
માધવપુર	ઘરેડ	મરેળાનરે	મ�ું	રા�ીય	કક્ષાનું	બહુમાન

અમૃત મહાેવ
અાઝાદી કા ð»ko : 62  ytf : 8   íkk.16-4-2022





þçËþ:

• ‘આતિતનભચાર ગજુરકાિથી આતિતનભચાર ભકારિ’ પ્રતયે્  ગજુરકાિીનો 
્યેય િંત્ર બની ગયો છે.

• જ્કાતિબકાધિ તિનકા થિકાં સિૂિલગ્ન સકાિકાતજ્ સિરસિકાનકા 
ઉદ્ીપ્ છે. 

• પત્ર્કારતિ એ ઇતિિકાસનકા જિન સકાથે નિસજચાનનું સકાિથયચા 
ધિરકાિે છે.

• ગુજરકાિ દેશનું ગ્રોથ એધનજન છે અને િેને િધિુ બળિત્ર 
બનકાિિકાની આપણકા સૌની જિકાબદકારી છે. 

• સપેતશયલ ઓલધમપ્ દેશભરનકા લો્ો િકાટે પ્રેરણકારૂપ બનશે.

• િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ ગુજરકાિને તિ્કાસની દોિિકાં 
અવિલ બનકાવયું છે.

• ગુજરકાિને ઊંચકાઈ પર ટ્કાિી રકાખિકાિકાં િીડિયકાની સિભકાગીિકા 
િિત્િની છે.

• તિ્કાસ ્કાિો સિયસર થિકાની સકાથે િેની ગુણિત્કા જળિકાય એ 
પણ એટલું જ જરૂરી છે.

• ઊર્ચા સંલગ્ન ક્ેત્રિકાં તિતિધિ પદિી િેળિનકારકા ્ુશળ યુિકાનો 
તિશષે સકાિકાતજ્ જિકાબદકારી ઉપકાિિકા ઉતસકાિપિૂચ્ા  આગળ આિ.ે

• સિૂિ િકા્યિોિકાં લો્િકાનસ બદલિકાની િકા્કાિ છે.
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વિકાસના અનેક નિતર પ્રકલ્પોના 
સાગમટા પ્રારંભનું સાક્ષી બન્ું ગુજરાત... 

- આર. કે. મહેતા આઇ.એ.એસ.
માહહતી હિયામક

ઊઘિતટે રાિટે

સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને સમૃધ્ધિની ભૂતિ એટલે ગુજરકાિ. ગુજરકાિ તિ્કાસની યશોગકાથકા જગિભરિકાં ચચકાચાનો તિષય 
બનયો છે. ગુજરકાિિકાં આતિથય સત્કારનો અનોખો િતિિકા છે. સૌ ્ ોઇને ગુજરકાિનકા અતિતથ બનિકાની અને ગુજરકાિને 
િકાણિકાની ઇચછકા છે. ઐતિિકાતસ્, ધિકાતિચા્ ્ે સકાંસ્કૃતિ્ દૃષ્ી્ોણથી ગુજરકાિે િંિેશકા અતિતથનો ઉષિકાસભર સત્કાર 
્યયો છે. ગિ પખિકાડિયકાિકાં ગુજરકાિ રકાત્રિય ્ક્કાનકા તિતિધિ પ્રસંગોનું સકાક્ી બનયું એનું પ્રતયે્ ગુજરકાિી બકાંધિિને 
ગૌરિ છે. િિકાિતિિ રકા્રિપતિ શ્ી રકાિનકાથ ્ોતિંદ સતિિ ગણિકાનય િિકાનુભકાિો ગુજરકાિનકા િિેિકાન બનયકા િિકાં. 

સટેચયૂ ઓફ યુતનટીિકાં રકા્રિીય ્ક્કાની બે ડદિસીય જયુિીશીયલ ્ોનફરનસિકાં રકા્રિપતિશ્ીએ નયકાયિકાં ઇધચછિ 
પડરણકાિ િકાટે િિકાિ પક્ોએ િ્યસથી્રણ પ્રતયે સ્કારકાતિ્ િલણ રકાખિકા પર ભકાર િૂકયો િિો. સુપ્રીિ ્ોટચાનકા ચીફ 
જસટીસ શ્ી એન.િી. રિણકાએ િિકાિ પક્ોને ઇધચછિ નયકાય િેળિિો િોય િો િટસથ િકાિકાિરણનું તનિકાચાણ ્રિકાનો 
ઉલ્ેખ ્રી ્હ્ં ્ે, િટસથ િકાિકાિરણ િોય િો જ િિભેદો ઉ્ેલીને પ્રગતિ સકાધિી શ્કાય.

ચતૈ્ર િકાસિકા ંશતતિ અન ેભતતિનો સિનિય જોિકા િળે. આ િતિનકાિકા ંઆિિકા ચતૈત્ર નિરકાતત્ર, રકાિ જનિોતસિ, 
િનિુકાન જનિોતસિ િિેિકારો લો્ોનકા જીિનિકા ંનિિર ઉ્િચાગકાિી ઊર્ચાનો સચંકાર ્રે છે. ભગિકાન શ્ી ક્ૃષણનકા તિિકાિ 
જયકંા થયકા ંિિેકા પતિત્ર િકાધિિપુર ઘિેિકા ંતિશ્વપ્રતસદ્ધ િળેો સપંન્ન થયો. િકાધિિપુર ઘિેનકા િળેકાિકા ંરકા્રિપતિશ્ી ઉપધસથિ 
રહકા ંિિકા. િિેણ ેદર િષષે આ િળેકાન ેરકા્રિીય િળેકા િરી્ે ઉજિિકાની ર્િેરકાિ ્રીન ેગજુરકાિન ેગૌરિકાધનિિ ્યુું િિુ.ં 
િિકાિતિિ રકા્રિપતિશ્ીએ િકાધિિપરુ િળેો રકા્રિીય એ્િકાનો પ્રિી્ િોિકાન ુ્ હ્ ંિિંુ. જૂનકાગઢનકા ગકંાઠીલકા ધસથિ ઉિકાધિકાિનકંા 
14િકા પકાટોતસિિકંા િીડિયો ્ોનફરનસનકા િકા્યિથી ઉપધસથિ રિી ભકારિનકા લો્ લકાિીલકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ 
િોદીએ પકાટોતસિન ેધિકાતિચ્ા  અન ેસકાિકાતજ્ ચેિનકાનુ ં્ેનદ્ર બનકાિિકા અપીલ ્રી િિી. આ પ્રસગં ેઆઝકાદીનકા અમૃિ 
િિોતસિ તનતિત્ ેદરે્ તજલ્કાિકા ં૭૫ સરોિર તનિકાચાણનુ ંિિકાપ્રધિકાનશ્ીએ આહ્કાન ્યુચા િિુ.ં િિેણ ેમૃદ ુઅન ેિક્કિ 
િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઇ પટેલનકા નતેૃતિિકા ંગજુરકાિ નિી ઊચંકાઈઓન ેપ્રકાપ્ત ્રશ ેએિો તિશ્વકાસ વયતિ ્યયો િિો.

ગુજરકાિ દેશ તિદેશનકા સિેલકાણીઓ િકાટે પસંદગીનું પ્રથિ સથળ બની રહ્ં છે. ્ચછનું સફેદ રણ િોય ્ે ્કાં્ડરયકા 
િળકાિ, સટેચયૂ ઓફ યુતનટી િોય ્ે પછી નિકા બેટ સીિકાદશચાન ગુજરકાિનકા તિતિધિ પ્રિકાસન સથળો સિેલકાણીઓનકા 
આ્ષચાણનુ ં્ ેનદ્ર બની રહકાં છે. નિકા બટેિકા ંપ્રિકાસનનકા નિકા પ્ર્લપોનુ ંલો્કાપચાણ ્ રિકા ં્ ેનદ્રીય ગૃિ િતં્રી શ્ી અતિિભકાઈ 
શકાિે પ્રિકાસનનકા તિ્કાસની સકાથે આિનકારકા િષયોિકાં લકાખો લો્ોને રોજગકારીની નિિર િ્ો પ્રકાપ્ત થશે િેિો દ્રઢ તિશ્વકાસ 
વયતિ ્યયો િિો. િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે તિશ્વ પ્રતસદ્ધ યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજી ગબબર ખકાિે રૂ. ૧૩.૩પ ્રોિનકા 
ખચષે નિતનતિચાિ ભકારિનકા સૌથી િોટકા લકાઇટ એનિ સકાઉનિ શૉનો પ્રકારંભ ્રકાવયો િિો. અંબકાજી ધસથિ ્ોટેશ્વર ધિકાિનકા 
જીણયોદ્ધકાર ્કાયચાનો પ્રકારંભ ્રિકાિકાં આિિકા શ્્ધિકાળુઓિકાં આનંદની લકાગણી જોિકા િળી િિી. આ પ્રસંગે િેિણે 
તિચરિી-તિિુતિ ર્તિનકા ્ુલ ૪૧ િતિલકા લકાભકાથથીઓને ૮૦ ચોરસ િીટરનકા પલોટની સનદનું તિિરણ ્યુું િિું.

ગુજરકાિનકા પ્રિકાસન સથળોનકા થઇ રિેલકા ઝિપી અને નિૂનેદકાર તિ્કાસનો પિઘો પ્રસિુિ અં્િકાં ઝીલકાયો છે. 
સકાથોસકાથ ગુજરકાિિકાં થઇ રિેલકા તિ્કાસલક્ી ્કાયયોની સુિકાસ પણ પ્રસિુિ અં્િકાં સિકાતિષ્ છે. આ ઉપરકાંિ અં્િકાં 
આપિકાિકાં આિેલી ગુજરકાિનકા તિ્કાસલક્ી તનણચાયોની તિગિો, તિ્કાસગકાથકાઓ િથકા અનય િિત્િપૂણચા ઉપયોગી 
જનતિિલક્ી ્કાિગીરીની ર્ણ્કારી િકાચ્ોને ઉપયોગી થઇ પિશે એિી િને શ્્ધિકા છે.

જય જય ગરિી ગુજરકાિ...
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સટટેચ્ુ ઓફ ્ુવનટષી ખાતે દ્વિદ્િિસષી્ જ્ુદ્િવિ્લ કપોનફરનસ ્પોજાઈ
ન્ા્માં ઇચચછિત ્દ્રણામ માટટે તમામ ્ક્પોએ મધ્સ્ષીકરણ પ્રત્ે 

સકારાતમક િલણ રાખિું જોઈએ – રાષ્ટ્ર્વત શ્ષી રામના્ કપોવિંિ
નયકાયિંત્ર એ લો્શકાિીનકા િજબૂિ સિંભોિકંાનો એ્ 

આધિકારસિંભ છે. ભકારિિકાં નયકાયિંત્ર સિયોપરી છે. ઇનફિષેશન 
ટે્નોલોજીનો નયકાયિંત્રિકાં તિતનયોગ ચિત્કારી્ પડરણકાિો સર્જી 
શ્ે છે. આ ચિત્કાર સજચાિકાની ભૂતિનું સકાક્ી ગુજરકાિ બનયું. ગિ 
પખિકાડિયકાિકંા ગજુરકાિ રકા્રિીય ્ ક્કાનકા સેતિનકારનુ ંયજિકાન બનયુ.ં 
ડવિડદિસીય નેશનલ ્ોનફરનસ ઓન િીડિયેશન એનિ ઇનફિષેશન 
ટેક્ોલોજી તિષય્ સેતિનકારિકાં રકા્રિપતિ શ્ી રકાિનકાથ ્ોતિંદ, 
સપુ્રીિ ્ ોટચાનકા ંચીફ જધસટસ શ્ી એન. િી. રિણકા સતિિ ગણિકાનય 
િિકાનુભકાિો ઉપધસથિ રહકા િિકા. આ બે ડદિસીય સેતિનકારનો 
પ્રકારંભ ્રકાિિકાં રકા્રિપતિ શ્ી રકાિનકાથ ્ોતિંદે ઝિપી નયકાતય્ 
પ્રતરિયકા પર ભકાર િૂ્ િકા ંજણકાવયુ ંિિુ ં્ ે, નયકાયિકા ંઇધચછિ પડરણકાિ 
િકાટે િિકાિ પક્ોએ િ્યસથી્રણ પ્રતયે સ્કારકાતિ્ િલણ રકાખિું 
જોઈએ. છેલ્કા બે દકાય્કાઓિકાં િ્રકારોનકા િૈ્ધલપ્ તનિકારણની 
પદ્ધતિ નયકાયિંત્રિકંા અસર્કાર્ સકાતબિ થઈ છે. ખકાસ ્રીને 
દીિકાની બકાબિોનકા ્ ેસોિકાં આનકાથી સુખદ સિકાધિકાન લકાિી શ્કાય 
છે. રકા્રિપતિ શ્ી રકાિનકાથ ્ોતિંદજીએ 
એ્િકાનગર ખકાિે ડવિડદિસીય નેશનલ 
્ોનફરનસ ઓન િીડિયેશન એનિ ઇનફિષેશન 
ટેક્ોલોજીન ેરકાજયપકાલ શ્ી આચકાયચા દેિવ્રિ, 
ભકારિનકા િુખય નયકાયકાધિીશ શ્ી એન. િી 
રિણકા, ્ ેનદ્રીય ્ કાયદકા િતં્રી શ્ી ડ્રણ ડરજજુી 

અન ેિખુયિંત્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ િથકા સપુ્રીિ ્ ોટચા અન ેતિતિધિ 
િકાઈ્ોરસચા જજીસની ઉપધસથતિિકાં શુભકારંભ ્રકાવયો િિો.

રકા્રિપતિશ્ીએ િેિનકા લીગલ પ્રેધકટશનર િરી્ેનકા ડદિસોને 
યકાદ ્યકાચા અને ્હ્ં ્ે િે િષયો દરતિયકાન, િેિનકા િન-િધસિષ્ 
પર છિકાયેલકા રિિેકા અને્ િુદ્કાઓ પૈ્ી એ્ 'એકસેસ ટુ 
જધસટસ'નો િુદ્ો િિો. ‘નયકાય’ શબદિકાં ઘણું બધિું સિકાયેલું છે અને 
આપણકા બંધિકારણની પ્રસિકાિનકાિકંા િેનકા પર યોગય રીિે ભકાર 
િૂ્િકાિકાં આવયો છે. 

િેિણે દરે્ વયતતિ સુધિી નયકાયની પિોંચ ્ેિી રીિે સુધિકારી 
શ્કાય િે તિષય પર ભકાર િૂકયો. િેિણે ્ ોનફરનસ િકાટેનકા તિષયો 
ખૂબ જ ્કાળજીપૂિચા્ પસંદ ્યકાચા િોિકાની િકાિ ્િી િિી. 
નયકાયિંત્રિકાં િૈ્ધલપ્ તિિકાદ તનરકા્રણ (ADR) તિ્ેતનઝિ 
અન ેઇનફિષેશન એનિ ્ ોમયતુન્ેશન ટેક્ોલોજી (ICT) બનં ેઘણકાં 
્કારણોસર િિત્િપૂણચા છે; પરંિુ િેિનકા િકાટે િે એટલે િિત્િપૂણચા 
છે, ્કારણ ્ે િે તસસટિને િધિુ ્કાયચાક્િ બનકાિિકાિકાં િદદ ્રશે 

અને નયકાય આપિકા િકાટે િધિુ સક્િ બનશે. 
રકા્રિપતિશ્ીએ ્હ્ં ્ે છેલ્કા બે દકાય્કા 

દરતિયકાન, િિકાિ પક્્કારોએ તિિકાદનકા 
તનરકા્રણ િકાટ ે િીડિયેશન એટલે ્ ે 
િ્યસથીને અસર્કાર્ સકાધિન િકાનયું છે અને 
િેને પ્રોતસકાિન આપયું છે. ઘણકા ્કાનૂની 

સરકાર અિટે ન્ા્રાદ્લકા 
રરસરર તાલમટેલ અિટે રનવત્રતાથી 
કામ કરટે તાટે  રાષ્ટ્  નવકાસિી િવી 
ઉંિાઈઓટે હાંસલ કરી િકટે છટે.

 - રાજ્રાલ શ્ી ઓિા મ્ા િટેવવ્રત

દ્ �િંતિ
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તિવિકાનોએ એિું પણ અિલો્ન ્યુું છે ્ે, નકાગડર્ અતધિ્કારોનકા 
સંદભચાિકાં વયતતિઓ િચ્ે અદકાલિોિકાં પેધનિંગ િોટકાભકાગનકા ્ેસ 
એિકા છે ્ ે િિેન ેતનણચાયની જરૂર નથી. આિકા ડ્સસકાઓિકંા પક્્કારો 
િ્યસથીઓનકા િકાળખકાગિ િસિકે્પ વિકારકા િેિનકા તિિકાદનું 
સિકાધિકાન ્રી શ્ે છે.

િ્યસથીનો ઉદ્ેશય તિિકાદને ્ોઈ આદેશ અથિકા સત્કા વિકારકા 
ઉ્ેલિકાનો નિીં, પરંિુ િેનકા બદલે, િે પક્્કારોને િ્યસથી વિકારકા 
વયિધસથિ િ્યસથી બેઠ્ો ્રી સિકાધિકાન પર પિોંચિકા િકાટે 
પ્રોતસકાતિિ ્રિકાનો છે. ્કાયદો એ્ પ્રોતસકાિન પણ પૂરં પકાિે છે: 
જો ્ ોઈ પણ પેધનિગં ્ ેસની િ્યસથી વિકારકા પિકાિટ ્ રિકાિકંા આિ,ે 
િો અરજદકાર પક્ વિકારકા જિકા ્રિકાિકાં આિેલી સિગ્ર ્ોટચા ફી 
પરિ ્રિકાિકાં આિે છે. આિ, ખરેખર  
િો િ્યસથીથી ઉ્ેલ લકાિિકાિકાં દરે્ પક્ 
તિજેિકા છે.

િ્યસથિકાની તિભકાિનકાને િજુ સિગ્ર 
દેશિકાં વયકાપ્ સિી્કૃતિ િળી નથી. ્ેટલકાં્ 
સથળોએ પરૂિકા પ્રતશતક્િ િ્યસથીઓ ઉપલબધિ 

નથી. ઘણકાં િ્યસથી ્ેનદ્રો પર િકાળખકા્ીય સુતિધિકાઓને અપગ્રેિ 
્રિકાની જરૂર છે. રકા્રિપતિશ્ીએ ્ હ્ં ્ ે આ અસર્કાર્ સકાધિનથી 
વયકાપ્ િસિીને લકાભ િળે િે િકાટે આ અિચણોને િિેલી િ્ે દૂર 
્રિી પિશે. િદુપરકાંિ, જો આપણે ઇધચછિ પડરણકાિો િકાંસલ 
્રિકા િકાગિકા િોઈએ, િો િિકાિ પક્્કારોએ િ્યસથી પ્રતયે 
સ્કારકાતિ્ િલણ દશકાચાિિું પિશે. આ સંદભષે, િકાલીિ ઘણો ફર્ 
લકાિી શ્ે છે. િકાલીિ તિતિધિ સિરે પ્રદકાન ્ રી શ્કાય છે, ઇનિકશન 
સટેજ પર પ્રકારંતભ્ અભયકાસરિિોથી લઈન ેતિિ-્ેડરયર વયકાિસકાતય્ો 
િકાટે ડરફ્ેશર અભયકાસરિિોનું પણ આયોજન ્ રી શ્કાય છે. િેિણે 
એ િકાિની પણ પ્રશંસકા ્રી ્ે સુપ્રીિ ્ોટચાની િ્યસથી અને 
સિકાધિકાન પ્રોજેકટ ્ તિટી રકાજયોિકાં િકાલીિ ્ કાયચારિિોનું આયોજન 

્રીને ઉત્િ ્કાયચા ્રી રિી છે.
્ોનફરનસનકા બીર્ તિષય એટલે ્ે 

ઇનફિષેશન ટેક્ોલોજી તિશે િકાિ ્રિકા 
રકા્રિપતિશ્ીએ ્હ્ં ્ે આપણે બધિકા ખૂબ જ 
િશુ્ેલ સં્ ટિકંાથી પસકાર થયકા છીએ. છેલ્કા ં
બ ેિષચા દરતિયકાન પિેલકા ંકયકારેય ન જોયલેકા 

લવાિ વિારા વૈકલલરક તકરાર 
નિવારણિાટે ખ્ાલ ભારતમાં 
કા્િાકી્ લટેનિસ્ટેરિટે બિલી 

િકટે છટે.

 - ભારતિા મયુખ્ ન્ા્મૂનત્િ  

શ્ી અટેિ. વી. રમણા
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સં્ટ િચ્ે, જો એ્ આશકા િિી િો િે 
િકાતિિી અને સંચકાર ટેક્ોલોજીથી િિી. 
આિશય્ પ્રવૃતત્ઓ િકાટે અન ેઅથચાવયિસથકાનકાં 
પૈિકાંને ગતિિકાન રકાખિકાિકાં ICT સૌથી િધિુ 
િદદરૂપ સકાતબિ થયું. ડરિોટ િડ્િંગની જેિ, 
ડરિોટ લતનુંગે તશક્ણિકાં તિક્ેપ ટકાળિકાિકાં 
િદદ ્રી. એ્ રીિે, આ ્ટો્ટી ડિતજટલ 
રિકાંતિ િકાટે એ્ િ્ સકાતબિ થઈ છે. ર્િેર સેિકા તિિરણને િધિુ 
્કાયચાક્િ બનકાિિકા િકાટે ICTને લો્ો ઝિપથી અપનકાિી રહકા છે. 
જયકારે પ્રતયક્ િેળકાિિકાઓને ટકાળિકા પડ્કા, િે સિયિકાં િચયુચાઅલ 
સુનકાિણી વિકારકા  નયકાય આપિો પણ શકય બનયો િિો.

રકા્રિપતિશ્ીએ એ િકાિ પણ ્રી ્ે િિકાિકારી પિેલકાં પણ   
આ ્ોનફરનસિકાં ‘ફયુચર ઓફ ટેક્ોલોજી ઇન ધિ જયુડિતશયરી’ 
તિષયને સિતપચાિ એ્ સંપૂણચા ્ કાયચા્કારી સત્ર િોિકાની બકાબિે િેિણે 
્હ્ં ્ ે ICT અપનકાિિકાનકા ઘણકા ઉદ્ેશયો પૈ્ી, નયકાયની પિોંચિકાં 
સુધિકારો ્રિો એ સિયોચ્ છે. આ ફતિ પડરિિચાન ખકાિર જ 
પડરિિચાન નથી, પરંિુ િધિુ સકારકા તિશ્વ િકાટેનું પડરિિચાન છે. 

િેિણે તિશ્વકાસ વયતિ ્યયો િિો ્ે આ રકા્રિીય પડરષદ 
નયકાયકાલયોિકાં િ્યસથી અને ICT બંનેની તિશકાળ સંભકાિનકાઓ 
જ નિીં, પરંિુ િકાગચાિકાં આિિકા પિ્કારોનો શ્ેષ્ઠ પ્રતિસકાદ રીિે 
્ેિી રીિે આપિો િે અંગે પણ તિચકારણકા ્રશે. 

ગુજરકાિનકા રકાજયપકાલ શ્ી આચકાયચા દેિવ્રિે જણકાવયું િિું ્ે 
સંસદ, સર્કાર અને નયકાયપકાતલ્કા લો્શકાિીનકા આધિકારસિંભ છે. 
નયકાયપકાતલ્કાને સૌનકા તિ્કાસ, તિશ્વકાસ અને શ્દ્ધકાનું આસથકા ્ેનદ્ર 
ગણકાિિકંા િેિણે ઉિેયુું ્ે સર્કાર અને નયકાયપકાતલ્કા પરસપર 
િકાલિેલ અને પતિત્રિકાથી ્કાિ ્રે િો રકા્રિ તિ્કાસની નિી 
ઊંચકાઈઓ િકાંસલ ્રી શ્ે છે. 

નકાગડર્ોને પકારદશથી અને ઝિપી નયકાય િળશે િો સુંદર 

સિકાજની રચનકા થશે એિો તિશ્વકાસ વયતિ 
્રિકાં રકાજયપકાલશ્ીએ જણકાવયું િિું ્ે 
અપરકાધિી બચી ન શ્ે અને ધિિકાચાતિકા દુઃખી 
ન થકાય એિકા સ્કારકાતિ્ અને સિતપચાિ 
ભકાિથી ્કાય ચા ્રીશું  િો નકાગડર્ોનો 
નયકાયપ્રણકાલી પ્રતયેનો તિશ્વકાસ િધિશે અને 
રકા્રિની પ્રગતિ, ઉન્નતિ સકાથે પ્રર્જનોની 

સમૃતદ્ધ પણ િધિશે. નકાગડર્ોને ઝિપી નયકાય આપિકા િકાટે આ 
્ોનફરનસ સફળ અને પે્રરણકાદકાયી બની રિેશે એિો તિશ્વકાસ 
રકાજયપકાલશ્ીએ વયતિ ્યયો િિો. 

ભકારિનકા િુખય નયકાયિૂતિચા શ્ી એન. િી. રિણકાએ જણકાવયું ્ ે, 
સંઘષચા એ િકાનિર્િનો બીજો ચિેરો છે. સંઘષચાથી થિકા નુ્સકાન 
અને ગેરફકાયદકા જોિકા િકાટે વયતતિ પકાસે દૂરદતશચાિકા િોિી જોઈએ. 
તિિકાદ પક્્કારોનકા સંબંધિને િકાત્ર બગકાિિકા જ નથી, પણ લકાંબકા 
ચકાલિકા િુ્દ્િકા િેનકાં સંસકાધિનોને જ નષ્ ્રી શ્ે છે અને 
જીિનભરની દુશિનકાિટનુ ં્ કારણ બન ેછે. દરે્ સઘંષચા ્ ે િિભદેનો 
અંિ ્ોટચાિકાં જ થકાય એ જરૂરી પણ નથી.

િિકાભકારિનું ઉદકાિરણ આપિકાં િેિણે ્હ્ં ્ે, િટસથ 
િકાિકાિરણિકંા િિભદેો ઉ્ેલી શ્કાય છે, જયકા ંિિકાિ પક્ોન ેિિેનો 
ઇધચછિ નયકાય િળિો િોય છે, ્ કારણ ્ ે જીિન એ્ સંિુતલિ ્ કાયચા 
છે. ગુજરકાિ િેપકારીઓ િકાટે ર્ણીિું છે અને િેિનકાથી િધિુ સકારી 
રીિ ે્ ોઈ ર્ણિુ ંનથી ્ ે સિય ખોિકાઈ ગયો એટલ ેપસૈકા ગુિકાવયકા. 
એટલે તિિકાદનો ઝિપથી ઉ્ેલ આિે િે જરૂરી છે. તિિકાદોને 
અસર્કાર્ રીિે અને ઝિપથી ઉ્ેલિકાની જરૂડરયકાિને સિજિકા 
િકાટે િેપકારીઓ ્રિકાં ્ોણ િધિુ સકારં ઉદકાિરણ િોય. િ્ી્િિકાં 
્ુશળ ઉદ્ોગપતિ આિકા તિિકાદોનો સકાિનો ્ રે છે. લો્અદકાલિો 
અને આતબચાટ્ેશન ્ેનદ્રો વિકારકા િૈ્ધલપ્ િ્રકાર તનિકારણનો ખયકાલ 
ભકારિિકાં ્કાયદકા્ીય લેનિસ્ેપને બદલી શ્ે છે. 

વચ્યુમાઅલ માધ્મથી કાટેટમા 
કા મ્ાવાહીમાં સહ્ાટેગ ઓરીિટે 

રાજ્ સરકારટે અિાલતાટેિટે જરૂરી 
સયુનવધાઓટે રૂરી રાિી છટે.

 - મયુખ્મંત્રી શ્ી ભૂરટેનદ્રભાઇ રટટેલ
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એિીઆર નયકાતય્ સંસકાધિનોને પણ બચકાિી શ્ે છે. તપ્ર-
તલડટગશેન સટેજ પર િ્યસથી અન ેિકાટકાઘકાટ એ તિિકાદોન ેઉ્ેલિકા 
િકાટેની સૌથી િધિુ સકારી પદ્ધતિ છે, ્કારણ ્ે િે પક્્કારોની 
સિભકાતગિકાને િિત્િ બનકાિે છે. 

્ેસ િનેજેિનેટ િકાટે િ્યસથી અન ે િકાટકાઘકાટોન ે ફરતજયકાિ 
બનકાિિકા િકાટે અદકાલિો વિકારકા સતરિય પ્રયત્ો ્રિકા જોઈએ. 
િ્ીલોએ તપ્ર-તલડટગશેન િ્યસથીની દરે્ િ્ન ેછોિિી નકા જોઈએ. 
પ્રતરિયકાનકા િિેલકા ઉ્ેલની ખકાિરી ્રિકાની અને તિલબંની યતુતિ 
િરી્ે િનેો ઉપયોગ ન ્રિકાની જિકાબદકારી પક્્કારોની છે. 

િ્યસથી દરતિયકાન ્ેટલકા્ િિત્િપૂણચા િુદ્કાઓ નક્કી ્રિકા 
િકાટે ્ુશળ િ્યસથીઓની જરૂર છે, ખકાસ ્રીને જયકારે િે એ્ 
પક્ની િરફેણિકાં િોય અને જો િે નબળકા પક્ િકાટે અનયકાયી િોય 
અને જો િ્યસથી િૂ્ પ્રેક્્ િોિો જોઈએ અને ભકારિ જેિકા 
િૈતિ્યસભર સકાિકાતજ્ િકાણિકાળકા દેશ િકાટે આ અસર્કાર્ છે. 

િિકાતિકા ગકાંધિીએ ્હ્ં િિું ્ે, િ્ીલનું સકાચું ્કાિ પક્્કારોને 
એ્ ્ રિકાનું છે. િ્ીલો અને ્ કાયદકાનકા તિદ્કાથથીઓ િકાટે િ્યસથી 
અને િકાટકાઘકાટોિકાં ્ુશળિકા તિ્સકાિિી ખૂબ જરૂરી છે, િેિ િુખય 
નયકાયિૂતિચાશ્ીએ ઉિેયુું િિું. 

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે િિકાતિકા ગકાંધિી, સરદકાર 
િલ્ભભકાઈ પટેલ, િોરકારજી દેસકાઈ અને તિશ્વનેિકા િિકાપ્રધિકાન 
શ્ી નરેનદ્રભકાઈની ભૂતિ ગુજરકાિિકાં સૌને આિ્કારિકાં ્હ્ં ્ે, આ 
્ોનફરનસ એ દેશિકાં નયકાયપકાતલ્કાને િધિુ સુદૃઢ બનકાિિકા િકાટે 
િિત્િની પુરિકાર થશે. નયકાયકાલયિકાં ઇનફિષેશન ટેક્ોલોજીનો 
ઉપયોગ થિકાં નકાગડર્ોને ઝિપથી અને સરળિકાથી નયકાય િળે િે 
િકાટે આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિ પ્રસંગે યોર્ઈ રિેલી આ 
્ોનફરનસ દેશભરિકાં નયકાયિંત્ર િકાટે અમૃિ્કાળ બનશે. 

ભકારિની એ્િકા અન ેઅખંડિિિકાનકા પ્રિી્ અને એ્ ભકારિ-
શ્ષે્ઠ ભકારિનકા પ્રરેણકાસ્ોિ લોિપરુષ સરદકાર િલ્ભભકાઈ પટેલે 

આઝકાદી પિલેકાંનકાં  પ૬ર 
જે ટ લ કંા  ન કા ન કંા - િ ો ટ કંા 
રજિકાિકાઓંન ેસિિતં્રિકા િળયકા 
પ છ ી  ભ કા ર િ  ર કા ્રિ િ કાં 
તિલીની્રણ ્રિકાિકાં એ 
સ િ યે  િ ી ડ િ યે શ ન -
િ્યસથી્રણની આગિી 
તિસકાલ પ્રસથકાતપિ ્ રેલી િિી. 

આ પ ણ ી  સ ન કા િ ન 
સંસ્કૃતિિકાં પણ સદીઓથી 
આિી  િ ્યસથ ી્રણની 
પરંપરકા અધસિતિિકંા િિી. 
તયકારે આ પરંપરકા િકાલની 
નયકાયપ્રણકાલીિકાં  સુસંગિ 
નીિિી રિી છે. િીડિયેશન 
વિ કાર કા  પક્્કાર ો  પ ોિકાનકા 
તિિકાદને  અલગ અલગ 
દૃધષ્્ોણથી ર્ણી, સિજી 
િીડિયેશનની િદદથી િેિને 
િકાનય િોય િેિું સિકાધિકાન 
અપનકાિીન ેનયકાય િળે એ િકાટે 
્ોનફરનસ િિત્િની પુરિકાર 
થશે, એિો તિશ્વકાસ વયતિ  
્યયો િિો.

િખુયિંત્રીશ્ીએ ઉિયેુું િિું 
્ે, તિિકાદોનું સતિરે પક્્કારો 
વિકારકા તનરકા્રણ થકાય િે િકાટે 
િીડિયેટર િદદરૂપ થકાય છે, 
જેનકા ્કારણે પક્્કારો િચ્ેનકા 
તિિકાદનું તનરકા્રણ લકાિી 
્ોટચા્ેસનો અંિ આિે છે અને ્ોટચા પરનું ભકારણ ઓછું થકાય છે. 
‘િસધૈુિિ ્ ુટુબં્િ’ની પડરિકાર ભકાિનકાન ેયથકાિત્ ર્ળિી રકાખીન,ે 
પકાડરિકાડર્ તિિકાદોનું તનિકારણ ્ોટચા-્ચેરીની બિકાર સકાિકાતજ્, 
ધિકાતિચા્, પ્રતિતષ્ઠિ વયતતિઓની દરમયકાનગીરીથી સિકાધિકાન િકાટે 
‘ફેતિલી ફસટચા’ સિર્િટનું સરનકાિું ્નસેપટ અપનકાવયો છે. આ 
િકાટે તજલ્કા અને િકાલુ્કા સિરે સતિતિઓ પણ રચિકાિકાં આિેલી 
છે. બંધિકારણનકા િૂળભૂિ તસદ્ધકાંિો એિકા સકાિકાતજ્ સૌિકાદચા, 
સિરસિકા, બધુંિતિન ેસકા્કાર ્ રિકાિકંા આ પ્રયોગ એ્ સફળ િકા્યિ 
બનયો છે. 

દેશનકા રોલિોિલ ગુજરકાિે ઇનફિષેશન ટેક્ોલોજીનકા ક્ેત્રે પણ 
અને્ તિધિ નિિર આયકાિો િકાથ ધિરીન ે જનસિેકા પ્ર્લપો, જનતિિ 
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્કાયયોિકાં ઓનલકાઇન પ્રતરિયકાનો ઉપયોગ ્રીને જનસેિકાઓ િધિુ 
પકારદશથી બનકાિીને દશેભરિકાં િોખરે રિીને િિકાપ્રધિકાનશ્ીનકા 
ડિતજટલ ઇધનિયકાનકા સં્ લપન ેપણૂચા ્ રિકાિકા ંિિત્િની ભતૂિ્કા પરૂી 
પકાિીને દેશને રકાિ ચીં્યો છે

નયકાયિંત્રિકંા ડિતજટલકાઇઝેશન અને આઇ.ટી.નો વયકાપ્ 
ઉપયોગ ગુજરકાિે ્યયો છે, ્ોરોનકાની િૈતશ્વ્ િિકાિકારી િચ્ે પણ 
્ોઈ નયકાયથી િંતચિ ન રિે િેિકા સુપ્રીિ ્ોટચા અને િકાઈ્ોટચાનકા 
જનતિિ અતભગિને રકાજય સર્કારે િચયુચાઅલ િકા્યિથી ્ોટચા 
્કાયચાિકાિીિકાં સિયોગ આપીને જરૂરી સુતિધિકાઓ રકાજય સર્કારે 
અદકાલિોને પૂરી પકાિી છે. સકાથે સકાથે ઇનફિષેશન ટેક્ોલોજીનો 
નયકાયપકાતલ્કાિકંા િિત્િ ઉપયોગ થકાય િ ેિકાટે રે્િચા ડિતજટલકાઇઝશેન 
સતિિ િચયુચાઅલ સુનકાિણી વિકારકા પકારદતશચાિકા લકાિિકા અંગે પણ 
રકાજય સર્કારે નયકાયિંત્રને સિયોગ આપયો છે. 

ગજુરકાિની નયકાયપકાતલ્કાએ િકાઈ્ોટચાની ્ કાયચાિકાિીનુ ંય-ુટ્બુનકા 
િકા્યિથી લકાઇિ ટેતલ્કાસટ ્ રિકાની દેશભરિકા ંપ્રથિ પિેલ ્ રીને 
દેશને રકાિ ચી્યો છે. ્ેનદ્રીય ્કાયદકા અને નયકાયિંત્રી શ્ી ડ્રણ 
ડરજ્ુએ જયુડિતશયરી અને એધકઝકયુડટિ િચ્ે િકાલિેલની 
જરૂડરયકાિ ઉપર ભકાર િૂ્િકાં જણકાવયું ્ે, લો્ોને સરળ, ઝિપી, 
સસિો અન ેઘરઆંગણ ેનયકાય િળે િ ેિકાટે િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ 
િોદીનકા નેતૃતિિકાં ્ેનદ્ર સર્કાર સિિ પ્રયકાસો ્રી રિી છે. 

રકાિકાયણ અને િિકાભકારિ્કાળથી આપણી પ્રકાચીન પરંપરકાિકાં 
પણ િ્યસથીની ભૂતિ્કા િિત્િની રિી છે, એિ જણકાિિકાં િેિણે 
ઉિેયુું ્ે સરદકારસકાિેબે અખંિ ભકારિનું તનિકાચાણ ્યુું િિું એિ 
સિચાગ્રકાિી પ્રયકાસો વિકારકા નકાગડર્ોને ઝિપી નયકાય િળે િે િકાટે 

િીડિયશેન અન ેનયકાયપ્રણકાલીિકંા ઇનફોિષેશન ટેક્ોલોજીનો િિત્િ 
તિતનયોગ થકાય િે િકાટે સર્કારે સંપૂણચા ્યકાન ્ેધનદ્રિ ્યુું છે.

 િેિણે જણકાવયું ્ે ટીિ િ્્કથી આપણે સૌ એ્જૂટ થઈ ્કાિ 
્રીશું િો લો્ોનકાં વિકાર સુધિી નયકાયને લઈ જિકાિકાં સફળિકા િેળિી 
શ્ીશું. નીચલી ્ ોટચાથી લઈ સુપ્રીિ ્ ોટચા સુધિી લો્ોને ઝિપી નયકાય 
િળે િે િકાટે ્ ેનદ્ર સર્કારનો જરૂરી િિકાિ સિયોગ અને યોગદકાન 
િળી રિેશે.

ગુજરકાિ િકાઈ્ોટચાનકા ચીફ જધસટસ શ્ી અરતિંદ ્ ુિકારે જણકાવયું 
્ે િ્યસથી વિકારકા તિિકાદનું તનરકા્રણ એ ભકારિની પ્રકાચીન 
નયકાયપ્રણકાલીનો તિસસો છે. ભકારિિકાં િજુ પણ તિિકાદનકા િૈ્ધલપ્ 
તનિકારણ િકાટે ઉતચિ પગલકાંને અપનકાિિકાિકંા આિે છે. ્ોઈ 
તિિકાદનકા સિકાધિકાન્કારી િ્યસથીથી ઉ્ેલ િકાટે તજલ્કા નયકાયિંત્રો 
િિત્િની ભૂતિ્કા અદકા ્રી શ્ે છે. િેિણે એિું પણ ્હ્ં ્ે 
ઇનફિષેશન ટેક્ોલોજી અતયકારનકા યુગિકાં જીિનનો િિત્િનો 
તિસસો બની ગઈ છે તયકારે નયકાયપ્રણકાલીિકાં િેનકા ઉપયોગથી 
નયકાયિંત્રને િધિુ લો્કાતભિુખ બનકાિી શ્કાશે. સરદકાર પટેલનકા 
સૌથી ઊંચકા સટચેયુનકા સકાંતન્યિકંા થયેલું તિચકારિંથન ફળદકાયી 
નીિિશે િેિો આશકાિકાદ િેિણે વયતિ ્યયો િિો.

આ ્ોનફરનસિકાં સુપ્રીિ ્ોટચાનકા નયકાયિૂતિચા શ્ી નકાગેશ્વર રકાિ,  
શ્ી એિ. આર. શકાિ, શ્ી અબદુલ નઝીર, શ્ી તિરિિ નકાથ, શ્ી 
બેલકાબિેન તત્રિેદી, િિેસૂલ અને ્કાયદકા િંત્રી શ્ી રકાજેનદ્રભકાઈ 
તત્રિેદી, તિતિધિ રકાજયોની િિી અદકાલિોનકા ચીફ જધસટસ, 
રતજસટ્કાર, િુખય સતચિ શ્ી પં્જ્ુિકાર, અતધિ્ િુખય સતચિ શ્ી 
રકાજીિ ગુપ્તકા ઉપધસથિ રહકા િિકા. • 

‘નમ્ષિામૈ્ા’નાં િિ્ષન કરષી મહાઆરતષીમાં 
સામેલ ્તા ન્ા્ાધષીિશ્ષીઓ

એકતાિગર  ખાત ે બ ેદિવસીય જજીસ કોન્ફરનસમાં ભાગ લેવા સપુ્ીમ 
કોર્ટિા ચી્ફ જસ્રસ શ્ી એિ. વી. રમણા, સુપ્ીમ કોર્ટિા નયાયમહૂત્ટઓ 
સહહત િેશિા ંહવહવધ રાજયોિા ચી્ફ જસ્રસ અિે રહજ્ટ્ારો ગજુરાત આવયા 
હતા. આ તમામ પ્હતહિહધઓ ્ રેચય ુઓ્ફ  યુહિરીિા સાહંિધયમાં પ્ોજકેશિ 
મેહિંગ શો હિહાળવા સાથ ે ગોરા ગામિા િહવત્ર િમ્ટિાદકિારે આવેલા 
શલૂિાણશે્વર મદંિર ખાત ેમહાઆરતીમા ંસહભાગી બનયા હતા. િમ્ટિા િિીમાં 
મયહુિકલ ્ુફવારા સાથ ેએક્ા લાઇર શો હિહાળવાિી સાથ ેશલૂિાણેશ્વર 
મદંિરથી િમ્ટિા ઘાર સુધી જઇ શકાય ત ેમારે રોશિીથી િળહળ થતા સુિંર 
પ્કારિા કોરીડોરિી વયવ્થા ઉિરાતં આકર્ટક લાઇદરંગ િણ હિહાળયુ ંહતુ.ં

આ પ્સગેં જસ્રસ શ્ી એમ. આર. શાહ, ગજુરાત હાઈકોર્ટિા ચી્ફ 
જસ્રસ શ્ી અરહવંિ કુમાર, ઉદ્ોગ હવભાગિા અહધક મખુય સહચવ શ્ી 
રાજીવ ગુપ્ા, SOUિા સીઈઓ શ્ી રહવશકંર, હજલ્ા કલકેરર શ્ી ડી. એ. 
શાહ ઉિસ્થત રહ્ા હતા.

દ્ �િંતિ
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મપોહન - રુકમણષીના મધુર વમલનના સાક્ષી એિા
માધિ્ુર ઘેિ મેળાને મળ્ું રાષ્ટ્રષી્ કક્ાનું બહુમાન

ભકારિીય સંસ્કૃતિિકાં તિતિધિિકાિકાં એ્િકા છે. પિયોની સકાથે 
સકાથ ેિળેકાિકા ંએ્િકાની પ્રિીતિ થકાય છે. તિતિધિિકાિકંા એ્િકા એટલે  
િકાધિિપુર ઘિે િળેો. આ િળેો ગુજરકાિ અન ેઉત્ર પિૂથીય સકંાસ ક્ૃતિ્ 
િકારસકાનકા ઐકયનું પ્રિી્ છે. આ બે સંસ્કૃતિનું સંગિ તબંદુ છે. 
સકાંસ્કૃતિ્ – આ્યકાધતિ્ – ધિકાતિચા્ એ્િકાની ભકાિનકા સકા્કાર 
્રિકાિકંા િથકા બ ેસસં ક્ૃતિઓનકા તિલનિકંા આ િળેો સીિકાતચિ ્નરૂપ 
છે. રકા્રિપતિ શ્ી રકાિનકાથ ્ોતિંદે િકાધિિપુર ઘેિ, પોરબંદર ખકાિે 
પંચડદિસીય િકાધિિપુરનકા િેળકાનું ઉદ ્ઘકાટન ્ યુું. િષચા 2018થી દર 
િષષે સકાંસ્કૃતિ્ િંત્રકાલયનકા સિયોગથી ગુજરકાિ સર્કાર વિકારકા 
ભગિકાન શ્ી્કૃષણ અને ર્િણીજીનકા પતિત્ર તિિકાિનકા અિસર 
પર આ િેળકાનું આયોજન ્રિકાિકાં આિે છે.

રકા્રિપતિ શ્ી રકાિનકાથ ્ ોતિદેં જણકાવયુ ંિિુ ં્ ે, િિકાતિકા ગકાધંિીએ 
િયકાચાદકા પુરષોત્િ ભગિકાન શ્ીરકાિનકા આદશયો પર આધુિતન્ 
ભકારિિકાં રકાિરકાજયની સથકાપનકાની આશકા રકાખી િિી. શ્ી્કૃષણનકા 
જીિન સકાથે સં્ળકાયેલકા ગકાિિકાં અને બકાપુનકા જનિસથળ એિકા 
પોરબંદર નજી્ આયોતજિ િકાધિિપુર ઘેિ િેળકાનું ઉદ ્ઘકાટન ્રિું 
એ િેિનકા િકાટે સૌભકાગયની િકાિ છે.

શ્ી્કૃષણ અને ર્િણીજીનકાં લગ્નની લો્્થકા દશકાચાિે છે ્ે 
ભકારિની સકંાસ્કૃતિ્ એ્િકા ્ેટલી પ્રકાચીન છે અને આપણી 
સકાિકાતજ્ સિરસિકાનકાં િૂતળયકાં ્ેટલકાં ઊંિકાં છે. આજનકા ઉત્ર 
પ્રદેશિકા ંજનિેલકા શ્ી ક્ૃષણે ગુજરકાિન ેિિેની ્ િચાભતૂિ બનકાિી અને 
આપણકા દેશનકા આજનકા ઉત્ર-પૂિચા પ્રદેશની રકાજ્ુિકારી ર્િણીજી 
સકાથ ેલગ્ન ્ યકાું. લો્િકાનયિકા પ્રિકાણે િકાધિિપરુ ઘિે ગકાિની જિીન 
િેિનકા તિલનની સકાક્ી રિી છે.

િળેકા, િિેિકારો અને િીથચાસથળોએ આપણકા તિશકાળ દેશન ેપ્રકાચીન 
સિયથી સકાિકાતજ્ અન ેસકંાસ ક્ૃતિ્ એ્િકાની દોરીથી બકંાધિી રકાખયો 

છે. િકાધિિપુર િળેો ગજુરકાિન ેદેશનકા ઉત્રપિૂચા તિસિકાર સકાથ ેએ્ 
અતભન્ન બંધિનિકા ંજોિ ેછે. િળેકા વિકારકા લો્ોન ેઅન ેખકાસ ્ રીન ેયુિકા 
પઢેીન ેઆપણકા િકારસકા, સસં ક્ૃતિ, ્લકા, િસિ્લકા અન ેપરંપરકાગિ 
ભોજન તિશ ેજ્કાન િળેિિકાની િ્ િળે છે. િળેો પ્રિકાસનન ેપણ 
પ્રોતસકાિન આપે છે. ગજુરકાિનકા િકાધિિપરુનો િળેો એ્ ભકારિ-શે્ષ્ઠ 
ભકારિની તિભકાિનકા ખરકા અથચાિકા ંરકા્રિીય ફલ્ પર સકાસં ક્ૃતિ્ પિચા 
િરી્ે ઉર્ગર થઈ રહો છે.

આ િષષે ઉત્ર-પૂિથીય ક્ેત્રનકા તિ્કાસ િંત્રકાલયે પણ િોટકા પકાયે 
િેળકાનું આયોજન ્ યુું છે, િે બકાબિે રકા્રિપતિશ્ીએ પોિકાની ખુશી 
વયતિ ્રી. િેિણે ્હ્ં ્ે આ જ ડદિસે ઉત્ર-પૂિચાનકાં રકાજયોિકાં 
ઘણકા સકાંસ્કૃતિ્ ઉતસિોનું આયોજન ્રિકાિકાં આિી રહ્ં છે. આ 
સકાથે જ િેિણે આશકા વયતિ ્રી ્ે આ િેળો આપણી સકાંસ્કૃતિ્ 
પરંપરકાને તિશેષ ઓળખ આપશે. 

રકા્રિપતિશ્ીએ એ બકાબિની નોંધિ લીધિી ્ ે ગજુરકાિનકા સકાિતસ્ 
લો્ો તિ્કાસનકા પંથે ્ૂચ ્રિી િખિે પરંપરકા અને આધિુતન્િકા 
િચ્ે સંિુલન ર્ળિી રકાખે છે. િેિણે આ બકાબિની પ્રશંસકા પણ 
્રી. િેિણે સસટેનેબલ તિ્કાસનકા લકયકાં્ો િકાંસલ ્રિકા િકાટે 
તિતિધિ રકાજયોની ્કાિગીરીનું િૂલયકાં્ન ્રિકા િકાટેનકા 
િષચા 2020-21 િકાટેનકા નીતિ આયોગનકા અિેિકાલ 
િુજબ, ગુજરકાિ િિકાિ િયજૂથનકા લો્ોને 
સિસથ જીિન પૂરં પકાિિકાનકા સંદભચાિકંા 
દેશિકા ંપ્રથિ રિિ ેિોિકાની િકાિની પણ 
નોંધિ લીધિી. આ સકાથે જ િેિણે 
જણ કા વ યું  ્ ે,  ઉદ્ ોગ , 
ઇ ન ો િે શ ન  અ ને 
ઇનફ્કાસટ્્ચરનકા 

કવર સ્ાટેરી
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સિચાસિકાિેશ્ તિ્કાસનકા િકાપદંિો પર ગુજરકાિનું પ્રદશચાન િિકાિ 
રકાજયોિકાં શ્ેષ્ઠ રહ્ં છે.

રકાજયપકાલ શ્ી આચકાયચા દેિવ્રિે જણકાવયું િિું ્ે, િકાધિિ નકાિ 
શ્ી ક્ૃષણનુ ંછે. િકાધિિ ેલગ્ન િકાધિિપરુ ઘિેિકંા ્ યકાું િિકંા. લગ્નસબંધંિથી 
પકાડરિકાડર્ સંબંધિ બને છે. શ્ી્કૃષણનો જનિ િથુરકાિકાં, ્કાયચાક્ેત્ર 
વિકાર્કા, પૂિયોત્ર રકાજયિકંા લગ્ન ્યકાું, આિ પરંપરકાગિ અને 
સકાંસ્કૃતિ્ તિરકાસિ થ્ી શ્ી્કૃષણે ગડરિકા અને એ્િકાની શીખ 
આપી િિી, સકાિકાતજ્ – સકાંસ્કૃતિ્ સિનિય સકા્યો િિો. 

રકાજયપકાલશ્ીએ ્કૃષણ ભગિકાન પણ ભકારિનકા એ્ તશલપી 
િોિકાનું ઉદકાિરણ પૂરં પકાિિકાં જણકાવયંુ િિું ્ે, િેિનો જનિ 
િથુરકાિકાં, ્િચાભૂતિ ્ુરક્ેત્ર, ્કાયચાક્ેત્ર વિકાડર્કા અને લગ્ન િકાધિિપુર 
થ્ી ભકારિનકા તિતભન્ન ભકાગને એ્સૂત્રે જોિેલુ િિું, જે આજે િેળકા 
થ્ી પૂર્, સકાંસ્કૃતિ્, આ્યકાધતિ્ અને ધિકાતિચા્ રીિે જોિકાણ થિકા 
જઈ રહ્ં છે. 

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે ભકાિતિભોર સિરે જણકાવયું 
િિું ્ે, રકાિનિિીનકા પકાિન પિચા તનતિિે રકા્રિપતિની ઉપધસથતિ 
સિગ્ર રકાજય િકાટે ગૌરિની ક્ણ છે. િકાધિિપુરનો િેળો ‘એ્ 
ભકારિ, શ્ેષ્ઠ ભકારિ’ની પડર્લપનકાને સંપૂણચા રીિે ચડરિકાથચા ્ રે છે. 
્કૃષણ ભગિકાનની પડરણયગકાથકાની ઉજિણી સિરૂપે રકાિનિિીથી 
િેરસ સુધિી િકાધિિપુર ખકાિે જનસકાિકાનય શ્ી્કૃષણ–ર્િણીનકા 
તિિકાિિકાં ઉતસકાિપૂિચા્ સકાિેલ થકાય છે. 

ર્િણી–્કૃષણ તિિકાિપ્રસંગ તનતિિે િકાધિિપુરનો િેળો નોથચા 
ઈસટને ભકારિનકા િુખય પ્રિકાિિકાં જોિિકાનો સનિકાનનીય પ્રયકાસ 
િોિકાનુ ંજણકાિી િઘેકાલયનકા િખુયિતં્રીશ્ી ્ ોનરેિ સગંિકાએ જણકાવયુ ં
િિું ્ે, આજનો ડદિસ ઈસટ અને િેસટનકા તિલનનો ડદિસ છે. 

આ િ્ે િેિણે ભૂિ્કાળ િકાગોળિકાં િત્કાલીન િુખયિંત્રી અને 
િકાલનકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ ૨૦૦૭િકાં દોિરકાિેલી 
િકાિને ઉચ્કારીને ્હ્ં િિું ્ે, નોથચા ઈસટનકાં રકાજયો િેસટ સકાથે 
જોિકાિકાં જરૂરી છે. આજનકા પ્રસંગથી િેિનું આ સિપ્ન સકા્કાર થયું 
છે. આિનકારકા સિયિકાં િેસટ અને ઈસટનકા સંબંધિો િધિુ િજબૂિ 

બનકાિિકા નોથચા ઈસટિકંા પણ તિતિધિ સકંાસ્કૃતિ્ ્કાયચારિિોનું 
આયોજન ્ રિકાિકા ંઆિશ,ે જિેકા ંસકાિલે થિકા ભકાિપણૂચા આિતં્રણ 
આ િ્ે િુખયિંત્રીશ્ીએ ઉપધસથિોને પકાઠવયું િિું. 

તસધક્કિ રકાજયનકા િખુયિતં્રી શ્ી પ્રિેતસઘં િિકાગં ેજણકાવયુ ંિિું 
્ે, િિકાતિકા ગકાંધિીજી, સરદકાર િલ્ભભકાઈ પટેલ, િોરકારજીભકાઈ 
દેસકાઈ જેિકા િિકાપુરષોની ગુજરકાિની પકાિનભૂતિ પર આિીને 
ધિનયિકા અનુભિું છું. આપણો દેશ જયકારે આઝકાદીનકાં ૭૫ િષચાની 
ઉજિણી ્રી રહો છે તયકારે િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીની 
‘એ્ ભકારિ, શ્ેષ્ઠ ભકારિ’ની પડર્લપનકાને સકા્કાર ્રિો આ 
્કાયચારિિ દેશનકાં અનય રકાજયોનકા લો્ો િચ્ે અંિર ઘટકાિી લો્ોને 
નજી્ લકાિે છે. 

 રિિગિિ અને સકાંસ્કૃતિ્ તિભકાગનકા િંત્રી શ્ી િષચાભકાઇ 
સંઘિીએ જણકાવયું િિું ્ે, િકાધિિપુર ઘેિની પકાિન ધિરિીિકંા 
સકાિકાતજ્ અને સકંાસ્કૃતિ્ સિનિય થઈ રહો છે. ર્િણીજી 
અરણકાચલ પ્રદેશનકાં િિકાં. ગુજરકાિ ભકાઈચકારકા અને એ્િકાિકાં 
તિશ્વકાસ રકાખ ેછે. એટલ ેજ શ્ી ક્ૃષણ–ર્િણીનકા તિિકાિ િકાધિિપુરિકાં 
થયકા િિકા અન ેએટલ ેજ િકાઘિપરુએ ‘એ્ ભકારિ શ્ષે્ઠ ભકારિ’ની 
તિભકાિનકાન ેચડરિકાથચા ્ રી રહં્ છે. બ ેપ્રદેશની તિતિધિ સસં ક્ૃતિનો 
સુભગ સિનિય થયો છે. 

રકા્રિપતિનકા આગિન સિયે બેનિની સૂરકાિલીઓ 
વિકારકા રકા્રિગીિ િગકાિિકાિકાં આવયું િિું. રકા્રિપતિ 
રકાિનકાથ ્ ોતિદં િથકા ઉપધસથિ િિકાનભુકાિોનકા 
િસિે  દીપપ્રકાગટ્થી ્કાય ચારિિનો 
શુભકારંભ થયો િિો. િકાધિિપુર 
િેળકાનું ઐતિિકાતસ્ િિત્િ 
દશકાચાિિી િોકયુિેનટરી 
ડફલિનું આ પ્રસંગે 
પ્રસકારણ ્રકાયું 
િિું. 

કવર સ્ાટેરી
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રકા્રિપતિ શ્ી 
રકાિનકાથ ્ો તિંદ 

િથકા  ઉપધસથિ સિ ષે 
િિ કાનુભ કાિ ોએ ર ંગ કાર ંગ 

સકાં સ્ કૃતિ્ ્કાય ચારિિ રસપૂિ ચા્ 
તનિકાળયો િિો.
આ ્કાયચારિિિકાં સકાિકાતજ્ નયકાય અને 

અતધિ્કાડરિકા તિભકાગનકાં ્ેનદ્રીય રકાજયિંત્રી શ્ી 
પ્રતિિકા ભૌતિ્, ગુજરકાિનકા િકાિનવયિિકાર રકાજયિંત્રી 

શ્ી અરતિંદભકાઇ રૈયકાણી, િુખય સતચિ શ્ી પં્જ્ુિકાર, 
રિિગિિ અને યુિકા તિભકાગોનકા સતચિ શ્ી અતશ્વની્ુિકાર, 

લિેી પ્રતેસિનટ શ્ીિિી સતિિકા ્ ોતિદં, લિેી ગિનચાર શ્ીિિી દશચાનકા 
આચકાયચા, ્લેકટર શ્ી અશો્ શિકાચા, તજલ્કા તિ્કાસ અતધિ્કારી શ્ી 
િી. ્ે. અિિકાણી, તજલ્કા પોલીસ અધિીક્્ શ્ી રતિ િોિન સૈની, 
ધિકારકાસભયશ્ીઓ, સંસદસભયશ્ીઓ િથકા બિોળી સંખયકાિકાં 
ભકાતિ્જનો ઉપધસથિ રહકા િિકા.

 ઉત્તર્ૂિવી્ રાજ્પો અને ગુજરાતનષી સંસકકૃવતનષી 
કકૃવતઓ વનહાળતા મહાનુભાિપો - ્ાવરિકપો 

િકાધિિપુર ઘેિનકા રકા્રિીય િેળકાનકા બીર્ ડદિસે ્ ેનદ્ર સર્કારનકા 
પ્રિકાસન, સંસ્કૃતિ અને ઉત્ર-પૂિથીય તિ્કાસ િંત્રી શ્ી જી. ડ્શન 
રેડ્ી, તત્રપુરકાનકા િુખયિંત્રી શ્ી તબપલિ્િુકાર દેબ, રકાજયનકા 
આડદર્તિ તિ્કાસ અને નકાગડર્ પુરિઠકા િંત્રી શ્ી નરેશભકાઈ 
પટેલ, પ્રિકાસન રકાજય િંત્રી શ્ી અરતિંદભકાઈ રૈયકાણી, સકાંસદ શ્ી 

સી. આર. પકાટીલ સતિિનકા િિકાનભુકાિો ઉપધસથિ રહકા િિકા.

્ેનદ્રીય િંત્રી શ્ી જી. ડ્શન રેડ્ીએ િેળકાિકાં ઉપધસથિ યકાતત્ર્ો 
અને ભતિોને સંબોધિિકા જણકાવયું િિું ્ે આ િેળો િિકાપ્રધિકાન શ્ી 
નરેનદ્રભકાઇ િોદીનકા નેતૃતિિકાં એ્ ભકારિ શ્ેષ્ઠ ભકારિનકા િંત્રને 
ચડરિકાથચા ્રી ઉત્ર-પૂિથીય રકાજયો અને ગુજરકાિની સંસ્કૃતિને 
જોિકાણ ્રે છે. સર્કારનો એજનિકા ભકારિને શતતિશકાળી દેશ 
બનકાિિકાનો છે. આતિતનભચાર ભકારિ અતભયકાન સકાથે દેશનકા તિ્કાસ 

કવર સ્ાટેરી

માધિ્ુર મેળાના સમા્ન પ્રસંગે 
મહાનુભાિપોનષી ઉ્ચસ્વત

ચતૈ્ર સિુ િોમથી શરૂ થયલેા માધવિુરિા મળેાિા સમાિિ 
દિવસે મુખયમતં્રી શ્ી ભિૂનેદ્રભાઇ િરેલે ભગવાિ શ્ી કૃષણ અિે 
રૂક્મણીજીિા હવવાહ પ્સગં-િવ્ટમા ંઉિસ્થત રહી ભાહવકો સાથે 
શ્દ્ા િવૂ્ટક ભગવાિશ્ી કૃષણિી જાિ યાત્રામા ંજોડાઇ ધનયતાિી 
લાગણી અિુભવી હતી. આ અવસરમાં સહભાગી થવા 
આસામિા મખુયમતં્રી શ્ી ડૉ. હેમતં હબ્વા શમા્ટ, કેનદ્રીય હશક્ષણ 
અિ ેહવિેશ રાજય મતં્રી શ્ી રાજકુમાર રંજિ, કેનદ્રીય િટે્ોલીયમ 
રાજય મંત્રી શ્ી રામેશ્વર તેલી, રાજયિા મહેસુલ મંત્રી  
શ્ી રાજનેદ્રભાઈ હત્રવિેી, હશક્ષણ મતં્રી શ્ી હજતનેદ્રભાઈ વાઘાણી, 
માગ્ટ મકાિ અિે પ્વાસિ મતં્રી શ્ી િણૂણેશભાઇ મોિી, પ્વાસિ 
રાજય મંત્રી શ્ી અરહવંિભાઇ રૈયાણી, ધારાસભય સવણેશ્ી 
બાબભુાઇ બોહખરીયા, શ્ી કાધંલભાઇ જાડજેા તમેજ પ્વાસીઓ-
ભાહવકો મોરી સખંયામા ંઉિસ્થત રહ્ા હતા.
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િકાટે િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીનકા નેતૃતિિકાં થઈ રિેલકા ્ કાિો અને ખકાસ ્ રીને 
દેશને ગૌરિ થકાય િેિી િળેલી તસતદ્ધઓની િકાિ િંત્રીશ્ીએ ્રી િિી. 

તત્રપુરકાનકા િુખયિંત્રી શ્ી તબપલિ ્ુિકારે જણકાવયું િિું ્ે તત્રપુરકા સતિિ ઉત્ર 
પૂિથીય રકાજયોનું ગુજરકાિનકા આતિકા સકાથે તિલન છે. ભગિકાન શ્ી ્કૃષણનકા લગ્ન 
ઉત્રપૂિથીય તિસિકારનકા ર્િણીજી સકાથે િકાધિિપુરિકાં થયકા િિકા. આ એ્ સકાંસ્કૃતિ્ 
સિનિય િિકાન સંસ્કૃતિ છે િેિ જણકાિીને ભગિકાનનકા પ્રસંગનકા િેળકાિકાં ઉપધસથિ 
રિેિકાનો અિસર િળયો િે અંગે ધિનયિકાની લકાગણી વયતિ ્રી િિી.

સકાંસદ શ્ી સી.આર. પકાટીલે જણકાવયું િિું ્ે, આગકાિી િષચાિકાં િેળકાને િધિુ ભવય 
અને ડદવય બનકાિિકાિકાં આિે િેિકા આપણકા પ્રયકાસો છે. િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ 
િોદીનકા નેતૃતિિકાં દેશની સકાંસ્કૃતિ્ તિરકાસિને ઉર્ગર ્રિકાિકાં આિી રિી છે િેિ 
જણકાિીને ્કાશીનકા તિ્કાસ અને ભકારિનકા િીથચાસથળોની ભવયિકા અને સર્કારની 
પ્રતિબ્ધિિકાની િકાતિિી આપી િિી. •

સપોમના્ મહાિટેિને િટેિનષી કલ્ાણ સુખાકારષી માટટે પ્રા્્ષના કરતા રાષ્ટ્ર્વતશ્ષી
સોમિાથ મહાિેવિાં િશ્ટિ કરી રાષ્ટ્રિહત શ્ી રામિાથ કોહવંિજી અિે ્ફ્ર્ટ લેડી શ્ીમતી સહવતા કોહવંિજીએ મહાિૂજા કરી 

ધનયતા અિુભવી હતી. રાષ્ટ્રિહતશ્ીએ સમગ્ર િેશ િર સોમિાથિાિાિા કૃિા આહશર વરસતા રહે અિે સૌ ્ વ્થ રહે,  ભારત 
િેશ હવકાસ રાહે સતત અગ્રેસર રહે તેવી પ્ાથ્ટિા િણ કરી હતી. રાષ્ટ્રિહતશ્ીએ સમગ્ર િેશિી સલામતી, સમૃહદ્ અિે પ્જાિી 
સુખાકારીમાં ઉત્તરોતર વધારો થાય તેવી પ્ાથ્ટિા કરી ભાવિૂવ્ટક િમિ કયુું હતું. રાષ્ટ્રિહતશ્ીિા િદરવારજિોિી સાથે સાથે 
ટ્્રિા ટ્્રીશ્ીઓ સહહતિા મહાિુભાવશ્ીઓ િૂજાઅચ્ટિામાં સહભાગી થયા હતા. આ િૂવણે સોમિાથ મંદિર ખાતે સોમિાથ 
મંદિર ટ્્ર દ્ારા રાષ્ટ્રિહતશ્ીિું ્વાગત કરવામાં આવયું હતું.

તમામ ગુજરાતીઓિે મારા જય 
શ્ીક ૃષણ....! ગુજરાતિા લોકોિો 
આવકાર, ભોજિ અિ ેરહેવાિી વયવ્થા 
ખબૂ જ સરસ છે. મિ ેએવુ ંલાગ ેછે કે 
િેશિા વડાપ્ધાિ શ્ી િરેનદ્રભાઈ મોિીિો 
એક ભારત, શ્ષે્ઠ ભારતિો હવચાર અહીં 
િોરબિંરમા ંસાકાર થઈ રહ્ો છે.

- તેસનજનગ ઢુંઢુિ, અરુણાચલ પ્િેશ

મારો ગુજરાતિો અિુભવ આખી 
હજંિગી મિે કાયમ યાિ રહેશે. જે રીતે 
ગુજરાતિા િોરબંિરિા રેલવે ્રેશિ 
િર મારો આિર સતકાર થયો, તેિાથી 
હું ખૂબ પ્ભાહવત થઇ છું.

- લીવીિે, િાગાલેનડ

કવર સ્ાટેરી
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િિાપ્રધાન શ્ષી નરટેનદ્રભાઇ મપોિષીનષી િચ્ુ્ષઅલ ઉ્ચસ્વતમાં
અિાલજમાં વિક્ણ સકુંલનંુ ઉદ્ાટન તમેજ આરપોગ્ ધામનુ ંભવૂમ્જૂન

રકાજયનકા નકાગડર્ોને સકાર 
તશક્ણ, આરોગય સિલિ િળી રિે 
િે િકાટ ે સર્કાર ્ટીબદ્ધ છે. 
નકાગડર્ોને ઘર આંગણે સકારી 
આરોગય સતુિધિકા આપિકા સર્કારે 
રકાજયનકા દરે્ તજલ્કાિકા ં િડેિ્લ 
્ોલજે સથકાપિકાનો તનધિકાચાર ્યયો છે. 
સર્કારની સકાથ ેસિકાજની તિતિધિ 
સિેકાભકાિી સંસથકાઓ પણ લો્ોને 
સકારી આરોગય સતુિધિકા િળી રિે િે 
િકાટે પ્રયકાસ ્રે છે. િકાજેિરિકંા 
ગકાધંિીનગર નજી્ અિકાલજ ખકાિ ેશ્ી 
અન્નપૂણકાચા ધિકાિ ટ્સટ વિકારકા તનતિચાિ 
્ુિકાર છકાત્રકાલય અન ેતશક્ણ સં્ુલનું 
ઉદ્કાટન િિેજ જનસિકાય્ ટ્સટ િીરકાિણી આરોગયધિકાિનુ ંભતૂિપજૂન 
ગજુરકાિનકા પનોિકાપુત્ર અન ેદેશનકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ િોદીએ 
િચયુચાઅલ િકા્યિથી  ્યુચા િિ.ુ 

િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ જણકાવયું ્ ે, પોષણ, તશક્ણ 
અને આરોગય જેિકા ક્ેત્રે સેિકા-સખકાિિો વિકારકા સિકાજ ઉતથકાન 
્કાયયોિકંા યથકાશતતિ યોગદકાન આપિકાનો પકાટીદકાર સિકાજ સતિિનકા 
ગુજરકાિીઓનો સિભકાિ છે. સકાિકાતજ્- ધિકાતિચા્ સંસથકાઓનકા 
સેિકા્કાયયોથી સર્કારનકા જન ્લયકાણનકા પ્રયકાસોને બળ િળે છે. 
તશક્ણ અને પોષણનકા આ નિતનતિચાિ પ્ર્લપોનો ગુજરકાિનકા 
સકાિકાનય િકાનિીને િોટો લકાભ થશે.  આ સંદભષે િેિણે ્હ્ં ્ે, 
જયકાં િકા અન્નપૂણકાચા દેિીની પૂર્ થિી િોય તયકાં ્ુપોષણને ્ોઈ 
અિ્કાશ ન િોઈ શ્ે, ્ુપોષણ િકાટે પોષણનું અજ્કાન જિકાબદકાર 
િોય છે. ્ ોરોનકા િિકાિકારીન ે્ કારણ ેદતુનયકાિકા ંઅન્નનકા ભિંકારો ખટુી 
રહકા છે તયકારે ભકારિનો ખેિૂિ દુતનયકાભરને ભોજન-પોષણ પુરૂ 
પકાિિકા િકાટે સક્િ છે િેની નોંધિ િૈતશ્વ્ ફલ્ પર લેિકાઈ છે. 

િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ અિકાલજનકા નિતનતિચાિ તશક્ણ સં્ુલનો 
ઉલ્ેખ ્રી રકાજયનકા યુિકાનોને ધસ્લ િેિલોપિેનટ થ્ી ‘ઇનિસટ્ી 
૪.૦ (ઔદ્ોતગ્ તિ્કાસનકા ચોથકા િબક્કકા)’ િકાટે સજ્ બનકાિિકાનું 
આહ્કાન ્રિકા ્હ્ં ્ે, ‘ઇનિસટ્ી ૪.૦’ િકાટે ગુજરકાિ ભકારિનું 
નેતૃતિ ્ રિકા સક્િ છે. િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ગુજરકાિિકાં પ્રથિ ફકાિચાસી 
્ોલેજની સથકાપનકાથી લઇ રકાજયિકાં ફકાિકાચા ઉદ્ોગનકા િોટકા પકાયે 
તિ્કાસનું દ્રષ્કાંિ સિર્વયું િિું.

િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલનકા મૃદુ અને 
િક્કિ વયતતિતિની સરકાિનકા ્રિકંા ્હ્ં ્ે િેિનકા નેતૃતિિકાં 

ગુજરકાિ નિી ઊંચકાઈઓને પ્રકાપ્ત ્રશે િેિો દ્રઢ તિશ્વકાસ વયતિ 
્યયો િિો. િેિણે ્હ્ં ્ે, તિ્કાસ િકાટેની આધિુતન્ તિચકારધિકારકા 
અને પકાયકાનકા ્કાિો િરફની જિકાબદકારીનું ્યકાન શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ 
પટેલની તિશેષિકા છે. ગુજરકાિ રકાજયને ભૂપેનદ્રભકાઇનકા રૂપિકાં 
ઉિદકા નતેૃતિ િળયુ ંછે, આ નતેૃતિિકા ંગજુરકાિની સમૃદ્ધ પરંપરકાઓ 
નિી ઊંચકાઇઓ પકાર ્રશે. 

િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ગજુરકાિિકંા િધેકસનશેનની ઉત ક્ૃષ્ ્કાિગીરી 
બદલ શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલને અતભનંદન પકાઠવયકા િિકા. 
િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ નિકાબેટ, ગબબર અન ે સટેચય ુઓફ યતુનટી જિેકા 
પ્રિકાસનધિકાિોિકંા િુખયિંત્રીશ્ીનકા નેતૃતિિકંા થઇ રિેલકા તિ્કાસ 
્કાયયોનો તિશષે ઉલે્ખ ્ યયો િિો. િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ 
જણકાવયુ ં ્ે, શ્ી અન્નપણૂકાચા ધિકાિ ટ્સટનકા તિ્કાસ પ્ર્લપો સિકાજનકા 
સિકાુંગી ્ લયકાણનો ્ યેય પકાર પકાિશ.ે સર્કારનકા પ્રયકાસોિકંા સકાિકાતજ્ 
સગંઠન શતતિ જોિકાય તયકારે સૌનો સકાથ, સૌનો તિ્કાસ અન ેસૌનકા 
તિશ્વકાસ િતં્રિકા ંસૌનકા પ્રયકાસનો ભકાિ પણ ઉિરેકાય છે. 

િખુયિતં્રીશ્ીએ જનસિકાય્ ટ્સટ િીરકાિણી આરોગયધિકાિનો 
ઉલ્ખે ્રી પ્રધિકાનિતં્રી રકા્રિીય િકાયકાતલતસસ અતભયકાનિકા ંગજુરકાિ 
દેશભરિકા ંઅગ્રસેર િોિકાનુ ંજણકાવયંુ િિુ.ં રકાજયનકા િિકાિ િકાયકાતલતસસ 
્ેનદ્રો પર તિનકાિલૂય ે િકાયકાતલતસસ સતુિધિકા િિેજ િન નશેન િન 
િકાયકાતલતસસ અિંગચાિ રકાજયિકા ંએ્ સકાથ ે૩૧ નિકા િકાયકાતલતસસ ્ ેનદ્રો 
શરૂ ્ યકાુંનો તચિકાર િિેણ ેઆપયો િિો. આ પ્રસગં ેશ્ી અન્નપણૂકાચા ધિકાિ 
ટ્સટનકા ચેરિેન અને સકંાસદ શ્ી નરિરીભકાઈ અિીને ટ્સટની 
સિકાજસિેકાની પ્રવૃતત્ઓ તિશ ેસૌન ેઅિગિ ્યકાચા િિકા. •

જિસયુખાકારી
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આઝાિષીના અમૃત મહપોતસિ વનવમત્તે 
િરટેક વજલ્લામાં ૭૫ સરપોિરનું  વનમા્ષણ કરાિે

િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ 
જળસંચય બકાબિે ઉદકાસીન ન રિીએ, દર 
િષષે ચોિકાસકા પિેલકા ંિળકાિ ઊિંકા ં્ રિકાનો, 
સકાફ ્ રિકાનો સં્લપ ્ રીએ. ધિરિીિકાિકાને 
રસકાયણિતુિ બનકાિિકા પ્રકા ક્ૃતિ્ ્ કૃતષ િરફ 
િળિકા આહ્કાન ્યુું િિું.

િકાજેિરિકાં િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ 
પટેલનકા અ્યક્સથકાન ેઉિકાધિકાિ ગકાઠંીલકાનો 
૧૪િો િિકાપકાટોતસિ ભતતિભકાિપૂિચા્ 
યોર્યો િિો. આ પ્રસંગે િિકાપ્રધિકાન શ્ી 
નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ િીડિયો ્ોનફરનસનકા 
િકા્યિથી સંબોધિન ્યુું િિું. 

િષચા ૨૦૦૮િકાં ઉિકાધિકાિ ગકાંઠીલકાનો 
પ્રકાણપ્રતિષ્ઠકા િિોતસિ યોર્યો િિો, જિેકાં 
િન ેઉપધસથિ રિેિકાની િ્ િળી િિી િેિ 
જણકાિી િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ્હ્ં ્ે, આ 
પકાિનધિકાિ આજે શ્દ્ધકાનકા ્ેનદ્રની સકાથે 
સકાથે સકાિકાતજ્ ચેિનકાનું ્નેદ્ર િેિજ 
પ્રિકાસન િકાટે િિત્િનું સથકાન બની રહ્ં 
છે. િકા ઉતિયકાનકા આશીિકાચાદથી ૧૪ િષચાનકા 
ગકાળકાિકંા તિતિધિ પ્રવૃતત્ઓનો વયકાપ િધિકાયયો 
છે, જે બદલ શ્ી ઉતિયકા િકાિકાજી િંડદર 
ટ્સટ, ગકંાઠીલકાનકા ટ્સટીઓ, ભતિોને 
અતભનંદન પકાઠવયકાં િિકાં.

િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ જણકાવયું િિું ્ ે, 
આપણે ઉતિયકા િકાિકાનકા ભતિો છીએ. 
ધિરિી પણ આપણી િકાિકા છે. આપણે 
ધિરિીિકાિકાન ેબચકાિિકા પ્રકા ક્ૃતિ્ ્ કૃતષ િરફ 
િળીએ. િિેણે ઉતિયકાધિકાિ, ગકાઠંીલકાનકા આ 
ધિકાતિચા્, આસથકાનકા ્ેનદ્રને સકાિકાતજ્ 
ચેિનકાનું ્ેનદ્ર બનકાિિકા પણ અનુરોધિ 
્યયો િિો.

િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ગજુરકાિિકા ંભિૂ્કાળિકાં 
પિેલકા દુષ્કાળોનકા ઉલ્ેખ ્રિકાં ્હ્ં ્ે, 
રકાજયિકંા જળસંચય, ચે્િિે, પર ડ્ોપ-િોર 
રિોપ, સૌની યોજનકા િેિજ જનઆદંોલનથી 
ર્ગૃિિકા આિી. દર ચોિકાસકા પિેલકાં 
િળકાિ ઊંિકાં ્રિકાનો સં્લપ ્રીએ િો 
પકાણીસંગ્રિ થશે. પકાણી ધિરિીિકાં ઊિરશે. 
ગુજરકાિ રકાજયનકા િુખયિંત્રીશ્ી પણ 
પ્રકા્કૃતિ્ ખેિીને સિતપચાિ છે તયકારે આપણે 
સૌ પણ પ્રકા્કૃતિ્ ્કૃતષ ્રિકા આગળ 
આિીએ. 

િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ જણકાવયું િિું ્ ે, 
આઝકાદીનો અમૃિ િિોતસિ આપણકા િકાટે 
િિત્િનો છે. દરે્ તજલ્કાિકાં ૭૫ અમૃિ 
સરોિર બનકાિીએ. ઑગસટ, ૨૦૨૩ 
પિેલકંા સરોિર તનિકાચાણનું આ ્કાયચા પૂરં 

્રિું છે. ૨૦૪૭િકાં જયકારે દેશને ૧૦૦ 
િષચા થકાય તયકારે આપણકા ગકાિ, સિકાજ, દેશ 
િકાટે ્ંઈ્ ્યકાચાનો સંિોષ િેળિી શ્ીએ.
ઉપરકાંિ જે િળકાિ િોય િેને ઊંિકાં, િોટકાં 
બનકાિીએ. ઉતિયકાિકાિકાનકા ભતિો જે ્કાિ 
િકાથિકાં લે િે અિશય પૂરં ્રે છે, િેિ 
િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ઉિેયુ ું િિંુ. આપણકાં 
બકાળ્ો ્ુપોતષિ િોય િે ્ોઈ ્કાળે નકા 
પકાલિે િેિ જણકાિી િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ્હ્ં 
્ે, બકાળ્ સિસથ િશે િો જ સિકાજ- દેશ 
સશતિ બનશે. િેિણે ઉિકાધિકાિ વિકારકા બકાળ 
િંદુરસિી િરીફકાઈ યોજિકા િેિજ િંદુરસિ 
બકાળ્ોને પ્રોતસકાતિિ ્રિકા જણકાવયુ િિું. 

િકાં ઉતિયકાનો પકાટોતસિ ધિિયોતસિ 
નકારી શતતિનકા સકાિથયચાને ઉર્ગર ્રિો 
અિસર છે. અિીં આયોતજિ આરોગયલક્ી, 
સિકાજલક્ી સેિકા્કાયયો સિકાજને નિો રકાિ 
ચીંધિે છે, િેિ િિકાપ્રધિકાનશ્ીએ ઉિેયુું િિું.

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે 
ઉપધસથિ તિશકાળ જનસિુદકાયને સંબોધિિકાં 
જણકાવયંુ ્ે, ૭૫િકા આઝકાદીનકા અમૃિ 
િિો તસિ ઉજિણી સુર કાજય અને 
રકાિરકાજયનકા અનુભિ િરફ લઈ ર્ય છે. 
િુખયિંત્રીશ્ીએ પકાટીદકારો એટલે શ્દ્ધકા, 

પટેરણા
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સેિકા અને સિપચાણ એ િેિની ઓળખ છે 
િેિ ઉિેયુું િિું.

આપણ ેગિ ેિિેી તિ્ટ પડરધસથતિિકાથંી 
પણ રસિો ્કાઢિકા સક્િ છીએ. િેિણે 
ધિરિીિકાિકાને ફડટચાલકાઇઝરિુતિ બનકાિિકા 
સકાથે બે્ ટુ બેતઝ્નું આિ ્િકાન ્યુું િિું. 
આપણે સં્લપ ્રીએ ્ે, િિેથી પ્રકા્કૃતિ્ 
ખેિી, નેચરલ ફકાતિુંગ અપનકાિીશું.

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે 
જણકાવયું  િિું  ્ ે,  િ કા  ઉ તિયકાધિકાિ 
િિકાપકાટોતસિ એ િકાત્ર ધિિયોતસિ નિીં, 
િકાતૃસંસથકાને ઉર્ગર ્રિો અિસર છે. 
શ્દ્ધકા, સેિકા અને સિપચાણને િરેલકા િકા 
ઉતિયકાનકા ભતિો એિકા પકાટીદકારો એટલે 
પ કાણ ીદ કા ર  ગુજર કાિ .  તિશ્વભરિ કંા 
પકાટીદકારોની એ્ આગિી ઓળખ છે. 
કયકાંય પકાછકા ન પિે, ગિે િેિી તિ્ટ 
પડરધસથતિને િૂંઝકાયકા િગર પકાર પકાિે. 
પથથરિકાથંી પકાણી ્ કાઢે એિકા િિેનિી લો્ો 
એટલે પકાટીદકાર. પકાટીદકારો આખકા તિશ્વિકાં 
વયકાપી ગયકા, પરંિુ િકાતૃભૂતિનુ ઋણ ્દી 
ન ભૂલયકા. એિની સેિકા, પ્રવૃતત્ઓ િિકાિ 
સિકાજનો સિકારો બની છે.

િુખયિંત્રીશ્ીએ આ પકાિન પ્રસંગે 
િકાતૃભતૂિનુ ંઋણ અદકા ્ રિકા ઉપધસથિ સૌ 
પકાટીદકારોને અનુરોધિ ્રિકાં જણકાવયું િિું 
્ે, ધિરિીિકાિકાનું ઋણ પણ ધિરિીનકા છોર 
પકાટીદકારોએ અદકા ્રિકાનું છ.ે આપણે 
અતયકાર સુધિી રકાસકાયતણ્ ખકાિરનો 
ઉપયોગ ્રી ખેિી ્રિકા રહકા અને 
ધિરિીિકાિકાને રસ્સ િગરની ્રી નકાખી 
છ.ે આિકા ધિન-ધિકાનય ખકાઈને આપણુ ં
સિકાસ થય બગડ્ું  છ ે અને  ્ ેતિ્લ 
ફડટચાલકાઇઝરથી ધિરિીિકાિકાનું સિકાસથય પણ 
બગડ્ું છે તયકારે આપણકા લો્લકાિીલકા 
િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ િિે 
ધિરિીિકાિકાનું સિકાસથય સુધિકારિકા અને 
િકાનિજીિનને આરોગયપ્રદ બનકાિિકા બે્ 
ટુ બેતઝ્નું આિ ્િકાન ્યુું છે, જેને આપણે 
સૌએ સકાથચા્ ્રિકાનું છે.

િુખયિંત્રીશ્ીએ િધિિુકા ંજણકાવયુ ંિિુ ્ ે, 

ઉતિયકાિકાિકાનકા સકાંતન્યે પધિકારેલકા સૌ 
પકાટીદકાર પડરિકારો પણ આજે સં્લપ ્રે 
્ે િિેથી પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી, નેચરલ ફકાતિુંગ 
જ અપનકાિશે. પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી ગકાય 
આધિકાડરિ ્ રીન ેઆપણ ેઆિનકારી પઢેીને 
પણ સિસથ જીિન આપી શ્ીશું. આ 
પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી આતિતનભચારિકા િરફ લઈ 
જશે એ તનતશ્ચિ છે. આતિતનભચાર ખેિીથી 
આતિતનભચાર ગુજરકાિ, આતિતનભચાર 
ભકારિનું લકય પૂરં થઈ શ્શે.

્ેનદ્રીય ્કૃતષ િંત્રી શ્ી પરસોત્િભકાઈ 
રૂપકાલકાએ િેિની આગિી શૈલીિકાં ્હ્ં ્ે, 
તિશ્વ િજુ િિકાિકારી સકાિે ઝઝૂિી રહ્ં છે 
તયકારે આપણે ૧૮૫ ્રોિ િોઝ આપી 
્ોરોનકાને િંફકાવયો છે. જૂનકાગઢ તજલ્કાનકા 
પ્રભકારી અન ેપ્રિકાસનિતં્રી શ્ી અરતિદંભકાઈ 
રૈયકાણીએ ્હ્ં ્ ે, પકાટીદકાર સિકાજ 
સકાિકાતજ્ ચેિનકા ઉર્ગર ્રિકાિકાં સિિ 
અગ્રેસર છે. આપણે સૌને સકાથે લઈને 
ચકાલિકાનુ ંછે, જનેકાથી આપણકા લો્લકાિીલકા 
િિકાપ્રધિકાનશ્ીનો સૌનો સકાથ સૌનો તિ્કાસ 

સૂત્રને સકાથચા્ ્રીશું.
િિ કાપ કા ટ ો તસિિ કાં  સ કંાસદ  શ્ ી 

િોિનભકાઈ ્ુંિકાડરયકા, શ્ી રકાજેશભકાઈ 
ચૂિકાસિકા, ધિકારકાસભય શ્ી લતલિભકાઇ 
્ગથરકા, તચરકાગભકાઈ ્કાલરીયકા, શ્ી 
િષચાદભકાઈ રીબડિયકા, શ્ી ભીખકાભકાઇ 
જોશી, ઊંઝકા ઉિકાધિકાિ િંડદરનકા પ્રિુખ શ્ી 
બકાબુભકાઈ પટલે, ઉિકાધિકાિ ગકાંઠીલકાનકા 
પ્રિુખ શ્ી િકાલજીભકાઇ ફળદુ, પટેલ 
સિકાજનકા આગેિકાનો ગટોરભકાઈ પટેલ, 
ગોતિંદભકાઈ િરિોરકા, આર. સી.પટેલ, 
િનીષભકાઇ ચકાંગેલકા સતિિ દકાિકાશ્ી 
ઉદ્ોગપતિઓ, પકાટીદકાર સિકાજનકા 
આગેિકાનો બિોળી સંખયકાિકાં ઉપધસથિ 
રહકા િિકા. ્ કાયચારિિનકા પ્રકારંભે પિૂચા ધિકારકાસભય 
શ્ી અરતિંદભકાઈ લકાિકાણી અને અગ્રણી 
શ્ી નીલેશભકાઈ ધિુલેતશયકાએ ઉિકાધિકાિ 
ગકાઠંીલકાનકા તિ્કાસ સકાથે સકાિકાતજ્ ્ કાયયોની 
તિગિો આપી િિી. આ પ્રસંગે દકાિકાઓનું 
સનિકાન આરોગયલક્ી ્ ેમપ ૫૧ ્ ુંિી િિન 
યોર્યો િિો. •

રામનિમષીના ્ાિન અિસરટે જગતજનનષી ઊવમ્ા 
માતાજીનાં ભાિ્ૂિ્ષક િિ્ષન-્ૂજન કરતા CM
િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ ેરકાિનિિીનકા પકાિન અિસરે ઉિકાધિકાિ 

ગકાઠંીલકા ખકાિ ેજગિજનની ઊતિયકા િકાિકાજીનકા ભતતિભકાિપિૂચ્ા  દશચાન-પજૂન 
્યકાું િિકાં. જૂનકાગઢ પકાસેનકા ગકાંઠીલકા ખકાિે ઓઝિ નદીનકા રિણીય ્કાંઠે 
ધસથિ ઉિકાધિકાિ ખકાિ ેિખુયિતં્રીએ ઊતિયકા િકાિકાજીનકા િડંદરિકા ંશીશ નિકાિી 
દશચાન-પૂજન સકાથે સિગ્ર ગુજરકાિનકા ્લયકાણ સકાથે િકાિકાજીની ્કૃપકા િંિેશકાં 
િરસિી રિે િેિી પ્રકાથચાનકા ્રી િિી.

પટેરણા
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બનકાસ્કાઠંકા તજલ્કાનકા સઈૂગકાિ િકાલુ્ કાનકા 
નિકાબટે ધસથિ ભકારિ-પકાડ્સિકાન આિંરરકા્રિીય 
સીિકા ખકાિે તનતિચાિ ‘સીિકાદશચાન પ્રોજેકટ’નું 
્ેનદ્રીય ગૃિ અન ેસિ્કારિતં્રી શ્ી અતિિભકાઈ 
શકાિનકા િસિે લો્કાપચાણ  ્ રિકાિકાં આવયું િિું. 
આ પ્રસંગે રકાજયનકા િખુયિંત્રી શ્ી ભપેૂનદ્રભકાઈ 
પટેલ ઉપધસથિ રહકા િિકા.

આ પ્રસગં ેગૃિિતં્રી શ્ી અતિિભકાઈ શકાિે 
ગુજરકાિ અને દેશિકાસીઓને રકાિનિિીની 
શુભેચછકા પકાઠિિકાં જણકાવયું ્ે, આપણકા સૌનકા 
આરકા્યદેિ િયકાચાદકાપુરષોત્િ ભગિકાન શ્ી 
રકાિનકા જીિન-્િનિકંાથી આપણને યુગો 

યુગોથી પ્રેરણકા િળિી રિી છે.
ગૃિિંત્રીશ્ીએ B.S.F.નકા જિકાનોની 

જિકાંિદથીને તબરદકાિિકાં ્હ્ં ્ે B.S.F.નકા 
જિકાનો િકાઇનસ ૪૦ ડિગ્રીથી લઈને પ૦ 
ડિગ્રી ગરિીની ્ ડઠન પડરધસથતિઓિકા ંદેશનું 
રક્ણ ્ રે છે.  સીિકાઓ પર દરૂ િર્રો ડ્.િી. 
દૂર િપિકા રેતગસિકાનિકાં આપણી સુરક્કા િકાટે 
િેઓ ખિેપગે ઊભકા છે. ‘જીિનપયુંિ 
્િચાવય’નકા નકારકા સકાથે દેશની સેિકાિકાં B.S.F. 
િંિેશકાં અગ્રેસર છે દેશ પર જયકારે જયકારે 
આફિ આિી છે તયકારે B.S.F. નકા જિકાનોએ 
ર્નની બકાજી લગકાિી દેશસેિકા ્રી છે.

નિાબેટ 
સરહિ ખાતે 
‘સષીમાિિ્ષન 
પ્રપોજેકટ’નું  

કેનદ્રષી્ ગૃહમંરિષી 
શ્ષી અવમતભાઈ 

િાહના હસતે 
લપોકા્્ષણ 

નિાબેટ સષીમાિિ્ષન : બપોિ્ષર ટુદ્રઝમનું નિલું કેનદ્ર

પવાસિ
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ગૃિિંત્રીશ્ીએ ્હં્ ્ે, િિકાપ્રધિકાન શ્ી 
નરેનદ્રભકાઈ િોદીની ્ લપનકાને િુ ંિદંન ્ ર ંછંુ  
્ે બનકાસ્કંાઠકા તજલ્કાનકા નિકાબેટ ખકાિે 
સીિકાદશચાન પ્રોજકેટ તનિકાચાણ પકામયો છે. આ 
પ્રોજકેટથી પ્રિકાસનનકા તિ્કાસની સકાથે નિી 
રોજગકારીનુ ં સજચાન થશ.ે િિેણ ેઆશકાિકાદ 
વયતિ ્રિકા ંજણકાવયુ ં્ે આિનકારકા ં૧૦ િષચા 
પછી આ તિસિકારિકંા લકાખો લો્ોને 
રોજગકારીની નિી િ્ો પ્રકાપ્ત થશ.ે િિેણ ે્હં્ 
્ે નિકાબેટ સીિકાદશચાન પ્રોજેકટનકા લીધિે 
બનકાસ્કાઠંકા તજલ્ો સિગ્ર દેશિકા ંઆ્ષચાણનંુ 
્ેનદ્ર બનશે. રકા્રિનકા નકાગડર્ોને િકાભોિની 
રક્કા િકાટે સિિ ખિપેગ ેરિેનકારકા B.S.F.નકા 
જિકાનોની જીિનચયકાચાન ેપ્રતયક્ અનુભિિકાની 
િ્ પ્રકાપ્ત થકાય િિેજ જિકાનોની રિેણી-્રણી, 
ફરજો અન ેદેશપે્રિન ેરૂબરૂ તનિકાળી શ્ે િિેકા 
આશયથી સીિકાદશચાન પ્રોજકેટ શરૂ ્ રકાયો છે. 

ગૃિિંત્રીશ્ીએ સીિકાદશચાન પ્રોજેકટની 
તિસતૃિ િકાતિિી આપિકાં જણકાવયું ્ ે, 
સીિકાદશચાન પ્રોજકેટ અિંગચાિ રૂ. 125 ્ રોિનકા 
ખચષે પ્રિકાસીઓ િકાટે િિકાિ પ્ર્કારની 
અદ્િન સુતિધિકાઓ અને તિશેષ આ્ષચાણો 
તિ્તસિ ્રિકાિકાં આવયકંા છે. પ્રિકાસન 
તિભકાગ વિકારકા બોિચાર ટુરીઝિનકા તિ્કાસ િકાટે 
‘ટી-જંકશન’, ઝીરો પોઇનટ િથકા ટી-
જકંશનથી લઈન ેઝીરો પોઇનટ સધુિીનકા રસિકા 
પર તિતિધિ તિ્કાસ્કાયયો ્ રિકાિકાં આવયકાં છે.

િેિણે ્હ્ં ્ે સીિકાદશચાન ખકાિે ફતનચાચર 
અને ઇનટીડરયર િ્્ક સકાથે ત્રણ આગિન 
પલકાઝકા-તિશ્કાિસથળ, પકાડ્િંગ, 500 લો્ો 
િકાટેની બેઠ્ ક્િિકા ધિરકાિિું ઓડિટોડરયિ, 

ચેધનજંગ રૂિ, સોિેતનયર શોપ, 22 દુ્કાનો 
અન ેરેસટોરનરસ, ‘સરિદગકાથકા’ પ્રદશચાન ્ ેનદ્ર 
અને મયુતઝયિ, િે્ોરેડટિ લકાઇડટંગ, સોલકાર 
ટ્ી િેિજ સોલકાર રૂફટોપની સુતિધિકાઓ 
તિ્તસિ ્રકાઈ છે. 

આ ઉપરકંાિ, ડરટેતનંગ િોલ, B.S.F. 
બેરે્ િથકા પીિકાનકા પકાણી અને ટોઇલેટ 
બલો્ની સુ તિધિકાઓ, 5000 લો્ોની 
ક્િિકાિકાળું પરેિ ગ્રકાઉનિ, એધકઝતબશન 
સેનટર, પકાડ્િંગ સુતિધિકા, સકાઉનિ તસસટિ, 
બકાળ્ોને રિિકા િકાટે તિતિધિ પ્રવૃતત્ઓ, 
B.S.F.નકા જિકાનો િકાટે રો્કાણની સુતિધિકા 
અને સરિદ સુરક્કાની તિતશષ્ પ્રતિ્કૃતિ 
સિકાન ગેટનું તનિકાચાણ ્રકાયું છે. 

પ્રિકાસન િંત્રી શ્ી પૂણષેશભકાઈ િોદીએ 
જણકાવયંુ ્ે, આજે સિગ્ર ગુજરકાિ િકાટે 
ગિચાની િકાિ છે ્ે પ્રિકાસન તિભકાગ વિકારકા 
ભકારિ-પકાડ્સિકાન આંિરરકા્રિીય સરિદ 
ખકાિે નિેશ્વરી િકાિકાનકા સકંાતન્યિકાં અધિિચા 
સ કા િે  ધિિ ચા ન કા  ત િજયપ્રિ ી્  સિ કાન 
રકાિનિિીનકા પકાિન અિસર ે બોિ ચાર 
ટુરીઝિનકા અને્ પ્ર્લપોનું  લો્કાપ ચાણ 
્રિકાિકાં આવયું છે. ગુજરકાિ સર્કાર વિકારકા 

િકાઇલિલકાઇફ ટુરીઝિ, ઇ્ો ટુરીઝિ અને 
બીચ ટુરીઝિની જેિ બોિચાર ટુરીઝિને 
પ્રોતસકાિન આપિકા આ પ્રોજેકટની સફળિકા 
સકાથે પ્રિકાસન કે્ત્ર નિી ઊંચકાઈઓ સર 
્રશે. બકાળ્ોિકંા દેશભતતિનકા સંસ્કારોનું 
તસંચન થકાય િે િકાટે સીિકાદશચાન નિકાબેટની 
િુલકા્કાિ લેિકા પ્રિકાસનિંત્રીશ્ીએ અપીલ 
્રી િિી.

આ પ્રસંગે B.S.F. જિકાનો વિકારકા પરેિ 
અન ેબીડટંગ ડરતટ્ટ સરેેિની યોજિકાિકા ંઆિી 
િિી. સકાથે જ સુપ્રતસદ્ધ ગકાય્ પદ્મશ્ી ્ૈલકાસ 
ખરે વિકારકા દેશભતતિનકંા ગીિો રજ ૂ્ રકાયકંા િિકંા.

આ પ્રસંગે પ્રભકારી િંત્રી શ્ી ગજેનદ્રતસંિ 
પરિકાર, તશક્ણ રકાજય િંત્રી શ્ી ્ીતિચાતસંિ 
િકાઘેલકા, સકાંસદ શ્ી પરબિભકાઈ પટેલ અને 
ડદનેશભકાઈ અનકાિકાડિયકા, ધિકારકાસભય શ્ી 
શતશ્કાનિભકાઈ પંડ્કા, બનકાસ િેરીનકા ચેરિેન 
શ્ી શં્રભકાઈ ચૌધિરી, ટુરીઝિ તિભકાગનકા 
સતચિ શ્ી િકાડરિ શકુ્કા, ્ લે્ ટર શ્ી આનદં 
પટેલ, તજલ્કા તિ્કાસ અતધિ્કારી શ્ી સિતપ્નલ 
ખરે સતિિ B.S.F. નકા ઉચ્ અતધિ્કારીઓ-
પદકાતધિ્કારીઓ અને તિશકાળ સંખયકાિકાં લો્ો 
ઉપધસથિ રહકા િિકા. •
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 અંબાજીમાં પ્રિાસષીઓનષી સુવિધામાં િધારપો
અંબાજીમાં િટેિના સૌ્ષી મપોટા લાઇટ એનિ સાઉનિ િપોનપો પ્રારંભ
સુપ્રતસદ્ધ યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજી ચૈત્ર નિરકાતત્રનકા પકાિન અિસરે 

આસથકા, ભતતિ અને તિ્કાસનું ્ેનદ્ર બની રહ્ં. િુખયિંત્રી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભકાઈ પટ ેલે આદ્શડ્િ િકા અંબેનકંા દશ ચાન અને 
ભતતિભકાિપૂિચા્ પૂર્-અચચાનકા ્રી, શીશ નિકાિી સકાિકા છ ્રોિ 
ગુજરકાિીઓની સુખ, સમૃતદ્ધ અને સલકાિિી િકાટે પ્રકાથચાનકા ્રી 
િિી. આ સકાથે, િેિણે પકંાચ લકાભકાથથીઓને ફકામસચા પ્રોડુ્સર 
ઓગષેનકાઇઝેશન અંિગચાિ બનકાિિકાિકાં આિેલી દુ્કાનની ચકાિી 
અપચાણ િથકા તિચરિી-તિિુતિ ર્તિનકાં ્ુલ ૪૧ િતિલકા 
લકાભકાથથીઓને ૮૦ ચોરસ િીટરનકા પલોટની સનદનું તિિરણ પણ 
્યુું િિું. િો તિશ્વપ્રતસદ્ધ યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજી ગબબર ખકાિે રૂ. 
૧૩.૩પ ્રોિનકા ખચષે નિતનતિચાિ ભકારિનકા સૌથી િોટકા લકાઇટ 
એનિ સકાઉનિ શોનો પ્રકારંભ પણ િુખયિંત્રીશ્ીએ ્રકાવયો િિો. 
િુખયિંત્રીશ્ીએ િકા આદ્શતતિનકાં દશચાન બકાદ અંબકાજી િંડદર 
સં્ ુલિકંા એગ્રો િોલનકા શુભકારંભ ઉપરકંાિ, પધબલ્ એડે્સ તસસટિનું 
લો્કાપચાણ િેિજ ગુજરકાિ યકાત્રકાધિકાિ તિ્કાસ બોિચાની િોબકાઇલ 
એપનું લોધનચંગ પણ ્યુું િિું. 

અંબકાજી ગકાિની આસપકાસ રિેિકા િદકારી, ભરથરી િથકા િકાદી 
જિેી તિચરિી તિિતુિ ર્તિનકા લો્ોનકા પડરિકારો િકાટે 'શ્ી શતતિ 
િસકાિિ'નું તનિકાચાણ થઈ રહ્ં છે. આ િસકાિિિકાં પકા્કાં રિેણકા્ 
િ્કાનની સુતિધિકા સર્કારનકા સિયોગથી ઉપલબધિ થશ.ે તિશ્વપ્રતસદ્ધ 
યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજી ખકાિે શ્ી પ૧ શતતિપીઠ પડરરિિકા િિોતસિિકાં 
િખુયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલ ે'શ્ી ગકાયત્રી િીથચા' ખકાિે િદેિકાિકા 
ગકાયત્રીનકાં દશચાન ્રી ધિનયિકા અનુભિી િિી.

ગબબર િીથચાની િળેટીિકાં આિેલકા 'શ્ી ગકાયત્રી શતતિપીઠ' 
ખકાિે ચૈત્રી નિરકાતત્રનકા અનુષ્ઠકાન પ્રસંગે સિસિ ગુજરકાિિકાંથી 
આિેલકા શતતિસકાધિ્ો ગકાયત્રી િિકાિંત્રનકા ર્પ ્ રી રહકા છે તયકારે 
આ ડદવય પ્રસંગે િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે ગકાયત્રીિકાિકાનકાં 

દશચાન ્રી િૈડદ્ િંત્રોચ્કાર સકાથે ભતતિભકાિપૂિચા્ પૂર્-અચચાનકા 
્રી િિી. િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે સુપ્રતસદ્ધ અંબકાજી 
િડંદરની િલુકા્કાિ બકાદ તજલ્કા િિીિટી િતં્રનકા અતધિ્કારીઓ સકાથે 
તિ્કાસ્કાિોની સિીક્કા બેઠ્ યોજી િિી. 

અંબકાજી િંડદરની આસપકાસનકાં પ્રિકાસન સથળોિકાં ્ોટેશ્વર 
િિકાદેિ િંડદર, ્કાિકાક્ીદેિી િંડદર અને ્ુંભકાડરયકા જૈન દેરકાસર 
આિેલકાં છે અને પૌરકાતણ્ િંડદરો છે અને િેનો તિ્કાસ ્રિકાથી 
પ્રિકાસનની િ્ો આિનકારકા સિયિકાં ઉપલબધિ બનશે. આ ઉપરકાંિ 
િેતલયકા નદી, રીંછડિયકા િળકાિ અને ્ુંભેશ્વર િિકાદેિ િંડદરનો 
પ્રિકાસન સથળ િરી્ે તિ્કાસ ્રી શ્કાય િેિ છે.

પ૧ શતતિપીઠ પડરરિિકાનકા તિશેષ ડદિસોની ઉજિણી ્રકાય 
છે. ગબબર ખકાિે ભકારિનો સૌથી િોટો થ્ી-િી િીડિયો પ્રોજેકશન 
િેતપંગ શો શરૂ ્રિકાિકાં આવયો છે. અંબકાજી િંડદરિકાં એલ.ઈ.િી. 
સરિીન અને પધબલ્ એડ્ેસ તસસટિ િથકા ગબબર ટોચ ખકાિે સિગ્ર 
પડરરિિકા પથનકાં પ૧ િંડદરોિકાં એ્સકાથે આરિી થઈ શ્ે િેિી 
વયિસથકા પણ ગોઠિિકાિકાં આિી છે.

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે તિશ્વપ્રતસદ્ધ યકાત્રકાધિકાિ 
અંબકાજી ગબબર ખકાિે રૂ. ૧૩.૩પ ્રોિનકા ખચષે નિતનતિચાિ 
ભકારિનકા સૌથી િોટકા લકાઇટ એનિ સકાઉનિ શોનો પ્રકારંભ ્રકાિિકાં 
જણકાવયું િિું ્ ે, અંબકાજી ગબબર ખકાિે નિતનતિચાિ ભકારિનો સૌથી 
િોટો 'લકાઇટ એનિ સકાઉનિ શો' આિનકારકા સિયિકંા અંબકાજી 
િીથચાધિકાિનું અનેરકા આ્ષચાણનું ્ેનદ્ર બનિકાનો છે. તિશ્વપ્રતસદ્ધ 
યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજીિકાં શ્ી પ૧ શતતિપીઠ પડરરિિકા િિોતસિનો 
પણ પ્રકારંભ થયો છે તયકારે આ િિોતસિ પતિત્ર યકાત્રકાધિકાિનો તિ્કાસ 
િધિુ િેગિંિો બનકાિશે એિો તિશ્વકાસ પણ િુખયિંત્રીશ્ીએ વયતિ 
્યયો િિો

િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ દેશભરિકાં એ્ જ સથળે 

પવાસિ
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એ્કાિન શતતિપીઠનો જે સં્લપ સેવયો િિો એ સકા્કાર થયો છે 
એિ િુખયિંત્રીશ્ીએ િધિુિકાં જણકાવયું િિું. આદ્શતતિ ધિકાિનકાં 
દશચાને આિનકારકા લકાખો શ્દ્ધકાળુઓને િિે એ્ જ સથળે એ્સકાથે 
પ૧ શતતિપીઠનકાં દશચાનનો લકાભ િળિો િશે એિો તિશ્વકાસ પણ 
િુખયિંત્રીશ્ીએ વયતિ ્યયો િિો.

િુખયિંત્રીશ્ીએ પતિત્ર યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજી ખકાિે સકાંસ્કૃતિ્ 
તિલેજનું ઉદ ્ઘકાટન, અંબકાજી િંડદરની અદ્િન િેબસકાઇટનું 
લોધનચંગ િેિજ ગુજરકાિ પતિત્ર યકાત્રકાધિકાિ તિ્કાસ બોિચા વિકારકા 
તિ્સકાિિકાિકાં આિેલી િોબકાઇલ એપનું પણ લોધનચંગ ્યુું િિું.

આ અિસરે િકાગચા અન ેિ્કાન તિભકાગનકા િતં્રી શ્ી પણૂષેશભકાઈ 
િોદીએ ્ હ્ ંિિુ ં્ ે, પતિત્ર યકાત્રકાધિકાિ અબંકાજી ખકાિે અને્  પ્ર્લપોનંુ 
િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ વિકારકા લો્કાપચાણ અન ેપ્રકારંભ ્ રકાિીને 
યકાતત્ર્ોન ેભટે આપી છે. શ્ી નરેનદ્રભકાઇ િોદીનકા તિઝન અને 
િકાગચાદશચાન િેઠળ જ ેશ્ી પ૧ શતતિપીઠનુ ં રૂપરેખકાનુ ંઆયોજન 
્રિકાિકંા આવયુ ંિિુ ંએ આજ ેસકા્કાર થિંુ જોિકા િળી રહ્ ંછે. 

ઉપરકાિં અબંકાજી તિ્કાસ તિસિકાર અન ે યકાત્રકાધિકાિ પ્રિકાસન 
સત્કાિિંળની રચનકા અગેં ્રિકાનકા ં થિકા ં ્કાિો, અંબકાજી િડંદર 
પડરસર તિસતૃિી્રણ, યકાતત્ર્ોની સંખયકાિકા ં વૃતદ્ધ સકાથનેકા ંભકાતિ 
આયોજનો, ્ેનદ્ર સર્કારની પ્રસકાદ યોજનકા િેઠળ ભોજનકાલય 
બનકાિિકા અગં,ે ગબબર પગતથયકંાનકા નિીની્રણ, તિ્કાસ ્ોટેશ્વર 
િિકાદેિ િડંદરનકા તિ્કાસ, નિુ ંએસટી બસ સટેશન સતિિ અબંકાજી 
િડંદર પકાસનેકા તિતિધિ રસિકાઓ, બકાયપકાસ રોિ અન ેપકાડ િ્ંગ સતુિધિકા 
િથકા સસં ક્ૃિ િિકાતિદ્કાલયનકા નિીન સં્ ુલ અગં ેતિગિિકાર િકાતિિી 
પણ તજલ્કા ્લેકટરશ્ીએ િખુયિતં્રીશ્ી સિક્ રજ ૂ્રી િિી.

આ અિસરે પ્રિકાસન અને યકાત્રકાધિકાિ રકાજય િંત્રી શ્ી 
અરતિંદભકાઈ રૈયકાણી, સકાંસદ શ્ી પરબિભકાઇ પટેલ, રકાજયસભકા 
સકાસંદ શ્ી ડદનશેભકાઈ અનકાિકાડિયકા, ધિકારકાસભય શ્ી શતશ્કાનિભકાઈ 
પંડ્કા, િુખયિંત્રીશ્ીનકા અગ્ર િુખય સતચિ શ્ી ્ે. ્ૈલકાસનકાથન, 
િુખય સતચિ શ્ી પં્જ્િુકાર સતિિ અતધિ્કારીઓ અને 
પદકાતધિ્કારીઓ ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

કપોટટેશ્વર ધામના નિષીનષીકરણનું ભૂવમ્ૂજન
પ્રતસદ્ધ યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજીની નજી્ આિેલકા ્ોટેશ્વરનકાં 

તિ્કાસ્કાયયોનો િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઇ પટેલે પ્રકારંભ ્રકાવયો 
િિો. ્ોટેશ્વર ખકાિે  રૂ. ૩ ્રોિનકા ખચષે યકાત્રકાળઓુ િકાટે યકાતત્ર્ 
સતુિધિકા ્ેનદ્ર, રેમપની ્કાિગીરી, પગતથયકાનંુ ં ડરનોિશેન, િયકાિ 
િડંદર અન ેપડરસરનુ ં ડરનોિશેન, ગૌિુખ ્ંુિ ડરનોિશન િથકા 
નિીન ્કાિ, સરસિિી િકાિકાની પ્રતિિકાનુ ંતનિકાચાણ, ગકાિચાતનંગ િથકા 
પ્રિેશવિકાર સતિિનકા ંઆધિતુન્ી્રણનકા ં્કાિો િકાથ ધિરકાશ.ે અત્રે 
ઉલ્ખેનીય છે ્ે િડંદરથી પરિ ફરિકંા િખુયિતં્રીશ્ીએ સકાિકાનય 
નકાગડર્ની જિે સથકાતન્ ગ્રકાિજનો સકાથે િિેનકા સકાિકાનય જીિનિકાં 
િશુ્ેલી તિશ ેચચકાચા ્રી િિેનકા ંબકાળ્ોનકા આરોગય અન ેતશક્ણ 
તિશ ેતિસતૃિ િકાિ ્ રી િિી. િખુયિંત્રીશ્ીએ સિજ ભકાિે સથકાતન્ો 
સકાથ ેચકાની ચસૂ્ી લગકાિી પકાપિી-જલબેી આરોગયકા ંિિકા.ં 

શ્ષી ૫૧ િવતિ્ષીઠ ્દ્રક્રમા મહપોતસિ
શતતિ, ભતતિ અને આસથકાનકા પરિ ્ેનદ્રતબંદુ સિકાન 

તિશ્વપ્રતસદ્ યકાત્રકાધિકાિ અંબકાજી ખકાિે તત્ર-ડદિસીય શ્ી ૫૧ 
શતતિપીઠ પડરરિિકા િિોતસિનો ભવય પ્રકારંભ ્રિકાિકા ંઆવયો 
િિો, જિેકંા અંબકાજી ગબબર િળેટી ખકાિે શ્ી ૫૧ શતતિપીઠ 
પડરરિિકા િિોતસિનો સિંો-િિંિોની ઉપધસથતિિકા ંશ્ી આરકાસરુી 
અબંકાજી િકાિકા દેિસથકાન ટ્સટનકા ચરેિને ્િ ્લે્ ટર શ્ી આનદં 
પટેલે પ્રકારંભ ્રકાવયો િિો.  •

પવાસિ
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નવિટેષ

સહકાર્ષી સમૃવધિના ખુલ્ાં વિાર
'આિિ્ષ સહકાર ગ્ામ ્પોજના'નપો પ્રારંભ

અિદકાિકાદ તજલ્કાનકા બકાિળકા ખકાિે આદશચા સિ્કાર ગ્રકાિ 
યોજનકા'નકા શુભકારંભ પ્રસંગે ્ેનદ્રીય ગૃિ િેિજ સિ્કાર િંત્રી  
શ્ી અતિિભકાઈ શકાિે જણકાવયું ્ે, દેશનકા લો્તપ્રય િિકાપ્રધિકાન  
શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ સિ્કારી ક્ેત્રને લઈને જે ્લપનકા ્રી 
િિી િે આજે 'આદશચા સિ્કારી ગ્રકાિ યોજનકા' થ્ી સકા્કાર થિી 
જોિકા િળી રિી છે. શ્ી અતિિભકાઈ શકાિે નેશનલ બેં્ ફોર 
એતગ્ર્લચર એનિ રૂરલ િેિલપિેનટ - નકાબકાિચા િેિજ ધિી ગુજરકાિ 
સટેટ ્ો-ઓપરેડટિ બેન્નકા સિયોગથી િોિેલ ્ો-ઓપરેડટિ 
તિલેજ'નો પ્રકારંભ ્રિકા બદલ નકાબકાિચા અને જી.એસ.સી બેં્નકા 
સૌ અતધિ્કારી અને પદકાતધિ્કારીઓને અતભનંદન પકાઠવયકાં િિકાં.

શ્ી અતિિભકાઇ શકાિે જણકાવયુ ંિિુ ં્ ે, આઝકાદીનુ ં75િંુ િષચા દરે્ 
િકાટે િિત્િનુ ંછે. ગજુરકાિિકા ંસિ્કાર ક્તે્રથી સમૃતદ્ધ આિી છે. આ 
્કાયચારિિિકંા સિ્કારી િકાળખંુ ્ેટલંુ િજબિૂ થયુ ંછે િનેી સકાક્ી િળે 
છે. િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ િોદીએ સિ્કાર િતં્રકાલયની સથકાપનકા 
્રી સિ્કારી કે્ત્રન ેિજબિૂ ્રિકાનંુ ્કાિ િો ્યુું જ છે, પરંિુ 

સિ્કારી કે્ત્ર સકાથ ેસં્ ળકાયેલકા લો્ોની િષયો જનૂી િકાગ પણ પરૂી 
્રી છે. સકાથે સકાથ ેઆગકાિી સિયિકંા ભકારિની બધિી જ પ્રકાઇિરી 
એતગ્ર્લચર સોસકાયટીન ે ્મપયુટરકાઇઝ ્િ ્રી સોફટિરે આપિકાનું 
્કાિ પણ િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીનકા િકાગચાદશચાનિકા ંથિકા જઈ 
રહ્ ંછે. દેશિકા ંસિ્કારી ક્તે્રનુ ંિકાળખુ ંએટલુ ંસગુ્રતથિ છે ્ ે સિ્કારી 
ક્તે્ર િજબિૂ થકાય િો દેશનો ગરીબ િકાણસ - ખિૂેિ - પશપુકાલ્ 
એિ બધિકા જ િજબિૂ બનશ ેએિ શ્ી અતિિભકાઈ શકાિે ઉિેયુું િિુ.ં 
િતં્રીશ્ીએ િધિિુકા ંજણકાવયુ ંિિુ ં્ે આજ ેિિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ 
િોદીનકા િકાગચાદશચાનિકા ંગ્રકાિીણ કે્ત્ર અન ેગ્રકાિીણિકા ંરિેિકા યિુકાનો 
િધિ ુપ્રવૃતત્િય થયકા છે અન ેદેશનકંા ગકાિિકાઓં આતિતનભચાર બનિકાની 
ડદશકાિકા ંઆગળ િધિી રહકંા છે. િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ િોદી 
દેશનકાં દરે્ ગકાિિકાંઓ સંપૂણચા સુતિધિકાથી સજ્ બને અને 
ટેક્ોલોજીયતુિ બન ેએ ડદશકાિકંા પણ આગળ િધિી રહકા છે. શિેરની 
સતુિધિકાઓ ગકાિિકંાિકા ંઉપલબધિ થકાય િિેકા સશતિ ગકાિની ્લપનકા 
શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ ્રી છે એિ ઉિયેુું િિુ.ં •

ગુજકપોમાસપોલના સહકાર ભિનનું ઉદ્ ઘાટન
સિ્કાર ક્ેત્ર દેશનકા આતથચા્ તિ્કાસનું 

ત્રીજું િોિેલ છે. આ ત્રીજું િોિેલ દેશનકા 
તિ્કાસ િકાટે ઉપયોગી અન ેઅનુ્ ૂળ િોિલે 
છે. િેને િજબૂિ ્રી જનજન સુધિી િેનો 
ફકાયદો ્ રકાિિો િથકા દેશનકા િિકાપ્રધિકાનશ્ીનકા 
સિપ્ન ૫કાંચ તટ્તલયન િોલર ઇ્ોનોિીને 
િકંાસલ ્ રિકા ગ્રકાિીણ કે્ત્રન ેજોિિકાનુ ં્ કાિ 
્રિું ખૂબ જરૂરી છે, િેિું ગકાંધિીનગર ખકાિે 
નિતનતિ ચાિ  ગુજ્ ોિ કાસોલનકા  શ્ી 
તત્રભુિનદકાસ પટેલ સિ્કાર ભિનનકા 

ઉદ્ ઘકાટન સિકારંભિકંા ્ેનદ્રીય ગૃિ અને 
સિ્કાર િંત્રી શ્ી અતિિભકાઈ શકાિે 
જણકાવયું િિું. 

રકા્રિતપિકા િિકાતિકા ગકાંધિી, સરદકાર 
પટેલ, િોરકારજી દસેકાઈ અને ઉદતેસંિ 
ભકાણતસંિ જેિકા અને્ લો્ોએ સિ્કારની 
ભકાિનકા આપણકાિકાં આઝકાદીનકા સિયથી 
પ્રતયકારોતપિ ્ રી છે, િિેુ ં્ િી િિેણ ેઉિયેુું 
િિું ્ે, સિ્કાડરિકાની ભકાિનકા સકાથે 
પ્રોફેશનલીઝિની ભકાિનકાનો સિનિય 

તત્રભુિનદકાસ પટેલે ગુજરકાિિકાં ્યયો છે. 
્ોઈપણ સંસથકાને સપધિકાચાિકાં ટ્િકા િકાટે 
સિયોતચિ ફેરફકાર ્રિકા ખૂબ જરૂરી છે, 
જથેી સિ્કાર ક્તે્રિકા ં્ મપયુટરકાઇઝશેન અને 
પ્રોફેશનલ લો્ોની ભરિી ્ રિી પણ ખૂબ 
જ જરૂરી છે. 

આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિનકા િષચાિકંા 
દેશનકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ 
દેશિકાં સિ્કાર િંત્રકાલયની સથકાપનકા ્રી 
છે, િેિું ્ િી િેિણે ઉિેયુું િિું ્ ે, સિ્કારી 

આંદોલનને ગતિ આપિકા 
અને  િષયોથી સિ્કારી 
્કાય ચા્િકા ચાઓની િકાગને 
્યકાનિકાં લઈ દેશિકાં આ 
િંત્રકાલય ઊભું ્રિકાિકાં 
આવયું છે. સિ્કાર ક્ેત્રને 
િજબૂિ ્રિકાની તચંિકા 
સિ્કાર િંત્રકાલય ્રશે. 

દેશનકા અથચાિતં્રિકંા પકાચં 
િષ ચાિકાં  સિ્કાર કે્ત્રનું 
યોગદકાન િધિકારિકા સર્કાર 
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NCDFIનષી સુિણ્ષજ્ંતષીએ ઈ-માકકેટ એિપોિ્ષ સમારંભ ્પોજા્પો
આપણો દેશ દૂધિઉતપકાદ  ્ક્તે્ર ેઆતિતનભચાર બનયો છે, િ ેિકાિ આનંદની 

છે, પરંિ ુદૂધિઉતપકાદન કે્ત્ર ેતિશ્વિકંા અગે્રસર બની ગયકા િ ેિકાિનો સિંોષ 
િકાની આપણ ેઅટ્િકાનંુ નથી, િિેુ ંનશેનલ ો્-ઓપરેટીિ િરેી ફેિરેશન 
ઓફ ઇધનિયકા (NCDFI)નકા ગકાધંિીનગર ખકાિ ેયોર્યલેકા પ૦ િષચા પૂણચા – 
ઈ-િકા કેટ એિોિચા સિકારંભિકા ં્ ેનદ્રીય ગૃિ અન ેસિ ક્ાર િતં્રી શ્ી અતિિભકાઈ 
શકાિે જણકાવયંુ િિુ.ં NCDFIનકા ંપ૦ િષચા પણૂચા થિકા બદલ આ સસંથકાિકાં 
યોગદકાન આપનકાર સિષેન ેઅતભનદંન પકાઠિી િિેણ ેજણકાવયંુ િિુ ં્ે, ો્ઈ 
પણ સસંથકાની સિુણચા જયિંીની ઉજિણી એટલ ેિ ેસસંથકાએ િકાસંલ ્રેલી 
તસતદ્ધઓન ેયકાદ ્રિકાનો સિય. પણ આ પ્રસગં ેઆગકાિી સિયિકંા ્ેિ 
સસંથકાની િધિિુકા ંિધિ ુપ્રગતિ થકાય િનેુ ંતચિંન ્ રિંુ પણ િટેલુ ંજ જરૂરી છે. 
આ સસંથકા ભકાઈચકારકાનકા વયિિકાર સકાથ ેસિગ્ર દેશિકંા ્ કાિ ્ રે છે, િ ેિકાિની 
પ્રશસંકા ્ રી િિી િિેજ ભકારિદેશન ેદધૂિઉતપકાદન ક્તે્ર ેઅગે્રસર બનકાિિકાિકંા 
આ સંસથકાનો તસિંફકાળો છે, િિેુ ંપણ ઉિેયુું િિંુ. 

દેશન ેદધૂિઉતપકાદન કે્તે્ર આતિતનભચાર બનકાિિકાિકંા પશપુકાલ ો્નુ ંયોગદકાન 
િિત્િનુ ંછે, િિેુ ં્ િી િિેણ ેઉિેયુું િિુ ં્ ે, પશપુકાલન થ ી્ આજે ગકાિિકંાઓની 
િતિલકાઓ સિતનભચાર બની છે. ્ ેનદ્રીય િતં્રી શ્ી બી. એલ. િિકાચાએ જણકાવયુ ં

િિંુ ્ ે, દૂધિઉતપકાદન ક્તેે્ર દેશ આતિતનભચાર બનયો છે. િ ેિકાિ આનંદની છે. 
આ કે્ત્રિકા ંઈ-િકા કેટનો આરંભ િષચા-૨૦૧૫િકા ં્રિકાિકા ંઆવયો િિો. 
િષચા- ૨૦૨૧-૨૨િકંા ૪૮૦૦ ્ રોિથી િધિનંુુ ઈ-િકા કેટ થ ી્ િચેકાણ થયંુ છે.  
સિ ક્ાર િતં્રી શ્ી જગદીશભકાઇ તિશ્વ્િકાચાએ જણકાવયુ ંિિંુ ્ ે, સિ ક્ારી ક્તે્ર 
દેશનંુ ખબૂ િોટુ ંકે્ત્ર છે. આ ક્તે્રને બળ આપિકાનંુ ્ કાિ દેશનકા િિકાપ્રધિકાન 
શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ સિ ક્ાર િતં્રકાલય ઊભુ ં્ રીને ્ યુું છે. દેશની િસિીને 
સિ ક્ારી ક્તે્ર થ ી્ દૂધિ અને િનેી ઉતપકાડદિ અને્ િસિુઓ સરળિકાથી િળી 
રિે છે. આ પ્રસગં ેસિ ક્ાર િતં્રી શ્ી અતિિભકાઈ શકાિની ઉપધસથતિિકંા 
સલરી આધિકાડરિ જતૈિ  ્ખકાિરનકા ઉપયોગન ેપ્રોતસકાિન આપિકા િકાટે એન.િી.
િી.બી. અને જી.એસ.એફ.સી. િચ્ ેએિ.ઓ.ય.ુ થયકા િિકા. એન.િી.િી.બી. 
વિકારકા ગુજરકાિિકંા ગોબરધિન યોજનકાનંુ અિલી્ રણ ્રિકાિકા ંઆવયંુ િિંુ. 
સિ ક્ાર િતં્રીશ્ીનકા િસિે દેશિકા ંઈ-િકા કેટિકા ંઅગ્રસેર રિેનકાર િિંળીઓનંુ 
સનિકાન ્રિકાિકંા આવયુ ં િિંુ. આ પ્રસગં ેગજુરકાિ ફોરેધનસ્ સકાયનસ 
યતુનિતસચાટીનકા િકાઇસ ચકાનસલરે શ્ી જયિં્ુિકાર વયકાસ સતિિ દેશનકા તિતિધિ 
પ્રકાિંિકંાથી અલગ અલગ િિંળીઓનકા ચરેિેનશ્ીઓ સતિિ ખિૂેિો ઉપધસથિ 
રહકા િિકા. •

નવિટેષ

્ડટબદ્ધ છે, િેિું ્િી િેિણે ઉિેયુું િિું ્ે, 
૧૯૬૦િકાં સથકાપનકા થયેલકા ગુજ્ોિકાસોલે 
અને્ ઉિકાર-ચઢકાિ જોયકા છે. આજે ૨૨ 
ટ્કા ડિતિિનટ આપનકાર સંસથકા પણ દેશિકાં 
આ છે િેિજ િગફળીનકા િેલનું ઉતપકાદન 
અને ૨૫૦ જેટલકા િેગકા સટોલનું તનિકાચાણ 
ગજુ્ોિકાસોલ ે્ યુું છે, િ ેબદલ અતભનદંન 
આપયકાં િિકાં. 

સિ્કારી ક્ેત્રને િજબૂિ ્રિકાનું ્કાિ 
િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદી ્રી રહકા 
છે, િેિું ્િી િેિણે ઉિેયુું િિું ્ે, દેશિકાં 
સિ્કાર ક્ેત્રનો તિ્કાસ ્ રિકા િકાટે િેિલપ 
રકાજય, અંિર િેિલતપંગ રકાજય અને 
િેિલતપંગ રકાજય એિ ત્રણ તિભકાગિકાં 
તિભકાતજિ ્રિકાિકાં આિશે. નકાનકાિકાં 
ન કાન ી  વય તતિને  પણ સિ્ કા ડરિ કા 
આંદોલનિકાં જોિીને સિ્કાડરિકાથી સમૃદ્ધ 
થિકાનકા િિકાપ્રધિકાનશ્ીનકા સૂત્રને સકાથચા્ 
્રિકાિકાં  આિશે. સિ્કારી  કે્ત્રનું 
્ કૃતષતધિરકાણ, ખકાિર તિિરણ, ખકાિર 
ઉતપકાદન, ખકાંિ ઉતપકાદન જેિકાં ક્ેત્રોનિકાં 
િોટું યોગદકાન છે. ચકાલુ િષચાનકા બજેટિકાં 
્ેનદ્ર સર્કારે સિ્કાર ક્ેત્રનકા તિ્કાસ િકાટે 

રૂતપયકા ૯૦૦ ્રોિ રૂતપયકાની ફકાળિણી 
્રિકાિકાં આિી છે. િેિજ સિ્કાર ક્ેત્રનકા 
તિ્કાસ િકાટે તશક્ણ, સિ્કાર ક્ેત્રનકા 
તિ્કાસ િકાટે નીતિ અન ેિટેકાબઝે બનકાિિકાનો 
પણ આરંભ ્રિકાિકાં આવયો છે. 

ગુજ્ ોિ કાસ ોલન કા  અ્યક્ શ્ ી 
ડદલીપભકાઈ સંઘકાણીએ જણકાવયું િિું ્ે, 
ગ્રકામય જનજીિનને ધિબ્િું ્રિકાનું િુખય 
્કાયચા ગજુ્ોિકાસોલનુ ંછે. છેલ્કા ંત્રણ િષચાનકા 
સિયગકાળકાિકાં  આ સં સથકાએ િેન કા 

ડિતિિનિિકાં ઉત્રોત્ર પ્રગતિ ્રી છે. 
આ પ્રસગં ે્ કૃતષ િતં્રી શ્ી રકાઘિજીભકાઈ 

પટ ેલ, સિ્કાર અને ઉદ્ોગ િંત્રી  
શ્ી જગદીશભકાઈ તિશ્વ્િકાચા, ગુજરકાિ 
તિધિકાનસભકાનકા ઉપકા્યક્ શ્ી જેઠકાભકાઇ 
ભરિ કા િ ,  અિૂલ િે ર ીન કા  ચે ર િેન 
શ્ી શકાિળભકાઈ પટેલ, ગજુ્ોિકાસોલનકા 
િકાઇસ ચરેિને શ્ી ગોતિદંભકાઇ પરિકાર 
સતિિ અને્  િિકાનભુકાિો અન ેિિંળીઓનકા 
સભયો ઉપધસથિ રહકા િિકા. •
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બહુચરાજી ્ં્કમાં આઝાિષીનષી આહ ્લેક જગાિનાર
પ્રહ ્લાિજી ્ટટેલનું સિાતંત્્ સંગ્ામમાં ્પોગિાન વચરસમરણષી્ રહટેિે ઃ CM

ગુજરકાિની ત્રણ શતતિપીઠોિકાંની એ્ એિકા બિુચરકાજીની 
ભૂતિ પર બિુિુખી પ્રતિભકા ધિરકાિિકા શેઠ પ્રિ ્લકાદજી જીિી ગયકા 
િેનકાથી બિુ ઓછકા લો્ો િકા્ેફ છે. પ્રિ ્લકાદજી પટેલનું જીિન 
એટલે સિકાિંત્યની લિિ, ભૂદકાન ચળિળ અને સિકાજસેિકાની 
તત્રિેણી ધિકારકાિકાં િિેલું જીિન, િેિ બિુચરકાજી ખકાિે યોર્યેલકા 
પ્રિ ્લકાજી શેઠનકા જીિનચડરત્રનકા પુસિ્નું તિિોચન ્રિકાં 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિું.   

સિગ્ર પડરિકાર અને આ પુસિ્ પ્ર્કાશન પકાછળ જિેિિ 
ઉઠકાિનકારકા િિકાિન ેઅતભનદંન પકાઠિી િખુયિતં્રી શ્ી ભૂપનેદ્રભકાઈ 
પટેલે જણકાવયું િિું ્ે, આ પુસિ્નકા િકા્યિથી િિે સૌએ િોટી 
સેિકા ્રી છે. પ્રિ ્લકાદજી શેઠ એટલે િકાનિિકાનું અજિકાળું, 
તનખકાલસિકા, નીિરિકા, સકાદગી, પ્રકાિકાતણ્િકા, પડરશ્િ જિેકા અને્  
ગુણોનો ભંિકાર એિ ્િી શ્કાય. પ્રિ ્લકાદજી શેઠની જુનિકાણી 
લકાટીનું નિતનિકાચાણ ્રી ‘શેઠ પ્રિ ્લકાદ બર્ર’ નકાિ અપકાયું છે. 
આ નિી બર્ર પ્રિ ્લકાદજી શેઠની સમૃતિઓન ેતચર્કાલીન બનકાિશ.ે   

િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરનેદ્રભકાઇ િોદીજીનકા નેતૃતિિકંા આપણે 
આઝકાદીનો અમૃિ િિોતસિ ઊજિી રહકા છીએ તયકારે પ્રિ ્લકાદજી 
શેઠ જેિકા નકાિી-અનકાિી રિકાંતિિીરોનકાં 
તયકાગ-બતલદકાન અને િપસયકાને યકાદ 
્રિકાનો, િેિકંાથી પ્રેરણકા લેિકાનો આ 
ઉતસિ છે. આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિ 
િષષે પ્રિ ્લકાદજી શેઠનકા જીિન પરનું આ 
પુ સિ્ આિનકારી પેઢ ીઓ િકાટ ે 
પ્રેરણકાપુંજ બની રિેશે. શ્ી પ્રિ ્લકાદજી 
શેઠનું ભૂદકાન યજ્િકાં પણ િોટું પ્રદકાન 
િિંુ. પોિકાની 200 િીઘકા જિીન 

ભદૂકાનિકા ંઆપિકા ઉપરકાિં િિેણ ેઉત્ર ગજુરકાિિકા ંઆ આદંોલનને 
સફળ બનકાિિકાિકાં િિત્િની ભૂતિ્કા ભજિી િિી.

આઝકાદીની લિિ દરતિયકાન બે િખિ િેિણે સકાબરિિી અને 
યરિિકાિકાં જેલિકાસ ભોગવયો િિો. આઝકાદીની લિિિકાં િેિણે 
ખૂબ જુલિો સહકા િિકા. પીઠિકાં પિેલકાં ચકાઠકાંને પ્રિ ્લકાદજી શેઠે 
અંગ્રેજોએ આપેલકા સુિણચા ચંદ્ર્ ગણકાવયકાં િિકાં. િુખયિંત્રીશ્ીએ 
જણકાવયું િિું ્ે, પ્રિ ્લકાદજી શેઠે એ જિકાનકાિકાં પોિકાની જિીનિકાં 
પ્રકા્કૃતિ્ ખેિીનો સફળ પ્રયોગ ્યયો િિો. િેઓ પોિે પ્રકા્કૃતિ્ 
ખેિીનકા તિિકાયિી િિકા.

આ પ્રસગેં િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ િીડિયો સદેંશકાિકાં 
સિગચાસથ પ્રિ ્લકાદભકાઈ પટેલને 115િી જનિજયંિીએ શ્દ્ધકાંજતલ 
આપી જણકાવયું િિું ્ે દેશતિિ િકાટે પોિકાનકા પડરિકારતિિને પણ 
ગૌણ ગણનકારકા પ્રિ ્લકાદભકાઈ સિકાિંત્ય સંગ્રકાિની એ્ ઉત્કૃષ્ 
તિસકાલ છે. આઝકાદી પછી સરદકારસકાિેબનકા િકાગચાદશચાન િેઠળ 
પ્રિ ્લકાદભકાઈએ આ તિસિકારનકાં ત્રણ રજિકાિકાંનકા તિલીની્રણિકાં 
ભજિેલી ભૂતિ્કા ખૂબ જ િિત્િની છે. બિુચરકાજી પંથ્િકાં 
શખકાિિ િરી્ે િેિણે આપેલકા યોગદકાનની સમૃતિ િકાજી ્ રી િિી.

પૂિચા નકાયબ િુખયિંત્રી શ્ી નીતિનભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિું ્ે, 
પ્રિ ્લકાદભકાઈ શઠેે દેશની આઝકાદીનકા લિિની સકાથ ેસકાથ ેબિચુરકાજી 
પંથ્િકંા સકાિકાતજ્ સુધિકારકા, તશક્ણ અને આતથચા્ તિ્કાસિકંા 
િિત્િનું યોગદકાન આપયું છે. 

પૂિચા ગૃિિંત્રી શ્ી રજનીભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિું ્ ે 
પ્રિ ્લકાદજીએ અખંિ ભકારિનકા તનિકાચાણ્કાયચાિકાં અને ભૂદકાનિકાં 
યોગદકાન આપયુ ંછે િિેજ આ તિસિકારનકા તિ્કાસ અન ેતશક્ણ્કાયચાિકંા 
પણ િેિનું યોગદકાન િિત્િનું રહ્ં છે.  ઝીતલયકા ગકાંધિી આશ્િનકા 
પદ્મશ્ી િકાલજીભકાઈ દેસકાઈએ જણકાવયું િિું ્ે, િને શેઠ સકાથે દસ 
િષચા ્ કાિ ્ રિકાનું સદ ્ભકાગય પ્રકાપ્ત થયું છે. આ પ્રસંગે પ્રિ ્લકાદભકાઈ 
શેઠનકા જીિનચડરત્ર પુસિ્નકા લેખ્ શ્ી રિેશ િન્નકાએ િેિનકા 
જીિનચડરત્રનો ટૂં્િકાં પડરચય આપયો િિો. 

આ અગકાઉ  િુ ખયિંત્ર ી  શ્ ી 
ભૂ પે ન દ્ર ભ કા ઈ  પ ટ ેલે  બે ચ ર કા જી 
ગ્ર કાિપં ચ કા યિ  વિ કા ર કા  સં ચ કા તલિ 
આતિતનભચાર ગ્રકાિ િકાટનું ઉદ ્ઘકાટન 
્રિકાિકાં આવયું િિું. આ પ્રસંગે નકાણકા 
િંત્રી શ્ી ્નુભકાઈ દેસકાઈ, સકાંસદ શ્ી 
શકારદકાબિેન પટેલ સતિિ પડરિકારજનો 
અને આિંતત્રિ િિકાનુભકાિો ઉપધસથિ 
રહકાં િિકાં. •
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િરસાિના ્ાણષીનું પ્રત્ેક ટષી્ું બચાિષી  
જળસંચ્ને જીિનમંરિ બનાિષીએ 

રકાજ્ોટ તજલ્કાનકા ઉપલેટકા ખકાિે 
િકાજેિરિકાં િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ 
પટેલની રજિિુલકા ્રિકાિકાં આિી િિી. 
ઉપલેટકા િકાલુ્કા શકાળકા ખકાિે રજિિુલકા 
સિકારોિ શ્ી ગો્ુલ ગૌસિેકા સદન-અરણી 
િથકા વૃક્ પ્રેિસેિકા ટ્સટ-ઉપલેટકાનકા સંયુતિ 
ઉપરિિે યોર્યો િિો.

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે 
જણકાવયું િિું ્ે, જળસંગ્રિ અતભયકાનિકા 
એ્ત્ર થયેલી આ રજિિુલકા િકાત્ર એ્ 
િુખયિંત્રીની નથી, પરંિુ જનતિિ િકાટે 
પડરશ્િ ્ રિકંા એ્ અદનકા ્ કાયચ્ા િકાચાની છે. 
સ ૌ ર કા ્રિ િ કાં  જ ળ અ ત ભ ય કા ન િ કાં 
જનભકાગીદકારીનકા પ્રેરણકાસ્ોિ એિકા શ્ી 
પ્રેિજીબકાપકાનકા ્કાયચાને તબરદકાિી િેિણે 
ચીંધિેલકા િકાગષે ઉપલેટકા અને ધિોરકાજી 
તિસિકારિકંા િજુ િધિુ ચે્િેિોનકા તનિકાચાણ 
િકાટે િુખયિંત્રીશ્ીનકા િજન ્રિકાં િધિકારે 
૧૦૫ ડ્લો રજિ સતિિ ્ુલ ૧.૧૫ 
્રોિનો લો્ફકાળો એ્ત્ર થયો િિો. આ 
્કાયચારિિ આયોતજિ સંસથકાઓ જળઅતભયકાન 
િકાટે િકાપરશ ેિ ેઅગં ેિષચાની લકાગણી વયતિ 
્રિકંા િુખયિંત્રીશ્ીએ જણકાવયું િિંુ ્ે, 
જળસગં્રિ અતભયકાન િકાટે જનઆદંોલનિકંા 
જનજનનો આધિકાર અગતયનો છે.

િુખયિંત્રીશ્ીએ િરસકાદી પકાણીનકા 
સગં્રિ િકાટે નિી પઢેી પણ ર્ગૃિ થઈ રિી 
છે િે સંદભચા સકાથે શકાળકાપ્રિેશોતસિિકાં 

ગજુરકાિની એ્ દી્રીનકા િતિવયને ટકંા્ીને 
િુખયિંત્રીશ્ીએ જણકાવયંુ િિંુ ્ે, નળની 
ચ્લીિકાંથી ધિીિેધિીિે ટીપુંટીપું પકાણી િિી 
જિું િોય િો િષષે ૩૧ િર્ર તલટર 
પકાણીનો વયય થકાય િેિ જણકાિી આપણકા 
િકાટે પકાણીનું એ્-એ્ ટીપું અગતયનું છે 
િેિ ્િી, િિકાપ્રધિકાનશ્ીનકા ‘નલ સે જલ ’ 
જળશતતિ અતભયકાન સફળ બનકાિિકા 
ભકાિકાથચા વયતિ ્યયો િિો.

િખુયિંત્રીશ્ીએ તસદસરનકા ્ કાયચારિિિકાં 
તિિોગલોતબનની વૃતદ્ધ િકાટે ટેબલેટ િુલકા 
સતિિનકા સંસથકાઓનકા ્કાયચારિિો અને આ 
જળઅતભયકાનિકંા જનભકાગીદકારીનકા 
્કાયચારિિો થ્ી ગુજરકાિની તિ્કાસયકાત્રકાને 
જનભકાગીદકારીનકા સૂત્ર સકાથે આગળ 
િધિકારિી છે િેિ જણકાિીને િિકાપ્રધિકાન શ્ી 
નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ પડરશ્િથી પડરિિચાનનો 
તિ્કાસનો િકાગચા આપણને ચીં્યો છે િેિ 
્િી સૌનો સકાથ સૌનો તિ્કાસ અને સૌનો 
પ્રયકાસ – તિશ્વકાસનકા િંત્રથી એ્-એ્ 

્કાયચા્િકાચાનકા ટીિિ્્કથી આપણે જનસેિકાનો 
યજ્ સફળ ્ રિો છે, િિે પણ જણકાવયુ ંિિંુ.

િુખયિંત્રીશ્ીએ પ્રકા્કૃતિ્ ખેિીની 
તિિકાયિ ્રી ખેિૂિોને પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી 
અપનકાિી જિીનનકા સિકાસથયની સકાથે સકાથે 
આપણકા અન ેઆિનકારી પઢેીનકા સિકાસથયને 
સુધિકારિકા સૌને પ્રેરણકા આપી િિી.

આ િ્ે સકાંસદ શ્ી સી.આર.પકાટીલે 
જણકાવયંુ િિું ્ે, પકાણી એ ધિરિી પરનું 
અમૃિ છે. િરસકાદી પકાણીનકા સંગ્રિ િકાટે 
પ્રેિજીબકાપકાએ પ્રેરણકા િળે િેિકા ્ કાયયો ્ યકાચા 
છે. િેિનકા ્કાયયોને આગળ િધિકારિકા 
ઉપલટેકા-ધિોરકાજી તિસિકારિકા ંસસંથકાઓ વિકારકા 
લો્ફકાળકા સકાથે ્રિકાિકાં આિેલકા ્કાયયોને 
તબરદકાવયકા િિકા. 

ભકારિીય સનેકાિકંા ્નચાલ િરી્ે સિેકા 
આપીને તનવૃિ થનકાર શ્ી સંજયભકાઈ 
િઢકાણીયકાનુ ં િખુયિતં્રીશ્ીનકા િસિે સનિકાન 
્રકાયંુ િિુ.ં િિેજ ધિોરકાજી-ઉપલટેકા તિસિકારિકાં 
જળસચંયની પ્રવૃતિ ્રનકાર પે્રિજીબકાપકાનકા 
જીિન્િન આધિકાડરિ ‘વૃક્પ્રિેી’ પસુિ્નંુ 
િખુયિતં્રીશ્ીનકા િસિ ે તિિોચન ્રિકાિકાં 
આવયુ ંિિંુ. િખુયિતં્રીશ્ીની પ્રરે્ ઉપધસથતિિકંા 
યોર્યલેકા સિકારોિિકંા સસંથકાઓની પયકાચાિરણ 
ર્ળિણી, જળસરંક્ણ, જળસચંય અતભયકાન, 
વૃક્સંરક્ણની ્લયકાણ્કારી પ્રવૃતિઓને 
તબરદકાિી રકાજય સર્કારની સકાથ ેરિીન ેજળ, 
વૃક્ અન ેપયકાચાિરણની પ્રવૃતિઓન ેઉર્ગર 
્રી સકાિૂતિ્ રચનકાતિ્ પ્રવૃતિની પ્રશંસકા 
્રિકાિકંા આિી િિી િિેજ તિતિધિ સસંથકાઓએ 
િખુયિતં્રીશ્ીનુ ંઅતભિકાદન ્યુું િિુ.ં

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલની 
રજિિલુકા પ્રસગં ે્ કૃતષિતં્રી શ્ી રકાઘિજીભકાઈ 
પટેલ, રકાજયિંત્રી શ્ી તરિજેશભકાઈ િેરર્, 
િકાિનવયિિકાર િંત્રી શ્ી અરતિંદભકાઈ 
રૈયકાણી, સકાંસદ શ્ી રિેશભકાઈ ધિિુ્, શ્ી 
રકાિભકાઈ િો્ડરયકા સતિિ અનય 
્કાયચા્િકાચાઓ ઉપધસથિ રહકા િિકા. •
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રાજ્માં સેિાસેતુના આઠમા તબક્ાનપો પ્રારંભ
રકાજયનકા નકાગડર્ો, લો્ોની વયતતિલક્ી રજૂઆિોનકા ઉ્ેલ 

તનિકારણની ગતિને િધિુ પકારદશથી અને િેગિંિી બનકાિિકા આઠિકા 
િબક્કકાનો રકાજયવયકાપી સિેકાસિુે ્ કાયચારિિનો પ્રકારંભ ્ રિકાિકંા આવયો 
છે, જેનકા ભકાગરૂપે નિસકારી તજલ્કાનકા બીલીિોરકા નગરપકાતલ્કા 
તિસિકારિકાં આડદર્તિ તિ્કાસ, અન્ન, નકાગડર્ પુરિઠો અને 
ગ્રકાિ્ોની સુરક્કા િંત્રી શ્ી નરેશભકાઈ પટેલની ઉપધસથતિિકાં 
સેિકાસેિુ ્કાયચારિિ યોર્યો િિો.

િંત્રી શ્ી નરેશભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિું ્ે લો્ોને વયતતિગિ 
લકાભો ઘરઆંગણે જ િળી રિે િેિકા ઉિદકા િેિુથી સેિકાસેિુનકા 
્કાયચારિિો ્રિકાિકાં આિે છે. સર્કારશ્ીનકા જુદકા જુદકા તિભકાગોનકા 
લકાભ િકાલુ્કાિથ્ે ગયકા િગર ઘરઆંગણે િળી રહકા છે તયકારે 
િિત્િ લકાભ લેિકા જણકાવયું  િિું . રકાજય સર્કાર વિકારકા 
દડરદ્રનકારકાયણની સેિકા િકાટે અને્  યોજનકાઓ અિલી બનકાિિકાિકંા 
આિી રિી છે. એથી પણ િધિુ આ સર્કાર આ યોજનકાઓનો લકાભ 
આપિકા આપનકા વિકારે આિીને આ પ્રર્લક્ી સેિકાઓ સેિકાસેિુનકા 
િકા્યિથી પૂરી પકાિી રિી છે. સર્કારની સેિકાઓનો લકાભ લેિકા 
િિે િકાલુ્કા ્ે તજલ્કાિથ્નકા ધિક્કકા ખકાિકા નથી પિિકા અને 
ઘરઆંગણે િિકાિ સેિકાઓનો લકાભ િળી રહો છે. 

્કાયચારિિ દરતિયકાન િંત્રીશ્ી િથકા િિકાનુભકાિોનકા િસિે 
પ્રિકાણપત્ર, ચે્ , જનિનકા દકાખલકા, આિ્નકા દકાખલકા લકાભકાથથીઓને 
તિિરણ ્રિકાિકાં આવયકાં િિકાં. 

ખેિકા તજલ્કાિકંા ગ્રકાિતિ્કાસ અને ગ્રકાિ ગૃિતનિકાચાણ િંત્રી  
શ્ી અજુચાનતસંિ ચૌિકાણે સેિકાસેિુનકા આઠિકા િબક્કકાનકા પ્રકારંભ 
પ્રસંગે જણકાવયું િિું ્ે, સર્કાર છેિકાિકાનકા િકાનિી સુધિી િિકાિ 
સેિકાઓ પિોંચકાિિકા િકાટે ્ડટબદ્ધ છે. સર્કાર ૮થી ૧૦ ગકાિનકાં 
ક્સટર ગ્રુપ બનકાિીને િે ગકાિ ખકાિે ૫૬ જેટલી સેિકાઓનો િોટકા 
ભકાગે સથળ પર જ તન્કાલ લકાિે છે અને િળિકાપકાત્ર લકાભો િરિ 
િ ેજ ડદિસે જે િ ેલકાભકાથથીન ેઆપિકાિકંા આિ ેછે, જથેી ગ્રકાિજનોને 
િકાલુ્કાિથ્ે જિકાનો સિય અને પૈસકાનો બચકાિ થકાય છે. િેિજ 

િેઓને િળિો લકાભ સરળિકાથી અને ઝિપથી િળી રિે છે. 
િેઓશ્ીએ આ પ્રસંગે સર્કારની તિતિધિ યોજનકાઓની 

ર્ણ્કારી આપી લકાભકાથથીઓને િળિકા લકાભો એનકાયિ ્ યકાચા િિકા. 
ઘરની આજુબકાજુિકાં પણ ્ોઈ લકાભકાથથી િેઓને િળિકા લકાભથી 
િંતચિ ન રિ ે િે જોિકા ઉપધસથિ જનિેદનીને જણકાવયંુ િિું. 
િેઓશ્ીએ બકાળ્ોને તશક્ણ અને દરે્ નકાગડર્ને રસી લેિકા 
અપીલ ્ રી િિી. ્ ુપોતષિ બકાળ્ોન ેપોષણક્િ આિકારની ડ્ટોનું 
તિિરણ ્યુું િિું. 

જૂનકાગઢનકા િકાંગરોળ િકાલુ્કાનકાં છેિકાિકાનકા અંિડરયકાળ એિકા 
બગસરકા (ઘેિ) ખકાિે િંટરપુર, ઓસકા, ફુલરકાિકા, થલ્ી, સકાંઢકા, 
િરસકાલી, તિરોલ, સતિિનકાં ૧૪ ગકાિોને આિરી લઈ પશુપકાલન 
અન ેગૌસંિધિચાન િતં્રી શ્ી દેિકાભકાઈ િકાલિની ઉપધસથતિિકંા સિેકાસિેુ 
્કાયચારિિ યોર્યો િિો. 

સેિકાસેિુિકાં આધિકાર્કાિચા, ર્તિ પ્રિકાણપત્ર, આિ્નકા દકાખલકા, 
રકાશન્કાિચા સતિિની ્ ુલ ૫૬ પ્ર્કારની સર્કારની સેિકાઓ આિરી 
લેિકાિકાં આિી છે, જેનકાથી ગ્રકામય તિસિકારનકા લો્ોને િકાલુ્કાિથ્ે 
ધિક્કકાિકાંથી િુતતિ િળે છે. આ પ્રસંગે િંત્રી શ્ી દેિકાભકાઈ િકાલિે 
નકાની બકાળ્ીને િેિીને િેનકા આધિકાર્કાિચાની ્કાયચાિકાિી ્રી િિી. 
આ બકાળ્ીનકાં િકાિકા સકાથે િંત્રીશ્ીએ સંિકાદ સકાધિી ્હ્ં િિું ્ે 
િિચાિકાન સર્કારની આ સંિેદનશીલિકા છે. •

સટેવાસટેતયુ

økwshkík ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૨26



અમિાિાિમાં ‘રાષ્ટ્રષી્ સિાસ્થ્ ઉતસિ - િષી કેર’ ્પોજા્પો

‘આઝકાદી ્કા અમૃિ િિોતસિ’ અંિગચાિ ્ેનદ્રીય યુિકા બકાબિો 
અને રિિગિિ િંત્રકાલયની સંસથકા 'સપેતશયલ ઓતલધમપકસ 
ભકારિ' વિકારકા અિદકાિકાદનકા નિો સટેડિયિ ખકાિે િકાનતસ્ ડદવયકાંગ 
બકાળ િેિજ પુખિ િયનકા રિિિીરો િકાટે 'રકા્રિીય સિકાસથય ઉતસિ-
િી ્ેર'નું આયોજન ્રિકાિકાં આવયુ િિું. આ અિસરે સપેતશયલ 
ઓતલધમપકસ ભકારિ' વિકારકા દેશભરનકા એ્ લકાખથી િધિ ુડદવયકંાગોનું 
િેલથ ચે્અપ ્રિકા બદલ િલિચા િેલથ ઓગષેનકાઇઝેશન વિકારકા 
સપેતશયલ સડટચાડફ્ેટ પણ એનકાયિ થયું િિું. 

આ પ્રસંગે રકાજયપકાલ શ્ી આચકાયચા દેિવ્રિજી જણકાવયું િિું ્ે, 
આઝકાદીનકા 75 િષચા તનતિત્ સપેતશયલ ઓતલધમપકસ ભકારિ વિકારકા 
દેશભરનકા ડદવયકાંગો િકાટે િેલથ ચે્અપનું જે આયોજન ્રિકાિકાં 
આવયું છે િે ખરેખર પ્રશંસનીય અને સરકાિનીય છે. તિ્લકાંગો 
િકાટે શ્ી નરેનદ્રભકાઇ િોદીએ ડદવયકંાગ શબદ આપીન ેિિેન ેસિકાજિકાં 
એ્ સનિકાનજન્ નકાિ આપયું છે, આ શબદથી િકાત્ર ભકારિનકા જ 
નિીં, પણ દેશ-દુતનયકાનકા લકાખો ડદવયકાંગોને િોટું બળ િળયું છે. 

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે જણકાવયું ્ે, ડદવયકાંગ 
રિિિીરોને પ્રોતસકાિન િળે, ખેલક્ેત્રિકાં આગળ િધિે એ િેિુથી 
‘રકા્રિીય સપોરસચા ફેિરેશન’િેઠળ 'સપેતશયલ ઓતલધમપકસ ભકારિ' 

વિકારકા દેશનકાં ૭૫ શિેરોિકાં ૭૫,૦૦૦ ખેલકાિીઓને ૭૫૦૦ 
તનષણકાિ િબીબો િેલથ ચે્અપ અને સકારિકાર આપિકાિકાં આિી 
છે, તયકારે પસદં ્ રિકાિકા ંઆિલેકા ંદેશનકા ંતિતિધિ ્ ેનદ્રોિકા ંઅિદકાિકાદ 
અને સુરિ શિેરનો સિકાિેશ ્રિકાિકાં આવયો છે. 

ધિકારકાસભય શ્ી રકા્ેશભકાઈ શકાિે જણકાવયું ્ે, 'રકા્રિીય સિકાસથય 
ઉતસિ-િી ્ ેર' એ ડદવયકાંગજનો િકાટે સંિેદનશીલ પિેલ બની છે. 
દેશનકા ૭૫૦ સપોરસચા સનેટરોિકા ંડદવયકાગં ખેલકાિીઓનુ ં્ ૌશલયિધિચાન 
્રી િકાલીિ પણ આપિકાિકંા આિી રિી છે. આ પ્રસગં ેરકાજય્ક્કાનકા 
રિિગિિ િતં્રી શ્ી િષચાભકાઈ સઘંિી, તશક્ણ િતં્રી શ્ી તજિનેદ્રભકાઈ 
િકાઘકાણી, આરોગય િંત્રી શ્ી ઋતષ્ેશભકાઈ પટેલ, ઓતલધમપયન 
શ્ી બબીિકા ફોગકાટ સતિિ ડદવયકાંગ રિિિીરો અને શિેરીજનો 
ઉપધસથિ રહકાં િિકાં.

મનપોદ્િવ્ાંગનષી નોંધણષી માટટે મપોબાઇલ એ્
િખુયિંત્રીશ્ીએ િનોડદવયકાગંની નોંધિણી િકાટે સિદેશી િોબકાઇલ 

એધપલ્ેશનનો પ્રકારંભ ્રકાવયો િિો. ડિતજટલ ઇધનિયકાની ડદશકાિકાં 
આ એ્ સરકાિનીય પગલું છે. સિગ્ર ગુજરકાિિકાં  ડદવયકાંગ ભકાઈ-
બિેન ્ોઈ સિકાયથી િંતચિ ન રિે એનકા િકાટે રકાજય સર્કાર 
િંિેશકાં પ્રયત્શીલ છે. 

િટેિવ્ા્ષી હટેલ્ કેમ્ના કારણે રિણ વિશ્વવિક્રમ સજા્ષ્ા
ડદવયકાંગજનોને નિી ઊર્ચા પૂરી પકાિી, િેિની પ્રતિભકાને ખીલિિકા િકાટે દેશભરિકાં 

િકાઈક્ોતલટી િલેથ સરિીતનંગ પ્રોજેકટ િકાથ ધિરી ‘ડરટનચા ટુ પલે-ઇનક્્યુઝન 
ડરિોલયશુન’ની ઉિદકા પિેલ ્ રિકાિકંા આિી છે. દેશવયકાપી િેલથ ્ ેમપોનકા ્ કારણ ેતગનસે 
બુ્ ઓફ રે્ોરસચા, તલમ્કા બુ્ ઓફ રે્ોરસચા, અને એતશયકા બુ્ ઓફ રે્ોરસચા જેિકા ત્રણ 
તિશ્વતિરિિ સર્ચાયકા િિકાં. દેશનકાં ્ ુલ ૭૫ સેનટરોિકાં ગુજરકાિનકાં સુરિ અને અિદકાિકાદ 
એિ બે સેનટરોનો સિકાિેશ ્ રકાયો છે. આ બે શિેરોિકાંથી ્ ુલ ૧૦,૦૦૦ ખેલકાિીઓની 
આરોગય િપકાસ ્રિકાિકાં આિી િિી. •
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આઝાિષીના અમૃત મહપોતસિ અંતગ્ષત
સરઢિ ગામનષી પ્રભાત ફેરષીમાં CM સહભાગષી ્્ા

ગજુરકાિનકા પનોિકાપતુ્ર અન ેદેશનકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ 
િોદીની પ્રેરણકાથી સિગ્ર દેશિકાં આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિની 
ઉજિણી થઈ રિી છે. જે અનિયે ગકાંધિીનગર તજલ્કાનકા સરઢિ 
ગકાિ ે૧રિી એતપ્રલ િિેલી સિકારે િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ 
પિોંચયકા િિકા અને પ્રભકાિ ફેરીિકંા જોિકાઈને ગ્રકાિજનોનકા 
જનઉિંગિકાં સિભકાગી થયકા િિકા. િુખયિંત્રીશ્ીની આ પિેલને 
ગ્રકાિજનોએ વયકાપ્ પ્રતિસકાદ આપયો િિો અને સરઢિનકા અબકાલ 
વૃદ્ધ સૌ ગ્રકાિજનો આ પ્રભકાિ ફેરીિકાં ઉિટી પડ્કા િિકા. 
િખુયિતં્રીશ્ીએ પ્રભકાિફેરી િકાગચાિકા ંલો્ો િચ્ ેજઈન ેિિેની સકાથે 
િકાિચીિ ્રી અતભિકાદન ઝીલયું િિું.

િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિ 
અનિયે ગકાિોિકાં પ્રભકાિ ફેરી, ગકાિ િળકાિ તનિકાચાણ અને ગકાિને 
ગૌરિ અપકાિનકારકા ગકાિનકા વયતતિ તિશેષ, તનવૃિ ઉચ્ 
અતધિ્કારીઓ, તશક્્ોનકા સનિકાન, શકાળકાનો જનિડદિસ, વૃક્કારોપણ 
સતિિનકા તિતિધિ જનતિ્કાસ ્કાિો લો્ભકાગીદકારીથી આ 
જનઉતસિ અંિગચાિ ઉજિિકા િકાટે જે આિિકાન ્યુું છે. િેને 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે સરઢિનકા ગ્રકાિજનો સકાથે સકા્કાર 
્યુું િિું.

િખુયિંત્રીશ્ીએ ગકંાધિીનગરનકા સરઢિ પશ ુઆરોગય ્ ેનદ્રની પણ 
આ અનિયે િુલકા્કાિ લીધિી િિી. પશુઓનું રસી્રણ, સઘન 
સકારિકાર, િકાિજિ ્ રીન ેગ્રકાિીણ અથચાિંત્રનકા આધિકાર સિકા પશઓુનકા 
સિકાસથયની ્કાળજી લિેકાનકા ભકાિ સકાથ ેિખુયિતં્રીશ્ીએ આ પશુ 
દિકાખકાનકાિકંા નશેનલ એતનિલ ડિસીઝ ્ંટ્ોલ પ્રોગ્રકાિ અનિયે 
સરઢિનકા ૧૮૦૦ પશઓુનકા રસી્રણથી પશરુોગ તનયંત્રણનો 
પ્રકારંભ ્રકાવયો િિો અન ેઆ િેળકાએ ગૌ પજૂન પણ ્યુું િિુ.ં

શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે પ્રભકાિ ફેરીનકા પ્રકારંભ પૂિષે સરઢિનકા 

અંબકાજી િકાિકા, રણછોિરકાય િંડદર સતિિનકા િંડદરોિકાં િંગળકા 
આરિી ્ રી દશચાન અચચાન ્ યકાચા િિકા અન ેગકાિિકંા નતિન આર.ઓ 
પલકાનટનું પણ લો્કાપચાણ ્યુું િિું. િુખયિંત્રીશ્ીએ ગકાિનકા 
પ્રગતિશીલ ખેિૂિો જેિણે પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી  સફળિકાપૂિચા્ અપનકાિી 
છે િેિનું પણ સનિકાન ્યુું િિું.

િુખયિંત્રીશ્ીએ આ પ્રસંગે ગ્રકાિજનોને સંબોધિન ્રિકાં ્હ્ં 
્ ે, આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિનકા અિસરે િિકાપ્રધિકાન  
શ્ી નરેનદ્રભકાઇએ તિ્કાસનકા ઉતસિની પ્રેરણકા આપણને આપી છે. 
િિકાતિકા ગકાંધિીજીએ ગકાિિકાને ભકારિનો આતિકા ્હો છે તયકારે 
સિકાુંગી ગ્રકાિતિ્કાસનકા ્કાયયોને આપણે પ્રકાથતિ્િકા આપી છે. 
આઝકાદીનો અમૃિ િિોતસિ આિકા ગ્રકાિીણ તિ્કાસ ્કાિો િકાટે 
નિી જનચેિનકાનો અિસર બનયો આઝકાદીનો અમૃિ િિોતસિ 
આપણને િિે લીિ ફોર ધિ નેશન વિકારકા દેશ સેિકાની પ્રેરણકા આપે 
છે. પકાણી, િીજળી, પેટ્ોલ બચકાિીને પણ આપણે રકા્રિસેિકા ્રી 
શ્ીએ િેિ છીએ.

તશક્ણ િંત્રી શ્ી તજિેનદ્રભકાઇ િકાઘકાણીએ જણકાવયું િિું ્ે, 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલનકા નેતૃતિ િેઠળ રકાજયભરિકાં 
્રોિો રૂતપયકાનકા તિ્કાસ ્કાિો થઈ રહકાં છે. િેિજ આિશય્ ન 
િોય િે તસિકાયનકા ્કાિો એડફિેતિટિકાંથી લો્ોને િુતતિ, િલકાટી 
વિકારકા આપિકાિકાં આિિકા દકાખલકાની િયકાચાદકા ત્રણ િષચા ્રિકા જેિકા 
અને્ જનતિિલક્ી તનણચાયોની ભેટ િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ 
પટેલે આપી છે િેનો પણ તિશેષ ઉલ્ેખ ્યયો િિો. 

િુખયિંત્રીશ્ી સકાથે આ અિસરે ધિકારકાસભય શ્ી શંભૂજી ઠકા્ોર, 
પૂિચા િંત્રી શ્ી િકાિીભકાઈ પટેલ, સરપંચ શ્ી ડ્રીટભકાઈ પટેલ, 
પદકાતધિ્કારીઓ િેિજ ગકાિનકા િડરષ્ઠ અગ્રણીઓ, શકાળકાનકા છકાત્રો 
ગ્રકાિજનો િગેરે િોટી સંખયકાિકાં ઉપધસથિ રહકા િિકા. •
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જ્ાવતબાધ વિના ્તાં સમૂહલગ્ન સામાવજક સમરસતાના ઉદ્ષી્ક 
્ોઈ એ્નો પ્રસંગ જયકારે 

સિગ્ર સિકાજ િનકાિે તયકારે એ 
અિસર બની ર્ય છે અને 
આિકા પ્રસંગ સકાિકા તજ્ 
દકાતયતિનું પ્રિી્ બની ર્ય 
છે. ખકાસ ્ રીન ે્ ોઈ જ્કાતિબકાધિ 
તિનકા થિકાં સિૂિલગ્નનો 
સ િ કા ર ો િ  સ કા િ કા ત જ ્ 
સિરસિકાનકા ઉદ્ીપ્ છ.ે 
િેનકાથી સિકાજ એ્ થશે, 
સકાિકાતજ્ એ્િકાથી ગુજરકાિ 
એ્ બનશે. સકાિલી ખકાિે 
ધિકારકાસભય શ્ી ્ેિનભકાઈ ઇનકાિદકાર પ્રેડરિ શ્ી િિેનદ્રભકાઈ 
જશભકાઈ ટ્સટ વિકારકા આયોતજિ સકાિિકા સિૂિલગ્ન સિકારોિિકાં 
નિપડરણીિ યુગલોને આશીિચાચન આપિકાં િુખયિંત્રી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિુ ્ે, સકાિકાનય રીિે ્ોઈ વયતતિગિ 
રીિે થિકાં લગ્નિકાં એ્ જ સિકાજનકાં બે ્ુટુમબો િળે છે, પણ, 
સિૂિલગ્નિકાં સૌ ્ોઈ સકાથે િળી લગ્નપ્રસંગને િનકાિે છે.

જ્કાતિબકાધિ તિનકા થિકા ં સિિૂલગ્નોિકંા તિતિધિ સિકાજ અને 
જ્કાતિનકા પડરિકારો એ્ િિંપ નીચ ેએ્ઠકા થકાય છે. આ બકાબિ જ 
સકાિકાતજ્ સિરસિકાનુ ંપ્રિી્ બને છે. ગજુરકાિિકંા િિકાિ સિકાજ 
એ્ થશે િો જ રકાજય એ્ બનશે. એ્િકા અને સકાિકાતજ્ 
સૌિકાદચાસભર ગજુરકાિથી જ િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીનંુ એ્ 

ભકારિ, શ્ષે્ઠ ભકારિનુ ંસપનુ 
સ કા ્ કા ર  થ શે ,  િે િ 
િુખયિંત્રીશ્ીએ જણકાવયુ ં
િિુ.ં  સકાિકાતજ્ ઉતથકાન અને 
સદ્ભકાિનકા ્કાય ચારિિોિકંા 
ગુજરકાિ સર્કાર િંિેશકંા 
િદદ ્ રશ,ે િિેો િિ િિેણે 
અંિે દશકાચાવયો િિો. આ 
્કાયચારિિિકાં િુખયિંત્રીશ્ીએ 
નિદંપિીઓન ેઆશીિચાચન 
આપી દકામપતયજીિનની 
શભુ્કાિનકાઓ પકાઠિી િિી. 

આ પ્રસગં ેિિકાનભુકાિો વિકારકા ટ્સટ વિકારકા અનદુકાતનિ સુ્ નયકા સમૃતદ્ધ 
યોજનકાની એ્ િર્ર બકાળ્ીઓ પૈ્ ી ૧૦ બકાળ્ીઓન ેપકાસબુ્ નું 
તિિરણ ્રિકાિકા ંઆવયુ ંછે. શ્ી ઇનકાિદકારન ેિલિચા બુ્  ઓફ રે્ોિચા, 
લિંન િરફથી િળેલુ ં સડટચાડફ્ેટ ઓફ ્તિટિેનટ પણ એનકાયિ 
્રિકાિકા ંઆવયંુ િિુ.ં

આ િેળકાએ િંત્રીિંિળનકા સદસય શ્ી તજિેનદ્રભકાઈ િકાઘકાણી, 
શ્ી અજુચાનતસંિ ચૌિકાણ, શ્ીિિી િનીષકાબિેન િ્ીલ, શ્ીિિી 
તનતિષકાબિેન સુથકાર, સકાંસદ સિચા શ્ી સી.આર. પકાટીલ, શ્ીિિી 
રંજનબિેન ભટ્ટ, ધિકારકાસભય શ્ી િી. િી. ઝકાલકાિડિયકા, ધિકારકાસભય 
શ્ી ્ ેિનભકાઈ ઇનકાિદકાર, િેયર શ્ી ્ ેયૂરભકાઈ રો્ડિયકા ઉપધસથિ 
રહકા િિકા. •

વસિસરમાં િિાબિષી મહપોતસિનષી ભવ્ ઉજિણષી
િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ તસદસર ધસથિ ઉતિયકાધિકાિનકા 

દશકાબદી િિોતસિની ઉજિણીિકાં ઉપધસથિ રહકા િિકા અને આ 
સકાથે િેિણે તસદસર યકાત્રકાધિકાિનકા તિ્કાસ િકાટે રૂ. 18.25 ્ રોિની 
સૈદ્ધકાંતિ્ િંજૂરી આપી િિી. આ પ્રસંગે િેિણે જણકાવયું િિું ્ે, 
તિ્તસિ અને શતતિશકાળી ગુજરકાિનું તનિકાચાણ થકાય િે િકાટે રકાજય 
સર્કાર િરિંિેશ િરે્ સિકાજની પિખે ઉભી છે.

ઉતિયકા િકાિકાજીનકા ંદશચાન ્ રી િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલે 
જણકાવયું િિું ્ે, ગુજરકાિ આજે દેશનું ગ્રોથ એધનજન બનયું છે. 
નરેનદ્રભકાઈ િોદીની સૌન ેસકાથ ેલઈ આગળ િધિિકાની નિેન ેરકાજય 
સર્કાર આગળ ધિપકાિી રિી છે. ઉતિયકાધિકાિ સંસથકા વિકારકા તશક્ણ, 
આરોગય, પયકાચાિરણ સતિિનકા ક્ેત્રે સેિકાનો યજ્ શરૂ ્રકાયો છે 
તયકારે રકાજય સર્કારે પણ આ સંસથકાને તિ્કાસનકા રકાિિકાં િદદરૂપ 
થિકા યકાત્રકાધિકાિ તિ્કાસ િકાટે પિેલકાં 3 ્રોિ અને તયકાર બકાદ િિે 
18.25 ્રોિ રૂતપયકાની સૈદ્ધકાંતિ્ િંજૂરી આપી છે. િુખયિંત્રી  

શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે આ િ્ે, તજલ્કાિકાસીઓનકા આરોગયની 
સખુકા્કારી િકાટે 3 નિી એમબયલુનસને પણ લીલી ઝિંી આપી પ્રસથકાન 
્રકાવયું િિું.

આ પ્રસંગે રકાજય િંત્રી શ્ી તરિજેશભકાઈ િેરર્એ ઉતિયકા 
િકાિકાજી િંડદરનકા ભવય ઇતિિકાસને િકાગોળયો િિો િેિજ 
ઉતિયકાધિકાિ િંડદરનકા તિ્કાસ િકાટ ે રકાજય સર્કાર િિકાિ રીિે 
િદદરૂપ થિકા ્ડટબદ્ધ છે િેિ જણકાવયું િિું. આ ્કાયચારિિિકંા 
ઉતિયકાધિકાિ ટ્સટ વિકારકા િુખયિંત્રીશ્ીની 1.50 લકાખ તિિોગલોબીન 
તપલસ િિે િુલકા ્રી આરોગયપ્રદ સિકાજનકા તનિકાચાણ િકાટે એ્ 
નિિર પિેલ ્રી િિી.

આ પ્રસંગે ઉતિયકાધિકાિ, તસદસરનકા પ્રિુખ શ્ી જેરકાિભકાઈ 
િકાસર્તળયકા,પૂિચા િંત્રી શ્ી ચીિનભકાઈ સકાપડરયકા, ધિકારકાસભય શ્ી 
ધિનજીભકાઈ પટેલ િથકા તચરકાગભકાઈ ્કાલડરયકા સતિિનકા 
િિકાનુભકાિો ઉપધસથિ રહકા િિકા.

ઓસરાસ
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ઓસરાસ

જીિિ્ાને પ્રવૃવત્ત નહીં ્ણ જીિનનપો વહસસપો બનાિષીએઃ CM
ગજુરકાિ સર્કાર જીિ િકાત્ર િકાટે દયકા અન ે્ રણકા એ પરંપરકાને 

િરેલી છે. ‘િુખયિતં્રી ગૌિકાિકા પોષણ યોજનકા’ ર્િેર ્ રિકા બદલ 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલનું અતભિકાદન ્રિકાનો ્કાયચારિિ 
િકાજેિરિકંા અિદકાિકાદિકંા યોર્યો િિો. આ સિકારોિ તિતિધિ જનૈ 
સંઘો, ગૌશકાળકા અને પકાંજરકાપોળનકા સિ્કારથી યોજિકાિકાં આવયો 
િિો. આ અતભિકાદન ્ કાયચારિિિકાં િુખયિંત્રીશ્ીએ જીિદયકા પ્રવૃતત્ 
િકાત્ર નિીં, પરંિુ જીિનનો તિસસો િોય િેિું જીિન જીિિું િે 
સિયની િકાગ છે એિો સપષ્ િિ વયતિ ્ યયો િિો. િેિણે જણકાવયું 
િિું ્ે, ગકાયિકાિકાનું િકાિકાતમય આપણી સંસ્કૃતિિકાં પણ િણચાિકાયું 
છે તયકારે ગૌિકાિકા સતિિ િિકાિ અબોલ પશુધિન પ્રતયેની સેિકા, 
્રણકા અને સંિેદનકાને રકાજય સર્કારે અતગ્રિિકા આપી છે

િેિણે ્હ્ં િિું ્ે, અબોલ પશુઓને િેિની પીિકાિકાંથી િુતિ 
્રિકા િત્કાલીન િખુયિતં્રી અન ેિકાલનકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ 
િોદીએ ગુજરકાિિકાં િષચા ૨૦૦૨િકાં ‘પશુ આરોગય િેળકા’નું 
આયોજન ્ યુું િિું, િે જ પુરિકાર ્ રે છે ્ ે િેિનકા હૃદયિકાં અબોલ 
પશુઓ િકાટે અપકાર પ્રેિ છે. ગુજરકાિ સર્કારે આ પ્રતરિયકા ્કાયચારિ 

રકાખી છે અને લકાખો પશુઓને િેિની શકારીડર્ પીિકાિકાંથી  
િુતિ ્યકાું છે.

િિેણ ેિધિિુકા ં્હ્ ંિિુ ં્ે, ગૌિતયકા પ્રતિબધંિનો ્કાયદો ગજુરકાિ 
લકાવયું િેિકાં અને્ અિચણો આિી, પરિંુ રકાજય સર્કારની 
ઇચછકાશતતિન ેપગલ ેિિેકા ંઆપણન ેસફળિકા િળી છે.  પ્રર્ િકાટે શું 
સકાર ંથઈ શ્ે! િનેુ ંસિિ તચિંન જ અિકારો ્ િચાિતં્ર છે. રકાજય સર્કાર 
આ ડદશકાિકા ંપડરણકાિલક્ી ્કાિગીરી ્રી રિી છે. દેશનકા િિકાપ્રધિકાન 
શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદી અન ે્ ેનદ્રીય ગૃિ િતં્રી શ્ી અતિિભકાઇ શકાિનકા 
િકાગચાદશચાન િેઠળ ગજુરકાિ સર્કાર છેિકાિકાનકા િકાનિીનકા ્લયકાણ િકાટે 
સિિ ્કાયચારિ છે. તશક્ણ િતં્રી શ્ી તજિનેદ્રભકાઈ િકાઘકાણીએ જણકાવયું 
િિુ ં્ે, ભપૂનેદ્રભકાઈએ લીધેિલી િખુયિતં્રી ગૌિકાિકા પોષણ યોજનકાનકા 
લીધિ ેનિી પકંાજરકાપોળો પણ ઊભી થઈ શ્શ ેઅન ેનિકંા પશઓુનો 
પણ તનભકાિ થઈ શ્શ.ે આ પ્રસગેં શિેરી તિ્કાસિતં્રી શ્ી તિનોદભકાઈ 
િોરડિયકા, ધિકારકાસભય સિષેશ્ીઓ બકાબભુકાઈ પટેલ, રકા્ેશભકાઈ શકાિ 
િથકા અગ્રણી શ્ી અતિિભકાઇ શકાિ, જનૈકાચકાયચા શે્ષ્ઠીઓ િગેરે ઉપધસથિ 
રહકા િિકા. •

મપોરબષીમાં ગૌ મવહમા સતસંગ સભા 
િોરબીનકા ખોખરકા િનુિકાન િડરિરધિકાિ ખકાિે આયોતજિ શ્ી 

રકાિ ્થકા અંિગચાિ િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલની પે્રર્ 
ઉપધસથતિિકાં ગૌ િતિિકા સતસંગ સભકા યોર્ઇ િિી. િુખયિંત્રી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે  નકાગડર્ોને સંબોધિન ્રિકા જણકાવયુ િિુ 
્ે, પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી િકાનિી અને જિીન બંનેનકાં સિકાસથય િકાટે િેિજ 
ગકાયોનકા સંિધિચાન િકાટે લકાભદકાયી છે. િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ 
િોદીની પ્રેરણકાથી રકાસકાયતણ્ ખકાિર અને દિકાઓનો ઉપયોગ 
ટકાળી પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી અપનકાિિકાનો સં્લપ ્રિકા જણકાવયુ િિુ. 
િેિજ આઝકાદીનકા અમૃિ િિોતસિ િષષે પ્રકા્કૃતિ્ ખેિી અને ગૌ 
રક્ણનકા િકાગષે ચકાલિકાનું સૌને આિિકાન ્યુું િિું.

િખુયિતં્રીશ્ીની તિશષે ઉપધસથતિિકંા શતિદિીર પડરિકારજનોને 
૧-૧ લકાખ રૂતપયકાની સિકાય તનતધિનકા ચે્ અપચાણ ્ રિકાિકાં આવયકા 
િિકા. ગૌશકાળકાનકા તનભકાિ િકાટે રૂતપયકા ૬૦૦ ્રોિની બજેટિકાં 

જોગિકાઇ ્રિકા બદલ ગૌશકાળકા સંચકાલ્ો, ગૌભતિો િેિજ 
પકાજંરકાપોળ સચંકાલ્ો વિકારકા િખુયિંત્રીશ્ીનુ ંતિશષે સનિકાન ્ રિકાિકંા 
આવયું િિું.

ગૌ િતિિકા સતસગં સભકાિકંા તનર્નદં સિકાિી િિકારકાજ, ચિૈનય 
શંભુ િિકારકાજ િથકા અનય સંિો િિંિો વિકારકા પ્રકાસંતગ્ પ્રિચનો 
્રિકાિકાં આવયકા િિકા. આ સભકાિકાં રકાિ્કૃષણકાનંદજી િિકારકાજ, 
ગૌઋતષ દત્શરણકાનંદજી િિકારકાજ સતિિ િોટી સંખયકાિકાં સંિો, 
િિંિો સિગ્ર ગુજરકાિિકાંથી ગૌશકાળકા, પકાંજરકાપોળનકા સંચકાલ્ો, 
ગૌભતિો િેિજ િોટી સંખયકાિકાં ભતિો ઉપધસથિ રહકા િિકા.

આ પ્રસંગે રકાજયનકા ઉદ્ોગ િંત્રી શ્ી જગદીશભકાઇ તિશ્વ્િકાચા, 
ધિકારકાસભય શ્ી લલીિભકાઇ ્ગથરકા, સકાંસદ સિષે શ્ી િોિનભકાઇ 
્ુંિકારીયકા, તિનોદભકાઇ ચકાિિકા, પૂિચા ધિકારકાસભય સિષેશ્ી ્કાંતિભકાઇ 
અમૃતિયકા, બકાિનજીભકાઇ િેિલીયકા િગેરે ઉપધસથિ રિયકા િિકા.
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વસંગા્પોરના હાઇકવમિનર મુખ્મંરિષીશ્ષીનષી સૌજન્ મુલાકાતે

તસંગકાપોરનકા િકાઇ્તિશનર શ્ીયુિ તસિોન િોંગ અને 
તસંગકાપોરનકા િુંબઇ ધસથિ ્ ોનસયુલેટ જનરલ શ્ીયુિ તચયોંગ તિંગ 
ફૂંગે તસંગકાપોરનકા િેતલગેશન સકાથે ગકાંધિીનગરિકાં િુખયિંત્રી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલની સૌજનય િુલકા્કાિ લીધિી િિી. તસંગકાપોરનકા 
િકાઇ્તિશનર શ્ી તસિોન િોંગ સકાથનેકા પરકાિશચાિકા ંિખુયિતં્રીશ્ીએ 
જણકાવયું ્,ે તસંગકાપોરિકાં જિીનની અછિનકા ્કારણે તયકાંનકા 
MSME એ્િો પોિકાની નિી ફેસતેલટીઝ િકાટે અનય દેશો િરફ 
િળયકા છે.

આિકા MSME ગુજરકાિિકાં પ્રોિકશન ફેસેલીટીઝ શરૂ ્રે 
િો િેિને પોિકાનકા ઉતપકાદનો િ્યપૂિચા અને આતફ્્કા જેિકા ગલોબલ 
િકા્કેટિકંા સપલકાય ્રિકાિકંા ઘણી િદદ િળશે. સકાથે ભકારિનકા 
તિશકાળ સથકાતન્ બર્રિકાં પણ વયકાપ્ લકાભ િળશે. ગુજરકાિિકાં 
તસંગકાપોરનકા MSME એ્િો અને અનય તબઝનેસ િેિલપિેનટ 
િકાટે ્ોલોબરેશનની સકાનુ્ૂળ િ્ો છે.  

તસંગકાપોર ધસથિ ડફનટે્  ્ંપનીઓ ફકાયનકાધનસયલ અને 
ટેક્ોલોજી સેકટરિકાં સિભકાગીિકા િકાટે તગફટ તસટીિકાં આિે િે 
અગં ેપણ પરકાિશચા આ બઠે્િકંા થયો િિો. તસગંકાપોર િકાઇ્તિશનરે 

આ અંગેની િધિુ તિગિો આપિકાં ્હ્ં ્ે, આગકાિી જુલકાઇ-રર િકાં 
તસંગકાપોરનું ઇનટરનેશનલ સટો્ એકસચેનજ પણ તગફટ તસટીિકાં 
્કાયચારિ થઇ જશે.

િખુયિતં્રીશ્ીએ એિ પણ જણકાવયુ ં્ ે, િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ 
િોદીની પે્રરણકાથી િિે આતિતનભચાર ભકારિનું તિઝન િૈતશ્વ્ 
આતિતનભચારિકા સધુિીનુ ંવયકાપ્ તિઝન બની ગયુ ંછે. િિકાપ્રધિકાનશ્ીનકા 
આિકા તિઝનની પ્રતયક્ અનુભૂ તિ ્રિકા તસંગકાપોરનકા 
િકાઇ્તિશનરશ્ીન ેસટેચય ુઓફ યતુનડટની િલુકા્કાિ અિશય લિેકાનું 
પણ િુખયિંત્રીશ્ીએ તનિંત્રણ પકાઠવયું િિું. 

ગુજરકાિિકાં અબચાન ઇનફ્કાસટ્્ચર, ડરયલ એસટેટ, ટકાઉનશીપ 
િેિલપિેનટ, લોતજસટી્સ અને િેરિકાઉસીંગ ફેસેલીટીઝ 
િેિલપિેનટિકાં તસંગકાપોરની આ ક્ેત્રની િજજ્ ્ંપનીઓ રો્કાણ 
્રી શ્ે િે અંગે પણ આ બેઠ્િકાં ચચકાચા-તિચકારણકા િકાથ ધિરિકાિકાં 
આિી િિી. િુખયિંત્રીશ્ીનકા િુખય અગ્ર સતચિ શ્ી ્ ૈલકાસનકાથન, 
િખુયિતં્રીશ્ીનકા અતધિ્ િખુય સતચિ શ્ી પં્જ જોષી િિેજ ઉદ્ોગ 
્તિશનર શ્ી રકાિુલ ગુપ્તકા પણ આ િુલકા્કાિ બેઠ્િકાં ઉપધસથિ 
રહકા િિકા. •

રાજ્્ાલશ્ષીનષી િુભેચછિા મુલાકાત 
ગજુરકાિનકા રકાજયપકાલ શ્ી આચકાયચા દેિવ્રિની ભકારિ ધસથિ તસગંકાપોરનકા ઉચ્કાયતુિ 

શ્ીયુિ તસિોન િોંગ (Mr. Simon Wong)એ રકાજભિન ખકાિે શુભેચછકા િુલકા્કાિ 
લીધિી િિી. િેિની સકાથે િુંબઈ ધસથિ તસંગકાપુરનકા ્ોનસયુઅલ જનરલ શ્ીયુિ તચયોંગ 
તિંગ ફૂંગ (Mr. Cheong Ming Foong) સતિિ પ્રતિતનતધિિંિળનકા સભયો પણ 
ઉપધસથિ રહકા િિકા. િલુકા્કાિ દરતિયકાન િિેણ ેભકારિ અન ેતસગંકાપરુ િચ્નેકા ડવિ-પક્ીય 
સંબંધિોને િિતિપૂણચા ગણકાવયકા િિકા અને ગુજરકાિનકા સિકાુંગી તિ્કાસ અંગે પ્રસન્નિકા 
વયતિ ્રી િિી. રકાજયપકાલશ્ીએ શ્ીિકાન તસિોન િોંગને સમૃતિ ભેટ આપી િેિનું 
અતભિકાદન ્યુું િિું. •

ઓસરાસ
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કચછિમાં ઇલેચકરિક કપોમવિ્ષ્લ ચવહકલ પ્રપોિકિન પલાનટ સ્્ાિે

સલકાિિી, પકારદતશચાિકા અન ેસિચાસિકાિેશ્ નીતિનકા પડરણકાિે 
ગજુરકાિ ઉદ્ોગસકાિતસ્ો િકાટે બસેટ ચોઇસ ઓફ ઇનિસેટિનેટ બનયું 
છે. દેશિકા ંસૌથી િધિ ુિિૂીરો્કાણ ગજુરકાિિકા ંથઈ રહ્ ંછે. દેશ ઉપરકાિં 
સિગ્ર તિશ્વનકા દેશો ઉદ્ોગો સથકાપિકા િથકા િિૂીરો્કાણ િકાટે ગજુરકાિને 
પસદં ્ રી રહકા છે. િકાજેિરિકા ંતટ્ટોન ઇલેધકટ્્ ધવિ્લ એલ.એલ.સી 
્ંપનીએ ્ ચછ-ભજૂિકા ંઇલધેકટ્્ ્ ોિતશચાયલ ધવિ્લ પ્રોિકશન પલકાનટ 
સથપિકાની ર્િેરકાિ ્રી છે. આ અગં ેિખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ 
પટેલની ઉપધસથતિિકંા તટ્ટોન ઇલેધકટ્્ 
ધવિ્લ એલ.એલ.સી. અને ગુજરકાિ 
સર્કાર િચ્ ેગકાધંિીનગરિકા ંએિ.ઓ.યુ 
સપંન્ન થયકા િિકા. 

તટ્ટોન ઇલેધકટ્્ ધવિ્લ વિકારકા રૂ. 
૧૦,૮૦૦ ્રોિનકા ્લુ રો્કાણ સકાથે 
પલકાનટની સથકાપનકા થશે. આ અંિગચાિ 
ચકાલ ુનકાણકા્ીય િષચા ર૦રર-ર૩િકંા ૧ર૦૦ 
્રોિનકા રો્કાણ સકાથે આ પલકાનટ શરૂ 
્રકાશે. આ પલકાનટથી ૧૦ િર્ર જેટલકા 
લો્ોને પ્રતયક્ અને પરોક્ રોજગકાર 
અિસર િળિકા થશે. ગુજરકાિ સર્કાર 
િિી ઉદ્ોગ તિભકાગનકા અતધિ્ િુખય 
સતચિ શ્ી િૉ. રકાજીિ્ુિકાર ગુપ્તકાએ િથકા 
તટ્ટોન ઇલધેકટ્્ ધવિ્લ િરફથી ફકાઉનિર 
અને સી.ઈ.ઓ. શ્ી તિિકાંશુ પટેલે આ 
એિ.ઓ.યુ. પર િસિકાક્ર ્યકાચા િિકા. 

તટ્ટોન ઇલેધકટ્્ ધવિ્લ પોિકાનકા 
૬૪પ એ્ર તિસિકારિકંા પથરકાયેલકા 
પલકાનટિકંા િકાતષચા્ પ૦ િર્ર ટ્્ની 
ઉતપકાદનક્િિકા ધિરકાિિો પલકાનટ શરૂ 

્રશે. એટલું જ નિીં, ચેસીસ અને ્ેતબન, રોબોડટ્ પેઇનટ શોપ, 
ચસેીસ સબ-એસમેબલી અન ેક્ોતલટી એસયોરનસ િથકા િટીડરયલ 
ટેધસટ્ગ લેબ જેિી ઇન િકાઉસ ફેસેતલટીઝ પણ િેઓ ઊભી  
્રિકાનકા છે. 

અતે્ર ઉલે્ખનીય છે ્ ે, તટ્ટોન ઇલધેકટ્્ ધવિ્લ એ ય.ુએસ.એ. 
બેઝ ્િ ્ંપની છે. તલતથયિ બેટરી સેલ અને ઇલેધકટ્્ ધવિ્લ 
્ંટ્ોલસચાનકા ઉતપકાદનિકાં તિશેષ િજજ્િકા ધિરકાિે છે. તટ્ટોન વિકારકા 

િલિચાક્કાસ સેફટી અને ફં્શનકાતલટીઝ 
સકાથે શ્ેષ્ઠ લોનગ રેનજ ઇલેધકટ્્ ધવિ્લ 
તિ્સકાિિકાિકાં આિી રહકાં છે. યુ.
એસ.એ.િકાં તટ્ટોન વિકારકા ઇલેધકટ્્ સેિી 
ટ્્, એસ.ય.ુિી, ઇલેધકટ્્ સિેકાન, ડિફેનસ 
ઇલધેકટ્્ ધવિ્લ અન ેઇલધેકટ્્ ડરક્કાનું 
ઉતપકાદન ્રિકાિકાં આિે છ.ે િેઓ 
ગુજરકાિનકા ભૂજિકંા પોિકાનો પલકાનટ 
સથકાપિકા જઈ રહકા છે િે અંગેનકા 
એિ.ઓ.ય.ુ િિેણ ેગજુરકાિ સર્કાર સકાથે 
્યકાચા છે. રકાજય સર્કાર આ પલકાનટની 
સથકાપનકા િકાટેની જરૂરી પરિકાનગીઓ, 
િંજૂરીઓ અને નોંધિણી પ્રતરિયકાઓિકંા 
પ્રિિચાિકાન નીતિ-તનયિો અનુસકાર 
સિકાય્ બનશે. 

આ એિ.ઓ.યુ. પ્રસગં ેિખુયિંત્રીશ્ીનકા 
િુખય અગ્ર સતચિ શ્ી ્ૈલકાસનકાથન, 
અતધિ્ િખુય સતચિ શ્ી પં્ જ જોશી, 
ઉદ્ોગ ્તિશનર શ્ી રકાિુલ ગપુ્તકા િિેજ 
તટ્ટોન ઇલધેકટ્્ ધવિ્લનકા પ્રતિતનતધિઓ 
પણ ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

ઇ-ચવહકલ પલાનટનષી વિિેરતા
હટ્રોિ ઇલેસકટ્ક સવહકલિો પલાનર ૬૪િ 

એકરમાં હશે, જે વાહર્ટક િ૦ હજાર ટ્કિી 
ઉતિાિિક્ષમતા ધરાવતો હશે. આ ઉિરાંત 
ચેસીસ અિે કહેબિ, રોબોદરક િેઇનર શોિ, 
ચેસીસ સબ-એસેમબલી અિે ક્ોહલરી 
એ્યોરનસ તથા મરીદરયલ રેસ્રંગ લેબ જેવી 
ઇિ હાઉસ ્ફેહસહલરીિ િણ તેઓ ઊભી 
કરશે. યુ.એસ.એ.માં હટ્રોિ દ્ારા ઇલેસકટ્ક 
સેમી ટ્ક, એસ.યુ.વી, ઇલેસકટ્ક સેડાિ, 
દડ્ફેનસ ઇલેસકટ્ક સવહકલ અિે ઇલેસકટ્ક 
દરક્ષાિું ઉતિાિિ કરવામાં આવે છે. આ 
પલાનરથી ૧૦ હજાર જેરલા લોકોિે પ્તયક્ષ કે 
િરોક્ષ રોજગારી મળશે.
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ગુજરાત કપોનરિાકટસ્ષ એસપોવસ્ેિન વિારા મુખ્મંરિષીશ્ષીનું અવભિાિન 
ગુજરકાિ ્ોનટ્કાકટસચા એસોતસયેશન વિકારકા 

િકાજેિરિકાં િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલનું 
અતભિકાદન ્રિકાિકાં આવયું િિું. આ પ્રસંગે 
સિકારોિન ેસંબોધિિકંા િખુયિતં્રીશ્ીએ જણકાવયુ ંિિું 
્ે રકાજયભરિકાં રોિ રસિકા િ્કાનોનું તનિકાચાણ એ 
તિ્કાસપ્રતરિયકાને સિિ િેગિકાન રકાખિું પડરબળ 
છે. સિગ્રિયકા જોઈએ િો ્ નસટ્કશનનકંા ્ કાિ િજે 
ગતિએ ્ કાયચારિ િોય છે, તયકારે રકાજય સર્કારે પણ 
ગુણિત્કાસભર ્કાિોને પ્રકાધિકાનય આપયું છે. 
ગુજરકાિ સિિ તિ્કાસની ્ેિીએ આગળ િધિી 
રહ્ં છે તયકારે તિ્કાસ્કાિો સિયસર સંપન્ન થકાય 
િેની સકાથે ગુણિત્કા પણ જળિકાય એ એટલું જ 
જરૂરી છે.

રકાજયિકાં ્ોઈ પણ નકાગડર્ને ્ંઈ પણ િ્લીફ પિે િો િેને 
તનિકારિકાની જિકાબદકારી રકાજય સર્કારની છે. નકાનકા-િોટકા અને્ 
વયિસકાય સકાથે સં્ળકાયેલકા લો્ોને પિિી િુશ્ેલીઓનો ઉ્ેલ 
લકાિિકા િકાટે અસર્કાર્ ્કાિગીરી ્રિકાિકાં આિી રિી છે. 
િત્કાલીન િુખયિંત્રી શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ આપણને ‘સૌનો 
સકાથ - સૌનો તિ્કાસ’ િંત્ર આપયો છે અને િેને ચડરિકાથચા ્રીને 
અતયકારે આપણે ‘સૌનો પ્રયકાસ- સૌનો તિશ્વકાસ’ િકાંસલ ્ રી શકયકા 
છીએ. આ પ્રસંગે િુખયિંત્રીશ્ીએ પોિકાનકા તસતિલ એધનજતનયર 
િરી્ેનકા ્કાયચા્કાળ સિયનકાં સંસિરણો યકાદ ્યકાું િિકાં 

િકાગચા અને િ્કાન િંત્રી શ્ી પૂણષેશભકાઈ િોદીએ જણકાવયું િિું 
્ે, છેિકાિકાનકા િકાનિીનકા ઉતથકાન િકાટે રકાજય સર્કાર સદકાય િતપર 

છે. 'િર િકાથ ્ો ્કાિ- ્કાિ ્કા સિી દકાિ' પંડિિ દીનદયકાળ 
ઉપકા્યકાયનકા આ સૂત્રને ્ેનદ્ર અને રકાજય સર્કાર સકાથચા્ ્રી રિી 
છે. ્ોરોનકાને ્કારણે બકાંધિ્કાિિકા સટીલ, તસિેનટ, િકાિર, રેિી અને 
અનય ચીજિસિુઓનકા ભકાિ િધિિકાં તનિકાચાણ્કાયયોિકાં અને્ 
તિસગંિિકાઓ ઊભી થઈ અન ેિથેી રકાજય સર્કારે અને્  ્ રકારોિકા 
ફેરફકાર ્યકાચા, જે બકાંધિ્કાિ વયિસકાય સકાથે સં્ળકાયેલકા અને્ લો્ો 
િકાટે તિિકાિિ રિેશે.

આ પ્રસંગે સકાંસદ શ્ી સી. આર. પકાટીલ, િકાગચા અને િ્કાન 
તિભકાગનકા સતચિ શ્ી એસ. બી. િસકાિકા, એસોતસયશેનનકા ચરેિેન 
શ્ી અરતિંદભકાઈ પટલે, િકાઇસ ચેરિેન શ્ી ડ્શોરભકાઈ 
તિરિગકાિકા, તિતિધિ ્તિટી િેમબસચા, તજલ્કાઓિકાંથી તિતિધિ 
્ોનટ્કાકટરશ્ીઓ ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

ગુજરાત ફસટ્ષ ન્ુઝ ચેનલનપો પ્રારંભ
તસતદ્ધ િીડિયકા ગ્રુપ સંચકાતલિ ગુજરકાિ ફસટચા નયુઝ ચેનલનો 

અિદકાિકાદ ખકાિે િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલની પ્રેર્ 
ઉપધસથતિિકાં પ્રકારંભ ્રિકાિકાં આવયો િિો. આ પ્રસંગે શ્ી 
ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિું ્ે, સિકાચકારજગિ િકાટે 5 W 
િિત્િનકા છે. Who, What, When, Where, Why. આજે 
રેિડ્ંગ નયઝુની િરીફકાઈ છે, પણ રિડે્ંગ સિકાચકારની દોિિકંા ્ ોઈને 
નુ્સકાન ન થકાય િેનું ્યકાન રકાખિું જોઈએ. સિકાચકારજગિ િકાટે 
3T એટલે ્ે Truth, Transparency, Technology પણ 
િિત્િનકાં છે. સકાથે સકાથે િુખયિંત્રીશ્ીએ જણકાવયું ્ે, િિકાપ્રધિકાન 
શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ ગુજરકાિને તિ્કાસની દોિિકંા અવિલ 
બનકાવયું છે. ગુજરકાિ દેશનું ગ્રોથ એધનજન છે, િિું અને રિેશે. 
આપણકા ગુજરકાિને એ ઊંચકાઈ પર ર્ળિી રકાખિકા િીડિયકા 
સિભકાગીિકા આિશય્ છે.

આ પ્રસગં ેરકાજયનકા ગૃિ િતં્રી શ્ી િષચાભકાઇ સઘંિીએ જણકાવયંુ 
િિુ ં ્ે, ગજુરકાિ િો પિેલથેી ફસટચા જ છે, ચનેલ પણ આિનકારકા 
ડદિસોિકા ંફસટચા થકાય એિી શભુ્કાિનકા. િધિિુકા ંિતં્રીશ્ીએ જણકાવયું 
િિુ ં્ ે, શકાસનવયિસથકાિકંા ્ ંઈ ભૂલ થકાય િો િીડિયકા િનેુ ંસ્કારકાતિ્ 
અતભગિથી ્ યકાન દોરે િ ેજરૂરી છે, પરંિ ુરકાજયનકા પ્રર્લક્ી તનણચાયો 
અન ેરકાજયની જનિકાની સખુ્કારી િકાટે લીધિલેકા તનણચાયો લો્ો સધુિી 
પિોંચે એ િકાટે િિકાિ િીડિયકા િકાઉસ િક્કિિકાથી સિયોગી બન.ે 
આ પ્રસગં ેરકાજયસભકાનકા સકંાસદ શ્ી નરિડરભકાઈ અિીન, શિેરી 
તિ્કાસ રકાજય િતં્રી શ્ી તિનોદભકાઈ િોરડિયકા, િયેર શ્ી ડ્રીટભકાઈ 
પરિકાર, પોલીસ ્ તિશનર શ્ી સજંય શ્ીિકાસિિ, સટેધનિગં ્ તિટીનકા 
ચરેિને શ્ી તિિશેભકાઈ બકારોટ, તસતદ્ધ િીડિયકા ગ્રપુનકા ચરેિેન શ્ી 
િુ્ ેશભકાઈ પટેલ, ચનેલનકા એડિટર શ્ી દીપ્ભકાઈ રકાર્ણી િથકા 
િડરષ્ઠ પત્ર્કારો સતિિનકા લો્ો ઉપધસથિ રહકા િિકા. •
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અમિાિાિમાં રામજી મંદ્િર મૂવત્ષ પ્રવતષ્ઠા મહપોતસિ
અિદકાિકાદ ખકાિ ેરકાિજી િડંદરની િતૂિચા 

પ્રતિષ્ઠકા િિોતસિનુ ંઆયોજન ્ રિકાિકા ંઆવયું 
િિુ.ં આ પ્રસગં ેઉપધસથિ રિી િખુયિતં્રી શ્ી 
ભપેૂનદ્રભકાઈ પટેલે જણકાવયુ ં િિંુ ્ે, જિે 
શરીરિકાથંી બીિકારી દરૂ ્રિકા સિચછિકાની 
જરૂર છે િિે િનની સિચછિકા િકાટે આ્યકાધતિ્ 
અનભુતૂિ પણ એટલી જ અતનિકાયચા છે. સિંો 
અન ેિિકાતિકાનકા િખુથેી પરિકાતિકાનકા ભજન 

સકાભંળિકાથી આપણ ેસૌન ેએની અનભુતૂિ 
થકાય છે. જીિનિકા ંઅને્  પડરધસથતિઓિકંા 
સિંો િિકાતિકાઓ પકાસથેી પ્રકાપ્ત ્રેલ જ્કાન 
આપણ ેસૌન ેપરિકાતિકાની સિીપ ેલઈ ર્ય 
છે. શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઇ પટેલે પૂ.ભકાઇશ્ી 
રિશેભકાઈ ઓઝકાને અતભિકાદન ્યુું િિુ ંિો 
ભકાઈશ્ીએ િખુયિંત્રીશ્ીનુ ં્ કાડઠયકાિકાિી પકાઘિી 
પિેરકાિી સનિકાન ્યુ ું િિું. આ િ્ે 

િખુયિતં્રીશ્ીએ સિં િિકાતિકાઓ િિેની િધિરુ 
િકાણીથી આપણે સૌન ેઆશીિકાચાદ આપિકા રિે 
અન ેઆિનકારી પઢેી અિનિી ઉપલધબધિઓ 
પ્રકાપ્ત ્રે િિેી પરિકાતિકાન ેપ્રકાથચાનકા ્રી િિી. 
આ ધિકાતિચ્ા  ્કાયચારિિિકા ંગૃિ રકાજય િતં્રી શ્ી 
િષચાભકાઇ સઘંિી, િતં્રી શ્ી જગદીશભકાઈ 
તિશ્વ્િકાચા અને અનય ધિકારકાસભયોશ્ીઓ 
ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

ગુજરાત રટેવઝવલ્નસ વસટષી િેિલ્મેનટ પ્રપોગ્ામ અંતગ્ષત
િલિ્ષ બેનક વિારા અમિાિાિનષી ્સંિગષી 

અિદકાિકાદ િિકાનગરન ેગજુરકાિ રેતઝતલયનટ તસટી િિેલપિનેટ 
પ્રોગ્રકાિ અિંગચાિ િલિચા બને્ વિકારકા અદંકાજ ે૩ િર્ર ્રોિ રૂતપયકાની 
લોનને સૈદ્ધકંાતિ્ િંજૂરી અપકાઇ છે. િદ્અનુસકાર, ગુજરકાિિકાં 
અિદકાિકાદન ે પ્રથિ પસદંગી િરી્ે િલિચા બને્ વિકારકા આ લોન 
આપિકાની પ્રતરિયકા િકાથ ધિરિકાિકા ંઆિી છે. અત્ર ેઉલે્ખનીય છે ્ ે, 
દેશનકા ંતિ્સિકંા શિેરો િકાટે િલિચા બને્ વિકારકા આ પ્રોગ્રકાિ અનિયે 
તિતિધિ િકાળખકા્ીય સતુિધિકા તિ્કાસ્કાિો િકાટે લોન આપિકાિકંા આિે 
છે. િખુયિતં્રી શ્ી ભૂપનેદ્રભકાઇ પટેલની અ્યક્િકાિકંા ગકાધંિીનગરિકાં 
આ સદંભચાિકા ંિલિચા બને્નકા પ્રતિતનતધિઓ સકાથ ેશિેરી તિ્કાસ તિભકાગ 
અને અિદકાિકાદ મયુતનતસપલ ્ોપયોરેશનનકા અતધિ્કારીઓની 
ઉચ્સિરીય બઠે્નંુ આયોજન ્રિકાિકા ંઆવયંુ િિુ.ં 

રેતઝતલયનટ તસટી િેિલપિેનટ પ્રોગ્રકાિ અનિયે સસટેઇનેબલ 
અન ેસિયકાનુ્ ુલ તિ્કાસ્કાિો ભતિષયનકા લકંાબકા ગકાળકાનકા આયોજન 
સકાથે િકાથ ધિરિકા સંબંતધિિ િિકાનગરપકાતલ્કાઓને િલિચા બેન્ વિકારકા 
લોન આપિકાિકાં આિે છે. અિદકાિકાદ િિકાનગરપકાતલ્કા વિકારકા આ 
અગં ેિકાથ ધિરિકાિકા ંઆિલેકા જદુકા જદુકા પ્રોજે્ રસની રૂપરેખકા સકાથનંુે 
પ્રેઝનટેશન આ બેઠ્િકાં પ્રસિુિ ્રિકાિકાં આવયું િિું. 

અિદકાિકાદ શિેરની આગકાિી ર૦પ૦નકા િષચાની જરૂડરયકાિોને 
્યકાનિકંા રકાખીને આ પ્રોજે્રસ િકાથ ધિરિકાિકાં આવયકા છે. િલિચા 
બેન્ વિકારકા રૂ. ૩૦૦૦ ્ રોિની જે લોન અિદકાિકાદને ફકાળિિકાિકાં 
આિશે િે અંિગચાિ જે ્કાિો-પ્રોજે્રસ િકાથ ધિરિકાનકાં થકાય છે 

િેિકાં િયકાિ એસ.ટી.પી.ની ્ેપેતસટીિકાં િધિકારો અને ટેક્ોલોજી 
અપગ્રેિેશન, નિકા એસ.ટી.પી.નકા તનિકાચાણ, ઇનિધસટ્યલ ડરયુઝ 
િકાટે ટશચારી ટ્ીટિેનટ પલકાનટનું તનિકાચાણ, િયકાિ િુખય ડ્ેનેજ 
લકાઇનોનકા ડરિેતબતલટેશન અને નિકા િકાઇરિો ટનતલંગ લકાઇનોનકાં 
્કાિ, ખકારી્ટ ્ેનકાલ િેિલપિેનટ અને િળકાિ િેિલપિેનટ િથકા 
િેની સકાચિણી અને સટોિચા િોટર ડ્ેનેજ લકાઇનનકાં ્કાિોનો 
સિકાિેશ થકાય છે. 

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઇ પટેલે આ ્કાિો તિરકાએ શરૂ ્રી 
સિયસર પૂણચા ્રિકા િકાટે બેઠ્િકાં િકાગચાદશચાન આપયું િિું. િલિચા 
બેન્ની ટીિનકા પ્રતિતનતધિઓ ગુજરકાિનકા તિ્કાસ અને િેડરટેજ 
તસટી અિદકાિકાદનકા અદ્િન તિ્કાસથી પ્રભકાતિિ થયકા િિકા. િલિચા 
બેન્ની આ ટીિ િિકાપકાતલ્કાનકા આ પ્રોજે્રસનકા અિેિકાલો 
િેળિશે અને તયકાર બકાદ િેનકા આધિકારે  આગકાિી જુલકાઈ-ર૦રર 
સધુિીિકા ંલોન અગંનેી પ્રતરિયકાઓ પણૂચા ્ રી અિદકાિકાદ િિકાપકાતલ્કાને 
આ લોન અપકાશે. 

આ બેઠ્િકંા શિેરી તિ્કાસ રકાજયિંત્રી શ્ી તિનોદભકાઈ 
િોરડિયકા, િલિચા બેન્નકા પ્રતિતનતધિ સુશ્ી િેસ્રીન બરિકાને, રોલેનિ 
વિકાઇટ િથકા િષચા ગોયલ િિેજ િખુયિતં્રીશ્ીનકા અતધિ્ િખુય સતચિ 
શ્ી પં્જ જોશી, શિેરી તિ્કાસ અગ્ર સતચિ શ્ી િુ્ેશ્ુિકાર  અને 
અિદકાિકાદ મયુતનતસપલ ્તિશનર શ્ી લોચન શિેરકા આ બેઠ્િકાં 
સિભકાગી થયકા િિકા. •

ઓસરાસ
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્રિકારતિ નિસજ્ષનનું સામ્થ્્ષ ધરાિે છિટે: CM
પત્ર્કારતિ એ ઇતિિકાસનું જિન 

્રિકાની સકાથે નિસજચાન ્રિકાનું સકાિથયચા 
ધિરકાિે છે. અિદકાિકાદનકા ટકાગોર િોલ ખકાિે 
આયોતજિ ગુજરકાિ િીડિયકા એિોિષેસિકાં 
સંબોધિિકા િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઇ પટેલે 
્હ્ં િિું ્ે સિૂિિકા્યિો લો્િકાનસ 
બદલિકાની શતતિ ધિરકાિે છે.

િખુયિંત્રીશ્ીએ આ પ્રસગં ેઆઝકાદીનકા 
અમૃિ િિોતસિનો ઉલ્ેખ ્ રિકાં જણકાવયું 
િિું ્ે, આ પ્રસંગે આપણે સં્લપ બની 
પત્ર્કારતિનકા િકા્યિ વિકારકા દેશને નિી 
ઊંચકાઈઓ પર લઈ જિકા િકાટે ્ડટબદ્ધ 
બનીએ. િુખયિંત્રીશ્ીએ આ પ્રસંગે 
સિકાિતં્ય સંગ્રકાિિકંા પત્ર્કારતિની ભતૂિ્કાનો 
ઉલે્ખ ્ રિકંા ્ હ્ ં્ ે, ગકાધંિીજીનકા પત્ર્કારતિ ે

ભકારિની આઝકાદીની ચળિળિકંા િિત્િપણૂચા 
ભૂતિ્કા ભજિી િિી.

િુખયિંત્રીશ્ીએ પત્ર્કારતિની તિતિધિ 

શ્ેણીિકાં  ઉત્ કૃષ્ ્કાિગીરી ્રનકાર 
પત્ર્કારોનુ ંસનિકાન ્ યુું િિુ.ં ‘્ચછતિત્ર’નકા 
િંત્રી અને િડરષ્ઠ પત્ર્કાર શ્ી ્ીતિચાભકાઇ 
ખત્રીન ેલકાઇફટકાઇિ એચીિિનેટ એિોિચાથી 
સનિકાતનિ ્રિકાિકાં  આવયકા િિકા. 
િુખયિંત્રીશ્ીએ પત્ર્કારતિની તિતિધિ 
શ્ેણીિકાં  ઉત્ કૃષ્ ્કાિગીરી ્રનકાર 
પત્ર્કારોનું સનિકાન ્યુું િિું. 

આ પ્રસંગે ર્ણીિકા પત્ર્કાર શ્ી 
દેિેનદ્રભકાઈ પટેલ, શ્ી અજયભકાઇ ઉિટ, 
પૂિચા િુખય સતચિ શ્ી પી. ્ે. લિેરી 
સતિિનકા િિકાનભુકાિો ઉપધસથિ રહકા િિકા. 
આ ્કાય ચારિિિકંા િીડિયકાજગિ સકાથે 
સં્ળકાયેલકા િિકાનુભકાિો અને તિદ્કાથથીઓ 
િોટી સંખયકાિકાં ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

PDEUનપો નિમપો ્િિષીિાન સમારપોહ સં્ન્ન

તિદ્કાથથી ્કાળિકાં પદિી િેળિિી એ 
જીિનનો િિત્િનો પિકાિ છે. પદિીદકાનએ 
તિદ્કાથથીની િિેનિ અન ેધિગશન ેપોંખિકાનો 
અિસર છે. િકાજેિરિકાં આિો જ રૂિો 
અિસર પં ડિિ દીનદયકાળ એનર્જી 
યુતનિતસચાટીનકાં આંગણે યોર્યો. જેિકાં 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઇ પટેલે પંડિિ 
દીન દયકાળ એનર્જી યુતનિતસચાટીનકા નિિકાં 
પદિીદકાન સિકારોિિકંા તિદ્કાથથીઓને 
સંબોધિન ્રિકા ઊર્ચા કે્ત્રે આિેલકા 
બદલકાિને સિી્કારી નિકા તિ્લપો િૈયકાર 
્રિકાનું આિિકાન ્યુું િિું.

 આ નિિકા પદિીદકાન સિકારોિિકાં 
૧૫૬૩ યુિકાનોને ગે્રજયુએશન, ૪૦ 
તિદ્કાથથીઓન ેપી.એચ.િી િીગ્રી અન ે૧૦૨ 
જેટલકા િેજસિી તિદ્કાથથીઓને િેિલ 
એનકાયિ ્યકાચા િિકા. 

િખુયિંત્રીશ્ીએ આ િ્ે ્ હ્ ં્ ે, તિતિધિ 
સેકટરલ યુ તનિતસ ચાટીઝની રકાજયિકંા 
શરૂઆિ ્રકાિીને ગુજરકાિનકા યુિકાનોને 
તિશ્વ સિ્ક્ જ્કાન અિસરો ઘર આંગણે 
આપિકાનકા િિકાપ્રધિકાનશ્ીનકા સં્લપનું બીજ 
આજે િટવૃક્ બની ગયકા છે િેનું ઉત્િ 
ઉદકાિરણ આ પડંિિ દીનદયકાળ યતુનિતસચાટી 

છે. પી.િી.ઇ.યુ.િકાં પદિી િેળિનકાર 
તિદ્કાથથીઓને તિડિયો ્ોનફરનસનકા 
િકા્યિથી ્ેનદ્રીય પેટ્ોતલયિ િંત્રી શ્ી 
િરદીપ એસ. પુરીએ િેિનકા ઉજ્િળ 
ભતિષય િકાટે શુભ્કાિનકાઓ પકાઠિી િિી.

આ પ્રસંગે પી.િી.ઇ.યુ.નકા પે્રતસિેનટ 
અને ડરલકાયનસ ગૃપનકા ચેરિેન શ્ી િુ્ેશ 
અંબકાણીએ નિિકા પદિીદકાન સિકારંભિકાં 
પદિી િેળિનકાર િિકાિ તિદ્કાથથીઓને 
િે િન કા  સુ િણ ચા  ભ ત િ ષ ય  િ કા ટ ેન ી 
શુભ્કાિનકાઓ તિડિયો ્ોનફરનસનકા 
િકા્યિથી આપી િિી. તશક્ણ િંત્રી શ્ી 
તજિેનદ્રભકાઇ િકાઘકાણી, રકાજય િંત્રી શ્ી 
્ુબેરભકાઈ ડિંિોર સતિિ યુતનિતસચાટીનકા 
ગિતનુંગ ્કાઉનસીલનકા શ્ી પડરિલ 
નથિકાણી, સટેનિીંગ ્તિટીનકા ચેરિેન િૉ. 
િસિુખ અડઢયકા અને યુતનિતસચાટીનકા 
પ્રકા્યકાપ્ો, ડિગ્રી પ્રકાપ્ત તિદ્કાથથીઓનકા 
પડરિકારજનો િેિજ રકાજય સર્કારનકા 
સંબંતધિિ તિભકાગોનકા િડરષ્ઠ સતચિો આ 
પદિીદકાન સિકારોિિકાં જોિકાયકા િિકા. •

ઓસરાસ
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સુરતમાં વસકસ લેનનપો નિપો 
રટેલિે ઓિરવરિજ બનિે

સરુિ િિકાનગરપકાતલ્કાન ેસિતણચાિ 
જયંિી િુખયિંત્રી શિેરી તિ્કાસ 
યોજનકા અનિયે આઉટ ગ્રોથ 
તિસિકારનકાં ્કાિો અંિગચાિ અબચાન 
િોતબતલટી ઘટ્િકંા રૂ. ૬૪ 

્ર ો િન કા  ર ેલ િે  ઓિર તરિજ 
બનકાિિકાનકા ્કાિને િુખયિંત્રી શ્ી 

ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે સૈદ્ધકાંતિ્ િંજૂરી આપી છે.  
િુખયિંત્રીશ્ીએ આપેલી આ સૈદ્ધકાંતિ્ િંજૂરીનકા 
પડરણકાિે સુરિ ઓલપકાિ રોિ પર જૂનકા સરોલી 
જ્કાિનકા્કા પકાસે આિેલકા િયકાિ ર ેલિે 
ઓિરતરિજનકા સથકાને નિો ૬ લેન ઓિરતરિજ 
બનકાિિકાનું ્કાિ િકાથ ધિરિકાિકાં આિશે. સુરિ 
શિેર અને િેની આસપકાસ થયેલકા  તિ્કાસનકા 
્કારણે  ડ્િ-ઓલપકાિથી આિિકાં અને સુરિ 
ઓલપકાિને જોિિકા િયકાિ ટુ લેન તરિજ પરનકા 
ટ્કાડફ્નું ભકારણ પણ રોજબરોજ િધિિું રિે છે. 

આ સિસયકાનકા સુચકાર તનરકા્રણ િકાટે જૂનકા 
સરોલી જ્કાિનકા્કા પકાસે ૬ લેનનો ઓિરતરિજ 
બનકાિિકાનકા ્કાિ િકાટે ગુજરકાિ મયુતનતસપલ 
ફકાઇનકાનસ બોિચા વિકારકા રજૂ ્રિકાિકાં આિેલી 
દરખકાસિને િુખયિંત્રીશ્ીએ સૈદ્ધકાંતિ્ અનુિતિ 
આપી છે. •

રાજ્નાં રિણ નગરપોને રૂ.50 કરપોિ્ષી 
િધુનાં વિકાસકા્યોનષી ભેટ

રકાજયની બે નગરપકાતલ્કાઓ સકાિર્ુંિલકા અને ઉપલેટકાિકાં સિતણચાિ 
જયંિી િુખયિંત્રી શિેરી તિ્કાસ યોજનકા અંિગચાિ પકાણીપુરિઠકા 
યોજનકાઓ િકાટે ્ુલ ૩૦.પ૨ ્રોિ રૂતપયકાનકાં ્કાિોને િુખયિંત્રી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે સૈદ્ધકાંતિ્ િંજૂરી આપી છે. આ ઉપરકાંિ અિદકાિકાદ 
તજલ્કાની ધિોળ્કા નગરપકાતલ્કાને ભૂગભચા ગટરયોજનકા ફેઝ-૪.૧નકાં 
્કાિો િકાટે પણ ર૦.ર૩ ્રોિ રૂતપયકાનકાં ્કાિોને પણ સિતણચાિ જયંિી 
િુખયિંત્રી શિેરી તિ્કાસ યોજનકા અનિયે િકાથ ધિરિકા અનુિતિ આપી છે. 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે સિગ્રિયકા રૂ. પ૦.૭પ ્રોિનકાં તિતિધિ ્કાિો આ 
ત્રણ નગરોિકાં િકાથ ધિરિકા સૈદ્ધકાંતિ્ િંજૂરી આપી છે. 

અિરેલી તજલ્કાની સકાિર્ંુિલકા નગરપકાતલ્કાિકંા જ ે્ કાિો િકાથ ધિરકાિકાનકા ંછે િિેકાં 
૧પ લકાખ તલટર ક્િિકાની ર૦ િી. ઊચંી ESR, ૩૬ લકાખ તલટર ભગૂભચા સપં, 
તિિરણ વયિસથકા, પમપ િકાઉસ, પધમપંગ િશીનરી અન ેડફલટર પલકાનટનો સિકાિેશ 
થકાય છે િિેજ રકાજ્ોટ તજલ્કાની ઉપલટેકા નગરપકાતલ્કા વિકારકા પકાણીપરુિઠકાનકંા જે 
્કાિો િકાથ ધિરકાશ ેિિેકા ંઇનટે્િેલ, િયકાિ ઇનટે્િેલનકા નિીની્રણ, ૪ એિ.એલ.
િી. ક્િિકાનો િોટર ટ્ીટિનેટ પલકાનટ, ભગૂભચા સપં, ઊંચી ટકાં્ ી અન ેરકાઇતઝંગ િઇેન 
િથકા તિિરણ વયિસથકાનકા ં તિતિધિ ્કાિોનો સિકાિશે થકાય છે. સકાિર્ંુિલકા અને 
ઉપલેટકાિકા ંઆ બધિકંા ્ કાિો આગકાિી િષચા ૨૦૫૨ની અંદકાતજિ િસિીની પકાણી િકાટેની 
જરૂડરયકાિ ્યકાનિકંા રકાખીન ેિકાથ ધિરકાશ.ે 

ધિોળ્કા નગરિકાં ૧ર.૪પ ડ્.િી.નકાં સુએઝ નેટિ્્ક ્કાિો િકાટે રૂ. ૭.૯ર ્રોિ, 
રકાઇતઝંગ િેઇન િકાટે રૂ. ૭.૪ર ્રોિ િથકા તલફટ પધમપંગ સટેશન િકાટે રૂ. ૩.૪પ 
્રોિ સતિિનકાં ્ કાિો િકાથ ધિરકાશે. િુખયિંત્રીશ્ી સિક્ ગુજરકાિ અબચાન િેિલપિેનટ 
્ોપયોરેશન િરફથી ધિોળ્કા નગરનકાં આ ્કાિો અંગેની દરખકાસિ શિેરી તિ્કાસ 
તિભકાગ િકારફિે રજૂ ્ રી િિી િેને પણ િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલે અનુિતિ 
આપી છે. •

નાગદ્રકપો, ખેિૂતપો અને ્િુઓને 
ઉનાળામાં ્ાણષીનપો જ્થ્પો ઉ્લબધ કરાિિા સઘન આ્પોજન 

ઉનકાળકાની તસઝનિકાં  ર કાજયનકા 
નકાગડર્ોન ેપીિકાનુ ંપકાણી, ખિૂેિોન ેતસચંકાઈ 
સતુિધિકા િથકા અબોલ પશઓુન ેપણ પીિકાનું 
પકાણી િળી રિે એ િકાટે રકાજય સર્કારે સઘન 
આયોજન ્યુું છે. આ અગં ે િકાજિેરિકાં 
િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલનકા 
અ્યક્પદે િળેલી રકાજય િતં્રીિિંળની બઠે્ 
અંગે તશક્ણ િંત્રી શ્ી તજિેનદ્રભકાઈ 
િકાઘકાણીએ જણકાવયંુ િિું ્ે, રકાજયનકા 
નકાગડર્ોને ઉનકાળકા દરતિયકાન પીિકાનકા 

પકાણીની ્ોઇપણ પ્ર્કારની િ્લીફ ન પિે 
એ િકાટે રકાજય સર્કારે સઘન આયોજન ્ યુું 
છે. ગ્રકામયસિરે જથૂ પકાણી પરુિઠકા યોજનકાઓ 
વિકારકા અપકાિકા પીિકાનકા પકાણી અન ેિેનિપંપ 
ડરપડેરંગ સતિિની ફડરયકાદોનકા તન્કાલ િકાટે 
૧૯૧૬ ટોલ ફ્ી નબંર ્કાયચારિ ્રકાયો છે 
જનેકા પર નકાગડર્ોન ેપોિકાની રજઆૂિ ્ રી 
શ્શે જનેો સતિરે તન્કાલ ્ રકાશ.ે ઉનકાળકાની 
તસઝનિકંા નકાગડર્ોન ેપીિકંાનકા પકાણીની ્ ોઈ 
િ્લીફ ન પિ ેએ િકાટેનુ ંસુચકાર આયોજન 

્રિકા સબંતંધિિોન ેિખુયિતં્રીશ્ીએ સચૂનકા 
આપી છે. સકાથ ેસકાથ ેપકાણીનો બગકાિ ન 
્રિકા પણ નકાગડર્ોન ેઅપીલ ્રકાઇ છે.

ભુ જ -ભચ કા ઉ  ધિ ો ર ી િ કાગ ચા  પ ર 
ઓિરતરિજનુ ં્કાિ રૂતપયકા ૧૦૮ ્રોિનકા 
ખચષે િકાથ ધિરકાશ.ે આ તરિજ અગં ેતિતિધિ 
જિીન સપંકાદન સતિિનકા ટે્તન્લ પ્રશ્ો 
િિકા િ ેિલ થયકા છે એટલ ેિિ ેઆ ્કાિ 
સતિરે શરૂ ્રીન ેટૂં્  સિયિકંા પણૂચા ્રકાશ.ે 
જેનકા પડરણકાિે ભૂજ અને ભચકાઉનકા 

નિણમા્
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વિક્કપોનષી બિલષીના વન્મપોમાં ઐવતહાવસક બિલાિ 
તિદ્કાથથીઓનકા તશક્ણનંુ તિિ, તશક્્ોનુ ં તિિ િથકા શકૈ્તણ્ 

સઘંો-િિકાસંઘોની લકાગણીન ે્ યકાનિકંા રકાખીન ેરકાજયનકા તિદ્કાસિકાય્, 
પ્રકાથતિ્ તશક્્ો અન ેિખુય તશક્્ોની તજલ્કા ફેરબદલીઓનકા 
તનયિો સદંભષે રકાજય સર્કારે િિત્િપણૂચા તનણચાયો ્યકાચા છે. 
આ અંગે  તશક્ણિંત્રી શ્ી તજિેનદ્રભકાઈ િકાઘકાણીએ 
જણકાવયુ ં ્ે, સર્કારનકા આ તનણચાયનો લકાભ અદંકાજ ે૨ 
લકાખથી િધિ ુ તશક્્ો િથકા િિેનકા આતશ્િ ૧૦ લકાખ 
પડરિકારજનોને થશે. ૧૦ િષચા પિેલકાં િષચા-૨૦૧૨િકાં 
પ્રકાથતિ્ તશક્્ોની બદલીઓ સદંભષે તનયિો ઘિકાયકા િિકંા. આ 
તનયિોિકંા બદલકાિ િકાટે પ્રકાથતિ્ તશક્ણનકા સઘંો વિકારકા રજઆૂિો 
થઈ િિી. જે અગં ેિખુયિંત્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલ ેપણ સિંદેનશીલ 
અતભગિ રકાખીન ેઆ અગં ેજરૂરી િકાગચાદશચાન આપયુ ંિિુ.ં  

ગુજરકાિ રકાજય શૈક્તણ્ સંઘની રજૂઆિોને ્યકાનિકાં લઈ 
તશક્ણ તિભકાગ વિકારકા છેલ્કા છ િતિનકાથી આ અંગે તિતિધિ 
રજઆૂિો ્ યકાનિકા ંલઈન ેવયકાપ્ સશંોધિન વિકારકા આ ઠરકાિ રકાજયનકા 
આશરે ૨ લકાખ તશક્્ોનકા તિિન ે્ યકાનિકંા રકાખીન ે્ રિકાિકંા આવયો 
છે. તશક્ણિંત્રીશ્ીએ તિદ્કાસિકાય્, પ્રકાથતિ્ તશક્્ અને િુખય 
તશક્્ની બદલીનકા તનયિોિકા ં્ રેલકા ઐતિિકાતસ્ સધુિકારકાની તિસતૃિ 
તિગિો આપિકાં જણકાવયું િિું ્ે, પ્રકાથતિ્ તશક્્ોની બદલીનકા 
તનયિો િકા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૨નકા ઠરકાિથી તનયિ થયકા િિકા. િકાનય 
શકૈ્તણ્ સગંઠનો િિેજ તશક્્ોનુ ંતિિ ્ યકાનિકા ંલઈ રકાજય સર્કાર 
વિકારકા નિકા તનયિો િયૈકા૨ ્ ૨િકાિકા ંઆવયકા છે, જ ેઅિંગચાિ અતયકા૨ 
સુધિી જે િે તજલ્કાિકાં ખકાલી જગયકાનકા ૪૦ ટ્કા તશક્્ોને તજલ્કા 
ફેરબદલીનો લકાભ આપિકાિકંા આિિો િિો િેનકા બદલે નિકા 
તનયિો િજુબ જ ેિ ેતજલ્કાિકંા ખકાલી ૧૦૦ ટ્કા જગયકા પ૨ તજલ્કા 

ફેરબદલીનો લકાભ આપિકાિકંા આિશે. િંત્રીશ્ીએ ્હ્ં ્ે, 
તજલ્કાફેર, અરસપરસ અન ેતજલ્કા આિંડર્ અરસપરસ બદલીિકંા 

સંબંતધિિ તશક્્ોનકાં િિન િોિકાં જરૂરી િિકાં િે જોગિકાઈ દૂ૨ 
્૨િકાિકાં આિી છે.

તિદ્કાસિકાય્ોની બદલી નયકાયી રીિે થકાય િેનું 
િથંન ્ રીન ે૧૦ િષચા એ્ જ જગયકાએ નો્રી ્ ૨િકાની 
શરિે જે તશક્્ોને તનિણૂ્ આપિકાિકાં આિી છે િેિકા 

તશક્્ો પ િષચા પછી તજલ્કા ફેરબદલી ્ે તજલ્કા અરસ 
પરસ બદલી િકાટે અરજી ્ રી શ્શ.ે એટલુ ંજ નિીં, જ ેસ૨્કારી 

્િચાચકારીઓ રકાજયનકા એ્ તજલ્કાિકાથંી બીર્ તજલ્કાિકા ંબદલીપકાત્ર 
છે િેિકા ્ િચાચકારીઓનકા પતિ/પત્ી જો સર્કારી શકાળકાિકાં પ્રકાથતિ્ 
તશક્્ ્ે િુખય તશક્્ િોય િો િેઓને સર્કારી ્િચાચકારીનકા 
બદલીિકાળકા તજલ્કાિકા ંપ્રતિતનયતુતિથી િૂ્ ી શ્કાશ.ે પતિ/પત્ીનકા 
ડ્સસકાનો લકાભ િિેથી અનુદકાતનિ સંસથકાઓ, ગુજરકાિ સ૨્કા૨નકા 
ર્િેર સકાિસો, ્ેનદ્ર અને રકાજય સર્કારની સર્કારી ્ંપનીઓનકા 
ડ્સસકાિકાં પણ િળિકાપકાત્ર થશે. 

તશક્ણ િતં્રીશ્ીએ િધિ ુએ્ ર્િેરકાિ ્રિકા ંજણકાવયુ ં ્ે, આ 
ઉપરકાિં અરસપરસ બદલી ્રિકા િકાટે અરજી ્રિકાની છેલ્ી િકા. 
૨૬ િકાચચા િિી િ ેિધિકારીન ેિિે આિિી િકા. ૩જી િ ેસુધિી લબંકાિિકાિકાં 
આિી છે. િ ેઉપરકાિં બદલીઓનકા ડ્સસકાિકા ંફડરયકાદ તનિકારણ િકાટે 
ફડરયકાદ તનિકારણ સતિતિની રચનકા ્રિકાિકા ંઆિી છે. એટલ ે્ે 
બદલી બકાબિ ેજ ે્ોઈ રજઆૂિ/ફડરયકાદ િોય િો સબંતંધિિ તશક્્/
િખુય તશક્્ વિકારકા ફડરયકાદ તનિકારણ સતિતિન ેરજઆૂિ ્ રી શ્કાશે 
અન ેફડરયકાદ તનિકારણ સતિતિ િનેુ ંતનરકા્રણ ્ ૨શ,ે જેથી તશક્્ોને 
તબનજરૂરી તલડટગશેનિકાથંી િતુતિ િળશ.ે •

નકાગડર્ોનકા પ્રશ્ોનુ ં તનરકા્રણ આિશ.ે 
આ જ રીિે િ્ય ગુજરકાિ, દતક્ણ ગજુરકાિ 
અન ે સૌરકા્રિન ેજોિિો િકારકાપરુ-બગોદરકા 
તસકસલેન િકાઇિનેકા ફે્ઝ-૨િકા ંરૂતપયકા ૬૫૧ 
્રોિનકા ખચષે ્ કાિ શરૂ થનકાર છે.  ફેઝ-૧નકા 
્કાિ પણૂચા થયકા છે િનેુ ંલો્કાપચાણ આગકાિી 
સિયિકા ંિખુયિંત્રીશ્ીનકા િસિ ે્રકાશ.ે

ગુજરકાિનકા ખેિૂિો પકાસેથી ચણકાની 
ખરીદી રે્ોિચા રિે્ ભકાિે થઇ રિી છે િેિ 
જણકાિી િંત્રીશ્ીએ ્હ્ં િિું ્ે, રકાજય 
સર્કાર વિકારકા ખેિૂિો પકાસેથી પ્રતિ તક્નટલ 
રૂકા.૫૨૩૦ એટલ ે્ ે પ્રતિ િણ રૂકા.૧૦૪૬નકા 
ટે્કાનકા ભકાિે ચણકાની ખરીદી ્રિકાિકાં 

આિી રિી છે. શરૂઆિિકાં ૧૮૭ ્ેનદ્રો 
જયકારે અતયકારે જરૂડરયકાિ િુજબ ૧૧૭ 
્ેનદ્રો પરથી ચણકાની ખરીદી ્ રિકાિકંા આિે 
છે. ્ ેનદ્ર સર્કાર વિકારકા આ િષષે ૬.૬૫ લકાખ 
િેતટ્્ટનથી િધિુ ચણકાની ટે્કાનકા ખરીદીને 
િંજૂરી આપિકાિકાં આિી છે. આ િષષે 
ગુજરકાિિકાં ૫.૫૦ થી ૬ લકાખ ટન ચણકા 
ઉતપકાદનનો અંદકાજ છે. જરૂડરયકાિ પિશે 
િો ગુજ્ોિકાસોલને િધિુ ચણકાની ખરીદી 
્રિકા િકાટે પણ સૂચનકા અપકાશે. 

િંત્રીશ્ીએ ઉિેયુ ું  ્ ે,  ઉનકાળકાની 
તસઝનિકંા અબોલ િૂંગકંા પશુઓને પણ 
પીિકાનકા પકાણી અને ઘકાસચકારકાની ્ોઈ 

િ્લીફ નકા પિે એ િકાટે સંપૂણચા િ્ેદકારી 
રકાખિકા િન તિભકાગને સૂચનકા આપી છે. 
પશઓુ િકાટે ૬.૯૫ ્ રોિ ટન ઘકાસચકારકાનો 
જથથો અનકાિિ રખકાયો છે. જયકારે અછિની 
પડરધસથતિ ઊભી થકાય તયકારે આ અનકાિિ 
જથથો િિેસૂલ તિભકાગ વિકારકા િેપો ખોલીને 
રકાિિદરે તિિરણ ્રકાશે.

િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલનકા 
નેતૃતિિકાં સંિેદનકા સકાથે ગુજરકાિિકાં પ્રથિ 
િકાર ગકાય અને ગૌશકાળકાનકા સંિધિચાન-જિન 
િકાટે રૂ. ૬૦૦ ્રોિની જોગિકાઈ આ 
િખિનકા બજેટિકાં ્રકાઈ છે. •

નિણમા્
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િૉ. બાબાસાહટેબ આંબેિકરનષી જનમજ્ંતષીએ ભાિાંજવલ 

બંધિકારણનકા ઘિિૈયકા ભકારિ રત્ િૉ. બકાબકાસકાિેબ ભીિરકાિ 
આંબેિ્રજીની ૧૩૧િી જનિજયંિીએ ગુજરકાિ તિધિકાનસભકા 
પોડિયિિકાં િેિનકા િૈલતચત્ર સિક્ િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ 
પટેલે ભકાિ પુષપ અપચાણ ્ રી શ્દ્ધકાસિુન પકાઠવયકા િિકા. તિધિકાનસભકા 
અ્યક્કા િૉ. શ્ીિિી નીિકાબિેન આચકાયચા, િંત્રીશ્ીઓ અને દંિ્ 
શ્ી પં્જભકાઈ દેસકાઈ સતિિનકા અગ્રણીઓ, ધિકારકાસભયો પણ િૉ. 
આંબેિ્રનકા િૈલતચત્ર પુષપકાંજતલિકાં જોિકાયકા િિકા.

તયકારબકાદ િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઇ પટેલ ેબધંિકારણનકા ઘિિયૈકા 
િૉ. બકાબકાસકાિેબ ભીિરકાિ આંબેિ્રને પકાટનગર ગકાંધિીનગરિકાં 
ચ-િકાગચા પર સેનટ્લ તિસટકાિકાં સથકાતપિ પ્રતિિકાને ફૂલિકાર અપચાણ 
્રી ્કૃિજ્િકા વયતિ ્રી િિી.

ગુજરકાિભરિકાં િૉ. બકાબકાસકાિેબની જનિજયંિીની ઉતસકાિભેર 
ઉજિણી થઇ િિી. ભકારિરત્ બકાબકાસકાિબે આંબેિ્રનકા 
જનિડદિસની ઉજિણી 
તનતિત્ ેિકાં્ કાનરે િકાલુ્ કાનકા 
ભલગકાિ પકાસે આિેલ 
િકાનિ બૌદ્ધ તિિકાર ખકાિે 
િૉ. ભીિરકાિ આંબેિ્રની 
પૂણ ચા  ્દની પ્રતિિકાનું 
અન કાિ રણ  ર કાજયન કા 
સકાિકાતજ્ નયકાય અને 
અતધિ્કારીિકા તિભકાગનકા 
િંત્ર ી  શ્ી  પ્રદ ીપભકાઇ 
પરિકારનકા િસિે ્રિકાિકાં 
આવયું િિંુ.

િતં્રીશ્ીએ જણકાવયુ ંિિુ ં્ ે, રકાજયનકા િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઇ 
પટેલની આગેિકાની િેઠળ અને્ યોજનકાઓ થ્ી ગરીબો, િંતચિો 
અને છેિકાિકાનકા િકાનિીઓનકા જીિનિકંા સ્કારકાતિ્ પડરિિચાન 
લકાિિકાિકંા આિી રહ્ં છે. િંત્રીશ્ીએ સકાિકાતજ્ નયકાય અને 
અતધિ્કારીિકા તિભકાગ િેઠળની તિતિધિ યોજનકાઓનો ઉલ્ેખ ્યયો 
િિો અને િેનો લકાભ લેિકા અનુરોધિ ્યયો િિો.

આ ઉપરકાંિ િોરબીિકાં જ સિસિ અનુસૂતચિ ર્તિ સિકાજ 
અને સિયં સૈતન્ દળ વિકારકા િૉ. બકાબકાસકાિેબ આંબેિ્રની 
જનિજયંિી તનતિત્ે ભવય રેલીનું આયોજન ્રિકાિકાં આવયું િિું 
િેિકાં િોરબી-િકાળીયકા તિસિકારનકા ધિકારકાસભય અને િંત્રી શ્ી 
તરિજેશભકાઇ િેરર્એ ખકાસ ઉપધસથિ રિી રેલીનું સિકાગિ ્ રી િૉ. 
બકાબકાસકાિેબ આંબેિ્રની પ્રતિિકાને પુષપકાજંલી અપચાણ ્રી િિી.
િંત્રીશ્ીએ જણકાવયું િિું ્ે, બંધિકારણનકા ઘિિૈયકા આદરણીય 

આં બે િ ્ ર  સ કા િ ેબ ન ી 
જનિજયંિી પ્રસંગે સિસિ 
દ ત લ િ  સ િ કા જ  અ ને 
નગરપકાતલ્કા વિકારકા રેલીનું 
આ ય ો જ ન  ્ ર ી ને 
બકાબકાસકાિેબની ગડરિકા 
િધિકારી છે. દેશનકા બંધિકારણ 
થ્ ી  સિગ્ર  ત િશ્વિ કાં 
આપણને નકાિનકા અપકાિી 
છ ે િેિ કા  બ કાબ કાસ કાિ ેબ 
આંબેિ્રનકા ચરણોિકાં 
્ોટી-્ોટી િદંન ્ રીએ. •
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“િપોરિા” ્ર ચાલષીને કરતબ બતાિતા ‘નટ’ સમુિા્ના
અંગિાતાએ અંગિાનનષી “િપોર”ને મજબૂત કરષી

" અવમતવસંહ ચૌહાણ
અિદકાિકાદ તસતિલ 

િ ો ધ સપટલિ કંા  બ કાિન િંુ 
અગંદકાન થયંુ છે. િિીસકાગર 
તજલ્કાનકા લુણકાિકાિકાનકા ૨૫ 
િષથીય “જયેશભકાઇ નટ” 
રિેઇનિેિ થિકા તપિકાએ 
પુત્રતિરિની િેદનકાથી પર 
થઇ અંગદકાનની સંિેદનકા 
દકાખિી છે.

નટ શબદ સકાંભળીને 
િકાનસ પટલ પર ચોક્કસથી નકાનપણિકાં જોયેલું ્ોઈ 
એિું દ્રશય પ્રતિતબંતબિ થયું િશે. જેિકાં એ્ નકાની 
દી્રી ્ે દી્રો થોિી ઉંચકાઈ પર બકાંધિેલકા દોરિકા પર 
ચકાલીને ્રિબ બિકાિી લો્ોનું િનોરંજન ્રી રહકા 
િોય. આિ જયેશભકાઈ પોિે ભલે આ વયિસકાય સકાથે 
જોિકાયેલકા ન િિકા પરંિુ જેિ દરે્ ગરીબજન ઊંચકાઈ 
પર બકાંધિેલી ગરીબીની એ્ દોરી પર રોજ ચકાલીને જીિન-િરણ 
િચ્ે પડરિકારનકા અધસિતિ િકાટે સંિુલન ર્ળિે છે િેિ િેિણે પણ 
પડરિકાર િકાટે સંઘષચા ્યયો અને િંિેશની જેિ ્ઇં્ આપીને જીિી 
ગયકા. અલબત્ પોિકાનું જીિન િકારી ગયકા પરંિુ રિેનિેિ થયકા પછી 
અંગદકાનરૂપે અનય દદથીઓ િકાટે જીિન દકાિકા પૂરિકાર થયકાં.

આ િકાિ ધિૂળકાભકાઇ નટનકા (રિેઇનિેિ જયેશભકાઇનકા તપિકા)
જુિકાનજોધિ દી્રકા ૨૫ િષચાનકા જયેશની િકાિ છે. ્ોઈપણ િકા-
બકાપની જેિ જ ધિૂળકાભકાઇને આશકા િિી ્ે જયેશભકાઇ પગભર 
બનીને પડરિકારની પિખે રેિશે પણ ્ુદરિને િે િંજૂર જ ન િિું. 
જયેશભકાઈને  િકાગચા અ્સિકાિિકાં રિેઇન િેિરેજ થયુ. અિદકાિકાદ 
તસતિલિકાં ઘિીયકાળનકા ્કાંટે િબીબોનકા પ્રયકાસો અને પડરજનોની 
પ્રકાથચાનકા છિકાં િબીબોએ જયેશભકાઈને રિેઇનિેિ ર્િેર ્યકાચા. તપિકા 
ધિૂ ળ કાભ કાઇને  જય કા ર ે ત સ તિલ 
િોધસપટલનકા િબીબોએ રિેઇનિેિનકા 
સિકાચકાર આપયકા તયકારે િબીબોએ િો 
આ દ્રશય જોઇને પોિકાનકાં આંસુ રો્ી 
લીધિકા િિકા. પરંિ ુતપિકા ધિળૂકાભકાઇનકા 
આંસુ રો્કાયે રો્કાિકા ન િિકા. 

જયકારે સિકાનુભૂતિને નેિે િૂ્ીને 
પરકાનુભૂતિ એટલે ્ે પોિકાની ર્િ 
ને એ્ ક્ણ િકાટે આ પડરધસથતિિકાં 

િૂ્ ીન ેજોઇએ િો જ તપિકાની પતુ્રતિરિની િદેનકા અને 
અંગદકાનરૂપી સંિેદનકાને અનુભિી શ્કાય. જયકા ં
દી્રકાને રિેઇનિેિ જોઇ તપિકા ધિૂળકાભકાઇનકા આંસુ પણ 
રો્કાયે રો્કાિકા ન િિકા િેિકાિકાં પુત્ર પ્રતયેનકા અપકાર 
સ્ેિથી પણ િધિુ અંગદકાનનું િિતિ સિજીને િેઓએ 
દી્રકાનકા અગંોનકા દકાન ્ રિકાનો પતિત્ર તનણચાય ્ યયો.!! 

તપિકા ધિૂળકાભકાઇએ અંગદકાન િકાટે િકા પકાિિકા તસતિલનકા િબીબો 
વિકારકા રિેઇનિેિ જયેશભકાઇનકા અંગોને રીટ્કાઇિલ સેનટરિકાં લઇ 
જિકાિકાં આવયકા. ્લકા્ોની ભકારે જિેિિ બકાદ રિેઇનિેિ 
જયશેભકાઇનકા અંગદકાનિકા ંહ્રદય, ફેફસકા, એ્ ડ્િની અન ેલીિરનું 
દકાન િળયું. 

હ્રદયને અિદકાિકાદની સીમસ િોધસપટલિકાં અને ફેફસકાને 
િુબંઇની ગલોબલ િોધસપટલિકા ંગ્રીન્ોડરિોર િકારફિ ેજયકારે ડ્િની 
અન ેલીિરન ેઅિદકાિકાદ તસતિલ િડેિસીટીની ડ્િની ઇધનસટટૂ્ટિકાં 
પ્રતયકારોપણ િકાટે ગણિરીની િીનીટોિકાં િો્લિકાિકાં આવયકા. 
અિદકાિકાદ તસતિલ િોધસપટલ સુતપ્રટેનિનટ િૉ. રકા્ેશ જોષી જણકાિે 
છે ્ ે, અંગદકાનની સિગ્ર પ્રતરિયકાિકાં હ્રદય અને ફેફસકાનું રીટ્કાઇિલ 
અને પ્રતયકારોપણ અતયંિ ગંભીર અને જટીલ િોય છે. ગણિરીનકા 

્લકા્ોિકંા જ આ બંને અંગોને 
પ્રતયકારોપણ િકાટે સકાિેનકા વયતતિ 
સુધિી પિોંચકાિિકા ગ્રીન્ોડરિોરની 
િદદ લેિી પિિી િોય છે. તસતિલ 
િોધસપટલિકાં અતયકાર સુધિી ૫૨ 
અંગદકાિકાઓ થ્ી િળેલકા ૧૫૮ 
અંગોિકાંથી ૮ હ્રદય અને ૮ 
ફેફસકાનુ ંદકાન િળેિિકાિકા ંસફળિકા 
િળી છે. •

સાફલ્યગાથા
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ખેતરમાં મલટષીક્રપો્ કપોનસેપટ્ષી આંબા સા્ે તરબૂચનષી ખેતષી
" ્રટેિ ટા્ણષી્ા

ઉનકાળકાનકા આગિનની સકાથ ેબર્રિકંા િીઠકા-િધુિરકા િરબચૂની 
િકાટો જોિકા િળે છે. ગરિીિકાં ઠંિીનો અિેસકાસ ્ રકાિિકા િરબૂચનું 
સેિન િિકાિ િયનકા લો્ો િકાટે પિેલી પસંદ રિે છે, તયકારે સુરિ 
તજલ્કાનકા ્ કાિરેજ િકાલુ્ કાનકા ઘલકા ગકાિનકા યિુકા ખિેિૂ પ્રતિણભકાઈ 
િકંાગુડ્યકાએ દેશી િરબૂચનકા સથકાને પકાઈનેપલ તિતશ્િ સિકાદ 
ધિરકાિિકા િકાઈિકાનનકા રંગીન અને સિકાડદષ્ િરબૂચ ઉગકાડ્કા છે. 
િેિણે ખેિરિકાં િલટીરિોપ ્ોનસેપટથી આંબકા ્લિોની સકાથે 
િરબૂચની ખેિીનો સફળ પ્રયોગ ્ યયો છે. િેઓ આજુબકાજુનકા ત્રણ 
ગકાિનકા શ્તિ્ોને રોજગકારી આપી રહકાં છે. 

સુરિનકા પ્રગતિશીલ ખેિૂિો ્કૃતષિકાં િૈતિ્ય્રણ ્રિકા સકાથે  
આધિુતન્ ખેિીિકાં અદ્િન ટે્નોલોજીનો સિકારો લઈને અનય 
ખેિૂિોને નિી રકાિ પણ ચીંધિી રહકાં છે. આિકા જ એ્ ખેિૂિ 
પ્રતિણભકાઈ િકંાગડુ્યકાએ આધિતુન્ ટે્નોલોજીનકા િકા્યિથી ઉનકાળુ 
તસઝનિકાં રંગબેરંગી અને રસીલકા િકાઈિકાની િરબૂચનું િકાિેિર 
્રીને જે્પોટ સિકાન ઉતપકાદનનો અંદકાજ સેિિકા િકા.૨૧િી િકાચષે 
પ્રથિ જ ડદિસે જ ૨૦ ટન િરબૂચનું ઉતપકાદન પણ િેળિી લીધિું 
છે. િેિણે િકાિેિર ્યકાચાનકા િકાત્ર ૯૦ ડદિસ બકાદ રૂ.૨૧ લકાખનું 
ઉતપકાદન થિકાની સભંકાિનકા વય્િ ્ રી િિી. જ ેપૈ્ ી રૂકા.૭ લકાખનકા 
દિકા, િજૂરી િથકા અનય ખચચાને બકાદ ્રિકા િેિને રૂ.૧૪ લકાખનો 
ચોખખો નફો થશે િેિ િેિણે ્ હ્ં િિું. તિશેષ િકાિ એ છે ્ ે િેિણે 
નિ એ્ર જિીનિકંા િલટી રિોપનો પ્રયોગ ્ રિકંા ૪૪૦૦ આબંકાની 

્લિો પણ િકાિી છે, અને િચ્ેનકા ભકાગિકાં િરબૂચ ઉગકાડ્કા છે. 
જિીનનો સદુપયોગ ્રી બે આંિરપકા્ો થ્ી િધિુ આિ્ 
િેળિિકાનો િકાગચા અખતયકાર ્યયો છે. આ ઉપરકાંિ, િેિણે સોલર 
પકાિર, ખેિિલકાિિી અને ટપ્ પદ્ધતિથી તસંચકાઈ સુતિધિકા ઊભી 
્રી છે. જથેી ભરઉનકાળે તસચંકાઈનકા પ્રશ્નુ ં્ કાયિી તનરકા્રણ પણ 
િળયું છે.    

અતિઘતનષ્ઠ ફળપકા્ યોજનકા િેઠળ આબંકા ્ લિો િકાિિકા સકાથે 
અંદરથી લકાલ અને બિકારથી પીળકા િોય એિી તિશકાલકા ર્િ અને 
બિકારથી લીલકા દેખકાિકા અને અંદરથી પીળકા િોય એિી આરોિી 
ર્િનકા ઓછકા બીજિકાળકા અન ેઅતિ સિકાડદષ્ િકાઈિકાની િરબચૂની 
ખેિીનો આ િષષે પ્રયોગ ્યયો, જેિકાં પ્રતિણભકાઈને પ્રથિ પ્રયકાસે 
જ સફળિકા િળી છે. અધિૂરકાિકાં પૂરં ્ેનદ્ર અને રકાજય સર્કારની 
અધિધિ રૂકા. ૩૧ લકાખની યોજનકા્ીય સબતસિી િળિકાં િેઓને 
્કૃતષિકાં અિનિકા પ્રયોગો ્રિકા િકાટે પકાંખો િળી છે.

પ્રતિણભકાઈનકા જણકાવયકા અનુસકાર િરબૂચનું િકાિેિર ્યકાચાનકા 
૭૫ ડદિસ તિતયકા િોિકાથી પકા્ િૈયકાર થઈ ચૂ્યો છે. િિે ૭૫ 
થી ૯૦ ડદિસનકા સિયગકાળકાિકંા િરબૂચનું ઉતપકાદન થિકંા લકાગશે. 
જેથી આઠ એ્રિકાંથી અંદકાજે ૧૪૦ ટન જેટલકા િકાઈિકાની 
િરબૂચ પકા્શે. 

તિશકાલકા, આરોિી િેરકાયટીની િધિુ િકાંગ છે. ખકાસ ્રીને 
િોટેલોિકાં આ િરબૂચની િધિુ િકાંગ રિે છે. િેથી િે િોંઘકા પણ છે. 
જે રૂ.૨૦ થી ૩૦ પ્રતિ ડ્લોનકા ભકાિે િેચકાય છે. જેનું િજન ૪ 
થી ૫ ડ્લો રિે છે. સકાિકાનય રીિે િોટેલ-રેસટોરનટિકંા જોિકા િળિકાં 
િકાઈિકાનનકા રંગીન િરબૂચ િિે ડ્ફકાયિી દરે ઉપલબધિ થિકાં સુરિ 
અને દતક્ણ ગુજરકાિનકા લો્ોને સિકાદિકાં નિી િેરકાયટી િળશે.

િેઓ િધિુિકાં જણકાિે છે ્ે, િેિણે ગિ િકા.૧૦િી 
ર્નયુઆરીએ િિકારકા્રિનકા પૂનકાની નસચારીથી રોપકાદીઠ 

રૂકા.૬ નકા ભકાિે ૨૯૦૦૦ તિશકાલકા અને આરોિી 
ર્િનકા રોપકા ઓિચાર આપી િંગકાવયકા િિકા. આ 
િરબૂચનકા રોપકાને િકાટીનકા બદલે નકાડરયેળનકા 
પકાિિરિકાં િૈયકાર ્રિકાિકંા આિે છે. િકાઈટે્  
પદ્ધતિથી ખિેી નફકા્કાર્ બનશ.ે સોશયલ િીડિયકા 
અને તિત્રો-પડરતચિોનકા ગ્રુપિકાં સીધિું જ િેચકાણ 
થઈ ર્ય છે. 

આિ, ઓછકા સિયગકાળકાિકંા િધિ ુનફો આપિી 
િીઠકા-િધુિરકા િરબૂચની ખેિી દતક્ણ ગુજરકાિનકા 

પ્રગતિશીલ ખેિૂિોને નિી ઓળખ આપી રિી છે. 
પ્રતિણભકાઈ જેિકા યુિકા ડ્સકાનો અથકાગ િિેનિ અને 

્ોઠકાસૂઝથી નફકા્કાર્ ખેિીને િધિુ ઉચ્િકા બક્ી રહકાં છે.

સાફલ્યગાથા
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સમાિાર નવિટેષ

ગાંધષીનગરમાં વૃક્ારપો્ણ સા્ે સફાઈકમવીઓનું સનમાન
ગુજરકાિનકા રકાજયપકાલ શ્ી આચકાયચા દેિવ્રિે 

ગકાધંિીનગરનકા રકાયસણ ખકાિ ેસિચછિકા અતભયકાનનો 
પ્રકાર ંભ ્રિકા જણકાવયું િિું ્ ે, સિચછિકાની 
ર્ળિણી પ્રતયે્ નકાગડર્નું ્િચાવય છે. િેિણે 
સિચછિકાનકા સિભકાિ-સંસ્કારનું તનિકાચાણ ્રી 
પોિકાનો નકાગડર્ ધિિચા બર્િિકા સૌને અનુરોધિ 
પણ ્યયો િિો. 

રકાજયપકાલશ્ીએ રકાયસણ તિસિકારિકંા શ્િદકાન 
્રી લો્ોને સિચછિકા િકાટ ેપે્રડરિ ્ યકાચા િિકા. િેિણે 
જણકાવયું િિું ્ે, ગંદ્ી ્રનકારકા ્રિકાં સિચછિકા 
ર્ળિનકારકા િકાનિીનું િૂલય ઊંચું છે. ઘરની સફકાઈ 
્રી ્ચરો શેરી ્ ે િિોલ્કાિકંા નકાખિકાની 
િકાનતસ્િકા બદલિી પિશે અને ગલી-િિોલ્કા, 
ગકાિ અને શિેરની સિચછિકા િકાટે પણ લો્ોએ તચંિકા ્રિી 
પિશે. રકાજયપકાલશ્ીએ બકાળ્ોિકાં સિચછિકાનકા સંસ્કાર સુદૃઢ 
્રિકાની તિિકાયિ પણ ્રી િિી. આ પ્રસંગે રકાજયપકાલશ્ીએ 

વૃક્કારોપણ ્રીને પયકાચાિરણની ર્ળિણીનો સંદેશ આપયો િિો. 
્કાયચારિિ દરતિયકાન રકાજયપકાલશ્ીએ પકાચં સફકાઈ્િથીઓનુ ંસનિકાન 
્યુું િિું.

ભૂજમાં િૉ.આંબેિકરના 
જીિનકા્્ષ અંગે સંિાિ

ભજૂિકા ંબધંિકારણ તનિકાચાિકા િૉ. ભીિરકાિ આંબિે્રનકા જીિન્કાયચા 
અન ેતિચકારો પર આધિકાડરિ પસુિ્ સિંકાદ સિકારોિિકા ંતિધિકાનસભકા 
અ્યક્કા શ્ી િૉ. નીિકાબિેન આચકાયષે જણકાવયું િિું ્ે, આપણી 
લો્શકાિી, આપણું લો્િંત્ર િધિુ ને િધિુ િજબૂિ બનિકાં ર્ય છે 
િેનું િુખય ્કારણ બકાબકાસકાિબેે બનકાિેલું બંધિકારણ છે. આપણકા 
િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ િોદી વિકારકા પણ સંસદીય બંધિકારણ ઉપર 
ઉતસિ રકાખિકા આિે છે. િેિણે િૉ. આંબેિ્રનકા જીિન પર સંિકાદ 
્રનકાર દરે્ને અતભનંદન પકાઠવયકાં િિકાં. આ ્કાયચારિિિકાં સકાંસદ 
શ્ી તિનોદભકાઈ ચકાિિકા િકાજર રહકા િિકા. અનય એ્ ્કાયચારિિ 
દડરયકાલકાલની જનિજયંિીની ઉજિણીિકા ંભકાગ લઈ િૉ. નીિકાબિેને 
સૌ સિકાજને એ્ થિકા આહ્ િકાન ્યુું િિું. િેિણે ભૂજની િી. િી. 
િકાઇસ્ૂલ પકાસે જલકારકાિ સ્્કલનુ લો્કાપચાણ પણ ્યુું િિું.

અમિાિાિમાં 
‘િવતિ કપોનક્લેિ-2022’

ગુજરકાિ સર્કાર પણ 
તિ તિધિ ય ોજનકાઓ થ્ી 
િતિલકાઓને પગભર થિકા 
પ્રોતસકાતિિ ્ર ે છ ે તયકાર ે 
અિદકાિકાદિકાં  આયોતજિ 
'શતતિ ્ોનક્ેિ - 2022'િકાં 
રોજગકાર િતં્રી શ્ી તરિજશેભકાઈ 
િે ર ર્ એ  િ ત િ લ કા ઓ એ 
સિયોપડરિકા િકાંસલ ્રિકાનો 
િતં્ર અપનકાિિો જોઈએ િિે જણકાવયુ ંિિુ.ં આ અિસરે િતં્રીશ્ીએ 
્ૌશલય પર િકાિચીિ ્રિકાં ્હ્ં ્ે, સિકાજનકા સૌએ પોિકાનું 
્ૌશલય બિકાર લકાિી આતિતનભચાર બનીને દેશનકા તિ્કાસિકાં 
ભકાગીદકાર બનિું જોઈએ. િંત્રીશ્ીએ િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ 
િોદીએ આપેલકા સૂત્ર ‘ધસ્લ + તિલ + ઝીલ = તિન’ને  ચડરિકાથચા 
્રિકાનો અનુરોધિ ્ યયો િિો. ‘શતતિ ્ ોનક્ેિ - 2022’ અંિગચાિ 
સિકાજની પીડિિકાઓ િેિજ આતિતનભચાર બનેલી િતિલકાઓને 
એ્ િંચ પર લકાિી સીધિી જ રકાજય સર્કાર સકાથે સંિકાદ ્રે છે. 
આ પ્રસંગે ‘સી’ ટીિનકા સભયોને પણ સનિકાતનિ ્ રિકાિકાં આવયકા 
િિકા. આ ્ કાયચારિિ ઝકાંસી ઓટીટી અને �ધષ્ ભકારિ ફકાઉનિેશનનકા 
સંયુતિ ઉપરિિે આયોતજિ ્રકાયો િિો.
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SS
રાજકપોટમાં િાળાના નિવનવમ્ષત વબચલિંગનું લપોકા્્ષણ

રકાજ્ોટ િિકાનગરપકાતલ્કા વિકારકા િોિચા નંબર-૭િકાં  રકાિનકાથપરકા પકાસે રૂ. ૪૮.૫૦ 
લકાખનકા ખચષે નિતનતિચાિ ફૂલબર્ર િથકા રૂ. ૩.૪૦ ્ રોિનકા ખચષે બનલેકા શ્ી સિં િલુસીદકાસ 
પ્રકાથતિ્ શકાળકા નંબર-૧૬નકા નિતનિકાચાણ પકાિેલકા તબધલિંગનું તશક્ણિંત્રી શ્ી તજિેનદ્રભકાઈ 
િકાઘકાણીનકા િસિે લો્કાપચાણ ્ રિકાિકાં આવયું િિું. તશક્ણિંત્રીશ્ીએ જણકાવયું િિંુ ્ ે, સકાિકાનય 
અને છેિકાિકાનકા િકાનિીની ઉન્નતિ થકાય, િે િકાટેની તચંિકા અને ્કાયયો રકાજય સર્કાર ્રી 
રિી છે. ફૂલ એ િકાત્ર સુગંધિ નિીં, પણ ઊર્ચા પણ આપે છે. એટલે રકાજ્ોટનકા ફૂલબર્રને 
એ્ પદ્ધતિસરનું િ્કાન અપકાયું છે. િે િકાટે િિકાનગરપકાતલ્કાને િું અતભનંદન પકાઠિું છું. 
આ ઉપરકાંિ િનપકાએ નિી સુતિધિકાસંપન્ન શકાળકા બનકાિી છે. સિગ્ર રકાજયિકાં ૩ લકાખ 
તશક્્ો અને ૪૦ િર્ર શકાળકાઓ ભૂલ્કાંઓનકા તશક્ણ િકાટે ્કાયચારિ છે.

િકાિનવયિિકાર રકાજય િંત્રી શ્ી અરતિંદભકાઈ રૈયકાણીએ જણકાવયું િિું ્ે, ્ેનદ્ર અને 
રકાજય સર્કારની તિતિધિ યોજનકાઓનો લકાભ જરૂડરયકાિિકાળકા િકાનિીઓને પણ િળે િેિકા 
પ્રયત્ો સર્કાર વિકારકા થઈ રહકા છે. રકાજયનું એ્ પણ બકાળ્ તશક્ણ િગરનું ન રિે િેની 
તચંિકા િુખયિંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રભકાઈ પટેલની સર્કાર ્રી રિી છે. પકારેિિી ચો્િકાં ફૂલ 
િેચિકા આિિકા ખેિૂિોની સગિિ િકાટે િિકાનગરપકાતલ્કાએ ફૂલબર્ર બનકાવયું છે, જેનકાથી 
ફૂલબર્રિકાં રોજગકારીની િ્ોિકાં િધિકારો થશે.

સરભાણમાં સષીિ પ્રપોિકિન અને પ્રપોસેવસંગ ્ુવનટનું લપોકા્્ષણ
ભકારિ સર્કાર િથકા ગજુરકાિ સર્કારની 

સિકાયથી SMSP યોજનકા અનિયે 
ભરૂચનકા આિોદ િકાલુ્કાનકા સરભકાણિકા ંસીિ 
પ્રોિકશન અને પ્રોસતેસગં ્િ સટોરેજ 
ગોિકાઉન યુતનટનું ્કૃતષ િંત્રી શ્ી 
રકાઘિજીભકાઈ પટેલ ેલો્કાપચાણ ્ યુું િિંુ. 
ખેિૂિોની આિ્ બિણી થકાય િે 
ડદશકાિકાં ્ેનદ્ર િથકા રકાજય સર્કાર 
્ડટબદ્ધ િોિકાનું  જણકાિી ્ કૃતષ 
િતં્રીશ્ીએ રકાજય સર્કાર વિકારકા અિલી 
ખેિીલક્ી તિતિધિ યોજનકાઓની 
તિસતૃિ ર્ણ્કારી આપી, જેનો 
િિત્િ લકાભ લેિકાનો ઉપધસથિ 
ખિેિૂોન ેઅનરુોધિ ્યયો િિો.  

અનય એ્ ્કાયચારિિિકાં િંત્રીશ્ીએ 
ર્િનગર તજલ્કાનકા જોડિયકા, ધ્રોલ અને 
િકાપકા ખકાિે િકા્કેડટંગ યકાિચા પર ટે્કાનકા ભકાિે 

ચણકા આપિકા આિિકા લકાભકાથથી ખેિૂિ 
ખકાિેદકારો સકાથે િકાિચીિ ્રી િિી. આ 
િુલકા્કાિ દરતિયકાન િંત્રીશ્ીએ ર્િનગર 

(િકાપકા) ખકાિે બેિ ગકાિનકા 
અ્સિકાિિકાં મૃતયુ પકાિેલકા 
ખે િૂ િ  ન ર ો ત્ િ ભ કા ઈ 
િીરજીભકાઈ સુનકાગરકાનકા 
િ કા રસદ કા ર  િ ી રબિ ેન 
નરોત્િભકાઈ સુનકાગરકાને 
િીિકાની ર્િનો ચે્  અપચાણ 
્યયો િિો. િદ્ઉપરકાંિ 
લો્સંપ્્ક યોજી ઉપધસથિ 
નકાગડર્ોનકા પ્રશ્ો િથકા 
રજૂઆિો સકાંભળી િિી. 

વિકાસકામપો ્ક� 
રાજકપોટને િધુ 

સુવિધા્ુતિ બનાિાિે
રકાજ્ોટિકાં ઝનકાનકા િોધસપટલ,  

તરિજ, ઈશ્વડરયકા પકા્્ક િથકા ડરતજયોનલ 
સકાયનસ સેનટરનકાં તિ્કાસ્કાિો થ્ી 
શિેરને િધિુ સુતિધિકાયુતિ બનકાિિકાિકાં 
આિી રહ્ં છે. આ તિ્કાસ્કાિોનું 
તશક્ણિતં્રી શ્ી તજિનેદ્રભકાઈ િકાઘકાણીએ 
ર્િતનરીક્ણ ્યુું િિું. રકાજ્ોટ િ્યે 
અંદકાતજિ રૂ. ૭૦ ્રોિનકા ખચષે 
૩૧,૨૦૦ ચો.િી તિસિકારિકા ં૨૦૦ બિે 
િથકા બકાળ્ો િકાટે ૩૦૦ બેિની ઝનકાનકા 
િેટરતનટી એનિ ચકાઇલિ િોધસપટલનકા 
નિતનિકાચાણ્કાયચાને િંત્રીશ્ીએ તનિકાળી 
સૂચનો ્ યકાું િિકાં. િંત્રીશ્ીએ િોધસપટલ 
ચો્િકાં તનિકા ચાણકાધિીન તરિજ અને 
ઈશ્વડરયકા પકા્્કની િુલકા્કાિ લીધિી િિી. 
ઈશ્વડરયકા પકા્્ક નજી્ અંદકાતજિ રૂ. ૮૦ 
્રોિનકા ખચષે ડરતજયોનલ સકાયનસ 
સનેટર તનિકાચાણ પકાિી રહ્ ંછે, જેિકા ંિખુય 
છ ગેલેરીઓ સતિિનકાં અને્ અિનિકાં 
આ્ષ ચાણ ો  અંગે  પણ ર્ણ્કાર ી 
િેળિી િિી.

સમાિાર નવિટેષ
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રાજ્ના િરટેક તાલુકામાં િા્ાવલવસસ કેનદ્ર કા્્ષરત કરાિે
િિેસકાણકા તજલ્કાનકા બિુચરકાજીિકાં તિશ્વ આરોગય ડદિસની 

આરોગય િંત્રી શ્ી ઋતષ્ેશભકાઈ પટેલની ઉપધસથતિિકાં ઉજિણી 
્રિકાિકાં આિી િિી. િંત્રી શ્ી ઋતષ્ેશભકાઈ પટેલે જણકાવયું  િિું 
્ે, રકાજયનકા દરે્ િકાલુ્કાિકંા િકાયકાતલતસસ ્ેનદ્ર ્કાયચારિ ્રિકા 
સર્કાર સં્લપબદ્ધ છે. રકાજયભરનકા પ્રકાથતિ્ આરોગય ્ેનદ્ર 
(P.H.C.) અને સકાિૂતિ્ આરોગય ્ ેનદ્ર C.H.C.િકાં આરંભકાયેલી 
PMJAY-MA ્કાિચા ્ઢકાિિકાની ઝુંબેશનો િિત્િ નકાગડર્ોને 
લકાભ લેિકા અનુરોધિ ્યયો િિો.

 તિશ્વ આરોગય ડદિસની ઉજિણીન ેખરકા અથચાિકા ંસકાથચ્ા  ્ રિકા 
રકાજયનકા આરોગય તિભકાગ વિકારકા આરોગયિંત્રી શ્ી ઋતષ્ેશભકાઈ 
પટેલની ઉપધસથતિિકાં બિુચરકાજી ખકાિેથી તિતિધિ આરોગયલક્ી 
પિેલની શરૂઆિ ્રિકાિકંા આિી િિી, જેનકા અંિગચાિ 
આરોગયિંત્રીશ્ીનકા િસિે ‘ટીબી િકારેગકા દેશ જીિેગકા’નકા તનધિકાચારને 
પડરપૂણચા ્રી રકાજયિકાં ટીબીને ધિરિૂળિકાંથી નકાબૂદ ્રિકા િકાટે 
‘ટીબી તપ્રિેધનટિ થેરપી’નું રકાજયવયકાપી અિલી્રણ ્રકાિિકાની 
શરૂઆિ ્રિકાિકાં આિી છે.

આ તપ્રિેધનટિ થેરપીનું રકાજયવયકાપી અિલી્રણનો પ્રકારંભ 
્રકાિિકાં િંત્રીશ્ીએ જણકાવયું ્ે, િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદી 

વિકારકા િષચા ૨૦૨૫ સધુિીિકા ંદેશિકાથંી ટીબીન ેસપંણૂચાપણ ેદરૂ ્ રિકાનો 
તનધિકાચાર ્રિકાિકાં આવયો છે, જેનકા ભકાગરૂપે જ દેશનકાં તિતિધિ 
રકાજયોિકાં ટીબીગ્રસિ દદથીઓનકા પડરિકારજનોને ટીબીનકા ચેપથી 
બચકાિિકા િકાટે ટીબી તપ્રિેનશન થેરપી ્રિકાિકાં આિી છે.

િંત્રીશ્ી વિકારકા ‘િન સટેટ િન િકાયકાતલતસસ’ની ગુજરકાિની 
પિેલન ેિધિ ુસદુૃઢ બનકાિિકા િકાટે નિીન ૧૧ િકાયકાતલતસસ ્ ેનદ્રોનો 
પણ  શુભકારંભ ્રકાિિકાિકાં આવયો િિો. આ િકાયકાતલતસસ ્ેનદ્રો 
્કાયચારિ થિકાં િિે ગુજરકાિ િકાયકાતલતસસ પ્રોગ્રકાિ સંચકાતલિ 
િકાયકાતલતસસ ્ેનદ્રોની સંખયકા ૮૦ થઈ છે.

રકાજયિકંા ૩૦થી ૪૦ ડ્લોિીટર તત્રજયકા તિસિકારિકાં  
િકાયકાતલતસસ ્ ેનદ્ર ્ કાયચારિ થિકાથી ડ્િની સબંતંધિિ બીિકારી ધિરકાિિકા 
અને િકાયકાતલતસસની જરૂડરયકાિ િોય િેિકા દદથીઓને લકાભ િળશે.  

 આરોગય રકાજય િંત્રી શ્ી તનતિષકાબિેન સુથકારે લુણકાિકાિકા 
ખકાિે િકાયકાતલતસસ સેનટરનો પ્રકારંભ ્રકાિિકાં જણકાવયું િિું ્ે, 
િકાયકાતલતસસની તનઃશુલ્ સકારિકાર ઉપલબધિ થિકાં િન સટેટ-િન 
િકાયકાતલતસસ, િન નેશન-િન િકાયકાતલતસસનકા િિકાપ્રધિકાન શ્ી 
નરેનદ્રભકાઇ િોદીનકા સં્લપને સકા્કાર ્રિકાિકાં ગુજરકાિ રકાજય 
પ્રથિ િોિકાનું જણકાવયું િિું.

‘ફ�િ ટટેચસટંગ મપોબાઈલ લેબપોરટેટરષી િાન’ ભેળસેળનપો મૃત્ુઘંટ િગાિિે
જનઆરોગયની સુરક્કાિકાં સૌથી િોટો 

અંિરકાય િોય િો િે છે ખકાદ્ પદકાથયોિકાં 
થિી બેફકાિ ભેળસેળ, પરંિુ િિે આિકા 
ભેળસેતળયકાઓની ખેર નથી. િકાજેિરિકાં 
ગકાંધિીનગરિકાં ્ેનદ્ર સર્કાર પુરસ્કૃિ િધિુ 
૧૩ િોબકાઇલ ફૂિ ટેધસટંગ િકાનને આરોગય 
િંત્રી શ્ી ઋતષ્ેશભકાઈ પટેલે લીલી ઝંિી 
આપી પ્રસથકાન ્રકાવયું િિું. 

આરોગય િંત્રીશ્ીએ ્હ્ં િિંુ ્ે, 
નકાગડર્ોને અશુદ્ધ અને ભેળસેળિકાળો 
ખકાદ્ પદકાથચા ન લેિો પિે િે િકાટે આ 
િોબકાઇલ િકાન તિતિધિ તજલ્કાઓિકાં 
્કાયચારિ ્રકાિિકાિકાં આિશે. નકાગડર્ો 
સકાિેથી ટેધસટંગ િકાટે ખકાદ્ પદકાથચા લઈને 
આિશ ેિો િનેુ ંતિનકાિલૂય ેપણ ટેધસટંગ ્ રી 
આપિકાિકંા આિશે. જો નિનૂો ભળેસળેયતુિ 
પુરિકાર થશે િો સકાિથેી સમેપલ લઈન ેિનેી 
સકાિે ્કાયદકા્ીય રીિે ્ િ્ પગલકાં લેિકાશે.

અદ્િન ટ ેક્ોલ ોજી ધિર કાિિ કા 

્મપયટુરકાઇઝ ્િ સકાધિનો વિકારકા ખકાદ્ ચીજોની 
ચ્કાસણી િકાટે રકાજય સર્કાર વિકારકા ્ રકાયેલી 
શ્ષે્ઠ ્ કાિગીરીન ેપડરણકાિ ે્ ેનદ્રીય આરોગય 
િંત્રી શ્ી િનસુખભકાઈ િકાંિતિયકા વિકારકા 
ગજુરકાિન ેનિીન ૧૩ િોબકાઇલ િકાન પરૂી 
પકાિિકાિકાં આિી છે, જેનું રકાજયભરિકાં 
પડરભ્રિણ ્રકાિીને ખકાદ્ પદકાથયોની 
ગુણિત્કા સંદભષે જનર્ગૃતિ ્ેળિકાશે. આ 
િકાનનો િિકાિ આનુષંતગ્ ખચચા પણ ્ેનદ્ર 

સર્કાર વિકારકા પુરો પકાિિકાિકા આિશે.
આ િ ોબ કાઇલ િ કાન  અદ્િન 

ટેક્ોલોજીયુતિ સકાધિનોથી સસુજ્ છે. આ 
સકાધિનો વિકારકા સથળ પર જ નિૂનકાનું 
પરીક્ણ થઈ શ્ે િે િકાટે તિલ્ ટેધસટંગ 
િશીન વિકારકા ટેધસટંગ ્રી દૂધિિકાં ફેટ, 
એસ.એન.એફ., પ્રોટીન િથકા એિોતનયિ 
સલફેટ, સુરિોઝ, િોટર િોલટોડ્ેધકસટ્ન, 
યુડરયકા જેિકાં ્ેતિ્લસ શોધિી શ્કાશે.
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િા્ષીના છિષીરષીમાં િાળાનું ખાતમુહૂત્ષ અને કપોચરિામાં સક�લનું લપોકા્્ષણ
દતક્ણ ગુજરકાિનકા દુગચાિ 

તિસિકારોનકા તિ્કાસન ેગુજરકાિ 
સર્કારે પ્રકાથતિ્િકા આપી છે. 
િકાજેિરિકાં િલસકાિનકા િકાપી 
િ કાલુ ્ કાિ કાં  છ ી ર ી  ગ કાિે 
રૂ. ૧.૯૫ ્ રોિનકા ખચષે િૈયકાર 
થનકાર િુખય પ્રકાથતિ્ શકાળકાનું 
ખકાિિુિૂિચા ્રિકા ઉપરકાંિ 
રૂ. ૨.૭૮ ્રોિનકા બે સી.સી. રોિને નકાણકા િંત્રી શ્ી ્નુભકાઈ 
દેસકાઈએ ખુલ્કા િૂકયકા િિકા. આ રોિનકા તનિકાણચાથી છીરી ગકાિનો 
તિ્કાસ થશે, જયકારે પ્રકાથતિ્ શકાળકાનું તનિકાચાણ થિકાં ૬૦૦ 
તિદ્કાથથીઓ અભયકાસ ્રી શ્શે એિ િંત્રીશ્ીએ આ િેળકાએ 
જણકાવયું િિું.

િ કા પ ી  િ કા લુ ્ કા ન કા 
્ ોચરિકાિ કંા  રૂ .  ૧ .૮૦ 
્ર ોિન કા  ખચ ષે અદ્િન 
્મ પયુ ટ ર  લેબ  સ કાથેન ી 
પ્રકાથતિ્ શકાળકાને િેિણે 
ખુલ્ી િૂ્ી િિી. આ પ્રસંગે 
િેિણે ્હ્ં િિું ્ે, શકાળકા 
પ્રિેશોતસિ, ગુણોતસિનકા 

િકા્યિથી રકાજયનકા દરે્ નકાગડર્ને સકાક્ર ્રિકાનકા સિકાુંગી 
પ્રયકાસો રકાજય સર્કારે ્યકાચા, જેનકાં આજે સકારકાં પડરણકાિો િળી 
રહકાં છે. આ ઉપરકાંિ િુંગરી ખકાિે પ્રર્તપિકા રિહ્મકા્ુિકારી ઈશ્વરીય 
તિશ્વતિદ્કાલયનકા રૂ. ૨૭ લકાખનકા ખચષે િૈયકાર થનકારકા ભિનનું 
ખકાિિુિૂિચા િંત્રીશ્ીએ ્યુું િિું. 

સરિારસાહટેબના ભારતને અખંિ 
બનાિિાનાં કા્યોને ્ાિ રખાિે

નિચાદકાિકા ંસટેચય ુઓફ યતુનટીની િલુકા્કાિ ેઆિલેકા સકાિકાતજ્ 
નયકાય અને અતધિ્કાડરિકા િંત્રી શ્ી પ્રદીપભકાઇ પરિકાર અને 
સં્ લપભતૂિ સિકાર્ િિોદરકાની િજજ્ સતિતિએ વયઇુંગ ગલેરેી 
પ્રતિિકાનકા હૃદયસથકાનથેી અદ ્ભુિ નર્રો િકાણ્યો િિો.

િતં્રી શ્ી પ્રદીપભકાઈ પરિકારે ચકાદંોદનકા સિં શ્ી જીિણનકાથ 
આશ્િની બકાજિુકા ંનિતનિકાચાણ પકાિનકાર િિશી દેગકાિકા ઘકાટસથળની 
િલુકા્કાિ લીધિી િિી. િિોદરકાિકા ં તનિકાચાણકાધિીન િો. બકાબકાસકાિેબ 
આબંિે્રનકા સિકાર્ ભિનનકા તનિકાચાણ્કાયચાની િતં્રીશ્ીએ સિીક્કા 
્રી િિી. િૉ. બકાબકાસકાિેબ આંબેિ્રની સમૃતિ િિોદરકા સકાથે 
જોિકાયેલી છે અન ેિને ેસથકાપતયબદ્ધ ્ રિકા િકાટે રકાજય સર્કાર વિકારકા 
્લયકાણનગરિકા ંરૂ. ૧૦ ્રોિનકા ખચચાથી સિકાર્ ભિનનુ ંતનિકાચાણ 
થઈ રહ્ ંછે. િિેનકા અ્યક્સથકાન ેિળેલી િિોદરકા તજલ્કા આયોજન 
િંિળની બેઠ્િકંા િિોદરકા તજલ્કાિકાં જનસુખકા્કારી અને 
જનસુતિધિકાનકા ંરૂ. ૧૧૦૦ લકાખનકા ંતિતિધિ ૫૮૫ તિ્કાસ્કાિો િજંરૂ 
્રિકાિકા ંઆવયકંા િિકા.ં 

ઘાઘપોસર ગામને મળ્પો જળસંચ્ 
અવભ્ાનનપો લાભ

‘સુજલકામ્ સુફલકામ્’ જળઅતભયકાન-૨૦૨૨ અંિગચાિ લીંબિી 
િકાલુ્કાનકા ઘકાઘોસર ખકાિે િન અને પયકાચાિરણ િંત્રી શ્ી ડ્રીટતસંિ 
રકાણકાનકા િસિે િળકાિ ઊંિું ્રિકાનકા ્કાિનું ખકાિિુિૂિચા ્રકાયું િિું. 
આ પ્રસંગે િંત્રી શ્ી ડ્રીટતસંિ રકાણકાએ જણકાવયું િિું ્ ે, રકાજયિકાં 
્ુદરિી પકાણીનકા સિર ઊંચકા આિે િેિજ પકાણીનો જળસંચય િધિુ 
ને િધિુ થકાય અને િેનો લકાભ નકાગડર્ો અને લકાખો ખેિૂિોને થકાય 
િેિકા િેિુથી રકાજય સર્કાર વિકારકા સુજલકામ્ સુફલકામ્ જળઅતભયકાન 
શરૂ ્ રિકાિકાં આવયું છે. આ અતભયકાન થ્ી િળકાિો ઊંિકાં ્ રિકાથી 
પકાણીનો સંગ્રિ થશે િેિજ  િળકાિિકાંથી ની્ળિી ્કાળી િકાટી 
ખેિૂિો પોિકાનકા ખેિરે લઈ જઈ શ્શે. આિ આ જળઅતભયકાન 
નકાગડર્ો અને ખેિૂિો િકાટે િિત્િનું સકાતબિ થશે. આ પ્રસંગે 
િકાલુ્કા પંચકાયિ પ્રિુખ શ્ી ્કૃષણતસંિ રકાણકા, ઉપપ્રિુખ શ્ી 
તિરિિભકાઈ િિેખતણયકા, સતિિ ગ્રકાિજનો ઉપધસથિ રહકા િિકા.
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‘ગામિૂત ્પોજના’ ્ક� ્પોલષીસ કરિે પ્રજાપ્રશ્નપોનપો વનકાલ
સરુિ રેનજ પોલીસ અન ે તજલ્કા 

પોલીસ વિકારકા તજલ્કાનકા ં્ િોદરકાિકા ંગૃિ 
રકાજય િંત્રી શ્ી િષચાભકાઈ સંઘિીનકા 
િસિ ે‘ગકાિદિૂ યોજનકા’ િિેજ ‘બકાળ 
સભંકાળ ્ેનદ્ર’ (િ ે્ેર સનેટર)નો પ્રકારંભ 
્રકાયો િિો. ગૃિ રકાજયિંત્રીશ્ીએ 
જણકાવયુ ંિિુ ં્ે, ્િોદરકા ખકાિ ેબકાળ્ો 
િકાટે િ ે્ ેર સેનટર એ સરુિ તજલ્કા પોલીસનો 
નિિર પ્રયોગ અને  સિકાજ પ્રતયે 
ઉત્રદકાતયતિ િકાટેની ઉિદકા પિેલ છે, જેિકાં 
પોલીસ િતિલકા્િથી શ્તિ્ોનકા ંબકાળ્ોની 
સકારસંભકાળ રકાખશે, જેનકાથી ગરીબ 
શ્તિ્ોનકંા બકાળ્ોને સુરક્કાછત્ર િળશે, 
જયકારે પોલીસ તિભકાગ વિકારકા શરૂ ્રકાયલેી 

‘ગકાિદિૂ યોજનકા’ થ્ી પોલીસ ્ િચાચકારીઓ 
દરે્ ગકાિોની િલુકા્કાિ લઈ પ્રર્પ્રશ્ોનો 
તન્કાલ ્રી લો્ોનો તિશ્વકાસ જીિશે. 
સરુિિકા ં ગજુરકાિ રકાજય યોગ બોિચા િથકા 
સુરિ શિેર પોલીસનકા સંયુતિ ઉપરિિે 
યોર્યેલી યોગ તશતબરિકાં પોલીસ 
અતધિ્કારીઓ-્િચાચકારીઓ, શિેરીજનોએ 

િદંરુસિીનો સં્ લપ લીધિો િિો. યોગ 
તશતબરિકા ંશ્ી િષચાભકાઈએ જણકાવયુ ંિિું 
્ે, યોગનકા િકા્યિથી નકાગડર્ો 
િદંરુસિ અન ેનીરોગી જીિન જીિી શ્ે 
છે. ગુજરકાિ રકાજય યોગ બોિચાનકા 
ચરેિનેશ્ી શીશપકાલ રકાજપિૂ ે દેશને 
નશકાિતુિ અન ેરોગિતુિ ્ રિકા િિેજ 

ભકારિને તિશ્વગુર બનકાિિકા યોગ એ્ 
િિત્િની ભતૂિ્કા ભજિશ ેિિે ્હ્ ંિિંુ. 
જયકારે અનય એ્ ્કાયચારિિિકાં િંત્રીશ્ીએ 
સરુિનકા સરસકાણકાિકંા BNI ગે્રટર-સરુિ 
આયોતજિ ‘સરુિ તબઝફેસટ’ન ેખલુ્ો િૂ્ ી 
વયકાપકારીઓને ટીિિ્્કથી આગળ િધિિકા 
અનરુોધિ ્યયો િિો.

ક્િિંજમાં સરકારષી અનાજના 
ગપોિાઉનનું લપોકા્્ષણ

્પિિંજિકાં ગુજરકાિ રકાજય નકાગડર્ પુરિઠકા 
તનગિ તલતિટેિ વિકારકા તનતિચાિ 2000 ટન ્ેપેતસટી 
ધિરકાિિકા ગોિકાઉનનું લો્કાપચાણ ્રિકાિકાં આવયું િિું. 

લો્કાપચાણ ્ રિકાં ગ્રકાિ તિ્કાસ િંત્રી શ્ી અજુચાનતસંિ 
ચૌિકાણે જણકાવયું િિું ્ે, રકાજય સર્કાર છેિકાિકાનકા 
નકાગડર્ સુધિી અનકાજ સુરતક્િ રીિે પિોંચે િે િકાટે 
અને ખેિૂિોનો પકા્ સુરતક્િ રિે િે િકાટે સિિ તચંિકા 
્રી િકાળખકા્ીય િજબૂિ સુરક્કા ઊભી ્રી રિી છે. 

આ ગોિકાઉનિકાં 2000 િેતટ્્ ટન અનકાજનો સંગ્રિ 
થઈ શ્શે, જેથી ્રીને ્પિિંજ િકાલુ્કાનકા ૮૯ 
દુ્કાનદકારો અને પ્રર્ને ઘઉં, ચોખકા, ચણકા, દકાળ અને 
િેલ જેિી જીિનજરૂરી િસિુઓ સુરતક્િ િળી રિેશે. 
િ્યકાિ ્ન ભોજન ્ેનદ્રો ખકાિે ઘઉં, ચોખકા, ચણકા, દકાળ, 
અને િેલ ઉપરકાંિ આંગણિકાિી ખકાિે ઘઉં, િીઠું અને 
િેલ પૂરકાં પકાિિકાિકાં આિે છે.

સમાિાર નવિટેષ

વચરિ-વિવચરિ મહાિટેિના સાંવનધ્માં લપોકમેળપો

તિંદુ નિ િષચાની શરૂઆિ ચૈત્ર િકાસથી થકાય છે. િેની સકાથેસકાથે 
ગુજરકાિભરિકાં િેળકાઓની િસંિ ખીલે છે. િેિકાંથી એ્ છે ઉત્ર ગુજરકાિનકા 
સકાબર્કંાઠકાનકા ગણુભકાખંરી ગકાિ ેતચત્ર-તિતચત્ર િિકાદેિનકા સકાતંન્યિકા ંયોર્િો 
તચત્ર-તિતચત્ર િળેો. આ્ુળ-વયકા્ુળ અન ેસકાબરિિીનકા તત્રિણેી સગંિ ેિળેકાને 
ઉચ્ અને ટે્ની્લ તશક્ણ રકાજય િંત્રી શ્ી ્ુબેરભકાઈ ડિંિોર, આડદર્તિ 
તિ્કાસ રકાજય િંત્રી શ્ીિિી તનતિષકાબિેન સુથકારે ખુલ્ો િૂકયો િિો.  અપણચા 
અન ેિપચાણની આ ઐતિિકાતસ્ પતિત્ર ભતૂિન ેિદંન ્ રિકંા િતં્રી શ્ી ્ ુબરેભકાઈ 
ડિંિોરે જણકાવયું િિું ્ે, છ િર્ર િષચા જૂનું િિકાભકારિ્કાલીન આ સથળ છે, 
જયકાં આ્ુળ-વયકા્ુળની ધિરિીિકાં લો્ો િપચાણ ્રે છે. િેિણે રકાજય સર્કાર 
વિકારકા આડદર્તિ સંસ્કૃતિને ઉર્ગર ્ રિકાનું ્ કાિ ્ યુું િોિકાની િકાિ ્ રી િિી. 
આડદર્તિ રકાજયિતં્રી શ્ીિિી તનતિષકાબિેન સુથકારે જણકાવયંુ િિુ ં્ ે, રકાજયની 
આ સર્કારે આડદર્તિ સસં ક્ૃતિન ેિીસરકાિકા દીધિી નથી, આડદિકાસી તિસિકારનકા 
િેળકાઓએ લો્સંસ્કૃતિને જીિંિ રકાખિકાનું ્કાિ ્યુું છે. આ પ્રસંગે સકાંસદ 
સિચાશ્ી રિીલકાબિેન બકારકા, દીપતસંિ રકાઠોિ ઉપધસથિ રહકાં િિકાં. 
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સમાિાર નવિટેષ

ઓલ્ાિનાં ૧૫ ગામમાં 
વિકાસકા્યોનું ખાતમુહૂત્ષ-લપોકા્્ષણ 

સુરિનકા ઓલપકાિ િકાલુ્કાનકાં ૧૫ ગકાિિકાં અંદકાતજિ રૂ. ૭ 
્રોિનકા ખચષે તિતિધિ તિ્કાસ્કાિોનું ખકાિિુિૂિચા અને લો્કાપચાણ 
્કૃતષ રકાજય િંત્રી શ્ી િુ્ેશભકાઈ પટેલનકા િસિે ્રિકાિકાં આવયું 
િિું, જેિકાં નરથકાણ, િેલુ્, ્ કાસલકા ખુદચા, ્ કાસલકા બુજરંગ, સરસ, 
્ુિકાદ, ્પકાસી, ્કાછોલ, ્ુડદયકાણકા, દકાંિી, લિકાછકા, આિિોર, 
ભકાંિુિ, િભકારી, ટુંિકા ગકાિે િકાિર, આર.સી.સી. રોિ, િકાસિો 
અંિગચાિ પકાણીપુરિઠકાનકાં ્કાયયો, ગટરલકાઇન, ગ્રકાિપંચકાયિની 
પ્રોટેકશન િોલ સતિિનકંા તિતિધિ તિ્કાસ્કાયયોનું ખકાિિુિૂિચા/
લો્કાપચાણ ્રકાયું િિું. આ પ્રસંગે િંત્રીશ્ીએ ઓલપકાિ િકાલુ્કાિકાં 
્ુપોતષિ બકાળ્ોને સેિકાભકાિી ગ્રકાિજનો દત્્ લેિકા આગળ આિે 
એિું આહ્ િકાન ્યુું િિું. 

ફાટકમુતિ ગુજરાત ઃ 200્ષી િધુ ઓિરરિષીજનું વનમા્ષણ ્િે
ગુજરકાિ સર્કારનો િકાગચા 

અન ેિ્કાન તિભકાગ ફકાટ્િતુિ 
ગુજરકાિની નેિ સકાથે આગળ 
િધિી રહો છે.  િકાગચા અન ેિ્કાન 
િંત્રી શ્ી પૂણષેશભકાઈ િોદીએ 
તસદ્ધપુરનકા ખળી ચકાર રસિકા પકાસે 
નિતનતિચાિ રેલિ ેઓિરરિીજનું 
લો્કાપચાણ ્યુું િિું. રૂ.44.40 
્રોિનકા ખચષે નિતનતિચાિ રેલિે 
ઓિરરિીજથી લકાલપરુ, બીલીયકા 
અન ે્ િોિકા સતિિનકા ગકાિો િથકા 
તસદ્ધપુર શિેરનકા નકાગડર્ોન ેિકારંિકાર બધંિ થિકા ફકાટ્નકા ્કારણે 
ઉભી થિી ટ્કાડફ્ની સિસયકાથી િતુતિ િળશ.ે આ પ્રસગં ેિકાગચા અને 
િ્કાન િતં્રી શ્ી પણૂષેશભકાઈ િોદીએ જણકાવયુ ં્ે, િુબંઈથી ડદલિી 
સધુિી િકાલિકાિ્ ટ્નેોનકા આિકાગિનનકા ્કારણે િકારંિકાર બધંિ થિકા 
ફકાટ્થી નકાગડર્ોન ેિુશ્ેલી ન પિે અન ેસિયની સકાથ ે�ધિણની 

પણ બચિ થકાય િ ેિકાટે આ ઓિરતરિજ ઉપયોગી તનિિશ ેઅને 
ફકાટ્િુતિ ગજુરકાિ અતભયકાન અિંગચાિ આિનકારકા સિયિકા ંસિગ્ર 
રકાજયિકા ં200થી િધિ ુઓિરરિીજનુ ંતનિકાચાણ ્ રકાશે. આ પ્રસગં ેસકાસંદ 
શ્ી ભરિતસંિજી િકાભી, જી.આઈ.િી.સી.નકા પૂિચા ચેરિેન શ્ી 
બલિિંતસિં રકાજપિૂ સતિિ આગિેકાનો ઉપધસથિ રહકા િિકા.

સવચન િુઘ્ષટનાનાં મૃતકપોના 
્દ્રિારજનપોને આવ્્ષક સહા્

સુરિની સતચન GIDCિકાં ્ેતિ્લ લી્ેજની દુઘચાટનકાનકા ૬ 
મૃિ્ શ્તિ્ોનકા પડરિકારજનોને ્કૃતષ રકાજય િંત્રી શ્ી િુ્ેશભકાઈ 
પટેલનકા િસિે િુખયિંત્રી રકાિિતનતધિિકાંથી ્ુલ રૂ. ૨૪ લકાખની 
સિકાય અપચાણ ્રિકાિકાં આિી િિી. પ્રતયે્ સિ. શ્તિ્દીઠ રૂ. ૪ 
લકાખની સિકાયનકા ચે્ અપચાણ ્રી િંત્રીશ્ીએ ડદિંગિો પ્રતિ 
સંિેદનકા પ્રગટ ્રી િિી. િંત્રીશ્ી િુ્ેશભકાઈ પટેલે જણકાવયું િિું 
્ે, ભતિષયિકંા આ પ્ર્કારની દઘુચાટનકા ન સર્ચાય એ િકાટે પણ ગુજરકાિ 
પોલયુશન ્ ંટ્ોલ બોિચા અને ઔદ્ોતગ્ એ્િો સકાથે યોગય સં્લન 
ર્ળિિકાિકાં આિશે. બેઠ્િકાં ધિકારકાસભય શ્ીિિી ઝંખનકાબિેન 
પટેલ ઉપધસથિ રહકાં િિકાં.
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અમરટેલષી માટટે વિકાસકા્યો મંજૂર
રકાજયનકા છેિકાિકાનકા િકાનિીન ે રોિ-રસિકા, પકાણી, આરોગય, 

તશક્ણ અન ેિીજળી જેિી આિંરિકાળખકા્ીય સતુિધિકાઓ િળે િે 
રકાજયનકા તિ્કાસ િકાટે પણ િિત્િપણૂચા બકાબિ છે. િકાજિેરિકા ંઅિરેલી 
તજલ્કા આયોજન િંિળની બેઠ્ સકાિકાતજ્ 
નયકાય અન ેઅતધિ્કાડરિકા રકાજય િતં્રી શ્ી આર. 
સી. િ્િકાણકાની અ્યક્િકાિકા ંયોર્ઈ િિી. આ 
બેઠ્િકંા આયોજન િેઠળનકંા ્ કાિો સિયબદ્ધ રીિે 
ગણુિત્કાયુતિ અન ે જનસતુિધિકાલક્ી થકાય િે 
જોિકા િતં્રીશ્ીએ અિલી્રણ અતધિ્કારીશ્ીઓને 
અનરુોધિ ્ યયો િિો. અિરેલી તજલ્કાનકા સિકાુંગી 
તિ્કાસ િકાટે આયોજન િિંળ િેઠળ િષચા ૨૦૨૨-
૨૩િકા ંઅદંકાતજિ રૂ. ૧૨.૫૦ ્રોિનકા ખચષે 
૫૬૮ જટેલકા ંતિ્કાસ્કાયયો િજંરૂ ્ રિકાિકા ંઆવયકાં 
િિકા.ં િતં્રીશ્ીએ પ્રતયે્  ગકાિિકંા સથકાતન્ ્ ક્કાએ 
પ્રકાથતિ્િકા ધિરકાિિકા લો્-સુતિધિકાનકંા િકાથ 

ધિરકાયેલકા ં્કાિો ઝિપથી પણૂચા ્રિકા િથકા આયોજન િંિળિકા ંિજૂંર 
થયલેકા ં્કાિોનકા પલકાન એધસટિટે ટૂં્  સિયિકા ંરજૂ ્રી, આ િજંરૂ 
્કાિો તનયિ સિયિયકાચાદકાિકા ંપણૂચા ્રિકા જણકાવયુ ંિિંુ.

સુરતમાં ્પોજાઈ અનપોખષી ‘રામા્પોન’
તિશ્વિકાં સૌપ્રથિિકાર સુરિિકાં 

રકાિનિિીનકા પતિત્ર પિષે 'સિચા ધિિચા 
સિભકાિ'ન ેઉર્ગર ્ રિી ‘રકાિકાથોન’નું 
આયોજન ્રિકાિકંા આવયુ િિુ.  
‘આંિરરકા્રિીય તચલડ્ન ફોરિ’ અને 
‘િોબકાઈલ એડિકશન ધક્તન્’નકા 
સિયોગથી રેનબો ક્બ ડરસોટચાિકાં 
આયોતજિ અનોખી ડ્રસ િેરેથોન 
‘રકાિકાથોન’ને ગૃિ રકાજય િંત્રી શ્ી 
િષચાભકાઈ સંઘિીએ ફલેગ ઓફ આપી 
પ્રસથકાન ્રકાવયું િિંુ. જેિકંા ૧૧ િષચા 
સધુિીનકા તિતિધિ ધિિચાનકા અદંકાતજિ ૫૦૦ 
જેટલકા બકાળ્ોએ ઉતસકાિભેર ભકાગ 
લીધિો િિો. નિી પેઢી િિકાન ભકારિીય 
સંસ્કૃતિ િરફ દોરકાય અને એ્િકાની 
ભકાિનકા ્ેળિે િે િેિુસર યોર્યેલી ‘રકાિકાથોન’નકા તિચકાર અને 
આયોજનને ગૃિ રકાજય િંત્રીશ્ીએ તબરદકાવયકા િિકા. િેરેથોનિકાં 
બકાળ્ો શ્ીરકાિ, લકિણ અને િનુિકાનનો િેશ ધિકારણ ્ રીને ૨૦૦ 
અને ૪૦૦ િીટરની દોિ લગકાિી િિી. િેરેથોનિકાં બકાળ્ોનકા 
િકાિકા-તપિકા પણ દોિિકાં સિભકાગી થયકા િિકા. બકાળ્ોએ સટેજ 
પરથી ભગિકાન શ્ીરકાિનકા આદશચા ગુણો અને પ્રેરણકાદકાયી જીિન 
પ્રસગંોનુ ંિણચાન ્ યુું િિંુ. ઉપરકાિં, ગ્રકાઉનિ પર બકાળ્ોએ િનોરંજન 

પ્રવૃતત્ઓિકાં પણ ભકાગ લીધિો િિો. િેરેથોનિકાં ભકાગ લેનકાર 
બકાળ્ોને ટી-શટચા, િેિલ, પ્રિકાણપત્ર, નકાસિો અને અનોખી 
રકાિકાથોનનું પુસિ્ આપી પ્રોતસકાતિિ ્રિકાિકાં આવયકા િિકા.

આ પ્રસગં ેસરુિ તજલ્કા રિિગિિ અતધિ્કારી શ્ી ડદનશેભકાઈ 
્દિ, આંિરરકા્રિીય તચલડ્ન ફોરિ અને િોબકાઈલ એડિકશન 
ધક્તન્ સંસથકાનકા સભયો, િકાિકા-તપિકા િેિજ બકાળસપધિચા્ો 
ઉપધસથિ રહકા િિકા.

સમાિાર નવિટેષ
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સુરતના સરસાણામાં 
‘ઉદ્યપોગ-૨૦૨૨’ પ્રિિ્ષન

ધિી સધિનચા ગુજરકાિ ચેમબર ઓફ ્ોિસચા એનિ ઇનિસટ્ી વિકારકા 
સરુિનકા સરસકાણકાિકંા આયોતજિ ચકાર ડદિસીય ઔદ્ોતગ્ પ્રદશચાન 
‘ઉદ્ોગ-૨૦૨૨’ને ઉદ્ોગ, સિ્કાર, િન-પયકાચાિરણ રકાજય િંત્રી 
શ્ી જગદીશભકાઈ તિશ્વ્િકાચાએ ખુલંુ્ િૂકયું િિું. આ પ્રસંગે 
િંત્રીશ્ીએ જણકાવયંુ િિંુ ્ે, રકાજય સર્કારે ઇઝ ઓફ િુઇંગ 
તબઝનેસ, ઓનલકાઇન વયિસથકાઓ, ફકાસટ એપ્રુિલ વિકારકા 
વયિસકાયીઓ િતુિપણે િેપકારઉદ્ોગ ્ રી શ્ે િેિો િકાિોલ બનકાવયો 
છે. િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ િકાઇરિનટ ગુજરકાિની પરંપરકા 
શરૂ ્રી િિી, જેનકા પડરણકાિે આજે ઉદ્ોગ-વયિસકાયોિકાં 
‘િકાઇરિનસી’-ધિબ્કાર જોિકા િળી રહો છે. 

આ સંદભષે િંત્રીશ્ીએ ્હ્ં ્ે, િત્કાતલન િુખયિંત્રી શ્ી 
નરેનદ્રભકાઇ િોદીની દીઘચાદૃધષ્નકા પડરણકાિે ગજુરકાિની તન્કાસ રૂ. 
૪.૫૦ લકાખ ્રોિન ેપકાર ્રી થઈ છે. ભકારિીય ઉદ્ોગ્કારોનકાં 
ઉતપકાદનોએ તિ્તસિ દેશોનકંા બર્રોિકા ંઆગિુ ંસથકાન િળેવયુ ંછે. 
િિેણ ેરકાજયભરિકા ંસૌથી િધુિ સોલર રૂફટોપ પનેલો સુરિ શિેરિકાં 
ઇનસટોલ થઈ િોિકાનુ ંજણકાિી સૌર ઊર્ચા પ્રતયે ર્ગૃિ થિકા બદલ 
સરુિિકાસીઓન ેઅતભનદંન પકાઠવયકા ંિિકંા.

ટેકસટકાઇલ, ગકારિેનટ, તસલ્, જેમસ એનિ જિેલરી જેિકાં 
ક્ેત્રોિકાં સુરિ શિેરે િેજગતિએ તિ્કાસનકાં સીિકાતચહ્ નો સર ્યકાું 
છે. આિનકારકા સિયિકાં ટેધક્્લ ટેકસટકાઇલ ક્ેત્રનું ભકાતિ ઊજળું 
છે. ભકારિિકાં ્ુલ રૂ. ૨૦ િર્ર ્રોિનું ટેધક્્લ ટેકસટકાઇલનું 
બર્ર િોિકાનું જણકાિીને આ ક્ેત્રિકાં રિેલી ઉજ્િળ િ્ો ઝિપી 
લઈને આગળ િધિિકાનો અનુરોધિ િંત્રીશ્ીએ ્યયો િિો.

આ િ્ે િખુયિતં્રી શ્ી ભપૂનેદ્રભકાઈ પટેલે ઉદ્ોગ એધકઝતબશનની 
સફળિકા િકાટે તલતખિ સંદેશો પકાઠિી દતક્ણ ગુજરકાિનકા 
વયિસકાય્કારોને પ્રોતસકાતિિ ્ યકાચા િિકા. આ પ્રસંગે આ પ્રસંગે ્ કૃતષ, 
ઊર્ચા અને પેટ્ો્ેતિ્લસ રકાજય િંત્રી શ્ી િુ્ેશભકાઈ પટેલ, સકાંસદ 
શ્ી સી. આર. પકાટીલ, ધિકારકાસભય શ્ીિિી સંગીિકાબિેન પકાટીલ, 
સતિિ એધકઝતબટસચા અને ઉદ્ોગ્કારો ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

પ્રધાનમંરિષી આિાસ ્પોજનાના 
લાભા્વીઓ સા્ે સંિાિ

રકાજયનકા દરે્ પડરિકારને પોિકાનકા ઘરનું ઘર િળે િે િકાટે 
ગુજરકાિ સર્કાર ્ડટબદ્ધ છે. િકાત્ર ઘરનું ઘર િળી રિે એટલું જ 
નિીં, પરંિુ નકાગડર્ોને આિકાસિકાં પૂરિી સુતિધિકા િળી રિી છે 
્ે નિીં િેની પણ સિિ તચિંકા ્ રિકાિકા ંઆિે છે. િકાજિેરિકા ંશિેરી 
તિ્કાસ અને શિેરી ગૃિતનિકાચાણ રકાજય િંત્રી શ્ી તિનોદભકાઈ 
િોરડિયકાએ સરુિની પ્રિખુદશચાન સોસકાયટી, નકાની િેિ ધસથિ સિુન 
સકારતથ આિકાસ ખકાિ ેપ્રધિકાનિતં્રી આિકાસ યોજનકાનકા લકાભકાથથીઓની 
રૂબરૂ િુલકા્કાિ લઈ સંિકાદ સકા્યો િિો. 

િંત્રીશ્ીએ પીએિ આિકાસ યોજનકાનકા લકાભકાથથીઓને LED 
બલબ અન ેછોિ અપચાણ ્ રી ‘િીજળી બચકાઓ’ અન ે‘પયકાચાિરણની 
ર્ળિણી’નો સદેંશ આપી રકાજય સર્કારની યોજનકાઓનો બિોળો 
લકાભ લેિકાનો અનુરોધિ ્યયો િિો. સુિન સકારતથ આિકાસિકાં ્ુલ 
ચકાર તબધલિંગિકાં ૨૭૩ લકાભકાથથી પડરિકારોને છત્ર િળયું છે, તયકારે 
િતં્રીશ્ીએ લકાભકાથથીઓન ેરૂબરૂ િળીન ેિિેનકા ંિિંવયો ર્ણ્યકા ંિિકા.ં 

આ પ્રસંગે િંત્રી શ્ી તિનોદભકાઈ િોરડિયકાએ જણકાવયું િિું ્ે, 
િિકાપ્રધિકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ િોદીએ િ્યિિગથીય પડરિકારોનંુ ‘ઘરનકા 
ઘર’નું સિપ્ન સકા્કાર ્રિકા પકારદશચા્ અને િકાિબર સંખયકાિકાં 
આિકાસોની ફકાળિણી ્રી છે, તયકારે રકાજય સર્કાર પણ િધિુિકાં 
િધિુ ગરીબ પડરિકારોને છત્ર પૂરં પકાિિકા ્ડટબદ્ધ છે. સુરિ જેિકા 
િોંઘકા શિેરિકાં સકાિકાનય આતથચા્ પડરધસથતિનકા ્કારણે ઘણકા 
પડરિકારોનું 'ઘરનકા ઘર' સિપ્ન ફળીભૂિ થિું નથી. આિકા 
પડરિકારોને રકાજય સર્કારે શિેરનકા સકારકા તિસિકારિકાં અને ઓછી 
ડ્ંિિિકાં ગુણિત્કાસભર િ્કાન આપી િેિને આધિકાર આપયો છે. 

આ પ્રસંગે મયુતનતસપલ સટેધનિંગ ્તિટીનકા સભય શ્ી 
ચીિનભકાઈ પટેલ, પકાણી સતિતિનકા ચરેિેન શ્ી રકા્ેશભકાઈ િકાળી, 
લકાઇટ અને ફકાયર ્તિટીનકા ચેરિેન શ્ી ડ્શોરભકાઈ તિયકાણી, 
્ોપયોરેટરશ્ીઓ અને લકાભકાથથીઓ ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

સયુરત રાઉનિઅર
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ભષીમરાિમાં ‘ગાંધષી સમારક 
પ્રપોજેકટ’ આકાર ્ામિે 

રકાજયનકંા પ્રિકાસન સથળોનકા તિ્કાસ િકાટે ગુજરકાિ સર્કાર 
્ડટબદ્ધ છે. રકાજયિકા ંઆિિકા પ્રિકાસીઓન ેસકારી સતુિધિકા િળી રિે 
િિેજ સથકાતન્ોન ેરોજગકારીનકા અિસર િળે િિેકા પ્રયકાસો સર્કાર 
વિકારકા ્ રિકાિકા ંઆિી રહકા છે. િકાજિેરિકા ંગજુરકાિ પ્રિકાસન તનગિ 
તલ. વિકારકા સરુિનકા  ભીિરકાિ ગકાિિકા ંરૂ. ૧૦ ્રોિનકા ખચષે તનતિચાિ 
થનકારકા ‘ગકાધંિી સિકાર્’નુ ંિકાગચા અન ેિ્કાન િથકા પ્રિકાસન િતં્રી શ્ી 
પણૂષેશભકાઈ િોદીનકા િસિ ેભૂતિપજૂન ્રિકાિકા ંઆવયુ ંિિંુ.

ભીિરકાિ ગકાિની ભૂતિનું ઐતિિકાતસ્ િિત્િ સિર્િિકાં 
િંત્રીશ્ીએ જણકાવયું િિું ્ે, ૧૯૩૦િકાં અંગ્રેજોએ િીઠકા પર ્ર 
લગકાવયો જેને નકાબૂદ ્ રિકા િકાટે ગકાંધિીજીએ ૧૨ િકાચચા, ૧૯૩૦નકા 
રોજ અિદકાિકાદથી દકાંિીયકાત્રકાનો પ્રકારંભ ્યયો િિો. યકાત્રકાની 
પૂણકાચાિુતિ ૬ એતપ્રલનકા રોજ થઈ િિી. દકાંિીથી પરિ ફરી ૯ 
એતપ્રલ ૧૯૩૦નકા રોજ પૂજય બકાપુ સતિિ અનય સતયકાગ્રિીઓએ 
ભીિરકાિ ગકાિે આિી સભકા સંબોધિી િિી. ગકાંધિીજીનકાં િૂલયો અને 
આદશયો આિનકારી પેઢીને સદકાય સિરણીય રિે િે િકાટે ભીિરકાિ 
ખકાિે ‘ગકાંધિી સિકાર્ આશ્િ’નકા તનિકાચાણનો સં્લપ રકાજય સર્કાર 
વિકારકા ્રિકાિકાં આવયો િોિકાનું િંત્રીશ્ીએ ્હ્ં િિું.

ભીિરકાિ ગકાિન ેઐતિિકાતસ્ પયચાટન સથળ િરી્ે તિ્સકાિિકાની 
નેિ સકાથે રકાજય સર્કારે રૂ. ૧૦ ્રોિની ફકાળિણી ્રી છે. આ 
પ્રોજ્ેટ આગકાિી બે િષચાિકાં સકા્કાડરિ થશે, જેિકાં ગકાંધિી સભકાગૃિ, 
મયુતઝયિ, પ્રકાથચાનકા અને િધલટપપચાઝ િોલ, પુસિ્કાલય, પ્રદશચાન 
િોલ, સંશોધિન ્ેનદ્ર, ્ૌશલય તિ્કાસ અને વયકાિસકાતય્ િકાલીિ 
્નેદ્ર, સપોરસચા એધકટતિટી ગ્રકાઉનિ, એિતિતનસટ્ેડટિ ઓડફસ, 
ટોઇલેટ બલોકસ અને િિકાિ પ્ર્કારની પ્રકાથતિ્ સુતિધિકાઓ ઊભી 
્રિકાિકાં આિશે. આ પ્રસંગે સકાસંદ સી. આર. પકાટીલ, િેયર 
શ્ીિિી િેિકાલીબિેન બોધિકાિકાલકા, ધિકારકાસભય સિચાશ્ીઓ 
ઝંખનકાબિેન પટેલ, સંગીિકાબિેન પકાટીલ, તિિે્ભકાઈ પટેલ, 
પ્રિીણભકાઈ ઘોઘકારી, ભીિરકાિ ગકાંધિી સિકાર્ સતિતિ પ્રિુખશ્ી 
બળિંિભકાઈ પટેલ સતિિ ગ્રકાિજનો ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

્પોલષીસનષી અવભનિ ્હટેલ
સુરિ શિેર પોલીસ તિભકાગ વિકારકા પોલીસ પડરિકારનકાં યુિ્-

યુિિીઓને ભતિષય ઘિિર િકાટે િકાલીિ સકાથે િકાગચાદશચાન િળી 
રિે િે િકાટે ‘ભતિષય’ ્કારડ્દથી પ્રેરણકા ્ેનદ્ર િથકા પોલીસ શોતપંગ 
પલકાઝકા િથકા સકાયબર રિકાઇિનકા રૂિોનુ ંગૃિ રકાજયિતં્રી શ્ી િષચાભકાઈ 
સઘંિીએ લો્કાપચાણ ્ યુું િિુ.ં પોલીસ પડરિકારનકા ંબકાળ્ોન ે્ કારડ્દથી 
િકાગચાદશચાનની સકાથે ઉત્િ િકાલીિ િળી રિે િે િકાટેનકા ્ેનદ્રની 
શરૂઆિ ્રિકાિકાં આિી છે. આ ્ેનદ્રિકાં ધસ્લ િેિલપિેનટ, 
સપધિકાચાતિ્ પરીક્કાઓની િકાલીિ, ્મપયુટર ધસ્લ જેિી અને્ 
િકાલીિો આપિકાિકાં આિશે. 

ગૃિ રકાજય િતં્રીશ્ીએ પોલીસનકા પ્રયકાસન ેતબરદકાિીન ેજણકાવયું 
િિું ્ે, પોલીસ અને સિકાજ િચ્ે અંિર ઘટે િે િકાટે ગૃિતિભકાગ 
વિકારકા પ્રયકાસો ્રિકાિકાં આિી રહકા છે. પોલીસ સટેશને ્કાિ અથષે 
આિિકા નકાગડર્ો સકાથે પોલીસ વિકારકા િકાનિીય િિચાન થકાય િે 
જરૂરી િોિકાનુ ંજણકાિીન ેગરેિિચાણૂ્  ્ રનકારકા જિકાનો સકાિે ફડરયકાદ 
આિશે િો િેની સકાિે ્કાયચાિકાિી ્રિકાિકાં આિશે િેિ િંત્રીશ્ીએ 
જણકાવયું િિું. 

સુરિ પોલીસ વિકારકા ગકાિચાનો, િોડ્ગ ટ્ે્ જેિકાં ર્િેર સથળોએ 
સજેશન બોકસ િૂ્ીને સરકાિનીય પ્રયકાસ ્રિકાિકાં આવયો છે, 
જેનકા સકારકાં પડરણકાિો િળી રહકાં છે. િકાજેિરિકાં બનેલી ઘટનકા 
તિશ ેજણકાિિકા ં્ હ્ ં્ ે, ઉિરકા પોલીસનકા જિકાન ેસજશેન બોકસની 
તચઠ્ઠી િકાંચીને િત્કાલ ્કાયચાિકાિી ્રીને િતનટ્ેપનકા ડ્સસકાિકાં 
વયતતિને િદદ ્ રીને ઉત્િ ઉદકાિરણ પૂરં પકાડ્ું છે. િધિુિકાં િેિણે 
્હ્ ં્ ે, શિેરની ્ ોઈ પણ િતિલકાઓ સીધિી પોલીસ સટેશન ેઆિિકા 
િકાગિી ન િોય િો સજેશન બોકસિકાં પોિકાની સિસયકા એ્ તચઠ્ઠી 
વિકારકા લખીને જણકાિી શ્ે છે, જેનકા પર પોલીસ વિકારકા િત્કાલ 
્કાયચાિકાિી ્રિકાિકાં આિશે. આ અિસરે પોલીસ ્તિશનરશ્ી 
અજય્ુિકાર િોિર, અતધિ્ પોલીસ ્તિશનર શ્ી પ્રિીણ િકાલ 
સતિિ પોલીસ જિકાનો ઉપધસથિ રહકા િિકા. •

સયુરત રાઉનિઅર
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ક્ારટેક એિું ્ણ બને કે... 
તાલષીમા્વીને કાલ્વનક નહીં, િાસતવિક તાલષીમ મળટે!

" સુરટેિ વમશ્ા
િકાલીિિકા ં કયકારે્ એિી ઘટનકા ઘટી 

જિી િોય છે ્ે િકાલીિ લેનકારકાઓને 
્કાલપતન્ નિીં, પરંિ ુ િકાસિતિ્ િકાલીિ 
િળી ર્ય છે! આિી જ એ્ ઘટનકા 
િકાજેિરિકંા િિોદરકા તજલ્કાનકા આપદકા 
તિત્રોને આફિોિકાં જીિનરક્કા ્રિકાની 
આપિકાિકા ંઆિી રિેલી િકાલીિ દરતિયકાન 
ઘટી િિી. એન.િી.એિ.એ.નકા, આપદકા 
તિત્રોનકા આફિો પ્રસંગે જીિનરક્કાનકાં 
્ૌશલયોનુ ંસિંધિચાન ્રિકાનકા ્કાયચારિિ િેઠળ 
જી.એસ.િી.એિ.એ., પોલીસ િકાલીિશકાળકા, 
િિોદરકા અને ્લેકટર ્ચરેીની ડિઝકાસટર 
શકાખકાનકા ઉપરિિ ેપરૂ જિેી આફિોનકા પ્રસગંે 
લો્ોને બચકાિિકા અન ેિોિી વિકારકા સલકાિિ 
સથળે ખસિેિકાની િકાલીિ ફકાજલપુર પકાસે 
િિીસકાગર નદીિકા ં ચકાલી રિી િિી. િે 
સિય ેજ આપઘકાિનકા ઇરકાદે એ્ િતિલકાએ 
પલુ પરથી નદીનકા પકાણીિકા ંપિિુ ં િૂ્ િકા 
િકાલીિકાથથીઓ બ ેઘિી િો િઘકાઈ ગયકા િિકા.
િે પછી િરિ જ પડરધસથતિ સિજીને 
િઓેએ બચકાિ ્કાિગીરી િકાથ ધિરીન ેએ 
િતિલકાન ે િબૂિી ઉગકારી લીધિી િિી. આ 
ઘટનકાથી િેિને અનકાયકાસ બચકાિની 

િકાસિતિ્ િકાલીિ િળી અને સં્ટિકાં 
િુ્ કાયેલી િતિલકાની જીિનરક્કા થઈ િિી.

્લેકટર ્ચેરીની ડિઝકાસટર શકાખકાનકા 
િી.પી.ઓ. શ્ી બંિીશ પરિકારે ઉપરોતિ 
ર્ણ્કારી આપિકાં જણકાવયું ્ ે એન.
િી.એિ.એ.ની સૂચનકા પ્રિકાણે જી.એસ.
િી.એિ.એ.નકા િકાગચાદશચાન િેઠળ પોલીસ 
િ કાલ ીિશકાળ કા ,  િિ ોદર કાન કા  ્ ુશળ 
ઇનસટ્કટરોની િદદથી તજલ્કાનકા તિતિધિ 
િકાલુ્ કાઓનકા આપદકા તિત્રોન ેજીિનરક્કાનકાં 
્ૌશલયો સુધિકારિકાની િકાલીિ આપિકાિકાં 
આિી રિી છે. િેનકા ભકાગરૂપે ધસિતિંગ 
પૂલિકાં િરણ ્ૌશલયો સુધિકારિકાની અને 
નદીિકંા િોિી - બોટ વિકારકા લો્ોન ેબચકાિિકા 
અને સલકાિિ સથળે ખસેિિકાની િકાલીિ 
આપિકાિકા ંઆિ ેછે, જ ેદરતિયકાન ઉપરોતિ 
ઘટનકા ઘટી િિી.

કૌશલ્ય સુધારણા તાલીમ...
િેિણે  જણકા વયું  ્ ે આ િષ ચાન કા 

ર્નયુઆરીથી શરૂ ્રિકાિકાં આિેલી આ 
્ૌશલય સુધિકારણકા િકાલીિ અતયકાર સુધિીિકાં 
૬ બેચિકાં ૯ િતિલકાઓ સતિિ ૨૪૦ 
જિકાનોને આપિકાિકાં આિી છે. એસ.
િી.આર.એફ. એટલે ્ે રકાજય આપદકા 

પ્રબંધિન દળનકા ્ુશળ અને અનુભિી 
િકાલીિદકાિકાઓ િેિકાં ખૂબ અગતયનું 
યોગદકાન આપી રહકા છે. સેનકાપતિ શ્ી 
એિ. િી. ર્નીનકા િકાગચાદશચાન િેઠળ આ 
્કાિગીરી ચકાલી રિી છે.

આિિા હમત્રો ગ્રામ્તરે જીવિરક્ષાિી 
અગતયિી કડી...

પૂર, ભૂ્ંપ,  િકાિકાઝોિકા જેિી ્ુદરિી 
અને આગ, િ્કાન પિિકા જેિી અનય 
આફિો પ્રસંગે ્ ુશળ દળોની િદદ િળે િે 
પિેલકાં ગ્રકાિ અને િકાલુ્કા સિરે સથકાતન્ 
રીિે અસરગ્રસિોનકા બચકાિની ્કાિગીરી 
ઉપલબધિ સકાધિનસકાિગ્રીની િદદથી િકાથ 
ધિરી શ્કાય િે િકાટે સિયંસેિ્ોની ટુ્િીઓ 
િૈયકાર ્રિકાિકાં આિી છે, જેિને આપદકા 
તિત્રો િરી્ે ઓળખિકાિકાં આિે છે. િેિકાં 
િોટેભકાગે ગૃિરક્્ અને ગ્રકાિરક્્ દળનકા 
જિકાનો અને સથકાતન્ યુિકાનો સેિકાદકાિકા 
િરી્ે જોિકાય છે. ઉપરોતિ આયોજન િેઠળ 
િકાલિકાં િેિને આફિ ત્રકાટ્ે િે પિેલકાં, 
આફિ દરતિયકાન અન ેઆફિ પછી ્ રિકા 
યોગય બચકાિ રકાિિની અસર્કાર્ િકાલીિ 
આપિકાિકાં આિી રિી છે.

કેવી તાલીમ આિવામા ંઆવ ેછે?...
િિેકા ંઆફિ સિય ેઅસરગ્રસિોનકા જીિ 

બચકાિિકા અને િેિને સલકાિિ સથળે 
ખસેિિકા, પૂર, ભૂ્ંપ અને િકાિકાઝોિકાં જેિી 
્ુદરિી અને અનય િકાનિસતજચાિ આફિો 
સિયે  સિયસૂચ્િકા સકાથે  બચકાિ 
્કાિગીરીનું આયોજન અને ઉપલબધિ 
જીિનરક્્ સકાધિનસકાિગ્રીનો અસર્કાર્ 
ઉપયોગ, િરણ ્ુશળિકા, િોિી ચલકાિિી, 
તિતિધિ પ્ર્કારની આગ સિયે બચકાિની 
્કાિગીરી, દોરિકાની િદદથી બચકાિ ્ રિકા 
િને ેગકાઠંો બકાધંિીન ેિયૈકાર ્ રિકા જિેી જરૂરી 
િકાલીિનો સિકાિેશ થકાય છે, જે સથકાતન્ 
સિરે બચકાિની આ વયિસથકાઓ આપદકા 
તનયંત્રણની સજ્િકા િધિકારે છે. •

કમમા્ાટેગ
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