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• આ સરર્ાર ગરહીબ, ખેડૂત અને આદિવાસહીના ર્લ્ાણ માટેનહી સરર્ાર છે.
• સૌર ઊજા્ત ઉતપાિનથહી નગરપાભલર્ાઓને વહીજબહીલ િારણથહી 

મુભતિ મળશે.
• શુદ્ પહીવાનું પાણહી, દર્ુઝ ઓફ ટ્હીટેડ વોટર અને િૂગિ્ત ગટર વ્વસથાથહી 

સવચછ-આરોગ્્ુતિ નગરો બનાવવાનો રાજ્ સરર્ારનો ભનધા્તર છે. 
• ્ુવાનોને ઘરઆંગણે ભવશ્વર્ષિાનું જ્ાન આપવાનહી વ્વસથા ગુજરાતે 

ભવર્સાવહી છે.
• સટડહી ઈન ગુજરાતમાં ્વે ભવશ્વિરના ભવદ્ાથથીઓ અભ્ાસ ર્રવા આવહી 

રહ્ાં છે.
• લઘુ-મધ્મ ઉદ્ોગર્ારોનહી પ્રોડર્શન ર્ોસટ ઘટે - ઉદ્ોગો વલડ્ત માર્કેટમાં 

ર્ોસમપદટશનમાં ઊિા ર્ે તેવહી વ્વસથા ગુજરાત ભવર્સાવહી ર્હી છે.
• ‘મારં ગામ ર્ોરોનામુર્ત ગામ’ અભિ્ાનને ગામોએ જનસ્્ોગથહી 

સફળ બનાવ્ું છે.
• રાજ્ના પશુપાલર્ોને ર્ારણે ગુજરાત િૂધ ઉતપાિન ષિેત્રે આતમભનિ્તર 

બન્ું છે.
• લોર્ડાઉનમાં ગુજરાતનું ગ્ામહીણ -અથ્તતંત્ર પશુપાલનને ર્ારણે ધબર્તું 

રહ્ં છે.
• રાજ્સરર્ારે ગૌ-વંશ ્ત્ા પ્રભતબંધ માટે ર્ડર્ ર્ા્િા બનાવહી તેનંુ 

અસરર્ારર્ પાલન ર્રાવ્ું છે. 
• ખતેહી સામ ેપશપુાલન વ્વસા્ પરૂર્ ન્ીં પણ સમર્ષિ વ્વસા્ બન્ો છે.
• ગ્ામહીણ ર્ષિાએ જ ઇ-સેવા સેતુમાં પ૧ સેવાઓ ઓનલાઇન મળે તેવહી 

રાજ્ સરર્ારનહી પ્રભતબદ્તા છે.
• ‘્ર ્ ાથ ર્ો ર્ામ, ્ ર ખેત ર્ો પાનહી’ સાર્ાર ર્રહી નમ્તિાનાં પાણહી ખેતરો 

સુધહી પ્ોંચાડ્ાં છે.
• રાજ્નહી બધહી નગરપાભલર્ાઓ ગ્હીન-લિહીન એનર્જી ઉતપાિન ર્રે તવેહી 

રાજ્ સરર્ારનહી નમે છે.
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ણવકાસની પ્ણતબધિતા સાથે વષ્ભ ૨૦૨૧નો પ્ારંભ...

નવા વર્તના સૂ્ષોિ્નાં પ્રથમ દર્રણો નવહી આશાઓ લઇને આવ્ાં છે. વર્ત 2020માં 
ર્ોરોના મ્ામારહીનો ગુજરાતે મક્મ મુર્ાબલો ર્રહીને જનજનના ભવર્ાસનહી ગભત જાળવહી 
રાખહી છે. નવા વરષેનહી ઉરા નવહી ચેતના, નવા ઉમંગ અને નવા ઉતસા્ સાથે સૌ ર્ોઇ 
ગુજરાતહી બાંધવો ભવર્ાસનહી પ્રભતબદ્તા સાથે આગળ વધવા સંર્લપબદ્ છે.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીના નેતૃતવ ્ેઠળનહી વત્તમાન સરર્ારે છેલ્ા એર્ 
વર્તમાં સંર્લપથહી ભસભદ્ માટે લહીધેલાં બ્ુઆ્ામહી નક્ર પગલાંનો જનજનને સાષિાતર્ાર 
થ્ો છે. રાજ્ના નાગદરર્ોના આરોગ્ સુખાર્ારહી માટે રાજર્ોટમાં AIIMS આર્ાર લેશે, 
જે ગુજરાતને મેદડર્લ ્બ બનાવવાનહી દિશામાં મ્તવપૂણ્ત બનહી ર્ેશે.

ર્ોરોના મ્ામારહીના ર્ારણે વહીતેલું એર્ વર્ત માત્ર ગુજરાત ન્ીં પરંતુ સમગ્ જગત 
માટે અત્ંત ર્પરં રહ્ં. રાજ્ સરર્ારે ર્ોરોના સામેના જંગનો મક્મતાથહી મુર્ાબલો ર્્ષો 
છે. જેના પદરણામસવરૂપે રાજ્માં ર્ોરોના સંક્રમણને ર્ાબૂમાં રાખવામાં સફળતા મળહી છે. 
રાજ્ સરર્ારના પદરણામલષિહી પગલાંના ર્ારણે આજે ગુજરાતમાં દરર્વરહી રેટ ૯૫ ટર્ા 
જેટલો રહ્ો છે. આગામહી સમ્માં રાજ્વ્ાપહી ર્ોરોના રસહીર્રણને અભિ્ાન સવરૂપે 
ખૂણેખૂણે પ્ોંચાડવા રાજ્ સરર્ાર ર્કૃતભનશ્ચ્હી છે. 

ર્ોરોના ર્ાળમાં રાજ્ સરર્ારે નાગદરર્ોના આરોગ્નહી સિંાળ તો લહીધહી અન ેસાથસેાથે 
ભવર્ાસનાં ર્ામો અભવરત ગભતશહીલ રાખ્ા.ં ર્ોરોના સકં્રમણના સમ્મા ંજ્ારે સમગ્ ભવશ્વ 
થંિહી ગ્ંુ ્ તુ ંત્ારે મુખ્મતં્રહીશ્હીના િહીઘ્તદૃસષ્ટપણૂ્ત આ્ોજનથહી ગજુરાતમા ં18 ્ જાર ર્રોડથહી 
વધુના જનસખુાર્ારહીના ર્ા્ષો ્ાથ ધરા્ા ં્તા.ં આ ઉપરાતં વલસાડના અતંદર્ાળ એવા 
ર્પરાડા તાલરુ્ાના આદિવાસહી બાંધવોના આરોગ્નહી િરર્ાર રાખવા રાજ્ સરર્ારે ‘અટલ 
સવેા શટલ’નો પ્રારંિ ર્્ષો છે. આ સવેાથહી આદિવાસહી બાધંવોન ેઘરઆગંણ ેઆરોગ્નહી 
સવેાઓ ઉપલબધ બનવાનહી શરૂ થઇ છે. 

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ રાજ્ના સરપચંો અન ેપશપુાલર્ો સાથ ે‘મોર્ળા મન’ે વાત ર્રહી. તમેણે 
સરપચંોન ે‘માર ંગામ ર્ોરોનામતુિ ગામ’નો સરં્લપ લવેડાવ્ો. પશપુાલર્ો સાથનેા સવંાિમાં 
મુખ્મંત્રહીશ્હીએ રાજ્ના પશુપાલર્ોને ગ્ામહીણ અથ્તતંત્રને ગભતમાન રાખવા માટેના 
મ્ત્વપણૂ્ત ચાલર્બળ ગણાવ્ા ્ તા. તાજતેરમા ંગજુરાત સોલાર પોભલસહી 2021ન ેઅમલમાં 
મૂર્વાનો ભનણ્ત્ ર્્ષો છે. આગામહી  સમ્માં ગુજરાત દરન્ુએબલ એનર્જીનું ્ બ બનવાનહી 
સાથોસાથ ‘આતમભનિ્તર િારત’ના વડાપ્રધાનશ્હીના સવપ્નન ેપણ ત ેસાર્ાર ર્રશ.ે રાજ્ના 
તમામ ભજલ્ાઓમાં સુશાસન દિવસનહી ઉજવણહી જનસુખાર્ારહીના ર્ા્ષો સાથે િબિબાિેર 
ર્રવામાં આવહી ્તહી. 

મને આશા છે ર્ે, આ અંર્માં આપવામાં આવેલહી સાફલ્ગાથાઓ, રાજ્ સરર્ારે 
લહીધેલા જનભ્તલષિહી નહીભત ભવર્ર્ ભનણ્ત્ો ઉપરાંત ભવર્ાસલષિહી રસપ્રિ માભ્તહી વાચર્ 
ભમત્રોને ઉપ્ોગહી બનહી ર્ેશે.

જ્ જ્ ગરવહી ગુજરાત...

- yþkuf fk÷heÞk

ઉઘડતે પાને

økwshkík૧ જાન્્યુઆરી, ૨૦૨૧ 5



ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ rËLk«ríkrËLk 
ðÄw Lku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k {k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk ŸzkýÚke hurzÞku™k {kæÞ{ 
Úkfe ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk Ëe½oárüÃkqqýo rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ 
ÚkÞu÷k íku{Lkk ðõíkÔÞLkk ytþkuLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku 
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ,
નમસર્ાર, આજે મન ર્ી બાત એર્ પ્રર્ારે 2020નહી છેલ્હી 

મન ર્ી બાત છે. આગળનહી મન ર્ી બાત 2021માં પ્રારંિ 
થશે. સાથહીઓ, મારહી સામે તમારા લખેલા ઘણા બધા પત્રો 
છે. MyGOV પર તમે જે ભવચારો મોર્લો છો, તે પણ મારહી 
સામે છે. ર્ેટલા્ લોર્ોએ ફોન ર્રહીને પોતાનહી વાત જણાવહી 
છે. મોટાિાગના સંિેશાઓમાં વહીતેલાં વરષોનો અનુિવ અને 
2021 સાથે જોડા્ેલા સંર્લપો છે. ર્ોલ્ાપુરથહી અંજભલએ 
લખ્ું છે, ર્ે નવા વરષે આપણે બહીજાને શુિેચછા પાઠવહીએ 
છહીએ, શુિર્ામનાઓ આપહીએ છહીએ, તો આ વખતે આપણે 
એર્ નવું ર્ામ ર્રહીએ. ર્ેમ ન આપણે આપણા િેશને શુિેચછા 
આપહીએ, િેશને પણ શુિર્ામનાઓ આપહીએ. અંજભલજી 
ખરેખર, ઘણો જ સારો ભવચાર છે. આપણો િેશ 2021માં 
સફળતાઓના નવા ભશખરો સર ર્રે, િુભન્ામાં િારતનહી 
ઓળખ વધુ  સશતિ થા્, તેનહી ઇચછાથહી મોટું  શું 
્ોઈ શર્ે છે.

સાથહીઓ, NamoApp પર અભિરેર્જી એ એર્ મેસેજ 
પોસટ ર્્ષો છે. તેમણે લખ્ું છે ર્ે 2020 એ જે-જે િેખાડહી િહીધું, 
જે-જે ભશખવાડહી િહીધું, તે ક્્ારે્ ભવચા્ુું પણ ન્ોતું. ર્ોરોના 
સાથે જોડા્ેલહી તમામ વાતો તેમણે લખહી છે. આ પત્રોમાં, 

આ સંિેશાઓમાં. મને એર્ વાત જે ર્ોમન િેખાઈ ર્હી છે, 
ખાસ જોવામાં આવહી ર્હી છે, તે ્ું આજે આપનહી સાથે શેર 
ર્રવા માંગહીશ. મોટાિાગના પત્રોમાં લોર્ોએ િેશના સામથ્્ત, 
િેશવાસહીઓનહી સામૂભ્ર્ શભતિનહી િરપૂર પ્રશંસા ર્રહી છે. 
જ્ારે જનતા ર્ફ્ૂ્ત જેવો અભિનવ પ્ર્ોગ, આખા ભવશ્વ માટે 
પ્રેરણા બન્ો, જ્ારે તાળહી-થાળહી વગાડહીને િેશે આપણા 
ર્ોરોના વૉદર્સ્તનું સનમાન ર્્ુું ્તું, એર્તા િેખાડહી ્તહી, 
તેને પણ ર્ેટલા્ લોર્ોએ ્ાિ ર્્ુું છે. 

સાથહીઓ, િેશના સામાન્માં સામાન્ માનવહીએ આ 
બિલાવને અનુિવ્ો છે. મેં િેશમાં આશાનો એર્ અદ્ભુત 
પ્રવા્ પણ જો્ો છે. પડર્ારો ઘણા આવ્ાં. સંર્ટ પણ અનેર્ 
આવ્ા. ર્ોરોનાને ર્ારણે િુભન્ામાં સપલાઇ ચેઇનને લઈને 
પણ અનેર્ મુશર્ેલહીઓ આવહી, પરંતુ આપણે િરેર્ સંર્ટમાંથહી 
નવહી શહીખ લહીધહી. િેશમાં નવું સામથ્્ત પેિા થ્ું. જો શબિોમાં 
ર્્ેવું ્ો્ તો આ સામથ્્તનું નામ છે, આતમભનિ્તરતા.

સાથહીઓ, દિલ્હીમાં ર્ેતા અભિનવ બેનર્જીએ પોતાનો જે 
અનુિવ મને લખહીને મોર્લ્ો છે તે પણ ઘણો રસપ્રિ છે. 
અભિનવજીને તેમના સગામાં બાળર્ોને ગહીફટ આપવા માટે 
ર્ેટલાંર્ રમર્ડાં ખરહીિવા ્તા, તેથહી તેઓ દિલ્હીનહી ઝંડેવાલા 
માર્કેટ ગ્ા ્ તા. તમારામાંથહી ઘણા લોર્ો જાણતા જ ્ શે, આ 

સંવાદ
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માર્કેટ દિલ્હીમાં સાઇર્લ અને રમર્ડાં માટે જાણહીતહી છે. પ્ેલાં 
ત્ાં મોંઘાં રમર્ડાંનો મતલબ પણ imported રમર્ડાં થતો 
્તો અને સસતા રમર્ડાં પણ બ્ારથહી આવતાં ્તાં. પરંતુ 
અભિનવજીએ પત્રમાં લખ્ંુ છે રે્, ્ વ ેત્ાંના રે્ટલા્ િરુ્ાનિાર 
ગ્ા્ર્ોને એમ ર્્હી-ર્્હીને રમર્ડાં વેચહી રહ્ા છે ર્ે સારં રમર્ડું 
છે, ર્ારણ ર્ે તે િારતમાં બનેલું છે, ‘Made in India’ છે. 
ગ્ા્ર્ો પણ િારતમાં બનેલાં રમર્ડાંનહી જ માગ ર્રહી રહ્ા છે. 
આ જ તો છે, આ એર્ ભવચારમાં ર્ેટલું મોટું પદરવત્તન – આ 
તો જીવતો-જાગતો પુરાવો છે. િેશવાસહીઓના ભવચારમાં ર્ેટલું 
મોટું પદરવત્તન આવહી રહ્ં છે અને તે પણ એર્ વર્તનહી અંિર-
અંિર. આ પદરવત્તનને આંર્વું સરળ નથહી. અથ્તશાસત્રહી પણ 
તેને પોતાનહી રહીતે માપહી શર્તા નથહી. 

સાથહીઓ, મને ભવશાખાપટ્ટનમથહી વેંર્ટ મુરલહીપ્રસાિજીએ 
જે લખ્ું છે, તેમાં પણ એર્ અલગ જ પ્રર્ારનો આઇદડ્ા છે. 
વેંર્ટજીએ લખ્ું છે, ્ું આપને બે ્જાર એર્વહીસ માટે, મારં 
ABC attach ર્રહી રહ્ો છું. મને ર્ંઈ સમજણ ન પડહી, ર્ે 
આખરે ABC થહી એમનો મતલબ શું છે. ત્ારે મેં જો્ંુ ર્ે 
વેંર્ટજીએ પત્રનહી સાથે એર્ ચાટ્ત 
પણ અટેચ ર્રહી રાખ્ો ્તો. મેં એ 
ચાટ્ત જો્ો અને પછહી સમજ્ો ર્ે 
ABC નો તેમનો મતલબ છે – 
આતમભનિ્તર િારત ચાટ્ત, ABC. 
તે ઘણું જ રસપ્રિ છે. વેંર્ટજીએ એ 
બધહી વસતુનું આખું લહીસટ બનાવ્ંુ 
છે, જેનો તેઓ િરરોજ વપરાશ ર્રે 
છે. તેમાં ઇલેક્ટ્ોભનક્સ, સટેશનરહી 
આ ઉપરાંત અન્ પણ ઘણંુ બધું સામેલ છે. વેંર્ટજીએ ર્હ્ં 
ર્ે આપણે જાણતાં-અજાણતાં, એ ભવિેશહી પ્રોડક્્ટસનો વપરાશ 
ર્રહી રહ્ા છહીએ, જેના ભવર્લપો િારતમાં સરળતાથહી ઉપલબધ 
છે. ્ વે તેમણે સોગંિ ખાધા છે ર્ે ્ ું એ જ પ્રોડક્ટનો વપરાશ 
ર્રહીશ, જેમાં આપણા િેશવાસહીઓનહી મ્ેનત અને પરસેવો 
લાગ્ો ્ો્. 

સાથહીઓ, આપણે એ િાવનાને જાળવહી રાખવાનહી છે, 
બચાવહીન ેરાખવાનહી છે અન ેવધારતા ંર્ેવાનહી છે. મેં પ્ેલાં 
પણ ર્હ્ ંછે, અન ેફરહીથહી ્ુ ંિેશવાસહીઓન ેઆગ્્ ર્ર ંછુ.ં તમે 
પણ એર્ ્ાિહી બનાવો. દિવસિર આપણે જે ચહીજવસતઓુ 
ર્ામમાં લઈએ છહીએ, ત ેબધહી ચહીજોનંુ ભવશ્રેણ ર્રહી અને એ 
જઓુ રે્ જાણતાં-અજાણતા ંર્ઈ ભવિેશમા ંબનલેહી ચહીજોએ આપણા 
જીવનમા ંપ્રવશે ર્રહી લહીધો છે. એર્ પ્રર્ારે, આપણન ેબિંહી બનાવહી 
લહીધા છે. તનેા િારતમા ંબનલેા ંભવર્લપો ભવશ ેજાણો, અને તે 
પણ નક્હી ર્રો રે્ ્વથેહી િારતમા ંબનલેા,ં િારતના લોર્ોનહી 

મ્ેનત અને પરસવેાથહી બનેલા ઉતપાિનોનો આપણે ઉપ્ોગ 
ર્રહીશુ.ં તમે િર વરષે નવા વર્તના સરં્લપો લ્ો છો, આ વખતે 
એર્ સરં્લપ પોતાના િેશ માટે પણ જરૂર લેવાનંુ છે.

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ, આપણા િેશમાં અત્ાચારહીઓથહી 
િેશનહી ્જારો વર્ત જૂનહી સંસર્કૃભત, સભ્તા, આપણા રહીત-
દરવાજને બચાવવા માટે, ર્ેટલા મોટા બભલિાનો આપવામાં 
આવ્ાં છે, આજે તેને ્ાિ ર્રવાનો દિવસ પણ છે. આજના 
જ દિવસે ગુર ગોભવંિજીના પુત્રો, સા્ેબજાિા જોરાવરભસં્ 
અને ફતે્ભસં્ને િહીવાલમાં જીવતા ચણહી િેવામાં આવ્ા ્ તા. 
અત્ાચારહીઓ ઇચછતા ્ તા રે્ સા્ેબજાિાઓ પોતાનહી આસથા 
છોડહી િે, મ્ાન ગુર પરંપરાનહી શહીખ છોડહી િે. પરંતુ આપણા 
સા્ેબજાિાઓએ આટલહી ઓછહી ઉંમરમાં પણ ગજબનું સા્સ 
િેખાડું, ઇચછાશભતિ િેખાડહી. િહીવાલમાં ચણહી િેવામાં આવ્ા 
તે વખતે, પતથરો લાગતા રહ્ા, િહીવાલ ઊંચહી થઈ ર્હી, મોત 
સામે િેખાઈ રહં્ ્તું, પરંતુ તેમ છતાં તેઓ ટસના મસ  
ના થ્ા. આજના જ દિવસે ગુર ગોભવંિ ભસં્જીનહી માતાજી 
– માતા ગુજરહીજીએ પણ શ્હીિહી વ્ોરહી ્તહી. 

લગિગ એર્ સપ્ા્ પ્લેાં, શ્હી 
ગરુ તગે બ્ાિરુજીનહી પણ શ્હીિહીનો 
દિવસ ્તો. મને અ્ીં દિલ્હીમાં 
ગુરદ્ારા રર્ાબગંજ જઈને, ગુર તેગ 
બ્ાિુરજીને શ્દ્ાસુમન અભપ્તત 
ર્રવાનો, માથું નમાવવાનો મોર્ો 
પ્રાપ્ થ્ો. લોર્ો શ્હી ગુર ગોભવંિ 
ભસં્જીના પદરવાર દ્ારા આપવામાં 
આવેલહી શ્હીિહીને મોટહી િાવનાપૂણ્ત 

અવસથામાં ્ાિ ર્રે છે. આ શભ્િહીએ સંપૂણ્ત માનવતાને, 
િેશને, નવહી શહીખ આપહી છે. આ શ્હીિહીએ, આપણહી સભ્તાને 
સુરભષિત રાખવાનું મ્ાન ર્ા્્ત ર્્ુું છે. આપણે બધા આ 
શ્હીિહીના ઋણહી છહીએ. ફરહી એર્વાર ્ું શ્હી ગુર તેગ 
બ્ાિુરજી, માતા ગુજરહીજી, ગુર ગોભવંિ ભસં્જી અને ચારે્ 
સા્ેબજાિોનહી શ્હીિહીને નમન ર્રં છું. આવહી જ રહીતે અનેર્ 
શ્હીિહીઓએ િારતના આજના સવરૂપને બચાવહીને રાખ્ંુ છે, 
બનાવહીને રાખ્ંુ છે.  

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ, ્વે ્ું એવહી વાત ર્્ેવા જઈ 
રહ્ો છું, જેનાથહી આપને આનંિ પણ થશે અને ગવ્ત પણ થશે. 
િારતમાં િહીપડાનહી સંખ્ામાં 2014થહી 2018 વચ્ે 60 ટર્ાથહી 
વધુનો વધારો થ્ો છે. 2014માં િેશમાં િહીપડાનહી સંખ્ા 
લગિગ 7900 ્તહી, તો 2019માં તેમનહી સંખ્ા વધહીને 
12,852 થઈ ગઈ છે. આ એ જ િહીપડા છે જેના ભવશે જીમ 
ર્ોરબેટે ર્હ્ં ્તું, જે લોર્ોએ િહીપડાને પ્રર્કૃભતમાં સવચછંિતાથહી 

સંવાદ

“ભારતમાં બનેલા વિકલ્ાે વિશ ેજાણાે અને 
ત ે્ણ નક્કી કરાે કે હિેથી ભારતમાં બનેલા,ં 
ભારતના લાેકાેની મહેનત અને ્રસિેાથી 

બનેલા ંઉત્ ાદનાેનાે આ્ણ ેઉ્યાેગ કરકીશુ.ં

”
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ફરતા નથહી જો્ા, તેઓ તેનહી સુંિરતાનહી ર્લપના નથહી ર્રહી 
શર્તા. તેના રંગોનહી સુંિરતા અને તેનહી ચાલનહી મો્ર્તાનો 
અંિાજ ન્ીં લગાવહી શર્ો. આપને એ વાતનહી પણ જાણર્ારહી 
્શે ર્ે ગત ર્ેટલાંર્ વરષોમાં, િારતમાં ભસં્નહી વસતહી પણ 
વધહી છે, વાઘનહી સંખ્ામાં પણ વૃભદ્ થઈ છે, સાથે જ િારતહી્ 
વનષેિત્રમાં પણ વધારો થ્ો છે. તેનું ર્ારણ એ છે ર્ે સરર્ારે 
જ ન્ીં પરંતુ ઘણાં લોર્ો, ર્ેટલહી્ે સંસથાઓ પણ આપણા 
છોડ-ઝાડ અને વન્જીવોના સંરષિણમાં જોડા્ેલહી છે. તે બધાં 
શુિેચછાને પાત્ર છે. 

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ, ્વે જે પત્ર મારહી સામે છે, તેમાં 
બે મોટા ફોટો છે. આ ફોટો એર્ મંદિરનો છે. આ ફોટો સાથે 
જે પત્ર છે, તેમાં ્ુવાનોનહી એર્ એવહી ટહીમ ભવશે જણાવવામાં 
આવ્ું છે, જે પોતાને ્ ુવા ભરિગેડ ર્્ે છે. વાસતવમાં આ ્ ુવા 
ભરિગેડે ર્ણા્તટર્માં, શ્હી રંગપટન પાસે આવેલા વહીરિદ્ર સવામહી 
નામના એર્ પ્રાચહીન ભશવમંદિરનહી ર્ા્ાર્લપ ર્રહી નાખહી. 
મંદિરમાં ચારે તરફ ઘાસ અને ઝાંખરા િરેલાં ્તાં, એટલાં 
ર્ે રસતે ચાલતા લોર્ો પણ ર્્હી ન શર્ે ર્ે અ્ીં એર્ મંદિર 
છે. એર્ દિવસ ર્ેટલાર્ પ્્તટર્ોએ 
આ િુ લ ા ્ે લ ા - ભ વસર ા ્ે લ ા 
મંદિરનો એર્ વહીદડ્ો સોભશ્લ 
મહીદડ્ા પર પોસટ ર્રહી િહીધો. ્ ુવા 
ભરિગે ડે  જ્ાર ે આ વહીદડ્ોને 
સોભશ્લ મહીદડ્ા પર જો્ો, તો 
તેમનાથહી ર્ેવા્ું ન્ીં અને પછહી 
આ ટહીમે મળહીને તેનો જીણષોદ્ાર 
ર્રવાનો ભનણ્ત્ ર્્ષો. 

જ્ારે ્ ું િારતના ્ ુવાનોને જોઉં છું તો પોતાને આનંદિત 
અને આશ્વસત અનુિવું છું. આનંદિત અને આશ્વસત એટલે ર્ે 
મારા િેશના ્ ુવાનોમાં ‘Can Do’નો Approach છે અને 
‘Will Do’નો Spirit છે. તેમના માટે ર્ોઈપણ પડર્ાર મોટો 
નથહી. ર્ંઈપણ તેમનહી પ્ોંચથહી િૂર નથહી. મેં તભમલનાડુના 
એર્ ટહીચર ભવશે વાંચ્ંુ. તેમનું નામ ્ેમલતા એન.ર્ે છે, જે 
ભવડ્ડુપુરમનહી એર્ શાળામાં િુભન્ાનહી સૌથહી જૂનહી િારા તભમલ 
િણાવે છે. ર્ોભવડ-19નો રોગચાળો પણ તેમના અધ્ાપન 
ર્ા્્તમાં આડો ન આવહી શક્્ો. ્ ા, તેમનહી સામે પડર્ાર જરૂર 
્તો, પરંતુ તેમણે એર્ નવો રસતો ર્ાઢ્ો. તેમણે ર્ોસ્તના બધાં 
53 ચેપટસ્તને રરે્ોડ્ત ર્્ાું, એભનમેટેડ વહીદડ્ો તૈ્ાર ર્્ા્ત અને 
તેને એર્ પેન ડ્ાઈવમાં લઈને પોતાના ભવદ્ાથથીઓને વ્ેંચહી 
િહીધા. તેનાથહી તેમના ભવદ્ાથથીઓને ઘણહી જ મિિ મળહી, તેઓ 
ચપેટસ્તન ેપણ સમજી શક્્ા. સાથ ેજ તઓે પોતાના ભવદ્ાથથીઓ 
સાથે ટભેલફોન પર પણ વાત ર્રતા રહ્ા. તેનાથહી ભવદ્ાથથીઓ 

માટે િણવાનું ઘણું જ રોચર્ થઈ ગ્ંુ. િેશિરમાં ર્ોરોનાના 
આ સમ્મા ંટહીચસષે જ ેનવહી રહીતો અપનાવહી છે, ત ેઓનલાઈન 
િણતરના આ સમ્માં અમૂલ્ છે. મારો બધા ટહીચસ્તને 
આગ્્ છે ર્ે તેઓ આ ર્ોસ્ત મટહીદર્લને ભશષિણ મંત્રાલ્ના 
િહીષિા પોટ્તલ પર જઈને જરૂર અપલોડ ર્રે. તેનાથહી િેશના 
િૂર-િૂરના ભવસતારોમાં ર્ેતા ભવદ્ાથથી-ભવદ્ાભથ્તનહીઓને ઘણો 
જ લાિ થશે. 

સાથહીઓ, આવો ્વે વાત ર્રહીએ ઝારખંડનહી ર્ોરવા 
જનજાભતના ્હીરામનજીનહી. ્હીરામનજી ગઢવા ભજલ્ાના 
ભસંજો ગામમાં ર્ે છે. આપને એ જાણહીને આશ્ચ્્ત થશે ર્ે 
ર્ોરવા જનજાભતનહી વસતહી માત્ર ૬૦૦૦ છે, જે શ્ેરોથહી િૂર 
પ્ાડો અને જંગલોમાં વસવાટ ર્રે છે. પોતાના સમુિા્નહી 
સંસર્કૃભત અને ઓળખને બચાવવા માટે ્હીરામનજીએ એર્ 
બહીડંુ ઝડપ્ંુ છે. તેમણે 12 વર્તના અથાગ પદરશ્મ બાિ ભવલુપ્ 
થતહી, ર્ોરવા િારાનો શબિર્ોર તૈ્ાર ર્્ષો છે. તેમણે આ 
શબિર્ોરમાં ઘર-ગૃ્સથહીમાં પ્ર્ોગ થનારા શબિોથહી લઈને 
િૈભનર્ જીવનમાં વપરાતા ર્ોરવા િારાના અઢળર્ શબિોને 

અથ્ત સાથે લખ્ા છે. ર્ોરવા 
સમુિા્ માટે ્હીરામનજીએ જે 
ર્રહીને િેખાડું છે, તે િેશ માટે 
એર્ ઉિા્રણ છે.

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ, એવું 
ર્્ ેવ ા ્  છ ે ર્ ે અર્બરન ા 
િરબારમાં એર્ પ્રમુખ સભ્ – 
અબુલ ફઝલ ્તા .  તેમણે 
એર્વાર ર્ાશમહીરનહી ્ાત્રા બાિ 

ર્હ્ં ્ તું ર્ે ર્ાશમહીરમાં એર્ એવહી જગ્ા છે જેને જોઈને ચહીદડ્ા 
અને ગુસસાવાળા લોર્ો પણ ખુશહીથહી ઝૂમહી ઊઠશે. વાસતવમાં 
તેઓ ર્ાશમહીરમાં ર્ેસરનાં ખેતરોનો ઉલે્ખ ર્રહી રહ્ા ્તા. 
ર્ેસર સિહીઓથહી ર્ાશમહીર સાથે જોડા્ેલું છે. ર્ાશમહીરહી ર્ેસર 
મુખ્રૂપથહી પુલવામાં, બડગામ અને દર્શતવાડ જેવહી જગ્ાઓ 
પર ઉગાડવામાં આવે છે. આ વરષે મે મભ્નામાં ર્ાશમહીરહી 
ર્ેસરને Geographical Indication Tag એટલે ર્ે GI 
Tag આપવામાં આવ્ંુ. તેના થર્ી આપણે ર્ાશમહીરહી ર્ેસરને 
એર્ Globally Popular Brand બનાવવા માગહીએ છહીએ. 
ર્ાશમહીરહી ર્ેસર વૈભશ્વર્ સતર પર એર્ એવા મસાલાના રૂપમાં 
પ્રભસદ્ છે જેના ર્ેટલા્ પ્રર્ારના ઔરધહી્ ગુણો છે. આપને 
એ જાણહીને ખુશહી થશ ેરે્ ર્ાશમહીરહી રે્સરને GI Tagનંુ સદટ્તદફરે્ટ 
મળ્ા બાિ િુબઈના એર્ સુપર માર્કેટમાં તેને લોનચ ર્રવામાં 
આવ્ું. ્વે તેનહી ભનર્ાસ વધવા લાગશે. ્વેથહી જ્ારે આપ 
ર્ેસરને ખરહીિવાનંુ મન ર્રો, તો ર્ાશમહીરનંુ જ ર્ેસર ખરહીિવાનંુ 

સંવાદ

“િાઘની સંખ્ામાં ્ ણ વૃદ્ધિ થઈ છે, સાથ ેજ ભારતીય 
િનકે્ત્રમાં ્ ણ િધારાે થયાે છે. તનંુે કારણ અે 

છે કે સરકાર ેજ નહી ં્ રંત ુઘણા ંલાેકાે, કેટલીયે 
સસં્ાઆે ્ ણ આ્ણા છાેડ-ઝાડ અને િનયજીિાેના 
સરંક્ણમાં જેાડાયેલી છે. ત ેબધાં શભુચેછાને ્ ાત્ર છે. 

”
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ભવચારજો. ર્ાશમહીરના લોર્ોનહી મ્ેનત એવહી છે ર્ે ત્ાંના 
ર્ેસરનો સવાિ જ અલગ ્ો્ છે.

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ  ્ મણાં બે દિવસ પ્ેલાં જ ગહીતા 
જ્ંતહી ્તહી. ગહીતા, આપણને આપણા જીવનમાં િરરે્ સંિિષે 
પે્રરણા આપે છે. પરંતુ શું તમે ર્િહી ભવચા્ુું છે, ગહીતા આટલો 
અદ્ભુત ગ્ંથ ર્ેમ છે? તે એટલા માટે ર્ે તે સવ્ં િગવાન 
શ્હીર્કૃષણનહી જ વાણહી છે. પરંતુ ગહીતાનહી ભવભશષ્ટતા એ પણ છે 
ર્ે તે જાણવાનહી ભજજ્ાસાથહી શરૂ થા્ છે. પ્રશ્નથહી શરૂ થા્ 
છે. અજુ્તને િગવાને પ્રશ્ન ર્્ષો, ભજજ્ાસા ર્રહી, ત્ારે જ તો 
ગહીતાનું જ્ાન સંસારને મળ્ું. ગહીતાનહી જ જેમ, આપણહી 
સંસર્કૃભતમાં જેટલું પણ જ્ાન છે, બધું ભજજ્ાસાથહી જ શરૂ થા્ 
છ.ે વેિાંતનો તો પ્ેલો મંત્ર જ છે, - ‘अथातो ब्रह्म जिज्ासा’ 
એટલે ર્ે આવો આપણે રિહ્મનહી ભજજ્ાસા ર્રહીએ. તેથહી જ તો 
આપણે ત્ાં રિહ્મના પણ સંશોધનનહી વાત ર્્ેવામાં આવે છે. 
ભજજ્ાસાનહી તાર્ાત જ એવહી છે. ભજજ્ાસા તમને સતત ર્ંઈર્ 
નવા માટે પ્રેદરત ર્રે છે. 

જ્ાં સુધહી ભજજ્ાસા છે, ત્ા ં
સુધ હી  જીવન છ ે.  જ્ાં  સુધ હી 
ભજજ્ાસા છ ે ત્ાં  સુધ હી  નવું 
શહીખવાનો ક્રમ ચાલુ જ છે. તેમાં 
ર્ોઈ ઉ ંમર, ર્ોઈ પદરસસથભત 
મ્ત્વ નથહી ધરાવતહી. ભજજ્ાસાનહી 
એવહી જ ઊજા્તનું એર્ ઉિા્રણ-
મને ખબર પડહી તભમલનાડુના 
વડહીલ શ્હી ટહી શ્હીભનવાસાચા્્ત 
સવામહીજી ભવશે. શ્હી ટહી શ્હીભનવાસાચા્્ત સવામહી જી 92 વર્તના 
છે. તેઓ આ ઉંમરે પણ ર્ોમપ્ૂટર પર પોતાનું પુસતર્ લખહી 
રહ્ા છે, તે પણ જાતે ટાઈપ ર્રહીને. તમે ભવચારતા ્શો ર્ે 
પુસતર્ લખવાનું તો ઠહીર્ છ,ે પરંતુ શ્હીભનવાસાચા્્તજીના સમ્ે 
તો ર્ોમપ્ૂટર ્શે જ ન્ીં. તો પછહી તેમણે ર્ોમપ્ૂટર ક્્ારે 
શહીખ્ંુ.? એ વાત સાચહી છે ર્ે તેમના ર્ોલેજના સમ્માં 
ર્ોમપ્ૂટર ન્ોતું. પરંતુ તેમના મનમાં ભજજ્ાસા અને 
આતમભવશ્વાસ અત્ારે પણ એટલો જ છે જેટલો તેમનહી 
્ુવાવસથામાં ્તો. વાસતવમાં શ્હીભનવાસાચા્્ત સવામહીજી 
સંસર્કૃત અને તમહીલના ભવદ્ાન છે. તેઓ અત્ારસુધહી 16 
આધ્ાસતમર્ ગં્થ પણ લખહી ચૂક્્ા છે. પરંતુ ર્ોમપ્ૂટર આવ્ા 
બાિ, તેમને જ્ારે લાગ્ંુ ર્ે ્ વે તો પુસતર્ લખવા અને ભપ્રનટ 
થવાનહી રહીત બિલાઈ ગઈ છે, તો તેઓએ 86 વર્તનહી ઉમરે 
ર્ોમપ્ૂટર શહીખ્ું, પોતાના માટે જરૂરહી સોફટવેર શહીખ્ા. ્વે 
તેઓ તેમનું આખું પુસતર્ ર્રે છે. 

સાથહીઓ, શ્હી ટહી શ્હીભનવાસાચા્્ત સવામહીજીનું જીવન એ 

વાતનું પ્રત્ષિ પ્રમાણ છે, ર્ે જીવન ત્ાં સુધહી ઊજા્તથહી િરેલું ર્ે 
છે, જ્ા ંસધુહી જીવનમા ંભજજ્ાસા નથહી મરતહી, શહીખવાનહી ઇચછા 
નથહી મરતહી. તેથહી જ આપણે ક્્ારે્ એ ન ભવચારવું જોઈએ ર્ે 
આપણે પાછળ ર્હી ગ્ા, આપણે ચૂર્ી ગ્ા. ર્ાશ...આપણે 
પણ આ શહીખહી લેતા. આપણે એ પણ ન ભવચારવું જોઈએ ર્ે 
આપણે ન્ીં શહીખહી શર્ીએ, અથવા આગળ ન્ીં વધહી શર્ીએ. 

મારા ભપ્ર્ િેશવાસહીઓ, ્ મણાં આપણે ભજજ્ાસાથહી, ર્ંઈર્ 
નવું શહીખવાનહી અને ર્રવાનહી વાત ર્રહી રહ્ા ્ તા. નવા વરષે, 
નવા સંર્લપોનહી વાત પણ ર્રહી રહ્ા ્ તા. પરંતુ ર્ેટલાર્ લોર્ો 
એવા પણ ્ો્ છે, જે સતત ર્ંઈર્ને ર્ંઈર્ નવું ર્રહી રહ્ા છે, 
નવા-નવા સંર્લપોને ભસદ્ ર્રતા ર્ે છે. આપે પણ આપના 
જીવનમાં અનુિવ્ંુ ્શે ર્ે, જ્ારે આપણે સમાજ માટે ર્ંઈર્ 
ર્રહીએ છહીએ તો ઘણું બધું ર્રવાનહી ઊજા્ત સમાજ પોતે જ 
આપણને આપે છે. સામાન્ લાગતહી પ્રેરણાઓથહી બ્ુ મોટા 
ર્ામ પણ થઈ જા્ છે. એવા જ એર્ ્ ુવાન છે શ્હીમાન પ્રિહીપ 
સાંગવાન. ગુરગ્ામના પ્રિહીપ સાંગવાન ૨૦૧૬થહી અભિ્ાન 

ચલાવહી રહ્ા છે. તેઓ પોતાનહી 
ટહીમ અને વૉલસનટ્સ્ત સાથે 
ભ ્મ ાલ્ન ા  અલગ-અલગ 
ભવસતારોમાં જા્ છે, અને જે 
પલાસસટર્ ર્ચરો ટદૂરસટ ત્ા ંછોડહીને 
જા્ છે, તે સાફ ર્રે છે. પ્રિહીપજી 
અત્ારસુધહી ભ્માલ્ના અલગ 
અલગ ટૂ દરસટ લોર્ ેશનમાંથહી 
ટનબંધ પલાસસટર્ સાફ ર્રહી  

ચૂક્્ા છે.
સાથહીઓ, આ પ્ર્ાસો વચ્ે આપણે એ પણ ભવચારવાનું 

છે ર્ે ર્ચરો આ બહીચ પર, પ્ાડો પર, પ્ોંચે છે ર્ેવહી રહીતે? 
આખરે આપણામાંથહી જ ર્ોઈ લોર્ો આ ર્ચરો ત્ાં છોડહીને 
આવે છે. આપણે પ્રિહીપ અને અનુિહીપ-ભમનૂરાનહી જેમ સફાઈ 
અભિ્ાન ચલાવવું જોઈએ. પરંતુ તેનહી પ્ેલાં આપણે એ 
સંર્લપ લેવો જોઈએ ર્ે અમે ર્ચરો ફેલાવશું ન્ીં. આમ પણ 
સવચછ િારત અભિ્ાનનો પ્ેલો સંર્લપ પણ તો આ જ છે. 
્ા, વધુ એર્ વાત ્ ું આપને ્ ાિ અપાવવા માંગુ છું. ર્ોરોનાને 
ર્ારણે આ વરષે એટલહી ચચા્ત થઈ નથહી શર્ી. આપણે િેશને 
ભસંગલ ્ુઝ પલાસસટર્થહી મુતિ ર્રવાનો જ છે. આ પણ 
૨૦૨૧ના સંર્લપોમાંનો એર્ છે. છેલે્ ્ું આપને નવા વર્ત 
માટે ઘણહી ઘણહી શુિેચછાઓ આપું છું. આપ પોતે સવસથ ર્ો, 
આપના પદરવારને સવસથ રાખો. આવનારા વર્ત જાન્ુઆરહીમાં 
નવા ભવર્ો પર મન ર્ી બાત થશે...

ઘણહી...ઘણહી શુિેચછા.... •

સંવાદ

“જા ંસધુી દ્જજ્ાસા છે, તાં સધુી જીિન છે. જાં 
સધુી દ્જજ્ાસા છે તાં સધુી નિુ ંશીખિાનાે ક્રમ 
ચાલુ જ છે. તમેાં કાેઈ ઉંમર, કાેઈ ્વરસ્સ્વત 

મહત્િ નથી ધરાિતી. 

”
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સવ. અટલજીના જન્મદદન-સુશાસન દદને
રાજ્યના ખેડૂતોને રૂ.૧૧૨૦ કરોડની સહા્ય 

અન્નિાતા ખેડૂતો િેશનહી અથ્તવ્વસથાનો આધારસતંિ છે. 
ભશ્ાળો, ઉનાળો ર્ે ચોમાસાનહી ઋતુમાં તનતોડ મ્ેનત ર્રહી 
િેશના ર્ોઠારો િરવાનું ર્ા્્ત ખેડૂતો ર્રે છે. િેશના ખેડૂતો સમૃદ્ 
બન,ે સશતિ બન ેત ે્ ેતથુહી ગજુરાતના પનોતા પતુ્ર અન ેવડાપ્રધાન 
શ્હી નરેનદ્રિાઈ મોિહીએ ખેડૂતોનહી આવર્ બમણહી ર્રવાનો ભનધા્તર 
ર્્ષો છે. વડાપ્રધાનશ્હીના આ લક્ાંર્ને સાર્ાર ર્રવા ગુજરાત 
િેશિરમાં મોડેલ સટેટ તરહીર્ે ર્ા્્ત ર્રહી રહ્ં છે. રાજ્ના ખેડૂતોનહી 
મ્ેનત સાથે સંવેિનશહીલ મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીનહી 

દર્સાનભ્તલષિહી નહીભતના પદરણામે ગુજરાતે આ ભસભદ્ પ્રાપ્  
ર્રહી છે.  

રાજ્ સરર્ારે ખડેતૂોન ેભસચંાઈ, વહીજળહી, ઝહીરો ટર્ા િરે ભધરાણ 
જવેહી સવલતો આપહી છે. જનેા ર્ારણ ેરાજ્ના ખડેતૂોએ ભવર્ાસનહી 
્રણફાળ િરહી છે. વર્ત ૨૦૦૦-૦૧માં રાજ્માં ર્ુલ વાવેતર 
ભવસતાર ૧૦૪.૯૪ લાખ ્ ેક્ટરથહી વધહીન ેઆજ ે૧૨૫ લાખ ્ ેર્ટર 
ર્રતાં પણ વધુ થ્ો છે. રાજ્માં મગફળહી, મગ, અડિ, તુવેર, 
ડાગંર, સભ્તના પાર્ોનહી ટેર્ાના િાવે ખરહીિહી ર્રાઈ છે. ગુજરાતનો 
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ર્કૃભર ભવર્ાસ િર ડબલ દડભજટમાં થ્ો છે. સમગ્ 
િેશમાં ગુજરાત એર્માત્ર એવું રાજ્ છે જ્ાં ર્કૃભર 
અને ઉદ્ોગનો ભવર્ાસિર એર્સમાન છે. ટપર્-
ફુવારા ભસંચાઈ, નવાં ર્કૃભર સંશોધનોનહી માભ્તહી 
સતવરે ખેડૂતો સુધહી પ્ોંચાડવા રાજ્ સરર્ાર 
્ંમેશાં અગ્ેસર ર્હી છે.

િારતનહી ર્કૃભર વ્વસથા વરસાિ આધાદરત છે. 
જેના ર્ારણે ખેડૂતોએ પાર્ ઉતપાિન માટે વરસાિ 
ઉપર જ આધાર રાખવો પડે છે. ગુજરાતમાં આજે 
ચેર્ડેમ, તળાવના ભનમા્તણ, જળસંચ્ ્ોજનાના 
પદરણામે વરસાિહી પાણહીનો સંગ્્ થ્ો છે. સાથે 
સુજલામ સુફલામ ્ ોજના, સૌનહી ્ ોજના, સરિાર 
સરોવરના ર્ારણે રાજ્નહી લાખો એર્ર જમહીનને 
ભસંચાઈનહી સગવડ પ્રાપ્ થઈ છે. રાજ્ના ઉદ્મહી 
ખેડૂતોનહી મ્ેનત અને ભસંચાઈ, વહીજળહીનહી સગવડના ર્ારણે 
ગજુરાત ેર્પાસ, જીર, એરંડા, ઇસબગલૂ જવેા અનરે્ ખતે પિેાશોના 
ઉતપાિનમાં મોખરાનું પ્રાપ્ ર્્ુું છે.

મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીના નતેૃતવ ્ ેઠળનહી ગુજરાત 
સરર્ારના ્ૈ્ે ્ર્ંમેશ ખેડૂતોનું ભ્ત ર્ેલું છે. ખેડૂતોના સુખે 
સુખહી અને ખેડૂતોના િુઃખે િુ:ખહી ગુજરાત સરર્ારે ધરતહીપુત્રો 
માટે પાર્ોનહી  વાવણહીથહી લઈને વેચાણ સુધહીનહી વ્વસથા ર્રહી છે. 
ઉત્તમ પ્રર્ારનાં ભબ્ારણો, ખાતરોનો પૂરતો સટોર્, ખેડૂતો માટે 
માગ્તિશ્તન સુભવધા, ખેતઓજારોનહી ખરહીિહીમાં સ્ા્, પાર્સંગ્્ 
માટેનાં ગોડાઉન બનાવવા સ્ા્, ટેર્ાના િાવે પાર્ોનહી 
ખરહીિહીનહી સુંિર વ્વસથાનું ભનમા્તણ ર્રવામાં આવ્ંુ છે. ગુજરાત 
સરર્ારે આટલેથહી અટર્વાનું નામ ન લેતાં, ખેડૂતોને વધુ મિિ 
ર્રવાના ્ેતુથહી તાજેતરમાં 'સાત પગલાં ખેડૂત ર્લ્ાણનાં' 
્ોજનાનો પ્રારિં ર્્ષો છે. 

સુશાસનના પ્રણેતા પૂવ્ત વડાપ્રધાન િારતરત્ન શ્હી અટલ 
ભબ્ારહી વાજપે્હીને જનમદિન 25 દડસેમબરના રોજ  િેશિરમાં 
સુશાસન દિન તરહીર્ે ઉજવા્ો. જ્ જવાન, જ્ દર્સાન, જ્ 
ભવજ્ાનના ઉિઘોરર્ અટલજીનો જનમદિન ગુજરાતના ૫૨.૬૭ 
લાખ ખેડૂતો માટે ર્રોડોનહી િેટ લઈ આવ્ો. મુખ્મંત્રહી  
શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ ગાંધહીનગરથહી સુશાસન દિવસે 
રાજ્ર્ષિાના ર્કૃભર ર્લ્ાણ ર્ા ્્તક્રમમાથંહી રાજ્િરનાં ૨૪૮ તાલરુ્ા 
સથળોએ ઉપસસથત દર્સાન શભતિને સેટર્ોમ – માધ્મથહી સંબોધન 
ર્રહી એર્ જ દિવસમાં સમગ્ત્ા રૂ. ૧૧૨૦.૭૨ ર્રોડનાં સ્ા્-
સાધન અપ્તણ ર્્ાું ્તાં.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ પૂવ્ત વડાપ્રધાન શ્હી સવ. 
અટલ ભબ્ારહી વાજપે્હીના જનમદિવસ સુશાસન દિવસે 
રાજ્વ્ાપહી દર્સાન ર્લ્ાણ ર્ા્્તક્રમોનો પ્રારંિ ર્રાવતાં જણાવ્ું 

્તંુ ર્ે, દર્સાનને જગતનો તાત સાચા અથ્તમાં બનાવવા બે 
િા્ર્ામા ંગજુરાત સરર્ારે ખતેહી સમૃભદ્થહી ગ્ામ-શ્ેર-રાજ્ અને 
રાષ્ટ્ર સમૃભદ્નહી નવહી દિશા િશા્તવહી છે. 

સુશાસન દિવસના ઉપલષિમાં ્ોજા્ેલા સમારો્માં 'સાત 
પગલાં ખેડૂત ર્લ્ાણનાં' અનવ્ે મુખ્મંત્રહી પાર્ સંગ્્ ્ોજના, 
દર્સાન પદરવ્ન ્ોજના, પ્રાર્કૃભતર્ ખેતહી ર્રતાં ખેડૂતોને ગા્ 
ભનિાવ ખચ્ત સ્ા્, ભજવામૃત બનાવવા ર્ીટ સ્ા્, નાના-છૂટર્ 
વપેારહીઓના માલનો બગાડ અટર્ાવવા છત્રહી ભવતરણ, સમાટ્ત ્ ેનડ 
રૂલ દર્્ટસ, તારનહી વાડ ્ોજનાનહી સબભસડહી અને સવ્તગ્ા્હી ર્કૃભર 
વ્વસા્લષિહી સ્ા્ પ્રભતર્રૂપે લાિાથથીઓને અપ્તણ ર્રહી ્તહી. 
તમેજ ૧૦ ગામ િહીઠ એર્ ફરતા ંપશ ુિવાખાનાનહી ્ ોજના અનવ્ે 
૫૧ મોબાઇલ દડસપેનસરહી વાન અને દર્સાન પદરવ્ન ્ ોજનામાં 
૫૧ નાનહી ગડુઝ રે્રેજ વાનન ેમખુ્મતં્રહીશ્હીએ પ્રસથાન ર્રાવ્ુ ં્ તુ.ં

મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ જણાવ્ુ ં્ તંુ રે્, વડાપ્રધાન 
શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીના નેતૃતવમાં ૨૦૧૪થહી ધરતહીપુત્રો, વંભચતો, 
પહીદડતો, શોભરતોને પોતહીર્ી સરર્ારનહી અનુિૂભત થા્ તેવા 
સવ્તગ્ા્હી ર્લ્ાણ ર્ા્ષો સરર્ારે ઉપાડાં છે. ગુજરાત સરર્ારે બે 
– અઢહી િા્ર્ાથહી ર્કૃભર ક્રાંભતનહી આગવહી ર્ેડહી ર્ંડારહી છે. ર્કૃભર 
આધાદરત નહીભતઓ બનાવહીને દર્સાન ર્લ્ાણનો ્જ્ આિ્ષો છે.

ગુજરાતમાં શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીના નેતૃતવ અને પ્ર્ાસોથહી 
નમ્તિા ્ોજના સાર્ાર થવાથહી છેર્ ર્ચછ, ઉત્તર ગુજરાતમાં અને 
સૌરાષ્ટ્રના િૂર સુધહીનાં ગામોમાં ખેતહી, ભસંચાઇ, પહીવાનું પાણહી 
પ્ોચ્ું છે.

ગજુરાત સરર્ારે ઉત્તર ગજુરાતમા ંસજુલામ્- સુફલામ્ ્ ોજના, 
સૌરાષ્ટ્રમા ંસૌનહી ્ ોજનાથહી ૧૧૫ જળાશ્ો નમ્તિા જળથહી િરવાનું 
અભિ્ાન આિ્ુું છે. ૭૦૦ દર્.ભમ. સુધહી નમ્તિાનાં નહીર પ્ોંચાડહી 
નેવાનાં પાણહી મોિે ચઢાવ્ાં છે.

રાજ્ના ખેડૂતને પૂરતું પાણહી, ભબ્ારણ, ખાતર અને વહીજળહી 
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આપહીને જગત આખાનહી િૂખ િાંગવા સષિમ બનાવ્ો છે તેમ 
જણાવતાં મુખ્મંત્રહીશ્હીએ ર્હ્ં ર્ે, ખેડૂતોને રાત્રે ખેતરમાં પાણહી 
વાળવા જવું ન પડે તે માટે દર્સાન સૂ્ષોિ્ ્ોજના શરૂ ર્રહી છે. 
તમેણે ર્હ્ ંરે્, દર્સાન સૂ્ષોિ્ ્ ોજનામા ં૧૦૫૫ ગામોમા ંખડૂેતોને 
અત્ારે દિવસે વહીજળહી આપહીએ છહીએ. આગામહી ૩ વર્તમાં બધાં 
જ ગામોને આવરહી લેવાનો લક્ છે. દર્સાન દિવસે ર્ામ, રાત્રે 
ભવશ્ામ ર્રે તેવહી સસથભત આપણે ઊિહી ર્રવહી છે.

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ું ્તું ર્ે, િેશના ઇભત્ાસમાં આવા 
ક્રાંભતર્ારહી ર્કૃભર સુધારા શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીનહી સરર્ારે ર્્ા્ત છે. 
ગજુરાતમા ંઆ સરર્ારે ૧૫ ્ જાર ર્રોડથહી વધનુહી MSP ખરહીિહી 
ર્રહી છે. એટલું જ ન્ીં, માવઠાં, વાવાઝોડાં, ર્મોસમહી વરસાિનહી 
સસથભતમા ંદર્સાનનહી ઉપજના નરુ્સાન સામ ે૩,૭૦૦ ર્રોડનુ ંપેરે્જ 
આપ્ંુ છે. મખુ્મતં્રહીશ્હીએ જણાવ્ુ ંરે્, ગરહીબ ખડેતૂોન ેપાર્ વહીમાના 
પ્રહીભમ્મ ન િરવા પડે તે માટે મુખ્મંત્રહી દર્સાન સ્ા્ ્ોજના 
શરૂ ર્રહી બધું જ પ્રહીભમ્મ સરર્ાર આપે છે. વડાપ્રધાન દર્સાન 
સનમાન ભનભધ અનવ્ે િરેર્ ખેડૂત પદરવારના ખાતામાં રૂા. બે 
્જારનહી સહીધહી બેંર્ ખાતામાં સ્ા્ અનવ્ે સુશાસન દિવસે એર્ 
જ દિવસમાં ગુજરાતના ૫૧.૩૪ લાખ ખેડૂતોને ૧,૦૨૭ ર્રોડ 
વડાપ્રધાનશ્હીએ આપહીને તેનો ્ર્ત વ્તિ ર્્ષો ્તો.

વડાપ્રધાનશ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીએ િેશિરના દર્સાનોને નવહી 
દિલ્હીથહી ર્રેલા વહીદડ્ો સંબોધનનું પ્રસારણ મ્ાતમા મંદિરના 
મુખ્ ર્ા્્તક્રમ સભ્ત રાજ્માં ૨૪૮ સથળોએ ઉપસસથત સૌએ 
ભન્ાળ્ું ્તું.

ર્કૃભર ભવિાગના અગ્ સભચવ શ્હી મનહીર િારદ્ાજ ેજણાવ્ુ ં્ તું 
ર્ે, ર્કૃભરષિેત્રે ગુજરાત સતત અગ્ેસર રહ્ં છે, ત્ારે આ વર્તથહી 
રાજ્નો ર્કૃભર ભવર્ાસ આગવહી િભૂમર્ા અિા ર્રશ.ે રાજ્ના ૨૪૮ 

તાલુર્ાઓમાં સેટ ર્ોમના માધ્મથહી દર્સાન ર્લ્ાણ ર્ા્્તક્રમો 
્ોજાઇ રહ્ા છે એ પ્રસંગે ભવધાનસિાના અધ્ષિશ્હી, ના્બ 
મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલ અને મંત્રહીમંડળના સૌ સભ્ોનું 
સવાગત ર્રવામાં આવ્ું ્તું.

તેમણે ઉમે્ુું ર્ે, ખેડૂતોને પાર્ ઉતપાિનના પોરણષિમ િાવો 
મળે તે માટે છેલ્ાં ચાર વર્તમાં ૧૫, ૯૦૦ મેભટ્ર્ ટન જથથાનહી 
ટેર્ાના િાવે ખરહીિહી ર્રહી છે, સાથે સાથે સતત વહીજ પરુવઠો, પાણહી, 
ભસંચાઇ તથા બાગા્તહી ્ોજનાના લાિો આપ્ા છે.

આ પ્રસંગે ગાંધહીનગર મ્ાનગરપાભલર્ાના મે્ર શ્હીમતહી 
રહીટાબ્ેન પટેલ, ર્કૃભર – સ્ર્ાર સભચવ શ્હી નલહીન ઉપાધ્ા્, 
ર્કૃભર ભન્ામર્ શ્હી િરત મોિહી, પશુપાલન ભન્ામર્ શ્હીમતહી 
ફાલગુનહીબ્ેન, ગાંધહીનગર ભજલ્ા ર્લેર્ટર શ્હી ડા્ત. ર્ુલિહીપ આ્્ત, 
ભજલ્ા ભવર્ાસ અભધર્ારહી શ્હી શાભલનહી િુ્ાન સભ્ત વદરષ્ઠ 
અભધર્ારહીઓ અને લાિાથથી ખેડૂતો ઉપસસથત રહ્ાં ્તાં.

સુશાસન દદવસે સુરેનદ્રનગર્માં 
દકસાન કલ્યાણ કા્ય્ભક્્મ 

સશુાસન દિવસનહી ઉજવણહી અતંગ્તત સરેુનદ્રનગરના વઢવાણમાં 
ર્કૃભર મંત્રહી શ્હી આર.સહી.ફળિુનહી અધ્ષિતામાં દર્સાન ર્લ્ાણ 
ર્ા્્તક્રમ ્ોજા્ો ્તો. ર્કૃભર મંત્રહીશ્હીએ ગુજરાતના ખેડૂતો 
ચહીલાચાલુ ખેતહી છોડહી પ્રાર્કૃભતર્ ખેતહી તરફ વળે અને તેના થર્ી 
ગુજરાત પ્રાર્કૃભતર્ ખેતહીનહી દિશામાં અગ્ેસર બને તે માટે રાજ્ 
સરર્ાર ર્દટબદ્ ્ ોવાનુ ંજણાવ્ુ ં્ તંુ. પ્રાર્કૃભતર્ ખતેહી તરફ ખેડૂતોનો 
ઝોર્ વધ ેતેન ેધ્ાન ેલઈ િેશહી ગા્ આધાદરત ખતેહી ર્રતા ંખડેતૂોને 
ગા્ના ભનિાવ ખચ્ત પેટે પ્રભત માસ રૂભપ્ા ૯૦૦નહી સ્ા્ પણ 
રાજ્ સરર્ાર દ્ારા આપવામાં આવહી ર્હી છે.

્મહેસાણા્માં સુશાસન દદન ખેડૂતો ્માટે બન્યો ખુશીનો દદવસ 
પૂવ્ડ વડાપ્રધાન ભારતરત્ન સવ. શ્રી અટલ જબહારી વાજપે્યીના જન્મદદિવસ જનજમતિે મહેસાણામાં 

ના્યબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીજતનભાઇ પટેલની ઉપનસર્જતમાં સુશાસન દદિવસની ઉજવણી ર્ઈ હતી. આ 
પ્રસંગે ના્યબ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોની આવક બમણી ર્ા્ય તે દદિશામાં રાજ્ય સરકારે 
કામ ક્યુ� છે. સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણનાં ્યોજના ર્કી રાજ્યના ખેડૂતોને સીધો ફા્યદિો ર્્યો છે. ખેડૂત 
અને ગામડું સુખી તો રા� સુખી,દિેશના જવકાસનો પા્યો ખેડૂત અને ગામડાં પર રહેલો છે. રાજ્ય 
સરકારે ગામડાઓને તમામ પ્રાર્જમક અને માળખાકી્ય સુજવધાઓર્ી સજ્જ ક્યા� છે. દિેશના 
વડાપ્રધાનશ્રીનું સવપ્ન "આત્મા ગામડોનો, સુજવધા શહેરની" આજે સાકાર ર્્યું છે. ખેતી, પશુપાલન 
અને મૂલ્યવજધ્ડત ખેતી ર્કી રાજ્યનો ખેડૂત સ�દ્ધ અને આવક બમણી ર્ઇ રહી છે. વાજપે્યીજીના 
જન્મદદિવસ પ્રસંગ ેદેિશના વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા રાજ્યના ખેડતૂોના ખાતામા ંરૂ.૨૦૦૦ વડાપ્રધાન દકસાન 
સન્માન જનજધ અન્વ્યે જમા કરી ખેડૂતોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોને સ�દ્ધ બનાવવાની 
દદિશામાં રાજ્યનું કૃજિક્ેત્ર આધુજનક પદ્ધજત અપનાવીને આગળ વધી ર�ં છે. ખેડૂતો જવઞ્જાનની સાર્ે 
સાર્ ેનવાં સશંોધનો અપનાવીન ેઆધજુનક ખતેી કરી રહ્યા છે. વિ્ડ ૨૦૨૨ મા ંખડેતૂોની આવક બમણી 
કરવાના લ�્યાંક સાર્ે આપણે આગળ વધી રહ્યા હોવાનું ના્યબ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું.
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ખેડૂતો પોતાનો ઉતપાદિત થ્ેલ પાર્ સંગ્્ ર્રહી શર્ે તે ્ ેતુથહી 
ગોડાઉન બનાવવા માટે પાર્ સંગ્્ સટ્ર્ચર ્ોજના અમલહી 
બનાવહી છે, તેમજ ખેડૂતોના ઊિા પાર્ને રષિણ મળહી ર્ે તેવા 
આશ્થહી ખતેર ફરત ેર્ાંટાળહી વાડ બનાવવાનહી ્ ોજના પણ રાજ્ 
સરર્ારે અમલહી બનાવહી ્ોવાનું જણાવ્ું ્તું.

આ પ્રસગં ેમતં્રહીશ્હી તમેજ ઉપસસથત મ્ાનિુાવોના ્ સત ે રુ્ટહીર 
ઉદ્ોગના લાિાથથીને ચેર્, દર્સાન પદરવ્ન ્ોજનાના લાિાથથી 
ખેડૂતોને સ્ા્ ્ુર્મ અને બાગા્ત ભવિાગનહી ્ોજનાના 
લાિાથથીઓને છત્રહી તેમજ માનવર્લ્ાણ ્ોજના અંતગ્તત 
લાિાથથીને દર્ટનું ભવતરણ ર્રા્ું ્તંુ ઉપરાંત મંત્રહીશ્હી તેમજ 
ઉપસસથત મ્ાનુિાવોના ્સતે ફરતાં પશુ િવાખાનાનું  લોર્ાપ્તણ 
પણ ર્રા્ું ્તું.

પૂવ્ત વડાપ્રધાન સવ. શ્હી અટલજીના જનમદિન સુશાસન દિન 
પ્રસંગે રાજ્િરમાં ૨૪૮ સથાનોએ રાજ્ના મંત્રહીશ્હીઓ, બોડ્ત 
ભનગમના ચેરમેનશ્હીઓ, સાંસિશ્હીઓ, ધારાસભ્શ્હીઓનહી 
ઉપસસથભતમાં દર્સાન ર્લ્ાણ દિવસનહી ઉજવણહી થઈ ્તહી. જેમાં 
અમિાવાિમાં ભશષિણ મંત્રહી શ્હી િૂપેનદ્રભસં્ ચુડાસમા, સુરતમાં 
મ્ેસૂલ મંત્રહી શ્હી ર્ૌભશર્િાઈ પટેલ, મોરબહીમાં ઉજા્તમંત્રહી શ્હી 
સૌરિિાઇ પટેલ, ડાંગના આ્વા ખાતે વન, આદિજાભત ભવર્ાસ 
અને મભ્લા બાળ ર્લ્ાણમંત્રહી શ્હી ગણપતભસં્ વસાવા, 
જામનગરના ધ્ોલમાં અન્ન અને નાગદરર્ પુરવઠા, ગ્ા્ર્ સુરષિા 

મંત્રહી શ્હી જ્ેશિાઇ રાિદડ્ાના, ર્ચછના અંજારમાં શ્મ અને 
રોજગાર મંત્રહી શ્હી દિલહીપર્ુમાર ઠાર્ોર, નવસારહીમાં સામાભજર્ 
ન્ા્ અભધર્ાદરતા મંત્રહી શ્હી ઇશ્વરિાઇ પરમાર, િાવનગરમાં 
પાણહી પુરવઠા મંત્રહી શ્હી ર્ુંવરજીિાઈ બાવભળ્ા, ગહીર સોમનાથમાં 
પ્રવાસન મંત્રહી શ્હી જવા્રિાઈ ચાવડા, િા્ોિના ગરબાડા ખાતે 
ગૃ્ રાજ્ મંત્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ જાડેજા, પાટણમાં પ્રવાસન 
ભવિાગના રાજ્ મંત્રહીશ્હી વાસણિાઈ આ્હીર, િરૂચના વાલહી્ા 
ખાતે આરોગ્ રાજ્ મંત્રહી શ્હી દર્શોરિાઈ ર્ાનાણહી, તાપહી ખાતે 
નમ્તિા,શ્ેરહી ગૃ્ ભનમા્તણ રાજ્ મંત્રહી શ્હી ્ોગેશિાઈ પટેલ, 
અમરેલહી ભજલ્ામા ંઅન્ન, નાગદરર્ પરુવઠા ભવિાગના રાજ્ર્ષિાના 
મંત્રહી શ્હી ધમષેનદ્રભસં્ જાડેજા ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •

રાજ્ય સરકારની પ્ેરણાથી રાસા્યણણક ખેતીને 
છોડીને જૈણવક ખેતી તરફ આગળ વધવાનો 

રાહ ્મળ્યો છે: છગનભાઈ પટેલ 
 દર્સાન ર્લ્ાણ ર્ા્્તક્રમમાં ર્ામરેજ તાલુર્ાના 

ર્ોળહીિરથાણા ગામના લાિાથથી ર્કૃભરભમત્ર શ્હી 
છગનિાઈ ગોપાલિાઈ પટેલને આતમા ્ોજના 
અંતગ્તત જીવામૃત દર્ટનહી સ્ા્ મળહી છે. તેઓ 
જણાવ ેછે રે્, રાજ્ સરર્ારનહી પ્રરેણાથહી રાસા્ભણર્ 
ખતેહીન ેછોડહીન ેજભૈવર્ ખતેહી તરફ આગળ વધવાનો 
રા્ મળ્ો છે. 

છગનિાઈ પટેલે વધુમાં ર્હ્ં ર્ે, ્ ું છેલ્ાં ૩૦ 
વર્તથહી ખેતહી સાથે સંર્ળા્ેલો છું. શેરડહી, ઘઉંં, શાર્િાજીનું વાવેતર 
ર્ર ંછુ.ં 'સાત પગલા ંખડૂેત ર્લ્ાણના' ્ ોજનામાં જીવામૃત દર્ટ મળતાં 
્વે પ્રાર્કૃભતર્ ખેતહી તરફ વળહીશ. રોર્દડ્ા પાર્માં વપરાતા મોંઘા 
રાસા્ભણર્ ખાતરને ર્ારણે ઉપજનહી ગુણવત્તા પણ બગડે છે, અને 
ખેતહી ખચા્તળ બને છે. તેનહી સરખામણહીએ જૈભવર્ ખેતહીથહી ઓછા 
રોર્ાણે વધુ ઉતપાિન મળહી ર્ે છે. િેશહી ખાતર અને જીવામૃતના 
ઉપ્ોગથહી ઉત્તમ ર્ષિાનો ગુણવતા્ુતિ પાર્ અને બજારિાવ પણ 
સારા મળશે.

સારી ગુણવત્ાની છત્ી ્મળવાથી ઉનાળાના 
તાપ અને ચો્માસાના વરસાદથી શાકભાજીનું 

રક્ષણ થશે: કાનજીભાઈ સુખદડ્યા
ર્ામરેજના નનસાડ ગામના 

વતનહી ર્ાનજીિાઈ િહીખાિાઈ 
સુખદડ્ાએ રાજ્ સરર્ારનહી 
્ોજનાનો લાિ લેતાં ઉમંગિેર 
ર્હ્ં ર્ે, નનસાડ ગામમાં રોડ પર 
વર્ત ૨૦૦૬થહી શાર્િાજી- ફળ 
વેચહીને ઘરનું ગુજરાન ચલાવંુ છું. 
શાર્િાજી -ફળને ઉગાડતાં અને 
વેચતાં અનેર્ મુશર્લેહી વેઠહી છે. તાજાં શાર્િાજી પર પડતા 
ઉનાળાના આર્રા તાપથહી શાર્િાજી બગડહી જવાથહી 
નુર્સાનહી વેઠવહી પડતહી ્તહી. સાથે ચોમાસામાં વરસાિના 
ર્ારણે બેસવા માટે અને શાર્િાજીના રષિણ માટે રાજ્ 
સરર્ારનહી 'સાત પગલાં ખેડૂત ર્લ્ાણનાં' ્ોજનાના 
અંતગ્તત ભવનામૂલ્ે છત્રહી મળહી છે, જે મને મારા િૈભનર્ 
વ્ાપારમાં ખૂબ ઉપ્ોગહી બનહી ર્ેશે એમ ખુશહી વ્તિ 
ર્રતાં તેમણે જણાવ્ું ્તું.

કવર સટોરી

økwshkík૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ 13



્મુખ્ય્મંત્ીશ્ીના હસતે 
ધર્મપુર્માં “અટલ-સેવા-શટલ” આરોગ્યરથનો શુભારંભ

અટલ ભબ્ારહી વાજપે્ હીનો જનમ દિવસ િારત સરર્ાર દ્ારા 
સમગ્ િેશમા ંગડુ ગવન્તનસ ડ ેતરહીરે્ ઉજવવામા ંઆવ ે છે ત્ારે 
લોર્ોને આરોગ્, ભશષિણ જેવહી પ્રાથભમર્ જરૂદર્ાતો ઉપલબધ 
ર્રાવહીન ેલોર્ોનુ ંજીવન ધોરણ ઊચંું આવ ેતેવા પ્ર્ત્નો થા્ ત ેજ 
સાચુ ંગડુ ગવન્તનસ છે. ભશષિણના માધ્મથહી લોર્ો ભશભષિત બન ેઅને 
આરોગ્ દ્ારા લોર્ોના જીવનમા ંબિલાવ આવ ેત ેખબૂ જરૂરહી છે. 
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ ગાંધહીનગરથહી જન-મન 
અભિ્ાન અતંગ્તત પવૂ્ત વડાપ્રધાન સવ. અટલજીના જનમદિવસે 
વચ્ુ ્તઅલ માધ્મથહી ધરમપુર ખાતે “અટલ-સેવા-શટલ”  
આરોગ્ રથનો ઈ-શિુારંિ ર્્ષો ્તો.

મખુ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ જણાવ્ંુ ્તુ ંરે્, શ્હીમિ 
રાજચંદ્ર ભમશને વલસાડ ભજલ્ાના ધરમપુર અને ર્પરાડાના 
છેવાડાના આદિવાસહી ભવસતારમા ંઆરોગ્, ભશષિણ, સંસર્કૃભતનહી રષિા 
તમેજ શ્હીમિ રાજચદં્રના ભસદ્ાંતો, સવ્ત જીવોના ર્લ્ાણ માટેના 
પ્ર્ત્નો ર્્ા્ત છે ત ેખબૂ જ સરા્નહી્ 
છ.ેગામડાના અંતદર્ાળ ભવસતારમાં 
લોર્ોના આરોગ્નહી સભુવધા આ અટલ-
સવેા-શટલ દ્ારા સારહી રહીતે પ્ોંચાડહી 
શર્ીશુ.ં લોર્ોનુ ંસથળ પર જ ભનિાન થા્, 
િવા મળે અન ેલોર્ો નહીરોગહી બન ેતમેાં 
પણ ખાસ ર્રહીન ેઆદિવાસહી ભવસતારમાં 
બ્ેનો અન ેબાળર્ો રુ્પોરણમાથંહી બ્ાર 
આવહી પોરણ્ુતિ બન ેતનેા ઉપર ભવશરે 
ધ્ાન આપવામા ંઆવહી રહં્ છે.

અટલજીના જીવનમાં  ્ ંમેશાં 
રાષ્ટ્રવાિનહી િાવના પ્રથમ ્તહી. જમેાં 
િારત પ્રથમ અને િારતમાતા પરમ 
વિૈવના ભશખરો સર ર્રે ત ેઅટલજીનહી 
ર્લપના ્તહી. િારતના વડાપ્રધાન  

શ્હી નરેનદ્રિાઈ મોિહી પણ આતમભનિ્તર િારત અભિ્ાનન ેબળ 
આપહીન ેિારત જગતજનનહી બન ેતે દિશામા ંઆગળ વધહી રહ્ા છે 
ત્ારે આવનારા દિવસોમા ંઅટલજીનહી ર્લપના મજુબ આ િેશનહી 
સસંર્કૃભત, પરંપરા, ભવરાસત અન ેઇભત્ાસ પનુઃઉજાગર થશ.ે

અટલજીએ એર્ાતમ માનવિશ્તન, સાંસર્કૃભતર્ િારતનહી એર્તા, 
અખદંડતતા અન ેરાજનહીભતમા ંપણ નભૈતર્ મલૂ્ો પ્રસથાભપત ર્્ાું ્ તાં 
ત ેઆપણા સૌ માટે ખબૂ પ્રરેણાિા્હી નહીવડા છે, અટલજીનહી 
ર્ભવતાઓ અન ેિારણો આજ ેપણ ગુજં ે છે અન ે્જારો લોર્ોને 
સફફૂભત્ત, પે્રરણા અન ેજીવનનો દિશાભનિદેશ આપ ેછે. સવ. અટલ ભબ્ારહી 
વાજપે્ હીના જનમદિવસ ભનભમત્ત ેતમેન ેવિંન ર્રહીન ેમખુ્મતં્રહીશ્હીએ 
શ્દ્ાજંભલ આપહી ્ તહી. અત્ર ેઉલ્ખેનહી્ છે રે્, જન-મન અભિ્ાનના 
ત્રહીજા તબક્ામા ંવલસાડ ભજલ્ા વ્હીવટહીતતં્ર અન ેશ્હીમદ્  રાજચદં્ર 
આશ્મ ધરમપરુના સં્ તુિ સ્ર્ારથહી જન ર્લ્ાણના ‘‘અટલ-સવેા- 
શટલ'' રથનહી શરૂઆત ર્રવામા ંઆવહી છે. •

અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય રથ ણવશે
‘‘અટલ-સેવા- શટલ''ના મુખ્ય બે 

ભાગ રહેશે. જે પૈકી ભાગ-૧ માં વલસાડ 
જજલ્ાના ધરમપરુ અન ેકપરાડા તાલકુાના 
તમામ ગામોમા ંકેન્દ્ર અન ેરાજ્ય સરકારની 
આરોગ્ય અને મજહલા બાળકલ્યાણની 
તમામ કલ્યા ણકારી ્યોજનાઓનો લોકોને 
લાભ મળશે. જ્યાર ે ભાગ -૨ માં 
સામાજજક સુરક્ા હેઠળ જવધવા સહા્ય, 
ઇનન્દિરા આવાસ, સંકટ મોચન, જનરાધાર 
વૃદ્ધ પેન્શન, અટલ પેન્શન, કુંવરબાઇનું 
મામેર,ં દદિવ્યાગં જશષ્યવૃજતિ/ સાધન સહા્ય/ 
પી.એમ. દકસાન, કૃજિ ્યોજનાઓ સજહત 
તમામ નાગદરકોનું લાભાર્થી ્યોજનામાં 
૧૦૦ ટકા નામાંકન ર્ા્ય અન ેતેમના સુધી 

લાભ પહોંચે, રાશન કાડ્ડની તમામ સેવા, 
હક્કપત્રમાં વારસાઇ નોંધ, મકાન સહા્ય 
જવેી ્યોજનાઓનો લાભ ઘરબઠેા ંમળી રહે 
તેવી વ્યવસર્ા ગોઠવવામાં  આવશે. 
‘‘અટલ-સેવા-શટલ'' સેવાના લાભ માટે 
રૂટ નક્કી કરવામાં આવશે. આ રર્માં 
મેદડકલ સટાફ સજહત રેવન્્યુ' તલાટી પણ 
રહેશે જે લોકોના લાભાર્થીઓના ફોમ્ડ 
ભરી જેતે શાખાને મોકલી આપશે. 
સંબંજધત ગામોમાં રર્ના કા્ય્ડક્રમ અંગે બે 
દદિવસ અગાઉ જાણ કરવામાં આવશે જેર્ી 
તલાટી સરપંચ સજહત ગામમાં પ્રચાર  
કરી વધુને વધુ લોકો લાભ લે તેવા  
પ્ર્યાસો કરાશે. •

કવર સટોરી
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્મુખ્ય્મંત્ીશ્ીના દૃષ્ટિવંત નેતૃતવ્માં
ગુજરાતનાં નગરોની અણભનવ પહેલ ‘આત્મણનભ્ભર નગરસેવા’

રાજ્નાં નગરોમાં રસતા, ગટર, 
લાઈટ, પાણહીના ર્ામમા ંર્ોઈ ર્ચાશ ન ર્ે 
તેમજ નાન ાં  મોટ ાં  શ્ ેર ો -નગરો 
સમ્ાનુર્ફૂળ સુભવધા્ુતિ બને તે માટે 
રાજ્ સરર્ારે આ્ોજનબદ્ પ્ર્ાસો ્ ાથ 
ધ્ા્ત છે. શ્ેરો સુભવધા્ુતિ બને તેમજ 
લોર્ોનહી ઈઝ ઓફ ભલભવંગનહી ર્લપના 
સાર્ાર ર્રવા ગુજરાત સરર્ારે અનેર્ 
્ોજનાઓ શરૂ ર્રહી છે. આ દિશામાં 
આગળ વધતાં મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ 
રૂપાણહીએ તાજેતરમાં આતમભનિ્તર નગર 
સેવાનહી ગુજરાતનહી અભિનવ પ્ેલરૂપે 
રાજ્નહી ૧૬ નગરપાભલર્ાઓમાં ૨૮ 
જેટલા સ્ુએજ ટ્હીટમેંટ પલાનટ, વોટર 
ટ્હીટમનેટ પલાનટનાં ઇ-ખાતમુ્ તૂ્ત ર્્ાું ્ તા.ં 

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ 
ગાંધહીનગરથહી વહીદડ્ો ર્ોનફરનસ દ્ારા 
રાજ્નાં સુરનેદ્રનગર, વલસાડ અને 
ગોધરામાં તૈ્ાર થ્ેલા ર્ુલ ૧૦૩.૨૬ 
ર્રોડના S.T.P.ના લોર્ાપ્તણ તથા ૧૮ 
નગરપાભલર્ાઓના બ્ુભવધ ભવર્ાસ 
ર્ામોના ંખાતમુ્ તૂ્તના પ્રારંિ ર્રાવ્ા ્ તા. 
તેમણે રાજપહીપળા નગરનહી ૧૭.૭૭ 
ર્રોડનહી િૂગિ્ત ગટર ્ોજનાનું પણ 
ઇ-ખાતમુ્ૂત્ત ર્્ુું ્તું. મુખ્મંત્રહીશ્હીએ 
ગુજરાત અબ્તન ડેવલપમેનટ ર્ોપષોરેશન 

અન ેશ્ેરહી ભવર્ાસ ભનગમન ેઆ અભિનવ 
પ્ેલ માટે અભિનંિન પાઠવ્ા ્તા. 

શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ જણાવ્ુ ં્ તું 
ર્ે, રાજ્નાં તમામ નગરો S.T.P.-
W.T.P. ્ તુિ બન ેઅન ેનાગદરર્ોન ેશદુ્ 
પહીવાનું પાણહી નલ સે જલ સવરૂપે મળે, 
ઉપરાંત વપરા્ેલા ગંિા પાણહીનો પણ 
દર્ુઝ ઓફ ટ્હીટેડ વોટર તરહીર્ે ખેતહીવાડહી, 
બાગ-બગહીચા, તળાવો િરવા જેવા 
ર્ામોમાં પુનઃ વપરાશ થા્ તે દિશામાં 
નગર સત્તામંડળો આગળ વધે. િુભન્ાના 
લોર્ોનહી ભવર્ાસના રોલમોડેલ ગુજરાત 
પાસ ેઆધભુનર્ ભવર્ભસત અન ેસુઆ્ોભજત 
નગર ભવર્ાસનહી મોટહી અપેષિાઓ છે

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ રાજ્ સરર્ારે જા્ેર 
ર્રેલહી નવહી ઐભત્ાભસર્ સોલાર પોભલસહીમાં 
સવા્ત અન ેસથાભનર્ સતરે સૌર ઊજા્ત વહીજ 
વપરાશને વ્ાપર્ પ્રોતસા્ર્ જોગવાઈઓ 
આપહી છે તેનહી ભવરિ િૂભમર્ા આપહી ્ તહી. 

મુ ખ ્ મં ત્ર હી શ્ હી એ  ર ા જ ્ ન હી 
નગરપાભલર્ાઓન ેઆહ્ાન ર્રતા જણાવ્ંુ 
્તું ર્ે, મ્ુભનભસપાભલટહીઝ પોતાનહી સંપભત્ત 

ઉપર સૌર ઊજા્ત ઉતપાિન ર્રે અન ેપોતાના 
વપરાશ બાિ વધેલહી વહીજળહી વેચહીને 
આવર્ના સ્ોત ઊિા ર્રે.

રાજ્ના મુખ્મંત્રહી તરહીર્ે ્ાલના 
વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઈએ જવાબિારહી 
સંિાળહી ત્ારથહી બે િા્ર્ાથહી નગરો 
મ્ાનગરોના ડે્નજે, દફલટર વોટર, ઘર-ઘર 
જલ જેવાં પ્રાથભમર્ જરૂદર્ાતનાં ર્ામોને 
પ્રા્ોદરટહી આપહીને આગળ ધપાવ્ા છે. 
્વે નગરોમાં સૌરઊજા્ત ઉતપાિનથહી ગ્હીન 
એનર્જીન ેવગે આપવા સાથ ેવહીજભબલ ખચ્ત 
ઘટાડવા અને નગરપાભલર્ાઓ સેલફ 
સદફભશ્નટ બને તેનહી પણ ભવશેર ર્ાળજી 
લેવાતહી ્ોવાનું જણાવ્ું ્તું.

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ ૧૬ નગરપાભલર્ાઓમાં 
૨૨ જટેલા એસ.ટહી.પહી. ડબલ્ુ.ટહી.પહી. માટે 
સોલાર એનર્જી પાવર પલાનટના ખાતમુ્ તૂ્ત 
ર્્ાું તેનાથહી વાભર્તર્ રૂ. ૪ ર્રોડથહી વધુનહી 
વહીજળહી બચત થશે. નગરોમાં સૌર 
આધાદરત વહીજળહી ઉતપાિનથહી આવર્ના 
સ્ોત નગરપાભલર્ાઓ ઊિા ર્રહીને 
ગુજરાત િેશને નવો ભવર્ાસ રા્ બતાવશે 
અન ેપ્રાથભમર્ સભુવધા સાથ ેઆધભુનર્તાના 
સમનવ્થહી ગુજરાતનાં શ્ેરો સમાટ્ત 
ભસટહીઝ બનશે તેવહી અપેષિા િશા્તવહી ્તહી.

આ પ્રસગં ેભશષિણ મતં્રહી શ્હી િપૂનેદ્રભસં્  
ચુડાસમા, સાંસિ સવષે શ્હી ર્ે. સહી. પટેલ, 
શ્હી િેવુભસં્ ચૌ્ાણ, શ્હી ભમતેશિાઇ 
પટ ેલ, શ્હી પ્રિુિાઈ વસાવા તથા 
ધારાસભ્ો શ્હી િવાનિાઈ પટેલ, શ્હી 
સહી.ર્ે. રાઉલજી, શ્હી રાજેનદ્રભસં્ વગેરે 
ર્ા્્તક્રમ સથળેથહી સ્િાગહી થ્ા ્તા. 
શ્ેરહી ભવર્ાસના અભધર્ મુખ્ સભચવ શ્હી 
મુર્ેશપુરહી, ર્ભમશનર મ્ુભનભસપાભલટહી 
એડભમભનસટ્ેશન શ્હી રાજર્ુમાર બેનહીવાલ, 
જી.્.ુડહી.સહી.ના એમ.ડહી. શ્હી લોચન શ્ેરા 
તથા ભન્ામર્ શ્હી ્ાદિ્તર્ શા્ વગેરે 
ગાંધહીનગરથહી જોડા્ા ્તા. •

જનસુખાકારી
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કોરોના વેષ્્સનેશન ્માટે ગુજરાત સુસજ્જ
વૈભશ્વર્ મ્ામારહી ર્ોરોના સામે નાગદરર્ોને સુરભષિત ર્રવા 

માટે ટૂંર્ સમ્માં રસહી ઉપલબધ થનાર છે,  ત્ારે આ રસહી ર્ેવહી 
રહીતે આપવહી એ માટે ર્ેનદ્ર સરર્ારનહી ગાઈડ લાઈન અનુસાર 
રાજ્ના આરોગ્ ભવિાગે સંપૂણ્ત તૈ્ારહી ર્રહી િહીધહી છે. ર્ેનદ્ર 
સરર્ારના માગ્તિશ્તન ્ેઠળ આ રસહી આપવા માટે ડ્ા્ રન-મોર્ 
ડ્હીલનું આ્ોજન ર્રવામાં આવ્ું ્ તું. આ ડ્ા્ રન બે દિવસ માટે 
્ોજા્ું ્તું. ર્ેનદ્ર સરર્ારે આ માટે ચાર રાજ્ોનહી પસંિગહી ર્રહી 
છે, જેમાં ગુજરાતનો સમાવેશ ર્રા્ો છે. ગુજરાત સભ્ત 
આંધ્પ્રિેશ, પંજાબ અને આસામમાં આ ડ્ા્ રન ્ોજાશે. 

આ અંગે રાજ્ના આરોગ્ ર્ભમશનર શ્હી જ્પ્રર્ાશ ભશવ્રે 
અને નેશનલ ્ેલથ ભમશનના ડા્રેક્ટર શ્હી મુર્ેશ પંડા નહી 
ઉપસસથભતમાં ભવગતવાર માભ્તહી 
આપતાં આરોગ્ ભવિાગના અગ્ 
સભચવ ડૉ.જ્ંતહી રભવએ જણાવ્ંુ ્ તું 
ર્ે, રસહીર્રણ િરભમ્ાન ભનષણાત 
તબહીબોનાં માગ્તિશ્તન અને સૂચનો 
મળહી ર્ે એ ્ેતુથહી રાજ્ સરર્ારે 
ચાર ભનષણાત તબહીબ તજજ્ોનહી 
સપેભશ્લ ટાસર્ ફોસ્તનહી રચના ર્રહી 
છે. આ ટાસર્ ફોસ્તના સભ્ોમાં ડૉ. 
નવહીન ઠાર્ર, ડૉ. ભનશ્ચલ િટ, ડૉ. 
સપન પડં્ા અન ેડૉ. િદ્રશે વ્ાસનો 
સમાવેશ થા્ છે. 

આ રસહી આપવા માટે લાિાથથીઓના મોડુલ પણ તૈ્ાર ર્રહી 
િેવા્ા છે આ માટે નાગદરર્ોએ એડવાનસ રભજસટ્ેશન ર્રાવવાનું 
ર્ેશે. આ રસહીનો ડોઝ અઠ્ાવહીસ દિવસમાં બે વખત ૧૪ 
દિવસના અંતરે  લેવાનો ર્ેશે. રસહી લહીધા બાિ પણ ર્ોરોના 
પ્રોટોર્ોલનું ચુસતપણે પાલન ર્રવાનું ર્ેશે જેમાં માસર્ પ્ેરવો, 
સેભનટાઈઝરોનો ઉપ્ોગ તથા ્ોગ્ સોભશ્લ દડસટનસનું પણ 
પાલન ર્રવાનું ર્ેશે. આ માટે નાગદરર્ોનો પૂરતો સ્્ોગ મળે 
એ અત્ંત જરૂરહી છે.

આ રસહીર્રણ માટે રાજ્માં ૧૬ ્જાર વેસક્સનેટરને 
તાલહીમબદ્ ર્રહી િેવા્ા છે. એર્ સનેટર પરથહી એર્ દિવસમા ં૧૦૦ 
લોર્ોને રસહી અપાશે. રોજના ૧૬ લાખ લોર્ોને રસહી આપહી શર્ા્ 

એવું આ્ોજન ર્રા્ું છે. 
િારત સરર્ાર દ્ારા િેશમાં ર્ોભવડ 

-19 રસહીર્રણ પ્રોગ્ામના અમલહીર્રણ 
પ્ેલાં રસહીર્રણનહી જુિહી-જુિહી પ્રભક્ર્ા 
માટે ડ્ા્ રન ર્રવાનું નક્હી ર્રવામાં 
આવ્ું છે. આ માટે િ ેશનાં ચાર 
રાજ્ોનહી પસંિગહી ર્રવામાં આવહી છે, 
જેમાં ગુજરાતનો સમાવેશ ર્રવામાં 
આવ્ો છે. ગુજરાતમાં ગાંધહીનગર 
શ્ેર અને ભજલ્ામાં તથા રાજર્ોટ 
શ્ેર અને ભજલ્ામાં ડ્ા્ રન ્ોજાઈ 
રહ્ં  છ ે.  આ બંને  ભજલ્ાઓમાં 

કોરોના વેષ્્સનેશન સંદભભે ટાસક ફોસ્ભના ણનષણાત તબીબોનું ્મહત્વનું ્માગ્ભદશ્ભન
કોરોના વેન્સનેશન માટે ગુજરાત સંપૂણ્ડ સજજ છે. રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય અને પદરવાર કલ્યાણ જવભાગે વેન્સનેશન 

માટે જનષણાત તબીબોની ટાસક ફોસ્ડની રચના કરી છે. જેમણે રસીકરણને લઈને સંભજવત સવાલોના જવાબો આપ્યા હતા. 

ડૉ.નવીન ઠાકર
ર્ોઈપણ રસહીર્રણ બાિ સામાન્ તાવ, થોડહી અશભતિ જેવહી 

સામાન્ અસરો થતહી જ ્ ો્ છે જે આ ર્ોભવડ-૧૯ નહી રસહી બાિ 
પણ થઈ શર્ે છે. પરંતુ ર્ોઈપણ પ્રર્ારનહી ગંિહીર આડઅસર આ 
રસહીને ર્ારણે થ્ેલહી ્ો્ તેવો એર્પણ દર્સસો નથહી. એટલે 
નાગદરર્ોએ ગિરાવાનહી સ્ેજ પણ જરૂર નથહી. 

ડૉ.જનશ્ચલ ભટ્ટ
આ રસહીનહી સલામતહી અને અસરર્ારર્તા ઉપર િાર મૂર્તા 

ડૉ.િટે જણાવ્ંુ ર્ે, આપણું શરહીર ર્ોરોના વાઇરસને એનટહીજન 
તરહીર્ે ઓળખે અને તે પ્રમાણે વાઇરસને દરસપોનડ ર્રહી વાઇરસને 
એસક્ટવ જ ના થવા િે તે પ્રર્ારનહી આ રસહી છે. ્ાલ આ રસહી 
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કોણવડ-૧૯ રસી આપવા ્માટે 
આરોગ્ય ણવભાગ સુસજજ

• રાજયમાં  ગાંધીનગર અને રાજકાેટ 
દ્જલલામાં ડ્ાય રન : ડાૉ જયંતી રવિ

• બન્ે શહેરનાં કાે્ાપોરેશન સહહત 
દ્જલલા મથકાેઅ ેઆ ડ્ાય રન યાજેાયાે

•  રસીકરણ માટે ચાર વનષણાત તબીબ 
તજજ્ાેની સ્ેશશયલ ટાસ્ક ફાેસ્સની 
રચના કરાઈ

• રસીકરણના ડ્ાય રન માટે ભારતનાં 
ચાર રાજયાેની ્સંદગી : ગુજરાત, 
આસામ, આંધ્રપ્રદેશ અને ્જંાબમાં  
ડ્ાય રન

• રસીકરણ માટે નાગવરકાેઅ ેઅડેિાનસ 
રદ્જસે્્શન કરાિિાનંુ રહેશ:ે રસીનાે 
ડાેઝ  અઠયાિીસ વદિસમાં બે િખત 
લિેાનાે રહેશે

• રાજયમાં ૧૬ હજાર િેક્સિનેટરને  
તાલીમબધિ કરકી દેિાયા: અેક સનેટર 
્ર અેક વદિસમાં ૧૦૦ લાેકાનેે રસી 
અ્ાશ.ે રાેજના ૧૬ લાખ લાેકાેને રસી 
આ્ી શકાય અેિું આયાેજન

ફઝે  ૩  મ ાં  છ ે.  ખૂબ જ સલિભનર્લ 
ભન્મનોમાંથહી આ રસહી પસાર થઈ ચૂર્ી છે 
જે તમામ તબક્ ે નાગદરર્ોનહી સલામતહીને 
પ્રથમ અભગ્મતા આપવામાં  આવહી છ ે. 
m-RNA પ્રર્ારનહી આ રસહી ્ોવાથહી 
વ્ભતિના ડહી.એન.એ.ને બિલહી નાખશે તેવહી 
બેબુભન્ાિ વાતોમાં આવવું ન્ીં. આ લાઈવ 
વાઇરસ વેસક્સન ન ્ોવાથહી નાગદરર્ના 
ડહીએનએને બિલહી શર્ ેનભ્. 

આ રસહી સિંિષે ર્ોઈપણ પ્રર્ારનહી આડઅસર 
સંબંભધત અફવાઓ ર્ે નર્ારાતમર્ માભ્તહી આવે ર્ે જેનાથહી આ 
રસહીર્રણને લઈને નાગદરર્ોમાં ગેરસમજ ફેલા્ તેવહી માભ્તહી 
પ્રભસદ્ ર્ે ટેભલર્ાસટ ર્રતા પ્ેલા મહીદડ્ાના ભમત્રોને ભનષણાત 
તબહીબો સાથે પરામશ્ત ર્રહી સાચહી માભ્તહી લોર્ો સુધહી પ્ોંચાડવા 
પણ તેમણે અનુરોધ ર્્ષો ્તો. 

ડૉ. સપન પંડ્ા
ર્ેનસર, દર્ડનહીનહી બહીમારહી, ટહીબહી, સભ્ત 

ગંિહીર રોગો એટલે ર્ે ર્ોમોભબ્તડ િિથીઓને પણ 
આ રસહી આપવામાં આવશે. તેનાથહી ર્ોઈ જ 
સાઈડ ઇફેક્ટ નથહી. આવા િિથીઓને એનટહી 
બોડહી દરસપોનસ સામાન્ વ્ભતિઓ ર્રતાં 
સામાન્ ઓછો આવે તેવું શક્્ છે પરંતુ તે 
પણ ર્ોરોનાને ફાઇટ આપવા પૂરતો ્શે.

ડૉ. ભદ્રેશ વ્યાસ
ભવભવધ િેશોમાં મળહીને ૩૫ લાખ જેટલા 

લોર્ોને રસહી અત્ાર સુધહીમાં અપાઇ ચૂર્ી છે, પરંતુ એર્ પણ 
દર્સસો એવો નથહી જોવા મળ્ો જેમાં આ રસહીને ર્ારણે ર્ોઈપણ 
ગિંહીર આડ-અસર િેખાઈ ્ ો્. એટલ ેઅફવાઓમા ંઆવવુ ંનભ્ 
અને રસહીથહી આડઅસર થશે તેવહી અફવાઓ ફેલાવવહી નભ્. 

વેસક્સનેશન માટે 19 સેશન સાઇટ નક્હી 
ર્રવામાં આવહી છે.

ડ્ા્ રન અંતગ્તત રસહીર્રણના 
આ્ોજન, અમલહીર્રણ અને દરપોદટુંગનહી 
પ્રભક્ર્ા વચે્નાં જોડાણોનું  પરહીષિણ 
ર્રવામાં આવહી રહ્ં છે. એટલું જ ન્ીં 
રસહીર્રણના વાસતભવર્ અમલહીર્રણ પ્ેલાં 
પડર્ારો અને ઉપા્ો ભવશે પણ અભ્ાસ 
થઈ શર્ે તેવો ્ેતુ છે. ડ્ા્ રન માટે િરેર્ 
સેશન સાઇટ માટે 25 લાિાથથીઓ મળહીને 
ર્ુલ 475 લાિાથથીઓનહી ઓળખ ર્રવામાં 
આવહી છે. િરેર્ સેશન સાઇટ પર આરોગ્ 
અને પદરવાર ર્લ્ાણ ભવિાગના 
અભધર્ારહીઓ ઉપરાતં UNDP, ્ ભુનસફે 
અને WHO દ્ારા મોભનટદરંગ ર્રાઈ 
રહ્ં છે. આ ટ્ા્લ િરભમ્ાન  ફીડબેર્ 
તૈ્ાર ર્રવામાં આવશે અને આ ફીડબેર્ 
િારત સરર્ારને પ્ોંચાડવામાં આવશે. 

િારત ર્ ોર ોનાનહી  વે સ ક્સનના 
સંશોધનમાં અગ્ેસર છે. િેશમાં બે રસહી 
ફેઝ-૨માં અને ત્રણ રસહીનું સંશોધન 
અંભતમ તબક્ામાં છે. ટૂંર્ સમ્માં 
િારતમાં ર્ોભવડ વેસક્સન ઉપલબધ થનાર 
છે, ત્ારે ગુજરાત સરર્ારે વેસક્સનેશન માટે અસરર્ારર્ અને 
પદરણામલષિહી પૂરતું આ્ોજન ર્્ુું છે. રસહીર્રણ અભિ્ાન માટે 

ર ાજ્ ર્ષિાએ મુખ્ સભચવશ્હીનહી 
અધ્ષિતામાં અઠવાદડ્ામાં બે વખત સટેટ 
સસટ્દરંગ ર્ભમટહીનહી બેઠર્ ્ોજા્ છે, 
એટલું જ ન્ીં આરોગ્ અને પદરવાર 
ર્લ્ાણ ભવિાગના અગ્ સભચવ શ્હીમતહી 
ડૉ. જ્ંતહી રભવનહી અધ્ષિતામાં સટેટ ટાસર્ 
ફોસ્તનહી બેઠર્ો ્ોજાઈ ર્હી છે. 

રાજ્મા ંવેસક્સનના સટોરેજ માટે ઝોન 
ર્ષિાના છ વેસક્સન સટોર, ભજલ્ા અને 
ર્ોપષોરેશન ર્ષિાએ 41 સટોર તથા 2189 
ર્ૉલડ ચેઈન પોઇનટ ્ાલનહી પદરસસથભતએ 
ઉપલબધ છે. આ તમામ સટોર ખાતેનાં 
સાધનોનું તાંભત્રર્ ઓદડટ ર્રવામાં આવ્ું 
છે. િારત સરર્ારના માગ્તિશ્તન મુજબ 
્ેલથ ર્ેર વર્્કરનહી માભ્તહી તૈ્ાર ર્રવામાં 
આવહી ર્હી છે. આજ સુધહીમાં ર્ુલ 4.31 
લ ાખ ્ ેલથ  ર્ ેર  વર્ ્ક ર ો -આરોગ્ 
ર્મ્તચારહીઓનહી માભ્તહી એર્ત્ર ર્રવામાં 
આવહી છે. 6.3 લાખ ફ્રનટલાઈન વર્્કરોનહી 
માભ્તહી એર્ત્ર ર્રવામા ંઆવહી છે, ઉપરાતં 
પચાસ વર્તથહી વધુ વ્નહી 1.3 ર્રોડ 
વ્ભતિઓનહી ભવગતો એર્ત્ર ર્રવામાં 
આવહી છે અને અન્ બહીમારહી ધરાવતહી 

વ્ભતિઓ ર્ે જેનહી વ્ 50 વર્તથહી ઓછહી છે એવહી 2.68 લાખ 
વ્ભતિઓનહી માભ્તહી પણ એર્ત્ર ર્રવામાં આવહી છે. •
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રાજ્ના સરપંચો પોતાના ગામોને ‘મારં ગામ ર્ોરોનામુર્ત 
ગામ’ અભિ્ાનન ેસફળ બનાવવામા ંજનજાગૃભતનુ ંર્ા ્્ત ર્રહી રહ્ા 
છે. આ અભિ્ાનથહી ર્ોરોના સંક્રમણથહી પોતાના ગામને મુર્ત 
રાખવામાં મિિ મળશે. તાજેતરમાં રાજ્ના સરપંચો સાથે 
ઈ-સંવાિ ર્રતાં મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ તમામ 
સરપંચશ્હીઓ અન ેપિાભધર્ારહીઓન ેર્ોરોના સામેનહી લડતન ેસફળ 
બનાવવા ર્રેલહી ર્ામગહીરહી માટે  અભિનંિન પાઠવ્ા ્તા. 

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ ગ્ામહીણ સરપચંો સાથ ેસટેર્ોમ માધ્મથહી ‘ગ્ામ 
ભવર્ાસનહી વાત, મુખ્મતં્રહીશ્હીન ેસાથ’ના નવહીન અભિગમ અનવ્ે 
સ્જ સવંાિ ગાંધહીનગર મખુ્મતં્રહી ભનવાસસથાનથેહી સાધ્ો ્તો. 

‘‘ર્ોરોના ્ારશે-ગુજરાત જીતશે’’ના ધ્ે્ સાથે આપણે 
ર્ોરોના મ્ામારહી સામે ઝૂર્્ા ભવના આપભત્તને અવસરમાં 
પલટાવવાનહી ખુમારહી િાખવહી છે. મુખ્મંત્રહીશ્હીએ સૌ સરપંચોને 
પ્રરેર્ આહ્ાન ર્્ુું રે્, ર્ોરોના સામનેહી લડાઇનો આ અભંતમ તબક્ો 
છે. ્ વે આપણે દર્નારે છહીએ અને નજીર્ના િભવષ્માં જ ર્ોરોના 
વૅર્ભસન આવતાં ર્ોરોનાથહી સૌ સલામત થઈ જવાના છહીએ. 

આ સંિિ્તમાં તેમણે સરપંચોને પ્રેરણા આપતાં ર્હ્ં ્તું ર્ે, 
જેમ ‘મારં ગામ ર્ોરોનામુર્ત ગામ’નો સંર્લપ તમે સૌએ સતર્્કતા, 
જવાબિારહી અને સૌના સ્્ોગથહી પાર પાડ્ો છે તેવહી જ રહીતે 
ગ્ામહીણ ભવસતારોમાં આ ર્ોરોના વૅર્ભસન પણ સૌને મળે તેવહી 
રાજ્ સરર્ારનહી વ્વસથામાં સભક્ર્ સ્િાગહી બનશો.

 મુખ્મંત્રહીશ્હીએ સપષ્ટ ર્હ્ં ર્ે, જે ઢબે ચૂંટણહીમાં પોભલંગ બૂથ 
્ો્ છે અને પોભલ્ો રસહીર્રણ માટે પણ બૂથ બનાવહી છેવાડાનહી 
વ્ભતિ સુધહીના અંભતમ છૌરના લોર્ોને આવરહી લેવા્ છે તે જ 
પદ્ભતએ ર્ોરોના વૅર્ભસન માટે પણ આવાં બૂથ બનાવહી સરપંચો, 
પિાભધર્ારહીઓ, ગ્ામજનો સૌના સ્્ોગથહી ર્ોરોના વૅસક્સનનો 
ડોઝ છેવાડાના માનવહી સુધહી પ્ોચાડવાનું પારિશથી અને સુદૃઢ 
આ્ોજન ર્રાશે. 

તમેણ ેર્હ્ ં્ તુ ંરે્, વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીના દૃસષ્ટવતં 
આ્ોજનમાં આ ર્ોરોના વૅસક્સન લોર્ોને જલિહી મળે તે માટેનહી 
પૂવ્ત તૈ્ ારહીઓ ર્રવામા ંઆવહી ર્હી છે. આ વસૅક્સનન ેછેર્ ગ્ામહીણ 
ઇલાર્ા સુધહી પ્ોચાડવાનહી સમગ્ સપલા્ ચેઇન, વૅસક્સનના 
સગં્્ અન ેભપ્રઝવષેશન માટે ર્ોલડ સટોરેજ જવેહી વ્વસથાઓ સરર્ાર 
ભવર્સાવહી ર્હી છે. 

રાજ્ સરર્ાર દ્ારા આ વૅસક્સન ગ્ામહીણ નાગદરર્ોને મળહી 
ર્ે તે માટે મોટાિાગનાં ગામોમાં પ૦ વર્તથહી ઉપરનહી વ્જૂથનહી 
વ્ભતિઓનો સરવે શરૂ થઇ ગ્ો છે અને ્ાિહી તૈ્ાર ર્રવાનહી 
ર્ામગહીરહી શરૂ થઇ છે. તેમણે આ સંિિ્તમાં જણાવ્ું ર્ે, તબક્ાવાર 
આવહી રસહી આપવાનહી ર્ા્્તવા્હી શરૂ ર્રાશે. તે અનવ્ે જેમ જેમ 
વૅસક્સનનો જથથો આવતો જશે તેમ પ્રા્ોદરટહી નક્હી ર્રવામાં 
આવશ.ે  જેમા ંપ૦ વર્તથહી ઉપરનહી વ્ના લોર્ોને આ રસહી અપા્ા 
બાિ પ૦થહી નહીચેના ્ો્ પરંતુ ર્ોઇ ને ર્ોઇ ગંિહીર બહીમારહી 
ધરાવતા ્ ો્ તમેનહી પણ અલગ ્ ાિહી બનાવહી વસેક્સનશેન ર્રાશ.ે 

ર્ોરોના વૉદર્સ્ત તરહીર્ે ર્ામ ર્રનારા સરર્ારહી, ખાનગહી 
તબહીબો, જનરલ પ્રેસક્ટશનસ્ત, પેરામેદડર્લ સટાફ, આંગણવાડહી 
વર્્કસ્ત, ૧૦૮નો સટાફ, ૧૦૪ ્ેલપલાઇનનો સટાફ વગેરેને આ 
રસહી પ્રથમ તબક્ે અપાશે, તેમ મુખ્મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ું ્તું. 
તેમણે ઉમે્ુ્ત ર્ે, ત્ાર બાિ, રેવન્ુ, પોલહીસ, સફાઇર્મથી જેવા 
વૉદર્સ્તને પણ રસહીર્રણમાં આવરહી લેવાશે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ રાજ્માં ર્ોરોના સંક્રમણ સામે સરર્ારના 
આરોગ્લષિહી પગલાંઓનહી િૂભમર્ા આપતાં ર્હ્ં ર્ે, સરર્ાર ે
રેમદડસહીવહીર અને ટોસહીલોઝૂમેબ જેવા મોંઘાં ઇનજેર્શનો ર્ોરોના 
સંક્રભમત જરૂરતમંિોને ભવનામૂલ્ે આપવા મુખ્મંત્રહી રા્ત 
ભનભધમાંથહી ર્ુલ મળહીને રૂ. ૧૦૮ ર્રોડ જેવહી રર્મ ચૂર્વહી છે. 

રાજ્યના સરપંચો સાથે 
સીધો સંવાદ કરતાં ્મુખ્ય્મંત્ીશ્ી
કોરોનાને હરાવવા્માં ગ્ા્મીણ 
ક્ષેત્ ્મહત્વની ભૂણ્મકા ભજવશે

્મોકળા ્મને
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રાજ્િરના ૧૪૭૨ PHC, 
૩૬૨ CHC, ૯૦૦૦ સબ સેનટર 
અને શ્ેરહી ષિેત્રોનાં અબ્તન ્ેલથ 

સેનટરમાં ર્ોરોના સંક્રમણ ભન્ંત્રણ સંબંભધત ર્ામગહીરહી સારવાર 
છેલ્ા ૮ મભ્નાથહી ‘ર્ોરોના ્ ારશ-ેગુજરાત જીતશ’ેના લક્ સાથે 
આરોગ્ ર્મથીઓ ભનિાવહી રહ્ા છે. 

શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ જણાવ્ું ર્ે, ગામડું, ખેતહી, ગરહીબ 
સૌ તબક્ાને ધ્ાનમાં રાખહીને સરર્ાર ે આરોગ્ સુખાર્ારહી 
આ્ોજન સાથોસાથ 'સાત પગલાં ખેડૂત ર્લ્ાણનાં', ર્કૃભર 
પેિાશોના પોરણષિમ િાવ, ટેર્ાના િાવે ખરહીિહી, દર્સાન સૂ્ષોિ્ 
્ોજના, પશુપાલર્ોના પશુનહી ભચંતા જેવાં અનેર્ભવધ ર્લ્ાણર્ારહી 
પગલાંઓથહી ગ્ામહીણ ભવસતારોન ેસમૃદ્-સપંન્ન ર્રહીન ેતેના આધાર 
પર શ્ેર, રાજ્, રાષ્ટ્રનું અથ્તતંત્ર, સમાજવ્વસથા સષિમ 
બનાવવાનો ્જ્ આિ્ષો છે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ ‘‘નલ સે જલ’’માં ૮૦ ટર્ા ગ્ામહીણ ઘરો 
આવરહી લેવા્ાનહી ભવગતો સાથ ેદડભજટલ સવેા સતુે, પાણહી પરુવઠા 
્ોજનાઓનાં ર્ામો વગેરેથહી ગ્ામહીણ ષિેત્રોમાં આતમા ગામનો 
સંર્લપ સાર્ાર ર્્ષો છે તેમ પણ જણાવ્ું ્તું. 

આ તર્ે, મુખ્મંત્રહીશ્હીએ મ્ેસાણાના બેચરાજી, ર્ચછના 
રત્નાપર, ડાંગના નડગચૌડ, બનાસર્ાંઠાના થલવાડા, િા્ોિના 
જેર્ોટ, સુરતના સુવાલહી, જૂનાગઢના ચણાર્ા અને સુરેનદ્રનગરના 
પાિરહીના સરપંચો સાથે પરસપર સંવાિ સાધહીને તેમના ગામમાં 

ર્ોરોના સંક્રમણ સામે જનજાગૃભતનાં પગલાંઓ, ૧૪મા નાણાપંચ 
અનવ્ ેભવર્ાસ ર્ામો માટે નાણાનંહી સહીધહી ફાળવણહી, સફાઇ, રસતા, 
વહીજળહી, પાણહી તેમજ દડભજટલ સેવા સેતુના ર્ામોનહી સસથભતનહી 
ભવગતો મેળવહી ્તહી. 

રાજ્ મતં્રહી શ્હી જ્દ્રથભસં્ પરમારે મુખ્મતં્રહીશ્હીના આ નવતર 
અભિગમથહી ગ્ામહીણ ર્ષિાના નાનામા ંનાના સરપચંન ેપણ ગામના 
ભવર્ાસનહી વાત રજૂ ર્રવાનહી તર્ મળહી છે તનેો આનિં વ્ર્ત ર્્ષો 
્તો. ગ્ામહીણ સરપચંો સમષિ દડભજટલ સવેાસતે ુઅન ેર્ોરોના સકં્રમણ 
ભન્તં્રણ ર્ામગહીરહીનહી દફલમો પણ પ્રસતતુ ર્રવામા ંઆવહી ્તહી. 
પચંા્તના અભધર્ મખુ્ સભચવ શ્હી એ. રે્. રારે્શ, આરોગ્ અગ્ 
સભચવ શ્હીમતહી ડૉ. જ્તંહી રભવ, સભચવશ્હીઓ સવ્ત શ્હી અભશ્વનહીરુ્માર, 
્ાદરત શરુ્લા સભ્તના અભધર્ારહીશ્હીઓ આ સવંાિમા ંજોડા્ા ં્ તા.ં 

રાજ્યના આઠ ણજલ્ાના આઠ સરપંચશ્ીઓ સાથે 
ણવણવધ જન સુખાકારી ણવષ્યે ઈ-સંવાદ

ભજૂ
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ માંડવહી તાલુર્ાના 

રત્નાપર ગામના મભ્લા સરપંચ શ્હી તરૂણાબ્ેન સાથે સંવાિ 
ર્્ષો ્ તો. મખુ્મતં્રહીશ્હીએ ઈ-સવંાિમા ંર્ોભવડ વૅસક્સનનહી ભવતરણ 
વ્વસથા, છેવાડાના માનવહી સુધહી ભવર્ાસલષિહી ્ોજનાઓ 
પ્ોંચાડવામાં મ્ત્વપૂણ્ત ્ોગિાનને ભબરિાવ્ા તેમજ ગ્ામહીણ 
ભવસતારોમાં ર્ોરોના મ્ામારહી સાથેનહી લડાઇમાં ગ્ામહીણસતરનહી 

્મોકળા ્મને
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સસથભત તેમજ ગ્ામહીણસતરે થ્ેલાં ભવર્ાસર્ા્ષો અંગે સરપંચો સાથે 
દદ્પષિહી્ સંવાિ ર્્ષો ્તો. મુખ્મંત્રહીશ્હીએ રત્નાપર ગામમાં 
ર્ોરોનાનહી સસથભત અંગે પૃચછા ર્રહીને ગામમાં મુખ્મંત્રહી મભ્લા 
ઉતર્ર્ત ્ોજના ્ેઠળ મળતા લાિ અને સખહી બ્ેનોનહી 
ર્ામગહીરહીનહી ભવગતો જાણહી ્તહી.

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ આ તરે્ પહીવાના પાણહીનહી સભુવધા બાબતે, 
આતમભનિ્તર ગજુરાત, આરોગ્ સભુવધા, પશપુાલન વ્વસા્, 
ફોરેસટ એર્ટના લાિો, મભ્લા ઉતર્ર્ત ્ોજનાના મળેલ લાિો, 
પાણહી પુરવઠા ભવશ ેઅને લોર્ડાઉનના ત્રણ માસ થ્લે અન્ન ભવતરણ 
બાબત ેચચા્ત ર્રહી ્ તહી. આ ર્ા ્્તક્રમમા ંવદરષ્ઠ અભધર્ારહીશ્હીઓ, ગ્ામ 
પંચા્તના સિસ્ો અન ેઆગવેાનો નોવલે ર્ોરોના વાઇરસ ર્ોભવડ-
૧૯નહી માગ્તિભશ્તર્ા અનરુૂપ ઉપસસથત રહ્ા ્તા.

દાહાેદ
િા્ોિ તાલુર્ાના જેર્ોટ ગામના 

સરપંચ શ્હી બાિરિાઇ મુભન્ાને પણ 
મુખ્મંત્રહીશ્હી સાથે ચચા્ત ર્રવાનહી તર્ 
સાંપડહી ્તહી.  મુખ્મંત્રહી શ્હી રૂપાણહીએ 
ચચા્ત ર્રતાં ર્હ્ં ર્ે, રાજ્ સરર્ાર દ્ારા 
શ્ભમર્ોને તેમના ઘરમાં દરપેદરંગ ર્રવા 
માટ ે સ્ા્ આપવામાં આવે છે, તે 
્ોજનાનો લાિ ગામના લોર્ોને મળે એ 
માટે મિિરૂપ બનવા અપહીલ ર્રહી ્તહી. 

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ ર્ોરોનાર્ાળમા ંગામમાં 
આરોગ્ ભવિાગ દ્ારા ર્રવામા ંઆવલેહી 

ર્ામગહીરહીનહી પૃચછા ર્રહી ્તહી. ત્ારબાિ મખુ્મતં્રહીશ્હીએ ભજલ્ા 
પચંા્તના પ્રમખુ શ્હી ્ોગશેિાઇ પારગહી પાસથેહી પણ ર્ોરોના 
વાઇરસનહી સસથભત અગં ેજાણર્ારહી મળેવહી ્તહી. આ ઇ-સવંાિ 
ર્ા ્્તક્રમનહી ભવશરેતા એ ્ તહી રે્, ગ્ામહીણસતરના તમામ પિાભધર્ારહીઓને 
તમેના નામથહી બોલાવહીન ે્ોજનાના અમલહીર્રણ અગં ેજાણર્ારહી 
મળેવહી ્તહી. ખાસ ર્રહીન ેઇ-સેવાસતુે ર્ા ્્તક્રમથહી ગ્ામહીણ લોર્ોને 
સરર્ારહી સવેા મળેવવામા ંસરળતા થઇ ્ોવાનુ ંર્હ્ ં્તુ.ં

બેચરાજી
મ્ેસાણા ભજલ્ાના બચેરાજી ગામના સરપચં શ્હી િેવાગં પડંા 

સાથ ેસહીધો ઇ-સવંાિ ર્રતા ંમખુ્મતં્રહી શ્હીએ ૧૪ મા નાણાપચંમાં 
થઇ ર્ેલા ંભવર્ાસના ંર્ામો, ખેતહી, ભસચંાઇનુ ંપાણહી સભ્ત ર્ોરોનાનહી 
સસથભત અગં ેમાભ્તહી મળેવહી ્તહી. 

બચેરાજીના સરપચં શ્હી િેવાગં પડંાએ 
ર્ોરોના ર્પરાર્ાળમાં સરર્ાર દ્ારા પ્રજાનહી 
સુખાર્ારહી અને સવાસથ્નહી ભચંતા બાબતે 
લેવા્ેલાં પગલાં અંતગ્તત સરર્ારનો 
આિાર વ્તિ ર્્ષો ્તો. આ ઉપરાંત 
મુખ્મંત્રહીશ્હી સાથે સહીધા ઇ-સંવાિમાં 
ગામના ભવર્ાસ સભ્ત ર્ોરોના સિંિષે ર્રેલ 
ર્ામગહીરહી બાબતે જણાવ્ું ્તું . આ 
ર્ા ્્તક્રમમા ંરાજ્સિા સંસિ શ્હી જુગલભસં્  
લોખંડવાલા, ભજલ્ા ર્લેર્ટર શ્હી એચ.
રે્.પટેલ સભ્ત સબંભધત અભધર્ારહીઓ અને 
પિાભધર્ારહીઓ ઉપસસથત રહ્ા ્તા

• ‘મારં ગામ કાેરાેનામુકત ગામ’ 
અશભયાન માેટા ભાગનાં ગામાેઅે 
સતક્સ તા-જનસહયાેગથી સફળ 
બનાવું છે.

• કાેરાેના િૉક્સિન માટે ્ણ અેિી જ 
સજજતા અને સુદૃઢ આયાેજનથી 
્ ાે ત ા ન ાં  ગ ા મ ાે ને  સં ્ૂ ણ્સ 
રસીકરણયુકત કરિા આહ્ાન. 

• રાજ સરકાર ે ગામાેમાં ્૦ િર્સથી 
િધુની િયના લાેકાેના સરિ-ેયાદીની 
કામગીરકી શરૂ કરકી દીધી છે.

્મોકળા ્મને
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જૂનાગઢ
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ પોતાના માિરે 

વતન ચણાર્ાના સરપંચ શ્હી ઉમેશિાઇ બાંિરોભલ્ા 
સાથે ઇ-સંવાિ સાધ્ો ્ તો. તેમણે ચણાર્ામાં ર્ોરોનાનહી 
સસથભત અનાજ ભવતરણ તેમજ ગામનાં ભવર્ાસર્ા્ષોનહી 

સરપંચ પાસેથહી જાણર્ારહી મેળવહી ્તહી. ચણાર્ા તો મારં ગામ છે, 
આ શબિોથહી ચણાર્ાના સરપચં સાથ ેવાત ર્રતા ંમખુ્મતં્રહીએ સૌને 
સાથે મળહીને ર્ામ ર્રવા આહ્ાન ર્રહી ર્હ્ં ર્ે, ર્ોરોનાનો ્વે 
દર્નારો આવહી ગ્ો છે. ્વે આપણે  રસહીર્રણ માટે સજ્જ થઇ 
રહ્ા છહીએ. સરપંચ શ્હી ઉમેશિાઇ બાંિરોભલ્ાએ જણાવ્ું ્તું 
ર્ે, ચણાર્ામાં છેલ્ાં પાંચ વર્ત િરમ્ાન રૂા.૧.૧૭ ર્રોડનાં ગ્ામ 
ભવર્ાસનાં ર્ા્ષો પૂરાં થ્ાં છે.  

સુરત
ઈ-સંવાિ અંતગ્તત મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ 

ગાંધહીનગર ખાતેથહી રાજ્ના આઠ ભજલ્ાઓના આઠ 
ગ્ામપચંા્તોના સરપંચશ્હીઓ સાથ ેપાણહી, આરોગ્, આતમભનિ્તર, 
પશપુાલન, મભ્લા ઉતર્ર્ત ્ ોજના અગંનેહી ર્ામગહીરહી, ગામડાઓના 
ભવર્ાસ સંિિષે ઈ-સંવાિ સાધહીને આગામહી 
સમ્મા ંઆવનારહી વસૅક્સન આપવા બાબતે 
પરામશ્ત ર્્ષો ્તો.

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ જણાવ્ંુ ્ તુ ંરે્, ર્ોરોના 
સા મેનહી  લડાઈમ ાં  ગ્ામપંચા્તોએ 
નાર્ાબધંહી, સેનટેાઈઝ, સોભશ્લ દડસટસનસગં 
જેવા મ્ત્વપૂણ્ત પગલાઓના ર્ારણે 
ગ્ામહીણસતરે ર્ોરોના સંક્રમણને આગળ 
વધતો અટર્ાવહી શર્્ા છહીએ. ગ્ામ 
પંચા્તોએ 'મારં ગામ ર્ોરોનામુર્ત ગામ' 
અભિ્ાન ચલાવહીન ેસમગ્ િેશન ેગુજરાતનાં 
ગામડાઓએ દિશા બતાવહી છે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ સુરત ભજલ્ાના ચો્ા્તસહી તાલુર્ાના સુવાલહી 
ગ્ામ પંચા્તના સરપંચ શ્હીમતહી ન્નાબ્ેન રાઠોડ સાથ ે
ઈ-સંવાિ ર્રહીને ગામ-તાલુર્ામાં ર્ોરોનાનહી પદરસસથભત, ગામ 
પંચા્તના ભવર્ાસ તથા ખૂટતહી સુભવધાઓનહી પૃચછા ર્રહી અિના 
માનવહી એવા ગરહીબ ્ળપભતઓનહી તર્ેિારહી લેવાનો અનુરોધ 
ર્્ષો ્તો. 

     
સુરનેદ્રનગર

સુરનેદ્રનગર ભજલ્ાના લીંબડહી તાલુર્ાના પાંિરહી ગ્ામ 
પચંા્તના સરપચં  શ્હીમતહી ટહીનાબ્ેન પટેલ સાથ ેવાતચહીત ર્રતાં 
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ ગામમાં થ્ેલાં ભવભવધ 
ભવર્ાસર્ા્ષો અને ગામમાં પહીવાના પાણહીનહી સુભવધાઓ તેમજ 
ગામમા ંઅત્ારનહી સસથભતએ ર્ોરોનાના એસક્ટવ રે્સો ભવશ ેભચતાર 
મેળવ્ો ્તો.

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ વધુમાં પાંિરહી ગામમાં ઇ- સેવા સેતુ અંતગ્તત 
ચાલતહી ભવભવધ ર્ામગહીરહી તમેજ ર્પાસ અન ેમગફળહી જવેા પાર્ોના 
્ોગ્ િાવ મળહી ર્ે છે ર્ે ર્ેમ તે અંગેનહી  જાણર્ારહી મેળવહી ્ તહી.

વધુમાં તેમણે ર્હ્ં ્તું ર્ે, ર્ેનદ્ર અને રાજ્ સરર્ારનહી ભવભવધ 
્ોજનાઓનહી વાત ર્રતાં જણાવ્ું ્ તું ર્ે, 
'સાત પગલા ંખેડતૂ ર્લ્ાણના'ં માધ્મથહી  
ખેતહી સાથે જોડા્ેલહી સાત ્ોજનાઓ 
અમલહી બનાવહી છે, જેના થર્ી આજે 
ખેડૂતો પ્રાર્કૃભતર્ ખેતહી તરફ વળ્ા છે. આ 
ઉપરાંત પશુપાલન ષિેત્રનહી ભવભવધ 
્ોજનાઓ મારફત ગુજરાત િૂધ 
ઉતપાિનમાં અગ્ેસર રહ્ં છે . આ પ્રસંગે 
સાસંિ શ્હી મ્ેનદ્રિાઈ મંુજપરા, ધારાસભ્ 
શ્હી ધનજીિાઇ પટેલ, ભજલ્ા ભવર્ાસ 
અભધર્ારહીશ્હી એસ.ર્ ે.્ુડ્ ા  સભ્ત 
મ્ાનુિાવો ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •

• ડાંગ દ્જલલાને કાેરાેના સંક્રમણ 
મુકત રાખિાની સતક્સતા-જાગૃવત  
માટે ડાંગના ગ્ામીણ સર્ંચને 
અશભનંદન ્ાઠવા.

• આઠ ગામાેના સર્ચંાે સાથ ેગ્ામીણ 
સિાાંગી વિકાસ અંગે સંિાદ સાધી 
ઝીણામાં ઝીણી વિગતાેથી અિગત 
થિાની મુખ્મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂ્ાણીની વનણા્સયક નેતૃતિ-્ારદશશી 
પ્રશાસનની પ્રવતબધિતા પ્રગટ થઇ.

્મોકળા ્મને
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પશુપાલકો સાથે ્મોકળા ્મને સંવાદ
CM હાઉસ બન્યું પશુપાલકોના ણચંતનનું કેનદ્ર

પશુપાલકોને કારણે ગુજરાત દૂધ ઉતપાદન ક્ષેત્ે આત્મણનભ્ભર
રાજ્ના પશુપાલર્ોના પદરશ્મને 

ર્ારણે ગુજરાત િૂધ ઉતપાિન ષિેત્રે 
આતમભનિ્તર બન્ંુ છે. પશુપાલન ષિેતે્ર 
ભવર્ાસ, શ્વેતક્રાંભત અને અમૂલડેરહી જેવાં 
ગૌરવ ગુજરાતને પશુપાલર્ોએ જ 
અપાવ્ાં છે. પશુપાલન ષિેત્રે રાજ્ને 
સવાવલંબહી બનાવવામાં મભ્લાઓનું પણ 
્ોગિાન મ્ત્વપૂણ્ત છે. મુખ્મંત્રહી શ્હી 
ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ સહી.એમ. ર્ોમન 
મેન તરહીર્ે રાજ્ના ભવભવધ સમાજ-વગષો 
સામે મુતિ મને સંવાિ-ગોભષ્ઠ અને તેમના 
પ્રશ્નોનહી રજૂઆત-સમાધાન માટે શરૂ 
ર્રેલહી મોર્ળા મને સંવાિ શંખલાનહી વધુ 
એર્ ર્ડહી સંપન્ન ર્રહી ્તહી. તાજેતરમાં 
તેમણે તેમણે  ર ાજ્ના જુિ ા-જુિ ા 

ભજલ્ાઓના પશુપાલર્ોને મુખ્મંત્રહી 
ભનવાસે આમંત્રહીને સોભશ્લ દડસટસનસંગ 
અને  ર્ ો ર ો ન ા  સં ક્રમણ  ભન્ં ત્રણ 
એસ.ઓ.પહી, સાથે મોર્ળા મને સંવાિ 
ર્્ષો ્તો. 

આ પ્રસંગે મુખ્મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ંુ 
્તુ ંરે્, ર્ોરોનામા ંઆખુ ંભવશ્વ લોર્ડાઉનમાં 
્તંુ ત્ારે ગુજરાતનું ગ્ામહીણ અથ્તતંત્ર 
પશુપાલનને ર્ારણે ધબર્તું ્તું. પ્રભતદિન 
૨૮૯ લાખ ભલટર િૂધ ઉતપાિન સાથે 
ગજુરાત િેશમા ંઅભગ્મ ્ રોળનુ ંરાજ્ છે. 
ગુજરાતનહી ઓળખ એવહી ગહીર અને 
ર્ાંર્રેજ ગા્ના સંવધ્તન થર્ી ર્ામધેનુ 
સમાન ઊચંહી ઓલાિનહી ગા્ોનહી જાળવણહી 
અન ેમ્ત્તમ િધૂ ઉતપાિન રાજ્ સરર્ારનહી 

નેમ છે, તેમ તેમેણે ઉમે્ુું ્તું.  
લોર્ડાઉન િરભમ્ાન પશુપાલર્ોનહી 

ભવભવધ રજૂઆતો ધ્ાને લઇ રાજ્ 
સરર્ારે અસરર્ારર્ પગલાં લહીધાં છે. 
ભવભિન્ન ્ોજના ્ેઠળ રૂ. ૨૦૦ ર્રોડનહી 
સબભસડહી મંજૂર ર્રવામાં આવહી છે. 
રાજ્નહી મોટહી સ્ર્ારહી િૂધ મંડળહીઓ 
૧૯,૫૦૦ ગામડામાંથહી િૂધ એર્ભત્રત ર્રે 
છે. રાજ્ના ૩૭ લાખ લોર્ો પશુપાલન 
સાથે સહીધા સંર્ળા્ેલા છે. ખેડૂતો ખેતહી 
સાથે પશુપાલનનો પણ ભવર્લપ છે અને 
રાજ્ સરર્ાર તેને પ્રોતસાભ્ત ર્રે છે.  

તેમણે ર્હ્ં ર્ે, ગા્ માતાનહી રષિા 
આપણા સૌનહી ફરજ છે. રાજ્ સરર્ારે 
ગૌ-વંશ ્ત્ા પ્રભતબંધ માટે ર્ડર્ ર્ા્િા 

્મોકળા ્મને
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પશુપાલક જાનકીબહેન ્મહંતની
સાફલ્યગાથાથી CM પ્ભાણવત

 પશુપાલન વ્વસા્ શ્ેષ્ઠ બને અને તેમનહી રજૂઆતો-સમસ્ા અંગે મુતિ રહીતે 
વાતો ર્રે એવા શુિ આશ્ સાથે મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીનહી ઉપસસથભતમાં 
પશુપાલર્ો સાથેનો "મોર્ળા મને" ્ોજા્ો ્તો. આ ર્ા્્તક્રમમાં રાજ્ના ૨૦ 
ભજલ્ાઓમાંથહી ૪૦ જેટલા પશુપાલર્ો ઉપસસથત રહ્ા ્તા.

આ ર્ા ્્તક્રમમા ંઓલપાડ તાલુર્ાના દિ્ેણ ગામમા ંમભ્લા પશપુાલર્ અન ેસરુત 
ભજલ્ા પચંા્તના શે્ષ્ઠ પશપુાલર્ એવોડ્ત ભવજતેા શ્હી જાનર્ીબ્ેન મ્ંત ેમખુ્મતં્રહીશ્હી 
સાથ ેસવંાિ ર્્ષો ્તો. જાનર્ીબ્ેન ેપોતાનહી સફળતાનહી ગાથા વણ્તવતાં જણાવ્ુ ં્તું 
રે્, તઓે છેલ્ા ં૨૦ વર્તથહી પશપુાલનનો વ્વસા્ ર્રે છે. બ ેગા્થહી પશપુાલન શરૂ 
ર્્ા્ત બાિ ્ાલ ૨૦ થહી વધ ુિેંસો અન ે૧૮ ગા્ો િૈભનર્ ૧૫૦થહી ૨૦૦ ભલટર જટેલુ ં
િધૂનુ ંઉતપાિન ર્રહી સ્ર્ારહી મડંળહીમા ંપભૂલગં ર્રે છે. મભ્ને પાંચ ્ જાર ભલટરથહી વધુ 
િધૂ જમા ર્રાવહી તઓે મભ્ને રૂ.બ ેલાખથહી વધનુહી આવર્ રળે છે.

જો આ્ોજનબદ્ અને વૈજ્ાભનર્ પદ્ભતથહી પશુપાલન ર્રવામાં આવે તો ખૂબ 
જ નફાર્ારર્ નહીવડે છે એવો સપષ્ટ મત વ્તિ ર્રહી િૂધનહી આવર્માંથહી તેમના 
પદરવારનું જીવનધોરણ ઊંચું આવ્ું ્ોવાનું તેમણે જણાવ્ું ્તું. જાનર્ીબ્ેનનહી 
સફળતાથહી મુખ્મંત્રહીશ્હી પ્રિાભવત થ્ા ્ તા, અને તેમને અભિનંિન સ્ ઉત્તરોત્તર 
પ્રગભતનહી શુિેચછા પાઠવહી ્તહી. •

બનાવહી તેનું અસરર્ારર્ પાલન ર્રાવ્ું 
છે. ્રતાં-ફરતાં પશુ િવાખાનાં અને 
ર્રણા અભિ્ાનનો ઉલે્ખ ર્રહી જણાવ્ંુ 
ર્ે, રાજ્ સરર્ારે જીવ-પ્રાણહી માત્ર પ્રત્ે 
સંવેિનશહીલતા િાખવહી છે આથહી જ 
પશુઓ માટે અનેર્ પ્રર્લપો-્ોજનાઓ 
અમલમાં મૂર્ી છે.

ખેતહી અને પશુપાલન એર્બહીજાનાં 
પરૂર્ છે. ખતેહીમાં જીવામૃતના ઉપ્ોગ માટે 
ગા્ રાખવહી આવશ્ર્ છે. રાજ્ સરર્ાર 
ગા્ના ભનિાવ માટે ગા્ િહીઠ રૂ. 
૯૦૦નહી આભથ્તર્ સ્ા્ પણ આપે છે. 
આજે અ્ીં પશુપાલર્ો ગવ્તથહી પોતે 
ભનિાવતા ગૌ-વંશનહી સંખ્ા ૬૦, ૨૦૦ 
ર્ે ૪૦૦-૫૦૦ સુધહી જણાવહી રહ્ા છે. 
પ્રાચહીન ર્ાળમાં વધુ ગૌ-ધન સમૃભદ્નહી 
ભનશાનહી ગણાતહી એ સમ્ ્વે પાછો 
આવ્ો છે, તેમ તેમણે ઉમે્ુું ્તું.

તેમણે વધુમાં ર્હ્ં ્તંુ ર્ે, સુદૃઢ 
પદરવ્ન વ્વસથા, પાર્ા રસતાઓનું 
નેટવર્્ક અને પશુ-િવાખાનાને ર્ારણે િૂધ 
ઉતપાિન ષિેત્રે આપણે ઉત્તરોત્તર પ્રગભત 
સાધહી રહ્ા છહીએ. િૂધનહી અવનવહી 
પ્રોડક્્ટસનુ ંઆપણ ેમાર્કેટ ઊિંુ ર્રહી શક્્ા 
છહીએ. અમુલ ડેરહી ભવશ્વનહી ટોપ-૨૦ 
ડેરહીમાં  સામેલ છે. વડાપ્રધાનશ્હીએ 

તાજેતરમાં જ ર્ચછ ખાતે ડેરહી-પલાનટનું 
ઉિઘાટન ર્્ુ ું છે. બ્ોળહી સંખ્ામાં 
રોજગારહી આપનારા પશુપાલન ષિેત્રમાં 
માથાિહીઠ આવર્ વધ ેતે માટે રાજ્ સરર્ાર 
પ્ર્ત્નશહીલ છે એમ તેમણે ઉમે્ુું ્તું.

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ મોર્ળા મને સંવાિ 
ર્રતાં ર્હ્ં ર્ે અ્ીં ખુલ્ા મને ચચા્ત ર્રવા 
બોલાવહીએ છહીએ. લોર્ો રજૂઆતો ર્રવા 
આવેિનપત્રો લઇને આવે તો જ ર્ામ થા્ 
તેવું ન્ીં પણ સામેથહી લોર્ોને બોલાવહી-
આમંભત્રત ર્રહી તેમનાં પ્રશ્નો-રજૂઆતો 
સાંિળવામાં આવે છે એવો પ્રોએસક્ટવ 
અભિગમ છ ે.  મુખ્મંત્રહીશ્હી સમષિ 
રાજ્િરમાંથહી આવેલા પશુપાલર્ોએ 
તેમના પ્રશ્નો-મુશર્ેલહીઓ અને રજૂઆતો 
વ્તિ ર્રહી ્તહી.

આણંિના પશુપાલર્ શ્હી સંજ્િાઇ 
રબારહીએ મુખ્મંત્રહીશ્હી સમષિ પોતે ૫૦૦ 
ગા્ ભનિાવહી રાજ્ ર્ષિાના શે્ષ્ઠ 
પશુપાલર્ સપધા્ત અને િૂધ ઉતપાિન 

્રહીફાઇમાં ભવજેતા બન્ા તે પાછળનહી 
સાફલ્-ગાથા વણ્તવહી ્તહી. તેઓએ 
ભવભિન્ન પશુપાલન સ્ા્ ્ોજનાનો 
ઉલ્ેખ ર્રહી તેને ભબરિાવહી ્તહી. 

સાબરર્ાં ઠ ા  ભજલ્ાના પ્રાં ભતજ 
તાલુર્ાના પશુપાલર્ શ્હી રજનહીર્ાંત 
પરમારે મોર્ળા મને પોતાનહી વાત રજૂ 
ર્રતાં ર્હ્ં ર્ે, માણસ પ્રાથ્તના ર્રવા બેસે 
ત્ારે મોર્ળા મને પ્રિુ સાથે વાત ર્રતો 
્ો્ છે. આજે મુખ્મંત્રહીશ્હીએ અમારા 
વડહીલ-સવજન બનહી અમારા મોર્ળા મનનહી 
વાત સાિંળહી છે તે બિલ તેઓનો આિાર.

મુખ્મંત્રહીશ્હી સમષિ ગોંડલનાં શ્હીમતહી 
ગહીતાબ્ેને સરર્ારહી ્ોજનાનો લાિ 
મેળવહી એર્થહી શરૂ ર્રેલહી ્ાત્રા, આજે 
૪૫ ગા્ો સુધહી પ્ોચહી છે, તેનહી વાત 
ર્રહી ્તહી. આ પ્રસંગે મુખ્મંત્રહીશ્હીના 
સભચવ શ્હી અભશ્વનહીર્ુમાર, પશુપાલન 
ભવિાગના સભચવ શ્હી નલહીન ઉપાધ્ા્ 
ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •

્મોકળા ્મને
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્મણહસાગર્માં પ્જાણહતનાં કા્મો
રાજ્ સરર્ાર દ્ારા ભવર્ાસનહી ્ાત્રા વણથંિહી ચાલહી ર્હી છે. 

મ્હીસાગર ભજલ્ાના ર્ડાણા ખાતે ર્ડાણા-સંતરામપુર તાલુર્ાના 
અંિાજે રૂા.૮૩ ર્રોડથહી પણ ખચષે નવભનભમ્તત અને ભનમા્તણ 
પામનારા ંપલુો-રસતાઓ અને 
મર્ાનોનાં તાજેતરમાં ના્બ 
મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ 
પ ટ ેલે  લ ો ર્ ા પ ્ત ણ  અને 
ખાતમુ્ૂત્ત ર્્ાું ્તાં.

આ  પ્ર સં ગે  શ્ હી 
નહીભતનિાઇ  પટેલે સરર્ારે 
પ્રજાભ્તનાં ભવર્ાસ ર્ામો ર્રહી 
લોર્ભવશ્વાસ સંપાિન ર્્ષો 
્ ોવ ાનું  જણ ા વ્ું  ્તું . 
મ્હીસાગર ભજલ્ામાં ત્રણ 
પુલ, ગોડાઉન, રેસટ્ાઉસ, 

પાંચ રસતાઓનાં ભવર્ાસર્ા્્ત ર્રવામાં આવ્ાં છે. આ ઉપરાંત 
સંતરામપુર તાલુર્ાના િાણાસહીમર-૧ અને બારેલાના પેટા 
આરોગ્ ર્ેનદ્રનાં ખાતમુ્ૂત્ત જ્ારે ર્ડાણા તાલુર્ાના િધાભલ્ા, 

રોભ્ણહી્ા પટેા આરોગ્  રે્નદ્ર 
તેમજ સરસવા(ઉ) પ્રાથભમર્ 
આરોગ્ ર્ેનદ્રનું લોર્ાપ્તણ 
ર્રવામાં આવ્ું ્તું.

આ પ્રસંગે સાંસિ સવ્તશ્હી 
જ શ વં ત ભ સં ્  િ ા િ ો ર , 
રતનભસં્ રાઠોડ ધારાસભ્ 
સવ્તશ્હી ર્ુબેરિાઇ ડીંડોર, શ્હી 
ભજગ્ેશિાઇ સેવર્ સભ્ત 
અભધર્ ાર હીઓ-અગ્ણહીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •

સોલા ણસણવલ્માં વેષ્્સન ટ્ા્યલનો પ્થ્મ તબક્ો પૂણ્ભ
ર્ ોર ોન ાર્ ાળમ ાં  સંવે િનશહીલ 

ગજુરાત સરર્ાર દ્ારા આરોગ્ન ેલગતહી 
તમામ પ્રર્ારનહી ર્ામગહીરહી સુચારપણે 
સંચાલન ર્રવામાં આવહી છે. રાજ્નહી 
ર્ોઇપણ સરર્ારહી ્ ોસસપટલને આરોગ્ 
સેવાઓને લગતહી જરૂદર્ાત તવદરત 
સંતોરવામાં આવહી છ ે.  સરર્ારહી 
્ોસસપટલમાં વસેનટલેટર, ઓસક્સજન ટેંર્ 
સભ્તનાં ર્ોઇપણ પ્રર્ારનહી ઉપર્રણનહી 
જરૂદર્ાત ઊિહી થઇ ્ો્ તેને ભવના 
ભવલંબે આરોગ્ ભવિાગ તરફથહી િિથીઓનહી સારવાર અથષે ઉપલબધ 
ર્રાવવામાં આવહી છે. સોલા ભસભવલ ્ોસસપટલનહી ર્ામગહીરહીનહી 
સમહીષિા ર્રહી સતંોર વ્તિ ર્રતાં ના્બ મખુ્મતં્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ 
પટેલે ર્હ્ ્તું ર્ે, ર્ોરોનાર્ાળમાં સોલા ભસભવલ ્ોસસપટલ દ્ારા 
શ્ેષ્ઠ ર્ામગહીરહી ર્રવામાં આવહી ર્હી છે. 

િારત બા્ો ટેર્ ર્ંપનહી દ્ારા બનાવવામાં આવેલહી ર્ોરોના 
વેસક્સનનહી ટ્ા્લ ભવશે ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલે 
ર્હ્ં ્ તું ર્ે અમિાવાિનહી સોલા ભસભવલ ્ ોસસપટલને િારત બા્ો 
ટેર્ ર્ંપનહીમાંથહી બનેલ ર્ોરોના વેસક્સનનહી ટ્ા્લ માટે પસંિગહી 
ર્રવામાં આવહી છે. 

પ્રથમ ટ્ા્લ અથષે સોલા ભસભવલ ્ોસસપટલમાં ૫૦૦ 
વેસક્સનના ડોઝ મોર્લવામાં આવ્ા ્તા. સવ્ંિૂ વેસક્સન ટ્ા્લ 

લેવા ઇચછતહી સંપૂણ ્તપણે સવસથ 
વ્ભતિઓ, ્ુવાનોનહી આ વેસક્સન 
ટ્ા્લ માટે પ્રાથભમર્ પ્રસિંગહી ર્રવામાં 
આવહી ્તહી. જેમાંથહી ૪૫૦ જેટલહી 
વ્ભતિઓને વેસક્સન ટ્ા્લનો પ્રથમ 
ડોઝ આપવામાં આવ્ો છે. આ ૪૫૦ 
વ્ભતિઓમાંથહી એર્પણ વ્ભતિને 
વેસક્સન ટ્ા્લનહી આડઅસર થ્ાનો 
ર્ેસ નોંધા્ો નથહી.

સોલા ભસભવલ ્ોસસપટલમાં આ 
તમામ સભુવધાઓના ર્ારણ ેજ અન ેઆરોગ્ ભવિાગના સરં્લનથહી 
મોટા પ્રમાણમા ંર્ોરોનાગ્સત િિથીઓ શ્ષે્ઠ સારવાર મળેવહીન ેસવગૃ્ે 
પરત ફ્ા્ત છે. જે અંગે ના્બ મુખ્મંત્રહીશ્હીએ ભવગતવાર માભ્તહી 
આપહી ્તહી. તેમણે જણાવ્ું ્તું ર્ે, સોલા ભસભવલ ્ોસસપટલમાં 
ર્ોરોનાર્ાળમા ંદડસમેબર 2019 સધુહીમા ં૧૪,૨૨૩ િિથીઓ સારવાર 
અથષે ્ોસસપટલમાં િાખલ થ્ા છે જેમાંથહી ૧૩ ્જારથહી પણ વધુ 
િિથીઓ સંપૂણ્તપણે સવસથ થઇને પોતાના ઘરે પરત ફ્ા્ત છે. જેમાં 
૧૨,૭૨૨ િિથીઓના ર્ોરોના ટેસસટંગ માટે સેમપલ લઇને આર.
ટહી.પહી.સહી.આર. ટેસટ ર્રવામાં આવ્ા ્તા. જેમાંથહી ૬૬૪૦ 
િિથીઓ પોભઝદટવ આવ્ા ્તા. જેમાંથહી મોટા િાગના િિથીઓ 
સોલા ભસભવલ ્ ોસસપટલમાં સારવાર  મેળવહી સંપૂણ્તપણે સાજા થઇ 
પોતાના ઘરે પરત ફ્ા્ત છે. 

ણવશેષ
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નવતર

્મહાનગરો અને નગરો્માં 'દીનદ્યાળ ષ્લિણનક' 
રાજ્ના શ્ેરહી ભવસતારોમાં ગહીચ 

જગ્ાએ વસતા ગરહીબોને ઘર આંગણે જ 
આરોગ્ સારવાર પૂરહી પાડવા રાજ્ 
સરર્ારે મ્ાનગરો તથા એર્ લાખથહી વધુ 
વસતહી ધરાવતાં નગરોમાં િહીનિ્ાળ 
સલિભનર્ ર્ા્્તરત ર્રવાનો ભનણ્ત્ ર્્ષો છે.  

અમિાવાિના વાડજમાં િહીનિ્ાળ 
સલિભનર્ શરૂ ર્રવા સથળ મુલાર્ાત ર્્ા્ત 
બાિ ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ 
પટલેે  જણાવ્ું  ્તું  ર્ ે,  મુખ્મંત્રહી  
શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીના નેતૃતવવાળહી 
સરર્ારે રાજ્ના અમિાવાિ, વડોિરા, 
રાજર્ોટ, સુરત, િાવનગર, જામનગર 
જેવાં મ્ાનગરો તથા એર્ લાખથહી વધુ 
વસતહી ધરાવતાં નગરોમાં રોજ ર્માઈને 
ગુજરાન ચલાવતા લોર્ોને ઘરઆંગણે જ 
આરોગ્ સારવાર પૂરહી પાડવા માટે 
અિંાજપત્રમા ંઆ ્ ોજના મજંરૂ ર્રહી ્ તહી. 
્વે રાજ્નાં મ્ાનગરો અને નગરોમાં 
આવા િહીનિ્ાળ સલિભનર્ શરૂ ર્રવાનહી 
ર્ામગહીરહી ્ ાથ ધરવામાં આવહી છે. જે માટે 
રાજ્નાં મ્ુભનભસપલ ર્ભમશનરશ્હીઓને 
સથળ પસંિગહી માટે પણ સૂચનાઓ આપહી 
િેવાઈ છે. 

ગહીચ વસતહી ધરાવતા ભવસતારોમાં 
અભગ્મતાના ધોરણે િહીનિ્ાળ સલિભનર્ 
શરૂ ર્રાશે. જેમાં આરોગ્ ભવિાગ, 
મ ્ુ ભ ન ભ સ પ લ  ર્ ો પ ષો ર ેશ ન  ત થ ા 
નગરપાભલર્ાનો સ્્ોગ લેવાશે. આ 
િહીનિ્ાળ સલિભનર્ો પ્રાથભમર્ શાળા, 
આંગણવાડહી ર્ેનદ્રો ર્ે ્ંગામહી ધોરણે 

બાંધર્ામ ર્રહીને  ર્ા્ ્તરત ર્રવામાં 
આવશે.આ સલિભનર્માં રોજે સાંજે ૪થહી ૯ 
ર્લાર્ િરભમ્ાન એમ.બહી.બહી.એસ. અને 
આ્ુર ડૉક્ટરો દ્ારા ભવના મૂલ્ે િિથીઓને 
સારવાર તથા  િવાઓ પૂરહી પાડવામાં 
આવશ.ે તમેજ આ વળેાએ ર્ોઈ નાગદરર્ોને 
ગંિહીર બહીમારહી જણાશે તો સપેભશ્ાભલટહી 
ર્ે સુપર સપેભશ્ાભલટહી સારવાર માટે દરફર 
ર્રવામાં આવશે. ત્ાં પણ મા ્ ોજના, મા 
વાતસલ્ ્ોજના અને વડાપ્રધાન જન 
આરોગ્ ્ ોજના ્ ેઠળ રૂ ૫ લાખ સુધહીનહી 
સારવાર ભવનામલૂ્ે પૂરહી પાડવામા ંઆવશ.ે 

ના્બ મુખ્મંત્રહીશ્હીએ ઉમે્ુ ું  ર્ ે 
મ્ાનગરો તથા ૧ લાખથહી વધુ વસતહી 
ધરાવતાં નગરોમાં ઝૂંપડપટહી, ચાલહી 
ભવસતારમાં ર્ેતા લોર્ોને ગહીચ ભવસતારમાં 
આરોગ્ સારવાર પૂરહી પાડવામાં ધનવંતદર 
રથને અપ્રભતમ સફળતા મળહી છે. જેના 
પદરણામે આવા ભવસતારના લોર્ોને ઘર 
આગંણે જ સારવાર મળતા ંરા્ત થઈ અને 
ર્ોરોનાના િિથીઓને શોધવામાં પણ 
સફળતા મળહી. ઉપરાંત ૧૦૪ અને 
૧૦૦નહી સેવાઓ દ્ારા પણ સારવાર 
ઉપલબધ બનાવહીને લોર્ોને ્ોસસપટલમાં 
જતાં બચાવહી શક્્ા છહીએ. આવા ગહીચ 
ભવસતારોમાં ૧૦૮ ર્ે દરષિાને જવામાં પણ 
તર્લહીફ ઊિહી થતહી ્ો્ છે ત્ારે આવા 
િહીનિ્ાળ સલિભનર્ ર્ા્્તરત થતાં આવા 

ગરહીબ પદરવારોન ેઘરઆગંણે જ ભવનામલૂ્ે 
સારવાર મળતહી થશે. િહીનિ્ાળ ્ોજના 
એ રાજ્ સરર્ારનહી ર્ા્મહી ્ોજના છે. 
જેના થર્ી આવનાર સમ્માં ્જારો 
નાગદરર્ોને ઘરઆંગણે સારવાર મળશે. 

ના્બ મખુ્ મંત્રહીશ્હીએ ઉમે્ ુું રે્ શ્ેરહી 
ભવસતારોમાં નાગદરર્ોને સારવાર પૂરહી 
પાડવા માટે રાજ્ સરર્ારે રાજ્માં અબ્તન 
્ેલથ સનેટરો ર્ા ્્તરત ર્્ાું છે. જનેા દ્ારા 
નાગદરર્ો સવલતો મેળવહી જ રહ્ા છે. 
અમિાવાિ શ્ેરમા ંઆવા ં૭૪ અબ્તન ્ ેલથ 
સનેટરો ર્ા ્્તરત છે જેનુ ંસચંાલન અમિાવાિ 
મ્ભુનભસપલ ર્ોપષોરેશન દ્ારા ર્રવામા ંઆવહી 
રહ્ ંછે. જમેા ંડૉક્ટસ્ત, નભસુંગ સટાફ, એક્સ-
રે અન ેટેસટ માટે લબેોરેટરહીનહી ભવનામૂલ્ે 
સભુવધા પરૂહી પાડવામા ંઆવ ેછે. આવા ્ ેલથ 
સનેટર સધુહી ન પ્ોંચહી શરે્ તવેા ગરહીબ 
નાગદરર્ોને ઘર આંગણે સારવાર માટે 
િહીનિ્ાળ સલિભનર્ શરૂ ર્રાનાર છે ત ેમાટે 
આજ ે૩૦ ્જારથહી વધ ુ વસતહી ધરાવતા 
રામિેવનગર ભવસતારનહી સથળ પસિંગહી માટે 
આજ ેઆ મલુાર્ાત ર્રહી છે. આ ભવસતારમાં 
પાંચથહી વધુ િહીનિ્ાળ સલિભનર્ શરૂ 
ર્રવામા ંઆવશ.ે

આ મુલાર્ાત વેળાએ શ્ ેરના 
ધારાસભ્શ્હીઓ, અમિાવાિ મ્ુભનભસપલ 
ર્ોપષોરેશનના અભધર્ારહીઓ અને આરોગ્ 
ભવિાગના અભધર્ારહીઓ જોડા્ા ્તા. •
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પ્ારંભ

રાજ્યની પ્થ્મ એઇ્સનું રાજકોટ્માં ઈ-ખાત્મુહૂત્ભ
રાજર્ોટમાં એઇમસના ભશલારોપણનહી 

સ ા થે  િ ેશ ન ા  આ ર ો ગ ્  ષિે ત્ર ન ા 
આંતરમાળખાને મજબૂત બનાવનાર વધુ 
એર્ ર્ડહી ઉમેરાઇ છે, જેના ર્ારણે 
ગુજરાતનહી સાથે સમગ્ િેશમાં સવાસથ્-
સેવાને નવું બળ મળશે. વડાપ્રધાન શ્હી 
નરેનદ્રિાઇ મોિહીએ રાજર્ોટ ખાતે ભનમા્તણ 
થનાર એઇમસનું વચ્ુ્તઅલ ખાતમુ્ૂત્ત 
ર્રતાં જણાવ્ું ્તું ર્ે ૨૦૨૦નું વર્ત ્ેલથ 
ચેલેનજીસનું વર્ત રહ્ં છે. ગત વર્તના 
પડર્ારો સામે ૨૦૨૧નું  વર ્ત ્ ેલથ 
સોલ્શુનનુ ંવર્ત બનહી ર્ેશ.ે આરોગ્ ષિતે્રે 
નક્ર ર્ામગહીરહી દ્ારા આજે િારત 
‘‘ફ્ૂચર ઓફ ્ેલથ’’ અને ‘‘્ેલથ ઓફ 
ફ્ૂચર’’ બંને ષિેત્રમાં મ્ત્વપૂણ્ત ્ ોગિાન 
આપવા જઈ ર્્ું છે. ગુજરાતનહી પ્રથમ 
અને િેશનહી 21મહી એઈમસનું રાજર્ોટમાં 
રૂ. 1200 ર્રોડના ખચષે ભનમા્તણ થવાથહી 
ગુજર ાત અને  ગુજર ાત બ્ારનાં 
નાગદરર્ોને સવાસથ્નહી ઉત્તમ સેવાઓ 
ઉપલબધ બનશે. 

વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીએ 

ર્ોરોના ્ ોદ્ાઓના સમપ્તણને ભબરિાવતાં 
ર્્્ું ્તું ર્ે, ર્ોરોનાના ર્પરા સમ્માં 
િેશનહી જનતાએ એર્ થઇને ર્ોરોના સામે 
આપલેહી લડતના પદરણામ ેઆપણ ેર્ોરોના 
સામે મજબૂત બનહી લડહી શક્્ા છહીએ. 
પ્ેલાના સમ્માં ગરહીબ મા - બાપ 
તેમના બાળર્ોનહી જીંિગહીમાં ર્જ્ત ન આવે 
તે માટે બહીમાર ્ોવા છતાં પણ આભથ્તર્ 
સંર્ડામણના ર્ારણે િિ્ત િોગવહીને તેમનો 
ઈલાજ ર્રાવતા ન ્તા. તેવા ગરહીબ 
પદરવારો માટે સરર્ારનું આ્ુષમાન 
િારત ્ોજનારૂપહી સુરષિા ર્વચ આજે 
આભશવા્તિરૂપ બન્ુ છે. આ ્ોજનાથહી 
અત્ાર સુધહીમાં િોઢ ર્રોડ જેટલા ગરહીબ 
િિથીઓ રૂભપ્ા ૫ લાખ સુધહીનહી આરોગ્ 
સારવાર ભનઃશુલર્ ર્રાવહી શક્્ા છે. જેના 
ર્ારણે તેમનહી રૂ. ૩૦ ્જાર ર્રોડ જેટલહી 
માતબર રર્મ બચાવહી શક્્ા છે. આ 
ઉપરાંત િેશિરમાં ફેલા્ેલ ૭ ્જારથહી 
વધુ જનઔરભધ ર્ેનદ્રોના ર્ારણે આવા 
િિથીઓનહી રૂ. ૩૬૦૦ ર્રોડથહી વધુ 
રર્મનહી બચત થઇ છ ે. વડાપ્રધાન 

માતૃવંિના ્ ોજના, પોરણ ્ ોજના, વગેરે 
થર્ી માતા મૃત્ુિરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો 
જોવા મળ્ો છે. 

તબહીબહી ભશષિણ ષિતે્ર ે‘‘ભમશન મોડ’’માં 
ર્ ા્ ્ત  થઇ ર્્ું  છ ે.  તેમ જણાવહી 
વડાપ્રધાનશ્હીએ પ્રત્ેર્ રાજ્માં એર્ 
એઇમસ અને ત્રણ લોર્સિા િહીઠ એર્ 
મેદડર્લ ર્ોલેજ સથાપવાનહી ર્ેનદ્ર સરર્ારનહી 
નેમ વ્તિ ર્રહી ્તહી. 

રાજ્પાલ શ્હી આચા્્ત િેવવ્રતજીએ 
ગુજરાતના સવાસથ્ માટે એઇમસ એ 
પા્ાનો પથથર બનહી ર્ેશે, તેમ જણાવહી 
આ સંસથા ઝડપથહી ભવર્ભસત બનહી લોર્ોનહી 
અ્ભન્તશ સેવામાં સમભપ્તત બનશે, તેવહી 
આશા વ્તિ ર્રહી ્તહી. તેમણે ર્્્ું ્તું 
ર્ે, ગુજરાતના લોર્ોને નમ્તિાના નહીરથહી 
જેટલો આનંિ થ્ો ્ તો, તેટલો જ આનંિ 
આ સંસથા શરૂ થવાથહી થશે. આ સંસથાના 
ભનમા્તણથહી લોર્ોનહી આરોગ્ સુખાર્ારહીનહી 
સાથે રોજગારહીનું સજ્તન પણ થશે. 

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ 
રાજર્ોટમાં સથપાનારહી એઈમસ રાજ્નહી 

ભારતનું "ફ્યૂચર ઓફ હેલથ" 
અને "હેલથ ઓફ ફ્યૂચર" 
બંને ક્ષેત્્માં ્મહત્વપૂણ્ભ ્યોગદાન
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આરોગ્લષિહી સુભવધાનાં ષિેત્રે ઉપ્ોગહી 
સાભબત થશે તેવો ભવશ્વાસ વ્તિ ર્રતાં 
જણાવ્ું ્તું ર્ે, આ સંસથાનું રાજર્ોટમાં 
ભનમા ્તણ થવાથહી ગુજરાતના લોર્ોને 
આરોગ્ ષિેત્રે ઉચ્ત્તમ સુપર સપેશ્ાભલટહી 
સવેા ્ વ ેઘરઆગંણ ેમળહી ર્ેશ.ે ગજુરાતને 
આરોગ્ ષેિત્ર ેઅદ્તન સવલતો આપવાના 
વડાપ્રધાન શ્હી નર ેનદ્રિાઇ મોિહીના 
સુભન્ોભજત આ્ોજનના િાગરૂપે 
િેશિરમાં અમલહી બનાવા્ેલહી ભવભવધ 
આરોગ્લષિહી ્ોજનાઓનહી ટૂંર્ી ભવગતો 

આપતા મુખ્મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ું ્તુ ર્ે, 
બ ેિા્ર્ા પ્ેલા ંરાજ્મા ંમાત્ર ૯ મડેહીર્લ 
ર્ોલજેો અન ે૧૦૦૦ જટેલહી બઠેર્ો ઉપલબધ 
્તહી. જ્ારે આજે ગુજરાતમાં ૩૦થહી વધુ 
મડેહીર્લ ર્ોલજેો અન ે૬૦૦૦ થહી વધુ બઠેર્ો 
ઉપલબધ બનહી છે. એઇમસના ર્ારણે 
ગુજરાતમાં મેડહીર્લ ટુરહીઝમ વધશે અને 
નવહી રોજગારહીનહી તર્ો ઉપલબધ બનશે. 

ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ 
પટેલે જણાવ્ુ ં્ તુ ંરે્, ગજુરાતમા ંઆરોગ્ 
ષિેતે્ર ભવર્ાસનહી ગભત અભવરત ર્હી છે. 
્ાલમાં જ ગોધરા, નવસારહી, મોરબહી, 
રાજપહીપળા જેવા ભજલ્ાઓમાં પણ 
મેડહીર્લ ર્ોલેજોને મંજૂરહી મળહી છે. આ 
ઉપરાંત મલટહી સપેશ્ાભલટહી ્ોસસપટલ પણ 
્ાલ ગુજરાતમાં ર્ા્્તરત છે. તેવા સમ્ે 

વડાપ્રધાન શ્હી નર ેનદ્રિાઇ મોિહીએ 
રાજર્ોટને એઇમસ ફાળવહીને ગુજરાતને 
િુતર્ાળમાં  એઇમસ બાબતે થ્ેલા 
અન્ા્ને િૂર ર્્ષો છે. 

આ પ્રસંગે ભવધાનસિાના અધ્ષિ શ્હી 
રાજેનદ્રિાઈ ભત્રવેિહી, સાંસિ સવ્ત શ્હી 
મો્નિાઇ ર્ુંડાદર્ા, સહી.આર.પાટહીલ, 
પુનમબેન માડમ, રાજેશિાઈ ચુડાસમા, 
ધારાસભ્ સવ્તશ્હી ગોભવંિિાઈ પટેલ, 
લાખાિાઈ સાગઠહી્ા, અરભવંિિાઈ 
રૈ્ાણહી, અભખલ િારતહી્ આ્ુભવ્તજ્ાન 
સંસથાનના અધ્ષિ ડો.પહી.ર્ે.િવે, મુખ્ 
સભચવ શ્હી અભનલ મરુ્ીમ, આરોગ્ સભચવ 
ડો. જ્ંતહી રભવ, પિાભધર્ારહીઓ, એઈમસના 
ડોક્ટસ્ત તબહીબહી ભવદ્ાશાખાના છાત્રો વગરેે 
ઉપસસથત ર્્ા ્તા. •

પ્ારંભ

AIIMSના પ્થ્મ શૈક્ષણણક સત્નો પ્ારંભ
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ રાજર્ોટ AIIMSના 

પ્રથમ શૈષિભણર્ સત્રનો પ્રારંિ ર્રાવતાં સપષ્ટ મત વ્ર્ત ર્્ષો ્ તો 
ર્ે, AIIMS જેવહી આંતરરાષ્ટ્રહી્ ખ્ાભત પ્રાપ્ મેડહીર્લ ઇસનસટટ્ૂટ 
રાજર્ોટમાં આવતાં રાજ્ના ્ ેલથર્ેર સેર્ટરમાં નવો પ્રાણ ફફૂંર્ાશે. 
મખુ્મતં્રહીશ્હીએ રાજર્ોટ AIIMSના પ્રથમ શૈષિભણર્ સત્રનહી પ્રથમ 
બેચનો ગાંધહીનગરથહી વહીદડ્ો ર્ોનફરનસ દ્ારા ઇ-પ્રારંિ ર્રાવ્ો 
્તો.  ર્ેસનદ્ર્ આરોગ્ મંત્રહી શ્હી ડૉ. ્ર્તવધ્તન, રાજ્મંત્રહી  
શ્હી અભશ્વનહીર્ુમાર ચૌબે નવહી દિલ્હીથહી તેમજ ના્બ મુખ્મંત્રહી 
શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલ, આરોગ્ અગ્ સભચવ ડૉ. જ્ંતહી રભવ, 
ગાંધહીનગરથહી આ વેળાએ જોડા્ાં ્તાં.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ ર્હ્ં ર્ે, વડાપ્રધાન તરહીર્ે 
શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીએ ગુજરાત અને ખાસ ર્રહીને રાજર્ોટને આ 
નવહી AIIMSનહી િેટ આપહી છે. ્વે ગરહીબ, છેવાડાના માનવહીને 
પણ શે્ષ્ઠ સુપર સપેશ્ાભલટહી મેડહીર્લ ફેસેભલટહીઝ મળતહી થશે. 
ગુજરાતના ્ુવાનોને મેડહીર્લ એજ્ુર્ેશન માટે રાજ્ બ્ાર જવું 
પડતું ્તું તે સસથભતનો પણ અંત આવ્ો છે.

ના્બ મખુ્મતં્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલ ેજણાવ્ંુ ્ તુ ંરે્, બે િા્ર્ા 
પ્ેલા ં ગજુરાતના ભવદ્ાથથીઓન ેબ્ારના રાજ્ અન ે ભવિેશમાં 
તબહીબહી ભશષિણ લવેા જવુ ંપડતુ ં્તુ.ં પણ ્ાલ ગજુરાતમા ંમદેડર્લ 
બઠેર્ોનહી સખં્ામા ંપ્ા્તપ્ વધારો થ્ો છે. •
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સંકલ્પિત કાર્યને ઝડપિથી પિૂર્ય કરી લક્રસસસધિ હાંસલ કરવા સતત 
સરિરાશીલતા આવશરક છે. ગુજરાતે છેલ્ા એક વર્યમાં મુખરમંત્ી  
શ્ી સવજરભાઇ રૂપિારીના કુશળ તથા દીર્યદૃલટિપિૂર્ય નેતૃતવ હેઠળ સંક્પિપો 
પિરરપિૂર્ય કરી શાનદાર સફળતા મેળવી છે. પિારદસશ્યતા, સનરા્યરકતા, 
સંદવનશીલતા અને પ્રગસતશીલતાના ચાર સતંભના આધાર પિર ગુજરાતે જન 
જનના સવકાસની ઈમારત ચરી છે. મુખરમંત્ી શ્ી સવજરભાઇ રૂપિારીના 
શાસનનાં ચપોથા વર્ય એટલે 2020ના વર્યમાં પિર ગુજરાતે અભૂતપિૂવ્ય સફળતા 
અને સસસધિ હાંસલ કરી છે. કપોરપોના સંરિમરરુક્ત હપોવા છતાં ગુજરાતમાં 
સવકાસકારયો પિર રપોક લાગી નથી. રરાં સવકાસકારયો પિૂર્ય થતાં જનસમસપિ્યત 
કરવામાં આવરાં તપો રરાંની શરૂઆત કરવામાં આવી. આ સવકાસકારયો થકી 
ગુજરાતે સાધેલા ગૌરવપિૂર્ય સવકાસનું સચત્ ગુજરાત પિાસષિકમાં પ્રસસધિ થરેલી 
સવકાસ ગાથાઓની આછેરી ઝલક આપિવાનપો પ્રરાસ કરવામાં આવરપો છે. 
અહીં પ્રસતુત છે, છેલ્ા એક વર્યમાં ગુજરાતમાં કરેલી સીમાસચહ્નરૂપિ કામગીરી 
અને રાજર સરકારે કરેલા જનસહતલષિી સનર્યરપોનું સવહંગાવલપોકન... 

ફલેશબેક - ૨૦૨૦

કોરોના ્મહા્મારીના 
્મક્્મ ્મુકાબલા 
સાથે વષ્ભ 2020ને 
અલણવદા
જનણહતલક્ષી વણથંભી 
ણવકાસ્યાત્ા ઃ 
એક ઝલક...
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જાન્યુઆરી
  ગુજરાત પોલહીસને ભનશાન પ્રિાન ર્રતાં ઉપરાષ્ટ્રપભત
  સુશાસન દિવસ ભનભમત્તે ખેડૂત ભ્તલષિહી રૂ.3795 ર્રોડનાં 

ર્કૃભર સ્ા્ પેર્ેજનું ભવતરણ
  ર્કૃભર સ્ા્ પેર્ેજનો ગુજરાતના 56 લાખ દર્સાનોને લાિ
  બારડોલહી રહીવરફ્રનટને ખુલ્ો મૂર્વામાં આવ્ો
  સતત બહીજા વરષે(2019) 100થહી વધુ ટહીપહી સર્ીમોને મંજૂરહી
  ફતેવાડહી ર્ેનાલ મારફતે ખેડૂતોને બારેમાસ ભસંચાઇનું પાણહી
  ગત ત્રણ વર્તમાં SCSP ્ેઠળ ભવર્ાસ માટે રૂ.11 ્જાર 

ર્રોડથહી વધુનો ખચ્ત
  છ મ્ાનગરપાભલર્ા અને સાત નગરપાભલર્ામાં રૂ.1888 

ર્રોડનાં ર્ામોને સૈદ્ાંભતર્ મંજૂરહી
  પોલહીસ ગણવેશમાં એર્ સમાન ગુજરાત પોલહીસ બેઝ અને 

પોલહીસ લોગોનું સોલડર એમબલમ લગાવાશે.

ફેબ્રુઆરી
  ગુજરાતમાં સા્બર ક્રાઇમ રોર્વા તથા ગુના ઉર્ેલવા તેમજ 

સા્બર સુરષિા માટે ભવશ્વાસ અને આશ્વસત પ્રોજેક્ટ 
ર્ા્ા્તસનવત ર્રા્ો. 

  િા્ોિથહી રાજ્વ્ાપહી પોરણ અભિ્ાનનો પ્રારંિ
  પોરણ અભિ્ાનના સંવા્ર્ આંગણવાડહી ર્ા્્તર્ર, આશા 

વર્્કર, એએનએમ વર્્કરને ભત્રવેણહી પુરસર્ારનહી ઘોરણા
  અનામતનહી જોગવાઇ વધુ િસ વર્ત લંબાવવાના બંધારણહી્ 

સુધારા ભવધે્ર્ સંસિના બંને ગૃ્ોમાં પસાર થ્ું, ગુજરાત 
ભવધાનસિામા ંપણ િારતના બધંારણ ના અનચુછેિ 368(2)  
અનવ્ેનો સમથ્તન પ્રસતાવ રજૂ ર્રા્ો.

  ગુજરાત ભવધાનસિામાં નાગદરર્ સુધારા ર્ા્િા (CAA)
ને સમથ્તન આપતો પ્રસતાવ બ્ુમતહીથહી પસાર

  સાતમહી આભથ્તર્ ગણતરહીમા ંપ્રથમવાર મોબાઇલ એપનો ઉપ્ોગ
  ્ુ-ભવન ર્ાડ્ત ધારવતા અસંગદઠત ષિેત્રના શ્ભમર્ોને શ્ભમર્ 

અન્નપૂણા્ત ્ોજનાનો લાિ
  સુરતમાં ભનભમ્તત K9 વ્રજ ટેનર્ સેનામાં સામેલ
  અમિાવાિ મુંબઇ વચ્ે તેજસ એક્સપ્રેસ શરૂ
  રાજર્ોટમાં મેદડર્લ દડવાઇસ પાર્્ક ભવર્ભસત ર્રાશે
  રાજર્ોટમાં ભવચરતહી જાભતના પદરવારોને સનિ-સૂભચત 

સોસા્ટહીના ર્હીશોને માભલર્ીપણાના ્ક્ અપા્ા
  પોરણ અભિ્ાનના િાગરૂપે સુપોરણ્ુતિ ગુજરાતના 
સંર્લપ સાથે રાજ્ના ભવભવધ ભજલ્ાઓમાં 1302 
ર્ા્્તક્રમો ્ોજા્ા.

  શાળા આરોગ્ તપાસણહી ર્ા્્તક્રમનો પ્રારંિ.
  જાપાનના ર્ાબે ભસટહી અને અમિાવાિ વચ્ે ભસસટર 

ભસટહી અૅગ્હીમેનટ.
  20 નગરપાભલર્ા ભવસતારમાં રેલવે ઓવરભરિજ અને 

અંડરભરિજને સૈદ્ાંભતર્ મંજૂરહી.
  વનવાસહી ખેડૂતો માટે 24 ગામમાં ચેર્ડેમ બંધાશે.
  7 ટહીપહી અને 1 ફા્નલ દડપહી ્ોજના સભ્ત ભવજાપુર 

ડેવલપમેનટ પલાન સભ્ત 8 ્ોજનાઓ મંજૂર.
  ્ોસ્તપાવર આધાદરત ર્કૃભર વહીજજોડાણો ધરાવતાં ખેડૂતોને 

વધારાનો વહીજિાર ભન્ભમત ર્રાવા માટે તર્.
  ખેડૂતોને પુરવણહી વહીજભબલ િરવામાંથહી મુભતિ અપાઇ.

ફલેશબેક - ૨૦૨૦
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ફલેશબેક - ૨૦૨૦

્માચ્ભ
  ભવધાનસિામા ંવર્ત 2020નુ ંરૂ.2,17,287 ર્રોડનુ ંઅિંાજપત્ર 

રજૂ ર્રા્ું.
  વર્ત 2020-21ના અંિાજપત્રમાં ર્કૃભર, ખેડૂત ર્લ્ાણ અને 

સ્ર્ારહી સબંભંધત પ્રવૃભત્તઓ માટે રૂ.7423 ર્રોડનહી ફાળવણહી.
  મુખ્મંત્રહી પાર્ સંગ્્ ્ોજનાનહી જા્ેરાત ર્રવામાં આવહી.
  િેશનહી પ્રથમ ગુજરાત ઓગષેભનર્ એભગ્ર્લચરલ ્ુભનવભસ્તટહી 

્ાલોલમાં સથપાશે.
  ખેડૂતોને દિવસે વહીજળહી પૂરહી પાડવા ્ોજનાનહી જા્ેરાત.
  એર્ લાખ ર્કૃભર ભવર્ર્ વહીજજોડાણ માટે રૂ.1489 ર્રોડનહી 

જોગવાઇ.
  ખેડૂતોને રા્ત િરે વહીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા સબભસડહી 

આપવા રૂ.7385 ર્રોડનહી જોગવાઇ.
  મભ્લા અને બાળ ભવર્ાસ ભવિાગ માટ ે રૂ.3150 

ર્રોડનહી જાગવાઇ.
  ગંગા સવરૂપા આભથ્તર્ સ્ા્ ્ોજના ્ેઠળ ભવધવા બ્ેનો 

માટે રૂ.500 ર્રોડનહી જોગવાઇ.
  સૌનહી ્ોજના માટે રૂ.1710 ર્રોડનહી જોગવાઇ.
  ્ર ઘર જલ અંતગ્તત વર્ત, 2022 સુધહીમાં 17 લાખ ઘરમાં 

નળ જોડાણ માટે રૂ.724 ર્રોડનહી ફાળવણહી.
  રાજ્નહી 500 શાળાને  સર્ ફૂલ ઓફ એક્સેલનસ 

તરહીર્ે ભવર્સાવાશે.
  પ્રાથભમર્ શાળાઓમાં 7 ્જાર નવા વગ્તખંડો માટે રૂ.650 

ર્રોડનહી ફાળવણહી.
  નવહી 5 ભવજ્ાન પ્રવા્ ર્ોલેજ શરૂ ર્રવા ભનણ્ત્.
  આરોગ્ અને પદરવાર ર્લ્ાણ ભવિાગ માટે રૂ.11,243 

ર્રોડનહી જોગવાઇ.

  ઔદ્ોભગર્ નહીભત MSME સ્ા્ ્ ોજના અંતગ્તત 2600 
એર્મને મંજૂરહી.

  રાષ્ટ્રહી્ વૃદ્ પેનશન ્ોજના ્ેઠળ 8 લાખ લાિાથથીઓ માટે 
રૂ.753 ર્રોડનહી જોગવાઇ.

  સમાટ્ત ભસટહી ભમશન અંતગ્તત 6 શ્ેરોના ભવર્ાસ ર્ામ માટે 
રૂ.597 ર્રોડનહી જોગવાઇ.

  મુખ્મંત્રહી સડર્ ્ ોજના અંતગ્તત રૂ.500 ર્રોડનહી જોગવાઇ.
  તાલુર્ા ર્ષિાએ 283 જેટલહી સેવાઓ પૂરહી પાડતા જનસેવા 

ર્ેનદ્રોના આધુભનર્ીર્રણ માટે રૂ.18 ર્રોડનહી જોગવાઇ.
  વડનગરને પ્રવાસન સથળ તરહીર્ે ભવર્સાવાશે.
  બેટદ્ારર્ા અને ઓખાને જોડતો રૂ.963 ર્રોડનો 4.56 

દર્.ભમ.નો ભસગ્ેચર ભરિજ.
  સટેચ્ ૂઓફ ્ ભુનટહીન ેપ્રવાસન સથળ તરહીરે્ ભવર્સાવવા રૂ.387 

ર્રોડનહી જોગવાઇ.
  અમેદરર્ી રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલડ ટ્મપનહી િારત મુલાર્ાત.
  સૌરાષ્ટ્ર-ર્ચછમાં ચાર ડહી-સેભલનેશન પલાનટ સથાપવા 

સમજૂતહી ર્રાર.
  નેધરલેનડનહી PAL-V ફલાઇંગ ર્ારનું મેન્ુફરે્ચદરંગ 

ગુજરાતમાં ર્રવા MoU.
  ગુજરાત રલેવે પોલહીસે તૈ્ાર ર્રેલહી સુરભષિત સફર 

એપનું લોસનચંગ.
  િેશના 64 ટર્ી સોલાર રૂફટોપ એર્લા ગુજરાતમાં.
  ્ા્ાવર પષિહીઓના સંરષિણમાં ગુજરાત અગ્ેસર.
  રાજ્નહી 11 નગરપાભલર્ાઓના સએુઝ ટ્હીટમનેટ પલાનટ ઉપર 

સોલાર ભસસસટમ.

એણપ્લ
  ગુજરાતમાં ર્ોરોના સંક્રમણને લહીધે લોર્ડાઉન જા્ેર ર્રહી 

તેનો ર્ડર્ અમલ ર્રા્ો.
  લોર્ડાઉનને લહીધે વહીજભબલ િરવાનહી તારહીખ લંબાવાઇ.
  રાજ્ના મ્ાનગરોમાં વસતા વડહીલોને લોર્ડાઉનમાં વડહીલ 

વંિના અંતગ્તત ભવનામૂલ્ે િોજન સેવા.
  લોર્ડાઉનમા ં60 લાખ ગરહીબ પદરવારોના 3.25 ર્રોડ લોર્ોને 

ભવનામૂલ્ે રાશન.
  આશ્મશાળા, સમરસ ્ ોસટેલ, દિવ્ાંગ છાત્રાલ્ અન ેબાળ 

સંરષિણ ગૃ્નાં બાળર્ોને ભવદ્ાથથીિહીઠ રૂ.1500નહી સ્ા્.
  ર્ોભવડ 19નહી મ્ામારહી સામે લડવા મુખ્મંત્રહી રા્તભનભધને 

મળ્ો અપ્રભતમ પ્રભતસાિ.
  રે્િહીઓન ેબ ેમાસ માટે પરેોલ ઇનટ્હીમ બેલ આપવાનો ભનણ્્ત .
  નાના પશુપાલર્ો િૂધ સ્ર્ારહી મંડળહીમાં િૂધ િરાવહી શર્શે.
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ફલેશબેક - ૨૦૨૦

  રાજ્ના અંત્ોિ્-પહીએચએચ પદરવારોને અભપ્રલ માસના 
અનાજનું ભવનામૂલ્ે ભવતરણ.

  અસંગદઠત ર્ામિારો માટે રૂ.650 ર્રોડનું પેર્ેજ જા્ેર.
  રાજ્નાં ચાર મ્ાનગરોમાં ર્ોભવડ સપેભશ્લ ્ોસસપટલસ 

શરૂ ર્રવામાં આવહી.
  લોર્ડાઉનમાં અન્ત્ર ફસા્લેા ગુજરાતહી ્ ાભત્રર્ો, મસુાફરોનો 

લાવવા વ્વસથા ર્રાઇ.
  10 ્જારથહી વધુ શ્ભમર્ોને વતન મોર્લવા વ્વસથા ર્રાઇ.
  સાગરખેડૂના લાિાથષે લોર્ડાઉનમાં સાગર ખેડવા પરનો 

પ્રભતબંધ ઉઠાવહી લેવા્ો.
  ્ોમ ક્ોરેનટાઇન અને આઇસોલેશનમાં રખા્ેલા લોર્ો 

માટે ્ેલપલાઇન- ટેલહી મેદડભસન શરૂ ર્રાઇ.
  રાજર્ોટમાં ર્ોભવડ લેબોરેટરહી શરૂ ર્રવામાં આવહી.
  લોર્ડાઉનમાં 7 લાખથહી વધુ શ્ભમર્ોને રૂ.1269 ર્રોડનું 

વેતન ચૂર્વા્ું.
  વડાપ્રધાન ગરહીબ ર્લ્ાણ પરેે્જ અતંગ્તત ગજુરાતન ેરૂ.3950 

ર્રોડના લાિ-સ્ા્.
  મખુ્મતં્રહી ગરહીબ ર્લ ા્ણ પરેે્જમા ંરૂ.2259 ર્રોડના લાિ-સ ા્્ .
  31 ખાનગહી ડેભઝગ્ેટેડ ર્ોભવડ-19 ્ોસસપટલ તરહીર્ે ર્ા્્તરત.
  ર્ોરોના વાઇરસનહી સસથભતમાં લોર્ડાઉનને ર્ારણે બંધ 

માર્કેટ્ાડ્ત-અનાજ માર્કેટ્ાડ્ત  પુનઃર્ા્્તરત.
  રાજ્ના 92 ટર્ા લોર્ોને ભવનામૂલ્ે અનાજ ભવતરણ.

્મે
  ર્ોરોના સંક્રમણ સંબંધે ગુજરાત સરર્ારનાં પગલાંઓનહી 

પ્રશંસા ર્રતહી ર્ેનદ્રહી્ ટહીમ.
  ર્ોરોનાનહી સારવારમા ંએર્સતૂ્રતા અન ેસંર્લન માટે 8 વદરષ્ઠ 

આઇએએસ અભધર્ારહીઓને વધારાનહી જવાબિારહી.
  રાજ્માં 40 ્જારથહી વધુ ઉદ્ોગો પુનઃર્ા્્તરત થ્ા.
  સજુલામ સફુલામ્ જળઅભિ્ાનના ત્રહીજા તબક્ાનો પ્રારંિ.
  જળઅભિ્ાનમાં ખોિાણમાંથહી મળતહી માટહીનો ર્ાંપ ખડેતૂોને 

ભવનામૂલ્ે અપાશે.
  નગરપાભલર્ા, મ્ાનગરપાભલર્ા ્િ ભવસતારમાં ઉદ્ોગો 

ર્ા્્તરત ર્રવા ભનણ્ત્.
  િારત સરર્ાર દ્ારા સાબરર્ાઠંાના તખતગઢન ેરાષ્ટ્રહી્ ગૌરવ 

ગ્ામસિા પંચા્ત પુરસર્ાર.
  અટહીરા દ્ારા િારતમાં સૌપ્રથમ N-99 માસર્ના 

ર્ાપડનું ઉતપાિન.
  ગરહીબહી રેખા નહીચ ેજીવતા 66 લાખ પદરવારના બેંર્ ખાતામાં 

રૂ.1 ્જાર અપા્ા.

  એક્સપોટ્ત ર્રતાં ઉદ્ોગોને પુનઃર્ા્્તરત ર્રવાનો ભનણ્ત્.
  ગુજરાત સરર્ારે આતમભનિ્તર ગુજરાત ્ોજના જા્ેર ર્રહી, 

10 લાખને લાિ.
  વૈભશ્વર્ મ્ામારહીના સંર્ટમાંથહી બ્ાર આવવા-આભથ્તર્ 

ગભતભવભધઓ પૂવ્તવત ર્રવા સભમભત.
  ર્ોરોના સામેનહી લડતને એઇમસના ડા્રેક્ટરે ભબરિાવહી.
  ગુજરાતમાંથહી 4.70 લાખ શ્ભમર્ોને 41 ટ્ેન મારફતે વતન 

પ્ોંચાડા્ા.
  સહીસહીઆઇ મારફતે ર્પાસ ખરહીિવા ખેડૂતભ્તલષિહી ભનણ્ત્
  ગુજરાત ગેસ ર્ંપનહીનો ગેસ વપરાશ ર્રતા ઉદ્ોગોને બાર્ી 

ભબલમાં મુદ્ત વધારહી અપાઇ.
  વહીજરં્પનહીઓ દ્ાર વસલૂાતા ફ્અુલ સરચાજ્તમા ંપ્રભત ્ ભુનટ 

ઘટાડો ર્રા્ો.

જૂન
  68.80 લાખ NFSA અત્ોિ્, અગ્તા ધરાવતા ર્ુટુંબો 

તેમજ 61 લાખ APL-1  ર્ુટુંબોને ભવનામૂલ્ે અનાજ.
  િેશમાં સૌથહી વધુ શ્ભમર્ ટ્ેન ગુજરાતે િોડાવહી.
  971 ટ્ેન દ્ારા 14.13 લાખ શ્ભમર્ોને વતન પ્ોંચાડા્ા.
  અમિાવાિ ભસભવલમા ંર્ોભવડ ર્માનડ રં્નટ્ોલ ડશેબોડ્ત ર્ા ્્તરત.
  િેશિરમાં સૌથહી વધુ ફોરેન ડા્રેક્ટર ઇનવેસટમેનટ 

મેળવતું ગુજરાત.
  સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅભિ્ાનના ત્રહીજા તબક્ામાં 4688 

ર્ામો પ્રગભત ્ેઠળ.
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  ભવિેશ અટવા્ેલા ગુજરાતહીઓને પરત લવા્ા.
  લોર્ડાઉનમા ંઘાસચારો-પશુઆ્ાર માટે પશિુહીઠ િૈભનર્ સ્ા્.
  સૌનહી ્ોજના દ્ારા સૌરાષ્ટ્રનાં 25 જળાશ્ો, 120 તળાવો, 

400થહી વધુ ચેર્ડેમમાં 4 ભમભલ્ન ઘનફફૂટ પાણહી ઉદ્વ્ન 
ર્રવા ર્રવા ભનણ્ત્.

  ખેડૂતોને ટૂંર્ી મુદ્તનું  પાર્ ભધરાણ પરત િરપાઇ 
ર્રવામાં રા્ત.

  ર્ોરોના સમ્માં ્ેલપલાઇન પર સાત લાખ ર્ોલ.
  વલસાડમાં ર્ોરોનાનહી રેભપડ ટેસટ દર્ટ બનશે.
  ગુજરાત સરર્ારનું રૂ.14 ્જાર ર્રોડનું આતમભનિ્તર પેર્ેજ.
  ગુજરાતનહી શાન એવા ભસં્નહી વસતહી-ભવસતારમાં વધારો.
  પ્રોપટથી ટેક્સ, વહીજ ભબલ અન ેવા્ન ર્રમા ંરૂ.2300 ર્રોડનહી 

માફી અને રા્તો.
  ઉદ્ોગો વ્વસા્ો માટે રૂ.3038 ર્રોડનહી પ્રોતસાભ્ર્ 

સબભસડહી.
  ગજુરાત ઔદ્ોભગર્ વસા્તોમા ંઉદ્ોગોન ેઆભથ્તર્ પ્રોતસા્ન 

અને વ્હીવટહી સરળતા.
  એફોડષેબલ ્ાઉભસંગ ષિેત્રમાં 1.60 લાખ મર્ાનો માટે રૂ.1 

્જાર ર્રોડનહી સબભસડહી.
  ર્કૃભર, પશુપાલન અને મતસ્ોદ્ોગ ષિેત્રે રૂ.1190 ર્રોડનહી 

સ્ા્/રા્ત.
  મુખ્મંત્રહીશ્હીએ આઠ ટાઉન પલાભનંગ સર્ીમ મંજૂર ર્રહી.
  સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅભિ્ાન ત્રહીજો તબક્ો સંપન્ન.
  ર્ોરોના મ્ામારહી વચ્ે જળઅભિ્ાનથહી 17075 લાખ ઘન 

ફફૂટ જળસંગ્્ ષિમતા વધહી.
  અરવલ્હીના આદિજાભતના 113847 લોર્ોને મનરેગાથહી 

મળહી રોજગારહી.
  લોર્ડાઉન -1થહી અનલોર્ -1 સુધહીમાં 175 ટ્ેન દ્ારા 

2.56 લાખથહી વધુ શ્ભમર્ોને વતન મોર્લા્ા.
  માલવા્ર્ વા્નોન ેબ ેમાસ ર્ર િરવામાથંહી મભુતિ અપાઇ.
  નોન ભક્રમહીલે્ર સદટ્તદફર્ેટનહી સમ્મ્ા્તિામાં એર્ વર્તનો 

વધારો ર્રા્ો.

જુલાઇ
  રાજ્નહી 3.50 ર્રોડ પશુસંપિાને ઓન ર્ોલ 1962 સેવાથહી 

આરોગ્ રષિા ર્વચ.
  13 ્જાર ઉદ્ોગને રૂ.1369 ર્રોડનહી સ્ા્ DBTથહી 

બેંર્ખાતામાં જમા ર્રવાનો પ્રારંિ.
  87 ્જારથહી વધુ એર્મોને પારિશથી લોન-સ્ા્.
  MSME એર્મોને રૂ.2428.19 ર્રોડનહી લોન સ્ા્.
  આઇટહીઆઇના એર્ લાખ ભવદ્ાથથીઓ માટે ઓનલાઇન 

તાલહીમ અભ્ાસક્રમનું ઇ-લોસનચંગ.
  સરિાર સરોવરનાં પાવર્ાઉસ ધમધમતાં થ્ાં.
  સતત ત્રહીજી વાર રાજ્ના અંત્ોિ્ પદરવારોને ભવનામૂલ્ે 

અનાજ ભવતરણ.
  219 ખરહીિ રે્નદ્રો ઉપરથહી ઘઉં અન ેતવુરેનહી ટેર્ાના િાવ ેખરહીિહી.
  ઉત્તર અન ેમધ્ ગજુરાતનહી 8 નિહીઓમા ંનમ્તિાનુ ંપાણહી વ્ેશ.ે
  ર્ેણાર્ વહીજ ગ્ા્ર્ોનું 100 ્ુભનટનું ભબલ એર્ વખત 

માટે માફ.
  ર્ોરોનાના ટેસટનહી ફી રૂ.4500થહી ઘટાડહી રૂ.2500 ર્રાઇ.
  િેશિરમાં સૌથહી ઓછા 3.4 ટર્ા બેરોજગારહી િર સાથે 

રોજગારહી આપવામાં ગુજરાત અગ્ેસર.
  િૂજમાં મભ્લા પોસટ ઓદફસનો પ્રારંિ.
  ધનવંતદર રથના ઉમિા ભવચાર અને અમલહીર્રણથહી 

વડાપ્રધાનશ્હી પ્રિાભવત.
  રે્નદ્ર સરર્ાર મજુબ ગજુરાતમા ંFDIમાં 240 ટર્ાનો વધારો.
  અમિાવાિનહી ર્ોભવડ ્ ોસસપટલમા ંિેશનહી સૌ પ્રથમ પલાઝમા 

બેંર્નહી સથાપના.
  રાજ્ના 14 આદિજાભત ભજલ્ાના 76 ્ જાર આદિવાસહીઓ 

માટે ર્કૃભર વૈભવધ્ર્રણ ્ોજનાનું ઈ-લોસનચંગ.
  1.62 લાખ MSME એર્મોનહી લોનઅરજી મંજૂર ર્રહી 

રૂ.8886 ર્રોડનહી લોન બેંર્ દ્ારા અપાઇ.
  MSME સેક્ટરને લોન આપવામાં ગુજરાત િેશિરમાં 

પ્રથમ સથાને.
  સોલાર પાવર પોભલસહીને દડસેમબર 2020 સુધહી લંબાવાઇ.
  ર્બજા સાથેના ર્ે તેનહી ભવનાના મુખત્ારનામાનહી નોંધણહી 

ફરભજ્ાત ર્રવા ભનણ્ત્.
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ઓગસટ
  ર્ોરોના ર્ાળમા ંમખુ્મતં્રહીશ્હી રા્તભનભધમાથંહી રૂ.244 ર્રોડ 

ર્ોરોના સામ ેલડવા ફાળવા્ા.
  િભષિણ ગુજરાતમાં રૂ.790 ર્રોડનાં ભવર્ાસર્ા્ષોનાં 

ઇ-લોર્ાપ્તણ-ખાતમુ્ૂત્ત.
  ગુજરાતમાં ર્ોરોના િિથીઓનો દરર્વરહી રેટ વધહીને 70 
ટર્ા થ્ો.

  વલસાડના 9147 વનબંધુઓને વન જમહીન ફાળવણહીનાં 
અભધર્ાર-સનિનુ ંદડભજટલહી ભવતરણ.

  સમુદ્ર સહીમાને વધુ મજબૂત ર્રવા મરહીન પોલહીસને 
સત્તા સોંપાઇ.

  ઔદ્ોભગર્ ષિતે્ર ેઆગેર્િમ ગુજરાત ઇનડસસટ્અલ પોભલસહી 
2020 જા્ેર.

  મખુ્મંત્રહી દર્સાન સ્ા્ ્ ોજનાનો 56 લાખ ખડેતૂોન ેલાિ.
  િરૂચ અંર્લેશ્વરનહી ર્ા્ાપલટ ર્રનારહી રૂ.5300 ર્રોડનહી 

િાડિૂત બરેેજ ્ોજનાનો પ્રારંિ.
  આઠ મ્ાનગરો અન ે155 નગરપાભલર્ાઓન ેભવર્ાસર્ામો 

માટે રૂ.1065 ર્રોડનુ ંભવતરણ.
  નાના વપેારહીઓન ેમિિ ર્રવા સટ્હીટ વનેડસ્ત ્ ોજનાનો પ્રારંિ.
  જમહીન સપંાિનના 2013ના ર્ા્િા ્ેઠળ સપંાિન ર્રવામાં 

આવતહી જમહીનનુ ંવળતર નક્હી ર્રવાનહી જોગવાઇ.
  ઉત્તર ગુજરાત અને  મધ્ ગુજરાતના ખે ડૂત ોને 

10 ર્લાર્ વહીજળહી.
  ગજુરાતનહી રૂપાણહી સરર્ારનો પાચંમા વર્તમા ંપ્રવેશ.

સપ્ટે્બર
  અમિાવાિને મળહી રૂ.1016 ર્રોડનાં ભવર્ાસર્ામોનહી િેટ.
  ર્ોરોના સામે ગુજરાતે ર્રેલહી ર્ામગહીરહીનહી WHOએ ર્રહી 

સરા્ના.
  અમિાવાિ મેટ્ોનહી 6.5 દર્.ભમ. લંબાઇનહી ટનલ પૂણ્ત.
  શૈષિભણર્ ્ેતુસર ખેતહીનહી જમહીન ખરહીિવા માટે ર્લેક્ટરનહી 

પૂવ્ત મંજૂરહી ન્ીં લેવહી પડે.
  રાજ્ના મ્ાનગરોમાં 70 માળથહી મોટહી ઇમારત 

બનાવહી શર્ાશે.
  જામગનરનું સચાણા બનશે શહીપ રિેદર્ંગ ્ાડ્તનું નવું ્બ.
  ગૃ્ વપરાશના ંખાનગહી-સવતતં્ર ર્ેણાર્ના િભૂત્ા જોડાણોન ે

ભન્ભમત ર્રાશે.

  ગેરર્ા્િે જમહીન પચાવહી પાડનાર િૂમાદફ્ાઓને થશે 
ર્ડર્ સજા.

  નાના ઉદ્ોગર્ારો, સટાટ્તઅપ, બ ેલાખ સટ્હીટ વનેડસ્તના ભ્તમાં 
સટેમપ ડૂટહી માફ.

  ગનુગેારો સામ ેર્ા ્્તવા્હી ર્રવા પાસા ર્ા્િામા ંસધુારો ર્રવા 
ભનણ્ત્.

  ભનવા્તભસત ભમલર્તો, િુર્ાનો, ગોડાઉન, છૂટર્ જમહીનોના 
િાડૂવાતોને લાંબાગાળાના માભલર્ી ્ક્ િાડાપટે અપાશે.

  પાંચ ભજલ્ાનાં ગામોને નલ સે જલ.
  ઔદ્ોભગર્ નહીભતમાં 15 જેટલા પા્ાના ઉદ્ોગો ઉપર ખાસ 

ધ્ાન અપાશે.
  ગુજરાતના આદિવાસહી ભવદ્ાથથીઓ માટે 10 શાળા ્ોસટેલ-

સપો્ટસ્ત સંર્ુલનહી િેટ.
  સટાટ્તઅપ રેસનર્ંગમાં સતત બહીજા વરષે પ્રથમ ક્રમ જાળવહી 

રાખતું ગુજરાત.
  રાજ્ના 33 ભજલ્ાના 80 સથળે 'સાત પગલાં ખેડૂત 

ર્લ્ાણનાં' ્ોજનાનું ઇ-લોસનચંગ.
  મુખ્મંત્રહી પાર્ સંગ્્ ્ ોજનાનો 1.16 લાખ ખેડૂતોને લાિ.
  દર્સાન પદરવ્ન ્ોજનાનો 8400 ખેડૂતોને લાિ.
  િેશહી ગા્ના ભનિાવ માટે સ્ા્, જીવામૃત સ્ા્, ફળ-

શાર્િાજી ભવક્રેતાને છત્રહી અપાશે.
  સમાટ્ત ્ેનડ ટૂલદર્ટ સ્ા્.
  ર્ાંટાળહી વાડ બનાવવા સ્ા્.
  મુખ્મંત્રહી મભ્લા ઉતર્ર્ત ્ોજના શરૂ ર્રવાનો ભનધા્તર.
  રાજર્ોટને મળ્ાં રૂ.1000 ર્રોડથહી વધુનાં અનેર્ભવધ 

ભવર્ાસર્ા્ષો.
  ધ ગુજરાત ગુંડા એનડ એનટહી સોભશ્લ એસક્ટભવદટઝ 

(ભપ્રવેનશન) વટ્ુર્મ.
  ગેરર્ા્િેસર ગુનાભ્ત ર્કૃત્ોને અટર્ાવવા પાસાને વધુ 

ર્ડર્ બનાવા્ો.

ગેરર્ા્િે જમહીન પચાવહી પાડનાર િૂમાદફ્ાઓને થશે 

ફલેશબેક - ૨૦૨૦
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ફલેશબેક - ૨૦૨૦

  ્ુ.એસ. – ઇસનડ્ા સટે્ટ ેભજર્ પાટ ્તનરશહીપ ફોરમને 
CMનું સંબોધન.

  મુખ્મંત્રહી દર્સાન સ્ા્ ્ોજના અંતગ્તત રાજ્િરમાં 
અનેર્ભવધ ર્ા્્તક્રમ ્ોજા્ા.

  ્ેદરટેજ ટુદરઝમ પોભલસહી 2020-25નહી જા્ેરાત ર્રતાં 
મુખ્મંત્રહીશ્હી.

  ભસરાભમર્ ઉદ્ોગોને ગેસ ભબલમાં 16 ટર્ાનહી રા્ત.
  મગફળહીનહી ટેર્ાના િાવે ખરહીિહી.
  િરતહી પ્રભક્ર્ા પૂણ્ત થઇ ્ો્ તેવહી જગ્ા માટે ઉમેિવારોને 

ભનમણૂર્પત્રો આપવા આિેશ.
  ખેડૂત ખરાઇ પ્રમાણપત્ર, સબરભજસટ્ાર ર્ચેરહી, બોજાનું 

પ્રમાણપત્ર થતા વેચાણ િસતાવેજનહી ઈનડેક્સ 2નહી નર્લ 
સેવાઓ ઓનલાઇન ર્રાઇ.

  વરસાિથહી નુર્સાનનહી ખેડૂતોને એસડહીઆરએફના 
ધોરણે સ્ા્.

  પિાભધર્ારહીઓ અને ધારાસભ્ોના વેતનમાં  30 
ટર્ાનો ઘટાડો.

ઓ્ટોબર
  ર્રજણ ઉિવ્ન ્ ોજનાના અમલથહી 53,700 એર્ર જમહીનને 

ભસચંાઇનો લાિ મળશ.ે
  વડાપ્રધાનશ્હીના જનમદિવસે ર્કૃભર-ખેડૂત ર્લ્ાણ, મભ્લા 

ઉતર્ર્ત, આદિજાભત ભવસતારમાં પાણહી પુરવઠાનાં ર્ામોનાં 
લોર્ાપ્તણ-ર્ા્ા્તરંિ.

  સાગબાર ા  -  ડે દ ડ્ ાપ ા ડ ા  જૂથ  પ ાણ હી  પુ રવઠ ા 
્ોજનાનુ ંઈ-લોર્ાપ્તણ.

  નમ્તિા ડમે સપૂંણ્ત સપાટહીએ છલર્ા્ો.
  બટેરહી સંચાભલત ટ-ૂસવ્લર, થ્હી- સવ્લર માટે સ્ા્ ્ોજના.

  ર્ચછમાં રૂ.1250 ર્રોડના ખચષે સટહીલ પલાનટ સથપાશ.ે
  ગજુરાત ટદુરઝમનહી વબેસાઇટનુ ંલોસનચંગ.
  િારત-ઇઝરા્લે વચ્ ેઈનોવેશન અન ેસટાટ્તઅપના એમઓ્.ુ
  રષિાશભતિ અને ફોરેસનસર્ સા્સનસસ ્ુભન.ને રાષ્ટ્રહી્ 

ર્ષિાનો િરજ્જો.
  ગંુડા અન ેઅસામાભજર્ પ્રવૃભત્તઓ (અટર્ાવવા બાબત) ભવધે્ ર્ 

– 2020 પસાર.
  ર્ારખાના સધુારા ભવધે્ ર્થહી રોજગારહીનહી તર્ો વધશ.ે
  ર્ોનટ્ાક્ટ મજરૂ(ભન્મન અન ેનાબિૂહી) સધુારા ભવધે્ ર્ પસાર.
  સમોલ ર્ોઝ ર્ોટ્ત ર્ા્િા( ગુજરાત સુધારા) ભવધે્ર્ 

સવા્તનમુત ેપસાર.
  ગુજરાત ્ુ ભવવભસ ્તટહીઓ ર્ા્િા સુધારા ભવધે્ર્ 

ભવધાનસિામા ંપસાર.
  ધારાસભ્શ્હીઓના પગાર-િથથામા ં 30 ટર્ા ર્ાપન ે લગતંુ 

ભવધે્ ર્ પસાર.
  ગજુરાત માધ્ભમર્ અન ે ઉચ્રતર માધ્ભમર્ ભશષિણ બોડ્ત 

સધુારા ભવધે્ ર્ પસાર.
  પાસાના ર્ા્િામા ંસધુારા ભવધે્ ર્ ભવધાનસિામા ંપસાર.
  ગજુરાત જમહીન પચાવહી પાડવા પર પ્રભતબધં ભવધે્ર્ પસાર.
  ગુજરાત ઔદ્ોભગર્ તર્રાર અભધભન્મ ્ેઠળ સુધારા 

ભવધે્ ર્ પસાર.
  ગજુરાત ખેત ઉતપન્ન બજાર(સધુારા) ભવધે્ ર્ – 2020 પસાર.
  ગુજરાત મતસ્ોદ્ોગ ર્ા્િા – 2020 સુધારા ભવધે્ર્ 

સવા્તનમુત ેપસાર.
  ગજુરાત ગણોત વ્હીવટ અન ેખેતહીનહી જમહીન ર્ા્િા(સુધારા) 

ભવધે્ ર્ 2020 પસાર.
  ગજુરાત સરર્ારનુ ંરૂ.3700 ર્રોડનુ ંર્કૃભર રા્ત પેરે્જ.
  રાજ્વ્ાપહી પોરણ મા્ – 2020 બન્ુ ંજન આિંોલન.
  રાજ્નહી 23 નગરપાભલર્ાઓનાં  ભવર્ાસર્ામોનાં 

લોર્ાપ્તણ-ખાતમુ્ૂત્ત.
  3800થહી વધુ સથળોએ 5 લાખ બ્ેનો ્ેનડ વોભશંગ-

સેનેટાઇઝનેશ ર્ેમપેનમાં જોડાઇ.
  ચાર ભજલ્ાઓમાં નલ સે જલ ્ોજનાનો પ્રારંિ.
  દડભજટલ સેવા સેતુ ર્ા્્તક્રમનો રાજ્વ્ાપહી પ્રારંિ.
  એનસહીસહીનું પ્રથમ ભસમ્ુલેટર ર્ા્્તરત.
  સારબરમતહી જેલમાં રેદડ્ો ભપ્રઝનનો પ્રારંિ.
  ફાટર સેફટહી એનઓસહી મેળવવા અને િર 6 મભ્ને દરન્ુ 

ર્રવું ફરભજ્ાત.
  ખાનગહી લબેોરેટરહીઓન ેરેભપડ એનટહી બોડહી ટેસટ ર્રવા મજંરૂહી.
  રભજસટડ્ત પાંજરાપોળો આતમભનિ્તર બનશે.
  િૂધ સંઘોને િૂધ પાવડરનહી ભનર્ાસ માટે સ્ા્.
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ફલેશબેક - ૨૦૨૦

  ગજુરાત ભવધાનસિાએ પસાર ર્રેલા અશાતંધારાના ર્ા્િાને 
મંજૂરહીનહી મ્ોર મારતા રાષ્ટ્રપભતશ્હી.

  ડાંગર, મર્ાઇ, મગ, અડિ અને સો્ાબહીનનહી ટેર્ાના 
િાવે ખરહીિહી.

  એસડહીઆરએફ લેનારને પણ ટેર્ાના િાવે ખરહીિહીનો લાિ.

નવે્બર
  સટેચ્ૂ ઓફ ્ુભનટહી- ર્વેદડ્ા સંર્ભલત 17 પ્રોજેક્્ટસનું 

લોર્ાપ્તણ અને 4 નવા પ્રોજેક્ટસનો ભશલાન્ાસ.
  અમિાવાિ રહીવરફ્રનટથહી સહી-પલેનનો પ્રારંિ.
  ્ુ.એન.મ્ેતામાં 850 પથારહીનહી બાળર્ોના �િ્રોગનહી 

્ોસસપટલનું લોર્ાપ્તણ.
  એભશ્ાના સૌથહી મોટા રોપ-વેનું વડાપ્રધાનશ્હીના ્સતે 

ઈ-લોર્ાપ્તણ.
  ખડૂેતો માટે દર્સાન સુ્ ષોિ્ ્ ોજનાના પ્રથમ ચરણનો પ્રારંિ.
  શભતિવંિના ર્ા્્તક્રમ ્ેઠળ 9 નારહી શભતિનું સનમાન.
  મ્ ેસૂલ ભવિાગ દ્ાર ા  ઓનલાઇન ઇનસપેક્શન 

ભસસસટમ ર્ા્્તરત.
  તાપહીના િોસવાડમાં સથપાશે ભવશ્વનું સૌથહી મોટું ભઝંર્ સમેલટર 

ર્ોમપલેક્સ.
  વડોિરા નજીર્ અંખોલ ગામે સરિારધામ પ્રોજેક્ટનો પ્રારંિ.
  િેશનો સવ્તપ્રથમ વચ્ુ્તઅલ પ્રોપટથી શો ્ોજા્ો.
  રાજ્ સરર્ાર ્સતર્નહી વહીજર્ંપનહીઓ દ્ારા ફ્ુઅલ 

સરચાજ્તમાં ઘટાડો.

દડસે્બર
  અમિાવાિમાં ર્ોરોનાનહી વેસક્સનનહી ટ્ા્લનો પ્રારંિ.
  ર્ોરોના સામે  ગુજરાતે લહીધેલાં  પગલાંને  ર્ ેનદ્રહી્ 

ટહીમે ભબરિાવ્ાં.
  સટેચ્ૂ ઓફ ્ુભનટહી ખાતે અભખલ િારતહી્ પ્રમુખ 

અભધર્ારહીઓનહી ગદરમામ્ પદરરિ.
  જામનગર આ્ુવષેદિર્ ર્ોલેજને રાષ્ટ્રહી્ સંસથાનનો િરજ્જો.
  ્જીરા ઘોઘા રોપેક્સ સભવ્તસનો પ્રારંિ.
  િાવનગરના 1252 પદરવારોને મળ્ું ઘરનું ઘર.
  િ ેશન ાં  ર્લુ સહીએનજી દફભ લંગ સટ ેશન પૈર્ ી  30 

ટર્ા ગુજરાતમાં.
  રાજ્નાં 9836 શ્મ્ોગહી-પદરવારોને સ્ા્ અપ્તણ.
  ર્ચછનાં ખાવડામાં 70,000 ્ેક્ટરમાં ્ાઇરિહીડ દરન્ુએબલ 

એનર્જી પાર્્કનો ભશલાન્ાસ.

  ્ાઇરિહીડ દરન્ુએબલ એનર્જી પાર્્ક થર્ી 30 ્જાર મેગાવોટ 
ઊજા્ત ઉતપાદિત થશે.

  રૂ.1.50 લાખના રોર્ાણથહી સથપાનાર પાર્્ક વરષે 5 ર્રોડ ટન 
ર્ાબ્તન ડા્ોક્સાઇડ ઉતપાિન થતો અટર્ાવશે.

  દરન્ુએબલ એનર્જી પાર્્ક થર્ી 1 લાખને રોજગારહી મળશે.
  માંડવહી ખાતે “દડસેભલનેશન પલાનટ”નું ભશલાન્ાસ.
  સમુદ્રનું પ્રભતદિન૧0 ર્રોડ ભલટર પાણહી પહીવા ્ોગ્ બનશે.
  અંજારના ચાંિરાણહીમાં સર્િ ડેરહીના ઓટોમેટહીર્ ભમલર્ 

પ્રોસેભસંગ પલાનટનો ભશલાન્ાસ.
  અમિાવાિમાં ્ાઉભસંગ, વોટર પ્રોજેક્ટ સભ્તના રૂ.1078 

ર્રોડનાં ભવર્ાસર્ા્ષોનાં ઇ-લોર્ાપ્તણ-ખાતમુ્ૂત્ત.
  રાજ્નહી 10 ્ુ ભનવભસ ્તટ હીને  પરમ શાવર્ સુપર 

ર્મપ્ૂટર અપ્તણ.
  અમિાવાિ,મ્ેસાણા, અમરેલહી, બનાસર્ાઠંા, સરુત, વડોિરા, 

િરૂચમાં પાણહી પુરવઠા ્ોજનાનું ખાતમુ્ૂત્ત.
  ઊજા્તનહી જમે પાણહીના ષિતે્રમેા ંપણ સરપલસ સટેટ બનાવવાનહી 

દિશામાં ગુજરાત અગ્ેસર.
  નવા ફા્ર એનઓસહી ઓનલાઇન આપવા ભનણ્ત્.
  િૂમાદફ્ાઓને અંર્ુશમાં લાવવા ગુજરાત લેનડ ગે્ભબંગ 

પ્રોભ્ભબશન એક્ટનો અમલ. •
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ણનણા્ભ્યક ્મુખ્ય્મંત્ીશ્ીની આગવી ણસણધિ
 ત્ણ વષ્ભ્માં ટી.પી./ડી.પી ્મંજૂરીની ત્ેવડી સદી પૂણ્ભ 

રાજ્ના શ્ેરહી ભવસતારના ભવર્ાસ માટે ગુજરાત િેશમા ંનમનૂિેાર 
ર્ા ્્ત ર્રહી રહં્ છે. િભવષ્મા ંઊિહી થનારહી જરૂદર્ાતોન ેધ્ાન ેલઈ 
ગજુરાત ેશ્ેરોમાં ભવભવધ ભવર્ાસ પ્રર્લપો શરૂ ર્્ા્ત છે. શ્ેરોમા ંતમામ 
લોર્ોન ેઘરનુ ંઘર મળહી ર્ે ત ેમાટે નવા ટાઉન પલાન(TP) ભનમા્તણ 
ર્્ા્ત છે. મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ પારિભશ્તતા સાથ ેર્ા ્્ત 
ર્રહી વર્ત 2020મા ં100 જટેલહી ટહી.પહી.ન ેમજંરૂહીઓ આપહીન ેસતત 
ત્રહીજા વરષે પણ ટહી.પહી. મજૂંરહીનહી સિહી પાર ર્રહી છે.

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ રાજ્નાં શ્ેરહી ષિેત્રોના ભવર્ાસ સાથે આભથ્તર્ 
સામાભજર્ રહીતે નબળા વગષો માટે આવાસ ભનમા્તણ, જા્ેર 
સુભવધાઓ તેમજ આંતર માળખાર્ી્ સવલતો માટે સત્તા તંત્રોને 
જમહીન સંપ્રાપ્ ર્રાવવાના પારિશથી અને ભનણા્ત્ર્ અભિગમ સાથે 
આ અગાઉ પણ 2018 અને 2019ના વરષોમાં સતત 100-100 
ટહી.પહીનહી મંજૂરહીઓનહી ભસભદ્ મેળવેલહી છે.

મુખ્મંત્રહીશ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ ર્ોરોનાર્ાળમાં પણ જન 
જીવન ઝડપિેર પૂવ્તવત બનાવવા ન્ૂ નોમ્તલ નવહી જીવન શૈલહી 
થર્ી ભવર્ાસ ર્ામોને ગભત આપવાનહી સંર્લપબદ્તા સાથે આ વરષે 
દડસેમબર મભ્નામાં છેલ્ાં ૧૮ દિવસોમાં ૪૪ ટહી.પહી. સર્ીમને 
આખરહી મંજૂરહી આપહી ઝડપહી અને તવદરત ર્ા્્ત પ્રણાલહીનો પદરચ્ 
આપ્ો છે. આ વરષે ર્ોરોના સંક્રમણને ર્ારણે આવેલહી અડચણો 
્ોવા છતા પણ ભવર્ાસ ર્ામોનહી ૨૦-૨૦નહી રફતાર જાળવહી રાખહી 
ટહી.પહી. મંજૂરહીનું શતર્ ફરહી એર્ વાર સતત ત્રહીજા વરષે પણ પાર 
ર્્ુું છે. તેમણે ત્રણ વર્તમાં ર્ુલ ૩૦૦થહી વધુ ટહી.પહી./ડહી.પહી મંજૂર 
ર્રહી રાજ્ના નગરો મ્ાનગરોના નવતર આ્ોજન ર્ા્ષોને 
અિૂતપૂવ્ત ગભત આપહી છે.

ગુજરાત રાજ્ શ્ેરહી ભવર્ાસના ષિેત્રે ્ રણફાળ િરહી રહ્ં છે. 
શ્ેરોના આ્ોજન માટે સરર્ાર દ્ારા ખૂબ જ ઝડપહી ભનણ્ત્ો 
લેવા્ા છે. તેથહી નાગદરર્લષિહી સુભવધાઓ પૂરહી પાડવા માટેનહી 
ર્ામગહીરહીમાં અર્લપનહી્ ગભતશહીલતા આવહી છે. મુખ્મંત્રહી  
શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહી એ તવદરત ભનણા્ત્ર્ નેતૃતવનો પદરચ્ 
આપતાં ભવર્ાસના ર્ામ માટે એર્ પળનો પણ ભવલંબ ર્્ા્ત ભવના 
મંજરૂહી આપવાનહી ર્ા ્્તરહીભત અપનાવહી છે. મખુ્મતં્રહીશ્હી એ સલંગ્ 
અભધર્ારહીઓને પણ નાગદરર્લષિહી અભિગમ અપનાવવા સપષ્ટ 
સૂચના આપહી છે.

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ રાજ્નાં નગરોમાં આંતરમાળખાર્ી્ સવલતો 
જેવહી ર્ે ભરિજ, રસતા ર્ે ફા્ર સભવ્તસથહી લઇ ડહી.પહી./ટહી.પહી. માટેના 
િરેર્ પ્રશ્ન માટે જરૂર જણા્ ત્ા ંતવદરત ભનષણાતો, અભધર્ારહીઓ, 
પ્રજાના પ્રભતભનભધઓ અને સંસથાઓ સાથે ભવચાર ભવમશ્ત ર્રહી-
બેઠર્ો ્ોજી ભનણ્ત્ લેવાનો નવતર અભિગમ અપનાવ્ો છે. આ 

જ ભવર્ાસલષિહી અભિગમના અનુસંધાને રાજ્ સરર્ારે ૨૦૨૦ના 
વર્તમાં અમિાવાિ, સુરત, રાજર્ોટ, વડોિરા, િાવનગર, 
જામનગર, ગાધંહીનગર, સભ્ત અન્ નાના ંનગરોનહી ભવભવધ ટાઉન 
પલાભનંગ સર્ીમને મંજૂરહી આપહી છે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ સુઆ્ોભજત નગર ભવર્ાસના ત્રણ તબક્ા 
ડ્ાફટ, ભપ્રભલભમનરહી અને ફાઇનલને મ્ત્વ આપતાં છેલ્ાં ત્રણ 
વર્તમાં ર્ુલ ૧૦૮ ડ્ાફટ સર્ીમસ, ૮૫ ભપ્રલહીમહીનરહી તથા ૧૦૭ 
ફાઇનલ ટહી.પહી.ને મંજૂરહી આપહી છે. ૨૦૨૦માં ૫૧ ફાઈનલ  
ટહી.પહી.ને મંજૂરહી આપહી છે તેમાં ઘણહી સર્ીમો તો વરષોથહી બોડ્ત ઓફ 
અપહીલમાં અટવા્ેલહી ્તહી તેને તેમણે ટાસર્ સવરૂપે લેવડાવહી 
અત્ાર સધુહીમા ંસૌથહી વધ ુફાઈનલ ટહી.પહી.ન ેએર્ જ વર્તમા ંમંજરૂહી 
આપહી રેર્ોડ્ત સથાપ્ો છે. મખુ્મતં્રહીશ્હીએ જે ઝડપથહી સર્ીમોન ેમજંરૂહી 
આપહી છે તે જ ઝડપથહી આનુરંભગર્ ર્ામો થા્ તેવહી સપષ્ટ સૂચના 
શ્ેરહી ભવર્ાસ અને ટાઉન પલાભનંગ ઓથોદરટહીને આપહી છે. 

અત્રે એ ભનિદેશ ર્રવો જરૂરહી છે ર્ે, મંજૂર ર્રા્ેલહી ભવર્ાસ 
્ોજનાઓમાં સમાભવષ્ટ થતાં ભવસતારોમાં આંતરમાળખાર્ી્ 
સભુવધાઓ જવેહી રે્ રસતા, ડે્નજે, પાણહીનહી સભુવધા અન ેસટ્હીટલાઈટ 
વગેરે પૂરહી પાડવા માટે સંબંભધત સત્તામંડળ દ્ારા અભધભન્મનહી 
જોગવાઈ ્ ેઠળ નગરરચના બનાવવામા ંઆવ ેછે. જ ેરાજ્ સરર્ાર 
દ્ારા મંજૂર થ્ા બાિ સત્તામંડળ રસતાઓનહી સુભવધા પૂરહી પાડહી 
શર્ે છે. 

ડ્ાફટ સર્ીમનહી મંજૂરહી મળવાથહી સંબંભધત ભવસતારોમાં 
રસતાઓના ઝડપહી અમલહીર્રણનહી સાથોસાથ આંતરમાળખાર્ી્ 
સભુવધાઓમા ંવૃભદ્ થશ.ે પ્રારંભિર્ નગર રચના ્ ોજના મજંરૂ થ્ા 
બાિ સત્તામંડળને જા્ેર સુભવધા માટે પ્રાપ્ થતા પલોટ અને સત્તા 
મંડળ ર્બજો મેળવહી ભવર્ાસ ર્રહી શર્ે છે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હી શ્ેરહી ભવર્ાસ ભવિાગનો પણ ્ વાલો ધરાવે છે 
અને અનેર્ વ્સતતા વચ્ે પણ શ્ેરહી ભવર્ાસમાં ડહી.પહી./ટહી.પહી.નહી 
સચોટ ભનણ્ત્ શભતિ સાથે મંજૂરહી આપહી રહ્ા છે. મુખ્મંત્રહીશ્હીએ 
ર્ેટલાર્ દર્સસામાં તો ભવિાગ દ્ારા તેઓ સમષિ રજૂ ર્રા્ેલહી 
ડહી.પહી./ટહી.પહી.ને તે જ દિવસે મંજૂરહી આપહી આગવહી ર્ા્્તિષિતાનો 
પદરચ્ ર્રાવ્ો છે.

મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ શ્ેરહી ભવર્ાસ ભવિાગમાં 
નાગદરર્ોને સુખસુભવધાઓ મળહી ર્ે તે માટે નાગદરર્લષિહી 
્ર્ારાતમર્ અભિગમથહી તવદરત ર્ામગહીરહીનહી અભધર્ારહીઓન ેતાર્ીિ 
ર્રહી છે. જેના ફળસવરૂપે ચાલુ વર્તમાં ર્ુલ ૧૧૧ જેટલહી ડહી.પહી. /
ટહી.પહી.ન ેમજંરૂહી આપહી ખરા અથ્તમા ંપ્રજાભિમખુ ર્ામગહીરહીનુ ંદૃષ્ટાતં 
પૂરં પાડું છે. •

ણસણધિ
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ટ્ેદડશન-ઇનોવેશન-એષ્્બશન-ઇ્મેણજનેશનના સં્યોજનથી
ગુજરાત બન્યું ગલોબલ ડેષ્સટનેશન

ASSOCHAMના ફાઉનડેશન વહીર્ 
ર૦ર૦ અનવ્ે વેભબનારનું આ્ોજન 
ર્રવામા ંઆવ્ુ ં્તુ.ં આ પ્રસગં ેગજુરાતના 
સવ્તગ્ા્હી ભવર્ાસનહી પ્રિાવર્ ગાથા મખુ્મંત્રહી 
શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ પ્રસતતુ ર્રહી ્તહી. 
તમેણ ે ‘‘ગજુરાત-ધ ગ્ોથ એસનજન એનડ 
ઇ્ટસ ર્ોસનટ્બ્ૂશન ટોવરસ્ત અભચભવંગ ફાઇવ 
ભટ્ભલ્ન ડૉલર ઇર્ોનોમહી ફોર ન્ ૂઇસનડ્ા’’ 
ભવર્ર્ પ્રરેર્ સબંોધન ર્્ુ્ત ્તંુ. 

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ 
જ ણ ા વ ્ંુ  ્ તું  ર્ ે,  ગુ જ ર ા ત મ ા ં
ટ્ે દ ડ શ ન - ઇ ન ો વે શ ન - એ સ મ બ શ ન -
ઇમેભજનેશનના સં્ોજનથહી ગુજરાત 
ગલોબલ ડેસસટનેશન બન્ંુ છે. આ જ 
લાષિભણર્તાઓને ર્ારણે ગુજરાત આજે 
િ ેશનહી ભવર્ાસ્ાત્રાના ર્ ેનદ્રમાં  છ.ે 
ગુજર ાત હીઓમાં  ને તૃ તવર્ળ ા  અને 
ઉદ્ોગસા્ભસર્તા ર્ેલહી છે જે રાજ્ના 
વૈભશ્વર્ ભવર્ાસનું ચાલર્બળ બનહી છે. 

મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ  
જણાવ્ું ્તંુ ર્ે, ગુજરાત િશેના મોટા 
ઉતપાિર્ એર્મોનુ ંરે્નદ્ર રહ્ ંછે. ટેક્સટાઇલ, 
રે્ભમર્લ, ફામા્તસ્ુદટર્લસ, એસનજભન્દરંગ 
અન ેમદૅરટાઇમ જેવા ઉદ્ોગોએ રાજ્ના 
વભૈશ્વર્ ભવર્ાસન ેનવહી ગભત આપહી છે. વર્ત 
૨૦૦૧મા ંગજુરાતનો જી.ડહી.પહી. એર્ લાખ 
ર્રોડ ્ તો, જ ેવધહીન ેરૂ. ૧૮.૯ લાખ ર્રોડ 
થ્ો છે. જી.ડહી.પહી.માં વધારાનહી સાથે 
ગજુરાતનહી માથાિહીઠ આવર્મા ંપણ ૧૦ 

ગણો વધારો થ્ો છે. છેલ્ા ંપાચં વર્તમાં 
વભૈશ્વર્ અથ્તવ્વસથા ૨-૪ ટર્ાના િરે ભવર્સહી 
છે ત્ારે ગજુરાતનો ભવર્ાસ િર ૧૦ ટર્ાથહી 
વધ ુરહ્ો છે. ગ્ા વરષે તો ગજુરાતે તમામ 
રેર્ોડ્ત તોડહીન ે૧૩ ટર્ાનો ભવર્ાસ િર સાધ્ો 
છે. એન.એસ.ઓ. સવષેના દરપોટ્ત અનુસાર 
સમગ્ િ ેશમાં  ગુજરાતનો ૪.૩% 
બરેોજગારહી િર સૌથહી ઓછો છે. 

ભવિેશહી રોર્ાણ અંગે માભ્તહી આપતાં 
તેમણે ર્હ્ં ્તું ર્ે, છેલ્ાં ઘણાં વરષોથહી 
્ુ.એસ.એ., જાપાન, િભષિણ ર્ોદર્ા, 
ફ્રાનસ, નેધરલેનડ, જમ્તનહી અને ભસંગાપોર 
જેવા િેશોના રોર્ાણર્ારો ગુજરાતમાં 
રોર્ાણ ર્રહી રહ્ા છે. િેશનહી ર્ુલ એફ.
ડહી.આઈ.માં ગજુરાતનો ભ્સસો ૫૩% છે. 
ફોચ્ુ ્તન ફાઇવ ્નડ્ેડ ર્ંપનહીઓમાંનહી  
૧૦૦થહી વધુ ર્ંપનહીઓ આજે ગુજરાતમાં 
ર્ા્્તરત છે. 

ગુજરાતમાં એર્ મજબૂત ઔદ્ોભગર્ 
ઇર્ૉ ભસસસટમ છે અન ેઔદ્ોભગર્ ભવર્ાસમાં 
MSMEનો ફાળો મ્ત્વનો છે. ગુજરાત 
સરર્ાર ફભેસભલટેશન ડેસર્ દ્ારા ૩૫ 
લાખથહી વધુ MSMEને તમામ જરૂરહી 
સભુવધાઓ અન ેસ્ા્ પરૂહી પાડ ેછે. આજે 
ગુજરાત સવાુંગહી આભથ્તર્ ભવર્ાસનું મોડેલ 
બનહી ગ્ું છે. ગુજરાત ઓટોમોદટવ, 
રસા્ણો, ફામા ્ત સ ્ુ દટર્લસ, ર્ાપડ, 
ભસરાભમક્સ, દરન્એુબલ ઊજા્ત, મૅદરટાઇમ 
અને શ્ેરહી માળખાં જેવાં અનેર્ ષિેત્રોમાં 

રાષ્ટ્રહી્ સતરનહી સાથે-સાથે વૈભશ્વર્ સતરે પણ 
અગ્ણહી બનહી ઊિરહી આવ્ું છે. 

નવહી ઔદ્ોભગર્ નહીભત-૨૦૨૦ દ્ારા 
રોર્ાણર્ારોન ેવભૈશ્વર્ બજાર માટે સપધા્તતમર્ 
બનાવ્ા છે. ર્ેનદ્ર અને રાજ્નહી નહીભતઓ 
વચ્ ેસારા સરં્લનન ેર્ારણ ે્ વ ેરોર્ાણર્ારો 
ગુજરાતમાં વધુ ભવશ્વસનહી્ રોર્ાણ માટે 
આવે છ ે.  મેન્ુફરે્ચદર ંગ ર્ ંપનહીઓ 
ગજુરાતમા ંરોર્ાણ માટે આર્ભર્તત થશ.ે આ 
સરર્ાર ઇઝ-ઓફ-ડુઇંગ ભબઝનેસનહી 
દિશામાં નક્ર ર્િમ િરે છે.  તાજેતરમાં 
ઓનલાઇન ડેવલોપમેનટ પરભમશન 
ભસભસટમ શરૂ થવાથહી ઓછહી ઊંચાઇવાળાં 
િવનોના ભનમા્તણન ેર૪ ર્લાર્મા ંજ મજંરૂહી 
અપાશ.ે ગજુરાત ગલોબલ વ્વસા્ નર્શા 
પર એર્ મ્ત્વપૂણ્ત સથાન ધરાવે છે. 

આ વભેબનારમા ંASSOCHAMના 
પિાભધર્ારહીઓ, સભ્ો તેમજ મુખ્મતં્રહીશ્હીના 
અભધર્ મુખ્ સભચવ અન ેઉદ્ોગના અભધર્ 
મુખ્ સભચવ શ્હી એમ. ર્ે. િાસ તથા 
જી.આઇ.ડહી.સહી.ના મનેભેજંગ ડા્રેર્ટર શ્હી 
એમ. થેન્નારસન સ્િાગહી થ્ા ્તા. •

આસપાસ
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આસપાસ

દેશી રજવાડાનું ગૌરવગાન 
કરતાં ્્યુણઝ્ય્મના ણનણ્ભ્ય બદલ 

્મુખ્ય્મંત્ીશ્ીનું સન્માન 

િેશનહી આઝાિહી પછહીના સમ્ર્ાળમાં સરિાર વલ્િિાઇ 
પટલેના સફળ પ્ર્ત્નોથહી અખંડ િારતના ભનમા્તણમાં ૫૬૨ 
રજવાડાઓનું િારતમાં ભવલહીનહીર્રણ થ્ું. રાજા-રજવાડાઓના 
ગૌરવપૂણ્ત ઇભત્ાસને આવનારહી પેઢહીઓ સુધહી અર્બંધ રાખવાના 
્ેતુથહી સટેચ્ૂ ઓફ ્ુભનટહી પદરસર, ર્ેવદડ્ામાં િવ્ાભતિવ્ 
મ્ુભઝ્મ ભનમા્તણનો મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ ભનણ્ત્ 
ર્્ષો તે બિલ સૌરાષ્ટ્રના રાજવહીઓનહી ભવભવધ ૧૭ સંસથાના 
પ્રભતભનભધઓ દ્ારા મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીનું સનમાન 
ર્રવામાં આવ્ું ્તું.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ રાજવહીઓનહી સમપ્તણ 
િાવનાને ભબરિાવતાં ર્હ્ં ્તું ર્ે, પોતાના બભલિાન અને શૌ્્ત 
થર્ી ઊિાં ર્રેલાં રજવાડાઓને િેશનહી અખંદડતતા માટે તે સૌએ 
સમભપ્તત ર્્ા્ત તે ખૂબ જ સરા્નહી્ છે. ૫૬૨ રજવાડાઓનો 
ઇભત્ાસ, શૌ્્ત અને ગૌરવગાથા આવનારહી પેઢહીઓ માટે આ 
મ્ુભઝ્મના માધ્મથહી પ્રેરણારૂપ બનશે. તેને ઝડપથહી પૂણ્ત ર્રવા 
માટે રાજ્ સરર્ાર પ્રભતબદ્ છે. મ્ુભઝ્મના ભનમા્તણનહી ર્ભમટહીમાં 
રાજવહી પદરવારના સભ્ોનહી ભનમણૂર્ ર્રવા અંગે સરર્ાર ્ોગ્ 
ભવચાર ર્રશે.

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ું ર્ે, સટેચ્ૂ ઓફ ્ુભનટહી પદરસરમાં 
ભનમા્તણ થનારા આ મ્ભુઝ્મમા ંિેશના ંપ૬ર જટેલા ંરજવાડાઓનો 
િવ્ વારસો, જર-ઝવેરાત, ર્લાર્ારહીગહીરહીનહી ચહીજવસતુઓ તથા 
તેમના રાજ્નહી અમૂલ્ ચહીજવસતુઓ, ભમલર્તો-દર્લ્ા-મ્ેલો 
સભ્તના િવ્ વારસાનહી ઝાંખહી પણ આ મ્ૂભઝ્મમાં પ્રિભશ્તત 
ર્રવામાં આવશે. આ મ્ભુઝ્મના ભનમા્તણથહી રાષ્ટ્રએર્તાનહી િાવના 
દૃઢ બનશ.ે મ્ુભઝ્મ અગં ેપરામશ્ત બઠેર્મા ંમતં્રહી સવષેશ્હી િપૂનેદ્રભસં્ 
ચુડાસમા, જ્દ્રથભસં્ પરમાર, ધમષેનદ્રભસં્ જાડેજા તથા લીંબડહીના 
ધારાસભ્ શ્હી દર્રહીટભસં્  રાણા, શ્હી આઇ. રે્. જાડેજા સભ્ત ભવભવધ 
પ્રાંતના રાજવહીશ્હીઓના પદરવારજનો ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •

નાના ્માણસોની ્મોટી બેંકઃ 
આજના સ્મ્યની ્માંગ 

આતમભનિ્તર િારતના સપનાન ેસાર્ાર ર્રહી િારતને ફાઈવ 
ભટ્ભલ્ન ડૉલર ઇર્ોનોમહી બનાવવાનું લક્ વડાપ્રધાન શ્હી 
નરેનદ્રિાઇ મોિહીએ સવે્ંુ છે. આ લક્ ભસભદ્મા ંમ્ત્વનહી િભૂમર્ા 
સવરોજગાર ર્રનારા નાના વપેારહીઓનહી છે. બેંર્ લોન થર્ી તઓે 
આભથ્તર્ પ્રવૃભત્તન ેવેગવાન બનાવવામા ંપોતાનુ ં્ોગિાન આપહી 
શરે્ ત ેમાટે ગજુરાત સરર્ારે ભવભવધ ્ ોજનાઓ બનાવહી ર્ા્ા્તસનવત 
ર્રહી છે. તાજેતરમાં મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ 
ગાધંહીનગરથહી જન સમોલ ફાઇનાનસ બેંર્નહી ગજુરાત સસથત ૧૫ 
શાખાઓનુ ંઇ-લોર્ાપ્તણ ર્્ુું ્તુ.ં 

ઇ-લોર્ાપ્તણ ર્રતા ંમખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ જણાવ્ંુ 
છે રે્, આઇ-ટહી દરટન્ત, મોગષેજ રે્ જી.એસ.ટહી. નબંર ન ધરાવતા 
નાના માણસોન ેનાનુ ંભધરાણ આપતહી બેંર્ વત્તમાન સમ્નહી માંગ 
છે. િેશના અથ્તતતં્રન ેફાઇવ ભટ્ભલ્ન ડૉલર ઇર્ોનોમહી બનાવવા 
માટે નાના માણસોના ્ાથ સધુહી ભધરાણ-મડૂહી પ્ોચ ેત ેઆવશ્ર્ 
છે. નાના માણસોનહી મોટહી બેંર્ તરહીરે્ રાજ્મા ંજન સમોલ ફાઇનાનસ 
બેંર્ ર્ા ્્તરત ર્હીન ેસામાન્ માનવહી નાના સવરોજગાર ર્રનારાઓને 
નાણા ંસ્ા્ પરૂહી પાડવામા ંરાજ્ સરર્ારનહી ્ ોજનાઓમા ંસ્્ોગ 
ર્રે તેવુ ંસચૂન ર્રહી મખુ્મતં્રહી મભ્લા ઉતર્ર્ત ્ોજનામા ંમભ્લા 
જૂથોને ભધરાણ સ્ા્ આપવામાં બેંર્ના સ્ર્ારનહી અપેષિા 
મખુ્મતં્રહીશ્હીએ વ્તિ ર્રહી ્તહી.

તમેણ ે ર્હ્ ં ્તુ ં રે્, આતમભનિ્તર ગજુરાત ્ોજના ્ેઠળ 
રાજ્ના ૨.૫ લાખ લોર્ોન ેરૂ. ૨૫૦૦ ર્રોડનંુ ભધરાણ મળ્ંુ છે. 
અરજિારોન ે૨% વ્ાજ ે૧ લાખ અન ે૪% વ્ાજ ે૨.૫ લાખનહી 
લોન મળહી છે. રાજ્ સરર્ારે ક્રમશ: ૬% અન ે૪% વ્ાજનહી 
સબભસડહી આપહી છે. મખુ્મતં્રહીશ્હીએ વધમુા ંર્હ્ ંરે્, રાજ્નહી ર્ો-
ઓપરેદટવસ બેંર્ોએ પણ નાના માણસોનહી મોટહી બેંર્ બનહી લોર્ોને 
ભધરાણ આપ્ુ ં છે. સામાન્ માણસોના ્ાથમાં મડૂહી (રે્ભપટલ) 
પ્ોચતા ંતઓે બ ેપાિંડ ેથશ.ે ગજુરાતનુ ંઅથ્તતતં્ર આગળ વધશે. 
ગ્ામહીણ ષિેત્રોમાં બેંર્ મેનેજર આંખનહી ઓળખાણથહી ભધરાણ 
આપતા ્ ો્ છે. લોર્ો જાત જામહીનગહીરહી પર લોન લતેા ્ ો્ છે. 
જન સમોલ ફાઇનાનસ બેંર્ તનેા નામ પ્રમાણે જન-સામાન્નહી બેંર્ 
બનહી ર્ેશ ેતમે તમેણ ેઉમે્ ુું ્તુ.ં

િાવનગર, િરૂચ, ઘાટલોદડ્ા, મોડાસા, વરાછા, િૂજ, 
મ્ેસાણા, વલસાડ, ગોધરા, ભ્ંમતનગર, જૂનાગઢ, રાજર્ોટ, ર્લોલ, 
નારોલ અને પાટણ ખાતેનહી જન સમોલ ફાઇનાનસ બેંર્નહી 
શાખાઓના ઇ-લોર્ાપ્તણ પ્રસગં ેમખુ્મતં્રહીશ્હીના અભધર્ મખુ્ સભચવ 
શ્હી એમ. રે્. િાસ, જન સમોલ ફાઇનાનસ બેંર્ના એમ.ડહી. શ્હી અજ્ 
ર્નવર અન ેઝોનલ ્ેડ શ્હી ગૌરવ જઠેવા ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •
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સાત હજાર પદરવારોન ેણસટીઝન 
સ્માટ્ભ કાડ્ભ સવેાનો લાભ અપાશે

ગુજરાતનાં શ્ેરો, નગરોને આધુભનર્, સલામત અને ઇઝ 
ઓફ ભલભવંગથહી માણવાલા્ર્, ર્ેવાલા્ર્ બનાવહીને ઈ- 
સેવાઓથહી ભ્રષ્ટાચારમુર્ત પારિશથી વ્હીવટનહી નેમ સાર્ાર થઇ 
ર્હી છે. સુરતનહી માંડવહી નગરપાભલર્ાના નવભનભમ્તત 'પંદડત 
િહીનિ્ાળ ઉપાધ્ા્ વ્હીવટહી િવન અને ઑદડટોદર્મ'નું 
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહી દ્ારા વચ્ુ્તઅલ માધ્મથહી 
લોર્ાપ્તણ ર્રવામા ંઆવ્ંુ ્ તુ.ં આ ઉપરાતં, તમેણ ે'ભસટહીઝન સમાટ્ત 
ર્ાડ્ત' ્ોજનાનો ઈ-શુિારંિ ર્રાવ્ો ્તો. રાજ્નહી નાનહી 
નગરપાભલર્ાઓ પણ E-સેવાઓનો વ્ાપ વધુ ભવસતારહી ભસટહીઝન 
સેસનટ્ર્-નાગદરર્ સુભવધા ર્ેનદ્રહી સેવાઓ ઓનલાઇન બનાવે તે 
્વનેા સમ્નહી માગં છે એમ મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ 
જણાવ્ું ્તું.

સમગ્ િેશમા ંભસટહીઝન સમાટ્ત ર્ાડ્ત ્ોજના શરૂ ર્રનાર માડંવહી 
‘ડ’ વગ્તનહી પ્રથમ નગરપાભલર્ાનહી ભસભદ્ અન ે નવતર પ્ેલને 
મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ ભબરિાવહી ્તહી. તમેણ ેજણાવ્ંુ 
્તુ ં રે્, આ સવેાનો લાિ માડંવહી નગરના સાત ્જાર જટેલા 
પદરવારોન ેમળવાનો છે. તમેના જરૂરહી િસતાવજેો જમેા ંઆધાર ર્ાડ્ત, 
રેશન ર્ાડ્ત, ચૂટંણહી ર્ાડ્ત અન ેપાસપોટ્ત સાઇઝના ફોટા સભ્તનહી ભવગતો 
પદરવારનહી સમંભતના આધારે દડભજટલ લોર્રમા ંસરુભષિત રાખવામાં 
આવશ.ે આ સવેાઓનો ભવનામલૂ્ ેલાિ નાગદરર્ોન ેમળવાનો છે. 
દડભજટલ ટેર્નોલોજીના મ્ત્તમ ઉપ્ોગથહી ભ્રષ્ટાચારમતુિ, ઝડપહી 
અન ે પારિશ્તર્ વ્વસથા ઊિહી ર્રવા સરર્ાર પ્રભતબદ્ છે. આ 
દડસમેબરના અતં સધુહીમા ં૮૦૦૦ ગામોમા ંરુ્લ ૫૧ સવેાઓ ઈ-સવેા 
સતેનુા માધ્મથહી ઉપલબધ ર્રાશ,ે જ ેપરૈ્ી ્ાલમા ં૩૫ સવેાઓ 
ર્ા ્્તરત ્ ોવાનુ ંજણાવતા ંતેમણે નાના ંગામડા ંઅન ેશ્ેરોન ેદડભજટલ 
માધ્મથહી જોડવામા ંઆવશ ેએમ તેમણ ેઉમે્ ુું ્તુ.ં

શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ જણાવ્ું ્ તું ર્ે, રાજ્ સરર્ારે છેર્ 
ગ્ામહીણસતરના નાગદરર્ોને પોતાના ર્ામર્ાજ માટે ભજલ્ામથર્ે 
આવવંુ જ ન પડે અને પંચા્ત ઘરમાંથહી જ જરૂરહી િાખલા, 
પ્રમાણપત્રો મળે તે માટે E-સેવા સેતુનહી શરૂઆત ર્રહી છે. લોર્ોને 
ર્ચેરહી-ઓદફસોના ધક્ા જ ન ખાવા પડે અને ઘરેબેઠાં જ ર્ામ 
થા્ તેવહી પારિશથી-ઓનલાઇન સેવાઓ ભવર્સાવતા જઇને ઇઝ 
ઓફ ભલભવંગને વેગ આપ્ો છે. મુખ્મંત્રહીશ્હીએ નગરપાભલર્ાના 
નવા વ્હીવટહી િવનને પંદડત િહીનિ્ાળ ઉપાધ્ા્ના નામ સાથે 
જોડવાન ેપણ ઉપ્ુર્ત ગણાવ્ંુ ્ તુ.ં માડંવહીના સાસંિ શ્હી પ્રિુિાઇ 
વસાવાએ રાજ્ અને ર્ેનદ્ર સરર્ારે નાનાં ગામો-નગરોના 
સવ્તગ્ા્હી ભવર્ાસ માટે જે ્ોજનાઓ, આ્ોજનો અને માતબર 
નાણાં ફાળવણહી ર્રહી છે તેનહી સરા્ના ર્રહી ્તહી. •

્માઇક્ોફાઇનાનસ થકી ગ્ા્મીણ 
અથ્ભતંત્ને ધબકતું રાખવાની ને્મ

સ્ર્ારહી બેંર્ોમા ંસ્ર્ાદરતાનો િાવ, નાના માણસોન ેમિિ 
ર્રવાનહી લાગણહી, નાના માણસોનહી વિેના-વ્થા અન ે તર્લહીફ 
સમજી શર્વાનહી ષિમતા સભવશરે જોવા મળે છે. આતમભનિ્તર 
ગજુરાત ્ોજનાન ેસફળ બનાવવાનુ ંર્ા ્્ત સ્ર્ારહી બેંર્ો જ ર્રહી 
શર્શ.ે મખુ્મતં્રહી મભ્લા ઉતર્ર્ત ્ ોજનાનહી સમજ અન ેઅમલહીર્રણ 
માટે ગાંધહીનગરમા ંતાજતેરમાં ્ોજા્લેહી બેઠર્મા ંગ્ામહીણ-શ્ેરહી 
આભથ્તર્ નબળા વગ્તમા ંમાઇક્રોફાઇનાનસનંુ એર્ આિશ્ત મોડલ ઊિું 
ર્રવાના ં સરર્ારના લક્નો પડઘો પડો ્તો. મખુ્મતં્રહી શ્હી 
ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ માઇક્રોફાઇનાનસથહી ગ્ામહીણ અથ્તતંત્રને 
ધબર્તંુ રાખવાનહી નમે વ્તિ ર્રહી સ્ર્ારહી બેંર્ોન ેનાના માણસોને 
ભધરાણ આપવા માટે આગળ આવવા ્ાર્લ ર્રહી ્તહી.

મખુ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ જણાવ્ંુ ્તુ ંરે્, ગજુરાત 
રાજ્ના ઇભત્ાસમા ંપ્રથમવાર સ્ર્ારહી બેંર્ોન ેભધરાણ આપવા 
માટેનહી ૬ ટર્ા સબભસડહી મળહી છે. ‘મખુ્મતં્રહી મભ્લા ઉતર્ર્ત ્ ોજના’ 
થર્ી રાજ્નહી સ્ર્ારહી બેંર્ો પોતાના ભવસતારમા ંઆવા મભ્લા 
સભ્ોનહી સખં્ા વધારહી શર્શ,ે નાના માણસોનહી મિિ ર્રહી શર્શે 
અન ેમભ્લા જથૂોન ેશનૂ્ ટર્ા વ્ાજે લોન મળતહી થશ.ે 

તમેણ ેવધમુા ંર્હ્ ં્તુ ંરે્, ર્ોરોના જવેહી મ્ામારહી સિહીમાં એર્ 
વાર આવતહી ્ો્ છે તવેા સમ્ે સ્ર્ારહી બેંર્ોએ તમેનુ ંસમાજ 
પ્રત્નેુ ંઉત્તરિાભ્ત્વ ભનિાવહી જાણ્ંુ છે. નાના માણસો, છટૂર્ વપેાર, 
મજરૂહી ર્રતા, રોજનુ ંર્માઈન ેરોજ ખાતા લોર્ોન ેસ્ર્ારહી બેંર્ોએ 
૨.૫ લાખ સધુહીનહી લોન આપહી ્તહી. સ્ર્ારહી બેંર્ોએ રાજ્ના 
અઢહી લાખ લોર્ોન ેરુ્લ ૨૫૦૦ ર્રોડનુ ંભધરાણ આપ્ુ ંછે. 

આ બેઠર્માં અનન, નાગદરર્ પુરવઠો અને ગ્ા્ર્ોનહી બાબત 
ભવિાગના મંત્રહી શ્હી જ્ેશિાઇ રાિડહી્ા, ગ્ામ ભવર્ાસ રાજ્ 
મતં્રહી શ્હી બચિુાઇ ખાબડ, મભ્લા અન ેબાળ ર્લ્ાણ રાજ્ મતં્રહી 
શ્હીમતહી ભવિાવરહીબ્ેન િવે, સ્ર્ાર સભચવ શ્હી નભલન ઉપાધ્ા્, 
ગ્ામ ભવર્ાસ ર્ભમશનર શ્હી ભવજ્ ને્રા તેમજ સ્ર્ારહી બેંર્ીંગ 
ષિેત્રના અગ્ણહીઓ પણ સ્િાગહી થ્ાં ્તાં. •

આસપાસ
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ગુજરાતને નોલેજ ણરિવન ઈકોનો્મી્માં પ્સથાણપત કરવા
ધોલેરા્માં ગુજરાત- સપેણશ્યલ એજ્યુકેશન દરણજ્યન ્માટે MOU
ભવશ્વર્ષિાએ િારતહી્ ઔદ્ોભગર્ ષેિત્રનુ ં નામ ગંુજતંુ ર્રવા 

િારત સરર્ારના ગ્હીનફીલડ ઇનડસસટ્્લ ભસટહી’ અતંગ્તત દિલ્હી-મુબંઇ 
ઇનડસસટ્્લ ર્ૉદરડૉર દરભજ્નના િાગરૂપ ેભનમા્તણ પામહી રહ્ો છે. 
જમેા ંગજુરાત ચાવહીરૂપ િભૂમર્ા અિા ર્રશ.ે િદર્ાઇ બિંરો, રોડ, 
્વાઇ આમ, તમામ માગષોનહી સરળ ઉપલબધતાન ેર્ારણે ગુજરાત 
ઇનડસસટ્્લ ર્ૉદરડૉરમા ંવ્ૂ્ ાતમર્ રહીત ેમ્ત્વનુ ંસથાન ધરાવ ેછે. 
આ ર્ોદરડોરમા ંધોલરેા સપભેશ્લ ઇનવસેટમનેટ દરભજ્ન DSIR 
અત્ારે ભવભવધ સવેાઓ સાથ ેસજ્જ છે અન ેઅમિાવાિ-ધોલરેા 
એક્સપ્રસે વ,ે ધોલરેા ઇનટરનશેનલ એરપોટ્ત અન ેિહીમનાથ – ધોલરેા 
રેલ લાઇનના માધ્મથહી વ્ૂ્ાતમર્ રહીત ેઉપ્ોગહી ર્નસેક્ટભવટહીના 
ભવર્લપો પણ ધરાવ ે છે. તથેહી જ ગજુરાત સરર્ારના મ્ત્વપણૂ્ત 
flagship પ્રોજેર્ટ ધોલેરા સપેભશ્લ ઇનવેસટમેનટ દરભજ્ન 
(DSIR)માં ભવશ્વસતરહી્ એજ્ુર્ેશન સપેભશ્લ દરભજ્નનહી 
સ થ ા પ ન ા  મ ા ટ ેન ા 
એમ.ઓ.્.ુ ગાધંહીનગરમાં 
ર્રવામા ંઆવ્ા ્તા.

શ્ેરના ભનમા્તણ માટે 
માત્ર ઇમારતો જ ન્ીં 
પરંત ુસામાભજર્ બધંારણનહી 
મજબૂતહી પણ સમ્સર 
જોઇતહી ્ો્ છ ે.  આ 
મ્ ત્વપૂ ણ ્ત  ઉ દ્ શે ્ને 
ધ્ાનમા ં રાખહીન ેગજુરાત 
સરર્ારે સરેેસટ્ા મનેજેસ્ત પ્રાઇવટે ભલભમટેડ સાથ ેધોલેરા-સપભેશ્લ 
ઇનવસેટમનેટ દરભજ્નમા ંભવશ્વસતરહી્ ગજુરાત સપભેશ્લ એજ્રેુ્શન 
દરભજ્નનહી સથાપના માટે આ એમ.ઓ.્ુ. ર્્ા્ત છે. મખુ્મતં્રહી શ્હી 
ભવજ્િાઈ રૂપાણહીનહી ઉપસસથભતમા ંઆ એમ.ઓ.્.ુ પર ગજુરાત 
સરર્ાર વતહી ધોલરેા ઇનડસસટ્્લ ભસટહી ડવેલપમનેટ ભલભમટેડના 
ચેરમેન અને ઉદ્ોગ ભવિાગના અભધર્ મુખ્ સભચવશ્હી તથા 
મુખ્મતં્રહીશ્હીના અભધર્ મુખ્ સભચવ શ્હી એમ.રે્.િાસે તથા સરેેસટ્ાના 
મનેભેજંગ પાટ્તનર શ્હી જસમહીત છાબરાએ ્સતાષિર ર્્ા્ત ્તા.

મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ ર્હ્ ં્ તુ ંરે્, ધોલરેા પ્ેલું 
ગ્હીનદફલડ ઔદ્ોભગર્ શ્ેર છે જે ઈનડસસટ્્લ 4.0 ઉતપાિનને ટેર્ો 
આપવા માટે ભનમા્તણ પામહી રહ્ં છે. આ સપેભશ્લ એજ્ુર્ેશન 
દરભજ્ન તે ભવસતારના સવાુંગહી ભવર્ાસમાં વેગ આપશે અને 
ગુજરાતને નોલેજ ભડ્વન ઈર્ોનોમહી તરહીર્ે પ્રસથાભપત ર્રવાના 
ઉદ્ેશ્ને પૂણ્ત ર્રવામાં તેનહી મ્ત્વપૂણ્ત િૂભમર્ા ર્ેશે. 

ધોલેરા ઔદ્ોભગર્ શ્ેરમાં ૯૨૦ ચો. દર્.ભમ.માં પથરા્ેલું 

છે જેમાં ઉદ્ોગો માટે જરૂરહી ઇનફ્રાસટ્ર્ચર અને ઇર્ો-ભસભસટમ 
ભવર્ભસત ર્રવામાં આવહી છે. ગુજરાત સપેભશ્લ એજ્ુર્ેશન 
દરભજ્ન (જી-એસઇઆર/G-SER) ૧૦૦૦ એર્રમાં 
એજ્ુર્ેશન ્ બ તરહીર્ે ભવર્ભસત થશે તે િભવષ્માં ૫૦૦૦ એર્ર 
સુધહીમાં ્ુભનવભસ્તટહી દડસસટ્ક્ટ, સર્ફૂલ દડસસટ્ક્ટ અને ઇનોવેશન 
દડસસટ્ક્ટ તરહીર્ે ભવર્ભસત થવાનહી ષિમતા પણ ધરાવે છે. તેમાં 
ભવદ્ાથથીઓ માટે ર્ેણાર્, રમતગમતનાં ર્ોમપલેક્સ વગેરેનહી 
સુભવધાઓ ભવર્ભસત ર્રવામાં આવશે. ભવશ્વના ર્ોઇપણ શૈષિભણર્ 
એર્મ સાથે સપધા્ત ર્રવા માટે જી-એસઇઆર સષિમ ્શે. જી-
એસઇઆર પ્રોજેક્ટમાં રોર્ાણથહી રાજ્ના આભથ્તર્ ભવર્ાસને વેગ 
મળશે અને રોજગારનહી અનેર્ તર્ો ઊિહી થશે. આ પ્રોજેક્ટ 
આવવાથહી વધારાનહી ઘણહી સવલતો ઊિહી થશ,ે જનેાથહી અઢહી લાખ 
જેટલા  લોર્ોને પ્રત્ષિ ર્ે પરોષિ રોજગારહીના અવસર પ્રાપ્ થશે.  

સે ર ેસ ટ્ ા  વે ન ચ સ ્ત 
િ ારતનું  સ ૌથ હી  મ ોટું 
શૈષિભણર્ ઇનફ્રાસટ્ર્ચર ફંડ 
છે જ ેગજુરાત સરર્ાર સાથે 
િાગહીિારહી ર્રહીન ેધોલરેામાં 
સપે ભશ્લ એજ્ુર્ ેશન 
દરભજ્ન સથાભપત ર્રશે. 
આ રં્પનહી ્ ૈિરાબાિ સસથત 
છે  અને તે ભશષિણ અને 
લાઈફ સા્સનસસ સાથે 

સંર્ળા્ેલા રોર્ાણ, બાંધર્ામ અને મેનેજમેનટના વ્વસા્ સાથે 
સંર્ળા્ેલહી છે.   

ધોલરેા ઇનડસસટ્્લ ભસટહી ડેવલપમનેટ ભલભમટેડના ચરેમને અને 
ઉદ્ોગ ભવિાગના અભધર્ મુખ્ સભચવશ્હી તથા મુખ્મંત્રહીશ્હીના 
અભધર્ મુખ્ સભચવશ્હી શ્હી. એમ.ર્ે.િાસે ર્હ્ં ્તું ર્ે, િારતમાં 
ક્્ારે્ જોવા ન્ીં મળહી ્ો્ તેવહી વૈભશ્વર્ ભશષિણ વ્વસથા 
ધોલેરામાં સપેભશ્લ એજ્ુર્ેશન દરભજ્નનહી મિિથહી ઊિહી થશે. 

સરેેસટ્ાના મનેભેજગં પાટ્તનર જસમહીત છાબરાએ ર્હ્,ં ‘‘સરેેસટ્ા 
ભશષિણ ષિેત્રના રોર્ાણ માટેનાં અલગ-અલગ પલેટફોમ્ત સાથે 
સંર્ળા્ેલહી ફમ્ત છે. જી-એસઇઆર સાથેના ર્રાર તે દિશામાં એર્ 
માઇલસટોન છે’’

આ એમ.ઓ.્ુ સાઈભનંગ વળેાએ ભશષિણ અગ્ સભચવ શ્હીમતહી 
અંજુ શમા્ત, જી.આઈ.ડહી.સહીના એમ.ડહી શ્હી એમ. થેન્નારસન અને 
ધોલેરા ઈનડસસટ્્લ ભસટહી ડેવલપમેનટ ભલભમટેડના સહી.ઈ.ઓ શ્હી 
્ાદરત શુલિા વગેરે ઉપસસથત રહ્ાં ્તાં. •

આસપાસ
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ગોકુલ ગલોબલ ્યુણનવણસ્ભટીનો પ્થ્મ પદવીદાન સ્મારોહ ્યોજા્યો 
ગુજરાતમાં ભશષિણના 

અનેર્ભવધ નવતર આ્ામો 
અને સેક્ટરલ ્ુભનવભસ્તટહીનહી 
સુભવધા ઉપલબધ બનહી છે. 
તથેહી ્ વ ેગજુરાતનો ભવદ્ાથથી 
અન્ રાજ્ોમાં અભ્ાસ 
ર્રવા જવાને બિલે ઘરઆંગણે જ ઉચ્ અભ્ાસ-ભશષિણ પ્રાપ્ 
ર્રહી શર્ે છે. ગુજરાતમાં એર્ સમ્ે માત્ર નવ ્ુભનવભસ્તટહી ્તહી. 
રાજ્ સરર્ારના ભશષિણ પ્રત્ેના સુદૃઢ આ્ોજનથહી ્વે ૭૭ 
જેટલહી ્ુભનવભસ્તટહીઓ ર્ા્્તરત થઈ છે. તાજેતરમાં મુખ્મંત્રહી શ્હી 
ભવજ્િાઈ રૂપાણહીના અધ્ષિસથાને ભસધધપુરમાં આવેલહી ગોર્ુલ 
ગલોબલ ્ુભનવભસ્તટહીનો પ્રથમ િહીષિાંત સમારો્ ્ોજા્ો ્તો. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ પ્રથમ પિવહીિાન સમારો્માં પિવહી િહીષિા 
પ્રાપ્ ર્રહી સમાજમાં પિાપ્તણ ર્રવા જઈ ર્ેલા ્ુવા છાત્રોને 
રાષ્ટ્રભનમા્તણ અને સમાજના છેવાડાના માનવહીના ર્લ્ાણ માટે 
ભશષિા-િહીષિાનો સમુભચત ઉપ્ોગ ર્રવા આ્વાન ર્્ુું ્તંુ.  
શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ ર્હ્ં ર્ે ભવદ્ાથથીઓ પોતાનહી ર્ારદર્િથી 
ઘડતર સાથે સમાજ પ્રત્ેનું ઉત્તરિાભ્તવ ગરહીબ, વંભચતનું ર્લ્ાણ 
પણ ભનિાવે તે આવશ્ર્ છે.ગુજરાત પાસે તો શ્ેષ્ઠ ભશષિાનો 
પ્રાચહીન વારસો છે. વલિહી જેવા ભવદ્ાધામોનહી િવ્તા ફરહી 
પ્રસથાભપત થા્ અન ેભવશ્વના ભવદ્ાથથીઓ પણ ગુજરાતમા ંઅભ્ાસ 
માટે આવે એવહી સસથભત સજ્તવહી છે.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ દડગ્હી પ્રાપ્ ર્રહી ર્ેલા 
ભવદ્ાથથીઓને શહીખ આપતા તેમનાં વત્તન, વાણહી, વ્વ્ાર, 
આચરણથહી રાષ્ટ્રનુ ંનામ, રાજ્નુ ંનામ ઉજ્જવળ થા્ તેવાં ર્ા્ષોનહી 

પ્રેરણા આપહી ્તહી.
મુખ્મંત્રહીશ્હીએ ઉત્તર 

ગુજરાતમાં  આ ગોર્ ુલ 
ગલોબલ ્ ભુનવભસ્તટહી ભશષિણ 
સેવાનહી જે જ્ોત પ્રગટાવહી 
ર્હી છે તેને પ્રોતસાભ્ત 

ર્રતાં મેદડર્લ ર્ોલેજ માટે પણ આવા્ન ર્્ુું ્તું. તેમણે ર્હ્ં 
ર્ે, એર્ સમ્ે આખા રાજ્માં માત્ર ગુજરાત ્ુભનવભસ્તટહીના 
ર્ા્્તષિેત્રમાં બધહી ર્ોલેજો ભશષિણ સેવા આપતહી ્તહી. આજે માત્ર 
ઉત્તર ગુજરાતમાં જ ચાર ્ ુભનવભસ્તટહી ્ ેમચંદ્રાચા્્ત ્ ુભન., ગણપત 
્ભુન., ગોરુ્લ ્ ભુન., સારં્ળચિં પટેલ ્ ભુન. અન ેએભગ્ર્લચર ્ ભુન. 
જ્ાન-ભવજ્ાનનહી સુભવધા પૂરહી પાડે છે. આ સરર્ાર ભશષિણનો વ્ાપ 
ભવસતારહી અદ્તન ભશષિણ સવલતો રાજ્ના ્ુવાનોને આપવા 
્ુભનવભસ્તટહી શરૂ ર્રવાને પ્રોતસા્ન આપહી ર્હી છે.

ભશષિણમંત્રહી શ્હી િપૂનેદ્રભસં્  ચડુાસમાએ ર્હ્ ં્તુ ંરે્ સટાટ્ત અપ 
પોભલસહીના બસેટ પફષોભમંગ સટેટ તરહીરે્ ગજુરાત સમગ્ િેશમાં પ્રથમ 
સથાન ેછે. ર્ોઈ પણ પદરસસથભતનો સામનો ર્રહી ્ ુ ંપ્રગભત ર્રહીશ તવેું 
મક્મ મનોબળ રાખહી ર્ારદર્િથી ઉજ્જવળ બનાવવા ભશષિણમંત્રહીએ 
ભવદ્ાથથીઓન ેઅનરુોધ ર્્ષો ્તો. ગોરુ્લ ગલોબલ ્ભુનવભસ્તટહીના 
પ્રથમ િહીષિાતં સમારો્મા ંભવભવધ ભવદ્ાશાખાના ૩૦૫ ભવદ્ાથથીઓને 
પિવહી એના્ત ર્રવામા ંઆવહી ્ તહી. આ પ્રસગં ેજી.આઇ.ડહી.સહીના 
ચરેમને અન ેગોરુ્લ ગલોબલ ્ ભુનવભસ્તટહીના પ્રમુખ શ્હી બળવતંભસં્  
રાજપતૂ, સાસંિ સવ્ત શ્હી િરતભસં્ ડાિહી, શ્હી નર્દરિાઇ અમહીન, 
ધારાસભ્ો સવ્ત શ્હી આશાબ્ેન પટેલ, રે્.સહી.પટેલ, િશરથજી ઠાર્ોર 
અન ેભવદ્ાથથીઓ ઉપસસથત રહ્ા ં્તા.ં •

રાજ્ય સરકારના વષ્ભ-૨૦૨૧ના કેલેનડરનું ણવ્મોચન  
મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ વર્ત 

૨૦૨૧ રે્લનેડરનુ ંતાજતેરમા ંભવમોચન ર્્ુું 
્તુ.ં આ રે્લેનડર "સ્ેલાણહીઓનુ ં સવગ્ત 
ગજુરાત" થહીમ પર તૈ્ ાર 
ર્રવામા ંઆવ્ ુ છે. જમેાં 
ર ા જ ્ ન ાં  ભ વ ભ વ ધ 
પ્રવાસનધામોનહી ભવગત રજૂ 
ર્રવામા ંઆવહી છે. 

આ રે્લેનડરમાં રાજ્માં 
આવલેા ંજોવાલા્ર્ સથળો 
ન્નરમ્ તસવહીરો સાથે 
રજ ૂર્રવામાં આવ ાં્ છે. આ 

પ્રસંગે  મુખ્મંત્રહીશ્હીના સભચવ શ્હી 
અભશ્વનહીરુ્માર, ઉદ્ોગ ભવિાગના સભચવ શ્હી 
સિંહીપ રુ્માર, અભધર્ માભ્તહી ભન્ામર્ સવ્ત 

શ્હી અરભવંિિાઈ પટેલ, શ્હી પુલર્િાઈ 
ભત્રવેિહી, DGPSના ભન્ામર્ શ્હી વહી.એમ. 
રાઠોડ ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •

આસપાસ
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પ્ાકૃણતક કૃણષ અણભ્યાનની સ્મીક્ષા 
રાસા્ભણર્ ખાતરથહી માનવહીનુ ં સવાસથ્ જોખમા્ છે અને 

જમહીન પણ સત્વ ગમુાવતહી જા્ છે. આવા સમ્માં પ્રાર્કૃભતર્ ખતેહી 
જ માનવહી અન ેજમહીનના સવંધ્તન માટે આવશ્ર્ છે. ગજુરાતમાં 
રાજ્પાલશ્હીના માગ્તિશ્તન ્ેઠળ પ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભરને પ્રોતસા્ન 
આપવામાં આવહી રહ્ં છે. એભગ્ર્લચર ટેક્ોલોજી મેનેજમેનટ 
એજનસહી (આતમા)ના ભજલ્ા ર્ષિાએ ર્ા ્્તરત પ્રોજકે્ટ ડા્રેક્ટસ્તનહી 
બઠેર્ રાજ્પાલ શ્હી આચા ્્ત િેવવ્રતનહી અધ્ષિતામા ં્ોજાઇ ્તહી. 

જમેાં રાજ્પાલ શ્હી આચા ્્ત િેવવ્રત ેજણાવ્ુ ં્તુ ંરે્, પ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભર 
દ્ારા ખેડતૂોનો ર્કૃભર ખચ્ત ઘટે છે અન ેઉતપાિનોનહી દરં્મત વધ ુમળે 
છે. િેશહી ગા્ના સવંધ્તન ઉપરાતં જળ-જમહીન તથા પ્ા્તવરણનહી 
સાથ ેમાનવ સવાસથ્નહી રષિા થા્ છે. રાજ્માં પ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભર જન 
અભિ્ાનનહી ભજલ્ાવાર સમહીષિા ર્રતા ંતેમણ ેર્હ્ ં્ તુ ંરે્, રાજ્ના 
પ્રત્રે્ તાલરુ્ામાં પ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભરના મોડલે ફામ્ત તૈ્ ાર થા્, જ ેઅન્ 
ખડેતૂોન ેપ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભર અપનાવવા પ્રદેરત ર્રે. રાજ્પાલશ્હીએ િેશહી 
ગા્ દ્ારા પ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભર ર્રનારા વધુમાં વધુ ખેડૂતોને રાજ્ 
સરર્ારનહી સ્ા્ પ્ોંચ ેતે માટે માગ્તિશ્તન પણ આપ્ુ ં્તુ.ં આ 
બઠેર્મા ં ર્કૃભર સભચવ શ્હી મનહીર િારદ્ાજ ે િેશહી ગા્ના પાલન 
પોરણનહી સ્ા્ અને આતમા પ્રોજકે્ટ ડા્રેક્ટર શ્હી રે્.ડહી. પચંાલે 
પ્રાર્કૃભતર્ ર્કૃભર તાલહીમ સિંિષે માભ્તહી આપહી ્તહી. •

ભારતી્ય ણશક્ષક પ્ણશક્ષણ સંસથાનનો દીક્ષાંત સ્મારોહ
િારતહી્ ભશષિર્ પ્રભશષિણ સસંથાનનો તૃતહી્ િહીષિાતં સમારો્ 

તાજતેરમાં ગાંધહીનગરમા ં્ ોજા્ો ્ તો. જેમાં રાજ્પાલ શ્હી આચા ્્ત 
િેવવ્રતે વચ્ુ્તઅલ ઉપસસથત ર્હી પિવહીધારર્ ભવદ્ાથથીઓને 
શિુર્ામના પાઠવવા સાથ ેજણાવ્ંુ ્તુ ંરે્, આધભુનર્ ભશષિણ સાથે 
સસંર્ાર અન ેસસંર્કૃભતનુ ંભસચંન આવશ્ર્ છે. આ સંસથામાથંહી સફળ 
થઈન ેિાભવ ભશષિર્ બનવા જઈ ર્ેલા ભવદ્ાથથીઓ સમપ્તણિાવથહી 
ઉત્તરિાભ્તવ ભનિાવ ેઅન ેિાભવ પઢેહીના ઘડતર માટે પરુરાથથી બન.ે 

ભશષિણ મંત્રહી શ્હી િૂપેનદ્રભસં્ ચુડાસમાએ જણાવ્ું ્તું ર્ે, 
ભશષિર્ના અનુિવ, શૈલહી અને સંવેિનાથહી વગ્તખંડમાં િાભવ પેઢહીનું 
ઘડતર થા્ છે. ભશષિણ રાજ્ મંત્રહી શ્હીમતહી ભવિાવરહીબેન િવેએ 

તતર્ાલહીન મુખ્મંત્રહીશ્હી અને િેશના ્ાલના વડાપ્રધાન શ્હી 
નરેનદ્રિાઇ મોિહીનહી િહીઘ્તિસષ્ટને ર્ારણે આ સંસથા સાર્ાર થઇ અને 
ભશષિર્ પ્રભશષિણ ષિેત્રને નવહી દિશા મળહી છે. સંસથાના ર્ુલપભત 
ડૉ.્ર્તિ પટેલે રાષ્ટ્રનહી ઉન્નભતમાં ભશષિર્ોનહી િૂભમર્ાને મ્ત્વનહી 
ગણાવહી ્તહી. 

આ પ્રસંગે સંસથાન દ્ારા ભનમા્તણ પામેલા ટહીચસ્ત ટે્ઇભનંગ 
પોટ્તલ ‘અંગહીરા’ લોર્ાપ્તણ ર્રવામાં આવ્ંુ ્તું તેમજ ત્રણ 
ર્ષિામાં ચાણક્્ એવોડ્તનહી ઘોરણા ર્રાઇ ્તહી. આ િહીષિાંત 
સમારો્માં ભવભવધ ભવદ્ાશાખાના ૧૦૪ ભવદ્ાથથીઓને પિવહી 
એના્ત ર્રાઇ ્તહી. •

" દકશોર જીકાદરા

જસદણ-વીંણછ્યા્માં ણવણવધ ્માગ્ભનું ખાત્મુહૂત્ભ
ગજુરાતના અતંદર્ાળ ગામડાઓન ેપણ પાર્ા માગ્તથહી જોડવા 

સરર્ાર સતત ભવર્ાસર્ા્ષો આગળ ધપાવહી ર્હી છે. પાણહી પુરવઠા 
મંત્રહી શ્હી ર્ુંવરજીિાઈ બાવભળ્ાના ્સતે વીંભછ્ા તાલુર્ાના 
ફુલઝર ગામે અંિાભજત રૂ. ૩૨ 
લાખના એપ્રોચ ર ોડ નંુ  તથા 
રૂ.૭૪.૦૪ લાખના ખચષે જસિણ-
વીંભછ્ા રોડના સહી.સહી અને આર.
સહી.સહી. રોડનું ખાતમુ્ૂત્ત ર્રવામાં  
આવ્ું ્તું. 

આ પ્રસંગ ેમતં્રહી શ્હી રંુ્વરજીિાઈ 
બાવભળ્ાએ જણાવ્ું  ્તું  ર્ ે, 
છેવાડાના માનવહી સુધહી ભવર્ાસનાં 
ર્ા્ષોને પ્ોંચાડવા તે જ રાજ્ 

સરર્ારનુ ંલક્ છે.જ ેઅતંગ્તત આ ભવસતારના લોર્ોન ેપેટા આરોગ્ 
ર્ેનદ્ર, પહીવાના શુદ્ પાણહીનહી સુભવધા માટે સંપ, આર.સહી.સહી અને 
પભેવંગ બલોર્વાળા રસતા સભ્તનહી સુભવધા ઊિહી ર્રાવવામા ંઆવહી 

છે. નલ સે જલ ્ ોજના અંતગ્તત વર્ત 
૨૦૨૨ સુધહીમાં  લોર્ોના ઘર ે 
પાઈપલાઈન મારફતે પહીવાનું શુદ્ 
પાણહી પ્ોંચાડવા સરર્ાર ર્દટબદ્ છે. 

આ પ્રસંગે વીંભછ્ા તાલુર્ા 
પંચા્તના પ્રમુખ શ્હી રમેશિાઈ 
ડાિહી, ફુલઝરના સરપચં શ્હી ર્ાળિુાઈ 
ડરેવાદડ્ા, ઉપસરપચં શ્હી ડા્ાિાઈ 
ઝાપદડ્ા સભ્તના અગ્ણહીશ્હીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા ્તા. •
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તાપી ણજલ્ા્માં રસતાઓનું ખાત્મુહૂત્ભ
અંબાજીથહી ઉમરગામ સુધહીના આદિવાસહી ભવસતારનહી 

ર્ા્ાપલટ માટે સરર્ાર ર્દટબદ્ છ.ે તાપહી ભજલ્ાના વ્ારા 
તાલુર્ાના તાડર્ુવા અને બેડર્ુવા 
ગામે આદિજાભત ભવર્ાસ મંત્રહી શ્હી 
ગણપતભસં્ વસાવાના અધ્ષિ 
સથાને રસતાઓના ખાતમુ્ૂત્ત તથા 
િભૂમપજૂનનો ર્ા ્્તક્રમ ્ ોજા્ો ્ તો. 
મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ું ્તું ર્ે, તાડર્ુવા 
ગામે મુખ્મંત્રહી ગ્ામ સડર્ ્ોજના 
૨૦૧૯-૨૦ ્ ેઠળ રૂા.૩.૩૦ 
ર્રોડના ખચષે તથા બેડર્ુવા ગામે 
વડાપ્રધાન ખાણ ખભનજ ષેિત્ર ્ ોજના 

અંતગ્તત રૂા.૩.૩૫ ર્રોડના ખચષે રસતો પ્ોળો ર્રવાના ર્ામનું 
ખાતમુ્ૂત્ત ર્રવામાં આવ્ું ્તુ. તાડર્ુવા ગામે ર્ાનપુરા ગામથહી 

ફલાવર ભસટહી, તોરણવાદટર્ા થઇ 
ન્ેરવાળા ર્ાનપુરા મુસારોડ 
રૂ.૨૨૫ લાખ તેમજ ચહીખલહી ગામ 
તરફ જતો રસતો રૂા.૧૦૫ લાખના 
ખચષે તૈ્ ાર ર્રાશ.ે વડાપ્રધાન ખાણ 
ખભનજ ષિેત્ર ્ોજના અંતગ્તત 
બેડર્ુવા-ઘાસહી્ામેઢા રોડ લંબાઈ 
૪.૨૦ દર્.ભમ.ના રસતાને પ્ોળો 
ર્રવાનુ ંર્ામ રૂા.૩૩૬.૯૮ લાખના 
ખચષે તૈ્ાર ર્રવામાં આવશે. •

"ણનર્મા ્યણુનવણસ્ભટી 
સટાટ્ભઅપ એનડ ઇનોવશેન 

સનેટર"નુ ંઈ-લોકાપ્ભણ
ગજુરાતના ્ વુાઓ સટાટ્તઅપ સાથે ઇનોવેશનથહી 

સવરોજગાર ્ાંસલ ર્રે અને તેઓ જોબ ગહીવર બને 
તે દિશામાં રાજ્ સરર્ાર ર્ામ ર્રહી ર્હી છે. ભશષિણ 
મંત્રહી શ્હી િૂપેનદ્રભસં્ ચુડાસમાએ ગોંડલનહી પ્રાંત 
ર્ચેરહી ખાતેથહી "ભનરમા ્ ુભનવભસ્તટહી સટાટ્ત અપ એનડ 
ઇનોવેશન સેનટર"નું ઈ લોર્ાપ્તણ ર્્ુું ્તું. 

આ પ્રસંગે મંત્રહી શ્હી િૂપેનદ્રભસં્ ચુડાસમાએ 
જરૂદર્ાતન ેજ શોધનહી જનમિાત્રહી ગણાવહી ્ તહી અને 
રોભજંિહી બાબતોમાં સંશોધનવૃભત્ત ર્ેળવવા તથા આ 
સંશોધનનહી પેટનટ લેવા પર િાર મૂક્્ો ્તો. 

રૂ.૬૨ ર્રોડના ખચષે ભનરમા ્ુભનવભસ્તટહી ખાતે 
સથપાનારૂં રાજ્નું આ ઇનોવેશન સેનટર આવનારા 
દિવસોમાં સહીમાભચહ્નરૂપ સાભબત થશે. આ સેનટર 
થર્ી ગુજરાતનહી ઇનટલેર્ચ્ુઅલ પ્રોપટથીમાં ખૂબ 
વધારો થશે. "સટુડનટ સટાટ્ત અપ એનડ ઇનોવેશન 
પોભલસહી" ્ ેઠળ શરૂ થ્ેલા 25મા રાજ્વ્ાપહી સેનટર 
બિલ પ્રાથભમર્ અને ઉચ્ ભશષિણ ભવિાગના 
રાજ્મંત્રહી શ્હી ભવિાવરહીબ્ેને શુિર્ામનાઓ 
પાઠવહી ્તહી

આ પ્રસગં ેઉચ્ ભશષિણ ભવિાગના ડા્રેક્ટર શ્હી 
એમ. નાગરાજન અન ેભશષિણ ભવિાગના ંમખુ્ સભચવ 
શ્હીમતહી અજં ુશમા્ત, ભનરમા ્ભુનવભસ્તટહીના ડા્રેર્ટર 
જનરલ અનપુભસં્  ઉપસસથત રહ્ાં ્તા.ં •

સૌરાષ્ટ્ર ્યુણનવણસ્ભટીનો ૫૫્મો 
પદવીદાન સ્મારોહ 

પ્રભતિાવાન ્ુવાઓ તૈ્ાર ર્રવામાં ઉચ્ ભશષિણ આપતહી સંસથાઓનો 
મ્ત્વપૂણ્ત ફાળો છે. આજે ગુજરાતનો ્ુવા ઉચ્ ભશષિણ મેળવહી ઉદ્ોગ 

સા્ભસર્તા ષિેત્રે નવા સટાટ્તઅપસ અને 
ઇનોવશેન સાથ ેપિાપ્તણ ર્રહી રહ્ો છે. સૌરાષ્ટ્ર 
્ુભનવભસ્તટહીનો ૫૫મો પિવહીિાન સમારો્ 
રાજ્પાલ શ્હી આચા્્ત િેવવ્રતના વચ્ુ્તઅલ 
અધ્ષિસથાને ્ોજા્ો ્તો.

ભવદ્ાથથીઓને સંબોધતાં રાજ્પાલ શ્હી 
આચા્્ત િેવવ્રતે જણાવ્ું ્તું ર્ે, ભવદ્ાથથીઓ 
ભશષિણનો સમાજના ર્લ્ાણ માટે ઉપ્ોગ ર્રે 
તે રાષ્ટ્રના અને સમાજના ભવર્ાસ અને ઉન્નભત 

માટે જરૂરહી છે. સમસ્ાઓ અને પડર્ારોનો સામનો ર્રવા માટે મેળવેલા ઉત્તમ 
ભશષિણનો ઉપ્ોગ ર્રહી રાષ્ટ્રનહી ઉન્નભતમાં સ્િાગહી બનવા અને વડાપ્રધાનશ્હી 
નરેનદ્રિાઈ મોિહીના આતમભનિ્તર િારત અભિ્ાનમાં જોડાવા તેમણે અનુરોધ 
ર્્ષો ્તો. 

આ પ્રસગં ેભશષિણ મતં્રહી શ્હી િપૂનેદ્રભસં્ ચડુાસમાએ જણાવ્ંુ ્ તંુ રે્ સા્નસ 
અન ેટેર્નોલોજીનો ભશષિણ સાથ ેસમનવ્ ર્રહીન ેગુજરાતના તજેસવહી ભવદ્ાથથીઓ 
રાજ્ સરર્ારના પલટેફોમ્ત થર્ી નવા આભવષર્ાર ર્રહી રહ્ા છે. જે રહીતે ્ વુાનોને 
ભશષિણમાં સફળતા મળહી છે તે રહીતે ્વે આગળ ર્ારદર્િથીમાં પણ જીવનલષિહી 
ભશષિણ મેળવહીને ્ુવાનો સફળ થા્ એવહી મનોર્ામના ભશષિણ રાજ્મંત્રહી શ્હી 
ભવિાવરહીબ્ેન િવેએ વ્તિ ર્રહી ્તહી.

આ તર્ે સૌરાષ્ટ્ર ્ુભનવભસ્તટહીના ૨૯૭૭૭ ભવદ્ાથથીઓને પિવહી એના્ત 
ર્રવામાં  આવહી ્તહી. ૧૪૭ ભવદ્ાથથીઓને ગોલડ મેડલ એના્ત ર્રવામાં 
આવ્ા ્તા. •
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સુરત્માં ગોડાદરા પોલીસ સટેશનનું લોકાપ્ભણ
શાંભત, સલામતહી અને સુરષિા એ સરર્ારનહી 

પ્રાથભમર્તા ર્હી છે. સુરતનહી વધતહી વસતહીને ધ્ાને લઈ 
રાજ્ સરર્ારે નવા પોલહીસ સટેશન શરૂ ર્્ાું છે. સરુતના 
ગોડાિરામાં લોર્િાગહીિારહીથહી ભનભમ્તત ગોડાિરા પોલહીસ 
સટેશનનું ગૃ્ રાજ્મંત્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ જાડેજાએ 
લોર્ાપ્તણ ર્્ુું ્તું. તે સાથે આભથ્તર્ ગુના ભનવારણ 
શાખાનો પ્રારંિ પણ તેમણે ર્રાવ્ો ્તો. 

શ્ેરમા ંઆભથ્તર્ ગનુા ભનવારણ શાખા શરૂ ર્રવાનહી 
જા્ેરાત ર્રતા મંત્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ જાડેજાએ જણાવ્ું 
્તું ર્ે, નાના વેપારહીઓ સાથે છેતરપીંડહી ર્રહીને િાગહી 
જનારાઓ સામે ર્ડર્ ્ાથે ર્ામ લેવા માટે આ શાખા 
ઘણહી ઉપ્ોગહી બનશ.ે શ્ેરનહી શાંભત અન ેસલામતહી વધ ુબળવત્તર 
બને તે માટે સુરત શ્ેર પોલહીસ ભવિાગમાં ૧૫૧૬ ખાલહી 
જગ્ાઓ િરવામાં આવહી છે.

સુરત શ્ેરને સેઈફ- સહી.સહી.ટહીવહી ર્ેમેરા પ્રોજેર્ટના 
મેઇનટેનનસ માટે રૂા.પાંચ ર્રોડનહી ફાળવણહી ર્રવાનો ભનણ્ત્ ર્્ષો 
્ોવાનહી ભવગતો આપતા મંત્રહીશ્હીએ જણાવ્ું ્ તું ર્ે, ગેરર્ા્િેસર 
બાંધર્ામોને તોડવા માટે પોલહીસ બંિોબસત માટે બે એસ.આર.પહી.
નહી ર્ંપનહીઓનહી ફાળવણહી પણ સુરતને ર્રવામાં આવહી છે. આ 
પ્રસંગે આરોગ્ રાજ્મંત્રહી શ્હી દર્શોરિાઈ ર્ાનાણહી સાંસિ શ્હી 

સહી.આર.પાટહીલ, ધારાસભ્શ્હીઓ, ર્ોપષોરેટરો, િાતાશ્હીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા ્તા.  

સરુતમા ં ગૃ્રાજ્ મતં્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ જાડજેાએ સરુતના 
સસંિસભ્-ધારાસભ્શ્હીઓ અન ેશ્ેર પોલહીસ ભવિાગના વદરષ્ઠ 
અભધર્ારહીઓ સાથ ેબઠેર્ ્ોજી સરુતનહી ર્ા્િો અન ેવ્વસથાનહી 
સસથભતનહી સમહીષિા ર્રહી ્તહી. આ વેળાએ મતં્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્  
જાડજેાના વરિ ્ સત ે'ડ્ગસ ફ્રી સરુત' તથા ડા્લ-૧૦૦ પહી.સહી.આર., 
વદરષ્ઠ નાગદરર્ો, ર્ોભવડ-૧૯ ભવર્ર્ પોલહીસ ર્ા ્્તરહીભતનહી ઝાખંહી 
ર્રાવતહી પસુસતર્ાઓનુ ંભવમોચન ર્રા્ુ ં્તંુ. •

્મતસ્યોદ્ોગ ખાતાને લોગો અને ્માણાવદરને રીવરફ્રનટનું નજરાણું

ગજુરાત સરર્ાર ભવર્ાસમતં્રન ેઆતમસાત ર્રહી ભવભવધ ્ ોજના 
થર્ી જનસુખાર્ારહીનાં ર્ા્ષો આગળ ધપાવહી ર્હી છે. તાજેતરમાં 
મતસ્ોદ્ોગ ખાતાન ેલોગો અન ેમાણાવિરન ેરહીવરફ્રનટનંુ નજરાણુ 
રાજ્ સરર્ારે આપ્ું છે.

મતસ્ોદ્ોગ ખાતાના લોગોનું અનાવરણ ર્રતાં મતસ્ોદ્ોગ 
અને પ્રવાસન મંત્રહી શ્હી જવા્રિાઇ ચાવડાએ જણાવ્ું ્તું ર્ે, 
માછહીમારોને આભથ્તર્ રહીતે પગિર ર્રવા અને મતસ્ોદ્ોગના 

ભવર્ાસ માટે ટકે્ોલોજીના મ્ત્તમ 
ઉપ્ોગનહી સાથે અનેર્ભવધ ્ોજનાઓ 
છે. જેમાં માછહીમારહી માટે માછહીમારોને 
વેટમુતિ ડહીઝલનહી સ્ા્ ચૂર્વા્ છે. 
જે અંતગ્તત મતસ્ોદ્ોગ ખાતા દ્ારા 
ચાલુ વરષે અત્ાર સુધહી પાંચ ્જાર 
જટેલા માછહીમારોન ેરૂ.૬૫.૩૦ ર્રોડનહી 
સ્ા્ ચૂર્વવામાં આવહી છે. નાના 
બોટધારર્ો સભ્ત ૧૯૦૦ માછહીમારોને 

રૂ.૧૪૯.૦૮ લાખનહી સ્ા્, મતસ્ બહીજ સટોદરં્ગ ર્રહીન ેઉતપાિન 
મેળવવા ૫૩૩ જળાશ્ોના ઇજારા આપવામાં આવ્ા છે.

તદ્ઉપરાંત માણાવિરમાં ખારો નિહી ઉપર રૂા.૨૦ ર્રોડના 
રહીવરફ્રનટનું મંત્રહીશ્હીએ ખાતમુ્ૂત્ત ર્્ુું ્તું. રહીવરફ્રનટનહી સાથે 
એમફીથહી્ેટર, વોર્-વે, પાંચ એનટ્હીગેઇટ, નિહીને ઊંડહી ર્રવહી 
ઉપરાંત નિહીર્ાંઠે ર્ેતા લોર્ોને પણ અન્ સથળે મર્ાન મળે તેવહી 
વ્વસથા ર્રવામાં આવહી છે. •

સ્માચાર ણવશેષ

økwshkík ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧44



‘‘ઘુ્મલીનાં સથાપત્યો’’ પુસતકનું ણવ્મોચન
ગુજરાતમાં ટીંબે ટીંબે ર્ોઈને 

ર્ોઈ શૌ્્તગાથા-ઇભત્ાસ ગાથા 
ગવાઇ ર્હી છે. જેને પુસતર્નું સવરૂપ 
આપવા આજે પણ પ્ર્ાસ થઈ રહ્ા 
છે. આવું જ એર્ સથળ છે િેવિૂભમ 
દ્ારર્ાના િાણવડ તાલુર્ાનું ઘુમલહી. 
િેવિભૂમ દ્ારર્ાના િાણવડ તાલરુ્ાના 
ઘમુલહી ખાત ેભવધં્વાસહીનહી માતાજીના 
મદંિરે ભવરિેવભસં્ જઠેવા ભલભખત ‘‘ઘમુલહીના ંસથાપત્ો’’ પસુતર્નું 
રાજ્ના ર્ુદટર ઉદ્ોગ રાજ્ મંત્રહી શ્હી ધમષેનદ્રભસં્ જાડેજાએ 
ભવમોચન ર્્ુું ્તું.

આ પ્રસંગે શ્હી ધમષેનદ્રભસં્ જાડેજાએ 
જણાવ્ું ્તું ર્ ે, જેઠવા સમાજના 
િૂતર્ાળને વાગોળતાં ઇભત્ાસને 
ઉજાગર ર્રતહી વાતો આ પસુતર્મા ંર્રાઇ 
છે. ર્પરહી પદરસસથભતનો સામનો ર્રહીને 
લેખર્ે આ પુસતર્ તૈ્ાર ર્્ુું છે. બરડા 
ડુંગરનો ઇભત્ાસ ઉજળો છે રાજ્ 
સરર્ાર પણ ઇભત્ાસને ઉજાગર ર્રવા 

પ્ર્તનશહીલ છે. આ પુસતર્ને તૈ્ાર ર્રવામાં ભવરિેવભસં્ને મિિ 
ર્રનાર દિલહીપભસં્  પરમાર, િશરથિાઇ વારોતદર્ા, લર્ીરાજભસં્  
અને ર્રશનિાઇ ઓડેિરાને પણ અભિનંિન આપ્ા ્તા. •

સ્માચાર ણવશેષ

ગુજરાત પોલીસને વધુ સજ્જ કરવા ણનધા્ભર

ગુજરાત ભવર્ાસનું રોલમોડેલ છે. ભશષિણ, આરોગ્, વહીજળહી, 
રસતા સભ્તનહી બાબતમા ંગુજરાત અવવલ છે. તેનહી પાછળનુ ંમખુ્ 
ર્ારણ અ્ીં ર્ા્િો અને વ્વસથાનહી સુદૃઢ સસથભત છે. ગુજરાતમાં 
સુરષિા માટે રાજ્ સરર્ાર સતત પ્ર્ત્નશહીલ છે. આ માટે જરૂર 
પડે ત્ાં ર્ા્િાઓમાં સુધારા વધારા ર્રહી પોલહીસ તંત્રને વધુ સષિમ 
બનાવવામાં આવ્ંુ છે. તાજેતરમાં િા્ોિ ભજલ્ાના પ્રવાસ 
િરમ્ાન રૂ.૨૨ ર્રોડના ખચ્તથહી નવભનભમ્તત િા્ોિ સબ જેલનું 
લોર્ાપ્તણ અને ઝાલોિ ખાતે રૂ. એર્ ર્રોડના ખચ્તથહી બનનારહી 
ના્બ પોલહીસ અભધષિર્નહી ર્ચેરહી, લહીમખેડા અને િેવગઢ 
બાદર્ામાં ર્ુલ રૂ. ૯.૧૭ ર્રોડના ખચષે બનનારા પોલહીસ સટાફ 
ક્ાટ્તસ્ત, િા્ોિ રૂરલ પોલહીસના સટાફ ક્ાટ્તસ્તનું િૂભમપૂજન તથા 
િા્ોિ પોલહીસ સટેશનનું લોર્ાપ્તણ ગૃ્રાજ્ મંત્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ 
જાડેજાએ ર્્ુું ્તું. 

ઝાલોિનહી સમૃભદ્ પાછળ 
અ્ીંનહી શાભંત અન ેસલામતહી મખુ્ 
પ દરબળ ્ ોવ ાનું  જણ ાવત ાં 
ગૃ્રાજ્ મંત્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ 
જાડેજાએ ઉમે્ુું ્તું ર્ે, ગુજરાત 
પોલહીસન ેસમાટ્ત સાથે શાપ્ત બનાવવા 
માટે રાજ્ સરર્ાર ર્દટબદ્ છે. 
રાજ્ના ૩૩ ભજલ્ા, છ ્ ાત્રાધામો 
અને સટચે્ૂ ઓફ ્ુભનટહી જેવાં 
મ્ત્વનાં સથળોને સહીસહીટહીવહી 
ર્ેમેરાથહી સુરષિા ્ેઠળ આવરહી 
લેવામાં આવ્ાં છે. ઇ-ગુજર્ોપ 

પ્રોજેક્ટ અંતગ્તત ૪૯૦૦ પોલહીસ જવાનોને પોર્ેટ ર્ોપ મોબાઇલ 
આપવામાં આવ્ા છે. ગુનેગારોને સજા થા્ એ માટે આધુભનર્ 
ટેક્લોજીથહી પુરાવાઓનું ફોરેસનસર્ પૃથક્રણ ર્રવામાં આવે છે. 
આગામહી દિવસોમાં ગુનાનું સારહી રહીતે િસતાવેજીર્રણ ર્રવા માટે 
૧૦ ્જાર જવાનોને બોડહીવોન્ત ર્ેમેરા આપવામાં આવશે.

ગ્ામ્ ગૃ્ભનમા્તણ રાજ્ મંત્રહી શ્હી બચુિાઇ ખાબડે જણાવ્ું 
્તું ર્ે, િા્ોિ ભજલ્ામાં િુતર્ાળમાં ન થ્ા ્ો્ તેટલહી રર્મના 
ભવર્ાસ ર્ામો છેલ્ા ર્ેટલાર્ વરષોમાં થ્ા છે.

સાસંિ શ્હી જસવતંભસં્  િાિોરે જણાવ્ુ ંરે્, િા્ોિન ેમાત્ર બે 
દિવસમા ંપોલહીસ તતં્રન ેરૂ. ૬૨ ર્રોડનહી સભુવધાના ંર્ામો મળ્ા ંછે. 
૨૦૧૪મા ંસરર્ારે ઝાલોિમા ંઅલગ પોલહીસ દડભવઝન શરૂ ર્્ુું  ્ તું 
અન ે્વ ેતનેહી ર્ચરેહી બનહી ર્હી છે. આ પ્રસગં વદરષ્ઠ પોલહીસ 
અભધર્ારહીઓ ્ાજર રહ્ા ્તા. •
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જળક્ાંણત

વષ્ભ 2022 સુધી્માં દરેક નાગદરકને પીવાનું શુધિ પાણી ્મળશે
િારત ર્કૃભરપ્રધાન િેશ છે. ર્કૃભરનો મખુ્ 

આધાર પાણહીનહી મબલખતા પર છે. 
ર્્ેવા્ છે ર્ે ‘ખેડ-ખાતર ને પાણહી સમૃભદ્ 
લાવે તાણહી.’ ખેડૂતનહી આભથ્તર્ સસથભત પણ 
જળસ્ોત પર નિે છે. આજે ગુજરાત 
સરર્ારે ર્કૃભરષિેત્રે ભસંચાઈનું જરૂરહી પાણહી 
અને વહીજળહી મળહી ર્ે તે માટે ઘણહી બધહી 
્ોજનાઓ અમલહી બનાવહી છે. તમામ 
નાગદરર્ોન ેવર્ત 2022 સધુહીમા ંપહીવાનુ ંશદુ્ 
પાણહી મળહી ર્ે તે માટે ્ ુદ્ના ધોરણે ર્ા્્ત 
ચાલહી રહ્ં છે. તાજેતરમાં વલસાડ અને 
િાવનગર ભજલ્ામાં પહીવાના પાણહી 
માટેનહી ્ોજનાઓનું ખાતમુ્ૂત્ત ર્રહીને 
મુખ્મંત્રહીશ્હીએ નાગદરર્ોને પહીવાનું શુદ્ 
પાણહી પ્ોચાડવાનહી પ્રભતબદ્તા સાભબત 
ર્રહી છે. 

ભવર્ાસનહી પ્રાથભમર્ શરત પાણહી છે. 
પાણહીના સ્ોત વધારવા જળસંગ્્શભતિ 
વધારવહી આપણહી પ્રાથભમર્તા છે. પાણહી 
પારસમભણનહી જેમ વપરા્ તે જરૂરહી છે. 
સુજલામ્-સુફલામ્ ્ોજના અંતગ્તત ત્રણ 
વર્તથહી તળાવ ખોિહી ઊંડા ર્્ાું જેથહી 
જળસંગ્્શભતિ વધહી છે. તરસ્ાં સૌરાષ્ટ્ર, 
ર્ચછ અન ેઉત્તર ગજુરાતન ેવત્તમાન રાજ્ 
સરર્ારે પાણહીથહી તૃપ્ ર્્ુું છે. મુખ્મંત્રહી 
શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ વલસાડ 
ભજલ્ાના ત્રણ તાલુર્ાનાં 114 ગામોના 3 
લાખથહી વધ ુનાગદરર્ોન ેપહીવાનુ ંપાણહી પરંૂ 
પાડવા રૂ.145 ર્રોડ તથા િાવનગરમાં 
રૂ.૩૭૬.૧૯ ર્રોડનહી ્ ોજનાનુ ંખાતમુ્ તૂ્ત 
ર્્ુ ું ્તું. મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ 
રૂપાણહીએ રાજ્માં ભવશાળ વોટરગ્હીડના 
ભનમા્તણથહી િભષિણ ગુજરાતના અંતદર્ાળ 
ગામો સધુહી પહીવાનુ ંશદુ્ પાણહી પ્ોચાડવામાં 
ગજુરાત ેસફળતા મળેવહી છે તવેો સપષ્ટ મત 
આ વેળાએ વ્ર્ત ર્્ષો ્તો. 

 મુ ખ્મંત્ર હીશ્હીએ ર્હ્ં  ્તું  ર્ ે, 
ગુજરાતના ૩૦ ટર્ા ભવસતારમાં ૭૦ ટર્ા 
વરસાિ પડે છે અને ૭૦ ટર્ા ભવસતારમાં 

૩૦ ટર્ા વરસાિ પડ ેછે. વલસાડ ગજુરાતનું 
ચેરાપુંજી છે. અ્ીં નિહીના મુખ વાટે 
વરસાિનું પાણહી વ્હી જા્ છે. આથહી 
ભજલ્ામાં જળસંચ્ અને ભવતરણ માટે 
પાણહી પુરવઠા ભવિાગનાં ભવભવધ પ્રર્લપો-
્ોજનાઓ આવશ્ર્ બનહી ર્ે છે. લોર્ોને 
શુદ્ પાણહી મળતાં જમહીનનહી નહીચેનું 
ષિાર્ુતિ પાણહી પહીવું ન્ીં પડે. િાંત પહીળા 
થવા અને ્ાથહીપગા જેવા અશુદ્ 
પાણહીજન્ રોગોમાંથહી મુભતિ મળશે. 

તેમણે ઉમે્ુ્ત ્તું ર્ે, િૂતર્ાળમાં ઉત્તર 
ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-ર્ચછમાં પાણહી માટે 
જનતા ્ેરાન થતહી ્તહી પાણહીના અિાવે 
લોર્ો ભ્જરત ર્રહી જતા ્ તા. જે સસથભતમાં 
પદરવત્તન આવહી રહ્ં છે. જે ગુજરાતમાં 
પાણહીના ષિેત્રે મ્ત્તમ ર્ા્ષો થઈ રહ્ાં છે. 

પાણહી પરુવઠા મતં્રહી શ્હી રંુ્વરજીિાઇ 
બાવભળ્ાએ જણાવ્ું ્તું ર્ે, વલસાડ 
ભજલ્ાના નાગદરર્ો માટે રૂા.૧૪પ.૧૪ 
ર્રોડના ખચષે ભનમા્તણ થનાર પાચં પાણહી 
પુરવઠા ્ોજનાઓ ્ેઠળ ૧૧૪ ગામો, 
૧૦૦૦ જેટલા ંપટેાપરાનહી ૬ લાખ જટેલહી 
જનસખં્ાન ેપહીવાનુ ંશુદ્ પાણહી મળશે. આ 
પ્રસંગે વન અને આદિજાભત ભવર્ાસ રાજ્ 
મતં્રહી શ્હી રમણલાલ પાટર્ર, આરોગ્ અને 
પદરવાર ર્લ્ાણ રાજ્ મંત્રહી શ્હી 
દર્શોરિાઇ ર્ાનાણહી(ર્ુમાર), સાંસિ ડૉ. 
ર્ે. સહી. પટેલ, ભજલ્ા પંચા્ત પ્રમુખ શ્હી 
મભણલાલ પટેલ, ધારાસભ્ સવ્ત શ્હી 

ર્નુિાઇ િ ેસાઇ, જીતુિાઇ ચૌધરહી,  
િરતિાઇ પટેલ, અરભવંિિાઇ પટેલ, શ્હી 
આર. આર. રાવલ સભ્ત નાગદરર્ો 
ઉપસસથત રહ્ા ્તા.

ભાવનગર
િાવનગર ખાતે બુધેલથહી બોરડા બલર્ 

પાઇપલાઇના ખાતમુ્ તૂ્ત પ્રસગં ેમખુ્મતં્રહી 
શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ જણાવ્ું ્તું ર્ે, 
રૂ.૩૭૬.૧૯ ર્રોડનહી આ ્ોજનાથહી 
િાવનગર, અમરેલહી અને ગહીર સોમનાથ 
ભજલ્ાનાં ૨૦ શ્ેરો અને ૬૧૨ ગામોનહી 
ર્ુલ ૪૩ લાખનહી વસતહીને વધારાના 
પાણહીનો લાિ મળશે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ વધુમાં  ર્હ્ં  ર્ ે, 
રાજ્મા ંપહીવાના પાણહીનહી ૧ લાખ દર્.ભમ.
થહી વધુ પાઈપલાઈનનું નેટવર્્ક ભબછાવ્ું 
છે. મખુ્મતં્રહીશ્હીએ સૌરાષ્ટ્ર, ર્ચછ અન ેતળ 
ર્ાદઠ્ાવાડના પાણહીના પ્રશ્નોનો ઉલ્ેખ 
ર્રહી જણાવ્ું ર્ે, સમગ્ સૌરાષ્ટ્રના ૧૧૫ 
ડેમ ‘સૌનહી ્ોજના’ થર્ી ર્ા્મ પાણહીથહી 
છલોછલ ર્ેશે. ખેડૂતોને ભસંચાઇ અને 
લોર્ોને પહીવાના પાણહીનહી ભચંતા ન્ીં ર્ે. 
ઉપરાંત બહીજા તબક્ામાં સૌરાષ્ટ્રનાં 
તળાવોને જોડવામાં આવશે જેથહી પાણહીનાં 
તળ ઊંચાં આવશે.

આ પ્રસંગે પાણહી પુરવઠા મંત્રહી શ્હી 
ર્ુંવરજીિાઈ બાવભળ્ાએ જણાવ્ું ્ તું ર્ે, 
બુધેલથહી બોરડા સુધહીનહી ૫૮ દર્.ભમ.નહી 
બલર્ પાઇપલાઇન ્ ોજનાનુ ંર્ામ આગામહી 
૨૦ મભ્નામાં પૂણ્ત ર્રાશે. તેમણે ર્હ્ં ર્ે, 
િાવનગરના તમામ ઘરોને પહીવાનું શુદ્ 
પાણહી મળહી ર્ેશે.

આ પ્રસંગે રાજ્ર્ષિાના મંત્રહી શ્હી 
પરરોત્તમિાઈ સોલંર્ી, સાંસિ શ્હીમતહી 
િારતહીબ્ેન ભશ્ાળ, ધારાસભ્ સવ્ત શ્હી 
આતમરામિાઈ પરમાર, શ્હી આર.સહી.
મર્વાણા, શ્હી ર્ ેશુિાઈ નાર્ારાણહી 
સભ્તના મ્ાનુિાવો તથા ખેડૂતિાઈઓ 
ઉપસસથત રહ્ાં ્તાં. •
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રાજ્યનાં ્મહાનગરોને 
ણવશ્વકક્ષાનાં સ્માટ્ભ ણસદટઝ 

બનાવવાની ને્મ
મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ રાજ્નાં 
૩ મ્ાનગરોમાં માળખાર્ી્ સુભવધા ભવર્ાસ 
સભ્તના રસતા, STP તેમજ જનિાગહીિારહી 
્ેઠળનાં ભવભવધ ર્ામો માટે સવભણ્તમ જ્ંતહી 
મુખ્મંત્રહી શ્ેરહી ભવર્ાસ ્ોજના અનવ્ે રૂ. 

રપ૯.૬૭ ર્રોડ મંજૂર ર્્ા્ત છે.
મુખ્મંત્રહીશ્હીએ આ ્તુેસર વડોિરા 

મ્ાનગરપાભલર્ાને રૂ. ર૪૮.ર૭ ર્રોડ ફાળવ્ા છે. 
વડોિરા મ્ાનગરમા ંઅટલાિરા ખાત ે૮૩ MLDના નવહીન સુએઝ 
ટ્હીટમેનટ પલાનટ તેમજ તરસાલહી ખાતે ૧૦૦ MLDના નભવન 
સુએઝ ટ્હીટમેનટ પલાનટ એમ ર્ુલ ૧૮૩ MLDનહી ષિમતાના બે 
સ્ુએઝ ટ્હીટમેનટ પલાનટ માટે તેમણે આ રર્મ મંજૂર ર્રહી છે. આ બે 
નવા STP ઉપરાંત વડોિરા મ્ાનગરના ્્ાત STPના 
અપગ્ેડેશન માટે પણ આ નાણામાંથહી ખચ્ત ર્રાશે. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ આ્ોજનબદ્ શ્ેરહી ભવર્ાસનહી દિશાને વેગ 
આપતાં ભવર્ાસ ર્ામો માટે સવભણ્તમ જ્ંતહી મુખ્મંત્રહી શ્ેરહી ભવર્ાસ 
્ોજના અંતગ્તત મ્ાપાભલર્ા-નગરપાભલર્ાઓને સહીધહી જ નાણાં-
ગ્ાનટ ફાળવણહીનો અભિગમ અપનાવ્ો છે. મુખ્મંત્રહીશ્હીએ 
નાણાર્ી્ વર્ત ર૦ર૦-ર૧માં અત્ાર સુધહી ર્ુલ રૂ. રર૪૧.૬૧ 
ર્રોડનહી રર્મ મ્ાનગરો-નગરોને સવભણ્તમ જ્ંતહી મુખ્મંત્રહી શ્ેરહી 
ભવર્ાસ ્ોજના અંતગ્તત ફાળવહી છે. 

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ રાજ્ના પાટનગર 
ગાંધહીનગરમાં પણ સવભણ્તમ જ્ંતહી મુખ્મંત્રહી શ્ેરહી ભવર્ાસ ્ ોજના 
અતંગ્તત શ્ેરહી સડર્ ્ ોજનામા ંમ્ાનગરપાભલર્ાન ેરૂ. ૬ ર્રોડ ૭૯ 
લાખનહી ગ્ાંટ ફાળવહી છે. તિઅનુસાર, ગાંધહીનગર મ્ાનગરમા ં
સેર્ટર ર૪, રપ, ર૬ અને ર૭ ના આંતદરર્ રસતાઓનું દરસરફેસીંગ 
ર્ામ અને સેર્ટર-૧૭ના પ.૮૩ દર્.ભમ. તેમજ સે-૧૯ના પ.ર૪ 
દર્.ભમ.નહી લંબાઇના આંતદરર્ રસતાઓનું દરસરફેભસંગ ર્ામ આ 
રાભશમાંથહી ્ાથ ધરાશે. 

શ્હી ભવજ્િાઇ રૂપાણહીએ િાવનગર મ્ાનગરપાભલર્ાને 
જનિાગહીિારહીના ર્ામો અનવ્ે ખાનગહી સોસા્ટહીમાં પેભવંગ બલોર્ 
નાખવાનાં ર્ામો અને ડ્ેનેજ લાઇન, પાણહીનહી લાઇન, સટ્હીટ લાઇટ 
વગેરે જનભવર્ાસ ર્ામો માટે ૬૦ લાખ રૂભપ્ા ફાળવ્ા છે. તેમણે 
િૂજ નગરપાભલર્ાને આ ્ેતુસર રૂ. ૪ ર્રોડનહી ફાળવણહી ર્રહી છે. 
મુખ્મંત્રહીશ્હીના આ પારિશથી અને તવદરત ભનણા્ત્ર્તા પૂણ્ત 
અભિગમને પદરણામે રાજ્નાં મ્ાનગરો-નગરોને ભવશ્વર્ષિાના 
સમાટ્ત ભસટહીઝ તરહીર્ે ભવર્ભસત થવાનો માગ્ત વધુ સરળ થ્ો છે. •

ણનણ્ભ્ય

ઇનટન્ભ તબીબોના 
ભથ્થા્માં વધારો

ર્ોરોનાના ર્પરા ર્ાળમાં ઇનટન્ત 
તબહીબોએ પણ અથાર્ મ્ેનત 

ર્રહી લોર્ોનહી સારવાર અને 
સેવામાં ર્ોઈ ર્ચાશ રાખહી 
નથહી. ગુજરાત સરર્ારે પણ 
તેમનહી આ િરર્ારને ભબરિાવહી 

છે. તાજેતરમાં ઈનટન્ત તબહીબોનહી 
ર્ોરોનાના ર્પરાર્ાળમાં  ર્ર ેલહી 

ર્ામગહીરહીને ધ્ાને લઇને આ તબહીબોને પ્રભત માસ 
રૂ.૫૦૦૦નું વધારાનું પ્રોતસા્ર્ િથથું ચૂર્વવાનો રાજ્ 
સરર્ારે ભનણ્ત્ ર્્ષો છે.

સમગ્ રાજ્નહી સરર્ારહી મેદડર્લ ર્ોલેજો અને જી.
એમ.ઇ.આર.એસ ્સતર્નહી ર્ોલેજના ઇનટન્ત તબહીબોના 
પ્રભતભનભધઓનહી ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલ 
સાથે તાજેતરમાં બેઠર્ ્ોજાઇ ્તહી. જેમાં આરોગ્ 
ભવિાગના ઉચ્ અભધર્ારહીશ્હીઓ સાથે પરામશ્ત ર્રહીને 
અને ઇનટન્ત તબહીબોના પ્રભતભનભધમંડળ સાથે ચચા્ત-
ભવચારણા ર્રવામાં આવહી ્તહી. 

ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલે જણાવ્ું ્ તું 
ર્ે, બે દિવસ પ્ેલાં આ ઇનટન્ત તબહીબો સાથે ભવગતવાર 
લબંાણપવૂ્તર્ ચચા્ત ર્રવામા ંઆવહી ્ તહી. તબહીબહી પ્રભતભનભધ 
મંડળના સભ્ોનહી માંગણહી અને રજૂઆત સંિિષે 
લંબાણપૂવ્તર્ ચચા્ત ર્રવામાં આવહી ્તહી. ઈનટન્ત તબહીબોને 
ર્ોરોનાના ર્પરાર્ાળમાં ર્રેલહી ર્ામગહીરહીને ધ્ાને લઇને 
આ તબહીબોને પ્રભત માસ રૂ.૫૦૦૦નું વધારાનું પ્રોતસા્ર્ 
િથથું ચૂર્વવાનો રાજ્ સરર્ારે ભનણ્ત્ ર્્ષો છે. 

ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી પટેલે બેઠર્ બાિ જણાવ્ું ્તું 
ર્ ે, રાજ્નહી સરર્ારહી અને જી.એમ.ઈ.આર.એસ 
ર્ોલેજના ઈનટન્ત તબહીબોને ્ાલ રૂભપ્ા ૧૩૦૦૦નું 
સટાઇપેનડ ચૂર્વવામાં આવે છે. તેમાં ર્ોઇ વધારો ર્રા્ો 
નથહી. પ્રોતસા્ર્રૂપે આ રૂ.૫૦૦૦નું વધારાનું મ્ેનતાણંુ 
સટાઇપેનડ ઉપરાંત ચૂર્વવામાં આવશે. જેના લહીધે ્વે 
આ ઇનટન્ત તબહીબોને રૂ. ૧૮,૦૦૦ ચૂર્વાશે. જેનો 
અંિાજે ૨૨૦૦ જેટલા તબહીબોને લાિ મળશે. આ 
ભનણ્ત્ને ઇનટન્ત તબહીબોએ ઉતસા્પૂવ્તર્ વધાવહી લહીધો 
છે. આ પ્રોતસા્ર્ િથથું એભપ્રલ-૨૦૨૦ થહી આગામહી 
ફેરિુઆરહી-૨૦૨૧ િરમ્ાન જે તબહીબોનહી ટમ્ત પૂરહી થા્ 
છે તેઓને આ લાિ મળશે. •
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ગૌરવ

ગુડ ગવન્ભનસ ક્ષેત્ે ગુજરાત રાષ્ટ્રી્ય સતરે પ્સથાણપત
ઇ-ગુજકોપ એપ દેશ્માં પ્થ્મ ક્્મે

"  દદલીપ ગજ્જર
ગુજરાતના નાગદરર્ોને સુરષિા 

સભ્તનહી ભવભવધ ્ોજનાઓના 
લાિો ઘરઆંગણે પૂરા પાડવા માટે 
ગુજરાત સરર્ારે ગુડ ગવન્તનસને 
પ્રાધાન્ આપ્ું છે. ગુડ ગવન્તનસ 
ષિેત્રે ગુજરાત આજે રાષ્ટ્રહી્ સતરે પ્રસથાભપત થ્ંુ છે. િેશનાં 
તમામ રાજ્ો-ર્નેદ્રશાભસત પ્રિેશમાં સંચાભલત સહી.સહી.ટહી.
એન.એસ એસપલર્ેશન અંતગ્તત ગુજરાતના ગૃ્ ભવિાગનહી 
ઇ-ગુજર્ોપ એસપલર્ેશને પ્રથમ ક્રમ ્ાંસલ ર્રહીને ગુજરાતનું 
ગૌરવ વધા્ુું છે. તાજેતરમાં દિલ્હીમાં આ્ોભજત ઓનલાઇન 
સમારો્માં ગુજરાતને આ એવોડ્ત ર્ેનદ્રહી્ ગૃ્ રાજ્મંત્રહી શ્હી 
જી.દર્શનરેડ્હીના ્સતે એના્ત થ્ો છે. 

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઇ 
મોિહી ગુજરાતના મુખ્મંત્રહી અને ર્ ેનદ્રહી્ ગૃ્મંત્રહી શ્હી 
અભમતિાઇ શા્ ગુજરાતના ગૃ્ રાજ્મંત્રહી ્તા ત્ારે 
તેઓએ િહીઘ્તદૃસષ્ટથહી સમગ્ િારતે જેનહી નોંધ લહીધહી ્તહી એવા 
ઇ-ગુજર્ોપ પ્રોજેક્ટનહી શરૂઆત ર્રહી ્તહી. 

રાજ્ ગૃ્ રાજ્ મંત્રહી શ્હી પ્રિહીપભસં્ જાડેજાએ ગૃ્ 
ભવિાગના અભધર્ારહીઓને અભિનંિન પાઠવતાં જણાવ્ંુ ્તું 
ર્ે, ઇ-ગુજર્ોપના માધ્મથહી ભસટહીઝન પોટ્તલ અને ભસટહીઝન 
ફસટ્ત મોબાઇલ એપ દ્ારા પોલહીસનહી અનેર્ 
સેવાઓ- નાગદરર્ોને Online પૂરહી 
પ ા ડ હી  ર ાજ્ના  ન ાગ દરર્ ો ને  સુ દૃઢ 
સલામતહીનો અ્સેાસ અને  ભવભવધ 
જનભ્તલષિહી ્ોજનાના લાિો ઘેર બેઠાં 
પૂરા પાડા છે. જેમાં પોલહીસ સટશેનમાં 
નોંધા્ેલહી એફ.આઇ.આર.નહી ર્ોપહી, ગુમ 
થ્ેલહી વ્ભતિનહી માભ્તહી, ભબનવારસહી 
લાશનહી માભ્તહી, િાડવાત, ઘરઘાટહી, 
ભસભન્ર ભસટહીઝનનહી નોંધણહી, નાગદરર્ોના 
વાંધા પ્રમાણપત્ર, પોલહીસ વેદરદફર્ેશનનહી 
સેવાઓ પૂરહી પાડવામાં આવે છે. 

આ ર્ોનફરનસમાં સટેટ ક્રાઈમ રેર્ોડ્ત 
બ્ુરોના પોલહીસ મ્ાભનરહીષિર્ દ્ારા 
ઇ-ગુજર્ોપનહી ભવભવધ ભવગતો આપવામા ં
આવહી ્તહી. ઇ-ગુજર્ોપ પ્રોજેક્ટ અંતગ્તત 
રાજ્નાં તમામ ૭૨૫ પોલહીસ સટેશન 

અને  અન્ ૧૩૪૮ પ ોલ હીસ 
ર્ચેરહીઓ ખાતે ્ાલ ર્ા્્તરત છે. 
ઇ-ગુજર્ોપ પ્રોજેક્ટ અંતગ ્તત 
તમામ પોલહીસ સટશેન ખાતે 
ર્ને સ ક્ ટ ભ વ ટ હી  ફ ાળવ ાઇ  છ ે. 
ઇ-ગુજર્ોપ પ્રોજેક્ટ અંતગ ્તત 

રાજ્માં નોંધાતહી તમામ FIR ૨૪ ર્લાર્માં ઓનલાઇન 
અપલોડ થા્ છે. વડાપ્રધાનશ્હી ર્ચેરહી દ્ારા તમામ રાજ્/ર્નેદ્ર 
શાભસત પ્રિેશમાં સંચાભલત સહી.સહી.ટહી.એન.એસ. એસપલર્શેનનું 
િરેર્ માસના અંતે પ્રગભત ડેશબોડ્ત અંતગ્તત મૂલ્ાંર્ન ર્રવામાં 
આવે છે. તા. ૩૧ મે, ૨૦૧૮થહી પ્રગભત ડેશબોડ્તમાં ગુજરાત 
સતત પ્રથમ સથાને રહ્ં છે.

વર્ત ૨૦૧૯-૨૦માં ઇ-ગુજર્ોપના ભવસતૃતહીર્રણ પોલહીસ 
ચોર્ીઓ અને આઉટ પોસટો સુધહી ર્રવામાં આવેલ જેનાથહી 
છેવાડાના ગ્ામહીણ ભવસતારના નાગદરર્ોને પણ પોલહીસ ખાતાનહી 
સેવાઓનો લાિ મળહી રહ્ો છે. ગુજરાત રાજ્ પ્રથમ રાજ્ 
છે જ્ાં આ એસપલર્ેશન પોલહીસ ચોર્ી અને આઉટ પોસટ ખાતે 
ર્ ા્ ્ત રત ર્રવામાં  આવેલહી છ ે.  ઇ-ગુજર્ોપના ICJs 
(Interoperable Criminal Justice System) સાથે 
સંર્લન ર્રવામાં આવેલહી છે. ઇ-ગુજર્ોપથહી FIR અને 
ચાજ્તશહીટ US ના માધ્મથહી ઓનલાઇન ર્ોટષોને મોર્લવામાં 

આવહી ર્હી છે. 
ઇ-ગુજર્ોપના પોર્ ેટર્ોપ પ્રોજેક્ટ 

અંતગ્તત તમામ તપાસ અભધર્ારહીઓ માટે 
મોબાઇલ અેસપલર્ેશન ભવર્સાવવામાં 
આવહી  છ ે.  જે  ગુન ા  શ ોધવ ા  અને 
અટર્ાવવા ખૂબ જ મિિરૂપ નહીવડહી ર્હી 
છ ે.  વ ા્ન સચ ્ત  એસપલર્શેન દ્ ાર ા 
ગુજરાત પોલહીસે ૫૦૦૦ ચોરા્ેલાં 
વા્નો શોધહી ર્ાઢ્ાં છે. ગુનેગાર સચ્ત 
એ સ પલર્ ેશન દ્ ા ર ા  ૭૦૦૦થહી  વધ ુ
ગુનેગારોને  શોધહીને  તેઓના ભવરૂદ્ 
અટર્ા્તહી પગલાં લેવામાં આવ્ાં છે. 
પાસપોટ્ત વેદરદફર્ેશન દ્ારા નાગદરર્ોનું 
ઘરે બેઠાં પોલહીસ વેદરદફર્ેશન ર્રવામાં 
આવ્ું છે. અત્ાર સુધહીમાં આ એસપલર્ેશન 
મારફતે ૧૬,૦૦,૦૦૦ નાગદરર્ોનુ ં
પોલહીસ વેદરદફર્ેશન ર્રા્ું છે. •
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જા્મનગરનંુ પાણીદાર ગા્મ રીનારી
"  દદવ્યા ણત્વેદી

સૌરાષ્ટ્રન ેપાણહીિાર બનાવવા માટે અનરે્ 
પેટા જથૂ ્ ોજનાઓ, સૌનહી ્ ોજના થર્ી ્ વે 
સૌરાષ્ટ્રનો પાણહીપ્રશ્ન એ િતૂર્ાળ બનહી ગ્ો 
છે. િતૂર્ાળમા ંપાણહીનહી તગંહી વઠેતુ ંસૌરાષ્ટ્ર 
આજ ેનમ્તિાના ં નહીરથહી પાણહીથહી તરબોળ 
પ્રિેશ બન્ો છે. પાણહી લોર્ોના ઘરે-ઘરે નળ 
દ્ારા પ્ોંચ ેત ેમાટે વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઈ 
મોિહીએ “નલ સ ેજલ” ્ોજનાનો પ્રારંિ 
ર્રાવ્ો ્ તો. આજ ેજામનગર જવેા પાણહીનહી 
ફદર્ાિ ર્રતાં ભજલ્ામા ંપણ આ ્ ોજનાના 
લાિ થર્ી ગામો પાણહીિાર બન્ાં છે. 
ર્ાલાવડથહી ૧૧ દર્લોભમટર િરૂનુ ં રહીનારહી 
ગામ પણ ૨૪ ર્લાર્ ઘરઆંગણે પાણહી 
મળેવહી પાણહીિાર બન્ુ ંછે. 

રહીનારહી ગામના મભ્લા સરપંચ 
જ્ાબ્ેન અર્બરહીના મોઢે જ નલ સે 
જલનહી સાફલ્ગાથા સાંિળવા જેવહી છે. 
તેઓ ર્્ે છે ર્ે, "૬૫૦ લોર્ોનહી વસતહી 
ધરાવતું  અમારં રહીનારહી ગામ બે વર્ત 
પ્ેલાં પાણહીનહી તંગહીથહી પહીડાતું ્તું. વળહી 
જે પાણહી આપવામાં આવતંુ, તેમાં પણ 

પાઈપલાઈન વ્વસથા અને ઊંચાણવાળા 
ભવસતારના ર્ારણે અનેર્ પ્રશ્નો ર્ેતા. 
સતત પાણહીથહી અસંતોર અને પાણહી માટે 
સતત મોટર ઉપર ભનિ્તર ર્ેવાને ર્ારણે 
ગામલોર્ોનાં વહીજભબલ પણ ખૂબ મોટાં 
આવતાં ્તાં.”

જ્ાબેન ર્્ે છે ર્ે, “એર્ મભ્લા 
તરહીર્ે પાણહીનહી અછત ર્ેટલહી ગંિહીર છે તે 
ભવશે ્ું સારહી રહીતે વાર્ેફ ્તહી અને આ 
પ્રશ્નના ભનવારણ માટે અમે  વાસમોના 
સ્ર્ાર થર્ી ગામન ેનલ સ ેજલ ્ ોજનાનો 
લાિ અપાવ્ો.” વાસમો દ્ારા રહીનારહી 
ગામમાં પાણહીનહી પાઈપલાઈનનહી સંપૂણ્ત 
વ્વસથા ઊિહી ર્રવામા ંઆવહી. ધમષેશિાઈ 
અર્બરહી ર્્ે છે ર્ે,“ ગામના ઘરે ઘરે એર્ 
સરખા પ્રમાણમાં પાણહી પ્ોંચે તે માટેનહી 
વ્વસથા ર્રવા અમે ગ્ામ લોર્ોએ ગામને 
સાત ભવિાગમાં વ્ેંચહી અને પ્રથમ િરેર્ 
ઘરને િૂગિ્ત ગટર સાથે જોડહી રોડના 
લેવભલંગ ર્્ા્ત. પ્રોપર લેવભલંગના ર્ારણે 
ચોવહીસ ર્લાર્ લોર્ોના ઘર ે પાણહી 
પ્ોંચવાથહી લોર્ો ખૂબ ખુશ છે.”

દિવાળહીબ્ેન અર્બરહી ર્્ે છે રે્,“ક્ ા્રે્ 
ભવચા્ુું ન્ોતુ ં રે્, અમારા ઘરે આમ નળ 
ખોલતાં પાણહી આવશ.ે આજ ેનરેનદ્રિાઈ 
મોિહીનહી આ ્ોજનાથહી અમારા ગામમાં 

ઘરે-ઘરે ૨૪ ર્લાર્ પાણહી મળહી ર્ે છે. આમ 
અમારા ગામમા ંપાણહીનુ ંખબૂ સખુ છે, જે 
માટે વડાપ્રધાનશ્હી અને મુખ્મંત્રહી શ્હી 
ભવજ્િાઈ રૂપાણહીનો ખબૂ ખબૂ આિાર.

શારિાબ્ેન ર્માણહી ર્્ે છે રે્, ગામમાં 
લાઈન ્ ોવા છતા ંપણ અમારા ઘરે ક્્ારે્ 
પાણહી પ્ોંચતંુ જ ન્ીં, આજ ેમોટર વગર 
અમ ેએર્ માળ ઉપરના ટારેં્ પણ પાણહી 
પ્ોંચાડહી શર્ીએ ત ેરહીત ેઅમન ેપાણહી મળહી 
ર્ે છે. િગવતહીબ્ેન અર્બરહી ર્્ે છે રે્, 
નલ સ ેજલ ્ોજના આવતા અમારે ્વે 
મોટર ચાલ ુર્રવહી પડતહી જ નથહી.

રહીનારહી ગામ સો ટર્ા ખુલ્ામાં 
શૌચમુતિ, સો ટર્ા િૂગિ્તગટર જોડાણ 
ધરાવતું અને સો ટર્ા પાણહીના નળ 
ર્નેક્શન સાથે આિશ્ત ગ્ામ તરફ અગ્સર 
થઈ રહ્ં છે. ગામના િરેર્ નળ ર્નેક્શન 
સાથે પાણહીનું મહીટર જોડા્ેલું છે, જેથહી 
પાણહીનો બગાડ પણ થતો નથહી. ગામમાં 
સવચછતા રખાતહી ્ોવાથહી જામનગર 
ભજલ્ામાં ડેનગ્ુનો ર્્ેર ્ોવા છતાં 
રહીનારહીમાં તેનો એર્પણ ર્ેસ ન ્તો.

ગાંધહીજીના ભવચારો “સવચછતા ત્ા ં
પ્રિુ ત ા  અને  આવશ્ર્  સ્ ોત ોન ો 
જરૂદર્ાતપૂવ્તર્નો ઉપ્ોગ”ને  આ ગામ 
જીવન મંત્ર માનહીને જીવહી રહ્ં છે. • 

સાફલ્યગાથા
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વેસટ્માંથી બેસટ
વેસટ પેપરના દરસાઇકણલંગથી બનાવી ઇકો ફ્રેનડલી પેન

"   રાજ લક્ડ
ગુજરાત ઔદ્ોભગર્, વ્ાપાદરર્, 

સેવાર્ી્ અને શૈષિભણર્ દૃસષ્ટએ સમૃદ્ 
રાજ્ છે, ત્ારે ્ુવાનોને અભ્ાસ પૂણ્ત 
ર્્ા્ત બાિ તરત રોજગાર મળે તેવા ્ેતુથહી 
ર્ૌશલ્ ભનમા્તણના ભવભવધ ર્ા્્તક્રમોને 
રાજ્ સરર્ારના માગ્તિશ્તન ્ેઠળ ભવભવધ 
શૈષિભણર્ સંસથાઓમાં સફળતાપૂવ ્તર્ 
અમલહીર્કૃત ર્રવામાં આવ્ા છે.

મારવાડહી ર્ોલેજના પ્રોફેસર ડૉ. િહીપર્ 
મશરૂએ જણાવ્ુ ં્ તુ ંરે્, તમેના જનમદિવસે 
ભવદ્ાથથીઓને ચોર્લેટના બિલે ઇર્ો 
ફ્રેનડલહી પેસનસલ આપ્ા બાિ ભવદ્ાથથી ્શ 
પુજારાએ ર્ાગળનહી પેનનો ભવચાર મૂક્્ો. 
ત્ાર બાિ ધવલ બારિા્ાએ પોતાનહી 
ર્ોઠાસૂઝથહી ભમર્ેભનઝમ અને મશહીન તૈ્ાર 
ર્રાવ્ંુ. આ પ્રર્ારનહી દરસાઇર્લડ પપેરમાથંહી 
પેન બનાવવા તથા તનેા થર્ી ર્ોરોના અગંે 
જાગૃભત ફેલાવવા બિલ ‘વલડ્ત રેર્ોડ્ત ઓફ 
ઈસનડ્ા’ વતહી સનમાન ર્રવામાં આવ્ું છે. 
ધવલ બારિા્ા અને ્શ પુજારાએ 
મેળવેલહી ભસભદ્નહી મને ખૂબ જ ખુશહી છે. 

એનવાઈરોર્ેર ર્ંપનહીના ્ુવાસથાપર્ 
ધવલ બારિા્ાએ ર્હ્ં ્તંુ ર્ે, અમે 
ઈસનડ્ા સટાટ્ત અપ અંતગ્તત ર્ંપનહીનહી 
શરૂઆત ર્રહી છે. જેનહી અંિર અમે ભવભવધ 
પ્રર્ારનહી દર-સાઇર્લ અને અપ-સાઇર્લ 
પદ્ભતનો ઉપ્ોગ ર્રહીને  બોલપેન 
બનાવહીએ છહીએ. ભસંગલ-્ૂઝ પલાસસટર્નો 

વપરાશ ઘટાડવાના સરર્ારના અભિ્ાનને 
પગલે ઇર્ો ફ્રેનડલહી પેનનો ભવચાર આવ્ો. 
જો દરસાઇર્લ પેપરમાંથહી પેન બનાવહીએ 
તો વૃષિો ર્પા્ ન્ીં અને પ્ા્તવરણનહી 
જાળવણહી ર્રહી પલાસસટર્નો ઉપ્ોગ ઘટાડહી 
ર્રહી શર્ા્. અમે ર્ાગળને વણહીને ્ાથ 
બનાવટથહી બોલપેન બનાવતા ્ તા. પરંતુ 
ઉતપાિન ષિમતાનહી મ્ા્તિા ્ ોવાના ર્ારણે 
અમે જાતે જ મશહીન દડઝાઇન ર્રહીને 
એસનજભન્સ્ત પાસે તૈ્ાર ર્રાવ્ું. જેથહી 
ઉતપાિન ષિમતામાં વધારો થ્ો અને 
પડતર દર્ ંમતમાં ઘટાડો થ્ો. જેથહી 
પલાસસટર્નહી બોલપેનનહી દર્ંમતમાં અમે 

ર્ાગળનહી બોલપેન આપવા સષિમ  
થ્ા છહીએ.

્શ પુજારા જણાવે છે ર્ે, મને માસટર 
દડગ્હી એનવા્રલ મેનેજમેનટમાં ર્રેલું છે 
અને સોભલડ વેસટ મેનેજમેનટમાં મને રસ 
ર્ેલો છે. બ્ુ બધું દરસચ્ત ર્્ા્ત પછહી અમે 
ર્ાગળનહી બોલપેન બનાવવાનહી વાતને 
ભબઝનસે મોડલેમા ંફેરવવાના પ્ર્ત્ન ર્્ા્ત. 
આટલો અભ્ાસ ર્રહીને પણ ્ું જેટલહી 
સેલેરહી નથહી મેળવતો તેથહી વધુ ્ ું ર્માઈને 
અન્ લોર્ોન ેરોજગારહી આપહી શરંુ્ છુ ંતનેહી 
મને ખુશહી છે. તેણે પલાસસટર્નહી પેનનો 
ઉપ્ોગ અટર્ાવહીને ર્ાગળનહી પેનનો 
ઉપ્ોગ ર્રવા અપહીલ ર્રહી ્તહી. 

આજે જ્ારે િુભન્ામાં પ્ા્તવરણહી્ 
અસમુતલા વ્ાપ્ છે અને પ્ા્તવરણનહી 
જાળવણહી અને સંવધ્તન માટે િુભન્ા 
િારતના માગ્તિશ્તન માટે અપેભષિત બનહી 
રહ્ં છે, ત્ારે આવા નાના પણ ઉજ્જવળ 
િાવહી તરફ િોરહી જતા પ્ર્ાસો આ ષિેત્રે 
ચોર્ર્સપણે પથિશ્તર્ અને અનુર્રણહી્ 
બનહી ર્ેશે. •

પેપર-પેનની ણવશેષતા
પલાનસટકના બદિલે કાગળમાંર્ી બનતી ‘પેપર પેન’ સંપૂણ્ડપણે એનવા્યરમેન્ટ 

ફ્ેન્ડલી છે. પ્રદિૂિણમુક્ત છે. તે વોટરપ્રૂફ અને પરસેવાની અસરરજહત છે. તેનો એજસડ 
ટેસટ અને વોટર ટેસટ પોજિદટવ છે. જેર્ી વ્યજક્તના શરીર પર તેની કોઈ નેગેદટવ 
અસર ર્તી નર્ી. વજનમા ંપલાનસટકની પેન કરતા ંહળવી અન ેપેન લપસતી ન હોવાના 
કારણે િડપર્ી લખી શકા્ય છે. ‘પેપર પેન’ ટેકનોલોજી અંદિર રહેલી શાહીને ઠંડીમાં 
ગરમ રાખે છે અને ગરમીમાં ઠંડી રાખે છે, જેર્ી બોલપેન ઉભરાતી નર્ી કે ર્ીજી 
જતી નર્ી. સામાન્્ય રીતે માકકેટમાં ચાલતી “્યૂિ એન્ડ થ્ો” ની જવભાવનાને બદિલીને 
“્યૂિ એન્ડ ગ્ો”ની જવચારધારા છે. પેપર પેન અને પેપર પેનન્સલના પાછળના ભાગે 
જવજવધ છોડ અને શાકભાજીનાં જબ્યારણ આપવામાં આવે છે. જેમાં ટમેટાં, મેર્ી, 
મરચું તુલસી, ફુદિીનો વગેરેનો સમાવેશ ર્ા્ય છે. આ પેનનો ઉપ્યોગ પૂણ્ડ ર્્યા બાદિ 
તેને ભંગારમાં ફેકી દિેવાના બદિલે ઘરના કૂંડામાં ઉગાડી શકા્ય છે. આવું માત્ર પેન-
પેનન્સલમાં જ નર્ી પરંતુ કાગળની નોટબુક, ડા્યરી, જનમંત્રણ કાડ્ડ, જવજિદટંગ કાડ્ડમાં 
પણ સીડ પેપરનો ઉપ્યોગ કરવામાં આવે છે. નજીકના ભજવષ્યમાં કંપની જીન્સના 
કાપડમાંર્ી પેન બનાવીને બજારમાં ઉપલબધ કરાવનાર છે. •

સાફલ્યગાથા
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સળંગ ૧૧૩ દદવસની 
સારવાર બાદ 
કોરોના્મુક્ત  
થતાં દેવેનદ્રભાઈ 
" અણ્મતણસંહ ચૌહાણ

સમસત ભવશ્વ ર્ોરોનાનહી મ્ામારહી 
સામે આજે લડહી રહ્ં છે, ત્ારે ગરહીબ 
નાગદરર્ો  પ્રત ્ે  સંવે િનશહીલ અને 
મમતાિ્ષો અભિગમ ર્ેળવહીને ર્ેવહી રહીતે 
તેમને મોતના મુખમાંથહી ઉગારહી શર્ા્ 
તેનહી આગવહી ભમસાલ ગુજરાત સરર્ારે 
સમગ્ િુભન્ા સમષિ પ્રસતુત ર્રહી છે. 
અ મ િ ા વ ા િ ન હી  સ ર ર્ ા ર હી  સ ો લ ા 
્ોસસપટલમાં ર્ોરોના સામે ૧૧૩ દિવસ 
સુધહી એર્ધારહી લડત બાિ ધોળર્ાના િિથી 
શ્હી િેવેનદ્રિાઈ પરમાર ર્ોરોનાને માત 
આપહી ્ ેમખેમ ઘર ે પરત ફ્ા ્ત છ ે. 
ર્ોરોનાનહી સારવારનો આ ભવક્રમજનર્ 
ગાળો િારતિરમાં સૌથહી વધુ છે. તેમને 
તમામ સારવાર રાજ્ સરર્ારે ભવના 
મૂલ્ે પૂરહી પાડહી છે. 

અમિાવાિ સોલા ભસભવલ ્ ોસસપટલમાં 
ના્બ મુખ્મંત્રહી શ્હી નહીભતનિાઇ પટેલે 
શ્હી િેવેનદ્રિાઈ અને એમના પદરવારનહી 
રૂબરૂ મુલાર્ાત લઈને શુિેચછાઓ આપહી 
્તહી. તેમણે ઉમે્ુ ું ર્ે, સોલા ભસભવલ 
્ોસસપટલના સમગ્ તંત્રના અથાગ 
પ્ર્ાસો થર્ી જ ૫૯ વરથી્ શ્હી િેવેનદ્રિાઇ 
ર્ોરોના જેવહી સંવેિનશહીલ બહીમારહીને માત 
આપહીને સવગૃ્ે સવસથ થઇને પરત ફરહી 
રહ્ા છ ે. િ ેવેનદ્રિાઈએ જો અન્ત્ર 
સારવાર લહીધહી ્ોત તો અંિાજે ૩૦ 
લાખનો ખચ્ત થ્ો ્ોત જે સરર્ારે 
ભવનામૂલ્ે આપહી છે. સળંગ ૧૧૩ 
દિવસનહી સારવાર બાિ ર્ોરોનામુતિ 
થઈને દડસચાજ્ત લેતા ્ો્ એવો ર્િાચ 
િારતિરમાં સૌ પ્રથમ દર્સસો છે.

આ સમગ્ બનાવનહી ટૂંર્ી ભવગત 

એવહી છ ે ર્ ે અમિાવાિ ભજલ્ાના 
ધોળર્ાના વતનહી અને ગરહીબ પદરવારના 
મોિહી 60 વરથી્ િેવેનદ્રિાઈ પરમારને 
શરિહી-તાવનાં લષિણો જણાતાં તેમણે 
ર્ ો ભવડ -૧૯નો  RT-PCR ટ ેસ ટ 
ર્રાવ્ો. ર્ોરોનો પોભઝદટવ જણાતાં 
સોલા ભસભવલ ્ ોસસપટલમાં ૨૮ ઓગસટે 
ખસેડવામાં આવ્ા ્તાં. જ્ાં સતત 
ચાર મભ્ના સુધહી ચાલેલહી આઇસહી્ુ 
સભ્તનહી સારવાર બાિ િેવેનદ્રિાઇનહી 
ઘરે પરત ફરવાનહી માંગણહીને ગ્ાહ્ 
રાખહી 18 દડસેમબરે િેવેનદ્રિાઈને રજા 
અપાઈ ્તહી. 

ર્ ોર ોન ાન હી  સ ારવ ારના  લ ાંબ ા 
સમ્ગાળાનો અત્ાર સુધહીનો ભવક્રમ 
૧૦૨ દિવસનો છે. અન્ત્ર સારવાર 
લેવામાં આવે તો  સામાન્ રહીતે આટલહી 
લાંબહી ચાલતહી સારવાર પાછળ અંિાજે 
૩૦ લાખ રૂભપ્ાનો ખચ્ત થવાનહી શક્્તા 
્ો્ છે, જે ર્િાચ િેવેનદ્રિાઈના ગરહીબ 
પદરવારને આભથ્તર્ રહીતે ન પોસા્ું ્ોત, 
પરંતુ ધોળર્ાના આ ગરહીબ માનવહીને 
ભવનામૂલ્ે સતત ૧૧૩ દિવસ સુધહી 
સારવાર આપહીને ્ેમખેમ ઉગારહી લઇને 
ગુજરાત સરર્ારે એ સાભબત ર્્ુું છે ર્ે 

ર્ોરોનાના આ વસમા ર્ાળમાં રાજ્ના 
પ્રત્ેર્ ગરહીબ માનવહીના જીવનનાં રખોપાં 
ર્રવા એ જ તેનહી પ્રાથભમર્તા છે. 

શ્હી િેવેનદ્રિાઈ પરમારનાં ધમ્તપત્નહી 
ઇનિુમતહીબ્ ેને  આ પ્રસંગે પોતાનહી 
લાગણહીઓ વ્તિ ર્રતાં ર્હ્ં ર્ે, સોલા 
ભસભવલ ્ોસસપટલના તબહીબોથહી લઈને 
સફાઇર્મથીઓ સુધહી  તમામ તંત્રએ 
ખડેપગે ર્હીને મારા પભતનહી સેવા- 
શુશ્ૂરા ર્રહી છે એ બિલ ્ું તમામને 
ભબરિાવંુ છું અને રાજ્ સરર્ાર દ્ારા 
આટલો લાંબો સમ્ ચાલેલહી સારવાર 
અમને  ત દ્ન  ભન ઃશુ લ ર્  ઉપલબધ 
ર્રાવવામાં આવહી તે બિલ અમારો 
સમગ્ પદરવાર રાજ્નહી સંવેિનશહીલ 
સરર્ારનો આિાર વ્તિ ર્રે છે. 

આ  પ્ર સં ગે  સ ો લ ા  ભ સ ભ વ લ 
સુપદરનટેનડેનટ ડૉ. પહીના સોનહી, જી.
એમ.ઇ.આર.એસ. ર્ોલેજના ડહીન ડૉ. 
ન હી ભ ત ન  વ ો ર ા ,  સ ો લ ા  ભ સ ભ વલ 
એનેસથેભસ્ા ભવિાગનહી સમગ્ ટહીમ, 
પલમનોલોજી ભવિાગનહી સમગ્ ટહીમ, 
મેદડભસન ભવિાગનહી સમગ્ ટહીમ, નભસુંગ 
સટાફ ઉપસસથત રહ્ાં ્તાં. •

કોરોના વૉદર્યસ્ભ
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ગ્ીન એનર્જી ક્ષેત્ે અગ્ેસર ગુજરાત
ગુજરાત સોલર પાવર પૉણલસી-૨૦૨૧ જાહેર

ગજુરાત આજ ેદરન્એુબલ એનર્જી ષિતે્ર ેસમગ્ િેશમા ંઅગ્સેર 
ર્હી ર્ા્્ત ર્રહી રહ્ં છે. રાજ્માં દરન્ુએબલ એનર્જીના ભવર્ાસને 
પ્રોતસા્ન આપહી નવહી ઊંચાઈ પર લઈ જવા માટે મુખ્મંત્રહીશ્હી 
ભવજ્િાઈ રૂપાણહીના નતેૃતવમા ંરાજ્ સરર્ારે ્ ર્ારાતમર્ પ્ર્ાસો 
ર્રહી અનેર્ભવધ નવતર આ્ામો ્ાથ ધ્ા્ત છે. રાજ્માં સોલાર 
ઊજા્તનો વ્ાપ વધે અને લોર્ોને સસતહી વહીજળહી ઘર આંગણે મળહી 
ર્ે એ માટે સોલાર પૉભલસહી વર્ત ૨૦૧૫માં અમલહી બનાવાઈ 
્તહી. આ નહીભતને અપ્રભતમ પ્રભતસાિ મળતા રાજ્માં સવચછ, 
પ્ા્તવરણલષિહી અને સાતત્પૂણ્ત ઊજા્તને સુભનભશ્ચત ર્રવા માટે 
ગજુરાત સરર્ારે નવહી "ગજુરાત સોલર પાવર પૉભલસહી ૨૦૨૧"ને 
અમલમાં મૂર્વાનહી જા્ેરાત ર્રહી છે. 

ગાધંહીનગરમા ંમખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ "ગજુરાત 
સોલર પાવર પૉભલસહી ૨૦૨૧" અગં ેભવગત આપતા ંજણાવ્ુ ં્તું 
રે્, આ નવહી પોભલસહીના પદરણામ ેરાજ્મા ંસૌર ઊજા્તનો વપરાશ-
ઉતપાિન વધવાથહી ઉદ્ોગર્ારોનહી પ્રોડર્શન ર્ોસટ નહીચહી જા્ અને 
‘મઇેડ ઇન ગજુરાત’ રિાનડ િભુન્ામા ંછવાઇ જા્ તવેહી આપણહી નમે 
છે. સૌર ઊજા્ત-સોલાર એનર્જીના પદરણામ ેપરંપરાગત ઊજા્ત સ્ોત 
એવા ર્ોલસા આધાદરત વહીજ ઉતપાિન ઘટશ ેઅન ેએનવા્રમનેટ 
ફે્રનડલહી – ગ્હીન ર્લહીન એનર્જી ઉતપાિનન ેપ્રોતસા્ન મળશ.ે 

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહી જણાવ્ું ્તું ર્ે, ગુજરાત 
મોડલ સૌરઊજા્ત ઉતપાિન ષિેત્રે પણ મ્ત્વનું પુરવાર થઈ રહ્ં છે. 
આ જ અભિગમને રાજ્ સરર્ારે આગળ વધારહીને ગ્હીન એનડ 
ર્લહીન એનર્જીના ભનમા્તણ થર્ી ગુજરાત રાજ્ન ેગ્હીન એનર્જી ્ બ 
બનાવવા માટે આ મ્ત્વનો ભનણ્્ત  ર્્ષો છે. જનેા પદરણામ સવરૂપ 
આ નવહી ગુજરાત સોલાર પૉભલસહી-૨૦૨૧ નહી જા્ેરાત ર્રવામાં 
આવહી છે જે આવનાર સમ્માં દરન્ુએબલ ઊજા્તમાં િેશને નવો 
રા્ ચીંધશે. 

રાજ્માં દરન્ુએબલ એનર્જી ષિેત્રના સવાુંગહી ભવર્ાસને 
પ્રોતસા્ન આપવા માટે રાજ્ સરર્ાર અનેર્ભવધ પ્ર્ાસો ર્રહી 
ર્હી છે ત્ારે આ નવહી પૉભલસહીમાં પણ રાજ્ સરર્ારે ઘણા 
પ્રોતસા્નો આપ્ાં છે. જેના થર્ી રાજ્માં સવચછ અને 

પ્રિરૂણરભ્ત દરન્એુબલ 
એનર્જીના ભવર્ાસના 
તે જ સ વ હી  િ ભ વ ષ ્ને 
પ્રોતસા્ન આપવા અને 
આગળ વધારવામા ંપ્રરેર્ 
બળ પૂરં પાડશે. એટલું 
જ નભ્, લઘુ-મધ્મ 

અન ેમોટા ઉદ્ોગો સોલાર એનર્જી વપરાશ માટે પ્રોતસાભ્ત થવાથહી 
તેમનહી પ્રોડર્શન ર્ોસટ ઘટશે.

"ગુજરાત સોલર પાવર પૉણલસી ૨૦૨૧" ણવશે
• આ પૉભલસહી ્ ેઠળ, ર્ોઈપણ વ્ભતિ / ભવર્ાસર્તા ્ત 

(developer) / ગ્ા્ર્ / ઇનડસટ્હી જરૂદર્ાત મુજબ, 
ષિમતાનહી મ્ા્તિા ભવના, સોલર પ્રોજેક્્ટસ સથાભપત ર્રહી શર્ે 
છે જ્ારે ્ાલના મંજૂર થ્ેલ લોડ / ર્રાર માંગનહી 50%નહી 
મ્ા્તિા િૂર ર્રવામાં આવહી છે. 

• ગ્ા્ર્ો તમેનહી છત / જગ્ા પર સોલર પ્રોજકે્્ટસ સથાપહી શરે્ 
છે અથવા તમેનહી છત / જગ્ાના ંપદરસરન ેવહીજ ઉતપાિન અને 
વહીજ વપરાશ માટે તૃતહી્ પષિન ેલહીઝ પર પણ આપહી શર્શ.ે 

• આ ઉપરાંત ગ્ા્ર્ોનું ર્ોઈ એર્ જૂથ સામૂભ્ર્ માભલર્ીના 
પ્રોજેક્ટ તરહીર્ે સવવપરાશ માટે સૉલર પ્રોજેક્્ટસ સથાપહી શર્ે 
છે અને તેઓનહી માભલર્ીના ભ્સસા પ્રમાણે ઉતપન્ન થતહી સૌર 
ઊજા્તનો વપરાશ ર્રહી શર્ે છે. 

• પ્રોજકે્ટ ડવેલોપર દ્ારા વહીજ ભવતરણ રં્પનહીન ેચરૂ્વવાનહી થતહી 
ભસક્્ોદરટહી દડપોભઝટનહી રર્મન ેપ્રભત મેગાવોટ રૂ. 25 લાખથહી 
ઘટાડહીન ે્વ ેપ્રભત મગેાવોટ રૂ. રૂ. 5 લાખ ર્રવામાં આવહી છે. 

• રાજ્ના લઘુ-MSME, મધ્મ ઉદ્ોગોનહી પ્રોડર્શન ર્ોસટ 
સોલાર એનર્જીના વપરાશને ર્ારણે ઘટશે. એટલું જ નભ્, 
આવા ઉદ્ોગો સભ્ત રાજ્ના મોટા ઉદ્ોગો પણ વલડ્ત 
માર્કેટમાં ર્ોસમપદટશનમાં ઊિા ર્હી શર્શે. 

• આ નવહી સોલર પાવર પૉભલસહી આગામહી પાંચ વર્ત એટલે ર્ે 
૩૧-૧૨-૨૦૨૫ સુધહી ર્ા્્તરત ર્ેશે. જેમાં સથાભપત સોલર 
પ્રોજેક્્ટસ માટેના લાિો 25 વર્તના પ્રોજેક્ટ સમ્ગાળા માટે 
મેળવહી શર્ાશે.

• આ પૉભલસહી અતંગ્તત ર્ેણાર્ ્ ેતનુા ગ્ા્ર્ો માટે, ઔદ્ોભગર્ 
અને વાભણસજ્ર્ ગ્ા્ર્ો દ્ારા ર્ેસપટવ ઉપ્ોગ માટેના, થડ્ત 
પાટથી દ્ારા ઔદ્ોભગર્ અને વાભણસજ્ર્ ગ્ા્ર્ને વેચાણ 
માટેના, વહીજ ભવતરણ ર્ંપનહીઓને (દડસર્ોમ) વહીજ વેચાણ 
ર્રવા માટેના પ્રોજેક્્ટસ સથાપહી શર્ાશે. 

પૉણલસી
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સૂ્ ્ત ગજુરાત ્ોજના, પહીએમ-રુ્સુમ ્ોજના અન ેસમોલ સરે્લ 
દડસસટ્બ્ટેૂડ સોલર પ્રોજકે્્ટસ પૉભલસહી ૨૦૧૯ જેવહી ભવભવધ નવહી 
નહીભતઓનહી પ્ેલ દ્ારા રાજ્ સરર્ાર ગ્ા્ર્ો, ખેડતૂો, સ્ર્ારહી 
મડંળહીઓ, ર્ેણાર્ ્ેતુના ગ્ા્ર્ો અન ે નાના ભવર્ાસર્તા્તઓને 
સોલર પ્રોજકે્્ટસ સથાપવા અન ેરાજ્ સરર્ારનહી સવચછ અન ેગ્હીન 
ઊજા્તના ભવર્ાસનહી પ્ેલમા ંમ્ત્વનો ફાળો આપવા માટે પ્રોતસાભ્ત 
ર્રહી ર્હી છે. જેન ેઆ પૉભલસહીના માધ્મથહી બળ મળશ.ે 

નાના પા્ાના સોલાર પ્રોજેક્્ટસને પ્રોતસાભ્ત ર્રવા માટે, 
વહીજ ભવતરણ ર્ંપનહીઓ ્વે આ નાના પા્ાના સોલર પ્રોજેક્્ટસ 
(4 મેગાવોટ સુધહી) માંથહી સપધા્તતમર્ બહીડ (competitive 
bidding) દ્ારા નક્હી થ્ેલ ટેદરફ ઉપરાંત 20 પૈસા પ્રભત 
્ુભનટ વધુ ચૂર્વહી વહીજ ખરહીિહી ર્રશે. જ્ારે ૪ મેગાવોટથહી 
વધારાનહી રે્પેભસટહીનાં પ્રોજકે્્ટસમાથંહી વહીજ ભવતરણ રં્પનહીઓ દ્ારા 
સપધા્તતમર્ બહીડ (competitive bidding) ્ેઠળ સૌર 
ઊજા્ત ખરહીિહી ર્રશે. 

મખુ્મંત્રહીશ્હીએ ઉમે્ ુ્ત ્ ત ુરે્, ગ્ા્ર્ો પાસ ેજ ેઊજા્ત ઉતપન્ન થશે 
ત ેએમના વપરાશ બાિનહી વધારાનહી ઊજા્તનહી ખરહીિહી રાજ્ સરર્ાર 
ર્રશે. ર્ણેાર્ ગ્ા્ર્ો (સૂ્ ્ત  ગુજરાત ્ોજના) અને 
MSME(મને્ુફેર્ચદરંગ) દ્ારા રે્સપટવ ઉપ્ોગ ર્રતા ં ગ્ા્ર્ો 
માટે તમેના વપરાશ બાિ થ્ેલ વધારાનહી ઊજા્ત દડસર્ોમ દ્ારા પ્રભત 
્ભુનટ િહીઠ રૂ. ૨.૨૫ પ્રમાણનેા િરથહી પ્રથમ પાચં વર્ત માટે ચરૂ્વશ.ે 
ત્ારબાિ પ્રોજેક્ટ ર્ા્ા્તસનવત થ્ાના અગાઉના 6 મભ્નામાં 
GUVNL દ્ારા નોન-પાર્્ક આધાદરત સોલાર પ્રોજકે્્ટસ માટેનહી 
સપધા્તતમર્ ભબદડગં (ટેનડર) પ્રભક્ર્ા દ્ારા શોધા્લે અન ેર્રાર ર્રા્લેા 
સરેરાશ ટેદરફના ૭૫% ના િર પ્રમાણ ેવધારાનહી ઊજા્તનહી ખરહીિહી 
ર્રાશ ેજ ેબાર્ીના સમ્ગાળા માટે ભનભશ્ચત ર્ેશ.ે

અન્ તમામ ગ્ા્ર્ો માટે, પ્રોજર્ટ ર્ા્ા્તસનવત થ્ાના 
અગાઉના 6 મભ્નામાં GUVNL દ્ારા નોન-પાર્્ક આધાદરત 
સોલાર પ્રોજેક્્ટસ માટેનહી સપધા્તતમર્ ભબદડંગ પ્રભક્ર્ા દ્ારા નક્હી 
થ્ેલ અને ર્રાર ર્રા્ેલા નવહીનતમ ટેદરફના ૭૫% ના િરે 
ર્રશે, જે 25 વર્તના પ્રોજેક્ટ જીવનર્ાળ માટે ભનભશ્ચત ર્ેશે. HT 
તથા LT (દડમાનડ આધાદરત) ગ્ા્ર્ો માટે બેસનર્ંગ ચાજ્ત સોલર 
વહીજ વપરાશ મુજબ રૂ.૧.૫૦ પ્રભત ્ુભનટ ર્ેશે જ્ારે તે 
ભસવા્ના ગ્ા્ર્ો તેમજ MSME એર્મોના દર્સસામાં બેસનર્ંગ 
ચાજ્ત પ્રભત ્ુભનટ રૂ. ૧.૧૦ ર્ેશે. વધુમાં ર્ેણાર્ ગ્ા્ર્ો તથા 
સરર્ારહી ભબસલડગં માટે બસેનરં્ગ ચાજ્ત લાગુ પડશ ેન્ીં. આ ઉપરાતં, 
સવવપરાશ (ર્ેસપટવ)ના દર્સસામાં ર્ોઈ ક્રોસ સબભસડહી સરચાજ્ત 
તથા એદડશનલ સરચાજ્ત લાગુ પડશે ન્ીં. 

સૂ્્ત - ગુજરાત ્ોજના ્ેઠળ સથપાતા સોલાર રૂફટોપ 
પ્રોજેક્ટને સરર્ાર દ્ારા સબભસડહી ચાલુ ર્ેશે. આ નહીભત અંતગ્તત 
સોલાર પ્રોજેર્ટ સથાપતા ગ્ા્ર્ોને જે અંિાભજત ફા્િો થશે એમાં 

ર્ેણાર્ ગ્ા્ર્ોને Rs. 1.77 – 3.78 પ્રભત ્ુભનટ, ઔદ્ોભગર્ 
અન ેવાભણસજ્ર્ ગ્ા્ર્ો (રે્સપટવ) Rs. 2.92 – 4.31 પ્રભત ્ ભુનટ, 
ઔદ્ોભગર્ અને વાભણસજ્ર્ ગ્ા્ર્ો (થડ્ત પાટથી સોલાર 
પ્રોજેર્ટમાંથહી ખરહીિહી) Rs. 0.91 – 2.30 પ્રભત ્ુભનટ જેટલો 
ફા્િો થશે.

ઊજા્ત મંત્રહીશ્હી સૌરિિાઇ પટેલે જણાવ્ું ્તું ર્ે, ગુજરાત 
સરર્ાર દ્ારા અમલહી બનાવેલ આ નવહી પૉભલસહી પ્રિુરણરભ્ત 
દરન્એુબલ એનર્જીના ભવર્ાસમા ંપ્રરેર્બળ પરંૂ પાડશ.ે તમેણ ેઉમે્ ુું 
્તું ર્ે, આ પૉભલસહી ગુજરાતને એનર્જી ્બ બનાવવાનહી દિશામાં 
આગળ લઇ જશે. િેશના ઇભત્ાસમાં ઊજા્ત ષિેત્રે લોર્ોને જોડવા 
માટે ગુજરાતે ઉત્તમ તર્ પૂરહી પાડહી છે. આ પૉભલસહીના માધ્મ 
દ્ારા ઘર વપરાશના ગ્ા્ર્ો / ખેડૂતો / ર્ોમભશ્ત્લ ગ્ા્ર્ો / નાનાં 
મોટાં ઉદ્ોગ ગૃ્ો / ધાભમ્તર્ અને શૈષિભણર્ સંસથાઓ સભ્ત જે 
ર્ોઇ વ્ભતિન ેવહીજ ઉતપાિન ર્રવુ ં્ શ ેત ેર્રહી શર્શ ેઅન ેપોતાના 
વપરાશ બાિનહી વહીજળહી તે વેચહી પણ શર્શે. 

મખુ્મતં્રહીશ્હીએ ગ્હીન એનર્જી ષિષ્તેે્ર ગજુરાતે ર્રેલહી ર્ામગહીરહીનહી 
ભવગતો આપતાં ર્હ્ ર્ે, ગુજરાતે ૧૧ ્જાર મેગાવોટ ષિમતાનહી 
ઉતપાિન ષિમતા ્ાંસલ ર્રહી છે અને ૨૦૨૨ સુધહીમાં ૩૦ ્જાર 
મેગા વોટ ગ્હીન એનર્જીના ઉતપાિનનું લક્ છે. જેમાં ભવનડ એનર્જી 
અને સોલાર એનર્જીનો સમાવેશ થા્ છે. એટલું જ ન્ીં રાજ્માં 
સોલાર રૂફટોપ ્ોજના અમલહી બનાવહી ૮૦૦ મેગાવોટ સૌર 
ઊજા્તનું ઉતપાિન ર્રહી ર્ેલ છે તેમજ રાજ્ સોલાર રૂફટોપ 
્ોજનામાં િેશમાં પ્રથમ સથાન ધરાવે છે. 

િેશમાં સૌ પ્રથમ સોલર પૉભલસહીનહી સાથે સાથે “સૂ્્ત ગુજરાત 
્ોજના” પણ શરૂ ર્રહી છે. પાટણ ભજલ્ામાં ચારણર્ા સોલાર 
પાર્્કનહી ષિમતા વધારવાનહી સાથે સાથે ધોલેરામાં પણ ૧૦૦૦ 
મેગાવોટનો સોલાર પાર્્ક તથા ૭૦૦ મેગાવોટના રાધાનેસડા 
સોલાર પાર્્ક ભનમા્તણાધહીન છે. આ રહીત ેગજુરાત ેદરન્એુબલ એનર્જી 
ષિેત્રે પણ અનોખું સથાન બનાવ્ું છે. 

તેમણે ઉમે્ુ્ત ર્ે, દરન્ુએબલ એનર્જી માટે ૬૦ ્જાર ્ેક્ટર 
ભવસતારમા ંસથાભપત થવા જઇ ર્ેલ ભવશ્વના સૌથહી મોટા પ્રોજકે્ટનું 
વડાપ્રધાનશ્હીએ ર્ચછ ભજલ્ાના ખાવડા ખાતે ખાતમૂ્ુત્ત પણ ર્્ુું 
છે. આ ્ાઇરિહીડ દરન્ુએબલ પાવર પલાનટ સૌર ઊજા્ત ષિેત્રે 
ગુજરાતને નવહી દિશા આપશે. તેમણે ર્હ્ં ર્ે, ૩૦ ગહીગાવોટનો 
આ પાવર પલાનટ શરૂ થવાથહી ૬૦,૦૦૦ ભમભલ્ન ્ુભનટથહી વધુ 
લિહીન અને ગ્હીન ઊજા્ત ઉતપન્ન થશે. જેનાથહી ર્ાબ્તનના ઉતસજ્તનમાં 
૬૦ ભમભલ્ન ટન જટેલો ઘટાડો થશે. એટલુ ંજ ન્ીં ૪૦ ભમભલ્ન 
ટન ર્ોલસાનહી પણ બચત થશે અને વાભર્તર્ ૨૫ ્જાર લોર્ોને 
રોજગારહી મળશ.ે ગજુરાતનહી સાથોસાથ અન્ રાજ્ોન ેપણ ઊજા્ત 
પૂરહી પડાશે તથા અન્ રાજ્ોને પણ ઊજા્તનહી સાથે સાથે અન્ 
ઉદ્ોગ ગૃ્ોને રોજગારહી માટે મિિ પણ મળશે. •
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કેવદડ્યાનું આરોગ્યવન સથાણનકો ્માટે બન્યું રોજગારીનો સ્ોત
" બી.પી.દેસાઈ

રે્વદડ્ા ખાત ે ભવશ્વના ભવરાટતમ વ્ભતિતવ એવા સરિાર 
સા્ેબનહી ભવશ્વમા ંસૌથહી ઊચંહી પ્રભતમા સટેચ્ ૂઓફ ્ભુનટહીનુ ંભનમા્તણ 
ર્રવામા ંઆવ્ંુ છે. સટેચ્ ૂઓફ ્ભુનટહીના છત્ર ્ેઠળ રે્વદડ્ાના 
સરં્ભલત ભવર્ાસ માટે વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઈ મોિહીના િરંૂિેશહીસિર 
આ્ોજન ્ ેઠળ ભવભવધ પ્રોજકે્ટ અમલમા ંમૂર્વામા ંઆવ્ા છે. જનેે 
પદરણામે આજે રે્વદડ્ા ્ ોભલસસટર્ ટુદરઝમ ડેવલપમનેટ, ભવશ્વ એર્તાનું 
પ્રભતર્ બનહી વૈભશ્વર્ પ્રવાસહીઓ માટે આર્ર્તણનુ ં રે્નદ્ર બનવા સાથે 
સથાભનર્ આદિવાસહી ્વુર્-્વુતહીઓ માટે ઘર આગંણ ેજ રોજગારહી 
આપવાનુ ં ઉત્તમ માધ્મ બન્ંુ છે. આરોગ્વનમા ં ૩૭ સથાભનર્ 
્વુર્-્વુતહીઓ રોજગારહી મેળવહી રહ્ાં છે.

આજ ેવાત ર્રવહી છે િેશ-ભવિેશના પ્રવાસહીઓને આર્ભર્તત ર્રતા 
અન ેિારતના ઔરધહી્ વિૈવને ઉજાગર ર્રતા અન ેજ્ા ંભવભવધ 
ઔરધહી્ રોપાનહી સાથ ેિારતનહી પ્રાચહીન આ્વુષેદિર્ નહીરોભગતાનહી 
પ્રણાભલર્ા તથા ઉત્તમ આરોગ્ અગંનેહી જાણર્ારહી પ્રાપ્ ર્રવાનંુ 
સુિંર સથળ એટલ ે રે્વદડ્ા સસથત આરોગ્ વન... અન ેતનેાથહી 
સથાભનર્ ્ુવર્-્વુતહીઓ માટે સજા્્ત લેહી રોજગારહીનહી તર્ોનહી.

આ આરોગ્વનમાં આપ પ્રવેશ ર્રો એટલે 
આપણને મધુર સવરે સુસજ્જ પદરવેશમાં 

અ્ીંના સથાભનર્ ગાઈડ મહીઠો 
આવર્ાર આપવા સાથે આરોગ્ 
વનમાં  ઉછરેવામ ાં  આવેલ 
ઔ ર ધ હી ્  ર ો પ ા  ભ વ શે 
ઝહીણવટિરહી અને ભવસતૃત 

માભ્તહી પૂરહી પાડે છે. આ ્ુવર્ ્ુવતહીઓ ર્ોઈ મોટાં શ્ેરોના 
નથહી પરંતુ ર્ેવદડ્ા અને તેનહી આસપાસના ભવસતારના ્ુવર્ 
્વુતહીઓને તમેનહી લા્ર્ાત મજુબ અ્ીં રોજગારહી પરૂહી પાડવામાં 
આવહી છે. સથાભનર્ ્ વુાઓન ેઅ્હી રોજગારહી મળતા તઓે પોતાનહી 
ખુશહી વ્તિ ર્રે છે.

ગઇકાલના શ્ણ્મકઃ આજે ગાઇડ 
આરોગ્ વનમાં ગાડ્તન ઓફ ર્લસ્તમા ંફરજ બજાવતા ફફૂલવાડહીના 

િાવશેિાઈ તડવહી માત્ર ધો.૧૨ પાસ છે. એર્ સમ્ે તઓે અ્ીં 
આરોગ્વન ભનમા્તણમા ંરોજમિાર તરહીરે્ ર્ામ ર્રતા ્ તા. આજ ેતેઓ 
આરોગ્ વનમા ંઆવતા પ્રવાસહીઓન ેગાડ્તન ઓફ ર્લસ્ત ભવશ ેએર્ 
ગાઈડ તરહીરે્ ભવગતવાર જાણર્ારહી આપ ેછે. િાવશે તડવહી ર્્ે છે ્ું 
અ્ીં મજરૂહી ર્રતો ્તો, પરંત ુમારહી લા્ર્ાત મજુબ વનભવિાગ 
દ્ારા મારહી ગાઈડ તરહીરે્ પસિંગહી ર્રવામા ંઆવહી તનેો મન ેઆનિં 
છે. એટલુ ંજ નભ્ ્ વ ેમારે ્ વ ેરોજગારહી માટે અન્ સથળે જવુ ંપડતું 
નથહી. મન ેસથાભનર્ ઘરઆગંણ ેરોજગારહી પ્રાપ્ થઈ છે જને ેપદરણામે 
માર ંઆભથ્તર્ જીવનધોરણ ઊંચ ુઆવ્ુ ંછે.

રણવનાએ રાષ્ટ્રપણતશ્ીને ગોલફકાટ્ભ્માં 
આરોગ્ય વનની ્મુલાકાત કરાવી હતી 
તો સમશરેપરુાનહી રભવના તડવહીનહી વાત જ રં્ઇર્ અલગ છે. 

ધો.૧૨ પાસ ર્્ા્ત બાિ રભવનાએ ર્મપ્ટૂરનો ર્ોસ્ત ર્્ષો, પરંત ુક્્ાં્  
રોજગારહી ન મળહી. રભવના આરોગ્વનમા ંગાઈડ ઉપરાતં ગોલફ 
ર્ાટ્ત પણ ચલાવ ે છે. રભવનાન ેિારતના રાષ્ટ્રપભત શ્હી રામનાથ 
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ર્ોભવિંજીન ેગોલફ ર્ોટ્તમા ંફેરવવાનો મોર્ો મળ્ો 
્તો તનેહી ખશુહી વ્તિ ર્રતા ંર્્ે છે રે્ મારા 
જવેહી સામાન્ ઘરનહી ્ વુતહી માટે આ ખબૂ જ 
આનિંનહી પળ ્ તહી. રભવનાના ભપતા ખતેહીર્ામ 
ર્રે છે. આદિવાસહી સમુિા્નહી રભવનાને 
ઘરઆંગણ ેજ રોજગારહી મળતા પદરવારન ેખબૂ 
જ મોટહી આભથ્તર્ મિિ મળહી છે.

વનસપણતના ઔષધી્ય ઉપ્યોગના 
 પારખુ રણવરાજ તડવી 

આરોગ્વનમાં ૮૦ X ૪૦ ફફૂટ લંબાઈ-પ્ોળાઈમાં ઔરધ 
માનવનું ભનમા્તણ ર્રવામાં આવ્ું છે. ઔરધ માનવ ભવશે માત્ર 
ધો.૮ પાસ રભવરાજ તડવહી માનવહીના પગથહી લઈ મસતર્ રોગોમાં 
ઉપ્ોગહી ઔરધહી્ વનસપભત અંગેનહી જાણર્ારહી આપે છે. િરેર્ 
વનસપભતનહી ઔરધહી્ ઉપ્ોભગતા અને ખાસભ્તો એનહી જીિના 
ટેરવે છે.

સુર્ા ગામનહી માગથી પટેલ ેઆમ તો ફેશન દડઝાઇનનો અભ્ાસ 
ર્્ષો ્ તો. પરંતુ ઘરઆંગણે જ રોજગારહીનો અવસર મળતા માગથી 
પટેલ આરોગ્ વનમાં દડભજટલ ઇનફમષેશન સેનટરમાં આરોગ્વન 
ભવશે પ્રવાસહીઓને માભ્તગાર ર્રે છે. વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઈ 
મોિહીન ેપણ આરોગ્વનમા ંઔરધહી્ રોપાઓથહી અવગત ર્રવાનહી 
તર્ મળહી ્તહી તેનો આનંિ વ્ર્ત ર્રતા માગથી ર્્ે છે ર્ે તે મારા 
માટે ખૂબ જ ગૌરવનહી બાબત છે. તો સુર્ા ગામનહી જ ્ ેતલ પટેલ 
ઘર આંગણે જ વાતાવરણ શુદ્ ર્રતા અને ઔરધહી્ રોપા અંગે 
ઇનડોર પલાનટમાં પ્રવાસહીઓને માભ્તગાર ર્રે છે.

માનવ સમુિા્ના સવાસથ્ અને સુખાર્ારહીના ભવર્વસતુને 

ધ્ાનમાં રાખહીને જુિા જુિા વૈદિર્ વૃષિો સાથેનું 
આ આરોગ્વન ૧૭ એર્રમાં પથરા્ેલું છે. 
આરોગ્વનમાં ્ ોગ, આ્ુવષેિ અને ધ્ાનને 
ખાસ મ્ત્વ આપવામાં આવ્ું છે. ૩૮૦ 
પ્રજાભતના જુિા-જુિા પાંચ લાખ ઔરધહી્ 

રોપાઓ વાવવામાં આવ્ા છે. 
આ વનમાં ર્મળ તળાવ, ગાડ્તન ઓફ ર્લસ્ત, 

આલબા ગાડ્તન, લ્ુદટ્ા ગાડ્તન, એરોમા ગાડ્તન, ્ોગ 
અને ધ્ાન - સથળ, ઈનડોર પલાનટ સેર્શન, દડભઝટલ ઇનફમષેશન 
સેનટર, સોભવભન્ર શોપ, ર્ાફેટેદર્ા વગેરેનો સમાવેશ થા્ છે. 
સટચે્ૂ ઓફ ્ુભનટહીનહી મુલાર્ાતે આવો ત્ારે આરોગ્વનનહી 
ચોક્સ મુલાર્ાત લેજો. અને ખાસ ર્રહીને આદિવાસહી બ્ેનોના 
સવસ્ા્ જૂથ સંચાભલત ર્ાફેટેદર્ામાં વાનગહીઓને માણવાનું 
િૂલતા જ નભ્. 

અ્ીંના આરોગ્ વેલનેસ સેનટરમાં ર્ેરાલાના ડા્તર્ટર અને 
ભનષણાત સટાફ દ્ારા જુિહી જુિહી નેચર થેરાપહીનો પ્રવાસહીઓને લાિ 
મળે છે. આરોગ્ વનમાં પ્રવાસહીઓ શાદરરહીર્ સુખાર્ારહી સાથે 
ર્ુિરત સાથે તાિમ્ પણ અનુિવે છે.

આરોગ્ વન ભવંધ્ાચલ પવ્તતમાળાના છેડ ેઆવલુે ંછે. સાગનું 
સઘન જંગલ એનો છેડા પાડોશહી છે. અ્ીંના 
સૂ્ષોિ્ અને સૂ્ા ્તસતનો નજારો 
માણવાનહી ખાસ વ્વસથા છે. તેનહી 
સ ાથે  આદિવ ાસ હી  ્ુ વર્ -
્ુવતહીઓમાં ર્ેટલહી ભવપુલ 
ષિમતાઓ છે તેનહી અનુિૂભત 
આ સથાને થા્ છે. •

પ્વાસન
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પ્વાસન

કેવદડ્યાના જંગલ સફારી પાક�્માં કા્મ કરતાં ્યુવાનો
પ્ાણીઓ અને પક્ષીઓના દદલોજાન દોસત બની ગ્યા...

" દશ્ભન ણત્વેદી
પ્રર્કૃભત અને વન્પ્રાણહીઓને નજીર્થહી ભન્ાળવા માટે તમે જો 

આભફ્રર્ા ર્ે ર્ેન્ા જવાનું આ્ોજન ર્રતા ્ો તો તે માંડહી વાળવા 
જેવું છે. એનું ર્ારણ છે સટેચ્ૂ ઓફ ્ુભનટહી ! સરિાર પટેલનહી 
ભવશ્વનહી સૌથહી ઊંચહી પ્રભતમાનહી સાથે ત્ાં બનાવવામાં આવેલા 
જગંલ સફારહીનો પ્રવાસ આભફ્રર્ા રે્ રે્ન્ા ટરૂનો અ્ેસાસ ર્રાવશ.ે 
વળહી, તમને જંગલ સફારહી પાર્ ્કમાં  એર્ ન્ીં, અનેર્ 
‘મોગલહી’ મળશે. 

તમને આશ્ચ્્ત થ્ા ભવના ન્ીં ર્ે ર્ે આ મોગલહી એટલે 
ર્ોણ? મોગલહી એટલ ેએ ખબૂ જાણહીતહી બાળર્થાઓના ના્ર્ જવેા 
જંગલ સફારહીમાં એભનમલર્ીપર તરહીર્ે નોર્રહી ર્રહી રહ્ા છે તેવા 
આદિવાસહી ્ુવાનો જે ભ્ંસર્ વન્ પ્રાણહીઓ અને ભનિષોર 
પષિહીઓના દિલોજાન િોસતાર બનહી ગ્ા છે. િેશભવિેશનાં પશુઓ 
અને પષિહીઓનહી સંિાળ રાખતા ્ુવાનોને તેમનહી સાથે એવો 

આતમહી્ નાતો બંધાઇ ગ્ો છે  જે તમને બાળર્થાઓના જંગલ 
ર્ી જાન જેવા મોગલહીનહી પ્રતહીભત ર્રાવ્ા ભવના ર્ે ન્ીં ! 

સટેચ્ૂ ઓફ ્ ુભનટહી પદરસરમાં માત્ર ૬ માસના સમ્ગાળામાં 
૩૭૫ એર્રમાં જંગલ સફારહી પાર્્કનું ભનમા્તણ ર્રવામાં આવ્ું છે. 
આ પાર્્કમાં બનાવા્ેલા એનલિોઝર ર્ુિરતહી જંગલને આવરહી લઇ 
બનાવવામાં આવ્ા છે. એથહી ત્ાં રાખવામાં આવેલા પ્રાણહીઓને 
જંગલનો મા્ોલ મળહી ર્ે. જંગલ સફારહી પાર્્કમાં ૧૦૦ જાતનાં 
માસંા્ારહી અન ેતૃણા્ારહી મળહી રુ્લ ૧૧૦૦ પશપુષિહીઓ રાખવામાં 
આવ્ા છે. ભવશ્વનહી સૌથહી મોટહી પષિહીશાળા જંગલ સફારહી પાર્્કમાં 
છે. આર્ર્તર્ ભવિેશહી પષિહીઓનો અલગ ડોમ છે. 

આ જંગલ સફારહી પાર્્કના ર્ારણે ર્ેવદડ્ા આસપાસના ૧૫૦ 
જેટલા ્ુવાનોને સહીધહી રોજગારહી મળહી છે. સામાન્ રહીતે અત્ાર 
સુધહી બ્ારના ભજલ્ામાં રોજગારહી માટે સથળાંતર ર્રહી ગ્ેલા 
આદિવાસહી ્ વુાનો ઘરઆગંણ ેસારા પગારે નોર્રહી મળતા વતનમાં 
સુખિ ઘર વાપસહી ર્રહી શક્્ા  છે. તેમાં ૬૭ ્ુવાનો એવા છે જે 
અત્ારે એભનમલર્ીપર તરહીર્ે ર્ામ ર્રહી રહ્ા છે.

એભનમલર્ીપર તરહીર્ે ર્ામ ર્રહી ર્ેલા ્ ુવાનોને તમે મળો તો 
અચંબામાં મૂર્ાઇ જશો ! જેમર્ે, પ્ેલાં સામાન્ પગારે 

ર્ામ ર્રતા ંઅન ેવન્જીવોના રેસર્્નુા અનિુવહી ધમષેનદ્ર 
બાદર્ા ગેંડાનહી સારસંિાળ રાખે છે. ગેંડાનું નામ 

મંગલ રાખવામાં આવ્ું છે. ધમષેનદ્ર અને 
મંગલનહી ગાઢ િોસતહી થઇ ગઇ છે. એ.... 

મંગલ! એવો સાિ ધમષેનદ્ર પાડે તો 
‘મંગલિાઇ’ એનલિોઝરના ગમે તે 
ખૂણામાં ્ો્, િોડતાં િોડતાં ધમષેનદ્ર 
પાસે આવહી જા્ ! એનહી સાથે 
લાડ ર્રે ! 

આવું જ ર્ામ ભમત્રવતુ્તળમાં 
માઇર્લ તરહીરે્ ઓળખાતા િદે્રશ 
ડામોરનું છે. સફારહી પાર્્કમાં 
એભનમલર્ીપર તરહીરે્ તનેહી પ્રથમ 
નોર્રહી છે. આ નોર્રહી તેમના 
માટે લોટરહી સમાન છે. ર્ારણ ર્ે 
એર્ તો ઘર આંગણે અને બહીજું, 

સારા પગારથહી નોર્રહી મળહી ! તે 
સફારહી પાર્્કમા ંઆભફ્રર્ન પ્રાણહીઓના 

એનલિોઝરમાં ર્ામ ર્રે છે. શા્મૃગ 

સુખિ ઘર વાપસહી ર્રહી શક્્ા  છે. તેમાં ૬૭ ્ુવાનો એવા છે જે 
અત્ારે એભનમલર્ીપર તરહીર્ે ર્ામ ર્રહી રહ્ા છે.

એભનમલર્ીપર તરહીર્ે ર્ામ ર્રહી ર્ેલા ્ ુવાનોને તમે મળો તો 
અચંબામાં મૂર્ાઇ જશો ! જેમર્ે, પ્ેલાં સામાન્ પગારે 

ર્ામ ર્રતાં અન ેવન્જીવોના રેસર્્નુા અનિુવહી ધમષેનદ્ર 
બાદર્ા ગેંડાનહી સારસંિાળ રાખે છે. ગેંડાનું નામ 

મંગલ રાખવામાં આવ્ું છે. ધમષેનદ્ર અને 
મંગલનહી ગાઢ િોસતહી થઇ ગઇ છે. એ.... 

મંગલ! એવો સાિ ધમષેનદ્ર પાડે તો 
‘મંગલિાઇ’ એનલિોઝરના ગમે તે 
ખૂણામાં ્ો્, િોડતાં િોડતાં ધમષેનદ્ર 
પાસે આવહી જા્ ! એનહી સાથે 
લાડ ર્રે ! 

સારા પગારથહી નોર્રહી મળહી ! તે 
સફારહી પાર્્કમા ંઆભફ્રર્ન પ્રાણહીઓના 

એનલિોઝરમાં ર્ામ ર્રે છે. શા્મૃગ 
økwshkík ૧ જાન્્યુઆરી, ૨૦૨૧56



અને ભજરાફ સાથે િદ્રેશને સારં 
એવું જામે છે.

િદ્રેશ એનલિોઝરમાં પ્રવેશે 
ર્ે તુરંત બે શા્મૃગ તેનહી સાથે 
મસતહી ર્રવા લાગે. શા્મૃગ િદ્રેશ 
પાસ ેચપંહી ર્રાવડાવ ે! પહીછા ંસવંારવાનું 
ર્ામ ર્રાવે ! ભજરાફ પણ િદ્રેશનો પહીછો ના 
છોડે ! સહીટહીનહી િારા ભજરાફ સારહી રહીતે 
સમજતું થઇ ગ્ું છે. એનર્લોઝરમાં એર્ 
વૃષિ સાથે લટર્ાડવામાં આવેલો ચારો 
િદ્રેશના ઇશારે ભજરાફ આરોગવા માંડે! 
આ પ્રાણહીઓને નજીર્થહી જોવાનો રોમાંચ 
ર્ંઇર્ અલગ છે. 

પષિહીઓના બ ેડોમ છે. આ બન્ન ેડોમન ેબહીજા 
શબિોમાં ર્લશોરનુ ંરે્નદ્ર ર્્હી શર્ા્ ! ભવશાળ ડોમ અનરે્ 
પ્રર્ારના પષિહીઓના ર્લબલાટથહી ગુંજતો ર્ે છે. લવબડ્ત, 
ફલેભમંગો, સારસ, ્ંસ, િેશહીભવિેશહી પોપટ, બતર્, બગલા, 
રંગબેરંગહી ચર્લહીઓથહી આ બન્ને ડોમ ઊિરા્ છે. ડોમનહી અંિર 
પ્રવેશ ર્રહી પષિહીઓનાં ગહીતોને સાંિળવા એ અનેરો લ્ાવો છે. 

િાગ્શ્હી નામનહી આદિવાસહી ્ુવતહી અ્ીં નોર્રહી ર્રે છે. 
વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઇ મોિહીએ જ્ારે, પષિહીઓના ડોમનહી 
મુલાર્ાત લહીધહી ત્ારે િાગ્શ્હીએ જ મર્ાઉ પોપટને શ્હી મોિહીના 
્ાથમાં બેસાડો ્તો. એ મર્ાઉ પોપટનું નામ ગોલડહી છે. મર્ાઉ 
પોપટ િાગ્શ્હીનો ર્હ્ાગરો છે. 

ગોલડહી ગો ! એમ ર્્ે તો તુરંત આ ભવિેશહી પષિહી ર્ોઇના ્ ાથ 
ઉપર બેસહી જા્. તેને મગફળહીના િાણા બ્ુ િાવે.  ગોલડહીનહી 
િોસતહીથહી િાગ્શ્હીના પદરવારમાં જાણે ર્ે એર્ પાંખાળો સવજન 
ઉમેરા્ો છે. એભનમલર્ીપર તરહીર્ે નોર્રહીથહી મળતા પગારથહી 
િાગ્શ્હી અને તેના પદરવારનહી આભથ્તર્ સધધરતા વધહી છે. 

જંગલ સફારહી તમને ભબલર્ુલ જંગલનો અનુિવ ર્રાવે. ભસં્ 
ભસં્ ણ, સફેિ વાઘ અન ેચટાપટાવાળહી વાઘણ, િહીપડા, િેશભવિેશનાં 
્રણો, લામા, ર્ભપરાજો બાળર્ો માટે દર્લદર્લાટ ર્રહી મૂર્ે ! અ્ીં 
ગાઇડ તરહીરે્ ર્ામ ર્રતા ં્ વુાનો બ્ધુા આદિવાસહી ્ વુર્ ્ વુતહીઓ 
છે. જે ્ાઈ પ્રોફાઈલ પ્રવાસહીઓ અને મોંઘરા મ્ેમાનો  સાથે 
આતમભવશ્વાસથહી વાતો ર્રે, જંગલ સફારહી પાર્્ક, તેમાં ર્ેલા 
પ્રાણહીઓનહી ઝહીણહીઝહીણહી ભવગતો રસપ્રિ રહીતે સમજાવે. 

જંગલ સફારહી પાર્્ક પ્રાણહીઓને ભવશેર ફાવહી ગ્ું છે. તેના 
ભવશે માભ્તહી આપતા ના્બ વન સંરષિર્ ડૉ.રામ રતન નાલા 
ર્્ે છે, અમ ેપ્રાણહીમા ંઆવલેા શારહીદરર્ બિલાવ નોંધ્ા છે. રે્ટલારં્ 
પ્રાણહીઓના વજનમાં વધારો થ્ો છે. ર્ેટલાર્ પ્રાણહીઓનહી ઊંચાઇ 
વધહી છે. જે પ્રાણહીઓનું વજન ના થઈ શર્ે એવા પ્રાણહીઓનહી 

પ્રર્ારના પષિહીઓના ર્લબલાટથહી ગુંજતો ર્ે છે. લવબડ્ત, 
ફલેભમંગો, સારસ, ્ંસ, િેશહીભવિેશહી પોપટ, બતર્, બગલા, 

મસતહી ર્રવા લાગે. શા્મૃગ િદ્રેશ 
પાસ ેચપંહી ર્રાવડાવ ે! પહીછા ંસવંારવાનું 
ર્ામ ર્રાવે ! ભજરાફ પણ િદ્રેશનો પહીછો ના 
છોડે ! સહીટહીનહી િારા ભજરાફ સારહી રહીતે 

પષિહીઓના બ ેડોમ છે. આ બન્ન ેડોમન ેબહીજા 

પ્વાસન

શારહીદરર્ પુષ્ટતા નજર ે િ ેખાઇ છ ે. 
એભનમલર્ીપર તરહીર્ે ્ુવાનો આ પ્રાણહીઓનહી 
સંિાળ રાખવાનું ર્ામ સારહી રહીતે ર્રહી રહ્ા છે. 

સંિહીપ તડવહી આવો જ એર્ ્ુવાન છે. તે સ્નાતર્ સુધહીનો 
અભ્ાસ ર્રહીને વાપહી અને સુરત નોર્રહી ર્રતો ્તો. પણ, સટેચ્ૂ 
ઓફ ્ ુભનટહીનું ર્ામ શરૂ થતાં તેમને અ્ીં નોર્રહી મળહી ગઇ. એર્ 
તો વતનમાં અને પ્ેલાં ર્રતાં વધુ પગારે. તેમના ભપતા મંગુિાઇ 
િલાિાઇ તડવહી ડેમ સાઇટ ઉપર જ ર્ામ ર્રતા ્તા. પણ, ર્ામ 
િરભમ્ાન જ તેમનું અવસાન થ્ું. 

ત ેર્્ે છે, અ્ીં નોર્રહી ર્રતા ્ંુ મારા પદરવાર સાથ ેર્હી શરંુ્ 
છુ.ં આ નોર્રહી મળ્ા બાિ જ મારા લગ્ સરળતાથહી થ્ા. મને 
લોર્ો સાથ ેવાતો ર્રવહી ગમ ેછે. ્ુ ંમારા ર્ામનો આનિં માણુ ંછુ.ં 

બહીજી રહીતે ર્્હી તો જંગલ સફારહી પાર્્કનું સંચાલન આદિવાસહી 
્ુવાનો ર્રે છે. પરોષિ રહીતે ૬૦૦ જેટલા લોર્ો જંગલ સફારહી 
પાર્્કન ેર્ારણ ેરોજગારહી મળેવતા થ્ા છે. ખાસ ર્રહીન ેપશપુષિહીઓ 
માટે ઘાસચારો, ફળફળાદિ લાવવા માટે ખેડૂતો સાથે આ ્ુવાનો 
જ ર્ામ ર્રે છે. સફારહી પાર્્કના સોવભેન્ર શોપમા ંઆવલેહી િુર્ાનોનું 
સંચાલન સખહીમંડળોને સોંપવામાં આવ્ું છે. 

આમ, ર્ેવદડ્ાના જંગલ સફારહી પાર્કે અનેર્ આદિવાસહી 
પદરવારોના ્ વુાનો ન ેરોજગારહી આપહીન ેપદરવારોન ેઆજીભવર્ાનહી 
સરળતા ર્રહી આપહી છે જે તેમનહી ્ાલતને મજબૂત ર્રવામાં 
મિિરૂપ બનહી ર્હી છે. •
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સા્યનસ ણસટી્માં ગલોબલ રોબોદટક ગેલેરી તથા
 દેશનું સૌથી ્મોટું એક્ેદર્ય્મ આકાર લેશે 

આધભુનર્ ગજુરાતનો ભવર્ાસ સવ્તસપશથી 
અને સવ્તવ્ાપહી બને તે માટે િેશના 
વડાપ્રધાન શ્હી નરેનદ્રિાઈ મોિહીએ ર્રેલાં 
દૃસષ્ટવંત આ્ોજનને ઝડપિેર આગળ 
ધપાવવામાં આવહી રહ્ં છે. તાજેતરમાં 
મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ 
અમિાવાિમાં વડાપ્રધાનશ્હીનહી પ્રેરણાથહી 
ભનમા્તણ પામેલા સા્નસ ભસટહીના ભવભવધ 
પ્રર્લપોનહી ર્ામગહીરહીનહી સમહીષિા અને 
ભનરહીષિણ ર્્ુું ્તું. 

આ પ્રસગં ેમખુ્મતં્રહીશ્હીએ ર્હ્ ં્ તંુ રે્, 
ગજુરાતનો ભવર્ાસ ભવરાસત અન ેઆધભુનર્ 
ભવજ્ાનના પા્ા પર થઈ રહ્ો છે. સા્નસ 
ભસટહીમાં ટૂંર્ સમ્માં જ ગલોબલ રોબોદટર્ 
ગેલેરહી અને િેશનું સૌથહી મોટું એક્ેદર્મ 
આર્ાર પામવા જઈ રહ્ં છે, તે આવનારા 
દિવસોમાં આગવું આર્ર્તણ બનશે એવો 
ભવશ્વાસ પણ તેમણે વ્તિ ર્્ષો ્તો. 

ગુજરાત એજ્ુર્ેશન ્ બ બને તે માટે 
રાજ્ સરર્ાર ર્દટબદ્ છે અને તેથહી જ 
આપણે નોલેજ ર્ોદરડોર પણ ભવર્સાવહી 
રહ્ા છહીએ એમ તેમણે ઉમે્ુું ્તુ. 

મખુ્મતં્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહી ર્હ્ં 
્તુ ંરે્ સા્નસ ભસટહીના અદ્તન પ્રર્લપોના 

માધ્મથહી રાજ્ના બાળર્ો ભવજ્ાનનહી 
િુભન્ામાં ગળાડૂબ બને તે માટે રાજ્ 
સરર્ારે પ્ર્ાસો ્ાથ ધ્ા્ત છે. 

રાજ્ સરર્ારના સા્નસ ટેર્નોલોજી 
ભવિાગ દ્ારા આ દિશામાં થઈ ર્ેલહી 
ર્ામગહીરહીનહી રૂપરેખા આપતા ંજણાવ્ુ ં્ તું 
ર્ે, સા્નસ ભસટહીમાં ટૂંર્ સમ્માં જ 
ગલોબલ રોબોદટર્ ગેલેરહી તેમજ િેશનું 
સૌથહી મોટંુ એકે્દર્મ પણ આર્ાર પામવા 
જઈ રહ્ં છે, જેને પગલે રાજ્નાં બાળર્ો 
ભવજ્ાનનહી િભુન્ામા ંઓતપ્રોત થઈ શર્શ.ે 
મુખ્મંત્રહીશ્હીએ રોબોદટર્ ગેલેરહીમાં 
રોબોભઝ્મ, દરસચ્ત એનડ ર ેસર્્ૂમાં 
રોબોદટર્નહી િૂભમર્ા, મે દડર્લ અને 
આરોગ્ષિેત્રમાં રોબોદટર્ પફષોમ્તનસને 
પ્રત્ષિ ભન્ાળ્ું ્તું. 

મુખ્મંત્રહીશ્હીએ ર્હ્ં ્તું ર્ે, રાજ્માં 
સવ્ત દિશામાં ભવર્ાસ ર્રા્ો છે. તેમણે આ 
અવસરે બાલાભસનોરના ડા્નાસોર પાર્્કના 
ભવર્ાસનહી ભવગતો પણ આપહી ્તહી. 
રાજ્ના ભવર્ાસના પા્ામાં પ્ા્તવરણના 
જતનનો પણ ખ્ાલ રાખ્ો છે અને એટલે 
જ મોઢેરામાં સોલાર ભસટહીનું આ્ોજન 
્ાથ ધ્ુું છે.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ 
સપષ્ટપણે ર્હ્ં ્ તું ર્ે, રાજ્નહી િાભવ પેઢહી 
ભવજ્ાન અને ટેર્નોલોજીના સ્ારે ભવર્ાસ 
સાધહી ભવશ્વનહી બરોબરહી ર્રવા સજજ બને 
તે માટે રાજ્ના િરેર્ ભજલ્ામાં ભવજ્ાન 
રે્નદ્રો અન ેચાર સથળોએ પ્રાિેભશર્ મ્ુભઝ્મ 
ભવર્સાવવામાં આવહી રહ્ા છે.

મુખ્મંત્રહી શ્હી ભવજ્િાઈ રૂપાણહીએ 
સા્નસ ભસટહી ખાતે પ્રગભતમાં ર્ેલાં 
ર્ા્ષોનહી સવ્તગ્ા્હી સમહીષિા ર્રહી ્તહી. 
મુખ્મંત્રહીશ્હીએ સા્નસ ભસટહી દ્ારા તૈ્ાર 
ર્રવામાં  આવેલ "અવર સાઈ્ટસ 
અગેઈનસટ ર્ોભવડ-૧૯" પુસસતર્ા અને 
સા્નસ ભસટહીનહી માભ્તહી સાથેનહી પેન 
ડ્ાઇવનું ભવમોચન પણ ર્્ુું ્તું. થ્હી.ડહી. 
ભપ્રનટર દ્ારા તૈ્ાર થતહી રેસપલર્ાના 
મશહીનનહી પણ તેમણે રૂબરૂ જાણર્ારહી 
મેળવહી ્તહી.

સા્નસ એનડ ટેર્નોલોજી દડપાટ્તમનેટના 
સભચવ શ્હી ્ાદરત શુલિાએ સા્નસ 
ભસટહીમાં તૈ્ાર થઇ ર્ેલા મ્ુભઝર્લ 
ફાઉનટેન, નવા ભથ્ેટર, પલેનેટ અથ્ત 
ભવિાગ, એનર્જી પાર્્ક, લાઈફ સા્નસ 
ભવિાગ અંગેનહી જાણર્ારહી મુખ્મંત્રહીશ્હીને 
આપહી ્ તહી. મુખ્મંત્રહીશ્હીનહી આ મુલાર્ાત 
વેળાએ ગુજરાત સા્નસ ભસટહીના 
એસક્ઝક્્ુદટવ ડા્રેક્ટરશ્હી એસ. ડહી. વોરા 
તથા અભધર્ારહીઓ સાથે રહ્ા ્તા. •

નજરાણું
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