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• કોરોના કાળમાં વ્વશ્વ આખું યોગ તરફ ્વળયુ છે. ભારતમાં આશરે 
પાંચ િજાર ્વરણા પિેલાં મિવરણા પતંજવલએ યોગશાસત્નું સજણાન કયુણા છે.

• યોગ-પ્રાણાયામની પ્રવૃવત્તઓના વયાપક પ્રસારથી જીડીપી સાથ ેિેપીનસે 
ઇનડેક્ષની વૃવદ પણ કર્વી છે.

• સ્વણાજન વિતાય-સ્વણાજન સુખાય મંત્ સાથે યોગમય ગુજરાત બના્વી 
યોગાભયાસમાં દેશમાં ગુજરાતને અગ્રેસર બના્વ્વું છે.

• કૃવર ્વૈવ્વધયકરણ યોજના-૨૦૨૧નો લાભ ગુજરાતના અંબાજીથી 
ઉમરગામ સુધીના ૧૪ આદદજાવત વજલ્ાના ૧.૨૬ લાખથી ્વધુ 
આદદ્વાસી દકસાનોને મળશે.

• કૃવર ્વવૈ્વધયકરણ યોજના અતંગણાત ગજુરાતના આદદ્વાસી ખડેતૂોન ે૩૧ 
કરોડની ખાતર- વબયારણ સિાય મળશે.

• રાજય સરકારે આદદજાવત વજલ્ાના ડુંગરાળ પ્રદેશોમાં વલફટ 
ઇદરગેશનની વ્વવ્વધ યોજનાઓથી ઊંચાઈ પર વસંચાઈના પાણી 
પિોંચાડ્વાના ભગીરથ કાયયો િાથ ધયાણા છે.

• કન્વેનશનલ ટેકનોલોજીના સથાને એડ્વાનસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
સમયની માંગ છે. 

• ગજુરાતન ેઆપણ ે્વધ ુસુખી, સમૃદ, સસંકારી અન ેસ્વાસ્થયપ્રદ બના્વ્વુ ંછે.
• ગજુરાત સરકારે રાજયની મેદડકલ ઓસકસજનની ક્ષમતા ૧૮૦૦ મવેટ્ક 

ટન લઈ જ્વા વનણણાય કયયો છે.
• રાજય સરકાર ખેડૂતો અને માછીમારોને તમામ પ્રકારની મદદ કર્વા 

કદટબદ છે.
• 'માન્વી તયાં સુવ્વધા અને વ્વ્વાદ નિીં સં્વાદ'એ રાજય સરકારનો 

વ્વકાસ મંત્ છે.
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ઊઘડતે પાને

ય�ોગ અનો ઘનનષ્ઠ રસીકરણન� દ્વિપ�ંખીય� અ�ર�ોગય સુરક્� વ્યૂહ સ�થો નનરંતર વિક�સ... 

યોગના માધયમથી સ્વસથ થ્વાનો સંદેશ ભારતે સમગ્ર વ્વશ્વને આપયો છે. યોગથી મળતા લાભ સમસત વ્વશ્વ સમક્ષ 
ઉજાગર થયાં છે. સાતમા વ્વશ્વ યોગ દદ્વસની ગુજરાત સવિત સમગ્ર દેશમાં ઉતસાિભેર ઉજ્વણી કર્વામાં આ્વી. 

મુખય મંત્ી શ્ી વ્વજયભાઇ રૂપાણી સવિત લાખો-કરોડો ગુજરાતી બાંધ્વોએ એક સાથે યોગ કરી આરોગય સુરક્ષા ક્વચને 
્વધુ મજબૂત કર્વાની દદશામાં પગરણ માંડ્ા. યોગ શારીદરક સ્વાસ્થયને સુધારે છે અને રસીકરણ કોરોનાને દૂર રાખ્વામાં 
મિત્વની ભૂવમકા ભજ્વે છે. મુખય મંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના વનણાણાયક નેતૃત્વમાં માત્ પાંચ મવિનામાં જ ગુજરાતમાં 
બે કરોડ લોકોને વયાપક રસીકરણ અવભયાન િેઠળ આ્વરી લે્વામાં આવયાં. કોરોનાની વ્વકટ સસથવતનો બે ્વરણાથી સતત 
સામનો કયાણા બાદ સંભવ્વત ત્ીજી લિેર સામે રણનીવત તૈયાર કરી મુખય મંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ્વરીષ્ઠ સવચ્વોને 
જ્વાબદારીઓ સોંપી છે.

ગુજરાતની રણનીવત રાષ્ટ્રમાં આદશણા મોડેલ સાવબત થતી આ્વી છે. ગુજરાત સરકારનુ સુચારુ જળવય્વસથાપન ઉજાગર 
કરતું સુજલામ સુફલામ જળસંચય અવભયાન વયાપક જન આંદોલન બનયું છે. સતત ચોથા ્વરષે મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઇ 
રૂપાણીના માગણાદશણાનમાં સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાને કોરોના ્વાયરસના સંક્રમણના વ્વપદરત સંજોગો િો્વા છતા પણ 
જ્વલંત સફળતા મેળ્વી છે. છેલ્ા ચાર ્વરણામાં ૬૧,૭૮૧ લાખ ઘનફૂટ તથા આ ્વરષે કોરોના મિામારી ્વચ્ે ૧૯,૭૧૭ 
લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્રિ ક્ષમતામાં ્વધારો થયો છે. 

્વરસાદના આગમનને કારણે જગતનો તાત આનંદદત બનયો છે. ્વરસાદી ્વાતા્વરણમાં સ્વણાગ્રાિી વ્વકાસને જ ધયેયમંત્ 
સાથ ેવ્વકાસકામોની ્વણથભંી ્વણઝાર અવ્વતર ચાલી રિી છે. સરખેજ ગાધંીનગર િાઇ્વ ેઉપર બ ેફલાય ઓ્વરના ંલોકાપણાણ 
થયા.ં ભરૂચ અન ેખડેા વજલ્ામા ંયાત્ાધામ ડાકોર સવિતના વ્વસતારોમા ંફલાયઓ્વર સવિતના વ્વકાસકામોનુ ંપણ લોકાપણાણ-
ખાતમુિૂતણા કર્વામાં આવયું. નીવતઘડતરની પ્રવક્રયા દ્ારા વ્વકાસને ્વધુ ્વેગ્વાન બના્વ્વાનો પ્રયાસ થઇ રહ્ો છે. ગુજરાત 
સરકારે ઇસનટગ્રેટેડ લોવજસસટકસ એનડ લોવજસસટકસ પાક્કસ પોવલસીને મંજૂરી આપી દીધી છે. જે વયાપાર- ધંધા ઉદ્ોગો, 
રોજગાર, રોકાણ માટે ઉદ્ીપકનું કાયણા કરશે.  

જામનગરમાં ગ્રીન એનર્જી કોમપલેક્ષ સથાપ્વાની પિેલનુ આ્વકારદાયક પગલું ભર્વામાં આવયું છે. જેના પદરણામે 
રોજગારીની ન્વી તકો સાથે ગુજરાતને વ્વશ્વના ગ્રીન એનર્જી મેપમાં મિત્વનું સથાન મળશે. રાજય સરકારે ઈલેકટ્ીક સવિકલ 
પોવલસી જાિેર કરી, જેનાથી ઇ-સવિકલની ન્વી ટેક્ોલોજીને પ્રોતસાિન મળશે તેમ જ કાબણાન ઉતસજણાનમાં નોંધપાત્ ઘટાડા 
સાથે પ્રકૃવતને માણ્વા લાયક  બના્વ્વાની દદશામાં ગુજરાતના સંવનષ્ઠ પ્રયાસોની પ્રતીવત થઇ રિી છે. 

રાજયના આદદજાવત ખેડૂત બાંધ્વો માટે કૃવર ્વૈવ્વધયકરણ યોજનાનો પ્રારંભ થયો છે. ઉદ્્વિન વસંચાઇ યોજનાને મંજૂરી 
આપી આદદ્વાસી વ્વસતારન ેવ્વકાસની મખુય ધારામા ંલા્વ્વાના ઘવનષ્ઠ પ્રયાસો થઇ રહ્ા ંછે. આ સાથ ેઆદદ્વાસી વ્વસતારના 
વ્વકાસ માટેની રાજય સરકારની વ્વવ્વધ કલયાણકારી યોજના થકી આદદજાવતના જી્વનને ્વધુ ઉન્નત બના્વતા લેખો અને 
જાણકારી પ્રસતુત આવદ્વાસી વ્વશેર અંકમાં ્વાંચ્વા મળશે.

-  માસહતી સનયામક 
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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. 

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો 
રેડડયોના માધયમથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, નમસકાર. ઘણી ્વાર ‘મન કી બાત’માં 
તમારા પ્રશ્ોનો ્વરસાદ ્વરસતો રિે છે. આ ્વખત ેમેં વ્વચાયુું 
કે કંઈક અલગ કર્વામાં આ્વ.ે િુ ંતમન ેપ્રશ્ કરુ.ં તો ધયાનથી 
સાભંળો મારા પ્રશ્ો. ઑવલસમપકમા ં વયવતિગત સ્ુવણણા ચદં્રક 
જીતનાર પિેલો ભારતીય કોણ િતો?

ઑવલસમપકમા ંકઈ રમતમા ંભારત ેઅતયાર સધુીમા ંસૌથી ્વધુ 
ચદં્રકો જીતયા ંછે?

ઑવલસમપકમા ંકયા ખલેાડીએ સૌથી ્વધ ુપદકો જીતયાં છે?
સાથીઓ, તમે મને જ્વાબ મોકલો કે ન મોકલો, પણ 

MyGovમાં ઑવલસમપક પર જે વવિઝ છે તેમાં પ્રશ્ોના 
ઉત્તર મોકલશો તો ઘણાં બધાં ઈનામો જીતશો. તમે ‘Road 
to Tokoy Quiz’માં ભાગ લેજો. ભારતે પિેલાં કે્વો 
દેખા્વ કયયો છે? આપણી ટૉકયો ઑવલસમપક માટે કે્વી તૈયારી 
છે? તે બધું તમે જાતે જાણો અને બીજાને પણ જણા્વજો. િું 
તમને બધાને અનુરોધ કરું છું કે તમે આ વવિઝ કૉસમપદટશનમાં 
જરૂર ભાગ લેજો.

સાથીઓ, િ્ેવ ્વાત ટૉકયો ઑવલસમપકની થઈ રિી િોય તો 
ભલા, વમલખાવસંિજી જે્વા દંતકથારૂપ એ્થલટેને કોણ ભલૂી શકે 
છે? થોડાક દદ્વસો પિેલા ંજ કોરોનાએ તેમન ેઆપણી પાસથેી 

વછન્વી લીધા. જયારે તઓે િૉસસપટલમા ંિતા તો મન ેતમેની 
સાથ ે્વાત કર્વાનો અ્વસર મળયો િતો. ્વાત કરતી ્વખત ેમેં 
તમેન ેઅનુરોધ કયયો િતો. મેં કહં્ િતુ ં કે તમ ેતો ૧૯૬૪માં 
ટૉકયો ઑવલસમપકમા ંભારતનુ ંપ્રવતવનવધત્વ કયુું િતુ.ં આથી આ 
્વખત ેજયારે આપણા ખલેાડી ઑવલસમપક માટે ટૉકયો જઈ રહ્ા 
છે તો તમારે આપણા એ્થલટેનુ ંમનોબળ ્વધાર્વાનુ ંછે, તમેને 
પોતાના સદેંશથી પ્રદેરત કર્વાના છે. તેઓ રમત માટે એટલા 
સમવપણાત અન ેભા્વકુ િતા કે બીમારીમાં પણ તમેણ ેતરત જ તનેા 
માટે િા પાડી દીધી, દભુાણાગયથી વનયવતન ેકંઈક બીજુ ંજ મજૂંર 
િતંુ. મન ેઆજ ેપણ યાદ છે કે ્વરણા ૨૦૧૪મા ંતેઓ સરુત આવયા 
િતા. અમ ેલોકોએ એક નાઇટ મરેેથૉનનુ ંઉદ્ાટન કયુું િતુ.ં તે 
સમયે તમેની સાથ ેજે ગપશપ થઈ, રમતો વ્વશ ેજે ્વાત થઈ, 
તનેાથી મન ેપણ બિ ુજ પ્રરેણા મળી િતી. આપણ ેબધા જાણીએ 
છીએ કે વમલખાવસંિજીનો પરૂો પદર્વાર ખલેોને સમવપણાત રહ્ો 
છે, ભારતનુ ંગૌર્વ ્વધારતો રહ્ો છે.

સાથીઓ, િ્વ ેટેલનટ એટલ ેકે પ્રવતભા, ડદેડકેશન એટલે કે 
સમપણાણ, દડટરવમનશેન એટલ ેકે દૃઢતા અન ેસપૉરસણામને સસપદરટ 
એટલ ેકે ખલેદદલી એક સાથ મળે છે તયારે કોઈ ચસેમપયન બન ે
છે. આપણા દેશમા ંતો મોટા ભાગના ખલેાડી નાના-ંનાનાં શિેરો, 
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નગરો, ગામોમાંથી આ્ેવ છે. ટૉકયો જઈ રિેલા આપણા 
ઑવલસમપક દળોમા ંપણ આ્વા અનેક ખેલાડીઓ સામેલ છે જમેનું 
જી્વન ખૂબ જ પે્રદરત કરે છે. આપણા પ્ર્વીણ જાધ્વજી વ્વશ ેતમે 
સાભંળશો તો તમન ેપણ લાગશ ેકે કેટલા કદઠન સઘંરણામાથંી પસાર 
થઈન ેપ્ર્વીણજી અિીં પિોંચયા છે. પ્ર્વીણ જાધ્વજી મિારાષ્ટ્રના 
સતારા વજલ્ાના એક ગામના રિે્વાસી છે. તેઓ તીરંદાજીના 
વનપુણ ખેલાડી છે. તમેના ંમાતાવપતા મજરૂી કરીન ેપદર્વાર ચલા્ેવ 
છે અન ેતેમનો દીકરો પોતાની પિેલી ઑવલસમપકસ રમ્વા ટૉકયો 
જઈ રહ્ો છે. તે માત્ તમેના ંમાતાવપતા જ નિીં, આપણા બધા 
માટે કેટલા ગૌર્વની ્વાત છે. આ જ રીત,ે એક બીજા ંખલેાડી 
છે, આપણા ંનિેા ગોયલજી. નિેા ટૉકયો જઈ રિેલી મવિલા 
િૉકી ટીમની સભય છે. તમેની માતા અન ેબિેનો સાઇકલની 
ફૅકટરીમા ંકામ કરીન ેપદર્વારનો ખચણા કાઢે છે. નિેાની જમે જ 
દીવપકાકુમારીજીના જી્વનની યાત્ા પણ ઉતાર-ચડા્વ્વાળી રિી 
છે. દીવપકાના વપતા ઑટો દરક્ષા ચલા્ેવ છે અન ેતમેની માતા 
નસણા છે અન ેિ્વ ેજુઓ, દીવપકા િ્વ ેટૉકયો ઑલસમપકસમા ંભારત 
તરફથી એક માત્ મવિલા તીરંદાજ છે. કયારેક વ્વશ્વની  
નંબર એક તીરંદાજ રિેલી દીવપકા સાથે આપણા સિુની 
શભુકામનાઓ છે.

સાથીઓ, જી્વનમા ંઆપણ ેજયા ંપણ પિોંચીએ છીએ, જટેલી 
પણ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, જમીન સાથ ેઆ જોડાણ, િંમશેાં, 
આપણન ેઆપણા ંમળૂ સાથે બાધંી રાખ ેછે. સઘંરણાના દદ્વસો 
પછી મળેલી સફળતાનો આનદં પણ કંઈક ઓર જ િોય છે. 
ટૉકયો જઈ રિેલા આપણા ખલેાડીઓએ બાળપણમા ંસાધન-
સસંાધનોના દરેક અભા્વનો સામનો કયયો, પરંત ુતેઓ ટકી રહ્ા, 
જોડાયેલા રહ્ા. ઉત્તર પ્રદેશના મુઝફફરનગરનાં વપ્રયંકા 
ગોસ્વામીજીનુ ંજી્વન પણ ઘણી શીખ આપ ેછે. વપ્રયકંાના વપતા 
બસ કનડકટર છે. બાળપણમા ંવપ્રયકંાન ેત ેબગે બિુ જ પસંદ િતી 
જ ેચદં્રક મળે્વનાર ખલેાડીઓન ેમળે છે. આ આકરણાણમા ંતમેણે 
પિેલી ્વાર રેસ ્વૉદકંગ સપધાણામા ંભાગ લીધો િતો. િ્વ,ે આજે 
ત ેતેની મોટી ચેસમપયન છે.

ભાલા ફેંકમા ં ભાગ લનેારા વશ્વપાલવસિંજી, બનારસના 
રિે્વાસી છે. વશ્વપાલજીનો તો પરૂો પદર્વાર જ આ રમત સાથે 
જોડાયલેો છે. તેમના વપતા, કાકા અન ેભાઈ, બધા ભાલા ફેંક્વામાં 
વનષણાત છે. પદર્વારની આ પરંપરા તેમના માટે ટૉકયો 
ઑવલસમપકસમા ંકામ આ્વ્વાની છે. ટૉકયો ઑવલસમપક માટે જઈ 
રિેલા વચરાગ શેટ્ી અન ેતમેના ભાગીદાર સાસત્વક સાઈરાજની 
વિંમત પણ પ્રદેરત કરનારી છે. તાજેતરમા ંજ વચરાગના નાનાજીનું 
કોરોનાથી વનધન થઈ ગયંુ િતુ.ં સાસત્વક પણ પોત ેગયા ્વરષે 
કોરોના પૉવઝદટ્વ થઈ ગયા િતા. પરંત ુઆ મશુકેલીના દદ્વસો 
પછી પણ તે બનં ે મનેસ ડબલ શટલ કૉસમપદટશનમાં પોતાનંુ 

સ્વણાશે્ષ્ઠ આપ્વાની તયૈારીમા ંલાગલેા છે.
એક બીજા ખલેાડીનો િુ ંતમન ેપદરચય કરા્વ્વા માગીશ. 

તઓે છે િદરયાણાના વભ્વાનીના મનીર કૌવશકજી. મનીરજી 
ખતેી કરતા પદર્વારમાથંી આ્ેવ છે. બાળપણમા ંખેતીમા ંકામ 
કરતા-ંકરતા ંમનીરન ેબૉસકસગંનો શોખ થઈ ગયો િતો. આજે 
ત ેશોખ તમેન ેટૉકયો લઈ જઈ રહ્ો છે. એક બીજા ંખલેાડી છે 
સી. એ. ભ્વાનીદે્વીજી. નામ ભ્વાની છે અન ેતઓે તલ્વારબાજીમાં 
વનપુણ છે. ચેન્નાઈના ંરિે્વાસી ભ્વાની પિેલા ંભારતીય Fencer 
છે જમેણ ેઑવલસમપકમા ંવિૉવલફાય કયુું છે. િુ ંકયાકં ્વાચંી રહ્ો 
િતો કે ભ્વાનીજીનુ ંપ્રવશક્ષણ ચાલ ુરિે ત ેમાટે તમેની માતાએ 
પોતાના ંઘરેણાં સદુા ંવગર્વ ેમકૂયા ંિતા.ં

સાથીઓ, આ્વા ંતો અગવણત નામ છે પરંત ુ‘મન કી બાત’મા,ં 
આજ ેથોડાકં નામોનો જ ઉલે્ખ કરી શકયો છુ.ં ટૉકયો જઈ 
રિેલા દરેક ખેલાડીનો પોતાનો સઘંરણા રહ્ો છે, ્વરયોની મિેનત 
રિી છે. તઓે માત્ પોતાના માટે જ નથી જઈ રહ્ા પરંત ુદેશ 
માટે જઈ રહ્ા છે. આ ખેલાડીઓએ ભારતનું ગૌર્વ પણ 
્વધાર્વાનુ ંછે અન ેલોકોનુ ંહૃદય પણ જીત્વાનુ ંછે અન ેઆથી 
મારા દેશ્વાસીઓ, િુ ંતમન ેપણ સલાિ દે્વા માગુ ંછુ,ં આપણે 
જાણ-ેઅજાણય ેપણ આપણા આ ખલેાડીઓ પર દબાણ નથી 
બના્વ્વાનુ ંપરંતુ ખલુ્ા મનથી, તમેનો સાથ આપ્વાનો છે, દરેક 
ખલેાડીનો ઉતસાિ ્વધાર્વાનો છે.

સૉવશયલ વમદડયા પર તમ ે#Cheer4Indiaની સાથ ેતમ ે
આ ખલેાડીઓન ેશભુકામનાઓ આપી શકો છો. તમે કંઈક બીજું 
પણ ન્વીન કર્વા માગતા િો તો ત ેપણ જરૂર કરો. જો તમને 
આ્વો કોઈ વ્વચાર આ્ેવ કે જ ેઆપણા ખલેાડીઓ માટે આપણે 
સૌએ મળીન ે કર્વો જોઈએ તો ત ેતમ ેમન ેજરૂર મોકલજો. 
આપણ ેબધા મળીન ેટૉકયો જનારા આપણા ખલેાડીઓનુ ંસમથણાન 
કરીશંુ Cheer4India!!! Cheer4India!!! Cheer4India!!!

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, કોરોના વ્વરુદ આપણી દેશ્વાસીઓની 
લડાઈ ચાલ ુછે, પરંત ુઆ લડાઈમા ંઆપણ ેબધા મળીન ેઅનકે 
અસાધારણ મકુામ પણ પ્રાપ્ત કરી રહ્ા છીએ. િમણા ંથોડા દદ્વસ 
પિેલાં જ આપણા દેશ ેએક અભતૂપ્ૂવણા કામ કયુું છે. ૨૧ જનૂ ે
રસીકરણ અવભયાનના આગામી ચરણની શરૂઆત થઈ અને તે 
દદ્વસ ેદેશ ે૮૬ લાખથી ્વધ ુલોકોન ેવનઃશલુક રસી લગા્વ્વાનો 
રેકૉડણા પણ બના્વી લીધો અન ેત ેપણ એક જ દદ્વસમા.ં આટલી 
મોટી સખંયામા ંભારત સરકાર તરફથી વનઃશલુક રસીકરણ અને 
ત ેપણ એક દદ્વસમા!ં સ્વાભાવ્વક છે, તનેી ચચાણા પણ ઘણી થઈ.

સાથીઓ, એક ્વરણા પિેલાં બધાની સામ ેપ્રશ્ િતો કે રસી 
કયારે આ્વશ?ે આજ ેઆપણ ેએક દદ્વસમા ં લાખો લોકોને 
ભારતમા ંબનલેી રસી વનઃશલુક લગા્વી રહ્ા છીએ અન ેઆ જ 
તો ન્વા ભારતની તાકાત છે. સાથીઓ, રસીની સરુક્ષા દેશના 

સંવાદ
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દરેક નાગદરકન ેમળે, ત ેમાટે આપણ ેલગાતાર પ્રયાસ કરતા 
રિે્વાનો છે. અનકે જગયાએ રસી લ્ેવામા ંસકંોચન ેસમાપ્ત કર્વા 
માટે અનકે સગંઠનો, નાગદરક સગંઠનોના લોકો આગળ આવયા 
છે અન ેબધા મળીન ેઘણુ ંસારુ ંકામ કરી રહ્ા છે. 

સાથીઓ, કયારેક ન ે કયારેક આ વ્વશ્વ માટે કેસ સટડીનો 
વ્વરય બનશે કે ભારતના ગામના લોકોને, આપણા ્વન્વાસી-
આદદ્વાસી ભાઈ-બિેનોએ, આ કોરોનાકાળમા,ં કઈ રીત,ે પોતાના 
સામ્થયણા અને સૂજબૂજનો પદરચય આપયો. ગામના લોકોએ 
વિૉરનટાઇન સનેટર બનાવયાં, સથાવનક જરૂદરયાતોને જોઈને કૉવ્વડ 
વનયમો બનાવયા. ગામના લોકોએ કોઈન ેભખૂયા સ્ૂવા નથી દીધા, 
ખતેીનુ ંકામ પણ અટક્વા નથી દીધુ.ં નજીકના શિેરોમા ંદધૂ-શાક, 
આ બધુ ંપ્રવત દદ્વસ પિોંચાડતા રહ્ા, આ પણ, ગામોએ સવુનવચિત 
કયુું, અથાણાત્ પોતાન ેસભંાળયા, અન ેબીજાન ેપણ સભંાળયા. આ્વી 
જ રીતે આપણ ેરસીકરણ અવભયાનમા ંપણ કરતા રિે્વાનુ ંછે. 
આપણે જાગૃત રિે્વાનુ ંપણ છે અને જાગૃત કર્વાના પણ છે. 

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, આપણા દેશમા ંિ્ેવ ચોમાસાની ઋતુ 
પણ આ્વી ગઈ છે. ્વાદળો જયારે ્વરસ ેછે તો કે્વળ આપણા 
માટે જ નથી ્વરસતા, પરંત ુ્વાદળ આ્વનારી પઢેીઓ માટે પણ 
્વરસ ેછે. ્વાદળનુ ંપાણી જમીનમા ંઆ્વીન ેએકઠુ ંપણ થાય છે, 
જમીનના જળસતરન ેપણ સધુારે છે. અને આથી, િુ ંજળ સરંક્ષણને 
દેશ સ્ેવાનુ ંજ એક રૂપ માનુ ંછુ.ં તમ ેપણ જોયુ ંિશ,ે આપણામાથંી 
અનકે લોકો આ પુણયન ેપોતાની જ્વાબદારી માનીન ેકામમાં 
લાગલેા રિે છે. આ્વા જ એક શખસ છે ઉત્તરાખડંના પૌંડી 
ગઢ્વાલના સસચ્દાનદં ભારતીજી. ભારતીજી એક વશક્ષક છે. 
અન ેતેમણ ેપોતાના ંકાયયોથી લોકોન ેખબૂ જ સારી વશખામણ 
આપી છે. આજે તેમની મિેનતથી જ પૌંડી ગઢ્વાલના ઉફરૈંખાલ 
ક્ષતે્માં પાણીનુ ંમોટંુ સકંટ સમાપ્ત થઈ ગયુ ંછે. જયા ંલોકો પાણી 
માટે તરસતા િતા તયાં આજ ેઆખા ્વરણાની પાણીની આપવૂતણા થઈ 
રિી છે.

સાથીઓ, પિાડોમા ંજળ સરંક્ષણની એક પારંપદરક રીત રિી છે 
જને ે‘ચાલખાલ’ પણ કિે્વાય છે. અથાણાત્ પાણી એકઠુ ંકર્વા માટે 
મોટો ખાડો ખોદ્વાનો. આ પરંપરામા ંભારતીજીએ કંઈક ન્વી રીતોને 
પણ જોડી દીધી. તમેણ ેસતત નાના-ંનાના ંતળા્વો બના્વડાવયા.ં 
તનેાથી ન માત્ ઉફરૈંખાલની પિાડી િરી-ભરી થઈ, પરંત ુલોકોની 
પી્વાના પાણીની તકલીફ પણ દરૂ થઈ ગઈ. તમને એ જાણીને 
આચિયણા થશે કે ભારતીજી આ્વા ં૩૦ િજારથી ્વધ ુજળ-તળા્વ 
બના્વી ચકૂયાં છે. ૩૦ િજાર. તમેનુ ંઆ ભગીરથ કાયણા આજ ેપણ 
ચાલ ુછે અન ેઅનકે લોકોન ેપ્રરેણા આપી રહ્ા છે.

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, આપણા ંશાસત્ોમા ંકિે્વાયુ ંછે –
नास्ति मलूम ्अनौषधम ्।।
અથાણાત્ પૃ્થ્વી પર એ્વી કોઈ ્વનસપવત જ નથી જમેા ંકોઈ 

ન ેકોઈ ઔરધીય ગણુ ન િોય. આપણી આસપાસ એ્વા ંઅનકે 
ઝાડછોડ િોય છે જનેામા ંઅદભૂત ગણુ િોય છે પરંત ુઘણી ્વાર 
આપણન ેતમેના વ્વશ ેખબર જ નથી િોતી. મન ેનવૈનતાલના 
એક સાથી, ભાઈ પદરતોર ેઆ્વા જ વ્વરય પર એક પત્ પણ 
મોકલયો છે. તમેણે લખયુ ંછે કે તમેન ેગળો અન ેબીજી અનકે 
્વનસપવતઓના આટલા ચમતકાદરક મેદડકલ ગણુો વ્વશ ેકોરોના 
આવયા પછી જ ખબર પડી. પદરતોરે મન ેપણ અનુરોધ કયયો છે 
કે િુ ં ‘મન કી બાત’ના બધા શ્ોતાઓને કિંુ કે તમે તમારી 
આસપાસની ્વનસપવતઓ વ્વશ ેજાણો, અન ેબીજાઓન ેપણ 
જણા્વો. ્વાસત્વમા,ં આ તો આપણી સદીઓ જૂની વ્વરાસત છે, 
જને ેઆપણ ેજાળ્વ્વાની છે. આ દદશામા ંમધય પ્રદેશના સતનાના 
એક સાથી છે શ્ીમાન રામલોટન કુશ્વાિાજી, તમેણ ેખબૂ જ 
પ્રશસંનીય કામ કયુું છે. રામલોટનજીએ પોતાના ખતેરમા ંએક 
દેશી મયવૂઝયમ બનાવયુ ંછે. આ મયૂવઝયમમા ંતમેણે સેંકડો ઔરધીય 
છોડ અન ેબીજોનો સગં્રિ કયયો છે. તમેન ેતઓે દરૂ-સદુરૂ ક્ષતે્ોમાથંી 
અિીં લાવયા. ત ેઉપરાંત તઓે દર ્વરષે અનકે પ્રકારના ંભારતીય 
શાકો પણ ઉગાડે છે. 

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, આજથી થોડા દદ્વસો પછી પિેલી 
જલુાઈએ આપણે નશેનલ ડૉકટસણા ડ ેમાન્વીશંુ. આ દદ્વસ દેશના 
મિાન વચદકતસક અન ેરાજદ્ારી ડૉ. બી. સી. રોય.ની જયંતીને 
સમવપણાત છે. કોરોના કાળમાં ડૉકટરોના યોગદાનના આપણ ેસિુ 
આભારી છીએ. આપણા ડૉકટરોએ પોતાના જી્વની પર્વા ન 
કરતા આપણી સ્ેવા કરી છે. આથી આ ્વખતે નશેનલ ડૉકટસણા 
ડ ે્વધુ ખાસ બની જાય છે.

સાથીઓ, દ્વાની દુવનયાના સૌથી સમમાવનત લોકોમાનંા એક 
વિપૉકે્રરસ ેકહં્ િતુ ં- 

“Wherever the art of Medicine is loved, there 
is also a love of Humanity.”

અથાણાત્ જયા ંઆટણા ઑફ મદેડવસન માટે પ્રમે િોય છે તયા ં
માન્વતા માટે પણ પ્રમે િોય છે. ડૉકટસણા, આ પ્રમેની શવતિથી 
જ આપણી સ્ેવા કરી શકે છે. આથી આપણી એ જ્વાબદારી છે 
કે આપણ ેએટલા જ પ્રમેથી તમેનો ધનય્વાદ કરીએ, તમેની વિંમત 
્વધારીએ. આમ તો આપણા આ દેશમા ંઅનકે લોકો એ્વા પણ 
છે જે ડૉકટરોની મદદ માટે આગળ આ્વીને કામ કરે છે. 
શ્ીનગરથી આ્વા જ એક પ્રયાસ વ્વશ ેમન ેખબર પડી. અિીં 
ડાલ સરો્વરમાં એક બૉટ એમ્બયલુનસ સવ્વણાસની શરૂઆત કર્વામાં 
આ્વી. આ સ્ેવાન ેશ્ીનગરના તાદરક અિેમદ પતલજૂીએ શરૂ 
કરી જ ેએક િાઉસબૉટ માવલક છે. તમેણે પોતે પણ કૉવ્વડ-૧૯ 
સામ ેલડાઈ લડી છે અન ેતનેાથી તમેન ેએમ્બયલુનસ સ્ેવા ચાલુ 
કર્વા માટે પ્રરેણા મળી. તમેની આ એમ્બયલુનસથી લોકોન ેજાગૃત 
કર્વાનંુ અવભયાન પણ ચાલી રહં્ છે. તઓે આ એમ્બયલુનસથી 

સંવાદ
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સતત ઘોરણાઓ પણ કરી રહ્ા છે. પ્રયાસ એ છે કે લોકો માસક 
પિેર્વાથી લઈન ેદરેક પ્રકારની આ્વશયક સા્વધાની રાખ.ે

સાથીઓ, ડૉકટસણા ડનેી સાથ ેએક જુલાઈએ ચાટણાડણા એકાઉનટનટ 
ડે પણ મના્વાય છે. મેં કેટલાંક ્વરણા પિેલાં દેશના ચાટણાડણા 
એકાઉનટનટો પાસે ્વવૈશ્વક સતરની ભારતીય ઑદડટ ફમસણાનો ઉપિાર 
માગયો િતો. આજે િુ ં તમેન ે તનેુ ં સમરણ કરા્વ્વા માગુ ં છુ.ં 
અથણાવય્વસથામા ંપારદવશણાતા લા્વ્વા માટે ચાટણાડણા એકાઉનટનટ બિુ 
સારી અન ેસકારાતમક ભવૂમકા વનભા્વી શકે છે. િુ ંઆ બધા 
ચાટણાડણા એકાઉનટનટ, તેમના પદર્વારના સભયોન ેમારી શભુકામનાઓ 
પાઠ્વુ ંછંુ.

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, કોરોના વ્વરુદ ભારતની લડાઈની 
એક મોટી વ્વશેરતા છે. આ લડાઈમા ં દેશના દરેક વયવતિએ 
પોતાની ભવૂમકા વનભા્વી છે. મેં ‘મન કી બાત’મા ંઘણી ્વાર તનેો 
ઉલ્ખે કયયો છે. પરંત ુકેટલાક લોકોને ફદરયાદ પણ રિે છે કે 
તનેા વ્વશે આટલી ્વાત થઈ નથી શકતી. અનેક લોકો, ચાિે તે 
બનૅક સટાફ િોય, વશક્ષકો િોય, નાના ્વપેારી કે દકુાનદાર િોય, 
દકુાનોમા ં કામ કરનારા લોકો િોય, રેંકડી-લારી ચલા્વનારા 
ભાઈ-બિેન િોય, વસકયોદરટી ્વૉચમને િોય કે પછી ટપાલી અને 
ટપાલ ખાતાના કમણાચારી- ્વાસત્વમા ંઆ યાદી બિુ જ લાબંી છે 
અન ેદરેકે પોતાની ભવૂમકા વનભા્વી છે. શાસન-પ્રશાસનમા ંપણ 
અનકે લોકો અલગ-અલગ સતર પર જોડાયેલા રહ્ા છે.

સાથીઓ, તમ ે સભં્વતઃ ભારત સરકારમા ં સવચ્વ રિેલા 
ગરુુપ્રસાદ મિાપાત્જીનુ ંનામ સાંભળયુ ંિશ.ે િુ ંઆજ ે‘મન કી 
બાત’મા ંતેમનો ઉલે્ખ પણ કર્વા માગુ ંછુ.ં ગરુુપ્રસાદજીને કોરોના 
થઈ ગયો િતો, તેઓ િૉસસપટલમા ંદાખલ િતા, અન ેપોતાનું 
કતણાવય પણ વનભા્વી રહ્ા િતા. દેશમા ંઑસકસજનનુ ંઉતપાદન 
્વધે, દરૂ-સદુરૂના વ્વસતારો સુધી ઑસકસજન પિોંચ ેતેના માટે 
તમેણ ે દદ્વસ-રાત કામ કયુું. એક તરફ નયાયાલયોના ચક્કર, 
વમદડયાનુ ંદબાણ- એક સાથ ેઅનકે મોરચાઓ પર તઓે લડતા 
રહ્ા. બીમારી દરવમયાન તમેણ ેકામ કર્વાનુ ંબધં ન કયુું. મનાઈ 
કયાણા પછી પણ તેઓ વજદ કરીન ેઑસકસજન પર થનારી વ્વદડયો 
પદરરદમા ંપણ સામલે થઈ જતા િતા. દેશ્વાસીઓની એટલી 
વચતંા િતી તેમન.ે તેઓ િૉસસપટલની પથારી પર પોતાની પર્વા 
કયાણા ્વગર દેશના લોકો સુધી ઑસકસજન પિોંચાડ્વાની 
વય્વસથામા ંલાગલેા રહ્ા. આપણા બધા માટે આ દઃુખદ છે કે 
આ કમણાયોગીન ેપણ દેશે ખોઈ દીધા છે- કોરોનાએ તમેન ેઆપણી 
પાસથેી વછન્વી લીધા છે. આ્વા અગણય લોકો છે જમેની ચચાણા 
કયારેય થઈ નથી શકી. આ્વી દરેક વયવતિન ેઆપણી શ્દાજંલી 
એ જ િશે કે આપણ ેકોરોના વનયમોનુ ંપરૂી રીતે પાલન કરીએ, 
રસી જરૂર લગા્વીએ.

મારા વપ્રય દેશ્વાસીઓ, આજ ેઆપણ ેકોરોનાની કઠણાઈઓ 

અન ેસા્વધાનીઓ પર ્વાત કરી. દેશ અને દેશ્વાસીઓની અનકે 
ઉપલસ્બધઓ પર પણ ચચાણા કરી. િ્વ ેએક બીજો મોટો અ્વસર 
પણ આપણી સામ ેછે. ૧૫ ઑગસટ આ્વ્વાની છે. સ્વતંત્તાનાં 
૭૫ ્વરણાનો અમૃત મિોતસ્વ આપણા માટે બિ ુમોટી પ્રરેણા છે. 
આપણે દેશ માટે જી્વ્વાનુ ંશીખીએ. સ્વતતં્તાની લડાઈ- દેશ 
માટે મરનારાઓની કથા છે. સ્વતતં્તા પછીના આ સમયને 
આપણે દેશ માટે જી્વનારાઓની કથા બના્વ્વાની છે. આપણો 
મતં્ િો્વો જોઈએ- India first. આપણા દરેક વનણણાય, દરેક 
વનણણાયનો આધાર િો્વો જોઈએ- India first.

સાથીઓ, અમૃત મિોતસ્વમા ંદેશ ેઅનકે સામવૂિક લક્યો પણ 
નક્કી કયાણા છે. જમે કે, આપણે આપણા સ્વાધીનતા સવૈનકોન ેયાદ 
કરીન ેતનેી સાથ ેજોડાયેલા ઇવતિાસન ેપુનર્જીવ્વત કર્વાનો છે. 
તમન ેયાદ િશ ે કે ‘મન કી બાત’માં મેં ય્ુવાનોન ેસ્વાધીનતા 
સગં્રામ પર ઇવતિાસ લખેન કરી, સશંોધન કર્વા અપીલ કરી 
િતી. િેત ુએ િતો કે ય્ુવાન પ્રવતભાઓ આગળ આ્ેવ, ય્ુવાન 
વ્વચારસરણી, ય્ુવાન વ્વચાર સામ ેઆ્ેવ, ય્ુવાન કલમો ન્વી 
ઊજાણા સાથ ેલખેન કરે. મને એ જોઈન ેબિુ સારુ ંલાગયુ ંકે ખબૂ 
જ ઓછા સમયમાં અઢી િજારથી ્વધ ુયુ્વાનો આ કામ કર્વા 
માટે આગળ આવયા છે. 

સાથીઓ, રસપ્રદ ્વાત એ છે કે ૧૯મી-૨૦મી સદીની 
લડાઈ વ્વશે તો સામાનય રીતે ્વાત થતી રિે છે પણ આનંદ 
એ ્વાતનો છે કે ૨૧મી સદીમાં જે યુ્વાનો જનમયા છે, ૨૧મી 
સદીમાં જેમનો જનમ થયો છે એ્વા મારા ન્વયુ્વાન સાથીઓ 
૧૯મી-૨૦મી સદીની સ્વતંત્તાની લડાઈને લોકો સામે 
રાખ્વાનો મોરચો સંભાળયો છે. આ બધા લોકોએ MyGov 
પર તેની પૂરી માવિતી મોકલી છે. આ લોકો વિનદી, અંગ્રેજી, 
તવમલ, કન્નડ, બાંગલા, તેલુગુ, મરાઠી, મલયાલમ, ગુજરાતી, 
આ્વી દેશની અલગ-અલગ ભારાઓમાં સ્વાધીનતા સંગ્રામ 
પર લખશે. કોઈ સ્વાવધનતા સંગ્રામથી જોડાયેલા રિેલાં 
પોતાનાં આસપાસનાં સથાનોની જાણકારી મેળ્વી રહ્ં છે તો 
કોઈ આદદ્વાસી સ્વાવધનતા સૈવનકો પર પુસતક લખી રહં્ છે. 
એક સારી શરૂઆત છે. મારો આપ સિુને અનુરોધ છે કે અમૃત 
મિોતસ્વથી જે્વી રીતે પણ જોડાઈ શકો, જરૂર જોડા્વ. આપણું 
એ સૌભાગય છે કે આપણે સ્વતંત્તાનાં ૭૫ ્વરણાના પ્વણાના 
સાક્ષી બની રહ્ા છીએ. આથી િ્વે પછી જયારે આપણે ‘મન 
કી બાત’માં મળીશું, તો અમૃત મિોતસ્વની ્વધુ તૈયારીઓ 
પર પણ ્વાત કરીશું. તમે સિુ સ્વસથ રિો, કોરોના સાથે 
જોડાયેલા વનયમોનું પાલન કરીને આગળ ્વધો, પોતપોતાના 
ન્વા પ્રયાસોથી દેશને આ્વી જ રીતે ગવત આપતા રિો, આ 
જ શુભકામનાઓ સાથે, ખૂબ ખૂબ ધનય્વાદ. •

સંવાદ
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ગુજરાતમાં ્વરાણાઋતુની ધમાકેદાર એંટ્ી થઈ. ્વરસાદના 
આગમને વ્વકાસકાયયોની ગવતને જરાય મંદ નથી પડ્વા દીધી આ 
્વાતની સાવબતી કેનદ્રીય ગૃિમતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે અમદા્વાદ 
અને ગાંધીનગરને જોડતા સરખેજ-ગાંધીનગર િાઈ્વે પરના 
્વૈષણોદે્વી ફલાયઓ્વર અને ખોદડયાર કનટેનર ફલાયઓ્વરનું 
લોકાપણાણ કરીને આપી. ગાંધીનગર વજલ્ાના પાનસર – છત્ાલ 
રોડ પર રૂ. ૩૪.૯૨ કરોડના ખચષે તૈયાર થયેલા રેલ્વે ઓ્વરવરિજ 
અને કલોલ તાલુકાની એ.પી.એમ.સી.નું રૂવપયા ૨ કરોડના ખચષે 
ન્વવનવમણાત થયેલા કાયાણાલયનુ ંપણ કેનદ્રીય ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ 
શાિના િસતે લોકાપણાણ કર્વામાં આવયું િતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલની ઉપસસથવતમાં યોજાયેલા ફલાયઓ્વર 
લોકાપણાણના પગલે અમદા્વાદ –ગાંધીનગર ્વચ્ેની પદર્વિન 

સે્વા સલામત અને ઝડપી બનશે.
 આ અ્વસરે કેનદ્રીય ગૃિમતં્ીશ્ીએ મખુયમતં્ીશ્ી, 

નાયબ મુખયમંત્ીશ્ી અને ગૃિ રાજયમંત્ીશ્ીની 
ઉપસસથવતમાં શાસત્ોતિ વ્વવધથી પૂજા-અચણાના પણ 
કરી િતી. 

નોંધપાત્ બાબત એ છે કે સરખેજ ગાંધીનગર 
િાઈ્વે અને ઔડા દરંગ રોડના જંકશન પર બનેલો 
્ૈવષણોદે્વી ફલાયઓ્વર રૂ. ૨૮ કરોડના ખચષે તૈયાર 
થયો છે. જયારે ખોદડયાર કનટેનર યાડણા પાસે બનેલો 
ફલાયઓ્વર ૧૭ કરોડના ખચષે વનમાણાણ પામયો છે. 
સવ્વણાસ રોડ અને સટ્ીટ લાઈટસવિતની સુવ્વધા 
ધરા્વતા આ ફલાયઓ્વર અનુક્રમે ૧૧૯૫ મીટર 

અને  ૭૯૪ મીટરની લંબાઈ ધરા્વે  છ ે.  આ અ્વસર ે 
ધારાસભયશ્ીઓ, પદાવધકારીશ્ીઓ અને અવધકારીશ્ીઓ તેમજ 
મોટી સંખયામાં નગરજનો ઉપસસથત રહ્ા િતા. 

ગાંધીનગર વજલ્ાના પાનસર – છત્ાલ નજીક અમદા્વાદથી 
દદલિી સુધીમાં ડી.એફ.સી.સી. યોજના િેઠળ પેસેનજર ટ્ેઇન અને 
માલ્વાિક ટ્ેઇન કુલ મળીને ચાર ટ્ેક પર ટ્ેઇન ચલા્વ્વાની 
યોજના છે. િાલમાં ૨૦ થી ૨૨ ્વખત ફાટક બંધ કર્વામાં આ્વે 
છે. જેના લીધે મુસાફરોને ખૂબ પરેશાની ભોગ્વ્વી પડે તેમ િોઈ 
આ રૂટ પર રૂ. ૩૪.૯૨ કરોડના ખચષે રેલ્વે ઓ્વરવરિજની 
કામગીરી કર્વામાં આ્વી છે. ફાટક બંધ કર્વાની પરેશાનીનું 
વન્વારણ થશે. તેમજ સમય તથા ઇંધણની બચત થશે. આ ફાટક 
કેનદ્ર સરકારના રેલ્વે વ્વભાગ અને રાજય સરકાર દ્ારા ૫૦-૫૦ 
ટકા કોસટ શેદરંગ મુજબ કર્વામાં આવયું છે. 

વરસાદી માહોલમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં
મવકાસકાયયોની રીતસરની હેલી �વા મળી

રૂપાલ અને કોલવડાની મુલાકાત લેતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ીશ્ી 
ગુજરાતની મુલાકાતે આ્વેલા દેશના ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે ગાંધીનગર વજલ્ાના રૂપાલ આરોગય કેનદ્રની મુલાકાત લીધી 

િતી. આ મુલાકાત દરમયાન રાજયના આરોગયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ પણ તેમની સાથે જોડાયા િતા. ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ 
શાિે આરોગય કેનદ્રમાં ્વેસકસન લીધેલા નાગદરકોની પૃચછા કરીને તેમના ખબરઅંતર પૂછયા િતા. મંત્ીશ્ીએ વજલ્ા કલેકટરશ્ી, વજલ્ા 
વ્વકાસ અવધકારી અને મુખય વજલ્ા આરોગય અવધકારી સવિત ્વદરષ્ઠ અવધકારીઓ પાસેથી કોરોના ્વેસકસન અંગેની માવિતી મેળ્વી 
િતી. ગૃિમંત્ીશ્ીએ કોઈપણ વયવતિ ્વેસકસન વ્વના બાકી ન રિી જાય તેની વચંતા કર્વા આરોગય અવધકારીઓને જણાવયું િતું. 
ગૃિમંત્ીશ્ીએ તયાર બાદ રૂપાલનાં ્વરદાવયની માતા, મંદદરની મુલાકાત લઈને દશણાન અને પૂજા-અચણાન કયાું િતાં. આ પ્રસંગે નાયબ 
મખુયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ પણ સાથ ેજોડાયા િતા. ગૃિમતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે તયારબાદ ્વરદાવયની માતા મદંદરના ટ્સટીગણને 
મળીને વજલ્ા પ્ર્વાસન સથળો પૈકીના આ સથળના વ્વકાસ અને જીણયોદારની માવિતી મેળ્વી િતી. ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે 
તયારબાદ મિાનગરપાવલકામાં સમા્વેશ કોલ્વડા ગામે રસીકરણ કેનદ્રની પણ  મુલાકાત લીધી િતી. •
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કલોલ તાલુકાના આશરે ૭૦ ગામોના ખેડૂતો ખેતી્વાડી 
ઉતપન્ન બજાર સવમવત, કલોલ માકકેટયાડણામા ંપોતાની ખતે પદેાશોના 
્વચેાણ અથષે આ્ેવ છે. આ માકકેટમા ં્વાવરણાક ૫૮૩૮ લાખનુ ંખરીદ-
્વેચાણ થાય છે. માકકેટ યાડણાના કામકાજ અથષે રૂ. ૨ કરોડના ખચષે 
કાયાણાલયનું વનમાણાણ કર્વામાં આવયું છે. 

કેનદ્રીય ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિના િસતે રેલ્વે 
ઓ્વરવરિજ અન ેમાકકેટયાડણાના કાયાણાલયનુ ંલોકાપણાણ કર્વામા ંઆવયુ ં
િતું. આ પ્રસંગે રાજયના મુખય મંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ પણ ઉપસસથત રહ્ા િતા. 

એ.પી.એમ.સી.ના કાયાણાલયના લોકાપણાણ બાદ કેનદ્રીય ગૃિ 
મંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે સમગ્ર કાયાણાલયનું જાત વનરીક્ષણ કરી 

ઉપસસથત સ્વષે ખેડૂતવમત્ો અને યાડણાના 
સભયોની શુભેચછા મુલાકાત લઈ તેમની 
સાથે ્વાતચીત કરી િતી. 

આ બન્ને કાયણાક્રમમાં ગૃિ રાજયમંત્ી 
શ્ી પ્રદીપવસિં જાડજેા, સિકાર રાજયમતં્ી 
શ્ી ઈશ્વરવસંિ પટેલ, એ.પી.એમ.સીના 
ચેરમેન શ્ી ન્વીનભાઈ પટેલ, કલોલ 
નગરપાવલકા પ્રમુખ શ્ીમતી ઉ્વણાશીબિેન 
પટેલ સવિત માકકેટયાડણાના સભયો ઉપસસથત 
રહ્ાં િતાં. •

‘મમશન મમમલયન ટ્ી’ને મિરદાવતા કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્ી શ્ી અમમતભાઈ શાહ
“િદરયાળી લોકસભા-ગાંધીનગર 

લોકસભા” અવભયાન અંતગણાત કેનદ્રીય 
ગૃિમતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે ગાધંીનગર 
લોકસભા મતવ્વસતારમાં વૃક્ષારોપણ કયુું 
િતું. તેમણે વૃક્ષારોપણ ઝુંબેશ,રાજયવયાપી 
વન:શુલક રસીકરણ અને વન:શુલક અનાજ 
વ્વતરણ અવભયાનને વયાપક બના્વ્વા 
અપીલ કરી િતી. 

વૃક્ષારોપણ બાદ કેનદ્રીય ગૃિમંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાિે અમદા્વાદ મયવુનવસપલ 
કોપયોરેશન દ્ારા છેલ્ા ંદસ ્વરણાથી “વમશન 
વમવલયન ટ્ી” ચલા્વીને શિેરના ગ્રીન 
ક્વરવ્વસતારને 4 ટકા થી 10 ટકા સુધી 
પિોંચાડ્વામાં આવયો તેની પ્રશંસા કરી 
િતી. શ્ી અવમતભાઈ શાિે અમદા્વાદ 
મયુવનવસપલ કોપયોરેશનની ઇકો પાક્ક, 
ઓસકસજન પાક્ક, પલાનટેશન ઓન દડમાનડ 
જે્વી વ્વવ્વધ પિેલને આ્વકારીને આ 

પિેલ દ્ારા શિેરના ગ્રીન ક્વર વ્વસતારમાં 
્વધ ાર ો  કર્વ ા  બદલ અમદ ા્વ ાદ 
મિાનગરપાવલકાની સમગ્ર ટીમને 
અવભનંદન પાઠવયા િતા. પાંચ લાખ 
વૃક્ષોનું ્વા્વેતર કર્વાનો અડગ વનધાણાર 
કર્વામાં આવયો છે. અમદા્વાદ મયવુનવસપલ 
કોપયોરેશન દ્ારા વમશન વમલયન ટ્ી 
અંતગણાત આ ્વરષે સમગ્ર શિેર વ્વસતારમાં 
૧૫ લાખ વૃક્ષોનુ ં્વા્વતેર કર્વામા ંઆ્વશ.ે 

અમદા્વાદ બોડકદે્વ સસથત વૃક્ષારોપણ 
કાયણાક્રમમાં ધારાસભય શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલ, અમદા્વાદ મયુવનવસપલ કવમશનર 
શ્ી મુક ેશક ુમાર, અમદા્વાદ વજલ્ા 
કલેકટર શ્ી સં દદપ સાગલે સવિત 
પદાવધકારીઓ તમેજ સ્વષે કાઉસનસલરશ્ીઓ 
ઉપસસથત રિીને આ કાયણાક્રમમાં સિભાગી 
બનયા િતા. •

રાજયપાલશ્ીની શુભેચ્ા મુલાકાતે 
શ્ી અમમતભાઈ શાહ

ગજુરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયણા દે્વવ્રતની કેનદ્રના ગૃિમતં્ી 
અન ેગુજરાતના પનોતા પતુ્ શ્ી અવમતભાઈ શાિે તેમના ગુજરાત 
પ્ર્વાસ દરવમયાન રાજભ્વન ખાતે શુભેચછા મુલાકાત લીધી િતી. 
તેમણે ગુજરાતની પ્રગવત તેમજ જનસુખાકારીના વ્વવ્વધ મુદ્ે 
ગિન ચચાણા કરી િતી. તદ્ઉપરાંત આગામી સમયમાં ગુજરાત 
વ્વવ્વધ બાબતોમાં નંબર ્વન કે્વી રીતે બને તે અંગે પરામશણા કયયો 
િતો. રાજયપાલશ્ી અને કેનદ્રીય ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિે 
વ્વકાસના ન્વા અધયાયમા ંભાવ્વ આયોજનન ેકે્વી રીતે પાર પાડ્વું 
તે અંગે પણ વ્વચાર-વ્વમશણા કયયો િતો. •
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યોગવક્રયા એ આપણી પૌરાવણક પરંપરા રિી છે. સદીઓથી 
ભારતમાં યોગનુ ંજ્ાન પઢેી દર પઢેી પિોચતુ ંરહ્ ંછે. ્વરણા 2014માં 
્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના પ્રયત્ોનાં પદરણામ સ્વરૂપે 
U.N.એ ૨૧ જૂનને વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ તરીકે ઉજ્વ્વાનો વનણણાય 
કયયો. આ ્વરષે કોરોના કાળમાં પણ યોગ દદ્વસની સાતમી ઉજ્વણી 
ભારે ઉતસાિભેર કર્વામાં આ્વી િતી. સાતમા વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ 
પ્રસંગની ગુજરાતમાં પણ અલગ રીતે ઉજ્વણી કર્વામાં આ્વી. 
વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ પ્રસંગે રાજયમાં આગામી દદ્વસોમાં એક લાખ 
યોગ ટ્ેનસણા દ્ારા રપ િજાર યોગ ્વગયોના માધયમથી યોગનો વયાપ 
જન-જન સુધી વ્વસતાર્વાની મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
સંકલપના દશાણા્વી િતી.

મુખયમંત્ીશ્ીએ ૭મા વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ અ્વસરે ગુજરાત 
રાજય યોગ બોડણા દ્ારા આયોવજત સમારોિમાં યોગ કોચ અને 
યોગ ટે્નસણાને પ્રતીક રૂપે પ્રમાણપત્ વ્વતરણ કયાણા િતા. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજયના વજલ્ા મથકોએ ઉપસસથત યોગ ટ્ેનસણા-
યોગ કોચ અને પદાવધકારીઓ-અવધકારીઓને ્વીદડયો કોનફરનસ 
દ્ારા પ્રેરક સંબોધન કયુણા િતું.

આ સંદભણામાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, વ્વકાસશીલ 
ગુજરાત અને ઉત્તમથી સ્વયોત્તમ ગુજરાતના વનમાણાણ ભણી જઈ 
રિેલા આપણા રાજયમાં જી.ડી.પી. સાથે િેપીનેસ ઇનડેકસમાં પણ 
વૃવદ કર્વા સૌના તન-મન, બુવદ, આતમાને યોગના માધયમથી 

સ્વસથ તદંરુસત કરીન ેદદવય ગજુરાત, સસંકારી ગજુરાત બના્વ્વાની 
નેમ રાખી છે. 

શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું િતું કે, કોરોનાની ્વૈવશ્વક 
મિામારીએ સમગ્ર વ્વશ્વને િ્વે યોગ-પ્રાણાયામ તરફ પ્રેદરત કયાણા 
છે. પરંતુ આ યોગ સંસકૃવતનું સજણાન તો પાંચ િજાર ્વરણા પિેલાં 
આપણા મિવરણા પતંજવલએ કરેલું છે. આપણી આ પ્રાચીન 
વ્વરાસતને વ્વશ્વ સમુદાય સમક્ષ ઉજાગર કરીને સમગ્ર વ્વશ્વમાં 
યોગ દદ્વસની ઉજ્વણીનુ ંગૌર્વ ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 
ભારતને અપાવયું છે. 

તેમણે ઉમેયુણા િતું કે, પવચિમનાં રાષ્ટ્રો જોવગંગ, વજમ જે્વી 
રમતો-વયાયામ કરતા િોય છે પરંતુ તેનાથી માનવસક તણા્વ દૂર 
થાય કે શાંવત સાથે શારીદરક સ્વસથતા પ્રાપ્ત થાય જ તે્વું તેનું 
મિાતમય નથી. 

આપણી સનાતન યોગ-પ્રાણાયામ સાધના તરફ િ્ેવ પવચિમનાં 
રાષ્ટ્રો સવિતના દુવનયાના દેશો ્વળયા છે. કેમ કે શરીર, મન, બુવદ 
અને વયવતિગત જી્વન પ્રફુસલ્ત-આનંદદત અને સ્વસથ રાખ્વાનું 
સક્ષમ માધયમ આપણી યોગ સંસકૃવત જ છે તે િ્વે સૌને સમજાયું 
છે એમ મુખયમંત્ીશ્ીએ સપટિપણે જણાવયું િતું. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, ગુજરાતમાં રાજય યોગ બોડણાના 
માધયમથી પાછલાં ત્ણ ્વરણામાં યોગનો વયાપ ગામો-નગરોમાં 
વ્વસતાર્વા યોગાભયાસ તાલીમ્વગયો, ૭પ૦ કોચ, પ૩ િજાર જટેલા 
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સવસથતા

સવમિજન મહતાય-સવમિજન સુખાય મંત્ સાથે 
યોગાભયાસમાં ગુજરાતને દેશભરમાં 
અગ્ેસર િનાવવાની નેમ



સવસથતા

યોગને જીવનનો મહસસો િનાવી શારીડરક-માનમસક રીતે - સવસથ િનીએ - મંત્ી શ્ી ઈશ્વરમસંહ પટેલ

આપણી યોગ પરંપરા આત્ા, શરીર, ્ન અને વયવહારના સંતુલન તથા સવાાંગી સવાસ્થયની ગુરુચાવી છે. 7્ા 
આંતરરાષ્ટીય યોગ દિવસ નનન્ત્ે સહકાર, ર્ત-ગ્ત, યુવા અને સાંસકકૃનતક પ્રવૃનત્ ્ંત્ી શ્ી ઈશ્વરનસંહ પટેલે તે્ના 
પદરવાર સાથે યોગ સાધના કરી નવશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી્ાં સહભાગી થયા હતા. ્ંત્ીશ્ીએ સૌને યોગ દિવસની 
શુભકા્નાઓ પાઠવતાં કહ્ં હતું કે, યોગ એ શારીદરક અને ્ાનનસક શુદ્ધતા તે્જ તંિુરસત સવાસ્થય ્ાટે ઋનિ્ુનનઓની 
પ્રસાિી સ્ાન છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ ્ ોિીના પ્રયાસોને લીધે સંયુક્ત રાષ્ટસંઘે આ પરંપરાનું સન્્ાન કરીને 21 જૂનને 
‘આંતરરાષ્ટીય યોગ દિવસ’ જાહેર કયયો છે અને સ્ગ્ર નવશ્વ્ાં તેની ઉતસાહપૂવ્વક ઉજવણી થઈ રહી છે એ આપણા સૌ 
ભારતીયો ્ ાટે ગૌરવની બાબત છે. તે્ણે કહં્ હતંુ કે, આજ ેજયારે સ્સત નવશ્વ આ કોરોના ્ હા્ારીના સ્ય્ા ંતણાવપૂણ્વ 
પદરસસથનત વચ્ે જીવે છે, તયારે તે્ાંથી બહાર આવવા યોગ એ સાચો રસતો છે. તેઓએ આહ્ાન કરતા જણાવયું કે, આવો, 
આપણા ઋનિ્ુનનઓની પ્રસાિી સ્ાન આ ધયાન-યોગનો અભયાસ ્ાત્ એક દિવસ પૂરતો સીન્ત ન રહે, યોગને રોનજંિા 
જીવનનો નહસસો બનાવી શારીદરક-્ાનનસક રીત ેસવસથ બનીએ અન ેસવસથ સ્ાજનુ ંનન્ા્વણ કરીએ. ઘરે રહી યોગ કરીએ, 
ગુજરાતને યોગ્ય બનાવીએ... 

ટ્ેનસણા તૈયાર કર્વા સવિતની પ્રવૃવત્તઓથી દદવય 
ગુજરાતના વનમાણાણની કલપનામાં સવક્રય સિયોગ મળી 
રહ્ો છે. 

શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ‘સ્વણાજન વિતાય સ્વણાજન 
સખુાય’ના મતં્થી યોગન ે્વધનુ ે્વધ ુલોકો સધુી પ્રચવલત 
બના્વીને યોગમય ગુજરાત માટે આહ્ાન કયુણા િતું. 
તેમણે કહ્ં કે, ગુજરાત યોગ સાધના-યોગ અભયાસમાં 
પણ દેશમાં અગ્રેસર બને તે્વી આપણી નેમ છે. 

રમત-ગમત રાજય મંત્ી શ્ી ઈશ્વરવસંિ પટેલે 
વ્વશ્વ યોગ દદ્વસની આ ્વરણાની ઉજ્વણીમાં રાજયમા ં
મળલેા જનપ્રવતસાદની સરાિના કરી િતી. 
મુખયમંત્ીશ્ીના માગણાદશણાનમાં રાજયમાં યોગ બોડણાની 
રચના અને તે દ્ારા યોગના ઘરે-ઘરે પ્રસારનો 
અવભન્વ પ્રયોગ દેશમાં ધયાન ખેંચનારો બનયો છે 
એમ પણ તેમણે કહ્ં િતંુ. 

યોગ બોડણાના અધયક્ષ શ્ી વશશપાલજીએ રાજય 
યોગ બોડણાની બિુવ્વધ પ્રવૃવત્તઓ અને યોગને જન 
સમુદાયની જી્વનશૈલીનો રોવજંદો ભાગ બના્વ્વા પ૩ 
િજાર ટ્ેનસણા-યોગ કોચની ભૂવમકા સમજા્વી િતી. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે ‘િ્વે તો બસ એક જ 
્વાત-યોગમય બને ગુજરાત’ થીમ સોંગનું લોંવચંગ 
પણ કયુણા િતું. 

આ પ્રસંગે રમત-ગમત યુ્વા સાંસકૃવતક રાજયમંત્ી 
શ્ી ઈશ્વરવસંિ પટેલ, યોગ બોડણાના અધયક્ષ શ્ી 
વશશપાલજી, વનયામક મંડળના સભય શ્ી ભાનુભાઈ 
ચૌિાણ તેમજ અવધક મુખય સવચ્વ શ્ી સી.્વી. સોમ 
ગાંધીનગરમાં ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

યોગથી વયમતિનો શારીડરક, માનમસક અને 
આધયાત્મક મવકાસ થાય ્ેઃ રાજયપાલશ્ી

ગુજરાતના રાજયપાલશ્ી આચાયણા દે્વવ્રતે 21મી જૂન, વ્વશ્વ યોગ દદને 
રાજભ્વન ખાતે યોગ-પ્રાણાયમ અને આસન પ્રસતુત કરી યોગને જી્વનનો 
વનતયક્રમ બના્વ્વા અનુરોધ કયયો િતો. તેમણે જણાવયું િતું કે, યોગથી 
વયવતિનો શારીદરક, માનવસક અને આધયાસતમક વ્વકાસ થાય છે. 

આ પ્રસંગે રાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ િતું કે, ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીના સંવનષ્ઠ પ્રયાસને કારણે 21 મી જૂનના દદ્વસને વ્વશ્વ યોગ દદન 
તરીકે ઘોવરત કર્વામાં આવયો છે જેના કારણે માન્વ કલયાણના ઉદ્ાત ધયેય 
સાથે ભારતના ઋવર-મવુનઓ દ્ારા વનવમણાત યોગવ્વદ્ાન ે્વવૈશ્વક મિત્વ મળયંુ 
છે એટલું જ નિીં સમગ્ર વ્વશ્વે યોગનો સ્વીકાર કરીને સ્વસથ જી્વન શૈલી 
માટે પુરુરાથણા કયયો છે. 

રાજયપાલશ્ીએ આ તકે સ્વસથ ભારત, શ્ેષ્ઠ ભારતના વનમાણાણ માટે 
યોગ-આસન અને પ્રાણાયામને મિત્વપૂણણા ગણાવયા િતા. તેમણે એમ પણ 
જણાવયુ િતું કે કોરોના જે્વી મિામારીના સામના માટે રોગ પ્રવતકારક 
શવતિ અવત આ્વશયક છે અને યોગ-પ્રાણાયમથી વયવતિની રોગપ્રવતકારક 
શવતિ સબળ બને છે એટલું જ નિીં, ફેફસાં જે્વા અંગોની કાયણાક્ષમતા પણ 
દૃઢ બને છે. •
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રાજયવયાપી કોમવડ વેત્સનેશન
મહાઅમભયાનનો પ્રારંભ

કવર સટોરી

આપવત્તઓ સામે લડનાર તરીકે ગુજરાતની છવબ ઊભરી 
આ્વી છે. "કોરોના િારશ-ેભારત જીતશ"ેના સકંલપ સાથે ગજુરાતે 
કોરોના મિામારીના સામના માટે પદરણામલક્ષી પુરુરાથણા કયયો 
છે.ગુજરાતે કોરોના રસીકરણ અવભયાનમાં અભૂતપૂ્વણા સફળતા 
મેળ્વી છે. મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં 
નાગદરકોને વ્વનામૂલયે રસીકરણના રાજય સરકારા દ્ારા અમલી 

અવભયાનન ેપદરણામ ેગજુરાતમા ંરસીકરણ અવભયાન શરૂ થયાના 
માત્ પાચં મવિનામા ંબ ેકરોડ લોકોન ેવયાપક રસીકરણ અવભયાન 
િેઠળ આ્વરી લ્ેવામા ંઆવયા છે.ગજુરાત રસીકરણના દરેક તબકે્ક 
‘પર વમવલયન રસીકરણ'મા ંસમગ્ર દેશમા ંપ્રથમ ક્રમે રહ્.ં કોરોના 
રસીકરણને ્વધુ ્ેવગ્વાન બના્વ્વા સમગ્ર રાજયમાં વન:શુલક 
કોરોના રસીકરણ અવભયાનનો શુભારંભ થયો છે, તયારે આ 
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અ્વસરે કેનદ્રીય ગૃિમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાિ અમદા્વાદ સસથત 
પદંડત દીનદયાળ ઓદડટોદરયમમા ંવનઃશલુક રાજયવયાપી રસીકરણ 
અવભયાનમાં ઉપસસથત રહ્ા િતા. આ અ્વસરે શ્ી અવમતભાઈ 
શાિે રાજયના નાગદરકોને રસીકરણનો મિત્તમ લાભ લે્વા માટે 
અપીલ કરી િતી.

કેનદ્રીય ગૃિમંત્ીશ્ીએ મીદડયાને સંબોધતાં જણાવયું િતું કે, 
્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના નતેૃત્વમા ંભારત સરકારે સમગ્ર 
દેશમાં ૧૮ થી ્વધુ ્વયના નાગદરકો માટે રસીકરણ વનઃશુલક કરી 
રસીકરણ ઝુંબેશને ્વધુ ્વેગ્વાન બના્વ્વાની દદશામાં મિત્્વનું 
કદમ ઉઠાવયું છે. કોરોના સામે રસીકરણ એ જ અમોઘ શસત્ છે 
અન ેરસીકરણથી જ આપણે કોરોના સામ ેવ્વજય પ્રાપ્ત કરી શકીશુ.ં 

૨૧ જનૂ ન ેસમગ્ર વ્વશ્વમાં વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ તરીકે ઉજ્વ્વામાં 
આ્વે છે તેનો ઉલ્ેખ કરતાં ગૃિમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, નાગદરકો 
સ્વસથ અને લાંબુ આયુષય પ્રાપ્ત કરે તે માટે ્વડાપ્રધાનશ્ીએ 
રસીકરણનો વયાપ ્વધાર્વા માટે વનઃશુલક રસીકરણનો અભૂતપૂ્વણા 
વનણણાય કયયો છે. તમેણ ે્વડાપ્રધાનશ્ીન ેઆ વનણણાય બદલ અવભનદંન 
પાઠવયા િતા. 

કેનદ્રીય ગૃિમંત્ીશ્ીએ રાજયના નાગદરકોને રસીકરણના 
મિાઅવભયાનમાં સિભાગી થ્વા માટેની અપીલ પણ કરી િતી. 
કોરોના રસીકરણનો પ્રથમ ડોઝ મળેવયા બાદ સરકારી ગાઈડલાઈન 
પ્રમાણ ેવનયત સમયમા ંબીજો ડોઝ મળે્વી નાગદરકે કોરોના સામનેું 
સંપૂણણા સુરક્ષા ક્વચ મેળ્વ્વું જોઈએ. 

કેનદ્રીય ગૃિમંત્ીશ્ીએ જણાવયું િતંુ કે, કોરોના સામેના 
અવભયાનમાં ભારત આરંભથી જ અગ્રસેર રહં્ છે અન ેરસીકરણમાં 
પણ તે અગ્રેસર રિેશે તે્વો વ્વશ્વાસ વયતિ કયયો િતો. જુલાઈ અને 
ઓગસટ માસમાં દેશભરમાં મિત્તમ રસીકરણ થાય તે માટેના 
પ્રયાસો કર્વામાં આ્વી રહ્ા છે. 

રસીકરણ મિાઅવભયાન કોરોના સામેની સંભંવ્વત ત્ીજી 
લિેરમાં મિત્્વપૂણણા ભૂવમકા ભજ્વશે તે્વો વ્વશ્વાસ કેનદ્રીય 
ગૃિમંત્ીશ્ીએ વયતિ કયયો િતો. 

રાજયવયાપી કોરોના રસીકરણ મિાઅવભયાનમાં ૧૮થી ્વધુ 
્વયના તમામ નાગદરકોને ્વોક-ઈન રવજસટ્ેશનની સુવ્વધા પણ 
ઉપલ્બધ કરા્વ્વામાં આ્વી છે. આમ, િ્વે નાગદરકો સથળ પર 
જઈને પણ રવજસટ્ેશન કરા્વી ્વૅસકસન લઈ શકશે. 

કેનદ્રીય ગૃિમંત્ીના નેતૃત્વમાં આરંભાયેલા આ રસીકરણ 
મિાઅવભયાન પ્રસંગે નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ, 
મેયર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, અમદા્વાદ મિાનગરપાવલકાના 
પદાવધકારીશ્ીઓ અને અવધકારીશ્ીઓ ઉપસસથત રહ્ા િતા. 

કોરોના મિામારીને નાથ્વા રાજય સરકાર પૂરી કદટબદતા 
સાથ ેકાયણા કરી રિી છે. રાજયના દરેક નાગદરકન ેકોરોના ્વસૅકસન 
સરળતાથી અને ઝડપી મળી રિે તે્વા િેતુથી ્વૅસકસનેશનનું 

મિાઅવભયાન શરૂ કર્વામાં આવયું છે. રાજયના અલગ અલગ 
વ્વસતારમાં રાજયના મંત્ીમંડળના મંત્ીશ્ીઓ, વજલ્ા 
કલેકટરશ્ીઓ, પદાવધકારીઓ તથા અવધકારીશ્ીઓએ ઉપસસથત 
રિી નાગદરકોને ્વૅસકસન લે્વા માટે પ્રોતસાવિત કયાણા િતા. જેની 
આછેરી ઝલક અત્ે પ્રસતુત છે..

અમદાવાદ
કોરોનાની રસી લ્ેવા માટે ઓફલાઈન રવજસટ્શેન શરૂ કર્વામાં 

આવયુ ંછે. જમેા ં૧૮ થી ૪૪ ની ્વય જથૂના લોકો સથળ પર જઈને 
સીધા રસી લઈ શકે તે્વું આયોજન િાથ ધર્વામાં આવયું છે. 
અમદા્વાદ વજલ્ાના ધોળકા ખાતે વશક્ષણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રવસંિ 
ચુડાસમાના િસતે રસીકરણ કાયણાક્રમનો શુભારંભ કર્વામાં આવયો 
િતો. તેમણે જણાવયું િતું કે "કોરોનાની સંભવ્વત ત્ીજી લિેરને 
રોક્વા માટેનું એકમાત્ શસત્ રસીકરણ છે. દરેક વયવતિ '્વોક ઈન 
્વૅસકસનેશન' માં જઈને રસી લઈ લે એ જરૂરી છે." ધોળકા 
તાલુકામાં ૧ લાખ ૧૪ િજાર લોકોનું રસીકરણ કર્વાનો લક્યાંક 
રાખ્વામાં આવયો છે. સમગ્ર તાલુકામાં દરેક પ્રાથવમક આરોગય 
કેનદ્ર દીઠ ૩ મળીને કુલ ૨૧ સેશન સાઈટ પર આજથી રસીકરણ 
શરૂ કર્વામાં આવયું છે. 

સુરત

વ્વશ્વ યોગ દદન વનવમત્તે કોવ્વડ ્વૅસકસનેશનને ્વધુ વયાપક 
બના્વ્વા માટે રાજયવયાપી ્વૅસકસનેશન મિાઅવભયાન અંતગણાત 
્વન, આદદજાવત મતં્ી શ્ી ગણપતભાઈ ્વસા્વાએ સરુત વજલ્ાના 
માંગરોળ તાલુકાના વલમોદરા ઉચ્તર પ્રાથવમક શાળા અને 
તરસાડી સરદારવસંિ રાણા કોમયુવનટી િોલ ખાતેથી ્વૅસકસનેશન 
અવભયાનનો શુભારંભ કરાવયો િતો. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ 
યોગદદનની સૌન ેશભુકામનાઓ પાઠ્વતા ંજણાવયુ ંિતુ ંકે, કોરોના 
સામે ્વૅસકસન જ એક માત્ અમોઘ શસત્ છે. વનષણાતો કોરોનાના 
ત્ીજા ્વ્ેવની સભંા્વના વયકત કરી રહ્ા છે તયારે તનેા પ્રવતકારરૂપે 
્વધુમાં ્વધુ લોકો ્વૅસકસન લે તે જરૂરી છે. પ્રથમ અને બીજી 
લિેરમાં રાજય સરકારે અૉસકસજન, બેડ, દ્વાઓ જે્વા અનેક 
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મોરચે મક્કમતાપૂ્વણાક કોરોનાનો સામનો કયયો છે. રાજય સરકારે 
૧૮ થી ૪૪ ્વરણાની ્વય જૂથના યુ્વાનો માટે રવજસટ્ેશન કરાવયા 
વ્વના ઓન ધ સપોટ ્વૅસકસનેશનનો પ્રારંભ કયયો છે જેનો મિત્તમ 
લાભ લે્વાનો યુ્વાનોને અનુરોધ કયયો િતો. 

દેવભૂમમ દ્ારકા
દે્વભૂવમ દ્ારકા વજલ્ાના દ્ારકા સસથત નગરપાવલકા િોલ 

ખાતેથી અન્ન અને નાગદરક પુર્વઠા તથા કુટીર ઉદ્ોગ મંત્ી 
શ્ી જયેશભાઈ રાદદડયા દ્ારા ્વૅસકસનેશન મિાઅવભયાનનો 
શુભારભં કર્વામાં આવયો િતો. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
િતું કે, દે્વભૂવમ દ્ારકા વજલ્ામાં એક પણ નાગદરક ્વૅસકસન 
વ્વના ન રિે અને લોકોનું આરોગય સારું જળ્વાઈ રિે તે માટે 
આ કોવ્વડ ્વૅસકસનેશન મિાઅવભયાનનો શુભારંભ કર્વામાં 
આવયો છે. છે્વાડાનો માન્વી પણ રસી મેળ્ેવ અને સુરવક્ષત 
રિે તે માટે વજલ્ા આરોગય વ્વભાગ મારફતે રાજય સરકાર 

દ્ારા ડોર ટુ ડોર સ્વષેલનસ થકી રસીકરણની કામગીરી કર્વામાં 
આ્વી રિી છે. કોરોનાની રસી મેળ્વ્વા માટે ૧૮ થી ૪૪ ્વય 
જૂથના લોકો સથળ પર જઈને સીધા રસી મેળ્વી શક ેતે માટે 
ઓફલાઈન રવજસટે્શનની સુવ્વધા શરૂ કર્વામાં આ્વી િો્વાનું 
જણાવયું િતું. ્વધુમાં તેમણે વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ વનવમતે આપણે 
યોગ દ્ારા શારીદરક અને માનવસક રીતે સ્વસથ રિીએ તેમ 
જણા્વી લોકોનું આરોગય સારું જળ્વાઈ રિે તે માટે દ્ારકાધીશને 
પ્રાથણાના કરી િતી.

પાટણ
 વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ વનવમત્તે રાજય સરકાર દ્ારા કોરોના 

રસીકરણ મિાઅવભયાનનો પ્રારંભ પાટણના િારીજમાં શ્મ અને 
રોજગાર મંત્ી શ્ી દદલીપકુમાર ઠાકોરે કરાવયો િતો. આ પ્રસંગે 
મંત્ી શ્ી દદલીપકુમાર ઠાકોરે જણાવયું િતુ કે, કોરોના ્વાઇરસની 
બીજી લિેરમાં મોટી સંખયામાં લોકો સંક્રવમત થયા િતા. 
વનષણાતોના મત મુજબ ત્ીજી લિેર ્વધુ ઘાતક સાવબત થઈ શકે 
તમે છે તયારે દરેક નાગદરક કોરોના પ્રવતરોધક રસી લ ેતે આ્વશયક 
છે. સમરસ િોસટેલો અને શાળાઓને કોવ્વડ કેર સેનટર તરીકે 
કાયણારત કર્વા સવિતના રાજય સરકારના દીઘણાદૃસટિપણૂણા અન ેત્વદરત 

વનણણાયોના કારણે બીજી લિેર દરમયાન રાજયના નાગદરકોને 
સમયસર આરોગયલક્ષી સે્વાઓ ઉપલ્બધ થઈ. સાથે જ સ્વૈસચછક 
સંસથાઓ અને ખાનગી કંપનીઓને કરેલી અપીલના પગલે 
વજલ્ામાં ૧૦,૦૦૦થી ્વધુ દ્વાઓની દકટ તથા ૨૦ ટન જેટલો 
અૉસકસજનનો જ્થથો ઉપલ્બધ બનયો િતો. 

િારડોલી
બારડોલી તાલુકાના બાબિેન પ્રાથવમક સકલૂ ખાતેથી 

સામાવજક નયાય અને અવધકાદરતા મંત્ી શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમારે 
કોવ્વડ ્વૅસકસનેશન મિાઅવભયાનની શરૂઆત કરા્વી િતી. આ 
પ્રસંગે મંત્ી શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમારે જણાવયું િતું કે, કોરોનાની 

મિામારીનો મક્કમતાથી સામનો કર્વા કોરોના પ્રવતરોધક રસી 
એક માત્ અકસીર અને અમોઘ ઉપાય છે. મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીના 'કોરોનામુતિ ગુજરાત'ના સંકલપને ્વધુમાં 
્વધુ ્વૅસકસન લઈને સાકાર કર્વાનો ભારપૂ્વણાક અનુરોધ કરતાં 
તેમણે કહં્ કે, ્વૅસકસનેશન માટે રાજયનો પ્રતયેક નાગદરક 
આગે્વાની લઈને રસી જાતે પણ લે અને અનયોને પણ પ્રેદરત 
કરે તે જરૂરી છે. બાબેન ગામમાં ૪૫ ્વરણાથી ્વધુ ઉંમરની વયવતિનું 
રસીકરણ ૧૦૦% પૂણણા થઈ ચૂકયું છે તે બદલ તેમણે અવભનંદન 
પાઠવયા િતા. 

જૂનાગઢ
કોવ્વડ ્વૅસકસનેશન મિા અવભયાનનો સમગ્ર રાજયની સાથે 

જૂનાગઢ વજલ્ામાં પ્રારંભ થયો. પ્ર્વાસન મંત્ી શ્ી જ્વાિરભાઈ 
ચા્વડાએ સરદારગઢ ખાતે આ પ્રસંગે ઉપસસથત રિી લોકોને 
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રસીકરણ માટે પ્રોતસાવિત કયાણા િતા. સરદારગઢ ખાતે વજલ્ા 
કલેકટર ડૉ. સૌરભ પારઘી, વજલ્ા વ્વકાસ અવધકારી શ્ી પ્ર્વીણ 
ચૌધરી સવિત અનય પદાવધકારીઓએ પણ ઉપસસથત રિી રસીકરણ 
અવભયાનમાં લોકોને જોડા્વા અનુરોધ કયયો િતો. કણજા ખાતે 
વજલ્ા પંચાયતના પ્રમુખ શ્ીમતી શાંતાબિેન ખટાદરયા તેમજ 
તાલુકા પંચાયતના પદાવધકારીની ઉપસસથવતમાં રસીકરણમાં 
અવભયાનનો પ્રારંભ કરાયો િતો.

ભાવનગર
કોરોના રસીકરણ મિાઅવભયાનના ભાગરૂપે ભા્વનગરમાં 

વશક્ષણ રાજયમંત્ી શ્ી વ્વભા્વરીબિેન દ્ેવએ નગરપ્રાથવમક વશક્ષણ 
સવમવતની શાળા નં. ૧૯ ખાતે ઉપસસથત રિી કોરોના રસીકરણ 
મિા અવભયાનની શરૂઆત કરા્વી િતી. મંત્ીશ્ીએ રસીકરણની 

કામગીરી પ્રતયક્ષ વનિાળી ભા્વનગરમાં ૧૮ થી ૪૪ ્વરણાથી 
્વયજૂથની તમામ વયવતિઓને રસીકરણ થઈ જાય તે માટે 
સં્વેદનશીલતાથી કાયણા કર્વા આરોગય વ્વભાગના ઉપસસથત 
કમણાચારીઓને અનુરોધ કયયો િતો. આ અ્વસરે ભા્વનગર 
મયુવનવસપલ કવમશનરશ્ી એમ.એ. ગાંધી, કોપયોરેટરશ્ીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા િતા.

સુરત
૨૧મી જૂન વ્વશ્વ યોગ દદ્વસે દેશવયાપી ્વેકસીનેશન 

મિાઅવભયાનના શુભારંભ અંતગણાત આરોગય રાજયમંત્ીશ્ી 
દકશોરભાઈ કાનાણીએ સરથાણા કોમયુવનટી િોલ ખાતેથી સુરત 

શિેરના રસીકરણ મિાઅવભયાનનો પ્રારંભ કરાવયો િતો. ૧૮ 
્વરણાથી ઉપરના તમામ વયવતિઓ રસીકરણના વનયત કરાયલેા કુલ 
૨૩૦ કેનદ્રો પર 'ઓન ધ સપોટ' નોંધણી કરા્વી વ્વનામૂલયે 
રસીકરણનો લાભ લઈ શકશે. મંત્ીશ્ીએ શિેરના તમામ ૧૮ થી 
્વધુ ્વયના નાગદરકો રસીકરણ મિાઅવભયાનમાં જોડાઈ અને 
કોરોના સામેની લડતમાં સિભાગી બની પોતાને, પદર્વારજનો, 
સમાજ તથા સમગ્ર શિેરને સુરક્ષા ક્વચ આપ્વા અપીલ કરી 
િતી. િાલ સુધી ૧૮ થી ૪૫ ્વયના વયદકતઓને કોવ્વન પોટણાલ 
પર ઓનલાઈન રવજસટ્ેશન દ્ારા રસીકરણ કરા્વ્વામાં આ્વતું 
િતું. િ્વે સથળ પર જ નોંધણી કરાવયાં બાદ રસી આપી કોરોનાને 
સંપૂણણા નાબૂદ કર્વાનો રાજય સરકારનો ધયેય છે. 

વડોદરા
વ્વશ્વ યોગ દદ્વસે ્વડોદરા શિેરમાં કોવ્વડ-૧૯ મિારસીકરણ 

અવભયાનનો નમણાદા વ્વકાસ રાજય મંત્ી શ્ી યોગેશભાઈ પટેલે 
આતમીયધામ, માંજલપુર ખાતેથી પ્રારંભ કરાવયો િતો. ્વડોદરા 
મિાનગરપાવલકા દ્ારા શિેરના મિત્તમ નાગદરકોને રસીકરણ 
િેઠળ આ્વરી લે્વા શિેરમાં વ્વવ્વધ સથળોએ ૨૬૦ રસીકરણ 
કેનદ્રો ઊભાં કર્વામાં આવયાં છે. જયાં નાગદરકો ઓન ધ સપોટ 
નોંધણી કરા્વી કોવ્વડ સામે રક્ષણ આપતી રસી મુકા્વી શકશે.જો 
કે કોવ્વન એપ પર પૂ્વણા નોંધણી કરા્વી રસીકરણ કેનદ્ર ખાતે રસી 
લે્વા જનારને અગ્રતા આપ્વામાં આ્વશે. •

કવર સટોરી
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કોરોનાકાળમા ંરાજય સરકાર સે્વાભા્વી- ધાવમણાક સંસથાઓના 
સિકારથી લોકોની સે્વા-સાર્વારમાં સતત કાયણારત રિી છે. ગમે 
ત્ેવા કપરા સમયે પણ રાજયનો વ્વકાસ અન ેજનતાની સખુાકારીમાં 
વૃદી કર્વાનો તેમજ ગુજરાતને ્વધુ સુખી, સમૃદ, સંસકારી અને 
સ્વાસ્થયપ્રદ બના્વ્વા સરકારનો સંકલપ છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ એસ.જી.્વી.પી. િોવલસસટક િોસસપટલમા ં
૧૩ િજાર વલટરની વલવવિડ અૉસકસજન ટેનકનું ગાંધીનગરથી 
ઇ- લોકાપણાણ કરતાં કહં્ િતંુ કે, ગુજરાતમા ંકોરોનાની બીજી લિેર 
દરવમયાન એક લાખથી ્વધુ કોવ્વડ દદદીઓએ સાર્વાર લીધી છે. 
અનય રાજયોની જેમ ગુજરાતમાં મેદડકલ અૉસકસજનના અભા્વે 
એક પણ દદદીનું મૃતયુ થયું નથી. 

કોરોનાની સંભવ્વત ત્ીજી લિેર સામે પૂ્વણાતૈયારીનો વચતાર 
રજૂ કરતાં મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ કહં્ િતું કે, 
ગુજરાતે કોરાનાની બન્ને લિેરનો મક્કમતાથી મુકાબલો કયયો છે 
અને િ્વે સંભવ્વત ત્ીજી લિેર માટે પણ સજ્જ છીએ. 

કોરોનાની સંભવ્વત ત્ીજી લિેરની પૂ્વણા તૈયારીના ભાગરૂપે 
મદેડકલ અૉસકસજનની ઉપલ્બધતા અંગે ્વાત કરતા ંમખુયમતં્ીશ્ીએ 
જણાવયું િતું કે, સરકારે પી.એસ.એ. પલાનટ, વલવવિડ અૉસકસજન 
ટેંક, અૉસકસજન વસવલનડર, પદર્વિન વય્વસથા ્વગેરેમા ંઆ્વશયક 
વૃવદ કરી રાજયની મેદડકલ અૉસકસજનની ક્ષમતા ૧૮૦૦ મેવટ્ક 
ટન લઈ જ્વા વનણણાય કયયો છે.

SGVP અધયક્ષ શ્ી માધ્વવપ્રયદાસજી સ્વામીએ મુખયમંત્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીની આગે્વાનીમાં ગુજરાત સરકારે કોરોના 
સંક્રમણ વનયંત્ણ-સાર્વાર અંગે કરેલી કામગીરીની સરાિના કરી 
િતી. આ પ્રસંગે ધારાસભય શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સવિત 
મિાનુભા્વો ઉપસસથત રહ્ા િતા.

પાટણની HNGU મનમમમિત અૉત્સજન પલાન્ટનું લોકાપમિણ 
કોરોનાની બીજી લિેરમા ંસૌથી ્વધ ુઆ્વશયકતા અૉસકસજનની 

્વતાણાઈ િતી. શુદ અૉસકસજનની આ્વશયકતાને પિોંચી ્વળ્વા 
ગુજરાત સરકારે સુયોગય પ્રયાસો કયાણા. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ પાટણની િેમચંદ્રાચાયણા ઉત્તર ગુજરાત 
યુવન્વવસણાટી (HNGU) દ્ારા વનવમણાત અૉસકસજન પલાનટનું 
ગાંધીનગરથી ્વચયુણાઅલ લોકાપણાણ કયુું િતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ પ્રસંગે કહ્ં િતું કે, 
કોરોનાની ત્ીજી સંભવ્વત લિેરને ધયાનમાં રાખીને રાજય સરકારે 
આ્વનારા સમયમા ં૧૮૦૦ મવેટ્ક ટન અૉસકસજનની વય્વસથાઓ 
ઊભી કર્વાની નેમ રાખી છે. િેમચંદ્રાચાયણા ઉત્તર ગુજરાત 
યુવન્વવસણાટી દ્ારા રૂ. ૬૦ લાખના ખચષે માત્ ૧પ દદ્વસમાં તૈયાર 
થયેલા આ અૉસકસજન દરદફવલંગ પલાનટથી પાટણ શિેર-વજલ્ા 
અને આસપાસના તાલુકાઓમાં કોરોના મિામારી દરમયાન 
અૉસકસજન જરૂદરયાત આ પલાનટથી પૂણણા થઈ શકશે. એટલું જ 
નિીં, ૧૩ દકલોવલટર પ્ર્વાિી અૉસકસજનની ક્ષમતાના આ 
પલાનટથી એક સાથે ૪૦ વસવલનડર ભરી શકાય છે.

ગુજરાત ઇનડસસટ્યલ ડે્વલપમેનટ સટેટ િો્વાના કારણે 
ઇસનસ્સટ્યલ અૉસકસજનની જરૂદરયાત રિે છે. આ સાથે િોસસપટલ 
તેમજ દરચસણા માટે પણ અૉસકસજનની જરૂદરયાત ઊભી થાય છે 
તયારે આ્વનારા સમયમાં િેમચંદ્રાચાયણા ઉત્તર ગુજરાત યુવન્વવસણાટી 
દ્ારા વનવમણાત અૉસકસજન પલાનટ આ વ્વસતારમાં અૉસકસજન પૂરો 
પાડ્વામાં ઉપયોગી બનશે. આ પ્રસંગે પાટણ ખાતે સાંસદ શ્ી 
ભરતવસંિ ડાભી, મિાનુભા્વો, દાતાશ્ીઓ સવિત પદાવધકારીઓ 
ઉપસસથત રહ્ાં િતાં. •

રાજયમા ંકોમવડના દદદીઓ માટે અૉત્સજનની પયામિપ્ત સમુવધા ઃ CM
કવર સટોરી

økwshkík ૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧18



ગૌરવ

મુખયમંત્ીશ્ીના નેતૃ્વમાં ગુજરાતની અપૂવમિ મસમધિ

કોરોના વેત્સનેશનમાં 2.50 કરોડ ડોઝનો આંક પાર કરતું ગુજરાત
કોરોના મિામારીથી નાગદરકોને 

બચા્વ્વા સમગ્ર દેશ એક થઈન ેલડી રહ્ો 
છે. ગજુરાત સરકારે નાગદરકોન ેકોરોનાથી 
બચા્વ્વા અનકેવ્વધ કાયયો કયાણા છે. કોરોના 
સકં્રવમતોન ેસારામાં સારી સાર્વાર મળી રિે 
તમેજ કોઈન ેપણ મશુકેલી ્વઠે્વી ન પડ ેતનેી 
ગજુરાત સરકારે વચતંા કરી છે. કોરોનાની 
પ્રથમ અન ેબીજી લિેરમા ંગુજરાત સરકારે 
કરેલી કામગીરીને દશેવ્વદશેની વ્વવ્વધ 
સંસથાઓએ વબરદા્વી છે. કોરોનાથી 
બચ્વાનુ ં કોઈ અમોઘ શસત્ િોય તો તે 
્વેસકસન છે. ગુજરાતે કોરોના સામેના 
પ્રવતકારક અન ેઅમોઘશસત્ એ્વી રસીકરણ-
્વેસકસનેશન અવભયાનમાં 2.50 કરોડ 
ડોઝનો આકં પાર કરી દીધો છે. મખુયમંત્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના દદશા-દશણાનમાં 
રાજયભરમાં ્વેસકસનેશનની ઝંુબશને 
આરોગય કમદીઓના પ્રયત્ો અન ેલોકોની 
જાગૃવતથી વયાપક પ્રવતસાદ મળી રહ્ો છે.

રાજયમાં 18 ્વરણાથી ઉપરની ્વયના 
રસીકરણ માટે પાત્તા ધરા્વતા લોકો પૈકી 
29 મી જૂન 2021 મંગળ્વાર સુધીમાં 
2,53,93,866 ્વેસકસનેશન ડોઝ આપી 
દે્વાયા છે. રાજયમાં 18 ્વરણાથી ઉપરની 
્વયજૂથના  પ ાત્તા  ધર ા્વતા  ક ુલ 
4,93,20,903 લોકોમાંથી આ લખાય છે તયાં 
સુધીમાં 40 ટકા લોકોને એટલે ક ે 
1,98,62,582 લોકોન ેપ્રથમ ડોઝ આપ્વામાં 
આ્વલેો છે. આ્વા વયવતિઓમાથંી 55 લાખ 
31 િજાર 284 ને બીજો ડોઝ અપાયો છે. 
આમ, સમગ્રતયા ગજુરાતમા ં2 કરોડ 53 
લાખ 93 િજાર 866 રસીકરણ ડોઝ અતયાર 
સધુી આપ્વામા ંઆવયા છે. ગજુરાત પર 
વમવલયન ્વસેકસનશેનમા ંપણ દેશના મોટા 
રાજયોમા ંઅગ્રસેર રહં્ છે. ગજુરાતમા ંપર 
વમવલયન ્વસેકસનશેનની સંખયા 3 લાખ 97 
િજાર 572 ની છે.

અત્ે એ વનદદેશ કર્વો જરૂરૂ છે કે, 18 

થી ઉપરની ્વયના પાત્તા ધરા્વતા કુલ 4 
કરોડ 93 લાખ લોકોન ેકોરોના ્વસેકસનના 
આપ્વાના થતા બે ડોઝ એટલે કે 9.86 
કરોડ ડોઝમાંથી 2 કરોડ 53 લાખ ડોઝ 
એટલે કે 25 ટકા ડોઝ અતયાર સુધીમાં 
આપ્વામાં આવયા છે. મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીના માગણાદશણાનમાં 
ગુજરાતમાં ૧૬ જાનયઆુરીથી તબક્કા્વાર 
રસીકરણનો પ્રારંભ થયો િતો. પ્રથમ 
તબક્કામાં િેલથ અને ફ્રનટલાઈન ્વક્કર, 
૧લી માચણાથી શરુ થયેલા બીજા તબક્કામાં 
કોમોબદીડ અને વૃદ લોકો, ૧લી એવપ્રલથી 
શરુ થયેલા ત્ીજા તબક્કામાં ૪૫થી ્વધુ 
્વયના લોકો અને ચોથા તબક્કામાં ૧૮થી 
૪૪ ્વયના લોકોને રસી આપ્વાનું 
આયોજન કર્વામાં આવયું િતું.

િેલથ ્વક્કર, ફ્રનટલાઈન ્વક્કર અને 
કોમોબદીડ વયવતિઓના સફળ રસીકરણ 
અવભયાનના અમલીકરણ બાદ રાજય 
સરકારે ગુજરાત સથાપના દદન-૧લી મેથી 
રાજયના યુ્વાનોને રસી આપ્વાનો પ્રારંભ 
કયયો િતો.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી 
અધયક્ષતામાં  વનયવમત મળતી કોર 
કવમટીએ તયારબાદ ૨૪મી મેથી એક 
અઠ્વાદડયા સુધી આ ૧૦ સથળોએ ૩૦ 
િજારને બદલે રોજના ૧ લાખ ડોઝ 

આપ્વાનું નક્કી કયુું િતું. આ દરવમયાન 
અગાઉના ત્ણ તબક્કામાં પ્રથમ ડોઝ 
મળે્વલે વયવતિઓને બીજો ડોઝ આપ્વાની 
કામગીરી પણ સૂપેરે યથા્વત રિી િતી.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
૪થી જનૂથી રાજયના તમામ વજલ્ાઓમાં 
શિેરી-ગ્રામીણ વ્વસતારને આ્વરી લઇ 
રાજયવયાપી રસીકરણ અવભયાન શરૂ 
કર્વાનો મિત્વપૂણણા વનણણાય કયયો અને આ 
અવભયાન અંતગણાત પણ િાલ યુ્વાઓના 
વયાપક રસીકરણનો રાજય્વાપી કાયણાક્રમ 
ચાલી રહ્ો છે. તયારબાદ વ્વશ્વ યોગ દદ્વસ 
21મી જૂનથી બપોરે 3 કલાક પછી પ્રાયર 
રજીસટ્ેશન વસ્વાય પણ ્વોક-ઈન-
રજીસટ્ેશન અંતગણાત રાજયભરના બધાજ 
રસીકરણ કનેદ્રો પરથી સથળ પર જ 
રજીસટ્ેશન કરીને ્વેસકસનેશનના ડોઝની 
ઉપલ્બધતાના આધાર ે ્વે સકસનેશન 
કામગીરી કર્વામાં આ્વી રિી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના 
નેતૃત્વમાં  નાગદરકોના વ્વનામૂ લય ે
રસીકરણના રાજય સરકાર દ્ારા અમલી 
સફળ અવભયાનને પદરણામે ગુજરાતમાં 
રસીકરણ અવભયાન શરૂ થયાના માત્ પાચં 
મવિનામાં 2 કરોડ 53 લાખ 93 િજાર 
ડોઝ લોકોને આપીને કોરોના સામે 
સુરક્ષાવિચ પૂરું પાડ્વામાં આવયું છે. •
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કોમવડ-૧૯ની સંભમવત 
ત્ીજી લહેર સામે વયૂહનીમત તૈયાર

સંક્રન્તોને તવદરત સારવાર ્ળે, હોસસપટલ્ાં 
બેડ, િવા, અૉસકસજન સનહતની પૂરતી 

વયવસથાઓ ્ળે અને તેઓ ઝડપથી સવસથ થઈ 
ઘરે પરત જાય તેવા ત્ેવડા વયૂહથી સજ્જ થઈને 
કાય્વ યોજનાઓ ટાઇ્બાઉન્ડ પૂરી કરવાની છે.

બ ે્વરણા જટેલા સમયથી સમગ્ર વ્વશ્વ કોવ્વડ-19 કોરોના સકં્રમણ 
સામે ઝઝૂમી રહ્ં છે. ગુજરાત સરકારે આ વ્વકટ પદરસસથવતનો 
ખમીર અન ેખમુારી સાથ ેસામનો કયયો છે તયારે કોરોનાની સભંવ્વત 
ત્ીજી લિેર સામે અગમચેતીપૂ્વણાકની વયૂિનીવત તૈયાર કર્વામાં 
આ્વી છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ્વદરષ્ઠ 
સવચ્વોને બેઠક યોજી જ્વાબદારીઓ સોંપી િતી.

મખુયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ કોવ્વડ-૧૯ની સભંવ્વત 
ત્ીજી લિેર સામ ેરાજય સરકારના આગોતરા આયોજનથી રાજયમાં 
આ લિેર દરવમયાન ઓછામાં 
ઓછા લોકો સંક્રવમત થાય, 
આરોગય વય્વસથા સુદૃઢ બન ેઅને 
રાજયની િોસસપટલોમા ંબેડ ્વગરેે 
વય્વસથાઓનું રીઅલ ટાઇમ 
મોવનટદરંગ થાય તે્વી સંપૂણણા 
વય્વસથાઓમાટે રાજયના ્વદરષ્ઠ 
સવચ્વોન ેજ્વાબદારીઓ સોંપી િતી. મખુયમતં્ીશ્ીએ આ ્વદરષ્ઠ 
સવચ્વશ્ીઓ સાથ ેએક ઉચ્સતરીય બઠેક કોર કવમટીની બઠેક 
સાથોસાથ યોજીન ેઆ બધી જ વય્વસથાઓ આગામી ત્ણ મવિનામાં 
સપંણૂણાપણ ેકાયણારત થાય તે માટેની લંબાણપ્ૂવણાક ચચાણા-વ્વચારણા અને 
પરામશણા કરીને સપટિ સૂચનાઓ આપી િતી. મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જ ેસવચ્વોન ેસંભવ્વત થડણા ્વ્ેવના સામના 
માટેના આગોતરા આયોજનની જ્વાબદારી યદુના ધોરણ ેત્વરાએ 
ઉપાડી લ્ેવા સચૂનાઓ આપી િતી. મખુયમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંિતુ ંકે, 
આપણે પ્રાથણાના કરીએ કે, થડણા ્વ્ેવ આ્વ ેજ નિીં, પરંત ુજો આ્વે 
તો મૃતયુ આંક ્વધે નિીં, સંક્રવમતોને ત્વદરત સાર્વાર મળે, 
િોસસપટલમા ંબડે, દ્વા, અૉસકસજન સવિતની પરૂતી વય્વસથાઓ 
મળે અન ેતેઓ ઝડપથી સ્વસથ થઈ ઘરે પરત જાય તે્વા ત્્ેવડા 

વયિૂથી સજ્જ થઈન ેકાયણા યોજનાઓ ટાઇમબાઉનડ પરૂી કર્વાની 
છે. િોસસપટલસમા ંખાલી બડેની માવિતી લોકોન ેસરળતાથી મળી 
રિે તે માટે વજલ્ાઓમા ંઅદ્તન ટેકનોલોજી સાથનેા કમાનડ એનડ 
કંટ્ોલ સનેટરનુ ંજોડાણ સટેટ લ્ેવલ ેસી.એમ. ડશેબોડણા સાથે કરી રીઅલ 
ટાઇમ મોવનટદરંગની વય્વસથાઓ પણૂણા કર્વા પણ મખુયમતં્ીશ્ીએ 
સચૂનાઓ આપી િતી. શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ખાસ કરીને 
િોસસપટલ ઇનફ્રાસટ્કચર, જરૂરી દ્વાઓ, ટેસટ દકટ અન ેઇનજકેશનોનો 
જ્થથો પણ આગોતરા આયોજન સાથે મેળ્વી લે્વા સંબંવધત 

સવચ્વોને  સૂચન કયુ ું  િ તંુ . 
કોરોનાથી બચ્વાના આગોતરા 
શસત્ એ્વા ્વસેકસનશેનનો વયાપ 
નગરો, શિેરો અન ેગ્રામય સતરે 
ઝુંબેશરૂપે  ખાસ મુ્વમેનટથી 
ચલા્વ્વાની તાકીદ શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ કરી પોવલંગ બુથની 

પટેનણા પર ્વસૅકસનશેન સનેટર શરૂ કરી ્વધનુ ે્વધ ુલોકોન ેઆ્વરી 
લ્ેવા એન.જી.ઓ., સ્ેવા સગંઠનો, પદાવધકારીઓ ્વગરેેનો સિયોગ 
લ્ેવાનુ ંપણ સચૂન કયુું િતંુ.

આ બેઠકમાં નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ, 
વશક્ષણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રવસંિ ચુડાસમા, ઊજાણામંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ 
પટેલ અને ગૃિ રાજયમંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંિ જાડેજા ઉપરાંત મુખય 
સવચ્વ શ્ી અવનલ મુકીમ, મુખય મંત્ીશ્ીના મુખય અગ્ર સવચ્વ 
શ્ી કે. કૈલાસનાથન, ગૃિ વ્વભાગના અવધક મુખય સવચ્વ શ્ી 
પંકજકુમાર, મુખયમંત્ીશ્ીના અવધક મુખય સવચ્વ શ્ી એમ. કે. 
દાસ, આરોગયના અવધક મખુય સવચ્વ શ્ી મનોજ અગ્ર્વાલ તમેજ 
વ્વવ્વધ વ્વભાગના સવચ્વો, જમેન ેજ્વાબદારીઓ સોંપ્વામા ંઆ્વી 
છે તે સૌ ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

સજ્જતા
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અમદા્વાદની ્વટ્વા ઔદ્ોવગક 
્વસાિતમા ંરૂ. ૭૦ કરોડના ખચષે ન્વવનવમણાત 
૩૦ એમ.એલ.ડી. ્વેસટ ્વોટર ટ્ીટમેનટ 
પલાનટ મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
કેસનદ્રય મંત્ી શ્ી પ્રકાશ જા્વડેકરની 
્વચયુણાઅલ ઉપસસથતીમાં ગાંધીનગરથી 
વ્વડીયો કોનફરનસથી લોકાવપણાત કયયો િતો. 
મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
અમદા્વાદની ્વટ્વા જી.આઇ.ડી.સી.માં 
“ફેનટમ કેટાલીટીક રીએકટર” પલાનટના 
શુભારંભ પ્રસંગે જણાવયું કે, ગુજરાત 
િંમેશા પયાણા્વરણ સંરક્ષણની સાથેસાથે 
ઔદ્ોવગક પ્રગવત એટલે કે સંતુવલત 
વ્વકાસની બાબતમાં અગ્રેસર રહ્ છે. 
િાલમાં ભારત સરકાર દ્ારા મિત્વના ૨૦ 
માપદંડોના આધારે રાજયોનું મુલયાંકન 
કર્વામાં આવયુ જેમાં ગુજરાત પાંચ 
માપદંડોમા ં– FDI, GDP, Exports, 
રોજગાર અને ્વોટર મેનેજમેનટ જે્વા 
મુલયાંકનમાં સ્વણાશ્ેષ્ઠ છે. 

્વ ટ્વ ા  જીઆઈડ ીસ ીમ ાં  ગ્ર ીન 
એન્વાયરમેનટ કો-ઓપરેટી્વ સોસાયટીએ 
ન્વી ફેનટમ કેટાલીટીક રીએકટર (FCR) 
ટેક્ોલોજીથી સજ્જ સથાવપત કરેલા આ 
CETPનો લાભ ્વટ્વા જીઆઇડીસીના 
લગભગ 700 જટેલા ઉદ્ોગોન ેમળશે અને 
પયાણા્વરણ કાયદાના માપદંડોન ુસરળતાથી 

પાલન દ્ારા ્વટ્વા ઔદ્ોવગક વ્વસતાર 
્વેસટ ્વોટરના વનકાલ અંગેના ૧૦૦ ટકા 
નોમસણાનું પાલન કરતો વ્વસતાર બનશે તે્વો 
વ્વશ્વાસ મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ વયતિ કયયો િતો.

રાજય સરકાર દ્ારા વ્વશ્વની સૌપ્રથમ 
એ્વી એમીશન ટ્ેડીંગ સકીમના સુરતમાં 
સફળતાપુ્વણાક અમલીકરણથી આપણે 
િ્વામાં તરતા રજકણો રુપી પ્રદુરકોની 
માત્ામાં આશરે ૨૦% જેટલો ઘટાડો કરી 
શકયા છીએ. સુરત વ્વસતારમાં એમીશન 
ટે્ડીંગ સકીમની સફળતાને ધયાને લઇ 
અમદા્વાદમાં આશરે ૨૪૦ ઉદ્ોગોમાં 
સકીમ લાગુ કર્વાનો વનણણાય લે્વામાં 
આ્વેલ છે. જે અદ્તન ટેક્ોલોજીથી 
પયાણા્વરણની સુરક્ષાનું એક ઉદાિરણ છે 
તેની પણ વ્વગતો મુખયમંત્ીશ્ીએ 
આપી િતી. 

ગુજરાતમા ંઔદ્ોવગકરણ સાથે પ્રકૃવત 
સ્ંવધણાન ક્ષતે્ ેલે્વાયલે વ્વવ્વધ વનણણાયો વ્વશે 
જણાવયુ કે, જેતપૂર, અમદા્વાદ, ્વડોદરા, 
સુરત જે્વા વ્વસતારોના ઊદ્ોગોના 
ઔદ્ોવગક ગંદા પાણીના શુવદકરણ બાદ 
પયાણા્વરણીય રીત ેસલામત સથળે દરીયામાં 
ઉંડે વનકાલ કર્વા માટે પાઇપલાઇન 
પ્રોજેકટનું આયોજન કર્વામાં આવયું છે. 
આ પાઇપલાઇન પ્રોજેકટથી પાણીના 

પ્રદુરણની સમસયા િલ થઇ શકશે, 
નદીઓના પાણીની ગુણ્વત્તા નોંધપાત્ 
સુધારો આ્વશે અને ૯૨% જેટલા લઘુ 
ઉદ્ોગોને સીધો લાભ મળશે. 

શ્ી વ્વજયભાઇએ જણાવયું િતું કે, 
ઔદ્ોવગક એકમોમાંથી ઉદભ્વતા 
ગંદાપાણીના શુવદકરણ અને વનકાલ માટે 
રાજયમાં સંયુતિ ગંદાપાણીના શુવદકરણ 
પલાનટની વય્વસથાને ્વેગ આપયો છે. 
િાલમાં  રાજયમાં  ક ુલ ૩૫ સંયુતિ 
ગદંાપાણીના શવુદકરણ પલાનટ કાયણારત છે. 
રાજયમાં ૧૯ જેટલા ન્વા સામુવિક 
ગંદાપાણીના શુવદકરણ પલાંટનું આયોજન 
કર્વામા ંઆ્વલે છે. આ શવુદકરણ પલાટંમાં 
એડ્વાનસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્વામાં 
આ્વી રહ્ો છે. 

ગૃિરાજય મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંિ 
જાડેજાએ પોતાના મતવ્વસતારમાં દેશનો 
સૌ પ્રથમ ્વોટર ્ેવસટ ્વોટર ટ્ીટમેનટ 
માટેનો ફેનટમ કેટાલીટીક રીએકટર પલાનટ 
પ્રસથાવપત થ્વા બદલ આનંદની લાગણી 
વયતિ કરી િતી.  

પયાણા્વરણ રાજય મતં્ી શ્ી જયદ્રથવસિં 
પરમારે જી.એ.સી.એસ.સી.એલની સમગ્ર 
ટીમને  અવભનંદન પાઠવયા  િતા . 
મંત્ીશ્ીએ ઔદ્ોવગક વ્વકાસ ક્ષેત્માં 
ગુજરાતે િરિંમેશ અગ્રેસર રહ્ં િો્વાનું 
જણા્વી ઔદ્ોવગક વ્વકાસની સાથે 
ર ાજયએ પ્રક ૃવત સં્વધ ણાન ક્ષેત્ે  પણ 
અવગ્રમતા મેળ્વી િો્વાનું કહ્ં િતું. આ 
લોકાપણાણમાં અમદા્વાદ સાંસદ સ્વષે શ્ી 
દકરીટભાઈ સોલંકી, એચ એસ પટેલ, ્વન 
અને પયાણા્વરણ વ્વભાગ અવધક મુખય 
સવચ્વ શ્ી અરૂણકુમાર સોલંકી અને 
્વટ્વા ઔદ્ોવગક ્વસાિત મંડળના 
પદાવધકારીઓ પણ જોડાયા િતા. •

“ફેન્ટમ કેટાલીટીક ડરએ્ટર પલાન્ટ”નો પ્રારંભ
અમદાવાદની વટવા ઔદ્ોમગક વસાહતમાં 

સજ્જતા
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વશક્ષણએ અવત આ્વશયક બાબત છે. 
વશક્ષણ દ્ારા માન્વી વયવતિગત તથા 
સમગ્ર સમાજનો વ્વકાસ કરી શકે છે. 
વશક્ષણની આ જરૂરીયાતને ધયાને રાખીને 
ગુજરાત સરકારે વશક્ષણ ક્ષેત્ે અનેકવ્વધ 
ન્વતર પ્રયાસો શરૂ કયા ણા છે. સાથે 
પોરણયુતિ, કુપોરણમુતિ ગુજરાતના 
વનમાણાણ માટે રાજય સરકાર કટીબદ છે. 
બાળકોને આંગણ્વાડીથી જ સારૂ વશક્ષણ, 
સંસકાર, પોરણ મળી રિે તે પણ જરૂરી છે. 
તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારે મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજય રૂપાણીના અધયક્ષસથાને રાજયની 
53 િજાર આંગણ્વાડીના 14 લાખથી ્વધુ 
3 થી 6 ્વરણાના બાળકોને અંદાજે રૂ. 36 
કરોડના ખચષે દરેક બાળકને બે જોડી 
ગણ્ેવશ એમ કુલ 28 લાખ જોડી વ્વનામલૂય ે
ગણ્વેશ વ્વતરણ કરીને ગરીબ અને 
સામાનય પદર્વારના બાળકો માટે ન્વતર 
પિેલનો પ્રારંભ કયયો િતો.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના 
િસતે પ્રવતકરૂપે છ બાળકોને ગણ્વેશ 

એનાયત કરાયો િતો. આ પ્રસંગે મવિલા 
બાળ અને કલયાણ મંત્ી શ્ી ગણપતભાઈ 
્વસ ા્વ ા  તે મજ ર ાજય  મંત્ ી  શ્ ી 
વ્વભા્વરીબિેન દ્વેની ગાંધીનગર ખાતે 
ઉપસસથવત રહ્ા િતા. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે જણાવય ુ
િતું કે, તતકાવલન મુખયમંત્ી અને િાલ 
્વડાપ્રધાન શ્ી નર ેનદ્રભાઈ મોદીએ 
ગુજરાતની આંગણ્વાડીઓને નંદઘર અને 
આંગણ્વાડી બિેનોને માતા યશોદાનું 
સનમાન આપી ગૌર્વ ્વધાયુું છે. ગુજરાતની 
આંગણ્વાડીઓ માટે આ ઐવતિાવસક 
દદ્વસ છે. આંગણ્વાડીમાં ગરીબ અને 
મધયમ્વગદી પદર્વારનો બાળકોને એક 
સરખો ગણ્ેવશ એ રાજયના 14 લાખ 
ભૂલકાં-બાળકો માટે ઉતસાિ, ગૌર્વ અને 
સનમાનની ક્ષણ સાવબત થશે. એક સરખો 
ગણ્વેશ બાળકોમાં આતમ વ્વશ્વાસનો 
્વધારો કરશે. 

ગુજરાત સરકાર દ્ારા દીકરા-
દીકરીઓને સમાન ગૌર્વ આપ્વામાં 

આ્વી રહ્ં છે. દીકરીઓના જનમદરને 
ખાસ પ્રોતસાિન આપ્વા માટે ગુજરાત 
સરકાર દ્ારા ્વાલી દીકરી યોજના અમલમાં 
મૂક્વામાં આ્વી છે. આ યોજના િેઠળ 
દીકરી જયારે પ્રથમ ધોરણમાં રૂ. 4 િજાર, 
ન્વમા ધોરણ રૂ. 6 િજાર અને 18 ્વરષે 
ઉચ્ વશક્ષણ માટે રૂ. 1 લાખની સિાય 
આપ્વામાં આ્વે છે. 

મખુયમતં્ીશ્ી કહં્ િતુ ંકે, પ્ૂવણા પ્રાથવમક 
વશક્ષણની પ્રવૃવત્તઓનું દડજીટલ કલેેનડર 
તૈયાર કર્વાની ICDSની ન્વતર પિેલ 
કરી છે. જેમાં પ્રવૃત્તઓ સાથે ્વાતાણા, બાળ 
ગીતોના ઓદડયો અને ્વીદડયો સલિપીંગસ 
તેમજ ફોટોગ્રાફસ પણ બાળકો અને 
્વાલીઓ જોઈ શકશે. તેમણે કહ્ં િતું કે, 
આં ગ ણ ્વ ા ડ ી મ ાં  આ ્વ ત ા  લ ા ખ ો 
બાળગોપાલના સ્વાસ્થય ચકાસણી માટે 
સટેદડયોમીટર, ઈનફનટોમીટર અને ્વજન 
કાંટાનું વ્વતરણ પણ કર્વામાં આવયું છે, 
જનેાથી બાળકોના સ્વાસ્થયની વ્વશરે વચતંા 
કરી શકાશે.ન્વી વશક્ષણ નીવત અનુસાર 

ગુજરાત સરકારની નવતર પહેલ
આંગણવાડીના િાળકોને એક સરખો ગણવેશ

પહેલ
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પૂ્વણા પ્રાથવમક વશક્ષણને ્વધુ મજબૂત 
બના્વ્વા આંગણ્વાડીમાં અભયાસ કર્વા 
આ્વતા લાખો બાળકોના સ્વાુંગી વ્વકાસ 
માટે આ ્વરણાના બજેટમાં રૂ. 5 કરોડની 
પા... પા... પગલી યોજના અમલી 
બના્વ્વાનું આયોજન કયુું છે. 

મવિલા અને બાળ કલયાણ વ્વભાગ 
દ્ારા ગત ગાંધી જયંવત-2020 વનવમતે 
યોજાયલે િેનડ ્વોવશંગ કાયણાક્રમમા ં્વબે વલંક 
દ્ારા એક સાથે પાંચ લાખ લોકો જોડાયા 
િતા ત ેરેકોડણા બદલ ્વલડણા બકુ ઓફ રેકોડણામાં 
સથાન પ્રાપ્ત થયંુ છે. જે બદલ મખુયમતં્ીશ્ીએ 
મવિલા અને બાળ કલયાણ વ્વભાગની 
ટીમને અવભનંદન આપયા િતા. 

આ પ્રસંગે મુખયમંત્ીશ્ીને  ્વલડણા બુક 
ઓફ રેકોડણા – લંડનની ટીમ દ્ારા પ્રમાણપત્ 
એનાયત કરાયું િતું. મુખયમંત્ીશ્ીએ આ 
પ્રમાણપત્ મવિલા અને બાળ કલયાણ 
વ્વભાગની ટીમને એનાયત કયુું િતંુ. 
મુખયમંત્ી વન્વાસસથાને યોજાયેલા આ 
કાયણાક્રમમાં આંગણ્વાડીના ભલૂકાઓં દ્ારા 
તયૈાર કર્વામાં આ્વલે સજણાનાતમક કાયણાની 
ફોટો ફ્રેમ દ્ારા મુખયમંત્ીશ્ીનું ભૂલકાંઓ 
દ્ારા સ્વાગત કરાયું  િતું ,  જયાર ે 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આ બાળકોને સમૃવતવચહ્ન 
ભેટ આપીને પ્રોતસાવિત કયાણા િતા. 

મવિલા બાળ અને કલયાણ મંત્ી શ્ી 
ગણપતભાઈ ્વસા્વાએ જણાવયું િતું કે, 

ગુજરાતની 53 િજાર આંગણ્વાડીના 14 
લાખ બાળકોન ેબ ેજોડી ગણ્વશે આપ્વાનો 
આ અનોખો કાયણાક્રમ છે. તતકાવલન 
મુખયમંત્ી અને િાલના ્વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ્વરણા 2011માં મવિલા 
અને બાળ કલયાણ વ્વભાગની અલગ 
પ્રભાગ તરીકે રચના કરી િતી. ભતૂકાળમાં 
આ વ્વભાગ માટે રૂ. 450 કરોડનું બજેટ 
ફાળ્વ્વામા ંઆ્વતુ ંિતુ ંજયારે ્વતણામાનમાં 
મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના 
નેતૃત્વમાં ્વરષે રૂ. 3500 કરોડની રકમ 
ફાળ્વ્વામાં આ્વી છે.

રાજય મતં્ી શ્ી વ્વભા્વરીબિેન દ્વએે 
જણાવયું િતું કે, સમગ્ર દેશમાં એક સાથે  
આંગણ્વાડીના 14 લાખ બાળકોન ેબ ેજોડી 

એટલે કે 28 લાખ ગણ્ેવશ વ્વનામૂલય ે
આપનાર ગુજરાત  અગ્રેસર રાજય છે. 
ગુજરાત સરકારે િંમેશા બાળકો અને 
મવિલાઓના સ્વાુંગી વ્વકાસને પ્રાધાનય 
આપયું છે. 

્વરણા 2021-22ના આ ગણ્ેવશ વ્વતરણ 
કાય ણાક્રમમાં  તમામ વજલ્ાઓ અને 
મિાનગરોમાં મંત્ીશ્ીઓ, મેયરશ્ીઓ, 
સ ાં સ દશ્ ીઓ,  ધ ા ર ાસભય ોશ્ ીઓ, 
મિ ાનુભ ા્વ ો ,  પદ ા વધક ા ર ીશ્ ીઓ, 
આગંણ્વાડીની બિેનો-કાયણાકરો અન ેનાના 
ભૂલકાઓની િાજરીમાં  કોવ્વડ-19 
ગાઈડલાઈનનું પાલન થાય તે્વી વય્વસથા 
સાથે કાયણાક્રમ યોજાયો િતો. •

પહેલ
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ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્ા
અમદા્વાદ શિેરમાં પ્રવત્વરણા યોજાતી જગવ્વખયાત રથયાત્ા 

પૂ્વષે સાબરમતી નદીના તટે સપ્ત નદીના સંગમ સથાનેથી ભગ્વાન 
જગન્નાથની જળયાત્ા યોજાઈ િતી. આ જળયાત્ામાં નાયબ 
મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ અને ગૃિરાજય મંત્ી શ્ી 
પ્રદીપવસંિ જાડેજા નદીમાંથી લ્વાયેલ પવ્વત્ જળ ભરેલ કળશથી 
પોડશોપચાર પૂજન વ્વવધ કરીને ભગ્વાન જગન્નાથજીના 
જળાવભરેકમાં સિભાગી થયા િતા.

જગન્નાથ મંદદરના પ્રાંગણમાં નાગદરકો માટે વન:શુલક કોરોના 
રસીકરણ અને પોલીસ જ્વાનો માટે ટેવલમેદડવલનની સે્વા શરૂ 
કરાઈ િતી જેના થકી જગન્નાથ મંદદરમાં સે્વાનું વત્-સંગમ જો્વા 
મળયો. જળયાત્ા બાદ ભગ્વાન જગન્નાથજીને જળાવભરેક કરી 
મદંદરના પ્રાંગણમાં થઈ રિેલ કોરોના રસીકરણની કામગીરી અને 
ટેલીમેદડસીન સે્વાનો નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ 
અને ગૃિરાજયમંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંિ જાડેજાએ તાગ મેળવયો િતો. 
તયારબાદ નાયબ મખુયમતં્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ ેકહ્ ંકે, ભગ્વાન 
જગન્નાથજીની રથયાત્ા એ અમદા્વાદ કે ગુજરાત જ નિી પરંતુ 
દેશ આખા માટે આસથાનું પ્રતીક છે તયારે શાંવત-સલામતી-

સરુક્ષામય ્વાતા્વરણમા ંરથયાત્ા સપંન્ન થાય એ રાજય સરકારની 
અવગ્રમતા છે. સાબરમતી નદીમાંથી જળ ભરીને જળયાત્ાની 
ધાવમણાક વ્વવધ કર્વામાં આ્વી જેનો અમને અનેરો આનંદ છે.
મંત્ોચ્ાર દ્ારા જળાવભરેક કરીને ભગ્વાન જગન્નાથનું કરાયેલ 
પૂજન આ મંત્ોચ્ારે શિેરના ્વાતારણમાં સકારાતમકતાનો સંદેશ 
અને તેની સોડમ પ્રસરા્વી છે. 

આ સે્વાકીય પ્રવૃવતઓમાં મંદદર દ્ારા એક છોગુ ઉમેરાયું છે. 
પ્ર્વતણામાન કોરોનાની પદરસસથવતને અનુલક્ષીને પ્રધાનમંત્ી શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા દેશભરમાં શરૂ કરાયેલ વન:શુલક રસીકરણ 
અવભયાનમાં સિભાગી બન્વા જગન્નાથ મંદદરના પ્રાંગણમાં શરૂ 
કરાયેલ કોરોના રસીકરણની પિેલ આ્વકારદાયક છે. 

જગન્નાથ મંદદરમાં રસીકરણની પિેલ અને પોલીસ જ્વાનો 
માટેના ટેવલમેદડવસન થકી આયુ્વષેદદક અને એલોપેથી ઉપચાર 
પદવતએ તેમના ભતિો,નાગદરકો, સમાજ પ્રતયેની ઉતરદાવયત્વની 
કેડી કંડારી છે.

રથયાત્ા પૂ્વષેની જળયાત્ામાં સંતો, મિંતો, સમાજ અને 
શિેરના અગ્રણીઓ ભારે ઉતસાિભેર જોડાયા િતા. •

જન્મડદને કડી-મહેસાણાની જનસુમવધામાં વધારો કરતા Dy. CM
નાયબ મખુય મતં્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલ ેપોતાના ૬૬મા જનમ દદ્વસની ઉજ્વણી કરતાં 

કડી અને મિેસાણામાં જનસુવ્વધામાં ્વધારો કયયો િતો. જેમાં કડીમાં ભાગયોદય િોસસપટલ 
ખાતે શ્ી પુસટિ પદર્વારના આવથણાક સિયોગથી આઇ.સી.યુ ઓન વિીલસનું લોકાપણાણ તેમજ 
મિેસાણા ખાતે વસવ્વક સેનટરનું લોકાપણાણ કયુું િતું. મિેસાણા નગરપાવલકાના વસવ્વક સેનટર 
અને ન્વીન ્વેબસાઇટના લોકાપણાણ પ્રસંગે નાયબ મુખયમંત્ી શ્ીએ જણાવયું િતું કે, મિેસાણા 
નગરપાવલકાની ્વેબસાઇટના માધયમથી નાગદરકો ઓનલાઇન લગ્ન નોંધણી, જનમ-મરણ, 
ગુમાસતા વય્વસાય ્વેરા શાખા અને ્વેરા સંબવધત કામકાજ કરી શકશે. મિેસાણામાં ડે.
સીએમના જનમદદ્વસે સિાય અને દકટ વ્વતરણ કરાયું િતું. આ સાથે, તેમણે સ્ેિકુટીર 
ખાતે દેિદાન કરનાર 20 ્વડીલોનું સનમાન કયુું િતું. •

મવશેર
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પનોતા પુત્ અને દેશના ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના 
‘સૌનો સાથ, સૌનો વ્વકાસ અન ેસૌના વ્વશ્વાસ’ના મતં્ન ેચદરતાથણા 
કરીને જનસુખાકારીના વ્વકાસકામો થકી પ્રજાનો ્વધુને ્વધુ 
વ્વશ્વાસ સંપાદદત કર્વા રાજય સરકાર કદટબદ છે. રાજયમાં 
કોરોનાના કપરાકાળમાં પણ રાજયની ્વણથંભી વ્વકાસયાત્ાને 
અટક્વા દીધી નથી અને િાલ સમગ્ર રાજયમાં રૂા.૧૫ થી ૧૭ 
િજાર કરોડના માગણા-મકાન વ્વભાગના ંકામો વ્વવ્વધ તબકે્ક પ્રગવત 
િેઠળ છે. તે દદશામાં આગળ ્વધતા ભરૂચ અને ખેડા વજલ્ાના 
રૂા. ૧૫૦ કરોડના ત્ણ વ્વકાસ કામોનું નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલે ગાંધીનગરથી ્વચયુણાઅલી લોકાપણાણ અને 
ખાતમુિૂતણા કયુું િતું.

નાયબ મુખયમંત્ીશ્ી અને માગણા-મકાન વ્વભાગ મંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલે જણાવયું કે, ઔદ્ોવગક ક્ષેત્ે મિત્્વના એ્વા 
ભરૂચ વજલ્ામાં અકંલશે્વર ખાતેના ગડખોલ ખાતે રૂા.૮૪ કરોડના 
ખચષે ઓ્વરવરિજના વનમાણાણથી આ વ્વસતારના લોકોને તથા 
્વાિનવય્વિારને સરળતા થશે અને સમય તથા ઇંધણની પણ 
બચત થશે. એ જ રીતે પવ્વત્ યાત્ાધામ ડાકોર ખાતે લાખો 
શ્દાળુઓ રાજા રણછોડરાયના દશણાન ેઆ્વતા િોય છે તયારે ડાકોર 
જંકશન ખાતે જે ્વરયો જૂની ટ્ાદફકની સમસયા િતી તેના વનયંત્ણ 
માટે રૂા. ૭૩ કરોડના ખચષે ફલાયઓ્વર વરિજનું વનમાણાણ કરાશે. 
જેના પદરણામે ટ્ાદફકના પ્રશ્ો િલ થશે તેમજ ઉમરેઠ ખાતે રૂા. 
૧.૫૦ કરોડના ખચષે ન્વવનવમણાત સરકીટ િાઉસ પણ લોકો માટે 
ઉપયોગી ની્વડશ.ે ભરૂચ ખાતનેા નમણાદા મયૈા વરિજનુ ંટૂકં સમયમાં 
લોકાપણાણ કરાશે. 

ભરૂચ વજલ્ામાં મીઠા પાણીનો સોસણા પ્રાપ્ત થાય એ માટે 
ભાડભૂત બેરેજની કામગીરી પણ ચાલુ કરી દીધી છે તથા 

અંકલેશ્વર-રાજપીપળાના માગણાનું રૂા. ૧૦૦ કરોડના કામ માટે 
પણ ટેનડર મંજૂર કરી દે્વાયું છે અને ભરૂચ-શ્્વણ ચોકડી પાસે 
પણ ટ્ાદફકનું વન્વારણ થાય એ િેતુસર ઓ્વરવરિજના વનમાણાણ 
માટે ડી.પી.આર. બના્વ્વા સદૈાવંતક મંજરૂી આપી દે્વાઈ છે. જનેા 
પદરણામે અંકલેશ્વર અને આસપાસના વ્વસતારની ટ્ાદફક સમસયા 
િલ થશે. 

અત્ે ઉલ્ેખનીય છે કે, અંકલેશ્વર તાલુકાના ગડખોલ ખાતે 
રૂા.૮૪ કરોડના ખચષે વનવમણાત ન્વીન ચાર માગદીય ૧૧૦૦ મીટર 
લંબાઈના આધુવનક રેલ્વે ઓ્વરવરિજ પરથી દૈવનક ૧૦૦ થી 
૧૫૦ ટ્ેનો પસાર થતી િો્વાના કારણે જે ટ્ાદફક સમસયા િતી 
એ દૂર થશે અને આસપાસના અંદાડા, સામોર, માંડ્વા, કોવસયા, 
સુર્વાડી તથા અંકલેશ્વર શિેરના નાગદરકોને ટ્ાદફક સમસયામાં 
રાિત થશે. એ જ રીતે ડાકોર જંકશન પર રૂા. ૭૩ કરોડના ખચષે 
વનમાણાણ થનાર ફલાય ઓ્વર વરિજમાં કપડ્વંજ, સે્વાલીયા અને 
ઉમરેઠ તરફ સવ્વણાસ રોડની જોગ્વાઇ કરાઇ છે. 

આ કાયણાક્રમમાં ભરૂચ ખાતે સાંસદ શ્ી મનસુખભાઈ ્વસા્વા, 
સિકાર રાજયમતં્ી શ્ી ઈશ્વરવસિં પટેલ, ધારાસભય શ્ી દષુયંતભાઈ 
પટેલ, શ્ી અરૂણવસંિ રાણા તથા ડાકોર ખાતે સાંસદ શ્ી દે્વુવસંિ 
ચૌિાણ, શ્ી રતનવસંિ રાઠોડ, શ્ી વમતેરભાઈ પટેલ અને 
ધારાસભય શ્ી અજુણાનવસંિ ચૌિાણ, શ્ી ગોવ્વંદભાઈ અને શ્ી 
કાંવતભાઈ પરમારે પ્રાસંવગક પ્ર્વચનો કરીને રાજય સરકારનો 
આભાર માનયો િતો.

આ કાયણાક્રમમાં ગાંધીનગર ખાતેથી માગણા-મકાન વ્વભાગના 
સવચ્વ શ્ી સંદીપ ્વસા્વા, મુખય ઇજનેર શ્ી એન. કે. પટેલ, શ્ી 
પટેવલયા અને વજલ્ા મથકોએ પદાવધકારીઓ અને સથાવનક 
્વિી્વટીતંત્ના ઉચ્ અવધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

મવકાસકામોની વણઝાર 
ભરૂિ અને ખેડા મજલ્ામાં

મવશેર
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વશક્ષણ એ વયવતિગત સુખાકારીથી લઈને સમગ્ર સમાજના 
અન ેરાષ્ટ્રના વ્વકાસ માટે પાયારૂપ પદરબળ છે. આ ્વાસતવ્વકતાને 
ધયાને લઈને રાજય સરકારે સા્વણાવત્ક વશક્ષણ અને ગુણ્વત્તાસભર 
વશક્ષણ માટે આિલેક જગા્વી છે. આદદજાવત વ્વસતારના વ્વકાસ 
તથા આદદજાવત બાંધ્વોના વ્વકાસ માટે બિુઆયામી આયોજન 
કરનાર રાજય સરકારે આદદજાવત વ્વસતારમાં વશક્ષણની સુવ્વધાઓ 
્વધાર્વા તથા પ્રતયેક આદદજાવત બાળક વશક્ષણ મેળ્વે અને તે 
વશક્ષણ ્વચ્ે છોડી દીધા ્વગર પૂણણા કરે તે માટે પૂરતી તકેદારી 
સાથ ેઅનકેવ્વધ વય્વસથાઓ ગોઠ્વી છે, તનેો સફળતાપ્ૂવણાક અમલ 
પણ કયયો છે. બજેટમાં પણ મોટાપાયે તે માટે જાેગ્વાઈ કરી છે. 
આદદજાવત વ્વસતારમાં વશક્ષણની સ્વલતો-વય્વસથા અને સરકાર 
દ્ારા અપાતા પ્રોતસાિનોને કારણે આદદ્વાસી સમાજમાં વશક્ષણ 
માટેની વયાપક જાગૃવત આ્વી છે તથા સંખયાબંધ આદદ્વાસી 
બાંધ્વો વશક્ષણના સિારે ઉજ્જ્વળ કારદકદદી ઘડી શકયા છે.

ભારતમાં આદદજાવતની ્વસતી ૧૦૪૨.૮૧ લાખની છે, જે 
કુલ ્વસવતના ૮.૬૧ ટકા જેટલી છે. તે સામે સને ૨૦૧૧ની 

્વસવતગણતરી પ્રમાણે ગુજરાત રાજયની કુલ ્વસવત ૬૦૪.૪૦ 
લાખ છે. આદદજાવતઓની ્વસતી ૮૯.૧૭ લાખ છે.

રાજયની આદદજાવત ્વસતીનો ઘણો મોટોભાગ રાજયની પૂ્વણા 
સરિદ પર આ્વેલા આવથણાક રીતે નબળા વ્વસતારોમાં ્વસે છે. 
આમાંના મોટાભાગના વ્વસતારોની ખાવસયત ડુંગરાળ પ્રદેશ, 
ખડકાળ ભવૂમ, અવનવચિત ્વરસાદ અન ેમોટાભાગમા ં્વન વ્વસતાર 
છે. આ આદદજાવતની સઘન ્વસતી ધરા્વતા વ્વસતારો ચૌદ 
વજલ્ામાં છે અને તેને ચૌદ પ્રાયોજના વ્વસતારોમાં ્વિેંચ્વામાં 
આવયા છે અને તે અનુસાર કલયાણ યોજનાઓનો સઘન અમલ 
થઈ રહ્ો છે. ્વન્વાસી બાંધ્વોના વ્વકાસ માટે પાયારૂપ પદરબળ 
એ્વા વશક્ષણને ્વધુને ્વધુ સુલભ બના્વ્વા પ્રયત્શીલ સરકારે 
અનેકવ્વધ યોજનાઓ અદ્તન આયોજનો કયાણા છે.

૧. મપ્ર. એસ. એસ. સી. સકોલરશીપ
વપ્ર.એસ.એસ.સી. સકોલરશીપ ધો. ૧થી ૧૦માં ભણતા 

આદદજાવત વ્વદ્ાથદીઓને આ્વકમયાણાદા ધયાનમાં લીધા વસ્વાય 

આડદવાસી િાંધવોનો શૈક્ષમણક ઉ્કરમિ
આડદજામત મવકાસ
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્વધારો કરી રૂ. ૧૨૦૦ ખોરાક ખચણા પેટે આપ્વામાં આ્વે છે. આ 
યોજનાનો લાભ ભારત સરકારની પોસટ મવેટ્ક વશષયવૃવત્ત મળે્વતા 
વ્વદ્ાથદીઓને મળે છે.

૪. એસ. એસ. સી. પ્ીના અભયાસક્રમ 
માટે અનુસૂમિત જનજામતની િહેનો 

(સમહત) અપાતી મશષયવૃમતિ
એસ.એસ.સી. પછીના વ્વવ્વધ અભયાસક્રમોમા ંઅભયાસ કરતા 

વ્વદ્ાથદીઓને ભારત સરકાર દ્ારા પોસટ મેવટ્ક વશષયવૃવત્ત 
આપ્વામાં આ્વે છે. ્વાવરણાક આ્વક મયાણાદા રૂ.૨,૫૦,૦૦૦ 
કર્વામાં આ્વેલ છે, આવથણાક માપદંડ નોકરી અને કુટુંબના કદના 
કારણે પાત્ ન િોય તે્વા એસ.એસ. સી. પછીની વ્વદ્ાવથણાનીઓને 
રાજય સરકારના ભંડોળમાંથી પોસટ મેવટ્ક વશષયવૃવત્ત યોજનાના 
ધોરણના દર મુજબ વશષયવૃવત્ત આપ્વામાં આ્વે છે. 

૫. સરકારી ડ્ાય ્ાત્ાલયો
સને-૨૦૧૭-૧૮ માં માધયવમક તથા કોલેજ કક્ષાની ૬૯ ડ્ાય 

િોસટેલ કાયણારત છે જેનો ૩૮૫૦ વ્વદ્ાથદીઓ લાભ લે છે.
માધયસમક કક્ા ઃ છાત્ાલયોમાં વ્વદ્ાથદીઓને મફત રિે્વાની 

તેમજ અનય સગ્વડો જે્વી કે પુસતકાલય, રમતગમતનાં સાધનો 
તેમજ પ્રાથવમક સાર્વાર માટે દ્વાઓની સુવ્વધાઓ આપ્વામાં 
આ્વે છે. માધયવમક કક્ષાની-૨૫ ડ્ાય િોસટેલો કાયણારત છે. જેનો 
૧૨૫૦ વ્વદ્ાથદીઓ લાભ મળે્ેવ છે. રૂ. ૧૦૦૦ માવસક સટાઇપનેડ 
રોકડમાં આપ્વામાં આ્વતું િતું તેના બદલે સરકારના આદદજાવત 
વ્વકાસ વ્વભાગના ઠરા્વ ક્રમાંક-પ્વછ/૨૦૨૦૧૬/૭૪૯/ગ, તા. 
૧૫/૧૦/૧૬થી સટાઇપનેડ સિાયના બદલ ેઆઉટસોવસુંગના ધોરણે 
ભોજનની સુવ્વધા ઉપલ્બધ કરા્વ્વાનું ઠરા્વેલ છે. ્વરણા ૨૦૧૪-
૧૫થી આ યોજના બીસીકે-૧૭૧ કોલેજમાં ભણતા વ્વદ્ાથદીઓ 

આડદજામત મવકાસ

ચૂક્વ્વામાં આ્વે છે. પ્રાથવમક વ્વભાગમાં ધો.૧થી ૮માં (કુમારને 
રૂ. ૫૦૦/- ્વાવરણાક સકોલરશીપ આપ્વામાં આ્વે છે. ધો. ૯ થી 
૧૦માં રૂ. ૭૫૦/- ્વાવરણાક સકોલરશીપ આપ્વામા ંઆ્વ ેછે. જયારે 
ધો ૧ થી ૫માં કનયાન ે(વ્વદ્ાથદીઓ) રૂ. ૫૦૦ ્વાવરણાક સકોલરશીપ 
આપ્વામાં આ્વે છે. ધો ૬ થી ૧૦માં રૂ. ૭૫૦ ્વાવરણાક વશષયવૃવત્ત 
ચૂક્વ્વામાં આ્વે છે. 

૨. ટેકમનકલ અને વયવસામયક અભયાસક્રમો 
માટે સવામી મવવેકાનંદ મશષયવૃમતિ

આઇ.ટી.આઇ. અને ટેકવનકલ અભયાસક્રમ માટે માવસક 
રૂ.૪૦૦ વશષયવૃવત્ત આપ્વામાં આ્વે છે અને વય્વસાવયક એક 
્વરણાના કોસણા માટે રૂ, ૧૨૫ માવસક આપ્વામાં આ્વે છે. ગ્રામીણ 
વ્વસતાર માટે આ્વકમયાણાદા રૂ.૧,૨૦,૦૦૦ ્વાવરણાક અને શિેરી 
વ્વસતાર માટે આ્વકમયાણાદા રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ ્વાવરણાક રાખ્વામાં 
આ્વલે છે, મદેડકલ/ એસનજવનયદરંગમાં અભયાસ કરતા વ્વદ્ાથદીઓ 
માટે શૈક્ષવણક સાધનો ખરીદ્વા માટે જે વ્વદ્ાથદીઓના ્વાલીની 
આ્વક મયાણાદા રૂ. ૨.૫૦ લાખ છે તે્વા મેદડકલના વ્વદ્ાથદીઓને 
રૂ.૧૦,૦૦૦, દડગ્રી એસનજવનયદરંગના વ્વદ્ાથદીઓને રૂ.૫,૦૦૦ 
તથા દડપલોમા એસનજવનયદરંગના વ્વદ્ાથદીઓને રૂ. ૩,૦૦૦ 
શૈક્ષવણક સાધન સિાય વ્વદ્ાથદી દીઠ આપ્વામાં આ્વે છે, ઉપરાંત 
એમ. દફલ, પીએચ.ડી.ના વ્વદ્ાથદીઓને અનુક્રમે રૂ.૨૦૦૦ અને 
રૂ. ૨૫૦૦ માવસક વશષયવૃવત્ત આપ્વામાં આ્વે છે. 

૩. કોલેજ સંલગ્ન ્ાત્ાલયમાં રહેતા 
મવદ્ાથદીઓને ફૂડમિલ સહાય

કોલેજ/યુવન્વવસણાટી સંલગ્ન છાત્ાલયોમાં રિતેા અનુ. 
જનજાવતના વ્વદ્ાથદીઓને માવસક રૂ.૧૦૦૦ ખોરાક ખચણા પેટે 
આપ્વામાં આ્વતા િતા જેમાં ્વરણા-૨૦૧૬-૧૭થી રૂ. ૨૦૦નો 
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માટે સ્વલત વ્વનાના છાત્ાલયોની યોજનામાં મજણા કર્વામાં 
આ્વેલ છે.

કોલેજ કક્ા ઃ આ છાત્ાલયોમાં વ્વદ્ાથદીઓને મફત રિે્વાની 
તેમજ અનય સગ્વડો જે્વી કે પુસતકાલય, રમત-ગમતના સાધનો 
તેમજ પ્રાથવમક સાર્વાર માટે દ્વાઓની સુવ્વધાઓ આપ્વામાં 
આ્વે છે. કોલેજ કક્ષાની-૪૪ ડ્ાય િોસટેલો કાયણારત છે. જેમાં 
૨૨૦૦ વ્વદ્ાથદીઓ લાભ મેળ્વે છે. રૂ.૧૦૦૦ માવસક સટાઇપેનડ 
રોકડમાં આપ્વામાં આ્વે છે.

૬. સરકારી ્ાત્ાલયો
કોલજેોમા ંભણતા વ્વદ્ાથદીઓ માટે રાજયમા ંકુલ ૧૫૬ સરકારી 

છાત્ાલયો છે, જેમાં ૯૪૧૦ વ્વદ્ાથદીઓ લાભ મેળ્વ ેછે. વ્વદ્ાથદીઓને 
રિે્વા - જમ્વાની સવુ્વધા વ્વનામલૂયે આપ્વામા ંઆ્વ ેછે.

૭. સમરસ ્ાત્ાલય
અમદા્વાદ, ્વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભા્વનગર અન ેઆણદં 

ખાતે સમરસ છાત્ાલયો શરૂ કરી આદદજાવત વ્વદ્ાથદીઓને રિે્વા 
- જમ્વાની તેમજ અદ્તન સુવ્વધા્વાળા છાત્ાલયનો લાભ પૂરો 
પાડ્વામાં આ્વે છે.

૮. આશ્મશાળા 
આશ્મશાળા ૧થી ૮ ધોરણની રિેણાક વય્વસથા્વાળી 

પ્રાથવમક શાળા છે. સામાનય રીતે આશ્મશાળાઓ જંગલમાં 
ઊંડાંણના ભાગમાં સથાપ્વામાં આ્વે છે. તેમાં ભણતા બાળકોને 
જમ્વાની, રિે્વાની સગ્વડો અને ગણ્વેશ જે્વી સુવ્વધાઓ પૂરી 
પાડ્વામાં આ્વે છે. આમ પાયાની જરૂદરયાત સંતોરાતી િોઈ, 
તેઓ વશક્ષણ સરળતાથી લઈ શકે છે. છાત્ જી્વન સમૃદ બને તે 
માટે બુવનયાદી વશક્ષણની વ્વવ્વધ પાયાની પ્રવૃવત્ત િાથ ધર્વામાં 
આ્વ ેછે. વશક્ષણના સાવંનધયમા ંજી્વન ઘડતર અન ેચદરત્ ઘડતરનું 
કાયણા સંસથામાં થાય છે. 

આશ્મશાળામાં ધોરણ - ૮ સધુીનુ ંવશક્ષણ પરૂુ ંકરીન ેવ્વદ્ાથદીઓ 
પોતાનુ ં માધયવમક વશક્ષણ ચાલ ુ રાખ ે ત ે માટે ઉત્તર બવુનયાદી 
આશ્મશાળાઓ શરૂ કર્વામા ંઆ્વી છે. આ સસંથામા ંઉદ્ોગ તરીકે 
કૃવર અન ેગોપાલન જ્ેવા વ્વરયો ભણા્વ્વામા ંઆ્વ ેછે. 

૯. આદશમિ મનવાસી શાળાઓ
આદદજાવત વ્વદ્ાથદીઓ વશક્ષણ ક્ષેત્ે તેજસ્વી કારદકદદી પ્રાપ્ત 

કરી શકે તે માટે આદશણા વન્વાસી શાળાઓ શરૂ કર્વામાં આ્વી 
છે. આ શાળાઓમાં વ્વદ્ાથદીઓને ભણ્વાની, રિે્વાની, જમ્વાની 
તેમજ અનય સુવ્વધાઓ વ્વનામૂલયે પૂરી પાડ્વામાં આ્વે છે. 

૧૦. મફત ગણવેશ યોજના
ધો.૧થી ૮ માં અભયાસ કરતાં અનુ.જનજાવતના બાળકોને 

્વાવરણાક રૂ.૩૦૦ ગણ્વશે સિાય આપ્વામાં આ્વ ેછે. આ્વકમયાણાદા 
ગ્રામીણ વ્વસતાર માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦ અને શિેરી વ્વસતાર માટે 
રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦ ્વાવરણાક રાખ્વામાં આ્વી છે.

૧૧. મવદ્ા સાધના યોજના
ધો.૯ માં ભણતી અને ગરીબી રેખા નીચે જી્વતાં કુટુંબોની 

અનુ.જનજાવતની કનયાઓને આ યોજના િેઠળ મફત સાઇકલ 
ભેટ આપ્વામાં આ્વે છે. આ્વકમયાણાદા ગ્રામીણ વ્વસતાર માટે 
રૂ.૧,૨૦,૦૦૦ અને શિેરી વ્વસતાર માટે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ ્વાવરણાક 
રાખ્વામાં આ્વી છે. 

અંતદરયાળ આદદ્વાસી વ્વસતારના વ્વદ્ાથદીઓ સારું વશક્ષણ 
મેળ્વી શકે તથા શિેરી વ્વસતારના વ્વદ્ાથદીઓની સમકક્ષ બની 
શકે તે માટે રિે્વા તથા જમ્વાની વય્વસથા સાથેની શાળાઓ શરૂ 

અતંદરયાળ આદિવાસી નવસતારના નવદ્ાથથીઓ 
સારંુ નશક્ષણ ્ળેવી શકે તથા શહેરી નવસતારના 

નવદ્ાથથીઓની સ્કક્ષ બની શકે ત ે્ાટે રહેવા તથા 
જ્વાની વયવસથા સાથનેી શાળાઓ શરૂ કરવા ્ાટે 

ગુજરાત સટેટ ટ્ાયબલ એજયુકેશન સોસાયટીને 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૦થી કાય્વરત કરવા્ા ંઆવી.

આડદજામત મવકાસ

økwshkík ૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧28



કર્વા માટે ગુજરાત સટેટ ટ્ાયબલ એજયુકેશન સોસાયટીને 
જાનયુઆરી ૨૦૦૦થી કાયણારત કર્વામાં આ્વી છે.

આદિજાસત િમાજમા ંસિક્ણને વયાપક બનાવવાના ઉદે્િ િાથે 
ગજુરાત સ્ે્ ટ્ાયબલ એજયકેુિન િોિાય્ીની રચના કરવામાં 
આવી, જનેા દ્ારા નીચ ેમજુબ િાળા ચલાવવામા ંઆવ ેછે.
(૧) એકલવય મોડેલ રેમસડેતન્સયલ શાળા

આદદજાવત બાબતોના મતં્ાલય દ્ારા બંધારણની કલમ ૨૭૫-
૧ િેઠળ એકલવય મોડેલ રેવસડેસનસયલ શાળાઓ મંજૂર કર્વામાં 
આ્વલે છે. અતંદરયાળ વ્વસતાર જમેાં ૫૦ ટકાથી ્વધારે આદદજાવત 
્વસવત ધરા્વતા વજલ્ામાં મંજૂર કર્વામાં આ્વી છે. • પ્ર્વેશ 
અંગેની ્વતણામાનપત્ોમાં જાિેર વનવ્વદા પ્રવસદ કરી અનુ.
જનજાવતના વ્વદ્ાથદીઓની પ્ર્વેશ પરીક્ષા લઈ ધો- ૬ માં પ્ર્વેશ 
આપી ધો-૧૨ સુધીનું વશક્ષણ આ્વામાં આ્વી છે. • ૫ ટકા બેઠક 
(૧) વ્વકલાંગ, (૨) અનાથ, (૩) આદદમજૂથ અન ે(૪) િળપવત 
માટે અનામત રાખ્વામાં આ્વે છે.

(૨) કન્યા સાક્ષરતા મનવાસી શાળાઓ
આ યોજનાનો અમલ ૨૫ ટકાથી ્વધુ આદદજાવત ્વસતી 

ધરા્વતા વજલ્ાઓ જેમાં સત્ી સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ૩૫ ટકા કે તેથી 
ઓછું િોય, તેમાં કર્વામાં આ્વે છે. ડ્ોપ આઉટ કનયાઓને પ્ર્વેશ 

માટે અવગ્રમતા આપ્વામા ંઆ્વ ેછે. ધોરણ-પના મદેરટના આધારે 
અનુ.જનજાવતની કનયાઓને ધો- ૬ માં પ્ર્વેશ આપી ધો- ૧૨ 
સધુીનુ ંવશક્ષણ આપ્વામા ંઆ્ેવ છે, પ્ર્વશેમા ંિળપવત, આદદમજથૂ 
અને અનાથ દીકરીઓને પ્રાથવમકતા આપ્વામાં આ્વે છે.

વ્વદ્ાથદીઓને ગુણ્વત્તાસભર વશક્ષણ સાથે ભોજન અને 
રિે્વાની સગ્વડ વ્વનામૂલયે આપ્વામાં આ્વે છે. વ્વદ્ાથદીઓને 
ગણ્વેશ, પુસતકો, સટેશનરી, બૂટમોજાં, ટૂથપેસટ, રિશ, નિા્વાનો 
સાબુ, કપડા ધો્વાના સાબુ, શેમપુ, િેરઓઇલ ્વગેરે જે્વી પ્રાથવમક 
જરૂદરયાત પૂરી પાડ્વામાં આ્વે છે.

વ્વદ્ાવથણાની દીઠ ભારત સરકાર દ્ારા રૂ.૨૭,૧૦૦ અન ેરાજય 
સરકાર દ્ારા રૂ.૧૦,૦૦૦ એમ કુલ રૂ. ૩૭,૧૦૦ દરકદરંગ ગ્રાનટ 
ફાળ્વ્વામાં આ્વે છે.

(૩) મોડેલ શાળાઓ
ભારત સરકારના માન્વસસંાધન મતં્ાલય દ્ારા શકૈ્ષવણક પછાત 

તાલુકા નક્કી કર્વામા ંઆ્ેવલ છે ત્ેવા આદદજાવત તાલકુાઓમાં 
બાળકોને ગણુ્વત્તાયતુિ માધયવમક વશક્ષણ મળી રિે ત ેમાટે ૧૨ 
શાળાઓનુ ંસંચાલન સોસાયટી િસતક છે. ધોરણ-પ ના મેદરટના 
આધારે ધોરણ -૬મા ંતમામ ્વગણાના કુમાર અન ેકનયાઓન ેપ્ર્વશે 
આપી ધો- ૧૨ સધુીનુ ંવશક્ષણ આપ્વામા ંઆ્વ ેછે.

વ્વદ્ાથદીઓન ેએક ્વાર ભોજન, બ ે્વાર નાસતાની સગ્વડ વ્વના 
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મલૂય આપ્વામા ંઆ્ેવ છે. સાથ ેગણ્વશે, બટૂ-મોજા,ં સપોરસણા ડ્સે, 
પસુતકો, સટેશનરી વ્વનામલૂય આપ્વામા ંઆ્ેવ છે. ઘરેથી શાળાએ 
આ્વ્વા-જ્વા માટે બસની સુવ્વધા પરૂી પાડ્વામાં આ્વ ેછે.

રાજય સરકાર દ્ારા રૂ. ૧૪૭૫૦ વ્વદ્ાથદી દીઠ અન ેવશક્ષકોના 
ખરેખર પગાર ખચણાની રકમ ફાળ્વ્વામાં આ્વે છે

ગુજકે્ તથા ની્ની તાલીમ ઃ રાજયમાં ્વરણા ૨૦૧૩-૧૪માં 
મેદડકલમાં ૧૪૪ અનુસૂવચત જનજાવત માટેની અનામત સીટો 
ખાલી રિે્વા પામેલ અને તે જ રીતે ઘણાં ્વરાણાેથી ખાલી રિે્વા 
પામે છે અને પદરણામ સ્વરૂપે આ જગયાઓ જનરલ ઉમેદ્વારોથી 
ભર્વામાં આ્વે છે.

આ બાબત ધયાને લઈ તતકાવલન મુખયમંત્ીશ્ી અને િાલના 
્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા ગુજકેટની પરીક્ષામાં ્વધુમાં 
્વધુ ગુણ મેળ્વી ્વધુમાં ્વધુ વ્વદ્ાથદીઓ ઉત્તીણણા થાય તે માટે 
અનુસૂવચત જનજાવતના વ્વદ્ાથદીઓને ગુજકેટની તાલીમ આપ્વા 
માટેની યોજના ૨૦૧૩-૧૪ના ્વરણાથી અમલમાં મૂક્વામાં આ્વી.

્વરણા ૨૦૧૩-૧૪મા ંધોરણ-૧૨મા ંમદેડકલમા ંપ્ર્વશે મળે્વનાર 
એટલે કે, “બી” ગ્રપૂના વ્વદ્ાથદીઓની યાદી મળે્વી, ગુજકેટ તાલીમ 
માટે રાજયકક્ષાની ગુજરાત પેટનણા અંતગણાત રૂ. ૧ કરોડ મંજૂર 
કર્વામાં આવયા અને યુદના ધોરણે કોવચંગ ્વગાણાે શરૂ થયા. 
અમદા્વાદ, ્વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નમણાદા, સુરત, માંડ્વી, વયારા, 
પારડી, ધરમપુર, ખેડરિહ્ા, અંબાજી, ્વઘઇ, ચીખલી, લીમખેડા, 
દાિોદ તથા સંતરામપુર ખાતે ક ુલ-૧૬ કોવચંગ ્વગા ણાે 
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૪થી શરૂ કર્વામાં આવયા, જેમાં ૧૬૩૬ 
વ્વદ્ાથદીઓએ તાલીમ મેળ્વી િતી. જેના ફળસ્વરૂપે ૨૦૧૩-
૧૪ના ્વરણામાં અનુસૂવચત જનજાવતના ૪૨૩ વ્વદ્ાથદીઓએ 
ગુજકેટની પરીક્ષામાં પ્ર્વેશ મેળ્વ્વાની પાત્તા મેળ્વી િતી. 

(૧) અંતદરયાળ વ્વસતારના અનુસૂવચત જનજાવતના 
વ્વદ્ાથદીઓ ધોરણ-૧૨ના વ્વજ્ાન પ્ર્વાિ પછી મેદડકલ 
શાખાઓમાં ઉચ્ કારદક્કદી ઘડતર માટે આયોવજત થતી ‘નેશનલ 
એનટરનસ એવલવજવબલીટી ટેસટ’ (Jee-નીટ) પ્ર્વેશ પરીક્ષામાં 
આવથણાક નબળી સસથવત અને સુવ્વધાના અભા્વના કારણે ્વંવચત 
ન રિે તે માટે સથાવનક સતરે મેદડકલ પ્ર્વેશ પરીક્ષા માટે તાલીમ 
આપ્વાની યોજના ૨૦૧૪-૧૫થી અમલી બના્વાઈ છે.

રાજયમાં ્વરણા ૨૦૦૨ પિેલાં માત્ સાત એકલવય મોડેલ 
રેવસડેસનસયલ સકૂલ કાયણારત િતી. ્વતણામાન સરકારના શાસનમાં 
ગજુરાત સટેટ ટ્ાયબલ એજયકેુશન સોસાયટીની સથાપના થઈ તથા 
રાજયના આદદ્વાસી વજલ્ાઓમાં સોસાયટી સંચાવલત ૯૧ 
શાળાઓ અસસતત્વમાં આ્વી. તે પૈકી સરકારે ૩૯ શાળાઓમાં 
વ્વજ્ાન પ્ર્વાિના ્વગાણાે શરૂ કયાણા.

આમ, ૨૬ આદશણા વન્વાસી શાળાઓ તથા ૩૯ સોસાયટી 
સંચાવલત શાળાઓ મળી રાજયના ૧૪ આદદ્વાસી વજલ્ાઓની 

૬૫ શાળાઓમાં આદદજાવત વ્વકાસ વ્વભાગ અંતગણાત ધોરણ 
૧૧-૧૨ના વ્વજ્ાન પ્ર્વાિના ્વગાણાે શરૂ કયાણા. જે ઉપરાંત વશક્ષણ 
વ્વભાગ દ્ારા પણ આદદ્વાસી વજલ્ાઓમાં ૨૪ સરકારી અને 
૨૮ ગ્રાનટેડ વ્વજ્ાન પ્ર્વાિના ્વગાણાે શરૂ કર્વામાં આવયા છે.

્વરણા ૨૦૦૧ની ્વસતી ગણતરી મુજબ રાજયમાં આદદ્વાસી 
પુરુરોનો સાક્ષરતા દર પ૯.૦૨% િતો જે ્વધીને ્વરણા ૨૦૧૧ની 
્વસતી ગણતરી મુજબ ૭૧.૭૦% થયો છે. આમ સરકારના ૧૦ 
્વરણાના શાસન દરવમયાન આદદ્વાસી પુરુરોના સાક્ષરતા દરમાં 
૧૨.૬૮%નો ્વધારો થયો છે.

્વરણા ૨૦૦૧ની ્વસતી ગણતરી મુજબ રાજયમાં આદદ્વાસી 
મવિલાઓનો સાક્ષરતા દર ૩૬% િતો જે ્વધીને ્વરણા ૨૦૧૧ની 
્વસતી ગણતરી મુજબ પ૩.૨૦% થયો છે. આમ સરકારના ૧૦ 
્વરણાના શાસન દરવમયાન આદદ્વાસી મવિલાના સાક્ષરતા દરમાં 
૧૭.૨૦%નો ્વધારો થયો છે. પુરુરોના સાક્ષરતા દરમાં થયેલ 
૧૨.૬૮%ના ્વધારાની સરખામણીએ આદદ્વાસી મવિલાઓના 
સાક્ષરતા દરમાં થયેલ ૧૭.૨૦%નો ્વધારો આ સરકારના કનયા 
કેળ્વણીના વ્વશેર પ્રયત્ોને આભારી છે.

્વરણા ૨૦૦૧ની ્વસતી ગણતરી મુજબ રાજયમાં આદદ્વાસી 
સમુદાયનો કુલ સાક્ષરતા દર ૪૭.૭૦% િતો જે ્વધીને ્વરણા 
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૨૦૧૧ની ્વસતી ગણતરી મુજબ ૬૨.૫૦% થયો છે. આમ 
આદદ્વાસી સમુદાયના કુલ સાક્ષરતા દરમાં ૧૪.૮૦%નો 
નોંધપાત્ ્વધારો થયો છે.

સોસાયટી દ્ારા ૩૪ એકલવય મોડેલ સકૂલ ૪૩ જી.એલ.
આર.એસ., ૧૨ મોડેલ શાળા અને બે સૈવનક શાળા (એકલવય 
મોડેલ શાળા મુજબ) એમ કુલ ૯૧ શાળાનું સંચાલન કર્વામાં 
આ્વ ેછે. આ શાળાઓમાં ૯૦૮૩ કુમાર, ૨૧૦૮૯ કનયાઓ એમ 
કુલ ૩૦૧૭૨ વ્વદ્ાથદીઓ અભયાસ કરે છે. 

આદદજાવતનાં બાળકો રમત-ગમત ક્ષેત્ે ઘણો રસ લેતા િોય 
છે જે માટે ચાર સપોરસણા કોમપલેકસ (૧) પુનીયા્વાડ, તા.વજ.
છોટાઉદેપુર, (૨) શામળાજી, વજ.અર્વલ્ી, (૩) લીમખેડા, 
વજ.દાિોદ અને (૪) ડેદડયાપાડા, વજ.નમણાદા કાયણારત છે.

આડદજામતના મવદ્ાથદીઓ માટે શૈક્ષમણક 
મવકાસની કામગીરી

ન્વોદય પેટનણા આધારે ૯૧ શાળાઓ શરૂ કર્વામાં આ્વી, 
જેમાં ૩૦,૧૭૨ બાળકો વન્વાસી વશક્ષણ મેળ્વી રહ્ા છે. આ જ 
પ્રકારે ૪૫ આદશણા વન્વાસી શાળાઓમાં ૮,૬૦૦ બાળકો વન્વાસી 
વશક્ષણ મેળ્વી રહ્ાં છે.

ઉચ્ વય્વસાવયક વશક્ષણ માટેની ૫૧ સંસથાઓ જેમાં ૩૩-
આઈ.ટી.આઈ, ૩-એસનજવનયદરંગ કોલેજ, ૨-સાયનસ કોલેજ, 
૮-કવૃર કોલેજ, ૧-મેદડકલ કોલેજ, ૩-નવસુંગ કોલેજ, 
૧-દફવઝયોથરેાપી કોલજે શરૂ કર્વામા ંઆ્વલે છે. રાજયની પસ્બલક 
પ્રાઈ્વટે શાળામા ંઉચ્ અભયાસની તકો પૂરી પાડ્વા સરકારે ટેલનેટ 
પુલની યોજનાનું વનમાણાણ કરી ૪૦૯૫ વ્વદ્ાથદીઓને ૩૪ જેટલી 
શાળાઓમાં ઉચ્ અભયાસની તકો પૂરી પાડી છે. 

રાજયમાં ધો.૯ માં અભયાસ કરતી કનયાઓને સાઇકલ ભેટ 
આપ્વાની મિત્્વપૂણણા યોજના િેઠળ ૧,૩૧,૯૧૫ કનયાઓને 
સાઇકલ ભેટ આપ્વામાં આ્વી. ્વનબંધુ કલયાણ યોજના િેઠળ 
છેલ્ાં ત્ણ ્વરણામાં આદદજાવત વ્વસતારની પ્રાથવમક અને ઉચ્ 
પ્રાથવમક કક્ષાની શાળાઓમા ં૫,૩૦૩ વશક્ષકોની વનમણકૂ કર્વામાં 
આ્વી છે.

રાજયના તમામ ૫૨ આદદજાવત તાલુકાઓમાં પ્રાથવમક 
શાળાઓમાં અભયાસ કરતા ૧૨ લાખ વ્વદ્ાથદીઓને “દૂધ 
સજંી્વની” યોજના િેઠળ દૈવનક ધોરણે ૨૦૦ એમ.એલ. ફોદટણાફાઈડ 
ફલે્વડણા દૂધનો લાભ મળે છે. રાજયના આદદજાવત વ્વસતારમાં 
પંચમિાલ વજલ્ા ખાતે ગુરુ ગોવ્વંદ યુવન્વવસટદી અને નમણાદા 
વજલ્ામાં ટ્ાયબલ યુવન્વવસણાટીની સથાપના કર્વામાં આ્વી છે. •
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ગુજરાત સરકાર રાજયના તમામ ્વગયોના સ્વાુંગી વ્વકાસ 
માટે કદટબદ છે. તેમાં પણ ગરીબો, ્વંવચતો, પીદડતો, 
આદદ્વાસીઓ, મવિલાઓ, ખેડૂતોના વ્વકાસને પ્રાધાનય આપી 
અનેક વ્વવ્વધ યોજનાઓ અમલી બના્વી છે. આદદ્વાસી 
બાંધ્વોના સામાવજક, આવથણાક, શૈક્ષવણક વ્વકાસની પ્રવતબદતા 
સાથે ગુજરાતની વ્વકાસયાત્ા તેજ રફતારથી આગળ ્વધી રિી 
છે. રાજયના તતકાવલન મુખયમંત્ી શ્ી અને ્વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ દીઘણા દૃસટિપણૂણા વનણણાય કરેલી શરૂ કરેલી ્વનબધંુ 
કલયાણ યોજના આજે આદદ્વાસી સમાજ માટે આશી્વાણાદ રૂપ 
સાવબત થઈ છે. ્વનબંધુ કલયાણ યોજનાના પદરણામે આદદ્વાસી 
વ્વસતારમાં રોજગાર, આ્વાસ, પી્વાનંુ શુદ પાણી, ્વીજળી, 
રસતાઓ, વશક્ષણ, રોજગાર સવિતની સુવ્વધામાં ખૂબ ્વધારો થયો 
છે. ્વડાપ્રધાનશ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં ‘સૌનો સાથ, 
સૌનો વ્વશ્વાસ’ના મંત્ સાથે શરૂ કરેલી વ્વકાસયાત્ાને મુખયમંત્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી આગળ ્વધારી રહ્ા છે. 

ગુજરાત રાજયમાં આદદ્વાસી સમાજની જનસંખયાની ્વાત 
કરીએ તો અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીની પૂ્વણા પટ્ીમાં ૧૪ 
વજલ્ાઓ, ૫૩ જેટલા તાલુકાઓ, ૪ િજાર કરતાં ્વધારે 
ગામડાઓમાં આદદ્વાસી સમાજ ્વસ્વાટ કરે છે. આઝાદીની 
લડાઈમાં આદદ્વાસી સમાજનું ખૂબ મોટું બવલદાન અને ખૂબ મોટું 
યોગદાન રિેલું છે. ગુજરાત રાજય મિારાષ્ટ્રથી અલગ થયું તયારે 
્વરણા ૧૯૬૧માં આદદજાવત વ્વભાગ અને સમાજ કલયાણ ખાતાનું 
ભેગું બજેટ માત્ ૫૮ કરોડ રૂવપયા િતું. પરંતુ છેલ્ાં ૧૩ ્વરણામાં 
્વનબંધુ કલયાણ યોજના અંતગણાત રૂ. ૯૭ િજાર કરોડની રકમ 
આદદજાવત વ્વસતારના વ્વકાસ માટે ્વાપર્વામાં આવયા છે. જ ેથકી 
રાજયના આદદજાવત વ્વસતારની માળખાકીય સુવ્વધાઓ તેમજ 
આદદજાવત સમુદાયના સામાવજક, આવથણાક અને શૈક્ષવણક એમ 
સ્વાુંગી વ્વકાસની દદશામાં આદદજાવત સમુદાયે ન્વા આયામો 
વસધધ કયાણા છે.આદદજાવત વ્વભાગનું ્વરણા ૨૦૨૧-૨૨માં 
રૂા.૨૬૫૬ કરોડની બજેટમાં જોગ્વાઇ કરી છે.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલે ્વડાપ્રધાન નરેનદ્રભાઈ મોદીના આદદ્વાસી 
વ્વસતારના વ્વકાસનાં કામોને આગળ ્વધાયાું છે. ્વનબંધુ કલયાણ 
યોજના ફેઝ-૨ આદદ્વાસી સમાજના સ્વાુંગી વ્વકાસ માટે 
આગામી ૫ાંચ ્વરણામાં રૂ. ૧લાખ કરોડની બજેટમાં જાિેરાત કરી 
છે. ્વનબંધુ કલયાણ યોજના–ર અંતગણાત ન્વલાખ આદદજાવત 
પદર્વારો માટે રોજગારીની તકોનુ ંવનમાણાણ કર્વામાઆં્વશ.ે FRA 
લાભાથદીઓન ેલોન માટે વ્વશેર જોગ્વાઈ તેમજ સામદુાવયક જમીન 

વ્વકવસત કર્વા પર ભાર મૂક્વામાં આ્વશે.રાજય સરકારે 
આદદજાવત વ્વકાસ વ્વભાગ માટે ્વરણા ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં 
કરેલી જોગ્વાઈ પર વ્વસતૃત નજર કરીએ..

મશક્ષણ
ગાંધી્વાદી સંસથાઓ દ્ારા ચાલતી આશ્મશાળાઓ/ઉત્તર 

બુવનયાદી આશ્મશાળા/ ઉચ્તર ઉત્તર બુવનયાદીના મકાનો રૂ. 
૧૦૦ કરોડના ખચષે ્વરણા ૧૯૭૦ થી જૂની િોય તે્વી અદંાજે ૧૭૦ 
આશ્મ શાળાઓનુ ંન્વીનીકરણ કર્વામા ંઆ્વશ.ે દરેક તાલકુામાં 
વ્વજ્ાન પ્ર્વાિની ઉચ્તર માધયવમક શાળાઓ, અગં્રજેી માધયમની 
શાળાઓ ખોલ્વામા ંઆ્વશ.ેદરેક આદદજાવત તાલકુામા ંએકલવય/
ન્વોદય જે્વી વન્વાસી શાળા ખોલ્વામાં આ્વશે. કોલેજના 
વ્વદ્ાથદીઓ માટે ્વધુ ૧૦૦ છાત્ાલયોની સથાપના કર્વામાં 
આ્વશે. દરેક આદદજાવત વજલ્ામાં “સકૂલ ઓફ એકસેલેનસ”ના 
વનમાણાણ થકી આદદજાવતના ૫૦ િજાર વ્વદ્ાથદીઓને વ્વનામૂલયે 
રિ્ેવા, જમ્વાની સુવ્વધા સાથે ઉચ્ ગુણ્વત્તાસભર વશક્ષણ 
આપ્વામાં આ્વશે. આદદજાવત તાલુકાઓમાં અંદાજે ૨ િજાર 
શાળાના ઓરડાઓ બના્વ્વાનું આયોજન છે. દરેક આદદજાવત 
વજલ્ામા ંયથાસભં્વ મદેડકલ કૉલજે, ઈજનરેી કોલજે, પોવલટેકનીક 
કોલેજ, દરેક આદદજાવત તાલુકામાં નવસુંગ કોલેજ અને આઈ.
ટી.આઈ. સવિતના શ્ેષ્ઠ શૈક્ષવણક એકમો આદદ્વાસી વ્વસતારોમાં 

આડદવાસી મવસતારનો મવકાસ રોડમેપ
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સથાવપત કર્વામાં આ્વશે.
ગુજરાતના ડાંગ વજલ્ામાં ૧૨ મોબાઇલ ટા્વરો ઊભા કરી 

આદદ્વાસી વ્વસતારોને કનેસકટવ્વટીથી જોડ્વામાં આવયા છે. િ્વે 
જયારે સમગ્ર આદદ્વાસી વજલ્ાઓમાં માંગ ઊઠી છે તયારે 
અતંદરયાળ આદદજાવત વ્વસતારમા ંમોબાઇલ કનસેકટવ્વટીનો વયાપ 
્વધાર્વા મોબાઇલ ટા્વર સથાપ્વામાં આ્વશે. 

આદદ્વાસી મવિલાઓની રોજગારી માટે ૬૦ મુખયમંત્ી 
નાિરી કેંદ્રોની સથાપના કર્વામાં આ્વશે, ૨૦ િાટ બજારોની 
સથાપના,આદદજાવત વ્વસતારોમાં ૧૦૦ ્વેવજટેબલ કલેકશન કમ 
ગ્રદેડગં સનેટરની સથાપના કર્વામાં આ્વશે. આદદજાવત વ્વસતારમાં 
આ્વેલ એપીએમસીને આધુવનક સુવ્વધાઓથી સજજ કર્વામાં 
આ્વશે. ઇકો ટુદરઝમ સેનટરો તથા િોમ સટે સુવ્વધાને પ્રોતસાિન 
આપ્વામાં આ્વશે.

આરોગય
રાજયનાં આદદ્વાસી વ્વસતારમાં ૨૪૦ જેટલાં પ્રાથવમક 

આરોગય કેનદ્રોને ૨૪×૭ કાયણારત કર્વામાં આ્વશે. ૪૦ ન્વાં 
PHCતથા ૧૦ ન્વા CHC ની સથાપના કર્વામાં આ્વશે. 
આદદજાવત વ્વસતારના ૧૩૭૭ સબ સેનટરને ્વેલનેસ સેનટરમાં 
રૂપાતંદરત કર્વામા ંઆ્વશ ેતથા ૨૮૦ જટેલા ન્વા ં્વલેનસે સનેટર 
શરૂ કર્વામાં આ્વશે. આદદજાવત વ્વસતારોમાં સે્વાઓ આપ્વા 

માટે ડોકટર અને અનય મેદડકલ સટાફને નાણાકીય/અનય રીતે 
પ્રોતસાિન આપ્વામાં આ્વશે. દરેક આદદજાવત વજલ્ામાં ્બલડ 
બેંક ઊભી કર્વામાં આ્વશે.

આવાસ
આગામી પાંચ ્વરણામાં ૨.૫૦ લાખ આદદજાવતના કુટુંબોને 

ઘરનું ઘર બને તે્વુ આયોજન કર્વામાં આ્વશે. જેમાં િળપવત, 
આદદમજુથને પ્રાધાનય આપી તેમના ૧૦૦% ઘરનું વનમાણાણ 
કર્વામાં આ્વશે. 

પીવાનું પાણી
૧૦૦% કુટુંબોને નલ સે જલ યોજના અતંગણાત પાઈપલાઈન 

દ્ારા સુરવક્ષત અને સ્વચછ પી્વાના પાણીની વય્વસથા સુવનવચિત 
કર્વામાં આ્વશે

મસંિાઈ સવલત
પ્ૂવણા પટ્ીમા ંવસચંાઈ માટે વલફટ ઇદરગશેન યોજના ઉપર ભાર 

મૂક્વામાં આ્વશે. જેમાં અંદાવજત રૂ।. ૨ િજાર કરોડના ખચષે ૧૨ 
મોટી એલ.આઇ. યોજનાના ન્વા કામો તથા રૂ।. ૨૧૫૬ કરોડના 
ખચષે અને ચાલુ ૧૦ કામો આગામી બે ્વરણામાં પૂણણા કર્વાનું 
આયોજન છે. અંદાવજત રૂા. ૧૪૦૬ કરોડના ખચણા દ્ારા દવક્ષણ 
ગુજરાતની પાંચ નદીઓ પર ૨૬ ્વીયર/બેરેજ બના્વ્વાના ન્વા 
કામો અને તે આધાદરત વલફટ ઇદરગેશન સકીમોનું આયોજન છે. 
૬૦૦૦ ચકેડમેોનુ ંઅન ે૩૨૦૦ પાઝર તળા્વોનુ ંવનમાણાણ કર્વામાં 
આ્વશે. સોલર આધાદરત મીની એલ. આઈ. નાં ૧૪૦૦ કામો 
પૂણણા કર્વામાં આ્વશે.

િારમાસી રસતાઓ
્વનબધં ુકલયાણ યોજના-૧મા ં૨૫૦ની ્વસતી્વાળા આદદ્વાસી 

વ્વસતારના ૩૬૧ જેટલા ફવળયાના રસતાનાં કામો પૂણણા કયાણા છે. 
એનાથી આગળ ્વધી બારમાસી રસતા અંતગણાત ૧૦૦થી ઓછી 
્વસતી ધરા્વતા તમામ ફવળયાઓનું રસતાથી જોડાણ કર્વામાં 
આ્વશે તથા આંતરરાજય જોડાણ ધરા્વતા રસતાઓ બના્વ્વા 
તથા અવતવૃસટિ અને ભારે ્વરસાદને કારણે વ્વખૂટા પડી જતા 
રસતા પર કોઝ્વેના સથાને નાના પુલોનું વનમાણાણ કર્વામાં આ્વશે. 

શહેરી મવકાસ
સરુત, ્વડોદરા, અમદા્વાદ, ્વલસાડ, ્વાપી, ભરૂચ જ્ેવા શિેરી 

વ્વસતારોમાં મજૂરી માટે આ્વતા આદદ્વાસી મજૂરો માટે પાયાની 
સગ્વડ માટે ઔદ્ોવગક િોસટેલની સુવ્વધાઓ ઊભી કર્વામાં 
આ્વશે.આદદજાવત વ્વસતારોમાં આગામી પાંચ ્વરણામાં તમામ 
તાલુકાઓના મુખય મથકને રિોડબેનડથી જોડી દડવજટલ 
કનેસકટવ્વટીનો વયાપ ્વધાર્વામાં આ્વશે.

જંગલની જમીન
્વન અવધકારના કાયદાના અમલ પછી આ સરકાર દ્ારા 

વયવતિગત દા્વાઓના ૯૦,૮૨૧ લાભાથદીઓને ૧૪,૭૬૪૫ 
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એકર જંગલની જમીનના આદેશપત્ો આપ્વામાં આવયા છે. 
૭૧૮૭ સામૂદાવયક દા્વાઓ મંજૂર કર્વામાં આ્વેલા છે. જેની 
સામે ૧૧,૬૦,૮૫૭ એકર જગંલ જમીનના અવધકારો આપ્વામાં 
આવયા છે. સામુદાવયક દા્વા માનય કર્વા સંદભષે સમગ્ર દેશમાં 
ગુજરાત રાજય મધયપ્રદેશ પછી બીજા ક્રમે છે. ગુજરાત રાજય 
માળખાકીય સુવ્વધાઓ માટે જંગલની ૧૨૧૯ દરખાસતો મંજૂર 
કર્વામાં આ્ેવલ છે અન ે૧૫૩૮ એકર જમીન ફાળ્વ્વામા ંઆ્ેવલ 
છે. આમ વયવતિગત, સામૂદાવયક અન ેમાળખાકીય સવુ્વધા માટેના 
તમામ દા્વાઓ થઈને કુલ ૯૯૫૪૬ દા્વાઓ મંજૂર કયાણા તથા 
૧૩,૧૦,૦૪૦ એકર જેટલી કુલ જમીન ફાળ્વ્વામાં આ્વી. 

દૂધ સંજીવની યોજના 
આદદ્વાસી બાળકોના વશક્ષણની સાથે શારીદરક, માનવસક 

વ્વકાસ થાય તેના આરોગયમાં સુધારો થાય, તે માટે દૂધ સંજી્વની 
યોજના િેઠળ આંગણ્વાડી, પ્રાથવમક શાળામાં ભણતાં બાળકોને, 
ધાત્ી માતાઓના સવિત ૨૨ લાખ લાભાથદીઓ માટે રૂ. ૩૦૬ 
કરોડની બજેટમાં જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વી છે. 

મશષયવૃમતિ
રાજય સરકાર દ્ારા ૧૭ લાખ જટેલા આદદ્વાસી વ્વદ્ાથદીઓને 

વપ્ર.એસ.એસ.સી.,પોસટ મેવટ્ક ્વગેરે જે્વી કલુ-૫૭૪ કરોડની 
વશષયવૃવત્ત ચકૂ્વ્વા માટે આ બજટેમા ંજોગ્વાઇ કર્વામા ંઆ્વી છે.

મશક્ષણ
રાજયનો આદદ્વાસી સમાજ વશવક્ષત બને, રોજગારી પ્રાપ્ત કરે 

ત ેમાટે ્વતણામાન રાજય સરકાર સતત પ્રયત્શીલ છે. િાલ રાજયમાં 
613 આશ્મશાળાઓ અને ઉ. બુ. આશ્મશાળાઓ આ્વેલી છે. 
જેમાં ૯૩, ૧૮૦ વ્વદ્ાથદીઓ અભયાસ કરી રહ્ા છે. આ ઉપરાંત, 
74 આદશણા વન્વાસી શાળાઓમાં 10223 વ્વદ્ાથદીઓ , એકલવય 
રેવસડેસનસયલ શાળાઓમાં 33790 વ્વદ્ાથદીઓ અભયાસ કરી રહ્ા 
છે. રાજયમાં આ્ેવલી સમરસ િોસટલેનો 13000 આદદ્વાસી 
વ્વદ્ાથદીઓ લઈ રહ્ા છે.આ સાથે, રાજપીપળા ખાતે રૂ. 350 
કરોડના ખચષે આકાર લઈ રિેલી વબરસા મુંડા ટ્ાયબલ 
યુવન્વવસણાટીમાં ત્ણ િજાર વ્વદ્ાથદીઓ અભયાસ કરશે.

ટ્ાયિલ મયુમઝયમ
આઝાદીની લડાઇમા ંઆદદ્વાસી સમાજનુ ંખબૂ મોટંુ યોગદાન 

રહ્ં છે. આઝાદીની રાષ્ટ્રીય ચળ્વળમાં ભાગ લેનાર આદદ્વાસી 
્વીર સ્વાતંત્ય સેનાની માટે નમણાદા વજલ્ાના ગરૂડેશ્્વર ખાતે ૨૫ 
એકર જમીનમા ંરૂ. ૧૦૩.૧૮ કરોડ ખચષે રાષ્ટ્રીય કક્ષાન ુસગં્રિાલય 
બના્વ્વા આ્વી રહ્ં છે. જેમાં સ્વતંત્તાની લડતોની 97 જેટલી 
વ્વગતોનો સમા્વેશ કર્વામાં આવયો છે. આ મયુવઝયમ માટે રૂ. 
26 કરોડની જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વી છે.

પેસા એકટ
પેસા કાયદાના કારણે ૧૪ વજલ્ા અને ૫૩ તાલુકાના ૪ 

િજાર કરતાં ્વધારે ગામોના ૯૦ લાખ આદદ્વાસીઓને સવ્વશેર 
અવધકારો મળ્વાના છે. ૨૦૧૯ ના ્વરણા દરમયાન રાજયના કેટલાક 
ગૌણ ખવનજના ્બલોક ઇ-િરાજી માટે મકુ્વામા ંઆ્ેવલ િતા. પસેા 
એકટ લાગુ્વાળા વ્વસતારોમાં એટલે કે આદદ્વાસી વ્વસતારોમાં 
૧૫૫ જેટલી રેતી અને ્બલેક ટે્પની લીઝો આદદ્વાસીઓને 
આપ્વામાં આ્વેલી છે. 

આશ્મશાળાઓ માટે મકાન િાંધકામ
રાષ્ટ્રવપતા મિાતમા ગાંધીજી, સરદાર ્વલ્ભભાઈ પટેલ અને 

ઠક્કરબાપાની પ્રેરણાથી સ્વૈ સચછક સંસથાઓ સંચાવલત 
આશ્મશાળાઓ/ઉત્તરબુ વનયાદી આશ્મશાળા, ઉચ્તર 
ઉત્તરબુવનયાદી આશ્મ શાળાઓનાં જજણારીત મકાનો માટે ગત 
નાણાકીય ્વરણામાં ૫૦ કરોડ અને આ ્વરણા માટે રૂ।. ૩૦ કરોડની 
જોગ્વાઇ કરી છે. રાજય સરકારે આદદ્વાસી દીકરીઓના વશક્ષણની 
વચંતા કરી છે. આદદજાવત વ્વસતારમાં ધો-૯ માં અભયાસ કરતી 
કુલ- ૪૮૦૦૦ વ્વદ્ાવથણાનીઓ માટે સાઇકલ સિાય માટે રૂ .૧૯ 
કરોડની જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વી છે. •
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કોણ?... ઓ િો... ટપાલી કાકા તમે? વિતેરે દર્વાજે જઈને 
ટપાલીકાકાને આ્વકારતા પૂછયું. િરખાઈને ટપાલીકાકાએ કહ્ં, 
વિતેર આજનો કાગળ લેતા પિેલાં તારે મને પેંડા ખ્વડા્વ્વા 
પડશે. વિતેરે આનંદાચિયણાથી ટપાલીકાકા સામે જાેયું અને પૂછયું 
કેમ ? અરે... તને સરકારી નોકરી મળી એનો ઓડણાર લઈને  
આવયો છું.

આ સમાચાર જાણીને માત્ વિતેર જ નિીં પણ પદર્વારજનો 
આનદંના વિલોળે ચઢી ગયા. ્વાસંના ટોપલા બના્વી પદેટયું રળતા 
આદદજાવત પદર્વારના દીકરાએ સરકારી નોકરી મળે્વી િતી. રખે 
તમે એમ માનતા કે આ આદદજાવત પદર્વારના એક જ વિતેરની 
્વાત છે. વિતરે જે્વા આ્વા તો અનકે આદદજાવત ય્ુવાનો સરકારી 
નોકરી મેળ્વી આવથણાક રીતે પગભર બનયા છે. મુખયમંત્ી  
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના સાતતયપૂણણા નેતૃત્વમાં આ્વા તો િજારો 
- લાખો આદદ્વાસી બંધુઓ વ્વવ્વધ કલયાણકારી યોજનાઓનો 
લાભ મેળ્વી વ્વકાસના સીમાડા લાંઘી રહ્ા છે.

રાજય સરકાર દ્ારા જે સિાય પૂરી પાડ્વામાં આ્વે છે તેના 
દ્ારા આદદ્વાસીઓ પણ સ્વા્વલંબી અન ેસ્વમાનભરે જી્વતા થયા 
છે. રાજય સરકારે ્વનબધંઓુના આવથણાક ઉતકરણા માટે વ્વશેર કાળજી 
લીધી છે જેમ કે, કોમવશણાયલ પાઇલોટ ટ્ેવનંગ જે્વા વય્વસાયલક્ષી 
અભયાસક્રમો તાલીમ યોજના િેઠળ તાલીમ લેનારન ેરૂ. ૧૫ લાખ 
સુધીની લોન નજી્વા વયાજના દરે આપ્વામાં આ્વે છે તે ્વધારીને 
૨૦ લાખ કર્વામાં આ્વી છે.

અનુસૂવચત જનજાવતના કાયદાના સ્ાતકોને વસવનયર 
્વકીલના િાથ નીચે પ્રેસકટસ કર્વા માટે સટાઇપેનડ એલાઉનસ 
આપ્વામાં આ્વે છે.

આદદજાવતના ગરીબી રેખા નીચ ેજી્વતા લાભાથદીઓન ેદધુાળા 
પશુની ખરીદી માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦ લોન મંજૂર કર્વામાં આ્વે છે. 
જયારે સરકાર દ્ારા લાભાથદી દીઠ એક પશુ માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦ની 
સિાય ચૂક્વ્વામાં આ્ેવ છે. તો ્વળી ડેરી પ્રોજેકટ અંતગણાત 
આદદજાવત વ્વકાસ વ્વભાગ મારફત લાભાથદીઓને દુધાળા પશુની 
તાલીમ, પશુ સાર્વાર, ્વાસણોની દકટ્ સ, સાધન સિાય ્વગેરે 
આપ્વામાં આ્વે છે.

આદદજાવત એટલે અરણયને ખોળે પાંગરેલી-વ્વકસેલી જાવત. 
અર્વલ્ીની વગદરકંદરાઓથી લઈન ેસહ્ાદદ્ની વગદરમાળા સધુીના 
વ્વસતારમાં ્વન્વાસીઓની ્વસતી છે. પ્રકૃવતને ખોળે ઉછરેલી આ 
જાવતએ પ્રકૃવતની જાળ્વણી કર્વાની જ્વાબદારી બખૂબી વનભા્વી 
છે. એટલે રાજય સરકારે પણ અનુસૂવચત જનજાવત અને અનય 
પરંપરાગત ્વન્વાસીઓને ્વન અવધકાર માનયતા આપ્વા બાબતે 
૨૦૦૬થી કાયદો અમલી બનાવયો છે એ અથણામાં રાજય સરકારે 
્વન્વાસીઓને ્વનઅવધકાર એનાયત કયાણા છે.

આજનો ગુજર ાત ી  આદદ્વાસી  યુ્વ ાન પલા સ સટક 
એસનજવનયદરંગના ક્ષેત્ે તાલીમ લઈને વ્વદેશમાં રોજી મેળ્વતો 
થયો છે. સેનટ્લ ઇસનસટટ્ૂટ ઓફ પલાસસટક એસનજવનયદરંગ એનડ 
ટેકનોલોજી - અમદા્વાદ દ્ારા રાજયના પસદંગીના જરૂદરયાતમદં 

આમથમિક રીતે આ્મમનભમિર િનતા 
ગુજરાતના આડદવાસીઓ
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યુ્વક યુ્વતીઓને પલાસસટક પ્રોડકટ મેનયુફેક્ચદરંગની છ માસની 
તાલીમ આપ્વામા ંઆ્વ ેછે. બરૂમાળના પ્રકાશ પટેલ, માંક્કબનના 
વ્વનોદ ચૌધરી જે્વા અનેક યુ્વાનો આજે વ્વદેશની ધરતી પર 
આવથણાક ઉપાજણાન મેળ્વી રહ્ા છે.

રાજય સરકારે ખરા અથણામાં ્વન્વાસીઓનો વ્વકાસ કયયો છે. 
આ વ્વકાસની માત્ ્વાતો નથી પણ ્વાસતવ્વકતા છે. ખરેખર 
્વન્વાસીઓ માટે સુખનો સૂરજ ઊગયો છે. 

આજથી ્વીસ ્વરણા પિેલાં ગુજરાતની પૂ્વણાપટ્ીમાં ્વસતા 
્વનબંધુઓ પાસે રોજગારનાં એક - બે સાધનો વસ્વાય કોઈ ખાસ 
વ્વકલપો નિોતા. મુખય વય્વસાય ખેતી અને ્વાંસકામ રિેતા. િ્વે 
જરા વ્વચારોની ગવત તેજ બના્વીએ અને ્વતણામાનમાં આપણાં 
રાજયની પૂ્વણાપટ્ીમાં ્વસતા આદદ્વાસીઓના રોજગાર વય્વસાય 
વ્વશે વ્વચારીએ. અધધધ... થઈ જ્વાશે એની ગૅરંટી.. 

જો ગણ્વા બેસશો તો િાથની આગંળીઓના ્વઢેા ઓછા પડશે 
એટલે આંકડાની માયાજાળમા ંપડયા વ્વના જ દૃસટિ કરીએ. આજના 
્વન્વાસીઓ કૃવર, બાગાયાત, પશુપાલન, કૃવર પેદાશો અને દૂધનું 
મૂલય્વધણાન કરી બના્વાતી અનેક ખાદ્્વસતુઓ, માટીકામના 
વનષણાત, ્વાસંકામના વનષણાત, ગૃિ સજા્વટની ્વસતઓુ બના્વ્વી, 
વસરાવમકના સાધનો બના્વ્વા, આદદ્વાસી સંસકૃવતનાં ભીંતવચત્ો 
બના્વ્વા, લપુ્ત થ્વાન ેઆરે પિોંચલેા વ્વવ્વધ ્વાવજતં્ોના કલાકારો, 
વમશન મંગલમ્ યોજના થકી નાગલી પાપડ - ફરસાણ બના્વ્વા, 
પ્ર્વાસીઓ માટે િોટલ કે નાસતા સેનટર ચલા્વ્વા, દૂધમંડળી 
ચલા્વ્વી, અગરબત્તી બના્વ્વી, વસલાઈકામ, ફોટોગ્રાફર-ગાઈડ, 
કોમપયૂટર ઓપરેટર- દડઝાઈનર કે પછી સટાટણાઅપ ઈસનડયા અને 
એપ્રેસનટસવશપ તાલીમ યોજના જે્વી અનેક રોજગારલક્ષી 
યોજનાઓનો લાભ લઈ સફળતાના વશખરે પિોંચયા છે. 

રોજગારી કોને કિે્વાય ? વયદકત તેની યોગયતા અનુસાર જે 
કાંઈ કાયણા કરે તેનું યોગય આવથણાક ્વળતર મળે. રાજય સરકાર 
રોજગારના આ મળૂ અથનષે ધયાનમાં રાખી કોઈ કામદાર રોજગારી 
વ્વિોણો રિે નિીં તે્વા પ્રયાસ કરે છે. જે દેશ - પ્રદેશે કામદારોના 
સખુની વચતંા કરી છે, શ્વમકોના યોગ- ક્ષમેની વચતંા કરી છે, તનેો 
વ્વકાસ-ગ્રાફ બોલતો પુરા્વો છે. ગુજરાત સરકારે આદદજાવત 
વ્વસતારમાં આદદ્વાસી સંશોધન અને તાલીમ સંસથા સથાપ્વાનું 
આયોજન કયુું છે.

ઊંચા ઊંચા ડુંગરો ઉપરથી, ઊંડી ઊંડી ખીણોમાં ખાબકીને 
િ્વામાં તર્વાનો રોમાંચ એટલે પેરા ગલાંઈદડંગ. કોઈ તમને એમ 
કિે કે ડાંગ જે્વા આદદજાવત ્વસતીનું પ્રભુત્વ ધરા્વતા વજલ્ાના 
આદદ્વાસી ય્ુવકો શિેરી સિેલાણીઓ અન ેવ્વદેશી પયણાટકોન ેપણ 
રોમાંચક િ્વાઈ સફર કરા્વે છે તો તમે કદાચ તરત નિીં માનો, 
પરંતુ જાે તમે સાપુતારાની સિેલગાિે ગયા િો, અને આ યુ્વકોને 
કુશળ પેરાગલાઈડરના સ્વરૂપમાં નજરોનજર જાેયા િોય તો તમે 

ચોક્કસ જ કિેશો ઓ િો... ઐસા ભી િોતા િૈ! 
પેરાગલાઈદડંગના માધયમથી આદદ્વાસી યુ્વાનોને ઘરઆંગણે 

જ રોજીરોટી કમા્વાની તક ઉપલ્બધ થાય તે્વા પ્રયાસો રાજય 
સરકાર દ્ારા થઈ રહ્ા છે. એક માત્ પેરાગલાઈદડંગ નિીં પણ 
રોજગારના દરેક ક્ષેત્માં આદદ્વાસી યુ્વાન પ્ર્વેશયો છે, ન માત્ 
પ્ર્વેશયો છે પણ સફળતા પણ મેળ્વી છે.

ગુજરાતી આદદ્વાસી યુ્વાને રોજગારીના પ્રતયેક ક્ષેત્માં 
પદાપણાણ કરીને સફળતા િાંસલ કરી છે. આની પાછળ મુખયમંત્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના નતેૃત્વ્વાળી રાજય સરકારના પ્રયત્ોએ 
પાયાની ભૂવમકા ભજ્વી છે. 

રાજયમાં ટેકવનકલ - પ્રોફેશનલ તાલીમબદ વયવતિઓની ખૂબ 
મોટી માંગ છે. આ માંગને પિોંચી ્વળ્વા માટેનું રાજય સરકારનું 
આયોજન અનય રાજય માટે ઉદાિરણરૂપ છે. ્વનબંધુઓ માટે 
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રોજગાર - સ્વરોજગારનાં અનકે દ્ાર રાજય સરકારે ખોલી આપયા ં
છે. ગજુરાતમાં આઈ.ડી.ડી.પી. વ્વસતારમા ંકુલ ૭૫ આઈ.ટી.આઈ 
કાયણારત છે, જેમાંથી ૨૭ આઈ.ટી.ડી.પી. ન્વી બની છે. તેમજ ૧૪ 
આદદજાવત વજલ્ાઓમાં આઈ.ટી.આઈ.ની કુલ બેઠકોમાં પણ 
્વધારો કર્વામાં આવયો છે અને ૪૧ ન્વા કોરણાને મંજૂરી પણ 
આપ્વામાં આ્વી છે. આઈ.ટી.આઈ.ના તાલીમાથદીઓને ૪૦૦ 
રૂવપયાનું સટાઈપેનડ પણ આપ્વામાં આ્વે છે.

આદદજાવત કનયા વશક્ષણને પ્રોતસાિન પૂરું પાડ્વા માટે 
મવિલાઓને ખાનગી કોલેજાેની ટ્ૂશન ફી ભર્વામાંથી મુવતિ 
આપ્વામા ંઆ્વી છે. તો ્વળી મિ્ુવાના જડુસેા ગામની વ્વદ્ાવથણાની 

વપ્રયા જે્વી અનેક આદદ્વાસી વ્વદ્ાવથણાનીઓને સાઇકલ મળ્વાથી 
અભયાસ માટે દૂર શાળા સુધી ચાલીને જ્વું પડતું નથી.

્વનબંધુ કલયાણ યોજના િેઠળ ૧૦ મુદ્ા પૈકી આદદજાવત 
પદર્વારોની આ્વક બમણી કર્વાના ઉદ્ેશથી રાજય સરકારના 
આદદજાવત વ્વકાસ વ્વભાગ દ્ારા આદદ્વાસી તાલુકાઓમાં વ્વવ્વધ 
ન્વતર યોજનાઓ તથા પ્રોજેકટની શરૂઆત કર્વામાં આ્વી છે.

આદદ્વાસી વ્વકાસ વ્વભાગ પી.પી.પી. મોડલન ેઆધારે કૌશલય 
તાલીમ માટે રાજયમા ં૮ સટેટ ઓફ આટણા ્વોકેશનલ ટે્વનંગ સેનટરને 
અમલી બના્વી રહ્ો છે. કૌશલય વનમાણાણ માટે વચંવતત રાજય 
સરકાર રાજયના આઈ.ટી.આઈ પાસ યુ્વાનોને પોતીકો વય્વસાય 
શરૂ કર્વા માટે રૂ. એક લાખ સુધીની બેંક લોન સિાય અને લોન 
ઉપર સાત ટકાની વયાજ સિાય ત્ણ ્વરણા સુધી આપીને યુ્વાનોને 
સ્વરોજગારી ક્ષેત્ે સથાવપત કરી રિી છે. સુવબર ગામના સંદદપ 

જી્વરાજભાઈ ગળ્વી જે્વા અનેક આદદ્વાસી યુ્વાનો સરકારની 
સિાયના સથ્વારે, તેના બાળપણના શોખને વય્વસાયમાં ફેર્વીને 
આવથણાક રીતે પગભર બનયા છે. કમપયૂટર જાેબ્વક્ક માટે બેંકેબલ 
યોજના અંતગણાત રૂા. ૪૦ િજારની બેંક લોન સબવસડીની સિાય 
મળતા સંદદપે ફોટોગ્રાફીના પોતાના શોખને વય્વસાય બના્વ્વાનું 
સાિવસક કદમ ઉઠાવયું અને સફળતા પણ િાંસલ કરી છે.

રાજય સરકારે ગજુરાતના આઈ.ટી.ડી.પી. વ્વસતારમા ંપીપીપી 
આધારે ૮ વય્વસાયલક્ષી તાલીમ કેનદ્રો તથા આદદ્વાસી વ્વકાસ 
વ્વભાગ િેઠળ ૧૩ વય્વસાયલક્ષી તાલીમ કેનદ્રો (્વીટીસી)ન ેમજંરૂી 
આપી છે. આમ કુલ ૨૧ ્વીટીસી કાયણારત છે. ્વીટીસી િેઠળ 
નોકરીની તકોનું વનમાણાણ થાય છે. તેમને વનઃશુલક તાલીમ પણ 
પૂરી પાડ્વામાં આ્વે છે. આ ઉપરાંત વનઃશુલક ટુલ દકટ, રિે્વા-
જમ્વાની પણ સુવ્વધાઓ આપ્વામાં આ્વે છે. મવિલાઓ માટે 
વ્વશેર ટ્ેડનું આયોજન કરાય છે.

રાજય સરકારના એકધારા પ્રયત્ોને પદરણામે રોજગારલક્ષી 
તાલીમ પ્રોગ્રામમાં ૩૧,૯૬૩ જેટલા તાલીમાથદીઓએ રોજગારી 
મેળ્વી છે. ટ્ેડ કોસણા અનુસાર તાલીમાથદીઓ રૂ. ૧૨,૦૦૦ થી 
૪૦,૦૦૦ સુધીનો પગાર પણ મેળ્વી રહ્ા છે. િાઈ એનડ સસકલ 
ટ્ેવનંગ ટ્ેડ િેઠળ અખાતી દેશોમાં ૩૩ કરતાં પણ ્વધારે 
ઉમેદ્વારોની વનમણૂક થઈ છે.

રાજય સરકારે િાઈ એનડ સસકલ ટ્ેવનંગ માટે ભારત સરકારના 
એમ.એસ.એમ.ઈ. મંત્ાલયની ઇનડો જમણાન ટૂલ રૂમ તથા 
પેટ્ોવલયમ અને ખાતર મંત્ાલય સાથે િાથ વમલાવયા છે. રાજય 
સરકારે ્વલસાડના ધરમપુરમાં ૯૦૦૦ આદદ્વાસી યુ્વાનોને 
પલાસસટક એસનજવનયદરંગ િેઠળ રોજગારલક્ષી તાલીમ પૂરી પાડી 
ભારત સરકારની સીપેટ સાથે સમજૂતી કરાર કયયો છે. રાજય 
સરકારે આદદ્વાસી યુ્વાનોને કોવચંગની સુવ્વધા પૂરી પાડી છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા ગજુસેટ, જેઈઈ, જી.પી.એસ.સી., ય.ુપી.
એસ.સી જ્ેવી સપધાણાતમક પરીક્ષા માટેના ્વગયોનુ ં પણ આયોજન 
કર્વામા ંઆ્ેવ છે. ૧૪ આદદજાવત વજલ્ાઓમા ંITIની કુલ બઠેકોમાં 
્વધારો કરાયો તેમજ ન્વા કોસણાન ેમંજરૂી અપાઈ. રોજગાર અને 
તાલીમ વનયામક િેઠળ ઉમેદ્વારો તાલીમબદ થયા. 

સરકાર દ્ારા આપ્વામાં આ્વતી એક નાની સરખી મદદ, 
સફળતાનો માગણા કંડાર્વામાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાવબત થઈ 
રિી છે. રાજય સરકાર દ્ારા પ્રવત ્વરણા યોજાતા ગરીબ કલયાણ 
મેળામાં નાના-નાના વય્વસાયકારો, સ્વરોજગાર કરતા યુ્વક-
યુ્વતીઓને મળેલી સાધન-સિાય તથા તેના દ્ારા તેમના 
ધંધા-રોજગારમાં આ્ેવલો બદલા્વ સપટિ દેખાય છે. ગુજરાતના 
આદદ્વાસી યુ્વાનનાં સ્વપ્ન આ સરકારે સાકાર કયાું છે. રાજય 
સરકારની વ્વવ્વધ યોજનાઓની સિાયથી આજનો યુ્વાન 
સ્વા્વલંબી બનયો છ.ે •
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" મનોજ ખ�ગાર
સદીના મિાનાયક, શ્ી અવમતાભ બચચનની, ખુશબૂ 

ગુજરાતકી એસ્ દફલમમાં કિે્વાયું છે તેમ, ગુજરાતકી આંખોકા 
તારા, સાપુતારા. એ ગુજરાતનું એકમાત્ લાડકું વગદરમથક છે. જે 
ડાંગ વજલ્ાની આગ્વી ઓળખ છે. અિીંની વગદરકંદરાઓમાં, 
પ્રકૃવતએ મન મૂકીને સૌંદયણા ્વેયુું છે. સહ્ાવદ્રની વગદરકંદરાઓથી 
શોભતું સાપુતારા, િ્વે તો મધયમ, ઉચચ મધયમ, અને ધનાઢય 
્વગણાના લોકોનું પણ આકરણાણનું કેનદ્ર બનયું છે.

્વનસમૃવદથી ભરપરૂ, અન ેગજુરાત-મિારાષટ્ રાજયન ેઅડીને 
આ્વેલું, ડાંગ વજલ્ાનું આ રમણીય વગદરમથક, સમુદ્ર સપાટીથી 
1100 મીટરની ઊંચાઇએ આ્વેલું છે. ડાંગ વજલ્ાને ચોમેરથી 
ઘેરીને ઊભેલી સહ્ાવદ્ર પ્વણાતોની િારમાળાઓ પર આ્વેલું, અને 
ગુજરાતની સરિદને, મિારાષટ્થી જદુુ ંપાડતુ ંસાપતુારા, બારે માસ 
પયણાટકોથી ઊભરાતું રિે છે.

સાપુતારામાં, જો્વા અને જાણ્વાલાયક અનેક પ્ર્વાસન સથળો 
આ્વેલાં છે. ગુજરાત તરફથી સાપુતારામાં પ્ર્વેશો, એટલે સ્વાગત 
સક્કલ ઉપર આકરણાક ફૂ્વારા, રંગબેરંગી ફૂલો સવિત ખુશનુમા 
આબોિ્વા, તમારું જાણે કે દદલથી સ્વાગત કરે છે. પિાડી પ્રદેશના 
ઘાટ્વાળા, ્વાંકાચૂંકા-સપાણાકાર માગયો પાર કરીને, તમે 1100 
મીટરની ઊંચાઇએ પિોંચો, એટલે શુદ અને તાજી િ્વા, તમારા 
ફેફસાંને ન્વો ઑસકસજન પૂરો પાડતી િોય તે્વું મિેસૂસ થાય છે.

રાજય સરકારનું વ્વશાળ સંગ્રિાલય, તમને ડાંગ વજલ્ાની 
રિેણીકરણી, રીતદર્વાજો, ભાતીગળ સંસકૃવતથી ્વાકેફ કરા્વે છે. 
આ મયુવઝયમના પટાંગણમાં આ્વેલી, નાગરાજ-સપણાની વ્વશાળ 
પ્રવતમા પાસે, સિેલાણીઓ સપદર્વાર તસ્વીર ખેંચા્વ્વાનો આનદં 

રોકી શકતા નથી. 
અખૂટ નૈસવગણાક સૌંદયણા અને ખુશનુમા આબોિ્વા ધરા્વતા 

સાપુતારામાં એક એકથી ચદડયાતા પ્રાકૃવતક પોઇનટસ આ્વેલા છે. 
સાપુતારાના સિેલાણીઓ માટે જો્વાલાયક સથળોમાં અિીં 
સનરાઇઝ અને સનસેટ પોઇનરસ, ગ્વનણાર વિલ, બોદટંગ પોઇનટ, 
ઇકો પોઇનટ, અષટવ્વનાયક મંદદર, નાગેશ્વર મંદદર, જૈન મંદદર, 
સ્વાવમનારાયણ મદંદર, રિહ્ાકુમારીઝ આટણા ગલેરેી, આટદીસટ વ્વલજે, 
આદદ્વાસી સંસકવૃતની ઝલક દશાણા્વતંુ સંગ્રિાલય, ડાંગ સવિત 
સમગ્ર ગુજરાત રાજયના પ્ર્વાસન સથળોની માવિતી પૂરી પાડતું 
માવિતી ખાતાનું પ્રદશણાન કેનદ્ર, સટેપ ગાડણાન, ્વનૌરવધ ગાડણાન, ્વન 
ચેતના કેનદ્ર અને ્વન નસણારી, રોઝ ગાડણાન, વમલેવનયમ ગાડણાન, લેક 
ગાડણાન, મધમાખી ઉછેર કેનદ્ર, અંવબકા દશણાન સવિત અનેક નામી 

પ્રાકકૃમતક
સાસંકકૃમતક
પારંપડરક
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- અનામી સથળો, પોઇનરસ આ્વેલા છે. જેની પ્ર્વાસીઓ અચૂક 
મુલાકાત લેતા િોય છે.

સાપતુારાની આસપાસના વ્વસતારોમા ંથતી સટ્ોબરેી, ્બલકેબરેી, 
દ્રાક્ષ અને દકસમીસ, કુદરતી મધ અને િનીચીકી, જેલી-જામ અને 
ચોકલેરસ, જમરૂખ-કાકડી-કેરી અને બોર જે્વી ખટમીઠી 
ચીજ્વસતુઓ, નાગલી/રાગીની વ્વવ્વધ આઇટમો, બામબુ-્વાંસનું 
અથાણું, લીંબુપાણી અને સટ્ોંગ સોડા સવિત અનેકવ્વધ ચટાકેદાર 
ચીજ્વસતઓુ, કોસલડ્કંસ સવિત ચા-કોફી-બોનણાવ્વટા અન ેમસોલદાર 
દૂધ, અિીંથી વમત્ો અને પદર્વારને વગફટ આપ્વા માટે લઈ 
જ્વાતી બામબુ ક્રાફટની જદુી જદુી ચીજ્વસતઓુ, ઇવમટેશન જ્વલેરી 
વ્વગેરે પણ અિીં સરળતાથી ઉપલ્બધ છે.

સમદુ્રી સપાટીથી અદંાવજત 1100 મીટરની ઊચંાઇએ આ્વલેા 

ગુજરાતના એકમાત્ લાડલા વગદરમથક એ્વા સાપતુારાનુ ંતાપમાન 
વશયાળામાં સરેરાશ 80 થી 280 સેસલશયસ, અને ઉનાળામાં 280 
થી 380 સસેલશયસ જટેલુ ંરિેતુ ંિોય છે. બદલાતા ્વવૈશ્વક ઋતચુક્રને 
કારણે અિીં ગમે તયારે ્વરસાદી ઝાપટા સાથે બરફના કરા પણ 
પડતા િોય છે. ચોમાસામાં સાપુતારાની ખૂબસૂરતીને ચાર ચાંદ 
લાગી જતા િોય છે. એક અંદાજ મુજબ અિીં ્વરષેદાડે 15 લાખ 
જેટલા પયણાટકો આ્વતા-જતા િોય છે.

પયણાટકોની સાપુતારાની મુલાકાત, તેમના માટે જી્વનભરનું 
સંભારણું બની રિે તે માટે, રાજય સરકાર અને સથાવનક પ્રશાસન 
દ્ારા પાયાકીય સુવ્વધાઓ ઉપલ્બધ કરા્વ્વાની સાથ ેસાથ,ે ્વરણાભર 
અનેકવ્વધ ફેસસટ્વલોની પણ ઉજ્વણી કરાતી િોય છે. પતંગ 
મિોતસ્વ, ્વસતંોતસ્વ, ગ્રીષમ ઉતસ્વ, ્વરાણા ઉતસ્વ, દદ્વાળી ઉતસ્વ, 
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વશયાળ ુઉતસ્વ, ફૂડ ફેસસટ્વલ, પરેાગલાઇદડગં ફેસસટ્વલ સવિત અિીં 
અનેકવ્વધ કાયણાક્રમો, પ્રવૃવત્તઓ આયોવજત થતી રિે છે. તો 
ગુજરાતી, વિનદી દફલમોના દફલમાંકનો માટે પણ સાપુતારા 
માયાનગરીને તેની તરફ આકરદી રહ્ં છે. અિીંના બાગ/બગીચા 
લગ્ન સમારંભો માટે પણ ફે્વદરટ થઈ રહ્ા છે.

ડાંગ દશમિન
દંડકારણય તરીકે ઓળખાતા ડાંગ વજલ્ામાં, વગદરમથક 

સાપુતારા ઉપરાંત પણ ઘણું બધું જો્વા, જાણ્વા અને માણ્વાલાયક 
છે. તેમાંયે ડાંગનું સાચું સૌંદયણા તો, ચોમાસામાં જ જો્વા મળે. 
ચોમાસાની મોસમમાં, અિીંની ખૂબસૂરતીને ચાર ચાંદ લાગી જતા 
િોય છે. ઠેર ઠેર નાના-મોટા અસંખય જળપ્રપાત, પ્ર્વાસીઓને 
નજરે પડે છે. ઊંચા ઊંચા ડુંગરો ઉપરથી, નીચે ખીણમાં ખાબકતા 
શ્વેત દૂગધધારા જે્વા જળધોધ, પ્ર્વાસીઓનું મન મોિી લે છે. ડાંગ 
વજલ્ામાં, ્વઘઇ પાસે આંબાપાડા ગામની સીમમાં-અંવબકા નદી 
ઉપર આ્વેલો, અને ડાંગના નાયગ્રા તરીકે ઓળખાતો ગીરાધોધ, 
પ્ર્વાસીઓમા ંઅવતવપ્રય છે. અિીં ચોમાસામા,ં ખબૂ મોટા પ્રમાણમા,ં 
માન્વ મિેરામણ ઉભરાતું િોય છે.

તો આિ્વા-ન્વાપુર રોડ ઉપર, વશંગાણા ગામથી 1ર 
દકલોમીટર દૂર આ્વેલા ગીરમાળ ગામની સીમમાં આ્વેલો, અને 
રૌદ્ર-રૌમય અિેસાસ કરા્વતો, ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો ધોધ-
ગીરમાળ ધોધ પણ, પ્ર્વાસીઓનો માનીતો અને ચિીતો ધોધ છે. 
150 ફૂટથી ્વધુની ઊંચાઇએથી, નીચે ખીણમાં ખાબકતા 
જળપ્રપાતને, શરીરમાં ઉદ્ ભ્વતી એક આછી ધ્ૂજારી સાથે જો્વો, 
એક પણ એક લિા્વો છે. આ ઉપરાતં અિીં મિાલ કોટના જંગલમા,ં 
મિાલ-બરડીપાડા મખુય માગણા ઉપરનો મિાલ ્વોટર ફોલ, ચનખલ 
ગામની સીમમાં આ્વેલો સટેપ ધોધ-બારદા ધોધ, માયાદે્વી તથા 
આિ્વાના સીમાડ ેઆ્વલેા જળધોધ સવિત અનકે નાનામોટા ધોધ, 
પ્ર્વાસીઓને મંત્મુગધ કરી મૂક્વા માટે કાફી છે.

જૈવ્વક વ્વવ્વધતા ધરા્વતા ડાંગ વજલ્ાના ્વનપ્રદેશમાં, ્વન 
અને ્વનયજી્વોના જતન અને સં્વધણાન સાથે, સથાવનક ્વન વ્વભાગ 
દ્ારા ઇકો ટુદરઝમ કેમપ સાઇટનો પણ વ્વકાસ કરાયો છે. વજલ્ામાં 
્વઘઇ પાસેના દકલાદ સવિત આિ્વાના સીમાડે દેવ્વનામાળ, અને 
મિાલકોટના જંગલ મધયે આ્વેલી મિાલની ઇકો કેમપ સાઇટ 
ખાત,ે પ્રકૃવતપ્રમેી સિેલાણીઓ માટે રિે્વા, જમ્વાની સગ્વડ સાથ,ે 
્વન વ્વભાગ દ્ારા એડ્વેનચર એસકટવ્વટીનો પણ પ્રારંભ કરાયો છે.

અિીંથી પ્રકૃવત વશક્ષણની સાથે સાથે પયણાટકોને ્વનકેડી ઉપર 
્વનપદરભ્રમણ કર્વાનો અ્વસર પણ પ્રદાન કર્વામાં આ્વે છે. 
અ્વન્વા ્વવનલ ઉતસ્વો પણ અિીં યોજાતા િોય છે. બડણા ફેસસટ્વલ, 
બોટની ફેસટ, ્વનયપ્રાણી સપ્તાિ સવિતના અનેક નાના-મોટા 
ઉતસ્વો-ઉજ્વણી સાથે, સથાવનક રોજગારીના સજણાન માટે, ્વન 
વ્વભાગ, સથાવનક પ્રશાસન, અને રાજય સરકાર ન્વાં ન્વાં 

ડાંગ મજલ્ાની પ્રાથમમક મામહતી
અક્ષાંશ : 20.39/21.5 અંશ ઉત્ર અક્ષાંશ
રેખાંશ : 73.29/73.51 અંશ પૂવ્વ રેખાંશ
ક્ષેત્ફળ : 1,72,357 હેકટર
જંગલ મવસતાર : 1,01,183.70 હેકટર (56.68 ટકા)

ખેતીલાયક જમીન : 57,843 હેકટર
મુખય પાકો : ડાંગર, જુવાર, રાગી, અડિ,  
  તુવેર, ્ગફળી, ખરસાણી,  
  તલ
સરેરાશ વરસાદ : 100 થી 125 ઇંચ
નદીઓ : પૂણા્વ, અંનબકા, ગીરા અને ખાપરી
મુખય વયવસાય : ખેતી, પશુપાલન અને છૂટક  
  ્જૂરી
વસમતની ગીિતા : 129 (પ્રનત ચોરસ દકલો્ીટરે)
દસકનો વસમત
વૃમધિ દર : 22.26 ટકા
જામત દર : 1006 (પ્રનત 1000 પુરુિે  
  1006સત્ી)
  (આહવાઃ 1014, વઘઇઃ 989,  
  સુનબરઃ 1012)
વસમતની ટકાવારી : અનુસૂનચત જનજાનત : 94.65  
  ટકા (2,16,073)
  અનુસૂનચત જાનત : 0.43 ટકા  
  (992)
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આયોજનો કરતી રિે છે.
સફેદ ગરદન ધરા્વતા, અને લુપ્ત થ્વાને આરે ઊભેલા, ઊંચી 

જાતના ગીધનું સં્વનન કેનદ્ર પણ, ડાંગમાં આ્વેલું છે. ગુજરાત-
મિારાષટ્ની સરદિ ઉપર, ડોન નામનું ગામ છે, જે ન્વા પ્ર્વાસન 
સથળ તરીકે, પયણાટકોમાં ખૂબ જ ઝડપથી લોકવપ્રય થયું છે. ડોન 
ગામના ડુંગરોની કોતરોમાં, ગુજરાત અને મિારાષટ્ રાજયનું, 
એકમાત્ ગીધ સં્વનન કેનદ્ર અિીં આ્વેલું છે. એક અંદાજ મુજબ 
સાપુતારાની ઊંચાઇ કરતાં પણ, ્વધુ ઊંચાઇએ આ્વેલા ડોનનો 
પણ, તબક્કા્વાર વ્વકાસ થાય, તે્વા પ્રયાસો રાજય સરકાર, અને 
સથાવનક પ્રશાસન દ્ારા િાથ ધર્વામાં આ્વી રહ્ા છે.

ડાંગ વજલ્ામાં પૂણાણા સેનચૂરી, અને ્વાંસદા નેશનલ પાક્કના 
નામે ઓળખાતો આરવક્ષત ્વન વ્વસતાર પણ, અનેક નૈસવગણાકતા 
સાથે પ્ર્વાસીઓને આકરદી રહ્ો છે. ્વાંસદા નેશનલ પાક્ક નામે 
ઓળખાતો, દવક્ષણ ડાંગ ્વન વ્વભાગ િસતકનો વ્વસતાર, િરણના 
સં્વનન, સં્વધણાન અને ઉછેર માટેનું કેનદ્ર છે. આ નેશનલ પાક્કમાં 
અનકે અલભય પશુ, પક્ષીઓ સવિત રંગબરંેગી પતવંગયા, કરોદડયા 
સવિતના કીટકોની પ્રજાવત ઉપલ્બધ છે. તો મિાલ-કોટના 
્વનપ્રદેશમાં-ઉત્તર ડાંગ ્વન વ્વભાગ િસતકનું પૂણાણા અભયારણય 
પણ, તેના ઘનઘોર જંગલો, ઘેઘૂર ્વનપ્રદેશ અને ્વનયજી્વો માટે 
વ્વખયાત છે. 

રામાયણકાળમાં દંડકારણય તરીકે જેનો ઉલ્ેખ થયો છે, તે્વા 
ડાંગ પ્રદેશમાં પ્રભુ શ્ીરામ અને શબરી વમલનનું સથળ એટલે 
સુવબર ગામ પાસેનું શબરીધામ પણ ભાવ્વકભકતો માટે શ્દા અને 
આસથાનુ ંકેનદ્ર છે. તો શબરીમાતાના ગરુુ એ્વા માતંગઋવરનુ ંસથળ 
એટલે પંપા સરો્વર પણ અિીં, શબરીધામની નજીક આ્વેલું છે. 
જેમાં સનાન કરીને શ્દાળુઓ પા્વન થતા િોય છે.

શ્ી િનુમાનજીના માતાનું ગામ, એટલે અંજન કુંડ, અિીંના 

અટાળા પ્વણાત ઉપર બાળ િનુમાનજીનો જનમ થયો િો્વાની 
લોક્વાયકા સાથ ેજોડાયલેા આ સથળે પણ, બારેમાસ ભાવ્વકભકતોનું 
ઘોડાપૂર ઉમટતું િોય છે. આ ઉપરાંત વચંચલી-ખાતળ અને 
બરમયા્વડના પૌરાવણક વશ્વમદંદરો સવિત દંડકારણયની પા્વનભવૂમ 
ઉપર આ્વેલાં અનય સથળો એ્વા પાંડ્વાની પાંડ્વ ગુફા, 
આમસર્વલણનો કળંબ ડુંગર, ભેંસકાતરી પાસે કાકરદા ગામનું 
માયાદે્વી મદંદર, તાપી વજલ્ાન ેઅડીન ેઆ્વલેો રૂપગઢનો દકલ્ો, 
સથાવનક પ્રજાજનોની આસથાનાં કેનદ્રો એ્વા બોરખેતના સાગી 
િનુમાનજી, બોરખલ-લીંગા રોડ ઉપર આ્ેવલું નરડાના દ્ેવનું 
સથાનક, કલમખેતનાં દે્વમોગરા માતાજી, કોદમાળના બાિુબલી 
િનુમાનજી અને માતાજીનું ગગનચુંબી મંદદર, દકલાદની નદીના 
પટમાં આ્વેલું તરકદટયા િનુમાનજીનું સથાનક સવિત અિીંના 
પ્રાકૃવતક સથળો િંમેશા પ્રકૃવતપ્રેમીઓને આકરણાતા રહ્ા છે.

ડાંગની મવમવધતાપૂણમિ જૈવ સંપદા
ગુજરાતના દવક્ષણ છેડે આ્વલેો ડાગં વજલ્ો પ્રાકૃવતક સૌંદયણાથી 

સજ્જ, અને કુદરતી સંપવત્તથી િયયોભયયો છે. પિાડો ઉપર 
વખલવખલાટ કરતા ઝરણાં, અને મનમોિક જળધોધ અિીંના 
કુદરતી સૌંદયણામાં ્વધારો કરે છે. પવચિમ ઘાટની આ પિાડીઓમાં 
્વાંસના લીલાછમમ જંગલો આ્વેલા છે. વ્વવ્વધ જૈવ્વક સંપવત્તથી 
ભરપૂર આ વ્વસતાર ખીણો, પ્વણાતો અને ્વનરાજીઓથી શોભે છે.

અિીંનાં જંગલોમાં અનેક પ્રકારના સૂક્મજી્વોની વ્વવ્વધ 
પ્રજાવતઓ જો્વા મળે છે. પયાણા્વરણના સંતુલનને જાળ્વ્વા માટે 
આ જી્વો પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પોતાની ક્ષમતા અનુસાર સતત 
કાયણારત રિે છે. કુદરત ઋતઓુ સાથે રંગ બદલતા આ સૂક્મજી્વોની 
દુવનયા પણ અનેરી છે.

ધરતી ઉપર મેઘધનુરી રંગોનો છંટકા્વ કરીને રંગબેરંગી 
ફૂલોથી ભાતભાતનાં વચત્ોની રચના અિીં કુદરતી રીતે થાય છે. 

મજલ્ા પ્રૉફાઇલ

økwshkík૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧ 41



સામાનય રીતે જો્વા ન મળતાં ્વવનલ ફૂલોનું વ્વશ્વ પણ અનેરું છે. 
જેમાં પરોપજી્વી ફૂલો ઓરચીડ, તેમજ ્વાંસની પ્રજાવત કાટસ, 
અને માન્વેલનો સમા્વેશ થાય છે. ્વાંસની પ્રજાવતમાં 40 ્વરષે 
ફૂલો આ્વે છે. એ ફૂલોના બીજ િોય છે, અને તે બીજ જમીન 
ઉપર પડી ગયા પછી, આ બીજમાંથી ન્વા ્વાંસ ઊગે છે, અને 
જૂના ્વાંસ નાશ પામે છે. અિીં દટ્વરા નામના ફૂલોની ફલા્વર 
્વલેી પણ જો્વાલાયક િોય છે. દટ્વરા ફૂલો ખબૂ જ મોટા પ્રમાણમાં 
અને એક સાથે થાય છે. આ રંગબેરંગી ફૂલો સૂંદર અને મોિક 
દૃશય ખડું કરે છે.

પ્રક ૃવતની અસીમ અને સુંદર કળાનું  પ્રદશણાન કરતા 
પતંવગયાઓની અસંખય જાવત ડાંગના જંગલોને મનમોિક બના્વે 
છે. ્વનવ્વસતારના ્વાતા્વરણની ખાવસયતને અનુરૂપ વ્વવશષટ 
પ્રકારનાં પતંવગયા ્વનપ્રદેશમાં મુકત રીતે ઊડતાં જો્વા મળે છે. 
્વરાણાઋતુ અને વશયાળા દરવમયાન પોતાની પાંખો ઉપર પ્રકૃવતની 
આકરણાક છાપ લઈને ઊડતાં પતંવગયા આસપાસના ્વાતા્વરણને 
રમણીય અને દશણાનીય બના્વે છે. જે કુદરતના અદ્ ભુત સજણાનને 
આપણી સમક્ષ પ્રસતુત કરે છે.

અિીંના જંગલોમાં ઝેરી અને વબન ઝેરી બન્ને પ્રકારના સાપ 
પણ જો્વા મળે છે. અિીં મખુયત્વ ેનાગ, કામવળયો, ફોડચી, ધામણ 
અને ચાકણ જે્વી સાપની પ્રજાવત નજરે પડે છે.

આકાશમાં ઊડતા પક્ષીઓમાં પણ ્વનપ્રદેશની વ્વવશષટતાને 
કારણ ે્વવૈ્વધય જો્વા મળે છે. નાનામંોટા ંઅનકે પ્રકારના ંપક્ષીઓની 
શરીરરચના અને રંગોથી મઢેલી પાંખો તેમની ઊડ્વાની, જી્વન 
વન્વાણાિની જુદીજુદી રીતો આપણું ધયાન ખેંચે તે્વી િોય છે. 
પક્ષીઓના અ્વાજનુ ંસગંીત પણ કણણાવપ્રય િોય છે. મધરુ ટિુકાઓ 
કરતા પક્ષીઓ જંગલના માિોલને સુંદર બના્વ્વામાં પોતાનો 
સિયોગ આપે છે. વશયાળાની ઋતુમાં પ્ર્વાસી પક્ષીઓ પણ 
અિીંના જંગલની સમૃવદમાં ્વધારો કરે છે.

અંતદરયાળ વ્વસતારના ગીચ જંગલોમાં કેટલાંક સથળોએ ્વનય 
પ્રાણી પણ ્વસ્વાટ કરે છે. જેમાં દીપડા, િરણ, અને ઝરખ જે્વા 
ચોપગા પ્રાણીઓનો સમા્વેશ થાય છે.

ડાંગનું જનજીવન
311 ગામોનો સમૂિ ધરા્વતા આ વજલ્ામાં મુખયત્વે ભીલ, 

કુનબી, ્વારલી, કોટ્વાવળયા, ગામીત અન ે્વસા્વા જ્ેવી આદદ્વાસી 
જાવતના લોકો ્વસ્વાટ કરે છે. આ પ્રદેશમાં થઈને અંવબકા, પૂણાણા, 
ખાપરી, અને ગીરા નામની મુખય ચાર નદીઓ ્વિે છે. કુદરતના 
સાંવનધયમાં ્વસતા લાકોની એકાગ્રતા નોંધપાત્ છે.

અિીં ્વસતા આદદ્વાસી પ્રજાજનો વતરંદાજી અન ે વનશાન 
તાક્વાની બાબતમા ં ખબૂ જ પા્વધરા િોય છે. તેઓ સ્વભા્ેવ 
ખશુવમજાજ, વનખાલસ, સિજ, અન ેસરળ છે. રોજબરોજના જી્વન 
વય્વિારમા ંઆ વ્વસતારમાં લગભગ દરેક ઘરે મરઘાપાલન સાથે 
બકરાપાલન પણ જો્વા મળે છે. જનેુ ંતઓે પ્રમેથી પાલનપોરણ કરે 
છે. ડાંગી ગાય કદમા ંનાની િોય છે. અિીંના લોકો ગાયને દધૂ 
ઉતપાદન માટે પાળ્વા કરતા તેના ્વાછરડાનો ખતેીમા ંબળદ તરીકે 
ઉપયોગ કર્વાનુ ં્વધ ુપસંદ કરે છે. ન્વરાશની પળોમા ંઆનદંથી 
ઝલૂ્વા માટે સાદો િીંચકો પણ દરેક ઘરે જો્વા મળે છે.

પ્રદેશની ભૂગોળને અનુરૂપ અિીંનો મુખય ખોરાક નાગલી, 
અડદની દાળ અને સ્વાદદષટ તીખી ચટણી છે. આ ખોરાક 
રાસાયવણક ખાતર વ્વનાનો અને પૌસષટક િોય છે. અિીં નાગલી, 
્વરઇ, ખરસાણી, અને ડાંગરની વ્વવ્વધ પ્રકારની જૈવ્વક ખેતી 
કર્વામાં આ્વે છે. ્વરયો પૂ્વષેથી ચાલી આ્વતી પારંપદરક ્વૈજ્ાવનક 
પદવતના આધારે આદદ્વાસીઓએ ખેતરમાં તૈયાર થયેલા પાકને 
રસોડા સુધી પિોંચાડ્વા માટે ખોરાકના તત્્વો જળ્વાઈ રિે તે 
પ્રકારે એક વ્વવશષટ પદવત બના્વી છે. તમામ કામો પોતાના િાથ 
્વડે તૈયાર કરેલા સાધનો દ્ારા જ કરતા જો્વા મળે છે. વમલનસાર 
સ્વભા્વ અન ેસાદગી પણૂણા જી્વન જી્વતા અિીંના લોકોમા ંમાછલી, 
અને કરચલા પકડ્વાની એક અનેરી ઘેલછા જો્વા મળે છે. 

ચોમાસા પૂ્વષે જૂન મવિનાના અંવતમ દદ્વસોમાં ગૌરાઇ 
નામનો તિ્ેવાર આ્ેવ છે. જેમાં આ ્વખતનું ચોમાસું, અને ખેતી 
કે્વી રિેશે તેનો ્વરતારો, વ્વવ્વધ પ્રયોગો દ્ારા કર્વામાં આ્વે 
છે. તેના પછી ્વા્વણી માટેની ચોરસ જગયા એટલે કે આદર 
તૈયાર કર્વાની શરૂઆત થાય છે, અને ચોમાસાના આગમનને 
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ખુશીથી આ્વકાર્વા માટે ગૌરાઇ ગીત પણ ગા્વામાં આ્ેવ છે. 
નાગલીના ધાનને અિીંના લોકો અન્ન દ્ેવ તરીકે પૂજે છે, અને 
નાગલીના છોડને કંસરી દ્ેવ માન્વામાં આ્ેવ છે. ્વરસાદના 
આગમન સાથે ધરતી ઉપર અલગ અલગ પ્રકારનું લીલુંછમ 
ઘાસ ઊગી નીકળ ે છે, અને ચોતરફ ભાતભાતના રંગોની 
િદરયાળી ચાદર જો્વા મળે છે.

ડાંગની સાંસકકૃમતક મવરાસત
ડાગંનુ ંલોકજી્વન જગંલ આધાદરત છે. અિીં કુમળા ્વાસંમાથંી 

બના્વ્વામાં આ્વતું ્વાંસદીનું શાક, કે પછી જંગલમાં ઊગતા 
મશરૂમ એ કુદરત દ્ારા આપ્વામાં આ્વેલી એક પ્રકારની બવક્ષસ 
સમાન છે. અિીં માવલકી િકના ઇમારતી લાકડાના ્વેચાણ દ્ારા 
આદદ્વાસીઓને ખૂબ મોટો આવથણાક ફાયદો મળે છે.

થાળીકથા ડાગંના લોકો પોતાના પ્ૂવણાજોની કે અનય કથાઓની 
્વાતો કર્વા માટે થાળીકથાના માધયમનો ઉપયોગ કરે છે. રાતભર 
ચાલતી આ ્વાતાણાઓમાં માણસ, અને જંગલના સંબંધની ્વાતો, 
સૂયણા-ચંદ્ર જે્વા પ્રાકૃવતક દે્વોની કથા, રાજા-મિારાજાઓની કથા, 
શૌયણા કથાઓ, અને જનમમરણની કથાઓ સંભળા્વ્વામાં આ્વે 
છે. લોકબોલી દ્ારા એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી પિોંચતું આ 
ખૂબ જ સમૃદ સાવિતય છે.

આ વ્વસતારના લોકો પ્રકૃવતને દે્વ માનીને પૂજે છે. અિીંની 
ભીલ, કુનબી, અન ે્વારલી પ્રજા દદ્વાળીના દદ્વસોમા ં્વાઘબારસમાં 
્વાઘ દે્વની પૂજા કરે છે. પ્રકૃવતના દે્વ ઉપર તેમની શ્દા અદ્ ભુત 
છે. અિીં િોળી, દદ્વાળી, વપતરા, પોળા, પચ્વો, તેરા સન જે્વા 
અલગ અલગ તિે્વારો ઉજ્વ્વામાં આ્વે છે. જેમાં કુદરતી રીતે 
ઊગતી જંગલી ભાજી તેમજ ધાનને દે્વી દે્વતાના નૈ્વેદ્ તરીકે 
અપણાણ કર્વામાં આ્વે છે, અને તયાર બાદ જ તેનો ખોરાકમાં 
ઉપયોગ કર્વામાં આ્વે છે.

ભ્વાડા નૃતય માટે તૈયાર કરાતાં મિોરાં મોટા વ્વશાળકાય 
સાગના પાનના ભૂક્કામાંથી અથ્વા કાગળના કૂચામાંથી 
બના્વ્વામા ંઆ્વ ેછે. અસગ્નદે્વ, ્વાયદેુ્વ, ્વરાણાદે્વ, તમેજ સયૂણા-ચદં્ર 
જ્ેવા અનકે દે્વીદે્વતાઓના ચિેરા-મિોરા ધરા્વતા મુખોટા પિેરી 

શરણાઇ, સાંબળે નામના ્વાદ્ને ્વગાડી, નૃતય 
કરતા લોકોનો સમિૂ મધરાત ેજો્વો એ પણ અિીંની 
સંસકૃવતને માણ્વાનો અનેરો અ્વસર છે.

્વાંસની પટૃીઓમાંથી બના્વેલી ઘરની દી્વાલ 
ઉપર છાણ, અને માટીની ગાર બના્વી લીપણ 
કરી, પચ્વે નામના તિે્વારના દદ્વસે સાદડની 
છાલની રાખમાંથી બના્વેલા સફેદ રંગથી આ 
દી્વાલ ઉપર વચત્ણ કર્વામાં આ્વે છે. જેમાં સૂયણા, 
ચદં્ર, ્વાઘ, નાગ તેમજ ્વનસપવતઓનંુ વચત્ણ જો્વા 
મળે છે. ઘરના ્વડીલો આ દદ્વસે પારંપદરક 
આયુ્વષેદદક જ્ાન, ન્વી પેઢીઓને શીખ્વ્વાનું શરૂ 

કરે છે.
અિીં લગ્નજી્વનમાં માટે બે શ્બદો ખૂબ જ પ્રચવલત છે. પેન, 

અને બોલપેન. પેન એટલે બે વયસકતઓ એક બીજાની સિમવતથી 
ઓછા ખચણામાં એક સામાનય વ્વવધ દ્ારા લગ્નજી્વનથી જોડાય, 
અને સિજી્વનની શરૂઆત કરે છે. બોલપેન એટલે લગ્ન જે્વા 
ત્ણથી ચાર દદ્વસના ઉતસ્વ જ્ેવો માિોલ, પારંપદરક લાબંી વ્વવધ 
દ્ારા કર્વામાં આ્વતી એક પ્રથા. અિીંની લગ્નપ્રથાની એક ખાસ 
વ્વશેરતા એ છે કે પેન ભયાણા પછી, બે વયસકત લગ્નજી્વનમાં સાથે 
રિે છે. તયાર બાદ બેથી ત્ણ બાળકો થયા પછી ફરી્વાર બોલપેન 
એટલે કે લગ્નગ્રંવથથી જોડાઈ છે, અને મા-બાપના આ લગ્નમાં 
ઘણી્વાર તેમનાં સંતાનો પણ િાજર િોય છે.

ડાંગ દરિાર : એક સાંસકકૃમતક પવમિ
ડાગંના લોકો માટે િોળીનો ઉતસ્વ ખબૂ જ મિત્્વનો છે. 

િોળીના તિે્વારની તેઓ ખબૂ જ આતરુતાથી રાિ જોતા િોય છે. 
આ િોળીના તિે્વારની અગાઉના થોડા દદ્વસ પૂ્વષે ડાંગમાં 
વરિદટશકાળથી ડાગં દરબારનુ ંઆયોજન કર્વામા ંઆ્વ ેછે. આ 
ડાગં દરબારમા ંડાંગ વજલ્ાના પાચં રાજાઓ, ન્વ નાયકો, તથા 
કારભારીઓનું જાિેર સનમાન કર્વામાં આ્ેવ છે, અને તેમને 
રાજકીય ્વરાણાસન એટલ ેકે પોવલદટકલ પનેશન આપ્વામા ંઆ્વ ેછે. 

રાજાઓનું સનમાન કર્વાની સાથે અિીંના સાંસકૃવતક 
કાયણાક્રમોની ઝાખંી પણ યોજ્વામા ંઆ્ેવ છે. અનેક પ્રકારની દકુાનો, 
ચકડોળ, ્વગેરેના સથ્વારે આિ્વા ખાતે ભવય લોકમેળો યોજાય 
છે. આ ભાતીગળ લોકમેળામાં ડાંગના પ્રજાજનો ખૂબ જ ઉતસાિ 
અન ેઉમગંપ્ૂવણાક ભાગ લ ેછે. ડાગં દરબાર ડાગંની સસંકૃવતની ઝલક 
આપે છે. ડાંગના આ ઐવતિાવસક અને ભાતીગળ લોકમેળાને 
માણ્વા િ્વે તો વ્વદેશોથી પણ સિેલાણીઓ પધારી રહ્ાં છે.

આમ, અનોખી પ્રાકૃવતક, સાસંકૃવતક અન ેપારંપદરક વ્વરાસતને 
પોતાના ઉદરમાં ધરબીને બેઠેલા ડાંગ વજલ્ામાં, આ ્વનપ્રદેશમાં 
પધાર્વા અને અિીંની નોખી અનોખી સંસકૃવતને જાણ્વા અને 
માણ્વા સૌને ઇજન છે. •

મજલ્ા પ્રૉફાઇલ
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મવશેર

" દશમિન મત્વેદી 
્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની મિત્્વાકાકં્ષી યોજના સમાટણા 

વસટી પ્રોજેકટ સમાવ્વટિ એક સો શિેરોમાં રાજયના આદદ્વાસી 
બાિુલય ધરા્વતા દાિોદનો પણ સમા્વેશ કર્વામાં આવયો છે. 
સમગ્ર દેશમાં દાિોદ જ એ્વું છે કે જયાં નગરપાવલકા િો્વા છતાં 
તેનો સમાટણા વસટી પ્રોજેકટમાં સમા્વેશ કર્વામાં આવયો છે. 
આદદ્વાસી વ્વસતારમાં રિેતા લોકોને ગુણ્વત્તાયુતિ જી્વન મળી 
રિે એ માટે દાિોદમાં સમાટણા વસટી યોજના િેઠળ વ્વવ્વધ 
જનસખુાકારીના ંકામો કર્વામા ંઆ્વી રહ્ા ંછે. દાિોદ સમાટણા વસટી 
ડ્ેવલપમનેટ કંપનીની રચના કર્વામાં આ્વી છે. તેના ચરેમેન અને 
કલેકટર ડૉ. િવરણાત ગોસા્વીએ આદદ્વાસી વ્વસતાર એ્વા દાિોદમાં 
થઈ રિેલા સમાટણા વસટીના વ્વવ્વધ કામોની સમીક્ષા આપી છે. 
દાિોદ નગરમા ંિાલના સમય ેસમાટણા વસટી િેઠળ રૂ. ૫૫૯ કરોડના 
વ્વવ્વધ વ્વકાસકામો ચાલી રહ્ા છે. દાિોદ સમાટણા વસટી બનતા 
આદદ્વાસી વ્વસતારના લોકોને પણ આધુવનક શિેરોમાં મળતી 
સુવ્વધા અિી મળતી થઈ જશે. 

વોટર સપલાય
દાિોદમા ંિયાત પાણી વ્વતરણ વય્વસથાનુ ંન્વીનીકરણ કર્વા 

માટે રૂ. ૯૯.૩૩ કરોડનો પ્રોજેકટ િાથ ઉપર લે્વામાં આવયો છે. 
નગરપાવલકા વ્વસતારની િયાત પાણીની લાઇન બદલીને ન્વી 
નાખ્વામાં આ્વી રિી છે. ન્વી પાઇપ લાઇન નાખ્વાથી ્વારં્વાર 
થતાં વલકેજ વન્વારી શકાશે અને પાણીનો બચા્વ કરી શકાશે. આ 
ઉપરાંત પાણીના જોડાણ સાથે મીટર પણ મૂક્વામાં આ્વશે. જેથી 

પાણીનો વબનજરૂરી બગાડ અટકા્વી શકાશે. નગરમાં અતયારે ૬ 
સથળેથી પાણીનું વ્વતરણ કર્વામાં આ્વી રહ્ં છે. તેને પણ ન્વાં 
બના્વ્વામાં આ્વી રહ્ા છે. ્વોટર સપલાય પ્રોજેકટમાં અતયાર 
સુધીમાં રૂ. ૨૩.૪ કરોડનો ખચણા કર્વામાં આવયો છે. ૬૬ ટકા 
કામગીરી પૂણણા થઈ ગઈ છે. આ પ્રોજેકટ થકી નગરજનોને શુદ 
પી્વાનું પાણી મળતું થશે. 

ભૂગભમિ ગટર
દાિોદ નગરમાં અતયાર ગંદા પાણીના વનકાલ માટેની ગટરો 

ખલુ્ી છે. તનેા કારણ ેગદંકી ફેલા્વાની સાથ ેમચછરોનો પણ ત્ાસ 
રિે છે. તે સમસયાને ધયાને રાખીને સમાટણા વસટી પ્રોજેકટ અંતગણાત 
ભૂગભણા ગટર નાખ્વામાં આ્વી રિી છે. કુલ રૂ. ૩૪.૬૩ કરોડના 
આ પ્રોજેકટમાં અતયાર સુધીમાં ૬૭.૨૦ ટકા કામગીરી થઈ ગઈ 
છે. બે ્વરણામાં કામગીરી પૂણણા કરી દે્વાનું આયોજન છે. યોજના 
શરૂ થઈ ગયા બાદ પાંચ ્વરણા સુધી એજનસી દ્ારા તેનો વનભા્વ 
કર્વામાં આ્વશે. શિેરના ન્વા વ્વસતારોને પણ આ્વરી લે્વામાં 
આવયા છે. નગરના ગંદા અને દૂવરત પાણીના વનકાલ માટે ૫૫ 

પાણીનો વબનજરૂરી બગાડ અટકા્વી શકાશે. નગરમાં અતયારે ૬ 
સથળેથી પાણીનું વ્વતરણ કર્વામાં આ્વી રહ્ં છે. તેને પણ ન્વાં 

દાહોદને આધુમનક શહેરો 
જેવી સુમવધા આપવા 
સમાટમિ મસટી પ્રોજે્ટ

આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા

આડદજામત મવકાસગાથા
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દકલોવમટર લાંબી પાઇપ લાઇન નાખ્વામાં આ્વશે. ત્ણ પસમપંગ 
સટેશન મારફત ગંદા પાણીને વસ્વરેજ ટ્ીટમેનટ પલાનટ ખાતે લઈ 
જ્વામાં આ્વશે. તયાં તનેુ ંશદુીકરણ કરી વનકાલ કર્વામા ંઆ્વશ.ે 
ભગૂભણા ગટર થતા ંનગરના ગંદા પાણીનો ઐવતિાવસક છાબ તળા્વ 
અને પૌરાવણક દૂધીમતી નદીમા થતો વનકાલ અટકશે. 

આઇ.સી.સી.સી.-આઇ.ટી. પ્રોજે્ટ
દાિોદ સમાટણા વસટી પ્રોજકેટમા ંઇસનટગ્રટેેડ કમાનડ એનડ કનટ્ોલ 

પ્રોજકેટ ઉપરાતં ઇનફમષેશન ટેક્ોલોજી પ્રોજકેટ મિત્્વનો છે. આ 
પ્રોજકેટની કુલ દકંમત રૂ. ૧૨૮ કરોડ છે અન ે તનેી ૯૨ ટકા 
કામગીરી પરૂી થઈ ગઈ છે. જમેાં વસટી સ્વષેલનસ, સમાટણા ટ્ાદફક 
વસગ્નલ, સમાટણા પોલ, ઇએમઆર, ટેવલમદેડવસન સવિતની બાબતોનો 
સમા્વશે થાય છે. વજલ્ા સ્ેવા સદન પદરસરમા ંજ એક ઇસનટગ્રટેેડ 
કમાનડ એનડ કનટ્ોલ સનેટરનુ ંગ્રીન વબસલડંગ રૂ. ૨૩ લાખના ખચણાથી 
બના્વ્વામા ંઆ્વી રહ્ ંછે. નગરમાં લગા્વ્વામાં આ્વલેા સીસીટી્વી 
કેમેરા પર અિીંથી નજર રાખ્વામાં આ્વશે. જથેી લોકોની સુરક્ષામાં 
્વધારો થશ.ે સફાઈ કામગીરી ઉપર પણ વનરીક્ષણ રાખ્વામા ંઆ્વશ.ે 
ટ્ાદફક પ્રોજકેટ અતંગણાત નગરમા ંરૂ. ૬ કરોડના ખચણાથી સાઇનઝે 
પણ લગા્વ્વામા ંઆવયા છે. 

સટોમમિ વોટર પ્રોજે્ટ
મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીની ્વરસાદી પાણીના સપૂંણણા 

ઉપયોગની સંકલપનાને ્વાસતવ્વક સ્વરૂપ આપતા સટોમણા ્વોટર 
પ્રોજકેટ ્વરસાદી પાણીના વનકાલ માટે નગરમા ંરૂ. ૧૨૧ કરોડના 
ખચણાથી ૧૪૯ દકલોવમટર લાંબી લાઈન પાથર્વામાં આ્વી રિી 
છે. આ કામ ૬૨ ટકા પૂણણા થઈ ગયું છે. ભૂગભણા ગટર લાઇન 
મારફત દાિોદ નગરના ્વરસાદી પાણીને છાબ તળા્વ, દૂધીમતી 
નદી, ડેલસર તળા્વમાં નાખ્વામાં આ્વશે. જેથી પાણીનો સંગ્રિ 

થઈ શકશે અને જમીનનું જળસતર ઊંચું આ્વશે. વ્વશેર ્વાત તો 
એ છે કે શિેરના નીચાળ્વાળા વ્વસતારમાં ્વરસાદી પાણી 
ભરા્વાની સમસયામાંથી છૂટકારો મળશે અને ભારે ્વરસાદમાં પૂર 
જે્વી સસથવત ટાળી શકાશે. આ ઉપરાંત, શિેરની વ્વવ્વધ સરકારી 
કચેરીઓમાં રેઇન ્વોટર િા્વષેસસટંગનો પ્રોજેકટ પણ િાથ ઉપર 
લે્વામાં આવયો છે. રૂ. ન્વેક કરોડના ખચણાથી ્વરસાદી પાણીના 
સંગ્રિ માટે ટાંકીઓ બના્વ્વામાં આ્વી છે. 

સોમલડ વેસટ મેનેજમેન્ટ
સમગ્ર દાિોદ નગરના ઘન કચરાના વનકાલ માટે સોવલડ ્વસેટ 

મેનટમેનટ પ્રોજેકટ િાથ ઉપર લે્વામાં આવયો છે. નગરપાવલકા 
વ્વસતારોમાંથી તમામ પ્રકારના કચરાને એકત્ કરી તેને શિેર 
બિાર લઈ જ્વામાં આ્વશે. નગર બિાર બના્વ્વામાં આ્વેલી 
ડસમપંગ સાઇટ ઉપર તેને સેગ્રીગેટ કરી તેને આધુવનક રીતે પ્રોસેસ 
કરીન ેવનકાલ કર્વામા ંઆ્વશ.ે આ પ્રોજકેટથી ઘરોમાથંી નીળકતા 
કચરાનું આધુવનક રીતે મોવનટદરંગ કર્વામાં આ્વશે. વમકેવનકલ 
સ્વીવપંગ મશીન દ્ારા રાજમાગયોની સફાઇ કર્વામાં આ્વશે. ઘન 
કચરાના કલેકશન અને ટ્ાનસપોટણા રૂ. ૧૯.૪૬ કરોડ, પુંસરી ખાતે 
ઘન કચરાના પ્રોસેવસંગ અને સાઇટ ડે્વલપમેનટ માટે રૂ. ૩.૯૧ 
કરોડ, તેના માટે જરૂરી ્વાિનોની ખરીદી માટે રૂ. ૧.૨૪ કરોડ, 
ડસટવબન માટે રૂ. ૪૫ લાખની જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વી છે. 
ઐમતહામસક ્ાિ તળાવનું નવીનીકરણ
ગુજરાતના મિાન રાજ્વી વસદરાજ જયવસંિેએ વ્વક્રમ સં્વત 

૧૦૯૩માં માળ્વા ઉપર આક્રમણ કયુું તયારે દાિોદમાં પડા્વ 
નાખયો િતો. તેની પ્રચંડ સેનાએ માત્ એક જ રાતમાં છાબ તળા્વ 
ખોદ્ું િતું. એક સૈવનકે એક ટોકરી માટી કાઢીને આ તળા્વ બનયું 
િતંુ. છાબ તળા્વ દાિોદ નગરના હૃદયમા ંછે. સમાટણા વસટી પ્રોજકેટ 
અંતગણાત રૂ. ૧૧૦.૫૯ કરોડના ખચણાથી તેનું ન્વીનીકરણ થઈ રહ્ં 
છે. તેમા ંતળા્વની આસપાસના ૧૦૫ િેકટર વ્વસતારમા ંસાયકલ, 
્વોદકંગ-જોવગંગ ટ્ેક, કસરતનાં સાધનો, ગાડણાન ડે્વલપમેનટ, ફૂડ 
કોટણા સવિતની સવુ્વધા ઊભી કર્વામા ંઆ્વશ.ે તનેી કામગીરી ૨૧ 
ટકા પણૂણા થઈ ગઈ છે. દાિોદના નગરજનોન ેન્વુ ંનજરાણુ ંમળશ.ે 
આ ઉપરાંત નગરના અનય બગીચાઓનો પણ રૂ. ૩.૧૨ કરોડના 
ખચણાથી વ્વકાસ કર્વામાં આ્વશે. 

સમાટમિ રોડ
દાિોદના સાત રાજમાગયો રૂ. ૬૧ કરોડના ખચણાથી સમાટણા રોડ તરીકે ડ્ેવલપ 

કર્વામા ંઆ્વશ.ે જમેા ંસાઇડમા ંફૂટપાથ, પાદકિંગ, ક્રોવસગં, વસદટંગ એરેનજમનેટ, 
સમાટણા સટ્ીટ લાઇટ, ગ્રીનસપસે કોદરડોર જ્ેવી સુવ્વધા િશ.ે રાજમાગયો નીચથેી 
પસાર થતા ંઅનડર ગ્રાઉનડ કેબલ, ફાઇબર કનકેશન ્વગરેેન ેયુદટવલટી ડકટ 
્વડ ેઆ્વરી લ્ેવામા ંઆ્વશ.ે જથેી ્વારં્વાર રોડ ખોદ્વાની પ્રક્રીયા પર વનયતં્ણ 
લા્વી શકાશ.ે આ ઉપરાતં દાિોદમા ંઇનદોર રોડ ઉપર રૂ. ૧૫ કરોડના ખચણાથી 
ટ્ાઇબલ મયવુઝયમ અને ટ્ક ટવમણાનલ બના્વ્વામા ંઆ્વશે. •

િાહોિ જ એવું છે કે જયાં નગરપાનલકા 
હોવા છતાં તેનો સ્ાટ્વ નસટી પ્રોજેકટ્ાં 

સ્ાવેશ કરવા્ાં આવયો જેથી આદિવાસી 
નવસતાર્ાં રહેતા લોકોને ગુણવત્ાયુક્ત 

જીવન ્ળી રહે.

આડદજામત મવકાસગાથા
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" િીમન વસાવા 
દરેક વયવતિ તેમની આશા, આંકાક્ષા અને ઇચછા મુજબના 

ઘરની ખે્વના કરતાં િોય એ સ્વાભાવ્વક છે. ઘર એ ધરતીનો છેડો 
છે. પદર્વારનાં સુખ દુ:ખ અને ખુશીઓનું સરનામું એટલે ઘર. 
્વતણામાન ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી જયારે રાજયનાં 
મુખયમંત્ીશ્ી િતા, તયારે તેઓ જાણતા િતા કે નાગદરકોના ઘરનાં 
ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર કર્વા વ્વવ્વધ આ્વાસ યોજનાઓ અમલમાં 
મૂકી િતી. જેનો લાભ સેકડો આદદજાવત પદર્વારો લઈ રહ્ાં છે. 
ગુજરાતનાં મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી જનકલયાણનાં આ 
કાયયોને સતત આગળ ્વધારી રહ્ાં છે. 

ભારત દેશના બંધારણના ઘડ્વયૈાએ બધંારણમા ંદેશ માટે કલયાણ 
રાજયની કામના કરી છે. દવલતો, ્વવંચતો અન ેછે્વાડાના માન્વીના 
વ્વકાસન ેપ્રધાનય આપ્વામા ંઆવયંુ છે. ગજુરાતની ્વતણામાન સરકાર 
બધંારણના ઘડ્વયૈાઓ દ્ારા દેશ માટે કર્વામાં આ્વલેી કલયાણ 
રાજયની કામનાને સાકાર કર્વાની દદશામા ંસતત પ્રયાસરત છે. 

રાજયના દવલતો, ્ંવવચતો અન ેછે્વાડાના માન્વીનો વ્વકાસ 
સરકારની પ્રાથવમકતા છે. રાજયમા ં્વસતા તમામ ્વગયોના સમતોલ 
વ્વકાસ માટે જ સૌનો સાથ સૌનો વ્વકાસ મતં્ન ે્વરી છે. રાજયના 
છે્વાડે અતંદરયાળ વ્વસતારમા ંરિેતા આદદ્વાસી િોય, દવલત િોય 
કે ્વવંચત િોય સૌ સામાનય પ્ર્વાિમા ંઆ્ેવ એ માટે સરકાર દદન 
રાત એક કરી રિી છે. રાજયના અદના માન્વીનુ ંપણ ઘરના ઘરનું 
સ્વપ્ન પરૂુ ંથાય એ માટે ગ્રામ ગૃિવનમાણાણ, િળપવત ગૃિવનમાણાણ, 
આબંડેકર આ્વાસ યોજના, પ્રધાનમતં્ી આ્વાસ યોજના સવિતની 
યોજનાઓ અમલમા ંમકૂી છે.  રાજયના છે્વાડ ેમધયપ્રદેશ અન ે
મિારાષ્ટ્રની સરિદન ેઅડીન ેઆ્વલેા છોટાઉદેપરુ વજલ્ામા ંનાયકા 
આદદ્વાસીઓની ્વસતી સારા એ્વા પ્રમાણમા ંછે. ખાસ કરીન ેખતેી 
અન ેખેતમજરૂી કરીન ેગજુરાન ચલા્વતા આ સમાજ મિદ્અશંે 
રોજગારી માટે પલાયન કરતા િોય છે. 

ગરીબી રેખા નીચ ેજી્વતા ગરીબ લોકો માટે રાજય સરકારે આ્વાસ 
યોજના અમલમા ંમકૂી છે. રાજય સરકાર દ્ારા અમલી િળપવત 
ગૃિવનમાણાણ યોજના અતંગણાત છોટાઉદેપુર વજલ્ાના નાયકા સમાજના 
લોકોના ઘરના ઘરનુ ંસ્વપ્ન સાકાર થયંુ છે.  છોટાઉદેપરુથી માત્ ૧૫ 
દકલોવમટરના અતંરે આ્વલેા ્વપેારી મથક તજેગઢ ખાતે રિેતા 
વ્વઠ્ઠલભાઈ મોતીભાઈ નાયકાનુ ંિળપવત ગૃિવનમાણાણ બોડણાની આ્વાસ 
યોજનાએ ઘરના ઘરનુ ંસ્વપ્ન સાકાર કયુું છે. વ્વઠ્ઠલભાઈ નાયકા મજરૂી 
કરીન ેગજુરાન ચલા્વ ેછે. તઓે પિેલા ંકાચા ઘરમા ંરિેતા િતા. 

્વરણા ૨૦૧૯-૨૦ દરવમયાન વ્વઠ્ઠલભાઈ નાયકાના ઘરના ઘરનું 
સ્વપ્ન િળપવત ગૃિવનમાણાણ બોડણાની આ્વાસ યોજના થકી સાકાર 
થયુ ંછે. રાજય સરકાર દ્ારા અમલી િળપવત ગૃિવનમાણાણ બોડણા દ્ારા 
િળપવત સમાજના લોકો અન ેઘરવ્વિોણા મજરૂોન ેઆ્વાસનો લાભ 
આપ્વામા ંઆ્વ ેછે. આ અગં ે્વાત કરતા વ્વઠ્ઠલભાઈ નાયકાએ 
જણાવયુ ંિતંુ કે, મારો વય્વસાય મજરૂીકામ છે. પિેલા ંમારુ ંકાચંુ ઘર 
િતુ.ં કાચુ ંઘર િો્વાના કારણ ેચોમાસાની વસઝનમા ંખૂબ તકલીફ 
પડતી િતી. નવળયા્વાળુ ંઘર િતંુ જનેા કારણે ચોમાસામાં ખબૂ પાણી 
ગળતુ ં િતુ.ં જનેાથી ઘર્વખરીન ે પણ નકુસાન થતંુ િતુ.ં ્વળી, 
શૌચાલય ન િો્વાન ે કારણ ે ઘરની મવિલાઓન ેશૌચવક્રયા માટે 
બિાર જ્વુ ંપડતંુ િતુ.ં 

આ્વાસ યોજનામાં આ્વાસ મળ્વાથી મારુ ંઘર િ્વ ેપાકંુ બની 
ગયુ ંછે. પતરા્વાળી છત િો્વાન ેકારણ ેિ્વ ેચોમાસામાં પાણી ગળતું 
નથી તમેજ ઘરની સાથ ેસાથ ેશૌચાલયની સવુ્વધા પણ ઉપલ્બધ 
થઈ છે. રાજય સરકારે અમારા જ્ેવા ગરીબ માણસોની બિ ુવચતંા 
કરી છે. આ સરકારનો જટેલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે 
એમ વ્વઠ્ઠલભાઈએ જણાવયુ ંિતુ.ં 

આમ, ગુજરાત સરકાર દ્ારા રાજયના અદના માન્વીની 
જરૂદરયાતોની પણ વચતંા કરી ખરેખર જનતાના ્વાલી તરીકેની 
ભવૂમકા અદા કરી છે એમ કિીએ તો બમેત નથી. •

મવઠ્ઠલભાઈના ઘરના 
ઘરનું સવપ્ન સાકાર
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મવશેરમવશેર

" અમમતમસંહ િૌહાણ 
વરિદટશકાળમાં ્વડોદરા અન ેભરૂચ વજલ્ામાથંી અમદા્વાદના 

ધોળકા તાલુકાના અંધારી ગામમાં આ્વીને ્વસેલો આદદ્વાસી 
સમુદાય આજે સમૃદ બનયો છે. ગુજરાતના તતકાવલન મુખયમંત્ી 
અને ્વતણામાન ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ આદદ્વાસી,  
્વંવચત, પીદડત, સમાજની વચંતા કરી ્વનબંધુ કલયાણ યોજના, 
વમશન મંગલમ, સખી મંડળોને પ્રોતસાિન આપયું િતું. તેના કારણે 
રાજયનો આદદજાવત  સમુદાય પગભર થયો છે. 

અમદા્વાદ વજલ્ાના ધોળકા તાલકુાનુ ંઅધંારી ગામ જ ેસમગ્ર 
વજલ્ામાં સંપૂણણા આદદ્વાસી સમુદાયની ્વસતી ધરા્વતું ગામ છે. 
જેની ્વસતી અંદાવજત 750 છે. અંધારી ગામમાં રાજય સરકાર 
દ્ારા સમયાંતરે વ્વવ્વધ સરકારી સિાયનો લાભ પિોંચાડ્વામાં 
આવયો છે. રાજય સરકારના વ્વકાસ થકી અંધારી ગ્રામજનોના 
જી્વનમાં ઉજાસ પથરાયો છ.ેઆ ઉજાસ છે સફળતાનો. જેણે 
આદદ્વાસી સમુદાયના લોકોના જી્વનને પ્રકાવશત કયુું છે. 

રાજય સરકારની આદદમજૂથ યોજના અંતગણાત ગામના 21 
પદર્વારજનોને આ્વાસ સિાય મળી છે. ગામની 25 ગંગાસ્વરૂપ 
બિેનોન ેરાજય સરકારની વ્વધ્વા સિાય અતંગણાત વનયવમત ધોરણે 
નાણા સીધા ખાતામાં જમા થાય છે. ગામના 20 પદર્વારોની 
મવિલાઓને રસોઇ માટ ે ચૂલામાંથી મુ વતિ અપા્વ્વા 
પ્રધાનમંત્ીશ્ીની ઉજજ્વલા યોજના દ્ારા ગેસ કનેકશન સિાય 
મળી છે. અંધારી ગામ સ્વચછતા ક્ષેત્ે પણ અગ્રેસર રહ્ં છે. 
સરકારની શૌચમુતિ ગામ યોજનાનો લાભ મેળ્વીને 100 ટકા 
શૌચાલયની સુવ્વધા સાથેનું ખુલ્ામાં શૌચમુતિ ગામ બનયું છે. 

અધંારીગામમા ંરિેતા 60 ્વરદીય સવ્વતાબિેન ્વસા્વાના પવતનું 
્વરયો પિેલા ં વનધન થતા તઓે વનરાધાર બનયા.ં ઘરના મોભીનું 
અ્વસાન થતા જ્વાબદારી સવ્વતાબિેનના વશરે આ્વી. તમેન ેએક 
દીકરી મસલ્કાબિેન કે જઓે દદવયાગં છે તઓેના પણ લગ્નના થોડાક 

દદ્વસોમા ં જ પવતનંુ અ્વસાન થયંુ.મા-દીકરી બંન ે વ્વધ્વા થતા 
જી્વનવન્વાણાિની વચતંા સતત રિેતી િતી. આ્વા સમય ે ગુજરાત 
સરકારની વ્વધ્વા પનેશન યોજના પદર્વારના વિારે આ્વી.

ગામના તલાટીએ આ પદર્વારને વ્વધ્વા સિાય યોજના 
વ્વશનેી વ્વગત્વાર માવિતી આપી. તયારબાદ બનંએે પનેશન સિાય 
માટે ફોમણા ભયુું. આજે માતા અને દીકરીને વ્વધ્વા સિાય અંતગણાત 
નાણાં સમયસર ખાતામાં જમા થાય છે. જેના થકી તેમના 
જી્વનગુજરાનના પ્રશ્નો અંત આવયો છે. 

સવ્વતાબિેન ્વસા્વા અને તેમની દીકરીને રિે્વા માટે માથે 
છતનો પણ પ્રશ્ િતો. ્વરયોથી ઝૂંપડામાં રિેતા િો્વાના કારણે 
ઉનાળા, ચોમાસા કે પછી વશયાળાની ઋતમુા ંઘણી તકલીફો ્વઠે્વી 
પડતી િતી. જે માટે ગ્રામપંચયાતમાં આદદમજૂથ યોજના અંતગણાત 
આ્વાસ સિાય માટે તેમની નોંધણી કરાઈ. 

ખૂબ જ ટૂંકાગાળામાં સરળતાથી સવ્વતાબિેનને આદદમજૂથ 
સિાય અંતગણાત આ્વાસ સિાય મળતા તેઓને ઘરનું ઘર મળયું. 
આજે તેઓ પોતાના ઘરમાં વનરાંતની નીંદર લઈ શકે છે. 

આમ સરકારી સિાયથી સવ્વતાબિેન અન ેમસલ્કાબિેનને 
માથ ેછત, જી્વનગજુરાન ચલા્વ્વા આવથણાક લાભ મળયો. િ્ેવ પ્રશ્ 
િતો બ ે ટંક ભોજનનો. પ્રધાનમતં્ી શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
મવિલાઓન ેચલૂામાથંી રસોઈ બના્વતા મતુિ કર્વા માટે ઉજ્જ્વલા 
યોજના અતંગણાત ગસે કેનકેશન સિાય કાયણારત કર્વામા ંઆ્વી િતી. 
જ ેઅતંગણાત સવ્વતાબિેનન ેગસે કનકેશન સિાય પણ મળી.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વ િેઠળની 
સ્ંવદેનશીલ રાજય સરકારે સમાજના દરેક ્વગણાની વ્વધ્વા બિેનોથી 
લઈ દદવયાંગજનો તમામને વ્વવ્વધ યોજનાકીય લાભ આપીને 
જી્વનને સમૃદ બના્વ્વાના પ્રયત્ો િાથ ધયાણા છે. જેની ફળશ્ૂવત 
સ્વરૂપે આજે શિેરથી લઈ ગામનો નાગદરક સરકારી સે્વા અને 
સિાયથી સંતોરનો ભા્વ પ્રગટ કરી રહ્ો છે. •

'અંધારી' ગામની 
અજવાળી વાત
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" અમનલ િારોટ
વશવક્ષત વયવતિની ખંતપૂ્વણાકની મિેનત વ્વપરીત સંજોગોમાં 

પણ તને ેસફળતા મળે્વ્વાથી રોકી શકતી નથી. ઘણી ્વખત વ્વશરે 
અભયાસ બાદ પણ જેમાં રસ િોય તે્વા વય્વસાયમાં ઝુકા્વીને 
સફળતા િાંસલ કયાણાના અનેક દકસસા આપણી આસપાસ બનતા 
િોય છે. આ્વા સાિવસકોને ગુજરાતનાં તતકાવલન મુખયમંત્ી શ્ી 
અને દેશનાં ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી પ્રોતસાવિત કરતા 
રહ્ાં છે. અને મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણી પણ આ્વા 
યુ્વાસાિવસકોને પ્રોતસાવિત કરી રહ્ાં છે. આજે ્વાત કર્વી છે ે 
નેત્ંગ તાલુકાના વિાચીયા ગામના શ્ી પુષપ્વદનભાઈ ્વસા્વા. 
તેઓ અનુસૂવચત જનજાવતનાં છે અને માસટર ઓફ ફામણાસીનો 
અભયાસ કરી તેમણે ફામાણા કંપનીમાં નોકરી શરૂ કરી. પરંતુ 
પશુપાલનમાં રસ િો્વાથી ૬ ્વરણામાં જ સફળ પશુપાલન જ ન 
કયુું પરંતુ આ્વક પણ બમણી કરી. સાથે સાથે ઓગષેવનક ખેતીમાં 
પણ નામ અને દામ બંને કમાયા.

શ્ી પુષપ્વદનભાઈ ્વસા્વાએ જણાવયુ ંિતંુ કે, શરૂઆતમા ં્વરણા 
-૨૦૧૪માં ટ્ાઇબલ સબ પલાન, IDDP યોજના િેઠળ દૂધધારા 
ડેરી ભરૂચ તરફથી ૨ ગાય મળી િતી. શરૂઆતમાં વનષફળતા 
મળી. ્વરણા- ૨૦૧૬માં રાજય સરકારની પશુપાલન વશવબરમાં 
નફાકારક પશુપાલન અંગે તજજ્ ડૉકટરશ્ીઓ પાસેથી માવિતી 
મેળ્વી તેમની ગાઈડલાઈન મેળ્વી િતી. જે મુજબ આદશણા 
પશુપાલન કરતા તેમની આ્વક બમણી થઈ ગઈ િતી. તયાર બાદ 
્વરણા-૨૦૧૮માં ન્વી ૪ ગાયો ખરીદી, ્વધુ ગાયોને કારણે 

ઘાસચારાની ્વધ ુજરૂર પાડ્વા લાગી અન ે્વળી ઘાસચારાનો બગાડ 
ઘણો થ્વાના કારણે મનેટેનનસ ખચણા ્વધ્વા લાગયો. ્વરણા- ૨૦૧૮માં 
નેતં્ગ તાલુકાના પશુવચદકતસા અવધકારી ડૉ. પ્રસન્ન ્વસા્વાએ 
ઘાસચારાનો બગાડ અટકા્વ્વા અને સરકારશ્ીની વ્વવ્વધ 
યોજનાઓ દ્ારા પશુપાલકની આ્વક બમણી કર્વા વ્વરે સમજણ 
આપી. તમેણ ેચાફકટર મશીન દ્ારા ઘાસચારો કાપીન ેખ્વડા્વ્વાની 
સલાિ પુષપ્વદનભાઈને આપી. તેમની સલાિને પુષપ્વદનભાઈ 
અનુસરતાં ચારાનો વયય અટકી ગયો અને દૂધ ઉતપાદન પણ ્વધી 
ગયું. તયાર બાદ ્વરણા -૨૦૧૯માં તેમણે ્વધુ ૩ ગાય ખરીદી. 

પુષપ્વદનભાઈએ રાજય સરકાર દ્ારા ચાલતી પશુપાલનની 
યોજનાઓ જે્વી કે મુખયમંત્ી વનઃશુલક પશુ સાર્વાર યોજના, 
NADCP FMD રસીકરણ યોજના, નશેનલ આદટણાદફવશઅલ 
ઈનસેવમનેશન યોજના, પશુ ઉતપાદકતા વૃવદ વશવબર તથા પશુ 
આરોગય મેળા જે્વી યોજનાઓનો લાભ પણ મેળવયો. 

પોતાની સાફલયગાથા ્વણણા્વતા પુષપ્વદનભાઈ કિે છે કે, ્વરણા 
-૨૦૧૪મા ંતમેની ્વાવરણાક આ્વક રૂ.૮૯,૦૦૦ િતી. જ ે૨૦૧૮માં 
રૂ.૧,૮૦,૦૦૦ સુધી પિોંચી. જયારે ્વરણા ૨૦૨૦-૨૧ દરમયાન 
રૂ.૩,૨૨,૦૭૯ની ્વાવરણાક આ્વક થઈ. સાચે જ રાજય સરકારની 
પશુપાલનની યોજનાઓ થકી તેમણે આ્વક બમણી કર્વામાં 
સફળતા મેળ્વી. છે. આમ તેમણે રાજય સરકારની યોજનાકીય 
સિાયથી એ ‘સ્વસથ પશ ુસમૃદ ખડેતૂ’ નુ ંસૂત્ ખરા અથણામા ંસાવબત 
કરી બતાવયું છે. •

આડદવાસી યુવક પુષપવદન વસાવાની ગાથા
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" મહેન્દ્ર વેકડરયા
્વરયો પિેલા ંએ્વી માનયતા િતી કે આદદ્વાસી એટલે જંગલમાં 

રિેતી, તીરકામઠાથી સજ્જ, પ્થથરથી અસગ્ન ઉતપન્ન કરતી ્વન્વાસી 
પ્રજા.. પરંત ુઆજ ેઆ માનયતામા ંધરમૂળથી પદર્વતણાન આવયુ ંછે. 
આપણા આદદ્વાસી ભાઈઓ વશક્ષણ અન ેજનજાગૃવતથી સમાજની 
મખુય ધારામા ં ભળયા છે વ્વકાસની ્વાટ પકડી છે. આદદ્વાસી 
બધંઓુનો સામાવજક, શકૈ્ષવણક અન ેઆવથણાક વ્વકાસ થાય ત ેમાટે 
રાજય સરકાર સતત કમણાવનષ્ઠ પ્રયાસો કરી રિી છે. ્વનબધં ુકલયાણ 
યોજના િેઠળ આદદજાવત ક્ષતે્ ેકરોડોના વ્વકાસકામો કરીન ેસમાજનો 
સમગ્રતયા વ્વકાસ થાય ત ેમાટે અનકેવ્વધ કાયયો કયાું છે. 

આજે ્વાત કર્વી છે આદદ્વાસી સમાજની સન્નારીઓની તમેાયં 
ખાસ કરીને નવસુંગ ક્ષેત્ની. જો તમે દવક્ષણ ગુજરાતના કોઈપણ 
વજલ્ા કે શિેરની ખાનગી કે સરકારી િોસસપટલોમાં જશો તો 
નવસુંગ સટાફ તરીકે ફરજ બજા્વતી, પેશનટ ્વોડણામાં દદદીઓની 
સે્વામાં આમથી તેમ દોડતી આદદ્વાસી કનયાઓ જો્વા મળશે જ. 
એમ કિી શકાય કે કોઈપણ િોસસપટલ તેમની સે્વા વ્વના અધૂરી 
જ ગણાય. દવક્ષણ ગુજરાતમાં નવસુંગ ક્ષેત્ે આદદ્વાસી કનયાઓનો 
દબદબો છે. િા.. આ આમૂલ પદર્વતણાન આવયું છે છેલ્ા એક 
દાયકા દરવમયાન.

કોરોનાની પિેલી અને બીજી લિેરમાં નવસુંગ ક્ષેત્ની 
મવિલાઓએ ઘર-પદર્વારની દેખરેખની સાથે ખડેપગે રિીને 
દદનરાત દદદીનારાયણની સ્ેવા-શશુ્રૂા કરી છે. જમેાં આદદ્વાસી 
નવસુંગ બિેનોનું યોગદાન અમૂલય રહ્ં છે. ગુજરાત નવસુંગ 
કાઉસનસલના ઉપપ્રમુખ શ્ી ઇકબાલભાઇ કડી્વાલા જણા્વ ેછે કે, 
સરુત સવિત દવક્ષણ ગજુરાતના વજલ્ાઓમા ં૭૦૦૦ નવસુંગ સટાફ 

પકૈી ૨૫૦૦ જટેલી આદદ્વાસી બિેનો નવસુંગ ક્ષતે્ ેફરજ બજા્વી 
રિી છે. જયારે ન્વી વસવ્વલ િોસસપટલમા ં૭૦૦ નવસુંગ બિેનો 
પકૈી ૩૦૦ આદદજાવત બિેનો ફરજ બજા્વી રિી છે. આ ક્ષતે્માં 
દર ્વરષે ૬૦ સટડુનટસ પકૈી ૧૨ સટડુનટ તો આદદ્વાસી બિેનો જ 
િોય છે. આ ક્ષતે્મા ંપોતાની કાબવેલયતના જોરે આવસસટનટ નસણા, 
િેડ નસણાથી લઈન ેકોલજેોમાં પ્રોફેસર સવિતના ઉચ્ િોદ્ાઓ પર 
સમાજની દીકરીઓ ઉજ્જ્વળ કારદક્કદી બના્વી રિી છે.્વધમુા ંતઓે 
જણા્વ ેછે કે, રાજય સરકારે અતંદરયાળ વ્વસતારની દીકરીઓને 
શિેરો સધુી આ્વ્ંુવ ન પડ ેત ેમાટે દાિોદ, ગોધરા, વયારા, માંડ્વી, 
રાજપીપળા ખાત ેસરકારી નવસુંગ કોલજેો તથા અનય ૪૦થી ્વધ ુ
ખાનગી નવસુંગ ઇસનસટટૂ્ટને મંજૂરીઓ આપી િો્વાથી તેઓ 
ઘરઆંગણ ેઅભયાસ કરતી થઈ છે. રાજય સરકારે છેલ્ા પાચં 
્વરયોમા ં૫૦૦૦ જટેલી નવસુંગની જગયાઓમા ંકાયમી વનમણકૂો 
આપી છે જ ેપકૈી અનસુવૂચત જનજાવતની સંપણૂણા બઠેકો ભરાય ચૂકી 
િો્વાનુ ંતઓે જણા્વ ેછે. 

સરુત સરકારી નવસુંગ કોલજેમાં લકેચરર(્વગણા-૨)તરીકે ફરજ 
બજા્વતા આ સમાજના સસમતલબિેન ચૌધરી જણા્વ ેછે કે, નવસુંગ 
એ્વુ ંક્ષતે્ છે કે, જમેા ંકોઈપણ કોસણા કયાણા બાદ સારા પગારની નોકરી 
સરળતાથી મળી રિે છે. નવસુંગમા ંકારદકદદી ઘડ્વા આ્વતી આદદ્વાસી 
બિેનોના ં માતા-વપતા મોટાભાગ ેખતેમજરૂી અથ્વા ટૂકંી જમીન 
ધરા્વતા િોય છે. પદર્વારન ેઆવથણાક ટેકો આપ્વા, પદર્વારન ેમદદરૂપ 
થ્વા અન ેપોત ેપણ પગભર થ્વાની ભા્વના સાથ ેઆ ક્ષતે્ પર તઓે 
પસદંગી ઉતારી રિી છે.્વલસાડ અન ેન્વસારી વજલ્ાની ઘણી બિેનો 
નવસુંગ કરીન ેવ્વદેશ જ્વાના િેત ુસાથ ેપણ આ ક્ષતે્મા ંકારદકદદી 
બના્વી રિી છે. નવસુંગ ક્ષતે્મા ંપોતાની કાબવેલયતના જોરે ્વન્વાસી 
કનયાઓએ આગ્વી ઓળખ ઊભી કરી છે. •

વનિંધુ દીકરીઓ દદદીઓની 
પડખે અડીખમ ઉભી રહી
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વનિંધુ મવકાસગાથા

" વૈશાલી પરમાર
રાજયના દરેક ્વગણાના ખેડૂતો કૃવર પેદાશોનું સારુ ઉતપાદન કરે 

છે પરંતુ કમોસમી ્વરસાદ, ્વા્વાઝોડું, અવતવૃટિી તેમજ અનય 
પદરબળોથી ઉતપાદનની ગુણ્વત્તા પર માઠી અસર થાય છે. ઉપરાતં 
લાંબા સમય સુધી પાક સંગ્રિ માટેની યોગય વય્વસથા ન કર્વામાં 
આ્વે તો તેના લીધે પાકનો બગાડ થાય છે. જે ખેડૂતોને મુશકેલીમાં 
મૂકે છે. પાક ઉતપાદનન ેબચા્વ્વા રાજયના ખડૂેતોન ેખતે પદેાશોના 
સંગ્રિની સગ્વડ મળી રિે, પાક ઉતપાદનને લાંબા સમય સુધી 
સુરવક્ષત રાખી શકાય તે માટે ગોડાઉન ઉપલ્બધ કરા્વ્વુ જરૂરી 
છે. જેથી ખેત પેદાશોની ગુણ્વત્તા જળ્વાઇ રિે અને યોગય સમયે 
્વેચાણ પણ કરી શકશે. ખેડૂતોને આવથણાક ફાયદો થાય અને ખેતી 
્વધુ નફાકારક બની શકે તે િેતુથી રાજયના ખેડૂતોને પાક સંગ્રિ 
સટ્કચર બના્વ્વા માટે સિાય આપ્વાની યોજના અમલી 
બના્વ્વામાં આ્વી છે

આ્વો, સરકારની આ યોજનાનો લાભ લઇ આતમવનભણાર બનલેા 
તાપી વજલ્ામા ં કુકરમુડંા તાલુકાના મઢેપરુ ગામના પ્રગવતશીલ 
ખડેતૂ વ્વકાસભાઇ મોિનભાઇ ્વસા્વાની ્વાત કરીએ. તઓે પાસ ે
૦.૮૮૬૭ િેકટર જમીન છે. તેઓન ેખતેીના પાકની જાળ્વણી માટે 
ગોડાઉન બના્વ્વાની ઇચછા િતી. પરંત ુઆવથણાક સગ્વડ ન િો્વાના 
કારણે તઓે ના કરી શકયા. આ સમય ેતેઓન ેરાજય સરકાર દ્ારા 
ખેડતૂોન ે પાક સંગ્રિ સટ્કચર બના્વ્વા માટે સિાય આપ્વાની 
મખુયમંત્ી પાક સરંક્ષણ યોજનાની જાણકારી મળી િતી. જ ેઅન્વયે 
વ્વકાસભાઇએ આઇ-ખડે ખડેતૂ પોટણાલ પર અરજી કરી િતી. તઓેની 

અરજી મંજૂર થતા આ યોજના િેઠળ પાક સંગ્રિ સટ્કચરના 
સપશેીફીકેશન મજુબ ૩૩૦ ચોરસ ફૂટ વ્વસતારનુ ંસટ્કચર તઓેની 
જમીન ઉપર તયૈાર કર્વામા ંઆવયંુ છે. 

વ્વકાસભાઇ જણા્વે છે કે,  ગોડાઉન તૈયાર કરતા મને પ્રથમ 
તબક્કામાં ૧૫ િજારની સિાય મળી છે. આ ગોડાઉનના કારણે 
મારા ખેતી પાકને કમોસમી ્વરસાદ અને ્વા્વાઝોડાથી બચા્વી 
શકયો છું. મારા ખેતીને લગતા સાધનો યોગય રીતે ગોડાઉનમા 
સાચ્વી શકુ છું. જેથી તેની ચોરી થ્વાના કે કોઇને ઇજા થ્વાની 
સંભા્વના પણ રિેતી નથી. 

સાથે સાથે પાકની લણણી કરી ગોડાઉનમાં જ સંગ્રિ કરી 
સાચ્વી રાખુ છું તથા બજારમાં સારો ભા્વ થતા ્વેચુ છું જેથી મને 
ફાયદો થયો છે. આ અગાઉ પાકને ઘરમાં રાખ્વો પડતો િતો જેને 
લા્વ્વા લઇ જ્વામાં પણ ઘણો સમય અને મડૂીનો વયય થતો િતો. 
અને ઘણી સમસયાઓ થતી િતી. આ યોજનામાં ખેતરની અંદર 
જ ગોડાઉન બનાવયું છે જેથી ખૂબ જ રાિત થઇ છે.  આ માટે િું 
સરકારશ્ી, ગ્રામ સે્વક તથા વજલ્ા ખેતી્વાડી વ્વભાગનો 
િદયપુ્વણાક આભાર માનું છું.”

રાજય સરકારનો ઉદ્ેશ પાયાના ગરીબ ખેડૂતો, સત્ીઓ 
અને નબળા ્વગણાના ખેડૂતોની સિાય કરી તેઓનું જી્વનધોરણ 
ઉપર લા્વ્વાનો છે. ખેડૂતોને સપશણાતી વ્વવ્વધ યોજનાઓ 
અમલમા લા્વતા આ યોજનાઓની સિાય દ્ારા આજનો ખેડૂત 
આગળ ્વધી રહ્ો છે.જેનું ઉત્તમ ઉદાિરણ તાપી વજલ્ામાં 
જો્વા મળે છે. •

મવકાસભાઇને મળ્યો 
મુખયમંત્ી પાક સંરક્ષણ યોજનાનો લાભ 
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આદદજાવત વ્વસતારમાં ખેતી 
ટકાઉ અન ેકમાઉ બન ેતે માટે સરકાર 
સતત પ્રયત્શીલ રિી છે. આદદ્વાસી 
ખેડૂતો પાકની સાથે વ્વકાસનાં બીજ 
પણ ્વા્વે તે્વી સરકારની નેમ છે. 
આદદજાવત વ્વસતારના ખેડૂતોને 
પોતાના ખતે ઉતપાદન માટે માવિતી, 
માગણાદશણાન અન ેઉત્તમકક્ષાનુ ંવબયારણ 
મળી રિે તે માટે સરકારે વ્વવ્વધ યોજનાઓ અમલી બના્વી છે. 
જે દદશામાં ્વધુ એક કદમ ઉમેરતા મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ ગાંધીનગરથી ્વીદડયો કોનફરનસના માધયમથી કૃવર 
્વૈવ્વધયીકરણ યોજના-૨૦૨૧નો શુભારંભ કરાવયો િતો. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ અ્વસરે જણાવયુ િતુ કે, આ યોજનાનો 
લાભ ગુજરાતના અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના ૧૪ આદદજાવત 
વજલ્ાના ૧,૨૬,૦૦૦થી ્વધુ ્વનબંધુ દકસાનોને મળશે. કૃવર 
્વૈવ્વધયીકરણ યોજના અંતગણાત આદદ્વાસી ખેડૂતોને ૩૧ કરોડની 
ખાતર- વબયારણ સિાય મળશે જેમાં ખાતરમાં ૪૫ દકલોગ્રામ 
યદુરયા, ૫૦ દકલોગ્રામ એન.પી.કે. અન ે૫૦ દકલોગ્રામ એમોવનયમ 
સલફેટની દકટ આપ્વામાં આ્વશે. મુખયમંત્ીશ્ીએ ્વધુમાં જણાવયું 
કે, છેલ્ાં દસ ્વરણામાં આ યોજના અન્વયે ૧૦ લાખ આદદજાવત 
ખેડૂતોને રૂવપયા ૨૫૦ કરોડની સિાય આપ્વામાં આ્વી છે. 

રાજય સરકારે છેલ્ાં ચાર ્વરણામાં આદદજાવત વ્વસતારોમાં કુલ 
રૂવપયા ૬૬૦૦ કરોડની વ્વવ્વધ વસંચાઈ યોજનાને મંજૂરી આપી 
છે જેના વનમાણાણ કાયયો ચાલી રહ્ાં છે. આના થકી આદદજાવત 
વ્વસતારની ૫.૪૫ લાખ એકર જમીનને વસંચાઈ સુવ્વધા મળશે. 
રાજયમાં પ્રકૃવત અને પયાણા્વરણ વપ્રય ખેતી થાય તે્વા પ્રયાસો પણ 
સરકાર કરતી આ્વી છે. આથી જ ડાંગ વજલ્ાને સંપૂણણા પ્રાકૃવતક 
કૃવર સંપન્ન વજલ્ો બના્વ્વા સરકારે યોજના બના્વી છે. 
્વનબધુંઓના સ્વાુંગી વ્વકાસ માટે રાજય સરકાર કદટબદ િો્વાનો 
મત વયતિ કરતા મખુયમતં્ીશ્ીએ જણાવયંુ કે, સરકારે પસૈા એકટનો 
અમલ કરી આદદ્વાસીઓને જમીન માવલક બનાવયા છે.જેમાં 
એકલવય મોડેલ સકૂલ થકી લાખો આદદજાવતના બાળકો વશક્ષણ 
મેળ્વી રહ્ા છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 

ગુજરાતના મુખયમંત્ી તરીકે ્વનબંધુ કલયાણ યોજના શરૂ કરી 
િતી. ્વતણામાન સરકારે ગત બજેટમાં ્વનબંધુ કલયાણ યોજના 
ભાગ-૨ શરૂ કરી આગામી ચાર ્વરણા માટે ૧ લાખ કરોડ રૂવપયા 
આદદ્વાસી ભાઈઓ-બિેનો માટે ખચણા્વાનો વનણણાય કયયો છે. રાજય 
સરકાર દ્ારા આદદ્વાસી યુ્વાનોને ગુણ્વત્તાયુતિ રોજગારલક્ષી 
તાલીમ આપ્વામાં આ્વી રિી છે. નમણાદા વજલ્ાના રાજપીપળા 
ખાતે આ માટે જ વબરસા મુંડા યુવન્વવસણાટીની સથાપના કર્વામાં 
આ્વી છે. આઝાદીની ચળ્વળમાં ભાગ લેનારા આદદ્વાસી 
સ્વાતંત્ય્વીરો અને આદદ્વાસી સંસકૃવતથી લોકો પદરવચત થાય તે 
માટે વ્વશ્વ પ્ર્વાસન સથળ સટેચયૂ ઓફ યુવનટી ખાતે ટ્ાઇબલ 
મયુવઝયમ બના્વ્વાનું કાયણા પણ ચાલી રહ્ં છે.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ પ્રસંગે આદદજાવત 
ખેડૂતોને  સંબોધન કયુ ું  િતું .  આદદજાવત વ્વકાસ મંત્ી 
શ્ી ગણપતભાઈ ્વસા્વાએ ્વનબંધુ કલયાણ યોજના-૨ તથા 
આદદજાવત વ્વસતારોમાં ૫ િજાર કરોડની વ્વવ્વધ વસંચાઈ 
યોજનાઓના સફળ આયોજન અન ેઅમલીકરણ બદલ મુખયમતં્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર વયતિ કયયો િતો.

આ પ્રસંગે ગાંધીનગર ખાતે GSFCના કાયણા્વાિક ચેરમેન 
અને અવધક મુખય સવચ્વશ્ી મુકેશ પુરી,આદદજાવત વ્વકાસ 
વ્વભાગના સવચ્વશ્ી ડૉ. મુરલી વક્રષણા, ઉપસસથત રહ્ા િતા. 
આદદજાવત વ્વકાસ રાજયમંત્ી શ્ી રમણભાઈ પાટકર, વજલ્ા 
કક્ષાએ સાસંદશ્ીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ, વજલ્ા પચંાયત પ્રમખુશ્ી, 
તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્ી તેમજ પ્રાયોજના ્વિી્વટદાર સવિત 
િોદ્ેદારો અને આદદ્વાસી લાભાથદી ખેડૂત ભાઈ-બિેનો ્વીદડયો 
કોનફરનસના માધયમથી જોડાયાં િતાં. •

આડદજામત ખેડૂતો માટે
કકૃમર વૈમવધયકરણ યોજના-૨૦૨૧નો પ્રારંભ

વનિંધુ મવકાસગાથા

økwshkík૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧ 51



રાજયના દદરયાકાંઠે ્વસતા ગામો અને વ્વસતારોમાં 
દદરયાઈ ખારાશ પ્ર્વેશતી અટકા્વ્વાની આગ્વી 
સં્વેદના મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
દશાણા્વી છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ સૌરાષ્ટ્રના દદરયા 
દકનારાના ગીર સોમનાથ વજલ્ાનાં ગામોમાં 
દદરયાઈ ક્ષાર પ્ર્વેશ વનયંત્ણ અને જમીનની 
્વધતી ખારાશ અટકા્વ્વા માટે રૂ. ૧૦૨ 
કરોડની બિુિેતુક યોજનાને સૈદાંવતક મંજૂરી 
આપી છે.આ યોજના અંતગણાત આદ્રી બંધારાથી મૂળ 
દ્ાદરકા બધંારા સધુીના સમગ્ર વ્વસતારમા ંદદરયાઇ ક્ષાર પ્ર્ેવશ 
અટકા્વ્વા ૪૦ દક.વમ.ની સપ્રેડીંગ કેનાલના કામો િાથ ધરાશે.

આ વનણણાયના પદરણામે ગીર સોમનાથ વજલ્ાના ્વેરા્વળ 
અને સુત્ાપાડા તાલુકાના ૨૩ ગામોની અંદાજે ૨૧૧૦ િેકટર 
્વધુ જમીનમાં દદરયાઈ ખારાશ પ્ર્વેશતી અટકતા જમીન ્વધુ 
ફળદ્રુપ બનશે. આ ઉપરાંત, કેનાલમાં મીઠું પાણી ભરાતા આ 
વ્વસતારમાં વસચંાઇ માટે ઉપયોગમા ંલઈ શકાશ.ે સપ્રદેડંગ કેનાલના 
પાણીથી આસપાસના વ્વસતારોનાં કૂ્વા તળા્વોમાં ભૂગભણા જળ 
સતર ઊંચા આ્વશે અને સમગ્ર વ્વસતારમાં પી્વા માટેનું મીઠું પાણી 

પણ મળતું થશે.
આ ક્ષાર પ્ર્ેવશ વનયતં્ણ અન્વય ેગીરસોમનાથ 

વજલ્ામાં રૂ. ૧૦૧.૯૯ કરોડના ખચષે આદ્રી 
બંધારાથી મૂળ દ્રારકા બંધારા સુધીમાં સપ્રેદડંગ 
કેનાલ ૪૦.૫૦ દક.વમ.માં બના્વ્વામાં 
આ્વશે. ક્રોસ ડ્ેનેજ ્વક્ક, નેશનલ િાઇ્વે અને 
રેલ્વે ક્રોવસંગ ્વગેરે મળીને નાના મોટા ૮૧ 

જેટલા સટ્કચસણા પણ બના્વ્વામા આ્વશે. ખાસ 
કરીન ે્વરેા્વળ શિેર અન ેસતુ્ાપાડા શિેરના લોકોને 

ભૂગભણા જળ ઊંચા આ્વ્વાથી પી્વાનું પાણી મળતુ થશે. 
દદરયાના પાણીની ખારાશ આગળ ્વધતી અટકશે. ્વેરા્વળ 
શિેરમાં દે્વકા નદીના પુરના પાણી ઘુસ્વાની સમસયાથી પણ 
રાિત મળશે. 

અત્ે ઉલ્ેખ કર્વો જરૂરી છે કે અતયાર સુધીમાં જળસંપવત 
વ્વભાગ દ્ારા ક્ષાર પ્ર્વેશ વનયંત્ણ િેઠળ ૪૬ ભરતી વનયંત્ક-
બંધારા, ૧૮ પુન:પ્રભરણ જળાશયો, ૩૪ પુન:પ્રભરણ તળા્વો, 
૩૯૭ કૂ્વાઓ તેમજ ૨૨૦ દક.વમ. લંબાઇની સપ્રેદડંગ કેનાલ અને 
૬૭૮ નાના માટો ચેકડેમો બાંધ્વામાં આવયા છે. 

આ સમગ્ર કામોથી સૌરાષ્ટ્ર 
વ્વસતારના ૮૭,૭૯૭ િકેટર 
જમીનમાં ફળદ્રુપતા ્વધી છે અને 
ખારાશ પ્રસરવત અટક્વાનો 
ફાયદો થયો છે. એટલું જ નિીં, 
ક્ષાર પ્ર્વેશ વનયંત્ણ િેઠળ થયેલી 
કામગીરીથી ખડેતૂોન ેવસચંાઇ માટે 
પાણી ઉપલ્બધ થયું છે તેમજ 
દદરયાઇ વ્વસતારમાં ખારાશ 
આગળ ્વધતી પણ અટકી છે અને 
લ ાખો  ખે ડૂત ોને  વસંચ ાઇથી 
ખેતી્વાડીમાં ફાયદો થયો છે. •

દડરયાઈ ક્ષાર મનયંત્ણ માટે રૂ.૧૦૨ કરોડની  
િહુહેતુક યોજનાને સૈધિાંમતક મંજૂરી

મનણમિય

તાઉ'ત ે્વા્વાઝોડા દરવમયાન અગદરયાઓન ેપણ નુકસાન થયું 
િતું. આ અંગે રાજય સરકાર દ્ારા પ્રાથવમક માવિતી મેળ્વ્વામાં 
આ્વી િતી.મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ અગદરયાની વચતંા 
કરીને તેમને પણ આવથણાક સિાય આપ્વાનો સં્વેદનશીલ વનણણાય 
કયયો છે. 10 એકર સુધીની જમીન ધરા્વતા અગદરયાઓને થયેલા 
નુકસાનમાં પ્રવત એકર રૂવપયા 3000ની સિાય આપ્વાનો રાજય 

સરકારે વનણણાય કયયો છે. ગાંધીનગરમાં મુખયમંત્ીના વન્વાસસથાને 
મળેલી કોર કવમટીની બેઠકમાં આ મિત્્વનો વનણણાય લે્વાયો િતો. 
નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટલે, વશક્ષણ મંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રવસંિ ચુડાસમા, ઊજાણામંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલ, ગૃિ 
રાજયમંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંિ જાડેજા અને ્વદરષ્ઠ અવધકારીઓ આ 
બેઠકમાં ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

અગડરયાઓને પ્રમત એકર રૂ. 3000 ની આમથમિક સહાય અપાશે
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 રાજયમાં કાગયો પદર્વિનના મિત્્વપૂણણા બંદર એ્વા ન્વલખી 
બંદર ખાતે ૪૮૫ મીટરની લંબાઈની ન્વી જેટી વનમાણાણ પામશે.
મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડણા 
દ્ારા રાજય સરકાર સમક્ષ આ ન્વી જેટીના વનમાણાણ માટે કર્વામાં 
આ્વેલી રૂ.૧૯૨ કરોડ રૂવપયાની દરખાસતને સૈદાંવતક મંજૂરી 
આપી છે.

ન્વલખી સૌરાષ્ટ્રના સાગરકાંઠે આ્ેવલું અને મીઠા, કોલસા 
તથા વસરાવમક, મશીનરી ઉદ્ોગોના માલ-સામાન પદર્વિન 
માટેનું અગતયનું બંદર છે. આ બંદરની ્વતણામાન માલ-પદર્વિન 
ક્ષમતા ૮ વમવલયન મેવટ્ક ટન પ્રવત ્વરણાની છ,ે તેને ભવ્વષયમાં 
્વધારીને ૨૦ વમવલયન મેવટ્ક ટન પ્રવત્વરણા કર્વાનું રાજય 
સરકારનંુ આયોજન છે. ભારત સરકાર દ્ારા આ િેતુસર 
ન્વેમબર-૨૦માં પયાણા્વરણ અને CRZ મંજૂરીઓ પણ રાજય 
સરકારને મળી ગઈ છે.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ ન્વલખી બંદર પર 
૪૮૫ મીટરની જેટી વનમાણાણના અંદાવજત રૂ. ૧૯૨ કરોડના 
કામોની જે મંજૂરી આપી છે તેમાં ૧૦૦ મીટર લંબાઇ જેટીના 
કોસટલ કાગયો માટે ઉપયોગમાં લે્વા વમકેનાઇઝડ વસસસટમ સાથેના 
અંદાવજત રૂ. ૧૦૮ કરોડના ખચષે કામો િાથ ધર્વામાં આ્વશે.

આ સૂવચત ૪૮૫ મીટરની લંબાઇની જેટીના કામો પૂણણા થતાં 
ન્વલખી બંદરની માલ પદર્વિન ક્ષમતા લગભગ ૧૬ વમવલયન 
મેવટ્ક ટન પ્રવત્વરણા થ્વા પામશે. એટલે કે, આ બંદરની ્વાવરણાક 
માલ પદર્વિન ક્ષમતામા ં૮ વમવલયન મવેટ્ક ટનનો ્વધારો થ્વાનો 
અંદાજ છે.

તદઅનુસાર ૨.૫ વમવલયન મેવટ્ક ટન પ્રવત્વરણા મીઠાનો ્વધુ 
કાગયો, ૪.૫ વમવલયન મેવટ્ક ટન પ્રવત ્વરણા કોલસાનો ્વધારાનો 
કાગયો અને ૧.૦ વમવલયન મેવટ્ક ટન પ્રવત્વરણા વસરાવમક, વચનાઇ 
માટી તથા મશીનરી ઉદ્ોગો જે્વા અનય ્વધારાના કાગયોના માલ 
પદર્વિનનો અંદાવજત ્વધારો થશે.આ માલ પદર્વિન ક્ષમતામાં 
થનારા સંભવ્વત ્વધારાને પદરણામે રાજય સરકારને પ્રવત્વરણા 
લગભગ રૂ.૫૦ કરોડની ્વધુ આ્વક થશે. અત્ે એ ઉલ્ેખ કર્વો 
જરૂરી છે કે, ભારત સરકારની સાગરમાલા યોજના અન્વયે આ 
જેટીનાં કામો માટે રૂ. ૪૧.૩૦ કરોડની સિાય મંજૂર કર્વામાં 
આ્વેલી છે •

નવલખી િંદરે ૪૮૫ મીટરની નવી જેટી મનમામિણ પામશે

મનણમિય

ભરૂિ શહેરને ફલાય ઓવરબ્ીજની ભેટ 
રાજયના નગરો-મિાનગરોમાં ફલાય 

ઓ્વર, રેલ્વે ઓ્વરરિીજ, અંડરરિીજના 
વનમાણાણથી ્વાિન વય્વિાર સરળ બના્વ્વા 
અને ટ્ાદફક જામની સમસયા િલ કર્વા 
સ્વવણણામ જયંવત મુખયમંત્ી શિેરી વ્વકાસ 
યોજના અન્વયે આ્વા કામોને મંજૂરી 
આપ્વ ાન ો  અ વભગમ  મુ ખ યમં ત્ ી  
શ્ી વ્વજયભાઇ રૂપાણીએ અપના્વેલો છે. 
જે અંતગણાત મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ સ્વવણણામ જયવંત મખુયમતં્ી શિેરી 
વ્વકાસ યોજના અંતગણાત ભરૂચ નગરમાં 
ફલાય ઓ્વરરિીજના વનમાણાણ માટેની  
રૂ. ૪૧ કરોડની દરખાસતને મંજૂરી આપી 

છે. તદઅનુસાર, મુખયમંત્ીશ્ીએ ભરૂચ 
નગરમાં સનેટ ઝવે્વયસણા સકૂલથી મિમદંપરુા 
સક્કલ ફલાય ઓ્વરરિીજના કામો માટે  
રૂ. ૪૧ કરોડ મંજૂર કયાણા છે. આ ફલાય 
ઓ્વર ૧પ૩૦ મીટર લંબાઇ અને ૮.૪૦ 
મીટર પિોળાઇ ધરા્વતો ફલાય ઓ્વર 
બનશે. ભરૂચ નગરમાં  આ ફલાય 
ઓ્વરરિીજ બન્વાથી દિેગામ અને દિેજ 
તરફથી આ્વતા અને ભરૂચ રેલ્વે સટેશન 
જનારા લોકો માટે અનકૂુળતા રિેશ.ે એટલંુ 
જ નવિ, આ રિીજની દડઝાઇન ત્ી-પાખંીયા 
ટ્ાયે નગયુલર િો્વાથી તાં વત્ક અને 
ભૌગોવલક દ્રસટિએ ભરૂચ નગરપાવલકાના 

અગતયના તમામ વ્વસતારો આ રિીજની 
કામગીરીથી આ્વરી લે્વાશે. અત્ે એ 
વનદદેશ કર્વો જરૂરી છે કે, મુખયમંત્ી  
શ્ી વ્વજયભાઇ રૂપાણીના નતેૃત્વમા ંરાજય 
સરકારે અતયાર સુધીમાં રાજયના ૭ 
નગરોમાં આ્વા ફલાય ઓ્વર માટે  
રૂ. ર૮૯.પ૦ કરોડની રકમ મંજૂર કરેલી 
છે. આ ઉપરાંત સ્વવણણામ જયંવત મુખયમંત્ી 
શિ ેર ી  વ્વક ાસ ય ોજના  અંતગ ણાત 
મિાનગરપાવલકાઓમાં ર૯ ફલાય 
ઓ્વરરિીજ રૂ. ૧૪૮પ કરોડના ખચષે મજંરૂ 
કરેલા છે. •

økwshkík૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧ 53



િેટ દ્ારકા-મપરોટન-મશયાળ િેટને 
પ્રવાસન-પયમિટન હોટસપોટ તરીકે મવકસાવાશે

રાજયના સમુદ્ર દકનારાના બેટ દ્ારકા, વશયાળ બેટ 
અને વપરોટન ટાપુઓને પયણાટન-પ્ર્વાસન િોટસપોટ 
તરીકે વ્વકસા્વ્વા પ્ર્વાસન-ઇનફ્રાસટ્કચર તેમજ 
સામાવજક આવથણાક વ્વકાસના કામોના વ્વવ્વધ 
પ્રોજેકટસ રાજય સરકાર િાથ ધરશે. મુખયમંત્ી 
શ્ી વ્વજયભાઇ રૂપાણીના અધયક્ષસથાને મળેલી 
આયલેનડ ડે્વલપમેનટ ઓથોદરટીની ચોથી બેઠકમાં 
આ ટાપુઓને ટુદરઝમ અને નેચર દરલેટેડ એસકટવ્વટીઝ, 
એડ્વેનચર સપોટણાસ સવિતની ગવતવ્વવધઓથી પ્ર્વાસન પ્રવૃવત્તના 
આકરણાણ કનેદ્રો બના્વ્વાના વ્વવ્વધ વનણણાયો લે્વામાં આવયા િતા. 
ગુજરાત ૧૬૦૦ દક.મી. લાંબો સમુદ્ર દકનારો અને ૧૪૪થી ્વધુ 
આયલેનડસ-બેટ ધરા્વતું દેશનું વ્વકાસશીલ રાજય છે તે સંદભણામાં 
ભારત સરકારની આયલેનડ ડે્વલપમેનટ પોવલસીને સુસંગત 
રાજયના આયલેનડ-ટાપુઓના વ્વકાસ માટે રાજય સરકારે 
આયલેનડ ડે્વલપમેનટ ઓથોદરટીની રચના કરેલી છે. 

આ ઓથોદરટીનો િેત ુરાષ્ટ્રીય સરુક્ષાની જાળ્વણી સાથ ેટાપુઓ 
પર આવથણાક-સામાવજક-સોવશયો ઇકોનોવમક અને પ્ર્વાસન 
ગવતવ્વવધઓન ેપ્રોતસાિન આપ્વાનો છે. મખુયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઇ 
રૂપાણીની અધયક્ષતામાં આ આયલેનડ ડે્વલપમેનટ ઓથોદરટીની 
ચોથી બેઠકે બેટ દ્ારકામાં ૧પ, વશયાળ બેટમાં ર૦ અને વપરોટન 
ટાપુના ૧ર મળી કુલ ૪૭ પ્રોજેકટસ વ્વકસા્વીને આ ટાપુઓને 
પયણાટન િોટસપોટ તરીકે ડે્વલપ કર્વાની બાબતે વ્વશાદ પરામશણા-
વ્વચારણા િાથ ધરી િતી. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આયલેનડ ડે્વલપમેનટ 
ઓથોદરટીને વપરોટન, વશયાળ બેટ અને બેટ દ્ારકાના સ્વણાગ્રાિી 
પ્ર્વાસન આકરણાણ કેનદ્ર તરીકે વ્વકાસ માટે દડટેઇલડ પલાનીંગ અને 
વ્વશ્વના આ ક્ષતે્ના તજજ્ોની સ્ેવાઓ જોડ્વાના અગાઉની બઠેકમાં 
કરેલા સૂચન સંદભષે િાથ ધરાયેલી કાયણા્વાિીની વ્વગતો પ્રેઝનટેશન 
દ્ારા આપ્વામાં આ્વી િતી. 

તદઅનુસાર, બેટ દ્ારકામાં ઇકો ટુદરઝમ એનડ ્વોટર સપોટણાસ, 
મદરન ઇનટરવપ્રટેશન સેનટર, વબચફ્રનટ ડે્વલપમેનટ, લેઇક ફ્રનટ 
ડે્વલપમેનટ, ડોલફીન વયૂઇંગ સવિતના પ્ર્વાસન સુસંગત પ્રોજેકટ 
અન ેઅનય ઇનફ્રાસટ્કચર પ્રોજકેટ માટે રૂ. ર૮.૯પ કરોડના વ્વવ્વધ 
કામો માટે વ્વકાસ માસટર પલાન તૈયાર કર્વા એજનસીની 
પસંદગીની પ્રવક્રયા િાથ ધર્વામાં આ્વી છે અને ઓથોદરટી દ્ારા 
દડટેઇલડ પ્રોજેકટ દરપોટણા મંજૂર કરી દે્વાયો છે. 

વશયાળ બટે ટાપ ુઉપર ઇકો દરસોટણા, ઇકો પાક્ક, ડોલફીન વયઇૂંગ 
પોઇનટ, આદક્કયો લોજીકલ દડસપલ ેગલેરેી, બીચફ્રનટ ડ્ેવલપમનેટ અને 

્વોટર એસકટવ્વટીઝ જે્વા કામો સવિતના ટુદરઝમ, 
ઇનફ્રાસટ્કચર અન ેસોવશયો ઇકોનોવમક પ્રોજકેટસના 
કુલ ૩પ.૯પ કરોડના કામો માટે પણ વ્વકાસ 
એજનસીની પ્રવક્રયા િાથ ધર્વામા ંઆ્ેવલી છે. 
વપરોટન ટાપ ુપર ટૂકં સમયમા ંઇકોફે્રનડલી ટદુરઝમ 
પ્રોજકેટ િાથ ધર્વામા ંઆ્વશે. મખુયમતં્ીશ્ીની 

અધયક્ષતાની આ બઠેકમા ંઅનય એક મિત્વપણૂણા વનણણાય 
એ્વો પણ લ્ેવામા ંઆવયો છે કે, દ્ારકાની આઇ.ટી.આઇ.

ન ેમદરન સકીલ ટ્વેનગં સનેટર તરીકે વ્વકસા્વ્વામા ંઆ્વશ.ે 
આ સંદભણામાં બેઠકમાં જણા્વ્વામાં આવયું કે, દ્ારકા, વપરોટન 

અને વશયાળ બેટ ટાપુઓ પર સાકાર થનારા ૪૭ જેટલા પ્ર્વાસન 
વ્વકાસ એડ્વનેચસણા સપોટણાસ અન ેનચેર એજયકેુશન તમેજ દફશરીઝ 
સેકટરના પ્રોજેકટસને અનુરૂપ સકીલડ મેનપા્વરની જરૂદરયાત 
ઊભી થશે તેને આ મદરન સકીલ ટ્ેવનંગ સેનટર પૂરી કરી શકશે. 
અને સથાવનક યુ્વાઓને રોજગાર અ્વસર પણ મળશે. 

આ િેતુસર રાજય સરકારના ગુજરાત સકીલ ડે્વલપમેનટ 
વમશન દ્ારા નેચર એન્વાયરેમનટ એજયુકેશન ટૂર ગાઇડ, કોરલ 
ટૂર ગાઇડ, મદરન બાયોલોજીસટ ટુદરઝમ તથા એનડ્વેનચસણા ્વોટર 
સપોટણાસ અંતગણાત એડ્ેવનચર સકાઉટ, પેરાસેઇલીંગ ડ્ાઇ્વર 
પેરાસેવલંગ ગાઇડ, લાઇફ ગાડણા, બોટ ઓપરેટર જે્વા સૂવચત 
અભયાસક્રમો દ્ાદરકા આઇ.ટી.આઇ.મા ંશરૂ કરાશ.ે એટલુ ંજ નવિ, 
મદરન કેપચર દફશરમેન કમ પ્રાયમરી પ્રોસેસર, દફશીંગ એનડ સી 
ફૂડ પ્રોસેવસંગ ટેકનીશીયન ્વગેરે દફશરીઝ દરલેટેડ સૂવચત 
અભયાસક્રમો પણ શરૂ કર્વામાં આ્વશે. 

આ્વા અભયાસક્રમોના ઇનફ્રાસટ્કચર, કનટનેટ, ફેકલટી 
ડે્વલપમેનટ ્વગેરે ટેકનીકલ આવસસટનસ અને સપોટણા માટે નેશનલ 
ઇનસટીટયૂટ ઓફ ્વોટર સપોટણાસ-ગો્વા જ્ેવી ખયાવત પ્રાપ્ત સસંથાઓ 
સાથે જોડાણ કર્વામાં આ્વશે તેમ પણ બેઠકમાં ચચાણા-પરામશણા 
દરમયાન જણા્વ્વામાં આવયું િતું.

આ બેઠકમાં મુખયમંત્ીશ્ી ઉપરાંત આ બેઠકમાં વશક્ષણ મંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રવસંિ ચુડાસમા, મિેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌવશકભાઇ પટેલ, 
ગૃિ રાજય મંત્ી શ્ી પ્રદદપવસંિ જાડેજા, મુખય સવચ્વ શ્ી અવનલ 
મુકીમ, મુખયમંત્ીશ્ીના મુખય અગ્ર સવચ્વ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, 
અવધક મુખય સવચ્વશ્ીઓ સ્વણાશ્ી પંકજકુમાર, મુકેશ પૂરી, 
મુખયમંત્ીશ્ીના અવધક મુખય સવચ્વ શ્ી એમ. કે. દાસ, ્વન-
પયાણા્વરણ અવધક મુખય સવચ્વ સવચ્વ શ્ી અરૂણકુમાર સોલંકી 
સવિત વ્વવ્વધ વ્વભાગોના ્વદરષ્ઠ સવચ્વો જોડાયા િતા. •

મનણમિય
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ગુજરાતના દવક્ષણ પ્રદેશમાં ્વલસાડ વજલ્ામાં મિારાષ્ટ્રની 
સરિદે આ્વેલા અંતદરયાળ આદદજાવત વ્વસતાર ધરમપુર અને 
કપરાડાના ્વનબંધુઓને વસંચાઇ અને પી્વાના પાણી માટેની 
બિુિેતુક 797 કરોડ રૂવપયાની વલફટ ઇદરગેશન ઉદ્વિન વસંચાઇ 
યોજનાને સૈદાંવતક મંજૂરી મળી છે. મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂ પ ા ણ ી એ  ્વ ન બં ધુ 
વ્વસતારોમા ંડુગંરાળ પ્રદેશમાં 
્વસતા આદદજાવત લોકો ્વધુ 
ખેતી પાક લઈ આવથણાક 
સમુવદ તરફ ્વળે તેમજ 
પી્વાના પાણીની અછત 
પણ દૂર થાય તે્વી સં્વેદના 
દશાણા્વી છે.

મુ ખ ય મં ત્ ી શ્ ી એ 
દ મ ણ ગં ગ ા  જ ળ ા શ ય 
યોજનામાંથી પાણી વલફટ 
કરીન ેજમણાકાંઠા મઇેન કેનાલમા ંનાખી કેનાલ દડસચાજણા ્વધારીને 
ધરમપરુ-કપરાડાના ગામોન ેપાણી આપ્વાની સૂવચત કાયણા યોજના 
માટે ઇન વપ્રસનસપલ પરવમશન આપી છે. આ વલફટ ઇદરગેશન-
ઉદ્વિન વસંચાઇ યોજના અંતગણાત કુલ 163 દક.વમ. પાઇપલાઇન 
નટે્વક્કથી દગુણામ આદદજાવત વ્વસતાર કપરાડા તાલકુાના 24 ગામોની 
આશરે 19 િજાર એકર જમીનને તથા ધરમપુરના 13 ગામોની 
અંદાજે 13450 એકર જમીનને વસંચાઇ સુવ્વધા મળતી થશે. 
્વલસાડ વજલ્ાના આ બ ેકપરાડા અન ેધરમપરૂ તાલકુા દમણગગંા 
જળાશયની ઉત્તર દદશાએ ્વસેલા છે. રાજયમાં અિીં ્વધુ ્વરસાદ 
પડતો િો્વા છતાં ડુંગરાળ પ્રદેશ િો્વાના કારણે આ વ્વસતારમાં 
કોઈ જળસંગ્રિ સંશાધનો નથી.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ્વી વ્વપરીત 
સસથવતમાંથી ધરમપુર કપરાડાના ્વનબંધુઓને બિાર લા્વી તેમને 
પી્વાના અન ેવસંચાઇના પાણીની સવુ્વધા આપ્વાની સંપણૂણા સ્ંવદેના 
સાથે દમણગંગા જળાશયમાંથી વલફટ ઇદરગેશન દ્ારા પાણી 
આપ્વાની આ સૂવચત કાયણા યોજનાની સૈદાંવતક મંજૂરી આપી છે.

આ વલફટ ઇદરગેશન યોજનાની સંભવ્વત પથરેખામાં ્વલસાડ 
વજલ્ાની ત્ણ મોટી નદીઓ કોલક, પાર અને તાન નદી ક્રોસ 

કર્વાની થશ.ે આ નદીઓ પર અદંાજ ેન્વ મોટા ચકેડમે અન ેતનેી 
પ્રશાખાઓ પર આશરે સાત નાના ચેકડેમ મળી કુલ 16 ચેકડેમમાં 
પાઇપલાઇનથી પાણી ભર્વામાં આ્વશે. આના પદરણામે આ 
નદીઓ પુનવજણાવ્વત થ્વાથી 1730 એકર જમીનને આ ચેકડેમથી 
વસંચાઇનો લાભ પણ મળતો થશે.

સ મ ગ્ર ત ય ા  આ 
ઉદ્વિન વસંચાઇ યોજના 
થકી કપરાડા-ધરમપુરના 
ક ુલ મળીને 37થી ્વધુ 
ગામોની 34180 એકર 
જમીનને વસંચાઇ સ્વલતો 
અને  િજાર ો  ્વનબં ધુ 
ગ્રામીણ પદર્વારોન ેપી્વાનું 
શુદ પાણી મળતું થશે.

આ ઉપરાતં દમણગગંા 
જળાશય યોજનામાંથી 

પાણી વલફટ કરીને જમણાકાંઠા મેઇન કેનાલમાં નાખી નિેરનો 
દડસચાજણા ્વધારી ભવ્વષયમાં ્વધતી જતી પાણીની માંગને પિોંચી 
્વળ્વાનું પણ બિુિેતુક આયોજન છે.

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયના 14 ્વનબંધુ 
વજલ્ાઓના 54 તાલુકાઓમાં ઊંચાઇ્વાળા લે્વલે કે ડુંગરાળ 
પ્રદેશમાં ્વસેલા ગામો-વ્વસતારોના ્વનબાંધ્વો માટે વસંચાઇ અને 
પી્વાના પાણીની સમસયાનું વન્વારણ લા્વ્વાનો આગ્વો વયૂિ 
અપનાવયો છે. રાજયના 14 ્વનબંધુ વજલ્ાઓમાં 54 તાલુકાના 
આદદજાવત વ્વસતારોમાં ્વસ્વાટ કરતા ્વનબંધુઓને વસંચાઇના 
પાણી તથા પી્વાના પાણીની ઉપલસ્બધ માટે ચાર ્વરણામાં રૂવપયા 
6642 કરોડના માતબર ખચષે નાની માટે 1644 યોજનાઓ મારફત 
કુલ 5,43,067 એકર જમીનમાં વસંચાઇની સ્વલત પૂરી પાડ્વાની 
રાજય સરકારની નેમ રાખી છે.

તદઅનસુાર, મુખયત્વ ે13 મોટી ઉદ્વિન વસચંાઇ યોજનાઓ, 
344 વલફટ ઇરીગશેન સકીમ, 238 નાની મોટી વસચંાઇ યોજનાઓ, 
432 નાના મોટા ચકેડેમો તેમજ 617 અનશુ્્વણ તળા્વો દ્ારા ્વનબધંુ 
વ્વસતારોની 5,43,067 એકર જમીનન ેવસચંાઇનો લાભ પિોચાડ્વાની 
વ્વવ્વધ યોજનાઓ પ્રગવતમા ંકે પણૂણાતાના તબકે્ક છે. •

રાજયના દુગમિમ આડદજામત મવસતાર કપરાડા-ધરમપુર માટે
રૂ.797 કરોડની ઉદવહન મસંિાઇ 

યોજનાને સૈધિાંમતક મંજૂરી

મનણમિય
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મવશ્વનું પ્રથમ નેનો યુડરયા મલમવિડ ખાતર િનાવયું

સરકાર કુદરતી આપવત્તના સમયે ખડેતૂ વિતકારી પગલાઓથી 
ધરતીપુત્ોની પડખે રિી છે. મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
પરંપરાગત ખેતીની દદશા બદલ્વામાં નેનો ટેકનોલોજીથી બનેલું 
નાઇટ્ોજનયુતિ નેનો યુદરયા વલવવિડ ખાતર ધરતીપુત્ો માટે 
ઉપયોગી બનશે તે્વો મત વયતિ કયયો છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ ઇફકો-
કલોલ દ્ારા ઉતપાદદત વ્વશ્વના પ્રથમ એ્વા પયાણા્વરણ અનુકૂળ 
નનેો યુદરયા વલવવિડ ખાતરનો ફલગે ઓફ ગાધંીનગરથી વ્વડીયો 
કોનફરનસ દ્ારા સંપન્ન કયયો િતો.

તેમણે આ વસવદ માટે ઇફકોના ્વૈજ્ાવનકો અને સંચાલક 
મંડળને અવભનંદન આપતા કહ્ં કે, યુદરયાની વયાપક માંગ સામે 
આ નેનો ટેકનોલોજીથી ઉતપાદદત વલવવિડ યુદરયા ખેડૂતો માટે 
યુદરયાની ઉપલસ્બધ સરળ બના્વશે.

 આ ફલેગ ઓફ કાય ણાક્રમમાં ઇફકોના ચેરમેન શ્ી 
બલવ્વંદરવસંિ નકાઇ, ઉપાધયક્ષ શ્ી દદલીપભાઈ સંઘાણી, રાજય 
સરકારના મંત્ી શ્ી જયેશભાઈ રાદડીયા તેમજ ઇફકોના એમ.ડી. 
શ્ી ય.ુએસ. અ્વસથી સવિતના અવધકારીઓ ્વચયુણાઅલ પલટેફોમણાથી 
સિભાગી થયા િતા. 

્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની કેનદ્ર સરકારે 
ખેડૂત અને ખેતીના કલયાણ અને વ્વકાસ માટે અનેકવ્વધ 
યોજનાઓ પગલાઓ લઈને દકસાનને ‘જગતનો તાત રૂ્વે દદન-
રાત’ની કિે્વતથી મતુિ કરી સાચા અથણામા ંજગતનો તાત બનાવયો 
છે એમ તમેણ ેઉમયેુું િતુ.ં પિેલા યદુરયાનો ઉપયોગ પાકમા ંઓછો 

ગુજરાતનાં ઈફકો – કલોલ એકમે 

અને ઉદ્ોગોમાં ્વધુ થતો િતો જેના કારણે ખેડૂતોને યુદરયા 
સમયસર મળતંુ નિોતંુ. પરંતુ ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈએ 
ખેડૂતોની આ સમસયાનું સમાધાન કયુું અને યુદરયાને નીમ કોટેડ 
કરી દીધુ જેથી ફકત પાક માટે ખેતીમાં જ તેનો ઉપયોગ થઈ શકે.

ખેડૂતોને શૂનય ટકા વયાજે વધરાણ, દદ્વસે ્વીજળી આપતી 
દકસાન સૂયયોદય યોજના તથા તાજેતરમાં તાઉ’તે ્વા્વાઝોડાથી 
બાગાયતી પાકોને થયેલા વયાપક નુકશાન સામે બેઠા થ્વા રૂ. 
૫૦૦ કરોડના રાિત પેકેજ જે્વા દકસાન વિતકારી પગલાંઓથી 
આ સરકાર િંમેશા ખેડૂતોના વિતોને અગ્રતા આપતી આ્વી છે.

 તેમણે જણાવયું કે, િ્વે ખેડૂતોને સબવસડી ્વાળા યુદરયાથી 
૧૦ ટકા ઓછી દકંમતે ઇફકો દ્ારા આ નેનો યુદરયા ઉપલ્બધ થશે 
જેનાથી ખેડૂતોને આવથણાક ફાયદો થ્વા સાથે જમીનમાં થયેલું 
અસંતુલન દૂર થ્વામાં પણ મદદ મળશે.

અત્ે વનદદેશ કર્વો જરૂરી છે કે, પાક વ્વકાસના વનણાણાયક 
તબકે્ક નનેો યદુરયા (વલવવિડ) નો પાદંડા પર છંટકા્વ અસરકારક 
રીતે તેની નાઇટ્ોજનની જરૂદરયાતને પૂણણા કરે છે અને પરંપરાગત 
યુરીયાની તુલનામાં પાકની ઉતપાદકતા અને ગુણ્વત્તા ્વધારે છે.

વ્વશ્વભરમાં, ખેતીના પાકની ઉપજમાં ઉણપ, પોરક તત્વોની 
ઓછી કાયણાક્ષમતા, માટીમાં ઘટી રિેલા કાબણાવનક પદાથયો, વ્વવ્વધ 
પોરક તત્્વોની ખામી, ખેતીલાયક જમીન અને પાણીની 
ઉપલ્બધતામાં ઘટાડો જે્વા વ્વવ્વધ પડકારોનો સામનો કર્વો પડી 
રહ્ો છે. ભવૂમ અન ેજળ સસંાધનોનો ક્ષય એ ્વધતી જતી ્વસતીના 
ખોરાક, આજીવ્વકા અને પોરણ સુરક્ષા માટે ગંભીર પડકારરૂપ 
છે. ત્ેવા સમય ેનનેો ફદટણાલાઇઝસણાનો ઉપયોગ િ્વ ેછોડના વ્વકાસને 
પ્રોતસાવિત કર્વાની આશાસપદ યોજના તરીકે ઉભરી રહ્ો છે. 
પ્રભા્વી અને ટકાઉ કૃવર પદવતઓ પાણી, ખાતર અને અનય 
સામગ્રીના કાયણાક્ષમ ઉપયોગ તરફ દોરી જાય છે. આમ વયય, 
પયાણા્વરણ પ્રદૂરણ અને ઊજાણાના ્વપરાશમાં ઘટાડો કરી ખેતીને 
્વધુ ટકાઉ બના્વી શકાય છે.

નનેો યદુરયા (વલવવિડ)નુ ંબાયોટેકનોલોજી વ્વભાગ (ડીબીટી), 
ભારત સરકાર અને OECD ઇનરનેશનલ ગાઈડલાઇનસની 
માગણાદવશણાકા અનુસાર બાયોસેદફટી અને ઝેરીપણા માટે પરીક્ષણ 
કર્વામાં આવયું છે. નેનો યુદરયા (વલવવિડ), વનયત માત્ામાં, 
માન્વ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, સૂક્મ જી્વો અને પયાણા્વરણ માટે 
સંપૂણણાપણે સલામત છે. ભારત સરકારના કૃવર અને ખેડૂત કલયાણ 
મંત્ાલયે ખાતર વનયંત્ણ િુકમ (FCO) િેઠળ નેનો ફટદીલાઇઝર 
તરીકે ઇફકો નેનો યુદરયા (વલવવિડ)ને સૂવચત કયુું છે. •

નવતર
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 વ્વકવસત સમાજમા ંદરેક ્વગણાનો વ્વકાસ થાય તે ખૂબ આ્વશયક 
છે. જે સમાજ દદવયાંગોની વચંતા કરતો નથી તે પોતે જ દદવયાંગ 
છે. મજબતૂ દેશના વનમાણાણ માટે દદવયાંગોન ેસાથ ેલઈ મખુયધારામાં 
આગળ ધપા્વી સામાનય સમજ્વા માટે લોકોનો દૃસટિકોણ 
બદલ્વાનો સમય આ્વી ગયો છે. તાજેતરમાં જામનગર ખાતે 
સામાવજક અવધકાદરતા વશવબર અને ૩૮૦૫ દદવયાંગજનો માટે 
વ્વનામૂલયે રૂ. ૩.૫૬ કરોડથી ્વધુના 
સિાયક સાધન વ્વતરણ કાયણાક્રમ યોજાયો 
િતો. આ કાયણાક્રમમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણી અને ક ેનદ્રીય 
સામાવજક નયાય અવધકાદરતા મંત્ી શ્ી 
થ ા ્વ ર ચં દ  ગે િલ ોતન ી  ્વ ચયુ ણા લ 
ઉપસસથવતમાં યોજાયો િતો. 

મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
કહ્ં િતું કે, કોવ્વડ મિામારી દરવમયાન 
પણ દદવયાંગો માટેની આ્વી મિત્્વપૂણણા 
કામગીરી વનરંતર થઈ રિી છે તે બદલ 
તેમણે કેનદ્ર સરકારનો અને જામનગર 
ખાતેન ા  આ ક ેમપ  મ ાટ ે સ ાંસદ 
શ્ી પનૂમબિેન માડમનો આભાર વયતિ 
કરી, સમાજમાં દદવયાંગો માટ ેની 
ચેતનાની પ્રશંસા કરતા દદવયાંગો પોતે 
પણ પોતાન ેઅસક્ષમ ન સમજી જી્વનમાં 
આગળ ્વધે તે્વી અભયથણાના કરી િતી.

આ તકે કેનદ્રીય મંત્ી શ્ી થા્વરચંદ ગેિલોતે સાંસદ શ્ી 
પૂનમબિેન માડમની પોતાના સસંદીય વ્વસતારના દદવયાગંો માટેની 
સં્વેદનાની પ્રશંસા કરી િતી તેમજ આ કેમપમાં સાંસદ શ્ી 
પનૂમબિેનની સાંસદ વનવધમાથંી ૨૨૦ જેટલા લોકોન ેમોટરાઈઝડ 
ટ્ાઇવસકલ એનાયત કર્વામાં આ્વી િતી જે બદલ સાંસદશ્ીને 
વબરદાવયા િતા. તદ્પરાંત મંત્ીશ્ીએ સામાવજક નયાય અને 
અવધકાદરતા વ્વભાગ ભારત સરકાર દ્ારા દદવયાંગજનો માટ ે
કાયાણાસન્વત વ્વવ્વધ યોજનાઓ વ્વશે માવિતી આપી જણાવયું િતું 
કે, પ્રધાનમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની "સૌના સાથ, સૌના 
વ્વકાસ"ની વ્વભા્વનાને ચદરતાથણા કરતા દદવયાંગોના વ્વકાસ માટે 
પણ અનેક વનણણાયો લે્વામાં આવયા છે. 

્વળી દદવયાગંોન ે્વધ ુસુવ્વધાયુતિ સમાજ વય્વસથા આપ્વા માટે 

સગુમય ભારત યોજના પણ લાગ ુપાડ્વામાં આ્વી છે જનેા દ્ારા 
સરકારી કચેરીઓ, રેલ્ેવ સટેશનો, એરપોટણા, બસ જ્ેવા ંજાિેર સથાનોને 
રેમપ, અલગ શૌચાલય ્વગેરે દદવયાગંોની સુવ્વધાલક્ષી વય્વસથાઓ 
સાથ ેસજ્જ કર્વામાં આવયા ંછે. તો ૧૫ ખાનગી સમાચાર ચનેલ 
દ્ારા પણ દદવયાગંો માટે સગુમય સમાચાર બલુદેટન પ્રસાદરત કર્વામાં 
આ્વ ેછે. દદવયાગંો માટે ૧૨૧૬ જટેલી વ્વવ્વધ યોજનાઓ કાયાણાસન્વત 

છે સાથે જ દદવયાંગો માટ ે યુવન્વસણાલ 
આઇડસેનટટી કાડણાની કામગીરી કર્વામાં 
આ્વી રિી છે જનેા થકી દેશના કોઇપણ 
દદવયાગંજનન ે પોતાની અલગ ઓળખ 
મળશ ેઅન ેયોજનાઓના લાભ માટે પણ 
ખબૂ જ ફાયદાકારક રિેશ.ે

 ન્વસારીના સાંસદ શ્ી સી.આર. 
પાટીલે સાંસદ શ્ી પૂનમબિેન માડમને 
કેમપના આયોજન બદલ અવભનંદન 
પાઠ્વી દદવયાંગોને શારીદરક સસથરતા 
સાથે જ આવથણાક સસથરતા માટે પણ 
મદદરૂપ બન્વા લોકોને આહ્ાન કયુું 
િતંુ, તો ગુજરાત રાજયના સામાવજક 
નયાય અવધકાદરતા વ્વભાગના મંત્ી 
શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમાર ે દદવય ાંગ 
લાભાથદીઓની સુવ્વધામાં ્વધુ ઉમેરો 
થાય અને દદવયાંગ ્વધુ કાયણાદક્ષ બને તે 
માટે રાજય સરકાર દ્ારા વશક્ષણ, 

તાલીમ, વશષયવૃવત્ત ્વગેરે રાજય સરકારની યોજનાઓ વ્વશે 
જાણકારી આપી િતી. 

અનય મિાનુભા્વોના િસતે ૧૫ લાભાથદીઓને સટેજ પરથી 
સાધન સિાય અપણાણ કર્વામાં આ્વી િતી, અનય લાભાથદીઓને 
આગામી દદ્વસોમાં કોરોનાની માગણાદવશણાકાના પાલન સાથે સાધન 
વ્વતદરત કર્વામાં આ્વશે. આ પ્રસંગે સાંસદશ્ી દ્ારા લાભાથદીઓ 
સાથે સં્વાદ કર્વામાં આવયો િતો. આ કાયણાક્રમમા ં કૃવર અને 
પદર્વિન મતં્ી શ્ી આર.સી.ફળદુ, અન્ન નાગદરક પરુ્વઠા રાજયમતં્ી 
શ્ી ધમષેનદ્રવસિં જાડજેા, સટેંદડગં કવમટી ચેરમને શ્ી મનીરભાઈ 
કટાદરયા, શ્ી ભરતભાઈ બોરસદદયા, કલેકટર શ્ી રવ્વશકંર, વજલ્ા 
વ્વકાસ અવધકારી શ્ી વ્વવપન ગગણા ્વગરેે પદાવધકારી- અવધકારીઓ 
સવિત લાભાથદી દદવયાગંજનો ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

જામનગરના ૩૮૦૫ ડદવયાંગોને 
રૂ. ૩.૫૬ કરોડથી વધુનાં સાધનોનું મવતરણ 

સહાય
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રાજયપાલશ્ીએ વડોદરામાં ઓત્સજન પલાન્ટનું લોકાપમિણ કયુું

ગજુરાતના રાજયપાલ આચાયણા દે્વવ્રતે 
્વડોદરા વજલ્ાના ડભાસા ગામ નજીક 
આ્વેલી ક્રોસ રોડ િોસસપટલના પદરસરમાં 
રૂ.૭૦ લાખના ખચષે સથાવપત કર્વામાં 
આ્વેલા ્વાતા્વરણમાંથી િ્વા શોરીને 
પ્રાણ્વાયુ ઉતપન્ન કરતાં પલાનટનું લોકાપણાણ 
કયુું િતુ.ં કોરોના કટોકટીમા ંઓસકસજનના 
અવ્વરત પુર્વઠાની ખાત્ી આપતો આ 
પલાનટ દકરી ઇનડસટ્ીઝ વલવમટ ેડના 
સૌજનયથી સથાવપત કર્વામા ંઆવયો છે.આ 
ઉદ્ોગ સમિૂ દ્ારા કોવ્વડ સામનેી લડતમાં 
યોગદાન આપ્વા પાદરા ઉપરાંત 
્વડોદરાની સયાજી િોસસપટલમાં અને 
પ્રધાનમંત્ીશ્ીના સંસદીય વ્વસતાર 
્વારાણસીની દીનદયાળ િોસસપટલમાં 
ઓસકસજન પલાનટ સથાપ્વા જે્વા કામો 
કર્વામાં આવયા છે. તેના માટે કંપની 
સામાવજક જ્વાબદારી અદા કર્વા માટેના 
ભંડોળમાંથી અંદાજે પોણા ત્ણ કરોડ 
રૂવપયાનો ખચણા કરશે.

 કોરોનાની લિેર ધીમી પડી છે પરંતુ 
શાંત નથી થઈ,લોકો માસક પિેર્વા અને 
સોશીયલ દડસટનસ જાળ્વ્વા સવિતની 
તકેદારીઓ પૂ્વણા્વત પાળે એ્વો અનુરોધ 
કરતા રાજયપાલ શ્ી આચાયણા દ્ેવવ્રતે 
જણાવયું કે,રાજય સરકારે પિેલા ફેઝમાં 

સમુવચત સાર્વાર માટે ૪૦ િજાર બેડની 
વય્વસથા કરી િતી.િાલમાં એક લાખ બેડ 
સવિત ઓકસીજન પલાનટ,દ્વાખાનાઓ 
અને માન્વ સંપદાની જરૂરી વય્વસથા કરી 
છે. તકેદારીરૂપ ેબાળકોની કોરોનાથી સરુક્ષા 
માટે જરૂરી તાલીમ આપ્વામાં આ્વી છે.

લોકોએ કોરોના એક ઘાતક અને 
અજાણી બીમારી રૂપે શરૂ થયો તયારે 
યશસ્વી પ્રધાનમંત્ીશ્ીના દદશા વનદદેશોનું 
પાલન કયુું િતું. તબીબો, નસયો, કોરોના 
ટેસટ કરનારાઓ અને ્વાિન ચાલકો એ 
જ ેરીતે આ કટોકટીમા ંમાન્વ ધમણાનુ ંપાલન 
કયુું એ અજોડ છે. સંતો, સમાજસે્વીઓ, 
ધાવમણાક અન ેસામાવજક તથા સ્ેવા સસંથાઓ 
અને  ન ાગ દરક  સંગઠન ોન ી  સ ાથે 
ઉદ્ોગગૃિોએ પણ કોરોના સામેની 
લડાઇમાં સાધુ્વાદને પાત્ યોગદાન આપયું 
છે. એમનું ભામાશા કતણાવય ધનય્વાદને  
પાત્ છે.

દકરી ઉદ્ોગ સમિેૂ ઓકસીજન પલાનટ 
સથાપીને લોકોની પીડા િરનારી પ્રવૃવત્ત 
કરી છે.તો ક્રોસરોડ િોસસપટલે ગ્રામ 
વ્વસતારમાં અદ્તન આરોગય સે્વાઓ 
ઉપલ્બધ કરા્વ્વાનું આ્વકાયણા કામ કયુું 
છે.ઉદ્ોગપવતઓ અને ધનપવતઓ દ્ારા 
લોકોની ્વદેના િરનારા આ પ્રકારના કામો 

સાધુ્વાદને પાત્ છે.
કોરોના સામેની લડાઇમાં ગુજરાતના 

રાજભ્વનની ભૂવમકાની વ્વગત્વાર 
જાણકારી આપતાં તેમણે કહ્ં કે,યુ્વા અન 
સટોપબેલ સસંથાન ેસાથે રાખીન ેરાજભ્વન 
દ્ારા લોક સિયોગથી એક લાખ પાયાના 
કોરોના ્વોદરયરની ઓળખ કરીને તેમને 
જી્વન જરૂરી ચીજ્વસતુઓની કીટ 
આપ્વામાં આ્વી છે. ૧૫૦ ઓકસીજન 
કનસનટ્ેટર, પાંચ ઓકસીજન પલાનટ જે્વી 
વય્વસથાઓ સરકાર સચંાવલત િોસસપટલોમાં 
કર્વામાં આ્વી છે.

એન.સી.સી. અને ર ેડક્રોસ જે્વી 
સસંથાઓ પણ કોરોના સામ ેરાિત આપતી 
પ્રવૃવત્તઓમાં જોડાઈ તેનો તેમણે આનંદ 
વયતિ કયયો િતો.આરોગય વ્વભાગના 
તબીબો અને કમણાયોગીઓની સે્વાઓની 
તેમણે પ્રશંસા કરી િતી.

આ પ્રસંગે ક્રોસરોડ િોસસપટલના 
મદેડકલ ડાયરેકટર ડો.અમરનાથ ગુપ્તાએ 
રાજયપાલશ્ીના આચાયણા, વશક્ષણશાસત્ી 
સવિતની બિઆુયામી વયવતિત્વનો પદરચય 
આપ્વાની સાથ ે સિુન ેઆ્વકાયાણા િતા. 
િોસસપટલના એમ.ડી. નયનાબિેન પટેલે 
રાજયપાલશ્ીનુ ંસ્વાગત કયુું િતુ.ં સખા્વતી 
દકરી ઉદ્ોગ સમૂિના એમ.ડી. મનીરભાઇ 
દકરીન ેરાજયપાલશ્ીએ જનસે્વાની પિેલો 
માટે ખાસ વબરદાવયા િતા. •
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ગુજરાતના રાજયપાલ  
શ્ી આચાયણા દે્વવ્રત ેએનસીસી 
દ્ારા કોરોના મિામારી સંદભષે 
શરૂ કરેલા જનજાગૃવત અવભયાન 
"એક મૈં સૌ કે વલયે"ના ચોથા 
ચરણનો રાજભ્વનથી શભુારંભ 
કયયો િતો.

રાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ ંિતું 
કે, એક કેડરેસ એક સો વયવતિનો 
મોબાઇલ દ્ારા સંપક્ક કરીને 
રસીકરણથી લઈન ેકોરોના મિામારી સામ ેજરૂરી સા્વધાની રાખ્વાના 
સદેંશ સાથ ેતમેનુ ંમનોબળ મજબતૂ કર્વા જ ેપ્રયાસ કયયો છે, તે 
ખરેખર પ્રશસંનીય છે. 

અતે્ ઉલે્ખનીય છે કે "એક મૈં સૌ કે વલય"ે અવભયાન અતંગણાત 
ગજુરાત એનસીસીના કેડેરસ ેપ્રથમ ચરણમા ંએકસો પદર્વારજનો-
વમત્ોનો મોબાઇલથી સંપક્ક કયયો િતો. બીજા ચરણમાં વૃદાશ્મમાં 
્વડીલોનો સંપક્ક, ત્ીજા ચરણમાં ભારતીય સેનાના જ્વાનો અને 

પદર્વારજનોનો સંપક્ક સાધીને કોરોના સામે જનજાગૃવત ફેલા્વી 
િતી. ચોથા ચરણમાં કેડેરસ દ્ારા કોરોના ્વોદરયસણાનો સંપક્ક કરી 
આ અવભયાન આગળ ચલા્વાશે. ગુજરાત એનસીસીના આ 
જનઅવભયાનની ્વલડણા બુક ઓફ રેકોડણાસે નોંધ લઈને "સદટણાદફકેટ 
ઓફ કવમટમેનટ" એનાયત કયુું િતું. આ કાયણાક્રમમાં એનસીસીનાં 
ઉચ્ અવધકારીઓ તથા અને પ્રવતભાશાળી એનસીસી કેડેરસ 
ઉપસસથત રહ્ાં િતા. •

રાજયપાલશ્ીના હસતે  
ડૉ. જયંતી રમવના પુસતકનું મવમોિન

ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયણા દે્વવ્રતે વસવનયર સનદી 
અવધકારીશ્ી ડૉ. જયંતી રવ્વ વલવખત પુસતક "વસલ્વર ટ્ી : 
લાઇફ"નું વ્વમોચન કયુું િતું. રાજયપાલશ્ીએ વસલ્વર ટ્ી : લાઈફ 
પુસતકનું વ્વમોચન કરતાં જણાવયું િતું કે, વયસતતા ્વચ્ે પણ ડૉ. 
જયંતી રવ્વએ જી્વનના અનુભ્વોને શ્બદસથ કયાણા છે, જે ્વાચકો 
માટે ન્વી પ્રરેણારૂપ બનશ.ેપદર્વારના સંસકારોન ેકારણ ેડૉ. જયતંી 
રવ્વના વયવતિત્વમાં કલા, સંસકૃવત, સંગીત, સાવિતય અને 
પ્રશાસનનો સમન્વય નજરે પડ ેછે. જી્વનમા ંનીરસતા નિીં, પરંતુ 
ઉલ્ાસ-િરણા તેમની કાયણાશૈલીનું જમા પાસું છે. અમદા્વાદ 
મેનેજમેનટ અૅસોવસયેશન દ્ારા પ્રકાવશત આ પુસતક વ્વમોચન 
પ્રસંગે સાવિતયકાર ડૉ. રઘુ્વીર ચૌધરી, ગુજરાત વ્વદ્ાપીઠના 
કુલપવત શ્ીમતી ઇલાબિેન ભટ્, શ્ી કાવતણાકેયભાઇ સારાભાઈ 
સવિત અનય મિાનુભા્વો પણ ઉપસસથત રહ્ાં િતાં. •

NCC કેડેટસ દ્ારા 'એક મૈં સો કે મલયે' અમભયાનનો પ્રારંભ

ગુણવતિાલક્ષી નવી મશક્ષણ નીમતની  
ભૂમમકા સંદભભે મિંતન

ન્વી રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત-2020 ભારતીય જી્વન મલૂયો સાથે 
વ્વશ્વની આ્વશયકતા પણૂણા કરી શકે ત્ેવા આતમવનભણાર ય્ુવાઓના 
વનમાણાણ માટેનો દસતા્ેવજ છે. રાજયના વશક્ષણ વ્વભાગ દ્ારા ઉચ્ 
વશક્ષણમા ંગણુ્વત્તાલક્ષી સધુારણા ક્ષતેે્ ન્વી વશક્ષણ નીવતની ભવૂમકા 
સદંભષે યોજાયલેી વચતંન બઠેકમા ંરાજયપાલ શ્ી આચાયણા દે્વવ્રત ેન્વી 
વશક્ષણ નીવતના અમલીકરણમા ંગજુરાત રાજય દ્ારા િાથ ધરાયલેી 
કામગીરીની નોંધ લઈ પ્રશસંા વયતિ કરી િતી. રાજયપાલશ્ીએ 
ય્ુવાનોન ેરાષ્ટ્રના કણણાધાર ગણા્વી ન્વી વશક્ષણ નીવત આતમવનભણાર 
ભારતના વનમાણાણ માટે ય્ુવાઓનુ ં દદશાદશણાન કરશે. ન્વી રાષ્ટ્રીય 
વશક્ષણ નીવત-2020 ના અમલીકરણ ક્ષતેે્ ગજુરાત અનય રાજયો માટે 
પ્રરેણાસ્ોત બનશ ેત્ેવો દૃઢ વ્વશ્વાસ રાજયપાલશ્ીએ વયતિ કયયો િતો. 

આ પ્રસગં ેગજુરાતના વશક્ષણમતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રવસંિ ચડુાસમાએ 
જણાવયું િતું કે, ગુજરાતે ન્વી વશક્ષણ નીવતના અમલીકરણ માટે 
ટાસકફોસણાની રચના કરી રોડ-મપે તયૈાર કયયો છે. વશક્ષણ રાજયમતં્ી 
શ્ીમતી વ્વભા્વરીબિેન દ્વેએ ન્વી વશક્ષણ નીવતના અમલીકરણ 
માટેની પ્રવતબદતા વયતિ કરી િતી. આ બઠેક દરવમયાન ઉપસસથત 
જદુી-જુદી યુવન્વવસણાટીઓના કુલપવતશ્ીઓએ ન્વી રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ 
નીવતના અમલીકરણ માટે યુવન્વવસણાટી દ્ારા કર્વામાં આ્વેલી 
કામગીરીની વ્વગતો રજૂ કરી િતી. •
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ગજુરાત દેશના ઓટોમોબાઇલ િબ તરીકે ખયાવત પ્રાપ્ત રાજય 
છે. િ્વ,ે પયાણા્વરણ વપ્રય ્વાિન વય્વિારમા ંવસમાવચહ્ન રૂપ ઇલસેકટ્ક 
વિીકલ િબ પણ ગજુરાત આગામી ્વરયોમાં બનશે. મુખયમતં્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ તાજતેરમા ંઆ િેતસુર ગજુરાત ઇલેસકટ્ક 
વિીકલ પૉવલસી-ર૦ર૧ની મિત્્વપૂણણા જાિેરાત કરી છે. આ નીવત-
પૉવલસી દ્ારા ઇ-વિીકલની ન્વી ટેકનોલોજીન ેપ્રોતસાિન મળશે 
તથા ઇ-વિીકલના ડ્ાઇવ્ંવગ, ્વચેાણ, વધરાણ, સવ્વણાવસંગ અન ેચાવજુંગ 
્વગરેે ક્ષતે્ોમા ં રોજગારીની તકોમાં વૃવદ થશે. આ પૉવલસીની 
જાિેરાત પ્રસગેં ્વાિન વય્વિાર મતં્ી શ્ી આર. સી. ફળદુ, ઊજાણા 
મતં્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલ અન ેબદંરો-્વાિન વય્વિાર વ્વભાગના 
અવધક મખુય સવચ્વ તમેજ મખુયમતં્ીશ્ીના અવધક મુખય સવચ્વ શ્ી 
એમ. કે. દાસ ઉપસસથત રહ્ા િતા. 

આ પૉવલસીની વ્વસતૃત વ્વગતો આપતાં મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયુ ંિતુ ંકે, રાજય સરકારે કાળજીપ્ૂવણાકની 
વ્વચારણા તેમજ ઇલેસકટ્ક વિીકલ ક્ષેત્ના વ્વવ્વધ વનષણાતોના 
અવભપ્રાયો અને સિાયથી ટેકનોલોજી, ઉતપાદન પ્રવક્રયા તેમજ 
ઇ-વિીકલ સંબંવધત પદરબળો તથા ભારત સરકારની નીવતઓને 
ધયાનમા ંલઈન ેગજુરાતની આ ઇ-વિીકલ પૉવલસી ઘડ્વામા ંઆ્વી 
છે. શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયુ ંકે, ગુજરાત ઇલસેકટ્ક વિીકલ 
પૉવલસીમાં મુખયત્વે ચાર બાબતો પર વ્વશેર ઝોક આપ્વામાં 
આ્વેલો છે. રાજયમાં ઇલેસકટ્ક વિીકલનો ઉપયોગ ્વધાર્વો, 
રાજયને ઇ-વિીકલ અને તેને આનુરંવગક સાધન-સામગ્રીનું 
મેનયુફેક્ચદરંગ િબ બના્વ્વું તેમજ ઇલેસકટ્ક મોવબવલટી ક્ષેત્ે યુ્વા 
સટાટણાઅપ અને રોકાણકારોને પ્રોતસાવિત કર્વા સાથોસાથ 
્વાિનોના ઇંધણના ધુમાડાથી થતા ્વાયુ-ધ્વવન પ્રદૂરણને ઘટાડી 
પયાણા્વરણની રક્ષા કર્વી એ્વા બિુવ્વધ ધયેય આ પૉવલસીના છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્ં િતું કે, આ્વનારા 
ચાર ્વરણામા ંઆ નીવત અતંગણાત બ ેલાખ ઇલસેકટ્ક ્વાિનો રાજયના 
માગયો પર આ્વશ ેત્ેવી સપટિ ધારણા સાથ ેલક્ય વનધાણાદરત કર્વામાં 
આવયું છે. તદઅનુસાર, ૧ લાખ ૧૦ િજાર ટુ વિીલર, ૭૦ િજાર 
થ્ી વિીલર અન ેર૦ િજાર જેટલા ફોર વિીલર આગામી ૪ ્વરયોમાં 
રાજયમાં આ્વશે તે્વો અંદાજ છે. 

આ્વા ્વાિનોનો પ્રવત દકલોવમટરનો ્વપરાશ ખચણા અનય 

્વાિનો કરતાં એ્વરેજ ૩૦ થી પ૦ ટકા ઓછો આ્વે છે તેમજ 
્વાય ુપ્રદરૂણમાં પણ નોંધપાત્ ઘટાડો થાય છે એમ મખુયમતં્ીશ્ીએ 
ઉમયુેણા િતુ.ં એટલ ેકે આગામી ચાર ્વરણામા ંર લાખ ઇલસેકટ્ક ્વાિનો 
ગુજરાતના માગયો પર યાતાયાત માટે આ્વશે, તયારે ઓછામાં 
ઓછા આશરે પાંચ કરોડ રૂવપયાની ઇંધણ બચત થશે તથા ૬ 
લાખ ટન જેટલું કાબણાન ઉતસજણાન ઘટશે તે્વો અંદાજ રાખ્વામાં 
આવયો છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ સપટિપણે કહ્ં િતું કે, ઇલેસકટ્ક ્વાિનો મોંઘા 
છે અને સામાનય માન્વીને તે પર્વડી શકે તેમ નથી તે્વી માનયતા 
દૂર થાય અન ેચાર ્વરણામાં બ ેલાખ ઇલેસકટ્ક ્વાિનોના ઉપયોગનો 
લક્યાંક ્વાસતવ્વકતા બને તેનો પણ સુદ્રઢ વ્વચાર કરીને આ 
પૉવલસી તૈયાર થઈ છે. 

આ સંદભણામાં મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું કે, રાજય સરકાર 
ઇલેસકટ્ક ્વાિનોની ખરીદી માટે ્વાિનના દકલો્વૉટ દદઠ  
રૂ. ૧૦ િજારની સબવસડી આપશે. સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત આ્વી 
પ્રવત દકલો્વૉટ સબવસડી આપ્વામાં અગે્રસર રાજય છે એમ તેમણે 
ગૌર્વ સિ જણાવયું િતું. મુખયમંત્ીશ્ીએ એમ પણ જણાવયું િતું 
કે દેશનાં અનય રાજયો આ્વી સબવસડી પ્રવત દકલો્વૉટ ્વધુમાં 
્વધુ રૂ. પ િજાર આપે છે જયારે ગુજરાતમાં એનાથી બમણી 
એેટલે કે પ્રવત દકલો્વૉટ ્વધુમાં ્વધુ રૂ. ૧૦ િજારની સબવસડી 
આપણે આપ્વાના છીએ. આના પદરણામે ચાર ્વરણામાં રાજય 
સરકાર રૂ. ૮૭૦ કરોડનો બોજ ્વિન કરશે એમ મુખયમંત્ીશ્ીએ 
જણાવયું િતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું કે, રાજયમાં 
ઇલસેકટ્ક ટ ુવિીલર ખરીદનાર વયવતિન ેર૦ િજાર રૂવપયા સધુીની 
સબવસડીનુ ંપ્રોતસાિન મળશ ેત ેજ રીત ેથ્ી વિીલર માટે પ૦ િજાર 
સુધી અને ફોર વિીલર માટે રૂ. ૧ લાખ પ૦ િજારનું પ્રોતસાિન 
અપાશે. આ સબવસડીનો લાભ ૧.પ૦ લાખ સુધીની દકંમતના ટુ 
વિીલર, પ લાખ સુધીની દકંમતના થ્ી વિીલર અને ૧પ લાખ 
સુધીની દકંમતના ફોર વિીલરને મળ્વાપાત્ થશે. 

એટલું જ નવિ, આ સબવસડીની રકમ ્વાિન ખરીદનાર 
વયવતિના બેંક ખાતામાં સીધી જ ડી.બી.ટી થી આપ્વામાં આ્વશે 
તથા સરળ અન ેઆધવુનક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી પોટણાલ મારફતે 

પૉમલસી

ગુજરાત ઇલેત્ટ્ક વહીકલ પૉમલસી-ર૦ર૧ની જાહેરાત
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ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ્વાિન ખરીદનારને આ્વી સબવસડી મળી 
જાય તે સુવનવચિત કર્વામાં આ્વશે. 

આ્વી સબવસડી માટે પ્રાઇ્વેટ કે કોમવશણાયલ ્વાિન કોઇપણ 
્વાિનનો પ્રકાર ધયાનમાં લીધા વસ્વાય અને ગુજરાતના આર.
ટી.ઓ. દ્ારા પાસ થયેલાં ્વાિનોને મોટર નોંધણી ફીમાંથી ૧૦૦ 
ટકા મુવતિ આપ્વામાં આ્વશે તે્વી મિત્્વપૂણણા જોગ્વાઇ પણ આ 
પૉવલસીમાં રાખ્વામાં આ્વેલી છે એમ મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
િતું. તેમણે કહ્ં કે, ભારત સરકાર ઇલેસકટ્ક વિીકલ પ્રોતસાિન 
યોજના (ફે્રમ-ર) અન્વય ે્વાિન ખરીદનારન ેજદુા ંજદુા ંપ્રોતસાિનો 
આપે છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા જે સબવસડી અપાશે તે ભારત 
સરકારની આ યોજના ઉપરાંત આપ્વામાં આ્વશે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ્વા ઇલેસકટ્ક 
્વાિનોમાંની બેટરીના ચાવજુંગ ઇનફ્રાસટ્કચરની સુવ્વધાઓ 
વ્વકસા્વ્વાની બાબત પણ આ પૉવલસીમાં સાંકળી લે્વાઇ છે 
તેમ જણાવયું િતું. તેમણે આ અંગે કહં્ કે, ભારત સરકારની 
ઇલેસકટ્ક વિીકલ પ્રોતસાિન યોજના (ફ્રમે-ર) અન્વયે રાજયમાં 
ર૭૮ જેટલા ચાવજુંગ સટેશન મંજૂર થયેલા છે. રાજય સરકાર 
આ ઉપરાંત ્વધુ રપ૦ ચાવજુંગ સટેશન ઊભા કર્વા રૂ. ૧૦ 
લાખની મયાણાદામાં રપ ટકા જેટલી કેવપટલ સબવસડી પૂરી પાડશે. 
આમ, આગામી ્વરયોમાં સમગ્ર રાજયમાં પર૮ જેટલા ચાવજુંગ 
સટેશનનું નેટ્વક્ક ઊભું થશે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ્વધુમાં જણાવયું િતું કે, રાજય સરકાર અલગ 
અલગ ટેકનોલોજી અને વ્વવ્વધ વબઝનેસ મોડલસ દ્ારા ચાવજુંગ 
ઇનફ્રાસટ્કચરને પ્રોતસાવિત કરશે. તેના દ્ારા ખાનગી માવલકીના, 
્વીજળીનું  વ્વતરણ કરતી ક ંપનીઓની માવલકીના અને 
રોકાણકતાણાઓની માવલકીના ચાવજુંગ ઇનફ્રાસટ્કચર અને બેટરીનાં 

સ્વેવપંગ સટેશનોને પ્રોતસાિન મળશે. એટલું જ નવિ, િાઉવસંગ 
અને કોમવશણાયલ બાંધકામોમાં ચાવજુંગ સટેશનની વય્વસથા ઊભી 
થાય તે્વી જોગ્વાઇ પણ આ પોવલસીમાં કર્વામાં આ્વેલી છે. 
પટે્ોલ પપંોન ેપણ ચાવજુંગ સટેશન માટે મજંરૂી આપ્વામા ંઆ્વશ.ે 

આમ, સમગ્રતયા ઇલસેકટ્ક ્વાિનોના ચાવજુંગ ઇનફ્રાસટ્કચરના 
ક્ષેત્ે પણ ગુજરાત અગ્રેસર રિી સમગ્ર દેશમાં એક ઉદાિરણ પૂરું 
પાડશે તે્વો વ્વશ્વાસ તેમણે દશાણાવયો િતો. ઇલેસકટ્ક ્વાિનોના 
ઉતપાદકોને ગુજરાત ઇનડસસટ્યલ પૉવલસી અને અનય પોવલસીઓ 
અંતગણાત ઇનસેનટી્વ મળશે. નેશનલ ઇલેસકટ્ક મોવબવલટી પલાન 
સાથે આ પૉવલસી સુસંગત બના્વ્વામાં આ્વી છે તેમ 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું િતું.

રાજય સરકારે ઇ-વિીકલ ઉપર સમગ્રતાથી ગિનતાપૂ્વણાક 
વ્વચાર કયયો છે. આ એક ન્વી ટેકનોલોજી છે તેન ે્વધા્વ્વા ગુજરાત 
સરકારે પૂરી તૈયારી કરી છે. ઇ-વિીકલનો ્વપરાશ ્વધતા તેમાં 
્વેચાણ, વધરાણ, સવ્વણાવસંગ, ચાવજુંગ, ડ્ાઇવ્વંગ, ટે્વનંગ ક્ષેત્ે 
રોજગારીની ન્વી તકો પ્રાપ્ત થશે. આ ક્ષેત્ે ન્વાં સટાટણાઅપ અને 
રોકાણને રાજયમાં પ્રોતસાવિત કર્વામાં આ્વશે, તેમ શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ઉમેયુણા િતું. રાજય સરકારે આ પૉવલસીના 
અસરકારક અમલીકરણ માટે સપટિ સટ્ેટેજી ઘડી છે તે અનુસાર 
આ પૉવલસીના આયોજન, અમલ અને દરવયૂ માટે બંદરો અને 
્વાિન વય્વિાર વ્વભાગને જ્વાબદારી સોંપ્વામાં આ્વી છે. 

નજીકના ભવ્વષયમાં બે લાખ ઇલેસકટ્ક ્વાિનોની નોંધણી 
રાજયમાં થશે અને જે રીતે ગુજરાતનું વ્વકાસ મોડલ પ્રખયાત થયું 
છે તેમ ગુજરાત ઇલેસકટ્ક ્વાિનનું મોડેલ પણ સમગ્ર દેશ માટે 
ઉદાિરણ રૂપ બનશે, એ્વો વ્વશ્વાસ મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ વયકત કયયો િતો. •

 આવનારાં ૪ વિ્વ્ાં રાજય્ાં ઇ-વહીકલનો ઉપયોગ 
વધારવો. 

 ઇ-વહીકલ અને તેને આનુિંનગક સાધન-સા્ગ્રીનું 
્ેન્યુફેક્ચદરંગ હબ ગુજરાતને બનાવવું.

 ઇલેસકટ્ક ્ોનબનલટી ક્ષેત્ે યુવા સટાટ્વઅપ રોકાણકારોને 
પ્રોતસાનહત કરવા.

 વાહનોના ધુ્ ાડાથી થતુ ંવાય ુપ્રિિૂણ અટકાવી પયા્વવરણ 
રક્ષા કરવી.

 ઇ-વાહનોની બેટરીના ચાનજાંગ ્ાટે રાજય્ાં હાલના 
ર૭૮ ઉપરાંત નવા રપ૦ ચાનજાંગ સટેશન સાથે કુલ પર૮ 
ચાનજાંગ સટેશનનું ઇન્ફ્ાસટ્કચર ્ળશે. 

 પેટ્ોલ પંપને પણ ચાનજાંગ સટેશન ્ાટે ્ંજૂરી અપાશે.

 હાઉનસંગ અન ેકો્નશ્વયલ બાધંકા્ો્ા ંચાનજાંગ વયવસથા 
ઊભી કરાશે.

 ગુજરાતના આરટીઓ દ્ારા પાસ થયેલા ઇ-વહીકલને 
નોંધણી ફી્ાંથી ૧૦૦ ટકા ્ુનક્ત. 

 ૪ વિ્વ્ાં ઓછા્ાં ઓછા આશરે પાંચ કરોડ રૂનપયાના 
ઇંધણની બચત થશે. 

 ઓછા્ાં ઓછું ૬ લાખ ટન કાબ્વન ઉતસજ્વન અટકશે. 
 ઇલસેકટ્ક ટ ુવહીલર ્ ાટે રૂ. ર૦ હજાર સધુી-થ્ી વહીલર ્ ાટે 

રૂ. પ૦ હજાર સધુી ફોર વહીલર ્ ાટે રૂ. ૧.પ૦ લાખ સધુીની 
સબનસડી-પ્રોતસાહન ડીબીટી થી બેંક ખાતા્ા ંજ્ા થશ.ે

 િેશના અન્ય કોઇપણ રાજયો કરતા ંગજુરાત્ા ંઇ-વહીકલ 
્ાટે પ્રનત દકલોવૉટ સબનસડી બ્ણી અપાશે. 

પૉમલસીની ધયાનાકરમિક િાિતો
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ગુજરાતની સ્વણાગ્રાિી વ્વકાસયાત્ા અને ઉત્તમથી સ્વયોત્તમ 
ગુજરાતના વનમાણાણના ્વધુ એક આયોજનબદ કદમ રૂપે 
લોવજસસટકસ અને લોવજસસટકસ પાક્ક માટેની સંકવલત એ્વી પ્રથમ 
પૉવલસીને સૈદાંવતક મંજૂરી આપ્વામાં આ્વી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના અધયક્ષસથાને મળેલી 
ગુજરાત ઇનફ્રાસટ્કચર ડે્વલપમેનટ બોડણા-GIDBની ૩૮મી બોડણા 
બેઠકમાં મુખયમંત્ીશ્ીએ આ ન્વતર પૉવલસીને સૈદાંવતક-ઇન 
વપ્રસનસપલ મંજૂરી આપી છે. 

ગુજરાતની આ ઇનટીગ્રેટેડ લોવજસસટકસ એનડ લોવજસસટકસ 
પાક્ક પૉવલસી-૨૦૨૧માં રાજયમાં લોવજસસટકસની સમગ્ર 
્વેલયુચેઇનને આ્વરી લઈ ઔદ્ોવગક ક્ષેત્ે વ્વવ્વધ સપધાણાતમકતા 
્વધાર્વા સાથે યુ્વાઓને મોટા પાયે રોજગાર અ્વસર પૂરા 
પાડ્વાનો વ્વકાસલક્ષી અવભગમ કેનદ્રસથાને રાખ્વામાં આવયો છે. 

એટલુ ંજ નવિ, આ પૉવલસીમા ંલોવજસસટકસ પાકસણા, ્વરેિાઉસીંગ, 
કોલડ સટોરેજ, એર ફે્રઇટ સટેશનસ, જટેી, બદંરો ્વગરેેન ેપ્રસતાવ્વત 
આધાર-સપોટણા આપ્વાની નમે પણ રાખ્વામા ંઆ્ેવલી છે. 

મખુયમતં્ીશ્ીના અધયક્ષસથાન ેમળેલી આ બઠેકમાં વશક્ષણ મતં્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રવસંિ ચુડાસમા, મિેસૂલમંત્ી શ્ી કૌવશકભાઈ પટેલ, 
ગૃિરાજય મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંિ જાડેજા તેમજ મુખય સવચ્વ શ્ી 
અવનલ મુકીમ, મખુયમતં્ીશ્ીના મખુય અગ્ર સવચ્વ શ્ી કૈલાસનાથન, 
અવધક મુખય સવચ્વશ્ીઓ શ્ી પકંજકુમાર, મકેુશ પરૂી, મનોજકુમાર 
દાસ, અરુણ સોલંકી તેમજ સંબંધત વ્વભાગોના અગ્ર સવચ્વો-
સવચ્વો પણ જોડાયા િતા. 

મુખયમંત્ીશ્ીના સવચ્વ અને GIDBના CEO શ્ી 

અવશ્વનીકુમારે આ પૉવલસી અગં ેવ્વસતૃત પ્રઝેનટેશન બઠેકમા ંરજૂ 
કયુણા િતુ.ં  ડ્ાફટ નશેનલ પૉવલસીમા ંદેશની આવથણાક અન ે્વાવણજયક 
ગવતવ્વવધઓમા ંસપધાણાતમકતા લા્વી ઇસનટગ્રટેેડ, સરળ, અસરકારક, 
પ્રમાણભૂત અન ેકોસટ ઇફેસકટ્વ લોવજસસટકસ નટે્વક્કમા ંટેકનોલોજીનો 
વ્વવનયોગ તમેજ ઇનો્ેવશન અન ેસસકલ ઇનિાસમનેટના લાભો મળે્વી 
કર્વાનો ઉદેશ રાખ્વામા ંઆ્વલેો છે. 

આ્વા જ િેતસુર ગજુરાતની આ ઇસનટગ્રટેેડ લોવજસસટકસ એનડ 
લોવજસસટક પાકસણા પૉવલસી-૨૦૨૧ ઘડ્વામાં આ્વી છે. પાછલા 
એક ્વરણામાં કોરોના મિામારીની સસથવતમાં ગલોબલ સપલાય 
ચેઇનમાં મિત્્વપૂણણા બદલા્વ આવયો છે અને ઘણી કંપનીઓ 
ભારતમાં પોતાનો કારોબાર-ઓપરેશનસ શરૂ કરી રિી છે. 

આના પદરણામે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને મેનયુફેકચદરંગ 
સકેટરમા ંરોકાણ વૃવદ થઈ છે તે્વા સમયે આ પૉવલસી સમયાનકૂુલ 
છે અને લોવજસસટકસનું વ્વશાળ સુગ્રવથત માળખું રાજયમાં ્વધુને 
્વધુ સંભવ્વત રોકાણો આકવરણાત કરી વયાપાર-ધંધા-રોજગારને 
વૃવદકારક બનશે તે્વો ધયેય આ પૉવલસીનું છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ સૈદાંવતક મંજૂરી આપી 
છે તે આ ઇનટીગ્રેટેડ લોવજસસટકસ એનડ લોવજસસટકસ પાકસણા 
પૉવલસીમાં અનેક સૂવચત પ્રોતસાિનો અને વ્વશેર જોગ્વાઇઓ 
પણ સમાવ્વટિ કર્વામાં આ્વી છે. 

એટલું જ નવિ, કાગયો મૂ્વમેનટના વ્વશ્ેરણનો ઊંડાંણપૂ્વણાક 
અભયાસ, ડ્ાફટ નેશનલ લોવજસસટકસ પૉવલસીનો દરવયૂ, અનય 
રાજયોની આ પ્રકારની પૉવલસીનો અભયાસ તેમજ રાજય 
સરકારના અને ખાનગી વિતધારકો સાથે ચચાણા-વ્વચારણા કરીને 

ગુજરાતની સવમિગ્ાહી મવકાસગાથામાં વધુ એક નવતર કદમ
રાજયની પ્રથમ એવી ઇતન્ટગ્ેટેડ લોમજતસટકસ એન્ડ 

લોમજતસટ્સ પા્સમિ પૉમલસી-૨૦૨૧ને સૈધિાંમતક મંજૂરી 
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આ પૉવલસીના ઉદેશયોને આખરી ઓપ અપાયો છે. 
રાજયના લોવજસસટક નટે્વક્કન ે્વધ ુઅસરકારક બના્વી ખાનગી 

ક્ષેત્ોની સિભાવગતાને પ્રોતસાવિત કર્વા આ પૉવલસીમાં સૂવચત 
ઇનસેસનટ્વ અને સપોટણા વમકેવનઝમ ગોઠ્વ્વામાં આવયું છે. 

તદઅનુસાર, રાજયમાં ન્વી જેટીના લોવજસસટક ફેસેલીટીઝ 
અન ેડ્ેવલપમનેટ તમેજ વમકેવનઝમ માટે રપ ટકા કેવપટલ સબવસડી 
એલીજીબલ દફકસડ કેવપટલ ઇન્વેસટમેનટ ઉપર મિત્તમ રૂ. ૧પ 
કરોડની મયાણાદામાં આપ્વા, સાત ્વરણા માટે ૭ ટકા ઇનટરેસટ 
સબવસડી પણ મળ્વાપાત્ લોન પર આપ્વા અને ્વાવરણાક મિત્તમ 
રૂ. પ૦ લાખની મયાણાદા સુધી વ્વસતારી શકાશે તે્વી સૂવચત 
જોગ્વાઇઓ આ પૉવલસીમાં છે. 

મૂડી ખચણા નીચો લા્વ્વા રાજય સરકાર ૧૦૦ ટકા સટેમપ ડયૂટી 
પણ દરએનબસણા કરી આપશે તે્વી સૂવચત જોગ્વાઇ આ પૉવલસીમાં 
છે. રાજયમાં ઇનફ્રાસટ્કચર ડે્વલપમેનટ ક્ષેત્ે આ પૉવલસી દ્ારા 
અપાઇ રિેલા વ્વશેર ઝોક રૂપ ેસકીલડ મનેપા્વરની પણ જરૂદરયાત 
ધયાને લે્વામાં આ્વી છે. મવિલા તાલીમાથદીઓ તાલીમ મેળ્વી 
આ ન્વતર ક્ષેત્માં સિભાવગતા ્વધાર્વાના ઉદાત ભા્વથી 
મવિલાઓ માટેની તાલીમ ફી ૧૦૦ ટકા દરએમબસડણા કરાશે તે્વી 
જોગ્વાઇઓ સૂચ્વ્વામાં આ્વી છે. 

આ પૉવલસીનું અનય વ્વશેર પાસું એ છે કે આ પૉવલસી 
લોવજસસટકસ સે્વાઓની ગુણ્વત્તા ્વધાર્વા પર અને ટેક્ોલોજી 
પર ભાર મૂકે છે. ખાનગી કંપનીઓને સમગ્ર ્વેલયુ ચેઇનમાં 
તેમની કાયણાક્ષમતા અને વ્વવઝવબવલટી ્વધાર્વા માટે દડસરસપટ્વ 
ટેક્ોલોજીઓ અપના્વ્વા માટે વ્વશેર સિયોગનું પ્રા્વધાન 
રાખ્વામાં આ્ેવલું છે. જેમાં કાગયોના ઇમપ્રૂવડ ટે્દકંગનો પણ 
સમા્વેશ થાય છે. તેનાથી સે્વાની ગુણ્વત્તામાં સુધારો થશે અને 
એનડ યુઝર એટલે કે અંવતમ ઉપભોતિાને ખૂબ જ ફાયદો થશે. 
લોવજસસટક નેટ્વક ્કની ્વધુ કાય ણાક્ષમતાને કારણે અંવતમ 
ઉપભોતિાઓના એકંદર ખચણામાં પણ ખૂબ ઘટાડો થાય તે્વી 
સૂવચત જોગ્વાઈઓ પૉવલસીમાં છે. 

અત્ ેઉલ્ખેનીય છે કે, કેનદ્રીય ્વાવણજય અન ેઉદ્ોગ મતં્ાલય 
દ્ારા ્વરણા 2018 અને 2019 માં જાિેર કર્વામાં આ્વેલા 
‘લોવજસસટકસ ઇઝ અક્રોસ દડફરનટ સટેરસ ઇનડેકસ’ (LEADS) 
માં ગુજરાતે પ્રથમ સથાન મેળવયું છે. આ ઇનડેકસ સમગ્ર રાજયમાં 
લોવજસસટકસના પ્રદશણાનનો એક બેંચમાક્ક સથાવપત કરે છે. 
LEADS 2019 માં મલૂયાંકન માટેના જ ેવ્વવ્વધ પદરમાણો િતાં 
તેમાં લોવજસસટકસ ઇનફ્રાસટ્ક્ચરની ઉપલ્બધતા, ટ્ેદકંગ અને 
ટ્ેવસંગની સરળતી, લોવજસસટક સે્વાઓની ગુણ્વત્તા, કાગયોની 
સમયસર દડવલ્વરી, રાજયનો સિકાર અન ેસિયોગ, વનયમનકારી 
પ્રવક્રયાઓની કાયણાક્ષમતા ્વગેરેનો સમા્વેશ થાય છે. તેમાં પણ 
ગુજરાત અગ્રેસર રિેલું છે. 

ગજુરાત એક પ્રગવતશીલ રાજય છે રાજયના મનેયફેુક્ચદરંગ ક્ષતે્ 
માટે લોવજસસટકસ કરોડરજ્જ ુસમાન છે. રાજયમાં ભવ્વષયલક્ષી અનકે 
પ્રોજકેરસ શરૂ થયા છે. લગભગ 560 દકવમ. લાબંો ડદેડકેટેડ ફે્રઈટ 
કોદરડોર (DFC) ગુજરાતમાથંી પસાર થશ,ે તેની સાથે રેલ આધાદરત 
ટ્ાદફકન ે્વધાર્વા માટે ફે્રઈટ લોવજસસટકસ પાક્કનુ ંઆયોજન કર્વામાં 
આવયુ ં છે. આ પ્રોજકેટમા ંએકલા ગજુરાતનુ ંજ અદંાવજત રોકાણ 
લગભગ રૂ.7000 કરોડ છે. 110 દકવમ. લાબંો અન ે 6 લનેનો 
અમદા્વાદ-ધોલરેા એકસપ્રસે-્વ ે પણ િાલ વનમાણાણાધીન છે. આ 
એકસપ્રસે-્વ ેધોલરેા સપવેશયલ ઇન્વસેટમનેટ દરજન (SIR) અને 
સભંવ્વત ધોલરેા ઇનટરનશેનલ એરપોટણાન ેઅમદા્વાદ સાથ ેજોડશ.ે 

આ સાથ ેજ લગભગ 11 જટે્ી અન ેવ્વવ્વધ બદંરોના વ્વકાસની 
યોજના બના્વ્વામાં આ્વી છે. ઔદ્ોવગક વ્વસતારો સાથે 
કનેસકટવ્વટી મળે તે િેતુથી લગભગ 7 રેલ્વે કનેસકટવ્વટી 
પ્રોજેકરસની પણ દરખાસત મૂક્વામાં આ્વી છે, તેમાં િજીરા બંદર 
સુધી રેલ્વે કનેસકટવ્વટી અને િજીરાના ઔદ્ોવગક વ્વસતારથી 
DFC સુધીની રેલ્વે લાઇન કનેસકટવ્વટીનો સમા્વેશ થાય છે.  

પદર્વિન સ્ેવા ્વાતા્વરણમા ંકાબણાન ડાયોસાઇડના ઉતસજણાનમાં 
મિત્્વપણૂણા ફાળો ધરા્વ ેછે. પદરણામ ેકોઇપણ પૉવલસીમા ંઆ ક્ષતે્ે 
કાબણાન ડાયોકસાઇડનું ઉતસજણાન ઓછું થાય તે માટે વ્વચાર થ્વો 
જ જોઇએ. ગુજરાતની આ ઇસનટગ્રેટેડ લોવજસસટકસ એનડ 
લોવજસસટકસ પાક્ક પૉવલસીમાં આ બાબતનો પણ વ્વચાર કર્વામાં 
આવયો. આ ક્ષેત્ને ્વધુ સસટેનેબલ અને પયાણા્વરણને અનુકૂળ 
બના્વ્વા માટે આ પૉવલસીમાં દરસચણા એનડ ડે્વલપમેનટ અને 
ઇનો્વેશનને પ્રોતસાિન માટેનું પણ પ્રા્વધાન છે. 

આ પૉવલસીના એક ભાગરૂપ ેરાજયભરમા ંલોવજસસટકસ માસટર 
પલાન વ્વકવસત કર્વામા ંઆ્વશ,ે જ ેપ્ર્વતણામાન સમયમા ંઇનફ્રાસટ્ક્ચર 
જ ેરીત ેઉપયોગ થઈ રહ્ો છે તનેો અભયાસ કરીન ેતનેા આધારે 
રાજયભરમા ં ન્વા પ્રોજકેરસ માટે સટે્ટેવજક લોકેશનસ વનધાણાદરત 
કર્વામા ંઆ્વશ.ે 10 થી ્વધ ુસરકારી વ્વભાગો અન ેએજનસીઓ 
સાથ ેસચુારુ સંકલન દ્ારા આ કામગીરી થશ.ે જમેાં બદંર અને 
્વાિનવય્વિાર વ્વભાગ, માગણા મકાન વ્વભાગ, GUJSAIL, 
G-Ride, GIDC, GMB ્વગરેેનો સમા્વશે થાય છે. 

ગુજરાતના ઔદ્ોવગક વ્વકાસ સવિતના સ્વાુંગી વ્વકાસમાં 
આ પૉવલસી ગમે ચનેજર પૉવલસી બની શકે તમે છે. આ સજંોગોમાં 
આ પૉવલસીના ઉદેશયો-િેતુઓનુ ંઅમલીકરણ અન ેતેન ેવયાપકપણે 
અપના્વ્વા માટે તજજ્ોની એક અલાયદી ટીમ, ઊભી કર્વાની 
જોગ્વાઇ આ પૉવલસીમાં રાખ્વામાં આ્વી છે. 

મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ સદૈાવંતક ઇન વપ્રસનસપલ 
મંજૂર કરેલી આ ઇસનટગ્રેટેડ લોવજસસટકસ એનડ લોવજસસટકસ પાક્ક 
પૉવલસી-૨૦૨૧ ગુજરાતને લોવજસસટકસ- માલ સામાન 
પદર્વિન-સંચાલન ક્ષેત્ે દેશમાં પથદશણાક બના્વશે. •
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ગુજરાતના પનોતાપુત્ ્વડાપ્રધાન  
શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીએ દેશના તમામ 
પદર્વારોને પી્વાનું શુદ પાણી ઘરઆંગણે 
નળ દ્ારા મળી રિે તે્વો લક્યાંક વનધાણાદરત 
કયયો છે. ્વડાપ્રધાનશ્ીના આ લક્યાંકની 
પુવતણા માટે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રસર 
રિી કાયણા કરી રહ્ છે. તાજતેરમા ંમખુયમતં્ી 
શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગીર સોમનાથના 
્વેરા્વળ પાટણ સંયુતિ નગરપાવલકા 
વ્વસતારના રુ. ૧૬ કરોડના વ્વકાસ કામોનું 
ખાતમુિૂણાત અને લોકાપણાણ કયુણા િતુ. આ 
અ્વસરે તેમણે જણાવયુ િતું કે ગુજરાતમાં 
85% ઘરે ઘરે પી્વાના પાણી માટે નળ 
કનેકશન આપી સરકારે જનસુખાકારીની 
ઉત્તમ કામગીરી કરી છે. િ્વે ઉત્તમથી 
સ્વયોત્તમ તરફ પ્રયાણ કરી ૧૦૦ ટકા નળ 
કનેકશનની સુવ્વધા આપીને નલ સે જલ 
યોજનાને સાથણાક કરાશે

્વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના 
સૌને શુદ પાણી આપ્વાના વનધાણારને 
સાકાર કરી ગુજરાતમાં દડસેમબર 2022 
પિેલા આ વસવદ િાંસલ કરાશે અને તે 
માટે દર મવિને એક લાખ ન્વા નળ 
કનેકશન પી્વાના પાણીની બિુ આયામી 
યોજનાઓ થકી અપાય છે. 

ગુજરાતમાં કોરોનાની બીજી લિેર 
અને પછી તુરંત તાઉતે ્વા્વાઝોડુ આવયું 
પરંતુ સરકારે પરૂતુ ંપ્ૂવણા આયોજન કયુું અને 
આગચેતીને લીધે જાનિાવન નિી્વત થઈ 
છે. ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ પણ 

બીજા દદ્વસે ગજુરાત આ્વીન ેરૂવપયા એક 
િજાર કરોડની મદદ કરી છે. તાઉતે 
્વા્વાઝોડાની નુકસાનીમાં રાજય સરકારે 
યુદના ધોરણે રાિત-બચા્વ પુનઃસથાપન 
કામગીરી કરી છે .માછીમારો ખેડૂતો ની 
સાથે સરકાર ઉભી છે તેમ જણા્વીને 
ગુજરાતના માછીમારોને પ્રથમ ્વખત 
૧૦પ કરોડનુ પેકેજ આપ્વામાં આવયું છે 
તેમ પણ જણાવયું િતું. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ જયાં માન્વી તયા ં
સુવ્વધા અને વ્વ્વાદ નિીં પણ સં્વાદ એ 
રાજય સરકારનો વ્વકાસ મંત્ છે તેમ 
જણા્વીને શિેરોમાં તમામ માળખાગત 
સુવ્વધા માટે નગરપાવલકાઓને પૂરતું ફંડ 
ફાળ્વ્વામાં આવયું છે તેમ પણ કહ્ં િતું. 
ગામડાઓમાં પણ સુવ્વધા શિેરની અને 
આતમા ગામડાંનો એ્વો વનધાણાર કરીને 
વ્વકાસના કાયયો કર્વામાં આ્વી રહ્ા છે.

્વરેા્વળ ખાત ેમખુયમતં્ીશ્ીએ ્વરેા્વળ 
પાટણ નગરપાવલકા વ્વસતારના શિેરી 
જનોને પી્વાનું શુદ પાણી મળે તે માટે 
રૂવપયા પ.૬૦ કરોડના ખચષે વનમાણાણ પામલે 
ની ૫૩ એમ.એલ.ડી કેપેસીટીના ્વોટર 
ટ્ીટમનેટ પલાનટનનુ ંલોકાપણાણ કયુું િતુ.ં આ 
ઉપરાંત રૂ. ૧૦.૨૬ કરોડના ખચષે િાથ 
ધર્વામાં આ્વેલ ્વેરા્વળ પાટણ સંયુતિ 
નગરપાવલકા વ્વસતારમાં જુદી જુદી 
જગયાએ સટ્ોમ ્વોટર ડે્ઈન અને પંદર 
જેટલા સથળોએ ફુટપાથ સવિત ્વરસાદી 
પાણીના વનકાલની વય્વસથા સાથેના 

પ્રોજેકટનુ ખાતમુિુત મળી એકંદરે કુલ 
રૂવપયા ૧૬ કરોડના કામોનું લોકાપણાણ 
ખાતમુિુતણા કયુું િતું. પાણીના પ્રોજેકટમા 
્વરેા્વળની બ ેલાખની ્વસતીન ેલાભ મળશે 
અને ૨૫ ્વરણાની ્વસતીનું આયોજન કરીને 
આ યોજના નગરપાવલકા દ્ારા બના્વ્વામાં 
આ્વી છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ ્વેરા્વળમાં ગુજરાત 
રાજય પોલીસ આ્વાસ વનગમ દ્ારા 
્વરેા્વળમાં રૂ. ૩૧.૯૭ લાખના ખચષે બનલે 
ન્વવનવમણાત ડી્વાયએસપી કચેરીનું પણ 
લોકાપણાણ કયુું િતુ.ં ગજુરાત રાજય પોલીસ 
આ્વાસ વનગમ દ્ારા ્વેરા્વળમાં અદ્તન 
કચેરી બનતા પોલીસ મથકે સુવ્વધામાં 
્વધારો થશે.

આ કાયણાક્રમમા ંસાસંદ શ્ી રાજેશભાઇ 
ચુડાસમા, વજલ્ા પંચાયતના પ્રમુખ  
શ્ી રામીબિેન ્વાઝા, રેનજ આઇ.જી  
શ્ી મનીનદર વસઘં પ્વાર, ઇનચાજણા કલેકટર 
ડી.ડી. ઓ શ્ી ર્વીનદ્ર ખતાલ,ે પ્ૂવણા મંત્ી 
જશાભાઇ બારડ, પૂ્વણા ધારાસભય શ્ી 
રાજસીભાઇ જોટ્વા તેમજ અગ્રણીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા િતા •

વેરાવળ નગરપામલકામાં જનસુખાકારીમાં વધારો 
આસપાસ
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ઓળખ

રાજકોટ િનશે ‘મેક ઈન ઈતન્ડયા ટોયઝ’નું હિ 
" હેતલ દવે

બાળકના જનમ સાથે પદર્વારજનો, 
સ્ેિીઓ વગફટ આપે તયારે સૌથી પિેલો 
ઓપસન શું િોઈ શકે?  કલરફુલ કપડાં 
અને જેને જોઈ પ્રતયેક બાળક આનંદદત 
થઈ જાય તે્વા રમકડાંઓ. બાળકોની 
સપ્તરંગી દુવનયામાં રમકડાંનું  અનેરું 
આકરણાણ રિેલું છે. એ્વું એકપણ બાળક 
નિીં િોઈ જેનું બાળપણ રમકડાં સાથે 
રમતા રમતા પસાર થયું ન િોય. બાળકને 
ગમમત સાથે જ્ાન, વશક્ષણ પૂરું પાડતા 
રમકડાંઓ જેટલા અદ્ભૂત િોઈ છે, તેટલી 
જ રોચક છે તેના વનમાણાણની પ્રવક્રયા.

િ્વે ચાઈનીઝ ઈનડસટ્ીઝને મિાત 
આપ્વા આતમવનભણાર ભારત અવભગમ 
અંતગણાત ભારતની ટોયઝ ઈનડસટ્ીઝ 
આગળ આ્વી રિી છે. રમકડા ંબના્વ્વાની 
અને તેના માકકેદટંગની કપરી કામગીરીને 
ભારતીય સસકલ અને મેન પા્વરના 
માધયમથી સમગ્ર વ્વશ્વન ેન્વો વ્વકલપ પરૂો 
પાડી રિી છે, ભારતીય મેક ઈન ઇસનડયા 
ટોયઝ ઇનડસટ્ીઝ.

સરકાર દ્ારા એમ.એસ.એમ.ઈ. 
ઉદ્ોગોન ેઆગળ લા્વ્વા પરૂી પડાતી વ્વવ્વધ 
યોજનાકીય સિાયના કારણ ેઆજ ેઅનકે 
ઇનડસટ્ીઝ આગળ આ્વી છે. જમેાનંી એક 
ઈનડસટ્ીઝ એટલ ેરાજકોટની અદદવત ટોયઝ 
પ્રાઈ્ેવટ વલવમટેડ કંપની. આ કંપનીના 
ડીરેકટરોએ સરકારની વ્વવ્વધ યોજના-
સિાયની સાથ ેતમેના સાિસ થકી ટોયઝ 
ઇનડસટ્ીમા ંઆગ્વુ ંસથાન પ્રાપ્ત કયુું છે.

કંપનીના દડરેકટર ડો. સુભારભાઈ 
ઝાલા જણા્વે છે કે, ભારતમાં ૧૨ િજાર 
કરોડના રમકડાના માકકેટન ેધયાન ેલઈ અમે 
્વરણા ૨૦૧૪ માં રમકડાં બન્વ્વાના શ્ી 
ગણેશ કરેલા. ટાંચા સાધનો સાથે ફેકટરી 
શરુ કરેલી. અનુભ્વે અને માક કેટની 
વ્વશાળતા જોતા ફાયનાસનસયલ સપોટણા 
તેમજ રાજય સરકારની યોજનાના લાભ 

સાથ ેધીરે ધીરે અમ ેકંપની અન ેઉતપાદનનો 
વયાપ વ્વસતારતા ગયા. આજે અમે રોજના 
૧૦ લાખ જેટલા પ્રમોશનલ ટોયઝનું 
વનમાણાણ કર્વાની ક્ષમતા ધરા્વીએ છીએ. 
સાથો-સાથ કંપનીના ૨૦૦ કમણાચારીઓ 
ઉપરાંત ૭૦૦ જેટલી મવિલાઓને પરોક્ષ 
રીતે પણ રોજગારી પૂરી પાડી રહ્ા છીએ.

કોરોનાના કારણે પ્રધાનમતં્ીશ્ી દ્ારા 
‘‘મકે ઈન ઇસનડયા’’ તમેજ ‘‘આતમ વનભણાર 
ભારત’’ અવભયાનની જ ેઝૂબંશે િાથ ધરાઈ 
િતી તનેા કારણ ેલોકોના સ્વદેશી ચીજ ્વસતુ 
તરફ ્વધલેા ્વલણની સાથો-સાથ ચાઈનીઝ 
રમકડાં પર ૬૦ ટકા જટેલી ઈમપોટણા ડુ્ટી 
તમેજ બી.આઈ.એસ. સટાનડડણા ફરજીયાત 
કરાતા ચાઈનીઝ રમકડા ં સામ ેભારતીય 
રમકડાંનુ ંબજાર ઉંચકાયુ ં છે. અમ ેભારત 
ઉપરાંત આવફ્રકા, બાગંલાદેશ અન ેનપેાળ 
સવિતના અનકે દેશમા ંરમકડા ંએકસપોટણા 
કરી રહ્ા છીએ. એટલુ ંજ નિીં આપણ ેતયા ં
જરૂરી મેન પા્વર સરળતાથી મળી રિેતો 
િોઈ રમકડાં બના્વ્વા માટે દડઝાઈવનગં, 
મોસલડંગ પ્રોડકસન, પેકેજીંગ સારી રીત ેથઈ 
શક્વાથી મોટા પાય ે્વાજબી દરે રમકડાનંું 
ઉતપાદન કરી શકાય છે.

આ જ કંપનીના અનય દડરેકટર શ્ી 
અરવ્ંવદભાઈ ઝાલા કિે છે કે, અમે 
પ્રમોશનલ ટોયઝમા ં૨૦૦ જટેલી ્વરેાયટી 
બના્વીએ છીએ. અમને સરકારના આતમ 

વનભણાર પેકેજ અન્વયે લોન - સિાયના 
લાભ મળયા છે. અતયાર સુધીમાં અમને 
પચાસેક લાખની કેપીટલ સબસીડી અને 
ત્ીસેક લાખ જેટલી ઈનટરેસટ સબસીડીનો 
લાભ મળયો છે. આ નાણાંદકય લોન - 
સિાયના કારણે અમને મેનયુફેકચરીંગ 
સેકટરમાં ઘણો ફાયદો થયો છે. 

ક ો ર ો ન ા ન ા  સમયમ ાં  દ ેશ મ ાં 
આતમવનભણાર ભારતની જે મુ્વમેનટ ચાલી 
છે, તેનાથી અમને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં 
ઈનક્વાયરી આ્વ્વા લાગી છે. મેડ ઈન 
ઈનડીયા ટોયઝની માગ પણ ્વધી છે. આતમ 
વનભણાર ભારત અવભયાનને ધયાને લઈ 
લોકોની મડે ઈન ઈનડીયા ટોયઝની માગંને 
પૂરી કર્વા આગામી ૬ માસમાં ૧૦૦ 
જટેલી ન્વી પ્રોડકટ માકકેટમાં લોનચ કર્વાનું 
અમારૂં લક્ય છે.

કેનદ્ર - રાજય સરકાર દ્ારા આતમ 
વનભણાર ભારત અવભયાન અંતગણાત દેશમાં 
બનતા ઉતપાદનો પ્રતયે લોકોનો જોક ્વધે 
અને વ્વવ્વધ ઉતપાદનો બના્વતા નાના - 
મોટા ઉદ્ોગગૃિોને પણ પ્રોતસાિન મળી 
રિે તે માટે િાથ ધરાયેલા પ્રયાસોના 
પદરણામે આજે ‘‘મેડ ઈન ઈનડીયા’’ એ 
માત્ સુત્ જ નિી પરંતુ એક રિાનડ બની 
વ્વશ્વના દેશોને િંફા્વી રિી છે. •
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મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના દૃસટિ્વંત નેતૃત્વને 
પદરણામે સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅવભયાનને ચોથા ્વરણામાં મળેલી 
સફળતા અભતૂપૂ્વણા રિી છે. કોરોનાકાળના સતત બીજા ્વરષે કોવ્વડ 
માગણાદવશણાકાઓના પાલન સાથ ેસજુલામ્ સફુલામ્ જળઅવભયાનની 
ઉપલસ્બધઓમાં અનેક ગણો ્વધારો થયો છે. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ ૧લી મ ે૨૦૧૮ના દદ્વસે ભરૂચના કોસમડીથી 
સુજલામ-સુફલામ જળઅવભયાનનો પ્રારંભ કરી રાજયમાં 
જળસંગ્રિ સ્ોત ્વધાર્વા અને જમીનમાં પાણીના સતર ઊંચા 
લા્વ્વાનો મિત્્વપૂણણા સફળ અવભગમ અપનાવયો છે. 

આ ્વરષે સતત ચોથા ્વરષે મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીના 
માગણાદશણાનમા ંસજુલામ્ સુફલામ્ જળઅવભયાન ેકોરોના ્વાયરસના 
સંક્રમણના વ્વપદરત સંજોગો િો્વા છતાં પણ જ્વલંત સફળતા 
મળે્વી છે. મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ પાટણના ચાણસમા 
તાલુકાના ્વડા્વળી ગામથેી આ સજુલામ્ સુફલામ્ જળઅવભયાનની 
ચોથી કડીનો પ્રારંભ કરાવયો િતો. વ્વશ્વવયાપી કોરોનાના સકં્રમણના 
કપરાકાળ ્વચ્ે પણ આ ્વરષે ૧ એવપ્રલથી ૧૦ જૂન દરવમયાન 
સમગ્ર રાજયમાં સફળતાપૂ્વણાક સંપન્ન થઈ છે. આ ્વરષે કોરોના 
મિામારી ્વચ્ે ૧૯,૭૧૭ લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્રિ ક્ષમતામાં 
્વધારો થયો છે. આફતને અ્વસરમાં પલટા્વ્વાની ગુજરાતની 
ખુમારી આ અવભયાનની તા. ૧૦ જૂને પૂણણા થયેલી આ 
અવભયાનની ચોથી �ંખલામાં ઝળકી ઊઠી છે.

એટલું જ નિીં, અગાઉનાં ત્ણ ્વરણાના એટલે કે ૨૦૧૮, 
૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ના સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅવભયાન કરતા 

પણ આ ્વરણાની કામગીરી ્વધારે છે. આ અવભયાન અંતગણાત 
૨૦૧૮માં ૧૮,૫૧૫ કામો પૈકી ૭,૫૫૨ તળા્વ ઊંડાંંં કરી જળ 
સંગ્રિશવતિમાં ૧૩,૫૦૦ લાખ ઘન ફૂટ ્વધારો કર્વામાં આવયો 
િતો. લોકસભા ચૂંટણીના ્વરણા ૨૦૧૯માં ૧૧,૯૦૧ કામો પૈકી 
૪,૭૨૭ તળા્વ ઊડંા ંકરી પાણીની સગં્રિશવતિમા ં૧૦,૦૫૩ લાખ 
ઘન ફૂટ ્વધારો કર્વામાં આવયો િતો. કોરોનાકાળના પ્રથમ ્વરણા 
૨૦૨૦મા ંલોકડાઉનની કપરી પદરસસથવતમા ં૧૧,૦૭૨ કામો પકૈી 
૪,૩૦૯ તળા્વ ઊંડાં કરી જળ સંગ્રિશવતિમાં ૧૮,૫૧૧ લાખ 
ઘન ફૂટ ્વધારો કર્વામાં આવયો િતો. 

રાજયમાં કુદરતી પાણીના સતર ઊંચા આ્વે તેમજ પાણીનો 
જળસચંય ્વધનુ ે્વધ ુથાય તનેો લાભ નાગદરકો અન ેલાખો ખડેતૂોને 
થાય એ આશયથી મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ રૂપાણીની પ્રેરણાથી 
િાથ ધરાયેલા રાજયવયાપી સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅવભયાનને 
વયાપક જન પ્રવતસાદ સાંપડ્ો છે. જેના પદરણામે છેલ્ા ચાર 
્વરણામાં ૬૧,૭૮૧ લાખ ઘનફૂટ જળસંગ્રિ ક્ષમતામાં ્વધારો થયો 
છે. આ ્વરષે કોરોનાના વ્વપદરત સંજોગોમાં પણ ૧૯,૭૧૭ લાખ 
ઘન ફૂટ જળસંગ્રિ ક્ષમતામાં ્વધારો થયો છે. 

કોવ્વડ-૧૯ની મિામારીમાં આંવશક વનયંત્ણોની સસથવતમાં 
પણ ગ્રામીણ શ્વમકો ગરીબ પદર્વારોને રોજગારી મળી રિે તે 
માટે રાજયોમાં નાની નદી, ચેકડેમ, તળા્વ ઊંડાંં કર્વાના સુજલામ્ 
સફુલામ્ જળઅવભયાનના કામો તમેજ મનરેગાના કામો શરૂ કરીને 
સમગ્ર અવભયાનમાં ૨૬.૪૬ લાખ માન્વદદન રોજગારી વનમાણાણ 
થયું છે. જેમાં એક દદ્વસમાં જ અંદાવજત ૧.૨૩ લાખ લોકોને 

 સજુલામ-સફુલામ જળઅમભયાનથી
આપમતિને અવસરમાં પલટતુ ંગજુરાત 

જળક્રાંમત
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રોજગારી આપ્વામાં આ્વી છે. 
તદઅનસુાર, રાજયમા ંસજુલામ્ સફુલામ્ જળઅવભયાનના ચોથા 

તબક્કામા ં૧૦ જનૂ સધુીમા ં૧૫,૨૧૦ કામો પણૂણા થયા ં છે. આ 
અવભયાન િેઠળ આ ્વરષે રાજયભરમા ં૪,૮૧૪ તળા્વો ઊડંાં ંકર્વામાં 
આવયા, ૪,૧૧૪ ચકેડમેોનુ ંદડ-વસસલટંગ, ૬,૯૧૭ દક.વમ. લબંાઇમાં 
નિેરોની અન ેકાસંની સફાઈ કર્વામા ંઆ્વી.આ કામગીરીમા ંએક 
જ દદ્વસમા ંસૌથી ્વધ ુમિત્તમ ૩,૦૦૭ એકસકે્ેવટર/જ.ેસી.બી. મશીન 
અન ે૧૪,૫૫૫ ટે્કટર/ ડમપરન ે મળીન ે કુલ ૧૭,૫૬૨ યાવંત્ક 
સાધનોનો ઉપયોગ કર્વામા ંઆવયો િતો.

આ ્વરષે આદદજાવત વજલ્ા દાિોદમા ંસૌથી ્વધ ુ૩,૩૮૫ કામ 
થયા અને ઓછો ્વરસાદ ધરા્વતા કચછ વજલ્ાની જળ 
સંગ્રિશવતિમાં ૨૭૭૦ લાખ ઘન ફૂટનો ્વધારો થયો છે તે પણ 

સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅમભયાનની મસમધિઓ• કોરોના સંક્ર્ણના કપરાકાળ્ાં આંનશક નનયંત્ણોની સસથનત વચ્ે પણ ૧૫,૨૧૦ કા્ો પૂણ્વ• ૨૬.૪૬ લાખ ્ાનવદિનની રોજગારી સોનશયલ દડસન્ટસન્સંગના પાલન સાથે શ્ન્કોને ્ળી• ૧૯ હજાર ૭૧૭ લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષ્તા વધી • જળસંગ્રહ ક્ષ્તા્ાં થયેલો વધારો અગાઉના ત્ણ વિ્વ કરતાં પણ વધુ 
• જનભાગીિારી થકી યોજાયેલ આ અનભયાન્ાં છેલાં ચાર વિ્વ્ાં રાજયભર્ાં જળસંગ્રહ ્ાટેના ૫૬,૬૯૮ કા્ો પૂણ્વ થયાં

• જળસંગ્રહ ક્ષ્તા્ાં ૬૧,૭૮૧ લાખ ઘનફૂટ વધારો થયો• રાજયના ૩૩ નજલાઓ્ાં ૨૧,૪૦૨ તળાવો ઊંડાં કરાયાં

આ અવભયાનની એક આગ્વી વસવદ છે.  ્વરણા ૨૦૧૮થી શરૂ 
થયેલા આ જળઅવભયાનમાં છલે્ાં ચાર ્વરણામાં રાજયભરમાં 
૨૧,૪૦૨ તળા્વો ઊડંાં ંકરાયા ંછે. એ જ રીત ે૧૨,૨૨૧ ચકેડમેોનું 
દડ-વસસલટગં કરાયંુ અને ૩,૪૩૫ ચેકડેમનું દરપેદરંગ કર્વામાં 
આવયાં છે, આના પદરણામે જળસંગ્રિ ક્ષમતામાં કુલ ૬૧,૭૧૮ 
લાખ ઘનફૂટનો ્વધારો થયો છે

આ અવભયાનના ચાર ્વરણા દરમયાન એટલે કે ૨૦૧૮, 
૨૦૧૯, ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧માં મનરેગા યોજના િેઠળ પણ 
જનભાગીદારીથી કામો િાથ ધરાયાં છે. તમામ વજલ્ાઓમાં 
૫૬,૬૯૮ કામો પૂણણા કરી દે્વાયાં છે. ૫૦,૩૫૩ દક.વમ.લંબાઇમાં 
નિેરોની અને કાંસની સફાઇ કર્વામાં આ્વી છે. જેના પદરણામે 
રાજયભરમાં ૧૫૬.૯૩ લાખ માન્વદદન રોજગારી ઉતપન્ન  
થઈ છે.

અમદા્વાદ વજલ્ામાં સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅવભયાન 
અંતગણાત જળસંગ્રિ સંલગ્ન કામો િાથ ધરાયાં િતાં. જેના પગલે 
વજલ્ામાં સમગ્રતયા ૪૧૫ કામો િાથ ધરાયા અને તેના પગલે 
જળસંગ્રિ ક્ષમતામાં ૨૫૪.૭ લાખ ઘનફૂટનો ્વધારો થયો છે. 
આ કામ થકી અમદા્વાદ વજલ્ામાં ૭,૨૧,૨૩૦ ઘન મીટરનું 
ખોદાણ થયું છે અને છેલ્ાં ચાર ્વરણામાં સૌથી ્વધુ ૧૮,૩૨૫ 
માન્વ દદનની રોજગારી પેદા થઈ છે. અત્ે ઉલ્ેખનીય છે કે 
સુજલામ સૂફલામ જળઅવભયાન અંતગણાત ્વરણા ૨૦૧૮, ૨૦૧૯ 
અને ૨૦૨૦ એમ કુલ ત્ણ ્વરણામાં સંગ્રિ શવતિમાં અનુક્રમ ે
૩૯૧.૬ લાખ ઘનફૂટ, ૩૮૩.૮ લાખ ઘનફૂટ અન ે૨૨૨.૫ લાખ 
ઘનફૂટનો ્વધારો થયો િતો. •
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ભૂજની શ્ી માતૃ્ાયા મવદ્ાલય િની રાજયની શ્ોષ્ઠ શાળા
રાજયની શાળાઓની ગુણ્વત્તા સ્વયોત્તમ કક્ષાએ લઈ જ્વાના 

ઉદ્ેશ સાથે રાજય સરકાર દ્ારા શ્ેષ્ઠ શાળાઓને પ્રોતસાિક ઇનામ 
આપ્વા ્વરણા ૨૦૧૩-૧૪થી ‘શ્ેષ્ઠ શાળા પ્રોતસાિક ઇનામ’ 

યોજના શરૂ કર્વામાં આ્વી છે. 
જેમાં વશક્ષણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રવસંિ ચુડાસમાના િસતે પ્રથમ ક્રમે 

આ્વેલી શાળાને રૂ.૫ લાખ, દદ્તીય ક્રમે આ્વેલી શાળાને રૂ.૩ 
લાખ અને તૃતીય ક્રમે આ્વેલી શાળાને રૂ.૨ લાખ, પ્રમાણપત્ 
તેમજ ટ્ોફી એનાયત કરી શાળા સંચાલકોને યોગય પ્રોતસાિન પૂરું 
પાડ્વામાં આવયું િતું. ્વરણા ૨૦૨૦-૨૧માં વજલ્ા કક્ષાએ પ્રથમ 
ક્રમે કચછના ભૂજની શ્ી માતૃછાયા કનયા વ્વદ્ાલય, દદ્તીય ક્રમે 
જામનગરના ધ્ોલની શ્ી જી.એમ.પટેલ કનયા વ્વદ્ાલય અન ેતૃતીય 
ક્રમે ્વડોદરાના ્વાઘોદડયામાં આ્વેલી વ્વ્વેકાનંદ ઉચ્તર ઉ.બુ.
વ્વદ્ાલયને પ્રોતસાિક ઇનામ આપી તેના સંચાલકોને સનમાવનત 
કર્વામાં આવયાં િતાં. •

લખતરમાં ઘરે ઘરે પાણી આપવા  
પાઇપલાઇન યોજના

 સુરેનદ્રનગર વજલ્ાના લખતરના લોકોને ઘરે ઘરે વનયવમત 
અને પૂરતા પ્રેસરથી પાણી આપ્વા પાઇપલાઈન તેમજ ટાંકી 
બના્વ્વાની યોજનાનંુ પાણી પુર્વઠા મંત્ી શ્ી કુ્ંવરજીભાઈ 
બા્વવળયાએ ખાતમુિૂતણા કયુું િતું.

આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી કું્વરજીભાઈ બા્વવળયાએ જણાવયું િતું 
કે, લખતરની પાણીની સમસયાના વનરાકરણ માટે આશરે ૧.૮૯ 
કરોડ રૂવપયાના ખચષે આ યોજના તૈયાર થશે. લોકભાગીદારીથી 
શરૂ થયેલા આ કામમાં લખતર ગામના સરપંચ અને પાણી 
સવમવતના સભયો સવિત ગ્રામજનોએ અંગત રસ લઈ ઘર દીઠ 
એક િજાર રૂવપયાનો ફાળો એકઠો કયયો એ ખરેખર સરાિનીય 
છે. આ પ્રોજેકટમાં ૧૪ લાખ વલટરની ક્ષમતા ધરા્વતો આર.
સી.સી અંડરગ્રાઉનડ સંપ અને ૭ લાખ વલટરની ક્ષમતા ધરા્વતો 
ઈ.એસ.આર એમ બે ઘટકો સાથ ેપાઇપલાઈન ગોઠ્વ્વામા ંઆ્વશ.ે 
જેથી ગામના તમામ કુટુંબોને જરૂર મુજબનું પાણી મળી રિે. આ 
પ્રસંગે લખતર તાલુકા પ્રમુખ શ્ી કીવતણારાજવસંિ રાણા, સરપંચ શ્ી 
પ્રિલાદભાઈ ચા્વડા, ્વાસમોના કાયણાપાલક ઇજનેરશ્ી, ્વાસમોના 
વજલ્ા કો-ઑદડ ણાનેટરશ્ી સવિત ગ્રામજનો ઉપસસથત  
રહ્ા િતા. •

પાંડેસરામાં LIG આવાસોનો 
ઈ-કમપયૂટરાઈઝડ ડ્ો

 આવથણાક રીત ેગરીબ અન ેનબળા ્વગણાના લોકોન ેપાકા આ્વાસો 
મળી રિે તે માટે રાજય તથા કેનદ્ર સરકાર કાયણા કરી રિી છે. 
ગુજરાત િાઉવસંગ બોડણા દ્ારા મુખયમંત્ી ગૃિ યોજના અંતગણાત 
સુરતના પાંડેસરામાં ૫૯ જેટલા એલ.આઈ.જી. આ્વાસોનો 
ઇ-કમપયૂટરાઈઝડ ડ્ો ગાંધીનગરથી શિેરી ગૃિવનમાણાણના રાજય 
મંત્ી શ્ી યોગેશભાઈ પટેલના િસતે સંપન્ન થયો િતો. 

આ ્વેળાએ મંત્ી શ્ી યોગેશભાઈ પટેલે જણાવયું િતું કે, 
પ્રધાનમતં્ીશ્ીના ૨૦૨૨ સધુીમા ંદરેકન ેમકાનો આપ્વાના સકંલપ 
સાથે ગુજરાત િાઉવસંગ બોડણા પણ શિેરી વ્વસતારોમાં મકાનોનું 
વનમાણાણ કરીને લાભાથદીઓને એનાયત કરી રિી છે. સુરત ખાતે 
બના્વ્વામા ંઆ્વલેા એલ.આઈ.જી.આ્વાસો લાભાથદીઓન ેરાજય 
સરકારની એક લાખથી સબવસડી બાદ કરતાં રૂા.૧૧ લાખમાં 
દસતા્વજે સાથે મળશે. મતં્ીશ્ીએ લાભાથદીઓ સાથે ્વાતચીત કરતા 
લાભાથદીઓએ મકાન મળ્વાથી અનેરા આનંદની લાગણી વયકત 
કરી િતી.

આ ્વળેાએ ધારાસભય શ્ી વ્વ્ેવકભાઈ પટેલ, િાઉસીગ બોડણાના 
કવમશનર શ્ી લોચન સિેરા તથા સરુત મયેર શ્ીમતી િેમાલીબિેન 
બોઘા્વાલા ઉપસસથત રહ્ાં િતાં. •

" ડકશોર મજકાદરા

økwshkík ૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧68



દાહોદના ૩૫ હજાર આડદવાસી ખેડૂતોને 
૬.૮૪ કરોડની ખાતર-મિયારણ સહાય

દાિોદ વજલ્ામા ંકૃવર ્વવૈ્વધયીકરણ યોજના અતંગણાત આ ્વરષે 
ખાતર-વબયારણ દકટસ વ્વતરણનો પ્રારંભ મખુયમતં્ી શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ વ્વડીયો કોનફરનસના માધયમથી કયયો િતો. આ પ્રસંગે 
દાિોદ વજલ્ા સે્વા સદન ખાતે પશપુાલન રાજય મતં્ી શ્ી બચભુાઈ 
ખાબડ અન ેસાસંદ શ્ી જસ્વતંવસંિ ભાભોર ઉપસસથત રહ્ા િતા 
અન ેખેડતૂોન ેદકટસનુ ંવ્વતરણ કયુું િતુ.ં 

પશપુાલન રાજય મતં્ી શ્ી બચુભાઈ ખાબડ ેજણાવયંુ િતુ ંકે, 
આ ્વરષે પણ ્વનબંધ ુકલયાણ યોજના અતંગણાત દાિોદના ૩૫ િજાર 
ખડેતૂોન ે૬.૮૪ કરોડની ખાતર-વબયારણની સિાય કર્વામા ંઆ્વશ.ે 
ખડેતૂોન ે રૂ. ૧૯૫૭ની દકમતનુ ં ૪૫ દકલો યદુરયા, ૫૦ દકલો 
ઓગષેવનક ખાતર અન ે ૪ દકલો મકાઇનુ ં વબયારણ આપ્વામાં 
આ્વશ.ે જમેા ંલાભાથદી ખડેતૂનો ફાળો રૂ. ૨૫૦ નો રિેશ.ે વજલ્ાના 
૩૫ િજાર ખડેતૂોન ેઆ ખાતર-વબયારણ પિોંચતુ ંકર્વાની વય્વસથા 
કર્વામા ંઆ્વી છે. 

આ પ્રસગં ેપ્રાયોજના ્વિી્વટદાર શ્ી બી.ડી. વનનામા તમેજ 
વજલ્ાના ંતાલુકા અન ેવજલ્ા કક્ષાના ંકૃવર અવધકારી-કમણાચારીઓ 
તમેજ લાભાથદી ખડેતૂો ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

સમાિાર મવશેર

ભાવનગરના સામૂમહક આરોગય કેન્દ્રોને 
રૂા.૧૯.૭૦ લાખની ગ્ાન્ટ 

કોરોનાના પ્રકોપને લીધે સામાનય નાગદરકોએ સ્વાસ્થયની 
દૃસટિએ ઘણી બધી તકલીફોનો સામનો કર્વો પડે છે. કોરોના 
સામેની લડાઇ માટે નાગદરકોને ્વોક-ઇન રસીકરણની શરૂઆત 
કર્વામાં આ્વી છે. રાજયકક્ષાના મતસયોદ્ોગ રાજય મંત્ી શ્ી 
પરસોત્તમભાઈ સોલંકીએ ભા્વનગરના કોવળયાક અને વસિોરનાં 
સામૂવિક આરોગય કેનદ્રો માટે કોરોનાની સાર્વાર માટેનાં સાધનો 
ખરીદ્વા રૂ.૧૯.૭૦ લાખની ગ્રાનટ સામૂવિક આરોગય કેનદ્રો માટે 

ફાળ્વી છે.
કોવળયાક સામૂવિક 

આરોગય કનેદ્ર ખાતે બે 
ઑસકસજન કોનસનટ્ટેર, બે 
મલટીપારા મોવનટર, સેમી 
ફાઉલ બેડ અને દડવલ્વરી 
બેડની ગ્રાનટ તેમજ વસિોર 
સામૂવિક આરોગય કનેદ્ર 
ખાતે બે બાયપેપ મશીન 

અને ચાર ઑસકસજન કોનસનટ્ેટર એમ કુલ મળીને રૂા. ૧૯.૭૦ 
લાખની ગ્રાનટની ફાળ્વણી કરી છે.

મતં્ીશ્ીએ આ ગ્રાનટ આપ્વા ંસાથે જણાવયુ ંકે, કોરોના સામેની 
લડત સામે સજ્જતા એ જ િવથયાર છે તયારે રખેને કોરોનાનો 
ત્ીજો ્વ્ેવ આ્વ ેતો ત ેમાટે અગાઉથી તયૈારી જ કોરોનાના કેરમાથંી 
બચા્વી શકશે. આથી, કોરોના સામે લડ્વા માટે સ્વાસ્થયના ક્ષેત્ને 
મજબૂત કર્વું તે આજના સમયની તાતી જરૂદરયાત છે. •

જામનગરની મવિલાઓને આતમવનભણાર બના્વ્વા અન્ન 
અને નાગદરક પુર્વઠા રાજયમંત્ી શ્ી ધમષેનદ્રવસંિ જાડેજાના 
િસતે ૫૦ બિનેોને વસલાઈ મશીન વ્વતદરત કર્વામાં  
આવયાં િતાં. 

આ તકે રાજયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં િતું કે, સમાજમાં રિેલી 
શ્ી લોિાણા મવિલા સે્વા સમાજ જે્વી સે્વા સંસથાઓના 
નેજા િેઠળ સમાજના ઉતથાન કાયણા આદશણા રીતે થઈ રહ્ાં 
છે. દરેક વયવતિએ સમાજ માટે મદદરૂપ થ્વું એ અતયંત 
પ્રશસંાપાત્ છે. ્વળી, રાજય સરકાર વ્વવ્વધ યોજનાઓ થકી 
સમાજનાં દરેક વયવતિને આતમવનભણાર બના્વ્વા માટે કદટબદ છે. 
આ પ્રયાસોમાં સે્વા સંસથાઓનું જોડાણ 'સોને પે સુિાગા' જે્વું છે.

આ તકે અગ્રણી શ્ી િસમુખભાઈ વિંડોચા, નોબતના તંત્ી 

શ્ી પ્રદદપભાઈ માધ્વાણી, શ્ી વ્વનુભાઈ કોટક તથા શ્ી લોિાણા 
મવિલા સે્વા સમાજ સંસથાના ્વડા શ્ી સુલોચનાબિેન તન્ના તથા 
લાભાથદી મવિલાઓ ઉપસસથત રિી િતી. •

જામનગરમાં મમહલાઓને મસલાઈ મશીન અપાયાં 
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સમાિાર મવશેર

કચ્માં મવકાસલક્ષી જનસુખાકારીના કાયયો લોકામપમિત

ગુજરાત સરકારે જનસુખાકારીના 
કાયયોને અગ્રીમતા આપી છે. કચછમાં 
પી્વાના પાણીથી માંડીને રોડ રસતાના 
વ્વકાસકાયયો કોરોના કાળ ્વચ્ ેપણ અવ્વતર 
ચાલુ રહ્ાં છે.  અંજારમાં લોકોની 
સુખાકારીમાં ્વધારો કર્વા અંજાર 
નગરપાવલકા જુદા જુદા વ્વસતારમાં 
આર.સી.સી. રોડ તમેજ પે્વર ્બલોક રોડના 
કામોનુ ંસામાવજક અન ેશકૈ્ષવણક રીત ેપછાત 
્વગયોનુ ંકલયાણ અન ેપ્ર્વાસન રાજય મંત્ી 
શ્ી ્વાસણભાઇ આવિરના િસતે ખાતમિૂુતણા 

કર્વામાં આવયું િતંુ. સ્વવણણામ જયંતી 
મુખયમંત્ી શિેરી વ્વકાસ યોજનાના 
૨૦૧૬-૧૭ તેમજ ૨૦૨૦-૨૧ની 
ગ્ર ા ન ટન ા  ક ામ ો  અં તગ ણા ત  અંજાર 
નગરપાવલકાના જુદા જદુા વ્વસતારોમા ંરોડ 
દરફકેસીંગના કામો, આર.સી.સી. રોડના 
તમેજ પ્ેવર ્બલોક રોડના કામો મળીન ેકુલ 
૬૩ કામોનો શુભારંભ કર્વામાં આવયો 
િતો. આ કામો પાછળ અદંાજીત રૂ.૨.૪૪ 
કરોડ જટેલો ખચણા કર્વામાં આ્વશ.ે

આ ઉપરાંત ભુજ તાલુકાના ધાણેટી 

ખાતે ્વાસમો પુરસકૃત યોજના અંતગણાત કુલ 
રૂ.૨૩.૧૭ લાખના ખચષે ન્વવનવમણાત 
પી્વાના પાણીની ઊંચી ટાંકીનું લોકાપણાણ 
કયુું િતું. તેની સાથેસાથે તેમણે ધાણેટીમાં 
જ પાણી પુર્વઠા યોજનાના બે વ્વકાસ 
કામો લોકાવપણાત કયાું િતા. 

રાજય મતં્ી શ્ી ્વાસણભાઇ આવિરે આ 
તકે ઉપસસથતોન ે્વધામણા ંદેતા જણાવયુ ંિતું 
કે, ગામ લોકોએ જ્વાબદારી સ્વીકારી ્વાસમો 
પરુસકૃત યોજના િેઠળ સામાવજક બદલા્વની 
પ્ર્વવતમા ંપાણી સવમવત કામ કરી રિી છે. 
રૂ.૨૩.૧૭ લાખના ખચષે ્વાસમોએ પી્વાના 
પાણીની ટાકંીનુ ંવનમાણાણ કયુણા છે.

ધાણેટી ગામે ્વાસમો કૃત પી્વાના 
પાણીની ઊચંી ટાકંીનુ ંઅન ેપાણી પુર્વઠા 
યોજના અતંગણાત રૂ.૪૦.૦૪ લાખના ખચષે 
વનવમણાત સપંનુ ંપણ આ તકે લોકાપણાણ કર્વામાં 
આવયુ ંિતુ.ં આ આર.સી.સી. ભગૂભણા સપંની 
ક્ષમતા ૨.૫૦ લાખ લીટરની છે. જનેાથી 
ધાણટેી ગ્રામજનો પાણી મળે્વી શકશ ેએમ 
રાજય મતં્ીશ્ીએ જણાવયંુ િતુ.ં •

પ્રધાનમંત્ી આદશમિ ગ્ામ યોજના અંતગમિત મવકાસકામોનું ઈ-ખાતમુહૂતમિ
ગ્રામય કક્ષાએ માળખાગત સ્વલતોના વનમાણાણ થકી ગ્રામીણ 

જી્વનને ઘબકતુ બના્વ્વા રાજય સરકાર મકકમ વનધાણાર સાથે 
આગળ ્વધી રિી છે જેના પદરણામે અસરકારક કામગીરી ના 
કારણે ગ્રામય સતરે જનસુખાકારીમાં નોંધપાત્ ્વધારો પણ થયો 
છે. સામાવજક નયાય અવધકારીતા મંત્ી શ્ી ઈશ્વરભાઈ પરમારે 
ગાંધીનગરથી પ્રધાનમંત્ી આદશણા ગ્રામ યોજના (PMAGY) 
અંતગણાત સાબરકાંઠા, આણંદ, જૂનાગઢ અને સુરત વજલ્ાના 
૮ ગામોના રૂ. ૫૨.૭૮ લાખના વ્વવ્વધ સોળ વ્વકાસકામોનુ 
વ્વવ્વધ ઈ-ખાતમુિૂતણા કયુું િતું. 

આ પ્રસંગે તેમણે કહ્ િતું કે, પ્રધાનમંત્ી આદશણા ગ્રામ 
યોજના િેઠળ આદશણા ગામ બના્વ્વા માટે કનેદ્ર સરકાર દ્ારા 
એક ગામ દીઠ રૂ. ૨૦ લાખ ફાળ્વ્વામાં આવયા છે. જેમાં 
ગુજરાતના કુલ ૨૫ ગામ માટે રૂ.૫ કરોડ ફાળ્વ્વામાં આવયા ં
છે. પ્રધાનમંત્ી આદશણા ગ્રામ યોજના િેઠળ િાલ રાજયના ૪ 
વજલ્ાનાં પ તાલુકાનાં ૮ ગામોના કુલ -૧૬ કામોનો સમા્ેવશ 
કરાયો છે. જેમાં આણંદ વજલ્ામાં વજલ્ા અનુસરણ સવમવત 

દ્ારા ખંભાત તાલુકાના ન્વાગામ ્વાંટા ખાતે કુલ ૮ કામોની 
મંજુરી મળી િતી. જેમાં સમાટણા મોડેલ આંગણ્વાડી અને 
પ્રાથવમક શાળાનો ન્વીન ઓરડો બના્વ્વા માટે કુલ રૂ.૯ 
લાખનાં કામોનું ખાતમુિૂતણા કરાયુ છે. 

આ ઉપરાંત સાબરકાંઠાના ઈસર્વાડામાં કલુ ૧૦ કામો 
વિંમતનગરના ભાદરડી ખાતે ૯ કામો, કુંપ ખાતે  ૧૩ કામો, 
સઢા ખાતે કુલ ૨૭ કામોને મંજૂરી મળી ગઇ છે. તે્વી જ રીતે 
જૂનાગઢના કેશોદનું ટીંટોડીના ૬  કામો, સુરતના માંગરોળના 
પાણેથા ખાતે ૫ કામો મંજૂર કરાયા છે. •
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અમદાવાદમાં પાલડી અને િાંદખેડાના 
પોલીસ સટેશનનું લોકાપમિણ

ગુજરાતના નાગદરકોને પોલીસ સટેશનમાં ઉત્તમ સુવ્વધાઓ 
મળે અને અવધકારીઓ માટે કામગીરીમાં સાનુકૂળ ્વાતા્વરણ 
સજાણાય તે માટે ગુજરાત સરકાર કદટબદ છે તેમ ગૃિ રાજય મંત્ી 
શ્ી પ્રદીપવસંિ જાડેજાએ અમદા્વાદના પાલડી અને ચાંદખેડા 
પોલીસ સટેશનના લોકાપણાણ પ્રસંગે જણાવયું િતું.

ગૃિ રાજયમંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે ચાંદખેડા પોલીસ મથકની 
દડઝાઇન અને વનમાણાણમાં નતૂન અવભગમનો ઉલ્ખે કરતા ંજણાવયું 
િતું કે, આ પોલીસ મથકમાં પોલીવસંગ તેમ જ નાગદરકોને 
આનરુવંગક સવુ્વધાઓ માટે અલગ વય્વસથા ઊભી કર્વામા ંઆ્વી 
છે.આ અ્વસરે ગૃિરાજયમંત્ીશ્ીએ વચલડ્ન ટ્ાદફક પાક્કનું પણ 
લોકાપણાણ કયુું િતુ.ં અમદા્વાદ શિેરના પાલડી વ્વસતારમા ંવનમાણાણ 
પામલેુ ંપોલીસ સટેશન એ શિેરનુ ંપિેલુ ંએ્વુ ંપોલીસ સટેશન બનયું 
છે જેમાં વલફટની સુવ્વધા છે. ચાંદખેડાના ન્વવનવમણાત પોલીસ 
મથકમાં પોલીવસંગની સાથે નાગદરકને જરૂરી સુવ્વધાઓને 
કેનદ્રસથાને રાખ્વામાં આ્વી છે. પાલડી પોલીસ મથક રૂ. ૨ કરોડ 
૧૨ લાખના ખચષે વનમાણાણ પામયુ ંછે, જયારે ચાદંખડેા પોલીસ મથક 
રૂ. ૨ કરોડ ૫૧ લાખના ખચષે તૈયાર થયું છે. •

સમાિાર મવશેર

રાજયમાં 10 સાયિર ક્રાઇમ 
પોલીસ સટેશનનો પ્રારંભ

ગુજરાત પોલીસને સમાટણા, શાપણા અને ટેકનોલોજીથી સજજ 
બના્વીન ેલોકોન ેસાયબર ક્રાઈમથી સરુવક્ષત કર્વાના વનધાણાર સાથે 
રાજય સરકાર આગળ ્વધી રહ્ી છે. ગૃિ રાજય મંત્ી શ્ી 

પ્રદીપવસંિ જાડેજાએ રાજયમાં દશ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ 
સટેશનનો ગાંધીનગર ખાતેથી ્વચયુણાઅલી પ્રારંભ કરાવયો િતો. 

મંત્ીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, સાયબર ક્રાઇમને સંબંવધત 
ગુનાઓને રોક્વા અને આ્વા ગુનાઓને ઉકેલ્વા માટે રાજય 
કક્ષાએ સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમની કચેરીમાં કાયણારત સટેટ સાયબર સેલ 
િસતક ૧ સાયબર પોલીસ સટેશન કાયણારત કર્વામાં આવયુ છે. 
જયારે, સાયબર ક્રાઇમને અટકા્વ્વા અને સાયબર ક્રાઇમ તંત્ને 
્વધુ અદ્તન તથા સુસજ્જ કર્વા માટે રાજયના ૪ શિેરો એટલે 
કે, ૪ કવમશ્રેટ વ્વસતાર – અમદા્વાદ, સુરત, ્વડોદરા અને 
રાજકોટ શિેરમાં પણ અતયાધુવનક સાયબર પોલીસ સટેશન શરૂ 
કર્વામા ંઆવયા છે. રાજયની ૯ રેનજ(ક્ષતે્ીય વ્વભાગ) ગાધંીનગર, 
રાજકોટ, ભા્વનગર, બોડણાર રેનજ, સુરત, ્વડોદરા, પંચમિાલ-
ગોધરા, અમદા્વાદ અને જુનાગઢ ખાતે પણ સાયબર પોલીસ 
સટેશન કાયણારત કરી દે્વાયા છે. 

સાયબર ક્રાઈમ અંગે લોકોમા જાગૃવત અને ડીટેકશન માટે 
સક્ષમ પ્રયાસો કરી નાગદરકોને સિાયરૂપ થ્વા પોલીસ તંત્ને 
તેમણે આિ્વાન કરતા કહ્ કે, રાજયના આણંદ, સાબરકાંઠા, 
મિેસાણા, ભરૂચ, ્વલસાડ, જામનગર, પોરબદંર, અમરેલી, કચછ-
પૂ્વણા(ગાંધીધામ) અન ેબનાસકાઠંા એમ કુલ-૧૦(દસ) વજલ્ાઓમાં 
પણ સાયબર પોલીસ સટશેન કાયણારત થ્વાથી આ વ્વસતારના 
નાગદરકોન ેસાયબર ક્રાઈમ સદંભષે ્વધ ુસરુક્ષા મળશે.તેમજ સાયબર 
ક્રાઈમના ગુનાઓ નોધા્વ્વા તથા માગણાદશણાનની સુવ્વધાઓ પણ 
ઉપલ્બધ બનશે. 

આ ઇ - લોકાપણણા કાયણાક્રમમાં શિેર - વજલ્ા તથા રેનજના 
પોલીસ ્વડાશ્ીઓ, રાજયના ઉચ્ પોલીસ અવધકારીશ્ીઓ તમેજ 
ગૃિ વ્વભાગના ઉચ્ અવધકારીશ્ીઓ ઉપસસથત રહ્ા િતાં. •

ડાંગ મજલ્ો 'કોરોના' ના કહેરથી મુતિ
'કોરોના'ની ઘાતક બીજી લિેરનો કિેર અનુભ્વી ચુકેલો ડાંગ 

વજલ્ો 'કોરોના મુતિ' થયો છે, તયારે વજલ્ા ્વિી્વટી તંત્ના 
અસરકારક પ્રયાસો, જનપ્રવતવનવધઓનું જનઆંદોલન અને 
પ્રજાકીય ઇચછાશવતિથી સંભવ્વત ત્ીજી લિેરને પ્ર્વેશતા પિેલા 
જ જાકારો આપ્વા માટે વજલ્ા ્વિી્વટી તંત્ે પ્રવતબદતા વયતિ 
કરી છે. ડાંગ વજલ્ામાં તા.૧૬ જૂન ૨૦૨૧ની સસથવતએ એક 
પણ એસકટ્વ કેસ રિે્વા પામયો નથી. વજલ્ામાં આ અગાઉ કુલ 
૬૮૯ કેસો નોંધાયા િતા. ડાંગની મુલાકાતે આ્વેલા ્વન રાજય 
મતં્ી શ્ી રમણલાલ પાટકરે ટીમ ડાગંન ેવ્વશેર અવભનદંન પાઠ્વી 
તંત્ની પ્રશંસા કરી િતી. 'કોરોના' ની સભંવ્વત ત્ીજી લિેરના 
કિેરથી પ્રજાજનોને સુરવક્ષત કર્વાના ભાગરૂપે ચાલી રિેલા 
રસીકરણ કાયણાક્રમ અતંગણાત તા.૧૬ જૂન સુધી ૨૧૧૪ િેલથકેર 
્વક્કરન ેપ્રથમ ડોઝ અન ે૧૮૩૦ િેલથકેર ્વક્કરન ેબીજો ડોઝ આપી 
દે્વાયો િતો. જયારે ૪૯૭૫ ફ્રનટ લાઈન ્વક્કરોન ેપ્રથમ ડોઝ અને 
૩૨૦૦ િેલથકેર ્વક્કરન ેબીજો ડોઝ આપ્વામા ંઆવયો છે. ત ેજ 
રીત ે૪૫થી ્વધ ુ્વયના ૨૯૫૩૩ન ેપ્રથમ અન ે૬૦૪૩ન ેબીજો 
ડોઝ આપી દે્વાયો છે. ૧૮થી ્વધ ુ્વયના ય્ુવાઓના ૫૦૨૧ને 
પ્રથમ ડોઝ આપી દે્વામા ંઆવયો છે. •
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ગુજરાત એટલે શાંવત, સલામતી અને સમૃવદનો પ્રદેશ. 
માત્ આવથણાક સમૃવદ જ નિી પરંતુ કુદરતે પણ ગુજરાતને 
ભરપૂર ભૌગોવલક સમૃવદ આપી છે. સમગ્ર દેશના ગૌર્વ સમા 
એવશયાદટક વસંિ વ્વશ્વમાં માત્ ગુજરાત જ જો્વા મળ ેછે. 
ગુજરાત દેશનો સૌથી લાંબો દદરયાદકનારો ધરા્વે છે. સોમનાથ, 
દ્ારકા જે્વાં ઐવતિાવસક તીથણાધામો, વગરનાર, પા્વાગઢ, 
અંબાજી, તારંગા પ્વણાત, ્વનય અભયારણયો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્ાનો તો 
છે જ સાથે વ્વશ્વનું એક માત્ સફેદ રણ ગુજરાતના કચછમાં 
જો્વા મળે છે. ગુજરાત ત્ણ રાજય અને એક આંતરરાષ્ટ્રીય 
સીમા ધરા્વે છે. રાજયની આ્વી વ્વવ્વધતાને ગુજરાતના 
તતકાવલન મુખયમંત્ીશ્ી અને દશેના ્વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ વ્વશ્વના નકશામાં ઉજાગર કરી. જેના પદરણામે માત્ 
દેશના જ નિીં વ્વદશેના પ્ર્વાસીઓ માટે પણ ગુજરાત બેસટ 
ડેસસટનેશન ફોર ટુદરઝમ બનયું છે.

ગજુરાત ેરાજયના પ્ર્વાસન કે્ષત્ માટે િોવલસસટક ડે્વલપમનેટનો 
કનસપેટ વ્વકસાવયો. પ્ર્વાસન સથળોએ નાગદરકોન ેપ્રાથવમક સવુ્વધા 
ઉપલ્બધ કરા્વામાં આ્વી છે. જેના કારણ ેગજુરાતમા ંપ્ર્વાસીઓની 
સંખયામાં ્વધારો થતો જાય છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતના એક માત્ બોડણાર ટુદરઝમના 
કેનદ્ર ભારત પાદકસતાન સરિદે અને બનાસકાંઠાના છે્વાડાના 
વ્વસતાર નડાબેટ ખાતે ‘સીમાદશણાન’ અંતગણાત પ્ર્વાસન વ્વભાગ 
દ્ારા બોડણાર ટુદરઝમના િાથ ધરાઇ રિેલા વ્વવ્વધ પ્ર્વાસન 

વ્વકાસકામોની વનરીક્ષણ મુલાકાત કરી િતી. 
નડાબટે સીમાદશણાનનો આ પ્રોજકેટ સમગ્રતયા અંદાવજત ૧૨૫ 

કરોડ રૂવપયાના ખચષે વનમાણાણ પામી રહ્ો છે અને આગામી ૧૫ 
ઓગસટ-ર૦૨૧ પિેલા પૂણણા થ્વાનો અંદાજ છે. આ પ્રોજેકટ 
અન્વયે ગુજરાત પ્ર્વાસન વનગમે નડેશ્વરી માતાના મંદદર પાસે 
વ્વસામોની કામગીરી પણૂણા કરી છે. એટલુ ંજ નવિ, નડેશ્વરી મદંદરથી 
સીમાદશણાન માટેના ઝીરો પોઇનટ સધુી જ્વાના માગણા પર ટી જકંશન 
પાસે વ્વવ્વધ યાત્ી સુવ્વધાનાં કામો અલગ-અલગ ચાર ફેઇઝમાં 
િાથ ધરાઈ રહ્ાં છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ કામોમાં ફેઇઝ-૧નાં કામો જે અંદાજે રૂ. 
૨૩ કરોડના ખચષે પૂણણાતાને આરે છે તે કામો અને યાત્ી 
સુવ્વધાઓનું સથળ વનરીક્ષણ કરી સંપૂણણા વ્વગતો મેળ્વી િતી. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ પ્ર્વાસન મંત્ીશ્ી સાથે બીજા ફેઇઝના કુલ ૩૨ 
કરોડના ખચષે વનમાણાણાધીન વ્વકાસકામોનું પણ વનરીક્ષણ કયુણા િતું. 
આ બીજા ફેઇઝના કામોમાં અજય પ્રિરી સમારક, પરેડ ગ્રાઉનડ, 
એસકઝવબશન સેનટર અને સરિદ સલામતીની વ્વવશટિ પ્રવતકૃવત 
સમાન ગેઇટનાં કામો િાલ ચાલી રહ્ાં છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ આ 
મુલાકાત દરમયાન પ્રચાર માધયમો સાથેની ્વાતચીતમાં સપટિપણે 

પ્રવાસન

પ્રવાસન સુમવધાઓ મવકસાવાશે 
નડાિેટમાં સીમાદશમિન અંતગમિત
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પ્રવાસન

જણાવયુ ંકે, નડાબેટ સીમાદશણાન કાયણાક્રમ બોડણાર ટદુરઝમ ક્ષતે્ ેવ્વશ્વના 
પ્ર્વાસનમાં ગુજરાતને આગ્વું સથાન અપા્વશે.

એટલું જ નવિ, આ સથળની મુલાકાતે આ્વનારા પ્ર્વાસીઓ 
આપણા સુરક્ષાબળોની જ્વાંમદદી, રાષ્ટ્રપ્રેમની ભા્વનાના 
ઇવતિાસથી ગૌર્વાસન્વત થશે. પ્ર્વાસન પ્રવૃવત્ત ્વધતાં સથાવનક 
રોજગારીની તકોનું પણ સજણાન થશે. 

તદઅનુસાર ફેઇઝ-૧માં જે કામો િાથ ધરાયા છે તેમાં 
પ્ર્વાસીઓના આગમન માટેનો "આગમન પલાઝા", પાદકિંગ, 
ઓદડટોદરયમ દરટેઇવનગં ્વોલ અન ેપી્વાના પાણીની સવુ્વધા તમેજ 
ટોયલેટ ્બલોકસના કામો પણૂણા થઈ ગયા ં છે. નડેશ્વરી મદંદરથી 
સીમાદશણાન માટેના ઝીરો પોઇનટ રૂટ ઉપર ટી જકંશનથી ઝીરો પોઇનટ 
સધુી આ પ્ર્વાસન વ્વકાસકામો ૪ 
ફેઇઝમાં િાથ ધરા્વાનાં છે.આ 
પ્ર્વાસન સથળને સૌર ઊજાણાથી 
પ્રકાવશત કર્વા ૧૪ જટેલા સોલાર 
ટ્ી લગા્વ્વાની કામગીરી પણ 
સીમાદશ ણાન-બોડ ણાર ટુ દરઝમ 
પ્રોજકેટમા ંિાથ ધર્વામા ંઆ્વી છે.

સીમાદશણાન માટ ે આ્વનારા સૌ પ્ર્વાસીઓ આપણા 
સુરક્ષાદળો-સેનાની સજ્જતાથી ભલીભાંવત પદરવચત થાય તે માટ ે
ટી જંકશનથી ઝીરો પોઇનટ સુધીના માગણા પર પલેટફોમણા બના્વીને 
સરફેસ ટુ સરફેસ વમસાઇલ, સરફેસ ટુ એર વમસાઇલ,T-55 
ટેનક, આટદીલરી ગન, ટોરપીડો, વ્વંગ ડ્ોપ ટેનક અને વમગ-27 
એરફ્રાફટ દડસપલે કર્વામાં આ્વશે. મુખયમંત્ી શ્ી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ આ બધી જ પ્રગવત િેઠળની કામગીરીનુ ંસથળ વનરીક્ષણ 
કરીને જરૂરી સૂચનો કયાું િતાં. 

આ પ્રસગં ેનડાબટે ખાત ેસાસંદ શ્ી પરબતભાઈ પટેલ, સાંસદ 
શ્ી દદનશેભાઈ અના્વદડયા, ધારાસભય શ્ી શશીકાતંભાઈ પડં્ા અને 
શ્ી કીવતણાવસંિ ્વાઘલેા, પ્ૂવણા મતં્ી શ્ી શકંરભાઈ ચૌધરી, પદાવધકારીઓ, 

પ્ર્વાસન વનગમના એમ.ડી. શ્ી 
જને ુ દે્વન, આઇ.જી. બી.એસ.
એફ. ગુજરાત ફ્રનટીયર શ્ી મવલક, 
વજલ્ા કલકેટર શ્ી આનદં પટેલ, 
વજલ્ા વ્વકાસ અવધકારી  
શ્ી દવિયા તેમજ અગ્રણીઓ 
જોડાયા િતા. •

 નડાબેટ સી્ાિશ્વન કાય્વક્ર્ની ્ુલાકાતે 
આવનારા પ્રવાસીઓ આપણા સુરક્ષાબળોની 
જવાં્િથી, રાષ્ટપ્રે્ની ભાવનાના ઇનતહાસથી 

ગૌરવાસન્વત થશે. પ્રવાસન પ્રવૃનત્ વધતાં સથાનનક 
રોજગારીની તકોનું પણ સજ્વન થશે.
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ખેડાના એક મશક્ષકે સજયયો િમ્કાર
પ્રેરણા

" ડરન્કલ વાડદોરીયા
"વશક્ષક કભી સાધારણ નિીં િોતા, પ્રલય ઓર વનમાણાણ ઉસકી 

ગોદમેં પલતે િૈ" આ ્વાકયને ખરા અથણામાં કપડ્વંજ તાલુકાના 
છાપરા ગામના મદદનીશ વશક્ષક શ્ી વ્વશાલભાઈ પારેખે સાવબત 
કયુું છે. આપણે અિીં એ્વા વશક્ષકની ્વાત કરી રહ્ા છીએ જેમણે 
અસાધારણ કાયણા કયુું છે. કોરોના મિામારીના કારણે શાળાઓ 
બંધ િો્વાથી વ્વદ્ાથદીઓને ઘરે બેસીને ઓનલાઇન જ અભયાસ 
કર્વો પડી રહ્ો છે. જેમાં સમાટણાફોન કે ઘરે ટી.્વીની સુવ્વધા ન 
ધરા્વતા વ્વદ્ાથદીઓ ઓનલાઇન વશક્ષણથી ્વંવચત ન રિી જાય 
ત ેમાટે વશક્ષક શ્ી વ્વશાલભાઈ પારેખ અલગ-અલગ જગયા પરથી 
સ્વખચષે ટી્વી એકત્ીકરણ કરી રહ્ા છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા આ કપરા સમયમાં િોમલવનુંગ માટે 
બાળકોને સમાટણાફોન, ટી્વીના માધયમથી વશક્ષણ આપ્વાનું નક્કી 
કરાયું. તા.૧૫ જૂન ૨૦૨૦ના રોજથી ટી.્વી પર ડી.ડી વગરનાર 
ચેનલ પર શૈક્ષવણક કાયણાક્રમો પ્રસાદરત થ્વાની શરૂઆત થઈ. આ 
અગં ેશ્ી વ્વશાલભાઈએ જણાવયુ ંિતંુ કે, છાપરા ગામની પ્રાથવમક 
શાળામાં ભણતાં ઘણાં બાળકોના ઘરે ટી.્વી ન િો્વાથી તેઓ આ 
વશક્ષણ કે્વી રીતે મેળ્વશે તે્વો વ્વચાર તેમના મનમાં આવયો. 
જેમની પાસે ટી્વી નથી તે બાળકો કઈ રીતે 
ભણશે? એ્વા સ્વાલ સામે 

તેમણે મનોમન વનધાણાર કયયો કે તેમની શાળાના બાળકોનું વશક્ષણ 
તેઓ બગડ્વા નિીં દે. સૌપ્રથમ ટી્વીનું દાન શ્ી ગૌતમભાઈએ 
આપયું જેમાં તેમણે પોતે ડીશ કનેકશન આપીને ગામમાં પિેલું 
ટી્વી મકૂયુ.ં તઓે કિે છે કે, આ ્વાત વમત્ો તથા અનય દાતાઓને 
કરતાં બધા તરફથી મને સારો એ્વો પ્રવતભા્વ મળયો િતો અને 
આ સે્વાકાયણા આગળ ્વધયું િતું.

શ્ી વ્વશાલભાઈએ જણાવયું િતું કે, ઓનલાઇન વશક્ષણમાં 
ગામડાઓનાં બાળકો પાછળ ન રિે તે્વા આશયથી આ એક 
પિેલ કરી છે. બાળકોન ેવ્વદ્ાભયાસની મશુકેલીઓ વન્વાર્વા િોમ 
લવનુંગને ્વધુ સશતિ અને અસરકારક બના્વ્વા માટે બાળકોને 
ટી્વી, ડીશ એનટેના, સમાટણાફોન, લેપટોપ ્વગેરે સામગ્રી દાન થકી 
પૂરી પાડ્વા પ્રયત્ો કયાું છે. પ્રાથવમક તબક્કે ૧૦ ટી્વીના ટાગષેટ 
સાથે શરૂઆત કરી િતી. િાલ ૧૧૧ ટી્વી જરૂદરયાતમદં બાળકોને 
દાનના માધયમથી પૂરા પાડ્વામાં આવયા છે.

આટલેથી નિીં અટકતાં તેઓએ તાલુકાના જરૂદરયાતમંદ 
લોકો સુધી જી્વન જરૂરી ચીજ્વસતુઓ જેમકે કદરયાણું, કપડા, 
ધાબળા, ્વાસણો ્વગેરે તથા પ્રસંગોવચત જરૂરીયાત્વાળા લોકોને 
લગ્ન સિાય, મામેરા સિાય ્વગેરેમાં નાણાકીય મદદ દાનના 

માધયમથી પૂરી પાડી છે. સમગ્ર ટી્વી અવભયાનમાં 
બી.આર.સી.કૉ. ઓદડણાનટેર શ્ી દીપકભાઈ સથુાર 

(ખેડા વજલ્ો) દ્ારા સિકાર આપ્વામાં 
આવયો િતો. ્વકેેશનમા ંપણ આ વશક્ષકોએ 

્વેકેશન માણ્વાને બદલે ગામડે ગામડે 
ફરીને આ અવભયાન આગળ ્વધાયુું 
િતું. આ અવભયાન િજુ પણ ચાલુ 
જ છે તેમ શ્ી વ્વશાલભાઈ પારેખે 
જણાવયું િતું. •
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ykÃkýk MkkiLke sðkçkËkhe,
ykÃkýk MkkiLke ¼køkeËkhe

{åAhLkku
LkkLkku zt¾
{kuxwt òu¾{

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

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

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

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

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

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

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

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

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

íkfuËkhe yu s Mkk[e Mk{sËkhe...

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