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þçËþ:

• તવનસામૂલ્ે નેત્રમતણ પુરૂં પસાડનસારૂં ગુજરસાત પ્રથમ રસાજ્ છે.

• વડસાપ્રધસાનશ્ીએ મોતત્સા-અંધતવમુકત રસાષ્ટનસા તનમસાશિણ મસાટે કરેલસા
તનધસાશિરને ગુજરસાત ્સાકસાર કરવસા પ્રતતબદ્ધ છે.

• વરશિ ર૦ર૫ ્ુધીમસાં અંધતવ દર ઘટસાડી ૦.રપ ટકસા ્ુધી લઇ જવસાનું
લક્્ છે.

• નવી IT પોતલ્ી વિસારસા IT ઇકોત્સટમ મસાટે ગુજરસાતને ડેન્સટને્ન
ઓફ ચોઇ્ બનસાવસા્ે.

• ગુજરસાત IT ક્ેતે્ર દે્નસા ટોપ ફસાઇવ સટે્ટ્મસાં સથસાન મેળવવસા
પ્ર્ત્ન્ીલ છે.

• IT અને ITeS ક્ેત્રમસાં નવી ૧ લસાિથી વધુ રોજગસારીનું ્જશિન
કરવસાનું લક્્ છે.

• ગુજરસાત પી.એમ. ગતત્તક્ત પ્રોજેકટમસાં અગ્ે્ર રહ્ં છે.

• ‘‘તપ્રવેદ્્ન ઇઝ બેટર ધેન ક્ોર’’ અદ્વ્ે સવસથ રિન્ટિ મસાટે પ્રસાકૃતતક
િેતીથી પકવેલ સવસથ િોરસાક અપનસાવીએ.

• ટ્રસટ બેઇઝડ ગવનશિદ્્–ઇઝ ઓફ તલતવંગની ્ંકલપનસા ગુજરસાતે
્સાકસાર કરી છે.

• મેદડકલ ઓન્ક્જનનસા જનરે્ન, સટોરેજ અને ્ પલસા્ની બસાબતમસાં
ગુજરસાતે આતમતનભશિરતસા કેળવી છે.

• ્હકસારી ક્ેત્રે દરદડફસાઇન, દરઇવેદ્ટ અને દરફોમશિની વડસાપ્રધસાનશ્ીની
્ંકલપનસા ્સાકસાર કરવસા ગુજરસાતનો ્હકસાર તવભસાગ ્જ્જ છે.
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ગુજરાતને અનેક વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનષી 
ભેટ આ્તું કેન્દ્ષીય અંદાજ્ત્ર... 

- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.
માહિતી હિયામક

ઊઘડતે ્ાને

આનદં અને ઉત્સાહની છડી પોકરતી વ્તં ઋતનુસા પગરણ મડંસાઇ ચકૂ્સા છે. પ્રકૃતત ્ોળે કળસાએ તિલી છે. 
વ્તંનસા આગમનની ્સાથે જ પ્રકૃતતએ પણ પોતસાનો અનોિો અદંસાજ પ્રદત શ્િત ક્યો છે. કોરોનસાનો કહેર ઓ્રવસા 
લસાગ્ો છે. વ્તંનસા થનગનસાટ ્સાથે દે્નસા અથશિતતં્રનસા પસાનસા પણ ફરફરતસા આવકનસા ંતહ્સાબો અન ેનવસા વરશિનસાં 
જનતહતનસા કસા્યો મસાટે થનસારસા િચશિનસા અંદસાજો મૂકી તવકસા્ની દદ્સા નક્ી કરે છે. આ વરશિનુ ંકેન્દ્રિ્ બજટે તનઃ્દેંહપણ ે
ભસારતનસા ંભસાતવનંુ ્ીમસાતચહ્ન ્સાતબત થવસાનંુ છે. કોરોનસા કસાળમસા ંનસાગદરકો પર કોઈ આતથશિક બોજ નસાખં્સા તવનસા 
આતમતનભશિર ભસારતનસા ્ોણલસાન ે્સાકસાર કરનસારૂ વરશિ ૨૦૨૨-૨૩ન ુઅદંસાજપત્ર ્વશિપોરક અને ્વશિ ્મસાવે્  
બની રહે્.ે

કેદ્રિી્ બજટેમસા ંગજુરસાતનસા ્વસાાંગી તવકસા્ મસાટે અનકે બસાબતોનો ્મસાવે્  કરવસામસા ંઆવ્ો છે. ગીફટ ત્ટી, 
તહરસા ઉદ્ોગ, નદીઓનસા ંઆંતર જોડસાણ, નવસા રેલવ ેપ્રોજકે્ટ્ તમે જ િડેતૂો, તવદ્સાથથીઓ, મતહલસાઓનસા ં્વશિગ્સાહી 
તવકસા્ અને ઉતથસાનની પ્રતતબદ્ધતસા તમેસા ં્પેુરે જોવસા મળે છે. કેદ્રિી્ બજટે તવ્ ેમખુ્મતં્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે 
્થસાથશિ જણસાવ્ુ ંછે કે, આઝસાદીનસા અમૃત પવવે રજ ૂથ્લેુ ંવરશિ 2022-23નુ ંબજટે આગસામી 25 વરશિનસા અમૃતકસાળ પર 
અથશિતતં્રન ેલઈ જવસાનો પસા્ો નસાિંનસારૂ બની રહે્.ે

મખુ્મતં્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલ ેગજુરસાતને આઈ.ટી. ક્તેે્ર અગે્્ર બનસાવવસાનસા લક્્ ્ સાથ ેતસાજતેરમસા ંઆઈટી-
આઈટીઈએ્ પોતલ્ીની જાહેરસાત કરી છે. આ નવી પોતલ્ીથી ગજુરસાતમસા ંઆઈટી ક્તે્ર ેરોજગસારીની નવી તકોનું 
તનમસાશિણ થવસાનુ ંપસાકુ છે વળી તનકસા્ને પણ પ્રોત્સાહન મળવસાનુ ંછે. આ ્સાથ,ે એમસા ંરસાજ્નસા ંસકીલડ ્વુસાધનને 
સટસાટશિઅપ અન ેઈનોવે્ન મસાટે તવ્રે જોગવસાઈ કરવસામસા ંઆવી છે. 

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનો દે્ને અંધતવથી મકુ્ત કરવસાનો તનધસાશિર છે. આન ેફતળભતૂ કરવસા ગજુરસાત 
્પુરેે તૈ્ સાર છે. મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલ ેવરશિ 2025 ્ધુીમસા ંરસાજ્મસા ંઅધંતવનસા ંદરમસા ંઘટસાડો કરવસા અને 
રસાજ્નસા ંતમસામ નસાગદરકો આંિનસા ંદદશિથી મુક્ત બન ેત ેમસાટે નક્ર કસામ ્ રૂ ક્ુાં છે. તસાજતેરમસા ંઅધંતવમકુ્ત ગજુરસાત 
અતભ્સાનનો તમેણ ેપ્રસારંભ કરસાવ્ો. આ અતભ્સાનન ેપણૂશિ કરવસા  રસાજ્મસા ંજરૂરી ઈદ્ફ્સાસટ્રકચર અન ેઅદ્તન ્ સાધનો 
વ્સાવવસાનો આગોતરો તનણશ્િ  રસાજ્ ્રકસારે ક્યો છે. આ ઉપરસાતં, ગજુરસાત ે10 કરોડ કોતવડ વકે્ીનનો ડોઝ પણૂશિ 
કરવસાની ત્તદ્ધ હસાં્ લ કરી છે એનો ઉલે્િ પણ કરવો રહ્ો. ગજુરસાત પ્રતત તમતલ્ન વકે્ીને્ નમસા ંદે્ભરમસાં 
અગ્ે્ ર છે. વેક્ીને્નની આ અદવિતી્ કસામગીરીનસા કસારણે જ આજે રસાજ્મસા ંકોરોનસાની ન્સથતત કસાબમુસા ંજોવસા 
મળી રહી છે. 

ગજુરસાત પસાતક્કનસા ્જુ્ઞ વસાચકોને જણસાવતસા ંઆનદં થસા્ છે કે, આ અકંથી અમ ેઆપનસા મસાટે 'પસાદરજાત'નસા 
પસાન ેગજુરસાતનસા ંભવ્ ્સાતહતત્ક વસાર્સાન ેઉજાગર કરવસા જઇ રહ્સા ંછીએ. જમેસા ંટૂકંી વસાતસાશિ, કતવતસા, અભ્સા્ લિે 
વગેરેનો ્સાતહન્ત્ક ર્થસાળ પીર્વસામસા ંઆવ્.ે અમન ેતવશ્સા્ છે કે આ કોલમ વસાચકોન ેગમ્.ે આ ઉપરસાતં 
પ્રસતતુ અકંમસા ંઆ ્સાથે, રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા લવેસામસા ંઆવલેસા જનતહતલક્ી તનણશ્િ ો, ગૌરવપણૂશિ બસાબતો અને 
ગજુરસાતની કલ્સાણકસારી ્ોજનસાકી્ બસાબતોને વણી લવેસામસા ંઆવી છે.

જ્ જ્ ગરવી ગજુરસાત...
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મપોવતયા - અંધતિમુક્ત ગુજરાત બનાિિાનપો શંખનાદ
મસાનવ્રીરમસંા આિં િૂબ જ મહત્વનું અને નસાજુક અંગ છે. 

્સાતહત્કસારની દૃન્ટિએ આિં એ હૃદ્નસા ભસાવોનો દસતસાવેજ છે. 
અદ્્નસા હૃદ્ ્ુધી પહોંચવસાનો રસતો અને અભણ વસંાચી ્કે 
તવેી ભસારસા પણ છે.  જ ેઆિંથી આપણ ે્ ુદંર દતુન્સા જોઈ ્ કીએ 
છીએ તે જ રતનરૂપી આંિોનું જતન જરૂરી છે. મસાનવ્રીર જેમ 
જેમ વૃદ્ધતવ તરફ જા્ તેમ તેમ ્રીરમસાં જુદી-જુદી બીમસારીઓ 
આવતી હો્ છે. પ્રૌઢ કે વૃદ્ધ લોકો મોતત્સાની પરે્સાનીનો ્ સામનો 
કરતસા જોવસા મળતસા હો્ છે. ત્સારે ્ંવેદન્ીલ મુખ્મંત્રી શ્ી 
ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે ગુજરસાતને ‘મોતત્સા-અંધતવમુક્ત ગુજરસાત’ 
બનસાવવસાનું અતભ્સાન ગસાંધીનગરથી રસાજ્વ્સાપી ્રૂ ક્ુાં હતું. 
આ અતભ્સાનને ્સાથશિક કરવસા તજલ્સા અંધતવ તનવસારણ ્તમતત 
તથસા તજલ્સા પંચસા્ત આરોગ્ ્ સાિસાની ટીમ કસા્શિરત છે. આ મસાટે 
આ્સા વક્કર બહેનો ઘરે-ઘરે ્ વવે કરીન ેમોતત્સાનસા દદથીઓન ેતસાલકુસા 
લેવલ પર દરફર કર્ે, ત્સાર બસાદ જરૂર જણસા્ે તજલ્સા હૉન્સપટલ 
પર દદથીઓને દરફર કરીને તેઓની આંિનું તવનસામૂલ્ે  
ઑપરે્ન કરસા્ે.

મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે મોતત્સા - અંધતવમુક્ત 
ગુજરસાત ઝુંબે્નો ગસંાધીનગરથી પ્રસારંભ કરસાવતસાં આગસામી વરશિ 

ર૦રપ ્ુધીમસાં રસાજ્મસાં અંધતવનો દર ઘટસાડીને ૦.રપ ટકસા ્ુધી 
લઇ જવસાનું ધ્ે્ દ્સાશિવ્ું છે. 

રસાષ્ટી્ અંધતવ અને દૃન્ટિ િસામી તન્ંત્રણ કસા્શિક્રમ રસાજ્મસાં 
અમલી છે. ગુજરસાતમસાં ર૦૧૪મસાં થ્ેલસા ્વવે મુજબ અંધતવનો 
જે દર ૦.૭ ટકસા હતો તે ઘટીને ર૦૧૮-૧૯મસાં ૦.૩૬ ટકસા થ્ો 
છે. મુખ્મંત્રીશ્ીએ આંિની તથસા મોતી્સાતવંદની તપસા્ કરસાવવસા 
આવેલસા લસાભસાથથીઓ ્સાથે વસાતચીત કરી આિંનસા તબીબો વિસારસા 
થઈ રહેલી ્સારવસાર તપસા્ પણ તનહસાળી હતી.

મોતત્સાની અ્ર ્સામસાદ્્ રીતે પ૦ વરશિ પછીની ઉંમરે થતી 
હો્ છે. આની ્ સારવસાર ્ રળ ્ સત્રતક્ર્સા વિસારસા નેત્રમતણ મૂકસાવીને 
કરસાવી ્ કસા્ છે. ગજુરસાતમસા ંઆ હેતુ્ ર આરોગ્ તવભસાગ ેતમસામ 
તજલ્સા કક્સાની તેમજ તસાલુકસા કક્સાની હૉન્સપટલોમસાં મોતત્સા 
ઑપરે્ન મસાટે ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર અને અદ્તન ્સાધનો ઉપલબધ 
કરસાવ્સાં છે. પ્રતત ૧૦ લસાિની વસતીએ ૧૦૦૦થી વધુ મોતત્સા 
ઑપરે્ન દર હસાં્લ કરીને ગુજરસાત અગ્ે્ર રહ્ં છે.

્સામસાદ્્ રીતે િસાનગી હૉન્સપટલોમસાં જેનો િચશિ ૧૦થી પ૦ 
હજાર રૂતપ્સા જેટલો થસા્ તેવી ફેકો ઇમન્લ્દફકે્ન વિસારસા 
નેત્રમતણવસાળસા ઑપરે્ન ગુજરસાતમસાં ્રકસારી હોન્સપટલોમસાં 

આરપોગય સુધા
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તવનસામૂલ્ે કરવસામસંા આવે છે. 
એટલું જ નહીં, ્મગ્ દે્મસંા હસાઇડ્ોફોતબક ઇદ્ટ્રસા ઑક્ુલર 

લદે્્ તવનસામૂલ્ે પૂરં પસાડનસારં એકમસાત્ર રસાજ્ ગુજરસાત છે. 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદીએ ્ મગ્ દે્ મસાં મોતત્સાનસા 

કસારણે અંધ હો્ તેવી વ્તક્તઓની ્સત્રતક્ર્સા કરીને મોતત્સા 
અંધતવમુક્ત રસાષ્ટતનમસા શિણનો તનધસા શિર ક્યો છ ે. ગુજરસાત 
વડસાપ્રધસાનશ્ીનસા આ તનધસાશિરને ્ંપૂણશિતઃ પસાર પસાડવસા પ્રતતબદ્ધ 
છે. રસાજ્મસાં બે્ આંિે મોતત્સાનસા કસારણે અંધ હો્ એટલે કે 
જેમની દૃન્ટિ બંને આંિે ૩ મીટર કરતસંા પણ ઓછી હો્ તેવી 
તમસામ વ્તક્તઓને ્ોધીને મોતત્સા-અંધતવમુક્ત ગુજરસાતની 
આ ઝંુબે્ અદ્વ્ે ્રકસારી હૉન્સપટલો અને સવૈ ન્્છક 
્ંસથસાઓમસંા તવનસામૂલ્ે ઑપરે્ ન કરવસાનું આ્ોજન હસાથ ધ્ુાં 
છે.  રસાષ્ટી્ અંધતવ અને દૃન્ટિ િસામી તન્ંત્રણ કસા્શિક્રમ અંતગશિત 
્સાળસા આરોગ્ કસા્શિક્રમમસંા ૧૮ વરશિ ્ુધીનસાં બસાળકોની દૃન્ટિ 
ચકસા્ણી કરીને િસામી ધરસાવતસંા તમસામ બસાળકોને તવનસામૂલ્ે 
ચશમસાં તવતરણ કરવસામસંા આવે છે .

મુખ્મંત્રીશ્ીએ દૃન્ટિ તેવી સૃન્ટિની તવભસાવનસા ્ મજાવતસાં કહં્ 
કે, સવસથ દૃન્ટિ મસાટે સવસથ િોરસાક પણ એટલો જ જરૂરી છે. 
વડસાપ્રધસાનશ્ીએ સવસથ િોરસાક, રસા્સા્તણક િસાતરમુક્ત િસાદ્સાન્ન 
મસાટે પ્રસાકૃતતક િેતીનું જે આહ ્વસાન ક્ુાં છે તેને અપનસાવી સવસથ 
િોરસાકથી સવસથ દૃન્ટિ અને સવસથ-્મૃદ્ધ ગુજરસાતની નેમ પસાર 
પસાડવસા તેમણે અનુરોધ ક્યો હતો. આરોગ્મંત્રી શ્ીમતી 
તનતમરસાબહેન ્ુથસારે મોતત્સા અંધતવમુક્ત ગુજરસાત ઝંુબે્નસા 
્ુભસારંભ પ્ર્ંગે વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદી વિસારસા દે્ભરમસંા 

રસાષ્ટી્ અધંતવ અન ેદૃન્ટિ િસામી તન્ંત્રણ કસા શ્િક્રમ વિસારસા નસાગદરકોને 
દૃન્ટિ આપવસા મસાટે હસાકલ કરી હતી. મતં્રી શ્ીમતી ્ુથસારે ઉમે્ુાં 
કે, ્સામસાદ્્ રીતે ૫૦ વરશિ ઉપરનસા લોકોમસાં મોતત્સાનસા કે્ જોવસા 
મળે છે. આવસા નસાગદરકોને ્ોધીને છેવસાડસાનસા તવસતસાર ્ુધી 
સક્રીતનંગ કરીને મોતત્સાનસાં ઑપરે્ન તવનસામૂલ્ે કરી મોતત્સા 
અંધતવમુક્ત ગુજરસાતનસા પ્ર્સા્ો રસાજ્ ્રકસાર કર્ે. આપણસાં 
બસાળકોની પણ દૃન્ટિની ચકસા્ણી મસાટે પ્રતત વરશિ ્ોજાતસા ્સાળસા 
આરોગ્ કસા શ્િક્રમ અતંગશિત ચકસા્ણી કરવસામસંા આવ ેછે અન ેપ્રતતવરશિ 
જરૂદર્સાતમંદ બસાળકોને તવનસામૂલ્ે ચશમસાંનું તવતરણ પણ કરવસામસાં 
આવે છે.

ઉંમર વધતસાં દૃન્ટિની િસામી ્ જાશિતી હો્ છે. ૫૦ વરશિની ઉંંમર 
બસાદ મોતત્સાનું ઑપરે્ન કરસાવવું પડતું હો્ છે. જો તે ન થસા્ 
તો ્મ્ જતસાં દૃન્ટિહીનની િસામી ્જાશિ્ છે. રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા 
ગુજરસાતને મોતત્સા - અંધતવથી મુક્ત કરવસા તવ્ેર ઝુંબે્  હસાથ 
ધરવસામસાં આવી છે, જેમસાં આ્સાબહેનો અને આરોગ્ની ટીમ 
છેવસાડસાનસા મસાનવી ્ ધુી પહોંચી આિંોની તપસા્ કરી જરૂદર્સાતમદંને 
સવૈન્્છક ્ંસથસાઓ/હૉન્સપટલો ્ુધી પહોંચસાડી ્સારવસાર અપસાવ્ે, 
જે મસાટે આ્સાબહેનોને રૂ. ૩૫૦ની ્હસા્ પણ રસાજ્ ્રકસાર 
વિસારસા આપવસામસાં આવ્ે.   

આરોગ્નસા અતધક મુખ્ ્તચવ શ્ી મનોજ અગ્વસાલ, 
આરોગ્ કતમ્નર જ્ પ્રકસા્ ત્વહરે, નૅ્નલ હેલથ  તમ્નનસા 
ડસા્રેકટર ્ુશ્ી રેમ્સા મોહન, કલેકટર શ્ી કુલદીપ આ્શિ, 
મ્તુનત્પલ કતમ્નર શ્ી ધવલ પટેલ ્ તહત લસાભસાથથીઓ, તબીબો 
અને આરોગ્ ્ેવસાકમથીઓ આ ઝુંબે્મસાં જોડસા્સા હતસા. •

પ્ોરબંદર વજલ્ાના ંછ ગામપો બન્યા મપોવતયામકુ્ત 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે મોહતયા-અંધત્વમુક્ત 

ગુજરાતિી ઝુબંશેિો ગાધંીિગરથી રાજયવયાપી પ્ારંભ કરાવયો 
િતો, જ ેસદંભભે હજલ્ા અધંત્વ હિ્વારણ સહમહત પોરબંદર અિ ે
હજલ્ા પચંાયત આરોગય શાખા દ્ારા હજલ્ામા ંઘર-ઘર સ્વભે 
માટે ૧૮૦થી ્વધ ુઆશા ્વક્કર બિેિોિી ટીમ તયૈાર કર્વામાં 
આ્વી છે. િાલ હજલ્ાિા ંછ ગામોિે મોહતયા-અધંત્વમકુ્ત જાિેર 
કરાયા ંછે, જયારે અન્ય ગામોિો સ્વભે િાથ ધરાશ.ે હજલ્ા અધંત્વ 
હિ્વારણ સહમહત પોરબંદર અિે હજલ્ા પંચાયત આરોગય 
શાખાિા સયંકુ્ત ઉપક્રમે પોરબદંર હજલ્ામા ંઘર-ઘર સ્વભે માટે 
આશાબિેિોિે તાલીમ આપી ઈ-ચાટ્ટ અપાયા છે. આંખ 
હ્વભાગિાં ડૉ. હ્વભૂહતબિેિ કોરરયાએ કહ્ં કે, પોરબંદર 
હજલ્ાિે મોહતયા-અધંત્વમકુ્ત કર્વા અમ ેકરટબદ્ધ છીએ. િાલ 
છ ગામ એ્વા ંછે, જયાં મોહતયાિા એકેય કેસ િથી, જેથી તે 
ગામિ ે કેટરેકટ બકૅલૉગ ફ્રી જાિેર કરાયા ં છે, જયારે અન્ય 
ગામોિો સ્વભે િાથ ધરાશ.ે
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દે્ની આવતીકસાલ ્મસાન બસાળકો અને ્ગભસાશિ મસાતસાઓને 
12 જટેલસા જીવલણે રોગો ્ સામ ેરક્ણ આપવસા વરશિ 2014થી તમ્ન 
ઈદ્રિધનુર અતભ્સાન હેઠળ ર્ીકરણ કરવસામસાં આવે છે. હસાલ, 
૧૨ જેટલસા જીવલેણ રોગો ્સામે બસાળકોને રક્ણ આપવસા દર વરવે 
૨ કરોડ ૬૦ લસાિ બસાળકોને  ્સાવશિતત્રક ર્ીકરણ ્ોજનસા હેઠળ 
ર્ી મૂકવસામસાં આવે છે. ક્્, ડીપથેરી્સા, ધનુર, પોલી્ો, કમળો, 
દ્્ુમોતન્સા, મગજનો તસાવ, ઇદ્ફલ્ુએદ્ઝસા-ટસાઈપ-બી, ઓરી, 
અછબડસા, જાપસાનીઝ અન્દ્્ફેલસાઈટીઝ, રોતસા વસાઈર્ ડસા્ેદર્સા 
વગરેે રોગોથી બસાળકોન ેબચસાવવસા મસાટે તવતવધ પ્રકસારની જીવનરક્ક 
ર્ીઓ તવનસામૂલ્ે આપવસામસંા આવે છે. આ અતભ્સાનનસા ચોથસા 
તબક્સાનો તસાજેતરમસાં કેદ્રિી્ આરોગ્ મંત્રી શ્ી મન્ુિભસાઈ 
મસાંડતવ્સાએ ગુજરસાત ્તહત દે્નસા 12 રસાજ્ોમસાં ્ગભસાશિ બહેનો 
અન ેબસાળકો મસાટે તમ્ન ઇદ્રિધનરુ 4.0 - ચોથસા તબક્સાનો પ્રસારંભ 
કરસાવ્ો હતો. રસાજ્ોનસા દરૂ-્દૂરૂ અન ેઆતંદર્સાળ તવસતસારો ્ ધુી 
તમ્ન ઇદ્રિધનુર ઝુંબે્ પહોંચે તે દદ્સામસાં લોકભસાગીદસારીથી 
કસામગીરી હસાથ ધરવસા તમસામ રસાજ્ોને મંત્રી શ્ી મન્ુિભસાઇ 
મસંાડતવ્સાએ અનુરોધ ક્યો હતો. 

કોરોનસા મહસામસારી વચ્ે 170 કરોડ કોરોનસા ર્ીકરણ ્સાથે 
ભસારત દે્ે ્મગ્ તવશ્મસાં ્તહ્સારસા પ્ર્સા્ોનું શ્ેષ્ઠ ઉદસાહરણ 
પ્રસથસાતપત ક્ુાં છે. આજે તવશ્નસા અદ્્ દે્ો ભસારતનસા કોરોનસા 

ર્ીકરણ મહસાઅતભ્સાનની કસામગીરીની પ્ર્ં્સા કરી રહ્સા છે.
વરશિ 2014 અગસાઉ તવતવધ પ્રકસારની ર્ીનું પ્રમસાણ 43 ટકસા 

હતું જે આજે દે્ ભરમસાં 76 ટકસા ્ુધી પહોં્્ું છે. વડસાપ્રધસાન શ્ી 
નરેદ્રિભસાઇ મોદી એ આરંભેલસા તમ્ન ઇદ્રિધનુરમસાં દે્નસા 90 
ટકસા થી વધુ લોકો ્ુધી ર્ીનો લસાભ પહોંચસાડવસાનો રિઢ તનધસાશિર 
કરવસામસાં આવ્ો છે. જેને પદરપૂણશિ કરવસા કેદ્રિી્ આરોગ્ તવભસાગ 
દે્નસા અદ્્ રસાજ્ોનસા ્તહ્સારસા પ્ર્સા્ો ્સાથે કદટબધધ છે તેમ 
શ્ી મસાંડતવ્સાએ જણસાવ્ું હતુ.

ગુજરસાતમસાં આરંભ થ્ેલસા તમ્ન ઇદ્રિધનુર 4.0. ત્રણ 
તબક્સામસા ં7 ફેબ્આુરી, 7 મી મસાચશિ અન ે4 એતપ્રલ નસા રોજ કસા શ્િરત 
કરવસામસાં આવ્ે. આ અતભ્સાન અંતગશિત રસાજ્નસા 33 તજલ્સા 
અને 8 મહસાનગરપસાતલકસાઓમસંા ્ગભસાશિ બહેનો અને બસાળકોને 
આવરી લઇ આરોગ્ ્ ંલગ્ન તવતવધ ર્ીઓ આપવસામસાં આવ્ે. 
આ અતભ્સાન અંતગશિત ધનુર, ઝેરી કમળો, પોતલ્ો, ક્્, 
ડીપથરેી્સા, ઉટસાટી્ુ, હીબ બેકટેદર્સાથી થતસા દ્્ુમોતન્સા તેમજ 
મગજનો તસાવ જેવસા રોગો અને ઓરી, રૂબેલસા જેવસા ધસાતક રોગો 
્સામે પ્રતતરોધક ર્ી આપવસામસાં આવ્ે.

રસાજ્મસાં અગસાઉ તમ્ન ઇદ્રિધનુરનસા ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૧ 
દરમ્સાન ્ ફળ અમલીકરણ કરવસામસાં આવ્ું છે. આ દરમ્સાન કુલ 
9,61,380  બસાળકો અને 2,05,925 ્ગભસાશિ સત્રીઓને 1,94,193 
વધસારસાનસા ર્ીકરણ/મમતસા ્ે્નનું આ્ોજન કરી ર્ીકરણ 
્વેસાઓ અતંગશિત આવરી લવેસામસા ંઆવ્સા છે. કેદ્રિી્ આરોગ્મતં્રીશ્ી  
વિસારસા IMI 4.0 પોટશિલ લોદ્ચ કરવસામસા ંઆવ્ુ ંહત.ુ રસાજ્મસા ંતમ્ન 
ઇદ્રિધનુર-4.0 લોદ્ચીંગ કસા્શિક્રમ અંતગશિત આરોગ્મંત્રીશ્ી 
ઋતરકે્ભસાઇ પટેલ, રસાજ્ કક્સાનસા મતં્રી શ્ી તનતમરસાબેન ્ુથસાર, 
આરોગ્ કતમશ્નર શ્ી જ્પ્રકસા્ ત્વહરે, NHMનસા ડસા્રેકટર 
શ્ીમતી રેમ્સા મોહન, અતધક તન્સામક શ્ી ડો. ન્ન જાની તવદડ્ો 
કોદ્ફરદ્્ વિસારસા જોડસા્સા હતસા. •
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કપોરપોનાને મહાત આ્િા ગુજરાતનું આગેકદમ
૧૦ કરપોડ ઉ્રાંત િેક્સનેશન ડપોઝ અ્ાયા

" અવમતવસંહ ચૌહાણ
કોરોનસા ્સામેનસાં જંગમસાં ગુજરસાતે 

મક્મતસાપવૂશિક ્ સામનો ક્યો છે. આ મક્તસામસા ં
કોરોનસામસંાથી ્સાજા થતસા લોકોની વધતી 
્ખં્સામસા ં દેિસા્ છે. ર્ીકરણમસા ં ગજુરસાતે 
્ીમસા તચહ ન્રૂપ કસામગીરી કરી છ ે. 
આરોગ્મંત્રી શ્ી ઋતરકે્ ભસાઈ પટેલે 
ગજુરસાત રસાજ્ની કોરોનસા ર્ીકરણ ૧૦ કરોડ ડોઝની ત્તદ્ધ ્ દંભવે 
અમદસાવસાદનસા ્નસાથલ ગસામમસા ં‘હર ઘર દસતક’ દઈ ગ્સામજનોમસંા 
ર્ીકરણ મસાટે જુસ્ો વધસા્યો હતો.

ગુજરસાતમસાં કોરોનસા ર્ીકરણનસા ૧૦ કરોડ ડોઝ થ્સા હોવસાનસા 
અવ્રે અમદસાવસાદ તજલ્સાનસા પ્રભસારી અન ેરસાજ્નસા આરોગ્મતં્રી 
શ્ી ઋતરકે્ ભસાઈ પટેલે ્નસાથલ ગસામ થકી રસાજ્નસા તમસામ 
નસાગદરકોનો ઉત્સાહ વધસા્યો હતો. રસાજ્મસાં કોરોનસા ર્ીકરણનસા 
૧૦ કરોડ ડોઝ પણૂશિ થવસાની અદવિતી્ ત્તદ્ધ બદલ મંત્રીશ્ીએ 
રસાજ્નસા આરોગ્કમથીઓ અન ેનસાગદરકો પ્રત્ ેઆભસારભસાવ પ્રગટ 
ક્યો હતો.

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઇ મોદીનસા નતેૃતવમસંા ૧૬મી જાદ્્આુરી. 
૨૦૨૧નસા રોજ દે્ ભરમસંા ્રૂ થ્ેલસા કોરોનસા ર્ીકરણ 

મહસાઅતભ્સાન ્દંભવે અકલપની્ કસામગીરી 
‘ગુજરસાતે કરી બતસાવ્ંુ છે - ૧૦ કરોડ 
ડોઝ’રસાજ્મસંા પ્રતત દ્ લસાિ બે ડોઝનસા 
લસાભસાથથીએ ર્ીનસા ડોઝ આપવસામસા ં દે્નસાં 
મોટસાં રસાજ્ોમસાં ગુજરસાત અગ્ે્ર હોવસાનું 
મતં્રીશ્ીએ ગૌરવભરે જણસાવ્ુ ંહતંુ.

આરોગ્મંત્રીશ્ીએ કોરોનસા મહસામસારીમસાં 
્મગ્ રસાજ્ે એકજૂથ થઈને કોરોનસા ર્ીકરણને આવકસારી આ 
ત્તદ્ધને ત્દ્ધ કરી છે તેમ જણસાવી રસાજ્નસા તમસામ કોરોનસા  
વૉદર્્શિ, હેલથકેર વક્શિ, આંગણવસાડી કસા્શિકરો  અને નસાગદરકો 
૧૦ કરોડ ડોઝની ત્તદ્ધ ્ંદભવે અતભનંદન પણ આપ્સાં હતસાં. 

ઓવાે જાણીઅે કેવી રહી ૧૦ કરાેડ રસીકરણની સફર
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદી વિસારસા ્મગ્ દે્ મસાં અને 

રસાજ્મસા ં૧૬મી જાદ્્આુરી, ૨૦૨૧નસા રોજ કોતવડ-૧૯ ર્ીકરણ 
મહસાઅતભ્સાનનો પ્રસારંભ કરસાવવસામસાં આવ્ો. 

૧૨મી જાદ્્આુરી-2021નસા રોજ ્ૌપ્રથમ વિત ગજુરસાતને 
ભસારત ્ રકસારશ્ી તરફથી કોતવડ-૧૯ ર્ીનો જથથો પ્રસાપ્ત થ્ો હતો. 
્મગ્ દે્મસા ંફ્દ્ટલસાઇન વક્કરોનુ ંર્ીકરણ ્રૂ કરનસાર ગજુરસાત 

કાેરાેનાની ત્ીજી િહેરમાં 
રાજ્યના દદદીઓેનાે 

હાૉસસપટિાઇઝેશન દર  
નીચાે રાખવા રસીકરણ 
ઓશીવા્પદરૂપ સાસબત થરું
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પ્રથમ રસાજ્ છે. ૩૧મી જાદ્્આુરી, ૨૦૨૧નસા 
રોજથી ફ્દ્ટલસાઇન વક્કરોનુ ં ર્ીકરણ ્મગ્ 
રસાજ્મસંા ્રૂ કરવસામસંા આવ્ુ ંહતંુ. 

ભસારત ્રકસારની ્ૂચનસા મુજબ ૧ મસાચશિ, 
૨૦૨૧થી આિસા દે્ની ્સાથે, ગુજરસાતમસંા 
૬૦ વરશિથી વધુ ઉંંમરનસા અને ૪૫ વરશિથી વધુ 
ઉંમરનસા અદ્્ રોગો ધરસાવતસા બધસાને કોતવડ-
૧૯ની ર્ીકરણ ્રૂ કરવસામસાં આવી. ૧લી 
એતપ્રલ, ૨૦૨૧થી ૪૫ વરશિથી વધુ ઉંમરની 
વ્તક્તઓને ર્ી આપવસામસાં આવી છે. 

૧લી મે, ૨૦૨૧નસા રોજથી રસાજ્મસાં 
રસાજ્નસાં ૭ કૉપયોરે્ન તથસા ૩ તજલ્સામસાં ૧૮-૪૪ વરશિ વ્ જૂથ 
મસાટે ર્ીકરણની કસામગીરી ્રૂ કરવસામસાં આવી છે. ત્સાર બસાદ 

૪થી જનૂ, ૨૦૨૧થી રસાજ્નસા તમસામ તજલ્સા અને 
કૉપયોરે્નમસા ંઆ વ્જથૂમસા ંર્ીકરણની કસામગીરી 
્રૂ કરવસામસાં આવી છે.

 3  જાદ્્ુઆરી 2022નસા રોજ રસાજ્નસા 15થી 
17ની વ્નસા તરણો મસાટે કોરોનસા ર્ીકરણ 
કસામગીરી ્રૂ થઈ. 10મી જાદ્્ુઆરીએ રસાજ્નસા 
કોરોનસા વૉદર્ શ્િ, ફ્દ્ટલસાઇન વોદર્ શ્િ અન ેવ્સકો 
મસાટે તપ્રકો્ન ડોઝ આપવસાની  ્રૂઆત થઈ. 

ઇન્દ્ડ્સા ટુડે હેલથતગદર અવૉર શ્િ ૨૦૨૧ કેદ્રિી્
આરોગ્ અને પદરવસાર કલ્સાણમંત્રી શ્ી 
મન્ુિભસાઇ મસાંડતવ્સા વિસારસા ગુજરસાતને ‘રસાજ્ 

વિસારસા શે્ષ્ઠ ર્ીકરણ અતભ્સાન’નસા તવજેતસા તરીકે જાહેર કરી 
એનસા્ત કરવસામસાં આવ્ો છે. •

‘કોરોિાિી મિામારીથી બચ્વા માટે મેં રસીિા બિંે ડોઝ લીધા છે. ૧૫ ્વર્ટથી ઉપરિી ઉંમર 
તમામ ય્ુવાિોિે િંુ કોરોિા પ્હતરોધક રસી લે્વા માટે અિુરોધ કરં છું. રસીકરણથી જ કોરોિા 
સામે સુરક્ા મળી રિે છે. જે લોકોએ રસીિા બિેં ડોઝ લઈ લીધા િોય એમિે કોરોિા ્વાયરસિી 
ખૂબ જ ઓછી અસર થાય છે. તેથી, કોરોિાથી બચ્વા માટે ફરહજયાત રસીકરણ કરા્વ્ંુવ જોઈએ.’

‘કોરોિાિી ્વૈહવિક મિામારીમાં સરકારશ્ી દ્ારા કોરોિાિે િરા્વ્વા માટે રસીકરણ અહભયાિ 
િાથ ધર્વામાં આવયું િતું. જેમાં સાથસિકાર આપ્વા અિે મારી જાતિે કોરોિાથી બચા્વ્વા માટે મેં 
કોરોિાિા બિંે ડોઝ લીધા છે, જયારે કોરોિાિી બીજી લિેર ખૂબ જ ઘાતક િતી તયારે તેિાથી બચ્વા 
માટે રસીકરણ જ એક ઉપાય િતો અિે આજે પણ રસીકરણ જ કોરોિાિો એકમાત્ અસરકારક 
ઉપાય છે. આજે રસીકરણિા કારણે જ િું અિે મારો પરર્વાર સુરહક્ત છીએ એમ િું માિું છું.’

‘કોરોિા પ્હતરોધક રસી મૂકાવયા પછી પણ િુ હિયહમત સરકારિી ગાઇડલાઇિિુ પાલિ 
કરીશ, કોરોિા પ્હતરોધક રસી મૂકા્વીિે િું કોરોિા સામે સુરહક્ત બન્યો છું, છતાં જાિેરમાં માસક 
પિેર્વાિંુ ચાલ ુરાખીશ, ભીડભાડ્વાળી જગયાઓમા ંજ્વાિંુ ટાળીશ. કોરોિા સામે મિે સરુક્ાક્વચ 
પ્દાિ થયું છે. ્વેકકસિેશિિા કારણે િ્વે ભય હ્વિા િું સકકૂલ જઈિે મારો અભયાસ કરી શકરીશ.’ 

'ઘરિા તમામ સભયોએ અગાઉ રસી મૂકા્વી દીધી િતી અિે આજે મિે પણ રસી લાગતાં 
ખુશ છું. કોરોિા સામેિી લડાઈમાં દરેક લોકોએ રસીકરણ કરા્વ્ંુવ આ્વશયક છે. પ્થમ ડોઝ 
લીધા બાદ મિે કોઈ તકલીફ કે આડઅસર થઈ િથી અિે તે સ્વાસ્થય માટે સંપણૂ્ટ સુરહક્ત 
છે. આરોગય હ્વભાગિી ટીમ દ્ારા અમિે શાળામાં હ્વિામૂલયે રસી આપ્વામાં આ્વી છે.'

જલૈમનકુમાર ધીરજભાઈ ચાહૈાણ , પસાટણ

રે્વીબિેિ િારણભાઈ મક્વાણા, પસાટણ

જય સીડા, પોરબંદર

હિરાલી હત્વારી, ્ુરત
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સુરત વસવિલનપો માઇક્પોબાયપોલૉજી વિભાગ બન્યપો કપોરપોના િૉરરૂમ

" મહેન્દ્ િેકરરયા
કોરોનસા મહસામસારીમસાં લોકોને ્ુરતક્ત 

રસાિવસામસંા ડૉકટર, નત્ાંગ સટસાફ, લૅબ 
ટને્નિત્્દ્્નો મોટો ફસાળો છ ે. આ 
ફ્દ્ટલસાઇન કોરોનસા વૉદર્્વે કોરોનસાકસાળમસંા 
લોકોની ્ેવસા્ુશ્ૂરસા કરી છે. તેનસા કસારણે જ ગુજરસાતમસાં ત્રીજી 
લહેરમસાં આપણે હેમિેમ પસાર ઊતરી રહ્સા છીએ. ત્રીજી લહેરમસાં  
્રુતની નવી ત્તવલનસા મસાઇક્રોબસા્ોલૉજી તવભસાગમસા ંજાદ્્આુરી 
મસા્ દરતમ્સાન ૧૦૬ જેટલસા તબીબો અને ટેન્નિત્્નોની ટીમ 
વિસારસા ૧.૬૦ લસાિથી વધુ RTPCR ટેસટ કરવસામસાં આવ્સા છે. 
આ ્મ્ગસાળસા દરતમ્સાન આ એક-એક કમથીઓ વિસારસા ્તત 
દતૈનક ૧૨થી ૧૫ કલસાક જેટલી કસામગીરી કરવસામસાં આવી હતી. 

કોરોનસામકુ્ત દદથીઓન ેવહેલી તબીબી ્ સારવસાર ઉપલબધ થસા્, 
્સાથે ઝડપથી સવસથ થસા્ તે મસાટે આ કમથીઓ રસાઉદ્ડ ધ ક્ૉક 
૨૪x૭ કસામગીરી કરી રહ્સા છે. તેઓની કસામગીરી ત્રણ ત્ફટમસાં 
તવભસાતજત હોવસા છતસંા પણ તેમણે ઓવરટસાઇમ કરીને ૨૪ 
કલસાકમસંા તબીબોને દરપોટશિ ્ુપરત કરી ્મસાજ પ્રત્ે 
તનષ્ઠસાપૂવશિક ફરજ અદસા કરી રોજનસા ્રેરસા્ ૭૦૦૦થી 
વધુ ્ૅમપલની ચકસા્ણી કરે છે. 

આ લૅબમસાં ફરજ પરનસા તબીબો અને ટને્નિત્્ન 
સટસાફ, કમપ્ુટર ઑપરેટર, ્વશિદ્ટ ્તહતનસા ૧૦૬ 
કમશિ્ોગીઓ RT-PCR ટને્સટંગ મસાટે જીવનસા જોિમે કસા્શિ 
કરી રહ્સા છે અને દૈતનક ૭૦૦૦થી વધુ નમૂનસાઓનું પરીક્ણ કરે 
છે. દદથીનો કોરોનસા દરપોટશિ પૉતઝદટવ કે નેગેદટવ આવ્સા બસાદ જ 
ડૉકટરોની ભૂતમકસા ્રૂ થસા્ છે. એટલે જ ્ૅમપલનસા ્ચોટ 
ટેન્સટંગની કસામગીરી પર દદથીની ્સારવસારનો ્ંપૂણશિ આધસાર હો્ 
છે, જેથી મસાઇક્રોબસા્ોલૉજી તવભસાગની ક્ૉતલટી કટં્રોલ અને 
મેઇદ્ટેનદ્્ની જવસાબદસારી પણ વધી ગઈ છે, પણ આ લબૅનો દરેક 
આરોગ્કમથી પોતસાની ફરજને પ્રસાધસાદ્્ આપી રહ્સા છે.

મસાઇક્રોબસા્ોલૉજી તવભસાગનસા હેડ ડૉ. ્ મુે્ સા 
મુલ્સા ંજણસાવ ેછે કે, લૅબ કમશિચસારીઓએ દદવ્-
રસાત જો્સા તવનસા પહેલી અને બીજી લહેરમસાં જે 
રીતે કસામગીરી કરી હતી, તેનસાથી તવ્ેર 
કસામગીરી ત્રીજી લહેરમસાં તનભસાવી રહ્સા છે. 

ત્રીજી લહેરમસાં જાદ્્ુઆરી મસા્મસાં કોતવડ ટને્સટંગનું ભસારણ વધતસંા 
સટસાફની ્ સાથે પોતે પણ દદવ્ - રસાત જો્સા વગર ફરજ અદસા કરી 
છે. ્મ્્ર કોતવડ-૧૯નો દરપોટશિ આપવસા મસાટે રસાજ્ ્રકસાર 
તરફથી એક નવી લબૅની ્ તુવધસા ઊભી કરવસામસા ંઆવી છે, જનેસાથી 
ટેન્સટંગ કસામગીરીમસાં ઘણી રસાહત થઈ છે.

દડપસાટશિમેદ્ટમસાં ૪૯ ટને્નિકલ સટસાફ, ૧૦ ્વશિદ્ટ, ૧૮ ડૉકટર, 
૨૯ ડેટસા ઑપરેટર મળી કુલ ૧૦૬ સટસાફગણ ફરજ બજાવી રહ્ો 
છે, જેમસાંથી ૧૨ જેટલસા કમશિ્ોગીઓ કોરોનસા ્ંક્રતમત થ્સા હતસા, 
અને તમસામ સવસથ થઈને ફરી પસાછસા ડુ્ટીમસાં જોડસાઈ ચૂક્સા છે.

કપોરપોનામાં વ્તાને ગુમાવયા છતાં 
ફરજમાંથષી ન ડગયા

લસાલ દરવસાજા ત્ટી ્ેદ્ટર ્ો્સા્ટીમસાં 
રહેતસાં અને નવી ત્તવલ હૉન્સપટલમસાં 
આત્સટદ્ટ પ્રોફે્ર તરીકે ફરજ બજાવતસાં 

ડૉ. દડમપલ જેઠવસા ચૌહસાણે જણસાવ્ું હતું કે, 
કોતવડની ્ રૂઆતથી જ મસાઇક્રોબસા્ોલૉજી લબૅમસંા 

ટેન્સટંગ અન ેદરપોદટાંગમસંા ફરજ બજાવી રહી છુ.ં કોરોનસાની 
બીજી લહેરમસંા કોરોનસાગ્સત તપતસાની છત્રછસા્સા ગમુસાવી હતી, જથેી 
કોરોનસાથી થોડો ડર જરૂર લસાગતો હતો, પરંતુ ફરજની વસાત આવી 
ત્સારે કોરોનસાનો મક્મ ્ સામનો કરવસા તૈ્ સાર થઈ ગઈ હતી. મસારસા 
૭ વરશિનસા દીકરસા ત્વ અને ૧૩ વરશિની દીકરી િનક બંને 
ભસાઈબહેનને પણ કોરોનસા થતસાં તહંમત હસારી ગઈ હતી, પણ 
તઓેની ્ સાર્ભંસાળ, કસાળજી લવેસાની ્ સાથે કોતવડમસા ંપોતસાની ફરજ 

આરપોગય સુધા

અેક માસમાં 
1.60 િાખથી વધુ 

RTPCR ટેસ્ટ કરારા
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બજાવવસા મસાટે તતપર રહી છું. ત્રીજી લહેરમસાં જાદ્્ુઆરી મસા્મસાં 
કોરોનસા ટેન્સટંગમસાં વધસારો થતસાં રસાત-દદવ્ કસામગીરી કરી છે, 
જેમસંા પદરવસારનસા તમસામ ્ભ્ોએ ્સાથ્હકસાર આપ્ો છે, જેથી 
પદરવસારની પણ આભસારી છું.

બે િાર કપોરપોના થયપો છતાં વનષ્ઠા અડગ
દ્્ુ ત્ટીલસાઈટ નેતવલ પસાક્ક ્ો્સા્ટીમસંા 
રહેતસંા અને મસાઇક્રોબસા્ોલૉજી તવભસાગમસાં 

ટુ્ટર તથસા ફેકલટી તરીકે ્ેવસા આપતસાં 
ડૉ. પવૂથી મોદીએ જણસાવ્ું હતું કે, પસાંચ 
વરશિથી ત્તવલ હૉન્સપટલમસંા ફરજ 
તનભસાવી રહી છુ.ં કોરોનસાકસાળમસંા ટુ્ટરની 

ફરજ ્ોંપવસામસાં આવી ત્સારે કોરોનસાનો 
ભ્ ્તસાવતો હતો, પરંતુ ્મ્ જતસંા નક્ી 

ક્ુાં કે કોરોનસા ્ સાથે રહીને જ નોકરી કરવસાની છે, મક્મ મનોબળ 
રસાિતસાં ડર ગસા્બ થઈ ગ્ો હતો. હું પહેલી અને ત્રીજી લહેરમસાં 
કોરોનસાગ્સત બની હતી, પરંતુ સવસથ થઈને પુન: ફરજ પર હસાજર 
થઈ હતી. તસાજેતરમસાં મસારસા બંને દીકરસા દેવ અને કતવ્ને કોરોનસા 
થતસાં ફરજ અને દીકરસાની ્ સાર્ંભસાળ રસાિવસાનું મસારસા મસાટે મુશકેલ 
બની ગ્ું હતું, પરંતુ ડુ્ટી તનભસાવવસાની પણ મસારી નૈતતક ફરજ 
હતી, જેથી નોકરી પણૂશિ કરી હું બસાળકોની ્સાર્ંભસાળ લેતી હતી. 

એક ્મ્ એવો પણ આવ્ો કે મસારો આિો પદરવસાર કોરોનસાની 
ઝપટેમસંા આવી ગ્ો હતો. છતસંા ્ ૌ ્ ભ્ોન ેકોરોનસાન ેહરસાવવસામસંા 
્ફળતસા મળી હતી. 

સતત ત્રણ વશફટમાં કામ કયુું
કતસારગસામની સમૃતત ્ો્સા્ટીમસાં રહેતસાં 

તથસા ત્તવલ હૉન્સપટલમસંા ૪ વરશિથી 
ફરજ બજાવતસાં ડો.્ોતગતસાબહેન 
તમસત્રીએ જણસાવ્ંુ કે, કોરોનસાની 
્રૂઆતથી જ મસાઇક્રોબસા્ોજી 
દડપસાટશિમેદ્ટમસાં કસામગીરી કરી રહી 

છુ.ં મસારસા ઘરની આજબુસાજુનસા લોકોને 
પરે્સાની ન થસા્ એનસા મસાટે ત્તવલ 

હૉન્સપટલ કૅમપ્મસાં પદરવસાર ્ સાથે રહી ફરજ 
તનભસાવી રહી છું. કોરોનસા પછી ત્તવલ કૅમપ્મસાં રહ્સા બસાદ એક 
વસાર પણ ઘરે પરત ગ્સા નથી. ત્રીજી લહેરમસાં જાદ્્ુઆરી 
મતહનસામસાં કોરોનસા ટેન્સટંગ વધતસાં ત્રણ ત્ફટમસાં ૩૨ કલસાક પણ 
ફરજ તનભસાવી છે. ત્રીજી લહેરમસાં ૭૦૦૦થી વધુ ટેસટ કરવસામસાં 
આવતસા હતસા. હજુ પણ સટસાફનસા ્હ્ોગથી કોતવડ ટેન્સટંગની 
જવસાબદસારી ઉત્સાહથી તનભસાવી રહ્સાં છીએ. •

ઇન્ટર-ઑ્રેબલ વક્વમનલ જક્ટસ વસ્ટમના અમલ અને રકેન્કિંગમાં
ગુજરાતે રવિતષીય ક્મ હાંસલ કયયો

ગુજરસાતનસા જેલ તવભસાગને ‘ગુડ પ્રૅન્કટત્્ ઑન ક્રસાઇમ 
તક્રતમનલ ટ્રેદકંગ એદ્ડ નેટવક્ક ત્સટમ ICJS’ની વસાતરશિક 
મીદટંગમસાં આ ત્સટમનસા શે્ષ્ઠ અમલીકરણ મસાટેનો દવિતી્ 
પુરસકસાર-અવૉડશિ તસાજેતરમસાં પ્રસાપ્ત થ્ો છે. મુખ્મંત્રી શ્ી 
ભૂપદે્રિભસાઈ પટેલ ્મક્ આ ગૌરવ ્દ્મસાન અવૉડશિની પ્રસતુતત 
ગસાંધીનગરમસાં ગૃહ રસાજ્મંત્રી શ્ી હરશિભસાઈ ્ંઘવીની પે્રરક 
ઉપન્સથતતમસાં અતધક પોલી્ મહસાતનદે્ક ડૉ. કે. એલ. એન.
રસાવ ેકરી હતી. ભસારત ્ રકસારનસા ગૃહ મતં્રસાલ્નસા ઉપક્રમ ેNIC 
વિસારસા આ CCTNS પ્રોજેકટ તવક્સાવવસામસાં આવ્ો છે. આ 
પ્રોજેકટ અંતગશિત ICJS પોટશિલની ્રૂઆત કરવસામસાં આવેલી 
છે. આ પોટશિલ પર રસાષ્ટી્ કક્સાએ પોલી્, કોટશિ, તપ્રઝદ્્, ગનુસામસાં 
્ંડોવસા્ેલસંા વસાહનો, ગુમ/તબનવસાર્ી વ્દકતઓની મસાતહતી, 
તવઝસા-પસા્પોટ શિ , કદે્રિી્ એજદ્્ીઓ, એફ.એ્.એલ, 
પ્રોત્ક્ુ્ન, એલી્ (આમશિ્ લસાઇ્દ્્) તવભસાગોનસા ડેટસાનો 
તવતનમ્ કરીને તપસા્ કરનસાર એજદ્્ીને એક જ દડતજટલ 
ત્ક્ોર પલેટફોમશિ ઉપર ડેટસા જોઈ ્ કે તેવી વ્વસથસા કસા્સાશિન્દ્વત 
કરેલી છે.

કદે્રિી્ ગૃહ મતં્રસાલ્નસા આ ્ી્ીટીએનએ્-આઇ.્ી.જે.
એ્.પ્રોજેકટ હેઠળ રસાજ્ો/કદે્રિ્સાત્ત પ્રદે્ મસાં થ્ેલ 
અમલીકરણ અંગેનસા અવોડશિની થ્ેલી જાહેરસાતમસાં આઇ.્ી.
જે.એ્. પ્રોજેકટ હેઠળ તવતવધ સતંભો પોલી્, તપ્રઝન, એફ.
એ્.એલ., પ્રોત્ક્ુ્નમસાં કરેલી કસા્શિવસાહી અંગેનસા અવોડશિ 
અદ્વ્ે દ ે્ નસા ૩૭ રસાજ્ો/કદે્રિ્સાત્ત પ્રદે્ મસંા શે્ષ્ઠ 
અમલીકરણ બદલ તપ્રઝન સતભંમસાં ગુજરસાતને દવિતી્ ક્રમનો 
અવોડશિ પ્રસાપ્ત થ્ો છે. 

આ અવોડશિ મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલ ્મક્ પ્રસતતુ 
કરવસાનસા અવ્ર ે મુખ્મંત્રીશ્ીનસા મુખ્ અગ્ ્તચવ શ્ી 
કૈલસા્નસાથન, ગૃહ તવભસાગનસા અતધક મખુ્ ્ તચવ શ્ી રસાજકુમસાર 
પણ ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. મુખ્મતં્રીશ્ીએ આ વેળસાએ રસાજ્ની 
જેલોનસા વડસા અને અતધક પોલી્ મહસાતનદે્ક ડૉ. કે. એલ. 
એન. રસાવનસા પુસતક ‘જેલ ઇતતહસા્ અને વતશિમસાન’નસા અંગે્જી 
્ંસકરણ ‘જેઇલ-પસાસટ એદ્ડ પ્રેઝદ્ટ’ પુસતકનું તવમોચન પણ ક્ુાં 
હતું. ઉલે્િની્ છે કે આ પુસતકનું ગુજરસાતી ્ંસકરણ અગસાઉ 
પ્રત્દ્ધ થઈ ચૂક્ું છે. •
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૧૯ PSA ઑક્સજન પલાન્ટનું ઈ-લપોકા્્ષણ કરતા CM  

કોરોનસાની ત્રીજી લહેરનસા ્સામનસાની તૈ્સારીનસા ભસાગરૂપે 
દરેક રસાજ્ો ઑન્ક્જન પલસાદ્ટ ઊભસા કરી રહ્સાં છે. અમદસાવસાદ 
્હેરમસંા પણ મ્ુતનત્પલ કૉપયોર ે્ ન વિસારસા ૪ જનરલ 
હૉન્સપટલો, ૯ કૉમ્ુતનટી હેલથ ્ેદ્ટરો તથસા એક કોતવડ કૅર 
્ેદ્ટર િસાતે PSA ઑન્ક્જન જનરે્ ન પલસાદ્ટ નસાિવસાનું 
આ્ોજન હસાથ ધરવસામસંા આવ્ંુ હતંુ, જે અનુ્સાર 2000, 1000, 
500 LPM એમ જુદી જુદી કૅપેત્ટીનસા કુલ ૧૯ જેટલસા પલસાદ્ટ 
કુલ રૂ. ૨૦ કરોડનસા િચવે તૈ્સાર કરવસામસાં આવ્સા હતસા, જેનું 
તસાજેતરમસંા મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે વ્્ુશિઅલી લોકસાપશિણ 
ક્ુાં હતું. 

કોરોનસા મહસામસારીની ત્રીજી લહેર ્સામે તવશ્ આિું ઝઝૂમી 
રહ્ં છ ે ત્સારે ભસારતમસાં વડસા પ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદીનસા 
નેતૃતવમસાં આપણે તવશ્નું ્ૌથી મોટું વેન્ક્ને્ન ્રૂ ક્ુાં અને 
દે્ વસા્ીઓને રક્સાકવચ આપ્ંુ છે. અત્સાર ્ ુધીમસંા ગુજરસાતમસંા 
૯.૭૬ કરોડથી વધુ ર્ીનસા ડોઝ નસાગદરકોને આપવસામસંા આવ્સા 
છે. આમ છતસાં રસાજ્ ્ રકસારે આગોતરસા આ્ોજનનસા ભસાગરૂપે 
PSA પલસાદ્ટની ્ુતવધસા વ્સાપક બનસાવી છે.  દુતન્સાનસાં 
તવકત્ત અને આધુતનક ્હેરોમસાં જેની ગણનસા થસા્ છે તેવસા 
અમદસાવસાદનસા નગરજનોની આરોગ્ની ્ુિસાકસારીમસાં વધસારો 
કરવસા મસાટ ે એક્સાથે  19 ઑન્ક્જન જનરલ પલસાદ્ટ 
અમદસાવસાદનસા નગરજનોને મળી રહ્સા છ ે. અમદસાવસાદ 
મહસાનગરપસાતલકસા વિસારસા રૂતપ્સા ૨૦ કરોડનસા િચવે તૈ્સાર કરેલસા 
આ પલસાદ્ટ અમદસાવસાદની ત્રણ મોટી જનરલ હૉન્સપટલ, ૯ 
કૉમ્ુતનટી હેલથ ્ેદ્ટર અને એક કોતવડ કૅર ્ેદ્ટર િસાતે 
લગસાવવસામસંા આવ્સા છે. ૫૦૦ થી ૨૦૦૦ તલટરની કૅપેત્ટી 
ધરસાવતસા આ પલસાદ્ટ જરૂદર્સાતનસા ્ મ્ે દદથીઓની ઑન્ક્જનની 
મસાગને પૂરી પસાડ્ે. 

મુખ્મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ંુ ક ે્ દ ્ભસાગ્ે ત્રીજી લહેર દરતમ્સાન 
આવી કોઈ ન્સથતતનું તનમસાશિણ થવસા પસામ્ું નથી. આની પસાછળનું 

મુખ્ કસારણ ગુજરસાતમસંા ચસાલુ રહેલું વ્સાપક ર્ીકરણ અતભ્સાન 
છે અને જેનસા પદરણસામે રસાજ્મસંા દદથીઓનું હૉન્સપટલસાઇઝે્ન 
ઓછું થ્ું અને ઑન્ક્જનની જરૂર પણ ઓછી પડી છે.

કોરોનસાની પ્રથમ બે લહેરનસા અનુભવમસાથંી આપણ ેગજુરસાતની 
હૉન્સપટલોન ેમદેડકલ ઑન્ક્જનની વ્વસથસા બસાબત ેઆતમતનભશિર 
બનસાવવસાનુ ંઆ્ોજન રસાખ્ુ ંહતુ,ં જનેી તૈ્ સારીનસા ભસાગરૂપ ેહસાલમસા ં
રસાજ્ની આરોગ્ ્ સંથસાઓમસા ં445 psa પલસાદ્ટ કસા શ્િરત છે. તથસા 
પી.એમ.કે શ્િ ફંડ  અતંગશિત ગજુરસાત મસાટે ૮૯.૯૧ મેતટ્રક ટનની 
ક્મતસા ધરસાવતસા 59 પલસાદ્ટ કસા શ્િરત થઈ ચૂક્સા છે, જમેસા ંતમસામ 
્સાં્ દશ્ીઓ અન ેધસારસા્ભ્શ્ીઓનસા ફંડમસંાથી પણ 55 psa પલસાદ્ટ 
રસાજ્ોની આરોગ્ ્ સંથસાઓને મળ્સા છે. આ પલસાદ્ટની ઑન્ક્જન  
ઉતપસાદન ક્મતસા લગભગ ૩૧.૩૯ મતેટ્રક ટન છે. 

મુખ્મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ંુ હતું કે, આઝસાદીનસા અમૃત મહોત્વ 
વરવે મોદીજીએ આતમતનભશિર ભસારતનો ્ ંકલપ આપ્ો છે.મેદડકલ 
ઑન્ક્જનનસા જનરે્ન, સટોરેજ અને ્પલસા્ની બસાબતમસાં 
ગુજરસાતે આતમતનભશિરતસા કેળવી છે.વડસા પ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઇ 
મોદીએ દે્ નસા હેલથ ઇદ્ફ્સાસટ્રકચરને વધુ આધુતનક બનસાવવસા 
મસાટે અનેક પગલસાં લીધસાં છે, જેમસાં સવદે્ી મસા્ વેન્ક્ને્ન, 
દવસાઓ, ઑન્ક્જનનું ઉતપસાદન અને રસાજ્ોને પણ આરોગ્ 
રક્સાકવચ ઉપસાડવસા મસાટે ્તત મસાગશિદ્શિન આપ્ું છે. 

અમદસાવસાદ SVPમસાં ૬ પલસાદ્ટ, એલ.જી હૉન્સપટલમસાં ૧, 
્સારદસાબેન હૉન્સપટલમસાં ૧, ્ મર્ હૉન્સપટલમસાં ૨, કોમ્ુતનટી 
હેલથ ્ેદ્ટર િસાતે ૯ PSA ઓન્ક્જન જનરે્ ન પલસાદ્ટ 
કસા્શિરત કરવસામસંા આવ્સા છે. આ પ્ર્ંગે આરોગ્મંત્રી શ્ી 
ઋતરકે્ભસાઈ પટેલ, કુદટરઉદ્ોગમંત્રી શ્ી જગદી્ભસાઇ 
તવશ્કમસાશિ, મ્ુતનત્પલ કતમ્નર શ્ી લોચન ્હેરસા, મે્ર શ્ી 
દકરીટકુમસાર પરમસાર, ડેપ્ુટી મે્ર શ્ીમતી ગીતસાબહેન પટેલ, 
ધસારસા્ભ્શ્ીઓ, ્સાં્દશ્ીઓ ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. •
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ધપોળાિષીરામાં પ્રાચષીન વિરાસતનું મૂળ  
સતિ-તતિ જાળિષી રાખષીને વિકાસકાયયો કરાશે

વલડશિ હેદરટેજ ્સાઈટમસા ંસથસાન પસામેલસા 
પ્રસાચીન નગર ્ સંકૃતતની તવરસા્ત ધરસાવતસા 
ધોળસાવીરસાની મખુ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ 
પટેલે તસાજતેરમસંા મલુસાકસાત લીધી હતી. આ 
્સાથે, મુખ્મંત્રીશ્ીએ ઘડુલી ્સાંતલપુર 
ને્ નલ હસાઇવનેસા પ્રગતત હેઠળનસા કસામોનું 
પણ તનરીક્ણ ક્ુાં હતું. આ ને્નલ 
હસાઈવનેસંા તનમસાશિણથી ધોળસાવીરસાથી ્ ફેદ રણ 
વચ્નેુ ંઅતંર 80 દક.મી જટેલંુ ઘટી જ્.ે

આ મુલસાકસાત પ્ર્ંગે મુખ્ ્તચવ શ્ી 
પંકજકમુસાર, ધસારસા્ભ્ શ્ી તવરેદ્રિત્ંહ 
જાડેજા, તજલ્સા કલેકટર શ્ીમતી પ્રતવણસા 
અને અદ્્ અતધકસારીઓ જોડસા્સા હતસા. 

મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે 
ધ ોળ સાવ ી ર સામ સાં  પુ ર સા તન  ્મ્મ સા ં
્આુ્ોતજત નગર રચનસા અન ેિસા્ કરીને 
તતકસાલીન ્મ્ે વર્સાદી પસાણીનસા ્ંગ્હ 
મસાટે, જળ ્ંચ્ મસાટેની જે વ્વસથસાઓ 
હતી તેની પણ જાણકસારી પુરસાતતવ 
તવભસાગનસા અતધકસારીઓ પસા્ેથી મેળવી 
હતી. તેમણે પુરસાતતવ તવભસાગ વિસારસા 

ધોળસાવીરસાની આ પ્રસાચીન ધરોહરનસા 
અવ્રેો, પરુસાતતવી્ વસતઓુની જાળવણી 
મસાટેનસા મ્ુતઝ્મની મુલસાકસાત લઈને 
પ્રેઝદ્ટે્ન પણ તનહસાળ્ું હતું.

શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે તવઝીટર બુકમસાં 
પોતસાનો પ્રતતભસાવ નોંધતસા કહં્ હતું કે, 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદીનસા 
પ્ર્સા્ોની ્ફળતસાને પદરણસામે હવે આ 
સથળને વલડશિ હેદરટેજ ્સાઈટમસાં સથસાન 
મળતસા વતૈશ્ક સતરે જે મહતવ વધ્ંુ છે તે 
્ંદભશિમસાં રસાજ્ ્રકસારે પણ આ પ્રસાચીન 
તવરસા્તનું  મૂળ ્તવ અને તતવ જાળવી 
રસાિીન ે્ મ્સાનકુુલ તવતવધ તવકસા્ કસામોનું 
આ્ોજન હસાથ ધ્ુાં છે. 

ગુજરસાતને તવશ્નસા પ્રવસા્ન નક્સામસાં 
અંદકત કરવસા ગુજરસાત ્ રકસાર કદટબદ્ધ છે. 

મુખ્મંત્રીશ્ીને ધોળસાવીરસાની 5000 
વરશિ જનુી આ ધરોહરની તવ્રેતસાઓ અને 
હજુ ્ંસકૃતત દ્શિનની અનેક ્ંભસાવનસાઓ 
તેમજ પ્રવસા્ીઓને મળી રહેલી મસાતહતી 
્તહતની ્મગ્ત્સા તવગતો  પુરસાતતવ 

અને ્ંગ્હસાલ્ તવભસાગનસા પૂવશિ તન્સામક 
શ્ી ્દુવીરત્ંહ રસાવતે આપી હતી.

ધોળસાવીરસાની મુલસાકસાત દરમ્સાન 
મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે ઘડુલી 
્સંાતલપુર ને્નલ હસાઇવેનસા પ્રગતત 
હેઠળનસા કસામોનું પણ તનરીક્ણ ક્ુાં હતું. 
તેમણે કુલ 264 કી.મી.ની લંબસાઈનસા આ 
ને્ નલ હસાઇવે નબંર 754 Kની ચસાર તલકં 
જેમસાં ઘડુલી, ધોળસાવીરસા, ક્છનું ્ ફેદ રણ 
અન ેિસાવડસાનો ્ મસાવે્  થસા્ છે ત ેતલકંનસા 
320 કરોડનસા અંદસાતજત િચવે હસાથ ધરસાઇ 
રહેલસા મસાગશિ તનમસાશિણ કસામો તનહસાળ્સા હતસા. 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા દદ્સા 
દ શ્િનમસંા કેદ્રિ ્ રકસારે આ ને્ નલ હસાઇવનેું 
તનમસાશિણ હસાથ ધરતસા હવ ેધોળસાવીરસાથી ્ ફેદ 
રણ વચ્ેનું અંતર 80 દક.મી જેટલું ઘટી 
જ્ે. એટલું જ નતહ ધોળસાવીરસા,્ફેદ રણ, 
મસાતસાનસા મઢ, હસાજીપીર અને િસાવડસાને 
્ીધી ને્ નલ હસાઈ વેની રોડ કનને્કટતવટી 
મળતી થ્.ે આ હસાઈવનેસા તનમસાશિણથી 100 
જેટલી બોડશિર આઉટ પોસટને પણ આ 
કનેન્કટતવટીનો વ્ૂહસાતમક લસાભ મળ્ે. •

વિકાસગાથા

ઘડુલષી સાંતલ્ુર હાઇિેના વનમા્ષણથષી સષીમાિતતી
વિ્તારને માગ્ષનષી સુવિધા મળશે
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ગુજરાતનું સહકારષી ક્ેત્ર દેશભરમાં નમૂનેદાર
ગુજરસાતનસા પનોતસાપુત્ર  અને દે્ નસા 

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદીએ તેમનસા 
મખુ્મતં્રીશ્ીનસા કસા શ્િકસાળ દરતમ્સાન તચતંન 
ત્તબરની ્ રૂઆત કરી રસાજ્નસા વહીવટી 
તંત્રમસાં નવી ઊજાશિનો ્ંચસાર ક્યો. તચંતન 
ત્તબર વિસારસા જે તે તવભસાગનસા પ્રશ્નો, 
્મસ્સાનું ્મસાધસાન મસાગશિદ્શિન મળી રહે 
છે. તમેજ તવકસા્નસા ંનવસા ંવિસાર િલૂવસા મસાટે 
મુક્ત મને ચચસા શિ કરવસામસાં આવે છે. 
તસાજેતરમસાં અમદસાવસાદમસાં ્રદસાર પટેલ 
લોકપ્ર્સા્ન ્ંસથસા (ન્સપપસા) િસાતે કૃતર, 
િેડૂત કલ્સાણ અને ્હકસાર તવભસાગ વિસારસા 
આ્ોતજત તચતંન ત્તબરનો મખુ્મતં્રી શ્ી 
ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે દડતજટલી ્ુભસારંભ 
કરસાવ્ો હતો.  

મુખ્મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું  હતું  ક ે, 
વતશિમસાન વડસા પ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ 
મોદીએ તચંતન ત્તબરનો આપેલો ્ફળ 
અતભગમ આપણે વધુ વેગવંતો બનસાવવો 
છે. ્ મસાન તહત મસાટે એક્મસાન ધ્ે્  ્ સાથે 
્ૌનસા ્સાથ ્ૌનસા તવકસા્ અને ્ૌનસા 
તવશ્સા્નસા મંત્રનસા પસા્સા ઉપર ્હકસારી 
કે્ત્ર તવકસા્નું આગવું મૉડેલ બદ્્ું છે. 

મુખ્મંત્રીશ્ીએ વડસાપ્રધસાન શ્ી 
નરેદ્રિભસાઈનસા નેતૃતવમસંા આઝસાદી પછી 
પ્રથમ વસાર કેદ્રિ ્ રકસારમસા ં્ હકસાર તવભસાગ 
રચવસામસાં આવ્ો છે. તેની ભૂતમકસા પણ 

આપી હતી. દે્નસા પ્રથમ ્ હકસારમતં્રી પણ 
ગજુરસાતનસા પુત્ર અતમતભસાઈ ્ સાહ છે ત્સારે 
રસાજ્નો ્હકસાર તવભસાગ કદે્રિ ્સાથે 
્કંલન ્ સાધી ્ હકસાર કે્ત્રનુ ંઆગવુ ંમૉડલે 
દે્ મસંા બન્ે. આ તચંતન ત્તબર મસાત્ર 
એક કસા્શિક્રમ ન બને, પરંતુ આવનસારસા 
દદવ્ોમસાં ્હકસાર તવભસાગની નવી 
જન તહતક સા ર ી  અને  ્હક સા રપૂ ણ શિ 
કસા શ્િપ્રણસાલીન ેવધુ ્ ગંીન કરનસારો રોડમપે 
બને  તે વ ી  તહમ સા્ત  કર ી  હત ી . 
મુખ્મંત્રીશ્ીએ આ વેળસાએ ્હકસાર 
તવભસાગની વેબપૉટશિલનું લૉન્દ્ચંગ પણ  
ક્ુાં હતું. 

તચંતન ત્તબરનસા બીજા દદવ્ ે
રસાજ્પસાલ શ્ી આચસા્શિ દવેવ્રતજીએ 
જણસાવ્ુ કે, આ તચંતન ત્તબરમસાં પ્રસાકૃતતક 
િેતીની આવશ્કતસાઓને લઈને તજજ્ઞો 
વિસારસા જે તવચસારો રજૂ કરવસામસાં આવી રહ્સા 
છે તે િરેિર પ્ર્ં્ની્ છે. િેડૂતોનસા 
્વસાાંગી તવકસા્ મસાટે પ્રસાકૃતતક િતેી જ શે્ષ્ઠ 
તવકલપ છે. 

રસાજ્નસા ્હકસાર તવભસાગનસા ઉચ્ 
અતધકસારીઓની તચંતન ત્તબર અને 
આઇ્ીએઆર તેમજ ઍતગ્કલચર 
ટેનિોલૉજી ઍન્પલકે્ન દરચ્શિ ઇન્દ્સટટ્ૂટ 
- અટસારી પણુ ેિસાત ે્ ોજા્ેલી ‘સવસથ રસાષ્ટ 
હેતુ પ્રસાકૃતતક કતૃર કસા્શિ્સાળસા’મસાં ઉપન્સથત

ગુજરસાત, મહસારસાષ્ટ અને ગોવસા એમ 3 
રસાજ્ોનસાં 82 ક ૃતરતવજ્ઞસાન ક ેદ્રિોનસા 
વૈજ્ઞસાતનકોને પણ વીદડ્ો કૉદ્ફરદ્્નસા 
મસાધ્મથી ્ં્ુક્ત રીતે ્ંબોધન ક્ુાં હતું. 

આ અવ્રે રસાજ્પસાલશ્ીએ કહ્ં કે, 
જતૈવક કૃતરમસંા ્ રૂઆતનસંા વરયોમસંા ઉતપસાદન 
ઘટે છે, પરંતુ પ્રસાકૃતતક કતૃર જો ્ોગ્ 
પદ્ધતતથી કરવસામસા ંઆવ ેતો ઉતપસાદન ઘટતું 
નથી. ્હકસાર તવભસાગે દરેક િેડૂતો ્ુધી 
આ વસાતને પહોંચસાડીને તેઓને પ્રસાકૃતતક 
િેતી તરફ વસાળવસાનસા પ્ર્સા્ો કરવસા 
જોઈએ ્હકસાર તવભસાગની આ તચંતન 
ત્તબરમસાં વતશિમસાન ્મ્મસાં ્હકસારી 
પ્રવૃતતિ અને ્હકસારી કસાનૂનમસાં આવેલસા 
પદરવતશિન તેમજ ્હકસારી મંડળીઓની 
રચનસામસાં નૂતન અતભગમ અંગે અને 
મંડળીઓની કસામગીરી વધુ લોકઉપ્ોગી 
બને તે મસાટેનસા તવચસારો રજૂ થ્સા હતસા. 
્ુવસાનો અને મતહલસાઓને ્હકસારી 
પ્રવૃતતિમસાં વધુ ્તક્ર્પણે જોડવસા અંગે 
મનોમંથન ્સાથે ચચસાશિતવચસારણસા કરવસામસાં 
આવી હતી.

આ ઉપરસંાત આ તચંતન ત્તબરમસંા 
ત વ ત વ ધ  ્ હ ક સા ર ી  મં ડ ળ ી ઓ ન ી 
કસામગીરી,પડકસારો અને વ્વસથસાની 
પદરન્સથતત મુજબ કુલ ૨૦ તવર્ ઉપર 
તવચસાર-તવમ્શિ કરવસામસા આવ્ું. ઉપરસાત 
તજજ્ઞો વિસારસા ્હકસારી પ્રવૃતતની વતશિમસાન 
પદરન્સથતત તેમજ ભતવષ્નસા પડકસારો અને 
આ્ોજન બસાબતે મસાગશિદ્શિન આપ્ું હતું

આ તચંતન ત્તબર દરતમ્સાન 
્હકસારમંત્રી શ્ી જગદી્ભસાઈ તવશ્કમસાશિ, 
્હકસાર તવભસાગ ્તચવ શ્ી નતલન 
ઉપસાધ્સા્, ્હકસાર કતમ્નર શ્ી દદને્  
પટેલ, ઔડસા-અમદસાવસાદનસા ્ીઈઓ શ્ી 
ડી. પી. દે્સાઈ, શ્ી કે. બી. ઉપસાધ્સા્, શ્ી 
કે. જી. જોરી, શ્ી એ.કે. અસથસાનસા તેમજ 
હોદેદસારો ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. •

વચંતન
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ગુજરાતનષી નિષી IT ્ૉવલસષી જાહેર કરતા મુખયમંત્રષીશ્ષી 
ગુજરસાત રસાજ્ તવતવધ ઔદ્ોતગક ક્ેતે્ર અગ્ે્ર રહ્ં છે. આ 

્સાથે, ઘણસાં ક્ેત્રો પ્રગતતનસા પથ પર છે. આ તવકસા્્ીલ કે્ત્રોને 
પ્રોત્સાહન આપવસા મસાટે રસાજ્ ્ રકસાર પ્રતતબદ્ધ છે. તેમસાંથી એક 
છે આઇ.ટી. અને ઇલેકટ્રૉતનક્ સટસાટશિ-અપ. સટસાટશિ-અપ મસાટેની 
શે્ષ્ઠ તકો ગુજરસાતમસાં ઉપલબધ છે. વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ 
મોદીનસા મેઇક ઇન ઇન્દ્ડ્સા અને સટસાટશિ-અપ તમ્નનસાં ્પનસાંને 
્સાકસાર કરવસા ગુજરસાત અગે્્ર રહે તે મસાટે અનેકતવધ પગલસાં 

ભ્સાાં છે. મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલનસા નેતૃતવમસંા ગતત્ીલ 
ગુજરસાતે અનેક નવી નીતતઓ અમલમસાં મૂકી છે. આ જ દોરને 
મુખ્મંત્રીશ્ીએ આગળ ધપસાવીને IT અને ITeSની નવી 
નીતતની ઘોરણસા કરી હતી. 

મખુ્મતં્રી શ્ી ભપૂદે્રિભસાઈ પટેલ ેરસાજ્મસા ંIT ્ કેટરમસા ંઝડપી 
અને ્ વશિ્મસાવે્ ક વૃતદ્ધને પ્રોત્સાહન આપવસાની પ્રતતબદ્ધતસા ્ સાથે 
નવી ગુજરસાત IT અને ITeS પૉતલ્ીની જાહેરસાત કરી છે. આ 
નવી પૉતલ્ી પસાંચ વરશિ એટલે કે ર૦રરથી ર૦ર૭ ્ુધી અમલમસાં 
રહે્ે. મુખ્મંત્રીશ્ીએ ત્ક્ણ તથસા ્સા્દ્્ ટનેિોલૉજી મતં્રી શ્ી 
તજતેદ્રિભસાઈ વસાઘસાણીની ઉપન્સથતતમસાં આ નવી પૉતલ્ી 
ગસાંધીનગરમસાં જાહેર કરી હતી.

મુખ્મંત્રીશ્ીનસા મુખ્ અગ્ ્તચવ શ્ી કૈલસા્નસાથન, મુખ્ 
્તચવ શ્ી પંકજ કુમસાર, વદરષ્ઠ ્તચવો, ્સા્દ્્ ટેનિોલૉજી 
્તચવ શ્ી તવજ્ નહેરસા તેમજ આઇ.ટી. કે્ત્રની રસાષ્ટી્-
આંતરરસાષ્ટી્ ખ્સાતતપ્રસાપ્ત નવ જેટલી ્ંસથસાઓનસા, ગૃહોનસા 
પ્રતતતનતધઓ પણ આ પૉતલ્ી લૉંતચંગ અવ્રે ઉપન્સથત રહ્સા 
હતસા. શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે કહ્ં કે, ટેનિોલૉતજકલ ક્રસાંતતએ 
આતથશિક અને વ્સાવ્સાત્ક રીતે તવશ્ને બદલી નસાખ્ું છે.

આ નવી અને ઊભરતી IT ટેનિોલૉજી તવશ્મસાં તમસામ કે્ત્રે 
ક્રસાંતત લસાવી રહી છે તેમજ વ્વ્સા્ો, ્રકસારો અને લેબર મસાકકેટ 

મુખયમંત્રષીશ્ષીએ આ નિષી ્ૉવલસષીનષી વિશેરતાઓ પ્ર્તુત કરષી હતષી. તદ ્અનુસાર... 
• આ નીતત CAPEX-OPEX મૉડેલનો એક ્ુતનક કૉદ્્ેપટ રજૂ કરે

છે, જે ્મગ્ દે્મસાં પ્રથમ છે: ્સામસાદ્્ પ્રોજેકટ મસાટે વધુમસાં વધુ રૂ. પ૦
કરોડની મ્સાશિદસામસાં રપ ટકસાનો CAPEX ્ પોટશિ અપસા્ે. મેગસા પ્રોજેકટ
મસાટે આ મ્સાશિદસા રૂ. ર૦૦ કરોડ ્ુધીની રહે્ ે. દર વરવે રૂ.20 કરોડ
્ધુીનસા ્ સામસાદ્્ પ્રોજકેટ મસાટે અન ેદર વરવે રૂ.40 કરોડનસા મગેસા પ્રોજકે્ટ્
મસાટે 15%નો OPEX ્પોટશિ

• રસાજ્મસાં IT રોજગસારને વેગ આપવસાનસા પ્ર્સા્રૂપે ગુજરસાત ્રકસારે
પૉતલ્ીમસાં બે તવ્ેર પ્રોત્સાહનો ્મસાતવટિ ક્સાાં છે: A) એમપલો્મેદ્ટ
જનરે્ન ઇદ્્ેન્દ્ટવ (EGI), પ્રતત કમશિચસારી 60,000 રૂતપ્સા ્ ુધી, B)
આતમતનભશિર ગુજરસાત રોજગસાર ્હસા્ વિસારસા એમપલો્રનસા EPF
્ોગદસાનનું 100% ્ુધીનું વળતર

• રૂ. 5 કરોડ ્ ધુીની ટમશિ લોન પર 7% લિેે વ્સાજની ચુકવણી મસાટે ્ હસા્
• તમસામ પસાત્ર IT/ITeS એકમોને 100% ઇલેન્કટ્રત્ટી ડ્ુટીનું વળતર
• IT ઉદ્ોગ મસાટે તૈ્સાર કુ્ ળ પ્રતતભસાનો અગ્ણી સ્ોત ઉદે્શ્ ્સાથે 

ગુજરસાત AI સકકૂલ/AI ્ેદ્ટર ઑફ એક્લદ્્ની સથસાપનસા.
• કૌ્લ્ તવકસા્ મસાટે સ્સાતક તવદ્સાથથીઓ અને કસા્શિકસારી વ્સાવ્સાત્કોને 

અભ્સા્ક્રમની ફી પેટે ડસા્રકેટ બેતનદફટ ટ્રસાદ્્ફર (DBT) વિસારસા

વ્તક્તદીઠ મહતિમ રૂ. 50,000 ્ુધીની નસાણસાકી્ ્હસા્.
• દડતજટલ ્સાક્રતસામસાં ્ુધસારો કરવસા અને મસાતહતી ટનેિોલૉજીની જાગૃતત

વધસારવસા મસાટે ્ સાળસાનસાં બસાળકો અને ્ સામસાદ્્ જનતસાને લક્્ બનસાવી મોટસા
પસા્ે મસાતહતી, ત્ક્ણ અને ્ંચસાર (IEC) કસા્શિક્રમો કરવસામસાં આવ્ે.

• રૂ.100 કરોડ ્ુધીનસા CAPEX ્પોટશિ ્સાથે IT ્હેરો/ટસાઉનત્પ્નસા
તવકસા્ન ેપ્રોત્સાહન અન ેતન્મનકસારી અન ેFCI ધોરણોમસંા છૂટછસાટ આપવી.

• કોઈ પણ આઇટી કંપની રસાજ્મસાં તેમની આઇટી કસામગીરીને ઝડપી રીતે કરી
્કે ત ેમસાટે તવશ્ કક્સાની ્ હકસા શ્િકસારી જગ્સાઓનસા તનમસાશિણની ્ તુવધસા આપવી.

• ્રકસારની ્ તુવધસા્કુ્ત ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર સકીમ હેઠળ સથપસા્લેી IT કંપનીઓને 
દર મતહને રૂ.10,000 પ્રતત ્ીટ ્ુધી 50% લેિે ભસાડસા ્બત્ડી.

• ક્સાઉડ ટેનિોલોજીનસા મહત્વન ેઓળિીન,ે ્ રકસારે ક્સાઉડ ઇદ્ફ્સાસટ્રકચરમસાં
્ુધસારો કરવસા મસાટે નોંધપસાત્ર પગલસંા લીધસાં છે:  ડેટસા ્ ેદ્ટર: રૂ.150 કરોડ
્ુધી 25%નો CAPEX ્ પોટશિ. અને 5 વરશિનસા ્ મ્ગસાળસા મસાટે રૂ.1/
્ુતનટની પસાવર ટેદરફ ્બત્ડી, B કેબલ લનૅ્દ્ડંગ સટે્ન (CLS): રૂ.
20 કરોડ ્ુધી 25% CAPEX ્પોટશિ. અને 5 વરશિનસા ્મ્ગસાળસા
મસાટે રૂ.1/્ુતનટની પસાવર ટેદરફ ્બત્ડી.

કિર ્ટપોરષી
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કિર ્ટપોરષી

પર નોંધપસાત્ર અ્રો ઊભી કરવસા ્સાથો્સાથ નસાનસામસંા નસાનસા 
વેપસાર-ઉદ્ોગોને પરંપરસાગત મોટસા વેપસાર-ઉદ્ોગો ્સાથે સપધસાશિ 
કરવસા ્ક્મ બનસાવી રહી છે.

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા દૃન્ટિવંત નેતૃતવમસંા દે્નું 
IT કે્ત્ર રોજગસાર અને આતથશિક મૂલ્તનમસાશિણ ્ંદભશિમસંા વૈતશ્ક 
IT કે્ત્રે અગ્ણી સથસાને છે. વડસાપ્રધસાનશ્ીનસા મસાગશિદ્શિનમસાં 
ગુજરસાત દે્નું અગ્ણી ઔદ્ોતગક રસાજ્ છે તેમજ અતત 
આધુતનક ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર અને રોકસાણો મસાટે ફ્ેદ્ડલી પૉતલ્ીઝથી 
્સાનુકકૂળ તબઝને્ ઈકોત્સટમ પ્રદસાન કરવસા પણ આંતરરસાષ્ટી્ 
સતરે જાણીતું છે.

એક મજબતૂ અન ે્ક્મ પૉતલ્ી ફે્મવક્કથી રસાજ્મસા ં IT 
ઑપરેદ્્ની સથસાપનસા મસાટે ્રળ પ્રતક્ર્સાગત જરૂદર્સાતો પ્રસતતુ 
કરીન ેઅનકુકૂળ તબઝને્  ઈકોત્સટમનસા તનમસાશિણ મસાટેનસા પ્ર્સા્ો ્ રૂ 
ક્સાશિ છે. ‘ઇદ્ફમવે્ન ટેનિોલૉજી ક્તેે્ર આતમતનભશિર ગુજરસાતથી 
આતમતનભશિર ભસારત’નસા તવઝનન ે્ સાકસાર કરવસા ગુજરસાત ્ રકસારે આ 
નવી IT અન ેITeS પૉતલ્ી ર૦રર-ર૭ લૉદ્ચ કરી છે.

આ નવી પૉતલ્ી વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસાં ૮ 
્પનસાંઓ પૈકીનું એક ્પનું ‘બેરોજગસારી ્ે મુક્ત રોજગસારી ્ે 
્ુક્ત’મસંા મહત્વનું ્ોગદસાન આપનસારી બન્ે. મુખ્મંત્રીશ્ીએ 
આ ગુજરસાત IT અને ITeS પૉતલ્ીનસા ઉદ્ેશ્ોની તવસતૃત 
જાણકસારી આપતસાં ઉમે્ુાં કે, હસાઈ ન્સકલડ ઉદ્ોગો મસાટે IT ટૅલદ્ટ 
પુલ બનસાવવસા, અદ્તન આઇ.ટી ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર પ્રદસાન કરવસા 
તેમજ ્રળ પ્રોત્સાહક ્ોજનસા તવક્સાવવસાનો આ નવી 
પૉતલ્ીનો હેતુ છે.

એટલું જ નહીં, રસાજ્મસાં એક મજબૂત કલસાઉડ ઈકોત્સટમ 
સથસાતપત કરવસા તેમજ આદટશિદફત્્લ ઇદ્ટેતલજદ્્, મ્ીન 
લતનાંગ, ક્ૉદ્ટમ કૉમપ્ુદટંગ, બલૉક ચેન જેવી નવી અને ઊભરતી 
ટેનિોલૉજીમસાં દર્ચશિ ઍદ્ડ ડેવલપમેદ્ટને પ્રોત્સાહન આપવસાનો 
ઉદ્ે્ પણ આ પૉતલ્ીમસાં ્ મસાતવટિ છે. ગુજરસાત IT ક્ેત્રે દે્નસા 
ટૉપ ફસાઇવ સટે્ટ્મસાં સથસાન મેળવવસા પ્ર્ત્ન્ીલ છે.

IT ્ેકટરમસાં ગુજરસાતની વસાતરશિક તનકસા્-ઍદ્્ુઅલ 

એક્પોટશિ ૩ હજાર કરોડથી વધસારીને રપ હજાર કરોડ ્ ુધી લઈ 
જવસા અને IT અને ITeS ક્ેત્રમસાં નવી ૧ લસાિથી વધુ 
રોજગસારીનું ્જશિન કરવસાનું લક્્ પણ આ નવી પૉતલ્ીમસાં 
રસાિવસામસાં આવ્ું છે. વલડશિ ક્સા્ આઇ.ટી. ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર, ડેટસા 
્ેદ્ટ્શિ અને ઇમતજાંગ ટનેિોલોજીમસંા ઇનોવે્ન ્ેદ્ટ્શિની 
ઉપલબધતસામસાં પણ ગુજરસાત અગ્ે્ર રહીને નેતૃતવ કરે તેવી નેમ 
આ નવી પોતલ્ીની છે.

ગુજરાતનષી નિષી IT/ITeS  
્પોવલસષી - ૨૦૨૨-૨૭નષી પ્રથમ ફળશુ્વત
િ્વી IT/ITeS પોહલસી-ર૦રર-૨૭િી પ્થમ ફલશુ્હત રૂપે 

રાજય સરકાર અિે હબઝિેસ પ્ોસેસ મેિેજમેન્ટ કે્ત્િી 
આતંરરાહ્રિય કંપિી ્વચ્ ે સટ્ટેેહજક MoU સપંન્ન થયા છે. 
મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલિી ઉપકસથહતમા ંઆ સટ્ટેેહજક 
MoU સાયન્સ ટેકિોલોજી સહચ્વ શ્ી હ્વજય િિેરાિા 
માગ્ટદશ્ટિમા ંસપંન્ન થયા િતા. સાયન્સ ટેક્ોલોજી િા િાયબ 
હિયામક અિ ેQX ગલોબલ ગૃપ હલહમટેડિા ગજુરાત પ્હતહિહધ 
શ્ી સ્િેલ પટેલ ેઆ એમ. ઓ.ય ુપર િસતાક્ર કયા્ટ િતા. 
મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજયમા ંIT સકેટરિા હ્વકાસિે 
્વગે આપ્વા રોબસટ ઇન્ફ્ાસટ્કચર ઉભુ ંકર્વાિા િેતસુર જાિેર 
થયલેી પ્ોતસાિક IT પોહલસી અતંગ્ટત થયલેા આ સૌ પ્થમ 
સટ્ેટેહજક MoUિે આ્વકાયા્ટ િતા. તેમણે ઉમેયુ્ટ િતું કે, 
આતમહિભ્ટર ભારતિા હિમા્ટણમા ંઆ િ્વી IT પોહલસીથી 
યોગદાિ આપ્વા ગજુરાત પ્હતબદ્ધ છે. QX ગલોબલિા ગૃપ 
સી.ઇ.ઓ શ્ીયતુ ફે્ન્ક રોહબન્સિ ેઆ MoU ્વળેાએ હ્વડીયો 
કોન્ફરન્સથી સિભાગી થતા ંજણાવયુ ંકે, અમદા્વાદમાં ર૦૦૩-
૦૪મા ંતમેિા સિયોગથી શરૂ થયલેી આ QX ગલોબલ િ્વે 
ર૩૦૦ જટેલા આઇ.ટી સકેટરિા પ્હશહક્ત માિ્વબળ સાથે 
આતંરરાહ્રિય ખયાહત પ્ાપ્ત બિી છે. આ સટ્ટેેહજક MoUિા 
પરરણામે આગામી ્વરષોમાં આઇ.ટી કે્ત્ે બે િજાર જેટલી 
રોજગારીિુ ંસજ્ટિ થશ ેતમે તમેણ ેઉમયુે્ટ િતુ.ં 
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કિર ્ટપોરષી

ગુજરાત IT/ITeS નષીવત (2022-27) હેઠળ નાણાકીય પ્રપોતસાહનપોનું સારાંશ કપોષ્ટક
નંબર ઇન્સેન્ટષીિ કેટેગરષી એપલષીકેબલ એન્ટષીટષી નાણાકીય સહાય
1 CAPEX OPEX મોડલ 

કેટેગરી - I પ્રોજેક્ટ્
(GFCI < રૂ. 250 કરોડ)

IT / ITeS ્ુતનટ CAPEX ્પોટશિ 
CAPEX િચશિનસા 25%. વધુમસાં વધુ રૂ. પ૦ કરોડ
OPEX ્પોટશિ
દર વરવે રૂ. 20 કરોડ ્ુધીનસા પસાત્ર OPEX િચશિનસા 15%, 5 
વરશિ મસાટે

2 CAPEX OPEX મોડલ
કેટેગરી - II પ્રોજેક્ટ્
(GFCI > રૂ. 250 કરોડ)

IT / ITeS ્ુતનટ અથવસા 
અદ્્ ડીમડ મેગસા પ્રોજેકટ

CAPEX ્પોટશિ
CAPEX વધુમસાં વધુ રૂ. ર૦૦ કરોડ ્ુધી િચશિનસા 25%. 
OPEX ્પોટશિ
દર વરવે રૂ. 40 કરોડ ્ુધીનસા પસાત્ર OPEX િચશિનસા 15%, 5 
વરશિ મસાટે

3 આઇટી ત્ટી/ટસાઉનત્પ મસાટે 
્પોટશિ

ત્ટ ી / ટ સાઉનત્પમ સંા  IT 
ઓદફ્ મસાટે જગ્સા

રૂ. 100 કરોડ ્ુધીનસા પસાત્ર CAPEX િચશિનસા 25%.

4 ્રકસાર વિસારસા ્ુતવધસા્ુક્ત 
ઈદ્ફ્સાસટ્રકચર

IT / ITeS ્ુતનટ IT/ITeS ્ુતનટ્ મસાટે પેનલવસાળી ઓદફ્ જગ્સાઓનો 
ઉપ્ોગ કરવસા 5 વરશિ મસાટે મસાત્ક ભસાડસાની ્હસા્તસા:
પ્રથમ 2 વરશિ - દર મતહને ્ીટ દીઠ રૂ.10,000 ્ુધી 50% 
્પોટશિ
આગસામી 3 વરશિ – દર મતહને ્ીટ દીઠ રૂ.5,000 ્ુધી 25% 
્પોટશિ

5 સકીલ ડેવલોપમેદ્ટ I T  પ્ર ો ફ ે્ ન લ ્  અ ને 
ગજુરસાતનસા સ્સાતક તવદ્સાથથીઓ

ડસા્રેકટ બતેનદફટ ટ્રસાદ્્ફર (DBT) વિસારસા નસાણસાકી્ ્હસા્ 
પ્રતત કો્શિ મહતિમ રૂ. 50,000 ્ુધી અથવસા કો્શિ ફીનસા 50% 
્ુધી, જે ઓછું હો્ તે

6 એમપલો્મે દ્ટ જનર ે્ ન 
ઇદ્્ેદ્ટીવ્ (EGI)

IT / ITeS ્ુતનટ પસાત્ર IT/ITeS ્ુતનટ નવસા સથસાતનક કમશિચસારીઓ મસાટે લસાગુ 
થતસા નવસા રોજગસાર ્ જશિન મસાટે એક-વિતની ્ હસા્ મસાટે હકદસાર 
રહે્ે જે એક વરશિનસા લઘતુિમ ્મ્ગસાળસા મસાટે એક મતહનસાનસા 
CTCનસા 50% દરે પુરૂર દીઠ રૂ. 50,000 અને સત્રી કમશિચસારી 
દીઠ રૂ. 60,000 ્ુધી જાળવી રસાિવસામસાં આવ્ે.

7 આતમ તનભ શિ ર  ગુજ ર સા ત 
રોજગસાર ્હસા્

IT/ITeS ્ુતન્ટ્ પસાત્ર IT/ITeS ્ુતન્ટ્ નીચેનસા મસાપદંડોને આધીન EPF 
હેઠળ એમપલો્રનસા સટે્્ુટરી કોન્દ્ટ્રબ્ુ્ન પર વળતરનો દસાવો 
કરવસા મસાટે પસાત્ર રહે્ે:
મતહલસા કમશિચસારીઓ મસાટે 100%
પુરર કમશિચસારીઓ મસાટે 75%

8 વ્સાજમસાં ્હસા્ IT/ITeS ્ુતન્ટ્ પસાત્ર IT / ITeS ્ુતન્ટ્ 5 વરશિ મસાટે વસાતરશિક મહતિમ રૂ.1 
કરોડની મ્સાશિદસા ્સાથે ટમશિ લોન પર 7% ્સાથેની ઇદ્ટરેસટ 
્બત્ડી મેળવવસા મસાટે હકદસાર રહે્ે.

9 ઇલને્કટ્રત્ટી ડ્ટુી ઇદ્્ને્દ્ટવ 
(EDI)

પસાત્ર IT/ITeS ્ુતન્ટ્ ઇલેન્કટ્રત્ટી ડ્ૂટીનું 100% વળતર
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નિષી IT ્ૉવલસષી આઇટષી ક્ેત્રે વિકાસ રપોજગારષી અને વનકાસને પ્રપોતસાહન આ્શે
િડપોદરાના આઇટષી ઉદ્પોગ સાથે સંકળાયેલા અગ્રણષીઓએ IT ્ૉવલસષી આિકારષી

મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે રસાજ્મસાં IT 
્કેટરમસા ંઝડપી અન ે્વશ્િ મસાવે્ ક વૃતદ્ધન ેપ્રોત્સાહન 
આપવસાની પ્રતતબદ્ધતસા ્સાથ ેનવી ગજુરસાત IT અને 
ITeS પૉતલ્ીની જાહેરસાત કરી છે. આ નવી પૉતલ્ી 
પસાચં વરશિ એટલ ે કે ર૦રરથી ર૦ર૭ ્ધુી અમલમસા ં
રહે્ે. રસાજ્ ્ રકસાર વિસારસા જાહેર કરવસામસા ંઆવલેી નવી 
આઇટી પૉતલ્ીને વડોદરસાનસા આઇટી ક્ેત્રનસા 
ઉદ્ોગકસારોએ વ્સાપક આવકસાર આપ્ો છે.

ફેડરે્ ન ઑફ આઇટી અ્ોત્્ે્ન ઑફ ગુજરસાતનસા 
(FITAG)નસા અધ્ક્ શ્ી તહતે્ભસાઈ પટણીએ નવી 
આઇ.ટી પૉતલ્ીને આવકસારતસંા જણસાવ્ું કે રસાજ્ 
્રકસારની નવી આઇટી પૉતલ્ી િબૂ જ પ્રોત્સાહક છે, 
જેનસા પદરણસામ ેઆઇટી કે્ત્રનો મસાત્ર તવકસા્ નહીં, પરંતુ 
્વસાાંગી તવકસા્ થ્ે. આ નવી પૉતલ્ીમસંા મસાત્ર રોકસાણ 
ઉપર નહીં, પરંત ુન્સકલ ડવેલપમદે્ટ પર ભસાર મકૂવસામસાં 
આવ્ો છે, જનેસા પદરણસામ ેઆઇટી કે્તે્ર નવુ ંવસાતસાવરણ 
ઊભુ ંથ્ ેઅને મહતિમ રોજગસારીનુ ં્જશિન થ્.ે

તમેણ ેજણસાવ્ુ ં કે આ નવી પૉતલ્ીમસા ંઆઇ.ઇ.્ી 
કદ્્પેટ ્સાથ ેઇદ્ફમવે્ન એજ્ુકે્ન અન ેકમ્ુતનકે્ન 
વિસારસા પ્રસાથતમક કક્સાનસા ંબસાળકોમસા ંઆઇટી ક્તે્રનુ ંજ્ઞસાન 
વધ ેઅન ેતનેી ્સાથ-ે્સાથ ેતઓે IT ્સાથ ેજોડસા્ તનેે 
્તવ્રે મહત્વ આપવસામસા ંઆવ્ુ ંછે. આ પૉતલ્ીમસાં 
નવો ન્સકલ બઝે પલુ ઊભો કરવસા મસાટેનુ ંપણ આ્ોજન 
કરવસામસા ંઆવ્ુ ંછે, જ ેઆવકસારદસા્ક છે.

બરોડસા આઇટી અ્ોત્્ે્નનસા (BITA)નસા 
પ્રમુિ શ્ી દક્ોર ગોરત્્સાએ જણસાવ્ું કે નવી 
નીતતમસા ંCAPEX-OPEX મૉડલેનો એક ્તુનક 
કદ્્પેટ રજ ૂકરવસામસા ંઆવ્ો છે જે ્મગ્ દે્મસાં 
આગવી પહેલ છે.

નવી નીતતમસા ં્સામસાદ્્ પ્રોજકેટ મસાટે વધમુસા ંવધુ 
રૂ. પ૦ કરોડની મ્સાશિદસામસંા રપ ટકસાનો CAPEX 

્પોટશિ અપસા્.ે મગેસા પ્રોજકેટ મસાટે આ મ્સાશિદસા રૂ. ર૦૦ કરોડ ્ ધુીની 
રહે્,ે જે અગસાઉ મસાત્ર એક કરોડનો હતો, જેનસા પદરણસામે 

SME તનકસા્કસારોન ેફસા્દો થવસા ્ સાથ ેમોટસા ઉદ્ોગોને 
પણ પ્રોત્સાહન મળ્.ે નવી નીતતન ેકસારણ ેઆઇટી 
ક્તે્ર ેરૂ. ૨૫ હજાર કરોડનસા રોકસાણનુ ંલક્ રસાિવસામસાં 
આવ્ુ ંછે, જને ેપદરણસામ સવરૂપ એક લસાિ જટેલી 
રોજગસારીની તકો પણ ઊભી થવસાની છે.

બરોડસા આઇટી અ્ોત્્ે્નનસા ્તચવ શ્ી 
રન્શમકસાતં જો્ીએ મસાત્ર વડોદરસામસા ંજ ૪૫૦ જેટલસાં 

આઇટી SME કસા શ્િરત છે, ત્સારે નવી નીતતન ેકસારણે BPO અને 
SMEન ેતવસતરણની તક મળ્,ે જથેી ઉતપસાદન વધ્ે 

અન ેરોજગસારીનસા ્જશિન થવસા ્સાથ ેતનકસા્ બહોળી 
થ્.ે તમેણ ેઉમે્ ુાં કે રસાજ્ ્રકસારનસા ્હ્ોગથી 
નવી નીતતન ેઅમસારસા અ્ોત્્ે્ ન મસારફત મહતિમ 
લોકો ્ધુી પહોંચસાડી મસાગશિદ શ્િન આપવસામસા ંઆવ્.ે 

નવી આઇટી નીતત અમલમસા ંમકૂવસા બદલ તમેણ ેરસાજ્ 
્રકસારનો આભસાર વ્ક્ત ક્યો હતો. •

કિર ્ટપોરષી

નંબર ઇન્સેન્ટષીિ કેટેગરષી એપલષીકેબલ એન્ટષીટષી નાણાકીય સહાય
9 R&D પ્રોત્સાહનો

R&D incentive
R&D ્ંસથસાઓ / R&D 
કેદ્રિ

મ્ીનરી અને ઇતક્પમદે્ટ, હસાડશિવેર અને ્ ૉફટવેર (COTS/
લસાઇ્દ્્) મસાટેનસા િચશિનસા 60% નો વન-ટસાઇમ CAPEX 
્પોટશિ, મહતિમ રૂ.5 કરોડ ્ુધી

10 ડેટસા ્ેદ્ટર મસાટે ્પોટશિ ડેટસા ્ેદ્ટર મસાદ્્ CAPEX િચસાશિઓ મસાટે 25%નો CAPEX ્પોટશિ, 
મહતિમ રૂ.150 કરોડ ્ુધી
OPEX ્પોટશિ – રૂ.1 / ્ુતનટ પસાવર ટેદરફ ્બ્ીડી

11 ક ેબલ  લે ન્ દ્ ડં ગ  સ ટ ે્ન 
(CLS) મસાટે ્પોટશિ

કેબલ લેન્દ્ડગં સટે્ન (CLS) મસાદ્્ CAPEX િચસાશિઓ મસાટે 25% નો CAPEX ્ પોટશિ, 
મહતિમ રૂ.20 કરોડ ્ુધી
OPEX ્પોટશિ – રૂ.1 / ્ુતનટ પસાવર ટેદરફ ્બ્ીડી

ગજુરસાતની IT ઈકોત્સટમમસા ંઆ મહત્વપણૂશિ IT/ITeS નીતત 
(2022-27)થી રસાજ્નસા મસાતહતી પ્રસાદ્ોતગક લદૅ્ડસકેપમસંા પદરવતશિન 
લસાવવસાની કલપનસા છે. ગજુરસાતન ેમસાતહતી ટેનિોલૉજી ક્તે્ર ેઅગ્ણી 

રસાજ્ોમસાનંુ ંએક બનસાવવસા મસાટે તવતવધ પસા્સાઓંને વધ ુમજબતૂ કરી 
આઇટી ઈકોત્સટમ મસાટે ગજુરસાત ‘ડને્સટને્ ન ઑફ ચૉઇ્” બન્ે 
તવેો તવશ્સા્ મુખ્મતં્રીશ્ીએ દ્સાશિવ્ો હતો. •

 શ્ી લહતેશભાઈ પટણી

શ્ી વકશાેર ગાેરસસરા

શ્ી રસ્મકાંત જાેશી
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કેન્દ્ષીય બજેટ આતમવનભ્ષર ભારતને સાકાર કરનારં છે : CM
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદીનસા મસાગશિદ્શિનમસંા નસાણસામંત્રી 

શ્ી તનમશિલસા ્ીતસારમણે રજૂ કરેલસા વરશિ ૨૦૨૨-૨૩નસા કેન્દ્રિ્ 
બજેટને મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે આતમતનભશિર ભસારતને 
્સાકસાર કરનસારૂ અને લોકરંજક બજેટ ગણસાવ્ું હતું. બજેટ અંગે 
પ્રતતભસાવ આપતસાં મુખ્મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું હતું કે, કોરોનસા 
મહસામસારી દરતમ્સાન દ ે્ નસા નસાગદરકોને ફ્ી-વે ન્ક્ન, 
જરૂરતમદંોન ેફ્ી-રે્ન, હેલથ ઇદ્ફ્સાસટ્રકચરમસા ંવૃતદ્ધ જવેસા આરોગ્ 
તવર્ક અનેક પગલસાંઓનો લસાભ આપવસા છતસંા કેદ્રિ ્રકસારે 

આ બજેટ જનતસા પર વધસારસાનસા એક પણ રૂતપ્સાનસા કરબોજા 
વગરનું રસાખ્ું છે.       

કોરોનસા મહસામસારીમસાંથી ્મગ્ અથશિતંત્ર ઝડપથી બેઠું થસા્ તે 
મસાટે ્ુવસાઓ, મતહલસાઓ, િેડૂતવગયો, તવદ્સાથથીઓ, ધંધસા-
રોજગસારકસારો, એ્.્ી., એ્.ટી., ગરીબ, ગ્સામીણ ્ ૌનસા ્ વશિગ્સાહી 
તવકસા્ અને ઉતથસાન મસાટેની પ્રતતબદ્ધતસાવસાળસા આ બજેટ મસાટે 
મુખ્મંત્રીએ વડસાપ્રધસાન શ્ી અને નસાણસામંત્રીશ્ીને અતભનંદન 
પસાઠવ્સાં હતસાં. 

આઝસાદીનસા અમૃતપવશિ વરશિ ૨૦૨૨નું આ બજેટ અમૃત બજેટ 
આગસામી 25 વરશિનસા અમૃતકસાળ પર અથશિતંત્રને લઇ જવસાનો પસા્ો 
નસાિનસાર બજેટ છે. ભસારત આઝસાદીનસા 75થી 100 વરશિ પૂણશિ કરે 
ત્સા ં્ ધુીની બલ્ ુતપ્રદ્ટ અન ેતવકસા્નો રોરમપે આ બજટેમસા ંહોવસાનું 
મુખ્મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું હતું. આ બજેટમસાં ચસાર પ્રસાથતમકતસાઓ 
- PM ગતત ્ તક્ત, ્ વશિ્મસાવે્ ક તવકસા્, ઉતપસાદકતસા વૃતદ્ધ અને 
રોકસાણની તકો પર તવ્ેર ભસાર આપવસામસાં આવ્ો છે. પી.એમ.
ગતત્તક્ત પ્રોજેકટ અદ્વ્ે દે્ અને રસાજ્નસા તવકસા્ની ગતતને 
વેગ આપવસાનું ધ્ે્ આ બજેટમસાં રસાિવસામસાં આવ્ું છે. ગુજરસાત
પી.એમ. ગતત્તક્ત પ્રોજેકટમસાં અગે્્ર રહ્ં છે અને હજુ પણ
દે્ મસાં અગ્ે્ર રહેવસા ્ંકલપબદ્ધ છે.

મુખ્મંત્રીશ્ીએ સથસાતનક વ્વ્સા્ો અને પુરવઠસા ્ ુંિલસાઓને 

કેન્દ્ષીય બજેટે હષીરાઉદ્પોગમાં પ્રાણ ફૂિં્યાાઃ
કટ-્ૉવલશડ ડાયમંડ ્ર ડ્ુટષી ઘટાડષી

કોરોનસા ્કં્રમણન ેકસારણે તવદે્ ્સાથ ે ્ંકળસા્લેસા 
ડસા્મડં ઉદ્ોગો પર ્ ૌથી મોટી અ્ર થઈ હતી, જનેે 
લઈન ેકેદ્રિી્ બજેટમસા ંડસા્મડં ઉદ્ોગકસારોની ઘણી 
બધી અપકે્સાઓ હતી, જને ેકસારણ ેડસા્મડં ઉદ્ોગ ફરી 

એક વિત પસાટે ચડી ્કે અને એ રીતે કદે્રિી્
નસાણસામંત્રી વિસારસા બજટે રજ ૂકરવસામસંા આવ્ુ ંછે. તેમસા ંજે 

ડસા્મડં ઇદ્ડસટ્રીન ેલઈન ેમહત્વનસા તનણશ્િ  લેવસા્સા છે તને ેકસારણે 
હીરસાઉદ્ોગમસાં ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્ું છે. કદે્રિી્ બજેટે 
હીરસાઉદ્ોગમસંા પ્રસાણ પરૂવસાનુ ંકસા શ્િ ક્ુાં છે.ડ્ટૂી ઘટસાડસાથી રોજગસારી 
્જાશ્િ .ે ્રુત ડસા્મડં બુ શ્િમસંા રોકસાણ આવ્ ેઅન ેવપેસાર વધ્.ે

કેદ્રિી્ નસાણસામતં્રી શ્ી તનમશિલસા ્ીતસારમણે એ બજેટમસા ંકટ અને 
પૉતલશડ હીરસા તમેજ જેમ્ પર કસટમ ડૂ્ટી ઘટસાડીન ે5% કરી દીધી 
છે. તનેસા કસારણે ્રુત ્તહત ગજુરસાતનસા હીરસાઉદ્ોગને ફસા્દો થ્ે. 
હસાલમસંા આ ડુ્ટી 7.5% છે. જેમ સટોન ઉપર પણ 7.5% કસટમ ડુ્ટી 
લસાગ ેછે. આ ઉપરસંાત ઈ-કૉમ શ્િનસા મસાધ્મથી જે્લરી એક્પોટશિની 
્તુવધસા ્ રૂ કરવસા મસાટે ્ રકસાર જનૂ, 2022મસંા ત્ન્મપલફસાઇડ રેગ્ુલટેર 

ફે્મવક્ક લઈન ેઆવ્.ે તવ્રેમસા ંઇતમટે્ન જે્લરી મસાટે કસટમ ડુ્ટી 
400 રૂતપ્સા પ્રતત દકલોગ્સામ નક્ી કરસાઈ છે.

 
વગફટ-વસટષીમાં રફનટેક યુવનિવસ્ષટષી અને 
આવબ્ષટ્ેશન સેન્ટર ્થ્ાશે
ગસાધંીનગર િસાત ેતગફટ ત્ટીમસા ંતવશ્કક્સાની 

દફનટેક ્ુતનવત્શિટી અને આંતરરસાષ્ટી્ 
આતબશિટ્રે્ ન ્ દે્ટરની સથસાપનસા કરવસાની જાહેરસાત 
નસાણસામતં્રીએ કરી છે. ઇદ્ટરને્ નલ આતબશિટ્રે્ ન 
્ેદ્ટરનસા મસાધ્મથી તવદે્ ી કંપનીઓને તેમનસા 
એકમો સથસાપવસા મસાટે પ્રોત્સાતહત કરવસામસા ંઆવ્.ે શ્ીમતી 
તનમશિલસા ્ ીતસારમણની આ જાહેરસાતનો ફસા્દો એ થ્ ેકે આતંરરસાષ્ટી્ 
લવસાદમસા ંઉદ ્ભવતસા અનકે તવવસાદો ઝડપથી ઉકેલસાઈ જ્.ે જો તગફટ 
ત્ટીનસા IAESCમસા ંસથસાતપત કંપનીઓ ્સાથ ેકોઈ તવવસાદ હ્ ેતો 
ઓથોદરટીની હસાજરીન ેકસારણ ેમસામલો ઝડપથી ઉકેલસા્.ે હવ ેઆવસા 
કે્ લસાબંસા ્મ્ ્ધુી લટકી રહ્સા છે. ગસાધંીનગરમસા ંદફનટેક કે્ત્રે 
જાણીતી ્સંથસા અથવસા ્તુનવત શ્િટી આવ્ ેજનેસાથી દે્મસા ંઊભરતી 
ટેનિોલૉજી અન ેફસાઇનસાદ્્નો ્મદ્વ્ ્ક્ બન્.ે ઇદ્ટરનૅ્ નલ 
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મદદરૂપ થવસા વન સટે્ન વન પ્રોડકટનો અતભગમ લોકતપ્ર્ 
બન્ે તેવો તવશ્સા્ વ્ક્ત ક્યો છે. પ્રધસાનમંત્રી 
આવસા્ ્ોજનસા અંતગશિત ૮૦ લસાિ આવસા્ોનું 
તનમસાશિણ આગસામી એક વરશિમસાં થવસાથી લોકોનસા 
ઘરનસા ઘરનું ્ પનું ્ સાકસાર થ્ે. પી.એલ.આઇ. 
ન્સકમ અંતગશિત આગસામી પસાંચ વરશિમસાં ૬૦ લસાિ 
્ુવસાનોને રોજગસારીનસા અવ્રથી આતમતનભશિર 
ભસારત ્સાકસાર થ્ે. ત્ક્ણ કે્ત્રે દડજીટલ ક્રસાંતત 
મસાટે દડજીટલ ્ુતનવત્શિટી સથસાપવસા ્સાથે પી.એમ. 
ઇ-તવદ્સા અંતગશિત એક વગશિ એક ટીવી ચેનલથી તમસામ 
રસાજ્ોનસા ધોરણ ૧થી ૧૨ મસાં પ્રસાદે્ીક ભસારસાઓમસંા પૂરક ત્ક્ણ 
આપી ્કસા્ે. 

હસાલમસંા ્હકસારી મડંળીઓએ અલટરનટેીવ તમતનમમ ટેક્ 
૧૮.૫ % ચકૂવવો પડ ેછે ત ેહવ ેઘટસાડીને ૧૫% કરવસામસંા આવ્ો 
છે તમેજ ૧ થી ૧૦ કરોડ ્ધુીની આવક ધરસાવતી કો-ઓપરેટીવ 
્ો્સા્ટીઝ પરનો ્ રચસાજશિ ૧૨%થી ઘટસાડીને ૭% કરવસામસંા આવ્ો 
છે ત ેમસાટે વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેંરિભસાઇ અન ેદે્નસા પ્રથમ ્ હકસાર મંત્રી 
શ્ી અતમતભસાઇનો મુખ્મતં્રીશ્ીએ હૃદ્પવૂશિક આભસાર મસાદ્્ો હતો. 

મુખ્મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું કે, પસાકની આકસારણી અને જમીન 
રેકૉડશિનસા દડતજટલસાઇઝે્નમસંા દક્સાન ડ્ોદ્્નો ઉપ્ોગ કરવસાની 
પહ ેલને ગુજરસાતમસાં  પણ અમલી કરી્ંુ . આ બજેટમસાં 
ર્સા્ણમુક્ત-કેતમકલ ફ્ી પ્રસાકૃતતક િેતીને વેગ આપવસાનો જે 

તનધસાશિર કરવસામસાં આવ્ો છે તેને ગુજરસાતમસાં ્ફળતસાપૂવશિક પસાર 
પસાડવસાની ્રૂઆત થઈ ગઈ છે. બસાજરો, જુવસાર જેવસાં 

ધસાદ્્ોનસા મૂલ્વધશિન મસાટે ્હસા્ની બસાબતથી 
રસાજ્નસા આદદજાતત પટ્સાનસા િેડૂતોને લસાભ થ્ે. 
બૅટરી સવેતપંગ પૉતલ્ી અંતગશિત ્હેરી 
તવસતસારોમસાં પન્બલક ટ્રસાદ્્પોટશિમસાં ઇલેન્કટ્રક 
વેતહકલને પ્રોત્સાહન મળ્ે. ગુજરસાતે પોતસાની 

ઇ-વેતહકલ પૉતલ્ી ્સાથે આ ક્ેત્રે પણ અગ્ે્ર 
રહેવસાની નેમ રસાિી છે. 

ટ્રસટ બેઇઝડ ગવનશિદ્્, ઇઝ ઑફ ડૂઇંગ તબઝને્ અને 
ઇઝ ઑફ તલતવંગની ્ંકલપનસા ગુજરસાતે ્સાકસાર કરેલી છે. આ 
બજટેમસા ંગુજરસાતનસા તગફટ ત્ટી ્ દંભશિમસા ંપણ મહત્વની જાહેરસાત 
કરવસામસા ંઆવી છે ત ેઅતંગશિત ફસાઇનસાન્દ્્્લ મનૅજેમદે્ટ, દફનટેક, 
ટેનિોલૉજી, મૅથેમેદટક્ વગેરે મસાટે ઇદ્ટરનૅ્નલ ્ુતનવત્શિટી 
સથપસા્ે. ઇદ્ટરનૅ્નલ આતબશિટ્રે્ન ્ ેદ્ટર પણ તગફટ ત્ટી િસાતે 
્રૂ થ્.ે ્ રુતનસા જમે્ અન ેજ્લેરી ઉદ્ોગકસારોન ેરસાહત આપતસંા 
આ બજટેમસંા પૉતલશડ ડસા્મડં અન ેજમે્ સટોન પરની કસટમ ડુ્ટી 
ઘટસાડીને ૫% કરવસામસાં આવી છે તે ્ુરતનસા જેમ્ ઍદ્ડ જે્લરી 
ઉદ્ોગને બળ આપ્ે.

મુખ્મંત્રીશ્ીએ લોકતહતને વહેલસા અને તવકસા્લક્ી બજેટ 
મસાટે વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઇ મોદીનો ગુજરસાતની જનતસા વતી 
આભસાર વ્ક્ત ક્યો હતો. •

આતબશિટ્રે્ ન ્દે્ટર ્રૂ થવસાથી તવદે્ી કંપનીઓ તગફટ ત્ટીમસાં 
તમેનસા એકમો સથસાપ્.ે

વગફટ વસટષીમાં ઇઝ ઑફ ડુઇંગ
વબઝનેસનષી સાનુકૂળતા િધશે

તગફટ ત્ટીનસા એમડી અન ેગ્પુ ્ ીઇઓ શ્ી તપન રેએ બજેટ 
અગં ેપ્રતતભસાવ આપતસા ંજણસાવ્ુ ંહતુ ંકે, દે્ની આતથશિક વૃતદ્ધ ઉપર 
બહતુવધ અ્રો જોવસા મળ્.ે કોઈ પણ પ્રકસારનસા પ્રસાદેત્ક તન્મન 
તવનસા તવશ્સતરી્ ્તુનવત શ્િટીઓની સથસાપનસાથી ફસાઇનસાન્દ્્્લ 
્તવશિ્ી્ કે્ત્રે કુ્ ળ મસાનવબળની ઉપલબધતસા ્રળ બન્ે. 
આવકવરેસામસા ંમુતક્ત તગફટ આઇએફએ્્ીમસા ંત્પ લીતઝગં ઍદ્ડ 
ફસાઇનસાન્દ્્ગં, ઑફ્ોર ફંડ મૅનૅજેમદે્ટ અનફે્ોર બૅંદકંગ પ્રવૃતતિઓ 
જવેી તવતવધ વ્સાવ્સાત્ક પ્રવૃતતિઓન ેપ્રોત્સાહન આપ્ે.ૉ

આંતરરાજય નદષી જોડાણથષી ગુજરાતમાં 
વસંચાઈનષી સગિડ િધશે

કેન્દ્રિ્ બજટેમસંા ગજુરસાતનસા િડૂેતોન ેત્ંચસાઈ મસાટે પસાણી મળી રહે 
ત ેઅગંનેસા દદઘશિરિટિીપણૂશિ જાહેરસાત કરવસામસંા આવી છે. જમેસંા ગજુરસાત 

અન ેમહસારસાષ્ટ વચે્ વહેતી પસંાચ નદીઓને 
આતંરરસાજ્ જોડસાણ કરવસાની જાહેરસાત થઈ છે. 
આ અતંગશિત દમણગગંસા, તપજંલ, પસાર, તસાપી 
અને નમશિદસા નદીનું આંતરરસાજ્ જોડસાણ 

કરવસામસા ંઆવ્.ે આ જોડસાણથી મહસારસાષ્ટ અને 
ગજુરસાતનસા િડૂેતોન ેપણ ત્ચંસાઇનો લસાભ મળ્.ે 

આ ્ોજનસામસા ં કેદ્રિ ્રકસાર તરફથી ૮૦ ટકસા અન ેરસાજ્ ્રકસાર 
તરફથી ૨૦ ટકસા નસાણસાકી્ ્ હસા્ મળ્.ે આ ્ ોજનસામસા ંઅદંસાજીત રૂ. 
૧૦,૦૦૦ કરોડનો િચશિ થ્.ે આ ્ ોજનસાથી છોટસાઉદેપરુ, વલ સ્ાડ,ડસાગં, 
તસાપી, ભરૂચ અન ેપચંમહસાલ તજલ્સાનસા કૃતરકસારોન ેમળતસા લસાભમસા ંપણ 
વધસારો થ્.ે ઉપરસાતં ્રેુદ્રિનગર, મોરબી, ભસાવનગર, બોટસાદ અને 
અમદસાવસાદ તજલ્સાની કુલ ૪૬,૩૬૮ હેકટર જમીનન ેમળતી ત્ ચંસાઇની 
્ગવડમસા ંપણ વધસારો થ્.ે 402 દકલોમીટર લબંસાઇ ધરસાવતી પસાર-
તસાપી-નમશિદસા લીંક વિસારસા વસાતરશિક 1200 તમતલ્ન ઘનમીટર કરતસા વધુ 
વધસારસાનસા પસાણી નમશિદસા ્ ોજનસાનસા કમસાદ્ડ તવસતસાર ્ ધુી વહન કરવસામસંા 
આવી ્કે છે. પસાર-તસાપી-નમશિદસા લીંક કેનસાલ વિસારસા દતક્ણ ગજુરસાતની 
પસાર, ઔરંગસા, અતંબકસા અન ેપણૂશિ નદીઓનસા સત્રસાવ કે્ત્રમસા ંકુલ ્સાત 
જળસા્્નસા બસાધંકસામનો ્મસાવે્  થસા્ છે. •
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ગરષીબ કલયાણમેળાઓ રાજયના વિકાસને નિષી ગવત અા્શે
રસાજ્નસા ગરીબ પદરવસારોને સવરોજગસારી મસાટે 

્હસા્રૂપ થવસા તતકસાલીન મખુ્મતં્રીશ્ી અન ેહસાલનસા 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદી વિસારસા ્ રૂ કરસા્લેસા 
ગરીબ કલ્સાણમેળસાની ્ ુંિલસા આગસામી ્ મ્મસાં 
્રૂ કરવસાનો તનણશિ્ તસાજેતરમસાં મંત્રીમંડળની 
બેઠકમસાં લેવસા્ો હતો. મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ 
પટેલનસા નેતૃતવ હેઠળ મળેલી રસાજ્મંત્રી મંડળની 
બેઠકમસા ંલવેસા્લેસા તનણશ્િ ોની તવગતો આપતસા રસાજ્નસા 
પ્રવક્તસા મંત્રી શ્ી તજતેદ્રિભસાઈ વસાઘસાણીએ જણસાવ્ું હતું કે, 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઇ મોદીનસા નેતૃતવની કેદ્રિ ્રકસારનું બજેટ 
આતમતનભશિર ભસારતને ્સાકસાર કરનસારં બજેટ છે.

કેદ્રિી્ નસાણસામંત્રી શ્ી તનમશિલસા ્ીતસારમણ વિસારસા રજૂ કરસા્ેલસા 
બજેટમસાં ટૂંકસા, મધ્મ અને લસંાબસા ગસાળસાની જનતહતલક્ી 
્ોજનસાઓનો ્ મસાવે્ કરવસામસાં આવ્ો છે. આ રજૂ થ્ેલસા બજેટને 
મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલની ટીમ ગુજરસાતે વડસા પ્રધસાન શ્ી 
નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા નેતૃતવની કેદ્રિ ્રકસારનસા વરશિ ૨૦૨૨-૨૩નસા 
બજેટને આવકસારી ટીમ ભસારતને અતભનંદન પસાઠવ્સાં હતસાં. 

ગુજરસાતને પીએમ ગતત્તક્ત ્ોજનસાઓનો મહતિમ લસાભ 
મળવસાનો છે. PM ગતત્તક્ત રસાષ્ટી્ મસાસટર પલસાનમસાં વરશિ 2022-
23મસાં રસાષ્ટી્ ધોરીમસાગયોનું નેટવક્ક તવસતરણ કરીને ૨૫,૦૦૦ દકમી 
્ધુી વધસારવસામસા ંઆવ્.ે રસાષ્ટી્ ધોરીમસાગશિ-નૅ્ નલ હસાઇવ ેનટેવક્કનસા 
તવસતરણ મસાટે રૂ. ૨૦,૦૦૦ કરોડની મૂડી એકત્ર કરીને કસામે 
લગસાવવસામસાં આવ્ે. વરશિ ૨૦૨૨-૨૩ દરતમ્સાન સવદે્ી તવશ્ 
કક્સાની ટેનિોલૉજી અને વૃતદ્ધ-કવચ અંતગશિત ૨,૦૦૦ દકમીનું રેલવે 
નેટવક્ક લસાવવસામસાં આવ્ે. રેલવે અને હસાઇવેનસા પ્રોજેકટનો લસાભ 
ગુજરસાતને મળ્ે. 

આગસામી ત્રણ વરશિ દરતમ્સાન નવી પેઢીની ૪૦૦ વંદેભસારત 
ટ્રેનોનંુ ઉતપસાદન કરવસામસંા આવ્ે. ઉપરસાંત ત્રણ વરશિ દરતમ્સાન 
મલટીમૉડેલ લૉતજન્સટક્ મસાટે ૧૦૦ પીએમ ગતત્તક્ત કસાગયો 
ટતમશિનલનો તવકસા્ કરવસામસાં આવ્ે. આ ્સાથે ડીએમઆઇ્ીનો 
૩૩ ટકસા જેટલો મોટો ભસાગ ગુજરસાતમસાંથી પ્સાર થસા્ છે, તેવસા 
્જંોગોમસા ંગજુરસાતને પીએમ ગતત્તક્ત ્ ોજનસાનો વધ ુલસાભ મળ્.ે 

ગુજરસાતની નમશિદસા નદીને ઇદ્ટરસટેટ જોડસાણની મંજૂરી મળી છે. 
આ જોડસાણથી મહસારસાષ્ટ અને ગુજરસાતનસા િેડૂતોને પણ ત્ંચસાઈનો 
લસાભ મળ્ે. આ ્ોજનસામસાં કેદ્રિ ્રકસાર તરફથી ૮૦ ટકસા અને 
રસાજ્ ્રકસાર તરફથી ૨૦ ટકસા નસાણસાકી્ ્હસા્ મળ્ે. આ 
્ોજનસામસા ંઅંદસાતજત રૂ. ૧૦,૦૦૦ કરોડનો િચશિ થ્ે. આ ્ ોજનસાથી 
છોટસાઉદેપુર, વલ્સાડ, ડસાંગ, તસાપી, ભરૂચ અને પંચમહસાલ તજલ્સાનસા 
કૃતરકસારોને મળતસા લસાભમસાં પણ વધસારો થ્ે. ઉપરસાંત ્ુરેદ્રિનગર, 

મોરબી, ભસાવનગર, બોટસાદ અને અમદસાવસાદ તજલ્સાની 
કુલ ૪૬,૩૬૮ હેકટર જમીનને મળતી ત્ંચસાઈની 

્ગવડમસાં પણ વધસારો થ્ે. 
કેદ્રિી્ બજેટ ૨૦૨૨-૨૩મસાં તૈ્સાર હીરસાની 

ડ્ટુીમસા ંકેદ્રિ ે૨.૫ ટકસાનો ઘટસાડો ક્યો છે તદુપરસાતં 
કટ ઍદ્ડ પૉતલશડ હીરસાની આ્સાત પર ્રકસાર 

વિસારસા ૭.૬ ટકસા કસટમ ડ્ુટી લેવસામસાં આવતી હતી, 
જ ેડ્ટુીને આ બજટેમસા ંઘટસાડીને ૫ ટકસા કરવસામસંા આવી 

છે, જેનસાથી હીરસાઉદ્ોગને ઘણો લસાભ થ્ે.
પ્રવક્તસા મંત્રીશ્ીએ ઉમે્ુાં કે, િેડૂતોનસા ઉતપસાદદત પસાકને ટેકસાનસા 

ભસાવે િરીદી કરવસા મસાટે પણ ્રકસારે િસા્ ધ્સાન કેન્દ્રિત કરીને 
ચણસા, તુવેર અને રસા્ડસાની ટેકસાનસા ભસાવે િરીદી કરવસા તસા. ૧લી 
ફેબ્ુઆરીથી રજતજસટ્રે્ન કસામગીરી ્ રૂ કરસાઈ છે, જે આગસામી તસા. 
૨૮મી ફેબ્ુઆરી-૨૦૨૨ ્ુધી ચસાલ્ે. િેડૂતોએ આનો મહતિમ 
લસાભ લેવસા પણ અપીલ કરસાઇ છે. અત્સાર ્ુધીમસાં ચણસાની િરીદી 
મસાટે ૩૦ હજારથી વધુ િેડૂતોએ રજતજસટ્રે્ન કરસાવ્ું છે. 
રસાજ્ભરમસા ંચણસાની િરીદી મસાટે ૧૮૭, તવુરેની િરીદી મસાટે ૧૩૫ 
અને રસા્ડસાની િરીદી મસાટે ત્રણ કેદ્રિો ્રૂ કરસા્ે. ્મગ્ િરીદી 
ગુજકોમસા્ોલ વિસારસા કરસા્ે. 

રસાજ્નસા નસાગદરકોને જન્ુિસાકસારીનસા લસાભો વધુ ને વધુ મળે 
એ મસાટે આગસામી અંદસાજપત્રમસાં વધુ ને વધુ આઉટકમ-આઉટપુટ 
પર િસા્ ધ્સાન કેન્દ્રિત કરસા્ ુછે અન ેતવતવધ ્ ોજનસાઓ મસાટે તવ્રે 
્ૂચનસા અપસાઈ છે. નસાણસામંત્રીશ્ી કનુભસાઇ દે્સાઈનસા અધ્ક્સથસાને 
હસાલ તવતવધ તવભસાગોનસા અદંસાજપત્ર તૈ્ સાર કરવસા મસાટે બેઠકો ્ ોજાઈ 
રહી છે. પ્રવકતસા મંત્રીશ્ીએ ઉમે્ુાં કે, રસાજ્નસા મહે્ૂલ તવભસાગને 
કેદ્રિ ્ રકસાર વિસારસા શ્ષે્ઠ આપતતિ વ્વસથસાપન મસાટે રસાજ્નસા GIDM 
ગુજરસાત ઇન્દ્સટટ્ૂટ ઑફ દડઝસાસટર મૅનેજમેદ્ટને ્ુભસારચંરિ બોઝ 
આપદસા પ્રબંધક અવૉડશિ એનસા્ત થ્ો છે, જે મસાટે રસાજ્નસા મહે્ૂલ 
મંત્રીશ્ી રસાજેદ્રિભસાઇ તત્રવેદીને કૅતબનેટમસાં અતભનંદન આપવસામસાં 
આવ્સાં છે. 

રસાજ્નસા આરોગ્મંત્રીશ્ી ઋતરકે્ભસાઈ પટેલનસા મસાગશિદ્શિન 
હેઠળ નસાગદરકોને કોરોનસાથી રતક્ત કરવસા મસાટે વેન્ક્ને્નની 
કસામગીરી પુરજો્મસાં ચસાલી રહી છે. જામનગર તજલ્સાનસા િીજદડ્સા 
વદ્્ જીવ અભ્સારણ્ને વૈતશ્ક આરિશિભૂતમ દદવ્નસા પ્ર્ંગે આજે 
નવી રસામ્ર ્સાઇટ જાહેર કરવસામસાં આવી છે. હદર્સાણસાનસા 
મુખ્મંત્રીશ્ી મનોહરલસાલ િટ્રની ઉપન્સથતતમસાં ્ોજા્ેલસા 
કસા્શિક્રમમસાં કેદ્રિી્ મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઇ ્ સાદવ વિસારસા િીજદડ્સા વદ્્ 
જીવ અભ્સારણ્ને નવી રસામ્ર ્સાઇટ તરીકેનસા દર�નું 
પ્રમસાણપત્ર પ્રસાપ્ત થ્ુ છે એ ગુજરસાત મસાટે ગૌરવરૂપ છે. •
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ભારતરત્ન લતા મંગેશકરને ભાિ્ૂણ્ષ શ્ધધાંજવલ
" ડષી. ડષી. કાતરષીયા

કોકીલ કંઠી અન ેસવર-્રૂની દેવી અન ે્ંગીત ્સામ્સાજ્ઞી પસાશ્ ગસાત્કસા 
લતસા મંગે્કરનંુ તસાજેતરમસાં તસા.૬ઠ્ી ફેબ્ુઆરી, 
૨૦૨૨નસા રોજ મુબંઇ ન્સથત તબ્ચ કેદ્ડી હોન્સપટલ 
િસાત ેકોરોનસા-દ્્મુોની્સા, મલટીપલ ઓગશિદ્્ ફેલ્ોરનસા 
કસારણ ે૯૨ વરશિની વ્ ેદેહસાવ્સાન થ્ંુ. મુબંઇ િસાતે 
ત્વસાજી પસાક્ક િસાત ેસવગશિસથનસા ંપસાતથશિવ દેહન ે્ંપણૂશિ 
રસાજકી્ ્દ્મસાન અન્ગ્ન ્ંસકસાર કરવસામસંા આવ્સા. 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઇ મોદીએ લતસાજીનસા પસાતથશિવ 
દેહન ેશ્ધધસાજંતલ અપશિણ કરી હતી. 

મધ્પ્રદે્નસા ઇદ્દોર ્ હેરમસંા તસા.૨૮મી ્ પટેમબર, ૧૯૨૯નસા રોજ મરસાઠી 
પદરવસારમસા ંજદ્મલેસા અન ેમહસારસાષ્ટમસા ંઉછરેલસા સવર અન ે્ૂરનસા આરસાધક 
ભસારત રત્ન અન ેજાદઇુ અવસાજનસા ધની લતસાજીએ દે્ની લગભગ ૩૬ જટેલી 
ભસારસાઓનસા ૩૦,૦૦૦ કરતસા વધુ ગીતો ગસા્સા. તપતસા દીનસાનસાથ મગંે્ કર 
અન ેગજુરસાતી મસાતસા ્વંેતી (્ધુસામતી)ની ૪ પતુ્રીઓ અન ેએક પતુ્ર ્તહત 
પસંાચ ્ંતસાનોમસા ંલતસાજી ્ૌથી મોટસા હતસા લતસાજીનસા મસાતસા ગજુરસાતી હોવસાનસા 
કસારણ્ર તઓે અડધસા ગજુરસાતી હતસા. લતસાજીનુ ંબસાળપણનુ ંનસામ કે મળૂનસામ 
હેમસા હતુ,ં પરંત ુ‘ભસાવ બધંન’ નસાટકનસા લતતકસા પસાત્ર ઉપરથી તઓેનસા તપતસાએ 
તઓેનુ ંનસામ લતસા રસાખ્ુ ંહતંુ. ગોવસાનસા ‘મગંે્ ી’ તપતૃક ગસામ ઉપરથી લતસાજીનસા 
પદરવસારની અટક મગંે્ કર રિસાઇ હતી. 

લતસાજીએ ૧૯૪૪મસા ંમસાત્ર ૧૧ વરશિની નસાની વ્ે તપતસાની છત્રછસા્સા 
ગુમસાવી હતી. પદરણસામ સવરૂપ લતસાજી ઉપર પોતસાનસા ૪ બહેનો-ભસાઇની 
જવસાબદસારી તઓેનસા ત્રે આવી હતી. મરસાઠી અન ેકોંકણી ્ ગંીતકસાર, ગસા્ક 
અન ેનસાટ્કસાર તપતસા દીનસાનસાથની પતુ્રી લતસાજીએ પોતસાની આઠ દસા્કસાની 
્ંગીત જીવનની ્ સાત્રસા દરમ્સાન મસાત્ર પસંાચ વરશિની વ્ે ્ ગંીતની ત્ક્સા લીધી 
હતી અને ૧૩ વરશિની વ્ે પ્રથમ ગીત ગસાઇન ેગસાત્કસા તરીકે પોતસાની 
કસારદકદથીની ્રૂઆત કરી હતી પરંત ુ૧૯૪૯મસા ંલતસાજીએ ૨૦ વરશિની વ્ે 
તહદ્દી દફલમ ‘મહલ’નસા ‘‘આ્ેગસા આનવેસાલસા આ્ેગસા...’ ગસા્ેલ ગીત ્ પુર 
હીટ ગ્ુ ંહતુ.ં ત્સાર પછીથી કદી પસાશ્ ગસાત્કસા તરીકે પસાછ ુવળીન ેજો્ંુ ન 
હતુ.ં લતસાજીને કેદ્રિ ્રકસાર વિસારસા પદ્મ ભરૂણ (૧૯૬૯), પદ્મ તવભરૂણ 
(૧૯૯૯) અન ેભસારત રત્ન (૨૦૦૧) એવોડશિ અનસા્ત થ્ેલ હતસા. દસાદસા 

્સાહેબ ફસાળકે એવોડશિ, લસાઇફ ટસાઈમ એચીવમદે્ટ એવોડશિ, ત્રણ વસાર દફલમફેર 
એવોડશિ, રસાજીવ ગસાધંી રસાષ્ટી્ ્દભસાવનસા પરુસકસાર તેમજ મહસારસાષ્ટ ભરૂણ 

(૧૯૯૯) જવેસા અનકે એવોડશિ એનસા્ત થ્ેલસા હતસા. 
ફ્સાદ્્ ્ રકસારે પણ લતસાજીન ેફ્સાદ્્નો ્ વયોચ્ એવોડશિ 
પણ આપલે હતો, તમેજ ્ૌથી વધ ુગીતો ગસાવસા 
બદલ લતસાજીન ેગીની્ બકુ ઓફ વલડશિ રેકડશિમસંા સથસાન 
મળેલ હતુ.ં ્રૂ ્સામ્સાજ્ઞી લતસાજીએ લડંન (તબ્ટન)
નસા તવશ્ પ્રત્ધધ રો્લ આલબટશિ હોલમસંા ૧૯૭૪મસા ં
મ્તુઝક પ્રોગ્સામ આપ્ો હતો. કસા શ્િક્રમ ્મસાપ્ત થ્સા 
બસાદ ૩ તમતનટ ્ુધી લતસાજીન ેસટેદ્ડીંગ ઓવે્ ન 

મળ્ંુ હતુ.ં ૧૯૫૯મસા ંજગપ્રત્ધધ ‘ટસાઇમ’ મેગતેઝને લતસાજીન ેવોઇ્ કવીન 
તરીકે જાહેર ક્સાશિ હતસા. લતસાજીની વરશિ ૧૯૯૯ થી ૨૦૦૫ દરમ્સાન રસાષ્ટપતત 
વિસારસા રસાજ્્ભસામસા ંનોમીનટેેડ મમેબર તરીકે તનમણકૂ થઈ હતી. ભસારત-ચીન 
્ધુધ (૧૯૬૨) પછી ૧૯૬૩મસા ંનવી દદલ્ી િસાત ેગણતતં્ર દદન ેલતસાજીએ 
દે્નસા ચીન ્સામનેસા ્ધુધમસંા ્હીદ થ્લેસા ્ૈતનકોન ેશ્ધધસાજંતલ રૂપ ેકતવ 
પ્રદદપજી તલતિત ‘‘્ ેમરેે વતન કે લોગો....’’ ગરેદફલમી ગીતોન ેસવર આપ્ો 
હતો. ૧૯૮૩મસંા ભસારત ેપ્રથમ વસાર તક્રકેટનો વલડ કપ જીત્ો ત્સારે તવજતેસા 
ભસારતી્ તક્રકેટ ટીમન ેપરુસકસાર આપવસા મસાટે લતસાજીએ એક મ્ુતઝક કસા શ્િક્રમ 
્ોજીન ેનસાણસંા એકત્ર કરીન ેબી્ી્ીઆઇન ેઆપતસા બોડવે દરેક તક્રકેટરન ેએક 
એક લસાિ રોકડ ઇનસામ આપ્ંુ હતુ.ં આ હતી લતસાજીની તક્રકેટ અન ેદે્ 
પ્રત્નેી ચસાહનસા...  

્ૂર અન ે્ બદનસા મસાતલક લતસાજીએ ‘બસાપસા ્ ીતસારસામ’ ગજુરસાતી દફલમમસા ં
ગસંાધીજીનસા તપ્ર્ ભજન ‘વષૈણવ જન તો તને ેકહીએ....’’ ગસા્ુ ંહતુ ંતમેજ 
‘મહેંદી ત ેવસાવી મસંાડવ,ે..’ ‘પસંાદડુ ંલીલુ ંન ેરંગ રસાતો,..’ ‘હં્લસા હસાલોન,ે..’ 
‘તન ે્ સાચવ ેપસાવશિતી અિંડ ્ ૌભસાગ્વતી,..’ જેવસા અનકે ગજુરસાતી ગીતો પણ 
લતસાજીએ ગસા્સા છે. ઇશ્રની ભસારત દે્ન ે્ ૌથી મોટી ગીફટ ્ મસાન લતસાજી 
અમર રહે્,ે ત ેજ રીત ે્ ગુો ્ ગુો ્ ધુી લતસાજીનો અવસાજ પણ અમર રહે્ે. 
ગુજરસાતનસા ૬.૫ કરોડ ગુજરસાતીઓ ્ તહત ્ મગ્ દે્ અન ેદતુન્સાએ લતસાજીનસા 
અવ્સાનથી એક ઊડંસા દુ:િની લસાગણી અનભુવી હતી. દે્ની બટેી, પનોતી 
પતુ્રી અન ેનસારી રત્ન - અમલૂ્ રત્ન એવી ઉચ્તમ કોદટની તવશ્ પ્રતતભસાને 
્ત ્ત નમન ્સાથ ેશ્ધધસાજંતલ.•
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િડનગર
વિ્મયભરષી વિરાસત...

" રમેશ ઠક્કર
દરેક નગરની એક ઓળિ હો્ છે. એનો ઇતતહસા્ હો્ 

છે.્મ્ ્સાથે ટકી રહેવસાની િુમસારી હો્ છે.વડનગર એક એવું 
્હેર છે જે અનેક તડકીછસાં્ડીનસા ઉતસારચઢસાવ પછી પણ આજે 
અડીિમ ઉભું છે. પોતસાની ઐતતહસાત્ક ધરોહર અને પેટસાળમસાં 
અનેક અચરજો ભરીને બેઠું છે આ નગર. એની પસા્ે ભવ્ અને 
ભસાતીગળ વસાર્ો છે. એક જમસાનસામસાં ઉતિર ગુજરસાતનો આિો 
તવસતસાર "આનતશિ પ્રદે્ ," તરીકે ઓળિસાતો હતો. રસાજકી્ રીતે 
અત્ંત ્દકત્સાળી એ પ્રદે્ની રસાજધસાની વડનગર હતું.

આ નગરનસંા અનેક નસામો ઇતતહસા્નસા ચોપડે નોંધસા્સાં છે. 
એની એક ર્પ્રદ ્સાદી છે. વડનગર, વૃદ્ધનગર, આનંદપુર, 
આનતશિપુર, ચમતકસારપુર.

કોઈ ્હેરનસંા આટલસાં નસામ નહીં હો્ ! ચીની મુ્ સાફર હ્ુ 
એન ્ંગ ્સાતમી ્દીમસાં ભસારતનસા પ્રવસા્ે આવેલસા. એ વિતે 
હરશિ વધશિન ્મ્સાટ હતો આિસા ભસારતનો. ચીની ્સાતત્રકે પ્રસાચીન 
વડનગરની મુલસાકસાત કરી હતી. વડનગર એ નસાગરો મસાટેનું 
આધ્સથસાન ગણસા્ છે. હસાટકેશ્ર મહસાદેવ એ એમનસા ઇટિદેવ છે. 
પુરસાતન દરવસાજાઓ નદીઓળ દરવસાજો, ગસા્કોળ દરવસાજો, 
અરજણબસારી દરવસાજો, પીઠોરી દરવસાજો આજે પણ ્મ્ની 
થપસાટો િસાઇન ેઅડીિમ ટકી રહ્સા છે. ઇ.્.1152મસંા ્ ોલકંી રસાજા 
કુમસારપસાળે વડનગર ફરતે કોટ બંધસાવ્ો હતો. જેને છ દરવસાજાઓ 
હતસા. અરજુનબસારી દરવસાજા ઉપર એનો ત્લસાલિે છે.

ગજુરસાતની ઓળિ એટલ ેવડનગરનુ ંકીતતશિતોરણ.વડનગરની 
ઉતિરે ભવ્ કીતતશિસતભં ઉભલેસા છે.્તમશિષ્ઠસા તળસાવ એ વડનગરની 
વચ્ે આકસાર પસામેલંુ ભવ્ તળસાવ છે.અબુલ ફઝલ નસામનો 

ઇતતહસા્કસાર "આઇન ેઅકબરી" ગ્થંમસાં 
નોંધ ેછે "આ નગરમસંા નસાનસામંોટસાં 
300 જટેલસા ંતળસાવો હતસંા. 360 

મંદદરો, 360 કકૂવસા, 

અન ે્ તમશિષ્ઠસા તળસાવન ે360 પગતથ્સંા હતસંા. આજ ેપણ વડનગરમસંા 
75 જટેલસા ંતળસાવો, 200 જટેલસા કકૂવસા અન ે્તમશિષ્ઠસા તળસાવનસંા 100 
જટેલસા ંપગતથ્સા ંએ ભવ્ તવરસા્તની ્સાદ અપસાવ ેછે. ્તમશિષ્ઠસા એ 
્મળેસા તળસાવ તરીકે ઇતતહસા્મસા ંજાણીતંુ છે. ્ ગંીત અન ેવડનગરને 
પણ એક અણમોલ નસાતો છે. ગજુરસાતમસા ંગસા્ન વસાદન ક્તે્ર ેજાણીતી 
તસાનસા અન ેરીરી નસામની નસાગર કદ્્સાઓ અન ેએનસા બતલદસાનની 
કથસા જાણીતી છે. આ બનં ેબહેનો વડનગરની ્ સાસત્રી્ ગસાત્કસાઓ 
હતી જણે ેદીપક રસાગથી દસાહ પસામલેસા તસાન્ેન મસાટે મલહસાર રસાગ 
આલસાપી એન ેપીડસામકુત કરેલો. એ પછી બસાદ્સાહનસા ફરમસાન ્ સામે 
પોતસાની ઇજ્જત બચસાવવસા એમણે ્તી થઈ અમરતવ પ્રસાપ્ત ક્ુાં છે. 
તસાનસારીરીની ્સાદમસા ંદર વર્ ેવડનગરમસા ંભવ્ ્ગંીત મહોત્વ 
થસા્ છે. એમનસા નસામથી ગસા્કોન ેએવોડશિ પણ અપસા્ છે.

વડનગર અનેક મહસાપુરૂરોની ભૂતમ રહ્ું છે. બીજી ્દીમસાં 
મંકણ નસામે મહસાકતવ થ્ેલો જેણે વડનગરને ચમતકસારપુરમ્ નસામ 
આપેલું. બીજા એક તવવિસાન પ્રભસાવદતિ પણ એમનસાં ભસાષ્ો મસાટે 
જાણીતસા છે. ભરિબસાહુસવસામી જૈન તપસવી હતસા જેમણે ઘણસા જૈન 
ગ્ંથો ર્્સા છે. અતગ્સારમી ્ દીમસાં થ્ેલો ઉવટ વેદોનો તનષણસાત 
હતો. ્ોલ નસામે પુરોતહત જાણીતસા છે. ભીમદેવ બીજાનો 
રસાજપુરોતહત ્ોમેશ્રદેવ વડનગરનો હતો. કૃષણલીલસાનસાં અદ્ભુત 
પદો રચનસાર ્દુરસામ મહસારસાજ અને કતવ્ત્રી ક્રષનસાબસાઇ કે જેણે 
બસાલકૃષણ મસાટે અદ્ભુત હસાલરડસાં લખ્સાં છે એ પણ આ ધરતીમસાં 
અવતરેલી પ્રતતભસાઓ છે. આ ્સાદી ઘણી લસાંબી છે. જે આધતુનક 
ૠતર જેવસા ડૉ.વ્ંત પરીિ અને ડૉ.વિસારકસાદસા્ જો્ીની કમશિભૂતમ 
અન ેઆધતુનક ભસારતનસા લોકતપ્ર્ વડસાપ્રધસાન મસાનની્ નરેદ્રિભસાઇ 
મોદી જેવસા અનેક રત્નો ્ુધી તવસતરે છે. વડનગર હવે પોતસાની 
ભવ્ તવરસા્તનસા વસાર્સા ્સાથે આધુતનક કદમ ભરતું એક અતત 
ભવ્ પ્રવસા્ન સથળ તરીકે આકસાર પસામી રહ્ું છે. આધુતનક 
્િુ્ગવડો, ્ તુવધસાઓ, ્ સાથ ે્ જજ ્ તમશિષ્ઠસા લેકનસા આધતુનકીકરણ 
્સાથે એ ્જજ બદ્્ંુ છે. પ્રસાચીન ્મ્મસાં ગુજરસાતને ગૌરવ 
અપસાવનસારં વડનગર એ આધતુનક ગુજરસાતનું પણ એક ઉજ્જવળ 
નગર બનવસા તરફ ઝડપથી નવો આકસાર પસામી રહ્ું છે. •
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મુખય સવચિશ્ષીએ િડનગરમાં 
પ્રિાસન વિકાસ કાયયોનષી સમષીક્ા કરષી

ગુજરસાતની ઐતતહસાત્ક નગરી વડનગરમસાં રસાજ્નસા 
મુખ્ ્તચવ શ્ી પંકજકુમસાર એક દદવ્ી્ મુલસાકસાત કરી 
હતી. મુખ્ ્તચવશ્ીએ તેમની મુલસાકસાત દરતમ્સાન 
વડનગરનસા અંબસાજી કોઠસા લેઇક, ્તમશિષ્ઠસા તળસાવનસા થીમ 
પસાક્ક, તસાનસા-રીરી પસાક્ક, મ્ુતઝ્મ ઓફ મ્ુતઝક, સપોટશિ્ 
કોમપેલકે્, આટશિ ગલેરેીની રૂબરૂ મલુસાકસાત લઇ સથળ તનરીક્ણ 
કરી તવકસા્ કસા્શિની પ્રગતત અંગે મસાતહતી મેળવી હતી. તેમણે 
વડનગરનસા તવતવધ પ્રોજેકટો ઝડપથી પુરસા કરવસા મસાટે અને 
પ્રોજકેટનસા વધ ુ્ સારસા ડવેલપમદે્ટ મસાટે ઉપન્સથત અતધકસારીઓને 
્ૂચનસા આપી હતી. શ્ી પંકજ કુમસારે વડનગરનસા ઇતતહસા્ને 
જીવંત કરતી આટશિ ગેલેરીમસાં ટદુરસટ ગસાઇડ પસા્ેથી ઇતતહસા્ 
જાણવસામસાં, ્મજવસામસાં ર્ લીધો હતો. તેમણે અને ઉચ્ 
અતધકસારીશ્ીઓએ તરિડી થી્ેટરમસાં વડનગરનસા ઇતતહસા્ને 
મસાણ્ો હતો. આ ઉપરસાંત તેમણે ્તમશિષ્ઠસા તળસાવનસા થીમ 
પસાક્કમસંા જીવંત કરસા્ેલસા ્ંગીતનસા તવતવધ રસાગ પૈકી કેદસારરસાગ 
હેડફોન લગસાવીને ્સાંભળ્ો હતો.

તમેણ ેવડનગરનસા રેલવ ેસટે્ન પર વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઇ 
મોદી, પોતસાનસા તપતસાશ્ીની ચસાની જે દકટલી પર કસામ કરતસા હતસા 
તેની પણ મુલસાકસાત લીધી હતી. વડનગરમસંા તેઓએ પ્રરેણસા સકકૂલ 
અને તનમસાશિણસાધીન ્ંગ્હસાલ્ની મુલસાકસાત લીધસા બસાદ બતુદ્ધસટ 
મોનેસટ્રી, જૈન દૈરસા્ર, ભવસાની મંદદર જવસાનસા આિસા રસતસા પર, 
ગલીઓમસંા પગપસાળસા ચસાલીન ેઉત્સાહથી બધી તવગતો મળેવી હતી. 
આ વેળસાએ વડનગરનસા લોકો તેમન ેજોવસા મસાટે ઉમળકસાથી પોતસાની 
ઘરની બસારીઓ અને ઓટલે ગોઠવસાઇ ગ્સા હતસા.

મુખ્ ્તચવશ્ીએ વડનગરમસંા તનમસાશિણસાધીન સપોટશિ્ 
કોમપલેક્ની મુલસાકસાત પણ લીધી હતી. ત્સાર બસાદ હોટલ તોરણનસા 
કોદ્ફરદ્્ રૂમમસાં મહે્સાણસા તજલ્સા કલેકટર ઉદદત અગ્વસાલે 
વડનગરનો વસાર્ો અંતગશિત તજલ્સામસાં કરસા્ેલી કસામગીરીનું 

પે્રઝદ્ટે્ન, મખુ્ ્ તચવશ્ી ્ મક્ ક્ુાં હતુ.ં તમેણ ેગજુરસાત પ્રવસા્ન 
અને આદક્ક્ોલોજી ્વવે ઓફ ઇન્દ્ડ્સા વિસારસા વડનગરમસાં પ્રવસા્ન 
અને હેરીટેજ સથળ તરીકે તવક્સાવસાઇ રહેલસાં તવતવધ પ્રોજેકટની 
જાણકસારી મેળવી ,્મીક્સા કરી હતી.

આ ઉપરસાંત મુખ્ ્તચવશ્ીએ ્સાબરમતી જળસા્્ ્ોજનસા 
આધસાદરત ધરોઇ બંધની મુલસાકસાત લીઘી હતી. તેમણે ધરોઇ ડેમને 
મહે્સાણસા તજલ્સાનસા મુખ્ પ્રવસા્ન સથળ તરીકે તવક્સાવવસાની 
્ક્તસાનસા તવતવધ પ્રોજેકટોને અમલમસાં મૂકવસાનસા ભસાગ રૂપે,સથળ 
તનરીક્ણ કરી જાત મસાતહતી મેળવી હતી. ધરોઇ ડેમને પ્રવસા્ન 
સથળ તરીકે તવક્સાવવસાનસા પ્રોજેકટ પર આઇડદે્ટીફસાઇ કરવસામસાં 
આવેલી અમદસાવસાદની એજદ્્ી આઇ.એન.આઇ દડઝસાઇનનસા 
આદક્કટેકટ અને કદ્્લટદ્ટ શ્ી હરશિ ગોહેલ અને ધરોઇ ડેમનસા 
એન્દ્જતન્ર શ્ી પટેલે તેમને પ્રવસા્ન સથળ તરીકે તવક્સાવવસામસાં 
આવનસાર સથળો અને તવતવધ પ્રોજેકટોની મસાતહતી આપી હતી.

વડનગરની તવતવધ ્સાઇટોની મુલસાકસાત દરતમ્સાન મુખ્ 
્તચવશ્ી પકંજકુમસારની ્ સાથ ેવડનગરનસા અગ્ણી અન ે્ સામસાતજક 
કસા્શિકતસાશિ ્ોમસાભસાઇ મોદી,રમત ગમત અને ્ુવસા ્સાંસકૃતતક 
પ્રવૃતતિઓ તવભસાગનસા ્તચવ શ્ી અતશ્નીકુમસાર, પ્રવસા્ન 
તવભસાગનસા ્તચવ શ્ી હસાદરત ્ુક્સા,અગ્ મુખ્ વન્ંરક્કશ્ી ડો 
ડી..કે.્મસાશિ, કલેકટરશ્ી ઉદદત અગ્વસાલ, તજલ્સા પોલી્ 
અતધક્કશ્ી ડો પસાથશિરસાજત્ંહ ગોતહલ, આદક્ક્ોલોજી ્વવે ઓફ 
ઇન્દ્ડ્સાનસા અતધકસારીઓ ્તહત મહે્ સાણસાનસા તવતવધ િસાતસાનસા 
અતધકસારીઓ પણ જોડસા્સા હતસા. •
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નિષી વશક્ણનષીવત આતમવનભ્ષર ભારતના લકયાંકને સાકાર કરશે
ત્ક્ણ એ તવકસા્નો મૂલસાધસાર છે. ત્ક્ણ જોવસા મસાટેની નવી 

આિં અન ેઊડવસા મસાટેની પસંાિ આપ ેછે. ત્ક્ણ થકી જ તવકસા્નસંા 
તમસામ વિસાર િૂલી ્ કે છે. ત્ક્ણ વિસારસા વ્તક્ત પોતસાનો તથસા ્ મગ્ 
્મસાજ ્તહત દે્નો તવકસા્ કરી ્કે છે. આપણસંા ્સાસત્રોમસાં 
કહેવસા્ું છે ‘્સા તવદ્સા ્સા તવમુક્તે’ - અથસાશિત્ જે બતુદ્ધ અપસાવે તે 
તવદ્સા મુતક્ત અપસાવે છે, આમ જોઈએ તો તવદ્સા વૈચસાદરક 
ગુલસામીમસંાથી મુતક્ત અપસાવી વ્તક્તને આતમતનભશિર બનસાવે છે. 
ત્ક્ણની આવી જરૂદર્સાતને ધ્સાને લઈને ગુજરસાતનસા પનોતસા પુત્ર 
અને દે્ નસા વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ મોદીનસા મસાગશિદ્શિનમસાં નવી 
ત્ક્ણનીતત તૈ્ સાર કરવસામસાં આવી છે. ગુજરસાતમસંા મુખ્મંત્રી શ્ી 
ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલ અને ત્ક્ણમંત્રી શ્ી તજતેદ્રિભસાઈ વસાઘસાણીનસા 
મસાગશિદ્શિનમસાં નવી ત્ક્ણનીતતનસા 
અમલીકરણ મસાટે ્ુદૃઢ વ્વસથસા 
કરવસામસાં આવી છે. 

ગજુરસાતમસા ંનવી ત્ક્ણનીતતનો 
અમલ ત્રણ ફેઝમસંા કરવસામસંા આવ્ે, 
જમેસા ંફેઝ-1નો ્ મ્ 3 વરશિ છે. આ 
ફેઝમસંા ભસારતી્ ત્ક્ણપ્રણસાલીનો 
પ્રચસાર, ઇન્દ્સટટૂ્્નલ ડવેલપમેદ્ટ 
પલસાન (IDP), વ્સાવ્સાત્ક અને 
ત્ક્ણનંુ એકીકરણ, દર્ચશિ અને 
ઇનોવે્નમસાં ્ુધસારસા પર ભસાર 
મકુસા્.ે એકૅડેતમક બદૅ્ક ઑફ કે્રદડટ, 
મલટીપલ એદ્ટ્રી ઍદ્ડ એન્કઝટ 
ત્સટમ, તવદ્સાથથીઓને ્ હસા્ અને 
મસાગશિદ્શિન આપવસામસાં આવ્ે. 
જ ્ સા ર ે બ ી જા  ફ ેઝ મ સંા 
મલટીદડત્ન્પલનરી એજ્ુકે્ન ઍદ્ડ દર્ચશિ ્ તુનવત શ્િટી(MERUડ), 
મલટીદડત્ન્પલનરી ્ુતનવત્શિટી પર ભસાર મુકસા્ે. આ ્સાથે ગ્ો્ 
એનરોલમેદ્ટ રતે્્ો(GER)મસાં વધસારો, એતક્રદડટે્ન અને ગ્ેડેડ 
ઑટોનૉમી અને પરીક્સા પદ્ધતતમસાં ્ુધસારો કરવસામસંા આવ્ે. આ 
મસાટે બીજા ફેઝનો ્મ્ગસાળો 3થી 6 વરશિ રસાિવસામસંા આવ્ો છે. 
ત્રીજો ફેઝ જે ચસાર વરશિનો રહે્ ે. એટલે કે 6થી 10 વરશિ ્ુધીનો. 
આ ફેઝમસાં કૉલેજોનું ડી-એદફતલ્ે્ન અને ગવનશિદ્્ બસાબતે 
્ુતનવત્શિટી ઍકટમસાં ્ુધસારો કરવસામસાં આવ્ે.

 ગુજરસાત ્રકસારે નવી ત્ક્ણનીતતનસા અમલ મસાટે અગસાઉ 
પણ પ્ર્સા્ ક્સાશિ છે. આ મસાટે ગજુરસાત ્ રકસારે ઇદ્ટર-દડત્ન્પલનરી/ 
દર્ચશિ ્ુતનવત્શિટી મસાટ ે ્સાત ્ુતનવત્શિટીને ‘્ેદ્ટર ઑફ 
એક્ેલદ્્’ તરીકે જાહેર કરી છે. તેમજ એક્રેદડટે્ન અને અદ્્ 

રેગ્ુલટેરી ત્સટમ મસાટે રસાજ્નસા ત્ક્ણ તવભસાગ વિસારસા વરશિ ૨૦૧૮-
૧૯થી ગુજરસાત સટેટ ઇન્દ્સટટ્ૂટ્નલ રદેટંગ ફે્મવક્ક (GSIRF) 
્રૂ કરવસામસાં આવ્ું છે. ્રકસારી કૉલેજોને NAAC/NBA 
મસાટે ્પોટશિ કરવસામસાં આવે છે. ્સાથે સટેટ એ્ે્મેદ્ટ ઍદ્ડ 
એક્રેદડટે્ન ્ેદ્ટર (SAAC) અને સટેટ ક્ોતલટી એસ્ોરદ્્ 
્ેદ્ટર (SDAC) ્ેદ્ટરને પણ મંજૂરી આપી ગ્સાદ્ટ ફસાળવવસામસાં 
આવી છે.

મલટીદડત્ન્પલનરી એજ્ુકે્ ન ઍદ્ડ દર્ચશિ ્ુતનવત્શિટીઓ 
(MERUS) અને મલટીદડત્ન્પલનરી ્ંસથસાઓ મસાટ ે 
્ુતનવત શ્િટીઓ તેમનસા ક્સટરોને મલટીદડત્ન્પલનરી એજ્ુકે્ન 
ત્સટમ મસાટે દરિસાસત કરવસામસાં આવી છે. એકૅડતેમક બૅદ્ક ઑફ 

ક્રેદડટ મસાટે UGCની મસાગશિદત્શિકસા 
મુજબ CBCS મસાટે મસાળિસામસંા 
્ુધસારો કરવસા મસાટ ે રસાજ્ની 
્ુતનવત્શિટીઓને પત્ર મોકલવસામસાં 
આવ્ો છે. આ ઉપરસંાત રસાજ્ 
્રકસાર વિસારસા ‘Study In 
Gujarat ’(SIG) િસા્ 
અતભ્સાન ્રૂ કરવસામસાં આવ્ંુ છે, 
જેમસાં 22 ્ ુતનવત્શિટીઓ અને ચસાર 
કૉલેજો ્સાથે, તવતવધ રસાષ્ટી્ અને 
આંતરરસાષ્ટી્ રોડ ્ ો અને પ્રદ શ્િનો 
્ોજવસામસાં આવ્સાં હતસંા. 

નવી ત્ક્ણનીતતનસા પદરણસામે 
ગુજરસાતનસા તવદ્સાથથીઓને ઉચ્ 
ત્ક્ણ, ્ં્ોધન, ઇનોવે્ન અને 
સટસાટશિ-અપ ક્ેત્રે વધુ બળ મળ્ે. 

્સાથે તવદ્સાથથીઓને ગુણવતિસા્ુક્ત મસાળિસાકી્ ્ુતવધસા, શે્ષ્ઠ 
ત્ક્કો, લૅબોરેટરી, ્મૃદ્ધ લસાઇબે્રી, હૉસટલે જેવી ્ુતવધસાઓ 
મળ્ે. આ ઉપરસાંત ્રકસાર વિસારસા તવદ્સાથથીઓને રોજગસાર અને 
ઉદ્ોગની વધુ તક મળે તે મસાટે અંગે્જી ભસારસા પર પ્રભુતવ, 
કૉમ્ુતનકે્ ન ્તહત અલગ અલગ ન્સકલ્ની તસાલીમ આપવસામસંા 
આવ્ે. રસાજ્નસા ત્ક્ણ તવભસાગ વિસારસા દર્ચશિ ઍદ્ડ ઇનોવે્ન, 
એદ્ટરપ્રેદ્્ોદર્લ ઇકોત્સટમ મસાટ ે ગુજરસાતની તમસામ 
્તુનવત શ્િટીઓ મસાટે ‘કૉમન ઇનોવે્ ન ઍદ્ડ સટસાટશિ-અપ પૉતલ્ી’ની 
સથસાપનસા કરવસામસાં આવી છે.  આ ્ોજનસા હેઠળ રૂ. 200 કરોડ 
ફસાળવવસામસંા આવ્સા છે. સટસાટશિ-અપ અન ેઇનોવે્ નન ેવધ ુપ્રોત્સાહન 
આપવસા મસાટે, ગુજરસાત સટુડદ્ટ સટસાટશિ-અપ અને ઇનોવે્ન હબ 
(આઇ-હબ)ની સથસાપનસા, મે-2019મસંા ્ેક્ન 8 કંપની હેઠળ 
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ફલેગત્પ નોડલ એજદ્્ી તરીકે કરવસામસાં આવી છે. 
તવદ્સાથથીઓને ત્ક્ણ પ્રસાપ્ત કરવસામસાં આતથશિક બસાબત બસાધસારૂપ 

ન બન ેતેનુ ંગજુરસાત ્ રકસારે પરૂતુ ંધ્સાન રસાખ્ુ ંછે. આ મસાટે ્ રકસાર 
વિસારસા ત્ક્ણ તવભસાગની તવતવધ ત્ષ્વૃતતિ ્ોજનસાઓ અમલી 
બનસાવી છે, જેમ કે મુખ્મંત્રી ્ ુવસા સવસાવલંબન ્ ોજનસા, મુખ્મંત્રી 
કદ્્સા કેળવણી તનતધ, મુખ્મંત્રી ત્ષ્વૃતતિ ્ોજનસા, ત્ક્ણ લોન 
પર વ્સાજ્હસા્ ્ોજનસા હેઠળ તેજસવી અને જરૂદર્સાતમંદ 
તવધસાથથીઓને આતથશિક ્હસા્ પૂરી પસાડવી વગેરે...

રસાજ્ની ઉચ્ ત્ક્ણ આપતી ્ંસથસાઓમસાં અભ્સા્ કરતસા 
તવદ્સાથથીઓ મસાટે રોજગસાર અને ન્સકલ ડેવલપમેદ્ટમસાં વધસારો કરવસા 
ઉદદ્સા (UDISHA- Universal Development of 
Integrated Skills through Higher education 
Agencies) પ્રકલપ કસા શ્િરત છે. જમેસા ંકોલજે કક્સાએ તવદ્સાથથીઓને 
સપધસાશિતમક પરીક્સાઓ મસાટે મસાગશિદ્શિન આપવસામસાં આવે છે તેમજ 
કૌ્લ્ક્મતસામસંા વધસારો થસા્ તેવસા કસા્શિક્રમોનું 
આ્ોજન કરવસામસાં આવે છે. તવદ્સાથથીઓમસાં રહેલી 
્ુરુપ્ત ્તક્તઓને બહસાર લસાવવસા અને ્ુરુપ્ત કળસા, 
કૌ્લ્નો તવકસા્ થસા્ તથસા ્ોગ્ 
મસાગશિદ્શિન મળી રહે તે મસાટ ે 
્પ્તધસારસા પ્રકલપ કસા્શિરત છે.

ગજુરસાતની ્ તુનવત શ્િટીઓને 
વૈતશ્ક સતરની બનસાવવસા મસાટે 
તથસા ઉચ્ ત્ક્ણની ગુણવતિસા 
્ુ ધ સા ર ણ સા  મ સા ટ ે નૅ ્ ન લ 
ઇ ન્ દ્ સ ટ ટ્ૂ ્ ન લ  ર ેન્ દ્ ક ંગ 
ફ્ેમવક્ક-NIRFનસા આધસારે રસાજ્ની 
્ુતનવત્શિટીઓ અને કૉલેજોનસંા રેદટંગ 
કરવસાનસા હેતુથી ‘ગુજરસાત સટેટ ઇન્દ્સટટ્ૂ્નલ 
રેદટંગ ફ્ેમવક્ક” (GSIRF)ની ્રૂઆત કરવસામસાં આવી છે, જે 
્ુતનવત્શિટીઓ અને કૉલેજો GSIRF અંતગશિત રેદટંગ કરસાવે છે 
તેઓ NAAC, NBA અને NIRFમસાં ભસાગ લઈને તેઓ ્સારં 
પફયોમશિદ્્ આપી ્કે છે.  રસાજ્ની ઉચ્ અને ટેન્નિકલ ત્ક્ણની 
તવતવધ ્ સંથસાઓન ેત્ક્ણ અધ્્ન અન ે્ ં્ સાધનો, ્ ં્ ોધન અને 
વ્સાવ્સાત્ક પ્રૅન્કટ્, ગ્ેજ્ુએ્ન પદરણસામો, આઉટરી જેવસા 
પ્રચતલત મસાપદંડોનસા આધસારે ને્નલ રેન્દ્કંગ તમેજ ગલોબલ રેન્દ્કંગ 
આપવસામસાં આવે છે. 

 ‘્ેદ્ટર ઑફ એક્ેલદ્્’નસા કસારણે  ્ુતનવત્શિટીઓ  તવશ્નસા 
્ૈક્તણક જગતમસાં પોતસાનું આગવું સથસાન સથસાતપત કરી ્ કે છે. આ 
મસાટે ગજુરસાતમસંા ઉચ્ ત્ક્ણ, દર્ચશિ, ઇનોવે્ ન અન ેસટસાટશિ-અપને 
વધ ુબળ મળ્.ે આ ઉપરસાતં રસાજ્ની ્ તુનવત શ્િટીઓમસા ંત્ક્ણની 
ગણુવતિસામસા ં્ ધુસારો થ્ ેઅન ેતમેન ેઆતંરરસાષ્ટી્ અનભુવો મળ્.ે 

તથસા ઇમેતજંગ ટેનિોલૉજી પર તવ્ેર ધ્સાન કેન્દ્રિત કરી તવત્ટિ 
ક્ેત્રોમસાં ઉચ્ ગુણવતિસાની તસાલીમ પણ આપવસાનું આ્ોજન 
કરવસામસાં આવ્ુ છે. નવી ત્ક્ણ નીતતમસાં હોતલન્સટક એજ્ુકે્ન 
મસાટે દે્નસા આઠ રસાજ્ોની કુલ ૧૪ એન્દ્જતન્રીંગ કોલેજોએ 
તહદ્દી, તતમલ, તેલુગુ, મરસાઠી અને બંગસાળી જેવી મસાતૃભસારસામસાં 
અભ્સા્ ્ રૂ ક્યો છે. જેથી જ્ઞસાન પ્રસાપ્ત કરવસામસાં ભસારસા એ બસાધસારૂપ 
થ્ે નહી અને તવદ્સાથથીઓને મસાતૃભસારસામસાં ્સારસામસાં ્સારં ત્ક્ણ 
મળ્ે. તેમજ ્ ુતનવત્શિટીઓનસા તનષણસાતો વિસારસા આપવસામસાં આવતું 
ત્ક્ણ તેઓ ઝડપથી અને ્સારી રીતે ગ્હણ કરી ્ક્ે.  

ત્ક્ણ ્ંસથસાઓમસાં તજજ્ઞ ફેકલટી મળી રહે તે મસાટે ફેકલટીની 
ભરતી, બઢતી અને કૅપેત્ટી ડેવલપમેદ્ટ મસાટે ત્ક્ણ તવભસાગ 
પસા્ે ‘ફેકલટી ડેવલપમેદ્ટ પ્રોગ્સામ’ની સકીમ છે, જેમસાં વધુ કેટલસાક  
એડવસાદ્્ ્ દટશિદફકેટ અને ટ્રેતનંગ ્ દટશિદફકેટ કો્શિ ઉમેરી હોતલન્સટક 
ત્ક્ણ સતરમસા ંવધસારો થસા્ ત ેપ્રકસારન ુઆ્ોજન કરવસામસા આવ્.ે 

નવી ત્ક્ણ નીતત અદ્વ્ ેઓપન 
અને  દ ડ સ ટ દ્્  લ તન ાં ગને 

પ્રોત્સાહન આપવસા રસાજ્ 
્રકસારે અનેકતવધ પગલસાં 
લીધસાં છે. ઓપન દડસટદ્્ 
લતન ાંગ (ODL) મસાટ ે 
મસાદ્્તસાપ્રસાપ્ત ્ંસથસાઓને 
ઉચ્ ગુ ણવતિ સા વ સાળ સા 
ઑનલસાઇન અભ્સા્ક્રમો 

તવક્સાવવસા મસાટે પ્રોત્સાતહત 
કરી તેમને ્હસા્ આપવસામસાં 

આવ્.ે આવસા ગણુવતિસાવસાળસા ઑનલસાઇન 
અભ્સા્ક્રમોને ઉચ્ ત્ક્ણ ્ંસથસાઓનસા 

અભ્સા્ક્રમમસાં ્ોગ્ રીતે ્ંકતલત કરવસામસાં આવ્ે.  આ મસાટે 
બલેદ્ડેડ મોડ (Blended Mode)ને પ્ંદ કરવસામસાં આવ્ે. આ 
ઉપરસાતં SWAYAM પલટેફોમશિ અન ેતવતવધ MOOC કોત શ્્િ નો 
ઉપ્ોગ ઇદ્ટરદડત્ન્પલનરી અભ્સાક્રમોમસાં ક્રદેડટ મેળવવસા મસાટે 
કરવસામસાં આવ્ે, જે ઑનલસાઇન અભ્સા્ક્રમને તવક્સાવવસા અને 
તવદ્સાથથીઓમસાં પ્રોત્સાહન પૂરં પસાડ્ે.

નવી ત્ક્ણ નીતત અંતગશિત દડસટદ્્ લતનાંગને વધુ અ્રકસારક 
બનસાવવસા મસાટે  ્ રકસારે ્ ુદૃઢ વ્વસથસા કરી છે. નવી ત્ક્ણનીતત-
૨૦૨૦મસાં ઓપન દડસટદ્્ લતનાંગને લસાગુ કરવસામસાં ત્ક્કોની 
મહત્વની ભૂતમકસા છે. આથી ત્ક્કો ્સારસામસાં ્સારં પ્રદ્શિન કરી 
્કે તે મસાટે ODL અંતગશિત તવદ્સાપ્રવે્ (Vidya Pravesh), 
તનષ્ઠસા ૨.૦ (NISHTHA 20) અને ્ફળ (SAFAL) જેવી 
ઑનલસાઇન અભ્સા્ તેમજ ટીચર ટ્રેઇતનંગ મસાટેની આદટશિદફત્્લ 
ઇદ્ટેતલજદ્્ બેઝડ વેબ્સાઇટ કસા્શિરત કરવસામસાં આવી છે. •

કૌ્લ્ક્મતસામસંા વધસારો થસા્ તેવસા કસા્શિક્રમોનું 
આ્ોજન કરવસામસાં આવે છે. તવદ્સાથથીઓમસાં રહેલી 
્ુરુપ્ત ્તક્તઓને બહસાર લસાવવસા અને ્ુરુપ્ત કળસા, 
કૌ્લ્નો તવકસા્ થસા્ તથસા ્ોગ્ 
મસાગશિદ્શિન મળી રહે તે મસાટ ે 

ઇ ન્ દ્ સ ટ ટ્ૂ ્ ન લ  ર ેન્ દ્ ક ંગ 
નસા આધસારે રસાજ્ની 

્ુતનવત્શિટીઓ અને કૉલેજોનસંા રેદટંગ 

નવી ત્ક્ણ નીતત અદ્વ્ ેઓપન 
અને  દ ડ સ ટ દ્્  લ તન ાં ગને 

પ્રોત્સાહન આપવસા રસાજ્ 
્રકસારે અનેકતવધ પગલસાં 
લીધસાં છે. ઓપન દડસટદ્્ 
લતન ાંગ 
મસાદ્્તસાપ્રસાપ્ત ્ંસથસાઓને 
ઉચ્ ગુ ણવતિ સા વ સાળ સા 
ઑનલસાઇન અભ્સા્ક્રમો 

તવક્સાવવસા મસાટે પ્રોત્સાતહત 
કરી તેમને ્હસા્ આપવસામસાં 

આવ્.ે આવસા ગણુવતિસાવસાળસા ઑનલસાઇન 
અભ્સા્ક્રમોને ઉચ્ ત્ક્ણ ્ંસથસાઓનસા 

વશક્ણજયપોત

økwshkík૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ 27

Gaurav
Highlight



ગુજરાતના સિ્ષપ્રથમ ઓિરવબ્રજ રૂફટૉ્ સપોલાર વિારા
િડપોદરા મન્ાએ િર� રૂ. ૭૫ લાખનષી કમાણષી કરષી 

" દશ્ષન વત્રિેદષી
્મગ્ ગુજરસાતમસાં ્વશિપ્રથમ વડોદરસા ્હેરમસાં ઓવરતબ્જ 

રૂફટોપ ્ોલસાર પસાવર પલસાદ્ટ અકોટસા-દસાંદડ્સાબજાર પુલ ઉપર 
કસા્શિરત થવસાનસા નવ મસા્મસાં જ રૂ. ૫૦ લસાિની સવ્છ વીજળીનું 
ઉતપસાદન થ્ંુ છે. સટ્રકચર દડઝસાઇન અન ેલસાઇદટંગનસા કસારણે આકરશિક 
લસાગતસા અકોટસા તબ્જ ઉપર બે્સાડવસામસાં આવેલી ્ોલસાર પૅનલ 
મસારફત આ નવ મસા્ દરતમ્સાન કુલ ૭,૯૨,૦૦૦ ્ુતનટ ઊજાશિ 
્ૂરજદસાદસાએ આપી છે.

ગત મે મસા્થી વડોદરસા મહસાનગરપસાતલકસા વિસારસા કસા્શિરત 
કરવસામસાં આવેલસા આ ્ુતનક પ્રોજેકટ મસાટે ૨૫૨ મીટરની લંબસાઈ 
અને ૪૦ મીટરની પહોળસાઈ અને ૧૫.૩૩ મીટરની ઊંચસાઈ ્ સાથે 
૧૧,૨૦૦ ચોર્ ફકૂટ તવસતસારનું ત્તવલ કસામ કુલ રૂ. ૨૩.૨૫ 
કરોડનસા િચશિથી કરવસામસાં આવ્ું છે. રસાતત્રનસા ્મ્ે આ તબ્જ 
ઝળહળે એ મસાટે રૂફટોપ ્ોલસાર નીચે ડેકોરેદટવ કલર લસાઇદટંગ 
કરવસામસાં આવ્ું છે.

અકોટસા તબ્જની ઉપર ૩૨૫ વૉટ 
પસાવરની ક ુલ ૩૦૨૪ ્ોલસાર પૅનલ 
મૂકવસામસાં આવી છે. તેની ્સાથે ૭૦ 
દકલોવૉટનસંા ૧૪ ્ોલસાર ઇદ્વટશિ્શિ અને 
હજાર દકલોટ એમપરેની ક્મતસાનુ ંએક પસાવર 
ટ્રસાદ્્ફૉમશિર મૂકવસામસાં આવ્ું છે. ્ોલસાર 
પૅનલ બલ્ુ વેફર નસામનસા મટીદર્લ્ની છે, જે એલ્ુતમતન્મ 
અન ેકૉપરની બનલેી હો્ છે. ્ ૂ્ શિપ્રકસા્નસા રેદડ્ે્ નથી બલ્ ુવફેર 
દ્્ુટ્રોન પ્રવસાહમસાં લસાવે છે અને વીજળી ઉતપસાદદત કરે છે.

તમસામ પૅનલોને વસા્વ્ દદ્સામસાં ૧૨થી ૧૮ દડગ્ી કસાટિૂણે 
બે્સાડવસામસાં આવી છે, જેથી ્ૂ્શિપ્રકસા્ દદનભર મળતો રહે. આ 
બસાબતોને જોતસાં આ રૂફટોપ ્ોલસાર પ્રોજેકટથી પ્રતતદદન ૩૯૪૦ 
્ુતનટ અને વસાતરશિક ૧૪ લસાિ વીજ ્ુતનટ ઉતપસાદન થઈ ્કે છે.

મજાની વસાત એ છે કે ગુજરસાતની ભૌગોતલક ન્સથતતને જોતસાં 
્સામસાદ્્ ્ંજોગોમસાં ્વસારનસા ૭.૩૦ વસાગ્સાથી ્સાંજનસા ૫.૪૫ 
વસાગ્સા ્ ુધી ્ ોલસાર પૅનલ થકી ્ ૌરઊજાશિનું ઉતપસાદન થઈ ્ કે છે. 

તેમસાં્ બપોરનસા ૧૧.૩૦ વસાગ્સાથી ૩.૩૦  વસાગ્સા ્ુધીનસા ચસાર 
કલસાક દરતમ્સાન મહતિમ ્ૌરઊજાશિ મળે છે. મતલબ કે આ ચસાર 
કલસાક તેનસા તપકઅવ્શિ છે.

આ પૅનલો ઉપર ધૂળ જામી જતી હો્ છે. એટલે એક 
પિવસાદડ્સા દરતમ્સાન વસારસાફરતી તમસામ પૅનલો ્સાફ થઈ જા્ 
એ રીત ે્ ફસાઈ કરવસામસા ંઆવ ેછે. ્ ૂ્ શિપ્રકસા્ નસા હો્ ત્સારે પ્રતતદદન 
૫૦થી ૬૦ પૅનલની ્ફસાઇ કરવસામસાં આવે છે. તેને ડસટરથી જ 
્સાફ કરવસામસાં આવે છે. મે-૨૦૨૧થી જાદ્્ુઆર-૨૦૨૨ ્ ુધીમસાં 
૧,૦૬,૪૧૦ ્ તુનટ ્ ૌરઊજાશિનુ ંઉતપસાદન થ્ંુ છે. આ નવ મસા્મસાં 
કુલ ૭,૯૨,૦૦૦ ્ુતનટ સવ્છ વીજ ઉતપસાદન થ્ું.

ટ્રસાદ્્ફૉમશિરને ચસાલુ રસાિવસા મસાટે રસાત્રે પણ વીજળીની જરૂર 
પડે છે, જે પ્રતતમસા્ ૭૦૦થી ૯૦૦ ્ુતનટ વસાપરે છે. એટલે તે 
બસાદ કરતસાં નવ મસા્મસાં કુલ ૭,૮૫,૧૦૦ ્ુતનટ ્ૌરઊજાશિ મળી 
છે. આ ્ુતનટને મધ્ ગુજરસાત વીજ કંપનીનસા ભસાવ રૂ. ૬.૭ લેિે 
ગણવસામસા ંઆવ ેતો રૂ. ૪૭,૩૩,૫૫૦નો ્ ીધો ફસા્દો નવ મસા્મસાં 

થ્ો છે. ટ્રસાદ્્ફૉમશિર ચસાલુ રસાિવસા મસાટે 
રસાતત્રનસા વપરસા્ેલસા ્ુતનટ ્સાથે ગણવસામસાં 
આવે તો કુલ રૂ. ૫૦ લસાિથી પણ વધુની 
વીજળીનું ઉતપસાદન થ્ું છે.

મધ્ ગુજરસાત વીજ કંપની આ ્ૌરઊજાશિ 
લઈ વડોદરસા મહસાનગરપસાતલકસાને ત્રણ સથળે 

એચટી વીજળી મજરે આપે છે. તેમસાં કુલ ઉતપસાદદત ્ૌરઊજાશિનસા 
૧૨.૧૮ ટકસા િંડેરસાવ મસાકકેટ તબન્લડંગને, ૫૪.૯૫ ટકસા રસાજીવનગર 
્એુજ પલસાદ્ટ અન ે૩૨.૮૭ ટકસા અટલસાદરસા ્ એુઝ પલસાદ્ટ વીજળી 
આપવસામસાં આવે છે. આ ત્રણે્ સથળને આ નવ મસા્ દરતમ્સાન 
્ધુીમસા ંઆપવસામસા ંઆવેલી ્ ૌરઊજાશિનસા કુલ ્ તુનટ અનકુ્રમ ેજોઈએ 
તો ૮૬,૦૬૩, ૩,૮૮,૨૭૧ અને ૨,૩૨,૨૫૬ છે.

વડસા પ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીની ઝીરો કસાબશિન ઉત્જશિન 
અને સવ્છ વીજળીની ્ંકલપનસાને ્સાકસાર કરતસા અકોટસા-
દસાંદડ્સાબજાર તબ્જ રૂફટોપ ્ોલસાર પસાવર પ્રોજેકટમસાં ‘આમ કે 
આમ ઔર ગૂટલી ઓ કે ભી દસામ’ કહેવત જેવો આ ફસા્દો છે.

અકાેટા સાેિાર બ્રિજ ે
વડાેદરા મનપાને નવ 

માસમાં રૂ. ૫૦ િાખની 
વીજળી ઓપી

સૌર ઊજા્ષ
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નડાબેટના સષીમાદશ્ષન પ્રપોજે્ટનાં કામપો ્ૂણ્ષતાના આરે 
ગજુરસાતમસંા પ્રવસા્ીઓની ્ ખં્સામસંા દદન-પ્રતતદદન વધસારો થઈ 

રહ્ો છે, કસારણ કે પ્રવસા્ીઓને ગુજરસાતમસંા ્ મુરિ, પહસાડો, જંગલો, 
જૈવતવતવધતસા, ્સાત્રસાધસામો મળી રહે છે. તેમસંા પણ હવે ્રકસાર 
વિસારસા પ્રવસા્ીઓ મસાટે બોડશિર ટુરીઝમનો નવો પ્રકલપ ્રૂ કરસા્ો 
છે. ગજુરસાત ્ રકસારે ભસારત-પસાદકસતસાન આંતરરસાષટ્રી્ ્ રહદ ઝીરો 
પૉઇદ્ટ નજીક બનસા્કસંાઠસાનસા ્ૂઈગસામ તસાલુકસાનસા નડસાબેટ િસાતે 
બોડશિર ટુરીઝમને તવક્સાવવસા વરશિ ૨૦૧૬મસંા ્ીમસાદ્શિન પ્રોજેકટ 
્રૂ કરવસામસંા આવ્ો હતો. આ ્ીમસાદ્શિનનો ્મગ્ પ્રોજેકટ  
રૂ. ૧૨૫ કરોડનસા િચશિ હવે પૂણશિતસાને આરે છે. 

તસાજેતરમસાં પ્રવસા્નમંત્રી શ્ી પૂણવે્ભસાઈ મોદીએ ભસારત-
પસાદકસતસાન આંતરરસાષટ્રી્ બોડશિર પર નડસાબેટ િસાતે ્ીમસાદ્શિન 
પ્રોજેકટ અંતગશિત ચસાલતસાં તવતવધ તવકસા્કસામોનું પ્રત્ક્ તનરીક્ણ 
ક્ુાં હતું. આ પ્ર્ંગે ્ીમસાદ્શિન પ્રોજેકટનસા ઇદ્ચસાજશિ શ્ી કે્ૂર ્ેઠે 
મતં્રી શ્ી પૂણવે્ભસાઈ મોદીન ે્ ીમસાદ શ્િન પ્રોજેકટ તવ્ ેમસાતહતગસાર 
કરતસંા જણસાવ્ું હતુ કે, આ પ્રોજેકટ અદ્વ્ે ગુજરસાત પ્રવસા્ન 
તનગમ વિસારસા ્ીમસાદ્શિન મસાટે ઝીરો પોઇદ્ટ ્ુધી જવસાનસા મસાગશિ 
પર ટી જંક્ન પસા્ે તવતવધ ટુરીઝમનસંા કસામો કરવસામસંા આવ્સાં છે, 
જેમસંા તવ્સાળ પસાદક્કગ, આગમન પલસાઝસા, ૫૦૦ મસાણ્ોની બેઠક 
વ્વસથસા ્ સાથેનું ઑદડટોદર્મ, ચને્દ્જગ વ્વસથસા અને રૂમ, સટજે, 
્ોતવતન્ર ્ૉપ, દુકસાનો અને રેસટોરદ્ટ, ટૉઇલેટ અને પીવસાનસા 
પસાણીની ્ુતવધસા, અજે્ પ્રહરી સમસારક, બી.એ્.એફ. બૅરેક, 
્રહદ ગસાથસા પ્રદ્શિન કેદ્રિ અને મ્ુતઝ્મ, પરેડ ગ્સાઉદ્ડમસંા દરતટ્રટ 
્ેદરમની, જેમસાં ૪થી ૫ હજાર મસાણ્ોની બેઠક વ્વસથસા, 

દરટેઇતનંગ વૉલ, ૩૦ મીટર ઊંચો ફલેગ, ડેકોરેદટવ લસાઇદટંગ વક્ક, 
્ોલસાર ટ્રી અને ્ોલસાર રૂફટૉપ લગસાવવસામસાં આવ્સાં છે.  

રસાષટ્રભસાવનસાને ઉજાગર કરવસા નડસાબેટ િસાતે જૂનસંા લશકરી 
્સત્રો (વૉર વેપન) લશકરનસા જુદસા જુદસા તવભસાગો ્ સાથે ્ ંલગ્નમસંા 
રહીને ટી- જંક્નથી ઝીરો પોઇદ્ટ વચ્ે તમગ-૨૭ ઍરક્રસાફટ, 
ટૉપથીડો, ્રફે્ ટુ ્રફે્ તમ્સાઇલ, ્રફે્ ટુ એર તમ્સાઇલ, 
આદટશિલરી ગન, ટદે્ક ટી-૫૫ પ્રદત્શિત કરવસામસાં આવ્સાં છે.  આ 
ઉપરસાંત આ પ્રોજેકટમસાં ્હેલસાણીઓ મસાટે એ/વી એક્તપદર્દ્્ 
ઝોનમસાં ટસાઇમ ટુ  દરફલેકટ ૩૬૦ દડગ્ી પ્રોજેક્ન ઑફ ૭ 
તમતન્ટ્ ડૉક્ુમેદ્ટરી ઑફ ૧૯૭૧ વૉર, બી.એ્.એફ. તક્ઝ, 
૧૮૦ દડગ્ી ફોટોબથૂ, ્ ૉલજર ફોટોબથૂ, ગસાદડશ્િ ન ફોટોબથૂ, છકડસા 
ફોટોબથૂ, હેલમટે ્ લેફીબથૂ, જો્ મીટર જવેી પ્રવૃતતિઓનુ ંઆ્ોજન 
કરેલ છે.  

અહીં આવતસા પ્રવસા્ીઓની ્ુતવધસાઓ મસાટે અને તેઓ 
ઍડવદે્ચર મસાણી ્કે તે મસાટે રોડ ક્સાઇન્મબગ, રને્પલંગ, ફ્ી વોલ, 
જીપલસાઇન, સકસા્ ્સાઇકલ, રૉકેટ ઇંજેકટર, હ્મન ન્સલંગ્ોટ, 
એટીવી રસાઇડ, ગલસાદ્ટ ન્સવંગ, પેઇદ્ટ બોલ, કમસંાડો કો્શિ, લો રોપ 
કો્શિ, હસાઇ રોપ કો્શિ, એર રસાઇફલ ્ૂદટંગ, ક્રો્બો ્ૂદટંગ ્તહત 
બસાળકો મસાટેની જંગલ તજમ, સલસાઇડો, રોક ક્સાઇન્મબંગ વગેરે 
પ્રવૃતતિઓ પણ રસાિવસામસાં આવી છે. 

ભસારત કે વીર- ્હીદોની ફૅતમલી મસાટે ડોને્ ન કરવસાનું બૂથ, 
જૉઇન ધ ફો્શિ- બી.એ્.એફ. જૉઇન કરવસા મસાટે ્ુવસાનોને 
પ્રોત્સાહન અન ેમસાગશિદ શ્િન, એદ્ટ્રી ગટે, ટી-જકં્નથી ઝીરો પૉઇદ્ટ 
્ુધી બ્ વિસારસા પ્રવસા્ીઓને લઇ જવસા- લસાવવસાની વ્વસથસા, ટ્રો્ 
ટ્રેન ્તહતની ્ુતવધસાઓ ઉપલબધ બનસાવસાઈ છે. 

મંત્રીશ્ીની મુલસાકસાત પ્ર્ંગે ્સાં્દ શ્ી પરબતભસાઇ પટેલ, 
બી.એ્.એફ.નસા અતધકસારીઓ, અગ્ણીઓ ્વશિશ્ી ગુમસાનત્ંહ 
ચૌહસાણ, શ્ી ઉમેદદસાન ગઢવી ્તહતનસા પદસાતધકસારીઓ અને 
્બંતધત અતધકસારીઓ ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. •

સષીમાદશ્ષન પ્રપોજે્ટ શું છે?
્ીમસાદ્શિન પ્રોજેકટ એ એક અનોિો કસા્શિક્રમ છે, જેમસાં 

સથસાતનક લોકોની રોજગસારી ્સાથે ભસારતી્ ્ીમસા ્ુરક્સા દળ 
વિસારસા ભસારતી્ ્ ીમસાનસા રક્ણ મસાટે કરવસામસા ંઆવતી કસામગીરી 
અને સથસાતનક મસાતહતીનો ્ુભગ ્મદ્વ્ છે. આ ્ીમસાદ્શિન 
કસા્શિક્રમ અદ્વ્ે રસાજ્ અને રસાજ્ બહસારનસા પ્રવસા્ીઓને 
નડસાબેટ- ઝીરો પૉઇદ્ટ િસાતે ભસારતી્ ્ીમસા ્ુરક્સા દળ વિસારસા 
આપણસા દે્ નસા ્ીમસાડસા ્સાચવવસાની અને રક્સા કરવસાની 
રોમસાંચક કસામગીરી પ્રત્ક્ તનહસાળવસાની તક મળે છે.  આ 
્ીમસાદ્શિન પ્રોજેકટ થકી ભસારત-પસાદકસતસાન બોડશિરની મુલસાકસાત 
લઇને તેમજ ્ીમસા ્ુરક્સા દળ વિસારસા કરવસામસાં આવતી દરટ્રીટ 
્ેરેમની તનહસાળીને દે્ ભતક્ત-રસાષ્ટભસાવનસાની અનોિી ચેતનસા 
અહીં આવનસારસા પ્રત્કે પ્રવસા્ીમસા ંઉજાગર થસા્ તવેસા ં્ ૌ શ્્િ ભર 
દૃશ્ો ્જાશિ્ે.

પ્રિાસન
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લાભાથતીઓને હિે નાણાં સહાય સષીધષી જ બેંક એકાઉન્ટમાં
ગુજરસાત દરેક કે્ત્રમસંા નવતર પહેલ 

કરવસામસંા અગ્ે્ર છે. પસારદત્શિતસા ્સાથે ઝડપ 
એ વહીવટી તંત્રની મુખ્ તવ્ેરતસા છે. તેનો 
વધુ એક પુરસાવો ત્સારે મળ્ો જ્સારે મુખ્મંત્રી 
શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે નૅ્ નલ હેલથ તમ્નની 
ભસારત ્રકસારની તવતવધ ્ોજનસાનસા 
લસાભસાથથીઓન ેતવનસાતવલંબે પસારદત શ્િતસાથી ્ ીધી 
જ નસાણસા્હસા્ પરૂી પસાડવસાની દે્ભરમસંા પ્રથમ 
પહેલરૂપ પદ્ધતતનો ગસાંધીનગરમસાં પ્રસારંભ 
કરસાવ્ો.

મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલનસા 
મસાગ શિદ્ શિન અને  આરોગ્ મંત્ર ી  શ્ી 
ઋતરકે્ભસાઈ પટેલનસા દદ્સાદ્શિનમસાં રસાજ્નસા આરોગ્ તવભસાગે 
કેદ્રિ પરુસકૃત ્ ોજનસાઓ CSS અદ્વ્નેસા ફંડ મસાટે ફસાળવણી અને 
દિેરિેની કસામગીરી હેતુ્ર, ત્ંગલ નોડલ એજદ્્ી SNA 
તરીકે સટેટ હેલથ ્ો્સા્ટી ગસાંધીનગરને તન્ુક્ત કરીને આ 
ઇલેકટ્રૉતનક ફંડ ફલો ઍન્પલકે્ ન મોડેલ-2નો પ્રસારંભ ક્યો છે. 

દે્ભરમસાં એકમસાત્ર ગુજરસાતે 
્રૂ કરેલસા આ મોડેલનસા કસારણે 
તમસામ નસાણસાકી્ વ્વહસારો - 
પ્રો્ે્, પી.એફ.એન.એ્ પૉટશિલ 
પર આપોઆપ પ્રો્ે્ થ્ે.   

નૅ્ નલ હેલથ તમ્ન અતંગશિત 
ભ સા ર ત  ્ ર ક સા ર  ર સા જ ્ ને  
ઇમરજદ્્ી કોતવડ દરસપૉદ્્ 
પૅકેજ, આ્ુષ્મસાન ભસારત  હેલથ 
ઇદ્ફ્સાસટ્રક્રચર તમ્ન તેમજ 15મસા 
નસાણસંા પંચ એમ  વસાતરશિક  અંદસાજે  
4000 કરોડ રૂતપ્સા તવતવધ આરોગ્ કસા શ્િક્રમો-્ોજનસામસંા  ્ હસા્-
્હ્ોગ પૂરો પસાડે છે

આવી તવતવધ પસા્સાની આરોગ્ ્ોજનસાકી્ જેમસાં રસાષ્ટી્ 
બસાતલકસા ્ુરક્સા ્ોજનસા, ટી. બી રોગ તન્ંત્રણ અને ્સારવસાર 
મસાટેની દવસાઓ, અંધતવ અને દૃન્ટિ િસામી તનવસારણ  વગેરે મસાટેની  
્હસા્ નસાગદરકોને ્રળતસાએ મળી રહે તે મસાટે સટટે નોડલ 
એજદ્્ી SNAની ઇલેકટ્રૉતનક ફંડ ફલો ઍન્પલકે્ન મૉડેલ-2 
કસા્શિરત થઈ છે. દે્મસંા ્ૌપ્રથમ અપનસાવસા્ેલસા આ મૉડેલ-2નસા 
પદરણસામે હવે ્ોજનસાકી્ લસાભો, ્હસા્નસાં નસાણસંા, ઍટ ત્ંગલ 
ન્ક્ક ્ીધસા જ લસાભસાતથશિઓનસાં બૅદ્ક િસાતસામસાં પહોંચી ્ક્ે. 

્સામસાદ્્ત: હસાલ જે ્હસા્ લસાભસાથથીને અંદસાજે ચસાર-પસંાચ 

્પ્તસાહમસાં મળે છે તે એક જ ્પ્તસાહમસાં મળતી થઈ જ્ે. શ્ી 
ભૂપેદ્રિભસાઇ પટેલે આરોગ્મંત્રી શ્ી ઋરીકે્ભસાઇ પટેલ અને 
આરોગ્ તવભસાગનસા વદરષ્ઠ ્તચવોની ઉપન્સથતતમસાં આ 
ઍન્પલકે્નનું લૉંતચંગ ્ંપન્ન ક્ુાં હતું. 

આ પ્રકસારનું નવીન મૉડેલ-2 લૉંચ કરનસાર ગુજરસાત દે્મસાં 
એકમસાત્ર રસાજ્ ગુજરસાત છે. 
નૅ્ નલ હેલથ તમ્નની તવતવધ 
પસા્સાની આરોગ્ ્ોજનસાકી્ 
્હસા્ નસાગદરકોને ્રળતસાએ 
મળી રહે તે મસાટે રસાજ્ વિસારસા 
આ ફંડનું ્ોગ્ આ્ોજન 
કરીને કેદ્રિ ્રકસારનસા બજેટ 
મસાટે દરિસાસત કરસા્ છે. 

તદ્અનુ્સાર ફસાળવવસામસંા 
આવતી રકમ અત્સાર ્ુધી 
રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા અલગ 

અલગ ્ ંસથસાઓને તેમનસા જુદસાં-જુદસાં બદૅ્ક િસાતસાંમસાં અપસાતી હતી. 
પદરણસામે તવભસાગી્, તજલ્સા, તસાલુકસા કક્સા ્ુધી ગ્સાદ્ટ-્હસા્ 
ફસાળવણીમસાં પણ તવલંબને કસારણે લસાભસાથથીને મળતી ્હસા્–લસાભ 
પહોંચસાડવસામસાં ્મ્ જતો હતો

 એટલું જ નહીં, તવતવધ ્ોજનસાઓનસા લસાભસાથથીઓને મળતી 
્હસા્ની તવગતોનું દર્લ ટસાઇમ મોતનટદરંગ થ્ે. રસાજ્નસા 
જરૂદર્સાતમંદ નસાગદરકોને મળવસાપસાત્ર એવસા ને્નલ હેલથ 
તમ્નનસા લસાભો, તવનસાતવલંબે અને ્ીધસાં જ બૅદ્ક િસાતસામસા ં 
ઇલેકટ્રૉતનક દડતજટલ ્ સાઇનથી મળતસા થવસાથી, પસારદત્શિતસાને વેગ 
મળતસા ‘ગુડ ગવનશિદ્્ ઇન હેલથ ્ેકટર’ ્સાકસાર થ્ે. •

•	દેશભરમાં	સિંગલ	નોડલ	એજનિસી	-	
SNAનસી	પહેલ	કરનારુ	એકમાત્ર	રાજ્ય	
ગુજરાત બન્યું

• મુખ્યમંત્રસીશ્સીએ	ગાંધસીનગરમાં	SNAનસી	
ઇલેક્ટ્રૉસનક	ફંડ	ફલો	ઍપ્લકેશનનું	
નવતર	મરૉડેલ	2	લોન્ચ	ક્યુું
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સાબરમતષી રરિરફ્રન્ટ હાઉસ ખાતે 
માટષીનષી કુલડષીમાંથષી વનવમ્ષત ગાંધષીજીના ભીંતવચત્રનું અનાિરણ 

્હીદ સમૃતત અને મહસાતમસા ગસંાધીનસા તનવસાણશિ દદન તનતમતિે 
અમદસાવસાદનસા ્ સાબરમતી દરવરફ્દ્ટ હસાઉ્ િસાતે કેદ્રિી્ ગૃહ અને 
્હકસાદરતસા મંત્રી શ્ી અતમતભસાઈ ્ સાહે મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપદે્રિભસાઈ 
પટેલની ઉપન્સથતતમસાં રસાષ્ટતપતસા મહસાતમસા ગસંાધીનસા ભીંતતચત્રનું 
અનસાવરણ ક્ુાં હતુ.  કદે્રિી્ મતં્રી શ્ી અતમતભસાઈએ જણસાવ્ું હતું 
કે, રસાષ્ટતપતસા મહસાતમસા ગસંાધીનસા ્સાદગી, સવદે્ ી, સવભસારસા, 
્ત્સાગ્હ અને ્સાધન્ુતદ્ધ જેવસા તવચસારો ભસારતનસા પુન: તનમસાશિણ 
મસાટે આજે પણ એટલસા જ મહત્વનસાં અને પ્રસતતુ છે. દતુન્સાનસા 
્ૌથી મોટસા તબ્દટ્ ્ સામ્સાજ્ની ગુલસામીમસાથંી દે્ન ેમકુ્ત કરવસાનું 
ગસંાધી - ્ંકલપબળ આપણસા ્ૌ મસાટે પ્રેરણસાસ્ોત બની રહ્ં છે.

આ અવ્રે કદે્રિી્ ગૃહમતં્રીશ્ીએ ભસારતની આઝસાદીનસાં 75 
વરશિ પૂણશિ થવસાનસા પ્ર્ંગે વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા 
‘આઝસાદીનો અમૃત મહોત્વ’ની ઉજવણીનો ઉદ્ે્ સપટિ કરતસાં 
કહ્ં કે,  આ મહોત્વનસા પગલે 1857થી લઈને 1947 ્ુધી 
ભસારતની સવતંત્રતસા મસાટ ે ્વ શિસવ 
દ્્ોછસાવર કરનસારસા સવસાતતં્્્ેનસાનીઓનસા 
્ોગદસાન તવ્ે ભસારતની ભસાતવ પેઢી 
મસાતહતગસાર થ્ે, આ અમૃત મહોત્વ 
એ આપણને ભસારતની આઝસાદીનસંા 100 
વરશિનસા લક્્સાકંો તનધસાશિદરત કરવસાનો પણ 
અવ્ર પૂરો પસાડે છે.

આ પ્ર્ંગ ેમખુ્મતં્રી શ્ી ભપૂદે્રિભસાઈ 
પટેલે ્સાબરમતી દરવરફ્દ્ટની ગદરમસા 
અને ્ુંદરતસામસંા વધસારો કરતું નવું 

નજરસાણું અમદસાવસાદને આપવસા બદલ શ્ી અતમતભસાઈ ્સાહનો 
આભસાર વ્ક્ત કરતસાં જણસાવ્ું કે, ભસારત ્રકસારનસા િસાદી તવલેજ 
ઇદ્ડસટ્રી કતમ્ન વિસારસા તૈ્ સાર કરવસામસા ંઆવેલુ ંબસાપનુુ ંઆ ભીંતતચત્ર 
ગસાંધી તનવસાશિણદદને પૂજ્ બસાપુને ભસાવભરી શ્દ્ધસાંજતલ છે.

અમદસાવસાદનસા દરવરફ્દ્ટ હસાઉ્મસા ંસથસાતપત મહસાતમસા ગસાધંીજીનંુ 
આ ભીંતતચત્ર ્ હેરનસા નસાગદરકો અને પ્રવસા્ીઓ મસાટે આકરશિણનું 
નવું કેદ્રિ બન્ે તેવો તવશ્સા્ વ્ક્ત કરતસંા જણસાવ્ું કે, આ 
ભીંતતચત્ર દે્ભરનસા 75 હુન્નરમંદ કસારીગરોએ બનસાવેલસા મસાટીનસા 
2975 કુલડીથી તૈ્ સાર કરસા્ું છે. આઝસાદ દે્ નસા 75મસા વરવે 100 
સકેવરમીટરનું આ ભીંતતચત્ર પૂજ્ બસાપુને પરફેકટ તટ્રબ્ુટ છે. 
એટલું જ નહીં, ્સાબરમતીનસા ્ંત તરીકે જાણીતસા ગસાંધીજીનસા 
ભીંતતચત મસાટે ્સાબરમતી દરવરફ્દ્ટથી તવ્ેર કોઈ અદ્્ જગ્સા 
ન હોઈ ્કે.

આ પ્ર્ંગે ્સામસાતજક દ્્સા્ અને અતધકસાદરતસા મંત્રી શ્ી 
પ્રદીપભસાઈ પરમસાર, રસાજ્મંત્રી ્વશિશ્ી 
હરશિભસાઈ ્ ઘંવી, જગદી્ભસાઈ તવશ્કમસાશિ, 
મે્ર શ્ી દકરીટભસાઈ પરમસાર, ્ સાં્દ શ્ી 
દકરીટભસાઇ ્ ોલકંી, ધસારસા્ભ્ ્ વવેશ્ી શ્ી 
પ્રદીપત્ંહ જાડેજા,  અરતવંદભસાઈ પટેલ, 
બસાબુભસાઈ પટેલ, તજલ્સા કલેકટર શ્ી 
્ંદદપ ્સાગલે, તજલ્સા તવકસા્ અતધકસારી 
શ્ી અતનલ ધસામે તલ્સા ્તહતનસા 
મહસાનુભસાવો ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. •
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કચછના સરહદષી ગામપોના ગ્રામજનપો સાથે
સંિાદ સાધતા રાજય્ાલશ્ષી 

ગુજરસાતનસા રસાજ્પસાલ શ્ી આચસા્શિ 
દેવવ્રતજીએ તસાજેતરમસંા ક્છનસા તવતવધ 
તવસતસારોની મુલસાકસાત કરી હતી. ભસારત 
પસાદકસતસાન ્રહદ પર આવેલસા ક્છનસા 
ભચસાઉ તસાલુકસાનસા છેવસાડસાનસા રતનપર, 
અમરસાપર, જનસાણ, બસાંભણકસા અને 
ગણે્ પુર જેવસા ્રહદી તવસતસારનસા પસાંચ 
ગસામો તથસા ભુજ તસાલુકસાનસા ્રહદી કુરન 
ગસામની ની ્ૌ પ્રથમવસાર મુલસાકસાત લઇ 
રસાજ્પસાલશ્ીએ લોકો ્સાથે ્ીધો ્ંવસાદ 
્સાધ્ો હતો. રસાજ્પસાલશ્ીએ ્રહદી 
ગસામોની ્ૌ પ્રથમવસાર મુલસાકસાત લેતસા 
ગ્સામ્ તવસતસારનસા લોકોમસાં હરિની હેલી 
જોવસા મળી હતી. 

રસાજ્પસાલશ્ીએ જનતસા ્સાથે ્ંવસાદ 
કરતસા કહં્ હતું કે, ્રહદી તવસતસારનસા 
ગસામડસાઓએ છેવસાડસાનસા નહીં પરંતુ દે્ નસા 
પ્રથમ ગસામડસાઓ છે, જ્સાંથી દે્ની અને 
રસાજ્ની ્રૂઆત થસા્ છે. અને આ 
તવસતસારનસા લોકો ્ૈતનકોની જેમ દે્ની 
રક્સા કરવસામસાં મહતવનું ્ ોગદસાન આપે છે. 
આ તવસતસારનસા િડેતૂો બહેનો અન ે્ વુસાનો 
મહેનત ુમજબૂત હો્ છે અન ેપોતસાની રસાહ 
જાતે જ પ્ંદ કરે છે.

ગ્સામ્ તવસતસારોમસંા ગ્સામીણ ્ંસકતૃત 
્સાચસા અથશિમસાં જળવસાઈ રહે છે તેમજ તેમસંા 
આધુતનક તવચસારધસારસા ્ંતમશ્ીત થતસા 
તવકસા્ની અનેક નવી દદ્સાઓ િુલી છે. 
િડીર બેટનસા ધોળસાવીરસા નજીક આવેલસા 
ભસારત પસાદકસતસાન ્રહદ પરનસા આ 
ગસામડસાઓમસંા તવશ્ની ્ૌથી પ્રસાચીન 
પરંપરસાની જાળવણી આજની તસારીિે પણ 
જીવતં છે. ધોળસાવીરસા અન ેધોરડોન ેજોડતો 
એક નવો તવકસા્ મસાગશિ તૈ્સાર થઈ રહ્ો 
છે. ઘડલુી-્સાતંલપરુ મસાગશિ તૈ્ સાર થ્સા બસાદ 
ટુદરઝમ, તબઝને્ અને રોજગસારી અનેક 
નવી તકોનું તનમસાશિણ થ્ે. આ મસાગશિ 
ધોળસાવીરસા અને તેનસા આ્પસા્નસા ગ્સામ્ 

તવસતસાર ોને  ઉન્નતતનસા ત્િર પર 
પહ ોંચ સા ડન સા ર  ્ સા તબત  થ્ે  તે મ 
રસાજ્પસાલશ્ીએ જણસાવ્ંુ હતું.

આ તકે રસાજ્પસાલશ્ીએ ્ુવસાનો અને 
તવદ્સાથથીઓને ્ંબોધતસા કહં્ હતું ક ે, 
તવચસારોની તસાકસાત િૂબ જ મોટી છે. નવસા 
તવચસારો નવસા ભસારતનું તનમસાશિણ કરવસાનું 
્સામથ્શિ ધરસાવે છે. આતમતનભશિર ભસારતનો 
તવચસાર કરનસાર વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ 
મોદી ભસારતને તવશ્ ગુર બનસાવવસાનો 
તવચસાર ્સાકસાર થવસા જઈ રહ્ો છે, તેમસાં 
આપનું ્ોગદસાન અમૂલ્ રહે્ે. 

તવતવધ ્િીમંડળની બહેનો ્સાથેનસા 
્ંવસાદમસાં રસાજ્પસાલશ્ીએ જણસાવ્ુ હતું કે 
સવસથ, ત્તક્ત અને ્ુરતક્ત ્મસાજનસા 
તનમસાશિણમસાં મતહલસાઓનું તવ્ેર ્ોગદસાન 
છે. તેમજ રોજગસાર તનમસાશિણનસા જન 
આંદોલનમસંા તવતવધ ગ્સામ્ તવસતસારોની 
્િીમંડળ તવ્ેર ્ ોગદસાન આપી રહી છે 
જનેસા થકી ગ્સામ્ ્ સંકૃતતઓ અન ેગસામડસાઓ 

્મૃદ્ધ અને મજબુત બની રહ્સા છે.  
િડીર બેટનસા ્રહદી તવસતસારોનસા 

ગસામડસાઓમસાં િેતી અને પ્ુપસાલન કરતસા 
નસાગરીકોને રસાજ્પસાલશ્ી દેવવ્રતજીએ 
પ્રસાકૃતતક કતૃર તવ્ે મસાતહતગસાર ક્સાશિ હતસાં 
અન ેપ્રસાકૃતતક કૃતર અપનસાવીન ેગસામડસાઓને 
્મૃદ્ધ કરવસા એક નવી રસાહ દિેસાડી હતી.  

રસાજ્પસાલ શ્ી આચસા્શિ દેવવ્રતજીએ 
ક્છ તજલ્સાનસા ભુજ તસાલુકસાનસા  ધમશિ્સાળસા 
િસાતે આવેલસા ્હીદ જવસાનોની ્સાદમસાં 
બનસાવસા્ેલસા વોર મેમોદર્લ િસાતે દે્નસા 
્હીદ જવસાનોને ભસાવસાંજલી અતપશિત કરી 
હતી. વોર મેમોદર્લની મુલસાકસાત બસાદ 
રસાજ્પસાલશ્ીએ દે્નસા ્ ીમસાડસાઓની રસાત 
દદવ્ની પરવસાહ ક્સાશિ તવનસા તનસવસાથશિ ભસાવે 
દે્ભતક્ત ્સાથે ્ેવસા બજાવતસા ્ીમસા 
્રુક્સા બલ (બી.એ્.એફ) નસા બટસાતલ્ન 
૩નસા જવસાનો ્સાથે ્ંવસાદ ક્યો હતો.

આ ઉપરસાતં કંડલસાનસા પડંીત દીનદ્સાળ 
ઉપસાધ્સા્ પોટશિની પણ રસાજ્પસાલ શ્ી 
આચસા્શિ દેવવ્રતજીએ મુલસાકસાત કરી હતી. 
આ મુલસાકસાત દરતમ્સાન પોટશિ ફ્દ્ટ વોટર 
એરી્સા,  પોટશિ ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર, કસાગયો જેટી ૧ 
થી ૧૬ અને તલતક્ડ જેટીની ટગ-ફેરીમસાં 
બે્ ીન ેમલુસાકસાત લીધી હતી. તેમજ પોટશિની 
કસામગીરી તવરે અવગત થ્સા હતસા. લેડી 
ગવનશિર શ્ીમતી દ શ્િનસા દેવી રસાજ્પસાલશ્ીની 
્સાથે ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. •
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ખેડૂતપોને પ્રાકૃવતક કૃવર અ્નાિિા રાજય્ાલશ્ષીનું માગ્ષદશ્ષન
અમદસાવસાદ દડન્સટ્રકટ કો-ઑપરેદટવ બદૅ્ક તલ. (ADC બદૅ્ક) 

વિસારસા આ્ોતજત પ્રસાકૃતતક કૃતર તસાલીમ કસા્શિક્રમમસાં અમદસાવસાદ 
દડન્સટ્રકટ કો-ઓપરેદટવ બદૅ્ક તલ. ્સાથે એક લસાિથી વધુ િેડૂતો 
જોડસા્ેલસા છે. બૅદ્કનસા કસા્શિક્ેત્રનસા તવસતસારમસાંથી દ્ક્રોઈ, 
ગસંાધીનગર અને દહેગસામ એમ ત્રણ તસાલુકસાનસા િેડૂતો મસાટે બદૅ્ક 
વિસારસા પ્રસાકૃતતક કૃતર તસાલીમ કસા્શિ્સાળસાનું આ્ોજન કરવસામસાં આવ્ંુ 
હતું. આ તસાલીમ કસા્શિ્સાળસામસંા રસાજ્પસાલ શ્ી 
આચસા્શિ દેવવ્રતે જણસાવ્ું હતું કે, પ્રકૃતતની 
રક્સા ્ સાથ ેિતેી અન ેિેડતૂોની ્ મૃતદ્ધ 
મસાટે પ્રસાકૃતતક કતૃર એ આજનસા 
્મ્ની મસાગ છે.

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ 
મોદી અને કદે્રિી્ ગૃહ અને 
્હકસાર તવભસાગનસા મંત્રી શ્ી 
અતમતભસાઈ ્સાહ દે્ ભરનસા િેડૂતોની 
્મૃતદ્ધ મસાટે ્તત પ્ર્સા્રત છે. તેમણે િેડૂતો 
અને િેતીને આતમતનભશિર બનસાવવસાનસા ્ંકલપ ્સાથે િેડૂતોને 
રસા્સા્તણક કૃતરનસંા દુષપદરણસામોથી મુતક્ત મેળવી પ્રસાકૃતતક કૃતર 
અપનસાવવસા અનુરોધ ક્યો છે. રસા્સા્તણક કતૃરમસાં િસાતરો અને 
જતંનુસા્ક દવસાઓનસા અધંસાધૂધં ઉપ્ોગન ેકસારણ ેિતેીલસા્ક જમીન 

પોતસાની ફળરિુપતસા ગુમસાવી રહી છે. એટલું જ નહીં, પસાણી અને 
પ્સાશિવરણ પણ દૂતરત થસા્ છે. િસાદ્સાન્નોમસાં ર્સા્ણો ભળવસાને 
કસારણે લોકો કૅદ્્ર, ડસા્સાતબટી્ અને હૃદ્રોગ જેવી અ્સાધ્ 
બીમસારીનો ભોગ બની રહ્સા છે. કૃતરિચશિ વધતો રહ્ો છે અને 
ઉતપસાદન દદન-પ્રતતદદન ઘટતું રહં્ છે, જેથી િેડૂતોની આતથશિક 
ન્સથતત કથળી રહી છે, આ તમસામ ્મસ્સાનો ઉકેલ પ્રસાકૃતતક કતૃર 

વિસારસા મળી ્કે છે, કસારણ કે આ કૃતરપદ્ધતતમસાં એક 
દે્ ી ગસા્ની મદદથી 30 એકર ભતૂમમસાં 

પ્રસાકૃતતક કૃતર થઈ ્કે છે. 
રસાજ્પસાલશ્ીએ દે્ી ગસા્નસંા 

છસાણ અન ેગૌ-મતૂ્રમસંાથી બનતસા 
જીવસામૃત અને ઘનજીવસામૃતની 
ઉપ્ોતગતસા દ્સાશિવી પ્રસાકૃતતક િતેીનસા 

બીજામૃત, જીવસામૃત-ઘનજીવસામૃત, 
આ્છસાદન અને વસાપ્સાનસા મહત્વને 

્મજાવ્ુ ંહતુ.ં રસાજ્પસાલશ્ીએ ઉપન્સથત િડેતૂોને 
પ્રત્ક્ણ વિસારસા મસાસટર ટ્રનેર બની અદ્્ િડેતૂોન ેપ્રસાકૃતતક કૃતર મસાટે 
પ્રદેરત કરવસા પણ અનરુોધ ક્યો હતો. આ તસાલીમ કસા શ્્િ સાળસામસંા ્ ભુસાર 
પસાલકેર પ્રસાકૃતતક કૃતર, ગુજરસાત પ્રદે્નસા શ્ી દીતક્તભસાઈ પટેલે 
િડેતૂોન ેપ્રસાકૃતતક કૃતર અગં ેપ્રત્ક્ણ આપ્ ુહતુ.ં •

નિસારષી કૃવર યવુનિવસ્ષટષીનપો ૧૭મપો દષીક્ાંત સમારપોહ યપોજાયપો
નવ્સારી કૃતર ્ુતનવત શ્િટીનો ્તિરમો 

પદવીદસાન ્ મસારોહ રસાજ્પસાલ શ્ી આચસા શ્િ 
દેવવ્રતની અધ્ક્તસામસા ંવ્્ુશિઅલ મસાધ્મથી 
્ોજા્ો હતો. રસાજ્પસાલ શ્ી આચસા્શિ 
દેવવ્રતે દીક્સાંત ્મસારોહમસંા પદવીધસારક 
્વુસાઓન ે્ભુકસામનસા પસાઠવી ્મથશિ અને 
્્ક્ત રસાષ્ટનસા તનમસાશિણમસંા ્ હ્ોગી બનવસા 
અનરુોધ ક્યો હતો. રસાજ્પસાલશ્ીએ કૃતરવજૈ્ઞસાતનકોન ેઆહ ્વસાન 
કરતસાં જણસાવ્ું હતું કે, આતમતનભશિર ભસારતનસા તનમસાશિણ મસાટે 
કૃતરવજૈ્ઞસાતનકો પ્રસાકૃતતક કૃતરક્તેે્ર નતૂન ઇનોવે્ ન-્ં્ ોધનો કરી, 
કૃતર્મૃદવિનો નવો મસાગશિ કંડસારે. વડસા પ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા 
્બળ નતેૃતવમસા ંઆતમતનભશિર ભસારતનસા તનમસાશિણ મસાટે હરકે્ત્રમસાં 
તવકસા્લક્ી પદરવતશિન આવી રહ્ ં છે ત્સારે કૃતર ક્તે્રનસા ્વસાાંગી 
તવકસા્ મસાટે ્મ્ની મસાગ અન ેપડકસારોન ેમલૂવી પદરવતશિન મસાટે 
્જ્જ થવુ ંપડ્.ે તમેણે જણસાવ્ંુ હતંુ કે, સવતતં્રતસા બસાદ િસાદ્સાન્ન 
કે્ત્ર ેઆતમતનભશિરતસા મસાટે રસા્સા્તણક કૃતર વિસારસા હદરત-ક્રસાતંત ્ મ્ની 
મસાગ હતી. કૃતરમતં્રી શ્ી રસાઘવજીભસાઈ પટેલ ેજણસાવ્ંુ હતંુ કે, ઉદ્મી 

જગતનસા તસાતની આવક વધ ેતથસા કૃતરક્તે્રે 
્ં્ ોધનન ે પ્રોત્સાહન મળે ત ે મસાટે રસાજ્ 
્રકસાર પગલસા ંલઈ રહી છે. વડસાપ્રધસાનશ્ીનસા 
આતમતનભશિર ભસારતનસા સવપ્નન ે્ સાકસાર કરવસા 
ગુજરસાત પ્રતતબદ્ધ બદ્્ું છે. આતમતનભશિર 
ભસારત મસાટે કૃતર અન ેકૃતરકસારો આતમતનભશિર 
બન ેત ેજરૂરી છે. ્રકસાર વિસારસા કૃતરકસારોનસા 

કલ્સાણ મસાટે અનકેતવધ ્ ોજનસાઓ અમલી છે. િડેતૂો પ્રસાકૃતતક િતેી 
અપનસાવી રસા્સા્તણક િસાતરમુક્ત કતૃર ઊપજ પેદસા કરવસા 
કૃતરમતં્રીશ્ીએ અનરુોધ ક્યો હતો.  આ પ્ર્ગં ેઅસપી કૃતર ્ ં્ ોધન 
અને તવકસા્ ફસાઉદ્ડે્ન, મુંબઈનસા ્ં્ુક્ત મેનેતજંગ ડસા્રેકટરશ્ી 
દકરણભસાઇ પટેલ, અને નવ્સારી કૃતર ્ુતનવત્શિટીનસા કુલપતત ડૉ. 
ઝેડ પી. પટેલનસા હસતે ૨૨ તેજસવીં તવદ્સાથથીઓને કુલ-૩૪ 
્ુવણશિચરંિકો એનસા્ત કરવસામસાં આવ્સા  હતસા. તેમજ નવ્સારી કૃતર 
્ુતનવત્શિટીનસા ્ંલગ્ન કૉલેજનસા પ્રોફે્રશ્ીઓને બેસટ ટીચર 
તરીકેનસા અવૉડશિ અન ેપ્રમસાણપત્ર એનસા્ત કરી ્ દ્મસાતનત કરવસામસાં 
આવ્સા હતસા. •

વિશેર
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રાજયનાં વજલ્ામથકપોએ મહેસૂલમેળા યપોજાશે 
રસાજ્નસા નસાગદરકોને મહે્ૂલી ્ેવસાઓનસા લસાભ ઘરઆંગણે 

્તવરે મળી રહે તેમજ પ્રશ્નોનો સથળ પર તનકસાલ થસા્ તે મસાટે 
મહે્ ૂલ તવભસાગે નવતર અતભગમ હસાથ ધ્યો છે, જેનસા ભસાગરૂપે 
આગસામી ્મ્મસાં રસાજ્ભરમસાં તજલ્સામથકોએ ‘મહે્ૂલમેળસા’ 
્ોજવસા અંગે મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલનસા અધ્ક્સથસાને 
મળેલી રસાજ્ મતં્રીમંડળની બેઠકમસંા તનણશિ્ કરવસામસાં આવ્ો છે.  

મંત્રીમંડળની બેઠકમસાં નસાગદરકોનસા તહતલક્ી લેવસા્ેલસા 
મહત્વનસા તનણશિ્ોની તવગતો આપતસાં પ્રવક્તસા મંત્રી અને 
મહે્ૂલમંત્રી શ્ી રસાજેદ્રિભસાઈ તત્રવેદીએ જણસાવ્ું હતું કે, મહે્ ૂલી 
્ેવસાઓ તેમજ પ્રશ્નોનસા સથળ પર જ તનકસાલ મસાટે નવ્સારીથી 
મહે્ ૂલમેળસાનો રસાજ્વ્સાપી ્ુભસારંભ કરવસામસંા આવ્સાં. 
મહે્ ૂલમેળસામસાં તજલ્સા કક્સાનસા આઠ અલગ અલગ તવભસાગનસા 
ઉચ્ અતધકસારીઓ ઉપન્સથત રહે્.ે કોતવડની ગસાઇડલસાઇનન ેધ્સાને 
રસાિીને ્ોજાનસારસા મેળસામસાં નસામ કમી કરવું, નવું ઉમેરવું, ્વવે, 
નવી એદ્ટ્રી તેમજ દર-્વવે ્તહતનસા પ્રશ્નોનો સથળ પર 
તનકસાલ કરવસાનો પ્ર્સા્ કરસા્ે. તેમસાં જરૂર પડે્ 
ત વ ભ સા ગ નું  મ સા ગ શિ દ ્ શિ ન  પ ણ  
લેવસામસાં આવ્ે. 

ગુજરસાત હંમે્સા ટ્રસટીત્પનસા ત્દ્ધસાંતને 
અનુ્રવસાવસાળુ રસાજ્ છે. રસાજ્મસાં આગસામી 
્મ્મસંા તમસામ તજલ્સામસાં ચદૅરટી કતમ્નરની 
કચેરીનસા નવસા ્ંકુલનું તનમસાશિણ કરવસામસાં આવનસાર 
છે, જેનસા ભસાગરૂપે ભરૂચ અને ગોધરસા િસાતે ચૅદરટી 
કતમ્નરની કચરેીનસા નવસા ભવનનુ ંતસાજતેરમસા ંઉદ ્ઘસાટન કરવસામસાં 
આવ્ંુ છે. આગસામી ્ મ્મસંા અરવલ્ીનસા મોડસા્સામસંા નવસા ભવનનું 
ઉદ ્ઘસાટન કરવસામસંા આવ્ે આ ઉપરસાંત મુખ્મંત્રીશ્ીનસા હસત ેવધુ 
્સાત તજલ્સામસંા નવસા ચૅદરટી કતમ્નરની કચેરીનસા ભવનનું 
ઈ-િસાતમુહૂતશિ કરવસામસાં આવનસાર છે. ગુજરસાતમસાં હસાલમસાં 
૩,૨૪,૨૯૪ ટ્રસટો નોંધસા્ેલસાં છે, જે તવતવધ ્ેવસાકી્ પ્રવૃતતિઓ 
કરે છે. આ ટ્રસટોનસા ૧૮,૦૦૦થી વધુ કે્ો પડતર હતસા. છલે્સાં 
૫ વરશિમસાં ૧૮,૦૦૦ કે્ ોનો તનકસાલ કરવસામસંા આવ્ો છે. 

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઇ મોદીનસા દડતજટલ ઇન્દ્ડ્સાનસા 
સવપ્નને ્સાકસાર કરવસાનસા ભસાગરૂપે ્ંપૂણશિ પસારદ્શિક વહીવટ મસાટે 
અત્સાર ્ુધીમસાં ચસાર કરોડ દસતસાવેજોનું દડતજટલસાઇઝે્ ન કરીને 
ઑનલસાઇન ઉપલબધ કરસાવવસામસાં આવ્સા છે. આગસામી ્મ્મસાં 
ટ્રસટ અન ેટ્રસટીઓની તવગતોની પણ SMS વિસારસા ્ બંતંધત ટ્રસટોને 
જાણ કરવસામસાં આવ્ે. વરશિ ૨૦૦૧મસંા ક્છમસાં આવેલસા ભૂકંપમસાં 
મોટી ્ંખ્સામસાં મકસાનો પડી ગ્સાં હતસાં. આ ઘટનસા બસાદ તવતવધ 
્વેસાભસાવી ્ સંથસાઓ અન ેNGO વિસારસા ૨૦ હજાર જટેલસા ંમકસાનો 

તૈ્સાર કરીને લોકોને આ્રો આપ્ો હતો. આમસાંથી ૬,૦૦૦ 
જટેલસંા મકસાનોની ્ નદ તૈ્ સાર કરી છે, જ્સારે આગસામી એક મસા્મસંા 
બસાકીનસાં મકસાનોની ્નદો તૈ્ સાર કરીને તેમને મકસાનમસાતલકીનસા 
હક્ો- અતધકસારો આપવસાનો લક્્સાંક નક્ી કરવસામસાં આવ્ો છે. 

ગરીબ પદરવસારોન ેઆતથશિક રીત ેપગભર કરવસા તથસા ્ હસા્રૂપ 
બનવસા મસાટે તતકસાલીન મુખ્મંત્રીશ્ી અને હસાલનસા વડસાપ્રધસાન શ્ી 
નરેદ્રિભસાઈ મોદીએ ્રૂ કરેલસા ગરીબ કલ્સાણમેળસાનો ૧૨મો 
તબક્ો આગસામી તસા. ૨૪, ૨૫ અને ૨૬મી ફેબ્ુઆરી દરતમ્સાન 
રસાજ્નસાં તમસામ તજલ્સામથકોએ ્ ોજા્ે, જે અંતગશિત અંદસાજે ૩૭ 
ગરીબ કલ્સાણમેળસાનું આ્ોજન કરસા્ું છે. રસાજ્કક્સાનસા ગરીબ 
કલ્સાણમેળસાઓ મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલનસા અધ્ક્સથસાને 
્ોજા્ે. મુખ્મંત્રીશ્ી તસા. ૨૪મી ફેબ્ુઆરીનસા રોજ દસાહોદ િસાતે, 
તસા.૨૫મી ફેબુ્આરીનસા રોજ મોરબી િસાતે અને તસા.૨૬મી 
ફેબુ્આરીનસા રોજ અમરેલી િસાતે કસા્શિક્રમ ્ ોજ્ે. તજલ્સામથકોએ 

્ોજાનસાર કસા્શિક્રમમસાં તજલ્સાનસા પ્રભસારી મંત્રીશ્ીઓ, 
્ં્દ્ભ્શ્ીઓ,  ધ સા ર સા્ભ્શ્ ીઓ,  ઉચ્ 

અ ત ધ ક સા ર ી શ્ ીઓ ્ ત હત  મહ સા નુભ સા વ ો  
ઉપન્સથત રહે્ે.

રસાજ્નસા ્ુવસાઓને ્રકસારી ્ેવસાઓનો 
લસાભ મળે એ મસાટે પણ રસાજ્ ્રકસારે િસા્ 
ધ્સાન ક ેન્દ્રિત કરીને તવતવધ તવભસાગોમસંા 

ભરતીપ્રતક્ર્સાઓ હસાથ ધરી છે. આ અંગે પ્રવક્તસા 
મંત્રી શ્ી તજતેદ્રિભસાઈ વસાઘસાણી જણસાવ્ું હતંુ કે, 

વનતવભસાગમસાં વનરક્કની ૩૩૪ જગ્સાઓ મસાટે ્ીધી ભરતી 
કરવસામસા ંઆવ્.ે વરશિ-૨૦૧૮મસા ંઅતનવસા શ્િ ્ જંોગોન ેકસારણે મોકકૂફ 
રહેલી આ ભરતી પ્રતક્ર્સા આગસામી ્મ્મસાં હસાથ ધરસા્ે. જેમસાં 
ઉમેદવસારો વિસારસા જે તે વિતે ભરેલસાં ફોમશિ મસાદ્્ રહે્ે. આ 
ભરતીપ્રતક્ર્સા પૂણશિ થ્સા બસાદ અંદસાજે ૭૭૫ જેટલી વધુ નવી 
જગ્સાઓ મસાટે પણ ભરતીપ્રતક્ર્સા હસાથ ધરસા્ે.

દે્નસા નસાગદરકોને કોતવડ-19થી ્ુરતક્ત કરવસા મસાટે 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા મસાગશિદ્શિન હેઠળ તવશ્નુ ્ ૌથી 
મોટુ ર્ીકરણ અતભ્સાન દે્ ભરમસાં ્ોજાઈ રહ્ં છે, જે અંતગશિત 
મખુ્મતં્રી શ્ી ભૂપદે્રિભસાઈ પટેલનસા મસાગશિદ શ્િન હેઠળ ગજુરસાત ે૧૦ 
કરોડથી વધ ુડોઝથી નસાગદરકોન ે્ રુતક્ત કરીન ેદે્ભરમસંા અતગ્મ 
સથસાન હસાં્ લ ક્ુાં છે. આગસામી ્ મ્મસા ંપણ ૧૦૦ ટકસા ર્ીકરણ 
થસા્ એ મસાટેનસા ્ંતનષ્ઠ પ્ર્સા્ો રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા હસાથ ધરસાઇ 
રહં્ છે. રસાજ્મસા ં૧૦ કરોડથી વધ ુડોઝ નસાગદરકોન ેઆપવસા બદલ 
મુખ્મંત્રીશ્ીએ તમસામ આરોગ્કમથીઓ તથસા ્હકસાર આપનસાર 
સવૈન્્છક ્ંસથસાઓને અતભનંદન પસાઠવ્સાં છે. •
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્િાતં�યસેનાનષી અબ્બાસ
તૈયબજીને ્ુષ્્ાંજવલ

સવસાતંત્્્ેનસાની અબબસા્ ્મ્ુદીન 
તૈ્બજીની જદ્મજ્ંતી તનતમતિે ગુજરસાત 
તવધસાન્ભસા પોદડ્મન્સથત તેમનસા તૈલતચત્રને 
ગુજરસાત તવધસાન્ભસાનસાં  અધ્ક્સા શ્ી 
નીમસાબહેન આચસા્શિ વિસારસા પુષપસાંજતલ અપશિણ 
કરવસામસાં આવી હતી.

ડૉ. નીમસાબહેન આચસા્શિ જણસાવ્ું હતું કે, 
મહસાતમસા ગસંાધીનસા તપ્ર્ તૈ્બજીનસા જીવનમસંાથી 
પ્રેરણસા લઈ પ્રસામસાતણકતસાનસા પ્રહરી બનવું 
જોઈએ. તૈ્બજીનો જદ્મ તસા. ૧લી ફેબ્આુરી, 
૧૮૫૪નસા રોજ વડોદરસામસાં થ્ો હતો. તેઓ 
લંડન જઇને બૅદરસટર બદ્્સા હતસા અને 
્્સાજીરસાવ ગસા્કવસાડ ્રકસારમસાં તેઓશ્ી 
ચીફ જન્સટ્ બદ્્સા હતસા. તેઓ ગસાંધીજીની 
વફસાદસાર વ્તક્ત હતસા. તતલક સવરસાજ્ ફંડની 
ઉઘરસાણી અંગે પણ ્ૌથી વધુ ફંડ ઉઘરસાવી 
તેઓ પ્રથમ રહ્સા હતસા.

આ પ્ર્ંગે પ્ુપસાલન રસાજ્મંત્રી શ્ી 
દેવસાભસાઈ મસાલમ, ગુજરસાત તવધસાન્ભસાનસા 
દંડક શ્ી રમે્ભસાઈ કટસારસા, તવધસાન્ભસાનસા 
્તચવ શ્ી ડી. એમ. પટેલ તથસા તવધસાન્ભસાનસા 
ઉચ્ અતધકસારીઓ/કમશિચસારીઓએ ઉપન્સથત 
રહીન ેશ્ી તૈ્ બજીનસા તૈલતચત્રન ેપષુપ અપશિણ 
ક્સાાં હતસાં.

મહાનગર્ાવલકાનાં વિકાસકાયયોનષી સમષીક્ા

્હેરી તવકસા્ અને ્હેરી ગૃહતનમસાશિણ રસાજ્મંત્રી શ્ી તવનોદભસાઇ મોરદડ્સાનસા 
અધ્ક્સથસાને રસાજ્ની મહસાનગરપસાતલકસાઓનસા કતમ્નરશ્ીઓ ્સાથે ્મીક્સા બેઠક 
તસાજતેરમસા ં્ ોજાઈ હતી, જમેસા ંરસાજ્નસા મહસાનગરપસાતલકસા તવસતસારમસા ંનગર આ્ોજન 
વધુ ્ુવ્વન્સથત થસા્ તે ્ંદભવે ચચસાશિ કરવસામસાં આવી હતી. 

મંત્રીશ્ીએ કહ્ કે, રસાજ્મસાં મહસાનગરપસાતલકસા તવસતસારમસાં નગર આ્ોજન વધુ 
્ુદૃઢ અન ે્ વુ્વન્સથત થસા્ તે મસાટે વધ ુન ેવધુ નવી નગરરચનસા ્ ોજનસાઓ ઝડપથી 
બનસાવી અને આ ્ ોજનસાઓનો પરસામ્શિ તન્ત કરેલી ૬૦ દદવ્ની ્ મ્મ્સાશિદસામસાં 
અચૂક આપવો. ટસાઉન પલસાતનંગ સકીમો અંતગશિત મહસાનગરપસાતલકસાઓને ્ંપ્રસાપ્ત 
પલૉટોમસાં થ્ેલસાં દબસાણો દૂર કરવસા ્ઘન ઝુંબે્ હસાથ ધરસા્ે અને જરૂર જણસા્ે લૅદ્ડ 
ગ્ેતબંગ કસા્દસા હેઠળ કસા્શિવસાહી પણ કરવસામસાં આવ્ે. મહસાનગરપસાતલકસાની આતથશિક 
પદરન્સથતત વધુ ્ુદૃઢ બને અને તવકસા્નસાં કસામોને વધુ વેગ મળે તે ધ્સાનમસાં લઈ 
વેરસાવ્ૂલસાતની કસામગીરી વધુ વેગવંતી બનસાવસા્ે.

પ્રાઇિેટ યુવનિવસ્ષટષીમાં નપોન FRC કપોર્ષમાં SC
વિદ્ાથતીઓને વશષ્ય�વત્ત

રસાજ્ભરમસા ં પ્રસાઇવટે ્તુનવત શ્િટીમસા ં નોન એફ.આર.્ી. કોરશિમસા ંઅભ્સા્ કરતસા 
અનુ્ તૂચત જાતતનસા તવદ્સાથથીઓન ેત્ષ્વૃતતિ ચકૂવવસાનો રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા મહતવનો 
તનણશ્િ  કરવસામસા ંઆવ્ો છે. રસાજ્ ્રકસારનસા આ તનણશ્િ  અગં ેતવગતો આપતસા ્સામસાતજક 
દ્્સા્ અન ેઅતધકસારીતસા મતં્રી શ્ી પ્રદીપભસાઇ પરમસારે જણસાવ્ ુહતુ ંકે, અનુ્ૂતચત જાતતનસા 
તવદ્સાથથીઓ મસાટે કેદ્રિ ્રકસારની પોસટ મતેટ્રક ત્ષ્વૃતતિ ્ોજનસા અંતગશિત ત્ષ્વૃતતિ 
ચકૂવવસામસા ંઆવ ેછે. જ ેઅતંગશિત વરશિ ૨૦૧૯-૨૦ ્ ધુી પ્રસાઇવટે ્ તુનવત શ્િટીમસા ંનોન-એફ.
આર.્ી. અભ્સા્ક્રમમસા ંઅભ્સા્ કરતસા અનુ્ તૂચત જાતતનસા તવદ્સાથથીઓન ેપ્રસાઇવટે 
્તુનવત શ્િટી વિસારસા નક્ી કરવસામસા ંઆવલે ફી ચુકવવસામસા ંઆવતી હતી. ત ેજ ફી તવદ્સાથથીનો 
અભ્સા્ક્રમ પણૂશિ નસા થસા્ ત્સા ્ ધુી ચકુવવસાનો મહતવનો તનણશ્િ  રસાજ્ ્ રકસાર વિસારસા લવેસામસાં 
આવ્ો છે. જ ેઅભ્સા્ક્રમોમસા ં ફી રેગ્લુટેરી કતમટી” અન્સતતવમસા ં છે અન ેજનેી ફી 
તનધસાશિરણની ્ મ્ મ્સાશિદસા વરશિ ૨૦૨૦-૨૧ ્ ધુી હતી પણ વરશિ ૨૦૨૧-૨૨ મસાટે ફી નક્ી 
કરવસાની બસાબત હસાલ કસા શ્િવસાહી હેઠળ છે, તવેસા અભ્સા્ક્રમો અતંગશિત પણ અગસાઉનસા વરશિમસાં 
“ફી રેગ્લુટેરી કતમટી”  વિસારસા જે ફી નક્ી કરવસામસંા આવલેી હો્ તટેલી જ ફી ચુકવવસાની 
રહે્.ે જ્સારે ફી રેગ્લુટેરી કતમટી” ફી નક્ી કરે ત્સારે ત ેમજુબ ફી ચકૂવસા્.ે અત્રે 
ઉલ્િેની્ છે કે, અનુ્ તૂચત જાતતનસા તવદ્સાથથીઓ કે જઓેન ેવરશિ ૨૦૧૯-૨૦ ્ુધી 
ત્ષ્વૃતતિ ચકુવવસામસા ંઆવલે હતી અન ેવરશિ ૨૦૨૦-૨૧થી બસાકીનસા અભ્સા્ક્રમ મસાટે 
ત્ષ્વૃતતિ ચકુવી ્કસા્લે નથી. તવેસા તવદ્સાથથીઓન ેત્ષ્વૃત્તિ ચકૂવવસાનસા ઉમદસા હેતથુી 
અન ેતવદ્સાથથીનસા તવ્સાળ તહતન ેધ્સાન ેલઇન ેઆ તનણશ્િ  કરવસામસંા આવ્ો છે.
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ગપોધરામાં જાહેર ટ્્ટપોનષી 
નોંધણષી કચેરષીનું લપોકા્્ષણ 

ગોધરસા િસાતે રૂ. 1.78 કરોડનસા િચવે તનતમશિત જાહેર ટ્રસટોની નોંધણી 
કચેરીનું લોકસાપશિણ તસાજેતરમસાં મહે્ૂલ મંત્રી શ્ી રસાજેદ્રિભસાઈ તત્રવેદીએ 
ક્ુાં હતું. આ પ્ર્ંગે મંત્રી શ્ી રસાજેદ્રિભસાઈ તત્રવેદીએ જણસાવ્ું હતું કે 
કોરોનસાકસાળ દરતમ્સાન ટ્રસટો, એનજીઓએ કરેલી ્ેવસાકી્ પ્રવૃતતિઓ 
અંગ ેઆપણ ે્ વવેન ેજાણકસારી છે. ચદૅરટી કતમ્નર કચરેી કોરોનસા મહસામસારી 

દરતમ્સાન પણ ્તત કસા્શિરત રહી હતી અને દર મતહને 700થી વધુ 
કે્ોનો તનકસાલ કરવસામસાં આવતો હતો.  ત્સારે આ ટ્રસટોની અગત્ને 
ધ્સાનમસાં રસાિીને તેમને લગતી આંતરમસાળિસાકી્ ્ુતવધસાઓ બહેતર 
બનસાવવસાનસા ઉદ્ેશ્ ્સાથે રસાજ્ભરમસાં જાહેર ટ્રસટોની નોંધણી કચેરીઓનું 
તનમસાશિણ કરવસામસાં આવી રહ્ં છે, જેનસા ભસાગરૂપે ગોધરસા િસાતે નવી ચૅદરટી 
ભવનનું લોકસાપશિણ કરવસામસાં આવ્ું છે. ચૅદરટી કતમ્નરની કચેરી વિસારસા 
અરજદસારોને ્ રળતસા રહે તે મસાટે 4 હજારથી વધુ દસતસાવેજોને દડતજટલસાઇઝ 
કરવસામસાં આવ્સા છે અને ચુકસાદસાઓ, ટ્રસટીઓનસાં ફેરફસાર અંગેની મસાતહતી 
્તહતની તવગતો ઑનલસાઇન મળી રહે તે દદ્સામસાં કસામગીરી કરવસામસાં 
આવી રહી છે. 

કોરોનસા કટોકટી દરતમ્સાન મહે્ૂલ તવભસાગની ્ુંદર કસામગીરીની 
્રસાહનસા કરતસાં મહે્ૂલમંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું હતું કે, વલ્સાડથી રસાજ્ભરમસાં 
મહે્ૂલમેળસાની ્ રૂઆત કરી લોકોનસા પ્રશ્નોનું ઝડપી તનરસાકરણ લસાવવસામસાં 
મદદરૂપ થ્ે. મહે્ૂલ તવભસાગનસા કોઈ પણ કક્સાનસા અતધકસારીને લગતી 
ફદર્સાદોની તપસા્ મસાટે એક 17 ્ભ્ોની સપેત્્લ ઇદ્વેન્સટગે્ન ટીમ 
(ત્ટ) બનસાવવસામસંા આવ્ે. આ પ્ર્ંગે તવધસાન્ભસાનસા ઉપસાધ્ક્ શ્ી 
જેઠસાભસાઈ ભરવસાડ, ધસારસા્ભ્ શ્ી ્ી. કે. રસાઉલજી, તજલ્સા પંચસા્ત પ્રમુિ 
શ્ી કસાતમનીબહેન ્ ોલકંી, ્ સાં્ દ શ્ી રતનત્હં રસાઠોડ, કસાલોલનસંા ધસારસા્ભ્ 
્ુશ્ી ્ુમનબહેન ચૌહસાણ, ચૅદરટી કતમ્નર શ્ી વસા્.એમ. ્ુક્, 
અતધકસારીઓ-વકીલો ઉપન્સથત રહ્સા હતસા.

રાજયમાં વિવિધ કપોટ્ષ 
વબકલડંગનું વનમા્ષણ કરાશે 
ગજુરસાતન ેઉતિમથી ્ વયોતિમ બનસાવવસાની પ્રતતબદ્ધતસા 

્સાથે રસાજ્ ્રકસાર આગળ વધી રહી છે ત્સારે 
નસાગદરકોન ેઘરઆગંણ ેજ ્ સતો અન ેઝડપી દ્્સા્ મળી 
રહે એ મસાટે દ્્સા્તંત્રન ેવધ ુ્ દુૃઢ બનસાવવસા મસાટે મક્મ 
તનધસાશિર કરીને ્મ્બદ્ધ આ્ોજન ક્ુાં છે, જેનસા 
ભસાગરૂપ ે રસાજ્ભરમસા ં તજલ્સા તસાલકુસા અન ે ફૅતમલી 
કોટશિનસા તનમસાશિણ મસાટે રૂ. ૯૧ કરોડની વહીવટી મજંરૂી 
રસાજ્ ્રકસારે આપી છે. કસા્દસા મતં્રી શ્ી રસાજેદ્રિભસાઈ 
તત્રવદેીએ જણસાવ્ુ ંહતુ ંકે, મખુ્ મતં્રી શ્ી ભૂપદે્રિભસાઈ 
પટેલનસા મસાગશિદ શ્િન હેઠળ ભતવષ્મસા ંઅત્સાધતુનક અને 
દરેક ્ુતવધસાથી ્જ્જ તજલ્સા કોટશિ, તસાલકુસા કોટશિ અને 
ફૅતમલી કોટશિ તબન્લડગંનુ ં તનમસાશિણ પસામ ે તથસા દ્્સાત્ક 
અતધકસારીશ્ીઓનસા ંરહેણસાકો મસાટે ક્સાટશિર બની રહે તે 
હેતુ્ ર રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા િૂબ જ ટંૂકસા ગસાળસામસા ંરૂ. 
૯૧ કરોડની વહીવટી મજંરૂી આપવસામસંા આવી છે. 

મંત્રીશ્ી તત્રવેદીએ ઉમે્ુાં હતું કે, રસાજ્ ્રકસારે 
સપીડી જન્સટ્ દડતલવરી ત્સટમ્નસા મહત્વનસા પદરબળ 
એવસા એટલે કે કોટશિ તબન્લડંગનસા બસાંધકસામ મસાટેની 
જરૂદર્સાતોને અતગ્મતસા આપી છે. તેનસા ભસાગરૂપે 
તહંમતનગર િસાતે તજલ્સા કક્સાનસા દ્્સા્સાલ્નસા નવસા 
કોટશિ તબન્લડંગનસા બસાંધકસામ મસાટે રૂ. ૬૦.૩૩ કરોડ અને 
થરસાદ િસાતે નવી તસાલુકસા કોટશિ તબન્લડંગનસા બસાંધકસામ 
મસાટે રૂ ૧૨.૩૩ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૭૨.૬૭ કરોડની 
વહીવટી મજંરૂી આપી પ્રજાલક્ી અતભગમ અપનસાવ્ો 
છે. આ કોટશિ તબન્લડંગ અત્ંત આધુતનક ્ુતવધસાઓથી 
્જ્જ થતસાં નસાગદરકોની ્ુતવધસાઓમસાં વધસારો થ્ે 
તથસા તે જગ્સાએ કસા્શિરત કમશિચસારી/અતધકસારીઓની 
કસા્શિક્મતસામસાં પણ વધસારો થ્ે. 

તમેણ ેઉમે્ ુશિ કે દદવ્સાગંો મસાટે વડસાપ્રધસાનશ્ીનસા એક 
આગવસા અતભગમન ેઆગળ વધસારતસા ંરસાજ્ની કલોલ, 
દહેગસામ, મસાલપુર, ઈડર, તલોદ, ભીલોડસા િસાતેની 
અદસાલતોમસાં દદવ્સાંગ વ્તક્ત ્ુગમતસાથી પ્રવે્ કરી 
્કે અને એમનસા મસાટે વ્વસથસાઓ ઊભી કરવસા મસાટે 
રસાજ્ ્રકસારે રૂ. ૫૧.૬૭ લસાિની વહીવટી મંજૂરી 
આપી છે. આ ઉપરસાંત રસાજ્ ્રકસાર વિસારસા વડી 
અદસાલતનસા ઇદ્ફ્સાસટ્રકચરની ્ુતવધસામસાં વધસારો કરવસા 
મસાટે રૂ. ૩.૪૪ કરોડની વહીવટી મંજૂરી પણ 
આપવસામસાં આવી છે.

સમાચાર વિશેર
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વબલેશ્વ્ુરામાં મપોડેલ 
ઇ- ગ્રામ ્ંચાયત અને 
્ુ્તકાલયનું લપોકા્્ષણ 
ગસાધંીનગરનસા કલોલ તસાલકુસાનસા ્ સાં્ દ આદ શ્િ 

ગસામ તબલશે્રપરુસામસા ંઅદંસાજે રૂ. એક લસાિનસા િચવે 
મનરેગસા હેઠળ તૈ્સાર થ્ેલસા પુસતકસાલ્નું  ગ્સામ 
તવકસા્ અને ગ્સામ ગૃહ તનમસાશિણ મંત્રી શ્ી 
અજુશિનત્ંહ ચૌહસાણનસા હસતે લોકસાપશિણ કરવસામસાં 
આવ્ું હતું. તબલેશ્પુરસા ગસામ ઇ- ગ્સામ ્ેવસામસાં 
છેલ્સા ચસાર વરશિથી તજલ્સા સતરે પ્રથમ આવતસા 
રોકડ પરુસકસાર મળેલ છે. આ શ્ષે્ઠ કસામગીરી બદલ 
ઇ- ગ્સામ પંચસા્તને આર.ઓ.મ્ીન, બેટરી 
બેકઅપ, જમબો તપ્રદ્ટર, લેમીને્ન મ્ીન અને 
અરજદસારો મસાટે બેઠક વ્વસથસા કરી આપીન ેમોડેલ 
ઇ-ગ્સામ પંચસા્ત બનસાવવસામસાં આવી છે.  આ તકે 
મોડલ ઇ- ગ્સામ પંચસા્તનું પણ મંત્રીશ્ીનસા હસતે 
લોકસાપશિણ કરવસામસાં આવ્ું હતું. 

મંત્રીશ્ીએ ગ્સામ પંચસા્ત અને એન.જી.ઓ. 
થકી તૈ્ સાર કરવસામસા ંઆવલેસા મોડલે નદંધરની પણ 
મુલસાકસાત લીધી હતી. આ નંદઘરમસાં જે નવીન 
્ુતવધસાઓ ઉભી કરવસામસાં આવી હતી. તેની 
મસાતહતી પણ મેળવી હતી. તેમજ નંદઘરનું 
બસારીકસાઇથી તનરીક્ણ પણ ક્ુાં હતુ.ં તમેણ ેગસામમસાં 
તૈ્સાર કરવસામસાં આવેલસા ધ્સાનકતરશિત ચબુતરસાની 
પણ મુલસાકસાત લીધી હતી. 

મંત્રીશ્ીની મુલસાકસાત દરમ્સાન તેમની ્સાથે 
ગસાંધીનગર તજલ્સા તવકસા્ અતધકસારી શ્ી ્ુરતભ 
ગૌતિમ, તજલ્સા ગ્સામ તવકસા્ એજદ્્ીનસા તન્સામક 
શ્ી દેવસાંગી દે્સાઇ, કલોલ પ્રસાંત અતધકસારી શ્ી 
દકષનસા વસાધેલસા, કલોલ મસામલતદસાર અને તસાલુકસા 
તવકસા્ અતધકસારી ્તહત ગસામનસા ્રપંચ અને 
ગસામનસા અગ્ણીઓ પણ ઉપન્સથત રહ્સા હતસા.

્પોલષીસસેિાઓ હિે િધુ સરળ બનશે...

દે્ભરમસાં કસા્દો-વ્વસથસાની બસાબતમસાં ગુજરસાત રસાજ્ પ્રથમ નંબરે છે. 
આ વસાતનો જ્ પોલી્ અતધકસારીઓ – કમશિ્ોગીઓને જા્ છે. ્સાંતત ઝંિતી 
ગુજરસાતની િમીરવંતી પ્રજા હમેં્સાં રસાજ્ પોલી્નસા પડિે રહી છે. પોલી્ 
્રળતસાથી લોકોની ્ેવસા કરી ્કે એ મસાટે ગુજરસાત પોલી્ને પેટ્રોલ કસાર, 
્ી- ટીમ વસાન, પી. ્ી.આર. વસાન અને મોટર્સાઇકલ મળી કુલ - ૯૪૯ 
વસાહનોને ગસાંધીનગર ્તચવસાલ્ ્ંકુલ િસાતેથી ગૃહ રસાજ્મંત્રી શ્ી હરશિભસાઇ 
્ંઘવીનસા હસતે લીલીઝંડી આપી પ્રસથસાન કરસાવવસામસાં આવ્સાં હતસાં. 

ગૃહ તવભસાગ વિસારસા પોલી્્ેવસાને વધુ ્રળ બનસાવવસા મસાટે િરીદસા્ેલસાં 
વસાહનોન ેપ્રસથસાન કરસાવતસા ંગૃહ રસાજ્મતં્રીશ્ીએ જણસાવ્ુ ંહતુ ંકે, પોલી્ તવભસાગ 
વિસારસા રસાજ્નસા ં૪ મહસાનગરો િસાત ેShe ટીમ કસા શ્િરત કરવસામસા ંઆવી છે. She 
ટીમનસા વિસારસા અનેક વડીલો અને મતહલસાઓ મસાટે મસાનવતસાને ઉજાગર કરતસાં 
કસા્યો કરવસામસાં આવ્સાં છે. તેમનસાં આ ઉમદસા કસા્યોને વધુ વેગમસાન બનસાવવસા 
મસાટે આ ટીમને ૬૮ બોલેરો ગસાડી આપવસામસાં આવી છે. 

એક જ દદવ્મસાં રસાજ્નસા પોલી્ તવભસાગની ્ ેવસાને વધુ ઝડપી બનસાવવસા 
મસાટે તવતવધ તજલ્સામસાં ૯૪૯ વસાહનોનો ઉમેરો થ્ો છે, જેમસાં પોલી્ 
તવભસાગમસાં ફરજ બજાવતી મતહલસાઓની કસામગીરીમસાં ્રળતસા લસાવવસા મસાટે 
૧૦૦ સકકૂટર આપવસામસાં આવ્સાં છે તેમજ પોલી્ જવસાનોની ટ્રસાદફક, તપસા્ણી 
અને અદ્્ કસામગીરી મસાટે ૨૯૮ આધુતનક બસાઇક આપવસામસાં આવ્સા છે. 
તેમજ ૪ મહસાનગરોમસાં કસા્શિરત She ટીમ મસાટે ૬૮ બોલેરો આપવસામસાં આવી 
છે. તેમજ ૫૫ પી.્ી.આર.વસાન અને ્હેર- તજલ્સાનસા કસા્શિક્ેત્ર હેઠળ 
ઘોરીમસાગયોની ્લસામતત જેવી કે, મસાગશિ અકસમસાત, ટ્રસાદફક જામ,નસાગદરકોની 
્ુરક્સા અને ગ્સામ્ તવસતસારોની ્ુરક્સા મસાટે ૪૦૦ પેટ્રોલ વસાન આપવસામસાં 
આવી છે. તેમજ પોલી્ અતધકસારીશ્ીઓનસા કસા્યોની ્ રળતસા મસાટે ૨૮ ઇનોવો 
ગસાડી આપવસામસાં આવી છે.
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્ારડષી નગર્ાવલકાને વિકાસકાયયોનષી ભેટ 
પસારડી નગરપસાતલકસાને લસાઇબ્ેરી, 

કૉમ્ુતનટી હૉલ તથસા જુદસા જદુસા તવસતસારમસા 
આર.્ી.્ી મસાગયોનસા તવકસા્કસામોની ભેટ 
મળી છે. નસાણસંા, ઊજાશિ, પેટ્રોકેતમકલ્ 
તવભસાગનસા મંત્રી શ્ી કનુભસાઈ દે્સાઈનસા 
વરદહસતે રૂ. ૧૪૧.૬૧ લસાિનસા િચવે 
લસાઇબ્ેરી, રૂ. ૯૭.૭૪ લસાિનસા િચે 
કૉમ્તુનટી હૉલ અન ેરૂ. ૧૩૬.૫૯ લસાિનસા 
િચવે પસારડી નગરપસાતલકસાનસા જુદસા-જુદસા 
તવસતસારોનસા ્ી.્ી. તથસા આર.્ી.્ી. 
રસતસાઅોનસંા િસાતમુહૂતશિ તેમજ રૂ.૫૬ 
લસાિનસા િચવે નૂતનનગર તથસા સવસાતત 
કૉલોનીનસા આતંદરક ડસામર રોડ તથસા સવસાતત 
કૉલોનીનસા ંકસામોનસા ંલોકસાપશિણ મળી કુલ રૂ. 
૪૩૧.૬૪ લસાિનસા ંતવકસા્કસામોનસા ંલોકસાપશિણ 
અન ેિસાતમહુતૂશિ કરવસામસા ંઆવ્સા ંહતસંા.

આ અવ્રે નસાણસામંત્રી કનુભસાઇ 
દે્સાઈએ પસારડી નગરપસાતલકસા ટીમની 

કસામગીરીની તબરદસાવતસાં જણસાવ્ું હતું કે, 
પસારડી તવસતસારમસાં અનેકતવધ તવકસા્કસા્યો 
થઈ રહ્સાં છ.ે આવનસારસા ્મ્મસાં પણ 
અનેકતવધ કસામો થકી નગરપસાતલકસા 
તવસતસારને અનેક ્ુતવધસાઅો ઉપલબધ 
કરસાવવસાનું આ્ોજન કરસા્ું હોવસાનું તેમણે 
વધુમસાં જણસાવ્ું હતું. ્ ફસાઈ કસામદસારો મસાટે 

મકસાનો બનસાવવસા, ્સાકભસાજી મસાકકેટ 
બનસાવવસાની કસામગીરીનું ્ ુચસાર આ્ોજન 
કરવસા તેમજ ્ૉતલડ વેસટ ્સાઇડની 
કસામગીરી એક વરશિમસાં પૂરી થસા્ તેમજ 
દકલ્સાનસા તવકસા્ મસાટે આગવી અોળિ 
તરીકેની ્ુવ્વન્સથત ્ોજનસા બનસાવી 
કસામગીરી હસાથ ધરવસા જણસાવ્ું હતું. 

રસાજ્નસા નસાગદરકોને પીવસાનું ્ુદ્ધ પસાણી મળી રહે તે મસાટે 
્રકસાર કદટબદ્ધ છે. નસાગદરકોને પીવસાનું ્ુદ્ધ પસાણી આપવસા મસાટે 
અટલ  ભૂજલ ્ોજનસા ્રૂ કરસાઈ છે. તસાજેતરમસાં જળ્ંપતતિ અને 
પસાણી પુરવઠસા મંત્રી શ્ી ઋતરકે્ભસાઈ પટેલે અટલ ભૂજલ ્ ોજનસા 
અંગે મસાતહતી પહોંચતી કરવસા ગસાંધીનગરથી 'અટલ ભૂજલ રથ'ને 
લીલી ઝંડી આપી પ્રસથસાન કરસાવ્ું હતું.

રસાજ્નસા અતંતમ નસાગદરક ્ ધુી અટલ ભજૂલ ્ ોજનસાનો ્ દેં્ો 
પહોંચતો કરી “જન-જનને ભૂજલ” મસાટેનો ્ંકલપ ક્યો હોવસાનું 
જણસાવી મતં્રી શ્ી ઋતરકે્ભસાઈ પટેલે રસાજ્નસા પસાણીથી અ્રગ્સત 

તવસતસારોમસાં 'અટલ ભૂજલ ્ોજનસા' અંતગશિત તવતવધ કસામગીરી 
હસાથ ધરીને પસાણીનસા સતર ઊંચસા લસાવવસાનો ભગીરથ પ્ર્સા્ હસાથ 
ધરસા્ો હોવસાનું જણસાવ્ું હતું.

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ મોદીનસા દરંૂદે્ી નતેૃતવ અતંગશિત 
દે્ભરમસા ં્રૂ કરસા્લેી 'અટલ ભૂજલ ્ોજનસા' અતંગશિત ્રકસાર 
અન ે્મસાજનસા ્તહ્સારસા પ્ર્સા્ અન ેજનભસાગીદસારીથી પસાણીનસા 
ટીંપટેીંપસાનો કસા શ્િક્મ ઉપ્ોગ થસા્, પસાણીનો વ્્ ઘટે અન ે્ ગં્હમસાં 
વધસારો થસા્, ટકસાઉ ભગૂભશિ જળ વ્વસથસાપન પદ્ધતતઓ વિસારસા પસાણીની 
અછતવસાળસા તવસતસારોમસા ંભૂગભશિ જળ ્ં્ સાધનોનસા ્ચંસાલનન ેવધુ 
્દુૃઢ બનસાવવસાની કસામગીરી હસાથ ધરવસામસંા આવ ેછે.

અટલ ભજૂલ ્ોજનસા અગં ેજનજાગૃતત વધ ેત ેમસાટે ગજુરસાત 
દર્ોત શ્્િ  ડવેલપમદે્ટ કૉપયોરે્ન તલતમટેડ વિસારસા રસાજ્નસા ગસાધંીનગર, 
મહે્સાણસા, ્સાબરકસાઠંસા, બનસા્કસાઠંસા, પસાટણ અન ેક્છ એમ કુલ ૬ 
તજલ્સાઓનસા ૩૬ તસાલકુસાઓનસંા ૨૨૫૨ ગસામડસાઓંમસા ંઅટલ જલ 
રથનુ ંભ્રમણ કરવસામસંા આવ્.ે કેદ્રિ ્રકસાર વિસારસા આ ્ોજનસાની 
શ્ષે્ઠ અમલવસારી મસાટે તવતવધ રસાજ્ો મસાટે કુલ ૬૦૦૦ કરોડની 
ફસાળવણી કરવસામસા ંઆવી છે, જ ેઅતંગશિત ગજુરસાત રસાજ્ન ેકુલ રૂ. 
૭૪૧.૨૩ કરોડની ફસાળવણી કરવસામસા ંઆવ્ો છે, જમેસા રૂ. ૨૦૨.૧૨ 
કરોડ ઇદ્વસેટમદે્ટ કમપોનદ્ટ મસાટે અન ેરૂ. ૫૩૯.૧૧ કરોડ ઇદ્્ને્દ્ટવ 
કમપોનદ્ટ મસાટે ફસાળવણી કરવસામસા ંઆવી છે.
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ઓલ્ાડનાં ગામપોને ્ાઇ્લાઇનથષી ગૅસ મળશે
ઓલપસાડ તસાલુકસા પંચસા્ત કચેરીમસાં ્રપંચ-ઉપ્રપંચો અને 

અતધકસારીઓ ્સાથે કૃતર, ઊજાશિ અને પેટ્રોકેતમકલ્ રસાજ્મંત્રી શ્ી 
મુકે્ભસાઈ પટેલનસા અધ્ક્સથસાને તવકસા્કસા્યોની ્મીક્સા બેઠક 
્ોજાઈ હતી. આ બેઠકમસાં મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું હતું કે, ઓલપસાડ 
તસાલુકસાનસાં તમસામ ગસામોમસાં ઘરેલુ ગૅ્લસાઇન પહોંચસાડવસાનું લક્્ 
છે. ઓલપસાડ તસાલુકસામસાં હસાલ ૬૧૦૦ ગૅ્ કનેક્ન છે, જેમસાં વધુ 
૧૭ જેટલસા ગસામોને પણ ગૅ્પુરવઠો પૂરો પસાડવસાનું નક્ર 

આ્ોજન છે. 
હળપતત આવસા્ અંતગશિત હવે પસાકસાં મકસાનો બનસાવવસામસાં 

આવી રહ્સાં છે, જેનસાથી હળપતત લસાભસાથથીઓને શ્ેષ્ઠ આવસા્ી્ 
્ુતવધસાઓ મળ્ે એમ જણસાવતસાં મંત્રીશ્ીએ એમ પણ કહ્ં કે, 
રસાજ્ ્રકસાર ઉભરસાટ, તીથલ, ્ુરત, ભરૂચ, િંભસાત, ચોરવસાડને 
જોડતો નવો કોસટલ હસાઈવે બનસાવ્ે, જેનું મેતપંગ કસા્શિ પણ ્રૂ 
કરી દેવસામસા ંઆવ્ુ ંછે. આ હસાઈવેથી દતક્ણ ગજુરસાતની ્ સાતસા્સાતની 
્તુવધસાઓમસા ંઅન ેતવકસા્ની તકોમસા ંઅનકેગણો વધસારો થ્,ે જેનો 
લસાભ ઓલપસાડ તસાલુકસાને પણ મળ્ે.

મતં્રીશ્ીએ નવસા ચૂટંસા્લેસા ્ રપચં-ઉપ્રપચંશ્ીઓન ેજન્વેસા 
કરવસાની તક મળી છે, ત્સારે ્ંવેદન્ીલતસાનસા ભસાવ ્સાથે 
પ્રજાજનોનસાં કસામ થસા્, ગ્સામજનોને ્રકસારની કલ્સાણકસારી 
્ોજનસાઓનસા લસાભ મળે તેવસા પ્ર્સા્ો કરવસા પર ભસાર મૂક્ો હતો.  
બેઠકમસાં તસાલુકસા પંચસા્ત પ્રમુિશ્ી અતમત પટેલ, તસાલુકસા ્ ંગઠન 
પ્રમુિશ્ી તબ્જે્ પટેલ, અગ્ણી મનહર પટેલ, મસામલતદસારશ્ી 
લક્મણભસાઈ ચૌધરી, તસાલુકસા તવકસા્ અતધકસારીશ્ી ્ૈલેર ચસાવડસા 
્તહત પદસાતધકસારીઓ-અતધકસારીઓ, ્રપંચ-ઉપ્રપંચશ્ીઓ, 
અને તસાલુકસા પંચસા્તનસા ્ભ્ો ઉપન્સથત રહ્સા હતસા. •

રાજકપોટમાં મષીરડયાકમતીઓ માટે વપ્રકપોશન ડપોઝનપો કેમ્્
રસાજકોટ મહસાનગરપસાતલકસાનસા આરોગ્ તવભસાગ 

વિસારસા મીદડ્સાકમથીઓ મસાટે કોરોનસાનસા વેદક્ને્ન 
– તપ્રકો્ન ડોઝ કેમપ પ્રવસા્ન રસાજ્મંત્રી શ્ી
અરતવદંભસાઇ રૈ્સાણીની પે્રરક ઉપન્સથતતમસા ં્ ોજા્ો
હતો. આ પ્ર્ંગે મંત્રીશ્ીએ જણસાવ્ું હતુ કે,
દુતન્સાનસા બીજા દે્ો હજ ુકોરોનસાનસા તન્ંત્રણ મસાટે
મથસામણ કરી રહ્સા છે. દે્ અને રસાજ્મસાં
ર્ીકરણનસા મસાધ્મથી લોકોને કોરોનસા ્સામે
્ુરતક્ત કરવસામસા આવી રહ્સા છે. રસાજ્મંત્રીશ્ીએ
આ તકે કોરોનસા વેન્ક્ન લેવસામસાં જે બસાકી હો્
તેવસા લોકોને વહેલી તકે વેન્ક્ન લઇ લેવસા  બધસાને
્ુરતક્ત થવસા અનુરોધ ક્યો હતો.

આ પ્ર્ંગે ધસારસા્ભ્ શ્ી ગોતવંદભસાઇ પટેલ, 
ધસારસા્ભ્ શ્ી લસાિસાભસાઇ ્ સાગદઠ્સા, મે્ર શ્ી ડો. 
પ્રદીપ ડવ, કમલે્ભસાઈ મીરસાણી, ડેપ્ુટી મે્ર ડો. દત્શિતસાબહેન 
્સાહ, સટેન્દ્ડંગ કતમટીનસા ચેરમેન શ્ી પુસકરભસાઈ પટેલ વગેરે 
ઉપન્સથત રહ્સાં હતસાં.

આ કૅમપમસાં મુખ્ આરોગ્ અતધકસારી ડો. પંકજ રસાઠોડનસા 

મસાગશિદશિ્ન હેઠળ ડૉ. ભસાતવન મહેતસા, ડૉ. ્ોતગતસા મુંગરસા અને 
આરોગ્ સટસાફે કસામગીરી બજાવી હતી. આ કૅમપમસાં ૧૨૦ જેટલસા 
મીદડ્સાકમથીઓ અને તેમનસા પદરવસારનસા ્ભ્ોએ કોરોનસા 
વેન્ક્નનો ડોઝ લીધો હતો.

સમાચાર વિશેર
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  ભપોજનનષી શુદ્ધતાનષી ચકાસણષી કરતષી ફૂડ રરસચ્ષ લૅબપોરેટરષી
" વિ્ુલ ચૌહાણ

બસાળકોન ેમધ્સાહ ્ન ભોજન ્ ોજનસા 
હઠેળ આપવસામસાં  આવતસા ચોિસા 
પલસાન્સટકનસા ચોિસા હોવસાની ગેર્મજ 
કેટલસાક તવસતસારોમસા ંનસાગદરકોમસા ંપ્રવતથી 
રહી છે. રસાજ્ ્ રકસારની ્ ચૂનસાથી આ 
બ સાબતને  ગં ભ ી ર ત સા થ ી  લઈને 
ગસાંધીનગરન્સથત ફકૂડ દર્ચશિ લૅબોરેટરી 
(FRL) વિસારસા આ મસામલે ્ંપૂણશિ 
વૈજ્ઞસાતનક પદ્ધતતથી પરીક્ણ કરી 
ચોિસાનસા ટેસટ કરવસામસા આવ્સા છે. આ 
ચોિસા પલસાન્સટકનસા ચોિસા નહીં, પરંતુ 
પોરણ્ુક્ત ફોદટશિફસાઇડ ચોિસા છે. 
બસાળકોને કુપોરણમસંાથી મુક્ત કરવસા 
મૂળભૂત  ચ ોિસામ સાં  પ્ર ો્ે્  કર ી 
પોરણ્ુક્ત ફોદટશિફસાઈડ ચોિસા તૈ્સાર 
કરવસામસાં આવે છે.  

ફકૂડ દર્ચશિ લૅબોરેટરીનસા પ્રોજેકટ હેડ 
તમેજ ડસા્રેકટોરેટ ઑફ રેન્દ્્ક ્ સા્દ્્ 
લૅબોરેટરીનસા ડસા્રેકટર શ્ી એચ. પી. 
્ઘંવી અન ેઅન્ન અન ેનસાગદરક પરુવઠસા 
તવભસાગનસા તન્સામક શ્ી તુરસાર 
ધોળદક્સાએ આ અંગે વધુ તવગત 
આપતસંા કહ્ં હતું કે, ફોદટશિફસાઇડ ચોિસામસાં મસાઇક્રો દ્્ુતટ્ર્દ્્ટ્ - 
ફોતલક એત્ડ (તવટસામીન B9), તવટસાતમન B12 તથસા આ્નશિની 
મસાત્રસા ઉમેરવસામસાં આવે છે. 

નસાગદરક પરુવઠસા તનગમનસા એન્કઝક્ુદટવ ડસા્રેકટર શ્ી ્ જં્ 
મોદીએ જણસાવ્ુ ંકે, મસાઇક્રોદ્્તુટ્ર્દ્્ટ્ ઉમરેવસાથી ફોદટશિફસાઈડ ચોિસા 
મૂળ ચોિસાનસા દસાણસા કરતસાં ્ હેજ જુદસા રંગનસા-થોડસા પીળસા્ પડતસા 
અને આકસારમસંા પણ થોડસા જુદસા હો્ છે. 

ભસારત ્રકસાર વિસારસા એતપ્રલ-૨૦૨૧થી ્મગ્ દે્ મસાં 
પોરણ્ુક્ત ફોદટશિફસાઈડ ચોિસાનો જથથો 
મધ્સાહન ભોજન ્ોજનસા (MDM) હેઠળ 
તવતરણ કરીને બસાળકોને કુપોરણમસંાથી મુક્ત 
કરવસાની ્ ોજનસા દસાિલ કરી છે. ચોિસાનસા જ 
લોટમસાંથી ફોદટશિફસાઈડ ચોિસા તૈ્સાર કરવસામસાં 
આવે છે. તેમસંા મસાઇક્રોદ્્ુતટ્ર્દ્્ટ્ - ફોતલક 
એત્ડ, તવટસામીન B12 તથસા આ્નશિની મસાત્રસા 
ઉમરેી, તેન ેપ્રો્ે્  કરીન ેચોિસાનસા દસાણસા જવેસા 

જ દસાણસા તૈ્સાર કરવસામસા આવે 
છે. તને ેતસાતંત્રક ભસારસામસા ંFRK 
(For t i f i ed  R ice 
Kernel) કહેવસામસાં આવે છે. 
આ ફોદટશિફસાઈડ ચોિસા મૂળ 
ચોિસામસાં ૧૦૦:૧નસા પ્રમસાણમસાં 
ઉમેરવસામસાં આવે છે. 

પોરણક્મ ફો દટ શિફ સાઈડ 
ચોિસા મધ્સાહ ્ન ભોજન ્ ોજનસા 

(MDM) હેઠળ બસાળકોને રસાંધીને િવડસાવવસાનસા હો્ છે, પરંતુ 
પ્રવતશિમસાન ્મ્મસાં ્સાળસાઓ બંધ હોવસાથી આ ચોિસા બસાળકોનસા 
વસાલીઓ ઘરે લઈ જઈને રસંાધીને તેનો વપરસા્ કરે છે, જેથી 
ફોદટશિફસાઈડ ચોિસા દિેસાવમસાં ્હેજ અલગ રંગ અને આકસારનસા 
જણસાતસા હોઈ ્સામસાદ્્ નસાગદરકોમસાં તે પલસાન્સટકનસા દસાણસા હોવસાની 
ગેર્મજ પ્રવતથી રહી છે. 

રસાજ્નસા નસાગદરકોમસાં પલસાન્સટકનસા ચોિસા અંગે ગેરમસાદ્્તસા 
પ્રવતશિતસા રસાજ્ ્રકસારે તનગમ ્ંચસાતલત ફકૂડ દર્ચશિ લૅબોરેટરી 

(FRL) વિસારસા વજૈ્ઞસાતનક ઢબ ેજરૂરી પરીક્ણ 
કરી ચોિસાનસા ટેસટ કરવસામસાં આવ્સા છે. આ 
ફોદટશિફસાઈડ ચોિસા રસાંધતસા મૂળભૂત ચોિસાની 
જેમ જ રંધસાઈ જા્ છે, તેને બસાળવસામસાં આવે 
તો પલસાન્સટક જવેી દગુાંધ આવતી નથી તમેજ 
આ ચોિસા પસાણીમસાં નસાિવસાથી ફકૂલીને પોચસા 
પણ પડી જા્ છે. •

મધરાહ ્ન ભાેજન રાેજના 
હેઠળ બાળકાનેે ભાજેનમાં 

અપાતા ચાખેા, પિાસ્સ્ટકના 
ચાખેા હાેવાની ગેરસમજ દૂર 
કરતી ફૂડ વરસચ્પ િૉબાેરટેરી 

(FRL)

અન્ન સુરક્ા
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ખષીજરડયા િન્યજીિ અભયારણય રાજયનષી ચપોથષી રામસર સાઇટ
" વિરેન્દ્વસંહ ્રમાર

જામનગર તજલ્સાનસા િીજદડ્સા વદ્્જીવ 
અભ્સારણ્ને વૈતશ્ક આરિશિભૂતમ દદવ્ 
(World Wetlands Day)નસા 
પ્ર્ગં ેનવી રસામ્ર ્સાઇટ જાહેર કરવસામસંા 
આવ્ંુ છે. ગજુરસાતમસંા ત ેચોથી રસામ્ર ્ સાઇટ 
બદ્્ુ ંછે. લોકો તેમજ પૃથવી મસાટે આરિશિભતૂમની 
ભતૂમકસા અગં ે વતૈશ્ક જાગૃતત વધસારવસાનસા 
હેતુ્ ર વરશિ ૧૯૭૧મસા ં ઈરસાનનસા રસામ્ર 
્હેરમસા ંઆતંરરસાષ્ટી્ સતરે આરિશિ ભૂતમનસા 
મહત્વ અગં ેથ્લેી ‘રસામ્ર ્ તંધ’ પર થ્લેસા 
હસતસાક્રને અનુલક્ીને દર વરવે ૨જી 
ફેબુ્આરીનસા રોજ વતૈશ્ક આરિશિભતૂમ દદવ્ 
તરીકે મનસાવવસામસા ંઆવ ેછે.    

હદર્સાણસાનસા ગરુગ્સામ ન્સથત ્લુતસાનપરુ નૅ્ નલ પસાક્ક િસાતે 
હદર્સાણસાનસા મુખ્મંત્રી શ્ી મનોહરલસાલ િટ્ર તેમજ અદ્્ 
મહસાનભુસાવોની હસાજરીમસા ં્ ોજા્લેસા એક કસા શ્િક્રમમસા ંગજુરસાત ્ રકસાર 
વતી તનવસા્ી આ્કુ્ત શ્ીમતી આરતી કંવરે કેદ્રિી્ મતં્રી શ્ી ભપૂદે્રિ 
્સાદવનસા હસત ેિીજદડ્સા વદ્્જીવ અભ્સારણ્ન ેનવી રસામ્ર ્ સાઇટ 
તરીકેનો દરજ્જો મળ્સા અગંનેુ ંપ્રમસાણપત્ર પ્રસાપ્ત ક્ુાં હતુ.ં

િીજદડ્સા પક્ી અભ્સારણ્ એ ૬.૦૫ દક.મી.નસા તવસતસારમસંા તસાજા 
પસાણીનસા ંતળસાવો,  િસારસા તમે જ મીઠસા પસાણીનસા ંિસાબોતચ્સા ંધરસાવતું 
હોવસાથી અલગ તરી આવ ેછે. દે્ની આઝસાદી પવૂવે રૂપસારેલ નદીનસાં 
પસાણીન ેદદર્સામસા ંવહી જતુ ંરોકવસા મસાટે ચકેડમૅ બનસાવવસામસંા આવ્ો 
હતો. વરયો વીત્ે એક બસાજ ુવર્સાદ અન ેનદીનુ ંતસાજુ ંપસાણી અને 

બીજી તરફ દદર્સાનુ ંિસાર ંપસાણી હોઈ એક 
અલગ તવસતસારનુ ંતનમસાશિણ થ્ુ.ં િીજદડ્સા 
પક્ી અભ્સારણ્ ક્છની િસાડીમસા ં
જામનગર તજલ્સાનસા ઉતિર પવૂશિ દદર સ્ાદકનસારે 
રૂપસારેલ નદી અન ેકસાતલદ્રિી નદીનસા ્ગંમ 
પસા્ ેઆવલેુ ંછે અને તથેી એકદમ િસા્ 
અને અલગ જીવસૃન્ટિ ધરસાવ ેછે.

ભસારતનસા જાણીતસા પક્ી તનષણસાત 
્લીમ અલીએ ૧૯૮૪મસા ંિીજદડ્સા પક્ી 
અભ્સારણ્ની મલુસાકસાત લીધી ત્સારે એક 
દદવ્મસંા પક્ીઓની ૧૦૪ જાતો ્ોધી 
કસાઢી હોવસાનુ ંનોંધસા્ુ ંહતુ.ં આ અગં ેવધુ 
તવગતો આપતસંા િીજદડ્સા પક્ી 
અભ્સારણનસા આર.એફ.ઓ. ્ુશ્ી 

દક્સાબહેન વઘસાત્્સાએ જણસાવ્ુ ંહતુ ંકે, અહીં જવૈ વતૈવધ્ િબૂ જ 
દલુશિભ છે. આ અભ્સારણ્ લપુ્ત થતી પ્રજાતતનુ ંપણ ઘર બદ્્ુ ંછે અને 
અહીંનસા ્સાનકુકૂળ વસાતસાવરણન ેકસારણ ેઆ દલુશિભ પ્રજાતતની ્ખં્સામસાં 
વધસારો થતો જોવસા મળ્ો છે.

ભસારતમસા ંકુલ 49 રસામ્ર ્ સાઇટ થઈ છે. દર વરવે તમેસા ંનવસા ંનવસા ં
સથળો ઉમરેવસામસા ંઆવ ેછે. વરશિ 2012મસા ંગજુરસાતનસા નળ ્રોવરને 
પ્રથમ રસામ્ર ્ સાઇટ જાહેર ક્સાશિ બસાદ મહે્સાણસા પસા્નંુે થોળ ્ રોવર 
અન ેડભોઈ નજીકનુ ંવઢવસાણસા તળસાવન ેપણ રસામ્ર ્સાદીમસા ંસથસાન 
અપસા્સા બસાદ ગજુરસાતનસા જામનગર ્હેર નજીકનસા િીજદડ્સા પક્ી 
અભ્સારણ્નો ્ મસાવે્  કરતસંા કુલ હસાલ ગજુરસાતમસંા રસામ્ર ્ સાઇટનો 
આકં ચસાર પર પહોં્્ો છે.  

કયા દેશનાં ્ક્ષીઓ બને છે ખષીજરડયાનાં મહેમાન
ત્્સાળસાની ્ રૂઆત થતસાં જ પસાદકસતસાન, અફઘસાતનસતસાન, મોંગોતલ્સા, 

્સાઇબેદર્સા, ઈરસાન, ્ સાઉથ આતફ્કસા, ્ સાઉથ અમેદરકસા તેમજ ્ ુરોપ િંડનસા 
દે્ોમસાંથી મસાઇગ્ેટ થઈ પક્ીઓ િીજદડ્સા અભ્સારણ્ િસાતે આવે છે. 
ઇદ્ડો-એત્્ન ઉડ્ડ્ન  મસાગશિનસા મધ્મસાં આવતું હોવસાનસા કસારણે પક્ીઓ 
મસાટે આ સથળ પ્ંદગીનું બદ્્ું છે. અહીં પક્ીઓની ૩૧૪ જેટલી 
પ્રજાતતઓ નોંધસાઈ છે, જેમસાંનસા ૧૭૦ જાતતનસાં પક્ીઓ ્સા્સાવર છે, 
જ્સારે ૨૯ જાતતનસા પક્ીઓ વૈતશ્ક સતરે દુલશિભ ગણસા્ છે, જેમસંા કસાળી 
ડોક ઢોંક (બલૅક નેકડ સટોક્ક), રસાિોડી કસારતચ્સા (કોમન પોચસાડશિ), નસાની 
કસાંકણ્સાર (ગલો્ી આઇબી્), મોટી ચોટલી ડૂબકી (ગ્ેટ ક્રેસટેડ ગ્ીબ) 
વગેરેનો ્મસાવે્ થસા્ છે.

રામસર સાઇટ શું છે?
રસામ્ર એક પ્રકસારનો આંતરરસાષ્ટી્ કરસાર છે. 

રસામ્ર ્સાદીનો મૂળ ઉદ્ે્ આંતરરસાષ્ટી્ જળ્ંતૃપ્ત 
જમીનનસા નેટવક્કને તવક્સાવવસાનો અને જાળવવસાનો છે, 
જે વૈતશ્ક જૈતવક તવતવધતસાનસા ્ંરક્ણ મસાટે અને તેની 
ઈકો ત્સટમનસા ઘટકો, પ્રતક્ર્સાઓ અને લસાભોની 
જાળવણી વિસારસા ્સટેનેબલ (ટકસાઉ) મસાનવજીવન મસાટે 
ઘણું જ મહત્વ ધરસાવે છે. િરેિરમસાં તે, પસાણી મસાટે એક 
મોટો સ્ોત છે. તસાજો મુખ્ પુરવઠો ્ંખ્સાબદ્ધ જળ્ંતૃપ્ત 
જમીનોમસાંથી આવે છે. જે વર્સાદી પસાણીને ્ોરવસામસાં 
અને ભૂગભશિ જળને દરચસાજશિ કરવસામસાં મદદ કરે છે.

ગૌરિ
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દાડમનષી ખેતષીમાંથષી મેળિષી
મબલખ કમાણષી...

" હેમલતા ્ારેખ

‘પસાણી બચસાવીને ડ્ીપ ઇદરગે્નથી િેતીનું 
મહત્વ ્મજી જો ટેનિોલૉજીનસા ઉપ્ોગથી િેડૂતો 

ત્સટમબદ્ધ િેતી કરે તો ધસા્યો નફો મેળવી ્કે છે. ડ્ીપ 
પદ્ધતત, ત્સટમેદટક િેતી કરવસાથી પસાણીની બચત ્સાથે બમણું 
ઉતપસાદન થસા્ છે. ઓછું નીંદસામણ અને િચશિ પણ ઘટે તેમજ ઉચ્ 
ગણુવતિસા અન ેવધુ પસાક મળેવી ્ કસા્ છે.’ આ ્ બદો છે તસાજતેરમસાં 
રસાજ્ સતરે બેસટ આતમસા ફસામશિ્શિ અવૉડશિ મેળવનસાર પ્રગતત્ીલ 
િેડૂત શ્ી તવનોદભસાઈ મસાવજીભસાઈ વેકદર્સાનસા! ક્છ તજલ્સાનસા 
ભૂજ તસાલુકસાનસા નસારણપર ગસામનસા પ્રગતત્ીલ િેડૂતશ્ી 
તવનોદભસાઈ વેકદર્સાએ તસાજેતરમસાં જ ઍતગ્કલચર ટેનિોલૉજી 
મૅનેજમેદ્ટ એજદ્્ી, ગુજરસાત ‘આતમસા’ વિસારસા રસાજ્સતરનો પ્રથમ 
બેસટ આતમસા ફસામશિ્શિનો એવોડશિ મેળવ્ો છે.

૧૮ એકરનસા ફસામશિમસંા ૧૫ એકરમસંા દસાડમનુ,ં બ ેએકરમસંા ડે્ગન 
અન ેબ ેએકરમસંા આંબસાનુ ંવસાવતેર ક્ુાં છે. વરશિ ૨૦૧૯મસા ંદસાડમનસા 
ઉતિમ વસાવેતર મસાટે રસાજ્ ્રકસારનો બેસટ આતમસા ફસામશિ્શિ અવૉડશિ 
મળ્ો  છે. ક્છ તજલ્સા તવકસા્ અતધકસારીશ્ી ભવ્ વમસાશિનસા હસાથે 
શ્ી તવનોદભસાઈ વેકદર્સાને રૂ. ૫૦ હજારની ઇનસામી રકમ, 
પ્રમસાણપત્ર ને ત્લડ એનસા્ત કરવસામસાં આવ્સાં હતસાં.

તવનોદભસાઈએ જણસાવ્ુ ં કે, ‘મન ેવરશિ ૨૦૧૯મસા ંપસાચં હજાર 
દસાડમનસા ઝસાડમસાથંી ૨૨૫ ટન દસાડમ ઉતપસાદનમસાથંી બજારભસાવ રૂ. 
૩૫ હતો ત્સારે મસાલની ગણુવતિસા અન ેપ્રમસાણનસા આધસારે રૂ. ૬૫નસા 
દકલો મળેવલેસા હતસા. રૂ. ૧.૨૫ કરોડની આવક થ્લેી, દસાડમ ફળની 
્સારી ગણુવતિસા મસાટે ્ નબનશિથી બચસાવવસા ઝસાડન ેઢસંાકવુ,ં ડ્ીપ ઇદરગે્ ન 
કરવુ,ં ્ને્દ્રિ્ િસાતરનો ઉપ્ોગ કરવો, રોગ જીવસાત ્મ્ે ્ોગ્ 
દવસાનો ્ ોગ્ મસાત્રસામસંા ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ. િેડતૂોતમત્રોન ેપોતસાનો 
અનભુવ ્રે કરતસા તવનોદભસાઈ કહે છે કે, અત્સારની િતેી િચસાશિળ 
છે. ત્સટમથી િતેી કરવી જોઈએ ડ્ીપ નહીં અપનસાવીએ, પસાણીનો 
બગસાડ કરી્ુ ંઅન ેઆ્ોજન વગર િચશિ કરી્ુ ંતો ઉતપસાદન અને 
આવક પર તનેી ધસારી આવક નહીં મળે. •

સરકારષી સહાયથષી 
વયિસાય ફુલયપો ફાલયપો...

" મહેન્દ્ ્રમાર
નસાનસંા ગસામડસાઓંમસા ંરહેતી મતહલસાઓ પણ ્ સારી ધંધસાકી્ ્ ઝૂ 

ધરસાવતી હો્ છે. તેમનસા તબઝને્ આઇદડ્સાને પસાંિો મળે તે મસાટે 
નસાણસાકી્ રીતે પ્રોત્સાહન મળી તે પણ એટલું જ જરૂરી છ.ે 
્રકસારની વસાજપે્ી બૅદ્કેબલ ્ોજનસા આવી મતહલસાઓ મસાટે 
આ્ીવસાશિદ ્મસાન છે. દસાહોદનસા એક નસાનકડસા ગસામની મતહલસાએ 
આ ્ોજનસા અંતગશિત લોન્હસા્ મેળવીને પોતસાનસા ધંધસાને પસાંિો 
તો આપી જ છે ્સાથે અદ્્ લોકોને રોજગસારી પણ પૂરી પસાડી છે. 

દસાહોદનસા કઠલસા ગસામનસાં ્ુતમત્રસાબહેન બસામણ રેડીમેડ 
ગસારમેદ્ટનો નસાનસાપસા્ે વેપસાર કરતસા હતસા, જેમસાંથી કસામચલસાઉ 
આવક મળી રહેતી. રેડીમેડ ગસારમેદ્ટ તબઝને્ની તમસામ 
આંટીઘૂંટી તેઓ ્ મજી ચૂક્સા હતસા. આ ધંધસામસાં કઈ રીતે આગળ 

વધસા્ અને ્સારી એવી આવક મળતી થસા્ તેનો રસતો તેઓ 
જાણતસા હતસા. 

્ુતમત્રસાબહેનને આ તબઝને્ તવક્સાવવસા મસાટે નવસાં મ્ીનો 
િરીદવસા તેમજ કસાચસા મસાલની િરીદી કરવસાની હતી, પણ આ 
મસાટે જરૂરી મૂડી તેમની પસા્ે હતી નહીં. તેમણે આ મસાટે 
મતહલસાઓને સવતનભશિર બનસાવતી ્રકસારની વસાજપે્ી બૅદ્કેબલ 
્ોજનસા અંતગશિત રૂ. ૨.૮૦ લસાિની ્હસા્ મેળવી. 

આ લોન્હસા્મસાંથી તેમણે રૂ. ૩૦ હજારનસાં નવસાં મ્ીનો 
લીધસાં તેમજ બસાકીની રકમથી કસાચસા મસાલની િરીદી કરી, નસાનસા 
પસા્ ેકસામગીરી ્ રૂ કરી દીધી. વસાજપે્ ી બદૅ્કેબલ ્ ોજનસાનો લસાભ 
લઈને હજારો ગ્સામ્ તવસતસારની મતહલસાઓ સવતનભશિર બની રહી 
છે. ્સાથે અદ્્ લોકોને પણ રોજગસારી પૂરી પસાડી રહી છે. કઠલસા 
ગસામનસા ્ુતમત્રસાબહેન બસામણ જણસાવે છે કે, ‘વસાજપે્ી બૅદ્કેબલ 
્ોજનસા હેઠળ લોન ્ હસા્ મળતસા ંહુ ંરેડીમડે ગસારમદે્ટનસા તબઝને્ ને 
તવસતસારી ્કી છું. છેલ્સાં બે વરશિમસાં મસાત્ક આવક વધીને રૂ. ૫૦ 
હજાર પહોંચી છે. બે કસારીગરો રસાખ્સા છે. તેમને પણ પગસાર આપી 
રહી છું.’ •

મહત્વ ્મજી જો ટેનિોલૉજીનસા ઉપ્ોગથી િેડૂતો 
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િાત જસદણના યુિાનનષી કે જેણ ે'િે્ટ'માંથષી 'બે્ટ' સજ્ષન કયુું
" રાજ લક્કડ

ગુજરસાતનસા ્ ુવસાનો નવી તવચસારધસારસા અપનસાવીને ્ સાતત્પૂણશિ 
તવકસા્ની દદ્સામસંા આગળ વધી રહ્સા છે. રસાજકોટ તજલ્સાનો 
જ્દણ તસાલુકો ટેનિોલૉજીની બસાબતોમસાં તવકત્ત છે. જ્દણ 
તસાલુકસામસંા વરયોથી રિે્ર, ટ્રૅકટરની ટ્રોલી તથસા િસા્ કરીને પટસારસા 
ઉદ્ોગ ્ તહતનસા ઉદ્ોગો તવકત્ત થ્સા છે.  આ દદ્સામસંા ઈ-બસાઇક 
પ્રોડક્નનસા ઉદ્ોગનો નવો પસા્ો નસાિવસા આતુર નવલોતહ્ો 
અને તરવદર્ો ્ુવસાન ભસાતવન 
કવૈ્સા છે,  જેણે પોતસાનસા કૌ્લ્ 
અને કોઠસા્ૂઝથી જાતે બસાઇક 
દડઝસાઇન કરીન ેબનસાવ્ુ ંઈ-બસાઇક 
અને આ એક બસાઇક છે, મોપેડ 
કે સકકૂટર નહીં.

જાતમહેનતે તૈ્સાર કરલેસા 
ઈ-બસાઇક અંગે જણસાવતસાં શ્ી 
ભસાતવન કવૈ્સા કહે છે કે, મેં 
આઇ.ટી.આઇ.-જ્દણમસાથંી વરશિ 
૨૦૧૯મસંા કમપ્ુટર ઑપરટેર 
અને વરશિ ૨૦૨૦મસાં તમકેતનકલ 
ડીઝલનો કો્શિ ક્યો છે. દે્નસા 
વડસાપ્રધસાન શ્ી નરદે્રિભસાઈ 
મોદીનસા નટે ઝીરોનસા અતભ્સાનને 
આગળ ધપસાવવસા મસાટે મસારસા 
મગજમ સાં  ઘણ સા  ્મ્થ ી 
ઈ-બસાઇકનો તવચસાર હતો. 
કોરોનસા મહસામસારીનસા કસારણે 
્મગ્ દે્મસા ંલૉકડસાઉન થતસા ંઆ 
્મ્નસા ્ દપુ્ોગનસા ભસાગરૂપ ેમેં જાત ેજ મસારસા બસાઇકની દડઝસાઇન 
તૈ્સાર કરી. 

ભસાતવન કહે છે કે, મસારસા તપતસાજી ફેતબ્કે્નનો વ્વ્સા્ કરે છે. 
તમેનસા તરફથી મન ેિબૂ જ મદદ મળી છે. બસાઇક બનસાવવસા મસાટે 
મેં ભંગસાર બજારમસા ંજઈન ેજરૂરી ્સામસાનની િરીદી કરી. મસારી 
દડઝસાઇન મજુબ તેન ેદફટ કરીન ેબસાઇકનંુ સટ્રકચર બનસાવી લીધુ ંહતુ.ં 
તમેસા ંઆિસા બસાઇકની કરોડરજ્જ ુ્મસાન એવી તલતથ્મ ફૉસફેટની 
બટૅરીન ેજોડીન ેતને ેકસા શ્િરત કરવસાનુ ંહતુ,ં જ ેથતસા ંતનેી ્સાથો્સાથ 
તમેસા ંઘણસા બધસા પ્ર્ોગો પછી તેમસા ંદરવ શ્િ તગ્ર ત્સટમ પણ કસા શ્િરત 
કરી ્ક્ો, જનેો અનરેો આનદં છે. આવી દરવ શ્િ તગ્ર ત્સટમ 
ધરસાવતંુ બસાઇક આિસા ભસારતમસા ંમસાત્ર મસારી પસા્ ેજ છે. 

બસાઇક તવ્ે મસાતહતી આપતસા ભસાતવને કહ્ં કે, મસારં આ 

ઈ-બસાઇક ્ ંપૂણશિ ચસાજશિ થ્સા બસાદ ત્રણ કલસાક ્ ુધી પ્રતત કલસાક ૮૦ 
દક.મી.ની સપીડ આપે છે. તેમસાં ત્રણ પ્રકસારની તગ્ર ત્સટમ છે. 
મસારં બસાઇક ્ પંણૂશિપણ ેવોટરપ્રફૂ છે. ્ મગ્ ચોમસા્સાનસા ચસાર મતહનસા 
દરતમ્સાન મસારં બસાઇક ક્સારે્ બંધ નથી થ્ંુ. તેમસાં એદ્ટી થેફટ 
ત્સટમ લગસાવેલી છે, જેથી બસાઇક ચોરી કરવસાની કોઈ કોત્્ કરે 
તો તરત િબર પડી જા્. બસાઇક તવ્ે મસાતહતી આપતી મોબસાઈલ 
ઍન્પલકે્ન તવક્સાવી રહ્ો છું, જેથી આવનસારસા ્ મ્મસંા બસાઇકને 

લગતી તમસામ તવગતો એક 
ત્ંગલ ન્ક્ક પર ઉપલબધ થ્ે.

વડસાપ્રધસાન શ્ી નરેદ્રિભસાઈ 
મોદીનસા વોકલ ટુ લોકલ, સટસાટશિ-
અપ ઇન્ દ્ડ્ સા ,  ઇનોવે્ન 
્ ત હ તન સાં  અ તભ્ સા ન ો મ સાં 
ભસાગીદસારી નોંધસાવવસા મસારો આ 
પ્ર્ત્ન છે. ગ્ીન ઇન્દ્ડ્સાને 
પ્રોત્સાહન મળે તે મસાટે મસારે 
અફોડ વેબલ દક ંમતે ઈ-બસાઇક 
ઉપલબધ કરસાવવસાનો મસારો પ્ર્ત્ન 
્ફળ થ્ો છે. ઈ-બસાઇકનસા 
પ્રોડક્ન મસાટ ે અદ્્ કોઈ 
્ં સથ સાની  મદદ મળ્ે  ત ો 
નજીકનસા ્મ્મસાં જ પ્રોડક્ન 
ચસાલુ કરીને જ્દણ-વીંતછ્સા 
તવસતસારનસા ્ુવસાઓને રોજગસારી 
પૂરી પસાડવસાનો મેં ્ ંકલપ ક્યો છે.

ઈ-મ ો પે ડ  ક ે ઈ- સક કૂટ ર 
પ્રકસારનસાં  વસાહનો ૭૫-૮૦ 

હજારની દકંમતે મસાકકેટમસાં મળે છે અને ઈ-બસાઇકની દકંમત રૂ. ૧ 
લસાિથી વધ ુહો્ છે. આજ ઈ-બસાઈક અમ ેમસાત્ર ૫૦-૬૦ હજારની 
દકંમતે ટેઇલર મેઇડ ફીચર ્ સાથે બનસાવી ્ કીએ છીએ. આ બસાઈક 
પહેલસાં મેં એક ઈ-બસાઇક રૂ. ૪૦ હજારની દકંમતે મસારસા તમત્ર મસાટે 
બનસાવ્ું છે. મસારસા તમત્ર પણ ઈ-બસાઇકની ્રળતસાથી ્વસારી કરે 
છે. આ પ્રકસારનસંા બસાઈક બનસાવવસામસા ંજ્દણ આઇટીઆઇનસા ડીઝલ 
-તમકેતનક ટ્રડેનસા ત્ક્કો તથસા બસાઈક મસાટે ઍન્પલકે્ન બનસાવવસા
મસાટે આઇટીઆઇનસા કમપ્ુટર ટ્રડેનસા ત્ક્કશ્ી ડી. કે. મકવસાણસાનું 
્તત મસાગશિદ્શિન મળતું રહે છે. ઈ-બસાઇકની બૅટરી ઇલેન્કટ્રત્ટી
વડ ેચસાજશિ થસા્ છે, પરંત ુઆવનસારસા ્ મ્મસા ં્ ૌર ઊજાશિનસા ઉપ્ોગ
વડે ‘ઝીરો એક્પેન્દ્્વ’- ઇંધણનો િચશિ ્ૂદ્્ કરવસાનસા પ્ર્ત્નો
પણ રહે્ે. •
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સંજીિનષી સાવબત થતષી પ્રાકૃવતક કૃવર 
" સુરેશ વમશ્ા

પસાદરસા તસાલુકસાનસા રસાજપુરુસાનસા આ િેડતૂ 'આતમસા'નસા મસાધ્મથી 
િચશિ વગરની કહી ્કસા્ એવી પ્રસાકૃતતક િેતી ્ીખ્સા અને તેનસા 
પ્રિર તહમસા્તી - પ્રચસારક છે, જ્સારે ગત વરવે કરજણ અન ેપસાદરસા 
તસાલુકસા ્તહતનસા તવસતસારોમસાં કપસા્નસા પસાકમસાં તવતચત્ર બીમસારી 
લસાગુ પડી હતી. પસાદરસા તસાલુકસાનસા રસાજુપુરસા ગસામનસા ગૌમસાતસા 
આધસાદરત પ્રસાકૃતતક િેતી કરતસા જ્ેદ્રિભસાઈ પટેલનસા િેતરનસા 
કપસા્નો પસાક ્ લસામત રહ્ો હતો. તેમનું કહેવું છે કે, ગૌમૂત્રમસાંથી 
બનસાવેલસા પ્રવસાહી જીવસામૃત અને િસાટી છસા્ે મસારસા કપસા્ મસાટે 
્ંજીવનીનું કસામ ક્ુાં.

૧૫ વીઘસાનસા આ્સામી જ્ેદ્રિભસાઈને જ્સારે િેતીનો વસાર્ો 
મળ્ો ત્સારે મોટસા ભસાગે રસા્સા્તણક િસાતર અને જંતુનસા્ક 
દવસાઓની મદદથી િચસાશિળ િેતી થતી હતી. મોંઘસાં તત્વોને લીધે 
મળતર ઘટતુ ંહતુ ંઅન ેજમીન ક્ વગરની બની રહી હતી. તમેણે 
મસાલ્રમસંા િડેતૂકલ્સાણ ્ સંથસા આતમસા પસા્થેી ્ સાન્ત્વ અન ેઓછસા 
િચશિવસાળી ્ંપૂણશિપણે ગૌરિવ્ો પર આધસાદરત પ્રસાકૃતતક િેતીની 
તસાલીમ લીધી. િડેતૂ તરીકેની કોઠસા્ઝૂથી ગસા્નસા ગોબર, ગૌમતૂ્ર, 
ગસા્નસા દૂધની િસાટી છસા્ અને ્ ેઢસા પસાળેથી મફત મળતી આકડસા 
જવેી કડવી પણ ગણુકસારી વનસપતતઓની મદદથી પ્રવસાહી જીવસામૃત 
અને ઘન જીવસામૃત બનસાવ્સંા. તેનસા ઉપ્ોગથી િેતીમસંા ઉતિમ 
પદરણસામ મળતસા ંતેઓ પ્રસાકૃતતક િતેીનસા પ્રિર પ્રચસારક બની અદ્્ 
િેડૂતોને મસાગશિદ્શિન આપે છે.

પ્રાકૃવતક ખેતષીનષી શરૂઆતમાં ધષીરજ રાખપો...
જ્ેદ્રિભસાઈ કહે છે કે, રસા્સા્તણક િસાતરો અને જંતુનસા્કોનસા 

બેફસામ વપરસા્થી જમીન ક્હીન હોવસાથી ધીરજ રસાિવી પડે છે. 
ગસા્નસા છસાણ અને ગોબર તેમજ ગસા્નસા દૂધની િસાટી છસા્ની 

મદદથી બનતસા ઘન અને પ્રવસાહી જીવસામૃતનસા 
ઉપ્ોગથી બેત્રણ વરશિમસાં જમીન પોચી 

તછરિસાળુ અને ક્દસાર બને છે, જમીનમસાં ્સારસા બેકટેદર્સા અને 
અળત્્સાં વધે છે અને તે પછી નહીંવત્ િચવે ્વસા્ું ઉતપસાદન 
મળે છે.

તેઓ કહે છે કે, ‘મસારી પસા્ે ત્રણ ગસા્ અને બે વસાછરડી છે, 
જેનસા છસાણ અને ગૌમૂત્રથી હું ૧૫ વીઘસાંનસા પસાકોને આપું તો પણ 
વધે એટલું જીવસામૃત થસા્ છે. હું મસારી જરૂદર્સાત કરતસાં વધસારસાનું 
છસાણ અને ગૌમૂત્ર અદ્્ િેડૂતતમત્રોને આપું છું અને તેમને આ 
િચશિ વગરની, ્સાન્ત્વક અને તંદુરસત િેતી તરફ વસાળવસા પ્ર્ત્ન 
કરં છું.’

આડકતરપો ફાયદપો થયપો
કપસા્નસા પસાકમસંા ગૌમૂત્ર અને િસાટી છસા્નસા રિસાવણનસા 

છંટકસાવથી ્ફેદ મસાિી, લીલી પોપટી, પસાનમસાં કથીદર્સા, ગેરઆ 
જેવી જીવસાતોનો ઉપરિવ લગભગ ઘટી ગ્ો. તેની ્ સાથે મોટો અને 
આડકતરો ફસા્દો એ થ્ો કે તેની ગંધથી િૂબ નુક્સાન કરનસારસાં 
ભૂંડ આવતસાં અટકી ગ્સાં. આ ગંધથી ફકૂદસાં આવતસાં નથી એટલે 
ઈ્ળ પણ થતી નથી.

નિા પ્રયપોગપો...
જ્ેદ્રિભસાઈ પ્રસાકૃતતક િેતીથી જીવસાતમુક્ત કપસા્, મગ, ઘઉંં, 

રીંગણનો પસાક લે છે. હસાલમસાં બ્ોકોલી પણ વસાવી છે. તેમણે આ 
ક્તે્રનસા કમશ્િ ીલ ભરતભસાઈ પર્સાણસાન ેઅનુ્ રીન ેમગ અન ેઘઉંમસાં 
પોરણ વધસારવસા પ્રમસાણ્ર ગસા્નું દૂધ, કસાળો ગોળ અને પસાણીનું 
રિસાવણ છસાંટ્ું તો ફકૂલ વધ્સાં અને છોડ તંદુરસત થ્ો.િસાટી છસા્, 
તહંગનું પસાણી અને ગૌમૂત્રનસા રિસાવણનસા છંટકસાવથી જીવસાતમુક્ત 
રીંગણનો પસાક ઊત્યો. તેઓ કહે છે કે મસારે િેતી મસાટે બહસારથી 
ક્ું લસાવવું પડતું નથી અને હું આતમતનભશિર બદ્્ો છું.

રાજય સરકારનષી યપોજનાઓ ખૂબ સારષી છે...
તેમણે જણસાવ્ું કે, રસાજ્ ્રકસારે ગૌપસાલન અને પ્રસાકૃતતક 

િેતીને વેગ આપવસા જે ્ોજનસાઓ અમલમસાં મૂકી છે તે િૂબ 
્સારી છે. ગસા્ઉછેરને પ્રોત્સાતહત કરતી ્ોજનસા હેઠળ મસાત્ક 
રૂ. ૯૦૦ પ્રમસાણે એક ગસા્ મસાટે વસાતરશિક રૂ. ૧૦,૮૦૦ 
તનભસાવિચશિ આપવસામસાં આવે છે. અદ્્ ્ ોજનસાઓ પણ છે, જેનો 
લસાભ લેવો જોઈએ. તેઓ કૃતર્ભસાઓમસાં પોતસાની િેતી અને 
પ્ર્ોગોનું મસાગશિદ્શિન આપે છે. ્રકસારે તેમને પ્રસાકૃતતક િેતીનસા 
અભ્સા્ મસાટે ત્ન્ક્મ મોકલ્સા હતસા. પ્રસાકૃતતક િેતી અંગ ે
જ્ેદ્રિભસાઈ કહે છે કે, આતમસા અને અદ્્ ્ ંસથસાઓનું મસાગશિદ્શિન 
લઈ, ્ુભસાર પસાલેકરની પ્રસાકૃતતક િેતીની તસાલીમ લઈ અને 
ગસા્ને પસાળી, ્ રકસારની પ્રોત્સાહક ્ ોજનસાઓનો લસાભ લઈ આ 
િેતી કરનસારસાને તનરસા્ નહીં થવું પડે. •

મદદથી બનતસા ઘન અને પ્રવસાહી જીવસામૃતનસા 
ઉપ્ોગથી બેત્રણ વરશિમસાં જમીન પોચી 

સાફલયગાથા
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રાજયનાં ૪ મહાનગરપોમાં વિવિધ 
વિકાસકામપો માટે કુલ ર્૩ 

કરપોડ રૂવ્યાનાં કામપોનષી મંજૂરષી 
તવદરત તનણશિ્ એ ઝડપી તવકસા્ મસાટે 
અતનવસા્શિ છે. મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ 
પટેલ વિર્સારસા લેવસાતસા તવદરત તનણશિ્ોથી 
ગુજરસાતમસાં તવકસા્કસામોની ગતતને વેગ 
મળ્ો છે. મુખ્મંત્રીશ્ીએ રસાજ્નસાં 

મહસાનગરો-નગરોમસાં તવતવધ તવકસા્કસામો 
તથસા આઉટગ્ોથ તવસતસારનસાં કસામો મસાટે ગ્સાદ્ટ 

ફસાળવવસાનો આગવો અતભગમ અપનસાવ્ો છે. 
આ ્ દંભશિમસંા તમેણ ેરસાજ્નસા ં૪ મહસાનગરો અમદસાવસાદ, 

્રુત, વડોદરસા અન ેજામનગર મસાટે કુલ મળીન ેરપ૩ કરોડ 
રૂતપ્સાનસાં કસામોને મંજૂરી આપી છે. 

અમદસાવસાદ મહસાનગરપસાતલકસા તવસતસારનસા આઉટગ્ોથ 
એદર્સામસાં ૮૧ જેટલસા રસતસા, પેવર બલોક, ડ્ેનેજ લસાઇન, 
પીવસાનસા પસાણીની પસાઇપલસાઇન, સટ્રોમ વોટર ડ્ેનેજ લસાઇન 
તથસા નવસા હલેથ ્ેદ્ટર મસાટે કુલ ૧૧૦ કરોડ રૂતપ્સા 
ફસાળવવસા શ્ી ભૂપેદ્રિભસાઈ પટેલે ્ ૈદ્ધસાંતતક મંજૂરી આપી છે. 

તેમણે ્ુરત મહસાનગરમસાં સવતણશિમ જ્ંતત મુખ્મંત્રી 
્હેરી તવકસા્્ોજનસા અંતગશિત ્હસારસા દરવસાજા દરંગરોડ 
ફલસા્ ઓવર તબ્જથી કરણી મસાતસાનસા ચોક ્ુધીનસા ફલસા્ 
ઓવરતબ્જનસા કસામ મસાટે વધસારસાનસા ૭૦ કરોડ રૂતપ્સા મંજૂર 
ક્સાશિ છે. 

એટલું જ નહીં, વડોદરસા મહસાનગરમસાં પણ સવતણશિમ 
જ્ંતી મુખ્મંત્રી ્હેરી તવકસા્ ્ોજનસા હેઠળ િસાનગી 
્ો્સા્ટી જનભસાગીદસારીનસાં કસામો, જુદસા જુદસા ્ ી. ્ ી. રોડ, 
સટ્રીટલસાઇટ, ડ્ેનેજ લસાઇન તથસા પસાણીની પસાઇપલસાઇનનસા 
મળીન ે૧૧૨૯ કસામો મસાટે ૬૩.પ૩ કરોડ રૂતપ્સાનસા ંકસામોને 
મંજૂરી આપી છે. 

આ ત્રણ મહસાનગરો ઉપરસાંત જામનગર મહસાનગરમસાં 
પણ સવતણશિમ જ્ંતી મુખ્મંત્રી ્હેરી તવકસા્ ્ોજનસામસાં 
મુખ્મંત્રી ્હેરી ્ડક ્ોજનસા મસાટે કુલ-૯ રસતસાનસાં કસામો 
મસાટે ૯.૧૬ કરોડ રૂતપ્સા ફસાળવવસાનો તનણશ્િ  ક્યો છે. આમ, 
મુખ્મંત્રી શ્ી ભૂપેદ્રિ પટેલે એક જ દદવ્મસાં રસાજ્નસાં આ 
ચસાર મહસાનગરોમસંા જનતહતકસારી તવકસા્કસામો મસાટે 
્મગ્ત્સા રૂ. રપ૦ કરોડ ઉપરસાંતની રકમ ફસાળવવસાની 
્ૈદ્ધસાંતતક મંજૂરી આપી દીધી છે. •

િનરક્ક જગયાઓ માટે સષીધષી
ભરતષી કરાશે 

વનરક્ક વગશિ-૩ની કુલ-૩૩૪ ્ ીધી ભરતીની જગ્સાઓ ભરવસાની 
પ્રતક્ર્સા અતનવસા્શિ કસારણો્ર મોકકૂફ રસાિવસામસાં આવી હતી. રસાજ્ 
્રકસાર વિસારસા ્ુવસાનોનસા તહતમસાં તનણશિ્ લઈને આ મોકકૂફ રહેલી 
ભરતીપ્રતક્ર્સા આગસામી ટૂંક ્મ્મસાં હસાથ ધરવસા તનણશિ્ ક્યો છે. 

રસાજ્નસા ્ વુસાઓ મસાટે ્ રકસારનો મહત્વનો તનણશ્િ  કરતસા ંવનમતં્રી 
શ્ી દકરીટત્ંહ રસાણસાએ જણસાવ્ું કે, વરશિ-૨૦૧૮મસાં અતનવસા્શિ 
્ંજોગોને કસારણે મોકુફ રહેલી વન તવભસાગ હસતકની વનરક્ક વગશિ-
૩ની કુલ ૩૩૪ જગ્સાઓ આગસામી ટૂકં ્ મ્મસા ં્ ીધી ભરતીથી હસાથ 

ધરવસા તનણશિ્ કરવસામસાં આવ્ો છે. 
આગસામી ટંૂક ્મ્મસંા હસાથ ધરવસામસાં 

આવનસાર આ ભરતી પ્રતક્ર્સામસાં અગસાઉની વરશિ 
૨૦૧૮ની ભરતીપ્રતક્ર્સા દરતમ્સાન જે 
અરજદસારોની અરજીઓ મસાદ્્ જાહેર 
કરવસામસાં આવી હતી તે તમસામ અરજદસારોની 

વતશિમસાન વ્ને ધ્સાનમસાં લીધસા તવનસા મસાદ્્ 
ગણવસામસંા આવ્ે .  આ ૩૩૪ જગ્સાઓની 

ભરતીપ્રતક્ર્સા પૂણશિ થ્સા બસાદ નવે્રથી િસાલી પડેલી જગ્સા ભરવસા 
અંગેની ્ીધી ભરતીની તદ્ન નવી ભરતી પ્રતક્ર્સા પણ હસાથ ધરવસા 
વન રસાજ્મંત્રી શ્ી જગદી્ભસાઈ તવશ્કમસાશિએ જણસાવ્ું હતું.

અગસાઉની વરશિ ૨૦૧૮ની ભરતીપ્રતક્ર્સામસાં જે અરજદસારોએ 
‘્સામસાદ્્ કૅટેગરી’નસા ઉમેદવસાર તરીકે અરજી કરી હો્ તેઓ જો 
‘આતથશિક નબળસાં વગશિ’ કૅટેગરીનો લસાભ મેળવવસા મસાગતસા હો્ તો 
તેઓને ‘ઓનલસાઇન જૉબ ઍન્પલકે્ન ત્સટમ’ (OJAS) ઉપર 
આ તવગતો ભરવસા મસાટે ૧૦ (દ્) દદવ્નો ્મ્ આપવસામસાં 
આવનસાર છે. તો ્સામસાદ્્ કૅટેગરીનસા જે ઉમેદવસારો આતથશિક નબળસા 
વગશિ કૅટેગરીનો લસાભ મેળવવસા મસાગતસા હો્ તેઓએ તસા. ૦૧-૦૨-
૨૦૨રની તસારીિે મસાદ્્ હો્ તેવસા ્ક્મ અતધકસારીનસા "આતથશિક 
નબળસા વગશિ પ્રમસાણપત્રની તવગતો ઑનલસાઇન જૉબ ઍન્પલકે્ન 
ત્સટમ" (OJAS) ઉપર અપલોડ કરવસાની રહે્ે.

મંત્રીશ્ીએ ઉમે્ુાં કે, આગસામી ્મ્મસાં હસાથ ધરવસામસાં આવનસાર 
આ ભરતીપ્રતક્ર્સાન ેલગતી કોઈ પણ અદ્તન મસાતહતી કે અદ્્ તવગતો 
મસાટે તઓેએ તન્તમતપણ ેOJAS પૉટશિલની મલુસાકસાત લવેસાની રહે્.ે 
વરશિ ૨૦૧૮મસાં હસાથ ધરેલસા અને અતનવસા્શિ કસારણો્ર મોકુફ રહેલી 
ભરતી પ્રતક્ર્સા જ હસાથ ધરવસામસાં આવનસાર હોઈ આ ભરતીપ્રતક્ર્સામસાં 
કોઈ નવી અરજી કરવસાની મંજૂરી આપવસામસાં આવનસાર નથી. આ 
૩૩૪ જગ્સાઓની ભરતીપ્રતક્ર્સા પૂણશિ થ્સા બસાદ નવે્રથી િસાલી 
પડલેી જગ્સા ભરવસા અગંનેી ્ ીધી ભરતીની તદ્ન નવી ભરતીપ્રતક્ર્સા 
હસાથ ધરવસામસાં આવ્ે.

વનણ્ષય
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્ારરજાત

ગષીતા એક મહાજ્ાન
" ડૉ. અશપોક નારાયણ

્સાચુ ંકહુ ંતો આપણંુ તચતિ ્ રીરથી ્ પુરેે પદરતચત છે. ્ રીરની 
્ુદંરતસા મસાટે આપણ ેએટલી મસાવજત, એટલી કસાળજી લઈએ છીએ 
કે આિસા ્ રીરમસાં ઉપરછલ્ુ ંઆ ્ રીરનું જ પલ્ું ભસારે છે. ્ રીર 
ભસારે છે એ વસાત ્સાચી, પણ જે હલકસા ્રીરનો ્ૌથી અગત્નો 
ભસાગ છે તે આતમસા. જે દેિસા્ છે તે તો છે જ, પણ નથી દેિસાતો 
તે આ આતમસા ્વયોપરી છે. એનસા તવનસા ્રીરની કોઈ વીણસા કસામ 
કરી ્કે નહીં. આતમસા વગરનું ્રીર જડ, અચેતન બની જા્. 
આપણને કસા્સાની મસા્સા મોટીમ્ લસાગે, પણ આતમસાની મસા્સા જે 
અતવરત ્મગ્ ્રીરને જ નહીં, પણ મસાનો ને મસાણો તો ્મગ્ 
અન્સતતવમસા ંનવસા જામે ન ે્ તક્ત પ્રરેનસાર છે. તેનસા તરફ પરૂતુ ંલક્્ 
એટલે મન લગસાવવસામસાં આવે તો તેનસાં ્ ુિદ પદરણસામો ભોગવવસા 
મળે, પણ આપણું દલુશિક્્, બેધ્સાનપણું ્રીરનસા અણુએ અણુમસાં 
આન્તમક આનંદ પ્ર્રવસા દેતો નથી. તે એક તચંતસાનો તવર્ જ 
લિેસા્. ભગવસાને પતવત્ર ગીતસામસંા આતમસા તવ્ે કેટલી ્ુંદર અને 
ગહન તવચસાર્રણી દ્સાશિવી છે. અંતઃકરણપવૂશિક તેમસંા દ્સાશિવેલી 
મૂળભૂત બસાબતોને લક્્મસાં લેવસામસંા આવે તો મસાનવજીવન ઉચ્ 
સતરે તબરસાજમસાન થઈને જ અટકે એમસાં કોઈ ્ંકસા નથી.

આતમસાન ેછેદી ્ કસાતો નથી. બસાળી ્ કસાતો નથી. ્ ોરી ્ કસાતો 
નથી કે ભીંજવી ્કસાતો નથી. વળી તે કસા્મી અને ્વશિવ્સાપક છે 
તેમજ તેનો અંત છે જ નહીં. આપણે દરેક ભૌતતક પદસાથશિ ફળ, 
ફકૂલ વગેરે કસાપી ્કીએ છીએ. ચીરી ્કીએ છીએ, ટુકડસા કરી 
્કીએ છીએ, પણ આપણો આતમસા એવું તત્વ છે કે, જેને આપણે 
કસાપી કે ચીરી ્ કતસા નથી. વળી કોઈ પણ ચીજન ેકસાપવસા કે ચીરવસા 

જાેવી તો પડે ને... આતમસાને કેવી રીતે જાેઈએ? તેનો આકસાર ન 
હોવસાથી તેને પકડી પણ ્ કતસા નથી, તેને ્ ોરી પણ ્ કસાતો નથી, 
કેમ કે આતમસા કોઈ પ્રવસાહી સવરૂપનો થોડો છે તે ્ોરી ્કસા્... 
આતમસા કસા્મી છે, તેનો ્ મ્ગસાળો કોઈ તનતચિત નથી. દેહમસાંથી 
આતમસા નીકળી જા્ પછી દેહ તનચિતેન પડી રહે. દસાટીન ેકે બસાળીને 
તેનો તનકસાલ થસા્. આ દેહ અતનત્ પણ આતમસા તો તનત્ છે 
્નસાતન છે. આતમસા મરતો નથી, તેનો અંત પણ થતો નથી. આમ 
જે જદ્મે નહીં તે મરે કઈ રીતે? આપણે ્ૌએ આતમસાની 
્વશિવ્સાપકતસાને સવીકસારીન ેદેહનસા મરણ ્ બંધંી ્ ોક કરવો જાઈેએ 
નહીં. એટલે જ મસાનવીને કલ્સાણકસારી પ્રવૃતતિમસાં ્તત રમમસાણ 
રહેવુ ંજાઈેએ. કલ્સાણકસારી કસા શ્િ કરનસાર કોઈ પણ દગુશિતતન ેપસામતો 
નથી. એટલું જ નહીં કલ્સાણકસારી પ્રવૃતતિઓમસાં પરોવસા્ેલસા તે 
પુરરોનો નસા્ આ લોકમસાં કેે પરલોકમસાં પણ થતો નથી. જાે તમે 
તમસારો નસા્ ન થસા્ એવુ ંઇ્છતસા હો તો તમસારે ્ દસા્ કલ્સાણકસારી 
કસા્યો હૃદ્મસાં વ્સાવી તે તરફ પ્ર્સાણ કરવું જાેઈએ.  

મન ેલસાગ ેછે કે કલ્સાણકસારી પ્રવૃતતિઓનસા બે ભસાગ પસાડી ્ કસા્. 
પહેલસા ભસાગમસા ંએવી પ્રવૃતતિઓ ્ મસાજનસા કે કોઈ ચોક્્ વ્તક્તનસા 
ભૌતતક કલ્સાણને જ ધ્સાનમસંા રસાિી કરવસામસા ંઆવ,ે જ્સારે બીજા 
ભસાગમસા ંઅભૌતતક એટલે કે લોકો અથવસા ત ેવ્તક્તઓનસા આન્તમક 
કલ્સાણન ેધ્સાનમસંા રસાિીન ેકરવસામસા ંઆવ.ે.. જને ેહૈ્ ેલોકોનુ ંમસાત્ર 
અન ેમસાત્ર કલ્સાણ જ વ્ેલુ ંહો્ તને ેભગવસાન પણ ્ુ ંકસામ કોઈ 
તકલીફ આપ?ે કલ્સાણકસારી કસા્યોથી જ આતમ્ંતોર મળે અન ેતેનો 
આનંદ અવણશિની્ જ હોવસાનો... પછી અહીં દુગશિતતની વસાત જ ક્સા?ં 
હંમે્ સા ં્સાર ંથવસાની ભસાવનસા રસાિનસાર મસાણ્ન ેકોઈ તકલીફ કે 
તવટંબણસા થતી જ નથી એ ્ સાવ સપટિ જ છે. આવો, આપણ ેઆપણસા 
જીવનન ેલોકકલ્સાણનસા ્જ્ઞમસા ંજાડેી દઈએ.

ગીતસાજ્ઞસાન ગહન છે... તેને ્મજવસા મસાટે આતમસા રેડવો પડે. 
જીવને દદુ્્વી મસા્સાથી અતલપ્ત કરીને મનને તેમસાં પરોવવું પડે. 
િરેિર જાે તેમ થસા્ તો ગીતસાજ્ઞસાન જેવું તમટિ, મધુરં ્ વયોચ્ જ્ઞસાન 
્મગ્ અન્સતતવને પુલદકત કરી દે તેમસાં ્ંકસાને કોઈ સથસાન નથી. 
્મગ્ તવશ્ મસાટે ગીતસાજ્ઞસાન એક અદ્ ભુત, ્વશિશ્ેષ્ઠ જ્ઞસાન છે... 
એનો ર્સાસવસાદ મસાણનસાર પોતસાનસા જીવનને ધદ્્ બનસાવી દે એવી 
મહસા્તક્ત તો ગીતસાજ્ઞસાનથી જ મળી ્કે.  

અસત.ુ.. •

ગજુરાત કિા અને સાલહત્યનાે સમૃદ્ધ સાંસૃ્વતક વારસાે ધરાવતું રાજ્ય  છે. તેમાં પણ સાલહત્ય અે સાપં્ત સમરનંુ પ્વતસ �બંબ ઝરીિી 
માનવીમાં મૂલ્-સંસ્ારનંુ સ �સંચન કર ેછે. સાલહત્યનું ઓચમન કરવાના ઉમદા હેતુથી ઓપના માવનતા સામવરક ‘ગજુરાત’ પાસક્કના ઓ 
અંકથી ‘પાવરજાત’ સવરૂપે સાલહત્યનાે વવભાગ શરુ કરવા જઇ રહ્ા છરીઅે. ઓપ જાણાે છે કે, 'ગજુરાત' પાસક્ક બહાેળાે વાચક વગ્પ ધરાવે 
છે. પાસક્કમાં ગજુરાતની જનલહતિક્ી ગવતવવવધઓે અને વવકાસગાથાની વાતાે સાથ ેગજુરાતી સાલહત્યની કૃવતઓેને પ્સતુત કરવાનાે ઓ 
વવનમ્ર પ્રાસ ઓરંભી રહ્ાં છરીઅ.ે જમેાં ટંૂકી વાતા્પ, કવવતા, અભરાસ િખે વગેર ેપ્સતુત કરવામાં ઓવનાર છે. ગુજરાત પાસક્કના રસથાળમાં 
‘પાવરજાત’ની વાંચન સામગ્ી ઓપને ગમશ.ે..
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્ારરજાત

" નષીલમ દપોશષી
્સાવ જ અણધસારી રીતે એ આ ઘરમસાં 

આવી ગ્ો હતો. એ ્સાંજની પહેલી 
મલુસાકસાતની વસાત... એ દદવ્ે ્ ોનુ સકકૂલથેી 
પસાછો આવ્ો ત્સારે એની ્સાથે એક 
અજાણી વ્તક્તને  જાેઈ ્ે તલનસાએ 
્વસાલોનો મસારો ચલસાવ્ો હતો.

આપનો પદરચ્? અન ેએક સપટિતસા... 
િોટું બોલવસાવસાળસા લોકો મસાટે મને નફરત 
છે.

્વુક એકસાદ ક્ણ આ ્ વુતી ્ સામે જાઈે 
રહ્ો.

‘મસારી વસાત મસાનવી કે ન મસાનવી એ 
તમસારે નક્ી કરવસાનું છે. હું ગ્હતનકસાલ 
થ્ેલી એક વ્તક્ત છું.’

‘ગ્હતનકસાલ? ્મજા્ું નહીં?’
‘જેમ તમે લોકો દે્ તનકસાલ કે એવું 

ક્ંુક કહેતસા હો એ રીતે.’
‘તમે લોકો અથસાશિત્ ?’
‘અથસાશિત્  હુ ંઆ ગ્હનો... તમસારી પૃથવી 

પરનો મસાણ્ નથી.’
મને મશકરી પ્ંદ નથી.’
‘આ મશકરી નથી. હકીકત છે. ્ૉરી, 

હું તમને વધસારે મસાતહતી તો નહીં આપી 
્કું. અમને મનસાઈ હો્ છે, પણ એકસાદ 
નસાનકડી ભલૂ થતસંા અમન ેઆવી કોઈ ્ જા 
કરવસામસંા આવે છે, જેથી અમસારે બીજા કોઈ 
ગ્હમસાં એટલો ્મ્ રહેવું પડે છે. એટલે 
કે, તમસારસા મસાટે હું એતલ્ન ગણસાઉં.’

ક્સાં્ ્ુધી બંને વચ્ે ્વસાલ-જવસાબ 

ચસાલી રહ્સા.
આિરે ્ેતલનસાને ્ંતોર થ્ો. તેની 

આિંોમસા ંઅપસાર અચરજ ઊમટ્ુ ંહતુ,ં પણ 
ભસાવનસાઓને ભીતરમસાં જ ધરબી રસાિવસા 
કદસાચ તે ટેવસા્ેલી હતી.

'One More Quesation... 
તમસારસા કહેવસા મુજબ તમને એક કલસાક 
પૂરતી જ ગ્હતનકસાલની ્ જા થઈ છે. એક 
કલસાક તો  મસારસા ખ્સાલથી પૂરો થવસા 
આવ્ો. નસાઉ ્ુ કૅન ગો.’

‘હસા, પણ એ એક કલસાક અમસારો... 
અમસારસા ગ્હનો... અહીંનો નહીં.’

‘અથસાશિત્ ?’
‘અમસારો એક કલસાક એટલ ેપૃથવી પરનું 

તમસારંુ પૂરંુ એક વર્. ગુરતવસાકરશિણનસા 
મોટસા તફસાવતને લીધે આવું થસા્ છે.’

્ુવકે આિી ગણતરી તવગતવસાર 
્મજાવી.

ધ્સાનથી ્સાંભળતી ્ેતલનસાની આિંો 
ન્સાશિ તવસ્મથી પહોળી થતી રહી.

‘ઓહ... મતલબ પરૂસા એક વર્ ્ ધુી 
તમે અહીં રહે્ો...?’

‘ગભરસા્ો નહીં, આપન ેતકલીફ નહીં 
આપું. હું બીજે ક્સાંક...’

‘અધવચ્ે જ ન જાણે ક ેમ પણ 
્ેતલનસાથી કહેવસાઈ ગ્ું.’

‘તમે અહીં રહી ્કો છો. એક વર્ 
્ુધી.’

‘દર્લી? થૅદ્ક્ુ. ્સાચું કહું તો મને 
મસારો નસાનકડો દોસત, ્ ોન ુબહ ુગમી ગ્ો 
છે.’

‘પણ તમસારસા આવવસાથી ્ોનુનસા 
એજ્ુકે્નમસાં કોઈ...’

‘એની તચંતસા ન કરો. એન ે્ ીિવવસાની 
જવસાબદસારી મસારી. અમસારો ગ્હ અહીં કરતસા 
ઘણો જ ઍડવસાદ્્ છે. અહીંની ભસારસા 
્ીિતસા ંમન ેતમસારી પસાચં તમતનટ લસાગેલી.’

ક્સાં્  ્ ધુી બનં ેવચ્ ેવસાતો થતી રહી. 
આિરે ્ેતલનસાને દોસતની વસાત પર ્ંકસા 
કરવસાનું કોઈ કસારણ ન દેિસા્ું.

અજુશિનને દેિસાતી પક્ીની મસાત્ર એક 

આંસુનષી 
ઓળખ...
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આિંની જેમ ્ેતલનસાને ્ોનુનસા અભ્સા્ 
ત્વસા્ બીજું ક્ંુ દેિસાતું જ નહોતું. 
જીવનનસા બધસા ર્ ્ુકસાઈ ગ્સા હતસા. 
્મ્ની એક ફ કૂંકથી એક ચુલબુલી 
્ુવતીમસંાથી એક જવસાબદસાર ગૃતહણીની 
ભૂતમકસામસાં તે મુકસાઈ ગઈ હતી. વહસાલસાં 
બહેન-બનેવી પસાછળ મન મૂકીને તનરસાંતે 
બે આં્ ુ ્સારવસાનો ્મ્ ્ુધધસાં તેને ફસાળે 
નહોતો આવ્ો. ્ઘળસંા આં્ુઓને 
ભીતરમસંા જ ્ મસાવીન ેતણે ે્ ોનનુ ેપસંાિમસાં 
લીધો હતો.

પણ હવે કદસાચ કસાળે ફરી એક વસાર 
કરવટ બદલી હતી. અહીં આવ્સાનસા બીજા 
જ દદવ્થી દોસત ેફક્ત ્ોનુનો જ નહીં, 
પૂરસા ઘરનો કબજો લઈ લીધો છે. ્ ોન ુતનેી 
પસા્ે િબૂ ઉત્સાહથી ્ ીિી રહ્ો છે. ઘરનસાં 
પણ બધસાં જ કસામ દોસતે ઉપસાડી લીધસાં છે. 
તમતનટોમસાં એ બધસાં કસામ પૂરી ચોક્સાઈથી 
કરી ્કે છે. ફક્ત અભ્સા્મસંા જ નહીં, 
સકકૂલની દરેક પ્રવૃતતિમસંા ્ોનુની પ્રગતત 
જાેઈને ્ેતલનસા તો ્સાવ હળવીફકૂલ. કોઈ 
અજાણ્સા ગ્હ પરથી આવેલસા આ દોસત 
એતલ્નને લીધે પસાંચ વર્ પછી આવેલી 
આ હળવસા્ની પળોએ ્ેતલનસાનું મૂળ 

સવરૂપ તેન ેપસાછુ ંબક્્ંુ છે. ગભંીર ગૃતહણીનું 
ફરી એક વસાર નટિટ, ચંચળ, હ્તી, 
ગસાતી, ચુલબુલી ્ુવતીમસંા રૂપસંાતર થતસંા 
વસાર ન લસાગી.

એક ્સાંજે ગુમસાવી દીધેલી ્ુગંધનો 
્ળવળસાટ તેની છસાતીમસાં... અને અકસાળે 
િરી ગ્ેલસાં  ્મણસાંઓને , અબોટી 
ઇ્છસાઓને પસાંિો ફકૂટી. ્ોનું તરફથી 
તનતચિત બનેલી ્ેતલનસાની ચેતનસા જાણે 
કે્ૂડસાનસા રંગે રંગસાઈ રહી. ગુલસાલ ભરેલી 
તસા્કમસાંથી ્રી પડ્ું કોઈ ઝસાલરટસાણું. 
્મ્ નસામનસા ્ સારતથનો આ કેવો ચમતકસાર. 
્ોનુ મસાટે તો જાણે દદવ્ો ્ોનેરી અને 
રસાત રૂપેરી.

્ોનુ તો હવે વૃક્ો ્સાથે વસાતો કરતસાં, 
વસા્રસા ્સાથે કલપનસાની પસાંિે તવહરતસાં, 
પતંતગ્સંા ્ સાથે ઊડતસંા કે ફકૂલો ્ સાથે િીલતસંા 
્ીિી ગ્ો છે.

રોજ ્સાંજે ત્રણેની તત્રપુટી દદર્સાની 
ભીની રેતીમસાં દોડતી, બલૂન ઉડસાડતી, 
હ્તી ગસાતી અચૂક જાેવસા મળે. કદીક 
દદર્સાનસા પસાણીમસાં ઊભસાં રહીને એકમેક 
પર પસાણીની છોળો ઊડતી રહે, તન, મન 
ભીંજાતસા રહે. ્ેતલનસાનસા ગળસામસાંથી 
પિંીનસા ટહુકસાની જમે ગીતો ગુજંતસા ંરહેતસા.ં 
હ્ીને લોટપોટ થઈ જતસાં કે ગીતો ગસાતસાં 
મસા્ીન ે્ રૂઆતમસંા તો ્ ોન ુબસાઘસાની જમે 
જાઈે રહેતો. ્ તેલનસાનુ ંમન એની પોતસાની્ે 

જાણ બહસાર મોર બનીને થનગની ઊઠંુ. 
્ોળે કળસાએ િીલી ઊઠેલી એક ભરપૂર 
તજંદગી તજવસાતી હતી. જાણે પસાંચ વર્નું 
્સાટું વળી રહ્ં હતું.

કદી વનભ્રમણ, કદી બોદટંગ, કદી 
પવશિતો, ઝરણસાંઓની મુલસાકસાત તો કદીક 
કોઈ ઉદે્્ તવનસા અજાણી કેડીએ રિડપટ્ી. 
્ૂ્યોદ્ અને ્ૂ્સાશિસતનસા રંગો રોજ એક 
નવી ્ વસાર લસાવતસા. આ વર્ે તો મઘેરસાજા 
પણ મન મૂકીને વર્ી પડ્સા છે. વર્તસા 
વર્સાદને ઝીલવસાની મજા આજ ્ુધી 
્ોનુએ ક્સાં મસાણી છે? હવે ્ ોનુ, ્ ેતલનસા 
અને દોસતની તત્રપુટી આભનસા આ ન્સાશિ 
નીતરતસાં નીરને ઝીલવસા નીકળી પડે છે. 
અત્ર, તત્ર, ્વત્રશિ ઘેરસા લીલસા રંગની 
તબછસાત. જડ અને ચેતન બધસા ભેળસા થઈને 
મઘેની ્ રગમ ગસાતસા ંહતસા.ં ક્સાકં કોઈ ભદે 
નહીં, વસાદતવવસાદ કે તવ્ંવસાદ નહીં, તરલ, 
્રલ રોમસાંચથી ભ્ુ ાં  ભ્ુ ાં  જીવન. 
વર્સાદની મો્મ આવી ્ ર્ હો્, ભીની 
મસાટી આવી મઘમઘતી હો્?

દોસત ્સામે પણ રોજ રોજ જીવનનસા 
અપસાર, તનતનવસાં, કદી ન જાે્ેલસાં, ન 
જાણેલસાં તવસમ્કસારી રૂપો ઊઘડી રહ્સાં છે.

એ ્સાંજે ્ેતલનસાને એક કૌતુક જાેવસા 
મળ્ું. તેની બહેનપણીનસા લગ્નમસાં જવસાનું 
હતું. દોસત પણ તેની ્સાથે હતો. આિંુ 
વસાતસાવરણ જાઈે તે મતં્રમગુધ. તવદસા્ વિતે 

કપોણ આિષી ્ ોંખશે ?
" ઉમેશ જાેશષી
અસત પામી કોણ આ્વી ઊગશે?
બંધ પાંપણ કોણ આ્વી ખોલશે?
જીદ તારી કાં િશે મારી, િ્ેવ -
મૌિ િોઠે કોણ આ્વી બોલશે?
િે ઉદાસી આંખમાં હબડાય છે,
રાત આખી કોણ આ્વી જાગશે?
એ જ શંકા રોજ પજ્વે છે મિે,
સ્ેિ સગપણ કોણ આ્વી જાેડશે?
વિાસ પિેરી લાશ આ્વી તોરણે,
માંડ્વામાં કોણ આ્વી પોંખશે?
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બધસાની ભીની આંિો, આં્ુઓ તે નકરસા 
અચરજથી જાેઈ રહ્ો. ્ું છે આ 

બધું? કોઈ કસારણ ત્વસા્ તેની આંિો 
પણ ભીની બની કે ્ ુ?ં એન ેપોતસાન ેનવસાઈ 
લસાગી... બસાપદીકરીને ભેટીને વહસાલનો જે 
દદર્ો વહી રહ્ો. દોસત સતબધ... અને 
્સાથે ્ેતલનસા પણ... ્ું દોસતે આવું કદી 
જાે્ું જ નહીં હો્?

કદીક કંઈક પછૂવસાનુ ંમન થસા્ છે, પણ 
્ેતલનસા ક્ું પૂછતી નથી. તમત્ર જવસાબ ન 
આપી ્કે એવું ક્ું પૂછવસાનું તેને મન 
નથી થતું.

બેચસાર દદવ્ પછી ્ેતલનસા ્સાથે તે 
બસાળકોની હૉન્સપટલમસાં ગ્ો હતો. નસાનસાં 
બસાળકો, જઓે આ દતુન્સામસંા થોડસા ્ મ્નસા 
જ મહેમસાન હતસંા... તેમની તઝંદસાદદલી 
જાેઈને, મેઇક એ તવ્વસાળસા લોકોને 
તનઃસવસાથશિભસાવ ેતમેની ઇ્છસાઓ પરૂી કરતસાં 
જાેઈને દોસતની ભીતરમસાં ક્ુંક િળભળી 
રહ્ં હતું.

એક દદવ્ ્ેતલનસા એની ્સાથે કોઈ 
્ેવસાભસાવી ્ંસથસાની મુલસાકસાતે ગઈ હતી. 
ત્સંા રક્તતપતિથી પીડસાતસા દદથીઓની જે 
ભસાવથી ્ેવસા, મસાવજત થઈ રહી હતી એ 
જાેઈ દોસતની આંિમસાં પ્રગટેલી ચમક 
પસારિવસા ્ેતલનસા મથી રહી.

કદીક બીમસાર પતતની ્ેવસા કરતી 
પત્નીને, તો કદીક ઝૂંપડપટ્ીમસાં બસાળકોને 

ભણસાવતસા કૉલેતજ્નોને, તો ક્સાંક 
પ્રણ્ની મસતીમસાં ડૂબેલસાં ્ુગલોને તે ન 
જાણે કેવી્ે રીતે નીરિી રહેતો. આવસાં 
દૃશ્ો પોતે કદી જાેવસા નથી પસામ્ો. આ 
બધી ્ંવેદનસાઓ તો તેને મસાટે ્સાવ 
અપદરતચત, નવીનક્ોર...

્ેતલનસાની જેમ દોસત ્સામે પણ 
જીવનનસંા અપસાર, તનતનવસાં ંરૂપો ઊઘડી 
રહ્સાં હતસાં. તેની ભીતરમસાં એક વિદ્વિ ્સાથે 
રોજ એક નવી ્વસાર અનેક આચિ્યો 
લઈને ઊઘડતી હતી.

અરી્સામસાં એક ચકલી ચસાંચ મસારી 
મસારીને પોતસાનસા હરીફને હંફસાવવસામસાં 
પોતસાને જ થકવી રહી હતી. દોસત પણ 
કદસાચ પોતસાનસા જ પ્રતતતબબંન ેિોતરી રહ્ો 
હતો.

્મ્ દોડી રહ્ો હતો. એક વર્ તો 
આંિ ઝપકતસાં ઊડી ગ્ું એ ખ્સાલ 
્ેતલનસાને છેક છેલ્ી રસાત્રે આવ્ો... તેનસા 
મનમસંા અજપંસાનસા ંબબેસાકળસા ંહરણસાઓં દોડી 
રહ્સાં.

્ું િરેિર દોસત ચસાલ્ો જ્ે? હંમે્ 
મસાટે? નસા, નસા...

આિી રસાત ્ેતલનસા જાત ્સાથે  ્ંઘરશિ 
કરતી રહી. ્ું કરી ્કે તે આ દોસતને 
રોકવસા મસાટે? જીવનનસા કૅતલડોસકોપમસાં 
્જાશ્િ લેુ ંરંગીન, મોહક તચત્ર કસાલે તવિરેસાઈ 
જવસાનું? તેની બંધ આંિોમસાં ભીનસાં ભીનસાં 

વસાદળોની ભીનસા્...
એ ્વસારે હજુ તો પ્રભસાતનું પહેલું 

દકરણ ્ુધધસાં ફરક્ું નહોતું. ઝસાંિસાપસાંિસા 
અંધકસાર અને ઉજા્નું અદ્ ભુત ્સા્ુજ્ 
રચસા્ું હતું.

અચસાનક હીંચકસાની ઘૂઘરીનો મંદ, 
મીઠો રણકસાર કસાને અથડસાતસા ્ તેલનસા ઝબકી 
પડી.

્સામે નજર કરી તો ફતળ્સામસાં હીંચકસા 
પર બેઠેલો દોસત આકસા્ ્સામે એકીટ્ે 
જાેઈ રહ્ો હતો.

આજે દોસત આટલો વહેલો? હમણસાં 
તો ્પનસામસાં પોતસાની ્સાથે હતો. આટલી 
વસારમસાં બહસાર?

ક્ુંક બબડતી ્ેતલનસા ધીમેથી ઊભી 
થઈ. ઘ્ઘ્સાટ ઊઘંતસા ્ ોન ુપર એક નજર 

...તરફ છે જિાનું
" વિનપોદ ગાંધષી
્વતિમાંથી ્વૈક�ંઠ તરફ છે જ્વાિું,
ભલે લાખ કરીએ થશે જે થ્વાિું

અમે એટલે બિુ ઉતા્વળ કરી છે,
બધા જણ કિે, ‘સ્વગ્ટ તયાં છે મજાિું’

અમે તો સ્વયં સા્વ સાજા થયા છીએ,
અિે િામ લોકો તો લે છે દ્વાિું

રિસયો ઊઘડશે તો ભોંઠા પડાશે,
તમે ખોલશો િા એ પુસતકિું પાિું

તમે દે્વ ઉપરિી શ્દ્ધા ટકા્વો,
ભલે િોય મંરદર મોટું કે િાિું

બધાં લૉકરો િુંય જાેઈ ્વળ્યો છું,
પરંતુ છે ઉત્તમ �દયિું જ ખાિું
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નસાિી તે બહસાર નીકળી.
દોસતનુ ંધ્સાન ન જાણ ેક્સા ંહતુ ં? તનેી 

હસાજરીની દોસતને જાણ ્ુધધસંા ન થઈ. 
્તેલનસાન ેજરસા ઓછુ ંઆવી ગ્ુ.ં ્ તેલનસાને 
જાેઈ હીંચકસાની ્ સામે ઊભેલો આ્ોપસાલવ 
મમસાશિળુ ન્સમત વેરી રહ્ો. આ્ોપસાલવને 
વહસાલથી વળગીન ેકોઈ અનસામી વલેી ઉપર 
ચડી રહી હતી. વેલીને વૃક્ તવનસા કદી 
ચસાલ્ું છે િરંુ ? ્ેતલનસાનસા મનમસાં જાે 
વીજળીનો ઝબકસારો અને કોઈ અરિશ્ 
મોતી પરોવસાઈ ગ્ંુ. તે ધીમેથી દોસતની 
બસાજુમસંા હીંચકસા પર ગોઠવસાઈ, દોસત ચોંકી 
ઊઠો.

‘ઓહ... ્ તેલ, તુ ંઅત્સારમસા?ં આટલી 
વહેલી?’

‘કેમ વહેલસા ઊઠવસાનો ઇજારો તેં 
એકલસાએ રસાખ્ો છે?’ ્ેતલનસા મીઠું હ્ી 
પડી. દોસત તેની ્સામે જાેઈ રહ્ો.

આમ બસાઘસાની જમે આકસા્મસા ં્ ુ ંજાઈે 
રહ્ો છે ?

થોડી મૌન ક્ણો...
વસાતસાવરણમસાં ઠંડીનો કંપ, ચમકસારો 

હતો. ઘસા્ની નીલમતણ તબછસાત પર િરતસા 
પીળસા્ પડતસા ્ુક્સા ંપસાંદડસંાઓનો ઝીણો 
રવ પવનની લહેરિીઓ ્સાથે એક 
અદ્ ભુત લ્ રચી રહ્ો હતો. આિંુ 
વસાતસાવરણ કોઈ ્ંતને ભલે પતવત્ર લસાગે 
એવું હો્, પણ ્ેતલનસાને તો અત્સારે એ 
રોમૅન્દ્ટક, મસાદક, મદહો્ કરી દે એવું 
દેિસાતું હતું.

તેણે ફરીથી દોસત ્સામે જાે્ું. કંઈક 
્મજવસા મથી રહી.

પણ દોસતની નજર તો આ્મસાનમસાં 
ન્સથર.

‘્ું  જુએ છ ?ે  ક ોને  ્ ોધે  છ ે 
આ્મસાનમસાં?’

‘કોઈન ેજ નહીં, અમસારે વળી ્ ોધવસાનું 
્ું?’

‘એટલે? ્મજા્ું નહીં.’
‘્સાચુ ંકહુ ંતો મને્  પરુંૂ ્ મજાતંુ નથી 

કે મને ્ું થસા્ છે?’

્ેતલનસાનસા ચહેરસા પર ચંરિ તવનસાની 
રસાત્રે પણ ચસાંદનીનો ઉજા્...

‘દોસત, તેં પહેલે જ દદવ્ે કહેલું કે 
અમને વધસારે મસાતહતી આપવસાની મનસાઈ 
છે, એથી આજ ્ ધુી મેં ક્ંુ જ નથી પછૂ્ંુ. 
અને આજે પણ તસારસા મુલક તવ્ે કંઈ નહીં 
પૂછું, પણ એક અંગત ્વસાલ પૂછી ્કું?’

‘તન ેનસા પસાડવસાની તહંમત મસારસામસા ંહવે 
છે એમ તું મસાની ્કે છે?’

્ેતલનસા દોસત ્સામે જાેઈ રહી.
‘તસારસા જીવનમસાં ત્સાં તસારી ્સાથે બીજું 

કોણ છે? તસારસાં લગ્ન...’
્ેતલનસા વસાક્ પૂરંુ ન કરી ્કી...
‘્ેતલ, અમસાર ે ત્સાં આવી કોઈ 

ભસાવનસાઓ જ નથી. લગ્ન જેવી ્ંસથસા જ 
નથી. અમસારે તો છે મસાત્ર ્ગવડો અને 
ભૌતતક ્સાધનોની ભરમસાર. લસાગણી કે 
્ંવેદનસાનો પદરચ્ તો મને અહીં આ ગ્હ 
પર, તમસારી પસા્થેી થ્ો. અમસારસા ગ્હ પર 
આં્ ુ, તવરહ, તમલન, િુ્ી, ઉદસા્ી વગેરે 
્ંવેદનસાઓનો ્દંતર અભસાવ... કોઈ 
પદરચ્, કોઈ નસાતો જ નથી અમસારે આ 
બધસા ્બદો ્સાથે.

અચસાનક ્ેતલનસા ્સાવ ્ીધસા ્પસાટ 
્બદોમસંા બોલી ઊઠી,

‘કસાલે તસારો છેલ્ો દદવ્ એમ?’
દોસતનું મસાથું હકસારમસાં હલ્ું.
‘તસારે નથી જવસાનુ,ં ક્સાં્  નથી જવસાનુ,ં 

ક્સારે્ નથી જવસાનંુ કહી દીધુનં ેએક વસાર.. 
્ું ્મજ્ો?’

દોસત કોઈ જવસાબ આપ્સા ત્વસા્ તેની 
્સામે જાેઈ રહ્ો. તેનસા ચહેરસા પર કળી ન 
્કસા્ તેવી લસાચસારી...

અચસાનક ્ેતલનસા દોસતને બે હસાથે 
ધડસાધડ મકુ્સા મસારતી મોટેથી ચીિતી રહી.

‘એક વસાર કહ્ં ને નથી જવસાનું એટલે 
નથી જવસાનું. ્મજા્ છે મસારી વસાત ? 
મસારસા હસાથનો મસાર િસાઈ્.’

તેની આંિો વર્તી રહી, હસાથ 
ચસાલતસા રહ્સા.

થોડી વસારે થસાકીને ્ેતલનસા અટકી... 
‘દોસત, તેનો અવસાજ રૂંધસા્ો.’

‘્ેતલ, તને િબર છે? અહીંથી જઈને 
હું મસારસા દે્વસા્ીઓને ્ું ભેટ આપવસાનો 
છું?’

દોસત આંિો બંધ કરીને જાણે એકલો 
એકલો બોલી રહ્ો હતો.

‘હું  ત્સાં જઈને તેમને આ બધી 
્ંવેદનસાઓની ઓળિ કરસાવી્. તવરહ, 
તમલન એટલે ્ું ? િુ્ી, ગમ, પીડસા, 
વ્થસા, ્ેવસા, કરણસા, ્મપશિણ એટલે ્ું ? 
હું તેમને આં્ુની ઓળિ આપવસાનો છું.’

‘નસા... નસા... નો વ.ે..’ ્ તેલનસા તચતકસારી 
ઊઠી.

દોસતન ેક્ુ ં્ મજા્ુ ંનહીં. તે બસાઘસાની 
જેમ તેની ્સામે જાેઈ રહ્ો. •

્ારરજાત
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નિષી આઇ.ટષી ્પોવલસષીનષી વિશરેતાઓ 
• આ નીતત CAPEX-OPEX મોડલનો એક ્ ુતનક કોદ્્ેપટ,

્મગ્ દે્ મસાં પ્રથમ.
• ્સામસાદ્્ પ્રોજેકટ મસાટે વધુમસંા વધુ રૂ. પ૦ કરોડની મ્સાશિદસામસાં 

રપ ટકસાનો CAPEX ્ પોટશિ અપસા્ે. મેગસા પ્રોજેકટ મસાટે આ
મ્સાશિદસા રૂ. ર૦૦ કરોડ ્ુધીની રહે્ ે.

• દર વરવે રૂ.20 કરોડ ્ ધુીનસા ્ સામસાદ્્ પ્રોજકેટ મસાટે અન ેદર વરવે
રૂ.40 કરોડનસા મગેસા પ્રોજકે્ટ્ મસાટે 15%નો OPEX ્પોટશિ.

• રસાજ્મસાં IT રોજગસારને વેગ આપવસાનસા પ્ર્સા્રૂપે ગુજરસાત
્રકસારે પોતલ્ીમસાં બે તવ્ેર પ્રોત્સાહનો ્મસાતવટિ.

A-એમપલો્મેદ્ટ જનરે્ ન ઇદ્્ેન્દ્ટવ (EGI), પ્રતત
કમશિચસારી 60,000 રૂતપ્સા ્ુધી.
B-આતમતનભશિર ગુજરસાત રોજગસાર ્હસા્ વિસારસા
એમપલો્રનસા EPF ્ ોગદસાનનું 100% ્ ુધીનું વળતર.

• રૂ.100 કરોડ ્ુધીનસા CAPEX ્પોટશિ ્સાથે IT ્હેરો/
ટસાઉન્ીપ્નસા તવકસા્ને પ્રોત્સાહન અને તન્મનકસારી અને 
FCI ધોરણોમસાં છૂટછસાટ આપવી.

• તમસામ પસાત્ર IT/ITeS એકમોન ે100% ઇલેન્કટ્રત્ ટી ડૂ્ટીનુ ંવળતર.

• રૂ.5 કરોડ ્ ુધીની ટમશિ લોન પર 7% લેિે વ્સાજની ચૂકવણી
મસાટે ્હસા્.

• IT ઉદ્ોગ મસાટે તૈ્સાર કુ્ળ પ્રતતભસાનો અગ્ણી સત્રોત
બનવસાનસા ઉદ્ેશ્ ્સાથે ગુજરસાત AI સકકૂલ/AI ્ેદ્ટર ઑફ
એક્લદ્્ની સથસાપનસા.

• કૌ્લ્ તવકસા્ મસાટ ે સ્સાતક તવદ્સાથથીઓ અને કસા્શિકસારી
વ્વ્સાત્કોને અભ્સા્ક્રમની ફી પેટે ડસા્રેકટ બેતનદફટ
ટ્રસાદ્્ફર (DBT) વિસારસા વ્તક્ત દીઠ મહતિમ રૂ. 50,000
્ુધીની નસાણસાકી્ ્હસા્.

• ્સાળસાનસા બસાળકો અન ે્ સામસાદ્્ જનતસાન ેલક્્ બનસાવી મોટસા પસા્ે 
મસાતહતી, ત્ક્ણ અન ે્ચંસાર (IEC) કસા શ્િક્રમો કરવસામસંા આવ્.ે

• કોઈપણ આઈટી કંપની રસાજ્મસંા તમેની આઈટી કસામગીરીને 
ઝડપી રીતે કરી ્કે તે મસાટે તવશ્ કક્સાની ્હ-કસા્શિકસારી
જગ્સાઓનસા તનમસાશિણની ્ુતવધસા આપવી.

• ્રકસારની ્ુતવધસા્ુક્ત ઇદ્ફ્સાસટ્રકચર સકીમ હેઠળ સથપસા્ેલી
IT કંપનીઓને દર મતહને રૂ.10,000 પ્રતત ્ીટ ્ુધી 50%
લેિે ભસાડસા ્બત્ડી.
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