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નિયતિિા ભરોસે િહીં, નિયતિિા ભરોસે િહીં, 
િીતિ પરરવિ્તિથી િીતિ પરરવિ્તિથી 

વવકાસિી અમૃિ યાત્ાવવકાસિી અમૃિ યાત્ા

નવી પરંપરાનાો 
ઉદય

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા
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મન કી બાત મન કી બાત 2.O (27માો એોપપસાોડ, 29 એાોગસ્ટ, 2021)

"ભારતનાો યુવાન કંઇક નવું 
એનો માોટા પાયો કરવા માગો છો "

દેશને આત્મનનર્ભર બનાવવાની ઝંૂબશેમાં યવુા શક્તિ અનોખુ ંકરીન ેનવી ઊર્્ભ સાથે આગળ વધી રહી છે. તિમેની મંઝઝલ 
પણ નવી, લક્ષ્ય પણ નવો, માગ્ભ પણ નવો અન ેઇચ્ા પણ નવી છે. સાથે સાથ,ે સવચ્તિા અભરયાન અન ેકથીરમાંથી કંચન 
બનાવવાનો ગામડાંનો વવચાર પે્રણા બની રહી છે. નવા રારતિની નવી દ્રઝ્ટિથી દેશમાં રમતિગમતિ સંસ્કૃતતિ બદલાઈ રહી છે, 
તિો રાષાના રૂપમાં સસં્કૃતિનાં વારસાનુ ંજતિન થઈ રહંુ છે. આવા કેટિલાંક મદુ્ા પર વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘મન કી બાતિ’ 
કાય્ભક્રમમાં વાતિ કરી, જનેા અંશ અહીં પ્સ્તુિ છેઃ

n રમતઃ રમતગમત પ્રત્યેનુ ંઝનૂન મયેજર ધ્યાનચદંનયે મોટી શ્રધ્ધાંજલિ છયે. આશરે 41 વર્ષ બયાદ, ભયારતનયા નવયુવકોએ, દદકરયા, દદકરીઓએ 
હોકીમધાં ફરી એક વયાર પ્રયાણ ફંૂકી દીધયા. ચયાર દયા્કયા બયાદ ભયારતયે ઓલિમ્પિકમધાં હોકીમધાં ચંદ્રક મયેળવ્ો. નવી પિયેઢી રમતગમતની સયાથયે સયાથયે 
તયેની સયાથયે સકંળયા્યેિી સભંયાવનયાઓ પિણ જોઈ રહી છયે. બધધાંનયા પ્ર્યાસથી જ ભયારત રમતગમતમધાં એ ઊંચયાઇ પ્રયાપત કરી શકુ,ં જ યેનુ ંતયે 
હકદયાર છયે.

n યવુા દ્રષ્ટિ : યવુયાનોનુ ંમન બદિયાઈ ચકૂુ ંછયે . આજનંુ યવુયા મન કંઇક નવંુ કરવયા મયાગયે છયે , અિગ કરવયા મયાગયે છયે . આજનો યુવયાન નવો મયાગ્ષ 
બનયાવવયા મયાગયે છયે . આપિણયા યવુયાનો જ્યારે મનમધાં કોઇ નનધધાર કરી િયે છયે , ત્યારે તયેનયે હધાંસિ કરવયા િયાગી પિડે છયે. અવકયાશ ક્યેત્ર ખુિવયાની 
સયાથયે યવુયાનો નવી સભંયાવનયાઓ શોધી રહ્યા છયે. નવયા ક્યેત્રોમધાં સ્યાટ્ષઅપિ બનયાવીનયે યુવયાનો પિોતયાનયા સપિનયાનયે પિધાંખો આપિી રહ્યા છયે. નયાનયા 
શહેરોમધાં પિણ સ્યાટ્ષઅપિ સસં્કૃતતનુ ંવવસતરણ થઈ રહુ ંછયે , જ યે ઉજજવળ ભવવષ્નો સંકેત છયે.

n સસં્કૃત ભાષાઃ આપિણી સસં્કૃત ભયારયા સરસ પિણ છયે, સરળ પિણ છયે. સંસ્કૃત ભયારયા જ્યાન-વવજ્યાનનુ ંપિોરણ કરે છયે અનયે રયાષટ્ી્ એકતયાનયે 
મજબતૂ કરે છયે. પિોતયાનયા વયારસયાનુ ંજતન કરવુ ંઅનયે તયેનયે નવી પિયેઢી સુધી આગળ િઈ  જવો એ આપિણી સયામહૂહક ફરજ છયે. વવદેશોમધાં સસં્કૃત 
ભણયાવનયારયા િોકોની પ્રયેરક વયાતોનયે #CelebratingSanskrit સયાથયે શયેર કરો.

n કોશલ્ય વવકાસઃ આપિણયા ઋષરઓએ હજારો વરષોથી સ્સ્િ અનયે સ્યેિ પિર ભયાર મકૂ્ો છયે. ભગવયાન વવશ્વકમધા વવશ્વની સજ ્ષનશક્તનયા 
પ્રતીક છયે. કૌશલ્યનુ ંસન્યાન કરો અનયે કુશળ થવયા મયાટે આકરી મહેનત કરો. આપિણયે એવંુ કંઇક સજ ્ષન કરવંુ જોઇએ જ યેનયાથી સમયાજનુ ંહહત 
થયા્, તો જ આપિણી વવશ્વકમધા પજૂા સયાથ્ષક થશયે.

n સવચ્છતાઃ ઘણધાં વરષોથી સવચ્છ ભયારત રેન્કિંગમધાં પ્રથમ નંબરે રહેલંુ ઇનદોર હવયે દેશનંુ પ્રથમ ‘વોટર પિસ લસટી’ બની ગયંુ છયે. ‘વોટર પિસ 
લસટી’નો અથ્ષ થયા્ છયે એક એવુ ંશહેર જ્ધાં ગટરનયા પિયાણીનયે ટ્ીટમયેન્ટ વગર જાહેર જળસ્તોતમધાં નથી નયાખવયામધાં આવતંુ. ‘વોટર પિસ લસટી’ 
દેશમધાં સવચ્છતયા તમશનનયે આગળ ધપિયાવશયે.

n સખેુત મોડિલઃ બબહયારનયા મધબુનીમધાં ડોકટર રયાજ યેનદ્ર પ્રસયાદ કકૃષર યુનનવર્સટી અનયે ત્ધાંનધાં સ્યાનનક કકૃષર વવજ્યાન કેનદ્રએ મળીનયે ‘સુખયેત 
મોડિ’ નયામનો પ્રશસંની્ પ્ર્યાસ ક્ષો છયે. આ મોડિ અતંગ્ષત ગયામડધાંનયા ખયેડૂતો દ્યારયા છયાણ તથયા ખયેતર અનયે ઘરમધાંથી નીકળતયા અન્ય 
કચરયાનયે એકઠો કરવયામધાં આવયે છયે અનયે તયેની સયામયે તયેમનયે પૈિસયા આપિવયામધાં આવયે છયે. આનયાથી ગયામનયે પ્રદૂરણ અનયે ગદંકીમધાંથી મકુ્ત મળી રહી 
છયે અનયે જવૈવક ખયાતર પિણ મળી રહુ ંછયે . આ જ તો આત્મનનભ્ષરતયા છયે.

n વસે્ટ ટુિ વલે્ઃ તયાતમિનયાડુનયા શશવગગંયા લજલિયાની કધાંઝીરંગયાિ પંિચયા્તયે પિોતયાનયા ગયામમધાં સ્યાનનક િોકો સયાથયે મળીનયે કચરયામધાંથી વીજળી 
બનયાવવયાનો િોકિ પ્રોજ યેક્ટ સ્યાપ્ો છયે. સમગ્ર ગયામનો કચરો એકત્ર કરવયામધાં આવયે છયે અનયે તયેમધાંથી વીજળીનંુ ઉતપિયાદન કરવયામધાં આવયે છયે  
અનયે બચયેિી સયામગ્રીનયે જતંનુયાશક તરીકે વયેચી નયાખવયામધાં આવયે છયે. એક નયાનકડી પંિચયા્ત આપિણનયે બધધાંનયે કંઇક કરવયાની પ્રયેરણયા આપિયે છયે.

‘મિ કી ્બાિ’ સંપણૂ્ત સાંભળવા મા ટ્ે  
કયઆુર કોડ સે્િ કરો
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ઓલિમ્પક ્બાદ 
પેરાલિમ્પકમાં પણ ભારિે 

ઇતિહાસ રચયો

સવિંત્િા સંગ્ામિા પાયાિા પથથર

નવા ભારતમાં નવી પરંપરાનાો ઉદય થઈ રહાો છો

કવર સ્ોરી પિરંપિરયાથી હટીનયે િોકભયાગીદયારીથી િોકકલ્યયાણની વવચયારધયારયા સયાથયે 
સરકયારે િીધયેિધાં પિગિધાં હવયે સીમયાચચહ્ન બની રહ્યા છયે   |  પેજ 10-19

એંદરના પાનો...

આઝયાદી કયા અમકૃત મહોત્સવમધાં આ અંકમધાં વધાંચો આઝયાદીનયા નયા્ક ભગતન્સહ, 
વવઠ્ઠિભયાઇ પિટેિ, ભોગયેશ્વરી ફુકનયાની પિર વવશયેર િયેખ  | પેજ 36-39

સમાચાર સાર

િાિા ખેડૂિો પણ પ્રગતિશીિ ્બન્ા

પામ ઓઇિ તમશિિે મંજૂરી અાપવામાં આવી

આિંક પર આસ્ાનું પ્રિીક શ્ી સોમિાથ મંરદર

અસક્ામિોિા વેચાણથી િોકકલ્ાણિા કાયયો

પેજ 4-5

સમૃધ્ધ બની રહેલા કૃષિ ક્ષેત્ર પર વિશષેિ લષેખ | પેજ 24-25

કેબબનષેટના મહતિના નનર્ણયો  | પેજ 27-28

 િડાપ્રધાનષે સોમનાથ મંદિર ખાતષે યોજનાઓ શરૂ કરી | પેજ 29-31

નષેશનલ મોનષેટાઇઝષેશન પાઇપલાઇન યોજના જાહેર | પેજ 32-33

કોવવડ સામેિી િડાઈ જીિીશું 
રસીકરરથી કોવિડ સામષેની લડાઈમાં આગષેકૂચ  | પેજ 34-35

્બીજઓં મા ટ્ે  પ્રેરણાસ્ોિ ્બિી રહટેિા યુવાિો
બિલાતાં ભારતની કહાની | પેજ 40

સાંકટે તિક ભારા હવે ્બિી રહ્ાં છે સશકિ હસિાક્ષર
વિશ્વ સાંકેતતક ભાિા દિિસ પર વિશષેિ |  પેજ 8-9

જંદગીમધાં આવયેિધાં અનયેક અવરોધો 
પિયાર કરીનયે પિયેરયાલિમ્પિક સુધી પિહોંચયેિયા 
ભયારતનયા ખયેિયાડીઓએ દેશનયે ગૌરવ 
અપિયાવયું  | પેજ 20-23

અંત્ોદયિા પ્રણેિા પંરડિ 
રદિદયાિ ઉપાધયાય
પંિદડત દદનદ્યાિયે એકયાત્મ મયાનવવયાદ અનયે 
અંત્ોદ્નયા દશધાવયેિયા મયાગ્ષ પિર ભયારત 
આગળ વધી રહું છયે   | પેજ 6-7

સંપાદક
જયદીપ ભ્િાગર,
મુખ્ય મહાનનિેશક,
પ્રષેસ ઇન્ોમ્ણશન બ્ુરો,નિી દિલ્હી

પરામશ્ણ સંપાિક
સંિોરકુમાર

ટહીમ
વવભોર શમમા, ચંદિ કુમાર 
ચૌધરી, સુમીિ કુમાર (અંગ્ેજી), 
અનિિ પ ટ્ેિ (ગુજરાિી), 
કો ટ્ેરુ શ્ાવણી (િેલુગુ), િદીમ 
અહટેમદ (ઉદુ્ત), સોનિિ કુમાર 
ગોસવામી (આસામીઝ), વવિયા 
પીએસ (મિયાિમ)

દડઝાઇન ટહીમ
શયામ શંકર તિવારી, 
રવવન્દ્રકુમાર શમમા, રદવયા 
િિવાર, અભય  ગુપિા

પ્રકાશક અનષે મુદ્રક
સત્ેન્દ્ર પ્રકાશ,
મુખ્ય મહાનિદટેશક, ્બીઓસી
(બયૂરો ઓફ આઉ્રીચ એન્ડ 
કમયુનિકટેશિ વિી)

મુદ્રરઃ અરાવલિ વપ્રન્ટસ્ત એન્ડ 
પબબિશસ્ત પ્રાઇવે્ લિતમ ટ્ેડ, 
W-30 ઓખિા ઇન્ડસ્ટ્ ીયિ 
એરરયા, ફટેઝ-્ુ,
િવી રદલ્ી-110020
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સંદટેશાવયવહારનું સરિામું 
અિે ઇમેિ

રૂમ નંબર-278, બ્ૂરો ઓફ 
આઉટરીચ એનડ કમ્ુનનકેશન,
સૂચના ભિન, બીજો માળ, નિી 

દિલ્હી-110003
ઇમેિઃ response-nis@pib.gov.in         

 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

RNI No. : 
DELGUJ/2020/78810



સંપાદકની કલમો
સાિર નમસ્ાર

ભારતની સાચી ઓળખનષે ભાવિ પષેઢહી સુધી પહોંચાડિાની ફરજ આપરા બધાંની છષે  કારર કે િેશ માત્ર 
સરકારથી નથી બનતો, પર પ્રત્ષેક નાગદરકના સંસ્ારમાંથી બનષે છષે . એક નાગદરક તરીકે આપરો વયિહાર 
જ ભારતનું સોનષેરં ભવિષય નનશ્ચિત કરીનષે નિા ભારતની દિશા નક્હી કરી રહું છષે . આ વિચાર સાથષે આગળ 
િધી રહેલી કેનદ્ર સરકારે િીતષેલા સાત િિષોમાં િેશનષે ક્ારેય નસીબના ભરોસષે નથી છોડ્ો. ઉલ્ાનું 
વિકાસના નિા આયામો સ્ાપીનષે એિાં પગલાં લીધાં છષે  જ ષે રાષટ્રની વિકાસ યાત્રામાં સીમાચચહ્ન સાબબત 
થઈ રહ્ા છષે . િેશમાં સરકાર અનષે જનતાની ભાગીિારીથી નીત નિી પરંપરાઓનો ઉિય થઈ રહ્ો છષે . આ 
અંકમાં બિલાતા ભારતની બિલાઈ રહેલી પરંપરાઓનષે કિર સ્ોરી બનાિિામાં આિી છષે . નિી પરંપરા 
એમ જ નથી સ્પાતી, તષેનાં માટે દ્રઢ ઇચ્ાશક્ત અનષે સંકલપની જરૂર પડે છષે . કોવિડ સામષેની લડાઈમાં 
ભારતના પ્રયાસ નનરણાયક સાબબત થઈ રહ્ા છષે , તો તષેનું કારર છષે  ‘સબકા પ્રયાસ’. િેશમાં આટલાં 
મોટાં અભભયાનોનષે માત્ર સરકારી માધયમ દ્ારા જ ન ચલાિી શકાય. સફળતા માટે લોક ભાગીિારી બહુ 
જરૂરી છષે . તષેનાં પદરરામષે, સરકારના નનર્ણય અનષે યોજનાઓમાં સમાજના અંતતમ છષે ડે બષેઠેલી વયક્ત પર 
‘લાસ્ માઇલ દડશ્લિરી’નો અનુભિ કરી રહ્ો છષે . અંત્ોિયના આ શ્સધ્ધાંતના પ્રરષેતા પંદડત દિનિયાલ 
ઉપાધયાયની પ્રષેરક જીિનગાથા આ અંકમાં સામષેલ કરિામાં આિી છષે .

કેનદ્ર સરકારની નિી દ્રષષટનષે કારરષે જ શાસનમાં પારિર્શતા, જિાબિેહહતાનું પ્રમાર િધી રહું છષે . આજષે 
લોકો ચૂંટાયષેલા મંત્રીઓ, સાંસિોનષે માહહતી આપિા માગષે છષે , સરકારી કાય્ણક્રમો અનષે લોકસષેિાનાં કાયષો 
પર ફહીડબષેક આપિા માગષે છષે  અનષે ટહીકા પર કરે છષે . િરેક નાગદરક નિા ટેકનનકલ સાધનોથી સજજ છષે  
અનષે તષે સરકારના કામમાં ભાગીિાર થિા ઇચ્ષે છષે . પષેરાશ્લમ્પકમાં ભારતીય ખષેલાડહીઓનો અભૂતપુિ્ણ 
િેખાિ, પ્રથમ િાર િેશમાં સાંકેતતક ભાિા અંગષે સદક્રય પ્રયાસ, કૃષિ સુધારની દિશામાં ક્રાંતતકારી પહેલ, 
શ્ી સોમનાથ મંદિરની ભવયતા અનષે દિવયતા િધારિાનો પ્રયાસ, આઝાિી કા અમૃત મહોત્સિ શૃંખલામાં 
મહાનાયકોની કહાની અનષે િડાપ્રધાનની મન કહી બાત િગષેરેનષે આ અંકમાં સમાિિામાં આવયા છષે . સરકાર 
મોટાં લક્ષ્ય, આકરા અનષે મોટા નનર્ણયો લષેિાનું સાહસ કરી રહહી છષે  તો તષેની પાછળ શાસનની મજબૂત પકડ 
અનષે સંિષેિનશીલતા જિાબિાર છષે .

કોવિડ પ્રોટોકોલનું પાલન કરતા રહહીએ અનષે સલામત રહહીએ. આપના સૂચનો અમનષે મોકલતા રહેશો.

સરિામું:  રૂમ િં્બર-278, 
્બીજો માળ, બયૂરો ઓફ આઉ્રીચ 
એન્ડ કમયુનિકટેશિ,
સૂચિા ભવિ, િવી રદલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in (જયદીપ ભટિનાગર)
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ન્ૂ ઇનનડયા સમાચારે આઝાિીના અમૃત મહોત્સિ િિ્ણના પાિન પિ્ણનષે 
ધયાનમાં રાખીનષે િેશમાં વિકાસની ગંગોત્રીનષે રજૂ કરી હતી. તષેનાથી  િાચકોનષે 
સાચી દિશા મળહી રહહી છષે . ભારતમાં વિશ્વનું સૌથી મોટંુ રસીકરર અભભયાન 
ચાલી રહું છષે . ઉદ્ોગોની સંખ્યા િધી રહહી છષે . િેશના અનષેક ્ુિકો તષેની 
સાથષે જોડાઈ રહ્ા છષે , નિી શશક્ર નીતત, સ્ાટ્ણઅપનષે કેિી રીતષે પ્રોત્સાહન 
મળહી રહું છષે , ્ુિાનોમાં િેશભક્તની ભાિના જાગૃત થાય તષે માટે સિતંત્રતા 
સષેનાનીઓ રાજગુરૂ, કન્ાઇ, અરવિિ ઘોિના સંઘિ્ણની ગાથા આ અંકનષે 
િાંચિાલાયક બનાિષે છષે .
શુભમ બાયસ્ાર
shubhambayskar424@gmail.com

ન્ૂ ઇનનડયા સમાચાર િાંચિાનો આનંિ જ 
અલગ છષે . આ મષેગષેઝીનમાં ખૂબ જ્ાનિધ્ણક 
માહહતી આપિામાં આિષે છષે  અનષે હંુ હંમષેશા 
તષેનષે િાંચિા માટે આતુર હોઉં છંુ. તષેનષે 
િાંચીનષે તમામ પ્રકારના ભ્રમ અનષે ખોટહી 
માહહતીઓ િૂર થઈ જાય છષે . તષેમાં સરકારી 
યોજનાઓ, આંતરરાષટ્ર હીય ઘટનાઓ, 
નિીન સમાચાર અનષે િૈનશ્વક ઘટનાઓનું 
અિભૂત સંતમશ્ર બધાં મષેગષેઝીનથી 
અલગ બનાિષે છષે . હંુ સંપાિકહીય ટહીમનો 
ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છંુ, જ ષેઓ નનઃશુલ્ક 
આટલી સરસ માહહતી અમનષે આપી રહ્ા 
છષે .
પ્રવીણ શ્ીવાસતવ
shrivastavap454@gmail.com

હંુ ન્ૂ ઇનનડયા સમાચાર મષેગષેઝીનનષે નનયતમત રૂપષે િાંચું છંુ. 
તષેનાં ઘરાં લષેખ ઉપયોગી છષે . આપરા ક્રાંતતકારીઓની 
કહાનીઓ, િેશના વિકાસની કહાનીઓ, ઓશ્લમ્પક વિજ ષેતા 
અનષે િેશનષે દડશ્જટલ બનાિિાના પ્રયાસ જ ષેિા અનષેક મુદ્ા 
આ અંકમાં સામષેલ કરિામાં આવયા છષે .
રામસંગ ચૌહાણ
ramsang80@gmail.com

ન્ૂ ઇનનડયા સમાચાર મષેગષેઝીન દ્ારા ઘરી માહહતી મળષે  છષે . 
િેશના સિતંત્રતા સષેનાનીઓ અનષે ક્રાંતતકારીઓએ આઝાિી 
માટે ભજિષેલી ભૂતમકા, તષેમનાં બશ્લિાન, િેશના વિકાસમાં 
સરકારી યોજનાઓનું પ્રિાન િગષેરેની સારી માહહતી મળષે  છષે . 
તમષે આ પ્રકારની માહહતી આપતા રહેશો અનષે બધાં સુધી 
પહોંચતી રહેશષે તષેિી અપષેક્ા સાથષે તમનષે ખૂબ ખૂબ ધન્યિાિ.
dabhi.anjali111@gmail.com

ન્ૂ ઇનનડયા સમાચારના 1-15 ઓગસ્ના અંકમાં ખષેડૂતો, ્ુિાનો, 
આરોગય સહહતનાં તમામ વિિયો પર મુદ્ાિાર સહજ અનષે સરળ 
ભાિામાં માહહતી આપિામાં આિી છષે . આ માહહતી િાચકો 
માટે અત્ંત ઉપયોગી છષે . અગાઉના અંકો પર સંગ્રહરીય છષે . 
આગામી અંકોમાં પર આ પ્રકારના નિીન વિિયોનું પ્રકાશન થતું 
રહેશષે, એિી શુભકામનાઓ સાથષે આભાર
yadavarvind1965@gmail.com

ન્ ૂઇનનડયા સમાચાર મષેગષેઝીન સરકારી યોજનાઓની માહહતી 
પરૂી પાડતુ ંઉતૃ્ષટ મષેગષેઝીન છષે . આ િખતષે ટોક્ો ઓશ્લમ્પકમાં 
ભારતની જીતના હહીરો  ઉપરાંત આઝાિીના લડિયૈાઓનષે 
સ્ાન આપિામાં આવ્ુ ંછષે . આ ઉપરાંત, િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી 
દ્ારા કૌશલ્ય અનષે વિકાસ માટે રજૂ કરિામાં આિષેલી ફોમ્ુ્ણલા 
ચોક્સપરષે િત્ણમાનની જરૂદરયાત અનષે ભવિષયના વિકાસની 
પ્રતીતત કરાિષે છષે . સપંાિકહીય ટહીમનષે મારાં ધન્યિાિ.
હેમલતા શમમા ભોલીબેન
hemlatasharmabholiben@ gmail.com
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આઝાિીના સાત િાયકા પછી પર િેશમાં અસંગહઠત 
ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા શ્તમકોનો ચોક્સ આંકડો 

નથી. એક અનુમાન પ્રમારષે અંસગહઠત ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા 
આિા શ્તમકોની સંખ્યા 38  કરોડથી િધુ છષે , પર ચોક્સ 
જારકારીના અભાિષે તષેમનષે કેનદ્ર સરકારની એ સામાશ્જક અનષે 
સુરક્ા યોજનાઓનો લાભ નથી મળતો, જ ષે સંગહઠત ક્ષેત્રના 
લોકોનષે મળષે  છષે . આિા લોકોના હહતમાં કેનદ્ર સરકારે અત્ાર 
સુધીનું સૌથી મોટંુ પગલું ભ્ુું છષે . શ્મ અનષે રોજગાર મંત્રાલયષે 
ઈ-શ્મ પોટ્ણલની શરૂઆત કરી છષે . આ પોટ્ણલની મિિથી 
શ્તમકોની સંખ્યા અનષે માહહતી એકત્ર કરિામાં આિશષે અનષે 
તષેનાં આધારે સરકાર શ્તમકો માટેની યોજનાઓ અનષે નનયમો 

એસંગઠિત ક્ોત્રના 38 કરાોડથી વધુ શ્રતમકાોના 
ઠિતમાં ઈ-શ્રમ પાોટ્ટલની શરૂએાત

બનાિશષે. શ્તમકોનષે ઈ-શ્મ કાડ્ણ  જારી કરિામાં આિશષે, જ ષેમાં 
તષેમનષે 12 આંકડાનો વિશશષટ કોડ આપિામાં આિશષે. આ 
કોડ દ્ારા એ શ્તમકની ઓળખ થશષે. શ્તમકોનષે પોટ્ણલ પર 
રજીસ્્રષેશન કરિામાં શ્મ મંત્રાલય મિિ કરશષે. તષેમાં રાજ્ય 
સરકાર, ટ્ર ેડ ્ુનનયન અનષે કોમન સર્િસ સષેન્ટર પર મિિ 
કરશષે. આ માટે સમગ્ર િેશમાં જન જાગૃતત અભભયાન શરૂ 
કરિામાં આિશષે. કોઇ પર મુશકેલી નડે તો ટોલ ફ્હી નંબર 
14434 પર ફોન કરીનષે સંપૂર્ણ માહહતી મષેળિી શકાય છષે . 
કોઇ શ્તમક આ પોટ્ણલ પર રજીસ્ડ્ણ  હોય અનષે િુઘ્ણટનામાં 
મૃત્ુ કે કાયમી અપંગતાનો ભોગ બનષે તો તષેનષે રૂ. બષે લાખ 
અનષે આંશશક રીતષે અપંગ થાય તો એક લાખ રૂવપયાન સહાય 
મષેળિિા હકિાર બનશષે. શ્મ અનષે રોજગાર મંત્રી ભુપષેનદ્ર 
યાિિના જરાવયા અનુસાર, “અસંગહઠત ક્ષેત્રના શ્તમકો 
ભારતના રાષટ્ર  નનમણાતા છષે  અનષે આ પોટ્ણલ િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિીના શ્તમક કલ્યારના દ્રષષટકોરનષે આગળ િધારિાની 
દિશામાં એક મહતિનો પડાિ છષે .”

કુપાોષણ તવરુધધ જાગૃતત ફોલાવવા એાોલલમ્પિક 
ખોલાડીએાો 75 શાળાએાોની મુલાકાત લોશો

વણકરાોનો ભોટઃ વધુ 10 શિો રાોમાં િો ન્ડલૂમ 
ઠડઝાઇન ઠરસાોસ્ટ સોન્ટર સ્થપાશો

ટોક્ો ઓશ્લમ્પકથી પાછા ફરેલા ભારતીય ખષેલાડહીઓ 
આિતા િિષે 76મા સિતંત્રતા દિિસ સુધી 75 શાળાઓની 

મુલાકાત લષેશષે અનષે કુપોિર વિરધ્ધ જાગૃતત ફેલાિિાની 
સાથષે સાથષે શાળાના બાળકો સાથષે રમશષે. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિીના આગ્રહથી આ ખષેલાડહીઓ આ કામ કરિા જઈ રહ્ા 

છષે . િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
ટોક્ો ઓશ્લમ્પકમાંથી 
પાછા ફરેલા ખષેલાડહીઓ 
સાથષેના એક સંિાિ િરતમયાન 
તષેમનષે 75 શાળાઓની 
મુલાકાત લષેિાની અપીલ 
કરી અનષે જરાવ્ું કે, િેશ 

આઝાિીના 75મા િિ્ણમાં પ્રિષેશ કરિાના ઉપલક્ષ્યમાં અમૃત 
મહોત્સિ મનાિી રહ્ો છષે . ટોક્ો ઓશ્લમ્પકમાં ભારતના 
શાનિાર િેખાિની સૌથી સકારાત્મક અસર એ રહહી કે રમત 
પ્રત્ષે લોકોની ધારરા બિલાઈ છષે  અનષે તષે બાળકોનષે રમત પ્રત્ષે 
પ્રોત્સાહહત કરી રહહી છષે . એટલાં માટે જ, િડાપ્રધાનષે કહું કે, 
ઓશ્લમ્પક ખષેલાડહીઓ કુપોિર વિરધ્ધ જાગૃતત ફેલાિશષે અનષે 
શાળાઓની મુલાકાત લષેશષે, તો બાળકોનષે પ્રોત્સાહન મળશષે.

આશરે 116 િિ્ણ પહેલાં 7 ઓગસ્, 1905નાં રોજ 
ભારતમાં સિિેશી આિંોલનની શરૂઆત થઈ ત્ારે 

હેનડલૂમના સિિેશી ઉતપાિનોનષે લોકોએ હોંશભષેર સિીકાયણા. 
પર આઝાિી પછી ધીરે ધીરે તષેનુ ં મહતિ અનષે િપરાશ ઘટતો 
ગયો. આ ગૌરિપરૂ્ણ ઇતતહાસનુ ં પનુરાિત્ણન કરિા િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીએ િર િિષે 7 ઓગસ્નાં રોજ નષેશનલ હેનડલમુ દિિસ 

તરીકે મનાિિાનુ ંઆહિાન ક્ુું 
હતુ.ં િોકલ ફોર લોકલના મતં્ર 
દ્ારા હિષે ભારતનો હેનડલમુ 
ઉદ્ોગ તષેનો જૂનો િભૈિ પાછો 
મષેળિિાની દિશામાં આગળ 

િધી રહ્ો છષે . િરકરો, નનકાસકારો, ઉતપાિકો અનષે દડઝાઇનરોનષે 
દડઝાઇન સ્ોર સુધી પહોંચની સવુિધા પ્રિાન કરિા માટે કાપડ 
મતં્રાલય િધ ુ 10 દડઝાઇન દરસોસ્ણ સષેન્ટર સ્ાવપત કરિા 
જઈ રહંુ છષે . આ કેનદ્ર નષેશનલ ઇન્સ્સ્ટૂ્ટ ઓફ ફેશન એનડ 
ટેકનોલોજી (NIFT) ની મિિથી સ્ાપિામાં આિશષે. આ સષેન્ટર 
કોલકતા, ચષેન્ાઇ, બેંગલુર, હૈિરાબાિ, કન્રુ, ઇનિોર, નાગપરુ, 
મષેરઠ, ભાગલપરુ અનષે પારીપત સ્સ્ત િરકર સષેિા કેનદ્રોમાં 
સ્ાપિામાં આિી રહ્ા છષે .

સમાચાર સાર 
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સ્થાલનક ઉત્ાદનાો માટો વારાણસી 
એાશીવા્ટદ સમાન

ભારત તવશ્વનું બીજંુ એાકષ્ટક 
મોન્ુફોક્ચઠરંગ િબ બન્ું

ઇ-સંજીવનીનાો રોકાોડ્ટ ઃ એોક કરાોડથી વધુ લાોકાોનો સોવા એાપી

કોવિડકાળમાં જ્યારે િિદીઓ સામાન્ય બબમારીઓમાં િિાખાનામાં 
જતા ડરતા હતા, ત્ારે ‘આ્ષુયમાન ભારત’ અતંગ્ણત શરૂ 

કરિામાં આિષેલી ટેલી-કસ્સલ્ષેશન સર્િસ ઇ-સજંીિનીએ લોકોનષે ઘષેર 
બષેઠાં ડોક્ટરનો સપંક્ણ  કરિાની સુવિધા આપી. તષેનાં દ્ારા અત્ાર સધુી 
એક કરોડથી િધ ુલોકોનષે કસ્સલ્સ્સી સષેિા પરૂી પાડિામાં આિી છષે . 
મતં્રાલયના જરાવયા પ્રમારષે, ઇ-સજંીિની સવુિધા દ્ારા રોજ 75,000 
િિદીઓનષે સષેિા પૂરી પાડિામાં આિી રહહી છષે . છષેલલાં 10 મહહનામાં આ 
સવુિધામાં 1000 ટકાથી િધનુી વબૃધિ થઈ છષે. સપટેમબર, 2020માં 
1,60,807 ટેશ્લ-કસ્સલ્સ્સી સષેિા આપિામાં આિી હતી, જ્યારે 
જુલાઇ 2021માં તષેની સખં્યા િધીનષે 16,50,822 થઈ હતી. િેશના 
701 શ્જલલામાં આ સુવિધા પરૂી પાડિામાં આિી રહહી છષે . તષેનો લાભ 
લષેનારમાં 56 ટકા મહહલાઓ, 0.5 ટકા લોકો 80 િિ્ણથી ઉપરની 
િયના અનષે 18 ટકા િિદી 20 િિ્ણથી ઉપરની િયના છષે . n

આશરે ત્રર િિ્ણ પહેલાં કોલકતાથી પ્રથમ કન્ટષેનર ગગંા નિીના 
માગષે િારારસી પહોંચ્ુ ંહતુ.ં સિતતં્ર ભારતના ઇતતહાસમાં 

ગગંાના માગષે આ પ્રથમ પદરિહન હતુ,ં એટલુ ંજ નહીં પર જળમાગ્ણના 
રસતષે નિા ભારતની સભંાિનાઓનંુ એ દ્ાર હતંુ, જ ષે સાત િાયકાઓની 
ઉપષેક્ાનષે કારરષે બધં હતુ.ં િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી કહે છષે , “એક જમાનો 
હતો, જ્યારે આપરા િેશની મોટહી મોટહી નિીઓમાં િહાર ચાલતા 
હતા, પર આઝાિી પછી તષેનાં પર ધયાન આપિાનષે બિલષે તષેની 
ઉપષેક્ા કરિામાં આિી. અમષે આ અન્યાયનો અતં લાિીએ છીએ.” 
િડાપ્રધાનના ડ્ર હીમ પ્રોજ ષેક્ટ તરીકે શરૂ કરિામાં આિષેલા િારારસી 
પોટ્ણના પદરરામષે િારારસી અનષે આસપાસના વિસતારોમાંથી હિષે 
રમકડાં, સ્ાનનક હસતકળાની ચીજો જળમાગ્ણ દ્ારા ઓછા સમય 
અનષે ખચષે પહોંચી રહ્ા છષે . તષેનાથી સ્ાનનક િષેપાર અનષે રોજગારમાં 
સભંાિનાઓના નિા દ્ાર પર ખલૂ્યા છષે . િત્ણમાન સમયમાં, જળમાગ્ણ-1 
દ્ારા કોલકતા, ઝારખડં, બબહાર અનષે ઉત્તરપ્રિેશ એકબીજા સાથષે 
જોડાયષેલા છષે . જળમાગષો દ્ારા વિકાસ કરિાની િડાપ્રધાનની આ 
યોજનાનાં પદરરામષે આજષે ભારતમાં જળમાગષોની સંખ્યા િધીનષે 111 
થઈ ગઈ છષે, જ ષે 2014 સધુી માત્ર પાંચ હતી.

ગયા િિષે કોવિડ સમયમાં ભારતનુ ં અથ્ણતતં્ર નકારાત્મક સતર 
સધુી નીચષે જતુ ંરહંુ હતુ,ં ત્ારે ઘરાં લોકોએ સિાલ ઉઠાવયા 

હતા. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ એ િખતષે આત્મનનભ્ણર ભારતનો 
સકંલપ રજૂ કયષો હતો. આ જ માગષે ચાલીનષે ભારત આર્થક સકંટમાંથી 
બહાર આવ્ુ ંએટલુ ંજ નહીં, પર મષેન્ફેુ્ચરરગ જ ષેિા મહતિના નિા 
વિક્રમ સજી્ણ  રહંુ છષે . દરયલ એસ્ષેટ કસ્સલ્ન્ટ કુશમષેન એનડ િષેકફહીલડે 
તાજ ષેતરમાં જ પ્રશ્સધ્ધ કરેલા અહેિાલ ગલોબલ મષેન્ફેુ્ચરરગ દરસ્ 
ઇનડેક્સ અનસુાર ભારત ચીન પછી વિશ્વના બીજા નબંરનુ ંપસિંગીનું 
મષેનુ્ફે્ચરરગ હબ બની ગ્ંુ છષે . ભારતષે આ મામલામાં અમષેદરકાનષે 
પર પાછળ છોડહી િીધુ ંછષે . અહેિાલ પ્રમારષે, ઉતપાિકો અમષેદરકા અનષે 
એશશયા-પષેશ્સદફક ક્ષેત્રની સરખામરીમાં ભારતમાં િધ ુરસ બતાિી 
રહ્ા છષે . ભારતમાં કામકાજની સાનુકુળ સ્સ્તત અનષે ખચ્ણ કાય્ણક્મતાનષે 
કારરષે મષેન્ફેુ્ચરરગ હબ તરીકે આકિ્ણર િધ્ુ ંછષે . મષેક ઇન ઇનનડયા 
જ ષેિી પહેલનષે કારરષે ભારત િનૈશ્વક દડઝાઇનુ ંમષેન્ફેુ્ચરરગ હબ બની 
રહુ ંછષે , તો આત્મનનભ્ણર ભારત જ ષેિા મહાઅભભયાન અનષે પફષોમસ્સ 
શ્લનક્ડ ઇસ્સષેશ્ન્ટિ (PLI) જ ષેિી યોજનાઓએ ભારતમાં મષેન્ફેુ્ચરરગ 
સષેક્ટર માટે પ્રોત્સાહન પરંુ પાડુ ંછષે .

ઇ-સજંીિની સષેિાનો લાભ લષેિા માટે તમારે ગગુલ પલ સ્ોર પર 
જઈનષે ઇ-સંજીિની એપ ડાઉનલોડ કરિાની રહેશષે. એ પછી તષેમાં 
ત્રર વિકલપ િેખાશષે. પ્રથમ-િિદીનુ ંરજીસ્્રષેશન અનષે ટોકન, બીજો- 
લોગ ઇન અનષે ત્રીજો-વપ્રભ્રિપ્શન. આ એપ પર રજીસ્્રષેશન 
અનષે ટોકન મષેળિીનષે મોબાઇલ નબંર નાખિાનો રહેશષે. તમારા 
મોબાઇલ પર એક ઓટહીપી આિશષે. ઓટહીપી નાખીનષે તમષે ફોમ્ણ 
ભરી શકો છો. ઇ-સજંીિની બષે રીતષે ટેશ્લ મષેદડશ્સન કસ્સલ્સ્સી 
ઉપલબ્ધ કરાિષે છષે . તષેમાં એક કસ્સલ્સ્સી ડોક્ટરની ડોક્ટર 
સાથષે અનષે બીજી િિદીની ડોક્ટર સાથષે હોય છષે .

િમે પણ િાભ િઈ શકો છો

સમાચાર સાર 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 સપ ટ્ેમ્બર, 20216

“સમાજના અંતતમ છષે ડે બષેઠેલો વયક્ત, િશ્લત હોય, વપડહીત 
હોય, શોષિત હોય, િંચચત હોય, ગામ હોય, ગરીબ હોય કે 
ખષેડૂત હોય.. સૌ પ્રથમ તષેનો ઉિય થિો જોઇએ. રાષટ્રનષે સશ્ત 
અનષે સિાિલંબી બનાિિા માટે સમાજના અંતતમ છષે ડે બષેઠેલા 
આ લોકોનો સામાશ્જક, આર્થક વિકાસ કરિો પડશષે.” પંદડત 
દિનિયાલ ઉપાધયાયનો આ વિચાર અંત્ોિયના મૂળનું જનક 
છષે . આ માગ્ણ પર ચાલીનષે ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, 
સબકા વિશ્વાસના મૂળમંત્ર’નો ઉિય થયો છષે . પંદડત દિનિયાલ 
ઉપાધયાયનો જન્મ 25 સપટેમબર, 1916નાં રોજ ચુન્ીલાલ 
શુ્લનષે ત્ાં થયો હતો. ભારતીય સામાશ્જક પરંપરા પ્રમારષે 
પ્રથમ પ્રસૂતત મહહલાના વપયરમાં થાય છષે . તષેથી દિનિયાલ 
ઉપાધયાયનો જન્મ રાજસ્ાનના ધનદકયા ગામમાં તષેમના 
નાનાના ઘરે થયો હતો. પર તષેમનું પૈતૃક ગામ ઉત્તરપ્રિેશના 
મથુરા શ્જલલાનું નાંગલા ચંદ્રભાન છષે . 

પંદડતજીના વપતા ભગિતીપ્રસાિ ઉપાધયાય વ્રજ મથુરામાં 
જલષેસર રેલિષે માગ્ણ પર એક સ્ષેશનમાં સ્ષેશન માસ્ર હતા. 
િીનિયાલનું બાળપર ખૂબ મુશકેલીમાં િીત્ું. તષેઓ ત્રર 

િિ્ણના હતા ત્ારે વપતાની છત્રછાયા ગુમાિી. સાત િિ્ણના હતા 
ત્ારે માતા રામપયારીનું પર અિસાન થઈ ગ્ું. બાળપરમાં 
માતા-વપતાના પ્રષેમની બહુ જરૂર હોય છષે , પર એ જ સમયષે 
પંદડતજી વપતાના આશરા અનષે માતાની મમતાથી િંચચત રહહી 
ગયા. પંદડતજી નાનપરથી જ કુશાગ્ર બુધ્ધ્ધ ધરાિતા હતા. 
તષેમરષે સીકરની કલ્યાર હાઇસુ્લમાંથી મષેટ્ર હીકની પરીક્ા ફસ્્ણ  
્લાસમાં પાસ કરી. તષેમનષે અજમષેર બોડ્ણ  અનષે સુ્લ બંનષેમાંથી 
સુિર્ણ ચંદ્રક એનાયત કરિામાં આવયો. બષે િિ્ણ પછી બબરલા 
કોલષેજ, વપલાનીથી હાયર સષેકનડરી પરીક્ા ફસ્્ણ  ્લાસમાં પાસ 
કરી. આ િખતષે પર તષેમનષે બષે સુિર્ણ ચંદ્રક મળયા. 1939માં 
તષેમરષે સનાતન ધમ્ણ કોલષેજ, કાનપુરથી ગષરતના વિિય સાથષે 
બીએની પરીક્ા ફસ્્ણ  ્ લાસમાં પાસ કરી. અહીં તષેમની મુલાકાત 
રાષટ્ર હીય સિયંસષેિક સંઘ (RSS)ના કાય્ણકતણાઓ સાથષે થઈ. 
સંઘના કાય્ણકતણાઓના તપસિી જીિનથી પ્રભાવિત થઈનષે તષેમનાં 
મનમાં પર િેશસષેિાનો વિચાર આવયો. પંદડતજીએ આગ્રાની 
સષેન્ટ જોસ્સ કોલષેજમાં એમએમાં એડતમશન લીધું, પર કોઇક 
કારરસર અધિચ્ષેથી અભયાસ છોડિો પડ્ો. આ િરતમયાન 

એંતાોદયનાએંતાોદયના  
પ્રણોતાપ્રણોતા
કહેવાય છે કે કેટિલાંક લોકો મહાન પેદા થાય છે, કેટિલાંક લોકો મહાનતિા પ્ાપતિ કરે છે અને કેટિલાંક લોકો પર 
મહાનતિા ઠોકી બેસાડવામાં આવે છે. પંડડતિ ડદનદયાલ ઉપાધયાય એવા મહાપુરુષ હતિા, જમેણે મહાનતિા પ્ાપતિ 

કરી હતિી. એકાત્મ માનવવાદ અને અંત્ોદયના જ ેમાગ્ભ પર ચાલીને વતિ્ભમાન કેન્દ્ર સરકાર દેશનાં દરેક વગ્ભનું સપનું 
સાકાર કરીને આત્મનનર્ભર રારતિ તિરફ ડગલાં માંડી રહી છે, તિેના પ્ણેતિા પંડડતિ ડદનદયાલ ઉપાધયાય જ હતિા. એક 
એવા યુગદ્ર્ટિા જમેણે વાવેલા વવચારો અને સસધ્ાંતિોના બીજ રા્ટિ્રના પુનર્નમમાણના રૂપમાં અંકુડરતિ થઈ રહ્ા છે.

પંઠડત ઠદનદયાલ ઉપાધ્ાયવ્યક્તિત્વ

જન્મ: 25 સપ ટ્ેમ્બર 1916   મૃત્ુ: 11 ફટેબ્ુઆરી 1968
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તષેમરષે નક્હી ક્ુું કે તષેઓ નોકરી નહીં કરે. તષેમરષે રાષટ્ર હીય જાગૃતત 
અનષે રાષટ્ર હીય એકતા માટે કહટબધ્ધ આરએસએસના કાયષો માટે 
પોતાનું જીિન અર્પત ક્ુું. 1951 સુધી સંઘમાં વિવિધ હોદ્ાઓ પર 
રહહીનષે સામાશ્જક ચષેતનાનું કાય્ણ કરતા રહ્ા. 1951માં જનસંઘની 
સ્ાપનાથી જ તષેઓ સષેિા કરતા રહ્ા. ડોક્ટર શયામાપ્રસાિ 
મુખજી્ણ  તષેમની સંગઠન ક્મતાથી એટલાં પ્રભાવિત થયા કે 
કાનપુર અચધિષેશન બાિ તષેમરષે કહું કે, જો મારી પાસષે બીજા 
બષે દિનિયાલ હોત તો હંુ ભારતનું રાજકહીય રૂપ બિલી નાખત. 
કમનસીબષે, 1953માં ડોક્ટર શયામાપ્રસાિનું અિસાન થ્ું. 

ડો. મુખરજીનાં મૃત્ુ બાિ ભારતનું રાજકહીય સિરૂપ બિલિાની 
જિાબિારી પંદડત દિનિયાલના શશરે આિી. તષેમરષે આ કાય્ણ 
એટલું ચૂપચાપ અનષે વિશષેિ રીતષે ક્ુું કે 1967ની સામાન્ય 
ચૂંટરીનાં પદરરામ આવયા ત્ારે લોકો આચિય્ણચદકત થઈ ગયો. 
િોટની ટકાિારીના સંિભ્ણમાં જનસંઘ રાજકહીય પક્ોમાં બીજા ક્રમષે 
પહોંચી ગયો. દિનિયાલ મહાન નષેતા બની ગયા છતાં સાિાઈથી 
રહેતા હતા. તષેઓ પોતાનાં કપડાં જાતષે ધોતા હતા. તષેઓ સિિેશી 
અંગષેની િાતો નહોતા કરતા પર ક્ારેય વિિેશી િસતુ ખરીિતા 
નહોતા.

સિતંત્રતા આંિોલન િરતમયાન અનષેક નષેતાઓએ રાષટ્રભક્તનો 
જુસસો પષેિા કરિા પત્રકારતિનો ઉપયોગ કયષો. આિા નષેતાઓમાં 
પંદડત દિનિયાલ ઉપાધયાયનું નામ પર સામષેલ છષે . પંદડત 
દિનિયાલ રાજકારરમાં સદક્રયા હોિાની સાથષે સાથષે સાહહત્ 
સાથષે પર સંકળાયષેલા હતા. હહનિી અનષે અંગ્રષેજીમાં તષેમના લષેખ 
વિવિધ અખબારો અનષે સામષયકોમાં પ્રકાશશત થતા હતા. તષેમનાં 
બૌધ્ધ્ધક સામરય્ણનષે સમજિા એક ઉિાહરર પૂરતું છષે . તષેમરષે 
એક જ બષેઠકમાં (સતત 16 કલાક બષેસીનષે) લઘુ નિલકથા 
‘ચંદ્રગુપત મૌય્ણ’ લખી નાખી હતી. દિનિયાલજીએ લખનૌમાં 
રાષટ્રધમ્ણ પ્રકાશનની સ્ાપના કરી અનષે રાષટ્રિાિી વિચારોનષે 
ફેલાિિા માટે માશ્સક મષેગષેઝીન ‘રાષટ્રધમ્ણ’ની શરૂઆત કરી. 
બાિમાં તષેમરષે, 'પાંચજન્ય' (સાપતાહહક) અનષે 'સિિેશ' (િૈનનક)
ની પર શરૂઆત કરી. તષેઓ ઉચ્ કક્ાના પત્રકાર હતા. 11 
ફેબુ્આરી, 1968નાં રોજ મુગલસરાય રેલિષે સ્ષેશનના યાડ્ણમાં 
તષેમનું શબ મળતાં સમગ્ર િેશમાં શોક અનષે આઘાતનું મોજુ ંફરી 

દિનિયાલ ઉપાધ્ાયે આાપણને આંતાેિયનાે 
માર્ગ ચિંધ્ાે હતાે. આેટલે કે સમાજના છેવાડે 
ઊભેલા માણસનાે ઉિય કરવાે. 21મી સિીનું 

ભારત આા જ વવિારમાંથી પ્ેરણા લઈને 
આંતાેિય માટે કામ કરી રહું છે. જે વવકાસના 
આંવતમ પરચથયા પર છે, તેને પ્થમ પરચથયા 

પર લાવવા માટેનું કામ થઈ રહું છે
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 

િળ્ું. પંદડત દિનિયાલની શંકાસપિ સ્સ્તતમાં થયષેલી હત્ાનું 
રહસય હજુ સુધી ઉકેલા્ું નથી. પંદડત દિનિયાલ ઉપાધયાય 
ભારતીય લોકશાહહીના એ ઘડિૈયાઓમાંના એક છષે  જ ષેમરષે તષેનાં 
ઉિાર અનષે ભારતીય સિરૂપનષે આકાર આપયો હતો. તષેમરષે સત્તા 
મષેળિિા માટે રાજકારરમાં પ્રિષેશ નહોતો કયષો. સાિગીભ્ુું 
જીિન જીિનારા આ મહાપુરિમાં રાજકારર, સંગઠન, શશલપી, 
કુશળ િ્તા, સમાજચચતક, અથ્ણચચતક, શશક્ાવિિ, લષેખક અનષે 
પત્રકાર સહહતની અનષેક પ્રતતભાઓ સમાવિષટ હતી. જૂજ લોકો 
આિી બહુમુખી પ્રતતભા ધરાિતા હોય છષે . પંદડત દિનિયાલ 
ઉપાધયાયના રાજકહીય વયક્તતિનષે બધાં બહુ સારી રીતષે જારષે છષે . 
તષેમરષે જનસંઘનું કુશળ નષેતૃતિ ક્ુું, તષેનાં શ્સધ્ધાંત ઘડ્ા અનષે 
રાજકારરમાં શુધ્ધતાના નિા ઉિાહરર પ્રસ્ાવપત કયણા. n

પંઠડત ઠદનદયાલ ઉપાધ્ાય રાજકીય 
નોતા, સંગિનના શશલ્ી, કુશળ વતિા, 
સમાજચચંતક, એથ્ટચચંતક, શશક્ાતવદ, 

લોખક એનો પત્રકાર જોવી બિુમુખી પ્રતતભા 
ધરાવતા િતા.

પંઠડત ઠદનદયાલ ઉપાધ્ાયવ્યક્તિત્વ
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તવશ્વ સાંકો તતક ભાષા ઠદવસતવશોષ એિો વાલ 

સાંકો તતક ભાષા િવો બની રહાં છો  
સશતિ િસતાક્ર

જ ેલોકો બોલી કે સાંરળી નથી શકતિા તિેઓ હાથ, ચહેરો કે શરીરના હાવરાવથી પોતિાના મનોરાવ અભરવય્તિ 
કરે છે, જનેે સાંકેતતિક રાષા (સાઇન લેંગવેજ) કહેવામાં આવે છે. સમાજના વવકાસની ધારામાં આ લોકો પાછળ ન 
રહી ર્ય તિે માટેિ રારતિમાં પ્થમ વાર સાંકેતતિક રાષાનો કોમન શબ્દકોષ બનાવવામાં આવયો, તિો નવી ઝશક્ષણ 

નીતતિ અંતિગ્ભતિ તિેને સત્ાવાર વવષયનો દરજ્જો પણ આપવામાં આવયો... 

“આત્મવિશ્વાસ સાથષે કપરાં પડકારોનો સામનો 
કરીનષે અનષે સકારાત્મક વિચારો સાથષે 
અિરોધોનષે િૂર કરિાથી વયક્ત જીિનમાં નિી 

ઊંચાઇઓનષે સપશષે છષે .” આ િાત િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ એક મકૂ-
બચધર ( બહેરા મંુગા) પષેન્ટરનષે લખષેલા પત્રમાં કહહી હતી, જ ષેરષે તષેમનષે 
પોતાની એક કૃતત મોકલી હતી. જયપરુના અજય ગગ્ણ બાળપરમાં 
એક િુઘ્ણટનામાં મકૂ-બચધર થઈ ગયા. આિી સ્સ્તતમાં ઘરી િાર 
મારસ ભાંગી પડે છષે . પર દિવયાંગતા છતાં અજય હહમત ન હાયણા 
અનષે પોતાની નબળાઈઓનષે પોતાની તાકાત બનાિી. ગગષે સમપ્ણર, 
પદરશ્મ અનષે સતત પ્રષેક્ટહીસ દ્ારા પષેન્ન્ટગમાં કુશળતા હાંસલ કરી. 
આજષે િેશ જ નહીં, વિિેશોમાં પર તષેમની કલાકૃતતઓનાં અનષેક 
પ્રિશ્ણનનુ ંઆયોજન થાય છષે . તષેઓ મકૂ-બચધર બાળકોનષે પષેન્ન્ટગની 
નનઃશલુ્ક તાલીમ પર આપષે છષે . િડાપ્રધાન મોિીએ ગગ્ણનષે લખષેલા 
પત્રમાં કહુ ંહતુ,ં “તમારં જીિન એિા અનષેક લોકો માટે પ્રષેરરાસ્તોત 
છષે , જ ષેમરષે પોતાની જંીિગીમાં ક્ારેક નષે ક્ારેક મશુકેલીઓ અનષે 
અિરોધોનો સામનો કયષો છષે .”

 ગગ્ણ આજષે જ ષે સ્ાન પર છષે  ત્ાં સધુી પહોંચિા માટે ધગશ, તમત્રોનો 

ભરોસો અનષે મિિની જરૂર પડે છષે . 2011ની િસતત ગરતરી પ્રમારષે  
ભારતમાં આશરે 50 લાખ લોકો એિા છષે  જ ષેઓ બોલી કે સાંભળહી 
શકતા નથી અથિા તો તષેમની શ્િર શક્ત નબળહી છષે . 2016માં 
ઇનનડયન સાઇન લેંગિષેજ દરસચ્ણ એનડ ટ્ર ેનનગ સષેન્ટરની સ્ાપના સાથષે 
મકૂ-બચધરોની મિિની દિશામાં શરૂઆત થઈ. સામાશ્જક ન્યાય 
અનષે અચધકારીતા મતં્રાલય અતંગ્ણત સ્પાયષેલા આ સષેન્ટર દ્ારા 
સાંકેતતક ભાિાના વયાખ્યાકારોનષે તાલીમ, દરસચ્ણ અનષે ડેિલપમષેન્ટ 
તથા નિી ટેકનોલોજી પર ખાસ ધયાન કેનદ્રરીત કરિામાં આિષે છષે , 
જ ષેથી 50 લાખથી િધ ુ લોકોનષે અભયાસ, કામકાજનાં સ્ળ અનષે 
જાહેર જીિનની પ્રવનૃત્તઓમાં સમાન તકો પરૂી પાડહી શકાય. કેનદ્રરીય 
સામાશ્જક ન્યાય અનષે અચધકારીતા મતં્રાલય મૂક-બચધરોના કલ્યાર 
માટે કામ કરનાર બબનસરકારી સગંઠનોનષે પર પદંડત દિનિયાલ 
ઉપાધયાય યોજના અતંગ્ણત સહાય પરૂી પાડે છષે . દિવયાંગજન 
અચધકાર અચધનનયમ 2016 અતંગ્ણત પર મકૂ બચધરોનષે અગાઉની 
સરખામરીમાં િધ ુસવુિધાઓ ઉપલબ્ધ કરિામાં આિી છષે .

5 િિ્ણથી ઓછી ઉંમરના અનષે રૂ. 15,000થી ઓછી માશ્સક 
આિક ધરાિતા પદરિારના બાળકનષે કોકશ્લયર ઇ્પલાન્ટ કરિાની 
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મઠુ્હી બધં કરીનષે બનંષે હાથનષે એકની ઉપર એક મૂકિામાં આિષે તો 
તષેનષે લગ્નનો સકેંત માનિામાં આિષે છષે . પર આ જ સાઇનનષે ઉત્તર 
ભારતના કેટલાંક ભાગોમાં જ ષેલનો સકેંત માનિામાં આિષે છષે . આ 
વિરોધાભાસનષે કારરષે  એક એિા શબ્દકોશની જરૂર હતી જ ષે ભાિા 
અનષે પ્રાિેશશકતા િચ્ષે સષેતનુુ ંકામ કરી શકે. ઇનનડયન સાઇન લેંગિષેજ 
દરસચ્ણ એનડ ટ્ર ેનનગ સષેન્ટરે તષેનાં પર દરસચ્ણ કરીનષે ભારતની પ્રથમ 
સાંકેતતક ભાિાનો શબ્દકોશ બનાવયો છષે . ત્રર આવનૃત્તમાં તૈયાર 
કરિામાં આિષેલા આ શબ્દકોશમાં આશરે 10,000 શબ્દ સામષેલ 
કરિામાં આવયા છષે . 3,000 શબ્દો સાથષેની પ્રથમ આવનૃત્ત 23 માચ્ણ, 
2018નાં રોજ, 6,000 શબ્દો સાથષે (પ્રથમ આવનૃત્તના 3,000 શબ્દો 
સહહત)ની બીજી આવૃનત્ત 27 ફેબુ્આરી, 2019નાં રોજ અનષે ત્રીજી 
આવનૃત્ત 17 ફેબુ્આરી, 2021નાં રોજ  પ્રશ્સધ્ધ કરિામાં આિી હતી. 
આ શબ્દકોશમાં વિદડયોમાં સકેંત, સકેંતો માટે અગં્રષેજી શબ્દ અનષે 
પ્રાસનંગક ચચત્ર પર સામષેલ છષે . શબ્દકોશમાં િેશના વિવિધ ભાગોમાં 
ઉપયોગમાં લષેિાતા પ્રાિેશશક સકેંતોનષે પર સામષેલ કરિામાં આવયા છષે .

 સાંકટે તિક ભારાિ ેપ્રથમ વાર વવરયિો દરજ્જો
ભારતમાં સાંકેતતક ભાિાનષે વિિયનો િરજજો મળયો હોય તષેવંુ પ્રથમ 
િાર બન્ુ ંછષે . 34 િિ્ણ પછી આિષેલી નિી રાષટ્ર હીય શશક્ર નીતતનષે એક 
િિ્ણ પરંૂ થિા પ્રસગંષે આયોશ્જત કાય્ણક્રમમાં િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
તષેની જાહેરાત કરતા જરાવ્ંુ હતુ ંકે, “હિષે વિદ્ાથથીઓ તષેનષે એક ભાિા 
તરીકે પર ભરી શકશષે. તષેનાથી ભારતીય સાંકેતતક ભાિાઓનષે મોટંુ 
પ્રોત્સાહન મળશષે. આપરા દિવયાંગ સાથીઓનષે ઘરી મિિ મળશષે.”  
NCERT અનષે ઇનનડયન સાઇન લેંગિષેજ દરસચ્ણ એનડ ટ્ર ેઇનનગ સષેન્ટર 
િચ્ષે થયષેલી સમજૂતત પ્રમારષે  હહનિી-અગં્રષેજી માધયમનાં ધોરર 1થી 
12 સધુીનાં તમામ NCERT પસુતકો, શશક્કોના પસુતકો અનષે અન્ય 
પરૂક પાઠ્યપસુતકો અનષે સસંાધનોનષે ભારતની સાંકેતતક ભાિામાં 
પદરિર્તત કરિામાં આિી કહહી છષે . આ પહેલથી એ તમામ વિદ્ાથથીઓ 
અનષે શશક્કોનષે લાભ થશષે, જ ષેઓ સાંભળહી શકતા નથી, અથિા તો 
ઓછંુ સાંભળષે  છષે . પ્રાથતમક, માધયતમક અનષે ઉચ્ શશક્રમાં સરળતા 
માટે વિદડયો સામગ્રી પર જારી કરિામાં આિી છષે . સરકારની એ 
ફરજ છષે  કે િરેક વયક્તનુ ંભલુ ંથાય, િરેક વયક્તનષે ન્યાય મળષે . આ 
જ વિચાર સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસના મતં્રનો 
આધાર પર છષે . પછી એ િદરષઠ નાગદરક હોય, મહહલા હોય, વિદ્ાથથી 
હોય, આદિિાસી હોય, પીદડત, શોષિત, િચંચત કે પછી દિવયાંગજન 
હોય. સમાજના જ ષે િગષોનાં હહતોનુ ંધયાન આઝાિી પછીના 70 િિ્ણમાં 
પર ન રાખિામાં આવ્ંુ તષેમનાં માટે 2014 બાિ કેનદ્ર સરકારે વિશષેિ 
પ્રયાસ કયણા છષે . કૌશલ્ય તાલીમથી લઈનષે નોકરીઓમાં અનામત 
ત્રર ટકાથી િધારીનષે ચાર ટકા કરિાનુ ંહોય, કે પછી સમાજની મખુ્ય 
ધારામાં જોડિા માટે ટ્ર ેઇનનગ, અભયાસ, દરસચ્ણ, મષેદડકલ સવુિધાઓ 
પરૂી પાડિાની હોય. સમાજના તમામ િગ્ણની જ ષેમ મકૂ-બચધર પર કેનદ્ર 
સરકારની પ્રાથતમકતામાં સામષેલ છષે . n

તવશ્વ સાંકો તતક ભાષા ઠદવસ 
મનાવવા પાછળનું કારણ...
વવશ્વ મૂક ફેડરેશનનયા જણયાવ્યા અનુસયાર વવશ્વમધાં િગભગ 
7.20 કરોડ િોકો બચધર છયે . તયેમધાંથી 80 ટકયા િોકો 
વવકયાસશીિ દેશોમધાં રહે છયે . તયેઓ વવવવધ પ્રકયારની 300 
સધાંકેતતક ભયારયાઓનો ઉપિ્ોગ કરે છયે . જ યેમનયે સંભળયાતું 
નથી અથવયા તો સધાંભળવયાની શક્ત નબળી છયે  તયેમનયા 
મયાટે સધાંકેતતક ભયારયા જ સંદેશયાવ્વહયારનું એક મયાત્ર 
મયાધ્મ છયે . અન્ય ભયારયાની જ યેમ સધાંકેતતક ભયારયાનધાં પિણ 
પિોતયાનધાં વ્યાકરણ અનયે નન્મો છયે . સધાંકેતતક ભયારયા 
બચધર વ્ક્તઓનધાં વવકયાસ મયાટે મહતવપૂણ્ષ છયે . તયેનયે મૂક-
બચધર િોકોની મયાતકૃભયારયા પિણ કહેવયામધાં આવયે છયે . 23 
સપટેમબર, 1951નધાં રોજ વવશ્વ મૂક ફેડરેશનની સ્યાપિનયા 
થઈ હતી. 2018થી દર વરષે આ દદવસનયે આંતરરયાષટ્ી્ 
સયાઇન િેંગવયેજ દદવસ તરીકે મનયાવવયામધાં આવયે છયે . તયેનો 
હેતુ સધાંકેતતક ભયારયા અંગયે જાગકૃતત ફેિયાવવયાનો છયે . 

જરૂર હોય તો તષેનો તમામ ખચ્ણ કેનદ્ર સરકાર ઉપાડે છષે . આિા 
બાળકોનષે બષે િિ્ણ સધુી સપીચ થષેરપી પર નનઃશલુ્ક ઉપલબ્ધ 
કરિામાં આિષે છષે . આિા લોકોના કૌશલ્ય વિકાસ માટે તાલીમની 
વિશષેિ વયિસ્ા કરિામાં આિી છષે . 

સાંકટે તિક ભારામાં દટેશિી પ્રથમ રડક્શિરી
ભારતમાં લગભગ 100 િિ્ણથી સાઇન લેંગિષેજનો ઉપયોગ થઈ 
રહ્ો છષે . િેશના અલગ અલગ વિસતારોમાં ‘સાઇન’ દ્ારા એક જ 
િાત કહેિાની પધ્ધતત અલગ અલગ છષે . જ ષેમ કે, િશક્ર ભારતમાં 

તવશ્વ સાંકો તતક ભાષા ઠદવસતવશોષ એિો વાલ 
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નવા ભારતમાં 
નવી પરંપરાનાો 
ઉદય થઈ રહાો છો

શું તિમે ક્ારેય વવચાયુું હ્ું કે વડાપ્ધાન તિેમના રાષણમાં દેશમાં શૌચાલય 
બનાવવાનો ઉલલેખ કરશે? અથવા તિો રારતિમાં એવા ગુમનામ નાયકોને પણ પદ્મ 

સન્ાન મળી શકે, જમેનું કામ તિેમના નામ કરતિાં ખરેખર મોટંુિ છે?

2014માં માત્ર દેશનાં જનમાનસમાં જ પડરવતિ્ભન નહો્ું આવયું. આ પડરવતિ્ભન 
પરંપરાઓનું પણ હ્ું. નવી સરકારની સ્ાપના સાથે પ્થમ વાર લોકકલ્ાણના કામોમાં 

લોકરાગીદારીને પણ મહતવ આપવામાં આવયું. ખુદ વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ ડકલલા 
પરથી કરેલા સંબોધનમાં એવા અનેક કાયયોનો ઉલલેખ કયયો જ ેબહુ પહેલાં થઈ જવા જોઈતિા 

હતિા, પણ તિેનાં વવષે ક્ારેય વવચારવામાં જ નહો્ું આવયું. હવે નનયતતિના રરોસે નહીં, 
નીતતિઓમાં મોટિા પડરવતિ્ભન દ્ારા વવકાસની નવી પરંપરા સ્પાઈ રહી છે...



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 સપ ટ્ેમ્બર, 2021 11

ન      િા  ભારતનુ ં આ શશલારોપર છષે. 
સિતંત્રતા દિિસષે સંકલપ લઈનષે 
આગામી 25 િિ્ણ માટે અમતૃકાળની 

શરૂઆત હોય, કે લાલ દકલલા પરથી 
સિચ્તા અનષે સષેનનટરી પષેડનો ઉલલષેખ કરીનષે 
જાગતૃતનષે આિંોલન બનાિિાનંુ હોય, સામાન્ય 
બજ ષેટનષે નિી દિશા આપિાની હોય કે 'પ્રગતત' 
જ ષેિા ફોરમ દ્ારા િાયકાઓથી પષેનનડગ 
પ્રોજ ષેક્ટ્ટસનષે ગતત આપિાની હોય, ્િુાન 
વિદ્ાથથીઓ, ખષેલાડહીઓ, લાભાથથીઓ સાથષે 
સીધો સંિાિ, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનષેસ દ્ારા 
ઇઝ ઓફ શ્લવિગની િાત હોય કે ઉપષેશક્ત 
મહાપુરિોનષે યોગય સન્માન આપિાનુ ં હોય, 
અમલિારશાહહીનષે કામષે લગાડહીનષે છષેિાડાના 
માનિી સધુી લાભ પહોંચાડિાનો હોય કે પછી 
િહહીિટહી સુધારા માટે તમશન કમ્ણયોગી અનષે 
મતં્રાલયો- વિભાગો િચ્ષે સતંલુનની પહેલ 
હોય, િાયકાઓના અતંરનષે િૂર કરીનષે ‘એક 
િેશ-એક ટેક્સ’ (GST) સિરૂપમાં અથ્ણતંત્રમાં 
ક્રાંતત હોય કે પછી જમમુ-કાશમીરમાંથી કલમ 
370ની નાબૂિી. અશક્ અથિા નાનુ ં કામ 
માનીનષે કુિરતના ભરોસષે છોડહી િેિામાં આિષેલા 

કામો હિષે સાકાર થઈ રહ્ા છષે . સરકારની 
અસાધારર પહેલ નિા ભારતના પદરિત્ણનની 
પટકથા તયૈાર કરી રહહી છષે , જ ષેથી 2047માં 
િેશ આઝાિીની  100મી િિ્ણગાંઠ મનાિતો 
હશષે ત્ારે આ જ સકંલપોની શ્સધ્ધ્ધ તષેનષે 
વિશ્વના શક્તશાળહી િેશોમાં સામષેલ કરી શકે. 
િેશમાં અનષેક સરકારો આિી અનષે ગઈ, પર 
આવુ ં પ્રથમ િાર શક્ બની રહંુ છષે  કારર 
કે િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીનાં વયક્તતિનો આ 
સૌથી મોટો ગરુ છષે  કે તષેઓ િૈનનક કાયષોનષે પર 
ભાિનાત્મક ઊજા્ણથી ભરી િે છષે . જ ષેિી રીતષે 
સિતંત્રતા આિંોલન સમયષે લોકમાન્ય બાળ 

તમને લારતું હશે કે લાલ દકલ્ા પરથી સફાઈની શું વાત 
કરવી, લાલ દકલ્ા પરથી ટાેઇલેટની વાત કરવી, આા 
કેવાે વડાપ્ધાન છે? હંુ નથી જાણતાે કે મારી કેવી ટીકા 
થશે, પણ હંુ મનથી માનું છંુ કે હંુ રરીબ પદરવારમાંથી 
આાવાે છંુ આને રરીબને સન્ાન મળે તેની શરૂઆાત 
આહીંથી જ થાય છે.

હવે આમે બજેટ આેક મદહનાે વહેલું કરી િીધું છે. આેક 
મદહના વહેલું કરવાનાે આથ્ગ આે છે કે મારે િેશના 
આથ્ગતંત્રને આેક મદહના પહેલા િાેડાવવું છે. આેટલું જ નહીં, 
બજેટ બાિ દહતધારકાે સાથે સંવાિની આાટલી માેટી પહેલ 
તેનાથી પણ વધુ પદરણામકારક સાબબત થશે.

આાવા ેઆાપણ ે“ચરવ ઇટ આપ“ આાિંાલેન સાથ ેજાડેાઇઆે, 
આાપણ ેરેસ સબબસડીને છાડેી િઈઆ,ે સામથેી આાફેર કરીઆે. 
હંુ આાપન ેવવશ્ાસ આપાવુ ંછંુ કે જે સબબસડી તમે છાડેી િેશાે 
તને ેઆમ ેરરીબા ેસધુી પહાિંાડીશુ.ં ત ેરરીબાેને કામમાં 
આાવશ.ે સરકારના ેઇરાિા ેસબબસડી બિાવીન ેવતજેારી 
ભરવાના ેનથી. મન ેકહા ેકે આા સવેા નથી તાે શંુ છે?

આાપણા િેશમાં સરકારાેનું મૂલાંકન, સરકારની શક્તિનું 
આાકલન. સરકારના પફાફોમન્સની વાતાે વરેરે કઇ 
સરકાર કેટલી માેટી જાહેરાત કરે છે તેની આાસપાસ જ 
રહી છે. પણ, પ્થમ વાર આા માપિંડ બિલાઈ રહા છે, 
માન્યતા બિલાઈ છે. આમારી સરકારનું મૂલાંકન તેની 
દડલલવરી બસસ્ટમથી થઈ રહું છે. 

એાત્મલનભ્ટર ભારત એનો 
વાોકલ ફાોર લાોકલ એશભયાન 
માત્ર એોક એાિવાનથી જન 

એાંદાોલન બની ગયા

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 
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आवरण कथा

પહેલા ંમકુામની કમી નહાેતી, નીયતની કમી 
હતી, પસૈાની કમી નહાતેી, પશેનની કમી હતી, 

સાલેશુનની કમી નહાેતી, સામર્્ગની કમી 
નહાેતી, વક્ગ  કલિરની કમી હતી. કેટલાંક લાકેાે 

બહુ સરળતાથી કબીરિાસજીની આે ઉક્તિન ેતાડેી 
મરાેડીન ેમજાક બનાવી િે છે, જેમા ંતમેણ ેકહેલંુ, 
'કલ કરે સાે આાજ કર, આા જ કરે સા ેઆબ. ' પણ 
જરા વવિારા ેકે આા ભાવ આાપણાં વક્ગ  કલિરમાં 
પહેલા ંઆાવી રયા ેહાતે તાે આાજે િેશની તસવીર 

કેવી હાતે. ” -નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

એાઝાદીનાો 
નવાો સંકલ્

એમૃતકાળ

n 75મયા વર્ષનયે અમકૃત મહોત્સવ નયામ 
આપિવયામધાં આવયું છયે . વવશયેર કતમટી 
બનયાવીનયે આ્ોજન

n ગુમનયામ નયા્કોની કહયાની િખવયા મયાટે 
યુવયાનોનયે પ્રયેરણયા આપિી

n આગયામી 25 વર્ષમધાં ભયારતનયે વવક્સિત 
દેશ બનયાવવયાનો સંકલપિ

n િયાિ દકલિયા પિરથી કરવયામધાં આવયેિી 
તમયામ જાહેરયાતો પિયા્યાનયા સતરે સયાકયાર

n રયાષટ્ગયાનનો વવદડ્ો બનયાવીનયે અપિિોડ 
કરવયાની પિહેિ

n 30 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનયા યુવયાન િયેખકો 
મયાટે ‘યુવયા ્ોજનયા’ની શરૂઆત

n આત્મનનભ્ષર ભયારત અનયે વોકિ ફોર 
િોકિ જન આંદોિન બન્યયા

n િયાિ દકલિયા પિરથી શૌચયા્િ અનયે 
સયેનનટરી પિયેડની વયાત કરીનયે સયામયાલજક 
નનરયેધોનયે તોડવયાની પિહેિ

સવિંત્િા રદવસ 
15 ઓગસ્ હવયે મયાત્ર તયારીખ 
નથી, નવયા ભયારતનો સંકલપિ છયે

િયાિ દકલિયા પિરથી હવયે મયાત્ર જાહેરયાતો 
નથી થતી, સંકલપિ કઈ રીતયે જન 
આંદોિન બનીનયે સયાકયાર થયા્ છયે  તયેનો 
અધ્યા્ િખવયામધાં આવયે છયે   

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

ગંગાધર તતળકે ગરષેશ ચતુથથીનષે લોક ચષેતનાનુ ંમાધયમ બનાિી િીધું 
હતંુ. ભારતીય સિતતં્રતા સંગ્રામનાં પ્રથમ આિંોલન મનાતા 1857ના 
બળિામાં ‘રોટલી અનષે કમળ’ આઝાિીની લડાઈનંુ પ્રતીક બની ગયા 
હતા. એ સમયષે એક પ્રચડં સામહૂહક શક્તએ આઝાિીની લડાઈમાં 
બળ પરંુ પાડંુ હતંુ. મહાત્મા ગાંધીએ ચરખા, ખાિી, મીઠાનો 
સત્ાગ્રહ અનષે અસહકારની ચળિળ દ્ારા િેશની જનતાનષે જગાડહી 
અનષે આિંોલનમાં જોડહી પર ખરી. આઝાિીના એ આિંોલનોમાંથી 
પ્રષેરરા લઈનષે જ િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી અમતૃ મહોત્સિના િિ્ણનષે 
સકંલપના સિરૂપમાં આગળ િધારી રહ્ા છષે . મજબૂત નનર્ણય લષેિાની 
તષેમની દ્રઢ ઇચ્ાશક્તના પદરરામષે જ લાલ દકલલા પરથી કરિામાં 
આિષેલી જાહેરાતો જમીન પર સાકાર થઈ રહહી છષે  અનષે છષેિાડાના 
મારસ સધુી લાભ પહોંચી રહ્ો છષે .

કોઈ પર સમાજ અનષે રાષટ્રના વિકાસ માટે તષેનાં નષેતતૃિ દ્ારા 
જનભાગીિારી દ્ારા લોક કલ્યારની ભાિના હોિી જરૂરી છષે . 
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સ્વચ્છતા બન્ું 
રાષ્ટ્રનું તમશન

n પિધાંચ વર્ષમધાં 55 કરોડથી વધુ િોકોએ ખુલિયામધાં 
શૌચની આદત છોડીનયે શૌચયાિ્નો ઉપિ્ોગ શરૂ ક્ષો. 
આ રીતયે, ભયારતયે સંયુ્ત રયાષટ્એ ‘તમયામનયે શૌચયાિ્’નું 
આપિયેલું િક્ષ્ય નનધધાદરત સમ્ કરતધાં 11 વર્ષ પિહેિધાં 
પુરં કરી િીધું.

n સવચ્છ ભયારત તમશન ગ્રયામીણની ્યાત્રયા ચયાલુ છયે , જ યેનો 
હેતુ છયે  પ્રત્યેક ગયામમધાં ઘન અનયે પ્રવયાહી કચરયાનયા 
નનકયાિની ્ોગ્ વ્વસ્યા. આ મયાટે સરકયારે પિધાંચ વર્ષ 
મયાટે રૂ. 1,40,881 કરોડની જોગવયાઈ કરી છયે .

 લાોકભાગીદારી

આપણે 21મી સદીમાં જીવીએ છીએ. શું ક્ારેય આપણાં મનમાં પીડા થઈ કે આપણી મા-
બહેનોને શૌચ માટેિ ખુલલામાં જવું પડે છે. તિેમના શરીરને કેટિલી પીડા થતિી હશે? શું આપણી 
મા-બહેનોની આબરૂ માટેિ કમસે કમ શૌચાલયની વયવસ્ા પણ ન કરી શકીએ? ”

થઈ ચૂકું છે દેશમાં સવચ્તિાનું 
કવરેજ. 2014માં તિે માત્ર 38.70 
ટિકા હ્ું

10.71 
કરોડ ઘરોમાં 
શૌચાલયનું નનમમાણ 
થઈ ચૂકું છે 30 
ઓગસ્ટ, 2021 
સુધી

દેશનયા મોટયા ભયાગનયા ગયામડધાં 
ખુલિયામધાં શૌચથી મુ્ત 
જાહેર થઈ ચૂક્યા છયે

વષ્ભ 2014માં સવતિંત્રતિા ડદવસના પ્સંગે લાલ ડકલલા 
પરથી વડાપ્ધાને આ શબ્દો સાથે દેશને એક સવાલ 
જ નહોતિો પૂછ્ો, પણ મહાત્મા ગાંધીની 150મી 
જન્જયંતિીએ દેશ સમક્ષ સવચ્ રારતિનું વવઝન રજૂ 
કરીને એક નવી પરંપરાનો પ્ારંર પણ કયયો.

SANDESH2SOLDIERS એશભયાન દ્ારા 
વડાપ્રધાનો ઠદવાળીનાં ઠદવસો નાગઠરકાોનો 

રાષ્ટ્રસોવા માટો સૈલનકાોનો ધન્વાદ એાપવા 
એાિવાન કયુું, જોનો લાોકાોએો વધાવી લીધું

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

અગાઉ, લાલ દકલલા પરથી બીબાઢાળ રીતષે ભાિર થતુ ં હતુ.ં 
હિષે તષે રાષટ્રનષે દિશા આપિાનુ ંસશ્ત માધયમ બન્ુ ંછષે , કારર 
કે લોકોનાં સચૂનો લઈનષે આ મચં પરથી ક્રાંતતકારી યોજનાઓની 
જાહેરાત થાય છષે . સિતંત્રતા દિિસનષે સકંલપનુ ંસિરૂપ આપીનષે તષેનષે 
એક-એક વયક્ત સધુી  પહોંચાડિાની શરૂઆત િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિીએ 2014માં િડાપ્રધાન તરીકેનાં પોતાના પ્રથમ સબંોધનથી 
જ કરી હતી. તષેમરષે લાલ દકલલા પરથી સિચ્તા અનષે િરેક ઘરમાં 
શૌચાલય બનાિિાનુ ંબીડંુ ઝડપ્ંુ હતુ.ં અગાઉ લોકો, લાલ દકલલા 
પરથી મોટહી જાહેરાતોની રાહ જોતા હતા, પર િડાપ્રધાન મોિીએ 
સિચ્તાની િાત કરીનષે તષેનષે સાચા અથ્ણમાં આિંોલન બનાિી િીધુ.ં 
સામાશ્જક નનિષેધોનષે તોડહીનષે પ્રથમ િાર લાલ દકલલા પરથી કોઇ 
િડાપ્રધાનષે મહહલાઓ માટે જરૂરી સષેનષેહટરી પષેડની િાત કરીનષે એ  
અનુભતૂત કરાિી કે આ બિલાઈ રહેલુ ંભારત છષે . 2 ઓક્ટોબર, 
2014નાં રોજ ગાંધી જયતંતએ િડાપ્રધાન મોિીએ સમગ્ર િેશમાં 

સિચ્તાનષે પ્રોત્સાહન માટે ‘સિચ્ ભારત તમશન’ની શરૂઆત કરી 
હતી. આ જન આિંોલનની વયાપક અસર થઇ. 2014માં િેશમાં 
સિચ્તા કિરેજ 38 ટકા હતુ,ં જ ષે આજષે િધીનષે 99 ટકા થઈ ગ્ંુ 
છષે . અનષેક રાજ્યો અનષે કેનદ્રશાશ્સત પ્રિેશોનષે ખલુલામાં શૌચમુ્ ત 
(ODF) જાહેર કરિામાં આવયા છષે . વિશ્વ આરોગય સગંઠન (WHO)
એ પર સિચ્ ભારત તમશનની પ્રશંસા કરી હતી અનષે કહંુ હતુ ંકે, 
તષેનાથી ત્રર લાખ લોકોનાં જીિ બચી શકે છષે . માત્ર સિચ્તા જ 
નહીં, સામાશ્જક નનસબત સાથષે સંકળાયષેલી યોજનાઓમાં પર કેનદ્ર 
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आवरण कथा

n 80 કરોડથી વધુ િોકોનયે બયે િયાખ કરોડનધાં 
ખચષે મફત રેશનકયાડ્ષ  કોવવડકયાળમધાં

n 65.41 કરોડથી વધુ કોવવડ રસીનયા ડોઝ 
આપિવયામધાં આવ્યા-‘તમયામનયે રસી-મફત રસી’  
અંતગ્ષત

n 8 કરોડથી વધુ પિદરવયારોનયે મફતમધાં 
રધાંધણગયેસ જોડયાણ

n બયે કરોડથી વધુ પિદરવયારોનયે પિયાકધાં 
મકયાન

n 2024 સુધી તમયામ ગ્રયામીણ 
પિદરવયારોનયે નળમધાંથી જળની 

મફત સુવવધયા અંતગ્ષત 8 
કરોડ પિદરવયારોનયે િયાભ 

મળી ચૂક્ો છયે

ઇઝ એાોફ લલતવંગ દ્ારા ઇઝ 
એાોફ ડુઇંગ શબઝનોસ

સુગમતા

 ઉદ્ોગો પર દેશના વવશ્ાસનું પડરણામ એ આવયું કે વેપારમાં સરળતિા (ઇઝ ઓફ ડુઇંગ 
બબઝનેસ) અને જીવન જીવવામાં સરળતિા (ઇઝ ઓફ સલવવગ)માં સુધારો થઈ રહ્ો છે. તિેનું 
પડરણામ એ આવયું કે દેશના સંસાધનો પર હવે તિમામનો હક સુનનસચિતિ થઈ રહ્ો છે.

43 કરોડથી વધુ જન-ધન ખાતિા 
દ્ારા બેન્કિંગ અને સામાસજક 
સલામતિી મળી

કરોડ રૂવપયાનો લાર 23 લાખથી 

વધુ ફેરીયા-પાથરણાવાળાઓને 

સવનનધી યોજના અંતિગ્ભતિ2300 
n 30,000 કરોડથી વધુ 20 કરોડ મહહિયા 

જન-ધન ખયાતયાધયારકોનયે કોવવડકયાળમધાં 
આપિવયામધાં આવ્યા

n 11.4 કરોડથી વધુ ખયેડૂત પિદરવયારોનયે રૂ. 1.5 
િયાખ કરોડથી વધુની સન્યાન નનચધ

n 50 કરોડથી વધુ િોકોનયે પિધાંચ િયાખ રૂવપિ્યા 
સુધીની મફત સયારવયારની સુવવધયા મળી PM-
JAY  આયુષ્મયાન ભયારત અંતગ્ષત

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

સરકારે પ્રથમ િાર લાભાથથીઓનષે સીધા સહભાગી બનાવયા જ ષેથી 
તષેમનષે ભ્રષટાચાર િગર લાભ પહોંચાડહી શકાય. સરકારી યોજનાના 
લાભાથથી સરકારની યોજનાઓના સૌથી મોટા િૂત હોય છષે . તષેથી, 
િડાપ્રધાનષે પોતાની િરેક યોજના અનષે વિચારમાં જનતાનષે જોડહીનષે 
િેશના જનમાનસમાં નિી આશા અનષે ઊજા્ણનો સચંાર કયષો. ‘સબકા 
સાથ, સબકા વિકાસ ઔર સબકા પ્રયાસ’ના આિશ્ણ િાક્થી 
પ્રષેરાઇનષે િહહીિટહી વયિસ્ામાં એક એિા પદરિત્ણનની શરૂઆત 
થઈ ચકૂહી છષે , જ ષેનો હેત ુ સમાિષેશી, વિકાસોન્ખુ અનષે ભ્રષટાચાર 
મુ્ત શાસન સુનનશ્ચિત કરિાનો છષે . િડાપ્રધાનષે અતં્ોિયના હેતુનષે 
સાકાર કરિા અનષે સમાજની અતંતમ હરોળમાં બષેઠેલી વયક્તનષે 
સરકારની યોજનાનો લાભ મળષે  તષે સનુનશ્ચિત કરિા માટે સપીડ 
અનષે સ્ષેલ પર કામનષે પોતાનો મળૂ મંત્ર બનાવયો છષે . એટલાં માટે 
જ વિવિધ આતંરરાષટ્ર હીય એજસ્સીઓ પર એ િાતનષે માનષે છષે  કે 
િડાપ્રધાન મોિીના નષેતતૃિમાં ભારત રેકોડ્ણ  ગતતથી ગરીબીનષે નાબૂિ 

કરી રહુ ં છષે . આજષે ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા આરોગય સષેિા 
કાય્ણક્રમ આ્ુષયમાન ભારતનુ ંનષેતતૃિ કરી રહ્ંુ છષે . 50 કરોડથી 
િધ ુભારતીયોનષે આિરી લઈનષે આ્ુષયમાન ભારત યોજના ગરીબ 
અનષે નિ-મધયમિગ્ણનષે ઉચ્ ગરુિત્તા અનષે સસતી આરોગય સષેિા 
સનુનશ્ચિત કરી રહુ ં છષે . વિશ્વની સૌથી પ્રતતષઠહીત મષેદડકલ જન્ણલ 
લાસ્સષેટે આ્ષુયમાન ભારતની પ્રશસંા કરતા જરાવ્ંુ છષે  કે, આ 
યોજના ભારતમાં આરોગય ક્ષેત્ર સાથષે સકંળાયષેલા અસતંોિનષે િૂર 
કરી રહહી છષે . આર્થક પદરસ્સ્તત સામષે ઝઝૂમતા ગરીબોનષે આર્થક 
ધારાનો ભાગ બનાિિા માટે િડાપ્રધાનષે પ્રધાનમતં્રી જનધન યોજના 
શરૂ કરી, જ ષેનો હેત ુ પ્રત્ષેક ભારતીયનુ ં બષેન્ક ખાતુ ં ખોલાિિાનો 
હતો. અત્ાર સધુી 43 કરોડથી િધ ુજન ધન ખાતા ખોલાિિામાં 
આવયા છષે . આ ખાતાઓએ ગરીબોનષે બેંકો સાથષે જોડિાની સાથષે 
સાથષે સશક્તકરરના અન્ય માગ્ણ પર ખોલ્યા છષે . જન-ધનથી એક 
ડગલુ ં આગળ િધતા કેનદ્ર સરકારે હિષે સમાજના સૌથી નબળા 
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n સામાન્ય બજટે જ ેપહેલાં ફેબ્રુઆરીના અતંમાં રજૂ કરવામાં આવતરું 
હતરુ,ં ત ે1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થવા માંડરુ.ં તનેો ફાયદો એ થયો કે 
બજટેની જોગવાઇઓનો સમયસર વાસતવવક અમલ થવા માંડ્ો

n પ્રથમ વાર નાણાંની સાથ ેરેલવે બજટેનરુ ંએકીકરણ થયરુ.ં સામાન્ય 
બજટે પછી તમામ હહતધારકો સાથ ેવડાપ્રધાન ેસંવાદ શરૂ કયયો, 
જથેી યોજનાઓ અન ેબજટેની જોગવાઇઓન ેસમયબધ્ધ રીતે 
પાયાના સતરે અમલ કરી શકાય.

n સામાન્ય બજટેન ેભારતન ેપાંચ હટરિ લલયન ડોલરનરુ ંઅથ્થતતં્ર 
બનાવવાની દદશામાં દીર્થદ્રષ્ટનો આધાર બનાવવામાં આવયો.

જોગવાઇથી 
અમલ સુધી

સામાન્ય બજોટ 

સંવાદની નવી પરંપરા સ્ાપપત

n પ્રથમ વાર 12મા ધોરણની પરીક્ા આપનારા વવદ્ાથથીઓ 
સાથે ‘પરીક્ા પર ચચચા’ની શરૂઆત કરી, જથેી 
વવદ્ાથથી તણાવમરુકત થઈને પરીક્ા આપી શકે. 
યરુવા સંસદ દ્ારા યરુવાનોને સરકાર સાથે 
સહભાગી બનાવવાની પહેલ કરી

n પ્રથમ વાર ખેલાડીઓ સાથે સીધો સંવાદ 
કયયો જથેી દેશમાં સપોટ્થસ કલ્ચરને 
પ્રોત્ાહન મળે

n લાભાથથીઓ સાથે સંવાદ કયયોોઃ  
દરેક  માણસ સરુધી ભ્ર્ટાચાર 
વગર લાભ પહોંચે છે

‘મન કી બાત’ દ્ારા દર મહિનાના અંતતમ 
રતવવારો સામાન્ય માણસ સાથો સંવાદની 

અનાોખી પિો લ કરવામાં અાવી 

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સાોરી  

વર્ગોને વીમા અન ેપને્શન કવર આપીન ેજન સરુક્ા પર પણ ભાર 
આપ્ુું. અસુંર્ઠિત કે્ત્ર સાથે સુંકળાયલેા 42 કરોડથી વધુ લોકોને 
હવ ેપ્રધાનમુંત્રી શ્રમ યોર્ી માન ધન યોજના અુંતર્્ગત પેન્શન કવરેજ 
મળ્ુું છે. 2016માં ર્રીબોન ેમફત રાંધણર્સે જોડાણ પુરું  પાડવા 
માટે પ્રધાનમુંત્રી ઉજજવલા યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ 
યોજના આિ કરોડથી વધુ લાભાથથીઓન ે ધુમાડારઠહત રસોડુું  
પ્રદાન કરવામાં મહતવનુું પર્લુું સાબબત થઈ. તેની મોટા ભાર્ની 
લાભાથથી મઠહલા છે. આઝાદી પછીના 70 વર્ગ સધુી 18,000 
ર્ામોમાં વીજળી નહોતી. છેલલાં સાત વરગોમાં ત્ાં વીજળી પરૂી 
પાડવામાં આવી છે. કરોડો લોકોન ે પાકુું  ઘર આપવાનુું વચન 
પાળવાની દદશામાં સરકાર આર્ળ વધી રહી છે, જથેી 2022 
સધુી ‘હાઉસસર્ ફોર ઓલ’ના વડાપ્રધાનના સપનાન ે પૂરું  કરી 
શકાય. કૃષરને ફાયદાનો સોદો બનાવવા અને ખડૂેતોની આવક 
બમણી કરવાનુું લક્ષ્ય હોય કે પછી ખડૂેતોની ઋણમાફીન ેબદલે 

ઋણમુક્તના ્રુ્માં લઈ જવાની પહેલ, કેન્દ્ર સરકાર હું મશેા 
નવી પહેલ કરતી રહી છે. અત્ાર સધુી 11 કરોડથી વધ ુખડૂેતોના 
ખાતામાં રૂ.1.60 લાખ કરોડથી વધુ રકમ સીધી ટ્ાનસફર થઈ ચકૂી 
છે, જ ેખડૂેતો માટે વરદાન સાબબત થઈ છે. દેશમાં હવ ેએ ધારણા 
મજબૂત થઈ રહી છે કે સુંસાધનો પર કોઇ ‘વવશેર’નો નહીં, પણ 
‘તમામ’નો સમાન અધધકાર છે.

વચૈારરક પરરવત્તનથી દેશમાં પરરવત્તન
ભારત પાસ ેવશૈ્વિક એજન્ડાન ેઆકાર આપવાનો અનોખો અવસર 

n આરોગય ક્ેત્ર પ્રથમ વાર કોઈ 
સરકારની પ્રાથમમકતા બની છે. 
બજટેમાં 137 ટકા વધારો કરવામાં 
આવયો.

n એક દેશ એક રેશન કાડ્થ  દ્ારા 
પરપ્રાંમતય શ્રમમકોને દેશમાં કોઇ પણ 
સ્થળેથી અનાજ લેવાનો અધધકાર 
મળયો.

n પ્રથમ વાર દેશમાં આર્થક રીતે નબળા 
સવણયોને 10 ટકા અનામતનો લાભ

n માત્ર 2500 રૂવપયામાં 5,000 
દકલોમીટરની વવમાન મરુસાફરીનરું 
સામાન્ય માણસનરું સપનરું ‘ઉડાન’ 
યોજના દ્ારા સાકાર

n ઇઝ ઓફ ડરુઇંગ બબઝનેસમાં ભારતનરું 
રેન્કિંગ 2014ની સરખામણીમાં 79 
ક્રમ સરુધરીને 63માં ક્રમે પહોંચયરું 

n એમએસએમઇ સેક્ટર 11 કરોડ લોકો 
માટે રોજગારનો સ્ોત છે, જ ેજીડીપીમાં 
29 ટકા યોગદાન આપે છે. આ માટે 
ક્રાંમતકારી પદરવત્થનની સાથે વવશેષ 
પેકેજની મોટી પહેલ

n પીએલઆઇ દ્ારા મોટી હરણફાળની 
તૈયારી. 13 ક્ેત્રોમાં રૂ. 1.97 લાખ 
કરોડ મંજૂર કરવામાં આવયા
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n એક સમ્ હતો જ્યારે વવકયાસ પ્રોજ યેક્ટ્ટસની જાહેરયાતો 
બયાદ વયાસતવવક સતરે તયેનો અમિ અટકી જતો હતો. 
કેરળનયા કોલિમમધાં 13.5 દકિોમીટરનો બયા્પિયાસ 
બનયાવવયામધાં પિધાંચ દયા્કયાથી વધુ સમ્ િયાગ્ો હતો. 
ઓદડશયામધાં ખુદધા-બિધાંગીરની રેિ િયાઇન બનયાવવયામધાં 
25 વર્ષથી વધુ સમ્ િયાગ્ો હતો

n વડયાપ્રધયાન મોદીએ હોદ્ો સંભયાળતયા જ 'પ્રગતત' ફોરમ 
બનયાવીનયે આ પ્રકયારનો વવિંબ ટયાળવયા પિગલું િીધું. આ 
અંતગ્ષત આવતયા પ્રોજ યેક્ટની સમીક્યા તયેઓ પિોતયે કરે છયે .

n 'પ્રગતત' ફોરમ મયાહહતી, દૂરસંદેશયાવ્વહયાર અનયે 
ટેકનનક (ICT) પિર આધયાદરત મલ્ી મોડિ મંચ 

છયે , જ યેનો હેતુ પ્રોજ યેક્ટની સમીક્યા કરીનયે નડતધાં 
અવરોધોનયે દૂર કરવયાનો છયે

n પ્રગતત' ની 37 બયેઠકોમધાં વડયાપ્રધયાન 
રૂ. 14 િયાખ કરોડથી વધુનું 

રોકયાણ ધરયાવતયા આશરે 300 
પ્રોજ યેક્ટ્ટસની સમીક્યા કરી 

ચૂક્યા છયે  .

તવકાસનાો નવાો 
માગ્ટ પ્રગતત

માગ્ટ સરળ બન્ાો 

 દાયકાએાોનું એંતર ઘટું
n કિમ 370નયે જમમુ કયાશમીરમધાં નયાબૂદ કરીનયે સયાત 

દયા્કયાથી વવકયાસની ધયારયાથી વંચચત રહેિયા ધરતીનયા 
સવગ્ષનયે નવી ઓળખ મળી

n ‘એક દેશ-એક ટેસિ’ એટિયે કે જએસટી દ્યારયા 
આર્થક ક્રધાંતતની શરૂઆત. પિયેનનડગ પ્રોજ યેક્ટ્ટસ જ યેવધાં 
કે કોલિમ બયા્પિયાસ, ચચનયાબ બ્ીજ, અટિ સુરંગ, 
જોજિયા ટનિ, બોગીબીિ બ્ીજ, પિમબન બ્ીજનયે 
વવકયાસની ચયાવી મળી

અયોધયામાં રગવાન શ્ીરામના 

મંડદરનું ભૂતમપુજન. શ્ી કરતિારપુર 

કોડરડોરનું ઉદઘાટિન

n નયાગદરકતયા કયા્દયામધાં સુધયારયાથી પિયાદકસતયાન, 
અફઘયાનનસતયાન અનયે બધાંગિયાદેશનયા િઘુમતીઓનયે 
દયા્કયાઓ બયાદ ન્યયા્ મળ્ો. હટ્પિિ તિયાક કયા્દયાથી 
મુસસિમ મહહિયાઓનયે સદીઓ બયાદ ન્યયા્ મળ્ો

n પિધાંચ દયા્કયાઓ સુધી રયાહ જો્યા બયાદ બોડો સમજૂતત 
દ્યારયા શધાંતત સ્પિયાઇ, તો બ્ુ-દર્ધાંગ શરણયાથથીઓની 
સમસ્યાનો પિણ ઉકેિયા આવ્ો.

સબકા સાથ સબકા તવકાસ, સબકા 
તવશ્વાસની સાથો િવો સબકા પ્રયાસ નવા 

ભારતનાો મૂળ મંત્ર બન્ાો છો . 

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

છષે. આ અિસરનો લાભ લઈનષે ભારત ખિુનષે વિશ્વ માટે આિશ્ણ અનષે 
પ્રષેરરા તરીકે સ્ાવપત કરી શકે છષે . આઝાિીના લાંબા સમય સધુી 
આ દિશામાં નક્ર પહેલ ન થઇ, તો તષેની પાછળનુ ંકારર સાચા 
દ્રષષટકોરનો અભાિ છષે . િત્ણમાન કેનદ્ર સરકારના દ્રષષટકોરનષે આ 
બષે ઉિાહરર પરથી સમજી શકાય છષે . પ્રથમ, જ ષે શ્જલલા કે રાજ્યનષે 
પછાત કહેિામાં આિતાં હતાં તષેનષે ‘આકાંક્ી શ્જલલા’નુ ં નામ 
આપિામાં આવ્ુ.ં એટલષે કે જ ષેનામાં વિકાસની ધારામાં જોડાિાની 
આકાંક્ા છષે  અનષે તષેનાં માટે માત્ર તકની જરૂર છષે . આ જ રીતષે, ટોક્ો 

પષેરાશ્લમ્પકમાં ભારતીય ખષેલાડહીઓ િેશનષે ગૌરિ અપાિી રહ્ા 
છષે . આ જ ખષેલાડહીઓનષે ક્ારેક વિકલાંગ કહહીનષે નબળા માનિામાં 
આિતા હતા, પર િડાપ્રધાનષે તષેમનષે દિવયતા સાથષે જોડહીનષે ‘દિવયાંગ’ 
નામ આપ્ુ.ં એટલષે કે ભગિાનષે જ ષેનષે સામાન્ય મારસનષે બિલષે અલગ 
શક્ત આપી છષે . િડાપ્રધાનની આ દ્રષષટનુ ંપદરરામ આજષે િેશની 
સામષે છષે . પ્રથમ િાર િેશના િડાપ્રધાન આ ખષેલાડહીઓ સાથષે સીધો 
સિંાિ કરી રહ્ા છષે , એટલુ ંજ નહીં પર િેશનુ ંમાન િધારનારા આ 
ખષેલાડહીઓની સાથષે અનૌપચાદરક ચચણા કરતા કરતા નાસતો કરી 
રહ્ા છષે . અગાઉ, ખષેલાડહીઓની જીત પર ટોચની નષેતાગીરી દ્ારા 
તમદડયાના માધયમથી અભભનિંનનો સિેંશો પહોંચાડિામાં આિતો 
હતો. ્િુાનો, પરીક્ાથથીઓ સાથષે પર સિંાિની નિી પરંપરા શરૂ 
કરિામાં આિી છષે , જ ષે િેશનષે એક સતૂ્રમાં બાંધષે છષે . માત્ર સમાજ 
કે માનિીય  રીતષે જ  નહહી, આર્થક રીતષે પર દ્રષષટકોરમાં મોટંુ 
પદરિત્ણન આવ્ુ ંછષે . અગાઉ, એક ચોક્સ તારીખષે સામાન્ય બજ ષેટ
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ભારિમાં ્બદિાિી પરરસ્સ્તિિી સાથે િોકોિી 
દ્રષ્્માં પણ પરરવિ્તિ આવયું છે. વડાપ્રધાિ 
મોદીિા આહવાિથી હવે અપંગ (વવકિાંગ)િી 
જગયાએ ‘રદવયાંગ’ શબ્દિો ઉપયોગ કરવામાં 
આવી રહ્ો છે. પહટેિાં િોકો જિેે ‘પછાિ 
લજલિા’ કહટેિા હિા, િેિે હવે ‘આકાંક્ષી 
લજલિા’ િરીકટે  ઓળખવામાં આવે 
છે. વડાપ્રધાિ કહટે  છે, “કોઇ 
પણ પોસ્સ્ગિે સજ વાળી 
પોસ્સ્ગ િરીકટે  કટેમ જોવી 
જોઇએ. ? કટેમ િેિે 
િકિા રૂપમાં કટેમ િ 
જોવી જોઇએ.?”

आवरण कथा

n તમશન કમ્ષ્ોગીની શરૂઆત- અમિદયારશયાહીનયે 
િોકકેનદ્રરી બનયાવવયાની દદશયામધાં નવી પિહેિ કરવયામધાં 
આવી જ યેથી જાહેર સયેવયાઓ મયાટે સમર્પિત વક્ષ ફોસ્ષ 
તૈ્યાર થયા્ જ યે સમયાજનયે સયારી સયેવયા પ્રદયાન કરી શકે.

n સયારો દેખયાવ ન કરનયારયા અચધકયારીઓનયે 
બળજબરીથી નનવકૃત્ત કરવયાની શરૂઆત

n નનવકૃત્ત કમ્ષચયારીઓનયા પ્રશંસની્ કયા્્ષનયે બબરદયાવવું. 
ઇિયેક્્ટોનનક રીતયે હ્યાતીનું પ્રમયાણપિત્ર મયેળવવયાની 
સુવવધયા. ડોકુમયેન્ટ્ટસનું સયેલ્ફ એટેસ્યેશન

n  નીચિયા સતરની નોકરીમધાં ઇન્ટરવયુ પ્રથયા બંધ. 
ઓનિયાઇન આરટીઆઇ, દડલજિોકર, ઉમંગ, 
રયાષટ્ી્ દડલજટિ સયાક્રતયા તમશન, ઇ-પિોસ્ 
વગયેરેનો પ્રયારંભ

n મંત્રયાિ્ો અનયે વવભયાગો વચ્યે સુમયેળ રહે તયે મયાટે 
કેબબનયેટનયા વવભયાગોની ફયાળવણી. સહકયાદરતયા, 
આયુર અનયે જળ શક્ત મંત્રયાિ્ની રચનયા 

જાગૃત જનતા 
સઠરિય સરકાર

ઇ-સુશાસન

સબકા સાથ, સબકા વવકાસ ઔર સબકા વવશ્ાસના મૂળમંત્રની સાથે 130 કરોડથી વધુ દેશવાસીઓના 
જીવનને સરળ બનાવવા અને તિેમને સરકારી તિંત્રની સમસયાઓમાંથી મુક્તિ અપાવવી એ જ સુશાસન છે.

વવદેશોમાં રારતિીયોની સમસયાનો 
ઉકેલ અન ેમદદ માટેિ સોઝશયલ 
તમડડયાનો ઉપયોગ. દેશમાં પણ 
સામાન્ય માણસન ેતિાત્ાસલક સહાય.

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

 રજૂ કરિાની નીરસ પરંપરા હતી. જારષે કે નારાંકહીય 
જરૂદરયાતો પરૂી કરિાનો એક િસતાિષેજ જ રજૂ કરિાનો હોય. પર 
તષેમાં પદરિત્ણનનો પ્રારંભ કયષો ભતૂપુિ્ણ િડાપ્રધાન અટલબબહારી 
િાજપષેયીએ. તષેમરષે બરિહટશ જમાનાની પરંપરા તોડહીનષે સાંજ ષે ચાર 
િાગયાનષે બિલષે સિારે 11 િાગષે બજ ષેટ રજૂ કરિાની શરૂઆત કરી. 
ગુલામીના સમયમાં અંગ્રષેજોએ સાંજ ષે ચાર િાગયાનો સમય એટલાં 
માટે નક્હી કયષો હતો કે બરિટનમાં તષેનષે દિિસના સમયષે જોઈ શકાય. 
અટલજીની આ પહેલનષે આગળ િધારતા િડાપ્રધાન મોિીએ સૌ 
પ્રથમ િાર સામાન્ય બજ ષેટમાં રેલિષે બજ ષેટનો વિલય કયષો અનષે 
સૌથી ક્રાંતતકારી ફેરફાર હતો બજ ષેટનષે એક મહહનો િહેલુ ં રજૂ 
કરિાનો. આટલંુ જ નહીં, િડાપ્રધાનષે રાષટ્ર નનમણારની દિશામાં એક 
ડગલંુ આગળ ભરતાં સામાન્ય બજ ષેટ બાિ તમામ હહતધારકો 
સાથષે સીધો સિંાિ કરિાની પહેલ કરી. િેશના ઇતતહાસમાં એવું 
પ્રથમિાર બનંુ્ કે  કોઇ િડાપ્રધાનષે સામાન્ય બજ ષેટ રજૂ થયા બાિ 

હહતધારકો સાથષે સિંાિ કરીનષે બજ ષેટનો પાયાના સતરે અમલ થાય 
અનષે િરેક વયક્ત સધુી તષેનો લાભ પહોંચષે તષે સનુનશ્ચિત ક્ુું હોય. 
સરકારનાં કામકાજની પધ્ધતત બિલાઈ છષે તો નિી સસૃં્તત પર 
વિક્સી રહહી છષે . પહેલાં, સરકાર અનષે નષેતાઓની ભલામરથી પદ્મ 
પરુસ્ારો િહેંચિામાં આિતા હતા, પર કેનદ્ર સરકારે નિી નીતત 
બનાિી અનષે સમગ્ર પ્રદક્રયાનષે ઓનલાઇન બનાિી િીધી, જ ષેથી િેશનો 
સામાન્ય મારસ પર કોઇનષે નોતમનષેટ કરી શકે. તષેનુ ંપદરરામ એ 
આવ્ુ ંકે, િેશના ગમુનામ નાયકોનષે િેશનુ ંસિષોચ્ નાગદરક સન્માન 
મળિા લાગ્ુ.ં એટલુ ં જ નહીં, િાયકાઓથી ઉપષેશક્ત કરાયષેલા 
મહાપુરિોનષે પર હિષે યોગય સન્માન મળિા માંડુ ંછષે . િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીની વિશષેિતા છષે  કે મહાનાયકોની જયતંીઓનષે કોઈ 
ખાસ વિિય સાથષે એિી રીતષે જોડહી િે છષે  કે જનતા ખિુનષે તષેમની 
સાથષે જોડાયષેલા હોિાનુ ં અનભુિિા માંડે છષે . જ ષેમ કે, ગાંધીજીની 
150મી જન્મજયતંતનષે તષેમરષે સિચ્ ભારતના લક્ષ્ય સાથષે જોડહી. 
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n નવયા ભયારતયા નનમધાણમધાં દેશનયા દરેક નયાગદરકનધાં 
્ોગદયાનનયે પ્રોત્સયાહન આપિવયાનયા હેતુથી સરકયારે 
પિદ્મ એવોડ્ષની સમગ્ર પ્રદક્ર્યામધાં ફેરફયાર ક્ષો.

n હવયે પિદ્મ પુરસ્યાર મયાટે વ્ક્તની ઓળખ નહીં, 
પિણ તયેનધાં કયામનું મહતવ વધી ગયું છયે . નવયા 
ભયારતમધાં સયામયાન્ય વ્ક્ત પિણ ઉત્કૃષટ કયા્્ષ દ્યારયા 
દેશનો સવષોચ્ નયાગદરક પુરસ્યાર મયેળવી શકે છયે .

n padmaawards.gov.in પિર કોઇ પિણ 
નયાગદરક કોઇનયે પિણ નોતમનયેટ કરી શકે છયે . 

ઓનિયાઇન થવયાનયે કયારણયે પિસંદગી પ્રદક્ર્યામધાં 
પિયારદશ્ષકતયા આવી ગઈ છયે . 

n આજયે દેશનયા બહુ સયામયાન્ય િોકોનયે 
પિદ્મ પુરસ્યાર મળી રહ્યા છયે . એવયા 

િોકોનયે પિદ્મ પુરસ્યાર આપિવયામધાં 
આવી રહ્યા છયે , જ યેઓ સયામયાન્ય 

રીતયે મોટધાં-મોટધાં શહેરોમધાં, 
અખબયારો, ટીવીમધાં કે 

સમયારોહમધાં નજરે 
નથી પિડતયા.

आवरण कथा

િવો ગુમનામ નાયકાોનો પણ 
પદ્મ પુરસ્ાર મળવા લાગયા

પાત્ર વ્યક્તિએાોનું સન્ાન

પદ્મ પુરસ્ારોિી યાદીમાં મો્ાં ભાગિાં િામ એવા 
હોય છે જમેિા અંગે િેમિા ક્ષેત્ ્બહારિા િોકોિે 
ખ્બર પણ િથી હોિી. પણ હવે િેમિાં કામોિો 
ઉલિેખ થાય છે, િો િોકો કહટે  છે, આજ છે ન્ૂ 
ઇલન્ડયાિા અસિી િાયક

આાપણા િેશમાં પદ્મ આેવાેડ્ગ  કઈ રીતે 
મળતા હતા? કાેઇ નેતા ભલામણ કરે, 

સરકાર ભલામણ કરી િે,પણ આમે 
તેમાં થાેડાે ફેરફાર કયાફો છે. આમે કહું કે, 

ભલામણની જરૂર નથી. કાેઇ પણ વક્તિ 
આાેનલાઇન વવરતાે માેકલી શકે છે. હવે 

તમે જાેયું હશે કે આેવા લાેકાેને પદ્મશ્ી 
મળી રહા છે, જેઆાે રુમનામ નાયક છે.

-નરેન્દ્ર માેિી, વડાપ્ધાન

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

‘આતંરરાષટ્ર હીય યોગ દિિસ’ મનાિિાના િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીના 
આગ્રહનષે સં્ુ્ત રાષટ્રમાં સકારાત્મક પ્રતતદક્રયા મળહી. કુલ 177 
રાષટ્ર ોએ સાથષે મળહીનષે 21 જૂનનષે આંતરરાષટ્ર હીય યોગ દિિસ’  જાહેર 
કરિા ્એુનમાં પ્રસતાિ પસાર કયષો. આજષે િરેક વયક્ત સધુી યોગ 
જોડાઈ ચકંુૂ છષે . 

આત્મનિભ્તરિા ્બિી આત્મવવશ્ાસ
નાની લાગતી બાબતો કઈ રીતષે રાષટ્રનષે જોડનારી બની જાય 

છષે તષેનુ ં સૌથી શ્ષેષઠ ઉિાહરર છષે- ‘િોકલ ફોર લોકલ’ અનષે 
આત્મનનભ્ણર ભારતનંુ આહિાન. કોવિડના કપરાં સમયમાં 
િડાપ્રધાનષે આત્મનનભ્ણરતાનષે િેશ સામષે એક તક તરીકે રજૂ કરી 
તો લોકોએ પર તષેનષે પૂરા ઉત્સાહથી િધાિી લીધી. રમકડાંના 
માધયમથી આત્મનનભ્ણરતા મષેળિી શકાય છષે અનષે સસૃં્તતનો પ્રચાર 
કરિાની સાથષે સાથષે વયાિસાષયકોમાં આત્મવિશ્વાસનો સચંાર કરી 

શકાય છષે તષેવુ ંઆ અગાઉ કોઇએ વિચા્ુું નહોતંુ. પર, િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીનો દ્રષષટકોર અનષે સપષટ ઇરાિા સાથષે શરૂ કરિામાં 
આિષેલી પહેલ આજષે ‘એક ભારત-શ્ષેષઠ ભારત’ના સપનાનષે સાકાર 
કરિામાં સહાયક સાબબત થઈ રહહી છષે . ગુજરાતના કેિડહીયામાં 
સ્ષેચ્ ુઓફ ્નુનટહી વિશ્વ પય્ણટનનુ ંઆકિ્ણક કેનદ્ર બની ચકૂુ ંછષે , તો 
તહેિારોની મોસમમાં સ્ાનનક ઉતપાિનોની ખરીિી શરૂ થઈ ગઈ છષે. 

સશુાસિિો આધાર ્બિી રહટેિી ટ્ેકિોિોજી 
િડાપ્રધાન મોિીના પ્રયાસો દ્ારા ટેકનોલોજી અપનાિીનષે તષેનષે 
સશુાસનનુ ં મહતિપરૂ્ણ માધયમ બનાિિામાં આિી રહંુ છષે . 
પાયાના સતર સધુીના લોકો સધુી િડાપ્રધાન વયક્તગત રીતષે 
જોડાયષેલા છષે . સાથષે સાથષે, સોશશયલ તમદડયા પર પર તષેમની 
મજબૂત હાજરી છષે . તષેમનષે ભારતના સૌથી િધ ુ‘ટેકનો સષેિી’ નષેતા 
તરીકે પર ઓળખિામાં આિષે છષે . તષેઓ લોકો સધુી પહોંચિા 
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आवरण कथा

n વડયાપ્રધયાન મોદીએ સમગ્ર દેશમધાં છત્રપિતત શશવયાજ 
મહયારયાજ, બબરસયા મુંડયા, દીનબંધુ સર છોટુ રયામ 
સહહતની અનયેક મહયાન હસતીઓનયા વયારસનયા 
પુનજ્ષ વવત ક્ષો છયે .

n ભયારતનયે સંયુ્ત રયાખનયાર િોખંડી પુરર સરદયાર 
વલિભભયાઇ પિટેિનયે રયાષટ્ની શ્રધ્ધાંજલિ આપિવયા 
કેવદડ્યામધાં ‘સ્યેચયુ ઓફ યુનનટી’નું અનયાવરણ કયુું. 
સરદયારની 600 ફુટ ઊંચી પ્રતતમયા વવશ્વની સૌથી 
ઊંચી મૂર્ત છયે .

n નયેતયાજ દ્યારયા ‘આઝયાદ હહનદ સરકયાર’ની રચનયાની 
75મી વર્ષગધાંઠ મનયાવવયા મયાટે વડયાપ્રધયાનયે દદલ્ીમધાં 
િયાિ દકલિયા પિર તતરંગો ફરકયાવ્ો. સમગ્ર દેશ મયાટે 
આ ગૌરવની ક્ણ હતી, જ્યારે ભયારતનયા સવતંત્રતયા 
આંદોિનનયા મહયાનયા્કનયા વયારસયાનયે સવતંત્રતયા બયાદ 
સન્યાનનત કરવયામધાં આવ્ો.

n આઝયાદ હહનદ ફોજનયા ચયાર સભ્ોએ 2019મધાં 
પ્રજાસત્તયાક દદન પિરેડમધાં ભયાગ િીધો. મોદી સરકયારે 
નયેતયાજ સુભયારચંદ્ર બોઝ સંબંચધત મોટયા ભયાગની 
ગુપત ફયાઇિોનયે ગુપત ્યાદીમધાંથી હટયાવીનયે નયેતયાજનયા 
પિદરવયારની વરષો જૂની મયાગનયે સવીકયારી.

n સપટેમબર 2014મધાં જાપિયાન ્યાત્રયા દરતમ્યાન 
વડયાપ્રધયાન મોદીએ જાપિયાનમધાં નયેતયાજનયા 
સૌથી જૂનયા જવવત સયાથી સયાઇચચરો 
તમસુમી સયાથયે મુિયાકયાત કરી.

n ડો. આંબયેડકરનયા સન્યાનમધાં 26 
નવયેમબરનધાં રોજ બંધયારણ 
દદવસ જાહેર ક્ષો. 125મી 
જ્ંતીએ સંસદમધાં 
વવશયેર સમયારોહ.

ઉપોશક્ત મિાનાયકાોનું 
સન્ાન થવા માંડું

વારસાનું સન્ાન

વડાપ્રધાિ િરટેન્દ્ર મોદીએ વરયોથી થઈ રહટેિી આ ઉપેક્ષાિે ઓછી કરી છે અિે દટેશિા રદગગજોિા વારસાિે આગળ 
ધપાવયો છે. કોઇ પણ પક્ષ, વવચારધારા કટે  પરરવાર કરિાં ‘ઇલન્ડયા ફસ્્ત ’િા લસધ્ાંિ પ્રમાણેનું આ પગલું હતું. આ 
મા ટ્ે  સરકારટે સંસ્ાકીય સહયોગ પણ સુનિલચિિ કયયો, જથેી સરકાર ્બદિવાિી સાથે િેિે િ ્બદિી શકાય.

બાબા સાિો બ એાંબોડકરના વારસાનું જતન 
કરવા માટો તોમનાં જીવન સાથો સંકળાયોલા 

સ્થળાોનો પંચતીથ્ટ તરીકો  તવક્ાવવામાં એાવ્યા

નવી પરંપરાનાો ઉદયકવર સ્ટાોરી  

અનષે તષેમનાં જીિનમાં પદરિત્ણન લાિિા માટે સોશશયલ તમદડયાનો 
ઉપયોગ કરે છષે . આ ટેકનોલોજીથી તષેમરષે ‘પ્રગતત’ નામનુ ં એવું 
પલષેટફોમ્ણ બનાવ્ુ,ં જ ષેનાથી લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજ ષેક્ટ્ટસનષે 
રાજ્ય સરકાર અનષે મતં્રાલયોના સમનિયથી નિી દિશા મળહી 
રહહી છષે . વિિેશોમાં ફસાયષેલો કોઇ ભારતીય સોશશયલ તમદડયા 
પર સરકાર પાસષે મિિ માગષે છષે , તો તષેનષે તાત્ાશ્લક મળહી જાય છષે. 
િેશમાં ટ્ર ેનમાં મસુાફરી કરતી િખતષે ક્ાંય પર કોઇનષે િિા-િૂધની 
જરૂર પડે તો તાત્ાશ્લક મળહી જાય છષે. સમસયાઓનુ ં સમાધાન 
સહજ થઈ રહુ ંછષે . મતં્રાલય અનષે વિભાગો િચ્ષે બરાબર સકંલન 
થાય અનષે કોઇ પર પ્રોજ ષેક્ટમાં વિલબં ન થાય તષે માટે િડાપ્રધાન 
પોતાના સતરે િેખરેખ રાખષે છષે  એટલુ ંજ નહહી, તષેમરષે કેબબનષેટના 
વિભાગોની ફાળિરી પર એિી રીતષે કરી છષે  કે સંતલુન જળિાઈ 
રહે. પારીની સમસયાનો કાયમી ઉકેલ આિષે તષે માટે તષેમરષે 
2019માં અલગથી જળ શક્ત મતં્રાલયની સ્ાપના કરી. એટલું 
જ નહીં, અમલિારશાહહીનષે ચુસત અનષે કૌશલ્યસભર બનાિિા માટે 

‘તમશન કમ્ણયોગી’ જ ષેિી પહેલ કરિામાં આિી છષે . આઇએએસ-
આઇપીએસના તાલીમાથથી અચધકારીઓનુ ંસમંષેલન હોય કે પછી 
પોશ્લસ મહાનનિદેશકોનુ ંિાર્િક સમંષેલન, પહેલાંના સમયમાં મંત્રી 
ઉિઘાટન કે સમાપન કરીનષે જતા રહેતા હતા. પર હિષે િડાપ્રધાન 
મોિીએ તષેનષે માનિ સસંાધન વયિસ્ાનો ભાગ ગરીનષે તષેનષે 
સસં્ાકહીય સિરૂપ આપ્ંુ. પરંપરાઓનષે જાળિિી અનષે સાથષે સાથષે 
નિી શરૂઆત કરિી એ િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીની ઓળખ બની 
ગઈ છષે. િેશમાં નિી પરંપરાઓ વિક્સી રહહી છષે , જ ષે નિા ભારતના 
સપના સાકાર કરિામાં મિિરૂપ સાબબત થશષે. n
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બાળપરમાં જ એક અકસ્ાતમાં બનંષે પગ ગમુાવયા 
બાિ અિની લષેખરા દડપ્રષેશનનો ભોગ બની.  તષે 
એટલી નબળહી પડહી ગઈ કે કંઇ પર કરી શકતી 

નહોતી. વપતા પ્રિીર લષેખરાએ વિચા્ુું કે રમતમ ગમતમાં 
જોડાઇનષે અિનીનષે સારં લાગશષે, તષેથી તષેનષે આચ્ણરીમાં તાલીમ 
અપાિી. જો કે, અિની પ્રત્ચંા પર ન ખેંચી શકહી. એ પછી  તષેરષે 
શહૂટગમાં પ્રયત્ન કયષો. પહેલી િાર તો તષે બિૂંક પર ન ઉઠાિી 
શકહી. આ જ અિનીએ ટોક્ો પષેરાશ્લમ્પકમાં 10 મીટર એર 

રાઇફલમાં ગોલડ મષેડલ અનષે 50 મીટર સપધણામાં રિોસ્ઝ મષેડલ 
મષેળિીનષે િેશનષે ગૌરિ અપાવ્ંુ. તષેરષે કોઈ પર સપધણામાં મહહલા 
કેટેગરીમાં પ્રથમ ગોલડ મષેડલ જીતિાનો રેકોડ્ણ  બનાવયો. 

આિી જ સઘંિ્ણ ગાથા િેિષેનદ્ર ઝાઝરીયાની છષે . 7 ઓગસ્નાં 
રોજ નીરજ ચોપડાએ િેશનષે ટોક્ો ઓશ્લમ્પકમાં પ્રથમ ગોલડ 
મષેડલ અપાવયો તો સમગ્ર ભારત ખશુીથી નાચી ઉઠંુ. આ ગોલડ 
મષેડલ માત્ર ભાલા ફેંક (જ ષેિશ્લન થ્ો) જ નહીં, ઓશ્લમ્પકમાં 
એરલષેહટક્સમાં ભારતનો પ્રથમ ગોલડ મષેડલ હતો. િેિષેનદ્ર 

 એાોલલમ્પિક બાદ પોરાલલમ્પિકમાં 
પણ ભારતો ઇતતિાસ રચાો

75મા સવતંિત્રતિા ડદવસ ેલાલ ડકલલા પરથી વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીના રાષણ દરતમયાન ટિોક્ો ઓસલમ્પકમાં ઇતતિહાસ 
રચીને આવલેા ખલેાડીઓ પણ હાજર હતિા. રારતિના 75મા સવતંિત્રતિા ડદવસ સમારોહ પર આવી તિસવીર પ્થમ વાર 
જોવા મળી. વડાપ્ધાન ેઆહવાન કયુું અન ેઆ એથલીટ્િસના સન્ાનમાં તિાળીયોની ગડગડાટિથી આકાશ ગુજંી ઉઠુ.ં 

ખલેાડીઓનંુ આ સન્ાન એ વાતિનો પરુાવો છે કે રારતિમાં રમતિગમતિન ેકેટિલી ગરંીરતિાથી લવેામાં આવી રહુ ંછે. ટિોક્ો 
ઓસલમ્પક બાદ ઇતતિહાસ રચવાનો વારો હતિો રારતિના પરેાસલમ્પક ખલેાડીઓનો. જંીદગીમાં તિમામ અવરોધોન ેપાર 

કરીને રમતિગમતિની દુનનયાના ટિોચના મચં પર રારતિના ડદવયાંગ ખેલાડીઓએ અત્ાર સધુીના સૌથી વધુ 19 ચદં્રક દેશનાં 
નામ ેકયમા, જમેાં 5 ગોલડ, 8 સસલવર, અને 6 બ્ોનઝનો સમાવશે થાય છે. અગાઉની 11 પરેાસલમ્પક ગેમસમાં રારતિીય 

ખલેાડીઓએ ચાર ગોલડ સહહતિ કુલ 12 ચદં્રક જ મળેવયા હતિા...
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ઝાઝરીયા અગાઉની પષેરાશ્લમ્પકમાં ભાલા ફેંકમાં બષે-બષે 
ગોલડ મષેડલ જીતીનષે િેશનષે ગૌરિ અપાિી ચકૂ્ા છષે . િેિષેનદ્રએ 
2004માં એથષેસ્સ અનષે 2016માં દરયો પષેરાશ્લમ્પકમાં ભાલા 
ફેંકમાં ગોલડ અનષે હિષે ટોક્ોમાં શ્સલિર મષેડલ મષેળિીનષે નિો 
ઇતતહાસ રચયો છષે . માત્ર નિ િિ્ણની ઉંમરમાં િીજળહીનો કરન્ટ 
લાગિાથી હાથ ગમુાિી િેનાર િેિષેનદ્ર માટે જીિન એક પડકારથી 
ઓછંુ નહોતુ.ં િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી સાથષેની િાતચીતમાં તષેમરષે 
કહુ,ં “મેં શાળામાં રમિાનુ ંશરૂ ક્ુ્ણ, એક િાર મેં ભાલો ઉઠાવયો 
તો મારી ટહીકા કરિામાં આિી. ત્ારે જ મેં નનધણાર કયષો કે હંુ 
ઢહીલો નહીં પડંુ. મનષે કહેિામાં આિષેલુ ંકે મારે અભયાસ જ કરિો 
જોઇએ, રમતગમતમાં મારા માટે કોઈ જગયા નથી, પર મેં તષેનષે 
એક પડકાર તરીકે લીધો. હંુ જ ષેિશ્લન થ્ો પ્રત્ષે સમર્પત છંુ. હંુ 
બહુ શશસતનો આગ્રહહી છંુ. જ ષે રૂમમાં સવુુ ંછંુ, ત્ાં જ એક ભાલો 
રાખ્યો છષે .”  

ટોક્ો પષેરાશ્લમ્પકમાં અિની ઉપરાંત સતુમત અતંતલષે 
ભાલા ફેંક, મનીિ નરિાલષે 50 મીટર એર વપસ્ોલ શહૂટગ, 
પ્રમોિ ભગત અનષે કૃષરા નાગરે બષેડતમન્ટનમાં ગોલડ મષેડલ 
મષેળવયો હતો. તો ભાવિના પટેલષે ટેબલ ટેનનસ, નનિાિ કુમારે 
લોંગ જ્પ, યોગષેશ કથુનનયાએ દડસક્સ થ્ો, િેિષેનદ્ર ઝાઝદરયાએ 

ભાલા ફેંક, મદરયપ્પન થગંાિષેલ ુઅનષે પ્રિીર કુમારે લોંગ જ્પ, 
ન્સહરાજ અધાનાએ 50 મીટર વપસ્ોલ, નોઇડાના ડહીએમ 
સહુાસ એલિાયષે બષેડતમન્ટમાં શ્સલિર મષેડલ જીત્ો. આટલંુ જ 
નહીં, સુિંર ગજુ ્ણરે જ ષેિશ્લન થ્ો, ન્સહરાજ અધાનાએ 10 મીટર 
એર વપસ્ોલ, શરિ કુમારે લોંગ જ્પ, આચ્ણરીમાં હરવિિર ન્સહ 
અનષે બષેડતમન્ટનમાં મનોજ સરકારે રિોસ્ઝ મષેડલ હાંસલ કયષો.

આ એરલીટ્ટસષે પષેરાશ્લમ્પકની તયૈારીઓ માટે કેનદ્ર સરકારે 
તયૈાર કરેલી યોજનાઓમાં ભાગ લીધો હતો. આ યોજનાઓમાં 
ખષેલાડહીઓની તમામ સવુિધાઓ અનષે જરૂદરયાતોનુ ં ધયાન 
રાખિામાં આિષે છષે . િેિષેનદ્ર કહે છષે , “2004માં મનષે પર એ 
નહોતી ખબર કે દફશઝયો કે દફટનષેસ ટ્રેનર કોર હોય છષે . આજષે 
SAI કેનદ્રોમાં તમામ સવુિધાઓ ઉપલબ્ધ છષે. TOPS  અનષે ખષેલો 
ઇનનડયા જ ષેિી પહેલનષે કારરષે અનષેક ્િુા એરલીટ્ટસનષે ઘરો 
લાભ મળહી રહ્ો છષે . સરકાર એરલીટ અનષે પષેરા એરલીટનષે 
સમાન રીતષે મિિ કરી રહહી છષે .”

તમામ રમતના એરલીટ્ટસનષે સમાન સુવિધાઓ અનષે 
પ્રાથતમકતા અપાઈ રહહી છષે , જ ષે ગયા િિ્ણના ખષેલ પરુસ્ાર 
િરતમયાન પર જોિા મળ્ંુ, જ્યારે ભારતના મદરપ્પન થંગાિષેલુ 
સહહત 8 પષેરા એરલીટોનષે રાષટ્ર હીય ખષેલ પરુસ્ારોથી સન્માનનત 

પોરાલલપિકમાં એતાર સુધી ભારત
n 1960મધાં પિયેરયાલિમ્પિક રમતોની શરૂઆત થઈ હતી, પિણ 

ભયારતયે પ્રથમ વયાર 1968મધાં તયેિ અવીવ પિયેરયાલિમ્પિકમધાં ભયાગ 
િીધો હતો. ભયારત 1984થી પિયેરયાલિમ્પિકમધાં સતત ભયાગ 
િઈ રહું છયે .

n ભયારતયે અત્યાર સુધી ટોક્ો પિહેિધાંનયા 11 પિયેરયાલિમ્પિક 
ઉત્સવમધાં ભયાગ િીધો છયે  અનયે 12 મયેડિ દેશનધાં નયામયે ક્ધા છયે , 
જ યેમધાં 4 ગોલડ, 4 લસલવર અનયે 4 બ્ોનઝનો સમયાવયેશ થયા્ છયે .

n 2016 દર્ો પિયેરયાલિમ્પિકમધાં ભયારતયે પિધાંચ રમતમધાં 19 
એથિયેટ્ટસ મોકલ્યયા હતયા. એ વખતયે પિયેરયાલિમ્પિકનયા 
ઇતતહયાસમધાં તયે ભયારતની સૌથી મોટી ટીમ હતી. તયેમધાં ભયારતયે 
વવક્રમજનક સફળતયા મયેળવી હતી, જ યેમધાં બયે ગોલડ, એક 
લસલવર અનયે એક બ્ોનઝ મયેડિ સયામયેિ છયે . પુરરોનયા હયાઇ 
જ્પિમધાં મદર્પ્પન થંગયાવયેલુ અનયે જ યેવલિન થ્ોમધાં દેવયેનદ્ર 
ઝયાઝરી્યાએ ગોલડ મયેડિ મયેળવ્ો હતો.

n ટોક્ો પિયેરયાલિમપ્કમધાં ભયારતનયા 54 ખયેિયાડીઓએ 9 સપિધધામધાં 
ભયાગ િીધો હતો. ભયારતી્ ખયેિયાડીઓ પિર અભૂતપુવ્ષ 
સફળતયાની આશયા રયાખવી વયાજબી છયે  કયારણ કે વવશ્વ 
રેન્કિંગમધાં ઓછયામધાં ઓછયા ચયાર ભયારતી્ો નંબર વન પિર છયે , 
જ્યારે છ ખયેિયાડીઓ બીજા ક્રમયે છયે . આ ઉપિરધાંત િગભગ 10 
ખયેિયાડીઓનું વલડ્ષ  રેન્કિંગ ત્રણ છયે .

વડાપ્રધાિનું સંપૂણ્ત 
ભારણ સાંભળવા મા ટ્ે  
ક્ુઆર કોડ સે્િ કરો
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કરિામાં આવયા.

પરેાએથિી્ સાથે વડાપ્રધાિિો સીધો સંવાદ
ટોક્ો ઓશ્લમ્પકમાં ભારતનુ ંપ્રતતનનચધતિ કરનારા ખષેલાડહીઓ 
બાિ પષેરાશ્લમ્પકમાં ભાગ લષેનારા ખષેલાડહીઓ સાથષે પર 
િડાપ્રધાનષે સીધો સંિાિ કયષો. પષેરા એરલીટ્ટસનુ ં મનોબળ 
િધારતા તષેમરષે કહુ,ં “તમારં આત્મબળ,  કંઇક હાંસલ કરિાની 
ઇચ્ાશક્ત હંુ જોઈ રહ્ો છંુ. તમારા બધાંની મહેનતના પદરરામષે 
આજષે પષેરાશ્લમ્પકમાં સૌથી િધ ુ સંખ્યામાં ભારતના એરલીટ 
જઈ રહ્ા છષે .” િડાપ્રધાનષે ખષેલાડહીઓનષે કહુ,ં “તમષે તતરંગો લઈનષે 
ટોક્ોમાં સિ્ણશ્ષેષઠ િેખાિ કરશો તો માત્ર મષેડલ નહીં જીતો, 
પર નિા ભારતના સકંલપોનષે પર નિી ઊજા્ણ આપિાના છો.” 
િડાપ્રધાનષે કહંુ, ભારતમાં સપોટ્ટસ્ણ કલ્ચર વિક્ક્સત કરિા માટે 
આપરષે આપરી કાય્ણપધ્ધતતમાં સતત સધુારો કરતા રહેવંુ 
પડશષે. આજષે આંતરરાષટ્ર હીય રમતગમતની સાથષે પરંપરાગત 
ભારતીય રમતોનષે પર નિી ઓળખ આપિામાં આિી રહહી છષે . 
તમષે કોઇ પર રમત સાથષે જોડાયષેલા હોિ, ‘એક ભારત-શ્ષેષઠ 
ભારત’ની ભાિનાનષે પર મજબતૂ કરો છો. તમષે અસલી ચષેમ્પયન 
છો. તમષે જંીિગીની રમતમાં સમસયાઓનષે હરાિી છષે  અનષે કોરોના 
મહામારીમાં ભારે અિરોધો િચ્ષે પર તાલીમ ચાલુ રાખી છષે . 
‘યસ િી િીલ ડુ ઇટ, િી કેન ડુ ઇટ’ નષે તમષે ચદરતાથ્ણ કરી બતાવ્ંુ 
છષે .”  

આ પ્રસંગષે િડાપ્રધાનષે બષે િારના ઓશ્લમ્પક ગોલડમષેડલ 
વિજ ષેતા ભાલા ફેંક ખષેલાડહી િેિષેનદ્ર ઝાઝરીયાનષે પછૂુ ં કે, તષેઓ 
સ્ષેચ્ુ ઓફ ્નુનટહી જોિા માટે ગયા છષે  કે નહીં.  તો દરયો 

પષેરાશ્લમ્પકના ગોલડમષેડલ વિજ ષેતા મદરયપ્પન થગંાિષેલકુની 
માતાનુ ં તાતમલમાં અભભિાિન કરતાં પછંુૂ કે તષેમના પુત્રનષે 
ભોજનમાં શુ ંપસિં છષે . તષેમરષે પષેરા બષેડતમન્ટન ખષેલાડહી પારલ 
સાથષે ગજુરાતીમાં િાત કરી તો પાિર શ્લફ્ટર સકહીના ખાતુન 
સાથષે બાંગલા ભાિામાં.

તીરંિાજ જ્યોતત બાશ્લયાનનષે તષેમરષે કહુ,ં “વપતાના અિસાન 
બાિ તમષે રમતની સાથષે સાથષે ઘર પર સભંાળ્ંુ. તમષે સારાં 
ખષેલાડહીની સાથષે સાથષે સારી દિકરી અનષે બહેન પર છો અનષે તમારા 
વિિષે જાણયા પછી  િેશની િરેક વયક્તના વિચારોમાં જ્યોતતનો 
પ્રકાશ ફેલાશષે.“ િડાપ્રધાનષે 2009માં એક િુઘ્ણટનામાં પગ ગુમાિી 
ચકેૂલા કટરાના પષેરા તીરંિાજ રાકેશ કુમારનષે પૂછંુ કે, “જીિનની 
અડચરોએ તમનષે સારા ખષેલાડહી તરીકે ઉપર આિિામાં કઈ રીતષે 
મિિ કરી. જીિનમાં ગમષે તષેટલો સઘંિ્ણ હોય, પર જીિન અમૂલ્ય 
છષે. તમષે િેશનુ ં પ્રતતનનચધતિ કરિા જઈ રહ્ા છો અનષે જોરિાર 
રમો. પદરિાર અનષે િેશનુ ંનામ રોશન કરો. એથષેસ્સમાં 2004 અનષે 
દરયોમાં 2016માં ભાલા ફેંકમાં ગોલડમષેડલ જીતનાર િલડ્ણ રેકોડ્ણ  
ધારક ઝાઝરીયાનષે તષેમરષે પછંુૂ કે “લાંબા સમયગાળા બાિ 
ઉંમરનષે હરાિીનષે કઈ રીતષે મષેડલ જીત્ા. તષેમરષે ઝાઝરીયાની પત્ની 
અનષે ભૂતપિૂ્ણ કબડ્હી ખષેલાડહી મજૂંનષે પૂછંુ કે તમષે હિષે રમો છો કે 
બધં કરી િીધુ.ં”?

ખષેલાડહીઓ સાથષે િડાપ્રધાનના સીધા સિંાિ અગંષે દક્રકેટર 
અનષે ભારતીય ટહીમના ભતૂપિુ્ણ કેપટન કવપલ િેિ કહે છષે , “મનષે 
યાિ નથી કે ભારતના કોઇ િડાપ્રધાનષે કોઈનષે કહુ ંહોય કે તષેઓ 
ભારતમાં સપોટ્ણસ કલ્ચર વિક્સાિિા માગષે છષે . આવુ ં કરનારા 
િડાપ્રધાન મોિી કિાચ પ્રથમ વયક્ત છષે .” n
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વડાપ્રધાને 
વચન પાળ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સવતતં્રતા 
દદવસે લાલ દિલલા પરથી ભારતીય 
ખલેાડીઓએ ટોક્ો ઓલલમ્પિમાં 

િરેલા ઉત્તમ દેખાવની પ્રશસંા િયયા બાદ 
16 ઓગસ્ટનાં રોજ પોતાનાં નનવાસસ્ાને 
ભારતની ઓલલમ્પિ ટીમના ખેલાડીઓ 

સાથે બ્િેફાસ્ટ પર મલુાિાત િરી. આ 
મલુાિાતમાં તેમણે ખલેાડીઓન ેઆપલેાં 

વચનોને પણ પરુા િયયા. ટોક્ો જતાં 
પહેલાં વડાપ્રધાન ેપી વી સસધનુ ેિહંુ હતું 
િે ત ેમેડલ જીતીન ેપાછી ફરશે તો તઓે 
તને ેઆઇસક્ીમ ખવડાવશ.ે રમતગમત 

મંત્રી અનરુાગ ઠાિુરે નીરજ ચોપડાને 
િહંુ હતંુ િે, મડેલ જીતીને આવશો 

તો વડાપ્રધાન તમન ેચરુમ ુખવડાવશ.ે 
વડાપ્રધાન મોદીએ સસધ ુઅને નીરજને 

આપલેાં વચન પાળયા અન ેબાિીના 
ખલેાડીઓ સાથ ેતેમના અનભુવ જાણયા.

ટોક્ોથી મેડલ લઈને આવેલી 
સિંધુને આઇિંક્રીમ ખવડાવ્ો
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નાના ખોડૂતાો પણ 
પ્રગતતશીલ બન્ા

્યા વરષે 17 સપટેમબરે ભયારતનયા ખયેડૂતોનયે એવી ભયેટ મળી, જ યેની 
રયાહ તયેઓ દયા્કયાઓથી જોતયા હતયા. કકૃષરનયે ઉદ્ોગ જ યેવુ ંમયાળખું 
પરંૂ પિયાડવયા અનયે ખયેડૂતોનયે વચયેટી્યાઓમધાંથી મકુ્ત કરીનયે પિોતયાની 
મરજ પિડે ત્ધાં ઉપિજ વયેચવયાની છૂટ આપિતયા કકૃષર કયા્દયાનું 
કવચ આપિવયામધાં આવયુ ંહતંુ, જ યેથી ધરતીપતુ્ર ખશુ રહે અનયે 
‘આત્મનનભ્ષર કકૃષર આત્મનનભ્ષર ભયારત’નો હહસસો બનયે. 

કકૃષર ઊપિજ વયેપિયાર અનયે વયાષણજ્ (સવંધ્ષન અનયે સરળીકરણ) 
કયા્દો, કકૃષર (સશક્તકરણ અનયે સરંક્ણ) કકમત આશ્વયાસન 
અનયે કકૃષર સયેવયા પિર કરયાર કયા્દો સસંદમધાં પિસયાર કરવયામધાં 
આવ્ો, જ યે દેશનધાં કકૃષર ક્યેત્રમધાં અત્યાર સધુીનધાં સૌથી મોટયા 
સધુયારયા છયે. આ સુધયારયાનયા પિદરણયામયે આજયે ભયારત કકૃષર નનકયાસનયા 
મયામિયામધાં પ્રથમ વયાર વવશ્વનયા ટોપિ 10 દેશોમધાં પિહોંચી ગયંુ છયે. 
કોરોનયા સમ્મધાં જ દેશયે કકૃષર નનકયાસનધાં નવયા વવક્રમ સજ્ધા છયે. 
આજયે ભયારતની ઓળખ એક મોટધાં કકૃષર નનકયાસકયાર દેશ તરીકે 
સ્પિયાઈ રહી છયે. ભયારતમધાં કકૃષર મયાળખુ,ં કનયેક્ક્ટવવટી અનયે મોટધાં 
મોટધાં ફુડ પિયાક્ષ ની સ્યાપિનયાનો મોટો િયાભ નયાનયા ખયેડૂતોનયે પિણ થઈ 
રહ્ો છયે. ઇનફ્યાસ્્્ચર ફનડ હો્ કે 10,000 ખયેડૂત ઉતપિયાદક 
સઘંોનુ ંનનમધાણ, સરકયારનો પ્ર્યાસ નયાનયા ખયેડૂતોની તયાકયાતનયે 
વધયારવયાનો છયે. નયાનયા બજાર સુધી ખયેડૂતોની પિહોંચ વધયે અનયે 
બજારમધાં ભયાવતયાિ કરવયાની તયેમની ક્મતયા વધયે તયે મયાટેનધાં પિગિયા 
િયેવયામધાં આવ્યા છયે. આ ખયેડૂત ઉતપિયાદક સંઘો સયાથયે નયાનયા ખયેડૂતો 
પિણ જોડયાશયે ત્યારે તયેમની તયાકયાત સેંકડો ગણી વધી જશયે. તયેનયાથી 
ફુડ પ્રોસયેન્સગ અનયે નનકયાસ બનંયેમધાં વધયાર થશયે.

દેશનધાં 80 ટકયાથી વધ ુખયેડૂતો એવયા છયે જ યેમની પિયાસયે બયે 
હેક્ટરથી પિણ ઓછી જમીન છયે. પિહેિધાં દેશમધાં જ યે નીતતઓ બની, 
તયેમધાં નયાનયા ખયેડૂતો પિર જ યેટલુ ંધ્યાન કેનદ્રરીત કરવુ ંજોઇતંુ હતુ,ં તયેટલંુ 
નહોતંુ થયુ.ં પિણ હવયે આ નયાનયા ખયેડૂતોનયે ધ્યાનમધાં રયાખીનયે નનણ્્ષ  
િયેવયામધાં આવી રહ્યા છયે. આવનયારયા વરષોમધાં દેશનધાં નયાનયા ખયેડૂતોની 
સયામહૂહક શક્તનયે વધયારવી પિડશયે. તયેમનયે નવી સવુવધયાઓ 
આપિવી પિડશયે. આ ભયાવનયા સયાથયે આગયામી 25 વર્ષનયા સકંલપિોનયે 
લસધ્ કરવયાનયા છયે, જ યેથી નયાનો ખયેડૂત દેશનુ ંગૌરવ બનયે. નવયા 
ભયારતનંુ પિણ આ જ સપિનુ ંછયે . પ્રસતુત છયે ન્ ૂઇનનડ્યા સમયાચયારનયા 
સિયાહકયાર સપંિયાદક સતંોરકુમયારનો વવશયેર િયેખ....

કૃતષ ક્ોત્રાોમાં થયોલાં 
મિત્વનાં સુધારાના 

પઠરણામો ભારત પ્રથમ 
વાર કૃતષ લનકાસનાં 

ક્ોત્રમાં તવશ્વના ટાોપ 10 
દોશાોમાં પિાંચું છો .

તવશોષ લોખ એાત્મલનભ્ટર કૃતષ

ગ
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આઝાિીના શતાબ્દી િિ્ણના દ્રઢ સંકલપની સાથષે 15 ઓગસ્ષે 
ભારત તષેની આઝાિીના 75મા િિ્ણમાં પ્રિષેશ કરી ચૂકું 

છષે , ત્ારે ભારતનો ખષેડૂત એટલષે કે અન્િાતા પર િેશની વિકાસ 
યાત્રાનો સહભાગી બની ચૂક્ો છષે . 1947માં િેશનષે આઝાિી મળહી 
ત્ારે િેશ સમક્ રહેલાં મોટા પડકારોમાં એક પડકાર હતો કઈ 
રીતષે સમગ્ર િેશનું પષેટ ભરિામાં આિષે અનષે આટલું અનાજ ક્ાંથી 
લાિીએ જ ષેથી લોકોએ ભૂખ્યા પષેટ ન સુવું પડે. પર હદરયાળહી 
ક્રાંતત દ્ારા િેશના અન્િાતાઓએ તષે શક્ કરી બતાવ્ું. તષેમ છતાં, 
આઝાિીના સાત િાયકા સુધી ખષેડૂતોની સમસયાઓ ઓછી ન 
થઈ. મોિી સરકારે િીતષેલાં સાત િિષોમાં ખષેડૂતોની આિક બમરી 
કરિા માટે અનષેક યોજનાઓ ઘડહી. ખષેડૂતોનષે પડતરનાં િોઢ ગરા 
ભાિ અપાિિા લઘુતમ ટેકાના ભાિ  (MSP) હોય કે પછી 2022 
સુધી ખષેડૂતોની આિક બમરી કરિાનું લક્ષ્ય હોય કે પછી દકસાન 
સન્માન નનધી અંતગ્ણત ખષેડૂતોના ખાતામાં 10 િિ્ણમાં ખષેડૂતોનાં 
ખાતામાં સીધા સાત લાખ કરોડ રૂવપયા આપિાના હોય. ખષેડૂતો 
પ્રત્ષે નરેનદ્ર મોિી સરકારનો આ સંકલપ બતાિષે છષે . હિષે, કૃષિનષે 
ઉદ્ોગ જ ષેવું માળખું આપીનષે અનષે ખષેડૂતોનષે િચષેહટયાઓથી મુ્ત 
કરીનષે પોતાની ઉપજ પોતાની મરજીથી િષેચિાની છૂટ આપિા 
કાનૂની કિચ મળહી ચૂકું છષે , જ ષેથી ખષેડૂત ખુશ રહે અનષે કૃષિ 
આત્મનનભ્ણર ભારતનો મુખ્ય હહસસો બનષે.

આ માટે કેનદ્ર સરકારે 2014થી જ ખષેડૂતોનાં કલ્યારની દિશામાં 
અનષેક મહતિનાં પગલાં લષેિાનું શરૂ કરી િીધું છષે . સરકારની પહેલ 
‘એક રાષટ્ર -એક બજાર’ અંતગ્ણત હતી. જ ષેની જાહેરાત િડાપ્રધાનષે 
2016માં લાલ દકલલા પરથી કરી હતી. આ એક સુધારો હતો, જ ષેની 
ખષેડૂતો આઝાિી મળહી ત્ારથી રાહ જોતા હતા. િડાપ્રધાનની નષેમ 
સમગ્ર િેશના ખષેડૂતોનો સંતુશ્લત અનષે સિ્ણગ્રાહહી વિકાસ કરિાની 
છષે , કારર કે અત્ાર સુધી માત્ર ગરતરીના સમૃધ્ધ ખષેડૂતોનષે જ તષેનો 
લાભ મળહી રહ્ો હતો અનષે લગભગ 86 ટકા નાના અનષે સીમાંત 
ખષેડૂતો તષેનાથી િંચચત હતા. પર િીતષેલા સાત િિ્ણમાં કૃષિ ક્ષેત્રની 
યોજનાઓ પર તબક્ાિાર રીતષે કામ થ્ું, જ ષેમ કે િાિરી પહેલાં, 
િાિરી િરતમયાન અનષે િાિરી પછી. આનાથી ખષેડૂતોનષે જ ષે તષે કામ 
િરતમયાન કૃષિ યોજનાઓનો લાભ મળયો. કૃષિ ક્ષેત્રમાં મોટા પાયષે 
પદરિત્ણન કરીનષે કેનદ્ર સરકારે લઘુતમ ટેકાના ભાિમાં િધારો કયષો 
છષે . ઉિાહરર દ્ારા જોઇએ તો, સરકારે ખરીફ હોય કે રિી સીઝન, 
એમએસપી પર અત્ાર સુધીની સૌથી મોટહી ખરીિી કરી છષે . 
આનાથી ચોખાના ખષેડૂતોના ખાતામાં લગભગ રૂ.1.70 લાખ કરોડ 
અનષે ઘઉંના ખષેડૂતોના ખાતામાં લગભગ રૂ. 85,000 કરોડ સીધા 
પહોંચયા છષે . ખષેડૂત અનષે સરકારની આ હહસસષેિારીનષે કારરષે આજષે 
ભારતમાં અનાજના ભંડાર ભરેલા છષે . આ િિષે અત્ાર સુધીની 
સૌથી િધુ ખરીિીનો વિક્રમ એ સાબબત કરે છષે  કે એમએસપી 

ઉપજ એનો એોમએોસપીમાં 
વધારાો થતાં ખોડૂતાો ખુશ
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નાબૂિ કરિાની િાત પાયા વિહોરી છષે . કૃષિ સુધારાથી ખષેડૂતોનષે 
મંડહી ટેક્સમાં (બજાર િષેરો)થી મુક્ત મળહી ગઈ છષે . પહેલાં જ્યારે 
ખષેડૂત મંડહી જતો હતો ત્ારે તષેરષે 2થી 8.5 ટકા સુધીનો મંડહી ટેક્સ 
ભરિો પડતો હતો. પર મંડહીની બહાર ક્ાંય પર પોતાની ઉપજ  
િષેચિાની છૂટ મળિાથી કરોડો ખષેડૂતોનષે આ ટેક્સના બોજમાંથી 
મુક્ત મળષે  છષે  અનષે ઉપજનો સારો ભાિ મળિાના ઉિાહરરો પર 
સામષે આિી રહ્ા છષે .

આજષે ભારત કૃષિ નનકાસમાં પ્રથમ િાર વિશ્વના ટોપ ટેન િેશોમાં 
પહોંચ્ું છષે . કોરોના સમયમાં જ િેશષે કૃષિ નનકાસમાં નિા રેકોડ્ણ  
બનાવયા છષે . િેશના 80 ટકાથી િધુ ખષેડૂતો પાસષે બષે હેક્ટર સુધીની 
જ જમીન છષે . આગામી 25 િિષોમાં િેશની કૃષિનષે સમૃધ્ધ કરિામાં 
આ નાના ખષેડૂતોની મોટહી ભૂતમકા રહેિાની છષે . તષેથી, હિષે િેશની 
કૃષિ નીતતઓમાં નાના ખષેડૂતોનષે સિષોચ્ પ્રાથતમકતા આપિામાં 
આિી રહહી છષે . આ વિચારથી જ િીતષેલાં િિષોમાં નાના ખષેડૂતોનષે 
સુવિધા અનષે સલામતી આપિાનો ગંભીર પ્રયાસ કરિામાં આવયો 
છષે . પીએમ દકસાન નનધી અંતગ્ણત ખષેડૂતોનષે અત્ાર સુધીમાં 
રૂ. 1.60 લાખ કરોડ આપિામાં આવયા છષે . આમાંથી લગભગ, 
એક લાખ કરોડ રૂવપયા તો કોરોના સમયમાં નાના ખષેડૂતો સુધી 
પહોંચાડિામાં આવયા છષે . એટલું જ નહીં, કોરોના સમયમાં જ બષે 
કરોડથી િધુ દકસાન કે્રદડટ કાડ્ણ  જારી કરિામાં આવયા છષે , જ ષેમાંથી 
મોટાં ભાગનાં નાના ખષેડૂત છષે . આ કાડ્ણ  દ્ારા ખષેડૂતોનષે હજારો કરોડ 
રૂવપયાનું ઋર પર મળ્ું છષે . કલપના કરો, નાના ખષેડૂતોનષે આ મિિ 
ન મળહી હોત તો 100 િિ્ણની આ સૌથી મોટહી આપનત્તમાં તષેમની શી 
સ્સ્તત થાત? તષેમનષે નાની નાની જરૂદરયાતો માટે ક્ાં ક્ાં ભટકવું 
પડું હોત?

ઇનફ્ાસ્્ર્ચર ફનડ હોય કે પછી 10,000 ખષેડૂત ઉતપાિક સંઘોની 
સ્ાપના, નાના ખષેડૂતોની બજાર સુધીની પહોંચ િધારિાની હોય 
કે બજારમાં ભાિતાલ કરિાની તષેમની ક્મતામાં િધારો કરિાનો 
હોય, સરકારનો પ્રયાસ નાના ખષેડૂતોની તાકાતનષે િધારિાનો છષે . 
સહકારી તંત્રનષે કારરષે સેંકડો ખષેડૂતો સંગહઠત થશષે તો તષેમની 
તાકાત સેંકડો ગરી િધી જશષે. આનષે કારરષે ફુડ પ્રોસષેન્સગ અનષે 
નનકાસમાં બીજા પર ખષેડૂતોની નનભ્ણરતા ઓછી થશષે. તષેઓ જાતષે 
જ વિિેશી બજારમાં પોતાનું ઉતપાિન િષેચિા માટે મુ્ત બનશષે. 
બંધનોમાંથી મુ્ત થઈનષે જ િેશનો ખષેડૂત હજુ ઝડપથી આગળ 
િધી શકશષે. િેશના ખષેડૂતોનષે ઉદ્ોગસાહશ્સક બનાિિાનો મોિી 
સરકારનો પ્રયાસ છષે , જ ષેનાં માટે બીજથી લઈનષે બજાર સુધી 
ખષેડૂતોનષે સુલભ, સહજ અનષે સજગ બનાિિામાં આિી રહ્ા છષે .

મોિી સરકાર ખષેડૂતો માટે ખષેતી ઉપરાંત પર બીજાં નિા 
વયિસાયમાં પર મિિ કરી રહહી છષે . પશુપાલનથી માંડહીનષે મધમાખી 
ઉછષેર અથિા મત્યપાલન અનષે ઓગષેનનક ખષેતી જ ષેિાં નિાં 
વયિસાયોમાં કેનદ્ર સરકારે ખષેડૂતોનષે નિો રાહ ચચધયો છષે . દકસાન 
રેલ, રાષટ્ર હીય િાંસ તમશન જ ષેિી પહેલ દ્ારા ખષેડૂતોની તકિીર અનષે 
તસિીર બિલિાનું કામ પર ચાલી રહંુ છષે . હિષે ભારત, એ સ્સ્તત 
તરફ આગળ િધી રહંુ છષે , જ્યાં ગામડાની બાજુમાં જ એિા 
્લસ્ર બનશષે, જ્યા ફુડ પ્રોસષેન્સગ સાથષે સંકળાયષેલા ઉદ્ોગો 
પર સ્પાશષે અનષે બાજુમાં જ તષેની સાથષે સંકળાયષેલા દરસચ્ણ સષેન્ટર 
પર હશષે. ટંૂકમાં, આપરષે કહહી શકહીએ કે ‘જય દકસાન, જય વિજ્ાન 
અનષે જય અનુસંધાન.’ આ ત્રરષેયની તાકાત સં્ુ્ત થઈનષે કામ 
કરશષે ત્ારે િેશના ખષેડૂતોનાં જીિનમાં મોટંુ પદરિત્ણન આિશષે એ 
નનશ્ચિત છષે . n

કાંય પણ પાોતાની ઉપજ 
વોચવાની છૂટ, એોગ્ી ઇન્ફ્ા 

ફન્ડ, ઠકસાન ઉત્ાદન સંઘ, 
ઇ-નામ, ઠકસાન રોલ, મુદ્રા 

સ્વાસ્થ્ય કાડ્ટ, નવી પાક 
વીમા યાોજના જોવી પિો લ 

માત્ર માોટાં ખોડૂતાો જ નિીં, 
નાના ખોડૂતાો માટો પણ 

ઠિતકારક સાશબત થઈ છો . 

તવશોષ લોખ એાત્મલનભ્ટર કૃતષ
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પામ ઓા�ઇલ મમશનન� મંજૂરી, શ�રડીના 
ખ�ડૂતા� માટ� લાભદાયક નનર્ણય

આયાત પર અવલંબન ઓછંુ થાય અને દેશમાં જ વધુ ઉતપાદન થાય તે માટે કેન્દ્ર સરકાર સમગ્ર વ્યૂહ સાથે આગળ 
વધી રહી છે. આવા ક્ેત્રોને ઓળખીને આત્મનનર્ભરતાની દદશામાં આગળ વધી રહેલી કેન્દ્ર સરકારે ખાદ્ય તેલરો 

પરની આયાત ઘટાડવા માટે રાષટ્ીય મમશનની શરૂઆત કરી છે. સાથે સાથે, પ્રથમ વાર શેરડીના ખેડયૂતરોને અત્ાર 
સુધીનરો સૌથી વધુ રાવ આપવાનું સુનનશ્ચિત ક્ુું છે, જથેી ખેડયૂતરો વાજબી રાવની ચિંતા કયયા વગર મુકત થઈને 

કૃષિમાં રારતને સંપયૂર્ભપરે આત્મનનર્ભર બનાવવામાં યરોગદાન આપે.

અસરઃ ભારતમાં આજ ેપણ 98 ટકા પામ ઓઇલની આયાત 
કરવી પડે છે. આ મમશન દ્ારા પૂવવોત્તર અને આંદામાન-
નનકોબાર નદ્પ સમૂહ પર વવશેષ ધયાન આપીને તલ અને 
પામ ઓઇલનો વવસતાર અને ઉતપાદકતા વધારવા પર ધયાન 
આપવામાં આવશે. દેશમાં, 28 લાખ હેક્ટર વવસતાર એવો છે 
જનેાં પર પામ ઓઇલની ખેતી થઈ શકે તેમ છે. પૂવવોત્તરમાં 9 
લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીન પામ ઓઇલની ખેતી માટે અનુકુળ 
છે. 12 રાજ્ોમાં હાલમાં પામ ઓઇલની ખેતીનું કામ ચાલી 
રહું છે.
n ખેડૂતોને વાજબી ભાવની ચચતામાંથી મુક્ત અપાવતા કેન્દ્ર 

નિર્ણયઃ ખાદ્યતેલો પરિાં રાષ્્ટરીય મિશિ-પાિ ઓઇલ 
મિશિિે િંજૂરી આપવાિાં આવી

સરકાર પોતે ઉપજની કકમતની વયવસ્ા તૈયાર કરશે.

n બજારમાં ચડ ઉતર થાય અને ભાવ ઘટી જાય તો કેન્દ્ર સરકાર 
ડીબીટીના માધયમથી ખેડૂતોને ચૂકવણી કરશે.

n પૂવવોત્તરમાં ઉદ્ોગ સ્ાવપત કરી શકાય તે માટે રૂ. પાંચ 
કરોડની આર્થક સહાયની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે.

n પામ ઓઇલની સામગ્ી માટે પ્રમત હેક્ટર રૂ. 12,000ની સહાય 
આપવામાં આવતી હતી, જનેે વધારીને રૂ. 29,000 કરવામાં 
આવી છે.

n આ મમશનથી પામ ઓઇલની ખેતી હાલના 3.5 લાખ 
હેક્ટરથી વધીને આગામી સમયમાં 10 લાખ હેક્ટર થઈ જશે.

n ઉતપાદન પણ 2025-26 સુધી 11 લાખ ટન અને 2029-30 
સુધી 28 લાખ ટન થશે.

n આ માટે રૂ. 11,040 કરોડની આર્થક સહાય આપવામાં 
આવશે. તેનાથી મૂડી રોકાણમાં વધારો, રોજગાર સજ ્જન, 
આયાત પર નનભ્જરતામાં ઘટાડાની સાથે સાથે ખેડૂતોની 
આવકમાં વધારો થશે. 

ક� બિન�ટના નનર્ણયા�

18 ઓગસ્ટની  કેબિનેટની 
િેઠકના નનર્ણયોનો વિડિયો જોિા 
માટે ક્યુઆર કોિ સે્ન કરો

25 ઓગસ્ટની  કેબિનેટની 
િેઠકના નનર્ણયોનો વિડિયો જોિા 
માટે ક્યુઆર કોિ સે્ન કરો



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 સપ ટ્ેમ્બર, 202128

અસરઃ શષેરડહીનો િાજબી અનષે લાભિાયી ભાિ પ્રતત સ્્િન્ટલ 
રૂ. 290 કરિામાં આવયો છષે , જ ષે 2013-14ની સરખામરીમાં 38 
ટકા િધુ છષે .
n •	ખષેડૂતોનષે તષેમની પડતર પર 50 ટકા િધુ િળતર મળશષે. આ 

નનર્ણયથી પાંચ કરોડ શષેરડહીના ખષેડૂતો, તષેમનાં આશ્શ્તોની 
સાથષે સાથષે ખાડંની તમલો અનષે સંબંચધત સહાયક પ્રવૃનત્ત 
સાથષે સંકળાયષેલા પાંચ લાખ શ્તમકોનષે લાભ થશષે.

n •	2020-21માં શષેરડહીના ખષેડૂતોનષે 2,976 લાખ ટન શષેરડહી માટે 
રૂ. 91,000 કરોડની ચૂકિરી કરિામાં આિી, જ ષે અત્ાર 
સુધીની સિષોચ્ છષે .

n •	સરકાર ખાંડની તમલોનષે િધારાની શષેરડહીમાંથી ઇથષેનોલ 
બનાિિા માટે પ્રોત્સાહહત કરી રહહી છષે , જ ષેથી  પષેટ્ર ોલમાં તષેનું 
તમશ્ર કરી શકાય.

n •	આગામી ખાંડ સીઝન 2021-22માં આશરે 35 LMT ખાંડનષે 
ઇથષેનોલમાં પદરિર્તત કરિાનો અંિાજ છષે  અનષે 2024-
25 સુધી આશરે 60 LMT ખાંડનષે ઇથષેનોલમાં પદરિર્તત 
કરિાનું લક્ષ્ય છષે . આનાથી િધારાની શષેરડહી અનષે ચૂકિરીમાં 
વિલંબની સમસયાનો ઉકેલ આિશષે અનષે શષેરડહીના ખષેડૂતોનષે 
સમયસર ચૂકિરી કરી શકાશષે.

નિણ્તયઃ શેરડીિા ખેડૂિોિા હહિોિી રક્ષા મા ટ્ે  
પ્રતિ્બધ્ કટે ન્દ્ર સરકારટે ખાંડ સીઝિ 2021-22 મા ટ્ે  
શેરડીિો અત્ાર સુધીિો સોથી વધુ અિે િાભદાયી 
ભાવ આપીિે ખેડૂિોિે મો્ી ભે્ આપી.

નિણ્તયઃ  કટે બ્બિે ટ્ે  િોથ્ત ઇસ્ રરજિ એગ્ીકલ્ચર માકકે ટ્ગ 
કોપયોરટેશિ લિતમ ટ્ેડિા પુિરોધ્ારિે મંજૂરી આપી

n અસરઃ  આ માટે રૂ. 77.45 કરોડનું દરિાઇિલ પષેકેજ 
આપિામાં આવ્ું છષે . તષેનાથી પૂિષોત્તર રાજ્યોના ખષેડૂતોનષે 
તષેમનાં ઉતપાિનો માટે લાભકારી મૂલ્ય સુનનશ્ચિત કરિામાં 
મિિ મળશષે.

n નનગમની આિકમાં િધારો થશષે અનષે સતત લાભ મળિાનું 
શરૂ થઈ જશષે.

n િેશનાં અન્ય વિસતારોની સાથષે સાથષે પૂિષોત્તરના જવૈિક 
ઉતપાિનોનું જીઆઇ ટેનગગ અનષે માકદે હટગ કરિામાં આિશષે.

n વિશ્વ બજારમાં પૂિષોત્તરના ખષેડૂતોની ચીજોનષે પ્રોત્સાહન મળશષે. 
કૃષિ ક્ષેત્રમાં પ્રત્ક્ અનષે અપ્રત્ક્ રોજગાર મળશષે.

નિણ્તયઃ કટે બ્બિે ટ્ે  ઓઝોિિા પડિે િાબૂદ કરિારા પદાથયો 
અંગેિા મોન્ટટ્ ીયિ પ્રો્ોકોિમાં રકગાિી સુધારાિે મંજૂરી આપી

n •	અસરઃ હાઇડ્ર ોફલોરોકાબ્ણસ્સ (HFCs) નષે તબક્ાિાર િૂર 
કરિા માટે 2023 સુધીમાં નષેશનલ સ્્રષે ટેજી ઘડિામાં આિશષે.

n •	દકગાલી સુધારાનું અનુપાલન સુનનશ્ચિત કરિા માટે 2024ના 
મધય સુધીમાં િત્ણમાન કાનૂની માળખામાં સુધારો કરિામાં 
આિશષે.

n •	ભારત (HFCs) નષે તબક્ાિાર િૂર કરશષે.

n •	ગ્રીનહાઉસ ગષેસ પ્રિૂિરનષે અટકાિી શકાશષે, જ ષેનાથી જળિા્ુ 
પદરિત્ણનનષે અટકાિિામાં મિિ મળશષે.

n •	રોજગાર સજ ્ણનનષે પ્રોત્સાહન મળશષે. નિી પષેઢહી માટે િૈકસ્લપક 
રેફ્હીજરેટર અનષે સંબંચધત ટેકનોલોજી માટે સ્ાનનક 
નિીનીકરરનષે પ્રોત્સાહન મળશષે. 

n અસરઃ આ રોકારથી ઇનફ્ાસ્્ર્ચર અનષે મષેન્ુફે્ચરરગ સષેક્ટરની 
સાથષે સાથષે એરપોટ્ણ  સષેક્ટરનષે પર મોટંુ પ્રોત્સાહન મળશષે. આ 
રોકાર ખાનગી ભાગીિારીનાં માધયમથી વિશ્વસતરીય એરપોટ્ણ  
અનષે પદરિહન સંબંચધત ઇનફ્ાસ્્ર્ચરનષે વિક્સાિિાની ભારત 
સરકારની યોજનાનષે ઘરાં અંશષે િષેગ આપશષે. 

n તાજ ષેતરમાં જાહેર કરિામાં આિષેલી નષેશનલ મોનષેટાઇઝષેશન 
પાઇપલાઇન (NMP) યોજનાનષે મોટંુ પ્રોત્સાહન મળશષે, જ ષેમાં 
રોડ, રેલિષે, એરપોટ્ણ , સ્ષેડહીયમ, પાિર ટ્ર ાસ્સતમશન લાઇનો 
અનષે ગષેસ પાઇપલાઇન જ ષેિી અસક્ામતોનાં મષેઇન્ટષેનસ્સનો 
સમાિષેશ થાય છષે . આ રોકારથી પ્રત્ક્-અપ્રત્ક્ રોજગારીનુ 
સજ ્ણન પર થશષે.  n

નિણ્તયઃ  કટે બ્બિે ટ્ે  મેસસ્ત એન્કરટેજ ઇન્ફ્ાસ્ટ્કચર 
ઇન્વેસ્મેન્ટ હોલ્ડડગ લિતમ ટ્ેડિી ભારિમાં રૂ 15,000 
કરોડિા રોકાણિી દરખાસિિે મંજૂરી આપી. 

કો શબનોટના લનણ્ટયાો
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पर्यटन ववकास में नरा अधरार राष्ट्र

સદીઓથી માનવતિાના મૂલ્ોનું સાક્ષી બનેલું શ્ી સોમનાથ મંડદર આજ ેપણ સમગ્ર વવશ્ને આહવાન કરી 
રહું છે કે સત્ને અસત્થી હરાવી ન શકાય, આસ્ાને આતિંકથી કચડી ન શકાય. અનેક વાર તિોડવાના 

પ્યાસો છતિાં સોમનાથ મંડદર વવનાશ પર શ્ધ્ાનું મજબૂતિ પ્તિીક બની ચૂકું છે. 20 ઓગસે્ટ શરૂ કરવામાં 
આવેલા નવા પ્ોજક્ેસ સોમનાથ મંડદરની રવયતિા અને ડદવયતિાને વધારી રહી છે, જ ેર્તિોને આકષ્ભવાની 

સાથે સાથે પય્ભટિનની રીતિે પણ લોકવપ્ય થઈ રહું છે...

મહાિેિ શંકરનુ કૃપાસ્ાન સોમનાથ મંદિર અનષેક 
આક્રમરો છતાં આજષે પર અડહીખમ છષે . હિષે એ જ 
સોમનાથ મંદિરમાં નિા પ્રોજ ષેક્ટ્ટસ પય્ણટકો અનષે ભ્તોનષે 

આ ઐતતહાશ્સક સ્ળની દિવયતા અનષે ભવયતાની અનુભૂતત 
કરાિશષે. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 20 ઓગસ્ષે સોમનાથ 
મંદિરના જ ષે પ્રોજ ષેક્ટ્ટસનો પ્રારંભ કયષો તષેનાથી અહીં આિનારા 
ભ્તો મંદિરની િાસતુકળાથી પદરચચત થશષે, તો પય્ણટકોની 
સંખ્યા િધિાથી રોજગારીની તકોમાં પર િધારો થશષે.

સરિાર િલલભભાઇ પટેલના પ્રયાસોથી શ્ી સોમનાથ 
મંદિરની સ્ાપના થઈ અનષે િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ ટ્રસ્હી 
અનષે અધયક્ તરીકે છષેલલાં 10 િિ્ણમાં સોમનાથના વિકાસનષે 
નિી દિશા આપી છષે . તષેમનાં નષેતૃતિમાં મંદિરના ગભ્ણગૃહ અનષે 

समुद्रतीरे शशशना प्रशतष्ठितं 
प्रभासतीर्थे परमं पशित्रम् 
ज्योशतम्म्ं गुर्मरभूशमरत्ं 

तं सयोमनार्ं सततं नमाशम।  

એ�ટલ� ક�  સ��મ એ�ટલ� ક�  ચંદ્રએ� જ�ની સ્�પન� 
પ્રભ�સન� દરિય�રકન�િ� કિી છ� , ત� વિશ્વનું 

સિ્વપ્રથમ જ��વતરલિંગ

શ્રી સાોમનાથ મંઠદર
એાતંક પર એાસ્થાનું પ્રતીક
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પય્ટટન તવકાસમાં નવાો એધ્ાયરાષ્ટ્ર

શશખરના કળશનષે સોનાથી જડિામાં આવ્ું અનષે લાઇટ એનડ 
સાઉનડ દ્ારા રોશન કરિામાં આવ્ું. તષેમનાં પ્રયાસોથી વિવિધ 
અતતથીગૃહોમાં યાત્રીઓનષે વિશ્વસતરીય સુવિધા આપિામાં 
આિી. રામ મંદિર નનમણાર અનષે ભાલકા તીથ્ણનું નિનનમણાર કરીનષે 
આજષે સોમનાથની એિી કાયાપલટ કરિામાં આિી છષે  કે અહીં 
આિનારા યાત્રીઓની સંખ્યામાં પાંચ ગરો િધારો થયો છષે . હિષે 
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ ભ્તો માટે પય્ણટન, આદ્ાત્મ અનષે 
ઇતતહાસ સાથષે સંકળાયષેલા સ્ળોનું લોકાપ્ણર અનષે શશલાન્યાસ 
કયષો. આ પ્રસંગષે, આયોશ્જત કાય્ણક્રમમાં કેનદ્રરીય ગૃહમંત્રી અતમત 
શાહે પર સંબોધન ક્ુું અનષે જરાવ્ું કે, આ નિા પ્રોજ ષેક્ટ્ટસથી 

અહીં આિનારા ભ્તો સોમનાથના ઇતતહાસમાંથી પ્રષેરરા 
લષેશષે અનષે પય્ણટનનષે પર પ્રોત્સાહન મળશષે. તષેમરષે જરાવ્ું હતું 
કે, “િડાપ્રધાન મોિીના નષેતૃતિમાં ભારતીય સંસૃ્તતના આસ્ા 
કેનદ્રોનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરિામાં આિી રહ્ો છષે . આજષે રામ 
મંદિરના રૂપમાં નિા ભારતના ગૌરિનો એક પ્રકાશ સતંભ ઊભો 
થઈ રહ્ો છષે . ઇતતહાસમાંથી શીખીનષે િત્ણમાનનષે સુધારિાની 
અનષે નવું ભવિષય બનાિિાની આપરી દ્રષષટ હોિી જોઇએ. 
‘ભારત જોડો’ આંિોલન માત્ર ભૌગોશ્લક કે િૈચાદરક જોડાર 
પૂરતું મયણાદિત નથી. તષે આપરા ભૂતકાળ સાથષે જોડિાનો પર 
સંકલપ છષે .”

સાોમનાથ મંઠદર પઠરસરની ભવ્યતા વધશો

સોમનાથના કુિરતી સૌંિય્ણનષે ધયાનમાં રાખીનષે કેનદ્ર સરકારની ‘પ્રસાિ’ યોજના અંતગ્ણત 
સમુદ્ર િશ્ણન પથ બનાિિામાં આવયો છષે . 1.5 દકલોમીટર લાંબો આ સમુદ્ર િશ્ણન પથ 
સોમનાથ મંદિરથી લઈનષે વત્રિષેરી સંગમ સુધી િદરયાના ઉછળતાં મોજાંનષે આગળ 
િધતાં રોકશષે અનષે ભગિાન શંકરનષે મળિા આિી રહેલા િશ્ણનાથથીઓનષે મોજાં સાથષે 
િાતો કરાિશષે. પબબલક એડ્રેસ શ્સસ્મ અનષે સીસીટહીિી કેમષેરાથી સજજ આ િોક-િષે 
િશ્ણનાથથીઓનષે સલામત રાખશષે. બાળકોથી માંડહીનષે િડહીલો સુધી િરેક વયક્ત આ પથનો 
આનંિ લઈ શકશષે. સાથષે સાથષે, સ્ાનનક લોકો માટે રોજગારીની નિી તકો પર લાિશષે.

સમુદ્ર દશ્તિ પથ

પ્રાચીિ સોમિાથ મંરદર

સોમિાથ પ્રદશ્તિ ગેિેરી
આ ગષેલષેરી મંદિર સ્ાપત્ની થીમ પર 

બનાિિામાં આિી છષે . સોમનાથ મંદિરના 
ખંદડત અિશષેિોનષે અહીં સાચિીનષે રાખિામાં 

આવયા છષે . મંદિરની િાસતુકલા, સ્ાપત્નું 
મહતિ અનષે અન્ય માહહતી અંગ્રષેજી ભાિાની 
સાથષે સાથષે રિષેઇલ શ્લપીમાં પર આપિામાં 

આિી છષે , જ ષેથી િરેક વયક્ત આપરા ભવય 
ઇતતહાસથી માહહતગાર રહે.

શ્ી પાવ્તિી મંરદર ષશિાન્ાસ
સોમનાથ મંદિર પદરસરમાં શ્ી પાિ્ણતી મંદિરનો 
શશલાન્યાસ કરિામાં આવયો હતો.  સોમનાથ 
ટ્રસ્ષે  સોમનાથ મહાિેિના સાનનધયમાં પાિ્ણતી 
મંદિરના નનમણારની યોજના ઘડહી છષે . તષેનષે મૂળ 
સિરૂપમાં બનાિિાન યોજના છષે , જ ષેની પાછળ 
રૂ. 30 કરોડનો ખચ્ણ કરિામાં આિશષે. તષેમાં 
સોમપુરા સલાટ શૈલીનું મંદિર નનમણાર, ગભ્ણગૃહ 
અનષે નૃત્ મંડપનો સમાિષેશ થાય છષે .

ઇનિોરની મરાઠા મહારારી અહહલ્યાબાઇ હોળકરે 1783માં પ્રાચીન સોમનાથ 
મંદિર સ્ાપ્ું હતું. સોમનાથ પર થઈ રહેલા આક્રમરો િરતમયાન આ મંદિરમાં જ 
સોમનાથ મહાિેિની પૂજા થતી હતી. પૂજા માટે મયણાદિત જગયા અનષે સાંકડા પ્રિષેશદ્ાર 
ધરાિતા આ જૂના મંદિર પદરસરનું નિનનમણાર કરીનષે કુલ 1800 સ્િષેર મીટરના 
વિસતારનષે મંદિર પદરસરમાં સામષેલ કરિામાં આવયો છષે . મંદિરના પ્રિષેશ માગ્ણનષે સરળ 
બનાિિામા આવયો છષે . પ્રથમ માળ પર બષે વિશાળ હોલ, નીચષેના માળષે  16 િુકાનો અનષે 
વિશાળ પદરસર બનાિિામાં આવ્ું છષે .
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વડાપ્રધાિનું સં્બોધિઃ ઊડિી િજરટે
n આજષે પય્ણટન સામાન્ય મારસનષે જોડહી રહંુ છષે , એટલુ ંજ 

નહીં પ્રગતતના પંથષે પર છષે. આપરી આસ્ા ‘એક ભારત-
શ્ષેષઠ ભારત’ની અભભવયક્ત છષે . સોમનાથ મદંિર આપરી 
સસૃં્તત અનષે માનિીય વિચારધારાની શક્તનુ ંપ્રિશ્ણન છષે .

n ભારત જોડો આિંોલન આિતી કાલના ભારતના નનમણાર 
માટે આપરનષે આપરા ભતૂકાળ સાથષે જોડશષે. ચાર 
ધામ, શક્ત પીઠ અનષે વિવિધ તીથ્ણ ‘એક ભારત-શ્ષેષઠ 
ભારત’ની ભાિનાની અભભવયક્ત છષે . 12 જ્યોતતર્લગ 
સમગ્ર ભારતનષે જોડે છષે .

n સરિાર પટેલષે આપરનષે ભારતના પ્રાચીન ગૌરિનનષે 
પુનજી્ણ વિત કરિાનો માગ્ણ િશણાવયો છષે . લોકમાતા 
અહહલ્યાબાઇ હોળકરે અનષેક મદંિરોનો કાયાકલપ કયષો. 
આજષે કરિામાં આિષેલુ ંઉિઘાટન આપરા ધાર્મક પ્રયાસ 
અનષે પય્ણટન િચ્ષેની કડહીનષે મજબતૂ કરશષે. સોમનાથ 
પ્રિશ્ણન કેનદ્ર આપરા ્ િુાનોનષે આપરા સમધૃ્ધ સાંસૃ્તતક 
િારસા સાથષે જોડશષે.

n પ્રસાિ યોજના અતંગ્ણત 15 પ્રોજ ષેક્ટ્ટસનષે પૂરા કરિામાં 
આવયા છષે . આનાથી પય્ણટનનષે પ્રોત્સાહન મળહી રહુ ં છષે . 
ઇ-વિઝા, િીઝા ઓન એરાઇિલ અનષે હોસસપટાશ્લટહી 
સષેક્ટરમાં જીએસટહીમાં ઘટાડો જ ષેિાં પગલાંએ પય્ણટન 
ક્ષેત્રનષે પ્રોત્સાહન આપ્ુ ંછષે .

n િેશભરમાં 19 પ્રશ્સધ્ધ પય્ણટન સ્ળોની ઓળખ કરીનષે તષેનષે 
વિક્ક્સત કરિામાં આિી રહ્ા છષે . આ તમામ પ્રોજ ષેક્ટ્ટસ 
આગામી સમયમાં આપરા પય્ણટન ઉદ્ોગનષે નિી ઊજા્ણ 
પ્રિાન કરશષે. n

n પય્ણટન અનષે આદ્ાત્ત્મક પય્ણટનની રાષટ્ર હીય અનષે આતંરરાષટ્ર હીય 
ક્મતા િધી છષે  કારર કે િેશ આધનુનક માળખાકહીય સુવિધાઓનું 
નનમણાર કરીનષે પ્રાચીન ગૌરિનષે પનુજી્ણ વિત કરી રહ્ો છષે .

n પય્ણટન મતં્રાલય સિિેશ િશ્ણન યોજના અંતગ્ણત 15 વિિયો 
પર પય્ણટન સર્કટનુ ં વિસતરર કરી રહંુ છષે , જ ષેનાથી ઉપષેશક્ત 
વિસતારોમાં પય્ણટનની તકો પષેિા થશષે.

n રામાયર સર્કટ રામ ભ્તોનષે ભગિાન રામ સબંચંધત નિા 
સ્ળોથી પદરચચત કરાિી રહહી છષે  અનષે તષેમનષે  ભગિાન રામ 
સમગ્ર ભારતના હોિાની પ્રતીતત કરાિી રહહી છષે .

n બધુ્ધ સર્કટ વિશ્વભરના ભ્તોનષે સવુિધા પરૂી પાડહી રહહી છષે .

n કેિારનાથ જ ષેિા પિ્ણતીય વિસતારોમાં વિકાસ, ચાર ધામો માટે 
સરંુગ અનષે હાઇિષે, િષૈરોિેિીમાં વિકાસ કાય્ણ, પિૂષોત્તરમાં હાઇ-
ટેક માળખાકહીય સવુિધાઓ અતંર ઘટાડહી રહહી છષે .

n િેશ સામાન્ય નાગદરકોનષે પય્ણટનના માધયમથી જોડહી રહ્ો છષે  એટલંુ 
જ નહીં પર આગળ િધી રહ્ો છષે . યાત્રા અનષે પય્ણટન સપધણાત્મક 
સચૂકાંકમાં ભારત 2013માં 65મા સ્ળષે  હતો, જ ષે 2019માં 34મા 
સ્ાનષે પહોંચી ગયો છષે .  

મયા ક્રમ પિર પિહોંચયું ભયારત પિ્્ષટન 
સપિધધાત્મક સૂચકધાંકમધાં34

100
કરોડ રૂવપિ્યાથી વધુનધાં 
ત્રણ પ્રોજ યેક્ટ્ટસ પિર 
ગુજરયાતમધાં કયામ ચયાિી 
રહું છયે . સયાથયે સયાથયે, તીથ્ષ 
સ્ળોનયે જોડવયા પિર ધ્યાન 
આપિવયામધાં આવી રહું છયે .

પ્રસાદ યોજના

પય્ટટન ક્ોત્રમાં પ્રગતત

40 
મુખ્ય તીથ્ષ સ્ળોનો 
વવકયાસ કરવયામધાં 
આવી રહ્ો છયે , 
જ યેમધાંથી 15 અગયાઉ 
પૂરયા થઈ ચૂક્યા છયે .

વડયાપ્રધયાન નરેનદ્ર મોદીનું 
સંપૂણ્ષ ભયારણ સધાંભળવયા 
મયાટે કુઆર કોડ સ્યેન કરો

પય્ટટન તવકાસમાં નવાો એધ્ાયરાષ્ટ્ર
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નોશનલ માોનોટાઇઝોશન પાઇપલાનતવશોષ એિો વાલઃ

“સરકારની એ ફરજ છે કે તિ ે દેશના વપેાર-
ઉદ્ોગસાહસસકોને સંપૂણ્ભ મદદ કરે. સરકાર 
પોતેિ બબઝનસે કરે અન ેમાસલક બની રહે, એ 

આજના સમયમાં શક્ નથી. સરકારનંુ ફોકસ લોક કલ્ાણ અને 
વવકાસ સાથે સંકળાયલેા પ્ોજક્ેસ પર હોવુ ંજોઇએ.”  સામાન્ય 
બજ ષેટ પછી માચ્ણ મહહનામાં રોકારકારો સાથષેની બષેઠકમાં િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીએ ઉચ્ારેલા આ શબ્દો એ કહેિા માટે પૂરતાં છષે  કે હિષે 
સરકારની કાય્ણશલૈીમાં ખાનગી ક્ષેત્રનષે પર વિશ્વાસ સાથષે સામષેલ 
કરિામાં આવ્ંુ છષે , જ ષેથી સમાજના છષેિાડા સધુી યોજનાઓ અનષે 
જાહેરાતોનષે સમયબધ્ધ રીતષે પહોંચાડહી શકાય. આવંુ પહેલી િાર 
બન્ુ ંકે ખિુ િડાપ્રધાનષે સામાન્ય બજ ષેટ બાિ તષેનાં વિઝનનષે સાકાર 
કરિા માટે નનષરાતો સાથષે સીધો સિંાિ કયષો હોય. ખાનગી ક્ષેત્ર 
પર વિશ્વાસ મકૂહીનષે માળખાકહીય સવુિધાઓના વિકાસ અનષે 
સામાન્ય મારસ સધુી સારી અનષે દકફાયતી િરે પાયાની સવુિધાઓ 
ઉપલબ્ધ કરાિિાના હેતુથી નષેશનલ મોનષેટાઇઝષેશન પાઇપલાઇન 

(એનએમપી) યોજનાની શરૂઆત કરિામાં આિી છષે . નીતત આયોગષે 
ઇનફ્ાસ્્ર્ચર સાથષે સકંળાયષેલા તમામ મતં્રાલયો સાથષે પરામશ્ણ 
કરીનષે અહેિાલ તૈયાર કયષો છષે . આ અતંગ્ણત નારાંકહીય િિ્ણ 2021-
22થી 2024-25 સધુીનાં ચાર િિ્ણ માટે ખાનગી ક્ષેત્રનષે સરકારની 
અસક્ામતો ભાડે આપિામાં આિશષે, જ ષેમાંથી સરકારનષે રૂ. ચાર 
લાખ કરોડની આિક થશષે. આ અસક્ામતોમાં રેલિષે, રસતા જ ષેિી 
માળખાકહીય સવુિધાઓનો સમાિષેશ થાય છષે . નારાંમતં્રી નનમ્ણલા 
સીતારામનષે 23 ઓગસ્નાં રોજ તષેનો પ્રારંભ કયષો હતો.

નારાંમંત્રીએ કહુ ંહતુ,ં “આ યોજના ભારતના તમામ સામાન્ય 
નાગદરકો સધુી િધ ુસારી અનષે દકફાયતી માળખાગત સુવિધાઓ 
પહોંચાડિાના િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીના વિઝનનષે અનરુૂપ છષે . 
મોનષેટાઇઝષેશનના માધયમથી સરકારની અસક્ામતોનષે ચલાિિા 
ખાનગી ક્ષેત્રનષે આપિાનો હેત ુનિી માળખાકહીય સવુિધાઓ અથિા 
તો ઇનફ્ાસ્્ર્ચર ઊભુ ં કરિાનો છષે .  રોજગારની તકો પષેિા કરિા 
માટે આ અતં્ત જરૂરી છષે , કારર કે તષેનાથી આર્થક વિકાસની 

લોકોનું જીવન સરળ બનાવવા (ઇઝ ઓફ સલવવગ) માટેિ  સારંુ અને ગુણવત્ાપૂણ્ભ ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર જરૂરી છે. અથ્ભતિંત્રના 
સંદર્ભમાં જોઇએ તિો પણ સૌથી વધુ રોજગાર સજ ્ભન કરતિા સેકસ્ભમાં ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચરનો સમાવેશ થાય છે. આ સેકરમાં 
રોકાણ દ્ારા લોકોને વધુ સારી માળખાકીય સુવવધાઓ મળશે,  તિો રોજગારના સાધનોમાં પણ વધારો થશે. ગયા વષષે  

સવતિંત્રતિા ડદવસે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ ડકલલા પરથી રૂ. 110 લાખ કરોડની નેશનલ પાઇપલાઇન ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર 
યોજના ર્હેર કરી હતિી. હવે  કેન્દ્રરીય નાણાંમંત્રી નનમ્ભલા સીતિારામને નેશનલ મોનેટિાઇઝેશન પાઇપલાઇન યોજના 
(NMP) ર્હેર કરી હતિી, જ ેઅંતિગ્ભતિ ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર ક્ષેત્રમાં સરકારી અસ્યામતિોમાં ચાર વષ્ભ માટેિ ખાનગી રોકાણ 

આકષ્ભવામાં આવશે, જનેાથી માળખાકીય સુવવધાઓ વધવાની સાથે સાથે રોજગાની તિકો પણ પેદા થશે...

નોશનલ 
માોનોટાઇઝોશન 
પાઇપલાઇન
ચાર વષ્ટ માટો સરકારી એસ્યામતાો ભાડો  એાપીનો રૂ. ચાર 
લાખ કરાોડની એાવક થશો, જો લાોકકલ્ાણ માટો ખચા્ટશો

“સ

માળખાકીય તવકાસ
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ગતત ઝડપી કરીનષે લોક કલ્યાર માટે ગ્રામીર અનષે અધ્ણ-શહેરી 
વિસતારોનુ ંઅિરોધ વિના એકહીકરર શકય બનશષે.”

મોિે્ ાઇઝેશિ એ્િ ેશંુ..
એસષેટ મોનષેટાઇઝષેશનનો અથ્ણ છષે  જ ષેનો હજુ સધુી પૂરે પરૂો 
ઉપયોગ નથી કરિામાં આવયો તષેિી સરકારની સપંનત્ત દ્ારા 
આિક મષેળિિી. તષેનષે રિાઉનફહીલડ એસષેટ કહેિામાં આિષે છષે . કેનદ્ર 
સરકારે મોનષેટાઇઝષેશન માટે નીતત આયોગનષે એક અહેિાલ તયૈાર 
કરિા જરાવ્ુ ંહતંુ. નીતત આયોગષે મંત્રાલયોના સલાહકારો સાથષે 
પરામશ્ણ કરીનષે એિી અસક્ામતોની યાિી તૈયાર કરી છષે , જ્યાં 
એસષેટ મોનષેટાઇઝષેશનની સભંાિના છષે . આ સષેક્ટર છષે રેલિષે, માગ્ણ 
પદરિહન અનષે હાઇિષે, શશવપગ, ટેશ્લકોમ, િીજળહી, નાગદરક ઉડ્યન, 
પષેટ્ર ોશ્લયમ અનષે નષેચરલ ગષેસ, ્ુિા બાબતો અનષે રમતગમત.

સરકાર કશુ ંપણ વચેવાની નથી
નારાંમંત્રી નનમ્ણલા સીતારામનષે જરાવ્ંુ હતંુ કે, લોકોનષે એિો ભ્રમ 

ન હોિો જોઇએ કે સરકાર કંઇક િષેચિા જઈ રહહી છષે . આ તમામ 
અસક્ામતોની માશ્લકહી સરકાર પાસષે જ રહેશષે અનષે ખાનગી 
કંપનીઓ થોડાં િિષો બાિ આ સપંનત્તઓ સરકારનષે પાછી આપી િેશષે. 
આ વ્ૂહના ભાગ રૂપષે અસક્ામતોનો મોટો હહસસો સરકાર પાસષે 
જ રહેશષે. એસષેટ મોનષેટાઇઝષેશનનષે કુશળતાપૂિ્ણક અનષે અસરકારક 
રીતષે પાર પાડિા માટે સરકાર નીતતગત અનષે નનયમનકારી હસતક્ષેપ 
દ્ારા સમથ્ણન આપશષે. તષેમાં સચંાલનની પધ્ધતતનષે વયિસ્સ્ત 
કરિી, રોકારકારો દ્ારા ભાગીિારીનષે પ્રોત્સાહન અનષે વયાિસાષયક 
ક્મતાનષે સગુમ બનાિિાનો સમાિષેશ થાય છષે . એસષેટ મોનષેટાઇઝષેશન 
પ્રોગ્રામમાં માળખાગત સવુિધાઓની સારી ગુરિત્તા, સંચાલન 
અનષે મષેઇન્ટષેનસ્સની ખાતરી મળશષે અનષે ખાનગી રોકારકારો / 
ડેિલપસ્ણ બંનષે માટે મલૂ્યિધ્ણન કરિાનુ ંમાધયમ બનશષે. સાથષે સાથષે, 
ઉચ્ કક્ાની પાયાની સવુિધાઓનષે કારરષે નાગદરકો લાભ થશષે 
અનષે ખાનગી રોકાર દ્ારા રોજગારીની નિી તકો પષેિા થશષે. n

n સરકયારે આ પ્રોગ્રયામમધાં છ િયાખ કરોડ રૂવપિ્યાની જ યે સંપિનત્ત 
નક્ી કરી છયે , તયેમધાં રોડ સૌથી ઉપિર છયે . તયેનધાં દ્યારયા રૂ. 
1,60,200 કરોડ એકત્ર કરવયામધાં આવશયે.

n સરકયારનો હેતુ હયાઇવયેનયે બબલડ, ઓપિરેટ, ટ્યાનસફર (BOT) 
મોડિ પિર ટ્યાનસફર કરીનયે રૂ. 1.5 િયાખ કરોડ એકત્ર 
કરવયાની ્ોજનયા છયે .

n એ પિછી રેિવયેનો ક્રમ આવયે છયે , જ યેમધાં સરકયારે રૂ. 52 િયાખ 
કરોડ એકત્ર કરવયાનો િક્ષ્ય નક્ી ક્ષો છયે .

n એ પિછી પિયાવર સયેક્ટર એટિયે કે પિયાવર નગ્રડની ટ્યાનસતમશન 
િયાઇનનધાં મોનયેટયાઇઝયેશન દ્યારયા સરકયારે રૂ. 45,200 કરોડ 
એકત્ર કરવયાનો િક્ષ્ય નક્ી કયુું છયે .

n NTPC, NHPC અનયે કોિ ઇનનડ્યાનયા હયાઇડ્ો પિયાવર 
પ્રોજ યેક્ટ્ટસનું મોનયેટયાઇઝયેશન કરીનયે સરકયારે રૂ. 39,832 
કરોડ એકત્ર કરવયાનો િક્ષ્ય નક્ી કયુું છયે .

n ગયેસ સયેક્ટરમધાં GAIL ની પિયાઇપિિયાઇનનું મોનયેટયાઇઝયેશન 
કરીનયે  આશરે રૂ. 24,000 કરોડનું િક્ષ્ય નનધધાદરત 
કરવયામધાં આવયું છયે .

n IOCL અનયે HPCL ની પિયાઇપિિયાઇનનું મોનયેટયાઇઝયેશન 
કરીનયે રૂ. 22,000 કરોડનું િક્ષ્ય નક્ી કરવયામધાં આવયું છયે .  

એા સોક્ટરમાંથી પૈસા એાવશો

મોનયેટયાઇઝયેશન દ્યારયા એકત્ર થનયારયા રૂ. 6 િયાખ કરોડનયે 
િોકકલ્યયાણનયા અન્ય કયા્ષો પિર ખચ્ષ કરવયામધાં આવશયે. 2021-22નયા 
બજ યેટ ભયારણમધાં નયાણધાં મંત્રી નનમ્ષિયા સીતયારયામનયે જણયાવયું હતું કે, 
નવી મયાળખયાકી્ સુવવધયાઓનધાં નનમધાણ મયાટે એસયેટ મોનયેટયાઇઝયેશન 
અત્ંત મહતવનો વવકલપિ છયે . આ એસયેટનયા મોનયેટયાઇઝયેશનથી 
ભંડોળ પ્રયાપત થશયે એટલું જ નહીં, ઇનફ્યાસ્્્ચર પ્રોજ યેક્ટ્ટસનયા 
મયેઇન્ટયેનનસ અનયે વવસતરણ મયાટે વધુ સયારો વયૂહ ઘડી શકયાશયે.

અન્ય લોક કલ્યાણના કાયયો પર ખચ્ચ કરાશે

નયાણધાંમંત્રી નનમ્ષિયા સીતયારયામન 
વર્ષ 2021-22નું બજ યેટ રજૂ કરી 
રહ્ધાં હતધાં ત્યારે તયેમણયે નયેશનિ 
મોનયેટયાઇઝયેશન પિયાઇપિિયાઇનની 
ચચધા કરી હતી. એ સમ્યે તયેમણયે 

કહંુ હતું કે, મોટયા ઇનફ્યાસ્્્ચરનો 
ખચ્ષ કયાઢવયા મયાટે જાહેર ક્યેત્ર 

એટિયે કે સરકયારી સંપિનત્તઓનું 
મોનયેટયાઇઝયેશન મુખ્ય સ્ોત હશયે.

આ એસયેટનયે એક ચોક્સ 
સમ્મ્ધાદયા મયાટે ખયાનગી ક્યેત્રનયે 
સોંપિવયામધાં આવશયે. નક્ી કરેિયા 
સમ્ બયાદ તયેનયે સરકયારનયે પિયાછી 
આપિવયાની રહેશયે. ચયાર વર્ષની 
મુદત એટિયે કે વર્ષ 2022-25 
દરતમ્યાન એનએમપિી અંતગ્ષત 
કુિ  રૂ. 6 િયાખ કરોડની આવક 
થવયાનો અંદયાજ છયે .  

બજટેિમાં નાણાંમંત્ીએ 
ચચમા કરી હતી

ચાર વષ્ચમાં છ લાખ 
કરોડિ એકત્ કરાશે

નોશનલ માોનોટાઇઝોશન પાઇપલાનતવશોષ એિો વાલઃ
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જીત તરફ વધતાં ડગ  કાોવવડ સામોની લડાઈ  

રતના સૌથી મોટો જિલ્ા કચ્છનો મોટા 
ભાગનો વિસતાર રેતાળ અને કળણિાળો 
છે. અહીં કોરોનાની રસી પહોંચાડિી 

પડકારજનક કામ હતુ.ં પણ િહીિટીતતં્રની મદદ અને 
તતપરતાન ે પરરણામે એ શક્ય બનુ.ં આિ ે દરેક ગામ અન ે
તાલકુામાં ઝડપથી રસીકરણ ચા્ી રહુ ંછે. કેન્દ્ર સરકારની 
દ્રઢ ઇચ્છાશક્તનાં પરરણામ ેઆિ ેદેશના દરેક પછાત અને 
અતંરરયાળ વિસતારો, દુગ્ગમ અન ેકુદરતી પડકારોનો સામનો 
કરી રહે્ા વિસતારોમાં પણ વયિસ્થિત રીત ે રસીકરણ 
ચા્ી રહુ ં છે. કપરા સંજોગોમાં પણ રસીકરણ કાય્ગ 
માટેની પ્રતતબધ્ધતા અન ે દ્રઢ સકંલપન ે પરરણામે બબહારના 
મઝુફ્ફરપરુમાં પુરગ્રસત વિસતારમાં હોડી દ્ારા રસીકરણ 
કરિામાં આિી રહુ ં છે. આ કામગીરી માટે એક હોડીને 
એમ્બ્ુ્નસમાં પરરિર્તત કરિામાં આિી છે.

સલામતીનો પ્રથમ ઉપાય-રસીકરણ
રસીકરણ પ્રતે્ નાગરરકો અને આરોગય કમ્ગચારીઓની 
સજગતાનાં પરરણામ ે આિ ે દેશમાં અનેક ગામ એિાં છે જ્ાં 
100 ટકા રસીકરણ થઈ ચકૂુ ંછે. ગુજરાતના રાજકોટ જિલ્ામાં 
62 ગામ એિાં છે જ્ાં 100 ટકા ્ોકોને પ્રથમ ડોઝ ્ગાિિામાં 
આવયો છે. વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ અભભયાનમાં ભારતે 
ઇતતહાસ રચયો છે અને દૈશમાં 50 ટકાથી િધ ુપુખતોએ કોવિડનો 
પ્રથમ ડોઝ ્ઈ ્ીધો છે. ભારતમાં પ્રથમ 10 કરોડ ડોઝ 
્ગાિિામાં 85 રદિસ ્ાગયા હતા, જ્ારે પછીના 10 કરોડ 
ડોઝ ્ગાિિામાં 45 રદિસ જ ્ાગયા હતા. પછીના 10 કરોડ 
ડોઝ ્ગાિિામાં 29 રદિસ, પછીના 10 કરોડ ડોઝ માટે 24 
રદિસ ્ાગયા હતા. 40 કરોડ બાદ 50 કરોડ રસી ્ગાિિામાં 
માત્ર 20 રદિસ જ ્ ાગયા હતા. 50 કરોડથી 60 કરોડ ડોઝ સધુી 
પહોંચિામાં માત્ર 19 રદિસ જ ્ાગયા હતા. આટલુ ંજ નહીં, 16 

કોવિડને હરાિિો હોય તો રસીકરણ કરાિવું જરૂરી છે, કારણ કે કોવિડ-19 વિરુધ્ધની લડાઈમાં રસીકરણ 
જ સૌથી અસરકારક કિચ છે. આ કારણસર જ કેન્દ્ર સરકાર કોવિડ-19 રસીકરણની ગતતમાં ઝડપ લાિિા 
અને તેનો વયાપ િધારિા માટે પ્રતતબધ્ધ છે. ભારતમાં ‘ટેસ્ટ, ટે્સ અને ટ્રીટમેન્ટ’ની સાથે વિશ્વનું સૌથી મોટંુ 

રસીકરણ અભભયાન ચલાિિામાં આિી રહું છે. ‘સબકા સિાસ્થ્ય, સબકરી સુરક્ા’ના મંત્રની સાથે દેશ કોવિડ-
19 રસીકરણમાં મક્કમતાથી આગળ િધી રહ્ો છે....

વવશ્વનું સાૌથી માોટંુ રસીકરણ અભિયાન

કાોવવડ સામોની 
લડાઈમાં જીતનાો 

નનધાધાર 

ભા
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ઓગસ્નાં રોજ િેશમાં 88.13 લાખ રસી મકૂિામાં આિી હતી, 
જ્યારે 27 ઓગસ્ષે એક કરોડ લોકોનષે રસી મકૂિામાં આિી હતી. 
31 ઓગસ્ષે 1.33 કરોડ રસીનો વિક્રમ સજ ્ણિામાં આવયો હતો, જ ષે 
અત્ાર સધુી િેશ અનષે િુનનયામાં એક દિિસમાં કરિામાં આિષેલું 
સૌથી મોટુ રસીકરર છષે . હહમાચલ પ્રિેશમાં 18 િિ્ણથી િધ ુિયના 
100 ટકા લોકોનષે કોરોના રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપી િેિામાં આવયો 
છષે . આ લખાય છષે  ત્ાં સધુી િેશમાં અત્ાર સધુી લગભગ 73  
કરોડ લોકોનષે રસી આપિામાં આિી ચકૂહી છષે . આ સાથષે, ભારતષે 
ફરી એક િાર વિશ્વનષે બતાિી િીધુ ંછષે  કે તષે િરેક વિધ્ન, િરેક મયણાિાનષે 
તોડિાનુ ંજારષે છષે . 

સિામિીિો ્બીજો ઉપાય-્બચાવ
કોવિડથી સલામતીનો બીજો ઉપાય છષે-બચાિ. પ્રત્ષેક નાગદરકે 
માસ્ પહેરવુ,ં સતત હાથ ધોિા, સલામત અતંર જાળિવુ ં જોઇએ 
અનષે શશસતબધ્ધ તથા સિસ્ જીિનશલૈીનષે અપનાિિી જોઇએ. 
જકં ફુડ ખાિાનુ ંટાળવુ ંજોઇએ અનષે સરખી રીતષે રાંધિામાં આિષેલું 
ભારતીય ભોજન આરોગવુ ં જોઇએ, જ ષે આપરી શારીદરક અનષે 
જળિા્ ુપદરસ્સ્તતનષે માફક હોય.

શાળાિા ષશક્ષકો અિ ેકમ્તચારીઓનંુ રસીકરણ
કેનદ્ર સરકારે શાળાના શશક્કો અનષે બબન-શકૈ્ષરક કમ્ણચારીઓનષે 
પ્રાથતમકતાના આધારે રસીકરર માટે 27થી 31 ઓગસ્ સધુી બષે 
કરોડથી િધ ુ િધારાના ડોઝ રાજ્યોનષે ઉપલબ્ધ કરિાનો નનર્ણય 
લીધો. આ સિંભ્ણમાં કેનદ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોનષે આગ્રહ કયષો હતો 
કે પાંચ સપટેમબરે મનાિિામાં આિતા શશક્ક દિિસ પહેલાં તમામ 
શશક્કોનષે પ્રાથતમકતાના આધારે રસી લગાિિામાં આિષે. આ 
રસીકરર કાય્ણક્રમ શાળાના શશક્કો અનષે કમ્ણચારીઓ (સરકારી 
અનષે ખાનગી બનંષે) બનંષે માટે રાખિામાં આવયો હતો. શાળાના 
શશક્કો અનષે બબન શકૈ્ષરક કમ્ણચારીઓનષે પ્રાથતમકતાના આધારે 
રસી લગાિિાનો હેત ુ રસીકરર કાય્ણક્રમનષે જરૂરી પ્રોત્સાહન 
આપિાનો હતો. બીજી બાજુ, ઘરાં રાજ્યોમાં ફરીથી શાળાઓ 
ખુલી ગઈ છષે , ત્ારે સલામતીના સિંભ્ણમાં આ રસીકરર ઘણંુ 
ઉપયોગી છષે . 

હવ ેવો્્સએપ પર કરાવો કોરોિા રસીનંુ બકુકગ
કોરોના રસી માટેનો સલોટ હિષે િોટ્ટસએપ દ્ારા પર બકુ કરાિી 
શકાય છષે . આ માટે તમારા ફોનમાં 9013151515 નબંર સષેિ કરો. 
આ નબંર MyGov Corona Helpdeskનો નબંર છષે . આ નબંર પર 
જઇનષે Book Slot મષેસષેજ કરો. એ પછી કોવિન તરફથી એક ઓટહીપી 
આિશષે, ઓટહીપી નબંર એન્ટર કયણા બાિ કેટલાંક સ્ષેપ ફોલો કરિા 
પડશષે એ પછી સલોટ બકુ થશષે. આ સવુિધા અગંષે કેનદ્રરીય આરોગય 
મતં્રી મનસખુ માંડવિયાએ જરાવ્ંુ હતુ ંકે, નાગદરક સવુિધાના નિા 
્ગુની શરૂઆત થઈ ગઈ છષે . હિષે તમષે ગરતરીની તમનનટોમાં જ 
રસીકરર માટે સરળતાથી સલોટ બુક કરાિી શકો છોય n

ઓક્ોબર સધુી બજારમાં આવી શકે છે બાળકોની રસી

સો્ વગર આપિવયામધાં આવતી (નીડિિયેસ)દેશમધાં બનયેિી 
વવશ્વની પ્રથમ કોવવડ રસી ઝયા્કોવ-ડી ઓક્ટોબર મહહનયા 
સુધી બજારમધાં આવી શકે છયે . 12થી 18 વર્ષનયા જૂથનયા બયાળકો 
મયાટેની આ રસીનયે થોડધાં દદવસો પિહેિધાં મંજૂરી મળી છયે . આ 

રસીથી રસીકરણ કયા્્ષક્રમનયે વયેગ મળશયે. 
સૌ પ્રથમ એ બયાળકોનયે રસી િગયાવવયામધાં 
આવશયે, જ યે ગંભીર બબમયારીઓનો સયામનો 

કરી રહ્યા છયે . દરસચ્ષ દરપિોટ્ષ  પ્રમયાણયે, દેશમધાં 12થી 17 વર્ષની 
ઉંમરનયા િગભગ 12 કરોડ બયાળકો છયે . આ રસીનયે મંજૂરીનયે 
વડયાપ્રધયાન નરેનદ્ર મોદીએ દેશનયા વૈજ્યાનનકોનધાં અસ્ભન્ન ઉત્સયાહનું 
પ્રમયાણ ગણયાવયું હતું,

સવદેશી MRNA રસી સલામત
દેશમધાં કોરોનયાની વધુ એક રસી આવવયાની સંભયાવનયા છયે .  
દેશની પ્રથમ MRNA આધયાદરત કોવવડ રસી સિયામત હોવયાનું 
પુરવયાર થયું છયે . હવયે તયેનયે બીજા અનયે ત્રીજા તબક્યા મયાટે આગળ 
ધપિયાવવયામધાં આવશયે. આ રસીનું ઉતપિયાદન પૂણયે સ્સ્ત જ યેનોવયા 
બયા્ોફયામધાસયુહટકલ્યે કયુું છયે . તયેનયે સયા્નસ અનયે ટેકનોિોજ 
મંત્રયાિ્નયા બયા્ો ટેકનોિોજ વવભયાગનયા IND-CEPI તમશન 
અંતગ્ષત ગ્રયાન્ટ પિણ મળી છયે . એમ મયાનવયામધાં આવયે છયે  કે આ 
રસી ભયારત અનયે વવશ્વ બંનયે મયાટે મહતવનું સયાબબત થશયે. વળી, 
દેશનયા સવદેશી વયેક્સિન વવકયાસ તમશનમધાં આ રસી મહતવની 
ઉપિિસ્ધિ ગણયાશયે અનયે તયે ભયારતનયે વવશશષટ વયેક્સિનનયા વૈનશ્વક 
નકશયામધાં પિણ સ્યાન આપિી શકે તયેમ છયે .

રસીકરણિી સૌથી ઝડપી ગતિઃ માત્ 19 
રદવસોમાં 10 કરોડિે રસી

72.37 કરોડિ રસી 
મયૂકવામાં આવી 
9 સપટેિમબર સુધી

જીત તરફ વધતાં ડગ  કાોતવડ સામોની લડાઈ  



राष्ट्ररीर मुद्रीकरण पाइपलाइन सपपेशल ररपोट्ट: 

સ્વતંત્રતા સંગ્ામના 
પાયાના પથથર

રારતિની આઝાદીની લડાઇ એકતિા, શક્તિ અને દ્રઢ સંકલપના સવર્ણમ અધયાયોથી રરપૂર છે. તિેથી, આઝાદી કા 
અમકૃતિ મહોત્સવ એકતિા અને આઝાદીની રાવનાનો ઉત્સાહ છે, એટિલું જ નહીં, પણ તિે સામાન્ય માણસનો ઉત્સવ 

છે, જમેાં દરેક રારતિીયની રાગીદારી છે. આ મહોત્સવને સફળ બનાવવા માટેિ તિમામ ક્ષેત્રો, રાષાઓ અને રાજકીય 
વવચારો ધરાવતિા લોકો ઉત્સાહરેર રાગ લઈ રહ્ા છે અને ગરીબી, અસમાનતિા, નનરક્ષરતિા, ખુલલામાં શૌચ, 
આતિંકવાદ અને રેદરાવને ખતિમ કરવા અને આ દૂષણોને ‘રારતિ છોડો’ કહેવાનો સંકલપ પણ લઈ રહ્ા છે...

એાઝાદી કા એમૃત મિાોત્સવઇમ્ન્ડયા @75   

જશ્લયાંિાલા બાગ િેશનો એક વિસતાર કે જગયા માત્ર 
નથી, પર એ સ્ાન છષે જ ષેરષે સરિાર ઉધમન્સહ, સરિાર 
ભગતન્સહ જ ષેિા અસખં્ય ક્રાંતતકારીઓ, સષેનાનીઓનષે 

હહનિુસતાનની આઝાિી માટે મરી ફહીટિાની હહમત આપી. 13 એવપ્રલ, 
1919નાં રોજ અહીં બનષેલી 10 તમનનટની ઘટના આપરી આઝાિીની 
લડાઇની સત્ગાથા બની ગઈ. તાજ ષેતરમાં જશ્લયાંિાલા બાગ સ્ારક 
પદરસરનંુ પુનર્નમાર કરિામાં આવ્ુ ંછષે . િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
28 ઓગસ્નાં રોજ વિદડયો કોન્રનસ્સગ દ્ારા આ પદરસર રાષટ્રનષે 
સમર્પત ક્ુું હતુ.ં આ કાય્ણક્રમ િરતમયાન, તષેમરષે સ્ારકમાં મ્ઝુીયમ 
ગષેલષેરીનુ ં પર ઉિઘાટન ક્ુું. કાય્ણક્રમ િરતમયાન, આ પદરસરની 
સુધારરા માટે સરકારે કરેલાં વિકાસ કામોનષે પર િશણાિિામાં 
આવયા હતા. જશ્લયાંિાલા બાગ પદરસરમાં આધનુનકહીકરર 
અતંગ્ણત લાંબા સમયથી નકામી પડેલી અનષે ઓછો ઉપયોગ 
ધરાિતી ઇમારતોનષે ફરીથી ઉપયોગમાં લષેિા માટે ચાર મ્ઝુીયમ 
ગષેલષેરી બનાિિામાં આિી. આ ગષેલષેરી એ સમયગાળામાં પજંાબમાં 

બનષેલી વિવિધ ઘટનાઓના વિશષેિ ઐતતહાશ્સક મહતિનષે િશણાિષે છષે . 
પજંાબની સ્ાનનક સ્ાપત્ શલૈીનષે અનરુૂપ ધરોહર સબંચંધત વિસતતૃ 
પનુર્નમણાર કાય્ણ કરિામાં આવ્ંુ છષે . આ સ્ારક િેશની આઝાિીના 
75મા િિષે આઝાિીના લડિયૈાઓનષે ઉચચત શ્ધ્ધાંજશ્લ છષે. આ 
પદરસર એિા સમયષે રાષટ્રનષે સમર્પત કરિામાં આિી રહુ ંછષે  જ્યારે 
િેશ આઝાિીનો અમતૃ મહોત્સિ મનાિી રહ્ો છષે . આઝાિી કા અમૃત 
મહોત્સિ િેશિાસીઓમાં નિી ઊજા્ણ અનષે નિચષેતનાનો સચંાર કરી 
રહ્ો છષે  એટલુ ંજ નહીં,  િરક નાગદરકના હૃિયમાં િેશપ્રષેમની લાગરી 
જન્માિી રહ્ો છષે . ભારતીય સિતતં્રતા સંગ્રામનો એક જ હેતુ અનષે એક 
જ લક્ષ્ય હતો. કોઇ પર રકમતષે ભારત માતાનાં ગૌરિ અનષે સન્માનનુ 
રક્ર કરવુ.ં માં ભારતીના અનષેક સપતૂોએ પોતાની જંીિગીની 
પરિાહ નહોતી કરી. તષેઓ પોતાના કત્ણવય પર આગળ િધતા ગયા, 
વિજયી બન્યા અનષે ભારતમાતાનુ ંગૌરિ િધા્ુું. આઝાિી કા અમતૃ 
મહોત્સિમાં આ િખતષે એિા નાયકોની કહાની, જ ષે આજષે પર કરોડો 
ભારતીયોનષે કંઇક કરી છૂટિા માટે પ્રષેદરત કરી રહહી છષે ...
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એ
ક બાળક માટહીના ઢગલા બનાિીનષે તષેના પર નાની નાની સાંઠહીકડહી લગાિતો હતો. તષેનષે 
આવું કરતાં જોઇનષે તષેના વપતાએ કુતુહલિશ પૂછું, “શું કરી રહ્ો છષે .?” પષેલા બાળકે 
જિાબ આપયો, “બંિૂકો િાિી રહ્ો છંુ. જ્યારે હંુ મોટો થઈશ ત્ારે ઝાડ પર બંિૂકો ઊગી 

જશષે અનષે તષેનાથી હંુ અત્ાચારી અંગ્રષેજો સામષે લડહીશ.” આિી હહમતભરી િાત કરનાર બાળક 
મોટો થઈનષે ભારતનો મહાન ક્રાંતતકારી બન્યો, જ ષેનષે આજષે િુનનયા ભગતન્સહના નામષે ઓળખષે છષે . 
ભારતીય સિતંત્રતા સંગ્રામ એિા ક્રાંતતકારી સાહસથી ભયષો છષે  જ ષે આજષે પર આપરનષે પ્રષેરરા આપષે 
છષે . ભગતન્સહ આિા જ એક શહહીિ ક્રાંતતકારી હતા, જ ષેમરષે ક્રાંતત અનષે જનચષેતના જગાિીનષે િેશનષે 
નિી દિશા આપી હતી. 28 સપટેમબર, 1907નાં રોજ જન્મષેલા ભગતન્સહ િેશ પ્રત્ષે પ્રષેમ અનષે આઝાિી 
માટે જુસસો ધરાિતા હતા. તષેમનું માનવું હતું કે, અંગ્રષેજો એમ માનષે તષેિા નથી. તષેમનષે તાકાતના જોરે જ 
પાઠ ભરાિી શકાય તષેમ છષે . 1919નું િિ્ણ હતું, જ્યારે અંગ્રષેજ સરકારે જશ્લયાંિાલા બાગમાં નનિષોિ 
લોકોનષે રહેંસી નાખ્યા હતા. આ હત્ાકાંડ બાિ 12 િિ્ણનો ખુશતમજાજ અનષે ચંચળ છોકરો ભગતન્સહ 
પર એ જગયાએ ગયો. આ સ્ળ જોઇનષે તષે સતબ્ધ થઈ ગયો. આ ઘટના પછી ભગતન્સહનાં મનમાં 
અંગ્રષેજો પ્રત્ષે નફરત પષેિા થઈ અનષે એ જ જશ્લયાંિાલા બાગમાં અંગ્રષેજી શાસન વિરધ્ધ લડિાની 
પ્રતતજ્ા લીધી. ધીરે ધીરે તષેનાં કિમ ક્રાંતત તરફ િધતા ગયા. તષેમરષે લાહોરમાં જહોન સષેનડસ્ણની હત્ા 
કરી અનષે પછી દિલ્હીમાં સષેન્ટ્રલ એસષેમબલીમાં બોંબ વિસ્ોટ કરીનષે બરિહટસ સામ્ાજ્ય વિરધ્ધ ખુલલો 
બળિો પોકાયષો. થોડા સમય પછી બરિહટશ સરકારે ભગતન્સહનષે તષેમના બષે સાથીઓ રાજગુર અનષે 
સુખિેિ સાથષે ફાંસી પર લટકાિી િીધા. એમ કહેિામાં આિષે છષે  કે, ફાંસી અપાતા પહેલાં ભગતન્સહ, 
રાજગુર અનષે સુખિેિષે પોતાના હાથ જોડ્ા અનષે પોતાનું વપ્રય આઝાિી ગીત ગાિા લાગયા- ‘કભી 
િો દિન ભી આયષેગા કહી જબ આઝાિ હમ હોંગષે, યષે અપની હીં જમીં હોંગી યષે અપના આસમાં હોગા..’  
તષેમનષે ફાંસીના માંચડે લટકાિિા માટે લઈ જિામાં આિી રહ્ા હતા ત્ારે ‘ઇન્કલાબ જંીિાબાિ’ અનષે 
‘હહનિુસતાન આઝાિ હો’ ના સૂત્રોચ્ાર કરતા હતા. સાથષે સાથષે ‘સરફરોશી કહી તમન્ા અબ હમારે દિલ 
મેં હૈ..’ ગીત પર ગાતા હતા. જ ષેલમાં બંધ ભગતન્સહનષે મળિા તષેમની માતા આિી ત્ારે તષેનષે કહું હતું, 
“માં, તુ મારી લાશ લષેિા ના આિતી, ભાઇ કુલિીપનષે મોકલજ ષે. કિાચ તુ મારી લાશ જોઇનષે રડહી પડહીશ 
તો લોકો કહેશષે કે જૂઓ ભગતન્સહના માં રડહી રહહી છષે .” શહહીિોમાં અગ્રરી પંક્તમાં સ્ાન ધરાિતા 
શહહીિ એ આઝમ ભગતન્સહ માત્ર 23 િિ્ણની નાની ઉંમરમાં િૈચાદરક પદરપ્િતા અનષે લક્ષ્ય પ્રત્ષે 
દ્રઢતા ધરાિતા હતા. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ ભગતન્સહનષે યાિ કરતા જરાવ્ું હતું કે, “શું તમષે 
કલપના કરી શકો કે એક હુકૂમત, જ ષેનું વિશ્વનાં મોટા ભાગના વિસતારોમાં શાસન હતું અનષે જ ષેમના 
વિિષે કહેિાતું હતું કે તષેમના શાસનમાં સૂય્ણ ક્ારેય અસત નથી થતો. આટલી શક્તશાળહી હુકૂમત 
23 િિ્ણના ્ુિકથી ભયભીત થઈ ગઈ હતી. શહહીિ ભગતન્સહ પરાક્રમી હોિાની સાથષે સાથષે  વિદ્ાન 
અનષે ચચતક પર હતા. પોતાના જીિની ચચતા કયણા વિના ભગતન્સહ અનષે તષેમના ક્રાંતતિીર સાથીઓએ 
એિા સાહશ્સક કાયષો કયણા જ ષેનું િેશની આઝાિીમાં ઘણંુ મોટંુ યોગિાન હતું. શહહીિ િીર ભગતન્સહના 
જીિનનું એક ઉમિા પાસું એ પર હતું કે તષેઓ ટહીમિક્ણ નાં મહતિનષે બહુ સારી રીતષે સમજતા હતા. 
લાલા લાજપતરાય પ્રત્ષે તષેમનું સમપ્ણર હોય કે પછી ચંદ્રશષેખર આઝાિ, સુખિેિ, રાજગુરૂ સહહતના 
ક્રાંતતકારીઓ સાથષે તષેમની િોસતી હોય, તષેમનાં માટે વયક્તગત ગૌરિ ક્ારેય મહતિનું નહોતું. તષેઓ 
જ્યાં સુધી જીવયા ત્ાં સુધી એક તમશન માટે જીવયા અનષે તષેનાં માટે પોતાનું બશ્લિાન 
આપી િીધું. – આ તમશન હતું ભારતનષે અન્યાય અનષે અંગ્રષેજી 
શાસનથી મુક્ત અપાિિી.”

ભારતની એાઝાદી માટો ભગતશસંિો  બાળપણમાં 
જ રિાંતત દૂત બનવાનું સ્વપ્ન સોવ્યું િતું

આેક વાર જેલમાં ભરત 
બસંહને પૂછવામાં 
આાવું, તમે કેસમાં 
પાેતાનાે બિાવ કેમ ન 
કયાફો. ? તેમણે જવાબ 
આાપાે, “સ્વતંત્રતા 
સેનાનીઆાેઆે મરવાનું 
જ હાેય છે. કારણ કે 
તેમનાં મરવાથી જ તેમનું 
આબભયાન મજબૂત થાય 
છે, આિાલતમાં આપીલ 
કરવાથી નહીં.”

જન્મઃ 28 સપ ટ્ેમ્બર, 1907
મૃત્ુઃ 23 માચ્ત, 1931
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એાઝાદી કા એમૃત મિાોત્સવઇમ્ન્ડયા @75   



જન્મઃ 1885 |  મૃત્ુઃ 20 સપ ટ્ેમ્બર, 1942

તંત્રતા સંગ્રામમાં ભારત છોડો આંિોલનષે ભારતના 
વિવિધ ભાગોમાંથી અનષેક મહહલાઓનષે લડિા માટે 
પ્રષેરરા મળહી હતી અનષે તષેમાંથી એક મોટંુ નામ ભોગષેશ્વરી 

ફુકનાનીનું પર હતું. પ્રખર સિતંત્રતા સષેનાની ભોગષેશ્વરી ફુકનાનીનો 
જન્મ 1885માં આસામના નાગાંિ શ્જલલાના બરહામપુરમાં થયો 
હતો. તષેઓ એક સાધારર ગૃહહરી હતા અનષે તષેમના પદરિારમાં પતત 
ભોગષેશ્વર ફુકન અનષે આઠ બાળકો હતા. ભોગષેશ્વરીએ ભારત છોડો 
આંિોલન િરતમયાન પૂિષોત્તર ભારતમાં  મહતિની ભૂતમકા નનભાિી 
હતી. તષેમરષે સિતંત્રતા સંગ્રામમાં લડિા માટે ભારતના વિવિધ 
ભાગોમાં અનષેક મહહલાઓનષે પ્રષેરરા પૂરી પાડહી હતી. િેશ પ્રત્ષેના 
અખૂટ પ્રષેમનષે કારરષે જ તષેમનષે એક એિા ક્ષેત્રમાં મોટા પાયષે બળિાનું 
નષેતૃતિ કરિા પ્રષેદરત કયણા જ ષે રાષટ્ર વયાપી આંિોલનો અનષે સુધારરા 
આંિોલનોથી પ્રભાવિત હતા. મહહલાઓ માત્ર પદરિાર સંભાળિા 
જ હોય છષે  એિી માન્યતા હતી તષેિા સમયષે ભોગષેશ્વરીએ બરિહટશ 
અચધકારીઓ સામષે તથા કુપ્રથાઓ સામષે વિરોધ પ્રિશ્ણનોમાં સદક્રય 
રીતષે ભાગ લીધો. પાકટ િયનાં હોિા છતાં ફુકનાનીએ સિતંત્રતા 
સંગ્રામમાં હોંશભષેર ભાગ લીધો એટલું જ નહીં પર પોતાની બંનષે 
પુત્રીઓ અનષે છ પુત્રોનષે પર લડિા માટે પ્રોત્સાહન આપ્ું. બરિહટશ 

સૈનનકોએ બરહમપુર કોંગ્રષેસ કાયણાલય પર કબ્જો જમાિી લીધો 
ત્ારે ભોગષેશ્વરી સહહત અનષેક ક્રાંતતકારીઓએ તષેનો વિરોધ કયષો અનષે 
કાયણાલય પર ફરી પોતાનો કબ્જો મષેળવયો. પર અંગ્રષેજો એમ હાર 
માનષે તષેિા નહોતા. તષેમરષે કાયણાલયનષે ફરીથી પોતાના કબ્જામાં લષેિા 
બળપ્રયોગ કરિાનો નનર્ણય લીધો અનષે ભારતીયો પર અત્ાચાર 
કરિા માંડ્ો. ક્રાંતતકારીઓએ િંિે માતરમના સૂત્રો સાથષે તષેનો 
સખત વિરોધ કયષો, જ ષેની આગષેિાની ભોગષેશ્વરી કરી રહહી હતી. આ 
િદરમયાન, અંગ્રષેજો સાથષે સામસામષે લડાઈ થઇ. લડાઈ િરતમયાન, 
અંગ્રષેજોએ એક અન્ય સિતંત્રતા સષેનાની રત્નમાલાના હાથમાંથી 
તતરંગો છીનિી લીધો. ભોગષેશ્વરીએ આ જો્ું તો તષેમનાથી રહેિા્ું 
નહીં. ભારતીય તતરંગાનું અપમાન થતું જોઇનષે તષેમરષે એક અંગ્રષેજ 
અચધકારીનષે ડંડાથી મારિાનું શરૂ ક્ુું. અંગ્રષેજોનષે ભોગષેશ્વરી તરફથી 
આિી પ્રતતદક્રયાની આશા નહોતી. ગુસસષે ભરાયષેલા અંગ્રષેજ સૈનનકે 
આ સાહસી િીરાંગનાનષે ગોળહી મારી િીધી. 18 સપટેમબર, 1942નાં 
રોજ ભોગષેશ્વરીનષે ગોળહી મારિામાં આિી હતી, જ ષેનાં ત્રર દિિસ 
બાિ તષે શહહીિ થઈ ગઈ. પોતાના િેશનષે આટલો બધો પ્રષેમ કરનારી 
સાધારર ગૃહહરીનષે આજષે સમગ્ર વિશ્વ બહુ આિર સાથષે યાિ કરે છષે .

કે
નદ્ર સરકારે ભારતની આઝાિીનંુ 75મંુ િિ્ણ મનાિિા માટે એક અનોખી 
પહેલ કરી છષે . ભારત જ્યારે આઝાિીનંુ 75મંુ િિ્ણ મનાિી રહું છષે  ત્ારે કેનદ્ર 
સરકારે ઇ-ચચત્ર પ્રિશ્ણન તૈયાર ક્ુું છષે , જ ષેથી આજના ્ુિાનો બંધારરની 

પ્રદક્રયાનષે જારી શકે. આ પહેલ અંતગ્ણત નિા ભારતની યાત્રાનષે પ્રિર્શત કરિા 
અનષે સિતંત્રતા સષેનાનીઓના યોગિાન પર ધયાન કેનદ્રરીત કરિા કેનદ્રરીય માહહતી 
અનષે પ્રસારર મંત્રી અનુરાગન્સહ ઠાકુરે માહહતી અનષે પ્રસારર મંત્રાલય દ્ારા 
મનાિિામાં આિષેલા #IconicWeek અંતગ્ણત ઇ-ફોટો એક્ઝબબશન, ‘મષેરકગ 

સ્વતંત્રતાનું 75મું વષ્ટ ઉજવવા 
માટો કોન્દ્ર સરકારની નવી પિો લ

ભાોગોશ્વરી ફુકનાની  

એંગ્ોજ એતધકારીનો 
ડંડાથી પીટાો િતાો

 ચચત્રાંજલલ

 ચચત્રધાંજલિ કયા્્ષક્રમ અંગયે વધુ મયાહહતી મયેળવવયા નીચયે 
આપિયેિી લિકિં પિર જાવ

http://davp.nic.in/constitutionofindia/
index.html
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સિ



જન્મઃ 22 સપ ટ્ેમ્બર, 1869 | મૃત્ુઃ 22 ઓક્ો્બર, 1933

વિ
ઠ્લભાઇ પટેલનો જન્મ 1871માં ગુજરાતના ખષેડા શ્જલલાના 
કરમસિ ગામમાં થયો હતો. વિઠ્લભાઇ પટેલ પાંચ 
ભાઇઓમાં ત્રીજા નબંર પર હતા. તષેઓ િેશનાં 500થી 

િધારે રજિાડાંનષે એક કરીનષે ભારતમાં જોડનાર સરિાર િલલભભાઇ 
પટેલના મોટા ભાઇ હતા. વિઠ્લભાઇએ કરમસિ અનષે નદડયાિમાં 
પ્રાથતમક અભયાસ કયષો. બનંષે ભાઇઓનુ ંસપનંુ બષેદરસ્ર બનિાનુ ંહતંુ 
અનષે ઉચ્ અભયાસ માટે લડંન જિા માગતા હતા. જો કે, વિઠ્લભાઇ 
પટેલષેનષે આ તક પહેલાં મળહી અનષે તષેઓ લંડન જતા રહ્ા. પ્રખર 
અભયાસ ુ વિઠ્લભાઇએ લડંનમાં 36 મહહનાનો કોસ્ણ 30 મહહનામાં 
પરૂો કયષો અનષે ્લાસમાં ટોપ આવયા. બષેદરસ્રની પરીક્ા પાસ 
કરીનષે તષેઓ 1913માં સિિેશ આવયા અનષે િકહીલાત શરૂ કરી. પોતાનાં 
આકિ્ણક અનષે પ્રભાિશાળહી વયક્તતિ અનષે કાયિાના દિગગજ જારકાર 
હોિાથી ટંૂકા સમયગાળામાં જ તષેઓ આ ક્ષેત્રમાં પોતાનષે સ્ાવપત કરી 
શક્ા અનષે પરૂતુ ંધન પ્રાપત ક્ુું. આ િરતમયાન, 1915માં તષેમની પત્નીનું 
અિસાન થ્ંુ, પર તષેમરષે ફરી લગ્ન ન કયણા. વિઠ્લભાઇ પટેલ કેનદ્રરીય 
બધંારર સભાના પ્રથમ ચૂટંાયષેલા અધયક્ હતા. તષેઓ મુબંઇના 
મષેયર પર બન્યા. એ વિચચત્ર સયંોગ છષે કે બનંષે ભાઇ રાજકારરમાં 
આવયા પર વિઠ્લભાઇ પટેલષે ક્ારેય ગાંધીજીનુ ંનષેતતૃિ અનષે તષેમની 
દફલોસોફહીનષે સિીકારી નહીં, તો િલલભભાઇએ હંમષેશા ગાંધીજીનષે 

પોતાના પથપ્રિશ્ણક માન્યા. ગાંધીજી સાથષે િચૈાદરક મતભષેિ હોિા 
છતાં વિઠ્લભાઇ કોંગ્રષેસમાં રહ્ા અનષે આઝાિીની લડાઇમાં પર 
જોડાયા. તષેઓ 1920નો િાયકો અનષે તષે પછીના સમયમાં કોંગ્રષેસના 
દિગગજ નષેતાઓમાં સ્ાન પામયા. આઝાિીના આિંોલનમાં અનષેક િાર 
અગં્રષેજોએ તષેમની ધરપકડ પર કરી. જો કે, 1922માં ગાંધીજીએ ચૌરા-
ચૌરી કાંડ બાિ અસહકારનુ ંઆિંોલન સમટે લીધુ ંત્ારે વિઠ્લભાઇ 
ઘરાં નનરાશ થયા. તષેમરષે કોંગ્રષેસ છોડહી િીધી અનષે ચચત્તરંજનિાસ અનષે 
મોતીલાલ નહેર સાથષે મળહીનષે સિરાજ પાટટી બનાિી.

1932માં વિઠ્લભાઇ જ ષેલમાં હતા ત્ારે ખરાબ તબબયતનષે કારરષે 
તષેમનષે મુ્ ત કરિામાં આવયા. માચ્ણ 1932માં તષેમરષે ભારત છોડહી િીધુ.ં 
વિિેશમાં તષેમનુ ંઅિસાન થ્ુ.ં પોતાની િશ્સયતમાં તષેમરષે બષે તૃતીયાંશ 
સપંનત્ત સભુાિચદં્ર બોઝના નામષે કરી હતી. આનષે કારરષે િલલભભાઇ 
અનષે સભુાિચદં્ર બોઝ િચ્ષેના સંબધંોમાં કડિાશ પર આિી. 
િલલભભાઇનષે િશ્સયતની મળૂ કોપી બતાિિામાં આિી ત્ારે તષેમરષે 
િશ્સયતમાં હસતાક્રના પ્રમારીકરર પર અનષેક સિાલ ઉઠાવયા. 
બાિમાં, સરિાર પટેલ આ કેસ જીતી ગયા અનષે તષેમરષે વિઠ્લભાઇ 
પટેલના નામષે એક ટ્રસ્ બનાવ્ુ ંઅનષે સમગ્ર સપંનત્ત આ ટ્રસ્નાં નામષે 
કરી િીધી. આ ટ્રસ્ સમાજ કલ્યાર માટે કામ કરતુ ંહતંુ.

ઓફ ધ કોન્સ્સ્ટ્ુશન’ અનષે િચ્ુ્ણઅલ દફલ્મ પોસ્ર 
પ્રિશ્ણન ચચત્રાંજશ્લ @75 નો શુભારંભ કયષો. આ પ્રિશ્ણન 
લોકભાગીિારીની દિશામાં એક પગલું છષે , જ ષે િેશના 
્ુિાનોનષે બંધારર અંગષે જારિા માટે પ્રોત્સાહહત કરશષે 
એટલું જ નહીં, તષેમનષે તષેમના અચધકારોથી માહહતગાર 
પર કરશષે અનષે તષેમનષે રાષટ્ર  પ્રત્ષે તષેમનાં કત્ણવયોની 
ભાિના અંગષે જાગૃત પર કરશષે. ચચત્રાંજશ્લ @75માં 
ભારતીય શ્સનષેમા દ્ારા સિતંત્રતા સષેનાનીઓની બહાિુરી 
અનષે બશ્લિાન િશણાિીનષે િેશની યાત્રાનષે િશણાિિામાં 
આિી છષે , જ ષે આપરા સિતંત્રતા સષેનાનીઓએ કરેલા 
બશ્લિાનોની યાિ અપાિશષે. તષેમાં વિવિધ ભાિાઓની 
દફલ્મોમાં િેશભક્તના વિવિધ ભાિોનષે રજૂ કરિામાં 
આવયા છષે . ચચત્રાંજશ્લ @75 ભારતીય શ્સનષેમાના 75 
િિ્ણનું પ્રતતનનચધતિ કરે છષે  અનષે તષે આપરા સિતંત્રતા 
સષેનાનીઓ, આપરા સમાજ સુધારકો અનષે આપરા 

સૈનનકોની િીરતાની પવિત્ર યાિોનષે તાજી કરી છષે . આ 
પોસ્ર પ્રિશ્ણનમાં એિી 75 જારીતી દફલ્મોનષે સમાિિાનો 
પ્રયાસ કરિામાં આવયો છષે , જ ષે આપરી દફલ્મોનષે આપરા 
સાંસૃ્તતક િારસાના હહસસા તરીકે જોિાનો અિસર 
છષે . બીજી બાજુ, ‘મષેરકગ ઓફ ધ કોન્સ્સ્ટ્ુશન’ માટે 
ઇ-બુકમાં િુલ્ણભ તસિીરોની સાથષે બંધારર નનમણારની 
પ્રદક્રયા િશણાિિામાં આિી છષે . તષેમાં આકાશિારીની 
આકણાઇવ્ઝ અનષે દફલ્મ દડવિઝનમાંથી લષેિામાં આિષેલા 
વિદડયો અનષે ભાિરોની શ્લન્ક પર સામષેલ છષે . તષે હહનિી 
અનષે અંગ્રષેજી ઉપરાંત 11 અન્ય ભાિાઓમાં ઉપલબ્ધ છષે . 
ભારતના બંધારરના સ્ાવપત શ્સધ્ધાંતોના પ્રસારમાં 
્ુિાનોની ભાગીિારીનષે પ્રોત્સાહહત કરિા સરકાર ટંૂક 
સમયમાં ‘નો યોર કોન્સ્સ્ટ્ુશન’ (તમારા બંધારરનષે 
જારો) કાય્ણક્રમ પર શરૂ કરશષે. n

તવઠ્ઠલભાઇ પટોલ

સ્વતંત્રતા એાંદાોલનના 
એગ્ણી નોતા
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એાઝાદી કા એમૃત મિાોત્સવઇમ્ન્ડયા @75   
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બીજાં લાોકાો માટો પ્રોરણાસાોત બનતા યુવાનાો
યુવાનો એક વાર મનમાં જ ેનનધમાર કરે તિેને પૂરો કરવામાં કોઇ કસર બાકી નથી રાખતિા. તિેઓ ડદવસ રાતિ મહેનતિ 
કરે છે, નવા લક્ષ્ય નક્કી કરે છે અને નવા માગ્ભ શોધે છે. રારતિનો યુવાન પોતિાની ર્તિને સવ્ભશ્ે્ઠ હાંસલ કરવા 

તિરફ કેન્દ્રરીતિ કરી રહ્ો છે. તિે સવયોત્મ કરવા માગે છે અને તિેથી જ યુવા શક્તિ રા્ટિ્રની મોટિી શક્તિ બનીને ઊરરી 
રહી છે. સ્ટીવન હેડરસ અને અતમતિ સહરાવતિ આવા જ યુવાનો છે, જઓે પોતિાના કામથી દ્ર્ટિાંતિ પ્સ્ાવપતિ કરી 

રહ્ા છે અને લોકોને પણ દેશ માટેિ કંઇક કરવા પ્ેડરતિ કરી રહ્ા છે..

િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ ભારતનષે આત્મનનભ્ણર બનાિિા માટે 
િેશના ્ુિાનોનષે અપીલ કરી હતી, જ ષેનાં પદરરામો હિષે સામષે 

આિી રહ્ા છષે . નિા સ્ાટ્ણઅપની સાથષે નિા ઇનોિષેશનની દિશામાં 
િેશના ્ુિાનો િરરોજ નિી પહેલ કરી રહ્ા છષે . આિી જ એક પહેલ 
કરી છષે  ઉત્તરપ્રિેશ જલ નનગમના એક્ઝકુહટિ એસ્નજનનયર 
અતમત સહરાિત અનષે તષેમના સાથી રામાનુજ તતિારીએ. તષેમરષે એક 
એવું મશીન તૈયાર ક્ુું છષે , જ ષેમાં હિા અનષે પારીમાંથી િીજળહી બનષે 
છષે . સહરાિતષે પોતાના આ મશીનનષે જીબીપી પલાન્ટ નામ આપ્ું છષે . 
તષેનાથી પયણાિરરનષે પ્રિૂષિત કયણા િગર િીજળહી બનાિી શકાય છષે . 
હદરત ઊજા્ણના ક્ષેત્રમાં તષે નિો વિકલપ સાબબત થશષે. તષેમરષે એિો 
પર િાિો કયષો છષે  કે આ પલાન્ટમાંથી બનનારી િીજળહીનો ખચ્ણ પ્રતત 
્ુનનટ માત્ર એક રૂવપયો આિશષે, જ ષે સામાન્ય મારસો માટે ઘરો 
લાભિાયી પુરિાર થઈ શકે છષે . જીબીપી પલાન્ટ બનાિનાર અતમત 
સહરાિત છષેલલાં છ મહહનાથી પોતાના તમત્ર રામાનુજ તતિારીની 
મિિથી આ પ્રોજ ષેક્ટ પર કામ કરી રહ્ા હતા. તષેમના કહેિા પ્રમારષે, 
જીબીપી પલાન્ટમાં િીજળહી ઉતપાિન માટે કોઈ ઇંધર કે જીિાશમ 
ઇંધરનો ઉપયોગ નથી કરિામાં આિતો. જીબીપી સબમરીનના 
શ્સધ્ધાંત પર કામ કરે છષે  અનષે આ પલાન્ટના માધયમથી માત્ર એક 
રૂવપયા પ્રતત ્ુનનટના ખચષે ખષેડૂતોનષે િીજળહી પૂરી પાડિી શક્ છષે .n

સ્હીિન હેદરસની પષેઇન્ન્ટગ બનાિિાની પ્રતતભાથી 
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી પ્રભાવિત થયા છષે . તષેમરષે 

સ્હીિનનષે પત્ર લખીનષે તષેનો જુસસો િધાયષો છષે . 20 િિ્ણના આ 
ઊભરતા કલાકારે િડાપ્રધાનનષે એક પત્રની સાથષે બષે સુંિર 
પષેઇન્ટીંગ મોકલ્યાં હતાં. તષેનાં જિાબમાં િડાપ્રધાનષે પત્ર 
લખીનષે હેદરસનું મનોબળ િધા્ુું. તષેમરષે કહંુ કે, “રચનાત્મક 
ક્ષેત્રોમાં ્ુિાનોની લગન અનષે મહેનત જોિી અત્ંત સુખિ 
અનુભિ છષે .” િડાપ્રધાનષે સ્હીિનની પ્રશંસા કરતા લખું કે, 
“તમારી  પષેઇન્ન્ટગ પરથી તમારામાં િસતુઓનષે ઊંડાઇથી 
અનુભિાની પ્રતતભા િેખાય છષે . તમષે જ ષે બારીકાઈથી સુક્ષ્મ 
ભાિોનષે કેનિાસ પર ઉતાયણા છષે , તષેનષે જોઈનષે મન આનંદિત 
થઈ જાય છષે . િડાપ્રધાનષે આશા વય્ત કરી હતી કે સમાજમાં 
પોશઝહટવિટહી ફેલાિિાના સ્હીિનના પ્રયાસોથી બીજા લોકોનષે 
પર પ્રષેરરા મળશષે.” આ અગાઉ, સ્હીિનષે િડાપ્રધાન મોિીનષે 
લખષેલા પત્રમાં જરાવ્ું હતું કે, તષે છષેલલાં 15 િિ્ણથી પષેઇન્ન્ટગ 
કરે છષે  અનષે વિવિધ સતરે 100થી િધુ પુરસ્ાર જીતી ચૂક્ા 
છષે . સ્હીિનષે િડાપ્રધાન મોિીનષે પોતાની પ્રષેરરા ગરાવયા છષે . 
આ ઉપરાંત, સ્હીિનષે કોરોના વિરધ્ધ લડાઇમાં ભારતના 
રસીકરર અભભયાનની પર પ્રશંસા કરી હતી.

પ્રતત યુનનટિ એક રૂવપયામાં વીજળી, 
પયમાવરણ સંરક્ષણને પ્રોત્ાહન

સ્ટીવન હેરરસના પ્રયાસોથી બીજા 
લોકોને પણ પ્રેરણા મળશે

બદલાતું ભારત
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તમઠડયા કાોન્ટર
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અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત અરાઉની ‘મન કી બાત’ કાર્ગક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ દેશની જનતાને વેબસાઇટ rashtragaan.in પર રાષટ્રરાન રાતો 

વવડડરો અપલોડ કરવાનું આહવાન કરુું હતું. 15 ઓરસ્ટ સુધી આશરે બે કરોડ 
લોકોએ આ વેબસાઇટ દ્ારા પોતાનો વવડડરો અપલોડ કરયો હતો.

દેશનું બહુમાન 
આાપણું રાષ્ટ્રગાનઆાપણું રાષ્ટ્રગાન
બે કરાડે આપલાેડ

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे
भारत-भागय-धििाता
पंजाब-धििंु-गुजरात-मराठा
द्ाधिड़-उतकल-बंग
धिंधय-धहमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि-तरंग
ति शुभ नामे जागे, ति शुभ आधशष मांगे,
गाहे ति जय-गाथा ।
जन-गण-मंगल-दायक जय हे
भारत भागय धििाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे । 

દેશનાં અનેક સ્વતંત્રતા સેનાની અને દેશનાં અનેક સ્વતંત્રતા સેનાની અને 
મહાપુરુષાેને દેશ અમૃત મહાેત્સવમાં યાદ મહાપુરુષાેને દેશ અમૃત મહાેત્સવમાં યાદ 
કરી રહાે છે. સરકાર અને સામાજિક કરી રહા ેછે. સરકાર અને સામાજિક 
સંગઠનાે તરફથી પણ તેની સાથે સંગઠનાે તરફથી પણ તેની સાથે 
સંકળાયેલા કાય્યક્રમાેનું સતત સંકળાયેલા કાય્યક્રમાેનું સતત 
અાયાેિન કરવામાં અાવી રહું છે. અાયાેિન કરવામાં અાવી રહું છે. 
અમૃત મહાેત્સવ કાેઈ સરકાર, અમૃત મહાેત્સવ કાેઈ સરકાર, 
કાેઈ પક્ષનાે કાય્યક્રમ નથી. તે કાેઈ પક્ષનાે કાય્યક્રમ નથી. તે 
કરાેડાે ભારતવાસીઅાેનાે કરાડેાે ભારતવાસીઅાેનાે 
કાય્યક્રમ છે.કાય્યક્રમ છે.
-નરેન્દ્ર માેદી, -નરેન્દ્ર માેદી, 
વડાપ્રધાનવડાપ્રધાન
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