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આઝાદીના 75 વર્ષને અમૃત મહોત્સવ તરીકે મનાવતાં સવર્ણિમ ભારત તરફ 
વધતું રાષ્ટ્ર  પોતાનાં સમૃધ્ધ વારસા અને વવકાસનાં નવા અધ્ા્થી વવશ્વ 

મા્ેટ નવી આશા બનીને ઊભરુું છે....
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વિરંગા માટે રાષ્ટ્ર 
જેમનું ઋણી છે

ભારતનો રાષ્ટ્ર રી્ ઘવજ વરિરંગો. રિણિ રંગોથી સજાવેલો આ રાષ્ટ્ર ઘવજ મારિ ઝંડો નથી પણિ ભારતનું 
ગૌરવ અને અભભમાન છે. તે 130 કરોડથી વધુ ભારતી્ોનાં સાહસ, શૌ્્ષ, અભભમાન, આકાંક્ાઓ અને 

પવવરિતાનું પ્રતીક પણિ છે. પણિ, સૌ પ્રથમ ધવજનું સવરૂપ એવું ન હતું, જ ેઆજ ેછે. સમ્ાંતરે તેમાં પરરવત્ષન 
થતાં રહ્ાં છે. આજ ેઆપણિો તતરંગો જ ેમૂળ સવરૂપમાં છે, તેનાં જનક છે પપગલી વેંકૈ્ા. 2 ઓગસ્ટ, 1876નાં 

રોજ આંધ્રપ્રદેશનાં કૃષણિા જજલલા પાસેનાં એક ગામમાં જન્ેલા પપગલી વેંકૈ્ાને રાષ્ટ્ર રી્ ધવજ બનાવવાનું 
કામ ખુદ મહાત્ા ગાંધીએ સોંપરું હતું. તેમણિે 1921માં આ ધવજ તૈ્ાર ક્યો હતો. 1931માં તેમાં કે્ટલાંક 

ફેરફાર કરવામાં આવ્ા. 22 જુલાઈ, 1947નાં રોજ તેને ભારતનાં રાષ્ટ્ર  ધવજ તરીકે સવીકારવામાં આવ્ો. 

આ�ંધ્રપ્રદેશ વીર�ે આને દેશભક�ેની ધરતી છે. આહીં પિંગલી વેંકૈય� જેવ� 
સ્વતંત્રત� ન�યક થય� જેમણે દેશન�ે ઝંડ�ે તૈય�ર કય�યો. આ� કન્ેગંટી હનુમંતુ, 
કનુ્કુરી વીરેસલલંગમ િંતુલુ આને િ�ેટ્ી શ્ીર�મુલુ જેવ� ન�યક�ેની ધરતી છે. 
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

1906

1907

1916

1921

1931

1947

અાિી છે વરિરંગાની વિકાસ યારિા

  



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ઓગસ્ટ, 2022 1

ભૂતકાળ અિે 
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સાદર નમસ્ાર

“उत्सवेन बिना यस्ात् स्ापनम् बनष्फलम् भवेत्'’

એ્ટલે કે કોઇ ્પણ પ્રયાસ, કોઇ ્પણ સંકલ્પ ઉત્સવ વગર સફળ નથી થતો. કોઇ સંકલ્પ જ્ારે ઉત્સવનું સવરૂ્પ 
લે છે ત્ારે તેમાં લાખો-કરોડોનાં સંકલ્પ જોડાઈ જાય છે, કરોડો લોકોની ઊજા્ષ જોડાઈ જાય છે. આઝાદીનો અ્મૃત 
મહોત્સવ આ જનભાગીદારી એ્ટલે કે ‘સબકા પ્રયાસ’ ની ્ૂળ ભાવના છે. આ ભાવના સાથે આઝાદીનાં 75મા 
વર્ષને અ્મૃત મહોત્સવ નામ આ્પીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતની વવકાસ યાત્ા અને સવર્ણમ ભારતના 
સંકલ્પોને સાકાર કરવાની રદિામાં અભૂતપવુ્ષ ્પગલું ભ્ુું. એક બાળક જ્ારે ્પોતાની જાતને આઝાદીના સંઘર્ષ 
સાથે જોડહી લે છે ત્ારે સમગ્ર જીવન ભારતનાં વવકાસ પ્રત્ે સમર્્પત રહેિે. ભારતની નવી ્પેઢહીને આઝાદી અને 
દેિ સાથે જોડવાનો આ સવર્ણમ અવસર બન્ો છે. આઝાદીનાં 75મા વર્ષ સુધી રાષ્ટ્રએ અનેક સફળતાઓ 
હાંસલ કરી છે અને આ્પણે ભારતને ્ટોચનાં દેિોમાં રાખવામાં સફળ રહ્ા છીએ. તમામનાં પ્રયાસોથી દરેક 
કે્ત્માં અનેક વવક્રમ સ્ાવ્પત કયયા છે.

ભારત સરકારે આઝાદીના 75 વર્ષને પ્રતીક બનાવ્ંુ છે અને રાષ્ટ્રને નવેસરથી વયાખ્ાયયત કરવા મા્ેટ નવી 
્પહેલ, કાય્ષક્રમો અને સ્પધયાઓ સાથે ભવવષયની યોજનાઓને આકાર આ્પવામાં આવી રહ્ો છે, જથેી આગામી 
25 વર્ષ એ્ટલે કે 2047માં જ્ારે ભારત આઝાદીનું િતાબ્દિ વર્ષ મનાવે ત્ારે ભારત વવશ્વમાં ્ટોચનાં સ્ાને હોય. 
આ હેતુથી આગામી 25 વર્ષને અ્મૃત કાળ નામ આ્પીને અ્મૃત યાત્ાની િરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ યાત્ામાં 
્પોતાની તાકાત સાથે પ્રગતત મા્ેટ આતુર ભારત, આત્મનનભ્ષરતાનાં શિખરોને સ્પિ્ષવા સંકલ્પબઘધ છે. આજની 
વવકાસ યાત્ા, આવતી કાલનાં નવા ભારતનો સ્મૃધ્ધ અને ગૌરવિાળહી વારસો બની રહહી છે.

આ 15 ઓગસ્ટનાં રોજ અ્મૃત મહોત્સવના 75 વર્ષ પૂરા થવા પ્રસંગે ભારતે કઈ રીતે આઝાદીનાં આ ઉત્સવને 
લોક ભાગીદારી સાથે અ્મૃત સંકલ્પ બનાવી દીધો છે તેને સવતંત્તા રદવસ ્પર વવિેર અંકની કવર સ્ટોરી 
બનાવવામાં આવી છે. 

આ અંકમાં સામેલ છે રાષ્ટ્ર  કવવ અને હહન્દી સાહહત્ના શક્તતજના તારા મૈથથલીિરણ ગુપતનાં વયક્તતવની 
કહાની. ઉ્પરાંત  પ્રધાનમંત્ી સંગ્રહાલયની વવિેરતાઓ ્પણ વાંચી િકો છો. આ ઉ્પરાંત, જમ્ુ-કાશમીરમાંથી 
કલમ 370ની નાબૂદીનાં ત્ણ વર્ષ બાદ કેન્દ્ર િાજસત પ્રદેિમાં વવકાસની નવી સવારની તસવીર, વવભાજન 
વવભીયરકા સ્મૃતત રદવસ અને વડાપ્રધાન દ્ારા રાષ્ટ્રને સમર્્પત વવકાસ સાથે સંકળાયેલા કાય્ષક્રમોનાં અહેવાલ 
્પણ આ અંકમાં સમાવવામાં આવયા છે.

ચાલો, મનાવીએ સવતંત્તા, એકતા, વવકાસ અને લોકિાહહીનાં 75 વર્ષ.

સંપાદકની કલમે...

હહંદી, અંગ્ેજી અને અન્ 11 ભાષાઅાેમાં ઉપલબ્ધ 
મેગેઝીન િાંચાે/ડાઉનલાેડ કરાે. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (જયદીપ ભટનાગર)
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લેખન ક્મતામાં ન્ૂ ઇન્ડ્ા સમાચાર ઉપ્ોગી છે
ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન નનયતમત વાંચું છંુ. મેગેઝીનમાં આ્પવામાં 
આવતી માહહતી ક્રમબધ્ધ, સરળ અને ઉત્મૃષ્ટ રીતે પ્રસતુત કરવામાં આવે 
છે. તે અમારી લેખન ક્મતાનાં વવકાસમાં ખૂબ ઉ્પયોગી છે. દેિનાં વવકાસ 
એનન્જનોમાં વવવવધ ઇનોવેિનની જાણકારીની સાથે સામાજજક, આર્થક, 
રાજકહીય, ઐતતહાજસક અને વવદેિો સાથે સંકળાયેલા વવરયોનાં વત્ષમાન 
પ્રવાહોની માહહતી મળે છે.
હનવંતસસહ રાઠોડ | hanwantsinghrathore0@gmail.com

પ્રવિભાિ..

આખું મેગેઝીન વાંચી જઉં છંુ
પ્રથમ વાર ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન 
વાંચવાની તક મળહી. તેમાં બહુ સુંદર 
પ્રસતુતત હોય છે. સંપૂણ્ષ અંકમાં દરેક લેખ 
વાંચવાલાયક હોય છે. મેગેઝીન જાણે કે 
‘ગાગરમાં સાગર’ સમાન છે. મેગેઝીનમાં 
સં્પાદનનું કામ ખૂબ સરસ રીતે કરવામાં 
આવ્ું છે. મને વવશ્વાસ છે કે આ મેગેઝીનને 
હજુ પ્રિંસા મળિે. આવી જ ગુણવત્ા 
જાળવી રાખજો.
વવન્ થત્ે
vinay.thattey@gmail.com

કવર સ્ટોરી ખૂબ સરસ રીતે પ્રકાશશત
વવશ્વની સૌથી વધુ ્ુવા વસતી ધરાવતા 
ભારતે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 
ગતતિીલ નેતમૃતવમાં કૌિલ્ય ક્મતાનાં 
વવકાસને નવી રદિા આ્પી છે. રાષ્ટ્રનો 
્ુવાન કૌિલ્ય દ્ારા ્પોતાનાં જીવનમાં 
્પગભર થઈને વવકાસ અને ઉન્નતતનાં દ્ાર 
ખોલી રહ્ો છે. કૌિલ્ય ભારત તમિનના 
સાત વર્ષ પૂરા થવા પ્રસંગે સ્ંપાદકહીય ્ટહીમે 
આ સમગ્ર યાત્ાને ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચારના 
1-15 જુલાઇના અંકમાં આવરણ કથા 
તરીકે ખૂબ સરસ રીતે પ્રકાશિત કરી છે. 
કેબબને્ટ દ્ારા સંરક્ણ ક્ેત્માં રોજગારીનાં 
દ્ાર ખોલતી અનનિ્પથ યોજનાને મંજૂરી, 
અ્મૃત મહોત્સવ, કોવવડ સામેની લડાઈ 
અને વડાપ્રધાન દ્ારા વવવવધ વવકાસ 
યોજનાઓની ભે્ટને આ અંકમાં સામેલ 
કરવામાં આવયા છે, જનેાં મા્ેટ સમગ્ર 
સં્પાદકહીય ્ટહીમને હાર્દક અબ્ભનંદન ્પાઠવું 
છંુ.
-ચૌધરી શક્તસસહ એડવોકે્ટ
shaktisinghadv@gmail.com

ખૂબ સરસ મેગેઝીન છે નૂ્ ઇન્ડ્ા સમાચાર
ન્ ૂઇનન્ડયા સમાચારનો 1-15 જુલાઇનો અંક મળયો. 
આ સુદંર મગેઝેીન છે અન ેહંુ સમગ્ર મગેઝેીન 
વાંચવાનો પ્રયત્ન કરં છંુ. આ વખતના અકંમાં મને 
કૌિલ્ય વવકાસ ્પર કેન્દ્રરીત કવર સ્ટોરી સરસ લાગી. 
સાથ ેસાથ,ે આઝાદી કા અ્મૃત મહોત્સવ અતંગ્ષત 
સવતંત્તા સગં્રામમા નાયકોની કહાની વાંચીન ેનવી 
ઊજા્ષનો સચંાર થયો. મગેઝેીનમાં રડજજ્ટલ ઇનન્ડયા 
સહહતનાં લખેો ્પણ સારા લાગયા. 
-સરુભભ સનહેા | snehasurabhi5@gmail.com

ફાેલાે કરાે @NISPIBIndia

સંદેશાવ્યિહારનું સરનામું અને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, સેન્ટ્રલ બ્યૂરાે અાેફ કમુ્નનકેશન, સયૂચના 
ભિન, બીજે માળ, નિી હદલ્ી-110003 | ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in
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પીઅેમ માેદીની 
અપીલની અસરઃ 
ભારિીય રમકડાંની 
નનકાસ 61 ટકા િધી

ઓગસ્ટ 2020ની વાત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ ્પોતાના ‘મન કહી બાત’ કાય્ષક્રમમાં 

જણાવ્ું હતું કે, “વવશ્વમાં રમકડાં ઉદ્ોગ લગભગ 
સાત લાખ કરોડ રૂવ્પયાનો છે. તેમાં ભારતનો 
હહસસો ઘણો ઓછો છે. ્પણ જ ે દેિમાં આ્ટલો 
મો્ટો વારસો હોય, ્પરં્પરા હોય, વવવવધતા હોય, 
્ુવા વસતી હોય એ દેિની ભાગીદારી આ્ટલી 
ઓછી. જી ના. આ સાંભળવામાં સારં નથી લાગતું, 
આ્પણે સાથે મળહીને આ ઉદ્ોગને આગળ વધારવો 
્પડિે.” વડાપ્રધાનની આ અ્પીલની સાથે જ 
રમકડાં ઉદ્ોગમાં ભારતની આત્મનનભ્ષરતાની નવી 
કહાની લખાઈ ગઈ. એક મહહનાનો ્ટોયકાથોન, 
દેિનો પ્રથમ ્ટોય ફેર, 100 ્ટકા વવદેિી રોકાણને 
મંજૂરી, ્ટોય ્લસ્ટર, વવદેિી રમકડાંમાં ઇનોવેિન 
અને રડજજ્ટલ ગેમમગનાં સેક્ટરમાં નવી િરૂઆત 
થઈ. આ ્પહેલની અસર હવે જોવા મળહી રહહી છે. 
ભારતમાં 2018-19માં 371 તમજલયન ડોલરનાં 
રમકડાં આયાત કરવામાં આવયા હતા, જ્ારે 
2021-22માં આયાત 70 ્ટકા ઘ્ટહીને 110 તમજલયન 
ડોલર ્પર આવી ગઈ. આ ઉ્પરાંત, 2018-19માં 
ભારતીય રમકડાંની વવદેિી બજારોમાં નનકાસ 202 
તમજલયન ડોલર હતી, જ ે 61 ્ટકા વધીને 2021-
22માં 326 તમજલયન ડોલર ્પર ્પહોંચી ગઈ છે.

વવશ્વ બજારમ�ં ભ�રતીય રમકડ�ં

અાહટણિહફશશયલ ઇને્નલજન્સથી રાષ્ટ્રીય સલામિી 
મજબયૂિ બનશે, અેઅાઇથી સજ્જ 75 પ્રાેડક્ટસ લાંચ

ભવવષયનાં ્ધુ્ધોમાં આર્્ટરફશિયલ ઇને્જલજનસ (એઆઇ) 
આધારરત સરંક્ણ ઉ્પકરણોની ભતૂમકા મહતવની હિે. તનેે 

ધયાનમાં રાખીન ે સંરક્ણ ક્તે્માં આર્્ટરફશિયલ ઇને્જલજનસને 
પ્રોત્સાહન આ્પવાનો રોડ મ્ેપ બનાવવા મા્ેટ 2018માં એઆઇ 
્ટાસ્ ફોસ્ષ રચવામાં આવ્ુ ંહતુ.ં સરંક્ણ કે્ત્માં આત્મનનભ્ષરતા 
મા્ેટ ભારતમાં જ ઉત્પાદનન ે પ્રાથતમકતા આ્પવામાં આવી તો 
ઇનોવિેનન ે પ્રોત્સાહન આ્પવા મા્ેટ સ્ટા્ટ્ષઅ્પ અન ે વવદેિી 
રોકાણનાં માગ્ષ ખોલવામાં આવયા. તેનાંથી, ભારતીય સરંક્ણ 
ઉ્પકરણોની નનકાસન ેપ્રોત્સાહન મળ્ંુ તો બીજી બાજુ, લશકરના 
આધનુનક િસ્ત્ર સરંજામની જરૂરરયાતો પરૂી થતી હતી. નાણાકહીય 
વર્ષ 2021-22માં સરંક્ણ નનકાસ અત્ાર સુધીનાં સવવોચ્ચ રૂ. 

13,000 કરોડના આકંડાન ે્પાર કરી ચકૂહી છે. તમેાં 70 ્ટકા પ્રદાન 
ખાનગી કે્ત્ અન ે બાકહીનુ ં 30 ્ટકા જાહેર શે્ત્નુ ં છે. આ રદિામાં 
આગળ વધતાં સરંક્ણ મંત્ી રાજનાથ સસહે 11 જુલાઇનાં રોજ 
આર્્ટરફશિયલ ઇને્જલજનસથી સજજ 75 પ્રોડક્ટસ/’્ેટકનોલોજીની 
િરૂઆત કરી. આ ઉ્પકરણોમાં એઆઇ પલે્ટફોમ્ષ ઓ્ટોમેિન, 
સવાયત્ માનવરહહત રોબોહ્ટક્સ પ્રલાણણઓ, બલોક ચેઇન 
આધારરત ઓ્ટોમિેન, નનયતં્ણ, સદેંિાવયવહાર, કમપ્ુ્ટર અને 
ઇને્જલજનસ, મોનન્ટરીંગ અન ે ્ટોહહી, સાયબર સરુક્ા, માનવ 
વયવહાર સબંથંધત વવશલરેણ, ઇને્જલજનસ મોનન્ટરીંગ જસસ્ટમ, 
ઘાતક સવયંસચાજલત િસ્ત્ર ્પધ્ધતત, લોજજસ્ટહીક અને સપલાય 
ચઇેન સબંથંધત પ્રોડક્ટસ અન ેજસસ્ટમનો સમાવિે થાય છે.

સમાચાર સાર
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વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતમૃતવમાં દેિમાં ખેડૂતોની આવક વધારવા 
મા્ેટ ્પરં્પરાગત ખેતી ઉ્પરાંત અનેક કમૃયર ચીજોને પ્રોત્સાહન 
આ્પવામાં આવી રહું છે. મધ ઉત્પાદન તેમાંનું એક છે, જનેું ઉત્પાદન 
કરીને ખેડૂતો રોજગારી મેળવી રહ્ાં છે એ્ટલું જ નહીં ્પણ વવદેિોમાં 
તેની નનકાસ ્પણ થઈ રહહી છે. દેિમાં દર વરષે ઉત્પાદનનાં લગભગ 
50 ્ટકા હહસસાની નનકાસ કરવામાં આવે છે. દેિમાં ‘મીઠહી ક્રાંતત’ને 
પ્રોત્સાહન આ્પવાનાં પ્રયાસને ્પરરણામે વર્ષ 2013માં મધની નનકાસ 
રૂ. 124 કરોડની થઈ હતી, જ્ારે 2022માં તે વધીને રૂ. 309 કરોડ 
થઈ ગઈ છે. એ્ટલે કે આ દરતમયાન નનકાસમાં 149 ્ટકાનો વધારો 
નોંધાયો. ભારત વવશ્વમાં મધનું 9્ંુ મો્ંુટ નનકાસકાર છે.

ભારિમાં 'મીઠી કાંવિ': 10 ટાેચનાં મધ 
ઉત્ાદકાેમાં સમાિેશ થયાે

નિા સંસદ ભિનની છિ 
પર રાષ્ટ્રીય પ્રિીક અશાેક 
સિંભનું અનાિરણ

ભારત વવશ્વની સૌથી મો્ટહી લોકિાહહી છે અને 
આ લોકિાહહીનું મંરદર છે સંસદ. નવા અને 

આત્મનનભ્ષર ભારતના ્ૂળ વવચાર સાથે નવી સંસદનું 
નનમયાણ િરૂ કરવામાં આવ્ું. 11 જુલાઈનાં રોજ વડાપ્રધાને 
સંસદની નવી બબલડીંગની છત ્પર સ્ાવ્પત ભારતના 
રાષ્ટ્ર હીય પ્રતીક અિોક સતંભનું અનાવરણ ક્ુું. કાંસામાંથી 
બનેલા આ રાષ્ટ્ર હીય પ્રતીકની ઊંચાઇ 21 ફુ્ટ, વજન 9500 
રકલો અને વયાસ 3.3થી 4.3 મી્ટર છે. નવું સંસદ ભવન 
નવા ભારતની આકાંક્ાઓને પૂરી કરિે, અને આ રાષ્ટ્ર હીય 
પ્રતીક આ્પણને ભારતની એકતા, અખંરડતતા અને 
સાવ્ષભૌમતવને જાળવી રાખવા મા્ેટ પ્રેરરત કરતું રહેિે.

ગુજરાિ-કણાણાટક સ્ાટણાઅપ રેન્ંકગમાં પ્રથમ કમે

આજથી કે્ટલાંક વર્ષ ્પહેલાં મેક ઇન ઇનન્ડયા, આત્મનનભ્ષર 
ભારત જવેા અબ્ભયાનોની કલ્પના ્પણ કરી િકાતી 

નહતી, તો સ્ટા્ટ્ષઅ્પ જવેા િદિ તો સામાન્ માણસના વવચારમાં 
્પણ ન હતા. આ જ ભારત વીતેલા આઠ વર્ષમાં વવશ્વની સ્ટા્ટ્ષઅ્પ 
રાજધાની બનવાની રદિામાં છે. 70,809 સ્ટા્ટ્ષઅ્પ અને 101 
્ુનનકોન્ષ સાથે ભારત વવશ્વમાં ત્ીજી સૌથી મો્ટહી સ્ટા્ટ્ષઅ્પ 
ઇકો-જસસ્ટમ બની ગ્ું છે. રાજ્ોમાં સ્ટા્ટ્ષઅ્પ ઇકોજસસ્ટમને 
પ્રોત્સાહન આ્પવા મા્ેટ 2018માં રેસકિંગની િરૂઆત કરવામાં 
આવી હતી. તાજતેરમાં જ 2021માં સ્ટા્ટ્ષઅ્પનાં ક્ેત્માં સારો 
દેખાવ કરનારા રાજ્ો અને કેન્દ્ર િાજસત પ્રદેિોની યાદી પ્રજસધ્ધ 

કરવામાં આવી હતી. તેમાં ગુજરાત અને કણયા્ટક પ્રથમ ક્રમે છે. 
સ્ટા્ટ્ષઅ્પ ઇનન્ડયા વેબસાઈ્ટ પ્રમાણે ગુજરાતમાં 14,200થી 
વધુ એ્ટલે કે 6.70 ્ટકા સ્ટા્ટ્ષઅ્પ રજીસ્ટર છે. કેન્દ્ર િાજસત 
પ્રદેિો અને પવૂવોત્રનાં રાજ્ોની શ્ેણીમાં મેઘાલય ્ટોચ ્પર 
છે. આ રેસકિંગ સંસ્ાકહીય સહયોગ, ઇનોવેિન અને ઉદ્ોગ 
સાહજસકતાને પ્રોત્સાહન, બજાર સુધી ્પહોંચ, ઇન્ક્ુબિેનમાં 
મદદ, નાણાકહીય મદદ અને મેન્ોરિી્પ જવેા મા્પદંડો ્પર 
આધારરત હતી. રેસકિંગની સંપૂણ્ષ યાદી https://www.pib.
gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1839259 ્પર 
જોઈ િકાિે. n
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રાષ્ટ્રપપિાઅે જેમને 
‘રાષ્ટ્ર કવિ’ કહ્ા હિા

વ્યક્તિત્વ મૈથથલીશરણ ગુપ્ત

હહ્દી ભારાના કવવઓમાં જમેનું સ્ાન શશરમોર ગણિા્ છે અને રાષ્ટ્ર  ભારા હહ્દીનાં શબ્દરૂપી તારાની 
સફર જમેનાં વગર અધૂરી છે તેવા મૈથથલીશરણિ ગુપતએ પોતાની કાવ્ કૃતતઓ દ્ારા સમગ્ર દેશમાં 

રાષ્ટ્રભક્તની ભાવના ભરી દીધી હતી. ખુદ રાષ્ટ્ર વપતા મહાત્ા ગાંધીએ તેમને ‘રાષ્ટ્ર  કવવ’ની ઉપમા  આપી 
હતી. હહ્દીની આ અનમોલ ધરોહર મહાન કવવ મૈથથલીશરણિ ગુપતની 136મી જ્ંતી પર નમન...

ઝાંસી જજલલાનું થચરગાંવ આજ ેકરોડો હહન્દી પ્રેમીઓ 
મા્ેટ યાત્ા સ્ળથી ઓછંુ નથી. અહીંની મા્ટહીમાં 
ભારત માતાના એવા સપૂતનો જન્મ થયો જમેણે 

્પોતાનાં લેખનથી સવતંત્તા આંદોલનમાં ઉત્સાહ ભરી દીધો 
હતો. 3 ઓગસ્ટ, 1886નાં રોજ થચરગાંવમાં જન્મેલા રાષ્ટ્રકવવ 
મૈથથલીિરણ ગુપતના વ્પતા િેઠ રામચરણ કનકને અને માતા 
કૌિલ્યા બાઇનું ત્ીજુ ંસંતાન હતા. તેમના વ્પતા રામ ભ્ત અને 
કાવય પ્રમેી હતા. િાળામાં રમતગમત ્પર વધુ ધયાન આ્પવાને 
કારણે મૈથથલીિરણ ગુપતનો અભયાસ અધૂરો રહહી ગયો. 
િાળામાં જવાનું બંધ થતાં તેમને ઘરે જ હહન્દી, સંસ્મૃત, અંગ્રેજી 
અને બાંગલા ભારાનું જ્ાન ખાનગી શિક્ક દ્ારા મળ્ું. કહેવાય 
છે કે મૈથથલીિરણે એક વાર કહું હતું, “હંુ કેમ અભયાસ કરં. હંુ 
ભણવા મા્ેટ નથી જન્યો. લોકો મને વાંચિે.” બાળ્પણમાં કહેલી 

આ વાત આગળ જતાં સાચી સાબબત થઈ.

પ્ખ્ાત સરસવતી સામય્યકમાં કવવતાઓ છિાઈ
એ રદવસોમાં સાહહત્માં ખાસ કરીને કવવતામાં વ્રજ ભારાનું 
વચ્ષસવ હતું, એ સમયે ખડહી બોલીના પ્રકાંડ ્પંરડત મહાવીર 
પ્રસાદ નદ્વેદી હહન્દી ભારાના પ્રચાર મા્ેટ દેિભરમાં આંદોલન 
ચલાવી રહ્ા હતા. મહાવીર પ્રસાદ નદ્વેદી ઝાંસીમાં રેલવે 
વવભાગમાં કામ કરતા હતા તેની સાથે સાથે નાગરીપ્રાચારણી 
સભા દ્ારા પ્રકાશિત સરસવતી સામયયકમાં સ્ંપાદન તરીકે ્પણ 
કામ કરતા હતા. સરસવતી અલ્ાબાદથી પ્રકાશિત થતું હતુ. 
એ વખતે સરસવતીમાં લેખ કે કવવતા પ્રકાશિત થવી એ કોઇ 
્પણ લેખક મા્ેટ ગૌરવ અને સન્માનની વાત ગણાતી હતી. એક 
રદવસ મૈથથલીિરણ હહમત કરીને મહાવીર પ્રસાદને મળવા ગયા, 
જ્ાં બંને વચ્ચે રસપ્રદ સંવાદ થયો. ગુપતજીએ કહંુ, “મારં નામ 
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મૈથથલીિરણ ગુપત છે. હંુ કવવતા લખું છંુ અને ઇચંુ છંુ કે તમે 
મારી કવવતાઓ સરસવતીમાં પ્રકાશિત કરો.” મહાવીર પ્રસાદ 
નદ્વેદીએ કહું, “બહુ લોકો ઇચતા હોય છે કે તેમની રચનાઓ 
સરસવતીમાં પ્રકાશિત થાય, ્પણ બધાંને તક નથી મળતી અને 
વળહી તમે તો વ્રજ ભારામાં લખો છો. અમે તો માત્ ખડહી બોલીમાં 
જ રચનાઓ છા્પીએ છીએ.” જવાબમાં મૈથથલીિરણે કહું, “જો 
તમે છા્પવાની ખાતરી આ્પો તો હંુ ખડહી ભારામાં ્પણ કવવતા 
લખી આ્પીિ. હંુ મારી રચનાઓ રજસકેન્દ્ર નામે મોકલીિ.” 
મહાવીર  પ્રસાદે કહંુ, “છા્પવા લાયક હિે તો ચોક્કસ છા્પીશું. 
તમે તમારી રચનાઓ કોઈ ઉ્પનામથી નહીં ્પણ તમારા નામે 
જ મોકલજો.”આમ, મહાવીર પ્રસાદના કહેવાથી પ્રથમ વાર 
મૈથથલીિણે હેમંત શિર્ષક સાથે ખડહી બોલીમાં કવવતા લખી, જ ે
કે્ટલાંક સુધારા સાથે પ્રકાશિત થઈ. હેમંતના પ્રકાિન બાદ ગુપત 
સરસવતીમાં સતત લખતા રહ્ા. જોતજોતાંમાં તેઓ દદ્ા તરીકે 
લોકવપ્રય થઈ ગયા. 

દદ્ાની હહ્દી સેવા
1905થી 1925 દરતમયાન સરસવતીમાં મૈથથલીિરણ ગુપતની 
કવવતાઓ પ્રકાશિત થતી હતી.  ્પોતાની પ્રથમ કવવતા હેમંતથી 
માંડહીને જયદ્રથ, ભારત-ભારતી, સાકેત જવેી રચનાઓ પુસતક 
સવરૂ્પે પ્રજસદ્ધ થઈ તે ્પહેલાં સરસવતીમાં પ્રકાશિત થઈ ચૂકહી હતી. 
મહાવીર પ્રસાદ અને સરસવતી સામયયક સાથે ્પોતાની લાગણી 
અંગે ગુપતએ સાકેતની પ્રસતાવનામાં લખું-करते तुलसीदास भी 
कैसे मानस-नाद? महावीर का यदद उनहें दमलता नहीं प्रसाद। આમ તો 
મૈથથલીિરણ ગુપતની તમામ રચનાઓ ્લાજસક છે ્પણ 1910માં 
લખેલી કવવતા ‘રંગ મેં ભંગ’ ખૂબ વખણાઈ. 1921માં મહાવીર 
પ્રસાદે સં્પાદક ્પદેથી રાજીના્ું આ્પી દીધું અને બીજી બાજુ, 
મૈથથલીિરણે અગં્રજે સરકાર વવરધ્ધ ખુલીને લખવાનું િરૂ કરી 
દીધું.
आज की दित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा
िमक जाती िंिला-सी दित में करके तवरा

રંગ મેં ભંગ બાદ આવી જયદ્રથ વધ- 1905માં બંગાળનાં 
ભાગલાનો ગુસસો જયદ્રથ વધ દ્ારા વય્ત થયો...
वािक! प्रथम सव्वत्र ही ‘जय जानकी जीवन’ कहो। 
दिर पूव्वजों के शील की दशक्ा तरंगों में बहो।।
दु:ख, शोक, जब जो आ पड़़े, सो धैय्व पूव्वक सब सहो। 
होगी सिलता कयों नहीं कत््ववय पथ पर दृढ़ रहो।।
अदधकार खो कर बैठ रहना, यह महा दुषकम्व है। 
नयायाथ्व अपने बंधु को भी दंड देना धम्व है।।

જયદ્રથ વધ બાદ મૈથથલીિરણ ગુપત લોકવપ્રયતના શિખર 
્પર બબરાજમાન થઈ ગયા, ્પણ 1914માં ભારત ભારતીએ 
તેમને રાષ્ટ્ર હીય સતરે પ્રથમ હરોળમાં લાવીને ્ૂકહી દીધા. ભારત 
ભારતીની તમામ નકલો ચ્પોચ્પ વેચાઈ ગઈ. અને બે મહહનાની 

અંદર બીજી આવમૃનત્ પ્રકાશિત કરવી ્પડહી. રાષ્ટ્ર હીય આંદોલનો, 
શિક્ણ સંસ્ાઓ અને સવારની પ્રાથ્ષનાઓમાં ભારત ભારતી 
જ ગાવામાં આવતી હતી. ગામડે ગામડે અભણ લોકોને ્પણ 
સાંભળહી સાંભળહીને યાદ રહહી ગઈ હતી. મહાત્મા ગાંધીની 
અસહકારની ચળવળ બાદ નાગપુરમાં ઝંડા સત્ાગ્રહ થયો 
ત્ારે તમામ સત્ાગ્રહહી સરઘસમાં ભારત ભારતીના ગીતો ગાતા 
ગાતા સત્ાગ્રહ કરતા હતા. ગોરી સરકારે ભારત ભારતી ્પર 
પ્રતતબંધ ્ૂકહી દીધો અને તમામ નકલો જપત કરી લીધી. આજ ે
્પણ સાહહત્ જગતમાં ભારત ભારતી સાંસ્મૃતતક નવજાગરણનો 
ઐતતહાજસક દસતાવેજ છે.
मानस भवन में आय्वजन दजसकी उतारें आरतीं। भगवान्! 
भारतवर्व में गूंजे हमारी भारती।।

हो भद्रभावोद्ादवनी वह भारती हे भवगते। सीतापते! 
सीतापते!! गीतामते! गीतामते!!

1914માં િકંુતલા અને તેનાં બે વર્ષ બાદ રકસાન નામનો કવવતા 
સંગ્રહ પ્રકાશિત થયો. રકસાનમાં ભારતીય ખેડૂતોની દુદ્ષિા અને 
તેમની ્ુશકેલીઓનું અદભૂત વણ્ષન કરવામાં આવ્ું છે. 1933માં 
તેમણે દ્ા્પર અને જસધ્ધરાજ જવેા ્પૌરાણણક અને ઐતતહાજસક 
કાવય સંગ્રહ લખ્ા. અત્ાર સુધી તેઓ વાતયા, નવલકથા, 
કવવતા, નનબંધ, આત્મકખા અંિ, મહાકાવય ની લગભગ 10,000 
્પંક્તઓ લખી ચૂક્ા હતા. આ લખતા લખતા સજદગીના 
50 વર્ષ પૂરાં થયા. દેિભરનાં સાહહત્ પ્રમેીઓએ બનારસથી 
માંડહીને થચરગાંવ સુધી તેમની 50મી વર્ષગાંઠ ધૂમધામથી મનાવી. 
આ પ્રસંગે રાષ્ટ્ર વ્પતા મહાત્મા ગાંધીએ મૈથથલીિરણ ગુપતને 
રાષ્ટ્ર હીય કવવની ઉ્પમા આ્પી. 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી પૂરી 
થઇ અને 1937માં તેમને વધુ એક સફળતા મળહી. સાકેત મા્ેટ 
તેમને પુરસ્ારથી સન્માનનત કરવામાં આવયા. 1954માં તેમને 
્પદ્મભૂરણ પુરસ્ારથી નવાજવામાં આવયા. 

કોરોના કાળમાં મળેલી તકોનો ઉલલેખ કરતા વડાપ્રધાને 
રાજ્સભામાં ્પોતાના ભારણ દરતમયાન મૈથથલીિરણ ગુપતનો 
ઉલલેખ કરતા કહું હતું, જ્ારે હંુ તકોની ચચયા કરી રહ્ો છંુ 
ત્ારે મહાકવવ મૈથથલીિરણ ગુપતજીની કવવતાનો ઉલલેખ કરવા 
માંગીિ. ગુપતજીએ કહું હતું, 
अवसर तेरे दलए खड़ा है, दिर भी तू िुपिाप पड़ा है।
तेरा कम्व के्त्र बड़ा है पल-पल है अनमोल,
अरे भारत उठ, आखें खोल।।

આ મૈથથલીિરણ ગુપતજીએ લખું છે. ્પણ હંુ વવચારતો હતો 
કે આ સમયમાં, 21મી સદીનાં પ્રારંભમાં તેમને લખવું હોત તો શું 
લખત. – મેં વવચા્ુું કે તેઓ આવું લખત-
अवसर तेरे दलए खड़ा है, तू आतमदवशवास से भरा पड़ा है।
हर बाधा, हर बंददश को तोड़, 
अरे भारत, आतमदनभ्वरता के पथ पर दतौड़।।'' n
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વ્યક્તિત્વ મૈથથલીશરણ ગુપ્ત
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વિશેષ અહેિાલ  કલમ 370થી અાઝાદીનાં રિણ િષણા

રિણિ વર્ષ પહેલાં 5 ઓગસ્ટનાં રોજ 
વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીનાં વડપણિ 
હેઠળની સરકારે વવકાસની દોડમાં 
પાછળ રહરી ગ્ેલા જમમ-ુકાશમીર 
અને લડાખમાં કલમ 370 નાબૂદ 
કરી દીધી. કે્દ્ર સરકારનો આ 
મક્કમ અને મહતવનો નનણિ્ષ્ ‘એક 
ભારત-શ્ેષઠ ભારત’નાં વવચારને 
વધુ મજબૂત કરી રહ્ો છે. છેલલાં 
રિણિ વર્ષમાં આ વવસતાર દેશનાં 
બાકરીનાં વવસતારો સાથે વવકાસનાં 
પથ પર ઝડપથી આગળ વધ્ો 
અને હવે રાષ્ટ્રની સાથે સાથે જમમ-ુ
કાશમીરમાં પણિ વવકાસની નવી 
સવાર જોવા મળરી રહરી છે....

જમ્ુ કાશમીરમાં વવકાસનાં નવા ્ ગુની િરૂઆત થઈ છે અન ેત ેવવકાસ-
િાંતતનાં માગષે જઈ રહુ ંછે. કલમ 370 અન ે35A નાબદૂ થયા બાદ 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહંુ હતુ,ં રાજ્માં રોજગાર અન ેખિુીની 

નવી િરૂઆત થિે. ત્ણ વર્ષ ્પહેલાં 5 ઓગસ્ટ બાદ જમ્ુ કાશમીર અન ેલડાખમાં 
્ુ્ ત વાતાવરણ સજા્્ષ ુ ંઅન ેરોજગારની નવી શક્તીજ ખુલી. જમ્ ુકાશમીરમાં 
સાત નવી મરેડકલ કોલેજ અન ે્પાંચ નવી નર્સગ કોલેજન ેમજૂંરી આ્પવામાં આવી 
છે અન ેમરેડકલ સી્ટોની સખં્ા ્પણ 500થી વધારીન ેલગભગ બમણી કરવામાં 
આવી છે. જમ્ુ કાશમીરમાં અનકે જળવવદ્તુ યોજનાઓ ચાલ ુકરવામાં આવી છે, 
જનેાંથી આવક વધવાની સાથ ેસાથ ેઉદ્ોગોન ે્પણ ફાયદો થિ.ે કમૃયરનો વવકાસ 
થવાથી લોકોની આવકમાં વધારો થિ ેઅન ેઅથ્ષતતં્ ્પણ મજબતૂ થિ.ે વન નેિન, 
વન રેિન કાડ્ષ  યોજના જમ્ુ કાશમીરમાં લાગુ કરવામાં આવી છે, તો ઉજજવલા, 
ડહીબી્ટહી, સૌભાગય સહહતની અનકે યોજનાઓ 100 ્ટકા લાગ ુથઈ ચકૂહી છે. જ્ારે 
વયક્તનુ ંજીવનધોરણ સુધરે છે ત્ારે તનેી આકાંક્ાઓ અન ેઅ્ેપક્ાઓ ્પણ વધી 
જાય છે અન ેતનેાંથી અથ્ષતંત્ મા્ેટ સારં વાતાવરણ સજા્ષય છે. વડાપ્રધાન મોદીએ 

વિકાસની અેક નિી શરૂઅાિવિકાસની અેક નિી શરૂઅાિ
જમ્ુ-કાશમીર અને લડાખજમ્ુ-કાશમીર અને લડાખ
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2022 ્પહેલાં દરેક ઘરમાં સવચ ્પીવાનુ ં્પાણી ્પહોંચાડવાનું 
લક્ષ્ય રાખુ ંહતુ ંઅન ે15 ઓગસ્ટ, 2022 સધુી આ લક્ષ્ય 
પરંૂ થઈ જવા રહુ ંછે. જમ્ ુકાશમીર એક માત્ એવંુ રાજ્ 
છે જ્ાં દરેક વયક્તન ે પ્રધાનમતં્ી આ્ષુયમાન ભારત 
યોજનાનો લાભ મળહી રહ્ો છે. પ્રધાનમતં્ી આવાસ યોજના-
િહેરી અન ે ગ્રામીણ અંતગ્ષત લોકોન ે ઘર પૂરાં ્પાડવામાં 
આવી રહ્ાં છે.

જમ્ ુ કાશમીરમાંથી કલમ 370 નાબદૂ કયયા બાદ િો 
ફેરફાર આવયો છે તે સમજવા મા્ેટ વીતલેાં 70 વર્ષનાં 
વવકાસની ગતત અન ેલોકોનાં જીવન સતરન ે્પણ જોવંુ ્પડિ.ે 
70 વર્ષમાં રાજ્માં લગભગ 2.20 લાખ ્પરરવારોન ેઘર, 
િૌચાલય, વીજળહી-્પાણી જવેી ્પાયાની સવુવધાઓ ્પણ 
મળહી િકહી નહોતી ્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2-3 વર્ષમાં 
જ આ તમામ સવુવધા ઉ્પલબ્ધ કરાવી. જમ્ુ કાશમીરમાં 
ગામ અન ેઘર સધુી લોકિાહહી ્પહોંચી છે. અનામતનો લાભ 
્પહાડહી લોોકોને ક્ારેય મળતો ન હતો, ્પણ હવે મળવા 
લાગયો છે. જમ્ ુકાશમીરનાં દરેક ઘરમાં વીજળહી ્પહોંચી રહહી 
છે.

રાજ્માં ઔદ્ોનગક વવકાસની યોજના ઘડતી વખત ેએ 
વાતનંુ ખાસ ધયાન રાખવામાં આવ્ંુ છે કે ઓછા વવક્ક્સત 
વવસતારોમાં ઉદ્ોગ સ્ા્પનારાઓન ે વધુ ફાયદો મળે, 
જનેાથી ઉદ્ોગોની દ્રણષ્ટથી જમ્ુ કાશમીરના સવ્ષસમાવેિી 
અને સવ્ષસ્પિશી વવકાસ થઈ િકે. જમ્ુ કાશમીરમાં હવે એક 
્્ુટહી કેડર ્પણ છે જનેાંથી પૂરતી સખં્ામાં કમ્ષચારીઓની 
ઉ્પલબ્ધતા સુનનજચિત કરી િકાિ.ે સાથે સાથે હહન્દી અને 
અગં્રજેીન ેઉદુ્ષ અન ેડોગરીની સાથે સત્ાવાર ભારાનો દરજજો 
આ્પવામાં આવયો છે, જનેાથી કાય્ષ વધુ સરળ બનિ.ે 
જમ્ ુ કાશમીરમાં વત્સતરીય ્ંપચાયતી વયવસ્ાની ચંૂ્ટણી 
િાંતતપણૂ્ષ રીત ે પરૂી થઈ છે. આજ ે તમામ લોકો ્પોતાના 
અથધકારોનો ઉ્પયોગ કરી રહ્ા છે. આ ચંૂ્ટણીથી જમ્ુ 
કાશમીરમાં વવકાસની નવી િરૂઆત થઈ છે. જમ્ુ કાશમીરમાં 
િાંતત અન ે સલામતી સનુનજચિત થવાથી અહીં આવનારા 
્પય્ષ્ટકોની સંખ્ામાં મો્ટો વધારો થયો છે અન ેતઓે અહીં 
આવીન ે્ુ્ ત હવાનો આનંદ લઈ રહ્ા છે. ્પય્ષ્ટન ઉદ્ોગ 
ફરીથી ધમધમી રહ્ો છે. જમ્ ુકાશમીર અન ેલડાખમાં એવા 
સ્ળોન ેઓળખવામાં આવી રહ્ા છે જ ે્ુટરરઝમ ડેસ્ટહીનિેન 
બની િકે તમે છે. હહમાલયનાં 137 શિખરો વવદેિી ્પય્ષ્ટકો 
મા્ેટ ખલુલાં ્કૂવામાં આવયા છે. જમેાંથી 15 શિખરો જમ્ુ 
કાશમીર અને લડાખમાં છે. લડાખમાં બૌધ્ધ અભયાસ કેન્દ્રની 
સાથ ેસાથે પ્રથમ સને્્રલ ્નુનવર્સ્ટહી સ્ા્પવાની યોજના છે. 
લડાખને કેન્દ્ર િાજસત પ્રદેિનો દરજજો આ્પવાની વરવો જૂની 
માંગને પરૂી કરવામાં આવતાં લડાખ ્પણ હવે પ્રગતતનાં માગષે 

નાણાકીય વ્યિસ્ાપનમાં અભયૂિપુિણા પારદશશણિિા

સુશાસનના ેનિા ેઅધ્ાય

તમામ કામ મા્ેટ 
ઇ-્ેટન્ડરરગ ફરજજયાત

સુશાસન ઇ્ડેક્સમાં જમમુ 
કાશમીર દેશ મા્ેટ માપદંડ 

બન્ું

જજયો ્ેટગગગ અને 
100 ્ટકા સર્્ટરફકેિન

50276 

જનતાની ્ોજનામાં જનતાની ભાગીદારી મા્ેટ સશક્તકરણિ પો્ટ્ષલ જમેાં 
કોઈ પણિ નાગરરક કોઈ પણિ વત્ષમાન પ્રોજકે્ટની સપંણૂિ્ષ માહહતી મેળવી શકે 

છે. આ પો્ટ્ષલ પર હાલમાં લગભગ 39,000 પ્રોજકે્ટ ઉપલબ્ધ છે.

પ્રોજકે પૂરા થયા 2021-22માં, 
જ્ારે 2019-20માં 12367 
પ્રોજકે પૂરા કરવામાં આવયા.

ઊજણા ક્ેરિમાં માેટી છલાંગ

મેગાવો્ટ અત્ાર સુધી 
ઉત્પાદન, જનેે આગામી ત્ણ 
વર્ષમાં બમણંુ અને આગામી 
સાત વર્ષમાં ત્ણ ગણું 
કરવાનું લક્ષ્ય.

3500 

2019-20માં પ્રધાનમંરિી ગ્રામ 
સડક ્ોજના હેઠળ 1325 

રક.મી.નાં રોડ બન્ા, 2021-
22માં 3284 રક.મી. આ 

્ોજના અંતગ્ષત 125 પુલોનું 
નનમમાણિ થશે અંતરર્ાળ 
વવસતારોને જોડવા મા્ેટ.

નાબાડ્ષ  તરફથી 2019-
20માં 84 પ્રોજકે્ટને મંજૂરી 
મળરી હતી, તો 2021-22માં 
400 પ્રોજકે્ટને મંજૂરી મળરી. 
200થી વધુ સેવાઓને 
ઓનલાઇન કરીને સસગલ 
વવ્ડો કરવામાં આવી.

કૃવષ અને ખેડયૂિ કલ્ાણ માટે
n  કમૃયરમાંથી માજસક આવકના સંદભ્ષમાં રાજ્ને ત્ીજુ ંસ્ાન મળ્ંુ 

છે, તો કમૃ યર અને સંલનિ બાબતોમાં દેિમાં ્પાંચમા ક્રમનો સારો 
દેખાવ કરનાર કેન્દ્ર િાજસત પ્રદેિ બન્ો છે.

n  કાશમીરનાં કેસરને જીઆઇ ્ેટગ મળયો અને ઉત્પાદનમાં 
વધારાથી કેસર ઉત્પાદકોની આવક બમણી થઈ. રકસાન કે્રરડ્ટ 
કાડ્ષ , ્પીએમ રકસાન યોજનાનાં લાભનું વતુ્ષળ ઝડ્પથી મો્ંુટ થ્ું. 
4219 ્પંચાયતોમાં મફત થે્િર આ્પવામાં આવ્ું. કમૃ યર સંલનિ 
અન્ સ્ાનનક ચીજોને વનૈશ્વક સતર ્પર પ્રોત્સાહન મળહી રહું છે.

વિશેષ અહેિાલ  કલમ 370થી અાઝાદીનાં રિણ િષણા
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છે.
કેન્દ્ર સરકારનો અબ્ભગમ, નીતત અન ેવ્હૂ જનકલ્યાણથી રાષ્ટ્ર  

કલ્યાણનો છે, ત્ારે એક ભારત-શ્ષેઠ ભારતના વવચાર સાથે જમ્ુ 
કાશમીર અન ેલડાખના લોકોનો વવકાસ કેન્દ્ર સરકારની સવવોચ્ચ 
પ્રાથતમકતા બની ચકૂહી છે. ત્ણ વર્ષ ્પહેલાં ્પાંચ ઓગસ્ટનાં રોજ 

કેન્દ્ર સરકારે એક નનણ્ષય લીધો હતો અન ેવડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 
વડ્પણમાં જમ્ુ-કાશમીર ખાસ કરીન ેખીણમાં વવકાસનાં નવા ્ ગુની 
િરૂઆત થઈ. તનેાં વધ ુસારા ્પરરણામ 2024 સુધી જોવા મળિે. 
કેન્દ્રરીય ગમૃહ મતં્ી અતમત િાહ કહે છે, “વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં 
હૃદયમાં કાશમીર વસે છે. તઓે જ્ારે ્પણ વાત કરે છે ત્ારે કહે 

અારાગેય ક્ેરિમાં 
સમૃધ્ધ િરફ

શશક્ણનાં ક્ેરિમાં 
નિાં પહરમાણાે

881 
કરોડ રૂવ્પયાનાં ખચષે જજલલા 

સતરે આરોગય માળખાને અ્પગ્રેડ 
કરવામાં આવી રહું છે, કુલ 140 

પ્રોજકે્ટસમાંથી 132 પૂરા થઈ ચૂક્ા છે 
અને બાકહીના 2022-23માં પૂરા થિે.

હેલ્થ ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર મા્ેટ 7177 કરોડ રૂવ્પયાનાં ખચષે બે નવી એઇમસ,  10 
નવી નર્સગ કોલેજ, બે રાજ્ કેનસર સંસ્ા, 7 નવી મેરડકલ કોલેજ, ્પાંચ 
નર્સગ કોલેજનું અ્પગ્રેડેિન કરવામાં આવી રહું છે અને 274 અન્ 
પ્રોજકે્ટસને ્ૂડહી ખચ્ષ અંતગ્ષત રાખવામાં આવયા છે.

આરોગય, 
આ્ુરમાં 
રોકાણની 
નીતતને મંજૂરી 
આ્પવામાં 
આવી છે, નિા 
્ુક્ત મા્ેટ ્પણ 
નીતતને મંજૂરી

ઓક્ક્સજન પલાન્ની સંખ્ા 2020માં 24 હતી, જ ેહવે 173 થઈ 
છે અને તેની ક્મતા 14916 એલ્પીએમથી વધીને 1,34,916 થઈ 
છે.

કોવવડથી અસરગ્રસત 418 કેસોમાં ્પીએમ કેસ્ષ ફન્ડ દ્ારા ્પેન્શન 
મંજૂર અને 414 કેસમાં શિષયવમૃનત્ને મંજૂરી

કોવવડમાં ઘરમાં કમાનાર વયક્તને ગુમાવનાર ્પરરવાર મા્ેટ 
વવિેર આર્થક સહાયતા

થી વધુ નનમયાણ કાય્ષ 
પૂરા થયા સમગ્ર 
શિક્ા અંતગ્ષત

કસતુરબા ગાંધી 
કન્ા વવદ્ાલય અને 

23 હોસે્ટલ

શિક્કોને નનયતમત 
કરવામાં આવયા જમ્ુ-

કાશમીરમાં

600 59 38000

લાખથી વધુ વવદ્ાથશીઓને પ્રથમ વાર 
સવાસ્થ્ય કાડ્ષ  જારી કરવામાં આવયા. 
્ટ્ર ાનસફર-નન્ુક્ત પ્રરક્રયાને ્પારદિશી 
અને ઓનલાઇન કરવામાં આવી.

4000 િાળાઓને સૌર ઊજા્ષથી સજજ કરવામાં આવી. માચ્ષ, 2023 
સુધી 500 િાળાઓમાં અ્ટલ હ્ટકિંરીંગ લેબની સ્ા્પના થિે. 
6 એકલવય મોડલ રેજસડેન્ન્શયલ સુ્લની સ્ા્પના, આરદવાસી 
વવસતારમાં 200 સ્ા્ટ્ષ  સુ્લ.

આઇઆઇ્ટહી, આઇઆઇએમની સ્ા્પના રેકોડ્ષ  સમયમાં થઈ. પ્રથમ 
વાર 50 નવી કોલેજની િરૂઆત, તેમાં 25,000 વધારાની સી્ટો 
એક વર્ષમાં ઉમેરવામાં આવી. નવી રાષ્ટ્ર હીય શિક્ણ નીતત લાગુ 
કરવામાં આવી.

n  60,000 સવસહાય જૂથની ્પાંચ લાખથી વધુ મહહલાઓને 
લાભ મળયો.

n  ‘હૌસલા’ ્પહેલથી મહહલા ઉદ્ોગ સાહજસકોને તક મળહી. પ્રથમ 
બેચને 158 કરોડ રૂવ્પયાનાં થધરાણની પ્રરક્રયા જારી.

n  તેનાં દ્ારા નાણાકહીય મદદ સુધીની ્પહોંચ, બેકિંો સાથે જોડાવું, 
નીતતગત પ્રોત્સાહન, તમિન ્ુથ અંતગ્ષત મદદ, ઇ-કોમસ્ષ 
પલે્ટફોમ્ષથી જોડવું વગેરેનો સમાવિે થાય છે.

n  રડજજ ્ેપ સખી, કમૃ યર સખી, ્પશુ સખી, ઉમમીદ મહહલા હા્ટ જવેી 
્પહેલથી મહહલાઓને અલગ અલગ ક્ેત્ોમાં નવી તકો.

મહહલાઅાે માટે સમાન અવધકાર અને િકાે

52000 કરોડ રૂવ્પયાનાં રોકાણ 
પ્રસતાવ મળયા, જનેાંથી 2.37 
લાખ રોજગાર સજ ્ષનની તકો. 
તેમાંથી 14500 કરોડ રૂવ્પયાનાં 
પ્રોજકે કાશમીર રડવવઝન મા્ેટ 
અને 21600 કરોડ રૂવ્પયાનાં 
પ્રોજકે જમ્ુ રડવવઝન મા્ેટ. 

રાેકાણ માટે અાકષણાક કેન્દ્ર
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છે કે બધી યોજનાઓ બરાબર ્પહોંચી રહહી છે કે નહીં. તઓે પછેૂ 
છે, તમામ યોજનાઓનાં લાભ ભારતનાં બાકહીનાં રાજ્ોની જમે 
જમ્ ુકાશમીરમાં ્પહોંચ ેછે કે નહીં”. ચોક્કસ્પણ,ે જમ્ ુકાશમીરનો 
વવકાસ દેિની અંદર વવકાસનો જ ે માહોલ છે, તનેાંથી ્પણ વધુ 
થાય એવા અબ્ભગમ સાથે જમ્ુ કાશમીર અન ેલડાખનો વવકાસ 

થઈ રહ્ો છે. પલુવામા ઘ્ટના ્પહેલાં આતકંવાદીઓનો ત્ાસ હતો  
હવ ેપલુવામામાં 2000 કરોડ રૂવ્પયાનાં ખચષે એઇમસ બની રહહી છે. 
્વુાનો મા્ેટ કોલજેો બધં હતી, હવે લગભગ રૂ. 900 કરોડનાં ખચષે 
IIT,NIFT જવેી ્ટોચની સસં્ાઓ આવી રહહી છે. અહીં બે એઇમસ 
અન ેમેરડકલ કોલેજ ્પણ આવી છે. n

લાેકશાહીનું વિકેન્દ્રીકરણ પયણાટકાનેી સંખ્ામાં િીવ્ર િધારાે
ધરતી ્પરનું સવગ્ષ કહેવાતા કાશમીરમાં ્પય્ષ્ટકોની 
સંખ્ામાં વવક્રમ નોંધાયો છે. ઓકોબર 2021થી 
માચ્ષ 2022 સુધીમાં 79 લાખ ્પય્ષ્ટકોએ જમ્ુ 
કાશમીરની ્ુલાકાત લીધી હતી. માત્ રડસેમબર 
2021માં જ શ્ીનગર એર્પો્ટ્ષ  ્પર આવનારા 
યાત્ીઓની સંખ્ા 3.24 લાખથી વધુ હતી. રાજ્માં 
75 ઓફબી્ટ ્પય્ષ્ટન કેન્દ્રોને વવક્સાવવામાં આવી 
રહ્ા છે. હાઉસબો્ટ ફેસ્સ્ટવલ, સુફહી, સાહહત્ 
સહહતનાં ફેસ્ટહીવલ-કાય્ષક્રમોનું આયોજન કરીને 
્પય્ષ્ટનને પ્રોત્સાહન આ્પવામાં આવ્ું.

n  ્પંચાયતી રાજ કાયદાને ત્ણેય સતર ્પર લાગુ કરવામાં આવયો. તમામ 20 જજલલા મા્ેટ 
જજલલા યોજના મંજૂર અને બજ્ેટ બમણંુ કરીને રૂ. 12,600 કરોડ થ્ું.

n  લોક પ્રતતનનથધ અને તેમનાં ્પરરવારોને 25 લાખ રૂવ્પયાની વીમા સુરક્ા.
n  વહહીવ્ટને સંપૂણ્ષ ્પણે ્ેપ્પરલેસ કરવાની ઝંૂબિે િરૂ કરવામાં આવી. 1000 ગ્રામ 

્પંચાયતોને ભારત ન્ેટથી જોડવામાં આવી.
n  પ્રથમ વાર જમ્ુ કાશમીરના ઇતતહાસમાં 150 વર્ષ જૂની 'દરબાર ્ુવ' પ્રથા નાબૂદ 

કરવામાં આવી. છ-છ મહહના મા્ેટ બે રાજધાની હોવાને કારણે 'દરબાર ્ુવ' એ્ટલે કે 
્ટ્રકોમાંથી બધો સામાન ભરીને લાવવામાં આવતો હતો. જનેે કારણે સરકારી ખચ્ષ વધી 
જતો હતો.

n  ્ુમરકન, તેજન્સવની, રાઇઝ ્ુટ ગેધર, વોલ્યન્ર પ્રોગ્રામ દ્ારા ્ુવાનોને 
આગળ વધવાની તક મળહી રહહી છે. અવસર જવેા પલે્ટફોમ્ષથી કો્પવોરે્ટમાં 
પલસેમેન્ની ્પહેલ. યોજનામાં 100 વહહીવ્ટહી સેવામાં ઇચુકને સુવવધા.

n  ગ્રામય સતરે વવવવધ યોજનાઓ દ્ારા રોજગારીનાં નવા સાધન અને તકો 
આ્પીને તેમને સિ્ત બનાવવામાં આવી રહ્ા છે. યોગયતાથી રોજગાર 
મા્ેટ ્પારદિ્ષક રીતે મો્ટા ્પાયે ભતશી અબ્ભયાન ચાલી રહંુ છે.

n  17 લાખથી વધુ ્ુવાનોને રમતગમત પ્રવમૃનત્ સાથે જોડવામાં આવયા અને 
1.26 લાખ ્ુવાનો કોચચગ મેળવી રહ્ા છે. દરેક જજલલામાં ઇનડોર સ્પો્ટ્ષસ 
કોમ્પલેક્સ, દરેક ્પંચાયતમાં રમતનું મેદાન અને રાજ્માં સે્ટરડયમ અને 
આંતરરાષ્ટ્ર હીય સતરની સુવવધા.

યુિાનાે માટે સપના સાકાર કરિાની િકાે

“આમ�ર� મ�ટે 5 આ�ેગસ્ટન�ે લનણ્ણય આટલ છે આને જમ્ુ-ક�શમીર, 
લડ�ખને નવ� રસત� િર લઈ જવ�ન�ે લનણ્ણય િણ આટલ છે. 5 
આ�ેગસ્ટન�ં ર�ેજ જમુ્-ક�શમીરમ�ં ભ�રતનું સંિૂણ્ણ બંધ�રણ લ�ગુ 
થયું, સમગ્ર ક�યદ� લ�ગુ થય�. 70 વર્ણથી જમુ્-ક�શમીર આને 
લડ�ખન�ં વવક�સમ�ં જે સ�ૈથી મ�ેટ�ે આવર�ેધ હત�ે તેને આમે 5 
આ�ેગસ્ટન�ં ર�ેજ દૂર કરી દીધ�ે.” -નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન
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સમાનિા અને 
ન્ાય બધાં સુધી
n  અનામતની જોગવાઈમાં ્પરરવત્ષન 

લાવીને દાયરો વધારવામાં આવયો. 
4 ્ટકા  ્પહાડહી બોલનારાઓને, 10 
્ટકા આર્થક રીતે નબળા વગ્ષને 
અનામત.

n  અન્ સામાજજક વગ્ષનો દાયરો 
2થી વધારીને 4 ્ટકા કરવામાં 
આવયો. સરહદ ્પર નનયંત્ણ રેખા 
્પાસે રહેનારા લોકોનો દાયરો 3થી 
વધારીને 4 ્ટકા કરવામાં આવયો.

n  અન્ ્પછાત વગ્ષનાં અનામત 
મા્ેટની આવક મયયાદા 4.5 લાખથી 
વધારીને 8 લાખ કરવામાં આવી.

n  વવધાનસભા સી્ટો ્પર જનજાતીય 
અનામત વસતત પ્રમાણે.

n  અત્ાર સુધી 53,64,336 કાયમી 
નનવાસી પ્રમાણ્પત્ જારી.

n  બે જનજાતીય સંગ્રહાલય, બે 
જનજાતીય ભવન. 15 હોસે્ટલનું 
અ્પગ્રેડેિન. 60 ગામોમાં 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર વવકાસ ્પર ભાર. 
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રાષ્ટ્ર ઝારખંડ અને શબહાર મુલાકાિ

ભગવાન શિવના 12 જ્ોતતસલગોમાંથી એક  બાબા  
બધૈનાથની નગરી બાબા ધામ આવીન ેદરેકનુ ંમન પ્રસન્ન થઈ 
જાય છે. ભારતમાં આસ્ા અન ેઆદ્ાત્મનંુ આ ્ ખુ્ કેન્દ્ર હવે 

વવમાન માગષે જોડાઈ ગ્ંુ છે. 12 જુલાઇનાં રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
દેવઘર એર્પો્ટ્ષનુ ંઉદઘા્ટન ક્ુું. બૈદ્નાથ મંરદર આવનારા તઓે દેિના 
પ્રથમ વડાપ્રધાન છે. આ સાથ,ે તમેણ ે ઝારખડંમાં રૂ. 16,800 કરોડનાં 
પ્રોજકે્ટસનાં ઉદઘા્ટન અન ેશિલાન્ાસ ્પણ કયયા.

કેન્દ્રરીય ્પય્ષ્ટન મતં્ાલયની ‘પ્રસાદ’ યોજના હેઠળ બાબા બદૈ્નાથ 
ધામમાં સવુવધાઓ વવક્સાવવામાં આવી રહહી છે. દેિનાં નાના અન ેમધયમ 
િહેરોન ે વવમાન માગષે જોડવા મા્ેટ િરૂ કરવામા આવલેી ઉડાન યોજના 
અતંગ્ષત દેવઘરમાં એર્પો્ટ્ષ  બનાવવામાં આવ્ંુ છે. 12 જુલાઇનાં રોજ આ 
એર્પો્ટ્ષની િરૂઆત ્પણ થઈ ગઈ. ઝારખડંનંુ આ બીજુ ંએર્પો્ટ્ષ  છે. દેિનાં 
આસ્ા અન ેઆદ્ાત્મ કેન્દ્રોમાં કનકે્કવવ્ટહીની સાથ સાથ ેસુવવધાઓ પરૂી 
્પાડવાનાં કેન્દ્ર સરકારનાં વવઝનનાં ભાગ રૂ્પ ેઅહીં એર્પો્ટ્ષ  િરૂ કરવામાં 
આવ્ુ ં છે. એર્પો્ટ્ષનુ ં ઉદઘા્ટન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહંુ, 
“બાબા બૈદ્નાથનાં આિીવયાદથી આજ ે 16,000 કરોડ રૂવ્પયાનાં ખચષે 

નમઃ શશિાયનમઃ શશિાય
િડાપ્રધાન માેદીનાં િાજેિરનાં ઝારખંડ પ્રિાસમાં િડાપ્રધાન માેદીનાં િાજેિરનાં ઝારખંડ પ્રિાસમાં 

મહાદેિની નગરી દેિઘરને અેરપાેટણાની ભેટ, ઝારખંડમાં મહાદેિની નગરી દેિઘરને અેરપાેટણાની ભેટ, ઝારખંડમાં 
અેક સાથે રૂ. 16,800 કરાેડની યાેજનાઅાે શરૂ થઈઅેક સાથે રૂ. 16,800 કરાેડની યાજેનાઅાે શરૂ થઈ

હાઇ સપીડ કનેક્ક્ટવવ્ટરી શહેરોને જોડવાની 
સાથે સાથે તેમનાં વવકાસનો નવો માગ્ષ પણિ 
તૈ્ાર કરે છે. એક સમ્ે મારિ મો્ટાં શહેરો 

પૂરતી મ્મારદત વવમાન સેવા હવે ‘ઉડાન’ 
્ોજના અંતગ્ષત નાના અને મધ્મ કદનાં 

શહેરો સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ પરરવત્ષન 
મારિ કનેક્ક્ટવવ્ટરી અને ઇ્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર 

કે્રિમાં જ નથી જોવા મળરી રહું, પણિ તેનાં 
દ્ારા આસ્ાનાં કે્દ્ર સમાન સ્ળોને પણિ 
આવરી લેવામાં આવી રહ્ા છે. ભગવાન 

બુધ્ધની નગરી કુશીનગર બાદ હવે 
મહાદેવની નગરી દેવઘરને પણિ એરપો્ટ્ષની 

ભે્ટ આપવામાં આવી છે.
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પ્રોજકે્ટસનાં લોકા્પ્ષણ અન ે શિલાન્ાસ થયા છે. છેલલાં આઠ 
વર્ષમાં હાઇવે, રેલવે, વો્ટરવે દ્ારા ઝારખડંને જોડવાનાં પ્રયત્નોમાં 
્પણ આ જ ભાવના સવવો્પરર રહહી છે.” દેવઘર એર્પો્ટ્ષ  અન ેઅન્ 
વવકાસ પ્રોજકે્ટસ ભલ ે ઝારખડંમાં િરૂ થઈ રહ્ા હોય ્પણ 

તનેાથી બબહાર અન ે ્પજચિમ બગંાળનાં અનકે વવસતારોન ે સીધો 
લાભ થિે. એ્ટલ ેકે આ પ્રોજકે્ટસ પવૂ્ષ ભારતનાં વવકાસન ે્પણ 
ગતત આ્પિે. આરદવાસી વવસતારોમાં આવી આધનુનક સવુવધાઓ 
આ વવસતારની તકદીર બદલનારી છે.  n

 ઝારખંડનું બીજંુ અેરપાેટણા દેિઘરમાં
2018માં િડાપ્રધાન માેદીઅે પાયાે નાખ્ાે હિાે

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 25 મે, 2018નાં 
રોજ દેવઘરમાં એર્પો્ટ્ષનાં વવકાસનો 
્પાયો નાખ્ો હતો. એર્પો્ટ્ષ  ઓથોરર્ટહી 
ઓફ ઇનન્ડયાએ 401 કરોડ રૂવ્પયાનાં 
ખચષે તેનું નનમયાણ ક્ુું છે. દેવઘર એર્પો્ટ્ષ  
657 એકરમાં ફેલાયેલું છે. તેમાં રનવેનાં 
નનમયાણનો સમાવિે થાય છે. તેની લંબાઇ 
2500 મી્ટર અને ્પહોળાઈ 45 મી્ટર 
છે. આ રનવે એરબસ એ-320 અને 
બોઇંગ 737 એમ બંને પ્રકારનાં વવમાનોના 
હેન્ડસલગ મા્ેટ સક્મ છે.

n  વડાપ્રધાને એઇમસ દેવઘર ઇન-્પેિન્ 
વવભાગ (આઇ્પીડહી) અને ઓ્પરેિન 
થથય્ેટર સંબંથધત સેવાઓ રાષ્ટ્રને 

સમર્્પત કરી. દેવઘરમાં એઇમસ સમગ્ર 
વવસતારમાં દદદીઓ મા્ેટ વરદાન સમાન 
છે.

n  વડાપ્રધાને 10,000 કરોડ રૂવ્પયાથી 
વધુનાં ખચષે અનેક રોડ પ્રોજકે્ટસનો 
શુભારંભ અને શિલાન્ાસ કયવો.

n  આ વવસતારમાં લગભગ 3,000 
કરોડ રૂવ્પયાનાં વવવવધ ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર 
પ્રોજકે્ટસનો શુભારંભ અને શિલાન્ાસ 
કયવો

n  બે રેલ પ્રોજકે્ટસ- ગોડ્ા-હંસડહીહા 
ઇલેક્ક્ર રફકેિન રડવવઝન અને ગરહવા-
મહુરરયા ડબલીકરણ પ્રોજકે્ટસને રાષ્ટ્રને 
સમર્્પત

હિાઇ ચપ્પલ પહેરનારાની પહાંચમાં હિે હિાઈ સફર
n  ઉડાન યોજના અંતગ્ષત છેલલાં 5-6 

વર્ષમાં લગભગ 70થી વધુ નવા સ્ળોને 
એર્પો્ટ્ષસ, હેજલ્પો્ટ્ટસ્ષ અને વો્ટર 
એરોડ્ર ોમસ સાથે જોડવામાં આવયા છે.

n  ઉડાન યોજના અંતગ્ષત અત્ાર સુધી એક 
કરોડ પ્રવાસીઓએ બહુ ઓછા દરમાં હવાઇ 

યાત્ા કરી છે. આમાંથી, લાખો પ્રવાસીઓએ 
પ્રથમ વાર એર્પો્ટ્ષ  જો્ું અને પ્રથમ વાર 
વવમાનમાં બેઠાં.

n  400થી વધુ નવા રૂ્ટ્ટસ ્પર સામાન્થી 
સામાન્ નાગરરકને વવમાન પ્રવાસની સુવવધા 
મળહી રહહી છે.

શબહાર વિધાનસભામાં 
પ્રથમ િાર િડાપ્રધાન 
ગયા
ભારતી્ લોકશાહરીની એક ખૂબી 
કે્દ્ર અને રાજ્યના સંબંધો પણિ છે. 
12 જુલાઇનાં રોજ તેનું ઉદાહરણિ 
જોવા મળરુ,ં જ્યારે નબહાર 
વવધાનસભાના શતાભબ્દ સમારોહ 
સમાપનમાં વડાપ્રધાન નરે્દ્ર 
મોદીએ સંબોધન કરુું. નબહાર 
વવધાનસભા પરરસરમાં પહોંચનાર 
તેઓ પ્રથમ વડાપ્રધાન છે.

બબહ�ર વવધ�નસભ�ન� 
શત�બ્દિ સમ�ર�ેહમ�ં સંબ�ેધન

“જ્ારે વવશ્વનાં અન્ ભાગોમાં લોકિાહહી 
અથધકારોની સમજ વવક્ક્સત થવાનું 
િરૂ થ્ંુ હતંુ ત્ારે જલચવી અન ેવજજી 
સઘં જવેા ગણરાજ્ ્પોતાનાં શિખર 
્પર હતા. જ્ારે વવશ્વનાં મો્ટાં ઉ્પખડંો 
સભયતા અન ેસસં્મૃતત તરફ ્પોતાનંુ પ્રથમ 
્પગલંુ ભરી રહ્ા હતા ત્ારે વિૈાલીમાં 
્પારદિ્ષક લોકિાહહીનુ ંસચંાલન થઈ રહું 
હતુ.ં” લોકિાહહી મા્ેટ બબહાર વવધાનસભા 
િતાબ્દિ સમારોહમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ કહેલાં આ િદિ બબહારની 
ધરતીનંુ મહતવ દિયાવવા મા્ેટ પરૂતાં 
છે. બબહાર લોકિાહહી વવરધ્ધ કંઇ ્પણ 
સવીકાર ન કરી િકે. આઝાદી બાદ ્પણ 
બબહાર તનેાં ્પર અડગ રહંુ. વડાપ્રધાને 
વવધાનસભામાં િતાબ્દિ સમારોહ સ્મૃતત 
સતભંનુ ંઉદઘા્ટન ્પણ ક્ુું. આ સાથ,ે 
તમેણ ેવવધાનસભા અતતથી ગમૃહ અને 
સગં્રહાલયનો શિલાન્ાસ કયવો. આ 
સગં્રહાલયની વવવવધ ગલેરેેમાં બબહારમાં 
લોકિાહહીનાં ઇતતહાસ અન ેવત્ષમાન 
નાગરરક સરંચનાનાં વવકાસનુ ંપ્રદિ્ષન 
કરવામાં આવિે.

રાષ્ટ્ર ઝારખંડ અને શબહાર મુલાકાિ
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ગુજરાિ સેમી કડિક્ટર 
ઉત્ાદનનું કેન્દ્ર બનશે

હડનજટલ ઇન્ડિયા

રડજજ્ટલ ઇન્ડ્ાનાં માધ્મથી ભારત ેઉદાહરણિ 
સ્ાવપત કરુું કે ્ેટકનોલોજીનો સાચો ઉપ્ોગ 
સમગ્ર માનવતા મા્ેટ ક્ાંતતકારી સાનબત થઈ શકે 
છે. આઠ વર્ષ પહેલાં શરૂ થ્ેલુ ંઆ અભભ્ાન 
બદલાતા સમ્ની સાથ ેવવસતરણિ પામી રહંુ છે. 
એ્ટલાં મા્ેટ જ આજ ેવવશ્વની 40 ્ટકા રડજજ્ટલ 
લવેડદેવડ ભારતમાં થા્ છે. રડજજ્ટલ ઇન્ડ્ા 
દ્ારા જ ેપારદર્શતા આવી છે, તેણિ ેગરીબ અને 
મધ્મ વગ્ષન ેઅનકે સતરો પર થતાં ભ્રષ્ટાચારમાંથી 
મકુ્ત આપી છે. હવે ભારત સમેી ક્ડક્ટર થચપ 
ઉતપાદનનુ ંહબ બનવાની રદશામાં આગળ વધી 
રહંુ છે. આ બાબતમાં ગજુરાતમાં મો્ટરી શરૂઆત 
થઈ છે. 4 જુલાઇનાં રોજ ગાંધીનગરમાં રડજજ્ટલ 
ઇન્ડ્ા સપતાહનાં ઉદઘા્ટન સાથ ેરડજજ્ટલ 
ઇન્ડ્ા સાથ ેસકંળા્ેલી અનકે પહેલનો 
વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ પ્રારંભ ક્યો...

રડ
જજ્ટલ લેવડદેવડમાં ઝડ્પથી થઈ રહેલો વધારો 
આજ ેભારતીય અથ્ષતંત્માં નવા ્પરરમાણો સ્ાવ્પત 
કરી રહ્ો છે. મોબાઇલ ફોન દ્ારા એક ક્્લક દ્ારા 

નાણાની લવેડદેવડ થઈ રહહી હોવાથી સમાજનાં દરેક વગ્ષને 
તનેાંથી લાભ થઈ રહ્ો છે. ગુરચરણસસહ વ્ેપારી છે. તઓે કહે 
છે, “આજ ેબ્ટનનો જમાનો છે. આજ ેદરેક ગ્રાહક પછેૂ છે, QR 
કોડ કયાં છે.?” રડજજ્ટલ ઇનન્ડયા અબ્ભયાન અતંગ્ષત કોમન 
સર્વસ સને્ર (સીએસસી)ની સવુવધાએ સામાન્ લોકોનાં 
જીવનને ઘણંુ સરળ બનાવી દીધંુ છે. તેનાંથી ગ્રામીણ વવસતારોમાં 
રહેતા લોકોન ે સ્ાનનક સતરે આજીવવકાનંુ સારં સાધન મળ્ું 
છે. બબહારમાં, ્ુઝફ્ફરપુરના સીએસસી સંચાલક ઋયર રાજુ 
કહે છે, “આન ે કારણ ે અમને રોજગારી મળહી છે અને ગ્રામીણ 
વવસતારન ેસવુવધા મળહી છે. ્પહેલાં ગામડાંના લોકો ્પોતાનંુ કામ 
કરાવવા મા્ેટ બહાર જતા હતા. હવે અહીં જ તેમનંુ કામ થઈ 
જાય છે. તનેાંથી લોકો ખબૂ ખિુ છે.” ખરેખર તો, રડજજ્ટલ 

ઇનન્ડયાથી લોકોનાં જીવનમાં સકારાત્મક ્પરરવત્ષન આવ્ંુ છે. 
8-10 વર્ષ ્પહેલાંની જ વાત છે, જ્ારે જન્મ પ્રમાણ્પત્, બબલ 
જમા કરાવવા, રેિન, સુ્લમાં એડતમિન મા્ેટ અન ે બકેિંોમાં 
લાઇન લાગતી હતી. હવે આ તમામ લાઇનોનો ઉકેલ રડજજ્ટલ 
ઇનન્ડયાનાં ઓનલાઇન દ્ારા આવી ગયો છે. આજ ે વરરષઠ 
નાગરરકોનાં  હયાતીનાં પ્રમાણ્પત્, રરઝવષેિન, બસેકિંગ વગરેે 
સવેાઓ રડજજ્ટલ થવાથી હાથવગી, ઝડ્પી અન ે સસતી થઈ 
ગઈ છે.

ગાંધીનગરમાં રડજજ્ટલ ઇનન્ડયા સપતાહ 2022નુ ંઉદઘા્ટન 
કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રડજજ્ટલ ઇનન્ડયાનુ ં મહતવ 
સમજાવતા જણાવ્ંુ કે, સમયની સાથ ે જ ે દેિ આધુનનક 
્ેટકનોલોજીન ેનથી અ્પનાવતો, તેન ેસમય ્પાછળ છોડહીન ેઆગળ 
નીકળહી જાય છે. ત્ીજી ઓદ્ોનગક ક્રાંતત વખત ેભારત તનેો ભોગ 
બની ચકંુૂ્ છે. ્પણ આજ ેઆ્પણે ગવ્ષથી કહહી િકહીએ કે ભારત 
ચોથી ઔદ્ોનગક ક્રાંતત ઇન્ડસ્ટ્રહી 4.0માં વવશ્વન ે રદિા આ્પી 
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રહુ ં છે. વડાપ્રધાન ેજણાવ્ંુ, “મને એ વાતની ખુિી છે કે આઠ 
વર્ષ ્પહેલાં િરૂ થયલેુ ંઆ અબ્ભયાન બદલાતા સમયની સાથે 
ખદુનુુ ં વવસતરણ કરી રહંુ છે.” રડજજ્ટલ ઇનન્ડયાનાં માધયમથી 
દેિ 'ભવવષયનુ ંભારત, આધનુનક ભારત, સ મ્ૃધ્ધ અને સિ્ત 
ભારત' ની રદિામાં આગળ વધવાની તૈયારીની તરફ ઝડ્પથી 

આગળ વધી રહંુ છે. આ્ટલુ ંજ નહીં, ભારત આગામી ત્ણ-ચાર 
વર્ષમાં ઇલેક્રોનનક મનુે્ફે્ચરરગન ે300 અબજ ડોલર કરવાનાં 
લક્ષ્ય ્પર કામ કરી રહુ ંછે. ભારત હવે 'થચ્પ ્ેટકર'માંથી 'થચ્પ 
મકેર' બનવા માંગે છે. સેમી કન્ડકસ્ષનુ ંઉત્પાદન વધારવા મા્ેટ 
ભારતમાં ઝડ્પથી રોકાણ વધી રહંુ છે. n

પ્રાકૃતતક ખેતી દેશનાં ખેડૂતોને 
આર્થક રીતે મજબૂત કરી રહરી 
છે એ્ટલું જ નહીં પણિ મા્ટરી અને 
પ્માવરણિની પણિ રક્ા કરી રહરી છે. 
સુરતમાં 10 જુલાઇનાં રોજ પ્રાકૃતતક 
ખેતી સંમેલનને સંબોથધત કરતા 
વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ ખેડૂતોને 
આગળ આવવા અને પ્રાકૃતતક 
ખેતીને અપનાવવાની વવનંતી કરી....

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુરતમાં 
પ્રાકમૃતતક ખેતી ્પર આયોજજત 
સંમેલનને સંબોથધત ક્ુું. સંમેલનમાં 
્પીએમ મોદીએ કહંુ, “પ્રાકમૃતતક 
ખેતીને અ્પનાવવી ધરતી માતાની 
સેવા સમાન છે.” વાસતવમાં, ભારત 
પ્રકમૃતત અને સંસ્મૃતતની રીતે  કમૃ યર 
આધારરત દેિ રહ્ો છે અને પ્રાકમૃતતક 
ખેતી સાથે સંકળાયેલું જન અબ્ભયાન 
આગામી વરવોમાં બહુ સફળ થિે. 
આ કારણસર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 
કહે છે, જ્ારે તમે પ્રાકમૃતતક ખેતી કરો 
છો ત્ારે તમે ધરતી માતાની સેવા 
કરો છો. મા્ટહીની ગુણવત્ા, જમીનની 
તંદુરસતી તેની ઉત્પાદકતાનું રક્ણ કરે 
છે. જ્ારે તમે પ્રાકમૃતતક ખેતી સાથે 
સંકળાવ છો ત્ારે તમને સહજ રીતે 
ગૌમાતાની સેવા કરવાનું સૌભાગય 
્પણ મળ જાય છે.”—

ગાંધીનગરમાં અનેક પહેલનાે શુભારંભ
ચચપ્સ ્ુટ સ્ટા્્ટઅિ 
(સી2એસ) કા્યક્્રમ
30 સસં્ાઓએ પ્રથમ સ્ૂહની 
જાહેરાત કરી છે. આ કાય્ષક્રમ અંતગ્ષત 
આ સ્ૂહને સતેમ કન્ડકર થચ્પ 
ઉત્પાદન કે્ત્માં મદદ કરવામાં આવિ.ે

‘રડનજ્ટલ ઇનનડ્યા 
ભાયરિી’નું આ્યઝોજિ
ભારતીય ભારાઓને સ્મૃધ્ધ 
બનાવવાની ્પહેલ. ‘રડજજ્ટલ 

ઇનન્ડયા ભાયરની’ લોંચ કરવામાં 
આવ્ું, જ ેભારતીય ભારાઓમાં 
ઇન્રને્ટ અને રડજજ્ટલ સેવાઓ 

સુધીની સરળ ્પહોંચને સક્મ કરિે.

‘રડનજ્ટલ ઇનનડ્યા’ જિેેનસસ
વડાપ્રધાન રડજજ્ટલ ઇનન્ડયા જનેેજસસ 
(ઇનોવહે્ટવ સ્ટા્ટ્ષઅ્પ મા્ેટ નેક્સ્ટ જને 
સ્પો્ટ્ષ )-નિેનલ ડહી્પ-્ેટક સ્ટા્ટ્ષઅ્પ 
પલે્ટફોમ્ષ લોંચ ક્ુું

‘ઇનનડ્યાસે્ટક,ગલઝોબલ’
‘ઇનન્ડયાસે્ટક.ગલોબલ’નો શુભારંભ. 
તેનાં ્પર આધાર, ્ુ્પીઆઇ, રડજજલોકર, 
કોવવન વેક્ક્સન પલે્ટફોમ્ષ, ગવમષેન્ 
ઇ-માકકે્ટ પલેસ (GEM), દીક્ા પલે્ટફોમ્ષ 
અને આ્ુષયમાન ભારત રડજજ્ટલ 
સવાસ્થ્ય તમિનની સુવવધાઓ એક સાથે 
ઉ્પલબ્ધ રહેિે.

‘મા્યસ્ીમ’નું લઝોકાિ્ણ
વડાપ્રધાને ‘માયસ્હીમ’નું લોકા્પ્ષણ ક્ુું. તે સેવા િોધવા મા્ેટનું પલે્ટફોમ્ષ છે, જનેાથી 
સરકારી યોજનાઓ સુધી ્પહોંચી િકાય છે.

‘મેરી િહેચાિ’નું લઝોકાિ્ણ
વડાપ્રધાને ‘મેરી ્પહેચાન- એક વયક્તતવ’નાં લોગઇન મા્ેટ નેિનલ સસગલ સાઇ 
ઓન સુવવધાનું ્પણ લોકા્પ્ષણ ક્ુું. નેિનલ સસગલ સાઇન-ઓન (NSSO) ્ુઝર 
ઓથેજન્કેિન સર્વસ છે.

...સુરતમ�ં પ્ર�કૃવતક ખેતી િર ક�ય્ણક્રમ

પ્રાકૃવિક ખિેીથી 
ધરિી માિા-ગાૈમાિાની 
સેિાની િક 
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અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા

કિર સ્ાેરી
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છત્ીસગઢમાં બબલાસપુરના લોખંડહી 
ગામની મહહલાઓએ આઝાદીના 
અ્મૃત મહોત્સવ અંતગ્ષત ્પયયાવરણ 
સંરક્ણ અને ગ્રામીણ વવકાસનું 
અનોખું દ્ટ્રષ્ટાંત રજૂ ક્ુું. ગામની 
ઉજજડ સરકારી જમીનમાં ચોમાસામાં 

્પાણીનો સંચય થતો હતો. ્પણ પૂરતી વયવસ્ા ન હોવાથી 
્પાણી જલ્ી સૂકાઈ જતંુ હતું. ગામની 410 મહહલાઓએ 
જળ સહેલી સવસહાય જૂથ બનાવીને આ ઉજજડ જમીન 
્પર છ મહહના મહેનત કરીને તળાવ બનાવી દીધું. હવે તેમાં 
વરસાદનાં ્પાણીનો સંચય થવા લાગયો છે. તેમાં માછલી 
સાથે બતક ્પાલન કરી રહહી છે. તેનાંથી થતી આવકનો 30 
્ટકા હહસસો ગામના વવકાસ મા્ેટ ખચ્ષવાનો નનણ્ષય લેવામાં 
આવયો છે.

આ  રીતે, હરરયાણાના ્ુ્ુનાનગરમાં આઝાદીના અ્મૃત 
મહોત્સવ અતંગ્ષત િરૂ કરવામાં આવેલા વાંચન કૌિલ્ય 
કાય્ષક્રમનાં સકારાત્મક ્પરરણામ મળવા લાગયા છે. બાળકોને 
વાંચન સાથે જોડવાની ્પહેલ હવે આગળ વધવા માંડહી છે. 
સરકારી િાળાઓનાં બાળકો હવે ્પાઠ્યપુસતક ઉ્પરાંત 
માહહતીપ્રદ પુસતકો વાંચીને ્પરં્પરાગત શિક્ણથી ઉ્પર 
ઊઠહીને ્પોતાનાં કૌિલ્યને વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ા છે. 
સરકારી િાળાઓના બાળકોને શિક્ણનાં ક્ેત્માં આગળ 
લાવવા મા્ેટ વાંચન કૌિલ્ય કાય્ષક્રમની િરૂઆત કરવાનો 
નનણ્ષય લેવામાં આવયો છે. આ કાય્ષક્રમ અંતગ્ષત ધોરણ 3થી 
8 સુધીનાં તમામ બાળકોને લાઇબ્ેરીમાં દરરોજ અડધો કે 
એક કલાક પુસતક વાંચવા આ્પવામાં આવે છે, જનેે બાળકો 
શિક્કનાં માગ્ષદિ્ષનમાં વાંચે છે. કે્ટલાંક બાળકો કવવતા, 
કે્ટલાંક બાળકો વાતયા કે અન્ પુસતકોમાં રૂથચ દિયાવે છે. 
બાળકો પુસતકો વાંચયા બાદ ્પોતાની વાતયાઓને સવારે 
પ્રાથ્ષના સભામાં સંભળાવે છે. આ કાય્ષક્રમથી બાળકોમાં જાતે 
લખવાની અને વાંચવાની પ્રતતભા વવક્સી રહહી છે. હરરયાણાનાં 
કુરકે્ત્ના રકરમચ ગામમાં અ્મૃત સરોવર યોજનાનો આરંભ 
કરવામાં આવયો છે. રકરમચ ગામમાં 15,85 એકરમાં અ્મૃત 
સરોવર બનાવવામાં આવિે અને તેનાં મા્ેટ 1.26 કરોડ 
રૂવ્પયાનું બજ્ેટ રાખવામાં આવ્ું છે. આઝાદીના અ્મૃત 
મહોત્સવમાં ઐતતહાજસક તળાવોનાં અ્મૃત સરોવર યોજના 
અંતગ્ષત જીણવોધ્ધાર અને સૌંદયશીકરણનું કામ કરવામાં આવી 
રહું છે. આ અ મ્ૃત સરોવર યોજનાથી ્પાણીનાં એક-એક 

આઝાદીની 75મી વર્ષગાંઠને 
ઉત્સવનું રૂપ આપીને નવા ભારતના 
સંકલપને સાકાર કરી રહેલી ભારત 
સરકારે નવી પહેલ, કા્્ષક્મો અને 
સપધમાઓ સાથે ભારતનાં વત્ષમાન 
અને ભવવષ્ની ્ોજનાઓને 
આકાર આપ્ો છે, જથેી દેશ 
જ્યારે આઝાદીની 100મી વર્ષગાંઠ 
મનાવતો હો્ ત્ારે બધાનાં 
પ્ર્ાસથી આત્નનભ્ષર ભારતનું 
સપનું સાકાર થા્. પણિ આઝાદીનાં 
પા્ા પર ઊભી રહેલી આ ભવ્ 
ઇમારત રાષ્ટ્રની મંશઝલ નથી, માગ્ષ 
છે, એક નવા ભારતની શરૂઆત છે.

આ્ાદીિા 75 વર્ પૂરા થવા 
પ્સંગે આવઝો જાણીએ કઈ 
રીતે સહભાગગતાથી ઉત્સવિે 
સંકલિમાં બદલીિે વડાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મઝોદીએ રાષ્ટ્રિા વવકાસિે 
ગમત આિી, તઝો સમૃધ્ધ વારસાિે 
િવી ઓળિ આિી. ‘સબકા 
પ્્યાસ’ બિી રહ્ઝો છે સવર્ણમ 
ભારતિઝો આધાર

કિર સ્ાેરી

અમિૃ મહા ત્સ
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્ટહી્પાંને બચાવવાનો અનોખો પ્રયાસ કરવામાં આવિે અને 
આ સરોવર ચોક્કસ્પણે ભાવવ ્ેપઢહીને સવચ ્પાણીની ભે્ટ 
આ્પિે. આ ઉ્પરાંત, તેનાથી ગામની સુંદરતામાં વધારો 
થિે.

આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવની શુંખલામાં 1 જુલાઇથી 

‘સસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટક’ ્પર પ્રતતબંધને ્ેટકો આ્પતા 
રાજસ્ાન જી્પ ્લબે અમર જવાન જ્ોતત ્પર િ્પથ 
કાય્ષક્રમનું આયોજન ક્ુું. 1 જુલાઇથી આ વસતુઓને 
બનાવવા, વેચવા, ભેગી કરવા અને નનકાસ કરવા ્પર સંપૂણ્ષ 
પ્રતતબંધ ્ૂકવામાં આવયો છે. આ પ્રતતબંધ એ્ટલાં મા્ેટ 

6.55 કરાેડ નળનાં જેડાણ
મળયાં છે, ઓગસ્ટ 2019થી અત્ાર સુધી જલ 
જીવન તમિન હેઠળ્ર

પ્રધાનમરંિી અાિાસ યાેજના
3 કરોડથી વધુ િહેરી, ગ્રામીણ આવાસ મંજૂર 
પ્રધાનમંત્ી આવાસ યોજના અંતગ્ષત

11.5 કરાેડ શાૈચાલયાે
નું સવચ ભારત તમિન અંતગ્ષત નનમયાણ

સે્ડિ અપ ઇન્ડિયા
અનુસૂથચત જાતત અને જનજાતતના લાભાથશીઓને 
53,00 કરોડ રૂવ્પયાથી વધુની લોન

12.89 કરાેડ
લોકોને ્પીએમ જીવન જ્ોતત બીમા યોજનાનો લાભ 
મળયો

અેકલવ્ય રેશસડેધન્શયલ સુ્લ
2014 ્પહેલાંની સરખામણીમાં ્પાંચ ગણી વધુ 
એકલવય રેજસડેન્ન્શયલ સુ્લ મંજૂર

સેિા, સમપણાણ અને સંકલ્પનાે અમિૃ

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહંુ હતું, “એક વાર ભારતનાં લોકો કંઇક કરવાનો 
નનધયાર કરી લે ્પછી કંઇ ્પણ અિક્ નથી.” દેિે 200 કરોડ રસીનાં 
ડોઝનો અસાધારણ લક્ષ્ય હાંસલ કરીને વડાપ્રધાનના વવશ્વાસને સાથ્ષક કયવો 
છે એ્ટલું જ નહીં ્પણ આઝાદીનાં 75 વર્ષનાં મહોત્સવને યાદગાર બનાવી 
દીધો છે. ભારતે ‘વસુધૈવ કુ્ુટમબકમ’ની રફલોસોફહી પ્રમાણે વેક્ક્સન મૈત્ી 
અંતગ્ષત વવશ્વને 24 કરોડ રસીનાં ડોઝ સપલાય કયયા છે.

n  વવશ્વનાં સૌથી મો્ટાં અને સૌથી ઝડ્પી રસીકરણ અબ્ભયાનમાં એક 
રદવસમાં વવશ્વમાં સૌથી વધુ 2.5 કરોડ વેક્ક્સન ડોઝનો રેકોડ્ષ , કોવવન એ્પ 
્પર 110 કરોડ રજીસ્ટ્રેિન કરીને વવશ્વનાં સૌથી મો્ટા રડજજ્ટલ રસીકરણ 
અબ્ભયાન સાથે  હવે 200 કરોડ ડોઝનો નવો વવક્રમ સજ્વો છે. 18 વર્ષથી 
વધુ ઉંમરનાં વગ્ષમાં 98 ્ટકા વસતતને પ્રથમ ડોઝ લાગી ચૂક્ો છે, તો આ 
વય જૂથમાં 90 ્ટકા વસતતને બીજો ડોઝ લાગી ચૂક્ો છે. 16 રાજ્/
કેન્દ્રિાજસત પ્રદેિમાં 100 ્ટકાને પ્રથમ ડોઝ અને 11 રાજ્ોમાં 100 ્ટકા 
લોકોને બીજો ડોઝ લાગી ચૂક્ો છે.

35
કરોડ નાના ઉદ્ોગ 
સાહજસકોને વેપાર 
વધારવા મા્ેટ મુદ્રા લોન 
અંતગ્ષત લોન મળરી

વિશ્વનું સાૈથી માેટંુ અને 
સાૈથી ઝડપી કાેવિડ 
રસીકરણ અશભયાન

ભારિે દાેઢ 
િષણામાં 
200 

કરાેડ ડાેઝનાે 
વિકમ 
સર્ાયો

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા
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ઉડાન યાેજના અિંગણાિ 
1 કરાેડથી િધુ લાેકાેઅે 
સસિી વિમાન યારિાનાે 

લાભ ઉઠાવ્યાે

પીઅમે ગવિશક્તિ માસ્ર 
પ્ાન સાથે ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર 

માટે 100 લાખ કરાેડ 
રૂપપયા

45.21 કરાેડ જન-ધન 
ખાિા ખાેલિામાં અાવ્યા 

અતાર સુધી 28.61 કરાેડ 
લાેકાેને પીઅેમ સુરક્ા 

બીમા યાેજનામાં સામેલ

સ્વચ્છ પયાણાિરણ માટે 
ભારિે 2070 સુધી ઝીરાે 
અેવમશન પ્રાપ્ત કરિાનાે 

સંકલ્પ લીધાે.

દેશભરમાં ભારિ નેટ 
અિંગણાિ 5.67 લાખ હક.મી. 
અાપે્ટિકલ ફાઇબર કેબલ 

પાથરિામાં અાવ્યાે

17.9 કરાેડ લાેકાેને અાયુષ્યમાન 
ભારિ અંિગણાિ હેલ્થ કાડણા  મળ્ા. 
22 કરાેડથી િધુ હડનજટલ હેલ્થ 

અાઇડી બનાવ્યા

11.78 કરાેડ પીઅેમ 
હકસાન લાભાથથી, 23 
કરાેડ મુદ્રા કાડણા  જરી.

2014થી સાૈર ઊજણા 
સ્ાપપિ ક્મિા 1,900 ટકા 
િધી છે. સાૈર ઊજણા દરાેમાં 
લગભગ 70 ટકાનાે ઘટાડાે. 

n  માન્ચતા પ્રાપત સ્ટા્ટ્ષઅ્પની સંખ્ા 
73,079 છે.

n  ્ટોક્ો 2020 ઓજલક્મ્પકમાં અત્ાર 
સુધીનું સવ્ષશ્ેષઠ ઓજલક્મ્પક (7 ચંદ્રક) 
અને ્પેરાજલક્મ્પક (19 ચંદ્રકો) પ્રદિ્ષન

n  સાત નવી આઇઆઇએમ સ્ાવ્પત 
2022 સુધી કુલ સંખ્ા 20

n  22 એઇમસ સાથે ભારતમાં ્ંૂટક 
સમયમાં એઇમસની સંખ્ા ત્ણ ગણી 
થઈ જિે.

n  2017-2021 દરતમયાન ્ેટક સ્ટા્ટ્ષઅ્પ 
દ્ારા 23 લાખ પ્રત્ક્ અને અપ્રત્ક્ 
નોકરીઓનું સજ ્ષન.

n  દેિમાં સાત નવી આઇઆઇ્ટહી ખુલી, 
હવે કુલ 23 આઇઆઇ્ટહી.

n  320 નવી ્ુનનવર્સ્ટહી સ્્પાઈ.

n  1000 ખેલો ઇનન્ડયા કેન્દ્ર સ્ાવ્પત 
કરવામાં આવી રહ્ા છે.

n  ઉમંગ એ્પ દ્ારા 20,522થી વધુ 
સરકારી સેવાઓ સુધી ્પહોંચ.

n  2014માં મે્ટ્ર ો ્પાંચ િહેરોથી વધીને 
હવે 27 િહેરોમાં ્પહોંચી.

n  4,371 િહેરોને ઓડહીએફનો દરજજો.

n  અ્મૃત અંતગ્ષત િહેરી વવકાસ મા્ેટ 
4268 પ્રોજકે્ટસ પૂરાં.

n  2014થી 3.26 લાખ રકલોમી્ટર 
ગ્રામીણ રોડ બન્ાં.

n  રાષ્ટ્ર હીય જળમાગ્ષ અથધનનયમ, 2016 
અંતગ્ષત 111 જળમાગવોને રાષ્ટ્ર હીય 
જળમાગ્ષ જાહેર કરવામાં આવયા.

n  2014થી રોડ ્ટ્ર ાનસ્પો્ટ્ષ  અને હાઇવે 
બજ્ેટ ફાળવણીમાં 55 ્ટકાનો વધારો.

n  34 મહહનામાં એક ્પણ રેલવે 
્ુસાફરનું ્મૃત્ુ નહીં.

n  હાઇવે નનમયાણની ગતત 37 રકલોમી્ટર 
પ્રતત રદન ્પહોંચી.

n  8,727થી વધુ જન ઔરથધ કેન્દ્ર.

n  તમિન ઇન્દ્રધનરૂ દ્ારા ્પાંચ કરોડથી 
વધુ માતાઓ અને બાળકોને મળહી 
રસીની સલામતી.

n  સંરક્ણ નનકાસમાં 6 ગણો વધારો.

n  22,500 ભારતીયોને ્ુકે્રનમાંથી 
સલામત સવદેિ ્પાછા લાવવામાં 
લાવયા.

n  લોકડાઉન દરતમયાન 20 કરોડ 
મહહલાઓનાં ખાતામાં કેિ ્ટ્ર ાનસફર

n  રડજજ્ટલ ઇનન્ડયા અંતગ્ષત 4.63 લાખ 
કોમન સર્વસ સેન્ર સંચાજલત

n  વવશ્વનો સૌથી મો્ટો સોલર ્પાક્ષ  
ભાદલા, રાજસ્ાનમાં િરૂ. ક્મતાઃ 
2,200 મેગાવો્ટ.

n  જન ઔરથધ કેન્દ્રોમાં એક રૂવ્પયામાં 
ઉ્પલબ્ધ કરાવવામાં આવયા 21 
કરોડથી વધુ સેને્ટરી ્પેડ

્ૂકવામાં આવયો છે કે સસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટકનાં કચરાથી 
થતાં પ્રદૂરણને ઘ્ટાડહી િકાય. સસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટકથી 
બનેલી આવી ચીજોનો ઉ્પયોગ આ્પણે એક જ વાર કરીએ 
છીએ અને ્પછી તેને ફેંકહી દઇએ છીએ. આનાથી ્પયયાવરણને 
નુકસાન થાય છે. આમ, પલાસ્સ્ટક બેગને બદલે કો્ટન બેગનો 

ઉ્પયોગ કરી િકાય તેમ છે.
્પરરવત્ષનની આવી સંખ્ાબંધ કહાનીઓ આઝાદીના 

અ્મૃત મહોત્સવનો સારથી બની રહહી છે.  આઝાદીના 
આંદોલનમાં સામાન્ લોકોની મો્ટહી ભાગીદારી રહહી છે 
અને ત્ારે ચરખા, મીઠા જવેા પ્રતીકોએ સામાન્ માણસોને 

કિર સ્ાેરી
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સવતંત્તા સંગ્રામ સાથે જોડહી દીધા હતા. હવે આઝાદીના 75 
વર્ષને અ્મૃત મહોત્સવ તરીકે મનાવવાનો ભારત સરકારનો 
વવચાર ્પણ આ પ્રકારનું જ પ્રતીક બની ગ્ું છે, જ ેહવે અ્મૃત 
યાત્ાથી રાષ્ટ્રને સવર્ણમ વર્ષ સુધી નવું ભારત બનાવવાની 
રદિામાં અગ્રેસર છે. આઝાદીનો અ્મૃત મહોત્સવ હવે 

આઝાદીની ઊજા્ષનું અ્મૃત, નવા વવચારોનું અ્મૃત, નવા 
સંકલ્પોનું અ્મૃત અને આત્મનનભ્ષરતાનું અ્મૃત બની ગ્ંુ છે. 
ભારત અ મ્ૃત મહોત્સવ વર્ષમાં ્પાયો નાખીને એક ભવય અને 
ગૌરવિાળહી રાષ્ટ્રનાં નનમયાણની રદિામાં વવકાસ યાત્ા િરૂ 
કરી ચૂક્ો છે, જથેી અ્મૃત કાળની વવકાસ યાત્ા, આવતી 

અમૃિ િષણામાં નિા સંકલ્પાેની 
સાથે નિી સફરની શરૂઅાિ

અગ્નિપથ યાેજના
મજબૂત સેના અને મજબૂત રાષ્ટ્રની ભાવના 
સાથે આ યોજનાની જાહેરાત 16 જૂન, 2022નાં 
રોજ કરવામાં આવી. 18 ્ટકા ્ુવા વસતી 
ધરાવતા દેિની સેના ્પણ ્ુવાન હોય તે મા્ેટ 
યોજના અંતગ્ષત ચાર વર્ષ મા્ેટ પ્રથમ વર્ષમાં 
46,000 અનનિવીરોની  ભતશી કરવામાં આવિે, 
જનેે ક્રમિઃ વધારવામાં આવિે. તેમાંથી 25 
્ટકા અનનિવીરોને કાયમી કરવામાં આવિે.

પીઅેમ અાયુષ્યમાન ભારિ 
હેલ્થ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર વમશન

પ્રધાનમંરિી ગવિશક્તિ
સરકારી વવભાગોના સંકલન અને ભવવષયને 
ધયાનમાં રાખીને યોજના બનાવવાનાં અભાવને 
કારણે વવકાસ પ્રોજકે્ટસમાં થતો વવલંબ 
હવે નહીં થાય. સંકલનને ધયાનમાં રાખીને 16 
મંત્ાલયો અને વવભાગોને રડજજ્ટલ માધયમથી 
જોડહીને ગતતિક્ત નિેનલ માસ્ટર પલાનની 
િરૂઆત કરવામાં આવી છે. દેિમાં કોઇ ્પણ 
સ્ળે બનનાર દરેક ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર પ્રોજકે તેનાં 
દાયરામાં આવી જિે. આ યોજના સરકારનાં 
અનેક મહતવાકાંક્ી લક્ષ્યોને પૂરાં કરિે, જનેે 
સરકાર 2024-25 સુધી પૂરા કરવા માગે છે. 
આ માસ્ટર પલાનમાં 100 લાખ કરોડ રૂવ્પયાથી 
વધુની નેિનલ ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર ્પાઇ્પલાઇન 
યોજનાનો ્પણ સમાવિે થાય છે.

પ્રથમ િાર સહકાહરિા મરંિાલયની રચના
આઝાદીના સવર્ણમ વર્ષમાં સહકારરતાને શિખર ્પર લઇ જવાનું લક્ષ્ય સામે 

્ૂકહીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેિમાં પ્રથમ વાર સહકારરતા મંત્ાલયની રચના 
કરી. ‘સહકાર સે સ્મૃબદ્ધ’ ના મંત્ને ધયાનમાં રાખીને રચવામાં આવેલું આ મંત્ાલય 

જનભાગીદારી આધારરત આંદોલનને મદદ કરિે.
દેિની હેલ્થકેર જસસ્ટમમાં બલોક સતરથી જજલલા-
રાજ્ અને કેન્દ્રરીય સતર સુધી સુધારો કરવા મા્ેટ 
આ યોજનાની િરૂઆત 25 ઓકોબર, 2021નાં 
રોજ ્પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીથી કરી હતી. 
્પાંચ વર્ષમાં યોજના ્પર 64,000 કરોડ રૂવ્પયાનો 
ખચ્ષ કરવામાં આવિે. આ યોજના અંતગ્ષત ્ુ્પીના 
75 જજલલામાં રક્રહ્ટકલ કેર બલોક બનિે.

અાયુષ્યમાન ભારિ હડનજટલ હેલ્થ વમશન
દરેક નાગરરકનાં આરોગય સાથે સંકળાયેલી માહહતી રડજજ્ટલ ફોમષે્ટમાં ઉ્પલબ્ધ રહેિે. 
27 સપ્ેટમબર, 2021થી િરૂ થયેલી યોજના દેિભરમાં લાગુ કરવામાં આવી છે. આધાર 
કાડ્ષની જમે આ કાડ્ષમાં વયક્તનાં આરોગય સાથે સંકળાયેલી તમામ માહહતી હિે, જ ે
એક ક્્લકમાં ્ુનનક આઇડહી સાથે જોઈ િકાિે. આિરે 22 કરોડ આરોગય ખાતા ખોલી 
દેવામાં આવયા છે. 

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા

કિર સ્ાેરી
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અગ્નિપથ યાેજના

કાલના ભારતની સ્મૃધ્ધ ગૌરવમયી વવરાસત બની િકે. બે 
વર્ષ એ્ટલે કે 15 ઓગસ્ટ 2023 સુધી મનાવવામાં આવનારા 
આ અ્મૃત મહોત્સવની િરૂઆત આઝાદીનાં 75 વર્ષ પૂરા 
થવાના 75 સપતાહ ્પહેલાં દાંડહી યાત્ાની વર્ષગાંઠ ્પર 12 
માચ્ષ, 2021નાં રોજ િરૂ થઈ ત્ારે તેનો હેતુ ્પણ અ્મૃત જવેો 

્પવવત્ હતો. આઝાદીના સંઘર્ષની જમે લોક ભાગીદારીને તેનો 
આધાર બનાવવામાં આવયો, જથેી 130 કરોડ દેિવાસીઓ 
આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવમાં જોડાઈને લાખો સવતંત્તા 
સેનાનીઓ ્પાસેથી પ્રેરણા લે અને મો્ટાંમાં મો્ટા લક્ષ્યો 
પૂરા કરવાનો નનધયાર મજબૂત થાય. આઝાદીનાં 75 વર્ષનો 

ડેમ શસકાેહરટી અેક્ટ
દેિમાં બંધ (ડેમ) સલામત રહે, મેઇને્નનસ 
થાય અને રાજ્ો વચ્ચે સજા્ષતા વવવાદ અ્ટકે તે 
મા્ેટ કેન્દ્ર સરકારે ડેમ જસક્ોરર્ટહી એક, 2021 
બનાવયો છે. આ કાયદો 30 રડસેમબર, 2021થી 
દેિભરમાં અમલી કરી દેવામાં આવયો છે. દેિમાં 
5334 મો્ટાં બંધ અને 411 નનમયાણાધીન બંધ છે.

વમશન શક્તિ
મહહલાઓનાં સિક્તકરણ મા્ેટનાં આ કાય્ષક્રમમાં 
મહહલાઓનાં જીવનચક્રની સાતત્તાને અસર કરતા 
્ુદ્ાઓને ધયાનમાં લેવામાં આવે છે. આ અમબ્ેલા 
યોજનામાં ‘સંબલ’ અને ‘સામરય્ષ’ નામની બે ્ેપ્ટા 
યોજનાઓ સામેલ છે. નાણાકહીય વર્ષ 2021-22થી 
2025-26 સુધી આ યોજના ્પર રૂ. 15,761 કરોડનો 
ખચ્ષ કરવાની મંજૂરી આ્પવામાં આવી છે.

પીઅેલઅાઇ
આત્મનનભ્ષર ભારતનાં લક્ષ્ય અંતગ્ષત ભારતની 
ઉત્પાદન ક્મતા અને નનકાસને પ્રોત્સાહન આ્પવા 
મા્ેટ નાણાકહીય વર્ષ 2021-22માં ઉત્પાદનનાં 13 
મહતવનાં સેકર મા્ેટ ્પીએલઆઇ યોજનામાં 
રૂ. 1.97 લાખ કરોડનાં ખચ્ષની જાહેરાત કરવામાં 
આવી. સપ્ેટમબર, 2021માં ડ્ર ોન અને ડ્ર ોનનાં પજૂા્ષ 
મા્ેટ ્પણ ્પીએલઆઇ યોજનાને મંજૂરી આ્પી. 
આ 14 સેકરમાં ્પીએલઆઇમાં 60 લાખ નવા 
રોજગાર સજ ્ષનની ક્મતા છે.

સૈનનક સુ્લામેાં છાકેરીઅાેને પ્રિેશ

કેન્દ્ર સરકારે સૈનનક સુ્લોમાં છોકરીઓનાં પ્રવિેની 
િરૂઆત િૈક્ણણક વર્ષ 2021-22થી કરી દીધી 
છે. આ રીતે એનડહીએની ્પરીક્ામાં પ્રથમ વાર 
નવેમબર, 2021માં છોકરીઓ ્પણ બેઠહી, જનેી બેચમાં 
હરરયાણાની િનન પ્રથમ ક્રમે આવી હતી.

પીઅેમ પાેષણ યાેજના
આ યોજનામાં 11.20 લાખ િાળાઓમાં 11.80 કરોડ 
બાળકો સામેલ થયા છે. 29 સપ્ેટમબર, 2021નાં રોજ 
િરૂ થયેલી આ યોજનામાં હવે ્પોરણ્ુ્ત ફોર્્ટફાઇડ 
ભાત આ્પવાનો નનણ્ષય લેવામાં આવયો છે. આ 
યોજનાનું બજ્ેટ 1.30 લાખ કરોડ રૂવ્પયા છે.

નેનાે યહુરયાના ેવિકાસ ઇ-શ્રમ પાેટણાલ
જૂન, 2021માં નેનો ્ુરરયાનાં વવકાસ ્પર કામ િરૂ થ્ું. પ્રથમ પલાન્ 
મે, 2022માં સ્્પાયો, તેમાં દરરોજ 1.5 લાખ બો્ટલનું ઉત્પાદન થિે, 
ભવવષયમાં આવા વધુ આઠ પલાન્ સ્ા્પવામાં આવિે. ્ુરરયા અંગે 

વવદેિી અવલંબનમાં ઘ્ટાડો થિે.

દેિમાં અસંગહઠત મજૂરોનો ડે્ટાબેઝ તૈયાર કરવા મા્ેટ આ 
્પો્ટ્ષલની િરૂઆત 26 ઓગસ્ટ, 2021નાં રોજ થઈ. અત્ાર સુધી 

આ પ્રકારનો કોઇ રડજજ્ટલ ડે્ટા નથી. ્પો્ટ્ષલ ્પર 14 જુલાઇ, 2022 
સુધી 27.98 કરોડ અસંગહઠત કારીગરોએ રજીસ્ટ્રેિન કરાવ્ું છે.

નદી જેડાે પ્રાેજેક્ટ
નદીઓને જોડવાથી દેિનાં 

દુષ્ાળગ્રસત વવસતારોમાં ્પાણી મળિે 
અને પુરગ્રસત વવસતારો ્પરની અસર 

ઓછી કરી િકાિે. આ મા્ેટ 30 
જલકિંની ઓળખ કરવામાં આવી છે, 

જમેાં કેન બેતવા જલકિં પ્રોજકેનાં 
અમલ મા્ેટ કેબબને્ેટ બજ્ેટ સાથે 8 

રડસેમબર, 2021નાં રોજ મંજૂરી આ્પી 
દીધી છે.

પ્રધાનમંરિી સ્વાવમત્વ 
યાેજના
ગ્રામીણ વવસતારોમાં જમેની ્પાસ ેજમીનનાં 
માજલકહી્પણાની કોઇ સાબબતી નથી તમેને 
24 એવપ્રલ, 2021નાં રોજ િરૂ થયલેી આ 
યોજનામાં સવાતમતવ કાડ્ષ  બનાવીન ેઆ્પવામાં 
આવી રહ્ા છે. યોજના અંતગ્ષત 1.35 લાખથી 
વધ ુગામોમાં ડ્ર ોનની મદદથી સવષેનુ ંકામ પરંૂ 
થઈ ચકૂ્ુ ંછે અને 36 લાખથી વધ ુસં્પનત્ 
કાડ્ષ  વવતરીત કરી દેવામાં આવયા છે.

કિર સ્ાેરી

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ઓગસ્ટ, 2022 22

આ પ્રસંગ અ્મૃત જવેો છે જ ેવત્ષમાન ્ેપઢહીને પ્રાપત થિે. આ 
એવું અ્મૃત છે જ ેદરેક વયક્તને ્પળે ્પળે દેિ મા્ેટ જીવવા, 
દેિ મા્ેટ  કંઇક કરવા પ્રેરરત કરી રહંુ છે. આઝાદીનો અ્મૃત 
મહોત્સવ એક વર્ષથી વધુ યાત્ા ્પાર કરી ચૂક્ો છે. જમે જમે 
આ યાત્ા આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ આઝાદીનો સંઘર્ષ 
અને અસંખ્ બજલદાનોની ઊજા્ષ સમગ્ર ભારતમાં ફેલાતી 
ગઈ. આ બધું લોકોની ભાગીદારીથી િક્ બન્ું. આઝાદીનાં 
અ્મૃત મહોત્સવે લોક ભાગીદારી સાથે આત્મનનભ્ષરતાને 
આંદોલન બનાવ્ંુ, તો કળા સંસ્મૃતત, ગીત અને સંગીતનાં 

રંગ ્પણ ચઢ્ા. ઇનોવેેિન ચેલેન્જ, રાષ્ટ્રગાન, આઝાદી 
કે સેનાની, રંગોલી સ્પધયામાં બાળકો, ્ુવાનોથી માંડહીને 
મહહલાઓ સુધીની ભાગીદારી જોવા મળહી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદી અ્મૃત મહોત્સવ અને અ્મૃત કાળ અંગે અતં્ત સ્પષ્ટ 
દ્રણષ્ટકોણ ધરાવે છે. આ મહોત્સવના પ્રારંભમાં તેમણે એવંુ 
માળખું રજૂ ક્ુું કે 15 ઓગસ્ટ, 2022નાં રોજ તેઓ લાલ 
રકલલા ્પરથી 9મી વાર તતરંગો ફરકાવે ત્ારે આ મહોત્સવ 
સમગ્ર ભારતને સમે્ટહી લે. આ મહોત્સવ એ્ટલો મો્ટો બની 
જાય કે જ્ાં દરેક નાગરરકનો સંકલ્પ દેિને આગળ લઈ 

અમૃિ મહાેત્સિ
આ�ઝ�દીની નવી 

સવ�રન�ે આહેસ�સ....
બે વર્ષ સુધી ચાલનારા અ્મૃત મહોત્સવની િરૂઆત 

આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થવાના 75 સપતાહ ્પહેલાં િરૂ 
થઈ. આ દરતમયાન લગભગ 50,000થી વધુ આયોજન 

થયાં. તેમાં 150થી વધુ દેિો, તમામ રાજ્ોમાં 55 
મંત્ાલય અને વવભાગ સામેલ થયા. સરેરાિ જોઇએ તો 

દર કલાકે અ્મૃત મહોત્સવ સાથે જોડાયેલા ચાર 
કાય્ષક્રમ યોજાયા. આ તમામ આયોજન 

્પાંચ થીમ ્પર કરવામાં 
આવયા..

અાઝાદીના ેસઘંષણા
આઝાદીનુ ંઆદંોલન કઈ રીત ેથ્ંુ?  

એવા ગુમનામ નાયકોની કહાની જમેને 
કાં તો ભલુાવી દેવામાં આવયા અથવા તમેને 
ઇતતહાસમાં એ સ્ાન ન મળહી િક્ુ.ં, જનેાં 

તઓે હકદાર હતા. એવા મહાનાયકોની 
કહાની અન ેપ્રરેક ગાથાન ેબહાર 

લાવીને તનેાં ્પરથી પ્રરેણા 
લવેી જોઇએ.

75મા િષણામા ંસકંલ્પ
નનધયારરત લક્ષ્યોની પ્રાપપત મા્ેટ 

પ્રતતબધ્ધતા. આ લક્ષ્યો અગં ેપ્રચાર-
પ્રસાર કરવો. એ ક્તે્ો સાથ ેસકંળાયલેા 
કાય્ષક્રમ આયોજજત કરવા. તેમાં તમામ 

સરકારો, બબન સરકારી સગંઠનોની 
સહભાનગતા દ્ારા સફળતાનાં 

માગ્ષની રૂ્પરેખા બનાવવી.

75મા િષણા પર વિચાર
વસધુવૈ કુ્ુટમબકમ, રાષ્ટ્ર હીય સલામતી, 

ઇનોવિેન, િાંતત-એકતા, ભારતની 
કલ્પના, વવકાસ, ્પયયાવરણીય સાતત્પૂણ્ષ 

વવકાસ અન ેન્ાય જવેા વવચાર અને 
વવરય ્પર કામ કરવુ,ં જ ેભારતન ેએક 

સતૂ્માં બાંધી રાખ.ે

75મા િષણા પર સફળિા
75મા વર્ષ સધુી મહહલા, ્ુવા, ગામ, 

્પયયાવરણ, પ્રવાસન, સરંક્ણ અન ેઅથ્ષતંત્ 
જવેા કે્ત્માં થયલેા ક્રાંતતકારી ્પરરવત્ષનને 

આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવ વર્ષમાં 
ઉત્સવનુ ંરૂ્પ આ્પવુ,ં જથેી અ્મૃત 
કાળની યાત્ાન ેનવી ગતત મળહી 

િકે.

75મા િષણામા ંપગલાં 
સવચ ભારત, સવસ્ ભારત, 

આત્મનનભ્ષર ભારત, એક દેિ-એક 
રેિન કાડ્ષ , એક કમૃયર બજાર, સબકા સાથ-

સબકા વવકાસ-સબકા વવશ્વાસ-કૌિલ 
વવકાસ, રડજજ્ટલ મીરડયા, નવી રાષ્ટ્ર હીય 

શિક્ણ નીતત અને જીએસ્ટહી જવેી 
્પહેલને રદિા આ્પવી.

Freedom struggle @75

Resolve @75

Ideas @75Achievements @75

Actions @75

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા
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ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ઓગસ્ટ, 2022 23

જવાનો હોય, જથેી ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, 
સબકા વવશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ’નો મંત્ સાકાર 
થાય. આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવમાં દેિનાં દરેક 
વયક્તનાં ઉત્સાહે લોકભાગીદારીનો રંગ ભરી 
દીધો.

જ્યારે ઉત્સવ બન્ો અમૃત
ભારતીય સંસ્મૃતતમાં કહેવાય છે, “उत्सवेन बिना 
यस्ात् स्ापनम् बनष्फलम् भवेत्” એ્ટલે કે  કોઇ 
્પણ પ્રયાસ, કોઇ ્પણ સંકલ્પ વગર ઉત્સવ સફળ 
નથી થતો. એક સંકલ્પ જ્ારે ઉત્સવનું સવરૂ્પ લે 
છે ત્ારે તેમાં લાખો-કરોડો લોકોનો સંકલ્પ અને 
ઊજા્ષ જોડાતી હોય છે. આ ભાવનાએ 130 કરોડ 
દેિવાસીઓને સાથે લઇને તેમને સાથે જોડહીને 
આઝાદીનો અ્મૃત મહોત્સવ મનાવવાનું િરૂ ક્ુું. 
આ ઉત્સવની ્ૂળ ભાવના હતી લોક ભાગીદારી. 
આઝાદીનાં 75 વર્ષનું આ ્પવ્ષ એવો મહોત્સવ 
બની ગ્ું જમેાં સવતંત્તા સંગ્રામની ભાવના, 
તેનાં ત્ાગ-સમ્પ્ષણનો સાક્ાત અનુભવ આજની 
્ેપઢહીને ્પણ થવા માંડ્ો છે. આ એક એવો 
મહોત્સવ બની ગયો છે જમેાં સનાતન ભારતનાં 
ગૌરવની ઝલક છે, આધુનનક ભારતની ચમક 
છે, ઋયરઓનાં આદ્ાત્મનો પ્રકાિ છે, ભારતનાં 
વૈજ્ાનનકોની પ્રતતભા અને સામરય્ષનું દિ્ષન ્પણ 
છે..

આ આયોજનની ભવયતા અને સફળતાનંુ 
્ૂલ્યાંકન એ બાબત ્પરથી ્પણ કરી િકાય કે આ 
75 સપતાહમાં દેિભરમાં લગભગ 50,000થી 
વધુ કાય્ષક્રમ યોજાઈ ચૂક્ા છે, જમેાં સંપૂણ્ષ 
સરકાર એ્ટલે કે સરકારની સા્ૂહહક િક્ત 
સાથે 55 મંત્ાલયો/વવભાગોએ સંકજલત પ્રયાસ 
દ્ારા લોકોને તેમાં જોડ્ા છે. સરેરાિ જોઇએ તો 
અ્મૃત મહોત્સવ અંતગ્ષત દર કલાકે 4-5 કાય્ષક્રમ 
યોજાઈ રહ્ા છે. અ્મૃત મહોત્સવને ્પાંચ સતંભમાં 
વહેંચવામાં આવયો હતો. તેમાં સવતંત્તા સંઘર્ષ, 
(Freedom Struggle), 75મા વર્ષ ્પર વવચાર, 
(Ideas at 75), 75મા વર્ષ ્પર સફળતાઓ, 
(Achievements at 75),  75મા વર્ષ ્પર 
્પગલાં (Actions at 75) અને 75મા વર્ષ ્પર 

આઝાદીના અ મ્ૃત મહોત્સવની ઉજવણી ્પાછળનો હેતુ અ્મૃત જવેો 
શધુ્ધ છે. તમેાં સરકારની સા્હૂહક િક્ત સાથ ેકોઇ ્પણ કામન ેપરંૂ 
કરવા મા્ેટ જોડાઈ જવાની ભાવના સાથે જાહેર, ખાનગી ક્તે્, એનજીઓ-
સંસ્ાઓ અન ેસમાજનાં તમામ વગ્ષન ેસાથ ેલઇને સબકા પ્રયાસની 
ભાવનાને સાકાર કરવો હેત ુછે. તનેી યોજના અન ેવ્ૂહ બનાવતા સમયે 
સવતંત્તા સઘંર્ષ, સસં્મૃતત-આદ્ાત્મ, ્પોરણ, સ્પો્ટ્ષસ-રફ્ટનસે, ્પયયાવરણ 
અન ેસાતત્પણૂ્ષ વવકાસ, કાનનૂી મદદ, છેવાડાનાં માણસ સુધી લાભ, 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચરનો વવકાસ, સિુાસન, ખાદ્ અન ેકમૃયર ઇનોવિેન, વવજ્ાન-
્ેટકનોલોજી જવેા તમામ વવરયોન ેધયાનમાં રાખવામાં આવયા છે.

અાઝાદીના અમિૃ મહાેત્સિના અાયાેજન 
પાછળના ેવિચાર અને વ્યયૂહ

 ઇનન્ડયા ગે્ટ ્પર નેતાજીનો 
હોલોગ્રામ

 ગ્રાહકોનું સિક્તકરણ

 વવદ્ાથશીઓ દ્ારા વડાપ્રધાનને 
્પોસ્ટકાડ્ષ  લખવાં

 અક્ય ઊજા્ષ

 ્પોરણ માહ-્પોરણ બગીચા

 ઇનોવિેન-હેકાથોન

 વવજ્ાન સવ્ષત્ પજૂ્તે

 આંતરરાષ્ટ્ર હીય સંગ્રહાલય 
સંમેલન

 રાષ્ટ્ર હીય સંસ્મૃતત મહોત્સવ

 ઉંમગ ઉડાન- મકરસકં્રાતત

 ભારતમ્ટ

 ધારા-વરૈદક ગણણત

 લાલ રકલલા ્પર આયોજન

અમૃિ મહાેત્સિમાં યાેજયેલાં કેટલાંક વિશેષ કાયણાકમ

કિર સ્ાેરી
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સંકલ્પ(Resolve at 75). આઝાદીના અ્મૃત 
મહોત્સવના આ સમયમાં કોવવડની બીજી અને 
ત્ીજી લહેરને કારણે ્ુશકેલ સમય ્પણ આવયો 
અને અનેક કાય્ષક્રમો હાઇબબ્ડ મોડમાં કરવામાં 
આવયા. વવદ્ાથશીઓ દ્ારા વડાપ્રધાનને ્પોસ્ટકાડ્ષ  
લખવામાં આવયા, સવતંત્તા સવરમાં બબ્હ્ટિસ્ષ 
દ્ારા પ્રતતબંથધત કવવતાઓનુ સંકલન થ્ું, વંદે 
ભારત નમૃત્ ઉત્સવ, 1857નાં પ્રથમ સવતંત્તા 
સંગ્રામના સ્રણનો કાય્ષક્રમ વગેરે થયાં. 
રાષ્ટ્રગાનનો કાય્ષક્રમ હોય, રંગોલી બનાવવાનો 
કાય્ષક્રમ હોય, સવતંત્તા સંગ્રામના ગુમનામ નાયકો 
્પર િોધ અને સંકલનનાં કાય્ષક્રમ, મેરા ગાંવ, મેરી 
ધરોહર જવેા કાય્ષક્રમ નાગરરકોનાં મનમાં નવી 
ઊજા્ષનો સંચાર કરી રહ્ા છે, તો આંતરરાષ્ટ્ર હીય 
યોગ રદવસ, રડજજ્ટલ જજલલા રર્પોઝી્ટરી, 
સવતંત્ સવર જવેા કાય્ષક્રમોએ જન ભાગીદારી 

કઈ રીિે અાઝાદીનાં 75 િષણા અને િેને સંલનિ 
કાયણાકમામેાં પ્રિીક બન્ાે 75નાે અાંકડાે
n  ઉત્રપ્રદેિમાં 5 ઓકોબર, 2021નાં રોજ િહેરોનાં વવકાસ 

સાથે સંકળાયેલા 75 પ્રોજકે્ટસનો શિલાન્ાસ-લોકા્પ્ષણ 
કરવામાં આવ્ંુ.

n  ્ુ્પીના 75 જજલલામાં 75,000 લાભાથશીઓને તેમનાં ્પાક્કા 
ઘરની ચાવી મળહી. 75 ઇલેક્ક્રક બસોને લીલી ઝંડહી દિયાવવામાં 
આવી.

n  ભારત સરકારે 75 રદવસો સુધી 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને 
સરકારી હોન્સ્પ્ટલમાં કોવવડ-19 વપ્રકોિન ડોઝ મફતમાં 
લગાવવાનો નનણ્ષય લીધો,

વિભાજન વિભીવષકા સ્ૃવિ હદિસ
આઝાદીના 75મા સવતંત્તા રદવસ ્પર વવભાજન વવભીયરકા સ્મૃતત 
રદવસ મનાવવાનો નનણ્ષય લેવામાં આવયો, જ ેએ વવભીયરકાનો ભોગ 
બનલેા લોકોન ેદરેક ભારતવાસી તરફથી આદરપવૂ્ષક શ્ધ્ધાંજજલ છે. 

75 િંદે ભારિ ટે્રનાે
આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવમાં 
75 વદેં ભારત ્ટ્રેનો દેિભરમાં 

દરેક ખણૂાન ેએકબીજા સાથે 
જોડિે.

75 યુિા લેખક
અ્મૃત મહોત્સવમાં સવતંત્તા 
સનેાનીઓ ્પર પસુતક લખવા 
મા્ેટ દેિમાં 75 ્વુા લખેકોની 
્પસદંગી કરવામાં આવી.

આ�જે 21મી સદીમ�ં દુલનય� 
ઝડિથી બદલ�ઈ રહી છે. નવી 
જરૂરરય�ત�ે પ્રમ�ણે ભ�રતન�ં 
લ�ેક�ેની આને આ�િણ� યુવ�ન�ેની 
આ�શ�-આિેક્� િણ વધી રહી છે. 
આ�િણી લ�ેકશ�હી વ્યવસ્�આ�ેઆ ે
તેન�ં રહસ�બે ઝડિી ગવતથી ક�મ 
કરવું િડશે. આ�જે જ્�રે આ�િણે 
આ�ઝ�દીન� 75મ� વર્ણમ�ં નવ� 
ભ�રતન� સંકલ્પ સ�થે આ�ગળ વધી 
રહ્� છીઆે ત્�રે આ� સંકલ્પ�ેને 
આ�ગળ વધ�રવ�ની જવ�બદ�રી 
આ�િણી સંસદ આને વવધ�નસભ�આ�ે 
િર છે. આ� મ�ટે આ�િણે ઇમ�નદ�રી 
આને લનષ્�થી રદવસ ર�ત મહેનત 
કરવ�ની જરૂર છે.
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન
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સુનનજચિત કરી. હવે 11-17 ઓગસ્ટ દરતમયાન ‘હર 
ઘર તતરંગા’ અબ્ભયાન ચાલિે. 

આ્ાદીિા સંઘર્માંથી પે્રણા, ભવવષ્યનું 
નિમમાણ
ભારતની આઝાદીનો ઇતતહાસ ગૌરવપૂણ્ષ છે, 
્પણ આઝાદીના આંદોલનમાં સામાન્ માણસોની 
ભાગીદારીની કોઇ નોંધ લેવાઇ ન હતી. એ બધાં 
સેનાનીઓને એવી ઓળખ ન મળહી, જવેી મળવી 
જોઇતી હતી. ગાંધીજીના ચરખા અને મીઠા જવેા 
પ્રતીકોનો ઉ્પયોગ અને અ્મૃત મહોત્સવની સાથે 
આઝાદીના ઇતતહાસના લોકિાહહીકરણની 
િરૂઆત થઈ ચૂકહી છે, જથેી દેિનો દરેક નાગરરક 
ઇતતહાસમાંથી પે્રરણા લઈ િકે. અ્મૃત મહોત્સવ 
દ્ારા વવિેર ઉ્પલક્ષ્યો અને મહાપુરરોની જયંતીને 
લોક ભાગીદારીનો પ્રસંગ બનાવવામાં આવયો. 
સવચતા આંદોલનને મહાત્મા ગાંધીની 150મી 
જયંતી સાથે જોડહીને દેિને સવચ બનાવવાનો 
સંકલ્પ લઈને લોક આંદોલન ઊભું કરવામાં 
આવ્ંુ. આઝાદીનાં 75 વર્ષને અ્મૃત મહોત્સવ નામ 
આ્પવામાં આવ્ંુ અને વવિેર કતમ્ટહી બનાવીને તેનું 
આયોજન કરવામાં આવ્ું. દેિના ્ ુવાનોને ગુમનામ 
નાયકોની કહાની લખવા મા્ેટ પે્રરરત કરવામાં આવી 
રહ્ા છે. જનજાતીય ગૌરવ મા્ેટ ભગવાન બબરસા 
્ુંડાની જયંતી 15 નવેમબરને દર વરષે જનજાતીય 
ગૌરવ રદવસ તરીકે મનાવવાનું િરૂ કરવામાં 
આવ્ંુ. નેતાજી સુભારચંદ્ર બોઝની 125મી જયંતીને 
પ્રસંગ બનાવવામાં આવયો. રાજા સુહેલદેવ, રાજા 
મહેન્દ્ર પ્રતા્પ જવેા અનેક મહાપુરરોનાં યોગદાનનું 
સ્રણ કરીને આઝાદીના આંદોલનને યાદ કરીને 
સાચી શ્ધ્ધાંજજલ આ્પવામાં આવી. તેની ્પાછળનો 
હેતુ એ છે કે 1857થી 1947ના સંઘર્ષને ્ુવા ્ેપઢહી 
યાદ કરે, તેમાંથી પે્રરણા લે કારણ કે ઇતતહાસ ્ુવા 
્ેપઢહીને તેની જાણકારી નથી આ્પી િકતું. અનેક 
ઘ્ટનાઓ અને વીર નાયકોના ચરરત્ તેમનાં માનસ 
્પ્ટલ ્પર જીવવત કરવાં ્પડિે, ત્ારે તેઓ ખુદને 
આઝાદીના સંઘર્ષ સાથે જોડહી િકિે. એક બાળક 
જો ્પોતાની જાતને આઝાદીના સંઘર્ષ સાથે જોડહી 
લે તો તે સમગ્ર જીવન મા્ેટ ભારતનાં વવકાસ પ્રત્ે 
સમર્્પત રહેિે. અ્મૃત મહોત્સવ ભારતની નવી 
્ેપઢહીને આઝાદી અને દેિ સાથે જોડવાની સુવણ્ષ 
તક છે.

વિઝન દસિાિેજ
19 ફેબુ્આરી, 2021નાં રોજ વડાપ્રધાન ેવવશ્વ ભારતીના 
વવદ્ાથશીઓન ેવવઝન દસતાવેજ બનાવવાની વાત કરી. વર્ષ 2047માં 
આઝાદીના 100 વર્ષ પરૂા થિે અને ભારત ્પોતાની આઝાદીના 
100 વર્ષનો સમારોહ મનાવિે, ત્ારે વવશ્વ ભારતીના 25 સૌથી 
મો્ટાં લક્ષ્ય કયા હિે? 

બે્કાે 75 િષણાનાે રેકાેડણા  િાેડે
વડાપ્રધાન મોદીએ 12 રડસમેબર, 2021નાં રોજ જણાવ્ંુ કે, 
ભારતનુ ંબસેકિંગ સકેર દેિનાં લક્ષ્યોન ેપ્રાપત કરીન ે્પહેલાંથી વધુ 
સરક્રયતાથી કામ કરે. આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવમાં દર બેકિં 
બ્ાન્ચ, 75 વર્ષમાં તમેણે જ ેક્ુું છે ત ેતમામ રેકોડ્ષન ે્પાછળ છોડહીને 
તનેાં દોઢથી બે ગણુ ંકામ કરવાનુ ંલક્ષ્ય નક્કહી કરે.

75 માેટાં ઇનાેિેશન
23 ફેબુ્આરી, 2021નાં રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
આઇઆઇ્ટહી, ખડગપરુના વવદ્ાથશીઓન ેકહંુ કે વીતલેા વરવોમાં 
જ ે75 મો્ટાં ઇનોવિેન, મો્ટાં સમાધાન, આઇઆઇ્ટહી ખડગપુરમાં 
થયા છે, તેનુ ંસકંલન કરીન ેદેિ-દુનનયા સધુી ્પહોંચાડવામાં આવે..

ખેલાડીઅાે 75 શાળાઅાેમાં જય
 વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ્ટોક્ો ઓજલક્મ્પક અન ે્ેપરાજલક્મ્પક 
ખલેાડહીઓન ેઅ્પીલ કરતા જણાવ્ંુ કે, તઓે 15 ઓગસ્ટ, 2023 
સધુી 75 િાળાઓની ્ુલાકાત કરીન ેકુ્પોરણ દૂર કરવા મા્ેટ 
સવસ્ અન ેસવારદષ્ટ ભોજન ખાવાની જરૂરરયાત ્પર વાત કરે. 
બાળકો સાથ ેરમે. આની િરૂઆત નીરજ ચો્પડાએ કરી હતી.

કિર સ્ાેરી
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વાસતવમાં, અ્મૃત મહોત્સવનું આયોજન 75 
વર્ષની સફળતાઓને વવશ્વ સમક્ રજૂ કરવાનો અને 
આગામી 25 વર્ષ મા્ેટ રૂ્પરેખા અને સંકલ્પ આ્પી 
રહ્ો છે જથેી 2047માં જ્ારે દેિ આઝાદીની 
િતાબ્દિ મનાવે ત્ારે વવશ્વમાં ભારતનું શું સ્ાન 
હિે, ભારતને આ્પણે ક્ાં સુધી લઈ જઈશું તેની 
પ્રેરણા આ્પી રહંુ છે. અ્મૃત મહોત્સવ એક ્પાયો 
તૈયાર કરી રહ્ો છે અને એ ્પાયાના આધારે 75 
વર્ષનું ્પવ્ષ ભારતની આઝાદીની િતાબ્દિ મા્ેટ 
્પથદિ્ષક, પ્રેરક સાબબત થિે.

આજિી વવકાસ ્યાત્રા, કાલિઝો વારસઝો
ભારતનો ઇતતહાસ સમય જ્ેટલો જ પ્રાચીન, 
સૂય્ષ જ્ેટલો જ તેજસવી અને આકાિ જ્ેટલો 
જ વવિાળ છે. જ્ાન-વવજ્ાન અને સ્મૃધ્ધ્ધથી 
સજજ, િૌય્ષ-આદ્ાત્મ અને કલાકારીથી છલકતા 
ગૌરવિાળહી ભારતને અંગ્રેજી િાસને બેડહીઓ 
્પહેરાવી ત્ારે દેિ મા્ેટ મરી ફહી્ટનાર સવંતંત્તા 
સેનાનીઓએ આઝાદીની મિાલ પ્રજવજલત કરી. 
રાષ્ટ્ર વ્પતા મહાત્મા ગાંધીએ સત્ાગ્રહનો પ્રારંભ 
કયવો. અનેક બજલદાનો બાદ અંગ્રેજોએ ભારત 
છોડંુ. ્પછી લોખંડહી પુરર સરદાર ્પ્ેટલે દેિી 
રજવાડાંઓને એક કરીને અખંડ ભારત બનાવ્ંુ. 
એક સમયે ભારતને મદારીઓનો દેિ કહેવાતો 
હતો, ્પણ એ જ દેિ આજ ે પ્રથમ પ્રયાસમાં જ 
મંગળ સુધી ્પહોંચી ગયો છે. ‘મેક ઇન ઇનન્ડયા’એ 
વવશ્વમાં ભારતનું નામ ઊંચું કરી દીધું. આજ ેદરેક 
ઘરમાં વીજળહી છે, દરેક હાથમાં મોબાઈલ ફોન 
છે, દરેકનાં શખસસામાં રડજજ્ટલ ઓળખ છે, દરેક 
ખાતામાં ડાયરેક બેનનરફ્ટ, દરેક રસોડામાં 
સવચ ઇંધણ અને દરેક ઘરમાં િૌચાલયની 
સુવવધા સન્માનપૂવ્ષક જીવન આ્પી રહ્ાં છે. 
સવચતા અને યોગ નવા ભારતના સંસ્ાર બની 
ચૂક્ા છે. વસુધૈવ કુ્ુટમબકમની ભાવનાથી સમગ્ર 
વવશ્વ આ્પણો ્પરરવાર બની ગયો છે. અંગ્રેજો 
કહહી ગયા હતા કે અમારા ગયા ્પછી ભારત 
વવખરાઇ જિે ્પણ તેમણે કદાચ ખ્ાલ ન હતો 
કે એ જ ભારત વવશ્વનાં સૌથી વવિાળ લોકિાહહી 
દેિ તરીકે સાબબત થિે. આજ ે ભારત એક છે, 
અખંડ છે અને ઝડ્પથી વમૃધ્ધ્ધ ્પામતું અથ્ષતંત્ 
છે. આત્મનનભ્ષર ભારત એક િદિ નહીં ્પણ 130 

75 ગામ દત્તક લે
તમામ શિક્ણવવદો, તમામ કમૃયર વવજ્ાનીઓ, તમામ સસં્ાઓને 
વડાપ્રધાન ેજણાવ્ુ ંકે, આઝાદીનાં અ્મૃત મહોત્સવ મા્ેટ ્પોતાનંુ 
લક્ષ્ય નનધયારરત કરે. 75 ગામોન ેદત્ક લઇન ેતેનુ ં્પરરવત્ષન કરવાનું 
બીડંુ ઝડ્ેપ. 75 િાળાઓમાં આવી ઝંૂબિે ચલાવી િકાય છે. 
દેિનાં દરેક જજલલામાં સ્ાનનક સસં્ાઓનાં સતર ્પર આવું 
અબ્ભયાન ચલાવી િકાય છે.

75 િષણા અને નનકાસ
વવદેિોમાં ભારતીય તમિનોના પ્ર્ુખ અન ેવ્ેપાર વાણણજ્ ક્તે્નાં 
હહતધારકો સાથનેી વાતચીતમાં વડાપ્રધાન ેજણાવ્ુ ંકે, આ્પણે 
આ્પણી વત્ષમાન નનકાસન ેવધારવાની છે. અને નવી પ્રોડક્ટસ મા્ેટ 
નવા બજાર તૈયાર કરવાનુ ં્પણ કામ કરવાનુ ંછે. વવદેિોમાં જ ેતમિન 
છે ત ેઆઝાદીના 75 વર્ષ નનતમત્ ેનનકાસનાં ્પાંચ નવા ડેસ્ટહીનિેન 
જોડવાનંુ કામ કરે.

75 િષણા અને મીહડયા
સસંદ ્ટહીવીના શુભારંભ ્પર વડાપ્રધાન ેજણાવ્ંુ કે, આ્પણી સમક્ 
ભતૂકાળનુ ંગૌરવ ્પણ છે અને ભવવષયનો સંકલ્પ ્પણ છે. આ બનંે 
ક્તે્ોમાં મીરડયાની બહુ મો્ટહી ભતૂમકા છે. મીરડયા જ્ાર ્પણ કોઇ 
્ુદ્ો ઉઠાવ ેછે ત્ારે ત ેબહુ ઝડ્પથી લોકો સધુી ્પહોંચી જાય છે. 
જમે કે સવચ ભારત અબ્ભયાન. આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવમાં 
દેિવાસીઓનાં પ્રયત્નોનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનુ ંકાય્ષ મીરડયા 
ખબૂ સારી રીતે કરી રહુ ંછે. ઉદાહરણ તરીકે, ્ટહીવી ચનેલ સવતંત્તા 
સગં્રામ સાથ ેસંકળાયલેા 75 એવ્પસોડનંુ પ્રસારણ કરી િકે છે, 
ડોક્મેુન્્રહી બનાવી િકે છે. અખબાર અ્મૃત મહોત્સવ સાથે 
સકંળાયલેા ્પરરશિષ્ટ પ્રકાશિત કરી િકે છે. રડજજ્ટલ મીરડયા 
ન્વઝ સ્પધયા જવેા વવચારોથી ્ુવાનો સીધા જોડાઈ િકે છે.
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કરોડ દેિવાસીઓનો મંત્ બની ગયો છે.
માત્ 8-10 વર્ષ ્પહેલાં દેિમાં જન્મ 

પ્રમાણ્પત્ લેવા મા્ેટ, બબલ જમા કરાવવા 
મા્ેટ, રેિન લેવા મા્ેટ, નોતમનેિન ફાઇલ 
કરાવવા મા્ેટ, ્પરરણામ અને પ્રમાણ્પત્ લેવા 
મા્ેટ, બેકિંોમાં લાઇનોને કારણે લોકોને ભારે 
્ુશકેલીનો સામનો કરવો ્પડતો હતો. ્પણ 
આજ ેતમામ સમસયાનો ઉકેલ આવી ગયો છે. 
્ેટકનોલોજી દ્ારા સુગમતા લાવીને સુવવધાઓ 
મા્ેટ ઓનલાઇન વયવસ્ા અમલી છે. આજ ે
જન્મ પ્રમાણ્પત્થી માંડહીને વરરષઠ નાગરરકની 
ઓળખ આ્પતા હયાતીના સર્્ટરફકે્ટ સુધી, 
સરકારની મો્ટા ભાગની સેવાઓ રડજજ્ટલ છે. 
આજ,ે રડજજ્ટલ ગવન્ષનસનું ઉત્મ ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર 
ભારતમાં છે. જનધન-મોબાઇલ અને આધાર 
(જમે હ્ટ્ર નન્ટહી)ની વત્િક્તથી દેિનાં ગરીબ અને 

75 નિી પ્રાેડક્ટસને ઉમેરાે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્ંુ કે, પ્રવાસી ભારતીયોનુ ં
રાજ્વાર જૂથ બનાવીન ેએ રાજ્ સાથ ેનનકાસ ્પર વચ્ુ્ષઅલ 
સતમ્ટ કરે. તમેાં નક્કહી થાય કે આ્પણ રાજ્ની 5કે 10 સવવોચ્ચ 
પ્રાથતમકતાની ચીજો વવશ્વનાં ઓછામાં ઓછા 75 દેિોમાં નનકાસ 
થાય. આ્પણ ેઆઝાદીના 75 વર્ષ ્પર વવશ્વમાં ્પહોંચવા મા્ેટ નવી 
નવી ્પધ્ધતતઓ અ્પનાવીએ.

સખી બહેનાે અને 75 કલાક
‘આત્મનનભ્ષર ભારત નારી િક્તથી સવંાદ’ મા વડાપ્રધાને આહવાન 
ક્ુું કે તમ ેતમારા ગામમાં નક્કહી કરી િકો છો કે આઝાદીના 75 
વર્ષ છે, ત્ારે આ્પણ ેએક વર્ષમાં 75 કલાક ગામડાંમાં સવચતા 
અગંનેુ ંકોઇન ેકોઇ કામ કરીશુ.ં આ 15 ઓગસ્ટથી આવતા વરષે 15 
ઓગસ્ટ સધુી સખી મડંળની તમામ બહેનો આવો સકંલ્પ લઈ િકે 
છે. જળ સરંક્ણનુ ંકામ કરી િકે છે, ્પોતાનાં ગામના કુવા, તળાવનંુ 
સમારકામ, જીણવોધ્ધાર અબ્ભયાન ્પણ ચલાવી િકે છે.

વવશ્વ મ�ટે 21મી સદી ભ�રતની સદી 
છે. આ�િણે સતત આ� સ�ંભળત� 
આ�વ્ય� છીઆે, આનેક લ�ેક�ેન�ં મ�ેઢે 
સ�ંભળીઆે છીઆે, વવશ્વન�ં લ�ેક�ે 
કહેત� રહ્� છે િણ હંુ ભ�રતની 
વ�ત કરં ત�ે હંુ આેમ કહીશ કે ભ�રત 
મ�ટે આ� સદી કત્ણવ્ય�ેની સદી છે. 
આ�િણે આ� સદીમ�ં આ�ગ�મી 25 
વર્ણમ�ં નવ� ભ�રતન�ં સ્વરણણિમ 
લક્ય સુધી િહ�ેંચવ�નું છે. આ� 
લક્ય�ે સુધી આ�િણને આ�િણ�ં 
કત્ણવ્ય જ લઈ જશે. આેટલ�ં મ�ટે, 
આ� 25 વર્ણ દેશ મ�ટે કત્ણવ્ય િથ િર 
ચ�લવ�નું વર્ણ છે. આ� 25 વર્ણ કત્ણવ્ય 
ભ�વન�થી સ્વયંને સમપિણિત કરવ�ન�ે 
સમયગ�ળ�ે છે.
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન
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મધયમ વગ્ષને સૌથી વધુ લાભ થયો છે. ઇન્ડસ્ટ્ર હી 
4.0 મા્ેટ જરૂરી કૌિલ્ય તૈયાર કરવા મા્ેટ 
સુ્લનાં સતર ્પર ્પણ ફોકસ છે. આિરે 10,000 
અ્ટલ હ્ટકિંરીંગ લેબમાં આજ ે 75 લાખથી વધુ 
વવદ્ાથશી-વવદ્ાથશીનીઓ ઇનોવેિન ્પર કામ કરી 
રહ્ા છે. નવી રાષ્ટ્ર હીય શિક્ણ નીતતમાં ્પણ 
્ેટકનોલોજીને મહતવ આ્પવમાં આવ્ું છે. અ્ટલ 
ઇન્કુ્બેિન સેન્સ્ષનું મો્ંુટ ને્ટવક્ષ  દેિમાં તૈયાર 
કરવામાં આવી રહંુ છે. આ જ રીતે, ્પીએમ 
ગ્રામીણ રડજજ્ટલ સાક્રતા અબ્ભયાન એ્ટલે કે 
્પીએમ-રદિા દેિમાં રડજજ્ટલ સિક્તકરણને 
પ્રોત્સાહહત કરવાનું અબ્ભયાન ચલાવી રહું છે.

આઝાદીની લડાઈમાં આરદવાસી સમાજના 
યોગદાનને ઘેર ઘેર ્પહોંચાડવા મા્ેટ અ્મૃત 
મહોત્સવમાં કે્ટલાંક કાય્ષક્રમો યોજવામાં આવયા 
છે. આઝાદી બાદ પ્રથમ વાર દેિમાં આરદવાસી 
ગૌરવ અને વારસાને પ્રદર્િત કરવા મા્ેટ 
આરદવાસી સંગ્રહાલય બનાવવામાં આવી રહ્ા 
છે. ગયા વરષે જ દેિમાં 15 નવેમબરને ભગવાન 
બબરસા ્ુંડા જયંતીને રાષ્ટ્ર હીય જનજાતીય ગોરવ 
રદવસ તરીકે મનાવવાની િરૂઆત કરવામાં 
આવી છે. આઝાદીનાં અ્મૃત મહોત્સવ વર્ષમાં 
દેિની દરેક વયક્તને 75 વર્ષની ઉ્પલનબ્ધઓ 
જાણવા મળહી. વીતેલાં કે્ટલાંક વર્ષમાં ભારતમાં 
આવેલા ક્રાંતતકારી ્પરરવત્ષને ભારતને વૈનશ્વક મંચ 
્પર પ્રથમ ્ંપક્તમાં બેસાડવામાં સફળતા મેળવી. 
વવકાસનાં તમામ ક્ેત્ોમાં બધાંના પ્રયાસથી નવા 
રેકોડ્ષ  રચવામાં આવયા. ઇતતહાસ અને સંસ્મૃતતને 
જાળવવા અને તેનું સંવધ્ષન કરવામાં સફળતા 
હાંસલ કરી. ્પણ આ માત્ ્પડાવ છે., રાષ્ટ્રની 
મંઝીલ નહીં. આ કારણસર જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ આઝાદીનાં અ્મૃત મહોત્સવ વર્ષથી 
માંડહીને આઝાદીના િતાબ્દિ વર્ષ સુધીનાં 25 
વર્ષના સમયગાળાને અ્મૃત કાલ તરીકે મનાવવાનો 
પ્રયત્ન કયવો અને દેિની જનતાને આહવાન ક્ુું 
કે આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવ વર્ષમાં આ્પણે 
વયક્તગત રીતે કોઇને કોઇ સંકલ્પ લઇએ, જ ે
ભારતને આગળ વધારે. ગ્રામ ્પંચાયતથી માંડહીને 
સંસદ સુધી અને સરકારનો દરેક વવભાગ એક 
લક્ષ્ય નક્કહી કરે અને સંકલ્પ લે જ ેદેિને આગળ 

75 ઘટનાઅાે શાધેિાનું ટાસ્
વવદ્ાથશીઓ સાથનેા સવંાદમાં વડાપ્રધાન ેજણાવ્ંુ કે, વવદ્ાથશીઓ 
આઝાદીના 75 વર્ષના ઉ્પલક્ષ્યમાં દેિનાં સવતતં્તા સનેાનીઓ 
અગં ે્પણ જાણ.ે આ મા્ેટ દેિ ેએક અબ્ભયાન િરૂ ક્ુું છે અને 
તમારે આ અબ્ભયાન સાથ ેજોડાવાનુ ંછે. વવદ્ાથશીઓ ્પોતાનાં 
રાજ્ની આઝાદીની લડાઈ સાથ ેસકંળાયલેી 75 ઘ્ટનાઓ 
િોધી કાઢે,. આ વયક્ત કોઈ સઘંર્ષ સાથ ેસંકળાયલેી હોઈ િકે 
છે, કોઇ ક્રાંતતવીર સાથ ેસંકળાયલેી હોઈ િકે છે. આ ઘ્ટનાઓને 
તમ ેતમારી માતમૃભારામાં વવગતવાર લખો. આ ઉ્પરાંત, હહન્દી-
અગં્રજેીમાં લખી િકો તો ્પણ સારં.

રમકડાંમાં અાઝાદીની કહાની
24 જૂન, 2021નાં રોજ ્ટોયકાથોનન ેસબંોથધત કરતા વડાપ્રધાને 
આહવાન ક્ુું કે અ્મૃત મહોત્સવમાં રમકડાં-રમતગમત ક્તે્માં 
ઇનોવિેન કરવુ ંજોઇએ. આઝાદીના આંદોલન સાથે સકંળાયલેી 
કહાની, ક્રાંતતવીરોનંુ િૌય્ષ, લીડરિી્પની ઘ્ટનાઓન ેરમતગમતનાં 
રૂ્પમાં તયૈાર કરવી જોઇએ.

75 નજલ્ામાં 75થી િધુ જન અાષૈવધ કેન્દ્ર
આઝાદીના 75 વર્ષનાં મહતવપણૂ્ષ પ્રસંગ ેદેિનાં ઓછામાં ઓછા 75 
જજલલા એવા હિે જ્ાં 75થી વધુ જન ઔરથધ કેન્દ્ર હિ.ે

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા

કિર સ્ાેરી
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વધારે. આ સંકલ્પ લેવાનું વર્ષ છે અને 25 વર્ષનો 
અમૃત કાળ આ સંકલ્પોને સસધ્ધ કરવાનો સમય 
છે. ભારત આગામી 25 વર્ષમાં દીર્ષદ્રષ્ટિ સાથે જ ે
સંકલ્પોને સાકાર કરવા જઈ રહ્ો છે, તે શતાબ્દિ 
વર્ષનો વારસો બનશે. વડાપ્રધાન મોદીનો વવચાર 
અત્ંત સ્પ્ટિ છે કે આજના ભારતની વવકાસ 
યાત્ા, કાલના ભારતનો ગૌરવમયી સમૃધ્ધ 
વારસો બને.

સબકા પ્રયાસ અને સ્વર્ણિમ ભારતની 
દિશામાં પગલું
આજનું ભારત ‘હોતા હૈ, ચલતા હૈ, ઐસે હી 
ચલેગા’ ની માનસસકતામાંથી બહાર આવી ચૂકંુ 
છે. આઇટિી-ડડસજટિલ ટેિકનોલોજીમાં ભારતનો 
ડંકો વાગી રહ્ો છે. ઇન્ટરનેટિ ડેટિા વ્પરાશમાં 
રેકોડ્ષ  કરી રહું છે. વવશ્વભરમાં થઈ રહેલા 
ડડસજટિલ વયવહારોમાં ભારતનો હહસસો 40 
ટિકા છે. 21મી સદીનાં નવા ભારતમાં લોકો જ ે
ઝડ્પથી નવી ટેિકનોલોજી અ્પનાવી રહ્ા છે તે 
કોઇને ્પણ હેરાન કરી શકે છે. વીતેલાં કેટિલાંક 
વરષોમાં વવકાસની યાત્ાએ ભારતને નવી ઓળખ 
આ્પી છે. આજ ે ભારતની ઓળખ એવા દેશની 
છે જ ે નનધધાર પૂરો જ કરે છે. આ સંકલ્પ સાથે 
હહનદુસતાન આગળ વધી રહંુ છે. ભારત પ્રગતત 
માટેિ, વવકાસ માટેિ, ્પોતાનાં સંકલ્પો પૂરા કરવા 
માટેિ, સ્પના પૂરા કરવા માટેિ અધીરં છે. ભારત 
આજ ે ્પોતાની તાકાતમાં ભરોસો કરે છે. ભારતે 
2016માં નક્ી કરુું હતું કે 2030 સુધી કુલ 
વીજળી ઉત્પાદન ક્ષમતાનો 40 ટિકા હહસસો બબન-
અશ્મભૂત ઇંધણ દ્ારા ્ેપદા કરવામાં આવશે. 
્પણ ભારતે  આઠ વર્ષ ્પહેલાં જ આ લક્ષ્ય હાંસલ 
કરી લીધું. ્ેપટ્િોલમાં 10 ટિકા ઇથેનોલ તમશ્રણનંુ 
લક્ષ્ય ્પણ નનધધાડરત સમય કરતાં ્પાંચ મહહના 
્પહેલાં પૂરં કરી લેવામા આવરું. કોવવડ જવેી 
મહામારીનો સામનો કરવા અને રસીકરણમાં 200 
કરોડ ડોઝ સુધી ્પહોંચવાની યાત્ા સંશોધનનો  
વવરય બન્ો છે. મેડ ઇન ઇનનડયા રસીએ ભારત 
સહહત વવશ્વનાં કરોડો લોકોનો જીવ બચાવયો છે. 
કોવવડનાં સમયમાં ભારત છેલલાં બે વર્ષથી 80 
કરોડ ગરીબોને મફતમાં અનાજ આ્પી રહંુ છે. 

75 મહાપરુુષ-75 સ્થળાો
આઝાદીના આંદોલન સાથ ેસંકળાયલેા 75 મહાપરુરોની યાદી 
બનાવો, તમેની વશેભરૂા શોધી કાઢો, તમેનાં એક એક વાક્ય 
બોલો, તનેી સ્પધધા થાય, શાળામાં ભારતનાં નક્ા ્પર આઝાદીના 
આંદોલન સાથ ેસંકળાયલેા 75 સ્થળો ઓળખી કાઢવામાં આવે, 
બાળકોન ેકહેવામાં આવ ેકે બતાવો, બારડોલી ક્યાં આવરુ?ં 
ચ્ંપારણય ક્યાં આવરંુ?

75 ઘટનાઓાોની કાનૂની લડાઈ
કાયદાનો અભયાસ કરાવતી શાળા-કોલજે 75 એવી રટિનાઓ 
શોધ,ે જમેાં આઝાદીની લડાઈનાં સમયે કાનનૂી લડાઈ કેવી રીતે 
લડાઇ? કયા લોકો આ લડાઈ લડી રહ્ા હતા? આઝાદીનાં 
વીરોને બચાવવા માટેિ કેવા કેવા પ્રયત્ન થયા? અગેં્જ સલ્તનતની 
ન્ાય્પાસલકાનો કેવો અબ્ભગમ હતો? તનેાં ્પર નાટિક ્પણ લખી 
શકાય. ફાઇન આટ્િસ્ષના વવદ્ાથથી આ રટિનાઓ ્પર ્પઇેન્ન્ટગ 
બનાવે, જનેી ઇચ્ા હોય તે ગીત લખે, કવવતાઓ લખે.  આ બધંુ 
શરૂઆતમાં હસતસલખખત હોય. બાદમાં તને ેડડસજટિલ સવરૂ્પ ્પણ 
આ્પી શકાય., કંઇક એવુ ંહોય કે દરેક શાળા કોલજેનો આ પ્રયત્ન 
એ શાળા કોલજેની ધરોહર બની જાય. આનાથી સપૂંણ્ષ રીતે 
વચૈાડરક માળખુ ં તયૈાર થઈ જશે. બાદમાં, તનેાં ્પર સજલલાવયા્પી, 
રાજ્યવયા્પી અન ેદેશવયા્પી સ્પધધાઓનુ ં્પણ આયોજન થઈ શકે 
છે.

કવર સાોરી

ઓમતૃ મહાો ત્સ
વન

ા 75 વષ્ષ
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આજ ેભારતમાં દર મહહને સરેરાિ 5,000 ્ેપ્ટન્ 
ફાઇલ થાય છે. આજ ે ભારત દર મહહને સરેરાિ 
500થી વધુ આધુનનક રેલવે કોચ બનાવી રહું છે. 
આજ ેભારત દર મહહને સરેરાિ 18 લાખ ઘરોમાં 
નળમાં ્પાણી પુરં ્પાડહી રહું છે. 

સ્ટા્ટ્ષ અ્પ ઇનન્ડયા અબ્ભયાન આઇરડયાનાં સતરે 
હતું. આ િદિથી મો્ટાં ભાગનાં લોકો અજાણ હતા. 
્પણ વીતેલાં કે્ટલાંક વરવોનાં પ્રયત્નોથી ભારત 
આજ ે વવશ્વની ત્ીજી સૌથી મો્ટહી ઇકો જસસ્ટમ 
છે. આ્ટલું જ નહીં, ભારતમાં આજ ે સરેરાિ 10 
રદવસમાં એક ્ુનનકોન્ષ બની રહું છે. ભારત આજ ે
વવશ્વનો બીજો મો્ટો મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદક છે. 
ભારતની બાયો્ેટક ઇકોનોમી આઠ ગણી વધીને 
6 લાખ કરોડ રૂવ્પયાને ્પાર થઈ ગઈ છે. પ્રાકમૃ તતક 
ખેતી જવેો િદિ વવશ્વમાં ચચયાનો જ વવરય છે, 
્પણ ભારતમાં તેનો અમલ થઈ રહ્ો છે. જળવા્ુ 
્પરરવત્ષનના ્પડકારોનો સામનો કરવાની દુનનયાની 
્પહેલમાં ભારતનો પ્રયાસ માત્ નીતતઓ સુધી 
મયયારદત નથી, ્પણ ભારતનો ્ુવાન ઇલેક્ક્રક 
વાહન, જળવા્ુ સાથે સંકળાયેલી ્ેટકનોલોજીમાં 
રોકાણ કરી રહ્ો છે. ્પયયાવરણ અનુકુળ વયવહાર 
અને જીવનિૈલી સામાન્ લોકોનાં જીવનનો હહસસો 
બની રહહી છે. આજ ેભારતનું દરેક ગામ ખુલલામાં 

75 અમૃિ સરાેિર
આઝાદીનાં અ મ્ૃત મહોત્સવની યાદમાં ભાવવ ્ેપઢહીન ેકંઇક 
આ્પવાના સકંલ્પને પૂરો કરવા મા્ેટ દરેક જજલલામાં 75 અ્મૃત 
સરોવર બનાવવામાં આવી રહ્ા છે. દરેક જજલલામાં આ અ્મૃત 
સરોવર નવા હોય, મો્ટા હોય, તનેાં નનમયાણમાં સરકાર તરફથી 
મનરેગાના ્ૈપસાની મદદ લઈ િકાય છે. આઝાદીના અ મ્ૃત 
મહોત્સવમાં દરેક જજલલામાં 75 અ્મૃત સરોવરોનુ ંનનમયાણ, 
આગામી ્ેપઢહીઓ મા્ેટ બહુ ઉ્પયોગી સાબબત થિ.ે તેનો ઘણો 
મો્ટો લાભ આ્પણી ધરતી માતાન ેમળિે.  આ્પણી ધરતી માતા 
તરસી છે. આ્પણ ેએ્ટલુ ં્પાણી ખેંચી લીધુ ંછે કે ધરતી માતાની 
તરસ થછ્પાવવી એ ધરતી માતાના સંતાન તરીકે આ્પણી ફરજ બને 
છે. અન ેતેનાં કારણે પ્રકમૃતતનાં પ્રાણોમાં એક નવી ઊજા્ષનો સચંાર 
થિે, એક નવી ચતેના આવિે. તનેાંથી નાના ખેડૂતોન ેલાભ થિ,ે 
મહહલાઓન ેલાભ થિે. એ્ટલુ ંજ નહીં, આ જીવ દયાનુ ં્પણ કામ 
થિે. ્પશુ-્પક્ીઓ મા્ેટ ્પણ બહુ મદદરૂ્પ સાબબત થિ.ે એ્ટલ ેક 
દરેક જજલલામાં 75 અ મ્ૃત સરોવરોનુ ંનનમયાણ માનવતાનુ ંમો્ંુટ કામ 
છે, જનેે  આ્પણે ચોક્કસ કરવુ ંજોઇએ.

75 ગાેબરધન બાયા ેસીઅનેજી પ્ાન્
આગામી બ ેવર્ષમાં દેિનાં 75 મો્ટાં નગર એકમોમાં ગોબરધન 
બાયો સીએજી પલાન્ બનાવવા ્પર કામ કરવામાં આવી રહંુ છે. 
આ અબ્ભયાન ભારતનાં િહેરોન ેસવચ બનાવવામાં, પ્રદૂરણરહહત 
બનાવવામાં, ્લીન એનજી્ષની રદિામાં ઘણી મદદ કરિે.

જાે આ�િણે આ�ઝ�દીન� 
100 વર્ણ િર ભ�રતને નવી 
ઊચં�ઈ િર લઈ જવું હ�ેય, 

ત�ે તેન�ં મ�ટે મહેનતની 
િર�ક�ષ્� કરવી િડશે. આને 

િરરશ્મન�ે ક�ેઇ શ�ેટ્ણ-કટ 
નથી હ�ેત�ે.

-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા
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સ્વિંરિિા સંગ્ામઃ ગુમિામ િાયકાયેિી 
જણકારી મયેળવવી ઓિયે DDR બિાવવી

િંદે ભારિમ-
નૃત ઉત્સિ

આ આપણિા સવતંરિતા આંદોલનના 
ગુમનામ ના્કોને ્ાદ કરવાનો અને 
રુવાનોને જાગૃત કરવાનો પ્ર્ાસ છે. 

આ એ ના્કો છે, જ ેઆઝાદીના 
આંદોલનમાં બજલદાન આપવા છતાં 

આજની પેઢરી મા્ેટ ગુમનામ રહરી ગ્ા. 
તો ડરીડરીઆર (રડજજ્ટલ રડસ્ટ્ર રીક્ટ 

રરપોઝી્ટરી) એવા લોકો અને 
સ્ળોની કહાની શોધવાનો અને તેમનું 

દસતાવેજીકરણિ કરવાનો પ્ર્ાસ છે 
જમેણિે સવતંરિતા સંગ્રામ જો્ો અને 

્ોગદાન આપરું.

અાઝાદીના 75 િષણા પર ‘હર ઘર 
વિરંગા’ 
આઝાદીના 75 વર્ષ પરૂા થઈ રહ્ા છે ત્ારે દેિમાં દરેક 
નાગરરકનાં મનમાં રાષ્ટ્ર  પ્રમે અન ેરાષ્ટ્ર બ્ભમાન જાગમૃત 
કરવા મા્ેટ 13 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ દરતમયાન 
‘હર ઘર તતરંગા’ અબ્ભયાન ચલાવવામાં આવિે. આ 
અબ્ભયાન દ્ારા દરેક વયક્તન ે્પોતાની રાષ્ટ્ર  પ્રમેની 
ભાવના પ્રદર્િત કરવાની તક મળિે. સરકારે અ્મૃત 
મહોત્સવ વર્ષમાં 30 રડસેમબર, 2021નાં રોજ ભારતીય 
ધવજ સહંહતા, 2002માં સુધારો કયવો, જમેાં ્પોજલયસે્ટર 
કે મિીનથી તયૈાર ક્પડાંમાંથી બનલેા ધવજન ેમંજૂરી 
આ્પવામાં આવી છે.

સસં્મૃતત અન ેસરંક્ણ મતં્ાલયનાં વવિરે પ્રયત્નો અતંગ્ષત રાષ્ટ્ર હીય સતર ્પર 
બ ેમહહના સધુી ચાલલેી સ્પધયામાં 480 નત્ષકોની ્પસદંગી કરવામાં આવી, 
જમેણ ે2022નાં પ્રજાસત્ાક રદવસ ્પર રજૂઆત કરી.

અાંદાેલન પર પાેડકાસ્ શ્રુખંલા સ્વિંરિ સ્વર
આ પોડકાસ્ટ શુંખલા એ વ્ક્તઓ અને આંદોલન 

પર છે જમેણિે ભારતનાં સવતંરિતા સંગ્રામમાં મહતવપૂણિ્ષ 
્ોગદાન આપરું, જમેાંથી કે્ટલાંકને પરંપરાગત સવતંરિતા 

આંદોલનની કહાનીમાં સ્ાન નથી મળરું.

નરિહ્ટશ સરકારે સવતંરિતા મા્ેટ સંઘર્ષ અને અન્ા્ વવરુધ્ધ 
મન અને હૃદ્માં દેશભક્તની ભાવના જગાવતા ગીત અને 

કવવતાઓ પર પ્રતતબંધ મૂકરી દીધો હતો. આવી કવવતાઓ અને 
ગીતો  https://amritmahotsav.nic.in/ swatantra-

swar.htm પર વાંચી શકાશે.

કિર સ્ાેરી
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મેરા ગાંિ, મેરી ધરાેહર
મરેા ગાંવ, મેરી ધરોહર (MGMD) વાસતવમાં, નિેનલ તમિન ઓન 
કલ્ચરલ મપે્પગ (NMOCM)નો એક ભાગ છે. તેનો હેત ુદેિભરમાં 
સાંસ્મૃતતક સ્ંપનત્ અને સસંાધનની િોધ કરીને તને ેરેકોડ્ષ  કરવાનો 
છે. તમેાં 6.5  લાખ ગામોન ેઆવરી લઇન ેઆ ્પહેલ ભારતીય 
સાંસ્મૃતતક ્ેટકનોલોજી/્પરં્પરાઓનુ ંજતન કરીન ેતને ેપ્રોત્સાહન 
આ્પવામાં મદદ કરિે. સ્ાનનક કલાકારો અન ેતેમન ંકૌિલ્ય અને 
વારસાનંુ રક્ણ કરિ.ે તનેુ ં્ળૂ લક્ષ્ય પ્રત્કે ્પસરંદત ગામ મા્ેટ 
‘આભાસી સગં્રહાલય’ બનાવવાનંુ છે.

હડનજટલ ર્ાેવિથી અાશરે 27 લાખ 
લાેકાેને શ્ર્ધાંજનલ અાપી
અસખં્ સવતતં્તા સનેાનીઓના બજલદાનથી આ્પણ ેસવતતં્તા 
મળહી છે, જમેણ ેઆ્પણા ભવવષયનાં નનમયાણ મા્ેટ ્પોતાનુ ંવત્ષમાન 
દાવ ્પર લગાવી દીધુ ંછે. આઝાદીના અ મ્ૃત મહોત્સવ દરતમયાન 
કમૃતજ્ રાષ્ટ્ર  તમેનાં સાહસ અને બજલદાનને નમન કરે છે. આ મા્ેટ 
રડજજ્ટલ જ્ોતતથી શ્ધ્ધાંજજલ આ્પવાની વયવસ્ા કરવામાં 
આવી, જમેાં તમારી તસવીર, વણ્ષન અન ેસદેંિ સાથે શ્ધ્ધાંજજલ 
આ્પી િકાય છે. આ રડજજ્ટલ જ્ોતત સને્્રલ ્પાક્ષ , કનો્ટ પલસે 
ખાત ેપ્રજવજલત થાય છે. તેનાં દ્ારા આિરે 27 લાખ લોકોએ 
શ્ધ્ધાંજજલ આ્પી છે.

સાૈથી િધુ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાિિાનાે 
રેકાેડણા  થગનીઝ બુકમાં નાંધાયાે
23 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ આઝાદીનાં અ્મૃત મહોત્સવ અતંગ્ષત 
બબહારના જગદીિપુર નસ્ત દુલૌર મેદાનમાં વીર કંુવરસસહ 
વવજયોત્સવ કાય્ષક્રમમાં 78,220 રાષ્ટ્ર હીય ધવજ એ્ટલ ેકે તતરંગો 
એક સાથ ેલહેરાવીન ેભારત ેનગનીઝ બુક ઓફ વલડ્ષ  રેકોડ્ટઝ્ષમાં 
્પોતાનંુ નામ નોંધાવ્ુ ંછે. આ અગાઉનો રેકોડ્ષ  ્પારકસતાનનાં 
નામ ેહતો, જણેે 2004માં એક સાથ ે56,000 ્પારકસતાની ધવજ 
લહેરાવયા હતા.

અાત્મનનભણાર ભારિનું લક્ય પયૂરં થશે
જ્ારે ભારત આઝાદીનુ ંસવર્ણમ વર્ષ એ્ટલ ેકે 100્ંુ વર્ષ મનાવિ ે
ત્ારે આત્મનનભ્ષર ભારતનુ ંલક્ષ્ય પરંૂ થાય ત ેમા્ેટ મક્કમતાપવૂ્ષક 
કામ કરવુ ં્પડિે. જ્ારે ભારત ફરી એક વાર આત્મનનભ્ષર બનિે 
ત્ારે ત ેવવશ્વને નવી રદિા દિયાવિે. ભારતની સફળતાઓ માત્ 
આ્પણી નથી, ્પણ સમગ્ર દુનનયા, સમગ્ર માનવતા મા્ેટ આિા 
જગાવનારી છે. આત્મનનભ્ષરતાથી ઓતપ્રોત થઈન ેઆ્પણી વવકાસ 
યાત્ા સમગ્ર દુનનયાની વવકાસ યાત્ાન ેગતત આ્પિે. 

ઊજણા ક્ેરિમાં ભારિ અાત્મનનભણાર બનશે
આઝાદીના 100 વર્ષ પરૂા થાય ત્ાં સુધીમાં ભારત ઊજા્ષ કે્ત્માં 
આત્મનનભ્ષર બનિ.ે આ રોડ મ્ેપ ્પર ઝડ્પથી કામ ચાલી રહુ ંછે. 
ઇલકે્ક્રક વાહનોની સંખ્ા વધારવી, ગસે આધારરત અથ્ષતંત્, 
દેિભરમાં સીએનજી અન ે્પીએનજીનંુ ન્ેટવક્ષ , ્ેપ્ટ્ર ોલમાં 20 ્ટકા 
ઇથનેોલ તમશ્ણ નનધયારરત લક્ષ્ય કરતાં ્પહેલાં હાંસલ કરવુ,ં  રેલવનેું 
100 ્ટકા ઇલકે્ક્રરફકેિન સાથ ે2030 સધુી ન્ેટ ઝીરો કાબ્ષન 
ઉત્સજ્ષક બનવાનંુ લક્ષ્ય તનેો જ  ભાગ છે. ભારત ેઅક્ય ઊજા્ષમાં 
450 નગગાવો્ટનુ ંલક્ષ્ય રાખંુ છે, જમેાં 100 નગગાવો્ટનુ ંલક્ષ્ય સમય 
્પહેલાં હાંસલ કરી લવેામાં આવ્ંુ છે. એક સન એક નગ્રડનાં વવઝન 
સાથ ેઇન્રનિેનલ સોલર એલાયનસમાં ભારત વડ્પણ કરી રહંુ 
છે. આ જ રીત,ે ગ્રીન હાઇડ્ર ોજન નિેનલ તમિનની જાહેરાત કરવામા 
આવી એ્ટલુ ંજ નહીં ્પણ એ રદિામાં કામ િરૂ કરી દેવામાં આવ્ંુ છે.

િૌચથી ્ુ્ત છે, દરેક ગામમાં વીજળહી ્પહોંચી ચૂકહી છે, 
લગભગ દરેક ગામ રોડ માગ્ષથી જોડાઈ ચૂક્ું છે, 99 
્ટકાથી વધુ ઘરોમાં રસોઇ બનાવવા મા્ેટ સવચ ઇંધણ છે, 
દરેક ્પરરવાર બેસકિંગ વયવસ્ા સાથે સંકળાયેલો છે, દરેક 
ગરીબને ્પાંચ લાખ રૂવ્પયાની સારવાર મફતમાં ઉ્પલબ્ધ 
છે.

અ્મૃત કાળમાં નવા ભારતનું લક્ષ્ય દેિનાં સવતંત્તા 
સેનાનીઓના સ્પના પૂરા કરવાનું છે. નવા ભારતને તેમનાં 

સ્પનાનું ભારત બનાવવાનું છે. એક એવું ભારત જમેાં ગરીબ, 
ખેડૂત, મજૂર, ્પછાત, આરદવાસી બધાં મા્ેટ સમાન તકો 
હોય. છેલલાં આઠ વર્ષમાં ભારતે આ સંકલ્પને પૂરા કરવા 
મા્ેટ નીતતઓ ્પણ બનાવી અને સંપૂણ્ષ નનષઠા સાથે કામ 
્પણ ક્ુું છે. અ્મૃત કાળમાં ભારત સમાવેિી વવચારધારા 
ધરાવે છે અને કરોડો લોકોની આકાંક્ાઓને પૂરી કરવામાં 
આવી રહહી છે. ભારત આજ ે અભૂતપુવ્ષ સંભાવનાઓથી 
ભરેલો છે. એક મજબૂત, નસ્ર અને નનણયાયક સરકારનાં 

અમિૃ મહા ત્સ
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પીએમ મોદીનાં વડપણ 
હેઠળનાં સોમનાથ ટ્રસ્ટે  
સોમનાથ મદંદરનો જીણણોધ્ાર 
કર્ણો. તટેમાં એક પ્રદર્શન કેન્દ્ર, 
સમદુ્ર દર્શન પથ અનટે મા 
પાવ્શતી મદંદરનાં નનમમાણનો 
સમાવટેર થાર્ છટે.

શ્રધ્ાળુઓની સગવડ 
માટે અનટે સવુવધાઓ પૂરી 
પાડવા માટે એરપોટ્શનું 
નનમમાણ કરવામાં આવ્ંુ, જ ટેનુ 
લોકાપ્શણ પીએમ મોદીએ 12 
જુલાઇનાં રોજ ક્ુું.

સ�ોમન�થ 
મંદિર

બ�બ� 
બૈદ્યન�થ 

ધ�મ, 
િોવઘર

કોિ�રન�થ ધ�મ
કુદરતી આપત્તિમાં ભારે અસરગ્રસત થનાર કેદારનાથ 
ધામન ેપનુઃ ભવ્ય રૂપ આપવામાં આવી રહુું છે. આ 
દરમમ્યાન, કેદારનાથ ધામની સલામતી માટે ત્રિસતરી્ય 
સલામતી દદવાલ, મુંદદર સધુી પહોંચવાનો સરળ 
રસતો, આસ્ા પથ, મુંદાદકની પુલનુું નનમમાણ, હેલલપેડનુું 
નનમમાણ સહહત તમામ કામ પરૂાં કરી લવેામાં આવ્યા છે 
અન ેબીજું અનકે કામ ચાલુ છે.

સરળ ચ�ર ધ�મ ર�જમ�ર્ગ
તમામ ઋત ુમાટે સલામત અન ેસરળ નશેનલ 
હાઇવે પ્ોજકે્ટ, જ ેગુંગોરિી, ્યમનોરિી, કેદારનાથ અને 
બદ્રીનાથન ેજોડશ.ે આ હાઇવે ચારે્ય ધામનાં ભકતો 
માટે સગવડદા્યક બનાવવામાં આવ્યો છે.

મહ�ક�લ ક�ોદરડ�ોર, ઉજૈ્ન
ઉજજ જૈન સ્સ્ત મહાકાલ મુંદદરનાં ત્વસતરણ માટે રૂ. 
750 કરોડનાં અુંદાલજત ખચ્ચનાં પ્ોજકે્ટ પર કામ ચાલી 
રહુું છે. સૌંદ્યયીકરણની સાથે સાથ ેમુંદદર પદરસરનુું 
કે્રિફળ પણ આશરે આઠ ગણુું વધી જશ.ે

નેતૃતવમાં નવા સપના પણ જોઈ રહુું છે, નવા સુંકલપ પણ લઈ 
રહુું છે અને સુંકલપોને લસદ્ધિમાં પદરવર્તત કરવા માટે વ્યસત 
છે. સરકારની નીમતઓ સપષટ છે અને આગામી 25 વર્ચ માટે 
આત્મનનભ્ચરતાનો રોડમેપ પણ તજૈ્યાર છે. વડાપ્ધાન મોદીના 
શબ્ોમાં કહીએ તો, “2047માં દેશની આઝાદીના 100 વર્ચ 
થશે ત્ારે આપણે દેશને જ્ાં લઇ જવા માંગીએ છીએ, એ 
સપનાને પૂરાં કરવા માટે સમગ્ર દેશ જોડાઈ જશે. દેશમાં લેવામાં 
આવી રહેલાં નવા નવા નનણ્ચ્યો, નવી ત્વચારધારા, આત્મનનભ્ચર 

આ�જે જ્�રે આ�પણે દેશન�ં આમૃત સંકલ�ે 
લઇને આ�ગળ વધી રહ્� છીઆે ત્�રે આ�પણે 

આ�પણ� કત્તવ્યમ�ં, આ�પણી મહેનતમ�ં, 
આ�પણ� પરરશ્રમમ�ં ક�ેઇ કસર છ�ેડવ�ની નથી. 

આેક ર�ષ્ટ્ર તરીકે આ�પણી આેકત� આ�પણી 
પ્�થમમકત� હ�ેવી જેઇઆે.
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્ધ�ન

કવર સ�ોરી
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વિક્સિિ, સંરશક્િ અને પુનઃસ્ાપપિ
થઈ રહાયે છયે  દયેશિાયે ઓાદ્ાત્મિક વારસાયે

વવવાદોથી ભરપૂર 492 
વર્ષ બાદ અંતે રામ 
જન્ભૂતમ પર રામ મંરદરનું 
નનમમાણિ થઈ રહું છે, 
જનેો શશલાન્ાસ પીએમ 
મોદીએ ક્યો હતો.

કાશી વવશ્વનાથ કોરરડોર 
વવક્સાવવામાં આવી રહ્ો 
છે. 2017 સુધી મંરદરની 
આસપાસ અત્ંત સાંકડા 
રસતા હતા, પણિ હવે રદવ્ 
અને ભવ્ કાશી બની 
ગઈ છે.

રામ મહંદર 
અયાેધ્ા    

કાશી 
વિશ્વનાથ 
કાેહરડાેર

ભારત જવેા નવા સંકલ્પ આ પ્રયાસોનાં સાકાર રૂ્પ છે. 
આ એ સવતંત્તા સેનાનીઓનાં સ્પનાને ્પણ પૂરા કરવાનો 
પ્રયાસ છે, ભારતને એ ઊંચાઇઓ ્પર ્પહોંચાડવાનો પ્રયાસ 
છે, જનેી ઇચા ધરાવતા અનેક વીરોએ ફાંસીના ગાયળયાને 
ચૂમી લીધો હતો, ્પોતાનું જીવન જલેમાં વીતાવી દીધું.”  

ચોક્કસ્પણે, જ્ારે કોઇ દેિનો નાગરરક સબકા પ્રયાસની 
ભાવના સાથે જનભાગીદારીની ભાવના સાથે રાષ્ટ્ર હીય 
સંકલ્પનોને જસધ્ધ કરવા મા્ેટ જોડાઈ જાય છે ત્ારે તેમને 
વવશ્વની મો્ટહી મો્ટહી િક્તઓનો સાથ ્પણ મળવા લાગે છે. 
આજ ેવવશ્વની મો્ટહી મો્ટહી િક્તઓ ભારત સાથે ખભે ખભો 

સંપયૂણણાિા સુધી પહાંચશે યાેજનાઅાે
આઝાદીનાં સવર્ણમ કાળમાં આ્પણ ેપૂણ્ષતા સધુી જવુ ંછે. તમામ ગામોમાં રોડ હોય, તમામ ્પરરવારોના બકેિં એકાઉન્ હોય, તમામ ્પાત્ લાભાથશી 
્પાસ ેઆ્ુષયમાન ભારત કાડ્ષ  હોય, તમામ ્પાત્ વયક્તઓ ્પાસે ગસે, વીજળહીનુ ંજોડાણ હોય તેવી નસ્તતનુ ંનનમયાણ કરવાનુ ંછે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ એક કાય્ષક્રમમાં કહંુ હતંુ, અ્મૃત કાળનો આ સમય સૂતાં સતૂાં સ્પના જોવાનો નહીં ્પણ જાગમૃત થઈન ે્પોતાના સકંલ્પો પરૂા કરવાનો છે. 
આગામી 25 વર્ષ ્પરરશ્મની ્પરાકાષઠા, ત્ાગ, ત્પ-ત્પસયાનાં 25 વર્ષ છે. સેંકડો વરવોની ગલુામીમાં આ્પણા સમાજ ેજ ેગુમાવ્ુ ંછે, તે 25 વર્ષનાં 

સમયગાળામાં પુનઃ પ્રાપત કરવાનુ ંછે. આ મા્ેટ આઝાદીનાં અ્મૃત મહોત્સવમાં આ્પણુ ંધયાન ભવવષય ્પર જ કેન્દ્રરીત હોવુ ંજોઇએ.

અમિૃ મહા ત્સ
િન

ા 75 િષણા
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રાષ્ટ્રગાનના 1.5 કરાેડ 
િીહડયાે અપલાેડ

વિદેશાેમાં 6,000થી િધુ 
અમૃિ મહાેત્સિ કાયણાકમ

અમૃિ મહાેત્સિ પર 75 
અૈવિહાશસક સ્ળાે પર યાેગ

શ્રી મહાકાળી માિાજી મંહદર, 
પાિાગઢ
આિરે 500 વર્ષ ્પહેલાં આક્રમણખોરોએ મંરદરના 
શિખર અને ધવજને ધવસત કરી દીધાં હતા. ્પાવાગઢ 
્પહાડ ્પર નસ્ત આ મંરદરનાં શિખરને પૂવ્ષવત કરી 
દેવામાં આવ્ું છે. તાજતેરમાં જ, મંરદરનાં શિખર 
્પર ઝંડો લહેરાવયા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
કહું, આઝાદીનાં 75 વર્ષમાં ્પણ ્પાંચ સદીઓ 
સુધી મહાકાળહી મંરદર ્પર ધવજ ફરકાવવામાં 
આવયો ન હતો. મરંદર ્પર લહેરાવેલો ધવજ આ્પણી 
આદ્ાપત્મકતાનું પ્રતીક છે એ્ટલું જ નહીં, એ દિયાવે 
છે કે સદીઓ વીતી જાય છે, ્ુગો વીતી જાય છે, 
્પણ આ્પણો વવશ્વાસ િાશ્વત છે.

આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવની ્પહેલમાં ભારત 
સહહત વવશ્વભરમાં રહેતા 1.5 કરોડ ભારતીયોએ 
રાષ્ટ્રગાન ગાઇને તેનો વીરડયો આઝાદી કા અ્મૃત 
મહોત્સવ વેબસાઈ્ટ ્પર અ્પલોડ કયવો. તો રંગોળહી 
બનાવવાની, દેિભક્ત ગીત અને લોરી લખવાની 
સ્પધયાઓમાં 5.5 લાખ એન્્ર હી આવી.

વવદેિોમાં નસ્ત ભારતીય તમિનોએ 
આઝાદીના અ્મૃત મહોત્સવ અંતગ્ષત 
6,000થી વધુ કાય્ષક્રમ આયોજજત કયયા.

8મા આંતરરાષ્ટ્ર હીય યોગ રદવસ ્પર દેિનાં 75 
ઐતતહાજસક સ્ળો ્પર યોગ પ્રદિ્ષન આઝાદીનાં 
અ્મૃત મહોત્સવ વર્ષને જનભાગીદારી સાથે 
જોડવાની ્પહેલ છે. મૈસુરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 
અને દેિનાં બાકહીનાં સ્ળોએ કેન્દ્રરીય મંત્ી આ યોગ 
પ્રદિ્ષનમાં સામેલ થયા.

તમલાવીને ચાલવા માંગે છે. ભારત આજ ે્પોતાના દેિવાસીઓની 
સંકલ્પ િક્તથી પ્રગતતનાં ્પથ ્પર સતત આગળ વધી રહ્ો 
છે. દરેક વયક્તનાં સંકલ્પો અને તેમની ભાગીદારીથી ભારતનાં 
પ્રયાસ આજ ે જન આંદોલન બની રહ્ા છે. આવનારી ્ેપઢહીઓ 
મા્ેટ નવું ભારત નવો વારસો બનાવવા ્પર કામ કરી રહહી છે. 
વીતેલા દાયકામાં દેિનાં દરેક વયક્તએ ્પોતાનાં કામથી 
ભારતની મજબૂત છબી બનાવી છે. આ કારણસર આઝાદીનાં 
અ્મૃત કાળમાં એ્ટલે કે આવનારાં 25 વર્ષમાં અ્ેપક્ાઓ 
વધી ગઈ છે. કારણ કે આજ ે ભારતનો દરેક નાગરરક ્પોતે જ 
સફળતાની કહાની છે. n

કિર સ્ાેરી
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અાગેસ્ કાંવિ.....
ગુલામીના લાંબા સમ્ગાળામાં સંઘર્ષનાં માગગે ચાલીને ભારતને આઝાદી મળરી છે. સંઘર્ષની આ સફરમાં ઓગસ્ટ 
મહહનો વવશેર મહતવ ધરાવે છે. કારણિ કે ભારતની આઝાદીનો પા્ો કહેવાતી રિણિ મહતવપણૂિ્ષ જન આંદોલનની 
વર્ષગાંઠ ઓગસ્ટ મહહનામાં આવે છે અને એ્ટલાં મા્ેટ જ્યારે દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરાં થઈ રહ્ા છે ત્ારે 

આપણેિ ક્ાંતતના મહહના ઓગસ્ટમાં આ રિણિ આંદોલન અને તેની અસર અંગે પણિ જાણિવું જોઇએ.....

અસહકારની ચળિળ
સામ્ાજ્વાદના વવરોધમાં મહાત્મા ગાંધીએ દેિવાસીઓને અ્પીલ 

કરતા અસહકારની ચળવળની માંગ કરી. ઔ્પચારરક રીત ે1 ઓગસ્ટ, 
1920નાં રોજ આદંોલન િરૂ કરતા મહાત્મા ગાંધીએ કહંુ હતંુ, સુ્લ, 

કોલજે અન ેઅદાલતમાં ન જાવ અન ેકર ્પણ ન ચૂકવો. જો અસહકારનું 
બરાબર રીત ે્પાલન કરવામાં આવ ેતો ભારત એક વર્ષની અદંર 

સવરાજ મળેવી લિેે. આ સમગ્ર આંદોલનમાં અંગ્રજેોની કુ્રરતા વવરધ્ધ 
માત્ અહહસક સાધનોન ેઅ્પનાવવામાં આવયા હતા. 

અસહકારની ચળવળની સૌથી વધુ અસર સુ્લ-કોલેજ 
અને અદાલતો પર પડરી. કમ્ષચારીઓએ કામ કરવાનું બંધ 

કરી દીધું. એક સરકારી અહેવાલ પ્રમાણિે 1921માં 396 
હડતાળ થઈ, જમેાં 6 લાખ શ્તમક જોડા્ા અને 70 લાખ 

કા્્ષ રદવસનું નુકસાન થરંુ.

સ્વદેશી અાંદાેલન
બગંાળનાં ભાગલાની જાહેરાત બાદ 7 ઓગસ્ટ, 1905નાં રોજ સવદેિી 
આંદોલનની િરૂઆત થઈ. ભારતીયોએ સરકારી સવેાઓ, િાળાઓ, 
અદાલતો અન ેવવદેિી વસતઓુનો બહહષ્ાર કરીન ેસવદેિી વસતઓુને 
પ્રોત્સાહન આ્પવાનો સકંલ્પ કયવો. એ્ટલ ેકે આ રાજકહીય આંદોલનની 
સાથ ેસાથ ેઅગં્રજેો ્પર આર્થક ફ્ટકો કરનારં આદંોલન ્પણ હતુ.ં સવદેિી 
આંદોલન ે્ુખ્તઃ ત્ણ નતેાઓન ેજન્મ આપયો. જમેાં બાળ ગગંાધર તતળક, 
બબવ્પનચદં્ર ્પાલ અન ેલાલા લાજ્પતરાયનો સમાવિે થાય છે. આ ત્ણયે 
લાલ, બાલ, ્પાલની વત્પુ્ટહી તરીકે જાણીતા હતા

આંદોલનને પરરણિામે વર્ષ 1905-08 દરતમ્ાન વવદેશી 
આ્ાતમાં નોંધપારિ ઘ્ટાડો થ્ો. તેનાંથી દેશમાં સવદેશી 
કાપડ તમલો, સાબુ અને માચીસની ફેક્ટરીઓ, ચામડાંના 
કારખાના, બેન્ો, વીમા કંપનીઓ, દુકાનો વગેરેની સ્ાપના 
થઈ. તેનાંથી ભારતી્ કુહ્ટર ઉદ્ોગ પણિ પુનજી્ષ વવત થ્ો.

આઝાદીના આંદોલનમાં 8 ઓગસ્ટની તારીખનુ ંમો્ંુટ 
મહતવ છે. આજનાં જ રદવસ ે8-9 ઓગસ્ટ, 1942ની મધય 
રાવત્એ રાષ્ટ્ર વ્પતા મહાત્મા ગાંધીના વડ્પણમાં આઝાદી 
મા્ેટ વવરા્ટ જન આંદોલન િરૂ થ્ુ ંહતંુ. ‘અગં્રજેો ભારત 
છોડો’ની સાથ ેસાથે ‘કરો યા મરો’નાં નારા લાગયા હતા. 
હવ ેવત્ષમાન નેતમૃતવ ‘કરેંગ ેયા મરેંગ’ે અને ‘કરકે રહેંગ’ે 
ના મંત્ન ેજન આંદોલનની મજબતૂ કડહી બનાવી રહું 
છે. ‘ભારત છોડો’ આંદોલન ભારતન ેતરત સવતતં્તા ન 
અ્પાવી િક્ા ્પણ તનેાં દુરોગામી ્પરરણામ સખુદાયી 
રહ્ા. એ્ટલાં મા્ેટ જ આ આંદોલનન ેભારતની સવતતં્તા 
મા્ેટ કરવામાં આવલેો અતંતમ પ્રયાસ કહેવામાં આવયો. 
આ સૌથી તીવ્ર અન ેવવિાળ જન આંદોલન હતુ.ં

ભારિ છાેડાે- કરાે યા મરાે...
અાંદાેલનનાં 80 િષણા પયૂરાં
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ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર, શશક્ણ, અારાેગય 
અંગે મહત્વનાં નનણણાયાે

ઇ્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર, શશક્ણિ અને દેશનાં નાગરરકોનાં સારા આરોગ્ મા્ેટ કે્દ્ર સરકાર પ્રતતબધ્ધ છે. આ પ્રતતબધ્ધતા 
અંતગ્ષત કે્દ્રરી્ મંરિીમંડળે તારંગા હહલ-અંબાજી-આબુ રોડની નવી રેલવે લાઇન, રાષ્ટ્ર રી્ રેલ અને પરરવહન 

સંસ્ાને ડરીમડ રુનનવર્સ્ટરીથી અપગ્રેડ કરીને સેન્્રલ રુનનવર્સ્ટરી બનાવવાને મંજૂરી આપી છે. 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં 
તમામ લોકો મા્ેટ 15 જુલાઇથી 75 સપતાહ સુધી મફતમાં વપ્રકોશન ડોઝ લગાવવાનો નનણિ્ષ્ લીધો. તારંગા હહલ-

અંબાજી-આબુ રોડની નવી રેલવે લાઇનનાં નનમમાણિથી ગુજરાત અને રાજસ્ાનમાં પ્્ષ્ટનને પ્રોત્સાહન મળવાની 
સાથે સાથે ઇ્ફ્ાસ્ટ્ર્ચરને મજબૂતી મળશે.....

કેશબનેટનાં નનણણાયાે

n • નનણિ્ષ્ઃ મરંિીમંડળે 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં તમામ 
નાગરરકોને કોવવડ રસીનાં વપ્રકોશન ડોઝ મફતમાં 
લગાવવાનો નનણિ્ષ્ લીધો.

n • અસરઃ આઝાદીનાં અ્મૃત કાળ અંતગ્ષત સરકારે નનણ્ષય 
લીધો છે કે 15 જુલાઇ, 2022થી આગામી 75 રદવસ 
સુધી દેિમાં 18થી વધુ વર્ષનાં તમામ નાગરરકોને સરકારી 
રસીકરણ કેન્દ્રોમાં કોવવડ રસીનાં વપ્રકોિન ડોઝ મફતમાં 
લગાવવામા આવિે. અત્ાર સુધી તે ફ્ન્લાઇન વક્ષ સ્ષ 
અને વરરષઠ નાગરરકો  મા્ેટ જ મફતમાં હતી. 75 રદવસ 
મા્ેટ વપ્રકોિન ડોઝ મફતમાં લગાવવાથી લોકો જલ્ી 
રસી લગાવિે.

n • નનણિ્ષ્ઃ વડોદરા સ્સ્ત રાષ્ટ્ર રી્ રેલ અને પરરવહન 
સંસ્ાને ડરીમડ રુનનવર્સ્ટરીથી અપગ્રડે કરીને સેન્્રલ 
રુનનવર્સ્ટરી બનાવવાનાં પ્રસતાવને કેનબને્ેટ મંજૂરી 
આપી.

n • અસરઃ સેન્્રલ ્ુનનવર્સ્ટહીનો દરજજો મળવાથી આ 
્ુનનવર્સ્ટહીની ક્મતામાં વધારો થિે. ્પરરવહન કે્ત્માં 

શિક્ણ, તાલીમ, કૌિલ્ય અને રરસચ્ષની સાથે નવા 
અભયાસક્રમો િરૂ થિે. તેનો લાભ ગુજરાત ઉ્પરાંત 
દેિભરનાં ્ુવાનોને ્પણ મળિે.

n • નનણિ્ષ્ઃ મરંિીમંડળે તારંગા હહલ-અંબાજી-આબુ રોડની 
નવી રેલવે લાઇનને મંજૂરી આપી છે. ચાર વર્ષમાં રૂવપ્ા 
2798 કરોડનાં ખચગે તૈ્ાર થશે.

n • અસરઃ 116.65 રકલોમી્ટર લાંબી આ રેલવે લાઇન 
સ્ાનનક વે્પાર, માલવહન, સવરોજગાર, ્પય્ષ્ટન અને 
સામાજજક-આર્થક વવકાસને મજબૂતી આ્પિે. રાજસ્ાન 
અને ગુજરાતનાં લોકોને સારી રેલ કનેક્કવવ્ટહી મળિે, 
ધાર્મક ્પય્ષ્ટનને પ્રોત્સાહન મળિે. 51 િક્ત્પીઠોમાંનાં 
એક અંબાજી સુધી ્પહોંચવામાં સરળતા રહેિે.

n • આ પ્રોજકે 2026-27 સુધી પૂરો થઈ જિે. આ 
પ્રોજકેનાં નનમયાણ દરતમયાન લગભગ 40 લાખ માનવ 
રદન મા્ેટ સીધી રોજગારી મળિે. તારંગા હહલમાં 
અજીતનાથ જનૈ મંરદર (24 જનૈ તીથ્ષકરોમાંના એક)ના 
દિ્ષને જનાર ભ્તોને ્પણ આ યોજનાથી લાભ થિે. n



ભયૂિકાળ અને 
ભવિષ્યને જેડિી કડી

પોતાનાં વારસાને જાળવવો અને તેને ભાવવ પેઢરી સુધી પહોંચાડવો એ દરેક રાષ્ટ્રની ફરજ હો્ છે. 
પોતાનાં ભવવષ્ને વ્ાખ્ાય્ત કરવા મા્ેટ ઇતતહાસને વાંચવાના અને સમૃધ્ધ વારસાને જાળવવાના 

મંરિને નવું ભારત આત્સાત કરી રહું છે, જથેી ગૌરવશાળરી 75 વર્ષને જોવાની તક વત્ષમાન અને ભાવવ 
પેઢરીને મળરી શકે. વવકાસ અને વારસાને સાથે લઇને ચાલનારી વત્ષમાન સરકારે છેલલાં આઠ વર્ષમાં 

100થી વધુ સંગ્રહાલ્ોનું નનમમાણિ કે પુનર્નમમાણિ કરુું છે, તેમાંથી 50 સંગ્રહાલ્ રાષ્ટ્રને સમર્પત કરી 
દેવામાં આવ્ા છે. આ શુંખલામાં 14 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ શરૂ થ્ેલું પ્રધાનમંરિી સંગ્રહાલ્ પ્રેરણિા 

પૂરી પાડે છે અને મહતવનાં જ્ાન કે્દ્ર તરીકે સ્ાવપત થઈ રહું છે.....

પ્રધાનમંરિી સંગ્હાલય...

રાષ્ટ્ર પ્રધાનમરંિી સગં્હાલય
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છે
લલાં 75 વર્ષમાં ભારત અનકે ગૌરવિાળહી ્પળોનંુ સાક્ી રહું 
છે. ઇતતહાસમાં આ ્પળોનુ ં અતલુનીય મહતવ છે. આવી 
અનકે ઘ્ટનાઓની ઝલક તમન ે પ્રધાનમતં્ી સગં્રહાલયમાં 
જોવા મળિે. દેિ આજ ેજ ેઊંચાઈઓ ્પર ્પહોંચયો છે, ત્ાં 

સધુી ્પહોંચવામાં સવતતં્ ભારતની પ્રતે્ક સરકારનાં નતેમૃતવનુ ંયોગદાન 
રહંુ છે. દરેક સરકારનાં નતેમૃતવનુ ં યોગદાન અન ે તમેનાં સમયમાં 
વવકાસ, તમેની વયક્તગત કુિળતા અને ્પડકારોનો સામનો કરવાની 
કુિળતાન ે ્ેટકનોલોજી સાથ ે જોડહીન ે પ્રધાનમતં્ી સગં્રહાલયમાં એવી 
રીત ેપ્રસતતુ કરવામાં આવયાં છે કે વત્ષમાન અન ેભાવવ ્ેપઢહી રાષ્ટ્રનાં 
સવર્ણમ ભતૂકાળ સાથે રૂબરૂ થઈ રહહી છે. સંગ્રહાલય િરૂ થયાંના બે 
મહહનામાં જ રાષ્ટ્ર્પતત, ઉ્પરાષ્ટ્ર્પતત સહહત 50,000થી વધ ુ લોકો 
તનેી ્ુલાકાત લઈ ચૂક્ા છે. 

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 24 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ મન કહી બાત 
કાય્ષક્રમમાં જણાવ્ંુ હતંુ કે, પ્રધાનમતં્ી સગં્રહાલય આવી અનકે હકહીકતો 
દિયાવ ેછે, જનેી મો્ટા ભાગનાં લોકોન ેખબર જ નથી. આ દરતમયાન, 
સગં્રહાલય રદવસ (18 મ)ે ્પર ્વુાનોન ેતમત્ મડંળહી સાથ ેકોઇન ેકોઇ 
મ્ઝુીયમની ્લુાકાત લેવાનો અન ે ્પોતાનો અનભુવ િરે કરવાનંુ 
આહવાન કરવામાં આવ્ંુ હતંુ. આ આહવાન અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદી ્પહેલાં જ કહહી ચકૂ્ા છે કે આ્પણી નવ્વુાન ્પઢેહી આ જીવતં 
પ્રતીક જૂએ છે ત્ારે તેન ેતરયનો ્પણ બોધ થાય છે અન ેસત્નો ્પણ 
બોધ થાય છે. પ્રધાનમતં્ી સંગ્રહાલયમાં એ અગંનેો વવગતવાર રેકોડ્ષ  
છે કે આ્પણા વડાપ્રધાનોએ વવવવધ ્પડકારો છતાં કઈ રીત ેદેિન ેનવો 
માગ્ષ ચચધયો અન ેદેિની સવવાંગી પ્રગતત સનુનજચિત કરી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદી હંમિેા ભારતનો ભૂતકાળ, ભારતનો વારસો અન ેવત્ષમાન અંગે 
સાચી તસવીર અગં ેજાગમૃતત ફેલાવવા ્પર ભાર ્કેૂ છે. તેનાં ્પરરણામ,ે 
વત્ષમાન સરકાર વારસાના સરંક્ણ, વવદેિોમાંથી ધરોહર ્પાછી 
લાવવી, ગૌરવાિાળહી વારસાન ેવનૈશ્વક મચં ્પર ્કૂવાનુ ંકામ કરી રહહી 
છે. તેનાં ભાગ રૂ્ેપ જ આ પ્રકારનાં સગં્રહાલયો બનાવવામાં આવી રહ્ા 
છે. જજલયાંવાલા મમેોરરયલ, ડો. આબેંડકર રાષ્ટ્ર હીય સ્ારક, નતેાજી 
સભુારચદં્ર બોઝ સ્ારક, ઇનન્ડયન નિેનલ આમશી સગં્રહાલય અને 
જનજાતીય સવતતં્તા સનેાનીઓના સગં્રહાલય તનેો જ ભાગ છે. ભારતે 
લોકિાહહી રાષ્ટ્ર  તરીકે જ ેપ્રગતત કરી અન ેજ ેરીત ેદેિમાં વવવવધતા છે, 
તનેો અનુભવ પ્રધાનમંત્ી મ્ઝુીયમ જસવાય બીજ ેક્ાંય ન થઈ િકે. 
એ્ટલાં મા્ેટ જ રાષ્ટ્ર્પતત રામનાથ કોપવદ, ઉ્પરાષ્ટ્ર્પતત એમ વેંકૈયા 
નાયડુ અન ે મો્ટહી સખં્ામાં પ્રજસધ્ધ હસતીઓ સહહત 50,000થી 
વધ ુ લોકો પ્રારંભના બ ે મહહનામાં આ મ્ઝુીયમની ્લુાકાત લઈ 
ચકૂ્ા છે. આ મ્ઝુીયમમાં ઓરરજજનલ તસવીરો અન ેવીરડયોનો જ 
ઉ્પયોગ કરવામાં આવયો છે, જથેી સગં્રહાલયમાં બતાવવામાં આવતી 
કહાનીઓની સત્તા જળવાઈ છે. જો તમે પ્રધાનમતં્ી સગં્રહાલય ન 
જો્ંુ હોય તો પલાન બનાવો અન ેતમારા ગમતા વડાપ્રધાન સાથ ેફો્ટો 
ખેંચાવો અન ેચાહો તો તમેની સાથ ેચાલતા હોય તવેો વીરડયો ્પણ લઈ 
િકો છો.

પ્રધ�નમંત્રી સંગ્રહ�લય 
આ�િણને સતત પ્રેરણ� આ�િશે. 
આ� સંગ્રહ�લય આ�િણી આંદર 

ભ�રત મ�ટે મ�ેટ� સંકલ્પ�ેનું 
બીજ વ�વવ�નું સ�મર્્ણ ધર�વે 
છે. આ� સંગ્રહ�લય, ભ�રતન�ં 
ભવવષ્યને ઘડન�ર યુવ�ન�ેમ�ં 

કંઇક કરી બત�વવ�ની ભ�વન� 
િેદ� કરશે.

-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

રાષ્ટ્ર પ્રધાનમંરિી સંગ્હાલય
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સંસદની સામે િાેક િીથ પીઅમે
ઓગમેને્ડ રરયાજલ્ટહીમાં સસંદની સામે 
વડાપ્રધાનની સાથ ેચાલવાની તક અહીં મળિે, જનેે 
વીરડયો દ્ારા ્પણ જોઈ િકાિે.

પીઅેમ સાથે િસિીર ખંચાિાે
ઓગમેને્ડ રરયાજલ્ટહીમાં તમારા મન્પસંદ 
વડાપ્રધાન સાથ ેબેસીન ેતસવીર ખેંચાવવાની તક 
મળિે

પ્રધાનમંરિી સંગ્રહાલ્ને આધુનનક રડજજ્ટલ ઇ્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર અને 
અત્ાધુનનક ્ેટકનોલોજીનાં તમશ્ણિ દ્ારા બનાવવામાં આવરું છે. 
અહીં તમે સરસ અનુભવ પૂરો પાડનારાં કે્ટલાંક મહતવપૂણિ્ષ મુદ્ા 
સમજી શકો છોઃ

પ્રધાનમંરિી સંગ્હાલયથી 
મળશે અા અનુભિ

n • નવી રદલ્હીમાં તીન ્ૂર્ત કોમપલકે્સની 
પ્રતતષઠહીત ઇમારતમાં બનેલું 
આંતરરાષ્ટ્ર હીય સતરનું આ મ્ુઝીયમ 
આધુનનક ્ેટકનોલોજીથી સજજ છે,  અને 
ભારતના આધુનનક સંગ્રહાલયોમાંનું એક 
છે.

n • પ્રધાનમંત્ી સંગ્રહાલય મા્ેટ તીન 
્ૂર્ત ભવનનાં 15,600 વગ્ષ મી્ટરથી 
વધુ ક્ેત્ફળ ધરાવતા બે બલોકને 
એક કરવામાં આવયા. 43 ગેલેરી છે, 
જમેાં પ્રત્ેક વડાપ્રધાનના યોગદાનનો 
વવગતવાર રેકોડ્ષ  છે. આિરે 4,000 
લોકો જોઇ િકે તેવી વયવસ્ા છે.

n • સંગ્રહાલયમાં સવતંત્તા ્પહેલાંની 
મહતવની ઘ્ટનાઓ, 18મી સદીમાં દેિની 
સ્મૃધ્ધ્ધ અને તે ્પછી બબ્હ્ટિ વારસો, 
બંધારણનું ઘડતર, ્પંરડત જવાહરલાલ 
નહેરથી માંડહીને ડો. મનમોહન સસઘ સુધી 
14 વડાપ્રધાનોનાં કાય્ષકાળમાં આવેલા 
્પડકારોનો સામનો તથા મેળવેલી 

અતાધુનનક 
ટેકનાેલાેજીથી સજ્જ

યુનનટી િાેલ
અનકેતામાં એકતા જ 
આ્પણી તાકાત છે. 
તને ેપ્રદર્િત કરવા મા્ેટ 
લગાવવામાં આવેલી 
્નુન્ટહી વોલ ્પાસ ે
દેિવાસીઓ સાથ ેખભે 
ખભો તમલાવીને ઊભા 
રહો અને આ્પણી 
એકતાને ઉજવો.

રાષ્ટ્ર પ્રધાનમરંિી સગં્હાલય
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જયૂ અાે ભવિષ્યનું ભારિ
જસમ્ુલ્ેેટડ હેજલકોપ્ટરનાં ્પોડમાં બસેીન ેદેિમાં 
બની રહેલા ઊંચા પુલ, સરંુગો અન ેસોલર ્પાક્ષ ની 
સાથ ેદેિના રોમાંચક ભવવષયની વવકાસ યાત્ાન ે180 
રડગ્રી પ્રોજકે્નમાં અનભુવ કરી િકો છો. 

મનગમિા પીઅેમના હસિાક્રનાે પરિ
તમારી ્પસદંગીના વડાપ્રધાનના હસતાક્ર સાથે 
તમારાં નામ વાળો ્પત્ મેળવી િકો છો.

ટાઇમ મશીન
કસ્ટમ નનર્મત ્ટાઇમ મિીન દ્ારા ભરીથી ભતૂકાળમાં 
જીવો

પીઅેમનું યાદગાર ભાષણ સાંભળાે
લાલ રકલલા ્પરથી જ ેભારણ આપયા છે, તેમાંથી 
યાદગાર ભારણ સાંભળહી િકો છો.

હકડસ ઝાને
અહીં ઇસરોના તમિન મગંલયાનન ેઇમર્સવ સ્કહીન દ્ારા 
અનભુવ કરો. રડજજ્ટલ સ્કહીન ્પર તમારા થચત્ન ેલાઇવ 
બનતા જૂઓ.

જસધ્ધ્ધઓ ઇન્રએક્કવ રીતે રજૂ 
કરવામાં આવી છે.

n • સંગ્રહાલયનું પ્રતીક એ્ટલે કે લોગો 
રાષ્ટ્ર  અને લોકિાહહીનાં પ્રતીક ધમ્ષચક્રને 
ધારણ કરનાર ભારતનાં લોકોનાં હાથનું 
પ્રતતનનથધતવ કરે છે. ઊજા્ષ સંરક્ણની 
્ટકાઉ ્પધ્ધતતઓનો ઉ્પયોગ કરીને 
બનાવવામાં આવેલા સંગ્રહાલય મા્ેટ 
એક ્પણ ઝાડ કા્પવામાં આવ્ંુ નથી 
અને હ્ટાવવામાં ્પણ નથી આવ્ંુ.

િમે અા મ્ુઝીયમમાં િમે અા મ્ુઝીયમમાં 
જરાય કંટાળશાે નહીંજરાય કંટાળશાે નહીં
બાળ્પણમાં તમે માતા-વ્પતા સાથે 
કે સુ્લમાંથી સગં્રહાલય જોવા ગયા 
હિો. સગં્રહાલય સામાન્ રીતે 
કં્ટાળાજનક હોય છે અન ેક્ારે 
્પાછા જઈએ તેવો વવચાર આવ ેછે. 
્પણ પ્રધાનમંત્ી મ્ુઝીયમમાં કંઇક 
અલગ જ છે. તમેાં અસરકારક રીતે 
માહહતી પૂરી ્પાડવામાં આવી છે. 
આ સંગ્રહાલય જોનારા બાળકો 
અન ે્ુવાનો મજા આવિ.ે

રાષ્ટ્ર પ્રધાનમંરિી સંગ્હાલય
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અા મ્ુઝીયમને પણ જયૂ અાે
n ભારતી્ સંગ્રહાલ્ઃ કોલકતામાં છે. 1814માં િરૂ થયેલું આ 

સંગ્રહાલય ભારતમાં જ નહીં, ્પણ એશિયા પ્રિાંત વવસતારમાં 
સૌથી જૂનું અને સૌથી મો્ંુટ સંગ્રહાલય છે. અહીં પ્રાચીન વસતુઓ, 
િસ્ત્રો અને આભરૂણો, જીવાશમ, કંકાલ, જૂનાં સાચવેલાં િબ અને 
્ુગલ થચત્ોનાં સંગ્રહ સાથે જસક્કાઓનો ્પણ અનોખો સંગ્રહ છે.

n રાષ્ટ્ર રી્ રેલ સંગ્રહાલ્ઃ નવી રદલ્હીમાં છે. અહીં ભારતીય રેલના 
140 વર્ષનાં વારસાને જોવા અને સમજવાની તક મળે છે. અહીં ફેરી 
ન્વન, વરાળનાં એનન્જન, કોલસાથી ચાલતી ગાડહીઓનાં મોડલ 
ઉ્પરાંત મહારાજા રોસલગ સલુન ્પણ જોવા મળહી િકે છે. આ 
સંગ્રહાલયમાં વવશ્વની જૂની ચાલુ હાલતની ્ટ્ર ેન ્પણ છે, જનેું એનન્જન 
1855માં બનાવવામાં આવ્ંુ હતું.

n આરબીઆઇ મોને્ટરી મરુઝી્મઃ ્ંુબઇમાં છે. આ મ્ુઝીયમમાં 
જસક્કા અને રૂવ્પયાના વવકાસનો ક્રમ જોઈ િકાય છે. અહીં છઠ્હી 
િતાદિીના જસક્કાથી માંડહીને ઇ-મની સુધી બધું જ ઉ્પલબ્ધ છે.

n વવરાસત-એ-ખાલસાઃ િીખ ધમ્ષનાં મ્ુઝીયમ સાથે સંકળાયેલું 
છે, ્ંપજાબનાં આનંદપુર સાહહબમાં છે. આ સંગ્રહાલય િીખ 
ઇતતહાસનાં 500 વર્ષ અને ખાલસાની 300મી વર્ષગાંઠની 
ઉજવણી પ્રસંગે બનાવવામાં આવ્ંુ હતું. તે 10મા અને અંતતમ ગુર 
ગોબબદસસહનાં િાસ્ત્રો ્પર આધારરત છે અને એશિયામાં સૌથી વધુ 
જોવાતા સંગ્રહાલય તરીકેનો વવક્રમ ધરાવે છે.

n પતંગ સંગ્રહાલ્ઃ અમદાવાદમાં છે. આ ્પતંગ સંગ્રહાલય દેિનું 
પ્રથમ અને એક માત્ તથા વવશ્વનું બીજુ ં્પતંગ સંગ્રહાલય છે. 26 
ફેબુ્આરી, 1975નાં રોજ િરૂ થયેલાં અને સંસ્ાર કેન્દ્રનાં નામે 
જાણીતાં આ સંગ્રહાલયમાં 22X16 ફુ્ટના સૌથી ઊંચા ્પતંગ 
ઉ્પરાંત ્પતંગના ઇતતહાસની માહહતી ઉ્પરાંત વવશ્વભરમાં દુલ્ષભ 
્પતંગ ્પણ જોવા મળે છે.

n નેશનલ મરુઝી્મ ઓફ ઇન્ડ્ન જસનેમાઃ ્ંુબઇમાં ગુલિન મહલ 
ઇમારતમાં આ મ્ુઝીયમ આવેલું છે. તેની િરૂઆત 19 જાનુ્આરી, 
1919નાં રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરી હતી. સંગ્રહાલયમાં 

n નિેનલ વોર મમેોરરયલ નવી રદલ્હીમાં છે. સવવોચ્ચ બજલદાન 
આ્પનારા સનૈનકોની યાદમાં તેનુ ંનનમયાણ કરવામાં આવ્ંુ છે. હવે 
અહીં અમર જવાન જ્ોતત ્પણ પ્રજવજલત છે.

n રા।્ટ્ર હીય ્પોજલસ સ્ારક નવી રદલ્હીમાં છે. ્પોજલસ અને 
અધ્ષસનૈનક દળોન ેસમર્્પત આ રાષ્ટ્ર હીય સ્ારક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ 21 ઓકોબર, 2018નાં રોજ રાષ્ટ્રન ેસમર્્પત ક્ુું. 
આઝાદીનાં આ્ટલા દાયકા બાદ દેિમાં કોઈ રાષ્ટ્ર હીય ્પોજલસ 
સ્ારક ન હતુ.ં

n જજલયાંવાલા બાગ સ્ાક ્પરરસરનુ ંપનુર્નમયાણ અન ેસ્ારક 
ગલેરેીઓની િરૂઆત સરકારે કરી છે.

n વવપલોવી ભારત ગલેરેી કોલકતામાં છે. અહીં ક્રાંતતનાં થચહ્ોને 
આધનુનક ્ેટકનોલોજીનાં માધયમથી આકર્ષક બનાવવામાં 
આવયા છે.  આ ગેલરેીમાં આઝાદ હહન્દ ફોજનાં યોગદાનને ્પણ 
ઇતતહાસનાં ્પાનામાથી બહાર લાવીન ેસામ ે્ૂકવાનો પ્રયાસ 
કરવામાં આવયો છે.

n આરદવાસી સવતંંત્તા સનેાની સગં્રહાલયની શુખંલામાં ઝારખંડમાં 
ભગવાન બબરસા ્ંુડા આરદવાસી સવતતં્તા સનેાની સગં્રહાલય 
રાષ્ટ્રન ેસમર્્પત કરવામાં આવ્ંુ છે. રાજ્પી્પળા ખાત ેરાષ્ટ્ર હીય 
આરદવાસી સવતંંત્તા સનેાનીઓનુ ંસગં્રહાલય બની રહુ ંછે, જમેાં 
16 ગેલરેી સમગ્ર ભારતનાં આરદવાસી સવતતં્તા આંદોલનોને 
સમર્્પત હિે. આ સગં્રહાલય સે્ટચ્ ુઓફ ્ુનન્ટહીથી લગભગ 6 
રક.મી.દૂર છે.

િડાપ્રધાન અંગે િમારં જ્ાન િધારનારી હકીકિાે
પ્રધાનમંરિી સંગ્રહાલ્માં સરકાર-વહરીવ્ટ, પડકારોનો સામનો કરવા 
અંગેની માહહતી છે, તો સાથે સાથે તેમનાં જીવન સાથે સંકળા્ેલી 
માહહતી, વવશેર પ્રસંગોની ચીજવસતઓુને પણિ રજૂ કરવામાં આવી છે. 
જમે કે...
n લાલ બહાદુર િાસ્ત્રીએ તેમનાં લનિમાં સાસરા ્પક્માંથી ભ્ેટ તરીકે 

માત્ એક ચરખો જ સવીકાયવો હતો. આ ચરખો સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં 
આવયો છે. તેમની મા્ૂલી બચત, ઇમાનદારી અને સાદગી દિયાવતી 
્પોસ્ટ ઓરફસની ્પાસ બુક ્પણ સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવી છે.

n સવતંત્તા આંદોલનમાં જોડાતા ્પહેલાં મોરારજી દેસાઇ વરવો સુધી 

ગુજરાતમાં ડેપ્ુ્ટહી કલેકર હતા, તે અંગેના દસતાવેજો રાખવામાં 
આવયા છે.

n ચૌધરી ચરણસસહને જમીનદાર પ્રથા નાબૂદીમાં ખૂબ રસ હતો. 
તેમણે જમીનદારી પ્રથા નાબૂદી ્પર મહતવનું પુસતક ્પણ લખેલું, જ ે
સંગ્રહાલયમાં ્ૂકવામાં આવ્ંુ છે.

n વડાપ્રધાન ચંદ્રિેખર અંગે બહુ લોકોને ખબર નહીં હોય કે તેમણે 
‘ભારત યાત્ા’ નામે ્ન્ાકુમારીથી રદલ્હી સુધીની ્પગયાત્ા કરી 
હતી. 6 જાન્ુઆરીથી 25 જૂન, 1983 સુધી તેઓ લગભગ 4,260 
રકલોમી્ટર ્પગે ચાલ્યા હતા.

વવવવધ રફલ્ી હસતીઓના સંઘર્ષની ગાથાઓ અને ભારતીય 
મનોરંજન ઉદ્ોગનાં ઇતતહાસની માહહીતી મળે છે.

n ભારતમા કા્પડ ઉદ્ોગનો ઇતતહાસ અમદાવાદમાં કેજલકો 
્ેટક્સ્ટાઇલ મ્ુઝીયમમાં જાણવા મળે છે. 1949માં સ્ાવ્પત આ 
મ્ુઝીયમમાં ્ુગલ કાળમાં બનાવેલું કા્પડ પ્રદર્િત કરવામાં આવ્ું 
છે અને દેિનાં વવવવધ ભાગોમાં કા્પડ ઉદ્ોગની પ્રગતતની ્પણ 
માહહતી મળે છે. n

રાષ્ટ્ર પ્રધાનમરંિી સગં્હાલય
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અા મ્ુઝીયમને પણ જયૂ અાે

આ્પણા દેિમાં પ્રતતભાઓની કમી નથી ્પણ ગુલામીના 
સમયગાળામાં એવી વયવસ્ા ઊભી કરવામાં આવી, 

જમેાં અભયાસનો અથ્ષ માત્ અને માત્ નોકરી જ ગણવામાં આવતો 
હતો. એ વખતે અંગ્રેજોનું લક્ષ્ય હતું ્પોતાનાં મા્ેટ નોકરો તૈયાર 
કરવા. સવતંત્તા બાદ તેમાં થોડંુ ્પરરવત્ષન આવ્ંુ ્પણ બહુ મો્ટાં 
ફેરફાર કરવાનાં રહહી ગયા એ્ટલે ધાયયા ્પરરણામ ન મળહી િક્ા. 
2020માં નવી શિક્ણ નીતત ઘડહીને આ વયવસ્ા બદલવાની 
િરૂઆત કરવામાં આવી. આ એવી નીતત છે જમેાં શિક્ણ માત્ 
નોકરી મેળવવામાં નહીં ્પણ ્ુવાનોનાં ભવવષયનાં નનમયાણમાં 
મદદરૂ્પ સાબબત થઈ િકે. 7 જુલાઇનાં રોજ અશખલ ભારતીય 
શિક્ા સમાગમમાં આ બાબતનો ઉલલેખ કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ કહંુ,” રાષ્ટ્ર હીય શિક્ણ નીતતનો ્ૂળ આધાર, શિક્ણને 
સંકુથચત વવચારધારામાંથી બહાર લાવવાનો અને તેને 21મી 
સદીના આધુનનક વવચારો સાથે જોડવાનો છે.”

વડાપ્રધાન મોદીનાં ભારણિની છ મુખ્ વાતો...
1. આ્પેણે માત્ રડગ્રી ધારક ્ુવાનો તૈયાર ન કરીએ, ્પણ દેિને 

આગળ વધારવા મા્ેટ જ્ેટલાં ્પણ માનવ સંસાધનની જરૂર 
હોય તે આ્પણી શિક્ણ વયવસ્ા દેિને આ્પે. આ સંકલ્પનું 
નેતમૃતવ આ્પણા શિક્કો અને શિક્ણ સંસ્ાઓએ કરવાનું છે.

2. આજ ે ભારત વવશ્વની સૌથી ઝડ્પથી આગળ વધી રહેલાં 
અથુંતંત્ોમાંનુ એક છે. આજ ે આ્પણે દુનનયાની સૌથી મો્ટહી 
ઇકો જસસ્ટમ છીએ. સ્પેસ ્ેટકનોલોજી જવેાં કે્ત્માં જ્ાં 
્પહેલાં માત્ સરકાર જ બધું કરતી હતી ત્ાં હવે ખાનગી કે્ત્  
દ્ારા ્ુવાનો મા્ેટ નવી દુનનયા બની રહહી છે. દેિની દીકરીઓ 
મા્ેટ મહહલાઓ મા્ેટ જ ેસેકર ્પહેલાં બંધ હતા તે સેકર હવે 
દીકરીઓની પ્રતતભાના ઉદાહરણ રજૂ કરી રહ્ા છે.

3. નવી નીતતમાં સંપણૂ્ષ ફોકસ બાળકોની પ્રતતભા અને ચોઇસનાં 
હહસાબે તેમને બ્સ્લડ  બનાવવા ્પર છે. આ્પણા ્ુવાનો 

નિું શશક્ણ, નિી નીવિ
નિા ભારિનું નનમાણાણ

જવેી રીત ેએક નવજાતના જીવન મા્ેટ માતાનુ ંદૂધ જ સપંણૂિ્ષ આહાર હો્ 
છે એ જ રીત ેવ્ક્તનાં જન્થી મૃત્ ુસધુી સાથ્ષક જીવન જીવવા મા્ેટ 
શશક્ણિ મહતવનુ ંપાસ ુછે. પણિ શશક્ણિનો હેત ુમારિ રડગ્રીધારક રવુકો 
તૈ્ ાર કરવાનો જ નથી પણિ દેશન ેઆગળ ધપાવવા મા્ેટ જરૂરી માનવ 
સસંાધન નનમમાણિ કરવા મા્ેટ છે. નવી રાષ્ટ્ર રી્ શશક્ણિ નીતતનો આ જ 

મળૂ હેત ુછે. 29 જુલાઇનાં રોજ શશક્ણિ નીતતન ેબ ેવર્ષ પરૂાં થ્ા છે. 
આ બ ેવર્ષમાં શાળાકરી્ શશક્ણિથી માંડરીન ેકૌશલ્ય વવકાસ સધુીની 

અનકે પહેલ કરવામાં આવી, તો હવ ેઉચ્ચ શશક્ણિ કે્રિમાં મંથન 
સાથે આગળ વધવાનો વારો છે. આ લક્ષ્ય કઈ રીત ેહાંસલ થા્ 

તનેાં પર મથંન કરવા દેશનાં શશક્ણિ કે્રિ સાથે સકંળા્લેી 
300 હસતીઓએ 7થી 9 જુલાઇ સધુી ધમ્ષ, આદ્ાત્ 

અન ેજ્ાનની નગરી વારાણિસીમાં અશખલ ભારતી્ 
શશક્ા સમાગમ અતગં્ષત મથંન કરુું. 7 જુલાઇનાં રોજ 

વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ મથંનની શરૂઆત કરી....

રાષ્ટ્ર શશક્ા સમાગમ
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બ્સ્લડ હોય, આત્મવવશ્વાસથી સભર બને તેનાં મા્ેટ શિક્ણ 
નીતત આધાર તૈયાર કરી રહહી છે

4. નવી રાષ્ટ્ર હીય શિક્ણ નીતત મા્ેટ દેિનાં એજ્ુકેિન સેકરમાં 
એક મો્ટાં ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર ્પર કામ થ્ું છે. આજ ેદેિમાં મો્ટહી 
સંખ્ામાં કોલેજો ખુલી રહહી છે, નવી ્ુનનવર્સ્ટહીઓ ખુલી 
રહહી છે, નવી આઇઆઇ્ટહી અને આઇઆઇએમની સ્ા્પના 
થઈ રહહી છે.

5. રાષ્ટ્ર હીય શિક્ણ નીતત હવે માતમૃભારામાં અભયાસનો માગ્ષ 

મોકળો કરી રહહી છે. તેનાં ભાગ રૂ્પે સંસ્મૃત જવેી પ્રાચીન 
ભારતીય ભારાઓને ્પણ પ્રોત્સાહન આ્પવામાં આવી રહું 
છે.

6. આગામી સમયમાં ભારત વનૈશ્વક શિક્ણનાં મો્ટા કેન્દ્ર તરીકે 
ઉ્પસી િકે છે. તેનાં મા્ેટ આ્પણે એજુ્કેિન જસસ્ટમને 
આંતરરાષ્ટ્ર હીય મા્પદંડો ્પર તૈયાર કરવાનું રહેિે. આ રદિામાં 
દેિ સતત પ્રયાસ ્પણ કરી રહ્ો છે. n

હદવ્ય, ભવ્ય અને સુંદર કાશી

n 590 કરોડ રૂવ્પયાથી વધુનાં પ્રોજકે્ટસનું ઉદઘા્ટન કરવામાં આવ્ું. 
તેમાં વારાણસી સ્ા્ટ્ષ  જસ્ટહી અને િહેરી પ્રોજકે્ટસ અંતગ્ષત આવનારી 
અનેક ્પહેલ સામેલ છે.

n બાબતપુર-ક્પસેઠહી-ભદોહહી રોડ ્પર ચાર લેન વાળા રોડ ઓવર બબ્જ, 
7 ્પીએમજીએસવાય રોડનું નનમયાણ અને ઘરસૌના-સસધૌરા રોડને 
્પહોળો કરવા સહહતનાં વવવવધ પ્રોજકે્ટસનું ્પણ ઉદઘા્ટન કરવામાં 
આવ્ું.

n ગ્ટર અને જળ પુરવઠાની વયવસ્ાને સારી બનાવવા સંબંથધત વવવવધ 
પ્રોજકેસનું ્પણ ઉદઘા્ટન કરવામાં આવ્ું.

n વડાપ્રધાને 1200 કરોડ  રૂવ્પયાથી વધુનાં પ્રોજકે્ટસનો શિલાન્ાસ 
્પણ કયવો. તેમાં અનેક રોડ પ્રોજકે્ટસ, રોડ ્પહોળા કરવાનો 
સમાવેિ થાય છે. આ પ્રોજકે્ટસથી િહેર અને ગ્રામીણ રસતા ્પર 
વાહનવયવહારને ઘ્ટાડવામાં ઘણી મદદ મળિે.

n આ વવસતારમાં ્પય્ષ્ટનને પ્રોત્સાહન આ્પવાના હેતુથી વડાપ્રધાને વવશ્વ 
બેકિંની આર્થક મદદથી ઉત્ર પ્રદેિ ગરીબ સમથ્ષક ્પય્ષ્ટન વવકાસ 
પ્રોજકે અંતગ્ષત અનેક પ્રોજકે્ટસનો શિલાન્સ ્પણ કયવો.

n વડાપ્રધાન મોદીએ જસગરામાં સ્પો્ટ્ટસ્ષ સે્ટરડયમના પુનર્વકાસ કાયવોનાં 
પ્રથમ તબક્કાનો ્પણ શિલાન્ાસ કયવો.

વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદી જ્યારે પ્રથમ વાર લોકસભાની ચૂ્ંટણિી લડવા 
કાશી પહોંચ્ા ત્ારે પોતાની સાથે ગુજરાતનુ ં વવકાસ મોડલ લઇને 
આવ્ા હતા. પણિ તમેણિ,ે આદ્ાત્, ધમ્ષ અન ે સાંસૃ્તતક નગરી 
કાશીમાં વવકાસનુ ં નવુ ં મોડલ રજૂ કરુું, જને ે ‘કાશી મોડલ’ તરીકે 
ઓળખવામાં આવ ેછે. આ મોડલમાં પરંપરા અન ેઆધનુનકતાનુ ંસંુદર 
સતંલુન જોવા મળે છે. દેશનુ ંસકુાન સભંાળ્ા બાદ વડાપ્રધાન મોદી 
પોતાના સસંદી્ વવસતારમાં ગ્ા ત્ારે કરોડો રૂવપ્ાની ભે્ટ આપીને 
ગ્ા. 7 જુલાઇનાં રોજ ફરી એક વાર તમેણેિ કાશીને રૂ. 1800 કરોડની 
ભ્ેટ આપી.

કાિીએ સમગ્ર દેિન ેએવી તસવીર બતાવી જમેાં વારસો ્પણ છે અને 
વવકાસ ્પણ. હજારો કરોડ રૂવ્પયાની યોજનાઓ પરૂી થઈ ચૂકહી છે અને 
અનકે અમલીકરણનાં વવવવધ તબક્કા હેઠળ છે. 7 જુલાઇનાં રોજ 
આિરે 1800 કરોડ રૂવ્પયાનાં પ્રોજકે્ટસનુ ંઉદઘા્ટન અન ેશિલાન્ાસ 
કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહુ,ં “કાિીનંુ આધુનનક ઇન્ફ્ાસ્ટ્ટકચર 
ગતતિીલતાન ેપ્રોત્સાહન આ્પી રહંુ છે. શિક્ણ, કૌિલ્ય, ્પયયાવરણ, 
સવચતા, વે્પાર મા્ેટ જ્ારે પ્રોત્સાહન મળે છે ત્ારે નવી સસં્ાઓ બને 
છે. આસ્ા અન ેઆદ્ાત્મ સાથ ેસકંળાયલેા ્પવવત્ સ્ળોની રદવયતાને 
આધનુનક ભવયતા સાથ ેજોડવામાં આવ ેછે ત્ારે વવકાસ પ્રગતતિીલ 
બન ે છે. જ્ાર ગરીબોન ે ઘર, વીજળહી, ્પાણી, ગસે, િૌચાલય જવેી 
સવુવધાઓ મળે છે, ખલાસીઓ, વણકરો-હસતશિલ્પીઓ, લારી ગલલા 
વાળાથી માંડહીન ેબઘેર લોકો સધુી તમામ લાભ મળે છે ત્ારે વવકાસ 
સવંદેનિીલ બને છે.”

 1800 કરાેડ રૂપપયાનાં પ્રાેજેક્ટસ

િારાણસન ેમળી અક્ય પારિ રસાડેાની ભેટ
વડાપ્રધાન મોદીએ ્પોતાની વારાણસીની યાત્ામાં અક્ય ્પાત્ રસોડાનુ ં્પણ ઉદઘા્ટન ક્ુું. દેિમાં આ 
62્ંુ અન ેઉત્રપ્રદેિમાં ચોથુ ંઅક્ય ્પાત્ રસોડંુ છે. અક્ય ્પાત્ સેવાભાવી સસં્ા છે. ત ે્ ્ુપી સહહત 
દેિનાં 12 રાજ્ોમાં િાળાના બાળકો મા્ેટ મધયાહન ભોજન ઉ્પલબ્ધ કરાવ ેછે. ભારતમાં સરકારી 
િાળાઓમાં મધયાહન ભોજન યોજનાને લાગુ કરવામાં અક્ય ્પાત્ કેન્દ્ર સરકારની સૌથી મો્ટહી 
ભાગીદાર છે. આ સંસ્ા દેિનાં 14,702 િાળામાં આિરે 17 લાખ વવદ્ાથશીઓન ેમફતમાં ભોજન 
પરંૂ ્પાડે છે. વારાણસીમાં અક્ય ્પાત્ રસોડાનુ ં62્ુ ંકેન્દ્ર ખલુુ ંછે. આ અક્ય ્પાત્ રસોડામાં એક 
લાખ વવદ્ાથશીઓ મા્ેટ બ્પોરન ુભોજન બનાવવામાં આવિ.ે

રાષ્ટ્ર શશક્ા સમાગમ
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સમાિેશી સમાજના અંવિમ 
છેડા સુધી વિકાસનાે માગણા

રાષ્ટ્ર અરૂણ જેટલી સ્ૃવિ વ્યાખ્ાન

સમાવેિી વવકાસનો અથ્ષ એવો વવકાસ છે, જ્ાં 
તમામ મા્ેટ સમાન તકો હોય અને સરકારી 
યોજનાઓના લાભ સમાજના અંતતમ વગ્ષ સુધી 

્પહોંચે. સમાવેિી વવકાસમાં તમામ વગવો મા્ેટ પ્રાથતમક 
સુવવધાઓ ઉ્પલબ્ધ કરવા ્પર ભાર ્ૂકવામાં આવે છે. એ્ટલે 
કે રહેણાંક, ભોજન, ્પીવાનું ્પાણી, શિક્ણ, આરોગયની સાથે 
સાથે ગરરમાપૂણ્ષ જીવન જીવવા મા્ેટ આજીવવકાનાં સાધનો 
ઉત્પન્ન કરવા. આ બધાં સાથે સમાવેિી વવકાસ મા્ેટ ્પયયાવરણ 
સંરક્ણનું ્પણ ધયાન રાખવું જરૂરી છે, કારણ કે ્પયયાવરણનાં 
ભોગે કરવામાં આવેલા વવકાસને ન તો ્ટકાઉ કહેવામાં આવે 
ન  સમાવેિી.

સમાવેિ વગર વાસતવવક વવકાસ િક્ જ નથી અને વવકાસ 
વગર સમાવેિનું લક્ષ્ય પૂરં ન થઈ િકે. અ્મૃત કાળમાં એ સમયે 
જ્ારે ભારત આઝાદીનાં 100મા વર્ષમાં ભારત કેવું હોય, તેની 
તૈયારી કરી રહું છે ત્ારે સમાવેિનનો વવરય વધુ મહતવનો 
બની રહે છે. અરૂણ જ્ેટલી સ્મૃતત વયાખ્ાનમાં ‘સમાવેશિતાનાં 
માધયમથી વવકાસ, વવકાસનાં માધયમથી સમાવેશિતા’ વવરય 
્પર બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીતેલાં આઠ વર્ષમાં 

ભારતી્ સંદભ્ષમાં સમાવેશી વવકાસની 
પરરકલપના કોઇ નવી વાત નથી. પ્રાચીન 
ધમ્ષગ્રથંોની સમીક્ા કરીએ તો તેમાં પણિ બધાં 
લોકોને સાથે લઈને ચાલવાનો ઉલલેખ કરવામાં 
આવ્ો છે. ‘्सववे भवन्तु्सतुबिन’ માં આ વાતની પશુષ્ટ 
કરવામાં આવી છે. ભારતમાં આ અગાઉ પણિ 
આર્થકથી માંડરીને સામાજજક સતરો પર અનેક વાર 
સુધારાની પહેલ કરવામાં આવી છે, પણિ તેમાં એક 
અંતર હતું. એ છે દ્રશષ્ટકોણિનું. અગાઉ ભારતમાં 
મો્ટા સુધારા ત્ારે જ થતા હતા જ્યારે સરકાર 
પાસે બીજો કોઇ ઉપા્ ન હતો બચતો. પણિ હવે 
સરકાર સુધારાઓને સફળતાની સીડરી માને છે, 
જમેાં રાષ્ટ્ર હહત છે અને જમેાં જનહહત સમા્ેલું છે. 
સવ્ષસમાવેશશતા સાથે નવા ભારતમાં વવકાસ મા્ેટ 
આ પરરવત્ષનનો ઉલલેખ વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 
8 જુલાઇનાં રોજ ભૂતપુવ્ષ નાણિા મરંિી અરૂણિ 
જ્ેટલીની સ્ૃતતમાં આ્ોજજત વ્ાખ્ાનમાં ક્યો.
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કેન્દ્ર સરકારનાં આ સંકલ્પની તસવીર લોકો સામે રજૂ કરી. 
તેમણે જણાવ્ંુ કે, “છેલલાં આઠ વર્ષમાં ભારતે સમાવેિી 
વવકાસ મા્ેટ જ ેગતત સાથે જ ેસતરે કામ ક્ુું છે, તેનું ઉદાહરણ 
વવશ્વમાં ક્ાંય નથી મળતું, આજનું ભારત સુધારાનાં ્પગલાં 
લેવાને બદલે દ્રઢ વવશ્વાસ સાથે સુધારાનાં ્પગલા લઈ રહું છે 

અને આગામી 25 વર્ષની રૂ્પરેખા તૈયાર કરી રહંુ છે. અમારં 
નીતત-ઘડતર જનતાની નસ ્પર આધારરત છે. અમે વધુને 
વધુ લોકોને સાંભળહીએ છીએ. તેમની જરૂરરયાત અને તેમની 
આકાંક્ાઓને સમજીએ છીએ. એ્ટલાં મા્ેટ અમે નીતતને 
લોકવપ્રય ભાવનાઓના દબાણમાં નથી આવી દીધી.” n

n •	વીતેલાં આઠ વર્ષમાં ભારતે નવ કરોડથી વધુ મહહલાઓને મફત 
ગેસ કનેક્ન આપયા છે. આ સંખ્ા, સાઉથ આરફ્કા, ઓસ્ટ્રે જલયા, 
સસગા્પોર, નૂ્ઝીલેન્ડની કુલ વસતતથી વધુ છે.

n •	ભારતના રડજજ્ટલ ઇનન્ડયા અબ્ભયાને લગભગ ્પાંચ લાખ કોમન 
સર્વસ સેન્સ્ષ દ્ારા ગામમાં રહેતા ગરીબો સુધી ઇન્રન્ેટની તાકાત 
્પહોંચાડહી છે. ભારતની ભીમ UPIએ કરોડો ગરીબોને રડજજ્ટલ 
્પેમને્ની સુવવધાથી જોડ્ા છે.

n •	ભારતની સવનનથધ યોજનાએ લારી ગલલાવાળાઓને બેસકિંગ 
વયવસ્ા સાથે જોડવાની તક આ્પી છે. આ સમાજનો એ વગ્ષ છે 
જમેને ગેરન્હીનાં અભાવમાં ્પહેલા આવી સુવવધા ન હતી મળહી.

n •	 વવકાસમાં ્પાછળ રહહી ગયેલા 100 જજલલાને ્પસંદ કરીને તેમને 
આકાંક્ી જજલલા તરીકે વવકાસના ્ુદે્ બીજા જજલલાઓની સમકક્ 
ઊભા કરવાની ઝંૂબેિ િરૂ કરવામાં આવી.

n •	ઉડાન યોજનાએ અનેક એરસ્ટ્રહી્પને જીવંત કરી, નવાં એર્પો્ટ્ષ  
બનાવયા, અંતરરયાળ હ્ટયર-્ુટ અને હ્ટયર-થ્ી િહેરો સુધી ્પહોંચયા. 
નનધયારરત ભાડાંમાં વવમાન પ્રવાસની સગવડ આ્પી. હવાઇ ચપ્પલ 
્પહેરનાર ્પણ હવે હવાઈ પ્રવાસ કરી િકે છે.

n •	ભારતની નવી શિક્ણ નીતત માતમૃભારામાં અભયાસ ્પર ભાર ્ૂકહી 
રહહી છે. જ ેઅંગ્રજેી નથી જાણતા તેને હવે માતમૃભારામાં ભણીને 
આગળ વધવાની તક મળિે.

n •	જલ જીવન તમિન દેિનાં દરેક ઘરને ્પાણી પુરવઠા દ્ારા જોડહી રહું 
છે. માત્ ત્ણ વર્ષમાં જ આ તમિને 6 કરોડથી વધુ ઘરોને ્પાણીનાં 
જોડાણથી જોડ્ા છે. આ સમાવેશિતાથી દેિનાં સામાન્ માણસનું 
જીવન સરળ થ્ું છે.

n •	 સવાતમતવ યોજના દ્ારા દેિનાં ગ્રામીણ વવસતારોમાં ઘરો અને 
ઇમારતોનાં મેપ્પગનું કામ મો્ટા ્પાયે ચાલી રહું છે. અત્ાર સુધી 
ભારતના દોઢ લાખ ગામોમાં આ કામ અમે ડ્ર ોનની મદદથી કરી 
ચૂક્ા છીએ. 80 લાખથી વધુ લોકો પ્રો્પ્ટટી કાડ્ષ  બનાવી ચૂક્ા છે.

n •	અમારી સરકારે એવા 1500 કાયદાઓને નાબૂદ કયયા છે જ ેલોકોનાં 
જીવનમાં બબનજરૂરી રીતે નડતા હતા. 30,000થી વધુ કોમપલાયનસને 
્પણ દૂર કરવામાં આવયા છે, જ ેઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ અને ઇઝ 
ઓફ જલપવગમાં નડતરરૂ્પ હતા.

સમાિેશશિા સાથે વિકાસનાં માગયો અાગળ િધ્ું ભારિ

45 કરાેડથી િધુ 
જનધન ખાિા

વીતેલાં આઠ વર્ષમાં ભારતે 45 કરોડથી વધુ જનધન બેન્ક 
ખાતા ખોલાવ્ા છે. આ સંખ્ા જાપાન, જમ્ષની, બ્રિટન, 
ઇટલી, મેક્સિકોની કુલ વસતતની સમકક્ષ છે.

5 લાખ રપપયા સુધીની 
મફિ સારિાર

રિણ કરાેડ પાકા ઘરાે 
બન્ા દેશભરમાં

વીતેલાં આઠ વર્ષમાં ભારતે ગરીબોને ત્રણ કરોડ પાકા 
ઘરો બનાવી આપ્ા છે. વવશ્વનાં અનેક દેશોની વસતત પણ 
આનાથી ઓછી છે. રસતામાં સડી જતા પાક અને ફળો 
હવે કકસાન રેલ અને કૃષર ઉડાન જવેી ્ોજનાઓ દ્ારા એ  
વવસતારો સુધી પહોંચી રહ્ા છે, જનેા અંગે ખેડૂતો ક્ારે્ 
વવચારી શકતા ન હતા.

209 નિી મેહડકલ કાેલેજ 
બનાિિામાં અાિી

મોટાં ભાગનાં લોકોને આયુષ્માન ભારત જવેું આરોગ્ 
કવર મળયું તેને પકરણામે હેલ્થ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રકચરમાં મજબૂત 
સુધારા થ્ા. ભારતમાં છેલલાં 7-8 વર્ષમાં અગાઉની 
તુલનાએ ચાર ગણો વધારો થ્ો એટલે કે આશરે 209 
નવી મેકડકલ કોલેજ બનાવવામાં આવી. મકેડકલ કોલેજોમાં 
સીટોની સંખ્ા બમણી થઈ ગઈ છે.

આયુષ્માન ભારત અંતગ્ષત 50 કરોડથી વધુ વસતતને દર 
વરષે પાંચ લાખ રુવપ્ા સુધીનાં મફત સારવારની સુવવધા 
મળી છે. વીતેલાં ચાર વર્ષમાં સાડા ત્રણ કરોડથી વધુ લોકોએ 
આ ્ોજનામાં મફત સારવાર કરાવી છે. આ એ લોકો છે 
જઓે લાંબા સમ્ સુધી આરોગ્ સુવવધાથી દૂર હતા.

રાષ્ટ્ર અરૂણ જેટલી સ્ૃવિ વ્યાખ્ાન
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વિકાસના અેસિપ્રેસ િેમાં વિકાસના અેસિપ્રેસ િેમાં 
નિું પહરમાણ જેડાયુંનિંુ પહરમાણ જેડાયું

કહેવાય છે કે ભગવાન શ્ી રામ ે બંુદેલખડં થઇન ે વન પ્રવિે કયવો 
હતો. આ ધરતીએ સખં્ાબંધ શરૂવીર આપયા. આલ્ા-ઉદલ, 
મહારાજ છત્સાલ, લક્ષીબાઇ આ ધરતી ્પર થઈ ગયા. અહીં 

ઇસરુી થઈ ગયા, કવવ ્પદ્માકર થયા, તુલસીદાસ થયા, મથૈથલીિરણ ગપુત 
થયા, ડો. હરરસસહ ગૌર થયા તો બંુદેલખડેં  આ દેિન ેમેજર ધયાનચદં જવેા 
હોકહીના જાદુગર ્પણ આપયા. આ બુદેંલખડંન ે દેિમાં લાંબા સમય સુધી 
્પછાત્પણાના પ્રતીક તરીકે ઓળખવામાં આવ્ુ.ં ્પણ આ ઓળખ હવે 
બદલાઈ રહહી છે અન ેતનેો શે્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રતતબધ્ધતાન ેજાય 
છે. સસચાઇ પ્રોજકે્ટસ, દરેક ઘરમાં નળમાંથી ્પાણી, રડફેનસ કોરરડોર અને 
કેન-બેતવા જલકિંન ેમજૂંરી બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 16 જુલાઇનાં રોજ 
જાલૌનના કૈથરેી ગામમાં બંુદેલખડં એક્સપ્રસે વનેાં રૂ્પમાં વવકાસની નવી 
ભ્ેટ આ્પી. બુદેંલખંડની અ્ેપક્ાઓ પરૂી કરનાર આ ફોર લને રોડ થચત્કુ્ટ 
(NH-35), બાંદા, મહોબા, હમીરપુર, જાલૌન, ઔરેયા અન ેઇ્ટાવા થઈને 
્પસાર થઈ રહ્ો છે. ઇ્ટાવામાં એક્સપ્રસે વ ેકુદરૈલ ્પાસ ેલખનઉ-આગ્રા 
એક્સપ્રસે વ ેસાથ ેજોડાઇ જાય છે. 29 ફેબુ્આરી, 2020નાં રોજ વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ આ એક્સપ્રસે વને ુશિલારો્પણ ક્ુ્ષ હતુ.ં માત્ 28 મહહનાનાં 
વવક્રમ સમયમાં પરૂા થયલેા આ એક્સપ્રસે વનેુ ંઉદઘા્ટન કરતા વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ કહુ ંહતુ,ં “બુદેંલખડં એક્સપ્રસે વને ેકારણ ેથચત્કુ્ટથી રદલ્હી 
સધુીનંુ અતંર આિરે 3-4 કલાક ઘ્ટહી ગ્ંુ છે, ્પણ તનેો લાભ તનેાંથી 
અનકે ગણો વધ ુછે. આ એક્સપ્રસે વ ેમાત્ વાહનોન ેજ ગતત નહીં આ્પ,ે ્પણ 
સમગ્ર બુદેંલખંડની ઔદ્ોનગક પ્રગતતન ેગતત આ્પિે. આ એક્સપ્રસે વનેાં 

કોઇ પણિ એક્સપ્રેસ વેથી મારિ બે જગ્ા 
વચ્ચનેું અંતર ઓછંુ નથી થતું, પણિ તેનાં 

પરથી વવકાસની નવી કહાની પસાર 
થા્ છે. એ્ટલાં મા્ેટ કોઇ એક્સપ્રેસ વે 
મારિ વાહનોના પૈડાંને નવી ગતત જ નથી 

આપતો, પણિ પોતાની સાથે સાથે એ 
વવસતારનાં આર્થક વવકાસને પણિ નવી 

ઝડપ આપે છે. એક સમ્ે બુંદેલખંડ 
વેરાન ખેતર, તળાવ અને કાચા રસતા 

મા્ેટ જાણિીતું હતું. પણિ હવે આ ધરતીને 
વવકાસની ઝડપ મળરી છે. કેન-બેતવા 

જલન્ પ્રોજકે્ટનું સપનું હો્ કે પછી 16 
જુલાઇનાં રોજ એક્સપ્રેસ વેથી આર્થક 
વવકાસને મળેલી ગતત હો્, બુંદેલખંડ 

પણિ હવે વવકાસનાં નકશા પર આવી 
જશે અને દેશનાં વવકાસની સાથે કદમ 

તમલાવી રહું છે...

રાષ્ટ્ર બુંદેલખંડ અેસિપ્રેસ િે
બુંદેલખંડ અેસિપ્રેસ િે
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બનેં તરફ અનકે ઉદ્ોગ સ્્પાવાના છે. અહીં સ્ટોરેજની સવુવધા, 
કોલડ સ્ટોરેજ સુવવધા ઊભી થવાની છે. બંુદેલખડં એક્સપ્રસે 
વનેે કારણે આ વવસતારમાં કમૃયર આધારરત ઉદ્ોગ સ્ા્પવા ખૂબ 
સરળ બની જિે. ખેતરમાં ્પદેા થનારી ઉ્પજન ેનવા બજારો સધુી 

્પહોંચાડવામાં સરળતા રહેિ ે બંુદેલખડંમાં બની રહેલા રડફેનસ 
કોરરડોરન ે્પણ તેનાથી બહુ મદદ મળિ.ે એ્ટલ ેકે એક્સપ્રસે વે 
બુદેંલખડંનાં ખૂણ ેખણૂાનો વવકાસ કરિે, સવરોજગારની નવી તકો 
આ્પિે.” n

દેશમાં સાૈથી િધુ 13 અેસિપ્રેસ િે ધરાિિું રાર્ બન્ું ઉત્તરપ્રદેશદેશમાં સાૈથી િધુ 13 અેસિપ્રેસ િે ધરાિિંુ રાર્ બન્ું ઉત્તરપ્રદેશ

યમુન
ા અ

ેસિ
પ્રસે

િે

અાગ્ા-લખનઉ અેસિપ્રસે િે

બ
ુંદેલખ

ંડ અ
ેસિ

પ્રેસ િે

બ
ુંદેલખ

ંડ અ
ેસિ

પ્રસે િે

પયૂિાાંચલ અેસિપ્રસે િે

n આ એક્સપ્રસે વનેી બનં ેબાજુ 110 મી્ટર ્પહોળો રાઇ્ટ 
ઓફ વે બનાવવામાં આવયો છે, જ્ાં સોલર એનજી્ષથી 
ઊજા્ષ મળિે. સાથ ેસાથ ેઆ એક્સપ્રસે વ ે્પર એન્્રહી અને 
એક્ઝ્ટ મા્ેટ 13 સ્ળો ્પર ઇન્રચઇેન્જ બનાવયા છે.

n એક્સપે્રસ વેની જરૂરી જગયાઓ ્પર 4 રેલવ ેઓવરબબ્જ, 
19 ફલાયઓવર, 224 અડંર્પાસનુ ંનનમયાણ કરવામાં આવ્ંુ 
છે. 4 જગયા ્પર ્ેપ્ટ્ર ોલ ્પ્ંપ અને 4 જગયા ્પર જનસવુવધાઓ 
વવક્સાવવામાં આવી રહહી છે. સાથે સાથ ેસ્ાનનક લોકો મા્ેટ 
સર્વસ રોડ ્પણ બનાવવામાં આવયા છે.

n  એક્સપે્રસ વેની આસ્પાસ વમૃક્ારો્પણ કરવામાં આવિે 
અન ેઇન્વસે્ટમને્ ્પાક્ષ  અન ેકારખાના બનાવવામાં આવિ.ે 
બુદેંલખડં એક્સપે્રસ વ ેસમગ્ર ્્ુપી અન ેસમગ્ર દેિની 
આકાંક્ાઓન ેઝડ્પ આ્પિે. એક્સપ્રસે વ ે્પર ્ુસાફરી 
કરનારા પ્રવાસીઓની સલામતી મા્ેટ વવિરે વયવસ્ા 
કરવામાં આવી છે. 

અાધુનનક સુવિધાથી સજ્જ છે 
બુંદેલખંડ અેસિપ્રેસ િે

અાગ્ા

ઇટાિા લખનઉ

થચરિકુટ

ગાઝીપુર

n લગભગ રૂ. 14,850 કરોડનાં ખચષે 296 
રકલોમી્ટરમાં ચાર લને બુદેંલખડં એક્સપે્રસ વેનંુ 

નનમયાણ કરવામાં આવ્ંુ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
જ ફેબુ્આરી, 2020માં તનેુ ંશિલારો્પણ ક્ુ્ષ હતુ.ં બાદમાં તેને જસક્સ લને 

વવસતરણ ્પણ કરી િકાય તેમ છે.

n 36 મહહનાના નનધયારરત લક્ષ્ય ્પહેલાં એ્ટલે કે 28 મહહનામાં જ એક્સપે્રસ 
વનેુ ંનનમયાણ કાય્ષ પરંૂ થ્ુ.ં એક્સપ્રસે વનેી બાજુમાં બાંદા અને જાલૌન 
જજલલામાં ઔદ્ોનગક કોરરડોર બનાવવાનુ ંકાય્ષ ્પણ િરૂ થઈ ગ્ંુ છે.

સંચાનલિ અેસિપ્રેસ િે 1225 હકલાેમીટર
n  પવૂવાંચલની તસવીર બદલનાર પવૂવાંચલ એક્સપ્રસે વે રાજ્નો સૌથી 
લાંબો એક્સપ્રસે વે છે, જનેી લબંાઇ 341 રક.મી છે.  n  આગ્રા-લખનઉ 

એક્સપે્રસ વ ે302 રક.મી. n ય્ુના એક્સપ્રસે વ ે165 રક.મી. n રદલ્હી-મેરઠ 
એક્સપે્રસ વ ે96 રક.મી n નોઇડા-ગે્ર્ટર નોઇડા એક્સપ્રસે વ ે25 રક.મી, 

નનમાણાણાધીન અેસિપ્રેસ િે 1974 હકલાેમીટર
n  ગોરખપુર જલકિં એક્સપ્રસે વે 91 રક.મી. n  ગગંા એક્સપે્રસ વે 594 

રક.મી n લખનઉ-કાનપરુ એક્સપ્રસે વ ે63 રક.મી n ગાશઝયાબાદ-કાનપુર 
એક્સપે્રસ વ ે380 રક.મી. n ગોરખપુર-જસલીગડુહી એક્સપ્રસે વ ે519 રક.મી. 

n રદલ્હી-દહેરાદુન એક્સપ્રસે વે 210 રક.મી, 
n ગાઝીપુર-માંઝીઘા્ટ એક્સપ્રસે વ ે117 રક.મી

સંપકણા  સુવિધાઅામેાં 
સુધારા સાથે અાથથણિક 

વિકાસને પણ પ્રાેત્સાહન

એક સમય હતો જ્ારે માનવમાં આવતંુ હતુ ંકે, અવરજવરનાં સાધનો ્પર પ્રથમ અથધકાર માત્ મો્ટાં-મો્ટા િહેરોનો જ 
છે. ્ુબંઇ, કોલકાતા, બેંગલુર, હૈદરાબાદ કે રદલ્હી જવેા િહેરોન ેઘણી બધી સવુવધા મળહી હતી ્પણ છેલલાં આઠ વર્ષમાં 
સરકારનો અબ્ભગમ બદલાયો છે. ઉત્રપ્રદેિ તેનુ ંમહતવપણૂ્ષ ઉદાહરણ છે અહીં બુદેંલખંડ એક્સપ્રસે વ ેથચત્કુ્ટ, બાંદા, 
હમીરપુર, મહોબા, જાલૌન ઓરૈયા અન ેઇ્ટાવા થઇન ે્પસાર થઈ રહ્ો છે, તો પૂવવાંચલ એક્સપ્રસે વ ેલખનઉની સાથ ેસાથે 
બારાબંકહી, અમેઠહી, સલુ્તાનપરુ, અયોધયા, આબેંડકરનગર, આઝમગઢ, મઉ અન ેગાઝીપરુથી ્પસાર થઈ રહ્ો છે. ગોરખપુર 
જલકિં એક્સપ્રસે વે આબંડેકર, સતં કબીરનગર અન ેઆઝમગઢન ેજોડે છે. નવા બની રહેલો ગગંા એક્સપ્રસે વે મરેઠ, હાપડુ, 
બલુદંિહર, અમરોહા, બદા્ુ, િાહજહાંપરુ, હરદોઇ, ઉન્નાવ, રાયબરેલી, પ્રતા્પગઢ અન ેપ્રયાગરાજન ેજોડવાનુ ંકામ કરિ.ે

સગિડદાયક 
મુસાફરી શહેરાે 

માટે જ હાેય િેિાે 
અશભગમ બદલાયાે
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કાૈશલ્થી રાેજગાર િરફ...કાૈશલ્થી રાેજગાર િરફ...

પીઅેમ દક્ યાેજના

સમાનતા એક મૂલ્ય પણિ છે અને અથધકાર પણિ. તેમ છતાં સમાજનો એક વગ્ષ એવો છે જ ેઆઝાદી મળ્ા 
પછી સમાનતાના આ લાભથી વંથચત રહ્ો છે. કે્દ્ર સરકારની તમામ ્ોજનાઓ જનેો લાભ આ વગ્ષ સુધી 

પહોંચવો જોઇતો હતો તે નથી પહોંચી શક્ો. 2014માં વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ દેશનું સુકાન સંભાળરુ ંત્ારે 
અંત્ોદ્ના જસધ્ધાંત પર ચાલીને દરેક ્ોજનાનો લાભ સમાજના છેવાડાના માણિસ સુધી પહોંચાડવાની 

શરૂઆત થઈ. પ્રધાનમંરિી દક્ ્ોજના સાથે 7 ઓગસ્ટ, 2021નાં રોજ આવી શરૂઆત થઈ. તેનો હેતુ કચરો 
વીણિનારા, પછાત વગ્ષ, અનુસથૂચત જાતતઓ, વવચરતી જાતતઓ અને આર્થક રીતે પછાત જૂથોને કૌશલ્ય 

વવકાસની તાલીમ આપીને તેમને આત્નનભ્ષર અને મજબૂત બનાવવાનો હતો. આ ્ોજના દ્ારા 5 વર્ષમાં 2.7 
લાખ રુવાનોને લાભ આપવામાં આવશે...

કૌ
િલ્ય વવકાસ એક એવો વવરય છે જ ે આજ ે સમયની 
સૌથી મો્ટહી જરૂરરયાત છે. ્વુાનો મા્ેટ શિક્ણની સાથે 
સાથ ેકૌિલ્ય વવકાસન ેધયાનમાં રાખીન ેકૌિલ્ય વવકાસ 

તમિન અન ે નવી રાષ્ટ્ર હીય શિક્ણ નીતતની િરૂઆત થઈ. ્પણ 
સમાજનો એક વગ્ષ હજુ ્પણ એવો હતો જમેનાં કૌિલ્ય વવકાસ ્પર 
ક્ારેય ધયાન આ્પવામાં આવ્ંુ ન હતંુ. પ્રધાનમતં્ી દક્ યોજના આ 
વગ્ષનાં આર્થક ઉત્ાનનાં સ્પનાન ેપૂરં કરવા મા્ેટ િરૂ કરવામાં 
આવી હતી. આ અંતગ્ષત આ વગવોનાં કૌિલ્ય વવકાસ કાય્ષક્રમને 
ચાર કે્ત્ોમાં વગશીકમૃત કરવામાં આવયા છે. 

પ્રથમઃ અ્પ બ્સ્સલગ/રી બ્સ્સલગ દ્ારા ગ્રામીણ કારીગર, સફાઇ 
કમ્ષચારી વગરેેન ેનાણાકહીય અન ેરડજજ્ટલ સાક્રતા પરૂી ્પાડવી. 
આ ઉ્પરાંત, તમેન ેમા્ટહીનાં વાસણ, વણા્ટકામ, સુથારકામ, ઘરેલુ 
કામ વગેરેમાં ્પણ તાલીમ આ્પવામાં આવે છે. આ તાલીમ કાય્ષક્રમ 
32થી 80 કલાકનો છે. 
બીજુ:ં ્ંૂટકા ગાળાની તાલીમ અતંગ્ષત દરજીકામ, ફર્નચર, ફુડ 
પ્રોસસેસગ જવેા સવરોજગારનાં ક્તે્ોમાં 200 કલાકથી 600 કલાક 
અન ેછ મહહનાની તાલીમ આ્પવામાં આવે છે.
રિીજુઃ ઉદ્ોગ સાહજસકતા વવકાસ કાય્ષક્રમ દ્ારા અનસુથૂચત જાતત 

ફલગેશશપ યાજેના પીઅમે દક્ યાેજના

દેશમાં સાૈથી િધુ 13 અેસિપ્રેસ િે ધરાિિું રાર્ બન્ું ઉત્તરપ્રદેશદેશમાં સાૈથી િધુ 13 અેસિપ્રેસ િે ધરાિિું રાર્ બન્ું ઉત્તરપ્રદેશ
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અને અન્ ્પછાત વગ્ષના એવા ્વુાનોન ેતાલીમ આ્પવામાં આવે 
છે જઓે ઉદ્ોગ િરૂ કરવા માંગ ેછે. આ કાય્ષક્રમની ્ દુત 80થી 90 
કલાક અથવા 10થી 15 રદવસની રહેિ.ે
ચોથઃુ લાંબા ગાળાના કાય્ષક્રમ દ્ારા એ ક્તે્ોમાં તાલીમ આ્પવામાં 
આવ ેછે, જનેી બજારમાં સારી માંગ છે, જમે કે પ્રોડક્ન ્ેટકનોલોજી, 
પલાસ્ટહીક પ્રોસસેસગ, ્ેટક્સ્ટાઇલ ્ેટકનોલોજી, હેલ્થકેર વગેરે. આ 
કાય્ષક્રમની ્ુદત ્પાંચ મહહના અથવા તનેાથી વધુ અથવા એક વર્ષ 
(1000 કલાક)ની હિે.

યોજના અંતગ્ષત તાલીમાથશીઓને સ્ટાઇ્પને્ડ ્પણ આ્પવામાં 
આવ ેછે. આ અતંગ્ષત રીબ્સ્સલગ અન ેઅ્પ પક્લગ ્ટ્રેઇનનગ પ્રોગ્રામ 
અતંગ્ષત તાલીમાથશીની હાજરી 80 ્ટકા હોય તો આ નસ્તતમાં 
તાલીમાથશીન ે રૂ. 2500 આ્પવામાં આવ ે છે. આંત્વપ્રન્ોરિી્પ 
ડેવલ્પમને્ પ્રોગ્રામ અતંગ્ષત તાલીમાથશીની  હાજરી 80 ્ટકા હોય 
તો તાલીમાથશીન ે દૈનનક 100 રૂવ્પયા આ્પવામાં આવ ે છે. િો્ટ્ષ  
્ટમ્ષ અન ેલોંગ ્ટમ્ષ ્ટ્ર ેઇનનગ પ્રોગ્રામ અંતગ્ષત અનસુથૂચત જાતતના 
તાલીમાથશીન ેદર મહહન ે1500 રૂવ્પયા આ્પવામાં આવ ેછે.  n

n  સામાજજક ન્ાય અને અથધકારરતા મંત્ાલયે 
પ્રધાનમંત્ી દક્ ્પો્ટ્ષલ અને પ્રધાનમંત્ી-દક્ મોબાઇલ 
એ્પ લોંચ કરી છે. યોજના સાથે સંકળાયેલી તમામ 
માહહતી મા્ેટ ઇચુક ઉમેદવાર  pmdaksh.dosje.
gov.in અથવા મોબાઇલ એ્પ ્પીએમ-દક્ને ગુગલ 
પલે સ્ટોર ્પરથી ડાઉનલોડ કરીને તેનાં ્પર ્પોતાનું 
રજીસ્ટ્રેિન કરાવી િકે છે.

n  અરજકતયા ભારતનો કાયમી નાગરરક હોવો જોઇએ. 
તેની ઉંમર 18થી 45 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઇએ.

n  અરજકતયા અનુસૂથચત જાતત, અનુસૂથચત જનજાતત, 
અન્ ્પછાત વગ્ષ, આર્થક રીતે ્પછાત વગ્ષ, સફાઇ 
કમ્ષચારી, વવચરતી, અધ્ષ વવચરતી જાતતનો હોવો 
જોઇએ.

n  અરજતયા અન્ ્પછાત વગ્ષમાંથી હોય તો તેનાં 
્પરરવારની વાર્રક આવક ત્ણ લાખ અથવા તેનાથી 
ઓછી હોવી જોઇએ.

n  અરજતયા આર્થક રીતે ્પછાત વગ્ષમાંથી હોય તો તેનાં 
્પરરવારની વાર્રક આવક એક લાખ અથવા તેનાથી 
ઓછી હોવી જોઇએ.

n  આ યોજનાનો લાભ મેળવવા મા્ેટ લાભાથશીએ કોઇ 
પ્રકારની રકમ ચૂકવવાની જરૂર નથી. માત્ એક વાર 
જ આ યોજનાનો લાભ લઈ િકાય છે.

n  તાલીમની ્ુદત પૂરી થયા બાદ તાલીમ મેળવી 
રહેલા લોકોને સર્્ટરફકે્ટ સાથે રોજગારની તક 
ઉ્પલબ્ધ કરવામાં મદદ કરવામાં આવે છે.

કારીગરઃ ્પોતાના વયવસાયમાં તાલીમ મેળવીને વધુ 
આવક મેળવી િકે છો.

મહહલાઓઃ સવરોજગારના ક્ેત્માં જઈ િકે છે. તેનાથી 
તે આર્થક રીતે મજબૂત બની િકે છે.

લશક્ત સમૂહોના રુવાઃ રોજગાર યોગય વયવસાયોમાં 
લાંબા ગાળાની તાલીમ અને વવિેરતા પ્રાપત કરી િકે 
છે, જનેાંથી તેમને સારી નોકરી મળહી િકે છે.

n  ્પીએમ-દક્ ્પો્ટ્ષલનાં માધયમથી અનુસૂથચત જાતત, ્પછાત વગ્ષ અને 
સફાઇ કમ્ષચારી મા્ેટ કૌિલ્ય વવકાસ સંબંથધત તમામ માહહતી એક 
જ સ્ળ ્પર ઉ્પલબ્ધ કરવામાં આવી છે.

n  આ્ટલું જ નહીં, ્પણ માત્ એક ક્્લક કરવાથી કોઇ ્પણ લાભાથશી 
્પોતાની આસ્પાસ ચાલી રહેલી કૌિલ્ય વવકાસ તાલીમ અંગે 
માહહતી મેળવી િકે છે અને સરળતાથી કૌિલ્ય તાલીમ મા્ેટ ્પોતાનું 
નામ નોંધાવી િકે છે. વયક્તગત માહહતી સંબંથધત જરૂરી દસતાવેજ 
અ્પલોડ કરવાની સુવવધા ્પણ છે.

n  તાલીમ ્ુદત દરતમયાન ચહેરા અને આંખોનાં સે્નનગ દ્ારા 
તાલીમાથશીની ઉ્પનસ્તત નોંધાવવાની સગવડતા છે.

n  તાલીમ કાય્ષક્રમ દરતમયાન ફો્ટો અને વવરડયો ક્્લ્પનાં માધયમથી 
મોનન્ટરીંગની સુવવધા છે.

n  આ યોજના સામાજજક ન્ાય અને અથધકારીતા મંત્ાલય અંતગ્ષત 
ત્ણ નનગમો દ્ારા કાયયાસ્ન્વત કરવામાં આવી રહહી છે. જનેાં નામ છે, 
રાષ્ટ્ર હીય અનુસૂથચત જાતત નાણાકહીય અને વવકાસ નનગમ, રાષ્ટ્ર હીય 
્પછાત વગ્ષ નાણાકહીય અને વવકાસ નનગમ, રાષ્ટ્ર હીય સફાઇ કમ્ષચારી 
નાણાકહીય અને વવકાસ નનગમ.

પ્રધાનમંરિી દક્ યાજેના અંિગણાિ કરિામાં અાિેલી પહેલ

પીઅેમ દક્ પાેટણાલઃ માહહિી અને 
માેનનટરીંગ બંને અેક સાથે

પીઅેમ દક્ યાેજનાથી મળનારા લાભ

ફલગેશશપ યાજેના પીઅમે દક્ યાેજના
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શિ
નઝો આબ ે માત્ જા્પાન જ નહીં, ્પણ વનૈશ્વક સતરના 
રાજનતેા હતા. તઓે ભારત-જા્પાનની તમત્તાના 
હહમાયતી હતા. બહુ દુઃખની વાત છે કે તઓે હવે 

આ્પણી વચ્ચ ેનથી રહ્ા. તમેનાં કસમય ેજવાથી જા્પાનની સાથે 
સાથે સમગ્ર વવશ્વએ બહુ મો્ટા વવઝનરી લીડર ગમુાવી દીધા છે, તો 
મેં મારો વપ્રય દોસત. 

આજ ેમન ેતમેની સાથ ેવીતાવેલી દરેક ક્ણ યાદ આવી રહહી છે. 
્પછી એ ક્ો્ટોમાં ‘તોજી ્ેટમ્પલ’ની યાત્ા હોય, શિકાસનેમાં સાથે 

ફરવાનો આનદં હોય, અમદાવાદમાં સાબરમતી આશ્મમાં જવાનું 
હોય, કાિીમાં ગગંા આરતીમાં ભાગ લવેાની આદ્ાપત્મક તક  હોય 
કે ્પછી ્ટોક્ોની ‘્ટહી સરેેમની’ની યાદગાર ્પળો. યાદી બહુ લાંબી 
છે. હંુ એ ક્ણન ે ક્ારેય ભલૂી િકતો નથી જ્ારે મન ે માઉન્ 
ફ્જુીની તળે્ટહીમાં બનલેા અત્તં સુદંર યામાનાિી પ્રીફે્ચરમાં 
તમેનાં ઘરે જવાની તક મળહી હતી. હંુ આ સન્માનને હંમિેા મારા 
હૃદયમાં સાચવી રાખીિ.

શિનઝો આબ ેઅને મારી વચે્ચ માત્ ઔ્પચારરક સંબધ નહોતો. 

ભારતના નાગરરક સન્ાન ‘પદ્મવવભૂરણિ’થી સન્ાનનત જાપાનના ભૂતુપુવ્ષ વડાપ્રધાન શશનઝો આબેનાં આકસ્મિક 
નનધનથી વવશ્વએ રાજનીતતજ્, ઉતૃ્ષ્ટ નેતા અને કાબેલ વહરીવ્ટકતમા ગુમાવ્ા, જમેણેિ જાપાન અને દુનન્ાનાં વવકાસ 
મા્ેટ પોતાનું જીવન સમર્પત કરી દીધું. ભારત સરકારે આબે પ્રત્ે સન્ાન દશમાવવા મા્ેટ તેમનાં અવસાનના બીજા 

રદવસે 9 જુલાઇનાં રોજ એક રદવસનો રાષ્ટ્ર રી્ શોક પણિ રાખ્ો. શશનઝો આબે સાથે વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીની 
દોસતી તેઓ ગુજરાતના મુખ્મરંિી હતા તે સમ્થી હતી. આ તમરિતા સમ્ની સાથે ઘેરી બનતી ગઈ. પોતાના તમરિ 
શશનઝો આબેના દુઃખદ અવસાન પર વડાપ્રધાન મોદીએ ભાવભીની શ્ધ્ધાંજજલ અપ્ષણિ કરતો બલોગ લખ્ો હતો...

મારા મારિ શશનાે અાબે

શ્ર્ધાંજનલ પદ્મવિભયૂષણ શશનાે અાબે
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2007 અન ે2012 દરતમયાન અન ે્પછી 2020 બાદ જ્ારે તઓે 
વડાપ્રધાન ન હતા, ત્ારે ્પણ અમારં વયક્તગત જોડાણ હંમેિાની 
જમે એ્ટલુ ંજ મજબૂત હતંુ. આબે સાનને મળવુ ંહંમિેા મારા મા્ેટ 
જ્ાનવધ્ષક, બહુ જ ઉત્સાહહત કરનારં રહેતુ ં હતુ.ં તમેની ્પાસે 
હંમિેા નવા વવચારોનો ભડંાર રહેતો હતો. તનેો દાયરો ગવન્ષનસ 
અન ેઇકોનોમીથી માંડહીન ેકલ્ચર અને વવદેિ નીતત સધુી વયા્પક 
હતો. તઓે આ બધાં ્ુદે્ ઊંડહી સમજ ધરાવતા હતા. તમેની 
વાતોએ મન ે ગજુરાતના આર્થક વવકાસ અગેં નવા વવચાર મા્ેટ 
પ્રરેરત કયયા હતા. એ્ટલંુ જ નહીં, તેમનાં સતત સહયોગથી ગુજરાત 
અન ેજા્પાન વચે્ચ વાઇબ્ન્ ્પા્ટ્ષનરિી્પનાં નનમયાણન ેમો્ટહી તાકાત 
મળહી.

ભારત અન ેજા્પાન વચ્ચ ેવ્ૂહાત્મક ભાગીદારીથી માંડહીન ેતમેની 
સાથે કામ કરવુ ં્પણ મારા મા્ેટ સૌભાગયની વાત હતી. તેનાં દ્ારા 
આ રદિામાં અભતૂપવુ્ષ ્પરરવત્ષન જોવા મળ્ુ.ં ્પહેલાં બંન ેદેિોના 
્પરસ્પર સબંધંો માત્ આર્થક સબંંધ પરૂતા સીતમત હતા, ્પણ 
આબ ે સાન તને ે વયા્પક વવસતાર આ્પવા મા્ેટ આગળ આવયા. 
આનાથી બંન ેદેિો વચ્ચ ેરાષ્ટ્ર હીય મહતવનાં ્ુદ્ાઓ ્પર તાલમેલ 
વધયો અન ેસમગ્ર વવસતારની સલામતીને ્પણ નવુ ંબળ મળ્ંુ. તઓે 
માનતા હતા કે ભારત અન ેજા્પાનના ્પરસ્પર સબંંધોની મજબતૂી, 
બંન ે દેિોનાં લોકો જ નહીં, ્પણ સમગ્ર વવશ્વનાં હહતમાં છે. તેઓ 
ભારત સાથ ે જસવવલ ન્કુ્્લયર એગ્રીમેન્ મા્ેટ મક્કમ હતા, 
જ્ારે કે તમેનાં દેિ મા્ેટ એ ઘણુ ં્ુશકેલ કામ હતુ.ં ભારતમાં હાઇ 
સ્પીડ રેલ મા્ેટ થયલેી સમજૂતતન ેઅતં્ત ઉદાર રાખવામાં ્પણ 
તમેણ ેનનણયાયક ભતૂમકા ભજવી. નૂ્ ઇનન્ડયા ઝડ્પથી વવકાસનાં 
માગષે આગળ વધી રહુ ંછે તો તેમણ ેએ સનુનજચિત ક્ુું કે જા્પાન 
ખભથેી ખભો તમલાવીન ે ડગલ ે ન ે ્પગલે ભારતની સાથે રહેિ.ે 
ભારતની આઝાદી બાદ આ સૌથી મહતવનાં સમયગાળામાં તમેનું 
યોગદાન અતં્ત વવિેર છે. 

ભારત-જા્પાનના સબંધંોને મજબતૂી આ્પવામાં તમેણે 
ઐતતહાજસક યોગદાન આપ્ંુ, જનેાં મા્ેટ તમેન ે2021માં પ્રતતણષઠત 
્પદ્મ વવભરૂણ એનાયત કરીન ેતમેનુ ંભવય રીત ેસન્માન કરવામાં 
આવ્ુ ંહતંુ. આબ ેસાન દુનનયામાં થઇ રહેલા જહ્ટલ અન ેબહુવવધ 
્પરરવત્ષનોની ઊંડહી સમજ ધરાવતા હતા, રાજનીતત, સમાજ, અથ્ષતતં્ 
અન ેઆતંરરાષ્ટ્ર હીય સબંધંો ્પર સમય કરતાં ્પહેલા તેનો પ્રભાવ 
જોવાની તેમની ્પાસ ેદીઘ્ષદ્રણષ્ટ હતી, જ ે્પસદંગીઓ થવાની હતી 
ત ે જાણવાનુ ં િાણ્પણ ધરાવતા હતા, પ્રસ્ાવ્પત પ્રણાલીઓનો 
સામનો કરીન ે્પણ સ્પષ્ટ અન ેહહમતપણૂ્ષ નનણ્ષયો લવેાની તેમનામાં 
ક્મતા હતી અન ે ્પોતાના લોકો તમેજ દુનનયાન ે ્પોતાની સાથે 
રાખીન ે આગળ વધવાનુ ં દુલ્ષભ સામરય્ષ હતુ.ં તમેની દૂરોગામી 
નીતતઓ ‘એબનેોતમક્સ’ના કારણ ે જા્પાનનુ ં અથ્ષતતં્ પનુજી્ષ વવત 
થ્ુ ંઅન ેતમેના લોકોમાં આવવષ્ાર તમેજ ઉદ્ોગસાહજસકતાની 
ભાવના ફરીથી પ્રજવજલત થઇ હતી.

તમેણ ે આ્પણન ે આ્ેપલી સૌથી મહાન ભ્ેટો અને તમેનો 

સૌથી સ્ાયી વારસો, અન ેજનેા મા્ેટ વવશ્વ હંમેિા ઋણી રહેિે, 
ત ેછે બદલાતી ભરતીના મોજાઓંન ેઓળખવામાં અન ેઆ્પણાં 
સમયના તોફાનન ેએકત્ કરવામાં તેમની દૂરંદેિી અને તનેી સામ ે
પ્રતતરક્રયા આ્પવામાં તમેનુ ંનતેમૃતવ. અન્ લોકોની સરખામણીએ 
ઘણાં ્પહેલાં, 2007માં તમેણ ે ભારતીય સંસદમાં ્પોતાના 
્ખુ્ ભારણમાં, સમકાલીન રાજકહીય, વ્ૂહાત્મક અન ે આર્થક 
વાસતવવકતા તરીકે ઇન્ડો ્પજેસરફક કે્ત્ના ઉદય મા્ેટનો આધાર 
્કૂ્ો હતો – આ એક ક્તે્ છે જ ેઆ સદીમાં વવશ્વન ે્પણ આકાર 
આ્પિે. અને, તનેા નસ્ર અન ે સરુશક્ત, િાંતતપણૂ્ષ અન ે સ્મૃદ્ધ 
ભવવષય મા્ેટ એક માળખા અને આર્ક્ેટ્ચરનુ ં નનમયાણ કરવામાં 
તમેણ ે અગ્રીમ મોરચથેી નતેમૃતવ સંભાળ્ુ ં હતુ,ં જ ે સાવ્ષભૌમતવ 
અન ે પ્રાદેશિક અખરંડતતા મા્ેટ આદર, આતંરરાષ્ટ્ર હીય કાયદા 
અન ે નનયમોનુ ં ્પાલન, ઊંડા આર્થક જોડાણ દ્ારા સમાનતા 
અન ે સહહયારી સ્મૃબદ્ધની ભાવનામાં આતંરરાષ્ટ્ર હીય સબંધંોના 
િાંતતપણૂ્ષ આચરણ જવેા ્લૂ્યોની તઓે જ ેખબૂ જ કદર કરતા 
હતા તેના ્પર આધારરત હતંુ.

્વાડ, ASEANની આગવેાની હેઠળની ફોરમ, ઇન્ડો ્ેપજસરફક 
મહાસાગરોની ્પહેલ, એશિયા-આરફ્કા વવકાસ કોરરડોર અને 
આ્પદા પ્રતતરોધક ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર મા્ેટ ગઠબધંન, આ બધાન ેતમેના 
યોગદાનથી ફાયદો થયો છે. િાંતતથી અને મો્ટા દેખાડા કયયા વગર 
અન ેવવદેિમાં ખચકા્ટ અન ેસિંયન ેદૂર કરીને  તમેણ ેસમગ્ર ઇન્ડો 
્ેપજસરફક ક્તે્માં સરંક્ણ, કનકે્કવવ્ટહી, ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર અન ે્ટકાઉ 
ક્મતા સહહત જા્પાનના વ્ૂહાત્મક જોડાણમાં ્પરરવત્ષન લાવ્ંુ 
હતુ.ં તનેા મા્ેટ, પ્રદેિ તનેા ભાગય વવિ ેવધ ુઆિાવાદી છે અને 
વવશ્વ તનેા ભવવષય વવિે વધુ વવશ્વાસ ધરાવ ેછે.

આ વરષે મે મહહનામાં મારી જા્પાનની ્ુલાકાત દરતમયાન, મને 
આબ ે સાનન ે મળવાની તક પ્રાપત થઇ હતી, તેમણ ે એ સમયમાં 
જ જા્પાન-ભારત એસોજસએિનના અધયક્ તરીકે કાય્ષભાર 
સભંાળયો હતો. તઓે હંમિેની જમે તમેના સવ-ઉજા્ષવાન, મનમોહક, 
પ્રભાવિાળહી અન ે ખૂબ જ વવનોદી ્ૂડમાં હતા. ભારત અને 
જા્પાનની તમત્તાન ે કેવી રીતે વધ ુ મજબૂત કરવી તે અગં ે તમેની 
્પાસ ેનવીન વવચારો હતા. ત ેરદવસ ેજ્ારે મેં તને ેઅલવવદા કહુ,ં 
ત્ારે મન ેજરાય કલ્પના ્પણ નહોતી કે તે અમારી અતંતમ ્ લુાકાત 
હિે. હંુ તેમની હંૂફ અન ેચતુરાઇ, કમૃ્પા અન ેઉદારતા, તમત્તા અને 
માગ્ષદિ્ષન મા્ેટ હંમિેા ઋણી રહહીિ અન ેમન ેહંમેિા તમેની ખો્ટ 
વતયાિે. તમેણ ેઅમન ેખલુલા હૃદયથી સવીકાયયા હતા તેથી તમેના 
નનધનના કારણ ેભારતમાં અમે અમારા આપતજનની વવદાય તરીકે 
િોકાતૂર છીએ. તમેનુ ંજીવન દુ:ખદ રીત ે્ંૂટકાઇ ગ્ુ ંછે, ્પરંત ુતમેનો 
વારસો હંમિે મા્ેટ ્ટકહી રહેિ.ે હંુ ભારતના લોકો વતી અન ેમારા 
્પોતાના વતી જા્પાનના લોકો, ખાસ કરીન ેશ્ીમતી અકહી આબે અને 
તમેના ્પરરવાર પ્રતે્ રદલથી સવંદેના વય્ત કરં છંુ. 

ઓમ શાંતત.   n

શ્ર્ધાંજનલ પદ્મવિભયૂષણ શશના ેઅાબે
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વિભાજન વિભીવષકા  

સ્ૃવિ હદિસ

વવશ્વમાં સૌથી મો્ંુટ દદ્ષ છે, સવજનોથી છુ્ટા પડવાનું 
દદ્ષ. સાડા સાત દા્કા પહેલાં દેશ આઝાદ થ્ો ત્ારે 
આઝાદીની સાથે દદ્ષ પણિ આવરું, જણેેિ લોકોને પોતાનાં 
અનેક સવજનોથી છૂ્ટા પડવા મજબૂર ક્મા. કહેવા્ 
છે કે આ દરતમ્ાન ભારત અને પારકસતાન બંને તરફ 
ફેલા્ેલી હહસામાં લાખો લોકોના જીવ ગ્ા, તો 
લાખો લોકોનાં માથેથી છત છીનવાઈ ચૂકરી હતી. આ 
લોકોની ્ાદમાં વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ ગ્ા વરગે દર 
વરગે 14 ઓગસ્ટનાં રોજ વવભાજન વવભીયરકા સૃ્તત 
રદવસ મનાવવાની જાહેરાત કરી હતી, જથેી આપણિી 
નવી પેઢરીને આ રદવસ ભેદભાવ, વૈમનસ્ અને 
દુભમાવનાના ઝેરને ખતમ કરવાની સાથે  સાથે એકતા, 
સામાજજક સદભાવ અને માનવી્ સંવેદનાઓને 
મજબૂત કરવા મા્ેટ પ્રેરરત કરે.14 અાગેસ્
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વવભ�જન વવભીવરક� સ્ૃવત રદવસ આ�િણને આે 
ય�દ આિ�વત�ે રહેશે કે સ�મ�લજક ભેદભ�વ આને 
વૈમનસ્યને દૂર કરવ�ની આને આેકત�, સ�મ�લજક 
સમરસત� આને મ�નવીય સંવેદન�આ�ેને મજબૂત 
કરવ�ની જરૂર છે.         -નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન


