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મુ� મંત્રીશ્રીનાે ગાૈસેવકાે,
પાંજરાપાેળ સંચાલકાે સાથે

‘માેકળા મને’ સંવાદ

સફળતાના સેતુ ને રસ્તાનું કામ, ગુજરાત સરકારે કર્યું વિકાસનું બાધ
ં કામ
ગુજરાતમાં માર્ગ વિકાસ બન્યો, રાજ્યના સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક વિકાસનો મજબૂત પાયો

મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાઃ ગામડાઓના વિકાસની આધારશીલા
• ત્રણ વર્ષમાં ૨૯,૬૭૧ કિ.મી. લંબાઇના ૧૧,૧૩૦ કામો મંજૂર રૂ. ૧૦,૧૭૩ કરોડ મંજૂર થયા.
• જે પૈકી ૨૨,૩૮૨ કિ.મી. લંબાઇના ૮,૪૮૬ રસ્તાઓનું પાછલા ત્રણ વર્ષમાં રૂ. ૫,૬૩૯.૬૯
કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ.
• રૂ. ૧,૬૬૫ કરોડના ૪,૮૨૦ કિ.મી. લંબાઇના ૧,૮૪૦ રસ્તાઓના કામો પ્રગતિમાં.
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાઃ ગ્રામ્ય વિસ્તાર મજબૂત, તો દેશ મજબૂત
• ૨,૦૦૮ કિ.મી. લંબાઇના ૧૭૬ રસ્તાઓનું પાછલા ૫ વર્ષમાં રૂ. ૭૯૪ કરોડના ખર્ચે નિર્માણ કરાયુ.ં
• રૂ. ૯૨.૬૧ કરોડના ૪૪ પુલના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
• ચાલુ વર્ષે રૂ. ૬૨૦ કરોડના કામો હાથ ધરાશે.
રેલવે ઓવરબ્રિજઃ સલામતી અને વિકાસનો સેતુ
• રૂ. ૭૭૪ કરોડના ખર્ચે ૩૧ રેલવે બ્રિજનું પાછલા વર્ષમાં નિર્માણ કરાયું.
• રૂ. ૩,૦૭૩.૭૪ કરોડના ખર્ચે ૭૫ રેલવે ઓવરબ્રિજનું કામ પ્રગતિમાં.
• રાજ્યમાં બીજા ૬૮ રેલવે ઓવરબ્રિજ માટે રૂ. ૩,૪૦૦ કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા.
સ્ટેટ હાઇ-વેઃ સલામતી, સુરક્ષા અને ઝડપનો સમન્વય
• પાંચ વર્ષમાં ૫,૭૭૪ કિ.મી. લંબાઇના રાજ્ય માર્ગોને રૂ. ૧૦,૧૦૪ કરોડના ખર્ચે ૬ માર્ગીય,
૪ માર્ગીય, ૧૦ મી., ૭ મી., પહોળા કર્યા.
• ૧,૯૮૯ કિ.મી. લંબાઇના રસ્તાઓને ૬ માર્ગીય, ૪ માર્ગીય, ૧૦ મી., ૭ મી. પહોળા કરવાની
કામગીરી પ્રગતિમાં.
નેશનલ હાઇવેઃ રાષ્ટ્રીય વિકાસના રાજમાર્ગો
• ૬૫૪ કિ.મી. લંબાઇના નેશનલ હાઇવેનું પાછલા ૫ વર્ષમાં રૂ. ૧,૨૦૪ કરોડના ખર્ચે માર્ગ
અને મકાન વિભાગ દ્વારા નિર્માણ કરાશે.
પુલ અને ફ્લાયઓવરઃ સર્વાંગીણ વિકાસનું અતૂટ જોડાણ
• છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં ૧૦૩ નાના - મોટા પુલોનું રૂ. ૯૮૩ કરોડનાં ખર્ચે કરાયું નિર્માણ.
• ભારે ટ્રાફિકવાળા ૧૧ જંક્શન ઉપર રૂ. ૬૬૬ કરોડના ખર્ચે ૧૧ કામો મંજુર.
• રાજ્યમાં રૂ. ૧,૩૯૫ કરોડના ખર્ચે ૪૦ પુલોના કામો પ્રગતિમાં.

ગુજરાતના
રસ્તાઓ...
બન્યાં વિકાસનો
રાજમાર્ગ...
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þçËþ:
• સમાટ્ષ તસટી બનવાથી જન સામાનયના જીવનમાં સિારાતમિ
પકરવ્્ષન આવયું છે.

• ગુજરા્ના નગરો અને મહાનગરો સમાટ્ષ તસટી અને ગુડ ગવન્ષનસમાં
દેશ માટે રોલ મોડલ બનયા છે.
• સસટેઇનેબલ ડેવલપમેનટથી દરેિ વગ્ષના તવિાસ માટે રાજય સરિાર
પ્રત્બદ્ધ છે.

• ભાર્ને પાંર્ તટ્તલયન ડોલર ઇિોનોમી બનાવવામાં ગુજરા્ની
ભૂતમિા મહતવપૂણ્ષ બની રહેશે.

• વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવ હેઠળની િેનદ્ર સરિારે રજૂ
િરેલું બજેટ સમાજના દરેિ વગ્ષને આવરી લે્ું જનતહ્ાય બજેટ છે.
• િેનદ્રીય બજેટમાં તગફટ તસટીમાં ઇનટરનેશનલ બુતલયન એકસર્ેનજ
શરૂ િરવાની જાહેરા્થી ગુજરા્માં તવવિભરના વેપાર િારોબારને
નવું બળ મળશે.
• ગુજરા્ને જીવદયાના સંસિાર સાથે ્મામ જીવોને અભયદાન
આપનારૂં અતહંસિ મોડેલ સટેટ બનાવવું છે.

• ગુજરા્માં નંદીઘર યોજનાથી ગીર-િાંિરેજી ઓલાદની નસલ વધુ
તવિસાવવાની નેમ છે.

• લોથલના પૌરાતણિ બંદર અને સદીઓ પહેલાંના સામુતદ્રિ વેપારને
મયુતઝયમ દ્ારા ઉજાગર િરાશે.
({wÏÞ {tºke©eyu ykÃku÷kt rðrðÄ ðõíkÔÞkuLkk Mktfr÷ík ytþku)
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4 ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦

ઊઘડ્ે પરાને

વિકરાસ િરા્ે ગુજરરા્...

રાજયમાં તવિાસિામો દ્ારા પૂરબહારે ખીલેલી વસં્ના વધામણા અનોખી રી્ે થયા. રાજયના
નાગકરિો ્થા તવદ્યાથગીઓના સવાસ્થયની સંભાળ રાખવામાં ગુજરા્ે નક્કર પગલાં લીધાં.
ગુજરા્ની મતહલાઓના આરોગયની સુખાિારી માટેની પ્રત્બદ્ધ્ા પોરણ અતભયાન દ્ારા વયક્ત
થઈ. વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ આપેલા ‘સહી પોરણ, દેશ રોશન’ સૂત્રને ર્કર્ાથ્ષ િરી
રાજયને િુપોરણમુક્ત બનાવવાના તનધા્ષર સાથે મુખયમંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ બે વર્ષ
ર્ાલનારા ગુજરા્ પોરણ અતભયાન ૨૦૨૦-૨૨નો પ્રારંભ િરાવયો. શાળા આરોગય ્પાસણી
દ્ારા િુલ દોઢ િરોડ ઉપરાં્ બાળિોની આરોગય ર્િાસણી િરવામાં આવી.
તવવિ આરોગય સંસથાએ િોરોના વાયરસને ‘પસ્લિ હેરથ ઇમરજનસી ઓિ ઇનટરનેશનલ
િનસન્ષ’ જાહેર િયગો છે તયારે ગુજરા્ના આગો્રા પગલાંઓના િારણે હજુ સુધી િોરોના વાયરસનો
એિપણ પોઝીટીવ િેસ રાજયમાં નોંધાયો નથી, ્ે વા્થી ગુજરા્ીઓને હાશિારો થયો.
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવની સરિારના નાણામંત્રી શ્ીમ્ી તનમ્ષલા સી્ારમણે
રજૂ િરેલા િેનદ્રીય બજેટમાં તગફટ તસટીમાં ઈનટરનેશનલ બુતલયન એકસર્ેનજ શરૂ િરવાની
થયેલી જાહેરા્થી તવવિના વેપારમાં ગુજરા્નું સથાન વધુ સુદૃઢ બનવાનું છે. દેશના ઐત્હાતસિ
વારસાને કર-ડેવલપ િરવા માટેની જાહેરા્માં ધોળાવીરાનો સમાવેશ થવાથી ્ે વરડ્ષ ટૂકરસટ
ડે સ સટને શન બનશે. ગુજ રા્ માટે િરવામાં આવેલી અનય જાહેરા્થી તવિાસના નવા
રાહ ખુલશે.
‘મોિળા મન’ની સા્મી િડીમાં મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયના ગૌપાલિોપાંજરાપોળ સંર્ાલિો સાથે સંવદે નાસભર સંવાદ િયગો હ્ો. ગુજરા્ બટાટાના ઉતપાદનમાં દેશમાં
ટોર્નું સથાન ધરાવે છે. ્ાજે્રમાં ગાંધીનગર ખા્ે ગલોબલ પોટેટો િોનિલેવ-૨૦૨૦ યોજાઈ.
તવવિભરના વૈજ્ાતનિો, બટાટા ઉતપાદિ ખેડૂ્ોએ બટેટા ઉતપાદન અંગે પો્ાના તવર્ારો રજૂ િયા્ષ.
રાજયના શહેરોમાં ભતવષયના તવિાસને ધયાને લઈને ઓવરતરિજ-અંડરતરિજ ્થા અનય િાયગો
માટે રૂ.૭૫૭ િરોડના િામોને રાજય સરિારે મંજરૂ ી આપી. આ ઉપરાં્ ડાંગના વનવાસી ખેડ્ૂ ોને
તસંર્ાઈનું પાણી મળી રહે ્ે માટે ર્ાર મોટી નદીઓ અને ્ેની પ્રશાખાઓમાં ૨૪ મોટા હાઈડ્રોતલિ
સટોરેજ સટ્િર્ર - ર્ેિડેમ બનાવવાના િામને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી.
આ અંિમાં દેશની વિે્ નગરી ્રીિે જાણી્ા બનેલા આણંદ તજલ્ાની ભૌગોતલિ, સામાતજિ,
સાંસિૃત્િ, આતથ્ષિ પ્રોિાઈલ રજૂ િરવામાં આવી છે. વાર્િતમત્રો સમક્ષ રાજયના તવિાસને
પ્રત્તબંતબ્ િર્ા ‘ગુજરા્’ પાતક્ષિનો આ અંિ રજૂ િર્ા આનંદની લાગણી અનુભવુ છું.
જય જય ગરવી ગુજરા્...
- yþkuf fk÷heÞk
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સંિરાદ

મુખ્ય મંત્રીશ્રીનો રરાજ્યનરા ગૌસેિકો, પરાંજરરાપોળ સંચરાલકો સરા્થે

‘મોકળરા મને’ સંિેદનરાસભર સંિરાદ

ર ા જ ય સ ર િ ા ર ે પ ા ર દ ત શ ્ષ ્ ા ,
સં વે દ નશીલ્ા, તનણા્ષ ય િ્ા અને
પ્રગત્શીલ્ાના આધારસ્ં ભ દ્ારા
સમાજના છેવાડાના વયતક્ત સુધી તવિાસની
િોરમ િેલાવી છે. રાજયના નાગકરિો
્ેમની સમસયાઓ, લાગણી, માગણી સીધી
સરિાર સમક્ષ વયિ્ િરી શિે ્ે માટે
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણીએ
મોિળા મને સં વ ાદનો નવ્ર
અતભગમ શરૂ િયગો છે. જેમાં
રાજયના જુદા-જુદા વગ્ષ,
સમાજ, વયવસાયના
લોિોને મુ ખ ય મં ત્ર ીશ્ી
્ેમના ગાંધીનગર સસથ્
તનવાસસથાને આમં ત્ર ણ
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આપી ્ેમની સાથે સંવાદ િરે છે. મુખય
મંત્રીશ્ીએ અગાઉ તશક્ષિો, ઝૂંપડપટ્ટીમાં
રહે્ ા ગરીબ પકરવારો, કદવયાં ગ ો,
તવર્ર્ી-તવમુક્ત જાત્ના પ્રત્તનતધઓ,
મીઠું પિવ્ા અગકરયાઓ, સાગરખેડૂ્ો
સાથે મોિળા મને સંવાદ સાધયો છે. આ
ક્રમમાં ્ાજે્રમાં મોિળા મનની સા્મી
િડીમાં સમગ્ર રાજયમાં થ ી ઉપસસથ્
ગૌસેવિો, પાંજરાપોળ સંર્ાલિો, જીવદયા
ક્ષે ત્રે િાય્ષ ર ્ સવૈ સ ચછિ સં સ થાઓના
પ્રત્તનતધઓ સાથે મુ ખ ય મં ત્ર ીશ્ીએ
િળદાયી સંવાદ-ગોતષ્ િરી હ્ી.
મુખય મંત્રી શ્ી તવજયભાઇ રૂપાણીએ
ગૌસે વ િો-પાં જ રાપોળ સં ર્ ાલિો સાથે
ગાંધીનગરમાં મોિળા મને સંવાદ િર્ાં

સંવાદ
જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતને જીવદયાના
સંસ્કાર સાથે તમામ આત્માને અભયદાન
આપનારું અહિંસક મોડેલ સ્ટેટ બનાવવું છે.
મોકળા મનની સાતમી શૃંખલામાં
કચ્છ, બનાસકાંઠા, દાહોદ સહિતના દૂરસુ દૂ ર ન ા જિ લ્ લા ઓ ન ા ગ ૌ સે વ ક ો પાંજરાપોળ પ્રતિનિધિઓએ ઉપસ્થિત રહી
ગાય સહિતના પશુ ઓ ના રખરખાવ,
ઘાસચારાની સ્થિતિ, અછતના સમયે રાજ્ય
સરકારે દાખવેલી સંવેદના અંગે પોતાના
પ્રતિભાવો મુખ્ય મંત્રીશ્રી સમક્ષ ખુલ્લા દિલે
વ્યકત કર્યા હતા.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ આ સંદર્ભમાં
કહ્યું કે આપણે ત્યાં ર૦૦ વર્ષથી વધુ
સમયથી મહાજનો-શ્રે ષ્ ઠીઓ પોતાના
ભંડોળ-ફંડમાંથી પાંજરાપોળ-ગૌશાળાનું
સંચાલન કરીને ઉત્તમ જીવદયા દૃષ્ટાંત પૂરું
પાડી રહ્યા છે. હવેના સમયમાં પશુધન
માટે ઘાસચારો અન્યત્રથી મંગાવવાની

પરંપરાને સ્થાને સસ્ટેઇનેબલ એપ્રોચ અને
મોડર્ન મેનેજમેન્ટ ટેકનિકસ વિકસાવી
સ્થાનિક સ્તરે જ ઘાસચારો ઉગાડવાનું
આયોજન કરવાની આવશ્યકતા હોવાનું
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું.
જે વિસ્તારો-જિલ્લાઓમાં ઘાસચારાની
અછત છે તેવા વિસ્તારોમાં ટ્રસ્ટની જમીનો
અને સરકારની જમીન પર સ્પ્રીન્કલર
પદ્ધતિથી ઓછા પાણીએ ઘાસચારો ઉગાડી
પોતાના જ સંસાધનોથી પશુઓને ઘાસ
આપી શકાય. આના પરિણામે ઘાસચારાનો
વાહતુક ખર્ચ બચી શકે એટલું જ નહિ,
પાં જ રાપોળ-ગૌશાળા ટ્રસ્ટ તે મ ની
વ્યવસ્થામાં સોલાર રૂફટોપ કે વીન્ડ
ટર્બાઇનના ઉપયોગથી વીજ બચત પણ
કરી શકે એવો મત મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ વ્યકત
કર્યા હતો.
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
નંદીઘર યોજનાથી ગીર-કાંકરેજી ગાય જેવી
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ઉત્તમ ઓલાદના પશુ ધ નની નસલ
વધારવાના રાજ્ય સરકારના મહત્ત્વાકાંક્ષી
આયોજનની વિગતો આ તકે આપી હતી.
મુખ્ય મંત્રી શ્રી સમક્ષ ગૌસેવકો-પાંજરાપોળ
સંચાલકોએ રજૂઆત કરી હતી કે, નગરોમહાનગરોમાંથી રખડતાં પશુઓ પકડીને
પાંજરાપોળને રખરખાવ માટે સોંપવામાં
આવે છે. આવાં ઢોર-પશુઓના નિભાવ
માટેની જરૂરી સહાય-રકમ નગરપાલિકામહાપાલિકા ફાળવી આપે તેવી રજૂઆતનો
સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપતાં મુ ખ ્ય
મં ત્રી શ્રીએ યોગ્ય નિવારણ કરવાની
ખાતરી આપી હતી.
જી વ દ ય ા ન ા સં સ ્કા ર ને જા ળ વ ી
રાખવાની જવાબદારી માત્ર સરકારપાંજરાપોળ-ગૌસેવકોની જ નહિ સમગ્ર
સમાજની છે, એવા ભાવ સાથે સૌને
કર્તવ્યરત રહેવ ાની મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્રીએ
હ્રદયસ્પર્શી અપીલ પણ કરી હતી. •

પરિસંવાદ

‘ઈટી ગવર્નમેન્ટ – અર્બન ટ્રાન્સફર્મેશન એન્ડ ગવર્નન્સ સમિટ- ૨૦૨૦'

સ્માર્ટ સિટી મિશન બન્યું જનઆંદોલન

સ્માર્ટ સિટીના કારણે
સામાન્ય માણસના જીવનમાં
સકારાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે.
અમદાવાદ શહેરે વર્લ્ડ હેરિટેજ
સિ ટ ી ન ો દ ર જ્ જો મે ળ વ ી
ગુજરાતને અને દેશને એક નવી
ઊં ચ ા ઈ એ પ હ ોં ચ ા ડ્યું છ ે.
અમદાવાદના સાબરમતી
રિવરફ્રન્ટ ખાતે આયોજિત “ઈટી ગવર્નમેન્ટ – અર્બન ટ્રાન્સફર્મેશન
એન્ડ ગવર્નન્સ સમિટ- ૨૦૨૦’’ને સંબોધતાં મુખ્ય મંત્રી શ્રી
વિજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ
મોદીએ શરૂ કરેલું ‘સ્માર્ટ સિટી મિશન’ આજે જનઆંદોલન બની
ચૂક્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સ્માર્ટ સિટી મિશનના કારણે ભારતનાં
શહેરોને નવજીવન મળ્યું છે.
આ પ્રસંગે મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ગૌરવભેર કહ્યું હતું કે, અંગ્રેજોની
ગુલામીથી દેશને મુક્ત કરાવવા માટેનું સ્વાધીનતા આંદોલન આ
સાબરમતી નદીના તટથી જ શરૂ થયું હતું અને આપણે એ જ
સાબરમતી નદીના કાંઠાઓનો વિકાસ કરીને દુનિયાને સાબરમતી
રિવરફ્રન્ટની ભેટ ધરી છે.
શ્રી વિજયભાઈએ ગુજરાતના વિકાસની રૂપરેખા આપતાં કહ્યું
હતું કે, ગુજરાત ઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટેનું બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન બની ચૂક્યું
છે અને મેન્યૂફેકચરિંગ હબ તરીકે પણ ઉભરી આવ્યું છે, જેના
પરિણામે રાજ્યના શહેરોમાં રોજીરોટી અને વેપાર માટે સમગ્ર
દેશમાંથી લોકો આવે છે. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ સમિટના આયોજનને
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આવકારતાં કહ્યું કે, ગુજરાતના
નગરો અને મહાનગરો સ્માર્ટ સિટી
અને ગુડ ગવર્નન્સમાં દેશ માટે રોલ
મોડલ બની ચૂ ક ્યા છે અને
આને બળ પૂરું પાડતી આ સમિટ
‘Right Job At Right Time’
સાબિત થશે.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ટેકનોલોજીની
જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે, નગર અને મહાનગરોમાં
જનસેવામાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. પણ અંતે તો
ધ્યેય જનકલ્યાણ જ છે. તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ
મોદીના ૨૧મી સદીના વિઝનમાં સ્માર્ટ સિટી કન્સેપ્ટ એ એક
મહત્ત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે અને આમાં ન્યૂ ઈન્ડિયાની ઝાંખી થાય છે.
ગુજરાતનાં શહેરો માત્ર સ્માર્ટ જ નહીં, પણ સુરક્ષિત પણ
બની રહ્યાં છે, તેમ પણ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું. તેમણે એમ
પણ ઉમેર્યું કે, મહિલાઓની સુરક્ષા માટે શહેરોના ખૂણે-ખૂણે
CCTV કેમરે ા લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેના મોનિટરિંગ માટે
સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ ઈન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ
કરવામાં આવ્યાં છે. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ આ અવસરે પબ્લિક બાઈક
શેરિંગ સિિસ્ટમ ‘AMDABIKE’નું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ શહેરના મેયર શ્રીમતી બીજલબહેન
પટેલ, શહેરી વિકાસ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી મુકેશ
પુરી, અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી વિજય નહેરા,
અર્બન પ્લાનિંગના નિષ્ણાતો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. •
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પરિસંવાદ

ગ્લોબલ પોટેટો કોન્કલેવ - ૨૦૨૦

ગુ જ રાત બટાટાના ઉત્પાદન અને
ઉત્પાદકતામાં દેશનું ટોચનું રાજ્ય છે.
બટાટાની કુલ ૪ લાખ ટનની નિકાસમાં
ગુજરાત એકલું ૧ લાખ ટન જેટલો હિસ્સો
આપે છે. છેલ્લાં ૧૧ વર્ષમાં ભારતમાં
બટાટાના વાવેતર વિસ્તારમાં આશરે ૨૦
ટકાનો અને ગુજરાતમાં આશરે ૧૭૦
ટકાનો વધારો થયો છે. આ વાસ્તવિકતાને
ધ્યાને રાખીને તાજે ત રમાં ગુ જ રાતના
ગાંધીનગરમાં ત્રીજું વૈશ્વિક બટાટા સંમલ
ે ન
યોજાયું હતું.
આ કોન્ક્લેવનું આયોજન ઇન્ડિયન
પોટેટ ો એસોસિએશન (આઇપીએ)
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રિકલ્ચરલ
રિસર્ચ, નવી દિલ્હી અને આઇસીએઆરસેન્ટ્રલ પોટેટો રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, શિમલા
અને ઇન્ટરને શ નલ પોટેટ ો સે ન ્ટર
(સીઆઇપી), લિમા, પેરુ સાથે સંયુક્તપણે
કરે છે.
દુનિયાભરનાં વૈજ્ઞાનિકો, બટાટાના
ખેડતૂ ો અને અન્ય હિતધારકો વૈશ્વિક બટાટા
સંમેલનમાં એકમંચ પર આવે છે અને
આગામી થોડા દિવસોમાં ખાદ્ય પદાર્થો અને
પોષક દ્રવ્યોની માગ સાથે સં બં ધિત
મહત્ત્વપૂર્ણ પાસા પર ચર્ચા કરે છે.

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ
વીડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે ગુજરાતના
ગાં ધ ીનગરમાં ત્રીજા વૈ શ્ વિક બટાટા
સંમેલનને સંબોધન કરતાં જણાવ્યું હતું કે,
બટાટા સંમેલન, કૃષિ નિકાસ અને પોટેટો
ફિલ્ડ ડે એક સાથે ઉજવવામાં આવે છે.
ફિલ્ડ ડેના દિવસે ૬,૦૦૦ ખેડૂતો ખેતરમાં
જાય છે એ પ્રશંસનીય બાબત છે.
રાજ્યમાં વાવેતર માટે ફુવારા અને
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ જેવી કૃષિની અદ્યતન
પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે, અહીં કોલ્ડ
સ્ટોરેજની શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ છે અને ફૂડ
પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ સાથે સારું જોડાણ ધરાવે
છે. ગુજરાત પોટેટો પ્રોસેસિંગ કંપનીઓ
ધરાવે છે અને મોટાભાગના બટાટાના
નિકાસકારો ગુજરાતમાં છે. એના પરિણામે
દેશમાં રાજ્ય બટાટાનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની
ગયું છે.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાતના
બનાસકાં ઠ ા સહિત ઉત્તર ગુ જ રાતમાં
બટાટા પાકના વિપુલ ઉત્પાદનની વિગતો
આપતાં કહ્યું કે, બટાટાની ખેતીમાં માઇક્રો
ઇરિગેશન અંતર્ગત ૧.૧૮ લાખ હેકટર
વિસ્તાર આવરી લેવાયો છે. રાજ્યમાં
પાછલા દોઢ દશકમાં બટાટાનું ઉત્પાદન ૮
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ગણું વધી ગયું છે. ૬ લાખ મેટ્રિક ટનથી
આ ઉત્પાદન ૩૭ લાખ મે.ટન પર પહોચ્યું
છે. રાજ્યના ખેડૂતોની પડખે ઊભી રહેતી
સંવેદનશીલ સરકારે બટાટા ઉત્પાદકોને
કુલ ર૩ લાખ મે.ટનથી વધુ ક્ષમતાના કોલ્ડ
સ્ટોરેજ તથા વાહતુ ક સબસિડી પે ટ ે
રૂ. ૨૬.૬૬ કરોડ આપ્યા છે.
કેન્દ્રી ય કૃષિ અને ખે ડૂ ત કલ્યાણ,
ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ મંત્રી
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે ગ્લોબલ પોટેટો
કોન્કલેવ-૨૦૨૦ને શુભેચ્છાઓ આપતાં
કહ્યું કે, આ વૈશ્વિક કોન્ફરન્સ ખેડતૂ ો, તજજ્ઞો,
સંશોધકો અને ઉદ્યોગ જગતના લોકોને
તેમનાં સંશોધનો અને વિચારોના આદાનપ્રદાન માટેની ઉમદા તક પૂરી પાડશે.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્ય મંત્રી
શ્રી પુરષોત્તમભાઇ રૂપાલા, કૃષિ મંત્રી
શ્રી આર સી.ફળદુ, આઇ.સી.એ.આર.
ના સચિવ શ્રી ત્રિલોચનસિંહ મહાપાત્ર,
કૃષિ વિભાગના અધિક મુ ખ ્ય સચિવ
શ્રી પુનમચંદ પરમાર, કેન્દ્ર અને રાજ્ય
સ ર ક ા ર ન ા ક ૃષિ ક્ષેત્રે સં ક ળ ા યે લ ા
વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ, વિવિધ
દેશોના પ્રતિનિધિશ્રીઓ, કૃષિ સંશોધકો
તથા ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત
રહ્યા હતા. •

પરિસંવાદ

રાજ્યના કૃષિ અને ગ્રામ્ય વિકાસમાં નાબાર્ડની ભૂમિકા મહત્ત્વપૂર્ણ

રાજ્ય સરકારે ગ્રામ, ખે ત ી અને
ખે ડૂ ત ને પ્રાધાન્ય આપીને અને કવિ ધ
ય ો જ ન ા ઓ અ મ લ ી બ ન ા વ ી છ .ે
ગુ જ રાતના પનોતા પુ ત્ર અને દેશ ના
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ
૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી
કરવાનો લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કર્યો છે. તેમાં
ગુજરાત સરકાર અગ્રેસર રહીને કાર્ય
કરી રહી છે. સાથે દેશની ગ્રામીણ અને
કૃષિ ક્ષેત્રે સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓ પણ
આ દિશામાં વિશેષ પ્રયાસ કરી રહી છે.
તાજેતરમાં ગાંધીનગર ખાતે નાબાર્ડ દ્વારા
આયોજિત સ્ટેટ ક્રેડિટ સે મિ નારનો
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા
નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે
પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના ગ્રામીણ
વિસ્તારોમાં કૃષિકારો સહિતના સૌને પાંચ
કિ.મી. વિસ્તારમાં બેન્કીંગ સેવાઓ મળે
તેવું આયોજન કરીને અંતિમ વ્યકિત સુધી
ફાયનાન્સ પહોચાડવાનું દાયિત્વ બેન્કોએ
નિભાવવું જરૂરી છે.
ગુજરાતે કૃષિ ઉત્પાદન, રોજગારી
સર્જન, FDI, પ્રોડકશન આઉટપૂટ અને
એક્સપોર્ટ સહિતના ક્ષેત્રોમાં અગ્રેસરતાથી
દેશનું દિશાદર્શન કર્યુ હોવાનું જણાવી

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યુ હતું કે સસ્ટેઇનેબલ
ડે વ લપમે ન ્ટથી રાજ્યના દરેક વર્ગના
વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.
રાજ્યમાં વ્યકિતગત માથાદીઠ આવક
વૃદ્ધિ માટે નાબાર્ડ જેવી કૃષિ-ગ્રામીણ
વિકાસ બે ન ્કોનો સહયોગ આવશ્યક
જણાવતાં શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્યું
હતું કે નાબાર્ડે ગુજરાતમાં ૮૪ ટકા ક્રેડિટ
લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કર્યો છે. હજુ પણ જે
જિલ્લાઓમાં લક્ષ્યાંક પાર ન પડ્યો હોય
ત્યાં નાબાર્ડ અને અન્ય બેન્કો પ્રોત્સાહક
પગલાં ઉઠાવે તે જરૂરી છે.
ભારતને પાં ચ ટ્રિલીયન ડોલર
ઇકોનોમી બનાવવાના પ્રધાનમંત્રીશ્રીના
સંકલ્પમાં ગુજરાતને લીડ લેવામાં આ
ક્રેડિટ સેમિનાર ઉપયોગી બનશે તેવો
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો
હતો. તે મ ણે પાં ચ ટ્રિલીયન ડોલર
ઇકોનોમીના લક્ષ્યાંકમાં દોઢ ટ્રિલીયન
ડોલરનો લક્ષ્ય ગુજરાત નિર્ધારિત કરીને
એકસપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ હોલીસ્ટીક
એપ્રોચથી પાર પાડે તે માટે બેન્કોની
ભૂમિકા મહત્ત્વની ગણાવી હતી.
વર્ષ ર૦રર સુધીમાં ખેડૂતોની આવક
બમણી કરવા સાથે આ વર્ષના બજેટમાં
કિસાનોના સર્વગ્રાહી વિકાસનો ૧૬
સૂત્રીય કાર્યક્રમ કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યો

økwshkík

10 ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦

છે તે મ ાં અને મત્સ્યોદ્યોગથી બ્લ્યુ
રિવોલ્યુશન માટેન ા આયોજનોમાં
ફાયનાન્સીંગ હેતુસર નાબાર્ડ સહિતની
બે ન ્કો આગળ આવે તે વ ી અપીલ
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ માઇક્રો ઇરીગેશન તથા
સોલાર રૂફટોપ જે વ ા મહત્વાકાં ક્ષી
કાર્યક્રમોમાં અને અર્બન-રૂરલ બં ને
ક્ષેત્રોના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર વૃદ્ધિ અને
સખીમંડળો, સેલ્ફ હેલ્પ ગૃપને માઇક્રો
ફાયનાન્સીંગમાં પણ બેન્કોને સહયોગ
માટે આહવાન કર્યુ હતું.
નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ
પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુ જ રાતમાં
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, સેલ્ફ હેલ્પ ગૃપ સહાય,
કિસાન કલ્યાણ યોજનાઓ, એગ્રીકલ્ચર
ફાયનાન્સમાં ફંડીંગનું કામ નાબાર્ડ સુપેરે
નિભાવે છે. એટલું જ નહિ, આ વર્ષમાં
મોટા પ્રોજે ક ટમાં પ્રત્યક્ષ – સીધી
રોજગારી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઊભું
કરવામાં પણ તેની નાબાર્ડની મહત્વની
ભૂમિકા છે. નાબાર્ડે ૭૬૪ કરોડ રૂપિયા
માઇક્રો ઇરીગેશન માટે મંજુર કર્યા છે તે
રાજ્યના કિસાનો માટે લાભદાયી બનશે
તે વ ો નાયબ મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીએ વિશ્વાસ
દર્શાવ્યો હતો.
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રી તથા નાયબ મુ ખ ્ય
મંત્રીશ્રીએ આ પ્રસંગે કૃષિ-ગ્રામીણ ક્ષેત્રે
ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનારા બે ન ્કીંગ
કર્મીઓનું અને ધિરાણ સહાય રીપેમેન્ટમાં
અગ્રેસર રહેલી SHG (સ્વસહાય જૂથ)
બહેનોનું સન્માન કર્યુ હતું.
આ પ્રસંગે કૃષિ મંત્રી શ્રી આર. સી.
ફળદુ, રાજ્ય કૃષિ મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ
પરમાર, સહકાર મંત્રી શ્રી ઇશ્વરસિંહ
પટેલ, રાષ્ટ્રિયકૃત બેન્કો તથા ખાનગી
ક્ષેત્રની બેન્કોના અધિકારીશ્રીઓ કૃષિગ્રામીણ બેન્કીંગ ક્ષેત્રના પદાધિકારીશ્રીઓ
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •

પરિસંવાદ

ગુજરાતે પ્રવાસન ક્ષેત્રે ભરી હરણફાળ

ગુજરાતે ટ્રેડિશન, ટેલેન્ટ
અને ટ્રેડના ત્રણ T મંત્રથી
પ્રવાસન વિકાસને નવી
ઊંચાઈ આપી છે. તેના કારણે
ગુ જ રાતમાં પ્રવાસન એક
ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ હાંસલ કર્યું
છે. તાજે ત રમાં ભૂ જ ખાતે
વિવિધ રાજ્યોના પ્રવાસન
સચિવોની અખિલ ભારતીય
પરિષદનો પ્રારંભ કરાવતાં
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ
રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની
એક ભારત - શ્રેષ્ઠ ભારત તથા દેશની એકતા અખંડિતતાની
સંકલ્પના સાકાર કરવામાં ગુજરાતે પ્રવાસન - ટુરીઝમના માધ્યમથી
લીડ લીધી છે. આ પરિષદમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રહલાદસિંહ
પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું
હતું કે, માનવ સંસ્કૃતિની સદીઓ પુરાણી સભ્યતા - સંસ્કૃતિને
ઉજાગર કરતા પુરાતત્વીય સ્થળોનો વિકાસ થાય તે માટે
વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા દેશના પાંચ સ્થળો પૈકી ગુજરાતમાં આવેલા
લોથલ અને ધોળાવીરા આઇકોનિક સ્થળ તરીકે પ્રસ્થાપિત થાય
તે માટે બજેટમાં વિશેષ જોગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે.
ધર્મ - સં સ ્કૃતિ અને ઇતિહાસ સાથે રાષ્ટ્રીય એકતાના
ઇતિહાસને પણ પ્રવાસનથી વિશ્વ સમક્ષ ઉજાગર કરવા
પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી કેવડિયામાં સરદાર સાહેબની વિશ્વની
સૌથી ઉંચી પ્રતિમા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે,
માધવપુર ઘેડ પંથકમાં રુક્ષ્મણી અને શ્રીકૃષ્ણ વિવાહને ઉજાગર
કરતા ઉત્સવની ઉજવણી થકી પ્રવાસનને વેગ આપવાનું કાર્ય
કરવામાં આવી રહ્યું છે. કચ્છમાં પર્યટનના થયેલા વિકાસનો ઉલ્ખ
લે

કરતાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું
હતું કે, ગુજરાતના તત્કાલીન
મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલના
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ દ્રભાઈ
મોદીની દીર્ઘ દ્રષ્ટિના કારણે
કચ્છના સફેદ રણને દુનિયા
સમક્ષ ઉજાગર કરી પર્યટનના
માધ્યમથી કચ્છને બેઠું કર્યું છે.
જેના કારણે કચ્છ આજે સવાયુ
કચ્છ બન્યું છે.
આ પ્ર સં ગે ક ેન્દ્રી ય
પ્રવાસન રાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કચ્છનું
રણ એ ધરતી ઉપરનું સ્વર્ગ છે. પર્યટનની સાથે અહીંની સંસ્કૃતિ
લોકો સમક્ષ ઉજાગર થાય અને રોજગાર વધે તે માટેના પ્રયાસો
થકી કચ્છની જેમ અન્ય વિસ્તારોની તકદીર અને તસવીર બદલાશે
તેવી અપેક્ષા પણ તેમણે આ તકે વ્યક્ત કરી હતી. આ પ્રસંગે
ગુજરાતના પ્રવાસન મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું
કે ગુજરાત પાસે લાંબો દરિયા કિનારો, વિશાળ રણ, ઘૂડઘર
અભયારણ્ય ડુગ
ં રાળ પ્રદેશ તથા અનેકવિધ ધાર્મિક - રક્ષિત સ્મારકો
આવેલા છે. આ બધા જ સ્થળોનાં કારણે ગુજરાત આજે પર્યટન
ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહ્યું છે.
આ પ્રસંગે ભારતીય પ્રવાસન નિગમ અને રાજ્ય પ્રવાસન
નિગમ વચ્ચે મુ ખ ્યમં ત્રી ની ઉપસ્થિતિમા એમ.ઓ.યુ . નો
આવ્યા હતો.
આ પ્રસંગે રાજ્ય મંત્રી શ્રી વાસણભાઈ આહિર, સાંસદ
શ્રી વિનોદભાઇ ચાવડા, ધારાસભ્ય સર્વ શ્રી નીમાબેન આચાર્ય,
શ્રી માલતીબેન મહેશ્વરી, વિવિધ રાજ્યોના પ્રવાસન વિભાગના
સેક્રેટરીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •

માંડવીનાં દરિયાકિનારે બીચ ફેસ્ટીવલનો પ્રારંભ

છેલ્લાં એક દાયકામાં કચ્છમાં પ્રવાસન ઉદ્યોગ ખૂબ વિકસ્યો છે. તેનો ફાયદો સ્થાનિક નાગરિકોને મળી રહ્યો છે. આ ઉદ્યોગને
વધુ વેગ આપવા કચ્છના ધોરડોમાં રણોત્સવની જેમ દર વર્ષે માંડવી દરિયાકિનારે ટેન્ટ સિટી – બીચ ફેસ્ટીવલ યોજાશે, તેમ
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ માંડવીના દરિયા કિનારે બીચ ફેસ્ટીવલનો અને ટેન્ટ સિટીનો આરંભ કરાવતાં જણાવ્યું
હતું. મુખ્ય મંત્રી શ્રી રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે કચ્છનું સફેદ રણ વ્હાઇટ ડેઝર્ટ વિશ્વ પ્રવાસન પ્રેમીઓનું આકર્ષણ છે
તેમ જ આ વ્હાઇટ સેન્ડ બે બીચને પણ વર્લ્ડ ટુરિઝમ એટ્રેકશન બનાવવો છે. અત્રે એ નિર્દેશ કરવો જરૂરી છે કે ગુજરાત
પ્રવાસન નિગમ દ્વારા માંડવી દરિયાકિનારે તા. ૧૩ ફેબ્રુઆરીથી બે મહિના સુધી માંડવી બીચ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું છે. આ અવસરે પ્રવાસન મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, રાજ્યમંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહિર, ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ
જાડેજા, માંડવી તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ તેમજ પ્રવાસન સચિવ શ્રીમતી મમતાબેન વર્મા વગેરે ઉપસ્થિત
રહ્યા હતા.
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સંભાળ

કોરોના વાયરસ અંગે...

કોઇએ ગભરાવાની જરૂર નથી ઃ કાળજી આવશ્યક

વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાએ નોવેલ કોરોના વાયરસને ‘પબ્લિક
હેલ્થ ઇમરજન્સી ઓફ ઇન્ટરનેશનલ કન્સર્ન’ જાહેર કર્યો છે ત્યારે
આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ ડૉ. જ્યંતી રવિએ જણાવ્યું હતું
કે, ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસનો એકપણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો
નથી. કોઇએ સહેજ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, માત્ર તાવશરદી-ખાં સ ી જે વ ાં લક્ષણો સામે પૂ ર તી કાળજી રાખવાની
આવશ્યકતા છે.
ડૉ. રવિએ ઉમેર્યું હતું કે, કેન્દ્રના આરોગ્ય મંત્રાલયની ત્રણ
સભ્યોની તબીબી ટીમ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી હતી. તેમણે
અમદાવાદ એરપોર્ટ અને સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી
હતી અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોરોના વાયરસ સામે અગમચેતીના
ભાગરૂપે તેમજ તેની સારવાર માટે લીધેલાં પગલાઓથી સંપૂર્ણ
સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ડૉ. રવિએ જણાવ્યું કે, સમગ્ર
વિશ્વમાં આજે ૩૨૪૧ કેસ ો
કોરોના વાયરસના નોંધાયા છે
જે સાથે કુલ ૨૦,૬૩૦ કેસો છે
અને ૬૪ મૃત્યુ મળી અત્યાર
સુધી વિશ્વમાં કુલ ૪૨૬ મૃત્યુ
નોંધાયાં છે. માત્ર ચીનમાં જ કુલ
૨૦,૪૭૧ કેસો નોંધાયા છે અને
૪૨૫ મોત થયાં છે. (તા. ૦૬ ફેબ્રુઆરી સુધી) ભારતમાં કુલ ત્રણ
કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે જે કેરળમાં છે. રાજ્યમાં ૮ શંકાસ્પદ
કેસ જણાતા તેમના સેમ્પલ એન.આઇ.વી. પૂના ખાતે મોકલવામાં
આવ્યા છે તે પૈકી પાંચ સેમ્પલના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે.
શ્રી રવિએ ઉમેર્યું હતું કે, કોરોના વાયરસની તકેદારી માટે
રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરતી કાળજી લેવામાં આવી રહી છે.
એરપોર્ટ ખાતે સ્ક્રીનિંગ તથા સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ ખાતે
આઇસોલેશન વોર્ડની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. રાજ્યમાં
આજે નવા ૧૬૧ મુસાફરો મળી કુલ ૯૩૦ મુસાફરો ચીનથી
પરત ફર્યા છે. જે પૈ ક ી ૨૪૬ મુ સ ાફરોએ ૧૪ દિવસનો
ઓબ્ઝર્વેશન પિરિયડ પૂર્ણ કર્યો છે. આ તમામની તબિયત સારી
છે અને તમામનું જિલ્લા સર્વેલન્સ અધિકારી તેમજ કોર્પોરેશનના
સર્વેલન્સ અધિકારી દ્વારા મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું
છે. સાથે સાથે સેટકોમના માધ્યમ દ્વારા રાજ્યના આરોગ્ય
કર્મીઓને આ સં દ ર્ભે રોજબરોજ માર્ગદર્શન-તાલીમ પણ
આપવામાં આવી રહ્યાં છે.
સફદરગંજ હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના મેડિસીન વિભાગના
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પ્રો. નવંગે કહ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ સામે
સાવચેતીના ભાગરૂપે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં
આવી છે. હાલમાં આ વાયરસ સામે બી.જે.મેડિકલ કોલેજ
અમદાવાદમાં ૩૦ બેડની વ્યવસ્થા, આઇ.સી.યુ., વેન્ટિલેટર, જરૂરી
માસ્કની સુવિધાની સાથે ૨૪ કલાક તાલીમી તબીબી સ્ટાફ
કાર્યરત છે.
વિશ્વમાં કોરોના વાયરસના મહત્તમ ૯૯ ટકા કેસ માત્ર
ચાઇનામાં છે, તેમાં પણ સૌથી વધુ ૯૧ ટકા કેસ ચાઇનાના વુહાન
વિસ્તારમાં છે. આ વાયરસમાં મૃત્યુનો દર અત્યાર સુધીમાં માત્ર
૨ ટકા નોંધાયો છે એટલે કે દર ૧૦૦ દર્દીઓએ માત્ર બે દર્દીનાં
મૃત્યુ થયાં છે. ભારતમાં માત્ર ૩ દર્દી હાલ કેરળમાં નિરીક્ષણ હેઠળ
રાખવામાં આવ્યા છે.
ભારતમાં ખાસ કરીને ચાઇના, સિંગાપોર અને હોંગકોંગમાંથી
આવતા નાગરિકોનું એરપોર્ટ
ઉપર સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે છે.
આ દરમિયાન શરદી, ખાંસી,
તાવ જેવાં લક્ષણો જોવા મળે તો
તેને ૧૪ દિવસ સુધી નિરીક્ષણ
હેઠ ળ રાખવામાં આવે છે.
ભારતમાં આ રોગ સામે કાળજી
લે વ ા ન ી જ રૂ ર છ ે પ ણ
ગભરાવવાની જરૂર નથી. શરદી, ખાંસી, તાવ જેવાં લક્ષણો
ધરાવતા લોકોએ ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઇએ
તેમ શ્રી નવંગે ઉમેર્યું હતું.
કેન્દ્રની તબીબી ટીમના ડૉ. મનિષાબહેન જૈને કહ્યું હતું કે,
ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના કેસમાં તેનો ટેસ્ટ કરી શકે તેવી
વ્યવસ્થા બી.જે.મેડિકલ કોલેજ અમદાવાદમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં
આવશે. આથી આ વાયરસના સેમ્પલ ભવિષ્યમાં તપાસ માટે
એન.આઇ.વી. પૂના ખાતે મોકલવાની આવશ્યકતા રહેશે નહીં.
એન.આઇ.વી. પૂના દ્વારા આ પ્રકારના વાયરસની તપાસ થઇ શકે
તે માટેની જરૂરી કીટ પણ ગુજરાતમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
ટીમના ડૉ.વિનયભાઇ ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા
ગુજરાત સહિત ૧૪ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ઉપર વિદેશથી આવતા
મુસાફરોની વાયરસ અંગેની તપાસ થઇ શકે તે હેતુથી તબીબી
ટીમ નિરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ
ઉપર ગુજરાત સરકારે સ્ક્રીનિંગની પૂરતી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવીને
વિદેશમાંથી આવતા મુસાફરો માટે જરૂર જણાય તો ૨૪ કલાક
એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા પણ કરી છે. •
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પ્રતિભાવ

સર્વસમાજને આવરી લેતું જનહિતાય કેન્દ્રીય બજેટ ઃ મુખ્ય મંત્રીશ્રી

અંદાજપત્ર પરથી દેશ – દુનિયાના
વિકાસની ગતિનો અંદાજ લાગાવી શકાય
છે. તાજેતરમાં મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીએ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ દ્રભાઇ
મોદીના નેતૃત્વની સરકારના નાણા મંત્રી
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા
બજેટને જન-જનનું, હરેક વર્ગ, હરેક
સમાજને આવરી લેતું જનહિતાય બજેટ
ગણાવ્યું હતું.
મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્ રી એ આ બ જે ટ ને
આવકારતાં કહ્યું કે, ગુજરાતને આ બજેટમાં
જાહેર થયેલી નવી યોજનાઓથી ખૂબ
લાભ મળવાનો છે. ગિફ્ટ સિટીમાં
ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ શરૂ
કરવાની જાહેરાતથી વિશ્વભરના વેપાર
કારોબારને ગુજરાતમાં નવું બળ મળશે એ
માટે પણ શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો આભાર પ્રગટ કર્યો.
દેશ ની ઐતિહાસિક વિરાસતોને
આઇકોનિક રિ-ડે વ લપ કરવા માટેન ી
જાહેરાતમાં કચ્છના ધોળાવીરાનો સમાવેશ
કરીને કચ્છ અને આ પુરાતત્ત્વીય સાઇટને
વર્લ્ડ ટૂ રિ સ્ટ ડે સ ્ટિને શ ન બનાવવાની
તક મળશે.
આ ઉપરાં ત લોથલમાં મે ર ીટાઇમ
મ્યુઝિયમની જાહેરાત કરીને જે નાણાં

ફાળવ્યા છે, તે ન ો ઉલ્લે ખ કરતાં શ્રી
વિજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્યું કે, લોથલના
પૌરાણિક બંદરને અને સદીઓ પહેલાંના
સામુદ્રિક વેપારને આ મ્યુઝિયમમાં ઉજાગર
કરાશે. તેમણે નેશનલ ગ્રિડનો ૨૭ હજાર
કિલોમીટરનો વ્યાપ વધારવાની બજેટમાં
થયેલી જાહેરાત સંદર્ભમાં કહ્યું કે, ગુજરાતને
આનો મોટો લાભ થશે. અત્યારે ગુજરાત
દેશમાં આવી ગ્રિડના વ્યાપમાં લીડ લઇ
રહ્યું છે હવે, ગુજરાતની ગેસ કંપનીઓને
નેશનલ ગ્રિડનો લાભ મળશે.
મુબ
ં ઇ-અમદાવાદ બુલટે ટ્રેન પ્રોજેક્ટને
ગતિથી આગળ વધારવા માટે બજેટમાં
અપાયેલા વિશેષ ઝોક માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો
આભાર વ્યક્ત કરતાં એમ પણ કહ્યું છે કે,
આ બજેટમાં નાના અને મધ્યમ વર્ગના
નાગરિકોને પાંચથી પંદર લાખ સુધીની
આવક પરના કરમાં જે છૂટછાટ આપવામાં
આવી છે તેનાથી લોકોના પૈસાની બચત
થશે અને પરચેઝ પાવર વધારવામાં તે
ઉપયોગી બનશે.
અગાઉ કોર્પોરેટ ટેક ્સમાં સરકારે
ઘટાડો કર્યો છે અને હવે વ્યક્તિગત
કરદાતાને પણ રાહત આપીને કોર્પોરેટ
સેક્ટર અને વ્યક્તિગત કરદાતા બંને માટે
પૈસાની બચત થઇ શકે અને ઇકોનોમી બૂમ
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થઇ શકે તેવી વ્યવસ્થા વિકસાવવામાં
આવી છે.
ખેડૂતોને પણ આ બજેટમાં વિશેષ
ફોક્સ કરવામાં આવ્યા
છે. ખેડતૂ ો ઇન્ટરનેશનલ
કક્ષાએ પોતાના માલની
ખપત કરાવી શકે,
ઉપરાંત વેરહાઉસ અને
સોલારપંપથી માંડીને
ખેડૂતલક્ષી સુવિધાઓ
દ્વારા પોતાની આવક બમણી કરી શકે તેવો
લક્ષ્યાંક પણ આ બજે ટ માં છે. ‘‘આ
બજેટમાં પાંચ ટ્રિલિયન ડોલર ઇકોનોમી
ભારત બને તે માટેનું રિફલેક્શન થયું છે.’’
તે મ શ્ રી વિ જ ય ભ ા ઇ રૂ પ ા ણ ી એ
જણાવ્યું હતું.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ આ બજેટ અંતર્ગત
સોશિયલ સેક્ટરમાં જે રીતે ફોક્સ કરવામાં
આવ્યું છે, તેના પરિણામે શિક્ષણ, આરોગ્ય,
ખે ત ી, ઇરિગે શ નનો વ્યાપ વધશે તે મ
જણાવ્યું છે. એટલું જ નહીં વનવાસી,
પીડિત શોષિત, ગરીબ, ગ્રામીણ હરેક
વ્યક્તિનો વિચાર કરીને ઘડાયેલું બજેટ છે.
તેમણે પશુધન, દૂધ ઉત્પાદન બમણું,
ફિશરીઝ દ્વારા બ્લ્યુ ઇકોનોમીને પ્રોત્સાહન
તથા ઇન્ટિગ્રેટેડ ફાર્મિંગ બધાના સર્વગ્રાહી
વિકાસનું આ બજેટ છે તેવો મત વ્યક્ત
કર્યો છે.
શ્ રી વિ જ ય ભ ા ઇ રૂ પ ા ણ ી એ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડે વ લપમે ન ્ટ માટે, ઓ.
બી.સી. માટે, પર્યાવરણ જાળવણી માટે
તથા નવા એરપોર્ટ, ડિજિટલ કનેક્ટિવીટી,
ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પ્રમોશન અને જિલ્લાને
એક્સપોર્ટર બનાવવા તેમજ સ્વચ્છ ભારત
અભિયાનને વે ગ આપનારું સર્વગ્રાહી
લોકોપયોગી અને જન-જનનું બજે ટ
આપવા માટે ગુજરાતની જનતા જનાદેશ
વતી વડાપ્રધાનશ્રી અને નાણા મંત્રીશ્રીનો
આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. •

પોષણ

સ્વસ્થ ગુજરાત, સમર્થ ગુજરાતના મંત્રને ચરિતાર્થ કરતું

પોષણ અભિયાન

આર્થિક અને ભૌતિક વિકાસની દૃષ્ટિએ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં
નંબર વન છે. આવી જ રીતે માનવવિકાસમાં પણ ગુજરાત
ભારતમાં નંબર વન રાજ્ય બને તેવી નેમ સાથે તેમજ વડાપ્રધાન
શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આપેલા ‘સહી પોષણ, દેશ રોશન’ સૂત્રને
ચરિતાર્થ કરી રાજ્યને કુપોષણમુક્ત બનાવવાના નિર્ધારની રાહે
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ બે વર્ષ ચાલનારા ગુજરાત
પોષણ અભિયાન ૨૦૨૦-૨૨નો પ્રારંભ કરાવ્યો. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ
વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજ્યભરના જિલ્લા-મહાનગર
અને નગરોના પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ અને આંગણવાડી
કાર્યકરોને પ્રેરણાદાયી માર્ગદર્શન પૂરું પાડી આગામી પ્રજાસત્તાક
પર્વ તા. ર૬ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧ સુધીમાં રાજ્યની આંગણવાડીઓમાં
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એક પણ બાળક કુપ ોષિત ન હોય તે વ ી
પ્રતિબદ્ધતા સાથે પોષણ અભિયાનને
જનઆંદોલન બનાવવાનું આહ્વાન કર્યુ હતું.
આ હેતુ સ ર શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
રાજ્યની પ૩ હજારથી વધુ આંગણવાડીઓમાં
૩પ.પર લાખ બાળકો પૈકીનાં અતિ નબળાં
અલ્પપોષિત બાળકોની જવાબદારી સમાજ
પાલકવાલી બની ઉપાડે તેવું પ્રેરક સૂચન કર્યું
હતું. પોષણ અભિયાનના ભાગરૂપે રાજ્યના
જિલ્લાઓ, મહાનગરો અને નગરોમાં
‘સુપોષણયુકત ગુજરાત’ના સંકલ્પ સાથે ૧૩૦ર કાર્યક્રમો યોજાયા
હતા. જેમાં વિવિધ જિલ્લાઓમાં રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓએ ઉપસ્થિત
રહી પોષણ અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો અને આ ઝુંબેશને
જનઅભિયાનમાં પલટવા લોકોને હાકલ કરી હતી.
રાજ્ય મંત્રીમંડળના મંત્રીશ્રીઓ, મહિલા-બાળ કલ્યાણ
રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી વિભાવરીબહેન દવે તથા બોર્ડ-નિગમોના
પદાધિકારીઓ, વરિષ્ઠ સચિવો-વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ આ
બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહિલા બાળવિકાસ સચિવ
શ્રી મનિષા ચંદ્રાએ સૌનો આભાર વ્યકત કર્યો હતો. બાયસેગના
માધ્યમથી જિલ્લા–તાલુ ક ા-નગરોના પદાધિકારીઓ અધિકારીઓએ મુખ્યમંત્રીશ્રીનો આ પ્રેરણા સંદેશ ઝીલ્યો હતો.
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પોષણ

રાજ્યભરમાં યોજાયેલા પોષણ અભિયાનની આછેરી ઝલક

પ્રત્યેક બાળની સંભાળ રાજ્ય સરકાર લઈ રહી છે તેની પ્રતીતિ પોષણ અભિયાન થકી થઈ. સશક્ત ગુજરાત
ભણી આગેકદમ કરતું પોષણ અભિયાન દરેક જિલ્લામાં યોજાયું. જેની ઝાંખી અત્રે પ્રસ્તુત છે.

વડોદરા

મહેસાણા

વિભાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદીએ પોષણ
અભિયાનના કાર્યક્રમમાં ભૂલકાઓને અન્ન પ્રાશન કરાવ્યું હતું.
વડોદરામાં વિધાનસભા અધ્યક્ષશ્રીએ જ્યારે માસુમ અર્શને મીઠું
પ્રવાહી ચટાડ્યું ત્યારે એણે ખૂબ સ્વાદ સાથે એનો આનંદ માણ્યો,
પરંતુ આ દરમિયાન તેના મોઢામાંથી પ્રવાહી ચહેરા ઉપર પડતાં
શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ એ સ્નેહાળ કાળજી લઈને એ માસુમનો ચહેરો
લૂછ્યો હતો. એમણે રડતા બાળકને માતા પાસેથી તેડી લઈને
એની પીઠ પર પ્રેમાળ હાથ ફેરવી, પીઠ થપથપાવી એને શાતા
આપી ત્યારે બાળકની માતા સહિત સહુ માટે આ ઘડીઓ યાદગાર
બની ગઈ હતી.

ગુજરાત પોષણ અભિયાન અંતર્ગત મહેસાણાના કડી તાલુકાના
કુંડાળ ગામે નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલે જણાવ્યું
હતું કે, રાજ્યમાં લાભાર્થીઓ માટે ૧૬ હજાર મેટ્રિક ટન ટેક હોમ
રેશન અંતર્ગત લાભ અપાઇ રહ્યો છે. ટેક હોમ રેશનમાં કેલેરી,
પ્રોટીન ઉપરાંત આઠ વિવિધ પ્રકારના સુક્ષ્મ પોષક તત્ત્વોનો લાભ
લાભાર્થીઓને આપવામાં આવ્યો. કાર્યક્રમ દરમિયાન બીજું પિયર
ઘર અને ગુજરાત પોષણ અભિયાન ફિલ્મનું નિદર્શન સહિત નાયબ
મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં અન્નપ્રાશન વિધિ તથા ટીએચઆર
વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

સુરત

સુરતના અલથાણમાં આયોજિત ‘પોષણ અભિયાન કાર્યક્રમ’માં
કૃષિ મંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુએ કહ્યું હતું કે, આંગણવાડીમાં ભણતાં
નાનકડાં ભૂલકાઓને સ્વસ્થ બનાવી તેમને હસતુ-ં રમતું બાળપણ
અને સુદૃઢ યુવાવસ્થાની ભેટ આપીશું તો નવી પેઢીને આ આપણી
સાચી ભેટ ગણાશે. આ ઉપરાંત
સુ ર તના માં ડ વી તાલુ ક ાના
અરેઠ અને ઘંટોલી ગામે મહિલા
અને બાળ વિકાસ, આદિજાતિ
મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવાએ
જણાવ્યું હતું કે, મહિલા અને
બાળકો માટે બજેટમાં રૂપિયા
ત્રણ હજાર કરોડનું બજે ટ
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પોષણ

અમદાવાદ

આંગણવાડી કાર્યકરો દ્વારા મોબાઈલ એપ્લિકેશન મારફતે નાનાં
બાળકો, કિશોરીઓ, સગર્ભા મહિલાઓ તથા ધાત્રી માતાઓના
આરોગ્ય અને પોષણ અંગેની વિગતો પૂરી પાડવામાં આવે છે.
આ પ્રસંગે તેમણે ૧૧૯ જેટલા કુપોષિત બાળકોની જવાબદારી
સ્વીકારનાર પાલકવાલીઓને અભિનંદન આપ્યાં હતાં.

તાપી

અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના ચાંગોદરમાં મહેસૂલ
મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઇ પટેલે પોષણ અભિયાનનો આરંભ કરાવ્યો
હતો. આ સાથે તેમણે ગામડાઓમાં અને આગણવાડીમાંથી
કુપોષિત બાળકને દત્તક લેવા સાથે સરકારની પાલક યોજના
ઘરે-ઘરે અને ગામડે-ગામડે પહોંચાડવાનું જણાવી આ કાર્યક્રમ
થકી જ આપણે સૌ ગુજરાત પોષણ અભિયાનને સાર્થક કરી શકીશું
તેવી નેમ વ્યક્ત કરી હતી.

બોટાદ

વ્યારાના ચાંપાવાડીની સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા
મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમારે મુલાકાત લીધી હતી. આંગણવાડીની
સેવાઓમાં ગુજરાત દેશભરમાં મોખરે છે અને પોષણ અભિયાનની
લક્ષ્યસિદ્ધિ માટે પોષણ ત્રિવેણીની ભૂમિકા ખૂબ જ નિર્ણાયક
બની રહેશે.

જૂનાગઢ

બોટાદ જિલ્લાના પાળિયાદ અને જાળીલામાં આંગણવાડીમાં
બાળકોને પોષણક્ષમ આહારની સાથે તેમની તંદુરસ્તી જળવાય તે
માટે રાજય સરકારના પોષણ અભિયાનના કાર્યોનો ઉલ્લેખ ઊર્જા
મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલે કર્યો હતો. બાળકોના સ્વાસ્થ્યની
જવાબદારી આંગણવાડીની બહેનોની સાથે બાળકનાં માતા-પિતાને
પણ નિભાવવા અનુરોધ કર્યો હતો.

પાટણ

પાટણના હારીજ તાલુકાના જૂના માંકા અને પીપલાણા ખાતે
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે,

જૂનાગઢ જિલ્લાનાં ચીરોડા ગામે પોષણ અભિયાનમાં પ્રવાસન
મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ કહ્યું હતું કે, સરકાર સંચાલિત
આંગણવાડીની બહેનો, બાળકો, સગર્ભા માતાઓ અને કિશોરીઓ
માટે ઉમદા સેવા આપે છે. આપણે આપણાં બાળકો અને કુટુંબના
તમામ સભ્યોને પોષક આહારની આદત પાડશું, ત્યારે પોષણ
અભિયાન સફળ બનશે.

ગાંધીનગર

સરકારની શક્તિ સીિમત હોય છે, પ્રજાની શક્તિ અમાપ છે.
પ્રજા પોતાની શક્તિ આવનારી પેઢી માટે ખર્ચે તો દેશના સુવર્ણ
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પોષણ
જણાવ્યું હતું કે, એક સ્વસ્થ સમાજ અને રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે
તંદુરસ્ત બાળક પ્રથમ શરત છે અને તંદુરસ્ત બાળક માટે માતાનું
તંદુરસ્ત હોવું અનિવાર્ય છે, તેથી રાજ્યનાં બાળકો, સગર્ભા અને
ધાત્રી માતાઓ અને કિશોરીઓમાંથી કુપોષણની સ્થિતિ નાબૂદ
કરવા માટે સરકારે જનભાગીદારીથી આ અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

ભરૂચ

ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકાશે, ગુજરાતની ઓળખ સ્માર્ટ વિલેજ
કે સ્માર્ટ સ્કૂલ નહિ, પણ સ્માર્ટ બાળક અને સ્વસ્થ બાળક એ
ગુજરાતની ઓળખ બને તેવો દૃઢ નિર્ધાર રાજય સરકારે કર્યો છે
તેવું લીંબડિયા ગામ ખાતેથી ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગુજરાત પોષણ
અભિયાનનો આરંભ કરાવતાં ગૃહ રાજય મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ
જાડેજાએ જણાવ્યું હતું.

દાહોદ

રાજ્યકક્ષાના ગ્રામ વિકાસ મંત્રી શ્રી બચુભાઇ ખાબડ દાહોદ
જિલ્લામાં જાલત અને વાસીયા ડુંગરી ગામે પોષણ અભિયાનમાં
સહભાગી થયા હતા. આંગણવાડીના કુપોષિત બાળકને પોતાનું
બાળક સમજી દરકાર કરવાની લોકોને અપીલ કરતા તેમણે જણાવ્યું
હતું કે, પોષણ અભિયાન એ આખા દેશમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા
કરવામાં આવેલી અનોખી પહેલ છે. આ પહેલમાં સમાજ પણ
પોતાનું યોગ્ય યોગદાન આપે તે ઇચ્છનીય છે.

ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ અને અં દ ાડા ખાતે પોષણ
અભિયાનમાં ઉપસ્થિત રહેલા સહકાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ
પટેલે આ અભિયાનનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય
સરકારનું લક્ષ્ય બાળકો, કિશોરીઓ, માતાઓના પોષણ સ્તરમાં
વધારો કરવાનો છે. પોષણ અભિયાન સારી રીતે આગળ ધપાવવા
પોષણ ત્રિવેણી, આંગણવાડી વર્કર, આશાવર્કર અને એ.એન.
એમ.ની મહિલાઓની ત્રિવેણીથી આ અભિયાનને સફળતા
અપાવવાની છે. આંગણવાડીના અતિ નબળા અલ્પપોષિત
બાળકના પાલકવાલી બની તેના આરોગ્ય, પોષણની ચિંતા કરવા
ઉપસ્થિત સૌને તેમણે અનુરોધ કર્યો હતો.

કચ્છ

પંચમહાલ

પંચમહાલના તરખંડા અને કંજરીમાં કૃષિ, પંચાયત અને
પર્યાવરણ (સ્વતંત્ર હવાલો) રાજ્ય મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમારે

કચ્છના અંજાર તાલુકાના મેઘપર(બો) ખાતે સામાજિક અને
શૈક્ષણિક પછાત વર્ગોનું કલ્યાણ રાજય મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ
આહિરે બાળસ્વાસ્થ્યની વાત કરતાં કહ્યું હતું કે, બાળકના
મગજના વિકાસ માટે પ્રથમ ૧૦૦૦ દિવસ ખૂબ મહત્ત્વના છે.
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સગર્ભા મહિલાઓને આયર્ન અને ફોલિક ગોળી અને બાળકને
કૃમિનાશક દવા અપાય છે, તેને રાખી નહીં મૂકતાં તેઓ ઉપયોગ
કરવો જોઇએ. કાર્યક્રમમાં પાલકદાતા દ્વારા અંજાર શહેરી અને
ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૨૧૫ અતિ ઓછા વજનવાળાં બાળકો દત્તક
લેવાયાં હતાં.

કરાવ્યું હતુ.ં આ પ્રસંગે તેમણે વલસાડ જિલ્લામાં ૨૩૨૯ બાળકોને
એક વર્ષમાં કુપોષણમાંથી બહાર લાવવા માટેનું સુચારુ આયોજન
હાથ ધરી સો ટકા સફળતા હાંસલ થાય તેવા પ્રયાસો હાથ ધરવા
અનુરોધ કર્યો હતો.

નવસારી

ભાવનગર

મહિલા અને બાળ કલ્યાણ રાજ્ય મંત્રી શ્રી વિભાવરીબહેન
દવેએ ભાવનગરના મહુવા તાલુકાના બગદાણા અને મોટી
જાગધાર ગામે અને શિહોર તાલુકાના સોનગઢ તથા સણોસરા
ગામે પોષણ અભિયાનના કાર્યક્રમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે
જણાવ્યું હતું કે, પોષિત બાળક જાતે વિકાસ કરી તમામ
પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા સક્ષમ બને છે અને તેના થકી
સક્ષમ સમાજનું નિર્માણ થાય છે. જનભાગીદારી દ્વારા બાળકોના
પોષણ સ્તરમાં સુધારો લાવવા ભાવનગર જિલ્લામાં શહેરી
વિસ્તારમાં ૩૦૦ તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ૧૧૦૮ એમ કુલ
૧૪૦૮ પાલકવાલીએ કુપોષિત બાળકોને દત્તક લેવાની તૈયારી
દર્શાવી હતી.

નવસારી જિલ્લાના ચીખલીના વાંઝણા અને કૂકેરી ગામે
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ વિભાગના રાજય
મંત્રી શ્રી કિશોરભાઇ કાનાણીએ ગુજરાતને સુપોષિત બનાવવાની
અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તંદરુ સ્ત સમાજનું નિર્માણ
કરવા સાથે કોઇપણ બાળક કુપ ોષિત જન્મે નહિ તે માટે
લોકભાગીદારીથી પ્રયાસો કરવા જોઇએ.

દેવભૂમિ દ્વારકા

વલસાડ

વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં પોષણ અભિયાનને વન
અને આદિજાતિ વિકાસ રાજ્ય મંત્રી શ્રી રમણલાલ પાટકરે શરૂ

દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયા તાલુકાના વડત્રા ગામે અન્ન અને
નાગરિક પુરવઠા રાજય મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ પોષણ
અભિયાન અંતર્ગત આંગણવાડીના રસોડાની મુલાકાત લઇ તેની
સ્વચ્છતા અને પૌષ્ટિક આહારની ગુણવત્તાની પણ ચકાસણી કરી હતી
અને આંગણવાડીમાં આપવામાં આવતા નાસ્તાની આંગણવાડીની
કાર્યકર, તેડાગર બહેનો પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. ભાણવડ
તાલુકાના ગુદં ા ગામે મંત્રી શ્રી અને મહાનુભાવોના હસ્તે બાળકોને
અન્નપ્રાશન વિધિનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. •
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આરોગ્ય

સૌના આરોગ્યની લે સંભાળ, તંદુરસ્ત રહે પ્રત્યેક બાળ...

શાળા આરોગ્ય તપાસણી

નીરવ રાવલ
“મમ્મી મને કઈં નહીં થાય ને... મને
ક્યાં લઇ જાય છે... મને તો કઇં નથી
થયું. તો પછી મને આ ડોક્ટરકાકા કેમ
વારેવારે તપાસે છે...” કૂમળા ફૂલ જેવી
એક દીકરીના અચં બિત સવાલોએ
વાતાવરણ ભારેખમ બનાવી દીધું. આ
બાળકી એટલે “ખુશી” કે જે શાળામાં
એકદમ શાં ત બે સ ી અન્ય બાળકોની
ધીંગામસ્તી જોયા કરતી કારણ કે તે
ઝડપથી હાં ફ ી જતી તે ન ા હૃદયના
ધબકારા વધી જતાં. આવા સમયે એક
દિવસ શાળામાં બાળકોની આરોગ્ય
તપાસ કરવા આવેલી તબીબોની ટીમ
દ્વારા ખુશીનું પણ ચેકઅપ થયું. ખુશીને
હૃદયરોગ હતો. હવે, સુપર સ્પેશ્યાલિટી
સારવાર મળ્યાં બાદ ખુશી અને તેના
માતા-પિતાના ચહેરા ઉપર વાસ્તવમાં
“ખુશી”ની લહેર જોવા મળી રહી છે.
બાળકોનું આરોગ્ય સુધર્યાના આવા
અને ક વાસ્તવિક કિસ્સાઓ ગુ જ રાત
સરકારના શાળા આરોગ્ય તપાસણી
કાર્યક્રમને આભારી છે. આવી કેટલીય
“ખુશી”ના મહામૂલા જીવનને બચાવવા
તે મ જ ભારતનું ભાવિ તં દુ ર સ્ત અને
નિરામય રહે તે માટે તત્કાલિન
મુખ્યમંત્રીશ્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન
શ્રી નરેન્ દ્રભાઇ મોદી દ્વારા શાળા
આરોગ્ય કાર્યક્રમ શરૂ કરાયો ત્યારથી
આ પરંપરાને અનુસરી વર્તમાન મુખ્ય
મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પણ દર
વર્ષે શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ચાલુ રાખ્યો
છે. અત્યાર સુધીમાં લાખો બાળકોના
જીવનને આરોગ્યમય કરવાનું કાર્ય આ
કાર્યક્રમ થકી થયું છે અને આ આરોગ્યયજ્ઞ
હજુ પણ અવિરત દર વર્ષે આયોજિત
કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ગુજરાત સરકાર આયોજિત શાળા
"

આરોગ્યના આ સેવાયજ્ઞમાં હ્રદયરોગ,
કેન્સર, કિડની, બોર્નમેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ,
કોકલીયર ઇમ્પ્લાન્ટ જેવા ગંભીર રોગોથી
પ ી ડ ા ત ા બ ા ળ ક ો ને સ ર ક ા ર દ્ વા ર ા
સુ પ રસ્પેશ્યાલીસ્ટ સારવાર આપવામાં
આવી રહી છે. આરોગ્ય તપાસણી
દરમિયાન સારવારની જરૂર પડે તો સ્થળ
પર પ્રાથમિક સારવાર સહિત તબીબી
અધિકારીની સલાહ મુ જ બ યોગ્ય
સારવાર માટે રિફર કરવામાં આવે છે.
આ વર્ષના શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમની
શરૂઆત તા.૨૫ નવે મ ્બર ૨૦૧૯થી
કરવામાં આવી હતી. જે ૧૫ ફેબ્રુઆરી
૨૦૨૦ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો. આ
કાર્યક્રમ દરમિયાન નવજાત શીશુ થ ી
માંડીને આંગણવાડીના ૬ વર્ષના બાળકો,
ખાનગી અને સરકારી શાળાઓમાં
અભ્યાસ કરતાં ધો.૧થી ૧રનાં તમામ
વિદ્યાર્થીઓ,૧૮ વર્ષ સુધીના શાળાએ ન
જતાં બાળકો, આશ્રમશાળા, મદરેસા,
ચિલ્ડ્રન હોમના બાળકોને “4D” પ્રમાણે
આરોગ્ય તપાસ અને આરોગ્યપ્રદ ટેવોનું

økwshkík

19 ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦

કરી આરોગ્યમ્ય ગુ જ રાતના નિર્માણ
માટે સ્વસ્થ બાળકના ધ્યેય સાથે શરૂ
કરાયેલા આ કાર્યક્રમમાં દોઢ કરોડથી
વધારે બાળકોને આવરી લેવામાં આવ્યાં.
આ ઝું બે શ દરમિયાન તા.૬ઠ્ઠી
ફેબ્રુઆરી સુધીમાં કુલ ૧,૫૧,૧૦,૮૫૫
બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાં
આવી છે. જે મ ાં થ ી ૨૭,૪૩,૧૯૦
બાળકોને સ્થળ પર સારવાર આપવામાં
આવી છે. જ્યારે ૨,૩૮,૫૪૮ બાળકોને
સં દ ર્ભ સે વ ા આપવામાં આવી છે.
તદ્દઉપરાંત ૫૦,૬૫૧ બાળકોને બાળરોગ
નિષ્ણાંત દ્વારા, ૬૪,૦૩૬ બાળકોને
આં ખ ના નિષ્ણાંત દ્વારા, ૬૮,૭૮૨
બાળકોને દાં ત ના નિષ્ણાંત દ્વારા,
૨૫,૨૩૭ બાળકોને ચામડીના નિષ્ણાંત
દ્વારા, ૧૭,૪૨૧ બાળકોને બાળરોગ
નિષ્ણાંત દ્વારા, ૧૨,૮૬૬ બાળકોને અન્ય
નિષ્ણાંતો દ્વારા સારવાર આપવામાં આવી
છે. આ ઉપરાંત ૫,૬૪૭ બાળકોને હ્રદય,
૧,૮૪૯ બાળકોને કીડની અને ૧૪૪૫
બ ા ળ ક ો ને ક ેન ્સ ર જે વ ા ર ો ગ ો ન ી

આરોગ્ય
સુ પ રસ્પેશ્યાલીટી સારવાર આપવામાં
આવી છે. આ ઉપરાંત ૮ બાળકોને કિડની
પ્રત્યારોપણ, ૧૩૨ બાળકોને કોકલીયર
ઇમ્પ્લાન્ટ, ૫૭૮ બાળકોને ક્લેફ્ટ લીપ/
પેલેટ અને ૫૪૧ બાળકોને ક્લબફુટની
સારવાર આપવામાં આવી છે.
આ અભિયાન અં તર્ગત રાજયના
બાળકોની આરોગ્ય તપાસ ઉપરાં ત
સ્થળ ઉપર સારવાર, જરૂર જણાયે
સિવિલ હોસ્પિટલ કે સામૂહિક આરોગ્ય
કેન્ દ્રમાં વિવિધ રોગોના નિષ્ણાંત
ડોકટરોની સં દ ર્ભ આરોગ્ય સે વ ા, ચશ્મા
વિતરણથી માં ડ ીને તં દુ ર સ્તી માટેનું
જરૂરી એવું આરોગ્ય શિક્ષણ પણ
બાળકોને આપવામાં આવ્યું. નોંધપાત્ર
વાત એ છે કે, બાળકોને હ્રદય, કિડની
અને કેન ્સર જે વ ી ગં ભ ીર બિમારીમાં
ઝડપી સારવાર મળી રહે તે માટે “સુપર
સ્પેશ્યાલીટી”સારવાર વિના મૂ લ્યે
આપવામાં આવે છે. શાળા આરોગ્ય
ક ા ર્ય ક્ર મ મ ાં બ ા ળ ક ો ને “ સુ પ ર
સ્પેશ્યાલીટી” સારવાર ઝડપથી મળી
શકે તે માટે જિલ્લા કક્ષાએ મં જૂ ર ી
આપવાની સત્તા આપવામાં આવી છે.
આ શાળા આરોગ્ય સપ્તાહ દરમિયાન
ડોકટર્સ તે મ જ પે ર ા મે ડિક લ અને અન્ય
સ્ટાફ મળી કુલ ૪ લાખ કર્મયોગીઓએ
સતત પોતાની ફરજ બજાવી ઉપરાં ત
ઇ ન્ડિ ય ન મે ડિક લ એ સ ો સ ી એ શ ન
સં ગ ઠનના તબીબો પણ આ કાર્યક્રમમાં
જોડાયા. રાજયના આરોગ્ય કર્મીઓને
સે ટ કોમના માધ્યમ દ્વારા આ અભિયાન

અં ગે જરૂરી તાલીમ આપવામાં આવી.
વર્ષ 2020ની શરૂઆત પણ શાળા
આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમથી થઇ.
બાળકોના સ્વાસ્થ્યની ચિં ત ા વાલીઓ
ઉપરાં ત મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીની સંવેદનશીલ સરકાર પણ કરે
છે. બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી
સંવેદનશીલ સરકારનું ખૂબ જ અગત્યનું
પગલું છે. જે ભારતના ભાવિને સુરક્ષિત
જ નહીં કરે પરંતુ તેના થકી જ ભારત
વિશ્વગુરુ બનવાની દિશામાં મક્કમતાપૂર્વક
અગ્રેસર થઇ શકશે.
શાળા આરોગ્ય સપ્તાહ દરમિયાન
બાળકના પરિવારમાં આરોગ્યપ્રદ ટેવોનું
નિર્માણ થાય અને બાળકોને સંસ્કૃતિના
સંસ્કાર મળે તે ઉદ્દેશથી “દાદા-દાદી અને
વાલી મીટીંગ”યોજવામાં આવી. જેના
દ્વારા આપણા ઉજજવળ વારસા અને
સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન નવી પેઢીને મળી રહે તે
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માટે પ્રયાસો કરાવામાં આવ્યાં. આવી
મીટીંગને કારણે સંસ્કારોની સાથે સાથે
આરોગ્ય તથા દેશપ્રેમ અંગે પણ બાળકમાં
જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં
આવ્યો છે. જે ને લીધે વડાપ્રધાન
શ્રી નરેન્ દ્રભાઇ મોદીના સ્વપ્ન એવા
તંદુરસ્ત રાષ્ટ્રનું નિર્માણ શકય બનશે.
બાળકોના આરોગ્ય તપાસની
સાથે સ ાથે બાળકોને પોષણક્ષમ આહાર,
સ્વચ્છ વાતાવરણ,સલામત પીવાનું
પાણી, આરોગ્યપ્રદ ટેવ ોની સાથે સાથે
સં સ ્કારોનું સિં ચ ન થાય તે વ ા બહુ વિ ધ
હેતુ સ ર રાજ્ય સરકારે “શાળા આરોગ્ય
સપ્તાહ”નો અભિગમ અપનાવી તે નું
અ મ લ ી ક ર ણ કર્ય ું . આ સ પ્ તા હ ન ી
ઉજવણીને પરિણામે એક આરોગ્યપ્રદ
માહોલ ઉભો થયો અને ગ્રામકક્ષાએ
કામ કરતા આરોગ્ય, શિક્ષણ, મહિલા
અને બાળ વિકાસ, પં ચ ાયત, પાણી
પુ ર વ ઠ ા સ હિત ન ા વિ ભ ા ગ ો ન ી
સહભાગિતાને કારણે આ કાર્યક્રમ
આ ર ો ગ ્ય ન ો ઉ ત ્સ વ બ ન ી ર હ્ યો .
સાથે સ ાથે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ગ્રામ
કક્ષાએ આરોગ્ય ક્ષેત્રે લોક જાગૃતિની
પ્રણાલી શરૂ થઇ છે. જે આગામી
સમયમાં ભારે લાભકારી સાબિત થશે
અને બાળકોને સ્વચ્છતા, આરોગ્યની
ટેવ પડશે . •

નજરાણું
અમદાવાદીઓ માટે નવલું નજરાણું

અમદાવાદ શહેરને લીવેબલ અને
લવેબલ બનાવવાના અભિયાનને આગળ
ધપાવતાં શહેર માં એક પછી એક
જનસુખાકારીનાં કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યાં
છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
દ્વારા ખાણી-પીણીના શોખીનો માટે જૂની
લૉ ગાર્ડન સ્ટ્રીટને રૂ. ૮.૫૦ કરોડના ખર્ચે
મોડર્ન હાઇજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ (હેપ્પી સ્ટ્રીટ)
બનાવવામાં આવી છે. આ નવીનીકરણ
બાદ તેનું હેપ્પી સ્ટ્રીટનું નામકરણ કરવામાં
આવ્યું છે. તાજેતરમાં આ હેપ્પી સ્ટ્રીટનું
લોકાર્પણ કરતાં મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં
હેરિટેજ અને વિકાસના સમન્વય સાથે એક
નવું પીછું ઉમેરાયું છે.
આ પ્રસંગે મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું
હતું કે, અમદાવાદના લોકોને સાંજના
સમયે મનોરંજનની સાથે-સાથે એક ખાણીપીણીનું એક નવું નજરાણું પણ મળ્યું છે.

“હેપ્પી સ્ટ્રીટ”

આ સાથે-સાથે બાળકો માટે સાયકલ ટ્રેકની
પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે, આ હેપ્પી
સ્ટ્રીટમાં ખાણી-પીણીની સાથે નાગરિકોને
સાંજના સમયે ખૂબ આનંદ પ્રાપ્ત થાય તેવો
એક માહોલ પણ ઊભો કરવામાં
આવ્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
દ્વારા આધુ નિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરની સાથે
હાઇજેનિક ફૂડ મળી રહે તેવી હેપ્પી સ્ટ્રીટ
ઊભી કરવામાં આવી છે, જે એક સફળ

પ્રયોગ છે. આ પ્રયોગને આગામી સમયમાં
અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ
અમલી બનાવાશે. જે અન્ય મહાનગરો
માટે પ્રેરણારૂપ બનશે . અમદાવાદ
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રૂ. ૮.૫૦
કરોડના ખર્ચે લૉ ગાર્ડન ખાતે તૈયાર
કરાયેલા મોડર્ન હાઇજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ
(હેપ ્પી સ્ટ્રીટ)ની મુ લ ાકાતે આવનારા
નાગરિકોને વિવિધ પ્રકારની હાઇજેનિક
ખાણી-પીણીની ચીજવસ્તુઓ ધરાવતી
અંદાજિત ૩૪ જેટલી ફૂડ વાન હાઇજેનિક
ફૂડ પીરસશે.
આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી
બીજલબેન પટેલ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર
શ્રી વિજય નહેરા, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી દિનેશ
મકવાણા, અમદાવાદના ધારાસભ્યશ્રીઓ,
સ્ટેન્ડગ
િં કમિટીના ચેરમેન શ્રી અમૂલભાઇ ભટ્ટ
સહિત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના
પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ તેમજ નાગરિકો
ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. •

હેપ્પી સ્ટ્રીટ વિશે વધુ માહિતી...

હેપ્પી સ્ટ્રીટની લંબાઇ 325 મીટર તથા પહોળાઇ 26.5 મીટર છે. લૉ ગાર્ડન
સાઇડની કમ્પાઉન્ડ વોલની ડિઝાઇન હેરિટેજ થીમ આધારિત કરવામાં આવી છે. લો
ગાર્ડનની હેપ્પી સ્ટ્રીટમાં પાર્કિંગની બાજુમાં સાઈકલ ટ્રેક અને ફૂટપાથ પણ તૈયાર
કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મુલાકાતીઓ માટે નવીન અદ્યતન બેઠક વ્યવસ્થા
પણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જ્યાં ફૂડ વાન ઊભી રહેશે ત્યાં એક ડ્રેનજ
ે લાઈન
પણ નાખવામાં આવી છે અને આખી સ્ટ્રીટ ફૂડને હેરિટેજ સ્ટ્રીટનો લુક આપવામાં
આવ્યો છે.
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વિશેષ

કહીપુરમાં શૈક્ષણિક ભવન કાર્યાન્વિત

જાપાનના કોબે સિટી અને અમદાવાદ
વચ્ચે સિસ્ટર સિટી એગ્રીમેન્ટ

અમદાવાદ અને જાપાનના કોબે સિટી વચ્ચે સિસ્ટર સિટી
એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવ્યા. આ એગ્રીમેન્ટથી જાપાનની કંપનીઓ
ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે અને અમદાવાદ
શહેરના વિકાસનાં નવાં દ્વાર ખૂલશે.
અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન આયોજિત કાર્યક્રમમાં
જાપાનના કોબે સિટીના મેયર શ્રી કિઝો હીઝામોટો સહિત
જાપાનીઝ વેપારી પ્રતિનિધિ મંડળને સંબોધતાં નાયબ મુખ્ય મંત્રી
શ્રી નીતિનભાઇ પટેલે કહ્યું કે, જાપાનની માળખાકીય સગવડો
અને અમદાવાદની જરૂરિયાત વચ્ચે આ એગ્રીમેન્ટથી એક સેતુ
રચાશે તે અમદાવાદ શહેરના સુનિયોજિત વિકાસ માટે ઉપયોગી
બનશે. કોબે સિટી જાપાનના ટોકિયો સિટી પછીનું બીજા નંબરનું
સુનિયોજિત શહેર છે. આ એગ્રીમેન્ટથી જાપાનની કંપનીઓ
ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે, જેનો લાભ
ગુજરાતને મળશે. આ એગ્રીમેન્ટથી માત્ર ઔદ્યોગિક જ નહીં
પરંતુ સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક આદાન-પ્રદાન માટે પણ જાપાનનો
સહકાર મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. તેમણે કોર્પોરેશન દ્વારા પણ
કોબે સિટી સાથે સંબંધો સુમેળભર્યા બનાવવા કરેલી પહેલને
બિરદાવી હતી. •

ગુજરાત સરકાર શિક્ષણને ઉત્તેજન આપી દેશના ભાવિનું
જ્ઞાનસંવર્ધન અને તેમને વધુ કૌશલ્યવાન બનાવવાના પ્રયાસ કરી
રહી છે. સરકારના આ પ્રયાસમાં ઘણા દાનવીર ભામાશાઓ પણ
પોતાનો સહયોગ આપે છે. તાજેતરમાં મહેસાણા જિલ્લાના
વડનગર તાલુકાના કહીપુર ગામના વતની અને અમેરિકા સ્થાયી
થયેલા શ્રી છોટાલાલ પટેલે રૂ. ૫ કરોડનું શિક્ષણદાન આપી વતનનું
ઋણ અદા કર્યું અને નિર્માણ પામ્યું શૈક્ષણિક ભવન. જેના લોકાર્પણ
અને નામકરણ સમારોહમાં ઉપસ્થિત નાયબ મુ ખ ્ય મં ત્રી
શ્રી નીતિનભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સશક્ત રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે
બાળકોમાં શિક્ષણ, સંસ્કાર, ચારિત્ર્ય, રાષ્ટ્રભક્તિની ભાવના ઉજાગર
કરવી જરૂરી છે.

રાજ્ય સરકાર બાળકોને ઉચ્ચત્તમ શિક્ષણ મળી રહે તે માટે
તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ આપે છે. વિનામૂલ્યે ભોજન, ગણવેશ,
શિક્ષણ, પુસ્તકો, શિષ્યવૃતિ સહિત અનેકવિધ યોજનાઓ થકી
રાજ્યના બાળકના શિક્ષણની ચિંતા સરકારે કરી છે. આ પ્રસંગે
નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ગામને જોડતા રસ્તા માટે એક કરોડના
અનુદાનની જાહેરાત કરી હતી. તદ્દઉપરાંત નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ
કડી ભાગ્યોદય જનરલ હોસ્પિટલની આરોગ્યલક્ષી સે વ ા
ડાયગ્નોસ્ટિક ભવનનું ભૂમિપૂજન કર્યું હતું. •

વડોદરાના શિનોર અને વાઘોડિયાની જનસુખાકારીમાં વધારો

ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા
લોકોને ઘરઆંગણે લાભ આપવા તેમજ
વિવિધ યોજનાકીય, વહીવટી સુગમતા
માટે રાજ્ય સરકારે સરકારી કચેરીઓને
અદ્યતન બનાવી છે. તાજેતરમાં રૂ. ૬.૬૦
કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત શિનોર તાલુકા
સેવા સદનનું લોકાર્પણ અને વાઘોડિયામાં
રૂ.૨.૨૫ કરોડના ખર્ચે આકાર પામનાર
અદ્યતન એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડનું ખાતમુહૂર્ત

કરતાં નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ
પટેલે જણાવ્યું કે, પ્રવર્તમાન સમયમાં
રાજ્ય સરકારનું બજેટ રૂ. ૨ લાખ ૪ હજાર
કરોડ સુધી પહોચ્યું છે. તેમાંથી રોડ-રસ્તા,
આરોગ્ય, વીજળી, નર્મદા યોજના,
ઓવરબ્રીજ સહિતનાં અનેક અનેક કાર્યો
કરવામાં આવી રહ્યાં છે. ભરૂચના સાંસદ
શ્રી મનસુખભાઈ વસાવાએ વડોદરા, ભરૂચ
અને નર્મદા જિલ્લા માટે ખૂબ મહત્ત્વના
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રૂ. ૨૫૦ ખર્ચે ઓરસંગ-માલસર બ્રિજને
બનાવવાની માગને સં ત ોષવા બદલ
આભાર માન્યો હતો. આ અવસરે નાયબ
મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને
અન્ય મહાનુભાવોના હસ્તે વિવિધ સખી
મંડળોને સહાયના ચેક તેમજ કૃષિ લોન,
વિધવા સહાય, વયવંદના, ટ્કરે ્ટર સબસિડી
સહિતના લાભાર્થીઓને સહાયના ચેક અને
હુકમોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. •

વિશેષ

ખેડૂતોની આવક બમણી કરવામાં પશુપાલન મદદરૂપ

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી
કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. આ સંકલ્પ કૃષિ સાથે પશુપાલન અને ડેરીને જોડવાથી જ
સાકાર થઇ શકશે. કૃષિ અને પશુપાલન એકબીજાનો પૂરક વ્યવસાય છે. રાજ્યપાલ
શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે ગાંધીનગર સ્થિત મધુર ડેરીના સુવર્ણ જયંતી શુભારંભ સમારોહનું
ઉદ્ઘાટન કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા ડેરી-પશુપાલન સૌથી
મહત્ત્વનું ક્ષેત્ર છે. ગૌ-આધારિત કૃષિ જ ભારતનું ભવિષ્ય છે.
રાજ્યપાલશ્રીએ ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે રાસાયણિક ખેતીથી દૂર થઇ
પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકર પ્રેરિત પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવવા ખેડૂતોને અનુરોધ કર્યો હતો.
આ પ્રસંગે તેમણે ગીર અને કાંકરેજી જેવી ગાયની દેશી નસલોના જતન-સંવર્ધનનું

પશુપાલકોને આહ્વાન કર્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલશ્રીએ દૂધ મંડળીમાં સૌથી વધુ દૈનિક દૂધ ભરનાર
મહિલાઓનું સન્માન કર્યું હતું . આ પ્રસં ગે ગાં ધ ીનગરના ધારાસભ્ય
શ્રી શંભુજી ઠાકોર, અમૂલના ચેરમેન શ્રી રામસિંહ પરમાર, ગુજકોમાસોલના ચેરમેન
શ્રી દિલીપભાઇ સં ઘ ાણી, મધુ ર ડે ર ીના ચે ર મે ન શ્રી શં ક રસિં હ રાણા તથા
મધુર ડેરીના કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓ સહિત વિવિધ ગામના સરપંચશ્રીઓ
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •

નવસારી કૃષિ યુનિ.માં
પ્રાકૃતિક ખેતીના માસ્ટર
ટ્રેનરનો વર્કશોપ

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં સુભાષ
પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીની તાલીમ લીધેલા
માસ્ટર ટ્રેનરના તાલીમ વર્કશોપનું આયોજન
કરવામાં આવ્યું હતું.
દક્ષિણ ગુ જ રાતના વિવિધ ગામોમાં
સુ ભ ાષ પાલે ક ર પ્રાકૃત િક ખે ત ી કરતા
૪૦૦૦થી વધુ કૃષિકારો સાથે રાજ્યપાલ
શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે સીધો સંવાદ કરીને કહ્યું
હતું કે, ગુજરાતના મહેનતુ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક
ખેતી કરીને દેશના પ્રેરણાસ્રોત બનશે. સુભાષ
પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિમાં ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન
મેળવીને ખેડૂતો આર્થિક રીતે સદ્ધર બની શકે
છે. એટલું જ નહી રાસાયણિક ખાતર અને
જં તુ ન ાશક દવાઓના ઝે ર થી મુ ક્ત કૃષિ
ઉત્પાદનો મેળવવાથી લોકોના સ્વાસ્થ્યની પણ
રક્ષા થશે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન સુ ભ ાષ પાલે ક ર
પ્રાકૃતિક ખેતી અંગેની ફિલ્મનું નિદર્શન
કરવામાં આવ્યું હતું તથા ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક
ખેતી કરવા અંગે સંકલ્પબદ્ધ કરાયા હતા. આ
પ્રસંગે દક્ષિણ ગુજરાતના સાત જિલ્લાઓના
સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડતૂ ોએ
પોતાના પ્રતિભાવો વ્યકત કર્યા હતા. •

ઇન્ડિયન રૅ ડક્રોસ સોસાયટીના શ્રેષ્ઠ કર્મયોગીઓનું સન્માન

ગાંધીનગરમાં ઇન્ડિયન રેડક્રોસ
સોસાયટીની ગુ જ રાત શાખાની
વાર્ષિક બેઠક યોજાઇ હતી. જેને
સંબોધતાં રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય
દેવવ્રતે જણાવ્યું હતું કે, માનવીય
સે વ ાના ઉદાત અભિગમ દ્વારા
સ્વૈચ્છિક સે વ ાને સમર્પિત આ
સંસ્થાએ અનેક કીર્તિમાન સ્થાપિત કરવાની સાથે ગુજરાતનું નામ
દેશભરમાં રોશન કરીને આપણું ગૌરવ વધાર્યુ છે. રેડક્રોસ
સોસાયટીને બ્રિટિશ મેડિકલ કાઉન્સિલ જર્નલ દ્વારા “બેસ્ટ હેલ્થ
કેર ઇનોવેટિવ એવોર્ડ” પ્રાપ્ત થયો છે.
નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલે કહ્યું કે, રક્તદાનની
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સ્વૈચ્છિક પ્રવૃત્તિની જેમ બ્રેઇન ડેડ
વ્યક્તિઓના જીવન અંગો (ઓર્ગન)
ના દાન અંગે વધુ ને વધુ જનજાગૃતિ
આવે તેવા સહિયારા પ્રયાસો કરવા
પડશે. રાજ્યના નાગરિકો પણ આ ક્ષેત્રે
સ્વૈચ્છિક યોગદાન આપે એ આજના
સમયની તાતી જરૂરિયાત છે.
આ પ્રસંગે રક્તદાન, દેહદાન, અંગદાન સહિતની માનવીય
સેવાઓમાં શ્રેષ્ઠ સેવા પ્રદાન કરનાર રાજ્યના ૧૫ જિલ્લા અને
૧૦ તાલુકાઓના ૮૫ જેટલા સંસ્થાના સ્વયંસવે કો અને દાનવીરોનું
મહાનુભાવોના હસ્તે એવોર્ડ-પ્રશસ્તિપત્ર આપી સન્માન કરવામાં
આવ્યું હતું. •
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વજલ્રા પ્રોફરાઇલ

hkßÞLke ïuŒ™„he y™u rðãk™„he
‚tsÞ þkn
ïuŒ™„he ykýtË™wt ™k{ ykðu yux÷u ŒhŒ „wshkŒ™k Ãk™kuŒk
Ãkwºk, Ëuþ™e yufŒk y™u y¾trzŒŒk™k rþÕÃke, ÷kunÃkwhw»k ‚hËkh
ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷™e ÞkË ykÔÞk rð™k ™ hnu. ‚hËkh Ãkxu÷™ku
sL{ ™zeykË{kt ÚkÞku nŒku sÞkhu Œu{™e f{o¼qr{ fh{‚Ë nŒe.
ykÍkËe {¤e yu ƒkË ¼khŒ ‚k{u ‚kiÚke {kuxk «§ku Ãkife yuf
«§ nŒku Ëuþe hsðkzktyku™k rð÷e™efhý™ku. ‚hËkh Ãkxu÷u
ÃkkuŒk™e yk„ðe {wí‚Æe„ehe y™u fw™unÚke yk «§™wt r™hkfhý
fhe ‚{„ú ¼khŒ™u yuf ƒ™kÔÞwt nŒwt. Œu{™k yk y{qÕÞ
Þku„Ëk™™wt {nkíBÞ ykð™khe ÃkuZe™u ‚{òÞ Œu {kxu hkßÞ™k
Œífk÷e™ {wÏÞ {tºke©e yLku ðíko{kLk ðzk«ÄkLk ©e ™huLÿ¼kR
{kuËeyu ™{oËk zu{ ‚k{u ‚hËkh Ãkxu÷™e rðï™e ‚kiÚke Ÿ[e
«rŒ{k MxuåÞq ykuV Þwr™xe ƒ™kððk™wt MðÃ™ ‚uÔÞwt nŒwt.
¼khŒhí™ ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷™u ÞÚkkur[Œ ykËhktsr÷
‚{k™ ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷™e rðï™e ‚kiÚke Ÿ[e «rŒ{k™wt
ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËeyu „Œ ð»ko 2018{kt ‚hËkh
Ãkxu÷™k sL{rË™u hk»xÙkÃkoý fhe™u rðï ‚{ûk rðhkx «rŒ¼k™e
rðhkx «rŒ{k «MŒwŒ fhe Ëuþðk‚eyku™u yuf y™ku¾e ¼ux
ykÃke nŒe.
ykðe s heŒu ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷u y¾tz ¼khŒ™k
r™{koý™wt MðÃ™ ‚uÔÞwt nŒwt. yux÷wt s ™nª Ãký ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR
Ãkxu÷ y¾tz ¼khŒ™k rn{kÞŒe nŒk. ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷
sB{w-fk~{eh{ktÚke 370™e f÷{ Ëqh ÚkkÞ y™u sB{w-fk~{eh{kt
‚w¾-þktrŒ-‚{]rØ™k îkh ¾q÷u Œu{ RåAŒk nŒk. Œu{™e yk
{™kufk{™k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËeyu 370™e f÷{
nxkðe ‚kfkh fhe. ‚kÚku sB {w - fk~{eh™u hksÞ (nk÷
fuLÿþkr‚Œ) y™u ÷Æk¾™u fuLÿþkr‚Œ «Ëuþ ònuh fhe™u sB{wfk~{eh{kt yuf ™ðk «ký Vqtfðk™e ‚kÚku yuf ™ðk yæÞkÞ™ku
«kht¼ fÞkou. ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËeyu ‚ŒŒ ƒeò ð»kou
‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷™k sL{rËð‚ Ãkqðou Ëuþðk‚eyku™u yuf
y™ku¾e ¼ux ykÃke™u ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷™u ‚k[k yÚko{kt
¼kðÃkqýo ykËhktsr÷ ykÃkðk™wt ¼„ehÚk fkÞo Ãkkh ÃkkzÞwt Au Œu{
fneyu Œku ¾kuxwt ™Úke.
Œk.15{e yku„Mx, 1947™k hkus ¼khŒ Ëuþ{ktÚke rƒúrxþ
þk‚™™ku ytŒ ykÔÞku y™u MðhksÞ MÚkÃkkÞwt. ™ðe ‚hfkhu Ëuþe
hksÞku™u yuf fhe™u ™ðk {wtƒR hksÞ{kt ¼u¤ðe ËeÄkt. 1÷e
yku„Mx, 1949Úke ¾uzk rsÕ÷ku yÂMíkíð{kt ykÔÞku. íÞkhƒkË
"
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ykýtË

fux÷kf Œk÷wfkyku™k „k{ku{kt VuhVkh ÚkŒkt Œk.15{e ykufxkuƒh,
1950Úke rsÕ÷k™k Œk÷wfkyku™k „k{ku r™ÞŒ fhkÞkt. ¾uzk
rsÕ ÷k{kt ¾t ¼ kŒ, Ãku x ÷kË, ykýt Ë , ™zeykË, {kŒh,
{nu{ËkðkË, fÃkzðts, Xk‚hk y™u ƒk÷kr‚™kuh Œk÷wfkyku™ku
‚{kðuþ ÚkŒku nŒku. hksÞ ‚hfkhu Œk. 1/10/1997Úke hksÞ{kt
A ™ðk rsÕ÷k ƒ™kðŒk ¾uzk rsÕ÷k™k rð¼ks™Úke ykýtËu yuf
y÷„ rsÕ÷k Œhefu MÚkk™ «kÃŒ fÞowt. yk{, ykýtË rsÕ÷k™e
h[™k ÚkŒkt rsÕ÷k{kt ykýtË, W{huX, Ãkux÷kË, ‚kursºkk,
ƒkuh‚Ë, yktf÷kð, ¾t¼kŒ y™u ŒkhkÃkwh {¤e fw÷ ykX
Œk÷wfkyku™e h[™k Úkðk Ãkk{e.
ykýtË rsÕ÷ku [hkuŒh ™k{Úke Ãký «ÏÞkŒ Au. „kuÕz™ ÷eV
Œhefu òýeŒku yk [hkuŒh «Ëuþ „wshkŒ{kt ‚kiÚke ðÄw Œ{kfw™wt
WíÃkkË™ fhŒku rðMŒkh Au. [kYŒh yux÷u ‚ku™k{nkuhkuÚke ¼hu÷ku
[Y yuðku yÚko Ãký ÚkkÞ Au. ykýtË rsÕ÷k™k ðk‚ËÚke þY ÚkŒkt
{ne fktXk y™u {nu{ËkðkË ™Sf™k ðkºkf fktXk™e ðå[u™ku «Ëuþ
[hkuŒh fnuðkÞ Au Œuðku ÷kirff ÏÞk÷ Au. yk «Ëuþ ½ýku V¤ÿwÃk
y™u hr¤Þk{ýku nkuðkÚke Œu™u [kYŒh fÌkku Au. ¾t¼kŒ y™u
ŒkhkÃkwh Œk÷wfk™kt fux÷ktf „k{ku™ku ¼k÷ rðMŒkh{kt ‚{kðuþ
fhðk{kt ykÔÞku Au.
ykýtË{kt ykðu÷e s„rðÏÞkŒ y{q÷ zuhe, yu™.ze.ze.ƒe.,
Rh{k ‚rnŒ ðÕ÷¼rðãk™„h ¾kŒu ykðu÷ rðrðÄ þiûkrýf
‚tfw÷ku™k fkhýu yksu ykýtË íkuLku ïuŒ™„he y™u rðãk™„he
Œhefu Ãký yku¤¾ Au. ykýtË rsÕ÷k{kt {ne, ‚kƒh{Œe y™u
þuZe ™Ëe Ãk‚kh ÚkkÞ Au. rsÕ÷k{kt 2911 rf.r{.™k Ãkkfk hMŒk
Au y™u 284 rf.r{.™k fk[k hMŒk {¤e fw÷ 3195 rf.r{.™k
hMŒkyku Au. sÞkhu rsÕ÷k{kt hk»xÙeÞ Äkuhe {k„o™e ÷tƒkR
42.29 rf.r{. Au. rsÕ÷k{kt 365 „úk{ Ãkt[kÞŒku y™u 11
™„hÃkkr÷fkyku ykðu÷e Au. sÞkhu Œƒeƒe ‚wrðÄk ÄhkðŒkt 344
„k{ku Au.
ykýtË rsÕ÷k{kt ykðu÷k fh{‚Ë „k{™wt ™k{ RrŒnk‚{kt
‚wðýo yûkhu ytrfŒ ÚkÞu÷wt Au. yk f{o¼qr{™k ðeh Ãkwhw»k ‚hËkh
ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷u ¼khŒ™k MðkŒtºÞ ‚t„úk{™u ËkuÞkou y™u
MðkŒtºÞ™u ‚whrûkŒ fÞowt. ‚hËkh ‚knuƒ™ku sL{ ¾uzk rsÕ÷k™k
™zeykË ¾kŒu ‚™u 1857™k 31{e ykufxkuƒh™k hkus ÚkÞku
nŒku. ‚hËkh ‚knuƒu þYykŒ™e fu¤ðýe ðŒ™ fh{‚Ë{ktÚke
÷eÄe nŒe. ‚hËkh ‚knuƒ™wt ƒk¤Ãký fh{‚Ë{kt ðeíÞwt nŒwt.
fh{‚Ë{kt ‚hËkh ‚knuƒ™wt „]n ykðu÷wt Au su yksu Þwðk ÃkuZe
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{kxu «uhýkMkúkuŒ
ƒ™e hÌkwt Au.
yirŒnkr‚f ÷zŒ™e
¼qr{ Œhefu yku¤¾kŒwt yzk‚
„k{ ðzkuËhk-y{ËkðkË hu÷ðu
÷kR™ Ãkh yzk‚ hkuz M xuþ ™™e
Ãkrù{u ykðu ÷ w t Au . yk yi r Œnkr‚f
÷zŒ™e ¼qr{ Œhefu ‚w«r‚Ø Au. R.‚.
1972{kt ®nË Akuzku yk¾he MðkŒtºÞ ‚t„úk{{kt
¼k„ ÷u™kh Ãkkt[ r™Ëkou»k Þwðk™ku™u rƒúrxþ ‚hfkh™e
Ãkku÷e‚u yzk‚ hkuz Mxuþ™ ™Sf „ku¤eƒkhÚke Xkh fhu÷k,
Œu{™e M{]rŒ{kt M{khf Œhefu Œu MÚk¤u ¾uzk rsÕ÷k hk»xÙeÞ
{nk‚¼k ‚r{rŒ ŒhVÚke M{]rŒMŒt¼ ƒ™kððk{kt ykÔÞku Au,
íÞkt Ëh ð»kou 18{e yku„Mxu þneË M{]rŒ rË™ Wsððk{kt ykðu Au.
«k[e™ RrŒnk‚™e ár»xyu ƒkuh‚Ë Ãký {n¥ð™wt {Úkf Au. Ãkuïk™k
Þw„{kt „wshkŒ{kt ƒkuh‚Ë™wt y™ku¾wt MÚkk™ nŒwt. yk ƒkuh‚Ë rƒúrxþ Þw„{kt
MðŒtºk ÷zŒku{kt {ku¾hu hÌkwt nŒwt. yk heŒu ƒku[k‚ý „k{ ¼kËhý-™zeykË
y™u ðk‚Ë-fXkýk hu÷ðu÷kR™ Ãkh™wt Mxuþ™ Au. hk»xÙeÞ [¤ð¤ ð¾Œu yk „k{u
{n¥ð™e ¼qr{fk ¼sðe nŒe. yk „k{{kt nirzÞkðuhk™e ÷zŒ Ëhr{Þk™ Akðýe
hk¾ðk{kt ykðe nŒe. su „k{™k ÷kufkuyu {nu‚q÷ ™nª ykÃkðk™ku r™Äkoh fhe™u ƒesu
„k{ {ktzðk ƒktÄe™u hÌkk nŒk. MðkŒtºÞ™k RrŒnk‚{kt ƒkuh‚Ë Œk÷wfk™wt hk‚ „k{ Ãký
ykÍkËe™e ÷zŒ{kt y„úu‚h hÌkwt nŒwt.
ykýtË rsÕ÷k™k {nk™w¼kðku : ykýtË rsÕ÷kyu Ëuþ™u y™uf rð¼qrŒyku™e ¼ux ykÃke Au.
su{kt ¾k‚ fhe™u {nk™ hksîkhe {wí‚Æe ©e rðê÷¼kR Íðuh¼kR Ãkxu÷, y¾tz ¼khŒ™k rþÕÃke
©e ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷, ‚krníÞfkh ©e Rïh¼kR Ãkux÷efh, y{q÷ zuhe™k MÚkkÃkf ©e
rºk¼wð™Ëk‚ Ãkxu÷, ðÕ÷¼rðãk™„h™k ‚sof ©e ¼kR÷k÷¼kR Ãkxu÷, òýeŒk fu¤ðýefkh y™u
ðÕ÷¼rðãk™„h™k MÚkkÃkfkuÃkifeLkk yuf ©e ¼e¾k¼kR Ãkxu÷, ©e {rýƒu™ Ãkxu÷, {qf ÷kuf‚uðf ©e
hrðþtfh {nkhks, ¼qŒÃkqðo fuLÿeÞ „]n y™u ™kýk {tºke ©e yu[. yu{. Ãkxu÷, ïuŒ¢ktrŒ™k s™f zkì. ðe.
fwrhÞ™, yu™.ze.ze.ƒe.™k fw. y{]Œkƒu™ Ãkxu÷™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.
rsÕ÷k™kt ÞkºkkÄk{ku : rsÕ÷k{kt ÷kt¼ðu÷{kt ykðu÷wt n™w{k™S™wt {trËh, ƒku[k‚ý ¾kŒu™wt Mðkr{™khkÞý
{t r Ëh, yu ™ zezeƒe, Rh{k, f] r »k Þw r ™ðŠ‚xe, ‚hËkh Ãkxu ÷ {u { ku r hÞ÷, ‚hËkh Ãkxu ÷
„]n-fh{‚Ë, ©e{Ë hks[tÿS™ku yk©{-y„k‚, ©e ‚Œfið÷ {trËh-‚kh‚k, ‚qÞo{trËh-ƒkuh‚Ë, Äwðkhý
rðãwŒ {Úkf, ykþkÃkwhe {kŒk™wt {trËh-ÃkeÃk¤kð, s÷khk{ {trËh-Ä{os, swB{k {rMsË-¾t¼kŒ, þneË
M{khf-yzk‚, ËtŒk÷e yk©{, Ônuhk¾kze {ne‚k„h ð™ suðkt y™uf skuðk÷kÞf MÚk¤ku ykðu÷kt Au.
Þwðk ÃkuZe {kxu «uhýkMkúkuŒ ‚{k™ ‚hËkh „]n : fh{‚Ë ÂMÚkŒ ‚hËkh „]n yksu Ãký Þwðk ÃkuZe
{kxu «uhýk™k MkúkuŒ ‚{k™ «uhýkÄk{ ƒ™e hÌkwt Au. ¼khŒ™k MðkŒtºÞ ‚t„úk{™u su{ýu ËkuÞkou y™u Ëuþ™u
MðŒtºk fÞkou yux÷wt s ™nª Ãký Œu™k ™ð «kÃŒ MðkŒtºÞ™u ‚whrûkŒ fhðk™e ‚kÚku y¾tz ¼khŒ™wt r™{koý
fhe Ëuþe hsðkzktyku™u yuf fÞkto yuðk ðeh Ãkwhw»kku{kt ÷kunÃkwhw»k ‚hËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷™wt ™k{
y„úMÚkk™u Au. ykýtËÚke 3 rf÷ku{exh Ëqh ykðu÷wt fh{‚Ë ‚hËkh Ãkxu÷™wt ðŒ™ Au. fh{‚Ë™k
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‚hËkh [kuf{kt ykðu÷ ‚hËkh Ãkku¤{kt ‚hËkh Ãkxu÷™wt ½h ykðu÷wt
Au. sÞkt ‚hËkh Ãkxu÷™k ½h™e ‚k{u Œu{™k ðze÷ ƒtÄw ðeh
rðê÷¼kR™e «rŒ{kyku {qfðk{kt ykðe Au.
yirŒnkr‚f ™„h ¾t¼kŒ : ¾t¼kŒ y¾kŒ Ãkh™k yuf
«k[e™ ƒtËh Œhefu Œu{s MŒt¼ŒeÚko Œhefu {þnqh nŒwt. yuf
‚{Þu {kuŒe, Ãkhðk¤kt ð„uhu hí™ku y™u fkÃkz™e „kt‚zeyku ¼hu÷kt
ðnkýku yk ƒtËhuÚke Ëwr™Þk™e ‚Vh fhe ykðŒkt yux÷u s ¾t¼kŒ
Ëwr™Þk™wt ðMºk Œhefu yku¤¾kŒwt. yk ¼qr{ Ãkh ÃkqsÞ {nkí{k
„ktÄe y™u ©e{Ë hks[tÿ™k Ãkkð™ [hýku ÃkzÞkt Au. yt„úuS{kt
fuBƒu Œhefu yku¤¾kŒk «k[e™ ŒkzÃkºke „útÚk™ku y{qÕÞ ðkh‚ku
ynª Au. ynª R.‚. 325{kt swB{k {rMsË ƒtÄkR nkuðk™ku
WÕ÷u¾ {¤u Au su ‚kiÚke «k[e™ nkuðk™e ‚kÚku Œu{kt fhðk{kt ykðu÷
fkuŒhýe™wt fk{ yËT¼wŒ Au. su{kt 260 Úkkt¼÷k, ‚tÏÞkƒtÄ
½wB{xku, ò¤eyku yu MÚkkÃkíÞ™ku yÆ¼wŒ ™{q™ku Au. yk M{khf
ÃkwhkŒ¥ð ¾kŒk îkhk ykhrûkŒ fhðk{kt ykðu÷ Au.
‚kursºkk™e ƒktÄýe y™u ¼ªŒr[ºkku : {k™ðe™u ¼ªŒ WÃkh
r[ºkku Ëkuhðk™e «uhýk nòhku ð»koÚke {¤e Au. nòh ð»ko Ãknu÷kt™e
Ãkk»kkýÞw„™e „wVkyku{kt £kt‚, MÃku™, ykr£fk, [e™ Œu{s ¼khŒ
suðk Ëuþku{kt ¼ªŒ Ãkh r[ºkku Ëkuhðk™e f¤k ‚tMfkh™e r™þk™eyku
{¤u Au. ¼khŒ{kt yZe nòh ð»ko Ãknu÷kt™e ystŒk™e „wVk{kt
ƒwØ[rhŒ y™u á»xktŒku™k «‚t„ku ¼ªŒ Ãkh Ëkuhu÷kt {¤u Au. ykýtË
rsÕ÷k{kt ‚kursºkk ƒktÄýe™k {u¤kyku fh{‚Ë ÃkkxeËkhku™kt
{fk™{kt Œu{s ƒnkh™e ¼ªŒ Ãkh nsw Ãký ykðkt ¼ªŒr[ºkku
skuðk {¤u Au. yk WÃkhktŒ fhku÷e ðzŒk÷{kt Ãký ¼ªŒr[ºkku hÌkkt
Au. ði»ýð nðu÷eyku y™u Mðkr{™khkÞý ‚t«ËkÞ™k {trËhku{kt
Ãký ð»kkou Ãknu÷kt™kt r[ºkku Œífk÷e™ ‚{Þ™kt «rŒ®ƒƒku Au. yk
¼ªŒr[ºkku hu¾kyku™u ykf]rŒ{kt Zk¤e ht„ku îkhk ykf»kof
ƒ™kððk™k «Þk‚ku Ãký „ýe þfkÞ.
ƒku[k‚ý - ÃkqsÞ hrðþtfh {nkhks™e ‚{krÄ : ½‚kR™u
Ws¤k Úkðk™ku su{™ku Sð™{tºk nŒku Œuðk ÃkqsÞ hrðþtfh
{nkhks™u ÃkkxýðkrzÞk fku{ {kxu òŒ ½‚e ™kt¾e nŒe. Œux÷wt
s ™nª ÃkqsÞ hrðþtfh {nkhks™u ÷kuf {qf‚uðf™wt rƒhwË {éÞwt
nŒwt Œuðk ÃkqsÞ {nkhks™e ‚{krÄ ƒku[k‚ý ¾kŒu ykðu÷e Au.
Œu{s ƒku[k‚ý{kt Mðkr{™khkÞý ‚t«ËkÞ™k ƒku[k‚ýðk‚e
yûkh Ãkwhw»kku¥k{ ‚tMÚkk™(BAPS)™wt {trËh Ãký ykðu÷tw Au.
[hkuŒh™wt Ãkurh‚ - Ä{os : Ãkux÷kË Œk÷wfk™wt Ä{os „k{
rðfk‚™kt WÒkŒ rþ¾hku ‚h fhe ¼khŒ™wt s ™nª Ãký [hkuŒh™wt
Ãkurh‚ Ãký fnuðkÞ Au.
W{huX™ku {{hk-Ãkkityk Wãku„ : [hkuŒh{kt ÄkLÞ ¾qƒ s
Ãkkfu Au. Ãkt[{nk÷, ¾uzk y™u ykýtË rsÕ÷k{kt {kuxk «{ký{kt
ÃkkfŒe zkt„h {{hk-Ãkkityk ƒ™kððk™e Vufxhe ¾kŒu fk[k{k÷
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MðYÃku ÷uðk{kt ykðu Au. su™k fkhýu yksu „wshkŒ{kt „kutz÷ ÃkAe
ƒeò ¢{u W{huX{kt yk Wãku„ ¾qƒ {kuxk «{ký{kt VqÕÞku-VkÕÞku
Au. ƒk¤ðk-y{ËkðkË, ™ð‚khe ¾kŒu Ãký {{hk-Ãkkityk
Wãku„™ku rðfk‚ ÚkR hÌkku Au.
¾t¼kŒ-ŒkhkÃkwh : ƒºke‚ ¼kus™ y™u 33 Ãkfðk™ nkuðk
AŒkt „wshkŒeyku Ëk¤-¼kŒ ð„h yÄqhk Au. ¼k÷ ÃktÚkf™k fkhýu
¾t¼kŒ™k [ku¾k ‚{„ú ¼khŒ{kt «ÏÞkŒ Au. ¾t¼kŒ y™
ŒkhkÃkwh ÃktÚkf{kt rðÃkw÷ «{ký{kt zkt„h™wt WíÃkkË™ ÷uðk{kt ykðu
Au. ¾uzqŒku îkhk ykÃkðk{kt ykðŒe zkt„h™k r{®÷„ {kxu ¾t¼kŒ
y™u ŒkhkÃkwh{kt hkR‚ r{÷ku fkÞohŒ Úkðk Ãkk{e Au. su™k fkhýu
ykýtË rsÕ÷k{kt ¾t¼kŒ-ŒkhkÃkwh hkR‚ r{÷ Wãku„ ð»kou fhkuzku™wt
x™oykuðh fhu Au.
Äwðkhý - Ãkkðh Mxuþ™ : Mð„eoÞ ðzk«Äk™ ©e ÷k÷ƒnkËwh
þkMºkeSyu 6êe {k[o, 1965™k hkus Äwðkhý ðes{Úkf™wt
÷kufkÃkoý fÞowt nŒwt. sÞkhu „wshkŒ™k Œífk÷e™ {wÏÞ {tºke ©e
™huLÿ¼kR {kuËeyu 107 {u„kðkux™k „u‚ ykÄkrhŒ ðesfÚkfku™wt
16{e ™ðuBƒh, 2003™k hkus ÷kufkÃkoý fÞowt nŒw.t hksÞ¼h{ktÚke
rðãkÚkeoyku þiûkrýf «ðk‚™k ¼k„YÃku yk ðes {Úkf™e {w÷kfkŒ
÷R hÌkk Au.
Rh{k : ‚{„ú yurþÞk™e „úk{eý ÔÞðMÚkkÃk™™e yuf {kºk
‚tMÚkk RrLMxxÞqx ykuV Yh÷ {u™us{uLx(Rh{k)™e MÚkkÃk™k
1979{kt fhðk{kt ykðe nŒe. „úk{eý „heƒe r™{oq÷™™k Wå[
æÞuÞ ‚kÚku yk ‚tMÚkk fwþ¤ ÔÞðMÚkkÃkfku™u Œk÷e{ƒØ fhðk™wt
fk{ fhe hne Au.
ðkÕ{e, nkz„wz-ykýtË : Ëuþ{kt ðkuxh yuLz ÷uLz {u™us{uLx
(ðkÕ{e) «fkh™e 15 ‚tMÚkkyku Au su Ãkife „wshkŒ{kt yuf {kºk
ykýtË{kt Au. 1980{kt MÚkÃkkÞu÷ yk ‚tMÚkk f]r»k WíÃkkË™ku ŒÚkk
f]r»k ûkuºk™e fkÞoûk{Œk{kt ð]rØ {kxu s¤ ÔÞðMÚkkÃk™ y™u s{e™
rðfk‚ {kxu ‚tþkuÄ™ku fhu Au. ¾uzqŒku ®‚[kR rð¼k„™k Rs™uhku
f]r»k yrÄfkheyku™u yk ‚tMÚkk ¾kŒu Œk÷e{ ykÃke™u Œk÷e{ƒØ
Ãký fhðk{kt ykðe hÌkk Au.
y{q÷ zuhe : ‚tfÕÃk þrfŒ, Ãkwhw»kkÚko y™u ‚nfkhÚke
s„«r‚Ø y{q÷™e MÚkkÃk™k™wt ¼„ehÚk fkÞo Ãkkh Ãkkz™kh
©e rºk¼wð™Ëk‚ fkþe¼kR Ãkxu÷ níkk. ¾uzk rsÕ÷k rsÕ÷k ËqÄ
WíÃkkËf ‚t½-y{q÷ zuhe™e MÚkkÃk™k yuf ‚t„rXŒ yktËku÷™{ktÚke
ÚkR nŒe. 1945-46{kt ¾uzqŒku™wt ‚ðkouå[ rnŒ suyku™k ÓËÞ{kt
nŒwt yuðk hk»xÙ™kÞf ‚hËkh ‚knuƒ™e «uhýk y™u {k„oËþo™
nuX¤ ¾uzqŒ Ãkrh»kË™e Ãký h[™k ÚkR. ykýtË ¾kŒu MÚkÃkkÞu÷e
y{q÷ zuheyu rsÕ÷k™u „kihð ƒûÞwt Au. ËqÄ™k ÔÞð‚kÞ™u ði¿kkr™f
Äkuhýu nkÚk Ähe™u yk zuheyu „wshkŒ{kt ïuŒ ¢ktrŒ™kt Ãk„hý
{ktzÞkt Au.
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™uþ™÷ zuhe zuð÷Ãk{uLx ƒkuzo (yu™.ze.ze.ƒe.) : MðøkeoÞ ðzk«Äk™ ÷k÷ƒnkËwh
þkMºkeSyu ¾uzk fku.yku. r{Õf «kuzÞw‚‚o Þwr™Þ™ y{q÷™e sð÷tŒ ‚V¤Œk skuR ‚q[™ fÞowt nŒwt
fu, yk «Þku„ Ëuþ™k yLÞ hksÞ{kt Ëkunhkðku. su ‚q[™u 1965{kt ™uþ™÷ zuhe zuð÷Ãk{uLx ƒkuzo
(yu™.ze.ze.ƒe.)™e h[™k fhe. „úk‚Yx Ãkh ËqÄ WíÃkkËfku™k ykŠÚkf ‚k{krsf rðfk‚ {kxu ÔÞð‚krÞf
fwþ¤ ‚t[k÷™ îkhk þku»ký™u MÚkk™u yrÄfkrhŒk ÃkhtÃkhk™k MÚkk™u ykÄwr™fŒk ŒÚkk rMÚkhŒk™e ‚kÚku
rðfk‚™k Wå[ æÞuÞ ‚kÚku yu™.ze.ze.ƒe. fkÞohŒ Au.

ykýtË rsÕ÷kLke rðfk‚™k ÃktÚku yk„ufq[

rþûký : ykýtË rsÕ÷k{kt AuÕ÷kt 16 ð»koÚke ÞkuòŒk fLÞk fu¤ðýe þk¤k «ðuþ {nkuí‚ð™u Ãkrhýk{u
Äku. 1 Úke 5 {kt zÙkuÃk ykWx hurþÞku ½xÞku Au. sÞkhu Äku. 1 Úke 8 {kt Ãký zÙkuÃk ykWx hurþÞku 20.50 xfkÚke
½xe™u 3.21 xfk sux÷ku ÚkÞku Au. rsÕ÷k{kt [k÷w ð»kou ykt„ýðkze{kt 11,416, Äku.1{kt 2,1339,
Äku.9{kt 31,091 rðãkÚkeoyku™u sÞkhu ykh.xe.R. ytŒ„oŒ 1626 ƒk¤fku™ku þk¤k «ðuþ fhkððk{kt
ykÔÞku Au yk WÃkhktŒ 46 þk¤kyku{kt xÙkL‚Ãkkuxouþ™ ‚wrðÄkyku™ku ÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au.
rsÕ÷k{kt ‚hËkh Ãkxu÷ Þwr™ðŠ‚xe, „wshkŒ f]r»k Þwr™ðŠ‚xe y™u [kY‚ux-[kt„k yu{ ºký
Þwr™ðŠ‚xeyku ykðe Au. sÞkhu rsÕ÷k{kt 1056 «kÚkr{f þk¤kyku, 168 ¾k™„e «kÚkr{f þk¤kyku,
198 {kæÞr{f þk¤kyku y™u 100 Wå[Œh {kæÞr{f þk¤kyku ykðu÷e Au.
rsÕ÷k{kt ‚kûkhŒk™ku Ëh 84.3 xfk Au su{kt Ãkwhw»k{kt 91.8 xfk y™u Mºke{kt 76.3 xfk Au.
yk{ ‚kûkhŒk™e ár»xyu Ãký ykýtË rsÕ÷ku y„úu‚h Au.
f]r»k-ƒk„kÞŒ y™u ÃkþwÃkk÷™ : ykýtË rsÕ÷ku ¾uŒe™k ™ðk «Þku„ku y™u r‚rØykuÚke
hksÞ¼h{kt y„úu‚h hÌkku Au. ykýtË rsÕ÷k{kt hksÞ™wt «Úk{ Vk{oMko «kuzÞw‚h
yku„ou™kRÍuþ™™wt hrsMxÙuþ™ ykýtË rsÕ÷k™k W{huX Œk÷wfk{kt ÚkÞwt Au.
rsÕ÷k{kt ¾uŒeðkze rð¼k„ îkhk [k÷w ð»ko 2019-20{kt ykR-¾uzqŒ Ãkkuxo÷
{khVŒ rðrðÄ ½xfku{kt ÃkkºkŒk ÄhkðŒk 6292 ¾uzqŒku™e yhSyku™u Ãkqðo {tsqhe
{kxu {kuf÷e ykÃkðk{kt ykðe Au.
sÞkhu ð»ko 2018-19{kt Œ{k{ f]r»k Þktrºkfefhý ŒÚkk yux‚ku‚o™k
½xfku{kt fw÷ 31,125 ¼kirŒf ŒÚkk fw÷ 1084.90 ÷k¾ YrÃkÞk™k
™kýkfeÞ ÷ûÞktf ‚k{u y™w¢{u fw÷ 26,725 ¼kirŒf ŒÚkk
904.05 ÷k¾ YrÃkÞk™e ™kýkfeÞ r‚rØ «kÃŒ fhðk{kt
ykðe Au.
{k„o-{fk™ : hksÞ™k {k„o-{fk™ rð¼k„ îkhk
rsÕ÷k{kt nk÷ fw÷ 12 ƒktÄfk{™e {tsqhe ykÃkðk{kt
ykðe Au. su{kt ‚k{krsf LÞkÞ y™u yrÄfkrhŒk
rð¼k„™k Ãkkt[ {fk™ku™k ƒktÄfk{ «„rŒ
nuX¤ Au. su{kt ykËþo r™ðk‚e þk¤k
(fLÞk) ðÕ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe
fw{kh Ãke.S.Akºkk÷Þ,
ðÕ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe
fw{kh Akºkk÷Þ ‚tfw÷-1
y™u ‚tfw÷-h,
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ðÕ ÷¼rðãk™„h, ‚hfkhe
fL Þk Akºkk÷Þ ‚t f w ÷ -1 y™u
‚tfw÷-h ðÕ÷¼rðãk™„h™ku ‚{kðuþ
ÚkkÞ Au.
™÷ Mku s÷ : ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR
{kuËeyu Ëhuf ½h{kt ™¤ îkhk þwØ Ãkkýe Ãknkut[Œwt
fhðk™e ™u{ ÔÞfŒ fhe nŒe. su™k ¼k„YÃku hksÞ
‚hfkhu ™÷ Mku s÷ Þkus™k Úkfe rsÕ÷k{kt fw÷ 10 sqÚk
Ãkkýe ÃkwhðXk Þkus™kyku Ãkqýo fhe Au Œu{s 108 „k{ku™k
3.27 ÷k¾ {k™ðeyku™u Ãkeðk™wt þwØ Ãkkýe Ãknkut[kzðk™wt
¼„ehÚk fkÞo Ãkkh ÃkkzÞwt Au. yíÞkh ‚wÄe{kt ykýtË rsÕ÷k™k 93
xfk ½hku™u skuzkýÚke Ãkeðk™wt Ãkkýe Ãknkut[kzðk{kt ykÔÞwt Au. sÞkhu
ƒkfe™k ½hku{kt Ãký xqtf ‚{Þ{kt yk fkÞo Ãkqýo fhðk ‚hfkh y™u rsÕ÷k
«þk‚™ frxƒØ Au.
ykhkuøÞ : ‚ki™k ykhkuøÞ™e hksÞ ‚hfkh ŒfuËkhe hk¾e hne Au. su
ytŒ„oŒ ykýtË rsÕ÷k{kt {wÏÞ {tºke y{]Œ{T Þkus™k nuX¤ 69,925 ƒe.Ãke.
yu÷. ÷k¼kÚkeoyku™u fkzo ykÃkðk{kt ykÔÞkt Au. rsÕ÷k{kt fw÷ 3,206 ÷k¼kÚkeoyku™u
yk Þkus™k nuX¤ ykðhe ÷uðk{kt ykÔÞkt Au. sÞkhu {wÏÞ {tºke ðkíMkÕÞ Þkus™k nuX¤
rsÕ÷k{kt fw÷ 10,682 ÷k¼kÚkeoyku™u fkzo ykÃkðk{kt ykÔÞkt Au y™u 10,682
÷k¼kÚkeoyku™u yk Þkus™k nuX¤ rðrðÄ ‚khðkh™ku ÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au.
rsÕ÷k{kt þk¤k ykhkuøÞ ŒÃkk‚ýe fkÞo¢{ nuX¤ [k÷w ð»kou 5,43,062 ƒk¤fku™k
ykhkuøÞ™e ŒÃkk‚ýe fhðk{kt ykðe, su Ãkife 3,652 ƒk¤fku™u rð™k{qÕÞu [~{k™wt rðŒhý
fhðk{kt ykÔÞwt. sÞkhu 1,414 ƒk¤fku™u ðÄw ‚khðkh {kxu y{ËkðkË r‚rð÷ nkuÂMÃkx÷{kt rhVh
fhðk{kt ykÔÞkt.
hkus„khe : rsÕ÷k hkus„kh f[uhe îkhk ykýtË rsÕ÷k{kt ð»ko-2019{kt fw÷ 4129 ¾k÷e søÞkyku
™kufheËkŒkyku îkhk ™kurxVkRz fhðk{kt ykðe nŒe. su{kt rsÕ÷k™k fw÷ 3592 W{uËðkhku™u hkus„khe «kÃŒ
ÚkR nŒe.
ð»ko-2019{kt rsÕ÷k hkus„kh f[uhe îkhk 15 hkus„kh ¼hŒe {u¤k™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt. su{kt fw÷
149 ™kufheËkŒkyku îkhk 3111 sux÷e ¾k÷e søÞkyku™e ¼hŒe fhðk {kxu ¼k„ ÷uðk{kt ykÔÞku. yk ¼hŒe
{u¤k{kt fw÷ 4004 W{uËðkhkuyu ¼k„ ÷eÄku nŒku. su Ãkife fw÷ 2651 W{uËðkhku™e ™kufheËkŒkyku îkhk MÚk¤ WÃkh
RLxhÔÞq ÷R™u «kÚkr{f Ãk‚tË„e fhe™u Œuyku™u hkus„khe™e Œfku WÃk÷çÄ fhkððk{kt ykðe nŒe.
ð™ rð¼k„ : ø÷kuƒ÷ ðku‹{„ y™u f÷kR{uLx [uLs™k Ãkzfkhku™u Ãknkut[e ð¤ðk {n¥k{ ð]ûkku™wt ðkðuŒh y™u
‚tðÄo™ fhðk „wshkŒ{kt Ë‚ fhkuz ð]ûkku ðkððk™ku ‚tfÕÃk hksÞ ‚hfkhu fÞkou Au. [k÷w ð»kou rsÕ÷k™k ð]ûk ði¼ð{kt
29 ÷k¾ ð]ûkku™ku W{uhku ÚkŒkt „wshkŒ{kt rƒ™ st„÷ rðMŒkh{kt nufxh ËeX 68 ð]ûkku ‚kÚku ykýtË rsÕ÷ku y„úu‚h
hÌkku Au.
«ðk‚™ : rsÕ÷k{kt ykðu÷ ÄkŠ{f y™u yirŒnkr‚f {n¥ð ÄhkðŒkt A sux÷kt MÚk¤kuLkwt Y. 20 fhkuz™k ¾[ou
™ðe™efhý fhðk{kt ykÔÞwt Au. su{kt fh{‚Ë rMÚkŒ ‚hËkh Ãkxu÷ {u{kurhÞ÷™wt ™ðe™efhý, ¾t¼kŒ þnuh{kt
ykuÃk™yuh hkuf BÞwrÍÞ{ su™kÚke Þkºkk¤w y™u ‚nu÷„knu ykð™kh™u ‚wrðÄk ÞkºkkÄk{ rðfk‚ ƒkuzo îkhk Ãkqhe
ÃkzkR hne Au. yk WÃkhktŒ Ônuhk¾kze ¾kŒu {ne‚k„h ™Ëe{kt ykðu÷ ‚t„{ŒeÚko™k MÚk¤u Yk. 9 fhkuz™k ¾[ou
½kx, [u®Ls„ Y{, Ãkk‹f„, V÷ux ç÷kuf™e fk{„ehe ÃkqýoŒk™k ykhu Au.
yÒk ™k„rhf ÃkwhðXk y™u Wssð÷k Þkus™k : „heƒ Ãkrhðkhku™e {rn÷kyku™u [q÷k™k Äw{kzk{ktÚke
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{wrfŒ yux÷u «Äk™{tºke Wssð÷k Þkus™k. yk Þkus™kÚke „heƒ
Ãkrhðkhku™e {rn÷kyku™u [q÷k™k Äw{kzk{ktÚke {wrfŒ yÃkkððk™e
‚kÚkku‚kÚk {rn÷kyku™wt MðkMÚÞ s¤ðkR hnu Œu{s h‚kuR
fhðk{ktÚke ƒ[Œ ÚkkÞ Œu {kxu ‚{„ú Ëuþ{kt yk Þkus™k y{÷{kt
{qfðk{kt ykðe Au. yk Þkus™k ytŒ„oŒ ykýtË rsÕ÷k{kt fw÷
1,01,240 ÷k¼kÚkeo Ãkrhðkhku™u yk Þkus™k™ku ÷k¼ ykÃke™u
[q÷k™k Äw{kzk{ktÚke {wrfŒ yÃkkððk{kt ykðe Au.
rsÕ÷k{kt nk÷™e rMÚkrŒyu NFSA nuX¤™k huþ™fkzo™k
ykÄkh fkzo yku™÷kR™ ðurhrVfuþ™™e fk{„ehe 94.07 xfk
Ãkqýo fhe Ëuðk{kt ykðe Au. rsÕ÷k{kt ðksƒe ¼kð™e fw÷ 673
Ëwfk™ku{ktÚke huþ™fkzo Äkhfku™k ykÄkh ykÄkrhŒ rðŒhý fhðk{kt
ykðe hÌkwt Au.
Wãku„ : ykýtË rsÕ÷k{kt 07 ykiãkur„f ð‚knŒku, 388
ËqÄ ‚nfkhe {tz¤eyku, 377 ÷½w Wãku„ku y™u 72 {kuxk y™u
{æÞ{ fË™k yuf{ku ykðu÷k Au. rsÕ÷k{kt rþrûkŒ ƒuhkus„kh
Þwðk™ku™u Mðhkus„khe {¤e hnu Œu {kxu rðrðÄ Þkus™kyku hksÞ
‚hfkh îkhk y{÷{kt {qfðk{kt ykðe Au. su ytŒ„oŒ ykýtË™k
rsÕ÷k Wãku„ fuLÿ îkhk ð»ko 2017-18{kt ƒksÃkkR ƒuLfuƒ÷
Þkus™k nuX¤ 3470 ÷k¼kÚkeoyku™u rÄhký ‚k{u ‚ƒrMkze Ãkuxu
Yk. 1634.50 ÷k¾ [qfððk{kt ykÔÞk.
sÞkhu ð»ko 2018-19{kt ƒksÃkkR ƒuLfu÷ Þkus™k nuX¤
1969 ÷k¼kÚkeoyku™u rÄhký ‚k{u ‚ƒrMkze Ãkuxu Yk. 1539.11
÷k¾ ‚ƒrMkze [qfððk{kt ykðe Au y™u ƒuLfku îkhk 3983
yhSyku {tsqh fhðk{kt ykðe. ð»ko 2018-19{kt {k™ð
fÕÞký Þkus™k nuX¤ 1001 ÷k¼kÚkeoyku™u Yk. 102 ÷k¾™e
‚kÄ™ ‚nkÞ ykÃkðk{kt ykðe Au.
{™hu„k Þkus™k : rsÕ÷k{kt ð»ko 2019-20{kt {k™ðrË™™k
fw÷ ðkŠ»kf ÷ûÞktf 7.27 ÷k¾ ‚k{u sq™-19 ‚wÄe{kt 0.77
÷k¾ {k™ðrË™ WíÃkÒk fhðk{kt ykÔÞk su{kt fw÷ 3,325
fwxwtƒku™u hkus„khe {¤e Au. sÞkhu ™kýkfeÞ ÷ûÞktf fw÷ YrÃkÞk
2055.63 ÷k¾ ‚k{u Yk. 173.07 ÷k¾™ku ¾[o fhðk{kt
ykÔÞku Au.
«Äk™{tºke ykðk‚ Þkus™k : Ëuþ™ku fkuRÃký Ãkrhðkh
½hrðnkuýku ™ hnu y™u Ëhuf™u hnuðk {kxu AŒ {¤u Œu {kxu
ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËeyu «Äk™{tºke ykðk‚ Þkus™k
þY fhðk{kt ykðe Au . yk Þku s ™k nu X ¤ ÷k¼kÚkeo y ku ™ u
ykðk‚™k ƒktÄfk{ {kxu Yk. 1.20 ÷k¾ YrÃkÞk ykÃkðkk{t
ykðu Au Œu{s MðåA ¼khŒ r{þ™ ytŒ„oŒ þki[k÷Þ™k
ƒkt Ä fk{ {kxu 12 nòh YrÃkÞk y™u {™hu „ k yt Œ „o Œ
16,920 YrÃkÞk {sqhe Ãkuxu [qfððk{kt ykðu Au. yk Þkus™k
nuX¤ ykýtË rsÕ÷k{kt 2019-20{kt 2259 Ãkrhðkhku {kxu
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ykðk‚ku ƒktÄðk™ku ÷ûÞktf r™ÞŒ fhðk{kt ykÔÞku Au su Ãkife
929 Ãkrhðkhku {kxu ykðk‚ku {tsqh fhðk{kt ykÔÞk Au
MðåA ¼khŒ r{þ™ („úk{eý) : „úkBÞ MŒhu MðåAŒk™wt
«{ký ðÄu Œu {kxu MðåA ¼khŒ r{þ™ y{÷{kt {qfðk{kt ykÔÞwt
Au . ykýt Ë rsÕ÷k{kt ƒu Í ÷kR™ ‚ðo u 2012 {w s ƒ fw ÷
97,429 þki [ k÷Þ rðnku ý kt fw x w t ƒ ku ™ u þki [ k÷Þ™ku ÷k¼
ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk ‚ðou{kt ƒkfe hne „Þu÷kt 8,770
fwxwtƒku Ãkife sw÷kR-2019{kt fw÷ 5058 fwxwtƒku™u þki[k÷Þ™ku
÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au.
r{þ™ {t„÷{T : ™uþ™÷ Yh÷ ÷kRð÷enqz r{þ™/r{þ™
{t„÷{T ytŒ„oŒ rsÕ÷k{kt 4264 sux÷kt sqÚkku fkÞohŒ Au. yk
sqÚkku™u 15 nòh ‚wÄe rhðku®Õð„ Vtz ykÃkðk{kt ykðu Au. Œu{s
ƒuLf îkhk Yk. yuf ÷k¾ ‚wÄe™e fuþ ¢urzx yk sqÚkku™u ykÃkðk{kt
ykðu Au. su y™w‚kh ð»ko 2018-19{kt ykýtË rsÕ÷k{kt
1728 sqÚkku™u YrÃkÞk 1161.61 ÷k¾™e rÄhký Ãkuxu ‚nkÞ
ykÃke™u Œuyku™u Mðr™¼oh fhðk{kt hksÞ ‚hfkh ‚V¤ ÚkR Au.
rðÄðk ÃkuLþ™ : yíÞkh ‚wÄe fkuRÃký rðÄðk ƒnu™ku y™u
{kŒkyku™u 21 ð»ko™ku Ãkwºk nkuÞ Œku ÃkuLþ™ {¤Œwt ™nkuŒwt ÃkhtŒw
hksÞ™e ‚tðu™þe÷ ‚hfkhu nðu 21 ð»ko™ku Ãkwºk nkuÞ Œku Ãký
rðÄðk ƒnu™ku y™u {kŒkyku™u Sð™r™ðkon {kxu fkuR Œf÷eV
™ Ãkzu Œu {kxu ÃkuLþ™ ykÃkðk™ku {n¥ðÃkqýo r™ýoÞ fÞkou Au su™k
¼k„YÃku ykýtË rsÕ÷k{kt fw÷ 6800 rðÄðk ƒnu™ku yk rðÄðk
ÃkuLþ™ Þkus™k™ku ÷k¼ {u¤ðe hne Au.
‚{ks-‚whûkk : ‚{ks™k rËÔÞkt„s™ku ‚ûk{ ƒ™u Œu {kxu™e
sðkƒËkhe hksÞ ‚hfkhu WÃkkze ÷eÄe Au. su ytŒ„oŒ ykýtË
rsÕ÷k{kt RrLËhk „ktÄe ™uþ™÷ ze‚yuƒe÷exe ÃkuLþ™ Mfe{
ytŒ„oŒ 534 ÷k¼kÚkeoyku, ‚tŒ ‚whËk‚ Þkus™k ytŒ„oŒ 1946
÷k¼kÚkeoyku, ‚kÄ™-‚nkÞ Þkus™k nuX¤ 1226 ÷k¼kÚkeoyku™u
÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au sÞkhu 622 rËÔÞkt„ ÷k¼kÚkeoyku™u
rþ»Þð]r¥k y™u 53 rËÔÞkt„ ÷k¼kÚkeoyku™u ÷ø™ ‚nkÞ ykÃkðk{kt
ykðe Au.
™Ëe fkuŒh ÃkwLkSorðŒ «kusufx : yk yr¼Þk™ ytŒ„oŒ
ykýtË rsÕ÷k{kt ¾uhzk, ¾k™Ãkwh y™u ‚kh‚k ¾kŒu {ne ™Ëe™k
fku Œ hku { kt [u f ðku ÷ , [u f zu { , ™k¤kÃ÷„, „÷eÃ÷„ y™u
ð™efhý™kt fk{ku Yk.29.74 ÷k¾™k ¾[ou Ãkqýo fhkÞkt Au Œu{s
yk fkuŒhku{kt 60 nufxh s{e™{kt ð™efhý fhðk{kt ykðŒkt
yk ºkýuÞ „k{ku™k fkuŒhku™wt Äkuðký yxfþu.
rsÕ÷k{kt s¤‚t[Þ y™u Ãkkýe ‚t„ún™kt fk{ku{kt [ufðku÷,
‚thûký Ëeðk÷, zeÃk®Lk„ ykuz Œ¤kð™kt fw÷-234 fk{ku fhðk{kt
ykÔÞkt su™kt fkhýu 21 nufxh{kt Äkuðký yxfŒkt 50 nufxh
sux÷ku ðkðuŒh™ku ðÄkhku Úkðk Ãkk{þu. •
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રાજકોટના યુવરાજ શ્રી માંધાતાસિંહજી જાડેજાનો રાજતિલક સમારંભ

રાજકોટના સ્થાપક શ્રી વિભાજી
ઠાકોરના ૧૭ મા વંશજ અને ૪૧૦ વર્ષોના
વારસાના વાહક એટલે રાજકોટના રાજવી
પરિવારના સભ્ય શ્રી માંધાતાસિંહજી.
તાજેતરમાં રાજવી શ્રી માંધાતાસિંહજીનો
રાજતિલક સમારંભ રાજકોટમાં સંપન્ન થયો
હતો. યુવરાજ શ્રી માંધાતાસિંહજીને રાજ્ય
સરકાર વતી શુભકામનાઓ પાઠવતાં મુખ્ય
મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્યું હતું
કે શ્રી માંધાતાસિંહજીનો રાજ્યાભિષેક
પ્રસંગ એ રાજકોટના રાજવી પરિવારના
ભવ્ય ઇતિહાસની શિરમોર કલગી છે. આ
ભવ્ય વારસાનો સક્ષમતાપૂર્વક વહન કરવા
બદલ શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
યુવરાજશ્રીને ધન્યવાદ આપ્યા હતા.
મુખ્ય મંત્રીશ્રી રૂપાણીએ રાષ્ટ્રપિતા
ગાંધીજી અને લોહપુરુષ સરદાર પટેલનું
સ્મરણ કરતાં રાજકોટની રાજવી પરંપરાની
યશગાથાનું ટૂકું આલેખન કર્યું હતું અને
પ્રજાકીય પડકારોનો સ્વીકાર કરવાની હામ
ભીડવી એ રાજકોટની રાજવી પરંપરા રહી
છે, એવો સગૌરવ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

ઐ ત િ હ ા સિક પ ર ંપ ર ા નું મ ા ન બિં દુ
પુ ન ઃ સ ્થાપિત ક ર વ ા બ દ લ શ્ રી
માં ધ ાતાસિં હ જીની મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્રીએ
સરાહના કરી હતી.
પૌરાણિક રાજાશાહીનો વારસો અને
વર્તમાન લોકશાહીના સમન્વય સમી
રાજયની હાલની શાસન વ્યવસ્થાનું યોગ્ય
ઉ ત ર દ ા યિ ત ્વ સં ભ ા ળ વ ા શ્ રી
માંધાતાસિંહજીએ કટિબદ્ધતા વ્યકત કરી
હતી. ૨૦૦ વર્ષ જૂ ન ા દરબારગઢને
મ્યુઝીયમ બનાવી રાજકોટ શહેર ની

જનતાને અર્પણ કરવાની જાહેર ાત
કરી હતી.
આ પ્રસંગે મંત્રીઓ સર્વ શ્રી ભૂપન્ે દ્રસિંહ
ચુ ડ ાસમા, ધર્મેન્દ્રસિં હ જાડે જા અને
જયદ્રથસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ
કુંડારિયા, ધારાસભ્યો સર્વેશ્રી ગોવિંદભાઇ
પટેલ , લાખાભાઇ સાગઠિયા અને
અરવિં દ ભાઇ રૈય ાણી, દેશ ના રાજવી
પરિવારના સભ્યો, રાજકોટ રાજઘરાનાના
સદસ્યો, વિદેશી નાગરિકો તથા વિશાળ
સંખ્યા શહેરીજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •

'સેવી સ્વરાજ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ'નું ઉદઘાટન

વર્તમાન વડાપ્રધાન અને તત્કાલીન મુ ખ ્ય મં ત્રી
શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં ખેલ-મહાકુંભની શરૂઆત
કરી બાળકો, યુવાનો, વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગજનો સૌ કોઈને રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધવા પ્રોત્સાહિત કર્યા જેના પરિણામે આજે
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ગુજરાતનું યુવાધન રમતગમત
ક્ષેત્રે ઝળહળ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ફીટ ઇન્ડિયા
સ્વપ્નને પરિપૂર્ણ કરવા માટે શહેરોમાં ફિટનેસ અને સ્પોર્ટ્સ
માટેન ી અત્યાધુ નિક સુ વિ ધાઓ
આ વ શ ્યક છ ે. અ મ દ ા વ ા દ ન ા
જગતપુ ર માં આવી સુ વિ ધાઓ
ધરાવતી સેવી સ્વરાજ સ્પોર્ટ્સ ક્લબનું
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
ઉદઘાટન કર્યું હતું.
મુ ખ ્ય મં ત્રી એ કહ્યું હતું કે,
અમદાવાદ શહેર વિશ્વનાં મોટાં

økwshkík

શહેરોની સમકક્ષ આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે રમત-ગમત માટે ૬
એકરમાં નિર્મિત સેવી સ્વરાજ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ જેવી સુવિધા શહેર
અને રાજ્યને ઉત્તમ કક્ષાના રમતવીરો તૈયાર કરવામાં સહાયરૂપ
બનશે. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ તકતી અનાવરણ કરી સેવી સ્વરાજ
સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખુલ્લો મૂક્યો હતો. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ સેવી સ્વરાજ
ટાઉનશિપના નિર્માતાઓને અત્યાધુનિક રમત-ગમત સંકુલના
નિર્માણ માટે અભિનંદન પાઠવ્યાં હતાં.
આ પ્રસંગે અમદાવાદ કલેકટર
શ્રી કે. કે નિરાલા, મ્યુનિસિપલ
કમિશનર શ્રી વિજય નહેર ા,
ધારાસભ્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ,
બી.એ.પી.એસ. સંસ્થાના સંત શ્રી
બ્રહ્મવિહારીજી તથા સેવી સ્વરાજ
ટ ા ઉ ન શિ પ ન ા નિર્માત ા અ ને
રહેવાસીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •
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અમદાવાદમાં થઇ વડીલોની વયવંદના

આપણા જીવનનો અમૂલ્ય ખજાનો
હોય તો તે આપણાં વડીલો છે. જીવનરાહ
બતાવનાર 'દીવાદાંડી' છે. અનુભવનું
ઉત્તમ ભાથું એમની પાસે છે. અનુભવની
એરણ પર પછડાઈ પછડાઈને 'જીવનના
નવનીત'ને મેળવી જેણે પોતાના કુટુંબને
ઉજાળ્યા છે એવા અમૂ લ્ય ખજાનાનો
આર્હિભાવ તો જેણે મેળવ્યો હોય તે જ
જાણે !! યુવાનો પાસે ભલે ઉત્સાહ, ઉમંગ
હોય, પણ અનુભવનું ભાથું વૃદ્ધો પાસે છે.
એ જ ભાગ્યશાળી છે કે જે ન ી પાસે
વડીલોરૂપી અમૂલ્ય ખજાનો હયાત છે.
આ જ ભાવના સાથે તાજે ત રમાં
અમદાવાદમાં વયવં દ ના સમારોહનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ
જણાવ્યું હતું કે, વડીલો યુવા પેઢી માટે
દીવાદાંડી સમાન છે. વડીલો ઉંમરનો
તકાજો અને અનુભવનો ખજાનો ધરાવે
છે. જ્યાં મોભીઓ બે ઠ ા હોય ત્યાં
સમાજમાં સંસ્કાર, લાગણી અને ભાવનાનું
સિંચન થતું રહે છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે, આપણે
વ્યક્તિથી સમષ્ટિના કલ્યાણનો વિચાર
કરનારા છીએ. કુટુંબ વ્યવસ્થામાં વડીલ
સર્વોપરી હોય છે. વડીલો માટે આદરનો
ભાવ આપણે સૌ કોઈમાં સહજ છે.

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનો ઉલ્લેખ
કરીને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે, સંન્યાસ
આશ્રમ એ માત્ર ભૌતિક ત્યાગ નહીં
પરંતુ મનથી – વિચારોથી ત્યાગની
વિભાવના શીખવે છે. સંન્યસ્તાશ્રમમાં
રાગ-દ્વેષ સહિતના વિકારોનો ત્યાગ પણ
નિહિત છે. અહમ-મમત્વના ભાવથી
ઉપર ઊઠીને સમ્યકભાવ કેળવી મોહમાયા છોડવી એ જ સાચો સંન્યસ્તાશ્રમ
છે એમ ભારતીય વૈદિક પરંપરા શીખવે
છે. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે, વૃદ્ધાવસ્થા
એટલે પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ તરફ જવાનો
કાળ છે સાથે જ મનોવૃત્તિને પણ તમામ
માર્ગોમાં થ ી પાછી વાળી નિવૃત્તિનો
આનંદ માણવાનો સમય છે.

આ પ્રસંગે મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું
કે, ગુજરાતની સરકાર સંવદે નશીલ સરકાર
છે, રાજ્ય સરકારને વૃદ્ધ -વડીલોની સંપૂર્ણ
દરકાર છે. વિવિધ સં સ્થાઓ તરફથી
આવતી માગણીઓને હર-હંમેશ પૂરી
કરવા માટે સરકાર તત્પર રહી છે.
મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્રીએ શહેર ના વરિષ્ઠ
નાગરિકોને સન્માનપત્ર એનાયત કર્યા હતા
સાથે જ વયવંદના સમિતિ દ્વારા પ્રિવિલેજ
કાર્ડ પણ અર્પણ કર્યાં હતાં. આ પ્રસંગે મેયર
શ્રીમતી બિજલબે ન પટેલ , વયવં દ ના
સમિતિના મહામંત્રી શ્રી કે.બી.બારોટ,
શહેર લાફ્ટર ક્લબના અધ્યક્ષ શ્રી
મુકુંદભાઇ મહેતા અને વરિષ્ઠ નાગરિકો
મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. •

રામમંદિર નિર્માણ માટે

ટ્રસ્ટ રચવાની જાહેરાતને આવકારતાં મુખ્યમંત્રીશ્રી

મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ દ્રભાઇ મોદીએ
અયોધ્યામાં ૬૭ એકર જમીન પર રામ
મંદિર નિર્માણ માટે ટ્રસ્ટ રચવાની સંસદ
ગૃહમાં કરેલ ી જાહેર ાતને આવકારી
અભિનંદન પાઠવ્યા છે. શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીએ વડાપ્રધાનશ્રી અને તે મ ની
સરકારે કરોડો હિન્દુઓના શ્રદ્ધા-આસ્થા

કેન્દ્ર સમું ભગવાન શ્રી રામચન્દ્રનું મંદિર
અયોધ્યામાં નિર્માણ થાય તે માટે દાખવેલી
પ્રતિબદ્ધતા આ નિર્ણયમાં પ્રતિબિંબિત થઇ
છે તેમ પણ ઉમેર્યુ છે. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ આ
ઐતિહાસિક નિર્ણય અંગે પ્રતિક્રિયા આપતાં
એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, ૬૭ એકર જમીન
રામ મંદિર નિર્માણ અને પાંચ એકર જમીન
વકફ બોર્ડને ફાળવીને વર્ષો જૂના આ પ્રશ્નનું
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પરિપકવતાથી સમાધાન થયું છે. તેમણે
દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે આપેલા નિર્ણયને
જનતા જનાર્દન અને સરકારે સું દ રસુમેળભર્યા વાતાવરણ દ્વારા આવકારીને
તથા વર્ષોની વિવાદિત સમસ્યાનો
સરળતાથી ઉકેલ લાવીને લોકલાગણીને
માન આપવા માટે પણ પ્રધાનમંત્રીશ્રીને
ધન્યવાદ આપ્યા છે. •

આસપાસ

ઉઝબેકિસ્તાન પ્રતિનિધિમંડળ સાથે મુખ્ય મંત્રીશ્રીની મુલાકાત

ગાંધીનગર ખાતે ઉઝબેકિસ્તાન ચેમ્બર
ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન
અ દ ્ખ મ અ ર ્ક મ ો વ ( A d k h a m
Irkamov)એ મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ
રૂપાણી સાથે તાજેતરમાં શુભચે ્છા મુલાકાત
કરી હતી. તેમણે મુખ્ય મંત્રીશ્રીને તાશ્કંદમાં
યોજાનારા ઇન્ટરને શ નલ ઇન્વેસ્ટમે ન ્ટ
ફોરમમાં ગુ જ રાતનું વે પ ાર ઉદ્યોગ
ઉચ્ચસ્તરીય પ્રતિનિધિ મંડળ સહભાગી થવા
આવે તે માટે ઉઝબેકિસ્તાનના પ્રેસિડેન્ટે
પાઠવેલું આમંત્રણ પણ આપ્યું હતુ.ં
મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્રીએ આ આમં ત્ર ણનો
સ્વીકાર કરીને એગ્રિકલ્ચર, માઇનિંગ અને
સોલાર સેક્ટર પર ફોકસ કરતું ડેલિગેશન
આ સમિટમાં અવશ્ય સહભાગી થશે તેમ
જણાવ્યું હતું. મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણી અને ગુ જ રાત ડે લિ ગે શ નની
તાજેતરની ઉઝબેકિસ્તાનની મુલાકાતના

સંદર્ભમાં ઉઝબેકિસ્તાન સાથે ગુજરાતના
ઉદ્યોગકારોએ વિવિધ ક્ષેત્રે જે ૫૯ જેટલા
પ્રોજેક્ટ માટે સહભાગિતા કરી છે, તેની
પ્રગતિની વિગતો પણ શ્રીયુત અદ્ખમ
અર્કમોવ એ મુખ્ય મંત્રીશ્રીને આપી હતી.
તાશ્કંદમાં યોજાનારા ઇન્ટરનેશનલ
ઇન્વેસ્ટમે ન ્ટ ફોરમમાં ગુ જ રાતના
ડેલિગેશનની બી-ટુ-બી અને બી-ટુ-જી બેઠકો
યોજવા માટે પણ શ્રીયતુ અદ્ખમ અર્કમોવને
અનુરોધ કર્યો હતો. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ તેમના

ફળદાયી ઉઝબેકિસ્તાન પ્રવાસના સંદર્ભમાં
તાશ્કંદ, સમરકંદ બુખારાના ગવર્નરશ્રીઓને
સ્નેહયાદ આપી હતી. ઉઝબેકિસ્તાન ચેમ્બર
ઓફ કોમર્સના ચેરમેનશ્રીએ મુખ્ય મંત્રીશ્રીની
આ મુલાકાતના પગલે ઉઝબેકિસ્તાનમાં જે
ડેવલપમેન્ટ રોડ મેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો
છે, તેની પણ વિગતોથી મુખ્ય મંત્રીશ્રીને
માહિતગાર કર્યા હતા. આ વેળાએ ઇન્ડેક્ષ્ટબીના એમ.ડી. શ્રીમતી નીલમ રાની ઉપસ્થિત
રહ્યાં હતાં. •

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઈસ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટ અંગે

રશિયાના પ્રતિનિધિઓની મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક

ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાથે કોન્સ્યૂલ
જનરલ ઓફ રશિયન ફેડરેશન ઇન મુંબઇ શ્રીયુત અલ્કેસી
સુરોવત્સેવ (Mr. Aleksei V. Surovtsev) અને રશિયન
સરકારના જાહેર સાહસ રશિયન રેલવેઝ RZD ઇન્ટરનેશનલના
શ્રી વાલ્દીમીર ફિનોવ (Mr. Vladimir Finov)એ બેઠક યોજીને
રાજકોટ-અમદાવાદ સેમી હાઇસ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટમાં સહભાગી
થવા માટે તત્પરતા વ્યક્ત કરી હતી.
મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથેની આ બેઠકમાં તેમણે કહ્યું કે રાજકોટઅમદાવાદ સેમી હાઇસ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટથી આ બંને વિસ્તારોના
આર્થિક અને સર્વાંગી વિકાસ માટેની વિપુલ સંભાવનાઓ રહેલી
છે તે જોતા આ રશિયન કંપની તેમાં સહભાગી થવા ઉત્સુક છે.
રશિયન સરકારની આ કંપ નીએ ભારતમાં નાગપુ ર સિકંદરાબાદ ૫૮૦ કિ.મી.ની હાઇસ્પીડ રેલવે માટેના ડીપીઆર
બનાવ્યા છે. રશિયામાં પણ સેન્ટ પિટ્સબર્ગથી મોસ્કો સુધી
૬૨૫ કિ.મી. લં બ ાઈનો હાઇસ્પીડ રેલ વે પ્રોજે ક ્ટ તે મ ણે
સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો છે. આ અંતર માત્ર ૩ કલાક, ૧૫
મિનિટમાં કાપી શકાય તેવી ઝડપે હાઇસ્પીડ રેલ સફળતાપૂર્વક
કાર્યરત કરી છે. આ સંદર્ભમાં તેઓ હવે ગુજરાતમાં રાજકોટ-
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અમદાવાદ સેમી હાઇસ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટમાં પણ યોગદાન
આપવા તત્પર છે.
આ પ્રોજેક્ટના ડીપીઆર ગુજરાત સરકારની જી-રાઇડ કંપની
તૈયાર કરે તે પછી ડિટેઇલ્ડ એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇન, પ્રોજેક્ટ
એક્ઝિક્યુશન અને સંપર્ણ
ૂ ફાઇનાન્સ માટે પણ રશિયાનું આ રેલવે
સાહસ ગુજરાત - ભારત સરકાર સાથે પરામર્શ કરી આગળ વધશે
તેવી ખાતરી તેમણે મુખ્યમંત્રીશ્રીને આપી હતી.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજકોટ-અમદાવાદના માર્ગ પરના ભારે
ટ્રાફિક ભારણને ઘટાડવા અને આ બે શહેરો વચ્ચે ઝડપી મુસાફરી
તથા સમગ્ર વિસ્તારના ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવામાં આ
સેમી હાઇસ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટ અતિ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે તેમ
બેઠકની ફળદાયી ચર્ચાઓ દરમિયાન જણાવ્યું હતું.
ગુજરાતમાં પણ આ સેમી હાઇસ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ માટે તેઓ
જી-રાઇડ કંપની સાથે મળીને કામ કરવા માટે ઉત્સુક છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્રસચિવ શ્રી કે. કૈલાસનાથન,
મુખ્યમંત્રીશ્રીના અગ્રસચિવ શ્રી એમ. કે. દાસ તથા ઉદ્યોગ
કમિશનર શ્રી રાહુલ ગુપ્તા અને ઇન્ડેક્સ-બીના એમ.ડી. નિલમ
રાની આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. •
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શહેરી વિકાસ યોજના અન્વયે
રૂ. ૭પ૭ કરોડનાં વિકાસ કામો મંજરૂ

ગુજરાતના ખૂણેખૂણાનો વિકાસ કરવાની નેમ સાથે
વિકાસ યાત્રા આગળ ધપી રહી છે. તાજેતરમાં મુખ્ય મંત્રી
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ફાટકમુક્ત ગુજરાતની
નેમને સાકાર કરવાની દિશામાં આગળ ધપતા
રાજ્યની ૨૦ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં
આવે લ ા રેલ વે ક્રોસિં ગ પર ૧૬ રેલ વે
ઓવરબ્રિજ અને ૧૦ રેલવે અંડરબ્રિજ માટે
રૂ. ૭૫૭.૩૭ કરોડ ફાળવવાની સૈદ્ધાંતિક
મં જૂ ર ી આપીને વિકાસયાત્રાને વધુ તે જ
ગતિ આપી.
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આપેલી આ મંજૂરી અનુસાર
જે ૧૬ નગરોમાં રેલવે ઓવરબ્રિજ બનવાના છે, તેમાં
ઓખા, પાલીતાણા, પાટણ, તલોદ, વિસનગર, કરમસદ,
ઉમરેઠ અને બારડોલીમાં ૧-૧ રેલવે ઓવરબ્રિજ તેમજ
વે ર ાવળ, હિંમ તનગર, આણં દ અને પે ટ લાદમાં ૨-૨
ઓવરબ્રિજ બનશે . મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્રીએ સ્વર્ણિમ જયં ત ી
મુ ખ ્યમં ત્રી શહેર ી વિકાસ યોજના અન્વયે આ રેલ વે
ઓવરબ્રિજ તેમજ રેલવે અંડરબ્રિજના કામો માટે મંજૂરી
આપી છે.
રાજ્યના જે ૧૦ નગરોમાં રેલવે અંડરબ્રિજ બનવાના
છે તે નગરોમાં સિક્કા, નડિયાદ, બોપલ-ઘુમા, ઉના, કેશોદ,
ડીસા, પેટલાદ, વ્યારા નગરોમાં ૧-૧ અને ગાંધીધામમાં ૨
રેલવે અંડરબ્રિજ નિર્માણ પામશે.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ આ ઉપરાંત સુરન્ે દ્રનગર અને ભચાઉ
નગર માટે તેમજ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા માટે પણ સ્વર્ણિમ
જ્યંતી મુખ્યમંત્રીશ્રી શહેરી યોજના અંતર્ગત રૂ. પ૪.પ૧
કરોડનાં કામોને મંજરૂ ી આપી છે. તદ્દઅનુસાર, સુરેન્દ્રનગરમાં
મેકશન સર્કલ ડેમ રોડથી હેલીપેડ સુધી નવા ફલાય ઓવર
બનાવવા માટે રૂ. ૪ર.પ૦ કરોડના કામને મંજરૂ ી આપવામાં
આવી છે તેમજ સુરેન્દ્રનગર ગેઇટ અને જોરાવરનગર રેલવે
સ્ટેશન વચ્ચે સબ-વે બનાવવા માટે રૂ. ૬.પ૩ કરોડનાં કામ
મંજરુ કરવામાં આવ્યાં છે.
ભચાઉ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ડેવલપિંગ એન્ટ્રી ઓફ
ભચાઉ ટોવડર્ઝ ભૂજ એઝ ગેટ વે ઓફ કચ્છના આગવી
ઓળખના કામ માટે રૂ. ર.૮૬ કરોડ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ મંજૂર
કર્યા છે. તેમણે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં આવેલા
સ્વિમિંગ પુલના નવીનીકરણ માટે રૂ. ર.૬ર કરોડના કામને
પણ મંજૂરી આપી છે. •
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વનવાસી ખેડૂતો માટે
૨૪ ગામમાં ચેકડેમ બંધાશે

ડાંગની ભૌગોલિક સ્થિતિને કારણે જળસંગ્રહ સુવિધા નહિવત છે
તેમજ ડુંગરાળ અને ઢોળાવવાળા વિસ્તાર હોવાથી પાણી વહી જવાને
કારણે ચોમાસા પછી જમીનમાં જળસ્તર નીચા જતા રહે અને
સંગ્રહ થાય તેમ નથી. એટલું જ નહિ, આ વિસ્તારની
ભૌગોલિક સ્થિતિને કારણે મોટી યોજનાઓ પણ થઈ
શકે તેમ નથી. આ મુશ્કેલીના નિવારણ માટે મુખ્ય મંત્રી
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ દક્ષિણ ગુજરાતના અંતરિયાળ
વનબંધુ જિલ્લા ડાંગમાં વનવાસી ખેડૂતોને વ્યાપક
સિંચાઇ સુવિધા મળી રહે તે માટે ડાંગ પ્રદેશની ૪ મોટી
નદીઓ અને તેની પ્રશાખાઓ પર ૨૪ જેટલા મોટા હાઇડ્રોલિક
સ્ટોરેજ સ્ટ્રકચર ચેકડેમ બનાવવા માટે રૂ. ૨૬ કરોડનાં કામોને સૈદ્ધાંતિક
મંજૂરી આપી છે. ડાંગ જિલ્લાની પૂર્ણા, ગીરા, ખાપરી અને અંબિકા
નદીઓ તેમજ તેની પ્રશાખા ઉપર આ ચેકડેમ આહવા, સુબીર અને
વઘઈ તાલુકાના ૨૪ ગામોમાં નિર્માણ પામશે.
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ વનબંધુ કિસાનોની આ વ્યથાને પારખીને
તેનો સુચારુ ઉપાય શોધવા અધિકારીઓને આપેલી સૂચનાને પગલે
સબંધિત વિભાગના અધિકારીઓએ ડાંગની સ્થળ મુલાકાત લઈને આ
કામોની શક્યતા ચકાસી આપેલા અહેવાલોને મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ મંજરૂ ીની
મહોર મારી છે. તદ્દઅનુસાર, અંબિકા અને ખાપરી નદી તથા તેની
ડિસ્ટ્રીબ્યુટરી (પ્રશાખાઓ) પર જે કામો હાથ ધરાશે તેમાં વધઇ
તાલુકાના આહેરડી, હુંબાપાડા, બોરદહાડ, શિવારીમાળ, ચીરાપાડા
અને સુપદહાડ તેમજ આહવાના બીલમાળ, ડોન, પાંડવા અને વાકી
(ઉમરીયા) ગામોમાં કુલ રૂ. ૧૦૭૦.૮૭ લાખના ખર્ચે ૧૦ ચેકડેમ
હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રકચર બનવાના છે.
આ ઉપરાંત, પૂર્ણા, ગીરા અને ખાપરી નદી અને તેની પ્રશાખાઓ
પર જે કામ હાથ ધરાશે, તેમાં વધઇના ખોપરીઆંબા, વાંકન, કાલીબેલ,
પાંઢરમાળ તથા સુબીર તાલુકાના હારપાડા, ગારખડી, ડુમર્યા, કાટીસ,
ધુલધા તેમજ આહવાના ધવલીદોડ અને નાંદનપેડા ગામમાં કુલ
રૂ. ૧૬૦૩.૧૬ લાખના ખર્ચે આવા ૧૪ હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રકચર ચેકડેમ
નિર્માણ થશે. આ યોજનાઓ પૂર્ણ થવાથી સારા પ્રમાણમાં વરસાદી
પાણી સંગ્રહિત થવાને કારણે ડાંગના વનબંધુ ધરતીપુત્રોને વધુ સિંચાઇ
સુવિધા મળશે. ઉનાળાની ઋતુમાં પણ પાક લઈ શકશે તેમજ
ખેતપેદાશોમાં વધારો થશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે.
આ ઉપરાંત, વરસાદની અનિયમિતતા સમયે સંગ્રહ થયેલા પાણીથી
પાક બચાવી શકાશે, પશુ પ્રાણીઓને પીવાના પાણીની સગવડ મળશે
તે મ જ ચે ક ડે મ બાં ધ કામથી જળસં ગ્ર હને પરિણામે આજુ બ ાજુ ન ા
વિસ્તારના ભૂગર્ભજળ સ્તર ઊંચા આવવાથી ખેડતૂ ોને સિંચાઇની પરોક્ષ
સવલતો મળતી થવાની છે. •
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શહેરોના સુગ્રથિત વિકાસ માટે

નગર રચના યોજનાઓ મંજૂર કરવાની ઐતિહાસિક પહેલ

રાજ્યના નગરોના સુગ્રથિત વિકાસની
પ્રતિબદ્ધતા સાથે વર્ષ ૨૦૨૦ના પ્રથમ બે
માસમાં જ ૭ TP અને ૧ ફાયનલ DP
યોજનાઓ અને વિજાપુ ર ડે વ લપમે ન ્ટ
પ્લાન સહિત કુલ-૮ યોજનાઓ મુખ્ય મંત્રી
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ મંજૂર કરી છે.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ૨૦૧૮
અને ૨૦૧૯માં એમ સતત બે વાર નગર
રચના યોજનાઓ મંજૂર કરવાનો શતક
રાજ્યના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર પૂર્ણ કર્યા
બાદ હવે, ૨૦૨૦માં પણ આવી ત્વરિત
મં જૂ ર ીની વિકાસકૂચ જારી રાખવાની
પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. તેમણે TP - DPમાં
ઝીરો પેન્ડન્સીનો લક્ષ્ય રાખવા માટે જરૂરી
સૂચનો આપ્યાં છે.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ અમદાવાદની ૦૨
ડ્રાફ્ટ TP તથા ૨ ફાયનલ TP તેમજ
અમદાવાદ-મહેસાણા અને ભાવનગરની
૧-૧ એમ ૩ પ્રિલિમિનરી TP મળી કુલ
૭ તથા વિજાપુર નગરના ડેવલપમેન્ટ
પ્લાનને એક જ દિવસમાં આખરી મંજૂરી
આપી છે.
તેમણે અમદાવાદની ૨ ડ્રાફ્ટ TP
સ્કીમ ૪૧૮ (ગામડી-રોપડા) તેમજ TP
૧૫૨ (સાંતેજ-રકનપુર) અને ફાયનલ
TP સ્કીમ ૫૩ (બી) શીલજ અને ૧૦૩
(નિકોલ)ને મંજૂરી આપી છે.
મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્રીએ લાં બ ા સમયથી
અટવાયેલી મહેસાણાની પ્રિલિમિનરી TP
સ્ક્રીમ નં.૪, અમદાવાદની પ્રિલિમિનરી
૮૮ (વટવા-ર) તથા ભાવનગર શહેરની
TP સ્ક્રીમ નં-૯ (રૂવા) પણ મંજૂરી કરી
છે. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ શહેરોના અદ્યતન
અને સુવિધાયુક્ત વિકાસને વેગ આપવા
અમદાવાદની ૨ ડ્રાફ્ટ TP સ્કીમ ૪૧૮
અને ૧૫૨ મંજૂર કરી છે તેના પરિણામે
અમદાવાદ શહેરથી પ્રમાણમાં દૂરનાં ગામો
ગામડી, રોપડા, સાંતેજ અને રકનપુરમાં

પણ સુઆયોજિત વિકાસ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રચર
ફેસેલિટિઝનો લાભ મળશે.
આશરે ૨૦૦ હેકટરની આ ૨ TPમાં
સત્તામંડળને કુલ ૭૧ જેટલા જાહેર હેતુના
પ્લોટ મળશે. બાગબગીચા અને ખુલ્લી
જગ્યા માટે ૧ લાખ ૫૪ હજાર ચો.મીટર
તથા સામાજિક અને નબળા વર્ગના
રહેઠાણ માટે ૮૮,૮૫૩ ચો.મીટર જમીન
પ્રાપ્ત થવાની છે.
શ્ રી વિ જ ય ભ ા ઇ રૂ પ ા ણ ી એ
અમદાવાદની પ્રિલિમિનરી TP સ્ક્રીમ
નં.૮૮ (વટવા-ર) મંજૂર કરતા વટવા
વિસ્તારમાં સત્તામંડળને જાહેર હેતુ માટે
કુલ ૧,૧૫,૧૨૧ ચો.મીટર ક્ષેત્રફળના
કુલ-ર૬ પ્લોટ સમ્પ્રાપ્ત થશે.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ મહેસાણા શહેરની
પ્રિલિમિનરી TP સ્ક્રીમ નં. ૪ ને આપેલી
મંજૂરીને પરિણામે આશરે ૧૦૦ હેકટર
વિસ્તારમાં જાહેર સુવિધા માટે ૨૨,૯૨૩
ચો.મીટર તેમજ બાગબગીચા અને રમતગમતના મેદાન માટે ૩૦,૮૦૮ ચો.મીટર
અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકોના
રહેઠાણ માટે ૫૭,૪૭૩ ચો.મીટર જમીન
પ્રાપ્ત થવાની છે.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સૌરાષ્ટ્રના
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ભાવનગર શહેરની પ્રિલિમિનરી TP સ્ક્રીમ
નં . ૯ (રૂવા) મં જૂ ર કરી છે, આથી
ભાવનગર શહેર માં ૧૦૦ હેક ટર
વિસ્તારમાં જાહેર સુવિધા માટે ૧૭,૮૧૫
ચો.મીટર બાગ-બગીચા અને રમતગમતના મેદાન માટે ૨,૫૮૦ ચો.મીટર
અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકના
રહેઠાણ માટે ૩૩,૨૮૮ ચો.મીટર જમીન
પ્રાપ્ત થશે.
અત્રે એ નિર્દેશ કરવો જરૂરી છે કે આ
પ્રિલિમિનરી સ્કીમ મંજૂર થયેથી સંબંધિત
સત્તામંડળ તેને જાહેર સુવિધા માટે પ્રાપ્ત
થતા પ્લોટમાં જરૂરી વિકાસ કરી શકે છે.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પારદર્શિતા
અને નિર્ણાયકતાના અભિગમ સાથે નવી
અથવા વર્ષો જૂની એમ કોઇ પણ TP
સ્કીમને ત્વરિત નિર્ણય તેમજ પોઝિટિવ
એપ્રોચ સાથે મંજૂરી આપવાની અભિનવ
પહેલ કરી છે.
એટલું જ નહીં, જે ઝડપે ડ્રાફ્ટ સ્કીમને
મંજૂરી અપાય છે તે જ ગતિએ આ ડ્રાફ્ટ
TP માં વિશે ષ કરીને રસ્તા અને
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ફેસેિલટિઝનું અમલીકરણ
થાય તેવી સૂચનાઓ પણ મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ
આપી છે. •
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મહેસૂલી સેવાઓ વધુ ઝડપી,
સરળ અને ઓનલાઈન બની

મહેસૂલી સેવાઓને સરળ, ઝડપી અને ઓનલાઈન કરવાની
કવાયતને આગળ ધપાવતાં ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં ૨૧ જેટલી
વિવિધ મહેસૂલી સેવાઓને ઓનલાઈન કરવામાં આવી
છે. આવી જ વધુ બે મહેસૂલી સેવાઓ માટે મુખ્ય
મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વ હેઠળની
રાજ્ય સરકારે પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કર્યો હોવાનું
મહેસૂલ મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું.
દસ્તાવે જ રજિસ્ટ્રે શ ન માટે એપોઈન્ટમે ન ્ટ
મે ળ વવાની પદ્ધતિ અં ગે માહિતી આપતાં મહેસૂ લ
મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું કે, હાલમાં પક્ષકારોએ પોતાના દસ્તાવેજની
નોંધણી કરાવવા માટે સબરજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં રૂબરૂ આવી સંપૂર્ણ
વિગતો સાથેનો દસ્તાવેજ રજૂ કરવાનો રહે છે, જે ધ્યાને લઇ
તેઓને ટોકન નંબર આપવામાં આવે છે. જેમાં પક્ષકારે પોતાનો
ક્રમ આવવા સુધી પ્રતીક્ષા કરવાની રહે છે. રાજ્ય સરકારે
તાજેતરમાં ઓનલાઇન ટોકન પ્રથા પણ અમલમાં મૂકી છે. જે
અંતર્ગત પક્ષકારો પોતાના દસ્તાવેજ નોંધણી માટે મહેસૂલ
વિભાગની ‘ગરવી’ વેબસાઇટ મારફતે જરૂરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને
નોંધણી ફીનું ઓનલાઇન ચુકવણું કર્યા બાદ પોતાના દસ્તાવેજની
નોંધણી માટે તારીખ અને સમય ઓનલાઇન મેળવી શકે છે. જેમાં
પક્ષકારોએ મેળવેલ સમયે દસ્તાવેજ સાથે કચેરીમાં હાજર થવાનું
રહે છે. આમ, દસ્તાવેજની નોંધણી માટે હાલમાં ઓફલાઈન અને
ઓનલાઈન બંને પ્રક્રિયા રાજ્યમાં કાર્યરત છે.
મહેસલ
ૂ મંત્રી શ્રી પટેલે રાજ્ય સરકારે લીધેલા આ નિર્ણય અંગે
વધુમાં કહ્યું કે, ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ શિડ્યુલરનો અમલ
પાઈલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે રાજ્યની આઠ સબરજિસ્ટ્રાર કચેરીઓ,
અમદાવાદ-૩ (મેમનગર), દહેગામ, વડોદરા-૨ (દંતશ્વ
ે ર), નડિયાદ,
સુરત-૬ (કુંભારીયા), નવસારી, રાજકોટ-૮ (ગ્રામ્ય ખેતી) તથા
જૂનાગઢ-૧ (ટીંબાવાડી) ખાતે ફરજિયાતપણે તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦
થી અમલમાં આવશે. આ પદ્ધતિ અમલમાં આવવાથી કોઇ પણ
પક્ષકાર પોતાના દસ્તાવજ
ે ની નોંધણી માટે મહેસલૂ વિભાગની ‘ગરવી’
વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ શિડ્યુલર મેનુ મારફતે
તેઓના નામ-સરનામા, મોબાઇલ નંબર, ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. તથા
દસ્તાવજ
ે ના પ્રથમ પાનાનો ફોટો જેવી વિગતો ભરી દસ્તાવજ
ે નોંધણી
માટે પોતાની અનુકૂળતા મુજબનો સમય મેળવી શકશે. શ્રી પટેલે
ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ શિડ્યુલરના લાભ વિષે માહિતી આપતાં
જણાવ્યું કે, રાજ્યના નાગરિકો પોતાની અનુકૂળતા મુજબ દસ્તાવજ
ે
નોંધણી માટે તારીખ અને સમય મેળવી શકશે. જેને કારણે રાજ્યના
નાગરિકોના સમયની બચત થશે. •
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ગાંધીધામમાં નવી સિટી સર્વે
કચેરી શરૂ કરાશે

રાજ્યના નાગરિકોને મહેસૂલી સેવાઓ વધુ સરળતાથી મળી
રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે અનેકવિધ જનહિતકારી નિર્ણયો કર્યા
છે ત્યારે કચ્છ જિલ્લાના ગાંધીધામ ખાતે નવી સિટી સર્વે
કચેરી શરૂ કરવાનો વધુ એક નિર્ણય કર્યો છે.
મહેસૂલ મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલે જણાવ્યું
હતું કે, આ કચેરી ખાતે ગાંધીધામ અને આદીપુરના
વિસ્તારની ૨૬૦૦ એકર જમીનનાં ૩૦,૦૦૦ લીઝ
જમીન ધારકોને લીઝ દસ્તાવેજોના આધારે પ્રોપર્ટી
કાર્ડ આપવાની કામગીરી શરૂ થશે. ગાંધીધામના આ
વિસ્તારના લોકોની વર્ષો જૂની માંગણી રાજ્ય સરકારે પૂર્ણ કરીને
આ મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.
દીનદયાળ પોર્ટ ટ્રસ્ટ (કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટ)ની જમીનો કેન્દ્ર સરકાર
હસ્તક હોઈ, લીઝ હોલ્ડની જમીનો ફ્રી હોલ્ડમાં રૂપાંતર થયેલ ન
હોવાથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમીનોના મહેસલ
ૂ ી રેકર્ડની જાળવણી
અને નિભાવણી તેમજ મહેસૂલી વસુલાત થઈ શકતી ન હતી
તેમજ જમીનના સત્તા પ્રકારમાં ફેરફાર જેવી અનેક મહેસૂલી
કામગીરી પર રાજ્ય સરકારનું કોઈ સીધું નિયંત્રણ ન હતું. પરંતુ
કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સત્તાનાં સૂત્રો સંભાળ્યાં
ત્યારે જ વર્ષ ૨૦૧૪માં ટાઉનશીપની જમીનોને ફ્રી હોલ્ડ કરવા
માટે કેબીનેટ બેઠકમાં જનહિતકારી નિર્ણય લઈ લીઝ હોલ્ડ ટુ ફ્રી
હોલ્ડમાં ફેરવવાની સ્કીમને મંજૂરી આપી હતી.
મહેસૂલ મંત્રીશ્રી પટેલે ઉમેર્યુ કે, દીનદયાળ પોર્ટ ટ્રસ્ટ (કંડલા
પોર્ટ ટ્રસ્ટ) નિયંત્રણ હેઠળની કેન્દ્ર સરકારની યોજના મુજબ ફ્રી
હોલ્ડ થયેલ જમીન અને મિલકતના વ્યવહારો સરળ અને ઝડપી
બને, જમીન અને મિલકતોનું મહેસૂલી રેકર્ડ તૈયાર કરી શકાય
અને તેની નિભાવણી શક્ય બને તેવા બહુવિધ હેતુથી રાજ્યના
સંવદે નશીલ મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આ વિસ્તારના
નાગરિકો અને જનપ્રતિનિધિઓની લાગણી માન્ય રાખી છે.
આ નિર્ણયના કારણે રાજ્યના અન્ય વિકસિત શહેર ી
વિસ્તારોની જેમ યોજનાબદ્ધ આયોજન અને વિકાસની રૂપરેખા
નક્કી કરી શકાશે. સિટી સર્વે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટની ઓફિસ શરૂ
થવાથી લીઝ હોલ્ડથી ફ્રી હોલ્ડ થયેલ જમીન અને મિલકતો
થઇ છે જેની નોંધણી રેવન્યુ રેકર્ડમાં થઈ શકતી નહતી તે હવે
સિટી સર્વે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફિસ દ્વારા નોંધણી થશે અને હક્ક
ચોક્સી કરીને પ્રોપર્ટી કાર્ડ આપવામાં આવશે. જેથી જે તે
મિલકતોના કબજેદારોની સુનિશ્ચિત્તતા નક્કી થશે અને ફ્રી
હોલ્ડ થયેલ જમીનોના હસ્તાંતરણ ઝડપી અને સરળથી થતાં,
વિકાસને વેગ મળશે. •
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રાજ્યમાં વિદ્યુત શુલ્ક માફીની અરજીઓ
ઓનલાઈન પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ

રાજ્યના નાગરિકોને જનહિતના લાભો સત્વરે મળી રહે તે
આશયથી ડિજિટલ ગુજરાતના નિર્માણ માટે રાજ્ય સરકારે
સમયબદ્ધ આયોજન કર્યું છે જે ન ા ભાગરૂપે અને કવિ ધ
યોજનાઓનું ડિજિટલાઈઝેશન થઈ રહ્યું છે. ચીફ ઈલેક્ટ્રિકલ
કચે ર ી દ્વારા રાજ્યમાં વિદ્યુત શુ લ્ક માફીની અરજીઓ
ઓનલાઈન પોર્ટલ ઉપર સ્વીકારવાનો તથા વિદ્યુત શુલ્ક માફી
ઓનલાઈન આપવા અંગેની શરૂઆત તાજેતરમાં મુખ્ય મંત્રી
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી દ્વારા કરવામાં આવી છે, આ સે વ ાઓનું
વિસ્તૃતીકરણ કરી વીજ કોન્ટ્રાકટરના લાયસન્સ, વિવિધ પરીક્ષામાંથી
મુક્તિ, લીફટ અને એસ્કેલેટર પ્રભાગની તમામ કામગીરીઓ ઓનલાઈન
કરવામાં આવી છે. જેના થકી રાજ્યના નાગરિકોના સમયના બચતની
સાથે કામગીરી વધુ વેગવાન બનશે.
ઊર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય મંત્રી
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજયમાં અરજદારોને વધુમાં
વધુ ઝડપી સેવાઓ, સરળ અને ઓનલાઇન મળી રહે તે માટે મુખ્ય વિદ્યુત
નિરીક્ષકની કચેરીની કામગીરી ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે. લાયસન્સિંગ
બૉર્ડ તથા લિફ્ટ અને એસ્કેલેટર્સની કામગીરીને લગતાં મોડ્યુલ ઓનલાઇન
થતાં નાગરિકોને આ સેવાઓ ઝડપથી મળશે.
ઓનલાઇન અરજીઓ મંજૂર કરવાના આ પ્રોજેકટ અંતર્ગત રાજયમાં
વીજળી કોન્ટ્રાકટર તરીકેનું લાયસન્સ મેળવવા ઇચ્છુક અરજદારો તથા
સુપરવાઇઝર અને વાયરમેનની પરીક્ષામાંથી મુક્તિ મેળવવા માંગતા
અરજદારો, સુપરવાઇઝર અને વાયરમેનની પરીક્ષા આપવા માંગતા
અરજદારોએ હવેથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. રાજયમાં લીફટ
અને એસ્કેલેટર્સનું સ્થાપન કરવા માટે તેમજ લિફ્ટના લાયસન્સ મેળવવા
તથા રિન્યુ કરવા અંગેની અરજીઓ પણ ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.
રાજયમાં નવી લીફટ બનાવવા ઇચ્છતા નાગરિકોએ તેના નકશા મંજરૂ
કરાવી, લીફટની તપાસણી કરાવીને વર્કિંગ લાયસન્સ મેળવવાનું હોય છે.
આ કામગીરી હવે ઓનલાઇન થતાં સૌને આ સુવિધાનો ઝડપી લાભ મળશે.
યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા લોકો વીજળીના કામ માટે મળી
રહે તે માટે સુપરવાઇઝર અને વાયરમેનની પરીક્ષા વર્ષમાં બે વખત લેવામાં
આવે છે. આ પરીક્ષા આપવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો તથા ઇલેક્ટ્રિકલ શાખામાં
ડિપ્લોમા/ડિગ્રી ધરાવતા સુપરવાઇઝર/વાયરમેન પરીક્ષામાંથી મુક્તિ
મેળવવા ઈચ્છુક અરજદારોએ પણ અરજી હવેથી ઓનલાઇન કરવાની
રહેશે. ચીફ ઈલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટર કચેરીની પ્રજાલક્ષી બધી જ કામગીરી
તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ સુધીમાં ઓનલાઇન કરવાનું લક્ષ્યાંક રાખવામાં
આવ્યું હતું તે વહેલું પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે વેબસાઈટ www.
ceiced.gujarat.gov.in પર અરજી સાથે જરૂરી દસ્તાવજો
અપલોડ કરવાના રહેશે. •
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રાજ્ય સરકારનો વધુ એક
ખેડૂત હિતલક્ષી નિર્ણય

મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના
પ્રેરક નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકારે અનેક
ખે ડૂ ત લક્ષી નિર્ણયો કર્યા છે. જે મ ાં
હોર્સપાવર આધારિત કૃષિ વીજજોડાણો
ધરાવતા ખેડૂતોને વધારાનો વીજભાર
નિયમિત કરાવવા માટે તક મળશે અને
ખેડૂતોને પુરવણી વીજબિલ ભરવામાંથી
મુક્તિ મળશે.
ઊર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આ અંગે વધુ
વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, હયાત ધારાધોરણ
મુજબ હોર્સપાવર આધારિત વીજબિલ ભરતા
ખેડતૂ ોને તેમના ખેતીવાડી વીજ જોડાણની ચકાસણી
દરમિયાન કરારિત વીજભાર/મંજરૂ વીજભાર કરતાં
૧૦% કે તે કરતાં વધારે વીજભારનો વપરાશ કરતા
માલુમ પડે તો પુરવણી વીજબિલની આકારણી
આયોગ દ્વારા નિર્દિષ્ટ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે.
વિવિધ ખેડૂત અગ્રણી - સંગઠનો અને ખેતી
સાથે સં ક ળાયે લ ા નિષ્ણાંતોએ વીજ નિયમન
આયોગને આ બાબતે હયાત ધારાધોરણમાં સુધારો
કરી ખેડૂતલક્ષી નિર્ણય લેવા રજૂઆત કરી હતી.
આ રજૂઆત બાબતે નામદાર આયોગ દ્વારા
પ્રસિદ્ધ જાહેરનામાની જોગવાઈ મુજબ હોર્સપાવર
આધારિત વીજબિલ ભરતા ખે ડૂ ત ોને તે મ ના
ખેતીવાડી વીજજોડાણની ચકાસણી દરમિયાન
કરારિત વીજભાર/મંજૂર વીજભાર કરતાં વધારે
વીજભારનો વપરાશ કરતા માલુમ પડે તો પુરવણી
વીજબિલ આપતાં પહેલાં વીજ વિતરણ કંપનીઓએ
ખેડૂતોને ૩૦ દિવસની આગોતરી સૂચના આપી
વીજભાર નિયમિત કરાવવા માટે ખેડૂતને એક તક
આપવાની રહેશે.
રાજ્યમાં હાલ ૪ લાખ ૮૦ હજાર જેટલાં
હોર્સપાવર આધારિત ખેતીવાડી વીજજોડાણો છે,
રાજ્ય સરકારનાં ઉપરોક્ત ખેડૂતલક્ષી પગલાને
કારણે હોર્સપાવર આધારિત કૃષિ વીજજોડાણો
ધરાવતા ખેડૂતોને વધારાનો વીજભાર નિયમિત
કરાવવા માટે તક મળશે અને ખેડૂતોને પુરવણી
વીજબિલ ભરવામાંથી મુક્તિ મળશે. •
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નિર્ણય

સાત અધિક જિલ્લા ન્યાયાધીશ કોર્ટને મંજૂરી

રાજ્યના લોકોને સસ્તો,
ઝડપી અને ઘરઆંગણે ન્યાય
મ ળ ે તે મ ા ટ ે ર ા જ ્ય
સ ર ક ા ર ન ો વ ધુ એ ક
મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.
જે અં તર્ગત સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય
ગુજરાત તથા દક્ષિણ ગુજરાતના
સાત તાલુ ક ાઓમાં અધિક જિલ્લા
ન્યાયાધીશ કોર્ટ ૩૧ જાન્યુઆરી-૨૦૨૦થી
કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
પ ા ર દ ર્શિત ા , સં વે દ ન શ ી લ ત ા ,
નિર્ણાયકતા અને પ્રગતિશીલતાના આધાર
સ્તં ભ પર કાર્ય કરતી મુ ખ ્ય મં ત્રી
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્ય
મંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલની સરકારે
‘સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌને
સમાન ન્યાય’ મળે તે માટે આ મહત્ત્વનો
નિર્ણય કર્યો છે.
રાજ્ય કાયદા મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ

જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, સિવિલ
જજ તથા સિનિયર સિવિલ
જજના કોર્ટના ચુકાદાઓ સામે
અપીલ તેમજ રિવિઝન દાખલ
કરવા માટે છેવાડા ગામના
લોકોને મુખ્ય જિલ્લા મથક સુધી
જવું પડતું હતું. જેના કારણે તેના
કિંમતી સમય અને નાણાનો વ્યય થતો હતો.
જયારે હવે તાલુકા કક્ષાએ જ અધિક જિલ્લા
ન્યાયાધીશ કોર્ટની રચના થવાના પરિણામે
છેવાડાના નાગરિકોને ઘરઆંગણે જ સસ્તો
અને ઝડપી ન્યાય મળી રહેશ.ે આ ઉપરાંત
જિલ્લા અદાલતનું વિકેન્દ્રીકરણ થવાના
પરિણામે કેસોનો ઝડપી નિકાલ થઈ શકશે.
જે ગુનાઓની ગંભીરતા વધુ છે તેવા
ગુનાઓના આરોપીઓને યોગ્ય નશ્યતસજા થાય તે હેતથુ ી આ નવીન કોર્ટ શરૂ
કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. ગુનાનો ભોગ
બનનાર પક્ષાકારોને જિલ્લા મથક સુધી

ધકકા ખાઈ અને આર્થિક તેમજ સમયનો
ભોગ આપવો ન પડે તે ઉદ્દેશથી સમાજના
છેવાડાના નાગરિકના હિતને ધ્યાને રાખીને
વર્તમાન સરકારે સં વે દ નશીલ વલણ
અપનાવીને વધુમાં વધુ અધિક જિલ્લા
ન્યાયાધીશોની નામદાર હાઈકોર્ટના
પરામર્શમાં તાલુકા કક્ષાએ સ્થાપના કરવામાં
આવી છે.
રાજય સરકારે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં
વલસાડ જિલ્લાના વાપી તથા ધરમપુર
તાલુકામાં, વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ અને
કરજણ તાલુકામાં, અમરેલી જિલ્લાના
સાવરકુંડલા તાલુકામાં, આણંદ જિલ્લાના
ખં ભ ાત તાલુ ક ામાં તથા ભાવનગર
જિલ્લાના તળાજા તાલુકામાં એમ કુલ સાત
અધિક જિલ્લા ન્યાયાધીશશ્રીની કોર્ટ શરૂ
કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ માટે જુદા
જુદા સંવર્ગની જગ્યાઓના મહેકમની
મંજૂરી પણ આપવામાં આવી છે. •

UGVCLને પાંચ ઇ-વ્હીકલ અર્પણ

ઇ-વ્હીકલ વધુ મ ાં વધુ રોંજિદા
જીવનમાં વપરાશમાં આવે , તે ને
પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉમદા આશય સાથે
રાજય સરકાર દ્વારા આગામી ટું ક
સમયમાં પોલિસી બનાવવામાં આવશે.
આવા વાહનો આપણું ભવિષ્ય છે, જેના
થકી પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય
છે, તેમ ગાંધીનગર ખાતે યુ.જી.વી.સી.
એલ.ને પાંચ ઇ-વ્હીકલ અર્પણ કરવાના સમારંભમાં ઉર્જા મંત્રી
શ્રી સૌરભભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું.
ઉર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારના
આ ઉમદા અભિગમને સાર્થક કરવા માટે રાજય સરકારની
કંપનીઓએ આ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. સરકારના જુદા
જુદા વિભાગને આ વિષયની માહિતી આપી છે. જીયુવીએનએલ
(ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિ.) દ્વારા ૧૮ ઇ- વ્હીકલ પાંચ
વર્ષ માટે લીઝ પર લેવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી ૫ાંચ વાહનો
યુજીવીસીએલ દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકાર અને ખાનગી કંપનીઓ ઇ-વ્હીકલને પ્રોત્સાહન
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આપી રહી છે, તેવું કહી મંત્રી શ્રી
સૌરભભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાજય
સરકાર પણ આગામી સમયમાં આ
અંગેની નક્કર પોલિસી બનાવી રહી છે.
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના
માર્ગદર્શન હેઠળ આ પોલિસી અમલી
બનાવવામાં આવનાર છે. જેના થકી
આમ જનતાને ખૂ બ ઓછા ખર્ચે
ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા મળશે.
ભવિષ્યમાં વાહનો વધુ કિલોમીટર ચાલી શકે તેવા આવશે,
તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરીને મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇ- વ્હીકલનો
વપરાશ વધતા તેનો ચાર્જિંગ સ્ટેશનની પણ માંગ વધશે. આ કાર્ય
સરકાર એકલી ઝડપથી કરી શકે નહિ. જેથી સરકાર, કંપનીઓ
અને ખાનગી રોકાણ જેવા મોડલને અમલી બનાવીને વધુમાં વધુ
ચાર્જિંગ સ્ટેશન પણ ખોલવાનું સુચારું આયોજન કરવામાં આવશે.
આ કાર્યક્રમમાં મંત્રીશ્રીએ ઇ-વ્હીકલ યુજીવીસીએલને અર્પણ
કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે યુજીવીસીએલનાં કર્મચારીઅધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. •
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સમાચાર વિશેષ

પુસ્તકો જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

દાયકાઓથી પોંક, પતંગ
અને ઊંધિયાના શહેર તરીકે
જાણીતું સુ ર ત પુ સ ્તકમે ળ ાના
કારણે સાહિત્યપ્રેમીઓના શહેર
તરીકે જાણીતું બન્યું છે. સુરતની
આ નવી ઓળખને દીપાવતો
પ્રસંગ તાજેતરમાં યોજાઇ ગયો.
સુ ર ત મહાનગર પાલિકા
આયોજિત ૧૯મો સ્વામી
વિવેકાનંદ રાષ્ટ્રીય પુસ્તકમેળો,
૧૭મો બાગાયત મે ળ ો અને
ફ્લાવર શો” અને ૯માં શિલ્પગ્રામ
મે ળ ાને કૃષિ મં ત્રી શ્રી આર.
સી.ફળદુએ ખુલ્લોમૂક્યો હતો.
મંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુએ જણાવ્યું હતું કે, સારાં પુસ્તકો એ
જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી છે. જ્ઞાનસભર પુસ્તકો લખનારા લેખક
વિષયને લગતું ઊંડાણભર્યું જ્ઞાન ધરાવતાં હોય છે. જીવનમાં આગળ
સુ ર ન્ે દ્રનગર સ્થિત એમ.પી.શાહ
આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ ખાતે પાણી
પુરવઠા મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાના
અધ્યક્ષસ્થાને મેગા પ્લેસમેન્ટ કેમ્પ યોજાયો
હતો. જિલ્લાના રોજગારવાંચ્છુ ઉમેદવારોને
સ્વરોજગારી પૂ ર ી પાડવાના હેતુ સ ર
યોજાયે લ આ કેમ ્પમાં ૫૦૯ જે ટ લી
જગ્યાઓ માટે ૬૪ જેટલા નોકરીદાતાઓ
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કિશોર જીકાદરા

વધવા માટે હંમેશાં આપણાથી
વધુ જ્ઞાની વ્યક્તિઓથી જ્ઞાન
લે વું જો ઈ એ . પુ સ ્તક ો ન ા
રચયિતાઓ જ્ઞાનનો ભંડાર હોય
છે. જે જ્ઞાનની અલૌકિક
દુનિયાની સફર કરાવે છે.
આ કાર્યક્ર મના મુખ્ય
અતિથિ ગુજરાતી સાહિત્યકાર
અને કટાર લેખક ડૉ.શરદ ઠાકરે
જણાવ્યું કે, પુસ્તકમેળામાંથી ૩
નવી વાતો અને ૩૦ નવા શબ્દો
જાણવા મળશે . આ વે ળ ાએ
ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષ સંઘવી અને
અરવિંદભાઈ રાણા સહિત મોટી
સંખ્યામાં પુસ્તકરસિકો- સાહિત્યપ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અત્રે
ઉલ્લેખનિય છે કે, પાંચ દિવસમાં ત્રણ લાખથી વધુ નાગરિકોએ
પુસ્તક મેળાની મુલાકાત લીધી હતી. •

“હર હાથ કો કામ”

રાજયના દરેક યુવાનને રોજગારી મળે
તે માટે રાજય સરકારે “હર હાથ કો
કામ”નો અભિગમ રાખ્યો છે. તેમ પાણી
પુરવઠા મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળિયાએ
જણાવ્યું હતું.
તેમણે આ તકે ઉપસ્થિત યુવાનોને
નિષ્ઠા અને પ્રામાણિકતાથી કાર્ય કરી
કુશળતાપૂર્વક આગળ વધવા અનુરોધ કર્યો
હ ત ો . આ પ્ર સં ગે મં ત્રી શ્ રી ત થ ા
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મહાનુભાવોના હસ્તે કોલેજમાં પ્રથમ વર્ષે
અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રાજયના
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતા
ટેબ્લેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ધારાસભ્ય શ્રી ધનજીભાઈ પટેલે
ઉદ્યોગગૃહો માટે કુશળ માનવ બળની
જરૂરિયાત ઉપર ભાર મૂકી આ પ્રસંગે
જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ કંપની કે ઓફિસ
માત્ર મશીનથી નથી ચાલતા તમામને
ચલાવવા માટે કુશળ આવડત ધરાવતા
ઉમેદવારની જરૂર પડે છે.
આ કાર્યક્રમમાં રોજગાર વિનિમય
કચેરીના અધિકારી શ્રી જે.ડી. જેઠવા,
એમ.પી.શાહ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ
કોલે જ ના આચાર્ય શ્રી હિંમ તભાઈ
ભાલોડિયા તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની
વિવિધ કોલે જ ના આચાર્યશ્રીઓ,
અધ્યાપકશ્રીઓ, વિવિધ કંપ નીના
નોકરીદાતાશ્રીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં
ઉમેદવારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •

સમાચાર વિશેષ

નાસિકમાં ‘સ્ટડી ઈન ગુજરાત’ રોડ શો

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ
દેશમાં શિક્ષણનું સ્તર સુધારવા પર ભાર
મૂક્યો છે. આ પ્રેરણાને સાર્થક કરતાં મુખ્ય
મં ત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના
માર્ગદર્શનથી ભારત અને વિશ્વ સમક્ષ
શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતની સિદ્ધિઓ દર્શાવવા
તેમજ રાજ્યમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની તકોનો
વ્યાપ વધે એ માટે રાજ્ય સરકારે ‘‘સ્ટડી
ઇન ગુજરાત’’ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી
છે, જે હેઠળ દેશ-વિદેશમાં રોડ શોનું
આયોજન થઇ રહ્યું છે. જેના ભાગરૂપે
નાસિક ખાતે યોજાયેલા રોડ શોમાં શિક્ષણ
મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએે કહ્યું હતું
કે, આગામી સમયમાં ગુજરાત ભારતનું
શિક્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
“સ્ટડી ઇન ગુજરાત” એ ગુજરાત
સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યોજવામાં
આવેલી નવીનતમ પહેલ છે, જેનો ઉદ્દેશ

ગુજરાત રાજ્યને ભારતમાં શિક્ષણના કેન્દ્ર
તરીકે વધુ વિકસાવવાનો અને વિદેશના
તે મ જ ભ ા ર ત ન ા અ ન ્ય ર ા જ ્ય ન ા
વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ
મેળવવા માટે આમંત્રિત કરવાનો છે.
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર
માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના સે ક્રેટરી/
ડિવિઝનલ સહિત યુનિવર્સિટી, શાળાઓ

અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ રોડ શૉમાં
સહભાગી થયા હતા. ગુજરાતમાં સમૃદ્ધ
બની રહેલા શિક્ષણ ક્ષેત્રની એક ઝલક
આપવા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામાં
રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને રાજ્યમાં રહેલી
શિક્ષણની તકોને ઉજાગર કરવાના હેતુ
સાથે આ રોડ શૉનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું હતું. •

આદિજાતિ સલાહકાર પરિષદની બેઠક યોજાઇ

ર ા જ ્ય મ ાં આ દિ જા ત િ
વિસ્તારનો સર્વાંગી વિકાસ કરવા
ગુ જ રાત સરકાર કટિબદ્ધ છે.
વનબાં ધ વોના વિકાસ માટે
ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્ટનો
મહત્તમ ઉપયોગ કરીને છેવાડાના
જરૂરિયાતમંદ લોકોને તેનો લાભ
મળે તે જોવાની આપણા સૌની
સંયક્ત
ુ જવાબદારી છે તેમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલી આદિજાતિ
સલાહકાર પરિષદની સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં આદિજાતિ વિકાસ
મંત્રી શ્રી ગણપતભાઇ વસાવાએ જણાવ્યું હતું.
મંત્રીશ્રી વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, સંવેદનશીલ મુખ્ય મંત્રી
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ
પટેલના નેતૃત્વવાળી સરકારે રાજ્યના આદિજાતિ વિસ્તારમાં
શિક્ષણ ઉપલબ્ધ કરાવવાની સતત ચિંતા કરી છે. જેના ભાગરૂપે
ધોરણ ૬ થી ૮માં ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષય શિક્ષકોની કુલ
૧૦,૦૪૨ માંથી ૯,૪૩૪ જગ્યાઓ ભરાયેલી છે. જ્યારે બાકીની
જગ્યાઓ બનતી ત્વરાએ ભરવામાં આવશે. હાલમાં આ વિસ્તારમાં
૧૨,૪૨૪ જેટલા ભાષાશિક્ષકો કાર્યરત છે. આ વિસ્તારમાં અભ્યાસ
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કરતા વિદ્યાર્થીઓને મીની બસની
સુવિધાનો લાભ મળી રહે તે માટે
૯,૪૮૩ રૂટ કાર્યરત કરવામાં
આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત પ્રાથમિક શિક્ષણ
અંતર્ગત ૮,૦૦૦ ઓરડામાંથી
બાકી રહેલા ૪,૦૦૦ ઓરડા આ
વર્ષે તૈયાર કરવામાં આવશે તેમ

મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું હતું.
મંત્રીશ્રીએ આ બેઠકમાં વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓને
આદિજાતિ વિસ્તારના વિકાસના કામોમાં વધુ ઝડપ લાવીને પૂર્ણ
કરવા જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપી હતી.
આ બેઠકમાં આદિજાતિ સલાહકાર પરિષદના સભ્ય અને
ધારાસભ્ય સર્વે શ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર અને નરેશભાઇ પટેલે
આદિજાતિ વિકાસનાં કામો અંગે જરૂરી સૂચનો કર્યાં હતાં.
આ પ્રસંગે આદિજાતિ વિભાગના સચિવ શ્રી અનુપમ આનંદ,
આદિજાતિ કમિશનર શ્રી દિલીપ રાણા સહિત વિવિધ વિભાગોના
ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ઉપસ્થિત રહીને જરૂરી ચર્ચા વિચારણા
કરી હતી. •
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બુલેટ ટ્રેન માટે જમીન સંપાદનનું
વળતર અપાયું

દેશના સૌપ્રથમ હાઇસ્પીડ ટ્રેન (બુલેટ ટ્રેન) પ્રોજેક્ટની કામગીરી બુલેટ ગતિએ
ચાલી રહી છે. મુંબઈથી અમદાવાદ સુધીના કુલ ૫૦૮ કિલોમીટરના પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત
ગુજરાતના ૮ જિલ્લાના ૧૯૭ ગામમાંથી બુલેટ ટ્રેન પસાર થશે અને આ હાઈસ્પીડ
કોરિડોરને ૧૨ સ્ટેશનો પૈકી મહારાષ્ટ્રમાં ૪ અને ગુજરાતમાં ૮ અદ્યતન સ્ટેશન
બનાવવાના છે. જે માટે જમીન સંપાદનની કામગીરી પૂરપાટ ચાલી રહી છે.
ગાં ધ ીનગરમાં આયોજિત કલે ક ટરશ્રીઓની કોન્ફરન્સમાં મહેસૂ લ મં ત્રી
શ્રી કૌશિકભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, બુલટે ટ્ન
રે પ્રોજેકટના અમલીકરણ માટે અંદાજિત
૭૧૪ હેક્ટર જમીનની જરૂરિયાત છે, જે પૈકી અંદાજિત ૫૭૧ હેક્ટર જમીનની
સંપાદન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ છે. કુલ ૧૯૭ ગામો પૈકી ૧૮૮ ગામોમાં જોઇન્ટ મેજરમેન્ટ
સર્વેની કામગીરી થઇ છે. સંમતિ કરાર હેઠળના ૩૨૧૩ પ્લોટ પૈકી ૨૭૩૫ પ્લોટના
કરારની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે આ સંપાદન કામગીરી માટે ખેડૂતોને
રૂ.૨૧૦૦ કરોડથી વધુની રકમ ચુકવી દેવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મહેસૂલ પ્રક્રિયા અત્યંત સરળ અને પારદર્શી બનાવવાના ધ્યેય
સાથે રાજ્ય સરકારે iORA-2.0 (ઇન્ટગ્રેટેડ ઓનલાઇન રેવન્યૂ એપ્લિકેશન)નો
અમલ કર્યો છે. આ મામલે ગુજરાત દેશનું અગ્રિમ રાજ્ય બન્યું છે.

દાહોદમાં મેગા જોબ ફેર

“હર હાથ કો કામ, હર ખેત કો પાની”
આ સૂત્રને આત્મસાત કરી ગુજરાત સરકાર
યુવાઓને રોજગારી મળે તેવા પ્રયાસો કરી
રહી છે. પોતાના લક્ષ્યને પહોંચી વળવા સરકાર
કટીબદ્ધ છે. યુવાઓને ઘરઆંગણે રોજગારી
મળે તે આશયથી ગુજરાત સરકાર જિલ્લાતાલુકા કક્ષાએ રોજગાર મેળા યોજી રહી છે.
જે અંતર્ગત તાજેતરમાં દાહોદમાં મેગા જોબ
ફેર યોજાયો હતો. આ ફેરમાં ૫૦ કંપનીઓએ
૨૦૪૬ છાત્રોને નોકરીની ઓફર કરી હતી.

આ પ્રસંગે ગ્રામ્ય વિકાસ રાજ્ય મંત્રી શ્રી
બચુભાઇ ખાબડે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે
કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા છાત્રોને તેમને પદવી
મળે કે તુરંત નોકરીની તક મળે એ પ્રકારનું
આયોજન કર્યું છે. આ વેળાએ નોકરીની ઓફર
મેળવનારા છાત્રોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું
હતું. નોકરીદાતા કંપનીના પ્રતિનિધિઓને
પ્રશસ્તિપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.•

રાજ્યના ૨૪ લાખ ઘરમાં પાઇપલાઇનથી ગેસ અપાશે

ગુજરાતમાં કુલ ૧૮ લાખ ઘરોમાં
પાઈપલાઈન આધારે નાગરિકોને ગેસ
પૂરો પાડવામાં આવે છે અને આગામી
દિવસોમાં આ આંકડો ૨૨થી ૨૪ લાખ
સુ ધ ી લઇ જવાનું રાજ્ય સરકારનો
લક્ષ્યાંક છે. આ લક્ષ્યાંકને સિદ્ધ કરવા
માટે ગેસ પુરવઠો વધારવાની આવશ્યકતા
છે. જે ન ા અનુ સં ધ ાને નવી દિલ્હીમાં
યોજાયે લ ી બે ઠ કમાં કેન્દ્રી ય પે ટ્રોલિયમ
અને નેચરલ ગેસ બાબતોના મંત્રી શ્રી
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને કતારના ઊર્જા મંત્રી
શ્રી સાદ શે ર ીદા અલ કાબી સાથે

રાજ્યના ઊર્જા મં ત્રી શ્રી સૌરભભાઈ
પટેલે ચર્ચા કરી હતી.
ગુજરાતને લાંબા ગાળા માટે વાજબી
ભાવે ગે સ પુ ર વઠો પૂ ર ો પાડવા માટે
રાજ્યના ઊર્જા મં ત્રી શ્રી સૌરભભાઈ
પટેલે કતારના ગેસ પુરવઠા મંત્રી શ્રી
સાદ શેરીદા અલ કાબીને અપીલ કરી
રાજ્યના ગેસ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ
અંગે માહિતી આપી હતી. ગુજરાતમાં
રાજ્ય સરકાર હસ્તકના ૨૫૦૦
મેગાવોટ ગેસ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ
અને ખાનગી ક્ષેત્રના ૧૫૦૦ મેગાવોટ
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ક્ષમતા ધરાવતા ગેસ આધારિત પાવર
મળી રાજ્યમાં કુલ ૪૦૦૦ મેગાવોટ
ક્ષમતાના પાવર પ્લાન્ટ કાર્યરત છે. જો
કુલ ક્ષમતાના ૭૦% પ્લાન્ટ પણ ચાલે
તો દર વર્ષે ૩.૫ મિલિયન ટન ગેસની
જરૂરિયાત છે. દેશભરમાં કુલ ૨૪૦૦૦
મેગાવોટ ક્ષમતા ધરાવતા ગેસ આધારિત
પ ા વ ર પ ્લા ન ્ટ મ ાં ૨ ૧ % હિ સ ્સો
ગુજરાતનો છે. ત્યારે ગુજરાતને લાંબા
ગાળા માટે વાજબી કિંમતે ગેસ મળી રહે
તે વ ી ખાતરી કતારના ગે સ પુ ર વઠા
મંત્રીશ્રી દ્વારા આપવામાં આવી હતી. •
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નૉલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત ખાતે મેગા પ્લેસમેન્ટ કેમ્પનું આયોજન

ગુજરાત સરકારે વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ
ઘડતરની સાથે સાથે તે મ ના માટે
રોજગારીના દ્વાર પણ ખોલ્યા છે, એમ ગૃહ
રાજ્ય મં ત્રી શ્રી પ્રદીપસિં હ જાડે જા એ
નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત ખાતે
મે ગ ા પ્લેસમે ન ્ટ કેમ ્પને ખુ લ્ લો મૂ કત ા
જણાવ્યું હતું.
મંત્રી શ્રી જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે,
વિદ્યાર્થીઓને એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી
રોજગારીની તકો મળી રહે તથા કંપનીઓને
ખાલી જગ્યાઓ માટે પસં દ ગી કરવા
બહોળા પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓ મળી રહે તે
હેતથુ ી ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ
દ્વારા મેગા પ્લેસમેન્ટ કેમ્પનું આયોજન
કરવામાં આવ્યું છે.
ગૃહ રાજ્ય મંત્રીશ્રીએ વધુમાં જણાવ્યું
હતું કે, મેગા પ્લેસમેન્ટ કેમ્પના માધ્યમથી
રાજ્યના શિક્ષિત યુ વ ક-યુ વ તીઓને
નોકરી-રોજગારી અપાવવા માટે રાજય
સરકાર કટિબદ્ધ છે. રાજ્યના યુવાનો
શૈક્ષણિક કારકિર્દી બાદ તેમના અભ્યાસ

અને રુચિને અનુરૂપ નોકરી મળે તે માટે
રાજ્ય સરકારે સવિશેષ પ્રયાસો કર્યા છે.
મં ત્રી શ્રીએ વધુ મ ાં જણાવ્યું હતું કે,
ગુજરાતમાં યુવાનોને નોકરી મળે અને
અથવા તો ઉદ્યોગ કે ધંધો કરીને આગળ
વધતા યુવાનોને યોગ્ય વાતાવરણ મળે તે
માટે રાજય સરકારે પદ્ઘતિસરનું આયોજન
કર્યું છે.
આ પ્રસં ગે ગૃહ રાજ્ય મં ત્રી શ્રી
પ્રદીપસિંહ જાડેજાના હસ્તે ‘વિદ્યાર્થી અને
કંપની ડિરેક્ટરી’ પુસ્તકનું વિમોચન પણ
કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યના શિક્ષણ
વિભાગ હસ્તકની તમામ સરકારી અને
અનુદાનિત કોલેજો ખાતે હાલમાં સેમેસ્ટર
૫ અને ૬માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને

તેઓના રસ, કલા અને કૌશલ્યો અનુસાર
રોજગારીની તક ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુથી
૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ સુધી ૩૦ અલગ
અલગ જગ્યાઓ પર પ્લેસમેન્ટ મીટનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રસંગે શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર
સચિવ શ્રીમતી અં જુ શર્મા, જિલ્લા
કલે ક ટર શ્રી કે. કે નિરાલા, ગુ જ રાત
યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉ. હિમાંશુ
પંડ્યા, ઉપકુલપતિ શ્રી જગદીશ ભાવસાર,
ઉચ્ચ શિક્ષણના નિયામક શ્રી પી.ભારથી,
નોડલ ઓફિસર શ્રી બી.કે.જૈન, નોલેજ
કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુ જ રાતના શ્રી
એ.યુ.પટેલ સહિત કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ
મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. •

વિધાનસભામાં “ટેક્નોલૉજીનો માનવજીવન પર પ્રભાવ” વિષયક સેમિનાર

નવીન-આધુનિક ટેક્નોલોજીનો
ગુ જ ર ા ત ન ા ધ ા ર ા સ ભ ્ય શ્ રી ઓ
લોકકલ્યાણ અર્થે ઉપયોગ કરે તે
હેતથુ ી વડોદરાની ધ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
એન્જિનિયર્સ સં સ ્થાના માધ્યમથી
ગાં ધ ીનગર સ્થિત વિધાનસભામાં
‘‘ટેક્ નોલૉજીનો માનવજીવન પર
પ્રભાવ’’ વિષયક પ્રવચન શ્રેણી યોજાઇ હતી. જેમાં વિધાનસભા
અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, વર્તમાન અને
આગામી સમય ટેક્નોલૉજીનો છે. આગામી સમયમાં ટેક્નોલોજીમાં
આવનાર પરિવર્તન સાથે અવગત થવાથી જ આપણે વિશ્વ સાથે
કદમ મિલાવી શકીશું.
વર્તમાન સમયમાં આપણા દેશમાં ડિજિટલ ઈન્ડિયા, મેક ઇન
ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને સ્માર્ટ સિટીઝ જેવી અનેક પહેલ
કરાઇ છે. જ્યારે વૈશ્વિક ફલક પર ભારતની ગણના ટેકનોલોજી
ક્ષેત્રે ઉભરતા દેશ તરીકે થઇ રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઝડપી
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પરિવર્તન અને નવીનતાને ધ્યાનમાં રાખીને, પરિવર્તનનો સામનો
કરી શકાય તે માટે આપણા સમાજે અને નીતિ ઘડનારાઓએ પણ
વર્તમાન વલણો વિશે જાગૃત રહેવાની જરૂર હોવાનું તેમણે
જણાવ્યું હતું.
આ પ્રવચન શ્ણ
રે ીમાં મહેસલ
ૂ મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઇ પટેલ, શ્રમ
અને રોજગાર મંત્રી શ્રી દિલીપભાઇ ઠાકોર સહિતના મંત્રીશ્રીઓ,
ધારાસભ્યશ્રીઓ, પૂ ર્વ મં ત્રી શ્રીઓ, ધ ઇન્સ્ટિટ્યુ ટ ઓફ
એન્જિનિયરીંગ (ઇન્ડિયા)ના સભ્યશ્રીઓ, વિધાનસભાના ઉચ્ચ
અધિકારીશ્રીઓ તેમજ કર્મચારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. •
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ગુજરાત હવે રમતવીરોની
ભૂમિ બની છે

સમાચાર વિશેષ

માનવવિકાસમાં સૌથી વધુ ફાળો રમત-ગમતનો છે.
તે બુદ્ધિચાતુર્ય, ચપળતા, બહાદૂરી, સમયસૂચકતાના ગુણ
ખીલવવા ઉપરાંત ખડતલ અને નિરોગી શરીર રાખવાની
પ્રેરણા આપે છે. પ્રતિભાવાન પેઢીના નિર્માણની ખેવના
સાથે વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતના કાર્યકાળ દરમિયાન ખેલ
મહાકુંભની અને રાષ્ટ્રીય સ્તરેથી ખેલો ઇન્ડિયા, ફીટ
ઇન્ડિયા મીશન મોડમાં ચાલુ કર્યું, જેના પરિણામ સ્વરૂપ
રમતગમત ક્ષેત્રે ઊભરી આવેલા પ્રતિભાવાન યુવાઓએ
ભારત અને ગુજરાતને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ અપાવી છે.
શ્રી સરિતા ગાયકવાડ અને શ્રી હરમિત દેસાઇ તેનાં ઉત્કૃષ્ટ
ઉદાહરણ છે. આવી જ ખેલપ્રતિભાઓની શોધ માટે તેમજ
તંદુરસ્ત પેઢી અને મજબૂત રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં આવા
રમતોત્સવ મહત્ત્વનો ફાળો આપી રહ્યા છે.
રાજ્યના રમતગમત મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ,ે બેંક ઓફ
બરોડા(બીઓબી)ની ત્રીજી રાષ્ટ્રીય માસ્ટર્સ ગેમ્સનો પ્રારંભ
કરાવ્યો હતો. આ ખેલ મહોત્સવમાં વિવિધ ૨૭ રાજ્યોના ૬
હજાર જેટલા ખેલાડીઓ ૧૫ પ્રકારની રમતોમાં વિજેતા
બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે નર્મદા વિકાસ રાજ્ય
મંત્રી શ્રી યોગેશભાઇ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
ગુજરાત હવે રમતવીરોની ભૂમિ બની રહી છે એવી
લાગણી વ્યક્ત કરતાં ખેલ રાજ્ય મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ
પટેલે જણાવ્યુ હતુ કે, માસ્ટર ગેમ્સ ૩૦ વર્ષથી લઈને
૧૦૦ વર્ષની ઉંંમર સુધીના રમત ચાહકોને રમવાની તક
આપે છે, આ રમતોત્સવમાં ૮૦ થી વધુ ઉંંમરના ૪૮
ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે એ યુવા પેઢી માટે ખૂબ
પ્રેરણાદાયક છે એનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ પ્રસંગે મેયર ડૉ. જિગીષાબહેન શેઠ, ધારાસભ્ય
શ્રી જીતુભાઈ સુખડિયા, મનીષાબહેન વકીલ, સીમાબેન
મોહિલે, શૈલેષભાઈ મહેતા, માસ્ટર્સ ગેમ્સ એસોસિએશન
ઓફ ગુજરાતના અધ્યક્ષ અને બેંક ઓફ બરોડાના
ડાયરેકટર ડૉ. ભરતભાઇ ડાંગર ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. •
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સરઇમાં શાળા અને આંગણવાડીના
મકાનનું ભૂમિપૂજન

ગુ જ ર ા ત ન ા અં તરિ ય ા ળ
ગામડાઓમાં બાળકોને ઘરઆંગણે
વિદ્યાભ્યાસની સુવિધા મળે તે માટે
સં વે દ ન શ ી લ ર ા જ ્ય સ ર ક ા ર
પ્રયત્નશીલ છે. તાજેતરમાં વલસાડ
જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરઇ
ગામની પ્રાથમિક શાળા તે મ જ
આંગણવાડીના મકાનનું ભૂમિપૂજન વન અને આદિજાતિ વિકાસ રાજ્ય
મંત્રી શ્રી રમણલાલ પાટકરના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. મંત્રીશ્રીએ
શાળામાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓની ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે
શુભકામનાઓ પાઠવતાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા
વિદ્યાર્થીઓને પૂરતી સુવિધાયુકત મકાન મળે તે માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ
છે. શાળાના જર્જરિત મકાનોની જગ્યાએ નવા મકાનોનું નિર્માણ કરવાની
સાથે કમ્પાઉન્ડ વોલ, પેવર બ્લોક જેવી સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં
આવી રહી છે. આ અવસરે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી મણિલાલ પટેલ,
સરપંચ શ્રી દક્ષાબહેન દુમાડા, શાળાના આચાર્ય, શાળા પરિવાર તેમજ
શાળાનાં બાળકો, ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યાં હતાં. •

અંજારમાં જનઔષધિ કેન્દ્રનો પ્રારંભ

કેન્ દ્ર તે મ જ રાજ્ય
સરકાર દ્વારા આરોગ્ય ક્ષેત્રે
લોકકલ્યાણકારી અને ક
યોજનાઓ અમલી બનાવી
છે ત્યારે જનઔષધિ કેન્દ્ર
થકી સસ્તા દરે દવાઓ
આપીને સરકાર ગરીબોના
આંસુ લૂંછીને મદદરૂપ થઇ રહી છે. અંજાર શહેરના સવાસર નાકા
વિસ્તારમાં ભારતીય જનઔષધિ કેન્દ્રને સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત
વર્ગોના કલ્યાણ રાજ્ય મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીરના હસ્તે ખુલ્લું
મૂકવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે
લોકોને સસ્તા દરે દવાઓ પૂરી પાડવા માટે દેશના વડાપ્રધાને તાલુકા
સ્થાનો પર આ પ્રકારના જનઔષધિ કેન્દ્રો ખોલવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે
ત્યારે અંજારના આંગણે સસ્તા દરની દવાઓ માટેનું આ કેન્દ્ર સૌના માટે
મદદરૂપ થશે. બ્લડપ્રેસર, ડાયાબિટીસ, કેન્સર, હૃદય રોગ જેવી ગંભીર
બીમારીઓ તથા ઓપરેશન બાદ દર્દીઓને આવશ્યક દવાઓ સસ્તા દરે
આપીને રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકાર નાગરિકોને મદદરૂપ થઇ રહી છે. આ
કેન્દ્રમાં ૧૦ ટકાથી લઇને ૯૦ ટકા સુધી દવાઓ બજાર કરતાં સસ્તા દરે
મળી રહેશે. •
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ગૌરવ

ગુજરાતની ગૌરવ ગાથામાં વધુ એક સિદ્ધિ

ગુજરાત એસ.ટી.ને ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટર્સ રોડ સેફટી એવોર્ડ પ્રાપ્ત

ગુજરાત એટલે નૂતન રાહ કંડારનારું
રાજ્ય. તાજેતરમાં ગુજરાતની યશકલગીમાં
વધુ એક પીંછનો ઉમેરો ત્યારે થયો જ્યારે
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના
દીર્ઘદૃષ્ટિપૂર્ણ નેતૃત્વમાં ગુડ ગર્વનન્સ ક્ષેત્રે
ગુજરાત એસ.ટી.ને ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટર્સ
રોડ સેફટી એવોર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ મળ્યો.
આ એવોર્ડ અંતર્ગત વિજેતા ટ્રોફી
તેમજ રૂ. બે લાખનો પુરસ્કાર કેન્દ્રીય માર્ગ
પરિવહન મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીના હસ્તે
નવી દિલ્હીમાં એસ.ટી. નિગમને એનાયત
કરવામાં આવ્યાં હતાં. ભારત સરકારના
મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ
હાઇવેઝના એસોસિયેશન ઓફ સ્ટેટ રોડ
ટ્રાન્સપોર્ટ અન્ડર ટેકીંગ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ
કોન્ફરન્સ એન્ડ એક્ઝિબિશન ઓન
પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ ઇનોવેશનમાં ગુજરાત
એસ.ટી. કોર્પોરેશનને આ ગૌરવ સિદ્ધિથી
સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે.
રાજ્યમાં નાગરિક સે વ ાઓ અને
સરકારના વિવિધ વિભાગોની કામગીરીના
સીધા મોનિટરિંગ માટે વિકસાવેલા સી.
એમ. ડેશબોર્ડ દ્વારા એસ.ટી. સેવાઓનું
સતત મોનિટરિંગ થાય છે. ઓવર સ્પીડિંગ
વાળી બસ સેવાઓની પ્રત્યક્ષ જાણકારી
સી.એમ. ડેશબોર્ડને મળતાં જ તેના પર

નિયંત્રણ લાવી શકાય છે. આ મહત્ત્વપૂર્ણ
મોનિટરિંગને પરિણામે એસ.ટી. બસોના
અકસ્માતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે જે
સરવાળે મુસાફર સુરક્ષા-સલામતીનું દ્યોતક
બન્યું છે.
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમને આ
ગૌરવ સિદ્ધિ માટે અભિનંદન પાઠવ્યાં
હતાં. દેશભરના માર્ગ વાહન વ્યવહાર
નિગમોમાં ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન
વ્યવહાર નિગમે ૭પ૦૦ ફલીટ સર્વિસનું
સંચાલન સલામત-સુરક્ષિત અને ઓછામાં
ઓછા અકસ્માતથી કરીને આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત
કર્યો છે. રાજ્યમાં ૧ લાખ કિલોમીટરે થતા
આવા અકસ્માતનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું
એટલે કે ૦.૦૬ રહ્યું છે.
ગુજરાતને આ એવોર્ડ માર્ગ વાહન
વ્યવહાર નિગમોના જૂના અકસ્માતોની
માહિતી અને દરનું વિશ્લેષણ કરીને તેમજ
સલામત-સુરક્ષિત ડ્રાઇવિંગ માટેની વ્યૂહ
રચનાના સફળ અમલીકરણથી પ્રાપ્ત થયો
છે. ગુજરાતમાં પાછલા એક દશક ર૦૦૯૧૦થી ર૦૧૮-૧૯ સુ ધ ીમાં આવા
અકસ્માતોનું પ્રમાણ ૦.૧૧ થી ઘટીને
અત્યંત નીચું ૦.૦૬નું થયું છે.
ગુજરાત એસ.ટી. કોર્પોરેશન દ્વારા
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સલામત-સુરક્ષિત ડ્રાઇવિંગ માટેની જે
વ્યૂહરચના અમલી બનાવાઇ છે. જે
અંતર્ગત Open House દ્વારા દૈનિક
ધોરણે Safety Meetings, Safety
માટે માસ્ટર ટ્રેઇનરની નિમણૂકં , ડ્રાઇવરોની
દૃષ્ટિ, બ્લડ પ્રેશર અને શુગર લેવલનું સતત
મે ડિક લ ચે ક અપ કરવામાં આવે છે.
Drink & Driveની નીતિ અટકાવવા
માટે Breath Analyser થી તમામ
ડ્રાઈવરોનું ડયુટી આપતાં પહેલાં ચેકિંગ
તેમજ ડ્રાઇવરોના ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ
સમયસર રિન્યુ થાય તેનું મોનિટરિંગ
કરવામાં આવ્યું. ૧૦૨૧ એવા ડ્રાઇવરો કે
જે મહત્તમ અકસ્માતોમાં સંડોવાયેલ હતા
તેઓ માટે ખાસ ટ્રેઇનીંગનું આયોજન
કરાયું ડ્રાઇવરોમાં Disciplined
D r i v i n g ન ી વૃ ત્તિ ને પ્રો ત ્સા હ ન
Overspeeding-Mechanical

Breakdown વગેરે જેવાં પરિમાણોની

GSRTC ના Command and

Control Centre દ્વારા સતત

મોનિટરિંગ અને જે ડેપો માટે અકસ્માતની
સંખ્યા અને ફેટલ અકસ્માત શૂન્ય હોય
તે ન ા માટે મોટિવે શ નલ સર્ટિફિકેટ ,
ઇન્સેન્ટીવ તથા પ્રોત્સાહન આપવામાં
આવે છે. •

નિર્ધાર

મક્કમ મનોબળથી શારીરિક અક્ષમતાને માત કરતાં રાહુલ મલસાતર

‘લહેરો સે ડરકર નૌકા પાર નહિ
હોતી કોશિષ કરનેવાલો કી કભી હાર
નહીં હોતી’, બાળપણથી જ થેલસ
ે મિ
ે યાના
કારણે અનેક મુશ્કેલીઓનો મેં સામનો
કર્યો છે, પરંતુ ક્યારેય મેં હાર નથી
માની, આ શબ્દો છે ઉપરાષ્ટ્રપતિશ્રીના
હસ્તે દિવ્યાંગ સશક્તિકરણ પુરસ્કાર
મે ળ વનાર રાજકોટના શ્રી રાહુ લ
મલસાતરના.
સંઘર્ષ એ માનવજીવન સાથે જોડાયેલી
ન અવગણી શકાય તેવી બાબત છે.
જન્મથી મૃત્યુ સુધી પ્રત્યેક વ્યક્તિ કોઈને
કોઈ પ્રકારના સંઘર્ષનો સામનો કરતી
હોય છે. આવા સંઘર્ષો સામે મક્કમ
મનોબળ અને દૃઢ ઇચ્છાશક્તિની સાથે
જયારે પુરુષાર્થ જોડાય છે ત્યારે વ્યક્તિનું
જીવન સાચા અર્થમાં સુવાસિત બની
સમાજ માટે માર્ગદર્શન રૂપ બનતું હોય
છે. આવા જ એક દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ
ધરાવતાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિ એટલે
રાજકોટમાં રહેતા શ્રી રાહુલ મલસાતર.
રાજકોટમાં રહેતા અને લોન્ડ્રી કામ
કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતાં શ્રી
ભરતભાઈ અને શ્રી રેખાબેનના ઘરે
રાહુલનો જન્મ થયો. જન્મ બાદ તેની
તબીબી તપાસ દરમિયાન ધ્યાને આવ્યું
કે રાહુલ થેલેસેમિયા મેજરનો દર્દી છે.
પરિવાર પર વજ્રાઘાત થયો. સામાન્ય
માનવી આ પરિસ્થિતિમાં હતાશા અને
નિરાશાનો શિકાર બની જાય છે. પરંતુ
પરિવારજનોએ રાહુલના ઉછેરની સાથે
સારવારની જવાબદારી સુપેરે સંભાળી
લીધી. પરિશ્રમને પોતાનું શસ્ત્ર બનાવીને
થેલેસેમિયા જેવા ઘાતક રોગ સામે બાથ
ભીડવાનો નિર્ધાર કર્યો.
રાહુલે મક્કમતાથી આગળ વધવા
માટે પોતાની પીડાને અવગણીને
બાળપણથી જ શિક્ષણની સાથે ઈત્તર
પ્રવૃત્તિ તરફ પણ ધ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું.

જેનું તેને બહુ સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થયું.
૨૧ દિવસે ડાયાલિસીસ અને દરરોજ
લેવાની થતી દવાઓ જેવી મુશ્કેલીઓ
પણ રાહુલના મનોબળ સામે ટૂંકી પડી.
જોકે રાજ્ય સરકાર દ્વારા થેલેસેમિયા
પીડિતો માટે ડાયાલિસીસ અને સામાન્ય
દવાઓની સવલત પૂરી પાડવામાં આવે
છે જેનો લાભ રાહુલને નિયમિતપણે
મળતો રહ્યો. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં
રાહુલે ધોરણ ૧૨ સુધીનો શાળાકીય
અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને મુખ્ય મંત્રીશ્રીની
એપ્રેન્ટિસ યોજના અંતર્ગત ટ્રેડ હેલ્થ
- સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરની તાલીમ મેળવી
છે અને અત્યારે તેની વય ૨૩ વર્ષ છે.
હાલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં
કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે
કાર્યરત છે.
સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે રાહુલને
રાજકોટ શહેરના વોર્ડ નંબર - ૬ ની
સ ્વ ચ ્છત ા ન ી સ ા થે તે ન ા સ ફ ા ઈ
કર્મચારીઓની હાજરી અને બીલ
બનાવવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી
હતી. રાહુ લ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ
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આરંભેલા સ્વચ્છ ભારત, સ્વસ્થ ભારત
અભિયાનમાં સહભાગી થવાની ઉત્તમ
તક પ્રાપ્ત થઈ હતી. રાહુલે આ તકને
ઝડપી લીધી. તેનો અથાગ પરિશ્રમ રંગ
લાવ્યો તેની કામગીરીને બિરદાવતા
મિનિસ્ટ્રી ઓફ સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ
એમ્પાવરમેન્ટ દ્વારા ગત ૩ ડિસેમ્બર,
૨૦૧૯ના રોજ દિવ્યાંગ સશક્તિકરણ
પુરસ્કાર - ૨૦૧૯ “આદર્શ કર્મચારીનો
એવોર્ડ” ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુના
હસ્તે રાહુલને એનાયત કરવામાં આવ્યો.
અત્રે ઉલ્ખ
લે નીય છે કે રાજકોટ ખાતે
૭૧માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી
પ્રસંગે યોજાયેલ યુવા સંમેલનમાં મુખ્ય
મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે
રાહુલને તેની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ
વિશિષ્ટ વ્યક્તિ તરીકે સન્માનિત
કરવામાં આવ્યો હતો.
પોતાની મક્કમ ઇચ્છાશક્તિના બળે
આગળ વધેલા દિવ્યાંગજન રાહુલભાઇએ
અન્ય દિવ્યાંગજનોના માટે જ નહીં પરંતુ
સમગ્ર સમાજ માટે આજે પ્રેરણારૂપ બની
રહ્યા છે. •
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દાહોદમાં મળે છે પ્લાસ્ટિકના બદલામાં ગરમા-ગરમ ગોટા

મહેન્દ્ર પરમાર
આજે વિશ્વભરમાં પાણી, વાયુ અને
અવાજના પ્રદુષણ બાદ સૌથી મોટો કોઈ
ખતરો હોય તો પ્લાસ્ટિકના પ્રદુષણનો છે.
વિશ્વમાં દિવસે ને દિવસે પ્લાસ્ટિકનો
ઉપયોગ વધતો જઈ રહ્યો છે. સામે તેના
રિ-સાઈકલ થવાનું પ્રમાણ ઘણુ નીચું છે.
ગુજરાત અને સમગ્ર દેશ પ્લાસ્ટિક મુક્ત
બનાવવાના પ્રયાસમાં દાહોદ જિલ્લા
વહિવટી તંત્રએ એક પહેલ કરી છે. જેમાં
પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ જમા કરાવનારને ચા અને
ગરમા ગરમ નાસ્તો પીરસવામાં આવે છે.
આપણને કોઈ પ્લાસ્ટિકના કચરાના
બદલામાં રૂપિયાના બદલે ચા આપે તો કેવું
લાગે? જરૂર બધાને આશ્ચર્ય જ લાગે.
કારણ કે પ્લાસ્ટિકના બદલામાં કોઈ
દુકાનવાળા થોડા ચા-નાસ્તો કરાવે? પરંતુ
દાહોદમાં એક કાફે એવુ છે જ્યાં પ્લાસ્ટિકના
કચરાના બદલામાં ગોટાનો સ્વાદ માણી
શકો છો. જી, હા દાહોદ શહેરને પ્લાસ્ટિક
મુ ક્ત કરવા જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ
અે જ ન્સીના પ્રયાસથી દેશ ના પ્રથમ
પ્લાસ્ટિક કાફેનો પ્રારંભ થયો છે. જેની
અન્ય ખાસ વિશેષતા એ છે કે આ કાફેનું
સંચાલન સખી મંડળની મહિલાઓ દ્વારા
કરવામાં આવી રહ્યું છે.
દાહોદ તાલુકા પંચાયત કચેરી સામે
શરૂ કરવામાં આવેલા પ્લાસ્ટિક કાફેમાં કોઇ
"

પણ વ્યક્તિ ૫૦૦ ગ્રામ પ્લાસ્ટિક જમા
કરાવી એક કપ ચા કે કોફી મેળવી શકે છે.
જયારે ૧ કિલો પ્લાસ્ટિક આપીને એક પ્લેટ
ગરમાગરમ મેથીના ગોટાનો સ્વાદ લઈ
શકે છે. ગ્રાહકો આ ઉપરાંત કાફેમાં પૌવા,
દાબેલી, કચોરી, સમોસા પણ મંગાવી શકે
છે. પ્લાસ્ટિક કાફેમાં સ્વસહાય જૂથની ૧૦
મહિલાઓ જોડાઇ છે. જિલ્લા વિકાસ
અધિકારી શ્રી રચિત રાજ દ્વારા આ કાફેનું
ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યુ હતુ. હાલમાં
રોજ સરેરાશ ૧૦ જેટલા લોકો પ્લાસ્ટિક
જમા કરાવી ચા નાસ્તાની મિજબાની
માણવા આવે છે.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી રચિત
રાજ પ્લાસ્ટિક કાફે શરૂ કરવા અંગે માહિતી
આપતા જણાવ્યુ હતુ કે, જિલ્લાને
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પ્લાસ્ટિકમુક્ત બનાવવા માટે એક પહેલ
કરવામાં આવી છે, આ પ્રયાસથી શહેરમાંથી
પ્લાસ્ટિકના કચરાનો સકારાત્મક નિકાલ
કરવા માટે નાગરિકોને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ મળી
રહેશ.ે સાથે સ્વસહાય જૂથની મહિલાઓને
રોજગારી પણ મળી રહેશે. પ્લાસ્ટિકથી
પર્યાવરણને થઇ રહેલા નુકશાન બાબતે
પણ લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા આ કાફે
ઉપયોગી થશે.
પ્લાસ્ટિક કાફેમાં સ્વસહાય જૂથની
વિવિધ મહિલા મંડળ દ્વારા તૈયાર કરવામાં
આવેલી વસ્તુઓ પણ મૂકવામાં આવી છે.
કાફેમાં આવતા ગ્રાહકો તોરણો, બંગડી,
ગૃહ સુશોભનની વસ્તુઓ પણ ખરીદી શકે
છે. જેનાથી હસ્તકલા અને ગૃહઉદ્યોગ સાથે
જોડાયે લ ી મહિલાઓને રોજગારી
મળી રહેશે.
વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ
પૂજય મહાત્મા ગાંધીજીના સાર્ધ શતાબ્દી
મહોત્સવ પ્રસંગે દેશને પ્લાસ્ટિક મુક્ત
કરવા આહ્વાન કર્યું છે. ત્યારે જિલ્લા ગ્રામ
વિકાસ એજન્સી દ્વારા દાહોદને પ્લાસ્ટિક
મુક્ત બનાવવા કરવામાં આવેલો પ્રયાસ
એ મહાત્મા ગાંધીજીને સાચી અંજલી છે,
આ પ્રયાસની નાગરિકો તથા જિલ્લાના
મહાનુ ભ ાવો દ્વારા સરાહના કરવામાં
આવી રહી છે. •
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પાલક માતા-પિતા યોજના

તમન્ના અને હુસન
ૈ ની જ્ઞાનપિપાસા બુઝાવશે

શિવરામ આલ
કોઈ વ્યક્તિને આર્થિક રીતે આપેલો
ટેકો કે મદદ માત્ર તે વ્યક્તિના જીવનમાં
જ નહી, પરંતુ તે વ્યકિત સાથે જોડાયેલા
સમગ્ર પરિવારની વિડંબના ટાળી જીવનને
પરિવર્તિત કરી દે છે. રાજય સરકાર દ્વારા
પણ ગુજરાતના જરૂરિયાતમંદ લોકોના
સુખમય જીવન માટે અનેકવિધ કલ્યાણકારી
યોજનાઓનો લાભ તેમના સુધી પહોંચાડીને
દરિદ્રનારાયણના ઘરમાં ઉજાશ ફેલાવવાનું
કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. સરકારની
આવી જ એક યોજના એટલે “પાલક માતા
– પિતા યોજના”. જે યોજના સુરેન્દ્રનગરની
તમન્ના અને હુ સૈ ન માટે ખરેખ ર
આશીર્વાદરૂપ બની છે.
સુરેન્દ્રનનગરના રતનપર વિસ્તારમાં
રહેતા ૮૦ વર્ષના શ્રી ગનીભાઈ પીરજાદા
અને તેમનાં પત્ની શ્રીમતી જુબેદાબેન
મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે.
શ્રમજીવી શ્રી ગનીભાઈને પાંચ દીકરા પૈકી
જાકીર ગનીભાઈ સાથે રહેતો હતો. પરંતુ
તેનું અવસાન થયુ.ં જેને લીધે શ્રી ગનીભાઈ
માથે તો જાણે આભ તૂટી પડયું. વયોવૃદ્ધ
ગનીભાઈના ઉપર હવે તેમના પત્નીની
સાથે તેમના ૩ પૌત્રો અને ૩ પૌત્રી મળી
કુલ ૮ વ્યક્તિના ભરણપોષણની
જવાબદારી આવી પડી. શ્રી ગનીભાઇને
"

પહાડ જેવો પ્રશ્ન સતાવતો હતો કે, હવે
શું કરવું ?. આવા કપરા સમયે
શ્રી ગનીભાઈની વહારે દેવદૂત બનીને
આવી ગુજરાત સરકાર.
સ્વ. જાકીરભાઇના સૌથી નાના
દીકરા-દીકરી હુસૈન અને તમન્ના પ્રાથમિક
કક્ષાનો અભ્યાાસ કરી રહ્યાં હોવાથી
શ્રી ગનીભાઈને મોંઘવારીના આ સમયમાં
તેમના પૌત્ર-પૌત્રીના અભ્યાસની સતત
ચિં ત ા સતાવતી હતી. તે વ ામાં તે મ ને
સામાજિક ન્યાય અધિકારિતા વિભાગ
હસ્તકની પાલક માતા-પિતા યોજના વિશે
જાણકારી મળતાં તેમણે સુરન્ે દ્રનગર જિલ્લા
બાળ સુરક્ષા એકમમાં અરજી કરી જેને
ધ્યાને લઈ સબંધિત વિભાગ દ્વારા તેમની
અરજી બાબતે જરૂરી આધાર – પુરાવાઓ
તપાસી તેમની અરજી મંજૂર કરવામાં
આવી. જેના કારણે તેમને પ્રતિમાસ બાળક
દીઠ રૂપિયા ૩૦૦૦ લેખે બંને બાળકોના
રૂપિયા ૬૦૦૦ની સહાય મળી રહી છે.
૮૦ વર્ષના શ્રી ગનીભાઈ પીરજાદાએ
રાજય સરકારનો આભાર માનતા જણાવ્યું
હતું કે, મારા દીકરા જાકીરના અવસાન
પછી મારી પરિસ્થિતિ એવી નહોતી કે હું
તમન્ના અને હુસૈનને ભણાવી શકું ? પરંતુ
સરકારની પાલક માતા પિતા યોજનાનો
લાભ મળતાં મને દર મહિને રૂપિયા
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૬૦૦૦ મળવાથી હવે હું તમન્ના અને
હુ સૈ ન ને સારી રીતે ભણાવીને તે મ ની
જ્ઞાનપિપાસા બુ ઝ ાવી શકીશ, તે મ ના
જીવનને નવી દિશા આપી શકીશ.
જિલ્લા સમાજ સુ ર ક્ષા અધિકારી
શ્રી જીતે ન્ દ્ર મકવાણા અને બાળસુ ર ક્ષા
અધિકારી શ્રી અજય મોટકાએ આ
યોજના વિશે વધુ જાણકારી આપતા
જણાવ્યું હતું કે, રાજય સરકારના
સ મ ા જ સુ ર ક્ષા વિ ભ ા ગ હ ેઠ ળ ન ા
બાળસુ ર ક્ષા એકમ દ્વારા અમલીકૃત
પાલક માતા-પિતા યોજના થકી કાળજી
અને રક્ષણની જરૂરિયાતવાળાં બાળકો
માટે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
સરકારની પાલક માતા-પિતા યોજના
હેઠ ળ ૦થી ૧૮ વર્ષ ન ી વય ધરાવતાં
અભ્યાસ કરતાં બાળકોનો સમાવેશ થાય
છે, જે મ ાં માતા-પિતા બં ને મૃત્યુ પામ્યા
હોય અથવા બાળકના પિતાનું અવસાન
થયું હોય અને માતાએ પુ ન ઃલગ્ન કર્યા
હોય તે વ ા અનાથ બાળકોને નજીકના
સગા દ્વારા પાલનપોષણ કરવામાં
આવતું હોય તે ઓ ને આ યોજનાનો
લાભ મળી શકે છે. આ યોજના હેઠ ળ
અનાથ બાળકોના શૈક્ષણિક અને સર્વાંગી
વિકાસના હેતુ સ ર માસિક રૂપિયા
૩૦૦૦ની સહાય ઓનલાઈન D.B.T.
મારફતે લાભાર્થીના એકાઉન્ટમાં જમા
કરવામાં આવે છે.
આ યોજના ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષમાં
જિલ્લામાં ૨૧૧ લાભાર્થીને રૂપિયા
૪૪.૮૭ લાખની અને ચાલુ વર્ષે અત્યાર
સુધીમાં ૧૦૭ લાભાર્થીને રૂપિયા ૧૬.૬૨
લાખની સહાય ચૂ ક વવામાં આવતાં
ઝાલાવાડના અનેક પરિવારો માટે રાજય
સરકારની આ યોજના આધારરૂપ બની
છેવાડાના માનવી માટે આશીર્વાદરૂપ
સાબિત થઇ છે. •

સાફલ્યગાથા

સતર્કતા, સાવચેતી અને સમયોચિત સારવારથી

વંશિકાનું જીવન પુનઃ ધબકતું થયું

દિવ્યા છાટબાર
સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણકારી કાર્યક્રમોના
અમલીકરણ માટે ગુ જ રાત રાજયનો
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
સતત પ્રયત્નશીલ છે. છેવાડાના નાગરિકને
પૂરતી સારવાર અને સહાય પહોંચાડી
અનેક નાગરિકોનાં જીવ બચાવી લેવામાં
સરકાર નિમિત્ત બની છે.
આવો જ એક કિસ્સો બન્યો કરજણ
તાલુકાના માત્રોજની નાનકડી વંશિકા
પરમાર સાથે. વંશિકા બહુ થોડા સમયની
સાવચેતી, સતર્કતા સાથે બચી ગઇ તેનો હર્ષ
તેના માતા અને પરિવારજનોના ચહેરા પર
જોવા મળે છે. અત્યારે તો વંશિકા પરમાર
૧ વર્ષ અને ૧ માસની વય ધરાવે છે. પણ
વંશિકા પરમારને હૃદયમાં જન્મજાત કાણું
હતુ.ં પણ તેની આ તકલીફથી પરિવારજનો
જ્ઞાત નહોતા. વંશિકાને માતાનું દૂધ લેવામાં
તકલીફ થતી. ત્યારે વંશિકાના માતા શ્રી
પ્રવીણાબેન ખૂબ ચિંતિત થઇ જતાં હતાં.
તે મ ણે નાનકડી વં શિક ાને સારવાર
અપાવવાના અને સાજા કરવાના તમામ
યથાયોગ્ય પ્રયત્નો કરી જોયા પણ તેની
આરોગ્યને લગતી સમસ્યાનું નિદાન અને
નિરાકરણ મળ્યું નહિ.
આ કપરા સમયે તે મ ને રાજય
સરકારના આરોગ્ય કેન્દ્ર પરથી તપાસ,
નિદાન, સારવાર સહિત સહાય મળી.
આમ, ત્રણ-ચાર માસની બાળકીને વહારે
આવી રાજય સરકાર અને રાજય સરકારની
કલ્યાણકારી યોજના. વંશિકાનું બાળપણ
ધબકતું કરવામાં મોટો ફાળો છે રાષ્ટ્રીય
બાળ સ્વાસ્થ્ય મિશન અંતર્ગત ચાલતા
આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમનો. બાળકો
અભ્યાસ કરતાં હોય તેમને આરોગ્યલક્ષી
કોઇ સમસ્યા હોય તો તેની તપાસણી જરૂરી
છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં બાળક અને
માતા-પિતાને ધ્યાનમાં પણ ન હોય અને
"

આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ થકી બાળકના
સ્વાસ્થ્યની ચકાસણી થાય અને તે ને
સમયોચિત યોગ્ય સારવાર મળતા નવી
જિંદગી મળે છે.
ખેતમજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતા
વંશિકાના માતા શ્રી પ્રવીણાબેન પરમારે
જણાવ્યું કે, વં શિક ાનો જન્મ તા.૧
ઓકટોબર-૨૦૧૮ના રોજ થયો છે તેને
હૃદય સંબંધિત આ સમસ્યાને લીધે એ
ખોરાક લઇ શકતી નહોતી તે ઘણી ચિંતાનો
વિષય હતો. તેની આટલી કુમળી વયમાં

શારીરિક વિકાસ અને ટકી રહેવા માટે
માતાનું દૂધ જ હોય પરંતુ વંશિકા એ જ
નહોતી લઇ શકતી. તેની સારવાર અર્થે
આરોગ્ય કેન્દ્ર મારફતે કેમ્પમાં ભાગ લીધો
અને એસએસજી હોસ્પિટલ વડોદરા અને
ત્યાંથી અમદાવાદ સિવિલ ખાતે સારવાર
મેળવી. એ સર્જરીનો ખર્ચ રૂ.૩ લાખ કે તેથી
વધુ હતો. ઇમરજન્સીમાં તેને સિવિલ
હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી અને તેની
સારવાર થઇ અને તેનો જીવ બચી ગયો ને
એને જીવતદાન મળ્યું છે. રાજય સરકારની
કલ્યાણકારી યોજનાઓએ વંશિકા જેવી
કેટલીય વ્યક્તિઓના જીવ બચાવ્યા છે.
કરજણ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી
શ્રી જે. બી. સિંઘે જણાવ્યું કે, વંશિકાને
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હૃદયમાં કાણું હતુ,ં ઓક્સિજન લેવલ ઓછું
હોય ત્યારે તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
અનુભવાય છે. કુપોષણની સમસ્યા પણ
સર્જાય છે અને જીવનું જોખમ રહે છે.
સામાન્ય રીતે આવી તકલીફમાં બાળકની
સ્થિતિ નાજુક થઇ જાય છે અને તેનું શરીર
લડત આપી શકતું નથી. વંશિકાને રાજય
સરકાર દ્વારા અમલી યોજનાઓ તળે લાભ
મળ્યો, સિવિલમાં સારવાર મળી તો તેનું
આ ઓપરેશન તદ્દન વિનામૂલ્યે થતાં તેના
પરિવારજનોને રાહત અનુભવાઇ છે.
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય મિશનના ડૉ.
ભલ્લુએ જણાવ્યું કે, ગત વર્ષે વંશિકાને
હૃદયમાં કાણું હોવાનું સ્ક્રીનિંગ થયું હતું.
આવા જ સમયે વર્લ્ડ હાર્ટ ડેના દિવસે
જિલ્લા પંચાયતની આરોગ્ય શાખા દ્વારા
ટ્રીકલર હોસ્પિટલ ખાતે કેમ્પ યોજવામાં
આવ્યો હતો. તેમાં હૃદયરોગ નિષ્ણાતોએ
વં શિક ાની તકલીફના નિવારણ અર્થે
તાત્કાલિક એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલ
ખસેડવા જણાવ્યું. આથી તેને વડોદરાની
એસએસજીમાં દાખલ કરવામાં આવી અને
ત્યાંથી જરૂરી હોય તેને વેન્ટિલેટર પર
અમદાવાદ સ્થિત યુ.એન. મહેતા સિવિલ
હોસ્પિટલ ખાતે લઇ જવામાં આવી.
ડૉ. ભલ્લુએ વધુમાં કહ્યું કે, હૃદયની
આ સમસ્યા એવી હતી કે, શુદ્ધ-અશુદ્ધ
લોહી ભેગું થઇ જતું હતું તેના કારણે
અવયવો સુધી લોહીની ઓક્સિજન કે
ખોરાક પહોંચાડવાની ક્ષમતા ઓછી થઇ
જતી હોય છે. ચાર માસની વય ધરાવતી
વંશિકાની આ સમસ્યા હતી ત્યારે જો એવા
સમયે તેને અમદાવાદ સિવિલ પહોંચવામાં
કે તેની સારવાર શરૂ કરવામાં થોડોઘણો
પણ સમય લાગે તો બાળકનું બચવું મુશ્કેલ
હતું . તજજ્ઞ તબીબો દ્વારા ઓપરેશ ન
કરવામાં આવ્યું અને વંશિકાને ફરી નવી
જિંદગી મળી. •

સાફલ્યગાથા

જામનગર સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર

આંધ્રપ્રદેશની શ્રી સત્યવતીબહેન માટે સાચી ‘સખી’

દિવ્યા ત્રિવેદી
મહિલાઓ સાથે કોઈપણ હિંસાના
ક િ સ ્સા મ ાં ત બ ી બ ી , ક ા ય દ ા ક ી ય ,
મનોવૈ જ્ ઞાનિક પરામર્શ જે વ ી વિવિધ
સેવાઓ તાત્કાલિક અને એક જ સ્થળેથી
મળી રહે તેવા હેતુથી ભારત સરકારના
મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા
દેશના દરેક રાજ્યમાં વન સ્ટોપ સેન્ટર
સખી યોજના કાર્યરત કરાઇ છે. જે અંતર્ગત
જામનગરમાં પણ જિલ્લા કલે ક ટરની
અધ્યક્ષતામાં મેન્ટલ કવાર્ટર રામેશ્વર નગર
મેઇન રોડ પર સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર શરૂ
કરવામાં આવ્યું છે. સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર
દ્વારા સમયાંતરે અનેક સ્ત્રીઓને દરેક
પ્રકારની મદદ કરવામાં આવે છે.
હાલમાં સખી વન સ્ટોપ સે ન ્ટર
આંધ્રપ્રદેશની શ્રી સત્યવતીબેન માટે સાચા
અર્થમાં સખી બન્યું. હાપા રેલવે સ્ટેશન
પરથી ૨૩ વર્ષીય આંધ્રપ્રદેશની પોતાનું
નામ શ્રી લક્ષ્મીબેન પેઇડરાજ જણાવતી
એક મહિલા મળી આવી. માત્ર તેલુગુ
ભાષા જાણતી આ શ્રી લક્ષ્મીબેનને રેલવે
પોલીસે યોગ્ય કાર્યવાહી માટે ૧૮૧
મહિલા હેલ્પલાઇનની મદદ લઇ અને
સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર જામનગર ખાતે
આશ્રય માટે પહોંચાડી હતી.
જામનગરના સખી સેન્ટર ખાતે યોગ્ય
"

આશ્રય અને હૂંફ સાથેનું વાતાવરણ પૂરું
પાડ્યા બાદ શ્રી લક્ષ્મીબેનનું કાઉન્સેલિંગ
કરાયું તે દરમિયાન તે ન ી પાસે થ ી
હૈદરાબાદનું આઇડી કાર્ડ મળી આવ્યું હતું
તે ન ા પર ફોન કરતા તે નું નામ શ્રી
લક્ષ્મીબેન નહીં પરંતુ શ્રી સત્યવતીબેન
જ મ ્મું છ ે અ ને તે આં ધ્ર પ્ર દ ેશ ન ા
વિજયનગરના કુમરામ ગામની રહેવાસી
હોવાની જાણ થઇ હતી.
શ્રી સત્યવતીબે ન માનસિક રીતે
અસ્થિર હોવાથી તેના પરિવારના સભ્યોને
કે કોઈને પણ જાણ કર્યા વગર ટ્રેન મારફતે
જામનગર આવી પહોંચી હોવાની માહિતી
મળી હતી. ત્યારબાદ ઇન્ટરને ટ ના
માધ્યમથી આંધ્રપ્રદેશના ગરીવીડી મંડળ
પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક સાધી કુમરામ
ગામના સરપંચ સાથે વાતચીત કરી શ્રી
સત્યવતીબે ન ના પરિવાર સાથે સં પ ર્ક
કરતાં જણાવ્યું હતું કે પરિવારની આર્થિક
સ્થિતિ ખૂબ જ નબળી છે અને પરિવારમાં
ફક્ત તેમની માતા એક જ હોવાથી શ્રી
સત્યવતીબેનને જામનગર લેવા આવી શકે
તેમ નથી. ત્યારે શ્રી સત્યવતીબેનને તેના
પરિવાર સાથે પુનઃ ભેટો કરાવવાની નેમ
જામનગરના સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરના
કેન્દ્ર સંચાલક શ્રી હેતલબેન અમેથિયા
અને જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારી
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શ્રી ચં દ્રે શભાઈ ભાં ભ ીએ લીધી હતી.
કલેકટર શ્રી રવિશંકરને સમગ્ર વાતની
જાણ કરતાં તે મ ણે સખી વન સ્ટોપ
સેન્ટરના કર્મચારી તથા પોલીસ સ્ટાફ
સાથે શ્રી સત્યવતીબેનને આંધ્રપ્રદેશ તેના
ઘર સુધી મૂકવા જવા મંજૂરી આપી હતી.
આ દરમિયાન શ્રી સત્યવતીબેનને પાંચ
દિવસ સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર પર આશ્રય
આપવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ
ગાઇડલાઇન બહાર હોવાથી તેને ૧૩
નવેમ્બરથી શ્રી કસ્તુરબા સ્ત્રી વિકાસ ગૃહ
સંચાલિત પ્રિવેન્ટિવ એન્ડ રેસ્ક્યૂ હોમમાં
આશ્રય આપવામાં આવ્યો. જ્યાં સતત
તેના પરિવાર સાથે સંપર્કમાં રહી તેને ઘરે
પહોંચાડવા માટેન ા પ્રયત્નો કરવામાં
આવ્યા હતા. આ સમગ્ર કામગીરીમાં કેન્દ્ર
સંચાલક શ્રી હેતલબેન અમેથિયા સતત
તે મ ની માતાના સં પ ર્ક મ ાં રહીને શ્રી
સત્યવતીબેનની તેમની સાથે વાતચીત
પણ કરાવતાં રહ્યાં અને તેમને પ્રોત્સાહન
અને હિંમત આપતાં રહ્યાં.
આખરે શ્રી સત્યવતીબેનનું પરિવાર
સાથે પુનઃ મિલન કરવા માટે પોલીસ
અધિક્ષક શ્રી શરદ સિંઘલ તેમજ સમગ્ર
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરાયેલી
જહેમતનું સફળ પરિણામ મળ્યું હતું, જેમાં
સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરના કાર્યકર્તાઓ શ્રી
સત્યવતીબે ન ને લઈ આં ધ્ર પ્રદેશ ના
ગરીવીડી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા.
જ્યાં ગરીવીડી પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઇ
શ્રી કૃષ ્ણપ્રસાદના સહકારથી શ્રી
સત્યવતીબે ન જમ્મુંનું તે મ ના પરિવાર
સાથે પુનઃમિલન કરાવવામાં આવ્યું. આમ
માનસિક અસ્થિર યુવતીને માતા સાથે
મિલન કરાવીને જામનગરના સખી વન
સ્ટોપ સેન્ટરે સરકારની સંવદનશીલતા,
સહૃદયતાનો પડઘો પાડી સમગ્ર યોજનાની
યથાર્થતા સિદ્ધ કરી હતી. •

સાફલ્યગાથા
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નરેન્દ્ર પંડ્યા
મહેસાણા જિલ્લાના કુકરવાડા ગામે રહેતા
શ્રી વિજયકુમાર દંતાણી છૂટક મજૂરી કરીને
ગુજરાન ચલાવે છે. શ્રી વિજયભાઇને બે દીકરી
અને એક દીકરો વિરાટ છે. વિરાટનો જ્યારે
જન્મ થયો ત્યારે શ્રી વિજયભાઇના કુટબ
ું માં
આનંદ છવાઇ ગયો હતો. પરંતુ આ આનંદ
લાંબો સમય સુધી ન ચાલ્યો. વિરાટનો જન્મ
થયા બાદ પીળિયો થયો. પીળિયા થવાના લીધે
તેના કાનના પડદાને ગંભીર અસર થઇ હતી.
જેની શ્રી વિજયભાઇના પરિવારને ચાર વર્ષ
બાદ જાણ થઇ.
શ્રી વિજયભાઇએ અલગ-અલગ
ખાનગી દવાખાનાઓમાં રિપોર્ટ કરાવ્યા
અને ત્યારબાદ તેમને જાણ થઇ કે વિરાટના
કાનના પડદાની સારવાર માટે રૂ. ૧૦
લાખ જેટલો માતબર ખર્ચ આવે તેમ છે.
આ અધધધ કહી શકાય તેવો ખર્ચ છૂટક
મજૂરી કરતા શ્રી વિજયભાઇ માટે હિમાલય
"

જે ટ લો મોટો હતો.પુ ત્ર ની પરેશ ાનીએ
તેમની ઊંઘ હરામ કરી નાખી હતી. પરંતુ
આ મુશ્કેલીમાં સરકાર સહારો બનીને
આવી. તેમના દુઃખના સમયે દુખિયાના
બે લ ી તરીકે આરોગ્ય વિભાગ વહારે
આવ્યો. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તેમને જાણ
થઇ કે તેમના પુત્ર વિરાટની સારવાર
માટેનો તમામ ખર્ચ સરકાર ભોગવી રહી
છે. આટલું જાણતા જ શ્રી વિજયભાઇના
માથા પરથી ચિંતારૂપી હિમાલય હટી ગયો
પહેલીવાર તેમનો પુત્ર અન્ય બાળકોની
જેમ સાજો થઇ જશે તેવો આશાવાદ જાગ્યો

અને એ ફળીભૂત પણ થયો.
ન ા ન ક ડ ા વિ ર ા ટ નું ઓ પ ર ેશ ન
ગાંધીનગર ખાતે કરાવવામાં આવ્યું. જેનો
તમામ ખર્ચ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો.
હાલમાં વિરાટની સ્પીચ થેરેપી ચાલી રહી
છે. વિરાટના હાલ-ચાલ આરોગ્ય
વિભાગના કર્મયોગી દ્વારા સતત લેવાઇ
રહ્યા છે. આજે વિરાટ તેની આ વિરાટ
મુશ્કેલીમાંથી ઊગરી ગયો છે અને બોલતો
તથા સાંભળતો થયો છે.વિરાટ વ્યાધિમુક્ત
બની તેના મિત્રો સાથે વાતો કરી શકે છે,
ખરા અર્થમાં તો તેનું બાળપણ પાછું આવ્યું
છે. તેનો પરિવાર તો વિરાટને નવો જન્મ
સરકારે જ આપ્યો હોવાનું કહે છે.
સરકારશ્રી દ્વારા આ પ્રકારના અસંખ્ય
બાળકોની સારવાર કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે
જેમાં વિરાટ જેવાં બાળકો સમાન્ય બની
અન્ય બાળકોની જેમ આનંદથી કિલ્લોલ
કરી શકે છે. •

નક્ષના હૃદયની સફળ સર્જરીએ આપ્યું સમગ્ર પરિવારને નવજીવન

વિરેન્દ્રસિંહ પરમાર
ભાવનગરના પીથલપુર ગામે રહેતા અને છૂટક મજૂરી કરી
પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા શ્રી મુન્નાભાઈ ચૌહાણને ત્યાં બે વર્ષ
પહેલાં નક્ષનો જન્મ થયો. જન્મ વખતે નક્ષનું વજન અઢી કિલો
હતું. પરંતુ તેના વજનમાં દિવસે ને દિવસે ઘટાડો થતો ગયો અને
એક વર્ષ બાદ તેનું વજન માત્ર એક કિલો થઈ ગયું.
આ બાબતે રૂબરૂ મુલાકાત વેળાએ નક્ષના પિતા શ્રી મુન્નાભાઈ
ચૌહાણે જણાવ્યું કે, “રાત દિવસ નક્ષ રડ્યા કરે, જમેે નહીં, ઊંઘે
નહીં અને તેનું વજન પણ વધે નહીં. આ બાબતની જાણ મેં ગામના
આંગણવાડી બહેનને કરી. થોડા સમય બાદ મેડિકલ ટીમ આવી
અને નક્ષને તપાસવામાં આવ્યો. નક્ષને હૃદય રોગની ગંભીર બીમારી
હોવાની શક્યતા જણાતાં મેડિકલ
ટીમે તેને વધુ સારવાર માટે નક્ષને
અમદાવાદની યુ . એન.મહેત ા
હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યો.
જ્યાં સતત અઢી મહિના સુધી તેની
સારવાર ચાલી. ફેફસાંમાં જામી
ગયેલો કફ દૂર કરવામાં આવ્યો.
"
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ત્યારબાદ તેના હૃદયનું સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું. આ સમગ્ર
સારવાર સરકાર તરફથી અમને નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ કરાવાઈ. જે માટે
સરકારનો અમે આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે.”
નક્ષના હૃદયની સફળ સર્જરીને લીધે સમગ્ર પરિવારને મળેલા
નવજીવન અંગે શ્રી મુન્નાભાઈ જણાવે છે કે આ હોસ્પિટલમાં આ
પ્રકારની હૃદય સબંધી સારવાર લેવા બહારના રાજ્યોમાંથી પણ
લોકો આવતા હતા. અને અમે લીધી એવા જ પ્રકારની સારવારના
ખર્ચ પેટે ૪થી ૫ લાખ રૂપિયા ચૂકવતા હતા. જ્યારે અમને આ
સારવાર અને આ સુવિધા સરકારના શાળા આરોગ્ય તપાસણી
કાર્યક્રમ અંતર્ગત તદ્દન નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ થઈ હતી. ધસી આવેલાં
આંસુને છુપાવવા આંખનો ખૂણો લૂછતા મુન્નાભાઇ જણાવે છે કે,
“હું હીરા ઘસું છું, છૂટક મજૂરી કરું
છું જો મને સરકારશ્રીની આ
યોજનાનો લાભ ન મળ્યો હોત તો
કદાચ આખી જિંદગી મજૂરી કરત
તો પણ વહાલસોયા પુ ત્ર ની
સારવાર કરાવી શકત કે કેમ તે
એક પ્રશ્ન છે.” •
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પ્રેરણરા

િડોદરરાનરી નસ્ટ બનરી ૨૮ કુપોવષ્ બરાળકોનરી પરાલક િરાલરી

"

સુરેશ વમશ્રા

િામના બોજ ્ળે અદમય ઈચછા
હોવા છ્ાં સામાતજિ િાય્ષ િરી શિા્ું
નથી. ઘણી વખ્ સમયનો અભાવ
વ્ા્ષ ્ ો હોય છે ્ો રા્-કદવસ
તનભાવવાની િરજમાંથી સમય િાઢીને
તનઃસવાથ્ષ ભાવે સામાતજિ િાય્ષ િરવું
અઘરં લાગે છે, પરં્ુ આપણે અહીં એવા
પાલિ વાલીની વા્ િરશું જે િરજની
સાથેસાથે પો્ાની સામાતજિ જવાબદારી
ઉત્તમ રી્ે તનભાવીને અનય વયતક્તઓ
માટે પ્રેરણાસત્રો્ બનયાં છે. આ વા્ છે
વડોદરાના સમા તવસ્ારનાં નસ્ષ
શ્ી ધારાબેન પટેલની.
શ્ી ધારાબેન વડોદરા શહેરના અબ્ષન
હેર થ સે ન ટરમાં િરજ બજાવે છે.
સવાભાતવિ છે િે નસ્ષ ્રીિે દદગીઓને
આરોગય સેવાઓ આપવી, સારવારની
સેવાઓ આપવી એ સમય લેનારં અને
થિવી નાખનારં િામ છે.અને ઘણી બધી
્ાિીદની પકરસસથત્ઓમાં ્ો રા્
કદવસનો ભેદ િયા્ષ વગર િરજ અદા
િરવી પડે છે. ્ેમ છ્ાં, સમાજ પ્રતયેની
જવાબદારી પૂરી િરવાની સંિરપતનષ્ા
સાથે ્ેઓ ગુજરા્ પોરણ અતભયાન

હેઠળ પાલિવાલી ્રીિેની જવાબદારી
સંભાળી રહ્ાં છે.
્ેમણે નતસુંગનું તશક્ષણ લીધું હોવાથી
પોરિ આહાર,પોરિ ્તવોની ઉણપથી
થ્ા રોગો, િુપોરણ માટે જવાબદાર
આદ્ો વગેરેની ઊંડી જાણિારી અને
સમજણ ધરાવે છે અને એટલે જ
પાલિવાલી ્રીિેની િામગીરી િરવાની
આગવી સુસજ્્ા ્ેઓ ધરાવે છે.
તવધાનસભા અધયક્ષ શ્ી રાજેનદ્રભાઇ
તત્રવેદીએ સમા તવસ્ારની આંગણવાડીની
મુલાિા્ દરતમયાન શ્ી ધારાબેન પટેલ
પાસેથી એમની િાય્ષશૈલીની તવગ્ો
જાણી હ્ી અને િુપોરણ તનવારણમાં
ય ો ગ દ ા ન ન ી એ મ ન ી ધ ગ શ ને
તબરદાવી હ્ી.
શ્ી ધારાબે ને જણાવયું હ્ું િે,
“પાલિવાલીની જવાબદારી મેં જા્ે સામે
ર્ાલીને સવીિારી છે. સમા તવસ્ારની બે
આંગણવાડીઓના ૨૮ જેટલા િુપોતર્
બાળિોનું પોરણ સ્ર સુધરે એ મારં ધયેય
છે. હું શકય હોય તયાં સુધી દર અઠવાકડયે
આંગણવાડીની મુલાિા્ લઉં છુ.ં સવખર્ચે
િળ અને સુિામેવાનું તવ્રણ સવેચછાએ
િરં છુ.ં િુપોતર્ બાળિોના વાલીઓ સાથે
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સંપિ્ક જાળવું છું અને બાળિને િેવું ભોજન
આપવું, િેવા નાસ્ા આપવા, ટેિ હોમ
રેશ ન કિટની મદદથી બાળિો માટે
પૌસષિ નાસ્ા બનાવવા અને બાળિોને
આપવા, તનયતમ્ જરૂરી રસીઓ
મૂ િ ાવવી, બાળિોને સવચછ રાખવા
સતહ્ની બાબ્ોનું માગ્ષદશ્ષન આપું છું.
મને પાલિવાલી ્રીિેની િામગીરીમાં
અનોખો આનંદ મળે છે. મને નોિરીની
સાથે આ િામનું ભારણ વ્ા્ષ્ું નથી.”
સારા િાય્ષ િરવાની પ્રેરણા કયાંથી
મળી ્ે અંગે ્ેમણે જણાવયું હ્ું િે,
પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી જયારે
ગુજરા્ના મુખયમંત્રી હ્ા તયારે ્ેમણે
સરિારી નોિરીની સાથે િેટલાિ સામાતજિ
જવાબદારીના િામો સવાં્ઃ સુખાય એટલે
િે આતમાના આનંદ માટે િરવાની વા્
િરી અને મને ્ેમાંથી પ્રેરણા મળી. ઘણા
સમયથી િઇંિ સારં િરવાની ખેવના હ્ી,
જે પાલિવાલી બન્ા પૂણ્ષ થઇ હોવાનું
્ેમણે ઉમેયુું હ્ું. એ.એન.એમ ્રીિે
િાય્ષર્ શ્ી ધારા પટેલે નોિરીની સાથે
પાલિ વાલીની જવાબદારી સવીિારીને
સવાં્ઃ સુખાયનો દાખલો બેસાડો છે એ
સહુ માટે પ્રેરિ બની રહેશ.ે •
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