ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ આયોજીત
પ્રથમ પ્રિાસી ભારતીય સાંસદોના સેમીનારમાં ગૃહ અને એન.આર.જી. મંત્રીશ્રી
પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ ગુજરાત સરકાર િતી હાજરી આપી

(પ્રવાસી ભારતીય સાાંસદોને સાંબોધતા માન. પ્રધાનમાંત્રીશ્રી અને પ્રથમ હરોળમાાં ઉપસ્થથત માન. રા.ક.માંત્રીશ્રી પ્રદીપસ્સાંહ જાડે જા)

ભારત સરકારના સ્વદેશ માંત્રાલય દ્વારા દર વર્ષે ૭ થી ૯ જાન્યુઆરી દરમ્યાન પ્રવાસી
ભારતીય દદવસની ઉજવણી કરવામાાં આવે છે . આ ઉજવણીની શરૂઆત વર્ષષ ૨૦૦૩ થી કે
જ્યારે શ્રી અટલ સ્બહારી વાજપેયીજી જ્યારે દેશના પ્રધાનમાંત્રી હતા ત્યારથી કરવામાાં આવે છે .
ચાલુ વર્ષે આ કાયષક્રમ અાંતર્ષત સ્વદેશમાાં હાલ વતષમાન જે પ્રવાસી ભારતીય સાાંસદો અને મેયરો
હોય તેમને આમાંસ્ત્રત કરીને તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ નવી દદલ્હી ખાતે યોજવામાાં આવેલ
હતો. આ કાયષક્રમ યોજવા માટે માન. પ્રધાનમાંત્રીશ્રી સ્વદેશ માંત્રાલયને સૂચન કરે લ જેના ફળ
રૂપે ૨૪ દેશોમાાંથી ૧૨૪ પ્રવાસી ભારતીય સાાંસદો (PIO – Parliamentarian) અને ૧૭
મેયર આ કાયષક્રમમાાં હાજર રહ્યા હતા. માન. પ્રધાનમાંત્રીશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદીએ કાયષક્રમનુાં
ઉદ્ઘાટન કયુું હતુાં અને માન. ઉપરાષ્ટ્રપસ્તશ્રી દ્વારા કાયષક્રમનુાં સમાપન કરવામાાં આવયુાં હતુાં.
૨.

આ કાયષક્રમમાાં ભારત સરકારના સ્વદેશ માંત્રાલય તરફથી દરે ક રાજ્યના માન.

મુખ્યમાંત્રીશ્રી / એન.આર.આઇ.ની બાબત સાંભાળતા માન. માંત્રીશ્રીને સ્નમાંત્રણ પાઠવેલ હતુાં.

સમગ્ર દેશના ૩૨ રાજ્યોમાાંથી પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ હાજર રહ્યા હતા. ર્ુજરાત સરકાર તરફથી માન.
રા.ક.માંત્રીશ્રી (ર્ૃહ અને એન.આર.જી.) શ્રી પ્રદીપસ્સાંહ જાડે જા હાજર રહ્યા હતા.
૩.

કાયષક્રમને સાંબોધતા માન. પ્રધાનમાંત્રીશ્રીએ જણાવયુાં હતુાં કે , દુસ્નયામાાં ભારતના જો

કોઇ થથાયી એમ્બેસેડર હોય તો તેઓ એટલે કે પ્રવાસી સાાંસદો છે . દુસ્નયામાાં જે ભાર્માાં પણ
ર્યા ત્યાાં દેશની ઓળખ બનાવી છે અને દેશનુાં ર્ૌરવ વધાયુું છે . હાજર રહે લ તમામને તેમણે
મીની વલ્ડષ પાલાષમેન્ટ ર્ણાવી હતી. ભારતથી ર્યેલા લોકોનુાં મન અને આત્માના અાંશ
ભારતની જમીન પર છોડીને આપ સવે ત્યા થથાયી થયા છો. પોતાના વક્તવયમાાં માન.
પ્રધાનમાંત્રીશ્રીએ જણાવયુાં હતુાં કે , છે લ્લા ત્રણ વર્ષષમાાં દુસ્નયાનો ભારત પ્રત્યેનો અસ્ભર્મ
બદલાયો છે અને લોકો ભારતની નોંધ લેવા લાગ્યા છે . ભારત સામાસ્જક, આસ્થષક અને
વૈચાદરક રીતે બદલાઇ રહ્યુાં છે . ભારતમાાં દરે ક થતરે બદલાવ આવી રહ્યો છે . વલ્ડષ બેન્ક, IMF
અને મૂદડઝ જેવી સાંથથાઓ ભારત તરફ આશાની મીટ માાંડે છે . ભારતમાાં રે લવે, હાઇવે, પોટષ વે
અને આઇ વે બમણી ર્સ્તથી આર્ળ વધી રહ્યુાં છે . ભારતમાાં FDI રોકાણમાાં મોટો વધારો થયો
છે . નેપાળ, શ્રીલાંકા, યમન કે અન્ય દેશોમાાં સાંકટ સમયે ભારતે લોકોને મદદ કરી છે . પ્રવાસી
ભારતીયોને ભારત સરકાર પાટષ નર માને છે અને ભારતની સ્વકાસ યાત્રામાાં પ્રવાસી ભારતીયો
પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે . વર્ષષ ૨૦૧૯ પ્રયાર્ – અલ્હાબાદમાાં કુ ાં ભ મેળાનુાં આયોજન છે .
તેનો લાભ લેવા સવેને આમાંત્રણ પાઠવયુાં હતુાં.
૪.

કાયષક્રમ અાંતર્ષત પ્રવાસી ભારતીય સાાંસદોએ ‘સાંઘર્ષષ થી સાંસદ સુધીની મુસાફરી’ અને

‘ભારતનુાં પુનરોત્થાન – પ્રવાસી સાાંસદોનો ફાળો’ એમ બે સેશનમાાં ભાર્ લીધો હતો અને
પોતાના સ્વચારો રજૂ કયાષ હતા. ઉપસ્થથત પ્રવાસી સાાંસદો આ કાયષક્રમના આયોજનથી
પ્રભાવીત થયા હતા.

