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વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે સાબરકાાંઠા સ્થિત સાબર ડેરીના વવવવધ
પ્રકલ્પોન ાં લોકાપપણ અને ખાતમહતપ કર્.ું
---વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના વરદ હથતે સાબરડેરી દ્વારા ડેરી
પશપાલકની દદકરીઓને સકન્દ્યા સમ ૃદ્ધી યોજના અંતર્પ ત સન્દ્માન પત્ર અને
પાસબકન ાં વવતરણ કરવામાાં આવર્.ાં
---ૂ ોની આવક બમણી કરવાના પ્રયાસોના કારણે અનેક
છે લ્લા 8 વર્પ માાં ખેડત
ૂ ોની આવક વધી.- શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
રાજ્યોમાાં ખેડત
---ર્દરયાની 50 દકલોની બેર્ સરકારને સાડા ત્રણ હજાર રૂવપયામાાં પડે છે પરાં ત
ૂ ોને 300 રૂવપયામાાં આપે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સરકાર ખેડત
---આજે પશપાલક બહેનો તેમના પશઓ જો બીમાર િાય તો હવે આર્વેદદક
દવાઓનો ઉપયોર્ કરે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
---આઝાદીના 75 વર્પ પણપ િવા સમયે હર ઘર વતરાં ર્ા અભભયાનમાાં 13 િી 15
ઓર્થટિી દે શભરમાાં દરે ક લોકો તેમના ઘરે વતરાં ર્ો ફરકાવે.- શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
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દે શે શ્રીમતી રોપદી મમપજીને રાષ્ટ્રપતી બનાવયા છે . દરે ક ભારતીયો માટે ર્ૌરવની
વાત છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
---ગજરાત સદહત દે શની બહેનો ખેતી સાિે પશપાલન કામ શ્રેષ્ટ્ઠ રીતે કરે છે . – શ્રી
સી.આર.પાટીલ
---ગજરાતના પાછલા બે દાયકાઓમાાં વવકાસયાત્રામાાં સહકારી ક્ષેત્રન ખ ૂબ મોટ
યોર્દાન રહ્ ાં છે – શ્ર ભપેન્દ્રભાઇ પટેલ
---સાબરડેરી દૂઘ સહકારી પ્રવ ૃવતના ઉત્તમ કામ િકી ઉત્તર ગજરાત ને ઉત્તમ ગજરાત
બનાવવાની નેમ સાકાર કરી રહી છે . – શ્રી ભપેન્દ્રભાઇ પટે લ
---ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે
કે, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દે શના યશસ્િી િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ આજે
ગુજરાત પ્રિાસે છે . િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ સાબરકાાંઠા સ્સ્િત સાબર િેરીના
પ્લાન્દ્ર્ટની મુલાકાત કરી આશરે એક હજાર કરોિના પ્રોજેક્ર્ટનુાં લોકાપપણ અને ભ ૂવમ પ ૂજન
કર્ુ.પ વિવિધ પ્રકલ્પોમાાં 305 કરોિના ખર્ચે બનેલા વમલ્ક પાિિર પ્લાન્દ્ર્ટનુાં લોકાપપણ ,125 કરોિના
ખર્ચે બનેલા પેકેજીંગ ર્ુવનર્ટ,600 કરોિના ખર્ચે બનનાર ર્ચીઝ પ્લાન્દ્ર્ટનુાં ભ ૂવમપ ૂજન આદરણીય
શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના િરદ હસ્તે કરિામાાં આવર્ુ.ાં દે શના િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સાહેબે પશુપાલક બહેનો સાિે સાંિાદ કયો હતો. સહકારિી સમ ૃદ્ધી કાયપક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી
સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબ તેમજ રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટે લે આદરણીય
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િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબનુાં સ્િાગત અભભિાદન કર્ુપ ત્યાર બાદ સાબર િેરીના
ર્ચેરમેનશ્રી શ્યામળભાઇ પર્ટેલ અને િેરીના બોિપ ઓફ ડિરે કર્ટરશ્રી જેઠાભાઇ પર્ટે લે િિાપ્રઘાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબને શાલ, સાફો પહેરાિી અને સ્મ ૃવત ભર્ચન્દ્હ ભેર્ટ આપી સ્િાગત કર્ુ.ું આ
કાયપક્રમમાાં જજલ્લાના મડહલા પશુપાલકોએ આદરણીય િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબનુાં
સ્િાગત િેરી પ્રોિક્ર્ટસની ડકર્ટ અપપણ કરી કર્ુ.પ
દે શના િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના માગપદશપનમાાં સહકારક્ષેત્ર આજે
સહરકારિી સમ ૃદ્ધીના માગપ પર નિા આયામો વસદ્ધ કરી રહ્યુ છે . આ કાયપક્રમમાાં સાબરિેરીના
ર્ચેરમેનશ્રી શ્યામળભાઇ પર્ટે લે પ્રાસાંગીક પ્રિર્ચન કર્ુ.પ િિાપ્રધાનશ્રીએ ડદકરીઓના જન્દ્મ, વશક્ષણ
અને મડહલા સશસ્ક્તકરણને હમેંશા પ્રઘાન્દ્ય આપ્ર્ુ છે તે અંતગપત સુકન્દ્યા સમ ૃદ્ધી યોજના િધુને
િધુ લોકો સુઘી પહોંર્ચે તે માર્ટે ના સફળ પ્રયાસ સરકાર કરી રહી છે આ મુહીમમાાં આજે
સાબરિેરીએ િેરી પશુપાલકની ડદકરીઓને આ યોજનાના લાભ માર્ટે પહેલો ફાળો િેરી તરફિી
જમા કરિામાાં આવયો આ યોજનાના લાભાિી ડદકરીઓને સન્દ્માન પત્ર અને પાસબુક અપપણ
કર્ુ.પ આ યોજનામાાં આશરે 20 હજાર ડદકરીઓને આિરી લેિામાાં આિનાર છે .આ કાયપક્રમમાાં દૂધ
ઉત્પાદન ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરિા બદલ પ્રગતીશીલ મડહલા સભાસદોને સન્દ્માવનત કરિામાાં
આવયા.
આ કાયપક્રમમાાં દે શના યશસ્િી િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે સાંબોઘન કરતા
જણાવર્ુાં કે, આજે સાબરિેરીનો વિસ્તાર િયો છે . કરોિો રૂવપયાના નિા પ્રોજેકર્ટ િેરીમાાં લાગ્યા છે .
સાબરકાઠામાાં આવુાં એર્ટલે કાંઇ નવુાં ન લાગે પરાં ત ુ રોજ કોઇ નવુ િત ુાં દે ખાય.સાબરકાઠામાાં કોઇક
જ એિો વિસ્તાર હશે જયા મારે જિાનુાં ન િર્ુાં હોય. ગુજરાતીઓને ગુજરાતમાાં જયારે િરસાદે
િરસે તેનો આનાંદ હોય અને સાંતોષ હોય છે તેનો અંદાજ બહારના લોકોને ન હોય.િરસાદ ન
િરસે તો દુષ્કાળની સ્સ્િવતનુાં પડરણામ ખેતીમાાં પાકની ઓછી આિક,પશુપાલનમાાં મુશ્કેલી ઘાસ
ર્ચારો પુરતો ન મળે આ ડદિસો આપણે ગુજરાતમાાં જોયેલા છે તે સમયે મે સાંકલ્પ કયો હતો કે
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તમારા સહયોગિી આ સ્સ્િવત બદલિી છે . ગુજરાતમાાં વસર્ચાઇની સુવિઘા િધી અને િેરી ઉદ્યોગને
પણ વિક્સાિિામાાં આિી. પહેલા ગાય માતાના પેર્ટમાાંિી પ્લાસ્ર્ટીકનો કર્ચરો નીકળતો તેના
કારણે આપણે પ્લાસ્ર્ટીકનો િપરાશ બાંધ કરિાનુાં અભભયાન ર્ચલાવર્ુાં છે . પ્લાસ્ર્ટીક આપણા
પશુઓમાર્ટે નુકશાનકરાક છે . આજે પશુપાલક બહેનો તેમના પશુઓ જો બીમાર િાય તો હિે
આર્ુિેડદક દિાઓનો ઉપયોગ કરે છે . પશુઓ માર્ટે આર્ુિેડદક દિાનો ઉપયોગ શરૂ િયો છે તે
બદલ બહેનોને અભભનાંદન. પહેલા ગુજરાતમાાં િાળુ કરિા સાાંજે વિજળી નોહતી મળતી પરાં ત ુ
આપણે જ્યોતી ગ્રામ યોજનાનુાં અભભયાન ર્ચલાવર્ુાં અને ગુજરાતના ઘરોમાાં પ્રકાશ
ફેલાવયો.આજના ર્ુિાનોને કદાર્ચ જાણ જ નહી હોય કે અંઘારુ કોને કહેિાય.આજે ગુજરાતનુાં િેરી
માકે ર્ટ એક લાખ કરોિ રૂવપયા સુઘી પહોંર્ચી ગર્ુાં છે .

આજે દૂધ સવમવતમાાં આજે મડહલાઓની

ભાગીદારી િઘી છે .દૂધ ભરિા કોઇ પણ આિે પરાં ત ુ દૂધના રૂવપયા કોઇ પુરુષને નહી આપિા.
દૂઘના રૂવપયા માત્ર બહેનોને મળિા જોઇએ તે નીયમ બનાવયો છે કેમ કે મડહલાઓ પાસે રૂવપયો
ૂ ોની આિક િધારિા
જશે તો પડરિારના ભલાઇ માર્ટે અને પશુના કલ્યાણ માર્ટે કામ િશે. ખેડત
પાછલા સમયમાાં કેન્દ્ર સરકારે કયો છે તેનાિી ગુજરાત સમેત દે શના અલગ અલગ રાજયોમાાં
ૂ ોની આિકમાાં િઘારો જોિા મળ્યો છે .
ખેડત
શ્રી મોદી સાહેબે જણાવર્ુાં કે, પશુપાલન,મત્સઉદ્યોગમાાં પણ ઘણા કામો િયા છે . ખાદી અને
ગ્રામ ઉદ્યોગનુાં ર્ટનઓિર પહેલી િાર એક લાખ કરોિ રૂવપયા સુઘી પહોંચર્ુાં છે . આઠ િષોમાાં આ
ક્ષેત્રમાાં દોઠ કરોિ િી િધુ રોજગાર ગામોના લોકોને મળ્યા છે . પાછલા 8 િષોમાાં મધુન ુાં ઉત્પાદન
ૂ ોને ડકસાન ક્રેડિર્ટ કાિપ આપ્યા છે પહેલી િાર પશુપાલક અને માછીમારોને
િધ્ર્ુાં છે . સરકારે ખેડત
પણ ડકસાન ક્રેડિર્ટ કાિપ ની સુવિઘા આપિામાાં આિી. નેનો ફર્ટીલાઇઝર પર કામ કરવુ, નીમ કોર્ટે િ
ર્ુડરયા પર કામ કરિામાાં આવર્ુ.ર્ુ
ાં ડરયાની 50 ડકલોની બેગ સરકારને સાિા ત્રણ હજાર રૂવપયામાાં
ૂ ોને 300 રૂવપયામાાં આપે છે . કેન્દ્ર સરકારે 15 નિેમ્બર ભગિાન
પિે છે પરાં ત ુ સરકાર ખેડત
બીરસામુિાં ાજીના જન્દ્મડદિસે જનજાતી ગૌરિ ડદિસ તરીકે આખો દે શ ઉજિે તેિો વનણપય કયો
છે . પહેલી િાર જન જાવતય સમાજિી આિતી દે શની ડદકરી કે જે ભારતના સૌિી મોર્ટા
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સાંિૈધાવનક પદ પર પહોંર્ચી છે , દે શે શ્રીમતી રોપદી મુમજી
પ ુ ને રાષ્રપતી બનાવયા છે . આ દરે ક
ભારતીયો માર્ટે ગૌરિની િાત છે . આજે સાબરકાઠાિી ગુજરાતિાસીઓ સડહત દે શના લોકોને
વિનતી કરી કે આઝાદીના 75 િષપ પુણપ િિા સમયે હર ઘર વતરાં ગા અભભયાનમાાં 13 િી 15
ઓગસ્ર્ટ દરવમયાન દરે ક લોકો તેમના ઘરે વતરાં ગો ફરકાિે. આ અભભયાનિી એક ભારત, શ્રેષ્ઠ
ભારતના સાંકલ્પ કરીએ,દે શની આઝાદી માર્ટે જે વિરોએ શડહદી વહોરી છે તેમને શ્રદ્ધાજલી
ાં
આપિાનો અિસર હશે. બહેનોના આવશિાપદિી પુરુષાિપના માગે િઘીને જન જનનુાં કલ્યાણ િાય
તે સાંસ્કાર ગુજરાતે આપ્યા છે . બહેનોના આવશિાપદ સૌિી મોર્ટી મુિી છે . સાબર િેરીના સતત
વિકાસ અને અભભયાના કાયપને સફળતા પુિપક કરિા ર્ટીમને ખ ૂબ ખ ૂબ શુભકામના.
આ કાયપક્રમમાાં રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપન્દ્ે રભાઇ પર્ટે લે સાંબોધન કરતા જણાવર્ુાં કે,
ગુજરાતના પાછલા બે દાયકાઓમાાં વિકાસયાત્રામાાં સહકારી ક્ષેત્રનુ ખ ૂબ મોટુ યોગદાન રહ્યુાં છે .
આજે ભારત િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબની આગેિાનીમાાં આઝેદા કા અમ ૃત મહોત્સિ
ઉજિી રહ્યો છે . િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે દે શના વિર શડહદો માર્ટે અને રાષ્રના
વતરાં ગાના આન,બાન અને શાન પ્રત્યે દે શના નાગડરકોમાાં રાષ્રભાિના જાગિિાનુાં આહ્વાન કર્ુપ
છે . આિનાર 13 િી 15 ઓગસ્ર્ટ દરવમયાન હર ઘર વતરાં ગા કાયપક્રમમાાં જોિાઇ સાબરકાાંઠા જજલ્લા
સડહત દરે ક જજલ્લા અને ગામોમાાં દરે ક ઘરોમાાં વતરાં ગા લહેરાિાનો આપણો સાંકલ્પ છે .
સાબરિેરીના વિવિધ પ્રકલ્પોની ભેર્ટ આજે િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના હસ્તે
સાબરકાઠા જજલ્લાને મળી છે તેનાિી અરિલ્લી અને ઉત્તર ગુજરાત માર્ટે આ ભેર્ટ શ્વેત ક્રાાંતીનો
અમ ૃતકાળ બનશે. ગુજરાત રાજયએ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના માગપદશપનમાાં
વિકાસની હરણફાળ ભરી છે . ગુજરાતે દરે ક ક્ષેત્રે વિકાસના નિા પડરણામો હાસાંલ કયાપ છે .
સાબરિેરી દૂઘ સહકારી પ્રવ ૃવતના ઉત્તમ કામ િકી ઉત્તર ગુજરાત ને ઉત્તમ ગુજરાત બનાિિાની
નેમ

સાકાર

કરી

રહી

છે .

રાજયમાાં

સાિપત્રીક

િરસાદ,રાજય

સરકારની

ૂ ો,પશુપાલકોની મહેનતિીઆ િષે રાજયમાાં ખેતી અને પશુપાલનમાાં નિા રે કોિપ
યોજનાઓ,ખેડત
સ્િાવપત કરશે.આિતીકાલિી શ્રાિણ મડહનાની શરૂઆત િઇ રહી છે ત્યારે ગુજરાતમા
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પશુપાલનક્ષેત્રની ઉન્નતી અને વિકાસ માર્ટે વશિજીના ર્ચરણોમાાં પ્રાિપના કરીએ અને ઉત્તર
ગુજરાતને શ્વેત ક્રાાંતી માાં અગ્રેસર માર્ટે િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે આપેલ ભેર્ટ માર્ટે
ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.
આ કાયપક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે સાંબોધન કરતા જણાવર્ુાં કે, હિે
દૂધ ઉત્પાદક એક પ્રકારે નિી ઇન્દ્િસ્રી બની ગઇ છે . સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં કોઇ ખાસ મોર્ટી
ઇન્દ્િસ્રીઓ નિી પરાં ત ુ આ જજલ્લામાાં સમ ૃદ્ધી હોય તો તેન ુ કારણ છે દૂધ ઉત્પાદન.આજે મોર્ટી
સાંખ્યામાાં મડહલાઓ દૂઘ ઉત્પાદનના કામ સાિે સાંકળાયેલા છે . આ દે શની બહેનો ખેતી સાિે
પશુપાલન કામ શ્રેષ્ઠ રીતે કરે છે તેિી બહેનોના ઘરો હિે આવિિક ડરતે મજબ ૂત બન્દ્યા છે . આજે
ર્ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને દૂઘનુાં ઉત્પાદન િઘારવુાં તે માર્ટે િેરી અને પશુપાલકોના સાંયકુત
પ્રયાસોને કારણે ખ ૂબ સફળતા મળશે તેિી શુભેચછા પાઠિી.
આજના કાયપક્રમમાાં રાજયસરકારનામાંત્રીશ્રીઓ,સાાંસદશ્રીઓ,ધારાસભ્યશ્રીઓ,સહકારી
સાંસ્િાના ર્ચેરમેનશ્રીઓ તિા િેરીના ડિરે કર્ટશ્રીઓ,સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ,દૂધ ઉત્પાદકો
ઉપસ્સ્િત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીદડયા કન્દ્વીનર)
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