોકો 
વચ્ે સિજિાથી જઇ શક ે.  વિ ્ષમાન 
મુખ્યમંત્ીશ્ી આવા જ સિજ અને સરળ 
જનના્યક છે. જેઓ રસિા પરની કીટલી પર 

લોકો સાથે મોકળા મને ચા પી શકે છે. િો 
્બીજી ્બાજુ િઓે પ્રર્નુ ંરક્ષણ સહુનહચિિ કરવા 
માટે સમ્યાંિરે પોલીસ િંત્ની કામગીરીનું 
મૂલ્યાંકન કરિા રિે છે. 

સત્તા એ માણવાનું નિીં પણ લોકોની 
લાગણીઓ હવશે ર્ણીને િેમને સંિોર મળે િે 
ડદશાના પ્ર્યત્ો કરવાં માટેનંુ માધ્યમ છે. આવું 
લોકિંત્ િો જ આગળ વધિું રિે અને હવકાસ 
પામિું રિે કે જો િેને પ્રેરણા સાથે પ્રોતસાિન 
મળિું રિે. મુખ્યમંત્ીશ્ી એ જ પડરપાટી પર 
સિિ િતં્ની કામગીરી પર દેખરેખ રાખી િનેે 
સિિ પ્રોતસાહિિ પણ કરિા રિે છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ી પૂવ્ષ હનધા્ષરીિ કા્ય્ષક્રમ 
હસવા્ય િેમના ઘરેથી સીધા જ અમદાવાદના 
પોલીસ અહધક્ષકશ્ીની કચેરી ખાિે પિોંચી 
િેમના મૃદુ છિાં મક્કમ હનણા્ષ્યકિાનો ફરી 

એકવાર પડરચ્ય કરાવ્યો િિો. રાજ્યનું િંત્ 
કેટલી સર્ગિાથી કા્ય્ષ કરી રહ્ં છે િેનો 
પ્રત્યક્ષ અનભુવ કરીન ેલોકોન ેકઇ જરૂડર્યાિો 
છે અન ેિ ેઅગંનેી વ્યવસથાઓનુ ંસદુ્રઢ માળખું 
ગોઠવી શકા્ય િેવા ઉમદા િેિુથી િેમણે 
અમદાવાદ ગ્ામ્ય પોલીસ અહધક્ષકની કચરેીની 
મુલાકાિ લીધી િિી.

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ પોલીસ અહધક્ષક કચરેીની 
કામગીરીની િલસપશશી ર્ણકારી મળેવી િિી. 
એટલું જ નિીં, કચેરીમાં ફરજ પરના પોલીસ 
અહધકારીઓ અને પોલીસકમશીઓ સાથે 
આનતમ્યિાથી સવંાદ કરીને હવગિો ર્ણી િિી 
અને િેમની કામગીરી અંગે જરૂરી માગ્ષદશ્ષન 
પણ આપ્યું િિંુ. આ મુલાકાિમાં ગૃિ 
હવભાગના અહધક મુખ્ય સહચવ શ્ી રાજકુમાર 
મુખ્યમંત્ીશ્ી સાથે રહ્ા િિા. •

ધવકાસયાત્ા
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રાષ્ટ્રવનમા્ષણમાં સહભાગી થવા CA પ્રોફેશનલસને આહ્ાન કરતાં CM
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 

મોદીના નેતૃતવમાં ભારિ આજે 
હવશ્વનું પાંચમા ક્રમનું અથ્ષિંત્ 
્બન્્યું છે. ભારિને હવશ્વની પ્રગહિ 
કરિી અથ્ષવ્યવસથા ્બનાવવામાં 
ચાટ્ષિ્ષ એકાઉન્ટન્ટ હનષ્ાપૂવ્ષક 
્યોગદાન આપી શકે િેમ છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ધ 
ઇનન્સટટ્યૂટ ઓફ ચાટ્ષિ્ષ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇનન્િ્યા દ્ારા અમદાવાદમાં  
સી.એ. સટુિન્રસ માટે આ્યોજીિ નેશનલ કોન્ફરન્સ - ૨૦૨૨માં 
સં્બોધન કરી રહ્ા િિા. આ પ્રસંગે િેમણે સી.એ પ્રોફેશનલસ અને 
સી.એ સટુિન્ટસને આહ્ાન ક્યુ્ષ િિું કે, દેશના અમૃિકાળમાં ભારિ અને 
ગજુરાિન ેહવકાસની નવી ઊચંાઇઓ સર કરાવવાનુ ંરાષ્ટહનમા્ષણ દાહ્યતવ 
િેઓ હનભાવે. 

ICAI દ્ારા સી.એ. સટિુન્રસ માટે આ્યોહજિ ડદ્-ડદવસી્ય નેશનલ 
કોન્ફરન્સમા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંિિંુ કે, વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના નતેૃતવમા ંઆજ ેઅનકે ક્ષતે્ોમા ં ઘણી ્બધી હવકાસની િકોનું 
હનમા્ષણ થ્ંુય છે અન ેઆ િકનો લાભ સૌએ લેવો જોઇએ. વિાપ્રધાનશ્ીએ  
દેશમાં હવકાસની રાજનીહિનો પ્રારંભ ક્યયો છે અને આ હવકાસની 

રાજનીહિન ેકારણ ેગજુરાિ દેશમાં 
ન્ંબર વન અન ેગ્ોથ એનન્જન ્બન્્યું 
છે. એટલુ ંજ નિીં, ગુજરાિનુ ંહવકાસ 
મોિલ દહુન્યામા ંવખણાઇ રહં્ છે. 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની 
વૈહશ્વક ઇમજેન ેકારણ ેઆજે હવશ્વના 

અન્્ય દેશો ભારિમા ંરોકાણ કરવા આવી રહ્ા છે અને ભારિમાં આવ્યા 
્બાદ િઓેની પ્રથમ પસદંગી ગજુરાિ િો્ય છે એ આપણા સૌ માટે ગવ્ષની 
વાિ છે એમ પણ મખુ્યમતં્ીશ્ીએ વધમુા ંઉમ્ેયુું િિુ.ં

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ્યુવા ચાટ્ષિ્ષ એકાઉન્ટન્ટ સટુિન્ટસને પ્રેરણા આપિાં 
જણાવ્યું િિું કે, ટેકસ એ માત્ હન્યમ કે કા્યદો નિીં, પરંિુ રાષ્ટના 
હવકાસમાં આપણો સિ્યોગ છે એવો રાષ્ટહિિ-સમાજહિિ ભાવ 
સમાજમા ંઉર્ગર કરવામા ંઆ ્યવુાશહતિ અગ્સેર ્બનીન ેદેશન ેવહૈશ્વક 
હવકાસ િરફ લઇ જઇ શકે િેમ છે. 

આ અવસરે ICAIના વાઇસ પે્રહસિેન્ટ શ્ી અહનકિે િલાટી, 
ચરેમને શ્ી હ્બશન શાિ, સકેે્રટરી શ્ી હનરવ અગ્વાલ, WICASAના 
પ્રેહસિન્ટ અને ચેરમેન શ્ી, ડરજનલ  કાઉન્સીલના મેમ્બસ્ષ િેમજ મોટી 
સંખ્યામાં સીએ સટુિન્રસ ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

અરૂણાચલ પ્રદેશના તાલીમી અવધકારીઓને CMનું માગ્ષદશ્ષન

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના હવઝન 
‘હમશન કમ્ષ્યોગી’ અંિગ્ષિ મસૂરીના લાલ 
્બિાદૂર શાસત્ી નેશનલ એકિેેમી ઓફ 
એિહમહનસટે્શનના ર૪ િાલીમી અહધકારીઓએ 
મુખ્યમંત્ીશ્ી સાથે ગુજરાિના હવકાસ, 
વિીવટીિંત્ની અસરકારક અને પારદશશી 
કામગીરી અંગે માગ્ષદશ્ષન મેળવ્યું િિું. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ગુજરાિમાં ખાસ કરીને 
સોલાર એનર્જીના વ્યાપક ઉપ્યોગની હવસતૃિ 
સમજ અહધકારીઓને આપી િિી. 

મુ ખ ્ય મં ત્ ી શ્ ી એ  આ  િ ા લ ી મ ી 

અહધકારીઓન ેસમજ આપિા ંકહં્ કે, સામાન્્ય 
માનવીને કોઇ અગવિિા સરકાર સાથેના 
કામકાજમા ંન પિ ેિથા પ્રર્હિિ ્યોજનાઓનો 
્યોગ્ય લાભ લોકોને મળે િેવા સેવા દાહ્યતવથી 
િેઓ ફરજરિ રિેશે, િો સફળિા અને 
લોકચાિના ્બંન્ને અવશ્ય મળશે જ. 

આ િાલીમી અહધકારીઓ ગુજરાિમાં 
િેમના સાપ્ાહિક પ્રવાસ દરમ્યાન સટેચ્યુ ઓફ 
્યહુનટી, સરદાર વલ્ભભાઇ પટેલ મમેોડર્યલ, 
અમૂલ િેરી િથા ડરલા્યન્સ ડરફાઇનરીની 
મુલાકાિ ઉપરાંિ અમદાવાદ અને વિોદરા 

મિાનગરપાહલકાના હસટી હસહવક સેન્ટર, 
સોહલિ વસેટ મનેજેમને્ટ હસસટમ, સોલાર પાવર 
જનરેશન, જનસેવા કેન્દ્રની ગહિહવહધઓથી 
પડરહચિ થશે. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે 
અરૂણાચલ પ્રદેશના આ િાલીમી અહધકારીઓની 
મલુાકાિ ્બઠેકમા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીના અહધક મખુ્ય 
સહચવ શ્ી પકંજ જોરી, ‘સપીપા’ અમદાવાદના 
િા્યરકેટર જનરલ શ્ી આર.સી.મીના િથા 
મખુ્યમંત્ીશ્ીના સહચવ શ્ીમિી અવહંિકા હસઘં 
ઉપનસથિ રહ્ા ંિિા.ં •

ધવકાસયાત્ા
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પ્રગવતશીલ સમાજનાં સમૂહલગ્ો કરકસરનું પ્રવતવબંબ
હપિાહવિોણી દીકરીઓના હપિા 

્બની સગી દીકરીઓની જેમ િેમનાં 
લગ્ન કરાવવા માટે ર્ણીિા પી.
પી.સવાણી ગૂ્પના મિેશભાઈ સવાણી 
અને ર્નવી લે્બગ્ોન િા્યમંિ દ્ારા 
િાજેિરમાં સુરિ ખાિે આ્યોહજિ 
હપિાહવિોણી ૩૦૦ દીકરીઓના ભવ્ય 
‘દીકરી જગિજનની’ લગ્નોતસવમાં 
સિભાગી થિા મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટેલ ેનવદંપિીઓન ેસખુમ્ય દામપત્યજીવનનાં આશીવ્ષચન પાઠવ્યા િિા. 
આ લગ્નોતસવમા ં હિંદ,ુ મુનસલમ, ઈસાઈ ધમ્ષ સહિિ સવ્ષ જ્ાહિઓની 
હપિાહવિોણી દીકરીઓએ પ્રભુિામા ંપગલા ંપાડ્ા ંિિા.ં

મુખ્યમંત્ીશ્ી સહિિ કને્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના મંત્ીગણની 
ઉપનસથહિમાં એક લાખથી વધુ લોકોએ સવૈનચછક અંગદાનનો સંકલપ 
લઈને અનોખો હવક્રમ નોંધાવી ઈનન્િ્યા ્બકુ ઓફ રેકોિ્ષમા ંસથાન મળેવ્યુ ં
છે. આ સાથે મુખ્યમંત્ીશ્ીના િસિે માિા-હપિાહવિોણા, ડદવ્યાંગ અને 
આહથ્ષક રીિે ન્બળા જરૂડર્યાિમંદ ૧૦૦૦ હવદ્ાથશીઓ માટે ‘હવદ્ાથશી 
દત્તક ્યોજના’નો પ્રારંભ થ્યો િિો. 

આ પ્રસંગ ેમખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવ્યુ ંિિુ ંકે, હપિાની 

છત્છા્યા હવનાની િર્રો દીકરીઓનાં 
લગ્નથી લઈને આજીવન જવા્બદારી 
હનભાવવી એ સમાજ સેવાનું હવરલ 
ઉદાિરણ છે. સમૂિ લગ્નો પડરવાર, 
સમાજ, રાજ્ય અને રાષ્ટની ઉન્નહિને 
વગે મળે છે. હપિાહવિોણી દીકરીઓનો 
અનોખો સમૂિ લગ્નોતસવ એ સવ્ષ 
સમાજની દીકરીઓન ેનવી ખશુી, નવી 
ઊર્્ષ પ્રદાન સાથે સદ્ભાવ, સમભાવનું 

કેન્દ્ર ્બન્્યો િોવાનું મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું. 
સાંસદ શ્ી સી.આર.પાટીલે જણાવ્યું િિું કે, હપિાહવિોણી 

દીકરીઓનાં ધામધૂમથી લગ્ન કરાવીને સમાજને નવો સંદેશ આપ્યો છે. 
આ પ્રસગં ેકેન્દ્રી્ય રાજ્ય મતં્ી શ્ીમિી દશ્ષના્બિેન જરદોશ, ગૃિ  રાજ્ય 
મંત્ી શ્ી િર્ષભાઈ સંઘવી, પાણી પુરવઠા રાજ્ય મંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ 
પટેલ, સંસદી્ય ્બા્બિોના રાજ્ય મંત્ી શ્ી પ્રફુલભાઈ પાનશેડર્યા, 
ધારાસભ્ય સવ્ષશ્ી હવનોદભાઈ મોરડિ્યા, પણૂષેશભાઇ મોદી, હજિને્દ્રભાઇ 
વાઘાણી, મનુભાઈ પટેલ, પ્રહવણભાઈ ઘોઘારી, સંડદપભાઇ દેસાઈ, 
મોિનભાઈ ઢોડિ્યા, કાહંિભાઈ ્બલર, સગંીિા્બિેન પાટીલ, અગ્ણીઓ, 
સંિો મિંિો, ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

ગાંધીનગરમાં કો્કલેવ ઓફ વસટી લીડસ્ષ યોર્ઇ
ગાંધીનગરનાં હગફટ હસટીમાં રાજ્ય 

સરકારના શિેરી હવકાસ અને શિેરી ગૃિ 
હનમા્ષણ હવભાગ દ્ારા કોન્કલેવ ઓફ હસટી 
લીિસ્ષ પડરસંવાદનું આ્યોજન કરવામાં આવ્યું 
િિું. જેમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
રાજ્યની ૮ મિાનગરપાહલકાઓ િથા ‘અ’ 
વગ્ષની રર નગરપાહલકાઓના મે્યર, પ્રમુખ, 
સટેન્િીંગ કહમટી ચરેમને િમેજ કહમશનરશ્ીઓ, 
ચીફ ઓડફસરશ્ીઓ અને ડરહજ્યોનલ 
મ્ુયહનહસપલ કહમશનરશ્ીઓ સાથ ેપ્રરેણાદા્યી 
સં્બોધન ક્યુ્ષ િિું. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું 
િિું કે, ગુજરાિના નગરો-મિાનગરો શિેરી 
હવકાસ કેવો િો્ય િનેા ઉતકૃષ્ટ ઉદાિરણ ્બન્્યા ં
છે. એટલું જ નિીં, નગરો-મિાનગરોમાં 
હવકાસનું કોઇ કામ નાણાંના અભાવે અટકિું 
પણ નથી. રાજ્યની મિાનગરપાહલકાઓ, 
નગરપાહલકાઓને શિેરી જનસુખાકારી, 

ઇન્ફ્ાસટ્કચર િેવલપમેન્ટ, સવચછ ભારિ 
હમશન, અમૃિ 2.0, એફોિષે્બલ િાઉસીંગ 
િેમજ નાણાંકી્ય વ્યવસથાપન અંગે રાજ્ય 
સરકારની અમલી ્યોજનાઓ, પિેલરૂપ 
્બા્બિો િેમજ ભહવષ્યના કા્ય્ષ આ્યોજનના 
હવસતૃિ પ્રેઝન્ટેશન આ કોન્કલેવમાં કરવામાં 
આવ્યા િિા. 

મુ ખ્યમંત્ી  શ્ી ભૂપે ન્દ્રભાઈ પટ ેલે 
પડરસંવાદની ચચા્ષ-પરામશ્ષ સત્માં સિભાગી 

થ િ ાં  ક હં્  ક ,ે  ન ગ ર પ ા હ લ ક ા ઓ , 
મિાનગરપાહલકાઓ પોિાની આવકના સત્ોિ 
ઊભા કરવા સાથે લોકોના પૈસાનું પુરેપુરૂં 
વળિર હવકાસ કામોથી આપે. ગુજરાિ સુદ્રઢ 
નાણાંકી્ય વ્યવસથાપનના પડરણામે નીહિ 
આ્યોગના ઇન્િેક્ષમાં અગ્ેસર છે િેનું ગૌરવ 
કરિા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીએ ઉમે્યુ્ષ િિુ ંકે, વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ડદશાદશ્ષનમાં આ 
નસથહિ ગુજરાિમાં ઊભી થઇ છે. •
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વજલ્ા સતરે લોકસમસયા ઉકેલવા CMનો વનદદેશ
લોકોની રજૂઆિો અને સમસ્યાઓનું 

સમાધાન લાવવાની મુખ્યમંત્ીશ્ીની એક 
પિેલ એટલે દર મહિનાના ચોથા ગુરવારે 
્યોર્િો સવાગિ કા્ય્ષક્રમ. મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વિ્ષમાન સરકારના પ્રથમ 
રાજ્ય સવાગિ કા્ય્ષક્રમમાં લોકોને રજૂઆિ 
માટે સહચવાલ્ય સુધી આવવું જ ન પિે િેવી 
પડરણામદા્યી કા્ય્ષપદ્ધહિ હજલ્ા સિરે જ 
હવકસાવવા કલેકટરો  અને  વિીવટી 
અહધકારીઓને ડદશાહનદદેશ આપ્યો િિો. 
કલેકટરો ગામોની મુલાકાિ લઇ લોકસંપક્ક 
કેળવે િેવી હિમા્યિ િેમણે કરી િિી. 

સવાગિ ઓનલાઇન જનફડર્યાદ હનવારણ 
કા્ય્ષક્રમમાં મખુ્યમતં્ીશ્ીએ સવાગિ કા્ય્ષક્રમમાં 
હવહવધ હજલ્ાઓના નાગડરકોની રજૂઆિો 
સાંભળી સં્બંહધિ હજલ્ા િંત્વાિકોને સતવરે 
્યોગ્ય કરવા અને િેની ર્ણ મુખ્યમંત્ીશ્ીના 

કા્યા્ષલ્યને કરવા સૂચન ક્યુ્ષ િિું. ઉલ્ેખની્ય 
છે કે, પ્રવતિા મંત્ી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પટેલે 
જણાવ્યું િિું કે, દર સોમવારે ગાંધીનગરમાં 
મંત્ીશ્ીઓ નાગડરકોની રજૂઆિો સાંભળશે. 

આ કા્ય્ષક્રમમાં મુખ્ય અગ્ સહચવ શ્ી 
કૈલાસનાથન્, અહધક મુખ્ય સહચવ શ્ી પંકજ 
જોરી, સહચવ શ્ીમિી અવંહિકા હસઘં ઉપનસથિ 
રહ્ાં િિાં. •

મુખયમંરિીશ્ીની ઉ્પનસથવતમાં સરદારધામ ખાતે સ્માન સમારોહ
અમદાવાદના વૈષણોદેવી સક્કલ પાસે આવેલાં સરદારધામ સંકુલ 

ખાિે આ્યોહજિ સ્ેિહમલન અને સન્માન સમારોિમાં સં્બોધન કરિાં 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવ્ંુય િિંુ કે, વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી પર હવશ્વાસ મૂકીને, અમારા સુશાસન પર ભરોસો 
મૂકીને ગુજરાિની જનિાએ ફરી એકવાર સત્તાનું સુકાન સોપ્યું છે. 

વર્ષ ૨૦૧૪ થી પૂવ્ષ વિાપ્રધાન અટલ હ્બિારી વાજપે્યીની જન્મ 
જ્યહંિન ે‘સશુાસન ડદવસ’ િરીકે ઉજવવાની ઉજળી પરંપરાની શરૂઆિ 
દેશના ્યશસવી વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગવેાનીમા ંકરવામા ં
આવી િિી. આજ ેસશુાસનના કારણે જ ગજુરાિનો હવકાસ ખરા ંઅથ્ષમાં 
સાકાર થઇ રહ્ો છે. માત્ સરદારધામ જ નિીં પણ િમામ સવૈનચછક, 
સામાહજક અને ધાહમ્ષક સંસથાઓ સાથે રિીને કામ કરે િો શાસન વધુ 
પડરણામલક્ષી ્બને છે એમ િેમણે ઉમે્યુું િિું.

સરદારધામ સંકુલ ખાિે ગલસ્ષ િોસટેલ ફેઝ-૨ના હનમા્ષણ માટે 
્યોગદાન આપનાર દાિાઓનું મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના િસિે 
સન્માન કરવામાં આવ્યું િિું. 

સુશાનને અપનાવીને સૌ આગળ વધી હવકાસ કરી શકીશું િેવી 
અહભલારા વ્યતિ કરિાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં િિું કે, સરદાર સાિે્બના 
નામે સમાજ એકજૂટ થઈને કા્ય્ષ કરી રહ્ો છે િે આનંદની વાિ છે. ૬ 
કરોિ ગજુરાિીઓ જો એકસાથ ેમાત્ એક િગલુ ંઆગળ વધે િો આપણે 
સૌ સાથે મળીને આગળ વધી શકીશું. હવહવધ ખાિમુિૂિ્ષ અને 
લોકાપ્ષણના કા્યયો સમ્યસર પૂણ્ષ કરવા કા્ય્ષરિ સરદારધામની સમગ્ 
ટીમને િેમણે અહભનંદન પાઠવ્યાં િિાં. આ સમારોિમાં કૃહર મંત્ી શ્ી 
રાઘવજીભાઇ પટેલ, સાંસદ શ્ી એચ.એસ.પટેલ, ધારાસભ્ય શ્ી 
પ્રકાશભાઇ વરમોરા િેમજ સરદારધામના ટ્સટીઓ, દાિાઓ િેમજ 
સામાહજક આગેવાનો ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •
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રાષ્ટ્રવનમા્ષણ અને વવકાસકાયયો માટે ગુજરાતનું રદશા-દશ્ષન
ગજુરાિ શહતિશાળી, સમૃદ્ધ અન ેસરુહક્ષિ 

રાજ્યના રૂપમાં ભારિનું એક આદશ્ષ રાજ્ય 
છે. સાિા છ કરોિથી વધુ ગુજરાિીઓના 
શહતિ-સામથ્ય્ષને હવકાસ કા્ય્ષ સાથે જોિીને 
ગુજરાિ સરકાર એક અલગ વૈહશ્વક ઓળખ 
પ્રસથાહપિ કરવા સંકલપ્બદ્ધ છે.

ગુજરાિ સરકારે સૌનો સાથ, સૌનો 
હવકાસ, સૌનો હવશ્વાસ અન ેસૌના પ્ર્યાસ દ્ારા 
'સવ્ષજનહિિા્ય અને સવ્ષજન સુખા્ય'ના 
હસદ્ધાંિને અનુસરીને પારદશશી પ્રશાસન અને 
પડરણામદા્યી કા્યયો દ્ારા પોિાની પ્રહિ્બદ્ધિા 
વ્યતિ કરી છે. ત્યારે પંદરમી ગુજરાિ 
હવધાનસભાના પ્રથમ સત્ના પ્રારંભ ેરાજ્યપાલ 
શ્ી આચા્ય્ષ દેવવ્રિે ગૃિન ેસ્ંબોધન કરવા સાથે 
ગૃિના સભ્ય િરીકે ચૂટંાવા ્બદલ હવધાનસભ્યોને 
અહભનંદન પાઠવી શુભકામના આપી િિી.

રાજ્યપાલશ્ીએ જણાવ્ય ુિિંુ કે, ગજુરાિની 
જનિાએ પોિાના મિાહધકારનો ઉપ્યોગ કરીને 
લોકિાહંત્ક મલૂ્યોનુ ંજિન ક્યુું છે, ત્યારે સસંદી્ય 
લોકિતં્ના આ પહવત્ ભવનમાં જનસવેાનાં 
કલ્યાણકારી કા્યયો દ્ારા ગજુરાિના હવકાસ માટે 

સૌ સભ્યો િંમશેા પ્રહિ્બદ્ધ રિેશ.ે હવશ્વસની્ય 
નતેૃતવ, સપષ્ટનીહિ અન ેહન્યિ સારી િો્ય િો 
શ્ષે્ પડરણામ મળે છે. ગજુરાિ િંમશેાં દેશ 
અન ેદહુન્યા માટે પથદશ્ષક રહ્ ંછે. સવરાજ ્બાદ 
સુરાજ્યની સથાપના માટે ગુજરાિ રાજ્ય 
દૃઢિાથી આગળ વધી રહ્ં છે. ગુજરાિે 
આફિોન ેઅવસરોમા ંપડરવહિ્ષિ કરીન ેલોકોની 
સખુ-સહુવધા માટે માગ્ષ કંિા્યયો છે. સશુાસન 
દ્ારા સુરાજ્યના દૃનષ્ટકોણને ચડરિાથ્ષ કરી, 
રાષ્ટહનમા્ષણ અન ે હવકાસકા્યયો માટે ગુજરાિે 
નવી ડદશાનુ ંદશ્ષન કરાવ્ંુય છે.

આ એ ગજુરાિ છે જનેી ઐહિિાહસક અન ે
સાંસકૃહિક ધરોિર મજ્બૂિ છે િેમ જણાવી 
રાજ્યપાલશ્ીએ ઉમ્ેયુું િિુ ંકે, સવિંત્ ભારિના 
હનમા્ષણમા ંગજુરાિ ેમિત્વપણૂ્ષ ભહૂમકા હનભાવી 

છે. ભારિના ્યશસવી વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદી દ્ારા પ્રશસિ ગજુરાિના હવકાસપથ પર 
મખુ્યમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના નતેૃતવમાં 
રાજ્ય સરકાર નવા આતમહવશ્વાસ સાથે રાજ્યને 
હવકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા 
કડટ્બદ્ધ છે. રાજ્ય સરકારે અંત્યોદ્યથી 
સવયોદ્યની ભાવના સાથ ે પ્રત્યકે ગજુરાિીને 
હવકાસ પથ પર અગ્સેર ્બનાવવા અનકેહવધ 
કા્ય્ષ્યોજનાઓ અમલમા ંમકૂી છે.

ગૃિના  સભ્ય ોને  સં્બ ોધન કરિ ાં 
રાજ્યપાલશ્ીએ સિર્ષ જણાવ્યુ િિું ક ે, 
સાવ્ષજહનક જીવનના અનભુવો અન ેજનિાની 
અ પે ક્ષ ા ઓ ને  અ નુ સ ર ી ને  ચૂં ટ ા ્યે લ ા 
જનપ્રહિહનહધઓ રાજ્યની હવકાસ્યાત્ામાં 
પોિાનું શ્ેષ્િમ ્યોગદાન આપશે. •

સુદૃઢ આરોગય વયવસથા અને નાગરરક સુરક્ષા
વૈધાહનક અને સંસદી્ય ્બા્બિોના મંત્ી 

શ્ી ૠહરકેશભાઈ પટેલે હવધાનસભામાં 
રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્ષ દેવવ્રિના સં્બોધન 
માટેના આભાર પ્રસિાવ પર શ્ી પૂણષેશભાઇ 
મોદીએ રજૂ કરેલા પ્રસિાવની ચચા્ષમાં ભાગ 
લેિાં જણાવ્યું િિું કે, રાજ્યમાં શાંહિ અને 
સલામિીનો અનુભવ કરનારી રાજ્યની 
જનિાએ ભારે ્બિુમિી સાથે જનાદેશ આપ્યો 
છે. રાજ્ય સરકારની છેવાિાના માનવી સુધી 
હવકાસ પિોંચાિવાની પ્રર્લક્ષી નીહિઓ થકી 
રાજ્યમાં િકારાતમક વાિાવરણ ઊભું થ્યું છે. 

વાિ લારી-ગલ્ા થકી ગજુરાન ચલાવિા 
નાના ઉદ્મીઓ િો્ય કે ખિેમજરૂી કરી ગુજરાન 
ચલાવિાં છેવાિાના માણસોના ઉતથાનની, 
ગરી્બો િથા મહિલા સશહતિકરણની, ્યવુાનોને 

કૌશલ્ય, િાલીમ અન ેરોજગારી પરૂી પાિવા 
સહિિની હવહવધ નીહિઓનો રાજ્યની જનિાએ 
પનુ:સવીકાર ક્યયો છે િમે શ્ી ઋહરકેશભાઇ 
પટેલે વધમુા ંજણાવ્યુ ંિિુ.ં 

િેમણે આરોગ્ય હવર્યક હસહદ્ધઓ અંગે 
માહિિી આપિાં જણાવ્યું િિું કે, PMJAY 
જવેી આરોગ્યની ્યોજનાઓ ગરી્બ અન ેહનમ્ન 
આવક ધરાવિાં લોકો માટે આશીવા્ષદરૂપ ્બની 
છે. માંદગીના કારણે દેવાદાર થિા લોકોને 
સારવાર ખચ્ષમાંથી મુતિ કરવાનું કા્ય્ષ આ 
્યોજનાના માધ્યમથી રાજ્ય સરકારે ક્યુું છે. 
આજે ૧.૬૮ કરોિ લોકો આ ્યોજનાનો લાભ 
લઈ રહ્ાં છે. િાલુકા સિરે ડકિનીની સારવાર 
માટે િા્યાહલસીસ માટેના કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં 
આવી રહ્ાં છે. હમશન ઈન્દ્રધનુર ્યોજના 

અંિગ્ષિ ૧૭ જેટલા રોગોની પ્રહિરોધક રસી 
મફિમાં આપવામાં આવે છે. વર્ષ-૨૦૦૧માં 
પ્રહિ ૧૦૦૦ દીઠ માિા મૃત્યુદર ૧૭૨ િિો, 
જે આજે ઘટીને માત્ ૭૨ રહ્ો છે, એને શૂન્્ય 
કરવા માટે સરકાર સિિ પ્ર્યત્શીલ છે. 

મંત્ીશ્ીએ રાજ્યપાલશ્ીના ગુજરાિ 
હવદ્ાપીઠના સફાઈ અહભ્યાનની પ્રશસંા કરિાં 
કહ્ં િિું કે, રાજ્યપાલશ્ીએ પૂજ્ય ગાંધીજીના 
આદશ ્ષનું  અનુસરણ કરીને  સમાજમાં 
િકારાતમક ઉદાિરણ પરૂ ંપાડ્ુ ંછે. હવદ્ાપીઠના 
પગલે રાજ્યની િમામ શાળા-કોલેજોમાં દર 
પંદર ડદવસે આવું સફાઈ અહભ્યાન હન્યહમિ 
કરવામાં આવે અને પાણીના ્બચાવ અંગે 
ર્ગૃિ કેળવવામાં આવે એવી લાગણી વ્યતિ 
કરી િિી. •

ધવિાનસભાના દ્ારોથી
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૧૫મી ગુજરાત વવધાનસભાના 
અધયક્ષ તરીકે શ્ી શંકરભાઇ 

ચૌધરીની વરણી

૧પમી ગુજરાિ હવધાનસભાના નવહન્યુકિ અધ્યક્ષ િરીકે  
શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરીની સવા્ષનુમિે વરણી કરવામાં આવી છે. 
હવધાનસભા ગૃિના નિેા અન ેમખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેઅધ્યક્ષ 
િરીકે વરણી માટે શ્ી શકંરભાઇ ચૌધરીના નામના રજ ૂકરેલા પ્રસિાવને 
સંસદી્ય ્બા્બિોના મંત્ી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પટેલે સમથ્ષન આપ્યું િિું. 
સમગ્ હવધાનગૃિે આ પ્રસિાવને ટેકો આપિાં ૧પમી ગુજરાિ 
હવધાનસભાના અધ્યક્ષ િરીકે શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરીની વરણી કરવામાં 
આવી િિી. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે નવા વરા્યેલા અધ્યક્ષ  
શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરીને અધ્યક્ષ પદનો કા્ય્ષભાર સંભાળવા માટે 
અહભનંદન પાઠવ્યા િિા. િેમણે લોકશાિીના આ મંડદરમાં ઉજ્જવળ 
પરંપરાઓને ર્ળવી રાખવા િેમજ પૂવ્ષ અધ્યક્ષશ્ીઓએ કરેલા 
હનણ્ષ્યોને જીવંિ રાખી સભાગૃિના સૌ સભ્યોના સહિ્યારા પ્ર્યાસમાં 
નવહન્યુકિ અધ્યક્ષશ્ીનું માગ્ષદશ્ષન સિિ મળિું રિેશે િેવી અપેક્ષા 
દશા્ષવી િિી. 

ગૃિના નેિા અને મુખ્યમંત્ીશ્ીએ નવહન્યુકિ અધ્યક્ષ  
શ્ી શંકરભાઈ ચૌધરીએ ્બનાસ િેરી સહિિ ્બિુહવધ સિકારી ક્ષેત્ 
િેમજ ગરી્બ, વંહચિ, લોકોના આવાસ, આરોગ્ય, હશક્ષણ, આજીહવકા 
માટે આપેલા મિત્વપૂણ્ષ પ્રદાનની પ્રશંસા કરી િિી.

શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરીની અધ્યક્ષ િરીકેની કામગીરીથી ૧પમી 
ગજુરાિ હવધાનસભાનો પાંચ વર્ષનો કા્ય્ષકાળ સંસદી્ય પ્રણાહલકાઓના 
સવંધ્ષન માટેનો સવુણ્ષકાળ ્બની રિેશ,ે િવેો મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલે હવશ્વાસ વ્યકિ ક્યયો િિો.  

વવધાનસભા અધયક્ષ  
શ્ી શંકરભાઈ ચૌધરીનો ્પરરચય

ખેિી અને સમાજસેવા સાથે જોિા્યેલા શ્ી શંકરભાઈ લગધીરભાઈ 
ચૌધરીનો જન્મ ૦૧ જૂન, ૧૯૭૦મા પાટણ હજલ્ાના રાધનપુર 

િાલુકાના વિનગર ગામમાં થ્યો. િેઓ 
રાધનપુર ્બેઠક પરથી ધારાસભ્ય િરીકે 

ત્ણ વખિ, વાવ ્બેઠક પરથી એક 
વખિ અને ૨૦૨૨થી થરાદ ્બેઠક 
પરથી ચૂટંા્યા છે. આ ઉપરાિં ગજુરાિ 
સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્ી િરીકે 

શિેરી હવકાસ, આરોગ્ય, વાિન 
વ્યવિાર, પ્યા્ષવરણ જેવાં મિત્વના ખાિાં 

સંભાળી ચૂક્યા છે.
શ્ી શકંરભાઇ ચૌધરી સગંઠનમા ંપણ હવહવધ જવા્બદારીઓ સભંાળી 

ચૂક્યા છે. ગુજરાિ પ્રદેશના મિામંત્ી િરીકે અને પક્ષના રાષ્ટી્ય 
કારો્બારી સભ્ય િરીકેની સંગઠનાતમક જવા્બદારીઓ હનભાવી છે.

અધ્યક્ષ શ્ી શકંરભાઈ ચૌધરી સિકારી ક્ષતે્ ેઅગ્ણી એવી ્બનાસકાઠંા 
હજલ્ા સિકારી દૂધ ઉતપાદક સંઘ હલ.ના ચેરમેન િરીકે વર્ષ ૨૦૧૫ 
થી કા્ય્ષરિ છે. ગજુરાિ રાજ્ય સિકારી ્બેંક હલ.ના વાઇસ ચરેમને િરીકે 
વર્ષ ૨૦૦૯થી કા્ય્ષરિ છે. િેમણે વર્ષ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૬ સુધી  
શ્ી ્બનાસકાંઠા હજલ્ા મધ્યસથ સિકારી ્બેંક હલહમટેિ, પાલનપુરના 
ચેરમેન િરીકે સેવા આપી છે િેમજ ગુજરાિ રાજ્ય કૃહર અને ગ્ામીણ 
હવકાસ ્બેંકમાં ડિરેકટર િરીકે સેવા અને ગુજરાિ રાજ્ય સિકારી ખાંિ 
ઉદ્ોગ સંઘ, ગાંધીનગરના ડિરેકટર િરીકે કા્ય્ષરિ છે.

્બનાસ િરેીન ેએહશ્યાની સૌથી મોટી િરેી િરીકે ્બિમુાન અપાવવાનું 
ઉમદા અને ઐહિિાહસક કા્ય્ષ િમેણ ેક્ુયું છે. ્બનાસ િરેીન ેઉત્તર પ્રદેશ, 
ઓડરસસા, ઝારખંિ, રાજસથાન, ડદલિી અન ેઆધં્રપ્રદેશ જવેા રાજ્યોમાં 
હવસિાર ક્યયો છે. ્બનાસ િરેીના ચેરમને િરીકે ્બનાસકાઠંા હજલ્ાના 
ખિેિૂોની માહસક રૂ. ૨૫૦ કરોિની આવકન ેવધારી માહસક રૂ. ૧૦૦૦ 
કરોિ સધુી લઈ જવાનુ ંભગીરથ કા્ય્ષ ક્ુયું છે. આ હસવા્ય સિકાર અને 
લોકભાગીદારીના માધ્યમથી ગો્બરમાંથી ગેસ ્બનાવવા, મહિલા 
સશહતિકરણની ડદશામા ંઅન ે દૂધ હસવા્ય મધમાખી પાલનમા ં પણ 
સીમાહચહ્ન રૂપ કામગીરી કરી છે. 

િેમણે હવચરિી જ્ાહિના ૧,૦૦૦ નાગડરકોને જમીન આપી સથા્યી 
્બનાવી િેમના ્બાળકો માટે હશક્ષણની વ્યવસથા પણ ગોઠવી. િે સાથે 
ભૂકંપ અને પૂરની નસથહિમાં ્યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી, હવનામૂલ્યે નેત્ 
કેમપ, લોકર્ગૃહિ કેળવવાનું અહભ્યાન, ઘૂસણખોરી હવરદ્ધ ર્ગૃહિ 
કેળવી રાષ્ટી્ય સુરક્ષાનું અહભ્યાન િાથ ધ્યુું છે. હશક્ષણ પ્રવૃહત્તઓમાં 
કન્્યા હવદ્ાલ્ય, કન્્યા- કુમાર છાત્ાલ્ય, પી.ટી.સી કોલેજ, મેડિકલ 
કોલેજ િેમજ સૈહનક શાળાની સથાપના પણ કરી છે. •
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સંસદીય લોકશાહીમાં સભાગૃહની સવયો્પરરતા તેનું હાદ્ષ
૧૫મી હવધાનસભાના પ્રથમ સત્માં 

હવધાનસભાના અધ્યક્ષ િરીકે શ્ી શંકરભાઇ 
ચૌધરીની વરણી કરવામાં આવી િિી. પ્રોટેમ 
સપીકર શ્ી ્યોગેશભાઇ પટ ેલ દ્ ાર ા 
હવધાનસભાના અધ્યક્ષ માટેની કા્ય્ષવાિી શરૂ 
કરવામાં આવી િિી. જેમાં પક્ષ-હવપક્ષના 
િમામ ધારાસભ્યોએ સવા્ષનમુિે હવધાનસભાના 
અધ્યક્ષ િરીકે શ્ી શંકરભાઈ ચૌધરીન ેસમથ્ષન 
કરિા િેમણે હવધાનસભાના અધ્યક્ષ િરીકે 
પદભાર સંભાળ્યો િિો.

ગજુરાિમા ંસગંઠન, સિકાર, સરકાર ્બાદ 
િવે ્બંધારણી્ય જવા્બદારી સવીકારીને ગૃિમાં 
સૌનો આભાર માનિા અધ્યક્ષ શ્ી શંકરભાઈ 
ચૌધરીએ કહ્ં િિંુ કે, સભાગૃિના િમામ 
સભ્યશ્ીઓએ મારા પર જે હવશ્વાસ મૂક્યો છે 
િને ેિુ ંસપંણૂ્ષ ન્્યા્ય આપવા િંમશેાં પ્ર્યત્શીલ 
રિીશ. ભારિમાં સંસદી્ય લોકશાિીમાં 
સભાગૃિની સવયોપડરિા િેનું િાદ્ષ-હૃદ્ય છે. 
સભાગૃિની ગડરમા અને ગૌરવ ર્ળવવાની 
જવા્બદારી આપણને મળી છ ે,  િેથી 
હવધાનસભાગૃિનું ગૌરવ અને ગડરમા ઓછી 
થા્ય િેવા કોઈપણ કા્ય્ષથી અળગા રિેવાનું 
અન ેપ્રર્ના હિિન ેલક્ષમાં રાખીન ેજવા્બદારી 
હનભાવવાનું ધ્યે્ય કેન્દ્રસથાને રિે િે આપણા 
સૌ માટે આવશ્યક છે. આદશ્ષ આચારસહંિિાનું 
પાલન સંસદી્ય કારડકદશી માટે આધારસિંભ છે 
િમે આજે હવધાનસભા ગૃિમા ંનવા હનમા્યલેા 
અધ્યક્ષ શ્ી શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું િિું.  

હવધાનસભાના અધ્યક્ષ િરીકે શ્ી શકંરભાઇ 

ચૌધરીએ પદભાર સભંાળિા ં મખુ્યમતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ે નવહન્યકુિન ેઅહભનદંન 
પાઠવ્યા ંિિા.ં લોકશાિીના મંડદરની ઉજ્જવળ 
પરપંરાઓ ર્ળવી રાખવામાં નવહન્ુયકિ 
અધ્યક્ષશ્ીનુ ંમાગ્ષદશ્ષન હનરંિર મળિંુ રિેશે. 
૧૫મી ગજુરાિ હવધાનસભાનો પાચં વર્ષનો 
કા્ય્ષકાળ સસંદી્ય કા્ય્ષપ્રણાહલકાઓના સવંધ્ષન 
માટેનો સુવ્ષણકાળ ્બની રિેશે િેવો િેમણે 
હવશ્વાસ વ્યકિ ક્યયો િિો.

અધ્યક્ષ શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરીએ કહ્ં િિું 
કે, આ હવધાનગૃિ મિાપરુરો િથા નવરત્ોનું 
સાક્ષી રહ્ં છે. અનેક સપૂિોએ આ સભાગૃિને 
શોભાવીન ેદેશ અન ેદુહન્યામા ંગજુરાિનુ ંનામ 
રોશન ક્યુું છે. આવાં રત્ોમાં આપણા સૌના 
્યશસવી વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
િા.૦૭ અૉકટો્બર, ૨૦૦૧ થી ૨૨મી મે 
૨૦૧૪ સુધી એટલે કે ૪૬૦૪ ડદવસ સુધી 
આ સભાગૃિને અજવાળીને આજે દેશના 

વિાપ્રધાનપદ ે હ્બરાજે છ ે. જે ગુજરાિ 
હવધાનસભા ગૃિ િેમજ ગુજરાિ માટે ગૌરવ 
સમાન છે. આ ઉપરાંિ કેન્દ્રી્ય ગૃિ-સિકાર 
મંત્ી શ્ી અહમિભાઇ શાિ કે જેઓ ૯મી 
ગજુરાિ હવધાનસભાની પટેાચૂટંણીમાં ચૂટંાઇને 
સૌ પ્રથમ આ સભાગૃિમાં આવ્યા અને સિિ 
૨૨ વર્ષ સુધી આ સભાગૃિના સન્માનની્ય 
સભ્ય િરીકે રિી ચૂક્યા છે િે પણ આપણાં 
સૌ માટે ગૌરવની ક્ષણ છે.

અધ્યક્ષ શ્ી શંકરભાઈ ચૌધરીએ ગૃિના 
સભ્યોનો આભાર સવીકાર કરિા કહ્ં િિું કે, 
લોકશાિી અને સંસદી્ય પ્રણાલીને વધુ 
્બળવત્તર ્બનાવવા માટે શાસક-હવપક્ષ િરીકે 
નિીં, પરંિુ શાસક-સાથી પક્ષની ભાવનાથી 
કા્ય્ષ કરશું. સંવાદ હવવાદમાં ન પડરણમે િે 
રીિ ેસવંાદ સાધી પ્રર્ના પ્રાણ પ્રશ્ોના વાચા 
આપવાની જવા્બદારી માત્ અધ્યક્ષની જ નિી 
પરંિુ ગૃિના િમામ સભ્યોની છે. 

આ પ્રસંગે ગૃિમાં સંસદી્ય અને વૈધાહનક 
્બા્બિોના મતં્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલ િમેજ 
ધારાસભ્ય સવષેશ્ી હજિેન્દ્રભાઇ વાઘાણી, 
રમણલાલ વોરા, અજુ્ષનભાઇ મોઢવાિી્યા અને 
શ્ી શલૈરેભાઇ પરમારે નવહન્ુયકિ અધ્યક્ષશ્ીને 
અહભનંદન આપીને િેમણે કરેલાં પ્રર્કી્ય 
સેવાકા્યયોને હ્બરદાવીને, હવધાનસભાના 
અધ્યક્ષ િરીકેની વરણી ્બદલ શુભેચછાઓ 
આપી િિી. •
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‘ગુજરાત અનવધકૃત બાંધકામ વનયવમત કરવા બાબત વવધેયક - ૨૦૨૨’
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના નેતૃતવવાળી ગુજરાિ સરકાર 

નાગડરકોના હિિમાં િથા આંિરમાળખાકી્ય સવલિોને વધુ 
સુદ્ઢ ્બનાવવા િેમજ અનહધકૃિ ્બાંધકામોમાં રિેિા 
લોકોની સુખ-સલામિી જળવાઇ રિે િે માટે કડટ્બદ્ 
છે. શિેરોમાં વસિા સામાન્્ય માનવીના હિિમાં 
અનહધકૃિ ્બાંધકામો હન્યહમિ કરવા જરૂરી અને 
સમ્યની માંગ પણ છે. અનહધકૃિ ્બાંધકામોન ે
હન્યહમિ કરવાથી મળેલાં નાણાંનો ઉપ્યોગ રાજ્યમાં 
આિંરમાળખાકી્ય સવલિો વધુ સદુૃઢ ્બનાવવા માટે કરાશે 
િેમ શિેરી હવકાસ હવભાગ પ્રભાગનો િવાલો ધરાવિા મંત્ી શ્ી 
ઋહરકેશભાઇ પટેલ હવધાનસભા ગૃિમાં રજૂ કરા્યેલા ‘ગુજરાિ 
અનહધકૃિ ્બાંધકામ હન્યહમિ કરવા ્બા્બિ હવધે્યક - ૨૦૨૨’ની 
જોગવાઇઓ અંગે હવગિો આપિાં જણાવ્યું િિું. 

મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ંુય િિંુ કે, ગુજરાિમાં ખાસ કરીને શિેરી 
હવસિારોમાં ્બાંધકામ પરવાનગી હસવા્યના ્બાંધકામના પ્રકાર અને 
િેનો વ્યાપ ર્ણવા કરા્ેયલા સેમપલ સવષેમાં રાજ્યમાં મ્યુહનહસપલ 
કોપયોરેશન, સત્તામિંળો િમેજ નગરપાહલકા હવસિારોમાં મોટા પ્રમાણમાં 
મકાન - ્બાંધકામો ્બી.્યુ. પરવાનગી હવનાના જણા્યા િિા. આથી 
્બાંધકામોની સંખ્યાનો વ્યાપ િથા સેમપલ સવષેની હવગિો ધ્યાને લેિાં, 
્બી.્ુય. પરવાનગી ન મળેલી િો્ય િે િમામ ્બાંધકામોને ્બી.્ુય. 
પરવાનગી સમકક્ષ માન્્યિા મળી રિે િે માટે કોઈ ચોક્કસ પગલાં 
લેવાં/નીહિ ઘિવી આવશ્યક િિી. 

િેમણે હવધે્યક સંદભષે ગૃિમાં કહ્ં િિું કે, િમામ પડરનસથહિ ધ્યાને 
લઈ િથા જૂના કા્યદાની જોગવાઇઓ, સુહપ્રમ કોટ્ષ અને િાઇકોટ્ષના 
હનદદેશો િથા સથાહનક જરૂડર્યાિોને ધ્યાને લઈ, ‘Gujarat 
Regularisation of Unauthorised Development 
Ordinance, 2022’ લાવવાની આવશ્યકિા ઊભી થઇ િિી. જે અંગે 
િતકાલીન સમ્યે હવધાનસભા સત્ કા્ય્ષરિ ન િોઈ િા. ૧૬ અૉકટો્બર 
૨૦૨૨ના રોજ રાજ્યપાલશ્ીની મંજૂરી મેળવી િા. ૧૭ અૉકટો્બર 
૨૦૨૨ ના રોજ વટિુકમ ્બિાર પાિવામાં આવ્યો િિો. 

િતકાલીન સમ્ેય વટિુકમ લાવવા માટેના ંકારણો અન ેઉદે્શ્યો અગંે 
ગૃિમાં સપષ્ટિા કરિાં મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, ગુજરાિ રાજ્યમાં 
વર્ષ ૨૦૨૦મા ંઅમદાવાદ અને રાજકોટ ખાિનેી ખાનગી િોનસપટલમાં 
થ્યેલ અનગ્ન િોનારિ સંદભષે ગુજરાિ િાઇકોટ્ષમાં દાખલ કરા્યેલી 
પી.આઇ.એલ.ના ઓિ્ષરથી સી.જી.િી.સી.આર. મુજ્બ અનગ્ન સલામિી 
માટે ૫ગલાંઓ લેવા, ્બી.્યુ. હસવા્યના હ્બનલિંગનો વ૫રાશ ના થા્ય 
િેની િકેદારી રાખવા, ફા્યર એન.ઓ.સી. હસવા્યના મ્યુહનહસ૫લ 
કોપયોરેશન અને નગરપાહલકા હવસિારના હ્બનલિંગસની માહિિી રજૂ 
કરવા, ્બી.્યુ. હસવા્યના ્બાંધકામ માટે લીધેલાં ૫ગલાં િેમજ 

િોનસપટલના આઇ.સી.્ય.ુન ેલગિી ્બા્બિો માટે ડદશાહનદદેશ આપીને 
િ ેમજુ્બ કા્ય્ષવાિી કરવા નામ. કોટ્ષ દ્ારા સ્ંબહધિોન ેસચૂના 

આપવામા ંઆવી િિી, ત્યાર ્બાદ િાઇકોટ્ષ દ્ારા િા.૧૧ 
જૂન ૨૦૨૧ના ઓિ્ષરથી ફા્યર એન.ઓ.સી. અને 
્બી.્યુ. પરહમશન ્બા્બિે એકશન ટેકન ડરપોટ્ષ રજૂ 
કરવા અને હ્બનલિંગ ્યુઝ પરહમશન ન િો્ય એવા 
ડકસસામાં સમ્ય્બદ્ધ રીિે શાં પગલાં લેવામાં આવશે? 

િે ્બા્બિે રાજ્ય સરકારની નીહિ સપષ્ટ કરવા િાઇકોટ્ષ 
દ્ારા હનદદેશ કરા્યો િિો.

મોટા પા્યા પર અનહધકૃિ ્બાધંકામો અન ે્બી.્યુ. પરવાનગી 
વગરના ં્બાધંકામોન ેદૂર કરવા, િોિી પાિવા કે ફેરફાર કરવાથી, અસખં્ય 
માણસો ઘર હવનાનાં અને આજીહવકાનાં સાધન વગરના થવાની 
સંભાવના િોવાથી િથા કા્યદો અને વ્યવસથા ્બગિવાની સંભાવના 
સાથે સાથે સામાન્્ય માણસને મુશકેલી પિી શકે િેમ િોઇ, સમાજની 
આહથ્ષક અને સામાહજક વ્યવસથા પર પણ હવપરીિ નસથહિ પેદા થવાની 
સંભાવના િિી, જે ઇચછની્ય ્બા્બિ નથી.

આ પ્રકારની નસથહિનું હનમા્ષણ થિું અટકાવવા રાજ્ય સરકાર માટે 
સમગ્ રાજ્યના શિેરોમાં આવાં અનહધકૃિ મકાનો અને ્બાંધકામોને 
હન્યહમિ કરવા માટે ્યોગ્ય કા્યદો ઘિી, કમપાઉનન્િંગ ફી વસૂલ કરી, 
આવા ્બાધંકામોન ેહન્યહમિ કરવા અહનવા્ય્ષ ્બન્્યા િિા િમે મતં્ીશ્ીએ 
ઉમે્યુું િિું. 

મતં્ીશ્ીએ કહ્ ંિિુ ંકે, રાજ્યની િમામ મિાનગરપાહલકાઓ, શિેરી 
હવકાસ સત્તામિંળો અન ેનગરપાહલકાઓ હવસિારમા ંિા.૦૧ અૉકટો્બર, 
૨૦૨૨ પિેલાં થ્યેલાં અનહધકૃિ ્બાંધકામો હન્યહમિ કરી શકાશે. આ 
્બાંધકામો હન્યહમિ કરવા મકાન માહલક-ક્બજેદારોએ e-nagar 
પોટ્ષલ પર અરજી કરવાની રિેશે. આ ઉપરાંિ માહજ્ષન, હ્બલટઅપ, 
મકાનની ઊંચાઈ, ઉપ્યોગમાં ફેરફાર, કવિ્ષ પ્રોજેકશન, પાડક્કગ (ફકિ 
૫૦% માટે ફી લઈ), કોમન પલોટ (૫૦% કવરેજની મ્યા્ષદાન ેઆહધન 
અને માત્ મળવાપાત્ ઉપ્યોગ), સેહનટરી સુહવધા ફી લઈ હન્યમ્બદ્ધ 
થઇ શકશે. 

વધુમાં મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, અરજીની િારીખથી છ માસમાં 
અનહધકૃિ ્બાંધકામ કોઇ પણ શરિ સાથે કે િે હસવા્ય હન્યમ્બદ્ કરવા 
અગં ેિકુમ અથવા હન્યમ્બદ્ કરવા માટેનો િકુમ કરવાનો રિેશ.ે જ્યારે 
ફી ભરવાની સમ્ય મ્યા્ષદા ્બે માસની રિેશે. સત્તામંિળના હનણ્ષ્યથી 
નારાજ થ્ેયલ વ્યડકિ, આ હનણ્ષ્ય મળ્યાના ૬૦ ડદવસમાં અપીલ 
અહધકારીશ્ી સમક્ષ અપીલ કરી શકશે. અપીલ અહધકારીશ્ીને જરૂર 
લાગે િો ્બીર્ ૬૦ ડદવસ અપીલ કરવા માટે આપી શકશે.

મંત્ીશ્ી પટેલે કહ્ં િિું કે, િા. ૦૧ ઓકટો્બર, ૨૦૨૨ પિેલાનું 
્બાંધકામના આધાર માટે હન્યિ િારીખ પિેલાનો હમલકિ ભોગવટા 

ધવિાનસભાના દ્ારોથી
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અંગે, મકાનવેરાની આકારણી/ઈલેનકટ્હસટી ્બીલ રજૂ કરવાનું રિેશે. 
ખોટી માહિિી રજૂ કરનાર અરજદાર સામે ફોજદારી કા્યદા મુજ્બ 
કા્યદેસરની કા્ય્ષવાિી થઈ શકશે. નવી શ૨િની જમીનમાં થ્યેલાં 
્બાંધકામો હન્યહમિ કરી શકાશે નિીં. અનહધકૃિ ્બાંધકામ હન્યમ્બદ્ 
કરવા માટે રજૂ કરા્યેલા દસિાવેજી પુરાવાથી સં્બંહધિ માહલક કે 
ક્બજદેાર, એનન્જહન્યર કે આડક્કટેકટ િમેની કોઇપણ જવા્બદારીઓમાથંી 
છટકી શકશે નિીં.

અનહધકૃિ ્બાંધકામ હન્યમ્બદ્ કરિાં એકત્ થિી વસૂલાિની રકમ 
“આંિરમાળખાકી્ય હવકાસ ભંિોળ” (Infrastructure 
Development Fund) િરીકે આંિરમાળખાકી્ય સવલિો વધુ 
સસુજજ કરવા, ફા્યર સેફટી સવલિો ઊભી કરવા, પાડકિંગની જોગવાઇ 
કરવા િેમજ ૫્યા્ષવરણ સુધારણા માટે કરાશે. 

મંત્ીશ્ીએ કહ્ં િિું કે, જે ડકસસામાં મળવાપાત્ એફ.એસ.આઇ. 
૧.૦ થી ઓછી િો્ય િમેા,ં રિેણાકં ઉ૫્યોગ હસવા્યના (દા.િ. વાહણજ્ય, 
શૈક્ષહણક, આરોગ્ય, ઔદ્ોહગક વગેરે) ્બાંધકામોમાં સી.જી.િી.સી.આર. 
મુજ્બ મિત્તમ મળવાપાત્ FSI કરિા ૫૦ % વધારે FSI થિી િો્ય 
િેવાં ્બાંધકામો હન્યમ્બધધ થઇ શકશે નિીં. વધુમાં પલોટની િદથી 
્બિાર નીકળિા પ્રૉજકેશનવાળા, પાણી પરુવઠા, ગટરવ્યવસથા, પાણીના 
હનકાલ, ઇલેનકટ્ક લાઇન, ગેસ લાઇન અને ર્િેર ઉપ્યોગી સેવાઓ 
ઉપર કરેલા ્બાધંકામ આ અહધહન્યમ િેઠળ હન્યમ્બદ્ધ થઇ શકશે નિીં. 

આ હસવા્ય સરકારી, સથાહનક સત્તામંિળોની જમીનો ૫રનાં 
્બાંધકામ, ચોક્કસ િેિુ માટે સંપાદન/ ફાળવણી કરા્યેલ જમીનો, ર્િેર 
રસિામાં આવિી જમીનો, જળપ્રવાિ અને જળસ્ોિ જેવાં કે િળાવ, 
નદી, કુદરિી જળપ્રવાિ વગેરે, ઓબનોહક્ષ્યસ અને િેઝાર્કસ ઔદ્ોહગક 
હવકાસના િેિુ માટે હન્યિ કરા્યેલા હવસિારવાળા ્બાંધકામો હન્યમ્બદ્ધ 
થઇ શકશે નિીં. જ્યારે શૈક્ષહણક સંસથા સાથે જોિા્યેલ રમિ-ગમિના 
મેદાનમાં થ્યેલા અનહધકૃિ ્બાંધકામ હન્યમ્બદ્ધ થઇ શકશે નિીં. ફા્યર 
સેફટીના કા્યદા મુજ્બ સુસંગિ ન િો્ય, સટ્કચરલ સટેહ્બહલટીની 
જરૂડર્યાિ જળવાિી ન િો્ય, રેરા કા્યદા િેઠળ ઠરાવેલ અનહધકૃિ 
્બાંધકામ, ગુજરાિ નક્લહનકલ એસટાનબલસમેન્ટ કા્યદા, ૨૦૨૧ સાથે 
સુસંગિ ન િો્ય િેવા ્બાંધકામો હન્યમ્બધધ થઇ શકશે નિી િેમ 
મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિું. 

મતં્ીશ્ીએ વધમુા ંકહં્ િિંુ કે, હન્યિ પાડકિંગની જોગવાઇ પકૈી ૫૦ 
% પાડકિંગ માહલક / ક્બજેદારે જ ેિ ે સથળે પરૂી પાિવાની રિેશે. જે 
ડકસસામા ં૫૦% પાડકિંગની જરૂડર્યાિ જે િ ેસથળે પરૂી પાિી શકા્ય િમે 
ન િોઇ ત્યારે હનડદ્ષષટ સત્તામંિળ આવી સહુવધા ૫૦૦ મી.ની હત્જ્યામાં 
૩ માસમા ંપૂરી પાિવા જણાવશ.ે ્બાકીના ૫૦% પાડકિંગ માટે ફી લઈ 
્બાધંકામો હન્યમ્બદ્ધ થઇ શકશ.ે આ અહધહન્યમની જોગવાઇથી અનહધકૃિ 
હવકાસ અથવા િનેા ભાગના હન્યહમિકરણથી િ ેમકાન/ હ્બનલિંગ માટે 
સી.જી.િી.સી.આર. કે અન્્ય સ્ંબહધિ કા્યદા િેઠળ આ૫વામાં આવિી 
વ૫રાશની પરવાનગી (્બી.્ુય.પી.) માનવામાં આવશ.ે 

મંત્ીશ્ીએ કહ્ં િિું કે, રાજ્ય સરકાર દ્ારા ફી નું ધોરણ ખૂ્બ જ 
વાજ્બી રખા્યું છે, જેથી મોટી સંખ્યામાં નાગડરકો આ અહધહન્યમની 
જોગવાઈઓનો લાભ લઈ શકે અને પોિાનાં મકાનો કે વ્યવસા્યના 
એકમોન ેહન્યમ્બદ્ધ કરાવી પોિાના જીવનમાં ઘરના ઘરનુ ંસવપ્ન સાકાર 
કરી શકે િેવો અહભગમ છે, ૫રંિુ સરકાર આ સાથે ખાસ કરી િેિુફેર 
એટલ ેકે રિેણાકંના નકશા મજંરૂ કરાવી સથળ ૫ર વાહણજ્ય કે િોનસપટલ 
પ્રકારનાં ્બાંધકામ ક્યાું િો્ય િે માટે હન્યિ ક્યા્ષ મુજ્બ ્બમણી ફી 
ચૂકવવાની રિેશે. 

મંત્ીશ્ી પટેલે જણાવ્યું િિું કે, અન્્ય રીિે ્બાંધકામ મંજૂર નકશા 
પ્રમાણે કે સી.જી.િી.સી.આર. પ્રમાણે જણાિું િો્ય ૫રંિુ પાડકિંગ હન્યમ 
મુજ્બ રાખવામાં આવેલ ન િોવાથી હવકાસ હન્યહમિ થઇ શકિો ન 
િિો. આથી સરકાર દ્ધારા હન્યમ મુજ્બના પાડકિંગના ક્ષેત્ફળ પૈકી 
૫૦% નું પાડકિંગ જે િે જગ્યાએ કે ૫૦૦ મી. ના અંિર સુધીમાં પાડકિંગ 
આપી શકે િો ્બાકીના પાડકિંગ માટે ઉ૫ર મુજ્બ ફી લઇ હન્યમ્બદ્ધ 
થઇ શકે. એટલે કે ૩૦૦ ચો.મી.ના ્બાંધકામમાં સી.જી.િી.સી.આર. 
પ્રમાણે ૩૦% લેખે ૯૦ ચો.મી.નું પાડકિંગ રાખવાનું થિું િો્ય િો ૯૦ 
ચો.મી.ના ૫૦% એટલે કે ૪૫ ચો.મી.નુ પાડકિંગ જે િે જગ્યાએ અથવા 
૫૦૦ મી.ના અંિરમાં આ૫વાનું રિેશે. િેમજ ્બાકીના ૪૫ ચો.મી.ના 
સુચવેલ જંત્ી દર મુજ્બ રકમ વસુલીને આ અનહધકૃિ ્બાંધકામને 
હન્યહમિ કરવામાં આવશે.

આ ઉપરાિં સામાન્્ય રીિ ેએક થી વધ ુમકાનો કે દકુાનોના ડકસસામા ં
ક્બજેદાર/ માહલકની સંખ્યા એક થી વધુ િો્ય, અનહધકૃિ હવકાસ 
હન્યહમિ કરવા માટેની અરજી ્બા્બિે એકસૂત્િા થઈ શકિી નથી. 
િમામ કબજેદાર/ માહલક સાથે મળીને અરજી કરવા િૈ્યાર ન થા્ય િેવા 
ડકસસામાં હવકાસ હન્યહમિ કરવો મુશકેલ ્બને છે. રાજ્ય સરકાર દ્ધારા 
આ ્બા્બિ ેખાસ ધ્યાન રાખીન ેકોઈ એક કબજદેાર/માહલક કે એક દુકાન 
કે મકાન માટે હવકાસ હન્યહમિ કરવા અરજી કરે િો ધ્યાને લેવા માટે 
૫ણ જોગવાઇ કરવામાં આવી છે િેમ મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિું. 

મંત્ીશ્ીએ વધુમાં કહ્ં િિું કે, જેમાં એક કરિાં વધુ માહલકો અથવા 
કબજો ધરાવનારા અનહધકૃિ હવકાસની આહંશક અથવા સમગ્િ: સહુવધા 
મેળવિા િો્ય િેવા ડકસસામાં, આવા િમામ માહલકો અથવા કબજો 
ધરાવનારાએ, મકુરર સત્તાહધકારીન ેસ્ુંયકિ રીિે અરજી કરવાની રિેશ.ે 
સત્તાહધકારીને ્યોગ્ય લાગે િેવી િે પ્રકારની િપાસ ક્યા્ષ ૫છી ખાિરી 
થા્ય િો િેઓ ઓછી સંખ્યામાં માહલકો અથવા કબજો ધરાવનારાને 
અરજી કરવાની ૫રવાનગી આપી શકશે.

ગુજરાિમાં વસિા નાગડરકોને ગેરકા્યદેસરિાના અહભશાપમાંથી 
મુહતિ અપાવવાનું આ શ્ેષ્ પગલું વિ્ષમાન સરકાર દ્ારા ભરવામાં 
આવ્યું છે, જે ગુજરાિીઓને સવાહભમાન ્બક્ષવાનો એક સરાિની્ય 
પ્ર્યાસ છે િેમ મંત્ી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પટેલે ગૃિમાં જણાવ્યું િિું. 
હવધાનસભા ગૃિમાં આ હવધે્યક હવના હવરોધે પસાર કરા્યું િિું. •

ધવિાનસભાના દ્ારોથી
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કાંકરરયા નવા રૂ્પરંગ સાથે લોકવપ્રય મનોરંજનનું કે્દ્ર બ્યું

મુખ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેનાિાલના 
પહવત્ અવસરે અમદાવાદના મનોરંજનના 
નવા સરનામા િરીકે પ્રસથાહપિ થ્યેલા 
કાંકડર્યા કાહન્ષવલનો જનમેદનીના િર્ષનાદ 
વચ્ે શુભારંભ કરાવ્યો િિો.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ અવસરે જણાવ્યું િિું 
કે, િતકાલીન મુખ્યમંત્ીશ્ી અને િાલના 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કાકંડર્યાનો 
રંગરૂપ ્બદલીને અને અમદાવાદમાં નાગડરક 
આધાડરિ સેવાઓ હવકસાવીને સુશાસનનું 
આગવુ ંઉદાિરણ પરૂ ંપાડ્ુ ંછે. વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈનાં દ્રનષ્ટવંિ આ્યોજનોને પડરણામે 
આ કાંકડર્યા લેકફ્ન્ટ લોકહપ્ર્ય ડરહક્રએશન 
સપોટ ્બની ગ્યું છે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વધુમાં 
કહ્ં કે, ભારિના અમૃિકાળમાં ્યોર્ઈ રિેલા 

આ પિેલા કાંકડર્યા કાહન્ષવલની થીમ પણ 
‘આઝાદીના અમૃિ મિોતસવ’ની છે. સવિંત્િા 
સંગ્ામ સાથે જોિા્યેલાં ઘણાં સંસમરણો 
અમદાવાદ નગર સાચવીન ે્બઠેુ ંછે. ગાધંીજીએ 
અમદાવાદમાં કોચર્બ અને ત્યાર્બાદ 
સા્બરમિી આશ્મની સથાપના કરીને 
આઝાદીના આંદોલનનું  મિત્વનું  ક ેન્દ્ર 
અમદાવાદને ્બનાવ્યું િિું.

પૂ .  ગાંધીજીએ દાંિ ીક ૂચનો આર ંભ 
અમદાવાદથી ક્યયો િિો. આઝાદીના 
આંદોલનની અનેક મિતવની ગહિહવહધઓ 
અમદાવાદથી જ સંચાહલિ કરી િિી. 
ઇહિિાસનું અપૂવ્ષ ગૌરવ અમદાવાદ પાસે છે 
અને આધુહનકિામાં પણ અમદાવાદ ક્યાં્ય 
પાછળ નથી એમ િેમણે વધુમાં  જણાવ્યું િિું.

સશુાસનના પ્રિીક સમો સુદંર 'અટલ હબ્જ' 

અમદાવાદની રોનક વધારી રહ્ો છે. ‘ગાધંી 
હબ્જથી અટલ હબ્જ’ની થીમ કાકંડર્યા કાહન્ષવલના 
શભુારંભ પ્રસગંન ેખૂ્બ અનરુૂપ છે. એટલુ ંજ નિીં, 
આ થીમ અિંગ્ષિ થનારા કા્ય્ષક્રમો અમદાવાદના 
ગૌરવવંિા ઈહિિાસન ેઉર્ગર કરશ ેિવેો હવશ્વાસ 
િમેણ ેવ્યતિ ક્યયો િિો. 

કાંકડર્યા કાહન્ષવલના આ્યોજનને લઇને 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં િિું કે, કોરોનાને કારણે 
છેલ્ાં ્બે વર્ષથી સથહગિ એવા કાંકડર્યા 
કાહન્ષવલનું ફરીથી આ્યોજન કરવામાં આવ્યું 
છે, એટલે લોકોમાં ઉતસાિ પણ ્બમણો છે. 
આ વખિે પણ કાહન્ષવલમાં સાંસક ૃહિક 
કા્ય્ષક્રમો, લોકિા્યરો, નૃત્યનાડટકાઓ, લેસર 
્બીમ શો, ્યોગા-એરોહ્બકસ, લાઇવ કેરેકટસ્ષ, 
ફૂિ ફેનસટવલ, ગુજરાિ પોલીસ દ્ારા િોસ્ષ શો 
િથા િોગ શો ઉપરાંિ ્બાળકો માટે સાિહસક 
પ્રવૃહત્તઓ જેવાં સુંદર આ્યોજનો કરવામાં 
આવ્યા ંછે. સાથ-ેસાથ ેકાંકડર્યાની ડકડઝ હસટી, 
ટો્ય ટ્ેન, ઝૂ, એક્વેડર્યમ વગેરેની મર્ 
નગરજનો માણી શકશે અને કાહન્ષવલના 
સાિે્ય ડદવસ બલિ િોનેશન કેમપનું આ્યોજન 
કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાિે આધુહનકિાને કેવી આતમસાત્ 
કરી છે એનો નર્રો કાંકડર્યા કાહન્ષવલમાં 
જોવા મળી રહ્ો છે. 'હવકહસિ ગુજરાિ થી 
હવકહસિ ભારિ’નું લક્્ય હસદ્ધ કરવાના 
સેવ ા્યજ્માં  સ ૌને  ્ય ોગદ ાન આપવા 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ અનુરોધ ક્યયો િિો.

આ અવસરે અમદાવાદના મે્યર શ્ી 
ડકરીટભાઈ પરમારે કહ્ં િિું કે, િતકાલીન 
મુખ્યમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કાંકડર્યા 
િળાવની કા્યાપલટ કરીને કાંકડર્યાને હવશ્વ 
કક્ષાનું પ્ય્ષટન સથળ ્બનાવ્યું છે. અમદાવાદ 
મિાનગરપાહલકા શિેરની આ હવકાસ્યાત્ાને 
આગળ ધપાવવા પ્રહિ્બદ્ધ છે. 

આ પ્રસંગે િેપ્યુટી મે્યર શ્ી ગીિા્બિેન 
પટેલ, મ્યુહનહસપલ કહમશનર શ્ી એમ. 
થેન્નારસન, ધારાસભ્યશ્ીઓ િેમજ નગરજનો 
મોટી સંખ્યામાં ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

ઉતસવ
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ગુજરાત ્પોલીસની વધુ એક વસવધિ
વરિનેરિને નેશનલ ઇ-ગવન્ષ્સ ગોલડ એવોડ્ષ

ગુજરાિ પોલીસ દળના VISWAS 
પ્ર ૉજે કટ  અંિગ ્ષિ  ક ા્ય ્ષ રિ  કર ા્યેલ ા 
હત્નેત્-ઇન્ટીગ્ેટેિ કમાન્િ એન્િ કંટ્ોલ સેન્ટર 
(i3C) ને ભારિ સરકારના નેશનલ 
ઇ-ગવન્ષન્સ ગોલિ એવોિ્ષનું ગૌરવ સન્માન 
મળ્યુ ંછે. જમમ ુખાિ ે્યોર્્યલેી રપમી નશેનલ 
કોન્ફરન્સ ઓન ઇ-ગવન્ષન્સમાં ગુજરાિ 
પોલીસ દળન ેનેશનલ એવોિ્ષ ફોર ઇ-ગવન્ષન્સ 
સકીમ ર૦ર૧-રર અન્વ્યે એકસલન્સ ઇન 
એિોપટીંગ ઇમજજીંગ ટેક્ોલોજીસ કેટેગરીમાં 
આ એવોિ્ષથી પુરસકૃિ કરવામાં આવ્યું છે. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલન ેરાજ્ય 
મતં્ીમિંળની ્બઠેકમા ંઆ એવોિ્ષ અન ેપ્રશનસિ 
પત્ ગૃિ રાજ્ય મતં્ી શ્ી િર્ષભાઇ સઘંવીએ 
અપ્ષણ ક્યા્ષ િિા. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ગુજરાિ 
પોલીસની ગૌરવગાથામા ંઆ વધ ુએક હસહદ્ધ 
મળેવવા માટે પોલીસિતં્ની કિ્ષવ્યહનષ્ા િથા 

ફરજપરસિીન ેઅહભનદંન પાઠવી હ્બરદાવી િિી. 
અત્ે એ હનદદેશ કરવો જરૂરી છે કે, 

VISWAS Project અિંગ્ષિ ૩૪-હજલ્ાનાં 
મખુ્ય મથકો, ૬-પહવત્ ્યાત્ાધામો અન ેસટેચ્યૂ 
ઓફ ્યહુનટી, કેવડિ્યા મળી કુલ ૪૧-શિેરોમાં 
ટ્ાડફક જકંશન, એન્ટ્ી-એનકઝટ પોઇન્ટ અને 
અન્્ય સટ્ટેેહજક સથળોએ ૭,૦૦૦+ CCTV 
કેમરેા લગાવી, સં્બહંધિ હજલ્ાના “નતે્મ” 
(District Level Command & 
Control Centre) સાથ ેપોઇન્ટ ટ ુપોઇન્ટ 
કનનેકટહવટીથી જોિવામા ંઆવ્યા ંછે અન ેિમામ 
હજલ્ાઓના ‘નતે્મ’ન ેગાધંીનગર નસથિ હત્નતે્ 
સાથ ે ઇનન્ટગ્ટે કરવામા ંઆવલે છે. ઉપરાિં 
૬૮૪-પોલીસ સટેશનો ખાિે સથાહપિ કરેલા 
૧૦,૦૦૦-્બોિી વોન્ષ કેમરેા અન ે ૧૫-રિોન 
્બઇેઝિ કેમરેા હસહસટમન ે પણ હત્નતે્ સાથે 
ઇન્ટીગ્ટે કરવામાં આવલેા છે. હત્નતે્ ખાિે 

ઇન્ટેહલજન્ટ ટ્ાડફક મેનેજમેન્ટ હસનસટમના 
ભાગરૂપ ેઓટોમડેટક ન્ંબર પલટે રેકગ્નાઇઝેશન, 
રેિ લાઇટ વા્યોલેશન ડિટેકશન, ઇલ લીગલ 
પાકકીંગ ડિટેકશન, રોંગ વે ડિટેકશન, ક્રાઉિ 
ડિટેકશન, પીપલ કાઉનન્ટંગ, કેમરેા ટેમપડરંગ 
વગરેે પ્રસથાહપિ કરવામા ંઆવલેા છે.  

‘હત્નતે્’ન ેઆ અગાઉ ૨૦૨૨મા ંપોલીસ 
એન્િ સેફટી કેટેગરીમાં સકોચ ગોલિ એવોિ્ષ, 
ર૦ર૧માં પ્રૉજેકટ ઓફ ધ ઇ્યર કેટેગરીમાં 
પ્રૉજેકટ મેનેજમેન્ટ ઇનન્સટટ્ૂટ ્યુ.એસ.એ નો 
રનર અપ એવોિ્ષ િેમજ ર૦ર૧માં જ સેઇફ 
હસટી કેટેગરીનો સમાટ્ષ હસટીઝ ઇનન્િ્યા એવોિ્ષ 
પ્રાપ્ થ્યલેો છે. આ ઉપરાિં ર૦ર૦મા ંડિહજટલ 
ટ્ાન્સફોમષેશન એવોિ્ષ કેટેગરીમા ંગવન્ષન્સ નાઉ 
ઇનન્િ્યા પોલીસ એવોિ્ષ અને ર૦૧૯માં સકોચ 
ગોલિ એવોિ્ષ પણ ગુજરાિ પોલીસને હત્નેત્ 
માટે મળેલા છે. •

પ્રકૃવતના સંવધ્ષકને રૂ. ૫૧ હર્રનો ્પુરસકાર
પ્રાકૃહિક કૃહરની સાથે જો દેશી ્બીજનું વાવેિર કરવામાં આવે િો 

ચમતકાડરક પડરણામ મેળવી શકા્ય છ ે. 
મધ્યપ્રદેશના ગરધા ગામના માનહસંિભાઇ ગજુ્ષરે 
ગુજરાિના રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્ષ દેવવ્રિની 
મુલાકાિ લીધી િિી. િેમણે પોિે હવકસાવેલી 
સાિા પાચં ફૂટ લા્ંબી દેશી પ્રર્હિની દધૂીની સાથે 
ર્િે જ હવકસાવેલાં અને સાચવેલાં હવહવધ દેશી 
્બીજ િેમ જ હવહવધ કૃહર ઉતપાદનોના નમૂના 
રાજ્યપાલશ્ી સમક્ષ પ્રસિિુ ક્યા્ષ િિા. આ પ્રસગેં 
િેમણે એકલા િાથે ૬૦૦ પ્રર્હિનાં દેશી ્બીજનું 
જિન-સંવધ્ષન કરવા અંગે રાજ્યપાલશ્ીને 

માહિિી આપી િિી. પ્રાકૃહિક કૃહર અને દેશી્બીજના જિન-સંવધ્ષનની 
િેમની લગન અને મિેનિથી પ્રભાહવિ થઇન ે
રાજ્યપાલશ્ીએ િેમને ૫૧ િર્ર રૂહપ્યાનો ચેક 
પુરસકાર સવરૂપે અપ્ષણ ક્યયો િિો. 

માનહસંિભાઈ જણાવે છે, “મારી મિેનિ રંગ 
લાવી છે... દેશી ્બીજના વાવેિર સાથે છેલ્ાં પંદર 
વર્ષથી પ્રાકૃહિક કૃહર કરં છું, ત્યારે રાજ્યપાલશ્ીના 
િસિ ેઆ પુરસકાર મળેવીન ેિુ ંધન્્યિા અનભુવુ ંછુ.ં”  
માનહસંિભાઇ પાસે ચોખાની લગભગ ૨૩૦ દેશી 
ર્િ, ઘઉંની ૧૦૮ ર્િ અન ેજદુા ંજદુા ંશાકભાજીનાં 
૧૫૦ ર્િનાં દેશી્બીજનો સંગ્િ ઉપલબધ છે. •

રાૈરવ
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રાષ્ટ્ર્પવત શ્ીમતી દ્રૌ્પદી મૂમુ્ષના હસતે 
સુરતના યુવાનનું ‘નેશનલ એન� ક્ઝવજેશન’ એવોડ્ષથી સ્માન

ગ્રીનમેન વવરલ દેસાઈની પ્રેરણારૂ્પ પ્રવૃવત્તઓ
હવરલ દેસાઈ સિિ ઊર્્ષ અન ેપ્યા્ષવરણ સરંક્ષણ માટે પ્ર્યત્શીલ રિે છે. વર્ષ- ૨૦૧૪મા ં

વિાપ્રધાનશ્ીના ‘સવચછ ભારિ હમશન’ના સમથ્ષનમા ંિમેણ ેસરુિમા ં‘નક્લન ઈનન્િ્યા- ગ્ીન ઈનન્િ્યા’ 
નામનુ ંકેમપેઇન લોન્ચ ક્યુું િિુ,ં જ ેઅિંગ્ષિ િમેણ ેિમેની ટીમ સાથ ેદહક્ષણ ગુજરાિમા ંદોઢ લાખથી 
વધ ુવૃક્ષોનુ ંવાવિેર ક્યુું િિંુ. આ સાથ,ે સરુિના ઉધના રેલવ ેસટેશનન ેપણ ક્લાઇમટે એકશન 
અન ેઈકો હસહસટમ ડરસટોરેશનની થીમ પર મોિલે સટેશન િરીકે િ્ૈયાર ક્યુું છે. આ રેલવ ેસટેશનને 
ઇનન્િ્યા ્બકુ રેકોડસ્ષમાં ભારિ, એહશ્યા અન ેહવશ્વના પ્રથમ ગ્ીન રેલવ ેસટેશનરૂપે સથાન આપવામાં 
આવ્ંુય છે. આ રેલવ ેસટેશનના પડરસરમા ંર્પાનની હમ્યાવાકી પદ્ધહિથી અ્બ્ષન ફોરેસટ પણ િ્ૈયાર 
કરવામાં આવ્ંુય છે. જને ેશિીદ જવાનોન ેસમહપ્ષિ કરી, િનેુ ંનામ ‘શિીદ સમૃહિવન’ રાખવામા ં
આવ્ંુય છે. આ વનમા ં૧૯ િર્રથી વધ ુવૃક્ષોનુ ંવાવેિર કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. આ જ રીિ,ે ઉદવાિા 
રેલવ ેસટેશન પર પણ અઢી િર્રથી વધુ વૃક્ષોનુ ંવાવિેર કરવામા ંઆવ્ંુય છે. 

છેલ્ાં ્બ ેવર્ષથી હવરલ દેસાઈ ‘સત્યાગ્િ અગઇેન્સટ પોલ્યશુન એન્િ ક્લાઇમટે ચને્જ’ નામની 
ચળવળ ચલાવી રહ્ા છે. મિાતમા ગાંધી 
અન ેસરદાર પટેલના ંમલૂ્યો પર આધાડરિ 
આ ચળવળમાં હવદ્ાથશીઓ અને ્યુવાનો 
સુધી પિોંચીને મોટા પા્યે ર્ગૃહિ 
અહભ્યાનો ચલાવવામાં આવે છે. િેના 
દ્ારા ્યુવાનોને ‘પ્યા્ષવરણ સેનાની’ 
્બનાવવામાં આવે છે. આ અહભ્યાન 
અંિગ્ષિ દસ મોટા અ્બ્ષન ફોરેસટ િૈ્યાર 
કરવાનો પ્રકલપ પણ િાથ ધરવામા ંઆવ્યો 
છે, જ્યાં આ આંદોલન સાથે ગુજરાિ 
પ્રદૂરણ હન્યતં્ણ ્બોિ્ષનુ ંસરુિ ક્લસટર પણ 
સત્તાવાર રીિે જોિા્યું છે. •

પ્યા્ષવરણનું જિન અને સંરક્ષણ એ 
આજના સમ્યની હનિાંિ જરૂડર્યાિ છે. 
આજની ્યુવા પેઢી પ્યા્ષવરણના સંવધ્ષન માટે 
ર્ગૃિ છે. સુરિના ્યુવા ઉદ્ોગપહિ હવરલ 
દેસાઈએ દહક્ષણ ગજુરાિમા ંઊર્્ષ સંરક્ષણ માટે 
કરેલા પ્ર્યત્ોથી આ વાિ સાહ્બિ કરી છે. 
ઊર્્ષ સંરક્ષણ ક્ષેત્ે આપેલા પ્રદાન ્બદલ 
િાજેિરમાં રાષ્ટપહિ શ્ીમિી દ્રૌપદી મૂમુ્ષના 
િસિે ‘નેશનલ એનર્જી કન્ઝવષેશન’ એવોિ્ષથી 
િેમણે સન્માહનિ કરવામાં આવ્યાં િિાં. ઊર્્ષ 
સરંક્ષણની સાથો-સાથ પ્યા્ષવરણ સરંક્ષણ માટે 
દહક્ષણ ગુજરાિમાં દોઢ લાખથી વધુ વૃક્ષોનું 
વાવેિર કરનાર હવરલ દેસાઈ ‘ગ્ીન મેન’ 
િરીકે ઓળખા્ય છે. આ ઉપરાંિ, િેમની 
કંપની ઝેહનટેકસેે ઊર્્ષ સંરક્ષણમાં ઉમદા પ્રદાન 
્બદલ ટ ેક સટ ાઇલ કે્ષત્ની  ક ેટ ેગર ીમ ાં 
દેશભરમાંથી પ્રથમ સથાન િાંસલ ક્યુું છે.  

હવરલ દ ેસાઈને ત્ીજી વાર દ ેશના 
રાષ્ટપહિશ્ી દ્ારા અન ે કુલ છ વાર રાષ્ટી્ય 
સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યાં છે. ઊર્્ષ 
સંરક્ષણના કે્ષત્માં અત્યંિ પ્રહિહષ્િ અને 
સવયોચ્ ગણાિો ‘નશેનલ એનર્જી કન્ઝવષેશન 
એવોિ્ષ’ કેન્દ્રી્ય ઊર્્ષ મંત્ાલ્ય દ્ારા દર વરષે 
આપવામા ંઆવ ેછે. ગિ ૧૪મી ડિસમે્બરના 
રોજ રાષ્ટી્ય ઊર્્ષ ડદન ેનવી ડદલિી ખાિ ેહવહવધ 
ક્ષતે્ના ઊર્્ષ સંરક્ષકોન ેરાષ્ટપહિ શ્ીમિી દ્રૌપદી 
મમૂુ્ષ અન ેકેન્દ્રી્ય ઊર્્ષ મતં્ી શ્ી આર. કે. હસઘં 
દ્ારા એવોિ્ષ એના્યિ કરા્યા િિા. 

એવોિ્ષથી સન્માહનિ કરવા ્બદલ કેન્દ્ર 
સરકારનો આભાર વ્યતિ કરિાં હવરલ 
દેસાઈએ જણાવ્યું િિું કે, ઊર્્ષ ્બચિ િેમજ 
ડરન્્યુએ્બલ એનર્જીની ડદશામાં ગુજરાિે 
દેશભરમાં આગવી પિેલ કરી છે. િતકાલીન 
મુ ખ્યમંત્ ી  શ્ ી  નર ેન્ દ્રભ ાઈ  મ ોદ ીએ 
ઉદ્ોગપહિઓન ેકંપનીના પલાન્રસન ેસૌરઊર્્ષ 
અને પવનઊર્્ષથી સંચાહલિ કરવાં પ્રોતસાિન 
આપ્યું િિું. 

સરુિમાં ઝેહનટેકસ નામ ેપોિાનંુ ટેકસટાઇલ 

પ્રોસહેસગં િાઉસ ધરાવિા હવરલ દેસાઈ છેલ્ાં 
્બાર વર્ષથી િેમની ફેકટરીને સંપૂણ્ષપણે પવન 
ઊર્્ષ પર ચલાવે છે. આ સંદભષે િેઓ વધુમાં 

કિે છે ક ે, ‘મને પવન ઊર્્ષના ્યથાથ્ષ 
ઉપ્યોગની પ્રેરણા વિાપ્રધાનશ્ીએ અને 
રાજ્યમાં ્યોર્િી ‘વાઇબ્ન્ટ સહમટ’એ 
આપી છે

હવરલ દેસાઈએ વધુમાં કહ્ં કે, વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ વર્ષ ૨૦૨૧માં 
ગલાસગો સહમટમાં હવશ્વને જે વા્યદો આપ્યો 
છે કે વર્ષ ૨૦૭૦ સુધીમાં ભારિનું કા્બ્ષન 
ઉતસજ્ષન શૂન્્ય િશે. િેમના આ સવપ્નને પૂરં 
કરવા આજથી જ સૌ સર્ગ ્બની અથાક 
પ્ર્યત્ો થકી ભારિને પ્યા્ષવરણ સંરક્ષણના 
ક્ષેત્માં હશરમોર ્બનાવવામાં ્યોગદાન 
આપીએ િે જરૂરી છે. 
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એવશયન રકક બોનકસંગ ચેન્્પયનવશ્પમાં 
ગુજરાતનું હીર ઝળકયું

ગુજરાિના િતકાલીન 
મુખ્યમંત્ી અને  િાલ 
દ ેશના વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ િમેના 
કા્ય્ષકાળ દરહમ્યાન ખેલ 
મિાકુંભની શરૂઆિ કરી 
િિી. રાજ્યના ્યુવાનોમાં 
રિેલી સુરુપ્ શહતિ ્બિાર 

આવે િે િેિુથી શરૂ કરવામાં આવેલા ખેલ મિાકુંભનાં મીઠાં ફળ 
ગુજરાિને મળ્યાં છે. રાજ્યના ્યુવાનોને નવી ડદશા, નવી િકો પ્રાપ્ 
થિાં પોિાના કૌવિનો દેશ - દુહન્યાને પડરચ્ય કરાવ્યો છે. આવી જ 
એક ખેલાિી એટલે ગીર સોમનાથ હજલ્ાની મનીરા વાળા. 

આિંરરાષ્ટી્ય સિરે ગજુરાિ િરફથી ડકક ્બોનકસંગમા ંહવજ્ય પિાકા 
લિેરાવનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાિી અને ગીર સોમનાથના કોિીનાર 
િાલુકાનાં વિની મનીરા વાળાએ થાઈલેન્િમાં ્યોર્્યેલા એહશ્યન ડકક 
્બોનકસગં ચનેમપ્યનહશપમા ં્બ ેબ્ોન્ઝ મિેલ મળેવી ગીર સોમનાથ સહિિ 
ગુજરાિ અને સમગ્ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે.

મનીરા વાળાએ િાજેિરમાં થાઇલેન્િના ્બેંગકોકમાં ્યોર્્યેલા 
એહશ્યન ડકક ્બોનકસંગ ચેનમપ્યનહશપમાં ભારિનું પ્રહિહનહધતવ ક્યુું 
િિું. આ ઇવેન્ટમાં ૨૦ દેશોના ૫૦૦ ખેલાિીઓએ ભાગ લીધો િિો. 
જેમાં િેમણે ઈરાન, ઉઝ્બેડકસિાન અને થાઇલેન્િના ખેલાિીઓને માિ 
આપી ્બે બ્ોન્ઝ મેિલ મેળવ્યા િિા.

ગુજરાિના ખેલાિીઓની સુરુપ્ શહતિ વધે અને િેને રમિગમિ 
ક્ષતે્ ેવધ ુમોકળુ ંમદેાન મળે િ ેમાટે ગજુરાિ સરકાર પણ ‘ખલે મિાકંુભ’ 
જેવા કા્ય્ષક્રમોનું આ્યોજન કરે છે. મનીરા વાળા પણ ખેલ મિાકુંભમાં 
ખો-ખો, ક્બડ્ડી, િાઇ જમપ વગેરે જેવી એથલેડટકસ સપોરસ્ષમાં ભાગ 
લેિાં િિાં. જે પછી ડકક ્બોનકસંગમાં પોિાનું િીર ઝળકાવ્યું અને િવે 
િેઓ ઓહલનમપક માટે િનિોિ િૈ્યારી કરી રહ્ાં છે.

પોિાની હસહદ્ધ અગં ેવાિ કરિા મનીરા વાળા જણાવ ેછે કે, સરકારનું 
કામ રમિગમિ ક્ષતે્મા ંપણ સારં રહ્ ંછે. ખેલ મિાકંુભ જવેા પલટેફોમ્ષના 
માધ્યમથી જમેનામા ંરમિગમિની પ્રહિભા રિેલી છે િમેન ેસરકાર એક 
ઉત્તમ િક પરૂી પાિે છે. જેથી ખલેાિીઓમાં કૌશલ્ય હનખરે છે અને 
રમિગમિ ક્ષતે્ ેપોિાનુ ંઆગવુ ંકૌવિ ્બિાવી પોિાની પ્રહિભાન ેદશા્ષવી 
શકે છે.

નોંધની્ય છે કે, મનીરા વાળાએ અગાઉ ૨ થી૬ નવેમ્બર ૨૦૨૨ 
દરહમ્યાન ડદલિીના ્યોર્્યલેી ્બીજી ઈનન્િ્યન ઓપન ઈન્ટરનશેનલમાં 
ભારિનું પ્રહિહનહધતવ ક્યુ્ષ િિું અને ગોલિ મેિલ મેળવ્યો િિો. •

ગુજરાત મેરડકલ ક્ષેરિની સીમાવચહ્નરૂ્પ વસવધિ
અંગદાનમાં મળેલાં ફેફસાંએ સેશલસની 

મવહલાના જીવનને ધબકતું કયુું
ગુજરાિના મેડિકલ ક્ષેત્માં િાજેિરમાં એક સીમાહચહ્નરૂપ હસહદ્ધનો 

ઉમેરો થ્યો છે. અમદાવાદ હસહવલ િોનસપટલમાં થ્યેલા ફેફસાંના 
અંગદાનથી સેશલસ દેશની મહિલાને નવજીવન મળ્યું છે. છેલ્ાં ્બે 
વર્ષમાં ગુજરાિમા અંગદાન અંગે નાગડરકોમાં ર્ગૃહિ આવી છે અને 
િનેા પડરણામ ેઅમદાવાદ હસહવલ િોનસપટલન ે૩૦૩ અગંોનુ ંદાન મળ્યું 
છે, જેનાથી ૨૮૦ દદશીઓને નવજીવન પ્રાપ્ થ્યું છે. 

અમદાવાદ હસહવલ િોનસપટલમાં 
સુરેન્દ્રનગરના રાકેશભાઈ વાઘેલા 
સારવાર દરહમ્યાન બ્ેઇનિેિ ર્િેર 
થિાં  િેમના  પ ડરવારજનોએ 
અંગદાનનો હનણ્ષ્ય ક્યયો. જેમાં ્બે 
ડકિની, લીવર અને જૂજ ડકસસામાં 
સફળિા મળે છે િેવાં ફેફસાંનું દાન 
ક્યુું. આ ફેફસાંના દાનના પગલે 
આહફ્કાના સેશલસ દશેની ૩૫ 
વરશી્ય મહિલા દદશીના જીવનમાં પુન: પ્રાણવા્યુનો સંચાર થ્યો છે.

હસહવલ િોનસપટલથી ગ્ીન કોડરિોર મારફિ ેબ્ઇેનિિે દદશીના ંફેફસાનંે 
મું્બઈની ગલો્બલ િોનસપટલમાં દાખલ મહિલા દદશીમાં પ્રત્યારોપણ માટે 
લઈ જવામાં આવ્યાં િિાં. છ થી આઠ કલાક ચાલેલી પ્રત્યારોપણ 
સજ્ષરીના અંિે મહિલાને સાચા અથ્ષમાં જીવન ધ્બકિું થ્યું. 

અમદાવાદ હસહવલ િોનસપટલમા ંગિ િા.૧૭ મી ડિસમે્બરે થ્યલેુ ંઆ 
અગંદાન ૯૬મુ ંઅગંદાન િિુ.ં સરેુન્દ્રનગરના ૨૫ વરશી્ય રાકેશભાઇ 
વાઘલેાન ેમાથાના ભાગમા ંિકલીફ ઊભી થિા ંસારવાર અથષે અમદાવાદ 
હસહવલ િોનસપટલમા ંલાવવામા ંઆવ્યા ંિિા.ં જ્યા ંસારવાર દરહમ્યાન 
બ્ઇેનિેિ ર્િેર કરા્યા િિા. હસહવલ િોનસપટલના િ્બી્બોના કાઉનન્સહલગંના 
કારણ ેિમેના પડરવારજનોન ેઅગંદાન માટે િ્ૈયાર થ્યા િિા.  

 અિીં ઉલ્ેખની્ય છે કે, આ ્બે વર્ષમાં હસહવલ િોનસપટલના 
િ્બી્બોની અથાગ મિેનિ િેમજ અંગદાિાના પડરવારજનોના સિકાર 
અને સેવાભાવના પડરણામે આજડદન સુધી કુલ ૯૬ અંગદાન થઈ 
ચૂક્યાં છે. આ ૯૬ અંગદાનમાં મળેલાં ૩૦૩ અંગોને ૨૮૦ 
જરૂડર્યાિમંદ દદશીઓમાં સફળિાપૂવ્ષક પ્રત્યારોપણ કરીને નવજીવન 
આપવામાં આવ્યું છે.  

હસહવલ િોનસપટલની હસહદ્ધને હ્બરદાવિાં આરોગ્ય મંત્ી  
શ્ી ઋહરકેશભાઈ પટેલે કહ્ં િિંુ કે,  મેડિહસટીને હવશ્વ સિરી્ય 
્બનાવવાનું વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ  જો્યેલું સવપ્ન સાકાર 
થઈ રહં્ છે. િમેજ મડેિહસટીમા ંઉપલબધ સહુવધાઓન ેકારણ ેઅમદાવાદ 
િવે મેડિકલ ટૂડરઝમના િ્બ િરીકે ઉભરી રહ્ં છે. •
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રાજયના વપ્ર-વોકેશનલ વવદ્ાથથીઓ માટે 
‘બેગલેસ ડે’

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના અધ્યક્ષસથાને મળેલી કેહ્બનેટ ્બેઠકમાં લેવા્યેલાં 
અગત્યના હનણ્ષ્યો સદંભષે રાજ્ય સરકારના પ્રવતિા મતં્ી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પટેલ ેજણાવ્યું 
િિું કે, ગુજરાિમાં ્બંધકામ શ્હમકો અને િેમના પડરવારજનો માટે કા્ય્ષરિ ‘શ્હમક 
અન્નપૂણા્ષ ્યોજના’ની સેવાઓનું હવસિરણ કરીને રાજ્યમાં વધુ નવા ૨૯ જેટલાં 

કડિ્યાનાકા પર આ સુહવધાઓ શરૂ થિાં િવે રાજ્યના કુલ ૫૧ 
કડિ્યાનાકા – હવિરણ કેન્દ્રો પર આ ્યોજનાની સેવાઓ ઉપલબધ 

્બનશે.
પ્રવતિા મંત્ી શ્ી ઋહરકશેભાઇ પટેલે હશક્ષણ હવભાગ 

અંિગ્ષિ િાથ ધરા્યેલા નવીન પિેલ સંદભષે માહિિી આપિા 
કહ્ં િિું કે, વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવમાં નવી 

રાષ્ટી્ય હશક્ષણ નીહિ-૨૦૨૦ અમલી ્બનાવી છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલના નતેૃતવ અન ેહશક્ષણ મતં્ી શ્ી કુ્બરેભાઇ િીંિોરના સિિ 

માગ્ષદશ્ષન િેઠળ હશક્ષણ નીહિની અમલવારીમાં ગુજરાિ અગ્ેસર છે. આ નવી રાષ્ટી્ય 
હશક્ષણ નીહિ-૨૦૨૦ની જોગવાઈ િેઠળ આવિાં હપ્ર- વોકેશનલ હવદ્ાથશીઓ કે જેઓ 
ધો- ૬ થી ૮ માં અભ્યાસ કરી રહ્ાં છે, િેઓ માટે ‘૧૦- ્બેગલેસ િે’ ની જોગવાઈ 
કરવામાં આવી છે.

 જેનો િેિુ હવદ્ાથશીઓને શૈક્ષહણક સમજણના કૌશલ્ય સાથે જોિવાનો છે. જેમાં 
જુદા-જુદા સથાહનક વ્યવસા્યો અંિગ્ષિ હવદ્ાથશીઓને જીવંિ અનુભવો પૂરા પાિવામાં 
આવશે. જેમાં હવદ્ાથશીઓને ્બેંક, ઉદ્ોગો, ્યુહનવહસ્ષટી, આઈ.ટી.આઈ. જેવી 
સંસથાઓની મુલાકાિ કરાવવામાં આવશે. જેના થકી હવદ્ાથશીઓના જ્ાન, સમજણને 
કૌશલ્ય સાથે જુદી-જુદી પ્રવૃહત્તઓ દ્ારા સથાહનક ઉદ્ોગો, કળા, સંસકૃહિ, જ્ાન-હવજ્ાન 
અને ટેકનોલોજી આધાડરિ સથાહનક ઔદ્ોહગક સંસથાઓના અનુભવો દ્ારા 
કૌશલ્યવધ્ષન અને ભાવી કારડકદશી વધુ ઉજ્જવળ ્બનશે. આ કા્ય્ષક્રમ દરહમ્યાન 
હવદ્ાથશીઓના રસ અને વલણને ર્ણી શકાશે. જો કે હવદ્ાથશીને કોઈ ગે્િ કે ગુણ 
આપવામાં આવશે નિીં. હશક્ષક આનો આંિડરક અથવા ગોપની્ય મૂલ્યાંકન કરી શકે 
અને િેનો આંિડરક રેકોિ્ષ પણ રાખી શકે છે. 

વધુ હવગિો આપિાં મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિું કે,  હશક્ષકો અને ્બાળકો સરેરાશ રોજ 
છ કલાક શાળામાં હવિાવે છે, જેને જોિાં વર્ષ દરહમ્યાન આ કા્ય્ષક્રમની પ્રવૃહત્તઓ માટે 
શાળાના સમ્યના ૧૦ ડદવસ અથવા િો ૬૦ કલાક ફાળવવામાં આવશે. જેમાં સત્ના 
પ્રથમ ભાગમાં પાંચ ડદવસ અને સત્ના ્બીર્ ભાગમાં પાંચ ડદવસ આમ, કુલ- ૧૦ 
ડદવસ હવહવધ પ્રવૃહત્તઓનું આ્યોજન કરી શકાશે.

પ્રારંહભક િ્બક્કે ર્ન્્યુઆરી – ૨૦૨૩ના પ્રથમ સપ્ાિમાં અજમા્યશી ધોરણે 
રાજ્યની ૪૯૧ ઉચ્ પ્રાથહમક શાળાઓમાં ‘૧૦-્બેગલેસ િેનો’ અમલ શરૂ કરવામાં 
આવશે. જ્યારે ્બીર્ િ્બક્કામા ંર્ન્્યઆુરી-૨૦૨૩ અંિ સધુીમા ં૧,૦૦૯ ઉચ્ પ્રાથહમક 
શાળાઓમાં ‘૧૦-્બેગલેસ િે’નું અમલીકરણ કરવામાં આવશે. જેનાં માટે શાળા દીઠ 
- રૂ. ૧૫,૦૦૦ એમ કુલ રૂ. ્બે કરોિની નાણાકી્ય જોગવાઇ કરવામાં આવી િોવાનું 
મંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્યું િિું. •

સુજલામ-સુફલામ જળ 
અવભયાન ફેબ્ુઆરી – 
૨૦૨૩થી પ્રારંભ થશે
રાજ્યમા ંપાણીના સિર ઉંચા આવ ેઅન ેખિેિૂોને 

હસંચાઈની સગવિ મળી રિે િે િેિુથી દર વરષે માચ્ષ-
એહપ્રલ માસમાં સજુલામ-સફુલામ જળ અહભ્યાનની 
શરૂઆિ કરવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકારે આ 
અહભ્યાનની સફળિાને પગલે ચાલું વરષે માચ્ષ-
એહપ્રલના સથાને જળસંચ્ય અહભ્યાનને ફેબ્ુઆરી 
– ૨૦૨૩ થી જ પ્રારંભ કરીને રાજ્યના ખેિૂિોને 
મિત્તમ લાભ પિોંચાિવાનો હનધા્ષર ક્યયો છે. 

આ અંગે કેહ્બનેટ ્બેઠકમાં લેવા્યેલાં અગત્યના 
હનણ્ષ્ય અંગે રાજ્ય સરકારના પ્રવતિા મંત્ી શ્ી 
ઋહરકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું િિું કે, ગુજરાિમાં 
મે– ૨૦૧૮ થી શરૂ થ્યેલાં સુજલામ-
સુફલામ જળ અહભ્યાનના અત્યાર 
સધુીમા ંપાચં િ્બક્કા સફળિાપવૂ્ષક 
પૂણ્ષ થ્યાં છે. જનભાગીદારી થકી 
્યોર્્યેલા આ અહભ્યાનમાં 
છેલ્ાં પાંચ વર્ષમાં રાજ્યભરમાં 
જળસંગ્િ માટેના ૭૪,૫૧૦ કામો 
પણૂ્ષ થ્યા ંછે. જેનાથી જળ સગં્િ ક્ષમિામાં 
૮૬,૧૯૯ લાખ ઘનફુટનો વધારો થ્યો  છે. રાજ્યના 
૩૩ હજલ્ાઓમાં ૨૬,૯૮૧ િળાવો ઉંિા કરવામાં 
આવ્યાં છે. ગિ વર્ષષઃ ૨૦૨૨માં સુજલામ-સુફલામ 
જળ અહભ્યાન દ્ારા અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ 
૧૭,૮૧૨ કામો પૂણ્ષ થ્યા ંિિા.ં જમેા ં૨૦.૮૧ લાખ 
માનવડદનની રોજગારી શ્હમકોને મળી િિી. જ્યારે 
૨૪ િર્ર ૪૧૮ લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્િ ક્ષમિામાં 
વધારો થ્યો િિો. 

રાજ્ય સરકારના મિતવાકાંક્ષી અહભ્યાનને 
સથાહનક સિરે નાગડરકોનો પણ ખૂ્બ સિ્યોગ મળ્યો 
છે. જનભાગીદારી દ્ારા િાથ ધરા્યેલા આ 
અહભ્યાનનો મુખ્ય ઉદ્ેશ જળ સંચ્યનો વ્યાપ 
વધારવો, ભૂગભ્ષ જળસિર ઉંચા લાવવાં, હસંચાઇ 
વ્યવસથા વધુ સુદ્રઢ કરવી, ખેિ ઉતપાદનમાં વધારો 
કરવો, પાણીનો ્બગાિ ઘટાિવો િથા પ્યા્ષવરણમાં 
સુધારો લાવવાનો રહ્ો છે. જેના પડરણામે અપ્રહિમ 
સફળિા મળી છે. •

ધનણ્ગય
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સૌની યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટ્રનાં જળાશયો ભરવા વનણ્ષય
ખેિૂિોના હિિને વરલેી રાજ્ય સરકાર 

ખેિૂિોને હસંચાઈની સુહવધા ઉપલબધ 
્બનાવવા સિિ પ્ર્યત્શીલ છ.ે 
જેના ભાગરૂપે સૌરાષ્ટના ખેિૂિોના 
હિિમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલે નમ્ષદાનાં નીર  થકી સૌની 
્યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટના જળાશ્યો 
ભરવાનો મિતવનો હનણ્ષ્ય ક્યયો છે. સૌની 
્યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટના ૧૧ હજલ્ાનાં 
જળાશ્યો ભરાિાં ખેિૂિોને પાક માટે પૂરિુ 
પાણી મળી રિેશે િેમ કહૃર મંત્ી શ્ી 
રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવ્યું િિું.

મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિું કે, રાજ્ય સરકારે 
સૌની ્યોજના દ્ારા નમ્ષદા નદીમાં આવિાં 
પૂરના વધારાના પાણીને સૌરાષ્ટના ૧૧૫ 
જળાશ્યો ભરીને ૯૭૦ કરિાં વધુ ગામોના 
હવસિારમાં હસંચાઇ સુહવધા સુદૃઢ ્બનાવવા 
અને પીવાના પાણીના પ્રશ્નું હનરાકરણ 
લાવવાનું આ્યોજન ક્યુું છે.

કૃહર મંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઇ પટેલ દ્ારા 
આ વરષે સૌરાષ્ટના ખેિૂિોની જરૂડર્યાિનું 
આકલન કરીને નમ્ષદા નદીનું પાણી સૌની 
્યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટના જળાશ્યોમા ંભરવામાં 
આવે િે માટેનું આ્યોજન િાથ ધરા્યું છે. 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ ેલ અને 
જળસંપહત્ત મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઇ ્બાવળી્યા 

સાથ ેપરામશ્ષ કરીન ેસૌરાષ્ટના ંજળાશ્યો માટે 
પાણીની જરૂડર્યાિ સદંભષે માગંણી કરી 

િિી. જેને ધ્યાને લઇ, િકારાતમક 
પ્રહિસાદ આપિાં  સૌરાષ્ટના 
ખે િૂ િ ો ન ા  વ ્ય ા પ ક  હ િિમ ાં 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ આ મિત્વનો હનણ્ષ્ય 
ક્યયો છે.

િેમણે કહ્ં કે, સૌની ્યોજના હલંક - ૧, 
૨, ૩ અને ૪ મારફિ પથરેખામાં આવિાં 
િળાવ, ચેકિેમ, જળાશ્ય ભરવા માટે મંજૂરી 
આપવામ ાં  આવી છ ે.  આ હનણ ્ષ્યથી 
૧,૫૨,૪૦૦ લાખ ઘનફુટ પાણીનો જથથો 
સૌરાષ્ટના જળાશ્યોમાં ભરવામાં આવશે, 
જનેાથી અંદાહજિ અઢી લાખ એકર હવસિારને 
હસચંાઇનો ફા્યદો થશે. રાજ્ય સરકારના ખિૂેિ 
હિિલક્ષી આ હનણ્ષ્યથી આ હવસિારના 

ખેિૂિોને રવીપાક માટે પૂરિા પ્રમાણમાં 
પાણીની સુહવધા પ્રાપ્ થઇ શકશે.

િમેણ ેઉમ્ેયુું િિંુ કે, િતકાલીન મખુ્યમતં્ીશ્ી 
અન ેિાલના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
સૌની ્યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટ અન ેકચછ હજલ્ાને 
નમ્ષદાના ંનીર આપવાનંુ સપનુ ંસવે્ંુય િિુ ંિે 
પડરપણૂ્ષ થ્ંુય છે જનેા પડરણામ ેઆ હવસિારના 
ખિેિૂો આહથ્ષક રીિ ેસમૃદ્ધ થ્યા છે. 

આ હનણ્ષ્યથી સૌરાષ્ટના ૧૧ હજલ્ા 
મોર્બી, રાજકોટ, ર્મનગર, સુરેન્દ્રનગર, 
દ ેવભૂ હમ દ્ારકા, પોર્બંદર, જુનાગઢ, 
ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, ્બોટાદ અને 
અમરેલી હજલ્ાના જળાશ્યોમાં નમ્ષદાનું 
પાણી ભરવામાં આવશે. જેનાથી સૌરાષ્ટના 
આ હજલ્ાના ખેિૂિોની રવીપાકની હસંચાઈ 
ક્ષમિામાં ખૂ્બ જ મોટો વધારો થશે. •

રાજયના વવવવધ વવભાગોમાં ખાલી જગયાઓ સતવરે ભરાશે
ગુજરાિ દેશમાં સૌથી વધુ રોજગારી 

આપિા ંરાજ્યોમાનંુ ંએક રાજ્ય છે. ગજુરાિમાં 
્બરેોજગારીનો દર ખ્ૂબ ઓછો છે. જનેી પાછળ 
ગુજરાિ સરકારની ્યુવાનો, ગરી્બો, વંહચિો 
પ્રત્યેની સંવેદનશીલિા છે. રાજ્યના ્યુવાનોને 
વધુમાં વધુ નોકરીની િકો મળે અને પોિાના 
સપનાઓ સાકાર કરી શકે િે માટે ગુજરાિ 
સરકાર િરિંમશે પરૂિી િકો ઉપલબધ કરાવિી 
રિે છે. 

િાજેિરમા ં મળેલી કેહ્બનટે ્બઠેકમા ંઆ 

અગં ેલવેા્ેયલા અગત્યના હનણ્ષ્યની 
ર્િેરાિ કરિા ંપ્રવતિા મતં્ી શ્ી 
ઋહરકેશભાઈ પટેલ ેજણાવ્યુ ંિિું 
કે, રાજ્યના ્યવુાનોન ેરોજગારી 
મળી રિે િેવા ઉમદા િેિુથી 
સરકાર દ્ારા િમામ સરકારી 
હવભાગોમા ંખાલી જગ્યાઓ- મંજરૂ મિેકમને 
સમ્ય્બદ્ધ આ્યોજન દ્ારા વિેલી િકે ભરવાનો 
હનણ્ષ્ય મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
નતેૃતવ િેઠળની સરકારે હનણ્ષ્ય ક્યયો છે. 

મંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, 
રાજ્યમાં ્યુવાનોને વધુમાં વધુ 
રોજગારી ઉપલબધ થા્ય અને 
વિીવટમાં વધુ સરળિા આવે 

િવેા િેિથુી આ હનણ્ષ્ય કરવામાં 
આવ્યો છે. રાજ્યના હવહવધ ભરિી 

્બોિ્ષ સાથ ેપરામશ્ષ કરીન ેવિેલી િકે આ િમામ 
મજંરૂ મિેકમ ભરા્ય િ ેપ્રકારની આ્યોજન્બધધ 
કામગીરી િાથ ધરવામાં આવનાર િોવાનું 
મતં્ીશ્ીએ ઉમ્ેયુું િિુ.ં •

ધનણ્ગય
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ગૂજરાત વવદ્ા્પીઠમાં રાજય્પાલશ્ીનો સફાઈ શ્મયજ્

ગજૂરાિ હવદ્ાપીઠ પડરસરમા ંરાજ્યપાલ અન ેગૂજરાિ હવદ્ાપીઠના 
કુલપહિ શ્ી આચા્ય્ષ દેવવ્રિે અમદાવાદ મ્યુહનહસપલ કોપયોરેશનના 
સફાઈકમશીઓ સાથ ેમળીન ેસફાઈનો શ્મ્યજ્ ્યોજ્યો િિો. િેમણે પદંર 

ડદવસ હવદ્ાપીઠ પડરસરમા ંસવચછિા અહભ્યાન ઉપાડ્ુ ંિિુ.ં
રાજ્યપાલશ્ીએ ગૂજરાિ હવદ્ાપીઠના અનુસ્ાિક 

છાત્ાલ્ય સંકુલ, ્યોગ હવદ્ા હવભાગ અને પ્રાથ્ષનાસભા 
સકુંલની અચાનક મલુાકાિ લીધી િિી. રાજ્યપાલશ્ીએ કહ્ં 
િિું કે, ્યુવા હવદ્ાથશીઓ ભારે ઊર્્ષવાન િો્ય છે. એમની 
ઊર્્ષને સજ્ષનાતમક અને િકારાતમક ્બા્બિો િરફ વાળવી 
પિે. દરેક ્યુવાને ડદવસમાં ્બે વખિ પરસેવો પાિવો જ પિે, 
અન્્યથા એ નુકસાનકિા્ષ સાહ્બિ થા્ય. પૂજ્ય ગાંધીજીના 
હવચારો જ્યાં જીવંિ છે એ સંસથાને આપણે પૂજ્ય ગાંધીજીના 
હવચારોને અનુરૂપ ્બનાવવાની છે.

આ વળેાએ અમદાવાદ મ્યહુનહસપલ કહમશનર શ્ી એમ. 
થેન્નારસન, ના્ય્બ મ્યહુનહસપલ કહમશનર શ્ી આઇ. કે. પટેલ, 
શ્ી સી. આર. ખરસાણ, મદદનીશ કહમશનર શ્ી રાિલુ શાિ 

અન ેઅન્્ય ઉચ્ અહધકારીઓએ ઉપનસથિ રિીન ેસવચછિા અહભ્યાનમાં 
સહક્ર્ય ્યોગદાન આપ્યું િિું. •

અરવલ્ીમાં રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક 
અવધકાર રદવસની ઉજવણી

ગ્ાિક સુરક્ષા િેમજ ગ્ાિકના અહધકારો અને જવા્બદારીઓ હવશે 
ર્ગૃહિ લાવવા ગ્ાિક સુરક્ષા ડદવસની ઉજવણીનો હજલ્ા કક્ષાનો 
કા્ય્ષક્રમ રાજ્ય કક્ષાના સામાહજક ન્્યા્ય અને અહધકાડરિા મંત્ી શ્ી 
ભીખુહસંિ પરમારના અધ્યક્ષસથાને ્યોર્્યો િિો. આ ડદવસે ગ્ાિક 
સંરક્ષણ ઉદ્ેશ્ય ગ્ાિકોના હવહવધ પ્રકારે થિા શોરણ, અ્યોગ્ય વેપાર 
પદ્ધહિઓ અન ેખામી્યતુિ માલ-સામાન સામ ેઅસરકારક સરુક્ષા પ્રદાન 
કરવાનો છે. આ કા્ય્ષક્રમમાં મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિંુ કે, ગ્ાિકોના 
અહધકારોનું રક્ષણ એ કડઠન કા્ય્ષ છે. છિાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારે 
અનેકહવધ અહભ્યાનો દ્ારા ગ્ાિકહિિોની ર્ળવણી કરી છે. આવા 
આ્યોજન કરવાનો ઉદ્ેશ ગ્ાિકોના અહધકારોનું સન્માન થા્ય અને 
ર્ગૃિિા વધે એ છે. આ કા્ય્ષક્રમમાં હજલ્ાના અગ્ણીઓ, લોકો 
ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

સંતરામ્પુરમાં શૈક્ષવણક 
સંવાદ સેતુ કાય્ષક્રમ યોર્યો

સંિરામપુરના હજલ્ા હશક્ષણ અને િાલીમ ભવન ખાિે પ્રાથહમક, 
માધ્યહમક અન ેપ્રૌઢ હશક્ષણ મતં્ી શ્ી િો.કુ્બરેભાઈ િીંિોરની ઉપનસથિમાં 
સતકાર સિ શૈક્ષહણક સંવાદ સેિુ કા્ય્ષક્રમ ્યોર્્યો િિો.

આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ ્બધા સાથે મળીને હવહવધ નવા પ્રૉજેકટ, 
પ્રવૃહત્ત, ઉપલનબધ અને ટેક્ોલોજી સાથે નવી ઓળખ ઉભી કરી હશક્ષણ 
ક્ષેત્ે આમૂલ પડરવિ્ષન લાવવા હનધા્ષર વ્યતિ ક્યયો િિો. િેમણે સવચછિા 
અહભ્યાન અિંગ્ષિ હજલ્ાની દરેક શાળાઓ સવચછ રાખી સવચછ ભારિ 
્બનાવીએ િેવી ઉપનસથિ હશક્ષકો અને ્બાળકોને અપીલ કરી િિી. આ 
પ્રસંગે મંત્ીશ્ી દ્ારા હવદ્ાથશીઓને પ્રોતસાિન ઇનામ પણ આપવામાં 
આવ્યુ ંિિુ.ં  આ પ્રસગંે હશક્ષણ હવભાગના અહધકારીઓ-પદાહધકારીઓ  
આચા્ય્ષશ્ીઓ, હશક્ષકો અને શાળાના ્બાળકો ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

સમાચાર ધવશોષ
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રાજકોટમાં સેવાસેતુ કાય્ષક્રમ અને 
જળવયવસથા્પનની સમીક્ષા

રાજકોટના આટકોટમાં પાણી પરુવઠા મંત્ી શ્ી કંુવરજીભાઈ ્બાવહળ્યાએ સવેાસિેુ 
કા્ય્ષક્રમનો પ્રારંભ કરાવ્યો િિો. મંત્ીશ્ીએ વિીવટી િંત્ને સંવેદનશીલ અને 
પ્રર્હભમુખ ્બનીને કામ કરવા સૂચવ્યું િિું. િેમજ સેવાસેિુના આ્યોજન ્બદલ િંત્ને 
અહભનદંન પાઠવ્યા િિા. આ પ્રસગં ેમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંિિુ ંકે, સવેાસિે ુથકી રાજ્યના 

છેવાિાના માનવી સુધી સુખ-
સુહવધા પિોંચાિવા સરકાર 
કડટ્બદ્ધ છે. રાજ્યનો કોઈ 
માનવી ભૂખ્યો ના સુએ િે માટે 
દ ેશન ા  વ િ ા પ્રધ ાનશ્ ીન ા 
નતેૃતવમાં શરૂ થ્યલેી પ્રધાનમતં્ી 
ગરી્બ કલ્યાણ અન્ન ્યોજનાની 
મુદિમાં સરકાર દ્ારા વધારો 

કરવામાં આવ્યો છે. હવધવા સિા્ય, જન્મ-મરણના દાખલા, આ્યુરમાન કાિ્ષ, ્બુસટર 
િોઝ, પ્રાથહમક આરોગ્ય કેન્દ્રની સુહવધાઓ વગેરે એક જ જગ્યાએથી મળી રિે િે 
માટે આ્યોહજિ સવેા સિે ુસશુાસનનુ ંએક શે્ષ્ ઉદાિરણ સાહ્બિ થશ,ે િેમ મતં્ીશ્ીએ 
ઉમે્યુું િિું. મંત્ીશ્ી અને મિાનુભાવોના િસિે હવહવધ ્યોજનાઓના લાભોનું હવિરણ 
કરવામાં આવ્યું િિું. 

ઉલ્ખેની્ય છે કે, મંત્ીશ્ીએ સૌરાષ્ટના હવહવધ હજલ્ાઓમાં જળ વ્યવસથાપન, હવહવધ 
હસચંાઇ ્યોજનાઓની સમીક્ષાથષે રાજકોટ ખાિ ેઉચ્ અહધકારીઓ સાથ ે્બઠેક ્યોજી િિી. 
િમેણ ેકુવાિવા ગામ ખાિ ેવોટર િેિ કવાટ્ષર કચરેી દ્ારા ચાલી રિેલી પાણી પરુવઠા 
હવભાગની હવહવધ પ્રવૃહત્તઓની રૂ્બરૂ સમીક્ષા કરી જરૂરી માગ્ષદશ્ષન આપ્યુ ંિિુ.ં •

રાજકોટને ્પાંચ 
ઇલેનકટ્રક બસની ભેટ

રાજકોટ ્બસ પોટ્ષ ખાિ ેગૃિ રાજ્ય મતં્ી શ્ી િર્ષભાઈ 
સઘંવીએ લીલી ઝિંી આપી પાચં ઇલનેકટ્ક ્બસનુ ંલોકાપ્ષણ 
ક્યુું િિું. મંત્ીશ્ીએ ્બસપોટ્ષ પર ચાની હલજ્જિ માણવા 
સાથે મુસાફરો સાથે સંવાદ સાધ્યો િિો. 

રાજ્ય સરકાર દ્ારા ગ્ીન એનર્જીને પ્રોતસાિન 
આપવાના િેિસુર પ્રદૂરણમા ંઘટાિો કરવા માટે ઇલનેકટ્ક 
્બસો કા્ય્ષરિ કરવામાં આવી છે. આ પિેલના ભાગરૂપે 
રાજકોટથી જૂનાગઢ રૂટમાં પ્રથમવાર પ્રદૂરણમુતિ પાંચ 
ઇલનેકટ્ક ્બસનુ ંલોકાપ્ષણ કરા્ુય ંછે. આ િમામ ઇલનેકટ્ક 
્બસોમા ં૩૩ મસુાફર સીટો ઉપલબધ છે અન ેએર કંિીશનર 
સાથે સુસજ્જ છે. આ કા્ય્ષક્રમમાં મહિલા અને ્બાળ 
કલ્યાણ મંત્ી શ્ી ભાનુ્બિેન ્બા્બરી્યા, ધારાસભ્યો 
સવ્ષશ્ી ઉદ્યભાઈ કાનગિ અને િૉ. દશશીિા્બેન શાિ, 
હજલ્ા કલેકટર શ્ી અરણ મિેશ ્બા્બુ, મ્યુહનહસપલ 
કહમશનર શ્ી અહમિ અરોરા ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

લોકોના પ્રશ્નોનો હકારાતમક ઉકેલ આવે તે જરૂરી ઃ કૃવરમંરિીશ્ી
કા્ય્ષ કે ્યોજનાની સફળિા માટે 

િેની રૂપર ેખાથી માંિીને િેના 
અમલીકરણ સધુીનુ ંનક્કર આ્યોજન 
આવશ્યક છે, જે માટે હજલ્ા કક્ષાએ 
મંત્ીશ્ીની દેખરેખ િેઠળ કા્ય્ષસમીક્ષા 
થિી િો્ય છે. િાજેિરમાં કૃહરમંત્ી 
શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલે ર્મનગર 
હજલ્ાના િમામ ઉચ્ અહધકારીશ્ીઓ સાથે ્બઠેક ્યોજી હવકાસ કા્યયોની 
સમીક્ષા િેમજ હવહવધ પ્રશ્ો અંગે ચચા્ષ હવચારણા કરી િિી.

આ ્બેઠકમાં મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું િિું કે, હવકાસનાં કામો ઝિપથી 
થા્ય, વિીવટી પ્રશ્ોનો તવડરિ ઉકેલ આવે િેમજ લેવા્યેલા હનણ્ષ્યોની 
તવડરિ અમલવારી થા્ય િે જરૂરી છે. પ્રર્ના પ્રશ્ોને અંગિ લક્ષમાં 
લઈ િેના િકારાતમક હનકાલ માટે સૌ પોિપોિાની જવા્બદારી સુપેરે 
હનભાવે િે ઇચછની્ય છે. 

હજલ્ાના હવકાસના પા્યામાં સવષે અહધકારીશ્ીઓનો સિકાર 

આવશ્યક િોવાનું  જણાવિાં 
મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું િિંુ કે, ્બધા 
સ્ંયતુિ રીિ ેસાથ ેમળી ર્મનગર 
હજલ્ાને  હ વક ાસન ી  નવ ી 
ઊંચાઈએ લઈ જવા પ્ર્યત્શીલ 
રિેવાનુ ંછે. લોકોન ેહવકાસના ંફળ 
મળે િમેજ નાનામા ંનાના લોકોના 

પ્રશ્ોનો પર િકારાતમક ઉકેલ આવે િે જરૂરી છે.
મતં્ીશ્ીએ એસ.ટી.હવભાગ, પીવાના પાણીના પ્રશ્ો, વીજળી, 15માં 

નાણા ંપચંના ્બાકી કામો, હસંચાઈ, સટ્ીટ લાઇટ, ્યડુર્યા ખાિર, રખિિાં 
ઢોર સહિિના પ્રશ્ે અહધકારીશ્ીઓ સાથે ચચા્ષ કરી સમીક્ષા કરી િિી.

હજલ્ા પંચા્યિ પ્રમુખ શ્ી ધરમશીભાઈ ચની્યારા, હજલ્ા હવકાસ 
અહધકારી શ્ી હમહિર પટેલ, પોલીસ અહધક્ષક શ્ી પ્રેમસુખ િેલુ, અહધક 
હનવાસી કલેકટર શ્ી ્બી.એન.ખેર સહિિ હજલ્ા સંકલન સહમહિના 
િમામ ઉચ્ અહધકારીઓ ્બેઠકમાં ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

સમાચાર ધવશોષ
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PMJAY-MA અંતગ્ષત સારવારની રકમ વધારવા વહીવટી પ્રવક્રયાનો આરંભ
આરોગ્ય મંત્ીશ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલે કેહ્બનેટ ્બેઠકમાં થ્યેલ ચચા્ષ 

અને અગત્યના ભાહવ આ્યોજન હવશે હવગિો આપિાં જણાવ્યું િિું કે,  
રાજ્ય સરકાર દ્ારા પ્રધાનમંત્ી જન આરોગ્ય ્યોજના િેઠળ ઉપલબધ 
રૂા. ૫ લાખના આરોગ્ય સુરક્ષા વીમા કવચની રકમ વધારીને રૂા. ૧૦ 
લાખ કરવા માટેની જરૂરી વિીવટી પ્રહક્ર્યા ઝિપથી પૂણ્ષ કરવા માટેની 
િૈ્યારીઓ આરંભી દેવામાં આવી છે અને આ અંગે ટૂંક સમ્યમાં જ 
અગત્યની ર્િેરાિ કરવામાં આવશે. 

મતં્ી શ્ી ઋહરકેશભાઇ પટેલ ે મખુ્યમતં્ી ફ્ી િા્યગ્નોનસટક સકીમ 
અિંગ્ષિ આહથ્ષક સંકિામણ અનભુવિા  રાજ્યના નાગડરકોને આ સકીમ 
અિંગ્ષિ િમામ સરકારી આરોગ્ય સસંથા અન ેસરકાર માન્્ય લ્ેબોરેટરીમાં 
હન:શુલક હનદાન સેવાઓ 
આપવામાં આવે િે માટેની 
્યોજનાનો સતવરે પ્રારંભ કરવામાં 
આવનાર છે.

આ ઉપરાંિ દેવભૂહમ દ્ારકા 
પહચિમ ભારિનું સૌથી મોટું 
આધ્યાનતમક કેન્દ્ર ્બને િે માટે 
રાજ્ય સરકારે દેવભૂહમ દ્ારકા 

કોડરિોર ્બનાવવાનો સંકલપ ક્યયો છે. 
જે અંિગ્ષિ ભગવાન શ્ીકૃષણની હવશ્વની સૌથી મોટી પ્રહિમા, 3D 

ઇમહસ્ષવ અથા્ષત્ (કાલપહનક-દુહન્યાનો વાસિહવક અનુભવ) શ્ીમદ્ 
ભગવદ્ ગીિા એકસહપડર્યન્સ ઝોન િથા હવલપુ્ દ્ારકા નગરીની વ્યઇૂંગ 
ગેલરીના હનમા્ષણની કામગીરી ટંૂક સમ્યમાં િાથ ધરીને િા. ૭મી 
સપટેમ્બર, ૨૦૨૩ની જન્માષ્ટમી પિેલાં ફેઝ-૧ કા્ય્ષનું ભૂહમપૂજન 
કરવાના લક્્ય સાથે આ્યોજન અને ડિઝાઇનનું કામ શરૂ કરવામાં આવે 
િે માટેનું સુહન્યોહજિ વ્યવસથાપન િૈ્યાર કરવા મુખ્ય સહચવશ્ીની 
અધ્યક્ષિામાં હસહન્યર સહચવશ્ીઓની એક ઉચ્સિરી્ય સહમહિની 
રચના કરવામાં આવશે.

મતં્ીશ્ીએ ફેહમલી કાિ્ષ ્યોજના 
સંદભષે જણાવ્યું િિું કે, રાજ્યના 
નાગડરકોને મળિા સરકારની 
કલ્યાણકારી ્યોજનાઓના લાભ 
ફેહમલી કાિ્ષ ્યોજનાના નવિર 
અહભગમ દ્ારા મળે િ ેમાટેનુ ંસદુૃઢ 
આ્યોજન રાજ્ય સરકાર દ્ારા 
િૈ્યાર કરવામાં આવશે. •

“્પાવરર ંગ પ્રોસ્પેરરટી” ્પુસતકનું નાણા મંરિીશ્ીના હસતે વવમોચન

મિેસાણા ્યુ .જી.વી.સી.એલ. દ્ારા 
પ્રકાહશિ “પાવડરંગ પ્રોસપેડરટી” પુસિકનું 
નાણાં અને ઊર્્ષ મંત્ી શ્ી કનુભાઇ દેસાઇના 
િસિે  િાજેિરમાં  હવમોચન કરવામાં 
આવ્યું િિું. 

આ પુસિકનું હવમોચન કરિાં મંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યું િિું કે, “પાવડરંગ પ્રોસપેડરટી” એ 
ઉત્તર ગુજરાિ વીજ કંપની હલહમટેિ દ્ારા 

્બિાર પાિવામાં આવેલ માત્ વાહર્ષક પુસિક 
જ નિીં, પરંિુ કંપનીના નાનામાં નાના 
ઇલેનકટ્કલસ આહસસટન્ટથી લઈને ઉચ્ 
અહધકારીઓએ સહિ્યારા પુરરાથ્ષથી કરેલ 
અથાગ પડરશ્મનું પડરણામ દશા્ષવે છે. 

્યુ.જી.વી.સી.એલ. દર વરષે િેના ગ્ાિકો, 
હિિધારકો અને સરકાર પ્રત્યેનું દાહ્યતવ અદા 
કરિાં હવહવધ પ્રકાશનો દ્ારા પ્રહસધધ કરે છે. 

આ પુસિકો વીજ હવિરણ ક્ષેત્ે પથદશ્ષક 
સાહ્બિ થા્ય િે માટે પ્ર્યત્ો િાથ ધરવામાં 
આવે છે. જેનાથી કંપનીના કમ્ષચારીઓ સિિ 
પોિાની કામગીરીનું અવલોકન કરિાં રિે છે 
અન ેભાહવ કામગીરી માટે સિિ આ્યોજન્બદ્ધ 
રીિે સફળિાના હશખરો સર કરવાં માટે 
કડટ્બદ્ધ ્બને છે.

આ સાથે ઉત્તર ગુજરાિ વીજ કંપનીએ 
ઉદ્ોગ સાથે જોિા્યેલાં ગ્ાિકો માટે ફડર્યાદ 
હનવારણ માટે ૬૩૫૬૬-૨૦૦૨૧ નં્બરની 
નવીન વ્યવસથાની શરૂઆિ કરવામાં 
આવી િિી. 

આ પ્રસગં ે ્ય.ુજી.વી.સી.એલ.ના કોપયોરેટ 
કોમ્યુહનકેશન મેનેજર શ્ી શૈલેર ના્યક, 
ધારાસભ્ય શ્ી મકેુશભાઇ પટેલ, ઇન્ચાજ્ષ હજલ્ા 
કલકેટર શ્ી િો. ઓમ પ્રકાશ, ્ય.ુજી.વી.સી.
એલ.ના એમ.િી. પ્રભવ જોરી સહિિ હજલ્ાના 
અહધકારીઓ ઉપનસથિ રહ્ા ંિિા.ં •
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આમલી્પાડા ્પંચાયતઘરનું ખાતમુહૂત્ષ
િાપી હજલ્ાના સોનગઢ િાલુકાના 

આમલીપાિા ગામે િાજેિરમાં રાજ્યકક્ષાના 
આડદર્હિ હવકાસ, શ્મ અન ેરોજગાર, ગ્ામ 
હવકાસ મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઈ િળપહિના 
િસિે પંચા્યિ ઘરનું ખાિમુિૂિ્ષ કરવામાં 
આવ્યું િિું. 

રાજ્ય સરકાર દ્ારા છેવાિાના આડદર્હિ 
હવસિારની કા્યાપલટ કરવા માટે વન્બંધુ 
કલ્યાણ ્યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા 
પછી આડદર્હિ હવસિારમાં રસિા, પાણી, 
વીજળી, હશક્ષણ અને આરોગ્ય જેવી 
માળખાગિ સુહવધાઓમાં આમૂલ પડરવિ્ષન આવ્યું છે. 

્બોરદા ગામ ખાિે રૂ.૨ કરોિના ખચષે નવહનહમ્ષિ વન્બંધુ િાટ 
્બર્રના હનમા્ષણકા્ય્ષનું િેમણે હનરીક્ષણ પણ ક્યુું િિું.

ગજુરાિના આડદર્હિ હવસિારોમા ંવરયોથી ગ્ામિાટ ભરા્ય છે ત્યારે 
ગ્ામ્ય હવસિારમા ંરોજગારીના માળખાન ેમજ્બિૂ ્બનાવવાના વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હવઝનને કારણે આજે આ વન્બંધુ િાટ્બર્ર 
શક્ય ્બની રહ્ં છે િેમ મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઈ િળપહિએ જણાવી આ 
િાટનું ‘હ્બરસા મુંિા િાટ’ એવું નામાહભધાન ક્યુું િિું.         

દર શહનવારે ભરાિા આ િાટ્બર્રમાં ૧૦ થી વધુ ગામોના લોકો 
આવે છે. ૪૦૦ થી વધુ વેપારીઓ પોિાનો સટોલ લગાવી રોજગારી 
મળેવશે. કુલ - ૨૪૦૦ ચો.મી.મા ંફેલા્યલેા આ િાટ - ્બર્રમા ં૨૦૦૦ 
દુકાનો ્બનશે. જેનું અૉકટો્બર-૨૦૨૩ સુધીમાં હનમા્ષણકા્ય્ષ પૂણ્ષ થશે.

આ હજલ્ા પંચા્યિ પ્રમુખ શ્ી સૂરજભાઈ વસાવા, હજલ્ા હવકાસ 
અહધકારી શ્ી િી.િી.કાપડિ્યા, આડદર્હિ હવકાસ મદદનીશ કહમશનર 
શ્ી નીહિર એસ.કુમાર સહિિના અહધકારીઓ અને પદાહધકારીઓ 
ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

પ્રમુખ સવામી મહારાજ શતાબ્દી મહોતસવમાં 'સમરસતા રદવસ'ની ઉજવણી

અમદાવાદના ઓગણજ નસથિ પ્રમુખ 
સવામી મિારાજ નગર ખાિે આ્યોહજિ 
’સમરસિા ડદવસ’ની ઉજવણીમાં રાજ્ય 
સરકારના મંત્ીશ્ીઓ સવ્ષશ્ી કનભુાઈ દેસાઈ, 
ઋહરકેશભાઈ પટેલ, ્બળવંિહસંિ રાજપૂિ, 
કુંવરજીભાઇ ્બાવળી્યા, કુ્બેરભાઈ િીંિોર, 
જગદીશભાઇ હવશ્વકમા્ષ, પ્રફુલભાઈ પાનશડેર્યા 

ઉપનસથિ રહ્ાં િિાં.
પ્રમુખ સવામી મિારાજ નગરમાં જ્ાન, 

ધમ્ષ અને સંસકૃહિનો મિાકુંભ રચા્યો છે. 
પ્રમુખસવામી મિારાજ દ્ારા થ્યેલાં સમાજ 
ઉતથાનના કા્યયોથી એક નવા હવશ્વની રચના 
થઇ રિી છે.

ઉદ્ોગમંત્ી શ્ી ્બળવંિહસંિ રાજપૂિે 

પ્રમુખસવામી મિારાજ સાથેની સમૃહિઓ આ 
અવસરે િાજી કરી જણાવ્યું િિું કે, મને 
૧૯૯૨ માં ગાંધીનગર ખાિે પ્રમુખસવામી 
મિારાજના આશીવા્ષદ પ્રાપ્ કરવાનુ ંસૌભાગ્ય 
મળ્યું િિું. િેમનુ ડદવ્ય આધ્યાનતમક વ્યહતિતવ 
સદૈવ અન્્યની હચિંામા ંલીન રિેિંુ િિંુ. એટલું 
જ નિીં, પ્રમુખસવામી મિારાજ પરોપકારના 
મૂહિ્ષમંિ સવરૂપ િિા. આ શિાબદી મિોતસવ 
પ્રમુખસવામી મિારાજના સમગ્ માનવર્િ 
પરના ઋણ સવીકાર િોવાનો અનન્્ય અવસર 
િોવાનું િેમણે લેખાવ્યું િિું .

પ્રમખુ સવામી મિારાજ નગરના ંદશ્ષન કરી 
મતં્ીશ્ીઓએ પ્રમખુસવામી મિારાજન ેભાવાજંહલ 
અપ્ષણ કરી િિી. સાથોસાથ ત્યા ંહનહમ્ષિ હવહવધ 
આકર્ષણ હનિાળીન ેBAPS સવાહમનારા્યણ 
સસંથાના સમાજસવેા અન ેઆધ્યાનતમક ઉન્નહિના 
અહભ્યાનન ેહ્બરદાવ્ુય ંિિંુ. •
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સુરતમાં રૂટ્ઝ ડાયમંડ જ્વેલરી 
પ્રદશ્ષન યોર્યું

સરુિનો િા્યમિં ઉદ્ોગ હવશ્વફલક 
પર છવા્યો છે, જેના થકી સુરિની 
કા્યાપલટ થઇ છે. સરુિના સરસાણામા ં
્યોર્્યલેા ‘રૂરઝ જે્વલરી એનકઝહ્બશન’ને 
િાજેિરમાં હશક્ષણ રાજ્યમંત્ી શ્ી 
પ્રફુલભાઈ પાનશડેર્યાએ ખલુ્ુ ં મકૂ્યું 
િિુ.ં આ પ્રસગં ેમતં્ી શ્ીએ જણાવ્યુ ંિિું 
કે, િા્યમંિ અને જ્વેલરી ઉદ્ોગના 
મલૂ્યવધ્ષનમા ંટેકનોલોજી અન ેમશીનો ઉપરાંિ િમામ રત્કલાકારોનું 
પણ મિત્વનુ ં્યોગદાન રહ્ ંછે. સરુિ વહૈશ્વક સિરે િા્યમિં અન ેજ્વલેરી 
ઉદ્ોગમા ંચમકે એવા વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સવપ્નન ેહસદ્ધ 
કરવાની ડદશામા ં‘રૂરસ જમેસ & જ્વલેરેી મને્્યફેુક્ચરસ્ષ શો’ મિત્વનું 
્યોગદાન આપી રહ્ો છે. સુરિ જ્વેલેરી મેન્્યુફેક્ચરસ્ષ એસોહસ્યેશન 
(SJMA) દ્ારા “ટેમપલ ઓફ િેમોક્રેસી”ની થીમ િેઠળ આ્યોહજિ 
્બી ટ ુ્બી જ્વલેરેી પ્રદશ્ષનમા ંડદલિીમા ંસાકાર થનાર નવા સસંદ ભવનનું 
સોના-ચાદંી અન ેમલૂ્યવાન પથથરોથી ્બનલેુ ંમોિેલ- ‘લોકશાિીનુ ંમડંદર’ 
આકર્ષણનું કેન્દ્ર ્બન્્યું િિું. એનકઝહ્બશનમાં ૨૫૦ જેટલા વેપારીઓ, 
પ્રદશ્ષનકારોએ ભાગ લીધો િિો. આ પ્રદશ્ષનમા ંસરુિના િા્યમિં, જ્વલેરી 
ઉદ્ોગ અગ્ણીઓ ઉપનસથિ રહ્ા િિા. •

ધાન્પુરમાં બાળવૈજ્ાવનકોને 
પ્રોતસાવહત કરાયા

હશક્ષણ એ પા્યાની જરૂડર્યાિ છે આ વાિન ેરાજ્ય સરકાર ્બરો્બર 
ર્ણ ેછે. રાજ્ય સરકાર હવદ્ાથશીઓની પ્રહિભા ખીલવવા માટે પ્ર્યાસરિ 
છે. આ પ્ર્યાસોના ભાગરૂપ એક પ્રકલપ એટલે હજલ્ામાં ્યોર્ઈ રિેલા 
ગહણિ-હવજ્ાન-પ્યા્ષવરણ પ્રદશ્ષન. આ પ્રદશ્ષન ્બાળકોમાં રિેલી સુરુપ્ 
શહતિઓન ેર્ગૃિ કરવાનુ ંહનહમત્ત ્બન ેછે. િાજિેરમા ંદાિોદના ધાનપરુ 
ખાિે િાલુકા કક્ષાના ગહણિ - હવજ્ાન - પ્યા્ષવરણ પ્રદશ્ષનનો પંચા્યિ 

અને કૃહર હવભાગના 
રાજ્ય કક્ષાના મંત્ી શ્ી 
્બચુભાઈ ખા્બિે પ્રારંભ 
કરાવી ્બાળ વજૈ્ાહનકોન ે
પ્રોતસાહિિ ક્યા્ષ િિા.

મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુ 
ક ે, ્બાળકોમાં રિેલી 
પ્રહિભા ્બાળપણથી જ 
ર્ણ થઈ ર્્ય િો એ 

ડદશામાં િેઓ ખૂ્બ આગળ વધી શકે છે. દેશમાં મેઘાવી પ્રહિભા પ્રાપ્ 
કરવામાં ્બાળપણથી જ આ પ્રકારના પ્રહિભા ખીલવિા કા્ય્ષક્રમો મોટો 
ભાગ ભજવે છે. મંત્ીશ્ીએ ્બાળકો દ્ારા હનમા્ષણ કરા્યેલી હવહવધ 
કૃહિઓને રસપૂવ્ષક હનિાળી ્બાળકોને પ્રોતસાહિિ ક્યાું િિાં.  •

ગરવી ગુજ્ષરી એ્્પોરરયમની મુલાકાત લેતા ઉદ્ોગમંરિીશ્ી 
અમદાવાદના પંચવટી ખાિે આવેલા 

ગુજરાિ રાજ્ય િાથશાળ અને િસિકલા 
હવકાસ હનગમ અંિગ્ષિ કા્ય્ષરિ ગરવી ગુજ્ષરી 
એમપોડર્યમની ઉદ્ોગ મંત્ી શ્ી ્બળવંિહસંિ 
રાજપૂિે મુલાકાિ લીધી િિી. જ્યાં િેમણે 
ખરીદી કરી સથાહનક આતમહનભ્ષરિાને 
પ્રોતસાહિિ કરવા સંદેશો આપ્યો િિો. ગજુરાિ 
રાજ્ય િાથશાળ અન ેિસિકલા હવકાસ હનગમ 
હલ. દ્ારા ગુજરાિ રાજ્ય િથા રાજ્ય ્બિાર 
કુલ ૨૧ જેટલાં વેચાણ કેન્દ્રો કા્ય્ષરિ છે.

ગુજરાિ રાજ્ય િાથશાળ અને િસિકલા 
હવકાસ હનગમ એ ગૃિ અને કુટીર ઉદ્ોગ ક્ષેત્ે 
સંકળા્યેલ અસંગડઠિ કારીગરોને રોજગારી 
પૂરી પાિવા અન ેરાજ્યની લપુ્ થિી િાથશાળા 
અને િસિકલાને જીવંિ રાખવા કા્ય્ષરિ છે. 
આ એમપોડર્યમ દ્ારા રાજ્યની ભાિીગળ અને 

ભવ્ય સંસકૃહિને ઉર્ગર કરિા િાથશાળ અને 
િસિકલાના ઉતકૃષ્ ઉતપાદનોનું વેચાણ કરી 
દૂર-સદૂરનાં ગામિાંઓમાં વસિા કારીગરોને 
રોજગારી પૂરી પાિવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંિ મંત્ીશ્ીએ અમદાવાદમાં 
કાંકડર્યા કાહન ્ષવલ - 2022 અંિગ્ષિ 
ઇન્િસટ્ી્યલ એક્ષટેન્શન કોટેજ દ્ારા આ્યોહજિ 
'િસિકલા િાટ'ની મુલાકિ પણ કરી િિી. • 
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સુરતમાં તબીબો અને ્પરિકારો વચ્ચે ્પરરસંવાદ યોર્યો
ઈનન્િ્યન મેડિકલ એસોહસએશન 

અને જના્ષહલસટ ફેિરેશન ઓફ સુરિના 
સ્ંયતુિ ઉપક્રમ ેિ્બી્બી ક્ષતે્ના નામાડંકિ 
િ્બી્બો, હપ્રન્ટ અને ઈલેકટ્ોહનક 
જગિના પત્કારો વચ્ે સુરિમાં ગૃિ 
રાજ્ય મંત્ી શ્ી િર્ષભાઈ સંઘવીની 
હવશેર ઉપનસથહિમાં પડરસંવાદ ્યોર્્યો 
િિો. આ પડરસંવાદમાં ગૃિ રાજ્ય 
મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું  િિું  ક ે, સુરિ 
શિેરના હવકાસમા ંપત્કારનુ ંપણ ્યોગદાન રહ્ ંછે. કોરોનાના કપરાકાળ 
દરહમ્યાન પત્કારોએ સમાજને ર્ગૃિ કરવાનું જ્યારે િ્બી્બોએ 
દદશીઓની સેવા કરવાનું કા્ય્ષ ક્યુું િિું. શિેરની હસહવલ િોનસપટલમાં 
ગરી્બ દદશીઓની હચંિા કરીને જરૂર પિે ત્યારે ર્ગૃિ પ્રિરી િરીકેની 
ભૂહમકા ્બખૂ્બીથી પત્કારોએ હનભાવી છે. 

સરુિ શિેરના હવકાસમાં આવનારા પાંચ વર્ષના પ્રોજકેટોનો હચિાર 
આપિા િેમણે કહ્ં કે, િુમસ ્બીચનું િેવલપમેન્ટ િથા િાપી ડરવરફ્ન્ટ 
પ્રોજકેટન ેસાકાડરિ કરવા િમેજ શિેરની નામાંડકિ સસંથાઓન ેરાિિદરે 

જમીન આપીને આરોગ્યની વધુને વધુ 
સહુવધાઓ ઉભી થા્ય, ઉપરાિં પ્રધાનમંત્ી 
આ્યષુમાન કાિ્ષની મ્યા્ષદા ૧૦ લાખ સધુી 
લઈ જવાની ડદશામાં સરકાર કા્ય્ષ કરી 
રિી છે. 

સેહમનારમાં ગુજરાિ ગાડિ ્ષ્યન 
દૈહનકના િંત્ી શ્ી મનોજભાઈ હમસત્ી, 
સંદ ેશ દૈહનકના હનવાસી િંત્ી શ્ી 
પ્રસન્નભાઈ ભટ્ટ, IMA સેક્રેટરી િો.

હવનેશ શાિ, ડદવ્ય ભાસકર દૈહનકના હનવાસી િંત્ી શ્ી હવજ્યહસંિ 
ચૌિાણ, ધ્બકાર દૈહનકના િંત્ી શ્ી નરેશભાઈ વડર્યા, હસહવલના ટી્બી 
હવભાગના િેિ અન ેઆઈ.એમ.એ.ના જોઈન્ટ સકેે્રટરી પારૂલ વિગામાએ 
પોિાના મિંવ્યો રજૂ ક્યા્ષ િિા. આ પ્રસગં ેIMA પ્રમખુ િૉ.્યોગશેકુમાર 
દેસાઈ, જના્ષહલસટ ફેિરેશન પ્રમખુ શ્ી મનોજ હશદેં અન ેજનરલ સકેે્રટરી 
શ્ી િેજશ મોદી, IMA સેક્રેટરી િો.હવનેશ શાિ, પ્રશાંિ દેસાઈ િેમજ 
મોટી સંખ્યામાં શિેરના નામાંડકિ િ્બી્બો અને પત્કારો ઉપનસથિ 
રહ્ા િિા. •

કૌશલયા ધ નસકલ યુવનવવસ્ષટીના ઉ્પક્રમે
કૌશલય વવકાસ દ્ારા કારરકદથી વૃવધિ અંગે માગ્ષદશ્ષન કાય્ષક્રમ 

ગુજરાિ સરકારના શ્મ, કૌશલ્ય હવકાસ 
અને રોજગાર હવભાગ દ્ારા સથાહપિ કૌશલ્યા 
ધ સકીલ ્યુહનવહસ્ષટીના ઉપક્રમે અમદાવાદના 
મિાતમા ગાંધી શ્મ સંસથાનમાં “રાષ્ટી્ય 
હશક્ષણ નીહિના સંદભષે કૌશલ્ય હવકાસ દ્ારા 
કારડકદશી” હવર્ય પર એક કા્ય્ષક્રમ હવભાગના 
અગ્ સહચવ શ્ી િૉ. અંજુ શમા્ષના અધ્યક્ષ 
સથાને ્યોર્્યો િિો.

આ કા્ય્ષક્રમનો ઉદેશ્ય રાષ્ટી્ય હશક્ષણ 
નીહિના સંદભ્ષમાં કૌશલ્ય હવકાસ દ્ારા 
કારડકદશી ઘિિર સ્બંધી ્બા્બિો અંગે 
િાઇસકૂલના આચા્ય્ષશ્ીઓન ેઅવગિ કરવાનો 
િિો. આ કા્ય્ષક્રમમાં આચા્ય્ષશ્ીઓન ેમાહિિી 
આપિાં િૉ. અંજુ શમા્ષએ જણાવ્યું િિું કે, આ 
્ુયહનવહસ્ષટીમાં ચાલિા દરેક અભ્યાસક્રમ, 
ઇન્ટન્ષહશપ કે ઍહપ્રનન્ટસહશપ સાથે જ છે આ 
્યુહનવહસ્ષટી ખાિે પ્રવેશ મેળવિા દરેક 
હવદ્ાથશીને પ્રવેશના પિેલા જ ડદવસથી 

ઇન્ટન્ષહશપ કે ઍહપ્રનન્ટસહશપ ઓિ્ષર આપવા 
ઉપરાંિ અભ્યાસ સં્બંધી ડફલિ પ્રેનકટકલ 
કરાવા્ય છે. 

આજના ઉદ્ોગ જગિની માગ કૌશલ્ય્યતુિ 
અન ેિાલીમ્બદ્ધ હવદ્ાથશીઓની છે. ્યહુનવહસ્ષટી 
દ્ારા રિોન જેવા આધુહનક હવર્યમાં રિોન 
પાઇલોડટંગ, મેન્્યુફેકચડરંગ, સહવ્ષસીસ અને 
એસેમ્બહલંગ જેવા કોસ્ષ ચલાવવામાં આવે છે. 
આ ્યુહનવહસ્ષટી ભારિ સરકારના DGCA 
દ્ારા રિોન ફલાઇંગની િાલીમ આપિી દેશની 
એકમાત્ ્યુહનવહસ્ષટી િરીકે સથાહપિ થઇ છે. 
આ ્યુહનવહસ્ષટી સરકાર દ્ારા સંચાહલિ િોઈ 
સમાજના દરેક વગ્ષને પરવિે િેવી સામાન્્ય 

ફી દ્ારા હવહવધ કોસ્ષ ચલાવવામાં આવે છે. 
અિીં  અભ્યાસ કરિા  હવદ્ાથ શીઓને 
સરકારશ્ીની િમામ સકોલરહશપના લાભ પણ 
મળવાપાત્ છે. આ પ્રસંગે રિોનની ઉપ્યોહગિા 
અને માંગ િેમજ રિોન ટેકનોલોજી સ્બંધી િેટા 
એનાહલહસસ સ્બંધી માહિિી આપી િિી. આ 
્યુહનવહસ્ષટીના કોસ્ષ રાષ્ટી્ય હશક્ષણ નીહિના 
સંદભ ્ષમાં  િૈ્યાર કરવામાં  આવ્યા છ ે. 
હવદ્ાથશીઓન ેએકેિહેમક ્બેંક ઓફ કે્રડિટ, કે્રડિટ 
ટ્ાન્સફર, મનલટપલ એન્ટ્ી અને એનકઝટ, 
એપ્રેનન્ટસશીપ, ઇન્ટન્ષહશપ, િેમજ ઓન જો્બ 
ટ્ેહનંગ જેવી અનેક હવશેરિાઓનો લાભ 
આપનાર રાજ્યની પ્રથમ ્યુહનવહસ્ષટી છે. •
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ગુડબાય 2022
જનવહતલક્ષી કાયયોની 
ફાસટટ્રેક ઝાંખી...

ગુજરાતે છે�ા એક વષ� મ� 
મૃદુ  અને મ�મ મુ�મં�ી 
�ી ભૂપે�ભાઈ પટેલના 
�િ�વંત તથા કુ શળ નેતૃ�મ� 
િનધ�રીત સંક�ોને પૂણ�  કરી શાનદાર 
અને અ�િતમ સફળતા મેળવી છે. 
ગુજરાતે સાધેલા ગૌરવપૂણ�  િવકાસનંુ 
િચ� ગુજરાત પાિ�કમ� �િસ� થયેલી 
િવકાસ યા�ાઓના મા�મથી 
ગુજરાતના જન - જન સુધી પહ�ચે તેવો 
�યાસ કરવામ� આ�ો છે. અહ� 
��ુત છે, છે�ા એક વષ� મ� 
ગુજરાતમ� થયેલી સીમાિચ��પ 
કામગીરી અને રા� સરકારે  કરે લા 
જનિહતલ�ી િનણ� યોનંુ 
િવહંગાવલોકન...

ર્્યુઆરી – ૨૦૨૨
• રાજ્યના ૧૫થી ૧૮ વર્ષના ૩૫ લાખ ડકશોરોને કોરોના વેનકસન 

રિાઇવ અન્વ્યે આવરી લેવામાં આવ્યાં.
• સટુિન્ટ સટાટ્ષઅપ એન્િ ઈનોવેશન પોહલસી(SSIP 2.0) ર્િેર.
• ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ ઓફ એકેિેહમક ઇનન્ટટ્ૂશન ICAI – 

2022 એનકઝહ્બહશનમાં દેશહવદેશની હવહવધ શૈક્ષહણક સંસથાઓ 
દ્ારા ગજુરાિના હશક્ષણ હવભાગ સાથે 30 MoU કરવામા ંઆવ્યા.ં

• હવકાસની ડદશામા ંગજુરાિ સરકારના 39 MoU કરવામા ંઆવ્યા.ં
• કોહવિ કાળમાં હશક્ષણ ક્ષેતે્ હબ્જ કોસ્ષ શરૂ કરનારં ગુજરાિ 

પ્રથમ રાજ્ય.
• ગુજરાિ સરકાર સાથે ડરલા્યન્સ ઇન્િસટ્ીઝ હલહમટેિ દ્ારા રાજ્યને 

નટે ઝીરો અન ેકા્બ્ષન ફ્ી ્બનાવવાના િેિથુી રૂ. 5.95 લાખ કરોિના 
રોકાણો માટે MoU ક્યા્ષ. આ મિૂી રોકાણથી રાજ્યમા ં11 લાખથી 
વધુ રોજગારી સજ્ષન થશે.

• ગુજરાિના દડર્યાડકનારાના પ્રવાસન સથળોન ેહવકસાવવા રૂ.2,440 
કરોિના ખચષે કોસટલ િાઈવેનું હનમા્ષણ કરાશે.

• કેન્દ્ર સરકારના ગુિ ગવન્ષન્સ ઈન્િેકસ 2020-21માં સમગ્ દેશમાં 
ગુજરાિ પ્રથમ ક્રમે. 

• ઈકોનોહમક ગવન્ષન્સ, માનવ સંસાધન હવકાસ, ર્િેર માળખાગિ 
સુહવધાઓ, સામાહજક કલ્યાણ અને હવકાસ િેમજ ન્્યા્યિંત્ અને 
જનસુરક્ષા જેવા ક્ષેત્ોમાં ગુજરાિનું શ્ેષ્ પ્રદશ્ષન.

ફલોશ િોક

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩42 økwshkík



• ગજુરાિમાં 108 હસડટઝન મો્બાઈલ એપનુ ંલોંનન્ચગં અમદાવાદના 
કઠવાિા 108 એમબ્યુલન્સ સેન્ટરમાં કરવામાં આવ્યું. 

• આણંદ કૃહર ્યુહનવહસ્ષટીમાં કૃહર ક્ષેત્ે રૂ.2359 કરોિના સમજૂિી 
કરાર કરવામાં આવ્યા.

• દેશનાં 100 સમાટ્ષ શિેરોના હવકાસની ્યોજનામા ંધોલરેા અન ેહગફટ 
હસટીનો સમાવેશ.

• ગુજરાિે રિગસ ડરવોિ્ષ પોહલસી ્બનાવી.

ફેબ્ુઆરી - ૨૦૨૨
• I - C r e a t e ન ા  ઈ લે ન ક ટ્ ક  વ િ ી ક લ  સે ન્ ટ ર  ઓ ફ 

એકસલન્સનું ઉદ્ઘાટન.
• આસષેલર હમત્તલ હનપોન સટીલ ઈનન્િ્યા દ્ારા ગુજરાિમાં રૂ.1.66 

લાખ કરોિના સુહચિ રોકાણ માટે MoU.
• ગુજરાિ િાઇકોટ્ષમાં દેશમાં પ્રથમ ડિહજટલ જનસટસ ક્લોક કા્ય્ષરિ.
• મોહિ્યા-અંધતવમુતિ ગુજરાિ અહભ્યાનનો પ્રારંભ. 
• ગુજરાિની નવી IT/ITeS પોહલસી ર્િેર.
• ખીજડિ્યા વન્્યજીવ અભ્યારણ્્ય રાજ્યની ચોથી રામસર 

સાઇટ ્બની.
• રાજ્યનાં ચાર મિાનગરોમાં હવહવધ હવકાસકામો માટે કુલ રૂ.253 

કરોિના હવકાસ કામોની મંજૂરી.

માચ્ષ - ૨૦૨૨
• ગુજરાિ ્બા્યોટેક્ોલોજી પોહલસી 2022-27ની ર્િેરાિ
• દેશમાં પ્રથમવાર િાઇ એન્િ હજનોમ હસકવનન્સંગ મશીન ઇન્સટોલ 

કરવાની હસહદ્ધ ગુજરાિે મેળવી
• રાજ્યમાં 12મા ગરી્બ કલ્યાણ મેળામાં 57,231 લાભાથશીઓને 

રૂ.154.44 કરોિની સિા્ય િેમજ 17,30,653 લાભાથશીઓને 
રૂ.7610.58 કરોિની સિા્ય ચૂકવવામાં આવી.

• રાજ્યના 5900 ખેિૂિોને સમાટ્ષ ફોન સિા્ય હવિરણ કરા્યા.
• ગુજરાિ સરકાર દ્ારા વર્ષ 2022-23નું રૂ.2,43,965 કરોિનુ 

ઐહિિાહસક ્બજેટ રજૂ.

એવપ્રલ - ૨૦૨૨
• રાષ્ટપહિ શ્ી રામનાથ કોહવદં દ્ારા ગજુરાિ હવધાનસભાન ેસ્ંબોધન.
• હશક્ષકોની ્બદલીના હન્યમોમાં ઐહિિાહસક ્બદલાવ કરા્યો
• કચછમાં ઇલેનકટ્ક કોમહશ્ષ્યલ નવિકલ પ્રોિકશન ટ્ીટોન ઇલેકટ્ીક 

નવિકલ એલ.એલ.સી અને ગુજરિ સરકાર વચ્ે એમ.ઓ.્યુ. 
કરવામાં આવ્યાં.

• આઝાદીના અમૃિ મિોતસવ હનહમત્તે દરેક હજલ્ામાં ૭૫ સરોવરનું 
હનમા્ષણનો હનધા્ષર.

મે - ૨૦૨૨
• રાજ્ય સરકાર દ્ારા વરયો જૂના ના્બૂદ થ્યેલા મિેસૂલી ક્યદાઓ 

અન્વ્યે પ્રશ્ોનું હનરાકરણ લાવવામાં આવ્યું.
• ગામ-િાલુકામાં નોટરીની સુહવધા ઉપલબધ કરાવવા સરકારનો 

હનણ્ષ્ય.
• ‘સમાટ્ષ હસટીઝ, સમાટ્ષ અ્બ્ષનાઇઝેશન’ નેશનલ સહમટ ષઃ ગુજરાિનાં 

સમાટ્ષ શિેરોએ સફળિા મેળવી.
• દેશના એક લાખ િેલથ એન્િ વેલનેસ સેન્ટર પર ‘ટેલી કન્સનલટંગ’ 

સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો.
• મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ્બગોદરા-િારાપુર ૬ લેન રોિનું લોકાપ્ષણ ક્યુું.

જૂન – ૨૦૨૨
• રાજ્ય સરકારના હવજ્ાન અને પ્રોદ્ોહગકી હવભાગ દ્ારા ‘ટેહલકોમ 

ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર પોહલસી - 2022’.
• કલોલ ખાિે હવશ્વના પ્રથમ નેનો ્યુડર્યા હલહક્વિ પલાન્ટનું 

ઉદ્ઘાટન કરા્યું.
• આડદર્હિ ્યુવાનોને આતમહનભ્ષર ્બનાવવા વાંસ હવિરણ 

્યોજનાનો પ્રારંભ કરા્યો.
• ગાંધીનગર ખાિે સિકારી ક્ષેત્નું પ્રથમ મિાસંમેલન ્યોર્્યું.
• અમદાવાદના ્બોપલમાં આકાર પામેલું ઇનન્િ્યન નેશનલ સપેસ 

પ્રમોશન એન્િ ઓથોરાઇઝેશન સેન્ટર વિાપ્રધાનશ્ીના િસિે દેશને 
સમહપ્ષિ કરા્યું. 
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જુલાઇ - ૨૦૨૨
• રાજ્યમાં ‘મુખ્યમંત્ી માતૃશહતિ ્યોજના’નો શુભારંભ થ્યો.
• શહતિપીઠ પાવાગઢમાં પાંચસો વર્ષ ્બાદ માં કાહલકાના 

મંડદરના સુવણ્ષ હશખર ઉપર ધવર્રોિણ કરા્યું.
• રાજ્યભરમાં આંિરરાષ્ટી્ય ્યોગ ડદવસની ભવ્ય ઉજવણી 

કરાઈ. સવિંત્િાના 75 વર્ષ અિંગ્ષિ રાજ્યના 75 આઇકોહનક 
સથળોએ સામૂહિક ્યોગ સાધના કા્ય્ષક્રમ ્યોર્્યા. 

• દેશનો સૌ પ્રથમ ડિસહેલનશેન પલાન્ટ દિેજમાં કા્ય્ષરિ કરા્યો. 
• રાજ્યમાં વાિનોના ડફટનેસ ટેનસટંગ માટે પોહલસી ર્િેર 

કરાઈ. કેન્દ્ર સરકારની જોગવાઈઓને સંપૂણ્ષપણે લાગુ કરી 
PPP મોિેલ આધારીિ ડફટનેસ ટેનસટંગ પોહલસી ર્િેર 
કરનાર ગુજરાિ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય ્બન્્યું,

• ડિહજટલ ઇનન્િ્યા વીક – 2022નો ગુજરાિથી શભુારંભ કરા્યો, 
જે અંિગ્ષિ ગુજરાિથી 7 નવીન ડિહજટલ સેવાઓ દેશને 
સમહપ્ષિ કરાઈ. 

• ડિહજટલ ઇનન્િ્યા વીક – 2022 અંિગ્ષિ ગુજરાિ સરકાર દ્ારા ત્ણ 
નવી IT પિેલનો શુભારંભ કરા્યો. 

• ‘ગુજરાિ જ્ાન ગુરૂ હક્વઝ’નો રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ કરા્યો.  

ઓગસટ – ૨૦૨૨
• ગાંધીનગર ખાિે ગીફટ હસટીમાં આઇએફસીએ િેિક્વાટ્ષરનું 

વિાપ્રધાનશ્ીએ હશલાન્્યાસ ક્યયો. દેશના પ્રથમ ્બુહલ્યન 
એકસચેન્જની શરૂઆિ કરવામાં આવી.

• િરેી કે્ષત્ની નવી હવકાસની કેિી કંિારિા સા્બર િરેીના 1030 કરોિના 
હવહવધ પ્રકલપો રાષ્ટને અપ્ષણ કરવામાં આવ્યાં.

• ઇ-કોપ, હત્નેત્, હવશ્વાસ, આશ્વસથ ્બાદ ગુજરાિ પોલીસના નવા 
અદ્િન પ્રકલપ ઈ-એફ.આઈ.આર.નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો.

• રાજ્યમાં પ્રકોશન િોઝ આપવાની મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
શરૂઆિ કરાવી.

• ગજુરાિમા ંસમેી કન્િકટર પોહલસી 2022-27 ર્િેર કરવામા ંઆવી
• ્યુવાધનને લોકશાિીના પાસાઓથી અવગિ કરાવવા ગુજરાિ 

હવધાનસભામાં ્યુવા મોિેલ એસેમ્બલી ્યોર્ઈ.
• ધી રિોન પ્રમોશન અને ્યુસેઝ પોહલસી ર્િેર.
• ખોખરા હબ્જ, ચાંદખેિા વોટર ડિસટ્ીબ્યુશન સટશેન, હનકોલ 

કોમ્યુહનટી િોલ, 25 ફા્યર ટેંકર સહિિના રૂ.187 કરોિના કા્યયોનો 
પ્રારંભ કરા્યો.

• અમદાવાદથી નારીનદંન ઉતસવની રાજ્યવ્યાપી ઉજવણીનો પ્રારંભ.

સપટે્બર - ૨૦૨૨
• સવાવલં્બન આતમહનભ્ષર ભારિ હનમા્ષણના પે્રરણાસત્ોિ ખાદી 

ઉતસવની શરૂઆિ કરાવિાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી.
• વિાપ્રધાનશ્ીએ અમદાવાદ સા્બરમિી ડરવરફ્ન્ટ ખાિે રૂ.74 

કરોિના ખચષે આઈકોહનક અટલ હબ્જનું ઈ-લોકાપ્ષણ ક્યુું.
• કચછ શાખા નિેર નખત્ાણા અને ભુજ સ્બસટેશન, ચાંદ્રાણી ખાિે 

સરિદ િેરીનો દૂધ ઉતપાદન અને પેકેહજંગ પલાન્ટ, પ્રાદેહશક હવજ્ાન 
કેન્દ્ર સહિિ રૂ. 5 કરોિના હવકાસ પ્રકલપોની ભેટ આપિા 
વિાપ્રધાનશ્ી.

• મકે ઇન ઇનન્િ્યાના સપનાન ેસાકાર કરિા ંિાસંલપરુ ખાિ ેરૂ.7300 
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કરોિના ખચષે સઝુકુી દ્ારા ઇલકેટ્ીક વિીકલ ્બટેરી ઉતપાદન પલાન્ટનું 
ખાિમુિૂિ્ષ.

• આજીિેમ પાસે 47 એકર જમીનમાં રૂ.13.77 કરોિના  
ખચષે નવહનહમ્ષિ “રામ વન” પ્રર્ચરણે કરિાં મુખ્યમંત્ી  
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ.

• રાષ્ટી્ય રક્ષા શહતિ ્યુહનવહસ્ષટીની સિા્યથી જેલમાં સામાહજક અને 
મનોવજૈ્ાહનક કેર સેન્ટરની ઉદાિરણરૂપ અન ેઅનકુરણી્ય પિેલની 
શરૂઆિ.

• ભારિને ચોથી ઔદ્ોહગક ક્રાંહિ િરફ અગ્ેસર કરિાં સેન્ટર- સટેટ 
સા્યન્સ કોન્કલેવ ્યોર્્યો.

• 6ઠ્ી ઓલ ઇનન્િ્યા હપ્રઝન મીટ 2022 ્યોર્ઇ.
• અમદાવાદમાં 4 અનુપમ (સમાટ્ષ) શાળાનું લોકાપ્ષણ.
• ડફલમો દ્ારા પ્રવાસનને પ્રોતસાિન આપવાં ‘હસનેમેડટક ટુડરઝમ 

પોહલસી 2022-2027’ ર્િેર કરાઇ.
• રાજ્યમાં 3 સેન્ટર ફોર એકસલેન્સ ફોર િોડટ્ષકલચર િથા 4 પ્રાઇમરી 

પ્રોસેહસંગ સેન્ટરની શરૂઆિ.

અૉકટોબર – ૨૦૨૨
• અ્ંબાજીથી રૂ. 7 િર્ર કરોિના હવકાસકા્યયોનુ ંખાિમિુિૂ્ષ – લોકાપ્ષણ 

કરવામાં આવ્યું.
• સુરિને રૂ. 3472 કરોિનાં હવકાસકા્યયોની ભેટ.
• ભાવનગર – ્બોટાદ – અમરેલીને રૂ.6500 કરોિનાં હવકાસકા્યયોની 

ભેટ મળી.

• રાજ્યના 1.47 લાખ ્યુવાનોને રોજગારપત્ એના્યિ.
• રાજકોટનાં આજી ડરવરફ્ન્ટ પ્રોજેકટ માટે રૂ.187 કરોિની  

ફાળવણી કરાઇ.
• વિોદરા અન ેગાધંીનગર મિાનગરપાહલકાઓ માટે રૂ.291 કરોિ મજૂંર.
• રાજ્યમાં માગ્ષ સુધારણા માટે રૂ.508 કરોિની ફાળવણી.
• આંગણવાિી કા્ય્ષકર િેિાગરના માનદ્ વેિનમાં વધારો.
• કચછમાં પશુ હચડકતસા અને પશુપાલન મિાહવદ્ાલ્યની કરવા 

હનણ્ષ્ય.
• રાષ્ટપહિએ ગજુરાિન ેરૂ.1330 કરોિના ંહવકાસકા્યયોની ભટે આપી.
• વિાપ્રધાનશ્ીએ ભરૂચના આમોદથી રૂ.8000 કરોિના હવકાસકા્યયોની 

ભેટ આપી.
• ર્મનગરને રૂ.1448 કરોિનાં હવકાસકા્યયોની ભેટ મળી.
• ્બાંધકામ શ્હમકોને રૂ.5માં પૌનષ્ટક ભોજન મળશે.
• વિાપ્રધાનશ્ીએ રાજ્યમાં 5G સેવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો.
• સવચછ સવષેક્ષણ ગ્ામીણ – 2022માં ગુજરાિ પ્રથમ.
• ખેિૂિોના હિિમાં રૂ.225 કરોિનાં સિા્ય પેકેજ.

નવે્બર - 2022
• થરાદમાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના િસિ ેરૂ. 8,034 કરોિના 

હવકાસકામોનું ખાિમુિૂિ્ષ.
• પચંમિાલમા ંરૂ. 885 કરોિના હવકાસકા્યયોના લોકાપ્ષણ-ખાિમિુિૂ્ષ.
• ગુજરાિ ટ્રુ 5જી મેળવનારં દેશનું પ્રથમ રાજ્ય ્બન્્યું.
• ગુજરાિના કોટ્ષ ઇન્ફ્ાસટ્કચરથી ્બધા જ પ્રભાહવિષઃ સુપ્રીમ કોટ્ષ
• િારીખ 3 નવેમ્બર 2022ના રોજ ચૂંટણીની ર્િેરાિ સાથે જ 

ગુજરાિમાં આચારસંહિિાનો કિક અમલ.
• 1લી અને 5મી ડિસેમ્બરે મિદાન, 8મી ડિસેમ્બરના રોજ પડરણામ.

રડસે્બર - ૨૦૨૨
• 15મી ગુજરાિ હવધાનસભાની ચૂંટણી સંપન્ન.
• ગુજરાિ હવધાનસભા સામાન્્ય ચૂંટણીમાં ભારિી્ય જનિા પક્ષને 

156 ્બેઠક, ભારિી્ય રાષ્ટી્ય કોંગ્ેસને 17 ્બેઠક, આમ આદમી 
પાટશીન ે5 ્બઠેક, 1 ્બઠેક સમાજવાદી પાટશીન ેિથા 3 ્બઠેક પર અપક્ષ 
હવજેિા થ્યા.

• ગુજરાિના મુખ્યમંત્ી િરીકે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે શપથ ગ્િણ ક્યા્ષ.
• આ ઉપરાંિ કેહ્બનેટ કક્ષાના 8, સવિંત્ િવાલો ધરાવિા 2 અને 

રાજ્યકક્ષાના 6 એમ કુલ 16 મંત્ીઓએ શપથ લીધા.
• 15મી ગુજરાિ હવધાનસભાના અધ્યક્ષ િરીકે શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરી 

િથા ઉપાધ્યક્ષ િરીકે શ્ી જેઠાભાઇ ભરવાિની વરણી. •
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શહીદ ્પરરવારો માટે મદદનો હાથ અને હૂંફ બનતી નરડયાદની વવવધ
" બી. ્પી. દેસાઇ

પરપીિા જોઈને થિી વ્યથા એટલે સંવેદના... એટલે જ 
આપણે ત્યાં કિેવા્યું છે કે, ‘વૈષણવજન િો િેને રે કિીએ જે 
પીિ પરાઇ ર્ણે રે...’ એટલે કે વૈષણવજન એ છે કે, જે 
્બીર્ની પીિામાં પોિાની પીિા જૂએ છે. જ્યારે ‘િારી િાંક 
સુનીને કોઇ ન આવે િો એકલો ર્ને રે.....’ ની કથની 
ધરાવિી નડિ્યાદની હવહધની વાિ અને અનોખી ભાિ 
સાંભળવાં જેવી અને જીવનમાં ઉિારવાં જેવી છે.

સંવેદનશીલ એક નૈસહગ્ષક ગુણ છે. જે અંિષઃસફુરણાથી આવિું િો્ય 
છે. આવું જ એક વ્યહતિતવ છે નડિ્યાદની રિેવાસી અને આણંદમાં 
અભ્યાસ કરિી હવહધ ર્દવ. ‘હવહધ’ની વક્રિા નિીં પણ હવહધ માટે 
હવધાિાએ હનધા્ષડરિ કરેલ માગ્ષન ેઅખત્યાર કરીન ેહવહધ અત્યાર સધુીમાં 
અનેક શિીદ સૈહનકના પડરવારોની મુલાકાિ લઈ આહથ્ષક મદદની 
સાથે-સાથે લાગણી અને આતમી્યિાનો સં્બંધ ્બાંધીને પરપીિામાં 
પોિાની ર્િને જોિી ચૂકી છે. 

ખાસ કરીને દેશની સેવા કરિાં કોઈ જવાન શિીદ થઈ ર્્ય એવી 
ઘટના હવહધના ધ્યાનમાં આવે કે િુરંિ જ િે દેશની સુરક્ષા માટે પોિાનો 
આધાર ગુમાવી ્બેઠેલા શિીદના પડરવારને મળવાં અને મદદરૂપ 
્બનવાનું આ્યોજન કરે છે. 

િાજેિરમા ંહસનક્કમ ખાિે રોિ દઘુ્ષટનામામંા ંશિીદ થ્યલેા ંજવાનોના 
પડરવારોન ેહવહધએ આશ્વાસન પત્ િમેજ રૂા. પાચં િર્રની ‘ફૂલ નિીં 
િો ફુલની પાંખિી’ સમાન આહથ્ષક મદદ મોકલી આપી છે. આ દઘુ્ષટનામાં 

શિીદ થ્ેયલા ંકુલ ૧૬ જવાનોના પડરવારો પકૈી હવહધએ 
િાલમા ંજ ેપડરવારોની આહથ્ષક પડરનસથહિ સારી ન િિી 
િવેા ંશિીદ થ્યલેા પાચં જવાનોના પડરવારોન ેરૂ. પાંચ-પાચં 
િર્રની આહથ્ષક સિા્ય મોકલી આપી છે. શિીદ થ્યેલા 
સૈહનક પડરવારો પૈકી જે પડરવારોની આહથ્ષક નસથહિ સારી 
ન િો્ય િેવા પડરવારના સંિાનોના હશક્ષણનો ખચ્ષ 
આપવાનુ ંિથા ખાસ કરીન ેશિીદની દીકરીઓના લગ્નમાં 

પણ આહથ્ષક મદદ કરવાની િેની ઇચછા છે. 
હવહધનો પડરવાર કંઈ માલેિરુ્ર નથી. મધ્યમ કે કદાચ ઉચ્ મધ્યમ 

વગ્ષમાં મૂકી શકા્ય એવો િેનો પડરવાર છે. પરંિુ ઘણીવાર કોઈ દાિા 
ન મળે િો આ પડરવાર પોિે આહથ્ષક ભારણ વેઠીને હવહધની સૈહનક 
પડરવાર પ્રત્યે સહૃદ્યિાની આ પ્રવૃહત્ત ચાલું રાખે છે.

હવહધએ અત્યાર સધુી િ ે૧૫૩ થી વધ ુશિીદ પડરવારોની મલુાકાિ 
લઇ ચકૂી છે. શિીદ થ્ેયલા ંજવાનોના પડરવારજનો વચે્ જઈ પોિાપણું 
્બિાવીને િેમના દુ:ખમાં સિભાગી ્બની િેમના દુષઃખને િળવું કરવાની 
કોહશશ કરે છે.

માત્, મો્બાઇલમાં રમમાણ અને મોજમર્ને જ જીવનનું સુખ 
માનનારી નવી પેઢીએ દેશના રખોપા કરિાં જવાનો માટેની હવહધની 
સંવેદનામાંથી પ્રેરણા લેવાની જરૂર છે. પોિાના સુખે સુખી નિીં, પરંિુ 
અન્્યના સખુમા ંસખુી થવાના હવહધની આ નાનકિા પ્ર્યત્ માટે સો-સો 
સલામ... •

અંતરરયાળ વવસતારોમાં જ્ાનનો દી્પક પ્રજ્વવલત કરી રહી છે સરકારી કૉલેજો
રાજ્યના આડદવાસી અને દૂગ્ષમ પ્રાંિોમાં 

પણ ્યુવાનોને ઘર આંગણે ઉચ્ હશક્ષણ મળી 
રિે એ માટે રાજ્ય સરકાર દ્ારા અંિડર્યાળ 
હવસિારોમાં શરૂ કરવામાં આવેલી કૉલેજોએ 
જ્ાનનો દીપક પ્રજ્વહલિ કરવાનું શરૂ ક્યુું છે. 
આવી જ રીિે જ્ાનનો દીપક પ્રજ્વહલિ કરી 
રિી છે ર્ં્બુઘોિા નસથિ સરકારી આરસ્ષ અને 
સા્યન્સ કૉલેજ ! ગાઢ જંગલો વચ્ે રમણી્ય 
સથળે ્બનાવવામાં આવલેી આ કૉલજે પ્રકૃહિની 
પાઠશાળા પણ છે. િમ ેઆ કૉલજે જુઓ એટલે 
ફરી ભણવાનું મન થ્યા હવના રિેિું નથી.

આમ િો ર્ં્બુઘોિામાં વર્ષ ૨૦૧૭થી 
કૉલેજ કા્ય્ષરિ કરવામાં આવી િિી પરંિુ 
૨૦૨૧મા ંકૉલેજનુ ંઆ નવુ ંહ્બનલિગં રૂ. ૧૬ 
કરોિના ખચ્ષથી ્બનાવી ત્યાં િમામ સહુવધાઓ 

સાથ ેહશક્ષણકા્ય્ષ કરાવવામા ંઆવી રહ્ ંછે. આ 
સરકારી કૉલજે ગોહવદં ગરુ ્યહુનવહસ્ષટી સાથે 
સલંગ્ન છે. િનેા કુલપહિ શ્ી પ્રિાપહસિં ચૌિાણ 
કિે છે કે, રાજ્ય સરકારના હશક્ષણ પ્રત્યનેા 
ઉમદા અહભગમને પડરણામે ર્ં્બુઘોિામાં 
સરકારી કૉલજે કા્ય્ષરિ કરવામા ંઆવી છે. 
આવા અંિડર્યાળ હવસિારોમા ંઆરસ્ષ અને 
સા્યન્સ કૉલજે શરૂ થિા ંકન્્યા હશક્ષણને પણ 

પ્રોતસાિન મળ્યુ ં છે. ધોરણ ૧૨ પછી ઉચ્ 
હશક્ષણ મળેવવા ઇચછિી આડદવાસી છાત્ાઓને 
ઘર આગંણ ેહશક્ષણની સહુવધા મળી છે. િાલમાં 
આ કૉલેજમા ં દૂર દૂરના હવસિારોમાથંી પણ 
હવદ્ા હથ ્ષન ીઓ સા્યન્સ અને  આરસ ્ષ 
હવદ્ાશાખામા ંઅભ્યાસ કરવા માટે આવ ેછે. 
િાલોલની જ્યોહિકા પરમાર કિે છે, “અમને 
અિીં અભ્યાસ કરવામા ંખ્ૂબ જ સરળિા રિે 
છે. અિીં કૉલેજ શરૂ કરવા ્બદલ ગજુરાિ 
સરકારનો આભાર માનવો ઘટે.”

આમ, રાજ્ય સરકાર દ્ારા અંિડર્યાળ 
હવસિારોમાં શરૂ કરવામાં આવેલી હવજ્ાન 
પ્રવાિની શાળા અને મિાશાળાઓ અનેક 
છાત્ોને ઉચ્ હશક્ષણના મુખ્ય પ્રવાિમાં 
લાવવાનું ઉમદા કા્ય્ષ કરી રિી છે. •

પ્રોરણા
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પ્રાકૃવતક ખેતીથી વલસાડના ખેડૂતે મેળવી આવથ્ષક સમૃવધિ
" સલોની ્પટેલ

સાંપ્રિ સમ્યમાં ખેિીમાં રાસા્યહણક 
પદાથયોનો ઉપ્યોગ વધ્યો િોવાથી પ્રકૃહત્તની 
ર્ળવણી કરવી અત્યંિ જરૂરી ્બની છે ત્યારે 
વલસાિના કપરાિા િાલુકાના અંિડર્યાળ ગામ 
હસંગારટાટીના રિેવાસી ભરિભાઇ ગોભલે 
છેલ્ાં ત્ણ વર્ષથી સંપૂણ્ષપણે ગા્ય આધાડરિ 
પ્રાકૃહિક ખિેી કરી રહ્ા ંછે. આ ખિેીએ િમેની 
માટે આહથ્ષક સમૃહદ્ધનાં દ્ાર ખોલી આપ્યાં છે. 
િેમની આ ખેિી અન્્ય ખેિૂિો માટે પણ 
પ્રેરણાદા્યી સાહ્બિ થઇ રિી છે. 

ભરિભાઇ ગોભલેના જણાવ્યા પ્રમાણે 
સરકાર િરફથી ગા્યના હનભાવ ખચ્ષ પેટે દર 
છ મહિને રૂ. ૫૪૦૦ની સિા્ય મળે છે. જેથી 
િેઓ ગા્ય આધાડરિ પ્રાકૃહિક ખેિી કરી રહ્ા 
છે. આ ્યોજનાનો લાભ લઈ આ ખેિૂિ િવે 
દરેક હસઝનમાં હવહવધ પાકોની ખેિી કરે છે. 
ભરિભાઈ ધો - ૧૨ સા્યન્સ ્બાદ િૈદરા્બાદમાં 
B.Sc. નહસુંગ કરવા ગ્યા, પરંિુ પાડરવાડરક 
કારણોસર અભ્યાસ અધવચ્ ેજ છોિવો પડ્ો. 

ભરિભાઈએ જણાવ્યું િિું કે, ્બે વર્ષ 
પિેલાં સરકારની સંપૂણ્ષ ગા્ય આધાડરિ 
પ્રાકૃહિક ખિેીની ્યોજના હવશ ેર્ણ 
થિા ંઅરજી કરી એનો લાભ મળેવ્યો 
િિો. િેમણે પિેલાં પ્રાકૃહિક ખેિી 

કેવી રીિે કરવી, પ્રાકૃહિક પદાથયોનો ખેિીમાં 
ઉપ્યોગ વગેરેની િાલીમ મેળવી િિી. 
ત્યાર્બાદ િેઓએ પોિાની ખેિીમાં ગા્યના 
મળ-મૂત્નો ખાિર અને જંિુનાશક િરીકે 
ઉપ્યોગ કરી નાના પા્ય ેખેિીમાં હવહવધ પાકો 
લેવાની શરૂઆિ કરી િિી. પિેલા િાંગરની 
ખિેીમા ંજ આ પ્ર્યોગ ક્યયો િિો જમેા ંસફળિા 
મળિા ્બધી જ ખેિી સંપૂણ્ષ પ્રાકહૃિક રીિે 
કરવાનો હનણ્ષ્ય ક્યયો િિો. 

ભરિભાઈ ્બ ેએકર જમીન ધરાવે છે જમેાં 
પિેલા માત્ ચોમાસામાં િાંગરની અને 
હશ્યાળામાં શાકભાજીની ખેિી કરવા માટે જ 
સક્ષમ િિા. િેમાં પણ એમણે ખેિીમાં 
રાસા્યહણક ખાિર અન ેજિંનુાશકોનો ઉપ્યોગ 
કરવો પિિો િિો. િેમના જણાવ્યા મુજ્બ આ 
પદાથયોના ઉપ્યોગને કારણે એમની જમીનની 
ફળદ્રુપિા ઘટવા ઉપરાંિ ખેિપેદાશના ્યોગ્ય 
ભાવ મળિાં ન િિા. આ સમ્યે િેઓને ગા્ય 
આધાડરિ સંપૂણ્ષ પ્રાકૃહિક ખેિી માટે મળિી 
સિા્યની ર્ણ થઈ િિી. િેઓ પાસે પોિાની 
ગા્ય છે િેથી એમને અરજી કરિાં સિા્ય 
મળવાની શરૂઆિ થઈ િિી.  

ભરિભાઈ જણાવ ેછે કે, 
િવે િેઓ રીંગણ, ટામેટાં, 
વાલ, શક્કડર્યા અન ેિાગંરની 

ખેિીમાં ગા્યના છાહણ્યા ખાિર અને 
જીવામૃિનો જંિુનાશક િરીકે ઉપ્યોગ કરી રહ્ા 
છે. આ વરષે આ પ્રાકૃહિક પદાથયોનો ઉપ્યોગ 
કરી રીંગણની ખેિી કરી િિી. જેમાં એક 
લણણીમા ં૩૫થી ૪૦ મણ રીંગણ થ્યાં િિા.ં 
સારી ગણુવત્તા અન ેસવાસથ્ય માટે હ્બનિાહનકારક 
િોવાથી ્બર્રમાં ભાવ પણ સારો મળ્યો િિો. 
માત્ રીંગણની ખિેીમા ંઅમન ેરૂ. ૪૦ થી ૪૫ 
િર્રની આવક થઈ છે. માત્ પ્રાકૃહિક ખિેી 
કરવાથી જમીનની ફળદ્રપુિા વધી છે, સવાસથ્યને 
કોઇ જ નકુસાન થિંુ નથી િમેજ અમન ેપણ 
સારી આવક થા્ય છે. ખેિીમાં િવે નસથર 
આવકન ેકારણ ેપડરવારની પડરનસથહિમા ંપણ 
સધુારો થ્યો છે અન ેઅમ ેપગભર ્બન્્યા ંછીએ. 
િવ ેરોજગારી મળેવવા માટે ઘરથી દરૂ જવુ 
પિિુ ંનથી. સરકાર દરેક લોકોના હવકાસ માટે 
હવચાર કરી જરૂડર્યાિમદં લોકોન ેસિા્ય આપે 
છે િથેી આ સિા્ય આપવા ્બદલ સરકારનો 
ખ્ૂબ આભાર માનુ ંછુ.ં

રાજ્ય સરકાર િરફથી મળિી પ્રાકૃહિક ખેિી 
માટેની સિા્ય દ્ારા ભરિભાઈ જવેા ંરાજ્યના 
અનકે ખિૂેિોન ેપગભર થવાનો માગ્ષ મોકળો 
થઈ રહ્ો છે. દરેક ક્ષતે્મા ંપ્રાકૃહિક ખિેી કરિા 
ખિેિૂોન ેકારણ ેજમીન અન ેપ્રાકૃહિક પાકો દ્ારા 
સવાસથ્યની પણ ર્ળવણી થઈ રિી છે. •

સાફલ્યરાથા

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ 47økwshkík



રાષ્ટ્રીય બાળ સવાસ્થય કાય્ષક્રમે અવનીનું જીવન બદલયું

" હેમાલી ભટ્ટ
્બાળ સવાસથ્યથી લઈને ્બાળકના જીવન- 

મરણનો સવાલ િો્ય િવેા ડકસસામા ંસરકારના 
આરોગ્યલક્ષી કા્ય્ષક્રમો વિારે આવ્યા છે. આવો 
જ એક ્બાળ સવાસથ્યલક્ષી કા્ય્ષક્રમ છે ‘રાષ્ટી્ય 
્બાળ સવાસથ્ય કા્ય્ષક્રમ’... જેના દ્ારા રાજ્યના 
અનકે ્બાળકોની અમૂલ્ય હજદંગીન ેનવજીવનનું 
વરદાન મળ્યું છે. 

આવો જ એક ડકસસો ્બોટાદ હજલ્ાના 
ગઢિા િાલુકાના ઢસા ગામનો છે. જેમાં ્બે 
વર્ષની નાની એવી ્બાળકી અવની માટે આ 
કા્ય્ષક્રમથી આ ‘અવહન’ પર આવરદા 
વધારનારો ્બની રહ્ો છે.  આ અગં ેઅવનીના 
હપિાશ્ી લાલજીભાઈ મકવાણા કિે છે કે, 
“મારી ્બાળકીન ેજન્મર્િ જ હ્રદ્યરોગ િિો. 
િૉકટર પાસે િપાસ કરાવી િો માલુમ પડ્ું કે, 
િેના હ્રદ્યમાં કાણું છે, અમારો પડરવાર 
હચંિાિુર થઈ ગ્યો િિો અને ખરા સમ્ેય 
‘રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય કા્ય્ષક્રમ’ દેવદિૂ ્બનીને 
આવ્યો. અમદાવાદની ્યુ .એન.મિ ેિા 
િોનસપટલમા ંમારી લાિલી દીકરીનુ ંઓપરેશન 
એકપણ રૂહપ્યાના ખચ્ષ વગર થ્યું િિું.” 

મજરૂી કામ કરી પડરવારનુ ંગજુરાન ચલાવિાં 
લાલજીભાઈન ેત્યા ંિા.૫ ર્ન્્યઆુરી, ૨૦૨૦ ના 
રોજ દીકરીનો જન્મ થ્યો િિો. સમગ્ પડરવારમાં 
ખ્ૂબ જ ઉતસાિ અન ેિર્ષનો માિોલ િિો, પરંિુ 
પડરવારનો ઉતસાિ શોકમા ં ફેરવાઈ ત્યારે ગ્યો 
જ્યારે િમેન ેખ્બર પિી કે િમેની ્બાળકીન ેશ્વાસ 
લવેામા ંિકલીફ પિી રિી છે. 

‘રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય કા્ય્ષક્રમ’ દ્ારા 
ગામગેામ ્બાળકોની આરોગ્ય િપાસ કરવામાં 
આવે છે, જેમાં અવનીના ઘરે પણ િપાસ માટે 
ટીમ પિોંચી ત્યારે અવનીના પ્રાથહમક ડરપોટ્ષ 
કરવામાં આવ્યાં જેમાં િેના હ્રદ્યમાં કાણું 
િોવાનું માલૂમ પડ્ું. આ વાિ સાંભળિા 
અવનીના પડરવાર પર ર્ણે આભ િૂટી પડ્ું. 

પરંિુ આ સમ્યે ‘રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય 
કા્ય્ષક્રમ’ની ટીમ અવની અને િેના પડરવારને 
વિારે આવી. રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય કા્ય્ષક્રમ 
અંિગ્ષિ નાનકિી અવનીના પડરવારને 
િાતકાહલક અને હનષઃશૂલક સારવાર માટે 
સચોટ માગ્ષદશ્ષન આપવામાં આવ્યું અને 
ત્યાર ્બાદ અમદાવાદની ્યુ.એન.મિેિા 
િોનસપટલમાં અવનીનું સફળ ઓપરેશન 

કરવામાં આવ્યું િિું. “રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય 
કા્ય્ષક્રમ” ્બોટાદના મકવાણા પડરવાર માટે 
આશીવા્ષદ ્બનીન ેઆવ્યો અન ેિમેના જીવનને 
ખુશીઓથી ભરી દીધું છે. અવનીના હપિાના 
જણાવ્યા પ્રમાણે િવે િેની િહ્બ્યિ સારી છે 
અને િે સવસથ જીવન જીવી રિી છે. 

‘રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય કા્ય્ષક્રમ’એ નેશનલ 
િેલથ હમશન અંિગ્ષિ સવાસથ્ય અને પડરવાર 
કલ્યાણ મંત્ાલ્ય, કેન્દ્ર સરકારશ્ી દ્ારા 
ચલાવામા ંઆવિી અન ેરાજ્ય સરકારશ્ી દ્ારા 
અમલીકિૃ ઉતકષૃ્ટ આરોગ્ય ્યોજના છે. જે 
અંિગ્ષિ જન્મથી ૧૮ વર્ષ સધુીની વ્યમ્યા્ષદાના 
્બાળકોની કેન્સર, હ્રદ્ય, ડકિની પ્રત્યારોપણ 
સહિિના ગંભીર રોગોની હન:શૂલક સારવાર 
કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાિં ‘શાળા આરોગ્ય 
કા્ય્ષક્રમ’ અંિગ્ષિ આરોગ્ય ટીમ દ્ારા 
્બાળકોના આરોગ્ય િપાસ કરી જરૂડર્યાિ 
જણા્ય િો સી.એચ.સી./િોનસપટલમાં વધુ 
સારવાર આપવામાં આવે છે.  

“રાષ્ટી્ય ્બાળ સવાસથ્ય કા્ય્ષક્રમ” અન્વ્ેય 
જન્મથી જ ગંભીર હ્બમારીઓથી પીડિિ 
્બાળકોને ઈલાજ ઉપલબધ થવાથી િેમના 
મજ્બૂિ ભહવષ્યનું હનમા્ષણ કરી શકા્ય છે. 
િમામ ્બાળકોન ેપોિાની પણૂ્ષ ક્ષમિાથી આગળ 
વધવાનો અવસર પ્રાપ્ થા્ય િ ે િેિથુી કેન્દ્ર 
સરકારશ્ી િથા રાજ્ય સરકારશ્ીની આવી 
અનકે આરોગ્ય ્યોજનાઓ અમલી છે. વ્યહતિ 
જ્યારે શારીડરક અને માનહસક રીિે સવસથ િશે 
ત્યારે જ િ ેસવસથ રિી શકશ ેઅન ેરાષ્ટભાવના 
ર્ગૃિ કરી શકાશે. •

ઓરાોગય સુિા

રાષ્ટ્ર રીય િાળ સવાસ્ય કાય્ગક્રમ
બાળકયોએ િરેક િેશિયું ભહવષ્ છે. બાળકયો અિતે દકશયોરયોિી બૌહધિક, સામાહજક, માિહસક અિતે 

શારીદરક ક્ષમતાઓિયો હવકાસ થા્ તતે જરૂરી છે. આથી િરેક િેશ આરયોગ્ અિતે હશક્ષણમાં રયોકાણ 
કરે તતે જરૂરી છે. ગયુજરાતમા ંશાળાિા બાળકયોિા સારા સવાસ્થ્િી તપાસણી માટે રાજ્િા આરયોગ્ 
અિતે પદરવાર કલ્ાણ હવભાગ દ્ારા િર વરષે શાળા આરયોગ્ કા્્ષક્રમિયું આ્યોજિ કરવામાં આવતે 
છે. ગયુજરાતમાં કા્્ષરત આ સૌથી મયોટયો આરયોગ્ કા્્ષક્રમ છે. શાળા આરયોગ્-રાષ્ટી્ બાળ 
સવાસ્થ્ કા્્ષક્રમ અંતગ્ષત જનમથી લઇિતે ૧૮ વર્ષિી ઉંમર સયુધીિા બાળકયોિી 4D (દરફેકટ, 
રતેદફસી્નસી, દરઝીઝ અિતે રતેવતેલયોપમતેનટ રીલતે) માટે તપાસ કરી સારવાર કરવામાં આવતે છે.  

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩48 økwshkík



"્પક્ષીરાજ એવાં ગીધોની નવી વસાહતની ખોજ"
જોખમમાં આવી ગયેલાં ભારતીય ગીધોની  

્પાવાગઢમાં વસાહતથી ્પક્ષીપ્રેમીઓમાં આનંદ
" દશ્ષન વરિવેદી

વન, વનરાઈ અને િેની સાથે િેમાં 
વસવાટ કરિાં પક્ષીઓનું ્યોગ્ય રીિે સંવધ્ષન 
થા્ય િો કુદરિનું ચક્ર ્યોગ્ય રીિે ચાલિું રિે 
છે. કુદરિના કા્ય્ષમાં હવકે્ષપ પિિાં અનેક 
પ્યા્ષવરણી્ય પ્રશ્ો ઊભા થા્ય છે. વિ્ષમાનમાં 
’ગલો્બલ વોહમુંગ’ સહિિના પ્રશ્ો િેનંુ 
ઉદાિરણ છે. પ્રકહૃિનાં ્બગિેલી સમિુલા 
ર્ળવવા માટે અનોખા પ્ર્યાસ કરવા પિે છે. 
િે પછી જળ, જમીન િો્ય કે પશુ-પક્ષીના 
રક્ષણનું કા્ય્ષ. 

િાજેિરનાં થોિાં વરયોમાં કમનસી્ેબ દુધાળાં 
પશુઓને અપાિાં કેહમકલ્યુતિ ઇન્જેકશનોને 
કારણે ગીધો ઉપર જોખમ ઊભું થ્યું છે. 
પશઓુનુ ંમૃિ શરીર આરોગવાન ેલીધ ેગીધોનું 
અનસિતવ જોખમા્ંુય છે. ખાસ કરીન ેગજુરાિમાં 
ગીધોની વસહિમાં ૬૬ ટકાનો ઘટાિો છેલ્ા 
એક દશકમાં નોંધા્યો છે.

િેવા સમ્યે કુદરિના સફાઈ કામદાર 
િરીકે ર્ણીિા ગીધ (ઇનન્િ્યન વલચર) 
પક્ષીઓની પાવાગઢના િુંગરોમાં નાની 
વસાિિ િાજેિરમાં જોવા મળી છે. જોખમમાં 
આવી ગ્ેયલી પક્ષીજગિની આ ર્િે 
પાવાગઢની પવ્ષિમાળાની કોિરોમા ં્બનાવલેા 
માળાઓમા ંઇંિાનુ ંસવેન કરી કેટલાકં ્બચ્ાનેં 
જન્મ પણ આપ્યો છે. વન હવભાગના પ્રાથહમક 
અંદાજ મુજ્બ ૧૦ પુખિ વ્યનાં ગીધનો 
વસવાટ માલૂમ પડ્ો છે. 

હવશ્વભરમા ંગીધની ૨૩ પ્રર્હિઓ જોવા 
મળે છે. િમેાંથી ૯ પ્રકારની પ્રર્હિઓ ભારિમાં 
અન ેિમેાથંી પણ ૭ પ્રકારની પ્રર્હિઓ િો 
ગુજરાિમાં જોવા મળે છે. આ ૭ પ્રકારમાં 
વિાઇટ ર ંપિ વલચર, ઇનન્િ્યન વલચર, 
ઇહજનપશ્યન વલચર અને રિે િેિેિ વલચર 
સથાહનક અન ેઇહજનપશ્યન ગ્ીફોન, હિમાહલ્યન 
ગ્ીફોન અન ેહસનડેર્યસ વલચર માઇગ્ટે કરીને 
રાજ્યમા ંઆવ ેછે. જ્યારે હ્બ્યાિષેિ વલચર અને 

સલને્િર હ્બલિ વલચર કોઇ-કોઇ વખિ રાજ્યમાં 
જોવા મળી ર્્ય છે. સફેદ ધા્બાવાળા ંગીધો 
સવ્ષસામાન્્ય છે. ગજુરાિમા ંઇનન્િ્યન વલચર 
પણ ્બિધુા જોવા મળે છે. િનેી પાખંો અઢી ફૂટ 
સધુી ફેલાઈ શકે છે.

્બિુધા આ ગીધો માનવવસિીની આસપાસ 
વસવાટ કરે છે. પુખિ વ્યનું ગીધ ૭૦ થી ૮૫ 
સે.મી. ઊંચું અને પાંચથી છ ડક.ગ્ા. સુધીનું 
વજન ધરાવિંુ િો્ય છે. માદા કરિાં નર 
ગીધની લં્બાઇ વધુ િો્ય છે. િેઓ ૧૦ થી 
૧૨ના સમૂિમાં વસવાટ કરે છે. વર્ષમાં એક 
વખિ ૧ ઈંિંુ મૂકે છે અને ્બચ્ાંઉછેરનો 
સમ્યગાળો નવેમ્બરથી માચ્ષ મહિના સુધીનો 
િો્ય છે. ઇન્ટરનશેનલ ્યહુન્યન ફોર કન્ઝવષેશન 
ઓફ નેચર દ્ારા ગીધની આ પ્રર્હિને અહિ 
જોખમમાં આવી ગ્યેલાં પક્ષીઓની ્યાદીમાં 
મૂકવામાં આવી છે. 

ગીધોનો માનવર્હિ પર મોટો ઉપકાર છે. 
િેઓ મૃિ શરીરને સંપૂણ્ષપણે સાફ કરી નાખે 

છે. જથેી સિી રિેલા મૃિદેિમા ંરિેલા ંજોખમી 
જીવાણુઓ અને હવરાણુઓ વાિાવરણમાં 
ફેલાિા નથી. ગીધોનુ ંએક ટોળુ ંએક મૃિ પશનુે 
૩ થી ૪ હમહનટમાં સફાચટ કરી શકે છે.

પાવાગઢમા ંમાિાજીના િુગંરાની પાછળની 
િરફ કોિરોમાં ૨ થી ૩ માળા, નવલખા 
કોઠારવાળા ંકોિરોમા ં૬ જટેલા ંમાળા િોવાનો 
અદંાજ છે. ગીધની સફેદ િગાર ઉપરથી માળા 
િોવાનો સિજ અદંાજ લગાવી શકા્ય છે. જમેાથંી 
માિાજીના મડંદરવાળી કોિરોમા ંઆવલેા ૧ 
માળામા ંગીધનુ ં્બચ્ુ ંજોવા મળ્યુ ંછે.

આ ગીધો સવારના ૧૧ વાગ્યાથી મોિી 
રાિ સધુી ખોરાકની શોધમા ંઆકાશમા ંચક્કર 
લગાવિાં રિે છે. િે એક િર્ર ફૂટની 
ઊચંાઈએથી િનેી િીક્ણ નજર દ્ારા મૃિ પશનુે 
જોઈને િેના પર િરાપ મારે છે.

વન હવભાગ દ્ારા થ્યેલી ગણિરી 
દરહમ્યાન પણ પાવાગઢમાં ગીધોની આ 
વસાિિ નોંધાઈ છે. પડરક્ષતે્ વન અહધકારીશ્ી 
આર.આર.્બાડર્યા અન ેવન સિા્યકશ્ી પંકજ 
ચૌધરી આ વસાિિ ઉપર સિિ નજર રાખી 
રહ્ાં છે, જેથી અલભ્ય એવી ગીધોની વસહિ 
ફરીથી વધારી શકા્ય અને કુદરિના ્બગિેલા 
સમિુલનને ફરીથી ર્ળવી શકા્ય. •

અભયારણય
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યાયાવર ્પક્ષીઓને ર્ણવાનું અને માણવાનું અનોખું સથળ વઢવાણા....
‘વઢવાણા’ ઃ ‘યે નહ� દેખા તો ક�છ નહ� દેખા !’

" સાગર રાવ
વિોદરાના િભોઈ િાલુકામાં આવેલા 

વઢવાણા પક્ષી અભ્યારણ્્ય માટે એવું કિી 
શકા્ય કે, ‘્યે નિીં દેખા િો કુછ નિીં દેખા 
!’. કારણ કે,  ૬૩૦ િેકટર હવસિારમા ંફેલા્યલેું 
આ િળાવ િર્રો માઈલ દરૂથી ઉિીન ેઆવિા 
અવનવા પક્ષીઓનું અનેરં અને સુરહક્ષિ હવશ્વ 
છે. અિીં િમે ૧૩૫ થી વધુ ર્હિના હવહવધ 
્યા્યાવર પક્ષીઓન ેર્ણી અન ેમાણી શકો છો. 

અંદાજે ૧૦૦ વર્ષ પિેલા હસંચાઈના 
િ ેિુથ ી  વિોદરાના ર ાજવી મિારાર્ 
સ્યાજીરાવ ગા્યકવાિ ત્ીર્એ વઢવાણા 
િળાવનું હનમા્ષણ કરાવ્યું િિું. િમને અિીં 
જળપલાહવિ હવસિાર (વેટલેન્િ) િેમજ 
રામસર સથળના પણ દશ્ષન થઈ જ ર્્ય.જો 
િમારે હવદેશી પક્ષીઓને જોવા િો્ય, િેની 
કરિ્બ હનિાળવી િો્ય કે પછી પ્રકહૃિને 
મિાલવી છે..િો, આ જ સમ્ય શ્ેષ્ છે. 

નવેમ્બરથી માંિીને માચ્ષ સુધી અિીં 
્યા્યાવર િેમજ સથાહનક પક્ષીઓનો મેળાવિો 
ર્મે છે. અિીં ્બિક, િંસ, ્બગલા-્બગલી 
અને િૂ્બકીઓ સહિિના અલગ-અલગ 
પ્રકારના પક્ષીઓ જોવા મળે છે, જેમાં  લાલ 
આંખ કારહચ્યા, સફેદ સુરખા્બ, નાનો 
કલકહલ્યો, મોટો િંજ, નાની િૂ્બકી, લુિાર 
સહિિના પક્ષીઓનો સમાવેશ થા્ય છે. 

હિમાલ્યનાં માનસરોવરથી રાજિંસોનું ટોળું, 
હિમાલ્યનાં સો-મોરીરીથી ભગવી સુરખા્બ, 
આહફ્કા અને હસંધ પ્રાંિમાંથી િંસોનું ટોળું, 
મધ્ય એહશ્યાનાં હવસિારોમાંથી ગુલા્બી પેણ, 
હસંધ પ્રાંિમાંથી હશકારી પક્ષીઓ પણ અિીં 
આવીને િેમને ગમિું અને સુરહક્ષિ હવશ્વ 
મેળવી લે છે.

માત્ ડિસમે્બર મહિનામા ંજ ૬૦ િર્રથી 
વધારે પક્ષીઓએ પોિાના આ સરુહક્ષિ હવશ્વમાં 
સમ્ય હવિાવ્યો છે, િેના પરથી જ િેની 
હવહવધિા, જડટલિા અને સુંદરિાનો ખ્યાલ 
આવી ર્્ય. રેિ કે્રસટેિ પોચાિ્ષ, ્બાર િેિિે ગીઝ, 
િેડર્યસ્ષ, િવામાં કરિ્બો કરિું બલુ ટેઇલિ ્બી 
ઇટર, પાણીમાં હશકાર કરિી હલટલ ગ્ે્બ, 
િળાવ વચ્ે લાકિાં પર ્બેસેલું સ્ેક્બિ્ષ િાટ્ષર, 
્બોઇંગ હવમાનની જેમ પાણી પર ઉિરાણ 
કરિાં પેહલકન્સ, પાણીમાં ચાંચ િૂ્બાિીને કોઈ 
િરિી સટીમર માફક ટોળામાં ખોરાક શોધિા 
ફલેહમન્ગોઝ, ઊંચે આકાશમાંથી પાણીમાં 
છલાંગ લગાવીને એક જ ઝાટકે માછલી 
પકિીને ઊિિું ઓસપ્રે, સફેદ રૂ જેવું મુલા્યમ 
કોટન પીગમી ગૂઝ, ઊિિાંવેંિ જ હસસોટી 
મારિું લેસર વિીસહલંગ િક વગેરે જેવા ં
હવહવધિમ સુંદર પક્ષીઓ જોવાથી િમારં મન 
જ નિીં ભરા્ય. 

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 

સકંલપના અનસુાર અમૃિ સરોવર ્બનાવા્ેયલા 
આ િળાવમાં હવહવધ પક્ષીઓનાં મધુર કલરવ 
સાભંળવા મળશ,ે જ ેિમન ેઆચિ્ય્ષમા ંગરકાવ 
કરી મકૂશ.ે શહન-રહવમા ંઅિીં મોટા પ્રમાણમાં 
લોકો ઉમટે છે. હવદ્ાથશીઓને અને ્બાળકોને 
િો અિીં મોજ જ પિી ર્્ય છે. હવદેશી 
મિેમાનોના દૂલ્ષભ દશ્ષન કરવાના િમારે પણ 
્બાકી િો્ય િો, ્બનાવી લો વઢવાણા વેટલને્િની 
મુલાકાિનો પલાન. કારણ કે, ‘્યે નિીં દેખા 
િો કુછ નિીં દેખા !’ •

હંુફાળું  ઘર - ૧૩૫ જોટલી જાતના યાયાવર પક્ીઓોનાો 
‘�શયાળ ુમાળાો’ િનો છો વઢવાણા તળાવ
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