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• ગુજરરાતનરા ્યુવરાનો વૈક્શ્ક કક્ષરાનું જ્રાન પ્રરાપ્ત કરી શકે તે રીત ેક્શક્ષણનો 
વ્યરાપ વધરારવરામરાં આવી રહ્ો છે.

• ‘િવરાઇ’ સલીપર પિેરનરાર વ્યક્તિ પણ િવરાઈ સફર કરે તેવરા વરાતરાવરણનું 
ક્નમરાજાણ ક્યુિં છે.

• ક્શક્ષણ ક્વનરા ક્વકરાસ શક્ય નથી.

• ભરાવનગર જળ, જમીન અને િવરાઈ મરાગજાથી જોડરા્યેલું રરાજ્યનું મિત્વપૂણજા 
શિેર બની ગ્યું છે.

• કનેમકટક્વટી ક્વકરાસનો રરાજમરાગજા છે.

• રોડ- રસતરા, રેલવે, એરરિીપ સરાથે રરાજ્યમરાં બ્ોડબેનડ કનેમકટક્વટી વધરારી 
ક્વકરાસનરાં દ્રાર ખોલ્યરાં છે.

• પૉક્લસી ક્ડ્વન સટેટ તરીકે એફ.ડી.આઇ. અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્ે રોકરાણો 
મરાટે ગુજરરાતમરાં ફ્ેનડલી-િેલધી વરાતરાવરણ બન્યું છે.

• રરાજ્યમરંા સકેટરલ ્યકુ્નવક્સજાટીઝ-આઇક્ક્ર્યટે સટરાટજાઅપ ઇનોવશેનનરા વધલેરા 
વ્યરાપને પદરણરામે મસકલડ મેનપરાવર-ટેલેનટ પૂલ ઉપલબધ છે.

• દડક્જટલ ટેકનોલોજીથી આઇ.ટી-આઇ.ટી.ઇ.એસ સેકટરની રરાજ્યમરાં 
કરા્યરાપલટ કરવરામરાં આઇ.બી.એમ.નું સેનટર મિત્વપૂણજા બનશે.

• સોમનરાથનરા ગૌરવને પુન: સથરાક્પત કરવરાનરા દદવ્ય કરા્યજામરાં ગુજરરાત િંમેશ 
પ્રક્તબધિ રહ્ં છે અને રિેશે.

• સોમનરાથ રિસટ દ્રારરા થ્યેલરા ક્વશેર પ્ર્યરાસોને લીધે દડક્જટલ મરા્્યમથી 
કરોડો શ્ધિરાળુઓ સોમનરાથ મિરાદેવનરાં દશજાન કરી રહ્રા છે.
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ઊઘ્ડતે	પાને

તહેવારાે સાથે વવકાસાેત્સવથી ઊર્જાવાન બનતી ગુરજારધરા

શ્રાવણ એટલે ભક્તિનો મક્િનો. એકધરારરા જીવનમરાં નરાક્વન્યની સરાથે અનોખી ઊર્જા 
પ્રદરાન કરવરાનું કરા્યજા તિેવરારો કરતરા િો્ય છે. શ્રાવણમરાં તિેવરારોની સરાથે ગુજરરાતમરાં 
ક્વકરાસોતસવ પણ ચરાલી રહ્ો છે. છેલ્રા બે દરા્યકરાથી રરાજ્યમરાં ક્વકરાસોતસવનો અજબનો 
મરાિોલ છે. તરાજેતરમરાં સમગ્ર દેશ અને ગુજરરાત મરાટે ગૌરવરૂપ ઘટનરા ઘટી. ગુજરરાતનરા  
મિેસરાણરાની દદકરી ભરાક્વનરા પટેલે પેરરા ઓક્લમ્પકસ રમતોમરાં ટેબલ ટેક્નસમરાં આગવી 
ક્સક્ધિ મેળવી દેશને ગૌરવ અપરાવ્યું. વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઇ મોદી અને મુખ્યમંત્ી  
શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણીએ ગુજરરાતની આ દીકરીની ક્સમ્ધને ક્બરદરાવી અને અઢળક 
અક્ભનંદનથી નવરાજી.

વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઇ મોદીએ પક્વત્ શ્રાવણ મરાસમરંા પ્રથમ જ્યોક્તક્લિંગ સોમનરાથ 
મિરાદેવનરા પક્વત્ તીથજા સથળે રૂ. 85 કરોડથી વધુનરા ખચચે ્યરાક્ત્કોને સુખરાકરારી, સગવડતરા, 
સુક્વધરા અને આસથરા પ્રદરાન કરતરા ચરાર પ્રકલપોનું વર્યુજાઅલ લોકરાપજાણ ક્યુિં. વડરાપ્રધરાનશ્ી 
દ્રારરા લોકરાક્પજાત થ્યેલરા દશજાન પથ, સોમનરાથ પ્રદશજાન ગેલેરી શ્ધિરાળુ અને સિેલરાણીઓ 
મરાટે આકરજાણનું કેનદ્ર બની રિેશે. ધરાક્મજાક સથળોની સરાથેસરાથે સરાપુતરારરા, પોળો જેવરા 
નૈસક્ગજાક સથળોનું એક અલગ આકરજાણ રચરા્યુ છે, તો પરાટણનરા સૂઇ ગરામે સીમરાદશજાનનો 
લરાભ ગુજરરાતનરા નરાગદરકોને મળે તે મરાટેનરાં ક્વકરાસકરા્યયો અંક્તમ તબક્રામરાં છે.

તિેવરારોની આ મોસમ ભરાવનગરવરાસીઓ મરાટે ક્વશરે આનદં લઇન ેઆવી. ભરાવનગર 
શિેરથી દદલિી, સુરત અને મુંબઇ સીધી િવરાઈ સેવરાનો પ્રરારંભ થ્યો. ગુજરરાત ક્વકરાસની 
નવી ઊંચરાઈઓને આંબી રહ્ં છે. કેનદ્ર સરકરાર દ્રારરા એક સરાથે ત્ણ ક્વમરાની કનેમકટક્વટી 
ગુજરરાતને મળી છે.

સૌરરાષ્ટ્રનરા ગરામડરાઓ ખૂદંી વળી ઐક્તિરાક્સક અન ેદલુજાભ સરાક્િત્ય સજજાનથી લોકચરાિનરા 
મેળવનરાર રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર ઝવેરચંદ મેઘરાણીની 125મી જનમ જ્યંતી અવસરે કસુંબીનરા રંગે 
આખુ ગુજરરાત રંગરાઇ ગ્યું.

ગજુરરાતમરા ંવરસરાદ ખેંચરાવરાનરા કરારણે મખુ્યમતં્ીશ્ીએ સબંકં્ધત ક્વસતરારની મરાગં મજુબ 
કમરાનડ ક્વસતરારનરા ખેડૂતોનરા ઊભરા પરાકને બચરાવવરા પરાણી આપવરાનો મિત્વપૂણજા ક્નણજા્ય 
ક્યયો. કોરોનરાનરા સંક્રમણને ક્ન્યંત્ણમરાં રરાખવરામરાં રરાજ્ય સરકરારને સફળતરા મળી છે. 
રરાજ્યની શરાળરાઓમરાં ધો.૬થી ૮નરા વગયોમરાં વગજાખંડ ક્શક્ષણકરા્યજા-ભૌક્તકરૂપે શરૂ કરવરાનો 
રરાજ્ય સરકરારે ક્નણજા્ય ક્યયો છે. 

પ્રસતુત અંકમરાં ક્વક્વધ ક્વકરાસલક્ષી મરાક્િતી ઉપરરાંત દક્ક્ષણ ગુજરરાતનરાં પ્રવરાસનનરાં 
સથળો, વક્નલ કેનદ્રની મરાક્િતી વરાચકોને રૂબરૂ પ્રવરાસનો અનુભવ કરરાવશે. 

જ્ય જ્ય ગરવી ગુજરરાત...
- માહિતી હિયામક 
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િોકિા્ડીિા	વ્ડાપ્ધાન	શ્ી	નરેનદ્ભાઈ	મોદીનો	
રેદ્ડયોના	માધયમથી	િનતા	સાથે	સંવાદ

મરારરા ક્પ્ર્ય દેશવરાસીઓ, નમસકરાર. આપણને સિુને ખબર 
છે કે આજે મેજર ્્યરાનચંદજીની જનમજ્યંતી છે. આપણો દેશ 
તેમની સમૃક્તમરાં તેને રરાષ્ટ્રી્ય ખેલ દદવસનરા રૂપે મનરાવે પણ છે. 
િુ ંક્વચરારી રહ્ો િતો કે કદરાચ આ સમ્યમરંા મજેર ્ ્યરાનચદંજીનો 
આતમરા જ્યરાં પણ િશે, બિુ જ પ્રસન્નતરાનો અનુભવ કરતો િશે. 
કરારણ કે દુક્ન્યરામરંા ભરારતની િોકીનો ડંકો વગરાડવરાનું કરામ 
્્યરાનચંદજીની િોકીએ ક્યુિં િતું. ચરાર દસકરા બરાદ લગભગ 
લગભગ 41 વરજા પછી, ભરારતનરા નવ્યુવરાનોએ, દીકરરા અને 
દીકરીઓએ િોકીની અંદર ફરી એકવરાર પ્રરાણ પૂરી દીધો છે. 
કેટલરા્ય પદક કેમ ન મળી ર્્ય, પરંતુ જ્યરાં સુધી િોકીમરાં પદક 
નથી મળતો, ભરારતનો કોઈ પણ નરાગદરક ક્વજ્યનો આનંદ 
નથી લઈ શકતો અને આ વખતે ઓલમ્પકમરાં િોકીમરાં પદક 
મળ્યો, ચરાર દસકરા બરાદ મળ્યો. તમ ેકલપનરા કરી શકો છો, મજેર 
્્યરાનચંદજીનરા હ્રદ્ય પર, તેમનરા આતમરા પર તેઓ જ્યરાં િશે 
ત્યરાં, કેટલી પ્રસન્નતરા થતી િશે અને ્ ્યરાનચંદજીનું આખું જીવન 
રમતગમતને સમક્પજાત િતુ અને તેથી આજે, જ્યરારે આપણને 
આપણરા દેશનરા નવ્યુવરાનોમરાં, આપણરા દીકરરા-દીકરીઓમરાં, 
રમતગમત પ્રત્યે જે આકરજાણ નજરે પડી રહ્ં છે. મરાતરા-ક્પતરાને 
પણ બરાળકો જો રમતગમતમરાં આગળ જઈ રહ્રા છે તો ખુશી 

થઈ રિી છે, આ જે તતપરતરા દેખરાઈ રિી છે ને, િું સમજુ છું, 
આ જ મેજર ્્યરાનચંદજીને ઘણી મોટી શ્ધિરાંજક્લ છે.

સરાથીઓ, જ્યરારે રમત-ગમતની વરાત થરા્ય છે ને ત્યરારે 
સવરાભરાક્વક છે આપણી સરામે આખી ્યુવરા પેઢી નજરે પડે છે. 
જ્યરારે ્યવુરા પઢેીની સરામ ેબરારીકરાઈથી નજર કરીએ છીએ, કેટલો 
મોટો ફેરફરાર નજરે પડે છે.  ્યુવરાનોનું મન બદલરાઈ ચૂક્યું છે. 
આજનું ્યુવરા મન ઘસરા્યેલરા જૂનરા રીત-દરવરાજોથી કંઈક નવું 
કરવરા ઈરછે છે, અલગ કરવરા મરાગ ેછે. આજનુ ં્યવુરા મન પિેલથેી 
બનરાવેલરા મરાગજા પર ચરાલવરા નથી મરાંગતું. તેઓ નવો મરાગજા 
બનરાવવરા મરાગે છે. અર્ણી જગ્યરા પર ચરાલવરા મરાગે છે. મંક્ઝલ 
પણ નવી, લક્્ય પણ નવું, મરાગજા પણ નવો, અને ઈરછરા પણ 
નવી, અરે એકવરાર મનમરાં નક્ી કરી લે છે ને ્યુવરાનો, પૂરરા 
દદલથી તેમરાં લરાગી ર્્ય છે. દદવસ-રરાત મિેનત કરી રહ્રા છે. 
આપણે જોઈએ છીએ કે િમણરાં થોડરા સમ્ય પિેલરાં જ ભરારતે, 
તેનરા સપેસ સેકટરને ખૂલ્ું મૂક્યું અને જોતજોતરામરાં ્યુવરા પેઢીએ 
તે તકને ઝડપી લીધી અને તેનો લરાભ ઉઠરાવવરા મરાટે કોલેજોનરા 
ક્વદ્રાથથીઓ, ્યુક્નવક્સજાટી, ખરાનગી કે્ષત્મરંા કરામ કરનરારરા 
નવ્યુવરાન, તતપરતરાથી આગળ આવ્યરા છે અને મને પરાક્ો 
ભરોસો છે કે આવનરારરા દદવસોમરાં બિુ મોટી સંખ્યરા એવરા 

ઓગસટિ	2021

સંવાદ
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સેટ ેલરાઈટસની િશે, જે આપણરા ્યુવરાનોએ, આપણરા 
ક્વદ્રાથથીઓએ, આપણી કોલેજોએ, આપણી ્યુક્નવક્સજાટીઓએ, 
લેબમરાં કરામ કરતરા ક્વદ્રાથથીઓએ કરામ ક્યુિં િશે.

તેવી જ રીતે આજે જ્યરાં પણ જુઓ, કોઈપણ પદરવરારમરાં 
ર્ઓ, કેટલો્યે સંપન્ન પદરવરાર િો્ય, ભણેલો-ગણેલો પદરવરાર 
િો્ય, પરંતુ જો પદરવરારમરાં નવ્યુવરાન સરાથે વરાત કરો તો એ શું 
કિે છે, તે પોતરાનરા પરાદરવરાદરક પરંપરરાઓથી થોડું િટીને વરાત 
કરે છે, િું તો સટરાટજા-અપ કરીશ, સટરાટજા-અપસમરાં જતો રિીશ. 
એટલે કે દરસક લેવરા મરાટે તેનું મન થનગની રહ્ં છે. આજે 
નરાનરા-નરાનરા શિેરોમરાં પણ સટરાટજા-અપ કલચરનો ક્વસતરાર થઈ 
રહ્ો છે અને િું તેમરાં ઉજ્જવળ ભક્વષ્યનો સંકેત જોઈ શકું છું. 

િમણરાં થોડરા દદવસો પિેલરાં જ આપણરા દેશમરાં રમકડરાંની 
ચચરાજા થઈ રિી િતી. જોતજોતરામરાં જ્યરારે આપણરા ્યુવરાનોનરા 
્્યરાને આ ક્વર્ય આવ્યો, તેમણે પણ મગજમરાં નક્ી કરી લીધું 
કે દુક્ન્યરામરાં ભરારતનરા રમકડરાંની ઓળખ કેવી રીતે બને અને 
નવરા-નવરા પ્ર્યોગ કરી રહ્રા છે અને દુક્ન્યરામરાં રમકડરાંનું ઘણું 
મોટું મરાક કેટ છે, 6-7 લરાખ 
કરોડનું  મરાક કેટ છ ે.   આજે 
ભરારતની ભરાગીદરારી ઘણી 
ઓછી છે. પરંતુ રમકડરાં કેવી 
રીતે બનરાવવરા, રમકડરાંની 
ક્વક્વધતરા શંુ િો્ય, રમકડરાંમરાં 
ટેક્ોલોજી શું િો્ય, ચરાઈલડ 
સરાઈકોલોજીને અનુરૂપ રમકડરાં 
કેવરા િો્ય. આજે આપણરા દેશનરા 
્યવુરાનો તનેી તરફ ્ ્યરાન કેમનદ્રત 
કરી રહ્રા છે, કેટલરાક કોમનરિબ્યુટ કરવરા મરાંગે છે. 

સરાથીઓ, વધુ એક વરાત, જે મનને ખુશીઓથી ભરી દે છે 
અને ક્વશ્રાસને વધુ મજબૂત પણ કરે છે અને તે શું છે, ક્યરારે્ય 
તમ ેમરાક્ક ક્યુિં છે? સરામરાન્ય રીત ેઆપણે ત્યરા ંસવભરાવ એવો બની 
ચૂક્યો િતો- થરા્ય છે, ચલો ્યરાર ચરાલે છે, પરંતુ િું જોઈ રહ્ો 
છું, મરારરા દેશનું ્યુવરા મન િવે સવજાશ્ેષ્ઠની તરફ પોતરાને કેમનદ્રત 
કરી રહ્ં છે. સવયોત્તમ કરવરા મરાગે છે, સવયોત્તમ રીતે કરવરા મરાગે 
છે. તે પણ રરાષ્ટ્રની બિુ મોટી શક્તિ બનીને ઉભરી આવશે. 

સરાથીઓ, આ વખતે ઓલમ્પકે બિુ મોટો પ્રભરાવ ઊભો 
ક્યયો છે. ઓલમ્પકની રમતો પૂરી થઈ, િવે પેરરાક્લમ્પક ચરાલી 
રહ્ો છે. દેશને આપણરા આ રમતગમતનરા જગતમરાં જે કંઈ પણ 
થ્યું, ક્વશ્ની તુલનરામરાં ભલે ઓછું િશે પરંતુ ક્વશ્રાસ ભરવરા 
મરાટે તો ઘણું બધું થ્યું. આજે ્યુવરાનો મરાત્ સપોટસજાની તરફ 
નજર મરાંડે છે એટલું જ નથી પરંતુ તે તેની સરાથે જોડરા્યેલી 
શક્યતરાઓ તરફ પણ જોઈ રહ્રા છે. તનેી આખી ઈકો-ક્સસટમને 

બિુ બરાદરકરાઈથી જોઈ રહ્રા છે, તેનરા સરામર્યજાને સમજી રહ્રા છે 
અને કોઈને કોઈ રૂપમરાં પોતરાને જોડવરા પણ મરાગે છે. િવે તેઓ 
કનવનેશનલ વસતઓુથી આગળ જઈન ેNew Disciplines 
ન ેઅપનરાવી રહ્રા છે. મરારરા દેશવરાસીઓ, જ્યરારે આટલુ ંમોમનેટમ 
આવ્યું છે, દરેક પદરવરારમરાં રમત-ગમતની ચચરાજા શરૂ થઈ ગઈ 
છે. તમે જ જણરાવો, શું આ મોમેનટમને િવે બંધ કરવું જોઈએ, 
રોકરાવરા દેવું જોઈએ. જી નિીં.

આપ પણ મરારી જેમ જ ક્વચરારતરા િશો. િવે દેશમરાં રમતો, 
રમત-ગમત, સપોટસજા, સપોટસજામેન મસપદરટ િવે રોકરાવરાનું નથી. 
આ મોમેનટમને પરાદરવરાદરક જીવનમરંા, સરામરાક્જક જીવનમરંા, 
રરાક્ષ્ટ્ર્ય જીવનમરાં સથરા્યી બનરાવવરાનું છે – ઊર્જાથી ભરી દેવરાનું 
છે, સતત નવી ઊર્જાથી ભરવરાનું છે. ઘર િો્ય, બિરાર િો્ય, 
ગરામ િો્ય, શિેર િો્ય, આપણરા રમત-ગમતનરા મેદરાનો ભરેલરા 
િોવરા જોઈએ, બધરા રમે – બધરા ખીલે અને તમને ્યરાદ છે ને મેં 
લરાલ દકલ્રા પરથી કહ્ં િતું- સિુનો પ્ર્યરાસ – જી િરાં... સિુનો 
પ્ર્યરાસ. સિુનરા પ્ર્યરાસોથી ભરારત રમતગમતમરાં એ ઊંચરાઈ પ્રરાપ્ત 

કરી શકશે જેનું એ િકદરાર છે. 
મજેર ્ ્યરાનચદંજી જવેરા લોકોએ 
જે મરાગજા બતરાવ્યો છે, તેમરાં 
આગળ  વધવું  આપણ ી 
જવરાબદરારી છે. વરયો બરાદ 
દેશમરાં એવો સમ્ય આવ્યો છે 
કે રમતગમત પ્રત્યે પદરવરાર 
િો્ય, સમરાજ િો્ય, રરાજ્ય િો્ય, 
રરાષ્ટ્ર િો્ય – એક મનથી સિુ 
કોઈ જોડરાઈ રહ્રા છે. 

મરારરા ક્પ્ર્ય નવ્યુવરાનો આપણે આ અવસરનો ફરા્યદો 
ઉઠરાવીન ેઅલગઅલગ પ્રકરારનરા સપોટસજામરંા મિરારથ પણ મળેવવો 
જોઈએ. ગરામગેરામ રમતગમતની સપધરાજાઓ સતત ચરાલતી રિેવી 
જોઈએ. સપધરાજામરાંથી જ રમતગમતનો ક્વસતરાર થરા્ય છે, 
રમતગમતનો ક્વકરાસ થરા્ય છે, ખેલરાડી પણ તેમરાંથી જ નીકળે 
છે. આવો, આપણ ેબધરા દેશવરાસી આ મોમનેટમન ેએટલુ ંઆગળ 
વધરારી શકીએ છીએ, જેટલું ્યોગદરાન આપણે આપી શકીએ 
છીએ, સિુનો પ્ર્યરાસ - આ મંત્થી સરાકરાર કરીને દેખરાડીએ.

મરારરા ક્પ્ર્ય દેશવરાસીઓ, જનમરાષ્ટમીનુ ંઆ પવજા એટલે, ભગવરાન 
શ્ી કૃષણનરા જનમનુ ંપવજા. આપણ ેભગવરાનનરા બધરા રૂપથી પદરક્ચત 
છીએ, નટખટ કન્ૈયરાથી લઈન ેક્વરરાટ રૂપ ધરારણ કરનરારરા કૃષણ 
સધુી, શરાસત્ સરામર્યજા થી લઈન ેશસત્ સરામર્યજાવરાળરા કૃષણ સધુી. કળરા 
િો્ય, સૌંદ્યજા િો્ય, મરાધ્ુયજા િો્ય, ક્યરા-ંક્યરા ંકૃષણ છે. પરંત ુઆ વરાતો 
િુ ંએટલરા મરાટે કરી રહ્ો છુ ંકે જનમરાષ્ટમીથી કેટલરાક દદવસો પૂવજા, 
િુ ંએક એટલો રસપ્રદ અનભુવમરંાથી પસરાર થ્યો છુ ંતો મરારં મન 

“આજનંુ યુવા મન પહેલેથી બનાવેલા માર્ગ પર ચાલવા 
નથી માંરતુ.ં તઆેે નવાે માર્ગ બનાવવા મારે છે. અજાણી 
જગયા પર ચાલવા મારે છે. મઝંિલ પણ નવી, લક્ષ્ય પણ 
નવંુ, માર્ગ પણ નવાે, અને ઈચછા પણ નવી, અર ેઅકેવાર 
મનમાં નક્કી કરકી લે છે ને યુવાનાે, પરૂા દિલથી તમેાં લારી 

જાય છે. દિવસ-રાત મહેનત કરકી રહ્ા છે.

”

સંવાદ
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કરે છે કે એ વરાત િુ ંતમરારી સરાથે કરં. આપન ે્યરાદ િશ,ે આ 
મક્િનરાની 20 ઓગસટે ભગવરાન સોમનરાથ મંદદર સરાથ ેજોડરા્ેયલરા 
ક્નમરાજાણ કરા્યયોનુ ંલોકરાપજાણ કરવરામરા ંઆવ્યુ ંછે.

 સોમનરાથ મંદદરથી 3-4 દકલોમીટર દૂર ભરાલકરા તીથજા છે, 
એ ભરાલકરા તીથજા એ છે જ્યરાં ભગવરાન શ્ી કૃષણ એ ધરતી પર 
પોતરાની અંક્તમ પળ ક્વતરાવી િતી. એક પ્રકરારથી આ લોકની 
અનેક લીલરાઓનું ત્યરાં સમરાપન થ્યું િતું. સોમનરાથ રિસટ દ્રારરા 
તે આખરા ક્વસતરારમરાં ક્વકરાસનરા ઘણરાં કરામ થઈ રહ્રા છે. િું 
ભરાલકરા તીથજા અને ત્યરાં થઈ રિેલરા કરા્યયો ક્વશે ક્વચરારી રહ્ો 
િતો અને મરારી નજર એક સુંદર આટજા બુક પર પડી. આ પુસતક 
મરારરા ઘરની બિરાર કોઈ મરારરા મરાટે છોડીને ગ્યું િતું. તેમરાં 
ભગવરાન શ્ી કૃષણનરા અનેક રૂપ, અનેક ભવ્ય છબીઓ િતી. 
ઘણીં જ મોિક છબીઓ િતી અને ઘણી જ છબીઓ િતી. મેં 
પુસતકનરા પરાનરાં ફેરવવરાનું શરૂ ક્યુિં, તો મરારી ક્જજ્રાસરા જરરા વધી 
ગઈ. જ્યરારે મેં આ પુસતક અને તેનરા બધરા ક્ચત્ોને જો્યરા અને 
તેનરા પર મરારરા મરાટે એક સંદેશ લખેલો અને જે એ વરાંર્યું તો 
મરારં મન થ્યુ ંકે તમેન ેિુ ંમળુ.ં જ ેઆ પસુતક મરારરા ઘરની બિરાર 
છોડીને જતરા રહ્રા િતરા, મરારે તેમને 
મળવું જોઈએ. તો મરારી ઓદફસે તેમનો 
સપંક્ક ક્યયો. બીર્ જ દદવસ ેતમેન ેમળવરા 
બોલરાવ્યરા અને મરારી ક્જજ્રાસરા આટજા 
બુકને જોઈને એટલી િતી કે શ્ી કૃષણનરા 
અલગઅલગ રૂપ જોઈને. આ જ 
ક્જજ્રાસરામરાં મરારી મુલરાકરાત થઈ

જદરુરાની દરાસી જી સરાથ.ે ત ેઅમદેરકન 
છે, જનમ અમેદરકરામરાં થ્યો, પરાલન-પોરણ અમેદરકરામરાં થ્યું, 
જદરુરાની દરાસી જી ઈસકોન સરાથ ેજોડરા્યલેરા છે, િરે કૃષણરા મવૂમનેટ 
સરાથે જોડરા્યેલરા છે અને તેમની એક બિુ જ મોટી ક્વશેરતરા છે 
ભક્તિ આટસજામરાં તેઓ ક્નપુણ છે. તમે ર્ણો છો િમણરાં બે 
દદવસ પછી જ એક સપટે્બરે ઈસકોનનરા સંસથરાપક શ્ીલ પ્રભપુરાદ 
સવરામીજીની 125મી જનમજ્યંતી છે. જદુરરાની દરાસી જી આ જ 
ક્વર્યમરાં ભરારત આવ્યરા િતરા. મરારી સરામે મોટો સવરાલ એ િતો 
કે જમેનો જનમ અમદેરકરામરંા થ્યો, જ ેભરારતી્ય ભરાવોથી આટલરા 
દૂર રહ્રા, તેઓ છેલ્ે કેવી રીતે ભગવરાન શ્ી કૃષણનરા આટલરા 
મોિક ક્ચત્ બનરાવી લે છે. 

સરાથીઓ, દુક્ન્યરાનરા લોકો જ્યરારે આજે ભરારતી્ય અ્્યરાતમ 
અને દશજાન ક્વશે આટલું બધું ક્વચરારે છે તો આપણી પણ 
જવરાબદરારી છે કે આપણે આ મિરાન પરંપરરાઓને આગળ લઈ 
જઈએ. જે સમરાપ્ત થરા્ય છે તેને છોડવરાનું જ છે. 

મરારરા ક્પ્ર્ય દેશવરાસીઓ, આપણે બિુ સરારી રીતે ર્ણીએ 
છીએ કે જ્યરારે પણ સવરછ ભરારત અક્ભ્યરાનની વરાત આવે છે 

તો ઈનદોરનુ ંનરામ આવ ેજ આવ ેછે કરારણ કે ઈનદોરે સવરછતરાનરા 
સબંધંમરંા પોતરાની એક ક્વશરે ઓળખ બનરાવી છે અન ેઈનદોરનરા 
નરાગદરકો તેનરા અક્ભનંદનનરા અક્ધકરારી પણ છે. આપણું આ 
ઈનદોર કેટલરા્ય વરયોથી સવરછ ભરારત રેંદકંગમરાં પિેલરા નંબર 
પર રહ્ં છે. િવે ઈનદોરનરા લોકો સવરછ ભરારતનરા આ રેંદકંગથી 
સંતોર મેળવીને બેસવરા નથી મરાંગતરા, આગળ વધવરા મરાગે છે, 
કંઈક નવું કરવરા મરાગે છે.

તમેણ ેશુ ંમનમરંા નક્ી કરી લીધુ ંછે, તમેણ ેવોટર પલસ સીટી 
બનરાવી રરાખવરા મરાટે ખરરા દદલથી જોડરાઈ ગ્યરા છે. વોટર પલસ 
સીટી એટલે કે એવુ ંશિેર જ્યરા ંરિીટમનેટ વગર કોઈપણ સીવેજ 
કોઈ સરાવજાજક્નક જળ સત્ોતમરા ંનરાખવરામરંા નથી આવતુ.ં અિીંનરા 
નરાગદરકોએ પોત ેઆગળ આવીન ેપોતરાનરા નરાળરાઓને સીવર 
લરાઈન સરાથ ેજોડ્રા છે. સવરછતરા અક્ભ્યરાન પણ ચલરાવ્યુ ંછે અન ે
તને ેકરારણ ેસરસવતી અન ેકરાનિ નદીઓમરંા ઠલવરાતુ ંગદં ુપરાણી 
પણ ઘણુ ંઓછુ ંથ્ંુય છે અન ેસધુરારો નજરે પડી રહ્ો છે. 

સરાથીઓ મરારી સરામે એક ઉદરાિરણ ક્બિરારનરા મધુબનીથી 
આવ્યુ ંછે. મધબુનીમરા ંડોકટર રરાજનેદ્ર પ્રસરાદ કૃક્ર ક્વશ્ક્વદ્રાલ્ય 

અને ત્યરાંનરા સથરાક્નક કૃક્ર ક્વજ્રાન 
કેનદ્રએ મળીને એક સરારો પ્ર્યરાસ ક્યયો 
છે. તેનો લરાભ ખેડૂતોને તો થઈ જ રહ્ો 
છે, તેનરાથી સવરછ ભરારત અક્ભ્યરાનને 
પણ નવી તરાકરાત મળી રિી છે. 
ક્વશ્ક્વદ્રાલ્યની આ પિેલનું નરામ છે 
– સુખેત મોડલ... સુખેત મોડલનો િેતુ 
છે ગરામોમરાંથી પ્રદૂરણને ઘટરાડવરાનો છે. 

આ મોડલ િેઠળ ગરામનરા ખેડૂતો પરાસેથી ગોબર અને ખેતર-
ઘરમરાથંી નીકળનરારો અન્ય કચરો એકઠો કરવરામરંા આવ ેછે અને 
બદલરામરંા ગરામનરા લોકોને રસોઈ ગેસ ક્સક્લંડર મરાટે પૈસરા 
આપવરામરાં આવે છે.જે કચરો ગરામમરાંથી એકક્ત્ત થરા્ય છે તેનરા 
સમરાધરાન મરાટે વમથી ક્પોસટ બનરાવવરાનું કરામ પણ કરવરામરાં 
આવી રહં્ છે. એટલે કે સખુતે મોડલનરા ચરાર લરાભ તો સીધસેીધરા 
નજરે પડી રહ્રા છે. એક તો ગરામોને પ્રદૂરણથી મુક્તિ, બીજું 
ગરામોને ગંદકીથી મુક્તિ, ત્ીજું ગરામનરા લોકોને રસોઈ ગેસ 
ક્સક્લંડર મરાટે પૈસરા, અને ચોથું ગરામનરા ખેડૂતોને જૈક્વક ખરાતર. 

મરારરા ક્પ્ર્ય દેશવરાસીઓ, 
આજ ેિુ ંઆપનો કેટલરાક એવરા લોકો સરાથ ેપદરચ્ય કરરાવીશ 

પરંતુ તે પિેલરા િું તમને એક ઓદડ્યો સંભળરાવવરા મરાંગુ છું. 
नमोनमः सर्वेभ्ः | मम नाम गङगा | भर्न्ः शणृर्न्तु 

रेडि्ो- त्ुननटी-नर्न्-एफ्.एम ्–‘एकभार्ं शे्ष्ठ-भार्म’् | अहम ्
एक्ामू्वेः माग्गदरश्गका एर्ं रेडि्ो-्तुननटी-माध्मे आर.्जे. 
अस्म | अद् सं्कृ्ददनम ् अस्् | सर्वेभ्ः बहव्ः 

“વરાષો બાિ િેશમાં અવેાે સમય આવાે છે 
કે રમતરમત પ્રતે્ પદરવાર હાેય, સમાજ 
હાેય, રાજ્ય હાેય, રાષ્ટ્ર  હાેય – અકે મનથી 

સહુ કાેઈ જેાડાઈ રહ્ા છે. 

”

સંવાદ
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शतुभकामनाः ससन्| सरदार-र्ल्लभभाई-पटे्लमहोद्ः ‘्लौहपतुरुषः’ 
इत्तुच्् े| २०१३-्मे र्षवे ्लौहसंग्रह्् अरभ्ानम ्प्ारब्धम ्
| १३४-टन-परररम््् ्लौह्् ग्लनं कृ्म ् | झारखणि्् 
एकः कृषकः मतुदगर्् दानं कृ्र्ान ्| भर्न्ः शणृर्न्तु रेडि्ो-
्तुननटी-नर्न्-एफ्.एम ्–‘एकभार्ं शे्ष्ठ-भार्म’् |

સરાથીઓ.. ભરારરા તો તમે સમજી જ ગ્યરા િશો. આ રેદડ્યો 
પર સંસકૃતમરાં વરાત કરવરામરાં આવી રિી છે અને જે વરાત કરી 
રહ્રા છે તે છે આરજે ગંગરા. આરજે ગંગરા, ગુજરરાતનરા રેદડ્યો 
જોકીનરા ગ્રુપનરા એક સભ્ય છે. તેમનરા અન્ય પણ સરાથીઓ છે, 
જેમ કે આરજે ક્નલમ, આરજે ગુર અને આરજે િેતલ. આ 
બધરા લોકો મળીને ગુજરરાતમરાં, કેવદડ્યરામરાં આ સમ્યે સંસકૃત 
ભરારરાનું મરાન વધરારવરામરાં લરાગેલરા છે. અને તમને ખબર છે ને 
આ કેવદડ્યરા એ જ છે જ્યરાં દુક્ન્યરાનું સૌથી ઊંચું સટેર્યુ, આપણરા 
દેશનું ગૌરવ, સટેર્યુ ઓફ ્યુક્નટી જ્યરાં છે, તે કેવદડ્યરાની િું 
વરાત કરં છું. આ બધરા રેદડ્યો જોકીઝ છે જે એક સરાથે કેટલી્યે 
ભૂક્મકરા ક્નભરાવે છે. તેઓ ગરાઈડનરા રૂપમરાં પણ પોતરાની સેવરા 
આપે છે, સરાથે સરાથે કો્્યુક્નટી રેદડ્યો ઈક્નક્શ્યેટીવ, રેદડ્યો 
્યુક્નટી 90 એફએમ.નું પણ સંચરાલન કરે છે. આ આરજે, 
પોતરાનરા શ્ોતરાઓ સરાથે સંસકૃતમરાં વરાત કરે છે, તેમને સંસકૃતમરાં 
ર્ણકરારી ઉપલબધ કરરાવે છે.

સરાથીઓ, આપણે ત્યરાં સંસકૃત ક્વશે કિેવરામરાં આવ્યું છે –
અમૃતમ, સંસકકૃતમ, હમત્ર, સરસમ્ સરલમ્ વચઃ
એકતા મૂલકમ્ રાષ્ટ્રે, જ્ાિ હવજ્ાિ પોષકમ્...

 એટલે કે આપણી સંસકૃત ભરારરા સરસ પણ છે, સરળ પણ 
છે. સંસકૃત, તેનરા ક્વચરારો, આપણરા સરાક્િત્યનરા મરા્્યમથી તે 
જ્રાન ક્વજ્રાન અને રરાષ્ટ્રની એકતરાનું પણ પોરણ કરે છે, તેને 
મજબૂત કરે છે. સંસકૃત સરાક્િત્યમરાં મરાનવતરા અને જ્રાનનું એવું 
જ દદવ્ય દશજાન છે,

સરાથીઓ, િરાલનરા દદવસોમરાં જે પ્ર્યરાસો થ્યરા છે, તેનરાથી 
સંસકૃતને લઈને એક નવી ર્ગૃક્ત આવી છે. િવે સમ્ય છે કે 
આ દદશરામરાં આપણે આપણરા પ્ર્યત્ો વધરારીએ. આપણરા 
વરારસરાને સરાચવવો, તેને સંભરાળવો, નવી પેઢીને આપવો, આ 
બધરા આપણરા કતજાવ્ય છે અને ભરાવી પેઢીનો તેનરા પર િક પણ 
છે. િવે સમ્ય છે આ કરામો મરાટે પણ બધરાનો પ્ર્યત્ વધે. 
સરાથીઓ, જો આપ પણ આવી જ રીતનરા પ્ર્યત્ોમરાં જોડરા્યેલરા 
એવરા કોઈ વ્યક્તિને ર્ણો છો, આવી કોઈ ર્ણકરારી તમરારી 
પરાસે છે, તો #CelebratingSanskrit સરાથે સોક્શ્યલ 
મીદડ્યરા પર તેને સંબંક્ધત ર્ણકરારી ચોક્સ શેર કરો.

મરારરા ક્પ્ર્ય દેશવરાસીઓ, આવનરારરા થોડરા દદવસોમરાં જ 
ક્વશ્કમરાજા જ્ંયતી પણ આવવરાની છે. ભગવરાન ક્વશ્કમરાજાને 
આપણે ત્યરાં ક્વશ્ની સજજાન શક્તિનું પ્રતીક મરાનવરામરાં આવ્યરા 

છે. જે પણ પોતરાનરા કૌશલ્યોથી કોઈ વસતુનું ક્નમરાજાણ કરે છે, 
સજજાન કરે છે, પછી તે ક્સવણ કરામ િો્ય, સોફટવેર િો્ય, કે 
પછી સેટેલરાઈટ, આ બધુ ભગવરાન ક્વશ્કમરાજાનું પ્રગટીકરણ છે. 
દુક્ન્યરામરાં ભલે મસકલની ઓળખ આજે નવી રીતે થઈ રિી છે, 
પરંતુ આપણરા ઋક્રઓએ તો િર્રો વરયોથી મસકલ અને સકેલ 
પર ભરાર આપ્યો છે. ભગવરાન ક્વશ્કમરાજાની જ્યંતી અને તેમની 
પૂર્ની પરાછળ આ જ ભરાવ છે. આપણરા શરાસત્ોમરાં એ પણ 
કિેવરામરાં આવ્યું છે, -

હવશ્વસય કકૃત્રે યસય કમ્મવયાપારઃ સઃ હવશ્વકમા્મ...
એટલે કે જે સૃમષ્ટ અને ક્નમરાજાણથી જોડરા્યેલરા બધરા લોકો કમજા 

કરે છે તેઓ ક્વશ્કમરાજા છે. 
આપણરા શરાસત્ોની નજરમરાં આપણી આસપરાસ ક્નમરાજાણ 

અન ેસજજાનમરંા લરાગલેરા જટેલરા પણ મસકલડ, કુશળ લોકો છે, તઓે 
ભગવરાન ક્વશ્કમરાજાનો વરારસો છે. તેનરા વગર આપણે આપણરા 
જીવનની કલપનરા પણ નથી કરી શકતરા. 

ભગવરાન ક્વશ્કમરાજાની પૂર્ પણ મરાત્ ઔપચરાદરકતરાઓથી 
જ પરૂી નથી થઈ. આપણ ેકૌશલ્યન ેસનમરાન આપવંુ પડશ,ે કુશળ 
બનવરા મરાટે મિેનત પણ કરવી પડશ.ે કુશળ િોવરાનુ ંગૌરવ પણ 
િોવુ ંજોઈએ. જ્યરારે આપણે કંઈકને કંઈક નવુ ં કરીએ, કંઈક 
ઈનોવટે કરીએ, કંઈક એવુ ંસજજાન કરીએ, જનેરાથી સમરાજનુ ંક્િત 
થરા્ય, લોકોનુ ંજીવન સરળ બન,ે ત્યરારે આપણી ક્વશ્કમરાજા પરૂ્ 
સરાથજાક થશ.ે આપણી પૂર્નો ભરાવ એ જ િોવો જોઈએ કે આપણ ે
મસકલનરા મિતવન ેસમજીશુ ંઅન ેમસકલડ લોકોન,ે પછી ત ેકોઈપણ 
કરામ કરતરા િો્ય, તમેન ેપૂર ંસનમરાન પણ આપીશુ.ં

મરારરા ક્પ્ર્ય દેશવરાસીઓ, આ સમ્ય આઝરાદીનરા 75મરા વરજાનો 
છે. આ વરચે તો આપણે રોજ નવરા સંકલપ લેવરાનરા છે, નવું 
ક્વચરારવરાનંુ છે, કંઈક નવું કરવરાની આપણી ઉતકંઠરા પણ 
વધરારવરાની છે. આપણું ભરારત જ્યરારે આઝરાદીનરા 100 વરજા પૂણજા 
કરશે ત્યરારે આપણરા આ સંકલપ જ તેની સફળતરાનરા પરા્યરામરાં 
નજરે પડશે. તેથી આપણે આ મોકો ગુમરાવવરાનો નથી. આપણે 
તેમરાં વધરારેમરાં વધરારે ્યોગદરાન આપવરાનું છે. અને આ પ્ર્યરાસો 
વચ્ે આપણે વધુ એકવરાત ્યરાદ રરાખવરાની છે. દવરા પણ અને 
કડકરાઈ પણ. દેશમરાં 62 કરોડથી પણ વધરારે વેમકસનનરા ડોઝ 
આપવરામરાં આવી ચૂક્યરા છે પરંતુ તેમ છતરાં આપણે સરાવધરાની 
રરાખવરાની છે, સતક્કતરા રરાખવરાની છે. અને િરાં... િંમેશરાની જેમ, 
જ્યરારે પણ તમે કંઈક નવું કરો, નવું ક્વચરારો,

તો તેમરાં મને ચોક્સ સરામેલ કરશો. મને આપનરા પત્ અને 
મસેેજની રરાિ રિેશ.ે એ જ આશરા સરાથ,ે આપ બધરાન ેઆવનરારરા 
પવયોની ફરી એકવરાર ઘણી શભુરેછરાઓ... ખબૂ ખબૂ ધન્યવરાદ....

નમસકરાર.... •

સંવાદ
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પ્ારંભ

હવે	ભાવનગરથી	દદલહી-	સુરત-	મુંબઇની	સીધી	એર	કનેક્ટિવવટિી	
ગુજરરાતનું એક ઐક્તિરાક્સક અને પ્રગક્તશીલ શિેર એટલે 

ભરાવનગર. ભરાવનગરમરાં કૃક્ર, િીરરા ઉદ્ોગ, શીપ બ્ેદકંગ ઉદ્ોગ, 
સી.એન.જી. ટક્મજાનલ અને નરાનરા-મ્્યમ ઉદ્ોગો સરાથે ઔદ્ોક્ગક 
પ્રવૃક્ત્તઓ ધમધમી રિી છે. આગરામી સમ્યમરા ંભરાવનગર ક્વકરાસનું 
કેનદ્ર બનવરા તરફ આગળ વધી રહ્ં છે. આ સરાથે, ભરાવનગરમરાં 
આ્્યરામતમક અને ધરાક્મજાક પ્રવરાસન મરાટે ખૂબ મોટી સંખ્યરામરંા 
પ્રવરાસીઓ આવ ેછે. ઔદ્ોક્ગક ક્વકરાસ અન ેપ્રવરાસનનરા ક્વકલપોનરા 
કરારણે દેશ-ક્વદેશથી સેંકડો પ્રવરાસીઓ દરવરચે ભરાવનગર આવતરા 
િો્ય છે ત્યરારે રિરાનસપોટટેશનની કનેમકટક્વટી અને વધુ ક્વકલપો 
ઉપલબધ થતરાં નરાગદરકોની સુક્વધરામરાં વધરારો થશે અને સમ્યની 
બચત થતરાં ઔદ્ોક્ગક ક્ષેત્ે ક્વકરાસ ઝડપી બનશે. તરાજેતરમરાં 
ભરાવનગરને ઉડ્ડ્યન કનેમકટક્વટી ક્ષેત્ે સીમરાક્ચહ્નરૂપ ભેટ મળી. 
ભરાવનગર શિેરથી દદલિી, સુરત અને મુંબઈની સીધી િવરાઈ 
સેવરાનો પ્રરારંભ થ્યો છે. આ સેવરાનરા પ્રરારંભ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ જણરાવ્યું િતું કે, આ સેવરા સરાથે ભરાવનગર 
મરાટે નવો અ્્યરા્ય લખરાવરા જઈ રહ્ો છે. ગુજરરાતની ક્વકરાસની 
નવી ઊંચરાઇઓન ેઆબંી રહં્ છે તને ે્ ્યરાનમરા ંરરાખીન ેકેનદ્ર સરકરાર 
દ્રારરા એક સરાથે ત્ણ ક્વમરાની કનેમકટક્વટી રરાજ્યને વડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા નેતૃતવમરાં મળી છે. આ નવી સેવરાનરા પ્રરારંભ 
પ્રસંગે કેનદ્રી્ય ઉડ્ડ્યન મંત્ી શ્ી જ્યોક્તરરાદદત્ય ક્સંક્ધ્યરા નવી 
દદલિીથી વર્યુજાઅલી ઉપમસથત રહ્રા િતરા. જમીન મરાગજા, જળ મરાગજા 
બરાદ િવરાઈ મરાગજાથી ભરાવનગર દેશનરાં મિત્વનરાં શિેરોથી જોડરાઈ 
ગ્યો છે. 

કનેમકટક્વટી ક્વકરાસને આગળ વધરારે છે, જ્યરાં કનેમકટક્વટી 
ઘટે છે ત્યરા ંક્વકરાસ રંૂધરા્ય છે. આ મિત્વન ેપરારખીન ેરરાજ્ય સરકરારે 
વધુને વધુ એરપોટજા અને એરસરિીપ ક્વકસરાવીને રરાજ્યની ક્ષમતરાને 
ક્વશ્ ફલક પર લઈ જવરા મરાટે વધુને વધુ કનેમકટક્વટી પર 
મુખ્યમંત્ી શ્ી રૂપરાણીએ ભરાર મૂક્યો િતો.

મુખ્યમંત્ી શ્ી રૂપરાણીએ જણરાવ્યું િતું કે, આ 
અગરાઉ વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા પ્ર્યત્ોથી 
ભરાવનગરનરા ઘોઘરાથી દિેજ સુધી રો-રો ફેરી અને 
ઘોઘરાથી સુરતની રો-પેક્ષ ફેરીની શરૂઆત દદર્યરાઈ 
મરાગચે કરરાવી િતી અને િવે આજે ભરાવનગરથી સીધરા 
દદલિી અને મુંબઈ િવરાઈ સેવરાની શરૂઆત થઈ રિી 
છે. આમ, ભરાવનગર શિેર જમીન મરાગજા, જળમરાગજાથી 
જોડરા્યેલું તો િતું જ, િવે િવરાઈ મરાગચે પણ જોડરાઈ 
ગ્યું છે. આમ, ત્ણે્ય પ્રકરારની ્યરાતરા્યરાતથી િવે 
ભરાવનગર જોડરાઇ ગ્યું છે.

ગુજરરાતે રોડ-રસતરા, રેલવે અને િવરાઈ એમ 

તમરામ પ્રકરારની કનેમકટક્વટી ક્વકક્સત કરી છે. રરાજ્યમરાં ૧૬ 
એરપોટજા કરા્યજારત છે. આ ઉપરરંાત પરાણીમરાં પણ સી- પલેન મરાટે 
બે એરોડ્રામ ક્વકક્સત ક્યરાિં છે. તેનરા દ્રારરા ગુજરરાતનરાં પક્વત્ 
્યરાત્રાધરામો અને કેવદડ્યરા જેવરાં પ્રવરાસધરામોને પણ જોડીને 
ક્વકરાસનરાં દ્રાર ખોલ્યરાં છે.

ગુજરરાતનરા નરાગદરકો વેપરાર-વણજ તેમજ શૈક્ષક્ણક તેમજ 
કરારદકદથીનરા ક્વકરાસ મરાટે ક્વશ્નરા ખૂણેખૂણે પથરરા્યેલરા છે ત્યરારે 
આ એર કનમેકટક્વટીથી ક્વશ્ સરાથે જોડવરાનો એક વધ ુમરાગજા ખલૂશ.ે 
આ સરાથે, રરાજ્યનરા દૂરદરરાજ નરાનરાં ગરામડરાઓમરાં પણ ઇનટરનેટ 
સેવરાઓ ઉપલબધ બને તે મરાટે ભરારત નેટ દ્રારરા રરાજ્યનરાં તમરામ 
ગરામડરાઓન ેઇનટરનટે કનેમકટક્વટીથી જોડી દીધરંા છે. ભરારત નટેથી 
ઇનટરનેટ આપવરામરાં ગુજરરાત રરાજ્ય દેશમરાં પ્રથમ નંબરે છે.

ભરાવનગર શિેર એ અક્ત પ્રરાચીન શિેર છે. ભરાવનગર 
ક્જલ્રામરા ંશીપ બ્દેકંગ ્યરાડજાનો મોટો ક્બઝનસે ચરાલ ેછે. આ ઉપરરાતં 
તરાજેતરમરાં વડરા પ્રધરાનશ્ીએ ર્િેર કરેલી ‘મવિકલ સક્રેપ 
પૉક્લસી’નો મોટો લરાભ ભરાવનગર મરાટ ે ઉપલબધ થનરારો છે. 
તદુપરરાંત ક્વશ્નો સૌ પ્રથમ સી.એન.જી. પલરાનટ ભરાવનગર ખરાતે 
કરા્યજારત થવરાનો છે. ભરાવનગરમરાં ડરા્યમંડ ઉદ્ોગ, નરાનરા ઉદ્ોગો, 
રોક્લંગ મીલ વગેરે છે ત્યરારે એર કનેમકટક્વટી વધવરાથી 
ઉદ્ોગકરારોની સગવડતરા અને સુક્વધરામરાં વધરારો થશે. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, છેલ્રાં ૨૫ વરજામરાં અમરારી સરકરારે કરેલો 
ક્વકરાસ એવો છે કે એક સમ્યે જે સંસદ સભ્યો રિેનની કનેમકટક્વટી 
મરાંગતરા િતરા તે લોકો િવે એર કનેમકટક્વટી મરાંગે છે. વડરાપ્રધરાન 
શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા નેતૃતવમરાં ભરારતનો નરાગદરક જે ‘િવરાઈ 
સલીપર’ પિેરે છે તે િવરાઈ ઉડ્ડ્યન કરે તે પ્રકરારની અથજાવ્યવસથરા 
ક્વકક્સત કરી છે.

કેનદ્રી્ય નરાગદરક ઉડ્ડ્યન મંત્ી શ્ી જ્યોક્તરરાદદત્ય ક્સંક્ધ્યરાએ 
જણરાવ્યું િતું કે, ‘વોકલ ફોર લોકલ’ અને ‘ગલોબલ ટુ લોકલ’ની 

økwshkík ૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧10



બંને ક્વચરારધરારરાનો સમ્ય ભરાવનગરમરાં જોવરા મળે છે. ભરાવનગર 
એ અક્ત પ્રરાચીન શિેર છે અન ેભરાવનગરની કલરાકરારીગરી એટલી 
પ્રખ્યરાત છે કે દુબઈમરંા ્યોર્તરા ંજે્લરીનરા પ્રદશજાનમરંા ભરાવનગરનરા 
સોનીઓની મોટી મરાંગ રિે છે. ભરાવનગર સરાંસકૃક્તક, પ્યજાટન 
ઉદ્ોગમરાં અલગ ક્ષમતરા અને કરાબેક્લ્યત ધરરાવે છે અને તેને ક્વશ્ 
ફલક પર ઉર્ગર કરવરાનું મિત્વપૂણજા અંગ કનેમકટક્વટી છે. 
પોતરાનરા વેપરાર- ધંધરાને ક્વકસરાવવરા મરાટે પોઇનટ ટુ પોઇંટ 
કનેમકટક્વટી મળે તે ખૂબ જ અગત્યની બરાબત છે. પિેલરાં દેશમરાં 
૭૦ એરપોટજા િતરાં. આજે દેશમરાં ૧૩૬ એરપોટજા દ્રારરા એર 
કનેમકટક્વટી પૂરી પરાડવરામરાં આવે છે.

આધુક્નક સમ્યમરાં દરેક વ્યક્તિ મરાટે સમ્ય ખૂબ દકંમતી છે. 
ક્શક્ષણ - વેપરાર વગેરેનરા ક્વકરાસ મરાટે કનેમકટક્વટી મળે તે મરાટેનો 
ક્વચરાર વડરાપ્રધરાનશ્ીએ કરીન ેતેન ેવરાસતવમરા ંમકૂ્તજામતં કરી બતરાવ્યો 
છે. એર કનેમકટક્વટી ્યરાક્ત્કોની આવરાગમનની ્યરાત્રા સુગમ અને 
સરળ બનરાવે છે. ક્વમરાની ક્ષેત્ે ગુજરરાત આગળ પડતું રરાજ્ય છે 
અને ગુજરરાતને જ્યરારે પણ જરૂર પડે ત્યરારે ગુજરરાતનરા જમરાઈ 
તરીકે પોતે સેવરા કરવરા મરાટે તતપર છે અને એ તેમની પ્રરાથક્મકતરા 
રિેશે તેવો ક્વશ્રાસ તેમણે અપરાવ્યો િતો.

ભરારતનરા વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીએ 'ઊડે દેશ કરા 
આમ આદમી', 'ઉડરાન ્યોજનરા' િેઠળ દેશમરાં નરાનરાં શિેરોને પણ 
એર કનેમકટક્વટીથી જોડવરાનું જે અક્ભ્યરાન ઉપરાડ્ું છે તેમરાં 
ભરાવનગરનરા િવરાઈ ઉડ્ડ્યન ક્ષેત્નું આ નવું સોનેરી સોપરાન બની 
રિેશે. અનેક ગક્તક્વક્ધ સરાથે સંકળરા્યેલરા ભરાવનગરને નવી એર 
કનેમકટક્વટી મળતરંા ભરાવનગરવરાસીઓને આંતરરરાજ્ય સરાથે 
આંતરરરાષ્ટ્રી્ય મુસરાફરી મરાટેનરાં નવરાં દ્રાર ખૂલશે.

આ અવસરે કેનદ્રી્ય ઉડ્ડ્યન રરાજ્યમંત્ી શ્ી જનરલ ડૉ. વી.કે.
ક્સંિે જણરાવ્યું કે, ભરાવનગર સને ૧૭૨૪મરાં ભરાવક્સંિજી દ્રારરા 
સથરાક્પત વેપરારનું કેનદ્ર તે જમરાનરામરાં પણ િતું. એર કનેમકટવીટી 
વધતરાં તેમરાં વધરારો થશે.

સરાંસદ શ્ી સી. આર. પરાટીલે સુરતમરાં વધતી જતી મરાંગને 

્્યરાનમરાં રરાખીને વધુ ફલરાઇટ શરૂ કરવરા મરાંગ કરી એક સમ્યે 
ફલરાઈટ સવેરા મરાટે આદંોલન કરવંુ પડતંુ િતંુ અન ેઆજ ેગુજરરાતને 
એક જ દદવસમરાં ત્ણ ફલરાઇટ મળી રિી છે તેનો આનંદ વ્યતિ 
ક્યયો િતો.

સરાંસદ શ્ી ભરારતીબિેન ક્શ્યરાળે ભરાવનગરની વરયો જૂની 
મરાંગણી સંતોરરાઈ છે. આ સેવરાથી ભરાવનગરનરા ક્વકરાસનરાં દ્રારો 
ખૂલી જશે તેવો ક્વશ્રાસ વ્યતિ ક્યયો િતો.

ક્શક્ષણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રક્સંિ ચુડરાસમરાએ જણરાવ્યું કે, વરા્યબ્નટ 
ગુજરરાતની શંખલરાને પદરણરામે પૂરરા ક્વશ્નરા લોકો ગુજરરાતમરાં 
રોકરાણ કરવરાં આવે છે. જેનરાથી રોજગરાર વધવરા સરાથે રોજગરારમરાં 
પણ વૃક્ધિ થઇ છે. આજ ેરોજગરાર આપવરામરા ંગજુરરાત દેશમરા ંપ્રથમ 
સથરાને છે.

ક્શક્ષણ રરાજ્યમંત્ી શ્ી ક્વભરાવરીબિેન દવેએ જણરાવ્યું કે, 
ભરાવનગર એક સરાંસકૃક્તક નગરી છે. અિીં અનેક મંદદરો આવેલરાં 
છે. કરાક્ળ્યરાર અભ્યરારણ્ય પણ અિીં આવેલું છે. અલંગ શીપ 
બ્ેદકંગ ્યરાડજા ભરાવનગરમરાં આવેલું છે ત્યરારે ભરાવનગરનરા લોકોને 
ક્વશ્ સરાથે કે દેશનરા ભરાગો સરાથે જોડરાવરા મરાટે અમદરાવરાદ જવું 
પડતું િતું. િવે અિીંથી જ કનેમકટક્વટી મળતરંા લોકોની 
સગવડતરામરાં વૃક્ધિ થઇ છે. 

ધરારરાસભ્ય શ્ી જીતુભરાઈ વરાઘરાણીએ જણરાવ્યું કે, ભરાવનગર 
મરાટે આ નવુ ંનજરરાણુ ંછે. ભરાવનગર ક્વકરાસની દદશરામરંા િકરારરાતમક 
રીત ેઆગળ વધી રહં્ છે ત્યરારે આ એર કનમેકટક્વટીથી ભરાવનગર 
શિેરને અને ક્જલ્રાને મોટો ફરા્યદો થવરાનો છે.

આ અવસરે ભરાવનગરનરા મે્યર શ્ીમતી કીક્તજાબિેન 
દરાણીધરારી્યરા, કેશુભરાઈ નરાકરરાણી, આર.સી. મકવરાણરા, સપરાઇસ 
જેટનરા ચેરમેન શ્ી અજ્યક્સંઘ, કેનદ્રી્ય નરાગદરક ઉડ્ડ્યન નરા્યબ 
સક્ચવ શ્ી ઉરરા પરાઢી, ્્યુક્નક્સપલ કક્મશનર શ્ી એમ.એ ગરાંધી, 
કલેકટર શ્ી ્યોગેશ ક્નરગુડે, ક્જલ્રા ક્વકરાસ અક્ધકરારી શ્ી ડૉ. 
પ્રશરાંત જીલોવરા, ક્જલ્રાનરા પદરાક્ધકરારીઓ- અક્ધકરારીઓ તથરા 
ભરાવનગરવરાસીઓ ઉપમસથત રહ્રાં િતરાં. •

પ્ારંભ
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વતન	વાપસી

અફઘાવનસતાનથી	એરવિફટિ	કરાયેિા	ભારતીયો	જામનગર	હવાઇ	મથકે	િેન્ડ	થયા	
વતન	પરત	પહોંચેિા	ભારતીયોની	આંખોમાં	હરા્ષશ્ુ

ભરારતી્ય નરાગદરકોની 
સુરક્ષરા મરાટે વડરાપ્રધરાન શ્ી 
નર ેનદ્રભરાઈ મોદી િ ંમેશરાં 
ક્ચંક્તત અને તતપર િો્ય છે. 
ક્વદેશમરાં વસતરા ભરારતી્ય 
નરાગદરકોની સુરક્ષરા પણ 
વડરાપ્રધરાન શ્ી મરાટે ભરારતમરાં 
વસતરા નરાગદરકો જેટલી જ 
અગ્રતરા ધરરાવતી િો્ય છે. 
અફઘરાક્નસતરાનથી ભરારતી્ય નરાગદરકોને એરક્લફટ કરી પલેન 
ર્મનગર એરફોસજા બેઝ પર પિોંર્યુ ંિતંુ. અફઘરાક્નસતરાનમરા ંરિેલરા 
ભરારતી્ય નરાગદરકોને તરાક્લબરાનથી સુરક્ક્ષત રરાખવરા વતન પરત 
લરાવવરા વડરાપ્રધરાનશ્ીએ તતકરાલ ભરારતી્ય વરા્યસુનેરાનુ ંપલને મોકલી 
ત્યરાં વસતરા ભરારતી્ય નરાગદરકોને એરક્લફટ કરરાવી વતન પરત 
લરાવવરાની વ્યવસથરા કરી િતી. જેમરાં એક િેક્લકોપટર દદલિી ખરાતે 
પિોંર્યું િતું, સરાથે જ એરફોસજાનરા ક્વમરાન C-17 દ્રારરા મોટી 
સંખ્યરામરાં અફઘરાક્નસતરાનથી ભરારતી્ય નરાગદરકોને સુરક્ક્ષત ભરારત 
પરત લરાવવરામરાં આવ્યરા. ર્મનગર ખરાતે આ ક્વમરાન પિોંચતરા 
અફઘરાક્નસતરાનથી પરત આવેલ નરાગદરકોની આંખોમરાં િરરાજાશ્ુ 
ઉમટરંા િતરાં, સુરક્ક્ષત વતન પરત પિોંચતરા જ ભરારતી્યોન ે
િરાશકરારો થ્યો િતો. વડરાપ્રધરાનશ્ીએ સતત મોક્નટદરંગ કરીન ેઆ 
સમગ્ર ક્મશન ઉપર સવ્યં દેખરેખ રરાખી િતી. ર્મનગર ખરાતે 
પિોંચલેરા અક્ધકરાશં લોકો અફઘરાક્નસતરાન મસથત ભરારતની સરકરારી 
કચરેીઓનરા કમજાચરારીઓ અન ેસરકરારનરા ક્વક્વધ પ્રોજકેટસમરંા કરામ 
કરનરારરા કમથીઓ િતરા.

કોરોનરાનરા પ્રથમ તબક્રામરંા પણ ક્વદેશોમરાં વસતરા ભરારતી્ય 

નરાગદરકોને એરક્લફટ કરી સુરક્ક્ષત ભરારત લરાવવરામરંા આવ્યરા 
િતરા તેમજ િરાલ અફઘરાક્નસતરાનમરંા તરાક્લબરાનોએ અરરાજકતરા 
સજજાતરા ભરારતી્ય નરાગદરકોને કોઈ તકલીફ ન રિે તે મરાટે તતકરાલ 
વડરાપ્રધરાનશ્ીએ ભરારતી્ય નરાગદરકોની સુરક્ષરા િેતુ ભરારતી્યોને 
એરક્લફટ કરવરા ક્મશન મોડમરાં કરામગીરી િરાથ ધરી િતી. જેમરાં 
આશરે ૧૫૦થી વધુ ભરારતી્ય નરાગદરકો સુરક્ક્ષત વતન પરત 
ફ્યરાજા છે.

આ સમ્ેય ર્મનગર એરપોટજા ખરાત ેઅન્ન અન ેનરાગદરક પુરવઠરા 
રરાજ્યમતં્ી શ્ી ધમચેનદ્રક્સિં ર્ડરે્, મે્યર શ્ી બીનરાબિેન કોઠરારી, 
ડપે્ુયટી મ્ેયર શ્ી તપનભરાઈ પરમરાર, સટેમનડગં કક્મટી ચરેમને શ્ી 
મનીરભરાઈ કટરાદર્યરા, શ્ી કેતનભરાઈ ગોસરરાણી, કુસમુબિેન પડં્રા, 
શ્ી ક્વમલભરાઈ કગથરરા, પ્રકરાશભરાઈ બરાભંક્ણ્યરા, મરેરામણભરાઈ ભરાટુ, 
ક્વજ્યક્સિં જેઠવરા, કલેકટર શ્ી ડૉ. સૌરભ પરારઘી, અક્ધક ક્નવરાસી 
કલકેટર શ્ી રરાજનેદ્ર સરવ્ૈયરાએ કમજાચરારીઓનુ ંફૂલિરારથી સવરાગત 
ક્યુિં િતુ.ં આ તકે, પ્રરાતં અક્ધકરારી ર્મનગર શિેર શ્ી આસથરા 
ડરાગંર, ડપે્યટુી ડી.ડી.ઓ શ્ી પરાથજા કોટદડ્યરા, મરામલતદરાર શ્ી અક્ષર 
વ્યરાસ વગરેે અક્ધકરારીઓ, પત્કરારશ્ીઓ ઉપમસથત રહ્રા િતરા. •

ઉષમાભયા્ષ	સવાગત	બદિ	રાજય	સરકારનો	આભાર	વયક્ત	કરતા	રાિદૂત	શ્ી	ટિં્ડન
ર્મનગર એરફોસજા ખરાતે અફઘરાક્નસતરાનનરા કરાબુલથી ત્યરાં ફસરા્યેલરા આશરે ૧૮૦ જેટલરા ભરારતી્યોને એરક્લફટ કરી ર્મનગર 

લરાવવરામરાં આવ્યરા િતરા. જેમનું રરાજ્ય સરકરાર તથરા ક્જલ્રા વિીવટી તંત્ દ્રારરા ઉષમરાભ્યુિં સવરાગત કરરા્યું િતું. આ તકે આ્યોક્જત 
કરવરામરાં આવેલી પત્કરાર પદરરદને સંબોધતરા અફઘરાક્નસતરાન ખરાતેનરા ભરારતી્ય રરાજદૂત શ્ી રૂદ્રેનદ્ર ટંડને જણરાવ્યું િતું કે, વતનમરાં 
પરત ફરવરાની ખુશી અકલપની્ય િો્ય છે. બે અઠવરાદડ્યરાનરા લરાંબરા સંઘરજા અને અનેક આ્યોજનો બરાદ ભરારતી્ય નરાગદરકોને પરત 
લરાવવરાનું ક્મશન શરાંક્તપૂવજાક પૂણજા થ્યું છે, જે ખૂબ આનંદની વરાત છે. કોઈ જ દુઘજાટનરા ક્વનરા સૌ નરાગદરકોને સુરક્ક્ષત રીતે ભરારત 
પિોંચરાડવરામરાં આવ્યરા છે. ક્વક્વધ સેવરાઓમરાં જોડરા્યેલરા ૧૯૨ જેટલરા નરાગદરકોને અફઘરાક્નસતરાનનરા કરાબુલથી અિીં લરાવવરામરાં આવ્યરા 
છે. અફઘરાક્નસતરાન દૂતરાવરાસનરા તમરામ ક્વભરાગોનરા સક્િ્યરારરા સિ્યોગથી આ શક્ય બન્યું છે. ભરારત સરકરાર દ્રારરા ઉચ્સતરે આ અંગે 
બેઠકો ્યોર્ઈ િતી અને ક્મક્નટ ટુ ક્મક્નટ તમરામ ગક્તક્વક્ધઓનું મોક્નટદરંગ કરી આ ઓપરેશન પરાર પરાડવરામરાં આવ્યું. એ્બેસેડર 
શ્ી રૂદ્રેનદ્ર ટંડને આ તકે ઉષમરાભ્યરાજા સવરાગત બદલ ગુજરરાત સરકરારનો આભરાર વ્યતિ ક્યયો િતો. તેમજ ઇમનડ્યન એરફોસજાને આવી 
ક્વકટ પદરમસથક્તમરાંથી નરાગદરકોને બિરાર લરાવવરા બદલ અક્ભનંદન પરાઠવ્યરા િતરા. •
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સમીક્ા

અમદાવાદ	વિલ્ાના	વવકાસ	કાયયોની	
સમીક્ા	કરતા	કેનદ્ીય	ગૃહમંત્ીશ્ી

અમદરાવરાદ ક્જલ્રા કલેટર કચેરી ખરાતે 
ક ેનદ્રી્ય ગૃિ મંત્ી અને ગરંાધીનગર 
લોકસભરા સરાંસદ શ્ી અક્મતભરાઇ શરાિનરા 
અ્્યક્ષ સથરાન ેક્જલ્રા ક્વકરાસ સકંલન અને 
દેખરેખ ક્ન્યંત્ણ (દદશરા) સક્મક્તની બેઠક 
્યોર્ઈ િતી. આ બેઠકમરાં ક્વક્ભન્ન પ્રશ્ો 
ક્વશ ેક્વગતવરાર ચચરાજા-ક્વમશજા કરી તરાલકુરા- 
ક્જલ્રા સતરે સકંલન અન ેસમનવ્ય સરાધીને 
પ્રર્નરા પ્રશ્ોનુ ંઝડપથી ક્નરરાકરણ લરાવીને 
ક્જલ્રાનરા ક્વકરાસની ગક્ત આગળ ધપરાવવરા 
સૌ પ્ર્યત્શીલ બને તેવરા પ્ર્યરાસ કરવરા 
જણરાવરા્યું િતું. 

મંત્ી શ્ી અક્મતભરાઈ શરાિે રસીકરણ 
કરામગીરીની બેઠકમરંા સમીક્ષરા ક્યરાજા બરાદ 
અમદરાવરાદ શિેર-ક્જલ્રામરાં રસીકરણની 
ઝુંબેશ ઘક્નષ્ઠ રીતે િરાથ ધરી ૩૦મી 
સપટે્બર સુધીમરાં પ્રથમ રસીકરણ ડોઝનો 
લક્્યરાંક ૧૦૦% ક્સધિ કરવરા તરાકીદ કરી 
િતી. સરાથે સરાથે સલમ ક્વસતરારમરાં અને 
જ્યરાં  રસીકરણ ઓછંુ થ્ંુય છ ે તેવરા 
ક્વસતરારોમરાં ખરાસ કે્પ કરીને રસીકરણનો 
વ્યરાપ વધરારવરા સૂચન ક્યુિં િતું.

મરા કરાડજા સંદભચે કનેદ્રી્ય મંત્ીશ્ીએ 

જણરાવ્યું કે, લોકોનરા આરોગ્યને સપશજાતી 
આ કરામગીરી સુપેરે કરરા્ય તે જરૂરી છે. 
જનતરાની આરોગ્ય સંભરાળને લગતરા 
ક્વક્વધ સસંરાધનોનુ ંવ્યવસથરાપન પણ સુદંર 
રીતે કરવરા કેંદ્રી્ય મંત્ીશ્ીએ સૂચનરા આપી 
િતી. કનેદ્રી્ય મંત્ીશ્ીએ કહં્ િતું કે, 
આ્યુષ્યમરાન ભરારત, ઉજજ્લરા ્યોજનરા, 
એન.એફ.એસ.એ, વૃધિ પેનશન, ક્વધવરા 
સિરા્ય ્યોજનરા જેવી ્યોજનરાઓનો લરાભ 
છેવરાડરાનરા નરાગરીક સુધી પિોચરાડવરા જે તે 
ક્વસતરારમરાં કે્પ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે.

કૃક્રલક્ષી બરાબતો અંગેની સમીક્ષરા 
કરતરા મંત્ીશ્ીએ જણરાવ્યું િતું કે, રરાજ્યનરા 
ક્વક્વધ ક્વસતરારોમરાં જુદરા જુદરા પરાકો મરાટે 
અલગ વરાતરાવરણ િો્ય છે ત્યરારે ક્વક્વધ 
તરાલુકરામરંા ક્વક્વધ પરાકનરા 'મોડેલ ફરામજા' 
બનરાવી ખેડૂતોને મુલરાકરાત કરરાવવી 
જોઈએ. જેથી ખેડૂતો 'ક્રોપ પેટનજા ચેનજ' 
અપનરાવી ઉતપરાદનમરાં વૈક્વ્્યપણું લરાવી 
શક ે. સવરામીતવ ્યોજનરામરાં  દસકોઈ 
તરાલુકરાનરા પસંદ કરરા્ેયલરા ૧૭ ગરામોમરંા 
મોડેલ કરામગીરી કરી અમદરાવરાદ ક્જલ્ો 
અગ્રેસર ભૂક્મકરા ભજવી શકે છે. 

બેઠકમરાં રરાજ્ય સભરાનરા સરાંસદ શ્ી 
નરિદરભરાઈ અમીને જણરાવ્યું િતું કે, 
ક્વક્વધ ્યોજનરાઓનો લરાભ મિત્તમ લોકો 
સુધી પિોંચે તથરા જન ઔરક્ધ કેનદ્રો ગ્રરામ 
ક્વસતરારમરાં વધુ કરા્યરાજામનવત કરરા્ય ત ે
સમ્યની મરંાગ છે. આ ઉપરરંાત ટી.પી. 
્યોજનરા, વૃ્ધ સિરા્ય ક્વધવરા સિરા્ય તથરા 
મિરાનગરપરાક્લકરાને સપશજાતી ્યોજનરાઓ 
ને વધુ પદરણરામ લક્ષી બનરાવવરા અનુરોધ 
ક્યયો િતો.   

આ બેઠકમરંા અમદરાવરાદ પક્ચિમ 
સરાંસદ શ્ી દકરીટભરાઈ સોલંકી, રરાજ્યનરા 
ક્શક્ષણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રક્સંિ ચુડરાસમરા, 
મિેસુલ મંત્ી શ્ી કૌક્શકભરાઈ પટેલ, ગૃિ 
મંત્ી શ્ી પ્રદીપક્સંિ ર્ડેર્, ધરારરાસભ્ય 
સવજાશ્ી ભૂપેનદ્રભરાઈ પટેલ, અરક્વંદભરાઈ 
પટેલ, અમદરાવરાદ મ.ન.પરા. કક્મશનરશ્ી,  
ક્જલ્રા કલેકટર શ્ી સંદીપ સરાંગલે, 
ક્જલ્રા ક્વકરાસ અક્ધકરારી શ્ી અક્નલ 
ધરામેક્લ્યરા સક્િત અમદરાવરાદ ક્જલ્રા 
વ િ ી વ ટ ી તં ત્ ન રા  અ ક્ ધ ક રા ર ી 
પદરાક્ધકરારીશ્ીઓ જોડરા્યરા િતરા. •
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સોમનાથ	મંદદર	સંકુિને	રૂ.85	કરો્ડનાં	વવકાસકાયયોની	વ્ડાપ્ધાનશ્ીની	ભેટિ	
પય્ષટિન	સથળો	અને	તીથ્ષ	સથળોના	વવકાસ	સાથે	થઈ	રહ્ાો	છે	દેશનો	વવકાસ

ગુજરરાતનરા પક્ચિમ કરાંઠ ે આવેલંુ 
સોમનરાથ મદંદર કરોડો ભરારતી્યોની શ્ધિરાનું 
કેનદ્ર રહ્ં છે. ઈક્તિરાસમરાં ઘણીવરાર તેને 
ક્વદેશી આક્રમણકરારોએ નકુસરાન પિોચરાડ્ું 
છે. તેમ છતરાં તેઓ ભતિોની આસથરાને 
ડગમગરાવી શક્યરા નિીં. િરાલનરા સોમનરાથ 
મંદદરનું પુનજાક્નમરાજાણ લોિપુરર સરદરાર 
વલ્ભભરાઈ પટેલ દ્રારરા કરરાવવરામરાં આવ્યું 
િતુ.ં દેશનરા ંબરાર જ્યોક્તક્લિંગ પકૈીનરા પ્રથમ 
એવરા સોમનરાથ મિરાદેવનરા ક્વકરાસ અને 
નરાગદરકોની સકુ્વધરા મરાટે રરાજ્ય તમેજ કેનદ્ર 
સરકરાર પ્ર્યત્શીલ છે. વડરાપ્રધરાનશ્ી અને 
સોમનરાથ મંદદર રિસટનરા અ્્યક્ષ શ્ી 
નરેનદ્રભરાઈ મોદીએ તરાજેતરમરાં પક્વત્ 
શ્રાવણ મરાસમરાં સોમનરાથ મિરાદેવનરા 

પક્વત્ તીથજા સથળે રૂ. ૮૫ કરોડથી વધુનરા 
ખચચે ્યરાક્ત્કોને સુખરાકરારી, સગવડતરા, 
સુક્વધરા અને આસથરા પ્રદરાન કરતરા ચરાર 
પ્રકલપો સમુદ્રદશજાન પથ, સોમનરાથ પ્રદશજાન 
ગેલેરી, અને જૂનરા સોમનરાથ મંદદર 
ક્જણયોધિરાર નવીનીકરણનું  વર્યુ જાઅલ 
લોકરાપજાણ તેમજ શ્ી પરાવજાતી મરાતરાનરા 
મંદદરનરા ક્નમરાજાણ મરાટે ક્શલરાન્યરાસ ક્યયો 
િતો. વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીએ 
ભગવરાન સોમનરાથને નમન કરી જણરાવ્યું 
િતું કે, લોખંડી પુરર સરદરાર વલ્ભભરાઈ 
પટેલે સોમનરાથનુ ંપ્રરાચીન ગૌરવ પનુક્જિંક્વત 
કરવરાની દૃઢ ઇરછરાશક્તિ દશરાજાવી અને એ 
કરા્યજા થ્યું િતું.

આ પ્રસંગે વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ 

મોદીએ જણરાવ્યું િતું કે, સરદરાર સરાિેબ 
સોમનરાથ મદંદરન ેસવતતં્ ભરારતની સવતતં્ 
ભરાવનરા સરાથે જોડરા્યેલું મરાનતરા િતરા. આ 
પ્રસંગે તેમણે લોકમરાતરા અક્િલ્યરા બરાઈને 
્યરાદ કરતરંા જણરાવ્યું િતંુ કે, લોકમરાતરા 
અક્િલ્યરાબરાઈએ ભગવરાન ક્વશ્નરાથથી 
લઈ ભગવરાન સોમનરાથ સક્િત કેટલરાં્ય 
મંદદરોનરા ક્જણયોધિરાર કરરાવ્યરા િતરા. તેમનરા 
જીવનમ રંા  રિ ેલ રા  પ્ર રાચ ીનતરા  અને 
આધકુ્નકતરાનરા સગંમન ેઆજ ેદેશ પોતરાનો 
આદશજા મરાનીને આગળ વધી રહ્ો છે. 

વડરાપ્રધરાનશ્ીએ ક્શવ અક્વનરાશી, 
અનરાદદ છે તેમ શ્ધિરાપૂવજાક જણરાવી કહ્ં 
િતું કે આ મંદદરને ઇક્તિરાસમરાં ઘણીવરાર 
તોડવરામરાં આવ્યું અને જેટલીવરાર પડ્ું 

કવર	સટિોરી
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તેટલી વરાર ફરી પુનક્જજાક્વત થઈ ગદરમરા 
અને ગૌરવ સરાથે ખડું થ્ંુય. તોડવરાનું - 
આતંકનું સરામ્રરાજ્ય ઊભું કરવરાનો ક્વચરાર 
થોડો સમ્ય મરાટે િરાવી થઈ શકે પરંતુ તેનું 
અમસતતવ ક્યરારે્ય સથરા્યી િોતુ ંનથી. સત્યન ે
અસત્યથી તેમજ મરાનવતરાનરા મૂલ્યોને 
આતતરા્યી તરાકરાતોથી દબરાવી શકરાતરા ંનથી.

આપણી ક્વચરારધરારરા ઇક્તિરાસમરાંથી 
શીખીને વતજામરાનને સુધરારવરાની રિી છે 
અન ેનવરા ભરારતનરા ક્નમરાજાણ મરાટે અતીતને 
પણ જોડવરાનો આપણો સંકલપ છ ે. 
પક્ચિમમરંા સોમનરાથ નરાગેશ્ર, ઉત્તરમરાં 
બરાબરા કેદરારનરાથથી દક્ક્ષણમરંા રરામશે્ર સુધી 
બરાર જ્યોક્તક્લિંગ ભરારતને પરસપર 
જોડવરાનું કરામ કરે છે.

બરાર જ્યોક્તક્લિંગ, ચરાર ધરામ તીથજા 
સથળ ોન ી  વ્યવસથ રા ,  શ ક્તિપીઠન ી 
સંકલપનરા આસથરાની રૂપરેખરા અને દેશનરંા 

ખૂણે-ખૂણે રિલેરા તીથજા સથળો િકીકતમરાં 
એક ભરારત - શ્ેષ્ઠ ભરારતની ભરાવનરા 
અક્ભવ્યતિ કરે છે.

કેનદ્ર સરકરારનરા પ્રવરાસન મતં્રાલ્યની 
પ્રસરાદ ્યોજનરા થકી દેશનરા તીથજા સથળનો 
ક્વકરાસ થઈ રહ્ો છે અને ગુજરરાતમરાં 
સોમનરાથ સક્િતનરાં  સથળોએ પણ 
્યરાક્ત્કલક્ષી સકુ્વધરાઓ સગવડમરા ં વધરારો 
થ્યો છે. દેશભરમરા ંથ્યલેરા આવરા ંક્વકરાસલક્ષી 
કરા્યયોને લીધ ેવરજા 2013મરા ંદેશ રિરાવલે અને 
ટદુરઝમ કોમ્પટેદટવનેસ ઈનડકેસમરંા ૬૫મરા 
ક્રમ ેિતો, જે વરજા ૨૦૧૯મરા ંઆગળ વધી 
૩૪મરા ક્રમ ેસથરાન મળ્યુ ંછે.

વડરાપ્રધરાનશ્ીએ ગુજરરાતમરાં કરછ 
સક્િતનરાં ક્વક્વધ સથળોએ પ્રવરાસનનરા 
ક્વકરાસમરાં આધુક્નકતરાને જોડીને કરવરામરાં 
આવેલરા સંકલપથી ક્સક્ધિનરા ક્વકરાસલક્ષી 
પ્ર્યરાસોનરા ંપદરણરામો ગજુરરાત ેજો્યરા ંછે તેમ 

ગૌરવસિ જણરાવ્યુ ંિતુ.ં આઝરાદીનરા અમૃત 
મિોતસવનરા વરજામરાં સોમનરાથ મંદદર નૂતન 
કરા્યયો થકી પ્રેરણરા આપે છે. સોમનરાથમરાં 
પ્રદશજાની ગેલેરીથી પૌરરાક્ણકતરા ક્વશે અને 
મંદદર ક્વશે ર્ણીને આવનરારી પેઢી 
નવ્યુવરાનોને ક્વશેર મરાક્િતી મળશે.

આ અવસરે કેનદ્રી્ય ગૃિમંત્ી અને 
સોમનરાથ મં દદર રિસટનરા રિસટી શ્ી 
અક્મતભરાઈ શરાિે વર્યુજાઅલ ઉપમસથત રિી 
જણરાવ્યું િતું કે, વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ 
મોદી જ્યરારથી સોમનરાથ રિસટમરાં જોડરા્યરા 
ત્યરારથી તેઓએ કરોડો શ્ધિરાળુઓનરા કેનદ્ર 
સમરાન સોમનરાથનરા સવરાિંગી ક્વકરાસ મરાટે 
સતત પ્ર્યરાસો ક્યરાજા છે અને રોડમેપ તૈ્યરાર 
કરી મરાગજાદશજાન આપ્યું છે.

સોમનરાથ તીથજામરાં સમુદ્રદશજાન પથ 
અને પ્રદશ જાન અને જૂનરા સોમનરાથ 
મંદદરનો પુનરોધિરાર નવીનીકરણ અને 

કવર	સટિોરી

સોમનાથ તીથર્ સ્થળના િવકાસ માટ� રા�ય સરકાર 

પ્રિતબદ્ધ છે. સોમનાથના ગૌરવ ગ�રમાને �નુઃ સ્થાિપત 

કરવાના �દવ્ય કાયર્મા ં�જુરાત સરકાર પ�રશ્રમ કર�ને હર 

હંમેશ પ્રિતબદ્ધ રહ�શે. સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા થયેલા િવશેષ 

પ્રયાસોને લીધે �ડ�જટલ માધ્યમથી કરોડો શ્રદ્ધા�ઓ 

સોમનાથ મહાદ�વના ંદશર્ન કર� રહ્યા છે.
- શ્રી િવજયભાઇ �પાણી, �ખુ્યમતં્રી, �જુરાત રા�ય

વડાપ્રધાન અને સોમનાથ મ�ંદર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ 

શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદ�ના માગર્દશર્નમા ંસોમનાથ તીથર્ 

સ્થળનો સવા�ગી િવકાસ થઈ રહ્યો છે. સોમનાથ 

પ�રસરમા ંસ્વચ્છતા�ુ ંમો�ંુ કાયર્ થઈ ર�ુ ંછે- 

સ�દુ્ર દશર્ન પથ સ�હતની �િુવધાઓનો 

દ�શ િવદ�શના યાિત્રકોને લાભ મળશે.
- શ્રી અિમતભાઇ શાહ, ક�ન્દ્રીય �હૃ મતં્રી
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દરાતરા શ્ી ભીખુભરાઈ ધરામે ક્લ્યરાનરા 
પદરવરારનરા સિ્યોગથી બનરાવવરામરંા આવી 
રિ ેલરા શ્ી પરાવ જાતી મરાતરાનરા મં દદર 
સક્િતનરાં  ક્નમરા જાણ કરા્યયો સક્િતનરા 
પ્રકલપોથી સોમનરાથ તીથજામરંા શ્ધિરાળુઓ 
્યરાક્ત્કોની સુક્વધરા વધશે તેમ જણરાવીને 
કેનદ્રી્ય ગૃિમંત્ીશ્ીએ ભરારત સરકરાર અને 
ગુજરરાત સરકરારનું  સં કલન તેમજ 
સોમનરાથ રિસટ તેમજ દરાતરાઓનરા 
સિ્યોગથી ક્વકરાસનરા ્યરાક્ત્કોની સેવરાને 
લગતરાં અનેક કરા્યયો થઈ રહ્રાં છે તેની 
રૂપરેખરા આપી િતી. શ્ી અક્મતભરાઈ 
શરાિે સોમનરાથ રિસટ દ્રારરા દડક્જટલી 
દશજાનની સુક્વધરા તેમજ સવરછતરાનરા 
મિત્વનરંા કરા્યયો સતત થઈ રહ્રાં છે તેનો 
ઉલ્ેખ કરીને સોમનરાથ મંદદરનું ગૌરવ 
ગદરમરા અને દદવ્યતરા સરાથે મિરાત્્યની 
શ્ધિરા વ્યતિ કરી િતી.

સોમનરાથ ખરાતે લોકરાપજાણ સમરારોિમરાં 
પ્રત્યક્ષ ઉપમસથત રિેલરા મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ જણરાવ્યું િતંુ કે, 
વડરાપ્રધરાન અને રિસટનરા અ્્યક્ષ શ્ી 
નર ેનદ્રભરાઈ મોદીનરા મરાગ જાદશ જાનમરાં 
સોમનરાથ રિસટ દ્રારરા ્યરાક્ત્કોને સુક્વધરા 

મરાટ ેનરાં  અનેક કરા્યયો થઈ રહ્રાં છ.ે 
સોમનરાથ મંદદરની ગદરમરા તથરા ગૌરવ 
આભને સપશથી રહ્રા છે ત્યરારે ગુજરરાત 
સરકરાર સોમનરાથ તીથજા સથળનરંા ક્વકરાસ 
કરા્યજામરાં િરિંમેશ પ્રક્તબધિ છે.

સ ોમન રાથ  સ ક્િત ગુજર રાતન રા 
તીથજાસથળોનરા ક્વકરાસ મરાટે શ્ેણીબધિ 
મરાળખરાગત કરામો િરાથ ધરવરામરંા આવ્યરા ંછે 

તનેો ઉલે્ખ કરીન ેમખુ્યમતં્ીશ્ીએ સોમનરાથ 
રિસટ દ્રારરા તરાઉત ેવરાવરાઝોડરા દરક્મ્યરાન અને 
કોરોનરાની મિરામરારી દરક્મ્યરાન અનેક 
સવેરાકરા્યયો કરવરામરંા આવ્યરા ંછે તેની મરાક્િતી 
આપી સોમનરાથ તીથજા સથળોમરંા શ્ધિરાળઓુનો 
્યરાક્ત્કોનો વધરારો થઈ રહ્ો છે તનેી મરાક્િતી 
આપી િતી. મખુ્યમતં્ીશ્ીએ સોમનરાથ રિસટ 
દ્રારરા ટેકનોલોજીનો ઉપ્યોગ કરીન ેદડક્જટલ 

મખુ્યમંત્ીશ્ીઅે સાેમનાથ મહાિેવની પજૂા અચ્ગના કરકી 
સ�ોમન�થ મહ�દોવન� દર્શન કરી મુખ્યમતં્રીશ્રી વવજયભ�ઈ રૂપ�ણરીએો મહ�પૂજા ધવજા પૂજા કરી ધનયત� એનુભવરી 
હતરી. મખુ્યમતં્રીશ્રીએો ગજુર�ત પર સ�ોમન�થ દ�દ�ન� કૃપ� આશરષ વરસત� રહો એનો સ�ૌ સવસ્થ રહો, ગજુર�ત 
વવક�સ ર�હો સતત એગ્ોસર રહો તોવરી પ્�થ્શન� પણ કરી હતરી. મખુ્યમંત્રીશ્રીનરી સ�થો પ્વ�સન એનો મત્સ�ોદ�ોગ મતં્રી 
શ્રી જવ�હરભ�ઈ ચ�વડ�, ર�જક�ોટન� એગ્ણરી શ્રી નરીતતનભ�ઈ ભ�રદ્�જ એનો મંવદર ટ્રસ્ટન� ટ્રસ્ટરી સોક્ોટરી શ્રી પરી.
કો.લહોરી, ટ્રસ્ટન� એવધક�રીઆો સવહતન� એગ્ણરીઆો પદ�વધક�રીઆો એનો ભ�વવક�ો ઉપસ્સ્થત રહ્� હત�.

કવર	સટિોરી
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પાવ્ષતી	માતાનું	મંદદર	
સોમનાથની	ભવયતા-દદવયતામાં	વધારો	કરશે
મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ રૂરા. ૩૦ કરોડનરા ખચચે સોમનરાથ પદરસરમરાં 

શ્ી પરાવજાતી મરાતરાનું મંદદર બંધરાવી રિેલરા ભીખુભરાઇ ધરામેક્લ્યરા અને ધરામેક્લ્યરા 
પદરવરારને આ સદકરા્યજા-પુણ્યકરા્યજા બદલ શુભેરછરા પરાઠવી િતી. મુખ્યમંત્ીશ્ી આ 
પ્રસંગે મંદદરનરા ક્શલરાપૂજન શરાસત્ોતિ ક્વક્ધમરાં સિભરાગી થ્યરા િતરા. પ્રવરાસન મંત્ી 
શ્ી જવરાિરભરાઈ ચરાવડરા પણ 
પ્રત્યક્ષ ઉપમસથત રિી આ પ્રસંગે 
સિભરાગી થ્યરા િતરા. 

પ રાવ જાત ી  મરાતરાનું  મં દદર 
અંબરાજીનરા આરસથી બંધરાશે. શ્ી 
પરાવ જાત ી  મરાતરાનરા મં દદરમરાં 
ગદરમરાપણૂજા અન ેઆગવંુ સથરાપત્ય 
રિેશે. ૪૪ સતંભ કોતરણી્યુતિ 
અને ક્વશરાળ નૃત્યમંડપ બનરાવવરામરાં આવશે. મંદદરનું ક્શખર ૭૧ ફૂટની ઊંચરાઇનું 
બનશ.ે આ ક્શલરાપજૂનનરા કરા્યજાક્રમમરા ંસોમનરાથ રિસટનરા જનરલ મનેજેર શ્ી ક્વજ્યક્સિં 
ચરાવડરા, એમકઝક્યદુટવ ઓદફસર શ્ી દદલીપભરાઇ ચરાવડરા સક્િત સોમનરાથ પદરવરારનરા 
સદસ્યો પણ ઉપમસથત રહ્રા િતરા. 

આ કરા્યજાક્રમ દર્્યરાનરા સોમનરાથ રેનજનરા શ્ી મક્નનદરક્સંઘ પવરાર, કલેકટર શ્ી 
રરાજદેવક્સંિ ગોક્િલ, ક્જલ્રા પોલીસ વડરા શ્ી રરાિુલ ક્ત્પરાઠી સક્િતનરા અક્ધકરારીઓએ 
જુદી જુદી વ્યવસથરાઓ પ્રોટોકોલ કરામગીરીમરાં સંકલન ક્યુિં િતું. •

દશજાનની જે વ્યવસથરા થઈ છે તેને પણ 
આવકરારી િતી. મુખ્યમતં્ીશ્ીએ સોમનરાથમરાં 
્યરાક્ત્કોન ેરિેવરા મરાટેની વ્યવસથરા વધરારવરામરંા 
આવી છે ત ેઅગં ે મરાક્િતી આપી રરાજ્ય 
સરકરાર દ્રારરા પણ પ્યજાટન ક્વકરાસ મરાટે 
કરવરામરા ંઆવી રિેલરા ં કરા્યયોની રૂપરેખરા 
આપી િતી.

આ પ્રસંગે પ્રવરાસન અને મતસ્યોદ્ોગ 
મંત્ી શ્ી જવરાિરભરાઈ ચરાવડરા, ક્જલ્રા 
પંચરા્યતનરા પ્રમુખ શ્ી રરામીબિેન વરાર્, 
સોમનરાથ રિસટનરા રિસટી સેક્રેટરી શ્ી પી.કે 
લિેરી, રિસટી શ્ી જે.ડી. પરમરાર તેમજ પવૂજા 
ધરારરાસભ્યશ્ીઓ તેમજ સંગઠનનરા 
પદરાક્ધકરારીઓ ઉપરરાંત અગ્રણીઓ 
ઉપમસથત રહ્રા િતરા .

આ પ્રસંગે રિસટનરા રિસટી શ્ી લરાલકૃષણ 
અડવરાણી, કેનદ્રી્ય મંત્ીશ્ી શ્ીપદ નરા્યક, 
નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઇ પટેલ, 
રરાજ્યમંત્ી શ્ી વરાસણભરાઈ આક્િર, 
સ રાંસદ શ્ી  ર રાજેશભરાઇ ચુ ડ રાસમરા 
સક્િતનરા મિરાનુભરાવો પણ વર્યુજાઅલી 
જોડરા્યરા િતરા. •

કવર	સટિોરી
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સમરણાંિવિ

હાથમાં લઈ કલમ; �વરાજના જ �સ� ચયા પાણી
અંગ્રજે સામે લડ્યાે; અલર માટીનાે મેઘાણી

ઝવેરચંદ કરાળીદરાસ મેઘરાણી એટલે રરાષ્ટ્રભતિ પત્કરાર, 
સરાક્િત્યકરાર, સવતતં્ સનેરાની, રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર, પિરાડનુ ંબરાળક. ગરામડ ે
ગરામડ ેફરી ભલુરા્યલેરા લોક સરાક્િત્યન ેપનુ: જીક્વત ક્ુયજા. લોક કંઠે 
ગવરાતરા ગીતો, િરાલરડરા, દિુરાઓનુ ંસપંરાદન કરી દરેક ગજુરરાતી અને 
ગજુરરાતી ભરારરાપ્રમેી સધુી પિોંચરાડ્.ુ આઝરાદીની ચળવળમરંા પ્રરેણરા 
આપી તથરા શૌ્યજાગીતોથી લોકોનો ઉતસરાિ વધરા્યયો. ઝવરેચદં મઘેરાણીનું 
જીવન, સરાક્િત્ય અનકે લોકો મરાટે પ્રરેણરાદરા્યી છે. આવરા ઝવરેચદં 
મઘેરાણીની  125મી જનમજ્યતંીની 28 ઓગસટનરા રોજ રરાજ્યવ્યરાપી 
ગૌરવભેર ઉજવણી કરવરામરંા આવી.

ગરાંધીનગરમરાં મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણીએ રરાષ્ટ્રી્ય 
શરા્યર ઝવેરચંદ મેઘરાણીની ૧૨૫મી જનમ જ્યંતીની રરાજ્યવ્યરાપી 
ઉજવણીનો પ્રરારંભ કરરાવતરાં ગૌરવસિ જણરાવ્યુ િતું કે,  મેઘરાણીનરા 
જનમ સથળ ચોદટલરામરાં મેઘરાણી સમરારક – ્્યૂક્ઝ્યમ ક્નમરાજાણ  મરાટે 
રરાજ્ય સરકરારે પરાંચ કરોડ રૂક્પ્યરાની ફરાળવણી કરી છે. મેઘરાણી 
રક્ચત લોકસરાક્િત્ય, શૌ્યજા રચનરા, ગદ્-પદ્, સરાક્િત્ય અને 
સવતતં્તરાનરા સગં્રરામમરા ંજન જવુરાળ જગરાવવરાનરા મઘેરાણીનરા પ્રદરાનને 
આ ્્યુક્ઝ્યમનરા મરા્્યમથી ્યુવરાપેઢી આવનરારી પેઢીમરાં સદરાકરાળ 
જીવંત પ્રેરણરારૂપ રરાખવરાનો આ પ્ર્યરાસ મેઘરાણીને ્યથોક્ચત 
ભરાવરાંજલી છે. 

આ વરચે સમગ્ર દેશ વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા 
મરાગજાદશજાન અને પ્રેરણરાથી સવતંત્તરાનરા ૭૫મરા વરજાની આઝરાદીનરા 
અમૃત મિોતસવ તરીકે જનઉમંગથી ઉજવણી કરી રહ્ો છે. 
આઝરાદીનો અમૃત મિોતસવ અને રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર ઝવેરચંદ 
મેઘરાણીની ૧૨૫મી જનમ જ્ંયતીનો અવસર બંનેનો સુભગ 
સમનવ્ય જન-જનમરાં નવી રરાષ્ટ્રી્ય ચેતનરા, સફુરણરા પ્રેદરત કરશે, 
એવો ક્વશ્રાસ તેમણે વ્યતિ ક્યયો િતો.

આઝરાદી મેળવવરા શિીદોએ જે બક્લદરાન આપ્યરા તેમનરા મરા 

ભરારતીન ેક્વશ્ ગરુ બનરાવવરાનરા સપનરા સરાકરાર થરા્ય, આવરા વીરોની 
છલોછલ રરાષ્ટ્રભક્તિ અને મેઘરાણીની સરાક્િત્ય શૌ્યજા રચનરાઓ 
આજની પેઢીને દેશ મરાટે સમક્પજાત થવરાની પ્રેરણરા આપે તે મરાટે 
આખું વરજા “કસુંબલ રંગ”નરા અનેક કરા્યજાક્રમો ્યોર્શે. 

આઝરાદીનરા સો વરજા ઉજવીએ ત્યરારે, મરા ભરારતી મિરાસત્તરા 
િો્ય, શક્તિશરાળી, આતમક્નભજાર િો્ય, ક્વશ્ગુરૂ િો્ય એ સંકલપોને 
ક્સધિ કરવરાની ચેતનરા ઉર્ગર કરવરામરાં આ અમૃત મિોતસવ અને 
મેઘરાણીની ૧૨૫મી જનમજ્યંતી બંને આપણરા મરાટે નવી દદશરા 
ક્ચંધનરારરા બન્યરા છે. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ ઝવેરચંદ મેઘરાણીને 
પત્કરાર, લોક સરાક્િત્યકરાર, નેસડરા,  ગરામડરા ખૂંદી વળીને ઇક્તિરાસ 
બિરાર લરાવનરાર સરાક્િત્ય સજજાક ગણરાવતરા ઉમે્યુિં િતુ કે, તેમનરા 
સરાક્િત્ય સક્િત ગુજરરાતી સરાક્િત્યને  દેશનરા  સીમરાડરા ઓળંગી 
ક્વશ્મરાં  જન જન સુધી પિોંચરાડવરાની આપણી પ્રક્તબધિતરા જ 
એમને સરાચી શ્ધિરાંજક્લ લેખરાશે. આપણું ગુજરરાત ગરાંધી-સરદરાર,  
નમજાદ, મેઘરાણી, ઉમરાશંકર જોશી, કનૈ્યરાલરાલ મુનશી જેવરા પ્રખર 
વ્યક્તિતવનું ગુજરરાત છે. આઝરાદી સમ્યથી લઈને આજ સુધી 
ગુજરરાતે િર િંમેશરા અગ્રેસર રિેવરાની પરંપરરા ર્ળવી છે. તેને 
આપણી ્યુવરા પેઢી, આવનરારી પેઢી પણ ર્ળવે અને ગુજરરાત 
ક્વશ્નું રોલ મોડેલ બને તેવી આપણી નેમ છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ગરાંધીનગરમરાં ક્નમરાજાણ થનરારરા ગુજરરાત 
સરાક્િત્ય અકરાદમીનરા ભવન મેઘરાણી સરાક્િત્ય ભવનનું ઇ- ખરાત 
મુિૂતજા કરવરા સરાથે મેઘરાણી જીવન-કવનની વેબસરાઈટ લોનચ કરી 
િતી.  તેમણે રરાજ્યનરા ગ્રંથરાલ્યો મરાટે મેઘરાણી સરાક્િત્ય સંપુટ 
અપજાણ  અને સરાક્િત્ય ગૌરવ પુરસકરારો પણ એનરા્યત ક્યરાજા િતરા. 
રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર મેઘરાણીની ૧૨૫મી જનમ જ્યંતીની આ ઉજવણી 
અનવ્ેય રરાજ્યનરા ૩૩ ક્જલ્રાઓમરા ંપણ ક્વક્વધ કરા્યજાક્રમો ્યોજવરામરંા 
આવ્યરા િતરા. મખુ્યમતં્ીશ્ીએ મઘેરાણીની રચનરાઓની લોક કલરાકરારો 
દ્રારરા થ્યેલી શૌ્યજાભરી પ્રસતુક્ત પણ મરાણી િતી.

રાષ્ટીય	શાયર	ઝવેરચંદ	મેઘાણીની	
૧૨૫મી	િનમિયંતીની	
રાજયવયાપી	ગદરમામય	ઉિવણી
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સમરણાંિવિ

સરાક્િત્ય અકરાદમી અ્્યક્ષ પદ્મશ્ી ક્વષણુભરાઈ પંડ્યરાએ સૌને 
આવકરારી સમગ્ર આ્યોજનની રૂપરેખરા આપતરા કહં્ િતું કે, 
આઝરાદી અમૃત મિોતસવ, મેઘરાણી ૧૨૫મી જનમ જ્યંતી અને 
ગુજરરાત સરાક્િત્ય અકરાદમીનરા મેઘરાણી ભવનનું ક્શલરાન્યરાસ જેવી 
ઐક્તિરાક્સક ઘટનરાનું ક્ત્વેણી સંગમ થ્યું છે. સરાક્િત્ય અકરાદમી 
દ્રારરા ત્ણ આંતરરરાષ્ટ્રી્ય સંસથરા સરાથે રિીને દેશ-ક્વદેશનરા 
સરાક્િત્યકરારો સરાથ ેસવંરાદ ્યોજવરામરા ંઆવ્યો છે. તમેજ ૫૦ સથળોએ 
સંસકૃત સપ્તરાિની ઉજવણી કરવરામરાં આવી છે.

ઝવેરીચંદ મેઘરાણી થી સુરેશ જોરી સુધીનરા સરાક્િત્યકરારોની 
વરંાચન મરાળરા રચવરામરાં આવી છે. ૫૦ ટકરા વળતર આપી 
પુસતકનંુ વેચરાણ કરવરામરંા આવે છે. સરાક્િત્ય ક્ષેતે્ મિતવનું ખેડરાણ 
કરનરાર સરાક્િત્યકરારોનું ગૌરવ પુરસકરાર આપીને સનમરાન 
કરવરામરાં આવે છે. આ પુરસકરાર આજે ગુજરરાતનું નોબલ પ્રરાઈઝ 
કિેવરામરંા આવે છે.

ગુજરરાતની લોકસંસકૃક્ત આજે જીવંત છે, એનો ઘણો ્યશ 
ઝવેરચંદ મેઘરાણીને ર્્ય છે. ભરાતીગળ લોકજીવનમરાંથી સરાક્િત્યનું 
સજજાન કરી લોક સંવેદનરા પ્રગટરાવનરાર મેઘરાણીનું સથરાન આજે પણ 
લોકહૃદ્યમરાં અંદકત થ્યેલું છે. ઝવેરચંદ મેઘરાણી કોઈ વ્યક્તિ કે 
કોઈ વ્યક્તિ ક્વશેર નક્િ, િરતી ફરતી ક્વશ્ક્વદ્રાલ્ય િતરા અને 
એટલે જ આજે પણ એમનરા પત્ો,એમનરાં લેખો, એમનરાં કરાવ્યો 
અને જીવનકવનનરા પ્રસંગો શીખતરાં શીખતરાં મરાનવી પૂણજાતરા તરફ 

ગક્ત કરે છે.
આ કરા્યજાક્રમમરાં સવ. શ્ી ઝવેરચંદ મેઘરાણીનરા પૌત્ શ્ી 

ક્પનરાકીભરાઇ મઘેરાણી, રમતગમત - ્યવુરા અન ેસરંાસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તઓ 
ક્વભરાગનરા અક્ધક મુખ્ય સક્ચવ શ્ી સી.વી. સોમ, ્યુવક સેવરા અને 
સરાંસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તઓનરા કક્મશનર શ્ી પી.આર. જોરી, સંગીત 
નરાટક અકરાદમીનરા અ્્યક્ષ શ્ી પકંજ ભટ્ટ, લોકસરાક્િત્યકરાર પદ્મશ્ી 
ભીખુદરાન ગઢવી, કીક્તજાદરાન ગઢવી, ઓસમરાણ મીર, દકંજલ દવે 
અને અક્મતરા પટેલ સક્િત અનેક  ગુજરરાતનરા લોકસરાક્િત્યકરારો, 
રમત-ગમત ્યુવરા અને સરાંસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તઓ ક્વભરાગ અને ક્શક્ષણ 
ક્વભરાગનરા ઉચ્ અક્ધકરારીશ્ીઓ ઉપમસથત રહ્રા િતરા.
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પાિીતાણાના	રણછો્ડભાઈને	િાગયો	"ઝવેરચંદ	મેઘાણી"નો	રંગ
" સુવનિ	પટિેિ

ગજુરરાતી સરાક્િત્યનરા ઘઘૂવતરા મિેરરામણ અન ે 'રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર' એવરંા  ઝવરેચદં 
મઘેરાણીની પ્રક્સધિ પકં્તિઓ "િો રરાજ મન ેલરાગ્યો કસુબંીનો રંગ.... િો રરાજ મન ેલરાગ્યો 
કસુબંીનો રંગ.."ન ે પરાલીતરાણરાનરા રણછોડભરાઇ મરારએં જરરા જદુી રીત ેઆતમસરાત ક્યયો 
છે. તઓે કિે છે કે, િો રરાજ મને લરાગ્યો ઝવરેચંદ મઘેરાણીનો રંગ..." સપુ્રક્સધિ ્યરાત્રાધરામ 
પરાલીતરાણરામરા ંરિેતરા ંરણછોડભરાઈ મરારન ેર્ણ ે ઝવેરચદં મઘેરાણીનો રંગ લરાગ્યો િો્ય 
તમે છેલ્રા ંબ ેદરા્યકરાથી મેઘરાણી મદંદર બનરાવીને તમેનરા 
જવેો જ અદ્દલ પોશરાક સરાથ ેપોતરાનુ ંજીવન વ્યક્તત કરી 
રહ્રા ંછે.  રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર ઝવરેચદં મઘેરાણીનરા તવેો અનોખરા 
ચરાિક છે. મેઘરાણી પ્રત્યે તેમને એવો અદ્ભુત પ્રેમ છે કે  
ક્બલકુલ તેમનરાં જેવો જ પિેરવેશ પિેરે છે. તેઓ કિે 
છે કે, છેલ્રાં ૪૦ વરજાથી મેઘરાણીજીની જનમજ્યંતી િું 
હૃદ્યથી ઉજવી રહ્ો છું. મેઘરાણી ભવનમરાં છેલ્રા ૨૦ 
વરજાથી જઉં છું. મરારે મન રોજ મેઘરાણી જનમ જ્યંતી છે. 
લોકો ૧૨૫મી જનમ જ્યંતી ઊજવી રહ્રાં છે પરંતુ િું 
જીવું ત્યરાં સુધી િરરોજ જનમ જ્યંતી ઊજવીશ તેવો દ્રઢ 
ક્વશ્રાસ ધરરાવે છે. રણછોડભરાઈનું સમગ્ર ઘર અને તેમનું 
સમગ્ર જીવન મેઘરાણીમ્ય છે. ઝવેરચંદભરાઈ જે -જે 
સથળોએ ફરીને તેનરા ક્વશે લખતરાં િતરાં તે તમરામ સથળો 
તેમજ સોરઠ પંથકમરાં બોટરાદની તેમની કમજાભૂક્મ િો્ય ત્યરાં બધે રણછોડભરાઇએ ફરીને 
પક્વત્ ભૂક્મન ેનમન ક્યરાજા છે. મરાત્ પિેલરા ધોરણનો જ ક્શક્ષણ મળેવેલરા ંરણછોડભરાઈની 
આક્થજાક મસથક્ત નબળી િોવરાથી એક સમ્યે તેમણે લોખંડ પતરરાનો ભંગરાર વેચીને 
ઝવેરચંદ મેઘરાણીનરા પુસતકો ખરીદ્રા િતરા અને તેમનરા ક્વશે અભ્યરાસ ક્યયો િતો. 
ત્યરારબરાદ અત્યરારે રણછોડભરાઈને કસુંબીનો રંગની જેમ મેઘરાણીનો રંગ લરાગ્યો િો્ય 
ઝવેરચંદ ભરાઈની સમૃક્તમરાં છેલ્રાં શ્રાસ સુધી પોતરાનું જીવન જીવવરાનો ક્નધરાજાર ક્યયો 
છે. તેઓ ભલે પોતે ઓછું ભણ્યરાં િો્ય છતરાં તેમને કરા્યમ ્યરાદ રરાખવરાં મરાટે પુસતકોનું 
લેખન પણ ક્યુિં છે.

મુખયમંત્ીશ્ીના	હસતે	સાવહતય	
ગૌરવ	પુરસકાર	એનાયત	
ગજુરરાત સરાક્િત્ય અકરાદમી, ગરાધંીનગરનો 

સરાક્િત્ય ગૌરવ પુરસકરાર ગુજરરાત સરાક્િત્ય 
અકરાદમીમરા ંશ્ી મધરુરા્ય (મધુસદૂન ઠરાકર), ક્િનદી 
સરાક્િત્ય અકરાદમીમરંા શ્ી ઉજમભરાઇ પટેલ અને 
ડૉ. અજંનરા સધંીર, ક્સધંી સરાક્િત્ય અકરાદમીમરંા 
શ્ી છતો થધોમલ જ્રાનચદંરાણી અન ેશ્ી મનોિર 
ક્નિરાલરાણી અન ેકરછી સરાક્િત્ય અકરાદમીમરંા શ્ી 
કરાનજી મિેશ્રી રીક્ખ્યો અન ેશ્ી રમશે ભટ્ટ 
રમ્મન ેએનરા્યત કરવરામરા ંઆવ્યો. ્યવુરા ગૌરવ 
પરુસકરાર ગજુરરાત સરાક્િત્ય અકરાદમીમરંા શ્ી પ્રશરાતં 
પટેલ અન ેશ્ી દરનકુ રરાઠોડ, સસંકૃત સરાક્િત્ય 
અકરાદમીમરંા સશુ્ી રરાજવી ઓઝરા અન ે ક્સધંી 
સરાક્િત્ય અકરાદમીમરંા સશુ્ી ન્યનરા સરેુશકુમરાર 
રરાવલરાણી તથરા સશુ્ી ક્નશરા ચરાવલરાન ેએનરા્યત 
કરવરામરા ંઆવ્યો. તમેજ વદે- શરાસત્ પદંડત સનમરાન 
સસંકૃત સરાક્િત્ય અકરાદમીમરા ંશ્ી ગોક્વદંભરાઇ એન 
ક્ત્વદેી (ઋગવદે) અન ેશ્ી જ્યદેવ અરણોદ્ય 
ર્ની (શુક્લ ્યજવ ચેદ) મરાટ ે અપ જાણ  
કરવરામરંા આવ્યો. •
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"રાષ્ટ્ર રીય શાયર" તરકીકે ખ્યાદત પામેલા  મૂર્ગનય લાેકસાઝહત્કાર શ્ી િવેરચિં મેઘાણીની 
૧૨૫મી જન્મ જયંતી દનઝમતે્ રાજ્યભરમાં સાંસ્કૃ દતક કાય્ગક્રમ 

"કસુંબીનાે રંર" ઉજવવામાં આવાે હતાે. અત્ે પ્રસતુત છે તનેી આછેરકી િલક... 

અમદાવાદ

અમદરાવરાદમરાં કસુંબીનો રંગ-ઉતસવ 
કરા્યજાક્રમન ેસબંોધતરા નરા્યબ મખુ્યમતં્ી શ્ી 
નીક્તનભરાઈ પટેલ ેશ્ી ઝવરેચદં મઘેરાણીને 
બિુઆ્યરામી વ્યક્તિતવ ગણરાવતરા કહ્ ંિતું 
કે, આઝરાદીની લડતનો ઉલ્ેખ કરતરા 
જણરાવ્યું િતું ક ે, ઝવેરચંદ મેઘરાણીએ 
આઝરાદીની લડત વખત ે તેમનરા સરાક્િત્ય 
થકી અમૂલ્ય ્યોગદરાન આપ્યુ ં િતંુ અને 
આબરાલવૃધિ સૌ કોઈમરા ંતમેની કલમ દ્રારરા 
આઝરાદીની લડતનુ ં જોમ પદેરા ક્યુજા િતુ. 
તમેણ ેપ્રર્ન ેઅપીલ કરતરંા કહં્ કે, ઝવરેચદં 
મઘેરાણીની કલમમરંા ખમુરારી, ક્વદ્તરા અને 
જોશ જોવરા મળે છે અન ેતથેી આ ઉત્તમ 
સરાક્િત્યનરા અમૂલ્ય વરારસરાને ર્ળવી 
રરાખવરાની આપણરા સૌ કોઈની ફરજ છે. 

રાિકોટિ
રરાજ્યનરા કૃક્ર મતં્ી શ્ી આર.સી.ફળદએુ 

રરાજકોટમરંા જણરાવ્યુ ંિતુ ંકે, આવનરારી પઢેી 

મરાટે લોકસરાક્િત્યનુ ંસપંરાદન કરીન ેઝવરેચદં 
મેઘરાણીએ પ્રખર ્યુગધમજા બર્વ્યો છે. 
આઝરાદીનરા સમ્ેય ર્િેર જનતરામરંા 
સ્ંયમપવૂજાકનો જસુસો  પરૂવરામરંા મઘેરાણીનરા 
ગીતોએ ચરાલક બળનુ ંકરામ ક્ુયિં છે. મંત્ીશ્ી 
આર.સી.ફળદ ુતથરા આમકં્ત્ત મિેમરાનોનરા 
િસત ેરરાજકોટ ક્જલ્રાનરા ૮૦ ગ્રથંરાલ્યોને 
ઝવેરચંદ મેઘરાણીનરા ૧૦ પુસતકોનો સેટ 
પ્રદરાન કરરા્યો િતો. આ કરા્યજાક્રમમરંા સસંદ 
શ્ી મોિનભરાઈ કંુડરારી્યરા, ધરારરાસભ્ય શ્ી 
લરાખરાભરાઈ સરાગઠી્યરા, મેઘરાણીપે્રમી 
નરાગદરકો સક્િત અક્ધકરારીઓ ઉપમસથત 
રહ્રા િતરા.

સુરેનદ્નગર

મઘેરાણી જ્યતંી પ્રસગં ે‘‘મઘેરાણી એટલે 
એક વ્યક્તિમરાં અનેક વ્યક્તિતવ’’ તેમ 
જણરાવતરા ક્શક્ષણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રક્સંિ 
ચુડરાસમરાએ કહં્ િતું કે, ચોટીલરા ખરાતે 
ક્નમરાજાણ પરામનરાર ્્યુક્ઝ્યમનરા મરા્્યમથી 
મેઘરાણીજીનરા સરાક્િત્યનું દશજાન ભક્વષ્યની 
પેઢીને  પ્રેરણરારૂપ બની રિ ેશે . િવે 
મરાતરાજીનરા દશજાનની સરાથે દુક્ન્યરાભરમરાંથી 
પ્યજાટકો આ ્્ુયક્ઝ્યમ ક્નિરાળવરા પણ 
આવશે. ક્શક્ષણ મંત્ીશ્ીએ ચોટીલરા મસથત 
રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર ઝવેરચંદ મેઘરાણીનરા જનમ 
સથળની મુલરાકરાત લઈ તેમની પ્રક્તમરાને 
પુષપરાંજલી અપજાણ કરી િતી.

બોટિાદ

બોટરાદમરાં ઊર્જા મંત્ી શ્ી સૌરભભરાઈ 
પટેલે જણરાવ્યું િતું ક ે, શ્ી ઝવેરચંદ 
મેઘરાણીએ પોતરાનરા સરાક્િત્યમરાં ત્યરાગ, 
બક્લદરાન, સમપજાણ તેમજ ખમીરવંતી 
વીરરસની વરાતો કિી છે. તેમનું સરાક્િત્ય 
આજ ેપણ સરાક્િત્યકરારો – કલરાકરારશ્ીઓનરા 
કંઠ ે ગુંજી રહ્રા છે. ઊર્જા મંત્ીશ્ીનરા 
જનમદદવસ ક્નક્મત્તે તમરામ લોકોએ જનમ 
દદવસની શુભેરછરાઓ પરાઠવી િતી.

સુરત

સુરતમરાં વન મંત્ી શ્ી ગણપતક્સંિ 
વસરાવરાએ ભરાવવંદનરા કરતરા જણરાવ્યું િતું 
ક ે,  પોતરાને  પિરાડનું  બરાળક તરીક ે 
ઓળખરાવનરાર મેઘરાણીએ આઝરાદીની 
લડતમરા ંઅવનવી રચનરાઓ દ્રારરા ્યવુરાનોમરાં 
નવરા જોમ અને જુસસરા સરાથે દેશદરાઝનો 
મરાિોલ ઊભો ક્યયો િતો. મંત્ીશ્ીનરા િસતે 
ક્જલ્રાનરા ગ્રંથરાલ્યોને ઝવેરચંદ મેધરાણીની 
રચનરાઓ પુસતકોનરા સેટનું  ક્વતરણ 
કરવરામરાં આવ્યું િતું. આ પ્રસંગે ધરારરાસભ્ય 
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સવજા શ્ી ક્વવેકભરાઈ પટેલ, શ્ી ઝંખનરાબેન 
પટ ેલ ,  અ ક્ધક રા ર ીઓ,  અગ્રણીઓ 
પદરાક્ધકરારીઓ તેમજ નગરજનો ઉપમસથત 
રહ્રા િતરા.         

જામનગર	

ર્મનગરમરંા અન્ન અને નરાગદરક 
પુરવઠરા મતં્ી શ્ી જ્યશેભરાઇ રરાદદડ્યરાએ 
કહ્ં  િતું  ક ે,  ઝવેરચંદ મેઘ રાણીનરા 
લોકસરાક્િત્યનરા વરારસરાન ેઆવનરારી પઢેી 
ર્ળવી રરાખે તે મરાટે રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા 
સમગ્ર વરજા દરક્મ્યરાન અનેક સપધરાજાઓ અને 
સરંાસકૃક્તક કરા્યજાક્રમો કરવરામરા ંઆવશે. તો આ 
તકે ર્મનગરનરા સરંાસદ શ્ી પૂનમબેન 
મરાડમ, અગ્રણીઓ તથરા અન્ય પદરાક્ધકરારીઓ 
- અક્ધકરારીઓ અને બિોળી સંખ્યરામરાં 
સરાક્િત્યપ્રમેીઓ ઉપમસથત રહ્રા િતરા. 

ભાવનગર

ભરાવનગરમરાં સરામરાક્જક ન્યરા્ય અને 
અક્ધકરારીતરા મંત્ી શ્ી ઈશ્રભરાઈ પટેલે 
જણરાવ્યું િતું કે, ગુજરરાતી સરાક્િત્યનરા લુપ્ત 
થતરાં સરાક્િત્યને ફરીથી તેજોમ્ય તેજથી 
મઢેલરા શબદોથી ઝવેરચંદ મેઘરાણીએ 
પોતરાનરા ઓજસવી અને તેજસવી વ્યક્તિતવ 

દ્રારરા અજરરામર ક્યુ િં  છ ે. ગુજરરાતી 
સરાક્િત્યનરા આવરાં ક્શરમોર વ્યક્તિતવનરા 
ક્વચરારો અને સજજાનને જન-જન સુધી 
પિોંચરાડવરા તેમનરા જીવન સરાથે સંકળરા્યલેરા 
સમૃક્ત સથળોન ેરરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા પ્રવરાસન 
સથળ તરીકે ક્વકસરાવવરામરાં આવશે.

ગીર	સોમનાથ

સોમનરાથમરાં  પ્રવરાસન મંત્ી શ્ી 
જવરાિરભરાઇ ચરાવડરાએ જણરાવ્યુ ંિતંુ કે, શ્ી 
ઝવેરચંદ મેઘરાણી દ્રારરા પ્રથમ કરાવ્ય દદવડો 
ઝરાખો બળેની રચનરા કરવરામરા ંઆવી િતી. 
શ્ી મેઘરાણી આજે પણ લોકિૈ્યે જીવંત છે. 
લોક સરાક્િત્ય ક્ષેત્ે તેમનું અનન્ય અને 
મિરામૂલુ પ્રદરાન ક્યરારે્ય ક્વસરરાશે નિીં. 
તેમજ મંત્ીશ્ી અને મિરાનુભરાવોનરા િસતે 
શ્ી મેઘરાણીનરા પુસતકોનરા સેટનું ક્જલ્રા 
અને તરાલુકરાનરા ગ્રંથરાલ્યોને ક્વતરણ 
કરવરામરાં આવ્યું િતું. 

વ્ડોદરા

વડોદરરામરંા ગૃિ રરાજ્ય મંત્ી શ્ી 
પ્રદીપક્સિં ર્ડરે્એ જણરાવ્યુ ંકે, પત્કરાદરતરાનરા 
સપશજાથી ઝવરેચદં મઘેરાણીનુ ં સરાક્િત્ય ખબૂ 
ઉચ્ કક્ષરાનુ ંિોવરાની સરાથ ેઅદનો મરાણસ 

સમજી અન ેમરાણી શકે એવુ ંસરળ બન્યુ.ં 
તઓે બલુદં કંઠનરા મરાક્લક િતરા અન ેપજૂ્ય 
બરાપ ુઅન ેગરુવર રવીનદ્રનરાથ ઠરાકુરે તમેનરા 
કંઠે ગીતોનો આ કંઠ રસરાસવરાદ મરાણ્યો િતો. 

પંચમહાિ	

પંચમિરાલનરા ગોધરરામરાં રરાજ્ય મંત્ી 
શ્ી જ્યદ્રથક્સંિ પરમરારે કહં્ િતું કે, 
ગરાંધીજી જ્યરારે ગોળમેજી પદરરદમરાં જતરા 
િતરા ત્યરારે મેઘરાણીજીએ લખેલું ‘છેલ્ો 
કટોરો આ ઝેરનો’ કરાવ્ય ગરાંધીજીનરા 
અંતરતમનો પડઘો ક્ઝલતું િતું. 

્ડાંગ

્યવુરા અન ેસરંાસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તઓનરા મતં્ી 
શ્ી ઈશ્રક્સંિ પટેલ ેજણરાવ્યુ ંિતંુ કે,ગુલરામી 
કરાળમરા ંશૌ્યજાસભર સરાક્િત્યનુ ંસજજાન કરીને 
દેશનરા ્યુવરાનોમરાં દેશભક્તિ જગરાવનરારરા 
કક્વ અને સરાક્િત્યકરાર એવરા મેઘરાણીજીનરા 
સરાક્િત્ય અન ેસસંકરારનરા અમલૂ્ય વરારસરાથી 
દેશની ભરાવી પઢેીન ેઅવગત કરરાવી શકરા્ય 
તે મરાટે પણ રરાજ્ય સરકરાર પ્રક્તબધિ છે. 

મોરબી
મોરબીમરંા સરામરાક્જક અને શૈક્ષક્ણક 

પછરાત વગયોનું કલ્યરાણનરા રરાજ્ય કક્ષરાનરા 
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મંત્ી શ્ી વરાસણભરાઇ આક્િરે જણરાવ્યું િતું 
કે, કરાદઠ્યરાવરાડની ધરોિરને સરાચવવરા મરાટે 
ઝવેરચંદ મેઘરાણીએ બલીદરાન આપ્યું છે. 
ગીરનરા જંગલમરાં ચૌદ વરજાની ચરારણકન્યરા 
ક્સંિ સરામે થરા્ય તેનું અકલપી્ય વણજાન 
ઝવરેચદં મઘેરાણી ક્યુિં છે. ગરામડરાનરા દીકરરા-
દદકરી પોતરાની સંસકૃક્ત ર્ળવે એ મરાટેની 
પ્રેરણરા ઝવેરચંદ મેઘરાણી દ્રારરા મળે છે. 

મહેસાણા	

મેઘરાણી જ્યંતી પ્રસંગે મિેસરાણરામરાં 
મક્િલરા અને બરાળ ક્વકરાસ રરાજ્ય મંત્ી 
શ્ીમતી ક્વભરાવરીબિેન દવએે જણરાવ્ય ુિતંુ 
કે, ગુજરરાતી સરાક્િત્યજગતનું ક્શરમોર 
નરામ અને ગુજરરાતી સરાક્િત્યનું ક્વરરાટ 
વ્યક્તિતવ તેમનરાં મરાટે જેટલું લખવરામરાં 
આવે એટલું ઓછું છ ે. મેઘરાણીજીએ 
ગુજરરાતી લોકસરાક્િત્ય, સરાક્િત્ય અને 
ગુજરરાતી ભરારરાનરા વરાચકની તેમણે 
અક્વસમરણી્ય સેવરા કરી છે. 

નવસારી	
નવસરારીમરંા વન રરાજ્ય મંત્ી શ્ી 

રમણલરાલ પરાટકરે શ્ી ઝવેરચંદ મેઘરાણીને 
ભરાવરંાજલી આપતરા જણરાવ્યું િતું ક,ે 
ઝવેરચંદ મેઘરાણીનરા અમરગીતો આજનરા 
સમ્યમરા ંપણ એટલરા ંજ પ્રસતતુ છે. એમનરા 

સજજાનમરંા વતનપે્રમ ઠરંાસોઠરંાસ ભરેલો 
રિેતો. આ પ્રસંગ ેધરારરાસભ્ય શ્ી નરેશભરાઈ 
પટેલ, અગ્રણીઓ, પદરાક્ધકરારીશ્ીઓ-
અક્ધકરારીશ્ીઓ  તેમજ નગરજનો 
ઉપમસથત રહ્રાં િતરા.

ભરૂચ

ભરૂચમરાં “કસુંબીનો રંગ”  કરા્યજાક્રમમરાં 
આરોગ્ય રરાજ્ય મંત્ી શ્ી દકશોરભરાઈ 
કરાનરાણીએ જણરાવ્ંુય િતું ક,ે ગુજરરાતી 
સરા ક્િત્યમરંા ક્શરમોર અને  ક્વરરાટ 
વ્યદકતતવમરાં ઝવેરચંદ મેઘરાણી મરાટે જેટલું 
લખવરામરાં કે બોલવરામરાં આવે એટલું ઓછું 
છે તેવું તેમનું ક્વરરાટ પ્રદરાન છે. આપણરા 
જીવનમરાં પણ કસુંબીનો રંગ ઢોળરા્ય અને 
આપણ ેસૌ ભરારત મરાતરાન ેક્વશ્નરા સવયોચ્ 
ક્શખરે બેસરાડવરા કદટબ્ધ થઇએ એ જ 
આજનરા દદવસની ઝવેરચંદ મેઘરાણીને 
સરાચી અંજક્લ િોઇ શકે. 

મહીસાગર	
લુણરાવરાડરામરાં  નમજાદરા અને શિેરી ગૃિ 

ક્નમરાજાણ રરાજ્ય મતં્ી શ્ી ્યોગશેભરાઈ પટેલે 
જણરાવ્ુય ંિતંુ કે, બિમુખુી પ્રક્તભરા ધરરાવતરાં 
રરાષ્ટ્રી્ય શરા્યર ઝવેરચંદ મેઘરાણીએ રરાષ્ટ્ર 
ચેતનરાને શબદનરા સથવરારે પિોંચરાડી િતી. 
તેમણે શબદને જીવરાડવરાનું અને ગુજરરાતી 

ભરારરાને અમરતવ પ્રદરાન ક્યુજા છે. તેમની 
લેખનશૈલી દ્રારરા ગુજરરાતની જનતરામરંા 
શૌ્યજા, બક્લદરાન, ત્યરાગ, પે્રમ અન ેખમૂરારીનરા 
મૂલ્યોનું ક્સંચન ક્યુિં છે. તેમને સવજા પ્રથમ 
રણક્જતરરામ સુવણજાચંદ્રક એનરા્યત થ્યો 
િતો. તેઓની સમૃક્તમરાં ભરારતી્ય ટપરાલ 
ક્વભરાગ દ્રારરા ઈ.સ. ૧૯૯૯ મરાં ટપરાલ 
દટદકટ પણ બિરાર પરાડવરામરાં આવી િતી. 

અમરેિી	
અમરેલીમરાં અન્ન અને નરાગદરક 

પુરવઠરા રરાજ્ય મંત્ી શ્ી ધમચેનદ્રક્સંિ 
ર્ડેર્એ લોકસરાક્િત્યમરંા શ્ી ઝવેરચંદ 

મેઘરાણીનરા પ્રદરાનને અમૂલ્ય અને સવયોત્તમ 
ગણરાવતરા ઉમે્યુ િં  િતું  ક ે,  ઝવેરચંદ 
મેઘરાણીએ ગરામડરા-નેસડરા-પિરાડો ખૂંદીને 
જે લોકસરાક્િત્યનો સંચ્ય ક્યયો છે, તે 
ગુજરરાતી સરાક્િત્ય મરાટે અણમોલ વરારસરા 
સમરાન છે. મંત્ી શ્ી ધમચેનદ્રક્સંિ ર્ડેર્ 
તથરા ઉપમસથત મિરાનુભરાવોનરા િસતે 
અમર ેલી ક્જલ્રામરંા આવેલરા મુખ્ય 
ગ્રંથરાલ્યોને મેઘરાણી રક્ચત દસ પુસતકોનરા 
સેટ અપજાણ પ્રદરાન કરરા્યરા િતરા. આમ, 
લોકસરાક્િત્યની જ્યોત જગરાવનરાર 
સરા ક્િત્ય ક્શરોમણી શ્ી ઝવેરચંદ 
મેઘરાણીની જનમજ્ંયતીમરાં સમગ્ર રરાજ્યનરા 
લોકોએ ઉતસરાિભેર ભરાગ લીધો િતો.  •
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વવશેર

ઝાિોદ	તાિુકામાં	રસતાના	
કામ	માટિે	રૂ.	૧૩	કરો્ડ	
મંિૂર	કરવામાં	આવયા
રરાજ્યનરાં દરાિોદ ક્જલ્રાનરાં ઝરાલોદ તરાલુકરામરાં 

રસતરાની સુક્વધરા વધરારવરા મરાટે રરાજ્ય સરકરાર કટીબધિ  
છે. નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઈ પટેલે 
તરાજેતરમરાં મુખ્યમંત્ી ગ્રરામ સડક ્યોજનરા િેઠળ 
ઝરાલોદ તરાલુકરાનરા રસતરાનરા કરામ મરાટે રૂ. ૧૩ કરોડ 
મંજૂર કરવરામરાં આવ્યરા છે. 

આ કરા્યયોમરા ંગલુતોરરા સરાગડરા ફળી્યરા ડરામર રોડથી 
ઓખરા તળરાવ પરાળ ઉપર થઇ મસુલભરાઇ રસુભરાઇ 
ચરારેલનરંા ઘર સધુીનો રોડ, છરા્યણ ગરામ ેબરુવરાળ મુખ્ય 
ડરામર રોડથી બુરવરાળ ક્પપળરા ફળી્યરા થઇ મુખ્ય 
પ્રરાથક્મક શરાળરાને જોડતો રોડ, ર્ફરપુરરા ગરામે 
ર્ફરપરુરા મખુ્ય રસતરાથી મરાલસર ક્ચત્ોડી્યરા થઇ મરાજી 
સરપંચ ક્વક્છ્યરાભરાઇનરા ઘર સુધીનો રસતો, કરાળીગરામ 
ગુજજાર ગરામે મુખ્ય રસતરાથી શકનરાળી ફળી્યરા થઇ 
કરાચલરા ફક્ળ્યરા થઇ ડરંાગી ફળી્યરાને જોડતો રોડ, 
ક્ચત્ોડી્યરા ગરામે થેરકરા ક્ચત્ોડી્યરાનરા મુખ્ય નિેર બચુ 
રંગરા કટરારરાનરા ઘર થઇને ગરા્યત્ી મંદીર ક્ચત્ોડી્યરાને 
જોડતરા રસતરાનું કરામ, સરારમરારી્યરા ગરામે મુખ્ય રસતરાથી 
પ્રરાથક્મક આરોગ્ય કેનદ્ર થઇ પ્રરાથક્મક શરાળરાને જોડતો 
રોડ, ગરરાડું ગરામે કલરાલ શોપ ડરામર રસતરાથી ઘરાવડી્યરા 
ભરુીઘરાટી મલેડી મરાતરા મદંદર સધુીનો રોડ, મરાડંલીખુટંરા 
ગરામે ટીટોડી નદીનરાં ક્બ્જથી સમશરાન થઇને ગરામડી 
મુખ્ય રોડને જોડતરા રસતરાનું કરામ, સુથરારવરાસરા ગરામે 
મખુ્ય રસતરાથી મડેરા ફલી્યરા થઇ જનુી ક્નશરાળન ેજોડતરા 
રસતરાનું કરામ, બંબેલરા ગરામે લરાછુણ ફળી્યરાથી ભોરેજ 
નદીનરા સમશરાન સુધીનરા રસતરાનું કરામ, સુથરારવરાસરા 
મરાલપુર ફક્ળ્યરાથી ઝેર-જીતગઢને જોડતો રોડ, 
રૂપરાખેડરા ગરામે મુખ્ય રસતરાથી િરીઓમ બ્ીકસ થઇ 
ડરામોર ફળી્યરાને જોડતો રોડ, પેથરાપુર ગરામે મુખ્ય 
રસતરાથી પણદરા ફળી્યરાને જોડતો રોડ, લીમડી 
સથરારવરાસરા મુખ્ય રસતરાથી ક્બલવરાણી મરાસતર ફળી્યરા 
રોડનો સમરાવેશ થરા્ય છે. જ્યરારે થ્ુ રૂટ અ.જી.મરા અને 
ગ્રરા.મરા. ને પિોળરા કરવરાની કરામગીરી અંતગજાત 
મુનખોસલરા ક્ચત્ોડી્યરા મરાળરાસર રોડનો સમરાવેશ 
કરવરામરાં આવ્યો છે. •

માણસાના	ઇટિાદરા	ગામે	શૈક્વણક	
પ્કલપોનું	િોકાપ્ષણ	કરતાં	Dy.	CM

મરાણસરા તરાલુકરાનરા ઇટરાદરરા ગરામ ખરાતે શેઠ શ્ી સી.એલ.કેળવણી મંડળ 
સંચરાક્લત સંતોકબરા કરાળીદરાસ પટેલ બરાલમંદદર અને િીરરાબેન કરામનતલરાલ 
પટલે ક્પ્ર-પ્રરા્યમરી સકૂલનરા (ઇંગલીશ મીદડ્યમ)નરા નવક્નક્મજાત ભવનનું 
લોકરાપજાણ તરાજેતરમરાં નરા્યબ મુખ્ય મંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઈ પટેલે ક્યુિં િતું. 

નવી પેઢીની કેળવણી – સંસકરારનું ક્સંચન કરવરાનું કરા્યજા શરાળરાઓ કરી રિી 
છે, તેવું કિી નરા્યબ મુખ્ય મંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઇ પટેલે જણરાવ્યું િતું કે, 
શરાળરાઓની ભૌક્તક સુક્વધરાઓ અને પ્રરાથક્મક સુક્વધરાઓને ઉત્તમ બનરાવવરા 
ગરામનરા દરાતરાશ્ીઓનરા દરાનથી પ્રદરાન થરા્ય છે.વધુ ધનવરાન લોકો સમરાજ 
ક્વકરાસ અને ગરામનરા ક્વકરાસ મરાટે િમેંશરા મદદરૂપ થરા્ય છે. દરાતરાશ્ીઓની 
દરાન કરવરાની ભરાવનરા થકી જ આજે સમરાજમરાં અનેક ગરીબ પદરવરારોનરા 
દીકરરા – દીકરીઓ સરારં ક્શક્ષણ મેળવી રહ્રા છે. ગરામનરા ક્વકરાસ કરામો વધુ 
સરળ બની રહ્રા છે. 

તેમણે ઉમે્યુિં િતું કે, કોરોનરાની મિરામરારી દરક્મ્યરાન પણ મરાણસરા ક્સવીલ 
િોમસપટલ ખરાતે દરાતરાશ્ીઓનરા સિ્યોગથી ઓમકસજન પલરાનટ શરૂ કરવરામરાં 
આવ્યો િતો. દેશ- ક્વદેશમરાં રિી કે અન્ય શિેરમરાં કરામ – ધંધો કરી અનેક 

ધનવરાન બનેલરા લોકો પોતરાનરા 
વતન પ્રત્યનેુ ંઋણ અદરા કરવરા 
આવરા સેવરાકી્ય કરા્યયોમરાં દરાન 
આપવરા અગે્રસર રિે છ ે. 
તેમણે  ર રાજ્ય સરકરારની 
ક્વક્વધ ફલેગશીપ ્યોજનરાઓ 
અને કરા્યજાક્રમોની મરાક્િતી 
આપી િતી. તેમજ ગરામમરંા 

િજ ુપણ સવેરાકી્ય કરા્યજામરંા સિ્યોગ આપતરા દરાતરાશ્ીઓન ેવતન પે્રમ ્યોજનરાનો 
લરાભ લેવરા પણ જણરાવ્યું િતું. 

આ પ્રસંગે શરાળરાનરા પ્રકલપોનરા લોકરાપજાણ મરાટે દરાન આપનરાર સવચે 
દરાતરાશ્ીઓનુ ંનરા્યબ મખુ્યમતં્ીશ્ીએ શરાળ ઓઢરાડીને સનમરાન ક્યુિં િતુ.ં આ 
પ્રસંગ ેમરાણસરાનરા ધરારરાસભ્ય શ્ી સરેુશભરાઇ પટેલ, પવૂજા ધરારરાસભ્ય શ્ી અક્મતભરાઇ 
ચૌધરી તમેજ સમરાજ અન ેગરામનરા અગ્રણી ઉપમસથત રહ્રા િતરા. •
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વવશેર

અમદાવાદમાં	નવવનવમ્ષત	રાજય	વેરા	ભવનનું	િોકાપ્ષણ

કોરોનરાનરા કપરરા કરાળમરાં રરાજ્ય અને દેશમરાં જ્યરારે 
લોકડરાઉનની પદરમસથક્ત સર્જાઇ તેવરા સમ્યે પણ રરાજ્ય સરકરારે 
સદુૃઢ આ્યોજનનરા લીધ ેજનસખુરાકરારીનરા ંકરામો અટકવરા દીધરા ંનથી 
અને ક્વકરાસ્યરાત્રા અક્વરત ચરાલુ રરાખી છે. આ ્યરાત્રાને આગળ 
ઘપરાવતરા નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઇ પટેલે રરાજ્ય વેરરા 
ભવન અમદરાવરાદનરા નવીનીકૃત મકરાનનું લોકરાપજાણ ક્યુિં િતું ૪૦ 
વરજા જૂનરા ક્બમલડંગનું નવીનીકરણ થઈ અત્યરાધુક્નક સુક્વધરાઓથી 
સજ્જ મકરાન મળ્યું છે. જી.એસ.ટી. સેવરાઓને દેશભરમરાં 4 વરજા 
પૂરરાં થ્યરાં છે ત્યરારે કરવેરરા ભવનનું સુદૃઢીકરણ કરી તેને દડક્જટલ 
કનેમકટક્વટી સરાથે અન્ય મરાળખરાગત સુક્વધરાઓથી સજ્જ કરવું 
સમ્યની મરાંગ િતી. જેનરા પર ્્યરાન કેમનદ્રત કરીને સરકરારે સંપૂણજા 
વ્યવસથરા ઉપલબધ કરરાવી છે. વેરરા અને વરાક્ણજ્યની લગતી તમરામ 
કરામગીરી અને વેરરાથી થતી આવકનું સુવ્યવસથરાપન કરવરામરાં આ 
નવીન બરાંધકરામમરાં ઉપલબધ સેવરાઓ કરારગર સરાક્બત થશે.

નરા્યબ મખુ્ય મતં્ીશ્ીએ જણરાવ્યુ ંિતુ ંકે, રરાજ્યનરા અથજાતતં્ને 
વગેવતું બનરાવવરામરા ંજી.એસ.ટી. અને વટેથી થતી આવકની 
મિત્વની ભૂક્મકરા છે. રરાજ્યની અદંરાક્જત 70 થી 80 ટકરા જટેલી 
આવક ક્વક્વધ પ્રકરારનરા વ્યરાપરાર પરનરા જી.એસ.ટી. અન ેપરેિોલ 
અન ેડીઝલ પર લરાગતરા વટે ટેકસમરાથંી થરા્ય છે. ગત વરજાની 
સરખરામણીએ આ વરચે પ્રથમ છ મરાક્સક જી.એસ.ટી. અને 
વટેમરાથંી થતી આવકમરા ંવધરારો જોવરા મળ્યો છે. 
અન્યો રરાજ્યો દ્રારરા કોરોનરા મિરામરારીમરંા જી.એસ.ટી. 

કરાઉમનસલ પરાસથેી કોક્વડ દદથીઓની સરારવરાર મરાટે નરાણરાકી્ય સિરા્ય 
મરાંગવરામરાં આવી રિી િતી ત્યરારે પણ ગુજરરાત રરાજ્યે ક્યરારે્ય 
જી.એસ.ટી. કરાઉમનસલ પરાસે મદદ મરાગવી પડી નથી. ગુજરરાત 
રરાજ્યની ગણનરા દેશનરા ક્વકક્સત રરાજ્યમરંા થરા્ય છે તેને 
કોરોનરાકરાળમરાં પણ રરાજ્ય સરકરારે સરાથજાક કરી બતરાવ્યું છે. 

રરાજ્ય કરવેરરા ભવનનરા નવક્નક્મજાત ક્બમલડંગનરા લોકરાપજાણ બરાદ 
નરા્યબ મુખ્યમંત્ી અને નરાણરામંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઈ પટેલે ઉચ્ 
અક્ધકરારીઓ સરાથે બેઠક ્યોજીને ક્વક્વધ ક્જલ્રાની કરવેરરા 
ક્વભરાગની કચેરીઓનરા અક્ધકરારી-કમજાચરારીશ્ીઓ સરાથે ક્વગતે 
ચચરાજા કરી િતી. 

લોકરાપજાણ પ્રસંગે નરાણરા ક્વભરાગનરા મુખ્ય કક્મશનર શ્ી જે.પી.
ગુપ્તરા, નરાણરા ક્વભરાગનરા સક્ચવ શ્ી ક્મક્લંદ તોરવણે, રરાજ્ય વેરરા 
ભવનનરા અક્ધકરારી-કમજાચરારીશ્ીઓ ઉપમસથત રહ્રા િતરા. •

અમદાવાદ	વસવવિ	મેદ્ડસીટિી	હોકસપટિિની	મુિાકાત	િેતા	Dy.	CM
કોરોનરાકરાળમરા ંકોરોનરાગ્રસત દદથીઓની 

સરારવરાર મરાટે અક્તપ્રચક્લત બનેલી 1200 
બેડ કોક્વડ ડેઝીગ્ેટેડ િોમસપટલની નરા્યબ 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ની ક્તનભરાઇ પટ ેલે 
તરાજેતરમરાં મુલરાકરાત લીધી િતી. 1200 
બેડ િોમસપટલમરંા ક્નમરાજાણરાધીન વોડજાની 
કરામગીરી, તકનીકી ઉપકરણો, ઓ.પી.ડી. 
આઇ.સી.્ય.ુ વગરેે જવેી સકુ્વધરાઓની ર્ત 
મરાક્િતી મેળવીની સમગ્ર પદરમસથક્તનો 
તરાગ મેળવ્યો િતો.  નરા્યબ મુખ્યમંત્ીશ્ી 
એ 1200 બડે િોમસપટલમરંા નવરા સથરાપરા્ેયલરા 
ઓમકસજન પલરાનટની પણ મુલરાકરાત લીધી 
િતી. અત્ે નોંધની્ય બરાબત છે કે, 1200 
બે ડ  િ ો મ સ પ ટલન રા  તમ રામ  બે ડને 
ઓમકસજનની સનેરિલ લરાઇન થી જોડવરામરંા 
આવનરાર છે. જેથી િોમસપટલનરા તમરામ 

બેડ પર ઓમકસજનની સુક્વધરા ઉપલબધ 
થઇ શકે. કોરોનરાની સંભક્વત ત્ીજી 
લિેરની તૈ્યરારીનું આ એક આગોતર 
આ્યોજન છે.  કોરોનરાની સંભક્વત ત્ીજી 
લિેર ન પણ આવે તો સરામરાન્ય દદવસોમરાં 

પણ સરામરાન્ય મક્િલરા અન ેબરાળ દદથીઓની 
ઓમકસજનની જરૂદર્યરાત સંતોરવરા આ 
ઓમકસજન સેનરિલ લરાઇન અસરકરારક 
સ રા ક્બત થશે  તે વ ો  ભ રાવ  ન રા્યબ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વ્યતિ ક્યયો િતો. •

økwshkík૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ 25



પાિનપુર	અને	ધાનેરા	રેિવે	ઓવરવરિિનું	વરયુ્ષઅિી	િોકાપ્ષણ	

દેશનરા વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા 
‘‘સૌનો સરાથ, સૌનો ક્વકરાસ અને સૌનરા 
ક્વશ્રાસ’’નરા મંત્ને  ચદરતરાથ જા  કરીને 
જનસુખરાકરારીનરંા ક્વકરાસકરામોમરંા ઉત્તરોત્તર 
વધરારો કરીને ફરાટકમુતિ ગુજરરાતનરા ક્નમરાજાણ 
મરાટે રરાજ્ય સરકરારે મક્મ ક્નધરાજાર ક્યયો છે 
અને રરાજ્યભરમરાં ક્વકરાસકરામોનું આ્યોજન 
ક્યુિં છે. રરાજ્યમરા ંક્નમરાજાણ પરામી રિેલરા દદલિી-
મુંબઇ ડેદડકેટેડ ફેઇટ કોદરડોર ઉપર ૬૦ ઓવરક્બ્જનું ક્નમરાજાણ 
કરવરામરાં આવનરાર છે તે પૈકી ૧૦ ઓવરક્બ્જનું લોકરાપજાણ કરરા્યું 
છે અને ૫૦ રેલવે ઓવરક્બ્જનરા કરામો પ્રગક્ત િેઠળ છે. 

આ દદશરામરાં આગળ વધતરાં ગરાંધીનગર ખરાતેથી રૂરા. ૭ર 
કરોડનરા ખચચે નવક્નમથીત પરાલનપુર – મરાનસરોવર ખરાતે તથરા 
ડીસરા-ધરાનેરરા િરાઇવે પર ધરાનેરરા ખરાતે નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી 
નીક્તનભરાઈ પટેલે નવક્નમથીત રેલવે ઓવરક્બ્જનું વર્ુયજાઅલી 
લોકરાપજાણ ક્યુજા િતું. મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા નેતૃતવ 
િેઠળની સરકરારે નરાગદરકોનરા સમ્ય, ઇંધણની બચત સરાથ ેસલરામત 
મુસરાફરી મળી રિે એ આશ્યથી ફરાટકમુતિ ગુજરરાતનરા ક્નમરાજાણનું 
સપનું જો્યું છે એને સતવરે પૂણજા કરરાશે. રરાજ્યનરાં શિેરો, નગરો, 
િરાઇવે પર રેલવે ઓવરક્બ્જનરાં કરામો િરાથ ધરવરામરાં આવ્યરાં છે. 
આ બંને ઓવરક્બ્જનરા ક્નમરાજાણથી આ ક્વસતરારનરા નરાગદરકોની 
સુક્વધરામરાં વધરારો થશે. 

તેમણે ઉમે્યુિં કે, રરાજ્યમરાં ઔદ્ોક્ગક ક્વકરાસ જે રીતે થઈ રહ્ો 
છે તેને ્્યરાને લઈને ક્વકરાસકરામો, મરાગયોની સુક્વધરાઓનું ક્નમરાજાણ 
કરવું એ અમરારી પ્રરાથક્મકતરા છે અને એ મુજબ ગુણવત્તરાલક્ષી 
કરામોનું આ્યોજન પણ કરવરામરાં આવી રહ્ં છે. રરાજ્યમરાં મરાગજા 
ક્વકરાસનરા પદરણરામે ખેડૂતોની જમીનનરા ભરાવો પણ વ્્યરા છે. 

દદલિી-મુંબઇ કોદરડોર કે જેનો ૫૮૮ દક.ક્મ.નો 
ક્વસતરાર ગુજરરાતમરાંથી પસરાર થરા્ય છે તેનરાં કરામો પણ 
પૂણજાતરાનરા આરે છે. જેનરા પદરણરામે દેશનું આક્થજાકતંત્ 
વધુ વેગવરાન બનશે. વડરાપ્રધરાનશ્ીનું આતમક્નભજાર 
ભરારતનું સપનું પણ આજે સરાકરાર થઈ રહ્ં છે. તમરામ 
ચીજવસતુઓનું ઉતપરાદન આજે દેશમરાં થઈ રહ્ં છે. 
જેની આ્યરાત-ક્નકરાસ મરાટે વધુ સુક્વધરાઓ ઉપલબધ 
બનશે. ગુજરરાતનરાં બંદરો પરથી ઉત્તર ભરારતનરા 
મોટરાભરાગનરા મરાલ-સરામરાનની ક્નકરાસ થરા્ય છે એને 
્્યરાને રરાખીને મરાગજા ક્વકરાસનરાં કરામોને વધુને વધુ 
ગુણવત્તરાલક્ષી બનરાવવરાનું રરાજ્ય સરકરારનું આ્યોજન 

છે. જેનરા પદરણરામે ્યરાતરા્યરાતની સુદૃઢ 
સુક્વધરાઓ થકી રોજગરારીનું પ્રમરાણ પણ 
વધશે. 

રૂ રા .  ૪૧.૫૩ કર ો ડન રા  ખચ ચે 
પરાલનપુરનરા મરાનસરોવર ખરાતે ક્નમરાજાણ 
થ્યેલ રેલવે ઓવરક્બ્જ ૧૩૯૫ મીટર 
લબંરાઇ ધરરાવતો દદ્મરાગથી્ય ક્બ્જ છે. જનેી 
પિોળરાઇ ૮.૪૦ મીટર છે અને ક્બ્જનરા 
એક તરફ પ.૫૦ મીટરનો પિોળો સક્વજાસ 

રોડ પણ તૈ્યરાર કરરા્યો છે. અમદરાવરાદથી દદલિી સુધીમરાં પેસેનજર 
રિેઇન અને મરાલવરાિક રિેઇન મરાટે િરાલ એક જ રેલવે રિેક છે. રેલવે 
અને ડી.એફ.સી.સી. દ્રારરા ચરાર રિેક પર રિેઇન ચલરાવવરાની ્યોજનરા 
િરાથ ધરરાઇ છે. ક્બ્જનરા લોકરાપજાણથી પરાલનપુરનરા નરાગદરકોની 
સુક્વધરામરાં વધરારો થ્યો છે. 

એ જ રીત ેરૂરા. ૩૧ કરોડનરા ખચચે ડીસરા-ધરાનરેરાનરા નવરા રરાષ્ટ્રી્ય 
ધોરીમરાગજા પર ધરાનેરરા ખરાતે ક્નક્મજાત ચરાર મરાગથી્ય રેલવે 
ઓવરક્બ્જની કુલ લંબરાઈ ૮૬૫ મીટર છે અને રેલવે પુલની 
લંબરાઇ ૭ર મીટર, બ્ીજની એપ્રોચ લંબરાઈ ૬૫૫ મીટર તથરા 
બ્ીજનરા બન્ને બરાજુ ૩.૫૦ મીટર પિોળો સક્વજાસ રોડ તૈ્યરાર કરરા્યો 
છે. આ રેલવે ઓવરક્બ્જ ધરાનેરરા અને થરરાદ તરાલુકો તેમજ 
રરાજસથરાનનરા રરાનીવરાડરા અને સરાંચોટ તરાલુકરાનરા જોડતરા રસતરાઓ 
મરાટે કડીરૂપ પુલ છે. જેનરા પદરણરામે ધરાનેરરા શિેરનરા નરાગદરકોનરા 
રિરાદફક ર્મની સમસ્યરાનું ક્નરરાકરણ આવ્યું છે. 

આ પ્રસંગે પરાલનપુર ખરાતે સરાંસદ શ્ી પરબતભરાઈ પટેલ, શ્ી 
દદનેશભરાઈ અનરાવરાદડ્યરા, ધરારરાસભ્ય શ્ી મિેશભરાઈ પટેલ અને 
ધરાનેરરા ખરાતે પૂવજા મંત્ી શ્ી િરજીવનભરાઈ પટેલ સક્િત ક્જલ્રાનરા 
પદરાક્ધકરારીઓ અને અક્ધકરારીઓ સિભરાગી થ્યરા િતરા. •

વવશેર
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ગુજરાતના પ્રવાસનધામો બન્ાાં 
સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનુાં કેનદ્ર

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજ્યભાઈ રૂપાણરીના માર્ગદર્ગનમાં 
વિકસાિિામાં આિેલા રાજ્યના મોસ્ટ વરિફર્ગ  ્ટૂરરસ્ટ રેસસ્ટનેરનસ 
રિિાસરીઓને આકર્ગિામાં સફળ રહ્ા છે. 

િરારિધાનશ્રીનરી રિેરણાથરી વનમા્ગણ થ્યેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ ્યુવન્ટરી 
ઉપરાંત સા્યનસ વસ્ટરી, વરરનાર રોપ-િે અને વરિરાજપુર બરીચ 
ખાતે તાજેતરમાં રજાના રદિસોમાં અભૂતપૂિ્ગ સંખ્યામાં 
રિિાસરીઓએ મુલાકાત લઇ રાજ્ય સરકારે વિકસાિલેરી અત્યાધવુનક 
રિિાસન સુવિધાઓનો લાભ ઉઠાવ્યો હતો. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્ગનમાં રિિાસન વિકાસ રિવૃવતિઓથરી 
મો્ટરી સંખ્યામા ંરિિાસરીઓ-મલુાકાતરીઓ આકવર્ગત થ્યા છે.  સુવિધા 
સભર બનેલા આ રિિાસન સથળોએ જનમાષ્ટમરીના તહેિારોમાં 
મો્ટરી સંખ્યામાં નારરરકોએ મુલાકાત લઇ સાતમ-આઠમ 
તહેિારોનરી ઉજિણરીનો આનંદ માણ્યો હતો.

નમ્ગદા વજલ્ાના કેિરર્યામા ંિરારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીનરી 
રિરેણાથરી વનમા્ગણ પામલેરી લોહ પરુુર સરદાર 
સાહેબનરી વિશ્વનરી સૌથરી ઊંચરી રિવતમા સ્ેટચ્ય ુ
ઓફ ્યુવન્ટરી ખાતે ૨૮ ઓરસ્ટના રોજ 
૨૩,૯૦૭ રિિાસરીઓ, ૨૯ ઓરસ્ટના રોજ 
૪૦,૯૧૪ અને ૩૦ ઓરસ્ટના રોજ 
૨૭,૩૪૩ એમ કુલ ૯૨,૧૬૪ રિિાસરીઓએ 

મુલાકાત લરીધરી હતરી. તાજ મહેલ કરતાં પણ િધુ રિિાસરીઓ િર્ગ 
દરમ્યાન અહીં મુલાકાતે આિતા થ્યા છે. 

કેિરર્યા ખાતે આિેલા વચલ્ડ્રન ન્યુટ્રીરન પાક્ક, વ્યુઇંર રેલેરરી, 
ગલો રાર્ગન, જરંલ સફારરી, એકતા નસ્ગરરી, કેક્ટસ એનર બ્ટરફલા્ય 
રાર્ગન, પે્ટ ઝોન, નૌકાવિહાર, ઈલેકટ્રીક સા્યકવલંર, રરિર 
રાસફ્ટ િંર િરેર ેનો પણ આનંદ મો્ટરી સંખ્યામાં ઉમ્ટેલા 
સહેલાણરીઓએ ઉઠાવ્યો હતો.

મખુ્યમતં્રી શ્રી વિજ્યભાઈ રૂપાણરીના વિઝન હેઠળ અમદાિાદ 
સા્યનસ વસ્ટરીને િધુ આધુવનક અને આકર્ગક બનાિિામાં આવ્યું 
છે. બાળકો, ્યુિાનો, વિદ્ાથથીઓને રમમતનરી સાથે જ્ાન મળે તેિા 
આર્યથરી વિકસાિિામાં આિેલા રોબોર્ટક રેલેરરી, એકે્ર્ટક 
રેલેરરી, આઇ-મેકસ વથ્યે્ટર, ફાઇિ-રરી વથએ્ટર, અથ્ગક્ેક રાઇર, 
વમરન ્ટ ૂમાસ્ગ રાઇર જિેા વિશ્વસતરરી્ય સથળો લોકોન ેઆકર્ગિામાં 
સફળ રહ્ા છે.

અમદાિાદ સા્યનસ વસ્ટરીનરી ૨૮ 
ઓરસ્ટથરી ૩૦ ઓરસ્ટ દરવમ્યાન કુલ 
૧૦,૯૯૬ રિિાસરીઓએ મુલાકાત લરીધરી 
હતરી. આ ત્ણ રદિસો દરવમ્યાન સા્યનસ 
વસ્ટરીનરી મુલાકાતનરી ર્ટકી્ટનરી આિક 
રૂ.૩૫,૫૬,૯૧૦ થઇ છે. 

પ્રવાસન

૨૮ થી ૩૦ ઓ�ગસ્ટના તહ�વારા�ના 
દિવસા� િરમિયાન સ્ટ�ચયયુ ઓ�ફ યયુદનટી 
દનહાળવા ૯૨,૧૬૪-સાયનસ સસટીિાં 

૧૦,૯૯૬ - મગરનાર  રા�પ વ� ખાત� 
૨૧,૧૨૩ અન� શિવરાજપયુર બીચિાં 

૨૧,૩૬૪ પ્રવાસીઓ� ઓવ્ા

økwshkík૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ 27



પ્વાસન

આ ત્ણ દદવસ દરક્મ્યરાન ક્વશેરત: બરાળકો અને 
ક્વદ્રાથથીઓએ સરા્યનસ ક્સટીની ગ્મત સરાથે જ્રાન ક્પરસતી 
ગેલેરીઝની મર્ મરાણી િતી. જેમરાં ૧૦,૨૩૬ લોકોએ એક્ેટીક 
ગેલેરી, ૨,૮૦૬ લોકોએ રોબોટીક ગેલેરી અને ૧,૪૦૩ લોકોએ 
એકે્ટીક ફરાઇવ ડી ક્થએટરની મુલરાકરાત આ ત્ણ દદવસો 
દરક્મ્યરાન લીધી િતી.   

  મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા સીધરા મરાગજાદશજાનમરાં 
તૈ્યરાર થ્યેલરા ક્ગરનરાર રોપ-વે સુક્વધરા પણ ગત દદવસોમરાં મોટી 
સંખ્યરામરાં પ્રવરાસીઓને આકરજાવરામરાં સફળ રિી છે. ક્ગરનરારની 
ટોચ પર સિેલરાઇથી પિોંચી ધરાક્મજાક સથળોએ દશજાન કરી શકે અને 
આભને આંબતરા આ પવજાતરાક્ધરરાજનું કુદરતી સૌંદ્યજા મરાણી શકે તે 
મરાટે આ રોપ-વે એક અનેરૂં આકરજાણ બન્યો છે. 

જુનરાગઢ ખરાતે આ રોપ-વે થી ૨૮ ઓગસટનરા રોજ ૪,૮૬૧ 
પ્રવરાસીઓ ૨૯ ઓગસટનરા રોજ ૭,૪૫૯ અને ૩૦ ઓગસટનરા 

રોજ ૮,૫૦૩ એમ કુલ ૨૧,૧૨૩ પ્રવરાસીઓએ 

મુલરાકરાત લઇ ક્ગરનરારનરા પક્વત્ ધરામોની મુલરાકરાત લઇ પ્રભુ 
દશજાનની સરાથે સરાથે પ્રકૃક્ત દશજાનનો પણ લિરાવો લીધો િતો. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણી રરાજ્યનરા મોસટ ક્પ્રફડજા ટુરીસટ 
ડેસટીનેશન સૌથી વધુ લોકક્પ્ર્ય પ્રવરાસન સથળ તરીકે દ્રાદરકરાનરા 
ક્શવરરાજપુર બીચનરા ક્વકરાસ મરાટે પણ સતત મરાગજાદશજાન આપતરા 
રહ્રાં છે તેઓએ તરાજેતરમરાં જ ‘એક્શ્યરાનો એકમરાત્ બલ્યુ બીચ’ 
તરીકે સકુ્વખ્યરાત ક્શવરરાજપરુ બીચની મલુરાકરાત લઇ ત્યરાનંરા ક્વકરાસ 
કરા્યયોની સમીક્ષરા કરી િતી. 

તરાજેતરનરાં તિેવરારોની રર્નરા દદવસોમરાં દ્રાદરકરાનરા 
ક્શવરરાજપુર બીચ ખરાતે ૨૮ ઓગસટનરા રોજ ૩,૧૦૦ 
પ્રવરાસીઓ, ૨૯ ઓગસટનરા રોજ ૮,૭૬૪ અને ૩૦ ઓગસટનરા 
રોજ ૯,૫૦૦ એમ કુલ ૨૧,૩૬૪ પ્રવરાસીઓએ મુલરાકરાત લઇ 
ઉર્ણી કરી િતી અને વધુ પ્રવરાસન સુક્વધરાઓ ક્વકસરાવવરા 
મરાગજાદશજાન આપ્યું િતું. 

રરાજ્યમરાં પરારંપદરક પ્રવરાસન સથળો સરાથે િવે આ નવરા 
પ્રવરાસન આકરજાણ કનેદ્રો પણ પ્રવરાસીઓ મરાટે મોસટ ક્પ્રફડજા ટુરીસટ 
ડસેટીનશેન બની રહ્રા છે. આ બધરા જ સથળોનરા સવજાગ્રરાિી પ્રવરાસન 
ક્વકરાસ મરાટે મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા સતત 

મરાગજાદશજાન અને પ્રેરણરાથી સંબંક્ધત ક્વસતરારમરાં નવરા-નવરા 
આકરજાણો સુક્વધરાઓ ઉમેરરાતરા રિે છે. જેની ફળશુ્ક્તરૂપે 
આ સથળોએ ખરાસ કરીને રર્ઓનરા દદવસોમરંા ક્વશરાળ 
સંખ્યરામરાં પ્રવરાસીઓ મુલરાકરાતે આવતરા થ્યરા છે. એટલું જ 

નિ ી ,  મુ ખ્યમંત્ ીશ્ ીન રા  દ દશ રા -
ક્નદટેશનમરાં સરા્યનસ ક્સટીમરાં 

પણ આબરાલવૃધિ સૌને 
જ્ રા ન - ક્ વ જ્ રા ન ન ી 
રોમરાંચકતરાનો પ્રત્યક્ષ 
અનુભવ થઈ શક ે 
તેવી ટેકનોલોજીસભર 
અદ્તન સુક્વધરાઓ-

ગેલેરી રરાજ્ય સરકરારે 
ક્વકસરાવી છે તેનો પણ 

મોટી સંખ્યરામરંા ક્જજ્રાસુઓ 
લરાભ લેતરા થ્યરા છે.

રરાજ્યનરા પ્રવરાસન સથળોને અત્યરાધુક્નક અને 
ક્વશ્કક્ષરાની સકુ્વધરાથી સજ્જ બનવરાનરા પગલ ેઅનકે્ક્ધ 
પ્રવરાસન આકરજાણ કેંદ્રો ઉમેરરાતરા સટેર્યુ ઓફ ્યુક્નટી, 
સરા્યનસ સીટી, ક્ગરનરાર રોપ-વે અને ક્શવરરાજપુર બીચ 
ભરારતભરમરાં પ્રખ્યરાત બન્યરા છે અને ગુજરરાત સક્િત 
દેશ-ક્વદેશનરા પ્રવરાસીઓ આ પ્રવરાસન સથળોની મલુરાકરાતે 
મોટી સંખ્યરામરાં આવતરા થ્યરા છે. •
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સહેિાણીઓને	મજાની	સહેિ	
કરાવતા	્ડાંગ,	તાપી,	વિસા્ડ	
અને	દાહોદનાં	પ્વાસન	સથળો

" શૈિેર	નાયક

પ્વાસન

વન ડે ક્પકક્નક કે પછી પરાંચ - છ દદવસનો પ્રવરાસ કરવો કોને 
નરા ગમે ? ફેક્મલી કે પછી ફ્ેનડસ સરાથે ક્પકક્નક કે પ્રવરાસ કરવરાની 
મજ્જા જ કંઇક ઓર છે.તમે મરાક્ક કરર્ે કે જ્યરારે કોઇ પણ વ્યક્તિ 
ક્પકક્નક કે પ્રવરાસમરાંથી પરત ફરે ત્યરારે એક પ્રકરારે તે મરાનક્સક 
રીતે ‘દરચરાજજા’ થઇ ર્્ય છે અને કરામ કરવરાનો ઉતસરાિ બેવડરાઈ 
જતો િોવરાનું પણ બનતું િો્ય છે.પણ ઘણી વખત એવું પણ થતું 
િો્ય છે કે ફરવરા જવું તો જવું ક્યરાં ? તો દફકર શેની કરો છો ? 
આપણરા ગુજરરાતમરાં અગક્ણત પ્રવરાસન સથળો આવેલરાં છે. િ્યરાિં 
ભ્યરાિં વન – જંગલ ક્વસતરાર, અગક્ણત ન્યનર્્ય ધોધ, ડુંગરોની 
િરારમરાળરા, લરાંબો દદર્યરાદકનરારો, ક્વશ્ પ્રક્સધિ ્યરાત્રાધરામો, 
ઐક્તિરાક્સક અને પૌરરાક્ણક સથળો કે જ્યરાં ભગવરાન અને જગત 
જનનીની અનુભૂક્તનો સરાક્ષરાતકરાર સિેલરાણીઓ કરી રહ્રા છે. 
ગરાંધીબરાપુનો સરાબરમતી આશ્મ િો્ય કે પછી કેવદડ્યરામરાં આવેલું 
સરદરાર વલ્ભભરાઈ પટેલનું સટેર્યૂ ઓફ ્યુક્નટી િો્ય કે પછી 
અત્યરાધુક્નક ટેકનોલોજીથી સજ્જ અને સિેલરાણીઓને અચરજ 

પમરાડે તેવી સરા્યનસ સીટીમરંા આવેલી 
એકવરાદટક ગેલેરી િો્ય કે રોબોદટક ગેલેરી 
િો્ય. ગજુરરાતમરંા અનકે એવરા ંફરવરાલરા્યક 
સથળો આવેલરાં છે કે જ્યરાં સિેલરાણીઓ 
રોમરાચંકતરાથી મન મકૂીને પ્રવરાસનો આનદં 
ઉઠરાવી શકે છે અને પ્રફુમલ્ત થઈને ઘરે 
પરાછરા ફરે છે.

તમ ેખરાલી દક્ક્ષણ ગજુરરાતન ેજ ર્ઇે 
લ્યો.આજકરાલ તો દક્ક્ષણ ગજુરરાતનો નર્રો 
જ કંઈક અલગ છે.વરરાજાઋતમુરા ંપ્રકૃક્તએ ર્ણે 
કે લીલી ચરાદર ઓઢી િો્ય તમે ડરંાગ, તરાપી, 
વલસરાડ, દરાિોદ જેવરા ક્વસતરારોમરંા લીલી 
વનરરાજી ખીલી ઊઠી છે, નદી નરાળરંા છલકરાઈ 
ઊઠરા ંછે અન ેઅસખક્લત જળનરા પ્રવરાિનરા 
પગલ ેઅનકે નરાનરા મોટરા ધોધ અનપુમ 
સરાૈદં્યજાનરા મરાક્લક બનીન ેસિેલરાણીઓ મરાટે 
આકરજાણનુ ંકેનદ્ર બની ચકૂ્યરા છે.

ડાંર જજલલાે તાે જાણે  
રાેરની રાજરાની 

િરા, ચોમરાસરાની આ ક્સઝનમરાં ર્ે તમે 
ડરાંગ ક્જલ્રામરંા જઇ ચઢ્રા તો પરાછરા 
આવવરાનું મન નરા થરા્ય તેવંુ નૈસક્ગજાક 
વરાતરાવરણ ખીલી ઊઠું છે. પ્રકૃક્ત સોળે 
કળરાએ ખીલી ઊઠી તેવું આપણે સરાંભળતરા 
આવ્યરા છીએ જેનો સરાક્ષરાતકરાર અિીં થરા્ય 
છ ે. સહ્રાક્દ્રની ક્ગદરમરાળરાઓમરંાથી 

અસખક્લત વિેતો જળપ્રવરાિ પ્રવરાસીઓને આકક્રજાત કરે છે તો 
ક્ગરરા, પૂણરાજા, અંક્બકરા, ખરાપરી જેવી નદીઓનરાં ધસમસતરાં પરાણી 
પવજાતોની ટોચ પરથી નીચે પડે છે ત્યરારે તે ધોધનું સવરૂપ ધરારણ 
કરે છે તો બીજી તરફ ખળખળ વિેતરાં ઝરણરાં અલૌદકક નર્રો 
સજચે છે.

મોટરાભરાગનરા વરાચક ક્મત્ોએ ડરાંગનરા સુપ્રક્સધિ ક્ગરરા ધોધનું 
નૈસક્ગજાક સરાૈંદ્યજા તો રૂબરૂમરાં મરાણ્યું જ િશે તેવું કિી શકરા્ય.વઘઇ 
તરાલુકરામરાં આવેલરા આંબરાપરાડરા ગરામ પરાસે આવેલરા ક્ગરરા ધોધની 
લંબરાઇ ૨૦૦ મીટરની છે.અંક્બકરા નદીનરા ધસમસતરાં પરાણી આ 
ક્વશરાળ પટ ધરરાવતરા આ ધોધ પરથી કરાળમીંઢ ખડકો પરથી નીચે 
પડે છે ત્યરારે આિલરાદક દૃ્્યો સર્જા્ય છે અને સિેલરાણીઓ તેને 
ર્ેઇને રોમરાંક્ચત થઇ ઊઠે છે.

સુક્બર તરાલુકરાનરા અંતદર્યરાળ ક્વસતરારમરાં આવેલો ક્ગરમરાળ 
ધોધ પ્રકકૃ્તને મનભરીને મરંાણવરાનો અવસર પૂરો પરાડે છે. 
ક્ગરમરાળ ગરામને અડીને આવેલરા આ ધોધની જળરરાક્શ જ્યરારે 
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૩૦૦ મીટરની ઊંચરાઇએથી નીચે પડે છે તેનો અલભ્ય નર્રો 
કંઇક ઔર જ િો્ય છે.કિેવરા્ય છે કે ગુજરરાતનો આ સૌથી ઊંચો 
૩૦૦ મીટરનો ધોધ છે.

સાપુતારા - સહેલાણીઆેનંુ મનપસંિ ડસે્સ્ટનેશન
ડરાગંનુ ંનરામ પડ ેએટલ ેસૌ કોઈન ેસરાપતુરારરાનુ ંનરામ અચકૂ ્યરાદ 

આવી ર્્ય ત ેસવરાભરાક્વક છે. સરાપતુરારરા ક્િલ સટેશનનો રોમરંાચ અનરેો 
છે.દેશ ક્વદેશનરા સિેલરાણીઓનુ ંઆ મનપસંદ ડમેસટનેશન છે. ગજુરરાત 
સરકરારે આ સથળે પ્રવરાસીઓની અનકૂુળતરાન ે ્્યરાનમરા ં રરાખીને 
અનકેક્વધ આ્યોજનો ક્યરાિં છે. પ્રવરાસીઓને િરવરા ફરવરામરંા અડચણ 
નરા પડ ેઅન ેસગુમતરા જળવરાઇ રિે ત ેમરાટે સકુ્વધરાઓ ઊભી કરી છે 
અને એટલે જ ગુજરરાતનું આ 
ક્ગદરમથક વરયોથી સિેલરાણીઓને 
આકરજાતુ ંઆવ્યુ ં છે અન ેિજ ુપણ 
તનેી લોકક્પ્ર્યતરા એવી ન ેએવી જ 
રિેલી છે. િવ ેતો સરાપુતરારરાની સરાથે 
સરાથ ે ડરંાગમરંા આવલેરા બીર્ ક્િલ 
સટેશન ડોનનો પણ ક્વકરાસ ગજુરરાત 
સરકરારે ક્યયો છે.

ડાંરનંુ બીજુ ઝહલ  
સે્ટશન ડાેન 

મિરારરાષ્ટ્રનરા નરાક્સક ક્જલ્રા અને 
ગજુરરાતનરા ડરંાગ ક્જલ્રાની સરિદ 
પર ડરાગંમરા ંઆવલે ુકુદરતી સંપદરાથી 
ભરપરૂ, લીલુછંમ અન ેઠંડુ ંવરાતરાવરણ 
ધરરાવતુ ંડોન એ ગજુરરાતનુ ંડરંાગમરાં 
આવલેુ ંબીજુ ંક્ગદર મથક છે. ડોન 
એક િર્ર મીટરની ઊંચરાઇએ 
આવલંુે ક્િલ સટેશન છે. સરાપતુરારરાથી 
પણ ડોન વધ ુઊચંરાઇએ આવલેુ ંછે 
અન ેસરાપતુરારરા કરતરંા પણ દસ ગણો 
ક્વસતરાર િોવરાનંુ કિેવરા્ય છે. આ એક 
એવુ ંઐક્તિરાક્સક અન ેપૌરરાક્ણક સથળ છે કે જ્યરા ંદેવરાક્ધદેવ ભગવરાન 
શકંરજી, ભગવરાન રરામચદં્ર, સીતરામરાતરા, િનમુરાનજી, અજંની મરાતરા 
અન ેગરુ દ્રોણની લોકવરા્યકરાઓ આ સથળ સરાથ ેર્ડેરા્યલેી છે. 
િવરાખરાવરા મરાટે આ ક્િલ સટેશન એકદમ રક્ળ્યરામણુ ંછે અન ેરિદેકંગ 
મરાટે તો બસેટ ડમેસટનશેન છે.

ડોન ગરામ ડુગંર પર આવલેુ ંછે.તમન ેઅિીં ચરારેબરાજુ ડંુગરરાઓ 
જ દેખરાશ.ે ગરુ દ્રોણની ટેકરી છે, અજંની કંુડ છે, ભગવરાન રરામજી 
અન ેસીતરામૈ્યરાનરા ંપગલરા ંઅિીં છે અન ેડુગંર નીચે પરાડંવોની ગફુરા 
પણ આવેલી છે.કિેવરા્ય છે કે ૧૪ વરજાનરા વનવરાસ દર્્યરાન આ 
સથળે પણ પરાડંવોએ વનવરાસ વઠેો છે.

રાઢ જંરલાેથી ભરપૂર તાપી જજલલાે
ડરાંગને અડીને આવેલરા તરાપી ક્જલ્રામરાં પણ અખૂટ સરાૈંદ્યજા છે. 

તરાપી ક્જલ્ો વરંાસનરા જંગલોથી ભરપૂર છે તેવંુ કિેવરામરંા 
અક્તશ્યોક્તિ નિીં લરાગે. પ્યજાટન સથળોમરાં અિીં સોનગઢનો 
દકલ્ો, ક્િનદુસતરાન ક્બ્જ, ડોસવરાડરા ડેમ, ઉકરાઇ ડેમ, ચોમરાસરાની 
આ ઋતુમુરા ંલોકમરાતરા તરાપીનો અલભ્ય નર્રો તેમજ ગૌમખુ જવેરાં 
સથળો િંમશેન ેમરાટે પ્રવરાસીઓન ેઆકરજાતરા રહ્રા ંછે.પણ આ બધરામરાં 
આજકરાલ ચચરાજામરાં િો્ય તો તે છે તરાપી ક્જલ્રામરાં ડરાંગની સરિદ 
પર આવેલો કરાકરાનો કળસો એટલે કે કરાકરા કરાકીનો ધોધ.

નયનરમય નજારાે સજ્ગતાે કાકા કાકકીનાે રાેર	
તરાપીનરા ગરાઢ જંગલમરાં 

આવેલો કરાકરા કરાકીનો ધોધ 
અં દ રા જે  ૩ ૦ ૦  ફ ૂટ ન ી 
ઊં ચ રા ઇ એ થ ી  પ રા ણ ી ન ો 
અસખક્લત પ્રવરાિ નીચે પડે 
છે.િમ િમ કરતો પરાણીનો 
પ્રવરાિ ઊંચરાઇએથી નીચે પડે 
ત ્ય રા ર ે તે  અલભ્ય  અને 
ન્યનર્્ય નર્રો મંત્મુગધ 
કરી દે તેવો છે.આમ તો આ 
કરાકરા કરાકીનો ધોધ તરાપી 
ક્જલ્રામરાં આવ્યો છે પરંતુ ર્ે 
તમરારે સુગમ રીતે આ સથળે 
પિોંચવું િો્ય તો ડરાંગમરાં 
કેશબંધ ગરામથી પરાંચ દક.ક્મ. 
ચરાલીને ડુંગરની તળેટી સુધી 
પિોંચી શકો છો. અિીં ઊંચરંા 
ઊં ચ રાં  ઘ રા સ  અ ને 
વનસપક્તઓથી છવરા ્ેયલું 
જંગલ છે, નરાનકડી નદી બે 
વખત પરાર કરવી પડે છે 

એટલે સથરાક્નક નરાગદરકને સરાથે લઇને જવું ક્િતરાવિ છે. કરાકરા 
કરાકીનો ધોધ એવો તો રમણી્ય છે કે તેને ર્ેઈને સિેલરાણીઓ 
ખુશખુશરાલ થઇ ઊઠે છ ે. ર્ે ક ે આ અંતદર્યરાળ સથળે 
સિેલરાણીઓની એટલી અવરજવર શરૂ થઈ નથી.

તીથલ અને નારરાેલનાે િદરયાદકનારાે
તરાપી ક્જલ્રાની નજીકમરાં જ વલસરાડ ક્જલ્ો આવેલો છે. 

વલસરાડ ક્જલ્રાનું નરામ પડે એટલે સવરાભરાક્વક રીતે તીથલનરા 
દદર્યરાદકનરારરાની ્યરાદ આવી ર્્ય. સિેલરાણીઓમરંા તીથલનો 
દદર્યરાદકનરારો ફેમસ છે. તીથલનો દદર્યરાદકનરારો તેની કરાળી રેતી 
મરાટે પણ ર્ણીતો છે. વીકએનડમરંા આ દદર્યરાદકનરારો સિેલરાણીઓથી 
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પ્વાસન

છલકરાઈ ર્્ય છે. અરબી સમુદ્રનરા ઘુઘવરાતરા પરાણીને ર્ેતરાં ર્ેતરાં 
કે પછી પરાણીમરાં જઈને છબછક્બ્યરા કરતરાં કરતરાં શેકેલી મકરાઇ 
ખરાવરાની કે પછી ગરમરાગરમ ભક્જ્યરાં, ભેળ પૂરી કે નરાક્ળ્યેરનરા 
પરાણી પીવરાની મોજ કંઇક અલગ જ િો્ય છે. તીથલ બીચની જેમ 
વલસરાડ ક્જલ્રામરાં બીર્ે બીચ છે નરારગોલ બીચ. મિરારરાષ્ટ્રની 
નજીક ગુજરરાતમરાં દરી્યરાકરાંઠે આવેલુ એક ગરામ એટલે નરારગોલ.
અિીંનો દરી્યરાકરંાઠો મનમોિક છે અન ેએટલે જ તે સિેલરાણીઓમરંા 
આકરજાણનું કેનદ્ર બન્યો છે.

ઉિવાડા અને દવલસન ઝહલ
વલસરાડ ક્જલ્રામરાં પરારસી સમરાજનું પક્વત્ સથરાન ઉદવરાડરામરાં 

આવેલું છે. ઉદવરાડરા ર્ણીતું તીથજાસથરાન છે. ભરારત સરકરાર અને 
ગુજરરાત સરકરાર આ પક્વત્ સથળે આગ મંદદર અને ઉદવરાડરા 
નગરની વરારસરાની મસથક્ત ર્ળવી રરાખવરા મરાટે કરા્યજાશીલ છે.

વલસરાડ ક્જલ્રામરાં પણ ક્િલ સટેશન આવેલું છે. ધરમપુર 
તરાલુકરામરાં ક્વલસન ક્િલની ટેકરીઓ આવેલી છે. ક્પકક્નક મરાટે 
અને રિેદકંગ મરાટે આ બેસટ ડેમસટનેશન મરાનવરામરાં આવે છે. 
ઉનરાળરાની ઋતમુરા ંઆ સથળ િવરાખરાવરા મરાટે 
અને વલસરાડની પ્રખ્યરાત કેરી ખરાવરા મરાટે 
ર્ણીતું છે. આ ક્િલ સટેશન પરાસે ગીચ 
જંગલ તેમજ અભ્યરારણ્ય આવેલું છે. 

અ�દતહાજસક અને  
પા�રાણણક શશવાલયાેની 

આધયાત્મિક ભૂઝમ િાહાેિ
ગુજરરાતનું પૂવજાનું પ્રવેશ દ્રારરા ગણરાતો 

દરાિોદ ક્જલ્ો અનેક દંતકથરાઓ સરાથે અને લોકવરા્યકરાઓ સરાથે 
ર્ેડરા્યેલરા ઐક્તિરાક્સક અને પૌરરાક્ણક ક્શવરાલ્યોની આ્્યરામતમક 
ભૂક્મ છે. કરાળી ડેમ, પરાટરાડુંગરી ડેમ જેવરાં ફરવરાલરા્યક સથળોની 
સરાથે સરાથે દરાિોદનું છરાબ તળરાવ ઇક્તિરાસ સરાથે વણરા્યેલું છે તો 
દધીક્ચ ઋક્રએ જે નદીનરા કરાંઠે તપ ક્યુિં િોવરાની લોકવરા્યકરા છે 
તે દક્ધક્ચ ઋક્રનરા નરામ પરથી દોિદની નદીનું નરામ દૂધમતી નદી 
પડ્ું િોવરાની દંતકથરા છે.

દરાિોદથી અંદરાજે ૧૪ દક.ક્મ.દૂર બરાવકરા ગરામે પ્રરાચીન ક્શવ 
મદંદરનરા અવશરેો આવલેરા છે. અિીંનુ ંસથરાપત્ય બનેમનૂ છે. પ્રરાચીન 
ક્શવ પંચરા્યતનું આ મંદદર ક્શલપકળરાનરા અભ્યરાસુઓ તથરા 
સિેલરાણીઓ મરાટે ર્ેવરા એ લિરાવો છે. દરાિોદ નજીક મીરરાખેડીથી 
પરાંચ દક.ક્મ. દૂર આવેલરા કંકણેશ્ર મિરાદેવ બરારસો વરજા પુરરાણું 
દેવરાક્ધદેવ મિરાદેવનું મંદદર િોવરાનું કિેવરા્ય છે.પ્રરાકૃક્તક સરાૈંદ્યજા 
ધરરાવતરા આ દદવ્ય સથળે ક્શવરરાત્ીનો મળેો ભરરા્ય છે અન ેભરાક્વકો 
દેવરાક્ધદેવનરા દશજાન મરાટે ઊમટે છે. લીમખેડરા નજીક આવેલું 
િસતેશ્ર મિરાદેવનું મંદદર સવ્યંભૂ ઊદભવ્યું િોવરાની લોકવરા્યકરા 
છે. બે િર્ર વરજાનો ઇક્તિરાસ ધરરાવતું આ મંદદર િડફ નદીનરા 

દકનરારે કુદરતી સરાૈંદ્યજા વચ્ે આવેલું છે. દર આમલી અક્ગ્યરારસે 
અિીં મળેો ભરરા્ય છે. મરાત્ ગજુરરાત જ નિીં પરંત ુમ્્યપ્રદેશ અને 
રરાજસથરાનથી શ્ધિરાળુઓ અિીં દશજાન કરવરા આવે છે. આ મંદદર 
સરાથે એવી પણ લોકવરા્યકરા અને મરાન્યતરા ર્ેડરા્યેલી છે કે આખરા 
વરજામરાં ગમે ત્યરારે લગ્ થ્યરા િો્ય પણ આ મંદદરે દશજાન કરવરાથી 
ઘરસંસરાર સુખી રિે છે.

દરાિોદથી ૧૧ દક.ક્મ. દૂર ચોસરાલરા અને સરાકરદરા ગરામ વચ્ે 
કરાળીડેમ પરાસે ગુફરામરાં પૌરરાક્ણક કેદરારનરાથ મંદદર આવેલું છે. એવું 
કિેવરા્ય છે કે મિરાક્શવરરાત્ીનરા દદવસે અિીં ભગવરાન ક્શવ અને 
મરાતરા પરાવજાતીજીનો વરાસ થરા્ય છે. જંગલ ક્વસતરારમરાં આ કુદરતી 
ગુફરા છે. આ ગુફરામરાં એક કુંડ છે જેમરાં પરાણી આવે છે.તેને ગૌમુખી 
ગંગરા તરીકે ઓળખવરામરંા આવે છે. ક્પકક્નક અન ેપ્યજાટનની દૃમષ્ટએ 
ન્યનર્્ય સથળ છે. શ્રાવણ મરાસમરાં અિીં ભરાક્વક દશજાન મરાટે 
સક્વશેર રીતે આવે છે.

બીજ ેકાં આવાં છે આસ્ાનાં રામ !!
દરાિોદ ક્જલ્રાનરા લીમખડેરા તરાલકુરાનરા દુક્ધ્યરા ગરામથી અંદર 

કબતૂરી નદીનરા દકનરારે પરથરોની ભખેડો 
વચ્ ેશ્ી જ્ય ભમરેચી મરાતરાનુ ંમદંદર આવેલું 
છે.નજીકમરા ં ડુગંર પર રત્શે્ર મિરાદેવનું 
મદંદર, રોકદડ્યરા િનમુરાનજીનુ ંમંદદર આવલેું 
છે. ધરાક્મજાક સથળની સરાથે અિીં કુદરતી સરાૈદં્યજા 
પથરરા્ેયલુ ં છે. ક્જલ્રામરંા દેવઝરી મિરાદેવ 
તમેજ ભીમકંુડ જવેરા ં ધરાક્મજાક સથળો પણ 
આવલેરા ંછે. ઝરાલોદ તરાલકુરામરા ંથરેકરા ગરામે 

પૌરરાક્ણક પચંકળષણ મદંદર આવલેુ ંછે.લોકવરા્યકરા પ્રમરાણ ેપરંાડવોએ 
વનવરાસ દર્્યરાન આ સથળે રરાત્ી રોકરાણ કરીન ેઆ મદંદરની સથરાપનરા 
કરી િતી.
પ્રવાસ અને પીકનીક માટે જાણીતાે પાટાડંુરરકી બંર	

ગરબરાડરા તરાલુકરામરાં ખરાનનદી પર ડુંગરરાળ ક્વસતરારમરાં 
પરાટરાડુંગરી બંધ આવેલો છે. અિીંનું કુદરતી પ્રરાકૃક્તક સરાૈંદ્યજા 
ચોમરાસરાની ઋતુમરાં રમણી્ય લરાગે છે. આ સથળ પ્રવરાસ અને 
પીક્ીક મરાટે ર્ણીતો છે.

પ્રવાસીઆેને આકર્ગતું રતનમહાલ અભયારણય
દરાિોદ ક્જલ્રામરા ંઆવલેુ ંરતનમિરાલ અભ્યરારણ્ય પ્રવરાસીઓ 

મરાટે િોટ સપોટ છે. અદંરાજ ે૫૫ દક.ક્મ. એદર્યરામરા ંપથરરા્યલેરા આ 
અભ્યરારણ્યમરા ંરીંછ, દીપડરા, િરાઇનરા અન ેનીલગરા્ય છે. ગજુરરાત 
સરકરારે આ અભ્યરારણ્યન ેડવેલપ કરવરા ખચજા ક્યયો છે અન ેપ્રવરાસીઓને 
સરારી સકુ્વધરા મળી રિે ત ેમરાટે કરામગીરી કરી છે. ગજુરરાત સરકરારે 
પ્રવરાસીઓ મરાટે આ અભ્યરારણ્યમરા ંકંજટેરા ફોરેસટ કે્પ સરાઇટ, ઉધરાલ 
મિડુરા લકે સરાઇટ, નડધરા - ભીંડોલ કે્પ સરાઇટનો ક્વકરાસ તમેજ 
પીપરગોટરા ખરાત ેસનસટે પોઇનટનો ક્વકરાસ ક્યયો છે. •
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આઝાદી	કા	અમૃત	મહોતસવ	વનવમત્ે	આયોવિત	
વનબંધ	સપધા્ષના	પદરણામ	જાહેર	કરતાં	મુખયમંત્ીશ્ી	

ભરારતની આઝરાદીનરા સંગ્રરામમરાં મિરાતમરા 
ગરાંધી, સરદરાર વલ્ભભરાઇ પટેલ, સરદરારક્સંિ 
રરાણરા, ્્યરામજીકૃષણ વમરાજા, મેડમ ભીખરાજી કરામરા 
સક્િત અનેક ગુજરરાતીઓનું મિતવનું ્યોગદરાન 
રહ્ં છે. વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઇ મોદીએ 
સવરાતંત્્યનરા ૭૫મરા વરજાને ‘આઝરાદીનરા અમૃત મિોતસવ’ તરીકે 
ઉજવવરાની પિેલ કરી. જનભરાગીદરારી જન આંદોલન બની ગઇ. 
મોટી સંખ્યરામરાં નરાગદરકો તેમરંા જોડ્રા છે. ભરારતની આઝરાદીનરા 
૭૫મરા વરચે સૌ સરાથે મળીને ભરારતને વધુ આતમક્નભજાર, સમૃધિ 
અને મિરાસત્તરા બનરાવવરા સંકલપબધિ બનવરા મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ આિવરાન ક્યુિં િતું. 

વીદડ્યો કોનફરનસ દ્રારરા ગરંાધીનગરથી મુખ્યમંત્ી શ્ી  
ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા અ્્યક્ષ સથરાન ેઆઝરાદી કરા અમૃત મિોતસવ 
અંતગજાત ગુજરરાત લો સોસરા્યટી-GLS કોલેજનરા લો ફેકલટી 
દ્રારરા ભરારતભરનરા ૨૩ રરાજ્યો અને ચરાર કેનદ્રશરાક્સત પ્રદેશનરા 
૧,૨૦૦ જેટલરા સપધજાકો વચ્ે ્યોર્્યેલ રરાષ્ટ્રી્યકક્ષરાની ક્નબંધ 
સપધરાજાનરા પદરણરામ ર્િેર ક્યરાજા િતરા. 

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહં્ િતું કે, લોખંડી પુરૂર સરદરાર 
વલ્ભભરાઇ પટેલની પ્રેરણરાથી શરૂ થ્યેલી ગુજરરાત લૉ 
સોસરા્યટીએ પુન: એકવરાર આઝરાદીનરા અમૃત મિોતસવની 
ઉજવણી ક્નક્મત્તે ક્નબંધ સપધરાજા ્યોજીને ભરારતભરનરા ્યુવરાનોને 
દેશ ભક્તિ, રરાષ્ટ્રભરાવનરા સરાથે જોડવરાનું ભગીરથ કરા્યજા ક્યુિં છે. 
ભરારત મરાતરા કી જ્ય એટલે આપણો દેશ સુજલરામ સુફલરામ બને, 

ધન-ધરાન્યથી સમૃધિ બને, કોઇ ભુખ્યૂ સુવે નિી, દરેક મરાટે ઘર 
િો્ય. આપણે આઝરાદીનરા ૭૫મરા વરજા ક્નક્મત્તે ભરારતમરાંથી 
ગરીબી, બેકરારી અને ભ્રષ્ટરાચરાર નરાબૂદ થરા્ય તે મરાટે સંકલપ કરીએ 
તેમ તેમણે ઉમે્યુિં િતું. 

તેમણે કહં્ િતું કે, આઝરાદીનરા લડવૈ્યરાઓનરા જીવનમરાંથી, 
તેમણે ભરારતને આઝરાદ કરવરા આપેલરા બક્લદરાનમરંાથી આપણે 
પ્રેરણરા લેવરાની છે. ભરારતનરા વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઇએ એટલે 
જ 'નેશન ફસટજા'નો મંત્ આપ્યો છે. એક ભરારત શ્ેષ્ઠ ભરારતનરા 
સવપ્નને આપણે સરાથે મળીને સરાકરાર કરવરાનું છે. 

આ ક્નબંધ સપધરાજામરંા પ્રથમ ક્વજેતરા પક્શ્મ બંગરાળ નેશનલ 
્યુક્નવક્સજાટી ઓફ જ્યુદડક્શ્યલ સરા્યમનસસનરા શ્ી અજુજાન બેનર્જી, 
દદ્ક્ત્ય ક્વજેતરા વી. એમ. સરાલરાગોપરાલ કોલેજ ઓફ લો, ગોવરાની 
શ્ી સમૃક્ધિ રરાવોત, તૃતી્ય ક્વજેતરા આઇ.આઇ.ટી. બો્બેનરા શ્ી 
નક્મતરા સરાવંતને મુખ્યમંત્ી શ્ી રૂપરાણીએ અક્ભનંદન આપીને 
શુભેરછરાઓ પરાઠવી િતી. આ પ્રસંગે ભરારતભરનરા ૨૩ રરાજ્યો 
અને ચરાર કનેદ્રશરાક્સત પ્રદેશોમરંાથી ક્નબંધ સપધરાજામરંા ભરાગ લેનરાર 
ક્વદ્રાથથીઓ- વરાલીઓ અને GLS સક્િત ક્વક્વધ લૉ કોલેજનરા 
ફેકલટી- ક્વદ્રાથથીઓ જોડરા્યરા િતરા. •

આસપાસ
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આસપાસ

'સવવણ્ષમ	વવિય	મશાિ'નું	
રાજયની	સા્ડા	છ	કરો્ડ	િનતા	વતી	સવાગત	કરતા	મુખયમંત્ીશ્ી
્યુધિમરાં મરાત્ શસત્થી ક્વજ્ય પ્રરાપ્ત 

થતો નથી, પણ સેનરાનો શૌ્યજા અને 
સમપજાણભરાવ અગત્યની ભૂક્મકરા 
ભજવે છે. આવું જ શૌ્યજા આપણરા 
જવરાનો ્યુધિમરાં દરાખવે છે. શિીદોની 
કુરબરાનીને ્યુવરાપેઢી સુધી જણરાવવું 
રરાષ્ટ્ર મરાટે આવ્્યક છે. 1971નરા 
્યુધિમરાં દેશનરા સૈક્નકોની શૌ્યજાગરાથરા 
મશરાલ થકી ્યુવરાપેઢીમરાં જીવંત રિે તે 
મરાટે વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદી 
દ્રારરા ૧૬ દડસે્બર ૨૦૨૦નરા પક્વત્ 
દદને સમગ્ર દેશમરાં ચરારે દદશરામરાં ચરાર 
ક્વજ્ય મશરાલનું પ્રસથરાન કરરાવવરામરાં 
આવ્યું િતું. આ ક્વજ્ય મશરાલ દેશનરા 
ખૂણે ખૂણે જઈને દેશનરા શૂરવીરોની વીરતરાની ગરાથરા અને લોકોમરાં 
દેશપ્રેમનો નવસંચરાર કરી રિી છે. અમદરાવરાદ સરાબરમતી તટ પર 
પિોંચેલી ‘સવક્ણજામ ક્વજ્ય મશરાલ’ ને રરાજ્યની સરાડરા છ કરોડ 
જનતરાવતી મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ગૌરવભેર આવકરારી િતી.

ભરારત પરાદકસતરાનનરા 1971નરા ્યુધિનરા શૂરવીરોને સનમરાક્નત 
કરવરા મરાટે અમદરાવરાદનરા સરાબરમતી દરવરફ્નટ ખરાતે આ્યોક્જત 
કરા્યજાક્રમને સંબોધતરા રરાજ્યપરાલ શ્ી આચરા્યજા દેવવ્રતે જણરાવ્યું િતું 
કે, 1971નરા ્યુધિમરાં ભરારતી્ય સેનરા જે શૌ્યજાભરાવથી ્યુધિ લડી િતી 
તેનું સમરણ આજે પણ કરવરામરાં આવે છે.

“સવક્ણજામ ક્વજ્ય મશરાલને ગુજરરાતની પરાવન ભૂક્મ પર 
સરાબરમતીનરા તટે મખુ્યમતં્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ આવકરારતરાં 
કહ્ં કે, આ ક્વજ્ય મશરાલ ૧૯૭૧નરા ભરારત પરાદકસતરાન ્યુધિનરા 
શૂરવીરોનરા સમપજાણ અને બક્લદરાનનું પ્રતીક છે. ભરારતી્ય સેનરાની 
એરસરિરાઇક અન ેસક્જજાકલ સરિરાઇકની ચચરાજા ક્વશ્ભરમરંા થરા્ય છે.જનેરા 
પગલે ભરારત સરામે કોઈ િવે આંખ ઉઠરાવીને નિીં જુએ.

૧૯૭૧નરા ્યુધિમરાં જ્યરારે દુ્મન દેશ દ્રારરા ભુજનરા એરબેઝ 
પર િુમલો કરીને તેને નુકસરાન પિોંચરાડવરામરાં આવ્યું િતું ત્યરારે 
ભુજની મરાતરાઓ-બિેનો, વીરરાંગનરાઓ દ્રારરા એકજૂથ થઈને ખૂબ 
જ ટૂંકરા ગરાળરામરાં એરબેઝને પૂવજાવત્ કરીને વરા્યુસેનરાને ્યુધિમરાં મદદ 
કરવરામરાં આવી િતી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ભરારતી્ય સેનરા પ્રત્યે ગૌરવની લરાગણી પ્રગટ 
કરતરંા કહ્ ંકે, દેશની ત્ણ્ેય પરાખંનરા સકૈ્નકો સરિદ પર રરાત દદવસ 
તિેનરાત રિી દેશસેવરા મરાટે તતપર રિે છે. ્યધુિ જવેી પદરમસથક્તઓમરાં 
પણ દેશનરા સૈક્નકોનરા સમપજાણ ભરાવ સરાથે દેશસેવરાનરા જુસસરાનો 

પણ પદરચ્ય આપ્યો છે. આ સદંભચે મખુ્યમતં્ીશ્ીએ અફઘરાક્નસતરાનમરાં 
લ્કર અન ેતરાક્લબરાન વચ્નેરા સઘંરજાનો પણ ઉલ્ખે કરતરા ંજણરાવ્યું 
િતુ ંકે, તરાલીબરાનોએ અફઘરાક્નસતરાનનરા ઘણરા્ય ક્વસતરારો પર કબજો 
મેળવ્યો છે. 

આ કરા્યજાક્રમને ્યુવરાનો મરાટે પ્રેરણરાસ્ોત લેખરાવતરાં મુખ્યમંત્ી 
શ્ી કહ્ં કે, ્યુવરાપેઢીને દેશનરા શૂરવીરોનરા બક્લદરાનની અનુભૂક્ત 
થશ.ે અન ેત ેથકી ્યવુરાપઢેી દેશશક્તિની ભરાવનરાથી ઓતપ્રોત થશ.ે 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ અવસરે નડરાબેટ ખરાતેનરા સીમરાદશજાન 
કરા્યજાક્રમનો ઉલ્ેખ ક્યયો િતો.તેમણે કહ્ં કે, રરાજ્યનરા નરાગદરકો 
સીમરાદશજાન કરા્યજાક્રમ થકી સીમરાસુરક્ષરા અંગેનરા ક્વક્વધ પરાસરાઓથી 
મરાક્િતગરાર થરા્ય તે િેતુથી રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા નડરાબેટ ખરાતે 
વ્યવસથરાઓ ઊભી કરવરામરાં આવી છે. 

1971નરા ્યુધિમરાં પોતરાનું ્યોગદરાન આપનરારરા પૂવજા સૈક્નકોનું 
અન ેવીરરંાગનરાઓનુ ંરરાજ્યપરાલ શ્ી આચરા્યજા દેવવ્રત અન ેમખુ્યમતં્ી 
શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા િસતે સનમરાન કરવરામરાં આવ્યું િતું. 

ભરારત-પરાદકસતરાનનરા 1971નરા ્યુધિમરાં મિત્વની ભૂક્મકરા 
ભજવનરારરા અને પોતરાનરા જીવને દેશ મરાટે િસતરાં મુખે બક્લદરાન 
કરનરારરા શિીદો મરાટે આમથીનરા બનેડ દ્રારરા સરૂરાવક્લ રેલરાવરાઇ િતી. 

આ આમથીનરા બેનડ દ્રારરા ક્વક્વધ શૌ્યજા સંગીતોની ધૂન 
વગરાડરાઇને ઉપમસથતને દેશભક્તિનરા રંગે રંગી દીધરા િતરા. 

આ અવસરે સધનજા કમરાનડનરા જનરલ ઓદફસર કમરામનડંગ-
ઇન-ચીફે જે.એસ.નેન, અમદરાવરાદ ગોલડન કટરાર દડક્વઝનનરા 
વદરષ્ઠ અક્ધકરારી સક્િત 1971નરા ્યૂ્ ધનરા સૈક્નકો, સનેરાનરા જવરાનો 
ઉપમસથત રહ્રા િતરા. •
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અમદાવાદમાં	IBM	પોતાનું	સટિેટિ	ઓફ	ધ	આટિ્ષ	સેનટિર	સથાપશે

રરાજ્ય સરકરારની પરારદશજાક નીક્ત અને સુશરાસનનરા પદરણરામે 
દેશક્વદેશનરા મૂડીરોકરાણકરારો મરાટે ગુજરરાત પિેલી પસંદ બન્યું છે. 
ઓટો સેકટર િો્ય, ફરામરાજા સેકટર િો્ય કે આઈ.ટી. સેકટર આ 
તમરામ સેકટરની ટોચની કંપનીઓ ગુજરરાતમરાં મૂડીરોકરાણ કરી 
રિી છે. તરાજેતરમરાં આઇ.ટી ક્ષેત્ે ક્વશ્ની અગ્રગણ્ય કંપની 
આઇ.બી.એમ. દ્રારરા અમદરાવરાદમરાં અત્યરાધુક્નક સોફટવેર લેબની 
સથરાપનરા કરવરાની ર્િેરરાત કરી છે. આ લેબ અમદરાવરાદમરાં સટેટ 
ઓફ ધ આટજા પ્રોડકટ એમનજક્ન્યદરંગ, દડઝરાઇન એનડ ડેવલપમેનટ 
સેનટર તરીકે અદ્તન સુક્વધરાઓ સરાથે શરૂ કરવરામરાં આવશે. 

મખુ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણી સરાથ ેઆઇ.બી.એમ.-ઇમનડ્યરાનરા 
મનેકે્જંગ ડીરેકટર શ્ી સદંદપ પટેલ અન ેઆઇ.બી.એમ. સોફટવરે 
લબેનરા વરાઇસ પ્રકે્સડનેટ ગૌરવ શમરાજાની ગરંાધીનગરમરંા ્યોર્્ેયલી 
ફળદરા્યી મલુરાકરાત બઠેક દરક્મ્યરાન આ ર્િેરરાત કરી િતી. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણીએ આઇ.બી.એમ.નરા આ 
સેનટરની ર્િેરરાતને આવકરારતરાં જણરાવ્યું િતંુ કે, ગુજરરાતમરાં 
વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદી મખુ્યમતં્ી િતરા ત્યરારથી જ પૉક્લસી 
ક્ડ્વન સટેટ તરીકે એફ.ડી.આઇ. અને આઇ.ટી. સેકટર સક્િતનરા 
ટેકનોલોજી સેકટરનરા ઇનવેસટમેનટ મરાટે એક િેલધી અને ફ્ેનડલી 
વરાતરાવરણ બન્યું છે. એટલંુ જ નક્િ, ગુજરરાતમરાં સેકટરલ 
્યકુ્નવક્સજાટીઝની શરૂઆત તથરા આઇક્ક્ર્ેયટ, સટરાટજાઅપ ઇનોવશેનનો 
વ્યરાપ પણ વ્્યો છે અન ે્યવુરાઓન ેઅદ્તન જ્રાન-સશંોધન અવસર 
મળી રહ્રા છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આઇ.બી.એમ.નરા એમ.ડી.ન ેએમ પણ જણરાવ્યુ ં
િતું કે, આ બધરાનરા પદરણરામે ગુજરરાતમરાં મસકલડ મેનપરાવર અને 
ક્વપુલ ટેલેનટપૂલ ઉપલબધ છે તેનો લરાભ આઇ.બી.એમ.ને મળશે. 
ગુજરરાતે વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઇ મોદીનરા દડક્ઝટલ ઇમનડ્યરાનરા 
સંકલપને સરાકરાર કરવરામરાં જે લીડ લીધી છે તેમરાં આઇ.બી.એમ.નું 
આ નવુ ંકરા્યજારત થનરારંૂ સનેટર રરાજ્યમરંા આઇ.ટી, આઇ.ટી.ઇ.એસ 
સેકટરની સમગ્ર ઇકો ક્સક્સટમની કરા્યરાપલટ કરવરામરાં મિત્વપૂણજા 
બનશે. આ સેનટર રરાજ્યનરા ્યુવરાઓ મરાટે નવરા રોજગરાર અવસર 

ઊભરા કરશે અને દડક્ઝટલ ટેકનોલોજી ક્ષેત્ે ક્વશ્કક્ષરાની 
કૌશલ્યવધજાન ક્ષમતરાનો પણ રરાજ્યમરાં ક્વકરાસ થશે તેવી અપેક્ષરા 
તેમણે વ્યકત કરી િતી.  આઇ.બી.એમ-ઇમનડ્યરાનરા મેનેક્જંગ 
દડરેકટર શ્ી સંદદપ પટેલે મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા 
દૃમષ્ટવંત નેતૃતવમરાં ગુજરરાતે આઇ.ટી િબ બનવરાની જે દદશરા લીધી 
છે તેની પ્રસંશરા કરી િતી. ગુજરરાત ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ ક્બઝનેસનરા 
નવતર અક્ભગમ સરાથે ક્વકરાસનરા નવરા કીક્તજામરાન પ્રસથરાક્પત કરી 
રહ્ ંછે ત ેસજંોગોમરા ંઆઇ.બી.એમ ગજુરરાતનરા દડક્જટલ ક્મશનમરાં 
્યોગદરાન આપવરા ઉતસુક છે એમ શ્ી સંદદપ પટેલે ઉમે્યુજા િતું.

મુખ્યમંત્ીશ્ી સરાથેની બેઠકમરાં આઇ.બી.એમ. ઇમનડ્યરાનરા 
એમ.ડી શ્ી સંદદપ પટેલે જણરાવ્યું િતું કે આઇ.બી.એમ. સોફટવેર 
લેબ વૈક્શ્ક કક્ષરાનરા ઇનોવેશન સેનટર તરીકે નેકસટ જનરેશન 
સોફટવેર પોટજાફોક્લ્યો અને કલરાઉડ સક્વજાસ પૂરી પરાડે છે. આવી 
સોફટવેર લેબ બેંગરાલૂર, પૂનરા, િૈદરરાબરાદ અને ચેન્નરાઇમરાં અત્યરારે 
કરા્યજારત છે િવે, અમદરાવરાદમરંા પણ તે સથરાપવરાનું આ્યોજન 
આઇ.બી.એમ દ્રારરા કરવરામરાં આવ્યું છે. 

પ્રોડકટ એમનજક્ન્યદરંગ અન ેસોફટવરે મેન્યફેૂકચરીંગ સકેટરની 
વલડજા બેસટ પ્રેકટીસીસ ગુજરરાતમરાં લરાવવરાની નેમ આઇ.બી.એમ 
ઇમનડ્યરાનરા એમ.ડી એ દશરાજાવી િતી. વલડજા કલરાસ રિેઇનડ મેનપરાવર 
અને મસકલ ડેવલપમેનટ તથરા રોજગરાર અવસરમરાં વધરારો એમ 
બેવડો લરાભ આનરા પદરણરામે ગુજરરાતને મળતો થશે એમ પણ 
તમેણ ેઉમ્ેયુજા િતુ.ં  આઇ.બી.એમ ઇમનડ્યરાનરા મનેકે્જગં દડરેકટરશ્ીએ 
ગુજરરાતમરાં ખરાસ કરીને ક્શક્ષણ ક્ષેત્મરાં CSR એમકટક્વટીમરાં પણ 
આઇ.બી.એમ.નરા ્યોગદરાનની તતપરતરા વ્યકત કરી િતી. 
મખુ્યમતં્ીશ્ીએ આઇ.બી.એમ-ઇમનડ્યરાન ેઅમદરાવરાદમરા ંઆ સનેટર 
કરા્યજારત કરવરામરાં રરાજ્ય સરકરારનરા સંપૂણજા સિ્યોગ મરાટેની ખરાતરી 
પણ બેઠક દરક્મ્યરાન આપી િતી. 

આ બેઠકમરંા મુખ્યમંત્ીશ્ીનરા સક્ચવ શ્ી અક્શ્નીકુમરાર, 
સરા્યનસ એનડ ટેકનોલોજી સક્ચવ શ્ી િરાદરત શુકલરા અને જી.
આઇ.એલ.નરા એમ.ડી. શ્ી સક્ચન ગુસી્યરા પણ જોડરા્યરા િતરા. •

આસપાસ
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આસપાસ

વ્ડતાિ	સવાવમનારાયણ	મંદદર	દ્ારા
વલ્ભવવદ્ાનગરમાં	એક	હજાર	વવદ્ાથથીઓ	માટિે	છાત્ાિય	બનશે

ક્વકરાસનરા પરા્યરામરંા ક્શક્ષણનો મિત્વનો ફરાળો છે. ક્શક્ષણ ક્વનરા 
ક્વકરાસ શક્ય નથી. ગુજરરાતની ક્વકરાસ ્યરાત્રાની વરાત કરવી િો્ય 
તો, આ્્યરામતમકતરા ક્ષેત્ે નરસૈ્યરાની કરતરાલ, શ્ક્મકોનરા શોરણ 
સરામે ગરાંધીજીની અક્િંસક િડતરાલ અને ધમજા ક્શક્ષણ ક્ષેત્મરાં 
સવરાક્મનરારરા્યણનરા વડતરાલની ઐક્તિરાક્સક ધરોિરને ્યરાદ કરવરા 
પડે. તરાજેતરમરંા મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ 
વલ્ભક્વદ્રાનગર ખરાતે શ્ી લક્મીનરારરા્યણ દેવ વડતરાલ તરાબરાનરા 
શ્ી સવરાક્મનરારરા્યણ મખુ્ય મદંદર સચંરાક્લત છરાત્રાલ્ય અન ેમદંદરનો 
આચરા્યજા મિરારરાજ શ્ી રરાકેશપ્રસરાદજીની ઉપમસથક્તમરાં ક્શલરાન્યરાસ 
ક્યયો િતો. આ છરાત્રાલ્યમરાં એક િર્ર ક્વદ્રાથથીઓને ક્વનરામૂલ્યે 
રિેવરા-જમવરાની સુક્વધરા સરાથે સંસકરાર અને રરાષ્ટ્ર ઘડતરનું ક્શક્ષણ 
મળેવશે.આ છરાત્રાલ્ય ગરીબ અન ેસરામરાન્ય પદરવરારનરા ક્વદ્રાથથીઓ 
મરાટે આશીવરાજાદરૂપ નીવડશે.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણીએ જણરાવ્યું િતું 
કે, ૨૧મી સદી જ્રાનની સદી છે, ત્યરારે ગુજરરાતનરા ્યુવરાનો વૈક્શ્ક 
કક્ષરાનું ક્શક્ષણ પ્રરાપ્ત કરી દુક્ન્યરાની સરામે આંખમરાં આંખ ક્મલરાવી 
વરાત કરી શકે તે મરાટે રરાજ્યમરાં ક્શક્ષણનો વ્યરાપ વધરારવરામરાં આવી 
રહ્ો છે. આનરાથી વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીનું આતમક્નભજાર 
ભરારત અને નવરા ભરારતનરા ક્નમરાજાણનું સવપ્ન સરાકરાર કરશે. 

તેમણે ઉમે્યુિં િતું કે, ઘર પદરવરારથી દૂર રિીને અિીં ક્નમરાજાણ 
થનરાર ગુરકુળમરાં ક્વદ્રાથથીઓનું ક્શક્ષરા દીક્ષરા સરાથે સંસકરારોનું પણ 
ઘડતર થશે. આ છરાત્રાલ્યનું ક્નમરાજાણ પણ ગુજરરાત કે ભરારતમરાં જ 
નક્િ દેશ-ક્વદેશમરા ંક્વદ્રાધરામ તરીકે પ્રખ્યરાત વલ્ભ ક્વદ્રાનગરમરાં 
થઈ રહ્ ંછે ત ેક્વશરે આનદંની 
વરાત છે. 

અખંડ ભરારતનરા ક્શલપી 
સરદરાર વલ્ભભરાઈ પટેલની 
કમજાભૂક્મ કરમસદની નજીક 
વલ્ભક્વદ્રાનગર તેમનરા જ 
આશીવરાજાદથી ભરાઈકરાકરા અને 
ભીખરાભરાઈ સરાિેબે ચરારૂતર 
ક્ વ દ્ રા મં ડ ળ ન રા  ને ર્ મ રાં 
ક્વકસરાવેલંુ નગર છે. જેમરંા 
આજે એક વધુ પુષપનો ઉમેરો 
થ્ય ો  છ ે તે મ  જણ રા વ ી 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુિં િતું કે, 
કોરોનરા કરાળ િો્ય કે વરાવરાઝોડરા 
જેવરા આફતનરા સમ્યે વડતરાલ 

મંદદર મરાનવ સેવરા મરાટે અગ્રેસર રહ્ં છે.
પ.પ.ૂ આચરા્યજા શ્ી રરાકેશપ્રસરાદ મિરારરાજ ેઆશીવજાચન પરાઠવતરાં 

જણરાવ્યું િતું કે છરાત્રાલ્યમરાં એક િર્ર ક્વદ્રાથથીઓ મરાટે તમરામ 
વ્યવસથરા ક્નઃશુલક કરવરામરાં આવી છે. આ છરાત્રાલ્યમરાં રિી 
અભ્યરાસ કરતરા ક્વદ્રાથથીઓમરાં ક્શક્ષણ સરાથે સંસકરારોનું પણ ક્સંચન 
થશે અને તેઓ દેશનરા સરાચરા નરાગદરક બનશે.

સરધરાર મદંદરનરા શ્ી ક્નત્યસવરૂપ સવરામીએ જણરાવ્ંુય િતુ ં કે 
સવરાક્મનરારરા્યણ ભગવરાનનરા સમકરાલીન સમ્યથી અનકે સમરાજ સવેરાનરંા 
કરા્યયો થઈ રહ્રા ંછે ત ેપરંપરરાન ેર્ળવીન ેઆજ ેછરાત્રાલ્ય અન ેમદંદરનું 
ક્નમરાજાણ થઈ રહં્ છે જ ેઆનદંની વરાત છે. અિીં ક્વદ્રાથથીઓ સસંકરાર 
સરાથ ેજ્રાન પ્રરાપ્ત કરી દેશનરા શ્ષે્ઠ નરાગદરકો બનશ.ે

કુંડલધરામનરા શ્ી જ્રાનજીવન સવરામીએ જણરાવ્યું િતું કે 
કોરોનરાનરા કપરરા કરાળમરંા ધરાક્મજાક અને સેવરાભરાવી સંસથરાઓએ 
સરકરારની સરાથે રિી સરરાિની્ય કરામગીરી કરી િતી. સંવેદનશીલ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જીવમરાત્નરા કલ્યરાણ મરાટે ઉત્તમ કરામગીરી કરી છે 
તેમ તેમણે ઉમે્યુિં િતું.

આ અવસરે સરાંસદ શ્ી ક્મતેરભરાઈ પટેલ, મુખ્ય દંડક શ્ી 
પંકજભરાઈ દેસરાઈ, પૂવજા સરંાસદ શ્ી દદલીપભરાઈ પટેલ, મુખ્યદરાતરા 
શ્ી અરજણભરાઇ ધોળદક્યરા, સંતો, અગ્રણી શ્ી રરાજેશભરાઇ પટેલ, 
મિેશભરાઇ પટેલ, ચરારૂતર ક્વદ્રામંડળનરા પ્રમુખ શ્ી ભીખુભરાઈ 
પટેલ, પદરાક્ધકરારીઓ, કલેકટર શ્ી મનોજ દક્ક્ષણી, ક્જલ્રા 
ક્વકરાસ અક્ધકરારી શ્ી બી. જી. પ્રર્પક્ત તથરા િદરભતિો ઉપમસથત 
રહ્રા િતરા. •
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“૪૬મો	ઇકન્ડયા	િે્સ	એન્ડ	જ્ેિરી	એવો્ડ્ષ”	સમારોહ	સંપન્ન
સુરતમાં	સાકાર	થનારો	િે્સ	એન્ડ	િવેિરી	પાક્ક	વવશ્વકક્ાનો	બનાવાશે

ક્િરરા ઉદ્ોગકરારોએ દેશ અને દુક્ન્યરાને બતરાવ્યું છે કે અમે 
ક્િરરા ઘસવરાવરાળરા અને ઘરેણરાન ેઘરાટ આપનરારરા નથી પણ ગલોબલ 
રિેનડ સેટ કરવરાની ક્ષમતરા આપણરામરાં છે. અનેક મુ્કેલીઓને 
અવસરમરા ંપલટરાવરાની તરાકરાત ક્િરરા ઉદ્ોગકરારોમરા ંછે તેમ ડરા્યમડં 
ક્સટીનરા આગંણ ેકેનદ્રી્ય કોમસજા અન ેઇનડસરિીઝ મતં્રાલ્ય તથરા જે્ સ 
એનડ જવેલરી એકસપોટજા પ્રમોશન કરાઉનસીલ(જીજેઈપીસી) દ્રારરા 
આ્યોજીત “૪૬મો ઇમનડ્યરા જે્ સ એનડ જે્લરી એવોડજા” સમરારોિ 
પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ જણરાવ્યું િતું.

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ જણરાવ્યુ ંિતંુ કે, કોરોનરા મિરામરારી સમ્ેય સમગ્ર 
ક્વશ્ સતબધ અને સથક્ગત િતુ ત્યરારે જે્સ એનડ જવેલરીની ચમક 
ઓછી થઈ નિોતી. ૨૦૨૦-૨૧નરા વરજામરાં ૮.૫૦ ટકરાનરા ગ્રોથ 
સરાથે ૬૭ િર્ર કરોડની જવેલરી એકસપોટજા કરીને ક્વકરાસનરા 
લક્્યરાંકને ક્સ્ધ કરવરા મરાટે આ સેકટર મિતવનું પરાસુ બન્યું છે. 
સમ્યની સરાથે ચરાલીને સુરતનરા આગેવરાનોએ જરૂરી એક્ચવમેનટ 
ક્યુિં છે તેમ જણરાવતરા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા ૪૦૦ 
ક્બલી્યન ડોલરનરા લક્્યરાકંન ેક્સ્ધ કરવરા મરાટે આ ઉદ્ોગ મિતવનો 
ફરાળો આપશે તેવો ક્વશ્રાસ વ્યકત ક્યયો િતો.

સુરતમરાં સરાકરાર થનરારરા જે્સ એનડ જવેલરી પરાક્ક આગરામી 
સમ્યમરાં ક્વશ્કક્ષરાનો પરાક્ક બને અને અિી જ મેન્યુફેકચરીગથી 
લઈ તમરામ કરામો સરાકરાદરત થરા્ય તે દદશરામરાં પ્ર્યરાસો કરવરામરાં 
આવી રહ્રા િોવરાનું તેમણે જણરાવ્યું િતું.    સમગ્ર ભરારતનું ૪૦ 
ટકરા એફ.ડી.આઈ. ગુજરરાતમરાં આવ્યું છે ત્યરારે આગરામી સમ્યમરાં 
વધુને વધુ ઈનફ્રાસરિકચર વધરારીને લક્્યરાંક પ્રરાપ્ત કરીએ તેવો મત 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વ્યકત ક્યયો િતો.
આવનરારરા દદવસો ભરારતનરા છે અને 

આ દદવસોન ેપરારખીન ેવ્યવસથરાઓ ઉભી 
કરવરામરાં આવી રિી છે. ક્ષમતરાઓને 
ડેવલપ અને ક્બલડ કરવીએ આજની 
આવ ્્ય કત રા  છ ે તે મ  જણ રા વ ી 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણરાવ્ંુય િતું કે, આ 
ઉદ્ોગ ઈમરાનદરારીનો છે. આપણી 
શરાખને વધુ મજબુત બનરાવીને કરામ 
કરીશુ તો દુક્ન્યરા આપણી પરાસે આવશે. 
આ સમરારોિમરાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ સુરત 
સક્િત મુંબઈ, દદલિી ઉપરરાંત દેશનરા 
ક્વક્વધ રરાજ્યોમરાં જે્સ એનડ જવેલરી 
વેપરારક્ષેત્ સરાથે સંકરાળરા્યેલરા ૪૨ જેટલરા 
ઉદ્ોગકરારોન ેક્વક્વધ કેટેગરીનરા એવોડજાનું 

ક્વતરણ કરરા્યું િતું.          
સરાંસદ શ્ી સી. આર. પરાટીલે એવોડજા ક્વજેતરાઓને અક્ભનંદન 

પરાઠવતરા જણરાવ્યુ ંિતુ ંકે, કોરોનરા કપરરાકરાળ વચ્ ેપણ ક્િરરા ઉદ્ોગે 
મોટું િુંદડ્યરામણ રળવરા સરાથે ક્વપુલ રોજગરારીની તકોનું સજજાન ક્યુિં 
છે. જે આક્થજાક મુ્કેલીમરાં ખુબ જ મદદગરાર રહ્ં છે.   

આ પ્રસંગે GJEPC ઇમનડ્યરાનરા ચેરમેન શ્ી કોક્લન શરાિે 
જણરાવ્યું કે, ડરા્યમંડ અને જવેલરી ક્ષેત્ને કેનદ્ર અને રરાજ્ય સરકરાર 
તરફથી એકસપોટજા મરાટે પૂણજા સિ્યોગ મળી રહ્ો છે. આવનરારરા 
સમ્યમરાં જવેલરીક્ષેત્ે પણ સુરત અગ્રીમ િરોળમરાં આવશે તેવો 
ક્વશ્રાસ તેમણે વ્યકત ક્યયો િતો.

લરાઈફ ટરાઈમ એક્ચવમનેટ એવોડજા મળેવનરાર ઉદ્ોગ અગ્રણી શ્ી 
ગોક્વદંભરાઈ ધોળકી્યરાએ મખુ્યમતં્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરંા સરળ 
અન ેસેવરાભરાવી સવભરાવનો ઉલે્ખ કરતરંા જણરાવ્યુ ંકે,   તેઓ નરાનરામરંા 
નરાનરા મરાણસન ેપરુી લરાગણીથી મળે છે અન ેજ ેપણ કોઈ મુ્ કેલી 
િો્ય તેન ે દુર કરવરામરા ં ઝડપથી ક્નણજા્ય લે છે. ભરારતનરા ભરાક્વ 
્યવુરાનોન ેશીખ આપતરા જણરાવ્યુ ંકે, પ્રમરાક્ણકતરાન ેકદી છોડશો નિી 
તમેજ જીવનમરા ંપ્રગક્ત કરવરા મરાટે સકીલ, ટેકનોલોજી અને સખત 
મિેનત ખબૂ જરૂરી છે. આ પ્રસગેં મખુ્યમતં્ીશ્ીનરા િસત ેજે્ સ એનડ 
જવલેરીનરા સકુ્વક્ન્યર પસુતકનુ ંક્વમોચન ક્યુિં િતંુ.

આ પ્રસંગે આરોગ્ય રરાજ્ય મંત્ી શ્ી કુમરાર કરાનરાણી, 
GJEPCનરા વરાઇસ ચેરમેન શ્ી ક્વપુલ શરાિ, GJEPCનરા 
રીજી્યોનલ મેનેજરશ્ી દદનેશ નરાવદડ્યરા, િોદ્દેદરારો સક્િત જે્સ 
એનડ જ્ેલરી સરાથે સંકળરા્યેલરા ઉદ્ોગપક્તઓ ઉપમસથત રિેશે. •

આસપાસ
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સુરતના	રૂૂંઢ	ખાતે	LIG	યોિનાના	૨૦૮	આવાસોનું	િોકાપ્ષણ
'િન	સામાનયન	ેછત,	રોજી	અન	ેરોટિી	મળે	એ	દદશામા	ંપદરણામિક્ી	પગિા	ંિવેાયા	છે'	-	CM

''રરાજ્યમરાં દર વરચે પરાંચ લરાખ આવરાસોનું ક્નમરાજાણ કરવરામરાં 
આવશે, સરાથોસરાથ રરાજ્ય સરકરાર ઉજ્જ્જવલરા ્યોજનરા-૨.૦ િેઠળ 
રરાજ્યનરા વધુ ૧૦ લરાખ પદરવરારોને ગેસ કનેકશન આપશે'' એમ 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ સુરતનરા મજુરરા તરાલુકરાનરા 
રૂંઢ ક્વસતરારમરાં ગુજરરાત ગ્રરામ ક્નમરાજાણ બોડજા ક્નક્મજાત ૨૦૮ 
આવરાસોનું લોકરાપજાણ કરતરાં જણરાવ્ંુય િતું. મુખ્યમંત્ીશ્ી અને 
મિરાનભુરાવોએ LIG ્યોજનરા િેઠળ સમરાક્વષ્ટ આક્થજાક રીતે નબળરા 
વગજાનરા લરાભરાથથીઓનરા ઘરનરા ઘરનું સવપ્ન સરાકરાર કરતરાં ૨૦૮ 
મકરાનોની ચરાવીઓ અપજાણ કરી િતી. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આવરાસની 
મુલરાકરાત લઈ ક્વક્વધ સકુ્વધરાઓનુ ંબરારીકરાઈથી ક્નરીક્ષણ ક્ુયિં િતંુ. 
આ આવરાસો ગ્રરામ ક્નમરાજાણ બોડજા દ્રારરા રૂરા.૨૬.૪૮ કરોડનરા ખચચે 
બનરાવવરામરાં આવ્યરા છે.

આ આવરાસ લોકરાપ જાણ 
સમરારોિમરાં મુખ્યમંત્ી શ્ી 
રૂપરાણીએ જણરાવ્યું િતું ક ે, 
'ઘરનું  ઘર'  એ સરામરાન્ય 
મરાનવીનુ ંસવપ્ન િો્ય છે. રરાજ્ય 
સરકરારે ગરીબ અને મ્્યમ 
વગજાનરા લોકોનું આ શમણંુ 
સરાકરાર કરવરામરંા કોઈ કસર 
છોડી નથી. મરાત્ આવરાસો જ 
નિીં, પણ લોકોની રોજી 
રોટીની પણ ખેવનરા રરાખી છે. 
શિેરની જમીનોનરા ભરાવ કૂદકે ન ેભસૂકે વધવરા છતરા ંલોકોન ેપરવડે 
તેવરા દરોમરાં આવરાસ ્યોજનરાનો લરાભ સરામરાન્યજન સુધી પિોંચે 
એ આ સરકરારની નેમ છે. શિેરી અને ગ્રરા્્ય ક્વસતરારોમરાં ક્નમરાજાણ 
પરામેલરા અને ભક્વષ્યમરાં સરાકરાર થનરાર આવરાસોમરાં પરાણી, ક્લફટ, 
ફરા્યર સેફટી, ભૂગભજા ગટર, પરાદકિંગ સક્િતની પરા્યરાની જરૂરી 
સવલતો ઉપલબધ િો્ય એનું ક્વશેર ્્યરાન રરાખવરામરાં આવ્યું છે. 
'કિેવું તે કરવું'નરા ખુમરારીભ્યરાજા લક્્યથી રરાજ્ય સરકરારે ચોમેર 
ક્વકરાસકરામોને વેગવરાન બનરાવ્યરાં છે. 

ઈનફ્રાસરિકચરનરા ક્વકરાસની સરાથે સરામરાન્યજનની સુખરાકરારી 
અક્ત આવ્્યક િોવરાનું જણરાવતરંા તેમણે એમ પણ ઉમે્યુિં કે, 
વડરાપ્રધરાન શ્ી નરનેદ્રભરાઈ મોદીની સૌને 'રોટી, કપડરંા અન ે
મકરાન'ની ક્વભરાવનરાન ેસરાથજાક કરતરા ંરરાજ્ય સરકરારે ગજુરરાતે ક્વકરાસ 
અક્ભમુખ અક્ભગમ સરાથે ક્વકરાસની રફતરાર તેજ રરાખી છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં િતું કે, અક્નણરાજા્યકતરા ક્વકરાસને રૂંધે છે. 
ઝડપી ક્નણજા્યોથી જ ક્વકરાસ શક્ય છે. રરાજ્ય સરકરારે ધડરાધડ ક્નણજા્યો 

કરીને પ્રર્ક્િતની પ્રતીક્ત કરરાવી છે.  સુરત મિરાનગરપરાક્લકરાની 
ક્વકરાસલક્ષી કરામગીરીને ક્બરદરાવતરા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણરાવ્યું કે, 
સુરતે અનેકક્વધ ક્વકરાસકરા્યયોથી સુરત ખુબસુરત બન્યું છે. સુરત 
ક્વશ્ કક્ષરાનું શિેર બને એ મરાટે ડ્ીમ ક્સટી, મેરિો, સુરત ડરા્યમંડ 
બુસજા, નવુ અત્યરાધુક્નક રેલવે સટેશન, દરવર ફ્નટ, તરાપી શુક્ધિકરણ 
પ્રોજેકટ ઝડપભેર પૂણજા થરા્ય એ દદશરામરાં સુક્ન્યોક્જત કરા્યજા થઈ રહ્ં 
િોવરાનું તેમણે જણરાવ્યું િતું.

આ વેળરાએ આવરાસ મેળવનરાર લરાભરાથથીઓને અક્ભનંદન 
આપતરા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ નવરા આવરાસો પદરવરારની સુખ શરાંક્ત 
મરાટે ફળદરા્યી નીવડે એવી શુભકરામનરાઓ પણ પરાઠવી િતી.        

આ પ્રસંગે ગ્રરામ ગૃિ ક્નમરાજાણ, ગ્રરામ ક્વકરાસ મંત્ી શ્ી 
કુંવરજીભરાઈ બરાવળી્યરાએ જણરાવ્યું િતું કે, ગ્રરામ ગૃિ ક્નમરાજાણ બોડજા 

દ્ રા ર રા  જ રૂ દ ર ્ય રા ત વ રા ળ રા 
ક્વસતરારોમરાં સવચે કરી સરકરારી 
જમીન ઉપલબધ િો્ય તેવરા 
ક્વસતરારોમરાં સરકરારી જમીન 
મેળવી વરાજબી દકંમતે આવરાસો 
બનરાવવરા ઉપરરાંત ખરાનગી 
જમીન પણ વેચરાણ દસતરાવેજથી 
ખરીદીને આવરાસો બનરાવી 
ઓછી આવક ધરરાવતરાં તેમજ 
ક્વક્વધ કેટેગરીનરા જરૂદર્યરાતમદં 
ગરીબ અને  મ્્યમવગથી્ય 

પદરવરારોને છત્ પૂરં પરાડ્ું છે.    
ગ્રરામ ગૃિક્નમરાજાણ રરાજ્ય મંત્ી શ્ી બચુભરાઈ ખરાબડે જણરાવ્યું 

િતું કે, રરાજ્ય સરકરારે સુરતનરા રૂંઢ જેવરા પોશ અને પ્રરાઈમ 
લોકેશનમરાં અને એ પણ પોરરા્ય તેવી દકંમતમરાં ઉપલબધ 
કરરાવ્યું છે.

સરાંસદ શ્ી સી.આર. પરાટીલે વરજા ૨૦૨૨ સુધીમરાં દેશનો દરેક 
નરાગદરક આવરાસી્ય સકુ્વધરા મળેવ ેએ મરાટે રરાજ્ય અન ેકેનદ્ર સરકરાર 
સતત કરા્યજારત િોવરાનું જણરાવતરાં કથની અને કરણીમરાં પ્રમરાક્ણકતરા 
રરાખીને રરાજ્ય સરકરારે લોકોનો પ્રેમ સંપરાદન ક્યયો છે.

આ પ્રસંગે આરોગ્ય રરાજ્યમંત્ી શ્ી દકશોરભરાઈ કરાનરાણી, 
ગુજરરાત ગ્રરામ ગૃિક્નમરાજાણ બોડજાનરા અ્્યક્ષ શ્ી મુળુભરાઈ બેરરા, 
ધરારરાસભ્ય સવજાશ્ી વી.ડી.ઝરાલરાવરાડી્યરા, ઝંખનરાબેન પટલે, 
મોિનભરાઈ ઢોડી્યરા, ક્વવેક પટેલ, મુકેશભરાઈ પટેલ, કરાંક્ત બલર, 
પ્રક્વણ ઘોઘરારી સક્િત સુડરાનરા અક્ધકરારીઓ, શિેરીજનો તેમજ 
LIG ્યોજનરા લરાભરાથથીઓ ઉપમસથત રહ્રાં િતરા. •

આસપાસ
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વશક્ક	તાિીમની	િરૂદરયાત	
જાણવા	વશક્કસજ્જતા	સવવેક્ણ

ક્શક્ષણમરાં આમૂલ ગુણરાતમક પદરવતજાન મરાટે ગુજરરાત 
રરાજ્યનરા ક્શક્ષણ ક્વભરાગ દ્રારરા છલે્રાં કેટલરંાક વરયોથી 
શ્ેણીબધિ પગલરંા લેવરાઈ રહ્રાં છે. ગત 24 ઑગસટનરા રોજ 
્યોર્્યેલરા ક્શક્ષકસજ્જતરા સવચેક્ષણ મરક્જ્યરાત િોવરા છતરાં, 
અંદરાજે 57000 જેટલરા ક્શક્ષકો સવૈમરછક રીતે આ સવચેક્ષણમરાં 
જોડરા્યરા િતરા. ક્શક્ષણ મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રક્સંિ ચુડરાસમરાએ 
જણરાવ્યું િતું કે, ભરારતનરા કોઈ પણ રરાજ્યમરંા આટલરા મોટરા 
સકેલ પર આવું સવચેક્ષણ અગરાઉ કદી પણ થ્યું નથી. ગુજરરાત 
સરકરાર દ્રારરા થ્ેયલું આ સવચેક્ષણ દેશનું સૌથી પિેલું અને 
સૌથી મોટું છે.

આ સવચેક્ષણનરા વૈજ્રાક્નક પૃથક્રણ દ્રારરા આગરામી 
તરાલીમનું આ્યોજન કરવરામરાં સિરા્યરૂપ બનશે. આ 
સવચેક્ષણનરા પદરણરામનું પૃથક્રણ કરીને ક્શક્ષણ ક્વભરાગ િવે 
પછી ક્યરા ક્શક્ષકોને ક્યરા મુદ્દરાઓની તરાલીમની જરૂર છે 
એનો અિેવરાલ તૈ્યરાર કરીને એ મુજબ આગરામી તરાલીમનું 
આ્યોજન કરરાશે. •

" દકશોર	વિકાદરા

વસંહ,	વાઘ	અને	દીપ્ડા	કરશે	ઇનદ્ો્ડા	પ્કકૃવત	ઉદ્ાનમાં	મુક્ત	વવહાર

કદી ક્વચરા્યુિં છે કે ખુલ્રા આકરાશ નીચે સફેદ વરાઘ, ક્સંિ અને 
દીપડરા ક્વચરતરા િો્ય અને તમે ક્નભથીકપણે તેમની ગક્તક્વક્ધ 
ક્નિરાળી શકો. િરા, િવે એ શક્ય બન્યું છે ગરાંધીનગરનરા ઇનદ્રોડરા 
પ્રકૃક્ત ઉદ્રાનમરાં. જ્યરાં ક્બલરાડીકુળનરા વન્યજીવ સફેદ વરાઘ, ક્સંિ 
અને દીપડરા ઓપન-ટુ-સકરા્ય પ્રકરારનરા આધુક્નક આવરાસમરાં મુતિ 
ક્વિરતરા ક્નિરાળી શકરાશે. 

ગીર ફરાઉનડેશન દ્રારરા ઇનદ્રોડરા પ્રકકૃ્ત ઉદ્રાનનરા પ્રરાણી 
સગં્રિરા્યલમરા ંઆ વન્યજીવો મરાટે ‘ઓપન મોટ’ પ્રકરારનરા આધકુ્નક 
આવરાસો ત્ૈયરાર કરરા્યરા છે. જનેુ ંલોકરાપજાણ વન મતં્ી શ્ી ગણપતક્સંિ 
વસરાવરાનરા િસતે કરરા્ંુય િતંુ. આ પ્રસંગે વન રરાજ્યમંત્ી શ્ી 
રમણભરાઇ પરાટકર ઉપમસથત રહ્રા િતરા. 

વનમંત્ી શ્ી ગણપતક્સંિ વસરાવરાએ ઉમે્યુિં િતું કે, 
ગરાંધીનગરમરાં વન્યજીવોની સુરક્ષરા, સલરામતી અને 
અનકૂુળતરાઓન ે્ ્યરાનમરા ંરરાખી ઓપન મોટનુ ંક્નમરાજાણ કરરા્યું 
છે. જેમરાં પરથર ક્શલરાઓ, વૃક્ષ-વનસપક્તઓ, કરાષ્ઠ, ઘરાસ-
વરાસં સક્િતનરા કુદરતી સસંરાધનોનો ઉપ્યોગ કરી આવરાસોને 
આબેિૂબ નૈસક્ગજાક બનરાવરા્યરા છે. આ આવરાસોમરાં મુખ્યતવે 
વન્યજીવોને આરરામ કરવરાનરા ગઝેબો, પરથરની ગુફરાઓ, 
પરાણીનરાં ઝરણરા, નરાનરાં તળરાવ, રે્પ અને સટેજ પણ તૈ્યરાર 
કરરા્યરાં છે. મુલરાકરાતીઓ મરાટે ખરાસ ગેલેરી તથરા પથ 

બનરાવરા્યરા છે.
વન રરાજ્યમંત્ી શ્ી રમણભરાઈ પરાટકરે જણરાવ્યું િતું કે, આ 

સુક્વધરાનો લરાભ ઉદ્રાનની મુલરાકરાતે આવનરાર દેશ-ક્વદેશનરા 
પ્યજાટકો તથરા ગરાંધીનગરની પ્રકૃક્તપ્રેમી જનતરાને થશે.  •

સમાચાર	વવશેર

ગુિરાત	હાઇકોટિ્ષના	
નયાયાધીશશ્ીઓ	માટિેના	ગેસટિ	

હાઉસનું	ભૂવમપૂિન

સુક્પ્રમ કોટજાનરા જસટીસ શ્ી એમ. આર. શરાિનરા િસતે 
અમદરાવરાદનરા ધકૂ્લ્યરા કોટજા લો-ગરાડજાન ક્વસતરારમરા ંગુજરરાત િરાઇકોટજાનરા 
ન્યરા્યરાધીશશ્ીઓ મરાટેનરા ગેસટ િરાઉસનું ભૂક્મપૂજન કરવરામરાં આવ્યું 
િત.ુ આ ભકૂ્મપજૂન પ્રસગં ેિરાઇકોટજાનરા ચીફ જસટીસ શ્ી ક્વક્રમ નરાથ, 
રરાજ્યનરા નરા્યબ મખુ્યમતં્ી શ્ી નીક્તભરાઇ પટેલ, ક્શક્ષણ અન ેકરા્યદરા 
મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રક્સંિ ચૂડરાસમરા અને ગૃિ રરાજ્ય મંત્ી શ્ી પ્રદીપક્સંિ 
ર્ડેર્ ઉપમસથત રહ્રા િતરા. •
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નાની	િાખાવ્ડમાં	પાણી	પુરવઠા	
યોિનાનું	ખાતમુહૂત્ષ

રરાજકોટનરા જસદણ તરાલુકરાનરા નરાની લરાખરાવડ ગરામે વરાસમો 
્યોજનરા િેઠળ તૈ્યરાર થનરાર ઘરે ઘરે નળ દ્રારરા પરાણી ક્વતરણ 
કરવરાની ્યોજનરાનુ ંખરાતમિૂુતજા પરાણી પરુવઠરા મતં્ી શ્ી કંુવરજીભરાઈ 
બરાવક્ળ્યરાનરા િસતે સંપન્ન કરરા્યું િતું. 

વડરાપ્રધરાન શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીનરા ‘‘િર ઘર નલ સે જલ’’ 
અક્ભ્યરાનને ગુજરરાત રરાજ્યમરાં વરજા ૨૦૨૨મરાં જ પદરપૂણજા 
કરવરાનરા લક્્યરાંક સરાથે થઈ રિેલી કરામગીરીની ક્વગતો આપતરાં 
મંત્ી શ્ી કુંવરજીભરાઇ બરાવક્ળ્યરાએ જણરાવ્યું િતું કે, ટૂંક સમ્યમરાં 
જ મરાથ ેબેડરા ંલઈન ેદરૂ સધુી પરાણી ભરવરા જવરાની આ ક્વસતરારની 
બિેનોની મુ્કેલી િવે ભૂતકરાળ બની છે.

૩૮૨૭ લોકોની અંદરાક્જત વસતી ધરરાવતરા નરાની લરાખરાવડ 
ગરામમરાં રૂરા. ૧૨.૯૭ લરાખનરા ખચચે તૈ્યરાર થનરાર વરાસમો િેઠળની 
આ ્યોજનરામરાં રૂરા. ૭.૧૧ લરાખનરા ખચચે બે લરાખ લીટરની 
ક્ષમતરાનો સંપ, રૂરા. ૭૯ િર્રનરા ખચચે પંપરૂમ, રૂરા. ૧ લરાખથી 
વધુનરા ખચચે ૭૦ ઘરોમરાં નળ જોડરાણ, રૂરા. ૩૯ િર્રનરા ખચચે ૧૫ 
િોસજાપરાવરની પમ્પંગ મશીનરી, લરાઇટ કનેકશન તથરા અન્ય 
આનુરંક્ગક મરાળખરાકી્ય કરામોનો સમરાવેશ થરા્ય છે. 

આ પ્રસગં ેગરામનરા સરપચંશ્ી અન ેપરાણી સક્મતીનરા અ્્યક્ષશ્ી 
જમનરાબેન િમીરભરાઇ સરી્યરા, પ્રરાંત અક્ધકરારીશ્ી ગલચર, 
મરામલતદરારશ્ી ઝરાલરા, તરાલુકરા ક્વકરાસ અક્ધકરારીશ્ી  સક્િત ગ્રરામ 
પંચરા્યતનરા તમરામ સભ્યો, વરાસમોનરા ્યુનીટ મેનેજરશ્ી પી.એન. 
ક્ત્વદેી, ડીસરિીકટ કો-ઓડથીનટેરશ્ી સંજ્યભરાઇ પરાનસરુી્યરા, આસી. 
કો-ઓડથીનટેરશ્ી ક્વપલુભરાઇ ડરેવરાણી્યરા તથરા સથરાક્નક અગ્રણીઓ 
ઉપમસથત રહ્રા િતરા.•

દાહોદ	વિલ્ાનાં	પીપિોદ	
પોિીસ	સટિેશનનું	િોકાપ્ષણ

શરાંક્ત-સલરામતી-સુરક્ષરા-કરા્યદો અને વ્યવસથરાની મસથક્તને 
કરારણે જ ગુજરરાતે ક્વકરાસની રફતરાર ર્ળવી છે. ગૃિ રરાજ્ય 
મંત્ી શ્ી પ્રદીપક્સંિ ર્ડેર્એ દેવગઢ બરાદર્યરાનરા પીપલોદમરાં 
પોલીસ સટશેનનું લોકરાપજાણ ક્યુિં િતું. આ પોલીસ સટશેનમરાં ૧૬ 
ગરામડરાઓનો સમરાવેશ થરા્ય છે. 

ગૃિ રરાજ્યમંત્ીશ્ીએ આ વેળરાએ જણરાવ્ંુય િતું કે, દરાિોદ 
ક્જલ્રાનું આ ૧૮મું પોલીસ સટશેન જનસુરક્ષરામરંા સમક્પજાત છે. 
દરાિોદમરાં પીપલોદ પોલીસ સટશેન અને દૂધરામલી આઉટપોસટનું 
લોકરાપજાણ કરરા્યું છે. સરાથેસરાથે દરાિોદમરાં પોલીસ રિેણરાક-
આવરાસનરા રૂ. ૧૦૦ કરોડથી વધુનરાં કરામો પોલીસકમથીઓની 
સુક્વધરાઓમરાં વધરારો કરશે. દરાિોદ સરિદી ક્જલ્ો િોવરાથી 
પોલીસ મિેકમ-મરાળખરાગત સક્િતની તમરામ વ્યવસથરાઓ 
વધરારીને ક્જલ્રામરંા કરા્યદો વ્યવસથરા તેમજ શરંાક્ત-સલરામક્ત 
જળવરાઇ રિે તે મરાટે રરાજ્ય સરકરાર કદટબધિ છે. 

આ પ્રસંગે સરાંસદ શ્ી જસવંતક્સંિ ભરાભોર, ધરારરાસભ્ય  
શ્ી શૈલેરભરાઇ ભરાભોર, ક્જલ્રા પંચરા્યત પ્રમુખ શ્ી શીતલબિેન 
વરાઘેલરા, દેવગઢબરારી્યરા નગરપરાક્લકરા પ્રમુખ શ્ી ચરામથીબિેન 
સોની, તરાલુકરા પંચરા્યત પ્રમુખશ્ી સક્િતનરંા પદરાક્ધકરારીઓ તેમજ 
અગ્રણીઓ ઉપમસથત રહ્રાં િતરાં. •

સમાચાર	વવશેર
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ન્ડાબેટિનાં	વવકાસ	કામોની	સમીક્ા
ભરારત -  પ રા દ ક સત રાન 

આંતરરરાષરિી્ય સરિદ નજીક 
નડરાબેટ ખરાતે ગુજરરાત રરાજ્ય 
પ્રવરાસન ક્નગમ દ્રારરા રૂ. ૧૨૫ 
કરોડથી વધનુરા ખચજાથી ક્નમરાજાણ 
પરામી રિ ેલરા સીમરાદશ જાન 
પ્રોજકેટની કરામગીરી પણૂજાતરાનરા 
આરે છે. સૂઇગરામ તરાલુકરાનરા 
નડરાબેટને ટૂદરઝમ પોઇનટ 
તરીકે ક્વકસરાવવરા ચરાલતરંા 
ક્વકરાસ કરામોનું પ્રવરાસન મંત્ી શ્ી જવરાિરભરાઈ ચરાવડરાએ 
અક્ધકરારીઓ સરાથે ર્ત ક્નરીક્ષણ ક્યુજા િતું.. 

મતં્ી શ્ી જવરાિરભરાઈ ચરાવડરા ભરારત-પરાદકસતરાન આંતરરરાષરિી્ય 
સરિદે બી.એસ.એફ.નરા જવરાનોને મળ્યરા િતરા. સીમરાદશજાન 

પ્રોજેકટમરંા નડેશ્રી મરાતરાનરા 
મંદદર પરાસે ક્વસરામો તૈ્યરાર 
કરરા્યો છ ે.  પ્રવરાસીઓની 
સુ ક્વધરા મરાટ ે નડરાબેટ ટી 
જંકશનમરાં ફેઝ-૧નરા ક્વકરાસ 
કરામ પૂણજા થ્યરાં છે, જ્યરારે ફેઝ-
૨નરંા ક્વકરાસકરામ પૂણજાતરાનરા 
આરે છે. ફેઝ-૩ અને ૪મરાં 
ચરાલતરંા ક્વકરાસ કરામોની 
કરામગીરી પૂરજોશમરાં ચરાલી 

રિી છે. ટી-જકંશનથી સરિદ પર જવરાનરા રસતરા પર ૧૦ જગ્યરાએ 
લ્કરની સરાધન-સરામગ્રી અન ેશસત્ોનુ ંપ્રદશજાન ગોઠવવરામરંા આવી 
રહ્ં છે, જેનું મંત્ીશ્ીએ ક્નરીક્ષણ ક્યુિં િતું. •

ખે્ડૂતો	માટિે	સેવા	અને	સહકાદરતાથી	
ખૂલયાં	સમૃવધિનાં	દ્ાર

ખડૂેતો મરાટે અનકેક્વધ કલ્યરાણકરારી ્યોજનરાઓ અમલમરંા મૂકવરા 
સરાથે ખેડૂતોને આક્થજાક રીતે પગભર કરવરા મરાકકેટ્યરાડજાને વધુ 
સકુ્વધરાપણૂજા બનરાવવરા સરાથ ેસરળતરાપવૂજાક ક્ધરરાણની વ્યવસથરા સરકરારે 
કરી છે. તરાજતેરમરા ંસરાબરકરાઠંરાનરા ખડેબ્હ્રામરા ંનવક્નક્મજાત મરાકકેટ્યરાડજા 
તથરા ઇડર સિકરારી બેંકનરા નવીન મકરાનનંુ લોકરાપજાણ સિકરાર મંત્ી 
શ્ી ઇશ્રક્સિં પટેલે ક્યુિં િતંુ. ખડેબ્હ્રા ખરાતે રૂ.૪૩૩થી વધ ુલરાખનરા 
ખચચે ત્ૈયરાર થ્યલેરા મરાકકેટ્યરાડજાનુ ંલોકરાપજાણ કરતરા મતં્ી શ્ી ઇશ્રક્સંિ 
પટેલે જણરાવ્યુ ંિતુ ં કે, સવેરા અન ેસિકરારનરા સભુગ સમનવ્યથી 
ખડેતૂો મરાટે સમૃક્ધિનરા ંનવરંા દ્રાર ખલૂ્યરા ંછે. દકસરાન કલપવૃક્ષ ્યોજનરા 
થકી રરાજ્ય સરકરાર કૃક્ર પદેરાશોન ેસગં્રક્િત કરવરાનરંા અદ્તન મકરાન 
બનરાવવરા સિરા્ય આપે છે. ખડેબ્હ્રા મરાકકેટ્યરાડજાનુ ં ક્નમરાજાણ થતરા 
આસપરાસનરા ં૧૩૬ ગરામનરા ધરતીપતુ્ોન ેસીધો લરાભ થશ.ે આ 
પ્રસગં ે ક્વધરાનસભરાનરા પવૂજા અ્્યક્ષ શ્ી રમણલરાલ વોરરા, સરાસંદ 
સવજાશ્ી રમીલરાબિેન બરારરા, દદપક્સંિ રરાઠોડ, ધરારરાસભ્ય શ્ી ક્િતુભરાઇ 
કનોડી્યરા અને સક્િત બેંક/મરાકકેટ્યરાડજાનરા દડરેકટરશ્ીઓ તેમજ 
સિકરારી આગવેરાનો મોટી સંખ્યરામરા ંઉપમસથત રહ્રા િતરા. •

ભાવનગરની	૬	નગરપાવિકાને	
૩૦	કરો્ડની	ગ્ાનટિ

ભરાવનગરનરા ક્સિોરમરાં ૬ નગરપરાક્લકરાઓ વલ્ભીપુર, 
ગરાદર્યરાધરાર, તળરાર્, મિુવરા, ક્સિોર અન ેપરાક્લતરાણરા મરાટે રૂ.૩૦ 
કરોડની ગ્રરાનટ રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા ફરાળવવરામરાં આવી છે. 
ભરાવનગરનરા મતસ્યોદ્ોગ રરાજ્ય મંત્ી શ્ી પરશોત્તમભરાઇ 
સોલકંીએ જણરાવ્યુ ંકે, જનસુખરાકરારી વધરારવરા મરાટેની ૩૦ કરોડની 
ગ્રરાનટ દ્રારરા આગરામી એક વરજા સુધી નગરપરાક્લકરાની ઘણી બધી 
સુક્વધરાઓ અને વ્યવસથરાઓ આપણે ઊભી કરી શકરાશે. જેનરાં થકી 
સમરાજ જીવનને વધુ બિેતર બનરાવી શકરાશે તેવો ક્વશ્રાસ તેમણે 
વ્યતિ ક્યયો િતો. આ પ્રસંગે કલેકટર શ્ી ્યોગેશ ક્નરગુડે, ક્જલ્રા 
પંચરા્યતનરા પ્રમુખ શ્ી ભરતક્સંિ ગોક્િલ, ધરારરાસભ્ય શ્ી આર.
સી.મકવરાણરા, ક્જલ્રા ક્વકરાસ અક્ધકરારી શ્ી ડૉ. પ્રશરાંત જીલોવરા, 
પ્રરાદેક્શક કક્મશનર શ્ી અજ્ય દક્િ્યરા સક્િતનરા પદરાક્ધકરારીશ્ીઓ-
મિરાનુભરાવો તેમજ અક્ધકરારીશ્ીઓ ઉપમસથત રહ્રા િતરા. •

સમાચાર	વવશેર
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કરછમાં	રસતાઓનું	
ખાતમુહૂત્ષ	અને	સવાસર	

તળાવનું	િોકાપ્ષણ

પૂવજા વડરાપ્રધરાન શ્ી અટલ ક્બિરારી વરાજપે્યી 
િંમેશરંા કિેતરા કે “દેશનરા રસતરાઓ એ દેશની 
િસતરેખરાઓ છે”. આ મંત્ને કેનદ્ર સથરાને રરાખીને 
સરકરારે કરછ સક્િત ગુજરરાતનરા પદરવિન મરાગયોનું 
નવસજજાન ક્યુિં છે. રરાજ્ય સરકરાર પણ આ સૂત્ને 
અપનરાવી ચરાલી રિી છે. તરાજતેરમરંા સરામરાક્જક અને 
શકૈ્ષક્ણક રીત ેપછરાત વગયોનુ ંકલ્યરાણ રરાજ્યમતં્ી શ્ી 
વરાસણભરાઈ આક્િરનરા િસતે ભુજનરા લરાખોંદ-
નરાગોર રોડ, લરાખોંદ-કરાલીતલરાવડી રોડ, કુકમરા 
સટેશન રોડ, નરાગોર-સરસપર-ત્બંો રોડનુ ંખરાતમિુતૂજા 
કરવરામરાં આવ્યું િતું.

સરકરાર દ્રારરા મુખ્યમંત્ી ગ્રરામ સડક ્યોજનરા 
િેઠળ ૧૭ દકક્મનરા રોડનું દરસરફકે્સંગ તેમજ 
પ્રધરાનમંત્ી ગ્રરામ સડક ્યોજનરા િેઠળ ૧૫ દકક્મનરા 
રોડ પિોળરા કરવરા સક્િતનરા રૂ.૧૦ કરોડનરાં 
ક્વકરાસકરા્યયો ઉપરરાંત પૂવજા વડરાપ્રધરાન શ્ી અટલ 
ક્બિરારી વરાજપે્યીનરા સટેર્યૂ ક્નમરાજાણનું ખરાતમુિૂતજા 
રરાજ્યમંત્ી શ્ી વરાસણભરાઈ આક્િરે ક્યુિં િતું.•

વાત...	બાય્ડ	તથા	મો્ડાસાના		
વવકાસ	કાયયોની

અરવલ્ી ક્જલ્રાનરા મોડરાસરામરંા 
મક્િલરા અન ેબરાળ કલ્યરાણ, ક્શક્ષણ મતં્ી 
શ્ી ક્વભરાવરીબિેન દવનેી ઉપમસથક્તમરંા 
“શિેરી જનસુખરાકરારી દદવસ" કરા્યજાકમ 
્યોર્્યો. જમેરા ંમોડરાસરા નગરપરાક્લકરાને 
રૂ .  ૧ .૫૦ કર ોડ  તથરા  બ રા્યડ 
નગરપરાક્લકરાન ેરૂ. ૫૦ લરાખનરા ચેકનું 
ક્વતરણ કરરા્ંુય. જેને પદરણરામે બંન ે
નગરોનો ક્વકરાસ ઝડપથી થઇ શકશ.ે 

આ પ્રસગં ેમતં્ીશ્ીએ જણરાવ્યુ ંકે, સરકરાર રોટી, કપડરા,ં મકરાન, જવેી વ્યવસથરા 
જન-જન આપવરા મરાટે િરિંમેશ કદટબધિ છે. મોડરાસરા નગરપરાક્લકરાન ેછેલ્રા 
પરાચં વરજામરા ંક્વક્વધ ્યોજનો િેઠળ અદંરાજ ેરૂ.૩૫ કરોડથી વધ ુગ્રરાનટ મળી છે. 
જમેરા ંવરસરાદી પરાણી ક્નકરાલ ગટર, પરાણી પરુવઠરા ્યોજનરા તમેજ આશ્્યસથરાન, 
પ્રવરાસન, બરાગ બગીચરા, આગંણવરાડીઓ જવેરંા ક્વક્વધ કરામો પણૂજા કરી નગરજનો 
સધુી સકુ્વધરા પિોંચરાડી છે. તમેણ ેમોડરાસરા અન ેબરા્યડ નગરનરા નરાગદરકોને 
આગરામી સમ્યમરા ંથનરારરા ંક્વકરાસકરા્યયોન ેલીધ ેવધ ુસકુ્વધરાપણૂજા વરાતરાવરણ મળશે 
તવેો ક્વશ્રાસ વ્યતિ ક્યયો િતો. •

સમાચાર	વવશેર

જામનગરના	િોકદરબારમાં		
પ્શ્ોનું	તતકાિ	વનવારણ

મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 
રૂપરાણી અને નરા્યબ મુખ્યમંત્ી 
શ્ી ની ક્તનભરાઈ પટ ેલનરા 
મરાગ જાદશ જાન િ ેઠળ ગુજરરાત 
સરકરાર રરાજ્યમરાં લોકરાક્ભમુખ 
વિીવટ કરી રિી છે. જેનરા 

ભરાગરૂપે સમ્યરાંતરે પ્રત્યેક ક્જલ્રામરાં લોક દરબરાર થકી લોકપ્રશ્ોનું તતકરાલ 
ક્નવરારણ લરાવવરામરા ંઆવી રહં્ છે. તરાજેતરમરા ંર્મનગરમરંા અન્ન અન ેનરાગદરક 
પુરવઠરા રરાજ્ય મંત્ી શ્ી ધમચેનદ્રક્સંિ ર્ડેર્ની આગેવરાનીમરંા લોકદરબરાર 
્યોર્્યો િતો.  જેમરાં રરાજ્ય મંત્ીશ્ીએ ર્મનગર શિેર તથરા ક્જલ્રામરાંથી 
આવલેરા નરાગદરકોનરા પ્રશ્ો તથરા રજઆૂતો સરાભંળી િતી. નરાગદરકોન ેસબંોધતરા 
મંત્ીશ્ીએ રજૂઆતો ્્યરાને લઈ સતવરે ્યોગ્ય કરા્યજાવરાિી કરવરા િૈ્યરાધરારણરા 
આપી િતી. તેમણે લોકોનરા પ્રશ્ોનરા ક્નરરાકરણ મરાટે સંબંક્ધત ક્વભરાગ, તંત્ને 
ખરાસ સૂચનરાઓ આપી િતી. રરાજ્યમંત્ીશ્ી દ્રારરા ર્િેર જનતરા સરાથે સંવરાદ 
સેતુ સરાધવરા દર શુક્રવરારે લોક દરબરારનું આ્યોજન કરવરામરાં આવે છે. લોક 
લરાગણીને વરાચરા મળે, લોકપ્રશ્ોનું તતકરાલ ક્નવરારણ થરા્ય એ જનપ્રક્તક્નક્ધનું 
કતજાવ્ય છે. આ લોકદરબરાર જનતરા અને સરકરાર વચ્ેનો સરાચો સેતુ સરાક્બત 
થઇ રહ્ો છે. •

økwshkík૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ 41



રાજયની	શાળાઓમાં		
ધો-૬	થી	૮નું	વશક્ણ	શરૂ	થશે

રરાજ્યની શરાળરાઓમરાં ધોરણ-૬ થી ૮નરા વગયોમરાં તરા.ર 
સપટે્બર-ર૦ર૧થી વગજાખંડ ક્શક્ષણકરા્યજા-ભૌક્તક રૂપે શરૂ કરવરાનો 
રરાજ્ય સરકરારે ક્નણજા્ય ક્યયો છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણી 
અને નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઈ પટેલની અ્્યક્ષતરામરાં 
મળેલી રરાજ્ય મંત્ીમંડળની બેઠકમરાં આ સંદભજામરાં ક્વશદ ચચરાજા-
ક્વચરારણરા કરીને રરાજ્ય સરકરારે ધો-૬ થી ૮નરા વગજાખંડો શરૂ 

કરવરાનો ક્નણજા્ય ક્યયો છે. 
રરાજ્ય સરકરારનરા આ ક્નણજા્ય અંગે 

ક્વગતો આપતરા ક્શક્ષણ મંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રક્સંિ ચુડરાસમરાએ જણરાવ્યું િતુ 
કે, ક્વદ્રાથથીઓનું ભરાક્વ બગડે નક્િ 
સરાથોસરાથ કોઇ ક્વદ્રાથથી કોરોનરાથી 

સંક્રક્મત પણ ન થરા્ય તેની સંપૂણજા તકેદરારી સરાથે રરાજ્ય સરકરારે 
વગજાખંડ ક્શક્ષણ પુન: શરૂ કરવરાનો ક્નણજા્યો ક્યયો છે. 

રરાજ્ય સરકરારની અસરકરારક કરામગીરીને પદરણરામે િવે 
રરાજ્યભરમરાં કોરોનરા કેસોનું પ્રમરાણ ઉત્તરોત્તર ઘટી રહ્ં છે, તેને 
્્યરાનમરા ંલઇન ેધો-૬ થી ૮ નરા વગજાખડંોમરા ંક્શક્ષણકરા્યજા શરૂ કરવરાનું 
રરાજ્ય મંત્ીમંડળે નક્ી ક્યુજા છે. ધોરણ-૬થી ૮ નરા આ વગયો 
ક્વદ્રાથથીની સંખ્યરાનરા પ૦ ટકરા ક્ષમતરા સરાથે ફરી શરૂ કરરાશે. એટલું 
જ નક્િ, શરાળરા વગયોમરાં અભ્યરાસ મરાટે આવનરારરા ક્વદ્રાથથીએ 
પોતરાનરા વરાલીનો સંમક્તપત્ પણ લરાવવરાનો રિેશે, જ ેવરાલી સમંક્ત 
આપે તે જ ક્વદ્રાથથીઓને પ્રત્યક્ષ ક્શક્ષણ આપવરાનું રિશેે. 
અૉનલરાઇન ક્શક્ષણ પણ ચરાલુ રિેશે. 

િરાલ રરાજ્યમરંા શરાળરાઓમરંા ધો-૯ થી ૧ર નરા વગયોમરાં 
ક્શક્ષણકરા્યજા ચરાલે છે તે મરાટેની જે S.O.P અને કોરોનરા સંક્રમણ 
ક્ન્યંત્ણ મરાગજાદક્શજાકરા અમલી છે. તેનું ચુસત પરાલન ધો-૬ થી ૮નરા 
વગજાખંડોનરા ક્વદ્રાથથીઓ મરાટે પણ શરાળરાઓએ સુક્નક્ચિતપણે 
કરવરાનું રિેશે તેવી સપષ્ટ સૂચનરાઓ આપવરામરાં આવી છે. 
શરાળરાઓમરાં વગજાખંડોમરાં ્યોગ્ય સોક્શ્યલ દડસટનસ જળવરા્ય, 
ક્શક્ષકો-સટરાફ અને ક્વદ્રાથથીઓ મરાસક અવ્્ય પિેરે તેની પણ 
તકેદરારી રરાખવરાની તરાકીદ કરવરામરાં આવી છે. 

રરાજ્ય મંત્ીમંડળનરા આ ક્નણજા્યને પદરણરામે રરાજ્યમરાં ર૦ 
િર્રથી વધુ સરકરારી શરાળરાઓ સક્િત ધો-૬થી ૮નરા વગયો 
ધરરાવતી કુલ ૩૦ િર્રથી વધુ શરાળરાઓનરા ૩ર લરાખ જેટલરા 
બરાળકોનુ ંવગજાખંડ ક્શક્ષણકરા્યજા શરૂ થશ.ે આવી શરાળરાઓએ સંસથરાનરા 
પદરસરમરંા િેનડવૉશ/સેક્નટરાઇઝરનરા પરૂતરા પોઇનટ રરાખવરાની તમેજ 
સરકરાર દ્રારરા વખતોવખત બિરાર પરાડવરામરાં આવતી કોક્વડ-19 
ગરાઇડ લરાઇનસનું અવ્્યપણે પરાલન કરવરાનું રિેશે. •

રાિયના	વબનહવથયારી		
ASI	ને	હંગામી	ધોરણે	PSI	
તરીકે	પ્મોશન	અપાશે	

રરાજ્યમરાં કરા્યદો અને વ્યવસથરાની પદરમસથક્તને વધુ સુદૃઢ 
બનરાવવરા મરાટેનરાં પગલરાઓને વધુ અસરકરારક રીતે લરાગુ કરી 
શકરા્ય તે િેતુથી રરાજ્યનરા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 
રૂપરાણીનરા મરાગજાદશજાન િેઠળ રરાજ્યનરા ૬૭૭ ક્બન િક્થ્યરારી ASI 
ને િંગરામી ધોરણે ૧૧ મરાસ મરાટે PSI તરીકે એડિોક પ્રમોશન 
આપવરા મરાટેનો મિત્વનો ક્નણજા્ય કરરા્યો છે.  

આ અંગે ગૃિ રરાજ્ય મંત્ી શ્ી પ્રદીપક્સંિ ર્ડેર્એ જણરાવ્યું 
િતું કે, ગુનરાની તપરાસ, તેને લગતરા સરાધક્નક કરાગળો તૈ્યરાર 
કરવરાની કરામગીરી, ક્નવદેનો મળેવવરા, ગનુરાન ેસબકં્ધત પુરરાવરાઓ 
એકક્ત્ત કરવરા, કેસની તપરાસ કરવરામરાં તથરા નરામદરાર કોટજામરાં 
મુદત સમ્યે િરાજરી આપવરામરાં PSI ની ભૂક્મકરા ચરાવીરૂપ િો્ય 
છે. વધુમરાં PSIની સેવરાઓ કરા્યદો અને વ્યવસથરાની ર્ળવણી 
ઉપરરાંત કુદરતી આપક્ત્ત તથરા રરાજ્યની મુલરાકરાતે આવતરા 
મિરાનુભરાવોની સુરક્ષરા અને સલરામતી મરાટે પણ ખૂબ જ મિત્વની 
બન ેછે. આ ક્નણજા્યનરા ફળસવરૂપ રરાજ્યમરા ંકરા્યદો અન ેવ્યવસથરાની 
પદરમસથક્ત વધુ સુદૃઢ બનશે.  •

ગ્ાનટિ-ઈન-એઇ્ડ	કોિેજો	
સરકારી	યુવનવવસ્ષટિી	સાથેનું	
જો્ડાણ	ચાિુ	રાખી	શકશે

રરાજ્ય સરકરારનરા ક્શક્ષણ ક્વભરાગ દ્રારરા જણરાવવરામરાં આવ્યું છે 
કે, ગુજરરાત ખરાનગી ્યુક્નવક્સજાટી અક્ધક્ન્યમ-૨૦૦૯,  ગુજરરાત 
એકટ નં.૮/૨૦૦૯થી ઘડવરામરાં આવ્યો છે. ગુજરરાત એકટ 
ન.ં૨૫/૨૦૧૧થી તનેી કલમ ૩(૫) સધુરારો કરવરામરંા આવ્યો િતો 
અને સુધરારેલી જોગવરાઈ પ્રમરાણે ખરાનગી ્યુક્નવક્સજાટીની સથરાપનરા 
થ્યરા બરાદ ગ્રરાનટ-ઈન-એઇડ કોલેજો અને સંસથરાઓ ક્સવરા્યની 
તેની ઘટક કોલેજો અને સંસથરાઓ તેની સરાથે જોડરાતી િતી. 

ગુજરરાત એકટ નં.૧૫/૨૦૨૧થી આ જોગવરાઈમરાં સુધરારો 
કરતરા ગ્રરાનટ-ઇન-એઇડ કોલેજનું પણ ખરાનગી ્યુક્નવક્સજાટીમરાં 
જોડરાણ થ્ુય િતંુ. આ સધુરારરાન ેદૂર કરવરા અંગેની ક્વક્વધ રજઆૂતો 
મંડળો, ્યુક્નવક્સજાટીઓ, કોલેજો દ્રારરા રરાજ્ય સરકરારને મળી િતી. 

આથી ગુજરરાત એકટ નં. ૧૫/૨૦૨૧ની નવરા સુધરારરા 
જોગવરાઈને સથરાને ગુજરરાત એકટ નં.૨૫/૨૦૧૧ની કલમ ૩(૫) 
પ્રમરાણનેી અગરાઉની જોગવરાઈન ે્યથરાવત રરાખવરાનો રરાજ્ય સરકરારે 
ક્નણજા્ય ક્યયો છે. •

વનણ્ષય
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વનણ્ષય

GIDCના	ઉદ્ોગકારોને	અંદાિે	રૂ.500	કરો્ડની	રાહત-સહાય	
કોરોનરા મિરામરારીની બીજી લિેર બરાદ રરાજ્યનરા ઉદ્ોગકરારો, 

MSME એકમોને આક્થજાક સિરા્યથી પુન:બેઠરા કરવરા ગુજરરાત 
સરકરારે મિત્વનરા ક્નણજા્યો ક્યરાજા છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીને મળેલી 
રજૂઆતોનો સંવેદનરાપૂણજા સકરારરાતમક પ્રક્તસરાદ આપતરાં તેમણે 
GIDCનરા સંદભજામરાં ચરાર નીક્ત ક્વર્યક ્યોજનરાઓ ર્િેર કરી 
છે. આ ્યોજનરાઓનો અંદરાજે રૂ. 500 કરોડનો સિરા્ય-લરાભ 
સમગ્રત્યરા GIDCનરા 50,000 થી વધુ ઉદ્ોગોને મળશે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ રૂ.14 િર્ર કરોડનું 
આતમક્નભજાર પેકેજ ર્િેર ક્યુિં િતું. આ પેકેજ અનવ્યે GIDC 
દ્રારરા 14 ્યોજનરાઓ િેઠળ 31,166 ઉદ્ોગકરારોન ે407.72 કરોડનરા 
લરાભ મળ્યરા છે. 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ GIDCનરા અ્્યક્ષ શ્ી બલવતંક્સંિ રરાજપતૂ, 
ઉદ્ોગ અને ખરાણ ક્વભરાગનરા અક્ધક મુખ્ય સક્ચવ ડૉ. રરાજીવ 
કુમરાર ગુપ્તરા તેમજ GIDCનરા મેનેક્જંગ દડરેકટર શ્ી એમ. 
થેન્નરારસન સરાથે બેઠક ્યોજી િતી. આ બેઠકનરા અનુસંધરાને ચરાર 
નીક્ત ક્વર્યક ્યોજનરાઓ ર્િેર 
કરવરામરાં આવી છે. આ બેઠકમરંા 
ક્નણજા્ય કરવરામરાં આવ્યો છે ક ે 
ઉદ્ોગકરારોન ેઉતપરાદન શરૂ કરવરાની 
સમ્ય મ્યરાજાદરા એટલે કે મોરેટોદર્યમ 
ક્પદર્યડ વધુ 1 વરજા વણવપરરાશી 
દંડની રકમ લીધરા વગર વધરારી 
આપવરામરાં આવશે. 

તદઅનુસરાર, જે ઉદ્ોગકરારોને ઉતપરાદન શરૂ કરવરાની સમ્ય 
મ્યરાજાદરા 2021-22મરાં પૂણજા થતી િો્ય તેને વધુ વરજા વણવપરરાશી 
દંડ વસલૂ ક્યરાજા ક્સવરા્ય સમ્ય મ્યરાજાદરા વધરારી અપરાશ.ે આ ્યોજનરાનો 
અંદરાજે 672 લરાભરાથથીઓને લરાભ મળવરા પરાત્ થશે.

ઔદ્ોક્ગક વસરાિતોનરા જે ફરાળવણીદરારો અગરાઉની નીક્ત 
અંતગજાત વપરરાશની સમ્ય મ્યરાજાદરા વધરારરાનો લરાભ મેળવી શક્યરા 
નથી તથરા જેમને મરાચજા-2022 સુધી લરાભ આપવરામરાં આવ્યો છે 
તવેરા તમરામ ફરાળવણીદરારોન ેમરાચજા 2023 સુધી વપરરાશ સમ્યમ્યરાજાદરા 
વધરારી આપવરામરંા આવશે. શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ આ 
રજૂઆતોનો પણ સંવેદનરાપૂણજા પ્રક્તસરાદ આપતરા ક્નણજા્ય ક્યયો છે 
કે, GIDCની ઔદ્ોક્ગક અને રિેણરાંક વસરાિતોનરા જમીન તથરા 
બિુમરાળી શેડોનરા ફરાળવણીદરારોને કોક્વડ-૧૯ ની મિરામરારી તથરા 
તે દર્્યરાન થ્યેલ લૉકડરાઉનની ઉદ્ોગો પર થઈ રિેલ ક્વપદરત 
અસરોને પદરણરામે આક્થજાક બોજો ન પડે તે િેતુસર ક્નગમની 
વસરાિતો મરાટે ચરાલુ નરાણરાકી્ય વરજા ૨૦૨૧–૨૨ મરાટે ક્ન્યત કરેલ 
ભરાવ વધરારો આ વરજા મરાટે મોકૂફ રરાખીને ગત નરાણરાકી્ય વરજા 

૨૦૨૦–૨૧નરા ફરાળવણી દર નકકી કરવરામરા ંઆવ્યરા છે. અદંરાક્જત 
રૂ. ૨૬ કરોડની રરાિત આ ક્નણજા્યન ેપદરણરાન ેઉદ્ોગકરારોન ેમળશ.ે 

તદઉપરરાતં વધ ુમરંાગ ધરરાવતી સરા્યખરા, સરા્યખરા વમુનસ પરાક્ક, 
સરા્યખરા એમ.એસ.એમ.ઈ. પરાક્ક, દિેજ, િરાલોલ અને િરાલોલ 
(ક્વસતરણ) વસરાિતનો વરજા : ૨૦૨૧–૨૨ મરાટે નકકી કરેલ ભરાવ 
વધરારો થ્યરાવત્ રરાખવરામરા ંઆવ્યો છે. GIDC દ્રારરા નવરા કરવરાનરા 
થતરા બરાધંકરામ ક્વસતરારનરા નકશરા મંજરૂ કરતી વખત ેસક્વજાસ અને 
એક્મક્નદટઝ ફી પટેે પ્રક્ત ચો. મી. રૂ .૫૦ વસૂલ કરવરામરા ંઆવ ેછે. 

આ ૨કમને સંબંક્ધત વસરાિતનરા કેનદ્ર અને રરાજ્ય સરકરારની 
્યોજનરાઓ િેઠળનરા કરામો મરાટે મિત્તમ રૂ. ૨૫ પ્રક્ત ચો.મી. એટલે 
કે ૫૦ % રકમ તથરા ક્નગમ દ્રારરા િરાથ ધરવરામરાં આવનરાર ખરાસ 
જરૂદર્યરાતવરાળરા (Mandatory) કરામો, ઉદ્ોગકરારોની 
ક્મલકતોની મરાપણી, સવચે, સથળ ક્નરીક્ષણ દરપોટજા, જરૂદર્યરાત મજુબ 
વસરાિતની આતંરમરાળખરાકી્ય સકુ્વધરા, પ્યરાજાવરણ મરાટેનરા અભ્યરાસ 
વગેરેની કરામગીરી મરાટે રૂરા.૨૫ પ્રક્ત ચો.મી. એટલે કે ૫૦% 

૨કમ વપરરાશ કરવરાની વિીવટી 
મંજૂરી આપવરામરાં આવી છ.ે આ 
નીક્ત અંતગજાત ૧૩૮ વસરાિતોને 
આશરે રૂ. ૭૧.૩૦ કરોડનો લરાભ 
મળવરા પરાત્ થશે તેમ પણ તેમણે 
ઉમે્યુિં િતું.

ગુજરરાત ઔદ્ોક્ગક ક્વકરાસ 
ક્નગમ દ્રારરા વરજા ૨૦૦૯-૨૦૧૯થી 

ઇનફ્રાસરિકચર અપગ્રેડેશન ફંડની રચનરા કરવરામરાં આવેલી છે. તે 
અંતગજાત ક્વક્વધ વસરાિતોમરાં પ્રક્ત ચો.મી. રૂ. ૫ લેખે વસૂલરાત 
કરી તે પૈકી રૂ.૩ ક્નગમે વસરાિતોનરા નવીનીકરણનરાં કરામો મરાટે 
આપેલ ફરાળરા પેટે રરાખવરાનરા તથરા રૂ .૨ જે તે ઔદ્ોક્ગક વસરાિત 
મંડળોને વસરાિતની ક્નભરાવણી મરાટે ફરાળવી આપવરાનો ક્નણજા્ય 
કરવરામરાં આવ્યો છે.

GIDC દ્રારરા િરાથ ધરવરામરાં આવેલરા આવરા પ્રોજેકટસમરાં 
થ્યેલરા ખચજા પેટે અૅસોક્સ્યેશનનરા ફરાળરાની વણવસુલરા્યેલ રકમ 
ક્નગમનરા વરજા ૨૦૧૦નરા પદરપત્ મુજબ વસૂલ થ્ેયલરા 
"ઇનફ્રાસરિકચર અપગ્રડેશેન ફંડ" પકૈી રૂ.૨ લખે ેઔદ્ોક્ગક વસરાિત 
મંડળ, નોદટફરાઈડ એદર્યરાને ફરાળવવરાની થતી ઉપલબધ રકમમરાંથી 
સરભર કરી બરાકીની બચતની રકમ સંબંક્ધત ઔદ્ોક્ગક વસરાિત 
મડંળ, નોદટફરાઈડ એદર્યરાન ેક્નભરાવણી ફંડ પટેે ફરાળવી આપવરાની 
રિેશે. રૂ.૨ લેખે વસૂલ કરેલ ૨કમમરાંથી વસરાિત મંડળનરા ફરાળરા 
પેટે અંદરાજે રૂ.૩૩.૨૪ કરોડ સંબંક્ધત ૫૯ વસરાિત મંડળને 
ક્નભરાવણી ફંડ પેટે ફરાળવવરાનો અંદરાજ છે. •
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છત્ીસગઢમાં	ગુિરાતી	સમાિ	ભવન	માટિે	રૂ.	૪૦	િાખની	સહાય	મંિૂર	
ગુજરરાત બિરાર અન્ય રરાજ્યોમરંા 

વસતરા ગુજરરાતીઓએ રચેલી સંસથરાઓને 
ગુજરરાતી સમરાજ ભવનનરા બરંાધકરામ, 
તૈ્યરાર મકરાનની ખરીદી ક ે િ્યરાત 
મકરાનનરા ક્વસતરણ મરાટે આક્થજાક સિરા્ય 
આ પ વ રા ન ી  ્ય ો જ ન રા  અં ત ગ જા ત 
છત્તીસગઢનરા ક્ભલરાઈનગર ખરાતેનરા 
ગુજરરાતી સમરાજ ભવનનરા િ્યરાત 
મકરાનનરા ક્વસતરણ મરાટે રૂ. ૪૦ લરાખની 
સિરા્ય મંજૂર કરવરાનો રરાજ્ય સરકરારે 

મિતવનો ક્નણજા્ય ક્યયો છે.
ક્બન-ક્નવરાસી ગુજરરાતી પ્રભરાગનરા 

મતં્ી શ્ી પ્રદીપક્સિં ર્ડરે્એ ગજુરરાતીઓ 
પ્રત્યે ઉદરાર ભરાવનરા દશરાજાવતરા કહ્ં િતુ કે, 
રરાજ્ય સરકરાર દેશ-ક્વદેશમરંા રિેતરા 
ગુજરરાતીઓની િરિંમેશ પડખે છ ે. 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણી અને 
નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીક્તનભરાઈ પટેલે 
અન્ય રરાજ્યમરંા આવેલરા ગુજરરાતી સમરાજ 
ભવનનરા બરાંધકરામ, તૈ્યરાર મકરાનની 

ખરીદી કે િ્યરાત મકરાનનરા ક્વસતરણ મરાટે 
સિરા્યની રકમમરાં વધરારો કરીને વધુમરાં 
વધુ રૂ.૪૦ લરાખ અથવરા ખરેખર થ્ેયલ 
ખચજાનરા ૪૦ ટકરા બેમરાંથી જે ઓછુ િો્ય 
તટેલી રકમ તમેજ િ્યરાત સમરાજ ભવનનરા 
મરરામત મરાટે સિરા્યની રકમમરંા વધરારો 
કરીને વધુમરાં વધુ રૂ.૧૦ લરાખ અથવરા 
ખરેખર થ્ેયલ ખચજાનરા ૪૦ ટકરા બેમરંાથી 
જે ઓછુ િો્ય તેટલી રકમ ચૂકવવરાનો 
ક્નણજા્ય ક્યયો િતો. •

વરસાદ	ખેંચાવાની	કસથવતમાં	ખે્ડૂતોને	વસંચાઇ	માટિે	પાણી	આપવાનો	વનણ્ષય
ગુજરરાતમરાં પ્રવતજામરાન ચોમરાસરાની પદરમસથક્તમરાં 

વરસરાદ ખેંચરાવરાને કરારણે ખેડૂતો, જનપ્રક્તક્નક્ધઓ 
અને પદરાક્ધકરારીઓએ મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 
રૂપરાણી સમક્ષ ખેડૂતોને ક્સંચરાઇ મરાટે તરાતકરાક્લક 
પરાણી આપવરાની રજૂઆત કરી િતી. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણીએ આ 
રજૂઆતોનો તવદરત પ્રક્તસરાદ આપ્યો. મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણી એ જે બંધો-જળરાશ્યોમરાં પરાણી 
ઉપલબધ છે ત ેપકૈી પીવરાનરા પરાણી મરાટેનરા પ૬ જળરાશ્યોમરા ંતરા.૩૦ 
સપટે્બર-ર૦ર૧ સુધી પરાણી આરક્ક્ષત રરાખીને બરાકીનું પરાણી 
સબંકં્ધત ક્વસતરારની મરાગં મજુબ કમરાનડ ક્વસતરારનરા ખડૂેતોનરા ઊભરા 
પરાકને બચરાવવરા આપવરાનો મિત્વપૂણજા ક્નણજા્ય તરાજેતરમરાં ક્યયો છે 
તેમ જળસંપક્ત્ત સક્ચવ શ્ી ર્દવે જણરાવ્યું છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીનરા આ ખેડૂત ક્િતલક્ષી ક્નણજા્યને પદરણરામે જે 
ક્વસતરારોમરંાથી ક્સંચરાઇનરા પરાણી મરાટે મરંાગણી આવેલી છે તે 
ક્વસતરારમરંા ખડેતૂોનરા ઊભરા પરાકન ેબચરાવવરા મરાટે ૩૯ જળરાશ્યોમરંાથી 
કુલ સરાડરા નવ લરાખ એકર જમીનન ેક્સચંરાઈ મરાટે પરાણી આપવરામરાં 
આવી રહ્ં છે. તદઅનુસરાર, સૌરરાષ્ટ્ર ક્વસતરારમરાં કુલ ૧૪૧ પૈકી 
૩૬ ડેમોમરંા પીવરાનું પરાણી બે મરાસ મરાટે આરક્ક્ષત કરેલું છે. 
સૌરરાષ્ટ્રનરા ૭૯ ડેમોમરાંથી ૧,૪૮,૨૦૦ એકર ક્વસતરારને ક્સંચરાઈ 
મરાટે પરાણી આપવરાનું આ્યોજન કરવરામરાં આવેલ છે. જે પૈકી 
િરાલમરાં ર૩ ડેમમરાંથી પરાણી આપવરામરાં આવી રિેલ છે. જેમરાં 
ર્મનગર ક્જલ્રાનરા ઉંડ-૧, સસોઇ, પન્નરા, આજી-૪, ફૂલઝર-૧, 
ફૂલઝર-ર, ફૂલઝર કોટડરા, વોડીસંગ, વીજરખી, ઉંડ-૩, સપડરા, 
ઉક્મ્યરાસરાગર અને રૂપરારેલ એમ કુલ ૧૩ ડેમમરાંથી ક્સંચરાઇ મરાટે 
પરાણી આપવરાનું શરૂ કરેલ છે.

જ્યરારે રરાજકોટ ક્જલ્રામરાં આજી-ર, આજી-૩ અને ન્યરારી-ર 

ડેમમરાંથી પરાણી આપવરાનું શરૂ કરેલ છે. મોરબી 
ક્જલ્રાનરા બ્રાહ્ણી-૧, ડેમી-૧ ઘોડરાધ્ોઇ અને ડેમી-

ર ડેમમરાંથી તેમજ સુરેનદ્રનગર ક્જલ્રાનરા ફલકુ 
ડેમમરાંથી પરાણી આપવરાનું શરૂ કરેલું છે. 

પોરબંદર ક્જલ્રાનરા સોરઠી અને દેવભૂક્મ 
દ્રારકરા ક્જલ્રાનરા વેરરાડી-ર ડેમમરાંથી ક્સંચરાઈ મરાટે 

પરાણી આપવરામરંા આવી રહં્ છે. જળસંપક્ત્ત 
સક્ચવશ્ીએ કહ્ં કે, ઉત્તર ગુજરરાતમરાં ધરોઇ ડેમમરાં 

પીવરાનું પરાણી આરક્ક્ષત રરાખ્યરા બરાદ ૩૭૦૫૦ એકર ક્વસતરારને 
બે પરાણ આપવરાનું આ્યોજન કરેલું છે. આ અંગે આ ક્વસતરારની 
મરાંગણી આવ્યેથી પરાણી આપવરાનું શરૂ કરવરામરાં આવશે. એટલું 
જ નક્િ, મ્્ય ગુજરરાતમરાં કુલ ૧૩ ડેમોમરાંથી ૫,૧૮,૭૦૦ એકર 
ક્વસતરારને ક્સંચરાઇ મરાટે પરાણી આપવરાનું આ્યોજન કરેલ. આ 
આ્યોજન પૈકી કડરાણરા જળરાશ્યમરાંથી મિી કમરાનડ ક્વસતરારમરાં 
૬,૦૦૦ ક્યુસેકસ પરાણી ક્સંચરાઇ મરાટે આપવરામરાં આવી રિેલ છે. 
આ ઉપરરાંત પરાનમ, કરરાડ,વઢવરાણરા, વરાત્ક, મેશ્ો, િરાથમતી, 
કરજણ, સુખી, દેવ, પરાટરાડુંગરી, એદલવરાડરા ડેમમરંાથી પરાણી 
આપવરામરાં આવી રિેલ છે તેની ક્વગતો તેમણે આપી િતી. 

દક્ક્ષણ ગજુરરાતનરા દમણગગંરા, ઉકરાઇ, જજૂ, કેલી્યરા, કરાકરરાપરાર 
અન ેગોરધરા જળરાશ્યોમરાથંી પરાણી આપીન ે ૪,૬૯,૩૦૦ એકર 
ક્વસતરારન ેક્સચંરાઈનુ ંઆ્યોજન કરેલ છે. આ આ્યોજન પકૈી ઉકરાઇ, 
કરાકરરાપરાર, દમણગગંરા અન ેગોરધરા વી્યરમરાથંી પરાણી આપવરામરંા 
આવી રહં્ છે.  આમ, સમગ્રત્યરા ગુજરરાત રરાજ્યમરા ંવરસરાદ ખેંચરાવરાની 
પદરમસથક્તમરા ંમરાનની્ય મખુ્યમતં્ીશ્ીનરા મિત્વનરા ક્નણજા્ય અનસુરાર 
જ ેક્વસતરારમરા ંક્સચંરાઈનરા પરાણીની મરાગણી આવલે છે ત ેક્વસતરારમરાં 
ઊભરા પરાકન ેબચરાવવરા મરાટે ૩૯ જળરાશ્યોમરાથંી સરાડરા નવ લરાખ એકર 
જટેલરા ક્વસતરાર મરાટે પરાણી આપવરામરા ંઆવી રહ્ ંછે. •

વનણ્ષય
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CM	્ડેશબો્ડ્ષની	કામગીરીનો	SPIPAના	તાિીમ	કોસ્ષમાં	સમાવેશ	
ગુજરરાત સરકરાર સંવેદનશીલતરા, 

પ રારદશ જાકત રા ,  પ્રગક્તશીલતરા  અને 
ક્નણરાજા્યતિરાનરા આધરાર સતંભ પર કરા્યજા કરી 
રિી છે. રરાજ્યનરા નરાગદરકો સરકરાર સરાથે 
સીધરા જોડરાઈ શકે અને રરાજ્યમરાં ચરાલતરા 
કરા્યજા પર સીધી નજર રિે તે િેતુથી 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ 
સીએમ ડેશબોડજાની શરૂઆત કરી દેશમરાં 
નવતર પિેલ કરી છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીનરા 
સીધરા મરાગજાદશજાનમરંા મુખ્યમંત્ી ક્નવરાસ 
સથરાન, ગરાંધીનગર ખરાતે કરા્યજારત CM થી 
CITIZENને જોડતરા સીએમ ડેશબોડજાની 
સુશરાસનમરંા ભૂક્મકરા અને કરામગીરીનો 
ગજુરરાત સરકરારનરા અક્ધકરારીઓન ેતરાલીમ 
આપતી સંસથરા સરદરાર પટેલ ઇમનસટટૂટ 
ઓફ પમબલક એડક્મક્નરિેશન (SPIPA)
નરા તરાલીમ કોસજામરાં સમરાવેશ કરવરાનો 
રરાજ્ય સરકરારે મિત્વનો ક્નણજા્ય ક્યયો છે. 

સીએમ ડેશબોડ જા અને જનસંવરાદ 
કેનદ્રની સમગ્રત્યરા કરામગીરીથી મરાક્િતગરાર 
કરવરા SPIPA દ્રારરા અક્ધકરારીઓને 
અપરાતી તરાલીમમરાં ડેશબોડજાનરા ક્યરા ક્યરા 
ઇમનડકેટસજાનો સમરાવેશ કરવો સક્િતની 
ક રા મગ ી ર ી  સમજવ રા  SPIPAન રા 
અક્ધકરારીઓનો સીએમ ડેશબોડજા ખરાતે 
તરાલીમ કરા્યજાક્રમ ્યોર્્યો િતો. 

આ તરાલીમ કરા્યજાક્રમમરંા ઉદ્દઘરાટન 
સત્મરાં મુખ્યમંત્ીશ્ીનરા ખરાસ ફરજ પરનરા 
અક્ધકરારી શ્ી ડી. એચ. શરાિે સીએમ 

ડેશબોડજાની કરામગીરી, દર્યલ ટરાઇમ 
મોક્નટદરંગ ક્સક્સટમ, ગુડ ગવનજાનસમરાં 
ડેશબોડજાની ભૂક્મકરા, રરાજ્યકક્ષરાની અને 
ક્જલ્રા કક્ષરાની ક્વક્વધ સરકરારી કચેરીઓ 
સરાથે સીએમ ડેશબોડજાનું સંકલન- જોડરાણ 
સક્િતની કરામગીરીથી SPIPAનરા 
અક્ધકરારીઓને મરાક્િતગરાર ક્યરાજા િતરા.

ગુજરરાતમરાં ૨૬ સરકરારી ક્વભરાગો, 
અબંરાજીથી ઉમરગરામ અન ેકરછથી દરાિોદ 
સધુીનરા તમરામ ૩૩ ક્જલ્રા, ૨૪૯ તરાલકુરા, 
શિેરો અન ે૧૮,૦૦૦થી વધ ુગરામડરાઓમરંા- 
છેવરાડરાનરા ક્વસતરારોમરંા ્યોજનરાનરા લરાભો, 
ક્વકરાસનરંા કરામો-ફળ ક્યરારે, કેવી રીત ેકોને 
મળ્યરંા છે, પિોંર્યરા ંછે કે નિીં તનેી ર્ણ 
કેવી રીત ેથરા્ય, તનેરા િકીકતલક્ષી પ્રક્તભરાવો 
કેવી રીતે સીધી વરાત કરીન ેસેંકડોમરા ંએક 
જ મક્લકથી મેળવી શકરા્ય ? વરાતન ેકેનદ્રમરાં 
ર રા ખ ી  વ ર જા  ૨ ૦ ૧ ૮ થ ી  C M 
DASHBOARDનરા નરામે દ ેશમરંા 
પ્રથમવરાર એક નવી જ સપૂંણજા ટેકનોલોજી 
આધરાદરત વ્યવસથરા-ક્સક્સટમનો પ્રરારંભ થ્યો. 

રરાજ્યમરંા કુશળ વિીવટી વ્યવસથરા 
સુ ક્ ન ક્ચિત  ક રવ ી ,  જન ક્િતલક્ષ ી 
્યોજનરાઓની દર્યલટરાઈમ મરાક્િતીની 
સરાથે સરાથે તેની ઉત્તરોત્તર પ્રગક્ત અને 
લરાભરાથથીઓનો દફડબેક લેવરા તથરા 
બિુઆ્યરામી ક્વકરાસ ્યોજનરાઓનું સતત 
મોક્નટદરંગ કરવરા સીએમ ડેશબોડજા અને 
તેની સરાથે જોડરા્યેલરા જનસંવરાદ કેનદ્ર દ્રારરા 

અત્યરાર સુધીમરાં ક્વક્વધ ્યોજનરાઓનરા 
અંદરાજે ચરાર લરાખ લરાભરાથથીઓ સરાથે સીધી 
ટેક્લફોક્નક વરાત કરી મરાક્િતી મેળવવરામરાં 
આવી છે. 

સીએમ ડેશબોડજા અંતગજાત ગુજરરાતનરા 
તમરામ ક્જલ્રા અને અલગ અલગ તમરામ 
વિીવટી ક્વભરાગ તેની ્યોજનરાઓને 
ક્સંગલ ક્વનડો પલેટફોમજા પર ૩,૪૦૦ પૂવજા 
ક્નધરા જાદરત ઈમનડકેટસજા દ્રારરા મોક્નટર 
કરવરામરાં આવે છે. આ પલેટફોમજા પરથી 
તરાલુકરા, ક્જલ્રા અને રરાજ્ય કક્ષરાએ 
અક્ધકરારીઓને તેમનરા પરફોમજાનસનરા 
આધરારે અંક રેમનકંગ આપવરામરાં આવે છે 
જ ેઅકંોનરા આધરારે A+, A, B અન ેC ગ્રડે 
આપવરામરાં આવે છે.

SPIPA અમદરાવરાદ અને ગરાંધીનગર 
મુખ્ય ૧૮ જેટલરા અક્ધકરારીઓની 
ગરાંધીનગર ખરાતે ્યોર્્યેલી એક દદવસી્ય 
તરાલીમમરાં સીએમ ડેશબોડજાની કરામગીરીથી 
મરાક્િતગરાર ક્યરાજા િતરા અને તરાલીમ 
અભ્યરાસક્રમમરંા કઇ કઇ બરાબતોનો સમરાવશે 
કરવો તેની ચચરાજા ક્વચરારણરા કરી િતી.

અત્યરાર સુધીમરાં કેનદ્રી્ય ગૃિ- સિકરાર 
મંત્ી શ્ી અક્મતભરાઈ શરાિ, શ્ી જે. પી. 
નડ્ડરા સક્િત ઘણરાં રરાજ્યોનરા મુખ્યમંત્ીશ્ી 
અને વદરષ્ઠ નેતરાઓ, ક્વક્વધ રરાજ્યોનરા 
ઉચ્ અક્ધકરારીશ્ીઓ, વદરષ્ઠ મીદડ્યરા 
િરાઉસનરા પ્રક્તક્નક્ધઓ સક્િત અનેક 
મિરાનુભરાવોએ CM DASHBOARDની 
રૂબરૂ મલુરાકરાત કરીન ેકરામગીરી ક્નિરાળીને 
મરાક્િતી મેળવી આ એક વિીવટી ક્રરાંક્ત છે 
તે ક્વશે તેમનરા ક્વક્વધ અક્ભપ્રરા્યો પણ 
ક્વક્ઝટર બુકમરાં નોં્્યરા છે. 

સ મ ગ્ર  ત રા લ ી મ નંુ  સં ચ રા લ ન 
મુખ્યમંત્ીશ્ીનરા નરા્યબ સક્ચવ શ્ી ક્િતેર 
ગોિેલ દ્રારરા કરવરામરંા આવ્યું િતું. આ 
પ્રસગં ેNIC તરફથી શ્ી આનદંભરાઈ શરાિ, 
શ્ી શલૈરેભરાઈ ખણશેરા અન ેશ્ી ક્પનરાકભરાઈ 
દેસરાઈ જોડરા્યરા િતરા. •

વનણ્ષય
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રાજયના	પાંચ	વિલ્ાઓમાં	PI/PSI	કક્ાના	
નવાં	20	પોિીસ	સટિેશનો	કાય્ષરત	થશે	

રરાજ્યનરા નરાગદરકોને વધુ 
સુરક્ક્ષત કરવરા મરાટે અને કરા્યદો 
- વ્યવસથરાની પદરમસથક્ત વધુ 
સઘન બને તે મરાટે રરાજ્યનરા 
પોલીસ તંત્મરાં ઉત્તરોત્તર વધરારો 
કરીને નવરંા પોલીસ સટશેનો 
કરા્યજારત કરવરામરાં આવી રહ્રા છે. 
જેનરા ભરાગરૂપે રરાજ્યનરા પરાંચ 
ક્જલ્રાઓમરાં PI/ PSI કક્ષરાનરાં 
20 પોલીસ સટેશનો કરા્યજારત 
કરવરાનો રરાજ્ય સરકરારે મિત્વનો ક્નણજા્ય 
ક્યયો છે.

 રરાજ્ય સરકરારનરા મિત્વપૂણજા ક્નણજા્ય 
અંગે ગૃિ રરાજ્યમંત્ી શ્ી પ્રદીપક્સંિ 
ર્ડેર્એ જણરાવ્યું િતુ કે, રરાજ્યમરાં વધતી 
જતી વસતીનરા પદરણરામે નવરા પોલીસ 
સટેશનો કરા્યજારત કરવરા અત્યંત અક્નવરા્યજા 
િોઇ વડોદરરા, સુરત, વલસરાડ, રરાજકોટ, 
ભરૂચ ક્જલ્રામરાં આ નવરા 20 પોલીસ 
સટેશનો PI/PSI કક્ષરાનરા કરા્યજારત કરરાશે. 
જેમરાં સુરત શિેર / ક્જલ્રાનરા થઈ રિેલરા 
ક્વકરાસન ે્ ્યરાન ેરરાખીને સરુત શિેરમરા ંવસે,ુ 

સરારોલી, પરાલ, ઉતરરાણ અને અલથરાણ 
મળી કુલ-૫ અન ેસરુત ગ્રરા્્યમરા ંઅનરાવલ, 
મઢી, ઝંખવરાવ, મળી કુલ - ૩ નવીન 
પોલીસ સટેશનો મજંરૂ કરવરામરા ંઆવ્યરા ંછે. 
આ ઉપરરાંત વડોદરરા શિેરમરાં અકોટરા, 
કપુરરાઇ, કુંભરારવરાડરા, અટલરાદરરા અને 
ક્જલ્રાનરા મંજુરસર ખરાતે નવરા પોલીસ 
સટેશન કરા્યજારત થશે. એ જ રીતે વલસરાડ 
ક્જલ્રામરાં ઉમરગરામ ખરાતે એક પોલીસ 
સટેશન શરૂ કરરાશે. 

રરાજકોટ ગ્રરા્્યમરા ંજતેપરુ, ઉદ્ોગનગર, 
ધોરરાજી તરાલકુરા પોલીસ સટેશન અન ેગોંડલ 

સીટી ‘બી’ દડક્વઝન ખરાતે 
પોલીસ સટશેન શરૂ કરરાશે. 
ભરૂચ ક્જલ્રામરાં પરાનોલી અને 
ઝઘદડ્યરા GIDC ખરાતે નવંુ 
પોલીસ સટેશન કરા્યજારત કરરાશે. 
તેમજ અરવલ્ી ક્જલ્રામરંા 
ટીટોઇ આઉટ પોસટને અપગ્રેડ 
કરીન ેપોલીસ ઇનસપકેટર કક્ષરાનું 
પોલીસ સટેશન મંજૂર કરવરામરાં 
આવ્યું છે. 

વલસરાડ ક્જલ્રામરાં વલસરાડ રૂરલ, 
પરારડી અને ડુંગરરા ખરાતે, નવસરારી 
ક્જલ્રાનરા ક્વજલપોર ખરાત ેઅન ેબનરાસકરંાઠરા 
ક્જલ્રામરા ંપરાલનપુર પો.સટે અન ેઅમીરગઢ 
ખરાતે િરાલ PSI કક્ષરાનરાં પોલીસ સટેશનો 
કરા્યજારત છે. આ પોલીસ સટેશનોને અપગ્રેડ 
કરી PI કક્ષરાનરા બનરાવવરાનો પણ ક્નણજા્ય 
ક્યયો છે. તેમજ ભરૂચ ક્જલ્રામરાં મોટવરાણ 
અને અંદરાડરા ખરાતે અને સુરત ક્જલ્રાનરા 
ઉમરરા અને કોસંબરા નેશનલ િરાઇવે પર 
નવી આઉટ પોસટ શરૂ કરવરાનો પણ રરાજ્ય 
સરકરાર દ્રારરા ક્નણજા્ય કરરા્યો છે. •

રાજયની	શાળા-કોિેજોમાં	વેક્સનેશન	કે્પનું	આયોિન	કરાશે
રરાજ્યનરા તમરામ ક્જલ્રાઓની શરાળરા-કોલેજોમરાં કોરોનરા 

રસીકરણનરા કે્પનું આ્યોજન કરવરામરાં આવશે. આવરા કે્પનરા 
આ્યોજન દ્રારરા શરાળરા-કોલેજોનરા 
૧૮થી ઉપરની વ્યનરા ક્વદ્રાથથીઓ, 
રસીકરણ મરાટે પરાત્તરા ધરરાવતરા 
કમજાચરારીઓ, ક્શક્ષકો અને તેમનરા 
પદરવરારજનોને કોરોનરા વેમકસનેશન 
અંતગજાત આવરી લેવરામરાં આવશે. 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા 
અ્્યક્ષસથરાને નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી 
નીક્તનભરાઈ પટેલ, ઊર્જા મંત્ી શ્ી 
સૌરભભરાઈ પટ ેલ તેમજ મુખ્ય 
સક્ચવશ્ી અક્નલ મુદકમ અને વદરષ્ઠ 
સક્ચવોની મળેલી કોર કક્મદટની 

બેઠકમરાં આ અંગેનો ક્નણજા્ય લેવરામરાં આવ્યો િતો. 
ભરારત સરકરારે આગરામી પરાચંમી સપટે્બર ક્શક્ષક દદન સધુીમરંા 

બધરા જ ક્શક્ષકોન ેકોરોનરા વમૅકસનનરા 
સુરક્ષરા કવચ અનવ્યે આવરી લેવરા 
રરાજ્યોન ેઆપલેરા દદશરા ક્નદટેશન ેપગલે 
ગજુરરાતમરા ં પણ આ વ્યવસથરા રરાજ્ય 
સરકરારે ઊભી કરવરાનો ક્નણજા્ય ક્યયો છે. 
આરોગ્ય ક્વભરાગ અક્ધક મખુ્ય સક્ચવ 
શ્ી મનોજ અગ્રવરાલે આ સંદભજામરંા 
જણરાવ્યુ ંિતુ ંકે, શરાળરા-કોલજેોમરા ંકોરોનરા 
વૅમકસનેશન કે્ પ મરાટે ક્જલ્રાઓને 
વૅમકસનનો વધરારરાનો જરથો પણ 
ફરાળવવરાની સચૂનરાઓ કોર કક્મટીમરંા 
મખુ્યમતં્ીશ્ીએ આપી િતી. •

વનણ્ષય
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રાજય	સરકાર	તરફથી	ત્ણ	કરો્ડનું	ઈનામ
પરેાઓવિક્પ્સમા	ંમ્ેડિ	જીતનાર	ભાવવના	પટેિિન	ેઅવભનદંન	પાઠવતાં	CM

મખુ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ 
પેરરા ઓક્લમ્પકસમરાં ટેબલ ટકે્નસ 
રમતમરા ંક્સલવર મડેલ જીતી દેશને ગૌરવ 
અપવરાનરારી દીકરી ભરાક્વનરા પટેલને 
અક્ભનદંન પરાઠવ્યરા છે. મિેસરાણરાની આ 
દદવ્યરાગં દીકરી ભરાક્વનરા પટેલે પોતરાનરા 
ખલે કૌશલ્યથી ગજુરરાત સિીત સમગ્ર 
ભરારતન ે ક્વશ્સતરે ગૌરવ અપરાવ્યુ ં છે. 
મખુ્યમંત્ીશ્ીએ રરાજ્ય સરકરારની દદવ્યરંાગ 
ખલે પ્રક્તભરા પ્રોતસરાિન પરુસકરાર ્યોજનરા 
અતંગજાત ભરાક્વનરા પટેલન ેપ્રોતસરાિન રૂપે 
3 કરોડ રૂક્પ્યરાનો પરુસકરાર આપવરાની ર્િેરરાત કરી છે.

મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ પેરરા ઓલમ્પકમરાં ક્સલવર મેડલ ક્વજેતરા 
ભરાક્વનરા પટેલન ેક્વડી્યો કોલ દ્રારરા અક્ભનદંન આપ્યરા િતરા. તમેણે 
ભરાક્વનરાનરા મરાતરા ક્પતરાને પણ અક્ભનંદન પરાઠવ્યરા િતરા.

ભરાક્વનરા પટેલે ટોક્યો ખરાતે પેરરા ટેબલ ટેક્નસ રમતમરાં વુમન 
ક્સંગલ ઇવેનટની ફરાઇનલમરાં મેચમરાં રજત (ક્સલવર) મેડલ પ્રરાપ્ત 
કરીને ગુજરરાતનું નરામ રોશન ક્યુિં છે.  મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 
રૂપરાણીએ ગુજરરાતની દીકરીઓને ભરાક્વનરા પટેલમરાંથી પ્રેરણરા 
મેળવી રમત-ગમત ક્ષેત્ે આગળ વધવરાનો સંદેશ પણ પરાઠવ્યો છે.  
 તેમણે રમત-ગમત કે્ષત્ે કરારદકદથી ઘડી ગુજરરાત અને દેશનું 
ક્વશ્કક્ષરાએ પ્રક્તક્નક્ધતવ  પ્રક્તભરાવંત ખેલરાડીઓ કરી શકે તે મરાટે 
અનેક ક્વધ ્યોજનરાઓથી સિરા્યરૂપ થવરા રરાજ્ય સરકરાર સદરા્ય 
તતપર િોવરાનું જણરાવ્યું િતું. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ વધુમરાં કહ્ં કે, ‘વ્યક્તિ 
સત્ી-દીકરી િો્ય કે દદવ્યરાગં િો્ય મિેનત અન ેમનોબળથી ધરારેલરા 
લક્્યરંાકો પરાર પરાડી શકે છે’ તે વરાત ગુજરરાતની દદવ્યરાંગ 
રમતવીરરાંગનરા ભરાક્વનરા પટેલે પુરવરાર કરી છે.

મખુ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમ્ેયુિં કે, વડરાપ્રધરાન 
શ્ી નરેનદ્રભરાઈ મોદીએ ખલે મિરાકંુભ 
જેવરા આ્યોજનોને પ્રેરણરા આપીને 
ગજુરરાતનરા ્યવુરાવગજાને રમત-ગમત ક્ષતે્ે 
પે્રદરત કરવરાની સુદીઘજા નીક્ત-રીક્ત 
ગુજરરાતને આપી છે જેનરા સુખદ 
પદરણરામો િવ ેમળી રહ્રા છે. છેલ્રા બે 
દરા્યકરાથી રમત-ગમત ક્ષેતે્ ્યુવરાનોને 
પ્રોતસરાિન, સિરા્ય અને તરાલીમ 
આપવરાની રરાજ્ય સરકરારની નીક્તનુ ંઆ 
પદરણરામ છે. મખુ્યમતં્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 

રૂપરાણીનરા મરાગજાદશજાન મજુબ આ વરજાનરા  બજટેમરા ંરરાજ્યનરા ૬ િર્ર 
ગરામડરાઓમરા ંક્વક્વધ રમતો મરાટે મદેરાન તૈ્યરાર કરવરા રૂ. ૩૦ કરોડ 
અન ેક્જલ્રા કક્ષરાએ સપોટસજા સકુલ બનરાવવરા મરાટે રૂ ૨૭ કરોડની 
જોગવરાઈ કરવરામરા ંઆવી િતી. 

રરાજ્ય સરકરારનરા આ સઘન પ્ર્યરાસોન ેકરારણે ગજુરરાત રરાજ્યની 
સથરાપનરા બરાદ ૬૦ વરજાનરા ઇક્તિરાસમરાં પિેલીવરાર રરાજ્યની છ 
ખેલરાડીઓ ટોક્યો ખરાતે ચરાલી રિેલી ઓક્લમ્પક રમતોમરાં ભરારત 
દેશનું પ્રક્તક્નક્ધતવ ક્યુિં છે.

ટોક્યો ઓલમ્પકમરાં ત્ણ અને પેરરાઓલમ્પક ગેમમરાં ત્ણ 
એમ ગુજરરાતની એક સરાથે છ મક્િલરા ખેલરાડીઓની પસંદગી 
વૈક્શ્ક રમત સપધરાજાઓમરાં થઈ િતી. મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 
રૂપરાણીનરા પ્રોતસરાિક ક્નણજા્યને પગલે ગુજરરાતની તમરામ છ 
દીકરીઓને પ્રત્યેકને રૂક્પ્યરા ૧૦ લરાખની  સિરા્ય ઓક્લમ્પક 
રમતોમરાં ભરાગ લેવરા જતરા પિેલરા  પૂવજા તૈ્યરારીઓ મરાટે આપવરામરાં 
આવી િતી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ પેરરાક્લમ્પક કે દદવ્યરાંગો મરાટેનરા સપેક્શ્યલ 
ઓલમ્પક રમતોમરાં ક્વજેતરા બની ગુજરરાતને ગૌરવ અપરાવનરારરા 
રરાજ્યનરા દદવ્યરાંગ ખેલરાડીઓને પણ તેઓની ક્સક્ધિ બદલ 
પ્રોતસરાક્િત કરવરાની  નીક્ત અપનરાવી છે.

મખુ્યમતં્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીનરા મરાગજાદશજાનમરંા  સરકરારનરા 
રમતગમત ્યવુરા અન ે સરાસંકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તઓ ક્વભરાગ દ્રારરા પેરરા 
ઓક્લમ્પક ગે્ સમરા ંસવુણજા પદક જીતનરારન ેરૂક્પ્યરા પરાચં કરોડ, રજત 
પદક ક્વજતેરાન ેરૂક્પ્યરા ત્ણ કરોડ અન ેકરંાસ્યપદક ક્વજતેરાન ેરક્પ્યરા 
બ ેકરોડ પ્રોતસરાિક ધન રરાક્શ દદવ્યરાગં ખેલ પ્રક્તભરા ્યોજનરા િેઠળ 
આપવરાનો નવતર અક્ભગમ રમત ગમત ક્વભરાગે શર ક્યયો છે. 
ભરાક્વનરા પટેલન ેઆ અંતગજાત 3 કરોડ રૂક્પ્યરાની  પ્રોતસરાિક ધનરરાક્શ 
આપવરાની ર્િેરરાત કરવરામરા ંઆવી છે. •

ગૌરવ
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ગુિરાત	હાઇકોટિ્ષના	ચીફ	િકસટિસ	વવક્રમ	નાથ	અને	
િકસટિસ	બેિાબહેન	વત્વેદી	સુપ્ીમ	કોટિ્ષમાં	વનયુક્ત

ગુજરરાત વડી અદરાલતનરા મુખ્ય ન્યરામૂક્તજા જમસટસ શ્ી 
ક્વક્રમનરાથ અન ેન્યરામકૂ્તજા જમસટસ શ્ી બેલરાબિેન ક્ત્વદેીની સપુ્રીમ 
કોટજાનરા ન્યરા્યરાધીશ તરીકે ક્ન્યુક્તિ થતરાં મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઈ 
રૂપરાણી દ્રારરા આ બંન ેન્યરા્યરાધીશશ્ીઓનરા મરાનમરંા શભુરેછરા ક્વદરા્ય 
સમરારોિનંુ ગરંાધીનગરમરંા આ્યોજન કરવરામરંા આવ્યુ ંિતંુ. મખુ્યમતં્ી 
શ્ી ક્વજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ ક્વદરા્ય લઈ રિેલરા બનં ેન્યરા્યરાધીશશ્ીઓને 
સમૃક્ત ભેટ અને શરાલ અપજાણ કરી સનમરાન ક્યુિં િતું. જમસટસ શ્ી 
બલેરાબિેન એમ. ક્ત્વદેી સપુ્રીમમરંા પદોન્નત થનરારરા પ્રથમ ગુજરરાતી 
મક્િલરા જજ બનશે.

ગુજરરાત િરાઈકોટજાનરા ચીફ જમસટસ ક્વક્રમ નરાથ મૂળભૂત રીતે 
અલરાિરાબરાદ િરાઇકોટજાનરા ન્યરા્યમૂક્તજા િતરાં અને સપટે્બર-2019થી 
ગજુરરાત િરાઇકોટજાનરા ચીફ જમસટસ તરીકે ક્ન્યતુિ છે. તમેણ ેપોતરાની 
સમક્ષનરા કેસોની સુનરાવણી પ્રરા્યોક્ગક ધોરણે 26 ઓકટોબર 
2020થી ્યુ-ટુબ ઉપર લરાઈવ શરૂ કરી િતી. ગુજરરાત િરાઇકોટજા 
તેની કરા્યજાવરાિી ઓનલરાઇન ્યુટુબ ઉપર મસરિક્મંગ કરી રિી છે. 

તેમનરા કરા્યજાકરાળમરંા ગુજરરાત િરાઇકોટજાનરા ચુકરાદરા અને ઓડજાર 

િવે ઓદફક્શ્યલ વેબસરાઈટ પર 
ગુજરરાતી ભરારરામરંા િરાઇકોટજાની 
વેબસરાઈટ પર અપલોડ કરવરા 
દદશરા ક્નદટેશ પણ અપરા્યરા િતરાં. 
ચ ીફ  જસટ ીસ ક્વક્રમનરાથનરા 
કરા્યજાકરાળમરાં ગુજરરાત િરાઇકોટટે એક 
જ દદવસમરાં 18 ક્જલ્રાનરા 33 
પરાસરાનરા િુકમોને  રદ કરીને 
અરજીનો ક્નકરાલ ક્યયો છે.

જમસટસ બેલરાબિેન ક્ત્વેદી 
ફ ેબ્ુઆરી-2011થી  ગુજર રાત 
િરાઇકોટ જામરાં  ન્યરા્યમૂક્ત જા તરીક ે 
ક્ન્યુતિ છે. તેમણે કરા્યદરા ક્વર્યક 
બરાબતોમરાં પોતરાની ક્સધિિસતતરા 
સરાક્બત કરી િતી. તેમની કરા્યદરાને 
લગતી સમજ અને પ્રશંસની્ય 
કરામગીરીન ે્ ્યરાનમરંા રરાખીન ેસકુ્પ્રમ 
ક ો ટ જા ન રા  ન્ય રા્ય રા ક્ધશ તર ી ક ે 
ક્ન્યુક્તિની ભલરામણ કરવરામરાં 
આવી િતી. ગુજરરાત રરાજ્ય મરાટે 
ગૌરવની વરાત એ છે કે, સપુ્રીમ કોટજા 

કોલેજી્યમે એકસરાથે ત્ણ મક્િલરા જજોની ભલરામણ સુપ્રીમ કોટજાનરા 
જજ તરીકે કરી છે, જેમરાં તેલંગણરા િરાઇકોટજાનરા ચીફ જમસટસ ક્િમરા 
કોિલી, કણરાજાટક િરાઇકોટજાનરા જમસટસ બી.વી. નરાગરત્રા અને 
ગુજરરાતનરા િરાઇકોટજાનરા જમસટસ બેલરાબિેન ક્ત્વેદીનો સમરાવેશ 
થરા્ય છે. જમસટસ શ્ી બેલરાબિેન એમ. ક્ત્વેદી સુપ્રીમમરાં પદોન્નત 
થનરારરા પ્રથમ ગુજરરાતી મક્િલરા જજ િશે.

રરાજ્યપરાલ શ્ી આચરા્યજા દેવવ્રત, સુક્પ્રમ કોટજાનરા ન્યરા્યરાધીશ 
જમસટસ શ્ી એમ.આર શરાિ તેમજ નરા્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી 
નીક્તનભરાઈ પટેલ, મિેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌક્શકભરાઈ પટેલ, કરા્યદરા 
મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રક્સંિ ચુડરાસમરા, કરા્યદરા રરાજ્ય મંત્ી શ્ી પ્રદીપક્સંિ 
ર્ડેર્ તેમજ ગુજરરાત વડી અદરાલતનરા વદરષ્ઠ ન્યરા્યમૂક્તજાશ્ીઓ, 
એડવોકેટ જનરલ શ્ી કમલ ભરાઈ, તતકરાક્લન રરાજ્યનરા મખુ્ય સક્ચવ 
શ્ી અક્નલ મુદકમ મુખ્યમંત્ી શ્ી ક્વજ્યભરાઇ રૂપરાણીનરા મુખ્ય 
અગ્ર સક્ચવ કૈલરાસનરાથન તેમજ રરાજ્ય સરકરારનરા વદરષ્ઠ સક્ચવો 
સક્િત ન્યરા્યક્ષેત્ સરાથે જોડરા્યેલરા પૂવજા ન્યરા્યધીશશ્ીઓ વગેરે આ 
ક્વદરા્ય સનમરાન સમરારોિમરાં ઉપમસથત રહ્રાં િતરાં. •

ગૌરવ
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કેવદ્ડયા	કોિોનીમાં	રેદ્ડયો	યુવનટિી	FM	પર	સંસકકૃતમાં	પ્સારણ
" યાકુબ	ગાદદવાિા

સટેર્યૂ ઓફ ્યુક્નટી ગુજરરાતની નવી 
ઓળખ બની છે. સટેર્યૂ ઓફ ્યુક્નટીને 
ક્નિરાળવરા તરાજમિેલ કરતરા પણ વધુ 
પ્રવરાસીઓ આવી રહ્રા છે. તમ ેપણ સટેર્યૂ 
ઓફ ્યુક્નટીની મુલરાકરાતે િો, કેવદડ્યરા 
ક્વસતરારમરાં ક્વક્વધ પ્રવરાસન આકરજાણો 
ક્નિરાળતરા િો ત્યરારે એફ.એમ. પ્રસરારણમરાં નીચેનરંા વરાક્યો 
સરાંભળવરા મળે તો સિેજ પણ નવરાઈનરા પરામતરા...

નમો નમઃ સવચેભ્યમ્ (સિુને વંદન)...
મમ નરામ ગંગરા.. સવચેભ્યમ સવરાગતમ્ કરોમી (સિુનું સવરાગત 

કરં છું)...
કેવદડ્યરા નગરે બિુ ક્ભન્ન ક્ભન્ન આકરજાણ અસંક્ત..
આરોગ્ય વન, એકતરા ઉદ્રાનમ્, એકતરા મૂક્તજા એવમ જંગલ 

સફરારી અસંક્ત...
સંસકૃત ક્વશ્ની આદદ ભરારરા છે. ક્વશ્ની અને અમૂલ્ય વરારસરા 

રૂપ આ ભરારરા આધુક્નક કો્પ્યૂટર લેનગવેજ મરાટે સિુથી વધુ 
સરાનુકૂળ ભરારરા ગણવરામરાં આવે છે. આ ભરારરા અત્યંત ક્વજ્રાન 
સંગત ભરારરા છે. આ ક્વસરરાતરા ભરારરા વૈભવને લોક ભોગ્ય 
બનરાવવરા િવે ભરારત સરકરાર દ્રારરા ક્વક્વધ પ્ર્યરાસો કરવરામરાં 
આવ્યરા છે. તેમરાં સટેર્ૂય ઓફ ્યુક્નટી સત્તરામંડળે એક આગવી 
અને અનેરી કડી જોડી છે. 

સટેર્યૂ ઓફ ્યુક્નટી ક્વસતરાર ક્વકરાસ 
અને પ્રવરાસન ક્ન્યમન સતરામંડળ 
(SOUADATGA) એક નવી 
પિેલનરા રૂપમરંા, અત્યરાર ે પ્રસરારણ 
જગતમરાં જેનો ખૂબ ક્રેઝ છે તેવરા રેદડ્યો 
્યુક્નટી ૯૦ એફ.એમ.નું પ્રસરારણ શરૂ 
કરવરામરાં આવ્યું છે અને પ્રસરારણની એક 
ભરારરા તરીક ે દ ેવભરારરા સંસકતૃની 
પસંદગીની વધુ એક આગવી પિેલ 
કરવરામરંા આવી છે. આ કો્્યકુ્નટી રેદડ્યો 
છે જનેુ ંપ્રરા્યોક્ગક ધોરણે િરાલમરા ંપ્રસરારણ 
શરૂ કરવરામરંા આવ્યું છે. આમ તો 
ભરારતનરા ભરાગ્યે જ કોઈ પ્રવરાસન સથળ 
પરાસે પોતરાનું એફ. એમ.રેદડ્યો સટેશન 
િશે. એ રીતે આ પિેલ આમે્ય ક્વક્શષ્ટ 
છે. અને તમેરા ંસસંકૃત ભરારરામરા ંપ્રસરારણની 
પિેલે તેને અક્ત ક્વક્શષ્ટતરા આપી છે.

જોકે આ નવી પ્રવરાસી સુક્વધરાલક્ષી 
વ્યવસથરાની ખૂબીઓની વરાત આટલેથી જ 
અટકતી નથી. આ ટૂદરસટ એફ.એમ. 
સેવરાનરા કરા્યજાક્રમો જેમનરા દ્રારરા પ્રસરાદરત 
થવરાનરા છે એ તમરામ ૧૫ રેદડ્યો જોકી 
સથરાક્નક આદદવરાસી ્યુવરા ્યુવતીઓ છે જે 
ટૂદરસટ ગરાઇડ અને િવે રેદડ્યો જોકીની 

બેવડી ભૂક્મકરા ભજવવરા સક્ષમ છે. તેઓ સંસકૃત ભરારરામરાં બેધડક 
કેવદડ્યરાનરા પ્રવરાસન આકરજાણો, સંસકતૃમરંા એકતરા મૂક્તજા (નરા 
સમજ્યરા!! અરે ભરાઈ! સટેર્ૂય ઓફ ્યુક્નટી)સક્િત તમરામની 
ક્વગતો પ્રસરારણમરાં આપી શકે છે.

વડરાપ્રધરાન શ્ી નરનેદ્રભરાઈ મોદીએ સટેર્યૂ ઓફ ્યુક્નટીનો 
પોતરાનો રેદડ્યો િો્ય અને સંસકૃતમરાં ર્ણકરારી આપી શકે તેવરા 
ગરાઇડ િો્ય એ પદરકલપનરાની ભટે આપી. તેથી આ ભરારરા સરાિસની 
પ્રેરણરા આ લોકોએ એકતરા મૂક્તજાનરા પ્રણેતરા વડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેનદ્રભરાઇ મોદી પરાસે થી જ લીધી છે અને ખૂબ મિેનતથી સંસકૃત 
વરાક્યો આતમસરાત્ કરીને તેમની અપેક્ષરા સરાકરાર કરી છે. 
SOUADATGA દ્રારરા તેમને આ ભરારરાકી્ય ક્વક્વધતરાની 
તરાલીમ આપવરામરાં આવી છે તેની નોંધ લેવી રિી.

સંસકૃત એ રરાષ્ટ્રગૌરવની ભરારરા છે અને ક્વશ્મરાં પરફેકટ 
સરા્યમનટદફક ભરારરા તરીકે એને આગવી સવીકૃક્ત મળતી ર્્ય છે. 
આ ભરારરા પરાસે જ્રાનનો ભરપૂર ખર્નો છે.

સરદરાર સરાિેબને સિુથી અનૂઠી અને 
આદર ભરી, અભૂતપૂવજા અંજક્લ આપવરા 
એકતરા મૂક્તજાની સથરાપનરા કરવરામરાં આવી છે 
એ તો સવજાક્વદદત છે એવી લરાગણી વ્યતિ 
કરતરા જનસંપક્ક અક્ધકરારી શ્ી રરાિુલ પટેલે 
જણરાવ્યું િતુ કે રરાષ્ટ્રી્ય એકતરા ને મજબૂત 
કરવી અને ક્વક્વધતરામરાં એકતરાની ભરારતની 
ક્વશેરતરાને ઉર્ગર કરવરાનો ઉમદરા િેતુ 
અિીં ડગલે અને પગલે દૃ્્યમરાન થરા્ય છે. 
એક જ દરાખલો લઈએ તો અમરારરા ટૂદરસટ 
ગરાઈડ ગુજરરાતી, ક્િનદી, અંગ્રેજી ઉપરરાંત 
મરરાઠી, કન્નડ અને તેલુગુ ભરારરાઓમરાં 
પ્રવરાસીઓને પ્રવરાસન આકરજાણોની ર્ણકરારી 
આપી શકે છે, એટલે કે અિીં ભરારરાની 
ક્વક્વધતરા દ્રારરા રરાષ્ટ્રી્ય એકતરા સરાકરાર 
કરવરામરાં આવી રિી છે.

છે ને અદભૂત વરાત.. •

નવતર

તાજતેરમાં પ્રસાદરત થયેલા ‘મન કકી 
બાત’માં વડાપ્રરાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ 

માેિરીઅે સે્ટચયૂ આેફ યુદનટી, કેવદડયામાં 
આવેલા રદેડયાે યુદનટી 90 અેફ.અેમ.
નાે ઉલલખે કરકી સંસ્કૃ તમાં પ્રસારણની 

વાતને વખાણી હતી.
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બાળકોને	મળી	વાંચનની	સંિય	'દૃકટિ	'	
" હેતિ	દવે	

કોરોનરા વૈક્શ્ક મિરામરારીનરા કરારણે 
છલે્રા દોઢ વરજા કરતરંા પણ વધુ સમ્ય 
શૈક્ષક્ણક સંસથરાઓ બંધ રિી છે. બરાળકો - 
ક્વદ્રાથથીઓ અૉનલરાઇન ક્શક્ષણ દ્રારરા તેમનો 
અભ્યરાસ કરી રહ્રંા છે. તેવરા સમ્યમરાં 
શરાળરામરાં અભ્યરાસ કરતરા ધોરણ ૧ થી ૮ 
નરા બરાળકો અૉનલરાઇન ક્શક્ષણની સરાથે 
મોબરાઇલનો વધુ પડતો ઉપ્યોગ કરી રહ્રાં 
છે. આવરાં બરાળકો વરાંચનની ટેવ ભૂલી ન 
ર્્ય ત ેમરાટે જતેપુર તરાલકુરાનરા મોટી ગુદંરાળરા 
ગરામની સરકરારી શરાળરાનરા HTAT 
આચરા્યજા સંજ્ય વેકદર્યરાએ એક અક્ભનવ 
અક્ભ્યરાન િરાથ ધ્યુિં છે.

પોતરાનરા નવતર અક્ભ્યરાનની ક્વગતો આપતરાં આચરા્યજા 
સજં્યભરાઈ કિે છે કે, કોરોનરાનરા આ કપરરા સમ્યમરા ંશરાળરાઓ બધં 
છે, જેને કરારણે ક્વદ્રાથથીઓ લરાઇબ્ેરીમરાં આવી શકતરા નથી. 
શરાળરાઓ બંધ િોવરા છતરાં પણ ક્શક્ષણકરા્યજા બંધ નથી. િરાલનરા 
સમ્યમરાં અૉનલરાઇન એજ્યુકેશનની સરાથે મોબરાઇલનરા વધુ પડતરા 
ઉપ્યોગનરા કરારણે બરાળકો વરાંચનની ટેવ ન ભૂલી ર્્ય, સરાથોસરાથ 
કોરોનરાની આ ક્વકટ પદરમસથક્તમરાં બરાળકોને ્યોગ્ય મરાગજાદશજાન 
મળી રિે ત ેમરાટે શરાળરાની સિઅભ્યરાસ પ્રવૃક્ત્ત અનવ્ેય ક્વદ્રાથથીઓનું 
કરાઉનસેક્લંગ કરી તેમને પરાઠપુસતક ક્સવરા્યનું ક્શક્ષણ મળે તે મરાટે 
તેમને પુસતક વરાંચન તરફ વરાળવરા મે ઘરે ઘરે જઈને ક્વદ્રાથથીઓને 
પુસતક આપવરાનું શરૂ ક્યુિં.

આ મરાટે શરાળરાની લરાઇબ્ેરીમરાં રિેલરા ૩૦૦૦ જેટલરા પુસતકો 
બરાળકો વચ્ે ખુલ્રા મૂક્યરાં. ડોર ટુ ડોર જઈને બરાળકોને તેમને 
ગમતરા ંપસુતકો આપ્યરા. એટલંુ જ નિી પરંતુ બરાળકન ેપસુતક વરંાચન 
બરાદ તેમરાં તેને શું ગ્્યુ ? પુસતકનરા વરાંચનથી શું શીખ મળી ? 
જેવી બરાબતોનો મોબરાઇલમરંા વીદડ્યો બનરાવી મોકલવરા પણ 
જણરાવ્યું.

શરાળરાનરા આચરા્યજાશ્ીએ શરૂ કરેલરા આ વરાંચન અક્ભ્યરાનનો 
બરાળકોની સરાથે તેમનરા વરાલીઓ તરફથી પણ સરારો પ્રક્તસરાદ 
મળ્યો. ક્વદ્રાથથીઓ પોતે જે પુસતક વરાંર્યું િો્ય એનો ટૂંકસરારનો 
વીદડ્યો બનરાવી આચરા્યજાશ્ીએ શરૂ કરેલરા શરાળરાનરા વોટસએપ 
ગ્રૂપમરાં મોકલતરા થ્યરા.

શરાળરામરાં ધોરણ - ૭ મરાં અભ્યરાસ કરતી ક્વદ્રાક્થજાની મનસવી 
અગ્રરાવત કિે છે કે, કોરોનરાનરા કરારણે જ્યરારે અમરારી શરાળરા બંધ 
િતી ત્યરારે અમરારી શરાળરાનરા આચરા્યજાશ્ીએ અમરારં ક્શક્ષણ કરા્યજા 

અટકે નિીં તે મરાટે અમને પુસતકો વરાંચવરા મરાટે આપે છે. મને 
ગક્ણત વધુ ગમે છે એટલે સરાિેબે મને ગરાક્ણતીક કો્યડરાને લગતું 
‘‘ક્ીઝ ટરાઈમ - ૩’’ નરામનું પુસતક વરાંચવરા મરાટે આપ્યું િતુ. આ 
પુસતક વરાંર્યરા બરાદ મને ગક્ણતનરા અઘરરા લરાગતરા દરાખલરાઓ િવે 
સમર્વરા લરાગ્યરા છે. આ જ શરાળરામરાં અભ્યરાસ કરતો જેનીલ 
બરાંભરોલી્યરા કિે છે કે, મને આચરા્યજા સરાિેબે ‘‘રરાષ્ટ્રનરા તેજોવંત 
ઘડવૈ્યરા’’ પુસતક વરાંચવરા આપ્યું િતું. આ પુસતકમરાં દેશની મિરાન 
વ્યક્તિઓ જેવરાં કે, રરાણી લક્મીબરાઈ, સરદરાર પટેલ, ચંદ્રશેખર 
આઝરાદ અનેવીર ભગતક્સંિ જેવરા મિરાપુરરોનું જીવન ચદરત્ 
લખરા્યેલું િતુ. જે વરાંચીને મને આ મિરાપુરરોનરા જીવન ક્વશે વધુ 
ક્વશેર ર્ણકરારી મળી.

શરાળરાનરા આચરા્યજાશ્ી દ્રારરા અત્યરાર સુધીમરંા ૨૫૦ થી વધુ 
બરાળકોન ેતેમજ ૨૦ જટેલરા વરાલીઓન ેપસુતકો ક્વતરણ કરી તેમને 
વરાંચવરા મરાટે પ્રેદરત ક્યરાજા છે. 

કોરોનરા કરારણે બરાળકોની મનોમસથક્ત પર ગંભીર અસરો પડી 
છે. બરાળકો ઘરની બિરાર નીકળી ન શકવરાનરા કરારણે અને સકૂલ 
બંધ િોવરાથી બરાળકોમરાં એકલતરાની સરાથે તેમનરા મૂડમરાં બદલરાવ 
જોવરા મળ્યો છે. કોરોનરાનરા આ કપરરા સમ્યમરાં સૌથી વધુ 
નકરારરાતમક અસર ક્વદ્રાથથીઓ પર પડી છે. મિત્વની વરાત છે કે 
બરાળક ઘરની અંદર જકડરાઈ ગ્ંુય છે, તેન ેભણવરાનુ ંિો્ય કે રમવરાનું 
િો્ય, એ બધું જ આજનરા સમ્યમરાં મોબરાઇલ ઉપર જ શક્ય બન્યું 
િોવરાથી બરાળકને ટચ મસક્રનની આ દુક્ન્યરામરાંથી બિરાર કરાઢવરા 
મોટી ગુદંરાળરા ગરામની સરકરારી શરાળરાનરા આચરા્યજા સજં્ય વકેદર્યરાએ 
િરાથ ધરેલો આ નવતર પ્ર્યોગ ગરામનરા ક્વદ્રાથથીઓની સરાથ ેતમેનરા 
વરાલીઓને પણ પુસતક વરાંચન તરફ પ્રેદરત કરે છે. •
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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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