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 ા ા 22 

કારગીલ
વિજય દિિસ

પહાડ પર થતા યુધ્ધમાં સૌથી ઉપર બેઠેલો 
હોય તેને ફાયદો થાય છે. એમાંય જો કોઇ સેના 

18,000 ફુટની ઊંચાઇ પર હોય અને બીજી 
સેના નીચેથી હૂમલો કરવાની હોય તો જીત 

અશક્ય છે. પણ આજથી 22 વર્ષ પહેલાં 
ભારતીય સેનાએ એ શક્ય કરી બતાવયું. 

આટલી મોટી ઊંચાઇ પર યુધ્ધ થયાની વવશ્વની 
આ વવરલ ઘટના છે. દુશમન દ્ારા તોપમારા 

વચ્ે આપણા સૈનનકોએ પોતાના જીવ હથેળી 
પર લઇને એક પછી એક દરેક શશખર પર 

વરિરંગો લહેરાવયો, જયાં દુશમન દેશના સૈનનકો 
ઘુસી આવયા હતા..26 જુલાઇ, 1999નાં રોજ 

પૂરા થયેલાં કારગીલ યુધ્ધમાં ભારતનો વવજય 
થયો. કારગગલ દદવસની 22મી વરસીએ 

વરિરંગાની ગદરમા જાળવી રાખવા લડનાર દરેક 
વીર જવાનને નમન..

ઉપર પહાડો પર બેઠેલો દુશમન 
અને નીચે લડી રહેલી આપણી 

સેના, આપણા વીર જવાન. પણ, 
જીત પહાડની ઊંચાઇની નહીં, 

ભારતની સેનાના ઊંચા 
મનોબળ અને વીરતાની થઇ. હંુ 

તમામ દેશવાસીઓ તરફથી 
આપણા આ વીર જવાનોની 

સાથે સાથે એ વીર માતાઓને 
પણ નમન કરં છંુ, જમેણે માં 

ભારતીના સાચા સપૂતોને જન્મ 
આપયો.

-નરે્દ્ર મોદી, વડિાપ્રધાન
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કાૌશલ્ય વિકાસથી સ્વસ્થ 
ભારત-સશક્ત ભારતનાે 

માગ્ગ સરળ

દ્રઢ વિશ્ાસ ઓને પાેત્ાહનથી સુધારા

મફતનું મનાેરંજન

ઉત્કૃષ્ટ િેખાિની ઉજ્જિળ ઓાશા

કિર 
સાેરી  

દેશની  65 ટકા વસતત 35થી નીચેની વય ધરાવે છે. ટોક્યો ઓલલમ્પકમાં ભારતના ખેલાડીઓનો 
જુસસો મજબૂત છે અને આ વખતે વધુ ચંદ્રકો મેળવીને નવો  વવક્રમ સજ ્ષવાની આશા છે
.                                                                                                                   પેજ 12-20
રમતગમતરાજ્ય મંરિી (સવતંરિ હવાલો) દકરણ દરલજજુ સાથે મુલાકાત                     પેજ 21-23

ઓંિરના પાને..

મારિ એક વાર રૂ. 1200થી રૂ. 1500 ખચચીને ડીડી ફ્ી ડીશ વસાવીન ેજીવનભર મફતમાં 
જૂઓ 160થી વધુ ચનેલો                                                                       પેજ 26-27

સમાચાર સાર 

સમાજનુ ંઋણ ચકૂિિાની શીખ ઓાપનારા ઉદાગેપવત

સમદુ્રમા ંશાધેન ેપાતે્ાહન ઓાપિાની દિશામાં પગલું

યાગે બનુ ંકાવેિડ કિચ

વિશ્નંુ સાૌથી માટંુે મફત રસીકરણ ઓભભયાન

પેજ 4-5

ભારતરત્નથી રતન ટાટાન ેશ્રધ્ધાંજલલ                                  પેજ 10

કેબબનેટની બઠેકના મહતવના નનણ્ષયો                                    પેજ 11

7મા યોગ દદવસ પ્રસગેં વવશરે                                      પેજ 30-31

કોરાના સામનેી લડાઇમાં રસીકરણમાં ભારતનો વવક્રમ   પેજ 32-34

જમીન સરંક્ષણની દિશામાં ભારત પર વિશ્ના ેભરાસેાે
વડાપ્રધાનનુ ંયએુનમાં સબંોધન                                            પેજ 35

ટાયે સકે્ટરમા ંઓાત્મલનભ્ગરતા તરફ ભારતનાં ડગ

જ્ારે કલમ બની ઓાઝાિીની મશાલ

ટેક્સ ભરિા ેહિ ેિધ ુસરળ  બનાે ે                 પેજ 40
ભારતની સાસં્કૃ વતક ચેતનામા ંઓદંકત ઓયાધે્ા  પેજ 41

સિેા ઓન ેલનષ્ાને સમરપપિત સીઓારપીઓફે  પેજ 42-43

રમકડાંના વગૈશ્વક બજારમાં હહસસો વધારવમાં આવશ ે   પેજ 36-37

બાલ ગંગાધર તતલક અન ેમુશંી પ્રમેચદંની કહાની          પેજ 38-39

ઓથ્ગતંત્રને રાહતનાે બુસર ડાેઝ                    પેજ 9
કોવવડના સકંટ સમયમાં રૂ. 6 લાખ કરોડથી વધનુી આર્થક સહાયતા

કૌશલ્ય વવકાસના આગામી તબક્ામાં 
વવશેર કે્રશ કોસ્ષ દ્ારા તૈયાર થશે કોવવડ 
યોધ્ધા       પેજ 28-29

ફલેગભશપ યાેજના
િડીલાેને ઓારથપિક સ્વતંત્રતા 

ઓાપતી સ્ીમ

પ્રધાનમંરિી વય વંદના યોજનાથી નનવૃગતિ 
પછીની આર્થક ચચતા દૂર પેજ 24-25

કોવવડના સમયમાં પડકારો વચ્ે ભારતે 
આત્મનનભ્ષરતાના માગ્ષ પર ચાલવાની શરૂઆત કરીઃ 
વડાપ્રધાનનો વવશેર લેખ                           પેજ 6-8
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સાદર નમસ્ાર,

કેનદ્ર સરકારની નવી રસીકરણ નીતત શરૂ થયાના પ્રથમ દદવસે દેશભરમાં 86 લાખ રસીના ડોઝ આપવાનો 
વવક્રમ સજા્ષયો હતો, જ ેમહામારી સામે લડવાની સરકારની પ્રતતબધ્ધતા દશશાવે છે. રસીકરણ ઝંૂબશમાં ભારત 
અન્ય દેશો કરતાં ઘણંુ આગળ છે. હવે સરકારે કોવવડ સામેની લડાઇ મજબૂત કરવા ફ્ન્ટલાઇન વક્ષ સ્ષને કૌશલ્ય 
તાલીમ આપીને ભવવષય માટેની તૈયારી પણ શરૂ કરી દીધી છે.

ભારતના યુવાનો રાષટ્રને તમામ ક્ેરિોમાં ઝડપી પ્રગતતના માગ્ષ પર લઈ જવા આતુર છે. યુવાનોની નવીન 
અને ટેકનનકલ કુશળતા દેશને મહામારી સામે અસરકારક રીતે લડવા મદદ કરી રહી છે. ભારત ઓલલમ્પકમાં 
તેનું કૌવત બતાવવા સજજ છે, ત્ારે રમતવીરોનો ઉત્ાહ અને દેશવાસીઓનો ઉન્માદ વધી રહ્ો છે. ભારતીય 
ટીમમાં કેટલાંક રમતવીરો ગામડાં અને નાના શહેરોમાંથી આવે છે, જમેણે દેશનું પ્રતતનનધધતવ કરવા અનેક 
અવરોધો પાર કયશા છે. ટોક્યો  ઓલલમ્પક પર ભારતની ઊંચી આશા છે. આશાસપદ ખેલાડીઓને ભવવષય 
માટે તૈયાર કરી શકાય તે માટે સરકારે કેટલાંક કાય્ષક્રમો શરૂ કયશા છે. ‘ખેલો ઇગનડયા’ જવેી પહેલ, ઓલલમ્પકની 
જરૂદરયાતને પહોંચી વળે તેવી યોજનાઓ અથવા અંતદરયાળ વવસતારોમાંથી પ્રતતભાશાળી ખેલાડીઓને 
ઓળખવા પર ફોકસને કારણે દેશમાં નવું સપોટ્ષસ કલ્ચર વવકસયું છે. સમાજ અને રાષટ્ર  માટે સપોટ્ષસ હવે 
જીવનશૈલી તરીકે ઊભરી રહું છે. ટોક્યો  જઈ રહેલા આપણા રમતવીરો અને રમતગમત દ્ારા વવશ્વમાં સોફ્ટ 
પાવર બનવાની ભારતની મહતવાકાંક્ા આ અંકની કવર સ્ોરી બની છે.

પ્રધાનમંરિી વય વંદના યોજનાનો હેતુ વદરષઠ નાગદરકોનું સશક્તકરણ કરવાનો છે. પ્રામાણણક કરદાતાઓની 
સરળતા માટે e-ફાઇલલગ 2.0 પોટ્ષલનો પ્રારંભ, જમીન સંરક્ણ માટે સંયુ્ત રાષટ્ર  ખાતે ભારતની પ્રતતબધ્ધતા, 
કોરોના મહામારીમાં કઇ રીતે યોગ નવી આશા તરીકે ઊભરી રહું છે અને દેશમાં હાથ ધરવામાં આવેલા 
વવવવધ સુધારા પર પ્રકાશ પાડતો વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીનો બલોગ આ અંકના મુખ્ય આકર્ષણો છે. ડીડી ફ્ી 
ડીશમાં મામૂલી રકમ ભરીને આજીવન મનોરંજન સુવવધાઓ મળવાથી ડીટીએચ દુનનયામાં તે અગ્રણી બની 
રહી છે, જ ેગ્રામીણ ભારત માટે આશીવશાદ સમાન છે.

અમૃત મહોત્વ શ્રેણીમાં આ અંકમાં સવાતંત્ય સેનાની લોકમાન્ય તતલક અને પોતાની કલમથી આઝાદીની 
ક્રાંતત જગાવનાર પ્રલસધ્ધ હહનદી સાહહત્કાર મુન્ી પ્રેમચંદના પ્રદાનનું વણ્ષન કરવામાં આવયું છે. ભારત રત્ન 
મેળવનાર દેશના એક મારિ ઉદ્ોગપતત અને સમાજને ઋણ ચૂકવનાર  જઆેરડી ટાટાના 117માં જન્મદદવસે 
શ્રધ્ધાંજલલ અપ્ષણ કરવામાં આવી છે.

 કોવવડ પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને સવસ્થ રહો, સુરશક્ત રહો અને તમારા સૂચનો મોકલતાં રહો

જ  ાજ  ાજ  ા

સંપાિકની કલમે

સરનામું:  રૂમ નંબર-278, બયૂરો ઓફ 
આઉટરીચ એનડ કમયુનનકેશન,
બીજો માળ, સૂચના ભવન, નવી દદલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

તમારા સૂચનાે ઓમને માેકલાે



ન્ ૂઇગનડયા સમાચારની લેટેસ્ આવૃગતિમાં અનેક લખેો 
માહહતીપ્રદ છે. લોકોએ યોગાભયાસ કરવો જોઇએ, જનેાથી 
રોગો સામ ેલડવાની શક્ત વધ ેછે. મગેેઝીનમાં સારા વવરયો 
પસદં કરવામાં આવ ેછે. નવા અકંની રાહ જોતા હોઇએ છીએ.

 khalidhera786@gmail.com

માહહતી મળેવવા માટે નૂ્ ઇગનડયા સમાચાર અતં્ત 
વવશ્વાસપારિ સ્ોત છે. આ મગેઝેીન સપધશાત્મક પરીક્ા માટે 
ખબૂ ઉપયોગી છે, વવરયવસત ુસારા હોય છે અન ેભારા 
પણ ઉતિમ હોય છે. આ રીત ેલટેેસ્ અપડેટ આપતા રહેશો. 
ભવવષય માટે શુભકામના.

જ્યોતત પાંડે 
jyotipandey0102@gmail.com

મારા જવેા વવદ્ાથચીન ેવત્ષમાન સમાચારોથી માહહતગાર 
રાખવા બદલ આભાર. મગેેઝીનમાં વવવવધ વવરયોન ેલઈન ે
વવગતવાર માહહતી આપવામાં આવ ેછે. હંુ આ મગેઝેીનની 
આતરૂતાપવૂ્ષક રાહ જોતો હોઉં છંુ. સરકારી યોજનાઓની 
વવગતવાર માહહતી વાંચીન ેઘણો લાભ થાય છે.

 harshruhi12@gmail.com

રાષટ્ર ીય મહતવ ધરાવતા તમામ મદુ્ાઓ અગં ેવાચકોને 
અપડેટ રાખવા બદલ નૂ્ ઇગનડયા સમાચારની સમગ્ર ટીમનો 
આભાર. તમારં મગેઝેીન ખરેખર બહુ સારં કામ કરે છે. 
સમગ્ર ભારત વતી ફરી એક વાર આભાર.
 
 વતૃિકા થોરિયા
vrutikathoria@gmail.com

આવા મગેઝેીન દેશ અન ેદેશવાસીઓની પ્રાથતમક જરૂદરયાત 
છે, જ ેદેશ અને સરકારની યોજનાઓ, કાયયો અન ેલક્ષોથી 
સામાન્ય માણસન પદરચીત કરાવ ેછે. આપનુ ંમગેઝેીન વધનુ ે
વધ લોકો સધુી પહોંચ ેત ેમાટેનો પ્રયાસ કરો.

સીિા િામ શમમા ‘ચિેન’
srschetan@gmail.com

પવતભાિ...

તમારા સૂચનાે ઓમને માેકલાે

મહર્ર પતંજલલએ શરૂ કરેલી યોગ પ્રણાલલન ેઆગળ 
ધપાવવા કેનદ્ર સરકારની પહેલથી શરૂ થયલેા 

આતંરરાષટ્ર ીય યોગ દદવસ અંગનેો વવસતતૃ લખે 
આપતો ન્ ૂઇગનડયા સમાચારનો અકં મેળવીન ેઆનંદ 

થયો. એ સ્થાવપત હકીકત છે કે યોગનો અભયાસ 
કરીન ેયોગય જીવનશલૈી અપનાવીએ તો વયક્ત 

તંદુરસત અન ેસખુી રહી શકે છે. માનવજીવનનો આ જ 
અતંતમ ધયયે છે. જીવલણે કોવવડ મહામારી હજુ પરૂી 

નથી થઈ અન ેકેસો ઓછા થવાથી આપણે સતંષુટ 
થવાની જરૂર નથી એવો સદેંશો તમ ેસઘન પથૃક્રણ 

અન ેકોરોના યોધ્ધાઓની તસવીરો સાથ ેઆપયો. પ્રથમ 
લહેર બાદ આપણે કાળજી ન રાખતાં તનેુ ંપદરણામ 

આપણ ેજોયુ ંછે. ભતૂકાળમાં બનલેી સારી કે ખરાબ 
ઘટનાઓમાંથી આપણે બોધ લેવાનો છે. કટોકટીનો એ 
યગુ અન ેતનેી અસરોએ આપણને લોકશાહી અને પ્રજા 

ભાગીદારીનુ ંમહતવ શીખવયુ.ં

જગદીશ શમમા

 jagdishsharma@ignou.ac.in
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ા ા  ા  
 ઇ લ

રૂમ નંબર-278, બયૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એનડ કમયુનનકેશન,

સૂચના ભવન, બીજો માળ, 
નવી દદલ્ી-110003

ઇ લ  -  
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દડલજટલ લવેડદેવડની લોકવપ્રયતા વધી રહી હોવાથી કેનદ્ર સરકાર 
સલામત દડલજટલ પમેેન્ટ વયવસ્થા પરૂી પાડવા નવી પહેલ કરી રહી 

છે. સાઇબર ગુનાન ેકારણએ થતંુ નાણાંકીય નુકસાન ઘટાડવા ગહૃ મરંિીએ 
રાષટ્ર ીય હેલપલાઇન 155260 અને દરપોર્ટગ પલટેફોમ્ષનો પ્રારંભ કયયો છે. આ 
હેલપલાઇન અન ેદરપોર્ટગ પલટેફોમ્ષમાં સાઇબર ગનુાનો ભોગ બનલેી વયક્ત 
પોતાનુ ં નાણાંકીય નુકસાન અટકાવી શકે તે માટે વયવસ્થાતરંિ પરંુ પાડંુ 
છે. આ હેલપલાઇન નંબરનો ઉપયોગ હાલમાં છ રાજ્યો અન ે કેનદ્રશાલસત 
પ્રદેશો (છતિીસગઢ, દદલ્ી, મધયપ્રદેશ, રાજસ્થાન, તલેગંાણા, ઉતિરાખડં 
અન ેઉતિરપ્રદેશ) કરે છે, જ ે દેશની 35 ટકાથી વધ ુવસતતન ેઆવરી લ ેછે. 
શરૂ થયાના બ ેમહહનાની અંદર હેલપલાઇને 155260 લોકોનાં રૂ. 1.85 કરોડ 
ગુનગેારોના હાથમાં જતા બચાવયા છે. હેલપલાઇન અન ેતનેુ ંસલંગ્ન પલટેફોમ્ષ 
નીચ ેપ્રમાણે કામ કરે છેઃ
n સાઇબર ગુનાનો ભોગ બનેલી વયક્ત હેલપલાઇન 

નબંર 155260 પર કોલ કરે છે, આ હેલપલાઇન 
સબંધંધત રાજ્ય પોલલસ સભંાળે છે.

n પોલલસ ઓપરેટર લસહટઝન ફાઇનાન્સયલ સાઇબર 
ફ્ોડ દરપોર્ટગ એનડ મેનેજમેન્ટ લસસ્મમાં છેતરપપડી 
થઈ હોય ત ેટ્ર ા્ઝેક્શનની વવગતો અને કોલ કરનાર 

સલામત દડલજટલ લેિડિેિડ 
માટે રાષ્ટીય હેલ્પલાઇન

સાનેાનુ ંહાલેમાદકિંગ 
ફરલજયાત કરાયું

2022 માટે પદ્મ ઓેિારેસ્ગ 
માટેનાં નાવેમનશેન માકેલાે

ભારતીય ગ્રાહકોનું સોના પ્રત્ેનો મોહ જાણીતો છે, 
ખાસ કરીને ગૃહહણીઓને સોનાના આભૂરણો 

પહેરવાનો શોખ હોય છે. સોનાની ખરીદી ફેશન અને 
સામાલજક દરજજાનું પ્રતીક હોવાની સાથે સાથે ભવવષયની 

સલામતી માટે શાણપણભયુું રોકાણ પણ છે, જ ે
મુશકેલીના સમયમાં કામ લાગે છે. મહહલાઓ અને 
ગ્રામીણ લોકો સોનામાં રોકાણને શ્રેષઠ વવકલપ 
માને છે. લગ્ન સમારોહમાં સોનાનાં આભૂરણો 
ભેટ આપવાની આપણે ત્ાં પરંપરા છે. સોનામાં 

ભેળસેળ અથવા નકલી સોના સામે ગ્રાહકોને રક્ણ આપવા 
કેનદ્ર સરકારે સોના માટેનું હોલમાક્ષ  ફરલજયાત બનાવયું છે. 
આને કારણે ગ્રાહકોને શુધ્ધ સોનાની ખાતરી અને સંતોર 
મળશે તેમજ જવેલસ્ષની વવશ્વસનનયતા વધશે.

સમાજ અને દેશનાં કલ્યાણ માટે ચૂપચાપ કામ કરતા ગુમનામ 
નાયકોનું સન્માન કરવાની કેનદ્ર સરકારની પ્રતતબધ્ધતાને 

કારણે પદ્મ પુરસ્ાર ‘જન પદ્મ’ થઈ ગયાં છે. 2022નાં પદ્મ 
એવોડ્સ્ષ માટે નોતમનેશનની અંતતમ તારીખ 15 સપટેમબર છે. 

આ એવોડ્ષ  રિણ કેટેગરીમાં આપવામાં 
આવે છે, પદ્મવવભૂરણ, પદ્મભૂરણ અને 
પદ્મશ્રી. કોઈ પણ ક્ેરિમાં અસાધારણ 
પ્રદાન કરનાર વયક્તને આ એવોડ્ષ  
આપવામાં આવે છે. પદ્મ એવોડ્સ્ષ પોટ્ષલ 

https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx.
પર જ ઓનલાઇન માધયમથી નોતમનેશન સવીકારવામાં આવશે. 
પદ્મ એવોડ્ષસ અંગેના નનયમો https://padmaawards.
gov.in/AboutAwards.aspx. પર ઉપલબ્ધ છે.

સમાચાર સાર

વયક્તની વવગતો હટદકટના સવરૂપમાં નોંધ ેછે.
n  જ ેખાતામાંથી નાણાંની ઉચાપત થઈ હોય ત ેબને્ક, 

વોલટે કે મચ્ષન્ટ વગરેેન ે આ હટદકટ મોકલવામાં 
આવ ેછે.   

n ભોગ બનલેી વયક્તન ેફદરયાદનો એકનોલોજમેને્ટ 
નબંર મોકલવામાં આવ ે છે. આ વયક્તએ 24 
કલાકની અદંર એકનોલજેમને્ટ નબંર સાથનેી 
સપંણૂ્ષ વવગતો નશેનલ સાઇબરક્રાઇમ દરપોર્ટગ 
પોટ્ષલ (https://cybercrime.gov.in/) પર 
રજૂ કરવાની રહેશ.ે

n સબંધંધત બને્ક હવ ેદરપોર્ટગ પોટ્ષલ પર ડેશબોડ્ષ  
પર હટદકટ જોઇ શકશ ે અન ે તનેી ઇન્ટરનલ 
લસસ્મ પર વવગતો ચકાસી શકે છે.

n જો ઉચાપત થયલેા નાણાં હજુ પણ ઉપલબ્ધ 
હોય તો બેન્ક તને ે ‘હોલડ’ પર રાખ ેછે, એટલ ે કે 

ગનુગેાર એ પૈસા ઉપાડી ન શકે. જો 
એ નાણાં અન્ય બને્કમાં જતા રહ્ા 
હોય તો  જ ે બને્કમાં પસૈા ટ્ર ા્સફર 
થયા હોય ત ે બને્કમાં હટદકટ ટ્ર ા્સફર 
થાય છે. પસૈાન ે ગનુગેારોના હાથમાં 
જતા રોકવામાં ન આવ ેત્ાં સધુી આ 
પ્રદક્રયાનુ ંપનુરાવત્ષન થાય છે.
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KVICના િચેાણમા ં8 
ટકાના ેિધારા ેનાધંાયાે
ભારતના ગામડાંના ઉદ્ોગસાહલસકોએ આપણને 

કઈ રીત ે આપગતિન ે અવસરમાં પલટી શકાય તનેો 
પાઠ શીખવયો છે.  આ મહામારી દરતમયાન પણ ખાદી અને 
ગ્રામોદ્ોગ પચં (KVIC)એ તનેુ ં અત્ાર સધુીનુ ં સૌથી વધુ 
વચેાણ નોંધાવયુ ં છે. ‘આત્મનનભ્ષર ભારત’ અન ે ‘લોકલ ફોર 
વોકલ’ની હાકલ ેઆ ક્રેિન ેવગે આપયો છે. ખાદી ઇ-પોટ્ષલનો 
પ્રારંભ ઉપરાંત માસ્, નચેરલ પઇેન્ટ, હેનડ સનેનટાઇઝસ્ષ જવેી 
અનકે પ્રોડક્ટન ે કારણ ે મહામારી દરતમયાન ટન્ષઓવરમાં 
વધારો નોંધાયો છે. વર્ષ 2020-21માં KVICએ રૂ. 95,741 
કરોડનુ ં વાર્રક ટન્ષઓવર નોંધાવયુ ં હતુ,ં જ ે 2019-20માં રૂ. 
88,887 કરોડની સરખામણીમાં 7.71 ટકા વધુ હતુ.ં આ જ રીત,ે 
2020-21માં ગ્રામોદ્ોગ પ્રોડક્્ટસનુ ં વચેાણ રૂ. 92,214.03 
કરોડ હતુ,ં જ ે2019-20માં રૂ. 84,675.29 કરોડ હતુ.ં 2015-
16ની સરખામણીમાં ખાદી અન ે ગ્રામોદ્ોગ કે્રિના એકંદર 
ઉતપાદનમાં 101 ટકાનો તીવ્ર વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે આ 
સમયગાળામાં કુલ વચેાણ 128.66 ટકા વધયુ ંહતુ.ં

એપ્ુવલ રેટટગના સંદભ્ષમાં વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી વવશ્વના તમામ 
નેતાઓની સરખામણીમાં સૌથી આગળ છે, એમ અમેદરકન ડેટા 

ઇને્ટલલજ્સ ફમ્ષ મોર્નગ ક્સલ્ટનો નવો સરવે જણાવે છે. વડાપ્રધાનનું 
વૈગશ્વક એપ્ુવલ રેટટગ 66 ટકા છે, જ ે યુએસ, યુકે, રશશયા, ઓસ્્રે લલયા, 
ફ્ા્સ, કેનેડા, બ્ાશઝલ અને જમ્ષની સહહતના 13 દેશો કરતાં ઊંચું છે. આ 
રેટટગ પ્રમાણે અમેદરકન પ્રમુખ જો બાઇડન, જમ્ષન ચા્સેલર એજંલા મકકેલ, 
કેનેડાના વડાપ્રધાન ટરુ ડેઉ અને ફે્ન્ચ પ્રમુખ મેક્રોં વડાપ્રધાન મોદી કરતા 
પાછળ છે.

િૌલશ્ક નતેાઓામેા ંપીઓમે માિેીન ેસિાવોચ્ચ ઓપેિુલ રેદટંગ

ભારતીય લશકર તેના સાહસ અને ભરોસાન ેકારણે 
વવશ્વના ખણૂામાં પણ પ્રશસંા મળેવી રહંુ છે. 

સરહદ પર સલામતી સનુનલચિત કરવાની હોય કે કોવવડ 
મહામારી દરતમયાન દેશમાં મદદ કરવાની હોય કે પછી 
શાંતત સનૈનક દળ તરીકે વવશ્વના કોઇ પણ ભાગમાં કામગીરી 
કરવાની હોય, ભારતીય લશકરના સાહસનુ ં વવશ્વભરમાં 
સન્માન થયુ ં છે. દશક્ણ સદુાનમાં  યનુાઇટેડ નશે્સ 
તમશન (UNMISS) માં 135 ભારતીય શાંતતરક્કોને 
સામલે કરવામાં આવયા છે, જમેની અભતૂપુવ્ષ કામગીરી 
બદલ પ્રતતષઠીત યનુાઇટેડ નેશ્સ મેડલ અપ્ષણ કરવામાં 
આવયો છે. યએુન શાંતતરક્ક અભભયાનોમાં સૌથી વધુ 
લશકરી પ્રદાન કરનારા દેશોમાં ભારત અગ્રણી છે. હાલમાં 
12માંથી આઠ યએુન તમશનમાં ભારતના આશરે 5500 
સનૈનકો  ફરજ નનભાવી રહ્ા છે.n

ઓભતૂપિુ્ગ કામગીરી બિલ 
સિુાનમા ંભારતીય શાવંત 
સૌલનકાને ેયઓુને ચદં્રકાે
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દ્રઢ લનધા્ગર ઓને પાેત્ાહનાે 
દ્ારા રાજ્ાેમાં સુધારા

ા ા  ા   ા   લા    ા ા  ા  ા   
   ા ા ા ા    ા  ા ા ા   ા  - ા  ા ા ા 

ા  ા ા  જ ૂ  , ા     ા   ા  ૂ  ા   
ા   ા ા  ા ા    લ ા લ  લ ઇ   ા   

ા ા  ા  ા ા ા  જૂ 

વવડ મહામારીએ વવશ્વભરની સરકારો માટે નીતત-ઘડતરના સંદભ્ષમાં અનેક નવા 
પડકારો સજ્યશા છે. ભારત પણ તેમાં અપવાદ નથી. સાતત્તા સુનનલચિત કરવાની સાથે 
સાથે જન કલ્યાણ માટે પૂરતા સંસાધન ઊભાં કરવા સહહતના અનેક મોટાં પડકાર છે. 
વવશ્વભરમાં નાણાંકીય કટોકટીની પૃષઠભૂતમમાં ભારતીય રાજ્યો 2020-21માં નોંધપારિ 
ઋણ એકરિ કરી શક્યા હતા એ તમે જાણો છો?

ા ા ા   ા       2020-21  ા  
ા ા ા      1 06 લા     ા ા

કેનદ્ર-રાજ્યો વચ્ેની ભાગીદારીના અભભગમને કારણે સંસાધનોની ઉપલબ્બ્ધમાં 

કો

 , ા ા
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નોંધપારિ વધારો થઈ શક્યો હતો. અમે કોવવડ-19 
મહામારી સામે આર્થક રીતે કઇ રીતે સામનો કરવો તેની 
યોજના ઘડતી વખતે એ સુનનલચિત કયુું કે, અમારા ઉપાય 
દરેક રાજ્ય માટે સરખા ન હોય. 

લ  લ  ા  લા લા ા  
ા ા ા   ા  ા    

   ા જ     
ા  ા  ાજ   ા   
 - ા  ા ા  ા ા ા  

 ા

મે 2020માં આત્મનનભ્ષર ભારતના પેકેજના ભાગ રૂપે ભારત 
સરકારે જાહેરાત કરી કે રાજ્ય સરકારને 202-21 માટે વધુ 
ઋણ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જીએસડીપીના બે 
ટકા વધારાનું ઋણ લેવા મંજૂરી આપવામાં આવી તેમાંથી 
એક ટકા એ શરતે મંજૂરી આપી કે રાજ્યએ કેટલાંક આર્થક 
સુધારા પર અમલ કરવો પડશે. સુધારા માટે આ ફેરફાર 
ભારતના પબબલક ફાઇના્સમાં અપવાદરૂપ છે. આ એક 
ધક્ો હતો, જનેાથી રાજ્યોને વધારાના નાણાં મેળવવા માટે 
પ્રગતતશીલ નીતતઓ અપનાવવા પ્રોત્ાહન આપવામાં 
આવયું. આ પ્રયોગનાં પ્રોત્ાહક પદરણામ આવયા એટલું જ 
નહીં, એ માન્યતા પણ તોડી કે નક્ર આર્થક નીતતઓના 
સમથ્ષકો મયશાદદત છે. જ ેચાર સુધારા સાથે વધારાનું ઋણ 
સંકળાયેલું હતું (દરેક સુધારા સાથે જીડીપીના 0.25 ટકા 
રકમ સંકળાયેલી હતી) તેન બેવવશેરતા હતી.

,  ા  લ , ા   , 
      ા ા 

ઇ   લ  ા  ા લ   
જ,  ા ા ા  ા ા   

ા        ા  
લ   ા  ા    

ા    ા  લ   
   ા   ા  ા  
ા જ ા ા   ા  ા લા 

   ા  ા  ઇલ  
ઇ   લ ાઇ   

આનો મુખ્ય લાભ એ છે કે પરપ્રાંતતય શ્રતમકો દેશમાં ગમે 
ત્ાંથી તેમનું અનાજ ખરીદી શકે છે. નાગદરકોને આ લાભ 
તો થયો, સાથે સાથે બોગસ કાડ્ષ  અને ડુપપલકેટ સભયો પણ 
નાબૂદ થયા. 17 રાજ્યોએ આ સુધારા કયશા અને તેમને રૂ. 

37,600 કરોડનું વધારાનું  ઋણ મંજૂર કરવામાં આવયું.

ઇ   ઇ   ા  ા ા 
 ા  લા  ા ા  

ા    ા  જ    ા  
ા ા ા ા   લાઇ  

લ ા   ૂ ા  , 
લાઇ  જ - ા   ાા 

 રાજ્યોએ ક્પયુટરાઇઝ્ડ રેનડમ ઇ્સપેક્શન લસસ્મનો 
અમલ કરવાનો હતો અને 12 કાયદા હેઠળ સતામણી અને 
ભ્રષટાચાર ઘટાડવા પૂવ્ષ નોહટસ આપવી જરૂરી હતી. કુલ 
19 કાયદાને આવરી લેતા આ સુધારા ‘ઇ્સપેક્ટર રાજ’થી 
સૌથી વધુ વપડાતા સુક્ષ્મ અને ઉદ્ોગ સાહસોને મદદરૂપ 
છે. આ સુધારાઓથી રોકાણનું વાતાવરણ સુધરે છે, 
રોકાણ વધે છે અને ઝડપી વૃનધ્ધ થાય છે. 20 રાજ્યોએ 
આ સુધારાઓ અમલી કયશા છે અને તેમને વધારાના રૂ. 
39,521 કરોડનું ઋણ આપવામાં આવયું હતું. 15મું નાણાં 
પંચ અને કેટલાંક શશક્ણવવદોએ નક્ર તમલકત વેરા 
પ્રણાલલ અપનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે.

 ા ા  ા  લ    
ા -  ા ા લ    

ા   લ ા ા  
ા    ા ા ૂ  

 ૂ   જ   ા  
 ,  ા  

ા  , ા ા  ા   
    

 રાષ્ટવડાપ્રધાનનાો વવશોષ લોખ
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તમલકત વેરો પણ પ્રગતતશીલ છે અને આ રીતે શહેરી 
વવસતારોમાં ગરીબોને સૌથી વધુ લાભ થશે. આ સુધારાથી 
નગરપાલલકાના કમ્ષચારીઓને પણ લાભ થાય છે, જમેને ઘણી 
વાર મજૂરીની ચૂકવણીમાં વવલંબનો સામનો કરવો પડે છે. 
11 રાજ્યોએ આ સુધારાઓ પૂરા કયશા અને તેમને રૂ. 15,957 
કરોડનું વધારાનું ઋણ આપવામાં આવયું.

 ા   ૂ   જ ા ા 
લા  ા   ા   
લ

રાજ્યોએ રાજ્યવયાપી યોજના ઘડવી જરૂરી હતી, જમેાં વર્ષના 
અંત સુધીમાં એક લજલલામાં પ્રાયોગગક ધોરણે વાસતવવક અમલ 
કરવાનો હતો. જીએસડીપીના 0.15 ટકાનું વધારાનું ઋણ આ 
યોજના સાથે સંકળાયેલું હતું. ટેકનનકલ અને કમર્શયલ ખોટ 
માટે અને આવક-ખચ્ષ વચ્ેનો તફાવત ઘટાડવા (પ્રત્ેકમાં 
જીએસડીપીના 0.05 ટકા) કો્પોનન્ટ પૂરાં પાડવામાં આવયાં 
હતાં. તેનાથી વવતરણ કંપનીઓની નાણાંકીય બ્સ્થતત સુધરે 
છે, જળ અને ઊજા્ષ સંચયને પ્રોત્ાહન મળે છે અને નાણાંકીય 
તથા ટેકનનકલ કામગીરી સુધરવાથી સેવાની ગુણવતિામાં 
સુધારો થાય છે. 13 રાજ્યોએ ઓછામાં ઓછો એક કો્પોનન્ટ 
લાગુ કયયો, જ્યારે છ રાજ્યોએ ડીબીટી કો્પોનન્ટ લાગુ 
કયયો. પદરણામે, રૂ. 13,201 કરોડના વધારાના ઋણની મંજૂરી 
આપવામાં આવી. 
એકંદરે, 23 રાજ્યોએ રૂ. 2.14 લાખ કરોડની ક્મતામાંથી રૂ. 
1.06 લાખ કરોડનું વધારાનું ઋણ લીધું. પદરણામે, 2020-21 
માટે રાજ્યોને આપવામાં આવેલી કુલ ઋણ મંજૂરી (શરતી અને 

બબનશરતી) પ્રારંભભત જીએસડીપીના અંદાજના 4.5 ટકા 
હતી.

ા  ા જ લ ા  ા ા ા  
       

ા      ા  જ ા   
ા ા     ઇ લ    

ૂ ા  ા     ા   ા  
ા  ા   ા ા ા   

ૂ ા ા ા  જ ાલ  ા ા  ા લ 
 ા ા , ા ા ા   
ા ા  ા       

ા ા   ા  ા ા ા  ૂ  
  ા ા   ા ા  ા  

  ા   લા   ા  
 ા   ા  ા ા   
લ   

મહામારીના કપરા સમયમાં નાગદરકોની સુવવધા માટે 
આ નવી નીતતઓ અમલી બનાવવામાં આગેવાની લેનારા 
તમામ રાજ્યોનો હંુ આભારી છંુ. 130 કરોડ ભારતીયોની 
ઝડપી પ્રગતત માટે આપણે સાથે મળીને કામ કરતા રહીશું. 
n

   
ા ઇ   

ા     
 ા   લા  

  ા  
 લ   

ા  ા ૂ  ા   
 લા  

https://www.narendramodi.in/hi/23-06-2021 
-reforms-by-conviction-and-incentives-555837
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ઓથ્ગતંત્રને બુસર ડાેઝ
 ા  જ  ા  ા      

   ા    જ ા  ા ૂ   ા  
  લ    , ા   ૂ  

 લ   લ   ા લ  લ  લ ા  
ા ા  ા  ા , લ    ા ા  

ા ા  ા    ા  ૂ  ા ા ા ા  
 ા  ા ા  , ા   ા   

લ    ા   ા જ  ા   

   ા  લ   
આ નવી યોજના હેઠળ વપેારી એકમોન ેરૂ. 1.1 લાખ કરોડનું 
વધારાનુ ં ધધરાણ મળી રહેશ,ે તમેાં આરોગય ક્રેિ માટે રૂ. 
50,000 કરોડનો સમાવશે થાય છે.
નાણાં મરંિીએ પય્ષટન સહહતના અન્ય ક્રેિો માટે રૂ.60,000 
કરોડની જાહેરાત કરી હતી, જનેો વયાજ દર 8.5 ટકા રહેશે.

 ા  જ ા  જ ા  લ ા ાઇ
આત્મનનભ્ષર ભારત રોજગાર યોજનાન ે 30 જુન, 2021થી 
લબંાવીન ે 31 માચ્ષ, 2022 કરવામાં આવી છે. આ યોજના 
હેઠળ આશરે 80,000 સસં્થાઓના 21.40 લાખ લોકોને 
લાભ મળયો છે.
આ યોજના અતંગ્ષત રૂ. 15,000થી ઓછી માલસક આવક 
ધરાવતા 58.50 લાખ અદંાલજત લાભાથચીઓન ે રૂ. 22,810 
કરોડ ફાળવવામાં આવયા છે.

  ા   23,220  ા ા ા
આ યોજનમાં જન આરોગય પર ખચ્ષ કરવામાં આવયો છે, જમેાં 
બાળકો અન ેપીદડયાહટ્રક કેર/પીદડયાહટ્રક બડ્ૅસ પર એક વર્ષ 
માટે ખાસ ભાર મકૂવામાં આવશે
તમેાં માનવ સસંાધન ક્મતા વધારવાનો પણ સમાવશે કરવામાં 
આવયો છે, જ ેમદેડકલ વવદ્ાથચીઓ અન ેનસ્ષન ેરોજગારી પરૂી 
પાડશે
કેનદ્ર, લજલલા અન ે પટેા-લજલલા સતરે આઇસીય ુ બડે અને 
ઓક્સિજન પરુવઠો વધારવામાં આવશે

  ા   ા
આતંરરાષટ્ર ીય મસુાફરી શરૂ થઈ જાય પછી ભારતમાં આવનારા 
પ્રથમ પાંચ લાખ પય્ષટકોએ વવઝા ફી નહીં ચકૂવવી પડે. આ 
સ્ીમ 31 માચ્ષ, 2022 સધુી અમલી છે. એ પહેલાં પાંચ લાખ 
વવઝા અપાઇ જાય તો સ્ીમ બધં કરવામાં આવશ.ે પય્ષટક 

મારિ એક જ વાર આ માફીનો લાભ લઈ શકશ.ે
ટ્ર ાવલે એજ્સીઓન ેરૂ. 10 લાખ સધુીની અન ેટુદરસ્ ગાઇડ્સને 
રૂ. એક લાખ સધુીની લોન

 ા   ા   જ ા
સરકાર 80 કરોડ ગરીબોન ે મફતમાં રેશન પરંુ પાડવા રૂ. 
93,869 કરોડ ખચ્ષશ.ે આ યોજના પાછળ કુલ રૂ. 2,27,841 
કરોડ ખચ્ષવામાં આવશ.ે
નશેનલ ફુડ લસક્યોદરટી એક્ટ અતંગ્ષત મથેી નવમેબર 2021 
સધુી પાંચ દકલો અનાજ પરંૂ પાડવામાં આવશ.ે

 ૂ  ા ા ા   ા   ા
નોથ્ષ ઇસ્ દરજનલ એગ્રીકલ્ચરલ માકકે ટટગ કોપયોરેશન માટે રૂ. 
77.45 કરોડનુ ંપકેેજ જાહેર કરવામાં આવયુ ં છે. વચહેટયાઓ 
અન ેએજન્ટોન ેદૂર કરીન ેખડૂેતોન ે10થી 15 ટકા ઊંચી કકમત 
આપવાની યોજના છે.
બજટેમાં રૂ. 85,413 કરોડની ફાળવણી ઉપરાંત રૂ. 14,775 
કરોડની વધારાની ખાતર સબલસડી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે
ા  ા

રૂ. 33,000 કરોડનાં પ્રોત્ાહન દ્ારા નનકાસન ેવગે આપવા પર 
ભાર મકૂવામાં આવશ.ે
ા  ા  ઇ  ા
દડલજટલ ઇગનડયા હેઠળ તમામ ગામડાંન ે બ્ોડબનેડ હેઠળ 
આવરી લવેામાં આવશ,ે જનેાં માટે રૂ. 19,041 કરોડ ખચ્ષવામાં 
આવશ.ે ભારતનટેના પીપીપી મોડલ હેઠળ 16 રાજ્યોમાં આ 
યોજનાનો અમલ થશ.ે

લ ઇ  ા  લ ા ા  
અગાઉ જાહેર કરવામાં આવલેી પફયોમ્સ લલનક્ડ ઇ્સલેન્ટવસ 
(PLI) યોજનાન ેએક વર્ષ માટે લબંાવવામાં આવી છે. n

નાણાંમંત્રીની મહત્વની જાહેરાત
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જ   ા ા  ા ા  ા  ા  જ  ૂ  જ  
 ાજ ા     જ  ા   ા   

જ   ા ૂ  , ા  ા ા  ા  ા  
   ,    ા ા ા  ા ા  ા  

  ા ા  લ ા લ  ા  ા  ા   ઇ ા  
ા  ા ા      

પે
દરસમાં 29 જુલાઇ, 1904નાં રોજ જન્મેલા જઆેરડી 
(જહાંગીર રતનજી દાદાભોય) ટાટા, એ  રતનજી 
દાદાભોય ટાટા અને સુઝેન બબ્અરનું બીજુ ં સંતાન 

હતા. તેમના વપતા દેશના અગ્રણી ઉદ્ોગ જૂથ ટાટા ગ્ૂપના 
સ્થાપક જમશેદજી ટાટાના વપતરાઇ હતા. માતા ફે્ન્ચ હોવાથી 
તેમણે મોટા ભાગનું બાળપણ ફ્ા્સમાં વીતાવયું. કેબ્મબ્જમાંથી 
એબ્નજનનયરીંગ પુરં કયશા પછી તેમણે ફે્ન્ચ લશકરમાં એક વર્ષની 
ફરલજયાત લશકરી તાલીમ લીધી. તેઓ લશકરમાં કારકીર્દ 
બનાવવાની ઇચ્ા ધરાવતા હતા, પણ 
વપતાએ ભારત બોલાવી લીધા. પતત 
સાથે ઇન્ોલસસની સ્થાપના કરવા ટેલ્ો 
છોડનારાં સુધા મૂર્તને જઆેરડીએ 
સલાહ આપેલી, “કોઇ કામ અધૂરા મનથી 
શરૂ ન કરવું. હંમેશા વવશ્વવાસપૂવ્ષક કામ 
શરૂ કરો અને જ્યારે સફળ બનો ત્ારે 
સમાજને કંઇક પાછંુ આપો. સમાજ તમને 
ઘણું આપશે. આપણે સમાજની પણ 
કાળજી લેવી જોઇએ.”

1925માં તેઓ કોઇ પણ પગાર લીધા વવના ટાટા સ્સમાં 
જોડાયા. ભારે મહેનત અને પ્રતતબધ્ધતાના જોરે તેઓ મારિ 
38 વર્ષની વયે ટાટા ગ્ૂપના ચેરમેન બન્યા. એ સમય ભારતના 
સવતંરિતા સંઘર્ષનો હતો. એક વાર જઆેરડીએ કહેલું, તેઓ 
આઝાદીની લડાઇમાં ભાગ લેવા માગતા હતા, પણ એમ 
વવચારીને વવચાર માંડી વાળયો કે તેઓ દેશમાં ઔદ્ોગગકીકરણને 
આગળ ધપાવીને રાષટ્રની સેવા સારી રીતે કરી શકશે. તેઓ 
ટાટા ગ્ુપના ચેરમેન બન્યા ત્ારે ગ્ુપમાં કુલ 14 કંપનીઓ 
હતી. 26 જુલાઇ, 1988નાં રોજ ચેરમેનપદ છોડું ત્ારે ગ્ુપ 
85 કંપનીઓ ધરાવતું હતું. ગ્ુપનું ટન્ષઓવર રૂ. 680 કરોડથી 
વધીને રૂ. 34,000 કરોડે પહોંચી ગયું હતું.

કમ્ષચારીલક્ી નીતતઓ માટે જાણીતા જઆેરડી ટાટાના 
વડપણ હેઠળ કંપનીએ કમ્ષચારીઓ માટે આઠ કલાકનો 
કામકાજ સમય નક્ી કયયો હતો. કમ્ષચારીઓનું કલ્યાણ 
કરવાના હેતુથી તેમનું સૌથી મહતવપૂણ્ષ પ્રદાન હતું પ્રોવવડન્ટ 
ફનડ. ફેક્ટરીમાં અકસ્ાતના સંજોગોમાં કમ્ષચારીને વળતર 
આપવાનો નનયમ પણ તેમણે શરૂ કયયો હતો. ઉદ્ોગોમાં 
કોપયોરેટ હુમન કલ્ચર શરૂ કરવાનો શ્રેય પણ તેમને જાય છે. 
1957માં તેમને પદ્મ વવભૂરણ પુરસ્ાર આપવામાં આવયો હતો. 

તેઓ દેશના પ્રથમ કોમર્શયલ પાયલટ 
હોવાની અનોખી લસનધ્ધ ધરાવે છે. તેઓ 
ભારતમાં ઉડ્ડયન ક્ેરિના પ્રણેતા છે, જમેણે 
ટાટા એરલાઇ્સના નામે દેશની પ્રથમ 
નેશનલ એરલાઇન શરૂ કરી, જ ે પછીથી 
એર ઇગનડયા તરીકે જાણીતી બની. હવાઇ 
દળે તેમને 1948માં ઓનરરી ગ્રપ કેપટનની 
રેન્ક આપી હતી. એ પછી 1966માં એર 
કોમોડોર અને 1974માં ઓનરરી એર 
વાઇસ માશ્ષલ બનાવવામાં આવયા.

1962માં ચીન સામેનું યુધ્ધ ચરમસીમા પર હતું, ત્ારે 
લશકરમાં નવી ભરતી કરી શકાય તે માટે તેમણે વડાપ્રધાન 
રાષટ્ર ીય આપગતિ રાહત ભંડોળમાં રૂ. 30 લાખનું દાન આપયું 
હતું. ટાટા ઇન્્સ્ટ્ૂટ ઓફ સોશશયલ સાયન્સસ, ટાટા 
મેમોદરયલ કે્સર દરસચ્ષ સેન્ટર એનડ હોપસપટલ, ઇન્્સ્ટ્ૂટ 
ઓફ ફનડામેન્ટલ દરસચ્ષ, નેશનલ સેન્ટર ફોર પફયોમમગ આટ્સ્ષ 
અને નેશનલ ઇન્્સ્. ઓફ એડવાન્સડ સ્ડીઝની સ્થાપનામાં 
તેમણે મહતવની ભૂતમકા ભજવી હતી. વસતત નનયંરિણ 
કાય્ષક્રમને પ્રોત્ાહન આપવા બદલ 1992માં તેમને પ્રતતષઠીત 
યુએન પોપયુલેશન એવોડ્ષ  અપ્ષણ કરવામાં આવયો હતો.  29 
નવેમબર, 1993નાં રોજ 89 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું. n

સમાજનુ ંઋણ ચકૂિિાની 
શીખ ઓાપનારા ઉદાગેપવત

ા   ા  
ા  ા   

ા   ા  
ા    11 ા 

જ   ા ા  
ૂ  જ લ   

વ્યક્ક્તત્વ જહાંગીર રતનજી દાદાભાોય ટાટા
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કેભબનેટના લનણ્ગયાે

મધિદરયે શાેધખાેળને પાેત્ાહન 
ઓાપિા મહત્વનાે લનણ્ગય

વવશ્વના 70 ટકા ભાગમાં સમુદ્ર છે, જ ે આપણા જીવનનો 
મહતવનો હહસસો છે.  ઊંડા સમુદ્રના 95 ટકા હહસસા સુધી 

હજુ શોધખોળ કરવામાં આવી નથી. ભારત રિણ બાજુએથી 
સમુદ્રોથી ઘેરાયેલો છે અને દેશની આશરે 30 ટકા વસતત 
દદરયાદકનારે વસે છે. આમ, સમુદ્રનું મહતવ ઘણંુ છે. સમુદ્રને 
કારણે મત્યઉદ્ોગ, એ્વાકલ્ચર, પય્ષટનનો વવકાસ થાય છે, 
લોકોને રોજગારી મળે છે. એટલે જ તેને બલુ ઇકોનોમી કહેવામાં 
આવે છે. સમુદ્ર અનાજ, ઊજા્ષ, ખનીજ, ઔરધધઓનું સંગ્રહસ્થાન 
છે અને હવામાન તથા આબોહવા પર અસર કરે છે. યુનાઇટેડ 
નેશ્સે 2021-2030નાં દાયકાને ‘દડકેડ ઓફ ઓશન સાય્સ 
ફોર સસે્નેબલ ડેવલપમેન્ટ’ તરીકે જાહેર કયયો છે. દદરયાઇ રીતે 
ભારતનું અનોખું ભૌગોલલક સ્થાન છે. દેશનો 7517 દકલોમીટર 
લાંબો દદરયાદકનારો નવ રાજ્યો અને 1382 ટાપુઓને અડીને છે. 
આ બાબતને ધયાનમાં રાખતા કેનદ્ર સરકારે મધ દદરયે શોધખોળને 
પ્રોત્ાહન આપવા પગલાં લીધાં છે. આ ઉપરાંત મંરિીમંડળે 
નવેમબર સુધીમાં રૂ. 67,000 કરોડથી વધુનો ખચ્ષ કરીને ખેડૂતોને 
દકફાયતી ભાવે ખાતર અને 81 કરોડ લાભાથચીઓને અનાજની 
જોગવાઇ પણ કરી છે. કેનદ્રરીય મંરિીમંડળે તમનનમમ ગવમમેન્ટ, 
મેક્સિમમ ગવન્ષ્સને પ્રોત્ાહન આપવાની દદશામાં મહતવનાં 
પગલાં લીધાં છે.

  ઇ  ા  ા ૂ ા  
ાલ     ા

અસરઃ
આ તમશનનો હેતુ દદરયાના પેટાળમાં ધરબાયેલા સંસાધનોની 
શોધખોળ કરવાન અને દદરયાઈ સંસાધનોના સાતત્પૂણ્ષ 
ઉપયોગ માટે ડીપ-સી ટેકનોલોજી વવસિાવવાનો છે.
પાંચ વર્ષ સુધી ચાલનારા આ તમશનનો અંદાલજત ખચ્ષ રૂ. 
4077 કરોડ છે, જ ે તબક્ા વાર રીતે અમલી બનાવવામાં 
આવશે. રિણ વર્ષ (2021-2024) માટેનાં પ્રથમ તબક્ાનો 
અંદાલજત ખચ્ષ રૂ. 2823.4 કરોડ રહેશે.
વવશેર ઉપકરણો, જહાજોની દડઝાઇન, વવકાસ અને ફેબબ્કેશન 
અને જરૂરી માળખું વવસિાવવાથી ભારતીય ઉદ્ોગ, ખાસ 
કરીને એમએસએમઇ અને સ્ાટ્ષ -અપ્સને વેગ મળશે.

     લ 
ા  ા        
લ ા   ા  લ લ ાઇ  
ા   લ   જૂ  

અસરઃ
  આને કારણે ગુડ્ઝ-શેડ લોકેશ્સ નજીક ઓછામાં ઓછા 50 

રેલસાઇટ વેરહાઉસ સ્થાપવામાં સરળતા રહેશે.
જાહેર સાહસોમાં ‘ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ’ને પ્રોત્ાહન 
મળશે અને ખાનગી ક્ેરિની કાય્ષક્મતામાં પણ સુધારો થશે.
આનાથી 9.49 લાખ માનવદદનની સમકક્ રોજગારની તકો 
સજા્ષવાની સંભાવના છે. તેનાથી સરકારના ખચ્ષમાં રૂ. પાંચ 
કરોડનો ઘટાડો થશે   n

  ૂ  ા  ા  ા     ા  
     ા    

 જૂ  

અસરઃ ખડૂેતોન ેદકફાયતી દરે P&K ખાતર મળી રહે ત ેસનુનલચિત 
કરવા સરકાર પ્રતતબધ્ધ છે. આ સબલસડી ખાતર કંપનીઓને 
NBS દરે જારી કરવામાં આવશ,ે જથેી ખડૂેતોન ેદકફાયતી દરે 
ખાતર મળી શકે. આ વયવસ્થાન ેકારણ ેસરકાર પર રૂ. 14,775 
કરોડનો અદંાલજત સબલસડી બોજ પડશે.

પ્રતત દકલોગ્રામ સબલસડી રેટ (રૂવપયામાં)

વધારાની સબલસડીની આ વયવસ્થાથી આશરે રૂ. 14,755 
કરોડનો ખચ્ષ થવાનો અંદાજ છે

N (નાઇટ્ર ોજન) P (ફોસ્ફરસ) K (પોટાશ) S (સલ્ફર)

18.789 45.323 10.116 2374
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#cheer4india

કિર સાેરી  ટાોકાો  ઓાોલલમ્પિક
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રતની ઓલલમ્પક ટીમ ટોક્યો  ઓલલમ્પકમાં 
તનેુ ંકૌવત બતાવવા સજજ છે. ટોચના ખેલાડીઓ 
સવુણ્ષચદં્રક મળેવે તનેાં પર બધાંની નજર છે. 

ભારતની ઓલલમ્પક ટીમના સભય સૌરભ ચૌધરી મરેઠ (ઉતિરપ્રદેશ)
ના કાલીના ગામના વતની છે. 12 મ,ે 2002નાં રોજ ખડૂેત પદરવારમાં 
જન્મલેા સૌરભની કહાની રસપ્રદ છે. બાળપણથી તને ેશટૂટગમાં રસ 
હતો. ગામમાં યોજાતા મળેામાં ફુગગાઓ ફોડવાનો શોખ ધરાવતો સૌરભ 
હવ ેટોક્યો  ઓલલમ્પક ખાત ેવવશ્વના ટોચના શટૂસ્ષ સાથે સપધશા કરશે. 
તનેા ગામમાં એક શટૂટગ રેનજ છે, જ્યાં બાળકોની ભીડ રહેતી હતી. 
આ જોઇન ેસૌરભને શૂટટગમાં રસ જાગયો. પણ માતા ઇચ્તી હતી કે 
ત ેઅભયાસ પર ધયાન આપ.ે જો કે, શૂટટગની સાથે સાથે અભયાસ પર 
પણ ધયાન આપીશ એવી ખાતરી બાદ માતાએ તને ેપરવાનગી આપી. 
સૌરભના કોચ ેતેના પદરવારજનોન ેતાલીમ માટે સૌરભને એક વપસતોલ 
ખરીદી લાવવા જણાવયુ.ં વપતા જગમોહન લસહ ચૌધરી ખેતી કરતા હતા 
અન ે આર્થક બ્સ્થતત એટલી બધી સારી નહોતી છતાં પરુિમાં સંપણૂ્ષ 
વવશ્વાસ હોવાથી તમેણ ેલોન લીધી. તઓે કહે છે, “મેં રૂ. 1.75 લાખની 
લોન લઇન ે વપસતોલ ખરીદી.” નજીકના બબનોલી ગામમાં રહેતા તનેા 
કોચ અતમત શયોરાણ અન ેતેમની શટૂટગ એકેડેમીમાં તાલીમની પધ્ધતત 
અનોખી હતી. તઓે કહે છે, “હંુ ઇંટોથી તાલીમ આપંુ છંુ. ખેલાડીના 
હાથમાં ઇંટ લટકાવી દઉં છંુ કારણ કે સમગ્ર નવસ્ષ લસસ્મ હાથમાં જ 
હોય છે અન ેશટૂટગ માટે તને ેખાસ રીત ેરાખવો પડે છે. સૌરભ મારી 
પાસ ેઆવયો ત ેસમયે ટીનના શડેની નીચ ેશટૂટગ રેનજ હતી. ગરમીમાં 
જ્યારે તાપમાન 40 દડગ્રીન ેવટાવી દે ત્ારે પણ સૌરભ એ કાળઝાળ 
ગરમીમાં ઊભો રહેતો. હંુ એન ેકહેતો કે થોડો આરામ કરી લે, તો એ 
કહેતો, હજુ થોડી વાર ગરુૂજી, પછી આરામ કરીશ. આ ‘હજુ થોડી 
વાર’નો અભભગમ તેન ેત્ાંથી અહીં સધુી લઈ આવયો.”

સૌરભ ેતનેી કારદકદદી 2016નાં ISSF (ઇન્ટરનશેનલ શટૂટગ સપોટ્સ્ષ 
ફેડરેશન)ના જુનનયર વલડ્ષ  કપથી શરૂ કરી હતી. એ વરમે તહેરાનમાં 
આયોલજત વલડ્ષ  ચમે્પયનશીપમાં તે રજતચદં્રક જીત્ો. 2018માં 
તણે ે પોતાનુ ંસામરય્ષ પુરવાર કયુું અન ેએશશયન ગમેસમાં સુવણ્ષચદં્રક 
જીતનાર સૌથી યવુા શટૂર પણ બન્યો. એ જ વરમે એશશયન એર ગન 
ચમે્પયનશીપમાં 10 મીટર એર વપસ્ોલ, તમક્સડ ટીમમાં સફળતા 
મળેવી. એ પછી તનેુ ંનનશાન સચોટ લાગવા માંડુ.ં 2019માં બ ેવયક્ત 
સવુણ્ષચદં્રક જીતવાની સાથ ે સાથ ે સૌરભ ે ISSFમાં ચારેય વલડ્ષકપ 
પોતાનાં નામ ેકયશા અને ટોક્યો ઓલલમ્પકમાં પોતાનુ ંસ્થાન પાકંુ કરી 
લીધુ.ં જો કે ત ેનથી માનતો કે તેણ ેસવ્ષસવ હાંસલ કરી લીધંુ છે.

લાઇમલાઇટથી દૂર રહેતા સૌરભનુ ંકહેવુ ંછે, “મારે પોતાનંુ સવ્ષશ્રષેઠ 
આપવાનંુ છે. સપોટ્સ્ષ ઓથોદરટી ઓફ ઇગનડયા અન ે કેનદ્ર સરકારની 
ટાગમેટ ઓલલમ્પક પોદડયમ સ્ીમ (TOPS)થી અમન ેઘણી સગવડતા 
મળી છે.” લોકડાઉન દરતમયાન ટોક્યો ઓલલમ્પકની તયૈારી માટે 
સરકારે તનેે ઘરમાં પ્રકે્ટીસ કરવા જરૂરી સાધનો પરૂાં પાડ્ાં. પોતાનાં 
સચોટ નનશાનની મદદથી ટોક્યો  તરફ નજર જમાવનાર સૌરભ 60થી 
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વધુ સુવણ્ષચંદ્રક જીતી ચકૂ્યો છે.
 સૌરભની જમે ભાલા ફેંક (જવેલલન)ના ચમે્પયન નીરજ 

ચોપડાએ પણ નહોતુ ં વવચાયુું કે ત ે એક દદવસ ઓલલમ્પક 
સધુી પહોંચી જશ.ે હદરયાણાના ખંદ્રાગાંવના ખડૂેત સતીશ અ 
સરોજદેવીને ત્ાં 24 દડસમેબર, 1997નાં રોજ નીરજનો જન્મ 
થયો. બાળપણથી તદુંરસત શરીર સૌષઠવ ધરાવતા નીરજને 
વપતાએ જીમ ચાલુ કરાવી દીધંુ. પાણીપતના સપોટ્સ્ષ સે્દડયમનાં 
આ જીમમાં જ નીરજ ેપ્રથમ વાર ભાલો જોયો અન ેજાણ ેસારા 

ભવવષય તરફ તેન ેફેંક્યો. નીરજ કહે છે, “પ્રથમ વાર ભાલો જોયો 
અન ેફેંક્યો ત્ારે જ મનમાં નક્ી કરી લીધુ ંકે મારે આ રમત રમવી 
છે.” તનેા કોચ જીતેનદ્ર જગલાન પણ કહે છે, “મેં નીરજને ભાલો 
ફેંકાવીન ેજોયંુ તો મન ેલાગયુ ંકે આ છોકરાની અદંર અસાધારણ 
યોગયતા છે.”

પણ પોતાની મહતવાકાંક્ાઓ પરૂી કરવા નીરજ પાસે 
પરૂતી સુવવધાઓ નહોતી. આવા સમય ે ભારતીય લશકર તનેી 
મદદે આવયુ.ં નીરજ 2016માં લશકરમાં જોડાયો અને ત્ારથી 
તનેુ ં સપંણૂ્ષ ધયાન રમતગમત પર જ છે. એક વાર તમરિો સાથ ે
બાસે્ટબોલ રમતાં રમતાં કાંડા પર ફે્્ચર થયુ ંઅને ચાર-પાંચ 
મહહનાઓ સધુી ભાલા ફેંકથી દૂર રહેવાની ફરજ પડી. સાજા થયા 
પછી ત ે 2016ની સાઉથ એશશયન ગમેસમાં પ્રથમ સુવણ્ષચદં્રક 
જીત્ો. અનડર-20 IAAF વલડ્ષ  ચમે્પયનશીપ્સમાં નીરજ ેપોતાનો 
બીજો સવુણ્ષચંદ્રક મળેવીન ેનવો જુનનયર વવશ્વ વવક્રમ સ્થાપયો. 
2017ની એશશયન એરલહેટસિ ચમે્પયનશીપ્સ જીત્ા પછી 
નીરજ 2018માં કોમનવલે્થ ગમેસમાં સવુણ્ષચદં્રક જીતનાર પ્રથમ 

ટાગવોટ ઓાેલલમ્પિક પાેદડયમ સ્ીમ (TOPS)
લક્ય તરફ િધતાં કિમ...
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n  ટોક્યો ઓલલમ્પક માટે TOPSમાં ટોચના 160 ખલેાડીઓન ેસમાવવામાં આવયા 
હતા. આ ખલેાડીઓન ેતાલીમ આપવા માટે વવશ્વના શ્રષેઠ કોચની ભતચી કરવામાં 
આવી હતી. ખલેાડીઓના સાધનો અન ેવવદેશી સપધશાઓમાં ભાગ લવેા પસ્ષનલ અને 
દફટનસે ટ્ર ેઇનર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો તમામ ખચ્ષ રમતગમત મરંિાલય ઉપાડે છે.

n  TOPSમાં સમાવવષટ હોકી ટીમની મહહલાઓ અન ેપરુૂરો માટે બેંગલોરમાં 
સપશેશયલ કે્પનુ ંઆયોજન કરવામાં આવયુ ંહતુ.ં ઉલલખેનીય છે કે મીરાબાઇ 
ચાન,ુ વવનશે ફોગટ, નીરજ ચાવલા, બજરંગ પનુીયા, સૌરભ ચૌધરી, વવકાસ દક્રશ્નન 
સહહતનાં અનકે ખલેાડીઓ માટે વવદેશમાં વવશરે તાલીમ વયવસ્થા કરવામાં આવી 
હતી.

n  TOPS હેઠળ પસદં થયલેા ખલેાડીઓન ેટ્રેક સપોટ્ષ , દરસચ્ષ એનાલલસ્્સ સહહતની 
મદદ અન ેઆધનુનક ટેકનોલોજી સાથનેી તમામ સવુવધા પરૂી પાડવામાં આવ ેછે. 
આનાથી ખલેાડીઓ પર મોનનટકરગ કરવામાં અન ેતેમનો દેખાવ સધુારવામાં મદદ 
મળે છે.
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કિર સાેરી  ટાોકાો  ઓાોલલમ્પિક
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ભારતીય બન્યો. આ તનેો પ્રથમ જ પ્રયાસ હતો. એ જ વરમે 
જાકાતશામાં એશશયન ગમેસમાં તણે ેપોતાનો રેકોડ્ષ  સધુાયયો.

મહહલાઓ પણ ભારતની ઓલલમ્પક અપકે્ાઓમાં પાર ઉતરી 
રહી છે. હદરયાણાના જઝ્ઝર લજલલાના ગોદરયા ગામની રહેવાસી 
મનુ ભાકરે શટૂટગ સપધશાઓમાં અનકે લસનધ્ધઓ હાંસલ કરી છે. 
16 વર્ષની વય ેISSF વલડ્ષકપમાં પોતાની નજીકની હરીફ અને બે 
વારની વવજતેાને હરાવીન ેસુવણ્ષચદં્રક મળેવનારી ત ેસૌથી યુવાન 

ભારતીય છે. 2018માં ખલેો ઇગનડયા ગમેસમાં શાનદાર પ્રદશ્ષન 
બાદ તણે ે કોમનવલે્થ ગમેસમાં ગોલડ મડેલ મળેવયો. 2018નાં 
અતં ેતેણ ેઆજમેન્ટીનામાં યથુ ઓલલમ્પકમાં વમુ્સ 10 મીટર એર 
વપસ્ોલમાં સવુણ્ષચદં્રક મેળવયો. દેશન ેતનેાં પર ઊંચી આશા છે. 
ટોક્યો  ઓલલમ્પકમાં ત ેઅતં્ત વયસત રહેશે, કારણ કે ત ેરિણ 
સપધશામાં ભાગ લઈ રહી છે. તમક્સ્ડ ટીમ ઇવને્ટમાં સૌરભ ચૌધરી 
સાથ ેતનેી જોડી છે.

કોવવડ લોકડાઉન દરતમયાન સરકારે તને ેટોક્યો  ઓલલમ્પક 
માટે સજજ રહેવા માટે તાલીમ મળી રહે તે માટે તેનાં ઘરે જરૂરી 
વયવસ્થા કરી આપી હતી. ટોક્યો  જતાં પહેલાં મનુએ જણાવયુ ંકે, 
“તમે કહઠન મહેનત કરતા હોય તો સફળતાની કોઈ સરહદ હોતી 
નથી. હંુ શરૂઆતથી જ આવંુ માનતી આવી છંુ.” ખેલો ઇગનડયા 
દ્ારા અચાનક લાઇમલાઇટમાં આવલેી મનુ કહે છે, હંુ માનંુ છંુ 
કે આ શ્રષેઠ સ્ીમ છે. ત ે મારિ ખલેાડીઓન ે જ નહીં, દશ્ષકોને 
પણ પ્રોત્ાહન આપ ેછે. ત ેદરેકન ેરાષટ્ર  માટે કંઇક કરવા માટે 
પ્રરેણા આપ ેછે. તે રમતવીરોન ેતાલીમ માટેનાં પરૂતા સાધનો અને 

n  TOPSમાં સમાવવષટ દરેક એરલટેન ેદર મહહન ેરૂ. 5,000નું 
આઉટકમ એલાઉ્સ આપવામાં આવ ેછે. આ ઉપરાંત, આ 
ખલેાડીઓના દેખાવની પણ સમીક્ા કરવામાં આવ ેછે.

n  લસનનયર અન ેજુનનયર લવેલ પર TOPS ડેવલપમેન્ટ 
પ્રોગ્રામ શરૂ કરવામાં આવયો છે. આ અતંગ્ષત, તમશન 
ઓલલમ્પક સલે ે2024 અન ે2028ની ઓલલમ્પક ગમેસને 
ધયાનમાં રાખીન ેTOPS સ્ીમ માટે 12 ઇવને્ટમાંથી 259 
ખલેાડીઓની યાદી તયૈાર કરી છે.

n  એરલહેટસિ, આચ્ષરી, બડેતમન્ટન, સાઇકલલગ, ટેબલ 
ટેનનસ, જૂડો, બોક્સિગ, વઇેટ લલફ્ટીંગ, રેસ્લલગ, રોપવગ 
અન ેપસવમમગ જવેી રમતોના પ્રતતભાશાળી ખલેાડીઓને 
હાલમાં TOPS ડેવલપમેન્ટ સ્ીમ અતંગ્ષત હાલમાં તયૈાર 
કરવામાં આવી રહ્ા છે.
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કરાેડથી િધુ ખચ્ગ છેલાં ત્રણ 
િર્ગમાં TOPS સદહતના 32 
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રોજગારી પૂરી પાડીન ેતમેની નાણાંકીય જરૂદરયાતો સતંોર ેછે.”
આ જ રીતે, દદવયાંશ લસઘ પંવાર જવેા રમતવીરોન ે ટાગમેટ 

ઓલલમ્પક પોદડયમ સ્ીમ (TOPS) અતંગ્ષત તૈયાર કરવામાં 
આવયા છે. ઓલલમ્પક મડેલ જીતવાની અપેક્ા ધરાવતા પંવારે 
વપતાના આગ્રહથી શૂટટગન ેપોતાની કારદકદદી બનાવી. તનેા વપતા 
ડોક્ટર છે, જ્યારે માતા નસ્ષ છે. ત ે12મા ધોરણમાં વવજ્ાન શાખામાં 
અભયાસ કરી રહ્ો છે. શટૂટગમાં કારદકદદી બનાવવામાં ઊંચો ખચ્ષ 
થાય છે અને તેના જવેા રમતવીરો માટે TOPSએ મોટો ટેકો આપયો 
છે. ખલેો ઇગનડયા જવેી રમત સપધશાન ે કારણે પવંરની પ્રતતભા 

જાણવા મળી. તણે ેખલેો ઇગનડયાની બ ેઆવૃગતિમાં ભાગ લીધો 
હતો. તણે ેદદલ્ીમાં 2018માં યોજાયલેા શાળાકીય રમતોત્વમાં 
અન ે2019માં પૂણમેાં આયોલજત યવુા રમતોત્વમાં ભાગ લીધો 
હતો. 2019માં ભારતની લસનનયસ્ષની ટીમમાં સ્થાન મેળવયા પછી 
બઇેલજગ વલડ્ષ  કપમાં રજતચંદ્રક જીત્ો. આ લસનધ્ધને કારણે  
ટોક્યો  ઓલલ્પસિમાં મે્ સ 10 મીટર રાઇફલ ઇવને્ટ માટે 
પસદંગી થઈ.

ટોક્યો  ઓલલમ્પકમાં ભાગ લઈ રહેલા મોટા ભાગના 
ખલેાડીઓ નાના શહેરો અને ગામડાંમાંથી આવ ે છે. તમેની 

જિલ્ા અન ેબ્ોક સિિે પ્રતિભાશાળી ખે્ાડીઓન ેશોધી 
શકાય િ ેમાટે ઝોન વાિ ટે્ને્ટ સચ્ચ ટીમ િયૈાિ  કિવામાં 
આવી હિી. ખે્ ાડીઓ પોિાની જસધ્ધિઓ અપ્ોડ કિી 
શકે િ ેમાટે ટે્ને્ટ સચ્ચ પોટ્ચ્ ્ોંચ કિવામાં આવ ય્ું.

ખલેા ેઇમ્ડિયા ઓન ેનશેનલ ટેલને્ટ સચ્ગ પાગે્ામને 
કારણ ેભારતની ઓપકે્ષાઓામેાં િધારાે

મ  સ ઇ્ ા ચર

38 267

િમિના મેદાનોને જિયો ટેગ કિવામાં 
આવયા, િથેી મહત્તમ ઉપયોગ થઈ 
શકે. િેની િમામ માહહિી પૂિી પાડિી 
મોબાઇ્ એપ ્ોંચ કિવામાં આવી હિી.

11,227 

રમતનાં મેદાનોનો વવકાસ કમ્યુનનટી કોચચગમાં સયુધારો

પ્રતતભા શોધ અને તેમનો વવકાસ

રાજ્યકક્ાના ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટસ્સ

14,595 કોચને પાયાના સિિના પ્રતિભાશાળી 
ખે્ાડીઓને પસુંદ કિવા િા્ીમ આપી

કોચ અને ખે્ાડીઓને યોગય િીિે િા્ીમ આપવા માટે 
વવવવધ િાજ્ોમાં આુંિિિાષટ્ીય સિિના ખે્ો ઇન્ડયા 
સેન્ટિના સવરૂપમાં સપોટ્સ્ચ કોમ્પ્ેક્સ સ્ાપવામાં 
આવયા હિા. આ માટે, કે્દ્રીય િમિગમિ મુંત્ા્ય દ્ાિા 
િાજ્ોને નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવી છે.

24 િાજ્ કક્ાના ખે્ો ઇન્ડયા 
સેન્ટસ્ચનો 23 િાજ્ોમાં પ્રાિું ભ09શાળાઓને િાજ્ કક્ાના કે્દ્ોમાં 

પરિવર્િિ કિવામાં આવી છે
વાર્ષિક રમત સપધધાઓ

માળખાકીય સયુવવધાઓનો 
ઉપયોગ અને સયુધારણા

ખે્ો ઇન્ડયા સ્ીમ હેઠળ િમિના પ્રચાિ 
માટે વાર્ષિક િમિ સપધમા શરૂ કિવામાં આવી 
હિી. આપણી શાળાઓ અને કો્ેજોમાં ખિી 
પ્રતિભા ધિબાયે્ી છે. ખે્ો ઇન્ડયા સ્ય્ 
ગેમસ, ખે્ો ઇન્ડયા ્યથ ગેમસ અને ખે્ો 
ઇન્ડયા ્યનનવર્સટી ગેમસ દ્ાિા ભાિિમાં 
િમિગમિને પ્રોત્ાહન આપવામાં આવ્યું.

હોકી ટે્ક, જીમ, ફયટબો્ ટફ્ચ , ઇ્ડોિ હો્ અને 
સપોટ્સ્ચ હોસે્્ િૈયાિ કિીને વવવવધ િમિો 
માટેની સયવવધાઓનાં વવસિિણ માટે નવી પહે્ 
હાથ ધિવામાં આવી હિી.

335 
ખે્ો ઇન્ડયા સ્ીમ હેઠળ 2967 એથ્ેટ્સ પસુંદ 
કિવામાં આવયા છે.

િમિવીિોને દિ મહહને રૂવપયા 
10,000 આપવામાં આવે છે

લ  ઇ ા  ા    લ ા  ા     2016   ા  લ    ા ા ા 
ા ા ા  લા  ા     લ  ા  ા  ા ા   ૂ  ા   201  લ  

ઇ ા  ા  ા   12  ા  ા   

અત્ાિ સયધી 34 િાજ્ો અને કે્દ્શાજસિ 
પ્રદેશોમાં 267 પ્રોિક્ેસ મુંજૂિ કિવામાં આવયા 
છે. જમ્ય કાશમીિમાં સપોટ્સ્ચ ઇ્ફ્ાસ્્કચિ 
વવક્સાવવા માટે રૂ. 200 કિોડ અ્ગથી 
આપવામાં આવયા છે.

2008
2014

2014
2020

કિર સાેરી  ટાોકાો  ઓાોલલમ્પિક
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લસનધ્ધઓ સમાજ અને રાષટ્ર  માટે પ્રરેણાદાયી છે. સતારા, 
મહારાષટ્રના ગામડાંમાં રહેતા પ્રવીણ જાધવ પણ તીરંદાજી 
(આચ્ષરી) દ્ારા ઓલલમ્પકમાં પ્રવેશ કરી રહ્ા છે. આ જ રીત,ે 
મહહલા હોકી ટીમના સભય નહેા ગોયલની માતા અન ે  બહેન 
ગુજરાન ચલાવવા સાઇકલ ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે. તીરંદાજીમાં 
સવુણ્ષચંદ્રક પર નજર ધરાવનાર દદવપકા કુમારીએ પણ જીવનમાં 
અનેક ચડાવઉતાર જોયા છે. દદવપકાના વપતા ઓટો દરક્ા ચલાવે 
છે અને માતા નસ્ષ છે. એક સમય ેતીરંદાજીના વૈગશ્વક રેલન્કગમાં 
નંબર વન પર રહેલી દદવપકા ઓલલમ્પકમાં ભાગ લનેાર એક મારિ 

મહહલા તીરંદાજ છે.
હદરયાણાના ખડૂેત પદરવારના મનનરની કહાની પણ કંઇક 

આવી જ છે. બાળક તરીકે ખેતરમાં દોડતા રહેતા મનનરને 
બોક્સિગનુ ં ઘલંુે લાગયુ ં અન ે આ ધગશન ે કારણ ે ત ે ટોક્યો  
ઓલલમ્પકની ટીમમાં સ્થાન મળેવી શક્યો. ચને્ાઇ બ્સ્થત સી 
એ  ભવાની ઓલલમ્પક માટે ્વોલલફાય થનાર પ્રથમ ભારતીય 
ફે્સર છે. ભવાની તાલીમ લઈ શકે ત ેમાટે તનેી માતાએ ઝવરેાત 
ગીરવ ેમકૂ્યાં. ભારતની પરંપરાગત રમતોમાં ખલેાડીઓ પોતાનંુ 
કૌવત દશશાવી રહ્ા છે, જનેી સાબબતી વારાણસીના શશવપાલ 

રાજ્યકક્ાના ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટસ્સ

જમ્ય કાશમીિમાં પ્રથમ વાિ ખે્ો ઇન્ડયા 
વવન્ટિ ગેમસનયું આયોજન કિવામાં આવ્યું હતયું. 
કે્દ્શાજસિ પ્રદેશો માટે શશયાળય િમિોત્વનયું 
આયોજન ્ડાખમાં કિવામાં આવ્યું હતયું. 
ખે્ાડીઓને યોગય મુંચ પૂિો પાડવા માટે આ 
પહે્ કિવામાં આવી હિી.

સપોટ્સ્સ એકેડેિતમક્સને પ્રોત્ાહન

શાંતત અને વવકાસ માટે રમતો

મહહલાઓ માટેની રમતો
એક સમય હિો જ્ાિે ભાિિમાં મહહ્ાઓની 
ભાગીદાિી નગણય હિી. પણ ખે્ો ઇન્ડયાને 
કાિણે મહહ્ાઓની ભાગીદાિી વધિા િમિગમિ 
ક્ેત્નયું ચચત્ બદ્ાઈ ગ્યું છે. નાના અને પાયાના 
સિિે છોકિીઓ માટે અ્ગ સપોટ્સ્ચ મીટની 
શરૂઆિ કિવામાં આવી

દદવયાંગો માટે પ્રોત્ાહન

ગ્ામીણ અને સવદેશી /
આદદવાસી સપોટ્સ્સને પ્રોત્ાહન

વવદ્ાર્થીઓની શાદરરીક ચયુસતતા

ભાિિના પેિા એથ્ીટ્સ (રદવયાંગ િમિવીિો)એ 
સિિ સારું  પ્રદશ્ચન ક્યું છે. ખે્ો ઇન્ડયા કાય્ચક્રમ 
અુંિગ્ચિ રદવયાંગ િમિવીિો પિ ખાસ ધયાન આપવામાં 
આવી િહયું છે. 2015માં ટાગગેટ ઓજ્મમપક પોરડયમ 
સ્ીમમાં નવ પેિા એથ્ીટ હિા. 2021માં 32 પેિા 
એથ્ીટ્સને સમાવવામાં આવયા છે.

સિકાિ સપોટ્સ્ચ એકેડેમીઝને વધય સાિી માળખાકીય 
સયવવધાઓ પૂિી પાડીને િેમને સહયોગ આપી િહી છે

નાની ઉુંમિમાં બાળકોમાં િમિગમિની 
પ્રતિભા વવક્સાવવા અને િેમને શારિિીક 
િીિે ફીટ િાખવા 69,000થી વધય ટે્નસ્ચની 
મદદ ્ેવામાં આવી. ખે્ો ઇન્ડયા 
મોબાઇ્ એપ ્ોંચ કિવામાં આવી, િનેાં 
દ્ાિા બાળકો પોિાની ફીટનેસનયું આક્ન 
કિી શકે છે. અત્ાિ સયધી 23 ્ાખથી 
વધય બાળકો િેનો ઉપયોગ કિી ચૂક્ા છે. 
રફટ ઇન્ડયા િવેી ઝૂુંબેશે રફટનેસ અુંગે 
્ોકોનો અભભગમ બદ્વાનયું કામ ક્યું છે.

14 િાજ્ોના 95 જિલ્ામાં નવી 
પ્રતિભા ઓળખી કાઢવા માટે 
સપોટ્સ્ચ સપધમાનાં આયોજન 
માટે રૂ. 10 ્ાખ આપવામાં 
આવયા હિા

મ્ખુંબ, યોગાસન સહહિની ભાિિની પાિું પારિક 
િમિોને પ્રોત્ાહન આપવા માટે 19 સ્ળો 
‘એક ભાિિ શ્ેષઠ ભાિિ’ થીમ હેઠળ 36 સપધમા 
યોજવામાં આવી છે. િેમાં અત્ાિ સયધી 2250 
ખે્ાડીઓ ભાગ ્ઈ ચૂક્ા છે
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દેશની તમામ શાળામાં 
સસપોટપોટસપોટસસપોટસ

n સમગ્ર વયવસ્થાન ેશાળાથી માંડીન ેખલેો ઇગનડયા સેન્ટર, ખલેો ઇગનડયા રાજ્ય સતરીય 
એસિલ્સ સને્ટર, ખલેો ઇગનડયાની માન્યતા પ્રાપત એકેડમી, SAI ટ્ર ે નનગ સને્ટર, SAI 
નશેનલ સને્ટર ઓફ એસિલ્સ સુધી ક્રમબધ્ધ રીત ેવહેંચવામાં આવી છે. આ તમામ 
તબક્ામાં સારો દેખાવ કરીન ેઆગળ આવનારા વવદ્ાથચીઓન ેTOPS યોજનામાં 
સામલે કરવામાં આવ ેછે.

n સૌ પ્રથમ શાળાકીય સતરે બાળકોની રમતગમત પ્રતતભાન ેચકાસવામાં 
આવ ેછે. એ પછી તમેન ેસપોટ્સ્ષ સંકુલ અન ેનાના સતરના ખલેો ઇગનડયા 
સને્ટર મોકલવામાં આવ ેછે. આવી નવ શાળાઓ અન ે90 એકે્સન્ન 
સને્ટરમાં 1300 બાળકોન ેતાલીમ આપવામાં આવ ેછે.

n  આ બાળકો એક ચોક્સ રમતની પસંદગી કરી લે છે પછી 
SAI ના ટ્ર ે નનગ સને્ટરમાં તેમની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવે 
છે. હાલમાં, SAIના 67 સેન્ટર 4819 ખલેાડીઓન ેતાલીમ 
આપી રહ્ા છે.

n ખલેો ઇગનડયા અતંગ્ષત SAI ના સેન્ટસ્ષ ઉપરાંત 159 
એકેડેમીન ેપણ જોડવામાં આવી છે. ગોપીચદં 
ફાઉનડેશન, પીટી ઉરા સુ્લ ઓફ એરલેટ્સ, 
પણૂનેી આમચી સપોટ્સ્ષ ઇન્્સ્ટ્ટૂ, દ્વવડ-
પાદુકોણ સને્ટર ઓફ સપોટ્સ્ષ એસિલ્સનો 
તમેાં સમાવશે થાય છે.

n પ્રતતભાશાળી વવદ્ાથચીઓન ેરમતગમત 
ક્રેિમાં યોગય સ્થાન મળે તે માટે 
પાયાના સતરથી સવયોચ્ સતર સુધી 
સપંણૂ્ષ વયવસ્થા તયૈાર કરવામાં 
આવી છે.

ટાગવોટ ઓાેલલમ્પિક 
પાેદડયમ સ્ીમ 

(TOPS)

લસહનો પદરવાર છે. શશવપાલ લસહ ઉપરાંત તનેા વપતા, કાકા 
અને ભાઇ એમ સમગ્ર પદરવાર ભાલા ફેંકમાં નનષણાત છે. 
ઓલલમ્પકમાં સ્થાન મેળવનારા આ રમતવીરોની મસુાફરી સહેજ 
પણ સરળ નહોતી. રાષટ્રનો ટેકો હોય તો જ સાચા રમત હીરો 
ઊભરી આવે છે. સપોટ્સ્ષમનેશીપ પસપદરટથી એક ખલુલાપણું 
આવે છે. રમતગમતથી વયક્તમાં ઝઝૂમવાની અને ક્યારેય હાર 
નહીં માનવાની ભાવના જાગ ે છે. તથેી, સામાલજક જીવન અને 
રાષટ્ર  નનમશાણમાં રમતગમતનુ ં મહતવ હોવુ ં જોઇએ. વડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોદીના આ વવચારન ેકારણે ભારતમાં નવુ ં‘સપોટ્ષસ કલ્ચર’ 
વવકયુ ંછે.ત, જ ેરમતગમતન ેકારદકદદી અપનાવવા પ્રોત્ાહન 

આપ ેછે.
   ા    

ભારતમાં બબ્હટશરો દક્રકેટની રમત લઈ આવયા અને પછીથી 
ત ેદેશની સૌથી લોકવપ્રય રમત બની પણ બીજી બાજુ એ જ દક્રકેટે 
દેશમાં અન્ય રમતોન ેઝાંખી પાડી દીધી.

અલબત, હવ ે અન્ય રમતોમાં પણ કારદકદદી આગળ 
ધપાવવાનો અવકાશ હોવાથી બ્સ્થતત બદલાઇ રહી છે. ખેલો 
ઇગનડયા અન ેઓલલમ્પક પોદડયમ જવેી સ્ીમસન ેકારણે ભારતમાં 
રમતગમત સામહૂહક ચળવળ બની રહી છે. આ યોજનાઓ 
દ્ારા પાયાના સતરના પ્રતતભાશાળી ખેલાડીઓન ેશોધીને તેમને 

કિર સાેરી  ટાોકાો  ઓાોલલમ્પિક
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મોટા રમતોત્માં ભાગ લવેા પ્રોત્ાહહત કરવામાં આવ ેછે. ટીમ 
પસદંગીમાં પારદર્શતા પણ આવી રહી છે. દેશનુ ં નામ ઉજળંુ 
કરનાર ખલેાડીઓનુ ંસન્માન કરવામાં આવયુ ંઅન ેનવી પ્રતતભાનું 
સવંધ્ષન કરવાના પ્રયાસ થયા. વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીના શબ્ોમાં 
કહીએ તો, “દેશમાં એક વયવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે, જણેે 
ઓલલમ્પકમાં ભારતની અપકે્ાઓન ેબળ આપયુ ંછે. રમતગમતને 
જીવનનો ભાગ બનાવો, તનેા વવકાસ માટે લસસ્મ વવસિાવો. આ 
માટે પદરવારોએ આગળ આવવુ ં પડશે, સમાજ ે આગળ આવવું 
પડશ ેઅને ભારત રમતની દુનનયામાં પણ તનેુ ંનામ કરશે.”

 ા   ા  ા ા  લ 
ટોક્યો  ઓલલમ્પકમાં ભાગ લઇ રહેલા ભારતીય રમતવીરોની 

આ સઘંર્ષ ગાથા દરેક ભારતીય અને દેશ માટે પ્રરેણા બની રહી 
છે. 2028માં લોસ એનજલસમાં યોજાનારા ઓલલમ્પકમાં ભારતને 
ટોચના 10 દેશોમાં સ્થાન અપાવવાનુ ંમહતવાકાંક્ી લક્ષ રાખવામાં 
આવયુ ં છે, જનુે કારણ છે કેનદ્ર સરકારનાં દૂરોગામી વવચારો. 
કેનદ્રમાં નરેનદ્ર મોદીએ વડાપ્રધાનપદ સભંાળયુ ં ત્ારે ગજુરાતમાં 
મખુ્યમંરિી વખતના પોતાના અનભુવોન ેઆગળ ધપાવતા ભારતમાં 
રમતગમતનંુ માળખંુ, સવુવધાઓ અને ઓલલમ્પકમાં પ્રદશ્ષન 
સધુારવાની પહેલ કરી. ઓગસ્ 2016માં વડાપ્રધાને કેબબનટેની 
બેઠકમાં જાહેરાત કરી કે 2020, 2024 અન ે 2028માં થનારા 
આગામી રિણ ઓલલમ્પક રમતોમાં ભારતીય ખલેાડીઓ ઉતૃ્ષટ 
દેખાવ કરી શકે ત ે માટે વવસતતૃ એક્શન પલાન તયૈાર કરવામાં 
આવશે, જનેાં માટે એક ટાસ્ ફોસ્ષ રચવામાં આવશ.ે આ ટાસ્ 
ફોસ્ષને રમતગમત માટે સવુવધાઓ, તાલીમ અને પસંદગીની 
પ્રદક્રયા સહહતનાં તમામ મુદે્ સપંણૂ્ષ રણનીતત તયૈાર કરવાનો નનદકેશ 
આપવામાં આવયો. આ ટાસ્ ફોસ્ષમાં વવદેશના નનષણાતોન ે પણ 
સમાવવામાં આવયા. ઓલલમ્પક માટેનુ ંબજટે જ ેપહેલાં રૂ. 15થી 
20 કરોડ રહેતુ ંહતંુ, તને ેવધારીન ેરૂ. 100 કરોડથી વધ ુકરવામાં 
આવયુ.ં આ કાય્ષમાં સમાજન ેકઈ રીત ેજોડી શકાય તે માટે વડાપ્રધાને 
એ જ વરમે 28 ઓગસ્નાં રોજ પોતાનાં ‘મન કી બાત’ કાય્ષક્રમમાં 
દેશનાં લોકોને રમતગમત માટે વાતાવરણ તૈયાર કરવા સૂચન 
આપવાની અપીલ કરી હતી. તમેણે વયક્તતવના સપંણૂ્ષ વવકાસ 
માટે રમતગમતને જીવનનુ ંમહતવનુ ંપાસ ુગણાવયુ.ં તમેનુ ંકહેવુ ંહતું 
કે, 100 ભારાઓ, 1700થી વધ ુબોલી, વવૈવધયપણૂ્ષ ખાણીપીણી 
અને પોરાક ધરાવતા ભારત જવેા દેશમાં લજલલા સતરીય ટીમો 

ટાકેા ેસધુીની સફર ઓન ેકાવેિડના પડકારાે

ભાિિીય ટીમ ઓજ્મમપકની િયૈાિીમાં વયસિ હિી. પણ 
અચાનક કોવવડ મહામાિીની વશૈ્વિક કટોકટીથી બધયું જ થુંભી 
ગ્યું. ઓજ્મમપકમાં ભાગ ્ઈ િહે્ા ખે્ાડીઓને કોવવડના 
સમયમાં શારિિીક અન ે માનજસક િીિ ે િયૈાિ કિવા સિકાિ 
સમક્ મોટો પડકાિ હિો.

ગયા વષિગે માચ્ચમાં ઓજ્મમપકન ે એક વષિ્ચ માટે સ્શ્ગિ 
કિવામાં આવયો. છિાં પ્રાિુંભના બે મહહના ખે્ ાડીઓ માટે 
ઘણાં ્યશકે્ િહ્ા કાિણ કે િઓે ્ાંબા સમય સયધી િા્ીમ 
સ્ળોથી દૂિ િહી શકે િમે નહોિા. આ સ્સ્તિમાં સ્ામિીના 
માપદુંડોન ેધયાનમાં િાખિા પ્રોટોકો્ િયૈાિ કિવામાં આવયો. 
આ પ્રોટોકો્ન ેઆધાિે િબક્ાવાિ િીિ ેિા્ીમ, િ ેિાજ્માં 
સયવવધા છે ત્ાં િાજ્ સિકાિની મુંજૂિીથી િા્ીમ શરૂ કિવી, 
કોવવડ પ્રોટોકો્નયું સિિ મોનનટિીંગ અન ેમનેજેમેન્ટ ઉપિાંિ 
સિકાિી માગ્ચદર્શકાનયું પા્ન કિવામાં આવ્યું. પણ આ 
મહામાિીએ એક વષિ્ચ પાછળ ધકે્ી દીધાં. ગયા વષિગે ઓગસ્માં 
સપોટ્સ્ચ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડયા, બેંગલયરમાં હોકી શશનબિ 
શરૂ થવાની હિી, ત્ાિે કે્પટન મનપ્રીિ સસહ સહહિ છ ખે્ ાડી 
કોવવડ પોશઝહટવ આવયા. મનપ્રીિન ે હોસસપટ્ ખસેડવો 
પડ્ો. સાજા થયા પછી મનપ્રીિે ઓથોરિટીના અચધકાિીઓનો 
આભાિ વયકિ કિિા કહયું, “જ્ાિે હયું  િા્ીમ માટે આવયો 
ત્ાિે કોવવડ પોશઝહટવ આવયો. પછી ધીમે ધીમે િમવાની 
પ્રરક્રયા ફિી શરૂ થઇ. કોચ ેયોજના ઘડી અને ફિીથી પ્રકેીસ 
કિીન ેહયું  ખયશ છય ું .”

મનેસ ડબલ્સ બેડતમન્ટનના ખે્ાડી ચચિાગ શેટ્ીના 
નાનાજીનયું િાિિેિમાં જ કોવવડથી અવસાન થ્યું, િો િનેા 
પાટ્ચનિ સામ્વક સાઇિાજ પણ કોવવડ પોશઝહટવ આવયા. આ 
્યશકે્ીઓ છિાં િમામ ખે્ાડીઓ પોિાનયું સવ્ચશે્ષઠ આપવા 
માટે ટોક્ો ગયા છે.

લ  ઇ ા   ા  
 ા   1 ,000   

લા  ા  લ  
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રમતી રહે તો રાષટ્ર ીય એકતાનો સૌથી મોટો આધાર બની શકે.
 ા  ા ા ા  ા

રમતગમતની પ્રતતભા રમતના મેદાનમાંથી જ ઊભરી આવ ેછે. 
ભારતની રમતગમત સસૃં્તત 5,000 વર્ષથી પણૂ જુની છે. મોહેં-
જો-દડો સસૃં્તતમાં પણ ત ેજોવા મળે છે. ગજુરાતના ધોળાવીરામાં 
પુરાતતવવવદોએ ઉતખનન કયુું ત્ારે હજારો લોકો બસેી શકે તેવું 
સે્દડયમ મળી આવયુ.ં બદલાયલેી બ્સ્થતતમાં, આધનુનક સંસાધનો 
દ્ારા રમતગમતને વગૈશ્વક પદરપ્રકે્ષમાં સ્થાવપત કરવંુ જરૂરી છે. 
રમતગમત માટે સામાલજક વાતાવરણ તયૈાર કરવાની સાથ ે
સાથે કેનદ્ર સરકારે છેલલાં સાત વર્ષમાં માળખાગત સવુવધાઓ 
ઊભી કરવા પર ભાર મકૂ્યો છે. ખલેો ઇગનડયા, દફટ ઇગનડયા, 
સપોટ્સ્ષ ટેલને્ટ સચ્ષ પોટ્ષલ, નશેનલ સપોટ્સ્ષ ડેવલપમને્ટ ફનડ, 
મહહલા રમતવીરો માટે ઉચ્ સતરીય સતમતત, સમગ્ર શશક્ા 
યોજના, ટાગમેટ ઓલલમ્પક પોદડયમ સ્ીમ (TOPS)  જવેી ડઝન 
યોજનાઓ ખલેાડીઓમાં આત્મવવશ્વાસ જગાવી રહી છે. રાષટ્ર ીય 
રમતોમાં પુરસ્ારની રકમ વધારવામાં આવી છે, તો ઉચ્ શશક્ણ 
સસં્થાઓમાં પણ રમતગમતનો ્વોટા વધારવામાં આવયો છે. 
નવી શશક્ણ નીતતમાં પણ રમતગમતનુ ંમહતવ વધારવામાં આવયું 
છે. પહેલાં તનેે વધારાની પ્રવગૃતિ માનવામાં આવતી હતી પણ હવે 
તનેે અભયાસક્રમનો હહસસો બનાવવામાં આવી રહ્ો છે. તને ેઅન્ય 
વવરયોનાં માસિ્ષની જમે જ ગણવામાં આવશ.ે હવ ે રમતગમત 
માટેની ઉચ્ શશક્ણ સંસ્થાઓ અને યુનનવર્સટીઓ શરૂ કરવામાં 
આવી રહી છે, જથેી સપોટ્ષસ સાય્સ અને સપોટ્ષસ મનેેજમને્ટને 

છેવાડાના સતર સુધી લઈ જઈ શકાય.
ઓલલમ્પકમાં જઈ રહેલા ખેલાડીઓએ ભારતનંુ ગૌરવ 

વધારવાની સાથ ે સાથ ે લોકોનાં હૃદય પણ જીતવાના છે. 
દેશવાસીઓની પણ ફરજ છે કે તેઓ દરેક ખેલાડીનો ઉત્ાહ 
વધારે. આપણ ેએ  ન ભલૂવંુ જોઇએ કે રમતગમત કે્રિમાં ભારતને 
વવશ્વની મહતવપણૂ્ષ શક્ત બનાવવાની સંપણૂ્ષ શક્ત યુવાનોમાં 
છે. આ માટે રમતગમતન ે જીવનની સાથ ે સાથ ે સમાજમાં પણ 
સસં્ાર તરીકે સ્થાવપત કરવુ ંપડશે. એક રાષટ્ર  તરીકે કેનદ્ર સરકાર 
રમતગમતન ેસમાજ અને રાષટ્રન ુજીવન બનાવવા પ્રયાસરત છે. 
સામાન્ય માણસોએ પણ તને ેઆંદોલન બનાવવંુ પડશે. આપણે 
એવી સસૃં્તત અપનાવવી પડશ ે જમેાં રમતગમતની પ્રશંસા 
કરવામાં આવતી હોય, ખલેાડીન ેપદરવારની સાથ ેસાથ ેસમાજનો 
પણ સહયોગ મળતો હોય.  n

રમ મ  ાર  મ  
મ યૂ    ા  ા 

ા   ાર ા  ા 
ાય  રમ મ  ા 

ા ા  સ  
ા  યૂ  ર  

-નરે્દ્ર મોદી, વડિાપ્રધાન
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ઓાપણે ભારતમાં સાેરસ્ગ કલચર 
વિક્સાિિા માટે ઓાગળ િધી રહ્ા છીઓે

ઓાપણે ભારતમાં સાેપણે ભારતમાં સાેપણે ભારતમાં સ રસ્ગ કલસ્ગ કલસ્ગ ચ કલચ કલ ર ર
વિક્સાિિા માટે ઓાગળ િધી રહ્

ર
ધી રહ્

ર
ા છીઓે

n કોવવડિના સમયમાં ઓનલમ્પકની તયૈારી કેટલી પડિકારજનક 
રહી?

n આ સમય મારિ રમતગમત જ નહીં, પણ દરેક કે્રિ માટે 
પડકારજનક રહ્ો. જો કે રમતમાં સૌથી મોટો પડકાર મદેાનનો 
અન ે ખલેાડીઓન ે પે્રક્ટીસનો હોય છે. કોવવડન ે કારણ ે અનકે 
ટુનશામને્ટ રદ થઇ. તૈયારીઓની રીત ેત ેએક મચંનુ ં કામ કરે છે. 
કોવવડન ેધયાનમાં રાખીને અમે ખલેાડીઓની ઇનડોર પ્રકે્ટીસ પર 
ધયાન આપયુ.ં ઓનલાઇન ટ્રેનનગની સાથે સાથે ઇનડોર પ્રકે્ટીસ 
પણ ચાલતી રહી. ખલેાડીઓન ેદરેક પ્રકારની મદદ પરૂી પાડવામાં 
આવી, પછી એ સાધનોની હોય કે ભરથાના રૂપમાં આર્થક 
સહાયતા. તમેની શાદરરીક અન ે માનલસક તાલીમનુ ં પણ ખાસ 
ધયાન રાખવામાં આવયુ.ં

અગાઉની સરખામણીમાં કેટલયુ ંપદરવત્સન આવ્યુ ંછે?
વડાપ્રધાન પોતે ખેલાડીઓ સાથ ે વાત કરે, ઓલલમ્પકની 
તયૈારીની સમીક્ા કરે એવુ ંભારતમાં અગાઉ થયુ ંહોય એવંુ 
સાંભળયુ ંછે? આ પદરવત્ષન છે. અમારં કામ દરેક પ્રતતભાને  
પાયાના સતરથી ઉપર લાવીન ે આતંરરાષટ્ર ીય મચં સધુી 
પહોંચાડવાનુ ં અન ે તનેાં માટે શક્ય તમામ મદદ કરવાનુ ં
છે. હવ ેહંુ પોત ેજ દરેક ખલેાડી સાથ ેવયક્તગત રીત ેવાત 
કરં છંુ. કોચથી માંડીને ટ્ર ેઇની સધુી બધાં સાથે સીધો સપંક્ષ  
રાખુ ં છંુ. ભારત માટે રમનાર દરેક ખલેાડી સુધી અમ ેમદદ 
પહોંચાડીએ છીએ. આ પદરવત્ષન આવયુ ંછે. દેશના લોકો હજુ 
સાથ આપશ ેતો ચોક્સ, આપણ ેઆચિય્ષ સજી્ષશુ.ં

ા   ા ા   ા  ા  ા   ૂ    ા ,  
લ  100   લા   ા ા  ા   ા    ા  ા    

  ા 2  જ  લા  ા  લ      202   202  
લ  ા  ા      ા  લ   ૂ   ા   ા ૂ 
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મુલાકાતકકરણ કરલજજુ, કોન્દ્ીય રમતગમત મંત્ી
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n વાત મારિ પ્રતતભાશાળી ખલેાડીઓન ેતયૈાર કરવાની નથી. સમગ્ર 
લસસ્મની છે. દેશનાં ગામ ેગામ અન ે દરેક શહેરમાં પ્રતતભાશાળી 
ખલેાડીઓ છે. પણ જ્યાં સધુી તેમન ેયોગય મચં નહીં મળે ત્ાં 
સધુી પ્રતતભાઓ સામ ેકઈ રીત ેઆવશે? આ બાબતન ેધયાનમાં 
રાખતા જ ખલેો ઇગનડયા જવેા કાય્ષક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવયો. 
દરેક રમત માટે ઝોનના હહસાબ ે સતમતત બનાવવામાં આવી, 
ખલેાડીઓન ેપસંદ કરવામાં આવયા. તઓેને ખલેો ઇગનડયા સુ્લ 
ગમેસ, વવન્ટર ગમેસ, યુનનવર્સટી ગમેસ જવેા રમતોત્વ દ્ારા મચં 
પરૂો પાડવામાં આવયો. જ ે રમતમાં ભારતના ખલેાડીઓ સારો 
દેખાવ કરી શકે છે તેવી 14 રમતો પર વવશરે ફોકસ કરવામાં 
આવયુ.ં ઓલલમ્પકન ે ધયાનમાં રાખીને ટાગમેટ ઓલલમ્પક 
પોદડયમ (TOPS) જવેી યોજના શરૂ કરવામાં આવી, જથેી સારા 
ખલેાડીઓન ેસપંણૂ્ષ મદદ મળે. કોચચગથી માંડીન ેઆર્થક મદદ 
સધુીનાં તમામ તબક્ામાં મદદની સપૂંણ્ષ રણનીતત તૈયાર કરી છે. 
સપોટ્સ્ષમાં કોઇ રાતોરાત તયૈાર નથી થતંુ. અમારે લાંબા સમયનો 
વયહૂ ઘડીન ેઆગળ ચાલવુ ંપડે છે. પહેલાં આ બાબતો પર ધયાન 
નહોતુ ંઆપવામાં આવતંુ. હવ ેપાયાના સતરથી વધ ુપ્રતતભાઓ 
સામ ે આવી રહી છે. ખલેો ઇગનડયા જવેા આયોજન દ્ારા અમે 
સાધારણ પષૃઠભતૂમમાંથી આવલેા ખેલાડીઓન ે શોધયા છે જ ે
આજ ેઓલલમ્પકમાં ભારતનુ ંપ્રતતનનધધતવ કરી રહ્ા છે. આજ ે

TOPS જવેી યોજનાર્ી ઓનલમ્પકની તયૈારીમાં 
કેટલી મદદ મળી છે?

ઓલલમ્પક રમતન ે ધયાનમાં રાખીન ે અમ ે 2014માં 
ટાગમેટ ઓલલમ્પક પોદડયમ (TOPS) યોજના શરૂ 
કરી હતી. દરયો બાદ ટોક્યો ઓલલમ્પકની તયૈારીઓ 
માટે TOPS અતંગ્ષત 160 ખલેાડીઓન ેશક્ય તમામ 
મદદ કરવામાં આવી છે. આજ ે રમતગમતનો વયાપ 
વધી ગયો છે. ટેકનનકની સાથ ે સાથ ે દરસચ્ષ અને 
કોચચગની વવશરે સવુવધાઓની જરૂર હોય છે. આ 
બધી બાબતોન ે ધયાનમાં રાખીન ે TOPS નો પ્રારંભ 
કરવામાં આવયો હતો. દેશના ટોચના એરલીટ્સને 
TOPS અતંગ્ષત પસ્ષનલ કોચચગ સ્ાફ, સપોટ્ષ  સ્ાફ, 
પફયોમ્સ ટ્રેક કરનાર એનાલલસ્્સ, પસ્ષનલ સપોટ્ષ  
ઇબ્્વપમને્ટ, રાષટ્ર ીય અન ે આતંરરાષટ્ર ીય સતર પર 
ટ્ર ેઇનનગ કે્પ, સપધશાઓમાં ભાગ લવેા માટે આર્થક 
સહહતની મદદ TOPS દ્ારા કરવામાં આવ ેછે. ટોક્યો 
પછી પેદરસ માટે TOPSનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે.

n કોવવડિના સમયમાં ખેલાડિીઓની તાલીમમાં કયા પદરવત્સન 
કરવા પડ્ા?  આ દરતમયાન કેવો વ્યૂહ અપનાવયો?

n અમારા માટે ખલેાડીઓની સલામતી અન ે સવાસ્થ્ય વધુ 
મહતવનાં હતા. પહેલાં અમે આ બે બાબતો પર ધયાન આપયુ.ં 
તાલીમમાં કોઇ કમી ન રહે એ માટે અમ ેબાયો બબલ બનાવયા, 
મદેડકલ સપોટ્ષ  આપવામાં આવયો. જ ે ખલેાડી, જ ે સ્થળે હતા 
ત્ાં જ તમામ સવુવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી. કેનદ્રરીય આરોગય 
મરંિાલયના નનદકેશો પ્રમાણ ેસપોટ્ષસ ઓથોદરટી ઓફ ઇગનડયાએ 
સ્ાનડડ્ષ  ઓપરેટટગ પ્રોસીજર (SOP) બનાવી. તનેા આધારે 
ખલેાડીઓની તાલીમથી માંડીન ેબાકીની સવુવધાઓનુ ંશીડલુ 
તયૈાર કરવામાં આવયુ.ં

n ખલેાડિીઓનાં રસીકરણ માટે કેવો વવશષેિ વ ય્ૂહ ઘડિવામાં 
આવયો?

n આરોગય મરંિાલયની માગ્ષદર્શકામાં પહેલાં ખલેાડીઓ 
પ્રાથતમકતા યાદીમાં નહોતા. વડાપ્રધાન ે પોતે સમીક્ા બઠેક 
યોજીન ે પહેલ કરી. ખલેાડીઓની સલામતીન ે ધયાનમાં લેતા 
ઓલલમ્પક પહેલાં તમેનુ ં અને સપોર્ટગ સ્ાફનુ ં રસીકરણ 
કરવામાં આવયુ.ં

n દરયોમાં આપણ ેબ ેચદં્રક સયુધી જ પહોંચી શક્ા હતા. આ 
વખત ેતમને કેટલા ચદં્રકની આશા છે?

n અગાઉની સરખામણીમાં તૈયારી ઘણી સારી છે. જ્યારે તયૈારી 
સારી હોય તો આશા પણ હોય જ. મન ે લાગ ે છે કે ટોક્યો 
ઓલલમ્પકમાં ભારતના ખલેાડીઓ સારો દેખાવ કરશે.

n ભારતમાં પહેલાં પણ પ્રતતભાઓની કોઇ કમી નહોતી. તો 
તયૈારીમાં ક્ાં કમી રહી જતી હતી?  હંમશેા એ મયુદે્ આપણી 
ટીકા ર્તી રહે છે કે આટલો મોટો દેશ હોવા છતાં આપણ ે
ઓનલમ્પક મડેિલના ટેબલમાં બહયુ પાછળ રહી જઇએ છીએ?

 યાર  મા  ા  
 ડિયમ   

ય ા    યા મ  
રા  ર ામ     સારા 

ાડિ  સ યૂ  સ ય  મ
-  જ,  ા   ાલ

કકરણ કરલજજુ, કોન્દ્ીય રમતગમત મંત્ીમુલાકાત
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જ્યારે આપણ ે ટોક્યોમાં દાવેદારી કરી રહ્ા છીએ ત્ારે હંુ 
વવશ્વાસપવૂ્ષક કહંુ છંુ કે પદેરસ અન ે ત ે પછી લોસ એનજલસ 
ઓલલમ્પક સુધી તમ ેભારતના દેખાવમાં તફાવત અનભુવશો. 
લોસ એનજલસમાં આપણ ેટોપ ટેન દેશોમાં હોઇશંુ.

n ઘણી વાર એવી ટીકા ર્તી હોય છે કે આપણ ે ટોચના 
રમતવીરો પર તો ધયાન આપીએ છીએ પણ સમગ્ ટીમની 
તયૈારીમાં પાછળ રહી જઇએ છીએ, એટલે ઓનલમ્પક 
પ્રદશ્સનમાં અગાઉ કરતાં એટલો સયુધારો નર્ી ર્તો જટેલો 
ર્વો જોઇએ. શયુ ંતમ ેઆ બાબત પર ધયાન આપ ય્ુ ંછે?

n ખેલો ઇગનડયા જુનનયર લેવલ પર દેશનો સૌથી મોટો મચં 
બની ગયો છે. તનેાં દ્ારા અનેક પ્રતતભાશાળી ખલેાડીઓ 
બહાર આવી રહ્ા છે. ટોપ લેવલના એરલીટ્સ માટે અમ ેજ ે
રીત ેTOPS યોજના શરૂ કરી એ જ રીત ેભવવષયની તયૈારીઓ 
માટે જુનનયર ખલેાડીઓને ધયાનમાં રાખીન ેટોપ્સ ડેવલપમને્ટ 
યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલમાં તમેાં 259 ખલેાડીઓને 
તયૈાર કરવામાં આવી રહ્ા છે.

n આપણને જમેાં ચદં્રક મળવાની આશા છે તવેી 14 રમતો 
નક્ી કરી છે. શયુ ંઆપણ ેએ 14 રમતો પર જ ફોકસ કરીશયુ?ં

n અમ ે એ 14 રમતો પર ફોકસ કયુું , જમેાં ચંદ્રક જીતવાની 
ભારતની સભંાવના સૌથી વધ ુછે. ટોક્યો ઓલલમ્પક બાદ અમે 
તનેી સમીક્ા કરીશંુ. તનેાં આધારે કેટલીક નવી રમતો ઉમરેી 
શકાશે. કેટલીક રમતોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

n એક વાર ચદં્રક જીતી લનેાર ખલેાડિીને પ્રારંભમાં તો માન-
સન્ાન મળે છે, પણ પછી તમેને ભયૂલાવી દેવામાં આવે છે

n કોઇ ખલેાડી ભારત માટે રમી ચૂક્યો હોય અન ે તકલીફમાં 
હોય અન ેઅમારા ધયાનમાં આવે અને તને ેમદદ ન મળે એવુ ંન 
બન.ે હંુ આ ગરેન્ટી સાથે કહી રહ્ો છંુ. ભારત માટે રમી ચકેૂલા, 
માન્યતા પ્રાપત રમત માટે પ્રતતનનધધતવ કરી ચૂકેલા અન ેબબમાર 

હોય અથવા આર્થક મશુકેલીમાં હોય તવેા ખલેાડીઓ સધુી 
અમ ેસપૂંણ્ષ મદદ પહોંચાડીએ છીએ. આ માટે પંદડત દદનદયાલ 
ઉપાધયાનના નામ ેફનડ બનાવવામાં આવયુ ંછે.  આ ફનડમાંથી રૂ. 
10 લાખ સધુીની મદદ કરવામાં આવે છે. મારિ ખલેાડી જ નહીં, 
કોચ અન ેકોમનેે્ટટર પણ મદદ કરવામાં આવ ેછે.

n આ ઓનલમ્પક અગં ે દેશમાં ઘણો ઉત્ાહ છે. ર્ીમ સોંગ 
પણ બહાર પાડિવામાં આવ્યુ ં છે. આ ઉન્ાદ અગં ે તમે શયું 
કહેશો?

n હંુ બહુ ઉત્ાહહત છંુ, પણ હજુ બહુ ખશુ નથી. આટલો મોટો 
દેશ છે. આપણ ેઓલલમ્પક થીમ સોંગ લોંચ કયુું છે, પણ તનેી 
સાથ ેજોડાનારા પ્રશસંકોની સખં્યા લાખોમાં પણ નથી. આટલો 
મોટો દેશ છે, ઓલલમ્પકમાં એક સ્થાન મળેવવંુ હોય તો દરેક 
શખલાડીના લાખો ફોલોઅર હોવા જોઇએ. તેમન ેસાથ મળવો 
જોઇએ. આ સપોટ્ષ  લોકોએ જ આપવાનો છે ન.ે

n રમતગમતન ેપ્રોત્ાહન આપીન ે દેશ અન ેસમાજને જોડિવા 
માટે એક મતં્ી તરીકે તમારો શો સંદેશ છે.?

n હંુ હંમશેા એક વાત કહંુ છંુ કે રમતગમત સમગ્ર દેશન ે એક 
તાંતણ ેબાંધીન ેઉત્ાહથી ભરી દે છે. દેશના લોકો ખલેાડીઓ 
અન ે ખેલન ે સમથ્ષન કરો. દેશના નાના ગામની રમત હોય કે 
આતંરરાષટ્ર ીય સતરની રમત. લોકોએ રમત જોવી જોઇએ. એવું 
નહીં કે બેડતમન્ટનની રમત ચાલતી હોય અન ેબ ેલાખ દશ્ષકો 
પણ ન જોતા હોય. તો પછી કઈ રીત ેઆગળ વધાશ.ે પ્રો કબડ્ડી 
લીગનુ ં ઉદાહરણ જૂઓ., આ લીગ ે ફરીથી કબડ્ડીને લોકવપ્રય 
બનાવી દીધી છે, સરકાર તો ખેલાડીને સપંણૂ્ષ મદદ કરશ ેજ. 
પણ લોકોની ય જવાબદારી છે, અમ ેઇચ્ીએ છીએ કે ભારત 
ઉમદા ખેલ રાષટ્ર  બન.ે આ માટે દરેક ભારતીયએ ખલે અને 
ખલેાડીઓ સાથ ેજોડાવુ ંપડશ.ે તો જ આ એક આંદોલન બની 
શકશે. n

રમ મ  સમ      
રા  ા  ર   ા  

ાડિ    સમ  ર  ા 
ામડિ મ  રમ  ય  રરા ય ર 

ર રમા  રમ  ય   રમ  યૂ
--  જ,  ા   ાલ
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મધયપ્રદેશના કટનીમાં રહેતા ગોપવદ દાસ ગુપતાને 
નનવૃગતિ પછી પેન્નની ચચતા હતી, પણ પ્રધાનમંરિી 
વય વંદના યોજનાએ તેમની ચચતા દૂર કરી દીધી. 

રેલવેમાંથી નનવૃતિ થયેલા ગોપવદ દાસે આ યોજના અંતગ્ષત 
બેંકમાં રકમ જમા કરાવી દીધી. હવે તેમને દર મહહને પેન્નના 
સવરૂપમાં મહહને નનલચિત રકમ મળી જાય છે. આ રકમમાંથી 
તેમનું ભરણપોરણ સહેલાઇથી થઈ જાય છે. ગોપવદ કહે 
છે, “હંુ હવે આર્થક રીતે આત્મનનભ્ષર છંુ.” બેંકમાંથી નનવૃતિ 
થયેલા અધધકારી અજીત સાહુ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ 
રહ્ા છે. તેઓ કહે છે, “આ યોજના અમારા જવેા વૃધ્ધો માટે 
વરદાન સમાન છે.  આ યોજના માટે અમે વડાપ્રધાન નરેનદ્ર 

મોદીના બહુ આભારી છીએ. જીવનમાં આનાથી વધુ સારી 
યોજના મને કોઇ ન લાગી.” વરિપુરાના અગરતલામાં રહેતા 
સુશાંત ગુપત પણ પ્રધાનમંરિી વય વંદના યોજનાના લાભાથચી 
છે. તેમને પોતાના તમરિ પાસેથી આ યોજનાની માહહતી 
મળી. એ પછી તેમણે તેમાં રોકાણ કયુું અને હવે દર મહહને 
રૂ. 5,000નું પેન્ન મળે છે. તેઓ કહે છે, “આ બહુ સારી 
યોજના છે. હંુ બીજા લોકોને પણ આ યોજના અંગે કહેતો રહંુ 
છંુ, જથેી તેઓ પણ તેનો લાભ ઉઠાવી શકે.”

ભારતમાં છેલલાં 50 વરયોમાં વદરષઠ નાગદરકોની સંખ્યા 
ચાર ગણાથી પણ વધી ગઈ છે, જ્યારે કુલ વસતતમાં 
તેમનું પ્રમાણ રિણ ગણંુ જ વધયું છે. વવશ્વના મોટા ભાગના 

 ા ા , ા ા , ા ા   ૂ   જ ા  ા      , 
લા ,   , ા     ા લ   લ     

 ,  ા ા ા ા    ા   ા      
  ા      ા  ા    ા ા ા    
   ા ા ા  201  ા   ા જ ા  ા  ા   

 જ ા    ા   ા , ા ,  ા   ા    

િદરષ્ નાગદરકાેને 
ઓારથપિક સલામતીની 
ખાતરી
स्वससति: प्रजाभ्यः परिपाल्ंतिां. 
न्ा्ेन मार्गेण महीं महीशायः! 

ફલેગભશપ સ્ીમ પ્રધાનમંત્ી વય વંદના યાોજના

દિેક નાગરિકને ્ાભ મળે અને દિેક નાગરિકને 
ન્યાય મળે એ સયનનજચિિ કિવાની જવાબદાિી 
સિકાિની છે.
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દેશોમાં વદરષઠ નાગદરકો સંખ્યા બમણી થવામાં 100 
વર્ષથી વધુ સમય લાગયો, પણ ભારતમાં મારિ 20 વર્ષ 
જ લાગયા. 2025 સુધી ભારતમાં વદરષઠ નાગદરકોની 
સંખ્યા આશરે 17.3 કરોડ અને 2050 સુધી આશરે 24 
કરોડ હશે. તેઓને મારિ સામાલજક સુરક્ા કવચ જ નહીં, 
આર્થક સુરક્ા કવચની પણ જરૂર હોય છે. કેનદ્ર સરકારે 
આ દદશામાં છેલલાં સાત વર્ષમાં અનેક પગલાં લીધા 
છે. વદરષઠ નાગદરકો સાથેના દુવય્ષવહારની વધતી જતી 
ઘટનાઓને ધયાનમાં રાખતા ‘મેઇને્ટન્સ એનડ વેલે્ફર 
ઓફ પેરન્્ટસ એનડ લસનનયયર લસટીઝ્સ એક્ટ 2007’ની 

વયાખ્યાનું વવસતરણ કરવામાં આવયું. હોમ કેર સર્વલસસ, 
વયોશ્રી સ્ીમ અને પેન્નસ્ષને દડલજટલ સર્ટદફકેટ્સ 
જવેી સામાલજક સલામતી જોગવાઇઓ કરવામાં આવી 
અને દરટાયરમેન્ટ હોમસના પુનર્વકાસ અને નનયમન માટે 
માગ્ષદર્શકા જારી કરવામાં આવી. વદરષઠ નાગદરકોને 
આર્થક રીતે આત્મનનભ્ષર બનાવવા માટે રૂ. પાંચ લાખ 
સુધીની આવક કરમુ્ત છે. તો નનવૃગતિ વય બાદ આર્થક 
આત્મનનભ્ષરતા સુનનલચિત કરવા માટે પ્રધાનમંરિ વય વંદના 
યોજના અમલી છે. આ યોજનાનો પ્રારંભ 21 જુલાઇ, 
2017નાં રોજ થયો હતો. n

n ભારતમાં વૃધ્ધાવસ્થા પેન્ન જવેી સામાલજક સલામતીનો 
લાભ સંગહઠત ક્ેરિના કમ્ષચારીઓને જ મળી છે. પણ આ 
યોજનાનો લાભ 60થી વધુ વયની કોઇ પણ વયક્ત લઈ શકે 
છે. કેનદ્ર સરકારની આ યોજનાના સંચાલનની જવાબદારી 
ભારતીય જીવન વીમા નનગમ (LIC) પાસે છે.

n આ યોજનાની મુદત 31 માચ્ષ, 2020 સુધીની જ હતી, જનેે 
વધારીને માચ્ષ 2023 સુધી કરવામાં આવી છે. તેનાં પર 
7.4 ટકા વયાજ આપવામાં આવે છે. જો કે વાર્રક પેન્નનો 
વવકલપ પસંદ કરો તો 7.66 ટકા વળતર મળે છે.

n આ યોજના સૌ પ્રથમ કેનદ્રરીય બજટે 2003-2004માં 
તત્ાલીન વડાપ્રધાન અટલબબહારી વાજપેયીના કાય્ષકાળમાં 
શરૂ કરવામાં આવી હતી.

n તેમાં મહતિમ રૂ. 9250નું માલસક 
પેન્ન મળે છે. વરિમાલસક પેન્ન 
રૂ. 27,750, છ માલસક પેન્ન રૂ. 
55,500 અને વાર્રક રૂ.. 1,11,000 
પેન્નની જોગવાઇ છે.

n આ યોજના અંતગ્ષત રોકાણકાર 
10 વર્ષની પોલલસી મુદત પછી પણ 
જીવવત રહે તો તેને પેન્નના અંતતમ 
હપતાની સાથે રોકાણ કરેલી રકમ 
પાછી મળે છે અને જો પોલલસીની 
મુદત દરતમયાન રોકાણકારનું 
અવસાન થાય તો તેના નોતમનીને 
પૂરી રકમ આપવામાં આવે છે.

પીઓેમ િય િંિના યાેજના-ઘડપણની લાકડી

ા   
ા   1 61 લા , 
 ા  ા   

1  લા   
ા   
ા  લ  

 1 6 લા  
ા  ા  

વધય માહહિી માટે 022-67819281 
અથવા 022-67819290 પિ કો્ કિી 

શકો છો
ટો્ ફ્ી નુંબિ  

1800-227-717
ઇમે્  આઇડી

onlinedmc@licindia.com
વબેસાઇટ

https://eterm.licindia.in/
onlinePlansIndex/pmvvymain.do

સ્ીમનાે લાભ ઓાિી 
રીતે લઈ શકાે

n આ સ્ીમને સર્વસ ટેસિ અને 
જીએસટીમાંથી મુક્ત આપવામાં 
આવી છે. આ યોજનામાં પતત 
કે પત્ની બેમાંથી કોઇની ગંભીર 
બબમારીની સારવાર માટે મુદત 
પહેલાં ઉપાડની પણ સુવવધા છે.

n પતત અને પત્ની બંને વદરષઠ 
નાગદરક હોય તો પ્રત્ેક રૂ. 15 
લાખનું રોકાણ કરી શકે છે. NEFT 
અથવા આધાર સંલગ્ન પેમેન્ટ 
લસસ્મ દ્ારા પેન્ન ચૂકવવામાં 
આવશે.

 જ ા   ા   ા  ા  ા  
  લા ા   ા  ા , ા ,  

ા   ા  ૂ      

્ાખ રૂવપયા િોકાણની 
મહત્તમ મયમાદા15 
1000

રૂવપયા માજસક પેન્શન મેળવવા 
માટે સબસ્કાઇબિે રૂ. 1.62 
્ાખનયું િોકાણ કિવાનયું હોય છે
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મનોરંજન જીવનની મહતવની જરૂદરયાત છે અન ેતે માટે અનકે 
માધયમો ઉપલબ્ધ છે. કોઇન ે સગંીત સાંભળવુ ં ગમ ે છે 
તો કોઇન ે ફરવા જવાનંુ ગમ ે છે. પણ જો તમ ે ઘરે હોવ તો 

પદરવારની સાથે બસેીને મનોરંજન મેળવવા માટે ટેલલવવઝન સૌથી 
ઉતિમ સાધન છે. કોવવડના સમયમાં લોકડાઉન અન ે તનેાં પછી 
મહામારીના પ્રોટોકોલથી માંડીન ે ડોક્ટરોની સલાહ, રસીકરણની 
સપંણૂ્ષ માહહતી મળેવવા ટીવી સામાન્ય લોકોને ઘણુ ંમદદરૂપ પરુવાર 
થયુ.ં દેશ-વવદેશ સાથ ેસકંળાયલેા સમાચારો માટે એક જુની કહેવત 
છે- તમારં માહહતી તંરિ મજબૂત હોય તો તકને ઝડપવી સરળ બની 
જાય છે. પણ જો માહહતીની સાથ ેસાથ ેમનોરંજનનુ ંસાધન પણ માલસક 
ખચ્ષ વગર મળી જાય તો.. કેનદ્ર સરકારની ડીડી ફ્ી દડશ ફ્ી-ટુ-એર 
યોજના મધયમ વગ્ષના આ સવપ્નન ેસાકાર કરી રહી છે. બસ, એક વાર 
એક સાથ ેરૂ. 1200 ભરી દો અન ેઆજીવન મફત ચનેલ જૂઓ.

ગ્ામીણ ભારતના દશ્સકોની તાકાત
તાજતેરમાં જ જારી કરવામાં આવેલા દફક્ી-EY તમદડયા 
એન્ટરટેઇનમને્ટના વાર્રક અહેવાલ પ્રમાણે વર્ષ 2020માં તમદડયા 
અન ેમનોરંજન ક્રેિમાં 24 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો, તો ડીડી ફ્ી દડશના 

23 જલાઇ, 1 2  જ ા   
ા  ા ા     ાજ  

  ાજ ા ા  ા ા 
  ા ા  ા  

ગ્રાહકોની સખં્યા ચાર કરોડન ેવટાવી ગઈ. વર્ષ 2025 સધુી ત ેપાંચ 
કરોડનો આકં વટાવી દે તેવી સભંાવના છે. અન્ય ડીટીએચ (ડાયરેક્ટ ટુ 
હોમ) માટે એક વાર ઇ્સ્ોલેશન ચાજ ્ષની સાથ ેસાથે દર મહહન ેનનલચિત 
રકમ ઓપરેટરને આપવાની હોય છે. આ દડશ પર એટલી જ ચનેલ 

દર વષિષે 23 જયુલાઇનાં રોજ રાષટ્ીય પ્રસારણ 
દદવસની ઉજવણી કરવામાં આવ છે

ા ા ા ા  ા  લ ા   ૂ     ,   
ા   જ ા  જ     જ    ૂ  જ ા     

લ  જ    ા       ા ા ા ા       
,         ા       ૂ  ા  ,   

ા       જ     લ   જ  લ ા   
ા  લ     ા લ   ા  જ   ા     

ા ા     202      ા  જ   ાજ 

વિશેર ઓહેિાલ રાષ્ટીય પ્રસારણ કદવસ

પસારણમાં કાંવત
મફતનું મનાેરંજન
પસારણમાં કાંવત
મફતનું મનાેરંજન
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જોઈ શકો જનેાં માટે દર મહહન ેપૈસા આપો છો. જ્યારે ડીડી ફ્ી દડશ પર 
આવતી તમામ ચનેલ સપૂંણ્ષપણ ેમફત જોઈ શકાય છો, એ પણ કાયમ 
માટે. તેની આ વવશરેતાન ેકારણે આ યોજના દેશના અતંદરયાળ, દુગ્ષમ 
અન ેસરહદી વવસતારોમાં માહહતી અન ેમનોરંજનનંુ સશ્ત સાધન બની 
ગયુ ંછે. આટલુ ંજ નહીં, લોકડાઉન દરતમયાન જુની લસદરયલો અન ેજુના 
ગીત-સંગીતના ખજાનાન ેકારણ ેડીડી ફ્ી દડશની લોકવપ્રયતા વધી છે. 
ખાસ તો, ગ્રામીણ ભારતના લોકોનો ડીડી ફ્ી દડશમાં વધલેા વવશ્વાસને 
કારણ ેમનોરંજન સાથ ેસંકળાયલેી ખાનગી ચનેલોન ેપણ હવ ેડીડી ફ્ી 
દડશ પર આવવાની ફરજ પડી છે. મફત હોવાને કારણ ેતઓે પહેલાં 
આ પલટેફોમ્ષ પર આવતા નહોતા. લોકો મખુ્ય પ્રવાહ સાથ ે જોડાય, 
તમેન ે તમેના વવકાસ માટે જરૂરી હોય તવેી તમામ માહહતીની સાથે 
સાથ ે મનોરંજન મળે એ કેનદ્ર સરકારનો હેત ુ છે. આ યોજના અત્તં 
અસરકારક સાબબત થઈ રહી છે. કેનદ્રરીય માહહતી અન ેપ્રસારણ મરંિી 
પ્રકાશ જાવડેકરના જણાવયા અનસુાર દેશના ગરીબ અન ેમધયમ વગ્ષને 
મોદી સરકારની આ ભટે છે. તમે કોઇ પણ ઇલેક્ટ્રોનનસિની દુકાન ેજઈન ે
ત ેખરીદી શકો છો.  ગયા વરમે જમમ-ુકાશમીર અન ેલડાખમાં ડીડી ફ્ી 
દડશના 30,000 સટે ટોપ બોસિ વહેંચવામાં આવયા. અંતદરયાળ અને 

આતકંવાદગ્રસત વવસતારોમાં 1.20 લાખ સટે ટોપ બોસિ વહેંચવામાં 
આવયા છે.

લોકો માટે મફત, સરકારને આવક
અટલ બબહારી વાજપયેી વડાપ્રધાન હતા ત્ારે કેનદ્રરીય મરંિીમડંળે ડીડી 
ફ્ી દડશ યોજનાન ે મજૂંરી આપી હતી. પ્રસાર ભારતી દ્ારા તનેા પર 
અમલ શરૂ કરવામાં આવયો. 2003માં 30 ચનેલો સાથ ેતેન ેમજૂંરી મળી. 
2014 પછી આ યોજનાને સાચા અથ્ષમાં વગે મળયો. 2019માં બાકીના 
11 રાજ્યોમાં ડીડી ફ્ી દડશ સાથ ેડીડી ચનેલ સેટેલાઇટ દ્ારા જોડવામાં 
આવી. પ્રથમ વાર એવુ ંબન્ુ ંકે છતિીસગઢ, ગોવા, હદરયાણા, હહમાચલ 
પ્રદેશ, ઝારખડં, મણણપરુ, મઘેાલય, તમઝોરમ, નાગાલનેડ, વરિપરુા અને 
ઉતિરાખંડન ેસેટેલાઇટ નટેવક્ષ  પર પોતાની ચેનલ મળી. હાલમાં, ડીડી 
ફ્ી દડશ પર ખાનગી ચનેલો સહહત કુલ 160થી વધ ુચનેલો ઉપલબ્ધ 
છે. ડીડી ફ્ી દડશ પર આવવા માટે ખાનગી ટીવી ચનેલોએ દર વરમે 
યોજાતી પારદશચી ઓનલાઇન ઇ-હરાજી પ્રદક્રયામાં ભાગ લવેો પડે છે. 
આ હરાજીથી કેનદ્ર સરકારન ે2020-21માં રૂ. 620 કરોડની આવક થઈ 
હતી. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આવકમાં 23 ટકા વધારો થયો છે. n

    લ ા ા ા    
તમ ેઇલકે્ટ્ર ોનનસિની કોઇ પણ દુકાનથેી ખરીદી શકો છો. તનેે 
ઇ-કોમસ્ષ પલટેફોમ્ષ પરથી પણ ખરીદી શકાય.

   લા  લ ા ા  લ  ા ૂ ા 
જો તમ ેડીટીએચ દ્ારા વસૂલવામાં આવતા મોંઘા માલસક ચાજ ્ષથી 
બચવા માગતા હોવ તો ડીડી ફ્ી દડશ સૌથી સારો વવકલપ છે. આ 
માટે તમારે ડીટીએચ એન્ટીના, Ku-બનેડ યનુનવસ્ષલ LNB,  કેબલ 
અન ેસેટ ટોપ બોસિ ખરીદવંુ પડશ.ે રૂ. 1200થી રૂ. 1500માં 
બજારમાં આ ડીશ મળી શકશ.ે એક વાર પસૈા ખર્યશા પછી તમે 
ડીડી ફ્ી દડશ પર આવતી તમામ ચેનલો મફતમાં જોઈ શકશો.

 ા   જ   લા  ા
ના. એક ડીટીએચ એન્ટીનાથી તમે 4,6 કે 8 ટીવી સટે પણ 
ચલાવી શકો. આ માટે તમારે ડીશ પર લગાવેલા લસગલ LNB 
Ku બનેડન ેહટાવીન ેતમેાં 2,3 કે 8 આઉટપુટવાળુ ંLNB Ku બનેડ 
લગાવવુ ંપડશ.ે

ઓે જિાબ જે તમારા માટે જાણિા જરૂરી છે...

તેમાં કઈ કઈ ચેનલો જોઈ શકાશે?

n જ્યારે ડીડી ફ્ી દડશ લોંચ કરવામાં આવી ત્ારે તેમાં 
મારિ દૂરદશ્ષનની ચેનલો જ આવતી હતી. પછીથી 
તેમાં સ્ાર ઉત્વ, આજતક, બીબીસી ન્ૂઝ, ઝી 
મયુઝીક સહહતને ખાનગી ચેનલો પણ ઉમેરવામાં 
આવી. જાન્ુઆરી 2021 સુધી ડીડી ફ્ી દડશ પર 
161 ટીવી ચેનલોને લાવવામાં આવી છે.

n તેમાં દૂરદશ્ષનની 91 ચેનલો (51 શૈક્ણણક ચેનલો), 
70 ખનગી ચેનલો અને 48 રેદડયો ચેનલો સામેલ છે.

n એવપ્રલ 2021થી ડીડી ફ્ી દડશના ખાનગી ચેનલના 
બુકેમાં ઝી, સોની, સ્ાર અને કલસ્ષ સહહતની 10 
મનોરંજન ચેનલો પણ સામેલ કરવામાં આવી.

n 15 હહનદી દફલ્મ, 6 સંગીત, 20 સમાચાર, 8 
ભોજપુરી, 3 ભક્ત અને 2 વવદેશી ચેનલ પણ 
સામેલ છે. હજુ બીજી ચેનલો ઉમેરવામાં આવશે..

પ્રશ્ઃ કઇ કઈ ભાષિામાં ચેનલ ઉપલબ્ધ છે?

જવાબઃ સૌથી વધ ુચનેલ હહનદી ભારામાં ઉપલબ્ધ છે. આ 
ઉપરાંત, ભોજપરુી, પજંાબી, મરાઠી અન ેબગંાળી સહહત અનકે 

ભારાઓની ચનેલ પણ જોઈ શકાય છે.

     લ    ા  
ા લ  ા  ા  ાઇ  

  લ  
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લ, - લ  - લ    લ     ા  ા    ા 
 ા ા    ા જ,   ા ા ા    ા  ા  

  ા   ા   ા   લ ા  જ ા ા   ા  ા  
 ા       ા  ા  ા   ા ા ા ા  ા  

 ા  ા   -  ા ા    ાલ  ા    

કાેવિડ-19 હેલ્થકેર ફ્રન્ટલાઇન િક્ગસ્ગ માટે 
વિશેર તાલીમ કાય્ગકમમહામારીએ વવશ્વના દરેક દેશ, સંસ્થા, સમાજ, 

પદરવાર અને લોકોના મનોબળની પરીક્ા     
કરી છે, તો સાથે સાથે એ વાતનો અહેસાસ 

પણ કરાવયો છે કે વવજ્ાન, સરકાર, સમાજ, સંસ્થા કે 
વયક્તના સતરે ગ્રહણ ક્મતાને પણ વધારવી પડશે. 
આ વવચાર સાથે વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ કોવવડ-19ના 
ફ્ન્ટલાઇન વક્ષ સ્ષ માટે 18 જુને વવશેર કે્રશ-કોસ્ષ કાય્ષક્રમ 
લોંચ કયયો. આ અંતગ્ષત બે-રિણ મહહનામાં એક લાખ 
યુવાનોને કોવવડ સામેની લડાઇ માટે તાલીમ આપવામાં 
આવશે. કોવવડ યોધ્ધાઓને કૌશલ્ય સહહતની વવશેર 
ભૂતમકાઓ માટેની તાલીમ આપવા પીએમ કૌશલ 
વવકાસ યોજના 3.0 તૈયાર કરવામાં આવી છે, જ ે 26 
રાજ્યોના 111 તાલીમ કેનદ્રો પરથી શરૂ થઈ ગઈ છે.

કોવવડ યોધ્ધાઓને છ વવશશષટ ભતૂમકાઓ માટે તૈયાર 
કરવામાં આવશે. તેનો હેતુ રાજ્યો દ્ારા કુશળ આરોગય 
કમ્ષચારીઓની વધી રહેલી માગને પૂરી કરવા માટે એક 
લાખ ઉમેદવારોને તાલીમ આપીને તૈયાર કરવાનો 
છે, જથેી આરોગય કે્રિની વત્ષમાન અને ભવવષયની 
જરૂદરયાતો પૂરી કરી શકાય. આ યોજના અંતગ્ષત રૂ. 
273 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

ભસ્લ ઇગનડયા દ્ારા તાલીમબધ્ધ યવુાનો બનશે કોવવડ સહાયક. કોસ્ષ પરૂો થયા 
બાદ ઉમેદવારો DSC/SSDMની વયવસ્થા અંતગ્ષત પ્રાથતમક આરોગય કેનદ્રો, 
સામૂદાયયક આરોગય કેનદ્રો, આરોગય સુવવધા, હોપસપટલમાં કામ કરી શકશ.ે

આ કાય્ષક્રમમન ે સફળ બનાવવા માટે કડક નીદરક્ણની વયવસ્થા કરવામાં 
આવી છે. તેમાં ઉમેદવારોની અનનવાય્ષ હાજરી, તાલીમ કેનદ્રોમાં મુળભતૂ 
સવુવધાઓ અન ેઇનફ્ાસ્્ર્ચર પર ધયાન આપવામાં આવશ.ે

આ યોજનાન ેહેલ્થકેર સને્ટર ભસ્લ કાઉન્સલના નનષણાતો દ્ારા સાથ ેમળીને 
વવસિાવી છે અન ેરાષટ્ર ીય વયાવસાયયક શશક્ણ અન ેતાલીમ કેનદ્ર (NCVET) 
દ્ારા માન્ય કરવામાં આવી છે.

આરોગય મંરિાલયને ઉમેદવારોની નનયકુ્તના સમય ેક્રમાંક આપવાનો અનરુોધ 
કરવામાં આવયો છે. આ માટે પ્રાથતમકતાના આધારે રસીકરણ, મવુમેન્ટ પાસ, 
જરૂર પ્રમાણ ેપીપીઈ દકટ આપવાનો અનુરોધ કરવામાં આવયો છે.

આ સયુવવધાઓ પણ મળશે...
કે્રશ કોસ્ષ બેથી રિણ મહહનામાં પરૂો કરી શકાય. તાલીમ દરતમયાન ઉમેદવારોને 
મફતમાં તાલીમ, ભસ્લ ઇગનડયાનંુ સર્ટદફકેટ, ભોજન અન ેરહેવાની સવુવધાની 
સાથ ે સાથ ે સ્ાઇપનેડ ઉપરાંત સર્ટફાઇડ ઉમેદવારોન ે અકસ્ાત વીમો 
આપવામા આવશ.ે

સ્વસ્થ ભારત હિે 
સશક્ત ભારત તરફ

કાૌશલ્ય વિકાસથી 
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ા  ઉપયોગનાં પહેલાં અને 
પછી તમામ સામગ્રી /પરુવઠાન ેસાફ અને 

જતંમુુ્ ત કરવો, ઉપયોગ પહેલાં અન ેપછી 
ડેટા એકરિ કરવો

ા   

ા  કાર્ડયોપલ્મોનરી 
દરસલસટેશન અન ેઅન્ય કામગીરીમાં 
મદદ, દક્રહટકલ કેર યનુનટ (CCU)માં 

દદદીની સારવારમાં નસ્ષન ેમદદ, દદદીની 
દવાઓ અન ેડોક્મુન્ે્ટસના 

મેનજેમેન્ટમાં મદદ

લ 
લ  

ા  સે્ પલ કલકે્શન પહેલાંની 
પ્રદક્રયા કરવી, સવબે અન ેસે્ પલ 

કલકે્શન, રેવપડ એન્ટીજન ટેસ્, કોઇ 
પણ સ્થળની મલુાકાત લતેી વખતે 

સમગ્ર પ્રદક્રયા માટેની તૈયારી

ઇ જ  
 

ા  કટોકટીની બ્સ્થતતમાં 
તમામ દડવાઇસ અન્ય ઇવને્ટરીની 

સાથ ેએમબયલુ્સ તયૈાર કરવી, દદદીની 
પોશઝશનનગ, એમબયલેુશન અન ેપ્રોનનગ 

માટે મદદ કરવી.

•	  છેલલાં છ વરયોમાં નવી એઇમસ, મેદડકલ કોલેજો અન ેનર્સગ કોલજે શરૂ 
કરવા માટે કેનદ્રરીત અભભગમ સાથ ેકામ કરવામાં આવયું
•	 ફ્ન્ટલાઇન વક્ષ સ્ષ વવશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ અભભયાનમાં કામ કરી 

રહ્ા છે એટલંુ જ નહીં, પણ અંતદરયાળ વવસતારોમાં કોરોનાનો ફેલાવો 
રોકી રહ્ા છે.
•	 કોવવડ-19 વવરધ્ધ લડાઈમાં ASHA, ANM અન ે આંગણવાડી 

કાય્ષકરોની ભતૂમકાની હંુ પ્રશંસા કરં છંુ.
•	 45 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના લોકોના રસીકરણની જ ેસવુવધા મળે છે ત ેજ 

સુવવધા 21 જુનથી 45 વર્ષથી નીચનેી વયના લોકોન ેમળશે.

•	 કોરોનાએ ભસ્લ, દર-ભસ્લ અન ે અપ-ભસ્લનુ ં મહતવ દશશાવયુ ં છે. આ 
અતંગ્ષત બ-ેરિણ મહહનામાં એક લાખ ફ્ન્ટલાઇન વક્ષ સ્ષન ે તાલીમ 
આપવામાં આવશ.ે
•	 કોરોના યોધ્ધાઓન ેછ કસ્માઇઝ્ડ નોકરી અંગનેી તાલીમ આપવામાં 

આવશે અન ે તેનુ ં આયોજન 111 કેનદ્રો પર કરવામાં આવશ.ે વાયરસ 
હજુ પણ હાજર છે અન ેમયટેુશનની સભંાવના પણ યથાવત છે, આપણે 
તયૈાર રહેવંુ પડશ.ે
•	 ભસ્લ ઇગનડયા તમશન દર વરમે આપણા લાખો યુવાનોને તાલીમ પરૂી 

પાડી રહુ ંછે. ગયા વરમે મહામારી છતાં લાખો આરોગયકમચીઓન ેતાલીમ 
આપવામાં આવી ચકૂી છે.

કાૌશલ્ય ઓભભયાનના પારંભે િડાપધાને કરેલા સંબાેધનના મુખ્ય મુદાાઃ

  

ા  ઓક્સિજન કો્સન્ટ્રેટર, 
ઓક્સિજન લસલલનડર, નબેયલુાઇઝર, 
ઈસીજી અન ેપલ્સ ઓક્સિમીટર જવેા 

બશેઝક ઉપકરણોન ેવાપરવામાં સહાયતા, 
પીપીઇની ડોનનગ અન ેડકફગ, એન્ટ્રી 

કરવી અન ેરેકોડ્ષ  રાખવો.

સ્સ્લ ઇમ્ડિયા
 દ્ારા તાલીમબધધ

 યુિાનાે છ  વિભશષ્ટ 
ભૂવમકામાં બનશે િેશની 

નિી તાકાત

લ ઇ  ા
ા  વલેન્ટલેટર, BIPAP-CPAP, ઓક્સિજન ઉપકરણ 

(કો્સન્ટ્રેટર અને લસલલનડર), દડલજટલ થમયોમીટર, 
ફલોમીટર, હતુમદડફાયર, પલ્સ ઓક્સિમીટર, 

મલ્ટીપેરા મોનનટર, નબેયલુાઇઝર, બીપી 
જવેા ઉપકરણોનુ ંમોનનટરીંગ કરે છે.

ડિા ા  સ યૂ  ા  
સ ા મા  ર 

ડિ  ર

રાષ્ટકાોવવડ સામોની લડાઇમાં વધુ ઓોક પગલું
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ા ા ા   ા      જ   ા    ા   ા  
      લા  ા  ા  ા        ા  
 લા      લ   ા  ા      ા  લ    
ા ા  ા  લ ા ા   લ  ા    ,  21 જ  ા   ા  

ા ા   -  ા ા લ  લ ા -   લ  

યાેગ બનું કાેવિડ કિચ

આજ ે જ્યારે સમગ્ર વવશ્વ કોવવડ મહામારીનો 
સામનો કરી રહું છે ત્ારે યોગ આશાનું 
દકરણ બની રહું છે. બે વર્ષથી વવશ્વભરના 

દેશો અને ભારતમાં ભલે મોટા જાહેર કાય્ષક્રમનું આયોજન ન 
થયું હોય, પણ યોગ દદવસનો ઉત્ાહ ઓછો નથી થયો. તેની 
ઝલક સાતમાં આંતરરાષટ્ર ીય યોગ દદવસનાં રોજ જોવા મળી, 
જ્યારે ‘આરોગય માટે યોગ’ની થીમ પર વવશ્વના કરોડો લોકોએ 
ભાગ લઈને બતાવી આવયું કે દરેક દેશ, દરેક સમાજ અને દરેક 
વયક્ત સવસ્થ રહે અને બધાં એક સાથે મળીને એકબીજાની 
તાકાત બને. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ M-યોગ 
એપ’લોંચ કરી, જમેાં કોમન યોગ પ્રોટોકોલના આધારે વવશ્વની 
અલગ અલગ ભારાઓમાં યોગ તાલીમના સંખ્યાબંધ 
વવદડયો ઉપલબ્ધ છે. આ એપ આધુનનક ટેકનોલોજી અને 
પ્રાચીન વવજ્ાનના તમશ્રણનું  ઉતિમ ઉદાહરણ છે. તેમણે આ 
એપને વવશ્વભરમા યોગનો ફેલાવો કરતું અને ‘એક વવશ્વ-એક 
સવાસ્થ્ય’ના લક્ષને હાંસલ કરનારં પગલું ગણાવયું.

ા   જ   ા  ા  
કોવવડના આ મુશકેલ સમયમાં યોગ કેટલું મદદરૂપ 

સાબબત થયું છે તેને વવશ્વએ પણ અનુભવયું. લોકોમાં યોગ 
અંગેનો ઉત્ાહ વધયો છે, પ્રેમ વધયો છે. છેલલાં દોઢ વર્ષમા 
વવશ્વના ખૂણે ખૂણે લાખો નવા યોગ સાધક બન્યા છે. સંયમ 
અને શશસતને યોગનો પયશાય કહેવામાં આવે છે. લોકો તેને 
પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ પણ કરી રહ્ા છે. આ 

ઓાંતરરાષ્ટીય યાેગ દિિસ
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n વવશ્વભરના દેશોનાં 12થી 65 વર્ષની 
ઉંમરના લોકોન ે તમેની ભારામાં યોગ 
શીખવાડવા માટે ભારત ે વવશ્વ સવાસ્થ્ય 
સસં્થા અન ેસંયુ્ ત રાષટ્ર  સાથ ેમળીને  ‘M-
યોગ એપ’  ની શરૂઆત કરી છે.

n આ એપન ે વજૈ્ાનનક સાહહત્ની સમીક્ા 
અન ેઆંતરરાષટ્ર ીય નનષણાતો સાથે વયાપક 
પરામશ્ષ કરીન ે વવસિાવવામાં આવી છે. 
તમેાં વપરાશકારનો કોઇ ડેટા નથી લવેામાં 
આવતો. એનડ્ર ોઇડ યઝુસ્ષ તનેે ગગુલ 
પલસે્ોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

n આ એપમાં યોગ અગેંના વવદડયો જારી 
કરવામાં આવશ,ે જ ે અલગ અલગ 
ભારાઓમાં હશ.ે હાલમાં, તે ફે્ન્ચ, અગં્રજેી 
અન ે હહનદીમાં ઉપલબ્ધ છે. આગામી 
મહહનાઓમાં તમેાં બીજી ભારાઓને 
જોડવામાં આવશ.ે અલગ અલગ દેશોમાં 
આ એપના માધયમથી યોગનો પ્રચાર અને 
પ્રસાર કરવામાં મદદ મળશ.ે

वस ववशेष 

પ્રસંગે વડાપ્રધાને કહું, “કોરોનાના અદ્રશય 
વાયરસે કેર મચાવવાનું શરૂ કયુું ત્ારે કોઇ 
પણ દેશ પોતાના સાધનો દ્ારા કે  માનલસક 
રીતે તેનાં માટે તૈયાર નહોતાં. આપણે 
બધાંએ જોયું છે કે આવા મુશકેલ સમયમાં 
યોગ આત્મબળનું મોટંુ માધયમ બન્ું. યોગે 
લોકોમાં વવશ્વાસ ફેલાવયો કે આપણે આ 
બબમારી સામે લડી શકીએ છીએ.”

 લ ા  ા  
લા  
કોવવડ મહામારી વવરધ્ધની લડાઈમાં 

સંકળાયેલા ડોક્ટરો અને કોવવડ 
યોધ્ધાઓએ યોગને પોતાનું વવશેર 
સલામતી કવચ બનાવયું છે. ડોક્ટરોએ 
યોગથી પોતાની જાતને સવસ્થ રાખી 
એટલું જ નહીં, દદદીઓને સાજા કરવામાં 
પણ તેનો ઉપયોગ કયયો. આ દરતમયાન, 
હોપસપટલોમાંથી એવી અનેક તસવીરો 
સામે આવી જમેાં ડોક્ટર અને નસ્ષ દદદીઓને 
યોગ કરતા શીખવાડતા જોવા મળયા. 
યોગના મહતવ અંગે વડાપ્રધાન મોદીએ 
મહાન તાતમલ સંત શ્રી ધથરવલલુવુરને 
ટાંકીને કહું,
ந�ோய்�ோடிந�ோய்முதல்�ோடிஅ
துதணிக்கும்வோய்�ோடிவோய்ப்
பச்சசயல்.” મતલબ કે જો કોઇ બબમારી 
હોય તો તેનું નનદાન કરો, તેનાં જડ સુધી 
જાવ, બબમારીનું કારણ શું છે તે શોધો અને 
પછી તેનો ઉપાય સુનનલચિત કરો. વડાપ્રધાને 
ભારપૂવ્ષક કહંુ, યોગ જ રસતો બતાવે છે. 
કોવવડના યુગમાં યોગથી માનવ શરીરને 
થતા લાભ અને રોગ પ્રતતકારક ક્મતા પર 
પડતી સકારાત્મક અસરો પર દરસચ્ષ થવા 
માંડું છે. દુઃખથી મુક્તને જ યોગ કહે છે. 
બધાંને સાથે લઈને ચાલતી માનવતાની 
આ યોગ યારિા આપણે આ રીતે જ આગળ 
વધારવાની છે. આપણે બધાંએ યોગનો 
સંકલપ લેવાનો છે અને સવજનોને પણ આ 
સંકલપ લેવડાવવાનો છે. યોગથી સહયોગ 
સુધીનો મંરિ દેશને નવા ભવવષયનો માગ્ષ 
દશશાવશે અને માનવતાને મજબૂત કરશે. n

યાેગની િુલનયામાં  M-યાેગ 
ઓેપ’દ્ારા નિી પહેલ

સા મા રરા ય ય  સ 
સ  મ   ર ારા   

સ ા મા  ર ડિ  ર

રરા ય ય  સ સ  
ડિા ા  ર્  મ  સ યૂ  ા  

સ ા મા  ર ડિ  ર
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વિશ્નું સાૌથી માેટંુ મફત 
રસીકરણ ઓભભયાન

 ા ા  ા  , ા, ાજ, ા ,  જ  ા  ા ા    
 ,  ા ા  ા , ા , ાજ, ા     ા  ા ા ા ા   
  ,   ા ૂ   ા   લ  લ  ા  ા લ   

 ા  જૂ  ,   લ  ા   જ ૂ   ા   ા    
   ા  લા ા      ા   ા  ા  ા   

   ા      ા  ા  ા   

જમમ ુકાશમીરના બાંદીપરુાનુ ંવયેાન ગામ દેશનુ ંપહેલુ ંએવું 
ગામ છે જ્યાં 100 ટકા લોકોનુ ંરસીકરણ થઈ ચકૂયુ ંછે. 
નાગાલનેડનાં લોંગજમેડાંગ, મોલનેડેન અન ેયાલી ગામે 

પણ રસીકરણનાં મુદે્ દાખલો બસેાડ્ો છે. આ ગામડાંઓમાં 
18 વર્ષથી ઉપરની વયના તમામ લોકોન ેરસી લગાવવામાં આવી 
છે. મહતવની વાત એ છે કે 100 ટકા રસીકરણનુ ં આ લક્ષ 
નનધશાદરત સમયના રિણ મહહના પહેલાં જ પરંુ કરવામાં આવયુ ંછે. 
છતિીસગઢના દુગ્ષ લજલલાનાં તરશા ગામમાં પણ 100 ટકા રસીકરણ 
થઈ ગયુ ંછે. આ ગામનાં લોકોમાં પહેલાં એવી અફવા હતી કે રસી 
લગાવવાથી મતૃ્ ુથઈ શકે છે. પણ સરપચં યોગશે કુમાર ચદં્રાકરે 
સૌ પ્રથમ પોત ેઅન ેપછી પોતાના પદરવારન ેરસી લગાવડાવીને 
તમેનો વહેમ દૂર કરી દીધો.

અરૂણાચલ પ્રદેશમાં આશા વક્ષ ર 400 ગામોમાં પગપાળા 
ફરીન ેકોવવડ રસી લગાવવા લોકોન ેરસી લગાવવા પ્રરેણા આપે 

છે. કાશમીર ખીણમાં નદી, પવ્ષત જવેા દુગ્ષમ વવસતારોમાં રહેતા 
લોકોન ે રસી આપવામાં આવી રહી છે. પલુવામાની લજલલા 
હોપસપટલમાં કામ કરતી તબસસ ુકહે છે, જ ેખડૂેતો ખતેરમાં કામ 
કરી રહ્ા છે તમેન ેઅમ ેખતેરમા જઇન ેરસી આપીએ છીએ.

21 જુનનાં રોજ વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ 18 વર્ષથી ઉપરનાં 
તમામ લોકોનુ ં મફતમાં રસીકરણ અભભયાન શરૂ કયુું ત્ારથી 
રસી લવેા માટે લોકોમાં ઉત્ાહ અન ેહેલ્થવક્ષ સ્ષમાં સમર્પતતાના 
આવા ઉદાહરણ સામ ે આવી રહ્ા છે. એટલુ ં જ નહીં, લોકોના 
મનમાં રસી અગં ે ઉઠી રહેલા સવાલોના જવાબ આપતા તમેણે 
‘મન કી બાત’ કાય્ષક્રમમાં જણાવયુ ંકે, “મારી માતા લગભગ 100 
વર્ષની છે અન ે તણે ે પણ બનં ે ડોઝ લીધા છે. રસી લીધા પછી 
ક્યારેક ક્યારેક નજીવો તાવ આવે છે. રસી ન લવેાથી તમ ેપોતાની 
સાથ ેસાથ ેપદરવારન ેપણ જોખમમાં મૂકો છો. એટલ,ે જટેલુ ંજલ્ી 
શક્ય હોય એટલુ ંજલ્ી રસી લગાવી લો.”
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રસીકરણની ઝડપે તાેડ્ા વિકમ
n 18 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના લોકોને 

મફતમાં રસી આપવાના પ્રારંભના 
પ્રથમ દદવસે જ ભારતે આશરે 86 
લાખ લોકોને રસીનો વવક્રમ સજ્યયો 
હતો.

n આમાંથી લગભગ 74 ટકા લોકો 
18થી 44 વર્ષથી ઉપરની વયના છે. 
21 જુને અભભયાનના પ્રથમ દદવસે 
મધયપ્રદેશે આશરે 17 લાખ ડોઝ 
લગાવીને કોઇ પણ રાજ્ય દ્ારા એક 
દદવસમાં સૌથી વધુ ડોઝ લગાવીને 
વવક્રમ સજ્યયો હતો.

n એટલું જ નહીં, ભારતમાં 16 
જાન્ુઆરીથી શરૂ થયેલા રસીકરણ 
અભભયાનના 163માં દદવસ સુધી 
32.36 કરોડ લોકોએ રસી લગાવી 
છે. અમેદરકામાં આ આંક સુધી 
પહોંચતા 196 દદવસ લાગયા હતા.

  જૂ    
સપતુનનક- v બાદ ડ્રગ કન્ટ્ર ોલર જનરલ ઓફ ઇગનડયાએ 

ભારતમાં ઇમરજ્સી ઉપયોગ માટે મોડનશાન ે મજૂંરી આપી 
દીધી છે. લસપલાન ેઆ કંપનીની રસીની આયાત કરવા મજૂંરી 
આપવામાં આવી છે. ભારતમાં મળનારી આ ચોથી રસી હશ.ે 
રાષટ્ર ીય રસીકરણ અગંનેા સલાહકાર જૂથના વર્કગ ગ્પૂના 
પ્રમખુ ડો. નરેનદ્ર કુમાર અરોરાના જણાવયા અનસુાર ભારતમાં 
બહુ જલ્ી હજુ બીજી કોવવડ રસી ઉપલબ્ધ થશ.ે  ઝાયડસ 
કેદડલા અન ેબાયોલોજીકલ-ઇની રસીના પરીક્ણના પદરણામ 
ઉત્ાહજનક રહ્ા છે. સપટેમબર સુધી આ રસી ઉપલબ્ધ 
થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત સીરમ ઇન્્સ્ટૂ્ટની 
નોવાવસેિ પણ બહુ જલ્ી મળવાની સભંાવના છે. કોવકે્સિન, 
કોવવશીલડ અન ેસપતુનનક હાલમાં ઉપલબ્ધ છે. જુલાઇ સધુી 
ભારત બાયોટેક અન ેસીરમ ઇન્્સ્ટ્ટૂની ઉતપાદન ક્મતામાં 
વધારો થશ.ે આ સાથ ેભારતમાં એક મહહનામાં આશરે 30થી 
35 કરોડ રસીના ડોઝ મળવા માંડશ.ે આનાથી રસીકરણ 
અભભયાનમાં ઝડપ આવશ.ે

સિકાિ દિેક ભાિિવાસી માટે મફિમાં 
િસીકિણ કાય્ચક્રમ શરૂ કિી િહી છે. િસીકિણ 
અભભયાનના આ િબક્ામાં સૌથી મોટો ્ાભ 
ગિીબો, મધયમ વગ્ચ અને દેશના ્યવાનોને થશે. 
આપણે ભાિિવાસી િસી ્ગાવીશયું અને સાથે 

મળીને કોિોનાને હિાવીશયું.

-નરે્દ્ર મોદી, વડિાપ્રધાન
(21 જુને આંતરરાષટ્ર ીય યોગ દદવસે 18 વર્ષથી ઉપરની વયની 

વયક્ત માટે મફતમાં રસીકરણની શરૂઆત કરતી વખતે)   
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નવા કેસ

સાજા ર્યેલા લોકો

17 માચ્ચનાં િોજ ્યખ્યમુંત્ીઓ સાથેની બેઠકમાં વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ દૈનનક પિીક્ણો વધાિવાના 
નનદદેશ આ્પયા હિા. આ કાિણસિ દિિોજ નોંધાનાિા નવા કેસોની સુંખ્યા ઘટીને 40,000ની નીચે 
આવી ગઈ હોવા છિાં ભાિિમાં દૈનનક પિીક્ણોની સુંખ્યામાં કોઇ ઘટાડો નથી થયો. ભાિિમાં અત્ાિ 
સયધી 40.81 કિોડ કોવવડ પિીક્ણો થઈ ચૂક્ા છે. આ આુંક અનેક દેશોની વસતિ કિિાં વધય છે.

દેશમાં કોવવડિ 
પરીક્ણની 

ઝડિપ યર્ાવત

1  જ
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સંયુ્ત રાષટ્રસંઘની કોઇ પણ બેઠકમાં ભારતનો બુલંદ 
અવાજ હવે વવશ્વને ભરોસો અપાવી રહ્ો છે. 14 જુનનાં 
રોજ સંયુ્ત રાષટ્ર  ખાતે ડેઝટટીદફકેશન (જમીનનું 

રણમાં પદરવત્ષન થવું), દુકાળ અને લેનડ દડગ્રેડેશન મુદે્ ઉચ્ 
સતરીય સંમેલનને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ ભારતે  
કઈ રીતે છેલલાં 10 વર્ષમાં 30 લાખ હેક્ટર વન વવસતારનો 
ઉમેરો કયયો તે અંગે વવશ્વને જણાવયું. હવે દેશના કુલ વવસતારનો 
ચોથા ભાગનો વવસતાર જગંલ છે. ગુજરાતના કચ્ની જમીનને 
બબનઉપજાઉ થતી રોકવા લેવામાં આવેલાં પગલાં અંગે તેમણે 
જણાવયું કે, આ જમીનને ફળદ્રપુ બનાવવા માટે ઘાસ વાવવા 
પર ફોકસ કરવામાં આવયું, જનેે કારણે જમીન વેરાન રણ બનતાં 
અટકાવી શકાઇ. આ કુદરતી પધ્ધતત ખૂબ અસરકારક સાબબત 
થઈ. તેમણે વવશ્વના સૌથી મોટા મંચ પર એ પણ જણાવયું કે, 
ભારત કઈ રીતે 2030 સુધી 2.6 કરોડ હેક્ટર બબનઉપજાઉ 
જમીનનું નવસંચાર કરવાન યોજના પર કામ કરી રહંુ છે. ા  

ા    જ  ા ા  ા ા  
  ,  ા   ા   ા  

  જઇ  ા ા   ા ા  
     ા

જમીન સંરક્ષણની દિશામાં 
ભારત પર વિશ્નાે ભરાેસાે

જ ા ા  ા   ા ા  લ   ા   ા    ઇ 
    ાજ, ા,  લા , ,  ા      

ા  લ  10  30 લા    ા     2030  2 6   ા ા  જ  
ા  ા  લ    જ   ા      ા    

જ     ા  , ા      ા ા    

n છેલલાં 10 વરયોમાં ભારતમાં 30 લાખ હેક્ટર વન વવસતાર ઉમરેવામાં 
આવયો, જને ે પગલે સયંુ્ ત વન વવસતાર વધીન ે કુલ ક્રેિફળનો 
લગભગ 25 ટકા થઈ ગયો છે.

n ભારત જમીન સરંક્ણ તટસ્થતાની પોતાની રાષટ્ર ીય પ્રતતબધ્ધતા 
હાંસલ કરવાના માગમે છે.

n ભારત સરકાર વર્ષ 2030 સધુી 2.6 કરોડ એકર બબનઉપજાઉ જમીનનો 
નવસચંાર કરવાની યોજના પર કામ કરી રહી છે. આ કામથી ભારત 
પયશાવરણમાં આશરે રિણ અબજ ટન કાબ્ષન ઉત્જ્ષન રોકવામાં મદદ 
કરશ.ે

n ભારત ે હંમેશા જમીનન ે મહતવ આપયુ ં છે અને પરૃવીને પોતાની માતા 

સવરૂપ માની છે. જમીનના ધોવાણે વવશ્વના બે તતૃીયાંશ ભાગ પર અસર 
કરી છે. જો તેનાં પર ધયાન નહીં આપવામાં આવે તો ત ેસમાજ, અથ્ષતરંિ, 
અન્ સલામતી, આરોગય, જીવનની ગણુવતિાન ેનબળાં પાડશ.ે

n  જમીન સરંક્ણના મદુ્ાઓ પ્રતે્ વૈજ્ાનનક દ્રણષટકોણને પ્રોત્ાહન 
આપવા માટે ભારતમાં ઉતૃ્ષટતા કેનદ્ર સ્થાવપત કરવામાં આવી રહ્ા 
છે.

n માનવીય પ્રવગૃતિઓને કારણ ેજમીનને થયલેા નકુસાનને ફરી અગાઉની 
બ્સ્થતતમાં લાવવી તે આપણાં બધાંની સામૂહહક જવાબદારી છે. આપણી 
આગામી પઢેીઓ માટે એક સવસ્થ ગ્રહ છોડીન ેજવુ ંએ આપણી પવવરિ 
ફરજ છે.  n

 ા ા ા ૂ  
ા  ા ા  

   

વિશેર ઓહેિાલ યુઓોનના મંચ પર ભારત
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વવડ મહામારીમાં દુનનયા ઘરોમાં કેદ હતી ત્ારે 
વર્યુ્ષઅલ એટલે કે આભાસી દુનનયાનું એક 
અલગ જ ધચરિ સામે આવયું. તાતમલનાડુના 19 

વરચીય અતીક અહેમદે પોતાની ઓનલાઇન ગેમ ‘હેદરટેજ 
રેસ’માં આભાસી વવશ્વ સર્ુું છે, જમેાં લોકો સાઇકલ 
દ્ારા દેશની ધરોહરોની વર્યુ્ષઅલ મુલાકાત કરી શકે છે. 
ઘરમાં સાઇકલ પર સવાર થઈને પેડલ મારતા રહેવાનું 
અને વર્ુ્ષઅલ માધયમથી સ્ારકનું ભ્રમણ કરતા રહેવાનું. 
બેકગ્રાઉનડમાં સંગીત વાગતું રહે છે. અતીકે ટોયકાથોનની 
ફાઇનલમાં ‘હેદરટેજ રેસ’ દ્ારા તાજમહલની વર્યુ્ષઅલ 
મુલાકાતને પ્રદર્શત કરી હતી.

ચેન્ાઇની કેસીજી કોલેજ ઓફ ટેકનોલોજીની ટીમે એક 
એપ બનાવી છે, જ ે બોડી પોઝ સરખો કરવામાં મદદ કરે 
છે. ટીમે ગેમમગ દ્ારા યોગનો પ્રચાર કરવાની રીત શોધી છે. 

આ ટીમે ટેકનનક અને પરંપરાનું તમશ્રણ કયુું છે, જનેાં દ્ારા 
યોગનો પ્રસાર કરી શકાય. દહેરાદૂનની આરોગય ટીમે એક 
એપ બનાવી છે, જનેાં દ્ારા બાળકોની ખાનપાનની આદત 
સુધારવાની સાથે સાથે પૌણષટક ભોજનની પણ સાચી માહહતી 
મળી શકે છે.

22 જુનથી 24 જુન સુધી ટોયકાથોનના ફાઇનલ રાઉનડમાં 
પ્રદર્શત 1567 ઓનલાઇન અને વર્યુ્ષઅલ ગેમસનાં આ મારિ 
કેટલાંક ઉદાહરણ છે. પ્રથમ વાર આયોલજત આ કાય્ષક્રમમાં 
વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી પોતે હાજર રહ્ા હતા. સપધ્ષક સાથે 
સંવાદ કરતા તેમણે કહંુ હતું, “વીતેલા 5-6 વરયોમાં હેકાથોનને 
દેશની સમસયાઓનાં સમાધાન માટેનું મોટંુ પલેટફોમ્ષ 
બનાવવામાં આવયું છે. તેની પાછળનો આશય દેશની ક્મતાને 
સંગહઠત કરવાનો, તેને એક માધયમ પૂરં પાડવાનો છે. દેશનાં 
પ્રથમ ટોયકાથોનનો હેતુ પણ એ જ છે.”

ઓાત્મલનભ્ગરતા તરફ પગલાં
'ટાેયકાેનાેમી'માં પદરિત્ગનની તૌયારી

ટાયેઝ સેક્ટરમાં 

ા  લ   ,  ા      ા   ા ા  
 ા  ા  લ  ા ા  ા     ,   

       ા       ા   
     જ   ,  100 જ લ ા    
 ા  1   ા જ   0 ા  ા    ા ા ા ા  

 ા   ા  ા  લ ા    ા  જ ૂ   
ા ા    ૂ    ા  ઇ ા     ા  ા જ  

ા ા   

સ્વિેશ દોશનું પ્રથમ ટાોયકાથાોન
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ા  ા   ૂ ા
રમકડાં અન ેગમેસ આપણી માનલસક શક્ત, સજ ્ષનાત્મકતા, અથ્ષતરંિ સહહતની 
અનકે બાબતો પર અસર કરે છે. આપણે બધાં જાણીએ છીએ કે બાળકની પ્રથમ 
શાળા તનેો પદરવાર છે, તો પ્રથમ પસુતક અને પ્રથમ દોસત રમકડાં જ હોય છે.

  ા
રમકડાં-ગમેસની દુનનયાનંુ અથુંતરંિ એટલ ેકે ટોયકોનોમીનુ ંવગૈશ્વક બજાર આશરે 
100 અબજ ડોલરનંુ છે. આમાં, ભારતનો હહસસો મારિ દોઢ અબજ ડોલર જ 
છે. આજ ેઆપણ ેઆપણી જરૂદરયાતના લગભગ 80 ટકા રમકડાંની આયાત 
કરીએ છીએ. એટલ ે કે રમકડાંની ખરીદી પર દેશનાં કરોડો રૂવપયા વવદેશમાં 
જાય છે. આ બ્સ્થતતને બદલવી બહુ જરૂરી છે.

  ા ા
ટોય સેક્ટર દેશના વવકાસમાં મહતવની ભતૂમકા ભજવી શકે છે. જ ેવગ્ષ અને 
જ ે વવસતારમાં રોજગારીની જરૂર છે ત્ાં રમકડાં ઉદ્ોગ વવસિાવી શકાય છે. 
ગામડાં, ગરીબ, દલલત, આદદવાસી સમાજમાં કારીગરો કુહટર ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળાયલેો છે. આ ઉપરાંત, મહહલાઓ પણ તમેાં મહતવની કામગીરી કરી રહી 
છે. ટોય સેક્ટરનાં વવકાસથી આ મહહલાઓ ઉપરાંત અતંદરયાળ વવસતારોમાં 
રહેતા આદદવાસીઓ અને ગરીબોને ઘણો લાભ થશે.

 ા  ા ા ા  ા  
આપણ ેઆપણા ‘લોકલ’ રમકડાં માટે ‘વોકલ’ બનીન ેતમેન ેવગૈશ્વક બજારમાં 
સક્મ બનાવવા માટે દરેક સતરે પ્રોત્ાહન આપવુ ંપડશ.ે આ માટે ઇનોવશેનથી 
માંડીન ેફાઇનાન્સગ સધુીનાં નવા મોડલ વવક્સિત કરવા ખબૂ જરૂરી છે. દરેક 
નવા વવચારનુ ં સંવધ્ષન કરવ ુ જરૂરી છે. નવા સ્ાટ્ષઅપન ે પ્રમોટ કરવાની અને 
રમકડાંની પરંપરાગત કલા સાથ ેસકંળાયલેી લાકારોન ેનવી ટેકનોલોજી અને 
બજારની માગ પ્રમાણ ેતયૈાર કરવા જરૂરી છે. ટોયકાથોન પાછળનો વવચાર પણ 
આ જ છે. ભારત ેસ્થાનનક ઉપરાંત આતંરરાષટ્ર ીય સતરે રમકડાંનુ ંવયાપારીકરણ 
કરવાની વવસતત યોજના તયૈાર કરી લીધી છે. પણ સામહૂહક પ્રયાસો દ્ારા 
જ આવી યોજના સફળ થઈ શકે છે. તથેી, ‘લોકલ માટે વોકલ’ થવાની દરેક 
ભારતીયની જવાબદારી છે.  n

2  જ  જ લ  ા  ાઇ લ   ા  ા  ા 
ા ા      જ ા    

 ા  ા ા    ા  ા   ા ા 
ૂ     ા ા લ  

િડાપધાને પાેતે 
પહેલ કરી

 લ   ા   
   ા  ઇ   

ા  ા   
લ   

આ સેક્ટર વરયોથી કેનદ્ર સરકારની નીતતઓમાં 
કેનદ્રરીય ભાગીદારીથી વધંચત રહંુ છે. પ્રથમ 
વાર વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ પહેલ કરી છે. 
ગયા વરમે જુન અન ેઓગસ્માં પોતાના ‘મન કી 
બાત’ કાય્ષક્રમમાં વડાપ્રધાને રમકડાં ઉદ્ોગમાં 
આત્મનનભ્ષર બનવા માટે ‘લોકલ’ રમકડાં માટે 
‘વોકલ’ બનવાનંુ આહવાન કયુું.

ગયા વરમે દડપાટ્ષમને્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ 
ઇનડસ્સ્્રયલ એનડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ (DPIIT)
અન ેવાણણજ્ય મરંિાલય ેઆ સેક્ટરનો સંપણૂ્ષ 
અભયાસ કયયો. ઓનલાઇન ગમેમગના કદ 
અન ેપ્રકાર પર અભયાસ કરવા માટે પણ એક 
સતમતત બનાવવામાં આવી, જણે ેવડાપ્રધાનને 
તનેો અહેવાલ સોંપયો હતો.

 શશક્ણ મરંિાલયની સાથ ેમહહલા અને બાળ 
વવકાસ મરંિાલય, એમએસએમઇ મરંિાલય, 
DPIIT, કાપડ મરંિાલય, સચૂના અને પ્રસારણ 
મરંિાલય અન ેAICTE ન ેસાંકળીન ેટોય 
સકે્ટરન ેઆત્મનનભ્ષર બનાવવાની સાથ ેસાથે 
વગૈશ્વક બજારમાં ભારતનો હહસસો વધારવાની 
શરૂઆત કરવામાં આવી.

રમકડાંમાં ભારતીય સસૃં્તતની સભયતાની 
ઝલક દેખાતી હોય ત ેમાટે નવા વવચારો સાથે 
રમકડાં ઉદ્ોગન ેમચં પરંુ પાડવાનંુ હતંુ. આ 
માટે દેશમાં પ્રથમ વાર 5 જાન્આુરીથી 25 
ફેબુ્આરી દરતમયાન ટોયકાથોનનંુ આયોજન 
કરવામાં આવયુ.ં

આ વરમે 27 ફેબુ્આરીથી 4 માચ્ષ સધુી દેશમાં 
પ્રથમ ટોયકાફેરનુ ંઆયોજન કરવામાં આવયુ.ં 
તનેો હેત ુનવા વવચારો અને ઇનોવશેન સાથે 
દેશના રમકડાં ઉદ્ોગનો મંચ પરૂો પાડવાનંુ હતંુ. 
તમેાં 12,000થી વધ ુપ્રદશ્ષકોએ ભાગ લીધો 
હતો.

જાન્આુરી-ફેબુ્આરીમાં આયોલજત 
ટોયકાથોનના અતંતમ તબક્ાનુ ંઆયોજન 
22થી 24 જુન દરતમયાન કરવામાં આવયુ.ં 
ટોયફેરમાં વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ પ્રદશ્ષકો 
સાથ ેઆત્મનનભ્ષરતા અગં ેસરકારનો રોડ મપે 
જણાવયો અન ેટોયકાથોનની ફાઇનલમાં પણ 
તમેણ ેપોત ેસપધ્ષકો સાથ ેસવંાદ કયયો.

ા ા  ૂ  
ા  ા ા  

   



...જ્ારે કલમે 
પજિલલત કરી ઓાઝાિીની 

મશાલ

કોઇ લખેકના શબ્ો તનેાં ગયા પછી એક સદી 
સધુી પ્રાસગંગક અન ેપ્રરેક બની રહે તો સમજી 

લવેુ ંજોઇએ કે એ લખેક તનેા કાય્ષમાં સફળ રહ્ા. 
31 જુલાઇ, 1880ના રોજ વારાણસી પાસનેા લમહી 
ગામમાં જન્મલેા ધનપતરાય એવા જ લખેક છે, 
જમેન ેદુનનયા આજ ેપણ મનુ્ી પ્રમેચદંના નામ ેયાદ 

 મનુશી પમેચિંાઃ 
કલમના ભસપાઇ

 ા ા ા   ા  
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ગ્રજેો સામનેી લડાઈમાં સાહહત્કાર, લખેક અને 
કવવઓએ પોતાની કલમથી સામાન્ય માણસોનુ ંમનોબળ 
વધારવાનંુ કામ કયુ્ષ.  સવતરંિતા સગં્રામના અમર સનૈનકોએ 

પણ લોકો સધુી પોતાની વાત પહોંચાડવા માટે કલમની ધારનો 
ઉપયોગ કયયો.એક બાજુ, માખનલાલ ચતવુમેદી, રાહુલ સાંદક્રત્ાયન, 
બાલદક્રશ્ન શમશા નવીન, સભુદ્રા કુમારી ચૌહાણ, પાંડે બેચન શમશા 
‘ઉગ્રા’, જગદંબા પ્રસાદ હહતરૈી, રામવકૃ્ બનેીપુરી, બનારસી પ્રસાદ 
ભોજપરુી, યશપાલ, ફણીશ્વર નાથ રેણ,ુ સુબ્મણય ભારતી, વેંકટરામા 
રામલલગમ વપલલાઇ, ધચલાકમારથી લક્ષ્મી નરલસમહન જવેા લખેકોને 
જલેમાં જવુ ંપડુ,ં તો પ્રમેચદં જવેા મહાન લખેકે મહાત્મા ગાંધીના 
કહેવાથી સરકારી નોકરી છોડી દીધી. બીજી બાજુ, બાલ ગગંાધર 
તતલકે ‘કેસરી’ અને ‘મરાઠા’ દ્ારા અંગ્રજેી શાસનની જડ હલાવવાનું 
કામ કયુું. ખદુ મહાત્મા ગાંધીએ પણ પોતાનાં લખેન દ્ારા લોકો સધુી 
પોતાની વાત પહોંચાડી. આઝાદી કા અમતૃ મહોત્વ શ્રણેીમાં આ 
અંકમાં આવાં જ બ ેવયક્તતવની વાત કરીએ...
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કરે છે. કહેવાય છે કે બહુ નાની ઉંમરમાં જ પ્રમેચદંન ેદુનનયાના રંગ 
જોવા મળયા. પદરવાર આર્થક તગંીમાં હતો. આઠ વર્ષના હતા ત્ારે 
માતાનુ ંઅવસાન થયુ.ં તમેની દાદીએ તમેનો ઉછેર કયયો પણ બહુ 
જલ્ી દાદીનુ ંપણ અવસાન થયુ ંવપતાએ બીજા લગ્ન કરતા સાવકી 
માતા સાથ ેરહેવુ ંપડંુ. 15 વર્ષની ઉંમરમાં તમેનાં લગ્ન થયા પણ  
પત્નીથી અલગ થવુ ંપડંુ. આમાં બીજી એક સમસયા હતી અગં્રજેોનો 
અત્ાચાર. એટલ ેપ્રમેચદંના લખેનમાં આ બધુ ંસવાભાવવક રીતે 
જ આવી ગયુ.ં 1905ની વાત છે. પ્રમેચદં સરકારી નોકરીમાં હતા. 
‘સોઝ-એ-વતન’ નામનો તેમનો વાતશાસગં્રહ પ્રકાશશત થયો. આ 
સગં્રહ ઉદુ્ષ  ભારામાં હતો અન ે તમેાં બબ્હટશ શાસન વવરધ્ધ 
બળવાનો સરૂ હતો. તમેના કાકા તમેન ેપ્રમેથી નવાબ રાય કહેતા 
હતા. આ વાતશાસગં્રહ તમેણ ેનવાબ રાયના નામ ેલખ્યો. અગં્રજેોએ 
તને ે દેશદ્રોહ ગણાવી તેના પર પ્રતતબધં મકૂ્યો, નકલો બાળી 
નાખી. હમીરપરુના કલકે્ટરે હવ ેપછી લખવાનુ ંબધં કરી દેવાનો 
આદેશ આપયો. એ પછી તમેણ ેપ્રમેચદંના નામ ેલખવાનુ ંશરૂ કયુું. 
1921માં અસહકારની ચળવળ વખત ેગાંધીજીના કહેવાથી પ્રમેચદેં 
સરકારી નોકરી છોડી દીધી અન ેસવતરંિતા સગં્રામમાં જોડાઇ ગયા. 
પ્રમેચદેં સમાજમાં ફેલાયલેી બદીઓ પર પ્રહાર કયયો છે, તો બીજી 
બાજુ પોતાના પારિો દ્ારા રચનાત્મકતાનો સસંાર ગુરંયો છે, જમેણે 
ચચશા અન ેસંવાદ દ્ારા દેશ અન ેદેશવાસીઓની પદરબ્સ્થતતઓનો 

આભાસ કરાવયો છે. ‘શતરંજ કે શખલાડી’, ‘જુલસૂ’, ‘આહૂતત’, ‘દો 
બલૈો કી કથા’ જવેી વાતશાઓ અન ે‘રંગભતૂમ’, ‘કમ્ષભતૂમ’, ‘પ્રમેાશ્રમ’ 
જવેી નવલકથાઓમાં પણ તનેી ઝલક જોવા મળે છે. એ સમયના 
રૂહઢચસુત સમાજમાં તમેણ ેજાગતૃત ફેલાવવાનુ ંકામ કયુ્ષ હતુ.ં તમેની 
બીજી ટંૂકી નવલકથા હમખમુશા-ઓ-હમસવાબ (હહનદીમાં પ્રમેા)માં  
વવધવા પનુલ્ષગ્નની વાત હતી. પ્રમેચદેં પોત ેબાળ વવધવા સાથ ેલગ્ન 
ક્યા હતા. તમેની નવલકથા ‘નનમ્ષલા’માં ભારતમાં દહેજપ્રથાનો 
વવરય હતો. ‘પ્રતતજ્ા’માં વવધવા પનુલ્ષગ્નની વાત હતી. ગોદાનમાં 
સામાલજક-આર્થક વધંચતોનો મદુ્ો ઉઠાવયો હતો. ‘ગબન’માં 
મધયવગ્ષની લાલચનો વવરય હતો. 

‘કફન’, ‘ગોદાન’, ‘સવેાસદન’ જવેી નવલકથાઓમાં પણ તમેણે 
સામાલજક કુરીતતઓ અન ેતત્ાલીન વયવસ્થા પર ચાબખાં માયશા 
હતા. 8 ઓક્ટોબર, 1936નાં રોજ તમેનુ ંઅવસાન થયુ.ં

‘હાતમદ કા ધચમટા’ નામની વાતશા આજ ેપણ પ્રરેણા આપ ેછે, 
જનેો ઉલલખે વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ ઉજજવલા યોજનાના 
લાભાથચીઓ સાથનેી વાત દરતમયાન કયયો હતો- “ઇદગાહના 
હાતમદ પાસથેી મન ેપ્રરેણા મળી, કે હાતમદ જો તનેી દાદી માટે એક 
ધચવપયો ખરીદીન ેલાવ ેછે. એટલા માટે કે રસાઇ બનાવતી વખતે 
તનેી દાદીના હાથ ન બળે, તો દેશનો વડાપ્રધાન કેમ એવુ ંન કરી 
શકે?”n

લાેકમાન વતલકાઃ જેમણે મરાઠા ઓને કેસરી ઓખબારાે 
દ્ારા સામાલજક પદરિત્ગનનાે પારંભ કયાવો

‘સવરાજ મારો જન્મલસધ્ધ અધધકાર 
છે’નુ ં  સરૂિ આપનાર ‘લોકમાન્ય’ 
બાલ ગગંાધર તતલક એવા 

સવતરંિતા સનેાની હતા જમેણ ેપોતાના લખાણથી 
વચૈાદરક ક્રાંતતન ે પ્રજવલલત કરી અન ે લોકોનું 
મનોબળ મજબતૂ કરીન ે તેમન ે આઝાદી માટે 
ઝનનૂ પદેા કયુું. આ કારણસર જ તેમન ે બબ્હટશ 
અધધકારીઓ ‘ભારતીય અશાંતતના વપતા’ કહેતા 
હતા. 23 જુલાઇ, 1856નાં રોજ મહારાષટ્રના 
રત્નાગગરીમાં જન્મલેા તતલકે મરાઠા દપ્ષણ અને 
કેસરીનામા નામના બ ેઅખબારો શરૂ કયશા હતા. 
તમેણ ેપોતાના અખબાર કેસરીમાં પણુ્ષ સવરાજની 
માગ કરી, તો ક્રાંતતકારી ખદુીરામ બોઝ અને 
પ્રફુલલ ચાકી પર મુઝફ્ફરપરુમાં થયલેા કેસ વવરધ્ધ પણ લખંુ. 
લખે લખવા બદલ તેમન ેછ વર્ષની સજા પણ થઈ. તમેન ે1908થી 
માંડીન ે 1914 સધુી રાજદ્રોહના કેસમાં માંડલે (હાલનંુ મયાંમાર)માં 
જલેની સજા ભોગવવી પડી. તતલક જીવનના અંતતમ સમય સુધી 

એનસી કેળકર સાથ ેમળીન ેમરાઠાનુ ંસપંાદન કરતા 
રહ્ા. 1891થી 1897 સધુી આ અખબારના માલલક 
અન ેસપંાદક રહ્ા. આમ તો, તતલકે અનેક પસુતકો 
લખ્યા પણ માંડલ ે જલેમાં હતા ત્ારે ભગવદ્ 
ગીતાની સમીક્ા કરતાં લખલેી 400 પાનાની ‘ગીતા 
રહસય’ તમેની ઉતૃ્ષટ રચના ગણવામાં આવ ે છે. 
અનકે ભારાઓમાં તનેો અનવુાદ થયો. એટલુ ં જ 
નહીં, તતલકે જનજાગતૃત ફેલાવવા માટે મહારાષટ્રમાં 
ગણશે ઉત્વ અન ેશશવાજી ઉત્વ મનાવવાનો પણ 
પ્રારંભ કયયો. આ તહેવારોનો હેત ુજનતામાં દેશપ્રમે 
અન ે અગં્રજેોના અન્યાય વવરધ્ધ સઘંર્ષ કરવા 
ઉત્ાહ જગાવવાનો અન ેસમાજમાં જાગતૃત લાવીને 
બબ્હટશ રાજ વવરધ્ધ લડવાનો હતો. એમ માનવામાં 

આવ ેછે કે મહાત્મા ગાંધી પહેલાં કોઈ રાષટ્ર ીય કદના નેતા હતા તો 
ત ેતતલક જ હતા. ખદુ ગાંધીજીએ પણ તતલકન ેશ્રધ્ધાંજલલ આપતી 
વખત ેતમેન ેપોતાના સમયના સૌથી મોટા જન નતેા ગણાવયા હતા. 1 
ઓગસ્, 1920નાં રોજ મુબંઇમાં તમેનુ ંઅવસાન થયુ.ં
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ા   ા     
 ા  ઇ   લ  ા    

   ા  ા ા  
ા ા    લ ઇ- ાઇ લ  

2  લ     લ  
લ , ાઇલ ા ા , 

,   
  જ  
ા   ા ા  

ા ા ા     
  ા  ૂ  ા ા 

ા   ા લ 

પદરવત્ષન ભલે સરળ ન હોય, પણ જરૂરી છે, 
જથેી લોક ભાગીદારીની સાથે નવા ભારતના 
નનમશાણનો સંકલપ પૂરો થાય. આ બાબતને 

ધયાનમાં રાખતા દેશની સલામતી, શશક્ણ અને વવકાસમાં 
કરદાતાઓના યોગદાનને ધયાનમાં રાખતા કેનદ્ર સરકારે 
ફેસલેસ આવકવેરા વયવસ્થા પછી હવે એક નવું પોટ્ષલ 
તૈયાર ક્ું છે, જ ેકરદાતાઓ દ્ારા પેમેન્ટની પ્રદક્રયા સરળ 
કરે છે. 7 જુનથી ઇ-ફાઇલલગ પોટ્ષલની શરૂઆત કરવામાં 
આવી છે. તેમાં ઓનલાઇન પેમેન્ટનાં અનેક વવકલપો 
ઉપલબ્ધ કરવામાં આવયા છે, પહેલેથી ભરેલા ફોમ્ષ અને 
ઉપયોગગતાની સુવવધા, હેલપડેસ્, સે્પ-વાઇઝ મેન્ુઅલ્સ 
અને ચેટબોટ સાથે વવદડયો ગાઇડ્સને કારણે કરદાતાઓની 
સગવડતા વધી છે. n

ા   ા     ા     ા     ા    
 ઇ   લ ઇ   લ ઇ        ા    

   ા  ા ા  
ા ા    લ ઇ- ાઇ લ  લ  લ

2  લ        લ  
લ , ાઇલ ા ા , 

,   
 જ જ  જ જ   

ા   ા ા  
ા   ા   ા     

   ા  ૂ  ા ા 
ા   ા લ ા   ા લ ા   ા લ 

 

નવા પોટ્ષલને આવકવેરા 

દરટન્ષની તત્ાલ પ્રોસેલસગ 

સુવવધા સાથે જોડવામાં 

આવયા છે. તેનાથી 

કરદાતાઓને ઝડપથી 

દરફનડ જારી કરી 

શકાશે.

લ 
 

તમામ ટ્ર ા્ઝેક્શન અને અપલોડ 

અથવા પેનનડગ કામોને લસગલ 

ડેશબોડ્ષ  પર દશશાવવામાં 
આવશે, જથેી કરદાતા 
આગળની કાય્ષવાહી કરી શકે

લ
 

લ
ા 

 

લ
  કરદાતાઓ

 માટે 

જરૂરી નનદકેશ
 અ

ને તમામ 

કેસોની માહહતી પહેલેથી 

ઉપલબ્ધ
 હશ

ે. પહેલેથી 

ભ
રેલા ફોમ્ષ ઉપલબ્ધ

 

હશ
ે

 લ  કરદાતાઓના 
પ્રશ્નોના તાત્ાલલક જવાબ આપવા 

માટે નવુ ંકોલ સને્ટરઃ વારંવાર પૂછાતા 
સવાલ (FAQ), યઝુર મેન્અુલ, 

વવદડયો અન ેચટેબોટ /લાઇવ 
એજન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે. 

એપ પર પણ આ 
સવુવધા ઉપલબ્ધ

 ા  
 

નવા પોટ્ષલમાં એક નવી 
ટેસિ પેમને્ટ લસસ્મ લાવવામાં 

આવી છે, જમેાં નટે બેલન્કગ, યપુીઆઇ, 
આરટીજીએસ, એનઇએફટી જવેા 
પમેને્ટ વવકલપો ઉપલબછે.

લ  
ા  

આવકવેરા ફોમ્ષ 
ભરવા, ટેસિ પ્રોફેશનલ્સને 
જોડવા, ફેસલસે સુ્કહટની 

અથવા અપીલમાં નોહટસનો 
જવાબ આપવાની સવુવધા 

ઉપલબ્ધ હશે

ઓાિકિેરાે ભરિાે
બનાે સરળ

   કાયદામાં સુધારો, માહહતીનો પ્રસાર અને 
કરદાતાઓને આપવામાં આવતી સુવવધાઓને 
કારણે દેશમાં આવકવેરો જમા કરાવનારાઓની 
સંખ્યા સતત વધી રહી છે.

   વર્ષ 2013-14માં કુલ 3.79 કરોડ દરટન્ષ ફાઇલ 
કરવામાં આવયા હતા, જ્યારે 2020-21માં તેની 
સંખ્યા વધીને 7.38 કરોડ થઈ હતી

   વર્ષ 2013-14માં 3.31 કરોડ લોકોએ દરટન્ષ 
ફાઇલ કયશા હતા, જ્યારે 2020-21માં 6.72 કરોડ 
લોકોએ દરટન્ષ ફાઇલ કયશા હતા.

ઓાિકિેરાે ભરનારાની સંખ્યામાં 
સતત થઈ રહેલાે િધારાે

ઓાિકિેરાે સુવવધાઓાોની નવી શરૂઓાત

સલામતી ઓને 
સવુિધા સાથ ેહિે
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િરેક ભારતીયની સાંસ્કૃ વતક 
ચેતનામાં િસેલુંસેલું

ઓયાેધ્ા
ા  ા  ા  ા  ા   ા  ા  જ ા  ા ા ા   

    લ , ા   ા  ા ા  ા  ા  ા  ા  ૂ   ,   
 ા  ા  ા  ા ા    ા  જ ૂ      ા ા  ા   

અયોધયાન ેઆદ્ાત્ત્મક કેનદ્ર, વગૈશ્વક પય્ષટન કેનદ્ર અન ેસ્થાયી 
સ્ાટ્ષ  લસટીના રૂપમાં વવસિાવવામાં આવશ.ે 26 જુને 

વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ આ સદંભ્ષમાં કહંુ હતુ,ં “અયોધયામાં 
પ્રગતતન ેનવો આકાર આપવાનો સમય આવી ગયો છે. અયોધયામાં 
આપણી સુદંર પરંપરાઓ અન ેઆપણા વવકાસનુ ંસવયોતિમ પદરવત્ષન 
દેખાવુ ં જોઇએ.” અયોધયા વવકાસ યોજનાની સમીક્ા દરતમયાન 
તમેનો સદેંશો સપષટ હતો કે, રામ મદંદરનુ ંનનમશાણ થયા પછી દેશના 
લોકો જ નહીં, વવદેશથી પણ કોઇ ભારત આવશ ેતો ત ેઅયોધયા 
જવાની ઇચ્ા જરૂર રાખશ.ે ઉતિરપ્રદેશના સરકારી અધધકારીઓએ 
વડાપ્રધાન સમક્ અયોધયાથી કનમેક્ટવવટી સધુારનારી આગામી 
પ્રસતાવવત યોજનાઓની માહહતી આપી. તમેાં એરપોટ્ષ , રેલવે 
સે્શન, બસ સે્શન, રોડ તથા હાઇવઝે જવેી મળુભતૂ સવુવધાઓ 
અગં ેવવગતવાર ચચશા થઈ.

 ા  આગામી દદવસોમાં ગ્રીનફીલડ ટાઉનશીપ 
બનાવવામાં આવશ,ે જમેાં ભ્તોની રહેવાની સવુવધા, આશ્રમો, 
મઠો, હોટલો અન ેવવવવધ રાજ્યના ભવન માટેની જગયાનો સમાવશે 
થાય છે. અહીં પય્ષટન સહાયતા કેનદ્ર અન ેવવશ્વસતરીય સંગ્રહાલયનું 
નનમશાણ પણ કરવામાં આવશે.

  સરય ુ નદી અન ે તનેા ઘાટોની આસપાસ 
માળખાકીય વવકાસ પર વવશરે ભાર મકૂવામાં આવી રહ્ો છે. સરયુ 
નદીમાં કુ્રઝ ચલાવવામાં આવશે.

ા    જ  સાઇકલ ચાલકો અન ેપગ ેચાલનારાઓ 
માટે પરૂતી જગયા મળે ત ે રીત ે શહેરનો વવકાસ કરવામાં આવશ.ે 
વાહનવયવહારની આધનુનક સવુવધા પરૂી પાડીન ે સ્ાટ્ષ  લસટી 
બનાવવામાં આવશ.ે n

અયોધયા એવું શહેર છે જ ેદરેક ભારતીયની સાંસૃ્તતક 
ચેતનામાં વસેલું છે. અયોધયામાં આપણી સુંદર પરંપરાઓ 
અને આપણા વવકાસનું સવયોતિમ પદરવત્ષન દેખાવું જોઇએ.
અયોધયા આદ્ાત્ત્મક અને વવશશષટ બંને છે. આ શહેરના 
માનવીય લાક્ણણકતા સાથે ભાવવ માળખાકીય વવકાસનો 
મેળ ખાવો જોઇએ, જ ે પય્ષટકો અને યારિાળુ બંને માટે 
લાભદાયી હોય.
આવનારી પેઢીઓને તેમનાં જીવનમાં ઓછામાં ઓછંુ એક 
વાર અયોધયાની યારિા કરવાની ઇચ્ા થવી જોઇએ.
નજીકના ભવવષયમાં અયોધયામાં વવકાસ કાય્ષ ચાલુ રહેશે. 
આ સાથે, અયોધયાની પ્રગતતને નવો આયામ આપવાનો 
સમય આવી ગયો છે. અમારો સામૂહહક પ્રયાસ છે કે 
અયોધયાની ઓળખનો ઉત્વ મનાવવામાં આવે અને 
ઇનોવેહટવ ઉપાયોની સાથે તેની સાંસૃ્તતક જીવંતતા 
જાળવી રાખવામાં આવે.
જ ેરીતે ભગવાન શ્રીરામમાં લોકોને સાથે રાખવાની ક્મતા 
હતી, એ જ રીતે અયોધયાના વવકાસનું કામ લોકો, ખાસ 
કરીને યુવાનોની ભાગીદારીથી થવું જોઇએ.

સમીક્ષા િરવમયાન િડાપધાનની વિશરે િાતાાેઃ

રાષ્ટવવકાસના કોન્દ્માં ઓયાોધ્ા
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આઝાદી પછી આ દળ ચાલુ રાખવું કે તેનું 
વવસજ ્ષન કરવું એ નદ્ધાનો અંત લાવતા 
સરદાર વલલભભાઇ પટેલે સંસદના ટેબલ 

પર કેનદ્રરીય દરઝવ્ષ પોલલસ દળ વવધેયક, 1949ને રજૂ કરતી 
વખતે કહું હતું, “આ દળને વધુ મજબૂતી આપવામાં આવશે, 
જથેી તે ભાગલાની કમી પૂરી કરવામાં રાજ્યો અને કેનદ્રની 
વધતી જતી માગને આંશશક રીતે પૂરી કરવામાં મદદરૂપ નીવડે. 
આ દળે વવવવધ પ્રકારના ઉપયોગી કાય્ષ કયશા છે અને બહુ 
સારં અનામત દળ રહંુ છે, જનેે સમય સમયે સ્થાનનક પોલલસ 
દળોની મદદ માટે મોકલવામાં આવે છે.” સીઆરપીએફની 
ક્મતાઓ અને સંભાવનાઓને લઈને સરદાર પટેલના આ 
આકલનને ચોક્સપણે દૂરદર્શતા અને ફરજ કહી શકાય.

આ રીતે ઐતતહાલસક પદરવત્ષનની સાથે ક્રાઉન રીપ્રેઝને્ટહટવ 
પોલલસ, કેનદ્રરીય અનામત પોલલસ દળ (CRPF) બની ગઇ. 
27 જુલાઇએ સીઆરપીએફ તેની સ્થાપનાની 82મી વર્ષગાંઠ 
મનાવશે, જનેી 246 બટાલલયન છે. આ દળની વૈવવધયપૂણ્ષ 
કામગીરીને જોતાં તેનો સામનો વવશ્વની કોઇ સેના કરી ન શકે. 
સવતંરિતા મળયા પછી આ દળે અનેક દેશી રજવાડાંઓને 
ભારતીય સંઘમાં સામેલ કરવામાં યોગદાન આપયું. તેને જમમુ 
અને કાશમીર તથા પૂવયોતિરના રાજ્યોમાં પણ ખડકવામાં આવયું 
હતું, સીઆરપીએફની કેટલીક ટુકડીઓને સરહદ પાર પણ 
તૈનાત કરવામાં આવી હતી. સીઆરપીએફે 21 ઓક્ટોબર, 
1959નાં રોજ હોટ સ્સપ્રગસ (લડાખ)માં ચીનના પ્રથમ હૂમલાનો 

સિેા ઓન ેલનષ્ાને 
સમરપપિત સીઓારપીઓફે

2  જલાઇ, 1 3  ા   ા   
ા લ  ા   લ  ા   
, ા  ઇ   ા  ાજ     

ા લ  ા  ા     
ા ા ા   ા 

સામનો કયયો હતો. ચીની હૂમલાખોરોએ સીઆરપીએફની 
નાની ટૂકડી પર હૂમલો કયયો હતો. ચીની હૂમલાખોરોની સંખ્યા 
મોટી હતી. આ સંઘર્ષમાં સીઆરપીએફના 10 જવાનોએ 
માતૃભૂતમ ખાતર પોતાના જીવ આપી દીધાં. 21 ઓક્ટોબરનાં 
રોજ તેમનાં આ બલલદાનની યાદમાં સમગ્ર દેશમાં ‘પોલલસ 
સ્રણોત્વ દદવસ’ તરીકે મનાવવામાં આવે છે.

થોડાં વરયો પછી દળે ફરી ઇતતહાસ સજ્યયો. 9 એવપ્રલ, 
1965નાં રોજ સીઆરપીએફની બીજી બટાલલયને કચ્ના 
રણમાં સરદાર પોસ્ પર પાદકસતાની બબ્ગેડના હૂમલાનો 
પ્રતતકાર કયયો અને 34 પાદકસતાની સૈનનકોનો ખાત્મો 
બોલાવીને ચારને જીવતા પકડ્ા. લશકરી સંઘર્ષના 
ઇતતહાસમાં મુઠ્ીભર સૈનનકોએ સંપૂણ્ષ ઇને્ન્ટ્ર ી બબ્ગેડને આ 
રીતે પરાસત કરી હોય એવું બન્ું નથી. આ સંઘર્ષમાં છ જાંબાઝ 
સીઆરપીએફ જવાનો શહીદ થયા. સીઆરપીએફની આ 
બહાદુરીને શ્રધ્ધાંજલલ આપવા દર વરમે 9 એવપ્રલનાં રોજ 
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દેશભરમાં ‘વીરતા દદવસ’ મનાવવામાં આવે છે. ઉગ્રવાદથી 
અસરગ્રસત પૂવયોતિરમાં અને સરહદ પારથી પ્રેદરત રિાસવાદનો 
ભોગ બનેલા કાશમીરમાં આ દળને મોટા પાયે ખડકવામાં આવયું 
હતું. 80નાં દાયકામાં પંજાબમાં રિાસવાદને નાબૂદ કરવામાં પણ 
આ દળને મહતવની ભૂતમકા ભજવી હતી. હાલમાં આ દળ 
LWE (લેફ્ટ પવગ એક્સ્રીતમસ્) રાજ્યો, જમમુ કાશમીર અને 
ઉતિરપૂવ્ષ તૈનાત છે. દળના મોટા ભાગના જવાનો LWE રાજ્યો, 
ખાસ કરીને છતિીસગઢ, ઝારખંડ, ઓદડશા અને મહારાષટ્રમાં 
ફરજ બજાવે છે. અસંખ્ય ઓપરેશન અને બલલદાનો બાદ દળે 
માઓવાદીઓનો ડામી દીધા છે, જઓે હવે નાના વવસતારો 
પૂરતા મયશાદદત છે. સીઆરપીએફ જમમુ કાશમીરમાં રિાસવાદને 
અસરકારક રીતે ડામી રહી છે.

જનરલ ડુટી બટાલલયન ઉપરાંત સીઆરપીએફમાં 

સપેશયલાઇઝ્ડ યુનનટ્સ પણ છે, જમેને વવશશષટ કાયયો માટે 
તાલીમ આપવામાં આવે છે. CoBRA અથવા તો કમાનડો 
બટાલલયન ફોર રીઝોલ્ુટ એક્શન એ કમાનડોની 10 
બટાલલય્સની પવગ છે, જ ે સપતાહો સુધી જગંલમાં સતત 
ઓપરેશન કરી શકે છે. તેમની અત્ંત કડક તાલીમને કારણે 
તે જગંલમાં કામ કરતી વવશ્વની સૌથી અસરકારક સેના ગણાય 
છે. તેમને મોટે ભાગે માઓવાદી ટહસાને ડામવા માટે તૈનાત 
કરવામાં આવે છે અને માઆવોદીઓમાં તેણે ભય ફેલાવયો છે.

સીઆરપીએફનો એક હહસસો રેવપડ એક્શન ફોસ્ષ (RAF) 
છે, જ ે વાદળી યુનનફોમ્ષવાળા યોધ્ધા તરીકે પણ જાણીતા 
છે. આ ફોસ્ષ શસ્તોનો ઉપયોગ કયશા વવના રમખાણો અને 
રમખાણો જવેી બ્સ્થતતઓને નનયંવરિત કરવામાં નનપુણતા ધરાવે 
છે. આ બળે રમખાણો અને ભીડની ટહસાને નનયંવરિત કરવામાં 
ઉલલેખનીય ક્મતા પ્રદર્શત કરી છે. તાજતેરમાં દદલ્ીમાં 
થયેલા રમખાણોને કાબુમાં લેવા સીઆરપીએફે ફરી એક વાર 
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ા  ા ા ૂ   

ા   ા   
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પોતાની ક્મતા પ્રદર્શત કરી.
મહતવની ભૂતમકા ભજવી હતી, જ્યાં તૈનાતીના ગણતરીના 

કલાકોમાં જ શાંતત સ્થપાઇ હતી. વરયોથી પોતાની સફળતા, 
વવશેરતા અને અનુભવને કારણે આરએએફ મારિ દેશમાં જ 
નહીં, વવદેશોમાં પણ સલામતી અને પોલલસ દળોને તાલીમ 
આપે છે.  સીઆરપીએફને પોતાની છ મહહલા બટાલલયન 
પર ગવ્ષ છે. દળને 1986માં વવશ્વની પ્રથમ સંપુણ્ષ કક્ાની 
મહહલા બટાલલયન તૈયાર કરવાનો ગવ્ષ છે. 2007માં સંયુ્ત 
રાષટ્ર  શાંતત સેનામાં વવશ્વનું પ્રથમ મહહલા દળ મોકલવાનું 
પણ ગૌરવ છે. તાજતેરમાં જ, દળની મહહલા યોધ્ધાઓને 
વવશશષટ કોબરામાં પ્રવેશ મળયો છે. પ્રજાસતિાક દદનની 
પરેડમાં રાજપથ પર પોતાના પ્રદશ્ષન બાદ સીઆરપીએફ 
ડેરડેવવલ બાઇકસ્ષ જૂથે દેશભરમાં લોકવપ્રયતા મેળવી હતી.

સીઆરપીએફ પાસે દેશની ટોચની હસતીઓને સલામતી 
પૂરી પાડવા વીઆઇપી લસક્યોદરટી પવગ છે, જ્યારે સંસદ 

પદરસરની સલામતી માટે પીડીજી એટલે કે પાર્લયામેન્ટ્ર ી 
ડુટી ગ્ૂપ છે. વડાપ્રધાન નનવાસની સલામતી માટે તેની પાસે 
વવશેર ડુટી ગ્ૂપ છે. આ ઉપરાંત, સીઆરપીએફ, લોકસભા 
અને રાજ્ય વવધાનસભા ચૂંટણીમાં સલામતી માટેનું નોડલ 
ફોસ્ષ છે. ચૂંટણીનું મોટા પાયે આયોજન, કમ્ષચારીઓ અને 
ચૂંટણી સામગ્રીની હેરફેર કરવી એ પડકારજનક કામ છે. 
પણ, અન્ય એજ્સીઓની સાથે સીઆરપીએફે લોકશાહીના 
આ તહેવારો દરતમયાન સલામતી પૂરી પાડવામાં કુશળતા 
દશશાવી છે.

માતૃભૂતમની સેવામાં દળના 2235 સૈનનકોએ સવયોચ્ 
બલલદાન આપયું છે. બળના યોધ્ધાઓને આપવામાં આવેલા 
2,113 શૌય્ષચંદ્રક તેમનાં અદમય સાહસ, વીરતા અને કત્ષવય 
પ્રત્ે સમપ્ષણનું પ્રમાણ છે. દળને સૌથી પ્રશંસનીય કેનદ્રરીય 
સશસ્ત પોલલસ દળ હોવાનો ગવ્ષ છે, જમેાં એક અશોક ચક્ર 
(સવયોચ્ શાંતતકાલીન વીરતા પુરસ્ાર), 10 કીર્ત ચક્ર, 26 
શૌય્ષ ચક્ર અને 201 રાષટ્રપતત પોલલસ ચંદ્રકનો સમાવેશ 
થાય છે. n 

સીઓારપીઓેફ દિિસ
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“ભારતનાે રસીકરણ કાય્ગકમ વિશ્ 
માટે કેસ સડી બની શકે છે”
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   ઓનલમ્પકમાં ભારતઃ આપણે મહાન દોડવીર તમલખા લસહન ેનહીં ભલૂી શકીએ. રમત પ્રત્ ેતમેની સમર્પતતાથી મન ેબહુ પ્રરેણા 
મળી હતી. ટોક્યો જઈ રહેલો દરેક ખેલાડી સઘંર્ષ કરી રહ્ો છે. મારિ પોતાનાં માટે નહીં, પણ દેશ માટે મહેનત કરી રહ્ા છે. આપણે 
આ શખલાડીઓનો ઉત્ાહ વધારવાનો છે. સોશશયલ તમદડયા પર તમે #Cheer4India સાથ ેશભુકામના આપી શકો છો.

   રસીકરણઃ હંુ આપ સૌન ેવવજ્ાન અન ેવૈજ્ાનનકો પર ભરોસો કરવાનો આગ્રહ કરં છંુ. આપણ ેઅફવાઓથી દૂર રહેવુ ંજોઇએ. 
કાશમીરના વેયન ગામમાં 100 ટકા રસીકરણનુ ંલક્ષ રાખંુ અન ેહાંસલ કયુું. ક્યારેક ન ેક્યારેક વવશ્વ માટે ત ેઅભયાસનો વવરય 
બનશે કે ભારતના ગામડાંના લોકોએ, આપણા વનવાસી-આદદવાસી ભાઇ બહેનોએ કોવવડના સમયમાં પોતાની તાકાત અને 
સમજણનો પદરચય આપયો.

   નેશનલ ડિોક્ટસ્સ ડેિઃ આપણા ડોક્ટરોએ પોતાના જીવની પરવાહ કયશા વવના આપણી સવેા કરી છે. તથેી આ વખત ે1 જુલાઇનો 
રાષટ્ર ીય ડોક્ટર દદવસ વધુ મહતવનો બની જાય છે. એ દદવસ ેમહાન ડોક્ટર અન ેરાજકારણી ડો. બી સી રોયની જન્મજયંતત હોવાથી 
તને ેડોક્ટર દદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. કોવવડ કાળમાં ડોક્ટરો સંપણૂ્ષ સમપ્ષણ સાથ ેઆપણી સવેા કરે છે અન ેઆપણી એ 
ફરજ છે કે આપણ ેએટલાં જ પ્રમેથી તમેનો આભાર માનીએ.

   ઔષિધીય વનસપતતઃ પરૃવી પર એવી કોઇ વનસપતત નથી, જમેાં કોઇ ઔરધીય ગણુો ન હોય. પણ ઘણી વાર આપણન ેતનેાં વવરે 
ખબર નથી હોતી. નનૈનતાલના પદરતોર ેમન ેલખંુ છે કે ગગલોય અને બીજી વનસપતતઓના ચમત્ારીક ઔરધીય ગણુો અગં ેકોવવડ 
પછી ખબર પડી. સતનાના રામલોટન કુશવાહાએ પોતાનાં ખતેરમાં ઔરધીય છોડ અન ેબીજનુ ંસગં્રહાલય બનાવયુ ંછે. દેશનાં 
અન્ય વવસતારોમાં પણ આવંુ કરવંુ જોઇએ.

   જળ સંરક્ણઃ જ્યારે વાદળ વરસ ે છે ત્ારે મારિ આપણાં માટે નહીં, પણ આવનારી  પઢેીઓ માટે પણ વરસ ે છે. વરસાદનું 
પાણી જમીનનુ ંજળ સતર પણ ઉપર લાવે છે, તથેી હંુ જળ સરંક્ણન ેદેશની સવેા જ માનંુ છંુ. સપચ્દાનંદ ભારતીએ ઉતિરાખડંના 
ઉફરૈંખાલમાં 30,000થી વધુ તળાવોનુ ંનનમશાણ કરાવયુ ંછે. બાંદા લજલલાના અધંાવ ગામમાં લોકોએ પણ અનોખો પ્રયાસ કયયો છે.

   તાતમલ ભાષિાઃ ચેન્ાઇના ધથર આર ગુરપ્રસાદે લખુ ંછે, “જ્યારે પણ તમ ેતાતમલનાડુની વાત કરો છો ત્ારે મારો રસ વધી જાય 
છે. તમે તાતમલનાડુની તાતમલ ભારા, સસૃં્તત, તહેવારો અને સ્થળોની મહાનતા પર ચચશા કરી છે.” ગુરપ્રસાદે તનેાં પર એક ઇ-બકુ 
લખી છે. દરેક ભારતીયએ એ વાત પર ગવ્ષ અનભુવવો જોઇએ કે વવશ્વની સૌથી પ્રાચીન ભારા આપણા દેશની છે.

   અમૃત મહોત્વઃ આઝાદીના 75 વર્ષનો અમૃત મહોત્વ આપણા માટે મોટી પ્રરેણા છે. આપણો મરંિ હોવો જોઇએ-‘ઇગનડયા ફસ્્ષ ’. 
આ માટે દેશે અનેક સામહૂહક લક્ષ નક્ી કયશા છે. હંુ લોકોન ેઅનુરોધ કરં છંુ કે તેઓ આ નવી પધ્ધતતથી ઉજવણી કરવા આગળ 
આવ.ે

મન કી બાત 2.O  ઓોપપસાોડ 25 ( 27 જુન, 2021)
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વમદડયા કાેન્ગર
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ડાે. ઓેપીજે ઓબુ્લ કલામ

 ામ ઇ ા ા   ા   ાર  ા   મા     
ા    ામ સા     સામા   ા ા    

ઇ       રસચ ર  ાર યૂ ા ા  ામ  ય  
   રા  ર  ા   રા  ા     -  

ડિ   ા ર   ામ ા મ  ાર  ચ ા  ામ ર ા ા   ડિ ા ઇ  
ર  ્ યર ા     સ  મ  ર    યા મ  મસાઇ  મ ા ામ ા 

મ ડિ  ઇસર મ  ા  ડિ રડિ ા મ ા   ર  ર મ  મ  યૂ મ ા   ન   ા   
મસાઇ ા  સર  મ ા ા  સ ા ાર  ાર ા મા રા   મ  યા ા મા સ  સ  ા   

 યૂર  ર ા મા  યૂ  મ  ર ા  ર ા   સા સ ર  ય   ય  ા ા  સ ા  ઇ ા  
 ા    ા  ડિ  ામ  મ  સા ાર   મા   યા  ર ામ    મ  સામા  મા સ  

મા  રા ા ર ા  ા  મ   યૂ   મ   યૂ   મ  ાર  ર  સ ા  ડિ  ામ 
ા ા  સ ા   ા   રા      સ ા    રા  ા     મ ા ા  ય ા  

 સા   મ  ારસ  ડિ ા યા   ાઇ  મ   યૂ ય  મ
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