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શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ
મુ�મંત્રી, ગુજરાત રા�



February 01, 2023

કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી �નમર્લા સીતારમણ 
દ્વારા રજૂ કરાયેલ કેન્દ્રીય બજેટની 

પ્રશંસા કરતા મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ

Top News



મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અાજના 
World Wetlands Day ના અવસરે 
જાણીતા સંગીતકાર-ગાયક શ્રી રૂપકુમાર 
રાઠાેડ દ્વારા �ર-સંગીતબદ્ધ કરેલ, સમગ્ર 
સૃ�� માટે “વસુધૈવ કુટંુબકમ્ ” ની 
ભાવનાને સાથર્ક કરતું ગીત અાજે 
ગાંધીનગર ખાતે અ� મહાનુભાવાેની 
ઉપ���તમાં લાેન્ચ કયુ� હતું.

https://twitter.com/Bhupendrapbjp/sta-
tus/1621066948703584259?s=20&t=_

iEUm9ajqZb8oBVecN6Juw

February 02, 
2023



મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર 
પટેલ G20 India 

અંતગર્ત ક�ના ધાેરડાે 
ખાતે અાયાે�જત ‘ટુ�રઝમ 

વ�ક�ગ ગ્રુપ’ની પ્રથમ 
બેઠકમાં સહભાગી થયા 

ગુજરાત અેસ.ટી. ની 151 નવી બસાેનું મુ�મંત્રી 
શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મુસાફરાેની 
સેવામાં લાેકાપર્ણ

મુ�મંત્રીશ્રીઅે અમદાવાદમાં યાેજાયેલી U20-અબર્ન સ�મટની પ્રથમ શેરપા બેઠકનું ઉદ્ઘાટન કયુ�

Top News



રામકૃ� �મશનના સં�ાસીઅાેની 
ગુજરાત તીથર્ યાત્રાના સહભાગી 
સં�ાસીઅાે સાથે મુ�મંત્રીશ્રીનાે 
સીધાે સંવાદ

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રામકૃ� �મશનના સં�ાસીઅાેની ગુજરાત 
તીથર્યાત્રાના સહભાગી સં�ાસીઅે સાથે ગાંધીનગરના અડાલજ �ત્રમં�દર 
ખાતે સીઘાે સંવાદ કરતા જણા�ું હતું કે, �વજ્ઞાન અને ટેકનાેલાેજી સાથે 
અા���કતા અને ધમર્નું અનુશાસન જાેડાય છે �ારે �વકાસના નવા 
પ�રણામાે સજાર્ય છે. રામકૃ� �મશન-રાજકાેટ દ્વારા દેશ અને �વદેશના 
૧૨૫ સં�ાસીઅાેની ગુજરાત તીથર્યાત્રાનું અાયાેજન કરવામાં અા�ું છે.

February 02,
2023



મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વાપી 
ખાતે શ્રી રમણલાલ કંુવરજી 
દેસાઇ મેમાેરીયલ ટ્ર� દ્વારા 
�ન�મ�ત વા�ણ� મહા�વદ્યાલય 
ભવનનું કયુ� લાેકાપર્ણ 

 મુ�મંત્રીશ્રીઅે શૈક્ષ�ણક સં�ાઅાે થકી 
ગુજરાતમાં જ્ઞાનની �ાેત સદા પ્રજ્વ�લત રાખવા અાહવાન કયુ�.

February 03, 
2023



મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનાે 
રા�ના નાગ�રકાેની સુ�વધા 
માટે મહ�પૂણર્ �નણર્ય
મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રા�માં ગુજરાત રેગ્યુલરાઇઝેશન અાેફ 
અનઅાેથાેરાઇઝ્ડ ડેવલપમે� અે� 2022 અન્વયેની અરજીઅાે 
અાેનલાઇનની સાથાેસાથ હવે તા�ા�લક અસરથી અાેફલાઇન મા�મથી 
પણ સંબં�ધત કચેરીઅાેમાં �ીકારવાનાે જન�હતલક્ષી �નણર્ય કયા� છે.

February 03,
2023



મુ�મંત્રીશ્રી દ્વારા”જડુ્ડસ ચાેક ખાતે 
અાેવરબ્રીજ સ�હતના રાજકાેટના 
�વ�વધ �વકાસ કામાેના 
ઈ-લાેકાપર્ણ – ખાતમુહૂતર્

February 04, 
2023

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અાજે ગાંધીનગરથી �વડીયાે કાે�ર�ના મા�મ 
દ્વારા રાજકાેટ મહાનગરપા�લકા અને રાજકાેટ શહેરી �વકાસ સ�ામંડળના 
�વ�વધ �વકાસકાયા�નું લાેકાપર્ણ તથા ખાતમુહૂતર્ કયુ� હતું. મુ�મંત્રીશ્રીઅે અા 
અવસરે અાવાસ યાેજનાનાે ડ્રાે કરી લાભાથ�અાેને મકાનાેની ફાળવણી પણ 
કરી હતી.



GoG અે સરકારી શાળાઅાેમાં 
PISA અાધા�રત ટે� લેવા માટે 
OECD સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાર્

રા�ની સરકારી શાળાઅાેમાં �શક્ષણની ગુણવ�ાને અાંતરરા�ીય સ્તરની 
બનાવવાની વધુ અેક પહેલ �રૂપે અાજે ગાંધીનગર ખાતે મુ�મંત્રીશ્રી 
ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપ���તમાં �શક્ષણ �વભાગ તથા અાંતરરા�ીય �ાતનામ 
સં�ા અાેગ�નાઇઝેશન ફાેર ઇકાેનાે�મક કાે-અાેપરેશન અે� ડેવલપમે� 
વ�ે MoU સંપ� થયા.

February 04,
2023



મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 
‘અમદાવાદ અાંધ્ર મહાસભા’ના 
ડાયમંડ �ુબીલી સાેવે�નયરનું 
�વમાેચન

February 06, 
2023

મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અેસ.જી.હાઇવે ��ત બાલાજી મં�દર ખાતે 
‘અમદાવાદ અાંધ્ર મહાસભા’ ના 75 વષર્ પૂણર્ થવા પર �હરક જયં�ત 
મહાે�વની ઉજવણી પ્રસંગે ડાયમંડ �ુબીલી સાેવે�નયરનું �વમાેચન કયુ� 
હતું. અા ડાયમંડ �ુબીલી સાેવે�નયરના �વમાેચન પ્રસંગે મુ�મંત્રીશ્રીઅે 
જણા�ું હતું કે, દેશની અાઝાદીના અમૃત મહાે�વ પ્રસંગે જ અમદાવાદ 
અાંધ્ર મહાસભા (AAMS) ના અિસ્ત�ના 75 વષર્ પૂણર્ થયા છે અને સં�ા 
તેના �હરક જયં�ત મહાે�વની ઉજવણી કરી રહી છે તે અાનંદની બાબત છે.



મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના 
અ�ક્ષ�ાને ધાેરડાેમાં G-20 અંતગર્ત 
ટૂ�રઝમ વ�ક�ગ ગ્રૂપની પ્રથમ બેઠક યાેજાઈ

મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભારતના યજમાન પદે યાેજાઇ રહેલી G-20 
પ્રેસીડે�ીની ટુ�રઝમ વક�ગ ગૃપની પ્રથમ બેઠકનાે ક�ના ધાેરડાેથી પ્રારંભ 
કરાવતાં ��પણે જણા�ું કે, TWG બેઠકના સામુ�હક �ચ�તનથી ટુ�રઝમ 
સે�રને નવી �દશા અને ઊજાર્ મળશે. �વકાસમાં પ્રવાસનનાે ઉ�ેખ કરતા 
મુ�મંત્રીશ્રીઅે કહ્યું કે, દેશ અને દુ�નયાના જીડીપીમાં ટૂ�રઝમનું મહ�નું 
યાેગદાન છે. અા પ્રસંગે  કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીઅાે- G-20ના સહભાગી દેશાેના 
ડે�લગે�સની �વશેષ ઉપ��તી રહી.

February 08,
2023



મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 
‘અમદાવાદ અાંધ્ર મહાસભા’ના 
ડાયમંડ �ુબીલી સાેવે�નયરનું 
�વમાેચન

February 09, 
2023

મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અેસ.જી.હાઇવે ��ત બાલાજી મં�દર ખાતે 
‘અમદાવાદ અાંધ્ર મહાસભા’ ના 75 વષર્ પૂણર્ થવા પર �હરક જયં�ત 
મહાે�વની ઉજવણી પ્રસંગે ડાયમંડ �ુબીલી સાેવે�નયરનું �વમાેચન કયુ� 
હતું. અા ડાયમંડ �ુબીલી સાેવે�નયરના �વમાેચન પ્રસંગે મુ�મંત્રીશ્રીઅે 
જણા�ું હતું કે, દેશની અાઝાદીના અમૃત મહાે�વ પ્રસંગે જ અમદાવાદ 
અાંધ્ર મહાસભા (AAMS) ના અિસ્ત�ના 75 વષર્ પૂણર્ થયા છે અને સં�ા 
તેના �હરક જયં�ત મહાે�વની ઉજવણી કરી રહી છે તે અાનંદની બાબત છે.



અમદાવાદમાં યાેજાઈ રહેલ U20 �સટી શેરપા બેઠકના 
ઉપલ�યમાં અાજે સાંજે સાબરમતી �રવરફ્ર� ખાતે ભ� 
સાં�ૃ�તક કાયર્ક્રમનું અાયાેજન કરવામાં અા�ું. ભારતની 
�વ�વધતામાં અેકતા દશાર્વતાે અા કાયર્ક્રમ મુ�મંત્રી શ્રી 
ભૂપેન્દ્ર પટેલે દેશ-�વદેશના ડેલીગે�સ તથા અ� અામં�ત્રતાે 
સાથે �નહા�ાે હતાે.

February 09,
2023



મુ�મંત્રીશ્રીની અ�ક્ષતામાં 
‘ઇ��યન અેસાે�સઅેશન અાેફ 
�ફ�ઝયાેથેરાપી�’ની 60મી નેશનલ 
કાે�ર�-2023નું ઉદ્ઘાટન

February 11, 
2023

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અ� મહાનુભાવાેની ઉપ���તમાં અમદાવાદ ખાતે અાયાે�જત 
ધ ઇ��યન અેસાે�સઅેશન અાેફ �ફ�ઝયાેથેરા�પસ્�સની 60મી વા�ષ�ક કાે�ર�નાે 
શુભારંભ કરા�ાે હતાે. મુ�મંત્રીશ્રીઅે ગુજરાતમાં �ફ�ઝયાેથેરાપીની તાલીમ સુ�વધાઅાે 
વધારવાની રા� સરકારની પ્ર�તબદ્ધતા �� કરી હતી.

માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર માેદીઅે વી�ડયાે કાે�ર�ના મા�મથી અા કાે�ર�માં 
ઉપ��ત સહભાગીઅાેને સંબાે�ધત કયાર્ હતા તથા �ફ�ઝયાેથેરા�પ�ને દદ�અાે માટે 
શારી�રક અને માન�સક પીડામાંથી મુ�� અપાવનારઅાશાનું પ્રતીક ગણા�ા હતા.



મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 
ગાંધીનગર ખાતે ગ્લાેબલ અેસાે�સઅેશન 
અાેફ �ફ�ઝ�શય� અાેફ ઇ��યન અાે�રજીન 
(GAPIO) ની વા�ષ�ક કાે�ર�નાે શુભારંભ કરા�ાે.

મુ�મંત્રીશ્રીઅે જણા�ું હતું કે ભારતીય ડાૅ�રાેઅે 'સવ� સ�ુ �નરામયાઃ' ના 
મંત્ર સાથે �વ�ભરમાં અારાેગ્ય સેવા પ્રદાન કરી દેશનું ગાૈરવ વધાયુ� છે. અા 
અવસરે મુ�મંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે તબીબી ક્ષેત્રે �વશેષ યાેગદાન અાપનાર 
ડાૅ�રાેનું સ�ાન પણ કરવામાં અા�ું હતું.

February 11,
2023



February 12, 
2023

મુ�મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જ્ઞાનપીઠ 
અેવાેડર્  �વજેતા ગુજરાતી લેખક 
શ્રી પ�ાલાલ પટેલની અા�કથાની
અંગ્રેજી અાવૃ�� ‘ફાઈ��� ગ ગટુ્ટ’નું 
�વમાેચન કયુ�

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વરદ હસ્તે જ્ઞાનપીઠ પુર�ાર �વજેતા 
�.પ�ાલાલ પટેલના પાૈત્રી સુશ્રી નતાશા પટેલ નેમા દ્વારા �લ�ખત ‘FIND-
ING GATTU' - The Compelling Journey of Pannalal Patel પુસ્તકનું 
અમદાવાદ ખાતે �વમાેચન કરવામાં અા�ું.
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દ્વારા મુસાફરાેની સેવામાં લાેકાપર્ણ

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના �દશાદશર્નમાં ગુજરાત અેસ.ટી. દ્વારા મુસાફર 
લક્ષી વધુ બે સુ�વધાઅાેનાે શુભારંભ થયાે છે. ગુજરાત રા� માગર્ વાહન 
�વહાર �નગમે કુલ ૫૩ કરાેડ રૂ�પયાના ખચ� નવી ૧૫૧ બસ મુસાફર 
જનતાની સેવામાં કાયર્રત કરી છે. મુ�મંત્રીશ્રીઅે ૪૦ સ્લીપર કાેચ અને ૧૧૧ 
લક્ઝરી કાેચ અેમ કુલ ૧૫૧ બસીસનું ગાંધીનગરમાં બે ડ્રાઇવર ભાઈઅાેને 
બસ ની ચાવી પ્રતીક રૂપે અાપીને લાેકાપર્ણ કયુ� હતું. અા નવી બસ સેવાઅાે 
રા�માં મુસાફરાેની સફર વધુ અારામદાયક તેમજ સગવડ્યુ� બનાવશે.

February 13,
2023



February 13, 
2023

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપ���તમાં રા� સરકારના ઉદ્યાેગ �વભાગ 
તથા કાેપર ટ્યુબનું ઉ�ાદન કરતી કંપની મેટટ્યુબ કાેપર ઇ��યા પ્રા.�લ. 
વ�ે સાણંદ-II અાૈદ્યાે�ગક �વસ્તારમાં અેરક�ીશન�ગ-રે�ફ્રજરેશન માટે 
�ફફ્થ જનરેશન કાેપર ટ્યુબ મે�ૂફેકચર�ગ �ા� શરૂ કરવા 
MoU સંપ� થયા હતા
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મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના �દશાદશર્નમાં ગુજરાત અેસ.ટી. દ્વારા મુસાફર 
લક્ષી વધુ બે સુ�વધાઅાેનાે શુભારંભ થયાે છે. ગુજરાત રા� માગર્ વાહન 
�વહાર �નગમે કુલ ૫૩ કરાેડ રૂ�પયાના ખચ� નવી ૧૫૧ બસ મુસાફર 
જનતાની સેવામાં કાયર્રત કરી છે. મુ�મંત્રીશ્રીઅે ૪૦ સ્લીપર કાેચ અને ૧૧૧ 
લક્ઝરી કાેચ અેમ કુલ ૧૫૧ બસીસનું ગાંધીનગરમાં બે ડ્રાઇવર ભાઈઅાેને 
બસ ની ચાવી પ્રતીક રૂપે અાપીને લાેકાપર્ણ કયુ� હતું. અા નવી બસ સેવાઅાે 
રા�માં મુસાફરાેની સફર વધુ અારામદાયક તેમજ સગવડ્યુ� બનાવશે.

February 13,
2023


