hkßÞ{kt fåA ¾kíku «ðkMkLk MktMf]rík yLku h{ík-øk{ík rð¼køkLkk fuLÿ yLku hkßÞ MkhfkhLkk
{tºkeyku íkÚkk Mkr[ðkuLkk ºký rËðMkeÞ hk»xÙeÞ Mkt{u÷LkLkku yksÚke «kht¼ ÚkÞku Au. «ÄkLk{tºke LkhuLÿ
{k uËeyu yk fkuLVhLMkLku rðzeÞku fkuLVhLMk îkhk MktçkkuÄLk fÞw O níkwt. «ÄkLk{tºkeyu Ëhuf hkßÞ{kt
ykuAk{kt ykuAk Ãkkt[ «ðkMkLk MÚk¤ku Ãkh yktíkhhk»xÙeÞ MíkhLke {k¤¾kfeÞ MkwrðÄk rðfMkkððk ík{k{
hkßÞkuLku yLkwhkuÄ fÞkuo níkku. íku{ýu Mkhfkhe rð¼køkkuLkk y÷økkð Ãkh ®[íkk ÔÞõík fhíkk fuLÿ yLku
hkßÞ MkhfkhLkk ík{k{ rð¼køkku ðå[uLkk Mktf÷Lk Ãkh ¼kh {qõÞku níkku.
«ÄkLk{tºkeyu fÌkwt níkwt fu, «ðkMkLk ûkuºku ¼khík{kt ½ýe ûk{íkk Au. suLkkÚke Ëuþ rðËuþLkk
Þkºkeyku ¼khík íkhV ykfŠ»kík ÚkE þfu Au. yk WÃkhktík «ÄkLk{tºkeyu sýkÔÞwt níkwt fu, Mkhfkh
h{íkøk{íkLku «kuíMkknLk ykÃkðk RåAu Au , h{íkøk{ík ûkuºku ¾u÷kzeykuLke «rík¼k ðÄkhðk MktMÚkkfeÞ
ÔÞðMÚkkLke sYh Au , íku{s r¢fux WÃkhktík swËe swËe h{íkku{kt «rík¼kþk¤e ¾u÷kzeykuLku íkiÞkh fhðk
rsÕ÷k Míkhu h{íkðehkuLkwt {uÃkªøk fhðkLke sYh Au. yksÚke ºký rËðMk MkwÄe [k÷Lkkh yk Mkt{u÷LkLkku
WÆuþ fuLÿ yLku hkßÞku ðå[u «ðkMkLk, MktMf]rík, Þwðk çkkçkíkku yLku h{íkøk{íkLkk ûkuºkku{kt ykËkLk
«ËkLkLku «kuíMkknLk ykÃkðkLkku Au.

VUFp$ આ ત્રણ દદલવીમ દયદનુું ઉદ્ઘાટન કયતાું ગુજયાતના મુખ્મભુંત્રી વલજમબાઇ
રૂાણીએ તભાભ યાજ્મોના પ્રવતવનવધઓને અશેવાવ કયાવ્મો શતો કે કચ્છનુ ું યણ તો ગુજયાતના
રરાટને ળોબાલે છે . તેભણે તભાભ યાજ્મોને શલે બાયત નશીં દે ખા તો કુછ નશીં દે ખાનુ ું વનુ ું
વાકાય કયલા શાકર કયી શતી.
બાયત વયકાયના પ્રલાવન તેભજ ખેરભુંત્રી ઉયાુંત 19 યાજ્મોના આ ફુંને વલબાગના પ્રધાનોની
શાજયીભાું દી પ્રગટાલીને પ્રાયું બ કયાલતાું મુખ્મભુંત્રી શ્રી રૂાણીએ JW]DF\ કહ્ુું કે પ્રલાવનને કેલી
યીતે વલકવાલી ળકામ તેનો દાખરો આ કચ્છનુ ું વપેદ યણ છે . પ્રધાનભુંત્રી ભોદી જ્માયે મુખ્મભુંત્રી
શતા ત્માયે તેભણે કચ્છના યણોત્વલની ળરૂઆત કયી અને આજે 12 લષભાું સ્થથવત એલી છે કે દય
લે યણોત્વલની મુદ્દત લધાયલી ડે છે એટરી ભોટી વુંખ્માભાું મટ
ષ કો આલે છે . T[D

T[D^F[

H^FFjI\] CT\].
આ પ ૂલે બાયતના પ્રલાવન ભુંત્રી ડો. ભશેળ ળભાષએ કહ્ુું કે, ગુજયાત વલશ્વભાું પ્રલાવનક્ષેત્રે ભોડેર
યાજ્મ તયીકે વલકથયુું છે . મષટન, ઉદ્યોગ, ખવનજ વુંવિ દયે ક ક્ષેત્રે ગુજયાતના ગુણગાન ગલામ છે .
બાયતભાું પ્રલાવનક્ષેત્રે ભે રી વપતાની આલક વદશતના આંકડા આીને તેભણે પ્રલાવનક્ષેત્રે દે ળ
અને યાજ્મો વુંકરન વાધે તેલી અીર zL

XDF”V[

કયી શતી.

«kËurþf rð{kLkMkuðk ðÄkhðk fuLÿ Mkhfkhu þY fhu÷ WzkLk ÞkusLkk nuX¤ Ãknu÷e ^÷kRx
ykðíkk Vuçkúwykhe {rnLkk{kt þY fhkþu. fuLÿeÞ Lkkøkrhf WœÞLk {tºke sÞtík ®Mknu yksu Lkðe rËÕne
¾kíku ÞkuòÞu÷ Ãkºkfkh Ãkrh»kË{kt yk {krníke ykÃke níke.
yk ÞkusLkk nuX¤ 500 rf÷ku{exh ytíkhLkk «ðkMk {kxu çku nòh 500 YrÃkÞk hk¾ðk{kt
ykðþu. íku{ýu sýkÔÞwt fu, Ëuþ{kt nk÷ 75 yuhÃkkuxo Au yLku WzkLk ÞkusLkk nuX¤ ðÄw 43 Lkðk
yuhÃkkuxo çkLkkððk{kt ykðþu.

દદલ્શીભાું ાુંચ દદલવીમ 7ભી આંતયાષ્ટ્રીમ કયાટે ચેસ્પમનવળ મોજાઈ શતી. જેભાું
બાયત વદશત 11 દે ળોના 600 થધષકોએ બાગ રીધો શતો. આ ચેસ્પમનવળભાું કચ્છના 12
ખેરાડીઓએ 17 ચુંદ્રકો શાુંવર કમાષ શતા. દદલ્શીભાું વોતોદયયુ કયાટે થકૂર ઓપ ઈન્ડડમા દ્વાયા
આમોજજત ાુંચ દદલવીમ 7ભી આંતયાષ્ટ્રીમ કયાટે ચેસ્પમનવળભાું ફાુંગરાદે ળ, દુફઈ, ઈયાન,
ઉજફેદકથતાન, થલીડન, જાાન, નેા, શ્રીરુંકા, અપઘાવનથતાન, ભ ૂતાન, બાયત વદશત 11 દે ળોના
600 થધષકોએ બાગ રીધો શતો. આ ચેસ્પમનવળના જુવનમય વલબાગભાું લ્રલી ફવનમાએ 10
સુલણષ અને 1 કાુંથમ, વવવનમય બ્રાઉન અને બ્રેક ફેલ્ટ વલબાગભાું વભત જીરદડમાએ 1 કાુંથમ,
યાજદી દે લત્કાએ 2 કાુંથમ, વાલન શદડમાએ 1 કાુંથમ, ઈયપાનખાને 1 કાુંથમ, શયે ડદ્રવવિંશ જાડેજાએ 1
કાુંથમ અને 1 યજત ચુંદ્રક ભેવ્મા શતા. ફશેનોના વલબાગભાું દ્રન્ષ્ટ્ટ શદડમાએ 1 કાુંથમ અને 1 સુલણષ,
ખુશ્બ ૂ ટેરે કાુંથમ, કોભર ખત્રીએ 2 કાુંથમ, ફીના ખોદડમાયે 2 કાુંથમ વદશત કચ્છે કુર 17 ચુંદ્રકો
ભેવ્મા શતા. થધાષભાું હૃીકેળ આશીય અને સ ૂમષદીવવિંશ જાડેજાએ બાગ રીધો શતો. કચ્છ ટીભના
કોચ વેડવાઈ જજતેડદ્ર ખોદડમાયે વલજેતાઓને બફયદાવ્મા શતા.

ું ઇની વાદશત્મ અકાદભીના વુંયક્ુ ત
અશીંની ઇન્ડડમન ઇન્સડથટટય ૂટ ઓપ વવિંધોરોજી તથા મુફ
ઉક્રભે નલોદદત રેખકોને ભુંચ પ ૂયો ાડલા તથા તેભની વાદશજત્મક કૃવતઓને અડમો સુધી
શોંચાડલાના આળમથી ફખ્ળાણી વબાગૃશ ખાતે દ્વદ્વદદલવીમ યુલા વવિંધી રેખક વુંભેરનનુ ું
આમોજન કયાયુું શતુ.ું

જેભાું થથાવનક તથા ફશાયના ભીને રગબગ 20 યુલા વાદશત્મકાયોએ બાગ રીધો શતો અને
યચનાઓ યજૂ કયી શતી. ઉસ્થથત બુઝુગષ વાદશત્મકાયોએ આ રઘુ વાક્ષયોને ભાગષદળષન ણ પ ૂરુું
ાડયુું શત.ુું કુર વાત ફેઠકોનુું આમોજન કયાયુ ું શતુ.ું

બફદડા વલોદમ રથટ વુંચાબરત કે.એભ. ટેર આયોગ્મધાભ ખાતે યવલલાય તા. 22થી 28ભી
જાડયુઆયી દયપમાન ચાઇલ્ડ શેલ્થ કેય અને ડેડટર આઉટ દયચ પ્રોગ્રાભ શેઠ ભાુંડલી તાલુકાની 68
ળાાના 6700 જેટરા છાત્રોની વુંપ ૂણષ આયોગ્મ તાવ અને વાયલાય કયલાભાું આલળે.
છે લ્રા દળ લષથી ચાઇલ્ડ શેલ્થકેય અને ડેડટર આઉટ દયચ
ું યા તાલુકાના
પ્રોગ્રાભ મોજલાભાું આલે છે . અત્માયસુધી 250 ળાાના 40 શજાય જેટરા ભાુંડલી-મુદ
છાત્રોની વુંપ ૂણષ આયોગ્મની તાવ અને વાયલાય કયલાભાું આલી છે . આ કેપભાું 65થી ડોકટયો
વેલા આલા બફદડા આલળે.

