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ICCR ના પ્રમુખ તરીકે વિનય સહસ્રબુદ્ધા વનમણૂક

રાષ્ટ્રપવત રામ નાથ કોવિિંદે ભાજપના નેતા અને રાજ્ય સભાના સાિંસદ વિનય સહસ્રબુદ્ધને ભારતીય
સાિંસ્કૃ વતક સિંબિંધો (ICCR) ના પ્રમુખ તરીકે વનયુક્ત કયાા છે.
વિનય સહસ્રબુદ્ધે ભાજપના રાષ્ટ્રીય િાઇસ પ્રેવસડન્ટ છે અને મહારાષ્ટ્રના રાજ્યસભાના સભ્ય પણ છે.
તેઓ રામભૌ મહલ્ગી પ્રબોધનીના િાઇસ પ્રેવસડન્ટ છે, જે ચૂિંટાયેલા પ્રવતવનવધઓ અને સ્િૈવછછક
સામાવજક કાયાકરો માટે દવિણ એવિયાના એકમાત્ર તાલીમ અને સિંિોધન એકે ડેમી છે. તેમણે એક
દાયકાથી બીજેપીના તાલીમ સેલનુિં નેતૃત્ િ કયુું હતુિં અને િતામાનમાિં પિના બે વિભાગોના રાષ્ટ્રીય પ્રભારીનીવત સિંિોધન અને ગુડ ગિનાન્સ હતા.

ઈવન્ડયન કાઉવન્સલ ફોર કલ્ચરલ વરલેિન્સ (Indian Council of Cultural Relations ICCR)
ICCR વિદે િી બાબતોના મિંત્રાલય હેઠળ સ્િાયત્ત સિંગઠન છે. તે 1950 માિં મૌલાના અબ્દુ લ કલામ આઝાદ
દ્વારા સ્િતિંત્ર ભારતના પ્રથમ વિિણ પ્રધાન દ્વારા સ્થાપના કરિામાિં આિી હતી. તે ભારતના બાહ્ય
સાિંસ્કૃ વતક સિંબિંધો,અન્ય દે િો અને તેમના લોકો સાથે સાિંસ્કૃ વતક આદાન પ્રદાન દ્વારા સામેલ છે.

“પ્રધાનમિંત્રી ઉર્જા ગિંગા” માટે GAIL સાથે કરાર

રાજ્ય સિંચાવલત ગેસ (INDIA) વલવમટે ડ (GAIL) એ મહત્િાકાિંિી પ્રધાનમિંત્ર ઉર્જા ગિંગા (Pradhan
Mantri Urja Ganga-PMUG) હેઠળ અન્ય 400વકલોમીટરના કુ દરતી ગેસ પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ માટે
ઓડા ર આપ્યા છે. ડોભી (વબહાર) થી દુગાાપુર (પવિમ બિંગાળ) સુધીના પાઇપલાઇન
માટે 400વકલોમીટરના ઓડા ર આપિામાિં આવ્યા હતા.
આ સાથે, 2,100 વકલોમીટર જગદીિપુર-હવલ્દયા અને બોકારો-ધમરા નેચરલ ગેસ પાઇપલાઇન
(Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline - JHBDPL) પ્રોજેક્ટ માટે
કુ લ પાઈપ પુરિઠા ઓડા ર મૂકિામાિં આવ્યા છે. GAIL એ 1,700 વક.મી. લાિંબી પાઇપલાઇનનો ઓડા ર
મૂક્યો છે.

વિદભે 2017 રણજી ટર ોફી ટુ નાામેન્ટ જીત્યો

વિદભા વિકે ટ ટીમ 2017 ની રણજી ટર ોફી સ્પધાા જીતી. તે વિદભાની પ્રથમ રણજી ટર ોફી ટાઇટલ છે. ઈન્ર
(મધ્યપ્રદે િ) ના હોલ્કર સ્ટે વડયમ ખાતે યોર્જયેલી ફાઇનલ વિદભાએ 9 વિકે ટે વિજય મેળવ્યો હતો.
252 રનની પહેલી ઇવનિંગની લીડને પરાવજત કયાા પછી, વદલ્હીની બીજી ઈવનિંગ્સમાિં 280 રનની બોવલિંગ
થઈ હતી, જેમાિં વિદભા માટે માત્ર 29 રનનો લક્ષ્ાિંક નક્કી કરિામાિં આવ્યો હતો. વિદભાએ ફક્ત એક વિકે ટ
જ ગુમાિી હતી અને લક્ષ્ને હરાિીને પાિંચ ઓિર લીધી હતી.

રણજી ટ્ર ોફી
રણજી ટર ોફી એક સ્થાવનક ફસ્ટા -ક્લાસ વિકે ટ ચૅવપપયનવિપ છે, જે ટીમો િછચે પ્રાદે વિક વિકે ટ સિંગઠનોનુિં
પ્રવતવનવધત્િ કરે છે.
આ ટર ોફીનુિં નામ ઈિંગ્લેન્ડ અને સસેક્સના વિકે ટર કુ માર શ્રી રણજીતવસિંહજીના નામ પરથી રાખિામાિં
આવ્યુિં છે અને તે સૌપ્રથમ 1934 માિં રમાય છે.
હાલમાિં ચેવપપયનવિપ 27 ટીમો િછચે રમાય છે, જેમાિં 21 રાજ્યો (29ભારતીય રાજ્યો) અને વદલ્હી (યુટી)
નો સમાિેિ થાય છે. રણજી ટર ોફીનુિં ફોમેટ રાઉન્ડ-રોવબન પછી નોકઆઉટ છે.
વિિમ 45 ફાઇનલ્સમાિં રપયા બાદ મુિંબઈએ 41 િખત (તેમાિંથી 10 ઇવનિંગ જીત સાથે જીતી) રણજી
ટાઇટલ જીત્યુિં છે.

અરુણાચલ પ્રદે િને િૌચાલય મુક્ત રાજ્ય ર્જહેર કરિામાિં આવ્યુ

અરુણાચલ પ્રદે િને ઔપચાવરક રીતે િૌચાલય મુક્ત (Open Defecation Free - ODF) રાજ્ય ર્જહેર
કરિામાિં આવ્યુિં. તે ઉત્તરપૂિીય રાજ્યનુિં બીજુ રાજ્ય છે,જે વસવક્કમ પછી અને વહમાચલ પ્રદે િ , કે રળ અને
હવરયાણા પછી એકિં દરે પાિંચમા રાજ્ય પછી ODF રાજ્ય ર્જહેર કરિામાિં આિે છે.
આ ર્જહેરાત બાકીના ત્રણ વજલ્લાઓ પછી આિે છે - ઉપનગરીય સુબાનસીરી,વસઆિંગ અને ચાિંગલાિંગને
સત્તાિાર રીતે ODF ર્જહેર કરિામાિં આિે છે. અરુણાચલ પ્રદે િમાિં કુ લ 21 જીલ્લા છે અને તે સ્િછછ ભારત
અવભયાન હેઠળ મુખ્ ય સફાઇ અવભયાન (એક િર્ા અને 10 મવહના આગળ), 2 ઓક્ટોબર, 2019 ના
રોજ રાષ્ટ્રીય સમયમયાાદા અગાઉથી પ્રાપ્ત થયુિં.

સ્િછછ ભારત વમિન (Swachh Bharat Mission -SBM)

સાિાવત્રક સ્િછછતા કિરેજ હાિંસલ કરિા અને સ્િછછતા પર ધ્યાન આપિા માટે
ઓક્ટોબર 2014 માિં SBM િરૂ કરિામાિં આિી હતી. તેનો હેતુ Swachh Bharat પ્રાપ્ત કરિાનો
અથિા 2019 સુધીમાિં સ્િછછ ભારત બનાિિાનો છે,મહાત્મા ગાિંધીની 150મી જન્મજયિંવત માટે યોગ્ય
શ્રદ્ધાિંજવલ તરીકે છે.

UP માિં ભારતનો બીજો સૌથી મોટો છત સોલર પ્લાન્ટ GAIL કવમિન
ધરાિે છે
રાજ્યની માવલકીની ગેસ ઉપયોવગતા ગેઇલ ઇવન્ડયાએ ઉત્તર પ્રદે િમાિં ભારતનો બીજો સૌથી મોટો છત
સૌર વિદ્યુત પ્લાન્ટ સ્થાપ્યો છે.
તે 5.76 MWp (મેગા િોટ્ટ વિખર) સોલર પ્લાન્ટ છે, જે ઉત્તરપ્રદે િના પટ્ટ ખાતે ગેઇલના પેટરોકે વમકલ
સિંકુલમાિં સ્થાવપત છે. આ પ્લાન્ટ પાસે િેરહાઉસીસની છત છે, જેનો કુ લ વિસ્તાર 65,000 ચોરસ મીટર છે.

તે આિરે 15 ટકા િાવર્ાક પીક લોડ ફે ક્ટ્ર (Peak Load Factor - PLF) પેદા કરે એિી ધારણા છે,
79 લાખ KWh િીજળીથી િધુ ભારતના સૌથી મોટા ગેસ આધાવરત પેટરોકે વમકલ્સ પ્લાન્ટનો કે પ્ટીિ
ઉપયોગ માટે પેદા થિાનો લક્ષ્ાિંક છે.

ભારતમાિં સૌથી મોટા છત સોલર પ્લાન્ટ
ભારતનો સૌથી મોટો છત સૌર પ્લાન્ટ વડસેપ બર 2015 માિં અમદાિાદ,પિંર્જબમાિં તાતા પાિર સોલર દ્વારા
િરૂ કરિામાિં આવ્યો હતો.
તે 12 મેગાિોટ સોલર છત પ્રોજેક્ટ છે, જે દર િર્ે 150 લાખ એકમથી િધુ ઉત્પાદન કરે છે. તે દર
િર્ે 19,000 ટન કાબાન ઉત્સજાનમાિં ઓફસેટ કરે છે.

ગેસ (INDIA) વલવમટે ડ (GAIL)
GAIL ભારતની સૌથી મોટી સરકારહસ્તક કુ દરતી ગેસ પ્રવિયા અને વિતરણ કિં પની છે.
નવી દિલ્હીમ ાં તેનાં મખ્ય મથક છે.
તેની પાસે વબઝનેસ સેગમેન્ટો છેેઃ કુ દરતી ગેસ, વલવિફાઇડ પેટરોવલયમ ગેસ ટર ાન્સવમિન, વલવિડ
હાઈડર ોકાબાન, વસટી ગેસ વિતરણ, પેટરોકે વમકલ,એક્સપ્લોરેિન અને િીજળી ઉત્પાદન.

તેને ભ રત સરક ર દ્વ ર ફે બ્રઆરી 2013મ ાં મહ રત્નનો િરજ્જો આપવ મ ાં આવ્યો હતી.

સૌરાષ્ટ્રમાિં ૧૯૨૨થી ૧૯૩૯ િછચેના ૧૮ સત્યાગ્રહો, લોકલડતોથી
રાજકીય ર્જગૃવત આિેલી

-રાજકોટ, િઢિાણ, ભાિનગર, મોરબી, ધ્રોળ, ધ્રાિંગ્રધ્રા, પાલીતાણા સવહતનાિં સ્ટે ટમાિં આિંદોલનોનીઆિંધી
ઉઠે લી
દે િ આઝાદ થયો ત્યારે જે ૫૬૨ દે િી રજિાડાિંનાિં વિલીનીકરણનો મોટો સિાલ હતો તેમાિંના ૨૨૨ તો
હાલના સૌરાષ્ટ્રથી ઓળખાતા વિસ્તારોનાિં હતાિં. જ્યાિં લાિંબાગાળાથી રાર્જઓ, ઠકરાતોનુિં િાસન, ક્યાિંક
તો આપખુદ િાસન હતુિં એિા આ વિસ્તારમાિં ૧૯મી સદીના પૂિાાધાથી પ્રર્જકીય રાજકીય ર્જગૃવતનો
માહોલ િમિેઃ રચાતો ગયેલો અને સીધી વિવટિ હકૂ મતનો વિસ્તાર ન હોિા છતાિં વિવટિ રાજ્યમાિં
િખતોિખત થતા લોકઆિંદોલને રાજ-રજિાડાિંઓની આપખુદી સામે મક્કમ અિાજ ઊભો કરેલો.
િીસમી સદીની િરૃઆત અને આઝાદી પ્રાવપ્ત સુધીનાિં િર્ોમાિં આ વિસ્તારોમાિં ૧૮થી િધુ નોિંધપાત્ર
લોકસત્યાગ્રહો થયા હતા અને તેણે અનેક રાજકીય પવરણામ અને પવરમાણ પેદા કયાું હતાિં. આપણે ત્યાિં
વિવટિ િાસન તળે ના િહીિટિાળા વિસ્તારો થયેલાિં આિંદોલનોનો ઈવતહાસ રજૂ થાય છે તેટલો
સૌરાષ્ટ્રના એ આિંદોલનો વિિે થતો નથી પણ તે અત્યિંત રસપ્રદ છે.
આપણે અહીિં જે ૧૮ જેટલા લોક આિંદોલનોની અલપ-ઝલપ વિગતો તપાસિાના છીએ તે
હત્યાકાિંડ, ખેડૂતોના પ્રશ્નો, આપખુદ રાર્જિાહી િાસનના પ્રર્જવિરોધી વનણાયો, વિકાર સામેની
સૂગ, સ્િદે િી ચળિળ કે વમલ હડતાળ,રાષ્ટ્રધ્િજનો મામલો, રાજ-રજિાડાિંઓનાિં બેફામ ખચાા અને નબળી
આવથાક વસ્થવત પ્રર્જમિંડળોના અવધિેિનો પર પ્રવતબિંધ જેિા અનેક વિર્યોના કારણે થયા હતા. આ
બધાનો સમયગાળો ઈ.સ. ૧૯૨૨થી ૧૯૩૯ના િર્ોનો છે.
જો કે આિાિં લોકસત્યાગ્રહો માટે ની રાજકીય ર્જગૃવતનાિં બીજ ૧૮૦૭ના િોકર કરાર, ૧૮૨૨માિં પોવલવટકલ
એજન્સીએ િરૃ કરેલી કામગીરી, ૧૮૫૭નો મુવક્તસિંગ્રામ, વિટીિ િાસનની આડકતરી અસર, ગાિંધીજીના
આગમન પછીની પવરવસ્થવતમાિં થયેલા સત્યાગ્રહો (ચિંપારણ, ખેડા િગેરન
ે ા) કાવઠયાિાડ રાજકીય પવરર્દ (૧૯૧૭) અને અન્ય દે િી રાજ્યોમાિં પ્રર્જકીય પવરર્દો-મિંડળોની રચના િગેરન
ે ા કારણે િિાયાિં હતાિં.
'દિાક' ઈવતહાસ વનવધના ઉપિમે ડૉ. એસ.િી. ર્જનીએ 'સૌરાષ્ટ્રનો ઈવતહાસ'નામક ગ્રિંથ રછયો તેમાિં બીજ
રોપિાથી માિંડીને રાજકીય ર્જગૃવતનો જે બહુ વ્યાપ્ત આયામ રચાયો તેનુિં વિગતે િણાન છે.

માવળયા-વમયાિંણા રાજ્યના ખાખરેચી ગામના ખેડૂતો પર આકરા િેરા,દરબારની ખાતર બરદાસ્ત
ખેડૂતોના ભોગે કરિી, લોકો પાસે કરાિાતી િેઠ સામે ઉગ્ર વિરોધ હતો.
રાજ્યે ઠરાિેલુિં કે જમીન ખાતેદારના મૃત્યુ પછી જમીન પુત્રોના નામે કરિા માટે 'સાકર' િેરો લેિાતો કે પછી
ખેડૂતે મકાનમાિં બારી-બારણાિં મૂકિાિં હોય તો 'હિા િેરા'ના રૃવપયા પાિંચ ભરિા પડે જેિા જોહુ કમીભયાું
પગલાિં લેિાતાિં હતાિં.
એની સામે લોકલડત થઈ. ૨૬ નિેપ બર ૧૯૨૯થી ૨૨ ર્જન્યુઆરી ૧૯૩૦ સુધીનો ૫૮ વદિસનો ખેડૂતોનો
સત્યાગ્રહ ચાલ્યો હતો. ગાિંધીજી-સરદાર સાહેબે એને ટે કો આપેલો. પવરણામ સ્િરૃપ રાજિીએ સમાધાન
કરિાની નોબત આિેલી એિો રોમાિંચક ઈવતહાસ આ સત્યાગ્રહનો છે.
આ બે તો માત્ર ઉદાહરણરૃપ ઉલ્લેખો છે. પણ િઢિાણમાિં અખબારી સ્િાતિંત્ર્ય માટે નો સત્યાગ્રહ ધોલેરાનો
મીઠા સત્યાગ્રહ, િીરમગામનો મીઠા સત્યાગ્રહ,ભાિનગરનો વિદે િી કાપડ પ્રવતબિંધ સત્યાગ્રહ, મોરબી
સત્યાગ્રહ, ધ્રોળનો ધ્િજ સત્યાગ્રહ, િણોદનો ગણિેિ સત્યાગ્રહ, ધ્રાિંગધ્રાનો નાગવરક સ્િાતિંત્ર્ય
સત્યાગ્રહ, પાિંચ તલાિડા, િળા-િલભીપુર, મોટા ચારોવડયાના સત્યાગ્રહો,રાજકોટ કાપડ વમલ
હડતાળ, રાજકોટ અને લીિંબડીના સત્યાગ્રહો, ર્જમનગર રાજ્ય પ્રર્જપવરર્દની લડત, જૂ નાગઢ રાજ્ય
સામેની પ્રર્જ લડત એિાિં જોરદાર આિંદોલનો હતાિં કે જેનાથી પ્રર્જકીય ર્જગૃવત ફે લાઈ હતી.
આપખુદ રાજિીઓને સમાધાન સાધી પ્રર્જના સિોપવરપણાનો સ્િીકાર કરિાની નોબત આિી હતી.
કે ટલાક બનાિોમાિં સફળતા હાિંસલ નહોતી થઈ પણ પ્રર્જમાિં ચેતના ફે લાઈ હતી જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે થતાિં
આિંદોલનમાિં ભાગ લેિા માટે નુિં વનવમત્ત બની હતી.
આપણે પ્રર્જ તરીકે આ બધો ઈવતહાસ સ્મરિો જોઈએ. આપણે આજકાલ નજીકના ભૂતકાળમાિં થયેલાિં
રાજકીય પિોના આિંદોલન કે પછી સામાવજક મેળાિડાઓની ફળશ્રુવતને જ રવષ્ટ્ સમિ રાખીયે છીએ પણ
એક પ્રર્જ તરીકે આજની વસ્થવતએ પહોિંચિા કિં ઈકે ટલાય સફળ-વનષ્ફળ આિંદોલનોના જે જનનાયકો હતા
તેમને ભાગ્યે જ યાદ કરીએ છીએ. આપણે આપણા જ ઈવતહાસને યાદ કરતા નથી.

સૌર ષ્ટ્રની લોકલડતો (૧૯૨૨થી ૧૯૩૯)
સત્ય ગ્રહ

વર્ષ

ક્ ?ાં

સરધારનો વિકાર સત્યાગ્રહ - ૧૯૨૨ -

રાજકોટ સ્ટે ટ

િઢિાણમાિં અખબારી સ્િાતિંત્ર્ય માટે સત્યાગ્રહ - ૧૯૨૯ - િઢિાણ સ્ટે ટ
ખાખરેચી સત્યાગ્રહ - ૧૯૨૮

-

માવળયા-વમયાિંણા

િીરમગામનો મીઠા સત્યાગ્રહ - ૧૯૩૦ -

વિરમગામ

ભાિનગર વિદે િી કાપડ પ્રવતબિંધ સત્યાગ્રહ - ૧૯૩૦થી ૧૯૩૨ - ભાિનગર સ્ટે ટ
મોરબી સત્યાગ્રહ

- ફે બુુ્રઆરીથી-જુ લાઈ ૧૯૩૧ -

િણોદનો ગણિેિ સત્યાગ્રહ - મે ૧૯૧૩ -

મોરબી સ્ટે ટ

િણોદ સ્ટે ટ

પાિંચ તલાિડાનો સત્યાગ્રહ - ૧૯૩૭-૧૯૩૮ -

લીવલયા-ભાિનગર સ્ટે ટ

િળા (િલ્લભીપુરનો) સત્યાગ્રહ - જૂ ન ૧૯૩૮ - િળા સ્ટે ટ
મોટા ચારોવડયાનો સત્યાગ્રહ - ૧૯૩૮ -

પાલીતાણા સ્ટે ટ

રાજકોટ કાપડ વમલ હડતાળ - ૧૯૩૭ -

રાજકોટ સ્ટે ટ

રાજકોટ સત્યાગ્રહ - ૧૯૩૮-૧૯૩૯ લીિંબડી સત્યાગ્રહ

૧૯૩૯

રાજકોટ સ્ટે ટ

લીિંબડી સ્ટે ટ

ર્જમનગર રાજ્ય પ્રર્જ પવરર્દની લડત
જૂ નાગઢ રાજ્ય સામેની પ્રર્જ લડત ૧૯૩૯

૧૯૩૯

ર્જમનગર સ્ટે ટ

જૂ નાગઢ સ્ટે ટ

