
અતૂલ્ય ભારત અતૂલ્ય ભારત 
અાત્મનિભ્ભર ભારતઅાત્મનિભ્ભર ભારત

કોવિડના સમયમાં ભારે ફટકો સહન કરનાર પય્યટન કોવિડના સમયમાં ભારે ફટકો સહન કરનાર પય્યટન 
ક્ષેત્ર હિષે િધુ સારું  ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર, કનષેક્ટિવિટી અનષે ક્ષેત્ર હિષે િધુ સારું  ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર, કનષેક્ટિવિટી અનષે 
ઝડપી રસીકરણનષે કારણષે આત્મનનભ્યર ભારતમાં ઝડપી રસીકરણનષે કારણષે આત્મનનભ્યર ભારતમાં 
ભાગીદાર બની રહુું છષે.ભાગીદાર બની રહુું છષે.

સમા્ચાર
ન્યૂ ઇનન્ડયાન્યૂ ઇનન્ડયાવર્ષ: 02, અંક: 14 16-31 જાન્યુઆરી 2022

નિઃશયુલ્ક 



નવા વર્ષમાં દરેક વ્યક્તિ, દરેક સસં્ા કંઇક સારં કરવાનો અન ેસારા બનવાનો સંકલ્પ લ ેછે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2021ની 
્પોતિાના અતંતિમ ‘મન કી બાતિ’ કા્ય્ષક્રમ દ્ારા જનતિા સાથનેા સંવાદમાં કહ્ય ંકે, કઈ રીતિ ેછેલલાં સાતિ વરષોથી આ ્યાત્ા વ્યક્તિ, સમાજ 
અને દેશનાં સારા ્પાસાન ેબહાર લાવવાની અન ેવધ્ય સારં કરવાની પ્રરેણા આ્પતિી રહે છે. આ મંચ એવ્ય ંસાધન બન્ય ંછે જ ેદરેક 
વ્યક્તિની શક્તિ છે. વીતેિલા વર્ષના અતંતિમ ‘મન કી બાતિ’માં વડાપ્રધાન ેઆઝાદી ના અમતૃિ મહોત્સવમાં ભારતિી્ય સસૃં્તતિ, સવચ્છતિા, 
જીવનમાં પ્યસતિકોન્ય ંમહતવ અન ેઉચ્ચ વવચારો સાથ ેમોટાં સ્પના જોવાનો અન ેતેિન ેપૂરા કરવામાં જોડાઈ જવાનો સદેંશો આપ્યો હતિો. 
પ્રસ્્યતિ છે તિનેા અંશોઃ 

n કોવવડ અિે લોકશક્તઃ લોકશક્તિની તિાકાતિને કારણે ભારતિ 100 વર્ષમાં સૌથી મોટી મહામારી સામે લડી શક્યું. આજ ેઆપણે ભારતિની 
સરખામણી વૈશ્વિક રસીકરણના આુંકડા સાથે કરીએ ત્ારે ખ્ાલ આવે છે કે દેશે કેટલી અભૂતિપ્યવ્ષ સસધ્ધિ હાંસલ કરી છે.

n સતક્ષ તાઃ આપણે એ પણ યાદ રાખવાન્યું છે કે કોરોનાનો નવો વેરરયેન્ટ આવી ચૂક્ો છે. આવામાં, પોતિાની સાવચેતિી અને શશસતિ જ આ 
વેરરએન્ટ સામે દેશની બહ્ય મોટી તિાકાતિ છે. આપણી સામૂહહક શક્તિ જ કોરોનાને હરાવશે. આ જવાબદારી સાથે આપણે 2022માં પ્રવેશ 
કરવાનો છે.

n ગ્યુપ કેપ્ટિ વરૂણ સસહઃ તિાજતેિરમાં તિામમલનાડ્યમાં એક દ્યર્ષટનામાં આપણે દેશનાં પ્રથમ સીડીએસ જનરલ બબપીન રાવતિ સહહતિ અનેક 
વીરોને ગ્યમાવયા. તિેમાં ગ્્યપ કેપટન વરૂણ સસહ પણ હતિા. તિેમણે પોતિાના સ્્યલ પ્પ્રધ્્સપાલને એક પત્ર લખ્ો હતિો. પત્રમાં વરુણ સસહે પોતિાનાં 
પરાક્રમના વખાણ નહોતિા કયયા પણ પોતિાની નનષ્ફળતિાની વાતિ કરી હતિી. તિેમણે કઈ રીતિે પોતિાની ખામીઓને ક્ષમતિામાં બદલી તિેની વાતિ કરી.

n પરીક્ા પર ચચ્ચઃ દર વરષે હ્યું  પરીક્ષા પર ચચયામાં પરીક્ષાના તિણાવનો સામનો કરવા અુંગેના પ્વરયો પર ચચયા કરુું  છ્ય ું . આ વરષે પણ હ્યું  પરીક્ષા 
પહેલાં પ્વદ્ાથથીઓ સાથે ચચયા કરવાન્યું આયોજન કરી રહ્ો છ્ય ું . ધોરણ 9થી 12 સ્યધીના પ્વદ્ાથથીઓ, શશક્ષકો અને વાલીઓ માટે ઓનલાઇન 
સપધયાન્યું પણ આયોજન કરવામાં આવશે.

n પયુસતક અિે વ્યક્તતવઃ પ્યસતિકો માત્ર જ્ાન જ નથી આપતિાં, વયક્તિતવનો પ્વકાસ પણ કરે છે, જીવનન્યું રડતિર પણ કરે છે. અત્ારે જ્ારે 
આપણો સ્કીન ટાઇમ વધી રહ્ો છે ત્ારે બ્યક રીડડગ વધ્યને વધ્ય લોકપ્પ્રય બને તિે માટે આપણે સાથે મળીને પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

n પ્ાચીિ સંસ્કૃતતઃ આજ ેપ્વવિભરમાં ભારતિીય સુંસ્કૃમતિ અુંગે જાણવાની રુચચ વધી રહી છે. જો દેશનાં લોકો નનધયાર કરી લે તિો દેશભરમાં 
આપણી પ્રાચીન કળાની સજાવટ, સ્યશોભન અને તિેની સાચવણીનો જ્યસસો લોકઆુંદોલનન્યું સવરૂપ લઈ શકે છે. એક નાનો પ્રયાસ, એક 
નાનકડ્યું  પગલ્યું આપણી સમકૃધિ કળાના સુંરક્ષણમાં મોટ્યું  પ્રદાન કરી શકે છે.

n પક્ી સંરક્ણઃ અરૂણાચલ પ્રદેશમાં જુંગલો અને પક્ષીઓની સુંખ્ામાં રટાડો થઈ રહ્ો છે. આ સ્થિમતિ સ્યધારવા માટે ‘એરગન સરેનડર’ 
અભભયાન શરૂ કરવામાં આવ્્યું છે અને આ પ્વસતિારના 1600થી વધ્ય લોકોએ પક્ષીઓનાં શશકારને રોકવા માટે પોતિાની બુંદૂકો સરેનડર કરી 
દીધી છે.

n સવચ્છતાથી િવો માર્ષઃ સવચ્છતિાના પ્રયાસમાં સુંથિા હોય કે સરકાર, બધાંની મહતવપૂણ્ષ ભૂમમકા છે. આપણા સરકારી પ્વભાગો પણ 
સવચ્છતિા જવેા પ્વરયો પર આટલાં ઇનોવેહટવ હોઈ શકે છે. કેટલાંક વરષો પહેલાં કોઈને આ અુંગે પ્વવિાસ નહોતિો. પોસ્ટ પ્વભાગે જુંકયાડ્ષને 
કોટ્ષયાડ્ષ -કેફેટેરરયામાં બદલી નાખ્ો છે. પયયાવરણ મુંત્રાલયે ખાલી પડેલી જગયામાં વેલનેસ સેન્ટર બનાવી દીધ્યું છે. પ્યનીતિ સાગર 
અભભયાનમાં એનસીસી કેડેટ્સે પલાસ્સ્ટકનો કચરો હટાવયો. ્્યવાનોએ ‘સાફ-વોટર’ નામથી સ્ટાટ્ષઅપ શરૂ ક્્યું છે.

n સંકલપઃ આપણે દેશને પ્વકાસની નવી ઊું ચાઇ પર લઈ જવાનો છે. તિેથી, આપણે આપણાં દરેક સુંસાધનનો સુંપૂણ્ષ ઉપયોગ કરવો પડશે. 
આત્મનનભ્ષર ભારતિનો પણ આ જ મુંત્ર છે. ચાલો, આપણે આપણા સુંકલપન્યું પ્યનરાવતિ્ષન કરીએ કે મોટ્યું  પ્વચારીશ્યું. મોટાં સપના જોઈશ્યું અને 
તિેને પૂરાં કરવા માટે જીવ આપી દઈશ્યું. 

અાત્મનિભ્ભર ભારતિાો મંત્રઃ
 માોટંુ વિચારાો, માોટાં સપિા જૂઅાો અિો 
તોિો પૂરાં કરિા માટો કઠીિ મહો િત કરાો

મિ કી બાત 2.0 (31મી કડી, 26 ડડસોમ્બર 2021)

મન કી બાતિ સંપૂણ્ષ સાંભળવા માટે QR કોડ સે્ન કરો
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સુવિધાઅાો સાથો વિકાસિું 
િિું શિલારાોપણ

આઝાદ હહનદ ફોજિા સસપાહી

વવશ્વ પ્ય્ષ્ટિ કેનદ્ર બિી રહેલયું ભારત

કવર સ્ોરી 
કોપ્વડ મહામારી અને વીતિેલા સાતિ વરષોમાં લેવામાં આવેલા પગલાંને કારણે 
પય્ષટન ક્ષેત્ર રાષટ્રની આર્થક પ્રગમતિમાં મહતવન્યું પ્રદાન આપી રહ્યું છે. પેજ 16-31

અંદરિા પાિો....

23 જાન્્યઆરીએ નેતિાજી સ્યભારચુંદ્ર બોઝની જન્મજયુંતિીએ પરાક્રમ રદવસ 
પ્રસુંગે વાંચો આઝાદ હહનદ ફોજના ચાર નાયકોની કહાની | પેજ 44-47

સમાચાર સાર 

પયુરુર-મહહલા સલર ગયુણોત્તર વધ્યો

હવે માત્ર વવકાસિી વવચારધારા

 દેવભૂતમમાં વવકાસ ્યોજિાઓ સમર્પત

પેજ 4-5

બેટી બચાઓ-બેટી પઢાઓ યોજનાની સાતિમી વર્ષગાંઠ પર પ્વશેર | પેજ 12-15

હહમાચલને રૂ. 11,000 કરોડના ચાર હાઇડ્ર ોપાવર પ્રોજકે્ટની ભેટ | પેજ 32-33 

આરોગય, કનેક્ક્ટપ્વટી, ઉદ્ોગ, આવાસ, સવચ્છતિા, પીવાના પાણી અુંગેની 
યોજનાન્યું ઉદરાટન | પેજ 34-35

15થી 18 વર્ષિા કકશોરોિે રસીકરણિો પ્ારંભ
બે નવી રસી સાથે ભારતિમાં ઝડપી બન્્યું રસીકરણ અભભયાન | પેજ 36-38

પ્ાકકૃતતક ખેતી એ્ટલે સલામત બીજ, લહેરાતો પાક

યયુવા સપિાઓિી ઊંચી ઉડાિ

જમેિે દયુશમિો પણ સલામ કરતા હતા

80 કરોડ ખેડૂતિોનાં હહતિમાં ક્રાંમતિકારી પગલ્યું | પેજ 39-41

સ્ટાટ્ષઅપ ઇશ્નડયા દ્ારા ્્યનનકોન્ષના શશખર પર પહોંચી રહેલા ્્યવાનો | પેજ 42-43

ફીલડ માશ્ષલ કે એમ  કરરઅપ્ાની જન્મજયુંતિી પર પ્વશેર  | પેજ 48

ચૂં્ટણી સયુધારાિી કદશામાં પરલયું
હવે આધાર સાથે સલન્ક થશે વોટર આઇડી કાડ્ષ  | પેજ 11

ગુંગા એક્સપ્રેસ વેની સાથે કાનપ્યરમાં 
મેટ્ર ો સેવાના પ્રારુંભથી ઉત્તરપ્રદેશનો 

પ્વકાસ | પેજ 6-10

સપંાદક
જ્યદીપ ભ્ટિારર,
મખુ્ય મહાનિદેશક,
પ્રેસ ઇન્ફોમ્મશિ બ્રુફો,િવી દદલ્હી

વદરષ્ઠ સલાહકાર સપંાદક
સતંોરકયુમાર

વદરષ્ઠ સહાયક સલાહકાર સંપાદક
વવભોર શમ્ચ
સહાયક સલાહકાર સંપાદક
ચદંિ કયુમાર ચૌધરી
ભાષા સપંાદિ
સયુમીત કયુમાર (અગં્જેી), અનિલ 
પ્ેટલ (ગયુજરાતી), િદીમ અહેમદ 
(ઉદયુ્ષ), સોનિત કયુમાર રોસવામી 
(આસામીઝ), વવિ્યા પીએસ 
(મલ્યાલમ), પોલમી રક્ક્ત 
(બંરાળી), હકરહર પંડા (ઉકડ્યા)

સીનિયર દિઝાઇિર
શ્યામ શકંર તતવારી, રવવનદ્રકયુમાર 
શમ્ચ
દિઝાઇિર
કદવ્યા તલવાર, અભ્ય  ગયુપતા
પ્કાશક અિરે મદુ્રક
સત્નેદ્ર પ્કાશ,
મયુખ્ય મહાનિદેશક, બીઓસી
(બયરૂો ઓફ આઉ્ટરીચ એનડ 
કમયયુનિકેશિ વતી)

મદુ્રણઃ અરાવસલ વપ્ન્ટસ્ષ એનડ 
પબબલશસ્ષ પ્ાઇવ્ેટ સલતમ્ેટડ, W-30 
ઓખલા ઇનડસ્ટ્ી્યલ એકર્યા, ફેઝ-
્ટયુ, િવી કદલ્ી-110020
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સંદેશાવ્યવહારનયું સરિામયું 
અિે ઇમેલ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ 
આઉટરીચ એનિ કમ્ુનિકેશિ,
સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, િવી 

દદલ્હી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in         

 સમા્ચાર
ન્યૂ ઇનન્ડયા
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સાદર નમસ્ાર

આજ ેસમગ્ર પ્વવિ ભારતિન્યું યોગ, દશ્ષન, આદ્ાત્મ અને સુંસ્કૃમતિ તિરફ આકર્રતિ થઈ રહ્યું છે. આપણી નવી પેઢીમાં 
આજ ેપણ પોતિાનાં મૂળળયાં સાથે જોડાઈ રહેવાની નવી જાગકૃમતિ આવી છે. તિેનાથી ભારતિીય પય્ષટનનાં પ્વપ્વધ 
પાસામાં રાષટ્ર ીય અને આુંતિરરાષટ્ર ીય સુંભાવનાઓ ઝડપથી વધી છે. ભારતિને વૈશ્વિક પય્ષટનન્યું કેનદ્ર બનાવવાની 
રદશામાં દેશન્યું નેતકૃતવ બ્ાનડ એમબેસેડર તિરીકે દેશ-દ્યનનયાને આકર્રતિ કરવાની સાથે સાથે આ સેક્ટરની 
સુંભાવનાઓને આકાર આપવા માટે આધ્યનનક ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરની સાથે સાથે પ્રાચીન ગૌરવને પણ પ્યનજી્ષ પ્વતિ કરી 
રહ્યું છે. દેશમાં કનેક્ક્ટપ્વટી વધી રહી હોવાથી તિેનો સીધો લાભ પય્ષટનને મળી રહ્ો છે. ઉડાન યોજના દ્ારા 
નાના-નાના શહેરોને જોડવાની પહેલ હોય કે ઝડપથી રસતિાઓન્યું નનમયાણ હોય, પ્રશાદ, સવદેશ દશ્ષન જવેી યોજના, 
હેરીટેજ થિળોનો પ્વકાસ, આરોગય ક્ષેત્રમાં અભૂતિપ્યવ્ષ પ્રગમતિ ભારતિીય પય્ષટનને નવાં પરરમાણ આપી રહ્ા છે. 
પ્વવિ પય્ષટન રેસન્કગમાં ભારતિ 2013માં 65માં ક્રમની સરખામણીમાં 34માં થિાને આવ્્યું છે અને તિેમાં પ્રગમતિની 
ઝડપ વધી રહી છે.

પય્ષટન અુંગેની સ્યપ્વધાઓનો પ્વકાસ, ઇ-પ્વઝાની શરૂઆતિ, શહેરો અને ગામડાંઓને સ્યુંદર બનાવવાની પહેલને 
કારણે દેશનાં સામાન્ય માણસો જોડાઈ રહ્ા છે અને પોતિાને આગળ વધારી રહ્ા છે. કનેક્ક્ટપ્વટી-હોસસપટાસલટી-
ફેસસસલટીથી પય્ષટન ક્ષેત્ર સવ્ષસમાવેશી સમકૃધ્ધિન્યું સૂચક બનાવી રહી છે. આ વરષે રાષટ્ર ીય પય્ષટન રદવસનાં પ્રસુંગે 
ભારતિીય પય્ષટનનો પ્વકાસ અને તિેની સુંભાવનાઓ આ અુંકની કવર સ્ટોરી બની છે.

કેનદ્ર સરકારની મહતવાકાંક્ષી પહેલ-‘બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ’ની વર્ષગાંઠનાં પ્રસુંગે તિમને એ પણ જાણવા 
મળશે કે કઈ રીતિે આ યોજનાને પગલે સલગ ગ્યણોત્તરમાં મોટ્યું  પરરવતિ્ષન આવ્્યું છે અને પ્રથમ વાર ભારતિમાં 
પ્યરુરોની સરખામણીમાં મહહલાઓની સુંખ્ામાં વધારો થઈ રહ્ો છે. ભારતિની પ્રગમતિમાં સ્ટાટ્ષઅપ ્્યનનકોન્ષમાં 
પરરવર્તિતિ થઈ રહ્ા છે, જનેાથી રાષટ્રની પ્રગમતિમાં ્્યવાનોના સપનાને નવી ઉડાન મળી રહી છે. આ અુંકમાં તિમે 
્્યનનકોન્ષ અગે ્્યવાનોની સફળતિાની ગાથા વાંચશો.

વયક્તિતવ કોલમમાં ફીલડ માશ્ષલ જનરલ એમ  કરરઅપ્ા, અમકૃતિ મહોત્સવની શકૃુંખલામાં આઝાદ હહનદ ફોજના 
નાયકોની પ્રેરણાદાયક કહાની આ અુંકની પ્વશશષટતિા છે. રાષટ્રની પ્રગમતિમાં ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચર મહતવન્યું સાધન છે અને 
વીતિેલા વર્ષના અુંતિમાં વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ પ્વકાસની અનેક ભેટ આપી છે, જ ે આ અુંકમાં તિમને વાંચવા 
મળશે.

કેનદ્ર સરકારે કોપ્વડ પ્વરુધિ રસીકરણ અભભયાનમાં હવે 15-18 વર્ષના રકશોરોને પણ સામેલ કયયા છે. 
ચોક્કસપણે, નવા વર્ષમાં રાષટ્રની સામૂહહક શક્તિ પ્વકાસનાં નવા પડાવ પર લઈ જશે. પણ એ માટે આપ સૌએ 
કોપ્વડનાં પ્રોટોકોલન્યું પાલન કરતિાં રહેવ્યું જરૂરી છે. 

સંપાદકિી કલમો...

સરિામયું:  રૂમ િંબર-278, 
બીજો માળ, બયૂરો ઓફ આઉ્ટરીચ 
એનડ કમયયુનિકેશિ,
સૂચિા ભવિ, િવી કદલ્ી-110003
ઇમષેલઃ response-nis@pib.gov.in (જયદીપ ભટનાગર)



ન્યૂ ઇનનિયા સમાચાર મરેગરેઝીિમાં ‘માિવતાિરે બચાવવા માટે ભારત બન્ું 
અગ્રદયૂત’ લરેખ વાંચીિરે લાગ્ું કે ભારત વવશ્વગુરૂ બિવાિી દદશામાં અગ્રરેસર છરે . 
આ મરેગરેઝીિ તમામ દેશવાસીઓ માટે મહતવનું છરે . વવદ્ાર્થીઓિરે વવવવધ 
સપધધાત્મક પરીક્ાઓિી તૈયારી માટે પણ તરે ઘણું ઉપયફોગી છરે . તરેિાર્ી સામાન્ય 
માણસિરે સરકારિી વવવવધ યફોજિાઓિી સચફોટ માહહતી મળહી જાય છરે , જ રેિાર્ી 
તરે યફોજિાિફો લાભ ઉ્ઠાવી શકે.
dpmeena1969@gmail.com

 પ્રવતભાિ
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સંકલ્પથી 

સસધ્ધિ

સાકારસાકાર

વર્ષ 2021માં લોકોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવષામાં સરકષાર સફળ રહી છે. બજટેની જાહેરષાતોનો વષાસતવવક અમલ થયો 

છે, તો સવદેશી રસી શોધીને ઝડપી રસીકરણ કરવષામાં આવ્યું છે. સુંકલપો સસધ્ધિમાં પરરવર્તત થઈ રહ્ષા છે. 

સપનાસપના

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ષ: 02, અુંક: 12

16-31 રડસેમબર, 2021

નનઃશયલ્ક 

સંકલ્પથી 

સસધ્ધિ
નું વધિુ એ�ક વર્ષ

થયાં

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચાર મરેગરેઝીિ દ્ારા મિરે સરકારી 
યફોજિાઓ, ગુમિામ િાયકફો અિરે દેશમાં ર્ઈ રહેલાં 
પદરવત્મિિી ઘણી બધી માહહતી મળહી રહે છરે . આ પ્યાસ 
માટે હંુ આ મરેગરેઝીિિી સંપયૂણ્મ ટહીમિફો ખયૂબ ખયૂબ આભારી છંુ.
dbrajput8484@gmail.com

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિફો 16-31 દિસરેમબરિફો અંક વાંચીિરે 
ભારત સરકારિા વવવવધ મંત્ાલયફો દ્ારા સંચાલલત 
યફોજિાઓિી માહહતી મળહી. આરફોગય સરેવાઓ, રસીકરણ, 
સવચ્છતા અિરે જીવિધફોરણ સુધારણા માટેિી અિરેક 
યફોજિાઓનું અમલીકરણ પ્શંસિીય પગલું છરે . જળ જીવિ 
મમશિ દ્ારા પીવાનું સવચ્છ પાણી પયૂરં પાિવું, લફોક સુવવધાિી 
સાર્રે સાર્રે રાષટ્ર  સલામતી પર ધયાિ કેનદ્રરીત કરીિરે રાષટ્ર હીય 
ધફોરીમાગગોનું નિમધાણ કરવામાં આવી રહું છરે . રેલવરે િરેટવક્મ માં 
સુધારફો કરવાર્ી ઉદ્ફોગ જગતમાં ક્ાંમત આવી છરે . ધુમાિામુકત 
રસફોિાં, િરેશિલ હાઇિ્ર ફોજિ મમશિ દ્ારા ગ્રીિ એિજી્મિી 
શરૂઆત વગરેરે પગલાં પ્શંસિીય છરે . હંુ ભારત સરકાર અિરે 
વિાપ્ધાિિી સમગ્ર ટહીમિરે અભભિંદિ પા્ઠવું છંુ.
પવિકયુમાર વવશ્ોઇ 
(pawankumarbishnoi251@ gmail.com

િકામા પાણીિા દરસાઇકલલગ અિરે ટ્ર હીટમરેન્ટર્ી
શહેરફોમાં પાણીિી 20 ટકા અિરે ઉદ્ફોગજગતિી 
40 ટકા માંગ પયૂરી ર્વાિી સંભાવિા છરે . “જળ 
સલામતી તફો દેશ સલામત “ શીષ્મક વાંચી 
છાતી ફયૂલી ગઈ. ખયૂબ આિંદ ર્યફો.  લરેખ 
વાંચવા માટે ખયૂબ જ િાિફો લાગયફો ! પણ દેશ 
પ્ગમતિા પંર્રે છરે  ! દેશિા તમામ લજલલાઓમાં 
સંકલલત જાહેર આરફોગય લરેબફોરેટરીિી 
સ્ાપિા કરવામાં આવશરે એ બદલ અભભિંદિ.  
દિસરેમબર મહહિાિા અંકમાં વષ્મ દરમમયાિ 
સરકારિા કાયગો અિરે લસદ્ધિઓિાં લરેખાજોખા 
આપવા બદલ આભાર. 
અરવવદ વવરાસ
echofoundation.india@gmail.com 

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિા આ અંકમાં તમામ સાંપ્ત 
સમાચારફો છરે . જ રેમ કે, સલામત મહહલા- રાષટ્રિી શકકત, 
સંરક્ણ ક્રેત્માં આત્મનિભ્મર ભારતિી િવી ઉિાિ, 
આતંકિરે જવાબ, હવરે તમારા શશર પર તમારી છત, રાષટ્રિી 
પ્ગમતિરે મળહી ગમતિી શકકત વગરેરે...મરેગરેઝીિમાં સમાજિા 
તમામ વગ્મ માટે જરૂરી અિરે મહતવિી માહહતી હફોય છરે . 
સુંદર મરેગરેઝીિ તૈયાર કરવા બદલ ટહીમિા તમામ સભયફોિરે 
ખયૂબ ખયૂબ શુભરેચ્છાઓ.
ડો. ્ટી એસ બાવલ (tsbawal4@gmail.com)
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તમારા સૂચિાો અમિો માોકલાો

સંદેશાવ્યવહારનયું સરિામયું 
અિે ઇમેલ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ આઉટરીચ 
એનિ કમ્ુનિકેશિ,

સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, 
િવી દદલ્હી-110003

ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in 
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સમાચાર સાર

ડકસાિ રોલરઃ  ખોડૂતાોિો ઉપજિા ઊંચા ભાિ 
મળ્ા અિો રોલિોિી કમાણી પણ િધી

દિસરેમબરિા પ્ર્મ સપતાહિી વાત છરે . દકસાિ રેલ દ્ારા 
22 કફોચમાં િંુગળહીિરે રાજસ્ાિિા અલવરર્ી આસામિા 

બાહેટામાં મફોકલવામાં આવી. 22 કફોચનું ભાિંુ નયૂરિા હહસાબરે 
10 લાખ રૂવપયા ર્ાય છરે , પણ દકસાિ રેલ અંતગ્મત મળતી 50 
ટકા સબલસિહીિરે કારણરે ખરેિયૂતફોિરે માત્ પાંચ લાખ રૂવપયા જ 
આપવા પડ્ા. અલવરમાં ખરેિયૂતફોિરે િંુગળહીિફો ભાવ પ્મત દકલફો 
20 રૂવપયા મળતફો હતફો, જ્ારે આસામમાં આ જ િંુગળહીિફો 
ભાવ પ્મત દકલફો રૂ. 6-8 વધુ મળયફો. ખરેિયૂતફોિાં હહતફોનું રક્ણ 
કરતી સરકારે પદરવહિ દરમમયાિ બગિહી જતી ઉપજિરે 
બચાવવા અિરે તરેમિરે વધુ ભાવ અપાવવા માટે 7 ઓગસ્ટ, 
2020િાં રફોજ પ્ર્મ વાર દકસાિ રેલિી શરૂઆત કરી હતી. 
28 િવરેમબર સુધી દેશભરમાં 1642 દકસાિ રેલ ચલાવવામાં 
આવી છરે . તરેિાર્ી રેલવરેિરે આશરે રૂ. 220 કરફોિિી આવક 
ર્ઈ છરે . લફોકસભાિા શશયાળુ સત્માં આ માહહતી આપતા 
રેલવરે મંત્ી અનશ્વિી વૈષણવરે જણાવ્ું કે, “શાકભાજી, ફળફો 
અિરે અન્ય િાશવંત ચીજોિા પદરવહિ માટેિી સરદકટ ખાસ 
કરીિરે ખરેિયૂતફો અિરે કૃષષ સમુદાયિી માંગ પર આધાદરત હફોય 

છરે . તરેમણરે કહું કે, શાકભાજી, માછલી વગરેરેિા પદરવહિ 
માટે રેફ્હીજરેટર્ુકત કન્ટરેિરિફો ઉપયફોગ કરવામાં આવરે છરે , 
જ્ારે દયૂધિા પદરવહિ માટે આવી જ ટેન્કિફો ઉપયફોગ ર્ાય 
છરે . દકસાિ રેલ િાિા ખરેિયૂતફો માટે લાભદાયક છરે  અિરે તરેિાર્ી 
ખાદ્ાન્ન અિરે અન્ય વસ્ુઓિફો બગાિ ઘણફો ઘટ્ફો છરે .”

િડાપ્રધાિિો ભૂતાિિાો સિાવોચ્ચ િાગડરક પુરસ્ારરઃ 
વિશ્વિા સાૌથી પસંદગીપાત્ િોતાઅાોમાં પણ સ્ાિ

વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ કફોરફોિા મહામારી દરમમયાિ 
પફોતાિી િર્ે તૃવ ક્મતાિફો પદરચય આપયફો હતફો, જ રેિરે 

સમગ્ર વવશ્વ તરફર્ી સવીકૃમત મળહી છરે . ભારતિાં મહતવિા 
પિફોશી દેશ ભયૂતાિરે વિાપ્ધાિ મફોદીિરે પફોતાિાં સવગોચ્ચ 
િાગદરક સન્ાિ િગદગ પરેલ જી ખફોરલફો દ્ારા સન્ાનિત 
કયધા છરે .  ભયૂતાિિા વિાપ્ધાિ લફોતરેયશરેરરગરે જણાવ્ંુ કે, 
“પીએમ મફોદીએ વવિા શરત મમત્તા નિભાવી છરે . તરેઓ  
ઉમદા આદ્ાત્ત્મક વયકકત પણ  છરે . આ સવગોચ્ચ સન્ાિ 
માટે વિાપ્ધાિરે ભયૂતાિિફો આભાર માિતા ટ્ીટ ક્ુું, “આભાર, 
ભયૂતાિિા વિાપ્ધાિ.” હંુ આ ઉષમાભરી લાગણીર્ી અત્તં 
પ્ભાવવત ર્યફો છંુ અિરે ભયૂતાિિા મહામહહમ રાજા પ્ત્રે પણ કૃતજ્ઞ 
ધન્યવાદ વયકત કરં છંુ.” 

આ ઉપરાંત  વિાપ્ધાિ મફોદીએ 2021માં સૌર્ી પસદંગીપાત્ 
િરેતાઓિી યાદીમાં અમરેદરકિ રાષટ્રપમત જો બાઇિેિ અિરે રશશયાિા 

રાષટ્રપમત વલાદદમીર પુટહીિિરે પણ પાછળ છફોિહી દીધા 
છરે . દ્રિટિિી માકકેટ દરસચ્મ કંપિી YouGov એ 42,000 
લફોકફોિફો સવવે કરીિરે બિાવરેલી યાદીમાં મફોદી 8માં ક્મરે છરે . 
આ પહેલાં મફોર્િગ કનસલ્ટિા સવવેમાં વિાપ્ધાિ મફોદી 
વવશ્વિા સૌર્ી લફોકવપ્ય અિરે ટફોચિા િરેતા તરીકે પસદં 
પામયા હતા. આ અગાઉ, વિાપ્ધાિ મફોદી 2016માં 
સાઉદી અરેદ્બયા અિરે અફઘાનિસતાિ, 2018માં 
પરેલરેસ્ટાઇિ, 2019માં ્ એુઇ, રશશયા, માલદદવ, બહેરીિ, 

2020માં અમરેદરકાિા લીજિ ઓફ મરેદરટ સન્ાિર્ી સન્ાનિત ર્ઈ 
ચયૂક્ા છરે . આ ઉપરાંત તરેમિરે 2018માં લસયફોલ શાંમત પરુસ્ાર, 
સં્ કુત રાષટ્રિા ચરેમ્પયિ ઓફ અર્્મ, 2019માં દફલલપ કફોટલર 
પ્રેલસિેન્શિયલ એવફોિ્મ , દ્બલ એનિ મરેલલનિા ગરેટ્સ ફાઉનિેશિિફો 
ગલફોબલ ગફોલકહીપર એવફોિ્મ  અિરે 2021માં કેમ્મરિજ એિજી્મ  દરસચ્મ 
એસફોલસએટ્સિફો પયધાવરણ લીિર એવફોિ્મ  પણ મળહી ચયૂક્ફો છરે .
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પૂિાવોત્તર ભારતમાં વિશ્વિાો 
સાૌથી ઊંચાો રોલિો શરિજ બિી 
રહાો છો , કુતુબ મીિારથી પણ 

બો ગણાો ઊંચાો

હવરે ભારત જ િહીં, પણ વવદેશફોમાં પણ ભારતિી 
ખાદી ફેશિ રિાનિ તરીકે લફોકફોિરે પસંદ બિી રહહી છરે . 

મરેક્સિકફોમાં ભારતીય ખાદીિી ‘ઓહાકા ખાદી રિાનિ’ બિી 
હફોવાિી વાત વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ પફોતરે સંભળાવી હતી. 
હવરે પ્લસધ્ધ અમરેદરકિ ફેશિ રિાનિ પરેટાગફોનિયા કપિાં 
બિાવવામાં ખાદી િેનિમિફો ઉપયફોગ કરશરે. કંપિીએ હાલમાં 
ગુજરાતમાંર્ી રૂ.1.08 કરફોિનું આશરે 30,000 મીટર ખાદી 
િેનિમ ફેદ્રિક ખરીદું છરે . ઉલલરેખિીય છરે  કે િેનિમ જાિંુ અિરે 
100 ટકા કફોટકનું કાપિ હફોય છરે . પરેટાગફોનિયાએ ખાદી 
િેનિમ ખરીદતાં ખાદીિા કારીગરફો માટે વધારાિા 1.80 
લાખ માિવ કલાક એટલરે કે 27,720 માિવ દદવસનું કામ 
ર્્ું છરે .

ભારતનું િામ વવશ્વિા એ દેશફોમાં સામરેલ છરે , જ્ાં સૌર્ી 
વધ ુ અબજોપમત રહે છરે . તરેમ છતાં એ વવિંબણા છરે  

કે સતત ફેલાઈ રહેલાં શહેરફોિી વચ્ચરે ગામિાં ઓછાં ર્ઈ રહ્ા 
છરે , તરેનુ ં કારણ છરે ગામિાંમાં રફોજગારિી કમી. આ સમસયાિા 
ઉકેલ માટે દીિદયાલ અતં્ફોદય રાષટ્ર હીય ગ્રામીણ આજીવવકા 
મમશિ અિરે સ્ટાટ્મઅપ ગ્રામ ઉદ્ફોગસાહલસકતા કાય્મક્મિી 
શરૂઆત કરવામાં આવી. 2016માં શરૂ ર્યરેલા સ્ટાટ્મઅપ ગ્રામ 
ઉદ્ફોગસાહલસકતા કાય્મક્મ દ્ારા અત્ાર સુધી 1.78 લાખર્ી 
વધ ુગ્રામીણ ઉદ્ફોગફોિરે મદદ કરવામાં આવી છરે , જ્ારે દીિદયાલ 
અતં્ફોદય રાષટ્ર હીય ગ્રામીણ આજીવવકા મમશિિા પ્ારંભર્ી 15 
દિસરેમબર, 2021 સધુી 73.5 લાખ સવસહાય જયૂર્ફોમાં 8.04 કરફોિ 
મહહલાઓિરે જોિવામાં આવી છરે . વત્મમાિ િાણાંકહીય વષ્મમાં 
30 િવરેમબર સધુીિા આકંિા અનુસાર બરેન્કફોએ 27.38 લાખ 
સવસહાય જયૂર્ફોિરે રૂ. 62,848 કરફોિિી લફોિ આપી છરે . હવરે આ 
મમશિમાં મહહલા સવસહાય જયૂર્ફો માટે ઓવરિ્ર ાફ્ટિી સવુવધા 
પણ શરૂ કરવામાં આવી છરે .

ખાદી િૌનશ્વક બિી, અમોડરકિ ફોિિ 
રિાન્ડ પોટાગાોનિયા ખાદી ડો નિમિાો 

ઉપયાોગ કરિો

આઝાદી પછી ભારતિા અિરેક રાજ્ફો વવકાસિી 
દફોટમાં ઘણા પાછળ રહહી ગયા હતા. ખાસ કરીિરે 

પયૂવગોત્તર રાજ્ફો, જ રેમિરે તરેમિી મશુકેલ ભૌગફોલલક મ્સ્મતિરે 
કારણરે મજબયૂત માળખાકહીય સવુવધાઓિી જરૂર હતી. 
પણ 2014 પછી આ રાજ્ફો તરફ સરકારિી િજર ગઈ. 
હવરે અહીં ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર ક્રેત્માં િવા રેકફોિ્મ  બિી રહ્ા છરે . 
પયૂવગોત્તરિરે ભારતિાં વવકાસનુ ંએમ્નજિ માિિારા વિાપ્ધાિ 
મફોદીિી પ્મતબધ્ધતાિરે કારણરે આ રાજ્ફોમાં સુવવધા વધી 
રહહી છરે . લસક્કિમનંુ એરપફોટ્મ  હફોય કે, આસામિફો દ્રિજ હફોય 
કે રેલ-રફોિ કિરેમટિવવટહીનુ ં વવસતરણ હફોય. કેનદ્ર સરકાર 
આ રાજ્ફોમાં કફોઇ કસર છફોિવા માંગતી િર્ી. મણણપરુિી 
રાજધાિી ઇમ્ાલિરે રિફોિગરેજર્ી જોિવા માટે વવશ્વિફો સૌર્ી 
ઊંચફો રેલવરે દ્રિજ તયૈાર કરવામાં આવી રહ્ફો છરે . આશરે 111 
દકલફોમીટર લાંબી જીદરબામ-ઇમ્ાલ રેલવરે લાઇિ પ્ફોજ રેટિ 
અંતગ્મત િફોિરે લજલલામાં તરેનુ ં નિમધાણ કરવામાં આવી રહંુ 
છરે . આ વવસતાર ઇકફો સરેનનસહટવ ઝફોિ હફોવાિરે કારણરે પુલિરે 
ભયૂકંપ વવરફોધી બિાવવામાં આવી રહ્ફો છરે . દરટિર સ્રેલ પર 
તરે 8.5િ તીવ્રતાિા ભયૂકંપિા ઝટકાિરે તરે સરળતાર્ી સહિ 
કરી શકે છરે . આ પ્ફોજ રેટિ દિસરેમબર 2023માં પયૂરફો ર્શરે. આ 
પલુ બિવાર્ી 111 દકલફોમીટરનુ ં અંતર 2.5 કલાકમાં જ 
પયૂરં ર્ઈ જશરે. હાલમાં જીદરબામ અિરે ઇમ્ાલ વચ્ચરે 220 
દકલફોમીટરનુ ં અંતર છરે . જ રેિરે પાર કરવામાં 10ર્ી 12 લાક 
લાગરે છરે . આ પુલ બન્યા પછી 111 દકલફોમીટરનુ ંઅતંર બરે-
અઢહી કલાકમાં પયૂરં ર્ઈ જશરે. તરેિી ઊંચાઇ 141 મીટર હશરે, 
જ રે કુ્બુમીિારર્ી લગભગ બમણી છરે . હાલમાં, વવશ્વિફો 
સૌર્ી ઊંચફો પલુ ્ રુફોપિા મફોન્ટરેિરેગ્રફોમાં છરે , જ રેિી ઊંચાઇ 139 
મીટર છરે . n

અંતાોદય ગ્ામીણ અાજીવિકા વમિિ અિો 
સ્ાટ્ભઅપ ગ્ામ ઉદાોગસાહશસકતા કાય્ભક્રમ 

દ્ારા અાત્મનિભ્ભર બિી રહો લાં ગામડાં

સમાચાર સાર
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માળખાકીય સુવિધાઅાો સાથો 
વિકાસિું િિું િીલારાોપણ

ભારતિના સવર્ણમ ઇતતિહાસથી માંડીને સવતિંત્તિા 
સંગ્ામ અને દેશના આર્થક વવકાસ દ્ારા 
નવા ભારતિના નનમમાણ સ્યધીનાં દરેક ય્યગન્યં 
ઉત્તરપ્રદેશ સાક્ી રહ્યં છે એટલ્યં જ નહીં ્પણ તિે 
દેશની પ્રગતતિમાં મહતવન્યં ્યોગદાન ્પણ આ્પ્્યં 
આવય્યં છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કહે છે, “જ્ારે 
આખ્યં ઉત્તરપ્રદેશ એક સાથે આગળ વધે છે, 
ત્ારે જ તિો દેશ આગળ વધે છે.” આ ઉક્તિ 
સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શાહજહાંપ્યરમાં 
ગંગા એક્સપ્રેસ વેન્યં શશલારો્પણ કય્યું હ્્યં. આ 
ઉ્પરાંતિ તિેમણે વારાણસીમાં ખેડૂતિો, શહેરી 
વવકાસ, આરોગ્ય, શશક્ણ, માગ્ષ નનમમાણ અને 
્પ્ય્ષટન સાથે સંકળા્યેલા અનેક પ્રોજકે્ટસનો 
પ્રારંભ ક્યષો. તિેમણે કાનપ્યરમાં મેટ્ો પ્રોજકેન્યં 
ઉદઘાટન કય્યું , તિો આઇઆઇટીના દીક્ાંતિ 
સમારોહમાં આત્મનનભ્ષર ભારતિના વવઝનમાં 
ભાગીદાર બનવા ય્યવાનોને આહવાન ્પણ કય્યું...

21મી સદીમાં કફોઈ પણ દેશિી પ્ગમત માટે, 
કફોઈ પણ રાજ્િી પ્ગમત માટે હાઇ સપીિ 
કિરેમટિવવટહી સૌર્ી મફોટહી જરૂર છરે . જ્ારે 

ઝિપર્ી માલ સામાિ ગતંવય સ્ળરે  પહોંચશરે ત્ારે ખચ્મ 
ઓછફો આવશરે. વરેપાર વધશરે તફો નિકાસ વધશરે, દેશનું 
અર્્મતતં્ વધશરે. એટલરે કેનદ્ર સરકારે વીતરેલાં સાત વષગોમાં 
કિરેમટિવવટહી અિરે તરેિી સાર્રે સકંળાયરેલા ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર 
પર બહુ ઝિપર્ી કામ ક્ુું છરે . વિાપ્ધાિરે 15 િવરેમબરે 
ઉત્તરપ્દેશમાં હાઇસપીિ કિરેમટિવવટહી માટે પયૂવવાંચલ 
એસિપ્રેસનુ ંઉદઘાટિ ક્ુું અિરે તરેિાં લગભગ એક મહહિા 
બાદ 18 દિસરેમબરિાં રફોજ 594 દકલફોમીટરિી લબંાઈ 
ધરાવતા ગગંા એસિપ્રેસ વરેનુ ં શશલારફોપણ ક્ુ્મ. દેશિાં 
સૌર્ી મફોટાં રાજ્ માટે હાઇ સપીિ કિરેમટિવવટહીિી કેટલી 
જરૂર છરે , તરેિફો ઉલલરેખ કરતાં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 

રાષ્ટ્ર ઉત્તરપ્રદોિિો વિકાસિી ભોટ
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કહુ,ં “ઉત્તરપ્દેશ વસમત ઉપરાંત વવસતારિા સદંભ્મમાં પણ મફોટંુ 
છરે . તરેિાં એક છરેિાર્ી બીજા છરેિા સધુીનંુ અતંર લગભગ 1,000 
દકલફોમીટરનુ ંછરે . ્પુીિા 12 લજલલાિરે જોિિાર ગગંા એસિપ્રેસ 

વરે પયૂવ્મ અિરે પલચિમ ્પુીિરે િજીક લાવશરે એટલુ ં જ િહીં પણ 
દદલ્હીર્ી દ્બહારિી મસુાફરીિફો સમય પણ ઘટશરે. જ્ારે સમય 
બચરે છરે  ત્ારે સવુવધા વધરે છરે , સસંાધિફોિફો સાચફો ઉપયફોગ ર્ાય 

n છ લરેિિફો આ એસિપ્રેસ વરે રૂવપયા 36,200 કરફોિર્ી વધુ ખચવે 
બિાવવામાં આવશરે. મરેર્ઠિા દ્બજૌલી ગામ ગામ પાસરેર્ી શરૂ 
ર્તફો એસિપ્રેસ વરે પ્યાગરાજિા જુદાપુર દાંિુ ગામ સુધી જશરે. 
ભવવષયમાં તરેિરે આ્ઠ લરેિ કરી શકાય તરેમ છરે .

n આ માગ્મ પર ચાલિારા વાહિફોિી મહત્તમ ઝિપ 120 
દકલફોમીટર પ્મત કલાક િકિહી કરવામાં આવી છરે . તરે મરેર્ઠ, 
હાપુિ, બુલંદશહેર, અમરફોહા, સંભલ, બદા્ું, શાહજહાંપુર, 
હરદફોઈ, ઉન્નાવ, રાયબરેલી, પ્તાપગઢ અિરે પ્યાગરાજ ર્ઈિરે 
પસાર ર્શરે.

n કામ પયૂરં ર્યા પછી તરે રાજ્િા પલચિમી અિરે પયૂવથી વવસતારફોિરે 
જોિિારફો ઉત્તરપ્દેશિફો સૌર્ી લાંબફો એસિપ્રેસ વરે બિી જશરે. 

n શાહજહાંપુરમાં આ એસિપ્રેસ વરે પર વા્ુસરેિાિા વવમાિફોિા 
ઇમરજનસ ટેક ઓફ અિરે લરેનનિગમાં સહાયતા માટે 3.5 
દકલફોમીટર લાંબી એર સ્ટ્ર હીપ પણ બિાવવામાં આવશરે. આ 
એસિપ્રેસ વરેિાં છરે િે એક ઇનિસ્ટ્ર હીયલ કફોદરિફોર બિાવવાિી 
પણ દરખાસત છરે .

n ગંગા એસિપ્રેસ વરે પ્ફોજ રેટિિા નિમધાણર્ી િજીકિા વવસતારફોિફો 
સામાલજક-આર્ર્ક વવકાસ ર્વાિી સાર્રે કૃષષ, વાણણજ્, 
પય્મટિ અિરે ઉદ્ફોગ સંબંધધત પ્વૃનત્તઓિરે પ્ફોત્ાહિ મળશરે.

n આ એસિપ્રેસ વરે અિરેક ઉતપાદિ એકમફો, વવકાસ કેનદ્રફો અિરે 
કૃષષ ઉતપાદિ કેનદ્રફોિરે રાજધાિી સાર્રે જોિવા માટે ઔદ્ફોનગક 
કફોદરિફોરિા રૂપમાં મદદરૂપ સાદ્બત ર્શરે.

મેરઠ 

અમરોહા બદાયયું

ફરુ્ષ ખાબાદ

કન્ૌજ

હરદોઈ

લખિઉ

રા્યબરેલી પ્તાપરઢ

પ્્યારરાજ

સજલલા અિે 519 
રામોિે જોડશે રંરા 
એક્સપ્ેસ વે

મેરઠ  15 કક.મી.

હાપયુડ  33 કક.મી.

બયુલંદશહર  11 કક.મી.

અમરોહા  26 કક.મી.

સંભલ 39 કક.મી.

બદાયયું  92 કક.મી.

શાહજહાંપયુર 40 કક.મી.

હરદોઈ  99 કક.મી.

ઉન્ાવ 105 કક.મી.

રા્યબરેલી  77 કક.મી.

પ્તાપરઢ   41 કક.મી. 

પ્્યારરાજ   16 કક.મી.

અારથથિક વિકાસિાો 
િિાો રાોડમોપ

 ગંગા અોક્સપ્રોસ િોરઃ ઉત્તરપ્રદોિિા 12 નજલ્ાિો સીધાો લાભ
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n વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી 23 દિસરેમબરિાં રફોજ  વવકાસિી અિરેક ભરેટ 
લઈિરે વારાણસી ગયા હતા. 10 દદવસિી અદંર વારાણસીિી આ 
બીજી મલુાકાત હતી. અગાઉિી મલુાકાતમાં વિાપ્ધાિરે કાશી-
વવશ્વિાર્ કફોદરિફોરિાં પ્ર્મ તબકિાનુ ંઉદઘાટિ ક્ુ્મ હ્ુ,ં તફો આ 
વખતરે રૂ. 1500 કરફોિિાં 22 પ્ફોજ રેટિનુ ંલફોકાપ્મણ અિરે શશલાન્યાસ 
કયગો. આ અગાઉ પણ તરેઓ આત્મનિભ્મર સવસ્ ભારત યફોજિા 
દ્ારા વારાણસીિા વવકાસ માટે અિરેક પ્ફોજ રેટ્િસિી જાહેરાત કરી 
ચયૂક્ા છરે .

n વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ ઉત્તરપ્દેશ રાજ્ ઔદ્ફોનગક વવકાસ 
સત્તામંિળ ફુિ પાક્મ , કારશખયાં, વારાણસીમાં બિાસ િેરી સંકુલનું 
શશલફોરફોપણ ક્ુું. 30 એકર જમીિમાં ફેલાયરેલી આ િેરીનુ ંનિમધાણ 
લગભગ 475 કરફોિ રૂવપયાિા ખચવે કરવામાં આવશરે અિરે તરેમાં 
દૈનિક પાંચ લાખ લીટર દયૂધનુ ંપ્ફોસરેલસગ કરવાિી સુવવધા હશરે.

n વિાપ્ધાિરે બીએચ્ ુઅિરે આઇટહીઆઇ કરૌંિહીમાં રેલસિેન્શિયલ 
ફલરેટ અિરે સ્ટાફ કવાટ્મસ્મનુ ંપણ ઉદઘાટિ ક્ુું.

n વિાપ્ધાિરે રૂ. 130 કરફોિિાં ખચવે બિરેલા મહામિા પદંિત મદિ 
મફોહિ માલવવય કેનસર સરેન્ટરમાં િફોટિરફોિી હફોસ્ટરેલ, િસ્મ હફોસ્ટરેલ 
અિરે આશ્રય ગહૃિા નિમધાણ સબંંધધત પ્ફોજ રેટ્િસનુ ંઉદઘાટિ 
કરવામાં આવ્ુ.ં ભદ્રસીમાં 50 બરેિ ધરાવતી સકંલલત આ્ષુ 
હફોન્સપટલ અિરે આ્ષુ મમશિ અતંગ્મત પપિરા તાલકુામાં 49 
કરફોિ રૂવપયાિાં ખચવે સરકારી હફોમમયફોપર્ી મરેદિકલ કફોલરેજનુ ંપણ 
શશલારફોપણ કરવામાં આવ્ુ.ં

n પ્યાગરાજ અિરે ભદફોહહી જિારા રસતાઓનુ ં4ર્ી 6 લરેિ  રફોિ 
પહફોળા કરવાિા બરે પ્ફોજ રેટિિા શશલાન્યાસિી સાર્રે શ્રી ગુર 
રવવદાસજી મદંદર, સતં ગફોવધ્મિ, વારાણસી સંબધંધત પ્વાસિ 
વવકાસ પ્ફોજ રેટિિા પ્ર્મ તબકિાનુ ંપણ ઉદઘાટિ કરવામાં આવ્ંુ 
હ્ુ.ં

n આતંરરાષટ્ર હીય ચફોખા સશંફોધિ કેનદ્ર, દશક્ણ એશશયા પ્ાદેશશક 
કેનદ્ર, વારાણસીમાં સપીિ રિીરિગિી સવુવધા, પયકપરુ ગામમાં 
રીજિલ રેફરનસ સ્ટાનિિ્મ  લરેબફોરેટરી અિરે પપિરા તાલકુમાં 
એિવફોકેટ ભવિિી પણ શરૂઆત ર્ઈ.

િારાણસીિો અાધુનિક સ્વરૂપ અાપિાિી પહો લ

છરે, તફો જ તાકાત વધરે છરે . પયૂવવાંચલ એસિપ્રેસ વરે હફોય કે પછી 
દદલ્હી-મરેર્ઠ એસિપ્રેસ વરે, કુશીિગર ઇન્ટરિરેશિલ એરપફોટ્મ  હફોય 
કે િેદિકેટેિ ફે્ટ કફોદરિફોરિાં મહતવિાં તબકિા, આ પ્કારિાં અિરેક 
પ્ફોજ રેટ્િસ સરેવા માટે સમર્પત ર્ઈ ચયૂક્ા છરે . બંુદેલખિં એસિપ્રેસ 
વરે, ગફોરખપરુ લલક એસિપ્રેસ વરે, પ્યાગરાજ લલક એસિપ્રેસ વરે, 

દદલ્હી-દહેરાદયૂિ એસિપ્રેસ વરે, િફોઇિા ઇન્ટરિરેશિલ એરપફોટ્મ , 
દદલ્હી-મરેર્ઠ રેવપિ હાઇ સપીિ કફોદરિફોર જ રેવા મરેગા પ્ફોજ રેટ્િસ પર 
આજરે ઝિપર્ી કામ ચાલી રહંુ છરે .”

કફોઈ પણ વવસતારિા પાયાિા માળખામાં રફોકાણર્ી 
પ્ત્ક્ રફોજગારીનુ ં સજ ્મિ ર્ાય છરે . તરેિાર્ી ખાિગી ક્રેત્ પણ 

કરોડ રૂવપ્યાથી વધયુ ખચચે 
કેનદ્રરી્ય ઉચ્ચ તતબેહ્ટ્યિ 

અભ્યાસ સંસ્ામાં બિાવવામાં 
આવેલા ક્શક્ક ક્શક્ણ કેનદ્રિો 

સમાવેશ થા્ય છે.

લાખથી વધયુ 
રહેવાસીઓિે સવાતમતવ 

્યોજિા હેઠળ તમલકતિા 
અધધકાર આપવામાં 

આવ્યા

કરોડ રૂવપ્યાિા ખચચે 
બિાવવામાં આવયયું સેન્ટર ફોર 
્ટીચસ્ષ એજ્યુકેશિ અિે કેનદ્રરી્ય 
ક્શક્ણ મંત્રાલ્યિી ઇન્ટર 
યયુનિવર્સ્ટી

લાખથી વધયુ દૂધ ઉતપાદકોિા 
બેન્ક ખાતામાં આશરે 35 કરોડ 
રૂવપ્યાનયું બોિસ કડસજ્ટલી 
્ટટ્ ાનસફર કરવામાં આવયયું

07 

20 

107

1.70

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો
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n વષ્મ 2014 પહેલાં ્ુપીમાં મરેટ્ર ફો રૂટિી કુલ લંબાઇ 9 દક.મી 
હતી. 2014ર્ી 2017 સુધી મરેટ્ર ફોિી લંબાઇ વધીિરે કુલ 
18 દકલફોમીટર ર્ઈ. તરેમાં કાિપુર મરેટ્ર ફોિરે ઉમરેરી દઈએ તફો 
્ુપીમાં મરેટ્ર ફોિી લંબાઇ 90 દકલફોમીટરર્ી વધુ ર્ઈ ચયૂકહી છરે .

n કાિપુર મરેટ્ર ફો રેલ પ્ફોજ રેટિિફો પ્ર્મ તબકિફો પયૂરફો ર્યા 
બાદ ઉત્તરપ્દેશ સૌર્ી વધુ શહેરફોમાં મરેટ્ર ફો રેલનું સંચાલિ 
કરિાર દેશનું પ્ર્મ રાજ્ બિી ગ્ું છરે .

n ઉત્તરપ્દેશ મરેટ્ર ફો રેલ કફોપગોરેશિરે 15 િવરેમબર, 2019િાં રફોજ 
આ કફોદરિફોર પર કામ શરૂ ક્ુું હ્ું. હવરે બરે વષ્મ 43 દદવસ 
બાદ મરેટ્ર ફો મુસાફરફોિી સરેવા માટે તૈયાર છરે .

n વિાપ્ધાિરે બીિા-પિકહી મલ્ટહી પ્ફોિટિ પાઇપલાઇિ પ્ફોજ રેટિનંુ 
પણ ઉદઘાટિ ક્ુું. 356 દકલફોમીટર લાંબા આ પ્ફોજ રેટિિી 
ક્મતા લગભગ 34.5 લાખ મરેહટ્રક ટિ પ્મત વષ્મ છરે .

n મધયપ્દેશમાં બીિા દરફાઇિરીર્ી કાિપરુમાં પિકહી સધુી 
ફેલાયરેલી આ પાઇપલાઇિ રૂ. 1500 કરફોિિાં ખચવે બિાવવામાં 
આવી હતી. બીિા દરફાઇિરીર્ી આ વવસતારફોમાં પરેટ્ર ફોલલયમ 
પ્ફોિટ્િસિફો પયૂરવ્ઠફો પયૂરફો પાિવામાં સરળતા રહેશરે.

n તરેિફો લાભ પયૂવ્મ અિરે મધય ઉત્તર પ્દેશ, ઉત્તર દ્બહાર અિરે 
દશક્ણ ઉત્તરાખિંિરે મળશરે. પાઇપલાઇિ દ્ારા પરેટ્ર ફોલલયમિા 
પદરવહિર્ી પયધાવરણિી પણ બચત ર્શરે અિરે કાબ્મિ 
ઉત્જ્મિમાં પણ ઘટાિફો ર્શરે.

બીિા-પિકી પાઇપલાઇિ દ્ારા પોટાોનલયમ 
પ્રાોડક્ટસિી હો રફોર સરળ

કાિપુરિો મોટાોિી ભોટ મળી

િારાણસીિો અાધુનિક સ્વરૂપ અાપિાિી પહો લ

સક્મ બિરે છરે . વવકાસિાં માગ્મમાં આવતી અિચણફો મજબયૂત 
માળખાકહીય માધયમર્ી દયૂર ર્ાય છરે , ત્ારે એ વવસતારિરે આર્ર્ક 
આત્મનિભ્મરતાિાં એ માગ્મ પર આગળ વધવામાં મદદ મળરે  
છરે , જ રેનુ ં સપનંુ આજરે ભારત જોઈ રહંુ છરે . તરેર્ી, મલ્ટહીપરપઝ 
અિરે મલ્ટહીમફોિલ કિરેમટિવવટહીિરે ધયાિમાં રાખીિરે ઉત્તરપ્દેશમાં 

બિાવવામાં આવી રહેલા રફોિ ઇનફ્ાસ્ટ્રકચરર્ી એક શહેરર્ી બીજા 
શહેર જવાિફો સમય ઘટશરે એટલુ ંજ િહીં પણ ટ્ર ાફહીક જામિરે કારણરે 
પયધાવરણિરે ર્્ુ ંનકુસાિ પણ ભરપાઈ કરી શકાશરે. મરેટ્ર ફો, એરપફોટ્મ , 
વફોટરવરેઝ અિરે દિફેનસ કફોદરિફોરર્ી જોિાવાિરે કારણરે અહીંિી વરેપારી 
પ્વનૃત્તઓિરે વરેગ મળશરે અિરે િવી રફોજગારીનુ ંસજ ્મિ ર્શરે. n

સાૌથી િધુ િહો રાોમાં મોટાો સંચાલિ કરિાર 
રાજ્ય ઉત્તરપ્રદોિ

એક સમ્ય ે‘પવૂ્ષનાં માન્સે્ટર’ તિરીકે સમગ્ વવશ્વમાં ્પોતિાની ઓળખ ઊભી કરનાર કાનપ્યરન ેઉત્તરપ્રદેશની આર્થક રાજધાની 
તિરીકે ્પણ ઓળખવામાં આવ્્ય ંહ્્ય.ં  જો કે, કાનપ્યરની એક અનનચ્છની્ય ઓળખ ્પણ ઊભી થઈ હતિી, જ ેશહેરન્ય ંનામ ્પડતિાં 

જ નજર સામ ેવતિમાતિી હતિી. એ હતિી ગદંકી, સાંકડા રસતિા, ટ્ાફિક જામ અન ેસ્ાનનક કનકે્કવવટીનો અભાવ. ્પણ શહેરોમાં 
ગતતિશીલતિા વધારવી એ વડાપ્રધાન મોદીની પ્રાથતમકતિાઓમાંન્ય ંએક રહ્ય ંછે. 2019માં કાનપ્યરની છબી સ્યધારવાની શરૂઆતિ 
થઈ. અહીં રૂ. 11,000 કરોડનાં ખચચે 32 ફક.મી, લાંબી મટ્ેો પ્રોજકેનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતિો. 28 ફડસમેબરનાં રોજ આ 

પ્રોજકેનાં પ્રથમ સકે્શનન્ય ંઉદઘાટન કરતિા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્ય,ં “ટ્ાફિક જામ કાનપ્યરના લોકોની વરષો જૂની િફર્યાદ 
રહી છે. તિમારો કેટલો બધો સમ્ય બગડતિો હતિો. કેટલાં બધાં ્પસૈા બગડતિા હતિા. હવ ેઆજ ેપ્રથમ તિબક્ામાં 9 ફકલોમીટર 

લાંબી લાઇન શરૂ થવાથી આ િફર્યાદો દૂર થવાની શરૂઆતિ થઇ છે.”

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો

રાષ્ટ્ર ઉત્તરપ્રદોિિો વિકાસિી ભોટ
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n આઝાદીના આ 75માં વર્ષમાં આપણી પાસે 
75થી વધ ુ યનુનકોન્ષ છે, 50,000થી વધ ુ
સ્ાર્ષઅપ છે. તમેાં 10,000 સ્ાર્ષઅપ તો 
છેલ્લાં છ મહિનામાં સ્થપાયા છે. આજ ે ભારત 
વવશ્વમાં બીજા ક્રમનુ ં સૌથી મોરંુ સ્ાર્ષઅપ િબ 
તરીકે ઊભયુું છે. દેશની વવવવધ આઇઆઇરીના 
યવુાનોએ અનકે સ્ાર્ષઅપ સ્થાપયા છે. 
તાજતેરનાં એક અિેવા્લ પ્રમાણે ભારત વવશ્વનાં 
અનકે વવક્સિત દેશોને પાછળ છોડીને ત્ીજો 
સૌથી મોરો યનુનકોન્ષ દેશ બની ગયો છે.

n છેલ્લાં સાત વર્ષમાં દેશમાં સ્ાર્ષઅપ ઇન્ડયા, 
સે્્ડ-અપ ઇન્ડયા જવેા પ્રોગ્ામ શરૂ થયા છે. 
અર્લ ઇનોવશેન મમશન અને પીએમ રરસર્ષ 
ફે્લોશશપ દ્ારા દેશ યુવાનો મારે નવાં માગ્ષ 
બનાવી રહ્ો છે. નવી રાષર્ીય શશક્ષણ નીમત 
દ્ારા નવી પઢેીન ે તયૈાર કરવાની શરૂઆત થઈ 
રિી છે. ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ સુધારવામાં 
આવયુ,ં નીમતઓમાં અડરણો દૂર કરવામાં આવી. 
આ પ્રયાસોનાં પરરણામ આપણને રંૂકા ગાળામાં 
મળે્લાં પરરણામો આપણી સામે છે.

આઝાદીની અમૃત યાત્ામાં આપણે 2047નું ભારત કેવું હશે તેનું વિઝન લઈને ચાલી રહ્ા છે ત્ારે દેશના યુિાનોની 
ભૂમમકા સૌથી મહતિની બની જાય છે. િીતેલાં સાત િર્ષમાં આપણે જ ેટેકનોલોજી અને ઇનોિેશન આધારરત રિજજટલ 

ઇન્િયાની ઝલક જોઈ છે, તે આગામી 25 િરષોમાં કયાં પહોંચશે તે યુિાન પેઢી પર આધાર રાખે છે. ટેકનોલોજીના ઉચ્ચ 
અભયાસ માટે દેશની સિ્ષશ્ેષ્ઠ સંસ્ાઓમાંની એક આઇઆઇટી કાનપુરના 54માં દીક્ાંત સમારોહમાં િિાપ્રધાન નરે્દ્ર 

મોદીએ ભારતના ભવિષયનાં આ ઘિિૈયાઓ સાથે સંિાદ કયષો...

ભારતના નવ નનર્માણર્ાં ભાગીદારીનુ ંઆહવાન
n અમતૃ મિોત્સવનાં આ સમયમાં તમે આઇઆઇરીનો વારસો ્લઈન ેનીકળી રહ્ા છો 

ત્ારે એ સપનાઓન ે્લઈન ેપણ નીકળો કે 2047નુ ંભારત કેવુ ંિશે. આગામી 25 
વરષોમાં ભારતની વવકાસ યાત્ાનુ ંસકુાન તમારે જ સભંાળવાનંુ છે. તમ ેજીવનના 50 
વર્ષ પરૂાં કરી રહ્ા િશો એ સમયે ભારત કેવુ ંિશે તનેાં મારે પણ તમારે અત્ારથી 
જ કામ કરવાનુ ં છે.

n તમારા મારે આ કામ માત્ જવાબદારી જ નથી, પણ એ સપના છે જ ેઆપણી અનકે 
પઢેીઓ જોતી િતી. તમેનાં સપનાન ેસાકર કરવાનુ ંઅન ેઆધુનનક ભારતનુ ંનનમમાણ 
કરવાનંુ સૌભાગય તમન ે સાંપડુ ં છે, તમારી પઢેીન ે મળયુ ં છે.

આત્મનનભ્ભર ભારત ર્ાટે અધીરા બનવા પર ભાર
તમ ેપણ આત્મનનભ્ષર ભારત મારે અધીરા બનો. આત્મનનભ્ષર ભારત સપૂંણ્ષ આઝાદીનું 
જ મળૂ સવરૂપ છે, જ્ાં આપણ ેબીજા કોઇ પર આધાર નિીં રાખીએ. સવામી વવવકેાનદેં 
કહંુ િતુ,ં જો આપણ ેઆત્મનનભ્ષર નિીં બનીએ તો આપણો દેશ ્લક્ષ્ય કઈ રીત ેપરૂો 
કરશે. પોતાની મશંઝ્લ સધુી કઈ રીત ેપિોંરશે. ? દેશ પોતાની આઝાદીના 100 વર્ષ 
મનાવશે, ત્ારે ત ેસફળતામાં તમારા પરસવેાની સુગધં િશે, તમારી મિેનતની ઓળખ 
િશ.ે તમ ે આ કરી શકો છો. મન ે તમારા પર વવશ્વાસ છે. 

2047માં કેવું હશે ભારત, જેની 
લગામ યુવાનાનેા હાથમાં હશે

આાઇઆાઇટી કાનપુરમાં 
54માે દીકાંત સમારાેહ

વડાપ્રધાનનું સંપૂર્ણ 
ભાષર સાંભળવા માટે 
QR કોડ સ્કેન કરો

રાષ્ટ્ર ઉત્તરપ્રદેશને વવકાસની ભેટ
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ચૂંટણી સુધારાિી ડદિામાં પગલું

અા રહા કોટલાંક મુખ્ય ફોરફાર
n • આઇડીને આધાર સાથે જોડવામાં આવશે. આ સવૈસચ્છક છે, 

ફરસજયાતિ નહીં. લોકોને હવે વર્ષમાં ચાર વાર મતિદાર યાદીમાં 
પોતિાન્યું નામ ઉમેરવાની તિક મળશે. 1 જાન્્યઆરી (જ ેઅગાઉથી 
છે), 1 એપ્પ્રલ, 1 જ્યલાઇ અને 1 ઓક્ટોબર.

n •‘જનેડર ન્્યટ્રલ’ શબ્દમાં ફેરફાર કરવામાં આવયો. ‘વાઇફ’ એટલે 
કે પત્ીની જગયાએ ‘સપાઉસ’ શબ્દનો ઉપયોગ થશે. મહહલા 
સૈનનકોના પમતિઓને પણ સર્વસ વોટરનો દરજ્જો.

n •ચૂુંટણી પુંચ ચૂુંટણી સુંચાલન માટે મતિગણતિરી, મતિદાન મશીનો 
અને મતિદાન સુંબુંચધતિ સામગ્રી રાખવા અને સલામતિી દળો તિથા 
કમ્ષચારીઓના રહેણાંક તિરીકે કોઇ પણ પરરસરનો ઉપયોગ કરી 
શકશે.

ચૂંટણી દરતમ્યાન તિમે અનેક સ્ળોએ નકલી મતિદાન અથવા નકલી મતિદાર ઓળખ ્પત્ના સમાચાર વાંચ્યા અને 
સાંભળ્યા હશે. આના ઉકેલ માટે કેન્દ્ર સરકારે ચૂંટણી કા્યદો (સ્યધારા) નબલ, 2021 અમલમાં મૂક્યં છે, જનેાં દ્ારા 

મતિદાર કાડ્ષને આધાર કાડ્ષ  સાથે જલન્ક કરી શકા્ય છે, જથેી વવશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી તિરીકે ભારતિની પ્રતતિષ્ઠા 
હવે વવશ્વના સૌથી મજબૂતિ લોકશાહી દેશ તિરીકે વધ્ય મજબૂતિ થઈ રહી છે.

“સામાન્ય ચયૂંટણીમાં એક જ વફોટર લલસ્ટર્ી કામ 
ચાલરે તરે માટે આપણરે પહેલાં ઉપાય શફોધવફો 

પિશરે. આજરે દરેક વયકકત માટે અલગ અલગ વફોટર 
લલસ્ટ છરે . આપણરે કેમ ખચ્મ કરીએ છીએ, કેમ સમય 
બગાિહીએ છીએ. હવરે દરેક માટે 18 વષ્મિી ઉંમર િકિહી 
છરે . પહેલાં તફો ઉંમરમાં તફાવત હતફો, તરેર્ી વાત અલગ 
હતી, હવરે તરેિી કફોઈ જરૂર િર્ી.”

ગયા વષવે બંધારણ દદવસરે વપ્સાઇરિગ ઓદફસસ્મિા 
સંમરેલિિરે સંબફોધધત કરતા વિપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 
કહેલા આ શબ્ફો ભારતમાં ચયૂંટણી સુધારાિી દદશામાં 
આગળ વધવાિા સંકેત હતા. આ દદશામાં આગળ 
વધતાં શશયાળુ સત્માં સંસદિા બંિરે ગૃહફોએ ચયૂંટણી 
(સુધારા) વવધરેયક, 2021િરે મંજયૂરી આપી દીધી છરે . તરેમાં 
સૌર્ી મહતવિફો સુધારફો છરે  આધાર િંબર સાર્રે વફોટર 
આઇિહી કાિ્મિરે લલક કરવાિફો વવકલપ. જો કે આ સવૈન્ચ્છક 
છરે .  પણ ભારત જ રેવા વવશાળ દેશમાં ભવવષયમાં 
ર્િારી ચયૂંટણીઓમાં આ મહતવિફો સુધારફો બિી શકે 
છરે . આિાર્ી િકલી ચયૂંટણી કાિ્મ  પર અંકુશ આવશરે 
એટલું જ િહીં પણ િકલી મતદાિ પણ સમાપત ર્શરે. 
આ ઉપરાંત, િકલી વફોટર આઇિહી દ્ારા અિરેક પ્કારિી 
ગરેરકાયદેસર પ્વૃનત્તઓ પણ ર્તી હતી. િકલી વફોટર 
આઇિહીિી મદદર્ી આજરે આિેધિ મફોબાઇલ જોિાણફો 
લરેવામાં આવી રહ્ાં છરે  અિરે રેશિ કાિ્મ  પણ બિાવવામાં 
આવી રહ્ા છરે . સાર્રે સાર્રે, અિરેક પ્કારિી સરકારી 
સુવવધા પણ લરેવામાં આવી રહહી છરે . આિાર્ી ચયૂંટણીમાં 
ગરેરરીમતઓ પણ ઓછી ર્શરે. ચયૂંટણી સુધારાિી દ્રણષટએ 
આ વવધરેયકિરે ઘણંુ મહતવનું માિવામાં આવી રહું છરે , 
કારણ કે હાલમાં તમરે વષ્મમાં એક જ વાર ચયૂંટણી યાદીમાં 
તમારં િામ ઉમરેરી શકફો છફો, પણ િવા નિયમ બાદ તમિરે 
વષ્મમાં ચાર વાર િામ ઉમરેરવાિી તક મળશરે. n

n • સવવૈચ્ચ્છક સલસન્કરઃ આધાર અને ચૂુંટણી ડેટાબેઝ વચ્ે સૂચચતિ 
સલને્કજ સવૈસચ્છક છે, ફરસજયાતિ નહીં. પણ બોગસ મતિદાન 
રોકવામાં મહતવન્યું પગલ્યું.

n •મતાધધકારથી વંધચત રહેવાનયું કોઈ જોખમ િહીઃ મતિદાર યાદીમાં 
નામ સામેલ કરવા માટે કોઈ પણ અરજીને ફગાવવામાં નહીં આવે 
અને કોઈ વયક્તિ દ્ારા આધાર નુંબર રજૂ કરવામાં અથવા જાણ 
કરવામાં અસમથ્ષતિાની સ્થિમતિમાં મતિદાર યાદીમાંથી કોઈ પણ 
નામ હટાવવામાં નહીં આવે.

િાોટર અાઇડીિો અાધાર સાથો નલન્ક કરિાિાો ફાયદાો
આનાથી નકલી મતિદાન અન ેનકલી મતિ રોકવામાં મદદ મળશ.ે તેિનાથી 
એક જ વયક્તિન્યું પ્વપ્વધ મતિપ્વસતિારોની યાદીમાં પોતિાન્યું નામ નહીં રાખી 
શકે. ચૂુંટણી ડેટાબેઝ મજબૂતિ બનશ.ે પ્વદેશી ભારતિીયો ગમ ેત્ાંથી મતિ 
આપી શકશ.ે

ભ્રમમાં િ રહો િાો

મતદાર અાોળખ પત્, અાધાર સાથો નલન્ક થિો

ચૂંટણી કાયદાો (સુધારા) વિધોયકરાષ્ટ્ર
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પુરુષ-મડહલા નલંગ 
ગુણાોત્તર િધાો

દીકરી એ ભગવાનની અમૂલ્ય ભેટ છે. 1961થી 2011 
સ્યધીની વસતતિ ગણતિરીમાં દર વરચે પ્યત્ો કરતિા પ્યત્ીઓની 

સંખ્ા ઓછી  રહેતિી હતિી. દેશના ઘણા રાજ્ો એવા હતિા, 
જ ેદીકરીઓને ગભ્ષમાં જ મારી નાખવા માટે બદનામ હતિા. 

આ સ્સ્તતિ સ્યધારવા માટે રાષટ્ી્ય ચેતિના જગાવવાની અને 
સંકલ્પ લેવાની જરૂર હતિી. વતિ્ષમાન સરકારે 22 જાન્યઆરી 
2015ના રોજ હફર્યાણાથી 'બેટી બચાઓ-બેટી ્પઢાઓ'ની 

શરૂઆતિ કરી. સાતિ વર્ષ પૂરા કરી રહેલી બેટી બચાઓ-
બેટી ્પઢાઓ ્યોજનાને ્પફરણામે તિાજતેિરમાં જારી કરવામાં 

આવેલા િેતમલી હેલ્થ સવચેના આંકડા પ્રમાણે ભારતિમાં 
હવે પ્રથમ વાર પ્યરર-મહહલાઓનો લલગ ગ્યણોત્તર વધ્યો 
છે. દેશમાં 1000 પ્યરરોની સરખામણીમાં મહહલાઓની 

સંખ્ા 1020 થઈ છે.....

“ભા રતિના વડાપ્રધાન ભભક્ષુક બનીને 
તિમારી સમક્ દીકરીઓની 
જંીદગીની ભીખ માગી રહ્ા છે. 

દીકરીઓને તિમારા ્પફરવારન્યં અભભમાન માનો, રાષટ્ન્યં 
સન્ાન માનો. ફદકરો અને ફદકરી બંને એ ્પાંખો છે, જનેા 
વગર જીવનની ઊંચાઇઓને ્પામવાની કોઈ સંભાવના 
નથી. તિેથી, ઊંચી ઉડાન ભરવી હો્ય તિો દીકરો અને 
દીકરી એમ બંને ્પાંખ જોઇએ, તિો જ સ્પના પૂરા થશે.”

સાત વષ્મ પહેલાં હદરયાણાિા પાણીપત લજલલાર્ી 
બરેટહી બચાઓ-બરેટહી પઢાઓ અભભયાિિી શરૂઆત 
કરતી વખતરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ કહેલાં આ શબ્ફો 
િવા સંકલપિી શરૂઆત હતી. દેશિા ટફોચિા િરેતાએ 
કફોઈ રાજકહીય િફા-નુકસાિિા આકલિ વગર દીકરીઓ 
અંગરે પ્ર્મ વાર સમાજિી સંકુધચત વવચારસરણી સામરે 

ફલોગશિપ સ્ીમ બોટી બચાઅાો-બોટી પઢાઅાો
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પ્હાર કયધા છરે . આ એવા ભારતિા નિમધાણિી શરૂઆત હતી, 
જ રેિી કલપિા દીકરીઓ વગર િ ર્ઈ શકે અિરે તરેનું પદરણામ 
તાજ રેતરમાં સામરે આવ્ું. તાજ રેતરમાં જારી કરવામાં આવરેલા 
િરેશિલ ફેમમલી હેલ્થ સવવે-5 પ્માણરે પ્ર્મ વાર ભારતિી 
વસમતમાં 100 પુરષફો સામરે મહહલાઓિી સંખ્યા વધીિરે 1020 

સંકલ્પિી િરૂઅાત અા રીતો થઇ..

 હો તુ

પક્પાતી સલર પસંદરી 
પ્કરિ્યાિી િાબૂદી

દીકરીઓનયું અસસતતવ અિે 
સલામતી સયુનિસચિત કરવી

કન્ા ક્શક્ણ સયુનિસચિત કરવયું

n 1961માં બાળકોનો (0થી 6 વર્ષ) સલગ ગ્યણોત્તર પ્રમતિ 1000 
બાળકોએ 976 બાળકીઓ હતિો, તિ ે2011માં રટીને 918 
થઈ ગયો. આની પાછળન્યું કારણ એ હત્યું કે તિમામ ભારતિીય 
સમ્યદાયોમાં સામાસજક-સાંસ્કૃમતિક પવૂયાગ્રહ, છોકરાની ઇચ્છા, 
દીકરીઓ પ્રતે્ ભદેભાવ રાખવામાં આવતિો હતિો. ‘યત્ર 
નાય્ષસત્ય પજૂ્નતિ,ે રમનતેિ તિત્ર દેવતિા’ ની પરુંપરા ધરાવતિા દેશમાં 
દીકરીઓન ેકૂખમાં જ મારી નાખવાની, તિમેને દૂધપીતિી કરવા 
અથવા બબનવારસી છોડી દેવાની રટનાઓ સામે આવતિી 
હતિી.,

n વધતિી જતિી ભ્કૃણ હત્ાની રટનાઓ અને બાળ સલગ 
ગ્યણોત્તરનાં રટી રહેલાં સતિરને જોતિાં વડાપ્રધાને 22 જાન્્યઆરી, 
2015નાં રોજ હરરયાણાના પાણીપતિમાં ‘બેટી બચાઓ, બટેી 
પઢાઓ’ યોજનાનો શ્યભારુંભ કરતિાં સ્યકન્યા સમકૃધ્ધિ યોજનાની 
જાહેરાતિ કરવામાં આવી.

n બટેી બચાઓ બટેી પઢાઓ યોજનાનો હેત્ય કન્યા ભકૃણ હત્ા 
રોકવાનો, કન્યાઓન ેગ્યણવત્તાપણૂ્ષ શશક્ષણ આપવાનો, તિમેને 
સલામતિી પરૂી પાડવાનો અને લોકોની માનસસકતિામાં સ્યધારો 

કરવાનો છે. દીકરીઓનો અભયાસ અન ેતિમેનાં લગ્ન પર થતિાં 
ખચ્ષન ેસરળતિાથી પૂરો કરવાના હેત્યથી સ્યકન્યા સમકૃધ્ધિ ખાતિા 
યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જથેી દીકરીઓન ેબોજ ન 
ગણવામાં આવે અન ેતિઓે પગભર થઈ શકે.

n પ્રથમ તિબક્કામાં PC અન ેન ેPNDT એક્ટન ેકડકાઈથી લાગ્ય 
પાડવાં, રાષટ્ર વયાપી જાગકૃમતિ અન ેપ્રચાર અભભયાન ચલાવવ્યું. 
આ અુંતિગ્ષતિ પાયાના સતિરે લોકોન ેતિાલીમ આપીન ેતેિમને 
સુંવેદનશીલ અન ેજાગકૃતિ બનાવીન ેતિથા સામ્યદાળયતિ એકતિા 
દ્ારા તિમેનો અભભગમ બદલવા પર ભાર મકૂવામાં આવી રહ્ો 
છે. ઓછો બાળ સલગ ગ્યણોત્તર ધરાવતિા 100 સજલલામાં પ્રથમ 
તિબક્કા અુંતિગ્ષતિ પાયલટ પ્રોજકે્ટ શરૂ કરવામાં આવયો છે. એ 
પછી, વધ્ય 61 સજલલામાં તેિન્યું પ્વસતિરણ કરવામાં આવશ.ે

n 161 સજલલામાં સફળ અમલીકરણ બાદ 244 અન્ય સજલલામાં 
તિનેી શરૂઆતિ કરવામાં આવી છે. દેશની 95 ટકાથી વધ્ય 
શાળાઓમાં મહહલા શૌચાલય બનાવી દેવામાં આવયા છે. 
આ શૌચાલયન ેકારણ ેઅધવચ્થેી અભયાસ છોડી દેનારી 
પ્વદ્ાથથીનીઓની સુંખ્ામાં રટાડો થયો છે.

સ્યકન્યા સમકૃધ્ધિ યોજના અુંતિગ્ષતિ તિમે કોઈ પણ પોસ્ટ ઓરફસ અથવા 
બેન્કમાં દીકરીના નામે સ્યકન્યા ખાત્યું ખોલાવી શકો છો. તિેમાં લઘ્યતિમ 
માસસક રૂ. 250 અને મહત્તમ વાર્રક રૂ. 1.5 લાખ જમા કરાવી શકાય છે. 
તિેનાં પર 8.40 ટકાનાં દરે ચક્રવકૃધ્ધિ વયાજની ગણતિરી કરવામાં આવે છે.  
જો તિમે માસસક રૂ. 10,000 સ્યકન્યા ખાતિામાં 15 વર્ષ સ્યધી જમા કરાવો તિો 
21 વર્ષ બાદ દીકરીને લગભગ રૂ. 74 લાખ મળશે. આ ખાતિાની પ્વશેરતિા 
છે કે તિેમાં જમા રકમ કર મ્યક્તિનાં દાયરામાં આવે છે. દીકરી 18 વર્ષની 
થાય ત્ારે તિમે 50 ટકા રકમ ઉપાડી શકો છો અને બાકીના 50 ટકા 
લગ્નનાં સમયે પણ કાઢી શકાય છે.

 સુકન્ા સમૃધ્ધ યાોજિાથી ભવિષ્ય ઉજ્જિળ...

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
#selfiewithdaughter  અને 
#bharatkilaxmi ખ્યદ જવેા અભભ્યાનની 
શરૂઆતિ કરીને બેટી બચાવો બેટી ્પઢાઓ 
્યોજનાને નવી ફદશા આ્પી

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો.
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ર્ઈ ગઈ. અગાઉિા સવવેમાં આ આંકિફો 991 હતફો. દેશિાં 
લલગ ગુણફોત્તરમાં શહેરફોિી સરખામણીમાં ગામિાંઓમાં 
સુધારફો ર્યફો છરે . શહેરફોમાં 1000 પુરષફોિી સરખામણીમાં 
985 મહહલાઓ છરે , જ્ારે ગામિાંમાં આ સંખ્યા 1037 છરે . 
એટલું જ િહીં, જન્િાં સમયરે જ રે લલગ ગુણફોત્તર 2015-16માં 

919 હતફો, તરે 929 બાળકહીઓ પર પહોંચી ગયફો છરે .
ઉત્તરપ્દેશિા પ્યાગરાજમાં 21 દિસરેમબરિાં રફોજ 

યફોજાયરેલા મહહલા સશકકતકરણ કાય્મક્મમાં તરેિફો ઉલલરેખ 
કરતાં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ કહું, “દીકરીઓિરે કયૂખમાં 
જ િા મારી િખાય, તરે જન્ લરે એટલાં માટે અમરે ‘બરેટહી 

સિક્ત મડહલા, સિક્ત રાષ્ટ્ર.. 

n  પ્રસૂમતિ પછી પણ માતિા નવજાતિ શશશ્યની સુંભાળ 
રાખતિા રાખતિા કામ ચાલ્ય રાખી શકે તિે માટે 
પ્રસ્યતિાની રજાને છ મહહના કરવામાં આવી છે. 
ગભયાવથિા દરમમયાન ગરીબ પરરવારોમાં માતિાન્યું 
આરોગય ચચતિાન્યું મોટ્યું  કારણ રહ્યું છે. તિેથી, 
ગભ્ષવતિી મહહલાઓન્યું રસીકરણ, હોસસપટલોમાં 
રડલીવરી અને ગભયાવથિા દરમમયાન પોરણ પર 
પ્વશેર ધયાન આપવામાં આવ્્યું.

n પ્રધાનમુંત્રી માતકૃવુંદના યોજના અુંતિગ્ષતિ ગભયાવથિા 
દરમમયાન મહહલાનાં ખાતિામાં 5,000 રૂપ્પયા જમા 
કરવામાં આવે છે, જથેી તિે ખાવા પીવાન્યું ધયાન 
રાખી શકે. અત્ાર સ્યધી બે કરોડથી વધ્ય બહેનોને 
આશરે રૂ. 10,000 કરોડ આપી દેવામાં આવયા છે.

n સ્્યલ-કોલેજ બાદ કારકીર્દથી માંડીને રર-ગકૃહથિી 
સ્યધી મહહલાઓની સ્યપ્વધા અને આરોગયન્યું ધયાન 
રાખવામાં આવી રહ્યું છે. સવચ્છ ભારતિ મમશન 
અુંતિગ્ષતિ કરોડો શૌચાલય બનવાથી, ઉજ્જવલા 
યોજના અુંતિગ્ષતિ ગેસ જોડાણની સ્યપ્વધા મળવાથી, 
રરમાં જ નળમાંથી જળ મળવાથી, મહહલાઓનાં 
જીવનમાં સ્યપ્વધાઓ વધી છે અને તિેમની ગરરમા 
પણ વધી છે.

માતિાઓ, બહેનો અને દીકરીઓન્યં જીવન ્પેઢીઓને અસર કરનારં અને ્પેઢીઓન્યં નનમમાણ 
કરનારં જીવન હો્ય છે. એક દીકરીની તિાકાતિ તિેન્યં શશક્ણ, કૌશલ્ય, ્પફરવાર કે સમાજ 

જ નહીં, ્પણ રાષટ્ની ફદશા નક્ી કરે છે. એટલાં માટે જ કેન્દ્ર સરકારે આ ફદશામાં સતિતિ 
્પહેલ કરી છે. પ્ર્યાગરાજમાં 21 ફડસેમબરનાં રોજ મહહલા સવસહા્ય જૂથોનાં ખાતિામાં 
રૂ. 1,000 કરોડ ટ્ાનસિર કરતિા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યં, અમે દીકરીનાં જન્થી 

માંડીને જીવનના દરેક તિબક્ામાં મહહલાઓને સશ્તિ કરવા માટેની ્યોજનાઓ બનાવી 
અને અભભ્યાન ચલાવ્યા.
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બચાઓ, બરેટહી પઢાઓ’ અભભયાિ દ્ારા સમાજિી ચરેતિાિરે 
જગાવવાિફો પ્યાસ કયગો છરે . આજરે પદરણામ એ છરે  કે દેશિાં 
અિરેક રાજ્ફોમાં દીકરીઓિી સંખ્યામાં ઘણફો વધારફો ર્યફો 
છરે . દીકરીઓ સારી રીતરે અભયાસ કરી શકે અિરે તરેમિરે 
અધવચ્ચરેર્ી શાળા િ છફોિવી પિે તરેિાં પર અમરે સતત કામ 

કરી રહું છરે . સુકન્યા સમૃનધ્ધ યફોજિા અંતગ્મત લગભગ 
અઢહી કરફોિ દીકરીઓિાં ખાતા ખફોલવામા આવયાં છરે . તરે 
મફોટહી ર્યા પછી પફોતાિાં સપિા પયૂરા કરી શકે તરે માટે તરેિા 
પર ઊંચફો વયાજ દર રાખવામાં આવયફો છરે .” n

n આ્્યષયમાન ભારતિ યોજના અુંતિગ્ષતિ પણ પાંચ લાખ 
રૂપ્પયા સ્યધીના મફતિ ઇલાજની સ્યપ્વધાનો સૌથી વધ્ય લાભ 
મહહલાઓન ેથયો છે.

n પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના અુંતિગ્ષતિ જ ેરર આપવામાં 
આવી રહ્ા છે, તિ ેપ્રાથમમકતિાના આધારે મહહલાઓનાં નામે 
બની રહ્ા છે. મ્યદ્રા યોજના ગામડાંના ગરીબ પરરવારોની 
મહહલા ઉદ્ોગ સાહસસકોને પ્રોત્સાહહતિ કરી રહી છે. આ 
યોજના અુંતિગ્ષતિ મળેલા ક્યલ ઋણમાં . આશરે 70 ટકા 
મહહલાઓન ેઆપવામાં આવયા છે.

n દીનદયાલ અુંત્ોદય યોજના દ્ારા પણ દેશભરમાં 
મહહલાઓન ેસવ સહાય જૂથો અને ગ્રામીણ સુંગઠનો સાથે 
જોડવામાં આવી રહી છે.

n રાષટ્ર ીય આજીપ્વકા મમશન અુંતિગ્ષતિ 2014 પહેલાંના પાંચ 
વરષોમાં જટેલી મદદ કરવામાં આવી, તિનેી સરખામણીમાં 
વીતિલેા સાતિ વર્ષમાં લગભગ 13 ગણો વધારો કરવામાં 
આવયો છે. દરેક સવ સહાય જૂથને કોઇ પણ જાતિની ગરેન્ટી 
આપયા વગર 10 લાખ રૂપ્પયા સ્યધી મળતિા હતિા. જનેે 

વધારીન ેહવે 20 લાખ સ્યધી કરવામાં આવયા છે.

n કોરોનાના આ સમયમાં તિમારા રરનો ચલૂો સળગતિો રહે, 
તિ ેમાટે મફતિ રેશન આપવાની વયવથિા કરવામાં આવી. 
મહહલાઓ રાતિ પાળીમાં પણ કામ કરી શકે તેિ માટે 
નનયમો સરળ બનાવવાન્યું કામ કરવામાં આવ્્યું. ખાણમાં 
મહહલાઓન ેકામ કરવા પર કેટલાંક નનયુંત્રણો હતિા, તેિને 
પણ દૂર કરવામાં આવયા છે.

n દેશભરની સૈનનક સ્્યલોમાં છોકરીઓન ેપ્રવેશ આપવાની 
શરૂઆતિ અમારી સરકારે કરી છે. બળાત્ાર જવેા જરન્ય 
અપરાધોની ઝડપી સ્યનાવણી માટે દેશભરમાં આશરે 700 
ફાસ્ટ ટ્રેક કોટ્સ્ષની થિાપના કરવામાં આવી છે. મ્યસસલમ 
મહહલાઓન ેઅત્ાચારમાંથી બચાવવા માટે તિીન તિલાક 
પ્વરુધિ કાયદો બનાવવામાં આવયો.

n લોકસભામાં બાળ પ્વવાહ પ્રમતિબુંધ (સ્યધારા) પ્વધયેક, 
2021ની ભલામણ કરવામાં આવી છે, જમેાં મહહલાઓનાં 
લગ્નની ઉુંમર 18થી વધારીન ે21 વર્ષ કરવાનો પ્રસતિાવ છે. 
હાલમાં આ બબલન ેથિાયી સમમમતિમાં મોકલવામાં આવ્્યું છે.
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્પ્ય્ષટનનાં અનેક સવરૂ્પ છે જમે કે આનંદપ્રમોદ, હેલ્થ, આદ્ાત્મ કે મેફડકલ ટ્ીટમેન્ટ માટે. તિમે કોઈ 
્પણ કારણસર ્પ્ય્ષટન કરો તિો તિે જીવનમાં નવી ઊજા્ષનો સંચાર થા્ય છે. ્પ્ય્ષટક સ્ળો અને ત્ાંની 

સ્યવવધાથી દેશની ઓળખ ્પણ ઊભી થા્ય છે. આ માટે આધ્યનનક ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર જરૂરી છે. રેલ, 
રોડ, એરવેઝ, વોટવરેઝની સાથે સાથે હોટલ હોસસ્પટલ અને ઇન્ટરનેટ-મોબાઇલ કનેક્કવવટી, 
સવચ્છતિા, સિાઇ વ્યવસ્ા અને ગટર ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટની તિમામ સ્યવવધાઓ દેશમાં ઉ્પલબ્ધ છે. 

વળી, કોવવડના સમ્યમાં સરકારે રસીકરણ દ્ારા સલામતિી ્પણ પૂરી ્પાડી છે. વવશ્વમાં આજ ે્પ્ય્ષટન 
બહ્ય ઝડ્પથી આગળ વધી રહેલ્યં ક્ેત્ છે અને 21મી સદીન્યં ભારતિ આ દ્રશષટકોણ સાથે ઝડ્પથી 
પ્રગતતિ કરી રહ્યં છે. 25 જાન્યઆરીનાં રોજ રાષટ્ી્ય ્પ્ય્ષટન ફદવસ પ્રસંગે ભારતિ તિેનાં ભવ્ય અને 
ભાતિીગળ વારસા દ્ારા વવશ્વને સંદેશ આ્પી રહ્ો છે કે હજારો વર્ષની ્પરં્પરા ધરાવ્્યં હહન્દ્યસતિાન 

હવે વવશ્વ ્પ્ય્ષટન નગરી બનવાની ફદશામાં આગળ વધી રહ્યં છે.

વિશ્વ પય્ભટિિું કોન્દ્રવિશ્વ પય્ભટિિું કોન્દ્ર  
બિી રહો લું ભારતબિી રહો લું ભારત
ભાતિીગળ સંસૃ્તતિ અને 
વવવવધતિા માણવા ભારતિ ્પધારો

પય્ભટિથી સમાિોિી વિકાસકિર સ્ાોરી
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ઉડાન યોજના દ્ારા વિજયિાડાથી 
કડપ્ાનું અંતર એક કલાકમાં કાપનાર 
આંધ્રપ્રદેશના નાગેન્દ્ર ભારતી કહે છે...

કડપ્પાથી વિજયિપાડપાની યપાત્પા અને તે 
પણ બપાળકોની સપાથે.! પહેલાં આ બહુ 
મુશકેલ હતું. રોડ મુસપાફરી દ્પારપા તેમાં 
8થી 11 કલપાક લપાગતાં હતાં, પણ હિે 
ઉડપાન યોજનપાનો લપાભ લઇને હંુ અહીં 
પરરિપારજનો સપાથે કનક દુગગા મપાતપાનપા 
દર્શન કરિપા આવયો છંુ. આ ઉત્તમ 
યોજનપા મપાટે કેન્દ્ર સરકપારનો આભપાર..

ભારત પાસ ેરહેલા ે
મહાન વારસા,ે હજારા ેવર્ષની 

ગાથા વવશ્વ માટે અજાયબી છે. અાપણે 
વવશ્વને બીજંુ કંઇ અાપવાની જરૂર નથી. 

અાપણા પવૂ્ષજેા અાપણાં માટે છાડેીને ગયા 
છે તને ેજ બતાવવાનુ ંછે. હહનુ્સતાનના 

ટુહરઝમન ેકાઈે રાકેી ન શકે.

-નરેન્દ્ર માદેી, વડાપ્રધાન

સંયુકત રપાષટ્ર  વિશ્વ પય્શટન 
સંગઠન (UNWTO)એ રડસેમબર 
મહહનપામાં તેલંગપાણપાનપા પોચમપલલી 
ગપામને શ્ેષઠ પય્શટન ગપામ તરીકે 
જાહેર કરીને ઇનપામ આપયું 
હતું. આ પુરસ્પાર 2 રડસેમબર 
2021નાં રોજ સપનેનપા મેરડ્રડમાં 
UNWTO મહપાસભપાનાં 24માં 
સત્માં આપિપામાં આવયો. 
પોચમપલલીની અનોખી િણપાટ 
રૈલી અને પેટન્શને વિરેષ ઓળખ 
મળી છે, જ ેિડપાપ્રધપાન નરેન્દ્ર 
મોદીનપા ‘િોકલ ફોર લોકલ’નપા 
મતં્ દ્પારપા આત્મનનભ્શર ભપારતની 
પરરકલપનપાને સપાકપાર કરિપાની 
રદરપામાં પ્રયપાસ છે. આ િષષે રપાષટ્ર ીય 
પય્શટન રદિસનો મુખ્ય સમપારોહ 
25 જાન્ુઆરીનાં રોજ પોચમપલલી 
ગપામમાં આયોજજત થઈ રહ્ો છે.

પર્યટનથી સમાવેશી વવકાસકવર સાેરી
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વર્ષ 2021ના ફડસેમબરના પ્રારંભના 
ફદવસોમાં અમેફરકાના શશકાગોમાં 69 
વરષી્ય વોલ્ટર સાઇમન તમજલ્યો અને 
80 વરષી્ય જહોન મધ્યપ્રદેશન્યં ખજ્યરાહો 
મંફદર જોવા આવ્યા. માચ્ષ 2020ના કોવવડ 
લોકડાઉન બાદ પ્રથમ વાર ટ્યફરસ્ટ વવઝા 
્પર 18 ફદવસ માટે ભારતિ આવેલા બંને 
મહેમાનોએ વતિ્ષમાન ્પફરસ્સ્તતિમાં અહીંના 
્પ્ય્ષટન સ્ળોને સલામતિ ગણાવ્યા અને 
રસીકરણ અભભ્યાનને વવશ્વનાં અન્ય 
દેશોની સરખામણીમાં સારં ગણાવય્યં. 
આ ઉંમરે પ્રવાસન અંગે તિેમન્યં કહેવ્યં હ્્યં...
્પ્ય્ષટન માટે ઉંમર કોઈ બંધન નથી. જ્ાં 
સ્યધી તિમે િીટ છો ત્ાં સ્યધી ઉંમર કોઈ 
બંધન નથી. જ્ાં સ્યધી તિમે િીટ છો ત્ાં 
સ્યધી દ્યનન્યા જોવી જોઇએ. વાસતિવમાં, 
વોલ્ટર અને જહોન ભારતિ સરકારે 
્પ્ય્ષટનને પ્રોત્સાહન આ્પવા માટે ્પાંચ 
લાખ વવઝા મિતિ આ્પવા રજૂ કરેલી 
્યોજનાના ભાગ રૂ્પે ભારતિ આવ્યા હતિા 
અને કોવવડના સમ્યમાં તિેમને અહીંન્યં 
વાતિાવરણ એટલ્યં સારં લાગય્યં કે તિેમણે 
્પ્ય્ષટન માટે ભારતિ આવવા બધાંને 
અ્પીલ કરી.

અનુભવર્ી સતંફોષ મળરે  છરે  અિરે 
પય્મટિ દ્ારા જ અનભુવ મળહી શકે 
છરે . આ પય્મટિ સાર્રે આધુનિકતા 
જોિાય છરે ત્ારે તરેિાં કેવાં પદરણામ 
આવરે છરે  તરેનુ ં સાક્ી ભારતનંુ 
પય્મટિ ક્રેત્ છરે . ઉપરફોકત ત્ણરેય 

ઉદાહરણ દશધાવરે છરે  કે જો સરકાર સવુવધાઓ વધારીિરે, કિરેમટિવવટહી 
સધુારીિરે અિરે રાષટ્ર  પ્ત્રે નિષ્ઠા સાર્રે પય્મટિ ક્રેત્િરે દરવાઇવ કરીિરે 
અત્ાધનુિક ઈનફ્ાસ્ટ્રકચર પયૂરં પાિે તફો ભારતિરે વવશ્વ પર રાજ 
કરતા કફોઈ રફોકહી શકશરે િહીં. કફોવવિ મહામારીએ જીવિિાં દરેક 
ક્રેત્િરે અસર કરી છરે , પણ ‘ન્યૂ િફોમ્મલ’િા આ સમયમાં સરકારે 
ઝિપર્ી રસીકરણ ક્ુું, આર્ર્ક વનૃધ્ધ કરી અિરે દરેક સરેટિરમાં 
પદરવત્મિ કરતાં દેશિરે િવી દદશા આપી. તરેિરે પદરણામરે, આધનુિક 
ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર અિરે સપંયૂણ્મ સમાવરેશશતાિા અભભગમ સાર્રે પય્મટિ 
સરેટિર પણ િોંધપાત્ વનૃધ્ધ કરી રહુ ંછરે . વવશ્વિાં 160ર્ી વધુ દેશફોિા 
િાગદરકફો માટે ઇ-વવઝા પહેલરે ભારતીય પય્મટિિરે િવી દદશા આપી 
છરે . વવવવધ એજનસીઓિાં અહેવાલફો જોઇએ તફો વીતરેલા સાત 
વષગોમાં વવશ્વ પય્મટિ રેલન્કગમાં ભારત 2009ર્ી 2013 સધુી 62ર્ી 
65માં ક્મરે અટકહી ગ્ંુ હ્ુ,ં પણ હવરે ગણતરીિાં વષગોમાં જ બમણી 
છલાંગ મારીિરે 34માં ક્મરે આવી ગ્ુ ંછરે . આટલુ ંજ િહીં, પય્મટિિા 

પય્ભટિથી સમાિોિી વિકાસકિર સ્ાોરી
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વિશ્વ રોનનં્કગમાં િધતુ ંભારત 
પય્ષટન ક્તે્રમાં કેન્દ્ર સરકારના સતત પ્રયાસાનેે પહરણામે 

વર્્ષ ઇકાેનાવેમક ફારેમ (WEF)ના ં140 દેશાનેાં અહેવાલમાં 
ભારતનંુ સ્ાન 34મુ ંછે

65 52 40 34
2013 2015 2017 2019

સંદભ્મમાં ભારત વવશ્વનુ ંસાતમુ ંમફોટંુ અર્્મતતં્ છરે , તફો હેલ્થ 
ટુદરઝમિા સદંભ્મમાં વવશ્વિફો ત્ીજો ટફોચિફો દેશ બિી ચયૂક્ફો 
છરે . પય્મટિિાં ક્રેત્માં સવુવધાઓનુ ંઉદાહરણ કેવદિયા છરે , 
જ રે આજરે  દેશ વવદેશમાં મફોટહી સખં્યામાં પય્મટકફોિરે આકષથી 
રહુ ંછરે  અિરે સ્ટરેચ્ ુઓફ લલબટટી કરતાં પણ વધ ુપ્વાસી 
સ્ટરેચ્ ુઓફ ્નુિટહી જોવા આવરે છરે . 
(જૂઓ બોક્સ પેજ િંબર 21 )

આસ્ા, આદ્ાત્મ, શશક્ણ, હેલ્થ-વરેલિરેસ, સાંસૃ્મતક, 
હેદરટેજ, ઇકફો, ્વુા ટુદરઝમ ઉપરાંત વયાવસાષયક 
પ્વનૃત્તઓ સાર્રે જોિાયરેલા ટુદરઝમ માટે ભારત વવશ્વનું 
સૌર્ી આકષ્મક પય્મટિ કેનદ્ર બિી રહુ ં છરે . કફોવવિિાં 
સમયમાં સમુસામ બિરેલાં પય્મટિ સ્ળફો હવરે ઝિપી 
રસીકરણ ઉપરાંત મહામારી સામરે ભારત સરકારિા 
અભયૂતપુવ્મ પગલાંિરે કારણરે ફરી એક વાર પ્વાસીઓર્ી 
ઊભરાઈ રહ્ા છરે . જો કે, કફોવવિિા કેસફોમાં ર્ઈ રહેલાં 
વધારાિરે કારણરે પ્વાસીઓ સાવચરેતીપયૂવ્મક વતથી રહ્ા છરે . 
પય્મટિ ક્રેત્માં દરવાઇવલિી પહેલિરે કારણરે આ ક્રેત્ વનૈશ્વક 
મહામારી બાદ ઝિપર્ી બહાર આવવાિી ક્મતા ધરાવરે 
છરે , કારણ કે કેનદ્ર સરકારે આ મહામારીર્ી અસરગ્રસત 
આર્ર્ક-સામાલજક ક્રેત્ફોિી સાર્રે સાર્રે પય્મટિિરે પણ 
પ્ાર્મમકતા આપી છરે . ગયા વષવે જયૂિ મહહિામાં કેનદ્ર સરકારે 
31 માચ્મ, 2022 સધુી પાંચ લાખ વવદેશી પય્મટકફોિરે મફત 
વવઝા જ રેવા પગલાં લીધાં હતાં, તફો પય્મટિ મંત્ાલય દ્ારા 
ટ્ર ાવરેલ અિરે ટુદરઝમ સાર્રે સકંળાયરેલા હહતધારકફોિરે 10 
લાખ રૂવપયા સુધીિી લફોિ સપંયૂણ્મ સરકારી ગરેરન્ટહી સાર્રે 
આપવામાં આવી રહહી છરે . રજીસ્ટિ્મ  ટુદરસ્ટ ગાઇિિરે પણ 
એક લાખ રૂવપયાિાં લફોિિી વયવસ્ા કરવામાં આવી છરે . 
જો  કે, કફોવવિિા િવા વરેદરએન્ટિરે જોતાં મફત વવઝાિી મુદત 
વધારવા પર પણ વવચારણા કરવામાં આવી રહહી છરે . કેનદ્ર 
સરકાર તરેિાં નિણ્મયફો દ્ારા સતત એ સંદેશ આપી રહહી છરે  
કે આગામી દદવસફોમાં પણ તરે દેશિાં ટુદરઝમ સરેટિરિરે 
ઝિપર્ી આગળ વધવામાં મદદરૂપ સાદ્બત ર્ાય તરેવાં 
દરેક પગલાં લરેવા માટે પ્મતબધ્ધ છરે. જો કે, ઓમમક્ફોિ 
વરેદરએન્ટિફો ફેલાવફો વધી રહ્ફો હફોવાર્ી તરેિાં પર ર્ફોિહી 
અસર પિહી શકે છરે , પણ સમાવરેશી સમૃનધ્ધ માટે પય્મટિ 
મહતવપયૂણ્મ સરેટિર છરે.

સરકારિાં પ્યાસફોિરે કારણરે વનૈશ્વક પય્મટિ િકશા પર 
ભારત ચમકતા લસતારાિી જ રેમ ઊભરી રહુ ંછરે . ઇ-વવઝા, 
કિરેમટિવવટહી, ઉિાિ જ રેવી યફોજિા, રફોિ િરેટવક્મ , પય્મટિ 
સ્ળફો પર પાયાિી આધનુિક સવુવધાઓનુ ં નિમધાણ અિરે 
વવશ્વમાં સૌર્ી લફોકવપ્ય વિાપ્ધાિ તરીકે િરેનદ્ર મફોદીિી 

સારં ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર, 
સારી કનકે્ટિવવટીનાે સાૌથી 

વધ ુલાભ અાપણા ટુહરઝમ સટેિરન ે
થાય છે. ટુહરઝમ અવેુ ંસેટિર છે, જેમાં 
દરેક વ્યક્તિની પાસ ેકમાણીનંુ સાધન 
હાયે છે. અા જ વવચાર સાથ ેદેશ લાકેલ 
ટુહરઝમ માટે વાકેલ થાય ત ેમાટે અનેક 

સતર પર કામ ચાલી રહંુ છે.
-નરેન્દ્ર માદેી, વડાપ્રધાન

વિઝા સુવિધાથી પય્ભટકાોિી 
સંખ્યા િધી
n • પ્વદેશી પ્રવાસીઓની ભારતિ યાત્રાને સ્યગમ અને સ્યપ્વધાજનક 

બનાવવા માટે કેનદ્ર સરકારે નવેમબર 2014માં 44 દેશોનાં 
નાગરરકો માટે ઇ-પ્વઝાની શરૂઆતિ કરી હતિી. 2018માં આ 
સ્યપ્વધાન્યું પ્વસતિરણ કરીને 165 દેશોનાં નાગરરકોને આવરી 
લેવામાં આવયા હતિા. દેશનાં 25 એરપોટ્ષ  અને પાંચ સી પોટ્ષ  
પર ઇ-પ્વઝાની શરૂઆતિ કરી દેવામાં આવી છે.

n • એક વર્ષનાં ઇ-ટ્યરરસ્ટ પ્વઝા ઉપરાંતિ મલ્ીપલ એન્ટ્રી સ્યપ્વધા 
સાથ ેપાંચ વર્ષની ઇ-ટ્યરરસ્ટ પ્વઝા સ્યપ્વધાની શરૂઆતિ. 
આ ઉપરાંતિ ડ્્યઅલ એન્ટ્રી સ્યપ્વધા સાથ ેએક મહહનાનાં 
ઇ-ટ્યરરસ્ટ પ્વઝા, સરકારી /પીએસ્્ય કમ્ષચારીઓ માટે 
ઇ-કોન્ફર્સ સ્યપ્વધા શરૂ કરવામાં આવી છે. તિનેી સાથ,ે પ્વઝા 
ફીમાં પણ મ્યક્તિ આપવામાં આવી છે.

પય્ભટિથી સમાિોિી વિકાસકિર સ્ાોરી
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n પ્રારુંભમાં કેવરડયા મહતવનાં પય્ષટન થિળ તિરીકે પ્વક્ક્સતિ થાય તિવે્યું અશક્ 
લાગત્યું હત્યું. એ સમય ેન રોડ કનેક્ક્ટપ્વટી હતિી, ન રોડ પર લાઇટ હતિી. રેલવે 
સ્યપ્વધા પણ નહોતિી અને પય્ષટકો માટે રહેવાની કોઈ સ્યપ્વધા પણ નહોતિી.

n હવે કેવરડયામાં તિમામ સ્યપ્વધાઓ છે અને સુંપૂણ્ષ ફેમમલી પેકેજ બની ગ્્યું છે. 
અહીંના આકર્ષણોમાં સે્ટચ્્ય ઓફ ્્યનનટી, સરદાર સરોવર, સરદાર પટેલ 
ઝ્યઓલોજીકલ પાક્ષ , આરોગય વન, જુંગલ સફારી અને ન્્યટ્ર ીશન પાક્ષ નો 
સમાવેશ થાય છે. અહીં ગલો ગાડ્ષન, ્્યનનટી ક્ર્યઝ અને વોટર સપોટ્સ્ષ પણ હાજર 
છે. 

n  વધતિા પય્ષટનને કારણ ેઆરદવાસીઓને રોજગારી મળી રહી છે અને થિાનનક 
લોકોને આધ્યનનક સ્યપ્વધાઓ મળી રહી છે. એકતિા મોલમાં હસતિશશલપની 
થિાનનક વસત્યઓનાં વેપારની તિકો છે. આરદવાસી ગામડાંમાં હોમ સે્ટ માટે 
લગભગ 200 રૂમ બનાવવામાં આવી રહ્ા છે.

n  કેવરડયા રેલવે સે્ટશનને આધ્યનનક ઢબ ેબનાવવામાં આવ્્યું છે, જમેાં ટ્ર ાઇબલ 
આટ્ષ  ગલેેરીમાંથી સે્ટચ્્ય ઓફ ્્યનનટીની ઝલક જોવા મળી શકે છે.

n  એક સમય ેકચ્છ ઉજ્જડ હત્યું. હવે કચ્છ દેશ અને દ્યનનયાના પય્ષટકો માટે 
આકર્ષણન્યું મ્યખ્ કેનદ્ર બની રહ્યું છે. કચ્છનો રણોત્સવ સમગ્ર પ્વવિને આકરથી 
રહ્ો છે. અહીં દર વરષે સરેરાશ ચારથી પાંચ લાખ પય્ષટકો આવે છે અન ેસફેદ 
રેશ્ગસતિાન અને ભરૂા આકાશની મજા માણ ેછે.

કોિડડયા
પર્યટન વિકાસનું 
અનાોખું દ્રષાંત

એક સમ્ય ેકેવફડ્યા અતંિફર્યાળ વવસતિારન્યં 
નાનકડ્યં  ગામડ્યં  હ્્ય.ં ્પણ હવ ેતિ ેવવશ્વનાં સૌથી 
મોટાં ્પ્ય્ષટન સ્ળ તિરીકે સામે આવય્ય ંછે. 
કેવફડ્યાની ઓળખ સમાન સે્ટચય્ય ઓિ ય્યનનટીની 
મ્યલાકાતિ ેસે્ટચય્ય ઓિ જલબટટી કરતિાં ્પણ વધ્ય 
પ્રવાસીઓન ેઆવ ેછે. સે્ટચય્ય ઓિ ય્યનનટી જાહેર 
જનતિા માટે ખ્યલલ્ય ંમૂકવામાં આવય્ય ંત્ારથી અઢી 
વર્ષમાં 50 લાખથી વધ્ય લોકો તેિની મ્યલાકાતિ લઈ 
ચકૂ્ા છે. કોવવડનાં સમ્યમાં બધં રહ્ા ્પછી તેિ 
પ્યનઃ શરૂ થ્યા ્પછી ્પણ મ્યલાકાતિીઓનો ધસારો 
રહ્ો હતિો. એવ્ય ંઅન્યમાન લગાવવામાં આવી 
રહ્ય ંછે કે જમે જમે કનેક્કવવટીમાં સ્યધારો થશે 
તિમે તિમે કેવફડ્યામાં દૈનનક લગભગ એક લાખ 
્પ્ય્ષટકો આવશ.ે અહીં ્પ્યમાવરણની જાળવણીન્યં 
ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવય્ય ંછે.

ભરફોસાપાત્ છબી પય્મટકફો માટે રિાનિ એમબરેસરેિર જ રેવી છરે . 
તરેમિી છબી અિરે પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ આપવાિી પહેલિરે 
પદરણામરે જ 2017માં હેદરટેજ સાઇટિરે દત્તક લરેવા ‘Adopt a 
Heritage’ િામરે કરવામાં આવરેલી તરેમિી અપીલિરે કફોપગોરેટ 
જગતરે ખયૂબ સારફો પ્મતસાદ આપયફો. અત્ાર સધુી 29 હેદરટેજ 
સાઇટ માટે સમજયૂમતપત્ પર હસતાક્ર ર્ઈ ચયૂક્ા છરે અિરે 

અિરેક સ્ળફો પર કંપિીઓ દ્ારા અત્ાધનુિક સવુવધાઓનંુ 
પણ નિમધાણ ર્ઈ ચયૂકુ ંછરે . પફોતાિા વવદેશ પ્વાસમાં વિાપ્ધાિ 
અિરેક વાર ભારતીય મયૂળિાં િાગદરકફો સાર્રે સવંાદ કરતી 
વખતરે તરેમિરે ઓછામાં ઓછા પાંચ દ્બિ ભારતીય પદરવારફોિરે 
ભારતમાં આવવા માટે પ્રેરણા આપવા આહવાિ કરતા રહ્ા 
છરે  જ રેર્ી ભારતીય પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ મળરે .

પય્ભટિથી સમાિોિી વિકાસકિર સ્ાોરી
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કફોવવિિા સમયમાં સલામતી ચક્િરે મજબયૂત કરતાં 
ભારતરે જ રે ગમતર્ી કામ ક્ુું છરે  તરેિી પ્શસંા સમગ્ર દુનિયા 
કરી રહહી છરે . તરેિફો લાભ ઉ્ઠાવતા ભારત સરકારે રિાનિ 
ઇનનિયાિરે પ્ફોત્ાહિ આપવા માટે 20ર્ી વધ ુદયૂતાવાસફોમાં 
પય્મટિ અધધકારી નિ્કુત કયધા છરે . અમતૃ મહફોત્વ વષ્મમાં 
કેનદ્ર સરકારે 75 પય્મટિ સ્ળફોિરે આતંરરાષટ્ર હીય માપદંિફો 
પ્માણરે વવક્સિત કરવાિી પહેલ શરૂ કરી છરે . વિાપ્ધાિરે 
સ્ાનિક પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ આપવા માટે પફોતાિાં ‘મિ 
કહી બાત’ કાય્મક્મ દ્ારા લફોકફોિરે અપીલ કરી હતી કે વષ્મમાં 
15 સ્ળફો પર પય્મટિ પર જાવ અિરે તરેિાં વવષરે લખીિરે 
જાગમૃત પરેદા કરફો. મહાત્મા ગાંધી, લફોકમાન્ય મતળક, સવામી 
વવવરેકાિદં અિરે ભયૂતપયૂવ્મ રાષટ્રપમત એપીજ રે અબુ્લ કલામ 
જ રેવી હસતીઓએ ભારત ભ્રમણ ક્ુું ત્ારે તરેમિરે ભારતિરે 
જોવા-સમજવામાં અિરે તરેિાં માટે જીવવા-મરવાિી િવી 
પ્રેરણા મળહી. આ જ રીતરે વિાપ્ધાિરે ‘એક ભારત શ્રરેષ્ઠ 
ભારત’નંુ સયૂત્ આપીિરે ભારતિી વવવવધતાિરે એક સયૂત્માં 
બાંધ્ુ.ં ભારતમાં સામાન્ય રીતરે ઓટિફોબરર્ી માચ્મ 
સુધીિફો સમય પય્મટિિફો હફોય છરે . આ બાબતિરે ધયાિમાં 
રાખીિરે કેનદ્ર સરકારિી પહેલિરે પગલરે પય્મટિ સ્ળફો પર 
પ્વાસીઓિી સખં્યા વધવા માંિહી છરે . સારં ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર 
અિરે કિરેમટિવવટહીિરે કારણરે ટુદરઝમ સરેટિરિરે સૌર્ી વધુ 
લાભ ર્ાય છરે . આ સરેટિર િોંધપાત્ પ્માણમાં રફોજગારી 
પણ પયૂરી પાિે છરે . એટલાં માટે જ વીતરેલાં કેટલાંક વષગોમાં 
કેનદ્ર સરકારે સ્ાનિક અિરે વવદેશ િીમતમાં સધુારા કરીિરે 
પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ આપવાિી પહેલ કરી છરે . પયધાવરણ, 
પદરવહિ અિરે પય્મટિ એક બીજા સાર્રે ગાઢ રીતરે 
સંકળાયરેલા છરે . તરેર્ી, પયૂવગોત્તરિાં રાજ્ફો હફોય કે પછી 
આસ્ા, આદ્ાત્મિા કેનદ્રફો, આદદવાસી વવસતારફો હફોય કે 
કંચિજગંાનંુ સૌર્ી ઊંચુ ંશશખર અિરે કૈલાસ માિસરફોવરિી 
યાત્ા, પય્મટકફોિી સુવવધાિરે ધયાિમાં રાખીિરે કેનદ્ર સરકારે 
ટ્ર ાનસપફોટ્મ  અિરે ટુદરઝમિરે ટ્ર ાનસફફોમવેશિ એટલરે કે 
પદરવત્મિનંુ સાધિ બિાવ્ુ ંછરે . ઇકફો-ટુદરઝમ પર ફફોકસિી 
સાર્રે પય્મટિ માટે એક રાષટ્ર હીય વ્યૂહ અિરે રફોિમરેપિફો મુસદ્ફો 
તયૈાર ર્ઈ ચયૂક્ફો છરે . પાયાિી સવુવધાઓ અિરે સારી 
કિરેમટિવવટહીિફો સૌર્ી વધ ુલાભ પય્મટિ ક્રેત્િરે ર્ાય છરે . આ 
એવુ ંસરેટિર છરે, જ રેમાં દરેક વયકકત માટે કમાણીિી તક છરે . 
ઓછામાં ઓછા રફોકાણ દ્ારા વધિુરે વધ ુઆવક ટુદરઝમ 
સરેટિરમાં શક્ છરે. લફોકલ ટુદરઝમ માટે દેશ લફોકલ બિરે 
તરે માટે અિરેક મફોરચરે કામ ચાલી રહુ ંછરે . એર કિરેમટિવવટહી 
વધરે છરે , ત્ારે પય્મટિ પણ એટલંુ જ વધરે છરે . માતા 
વષૈણફોદેવીિી યાત્ા હફોય કે કેદારિાર્ યાત્ા, હેલલકફોપટર 

્પ્ય્ષટન માટે હાઇસ્પીડ કનેક્કવવટી જરૂરી છે. અને આ ફદશામાં 
ભારતિે સાતિ વર્ષમાં ઝડ્પથી કામ કય્યું છે. રોડ, રેલવે, એર્પોટ્ષ , 
ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર સહહતિનાં વવશ્વ સતિરનાં ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચરનાં નનમમાણની 
સાથે સારી કનેક્કવવટીને કારણે હવે એ સ્ળો ્પર ્પણ 
્પ્ય્ષટકો સરળતિાથી જઈ શકે છે જ્ાં જવ્યં ્પહેલાં મ્યશકેલ હ્્યં. 

હાઇ સ્ીડ કિોક્ટિવિટી પર ભાર

13,394

75

02
111 રક.મી થઈ છે ભારતિમાં વોટરવેઝની 

સુંખ્ા. 2014 સ્યધી તિે 5 હતિી.

રક.મી રોડ બનાવયો નાણાંકીય 
વર્ષ 2020-21માં કોપ્વડ છતિાં

નવી વુંદે ભારતિ ટ્રેન ચલાવવામાં 
આવશે આગામી બે વર્ષમાં

લાખ રકમી સ્યધી કરવામાં આવશે 
એનએચએઆઇ નનર્મતિ નેશનલ 
હાઇવેન્યું પ્વસતિરણ 2024-25 સ્યધી

37

220 

1,37,625 
રક.મી થઈ ગઈ હાઇવેની લુંબાઇ 
2014 સ્યધી તિે 91,287 રક.મી હતિી

રક.મી રોડન્યું દૈનનક નનમયાણ કરીને 
પ્વવિપ્વક્રમ બનાવી રહ્યું છે ભારતિ

થઇ જશે એરપોટ્ષ  હેસલપોટ્ષ  વોટર 
એરોડ્ર ોમસની સુંખ્ા વધીને વર્ષ 
2024-25 સ્યધી ઉડાન અુંતિગ્ષતિ

સરેવાર્ી જોિાયા બાદ ભકતફોિી સખં્યામાં સતત વધારફો ર્ઈ રહ્ફો છરે . 
તાજ રેતરમાં જ િફોઇિા ઇન્ટરિરેશિલ એરપફોટ્મનુ ં શશલારફોપણ કરવામાં 
આવ્ંુ હ્ંુ. છરેલલાં કેટલાંક વષગોમાં જ રે પ્યાસ ર્યા તરેિાં પદરણામ 
પણ સામરે આવી રહ્ા છરે . ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર વવકાસિરે કારણરે વવદેશી 
પય્મટકફોિરે આકષ્મવામાં ઉત્તરપ્દેશ ટફોચિાં ત્ણ રાજ્ફોમાં સ્ાિ પામ્ું 
છરે . ઉત્તરપ્દેશમાં પય્મટકફો માટે જરૂરી સવુવધાઓિી સાર્રે આધનુિક 

 પેલેસ ઓન શહિલ્સ બાદ હવે મહારાજા એક્સપ્રેસ, રામાયણ સર્કટ જવેી 
થીમ આધારરતિ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવશે. દેશની પ્રથમ વુંદે ભારતિ ટ્રેન  
રદલ્ીથી વારાણસી અને બીજી કટરા સ્યધી ચલાવવામાં આવે છે.
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n એક સમય હતિો, જ્ારે પય્ષટનનાં નામે ભારતિમાં 
ગણતિરીની જગયાઓનો જ ઉલલેખ થતિો હતિો. 
જ્ારે કે ભારતિ જવેા પ્વપ્વધતિાસભર દેશમાં 
તિેનાંથી અનેક સ્યુંદર પય્ષટક થિળો હાજર છે. 

n વરષોથી આ થિળોની અવગણના કરવામાં આવી 
હતિી. આ વારસાને ઓળખ અપાવવા અને પય્ષટકો 
સરળતિાથી અહીં આવી શકે તિે હેત્યથી કેનદ્ર સરકાર 
દ્ારા ‘ઉડાન’ યોજનાની શરૂઆતિ કરવામાં આવી 
હતિી. 

n પય્ષટકોને પ્વમાનની સ્યપ્વધા પૂરી પાડીને તિમામ 
પય્ષટન થિળોન્યું અુંતિર રટાડવાનો સરકારનો 
પ્રયાસ છે. અગાઉ પરરવહનની સ્યપ્વધાના અભાવે 
અને લાંબા અુંતિરને કારણે પય્ષટકો ત્ાં જઈ 
શકતિા નહોતિા.

ઉડાિો અાપી 
પય્ભટિિો પાંખાો

કણયાટકન્યું હમપી તિેન્યું ઉદાહરણ છે. 2019માં 
ફરવાલાયક 52 સવ્ષશ્ેષઠ થિળોની યાદીમાં તિેને બીજ્ય ું 
થિાન મળ્્યું હત્યું. પણ સાથે એવી હટપ્ણી કરવામાં 
આવી હતિી કે ્્યનેસ્ો દ્ારા વલડ્ષ  હેરરટેજ સાઇટ તિરીકે 
જાહેર કરવામાં આવેલાં આ થિળ સ્યધી પહોંચવ્યું 
ખૂબ મ્યશકેલ છે. પણ હવે કેનદ્ર સરકારે હમપીને ઉડાન 
યોજના અુંતિગ્ષતિ બેલલારી અને પ્વદ્ાનગર એરપોટ્ષ  
સાથે જોડી દીધ્યું છે. હવે પ્વદ્ાનગર એરપોટ્ષથી હમપી 
માત્ર 40 રકલોમીટર દૂર છે. સસક્કીમન્યું પાકયોંગ 
એરપોટ્ષ  પણ આવ્યું જ મજબૂતિ ઉદાહરણ છે.

n  ઉડાન યોજનાના ત્રીજા તિબક્કામાં 29 અને ચોથા 
તિબક્કામાં 34 નવા હવાઇ માગ્ષની શરૂઆતિ 
કરવામાં આવી છે. હવે ઉત્તરાખુંડન્યું પુંતિનગર, 
પ્પથોરાગઢ, ઉત્તરપ્રદેશન્યું ક્યશીનગર કે અરૂણાચલ 
પ્રદેશન્યું પાસીરાટ અથવા આુંધ્રપ્રદેશન્યું ક્યન્ય્ષલ 
‘ઉડાન’ અુંતિગ્ષતિ પ્વમાન માગષે જોડાઇ ગયા છે.  

કિરેમટિવવટહીિાં સાધિ પણ વધારવામાં આવી રહ્ા છરે . 
ભવવષયમાં અયફોધયા એરપફોટ્મ  અિરે કુશીિગરનુ ંઆંતરરાષટ્ર હીય 
એરપફોટ્મ  દેશી-વવદેશી પય્મટકફો માટે ખયૂબ ઉપયફોગી સાદ્બત 
ર્શરે. કફોવવિિાં સમયમાં લફોકફોએ અનભુવ કયગો કે કિરેમટિવવટહી 
હફોય તફો જીવિ અિરે રફોજગાર પર કેટલી સાનુકુળ અસર 

પિે છરે . રફોિ, રેલ, હવાઇ કે ઇન્ટરિરેટ એમ તમામ પ્કારિી 
કિરેમટિવવટહી દેશિી સૌર્ી મફોટહી પ્ાર્મમકતાઓમાં સામરેલ 
છરે . મજબયૂત કિરેમટિવવટહીિફો સીધફો લાભ પય્મટિિરે પણ મળહી 
રહ્ફો છરે . ફળફો અિરે શાકભાજીનુ ંઉતપાદિ કરતા ખરેિયૂતફોિરે પણ 
તરેિફો લાભ મળહી રહ્ફો છરે . ગામરે ગામ ઇન્ટરિરેટ પહોંચવાર્ી 
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હહમાચલ પ્દેશિી ્વુા પ્મતભાઓ, ત્ાંિી સસૃં્મતિરે, 
પય્મટિિી િવી સંભાવિાઓિરે દેશ-વવદેશ સધુી પહોંચાિહી 
શકે છરે . પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ આપવા માટે ભારતમાં 
71 લાઇટહાઉસ િકિહી કરવામાં આવયા છરે . આ તમામ 
લાઇટહાઉસમાં તરેિી ક્મતાઓિરે આધારે મ્ુઝીયમ, 
ધર્યરેટર, કેફેટેદરયા, બાળકફો માટે બગીચા, પયધાવરણ 
માટે અનુકુળ કફોટેજનુ ં નિમધાણ ર્ઈ રહુ ં છરે . દેશિાં 
પસંદગીિા બંદરફો પર 2023 સધુી આતંરરાષટ્ર હીય પય્મટિિરે 
વવસિાવવાિફો લક્ષ્ય રાખવામાં આવયફો છરે .

 ગફોવાિા ટુદરઝમ સરેટિરિરે આકષ્મક બિાવવા માટે ત્ાંિા 
ખરેિયૂતફો, માછીમારફો અિરે બીજા લફોકફોિી સવુવધાઓ માટે, 
ખાસ કરીિરે કિરેમટિવવટહી સાર્રે સકંળાયરેલા ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર 
પર અભયૂતપુવ્મ કામ ર્ઈ રહંુ છરે . મફોપામાં બિી રહેલંુ 
ગ્રીિદફલિ એરપફોટ્મ  આગામી ર્ફોિા મહહિામાં પયૂણ્મ ર્વા 
માટે તૈયાર છરે . આ એરપફોટ્મિરે િરેશિલ હાઈવરે સાર્રે જોિવા 
માટે લગભગ રૂ. 12,000 કરફોિિાં ખચવે 6 લરેિિફો આધુનિક 
કિરેક્ટિગ હાઇવરે  બિાવવામાં આવી રહ્ફો છરે . માત્ િરેશિલ 
હાઈવરેિા નિમધાણમાં જ ગફોવામાં છરેલલાં કેટલાંક વષગોમાં 
હજારફો કરફોિ રૂવપયાનંુ રફોકાણ ર્્ુ ંછરે . આ જ રીતરે, 2014માં 
યાત્ા સ્ાિફોિા વવકાસ માટે ‘PRASHAD’ સ્હીમિી પણ 
જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.  આ યફોજિા અતંગ્મત 
દેશમાં આશરે 40 મફોટાં યાત્ા સ્ાિફોિરે વવસિાવવામાં 
આવી રહ્ા છરે , જ રેમાંર્ી 15 પ્ફોજ રેટ્િસનુ ં કામ પયૂરં પણ 
કરી લરેવામાં આવ્ુ ં છરે . ગજુરાતમાં પણ ‘PRASHAD’  
યફોજિા હે્ઠળ રૂ. 100 કરફોિર્ી વધિુાં ત્ણ પ્ફોજ રેટ્િસ 
પર કામ ચાલી રહુ ંછરે . ગજુરાતમાં સફોમિાર્ અિરે અન્ય 
પય્મટિ સ્ળફો અિરે શહેરફોિરે એકબીજા સાર્રે જોિવા માટે 
કિરેમટિવવટહી પર ખાસ ભાર મયૂકવામાં આવી રહ્ફો છરે . તરેિી 
પાછળિફો વવચાર એ છરે કે પ્વાસીઓ એક સ્ળરે  દશ્મિ 
કરવા આવરે ત્ારે બીજા ં સ્ળફોએ પણ જાય. આ રીતરે 
દેશભરમાં 19 જાણીતા પ્વાસિ સ્ળફો (Iconic Tourist 
Destinations) િી ઓળખ કરીિરે તરેમિરે વવસિાવવામાં 
આવી રહ્ા છરે . આ તમામ પ્ફોજ રેટ્િસ આગામી સમયમાં 
પય્મટિ ઉદ્ફોગિરે િવી ઊજા્મ આપશરે. 15 ર્ીમ સર્કટમાં 76 
સરેટિરિરે સામરેલ કરીિરે કેનદ્ર સરકાર 900ર્ી વધ ુપય્મટિ 
સ્ળફોિરે અરસપરસ જોિહી રહહી છરે . આમાંર્ી, 35 પર કામ 
પયૂરં ર્ઈ ચયૂકુ ંછરે  અિરે 15 સ્ળફો પર 80 ટકા કામ ર્્ુ ંછરે . 
આતંરરાષટ્ર હીય પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ આપવા માટે સરકારે 
છરેલલાં સાત વષગોમાં અિરેક િીમત વવષયક નિણ્મયફો લીધાં 
છરે , જ રેિફો લાભ આજરે દેશિરે ર્ઈ રહ્ફો છરે . ઇ-વવઝા અિરે 
વવઝા ઓિ એરાઇવલ જ રેવી યફોજિાઓિરે લબંાવવામાં 

આવી છરે અિરે વવઝા ફહીમાં પણ ઘટાિફો કરવામાં આવયફો છરે . આ 
જ રીતરે પય્મટિ સરેટિરમાં હફોન્સપટાલલટહી પર લગાવવામાં આવતફો 
જીએસટહી પણ ઘટાિવામાં આવયફો છરે . એિવન્ચરિરે ધયાિાં રાખતા 
દેશમાં 137 પવ્મતિા શશખરફોિરે પણ ટ્રેરકગ માટે ખફોલવામાં આવયા 
છરે . પ્વાસીઓિરે િવી જગયાએ મુશકેલી િ પિે અિરે િવી જગયાિી 
તમામ માહહતી મળહી રહે તરે માટે કાય્મક્મફો શરૂ કરીિરે ગાઇિ્સિરે 
તાલીમ આપવામાં આવી રહહી છરે . વવશ્વિા દેશફોિા પ્વાસીઓિા 
મિફોવવજ્ઞાિિફો અભયાસ કરીિરે તરેમિી પસંદ-િાપસદંનંુ ધયાિ 
રાખવામાં આવી રહંુ છરે . પ્વાસિ સ્ળફો પર વવશરેષ સંકેતફોિી 
વયવસ્ા, વવદેશી ભાષા જાણા ગાઇિ વગરેરેિી વયવસ્ાર્ી 
ભારતીય પય્મટિ સરેટિરિફો ચહેરફો બદલાઈ રહ્ફો છરે .

સાંસ્કૃતતક-આધ્યાત્ત્મક પ્ય્ષ્ટિઃ ભારતી્ય પરંપરાનયુ ંવાહક
આજરે સમગ્ર વવશ્વ ભારતનુ ં યફોગ, દશ્મિ, આદ્ાત્મ અિરે સંસૃ્મત 
પ્ત્રે આકષધાઇ રહુ ંછરે . િવી પરેઢહીમાં પફોતાિાં મયૂષળયાં સાર્રે જોિાઈ 
રહેવાિી જાગમૃત આવી છરે . તરેર્ી, સાંસૃ્મતક અિરે આદ્ાત્ત્મક 
પય્મટિિા ક્રેત્માં રાષટ્ર હીય અિરે આંતરરાષટ્ર હીય સભંાવિાઓ છરે. આ 
સભંાવિાઓિરે સાકાર કરવા માટે સરકાર આધનુિક ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર 
બિાવી રહહી છરે  એટલુ ંજ િહીં પણ પ્ાચીિ ગૌરવિરે પણ પિુજી્મ વવત 
કરી રહહી છરે . રામાયણ સર્કટિાં સ્ળફોિી મલુાકાત લઈિરે એ 

ટુહરઝમ 
વધવાના ેસાૌથી વધુ 

ફાયદા ેગરીબાને ેથાય છે. વવદેશી 
પય્ષટક અાવ ેછે ત્ારે અહીં ખચ્ષ પણ 
કરે છે. 2014મા ંભારતીયાઅે ેટુહરઝમ 

સટેિરમા ંવવદેશી ચલણમા ંરૂ. 1.20 લાખ 
કરાડેની કમાણી કરી હતી. 2018-19મા ંઅા 

વવદેશી હંૂહડયામણ વધીને લગભગ રૂ. 
બ ેલાખ કરાેડ થઈ ગયુ ંહતુ.ં

-નરેન્દ્ર માદેી, વડાપ્રધાન
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સ્વદોિ દિ્ભિમાં થીમ અાધાડરત 
સડકથિટિાો વિકાસ

સાંસૃ્વતક પય્ભટિિો પ્રાોત્ાહિ

ભારતિના સમકૃધિ સાંસ્કૃમતિક, ઐમતિહાસસક, 
ધાર્મક અને પ્રાકકૃમતિક વારસામાં પય્ષટનના 
પ્વકાસ અને રોજગાર સજ ્ષન માટે પ્રચુંડ 
ક્ષમતિા છે. આ હકીકતિ સાથે, 2015માં 
સવદેશ દશ્ષન યોજનાની શરૂઆતિ કરવામાં 
આવી હતિી. આ યોજના અુંતિગ્ષતિ ભારતિમાં 
15 થીમ આધારરતિ સર્કટ પ્વક્સાવવાની 
શરૂઆતિ કરી હતિી.

•nબૌધિ સર્કટ  •nરામાયણ સર્કટ nકકૃષણ સર્કટ  nપૂવષોત્તર સર્કટ  n હહમાલય સર્કટ  
nકોસ્ટલ સર્કટ n રેશ્ગસતિાન  સર્કટ  nજનજામતિય સર્કટ nઇકો સર્કટ nવન્યજીવ સર્કટ
•nગ્રામીણ સર્કટ nઆદ્ાત્ત્મક સર્કટ  n હેરરટેજ સર્કટ nતિીથુંકર સર્કટ nસૂફી સર્કટ

યોજના શરૂ થયા પછી આ સર્કટના પ્વકાસ માટે રૂ. 5700 કરોડનાં ક્યલ 78 પ્રોજક્ે્ટસને 
મુંજૂરી આપવામાં આવી છે. રડસેમબર 2020 સ્યધી તિેમાં રૂ. 4200 કરોડથી વધ્યની ફાળવણી 
કરી દેવામાં આવી છે.

કાશી વવશ્વિાથ કોકરડોર

800 કરોડ રૂપ્પયામાં પ્વવિનાથ કોરરડોર 
પ્રોજકે્ટ 2019માં શરૂ

5  લાખ સ્વેર ફ્યટમાં બનેલા કોરરડોરના 
પ્રથમ તિબક્કાન્યું ઉદરાટન કરવામાં આવ્્યું

43 અન્ય મુંરદરોમાં પણ સ્યધારો, 
કાશીને મળ્્યું ભવય રૂપ

સાોમિાથ મંડદર 

03 મહતવનાં પ્રોજકે્ટન્યું 
ઉદરાટન વડાપ્રધાને ક્્યું 
ઓગસ્ટ 2021માં

રામ મંડદર પુિનિથિમા્ભણ 
ઓગસ્ટ 2020માં વડાપ્રધાન મોદીએ 
રામ મુંરદરનો શશલાન્યાસ કયષો. 2025 
સ્યધી કામ પૂરુું  થવાનો અુંદાજ

કાશમીરમાં 31 વર્ષ પછી 
ફેબ્્યઆરી 2021માં ખ્યલેલ્યું 
શીતિલનાથ મુંરદર ચચયાનો 
મ્યદ્ો રહ્યું. કેનદ્ર સરકારે 
370મી કલમ નાબૂદ 
કયયા બાદ આ મુંરદરના 
પ્યનરોધિારની પ્રરક્રયા શરૂ 
કરી હતિી.

કોદારિાથ ધામ
 દેશન્યું વડપણ સુંભાળયા બાદ વડાપ્રધાન મોદી પાંચ વાર કેદારનાથ જઈ આવયા છે. 
2013માં ભૂસખલનમાં ભારે ન્યકસાન પામેલા આ મુંરદરન્યું ભવય પ્યનર્નમયાણ થઈ રહ્યું 
છે. શુંકરાચાય્ષની સમાચધન્યું ઉદરાટન થઈ ચૂક્યું છે.

િીતલિાથ મંડદર
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અનભુવી શકાય છરે કે ભગવાિ રામ કઈ રીતરે સમગ્ર 
ભારતિા રામ છરે , તફો બધુ્ધ સર્કટ સમગ્ર વવશ્વિા બૌધ્ધ 
અનયુાયીઓિરે ભારતમાં આવીિરે ભગવાિ બધુ્ધિાં સ્ળફોિી 
મલુાકાત લઇિરે આદ્ાત્ત્મક ્તૃ્પત અનભુવવાિી તક આપરે 
છરે . આદ્ાત્ત્મક વૈનશ્વક પય્મટિ કેનદ્ર અિરે કાયમી સ્ાટ્મ  લસટહી 
તરીકે અયફોધયાિા વવકાસિી કલપિા કરવામાં આવી રહહી 
છરે . છરેલલાં કેટલાંક વષગોમાં દેશભરમાં ઇમતહાસ, આસ્ા, 
આદ્ાત્ત્મક અિરે સસૃં્મત સાર્રે સકંળાયરેલા જ રેટલાં પણ 
સ્ારકફો બિાવવામાં આવી રહ્ા છરે  તરેનુ ંએક લક્ષ્ય પય્મટિિરે 
પ્ફોત્ાહિ આપવાનંુ પણ છરે. ઉત્તરપ્દેશ તફો પય્મટિ અિરે 
તીર્ધાટિ બંિરે બાબતફોમાં સમધૃ્ધ પણ છરે અિરે તરેિી ક્મતાઓ 
અપાર છરે . પછી એ ભગવાિ રામનુ ંજન્સ્ળ હફોય કે કૃષણનંુ 
વૃદંાવિ, ભગવાિ બુધ્ધનુ ંસારિાર્ હફોય કે કાશી વવશ્વિાર્, 
સંત કબીરનંુ મગહર ધામ હફોય કે વારાણસીમાં સતં રવવ 
દાસિાં જન્સ્ળનંુ આધનુિકહીકરણ હફોય, સમગ્ર રાજ્માં 
આ સ્ળફોએ સવુવધા વવસિાવવાનુ ં કામ મફોટા પાયરે ચાલી 
રહુ ં છરે . ભગવાિ રામ, શ્રીકૃષણ અિરે બધુ્ધિા જીવિ સાર્રે 
સંકળાયરેલા સ્ળફો જ રેમ કે અયફોધયા, ધચત્કુટ, મથરુા, વૃદંાવિ,  
ગફોવધ્મિ, કુશીિગર, શ્રાવસતી જ રેવી તીર્્મ સ્ળફો પર રામાયણ 
સર્કટ, આદ્ાત્ત્મક સર્કટ, બૌધ્ધ સર્કટિફો વવકાસ કરવામાં 
આવી રહ્ફો છરે .  ભારતમાં સદીઓર્ી ચારધામ યાત્ાનુ ંમહતવ 
રહુ ંછરે . દ્ાદશ જ્ફોમતર્લગિાં દશ્મિ, શકકતપી્ઠફોિાં દશ્મિ, 
અષટવવિાયકિાં દશ્મિિરે મહતવિાં ધામ માિવામાં આવયા છરે . 
આ તીર્ધાટિ માત્ પય્મટિ પયૂરતાં મયધાદદત િર્ી, પણ ભારતિરે 
જોિિાર અિરે તરેિફો પદરચય કરાવતી એક જીવંત પરંપરા રહહી 
છરે .   તાજ રેતરમાં જ ઉત્તરાખિં મ્સ્ત કેદારિાર્ ધામમાં પય્મટક 
સુવવધા કેનદ્ર બિાવવામાં આવ્ંુ. આ વવસતારિાં લફોકફોિી 
સુવવધા માટે આધુનિક હફોન્સપટલ, રેઇિ શરેલ્ટર જ રેવી તમામ 
સુવવધા ઊભી કરવામાં આવી છરે . ચારધામ પ્ફોજ રેટિ પર 
ઝિપર્ી કામ ચાલી રહુ ંછરે , ચારેય ધામ હાઇવરે સાર્રે જોિાઈ 
રહ્ા છરે . ભવવષયમાં શ્રધ્ધાળઓુ અહીં કેદારિાર્જી સુધી 
કેબલ કાર દ્ારા આવી શકે તરે માટેિી પ્દક્યાિી શરૂઆત 
કરી દેવામાં આવી છરે . પવવત્ હેમકંુિ સાહહબિાં દશ્મિ 
કરવામાં સરળતા રહે તરે માટે ત્ાં પણ રફોપ-વરે બિાવવાિી 
તયૈારી છરે . આ લસવાય ઋષષકેશ અિરે કણ્મપ્યાગિરે રેલવરે 
દ્ારા જોિવાિફો પ્યાસ ર્ઈ રહ્ફો છરે . તાજ રેતરમાં ગુજરાતિા 
સફોમિાર્ મદંદરમાં દેશ વવદેશર્ી આવતા શ્રધ્ધાળુઓ માટે 
સમદુ્ર દશ્મિ પર્, શફોપપગ કફો્પલરેસિ બિાવવામાં આવયા 
છરે . આ સવુવધાઓિરે કારણરે અહીં રફોજગારીિી િવી તકફો 
સજા્મશરે અિરે આ સ્ળિી ભવયતામાં પણ વધારફો ર્શરે. 
આઝાદીિા અમતૃ મહફોત્વિા સમયગાળામાં દેશભરમાં 10 

જિજામતય સગં્રહાલયનુ ં નિમધાણ કરીિરે જિજામતઓિી વીરતાિી 
કહાિીઓ અિરે તરેમિી સસૃં્મતર્ી લફોકફોિરે પદરધચત કરવાિી 
પહેલ ર્ઈ રહહી છરે . તાજ રેતરમાં જ રાંચીમાં ભગવાિ દ્બરસા મુિંાિરે 
સમર્પત સગં્રહાલયિી શરૂઆત ર્ઈ ચયૂકહી છરે , તફો ટયૂંક સમયમાં 
ગજુરાતિા રાજપીપળા, આધં્રપ્દેશિા લાંબાલસગી, છત્તીસગઢિા 
રાયપરુ, કેરળિા કફોઝીકફોિ, મધયપ્દેશિા છીંદવાિા, તરેલંગાણાિા 

કારેાેના બાદ તા ેહવ ેઅે 
વધુ મહત્વપણૂ્ષ થઈ ગયંુ છે. જાં 

રસીકરણ જેટલુ ંવધુ હશ,ે ત્ાં જવામાં 
પ્રવાસીઅા ેઅેટલી વધી સલામતી અનભુવશે 
અને તમ ેજાયંુે હશ,ે હહમાચલ હાયે, ઉત્તરાખડં 
હાયે, સસક્કિમ હાયે, ગાવેા હાયે કે અાદંામાન 

નનકાબેાર હાેય, ટુહરસ્ટ ડેસ્ટીનેશન ધરાવતા અા 
રાજામેા ંરસીકરણ પર ભાર મકૂવામા ંઅાવ્યાે 

છે, જેથી પ્રવાસીઅાનેાં મનમાં અકે વવશ્વાસ 
પદેા થાય.

-નરેન્દ્ર માદેી, વડાપ્રધાન
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વિશ્વ પય્ભટિરઃ ભારતિી 19 
‘અાઇકાોનિક’ અાોળખ
n  કોઇ પણ દેશન્યું પય્ષટન થિળ પ્વવિમાં તિેની ઓળખ 

પ્રથિાપ્પતિ કરે છે. વૈશ્વિક પય્ષટન નકશામાં ભારતિે મહતવન્યું 
થિાન મળ્્યું છે. દેશનાં 19 પય્ષટન થિળોને આઇકોનનક 
ડેસ્સ્ટનેશન તિરીકે પ્વક્સાવવામાં આવી રહ્ા છે. 

n કેનદ્ર સરકારની આ યોજનાને રાજ્ સરકાર, થિાનનક 
એકમોની મદદથી પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. ગુંતિવય 
થિળથી કનેક્ક્ટપ્વટી, થિળ પર પય્ષટકો માટે વધ્ય સારી 
સ્યપ્વધાઓ, કૌશલ્ય પ્વકાસ અને થિાનનક સમ્યદાયની 
ભાગીદારી, પ્રચાર અને બ્ાનનડગ, ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહન 
આપીને આ થિળોના પ્વકાસની યોજના છે.

n આ 19 થિળોમાં આગરાના તિાજમહાલથી માંડીને રદલ્ીનો 
ક્યત્યબ મીનાર, મહારાષટ્રની અજુંતિા-ઇલોરાની ગ્યફાઓનો 
સમાવેશ થાય છે.

હૈદરાબાદ, મણણપુરિા તામરેન્ગ-લોંગ, મમઝફોરમિા કેલલસહ, 
ગફોવાિા પૌંિામાં આ પ્કારનંુ મ્ઝુીયમ સ્ાપવામાં આવશરે. 
આ મ્ુઝીયમર્ી દેશિી િવી પરેઢહી આદદવાસી ઇમતહાસિા 
ગૌરવર્ી પદરધચત ર્શરે એટલુ ંજ િહીં પણ આ વવસતારફોમાં 
પય્મટિિરે િવી ગમત પણ મળશરે. ઉત્તરપ્દેશમાં મહારાજા 
સુહેલદેવિી 40 ફુટ ઊંચી કાંસય પ્મતમા પય્મટકફોિરે તરેમિાં 

જીવિર્ી પદરધચત કરાવશરે. આ સ્ળરે  અિરેક સવુવધાઓનંુ 
નિમધાણ પય્મટકફો માટે આકષ્મણનુ ં કેનદ્ર બિશરે. આિરે કારણરે 
બહેરાઇચિી સંુદરતા વધશરે એટલુ ં જ િહીં પણ અહીં 
આવિારા પય્મટકફોિી સખં્યામાં પણ વધારફો ર્શરે.

હોસસપ્ટલ અિે હોસસપ્ટાસલ્ટી એક સાથે

કાેવવડનાં સમયમાં 
ટુહરઝમ સેટિર પર 
અસર પડી ત્ારે 
હહતધારકાેથી માંડીને 
ગાઇડ સુધીનાં લાેકાેને 
સરકારે મદદ કરી. 
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કેટલાંક લફોકફોિરે વવચાર આવરે કે હેલ્થકેર પ્ફોગ્રામિરે અિરે 
પ્વાસિ ક્રેત્િરે શુ ંલાગરે વળગરે. પણ આરફોગય અિ પ્વાસિ 
વચ્ચરે મજબયૂત સબંંધ છરે , કારણ કે  જો દેશનુ ંહેલ્થ ઈનફ્ાસ્ટ્રકચર

મજબયૂત હફોય, તફો તરેિી અસર પ્વાસિ ક્રેત્ પર પણ 
પિે છરે . દફકિહીિા એક દરપફોટ્મ  અનસુાર વવશ્વિા મરેદિકલ 
ટુદરઝમમાં ભારતિફો હહસસફો 20 ટકાર્ી વધ ુછરે . તરેનુ ં મુખ્ય 
કારણ એ છરે કે ભારતમાં અમરેદરકા અિરે ્રુફોપ કરતાં 50 
ટકા સસતા ખચ્મમાં સારવાર ર્ાય છરે . કેનદ્ર સરકાર દ્ારા 
આ દદશામાં સતત ધયાિ આપવામાં આવી રહુ ં હફોવાર્ી 
2014િી સરખામણીમાં કફોવવિ પહેલા ભારતમાં મરેદિકલ 
ટુદરઝમ સરેટિરમાં આવિારા પ્વાસીઓિી સખં્યામાં 350 
ટકાર્ી વધુિફો વધારફો િોંધાયફો હતફો. 2014માં આ મરેદિકલ 
ટુદરઝમમાંર્ી ર્તી કમાણી 1.23 લાખ કરફોિ રૂવપયા હતી, 
જ રે 2019માં વધીિરે રૂ. 2.10 લાખ કરફોિ ર્ઈ હતી.  એટલરે કે 
જ રે જ રે સ્ળફોએ હેલ્થ ઈનફ્ાસ્ટ્રકચર સારં હશરે ત્ાં પય્મટિિી 
વધુ સભંાવિાઓ વવકસશરે. હફોન્સપટલ અિરે હફોન્સપટાલલટહી 
એકબીજા સાર્રે મળહીિરે ચાલશરે. ભારત આજરે હેલ્થ ટુદરઝમિાં 
સંદભ્મમાં વવશ્વિાં ત્ણ મફોટાં દેશફોમાં સામરેલ છરે . હેલ્થ-વરેલિરેસ 
ટુદરઝમિફો મયૂળ લસધિાંત છરે-દ્બમારીિી સારવાર અિરે તરેિાં 
પછીિી તદુંરસતી. આ્વુવેદ અિરે પરંપરાગત સારવાર એ 
દ્બમારીિરે જિમાંર્ી દયૂર કરવાિફો અસિીર ઉપાય છરે . આ્વુવેદ 
સાર્રે સકંળાયરેલી સમગ્ર ઇકફોલસસ્ટમિા વવકાસર્ી દેશમાં 
આરફોગય અિરે સખુાકારી સાર્રે જોિાયરેલાં પ્વાસિિરે પણ 
પ્ફોત્ાહિ મળહી રહુ ંછરે . ભારતમાં પય્મટિ સ્ળફો વવવવધતાર્ી 
ભરેલાં છરે . જ રેમ કે, કેરળિાં લીલાંછમ ચાિાં બગીચામાં 
દિટફોક્સિકેશિ, ઉત્તરાખિંિા પવ્મતફો પર ્ંઠિહી હવા ખાવી કે 
િદી દકિારે યફોગ કરવાં, પયૂવગોત્તર રાજ્ફોિાં ગાઢ જગંલફોમાં 
ભ્રમણ કરવંુ એક અલગ જ અનભુયૂમતિફો અહેસાસ કરાવરે છરે . 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી હેલ્થ-વરેલિરેસ ટુદરઝમ અગંરે કહે છરે , 
“જો તમરે તમારા જીવિિાં તણાવર્ી પરેશાિ હફોવ તફો માિી 
લફો કે તમારે ભારતિી પ્ાચીિ સંસૃ્મતિરે અપિાવવાિફો સમય 
આવી ગયફો છરે . જો તમરે તમારા શરીરિી સારવાર કરાવવા 
માંગતા હફોવ અર્વા પફોતાિાં મિિફો ઇલાજ કરાવવા માંગતા 
હફોવ તફો ભારત આવફો.” આ સરેટિરમાં પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ 
આપવા માટે ભારતરે રાષટ્ર હીય આ્ષુ મમશિિી સ્ાપિા કરી 
છરે . આ્ુવવેદ અિરે અન્ય ભારતીય સારવાર પધ્ધમતઓ અગંરે 
ભારતિી િીમત વવશ્વ આરફોગય સસં્ાિી પરંપરાગત સારવાર 
િીમત 2014-2023િરે અનરુૂપ છરે . િબલ્એુચઓએ ભારતમાં 
ગલફોબલ સરેન્ટર ફફોર ટ્ર ેિહીશિલ મરેદિલસિિી સ્ાપિાિી 
જાહેરાત કરી છરે . આ્વુવેદ સહહતિી પરંપરાગત સારવાર 
પધ્ધમતિફો અભયાસ કરવા માટે વવવવધ દેશફોિાં વવદ્ાર્થી 

24  રાજ્યાોમાં અાિરો રૂ. 1160 કરાોડિાં 
36 પ્રાોજોક્ટસ પર કામ િરૂ કરી દોિામાં 

અાવું છો .

સ્ળિાો સમાિોિ થાય છો , 
જો 27 રાજ્યાો/કોન્દ્રિાશસત 
પ્રદોિાોમાં અાિોલાં છો .57 

પ્રિાદ યાોજિા દ્ારા પ્રાથવમક 
સુવિધાઅાોિાો વિકાસ
n PRASHAD (Pilgrimage Rejuvenation 

And Spiritual Augmentation Drive)  એક 
રાષટ્ર ીય મમશન છે, જનેે પય્ષટન મુંત્રાલય દ્ારા વર્ષ 
2014-15માં શરૂ કરવામાં આવ્્યું હત્યું. આ યોજના 
સુંપૂણ્ષપણે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા પ્રાયોસજતિ છે.

n આ યોજના ધાર્મક પય્ષટન અન્યભવને સમકૃધિ કરવા 
માટે દેશભરના યાત્રાધામોની ઓળખ અને પ્વકાસ 
પર કેનદ્રરીતિ છે. તિેનો મ્યખ્ હેત્ય સુંપૂણ્ષ ધાર્મક પય્ષટનનો 
અન્યભવ પૂરો પાડવાનો અને યાત્રા થિળોને પ્રાથમમકતિા 
આપીને લાંબા ગાળાનો પ્વકાસ કરવાનો છે.

n આ યોજના દ્ારા રોડ, રેલવે, જળ માગ્ષના ટર્મનલ, 
મોબાઇલ-ઇન્ટરનેટ કનેક્ક્ટપ્વટી, શૌચાલય, 
ક્રાફ્ટબજાર, એટીએમ, મની એક્સચેનજ કાઉન્ટર 
જવેી પાયાની સ્યપ્વધાઓનો પ્વકાસ કરવામાં આવી 
રહ્ો છે. 

પય્ભટિથી સમાિોિી વિકાસકિર સ્ાોરી
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137 પિ્ભતીય શિખરાો પર 
ટોડકંગિી મંજૂરી
ઓગસ્ટ 209માં કેનદ્ર સરકારે ટ્ર ે ડકગ માટે 
પવ્ષતિારોહણ પ્વઝા મેળવવા ઇચ્છ્ય ક પ્વદેશીઓ 
માટે 137 પવ્ષતિ શશખરો ખ્યલલાં મૂક્ા 
હતિા. આ શશખર જમમ્ય-કાશમીર, હહમાચલ 
પ્રદેશ, ઉત્તરાખુંડ અને સસક્કીમમાં આવેલા 
છે. પ્વદેશીઓ માટે સૌથી વધ્ય 51 શશખર 
ઉત્તરાખુંડમાં ખ્યલલા મૂકવામાં આવયા. આ 
યાદીમાં જમમ્ય કાશમીરના 15 પવ્ષતિ શશખરોનો 
સમાવેશ કરવામાં આવયો છે. દેશમાં એડવન્ચર 
ટ્યરરઝમને પ્રોત્સાહન આપવાની રદશામાં લેવામાં 
આવેલ્યું આ ઐમતિહાસક પગલ્યું હત્યું.

વલડ્ષ  ટ્યરરઝમ અને ટ્ર ાવેલ કાઉધ્્સલના એક અહેવાલ પ્રમાણે કોપ્વડનાં પહેલાં વૈશ્વિક 
પય્ષટન બજાર પ્રમતિ વર્ષ 3.5 ટકાનાં દરે વકૃધ્ધિ પામત્યું હત્યું. પ્વવિની જીડીપીમાં તિેન્યું પ્રદાન 
8.9 હટ્ર સલયન ડોલર છે, જ્ારે 33 કરોડ લોકોને રોજગારી આપે છે. ભારતિમાં તિે 8.75 
કરોડ લોકોને રોજગારી આપે છે, જ્ારે જીડીપીમાં તિેનો હહસસો 194 અબજ ડોલર છે.

પય્ભટિિાં િધતા બજારમાં ભારતિી ભૂવમકા

ભારતમાં 2016થી 2020 
સુધી મોડડકલ ટુડરઝમ માટો 
અાિિારા લાોકાોિી સંખ્યા

4.27
4.49

6.41
6.97

1.83

2016

2017

2018

2019

2020*આંકડા રૂવપ્યા લાખમાં. *કોવવડ લોકડાઉિ

ઘણાં વષગોર્ી ભારત આવરે જ છરે .
જો કે, કફોવવિ મહામારીિરે કારણરે પય્મટિ ક્રેત્િરે મફોટફો ફટકફો 

પડ્ફો છરે . પણ વરેક્સિિરેશિિી ઝિપ વધી રહહી હફોવાર્ી 
સ્ાનિક અિરે વવદેશી પય્મટકફોમાં આત્મવવશ્વાસમાં વધારફો 
ર્યફો છરે . ભારતરે ટુદરઝમ સરેટિર સાર્રે સકંળાયરેલા રાજ્ફોિરે 
રસીકરણ અભભયાિમાં પ્ાર્મમકતા આપી છરે . ભારત સરકારે 
આ સરેટિર માટે પ્ાર્મમકતાઓિાં આધારે રસીકરણિી 
પહેલ કરી અિરે તરેિાં પદરણામરે પય્મટિ ક્રેત્ આ મહામારીિા 
ખરાબ સમયમાંર્ી બહાર િીકળ્ંુ જોઈ શકાય છરે . પય્મટિ 
માટે કફોવવિિી સલામતીિી સાર્રે સાર્રે સવચ્છતા અિરે મુળભયૂત 

સવુવધાઓિફો વવકાસ પણ મહતવિફો છરે .

સવચ્છતાથી પ્ય્ષ્ટિ ક્તે્રિ ેપણ ફા્યદો
જો તમરે યાદ કરશફો તફો, 2014 પહેલાં દેશમાં શહેરફોમાં સફાઇ 
અગંરે મફોટા ભાગરે િકારાત્મક ચચધા જ સાંભળવા મળતી 
હતી. ગદંકહીિરે શહેરફોિફો સવભાવ માિી લરેવામાં આવયફો હતફો. 
સવચ્છતા પ્ત્રે બરેદરકારીિરે કારણરે શહેરફોિી સુદંરતા ઢંકાઇ 
જતી હતી અિરે શહેરમાં આવતા પ્વાસીઓિાં મિમાં એ 
શહેર પ્ત્રે િકારાત્મક છબી ઊભી ર્તી હતી. વળહી, સફાઇિા 
અભાવરે શહેરિાં લફોકફોિાં આરફોગય પર પણ અસર પિે છરે . 
આ મ્સ્મતિરે બદલવા માટે દેશમાં સવચ્છ ભારત મમશિ અિરે 

પય્ભટિથી સમાિોિી વિકાસકિર સ્ાોરી



‘દોખાો અપિા દોિ’ દ્ારા પય્ભટકાોિો 
અાકષ્ભિાિાો પ્રયાસ

હો લ્પલાઇિથી માંડીિો તમામ 
માડહતી માટો પહો લ

ભારતિ સદીઓથી બીજા દેશોનાં લોકોન ેપોતિાની તિરફ આકર્ષત્યું રહ્યું છે. 
કાશમીરની સ્યુંદર ખીણો, દાર્જસલગ અન ેઆસામના ચાના બગીચા કે આગ્રાના 
તિાજમહલની ચચયા સમગ્ર પ્વવિમાં છે. પ્વદેશી પય્ષટકો અહીંના મનમોહક દ્રશયોને 
જોવાં માટે તિલપાપડ હોય છે. આ ઉપરાંતિ, ભારતિના ધાર્મક થિળોએ પણ 
પ્વદેશીઓનો ધસારો રહે છે. સરકારે ‘દેખો અપના દેશ’ અભભયાનનો પ્રારુંભ કયષો 
છે, જનેાં અુંતિગ્ષતિ સપેશશયલ ટ્યરરસ્ટ ટ્રેનો ચલાવીન ેધાર્મક થિળોને જોડવાની 
પહેલ કરવામાં આવી છે.

n દેશી અને પ્વદેશી પય્ષટકોની સ્યપ્વધા અને સલામતિીના સુંદભ્ષમાં હહનદી 
અને અુંગ્રેજી સહહતિ 12 ભારાઓમાં ટોલ ફ્ી નુંબર 1800111363 
અને સુંશક્ષપતિ કોડ 1363 પર પય્ષટન સાથે સુંકળાયેલી તિમામ માહહતિી 
ચોવીસ કલાક ઉપલબ્ધ છે.

n મુંત્રાલયની વેબસાઈટ પર પય્ષટકોનાં દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે લાઇવ 
ચેટની શરૂઆતિ કરવામાં આવી છે. પય્ષટન માહહતિી કાઉન્ટર પર હવે 
અુંગ્રેજી ન જાણનારા પય્ષટકો માટે સ્યપ્વધાની પ્વશેર પહેલ કરવામાં 
આવી છે.

n અત્યલ્ય ભારતિ વેબસાઇટ પર ગ્યગલ 360 રડગ્રી વોકથ્્ય દ્ારા ભારતિના 
પય્ષટન થિળોની માહહતિી વર્્ય્ષઅલ રીતિે મેળવી શકાય છે, તિો અત્યલ્ય 
ભારતિ મોબાઇલ એપ દ્ારા ટ્યર ઓપરેટર, હોટલ, એજન્ટ, ગાઇડ 
જવેી તિમામ માહહતિી હાજર છે.

n મ્યશકેલી દરમમયા પ્વદેશી પય્ષટકોની મદદ માટે અલગ કોપ્વડ-19 
સેલની રચના કરવામાં આવી છે.  સ્ટ્રે નડેડ ઇન ઇશ્નડયા પોટ્ષલ દ્ારા 
કોપ્વડ દરમમયાન દેશમાં ફસાયેલા પ્વદેશી પય્ષટકોને મદદ પૂરી 
પાડવામાં આવી.

પ્વવિ પય્ષટન રદવસ પ્રસુંગે 27 સપટેમબર, 
2017નાં રોજ ‘એડોપટ એ હેરરટેજ’ની 
શરૂઆતિ કરવામાં આવી હતિી. ભારતિીય 
પય્ષટન મુંત્રાલય, ભારતિીય પ્યરાતિતવ સવષેક્ષણ 
પ્વભાગ અને રાજ્/કેનદ્રશાસસતિ પ્રદેશો 
દ્ારા પય્ષટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શરૂ 
કરવામાં આવેલી યોજના છે.  આ યોજના 
દ્ારા દેશના સમકૃધિ અને વૈપ્વધયભર હેરરટેજ 
સ્ારકોને પય્ષટનલક્ષી બનાવવાનો હેત્ય છે. 
આ યોજના ભારતિીય પ્યરાતિતવ સવષેક્ષણ 
(આર્કયોલોજીકલ સવષે ઓફ ઇશ્નડયા)
ના મ્યખ્ સ્ારકોમાં શરૂ કરવામાં આવી 
છે, જનેાં અુંતિગ્ષતિ અત્ાર સ્યધી દેશનાં 
95 સ્ારકોને સામેલ કરવામાં આવયા છે. 
આ અુંતિગ્ષતિ ખાનગી રોકાણકારો હેરરટેજ 
સાઇટન્યું મેઇને્ટન્સ કરશે અને પાયાની તિથા 
આધ્યનનક માળખાકીય સ્યપ્વધાઓ ઉપલબ્ધ 
કરાવશે. આ યોજના અુંતિગ્ષતિ અત્ાર સ્યધી 
29 એમઓ્્ય પર હસતિાક્ષર થઈ ચૂક્ા છે.

‘અોડાોપ્ટ અો હો ડરટોજ’ 
દ્ારા અિાોખી પહો લ
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અમતૃ મમશિ અંતગ્મત મફોટંુ અભભયાિ ચલાવવામાં આવ્ુ.ં છરેલલાં 
કેટલાંક વષગોમાં શહેરફોમાં 60 લાખર્ી વધ ુખાિગી શૌચાલય અિરે 
છ લાખર્ી વધુ જાહેર શૌચાલયફો બન્યાં છરે . દેશમાં સાત વષ્મ પહેલાં 
18 ટકા કચરાિફો જ નિકાલ ર્તફો હતફો, જ રે આજરે વધીિરે 70 ટકા ર્ઈ 
ગયફો છરે . હવરે સવચ્છ ભારત અભભયાિ 2.0 અતંગ્મત શહેરફોમાં ઊભા 
ર્તાં કચરાિા િંુગરફોિરે હટાવવાનુ ં અભભયાિ પણ શરૂ કરવામાં 
આવ્ંુ છરે . શહેરફોિી ભવયતા વધારવામાં એલઇિહી લાઇટફોએ પણ 
મહતવિી ભયૂમમકા ભજવી છરે . સરકારે અભભયાિ ચલાવીિરે દેશમાં 
90 લાખર્ી વધુ જયૂિી સ્ટ્રહીટ લાઇટફોિરે એલઇિહીમાં બદલી છરે .

આઝાદીિા આ 75માં વષ્મમાં દેશરે‘સબકા સાર્ સબકા વવકાસ 
અિરે સબકા વવશ્વાસ’િી સાર્રે ‘સબકા પ્યાસ’નંુ પણ આહવાિ 
ક્ુું છરે . સબકા પ્યાસિી  આ ભાવિા સવચ્છતા માટે પણ એટલી 
જ જરૂરી છરે . ખશુી અિરે પય્મટિિરે સવચ્છતા સાર્રે ગાઢ સબંધં છરે . 
ગજુરાતિા મખુ્યમતં્ી તરીકે જ િરેનદ્ર મફોદીએ પ્ગમત માટે પય્મટિિી 
સંભાવિાઓ ચકાસવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ ંહ્ંુ અિરે સવચ્છતા પર જ 
સૌર્ી વધુ ધયાિ કેનદ્રરીત ક્ુું હ્ુ.ં ‘નિમ્મળ ગુજરાત લફોકઆંદફોલિમાં 
પદરવર્તત ર્્ુ ં અિરે પદરણામરે રાજ્માં પય્મટિિરે પણ પ્ફોત્ાહિ 
મળ્ુ.ં

વારસાિ ેસાચવીિ ેઓળખ બિાવી રહેલયુ ંભારત
પરંપરા અિરે પય્મટિ આ બરે એવા વવષય છરે જ રે ભારતીય વારસફો, 
ભાવિાઓ અિરે ઓળખ સાર્રે સીધી રીતરે જોિાયરેલાં છરે . કેનદ્ર 
સરકારિફો હંમરેશા પ્યાસ રહ્ફો છરે  કે ભારતિાં સાંસૃ્મતક વારસાિરે 
વવશ્વ સમક્ િવા રંગ-રૂપમાં રજયૂ કરવામાં આવરે, જ રેર્ી ભારત વવશ્વમાં 
હેદરટેજ ટુદરઝમિાં મફોટાં કેનદ્ર તરીકે બહાર આવરે. આ ભાવિા સાર્રે 
ઐમતહાલસક ઇમારતફોનંુ િવીિીકરણ કરીિરે તરેમિરે ફરીર્ી આકષ્મક 
બિાવવામાં આવી રહહી છરે . તરેિી શરૂઆત કફોલકાતા, દદલ્હી, મુબંઇ, 
અમદાવાદ અિરે વારાણસીિી હેદરટેજ ઇમારતફોર્ી કરવામાં આવી. 
આ ઇમારતફોમાં િવી ગરેલરેરી, િવાં એકકઝદ્બશિ ધર્યરેટર, િ્ર ામા 
અિરે મ્ઝુીક સરેન્ટર માટે જરૂરી ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર તૈયાર કરવામાં આવી 
રહુ ં છરે . કેનદ્ર સરકારે પણ િકિહી ક્ુું છરે  કે દેશિાં પાંચ આદશ્મ 
મ્ઝુીયમિરે આંતરરાષટ્ર હીય માપદંિફો પ્માણરે બિાવવામાં આવશરે. 
તરેિી શરૂઆત વવશ્વિાં સૌર્ી જયૂિા મ્ુઝીયમમાંિા એક કફોલકાતાિા 
ઇનનિયિ મ્ુઝીયમર્ી કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત, દદલ્હી, ચરેન્નાઇ, 
હૈદરાબાદ, શ્રીિગરમાં વત્મમાિ સગં્રહાલયફોિરે પણ અપગ્રરેિ કરવામાં 
આવી રહ્ા છરે . છરેલલાં સાત વષગોમાં 10 િવાં સ્ળફોિરે વલિ્મ  હેદરટેજ 
સાઇટ તરીકેિફો દરજ્જો મળયફો છરે , જ રે દશધાવરે છરે  કે પય્મટિ સ્ળફોિાં 
વવકાસ અંગરે સરકાર કેટલી ગભંીર છરે . દેશિા આ વારસાિી 
જાળણી કરવી, તરેનુ સૌંદયથીકરણ કરવંુ જરૂરી છરે , સાર્રે સાર્રે તરેિી 
જાળવણી અિરે મરેિરેજમરેન્ટ માટે સસંાધિફો પણ ઊભાં કરવા પિશરે. 
આ માટે 'ઇનનિયિ'ઇનસ્ટહીટુ્ટ ઓફ હેદરટેજ કનઝવવેશિ'િી 
સ્ાપિા કરવાિફો અિરે તરેિરે દિમિ ્નુિવર્સટહીિફો દરજ્જો આપવાિી 
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વવચારણા કરવામાં આવી રહહી છરે . ગજુરાતિા મખુ્યમંત્ી 
તરીકે િરેનદ્ર મફોદીએ ધફોળાવીરા સાઇટનુ ંસરંક્ણ અિરે તરેિાં 
પિુરફોધ્ધારિી કામગીરી કરી હતી, જ્ારે દેશિા વિાપ્ધાિ 
બન્યા પછી તરેમણરે ભારતમાં વલિ્મ  હેદરટેજ સાઇટિી સંખ્યામાં 
વધારફો કરવાિફો પ્યાસ કયગો. ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર સહહતિાં વવવવધ 
પાસાઓિરે ધયાિમાં રાખીિરે સમાવરેશી વવકાસ કરવામાં આવી 
રહ્ફો છરે . સર્કટ ટ્રેિફો દ્ારા પય્મટિ સ્ળફોિરે જોિવામાં આવી 
રહ્ાં છરે , તફો આતંરરાષટ્ર હીય યફોગ દદવસ જ રેવી ઉજવણી દ્ારા 
વવદેશફોમાં પણ ભારતીય સસૃં્મતિી પ્શસંા ર્ઈ રહહી છરે . વષગો 
પહેલાં દેશમાંર્ી ચફોરાઇ ગયરેલી પ્મતમાઓ કે કૃમતઓિરે પાછી 
લાવવાનુ ંકામ પણ ર્ઈ રહંુ છરે . 1976ર્ી 2014 દરમમયાિ 
ચફોરીિી માત્ 13 જ કૃમતઓિરે પાછી લાવવામાં આવી 
હતી, જ્ારે 2014ર્ી 2021 દરમમયાિ 41 પ્મતમાઓ અિરે 
કૃમતઓિરે પાછી લાવવામાં આવી છરે . ચફોકિસપણરે, કફોવવિ 
બાદ ભારત પય્મટિ ક્રેત્િરે ફરીર્ી પાટા પર લાવવાિી તાકાત 
ધરાવરે છરે . માચ્મ 2022 સધુી પાંચ લાખ વવદેશી પય્મટકફોિરે 
મફત વવઝાિી સવુવધા, રસીકરણિી ઝિપ, આરફોગય 
સવુવધાઓિી પ્ાપયતા અિરે ટેકિફોલફોજીિા સારા ઉપયફોગર્ી 
ભારતીય પય્મટિ વવશ્વમાં પફોતાિી વવશરેષ ઓળખ બિાવવા 
તયૈાર છરે . ભારતિરે વવશ્વમાં સવ્મશ્રરેષ્ઠ પય્મટિ સ્ળ તરીકે  
ઓળખ અપાવવા માટે પ્મતબધ્ધતાિી સાર્રે સાર્રે સામયૂહહક 
પ્યાસિી પણ જરૂર છરે , જ રેર્ી એક ભારત-શ્રરેષ્ઠ ભારતિી 
ભાવિા વવશ્વભરમાં ગુજં રે. n
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કફો
ઈ પણ યફોજિા વષગોર્ી પરેનનિગ રહે તફો તરેિફો ખચ્મ વધી 
જાય છરે , એટલું જ િહીં પણ વષગોર્ી પ્ફોજ રેટિ પયૂરફો 
ર્વાિી રાહ જોતાં સ્ાનિક લફોકફો અિરે દેશિી જિતા 

એ સુવવધાઓ અિરે ફાયદાઓર્ી પણ વંધચત રહહી જાય છરે , જ રે 
તરેમિરે બહુ પહેલાં મળહી જવી જોઈતી હતી.  હહમાચલ પ્દેશિા 
મંિહીમાં 27 દિસરેમબરિાં રફોજ વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ રૂ. 
11,000 કરફોિિાં ખચવે ચાર ચાર જળવવદુત પ્ફોજ રેટિનું લફોકાપ્મણ 
અિરે શશલાન્યાસ કરતા જણાવ્ું, “દરેક દેશમાં અલગ અલગ 
વવચારધારાઓ હફોય છરે , પણ આજરે આપણા દેશમાં લફોકફો સપષટ 
રીતરે બરે વવચારધારાઓ જોઈ રહ્ા છરે . એક વવચારધારા વવલંબિી 
છરે  અિરે બીજી વવકાસિી છરે . વવલંબિી વવચારધારાવાળા લફોકફોએ 
પવ્મતફો પર રહેિારા લફોકફોિી ક્ારેય પરવા કરી િહીં. વવલંબિી 
વવચારધારાવાળા લફોકફોએ  હહમાચલિા લફોકફોિરે ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર, 
પાયાિી સુવવધાઓ માટે દાયકાઓ સુધી રાહ જોવિાવી. એટલાં 
માટે જ અટલ ટિલ પ્ફોજ રેટિમાં વષગોિફો વવલંબ ર્યફો. રેણુકાજી 
પ્ફોજ રેટિમાં પણ ત્ણ દાયકાિફો વવલંબ ર્યફો.” 

હિો વિચારધારા 
માત્ વિકાસિી

વિલંબ િહીં..

એક સમય એવો પણ હતિો જ્ારે યોજનાઓની 
શરૂઆતિ તિો થતિી હતિી પણ તિેને પૂરી થવામાં 
દાયકાઓ લાગી જતિા હતિા. આખા દેશમાં આવી 
જ સ્થિમતિ હતિી. પાંચ દાયકાથી પેનનડગ કેરળનો 
કોલલમ બાયપાસ હોય, આસામનો બોગીબીલ 
પ્યલ હોય, ઉત્તરપ્રદેશમાં ચાર દાયકાથી પેનનડગ 
સર્ૂ નહેર પ્રોજકે્ટ હોય કે ત્રણ દાયકાથી લટકી 
પડેલો હહમાચલ પ્રદેશનો રેણ્યકાજી ડેમ પ્રોજકે્ટ. 
જો કે વતિ્ષમાન કેનદ્ર સરકારે સાબબતિ કરી દીધ્યું 
છે કે જો ઇરાદા મજબૂતિ હોય તિો પછી કોઈ 
લક્ષ્ય અરરુું  નથી હોત્યું. સરકારે દાયકાઓથી 
લટકી પડેલા પ્વકાસ પ્રોજકે્ટને પૂરા કયયા છે. 
ઉત્તરપ્રદેશમાં માત્ર ચાર વર્ષમાં સર્ૂ નહેર 
પ્રોજકે્ટન્યું 48 ટકા કામ પૂરુું  કરવામાં આવ્્યું અને 
હવે હહમાચલ પ્રદેશમાં રેણ્યકાજી ડેમ પ્રોજકે્ટન્યું 
સપન્યું પણ સાકાર થ્્યું છે...

વિકાસિા માગવો ડહમાચલરાષ્ટ્ર

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો.
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દા્યકાઓનયું અંતર ઘટયું
પફોતાિા સંબફોધિમાં વિાપ્ધાિરે હહમાચલ પ્દેશમાં િળ 
જોિાણનું ઉદાહરણ આપતા જણાવ્ું, “આઝાદીિા સાત 
દાયકામાં હહમાચલમાં સાત લાખ પદરવારફોિરે પાઇપ  દ્ારા 
પાણી મળ્ું હ્ું, માત્ બરે વષ્મિી અંદર જ અિરે તરે પણ કફોરફોિાિા 
સમયમાં સાત લાખર્ી વધુ િવા પદરવારફોિરે પાઇપ દ્ારા પાણી 
મળહી ચયૂકું છરે .”

પહેલાં રસફોઈ બિાવવા માટે લાકિાિી વયવસ્ા કરવામાં 
આપણી બહેિફોિરે બહુ સમય લાગતફો હતફો. આજરે ઘરેર-ઘરેર 
ગરેસ લસલલનિર આવી ગયા છરે . શૌચાલયિી સુવવધા મળવાર્ી 
પણ બહેિફોિરે મફોટહી રાહત મળહી છરે . વિ રેન્ક વિ પરેશિિિફો 
દાયકા જયૂિફો મુદ્ફો,  લશકરિરે આધુનિક શસ્તફો અિરે બુલરેટપ્ુફ 
જ રેકેટ આપવાનું કામ, ્ંઠિહીમાં મુશકેલી દયૂર કરવા માટે જરૂરી 
સાધિ સામગ્રી આપવાિી હફોય કે પછી આવવા જવા માટેિી 

કિરેમટિવવટહી હફોય, સરકારિા પ્યાસફોિફો લાભ હહમાચલિા 
દરેક ઘરમાં મળહી રહ્ફો છરે .

હહમાચલિી ઊજા્ષિો ઉલલેખ
હહમાચલ પ્દેશ દેશિાં સૌર્ી મહતવપયૂણ્મ ફામધા હબમાંનું એક છરે . 
ભારતિરે આજરે વવશ્વનું ફામ્મસી કહેવામાં આવરે છરે , તફો તરેિી પાછળ 
હહમાચલિી બહુ મફોટહી તાકાત છરે . કફોરફોિા વૈનશ્વક મહામારીિા 
સમયમાં હહમાચલ પ્દેશરે બીજા રાજ્ફોિી મદદ કરી છરે  એટલું જ 
િહીં પણ બીજા દેશફોિરે પણ મદદ કરી છરે . સરકાર ફામધા ઇનિસ્ટ્ર હીિી 
સાર્રે સાર્રે આ્ુષ ઇનિસ્ટ્ર હી-િરેચરલ મરેદિલસિ સાર્રે સંકળાયરેલા 
ઉદ્ફોગ સાહલસકફોિરે પણ પ્ફોત્ાહિ આપી રહહી છરે . દેવભયૂમમ 
હહમાચલિરે પ્કૃમતનું જ રે વરદાિ મળ્ું છરે , તરેનું સંરક્ણ કરવાિી 
જરૂર છરે . અહીં ટુદરઝમિી સાર્રે સાર્રે ઔદ્ફોનગક વવકાસિી 
અપાર સંભાવિા છરે . કેનદ્ર સરકાર અહીંિા ફુિ પ્ફોસરેલસગ, ખરેતી-
પ્ાકૃમતક ખરેતી અિરે ફામધા પર વવશરેષ ધયાિ આપી રહહી છરે . n

વિકાસિી ઝડપ પર ધાિ
ભારતિે 2016માં લક્ષ્ય નક્ી કય્યું હ્્યં કે તિે વર્ષ 2030 સ્યધીમાં તિેની સ્ાવ્પતિ વવદ્્યતિ ક્મતિાની 40 ટકા જરૂફર્યાતિ નબન અસ્શમભૂતિ 

ઇંધણનાં સ્તોતિ દ્ારા પૂરી કરશે. આજ ેદરેક ભારતિી્યને એ વાતિનો ગવ્ષ છે કે આ્પણે આ લક્ષ્ય નવેમબર 2021માં જ પૂરં કરી લીધ્યં છે. 
એટલે કે જ ેલક્ષ્ય 2030માં પૂરં કરવાન્યં હ્્યં તિે ભારતિે 2021માં જ પૂરં કરી લીધ્યં છે. આ છે આજના ભારતિની કામ કરવાની ગતતિ.

લગભગ ત્રણ દાયકાથી પેનનડગ 
આ પ્રોજકે્ટને વડાપ્રધાને સહકારી 
સમવાયતિુંત્રના અભભગમથી શક્ 
બનાવયો. આ પ્રોજકે્ટને શક્ 

બનાવવા કેનદ્ર સરકારે છ રાજ્ો-હહમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, 
હરરયાણા, રાજથિાન, ઉત્તરાખુંડ અને રદલ્ી સાથે મુંત્રણા કરીને 
તિેમને એક મુંચ પર લાવયા. 40 મેગાવોટના આ પ્રોજકે્ટનાં 
નનમયાણમાં આશરે રૂ. 7000 કરોડનો ખચ્ષ કરવામાં આવશે. 

111 મેગાવોટનાં પ્રોજકે્ટન્યું 
નનમયાણ લગભગ રૂ. 2080 
કરોડનાં ખચષે કરવામાં આવ્્યું છે.
આનાથી પ્રમતિ વર્ષ 380 કરોડ 

્્યનનટ કરતિાં વધ્ય વીજળીન્યું ઉતપાદન થશે અને રાજ્ને વાર્રક 
120 કરોડથી વધ્ય આવક મેળવવામાં મદદ મળશે.

210 મેગાવોટના આ પ્રોજકે્ટન્યું 
નનમયાણ રૂપ્પયા 1800 કરોડથી 
વધ્યના ખચષે કરવામાં આવશે. 
આમાંથી દર વરષે 75 કરોડ 
્્યનનટથી વધ્ય વીજળીન્યું ઉતપાદન 

થશે. આધ્યનનક અને ભરોસાપાત્ર ગ્રીડ પ્વસતિારની આસપાસના 
રાજ્ો માટે પણ આ પ્રોજકે્ટ લાભદાયી સાબબતિ થશે.

હમીરપ્યર સજલલાનો આ પ્રથમ 
જળપ્વદ્્યતિ પ્રોજકે્ટ હશે. 66 
મેગાવોટના આ પ્રોજકે્ટન્યું 
નનમયાણ રૂ. 680 કરોડથી વધ્યનાં 
ખચષે કરવામાં આવશે. તિેનાથી 
પ્રમતિ વર્ષ 30 કરોડ ્્યનનટથી 
વધ્ય વીજળીન્યું ઉતપાદન થશે. 

રોણુકાજી ડોમ પ્રાોજોટિ

સાિરા-કુડૂ્ જળવિદુત પ્રાોજોટિ

લુહરી જળવિદુત પ્રાોજોટિિાો પ્રથમ તબકાો

ધાૌલાશસ્ધ જળવિદુત પ્રાોજોટિ

ડહમાચલિો મળોલી ભોટાો

વિકાસિા માગવો ડહમાચલરાષ્ટ્ર
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લખવાિ બહુહે્કુ પ્ફોજ રેટિિી કલપિા સૌ પ્ર્મ 
વાર 1976માં કરવામાં આવી હતી. પણ ચાર ચાર 
દાયકાઓ સધુી આ પ્ફોજ રેટિ લટકહી રહ્ફો અિરે હવરે 30 

દિસરેમબર 2021િાં રફોજ યફોજિા શરૂ ર્ઈ છરે. લગભગ રૂ. 5747 
કરફોિિાં ખચવે બિિારાં લખવાિ બહુહે્કુ પ્ફોજ રેટિનંુ શશલારફોપણ 
કરવામાં આવ્ુ ં છરે . રાષટ્ર હીય મહતવ ધરાવતા આ પ્ફોજ રેટિર્ી 
લગભગ 34,000 હેટિર વધારાિી જમીિિી લસચાઇ ર્ઈ શકશરે. 
300 મરેગાવફોટ જળવવદુત ઉતપાદિિરે કારણરે અહીંર્ી છ રાજ્ફો-
ઉત્તરાખંિ, ઉત્તરપ્દેશ, હદરયાણા, દદલ્હી, હહમાચલ પ્દેશ અિરે 
રાજસ્ાિમાં પીવાનુ ંપાણી પયૂરંૂ પાિહી શકાશરે. લખવાિ પ્ફોજ રેટિિફો 
શશલાન્યાસ કરતા વિાપ્ધાિ મફોદીએ કહંુ, “જ્ારે આપણરે કફોઈ 
ઐમતહાલસક સ્ળ પર જઈએ છીએ ત્ારે કહેવામાં આવરે છરે  કે 
આ ઇમારત આટલાં વષગો પહેલાં બિી હતી, આ ઇમારત આટલી 
જયૂિી છરે . દાયકાઓ સધુી દેશિી પણ એવી જ મ્સ્મત હતી કે મફોટહી 
યફોજિાઓિી વાત આવરે ત્ારે કહેવા્ુ ંહ્ુ ંકે આ યફોજિા આટલાં 
વષગોર્ી અટકહી પિહી છરે , આ પ્ફોજ રેટિ આટલા વષગોર્ી અધયૂરફો છરે . 

આજરે અહીં ઉત્તરાખંિમાં જ રે લખવાિ પ્ફોજ રેટિનુ ંકામ શરૂ ર્્ુ ંછરે , 
તરેિફો ઇમતહાસ પણ આવફો જ છરે . આ પ્ફોજ રેટિિી કલપિા સૌ પ્ર્મ 
1976માં કરવામાં આવી હતી. આજરે 46 વષ્મ બાદ અમારી સરકારે 
તરેિફો શશલાન્યાસ કયગો છરે .”

આ ઉપરાંત, ઉત્તરાખિંિી વવકાસગાર્ાિરે આગળ વધારતા 
વિાપ્ધાિ મફોદીએ રૂ. 8700 કરફોિિાં રફોિ પ્ફોજ રેટ્િસનુ ંઉદઘાટિ 
અિરે શશલાન્યાસ કયગો. આ પ્ફોજ રેટ્િસર્ી અતંદરયાળ, ગ્રામીણ અિરે 
સરહદી વવસતારફોિી કિરેમટિવવટહીમાં સધુારફો કરવાનુ ં વિાપ્ધાિ 
મફોદીનંુ સવપ્ન સાકાર ર્શરે, તફો કૈલાસ માિસરફોવર યાત્ા માટેિા 
સપંક્મ માં પણ સુધારફો ર્શરે. આ સાર્રે, વિાપ્ધાિ મફોદીએ આરફોગય 
ક્રેત્માં માળખાકહીય વવકાસિરે આગળ ધપાવતા ઉધમલસહ 
િગરમાં એઇમસ,ઋષષકેશિાં સરેટેલાઇટ સરેન્ટર અિરે વપર્ફોરાગઢમાં 
જગજીવિ રામ ગવમવેન્ટ મરેદિકલ કફોલરેજનુ ં શશલારફોપણ પણ 
ક્ુું. દેશિાં તમામ રાજ્ફોમાં વવશ્વસતરીચ મરેદિકલ સુવવધાઓ 
પયૂરી પાિવાિી દદશામાં પ્યાસ અતંગ્મત આ પ્ફોજ રેટિનુ ં વવસતરણ 
કરવામાં આવી રહંુ છરે . આ બંિરે હફોન્સપટલફોનુ ંક્મશઃ રૂ. 500 કરફોિ 

1976થી અટકોલાં અિો લટકોલાં પ્રાોજોટિ હિો પૂરાં થયાં

દોિભૂવમિો સંપૂણ્ભ 
વિકાસિી ભોટ

વવકાસની ગતતિને શક્તિ આ્પવાના કેન્દ્ર સરકારના સંકલ્પને જસધ્ધિ સ્યધી લઈ જવાનાં પ્ર્યત્ોને 
્પફરણામે જ છ રાજ્ોને લસચાઇનો લાભ આ્પનારા અને 1976થી અટકી ્પડેલા લખવાડ બહ્યહે્્યક 

પ્રોજકેને 2021માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાકાર કરી રહ્ા છે. આ ઉ્પરાંતિ, ઉત્તરાખંડમાં 30 
ફડસેમબરનાં રોજ આરોગ્ય, કનેક્કવવટી, ઉદ્ોગ, મકાન, સવચ્છતિા, ્પીવાનાં ્પાણી સહહતિનાં અનેક 

પ્રોજકે્ટસન્યં ઉદઘાટન કરીને વવકાસની ફદશામાં આગેકૂચ કરી...

4,002 

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો.

વિકાસિાો રાોડમોપરાષ્ટ્ર
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n 450 કરોડ રૂપ્પયામાં બનશે 
પ્રધાનમુંત્રી ગ્રામીણ સડક યોજનાના 
151 પ્યલ

n 455 કરોડ રૂપ્પયામાં પ્પથોરાગઢ 
મેરડકલ કોલેજ

n 205 કરોડ રૂપ્પયામાં ચોવીસે કલાક 
પીવાના પાણીનાં પ્યરવઠાની યોજના

n 199 કરોડ રૂપ્પયામાં નમામમ ગુંગે 
કાય્ષક્રમ અુંતિગ્ષતિ નવ એસટીપી

n 171 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે પ્રધાનમુંત્રી 
આવાસ યોજના-શહેરીના 1256 
્્યનનટ

n 35 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે કાશીપ્યર 

(સસડક્યલ)માં અરોમા પાક્ષ

n 78 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે નૈનનતિાલ 
સજલલામાં ગટર વયવથિામાં 
સ્યધારાની યોજના

n 66 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે 
સસતિારગુંજમાં પલાસ્સ્ટક ઇનડસ્સ્ટ્રયલ 
પાક્ષ

n 58 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે મદકોટાથી 
હલ્દવાની રોડ. રૂ. 54 કરોડનાં ખચષે 
રકચ્છાથી પુંતિનગર રોડ.

n 53 કરોડનાં ખચષે ખટીમા બાયપાસ. 
177 કરોડનાં ખચષે એશશયન હાઇવેથી 
નેપાળ સ્યધીની કનેક્ક્ટપ્વટી

ઉત્તરાખંડમાં અનેક નદીઅાે વહે છે. અાઝાદી પછીથી અહીંના લાેકાેઅે બે ધારા 
જાેઈ છે. અેક ધારા છે-પહાડને વવકાસથી વંચચત રાખવાની અને બીજી પહાડના 
વવકાસ માટે હદવસ રાત અેક કરવાની. ઉત્તરાખંડમાં બની રહેલા નવા હાઇડાે 
પ્રાેજેક્ટસ, ઉત્તરાખંડમાં વધી રહેલી અાૌદાેચગક ક્મતા અા દાયકાને ઉત્તરાખંડન 
દાયકાે બનાવશે.    -નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

અિરે રૂ. 450 કરફોિિાં ખચવે નિમધાણ કરવામાં આવી રહંુ છરે . સારા 
મરેદિકલ ઇનફ્ાસ્ટ્રકચરિરે કારણરે માત્ કુમાઉ અિરે તરાઇ ક્રેત્ જ િહહી 
પણ ઉત્તરપ્દેશિા સરહદી વવસતારફોિરે પણ મદદ મળશરે. આ પ્સગંરે 
વિાપ્ધાિરે કાશીપરુમાં અરફોમા પાક્મ , લસતારગજંમાં પલાક્સ્ટક 
ઇનિસ્ટ્રહીયલ પાક્મ  અિરે રાજ્ભરમાં મકાિ, સવચ્છતા અિરે પીવાિા 
પાણી સાર્રે સકંળાયરેલા અિરેક પ્ફોજ રેટ્િસનંુ શશલારફોપણ ક્ુું.
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ રૂ. 17,500 કરફોિિાં ખચવે 23 પ્ફોજ રેટિિફો 
શભુારંભ કયગો. તરેમાં રફોિ પહફોળા કરવાિાં પ્ફોજ રેટિ, વપર્ફોરાગઢમાં 
જળવવદતુ પ્ફોજ રેટિ અિરે િનૈિતાલમાં ગટર િરેટવક્મ માં સધુારા 

સાર્રે જોિાયરેલા પ્ફોજ રેટિ સહહત છ પ્ફોજ રેટિિફો સમાવરેશ ર્ાય છરે . 
આ પ્ફોજ રેટિિફો કુલ ખચ્મ રૂ. 3400 કરફોિ છરે . આ પ્ફોજ રેટ્િસર્ી 
ગઢવાલ, કુમાઉ અિરે તરાઇિા વવસતારફોમાં અિરે ઉત્તરાખિં-િરેપાળ 
વચ્ચરે કિરેમટિવવટહીમાં સધુારફો ર્શરે. તફો પય્મટિ, ઔદ્ફોનગક અિરે 
વયવસાષયક પ્વનૃત્તઓિી સાર્રે વ ય્ૂહાત્મક રીતરે પણ તરે મહતવિી 
સાદ્બત ર્શરે. તફો આરફોગય માળખાિરે સધુારવા માટે એઇમસ, 
ઋષષકેશિાં સરેટેલાઇટ સરેન્ટરિી સાર્રે વપર્ફોરાગઢ મરેદિકલ કફોલરેજ 
મહતવિી ભયૂમમકા ભજવશરે. n

5,747
4,002 
1250 

627 
455

કરોડ રૂપ્પયાનો 300 મેગાવોટનો 
લખવાડ બહ્યહેત્યક પ્રોજકે્ટ

કરોડનો 85.30 રક.મી મ્યરાદાબાદ-
કાશીપ્યર ફોર લેન રોડ પ્રોજકે્ટ

કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે 13 સજલલામાં જલ 
જીવન મમશનમાં 73 વોટર સપલાય સ્ીમ

કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે પીએમ ગ્રામીણ સડક 
યોજનાનાં બીજા તિબક્કામાં 133 માગ્ષ

કરોડ રૂપ્પયાના ખચષે એઇમસ સેટેલાઇટ 
સેન્ટરન્યું નનમયાણ કરવામાં આવશે

વિકાસ યાોજિાઅાોિાો શિલાન્ાસ

અા યાોજિાઅાોિું લાોકાપ્ભણ થયું
n ક્યમાઉ-ગઢવાલ કનેક્ક્ટપ્વટી 

નગીનાથી કાશીપ્યર

n 284 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે ટનકપ્યર-
પ્પથોરાગઢનો ઓલ વેધર રોડ બન્યો

n 267 કરોડ રૂપ્પયાનાં ખચષે ટનકપ્યર-
પ્પથોરાગઢ પર બેલખેતિથી ચુંપાવતિ 
સ્યધીનો ઓલ લેધર રોડ

n 233 કરોડ રૂપ્પયાનો મતિલોનથી 

ચ્યયયાની સ્યધીનો ઓલ વેધર રોડ 
પ્રોજકે્ટ

n UJVNનો રૂ. 50  કરોડનો પાંચ 
મેગાવોટનો સ્યડરગડ જળપ્વદ્્યતિ 
પ્રોજકે્ટ

n 50 કરોડ રૂપ્પયાનાં નમામમ 
ગુંગે પ્રોગ્રામ અુંતિગ્ષતિ રામનગર-
નૈનનતિાલમાં ગટર ટ્ર ીટમેન્ટ પલાન્ટ

સસચાઇઃ લખવાડ 
સસચાઇ ્યોજિાથી છ 
રાજ્યિો લાભ થશે

ઉદ્ોર, રહેણાંક, સવચ્છતા, 
પીવાિાં પાણી મા્ેટિી 
્યોજિાઓનયું ઉદઘા્ટિ

કિેક્ટિવવ્ટી

હો લ્થકોર:

8700 
કરોડ 

રૂવપ્યાિાં ખચચે 
અિેક રોડ 

અોઇમ્સ,
ઋવષકોિિું 
સોટોલાઇટ 
સોન્ટર, 
જગજીિિ
રામ મોડડકલ 
કાોલોજ

વિકાસિાો રાોડમોપરાષ્ટ્ર

ઉત્તરાખંડિો 
ચાર સતરીય 

લાભ
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15થી 18 િષ્ભિા ડકિાોરાોિો 
રસી અાપિાિાો પ્રારંભ

કાોવિડ સામો ઉપચાર તરીકો  ભારતિો િધુ બો રસી મળી

આજરે વવશ્વિા અિરેક દેશફોમાં 
કફોરફોિાિા િવા વરેદરએન્ટ 
ઓમમક્ફોિિરે કારણરે સંક્મણ 
વધી રહંુ છરે . ભારતમાં પણ 

અિરેક લફોકફો ઓમમક્ફોિર્ી સંક્મમત ર્ઈ રહ્ા હફોવાિા 
અહેવાલ આવી રહ્ા છરે . પણ, ભારત સરકાર મ્સ્તિફો 
સામિફો કરવા સંપયૂણ્મ રીતરે સજ્જ છરે  અિરે તમામ તૈયારી 
પયૂરી કરી છરે  જ રેર્ી િાગદરકફોિરે કફોઈ પણ પ્કારિી સમસયાિફો 
સામિફો િ કરવફો પિે. સરકાર દેશમાં સંપયૂણ્મ રસીકરણ 
પર ભાર મયૂકહી રહહી છરે  એટલું જ િહીં પણ રાજ્ફો સાર્રે 
સંકલિ કરીિરે જરૂરી દદશા-નિદ્મશ આપીિરે લફોકફોિરે સંપયૂણ્મ 

વવશ્વભરમાં ઓતમક્રોનના વધી રહેલા કેસો 
વચ્ચે સંભવવતિ જોખમનો સામનો કરવા 
ભારતિ સરકાર સંપૂણ્ષ રીતિે તિૈ્યાર છે એટલ્યં 
જ નહીં, સતિક્ષ  ્પણ છે. રસીકરણ ્પર 
ભાર મૂકતિા સરકાર ડોર-ટ્ય-ડોર રસીકરણ 
અભભ્યાનને મજબૂતિ કરી રહી છે, તિો 25 
ફડસેમબરનાં રોજ દેશને સંબોધધતિ કરતિા 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3 જાન્યઆરીથી 
15થી 18 વર્ષના ફકશોરોને કોવવડની 
રસી આ્પવાનાં અભભ્યાનની જાહેરાતિ કરી. 
હેલ્થકેર અને ફ્ન્ટલાઇન વક્ષ સ્ષ તિથા 60 
વર્ષથી ઉ્પરની વ્યના ગંભીર નબમારીથી 
્પીડાતિા વડીલોને સાવચેતિીના ભાગ રૂ્પે ડોઝ 
આ્પવાની શરૂઆતિ થઈ. આ ઉ્પરાંતિ, કોવવડ 
સામેની લડાઈમાં હવે ભારતિને બીજી બે 
રસીનો  સાથ મળ્યો છે..

સંકલપ અિે કત્ષવ્યનિષઠાિો સંરમ... રાજથિાનના બાડમેર સજલલામાં 
રસીકરણ અભભયાન માટે જઈ રહેલી મહહલા આરોગયકમથી.

અારાોગય કાોવિડ સામોિી લડાઈ
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સાવધાિી રાખવાિી પણ અપીલ કરી રહહી છરે . એટલાં માટે જ 
25 દિસરેમબરિી રાત્રે કરેલા રાષટ્રજોગા સંબફોધિમાં વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીએ ત્ણ મફોટહી જાહેરાતફો કરી હતી, જ રે આ પ્માણરે 
છરે ઃ 3 જાન્ુઆરીર્ી 15ર્ી 18 વષ્મિા દકશફોરફોનું રસીકરણ, 
10 જાન્ુઆરીર્ી હેલ્થકેર અિરે ફ્ન્ટલાઇિ વક્મ સ્મિરે બુસ્ટર 
િફોઝ અિરે 60 વષ્મર્ી ઉપરિી વયિા દ્બમાર વિહીલફોિરે 
તરેમિાં િફોટિરિી સલાહર્ી સાવચરેતીિા ભાગ રૂપરે િફોઝ. 
દકશફોરફોિાં રસીકરણર્ી શાળાઓમાં શશક્ણ વયવસ્ાિરે 

સામાન્ય મ્સ્મતમાં લાવવામાં મદદ મળવાિી સંભાવિા છરે  
અિરે તરેિાર્ી શાળામાં જિારા બાળકફોિાં માતા-વપતાિી ચચતા 
પણ ઓછી ર્શરે. ભારતરે 16 જાન્ુઆરી, 2021ર્ી િાગદરકફોિરે 
રસી આપવાનું શરૂ ક્ુું હ્ું અિરે દેશિાં તમામ િાગદરકફોિાં 
સામયૂહહક પ્યાસ અિરે સામયૂહહક ઇચ્છાશકકતિરે પદરણામરે 
ભારત 150 કરફોિ રસીિાં િફોઝિાં મુશકેલ લક્ષ્યિરે પાર કરી 
ચયૂકું છરે . ભારતિી વસમતમાંર્ી 63 ટકા લફોકફોએ રસીિા 
બંિરે િફોઝ લઈ લીધા છરે . આ જ રીતરે પુખત વસમતમાંર્ી 90 

અાોવમક્રાોિિા કોસાો પર સતત િજર
ઓછ્ય ં  રસીકરણ, વધતિા જતિા કેસો, અપૂરતિી 

આરોગ્ય સ્યવવધા ધરાવતિા રાજ્ોની મદદ માટે કેન્દ્ર 
સરકાર ટીમ મોકલી રહી છે. ફડસેમબરના ચોથા 

સપતિાહમાં દેશભરમાં કોવવડની સ્સ્તતિ, ઓતમક્રોન 
અને આરોગ્ય પ્રણાજલની તિૈ્યારીની સમીક્ા માટે 

ઉચ્ચ સતિરી્ય બે્ઠકની અધ્યક્તિા કરતિા વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ કોવવડના નનવારણ અને સારવાર માટે 
અને કેસન્યં તિાત્ાજલક નનદાન કરવા માટે ટેસ્સ્ટગમાં 

ઝડ્પ કરવાનો નનદદેશ આપ્યો અને કહ્યં કે સંક્રમણના 
િેલાવાને રોકવા માટે અસરકારક કોને્ટક 

ટે્લસગ ્પર ્પણ ધ્યાન આ્પવ્યં જોઇએ. વડાપ્રધાને 
અધધકારીઓને નનદદેશ આપ્યો કે કેન્દ્ર સરકારે 

ઓછ્ય ં  રસીકરણ, વધતિા કેસો, અપૂરતિી આરોગ્ય 
વ્યવસ્ા ધરાવતિા રાજ્ોમાં સ્સ્તતિ સ્યધારવામાં 

મદદ કરવા માટે ટીમ મોકલવી જોઇએ. આ ઉ્પરાંતિ, 
વડાપ્રધાને જજલલા સતિરથી રાજ્ોમાં આરોગ્ય 
પ્રણાજલને મજબૂતિ કરવા ્પર ્પણ ભાર મૂક્ો. 

બે્ઠકમાં રાજ્ોને સતિક્ષ  રહેવા અને જજલલાઓમાં 
સંક્રમણ, ડબલલગ રેટ અને નવા કેસો ્પર મોનનટરીંગ 
કરવા તિથા તિમામ સાવચેતિીઓન્યં ્પાલન કરવા તિથા 

સતિક્ષ તિા જાળવવા સલાહ આ્પવામાં આવી.

સાવચેતીનાં પગલાંનું પાલન કરાે

વૈશ્વિક મહામારી કોપ્વડ સામેની લડાઈ હજ્ય સમાપતિ 
નથી થઇ. આવી સ્થિમતિમાં કોપ્વડ ઉપ્્ય્તિ 
વયવહારન્યું સતિતિ પાલન કરવાની જરૂર આજ ેપણ 
પ્રાથમમકતિામાં સવષોપરર છે. કોપ્વડ વૈશ્વિક રોગચાળા 
સામેની લડાઈમાં અત્ાર સ્યધીનો અન્યભવ દશયાવે 
છે કે વયક્તિગતિ સતિરે તિમામ રદશાનનદદેશોન્યું 
પાલન જ કોપ્વડ સામેન્યું સૌથી મોટ્યું  શસ્ત્ર છે. નવા 
વેરરઅન્ટને જોતિાં આપણે સજાગ અને સાવચેતિ રહેવ્યું 
પડશે અને માસ્નો ઉપયોગ ચાલ્ય રાખવો પડશે. 
આ ઉપરાંતિ, હાથોને થોડા થોડાં સમયે ધોવા જવેી 
બાબતિો પણ ન ભૂલવી જોઈએ. એ ખાસ ખ્ાલમાં 
રાખવ્યું જોઇએ કે આપણે કોપ્વડથી ગભરાઇએ 
નહીં, પણ સાવધાન રહીએ, સતિક્ષ  રહીએ.

15થી 
18 વર્ષના 

રકશોરન્યું રસીકરણ 
3 જાન્્યઆરીથી

હેલ્થકેર 
ફ્ન્ટલાઇન 

વક્ષ સ્ષન્યું રસીકરણ 10 
જાન્્યઆરીથી

60 
વર્ષથી ઉપરની 
ઉુંમરના લોકોને 

ડોક્ટરની સલાહથી 
રસીકરણ 10 
જાન્્યઆરીથી

સંબાોધિમાં 
િડાપ્રધાિ માોદીિી 

ત્ણ મહત્વિી 
જાહો રાતાો

અારાોગય કાોવિડ સામોિી લડાઈ
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ટકાર્ી વધુ લફોકફોએ રસીિા બંિરે િફોઝ લગાવી દીધા છરે . અિરેક 
રાજ્ફો, ખાસ કરીિરે પય્મટિિી દ્રણષટએ મહતવિાં રાજ્ જ રેમ 
કે ગફોવા, ઉત્તરાખંિ, હહમાચલ પ્દેશરે 100 ટકા પ્ર્મ િફોઝ 
રસીકરણિફો લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધફો છરે . તફો હહમાલચ પ્દેશ 
અિરે આંદામાિ નિકફોબાર ટાપુમાં પાત્ વસમતનું 100 ટકા 
રસીકરણ ર્ઈ ચયૂકું છરે .

‘હર ઘર દસતક’ અભભ્યાિથી રસીકરણિે રતત મળી
 ‘રસીકરણ સુનિલચિત, સલામતી સુનિલચિત’િા મયૂળ મંત્ સાર્રે 
કેનદ્ર સરકાર સંપયૂણ્મ રસીકરણિી દદશામાં ઝિપર્ી આગળ 

વધી રહહી છરે . આ પ્યાસ અંતગ્મત લફોકફોિરે રસીકરણ માટે 
જાગૃત કરવા માટે ઘરેર ઘરેર જઈિરે ‘હર ઘર દસતક’ રસીકરણ 
અભભયાિ ચલાવવામાં આવી રહું છરે . લફોકફોિરે કફોવવિ-19િી 
રસી લરેવા માટે પ્રેદરત કરવામાં અિરે રસીકરણનું કવરેજ 
વધારવામાં આ અભભયાિિાં પ્ફોત્ાહક પદરણામ આવયા 
છરે . આ અભભયાિ અંતગ્મત ્ુવાિફો, ખરેિયૂતફો, વિહીલફો અિરે 
દદવયાંગ એમ દરેક માટે શક્ પ્યાસ કરવામાં આવયા અિરે 
એ સુનિલચિત કરવાિફો પ્યત્ન કરવામાં આવયફો કે પાત્ વસમતિરે 
કફોવવિ-19 સામરે સંપયૂણ્મ રીતરે સલામતીચક્ પયૂરં પાિવામાં 
આવરે અિરે સંપયૂણ્મ લક્ષ્યિી દદશામાં આગળ વધવામાં આવરે. n

-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

મારાે અેક અાગ્રહ છે કે અફવા, ભ્રમ અને 
ડર ફેલાવવાનાે જે પ્રયાસ ચાલી રહાે 
છે તેનાંથી બચવું જાેઇઅે. અાપણે બધાં 
દેશવાસીઅાેઅે સાથે મળીને અત્ાર સુધી 
વવશ્વનાં સાૌથી માેટાં રસીકરણ અસભયાનને 
ચલાવ્યું છે. અાવનારા સમયમાં અાપણે તેને 
વેગ અાપવાનાે છે અને વવસતરણ કરવાનું 
છે. અાપણાં બધાંનાે પ્રયાસ જ કાેરાેના 
સામેની અા લડાઈમાં દેશને મજબૂત કરશે.

કોન્દ્રિાો મંત્રઃ રાજ્યાો પાંચ સતરીય વૂહ અપિાિો
n નાઇટ કરફ્્ય લગાવવામાં આવ,ે ટોળાં ભગેાં થતિા અટકાવવામાં 

આવ,ે કેસ વધ ેતિો કને્ટઇનમને્ટ અન ેબફર ઝોન નક્કી કરે.

n ટેસ્સ્ટગ અન ેસવષેલ્સ પર પ્વશેર ધયાન આપવામાં આવ.ે 
ગાઇડલાઇન પ્રમાણે ટેસ્સ્ટગ કરવામાં આવ.ે ડોર ડ્ય ડોર કેસ સચ્ષ 
અન ેઆરટીપીસીઆર ટેસ્ટની સુંખ્ા વધારવામાં આવ.ે

n હોસસપટલોમાં બડે, એમ્બ ્્યલ્સ અન ેઆરોગય ઉપકરણ વધારવા 
પર ફોકસ. ઓક્ક્સજન અન ેદવાઓનો બફર સ્ટોક બનાવવામાં 
આવ.ે

n સતિતિ માહહતિી આપવામાં આવ,ે જથેી અફવા ન ફેલાય, રાજયો 
દૈનનક પત્રકાર પરરરદ યોજ.ે

n રાજ્ 100 ટકા રસીકરણ પર ફોકસ કરે. તિમામ પ્યખતિોને બુંન ેડોઝ 
સ્યનનસચિતિ કરવા માટે ડોર ટ્ય ડોર અભભયાન ચલાવવામાં આવે.

સામિાો કરિાિી તૌયારી
n આજ ેદેશ પાસે 18 લાખ આઇસોલેશન બેડ છે. પાંચ લાખ 

ઓક્ક્સજન બેડ છે.
n 1.40 લાખ ICU બેડ છે. આઇસી્્ય અને નોન-આઇસી્્ય બેડને 

જોડી દઇએ તિો બાળકો માટે 90,000 બેડ છે.
n આજ ેદેશભરમાં 3,000થી વધ્ય PSA ઓક્ક્સજન પલાન્ટ 

કાય્ષરતિ છે. દેશભરમાં ચાર લાખ ઓક્ક્સજન સસસલનડર 
આપવામાં આવયા છે. 

n રાજ્ોને જરૂરી દવાઓનો બફર ડોઝ તિૈયાર કરવામાં મદદ કરવા 
તિેમને પૂરતિા પ્રમાણમાં ટેસ્સ્ટગ રકટ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

િેઝલ વેક્ક્સિ-દેશ બહયુ જલ્ી િેઝલ વેક્ક્સિ અિે 
વવશ્વિી પ્થમ ડીએિએ વેક્ક્સિ બિાવશે

કાોવિડ સામો વત્િક્ક્ત
કોપ્વડની બીજી બે રસી અને એક નવી દવા આવવાનો 
માગ્ષ મોકળો થઈ ગયો છે. સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાનડડ્ષ  કન્ટ્ર ોલ 
ઓગષેનાઇઝેશને સીરમ ઇસ્સ્ટટ્ૂટ ઓફ ઇશ્નડયાની રસી 
‘કોવોવેક્સ’ અને બાયોલોજીકલ ઇની રસી ‘કોબષોવેક્સ’ના 
ઇમરજ્સી ઉપયોગ માટે મુંજૂરી આપી દીધી છે. આ ઉપરાંતિ, 
કોપ્વડની ટે્બલેટ ‘મોલન્યપ્પરાપ્વર’ને ઇમરજ્સી ઉપયોગ 
માટે પણ મુંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. જમેને બબમારીથી 
બહ્ય વધ્ય જોખમ છે એવા દદદીઓને આ દવા આપી શકાશે. 
કેનદ્ર સરકારે એ સપષટ ક્્યું છે કે 60 વર્ષથી ઉપરની ઉુંમરના 
લોકોને ત્રીજા ડોઝ માટે ડોક્ટરનાં સર્ટરફકેટની જરૂર નથી.

અારાોગય કાોવિડ સામોિી લડાઈ

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો.
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પ્રાકૃતિક ખેિીની ટેકનનક દ્રારરા પ્રાકૃતિક ખેિીની ટેકનનક દ્રારરા 
ખેડૂિરાેનું સશક્તિકરણખેડૂિરાેનું સશક્તિકરણ

પ્રાકૃતિક ખેિીપ્રાકૃતિક ખેિી

લા ફુઘાટી, સિમલા (હિમાચલ પ્રદેશ)ની 
િત્ાદેવી પાિે િફરજનના 150 છોડ છે. 
તેઓ કિે છે, “િંુ આ છોડ પર પ્રાકૃતતક 

ખેતીવાળો સ્પ્રે કરી રિી છંુ. પિેલાં દુકાનોમાંથી ખરીદેલા 
રાિાયણિક સ્પ્ર ે કરતી િતી, જમેાં વધુ ખચ્ચ થતો િતો. િવે 
ખચ્ચ ઓછો થાય છે અને ફળ પિ િારા આવે છે.” આ જ રીતે 
મનોજ શમમા નામના ખેડૂત પિ કિે છે, “જ્ારથી મેં પ્રાકૃતતક 
ખેતીનો પ્રારંભ કયયો છે ત્ારથી જમીન નરમ થઈ ગઈ છે.” 
રોિતક (િરરયાિા)ના ફુલકુમાર કિે છે, “િંુ પ્રાકૃતતક ખેતી 
કરં છંુ અને એક જ ખેતરમાં પાંચ પ્રકારના પાક ઉગાડ્ા 
છે.” આ જ રીતે ગુજરાતના ખેડામાં રિેતા ઘનશયામભાઇ 
વવઠ્ઠલભાઇ પટેલ પિેલાં રાિાયણિક ખેતી કરતા િતા, 
જમેાં વધુ ખચ્ચ અને ઓછો નફો મળતો િતો. વળી, જમીન 
અને પયમાવરિને નુકિાન થતું િતું. આમ, તેઓ પ્રાકૃતતક 
ખેતી તરફ વળયા. કચ્છમાં રિેતા હિતેશ જમનાદાિ કિે છે, 
“અમે 105 એકરમાં પ્રાકૃતતક ખેતી કરીએ છીએ. એટલાં માટે 
અમારી આિપાિના લોકો અને ખેડૂતો પ્રાકૃતતક અનાજ લેવા 
માટે આવે છે અને અમને તેનાથી અમારો નફો પિ વધયો છે.”  

ખેડૂતોનો આ અનુભવ િવે ખેતીના સ્વરૂપમાં પરરવત્ચન 
લાવી રિી છે એટલું જ નિીં પિ તેમનાં જીવનમાં પિ 
અભૂતપવુ્ચ પરરવત્ચન લાવી રિી છે. દેશનાં ખેડૂતો િવે 

माता भूमम : पुत्रो अहं पमृिव्ा: !!!  એટલે કે ધરતી આપણી માતા છે અને આપણે તેનાં પુત્ર. માતા-પપતાના આ પપિત્ર 
સંબંધનો સેતુ છે પ્ાકૃતતક ખેતી. ખેતીનું આ એવું સિરૂપ છે, જમેાં ધરતી માતાના ખોળામાં જ પોતાની આસપાસ ઉપલબ્ધ 
સાધનો દ્ારા એવું ખાતર તૈયાર કરવું જનેાથી પાક સલામત રહે અને િધારે આિક િધારે થાય. પયયાિરણ અને ખેતીિાડી 

ક્ેત્રમાં કેન્દ્ર સરકારની આ પહેલ દેશનાં 80 કરોડ નાના ખેડૂતોનાં જીિનમાં ક્ાંતતકારી પરરિત્તનનું કારણ બની રહી છે...

આ�પણે આ�પણી ખેતીને કેમિસ્ટીની લેબિ�ંથી 
બહ�ર લ�વીને પ્રકૃમતની પ્રય�ેગશ�ળ� સ�થે 
જેડવી જ પડશે. કૃમિ સ�થે સંકળ�યેલ� આ�પણ� 
આ� પ્ર�ચીન જ્�નને આ�પણે શીખવ�ની જરૂર છે 
આેટલું જ નહીં પણ તેને આ�ધુનનક સિય પ્રિ�ણે 
આ�ેપ આ�પવ�ની પણ જરૂર છે. આ� દિશ�િ�ં 
આ�પણે નવેસરથી સંશ�ેધન કરવું પડશે, પ્ર�ચીન 
જ્�નને આ�ધુનનક વૈજ્�નનક િ�ળખ�િ�ં ઢ�ળવું 
પડશે. 21િી સિીિ�ં ભ�રત આને ભ�રતન� ખેડૂત�ે 
‘લ�ઇફસ્�ઇલ ફ�ેર આેનવ�ય્યનિેન્ટ’ન� વૈનવિક 
મિશનનું નેતૃત્વ કરશે. આ� આિૃત િહ�ેત્સવિ�ં 
િરેક પંચ�યતનું આ�ેછ�િ�ં આ�ેછંુ આેક ગ�િ 
પ્ર�કૃમતક ખેતી સ�થે જેડ�ય આેવ�ે પ્રયત્ન આ�પણે 
કરી શકીઆે તેિ છીઆે.

-નરેનદ્ર િ�ેિી, વડ�પ્રધ�ન
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રાસાયણણક ખાતર દ્ારા ખરેતી કરવાિરે બદલરે પ્ાકૃમતક ખરેતી તરફ 
પાછા વળહી રહ્ા છરે . પ્ાકૃમતક ખરેતી દ્ારા દેશભરમાં િવી ઊજા્મિફો 
સંચાર ર્ઈ રહ્ફો છરે . આઝાદીિા અમૃત મહફોત્વિા પ્સંગરે 
વત્મમાિ ખરેતીિી દશા-દદશા માટે 16 દિસરેમબરિાં રફોજ પ્ાકૃમતક 
ખરેતી પર આયફોલજત રાષટ્ર હીય સંમરેલિમાં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીનું 

આહવાિ અત્ંત મહતવનું પગલું છરે . દેશિા લાખફો ખરેિયૂતફોએ આ 
પ્ણાલલિરે અપિાવી છરે  અિરે ગુજરાતિા િાંગ લજલલાિરે સંપયૂણ્મપણરે 
પ્ાકૃમતક ખરેતી લજલલફો જાહેર કરવામાં આવયફો છરે . દેશિાં ઘણાં 
ગામ હવરે આ દદશામાં જઈ રહ્ા છરે , કારણ કે આિરે લીધરે ખરેિયૂતફોિાં 
જીવિમાં સધ્ધરતા આવી છરે . n

પ્રાકૃવતક ખોતી પ્રાકકૃમતિક ખેતિીના પરુંપરાગતિ સવરૂપથી જમીનની ગ્યણવત્ત સ્યધરશે તિો લોકોન્યું જીવન પણ સલામતિ 
બનશે. એ પહેલાં એ જાણવ્યું જરૂરી છે કે પ્રાકકૃમતિક ખેતિી કઈ રીતિે કરવામાં આવે છે..

ખચ્ષ વગર (ઝીરો બજટે) પ્રાકકૃમતિક ખેતિી, 
કકૃ ળર સામગ્રીની ખરીદી પર ખેડૂતિોની 

નનભ્ષરતિા રટાડવા અને પરુંપરાગતિ ક્ષેત્ર પર 
આધારરતિ ટેકનોલોજી પર પ્વવિાસ મૂકીને 

આશાસપદ સાધન તિરીકે પ્રાકકૃમતિક ખેતિીની 
ઓળખ કરવામાં આવી છે. પ્રાકકૃમતિક 

ખેતિીથી જમીનની ગ્યણવત્તામાં પણ સ્યધારો 
થાય છે. દેશી ગાય, તિેન્યું છાણ અને મૂત્ર 

તિેમાં મહતવની ભૂમમકા ભજવે છે. આનાથી 
પ્વપ્વધ પ્રરક્રયા ખેતિરમાં જ થઇ જાય છે, જ ે

ખેતિરને જરૂરી તિતવ પૂરાં પાડે છે. પરુંપરાગતિ 
પદ્ધમતિઓ જમે કે બાયોમાસ સાથે માટીમાં 
ભીન્યું રાસ નાખવ્યું અથવા જમીનને આખા 
વર્ષ દરમમયાન લીલા આવરણથી ઢાંકીને 
રાખવ્યું. ત્ાં સ્યધી કે પાણીની ખૂબ ઓછી 
ઉપલબ્ધતિા હોય તિો પણ પ્રથમ વર્ષથી જ 

પાકન્યું નોંધપાત્ર ઉતપાદન થાય છે.

જીિામૃત
પ્ાકૃમતક કૃષષ પ્દક્યા ધરતીનું 
અમૃત છરે . પ્યફોગફો પરર્ી 
જાણવા મળ્ું છરે  કે 10 
દકલફોગ્રામ છાણિી સાર્રે ગૌમયૂત્, 
ગફોળ, લફોટ અિરે ચણાિફો લફોટ 
વગરેરેિરે ભરેળવીિરે જ રે મમશ્રણ બિરે 
છરે  તરે જીવામૃત છરે

જીવામકૃત કઈ રીતે બિે છે. 10 દકલફો દેશી 
ગાયનું છાણ, 8-10 લીટર દેશી ગાયનું 
મયૂત્, 1.5ર્ી 2 દકલફો ગફોળ, 1.5ર્ી 2 દકલફો 
ચણાિફો લફોટ, 180 લીટર પાણી, ઝાિિી 
િીચરેિી એક મુઠ્ઠહી માટહી. ગફોળ, ચણાિફો લફોટ 
અિરે છાણિરે પાણી કે ગૌમયૂત્ સાર્રે ભરેળવીિરે 
પ્વાહહી બિાવી લફો. હવરે આ સામગ્રીિરે એક 
િ્રમમાં િાખીિરે લાકિહીિા િંિાર્ી હલાવફો. 
બરાબર મમસિ કયધા પછી જીવામૃત 
બિાવવા માટે બરેર્ી ત્ણ દદવસ ઢાંકહીિરે 
છાંયિામાં મયૂકહી દફો. આ મમશ્રણિરે દરરફોજ 
લાકિહીિા િંિાર્ી બરે મમનિટ હલાવતા રહફો. 
અિરે પાછંુ કોથળાથી ઢાંકી દો.

આ જીવામૃતિરે લસચાઇ સાર્રે ખરેતરમાં િાખવામાં આવરે ત્ારે જમીિમાં જીવાણુઓિી સંખ્યામાં મફોટફો વધારફો 
ર્ાય છરે  અિરે જમીિમાં રાસાયણણક અિરે જવૈવક ગુણફોમાં વધારફો ર્ાય છરે . જીવામૃતિરે મહહિામાં એક કે બરે વાર 
ઉપલબ્ધતાિા આધારે 200 લલટર પ્મત એકરિાં હહસાબરે લસચાઇિા પાણી સાર્રે િાખફો. આિાર્ી ખરેિયૂતફોિાં મમત્ 
ગણાતા અળલસયાિી સંખ્યા વધી જાય છરે . પ્ાકૃમતક ખરેતીમાં ઊંિા ખરેિાણિી પણ જરૂર િર્ી હફોતી. પ્ાકૃમતક 
ખરેતી ભયૂગભ્મ જળિરે પણ વધારે છરે . આ પ્દક્યા દ્ારા મુખ્ય પાકફોિી સાર્રે સાર્ી પાકફોિરે પણ ઉગાિહી શકાય છરે .

 લાભ 

બપફોરિાં 12 વાગરે ફળફોિાં ઝાિ પાસરે જ રે પિછાયફો 
પિે છરે , તરેિી પાસરે પ્મત ઝાિ મહહિામાં એક 
વાર બરેર્ી પાંચ લલટર જીવામૃત એક કે બરે વાર 
ગફોળાકારમાં િાખવાનું છરે . તરેિાર્ી માટહી સવસ્ 
બિરે છરે  અિરે પાક પણ એટલફો જ સારફો ઉગરે છરે .

ઘિજીવામૃત એ જીવામૃતનું સુકંુ રૂપ છરે , જ રેિરે વાવણી કરતાં પહેલાં 
જમીિમાં િાખવામાં આવરે છરે . તિકામાં સુકાવરેલા 200 દકલફો છાણમાં 
તાજુ ંબિરેલું 20 લલટર જીવામૃત ભરેળવીિરે બરે દદવસ છાંયિામાં મયૂકફો. 
તરેિરે ફરી એક વાર ગરમીમાં સુકાવીિરે િંિાર્ી પીસીિરે બારીક બિાવી 
દેવામાં આવરે છરે . આ રીતરે બિરેલાં ઘિજીવામૃતિરે એક એકર જમીિમાં 
િાખી શકાશરે.

ફળાોિાં ઝાડમાં જીિામૃતિાો પ્રયાોગ ઘિજીિામૃત

પ્રાકૃવતક ખોતીરાષ્ટ્ર



2022િાં વર્ષિાં પ્થમ કદવસે ખેડૂતોિે પ્ધાિમંત્રી કકસાિ 
સન્ાિ નિધધિી 10મી ભે્ટ મળી છે. તેિી સાથે, ખેડૂતોિે 
આ ્યોજિા અંતર્ષત અત્ાર સયુધી 1.80 લાખ કરોડ 
રૂવપ્યાિી રકમ વહેંચવામાં આવી છે. ખેડૂતોિાં ખાતામાં 
અત્ાર સયુધી સીધી ્ટટ્ ાનસફર થ્યેલી આ સૌથી મો્ટી 
રકમ છે
પાયાિા સતરે ખરેિયૂતફોિરે સશકત બિાવવાિી વિાપ્ધાિિી 
સતત પ્મતબધ્ધતા અિરે સંકલપિરે પદરણામરે જ િવા વષ્મિા 
પ્ારંભભક દદવસરે કેનદ્ર સરકારે ખરેિયૂતફોિરે પ્ર્મ ભરેટ આપી 
હતી.  1 જાન્ુઆરીએ વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 10 કરફોિર્ી 
વધુ ખરેિયૂતફોિા બરેન્ક ખાતામાં સીધા રૂ, 20,000 કરફોિર્ી 
વધુ રકમ ટ્ર ાનસફર કરી. આ પ્સંગરે, 351 ખરેિયૂત ઉતપાદિ 
સંઘ (FPO)િરે રૂ. 14 કરફોિર્ી વધુ ઇમ્કવટહી ગ્રાન્ટ પણ 
જારી કરવામાં આવી જ રેિફો સીધફો ફાયદફો સવા લાખર્ી 
વધુ ખરેિયૂતફોિરે ર્શરે. પીએમ-દકસાિ યફોજિા અંતગ્મત પાત્ 
લાભાર્થી ખરેિયૂત પદરવારફોિરે પ્મત વષ્મ રૂ. 6,000િી આર્ર્ક 
સહાય આપવામાં આવરે છરે . દર ચાર મહહિરે રૂ. 2,000િા 
ત્ણ હપતા આપવામાં આવરે છરે . આ રકમ લાભાર્થીિા બરેન્ક 
ખાતામાં સીધી ટ્ર ાનસફર ર્ાય છરે .

પ્ાકૃમતક કૃષષ પધ્ધમત માત્ જમીિિી ઉતપાદિ ક્મતા જ િર્ી 
વધારતી, પણ જીવાતફો અિરે દ્બમારીઓિરે રફોકવા માટે પણ 
અસરકારક વવકલપ આપરે છરે . પાક પર જીવાતફોિરે રફોકવા માટે 
સ્ાનિક વિસપમત પર આધાદરત સસતી અિરે ખરેિયૂતફોિા ખરેતરમાં 
જ બિિાર વસ્ુ છરે  અનનિઅસ્ત. તરેમાં પાંચ દકલફો લીમિફો અર્વા 
સ્ાનિક છફોિિાં પાંદિા, જ રે ગાય િ ખાતી હફોય, 20 લલટર દેશી 
ગાયનું મયૂત્, 500 ગ્રામ તમાકુિા પાઉિર, 500 ગ્રામ લીલા 
મરચાં, 50 ગ્રામ લસણિફો પરેસ્ટ િાખીિરે ધીમી આંચમાં ઉકાળહીિરે 
બરે દદવસ માટે મયૂકહી રાખવામાં આવરે છરે . 200 લલટર પાણીમાં છ 
લલટર મમશ્રણ ભરેળવીિરે એક એકરમાં છાંટવામાં આવરે છરે .

પ્ાકૃમતક ખરેતીિફો આ મહતવપયૂણ્મ નિણ્મય છરે . ખરેતીવાળહી સંપયૂણ્મ 
જમીિિરે પાકિા અવશરેષ અર્વા ટયૂં કા સમયિા આંતર પાક 
દ્ારા પયૂરી રીતરે ઢાંકહી દેવામાં આવરે છરે . આચ્છાદિર્ી જમીિમાં 
ભરેજ જળવાઈ રહે છરે  અિરે વાતાવરણમાંર્ી ભરેજ શફોષીિરે 
કૃષષ માટે પાણીિી જરૂદરયાત પણ ઘટાિે છરે . જીવાણુઓ અિરે 
અળલસયાિી પ્વૃનત્ત વધારે છરે , િીંદણિરે અંકુશમાં રાખરે છરે  અિરે 
અંતમાં વવઘહટત ર્ઈિરે જમીિમાંર્ી કાબ્મિ ઉત્જ્મિ રફોકહીિરે 
જમીિિી જવૈવક કાબ્મિ ક્મતાિરે વધારે છરે .

પ્ાકૃમતક ખરેતીિફો એક જરૂરી આધાર બીજામૃત છરે , જ રે બીજજન્ય 
રફોગફોર્ી બચાવરે છરે  અિરે અંકુરણ ક્મતામાં વધારફો કરે છરે . દેશી 
ગાયનું પાંચ દકલફોગ્રામ છાણ, પાંચ લલટર ગૌમયૂત્, 50 ગ્રામ ચયૂિફો 
અિરે ર્ફોિહી માટહીિરે 20 લલટર પાણીમાં ભરેળવીિરે બીજામૃત બિરે છરે . 
એક રાત મયૂકહી રાખવાર્ી તરેમાંર્ી 10 દકલફોગ્રામ બીજનું પ્ફોસરેલસગ 
કરી શકાય છરે . બીજા દદવસરે બીજ તૈયાર ર્ઈ જાય છરે .

આ કૃષષ પધ્ધમતમાં વાફસા નિમધાણ પણ મહતવપયૂણ્મ 
પ્દક્યા છરે . જ રેમાં જમીિમાં ભરેજ અિરે હવા સમાિ સં્ુલિ 
જાળવવામાં આવરે છરે

િાફસા

અગ્નિઅસ્ત્ર

બીજામૃત

અાચ્ાદિ

અમૃત િષ્ભમાં િિા િષ્ભમાં 
ખોડૂતાોિો ભોટ મળી

-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

વર્ષના પ્રારંભમાં દેશનાં કરાેડાે 
અન્નદાતાઅાેનાે સાથ હાેય, વર્ષના 
પ્રારંભમાં ખૂણે ખૂણે ખેડૂતાેનાં દશ્ષન 
કરવાનું સાૌભાગય મળે, તે મારા માટે 
પ્રેરણાની ક્ણ છે, ખાસ કરીને 
નાના ખેડૂતાેને પ્રધાનમંત્રી હકસાન 
સન્ાન નનવધનાે 10માે હપાે મળાે 
છે. ખેડૂતાેના બેન્ક ખાતામાં રૂપપયા 
20,000 કરાેડ ટ્ાન્સફર કરવામાં 
અાવ્યા છે.
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પ્રાકૃવતક ખોતીરાષ્ટ્ર

વડાપ્રધાનન્યું સુંપૂણ્ષ 
ભારણ સાંભળવા માટે 
QR કોડ સે્ન કરો.
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”તમે જાં પણ જાેશાે, કાેઇ પણ પહરવારમાં 
જાેશાે, ગમે તેટલું સંપન્ન પહરવાર હશે, 
ભણેલું-ગણેલું પહરવાર હશે, પણ જાે 

પહરવારમાં યુવાન સાથે વાત કરશાે તાે અે 
પાહરવાહરક પરંપરાથી હટીને કહે છે, હંુ 
તાે સ્ટાટ્ષ અપ કરીશ. સ્ટાટ્ષઅપમાં જતાે 

રહીશ. અેટલે કે જાેખમ લેવા માટે તેનું મન 
ઉછળી રહું છે. અાજે નાના શહેરાેમાં પણ 
સ્ટાટ્ષઅપ સંસૃ્વતનાે વવસતાર થઈ રહાે છે 
અને હંુ તેમાં ઉજ્જવળ ભવવષ્યના સંકેત 

જાેઈ રહાે છંુ.”
-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

મહારાષટ્ર માં પયૂણરે ખાતરે રહેતા મ્ુર પાટહીલરે 2011માં 
પફોતાિી મફોટરસાઇકલનું માઇલરેજ વધારવા માટે 
પ્યત્ન કયગો અિરે સફળતા પણ મરેળવી. 2017-18માં 

તરેમણરે ટેકિફોલફોજી વવસિાવી જ રેિાર્ી 40 ટકા ઉત્જ્મિ ઓછંુ 
ર્્ું અિરે 2021માં તરેિી પરેટન્ટ પણ મરેળવી લીધી. અટલ ન્યૂ 
ઇનનિયા ચરેલરેનજ દ્ારા રૂવપયા 90 લાખનું અનુદાિ મળયા બાદ 
તરેઓ હવરે પફોતાિા ચાર મમત્ફો સાર્રે મળહીિરે પફોતાનું સ્ટાટ્મ અપ 
ચલાવી રહ્ા છરે . એ જ રીતરે, અમદાવાદમાં રહેતા અંગદ લસહ 
પણ કંઇક અલગ કરવા માંગતા હતા. તરેર્ી જ્ારે તરેમિરે તક 
મળહી ત્ારે પફોતાનું સ્ટાટ્મ અપ શરૂ ક્ુું અિરે માલ પદરવહિ 
માટે એક વરેબસાઇટ ચલાવવા લાગયા. આ સ્ટાટ્મ અપિી 
સફળતા જોઈિરે અંગદિાં કેટલાંક મમત્ફો િફોકરી છફોિહીિરે તરેિી 
સાર્રે કામ કરવા લાગયા. કેટલાંક વષગો પહેલાં કફોઇ ્ુવક 

યુિાિાોિા સપિા 
સાકાર કરિાિાો માગ્ભ

સ્ાટ્ભઅપથી યુનિકાોિ્ભ..

ભારતિ વવશ્વનો સૌથી ય્યવાન દેશ છે, જ્ાં આશરે 
65 ટકા વસતતિ સરેરાશ 35 વર્ષની ઉંમરની છે. ્પણ 
આ ય્યવાનોના સ્પનાને સાચો માગ્ષ બતિાવવાની જરૂર 
છે. 15 ઓગસ્ટ, 2015નાં રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ લાલ ફકલલા ્પરથી ‘સ્ટાટ્ષઅ્પ ઇનન્ડ્યા’ની 
જાહેરાતિ કરી. એ ્પછી 16 જાન્યઆરીનાં રોજ 
ઔ્પચાફરક રીતિે તિેની શરૂઆતિ કરતિા તિેમણે કહ્યં, 
“મારં સ્પન્યં છે કે દેશના ય્યવાનો નોકરી માંગનાર 
નહીં, ્પણ નોકરી આ્પનાર બને.” આજ ે60,000થી 
વધ્ય સ્ટાટ્ષઅ્પ સાથે 75થી વધ્ય ય્યનનકોન્ષ સ્ટાટ્ષ  અ્પ 
ઇનન્ડ્યાની સિળતિાનો પ્યરાવો આ્પી રહ્ા છે.

સ્ાટ્ભઅપ ઇન્ન્ડયારાષ્ટ્ર
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કહેતફો કે તરે વરેપાર કરવા માંગરે છરે  અર્વા કફોઈ િવી કંપિી 
શરૂ કરવા માંગરે છરે  ત્ારે પદરવારિા વિહીલફો એવફો જવાબ 
આપતા કે, તારે િફોકરી કેમ િર્ી કરવી. િફોકરીમાં સલામતી 
હફોય છરે , નિયમમત પગાર મળરે  છરે . ઝંઝટ પણ ઓછી હફોય 
છરે . પણ આજરે કફોઇ ્ુવક પફોતાિી કંપિી શરૂ કરવા માંગરે 
તફો તરેિી આસપાસ તમામ લફોકફો બહુ ઉત્ાહહત ર્ઈ જાય 
છરે  અિરે તરેિરે સંપયૂણ્મ સહયફોગ પણ કરે છરે . આજરે આ શક્ 
બન્ું હફોય તફો તરેનું કારણ છરે  સ્ટાટ્મ અપ ઇનનિયા. સામાન્ય 
શબ્ફોમાં કહહીએ તફો સ્ટાટ્મ અપિફો અર્્મ ર્ાય છરે  િવી કંપિી 
શરૂ કરવી. આ કંપિી િવી પ્ફોિટ્િસ કે સરેવાઓ માટે કાય્મ 
કરે છરે . એવી પ્ફોિટ્િસ કે સર્વસ, જ રે એ સમયરે બજારમાં 
િર્ી હફોતી. એવી કંપિીઓ જ રે ્ુવા ઉદ્ફોગ સાહલસકફો 
અર્વા બરે-ત્ણ મમત્ફો સાર્રે મળહીિરે શરૂ કરી શકે છરે . કેનદ્ર 
સરકારિા વવભાગ દિપાટ્મ મરેન્ટ ઓફ ઇનિક્સ્ટ્રયલ પફોલલસી 

એનિ પ્મફોશિ (DIPP)િા જણાવયા પ્માણરે સ્ટાટ્મ અપ એ 
કંપિી છરે , જ રે ભારતમાં પાંચ વષ્મિી અંદર રજીસ્ટર ર્ઈ હફોય.
જ રેનું ટિ્મઓવર એક િાણાંકહીય વષ્મમાં 25 કરફોિ રૂવપયાર્ી 
વધુ િ હફોય. એવી અપરેક્ા રાખવામાં આવરે છરે  કે આ કંપિી 
ઇિફોવરેશિ, િેવલપમરેન્ટ, િવી પ્ફોિટ્િસનું વયવસાયીકરણ, 
ટેકિફોલફોજી આધાદરત સર્વસ અર્વા બૌનધ્ધક સંપનત્તિાં 
ક્રેત્માં કામ કરતી હફોય. સ્ટાટ્મ અપ ઇનનિયા દ્ારા સરકાર 
એવી કંપિીઓિરે િાણાંકહીય સહાયતાિી સાર્રે પ્ફોત્ાહિ 
અિરે યફોગય મંચ પયૂરફો પાિે છરે . તમરે www.startupindia.
gov.in પર રજીસ્ટ્રરેશિર્ી માંિહીિરે દ્બઝિરેસ આઇદિયા રજયૂ  
કરી શકફો છફો અિરે સ્ટાટ્મ અપ ઇનનિયા સાર્રે સંકળાયરેલા દરેક 
સવાલિફો જવાબ પણ મરેળવી શકફો છફો. તમારફો આઇદિયા 
પસંદ આવી જાય તફો તમારા માટે આગળિફો રસતફો ઘણફો 
સરળ બિી જાય છરે . n

સ્ાટ્ભઅપિો મળો છો  અિોક પ્રકારિા લાભ
n ઉદ્ોર સાહસસકોિે સમાિ તકોઃ સરળતિાથી માન્યતિા, બુંધ કરવાની 

સરળ પ્રરક્રયા, કાનૂની સહાય, પેટન્ટ અરજીઓને ઝડપથી ટ્ર ેક કરવી 
અને તિમામ સુંબુંચધતિ અને ઉપયોગી માહહતિી પૂરી પાડવા વેબસાઇટ  

n અનયુદાિ અિે પ્ોત્ાહિઃ પાત્ર સ્ટાટ્ષઅપ માટે ઇન્કમટેક્સ અને 
કેપ્પટલ ગેઇન ટેક્સમાં છૂટ, સ્ટાટ્ષઅપ ઇકોસસસ્ટમમાં વધ્ય મૂડી 
લગાવવા માટે ફનડ ઓફ ફનડ્સ અને કે્રરડટ ગેરન્ટી સ્ીમ

n ઇનક્યુબેશિ અિે ઇનડસ્ટ્ ીઃ એકેડેમમયા પાટ્ષનરશીપ- અનેક 
ઇનક્યબેટર અને ઇનોવેશન લેબ, કાય્ષક્રમો, સપધયાઓ અને મદદની 
જોગવાઈ.

્્યનનકોન્ષ એટલે એવાં સ્ટાટ્ષઅપ જને્યું મૂલ્ય ઓછામાં ઓછ્ય ું  એક 
અબજ ડોલર હોય છે, એટલે કે લગભગ સાડા સાતિ હજાર કરોડ. 
વર્ષ 2015 સ્યધી દેશમાં માંડ નવ કે દસ ્્યનનકોન્ષ હતિા, આજ ે
ભારતિમાં 75થી વધ્ય ્્યનનકોન્ષ બની ચૂક્ાં છે.

સફળતાિી યાત્ા
n સ્ટાટ્ષઅપ ઇશ્નડયા પહેલના શ્યભારુંભની છઠ્ી વર્ષગાંઠ 

પ્રસુંગે રડપાટ્ષમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇનડસ્ટ્ર ી એનડ 
ઇન્ટરનલ ટ્રેડ (DPIIT)એ જાન્્યઆરી મહહનામાં 
એક સપતિાહ સ્યધી યોજાયેલાકાય્ષક્રમ ‘સેસલબ્ેટટગ 
ઇનોવેશન ઇકોસસસ્ટમ’ન્યું આયોજન ક્્યું હત્યું.

n માન્યતિા પ્રાપતિ સ્ટાટ્ષઅપન્યું પ્વસતિરણ હવે દેશનાં 623 
સજલલા સ્યધી થઈ ગ્્યું છે. હાલમાં દરેક રાજ્ અને 
કેનદ્રશાસસતિ પ્રદેશમાં ઓછાંમાં ઓછ્ય ું  એક સ્ટાટ્ષઅપ 
છે.

n જ્ારે આ યોજના શરૂ થઈ ત્ારે 808 રદવસમાં 
10,000 સ્ટાટ્ષઅપ જોડાયા હતિા. યોજનાના પ્રથમ 
વર્ષ 2016-17માં 743 સ્ટાટ્ષઅપને માન્યતિા આપવામાં 
આવી હતિી. વર્ષ 2020-21માં એકલાં 16,000થી વધ્ય 
સ્ટાટ્ષઅપને માન્યતિા મળી.

n ફ્યડ પ્રોસેસસગ, પ્રોડકટ્ ડેવલપમેન્ટ, એસપલકેશન 
ડેવલપમેન્ટ, આઇટી ક્સલ્્સી અને બબઝનેસ 
સપોટ્ષ  સર્વસસસનાં શ્ેત્રમાં સૌથી વધ્ય સ્ટાટ્ષઅપ છે.

સ્ાટ્ભઅપ સ્ાપપત કરિા માટો અન્ સરકારી લાભ
n નાના વેપાર માટે લોન n ભુંડોળ મેળવવામાં સરળતિા n અન્ય 
ઉદ્ોગ સાહસસકો સાથે મ્યલાકાતિ n ક્રાઉડ ફનનડગની સ્યપ્વધા

ચચા્ભસ્દ બિી રહો લા યુનિકાોિ્ભ

60,704 માન્યતિા પ્રાપતિ સ્ટાટ્ષઅપ દ્ારા 
DPIIT દ્ારા

પ્તત સ્ા્ટ્ષઅપ સરેરાશ 11 કમ્ષચારીઓ સાથે દેશમાં કયુલ 48,903 
સ્ા્ટ્ષઅપે 5,49,842 િોકરીઓનયું સજ ્ષિ કયયુું છે. વર્ષ 2020-2021 

દરતમ્યાિ માન્તાપ્ાપત સ્ા્ટ્ષઅપ દ્ારા આશરે 1.7 લાખ િોકરીઓનયું 
સજ ્ષિ કરવામાં આવયયું. 45% સ્ટાટ્ષઅપ એવા છે જનેી લીડરશીપ 

ટીમમાં એક મહહલા ઉદ્ોગ સાહસસક છે.

સ્ાટ્ભઅપ ઇન્ન્ડયારાષ્ટ્ર
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અાઝાદ ડહન્દ 
ફાોજિા શસપાહી

દોિ પર મરી ફીટિાર 

નેતિાજી સ્યભારચંદ્ર બોઝનાં સૂત્ ‘્્યમ મ્યઝે ખૂન દો, મૈં ્્યમહે 
આઝાદી દ્યંગા’ એ સમગ્ દેશમાં સવતિંત્તિા સેનાનીઓમાં 
જોશનો સંચાર ક્યષો હતિો. ભારતિી્ય સવતિંત્તિા સંગ્ામના 
અગ્ીમ હરોળના નેતિાઓમાં ગણાતિા સ્યભારચંદ્ર બોઝ 
ભારતિ માતિાના એ વીર સપૂતિ હતિા જમેનાં ને્ૃતવમાં 
આઝાદ હહન્દ િોજ ેભારતિની સવતિંત્તિા માટે લડાઈ લડી 
હતિી અને અંગ્ેજોને ્પડકાર િેંક્ો હતિો. નેતિાજીએ આઝાદ 
હહન્દ િોજની ્પણ રચના કરી હતિી જનેાં 75 વર્ષની સમાપપતિ 
પ્રસંગે ઇતતિહાસમાં પ્રથમ વાર 2018માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ લાલ ફકલલા ્પરથી તતિરંગો લહેરાવ્યો હતિો. 23 
જાન્યઆરી, 2021નાં રોજ નેતિાજીની 125મી જન્જ્યંતિી 
પ્રસંગે ભારતિ સરકારે સ્મરણોત્સવ મનાવવા માટે એક 
વર્ષ સ્યધી ચાલનારા સમારોહનો શ્યભારંભ ક્યષો અને 23 
જાન્યઆરીનાં રોજ તિેમની જન્જ્યંતિીને ્પરાક્રમ ફદવસ 
તિરીકે મનાવવાનો નનણ્ષ્ય ્પણ લીધો..

વષ્મ 1897માં 23 જાન્આુરીિાં રફોજ ઓદિશાિા 
કટકમાં જન્રેલા િરેતાજી સભુાષચદં્ર બફોઝ સમય 
કરતાં આગળનુ ંવવચારતા હતા. આઝાદી તરેમિાં માટે 

અગં્રરેજોિી ગલુામીમાંર્ી મુકકત પયૂરતી મયધાદદત િહફોતી, પણ 
તરેઓ રાષટ્રિા પાયાિરે મજબયૂત કરવા માટે દેશિરે આત્મનિભ્મર 
કરવા માંગતા હતા. તરેઓ ગરીબી, નિરક્રતા, દ્બમારી, વજૈ્ઞાનિક 
ઉતપાદિિી કમીિરે દેશિી મફોટહી સમસયાઓમાં ગણતા હતા.

એટલાં માટે જ તરેમિી આઝાદ હહનદ સરકારે દરેક ક્રેત્ સાર્રે 
સકંળાયરેલી યફોજિાઓ બિાવી હતી. તરેિી પફોતાિી બરેન્ક હતી, 
ચલણ હ્ુ,ં પફોતાિી ટપાલ હટદકટ હતી, પફોતાનુ ંરેદિયફો સ્ટરેશિ 
હ્ુ,ં પફોતાનુ ંલફોકતતં્ હ્ંુ. િરેતાજીએ સમગ્ર ભારતમાં જામત, જ્ઞામત, 
રંગ, ભાષા, પ્દેશવાદિી મયધાદાઓિરે તફોિહીિરે સમગ્ર દેશિરે એક 
રાષટ્રિા સયૂત્માં પરફોવવાનુ ંકામ ક્ુું હ્ંુ. તરેમણરે દેશવાસીઓિરે 
એકતાિફો મતં્ આપયફો અિરે એ મતં્ કેટલફો અસરકારક હતફો, તરેનું 
ઉદાહરણ છરે  પજંાબિા કિ્મલ ગરુબક્લસહ હઢલલિ, જિરલ 
શાહિવાઝ ખાિ અિરે કિ્મલ પ્રેમકુમાર સહગલ. આઝાદ હહનદ 

પરાક્રમ ડદિસ પર વિિોષ

અાઝાદી કા અમૃત મહાોત્િરાષ્ટ્ર
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ફફોજિા આ અધધકારીઓનુ ં કફોટ્મ  માશ્મલ કરવામાં આવ્ંુ ત્ારે 
સાંપ્દાષયક આધાર પર અકાલી દળરે  કિ્મલ હઢલલિ અિરે મસુસલમ 
લીગરે જિરલ શાહિવાઝ ખાિિફો કેસ લિવાિફો પ્સતાવ મયૂક્ફો, 
પણ આ સનૈિક અધધકારીઓએ એ પ્સતાવિરે ફગાવી દીધફો અિરે 
એ સમયરે આ સયૂત્ ખયૂબ જાણીતી બન્ુ ંહ્ુ-ં ‘લાલ દકલલરે સરે આઇ 
આવાઝ-સહગલ, હઢલલિ, શાહિવાઝ.’ મહાત્મા ગાંધી પાસરેર્ી 
‘િરેતાજી’નુ ં ઉપિામ મરેળવિાર સભુાષચદં્ર બફોઝરે ‘જય હહદ’નુ ં સયૂત્ 
આપ્ુ ંહ્ુ ંજ રે આજરે રાષટ્ર હીય સયૂત્ બિી ગ્ંુ છરે . આઝાદી કા અમતૃ 
મહફોત્વિી શૃખંલામાં આ વખતરે સુભાષચદં્ર બફોઝિા સહયફોગી 
અિરે આઝાદ હહનદ ફફોજિા લસપાહહીઓ કેપટિ અબબાસ અલી, 
રાસદ્બહારી બફોઝ, ગરુબક્લસહ હઢલલિ અિરે કિ્મલ નિઝામદુ્ીિિી 
કહાિી, જ રેમણરે અંગ્રરેજોિફો મકિમતાર્ી સામિફો કયગો. આ લિવયૈાઓ  

‘भारत बलुा रहा ह।ै रकत, रकत को आवाज द ेरहा ह।ै उठो, 
हमार ेपास अब गवंान ेके लल ए समय नहीं ह’ै િા િરેતાજીિા 
આહવાિ પર દેશ ખાતર જીવ આપી દેવા તયૈાર ર્ઇ ગયા. 

‘ऐ दररया-ए-गगंा त ू खामोश हो जा, ऐ दररया-ए-
सतलज त ू सयाहपोश हो जा...भगत लसहं तमुको लिर 
स ेआना पड़ेगा... हुकूमत को जलवा लद खाना पड़ेगा।’ 
આ પંકકતઓ ગાઇિરે િવલફોહહયા ્વુાિફોિી અિરેક પરેઢહીઓિરે 
આઝાદીનુ ં ઘરેલુ ં લગાિિાર બલંુદ અવાજ ધરાવતા કેપટિ 
અબબાસ અલીિફો જન્ ઉત્તરપ્દેશિાં બલુદંશહેર લજલલાિા 
ખજુા્મમાં 3 જાનુ્આરી,1920િાં રફોજ ર્યફો હતફો. તરેઓ સવતતં્તા 
સરેિાિીિા પદરવારમાંર્ી આવતા હતા. તરેમિા દાદા રૂસતમ 
અલી ખાિિરે 1857માં સવતતં્તા સંગ્રામ બાદ બુલદંશહરમાં 
ફાંસી આપવામાં આવી હતી. અગં્રરેજોએ ભગતલસહિરે ફાંસી 
આપી ત્ારે અબબાસ અલી માત્ 11 વષ્મિા હતા. તરેમ છતાં 
તરેઓ વવરફોધ પ્દશ્મિમાં ભાગ લરેતા રહ્ા અિરે ‘િૌજવાિ 
ભારત સભા’માં જોિાઈ ગયા, જ રેિી સ્ાપિા ભગતલસહ અિરે 
તરેમિા સાર્ીઓએ કરી હતી. બાદમાં અલીગઢ ્નુિવર્સટહીમાં 
અભયાસ દરમમયાિ તરેઓ ઓલ ઇનનિયા સુ્ટિન્ટ ફેિરેશિિા 
સભય બન્યા અિરે બળવફો કરવાિા ઇરાદાર્ી 1939માં  દ્રિહટશ 
ઇનનિયિ આમથીમાં ભતથી ર્ઈ ગયા. 1940માં તરેમિરે જાપાિ 
સામરેિા ્ ધુ્ધમાં દશક્ણ-પયૂવ્મ એશશયાિા મફોરચા પર મફોકલવામાં 
આવયા. જો કે 1944માં િરેતાજી સભુાષચદં્ર બફોઝરે લસગાપરમાંર્ી 
સશસ્ત ક્ાંમતનુ ં બ્ગુલ ફયૂં કુ ં તફો તરેમિી હાકલ સાંભળહીિરે 
કેપટિ અબબાસ અલી અગં્રરેજોિી સરેિા છફોિહીિરે આઝાદ હહનદ 
ફફોજમાં જોિાઈ ગયા. બાદમાં તરેઓ મયાંમારિા વત્મમાિ પ્ાંત 
રખાઇિમાં દ્રિટહીશ સરેિા સામરે લડ્ા પણ જાપાિરે મમત્ દેશફોિી 
સામરે સમપ્મણ ક્ુું ત્ારે અબબાસ અલી સાર્રે આઝાદ હહનદ 
ફફોજિા 60,000ર્ી વધ ુસનૈિકફોિી ધરપકિ કરવામાં આવી. એ 
પછી અબબાસ અલીિરે તરેમિાં ત્ણ સાર્ીઓ સાર્રે મુલ્ાિિા 
દકલલામાં રાખવામાં આવયા અિરે તરેમિાં પર કેસ ચલાવવામાં 
આવયફો. અબબાસ અલીનુ ં કફોટ્મ  માશ્મલ કરવામાં આવ્ંુ અિરે 
અતંરે 1946માં તરેમિરે ફાંસીિી સજા સભંળાવવામાં આવી. પણ 
દેશ આઝાદ ર્યફો પછી તરેમિરે છફોિહી મયૂકવામાં આવયા. 

અંગ્ોજ સોિા છાોડીિો અાઝાદ 
ડહન્દ ફાોજમાં જાોડાયા હતા

કેપ્ટિ અબબાસ અલી

જન્ઃ 3 જાન્યુઆરી, 1920, મકૃતયુઃ 11 ઓટિોબર, 2014
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જ્ારે િરેતાજી દેશ છફોિહીિરે  જમ્મિી ગયા ત્ારે રાસદ્બહારી બફોઝિરે 
લાગ્ું કે આઝાદ હહનદ ફફોજનું િરે્ૃતવ સુભાષચંદ્ર બફોઝર્ી સારી રીતરે 

કફોઇ િ કરી શકે. તરેમણરે િરેતાજીિરે આમંવત્ત કરવાિફો નિણ્મય લીધફો અિરે િરેતાજી 
સુભાષચંદ્ર બફોઝ 20 જયૂિ, 1943િાં રફોજ ટફોક્ફો પહોંચયા ત્ારે રાસદ્બહારી 
બફોઝરે તરેમિી સાર્રે મુલાકાત કરીિરે બાંગલા ભાષામાં વાત કરી અિરે દેશિરે 
અંગ્રરેજોિી ગુલામીમાંર્ી મુકત કરાવવાિફો સંકલપ કયગો. રાસદ્બહારી બફોઝિરે 
િરેતાજી પર ઘણી આશા હતી. અિરે એમ હફોવું એ સવાભાવવક પણ હ્ું કારણકે 
બંિરે વયકકતઓમાં ઘણી સમાિતા હતી. બંિરે બફોઝ હતા, બંગાળહી હતા, ક્ાંમતકારી 
હતા અિરે એકબીજાિા પ્શંસક પણ હતા. રાસદ્બહારી બફોઝરે 5 જુલાઇિાં રફોજ 
લસગાપફોરમાં આઝાદ હહનદ ફફોજનું સુકાિ િરેતાજીિા હાર્માં સોંપી દીધું અિરે ખુદિરે 
સલાહકારિી ભયૂમમકા સુધી સીમમત કરી દીધા. રાસદ્બહારી બફોઝરે જ રે મદદ ર્ઈ 
શકતી હતી તરે કરી. કહેવામાં આવરે છરે  કે આઝાદ હહનદ ફફોજનું સુકાિ મળયા બાદ જ 
િરેતાજીિી ખરી લિાઇ શરૂ ર્ઈ હતી. રાસદ્બહારી બફોઝિફો જન્ 25 મરે, 1886િાં 
રફોજ બંગાળિા વધ્મમાિ લજલલાિા સુભલદા ગામમાં ર્યફો હતફો. શાળામાં હતા 
ત્ારર્ી જ તરેઓ ક્ાંમતકારી પ્વૃનત્તઓ તરફ આકર્ષત ર્યા હતા અિરે બહુ િાિી 

બંને બાેઝ હતા, 
બંગાળી હતા,
કાંવતકારી હતા 
અને અેક બીજાના 
પ્રશંસક પણ હતા

રાસશબહારી બાોઝ 
જન્મઃ 25 મે, 1886  મૃત્ુમઃ 21 જાન્ુઅારી, 1945

અાઝાદ ડહન્દ ફાોજિો ઊભી 
કરિાર અગ્ણી સોિાિી

અાઝાદી માટો લડિારા લાખાો યુિાિાોિો અોક 
સૂત્માં બાંધિાિું કામ કયુું

ગુરબકશસંહ ડઢલ્િ
જન્મઃ 18 માચ્ષ, 1914 
મૃત્ુમઃ 06 ફેબ્ુઅારી, 2006

અભયાસમાં કુશળ અિરે શાદરદરક રીતરે ચુસત 
હફોવાિરે કારણરે ગુરબક્લસહ હઢલલિિા 

વપતાિા એક મમત્એ તરેમિરે સરેિામાં દાખલ ર્વાિી 
સલાહ આપી હતી. ગુરબક્લસહે લશકરિી તૈયારી 
શરૂ કરી દીધી અિરે 1933માં ભારતીય લશકરમાં 
ભતથી ર્ઈ ગયા. 14મી પંજાબ રેલજમરેન્ટમાં પસંદગી 
ર્ઈ અિરે તાલીમ લીધા બાદ તરેઓ 1941માં બીજા 
વવશ્વ્ુધિમાં લિવા માટે મલરેશશયા જતા રહ્ા. જો 
કે, 1942માં જાપાિિી સરેિાએ તરેમિરે બંદી બિાવી 
લીધા. જ રેલવાસ દરમમયાિ તરેમનું મિ બદલાઇ 
ગ્ું અિરે પફોતાિા દેશ માટે લિવાનું િકિહી ક્ુું અિરે 
દ્રિહટશ સરેિા સામરે લિવા માટે તૈયાર ર્ઈ ગયા.

જ રેલમાંર્ી છયૂ ટ્ા બાદ તરેઓ સુભાષચંદ્ર બફોઝિા 
િરે્ૃતવ હે્ઠળિી આઝાદ હહનદ ફફોજમાં ભતથી ર્ઈ 
ગયા અિરે દેશ માટે પ્ાણફોિી આહયૂમત માટે તૈયાર 
ર્ઈ ગયા. આઝાદ હહનદ ફફોજિા લસપાહહી તરીકે 
હઢલલિરે ભારે બહાદુરી બતાવી અિરે પફોતાિા 
સાહસિફો પદરચય આપતા અંગ્રરેજોિા િાકમાં દમ 
કરી દીધફો. જો કે, ્ુધ્ધમાં જાપાિીઓિી હારિરે 
કારણરે હઢલલિ સહહત આઝાદ હહનદ ફફોજિા 

ગુરબક્સસંહ હઢલ્લનને દેશ સેવા 
માટે પદ્મભૂરણથી સન્ાનનત 
કરવામાં અાવ્યા હતા.

અાઝાદી કા અમૃત મહાોત્િરાષ્ટ્ર
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વારાણસીમાં 9 મરે, 2014િફો દદવસ હતફો. એક 
મંચ પર ગુજરાતિા તત્ાલીિ મુખ્યમંત્ી િરેનદ્ર 

મફોદીએ એક વિહીલિા ચરણસપશ્મ કયધા હતા. એ વિહીલ 
હતા કિ્મલ નિઝામુદ્ીિ, જ રેઓ િરેતાજી સુભાષચંદ્ર બફોઝિા 
વિપણ હે્ઠળિા સંગ્ઠિ આઝાદ હહનદ ફફોજિા સભય 
હતા. કહેવાય છરે  કે તરેઓ િરેતાજી સુભાષચંદ્ર બફોઝિી કાર 
ચલાવતા હતા અિરે 11 ભાષાઓિા જાણકાર હફોવાિી સાર્રે 
સાર્રે નિશાિરેબાજ પણ હતા. કહેવાય છરે  કે તરેમણરે એક વાર 
લિાઈમાં અંગ્રરેજોનું વવમાિ તફોિહી પાડું હ્ું. ઉત્તરપ્દેશિા 

આઝમગઢ લજલલાિા 
ઢકવા ગામમાં જન્રેલા 
કિ્મલ નિઝામુદ્ીિિરે 
સુભાષચંદ્રએ ‘કિ્મલ’નું 
દ્બરદ આપ્ું હ્ું અિરે 
તરેઓ બમધામાં તરેમિી કાર 
ચલાવતા હતા. િરેતાજી 
સાર્રે તરેમિા મજબયૂત 

સંબંધફોિફો સંકેત એ વાત પરર્ી પણ મળરે  છરે  કે વષ્મ 
2015માં સુભાષચંદ્ર બફોઝિી પ્પફોત્ી રાજ્શ્રી ચૌધરી 
નિઝામુદ્ીિિરે મળવા આઝમગઢ  આવી હતી. કહેવાય છરે  
કે નિઝામુદ્ીિ દ્રિહટશ આમથીમાં પરેરાટરુપર હતા પણ મદ્રાસી 
અિરે કાશમીરી સૈનિકફો સાર્રે સરેિા છફોિહીિરે તરેઓ સુભાષચંદ્ર 
બફોઝ સાર્રે આવી ગયા હતા. કિ્મલ નિઝામુદ્ીિ ઘણી 
વાર આઝાદ હહનદ ફફોજ સાર્રે સંકળાયરેલી એક વાતિફો 
ઉલલરેખ કરતા કે તરેમણરે સુભાષચંદ્ર બફોઝિરે બચાવવા માટે 
પફોતાિી પી્ઠ પર ત્ણ ગફોળહીઓ ખાધી હતી. તરેઓ કહેતાં 
કે, કફોઇએ િરેતાજીિરે નિશાિ બિાવવા માટે ગફોળહીઓ મારી 
હતી અિરે તરેમિરે બચાવવાિા પ્યાસમાં તરેમિાં પી્ઠ પર 
ત્ણ ગફોળહી વાગી હતી, જ રેિરે િફોટિર લક્ષી સહેગલરે કાઢહી 
હતી. ફેબુ્આરી, 2017માં આઝમગઢિા મુબારકપુરમાં 
નિઝામુદ્ીિનું અવસાિ ર્્ું હ્ું. n

નતેાજી સાથ ેતમેની 
પ્રથમ મલુાકાત 
સસંગાપારેમાં થઈ હતી, 
ત્ા ંઅાઝાદ હહન્ 
ફાજેની ભરતી ચાલી 
રહી હતી

સભુાષ શરિગોડ-કન્ષલ શાહનવાઝ નતેતૃ્વ કરી રહા હતા 
ગાધંી શરિગોડ-કન્ષલ ઇનાયત હકયાનીના નતૃેત્વમા ં
અાઝાદ શરિગોડ-કન્ષલ ગલુઝારા સસંહ 
િહો રુ શરિગોડ-લફે્ટનન્ટ કન્ષલ ગુરબક્ સસંહ હઢલ્લન 
ઝાસંી કી રાિી રોનજમોન્ટ-કેપ્ટન લક્મી સહેગલ. અા 
મહહલાઅાનેી સબ્ગડે હતી

ઉંમરમાં કુ્િ બોંબ બિાવતા શીખી ગયા હતા. બંદકમચંદ્રિી િવલકર્ા 
આિંદમ્ઠ વાંચીિરે તરેમિામાં ક્ાંમતિી ભાવિા જાગી ઊ્ઠહી હતી. તરેમિાં 
પર સવામી વવવરેકાિંદ અિરે સુરેનદ્રિાર્ બરેિરજીિા રાષટ્રવાદી ભાષણફોિી 
ઊંિહી અસર પિહી હતી. એમ માિવમાં આવરે છરે  કે ખુદીરામ બફોઝ અિરે 
પ્ફુલલ ચાકહીએ મુઝફ્ફરપુરમાં મરેજીસ્ટ્રરેટ રકગસફિ્મિી હત્ા કરવા જ રે 
બોંબિફો ઉપયફોગ કયગો હતફો તરે બોંબ રાસદ્બહારી બફોઝરે જ બિાવયફો 
હતફો. આ ઉપરાંત, તરેમણરે 1912માં ક્ાંમતકારીઓિાં િરે્ૃતવમાં તરે સમયિાં 
ભારતિા વાઇસરફોય લફોિ્મ  હાર્િગિરે મારવાિી પણ યફોજિા બિાવી હતી, 
પણ તરેમિફો પ્યત્ન નિષ્ફળ રહ્ફો અિરે તરેઓ ગદર આંદફોલિમાં સદક્ય 
ર્ઈ ગયા. અંગ્રરેજોિી િજરમાંર્ી બચવા માટે કફોઇિી સલાહર્ી તરેઓ 
જાપાિ જતા રહ્ા અિરે ભારતિી મદદ માટે જાપાિ સરકારિરે તૈયાર કરી. 
તરેમણરે જાપાિી ્ુવતી સાર્રે લનિ કયધા હતા. જાપાિ સરકારે રાસદ્બહારી 
બફોઝિરે દેશિાં બીજા સૌર્ી મફોટા એવફોિ્મ  ‘ઓિ્મર ઓફ રાઇઝઝગ સિ’ર્ી 
સન્ાનિત કયધા હતા. તરેઓ અસાધારણ િરેતા હતા જ રેમિી સંગ્ઠિ શકકતિરે 
કારણરે ભારતીય સવતંત્તા સંગ્રામિરે મજબયૂતી મળહી હતી. તરેમનું બલલદાિ 
આવિારી પરેઢહીઓિરે પ્રેરણા આપ્ું રહેશરે.

લસપાહહીઓિી 1945માં ધરપકિ કરવામાં આવી અિરે તરેમિાં પર ‘લાલ દકલલા 
ટ્ર ાયલ’ િામિફો ઐમતહાલસક ખટલફો ચલાવવામાં આવયફો. હઢલલિિા કેસિી 
વકહીલાત કરવા અિરેક જાણીતા વકહીલફો આગળ આવયા અિરે અદાલતમાં 
તરેમિાં બચાવમાં જોરદાર દલીલફો કરી. તરેમિાં પર કેસ ચલાવવાિફો મામલફો 
રાષટ્ર હીય મુદ્ફો બિી ગયફો અિરે લફોકફોિફો આક્ફોશ ખુલીિરે સામરે આવવા લાગયફો. 
િરેતાજીએ ભારતીયફોિરે એક સયૂત્માં બાંધવાિી જ રે કલપિા કરી હતી તરે સાકાર 
ર્વા લાગી હતી. આઝાદ હહનદ ફફોજિા લસપાહહીઓિરે બચાવવા માટે દરેક ધમ્મ 
અિરે સમાજિા લફોકફો દયૂરદયૂરર્ી આવીિરે લાલ દકલલાિી બહાર એક્ઠા ર્વા 
લાગયા હતા. અંગ્રરેજોિરે એ સમજાઇ ગ્ું હ્ું કે જો ત્ણરેયિરે સજા આપવામાં 
આવશરે તફો સમગ્ર દેશમાં બળવાિી આગ ભિતી ઉ્ઠશરે. આખરે મજબયૂર 
ર્ઈિરે અંગ્રરેજોએ ગુરબખ્શલસહ હઢલલિ સહહત આઝાદ હહનદ ફફોજિા તમામ 
સૈનિકફોિરે મુકત કરી દીધા. આ ખટલાનું મહતવ એટલાં માટે પણ છરે  કે તરેણરે 
આપણી આઝાદીિા સંઘષ્મિરે અંત સુધી પહોંચાડ્ફો. 5 િવરેમબર, 1945ર્ી 31 
દિસરેમબર, 1945 એટલરે કે 57 દદવસ સુધી ચાલરેલફો આ ખટલફો હહનદુસતાિિી 
આઝાદીિા સંઘષ્મમાં ટર્િગ પફોઇન્ટ હતફો. આ ખટલફો અિરેક મફોરચરે 
ભારતિી એકતાિરે મજબયૂત કરિારફો સાદ્બત ર્યફો. ભારત સરકારે 1998માં 
ગુરબખ્શલસહ હઢલલિિરે દેશ સરેવા માટે પદ્મભયૂષણર્ી સન્ાનિત કયધા હતા.

અાઝાદ ડહન્દ ફાોજિો પાંચ રોનજમોન્ટમાં િહેં ચિામાં અાિી હતી

જોમણો િોતાજીિો 
બચાિિા માટો પીઠ 
પર ગાોળીઅાો ખાધી

કન્ષલ નનઝામુદ્ીન

અાઝાદી કા અમૃત મહાોત્િરાષ્ટ્ર
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જોમિો દુશમિાો પણ 
સલામ કરતા હતા
િીલડ માશ્ષલ ભારતિી્ય સેનાન્યં સવષોચ્ચ ્પદ છે. ્પણ સવતિંત્ ભારતિના 
ઇતતિહાસમાં લશકરમાંથી માત્ બે જ વ્યક્તિ આ હોદ્ા સ્યધી ્પહોંચ્યા 
છે. એક સામ માણેકશો અને બીજા જનરલ કોડાંદેરા મદપ્ા  
કફરઅપ્ા (કે એમ કફરઅપ્ા). તિેઓ સેનાના પ્રથમ કમાન્ડર-ઇન-
ચીિ હતિા. તિેમણે 15 જાન્યઆરી, 1949નાં રોજ હોદ્ો ગ્હણ ક્યષો 
હોવાથી આ ફદવસને સેના ફદવસ તિરીકે મનાવવામાં આવે છે...

પરાક્મ, તાકાત અિરે શશસતિી બાબતમાં ભારતીય સરેિા 
વવશ્વિી શ્રરેષ્ઠ  સરેિાઓમાં સ્ાિ પામરે છરે  અિરે તરેિફો શ્રરેય એ 
તમામ જિરલિરે જાય છરે, જ રેમણરે સમય સમયરે સરેિાનુ ંવિપણ 

ક્ુું. આ બધામાં સૌર્ી પ્ર્મ િામ છરે- જિરલ કે એમ કદરઅપ્ા. જ રેમિરે 
પફોતાિા વહહીવટ, િીિરતા અિરે અિગ નિણ્મયફોિી સાર્રે સાર્રે દેશપ્રેમ માટે 
આજરે પણ યાદ કરવામાં આવરે છરે .

વષ્મ 1922માં ‘કાયમી કમમશિ’ સાર્રે સરેિામાં સરેકનિ લરેફ્ટિન્ટ તરીકે 
સરેવા આપિાર  કદરઅપ્ા ફહીલિ માશ્મલિા હફોદ્ા સધુી પહોંચિાર પ્ર્મ 
જિરલ હતા. ફાઇવ સ્ટાર રેન્કનુ ંઆ સન્ાિ તરેમિાં લસવાય માત્ જિરલ 
સરેમ માણરેકિરે જ મળ્ંુ છરે . 28 જાનુ્આરી, 1899માં કણધાટકિા કુગ્મમાં 
શનિવસધાધર્ િામિાં સ્ળરે  જન્રેલા ફહીલિ માશ્મલ  કદરઅપ્ાએ માત્ 20 
વષ્મિી ઉંમરમાં દ્રિટહીશ ઇનનિયિ આમથીિી િફોકરી શરૂ કરી હતી. 

જ્યારે કમાનડર-ઇિ-ચીફ બિાવવામાં આવ્યા
1946માં અતંદરમ સરકારમાં સરંક્ણ મતં્ી રહેલા બલદેવ લસહે એ 
સમયરે દ્રિગરેદિયરિાં હફોદ્ા પર કામ કરી રહેલા િાથયૂ લસહિરે ભારતિા 
પ્ર્મ કમાનિર ઇિ ચીફ બિાવવાિી ઓફર કરી હતી. પણ િાથ ુલસહે 
િમ્રતાપયૂવ્મક આ ઓફર ફગાવી દીધી, કારણ કે તરેમનુ ં માિવંુ હ્ુ ં કે 
લસનિયર હફોવાિરે કારણરે આ હફોદ્ા પર  કદરઅપ્ાિફો દાવફો વધ ુમજબયૂત છરે . 
િાથ ુલસહ બાદ રાજ રેનદ્ર લસહજીિરે પણ આ હફોદ્ફો ઓફર કરવામાં આવયફો, 
પણ તરેમણરે  કદરઅપ્ાિા સન્ાિમાં આ હફોદ્ફો સવીકારવાિફો ઇિકાર 
કરી દીધફો. અતંરે, 4 દિસરેમબર, 1948િાં રફોજ  કદરઅપ્ાિરે સરેિાિા પ્ર્મ 
ભારતીય કમાનિર ઇિ ચીફ બિાવવામાં આવયા.

 લહેિ ેભારતિો હહસસો બિાવવામાં મહતવપૂણ્ષ ભતૂમકા
િવરેમબર 1947માં  કદરઅપ્ાિરે સરેિાિી ઇસ્ટિ્મ કમાનિિા પ્મખુ બિાવીિરે 
રાંચીમાં તૈિાત કરવામાં આવયા. પણ, બરે મહહિાિી અદંર જ કાશમીરમાં 
મ્સ્મત કર્ળવા માંિહી. તરેમિરે દદલ્હી અિરે પયૂવ્મ પજંાબિા જીઓસી ઇિ ચીફ 
બિાવવામાં આવયા. તરેમણરે બિાવરેલી યફોજિા અંતગ્મત ભારતીય સરેિાએ 
પહેલાં િૌશરેરા અિરે ઝંગર પર કબ્જો કરી લીધફો અિરે પછી જોજીલા, દ્રાસ 
અિરે કારનગલર્ી પણ હયૂમલાખફોરફોિરે ધકેલી દીધા.

પાકકસતાિ ેસન્ાિ સહહત તેમિો પયુત્ર પાછો આપ્યો
1965િી વાત છરે . ભારત-પાદકસતાિ વચ્ચરે ્ધુ્ધ ચાલી રહંુ હ્ુ.ં જિરલ  
કદરઅપ્ા નિવૃત્ત ર્ઈિરે વતિમાં રહેતા હતા. તરેમિા પતુ્ િદંા  કદરઅપ્ા 
ભારતીય વા્ુસરેિામાં ફલાઇટ લરેફ્ટિન્ટ હતા. ્ધુ્ધમાં િદંા  કદરઅપ્ા 
પાદકસતાિી ર્ાણાઓ પર બોંબમારફો કરિાર મમશિનુ ંિર્ે તૃવ કરી રહ્ા 
હતા. આ હયૂમલામાં તરેમનુ ંવવમાિ િાશ પામ્ંુ અિરે પાદકસતાિરે તરેમિરે બદંી 
બિાવી લીધા. પાક. રાષટ્રપમત અ્યૂબ ખાિ જિરલ  કદરઅપ્ાિા હાર્ 
િીચરે સરેિામાં કામ કરી રહ્ા હતા. િદંાિી ઓળખ ર્યા બાદ રેદિયફો 
પાદકસતાિરે એલાિ ક્ુું કે ફલાઇટ લરેફ્ટિન્ટ િદંા  કદરઅપ્ા તરેમિા 
કબ્જામાં સલામત છરે. અ્યૂબ ખાિરે ભારતમાં પાક. હાઇકમમશિર દ્ારા 
જિરલ  કદરઅપ્ાિરે ઓફર કરી કે તરેઓ ઇચ્છરે તફો તરેમિા પુત્િરે છફોિહી 
શકાય તરેમ છરે .  કદરઅપ્ાએ િમ્રતાપયૂવ્મક ઇિકાર કરતાં કહંુ કે, િદું મારફો 
િહીં, દેશિફો પતુ્ છરે . તરેિી સાર્રે એવુ ંજ વત્મિ કરવ ુજોઇએ જ રેવંુ બીજા 
્ધુ્ધ બદંીઓ સાર્રે કરવામાં આવરે છરે . તમારે તરેિરે છફોિવફો હફોય તફો તમામ 
્ધુ્ધ કેદીઓિરે પણ છફોિહી દફો.

પાકકસતાિી સવૈનિકોએ તેમિાં શસ્તો િીચે મૂકી દીધાં
ભારત-પાદકસતાિ ્ધુ્ધ પયૂરં ર્યા બાદ  કદરઅપ્ા ભારતીય જવાિફોનંુ 
મિફોબળ વધારવા માટે ભારત-પાદકસતાિ સરહદ પર ગયા હતા. આ 
દરમમયાિ, તરેમણરે સરહદ પાર કરીિરે ‘િફો મરેિ લરેનિ’મા પ્વરેશ કરી લીધફો. 
િદું  કદરઅપ્ા તરેમિાં વપતાિી જીવિકર્ામાં લખરે છરે , “તરેમિરે જોતાં જ 
પાદકસતાિી કમાનિરે આદેશ કયગો કે ત્ાં જ રફોકાઇ જાવ. િહીંતર ગફોળહી 
મારી દઈશુ.ં ભારતીય સરહદમાંર્ી કફોઈએ મફોટેર્ી કહુ,ં આ જિરલ  
કદરઅપ્ા છરે . આ સાંભળતા જ પાદકસતાિી લસપાહહીઓએ તરેમિાં શસ્તફો 
િીચરે કરી લીધાં. તરેમિાં અધધકારીઓએ જિરલ  કદરઅપ્ાિરે સલામ 
કરી.” જિરલ  કદરઅપ્ા 1953માં લશકરમાંર્ી નિવતૃ્ત ર્યા. 1956 સુધી 
ઓસ્ટ્રરે લલયા અિરે ન્યૂઝીલરેનિમાં હાઇ કમમશિર તરીકે કામ ક્ુું. ભારત 
સરકારે 1986માં તરેમિરે દફલિ માશ્મલિફો હફોદ્ફો આપયફો. 15 મરે, 1993િાં 
રફોજ બેંગલફોરમાં 94 વષ્મિી ઉંમરે તરેમનુ ં અવસાિ ર્્ુ.ં  કદરઅપ્ાિરે 
‘ઓિ્મર ઓફ દ્રિહટશ અ્પયાર’ દ્ારા િવાજવામાં આવયા હતા. n

ફીલ્ડ માિ્ભલ કો  અોમ કડરઅપ્ાવક્ક્તત્વ

જન્મઃ 28 જાન્ુઅારી, 1899 | મૃત્ુમઃ 15 મે, 1993
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મીડડયા કાોિ્ભર
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-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

અડહંસાિા પુજારીઅડહંસાિા પુજારી
રાષ્ટ્રપપતા મહાત્મા ગાંધીિીરાષ્ટ્રપપતા મહાત્મા ગાંધીિી

િહીદ ડદિસ િહીદ ડદિસ 
30 જાન્ુઅારી30 જાન્ુઅારી

પૂણયવતથીઅો િત િત િમિપૂણયવતથીઅો િત િત િમિ

મહાત્ા ગાંધીઅે અેક અેવી સમાજ વ્યવસ્ાનું બીડંુ ઝડપું, જે સરકાર પર અાધાહરત ન હાેય. મહાત્ા ગાંધીઅે અેક અેવી સમાજ વ્યવસ્ાનું બીડંુ ઝડપું, જે સરકાર પર અાધાહરત ન હાેય. 
મહાત્ા ગાંધી પહરવત્ષન લાવ્યા અે બધાં જાણે છે, પણ અે કહેવું પણ યાેગય રહેશે કે તેમણે મહાત્ા ગાંધી પહરવત્ષન લાવ્યા અે બધાં જાણે છે, પણ અે કહેવું પણ યાેગય રહેશે કે તેમણે 
લાેકાેની અાંતહરક શક્તિને જગાવીને તેમને પાેતાનામાં પહરવત્ષન લાવવા માટે જાગૃત કયા્ષ.  લાેકાેની અાંતહરક શક્તિને જગાવીને તેમને પાેતાનામાં પહરવત્ષન લાવવા માટે જાગૃત કયા્ષ.  

અાઝાદીના સંઘર્ષની જવાબદારી ગાંધીજી પર ન હાેત તાે તેઅાે પણ સ્વરાજ અને સ્વાવલંબનનાં અાઝાદીના સંઘર્ષની જવાબદારી ગાંધીજી પર ન હાેત તાે તેઅાે પણ સ્વરાજ અને સ્વાવલંબનનાં 
મૂળ તત્વને લઈને અાગળ વધત. ગાંધીજીનું અા વવઝન અાજે ભારત સામેનાં માેટાં પડકારાેનાે મૂળ તત્વને લઈને અાગળ વધત. ગાંધીજીનું અા વવઝન અાજે ભારત સામેનાં માેટાં પડકારાેનાે 

ઉકેલ લાવવાનું માેટંુ માધ્યમ બની રહું છે. વીતેલાં વરાષોમાં અમે જનભાગીદારીને પ્રાથવમકતા અાપી ઉકેલ લાવવાનું માેટંુ માધ્યમ બની રહું છે. વીતેલાં વરાષોમાં અમે જનભાગીદારીને પ્રાથવમકતા અાપી 
છે. પછી અે સ્વચ્છ ભારત અસભયાન હાેય કે હડનજટલ ઇન્ડિયા હાેય. લાેકાે અા અસભયાનાેનું છે. પછી અે સ્વચ્છ ભારત અસભયાન હાેય કે હડનજટલ ઇન્ડિયા હાેય. લાેકાે અા અસભયાનાેનું 

નેતૃત્વ ખુદ કરી રહા છે.નેતૃત્વ ખુદ કરી રહા છે.
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