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ડ�ો. શ્�મ�પ્રસ�દ મુખરજી
એોક દોશ-એોક ક�્દ�ો, એોક વડ� એનો એોક પ્રતીકન� પ્રણોત�

હંુ ડ�ો. શ્�મ�પ્રસ�દ મુખરજીની જ્ંતી પર તોમનો નમન કરં છંુ. એોક સ�ચ� 
દોશભક્ત તરીકો  તોમણો ભ�રતન�ં વિક�સમ�ં ઉત્કૃષ્ટ એનો એનુકરણી્ ્�ોગદ�ન 

એ�પું. તોમણો ભ�રતની એોકત�નો સતત એ�ગળ િધ�રિ� મ�ટો એથ�ક 
સ�હસસક પ્ર્�સ ક્�યા. તોમન�ં એણમ�ોલ વિચ�ર એનો એ�દશયા દોશભરમ�ં કર�ોડ�ો 

લ�ોક�ોનો નિી ઊર્યાથી ભરી દો છો . -નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન

ભ�રતની કીવતતિ તોની ર�જકી્ સંસ્�એ�ો એનો 
સૈન્ય શક્ક્તથી નહીં પણ તોની એ�દ્�ત્મિક, 

સત્ય એનો એ�મિન� વિચ�ર�ો, દુઃખી 
મ�નિત�ની સોિ�મ�ં, એસભવ્યક્ત સિ�વોચ્ચ 

શક્ક્તની વિર�ટત�મ�ં તોન�ં વિશ્�સ પર 
એ�ધ�રરત છો . -ડ�ો. શ્�મ�પ્રસ�દ મુખરજી

ભારતીય જિસંઘિા સ્ાપક સભયયોમાંિા એક અિે જમ્ુ-કાશમીરમાં 
લાગુ કરવામાં આવેલી કલમ 370 વવરુધ્ધ તીવ્ર અવાજ ઉઠાવિારા 
િેતાઓમાં ડયો. શયામાપ્રસાદ ્ુખરજીનું િામ પ્રથમ આવે છે. ડયો. 
શયામાપ્રસાદ ્ુખરજીએ પયોતાનું સમગ્ર જીવિ ભારતિી એકતા, 
અખંડડતતા અિે પ્રગતત માટે સમર્પત કરી દીધું અિે પયોતાિાં ઉચ્ચ 
આદર્શો દ્ારા સમગ્ર દેર્િાં લાખયો લયોકયોિે પ્રેડરત કયયા. તેમણે મહાિ 
વવદ્ાિ અિે બુધ્ધ્ધજીવી તરીકે પણ પયોતાિી અમીટ છાપ છયોડી અિે 
રાષટ્ર  નિમયાણ માટે જીવિભર પ્રયાસ કરતા રહ્ા..

6 જુલાઇનાં રોજ ડો. શ્ામાપ્રસાદ મુખરજીની 122મી જ્ંતી પ્રસંગે રાષ્ટ્રના સાદર નમન
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ઉત્કૃષટ પડરચય આપયયો

ડડજિટલ ઇજ્ડયા 
આત્મનિભર્ ભારતિયો 
સંકલપ અિે સાધિા

કૌર્લ્ય વવકાસિી રાજધાિી ભારત
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જયપ્રકાર્ ગપુતા (અગં્રજેી),
અનિલ પટેલ (ગજુરાતી), 
િદીમ અહેમદ (ઉદ્ુ),
પયોલમી રખક્ષત (બંગાળી), 
હડરહર પડંા (ઉડડયા)

સીનનયર દડઝાઇનર
શયામ રં્કર તતવારી
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13 ભ�ષ�મ�ં ઉપલબ્ધ ન્યૂ 
ઇન્ડિ્� સમ�ચ�ર વ�ંચવ� મ�ટો 
ક્લિક કર�ો

ન્યૂ ઇન્ડિ્� સમ�ચ�રન� જયૂ ન� 
એંક વ�ંચવ� મ�ટો ક્લિક કર�ો

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

ન્યૂ ઇન્ડિ્� સમ�ચ�ર એંગો સતત એપડોટ 
મોળવવ� ફ�ોલ�ો કર�ોઃ- @NISPIBIndia

 હંુ મારી માતાિી આ જીવિ 
યાત્રામાં દેર્િી સંપૂણ્ 

માતકૃર્ક્તિાં તપ, ત્ાગ અિે 
યયોગદાિિાં દર્્િ કરંુ છંુ.  | 45-56
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સાિર નમસ્ાર,

મહારારતના એક શલોકમાં કહેિામાં આવ્ું છે-

विशिकर्मा नरस्तेस्तु , विशि्तर् विशि संभिः॥

એ્ટલે કે જમેનાં કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં બધું જ શક્ય બને છે, તે વિશ્વકમયાને નમસ્ાર છે. વિશ્વિમયાને વિશ્વકમયા 
એ્ટલાં મા્ેટ કહેિાય છે કે તેમનાં કૌશલ્ય િગર સમાજનું અસસતતિ અશક્ય છે. કમનસીબે કૌશલ્ય વિકાસની 
વયિસ્ા આપણી સામાસજક-શશક્ષણ વયિસ્ામાં ધીમે ધીમે નબળી પડતી ગઈ. તેનાં મહતિને સમજીને િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીએ 2014થી જ ભારતને આત્મનનભ્સર બનાિિાનો જ ેસંકલપ લીધો હતો તે આજ ેિરેક ભારતિાસીનો 
સંકલપ બની ગયો છે.

િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીના િૂરિશશી નેતૃતિમાં શરૂ કરેલા કૌશલ્ય ભારત તમશને િેશનાં યુિાનોને કુશળ અને 
મજબૂત બનાવયા. આ તમશન દ્ારા નોકરી માંગનારને 'નોકરી આપનાર' બનાિિા મા્ેટ પ્રોત્સાહહત કરિામાં 
આવયા. આનાં પદરણામે ભારત િુનનયાના અન્ય િેશોની સરખામણીમાં કોવિડ જિેી ભયાનક મહામારીને સારી 
રીતે કાબુમાં લાિી શકું. ભાગયે જ કોઇને શક હશે કે કેનદ્ર સરકારનાં સુશાસન મોડલમાં ્ેટકનોલોજી મોખરે છે. 
'સ્સ્લ, દર-સ્સ્લ અને અપ-સ્સ્લ'નો મંત્ર ્ેટકનોલોજીનાં યુગમાં નિા નિા કૌશલ્ય વિકાસની અનનિાય્સ શરત બની 
ગઈ છે અને કૌશલ્ય ભારત તમશન કરોડો યિુાનોના કૌશલ્યની સાથે રોજગારીની નિી તકો આપીને િીતેલાં સાત 
િષ્સથી ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરનાં સપનાને સાકાર કરી રહું છે.

ભારત બિલાઈ રહું છે અને િૈગશ્વક સતર પર પણ ભારતનું કિ િધી રહું છે, જનેાં મૂળમાં િેશની અપાર 
જનશક્ત છે, જ ેઆપગતિને અિસરમાં બિલીને રાષ્ટ્ર  મા્ેટ કંઇ પણ કરિા મા્ેટ તતપર રહે છે. તેનાં પદરણામે જ, 
ભારત હિે વિશ્વમાં કૌશલ્ય વિકાસના કેનદ્ર તરીકે ઊભરી રહંુ છે. કૌશલ્ય ભારત તમશનનાં સાત િષ્સ પૂરા થિા 
પ્રસંગે આ યોજના પર કિર સ્ોરી બનાિિામાં આિી છે.

આ જ રીતે, એક િેશ-એક કર વયિસ્ાને સાકાર કરનાર જીએસ્ટીને 1 જુલાઇએ પાંચ િષ્સ પૂરાં થઈ રહ્ા 
છે. દડસજ્ટલ ઇગનડયાને પણ સાત િષ્સ પૂરાં થઈ રહ્ા છે, જનેાં પર વિશેષ અહેિાલો આ અંકમાં સમાવિષ્ટ છે. 
રાષ્ટ્રપતત રામનાથ કોવિિના પૈતૃક ગામ પરોંખમાં િડાપ્રધાનની મુલાકાત પ્રસંગે જોિા મળેલી બંધારણ અને 
સંસ્ારની અિભૂત ઝલક પણ આ અંકનું આકષ્સણ છે. વયક્તતિ શુંખલામાં હહમાચલ પ્રિેશના િીર સપૂત કેપ્ટન 
વિક્રમ બત્રાની પ્રેરક ગાથા, કેબબને્ટ દ્ારા સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ભતશી યોજના, અમૃત મહોત્સિ, કોવિડ સામેની લડાઈ 
અને િડાપ્રધાન દ્ારા વિવિધ વિકાસ યોજનાઓની ભે્ટ આ અંકમાં સમાિિામાં આિી છે.

તમારાં સૂચનો અમને response-nis@pib.gov.in પર મોકલતાં રહેશો.

સંપ�દકની કલમો....

હહંદી, એંગ્ોજી એનો એન્ 11 ભ�ષ�એ�ોમ�ં ઉપલબ્ધ 
મોગોઝીન વ�ંચ�ો/ડ�ઉનલ�ોડ કર�ો. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (જયદીપ ભટનાગર)
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મેગેઝીિ દ્ારા રાષટ્રિી પ્રગતતિી માહહતી મળી રહે છે
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીના ગતતશીલ નેતૃતિમાં કેનદ્રની ભાજપ સરકારે 30મેનાં રોજ સતિામાં 8 
િષ્સ પૂરાં કયયા. આ પ્રસંગે 14 ક્ષેત્રોમાં િગશીકૃત સેંકડો યોજનાઓની ગતતથી રાષ્ટ્રની પ્રગતતને 
નિી દિશા મળશે તેની માહહતી મળી. િીતેલાં આઠ િષ્સમાં પીએમ મોિીના નેતૃતિ હેઠળની 
સરકારે રાષ્ટ્ર  હહતમાં અનેક ઐતતહાસસક નનણ્સયો લીધા છે, જનેાં કારણે ભારત હિે વિકાસની 
નિી ઊંચાઈઓને સપશશી રહું છે. વિક્રમ ગતતથી િેશમાં ગરીબીમાં ઘ્ટાડો થઈ રહ્ો છે. ‘ન્ૂ 
ઇગનડયા સમાચાર’ની સંપાિકીય ્ટીમે પોતાનાં અથાક પ્રયાસોથી 1-15 જૂનના અંકમાં કિર 
સ્ોરી અને અન્ય લેખો બહુ સુંિર રીતે પ્રકાશશત કરિામાં આવયા છે.
-ચૌધરી ર્ક્તસસહ એડવયોકેટ
shaktisinghadv@gmail.com

પ્રતતભ�વ
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“સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્ાણ”ના

વર્ષઃ 02 અંકષઃ 23
1-15 જયૂન,  2022

નનષઃશુલ્ક 

સસમમાાચચાારર
ન્ન્યૂયૂ  ઇઇનન્્ડિડિયયાા

સસમમાાચચાારર
ન્ન્યૂયૂ  ઇઇનન્્ડિડિયયાા

યાેજનાઅાેમાં ગતિયાેજનાઅાેમાં ગતિ

રાષ્ટ્રની પ્રગતિરાષ્ટ્રની પ્રગતિ
યાેજનાઅાેમાં ગતિયાેજનાઅાેમાં ગતિ

રાષ્ટ્રની પ્રગતિરાષ્ટ્રની પ્રગતિ
યાેજનાઅાેમાં ગતિયાેજનાઅાેમાં ગતિ

રાષ્ટ્રની પ્રગતિરાષ્ટ્રની પ્રગતિ
 આ ધ્યે્માં ‘સબકા પ્ર્ાસ’નયે સમાવીનયે વીતયેલાં આઠ 

વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે નવાં ભારતની આધારશિલા રાખી 

ઉત્કૃષટતાથી ભરપૂર છે ‘ન્ૂ ઇજ્ડયા 
સમાચાર’ મેગેઝીિ
નૂ્ ઇગનડયા સમાચારનો 1-15 મેનો અંક એક 
તમત્રને ત્ાં િાંચિા મળયો. ઉતૃ્ષ્ટતાથી ભરપૂર 
મેગેઝીન સિાિલંબનથી માંડીને સિાસ્ભમાન 
િધારિાનું માધયમ સાબબત થઈ રહું છે. 
મેગેઝીનની સામગ્રીનું ભાષા સતર પ્રશંસનીય છે. 
1857ની ક્રાંતતની િુલ્સભ સામગ્રી િાંચિાલાયક 
અને સંગ્રહણીય છે. િડાપ્રધાન મોિીના 
િડપણમાં પ્રગતતના શશખર તરફ અગ્રેસર 
ભારતની તસિીર મેગેઝીનમાં જોિા મળે છે.
રમારં્કર ગુપતા
gahoiakshay@gmail.com

‘સંપાદકિી કલમે’ વાંચવાલાયક હયોય છે
ન્ૂ ઇગનડયા સમાચારનો અંક નંબર 29 િાંચિા 
મળયો. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ ડો. બાબા સાહેબ 
આંબેડકર વિષે રજૂ કરેલું મંતવય પ્રશંસાને પાત્ર છે. 
‘સંક્ટ મોચન સરકાર’ શશષ્સક હેઠળ રશશયા-યકેુ્રન 
યુધ્ધમાં ફસાયેલા વિદ્ાથશીઓને સિિેશ પાછા 
લાિિા ચલાિિામાં આિેલા ‘ઓપરેશન ગંગા’ 
અસ્ભયાનની માહહતી િેશિાસીઓએ િાંચિા જિેી 
છે. સંપાિક શ્ી જયિીપ ભ્ટનાગરનો તતં્રી લેખ 
ખૂબ માહહતીસભર હોય છે. ન્ૂ ઇગનડયા સમાચાર 
ઉતિરોતર પ્રગતત કરે તેિી મારી શુભકામના.
- મંગળભાઈ ગયોવવદભાઈ ચૌહાણ
(મહુવા, ગુજરાત)

મેગેઝીિમાં પ્રજસધ્ધ થતા આંકડા ચયોક્કસ અિે પ્રેરણાદાયક
મને નૂ્ ઇગનડયા સમાચારનો 1થી 15 જૂનનો અંક િાંચિા મળયો. મેગેઝીનનાં માધયમથી જાણિા મળયુ ંકે િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
કે્ટલી ઉપલબ્ધિ હાંસલ કરી છે. તેઓ િરેક વિભાગમાં મો્ટી સસબધિ મેળિિા મા્ેટ નાની મો્ટી તમામ બાબતો પર નજર રાખે છે. 
તેઓ રાજનેતા નહીં, પણ સસધ્ધ્ધ હાંસલ કરનાર વયક્ત છે. નૂ્ ઇગનડયા સમાચારમાં આપિામાં આિેલા આંકડા ચોક્સ અને 
પ્રેરણાિાયક હોય છે.
એમ પી ચંદ્રરે્ખર

મેગેઝીિિી આતુરતાથી રાહ જોઇએ છીએ
ન્ૂ ઇગનડયા સમાચાર માહહતીસભર મેગેઝીન છે, જમેાં સરકારી યોજનાઓ અને કાયયોની માહહતી િાંચિા મળે છે. મેગેઝીનમાં 
સંગ્રહણીય માહહતી પૂરી પાડિા મા્ેટ સંપાિકીય ્ટીમને શુભેચ્ા. ઉમિા સંપાિન કાય્સ મા્ેટ સમગ્ર ્ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
અરવવદ જી્દાલ
arvindjindal63@gmail.com

ફ�ોલ�ો કર�ો @NISPIBIndia

સંદોશ�વ્યવહ�રનું સરન�મું એનો ઇમોલ: રૂમ નંબર-278, સોન્ટ્રલ બ્યૂર�ો એ�ોફ કમ્ુનનકોશન, સયૂચન� 
ભવન, બીજો મ�ળ, નવી હદલ્ી-110003 | ઇમોલઃ response-nis@pib.gov.in
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સમ�ચ�ર સ�ર

1971થી બાંગલાિેશ સાથે ભારતના સંબંધો મજબૂત રહ્ા છે 
અને 2014 બાિ આ સંબધો સતત વિસતરતા રહ્ા છે. બંને 
િેશો િચ્ેનાં ભાિનાત્મક સંબંધોને હિે તમતાલી એક્સપ્રેસ 
આગળ ધપાિશે. ગયા િષષે માચ્સ મહહનામાં િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિીના બાંગલાિેશ પ્રિાસમાં તેની જાહેરાત કરિામાં આિી 
હતી. કોવિડનાં 16 મહહના બાિ િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીની 
આ પ્રથમ મુલાકાત હતી. 1 જૂનનાં રોજ રેલિે મંત્રી અગશ્વની 
િૈષણિ અને બાંગલાિેશના રેલિે મતં્રી મોહમમિ નુરુલ સુઝાને 

લીલી ઝંડી આપીને ન્ૂ જલપાઈગુડીથી ઢાકા િચ્ે ચાલતી 
આ ્ટ્રેનની શરૂઆત કરાિી હતી. કોલકતા-ઢાકા િચ્ે મતૈ્રી 
એક્સપ્રેસ અને કોલકતા-ખુલના િચ્ે બંધન એક્સપ્રેસ 
બાિ બંને િેશો િચે્ ચાલતી આ ત્રીજી ્ટ્રેન છે. આ ્ટ્રેન 
અઠિાદડયામાં બે દિિસ િોડે છે. આ ્ટ્રેન બાંગલાિેશને ઉતિર 
બંગાળની સાથે સાથે ભારતનાં પૂિયોતિર વિસતારથી જોડે છે. 
આ ્ટ્રેન દ્ારા બાંગલાિેશી નાગદરકો ભારતનાં માગષે નેપાળ 
જિામાં સરળતા રહેશે.

ભ�રત-બ�ંગલ�દોશ વચ્ો ત્ીજી ટ્રોનની શરૂએ�ત

“જ્ારે અમે રસતા અને પુલ બનાિીએ છીએ ત્ારે માત્ર શહેરો અને ગામોને 
નથી જોડતાં. અમે આકાંક્ષાઓ સાથે ઉપલબ્ધિ, આશાની સાથે તક અને 
આશાની સાથે ખુશીઓને પણ જોડીએ છીએ.” િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીનાં આ 

વિશ્વાસને આગળ િધારતા નેશનલ હાઇિે ઓથોદર્ટી 
ઓફ ઇગનડયા (NHAI)એ વિશ્વમાં પ્રથમ િાર મેળિેલી 
સફળતાને કારણે ગગનીઝ બુક ઓફ િરડ્સ  રેકોડ્સમાં તેનો 
ઉલલેખ કરિામાં આવયો છે. અમરાિતીથી અકોલા 
સેક્શન િચ્ે સસગલ લેન પર 75 દક.મી. લાંબા 
બબ્ુટતમનસ કોવનક્ર્ટ રોડનું બાંધકામ માત્ર 105 કલાક 
અને 33 તમનન્ટમાં પરંૂુ કરિામાં આવયું. અમરાિતીથી 
અકોલા દડવિઝન નેશનલ હાઇિે-53નો હહસસો છે. આ 

મહતિપૂણ્સ ઇસ્ કોદરડોર છે, જ ે કોલકતા, રાયપુર, નાગપુર અને સુરત જિેા 
મહતિનાં સ્ળોને જોડે છે. 75 દક.મીનાં આ રોડને 720 કમ્સચારીઓએ તૈયાર 
કયયો છે, જમેાં સલાહકારોની ્ટીમ પણ સામેલ હતી. 75 દકલોમી્ટર સસગલ લેન 
બબ્ુટતમનસ કોંક્રી્ટ રોડની કુલ લંબાઈ 37.5 દકલોમી્ટર ્ુટ-લેન પાકા રોડની 
સમકક્ષ છે. રોડનું બાંધકામ 3 જૂનનાં રોજ સિારે સાત િાગે શરૂ થયું હતું, જ ે7 
જૂનનાં રોજ સાંજ ેપાંચ િાગે પૂરંુ થયું. આ અગાઉ બબ્ુટતમનસ રોડનાં બાંધકામમાં 
ગગનીઝ િરડ્સ  રેકોડ્સ  ફેબુ્આરી, 2019માં િોહા (કતાર)માં નોંધાયો હતો.

105 કલ�કમ�ં 75 હક.મી. લ�ંબ�ો ર�ોડ બન�વ્ય�ો, 
ગગનીઝ વર્લ્ડ રોક�ોડલ્ડમ�ં સ્�ન મળું

ખેડૂતોની આિક બમણી કરિાના લક્ષ્ય સાથે 
આગળ િધી રહેલી કેનદ્ર સરકારે િેશના 
અન્નિાતાઓને િધુ એક ભે્ટ આપી છે. 8 જૂનનાં 
રોજ આર્થક બાબતો અંગેની કેબબને્ટ સતમતતની 
બેઠકમાં િષ્સ 2022-23 મા્ેટ વિવિધ ખરીફ 
પાકો મા્ેટ લઘુતમ ્ેટકાનાં ભાિ (એમએસપી)
માં િધારાને મંજૂરી આપી છે. 14 ખરીફ પાકોની 
એમએસપીમાં 4થી 9 ્ટકા સુધી િધારો કરિામાં 
આવયો છે.

પાક   2022-23 માટે MSP    
                             રૂ. પ્રતિ ક્વિન્ટલ વધારા ે (રૂ.)
ચાખેા (સામાન્ય) 2040 100 
ચાખેા (ગે્ડ એે) 2060  100
જુવાર (હાઇબ્રિડ) 2970  232
જુવાર (માલદંડી) 2990 232
બાજરા ે 2350 100
રાગી 3578 201
મકાઈ 1962 92
િવેુર 6600 300
મગ 7755 480
એડદ 6600 300
મગફળી 5850 300
સરુજમુખી બીજ 6400 385
સાયેાબીન (પીળા) 4300 350
િલ 7830 523
રામિલ 7287 357
કપાસ (મધ્યમ) 6080 354
કપાસ (લાબંાે) 6380 355

ખોડયૂત�ોનો વધુ એોક ભોટ 
14 ખરીફ પ�કની 

એોમએોસપી વધ�રવ� મંજયૂ રી
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સમ�ચ�ર સ�ર

ર�ષ્ટી્ એ�હદવ�સી સંશ�ોધન 
કોન્દ્રની શરૂએ�ત

સુરત એોરપ�ોટલ્ડ પર એત્�ધુનનક 
ટતમમિનલનું તવસતરણ 

ભારતના સંપણૂ્સ  અને સિ્સગ્રાહી વિકાસ મા્ેટ એ સુનનસચિત 
કરવું જરૂરી છે કે સમાજનાં તમામ િગયો િેશની આર્થક 
અને સામાસજક સમૃધ્ધ્ધમાં ભાગીિાર બને. પણ ભારતની 
આઝાિીમાં આશરે 9 ્ટકા અને કુલ જમીનના 15 ્ટકા 
ભાગમાં રહેતા આદિિાસી સમુિાયને છેલલાં છ િાયકાથી 
વિકાસ પ્રોજક્ે્ટસનો પૂરો લાભ નથી મળયો. પ્રથમ િાર કેનદ્ર 
સરકારે આ િગ્સનાં કલ્યાણ મા્ેટ નનણયાયક પગલાં લીધાં છે. 
જનજાતતય ગૌરિ દિિસથી માંડીને શશક્ષણ ક્ષતે્રમાં એકલવય 
સુ્લ તથા કળા અને કૌશલ્ય તાલીમની દિશામાં અનેક 
મહતિનાં પગલાં લિેામાં આવયા છે. તેનાં ભાગ રૂપે 7 જૂનનાં 
રોજ કેનદ્રરીય ગૃહ અને સહકાદરતા મંત્રી અતમત શાહે દિલ્ીમાં 
રાષ્ટ્ર ીય આદિિાસી સંશોધન કેનદ્રનું ઉિઘા્ટન કયુું. રાષ્ટ્ર ીય 
સતરની આ સંસ્ા આદિિાસી સમાજની ચચતાઓ, મુદ્ાઓનાં 
ઉકેલ મા્ેટ મુખ્ય કેનદ્ર તરીકે સ્ાપિામાં આવયું છે. આ કેનદ્ર 
પ્રતતષષઠત સંશોધન સંસ્ાઓ, યુનનિર્સ્ટીઝ, સંગઠનોની 
સાથે સાથે શૈક્ષષણક એકમો અને સંસાધન કેનદ્રો સાથે 
સહયોગ અને ને્ટિર્કગ કરશે. તે આદિિાસી સંશોધન કેનદ્રો, 
ઉતૃ્ષ્ટતા કેનદ્રો અને દરસચ્સ પ્રોજક્ે્ટસનું મોનન્ટરીંગ કરિાની 
સાથે સાથે દરસચ્સ અને તાલીમની ગુણિતિામાં સુધારા મા્ેટ 
માપિંડ નક્ી કરશે.

ભારતમાં હીરા અને કાપડનાં િેપારનાં મુખ્ય કેનદ્ર સુરતમાં 
મો્ટી સંખ્યામાં પ્રિાસીઓ આિે છે. િેશનાં 16 શહેરો સાથે 
સંકળાયેલા સુરત એરપો્ટ્સ  પર પ્રિાસીઓની સખં્યામાં થઈ 
રહેલા િધારાને ધયાનમાં રાખીને એરપો્ટ્સ  ઓથોદર્ટી ઓફ 
ઇગનડયા રૂ. 353 કરોડનાં ખચષે સુવિધાઓનું વિસતરણ કરી 
રહી છે. વિકાસ પ્રોજક્ે્ટસમાં ્ટર્મનલ ભિનના વિસતરણ 
ઉપરાંત વિમાનોનાં પાર્કગની સંખ્યા પાંચથી િધારીને 18 
અને સમાંતર ્ેટક્સી ્ટ્રેકનું નનમયાણ કરિાનું કામ પણ ચાલી 
રહું છે. નિા આધુનનક વિસતાદરત ્ટર્મનલ ભિનમાં વયસત 
સમય િરતમયાન 1200 સ્ાનનક અને 600 આંતરરાષ્ટ્ર ીય 
પ્રિાસીઓની અિરજિર શક્ય બનશે. આ સાથે, નિા 
્ટર્મનલની િાર્ષક પ્રિાસી ક્ષમતા 26 લાખની થઈ જશે. 
આધુનનક સુવિધાઓથી સંપૂણ્સ સજજ ્ટર્મનલમાં 20 ચેક-
ઇન કાઉન્ટર, પાંચ એરોબરિજ, ઇન-લાઇન બેગેજ હેનડસલગ 
સસસ્મ અને આગામી પ્રિાસીઓ મા્ેટ પાંચ કનિેયર બેલ્ટ 
હશે. નિા ્ટર્મનલમાં 475 કાર પાક્સ  કરિાની ક્ષમતા પણ 
હશે. એરપો્ટ્સનું નવું વિશ્વ સતરીય ્ટર્મનલ ભિન આ 
ઔદ્ોગગક શહેરની કનેક્ક્ટવિ્ટીમાં િધારો કરશે. જનેાથી 
શહેર અને તેની આસપાસના વિસતારોનાં વિકાસને િેગ 
મળશે.

િષ્સ 1977માં વિિેશ મંત્રી અ્ટલબબહારી િાજપેયીએ પ્રથમ િાર સંયુ્ ત રાષ્ટ્ર  મહાસભાને હહનિીમાં સંબોધધત કરી હતી. ત્ારે 
પ્રથમ િાર સંયુ્ત રાષ્ટ્રમાં હહનિીનો ડંકો િાગયો હતો. એ પછી િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ પણ અનેક િાર સંયુ્ત રાષ્ટ્રમાં 
પોતાનું સંબોધન હહનિીમાં કયુું હતું. હહનિીમાં માહહતીનાં મહતિને ધયાનમાં લઇને સંયુ્ત રાષ્ટ્ર  મહાસભાએ પ્રથમ િાર હહનિી 
ભાષા સાથે સંકળાયેલા ભારતના પ્રસતાિને મંજૂરી આપી િીધી છે. આ પ્રસતાિમાં કહેિામાં આવયું છે કે સંયુ્ત રાષ્ટ્રનાં 
તમામ જરૂરી કામકાજ અને માહહતીઓ તેની સતિાિારા ભાષાઓ ઉપરાંત હહનિી ભાષામાં પણ પ્રસસધ્ધ કરિામાં આિે. આમ, 
સંયુ્ત રાષ્ટ્રનાં તમામ જરૂરી સંિેશ હિે હહનિીમાં પણ મોકલિામાં આિશે. જ ેપ્રસતાિ પસાર થયો છે તેમાં ભારતની બાંગલા 
અને ઊિુ્સ  ભાષાનો પણ ઉલલેખ છે. n

હવો હહન્ીમ�ં પણ પ્રસસધધ થશો સં્ુકત ર�ષ્ટની મ�હહતીએ�ો
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પા દકસતાની સેના પાસેથી 5140 નંબરનું શશખર 
કબજ ે કયયા પછી 7 જુલાઇ, 1999નાં રોજ 
વિક્રમ બત્રાને નવું લક્ષ્ય આપિામાં આવયું. 

પોઇન્ટ 4875 જીતિાનું. એ સમયે તેમની તબબયત ખરાબ 
હતી. તેમની છાતીમાં િુઃખાિો હતો અને આંખો લાલ થઈ ગઈ 
હતી. તેમના અધધકારી તેમને ઊંચાઇ 
પર મોકલિામાં ખચકાતા હતા પણ 
બત્રાએ પોતે જ આગ્રહપિૂ્સક કરીને કહું 
કે તેઓ આ કામ પરંૂુ કરશે. િુશમનોના 
કબજામાંથી આ શશખરને મુ્ ત કરાિિા 
મા્ેટ વિક્રમ બત્રાએ પોતાનાં જીિની 
પરિા ન કરી અને અંતતમ શ્વાસ સુધી 
લડતા લડતા મોતને વ્ાલું કયુ્સ. વિક્રમ 
બત્રા કારગગલ યુધ્ધમાં એિા સસપાહીનો 
ચહેરો બન્યા જ ે પોતાની માતૃભૂતમનાં રક્ષણ મા્ેટ સરહિ પર 
ગયા. 16 જૂનનાં રોજ કેપ્ટને પોતાના જોદડયા ભાઇ વિશાલને 
દ્રાસ સેક્ટરથી મોકલેલી ધચઠ્ીમાં લખંુ હતું- “વપ્રય કુશ, મા 
અને વપતાજીનો ખ્યાલ રાખજ.ે અહીં ગમે તે થઈ શકે છે.”

1999માં પાદકસતાને છળકપ્ટથી કારગગલનાં અનેક શશખરો 
પર કબજો કરી લીધો હતો ત્ારે ભારતીય સેનાએ એ શશખરોને 
મુ્ત કરાિિા મા્ેટ ઓપરેશન વિજય શરૂ કયુું હતું. આ યુધ્ધમાં 
24 િષ્સના કેપ્ટન વિક્રમ બત્રાએ સૌથી મહતિની ભતૂમકા ભજિી 
હતી. કારગગલ યુધ્ધ િરતમયાન શહીિ થતાં પહેલાં બત્રાએ 
અનેક પાકસતાની સૈનનકોને મારી નાખ્યા હતા અને પોતાનાં 
અનેક સાથીઓને બચાવયા હતા. આ બહાિુરી બિલ ભારત 

સરકારે કેપ્ટન વિક્રમ બત્રાને મરણોપરાંત સિયોચ્ અને સૌથી 
પ્રતતષષઠત પુરસ્ાર પરમિીર ચક્રથી સન્ાનનત કયયા હતા.

હહમાચલ પ્રિેશના પાલમપુરમાં 9 સપ્ેટમબર, 1974નાં રોજ 
જન્ેલા વિક્રમ બત્રાને બાળપણથી ભારતીય સેનામાં જિાનું 
ઝનૂન હતું. 1985માં િૂરિશ્સન પર પ્રસાદરત થયેલી સીદરયલ 

‘પરમિીર ચક્ર’ જોઇને તેમને સેનામાં 
જોડાિાની પ્રેરણા થઈ હતી. મચ્સન્ટ 
નેિીમાં હોંગકોંગની શશવપગ કંપનીમાં 
ભતશી થયા પછી વિક્રમે લશકરમાં 
કારદકિદી બનાિિાનો નનધયાર કયયો. 
સેનામાં ભતશી થઈ ત્ારે એક તમત્રએ 
જ્ારે કહંુ કે, “હિે તુ સેનામાં છે. 
પોતાનું ધયાન રાખજ.ે.” ત્ારે તેમણે 
જિાબ આપયો હતો, “ચચતા ન કર. 

કાં તો હંુ જીતીને તતરંગો ફરકાિીને આિીશ અથિા તો એ 
જ તતરંગામાં લપે્ટાઈને આિીશ. પણ આિીશ ખરો.” વિક્રમ 
બત્રાની હહમત અને પરાક્રમને જોતાં તેમના વિષે તત્ાલીન 
ભારતીય સેના પ્રમુખે એક િાર કહેલું કે, “જો તેઓ જીિતા 
પાછા આિત તો ભારતીય સેનાના પ્રમુખ બની ગયા હોત.” 
વિક્રમ બત્રાનું મનોબળ અને શરીર સૌષઠિને જોતાં કારગગલ 
યુધ્ધમાં તેમને ‘શેરશાહ’ કોડ નેમ આપિામાં આવયું હતું અને 
પાદકસતાનમાં આજ ે પણ લોકો તેમને આ નામે જ જાણે છે. 
‘કારગગલના સસહ’ના નામે પણ જાણીતા વિક્રમ બત્રાની શહીિી 
બાિ પોઇન્ટ 4875 શશખરનું નામ બત્રા ્ટોપ રાખિામાં આવયું 
છે. n

1 જૂન, 1999નાં રોજ લેફ્ટનન્ટ વિક્રમ બત્ાને તેમની ્ટીમ સાથે કારગગલ ્ુધ્ધમાં મોકલિામાં આવ્ા હતા. વિક્રમ બત્ાએ પોતાનાં 
સાહસ અને િીરતાનો પરરચ્ આપ્ો એ્ટલું જ નહીં પણ 20 જૂન, 1999નાં રોજ સિારે સાડા ત્ણ િાગે પોતાના સાથીઓ સાથે 

શ્ીનગર-લેહ માગ્ભ પર સૌથી ઉપરનાં 5140 નંબરના પોઇન્ટને પારકસતાની સેનાનાં કબ્જામાંથી મુકત ક્ુું. વિક્રમ બત્ાએ આ પોઇન્ટને 
મુકત ક્ુું હોિાની જાહેરાત રેરડ્ો દ્ારા કરીને ‘્હ રદલ માંગે મોર’ કહંુ ત્ારે માત્ સેના જ નહીં પણ સમગ્ર રારતમાં તેમનું નામ છિાઈ 

ગ્ું. ્ુધ્ધનાં મેદાનમાં જ તેમને કેપ્ટનનો રેન્ક આપિામાં આવ્ો. કારગગલનાં પાંચ સૌથી મહતિનાં શશખર જીતિામાં મુખ્ય ભૂમમકા 
રજિનાર વિક્રમ બત્ા 7 જુલાઇ, 1999નાં રોજ દેશ મા્ેટ શહીદ થ્ા.

 કોપ્ટન બત્�એો તમત્નો કહું 
હતું, “ક�ં ત�ો હંુ જીતીનો તતરંગ�ો 
ફરક�વીનો એ�વીશ એથવ� 

ત�ો એો જ તતરંગ�મ�ં લપોટ�ઈનો 
એ�વીશ. પણ એ�વીશ ખર�ો.” 

જન્ઃ 9 સપ્ટોમ્બર, 1974
મતૃ્ુઃ 7 જુલ�ઇ, 1999

કોપ્ટન તવક્રમ બત્�વ્યક્તિત્વ 

હહમ�ચલન�ો સપયૂત બન્�ો 
ક�રગગલન�ો ‘સસંહ’
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આ એક એિા ગામની િાત છે જ્ાં આજથી લગભગ 50-55 િષ્સ પહેલાં પ્રથમ િાર કોઈ રાષ્ટ્ર ીય સતરના નેતાનું 
આગમન થયુ ંહતુ.ં ગામના ઘણાં લોકોએ જીિનમાં પ્રથમ િાર જીપ જોઈ હતી. આ ગામ છે ઉતિરપ્રિેશના કાનપરુનું 
પરૌંખ અન ેનતેા હતા ડો. રામમનોહર લોહહયા. આ જ ગામના પનોતા પતુ્ર જ્ારે િેશના સિયોચ્ બંધારણીય હોદ્ા         
પર પહોંચયા અન ેતમેના આમતં્રણથી િેશના લોકવપ્રય િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી એ જ ગામમાં પહોંચયા ત્ારે એ ઘ્ટના 

એ ગામ અન ેઆસપાસના વિસતારો મા્ેટ િુલ્સભ ઐતતહાસસક ઘ્ટનાથી ઓછી નહોતી. આવયો જાણીએ આ પ્રસંગ ેપરૌંખમાં રાષટ્રપતત અિ ે
વડાપ્રધાિ વચ્ચિેા સંબંધયોિી આત્મીયતા કઈ રીતે ભાવવવભયોર કરિારી હતી. કંઇક આવી રીતે જોવા મળી રાષટ્રપતત અિ ેવડાપ્રધાિ 
વચે્ચિા સબંંધયોિી આત્મીયતા...

દેશનાં સિવોચ્ચ બંધારણી્ પદ રાષ્ટ્રપમતની ચૂં્ટણીની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે. રાષ્ટ્રપમત મા્ેટ દર પાંચ િર્ષે 
્ોજાતી ઔપચારરક ચૂ્ંટણી પ્રરક્ર્ાની જાહેરાતનાં લગરગ એક સપતાહ પહેલાં ઉત્તરપ્રદેશના પરૌંખ ગામમાં દેશે 
એક અદભૂત દ્રશ્ જો્ંુ, જણેે બધાંનાં મન મોહી લીધાં. રાષ્ટ્રપમત રામનાથ કોવિદે પ્રો્ટોકોલ તોડીને પરૌંખની 
ધરતી પર િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સિાગત ક્ુું, કારણ કે પરૌંખ રાષ્ટ્રપમતનું પૈતૃક ગામ છે અને એક ગ્રામીણ તરીકે 
તેમણે પોતાના ગામની ધરતી પર િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું મહેમાન તરીકે રાિરીનું સિાગત ક્ુું. બંધારણની 
મ્યાદાની સાથે સાથે રારતી્ સંસ્ારની આિી વિશશષ્ટતાનાં ઉદાહરણ રાગ્ે જ જોિા મળે છે. આ િાતનો 
ઉલલેખ રાષ્ટ્રપમત અને િડાપ્રધાને પોતાના સંબોધનોમાં પણ ક્વો...

જ્�રો બંધ�રણ 
એનો સંસ્�રનું 
તમલન થ્ું...
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નિ-નિ િડ�પ્રધ�ન એ�પન�ર ઉત્તરપ્રદોશથી પ્રથમ િ�ર ક�ોઈ 
ર�ષ્ટ્રપવતપદ સુધી પહ�ંચ્ુ, તોન�ો શ્ો્ િડ�પ્રધ�ન મ�ોદીનો

n•	 મારા આમંત્રણથી તમે મારા નાનકડા પૈતૃક ગામ પધારીને 
જનતાને મળિા મા્ેટ અહીં આવયા. આ તમારી સહૃિયતા અને 
ઉિારતા છે.

n•	 ઉતિરપ્રિેશ તો આપણી લોકશાહીની સિ્સસમાિેશી શક્ત 
પ્રતે્ તમારી નનષઠાનું એ  દિિસથી જ પ્રશંસક છે જ્ારે 
રાજ્ના ગરીબ પદરિારમાં જન્ેલા મારા જિેા માણસને 
રાષ્ટ્રપતતપિની જિાબિારી આપિાની પહેલ તમારા દ્ારા 
કરિામાં આિી.

n•	 આ રાજ્એ િેશને નિ-નિ િડાપ્રધાન આપયા, રાષ્ટ્રપતત એક 
િાર પણ નહીં. આજ ેઉતિરપ્રિેશના લોકોને ગિ્સની અનુભૂતત 
થાય છે કે અહીંના એક રહેિાસીને પ્રથમ િાર િેશના સિયોચ્ 
પિ પર જિાબિારી આપિામાં આિી. તેનો શ્ેય િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીને જાય છે.

n•	 એને હંુ સમગ્ર િેશનું સૌભાગય માનું છંુ કે િરેક નાગદરકના 
જીિનને સરળ અને સુખમય બનાિિા મા્ેટ િડાપ્રધાન સતત 
પ્રયત્નશીલ રહે છે. તેમણે ભારત માતાની સિેા કરિાનાં અથ્સને 
નિાં પદરમાણ આપયા છે અને રાષ્ટ્રસિેા-જનકલ્યાણના 

ખ્યાલને નિી સાથ્સકતા પ્રિાન કરી છે.
n•	 ભારતીય સંસૃ્તત પર આધાદરત સમાિેશી અને સમરસ 

સમાજનાં નનમયાણ અને ગરીબ, પછાત અને િંધચત િગયોના 
ઉત્ાન પ્રત્ે બાબાસાહેબ જીિનભર સંઘષ્સરત રહ્ા. તેમનાં 
આિશયોને િડાપ્રધાનજીએ જ ેરીતે અમલી કયયા છે જ ેઆપણા 
બધાં મા્ેટ અનુકરણીય અને એક પ્રકારનું દ્રષ્ટાંત છે.

n•	 હંુ જ્ારે મારા ગામમાં જઉં છંુ ત્ારે સહજ રીતે જ અહીંની 
મા્ટીને મારા માથા પર લગાવું છંુ. માતૃશક્ત મા્ેટ આ વિશેષ 
અનુરાગ અને આિરભાિ મેં િડાપ્રધાનજીના જીિનમાં પણ 
જોયો છે.

n•	 િડાપ્રધાનજીની દ્રઢ ઇચ્ાશક્તનો ઉલલેખ કરિા માંગીશ. 
તાજતેરમાં જ જાપાના પ્રિાસ િરતમયાન ત્ાં િસતા ભારતીય 
સમિુાયના લોકોને સંબોધન કરતા િડાપ્રધાનજીએ કહંુ હતું કે 
તેમને માખણ પર નહીં, પણ પથથર પર લી્ટી ખેંચિાનું સારંુ 
લાગે છે.

n•	 િડાપ્રધાનજીના ચદરત્રની આ જ દ્રઢતા આજ ેભારતની શક્તને 
િૈગશ્વક સતર પર નિા રૂપમાં સ્ાવપત કરી રહી છે.
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n•	 આ ગામ ેરાષ્ટ્રપતતજીનુ ંબાળપણ જોયુ ંછે અન ેમો્ટા થયા 
પછી તમેન ેિરેક ભારતીયનુ ંગૌરિ બનતા પણ જોયા છે. મને 
ખબર પડી કે પાંચમા ધોરણ બાિ તમેનુ ંએડતમશન 5-6 માઇલ 
િૂર આિલેા ગામમાં કરિામાં આવયંુ ત્ારે તેઓ ઉઘાડા પગે 
શાળાએ િોડતા જતા હતા અન ેઆ િોડ આરોગય મા્ેટ નહોતી. 
આ િોડ એ્ટલાં મા્ેટ હતી કે ગરમીથી તપતા રસતા પર પગ 
ઓછા બળે.

n•	 મેં પરૌંખમાં ભારતીય ગામની અનકે આિશ્સ છબીઓને 
અનુભિી છે. અહીં સૌ પ્રથમ મને પથરી માતાના આશીિયાિ 
લિેાની તક મળી. આ મદંિર આ ગામની, આ વિસતારની 
અદ્ાત્ત્મક આભાની સાથ ેસાથ ેએક ભારત-શે્ષઠ ભારતનુ ંપણ 
પ્રતીક છે. હંુ કહી શકંુ કે આ એવુ ંમદંિર છે, જ્ાં િેિભક્ત પણ 
છે, િેશભક્ત પણ છે.

n•	 હંુ રાષ્ટ્રપતતજીના વપતાજીના વિચારોન ેપ્રણામ કરંુ છંુ. તમેની 
કલપનાશક્તન ેપ્રણામ કરંુ છંુ. તઓે પોતાનાં જીિનમાં તીથયા્ટન 
પર જતા હતા, અલગ અલગ યાત્રાસ્ળો પર ગયા, ક્યારેક 
બદ્રરીનાથ ગયા, ક્યારેક કેિારનાથ ગયા, ક્યારેક અયોધયા ગયા, 
ક્યારેક કાશી ગયા, ક્યારેક મથરુા ગયા, અલગ અલગ સ્ળો 

પર ગયા.
n•	 એ સમય ેએમની આર્થક બ્સ્તત એિી નહોતી કે ગામનાં તમામ 

લોકો મા્ેટ કોઇ ત્ાંથી પ્રસાિ લઈ આિ ેઅને આખા ગામમાં 
િહેંચી શકે. પણ તઓે એ યાત્રા ધામમાંથી એક એક પથથર 
લાિીને અહીં આ ઝાડ નીચ ેમકૂી િેતા હતા. હહનિુસતાનના ખણૂે 
ખણેૂથી પથથર આવયા છે. તેનાં પ્રત્ ેએક ભાિ જાગી જતો હતો 
અન ેગામનાં લોકોએ મદંિર તરીકે તેની પજૂા કરી.

n•	 પરૌંખની મા્ટીમાંથી રાષ્ટ્રપતતજીન ેજ ેસંસ્ાર મળયા છે, તેની 
સાક્ષી આજ ેિુનનયા બની રહી છે. હંુ આજ ેજોઈ રહ્ો હતો કે 
એક તરફ બંધારણ, બીજી બાજુ સસં્ાર અન ેઆજ ેગામમાં 
રાષ્ટ્રપતતજીએ પિન ેકારણ ેરાખિી પડતી તમામ મયયાિાઓથી 
બહાર નીકળીન ેમન ેઆચિય્સચદકત કરી િીધો.

n•	 તઓે જાત ેમારંુ સિાગત કરિા હેલીપડે પર આવયા. હંુ ભારે 
મૂઝંિણ અનભુિી રહ્ો છંુ કારણ કે અમ ેતો તેમનાં માગ્સિશ્સનમાં 
કામ કરી રહ્ા છીએ, તમેનાં પિની એક ગદરમા છે. મેં કહુ,ં 
રાષ્ટ્રપતતજી તમે આજ ેમારી સાથ ેઅન્યાય કયયો. તો તમેણે 
સહજ રીત ેકહુ ંકે બંધારણની મયયાિાઓનંુ પાલન તો હંુ કરંુ છંુ 
પણ ક્યારેક-ક્યારેક સસં્ારોની પણ તાકાત હોય છે. n

ગ�મડ�ંમ�ં જન્ોલ�ો ગરીબમ�ં ગરીબ મ�ણસ પણ ર�ષ્ટ્રપવત-
િડ�પ્રધ�ન-ર�જ્યપ�લ-મુખ્યમંત્ીન�ં હ�ોદ્� સુધી પહ�ંચી શકો  છો

પર�ંખમ�ં ર�ષ્ટપતત-વડ�પ્રધ�નદોશ



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 જુલાઈ 2022 10

કોવિડ કાળમાં સમગ્ર દુનન્ા અ્ટકી ગઈ હતી, પણ રારતની ગમત ્થાિત 
રહી. દેશે આગળ િધિાનો અને આત્મનનર્ભર બનિાનો સંકલપ લીધો. 

કેન્દ્રરી્ નેતૃતિના આ સંકલપને કારણે દેશમાં આર્થક મોરચે કામગીરી ચાલુ 
રહી. પ્રથમ િાર 30 લાખ કરોડ રૂવપ્ાથી િધુની નનકાસ થઈ, પ્રથમ િાર 

84 અબજ ડોલરનું સીધુ વિદેશી રોકાણ આવ્ંુ, 70,000થી િધુ સ્ા્ટ્ભઅપ 
નોંધા્ા, 100 ્ુનનકોન્ભ, વિશ્વનો ત્ીજો મો્ટો ઊજા્ભ ગ્રાહક દેશ, વિશ્વની સૌથી 

ઝડપથી વૃધ્ધ્ધ પામતું અથ્ભતતં્.. આ્ટલી સસધ્ધ્ધથી અ્ટકિાનું નથી. હજુ 
આર્થક મોરચે ઘણું કામ કરિાનું છે. 3 જૂનનાં રોજ લખનૌમાં આ્ોસજત 
ઉત્તરપ્રદેશ રોકાણકાર સંમેલન 3.0નાં પ્રથમ તબક્ામાં 80,000 કરોડ 
રૂવપ્ાથી િધુનાં 1406 નિા પ્રોજકે્ટસનો શશલાન્ાસ કરતા િડાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદીએ નિા રારતના સંકલપોનું પુનરાિત્ભન ક્ુું...

નવી ઉડ�ન 
નવ�ો સંકલ્પ

િસતતની રીતે િેશનું સૌથી મો્ંુટ રાજ્ ઉતિરપ્રિેશ 
લાંબો સાંસૃ્તતક અને ગૌરિિંતો ઇતતહાસ 
ધરાિે છે. રાજ્માં અગાઉથી જ યમુના 

એક્સપ્રસે-િે, પૂિવાંચલ એક્સપ્રસે-િે અને લખનઉ-
આગ્રા એક્સપ્રેસ િે છે. બુિેંલખંડ એક્સપ્રસે-િે લગભગ 
તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. ગંગા એક્સપ્રેસ-િેનો શશલાન્યાસ 
થઈ ચૂક્યો છે. હાલમાં રાજ્માં નિ એરપો્ટ્સ  કાયયાનનિત 
છે અને પાંચ પર કામ ચાલી રહંુ છે. આ ઉપરાંત, સાત 
એરપો્ટ્સ  સધૂચત છે. િેશનાં બેમાંથી એક દડફેનસ કોદરડોર 
ઉતિરપ્રિેશમાં છે. રાજ્માં વિકાસના આ નિા માપિંડો 
છે, જનેી િષયોથી રાહ જોિાતી હતી. 3 જૂનનાં રોજ 
ઉતિરપ્રિેશ રોકાણકાર શશખર સંમેલન 3.0માં િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીએ 80,000 કરોડ રૂવપયાથી િધુનાં 1406 
પ્રોજકે્ટનો શશલાન્યાસ કરતા કહંુ, “ઉતિરપ્રિેશમાં 
ભારતના પાંચમાં છઠ્ા ભાગની િસતત રહે છે. એ્ટલે કે 
યુપીના એક વયક્તની પ્રગતત િેશનાં િર છઠ્ા માણસની 
પ્રગતત કહેિાશે. મને વિશ્વાસ છે કે ઉતિરપ્રિેશ જ 21મી 
સિીના ભારતના વિકાસની કહાનીને િેગ આપશે.” n

વડાપ્રધાિનુ ંસબંયોધિષઃ ઊડતી િજરે..
n  વિશ્વ આજ ેજ ેભરોસામિં સાથીન ેશોધી રહંુ છે તનેાં પર ખરા ઉતરિાનંુ 

સામથય્સ માત્ર આપણા લોકશાહી િેશ ભારત પાસે જ છે. વિશ્વ આજ ેભારતની 
શક્તન ેપણ જોઈ રહંુ છે.

n  ભારતમાં મજબતૂ મને્ફેુ્ચરરગ ઇકોસસસ્મ, મજબૂત અન ેડાઇિસ્સ િેલુ્ 
અન ેસપલાય ચઇેન વિક્ક્સત કરિા મા્ેટ િરેકનાં પ્રિાનની જરૂર છે. સરકાર 
તનેી રીત ેસતત નીતતઓ બનાિી રહી છે, જૂની નીતતઓમાં સધુારો કરી રહી છે.

n  અમ ેબ્સ્ર નીતત પર ભાર મૂક્યો છે, સંકલન પર ભાર મકૂ્યો છે, ઇઝ ઓફ 
ડુઇંગ બબઝનસે પર ભાર મકૂ્યો છે. િીતેલા સમયમાં અમ ેહજારો કોમપલાયનસ 
નાબિૂ કયયા છે, જૂના કાયિાઓને નાબિૂ કયયા છે. એક રાષ્ટ્ર -એક કર એ્ટલ ેકે 
જીએસ્ટી, એક રાષ્ટ્ર -એક ગગ્રડ, એક રાષ્ટ્ર -એક મોબબસલ્ટી કાડ્સ , એક રાષ્ટ્ર -
એક રેશન કાડ્સ . આ બધુ ંઅમારાં પ્રયત્નો, અમારી નક્ર અન ેસપષ્ટ નીતતઓનંુ 
પદરણામ છે.

n  2014માં ભારતમાં માત્ર 6 કરોડ રિોડબનેડ સબસ્કાઇબસ્સ હતા. આજ ેતેની 
સખં્યા 78 કરોડથી િધી ગઈ છે. 2014માં 1 જીબી ડે્ટા આશરે 200 રૂવપયામાં 
પડતો હતો, આજ ેતનેી રકમત ઘ્ટીને માત્ર 11-12 રૂવપયા થઈ ગઈ છે.

n  ભારતમાં વિશ્વમાં સસતો ડે્ટા ધરાિતા િેશોમાં સ્ાન પામ ેછે. 2014માં િેશમાં 
11 લાખ દકલોમી્ટર ઓબપ્ટકલ ફાઇબર હતો

ઉ.પ્ર. ર�ોક�ણ સશખર સંમોલનર�ષ્ટ
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ભારતની અંિર અનેક સંભાિના પડેલી છે, પણ 
ક્યારેય મયયાદિત પ્રયત્નોથી અનંત સંભાિનાઓ 
સાકાર ન થઈ શકે. 21મી સિીનાં વિકાસમાં 

ક્રાંતતનું સૌથી મો્ંુટ માધયમ બનિા જઈ રહેલાં અિકાશ ક્ષેત્રને 
પણ આ િાત લાગુ પડે છે. ભારતના અિકાશ ક્ષતે્રમાં રહેલી 
આ સંભાિનાઓને તેમની મંઝીલ સુધી પહોંચાડિાની નિી 
શરૂઆત સરકારે કરી છે. અમિાિાિના બોપલમાં ઇગનડયન 
નેશનલ સપેસ પ્રમોશન એનડ ઓથોરાઇઝેશન (ઇન-સપેસ/IN-
SPACe) એ્ટલે કે ‘ભારતીય રાષ્ટ્ર ીય અિકાશ સિંધ્સન અને 
અધધકૃતતા કેનદ્ર’ આ દિશામાં મહતિનું પગલું છે. 10 જૂનનાં રોજ 
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ તેનું ઉિઘા્ટન કરતા જણાવયું હતું, 
“આજ ે21મી સિીના આધુનનક ભારતની વિકાસ યાત્રામાં એક 
સુંિર પ્રકરણ ઉમેરાયું છે. અિકાશ ક્ષેત્રમાં િેપાર સરળીકરણમાં 
સુધારો લાિિા મા્ેટ અમે ્ંૂટક સમયમાં એક નીતત લાિી રહ્ા 
છીએ.”

ઉલલેખનીય છે કે જૂન, 2020માં આ પ્રોજકે્ટને મંજૂરી મળી 
હતી. આ કેનદ્ર ભારત સરકારનાં અિકાશ વિભાગની સિતંત્ર 
નોડલ એજનસી છે. બોપલમાં તેનું ઉિઘા્ટન કરતા િડાપ્રધાન 
મોિીએ કહું, “બહુ લાંબા સમયથી અિકાશ ઉદ્ોગમાં ખાનગી 

માનિતાનાં રવિષ્ અને તેનાં વિકાસ મા્ેટ 
આગામી રદિસોમાં બે ક્ેત્ સૌથી અસરકારક 

સાબબત થિાનાં છે- અિકાશ અને સમુદ્ર. 
રારતે આ બંને દેશોમાં વિલંબ ક્યા િગર 

આગળ િધિાની જરૂર છે. િડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીના આ વિઝનને ધ્ાનમાં રાખતા 

અિકાશ સાથે સંકળા્ેલાં તમામ કે્ત્ 
ખાનગી કંપનીઓ મા્ેટ ખોલિામાં આવ્ા 

છે. ઇસરોના ઇન્ફ્ાસ્્રકચર અને ્ેટકનોલોજી 
સુધી ખાનગી કંપનીઓ પહોંચી શકે તે 

મા્ેટ િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 10 જૂનનાં 
રોજ અમદાિાદના બોપલમાં બનાિિામાં 

આિેલા INSPACeના હેડકિા્ટ્ભરનો 
શુરારંર ક્વો. ગુજરાત પ્રિાસ દરમમ્ાન 

િડાપ્રધાને નિસારીમાં એ એમ નાઇક હેલ્થકેર 
કોમપલેક્સ અને નનરાલી મલ્ી હોસસપ્ટલનાં 

ઉદઘા્ટનની સાથે સાથે 3050 કરોડ રૂવપ્ાનાં 
ખચ્ભનાં અનેક વિકાસ પ્રોજકે્ટસનું ઉદઘા્ટન 

અને શશલાન્ાસ પણ ક્વો...

હવો ખ�નગી ક્ષોત્ પણ એવક�શહવો ખ�નગી ક્ષોત્ પણ એવક�શ  
ક્ષોત્મ�ં મહત્વની ભયૂતમક� ભજવશોક્ષોત્મ�ં મહત્વની ભયૂતમક� ભજવશો
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ક્ષતે્રને માત્ર એક વિકે્રતા તરીકે જોિામાં આવયો છે. પણ હિે 
ખાનગી ક્ષેત્ર માત્ર એક વિકે્રતા નહીં હોય, પણ અિકાશ 
ક્ષતે્રમાં મો્ટાં વિજતેાની ભૂતમકા ભજિશે. સરકારી અિકાશ 
સંસ્ાઓની તાકાત અને ભારતનાં ખાનગી ક્ષેત્રનું ઝનુન ભેગું 
થશે ત્ારે વિકાસની સરહિો અનંત થઈ જશે. સરકાર યિુાનો 
સામેથી િરેક અિરોધ હ્ટાિી રહી છે. સતત સુધારા કરી રહી 
છે. સરકારનો પ્રયત્ન છે કે ભારતના ખાનગી ક્ષેત્ર મા્ેટ િધુને 
િધુ ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસનું િાતાિરણ બને, જથેી િેશનું 
ખાનગી ક્ષેત્ર િેશનાં લોકોનાં ઇઝ ઓફ સલવિગમાં એ્ટલી જ 

એવક�શની ત�ક�તનો એવક�શની ત�ક�તનો 
એ� રીતો સમજોએ� રીતો સમજો

ISPAISPA

ઉપગ્હઉપગ્હ IRNSS-1 GIRNSS-1 G

ભારતીય અવકાશ સંગઠન 
(ISPA) નો શુભારંભ 
ભારતને કમર્શયલ 
સ્ેસ આધારરત 
ભ્રમણમાં ગલોબલ લીડર 
બનાવવાની રિશામાં ્હેલ 
છે.

પ્રગતતશીલ અવકાશ 
સુધારા, કાય્યક્રમો અને 
તમશનો દ્ારા ભારત 
અગ્રણી અવકાશ 
મહાશક્ત તરીકે ઊભરી 
રહું છે.

હાઇ-સ્ીડ સંિેશાવયવહારને 
પ્રોત્ાહહત કરવા માટે 

ભારતના સૌથી એડવાન્સડ 
ઉ્ગ્રહ  GSAT11 અને GSAT-

29 લોંચ કરવામાં આવયા.

સાથે ભારત ્ાસે ્ોતાની 
ઉ્ગ્રહ નેવવગેશન 
સસસ્ટમ

342 
ઉ્ગ્રહ અત્ાર સુધી લોંચ 
કરવામાં આવયા છે 34 
વવવવધ  િેશોનાં

મંગલયાનનાં પ્રથમ પ્રયત્નમાં 

મંગળની કક્ામાં પ્રવેશ કરનાર 
પ્રથમ િેશ.

આ્ણાં ઉદ્ોગને મિિનો હાથ લંબાવવાની જરૂર છે, જ ેઇન-સ્ેસ પૂરો ્ાડશે. કારણ કે ઇન-સ્ેસ પ્રમોટર, 
ઇનેબલર, ઓથોરાઇઝેશન અને સુ્રવાઇઝરની ભૂતમકા નનભાવશે. ઇન-સ્ેસની ટેકનનકલ લેબ અને 
ક્લન રૂમમાં સેટેલાઇટનાં રડઝાઇન, ફેબ્રિકેશન, એસેમબલલગ, ઇન્ટીગ્રેશન અને ટેસ્સ્ટગ માટેનાં ઉ્કરણ 
ભારતીય કં્નીઓ માટે પૂરા ્ાડવામાં આવશે. અહીં બીજી અનેક આધુનનક સુવવધા અને ઇનફ્ાસ્ટટ્ર્ચર 
તૈયાર કરવામાં આવશે જ ેસ્ેસ ઉદ્ોગની ક્મતા વધારવામાં મિિ કરશે.

ઇન-સ્ોસમ�ં કઈ સુતવધ�એ�ો છો? 

આ રીતે અવકાશ યાન 
તમશનની વાત કરીએ તો 
2014 ્હેલાં િર વર્ષે 2.15 
થતા હતા, જ ે2014 બાિ 
5.9 થઈ ગયા.

વવિેશી ઉ્ગ્રહોનાં 
પ્રક્ે્ણ 2014 ્હેલાં 35 
હતાં, જ ે2014 બાિ 807 
થયાં.

છેલલાં આઠ વર્્યમાં વવક્રમ 
અવકાશ તમશન લોંચ. વર્્ય 
2014 ્હેલાં વર્ષે સરેરાશ 

1.7 તમશન લોંચ થતા હતા, જ ે
2014 બાિ 5.4 થઈ ગયા

તવશ્વ તવક્રમતવશ્વ તવક્રમ
વવક્રમ 104 ઉ્ગ્રહોને એક જ 

ઉડાનમાં લોંચ કરવામાં આવયા. 
એક જ ઉડાનમાં 3 ઓર્બટ 

તમશન લોંચ કરવામાં આવયા.

હંુ ખ�નગી ક્ોત્નો એ�શ્�સન એ�પિ� મ�ંગું છંુ કો  
એિક�શ ક્ોત્મ�ં સતત સુધ�ર� ચ�લુ રહો શો. મ�ોટ�ં 

વિચ�ર જ મ�ોટ�ં વિજોત� બન�િી શકો  છો . ઇન-સ્ોસમ�ં 
એિક�શ ઉદ્�ોગમ�ં ક�ંવત લ�િિ�ની ક્મત� છો . 

ભ�રતન�ો એિક�શ ઉદ્�ોગ એોક રીતો એ�મિનનભયાર 
ભ�રતની સ�ૈથી મ�ોટી એ�ોળખ છો . જ્ય�રો એ� 

ક�્યાકમનો ભ�રતન� ખ�નગી ક્ોત્થી મજબૂતી મળશો 
ત્ય�રો તમો કલ્પન� કરી શક�ો છ�ો કો  તોની શક્ક્તનો 

કોટલી િધ�રશો. -નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન
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ગરીબોનાં સશક્તકરણ અન ેજીિનન ેસરળ બનાિિા મા્ેટ આરોગય 
સવુિધાઓનુ ંઆધનુનકીકરણ અન ેત્ાં સુધીની પહોંચ મહતિપૂણ્સ છે. આ 
બાબતન ેધયાનમાં રાખીન ેસરકારે િેશનાં આરોગય ક્ષતે્રમાં સુધારા મા્ેટ છેલલાં 
આઠ િષ્સ િરતમયાન સિ્સગ્રાહી અસ્ભગમ અપનાવયો છે. સરકારનો એક હેતુ 
ગરીબ અન ેમધયમિગ્સન ેબબમારીથી બચાિિાનો છે અને બબમારીની બ્સ્તતમાં 
ખચ્સમાં ઘ્ટાડો કરિાનુ ંલક્ષ્ય છે. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ નિસારીમાં એ 
એમ નાઇક હેલ્થકેર કોમપલકે્સ અન ેનનરાલી મત્લ્ટ સપેશયાસલ્ટી હોસસપ્ટલનું 
ઉિઘા્ટન કયયા બાિ આમ જણાવયંુ હતંુ. આયુષયમાન ભારત અતંગ્સત 
ગુજરાતમાં 41 લાખ રોગીઓએ મફત સારિારનો લાભ લીધો છે, જનેાંથી 
િિદીઓને રૂ. 7,000 કરોડની બચત થઈ છે. િડાપ્રધાન ેજણાવયંુ, “ગજુરાતના 
લોકો મા્ેટ આરોગય અન ેસિેા જીિનનુ ંલક્ષ્ય છે. આપણી પાસે બાપ ુજિેા 
મહાપુરુષોની પ્રરેણા છે, જમેણ ેસેિાન ેિેશની તાકાત બનાિી. ગુજરાતનો આ 
જુસસો આજ ેપણ ઊજા્સથી ભરેલો છે.”

મિિ કરે. સરકાર અિકાશ ક્ષેત્રની ક્ષમતાને સમજ ેછે એ્ટલાં 
મા્ેટ ્ેટકનોલોજી અને નનપુણતાને િહેંચી રહી છે.”

અમિાિાિમાં IN-SPACeના પ્રારંભ સાથે જ હેડ્િા્ટ્સરનાં 
ઉિઘા્ટન િરતમયાન ઇસરોએ ખાનગી ક્ષેત્ર અને અલગ 
અલગ એજનસીઓ સાથે 10 સમજૂતતઓ પણ કરી.

ઉલલેખનીય છે કે, િૈગશ્વક અિકાશ ઉદ્ોગનું મૂલ્ય 400 
અબજ અમેદરકન ડોલર છે અને તેમાં 2040 સુધી એક 
હ્ટ્ર સલયન ડોલરનો ઉદ્ોગ બનિાની ક્ષમતા છે. ભારત 
આ િૈગશ્વક ભાગીિારીમાં પોતાનું પ્રિાન િધારિા માંગે છે. 

IN-SPACe આ દિશામાં પગલું છે. ઓક્ટોબર 2021માં 
ઇગનડયન સપેસ એસોસસએશનાં લોંચ ઇિેન્ટને સંબોધન કરતા 
િડાપ્રધાન મોિીએ કહંુ હતું, IN-SPACe ખાનગી ક્ષેત્રને 
અિકાશમાં પ્રોત્સાહન આપિાનું અને અિકાશ સંબંધધત 
તમામ કાયક્રમો મા્ેટ સસગલ વિનડોનું કામ કરશે. તે ખાનગી 
કંપનીઓને ભારતીય અિકાશ ઇનફ્ાસ્્ર્ચરનો ઉપયોગ 
કરિા મા્ેટ સમાન તકો આપશે. અિકાશ ક્ષતે્ર સંબંધધત 
તમામ મુદ્ાઓ મા્ેટ સસગલ વિનડો તરીકે કામ કરશે. ખાનગી 
ક્ષેત્ર હિે ઇસરોના ઇનફ્ાસ્્ર્ચરનો ઉપયોગ કરી શકશે. n

બો દ�્ક�મ�ં તવક�સની ગ�ૌરવશ�ળી પરંપર�
એ�્ુષ્યમ�ન ભ�રતનો ક�રણો ગુજર�તમ�ં 
રૂપપ્� 7,000 કર�ોડની બચત

33 પ્ર�ોજોક્ટસનું ઉદઘ�ટન, 
સશલ�ન્�સ એનો ભયૂતમ પુજન

હો લ્થકોર ક�ોમ્પલોક્સ એનો હ�ોસ્સ્ટલનું ઉદઘ�ટન

િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ નિસારીમાં આદિિાસી વિસતાર 
ખડુિેલમાં 10 જૂનનાં રોજ ગજુરાત ગૌરિ અસ્ભયાનમાં 
ભાગ લીધો, જમેાં 3050 કરોડ રૂવપયાનાં ખચ્સનાં સાત 
પ્રોજક્ે્ટસનુ ંઉિઘા્ટન, 12 પ્રોજક્ે્ટસનો શશલાન્યાસ અન ે14 
પ્રોજક્ે્ટસનુ ંભૂતમ પજુન કરિામાં આવયુ.ં આ પ્રોજક્ે્ટસન ે
કારણે આ વિસતારમાં પાણીના પરુિઠામાં સધુારાની સાથે 
સાથ,ે કનકે્ક્ટવિ્ટીમાં િધારો થશ.ે આ પ્રસગં ેિડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોિીએ જણાવયુ,ં છેલલાં બે િાયકામાં ઝડપથી થયલેો 
સિ્સસમાિેશી વિકાસ અને આ વિકાસન ેકારણ ેજને્લી 
નિી આકાંક્ષા ગજુરાતનુ ંગૌરિ છે. આ વિવિધ પ્રોજક્ે્ટસન ે
કારણે િશક્ષણ ગુજરાતના સુરત, નિસારી, િલસાડ અન ેતાપી 
સજલલામાં લોકોનુ ંજીિન સરળ બનશ.ે

ર�ષ્ટ ગુજર�ત ગ�ૌરવ
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ક�ૌશલ્ય
તવક�સન� કોન્દ્ર 
તરીકો  તવક્ક્સત થઈ 
રહો લું નવું ભ�રત
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નાની ઉંમરમાં વપતાનાં અિસાન બાદ 
મારા ઘરની આર્થક સ્થિમત બગડી 
ગઈ હતી. ઘરમાં બે બહેનો છે જ ે
મૂક-બધધર છે. અમે ખુબ મુશકેલીમાં 

મૂકાઈ ગ્ા હતા. મને જન શશક્ણ સંથિાન અંગે જાણિા 
મળ્ું, જ ેસજલલા સતરે કૌશલ્ય વિકાસની તાલીમ આપતી 
હતી. મેં તેમાં એડમમશન લઈને ફેશન રડઝાઇનનગનો કોસ્ભ 
ક્વો. હિે એ જ કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર પર મૂક-બધધરોને 
કૌશલ્યની તાલીમ આપિાનું કામ કરં છંુ. હિે મારો 

સમગ્ર પરરિાર બહુ ખુશ છે કારણ કે અહીં મને સારો 
પગાર મળે છે અને લોકોને તાલીમ આપિાની તક 
પણ. રાહત અનેઆત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર આ અસ્ભપ્રાય 
છે જમમુ-કાશમીરના કુપિાડાની યિુતી નીલોફરનો, જનેાં 
પદરિારને કૌશલ્ય વિકાસ અસ્ભયાને આશરો આપયો છે. 
આ જ રીતે હદરયાણામાં રહેતી પુજા રાની હોસસપ્ટલોમાં 
િિદીઓની સંભાળ રાખિાની તાલીમ લઈને જીિનમાં 
આગળ િધી રહી છે. તો ઇમરાનને લાગતું હતું કે 12મું 
ધોરણ પાસ કરીને તેની સજિગી એમ જ બરબાિ થઈ 

શશક્ણ હો્ કે આરોગ્, શ્મ હો્ કે ઉદ્ોગ 
જગત, ગામડંુ હો્ કે શહેર, સરકાર હો્ કે 
કોપવોરે્ટ, રાષ્ટ્ર  કે સમાજ સાથે સંકળા્ેલા 
તમામ ક્ેત્ મા્ેટ કૌશલ્ય વિકાસ અનનિા્્ભ 
બની ગ્ું છે. કોવિડ બાદની દુનન્ામાં તેનું 
મહતિ િધી ગ્ું છે. એ્ટલાં મા્ેટ, વિશ્વનાં 
સૌથી િધુ ્ુિા િસમત ધરાિતા રારતે 
કૌશલ્ય ક્મતાના વિકાસને નિી રદશા આપી 
છે, જ્ાં ્ુિાનો કૌશલ્ય દ્ારા જીિન સુધારીને 
પોતાના વિકાસ અને ઉન્નમતનો માગ્ભ મોકળો 
કરી રહ્ા છે. સાથે સાથે, ‘સ્સ્લ, રર-સ્સ્લ 
અને અપ-સ્સ્લ’ કરોડો ્ુિાનો અને નબળાં 
િગ્ભ મા્ેટ કૌશલ્ય સાથે રોજગારનો મતં્ બની 
ગ્ો છે. કૌશલ્ય રારત મમશન ્ુિાનોને િધુ 
સારા માનિ સંસાધન તરીકે થિાવપત કરી 
રહું છે. આ મમશને કૌશલ્યને નિી ઓળખ 
આપી છે અને આ રીતે આત્મનનર્ભર રારતનો 
સંકલપ સાકાર થઈ રહ્ો છે. સાત િર્્ભ પહેલાં 
15 જુલાઇનાં રોજ વિશ્વ ્ુિા કૌશલ્ય રદિસ 
પ્રસંગે દીઘ્ભદ્રશષ્ટ સાથે આ ્ોજનાનો પ્રારંર 
કરિામાં આવ્ો હતો...

કુશળ ભ�રત સક્ષમ ભ�રતકવર સ�ોરી  
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જશે. પણ પ્રધાનમતં્રી કૌશલ્ય વિકાસ કેનદ્ર તેનાં જીિનમાં 
આશાની નવું દકરણ બનીને આવયુ.ં તાલીમ લેતી િખતે 
તેને લાગયું કે તે જીિનમાં કંઇક કરી શકે છે. રાજસ્ાનના 
શ્ીગંગાનગરના રવિનદ્ર શમયા કહે છે, “કૌશલ્ય વિકાસ 
કેનદ્રમાં આવયો તે પહેલાં મેં કમપયુ્ટરને હાથ પણ લગાવયો 
નહોતો અને મારી કુશળતા અંગે કશી ખબર પણ નહોતી., 
પણ હિે મને અને મારી કુશળતાને ઓળખ મળી છે.” કેનદ્ર 
સરકાર કોવિડ કાળમાં પણ કૌશલ્ય વિકાસની ગતતને 
રોકિા નથી િીધી. કોવિડ કાળમાં જ્ારે તમામ પ્રવૃગતિઓ 
બંધ પડી ગઈ હતી ત્ારે કૌશલ્ય વિકાસ કેનદ્રો પર તાલીમ 
આપિી મો્ટો પડકાર બની ગયો હતો. ત્ારે કેનદ્ર સરકારની 
ઓનલાઇન તાલીમ વયિસ્ાએ અમારી સજિગીને સરળ 
બનાિી િીધી. નોઇડાની આઇ્ટીઆઇમાં ભણતી કૃતતકા 
શમયા િરેક પડકારનો સામનો કરીને આયોજનબધ્ધ રીતે 
તાલીમ મેળિીને અતં્ત ખુશ છે. કોવિડ કાળમાં દડરેક્ટોરે્ટ 
જનરલ ઓફ ્ટ્રેઇનનગનાં નનિદેશથી તૈયાર કરિામાં આિેલા 

ઓનલાઇન લર્નગ મોડ્ુલથી આ શક્ય બની શકંુ. તેનો 
લાભ આઇઆઇ્ટીમાં ભણતા 17-18 લાખ વિદ્ાથશીઓને 
મળયો છે.

આત્મવિશ્વાસ અને આત્મનનભ્સરતાનો આિો જ ભાિ 
કૌશલ્ય તાલીમ મેળિીને સિરોજગાર મેળિી રહેલા કરોડો 
યુિાનોનાં ચહેરા પર જોિા મળી રહ્ો છે. તેનું કારણ એ 
છે કે ભારતની ઔદ્ોગગક પ્રગતત અને સતત બિલાઈ 
રહેલી બ્સ્તતને ધયાનમાં રાખીને કૌશલ્ય વિકાસનાં 
વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કૌશલ્યને ગતત અને ગુણિતિા પ્રિાન 
કરિામાં આિી છે. ભારતને આત્મનનભ્સર બનાિવું એક 
સપનું નહીં પણ સંકલપ છે. િેશને કૌશલ્યની રાજધાની 
બનાિિાના લક્ષ્ય મા્ેટ આત્મનનભ્સર ભારતનો પાયો સાત 
િષ્સ પહેલાં નાખિામાં આવયો હતો. ભારતને કૌશલ્યનું હબ 
બનાિિાના િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીના વિઝનને પરંૂુ કરિા 
મા્ેટ આ િષયોમાં અનેક અનોખા પ્રયત્નો કરિામાં આવયા 
છે, જણેે કૌશલ્યને નિી ઓળખ આપી છે. આજ ેભારતમાં 

આજનાં યુગમાં બબઝનેસ અને બજાર એ્ટલી ઝડપથી બિલાઈ રહ્ાં 
છે કે ખુિને પ્રાસંગગક બનાિી રાખવું મો્ટો પડકાર છે. કોવિડ બાિ 
તો િધુ મહતિનું બની ગયું છે. પણ િડાપ્રધાન મોિીનાં શબ્ોમાં તેનો 
એક જ ઉપાય છે. પ્રાસંગગક (Relevant) રહેિાનો મંત્ર છે- સ્સ્લ, રી-
સ્સ્લ અને અપ-સ્સ્લ.’ સ્સ્લનો અથ્સ થાય છે તમે કોઇ નવું કૌશલ્ય 
શીખો. જમે કે તમે લાકડાનાં ્ૂટકડામાંથી ખુરશી બનાિિાનું શીખ્યા 
તો એ તમારી કુશળતા કહેિાય. તમે લાકડાનાં એ ્ૂટકડાની રકમત 
િધારી િીધી. પણ આ રકમત જળિાઈ રહે તે મા્ેટ નિી દડઝાઇન, 
નિી સ્ાઇલ એ્ટલે કે રોજ કંઇક નવું જોડવું પડે છે. એ મા્ેટ નવું નવું 
શીખતા રહેવું પડે છે. અને કંઇક નવું શીખતા રહેિાનો અથ્સ છે- રી-
સ્સ્લ. આપણી સ્સ્લનું હજુ વિસતરણ કરવું, જમે કે નાનું મો્ંુટ ફર્નચર 
બનાિતા બનાિતા તમે બીજી િસતુઓ બનાિતા ગયા અને આખી 
ઓદફસ દડઝાઇન કરિા માંડો તો તે થયું અપ-સ્સ્લ. સ્સ્લ, રી-સ્સ્લ 
અને અપ-સ્સ્લનો આ મંત્ર જાણિો, સમજિો અને તેનું પાલન કરવું એ 
આપણાં બધાંના જીિનમાં બહુ મહતિપૂણ્સ છે.

‘સ્સ્લ, રી-સ્સ્લ, એપ-
સ્સ્લ’ન� મ�ોદી મતં્નો 
એ� રીતો સમજો

એ�જન� ્ુિ�ન, જોમન�ો જન્ 21મી સદીમ�ં 
થ્�ો છો  તોએ�ો ભ�રતની એ�ઝ�દીન� 

100 િરયા સુધી ભ�રતની વિક�સ ્�ત્�નો 
એ�ગળ િધ�રિ� જઈ રહ્� છો . એોટલ�ં 

મ�ટો એ� નિી ્ુિ�ન પોઢીન�ં ્ુિ�ન�ોન�ં 
ક�ૈશલ્ય વિક�સ ર�ષ્ટ્રી્ જરૂરર્�ત છો . એ� 
એ�મિનનભયાર ભ�રતની એ�ધ�રનશલ� છો .

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન
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કરોડથી વધુ પ્રમાણણત
1.08

પ્રાિેશશક કૌશલ્ય 
્રરર્િોની રચના37 લાખ પલેસમેન્ થઈ ચૂકટી છે 

અત્ાર સુધી

24
કરોડથી વધુને તાલીમ
1.35

કરોડથી વધુ રજીસ્ટડ્ય  થયા કૌશલ્ય 
વવકાસ અને ઉદ્ોગ સાહસસકતા 
મંત્ાલયમાં

ક�ૌશલ્ય 
તવક�સ 

અને ઉદ�ોગ સ�હસસકત� 
મંત્ાલયનાં તાલીમની પ્રગતત

*આંકડા માચ્ય 2022 સુધીનાં

ક�ૈશલ ભ�રત વમશનનો એખખલ ભ�રતી્ સતરો 
એસરક�રક બન�િિ� મ�ટો 20 મંત્�લ્�ો/

વિભ�ગ�ોમ�ં 40થી િધુ ક�ૈશલ્ય વિક�સ ્�ોજન�એ�ો 
એનો ક�્યાકમ�ો લ�ગુ કરિ�મ�ં એ�વ્ય� છો .

5.70
કર�ોડથી િધુ લ�ોક�ોનો ત�લીમ 
એ�પિ�મ�ં એ�િી છો  એ� 
્�ોજન�એ�ો-ક�્યાકમ�ો એંતગયાત 
મ�ચયા 2022 સુધી

1.42

લગભગ અઢી હજાર કૌશલ્ય ભારત કેનદ્ર અને લગભગ 
15,000 તાલીમ કેનદ્રો છે, જ્ાં 38 સેક્ટસ્સમાં 300થી 
િધુ અભયાસક્રમોની તાલીમ આપિામાં આિે છે. કૌશલ્ય 
ભારત તમશનની સફળતાનો અંિાજ તેનાં પરથી પણ 
લગાિી શકાય કે િર િષષે એક કરોડથી િધુ યુિાનો આ 
તમશનમાં જોડાઈને પોતાનાં જીિન અને રાષ્ટ્રને નિી ઓળખ 
આપી રહ્ા છે. ભારતમાં કૌશલ્ય વિકાસ કોઈ નિો વિષય 
નથી, પણ નનયતનો ફરક છે. પહેલાં કૌશલ્ય વિકાસનો મુદ્ો 
અનેક વિભાગોમાં પડી રહેતો હતો, તેનું કોઈ માસલક નહોતું. 
પણ કૌશલ્ય વિકાસનાં મહતિને નજીકથી જોનાર અને 
સમજનાર િડાપ્રધાન મોિીએ બધાંને એક મંચ પર લાિીને 
કૌશલ્ય વિકાસનું અલગ મંત્રાલય બનાિી િીધું. તેમનો 
વિચાર એ્ટલો સપષ્ટ હતો કે કૌશલ્ય વિકાસ પર ફોકસ 
કરીને િેશમાં યિુાનોને એિી રીતે તૈયાર કરિામાં આિે કે 
તેમને કોઇનાં પર આધાર ન રાખિો પડે. યિુાનોને નોકરી 
માંગનાર બનાિિાને બિલે કૌશલ્યથી સજજ કરિામાં 

આિે જથેી તે નોકરી આપનાર બની શકે. મહાન ભૌતતક 
વિજ્ાની રોબ્ટ્સ  નોયસે કહું હતું, નિીનતા અને કલપના જ 
સંભાિનાનો મૂળ મંત્ર છે. િડાપ્રધાન મોિી પણ માને છે કે 
સમાજ કે જીિન ત્ારે જ પ્રગતત કરી શકે જ્ારે હંમેશા 
કંઇક નવું કરિામાં આિે. એ્ટલાં મા્ેટ જ આપણે સફળ 
છીએ. અને એ્ટલા મા્ેટ જ િેશની યુિા પેઢીમાં એ સાહસ 
અને જુસસો જરૂરી છે. તેમનું માનવું છે કે ઘણી િાર લોકો 
નનષ્ફળતાથી ગભરાય છે, જ્ારે કે જ ે દકનારા પર ઊભો 
છે તે ડૂબતો નથી પણ જ ેપાણીમાં છલાંગ લગાિે છે તે ડૂબે 
તો છે પણ તરતાં શીખી જાય છે. યિુાનોને કૌશલ્યની સાથે 
સાથે નિી તકો આપિા મા્ેટ પણ કેનદ્ર સરકાર સ્ા્ટ્સઅપ 
ઇગનડયા, સે્નડઅપ ઇગનડયા, મદુ્રા યોજના દ્ારા ધધરાણ પરંૂુ 
પાડી રહી છે.

કૌશલ્યનું મહતિ િધારિામાં આિે તે સમયની માંગ છે. 
કોઇ પણ કામ રાતોરાત નથી થતું. એક સમનનિત પ્રયાસોથી 
જ સફળતા મળે છે. આ દિશામાં અ્ટલ ઇનોિેશન તમશનનાં 
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હ્ટકરરગ લેબમા નાના બાળકો ઇનોિેશન કરી રહ્ા છે, નિા 
એપ બનાિી રહ્ા છે. અ્ટલ ઇનોિેશન તમશન બાળકોમાં 
ઇનોિેશનને પ્રોત્સાહન આપનાર આિંોલન બની ચૂકંુ 
છે. આજ ેભારતમાં જ્ાન અને કૌશલ્ય િચ્ે જ ેઅંતર છે 
તેને ધયાનાં રાખીને જ 15 જુલાઇ, 2015નાં રોજ કૌશલ્ય 
વિકાસ તમશન શરૂ કરિામાં આવયું હતું. તેનો હેતુ યિુાનોને 
જ્ાનની સાથે સાથે કૌશલ્ય પણ આપિાનો હતો. તેનાં 
મા્ેટ િેશભરમાં હજારો પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ કેનદ્રો 
ખોલિામાં આવયા. આઇ્ટીઆઇની સંખ્યા િધારિામાં 
આિી અને લાખો નિી સી્ટો ઉમેરિામાં આિી. તેનાં 
પદરણામે, અત્ાર સુધી આશરે 6,000 કરોડ લોકોનો 
કૌશલ્ય વિકાસ કરિામાં આવયો છે અને આ અસ્ભયાન 
નિા નિા પ્રયોગો સાથે ચાલુ છે.

કૌર્લ્ય વવકાસ રાષટ્ર ીય જરૂડરયાત બિી ગઇ છે
આ િૈગશ્વક મહામારીનાં પડકારોએ કૌશલ્યનાં મહતિને 
અનેક ગણંુ િધારી િીધું છે. ભારત તેની સિતંત્રતાનો અમૃત 

મહોત્સિ મનાિી રહું છે અને અમૃત યાત્રા તરીકે આઝાિીનાં 
100 િષ્સ પૂરા થિા પ્રસંગે સિર્ણમ ભારત મા્ેટ પ્રતતબધ્ધ 
છે, ત્ારે આત્મનનભ્સર ભારતનો આધાર બનિાની દિશામાં 
નિી પેઢીનાં યુિાનોનો કૌશલ્ય વિકાસ રાષ્ટ્ર ીય જરૂદરયાત 
છે. િીતેલાં આઠ િષ્સમાં િેશમાં શૈક્ષષણક, આરોગય, 
ઉદ્ોગ સાથે સંકળાયેલા નિા નિા એકમો બન્યાં છે, તેમાં 
નિેસરથી કૌશલ્ય ભારત તમશનને ગતત આપિાનાં વિચાર 
સાથે કેનદ્ર સરકાર પ્રતતબધ્ધ છે. ભારતની પરંપરામાં પણ 
કૌશલ્યની ભતૂમકા મહતિપૂણ્સ રહી છે કારણ કે સમાજ અને 
રાષ્ટ્ર  કૌશલ્યને મહતિ આપે છે, ત્ારે રાષ્ટ્ર  અને સમાજનું 
અપ-સ્સ્સલગ થાય છે, ઉન્નતત પણ થાય છે. એ્ટલાં મા્ેટ 
વિજયા િશમીનાં રોજ શસ્ત્ર પુજા, અક્ષય તૃતીયાનાં રોજ 
પાક અને કૃષષ ઓજારોની પુજા, ભગિાન વિશ્વકમયાની પુજા 
કરિામાં આિે છે. કૌશલ્ય સાથે સંકળાયેલા સમુિાયો મા્ેટ 
આ મો્ટાં તહેિારો છે. પણ ગુલામીના લાંબા સમયગાળામાં 
કૌશલ્ય વિકાસની વયિસ્ા સામાસજક અને શૈક્ષષણક 

જ્�રો ્ુવ�વસ્�મ�ં વડ�પ્રધ�ન નરોન્દ્ર 
મ�ોદીએો ક�ૌશલ્યનું મહત્વ એનુભવ્યું હતું

હિે યુિાનોના સપના હકીકતમાં બિલાઈ રહ્ા છે તો તેની 
પાછળનું મો્ંુટ કારણ એ છે કે 2014માં સતિા પર આવયા ત્ારથી 
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ તેનાં પર ધયાન આપયું છે. આ મા્ેટ તેમણે 
પ્રથમ િાર કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્ોગ સાહસસકતા મંત્રાલયની 
સ્ાપના કરી. કોઈ પણ વયક્ત મા્ેટ કૌશલ્ય વિકાસ કે્ટલું 
મહતિપૂણ્સ છે તેનું ઉિાહરણ પ્રધાનમતં્રી કૌશલ વિકાસ યોજનાના 
પાંચ િષ્સ પૂરા થિા પ્રસંગે આયોસજત િચયુ્સઅલ સમારોહમાં 
િડાપ્રધાન મોિીએ પોતાનાં અનુભિ દ્ારા રજૂ કયુું. તેમણે જણાવયું 
હતું કે, “સ્સ્લની શું તાકાત હોય છે, તેની સાથે સંકળાયેલો 
અનુભિ િરેકને થયો થશે. મને એક જૂની ઘ્ટના યાિ આિે છે. 
ત્ારે હંુ યિુાિસ્ામાં આદિિાસી વિસતારમાં સિયંસેિક તરીકે 
કે્ટલીક સંસ્ાઓ સાથે મળીને કામ કરતો હતો. એક િાર એક 
સંસ્ાનાં લોકો સાથે તેમની જીપમાં ક્યાંક બહાર જિાનું હતું. 

પણ સિારે નીકળતી િખતે જીપ સ્ા્ટ્સ  જ ન થઈ. એ જગંલોમાં 
ભ્ટકતા-ભ્ટકતા તમામ લોકો જીપ ચાલુ કરિા મથયા. ધક્ા 
માયયા તો પણ ગાડી ચાલુ ન થઈ. સાત આઠ િાગયા ત્ારે ક્યાંકથી 
એક તમકેનનકને લઈ આવયા. તેણે આિીને કશુંક આમ-તેમ કયુું 
અને બે તમનન્ટમાં જીપ ચાલુ કરી િીધી. અમે પૂછું, કે્ટલાં રૂવપયા? 
તો તેણે કહું, 20 રૂવપયા. એ જમાનામાં 20 રૂવપયાની રકમત બહુ 
હતી. મારા એક સાથીએ કહંુ, “અરે યાર. બે તમનન્ટનું કામ અને 
તુ 20 રૂવપયા માંગે છે.” તેણે જ ેજિાબ આપયો એ આજ ેપણ મને 
પ્રેરણા આપે છે. એ અભણ તમકેનનકે કહું, “સાહેબ હંુ બે તમનન્ટના 
20 રૂવપયા નથી લેતો. 20 િષ્સથી કામ કરતાં કરતાં જ ેકૌશલ્ય 
મારામાં આવયું છે, જ ેઅનુભિ મેળવયો છે, તેનાં 20 રૂવપયા લઉં 
છંુ.” આ જ હોય છે કૌશલ્યની તાકાત. કૌશલ્ય તમારા કામને જ 
નહીં, તમારી પ્રતતભા અને પ્રભાિને પ્રેરક બનાિી િે છે.”

20 વર્સિાં કાૌશલ્યિી રકંમત 20 રૂપ્પયા છયે ....

કુશળ ભ�રત સક્ષમ ભ�રતકવર સ�ોરી  
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વયિસ્ામાં ધીરે ધીરે નબળી પડતી ગઈ.
શશક્ષણ અને જ્ાન આપણને માહહતી પૂરી પાડે છે કે 

આપણે શું કરવું છે, તો કૌશલ્ય એ શીખિાડે છે કે એ 
કામ િાસતવિક રીતે કઈ રીતે થશે. િેશનું સ્સ્લ ઇગનડયા 
તમશન આ જ હકીકત સાથે આગળ િધિાનું તમશન છે. 
આજ ે િુનનયામાં કૌશલ્યની માંગ છે અને જ ે કૌશલ્યથી 
સજજ હશે તે જ પ્રગતત કરશે. આ િાત વયક્તઓ અને 
રાષ્ટ્ર  બંને પર લાગુ પડે છે. વિશ્વ મા્ેટ ભારત કૌશલ્યનાં 
ક્ષેત્રમાં નેતૃતિકતયા બની શકે એ જ કૌશલ્યની રણનીતતનાં 
કેનદ્રમાં છે. તેને ધયાનમાં રાખતાં કેનદ્ર સરકારે િૈગશ્વક 
જરૂદરયાતને આધારે મેવપગની નિી પહેલ કરી છે. આ્ટલું 
જ નહીં, ભારત કોવિડ મહામારી સામેની લડાઈને મજબૂત 
રીતે લડી શકું તેનું કારણ એ પણ છે કે છેલલાં કે્ટલાકં 
િષયોથી સરકારે િેશમાં કુશળ િક્સ ફોસ્સ તૈયાર કયયો છે. હિે 
કેનદ્ર સરકારે 34 િષ્સ બાિ નિી રાષ્ટ્ર ીય શશક્ષણ નીતત ઘડી 
જમેાં વયાિહાદરક જ્ાનને કૌશલ્ય સાથે જોડીને ભારતને 

સ્ાતક હાયેવાિી સાથયે સાથયે 
કાૌશલ્ય હાયેવું પણ જરૂરી છયે

િાિા ધમયાધધકારીએ એક પુસતકમાં લખેલો આ પ્રસંગ છે. એક યુિાન તેમની પાસે 
નોકરી માંગિા આવયો. એ ઇચ્તો હતો કે ધમયાધધકારી કોઇકને ભલામણ કરે તો 
નોકરી મળી જાય. િાિા ધમયાધધકારીએ પૂછું, “તને શું આિડે છે.” તો તેણે કહંુ, 
“હંુ ગ્રેજ્ુએ્ટ છંુ.” તેમણે ફરીથી પૂછું, “તને શું આિડે છે.” 
તેણે ફરીથી કહું “હંુ ગ્રજે્ુએ્ટ છંુ.” ત્રીજી િાર પૂછું- “ભાઇ, 
તને આિડે છે શું.” તે ફરી બોલ્યો, “હંુ ગ્રેજ્ુએ્ટ છંુ.” ત્ારે 
ધમયાધધકારીએ પૂછું કે, “તને ્ટાઇવપગ આિડે છે?.”તો 
યુિકે કહું, “ના.” રસોઇ બનાિતા આિડે છે.? કહું, “ના.” 
ચા નાસતો બનાિતા આિડે છે.? તો પેલા યુિકે કહું, 
“જી ના. હંુ તો ગ્રેજ્ુએ્ટ છંુ.” એ્ટલે કે શશક્ષણ દ્ારા 
ઘણી િાર જ્ાનનો એિો ખજાનો ભરી િેિામાં આિે છે 
જ ેવયાિહાદરક જીિનમાં કામ નથી આિતું. સિામી 
વિિેકાનંિને ્ટાંકીને િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી કહે 
છે, “જ્ાન અને કૌશલ્યમાં અંતર છે, જનેે સિામી 
વિિેકાનંિ સમજી ગયા હતા. આજ ેવિશ્વમાં કાં તો 
સર્્ટદફકે્ટનું મહતિ છે અથિા તો કુશળતાનું. 
આ િાતને ધયાનમાં રાખીને કેનદ્ર સરકાર 
કૌશલ્ય વિકાસ પર ભાર મૂકી રહી છે.

કમ�િિ�ની સ�થો સ�થો હંમોશ� શીખત� રહો િંુ 
ર્ોઇએો. મ�ત્ કુશળ વ્યક્ક્ત જ એ�જની 
દુનન્�મ�ં એ�ગળ િધી શકો  છો . એ� િ�ત 

લ�ોક�ો એનો દોશ બંનો મ�ટો લ�ગુ પડો છો . ભ�રત 
વિશ્ મ�ટો એોક ક�ૈશલ્યસભર શ્મ-શક્ક્ત પૂરી 

પ�ડી શકો  તોિું એ�પણ� ્ુિ�ન�ોની ક�ૈશલ્ય 
્�ોજન�ન�ં કોન્દ્રમ�ં હ�ોિું ર્ોઇએો. રહતધ�રક�ોનો 
સતત ‘સ્કિલ’, ‘રી-સ્કિલ’ એનો ‘એપસ્કિલ’ 

કરત� રહો િંુ ર્ોઇએો.

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન
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જ્ાન-કૌશલ્યનું ગલોબલ હબ બનાિિાની દિશામાં ઝડપથી 
પગલાં લીધાં છે.

સ્સ્લ ઇગનડયા કાય્સક્રમ એિી મહહલાઓ મા્ેટ િરિાન 
સાબબત થયો જમેણે ક્યારેય પરંપરાગત વયાિસાષયક 
શશક્ષણ મેળવયુ ં નહોતું કે પછી જમેને કે્ટલાંક કારણોસર 
સુ્લ અને કોલેજ છોડી િેિાં પડ્ાં હતાં. શાળમાં ન જનાર 
અને પરંપરાગત શશક્ષણ અને વયાિસાષયક યોગયતાથી 
િંધચત રહી ગયેલી લાખો મહહલાઓને સ્સ્લ ઇગનડયાને 
કારણે કૌશલ્યની તાલીમ મળી રહે છે, જનેે કારણે તેઓ 
ખુિને મજબૂત બનાિીને આત્મનનભ્સર બની શકી છે. બાબા 
સાહેબ આંબેડકરે યિુાનો અને નબળાં િગ્સનાં કૌશલ્ય 
વિકાસ પર બહુ ભાર મકૂ્યો હતો અને કૌશલ્ય તમશન 
દ્ારા િેશ બાબા સાહેબૃના આ સિપ્નને પરંૂુ કરિા પ્રયત્ન કરી 
રહ્ો છે. આદિિાસી સમાજ મા્ેટ િેશે ‘Going Online As 
Leaders' એ્ટલે કે GOAL પ્રોગ્રામ શરૂ કયયો છે. આ પ્રોગ્રામ 
પરંપરાગત કૌશલ્યનાં ક્ષેત્રોમાં આદિિાસી સમિુાયની મિિ 

કરીને ઉદ્ોગસાહસસકતા વિક્સાિી રહ્ો છે.
કૌર્લ્ય વવકાસ તમર્િ બન્ુ ંજિ આંદયોલિ
કોઇ પણ િેશની સૌથી મો્ટી તાકાત તેનાં યુિાનો હોય છે. 
િેશની આર્થક પ્રગતતમાં પણ યિુા િગ્સનું યોગિાન સૌથી 
મહતિનું હોય છે. આજ ેભારતમાં, 65 ્ટકા યુિા િસતત છે. 
આ યુિા િગ્સને વિવિધ કૌશલ્યની તાલીમ આપીને ઉમિા 
માનિ સંસાધનમાં પદરિર્તત કરિાનું જન આંિોલન ચાલી 
રહું છે. આ દિશામાં િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીનાં દ્રષષ્ટકોણને 
અનુરૂપ કૌશલ્ય વિકાસનાં વિવિધ આયામો પર ફોકસ 
કરિામાં આવયું છે. પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ યોજનાનાં 
સપનાને સાકાર કરિા મા્ેટ ્ંૂટકી મિુતના તાલીમ કાય્સક્રમોની 
શરૂઆત કરિામાં આિી, જમેાં 300થી િધુ વિષયોમાં 
તાલીમની વયિસ્ા કરિામાં આિી. સોફ્ટ સ્સ્લ અંગે 
થયેલી શરૂઆતમાં વિશ્વ પ્રમાષણત કાય્સક્રમો પ્રમાણે અત્ાર 
સુધી સિા કરોડથી િધુ યુિાનોને તાલીમ આપિામાં આિી 
છે. િેશના અસંગહઠત િક્સ ફોસ્સને ઔપચાદરક બનાિિા 

સ�ત દ�્ક�ની સ�મો એ�ઠ વષલ્ડ
એ�ઇએ�ઇટી, એ�ઇએ�ઇએોમથી મ�ંડીનો 

મોરડકલ ક�ોલોર્ોની સખં્ય� િધી

એ�ઇએ�ઇટીની સંખ્� વધી n 14,747 સંસ્ાઓ ખુલી   n 4626 સંસ્ાઓ 2014 ્છી 
ઉમેરાઇ  n 4 લાખથી વધુ સીટો 2014 બાિ ઉમેરવામાં આવી  
n 3397 સમજૂતત્ત્ો ્ર હસતાક્ર  ઉદ્ોગની જરૂરરયાતોનાં 
સંિભ્યમાં તાલીમ માટે

વીતેલાં આઠ વર્્યમાં કૌશલ્ય માટે ઇકો-
સસસ્ટમમાં ઝડ્ી વધારો

કુશળ ભ�રત સક્ષમ ભ�રતકવર સ�ોરી  

સાત દાયકા (1947-2014)

7 AIIMS   

387 મયેરડકલ કાયેલયેજ

82,000 મયેરડકલ સીટ

16 IITs

13 IIMs

723 યુનિવરસસિટી

8 વર્સ (2014થી) 

15 AIIMS મંજયૂ રી/સંચાનલત

219 મયેરડકલ કાયેલયેજ

66,000 મયેરડકલ સીટ

7 IITs

7 IIMs

320 યુનિવરસસિટીઝ  

કુલ (2022 સુધી)

22 AIIMS

605 મયેરડકલ કાયેલયેજ

1.48 લાખ મયેરડકલ સીટ

23 IITs

20 IIMs

1,043 યુનિવરસસિટી
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મા્ેટ પરંપરાગત કૌશલ્ય (જમે કે પલમબર, સુથાર, પથથર 
પર નક્શી કામ િગેરે)ને પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ 
યોજના અંતગ્સત પહેલાંના અનુભિને માન્યતા આપિાની 
પણ પહેલ થઈ જથેી અસંગહઠત ક્ષેત્રને સંગહઠત ક્ષતે્રમાં 
બિલી શકાય. અગાઉનાં શશક્ષણની માન્યતા અંતગ્સત 
50 લાખથી િધુનું મૂલ્યાંકન અને સર્્ટદફકેશન થયું છે. 
આ ઉપરાંત, જલેોમાં પણ આ યોજના અંતગ્સત લાભ 
પૂરો પાડિામાં આવયો. ગયા િષષે 18 જૂનનાં રોજ કોવિડ 
યોધ્ધાઓની તાલીમ મા્ેટ 6 નિાં કે્રશ કોસ્સની શરૂઆત 
કરિામાં આિી અને એક લાખ આરોગયકમશીઓને તાલીમ 
આપિાનું લક્ષ્ય નક્ી કરિામાં આવયું. 

અંતદરયાળ વિસતારોમાં કૌશલ્યને નનખારિા મા્ેટ જન 
શશક્ષણ સંસ્ા (જએેસએસ) મહતિની પહેલ છે. િીતેલાં 
કે્ટલાંક િષયોમાં 9 લાખથી િધુ લોકોને આ પહેલ અંતગ્સત 
તાલીમ આપિામાં આિી ચૂકી છે. આ મા્ેટ િેશમાં 304 
જન શશક્ષણ સંસ્ાઓ કામ કરી રહી છે. ભારત આજ ે

n  ઉદ્ોગ 4.0 અનુરૂપ બજાર આધાદરત ભવિષયનાં કૌશલ્ય 
મા્ેટ અત્ાર સુધી 146 ભાવિ કૌશલ્ય યોગયતાઓને મંજૂરી 
આપિામાં આિી છે. પીએમ કૌશલ્ય વિકાસ યોજના 3.0 
અંતગ્સત પ્રમાષણત તમામ ઉમેિિારોને રોજગારની તકો 
શોધિા મા્ેટ અસીમ (ASEEM) પો્ટ્સલથી જોડિામાં આિી 
રહ્ા છે.

n  પીએમ કૌશલ વિકાસ યોજના 3.0 અંતગ્સત કોવિડ 
યોધ્ધાઓ મા્ેટ કે્રશ કોસ્સ પ્રોગ્રામની શરૂઆત થઈ અને 1.24 
લાખ કમ્સચારીઓને સંબંધધત હેલ્થકેર સેક્ટર જોબ રોલ્સ 
અંતગ્સત તાલીમ આપિામાં આિી છે.

n  તાલીમને પ્રોત્સાહન આપિામાં આવયું છે. તેમાં 22 લાખથી 
િધુ સદક્રય એપ્રેસન્ટસ જોડાયા છે. દડસેમબર 2021 સુધી 
લગભગ 4.9 લાખ એપ્રેસન્ટસ તાલીમ પૂરી કરી ચૂક્યા છે.

n  ઉદ્ોગ સાહસસકતાને પ્રોત્સાહન આપિા મા્ેટ 9.93 લાખ 
ભાગ લેનારાઓને 39,251 કાય્સક્રમો દ્ારા તાલીમ આપિામાં 
આિી.

n  પ્રધાનમંત્રી યુિા યોજના દ્ારા 991 નિાં સાહસ બનાિિામાં 
આવયા અને 1071 િત્સમાન એકમોનું વિસતરણ કરિામાં 
આવયું.

ક�ૌશલ્ય સ�થો જોડ�્ોલ�ં પગલ�ં એમૃત ક�ળ મ�ટો 
ક�ૌશલ્યનું તવઝન
ભારત @ 2047 મા્ેટ કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્ોગ 
સાહસસકતા મંત્રાલયે નીતત આયોગ સાથે મળીને કે્ટલાંક 
નનષણાતો સાથે વિઝન તૈયાર કયુું છે અને હહતધારકો સાથે 
આ વિષયો પર સંિાિ કરી રહું છે.

n  ગગગ અથિા નોલેજ ઇકોનોમીમાં રોજગારની અનકે સંભાિના 
છે. આ ક્ષતે્રમાં રોજગાર િધારિા મા્ેટ કૌશલ્ય તાલીમ, 
સસસ્મ અન ેમોડલમાં કાય્સક્ષમતા મા્ેટ કૌશલ્ય પરંૂુ પાડવંુ 
જરૂરી છે.

n  વિિેશી સસં્ાઓની સરળતાથી સ્ાપના મા્ેટ વિશ્વની શે્ષઠ 
કામગીરીનુ ંઅનકુરણ કરવુ ંઅન ેસ્ાનનક શે્ષઠ કામ પર 
ફોકસ કરવુ.ં 2047 મા્ેટ ભવિષયમાં રોજગારની સભંાિાનાનો 
અભયાસ અન ેપથૃક્રણ.

n  ભારત હેલ્થકેર, કેર-સકે્ટર, હાઇ-્ેટક મને્ફેુ્ચરરગ, IT-
ITES, કનસ્્રક્શન, હોસસપ્ટાસલ્ટી, ્ેટકનોલોજી અન ેઇનોિેશન 
જિેા સેક્ટસ્સમાં વિશષે કામ કરી શકે છે. 

n  2047 મા્ેટ બબનસંગહઠત કે્ષત્રન ેસગંહઠત કરિા પર િધુ ભાર

n  ભારત, કેનડેા, સસગાપોર, બરિ્ટન, ઓસ્્રે સલયા, જમ્સની, 
જાપાન, અખાતી અન ેસે્નડેનેવિયા જિેા મહતિનાં િેશો સાથે 
િગૈશ્વક માન્યતા બોડ્સ  જ ેકૌશલ્ય જરૂદરયાતો અન ેઅગ્રણી 
સસં્ાઓમાં ચદડતાયી કામગીરી કરે.

એપ�ર સંભ�વન�
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િૈગશ્વક અથ્સતંત્ર તરીકે વિક્સી રહું છે તેને ધયાનમાં રાખતા 
યુિાનોને બજારની માંગ પ્રમાણે તાલીમ આપિાની સાથે 
તેમને ‘ઓન ધ જોબસ સ્સ્લ ્ટ્રેઇનનગ’ આપિામાં આિી રહી 
છે. 2016થી શરૂ કરિામાં આિેલી નેશનલ એપ્રેસન્ટસશીપ 
પ્રમોશન સ્ીમ મા્ેટ એપ્રેને્ટસશીપ કાયિામાં મો્ટો ફેરફાર 
કરિામાં આવયો. એપ્રેન્ટીસ એક્ટમાં ફેરફાર કરીને 
એપ્રેન્ટીસશીપને પ્રોત્સાહન આપિા મા્ેટ સંગઠનોને 25 
્ટકા સ્ાઇપેનડ દરઇમબસ્સમેન્ટની જોગિાઈ કરિામાં આિી. 
શશક્ષણ મતં્રાલયના સહયોગમાં કૌશલ્ય વિકાસ અને 
ઉદ્ોગ સાહસસકતા મંત્રાલયે દડગ્રી એપ્રેસન્ટસશીપ શરૂ કરી 
છે, જ ેઆ પ્રકારનો અનોખો બેિડો વયાિસાષયક શશક્ષણ 
કાય્સક્રમ છે. તેમાં એપ્રેસન્ટસશીપ ઓન ધ જોબ ્ટ્રેઇનનગનો 
સમાિેશ થાય છે. યુિાનો મા્ેટ વિશ્વભરમાં રોજગારનાં દ્ાર 
ખોલી િેિામાં આવયા છે. લગભગ 20 િેશો સાથે વિિેશી 
ગતતશીલતા િધારિા મા્ેટ અનેક કાય્સક્રમ ચલાિિામાં 
આિી રહ્ા છે, જમેાં સંયુ્ત આરબ અતમરાત સાથે સ્સ્લ 

મવેપગ, ડ્ર ાઇવિગ તાલીમ અને જાપાન સાથે ્ટીઆઇપીપીનો 
સમાિેશ થાય છે. ભારત વિશ્વસતર પર કૌશલ્ય ક્ષેત્રમાં 
પોતાની કામગીરી િશયાિી રહું છે. છેલલાં કે્ટલાંક િષયોમાં 
ભારત આંતરરાષ્ટ્ર ીય કૌશલ્ય સપધયામાં 29મા ક્રમેથી 13મા 
ક્રમે આવયું છે. બિલાઈ રહેલી બ્સ્તતમાં આજ ે યુિાનો 
સમક્ષ નિી તકો આિી રહી છે. તેમનાં મા્ેટ કૌશલ્યથી 
સજજ રહેવું અનનિાય્સ છે. સ્સ્સલગ, દર-સ્સ્સલગ અને અપ-
સ્સ્સલગથી પોતાની જાતને બજાર પ્રમાણે સક્ષમ બનાિીને 
ભારતનો યુિાન િરેક પડકાર મા્ેટ  તૈયાર છે. કૌશલ્ય 
ભારત અસ્ભયાન હિે નિા ભારતની ઓળખ બની રહું છે.

ટેકિયોલયોજી અિે મિેેજમેન્ટથી કૌર્લ્યિે િવી ડદર્ા
િડાપ્રધાનનું ન્ૂ ઇગનડયાનું વિઝન સાકાર થઈ રહંુ છે, તો 
તેનું કારણ એ છે કે યુિાનોની આકાંક્ષાઓને ્ેટકનોલોજીનાં 
સૌથી મો્ટા ગ્રાહક પૂરતા મયયાદિત રાખિાને બિલે તેમને 
નિી ઉડાન આપિાની નીતત છે. ભારતે ખુિને ્ેટકનોલોજીની 
િુનનયામાં લીડર બનિાનું લક્ષ્ય રાખંુ છે એ્ટલાં મા્ેટ 

n •	રાષ્ટ્ર ીય કૌશલ્ય યોગયતા માળખાના 
ઉદ્ોગની જરૂદરયાતો સાથ ેજોડિામાં 
આવયુ.ં આનાં મા્ેટ િેશમાં 750 
િચયુ્સઅલ અન ે75 સ્સ્સલગ ઇ-લબે 
સ્ાવપત થશ.ે

n •	કૌશલ્ય અન ેઆજીવિકા મા્ેટ 
‘િેશ સે્ક પો્ટ્સલ’ (DESH-Stack 
e-portal) સ્ાવપત કરીન ેઓનલાઇન 
તાલીમ દ્ારા યિુાનોન ેકુશળ 
બનાિિામાં આિશે. એપીઆઇ 
આધાદરત વિશ્વાસનીય કૌશલ્ય 
પ્રમાણપત્ર આપિામાં આિશે.

n •ડ્ર ોન-એ-એ સર્િસ સ્ા્ટ્સઅપને 
પ્રોત્સાહન આપિામાં આિશ.ે

n •	રોજગારન ેપ્રોત્સાહન આપિા મા્ેટ 
ડ્ર ોન અન ેડ્ર ોન કોમપોનન્ટનાં ઉતપાિન 
મા્ેટ 120 કરોડ રૂવપયાની પીએલઆઇ 
યોજનાન ેમજૂંરી આપી છે. આ કે્ષત્રમાં 
આગામી ત્રણ િષ્સમાં 10,000 નોકરીનંુ 
સજ ્સન કરિામાં આિશ.ે

n •	રાષ્ટ્ર ીય કૌશલ્ય વિકાસ નનગમ ેિેશ-
િુનનયાની કે્ટલીક સસં્ાઓ સાથે 
મળીન ેસ્સ્લ ઇમપકે્ટ રિાનડ પણ લોંચ 
કરી છે, જ ેસ્સ્સલગ મા્ેટ આ પ્રકારની 
પ્રથમ રિાનડ છે. આ જોડાણથી ચાર 
િષ્સમાં 50,000 યિુાનોન ેલાભ 
આપિા મા્ેટ 14.4 તમસલયન અમેદરકન 
ડોલરનુ ંફનડ એકત્ર કરિામાં આવયુ ંછે.

ક�ૌશલ્ય તમશન મ�ટોન�ં 
બજોટમ�ં સતત વધ�ર�ો

કૌશલ્ય વિકાસને િેગ આપિાનાં માગ્ભમાં બજ્ેટને અિરોધ ન બનિા 
દેિામાં આવ્ંુ. તેનું બજ્ેટ સતત િધી રહંુ છે. 2022-23નાં સામાન્ 
બજ્ેટમાં કૌશલ્ય વિકાસ કા્્ભક્રમોને ઉદ્ોગની રાગીદારી સાથે સતત 
િધારિા પર રાર મૂકિામાં આવ્ો છે. આ રહ્ાં મુખ્ય પાસાઃ
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િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિી અનેક પ્રસંગોએ આ િાયકાને ‘્ેટકેડ’ 
એ્ટલે કે ્ેટકનોલોજીનો િાયકો ગણાિે છે. નૂ્ ઇગનડયામાં 
્ેટકનોલોજીને લઇને એક નિી સંસૃ્તત વિક્સાિિાની જરૂર છે, 
જ્ાં લોકો નિી નિી ્ેટકનોલોજી સાથે પ્રયોગ કરિાનાં ઇચુ્ક 
હોય, જમેને મો્ટાં પડકાર સિીકારિામાં કોઇ ખચકા્ટ ન હોય. 
સાથે સાથે ્ેટકનોલોજીમાં ‘ફોલોઅર’ બનિાની નહીં પણ 
‘લીડર’ બનિાની ઇચ્ા હોય કારણ કે 21મી સિીની બિલાતી 
બ્સ્તતમાં ઇન્ટરને્ટ અને ઓનલાઇન લર્નગની જરૂર છે. 
એ્ટલાં મા્ેટ, કૌશલ્ય તાલીમ મા્ેટ ભારત સ્સ્લ્સ, ઇ-સ્સ્લ્સ 
પલે્ટફોમ્સ જિેાં અનેક પો્ટ્સલની શરૂઆત કરિામાં આિી છે. 
આઇઆઇ્ટી, આઇઆઇએમની જમે હિે ભારતીય કૌશલ્યને 
વિશ્વ સતરીય બનાિિા મા્ેટ ભારતીય કૌશલ્ય સંસ્ા 
(આઇઆઇએસ) નામની અત્ાધુનનક તાલીમ સંસ્ાઓની 
યોજના બનાિિામાં આિી છે. મુંબઇ અને ગાંધીનગરમાં 
પીપીપી મોડલ પર આ સંસ્ા શરૂ થશે.

િડાપ્રધાને તાજતેરમાં જ એ િાત પર ભાર મૂક્યો છે કે જ્ાં 

n •	રાષ્ટ્ર ીય શશક્ષણ નીતત 2020માં અભયાસક્રમનો બોજ ઓછો કરીને 
ભવિષયનાં સિંભ્સમાં કૌશલ્ય વિકાસ કરિાનો સમાિેશ થાય છે. તમેાં 
વિદ્ાથશીઓની સાથ ેશશક્ષકોનાં કૌશલ્ય વિકાસનો પણ લક્ષ્ય છે. 2025 
સુધી સુ્લ અન ેઉચ્ શશક્ષણ સસં્ાઓ સાથ ેસકંળાયલેા િેશનાં 
ઓછામાં ઓછા 50 ્ટકા વિદ્ાથશીઓન ેકુશળ બનાિિાની ભલામણ 
કરિામાં આિી છે.

n •	સુ્લ અભયાસ અન ેસાક્ષરતા વિભાગ ‘સિ્સગ્રાહી શશક્ષણ-શાળા 
શશક્ષણ મા્ેટ એકીકૃત સ્ીમ’ અમરિલેા અંતગ્સત શાળાકીય શશક્ષણનાં 
વયાિસાષયકરણની યોજના અમલી બનાિી રહંુ છે, જથેી વિદ્ાથશી પોતાની 
યોગયતા, ક્ષમતા અન ેઆકાંક્ષાઓ પ્રમાણે કારદકિદી પસિં કરી શકે. 
સ્ીમમાં ધોરણ 9થી 12માં સામાન્ય શશક્ષણમાં વયાિસાષયક શશક્ષણને 
સંકસલત કરિા મા્ેટ િેશભરમાં 14,435 શાળાઓને મજૂંરી આપિામાં 
આિી છે. તેમાં, 15.63 લાખ વિદ્ાથશીઓનુ ંરજીસ્્રેશન પણ થઈ ચકંુૂ છે.

n •	શશક્ષણ મતં્રાલયનાં સહયોગથી પ્રધાનમતં્રી કૌશલ યોજના 3.0માં 
પ્રાયોગગક ધોરણ ેસ્સ્લ હબ ઇનનશશયહે્ટિ (SHI) શરૂ કરિામાં આવયુ ંછે. 
તનેો હેતુ, સ્ાનનક અથ્સતતં્રની જરૂદરયાતો સાથ ેસંતલુન સાધીન ેમાળખંુ 
તયૈાર કરિાનો અને વયાિસાષયક તાલીમની જરૂદરયાતો પરૂી કરિાનુ ંછે. 
સ્સ્લ હબ એ નોડલ સ્સ્લ સેન્ટર છે, જ ેધોરણ 6થી 8ના વિદ્ાથશીઓ મા્ેટ 
ઇનડનસ્્રયલ વિશઝ્ટ અન ે‘બગે િગરનાં દિિસ’ જિેી સવુિધા આપે છે.

નવી ર�ષ્ટી્ સશક્ષણ 
નીતતમ�ં પણ ક�ૌશલ્ય 

n •	સીખો ઔર કમાઓ, નઇ મંશઝલ, 
ઉસતાિ, નઈ રોશની અને ગરીબ 
નિાઝ સિરોજગાર જિેી યોજનાઓ 
દ્ારા 10 લાખથી િધુ યુિાનોને 
કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ અને 
રોજગારની તકો આપિામાં આિે 
છે. તેમાં 50 ્ટકાથી િધુ લાભાથશી 
મહહલા છે. 

n •	હુનર હા્ટનાં માધયમથી કુશળ 
કારીગરો અને શશલપકારોને બજાર 
અને તકો પૂરી પાડિામાં આિી રહી 
છે. 8 િષ્સ િરતમયાન િેશભરમાં 39 
હુનર હા્ટ દ્ારા 8.5 લાખથી િધુ 
માસ્સ્સ, કારીગરો અને શશલપકારોને 
રોજગારની તકો આપિામાં આિી છે.

ખોડયૂત�ો મ�ટો પણ ખોડયૂત�ો મ�ટો પણ 
ત�લીમની પહો લત�લીમની પહો લ

n •	‘કૃષષ વિસતાર સબ તમશન’ દ્ારા ગ્રામીણ 
યુિાનોને સાત દિિસની ્ંૂટકા ગાળાની 
કૌશલ્ય તાલીમ પૂરી પાડિામાં આિે છે.

n •	‘કૃષષ વિસતાર સબ તમશન’ અંતગ્સત 
સિરોજગારની તકો પૂરી પાડિા મા્ેટ કૃષષ 
ક્્લનનકો અને કૃષષ વયિસાય કેનદ્રોની 
સ્ાપના કરિામાં આિી છે.

n •	તેમાં નોડલ તાલીમ સંસ્ાઓની મિિથી 
45 દિિસની રેસસડેસશિયલ તાલીમ 
આપિામાં આિે છે.

n •	તાલીમાથશીઓને કૃષષ વયિસાય શરૂ 
કરિા મા્ેટ ધધરાણ મેળિિામાં મિિ 
કરિામાં આિે છે. તાજતેરમાં જ આ 
યોજનાને મુદ્રા લોન યોજના સાથે 
જોડિામાં આિી છે.

લઘુમતીએ�ો મ�ટો પણ 
મહત્વપયૂણલ્ડ પગલું

કુશળ ભ�રત સક્ષમ ભ�રતકવર સ�ોરી  
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સુધી િેશ દફન્ેટક, એગ્રી્ેટક, મેદડ્ેટક અને કૌશલ્ય વિકાસ 
જિેા ક્ષેત્રોમાં આગળ નથી િધતો, ત્ાં સુધી ઉદ્ોગ 4.0 શક્ય 
નથી. એ્ટલાં મા્ેટ તેમનું સપષ્ટ કહેવું છે કે, ‘્ેટકનોલોજી પ્રથમ’ 
તેમની સરકારનાં સુશાસન મોડલનો કનસેપ્ટ છે. સામાન્ય 
બજ્ેટમાં યુિાનોનાં સ્સ્લ ડેિલપમેન્ટ અંગે પણ નિી અને 
ઇનોિેહ્ટિ પહેલની જાહેરાત કરિામાં આિી છે, જમે કે દડગ્રી 
કોર્સસમાં એપ્રેસન્ટસશીપ, લોકલ બોડીઝમાં ઇન્ટન્સશીપ અને 
ઓનલાઈન દડગ્રી કોસ્સની વયિસ્ા. ભારતમાંથી જ ે યુિાનો 
નોકરી મા્ેટ વિિેશ જિા માંગે છે, તેમનાં મા્ેટ બરિજ કોર્સસની 
વયિસ્ા પણ કરિામાં આિી રહી છે. આજ ે િેશનો યુિાન 
નિી નિી એપ બનાિી રહ્ો છે, સ્ા્ટ્સઅપ હિે યુનનકોન્સ બની 
રહ્ા છે અને ઇનોિેશન, ઇનકબુેશનની સાથે સ્ા્ટ્સઅપનાં 
નિા પ્રિાહનું નેતૃતિ હિે ભારત કરી રહંુ છે. કેનદ્ર સરકાર દ્ારા 
કૌશલ્ય પર ભાર મૂકિામાં આિી રહ્ો હોિાથી 2014 પહેલાં 
જ્ાં િેશમાં સરેરાશ 4,000 પે્ટન્ટ નોંધાતા હતા, ત્ાં હિે 
તેની સંખ્યા િધીને પ્રતત િષ્સ 15,000થી િધી ગઈ છે.

પણ ઝડપથી બિલાઈ રહેલી આજની િુનનયામાં અનેક 

સેક્ટસ્સમાં લાખો કુશળ લોકોની જરૂર છે. ખાસ કરીને, 
આરોગય સેિામાં તો બહુ મો્ટી સંભાિના છે. આ બ્સ્તતને 
સમજીને કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રાલયે વિશ્વભરમાં સજા્સઈ રહેલી 
તકોની મેવપગ શરૂ કરી છે. ભારતનાં યુિાનોને અન્ય િેશોની 
જરૂદરયાતો અંગે સાચી અને સચો્ટ માહહતી મળી રહે તે 
સરકારનો પ્રયાસ છે. કયા િેશમાં હેલ્થ સર્િસમાં નિા દ્ાર 
ખુલી રહ્ા છે. કયા િેશમાં, કયા સર્િસ સેક્ટરમાં, શી 
જરૂદરયાત છે, તેની માહહતી હિે ઝડપથી ભારતના યિુાનોને 
મળી રહેશે. સ્સ્લ મેવપગને કારણે હિે આ પ્રકારની માહહતી 
આપિાનું કામ િધુ સરળ થઈ જશે. આ ઉપરાંત, િેશમાં 
શ્તમકોના સ્સ્લ મવેપગનું એક પો્ટ્સલ પણ શરૂ કરિામાં આવયું 
છે. આ પો્ટ્સલ કુશળ શ્તમકોનું મેવપગ કરિામાં મહતિની 
ભૂતમકા ભજિશે. તેનાંથી રોજગારિાતાઓ એક ક્્લકમાં 
કુશળ િક્સ ફોસ્સ સુધી પહોંચી શકશે. આનાથી ખાસ કરીને એ 
શ્તમકોને ફાયિો થશે, જઓે તાજતેરમાં જ શહેરમાંથી પોતાનાં 
ગામ ગયા છે.

કૌશલ્ય ભારત તમશન િર િષષે લાખો યુિાનોને આજની 

ર�જ્ય�ોની ભ�ગીદ�રી િધ�રિ� મ�ટો ક�ૈશલ્ય વિક�સ એનો 
ઉદ્�ોગ સ�હસસકત� મંત્�લ્ો એ�ઇએ�ઇએોમ, બંગલુરન�ં 
સહ્�ોગમ�ં મહ�મિ� ગ�ંધી નોશનલ ફોલ�ોનશપ દ્�ર� નજલ્� 
સતરો કુશળ ક�્યાબળ તૈ્�ર કરિ�ની પહો લ કરી છો .

એ� એંતગયાત ર�જ્ય-નજલ્� ક�ૈશલ્ય કવમટીનો મજબૂત 
કરિ�નું, સ�રી બર્ર કનોક્ટિવિટી બન�િિ�ની એનો 
ગુણ�મિક રીતો ટંૂક� ગ�ળ�ની ત�લીમમ�ં સુધ�ર�ની પહો લ 
કરિ�મ�ં એ�િી છો .

ફોલ�ોસશપ

એ�ૈદ્�ોગગક ત�લીમ સંસ્�એ�ો-એ�ઇએ�ઇટી, 
એોપ્રોન્સિટશીપ દ્�ર� એ�પિ�મ�ં એ�િત� 
ક�ૈશલ્ય ત�લીમની પ્ર�સંગગકત� એનો 
ક�્યાક્મત�મ�ં સુધ�ર�ો કરિ�ો.

સ્ટ�ઇવ

 સ
ંકલ્પ

 

ક�ૌશલ્ય તવક�સમ�ં ભ�રત તવશ્વ બોન્ક સ�થો
રારત અનેક પ્રમતરાઓથી રરેલો દેશ છે, 

તેમને કૌશલ્યથી સજજ કરિા ખૂબ જરૂરી 
છે. આ ઝંૂબેશમાં વિશ્વ બેન્ક પણ રારત 
સાથે છે. વિશ્વ બેન્ક સાથે મળીને સંકલપ 

અને સ્્ર ાઇિ પ્રોગ્રામ ચલાિિામાં 
આિી રહ્ા છે. 15થી િધુ દેશો સાથે 

પરસપર સહ્ોગ સાથે કા્્ભક્રમ 
ચલાિિામાં આિી રહ્ા છે.

    
એ�જો દોશન�ો ્ુિ�ન હો કથ�ોનન�ં મ�ધ્યમથી, ટોકન�ોલ�ોજીન�ં મ�ધ્યમથી, દોશની હર્ર�ો સમસ્�એ�ોન�ો 
ઉકોલ શ�ોધી રહ્�ો છો  એનો ઉકોલ એ�પી રહ્�ો છો . એ�જો દોશન�ો ્ુિ�ન ન�ોકરીની બદલ�ઈ રહો લી તક�ો 

પ્રમ�ણો નિ�ં નિ�ં ક�મ શરૂ કરી રહ્�ો છો , ખુદ ક�મ કરી રહ્�ો છો , ર્ોખમ લઈ રહ્�ો છો , સ�હસ કરી રહ્�ો 
છો  એનો બીર્એ�ોનો પણ ક�મ એ�પી રહ્�ો છો .               -નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન
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AICTE સ�થો હડનજટલ ક�ૌશલ્ય નનમ�લ્ડણ
n •	્લાઉડ કમપયહુ્ટગ, બબગ ડે્ટા, ડે્ટા 

એનાસલસસસ, સાઇબર સરુક્ષા, 
બલોકચેઇન, ડ્ર ોન અન ેરોબોહ્ટક્સ 
જિેી ભવિષયની ઊભરતી 
્ેટકનોલોજીમાં તાલીમ મા્ેટ શશક્ષણ 
અન ેકૌશલ્ય વિકાસ મતં્રાલયે અશખલ 
ભારતીય ્ેટકનોલોજી શશક્ષણ પદરષિ 
સાથ ેદડસજ્ટલ કૌશલ્ય નનમયાણ 
કાય્સક્રમની શરૂઆત કરી છે.

n •	ત્રણ અન ેછ મહહનાનાં કોસ્સનુ ંસંચાલન 
કરીન ેતનેાં અંતગ્સત 110 કરોડ 
વિદ્ાથશીઓન ેતાલીમ આપિામાં 
આિશે.

n •	વિદ્ાથશીઓન ે્ેટકનોલોજીની 
તાલીમની સાથ ેસાથ ેઇન્ટન્સશશપ 
પણ કરાિિામાં આિશ.ે 10 લાખ 
વિદ્ાથશીઓન ેગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ, 
પાંચ લાખન ેરેલિે, એક લાખને 
સહકાદરતા મતં્રાલય, 1 લાખન ેશશક્ષણ 
અન ેકૌશલ્ય વિકાસ મતં્રાલયમાં 
ઇન્ટન્સશશપની સવુિધા પૂરી પાડિામાં 
આિશે.

જરૂદરયાત પ્રમાણે ્ટ્ર ે નનગ આપિામાં મિિ કરી રહું છે. િેશમાં 
દડસજ્ટલ સ્સ્સલગ ઇકો સસસ્મ બને અને ઉદ્ોગ જગતની માંગ 
પ્રમાણે કૌશલ્યનો વિકાસ થાય તેનાં પર ખાસ ભાર મૂકિામાં 
આવયો છે. િરેક નાગદરકને મહતિનો માનીને એિી તક આપિામાં 
આિી રહી છે કારણ કે એક સફળ વયક્તની બહુ મો્ટી નનશાની 
હોય છે કે તે પોતાનું કૌશલ્ય િધારિાની એક પણ તક જતી ન કરે. 
કૌશલ્ય વિકાસ માત્ર આજીવિકા કમાિિાનું સાધન માત્ર નથી. 
સજિગીમાં ઉમંગ, ઉત્સાહ પણ જરૂરી છે. કૌશલ્ય જ વયક્તની 
પ્રેરક શક્ત બને છે અને નિી પ્રરેણા સાથે ઊજા્સનું કામ કરે છે. તમે 
યુિાન હોય કે િડીલ, તમે નિાં નિાં કૌશલ્ય શીખી રહ્ા હોિ તો 
જીિન પ્રત્ેનો ઉત્સાહ ઘ્ટતો નથી.

ચોક્સપણે, નિા ભારતે પોતાનાં મા્ેટ નિો માગ્સ અપનાવયો 
છે અને તેનાં પર તે અડગ રહેશે કારણ કે તે હિે નનયતીના ભરોસે 
બેસિાને બિલે અમૃત કાળના સંકલપો સાથે િૈગશ્વક માપિંડો 
પ્રમાણે કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર નનમયાણની નીતતઓ પર 
ચાલિાનું શરૂ કરી િીધું છે. એક એવું નવું ભારત જમેાં તકો પણ છે 
અને ઉડિા મા્ેટ સમગ્ર આકાશ પણ છે. n

યુિાનોને ઉદ્ોગ સાહસસકતા, રોજગાર અને સામાસજક 
કૌશલ્યમાં મજબૂત બનાિિા મા્ેટ યુનનસેફે માઇક્રોસોફ્ટ 
સાથે પાસપો્ટ્સ -્ુટ-અર્નગ (P2E) શરૂ કયુું છે, જનેે ‘યિુાહ 
કૌશલ’નું નામ આપિામાં આવયું છે. આ ઇ-લર્નગ 
સોલુ્શનનો હેતુ યિુાનોને વિના મૂલ્યે નોકરી સંબધધત 
કૌશલ્યમાં મજબૂત બનાિિાનું અને ઉદ્ોગ સાહસસકતા, 
રોજગાર અને સામાસજક અસરની તકો પૂરી પાડિાનું છે. 
P2E શરૂ કરનાર ભારત પ્રથમ િેશ છે.

્ુનનસોફ સ�થો પ�સપ�ોટલ્ડ-ટુ-એનનિંગ 
‘્ુવ�હ ક�ૌશલ્ય’ ક�્લ્ડક્રમ

-ધમવોન્દ્ર પ્રધ�ન, કોન્દ્રી્ મંત્ી, નશક્ણ, ક�ૈશલ્ય વિક�સ એનો ઉદ્�ોગ સ�હસસકત�

િડ�પ્રધ�ન નરોન્દ્ર મ�ોદી ભ�રતનો વિશ્ની ક�ૈશલ્ય વિક�સ ર�જધ�ની 
તરીકો  સ્�પિ� મ�ંગો છો . વિશ્ એભૂતપુિયા પરરિતયાન�ોન�ો સ�મન�ો કરી 

રહ્ું છો , ત્ય�રો 'સ્કિનલંગ, રી-સ્કિનલંગ એનો એપ-સસ્લંગ' એો સમ્ની 
જરૂરર્�ત છો . એ�પણો ક�ૈશલ્ય વિક�સનો જન એ�ંદ�ોલન બન�િિંુ 

પડશો. સરક�ર ભવિષ્ય મ�ટો એોક મજબૂત િકયાફ�ોસયા તૈ્�ર કરિ� મ�ટો 
સૂત્ધ�ર તરીકોનું ક�મ કરી રહી છો . નિી ર�ષ્ટ્રી્ નશક્ણ નીવતમ�ં પણ 
નશક્ણ એનો ક�ૈશલ્ય વિક�સ િચ્ચો િધુ સંતુલન બન�િિ�ન�ો પ્ર્�સ 

એ� જ રદશ�મ�ં મહત્વપૂણયા પગલું છો .
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પ્�લ્ડવરણ સંરક્ષણન� 
વૌનશ્વક નોતૃત્વની પહો લ

પ્યાિરણ સંરક્ણ મા્ેટ રારત કે્ટલું ગંરીર છે તે 
છેલલાં કે્ટલાંક િર્્ભમાં સમગ્ર વિશ્વએ જો્ું છે. ગ્ા 

િર્ષે ગલાસગોમાં ્ોજા્ેલી કોપ 26ની બેઠક તેનું 
ઉદાહરણ છે, જ્ારે િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આપેલા 

LiFE (લાઇફ સ્ાઇલ ફોર એન્િા્ન્ભમેન્ટ એ્ટલે કે 
પ્યાિરણ અનુકુળ જીિનશૈલી)ના મંત્ની વિશ્વનાં દરેક 
દેશે પ્રશંસા કરી. ગલાસગોનાં િૈગશ્વક મંચ પરથી સમગ્ર 
વિશ્વમાં ગુંજલેો LiFEનો આ મતં્ હિે િૈગશ્વક આંદોલન 

બનિાની રદશામાં જઈ રહ્ો છે.  5 જૂને પ્યાિરણ 
રદિસનાં રોજ િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ િૈગશ્વક પહેલ 

“LiFE MOVEMENT” ની શરૂઆત કરી, તો સાથે 
સાથે ઇશા ફાઉન્ડેશનના ‘મા્ટી બચાિો’ કા્્ભક્રમમાં 

પ્યાિરણ સંરક્ણની રદશામાં રારતનાં મહતિનાં 
પ્રદાનનો ઉલલેખ ક્વો.. 

પ્રકૃતત, મા્ટી અને પયયાિરણ. ભારત મા્ેટ આ માત્ર શબ્ો 
જ નથી, પણ સંસૃ્તત અને ધમ્સ સાથે સંકળાયેલા એ 
ઇશ્વરીય તતિ સમાન છે, જ ે પ્રાચીન સમયથી આપણા 

િેિી-િેિતાઓ અને આપણા પૂિ્સજો સાથે જોડાયેલાં છે. આજ ે
વિશ્વ પયયાિરણના અસંતુલનના ગંભીર જોખમનો સામનો કરી 
રહું છે અને ‘પયયાિરણ અનુકુળ જીિનશૈલી’ અપનાિીને આપણે 
સૌ આ સંક્ટ િચ્ે પણ મહતિપૂણ્સ ભૂતમકા નનભાિી શકીએ 
છીએ. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ આ મંત્ર દ્ારા વિશ્વને નિો માગ્સ 
ચચધયો છે. ભારતે આ દિશામાં મહતિપૂણ્સ િૈગશ્વક પહેલ કરતા 
સંયુ્ત રાષ્ટ્રની અનેક એજનસીઓની ભાગીિારીમાં LiFE નામનું 
આંિોલન શરૂ કયુું છે. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 5 જૂનનાં રોજ 
વિશ્વ પયયાિરણ દિિસ પ્રસંગે િીદડયો કોન્રનસ દ્ારા ‘પયયાિરણ 
અનુકુળ જીિનશૈલી આંિોલન’ એ્ટલે કે LiFE Movement ની 
શરૂઆત કરી. આ સાથે જ ‘LiFE Global Call for Ideas and 
Papers’ ની પણ શરૂઆત થઈ, જમેાં વિશ્વભરમાંથી વયક્તઓ, 

લ�ઇફ સ્�ઇલ ફ�ોર 
એોન્િ�્નયામોન્ટ 

L I F E

પ્�લ્ડવરણ હદવસ સમ�ર�ોહર�ષ્ટ
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યુનનિર્સ્ટી, થીંક ્ેટન્ક, બબન-નફાકારક સંસ્ાઓ અને અન્ય 
લોકોને ઉતૃ્ષ્ટ જળિાયુ અનુકુળ વયિહાર પદરિત્સન સમાધાન 
રજૂ કરિા મા્ેટ આમવંત્રત કરિામાં આિી રહ્ા છે, જનેું  વિસતરણ 
થઈ શકે.

ભારત સરકારે આ તમશન સંયુ્ત રાષ્ટ્ર , વિશ્વ સંસાધન સંસ્ા, 
સામાસજક અને વયિહાર પદરિત્સન કેનદ્ર (સીએસબીસી) અને બબલ 
એનડ મેસલનડા ગ્્ેટસ ફાઉનડેશનની ભાગીિારીમાં શરૂ કયુું છે. લાઇફ 
મુિમેન્ટની શરૂઆત કરતા િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ પયયાિરણ 
સંરક્ષણની દિશામાં ભારતનાં મહતિપૂણ્સ પગલાં અને તેની 
સફળતાઓનો ઉલલખે કયયો, અને ઇનોિેશન તથા ્ેટકનોલોજીની 
સાથે સાથે રી-યુઝ, રીડુ્સ અને રી-સાઇકલના સસધ્ધાંત પર 
પણ ભાર મકૂ્યો. તેમણે કહું, “ભારત ઉતિમ પયયાિરણ અને વિશ્વ 
કલ્યાણને આગળ િધારિા મા્ેટ કોઈ પણ પ્રયત્નોનું સમથ્સન કરિા 
તૈયાર છે. અમારો ્ટ્ર ેક રેકોડ્સ  જ ઘણંુ બધું કહી જાય છે. અમને ખુશી 
છે કે વિશ્વ આ પ્રયાસોનું સમથ્સન  કરી રહું છે. મને વિશ્વાસ છે કે 
લાઇફ અસ્ભયાન આપણને હજુ એક કરશે તથા આગામી પેઢીઓ 
મા્ેટ એક સલામત ભવિષય સુનનસચિત કરશે.” n

પ્�લ્ડવરણન�ં હહતમ�ં ભ�રતન�ં મહત્વન�ં પગલ�ં

મ�ટી બચ�વ�ો ક�્લ્ડક્રમ

મ�ટીનો જીવંત બન�વવ�ની પહો લ
છેલલાં કે્ટલાંક િષયોથી સમગ્ર વિશ્વમાં મા્ટીની ગુણિતિા ખરાબ 
થઈ રહી હોિા અંગે ચચતા વય્ત કરિામાં આિી રહી છે. 
નનષણાતોનું માનીએ તો છેલલાં 25 િષ્સમાં સમગ્ર વિશ્વની 10 ્ટકા 
ફળદ્રપુ જમીન ઉજજડ બની ગઈ છે. તેનું કારણ છે રાસાયષણક 
ખાતર, જતંુનાશકોનો ઉપયોગ અને ગલોબલ િોર્મગને કારણે 
મા્ટીનો ભેજ અને પોષક તતિોનું નાબૂિ થવું. સતત િધી રહેલી 
આ ચચતા િચે્ ભારત પ્રાકૃતતક ખેતી, સોઇલ હેલ્થ કાડ્સ , નીમ 
કો્ેટડ યદુરયા, લઘુ સસચાઇ, કેચ ધ રેઇન, નિી સંરક્ષણ અને 
અ્ટલ ભૂજલ જિેી મહતિની યોજનાઓ સાથે આગળ િધી રહંુ 
છે. 5 જૂનનાં રોજ દિલ્ીના વિજ્ાન ભિનમાં ઇશા ફાઉનડેશન 
દ્ારા આયોસજત ‘મા્ટી બચાિો’ કાય્સક્રમને સંબોધધત કરતા 
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ મા્ટી બચાિિાની દિશામાં ભારતનાં 
પાંચ મહતિનાં પગલાંનો ઉલલખે કયયો. તેમણે કહંુ, “અમે પાંચ 
મુખ્ય બાબતો પર ફોકસ કયુું છે.-પ્રથમ, મા્ટીને રસાયણમુ્ ત 
કઈ રીતે કરિી. બીજુ,ં મા્ટીમાં જ ેજીિ રહે છે, જનેે ્ેટકનનકલ 
ભાષામાં તમે Soil Organic Matter  કહો છો, તેને કઈ રીતે 
બચાિિા. ત્રીજુ,ં મા્ટીમાં ભેજ કઈ રીતે જાળિી રાખિો. ચોથું- 
ભૂગભ્સ જળ નીચે જિાથી મા્ટીને જ ેનુકસાન થઈ રહું છે તેને 
કઈ રીતે િૂર કરવું અને પાંચમું, જગંલ વિસતાર ઘ્ટિાથી મા્ટીનું 
સતત ધોિાણ થઈ રહંુ છે તેને કઈ રીતે રોકવું.”

પ્મનલયિ ઓયેલઇડી બલબ ઓત્ાર 
સુધી વવતરરત કરવામાં ઓાવ્ા.

ઓબજ યુનિટ વીજળીિી 
બચત થઈ

પ્મનલયિ ટિ કાબ્સિ 
ડાયાયેક્ાઇડિાયે ઘટાડાયે 
થયાયે

િધ�ર�ો કરિ�મ�ં એ�વ્ય�ો ગંગ� 
નદીન�ં શુસ્ધકરણન�ં ખચયામ�ં. 
ર�જસ્�નન� ભ�દલ�મ�ં વિશ્ન�ો 
સ�ૈથી મ�ોટ�ો સ�ોલર પ�કયા  શરૂ થઈ 
ચૂક�ો છો .
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એોલઇડી બલબ
•n 	ભારત ેબબન અબ્શમભતૂ ઇંધણ 

આધાદરત સ્ત્રોતોમાંથી સ્ાવપત િીજ 
ક્ષમતાના 40 ્ટકા ઉતપાિન સધુી 
પહોંચિાની પ્રતતબધ્ધતા નનધયાદરત 
સમયનાં નિ િષ્સ પહેલાં હાંસલ કરી 
લીધી છે.

•n 	નનધયાદરત સમયથી નિ િષ્સ પહેલાં 
ભારત ેકોપ 21માં નક્ી કરેલાં લક્ષ્યોને 
હાંસલ કયયા છે. 2014થી અત્ાર 
સધુી સૌર ઊજા્સની સ્ાવપત ક્ષમતામાં 
1900 ્ટકાનો િધારો થયો છે.

•n 	 પ્ેટ્ર ોલમાં 10 ્ટકા ઇથનેોલ 
તમશ્ણનુ ંલક્ષ્ય નિેમબર 

ન�ો િધ�ર�ો થ્�ો એોનશ્ન સસંહ�ોની 
સખં્ય�મ�ં 2010થી 2020 સુધી. 33 
ટક�ન�ો િધ�ર�ો થ્�ો છો  િ�ઘની સંખ્ય�મ�ં 
2014થી 2018 સુધી.

પ્�લ્ડવરણ હદવસ સમ�ર�ોહર�ષ્ટ

2022 સધુીનાં નનધયાદરત લક્ષ્યનાં પાંચ 
મહહના પહેલાં હાંસલ થયંુ છે. તેનાંથી 
5.5 અબજ ડોલરથી િધ ુરકમનાં કુ્રડ 
ઓઇલની આયાત ઓછી થઈ છે. કાબ્સન 
ડાયોક્સાઇડ ઉત્સજ્સનમાં પણ 2.7 
તમસલયન ્ટનનો ઘ્ટાડો થયો. ખડૂેતોની 
આિકમાં લગભગ 5.5 અબજ ડોલરનો 
િધારો થયો.
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પોતાનો ધંધો શરૂ કરિો હો્ કે પછી અરજીથી માંડીને મંજૂરીની પ્રરક્ર્ા હો્, હિે બધું જ રડસજ્ટલ થઈ ચૂકું 
છે. ઇઝ ઓફ સલવિગ મા્ેટ સિેાઓનું રડસજ્ટાઈઝેશન કે્ટલું મહતિનું છે તે આપણે છેલલાં આઠ િર્્ભમાં જો્ું 

છે. કેન્દ્ર સરકારે હિે ધધરાણ સાથે સંકળા્ેલી અનેક ્ોજનાઓને ઓનલાઇન પલે્ટફોમ્ભ પર રજૂ કરી છે, જથેી 
ધધરાણ લેિા માંગતા લોકો કોઇ પણ પ્રકારની મુશકેલી િગર ઓનલાઇન અરજી કરીને લોન મેળિી શકે. જન 
સમથ્ભ પો્ટ્ભલ નામની િેબસાઇ્ટ પર આ ધધરાણ અલગ અલગ શ્ેણીઓમાં આપિામાં આિશે, જનેો પ્રારંર 6 

જૂનનાં રોજ િડાપ્રધાન મોદીએ ક્વો...

િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 6 જૂનનાં રોજ નાણા મંત્રાલય 
અને કોપયોરે્ટ બાબતોના મંત્રાલયના ‘આઇકોનનક િીક’ 
સમારોહનાં ઉિઘા્ટન પ્રસંગે જન સમથ્સ પો્ટ્સલની શરૂઆત 
કરી. સરકારની 13 યોજનાઓને એક પલે્ટફોમ્સ પર લાિીને 
તેનાં મા્ેટ ધધરાણ લેિામાં સરળતા કરિા મા્ેટ આ પો્ટ્સલ 
લોંચ કરિામાં આવયું હતું. આને કારણે તેમને અનેક જગયાએ 
ચક્ર લગાિિાની અને અનેક પ્રદક્રયાઓમાંથી પસાર થિાની 
જરૂર નહીં પડે. આ પો્ટ્સલ નાગદરકોનું જીિન સરળ કરિાની 
સાથે સાથે તેમનાં સપના પૂરાં કરિામાં પણ મિિ કરશે. આ 
પ્રસંગે િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ છેલલાં આઠ િષ્સમાં બંને 
મંત્રાલયોની યાત્રા અને ઉપલબ્ધિઓ પર દડસજ્ટલ પ્રિશ્સનનું 
ઉિઘા્ટન કયુું. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ કહું, “હિે ભારત 
સરકારની ધધરાણ સાથે સંકળાયેલી યોજનાઓ અલગ 
અલગ સાઇ્ટ પર નહીં પણ એક જ જગયાએ મળશે. હિે 
અલગ અલગ િેબસાઇ્ટ પર જિાની જરૂર નથી.”  જન સમથ્સ 
પો્ટ્સલ સામાન્ય નાગદરકને સક્ષમ બનાિશે. સામાન્ય લોકોની 
સિેા કરિાની ભાિના સાથે આ પો્ટ્સલ તૈયાર કરિામાં આવયું 
છે, કારણ કે સરકારની એ સિયોચ્ પ્રાથતમકતા અને ફરજ છે 
કે તે પોતે જનતા સુધી પહોંચે, િરેક પાત્ર વયક્ત સુધી પહોંચે 
અને તેને સંપૂણ્સ લાભ આપે. n

તધર�ણ સ�થો સંકળ�્ોલી સરક�રી 
્�ોજન�એ�ો હવો એોક જ સ્ળો

જન સમથલ્ડ પ�ોટલ્ડલ

જન સમથલ્ડ પ�ોટલ્ડલર�ષ્ટ

જન સમથલ્ડ પ�ોટલ્ડલ પર હ�લમ�ં ચ�ર 
લ�ોન શ્ોણીમ�ં 13 ્�ોજન�એ�ો ઉપલબ્ધ
•n 	જન સમથ્સ પો્ટ્સલ પર હાલમાં 4 લોન શે્ણીઓમાં 13 

સરકારી યોજનાઓની અરજી જમા કરિા અન ે125થી િધુ 
ધધરાણકતયામાંથી પોતાનાં ધધરાણકતયા પસંિ કરિા મા્ેટ એક જ 
સ્ળે તમામ સવુિધા પરૂી પાડે છે.

•n 	CBDT, GST, UDAY, NESL, UIDAI, CIBIL  અન ેઅન્ય 
સરકારી એજનસીઓ સાથ ેસકંલન દ્ારા ઝડપથી લોન પ્રોસેસસગ 
સનુનસચિત કરે છે. 

•n 	જન સમથ્સ પો્ટ્સલ કૃષષ, આજીવિકા, શશક્ષણ અન ેિપેારી પ્રવૃગતિની 
શ્ણેીમાં લોન પરૂી પાડશ.ે

•n 	ત્રણ સરકારી યોજનાઓ અગાઉથી જ જન સમથ્સ પો્ટ્સલ પર છે 
અન ેતેમાં બીજી યોજનાઓ પણ સામેલ કરિામાં આિશે. જન 
સમથ્સ પો્ટ્સલ પાત્રતાની તપાસ કરશે, સધૈ્ધાંતતક મંજૂરી આપશે 
અન ેઅરજીન ેજ ેતે બેન્કમાં મોકલશે.

•n 	આ પો્ટ્સલ લાભાથશીની ધધરાણ પ્રદક્રયાનાં િરેક તબક્ાની લે્ેટસ્ 
માહહતીથી માહહતગાર પણ કરાિશ.ે બેન્ક શાખાઓમાં એકથી 
િધ ુિાર જિાની જરૂર નહીં પડે.

•n 	અહીં અભયાસ મા્ેટ ત્રણ, કૃષષ મા્ેટ ત્રણ, વયાિસાષયક પ્રવગૃતિઓ 
મા્ેટ છ અન ેઆજીવિકા મા્ેટ એક યોજના ઉપલધિ છે.
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કોવિડનાં સમયમાં િેશનાં આરોગય માળખંુ એ્ટલ ુબધંુ વિક્ક્સત 
નહોતુ.ં મદેડકલ દડિાઇસથી માંડીન ે મેદડકલ ઇનફ્ાસ્્ર્ચર, 

િકે્ક્સન દરસચ્સ અન ે રસીની સમસયા હતી, પણ ભારત ે એ કરી 
બતાવયુ ંજનેી કોઇએ કલપના પણ નહોતી કરી. બાયો્ેટકથી માંડીને 
બીજા ં તમામ સકે્ટસ્સ સાથે સરકાર અન ે ઉદ્ોગના સસુકંલનને 
કારણ ે કોવિડ સામ ે સફળતા હાંસલ થઈ હતી. આ સફળતા 
પાછળ િીતલેાં આઠ િષ્સની ભારે મહેનત અન ે પ્રયાસ છે, જમેાં 
બાયો્ેટક જિેા સકે્ટર પર વિશષે ફોકસ કરિામાં આવયુ ં છે. 
સ્ા્ટ્સઅપ ઇગનડયા, અ્ટલ ઇનોિશેન તમશન, મેક ઇન ઇગનડયા 
અને આત્મનનભ્સર ભારત જિેા મહાઅસ્ભયાનોન ેકારણે બાયો્ેટક 
સકે્ટરન ેમિિ મળી છે. આ તમામ પ્રયત્નોન ેએક નિી દિશા સાથે 
આગળ િધિા મા્ેટ 9-10 જૂનનાં રોજ દિલ્ીનાં પ્રગતત મિેાન પર 
બાયો્ેટક સ્ા્ટ્સઅપ એક્પોનુ ં આયોજન કરિામાં આવયુ.ં તનેાં 
ઉિઘા્ટન પ્રસગં ેિડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ કહંુ, “વિશ્વમાં આપણા 
આઇ્ટી પ્રોફેશનલ્સની સ્સ્લ અન ેઇનોિેશન અગંનેો વિશ્વાસ નિી 
ઊંચાઈ પર છે. આ િાયકામાં ભારતના બાયો્ેટક ફેક્ટર, ભારતના 
બાયો પ્રોફેશનલ્સ મા્ેટ પણ આ જ રેપય્ેુટશન અન ેવિશ્વાસ ભારતનાં 
બાયો પ્રોફેશનલ્સ મા્ેટ અમ ેજોઈ રહ્ા છીએ.”

િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ િેશમાં આ સકે્ટરનાં વિકાસ મા્ેટ બાયો 
્ેટકનોલોજી ઉદ્ોગ સશંોધન સહાયતા પદરષિ (બીઆઇઆરએસી)
નાં પ્રિાન અંગ ેપણ જણાવયુ.ં િડાપ્રધાન ેજણાવયંુ કે, “આજ ેજ્ારે 
િેશ અમૃત કાળ િરતમયાન નિા સકંલપ લઈ રહ્ો છે ત્ારે િેશનાં 
વિકાસમાં બાયો્ેટક ઉદ્ોગની ભતૂમકા ઘણી મહતિની છે.”n

બ�્�ોટોક સોક્ટરમ�ં એપ�ર સભં�વન�એ�ો...
ભારત વિશ્વમાં બાયો ્ેટકનોલોજી મા્ેટ ્ટોચનાં 12 િેશોમાં સામલે 
હોિાની સાથ ે સાથ ે ઇનડો-પસેસદફક વિસતારમાં ત્રીજા સ્ાને છે. 
ભારત ગલોબલ ઇનોિેહ્ટિ ઇનડેક્સમાં 46મા ક્રમે આવયુ ં છે અને 
િેશની બાયો-ઇકોનોમીમાં િર િષષે નદ્અકંી િધારો થઈ રહ્ો છે. 
2018નાં 51 અબજ ડોલરની સરખામણીમાં 2021માં 81 અબજ 
ડોલર સધુી પહોંચી હતી. આપણ ે2025 સધુી 150 અબજ ડોલરનાં 
લક્ષ્યની નજીક પહોંચી રહ્ા છીએ. કોવિડનાં િષયોમાં પણ ભારતે 
નદ્અકંી વૃધ્ધ્ધ હાંસલ કરી હતી. બાયો્ેટક ઇનકબેુ્ટરની સખં્યા અને 
કુલ ફનનડગમાં પણ લગભગ સાત ગણો િધારો થયો છે. 2014માં 
ભારતમાં માત્ર છ બાયો ઇનકુબે્ટર હતા, જ્ારે આજ ેતેની સખં્યા 
િધીન ે75 થઈ ગઈ છે. 8 િષ્સ પહેલાં િેશમાં 10 બાયો્ેટક પ્રોડક્્ટસ 
હતી, આજ ેતનેી સખં્યા 700થી િધ ુથઈ ગઈ છે.

બા્ો્ેટક સ્ા્ટ્ભઅપમાં રોકાણ 
કરનારાઓમાં 9 ગણો િધારો

વષલ્ડ ર�ોક�ણક�ર�ો

બ�્�ોટોક હબ બનવ�ની હદશ�મ�ં ભ�રત
બા્ો્ેટક એવું સેકર છે, જ ે રોજગારની સાથે સાથે દેશની જીડીપીમાં મહતિનું પ્રદાન કરે છે. કેન્દ્ર સરકારનાં સતત 
પ્ર્ાસોને કારણે છેલલાં આઠ િર્્ભમાં રારતના બા્ો્ેટક સેકરે 8 ગણા િધારા સાથે 80 અબજ ડોલરની બા્ો-
ઇકોનોમી સુધી પહોંચિામાં સફળતા પ્રાપત કરી છે. હિે સમ્ છે નિાં લક્ષો સાથે આગળ િધિાનો અને આ 
રદશામાં િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 9 જૂનનાં રોજ પ્રથમ બા્ો્ેટક સ્ા્ટ્ભઅપ એક્પોની શરૂઆત કરી....
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પૂણોમ�ં સંત તુક�ર�મ મંરદર એનો મુંબઇમ�ં ક�ંવતક�રીએ�ોની ગોલોરીનું ઉદઘ�ટન

તવક�સ એનો વ�રસ�ો 
સ�થો સ�થો

િીતેલાં આઠ િર્્ભમાં આધુનનક 
્ેટકનોલોજી અને ઇન્ફ્ાસ્્રકચર રારતના 
વિકાસનો પ્યા્ બન્ાં છે, તો રારતની 

મહાન પરંપરા અને સંસૃ્મતની જાળિણીનું 
કામ પણ થ્ું છે. કેદારનાથ, કાશી 

વિશ્વનાથ મંરદરથી માંડીને હૈદરાબાદમાં 
શ્ી રામાનુજાચા્્ભની પ્રમતમા તેનું 

ઉદાહરણ છે. હિે તેમાં મહારાષ્ટ્રના 
મહાન શ્ીસંત તુકારામ મહારાજના 

શશલા મંરદરનો પણ ઉમેરો થ્ો છે. 14 
જૂનનાં રોજ િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેનું 

ઉદઘા્ટન કરતાં જણાવ્ું, “અમે સુનનસચિત 
કરીએ છીએ કે વિકાસ અને િારસો બંને 

એક સાથે આગળ િધે.”

સં ત તુકારામ િારકરી સંપ્રિાયના સંત અને કવિ હતા, 
જમેણે અભંગ (ભક્ત ગીત) ભક્ત કવિતા અને 
કીત્સન તરીકે જાણીતા આદ્ાત્ત્મક ગીતો દ્ારા મો્ટા 

પાયે લોકોને જાગૃત કરિાનું કામ કયુું. કહેિાય છે કે િેહુમાં 
રહેતા સંત તુકારામે જ મહારાષ્ટ્રમાં ભક્ત આંિોલનનો પાયો 
નાખ્યો હતો. માત્ર િારકરી સંપ્રિાય જ નહીં, પણ વિશ્વભરનાં 
સાહહત્માં તેમનું અસાધારણ સ્ાન છે. તેમના અભંગનો 
અનુિાિ અંગ્રેજી ભાષામાં પણ થયો છે. તેમનાં અિસાન 
બાિ, શશલા મંદિર બનાિિામાં આવયું હતું, જનેું ઉિઘા્ટન 
તાજતેરમાં િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ કયુું હતું. મંદિરમાં સંત 
તુકારામની મૂર્ત સ્ાવપત કરિામાં આિી છે. સંત તુકારામ, 
વિઠ્લ એ્ટલે કે ભગિાન વિષણુના પરમ ભ્ત હતા અને 
તેઓ િૈષણિ ધમ્સમાં આસ્ા ધરાિતા હતા. સંત તુકારામે 
રચેલાં ભક્તપિોમાંથી અનેક રચનાઓ આજ ેપણ ઉપલધિ 
છે. ભારત સરકારે 2002માં તેમની યાિીમાં 100 રૂવપયાના 
ચાંિીનો સસક્ો જારી કયયો હતો. તેમનાં મંદિરનું લોકાપ્સણ 
કરતા િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ કહું હતું, “આજ ેઆઝાિીનાં 

ર�ષ્ટ મહ�ર�ષ્ટ પ્રવ�સ
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એ�પણ�ં શ�સ્�ોમ�ં 
કહો િ�મ�ં એ�વ્યુ ંછો  કો , 
મનુષ્ય જન્મ�ં સ�ૈથી 
દુલયાભ સત્ંગ સંત�ોન�ો 
છો . સંત�ોની કકૃપ�ની 
એનુભૂવત થઈ ગઈ 
ત�ો ઇશ્રની એનુભૂવત 
એ�પ�ોએ�પ થઈ ર્્ 
છો . એ�જો દોહુની એ� 
પવિત્ તીથયા ભવૂમ પર 
એ�િીનો મનો એોિી જ 
એનુભૂવત થઈ રહી છો .
-નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન

75મા િષ્સમાં િેશે 100 ્ટકા લક્ષ્યોને પૂરા કરિાનો સંકલપ 
લીધો છે.” િાસતિમાં, આજ ે િેશમાં ગરીબો મા્ેટ જ ે
યોજનાઓ ચલાિિામાં આિી રહી છે તેને િીજળી, પાણી, 
મકાન અને સારિાર જિેી જીિનની પ્રાથતમક જરૂદરયાતો 
સાથે જોડિામાં આિી રહી છે. સરકાર તેને 100 ્ટકા લોકો 
સુધી પહોંચાડિાનું લક્ષ્ય લઈને ચાલી રહી છે. આ જ રીતે, 
િેશે પયયાિરણ, જળ સંરક્ષણ અને નિીઓને બચાિિા જિેા 
અસ્ભયાન શરૂ કયયા છે અને સિસ્ ભારતનો સંકલપ લીધો છે. 
સરકાર આ સંકલપનો સંપૂણ્સપણે પૂરા કરિા મા્ેટ પ્રતતબધ્ધ 
છે. હાલમાં િેશમાં પ્રાકૃતતક ખેતીની ઝંૂબેશ પણ ચલાિિામાં 
આિી રહી છે, જ ેિારકરી સંતોના આિશયો સાથે જોડાયેલી 
છે. કેનદ્ર સરકારનો અંત્ોિયનો સંકલપ િારકરી સંત 
તુકારામથી પ્રભાવિત છે, જનેી સતુતત કરતા િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિી કહે છે, “તેમનાં આિશ્સ અનેક લોકોને પ્રોત્સાહહત કરે 
છે. તેઓ આપણને બીજાઓની સેિા કરિા અને કરૂણામયી 
સમાજનો વિકાસ કરિા મા્ેટ પે્રદરત કરે છે. છત્રપતત શશિાજી 
મહારાજ જિેા રાષ્ટ્રનાયકના જીિનમાં પણ તુકારામજી જિેા 

સંતોને મહતિની ભૂતમકા રહી છે. આઝાિીની લડાઈમાં િીર 
સાિરકરને સજા થઈ ત્ારે તેઓ બેડીઓને ધચપલાની જમે 
િગાડતા િગાડતા તુકારામના અભંગ ગાતા હતા. 

મહારાષ્ટ્ર  પ્રિાસ િરતમયાન િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
તુકારામ મહારાજના મંદિરનું લોકાપ્સણ કરિાની સાથે સાથે 
જલ ભૂષણ ભિન અને ક્રાંતતકારીઓની ગેલેરીનું ઉિઘા્ટન 
કયુું અને ગુજરાતી અખબાર મુંબઇ સમાચારનાં નદ્શતાસ્બ્ 
મહોત્સિમાં પણ ભાગ લીધો.

200 િર્્ભથી સતત પ્રકાશશત થતું મુંબઇ સમાચાર
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ મુંબઇના બાનદ્રા કુલયા કોમપલેક્સમાં 
મુંબઇ સમાચારના નદ્શતાસ્બ્ મહોત્સિમાં પણ ભાગ લીધો. 
1 જુલાઇ, 1822નાં રોજ ફરેિુનજી મઝ્સબાન દ્ારા સાપતાહહક 
તરીકે શરૂ થયેલું મુંબઇ સમાચાર 1832થી િૈનનક તરીકે 
પ્રકાશશત થઈ રહંુ છે. મુંબઇ સમાચાર સતત 200 િષ્સથી 
પ્રકાશશત થઈ રહું છે. આ અનોખી ઉપલબ્ધિની યાિગીરીમાં 
એક ્ટપાલ હ્ટદક્ટ પ્રસસધ્ધ કરિામાં આિી હતી. n

પંઢરપુરથી ચ�રધ�મ એનો ર�મ મંહદરથી મ�ંડીનો 
ર�મ�્ણ સહકમિટ સુધી વ�રસ�નો સ�ચવવ�ન�ો પ્ર્�સ

જલ ભયૂષણ ભવન એનો ગોલોરીનું ઉદઘ�ટન
િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ મુંબઇમાં રાજભિનમાં જલ ભૂષણ ભિનનું ઉિઘા્ટન કયુું, જ ે
1885થી મહારાષ્ટ્રના રાજ્પાલનું સતિાિાર નનિાસસ્ાન રહું છે. આ બબરડીંગનું આયુષય 
પૂરંુ થિાથી તેને તોડીને નવું બબરડીંગ બનાિિામાં આવયું, જમેાં જૂના બબરડીંગની તમામ 
વિશેષતાઓને જાળિી રાખિામાં આિી છે. િડાપ્રધાને મુંબઇમાં ક્રાંતતકારીઓની એક ગેલેરીનું 
પણ ઉિઘા્ટન કયુું. 2016માં રાજભિનમાં એક બંકર મળયું હતું, જનેો ઉપયોગ અંગ્રજો શસ્ત્રો 
અને િારૂગોળાનો સંગ્રહ કરિા મા્ેટ કરતા હતા. 2019માં બંકરનું પુનઃનનમયાણ કરિામાં આવયું 
અને મહારાષ્ટ્રના સિતંત્રતા સેનાનીઓ અને ક્રાંતતકારીઓનાં યોગિાનને યાિગાર બનાિિા 
મા્ેટ બંકરને સંગ્રહાલયમાં પદરિર્તત કરિામાં આવયું.

n  પંઢરપુર પાલખી માગ્સનું આધુનનકીકરણ 
થઈ રહંુ છે, તો ચારધામ યાત્રા મા્ેટ 
પણ નિા હાઇિે બની રહ્ા છે. સમગ્ર 
િેશમાં ‘પ્રસાિ’ યોજના અંતગ્સત તીથ્સ 
સ્ળો અને પય્સ્ટન સ્ળોનો વિકાસ 
કરિામાં આિી રહ્ો છે.

n  અયોધયામાં ભવય રામ મંદિર પણ  
બની રહંુ છે, કાશી વિશ્વનાથ ધામનું 
પણ પુનર્નમયાણ કરિામાં આવયું છે 
અને સોમનાથમાં પણ નિી સુવિધાઓ 

વિક્સાિિામાં આિી છે.
n  મહર્ષ િાબ્મિકીએ રામાયણમાં 

ભગિાન રામ સાથે સંકળાયેલા 
જ ેસ્ળોનો ઉલલેખ કયયો છે, તેનો 
રામાયણ સર્ક્ટ અંતગ્સત વિકાસ 
કરિામાં આિી રહ્ો છે.

n  આ આઠ િષ્સમાં બાબા સાહેબ 
આંબેડકરના પાંચ તીથયોનો પણ વિકાસ 
થયો છે.
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સ�મર્લ્ડવ�ન ્ુવ�એ�ોન�ો 
નવ�ો ‘ફ�લ’ તૌ્�ર થશો

એગ્નિવીર કહો વ�શો એ� સૌનનક�ો
n  સસપાહીના હોદ્ા પર નિી ભતશીઓ હિે અગનિપથ યોજના અતંગ્સત થશે 

અન ેતેનાં અતંગ્સત ભતશી થનારા સનૈનકો અગનિિીર કહેિાશે.
n  તમેન ેચાર િષ્સ મા્ેટ સનેામાં કામ કરિાની તક આપિામાં આિશ.ે 

આમાંથી 25 ્ટકા સસપાહીન ેિધ ુસમય મા્ેટ ફરજ નનભાિિાની તક 
મળશે. એ્ટલ ેકે ચાર િષ્સ બાિ આમાંથી 25 ્ટકા સનૈનક સશસ્ત્ર 
સનેાઓમાં 15 િષ્સના સ્ાયી કતમશન મા્ેટ પાત્ર હશ.ે

n  આ અગનિિીરોન ેચાર િષ્સની સેિા બિલ ઉચ્ક રકમ, ્ેટકનનકલ 
યોગયતાનુ ંસર્્ટદફકે્ટ મળશ ેજનેાથી તમેન ેકોપયોરે્ટ જગતમાં નિી નોકરી 
મળેિિામાં મિિરૂપ સાબબત થશે. આ યોજના અતંગ્સત પ્રથમ ભતશીની 
જાહેરાત ્ંૂટક સમયમાં થશે.

્�ોગ્ત�ન�ં એ�ધ�રો ભતતી
n  અગનિિીર બનિા મા્ેટ 10મંુ અન ે12મંુ ધોરણ પાસ િેશનો કોઇ પણ 

યિુાન, જનેી ઉંમર 17.5 િષ્સથી 21 િષ્સ િચ્ ેછે ત ેઅરજી કરી શકે છે.
n  અગનિપથ યોજના અતંગ્સત ભતૂમ, હિાઇ અન ેનૌકા િળમાં ભતશી કરિા 

મા્ેટ અશખલ ભારતીય યોગયતા પર આધાદરત ભતશી યોજના લાિિામાં 

્ુિાન કોઇ પણ રાષ્ટ્રનાં વિકાસનો પા્ો હો્ છે. ્ુિા મન પ્રમતરા અને રચનાત્મકતાથી રરેલું હો્ છે. વિશ્વનો 
કોઇ પણ દેશ ્ુિા શકકત િગર મજબૂત ન બની શકે અને રારત તો વિશ્વનો સૌથી ્ુિાન દેશ છે. દેશનાં આ 

્ુિાનોની તરફેણમાં બે નનણયા્ક પગલાં રરતાં કેન્દ્ર સરકારે મહતિનાં નનણ્ભ્ોને મંજૂરી આપી છે. પ્રથમ ‘અગનિપથ’ 
્ોજના અંતગ્ભત સશસ્ત્ર સેનાઓમાં 4 િર્્ભની સેિાની તક અને બીજો... આગામી દોઢ િર્્ભમાં કેન્દ્ર સરકાર અને તેનાં 

વિરાગો દ્ારા મમશન મોડમાં 10 લાખ નિાં રોજગાર..જથેી આત્મનનર્ભર અને મજબૂત રારતનાં નનમયાણમાં ્ુિા 
શકકત સક્મ બને અને સંરક્ણ સેિાઓમાં મો્ટાં પરરિત્ભન આિે...

સંરક્ણ ક્ોત્મ�ં ્ુિ�ન�ોની ભતતી મ�ટો મ�ગયા મ�ોકળ�ો કરતી ‘એગ્નિપથ’ ્�ોજન�

ભારતની યિુા શક્તન ે શશસતબધ્ધ, કૌશલ્યસભર અન ે આર્થક રીતે મજબૂત 
બનાિિા મા્ેટ કેનદ્ર સરકાર સતત પગલાં ભરી રહી છે. હિ ેઆ યિુા શક્તને 

નિી દિશા આપિા મા્ેટ સશસ્ત્ર િળોમાં પદરિત્સનની નિી ઝંૂબેશ અંતગ્સત ‘અગનિપથ’ 
યોજનાની જાહેરાત કરિામાં આિી છે. 14 જૂનનાં રોજ સરંક્ષણ બાબતો અંગેની કેબબન્ેટ 
સતમતતએ આ યોજનાન ેમજૂંરી આપી િીધી છે. આ યોજના અંતગ્સત 17.5 િષ્સથી 21 

િષ્સની ઉંમરના યિુાનોન ે ચાર િષ્સ મા્ેટ સશસ્ત્ર િળોમાં જોડાિાની તક આપિામાં 
આિશે. પ્રથમ િષ્સમાં ઉંમરમાં બે િષ્સની રાહત આપિામાં આિી છે. અત્ાર સધુીની 

સૌથી ક્રાંતતકારી યોજના અંગેની સમજૂતત અહીં રજૂ કરિામાં આિી છે...
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આિશે. જ ેયિુાન 10મા ધોરણ બાિ અગનિિીર બનશ,ે તેન ેસનેા તરફથી 
12મા ધોરણનુ ંસર્્ટદફકે્ટ મળશ.ે

n  યોજના અંતગ્સત ચાર િષ્સ મા્ેટ આ આ િષષે આશરે 46,000 યિુાનોની 
ભતશી કરિામાં આિશ.ે તેમાં મહહલાઓનો પણ સમાિેશ થાય છે. િર િષષે 
આ પ્રકારની ભતશી કરિામાં આિશ.ે

પગ�ર એનો સતુવધ�એ�ો
n  પ્રથમ િષ્સમાં અગનિિીરન ે30,000 રૂવપયા પ્રતત માસ પગાર મળશ,ે 

જમેાંથી 9,000 રૂવપયા સર્િસ ફનડમાં જમા થશે. આ્ટલી જ રકમ સનેા 
પણ અગનિિીરના ખાતામાં જમા કરાિશે. બીજા િષષે 33,000 રૂવપયા, 
ત્રીજા િષષે 36,500 અને ચોથા િષષે 40,000 રૂવપયા માસસક પગાર 
આપિામાં આિશે. આ ઉપરાંત, નનયમ પ્રમાણ ેરેશન, યનુનફોમ્સ અને 
પ્રિાસ ભથથુ ંઆપિામાં આિશ.ે

n  ચાર િષ્સની મિુત પરૂી થયા પછી અગનિિીરન ે11.71 લાખ રૂવપયા સર્િસ 
ફનડ તરીકે આપિામાં આિશે, અન ેતે કરમુ્ ત હશ.ે અગનિિીરન ેપેશિન કે 
ગે્રજુ્ઇ્ટીનો લાભ નહીં આપે.

n  અગનિિીરોન ે48 લાખનો નોન કોન્ટ્ર ીબય્ુટરી લાઇફ ઇનશયોરનસ, સિેા 
િરતમયાન મતુૃ્ના સજંોગોમાં 44 લાખ રૂવપયા િધારાનંુ ઉચ્ક િળતર 
મળશે. વિકલાંગતા િળતરમાં 75, 50 અન ે25 ્ટકા દિવયાંગતાન ેઆધારે 
એક સાથ ેઅનકુ્રમે રૂ. 44, રૂ. 25 અન ેરૂ.15 લાખ િળતર આપિામાં 
આિશે.

ક�ૌશલ્ય તવક�સની પહો લ
n  આ અંતગ્સત ભતશી થનારા અગનિિીરોન ેસેનામાંથી બહાર આવયા પછી 

બીજી નોકરીઓની તકો મળે ત ેમા્ેટનાં પ્રયાસ પણ કરિામાં આવયા છે. 
સનેાની નોકરી િરતમયાન ્ેટકનનકલ ્ટ્રેઇનનગ, દડપલોમા કે િધુ અભયાસની 
તક આપિામાં આિશ.ે આનાથી તમેન ેકોપયોરે્ટ જગતમાં નોકરી 
મેળિિામાં સરળતા રહેશે.

સશસ્ત્ર બળ�ો મ�ટો મહત્વપયૂણલ્ડ પહો લ
n  ભારતીય સનેામાંથી િર િષષે આશરે 60,000 કમ્સચારીઓ નનવતૃિ થાય 

છે. સનેા આ ખાલી જગયાઓ પર ભતશી મા્ેટ 100થી િધુ રેલીઓનું 
આયોજન કરતી હતી. હિે આ  ભતશી અગનિપથ યોજના અતંગ્સત કરી 
શકાશે.

n  સેનામાં મો્ટા ફેરફારનાં ભાગ રૂપે અગનિપથ યોજનાનો હેત ુસનેાની રેન્કમાં 
કામ કરનારા સનૈનકોની સરેરાશ ઉંમર ઓછી કરિાનો છે. હાલમાં એક 
સનૈનકની સરેરાશ ઉંમર 32 િષ્સ છે પણ નિી ભતશી યોજનામાં ત ેઘ્ટીન ે26 
િષ્સ થઈ જશે.

n  કહઠન અન ેપારિશ્સક પસિંગી પ્રદક્રયા દ્ારા સિ્સશે્ષઠ યિુાનોની પસિંગી 
કરિામાં આિશે. બિલાતી પદરબ્સ્તતઓ અન ેજરૂદરયાત પ્રમાણે 
અનુકુળ ઊજા્સિાન અન ેિધુ શશક્ષીત યુિાનોન ેકારણે સરંક્ષણ મા્ેટ શ્ષેઠ 
તૈયારી થશે.

દ�ોઢ વષલ્ડમ�ં 10 લ�ખ 
્વુ�ન�ોનો નવી ન�ોકરીની 

ભોટ

સરકારી નોકરીની તૈયારી કરનારા ઉમિેિારો 
મા્ેટ ખશુખબરી છે. આગામી િોઢ િષ્સમાં સરકાર 
વિવિધ વિભાગોમાં 10 લાખ જગયાઓ પર ભતશી 
કરશ.ે આ ભતશી કેનદ્ર સરકારના વિવિધ વિભાગો 
અન ેમંત્રાલયો અતંગ્સત કરિામાં આિશે. એ્ટલે 
કે િરરોજ લગભગ 1850 લોકોન ેરોજગાર 
આપિામાં આિશ.ે િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
તમામ વિભાગો અન ેમતં્રાલયોમાં કમ્સચારીઓની 
બ્સ્તતની સમીક્ષા કયયા બાિ આ નોકરીઓ 
આપિાનો આિેશ તમશન મોડ પર એ્ટલે કે 
જલ્ીથી જલ્ી પરૂો કરિાનાં નનિદેશ આપયા છે. 
નિા રોજગાર કેનદ્ર સરકારના મતં્રાલય અન ેપોસ્, 
સરંક્ષણ (સસવિલ), રેલિે અન ેમહેસલુ સહહતનાં 
વિભાગો મા્ેટ છે. ઉલલખેનીય છે કે ગયા િષષે 
કેનદ્રરીય રાજ્મતં્રી જીતનેદ્રસસહે રાજ્સભામાં એક 
પ્રશ્નનાં જિાબમાં જણાવયુ ંહતુ ંકે, કેનદ્ર સરકારનાં 
વિભાગોમાં 1 માચ્સ, 2020 સધુી 8.72 લાખ જગયા 
ખાલી હતી. આ આંકડો િધીન ે10 લાખ થઈ 
ગયો હશ,ે જનેાં મા્ેટ ભતશી કરિા િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિીએ આિેશ આપયો છે. જીતનેદ્રસસહે જણાવયું 
હતુ ંકે, કેનદ્ર સરકારનાં તમામ વિભાગોમાં કુલ 40 
લાખ 4 હજાર હોદ્ા છે, જમેાંથી 31 લાખ 32 હજાર 
કમ્સચારી નનમાયલેા છે. આમ, 8.72 લાખ જગયાઓ 
પર ભતશી કરિાની જરૂર છે. n
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એ�ત્મનનભલ્ડર ભ�રતની એ�ત્મનનભલ્ડર ભ�રતની 
સ�ધન� એનો સંકલ્પસ�ધન� એનો સંકલ્પ

હડનજટલ ઇન્ડિ્� હડનજટલ ઇન્ડિ્� 

્ેટકનોલોજી અને ઇનોિેશનથી પારદર્શતા તરફ આગળ િધી રહેલા રારતમાં રડસજ્ટલ ઇબન્ડ્ા 
એક મજબૂત ્ેટકનનકલ ઉકેલ છે, તો સાથે સાથે તે નિા રારતનો સંકલપ, આત્મનનર્ભર રારતની 

સાધના અને 21મી સદીમાં મજબૂત બની રહેલા રારતનું પ્રમાણ પણ બનંુ છે. રડસજ્ટલાઇઝેશનનાં 
માધ્મથી નાગરરકોને મજબૂત કરિાની શરૂઆત 1 જુલાઇ, 2015નાં રોજ થઈ હતી. આજ ેરડસજ્ટલ 

ઇબન્ડ્ા મહાઅસ્ર્ાન સરકાર અને લોકો, સસસ્મ અને સુવિધાઓ, સમસ્ાઓ અને ઉકેલો 
િચ્ચેના અંતરને ઘ્ટાડીને સામાન્ નાગરરકોને મજબૂત બનાિી રહું છે....

હડનજટલ ઇન્ડિ્�ન� 7 વષલ્ડર�ષ્ટ 
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ઉતિરપ્રિેશના શાહજહાંપરુમાં કોમન સર્િસ સને્ટર 
(સીએસસી)નુ ં સચંાલન કરનાર ગુરિીપ સસહ પાસે 
આિકનંુ કોઈ નવુ ંસાધન નહોતુ,ં ત્ારે તેણ ેસીએસસી 

શરૂ કયુું. ગરુિીપ િડીલો અન ે જરૂદરયાતમિંોન ે મફતમાં સિેા 
પરૂી પાડે છે. ગરુિીપ કહે છે કે મન ેસીએસસી િીએલઇ બનિા 
પર ગિ્સ છે અન ે20 લોકોન ેરોજગાર આપયા છે. ગરુિીપથી થોડી 
અલગ કહાની છે લડાખના જોનડે્ર ો એમ સંગમાની. એક સમયે 
સંગમાન ેપશેિન મા્ેટ િષ્સમાં એક િાર હયાતીનુ ંપ્રમાણપત્ર જમા 
કરાિિા મા્ેટ બને્ક જવુ ંપડતુ ંહતુ,ં જ ેઘરેથી લગભગ બ-ેત્રણ 
દકલોમી્ટર િૂર હતુ.ં પણ હિ ેઉમગં એપ દ્ારા ઘરે બેઠાં હયાતીનું 
પ્રમાણપત્ર દડસજ્ટલી જમા કરાિી િે છે. કેનદ્ર સરકારનો િારંિાર 
આભાર માનતા જોનેડ્ર ો સગંમા બધાંને ઉમગં એપ ડાઉનલોડ 
કરિાની અન ે માન્ય બાયોમહે્ટ્રક ઉપકરણ ખરીિિાની સલાહ 
આપ ેછે.

બબહારના ચિંનકુમાર આઇ્ટી પ્રોફેશનલ છે. 2016માં 
ગુડગાંિથી ખરીિેલી કારનાં રજીસ્્રેશન કાડ્સ  પર લોન બાકી 
બોલતી હતી. તેઓ ગડુગાંિમાં ભાડાનાં ઘરમાં રહેતા હતા, લોન 
પરૂી થઈ ત્ારે કાડ્સ  ઓથોદર્ટીએ એ સરનામ ેમોકલી આપયુ.ં 
પણ એ િખત ે લોકડાઉન હોિાથી તેમન ે કાડ્સ  ન મળી શકંુ. 
પરેશાન થિાન ે બિલ ે ચિંન ે દડસજલોકરમાં ગાડીનુ ં રજીસ્્રેશન 
કાડ્સ  ડાઉનલોડ કરી િીધુ.ં હિ ે તઓે તનેો જ ઉપયોગ કરે છે. 
2021માં કારન ેઅકસ્ાત થયો ત્ારે દડસજલોકરમાંથી આરસી 
ડાઉનલોડ કરીન ે િીમા કંપનીમાં ્લમે કયયો અન ે કંપનીએ 
સિીકારી પણ લીધો. આ કે્ટલીક એિી કહાની છે જનેાં પરથી 
ખ્યાલ આિે છે કે 1 જુલાઈ 2015નાં રોજ જ ેદડસજ્ટલ ઇગનડયાની 
િડાપ્રધાન મોિીએ શરૂઆત કરી હતી, તેણ ે કઈ રીત ે લોકોનંુ 
જીિન સરળ બનાવયુ ંછે. તમનનમમ ગિમષેન્ટ-મેક્ક્સમમ ગિન્સનસ 
સાથ ેઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ અન ેઇઝ ઓફ સલવિગનુ ંસતર 
સતત સધુરી રહંુ છે. દડસજ્ટલ ઇગનડયાને કારણ ે પારિર્શતા 
આિી છે અન ેભ્રષ્ટાચાર અ્ટકયો છે. દડસજ્ટલ ઇગનડયા મજબતૂ 

રડનજટલ ઇત્ડિ્� એોટલો સમ્, શ્મ એનો 
પૈસ�ની બચત. રડનજટલ ઇત્ડિ્� એોટલો 

ઝડપી લ�ભ, સંપૂણયા લ�ભ. રડનજટલ 
ઇત્ડિ્�ન�ો એથયા વમનનમમ ગિમવોન્ટ, 

મોક્સિમમ ગિનયાસિ છો . રડનજટલ ઇત્ડિ્� 
મ�ટો પ�્�ની સુવિધ� તૈ્�ર કરિ�ન� 

મ�પદંડ�ો એનો ગવત પર ઘણ�ો ભ�ર મૂકિ�મ�ં 
એ�િી રહ્�ો છો .

--નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન

એ� એ�ંકડ�એ�ો દ્�ર� સમજો કોટલું 
મહત્વનું છો  હડનજટલ ઇન્ડિ્�

ન�ણ�કી્ િરયા 204-15થી 2 જૂન, 
2022 સુધી એ�શરો

ડ�્રોક્ટ બોનનહફટ ટ્ર�ન્સફર

લ�ખ કર�ોડ રૂપપ્� 

લ�ભ�થતીએ�ોન�ં ખ�ત�મ�ં સીધ� 
ટ્�સિફર કરિ�મ�ં એ�વ્ય�. જોમ 
રટ્નનટીનો કર�ણો ભ્રષ્ટ�ચ�ર બંધ 
થઈ ગ્�ો છો .

2.27

n  જાનુ્આરી, 2022 સુધી િેશભરમાં 132 કરોડથી િધુ નાગદરકોને 
આધાર નંબર જારી કરિામાં આવયા છે.

n  સરકારના ઇ-માકદે્ટ પલેસ (GeM) પર 25.52 હજાર કરોડ 
રૂવપયાના સામાનનો ઓડ્સર આપી િેિામાં આવયો છે. આ પલે્ટફોમ્સ 
પર 40 લાખથી િધુ િેપારીઓ સંકળાયેલા છે.

n  દડસજલોકરમાં 9.23 કરોડથી િધુ યુઝસ્સ છે અને લોકરમાં 5.10 
અબજ ડોકુમેન્્ટસ જારી કરિામાં આિી ચૂક્યા છે. ભારત ને્ટ 
પ્રોજકે્ટ અંતગ્સત િેશભરની 1.77 લાખથી િધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં 
ઓબપ્ટકલ ફાઇબર કેબલ અને તેનાં સંબંધધત ઉપકરણ સ્ાવપત 
કરી િેિામાં આવયા છે.

n  િષ્સ 2014થી અત્ાર સુધી ઇ-જીિન પ્રમાણ દ્ારા આશરે 5.70 
કરોડ પ્રમાણપત્ર જારી કરિામાં આવયા છે. િેશમાં એક મંડીનાં 
કનસેપ્ટ પર શરૂ થયેલા ઇ-નામ પલે્ટફોમ્સ પર 1.73 કરોડથી િધુ 
ખેડૂતો રજીસ્ડ્સ  થઈ ચૂક્યા છે.

n  િેશભરમાં 45.55 કરોડથી િધુ જન ધન ખાતા ખૂલી ચૂક્યા 
છે. 4.94 લાખ કોમન સર્િસ સેન્ટર (સીએસસી) શરૂ કરિામાં 
આવયા છે, જ ેસેિાની સાથે સાથે રોજગાર પણ પૂરો પાડી રહ્ા છે.

n  ઇગનડયા પોસ્ પેમેન્ટ બેન્ક દ્ારા ‘બેન્ક તમારા આંગણે સેિા’ 
અંતગ્સત 1.02 લાખથી િધુ પોસ્ પેમેન્ટ બેન્ક શરૂ કરિામાં આિી 
છે. નેશનલ સ્ોલરશીપ પો્ટ્સલ પર 8.39 કરોડથી િધુ અરજીઓ 
િેદરફાય થઈ ચૂકી છે.

n  ઉમંગ મોબાઇલ એપમાં 20,527 સેિાઓની સાથે સાથે 279 કેનદ્ર 
અને રાજ્ સરકારનાં વિભાગો અને 33 રાજ્ની એજનસીઓની 
1417 સિેાઓનો સમાિેશ થાય છે.

n  ઇ-હસતાક્ષર સિેાથી પ્રમાષણત થયેલા િસતાિેજો પર હસતાક્ષર 
મૂકિામાં આિી રહ્ા છે. ફેબુ્આરી 2022 સુધીમાં આશરે 29 
કરોડ ઇ-સસનિેચર જારી કરિામાં આવયા છે.

હડનજટલ ઇન્ડિ્�ન� 7 વષલ્ડર�ષ્ટ 
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ભારતની અસ્ભવયક્ત છે, જ ે21મી સિીમાં ઊભરી રહી છે.
િડાપ્રધાન મોિી કહે છે, “દડસજ્ટલ ઇગનડયાનાં રૂપમાં િેશ મૌન 

ક્રાંતતનો સાક્ષી બની રહ્ો છે. ખડૂેતોનાં જીિનમાં દડસજ્ટલ લિેડિેિડથી 
અભતૂપુિ્સ પદરિત્સન આવયુ ંછે. દડસજ્ટલ રીત ેમજબૂત બની રહેલા યિુા 
ભારતને આ િાયકાનંુ ‘્ેટકેડ’ બનાિીશુ.ં જ ેલોકો પહેલાં કહેતા હતા કે 
ગરીબને દડસજ્ટલ ઇગનડયા અન ેસસતા ડે્ટાથી કોઈ ફરક નથી પડતો, 
એ લોકો આજ ેદડસજ્ટલ ઇગનડયાની તાકાતનો અનભુિ કરી રહ્ા છે.”

નીતત આયોગના અહેિાલ ‘નિા ભારત મા્ેટ રણનીતત @75’ 
માં એિો સકેંત આપિામાં આવયો હતો કે 2022-23 સધુી ભારતમાં 
દડસજ્ટલ દડિાઇડ ખતમ કરિાની જરૂર છે. આ બ્સ્તતન ે ધયાનમાં 
રાખીન ે સરકારે 2014થી જ દડસજ્ટલ સાક્ષરતા પર ધયાન કેનદ્રરીત 
કયુું છે. રાષ્ટ્ર ીય દડસજ્ટલ સાક્ષરતા તમશન અન ે દડસજ્ટલ સાક્ષરતા 

અસ્ભયાન નામની બે યોજનાઓ લાગુ કરિામાં આિી છે, જમેાં 31 
માચ્સ, 2022 સધુી 53.67 લાખ લાભાથશીઓન ે પ્રમાષણત કરિામાં 
આવયા છે. પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ દડસજ્ટલ સાક્ષરતા અસ્ભયાનમાં 6 
કરોડ પદરિારોમાંથી પ્રતત પદરિાર એક વયક્તન ેસામલે કરીન ેગ્રામીણ 
ભારતમાં દડસજ્ટલ સાક્ષરતા લાિિાની મજૂંરી આપી છે. આ યોજનામાં 
5.78 કરોડ ઉમિેિારોએ રજીસ્્રેશન કરાવયુ ંછે, જમેાંથી 4.90 કરોડન ે
તાલીમ આપી િેિામાં આિી છે. સરકારે 25 ફેબુ્આરી, 2021નાં રોજ 
ઇન્ટરન્ેટ અન ે દડસજ્ટલ યુઝસ્સ મા્ેટ એક સલામત અન ે વિશ્વસનીય 
અન ેજિાબિેહ ઇન્ટરને્ટ સનુનસચિત કરિા મા્ેટ બિલાતી જરૂદરયાતોને 
અનરુુપ ઇન્ોમષેશન ્ેટકનોલોજી (ઇન્ટરતમદડય્ેટ ગાઇડલાઇનસ એનડ 
દડસજ્ટલ તમદડયા કોડ ઓફ કનડક્ટ) રૂલ્સ, 2021ને એ્ટલે કે આઇ્ટી 
નનયમ 2021ન ેઅધધસધૂચત કયયો છે.n

હડનજટલ ભ�રતની એ�ગોકયૂ ચ
રડસજ્ટલ કરનસીઃ દરઝિ્સ બને્ક ઓફ ઇગનડયાએ 
દડસજ્ટલ કરનસી એ્ટલ ેકે દડસજ્ટલ રૂવપયો લોંચ 
કરશ ેએિી જાહેરાત ચાલ ુનાણાકીય િષ્સનાં બજ્ેટમાં 
થઈ ચકૂી છે. આ દડસજ્ટલ રૂવપયો આપણા હાલના 
દફશઝકલ ચલણનુ ંદડસજ્ટલ સિરૂપ હશ,ે જનેાં પર 
આરબીઆઇનો અકુંશ અન ેિેખરેખ રહેશ.ે

ઈ-પાસપો્ટ્ભ  સિેાઃ ભારત સરકારે ચાલ ુનાણાકીય 
િષ્સમાં નાગદરકોને ઇ-પાસપો્ટ્સ  જારી કરિાની 
જાહેરાત કરી છે. એમબડેેડ રેદડયો ફ્ીકિનસી 
આઇડેસન્ટદફકેશન (IFID ધચપ) અને બકે કિરમાં 
ઇનલેનાં રૂપમાં એમબડેેડ એન્ટીના ધરાિતા ઇ 
પાસપો્ટ્સમાં લગાિિામાં આિતી ધચપ ખરીિિાની 
પ્રદક્રયા પણ શરૂ કરી િેિામાં આિી છે.

આ િર્ષે જ 5જીની શરૂઆત થશઃે 5જી 
એસપલકેશનનો ઉપયોગ અન ેપ્રિશ્સન કરિા મા્ેટ 
224  કરોડ રૂવપયાનાં ખચષે 5જી ્ેટસ્ બેડની સ્ાપના 
કરિામાં આિી છે. 5જી સપકે્ટ્રમની હરાજીન ેકેબેન્ેેટ 
મંજૂરી આપી િીધી છે. 2022ના અંત સધુી 5જી શરૂ 
કરિાની તયૈારી છે.

સુપર કમ્પ્ુટરમ�ં મજયૂ બત પગલ�ં
સપુર કમપય્ુટર િરેક િેશના ઇનોિશેન, દરસચ્સ એનડ 
ડેિલપમેન્ટ અન ેસકે્સસ ગ્ેટિે હોય છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ ભારત 
સરકારે 2015માં નશેનલ સુપર કમપયહુ્ટગ તમશન (NSM) 
અતંગ્સત 2022નાં અતં સુધીમાં 74 સસં્ાઓન ેહાઇ કમપયુહ્ટગ 
ફેસસસલ્ટી પરૂી પાડિાનો લક્ષ્ય રાખ્યો છે. આ અંતગ્સત પરમ 
સસબધિ એઆઇ સપુર કમપય્ુટરન ેવિક્ક્સત કરિામાં આવયુ ંછે. 
િેશનુ ંઆ સૌથી શક્તશાળી અન ેઝડપી સપુર કમપય્ુટર છે, 
જને ે2015માં બનાિિામાં આવયુ ંછે. તેને વિશ્વનાં 500 ્ટોપ 
સપુર કમપય્ુટરની યાિીમાં 63મુ ંસ્ાન મળયુ ંછે.

કમ્પ્ટુર સ�ક્ષરત� દરમ� ંવધ�ર�ો
જૂન, 2015માં જારી કરિામાં આિેલા નેશનલ સે્્ેટનસ્કલ 
ઓદફસના 71મા અહેિાલ પ્રમાણ ેગ્રામીણ ભારતમાં 14-29 િષ્સની 
ઉંમરે એક હજાર લોકો િીઠ 183 લોકો કમપય્ુટર ચલાિિામાં સક્ષમ 
હતા. દડસજ્ટલ ઇગનડયા કાય્સક્રમ બાિ જુલાઇ, 2017થી જૂન, 2018 
સધુી કરિામાં આિેલા નશેનલ સમેપલ સિષેના 75મા રાઉનડના 
અહેિાલ પ્રમાણ ેગ્રામીણ ભારતમાં 15-29 િષ્સની ઉંમરે 29.4 ્ટકા 
પરુુષ અન ે17.6 ્ટકા મહહલાઓ કમપયુ્ટર ચલાિિામાં સક્ષમ હતી. 
આ િયજૂથમાં શહેરી ક્ષતે્રમાં 60.6 ્ટકા પરુુષ અન ે50.9 ્ટકા 
મહહલાઓ કમપય્ુટર ચલાિિામાં સક્ષમ હતી.

્નુનફ�ઇડ પોમોન્ટ ઇન્ટરફોસ (UPI):
એક મોબાઇલ એસપલકેશન પર અનકે બેન્કોના ખાતા આ 
દડસજ્ટલ પમેને્ટ પલ્ેટફોમ્સ પર જોડી શકાય છે. ફેબુ્આરી, 2022 
સધુી 229 બને્કો યપુીઆઇ સિેાથી જોડાઈ ચૂકી છે.

મ�ોબ�ઇલ હો ડિસોટ ઉત્�દનઃ 
હેનડસે્ટ ઉતપાિનમાં ભારત હિે વિશ્વમાં બીજા ક્રમ ેછે. સલે્લુર 
ફોન અને સપરેપા્્ટસ્સનાં ઉતપાિન મા્ેટ 2014માં માત્ર બે ફેક્ટરી જ 
હતી, જ ે2021માં િધીન ે200 થઈ ગઈ છે.

રૂપો પોમોન્ટ ગોટવોઃ 
ભારતનુ ંપ્રથમ ગલોબલ પેમને્ટ ન્ેટિક્સ  છે. 70 કરોડ ભારતીયો 
પાસ ેરૂપ ેકાડ્સ  છે. ઉપયોગમાં સરળ આ રૂપે પમેને્ટ ગે્ટિ ે
સસગાપોર, યએુઇ, ભ્ુટાન, નપેાળમાં અમલી છે.

ઇ નજલ્� તમશન મ�ોડ પ્ર�ોજોક્ટ (MMP):
કેનદ્ર અન ેરાજ્ સરકાર બનંનેી યોજનાઓ આ અતંગ્સત આિ ેછે. 
િેશનાં 709 સજલલામાં 3916 ઇ-સજલલા સિેાઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે.

હડનજટલ ઇન્ડિ્�ન� 7 વષલ્ડર�ષ્ટ 
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એોક ર�ષ્ટ 
એોક કર

િૈગશ્વક સતરે અવ્િથિાના માહોલમાં રારત 
આજ ેિૈગશ્વક મંચ પર પોતાની સિતંત્તાના 
75 િર્્ભમાં સિ્ભશ્ેષઠ ભૂમમકામાં છે તો તેનો 

શ્ે્ એ સુધારાઓને પણ જા્ છે, જનેી 
શરૂઆત 2014 બાદ થઈ હતી. કા્દાઓ 

અને કોમપલા્નસની જાળને ખતમ કરિામાં 
આિી. આિો જ એક મહતિનો સુધારો હતો 

જીએસ્ટી (ગુડ્ટઝ એન્ડ સર્િસસસ ્ેટક્સ), 
જનેું સપનું અ્ટલબબહારી િાજપે્ીએ જો્ું 
હતું, પણ 17 િર્્ભ બાદ 1 જુલાઇ, 2017નાં 

રોજ તેનો અમલ થ્ો..

રાષ્ટ્રની આર્થક પ્રગતત ત્ારે જ થાય છે જ્ારે કોઇ 
ક્રાંતતકારી સધુારા કરિામાં આિે છે. 30 જૂન અન ે 1 
જુલાઇની મધયરાવત્રએ સઘંિાિનુ ં ઉતિમ ઉિાહરણ  

જોિા મળયુ ંઅન ે17 િષ્સથી જનેી રાહ જોિાતી હતી ત ેક્રાંતતકારી 
સધુારાનો અમલ થયો. અથ્સતતં્રની િુનનયામાં જીએસ્ટી ક્રાંતત બની 
જણેે સમગ્ર િેશન ેદિશા અને અથ્સતતં્રન ેનવંુ પદરમાણ આપયુ.ં ્ટીમ 
ઇગનડયા દ્ારા લિેામાં આિેલુ ં મો્ંુટ પગલુ,ં જણે ે િેશમાં વિવિધ 
500 પ્રકારનાં ્ેટક્સમાંથી મકુ્ત અપાિીન ે કાશમીરથી પો્ટ્સબલરે 
સધુી, ગુજરાતથી અરૂણચાલ પ્રિેશ સધુી ‘િન નેશન-િન ્ેટક્સ’નાં 
સપનાને સાકાર કયુું છે.

એક સમય ેઅલગ અલગ રાજ્ોમાં એક જ સામાન પર અલગ 
અલગ ્ેટક્સ િર હોિાન ેકારણ ેતનેા ભાિમાં તફાિત રહેતો હતો. 
પદરણામે, રાજ્નાં સરહિી વિસતારોમાં રહેનારા લોકો ઘણી 
િાર ઓછો ્ેટક્સ રે્ટ ધરાિતા પડોશી રાજ્ોમાં મો્ટી ખરીિી 
કરિા જતા હતા. િળી, વિવિધ પ્રકારના ્ેટક્સની ઝંઝાળ અને 
ફોમ્સને કારણ ેિપેારીઓ હેરાન થતા હતા એ અલગ. આિી અનકે 
અડચણોને નાબિૂ કરિા મા્ેટ જીએસ્ટીની શરૂઆત કરિામાં 
આિી. 1 જુલાઇનાં રોજ આ ક્રાંતતકારી પગલાંન ે પાંચ િષ્સ પરૂા 
થઈ રહ્ા છે. જીએસ્ટી લાગ ુ થયો ત ે દિિસથી જ બ્સ્તતમાં 
મો્ંુટ પદરિત્સન આિિાનંુ શરૂ થયુ.ં તમામ 17 ્ેટક્સનુ ંએકીકરણ 
થઈ ગયુ.ં સમગ્ર ભારત એક બજાર બની ગયુ.ં આતંરરાજ્ 
ચકેપોસ્ હ્ટાિી િેિામાં આિી. એન્ટ્રી ્ેટક્સ નાબિૂ થયા પછી 
શહેરોમાં ચીજિસતઓુનો પ્રિેશ સરળ બની ગયો. વિવિધ રાજ્ો 

મનોરંજનનાં નામ ે35થી 110 ્ટકા સધુી ્ેટક્સ િસલુતા હતા, જમેાં 
નોંધપાત્ર ઘ્ટાડો થયો. 235 િસતુઓ પર પહેલાં 31 ્ટકા અથિા 
તો તનેાથી િધ ુ્ેટક્સ લાગતો હતો. તમેાંથી 10 ચીજોન ેબાિ કરતાં 
તમામ ચીજો પર ્ેટક્સ ઘ્ટીન ે 28 ્ટકા કરી િેિામાં આવયો. આ 
10 િસતુઓ પર તો ્ેટક્સ ઘ્ટાડીન ેઓછો એ્ટલે કે 18 ્ટકા કરી 
િેિામાં આવયો. સામાન્ય માણસનાં ઉપયોગની ચીજો શનૂ્ય અથિા 
5 ્ટકાનાં િાયરામાં લાિિામાં આિી. દર્ટન્સ ભરિાનુ ંઓનલાઇન 
થઈ ગયુ ંછે, એસસેમેન્ટ અન ેદરએસસેમેન્ટનુ ંકામ પણ ઓનલાઇન 
થઈ ગયુ ંછે અન ેઇનસપકે્ટર રાજનો અતં આવયો છે. ઇનપ્ુટ ્ેટક્સ 
કે્રદડ્ટનાં માધયમથી િપેારીઓન ેએ જ િસતુ પર અગાઉ ચકૂિલેા 
્ેટક્સન ે દર્ટન્સ ભરતી િખતે કે્રદડ્ટ સિરૂપ ે એડજસ્ કરિાની 
સવુિધા આપિામાં આિી છે.

જીએસ્ટી ભારતન ેસમાન કર પ્રણાસલન ેએક સતૂ્રમાં બાંધનારંુ 
પગલંુ હતંુ, જનેાંથી િેશમાં િપેારી પ્રવૃગતિઓ િધી, િેશની જીડીપીમાં 
પણ િધારો થયો. આન ેપદરણામ,ે આજ ેનાના કે મો્ટા િપેારીઓ 
સરળતાથી િપેાર કરી રહ્ા છે. આજ ેએક જ કર પ્રણાસલન ેકારણે 
દર્ટન્સ ફાઇલ કરિાની વયિસ્ા સહજ અન ે સગુમ થઈ ગઈ છે. 
જીએસ્ટી સસસ્મથી ભારતમાં કર પ્રણાસલ સરળ થઈ છે, તો 
િેપારીઓમાં નિો ભરોસો જન્યો છે. જીએસ્ટીન ેકારણે ભારતમાં 
િેપાર કરિો સરળ બન્યો છે. આ િષષે જ્ારે ભારત આઝાિીના 
75 િષ્સ પરૂાં કરી રહંુ છે અન ેઆપણ ે2025 સધુી પાંચ હ્ટ્ર સલયન 
ડોલર ઇકોનોમીનાં લક્ષ્ય સાથ ે આગળ િધી રહ્ા છીએ ત્ારે 
જીએસ્ટી તમેાં સીમાધચહ્ન સાબબત થશે.

જીએોસટીન� 5 વષલ્ડહરફ�ોમલ્ડ 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 જુલાઈ 2022 38

હવો સંખ્�બંધ ફ�ોમલ્ડ ભરવ�ની ઝંઝટ ગઈ
જીએસ્ટીનું ફુલ ફોમ્ભ થા્ છે-Goods And Services Tax. ગુજરાતીમાં તેનો અથ્ભ થા્ 

ચીજિસત ુઅને સિેા િેરો. 1 જુલાઇ, 2017થી જ્ારે જીએસ્ટી અમલી બન્ો ત્ારે િડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ તેને Good and Simple Tax ગણાવ્ો હતો.

4 ન�મ હો ઠળ જીએોસટી સસસ્મ લ�ગુ
સેન્ટ્રલ ગુડ્ઝ એ્ડ સર્વજસસ ટેક્સ 
Central Goods and Service Tax (CGST)
એક જ રાજ્ના બે પક્ષો (િેપારીઓ) િચ્ે સોિો 
થાય તો કેનદ્રનાં હહસસા રૂપે CGST ચૂકિિો પડે છે.

સે્ટ ગુડ્ઝ એ્ડ સર્વજસસ ટેક્સ
(SGST)| State Goods and Service Tax
એક જ રાજ્ના બે પક્ષો (િેપારીઓ) િચ્ે સોિો થાય 
તો રાજ્ના હહસસા તરીકે SGST ચૂકિિો પડે છે.

યુનિયિ ટેડરટરી ગુડ્ઝ એ્ડ સર્વજસસ ટેક્સ
Union Territory Goods and Service Tax
જો કોઇ સોિો કેનદ્ર શાસસત રાજ્નાં બે પક્ષો િચે્ 
થાય તો તે કેનદ્ર શાસસત રાજ્ના હહસસાના રૂપમાં 
UTGST ચૂકિિો પડે છે.

ઇજન્ટગ્રેટેડ ગુડ્ઝ એ્ડ સર્વજસસ ટેક્સ
(IGST)Integrated Goods and Service Tax
જો કોઇ સોિો બે અલગ અલગ રાજ્ોના િેપારીઓ 
િચ્ે થાય તો કેનદ્ર અને રાજ્ સરકાર બંનેનો 
હહસસો એક સાથે આઇજીએસ્ટી તરીકે ચૂકિિો 
પડે છે. તે કેનદ્ર સરકારને આપિામાં આિે છે. કેનદ્ર 
રાજ્નો હહસસો આપી િે છે. n

ગ્�હક�ોનો ફ�્દ�ો
એોક એહો િ�લ પ્રમ�ણો જીએોસટી લ�ગુ થ્� પછી સરોર�શ ભ�રતી્ 

પરરિ�રન�ં સરોર�શ ખચયામ�ં ચ�ર ટક� સુધીન�ો ઘટ�ડ�ો થ્�ો છો

એત્�ર સુધીનું સવ�વોચ્ ટોક્સ કલોક્શન

જીએોસટીથી એ�િકમ�ં િધ�ર�ો થ્�ો છો , ત�ો 
રરટનયાની સંખ્ય�મ�ં પણ િધ�ર�ો થ્�ો છો . 
ક�ળ�બર્ર એનો દ�ણચ�ોરી પણ ઘટી છો . સમગ્ર 
દોશમ�ં એોક સમ�ન િસતુ પર સમ�ન કર છો .

1,
40

,8
85

જીએોસટીન� 5 વષલ્ડહરફ�ોમલ્ડ 

ફ�ોમલ્ડન�ો પ્રક�ર      જીએોસટી પહો લ�ં (વોટ)      જીએોસટી બ�દ      
ક�ોન્ટ્ર�ક્ટ   317  0
ચલણ 12  1
જહો ર�ત 32   0
ફ�ોમલ્ડ 122  11
ટ્ર�ન્ીટ ફ�ોમલ્ડ 2  0
વકલ્ડશીટ 4   0
ઇનવ�ોઇસ ફ�ોમવોટ 5  0
રજીસર 1  0
કુલ 495  12 

વસતુ                          એગ�ઉન�ો ટોક્સ દર    પછીન�ો ટોક્સદર
મમલ્ક પાઉડર 6% 5%
ચા 6% 0
ઘઉં 2.5% 0
લાેટ 3.5% 0
સૂરજમુખીનું િેલ  6% 5%
ખાંડ 6% 5% 
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ઇશ્વર કોઇ પણ જીિને એક િાર જીિન આપીને મોકલે છે, પણ ડોકર તેને િારંિાર જીિન આપે છે. 
કોવિડ જિેી િૈગશ્વક મહામારી િચ્ચે આપણે ઘરોમાં પૂરાઈ ગ્ા હતા ત્ારે ડોકર અને નસ્ભ ધરતી પર 
માનિતાના દેિદૂત બનીને આવ્ા, જઓે મુશકેલીના સમ્માં આપણા રક્ક બનીને ઊરા રહ્ા. એક 

અહેિાલ પ્રમાણે કોવિડ સામે લડતી િખતે આશરે 1490 ડોકરોએ પોતાનાં જીિ ગુમાવ્ાં હતાં, જથેી 
આપણે અને દેશ આ ્ુધ્ધમાં વિજતેા બનીને બહાર આિીએ. 1 જુલાઇનાં રોજ નેશનલ ડોકસ્ભ ડે પર 

આપણા જીિનું રક્ણ કરતા આ દેિદૂતોને નમન કરીએ....

ડ�ોક્ટસલ્ડ ડો- 1 જુલ�ઇ

મ�નવત�ન� 

દોવદયૂત

ડ�ોટિર બીસી ર�ો્ની સ્કૃવતમ�ં મન�િિ�મ�ં એ�િત�ો એ� 
રદિસ એ�પણ� ડ�ોટિસયા, એ�પણ� મોરડકલ સમુદ�્ન� 

સિ�વોચ્ચ એ�દશ�વોનું પ્રતીક છો . ખ�સ કરીનો, ક�ોવિડ 
ક�ળમ�ં એ�પણ� ડ�ોટિર�ોએો જો રીતો દોશિ�સીએ�ોની સોિ� 
કરી છો , તો એોક ઉદ�હરણ છો . હંુ 130 કર�ોડ દોશિ�સીએ�ો 

તરફથી દોશન�ં તમ�મ ડ�ોટિર�ોનો ધન્યિ�દ એ�પું છંુ, 
એ�ભ�ર પ્રગટ કરં છંુ. -નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન

29 જાનુ્આરી, 2020નો એ દિિસ હતો, જ્ારે પૂણેની નેશનલ 
ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ ઓફ િાયરોલોજીની લેબોરે્ટરીમાં ડાયરેક્ટર વપ્રયા 
અરિાહમની ્ટીમને પહેલી િાર ત્રણ લોકોનાં સેમપલમાં કોવિડ 
િાયરસ મળયો. આ ત્રણેય લોકો વુહાનથી પાછા આવયા હતા. 
કેસની પુષષ્ટ થતાં એક અજાણયા ડરે ઘેરી લીધો. એક એિી 
બબમારી જનેી સારિાર કઈ રીતે કરિી તેની કોઇને ખબર નહોતી. 
વપ્રયા અરિાહમ અને તેમની ્ટીમે જ્ારે ભારતમાં પ્રથમ કેસની 
પુષષ્ટ કરી ત્ારે પૂણેની નેશનલ િાયરોલોજી ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ િેશની 
એક માત્ર લેબ હતી, જ્ાં કોવિડ ્ેટસ્સ્ગની સુવિધા હતી. આ 
અજાણી બબમારીનો ડર ધીરે ધીરે ફેલાઈ રહ્ો હતો અને સૌથી 
મો્ટી મુશકેલી હતી િેશનાં હેલ્થ ઇનફ્ાસ્્ર્ચરની. એક નિો િાયરસ 
જનેી સામે લડિાની રીત કોઈને ખબર નહોતી. િળી, િાયરસનું 
સિરૂપ સતત બિલાતું હતું તેમ છતાં કોવિડ સામે લડિામાં જ્ેટલાં 
પડકારો આવયા તેનો સામનો આપણા િૈજ્ાનનકો અને ડોક્ટરોએ 
કયયો. નિાં ઉકેલ શોધયા, અસરકારક િિાઓ બનાિી. કડક 
લોકડાઉન અમલી હતું ત્ારે આપણા ડોક્ટરો અને િૈજ્ાનનકો રસી 
શોધિામાં વયસત હતા. આ ઉપરાંત, કલાકો સુધી ફરજ પર હાજર 
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રહીને કોવિડ સામેની લડાઇમાં િરેકના િિદીનો જીિ બચાિિાનું 
પણ કામ કયુું. ભારતની િસતત પણ આ પડકારનો સામનો 
કરિાનું અઘરંુ બનાિી િે છે. તેમ છતાં, કોવિડ િરતમયાન એક 
લાખની િસતત િીઠ સંક્રમણ અને મૃત્ુ િર જોઇએ તો ભારતની 
બ્સ્તત મો્ટાં અને વિક્ક્સત િેશોની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો 
હતો. કોઇનું પણ જીિન કસમયે સમાપત થઈ જાય એ િુઃખિ છે 
પણ ભારતે કોવિડથી લાખો લોકોનાં જીિન બચાવયા છે. તેનો 
બહુ મો્ટો શ્ેય િેશનાં મહેનતુ ડોક્ટસ્સ, આપણા હેલ્થકેર િક્સ સ્સ, 
ફ્ન્ટલાઇન િક્સ સ્સને જાય છે.

રાજ્યો અિે કે્દ્રર્ાજસત પ્રદેર્યોિે સાવચેતી રાખવાિયો નિદદેર્ષઃ
િેશભરમાં કોવિડ-19 સંક્રમણથી સતત િધી રહેલાં કેસોને 

જોતાં કેનદ્રરીય આરોગય સધચિ રાજશે ભૂષણે તમામ રાજ્ો 
અને કેનદ્ર શાસસત પ્રિેશોને સાિચેત રહેિા જણાવયું છે. તેમણે 
કોવિડ સંક્રતમત કેસો રોકિા, નનયંત્રણ અને નિા કેસોનું િહેલું 
નનિાન કરિાના પ્રયાસો ચાલુ રાખિાના નનિદેશ પણ આપયા 
છે. આ ઉપરાંત, આરોગય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ 13 જૂનનાં 
રોજ તમામ રાજ્ો અને કેનદ્ર શાસસત પ્રિેશોના આરોગય 
મંત્રીઓ સાથે વિદડયો કોન્રનસ દ્ારા બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં 
આરોગય મંત્રીએ અંતદરયાળ વિસતારોમાં રહેતા લોકો અને 
અન્ય નાગદરકોને સમયાંતરે રસી મળે તે મા્ેટ િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોિી સરકાર દ્ારા ચલાિિામાં આિેલા ‘હર ઘર િસતક 2.0 
અસ્ભયાન’ને ઝડપી કરિાનો પણ આગ્રહ કયયો. n

ભ�રતમ�ં 1 જુલ�ઇએો ડ�ોક્ટસલ્ડ ડો  
મન�વવ� પ�છળનું ક�રણ 
ભારતમાં 1 જુલાઇને નેશનલ ડોક્ટસ્સ ડે તરીકે 
મનાિિામાં આિે છે. આ દિિસ િેશનાં મહાન 
ડોક્ટર અને પસચિમ બંગાળના ભૂતપુિ્સ મુખ્યમંત્રી 
ડો. બબધાનચંદ્ર રોયની યાિમાં મનાિિામાં આિે છે. 
તેમનો જન્ 1 જુલાઇ, 1882નાં રોજ પ્ટણામાં થયો 
હતો અને 1 જુલાઇ, 1962નાં રોજ 80 િષ્સની ઉંમરે 
તેમનું અિસાન થયું. બબધાનચંદ્ર રોયની ગણના 

િેશનાં મહાન ડોક્ટસ્સમાં કરિામાં 
આિે છે. વિશ્વભરમાં મેદડકલ ક્ષેત્રે 
તેમનું યોગિાન અસાધારણ હતું. 
બબધાનચંદ્ર રોય ડોક્ટરની સાથે 
સાથે સમાજસેિક, આંિોલનકારી, 
સિતંત્રતા સેનાની અને રાજનેતા 
પણ હતા. મહાત્મા ગાંધીના 

આગ્રહથી સદક્રય રાજકારણમાં પ્રિેશેલા બી સી 
રોયે િેશના સિતંત્રતા સંગ્રામમાં ઉત્સાહભેર ભાગ 
લીધો હતો. તેમનાં વિષે એક િાત બહુ જાણીતી 
છે કે તેઓ જ ેપણ આિક મેળિતા હતા તે બધી 
િાનમાં આપી િેતા હતા. િષ્સ 1961માં ડો. બી સી 
રોયને િેશનાં સિયોચ્ નાગદરક સન્ાન ‘ભારત 
રત્ન’થી સન્ાનનત કરિામાં આવયા હતા. ડોક્ટર બી 
સી રોયના સન્ાનમાં જ 1991થી 1 જુલાઇનાં રોજ 
ભારતમાં નેશનલ ડોક્ટસ્સ ડે મનાિિામાં આિે છે.

ભ�રતમ�ં 195 કર�ોડથી વધુ 
વોક્ક્સન ડ�ોઝ
n  આ્ટલી રસીમાં સમગ્ર આદફ્કાને પ્રથમ ડોઝ 

આપી શકાય તેમ છે અને એક તૃતીયાંશ 
આદફ્કાને બીજો ડોઝ.

n  યુરોપની સમગ્ર િસતતને બંને ડોઝ લગાવયા 
બાિ પણ 50 ્ટકાથી િધુ િસતતને વપ્રકોશન 
ડોઝ લગાિી શકાય તેમ છે.

n  સમગ્ર િશક્ષણ અને ઉતિર અમેદરકાને બંને 
ડોઝ લગાવયા બાિ પણ રસી બચશે.

n  સમગ્ર ઓશશનનયા (ઓસ્્રે સલયા, ન્ૂઝીલેનડ 
સહહત અન્ય િેશોને 20થી િધુ િાર ડબલ 
ડોઝ આપી શકાય છે. 

દોશમ�ં 89 ટક� વસતતનો બંનો ડ�ોઝ એ�પી દોવ�્�
કોવિડ રસીકરણ અંતગ્સત િેશમાં 16 જૂન સુધી 
195.67 કરોડથી િધુ રસી લગાિી િેિામાં આિી 
છે. આ સાથે, િેશની 89 ્ટકાથી િધુ પુખત િસતતને 
રસીના બંને ડોઝ લગાિી િેિામાં આવયા છે. 
12થી 14 િષ્સનાં 75 ્ટકાથી િધુ બાળકોને રસીનો 
પ્રથમ ડોઝ આપી િેિામાં આવયા છે. 16 જૂન સુધી 
કોવિડના સદક્રય કેસોની સંખ્યા 58215 હતી, જ્ારે 
છેલલાં 24 કલાકમાં 12,213 નિા કેસ સામે આવયા.
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હ�લમ�ં એ�પણો એ�ઝ�દીન�ો એમકૃત 
મહ�ોત્િ મન�િી રહ્� છીએો. સંકડ�ો િર�વોની 

ગુલ�મીમ�ં, એ�ટલી લ�ંબી એ�ઝ�દીની 
લડ�ઈમ�ં એ�પણી સ�ૈથી મ�ોટી ત�ક�ત કઈ 
હતી?  હ�ર ન મ�નિ�ની એ�પણી એ�દત 

એ�પણી સ�ૈથી મ�ોટી ત�ક�ત હતી. એ�પણ� 
એંગત સ્�થયાથી ઉપર ઉઠીનો દોશ મ�ટો, 

મ�નિત� મ�ટો  વિચ�રિ�ન� એનો જીિિ�ન� 
એ�પણ� સકંિ�ર એ�ઝ�દીન� એમકૃત 

મહ�ોત્િમ�ં એ� ક્સ્રરટનો લઈનો એ�પણો 
એ�ગળ િધી રહ્� છીએો.
-નરોન્દ્ર મ�ોદી,િડ�પ્રધ�ન

એક જમાનામાં આપણા સાંસૃ્મતક િારસા, રાર્ા, 
ખાણીપીણી અને િેશભરૂ્ાની વિવિધતાને આપણી 
નબળાઈ માનિામાં આિતી હતી. પણ આઝાદીના 

આંદોલનમાં આપણે દુનન્ા સામે સાબબત કરી આપ્ું 
કે આ વિવિધતા જ આપણી શકકત છે. એ જ આપણી 

તાકાત છે અને વિવિધતામાં એકતા રારતની વિશેર્તા 
છે. આઝાદીના આંદોલનમાં ગુજરાત હો્ કે બંગાળ, 

દશક્ણ રારત હો્ કે ઉત્તર પૂિ્ભનાં રાજ્ો કે પછી 
ઉત્તર રારતનાં રાજ્ો. બધાંએ સાથે મળીને ‘એક 

રારત શે્ષઠ રારત’નો ઉતૃ્ષ્ટ પરરચ્ આપ્ો હતો. 
આ આંદોલને બંગાળથી માંડીને ગુજરાત સુધી અને 

કાશમીરથી લઇને કન્ાકુમારી સુધી વિશાળ રારતી્ 
સમાજને આંદોસલત કરિાનું કામ ક્ુું. 

સ્વતતં્ત� સંગ્�મમ�ં દોશો ‘એોક ભ�રત, શ્ોષ્ઠ 
ભ�રત’ન�ો ઉતૃ્ષ્ટ પહરચ્ એ�પ્�ો હત�ો

એમૃત મહ�ોત્સવર�ષ્ટ 
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પત્ની પાસેથી પ્રેરણા લઈને ભારતની આઝાિી મા્ેટ જીિન 
સમર્પત કરનાર સુમંત મહેતાએ ડોક્ટર તરીકે પણ 

લોકોની સેિા કરી અને આજીિન ગરીબોનાં કલ્યાણ મા્ેટ 
કામ કરતા રહ્ા. સુરતમાં 1 જુલાઇ, 1877નાં રોજ જન્ેલા 
સુમંત મહેતાએ ઇંગલેનડમાં ડોક્ટરનો અભયાસ કયયો. ઉચ્ 
અભયાસ મા્ેટ ઇંગલેનડ જતાં પહેલાં જ તેમનાં લનિ શારિા 
મહેતા સાથે થઈ ગયા હતા. ત્ાંથી પાછા 
આવયા બાિ બરોડા સે્્ટના મહારાજા 
ગાયકિાડ પદરિારના અંગત ડોક્ટર 
તરીકે જોડાયા. તેમનાં પત્ની શારિાબહેન 
સામષયકોમાં લેખ, અનુિાિ અને બાળ 
સાહહત્ પર લખિાનું કામ કરતા હતા. જો કે 
શારિા મહેતા રાષ્ટ્ર  મા્ેટ કંઇક કરિા માંગતા 
હતા. પત્નીની િેશસેિામાંથી પ્રેરણા લઈને ડો. 
સુમંત મહેતાએ ગાયકિાડી નોકરી છોડીને 
રાજકીય અને રચનાત્મક પ્રવગૃતિઓમાં 
જોડાઈ ગયા. તેઓ શારિાબહેન સાથે મહાત્મા ગાંધીને મળયા 
અને આઝાિીના આંિોલનમાં જોડાઈ ગયા. યુરોપ પ્રિાસ 
િરતમયાન તેમની મુલાકાત મેડમ કામા, શયામજી કૃષણ િમયા 
અને િીરેનદ્રનાથ ચે્ટરજી જિેા ક્રાંતતકારીઓ સાથે થઈ, 
જમેનાંથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા. રામકૃષણ પરમહંસ 
અને સિામી વિિેકાનંિનું જીિન અને તેમનાં ધાર્મક ગ્રંથોની 
પણ તેમનાં પર ઘણી અસર પડી હતી. શારિા મહેતા પણ 
સિતંત્રતા સંગ્રામમાં જોડાયેલા હતા અને સામાસજક-શૈક્ષષણક 

પ્રવૃગતિઓમાં પણ સદક્રય રહેતા હતા. મહાત્મા ગાંધીએ એક 
િાર કહંુ હતું, “આિતા જન્માં હંુ શારિા મહેતાની કૂખે 
જન્ લિેા માંગું છંુ.” 1928માં થયેલા બારડોલી સત્ાગ્રહમાં 
સુમંત મહેતાએ ભાગ લીધો હતો. આ સત્ાગ્રહ િરતમયાન 
તેમણે સરભોણ આશ્મની જિાબિારી સંભાળી હતી અને 
આ િરતમયાન તેમની સંગઠન ક્ષમતાથી સરિાર િલલભભાઈ 

પ્ેટલ અને મહાત્મા ગાંધી ખૂબ પ્રભાવિત 
થયા હતા. એ પછી તેઓ ભારતના 
સિતંત્રતા સંઘષ્સમાં સતત સદક્રય રહ્ા અને 
અનેક િાર જલે પણ ગયા. સવિનય કાનૂન 
ભંગની ચળિળમાં ભાગ લેિાને કારણે 
તેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અને તેમને 
જલાલપોર જલેમાં પૂરી િેિામાં આવયા. 
આઝાિીના આંિોલનમાં ભાગ લેિાને 
કારણે તેમને સાબરમતી, િીસાપુર અને 
નાસસકની જલેોમાં પણ પાંચ િષ્સ િીતાિિા 

પડ્ા. પયયાિરણ અને પ્રકૃતતના હહમાયતી હોિાને કારણે 
તેઓ પોતાની ધચદકત્સા પધ્ધતતમાં િેશી અને આયિુષેદિક 
સારિાર પર ભાર મૂકતા હતા. તેમણે 1936માં કલોલ પાસે 
શેરથામાં એક આશ્મની સ્ાપના કરી અને આજીિન ખેડૂત, 
મજૂર અને આદિિાસીઓનાં કલ્યાણ તથા તેમનાં જીિન 
ઉત્ાન મા્ેટ કાય્સ કરતા રહ્ા. તેમણે ‘આત્મકથા’ નામની 
આત્મકથા લખી હતી, જ ે1971માં મરણોતિર પ્રકાશશત થઈ 
હતી. 

પણને મો્ટી તપસયા, ભારે સઘંષ્સ અન ેઅનકે બસલિાનો બાિ િેશન ેઆઝાિી મળી છે. આપણા સિતતં્રતા 
સનેાનીઓને શ્ધ્ધાંજસલ આપિા અને િેશનાં ગૌરિપૂણ્સ ભતૂકાળન ેનમન કરિા મા્ેટ આજ ેભારત સરકાર 
આઝાિીનો અમૃત મહોત્સિ મનાિી રહી છે, જ ેભારતના ભવિષયન ેિધ ુસારંુ બનાિિાનો કાય્સક્રમ છે. િષયો 
પહેલાં ભારતે સિતંત્રતાના આિંોલનનુ ંિડપણ સંભાળયુ ંહતુ ંઅન ેએક નિો માગ્સ ચચધયો હતો અન ેસાબબત 
કરી આપયુ ંકે લોહી રેડ્ાં વિના પણ આઝાિી પ્રાપત કરી શકાય છે. આઝાિીનો અમૃત મહોત્સિ માત્ર િેશ જ 
નહીં, પણ સમગ્ર વિશ્વ મા્ેટ મહતિપૂણ્સ છે. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીના આહિાન પર મનાિિામાં આિી રહેલા 
આઝાિીના અમૃત મહોત્સિમાં સમગ્ર િેશમાં અત્ાર સધુી 25,000થી િધ ુકાય્સક્રમ થયા છે. આઝાિીનાં 
અમૃત મહોત્સિની શુખંલામાં આ અકંમાં ગજુરાતની ધરતીના િીર સપૂત સમુતં મહેતા, પંજાબની િીરાંગના 
સશુીલા ચનૈ તે્રહાન, પસચિમ બગંાળના સનેાની અમરેનદ્રનાથ ચ્ેટરજી અને ઓદડશાના આલખે પાત્રાની 
કહાની, જમેણ ેભારત માતાની આઝાિી મા્ેટ પોતાનુ ંસિ્સસિ કુરબાન કરી િીધુ.ં

ડ�ો. સુમંત મહો ત�એો 
ગ�્કિ�ડી ર�જમ�ં ડ�ોટિરની 

ન�ોકરી છ�ોડી દીધી હતી. 
પત્ી શ�રદ�બહો ન સ�થો 

મહ�મિ� ગ�ંધીનો મળ્� બ�દ 
તોએ�ો એ�ઝ�દીન� એ�ંદ�ોલનમ�ં 

ર્ોડ�ઈ ગ્�.

સુમંત મહો ત�ઃ જોએ�ો પત્ીની પ્રોરણ�થી 
સત્�ગ્હન�ં મ�ગવો નીકળી પડ્�

જન્ઃ 1 જુલાઇ, 1877 | મૃતુઃ 15 રડસેમબર 1968

એમૃત મહ�ોત્સવર�ષ્ટ 

આ
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ભારતીય સિતંત્રતા સગં્રામમાં ભાગ લેનાર અલેખ 
પાત્રા ભારતીય રાષ્ટ્રિાિના ્ટોચના નેતા હતા. 

તેમણે ઓદડશાના વિવિધ વિસતારોમાં નાગદરક અધધકાર 
અને પયયાિરણ સંરક્ષણ મા્ેટની ઝંૂબેશોમાં નાગદરકોને 
ભાગ લિેા મા્ેટ પ્રરેણા આપી હતી. 1 જુલાઇ, 1923નાં રોજ 
ઓદડશાના પુરીમાં જન્ેલા અલેખ પાત્રા નાનપણથી જ 
િેશભક્તની ભાિનાથી ઓતપ્રોત હતા. માત્ર 18 િષ્સની િયે 
તેમણે સિતંત્રતા સગં્રામમાં ભાગ લિેાનું શરૂ કરી િીધું હતું. 
કહેિાય છે કે સિતંત્રતા સગં્રામ િરતમયાન તેમણે પોતાના 
તમત્રો સાથે મળીને નનમાપાડા જલે સળગાિી િીધી હતી. આ 
ઘ્ટના િરતમયાન પોસલસે આિંોલનકારીઓને રોકિા મા્ેટ 
ગોળીબાર કયયો, જમેાં તેમનાં નજીકના સહયોગીનું સ્ળ 
પર જ મૃત્ુ થયું. ઘ્ટના સ્ળે જ અલેખ પાત્રાની ધરપકડ 
કરિામાં આિી અને તેમને પુરીની જલેમાં પૂરિામાં આવયા. 
જલેમાં પણ તેમનાં પર અત્ાચાર કરિામાં આિતો હતો 
પણ મજબૂત મનોબળને કારણે તેઓ જરા પણ વિચસલત 
ન થયા. જલેમાંથી છૂટ્ા બાિ તેમણે બરિહ્ટશ સંસ્ાનિાિ 
સામે પોતાની ભૂગભ્સ પ્રવગૃતિ ચાલુ રાખી અને કોલકતા જતા 
રહ્ા. ત્ાં તેમણે એક ઘરમાં નોકર તરીકે કામ કયુું. જો કે 

તેઓ િધુ દિિસો સુધી કોલકતામાં ન રહ્ા કારણ કે તેઓ 
આચાય્સ હદરહર અને ગોપબંધુ િાસ સાથે મળીને સિતંત્રતા 
સંગ્રામમાં ખુલીને ભાગ લેિા માંગતા હતા. તેમનાં સિતંત્રતા 
સેનાની તમત્રો પણ ઇચ્તા હતા કે તેઓ ભૂગભ્સમાં કામ ન 
કરે પણ જાહેરમાં આિીને અંગ્રેજો સામે આઝાિીની લડાઈ 
લડે. તેમણે, કોલકતાથી પુરી પાછા આિિાનો નનણ્સય કયયો. 
તેઓ કોલકતાથી પુરી આિી રહ્ા હતા ત્ારે પોસલસે તેમની 
ધરપકડ કરીને ફરીથી જલેમાં પૂરી િીધા. જલેિાસ િરતમયાન 
તેઓ મહાત્મા ગાંધીના નનિદેશોનું પાલન કરતા હતા અને 
પોતાનાં કપડાં બનાિિા સૂતર કાંતતા હતા. તેઓ સિચ્તાના 
આગ્રહી હતા અને શૌચાલયોની સફાઈ પણ કરતા હતા. 
જલેમાંથી છૂટ્ા બાિ તેઓ સિરાજ,  ગૃહ િહીિ્ટ અને 
અન્ય સિયોિય કાયયોની તાલીમ લેિા મા્ેટ િધયા જતા રહ્ા. 
ત્ાંથી પાછા ઓદડશા આવયા બાિ સમાજ સુધારા મા્ેટ કામ 
કરતા રહ્ા. િેશ આઝાિ થયા પછી તેમને કેનદ્ર અને રાજ્ 
સરકારો દ્ારા અનેક પુરસ્ારોથી સન્ાનનત કરિામાં આવયા. 
આઝાિી બાિ પણ તેઓ લોક કલ્યાણ મા્ેટ કામ કરતા રહ્ા 
અને સતત સદક્રય રહ્ા. 17 નિેમબર, 1999નાં રોજ 76 િષ્સની 
િયે તેમનું અિસાન થયું.

એલોખ પ�ત્�એો 18 વષલ્ડની વ્મ�ં જ સ્વતંત્ત� 
સંગ્�મમ�ં ભ�ગ લોવ�નું શરૂ કરી દીધું હતું

જન્ઃ 1 જુલાઈ, 1923  મૃતુઃ 17 નિેમબર, 1999

યુગાંતર જૂથનાં ્ટોચનાં નેતાઓમાં ગણાતા અમરેનદ્રનાથ 
ચે્ટરજી પ્રસસધ્ધ ક્રાંતતકારી હતા, જમેની જિાબિારી 

સંગઠનના આિંોલનને િેગ આપિા મા્ેટ નાણા એકત્ર કરિાની 
હતી. તેમની ક્રાંતતકારી પ્રવગૃતિ મુખ્યતિે બબહાર, ઓદડશા અને 
સંયુ્ત પ્રાંતમાં કેનદ્રરીત હતી. અભયાસ િરતમયાન તેમની 
મુલાકાત એિાં યિુાનો સાથે થઈ જઓે અગં્રેજોને િેશમાંથી 
હાંકી કાઢિા ક્રાંતતકારી પધ્ધતતઓ અપનાિિામાં માનતા 
હતા. તેમાં ઉપનેદ્રનાથ બેનરજી અને ઋષષકેશ કાંજીલાલ 

મુખ્ય છે. સનાતક થયા પછી તેઓ તેમનાં તમત્રે સુરેનદ્રનાથ 
બેનરજી સાથે ભારતનાં પ્રિાસે ગયા અને સામાસજક સેિા 
કેનદ્રો શરૂ કયયા અને યુગાંતર જૂથ સાથે જોડાયા, જ્ાં વિવિધ 
સ્ળોએ શાખાઓ દ્ારા નિયુિકોને એકત્ર કરિામાં આિતા 
હતા અને તેમને માનસસક અને શારીદરક રીતે શક્તશાળી 
બનાિિામાં આિતા હતા જથેી અગં્રેજોનો સામનો કરી 
શકાય. આ સંગઠન ગુપત રીતે બોંબ બનાિિા, શસ્ત્ર 
ચલાિિાની તાલીમ આપિી અને અંગ્રેજ અધધકારીઓની 

એમરોન્દ્રન�થ ચોટરજીએો દોશની એ�ઝ�દી 
મ�ટો ક્ર�ંતતન�ો રસત�ો એપન�વ્ય�ો

જન્ઃ 1 જુલાઇ, 1880. મૃતુઃ 4 સપ્ેટમબર, 1957

એમૃત મહ�ોત્સવર�ષ્ટ 
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હત્ા કરિા જિેા હહસક કામમાં પણ સામેલ હતું. 
આ સંગઠનના સદક્રય સભયો અંગ્રેજો મા્ેટ કામ 
કરતા ભારતીય િેશદ્રોહીઓને પણ નનશાન બનાિતા 
હતા. પસચિમ બંગાળના હુગલીમાં ઉતિરપાડામાં 1 
જુલાઇ, 1897નાં રોજ ઉપનેદ્રનાથ ચે્ટરજીનાં ઘરમાં 
તેમનો જન્ થયો હતો. પ્રારંભમાં તેમણે જતીનદ્રનાથ 
મુખરજીને ક્રાંતતકારી પ્રવૃગતિઓમાં સાથ આપયો. 
બાિમાં 1907માં તેમની મુલાકાત અરવિિો ઘોષ સાથે 
થઈ અને તેઓ િેશને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાિ 
કરાિિા મા્ેટ સંપણૂ્સપણે સમર્પત થઈ ગયા. કહેિાય 
છે કે અરવિિોએ જ તેમને ક્રાંતતકારીઓની મિિ મા્ેટ 
ભંડોળ એકત્ર કરિા પ્રોત્સાહહત કયયા હતા. 1815માં 
પાંચ િષ્સ મા્ેટ તેઓ ભતૂમગત થઈ ગયા અને િેશ 
બિલીને એક સ્ળેથી બીજા સ્ળે આિતા જતા 
રહ્ા. એ સમયે અંગ્રેજોએ તેમનાં શશરે 10,000 
રૂવપયાનું ઇનામ પણ જાહેર કયુું હતું. બંગાળની 
પ્રથમ રાજકીય કેિી નનીબાલા િેિી અમરેનદ્રનાથ 
ચે્ટરજીનાં િૂરનાં સંબંધી હતા અને તેમનાંથી પ્રેરાઇને 
તેઓ ક્રાંતતકારી પ્રવૃગતિમાં જોડાયાં હતાં. તેમણે ચિંન 
નગરમાં ભાડાનું મકાન લઈને અમરેનદ્રનાથ ચ્ેટજી્સ  
ઉપરાંત યુગાંતરના મુખ્ય ક્રાંતતકારીઓ જાિુ ગોપાલ 
મુખજી્સ , શશિ ભૂષણ િતિ િગેરેને આશરો આપયો 
હતો. 1923માં અમરેનદ્રનાથ ચે્ટરજી કે્ટલાંક દિિસો 
મા્ેટ જલેમાં પણ રહ્ા અને તે પછી તેમણે બીજી રીતે 
પોતાની સદક્રયતા િધારી. સિતંત્રતા મળયા પછી પણ 
તેઓ સદક્રય રહ્ા. 4 સપ્ેટમબર, 1957નાં રોજ 77 
િષ્સની િયે પસચિમ બંગાળમાં તેમનું અિસાન થયું. 
તેમના હોમ્ટાઉન ઉતિરપાડાનાં મુખ્ય માગ્સ પર તેમની 
પ્રતતમા લગાિિામાં આિી છે.

એમરોન્દ્રન�થ ચોટરજી 1815મ�ં 
પ�ંચ િરયા મ�ટો ભૂવમગત થઈ ગ્� 
એનો િોશ બદલીનો એોક સ્ળોથી 

બીર્ સ્ળો છુપ�ત� રહ્�. 

સુશીલ� ચૌન ત્ોહ�નઃ એંતતમ 
શ્વ�સ સુધી દોશની સોવ� 

કરત�ં રહ�ં

સુશીલા ચૈન ત્રેહાને બરિહ્ટશ સરકાર સામે લડિાની સાથે 
સાથે પંજાબનાં ગામડાંઓમાં જઈને છોકરીઓને શશશક્ષત 

કરિાનું કામ પણ કયુું હતું. પંજાબના પઠાણકો્ટમાં 1 જુલાઈ, 
1923નાં રોજ જન્ેલાં સુશીલા ચાર ભાઈ બહેનોમાં સૌથી 
નાના હતા. તેમનાં વપતા મથુરાિાસ ત્રેહાન વયિસાયે કોન્ટ્ર ાક્ટર 
હતા અને પઠાણકો્ટમાં કોંગ્રસે પા્ટટીના સંસ્ાપકોમાંના એક 
હતા. સુશીલા દકશોર િયનાં હતાં ત્ારે આય્સ સમાજનાં 
સભય બન્યાં હતાં. એક િાર આય્સ સમાજની બેઠકમાં હાજર 
હતાં ત્ારે પોસલસે તેમને માયવાં હતાં, એ સમયે તેમણે અંગ્રેજો 
સામે લડિાનો નનધયાર કયયો. તેઓ નાના હતાં ત્ારે રહસયમય 
બ્સ્તતમાં વપતાનું અિસાન થયું. આ િરતમયાન, સુશીલાનાં 
હાથમાં એક પુસતક આવયું જનેે િાંચીને તેમની અંિર ભારતને 
સિતંત્ર કરાિિાની ઇચ્ા બળિાન બની. તેમણે ભગત સસહ 
વિષે પણ ખૂબ િાંચયું હતું. થોડાં સમય બાિ તેમની મુલાકાત 
શકંુતલા આઝાિ નામની મહહલા સાથે થઈ અને તેમનાંથી 
પ્રભાવિત થઈને માત્ર 18 િષ્સની િયે ઘર છોડી િીધું. એ પછી 
તેમણે પોતાનું જીિન આઝાિી મા્ેટ સમર્પત કરી િીધું. તેઓ 
ભૂગભ્સમાં રહીને આઝાિીની રણનીતત બનાિિા લાગયાં અને 
માતૃભૂતમને મુ્ત કરાિિા મા્ેટ પોસલસના ડંડા પણ ખાધા. 
ભારતની સિતંત્રતા મા્ેટ લડિા સજજ સુશીલા મહહલાઓને 
શશક્ષીત કરિા મા્ેટ અને તેમને આત્મનનભ્સર બનાિિા મા્ેટ 
સાઇકલ પર લાંબુ અંતર કાપીને િૂરના ગામડામાં પણ જતા 
હતાં. તેઓ ગામડાંની મહહલાઓને રસોઇ, સસલાઇ કામ અને 
સફાઇ મા્ેટ પ્રોત્સાહહત કરતાં હતાં. એ જમાનામાં છોકરીઓ  
સાઇકલ ચલાિે તેને સારંુ ગણિામાં આિતું નહોતું. ગામના 
અને સમાજનાં લોકો દ્ારા થતી ્ટીકાની અિગણના કરીને 
તેમણે પોતાનું કામ ચાલુ રાખું. િેશ આઝાિ થયો પછી પણ 
તેમણે બાળકોને શશક્ષણ આપિાનું ચાલુ રાખું અને ત્રણ 
કન્યાશાળાઓ અને એક સહશશક્ષણ શાળા ખોલી. તેઓ ગ્રામ 
પંચાયતમાં પ્રથમ મહહલા સભય હતાં. 2011માં અિસાન થયું 
ત્ાં સુધી તેઓ િહેજ, ઘરેલુ હહસા, જ્ાતતિાિ સામે લડતાં 
રહ્ાં.   n

 જન્ઃ  1 જુલાઇ, 1923   મૃતુઃ 28 સપ્ેટમબર, 2011

એમૃત મહ�ોત્સવર�ષ્ટ 
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વડ�પ્રધ�નન�ો બલ�ોગર�ષ્ટ

માનો સંઘર્્ભ, તેમનાં આદશ્ભ, જળ 
સંરક્ણ, પશુ-પક્ી પ્રેમ, ખો્ંુટ કામ 
ન કરિાની શીખ, ગરીબો મા્ેટ 
કામ કરિાની અને પોતાને સિથિ 
રાખિાની સલાહ અંગે ‘મા’ નામે 
િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બલોગ 
લખ્યો છે. તેમનાં જ શબ્ોમાં 
િાંચો એક આદશ્ભ મા અને નારીની 
શકકત....

હંુ મ�રી મ�ત�ની એ� 
જીવન ્�ત્�મ�ં દોશની 
સંપયૂણલ્ડ મ�તૃશક્તિન�ં તપ, 
ત્�ગ એનો ્�ોગદ�નન� 
દશલ્ડન કરં છંુ.
-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન
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મા કે માતા – શબ્કોશમાં 
આ માત્ર શબ્ જ નથી. આ 
શબ્માં તમામ પ્રકારની 
લાગણીઓ સમાઈ જાય છે 
– પ્રેમ, ધૈય્સ, વિશ્વાસ િગેરે. 

િુનનયાભરમાં કોઈ પણ િેશ કે વિસતારમાં બાળકો તેમની 
માતા પ્રત્ે વિશેષ લાગણી ધરાિે છે. માતા તેના બાળકને 
જન્ આપિાની સાથે તેમની પ્રથમ ગુરુ પણ છે. માતા 
બાળકના માનસનું, તેના વયક્તતિનું ઘડતર કરે છે અને 
તેને આત્મવિશ્વાસ આપે છે. આ પ્રદક્રયામાં માતા પોતાની 
અંગત જરૂદરયાતો અને આકાંક્ષાઓનો નનઃસિાથ્સપણે 
ત્ાગ કરે છે.

આજ ે હંુ બહુ ખુશ છંુ. મારી લાગણીને તમારી સાથે 
િહેંચતા વિશેષ આનંિ થાય છે કે, મારી માતા શ્ીમતી 
હીરાબા તેમના 100મા િષ્સમાં પ્રિેશ કરી રહ્ાં છે. જો આજ ે
મારા વપતા હયાત હોત, તો તેમણે પણ ગયા અઠિાદડયે 
તેમના 100મા જન્દિિસની ઉજિણી કરી હોત. િષ્સ 
2022 એક વિશેષ િષ્સ છે, કારણ કે મારી માતાનાં જીિનનું 
100મું િષ્સ શરૂ થઈ રહું છે અને મારા વપતાએ 100મું િષ્સ 
પૂણ્સ કયુું હોત.

હજુ ગયા અઠિાદડયે મારા ભત્રીજાએ ગાંધીનગરથી 
માતાના થોડા િીદડયો શેર કયયા હતા. સમાજમાંથી થોડાં 
યુિાનો ઘરે આવયાં હતાં, મારા વપતાનો ફો્ટોગ્રાફ ખુરશીમાં 
મૂક્યો હતો અને ભજન થતા હતા. આ સમયે મારી માતા 
મંજીરા િગાડતાં ભજનો ગાિામાં એકાકાર થઈ ગયા હતા. 
તેમની ઊજા્સ અને ભક્તભાિ હજુ અગાઉ જિેો જ છે – 
ઉંમરને લીધે શરીરને અસર થઈ છે, પણ તેઓ મનથી 
હજુ પણ સાબૂત છે, તેમનું મનોબળ હજુ પણ મક્મ અને 
મજબૂત છે.

અગાઉ અમારા પદરિારમાં જન્દિિસોની ઉજિણી 
કરિાની કોઈ પરંપરા નહોતી. જોકે યુિા પેઢીના બાળકોએ 
મારા વપતાના જન્દિિસે તેમની યાિગીરીમાં 100 વૃક્ષોનું 
િાિેતર કયુું હતું.

મને કોઈ શંકા નથી કે, મારા જીિનમાં જ ેકંઈ પણ સારંુ 
થયું છે, મારો જ ેવિકાસ થયો છે અને મારા ચદરત્રનું ઘડતર 
થયું છે, તે મારા માતાવપતાને આભારી છે. અત્ારે જ્ારે 
હંુ દિલ્ીમાં છંુ, ત્ારે મારાં મનમાં ભૂતકાળની યાિો તાજી 
થઈ રહી છે.

મારી માતા અસાધારણ હોિાની સાથે સરળ છે. 
અન્ય તમામ માતાઓ જિેી! જ્ારે હંુ મારી માતા વિશે 
લખી રહ્ો છંુ, ત્ારે મને ખાતરી છે કે, મારી માતા સાથે 
જોડાયેલી િાતો સાથે તમારામાંથી ઘણાંને તેમની માતા 

સાથે જોડાયેલી લાગશે. આ લેખની સાથે તમને કિાચ 
તમારી માતાની છબી પણ િેખાય એવું બની શકે.

કોઈ માતાનું તપ એક સારાં મનુષયનું સજ ્સન કરે છે. 
તેમની લાગણી બાળકમાં માનિીય મૂલ્યો અને સંિેિના 
જિેા ગુણો કેળિી શકે છે. એક માતા અલગ વયક્ત કે 
જુિંુ વયક્તતિ નથી, માતૃતિ એક ગુણ છે, એક ખાસસયત 
છે. ઘણી િાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે ઈશ્વરનું સજ ્સન 

જ્�રો પણ હંુ મ� એનો તોમન�ં 
જોવી કર�ોડ�ો મહહલ�એ�ોની 
ત�ક�ત જોઉં છંુ ત્�રો મનો એોવું 
ક�ોઇ પણ લક્્ નથી દોખ�તું જો 
ભ�રતની બહો ન-દીકરીએ�ો મ�ટો 
એશક્ય હ�ો્.
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તેમના ભ્તોની પ્રકૃતત અનુસાર થાય છે. એ જ રીતે 
આપણે આપણી માતાઓ અને તેમનું માતૃતિ 
આપણી પોતાની પ્રકૃતત અને માનસસકતા અનુસાર 
અનુભિીએ છીએ.

મારી માતાનો જન્ ગુજરાતમાં મહેસાણાના 
વિસનગરમાં થયો હતો, જ ે મારા િતન િડનગરની 
નજીક છે. તેમને તેમની પોતાની માતાનો પ્રેમ મળયો 
નહોતો. નાની િયે તેમણે મારા નાનીને સપેનનશ ફલૂ 
મહામારીમાં ગુમાિી િીધા હતા. તેમને મારી નાનીનો ચહેરો 
પણ યાિ નથી. તેમની પાસે મારી નાનીમાના ખોળામાં 
પસાર થયેલી બાળપણની યાિો પણ નથી. મારા માતાએ 
તેમનું સંપૂણ્સ બાળપણ તેમની માતા વિના પસાર કયુું હતું. 
આપણા બધાને જ ે લાડકોડ મળયાં છે, તેનો અનુભિ 
મારી માતા મેળિી શકી નહોતી. જમે આપણે આપણી 
માતાના ખોળામાં નનસચિત થઈને સૂતાં હતાં, તેમ મારી 
માતા તેમની માતાના ખોળામાં એ િૈિી અહેસાસ મેળિી 
શક્યાં નહોતાં. મારી માતા શાળામાં અભયાસ મા્ેટ પણ 
જઈ શક્યાં નહોતા એ્ટલે સિભાવિક છે કે, તેમને લખતાં-
િાચતાં આિડ્ું નથી. તેમનું બાળપણ ગરીબીમાં પસાર 
થયું હતું અને તમામ પ્રકારના સુખભોગ કે લાડકોડથી 
િંધચત રહ્ાં હતાં.

આજની સરખામણીમાં મારી માતાનું બાળપણ બહુ 
જહ્ટલ સંજોગોમાં પસાર થયું હતંુ. કિાચ, કુિરતે તેમની 
આ જ નનયતત ઘડી હતી. મારા માતા પણ માને છે કે, 
ઈશ્વરને ગમયું એ ખરંુ. પણ પોતાની બાલ્યાિસ્ામાં 
માતાને ગુમાિિી, પોતાની માતાનો ચહેરો જોિાનું પણ 
નસીબમાં ન હોવંુ એ હકીકતનું આજ ેપણ તેમને િુઃખ છે.

આ પ્રકારના સંઘષ્સ અને જહ્ટલ સંજોગોને કારણે 
મારી માતાને બાળપણ માણિા મળયું જ નહોતું – તેમને 
ઉંમર કરતાં િધારે પદરપ્િ થિાની ફરજ પડી હતી. 
તેમના પદરિારમાં તેઓ સૌથી મો્ંુટ સંતાન હતાં અને લનિ 
પછી અમારા પદરિારમાં તેઓ સૌથી મો્ટી િહુ બન્યાં 
હતાં. પોતાના બાળપણમાં તેમણે સંપૂણ્સ પદરિારની 
જિાબિારી ઉઠાિી હતી અને તમામ પ્રકારની કામગીરી 
સારી રીતે પાર પાડતાં શીખી ગયા હતા. લનિ પછી પણ 
તેમણે અમારા પદરિારમાં તમામ જિાબિારીઓ ઉઠાિી 
લીધી હતી. ઘણી જિાબિારીઓ અને રોસજિા સંઘષયો 
હોિા છતાં મારી માતાએ ધીરજ અને મક્મ મનોબળ 
સાથે સંપૂણ્સ પદરિારને એક તાંતણે જોડી રાખ્યો છે.

અમારંુ કુ્ંુટબ િડનગરમાં એક નાનાં ઘરમાં રહેતું હતું, 
જમેાં એક પણ બારી નહોતી. શૌચાલય કે બાથરૂમ જિેી 

સુખ સુવિધાની િાત જ કેિી રીતે થાય! અમે અમારા ઘરને 
એક-રૂમનું ્ેટનામેન્ટ કહેતાં હતાં, જમેાં મા્ટીની દિિાલો હતી 
અને છત પર નષળયાં હતાં. એવું હતું અમારંુ ઘર. તેમાં અમે 
બધા – મારા માતા વપતા, મારા ભાઈબહેનો અને હંુ રહેતાં 
હતાં.

મારા વપતાએ િાંસની લાકડીઓ અને લાકડાનાં 
પાહ્ટયાઓમાંથી એક મચાન કે મંચ બનાિી િીધો હતો, 
જથેી મારી માતાને રસોઈ બનાિિામાં સરળતા રહેતી. 
આ અમારંુ રસોડંુ હતું. મારી માતા રાંધિા મા્ેટ તેના પર 
ચડી જતી અને આખો પદરિાર એના પર બેસીને એક સાથે 
જમતો હતો.

સામાન્ય રીતે, અછત કે અભાિ તણાિ જન્ાિે છે. જોકે 
મારા માતા વપતા પદરિારમાં સુમેળભયુું િાતાિરણ જાળિી 

મ�ની તપસ્�, તોમન� સંત�નનો 
સ�ચ� મ�ણસ બન�વો છો . મ�ની 
મમત�, તોન�ં સંત�નનો મ�નવી્ 
સંવોદન�એ�ોથી ભરો છો .
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રાખિા રોસજિા સંઘષ્સની ક્યારેય ચચતા કરતાં નહોતાં. 
મારા માતાવપતાએ સમજી વિચારીને તેમની જિાબિારીઓ 
િહેંચી લીધી હતી અને તેમને પૂરી કરતાં હતાં.

જમે ઘદડયાળ સતત આગળ ચાલે, તેમ મારા માતા 
વપતા તેમની ફરજ નનભાિતા. મારા વપતા સિારે ચાર 
િાગયે કામ પર જિા નીકળી જતાં હતાં. તેમના પગલાંનાં 
અિાજ પરથી પડોશીઓ સમજી જતાં કે  સિારના ચાર 
િાગયા છે અને િામોિર કાકા કામ પર જઈ રહ્ા છે. તેમનો 
બીજો પણ એક નનયમ હતો – પોતાની ચાની નાની દક્ટલી 
ખોલતાં અગાઉ ગામના મંદિરમાં િશ્સન કરિા જવું.

માતા પણ એ્ટલી જ ચીિ્ટ ધરાિતાં હતાં. તેઓ પણ 
મારા વપતા સાથે જાગી જતાં હતાં અને સિારે જ ઘણા 
કામ પૂરાં કરતાં હતાં. અનાજ િળિાથી લઈને ચોખા અને 
િાળને ચાળિી – તેમાં તેમને કોઈની મિિ મળતી નહોતી. 
તેઓ કામ કરતાં જાય અને સાથે સાથે તેમના મનપસંિ 
ભજનો અને દકત્સનો ગણગણતા જાય. તેમને ગુજરાતના 
આદિ કવિ નરસસહ મહેતાનું એક ભજન બહુ વપ્રય હતું 
– ‘જળકમળ છાંડી જાને બાળા, સિામી અમારો જાગશે.’ 
તેમને ‘શશિાજીનું હાલરડંુ’ પણ પસંિ હતું.

માતાએ ક્યારેય અપેક્ષા રાખી નહોતી કે, અમે, બાળકો 
અમારો અભયાસ પડતો મૂકીને તેમના ઘરકામમાં મિિ 
કરીએ. તેમણે અમને ક્યારેય મિિ કરિાનું કહંુ પણ 
નહોતું. જોકે તેમને મહેનત કરતાં જોઈને અમે તેમને મિિ 
કરિાની અમારી ફરજ ગણતાં હતાં. મને અમારા ગામના 
તળાિમાં તરિાની બહુ મજા પડતી હતી. એ્ટલે હંુ ઘરેથી 
બધા ગંિા કપડાં તળાિે લઈ જતો અને ત્ાં ધોતો. મારા 
મા્ેટ આ ‘એક પંથ િો કાજ’ જવેું થઈ જતું – ઘરના કપડાં 
ધોિાઈ જતાં અને મારો તરિાનો શોખ પણ પૂરો થતો.

અમારા ઘરનો ખચ્સ પૂણ્સ કરિા મારી માતા થોડા ઘરોમાં 
િાસણો માંજિાનું કામ કરતાં હતાં. તેઓ અમારાં કુ્ંુટબની 
અત્ંત ઓછી આિકમાં પૂરક બનિા ચરખો ચલાિિા પણ 
સમય કાઢતાં હતાં. તેઓ કાલાં ફોલિાથી લઈને રૂ કાંતિા 
સુધીનું કામ કરતાં હતાં. આ અતત શ્મિાયક કામમાં પણ 
તેમની મુખ્ય ચચતા એ રહેતી કે કપાસના અણીિાર કાં્ટા 

મ� એોક વ્યક્તિ નથી, એોક  
વ્યક્તિત્વ નથી, મ� એોક સ્વરૂપ 
છો . એ�પણો ત્� ંકહો  છો  કો , જોવ�ો 
ભતિ તોવ�ો ભગવ�ન
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અમારા શરીરમાં ઘૂસી ન જાય.
મારી માતા આત્મનનભ્સર હતાં, સિાશ્યી હતાં. પોતાનું 

કામ અન્ય લોકોને કરિાની વિનંતી ક્યારેય કરી નથી. 
ચોમાસામાં અમારા મા્ટીના ઘરમાં ઘણી સમસયાઓ 
ઊભી થતી. જોકે માતા ખાતરી કરતી હતી કે અમને 
ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે. જૂન મહહનામાં ચામડી બાળે 
નાંખે એિી ગરમીમાં તેઓ છત પર ચડીને નષળયાઓ 
દરપેર કરતાં હતાં. જોકે તેઓ સાહસસક પ્રયાસો કરે તેમ 
છતાં અમારંુ જૂનું ઘર ચોમાસામાં િરસાિ સામે ્ટકી શકે 
એમ નહોતું.

ચોમાસામાં િરસાિ િરતમયાન અમારી છતમાંથી પાણી 
્ટપકતું હતું અને ઘરમાં પાણી ભરાઈ જતું. માતા િરસાિના 
પાણીને ભેગું કરિા છતની નીચે ડોલ અને િાસણો મૂકતી 
હતી. આ પ્રતતકૂળ સંજોગોમાં પણ માતાનું મનોબળ 
મક્મ જળિાઈ રહેતું. તમને જાણીને નિાઈ લાગશે કે, 
તેઓ આ પાણીનો આગામી દિિસોમાં ઉપયોગ કરતાં 
હતાં. િરસાિના પાણીના સંચયનું આનાથી િધારે સારંુ 
ઉિાહરણ બીજુ ંકયું હોઈ શકે!

માતાને ઘરને સુશોસ્ભત કરવું ગમતું હતું એ્ટલે ઘરની 
સાફ સફાઈ કરિા અને એને સુંિર રીતે સુશોસ્ભત કરિા 
સારો એિો સમય આપતાં હતાં. તેઓ ભોંયતષળયે 
ગાયના છાણની ગાર કરતાં હતાં. જ્ારે બળે છે, ત્ારે 
ગાયનું છાણ બહુ ધુમાડો પેિા કરે છે. માતા અમારા 
બારી વિનાના ઘરમાં આ છાણાનો ઉપયોગ કરીને રસોઈ 
બનાિતાં! ધુમાડાની મેશથી દિિાલો કાળી પડી જતી અને 
તેને નિેસરથી ચૂનો કરિાની જરૂર પડતી. િર થોડા મહહને 
આ કામ પણ મારી માતા જ કરતી હતી. એનાથી અમારા 
જૂનું મકાન નિા જવેું થઈ જતું. તેઓ ઘરને સજાિિા નાનાં 
નાનાં મા્ટીના િીિડા પણ બનાિતાં હતાં. તેઓ ઘરની જૂની 
ચીજિસતુઓનો નિેસરથી ઉપયોગ કરિાની ભારતીયોની 
જાણીતી ્ેટિમાં કુશળ હતાં.

મને મારી માતાની અન્ય એક વિશશષ્ટ ્ેટિ પણ યાિ 
આિે છે. તેઓ પાણી અને આમલીના બીજમાં જૂનાં કાગળ 
બોળીને ગુંિર જિેી લુગિી બનાિતાં હતાં. તેઓ આ લુગિી 

ઉન�ળ�ન�ં હદવસ�ોમ�ં પક્ષીએ�ો મ�ટો 
દ�ણ� એનો પ�ણી ર�ખતી હતી. 
શોરીએ�ોન�ં કયૂ તર�ં ભયૂખ્�ં ન રહો  તોનું 
પણ મ� ધ્�ન ર�ખતી હતી
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સાથે દિિાલ પર કાચના ્ુટકડાં ચોં્ટાડીને સુંિર ધચત્રો 
બનાિતાં હતાં. તેઓ િરિાજા પર લ્ટકાિિા બજારમાંથી 
નાની નાની સંુિર ચીજિસતુઓ પણ લાિતાં હતાં.

માતા ખાસ એ િાતની કાળજી રાખતી હતી કે, પથારી 
સિચ્ હોિી જોઈએ અને બરોબર પાથરેલી હોિી જોઈએ. 
તેઓ પથારીમાં એક પણ રજકણ ચલાિી ન લે. નાની 
સરખી સળ પડતાં ચાિરને ઝાપ્ટિી અને ફરી પાથરિી. 
અમે બધા તેમની આ ્ેટિથી પદરધચત હતાં અને પથારીમાં 
જરાં પણ સળ ન પડે એનું ધયાન રાખતાં. આજ ેપણ આ 
ઉંમરે માતાને અપેક્ષા હોય છે કે, તેમની પથારીમાં એખ 
પણ કરચલી ન હોિી જોઈએ!

અત્ારે પણ તેમના સિભાિમાં એિી જ ચીિ્ટ જોિા 
મળે છે. તેઓ ગાંધીનગરમાં મારા ભાઈ અને મારા 
ભત્રીજાઓની સાથે રહેિા છતાં આજ ેપણ આ ઉંમરે તેમનું 
કામ તેમની રીતે કરિાનો પ્રયાસ કરે છે.

આજ ેપણ સિચ્તાને લઈને તેમની ચીિ્ટ ઊડીને આંખે 
િળગે એિી છે. જ્ારે હંુ તેમને મળિા ગાંધીનગર જાઉં છંુ, 
ત્ારે તેમના પોતાના હાથે મીઠાઈ ખિડાિે છે. હંુ ભોજન 
પૂરંુ કરે એ્ટલે નાની બાળકની જમે માતા નેપકીન લઈને 
મારો ચહેરો સાફ કરે છે. તેઓ તેમની સાડીમાં એક નેપકીન 

કે નાનો રૂમાલ હંમેશા રાખે છે.
હંુ સિચ્તાને લઈને માતાની ચીિ્ટ પર અનેક પ્રસંગો 

્ટાંકી શકંુ છંુ. િળી તેમનો અન્ય એક ગુણ પણ કેળિિા 
જિેો છે – સિચ્તા અને સાફ સફાઈ કરતાં લોકો પ્રત્ે 
સન્ાનની ભાિના. મને યાિ છે કે, જ્ારે િડનગરમાં 
અમારા ઘરની લગોલગ નહેર સાફ કરિાં કોઈ આિતું 
હતું, ત્ારે મારી માતા તેમને ચા પીિડાવયાં વિના જિા ન 
િેતા. અમારંુ ઘર સફાઈ કમ્સચારીઓ િચે્ કામ પછી ચા 
પીિા મા્ેટ જાણીતું હતું.

મારી માતાને અન્ય જીિો પ્રત્ે હંમેશા વિશેષ લગાિ 
રહ્ો છે. તેઓ િરેક પશુપંખીની સારસંભાળ રાખિામાં 
માને છે. િર ઉનાળામાં તેઓ પક્ષીઓ મા્ેટ પાણીનું પાત્ર 
મૂકે. તેઓ ખાતરી કરતાં હતાં, અમારા ઘરની આસપાસ 
ફરતાં કૂતરાં ક્યારેય ભૂખ્યાં ન જાય.

જ્ારે મારા વપતા ચાની દક્ટલીએથી પરત ફરે, ત્ારે 
મલાઈ લાિતા હતાં. માતા તેમાંથી સિાદિષ્ટ ઘી બનાિતાં 
હતાં. આ ઘીનું સેિન અમે જ નહીં પણ અમારી પડોશની 
ગાયો પણ કરતી હતી. માતા િરરોજ આ ઘીમાં બોળેલી 
રો્ટલીઓ ગાયને ખિડાિતાં. તેઓ ગાયને સૂકી રો્ટલીઓ 
ખિડાિિાને બિલે પ્રેમથી ઘરમાંથી બનેલા ઘી લગાિેલી 
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રો્ટલીઓ આપતાં હતાં.
મારી માતા અનાજનો એક પણ િાણાનો બગાડ ન થાય 

એનું ધયાન રાખતાં હતાં. જ્ારે તેઓ અમારા પડોશમાં 
લનિમાં જમિા જાય, ત્ારે અમને બબનજરૂરી કોઈ ચીજ ન 
લેિાનું યાિ અપાિતાં. ઘરમાં એક નનયમ હતો – જ્ેટલું 
ભોજન કરી શકો એ્ટલું જ લેવું.

આજ ે પણ માતા જ્ેટલું ભોજન કરી શકે એ્ટલું જ 
થાળીમાં લે છે અને તેમની થાળીમાં એક પણ કોષળયાનો 
બગાડ જોિા ન મળે. તેઓ સમયસર જમે અને ભોજનને 
બરોબર પચાિિા એને સારી રીતે ચાિે.

મારી માતા અન્ય લોકોની ખુશીમાં રાજી થાય છે. 
અમારંુ ઘર નાનું લાગી શકે, પણ તેમનું હૃિય ઉિાર હતું. 
મારા વપતાના એક ગાઢ તમત્ર નજીકના ગામમાં રહેતાં હતાં. 
તેમનું અકાળે અિસાન થયા પછી મારા વપતા તેમના 
તમત્રના પુત્ર અબબાસને અમારા ઘરે લાવયાં હતાં. અબબાસ 
અમારી સાથે રહ્ાં અને તેમનો અભયાસ પૂણ્સ કયયો. મારી 
માતા જ્ેટલો પ્રેમ પોતાના બાળકોને કરતાં એ્ટલો જ પ્રેમ 
અબબાસને કરતાં અને તેની કાળજી રાખતાં. િર િષષે ઇિ 
પર તેઓ અબબાસની મનપસંિ િાનગીઓ બનાિતાં હતાં. 
તહેિારોમાં અમારંુ ઘર પડોશીના બાળકો મા્ેટ મનપસંિ 

સ્ળ હતું અને તેઓ મારી માતાના હાથે તૈયાર થયેલી 
િાનગીઓ માણિા પહોંચી જતાં હતાં.

જ્ારે કોઈ સાધુ અમારા પડોશમાં આિતાં હતાં, માતા 
તેમને અમારાં સાિા ઘરમાં અન્નગ્રહણ કરિાં આમંત્રણ 
આપતાં હતાં. પોતાના સિાભાવિક સિભાિ મુજબ તેઓ 
સાધુઓને પોતાને બિલે પોતાના બાળકોને આશીિયાિ 
આપિા વિનંતી કરતાં હતાં. તેઓ સાધુઓને વિનંતી 
કરતાં, “મારાં બાળકોને આશીિયાિ આપો, જથેી તેઓ 
અન્ય લોકોની ખુશીમાં રાજી થાય અને તેમના િુઃખના 
દિિસોમાં મિિ કરે. તેમને ભક્ત અને સેિાભાિ મળે 
એિા આશીિયાિ આપો.”

મારી માતાને મારી ક્ષમતા અને તેમણે મને આપેલા 
સંસ્ારોમાં હંમેશા વિશ્વાસ છે. મને લગભગ િાયકાઓ 
અગાઉની એક ઘ્ટના યાિ આિે છે. એ સમયે હંુ 
સંગઠનમાં કામ કરતો હતો. એ સમયગાળા િરતમયાન 
મારા મો્ટા ભાઈ માતાને બિરીનાથજી અને કેિારનાથજી 
લઈ ગયા હતા. તેમણે બિરીનાથજીમાં િશ્સન કયયા પછી 
કેિારનાથજીમાં સ્ાનનકોને જાણ થઈ હતી કે, મારી માતા 
મુલાકાત લેશે.

જોકે એકા એક હિામાનમાં પલ્ટો આવયો હતો. કે્ટલાંક 
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લોકો ધાબળા લઈને તળે્ટીમાં આિી ગયા હતા. તેઓ 
માગયો પર િરેક િયોવૃધિ મહહલાને પૂછતાં હતાં કે, તેઓ 
નરેનદ્ર મોિીના માતા છે. છેિ્ેટ તેમને મારી માતા મળી ગયા 
તથા ચા અને ધાબળો આપયો હતો. તેમણે કેિારનાથજીમાં 
તેમના રોકાણ મા્ેટ સુવિધાજનક વયિસ્ાઓ કરી હતી. 
આ ઘ્ટનાની મારી માતાના મન પર ઊંડી છાપ પડી હતી. 
તેઓ પછી મને મળયાં હતાં અને કહંુ હતું કે, “લાગે છે કે 
તે સારાં કાયયો કયયા છે, કારણ કે લોકો તને ઓળખે છે.”

આજ ે ઘણા િષયો પછી જ્ારે લોકો તેમને પૂછે છે કે, 
તેમને તેમના પુત્ર પર ગિ્સ છે, કારણ કે તેમનો પુત્ર િેશનો 
િડાપ્રધાન બની ગયો છે, ત્ારે માતા નમ્રભાિે પ્રતતભાિ 
આપે છે. તેઓ કહે છે કે, “જ્ેટલો તમને ગિ્સ થાય છે 
એ્ટલો જ ગિ્સ મને થાય છે. મારંુ કશું નથી. હંુ ઈશ્વરની 
યોજનામાં માત્ર એક માધયમ બની છંુ.”

તમે કિાચ જોયું હશે કે કોઈ પણ સરકારી કે ખાનગી 
કાય્સક્રમોમાં મારી સાથે મારી માતા ક્યારેય હોતા નથી. 
તેઓ અગાઉ ફ્ત બે પ્રસંગોમાં મારી સાથે રહ્ાં છે. એક 
િાર, અમિાિાિમાં એક જાહેર કાય્સક્રમમાં. આ કાય્સક્રમમાં 
તેમણે મારા કપાળ પર તતલક કયુું હતું. એ સમયે હંુ 
શ્ીનગરથી પરત ફયયો હતો, જ્ાં મેં એકતા યાત્રા પૂણ્સ 
થતાં લાલ ચોકમાં રાષ્ટ્ર ીય ધિજ તતરંગો લહેરાવયો હતો.

એ એક માતા મા્ેટ એક લાગણીસભર ઘ્ટના હતી, 
કારણ કે એકતા યાત્રાના સમયે ફગિાડામાં આતંકિાિી 
હુમલો થયો હતો, જમેાં થોડા લોકો માયયા ગયા હતા. એ 
સમયે તેઓ બહુ ચચતતત હતા. બે લોકોએ મારી પૂછપરછ 
મા્ેટ ફોન કયયો હતો. તેમાં એક હતાં, અક્ષરધામ મંદિરના 
શ્ધિેય પ્રમુખ સિામી મહારાજ અને બીજા હતાં મારી માતા. 

તેમની રાહત મેં અનુભિી હતી.
બીજી િાર તેઓ મારી સાથે િષ્સ 2001માં જોિા મળયાં 

હતાં. એ સમયે મેં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથગ્રહણ 
કયયા હતા. આ શપથગ્રહણ સમારંભ બે િાયકા અગાઉ 
યોજાયો હતો અને એ છેલલો જાહેર પ્રસંગ હતો, જમેાં મારી 
માતા મારી સાથે રહ્ાં હતાં. ત્ારબાિ અત્ાર સુધી તેઓ 
કોઈ પણ જાહેર કાય્સક્રમમાં મારી સાથે જોિા મળયાં નથી.

મને અન્ય એક પ્રસંગ યાિ આિે છે. જ્ારે હંુ ગુજરાતનો 
મુખ્યમંત્રી હતો, ત્ારે હંુ જાહેરમાં મારાં તમામ ગુરુજનોનું 
સન્ાન કરિા ઇચ્તો હતો. હંુ વિચારતો હતો કે, જીિનમાં 
મારી સૌથી મો્ટી ગુરુ મારી માતા છે અને મારે તેમનું પણ 
સન્ાન કરવું જોઈએ. આપણા ગં્રથોમાં પણ ઉલલેખ થયો 
છે કે, માતાથી મો્ટો કોઈ ગુરુ નથી – ‘નાસસત માત્ર સમો 
ગુરુઃ.’ મેં મારી માતાને કાય્સક્રમમાં હાજર રહેિા વિનંતી 
કરી હતી, પણ તેમણે ઇનકાર કયયો હતો. તેમને મને કહંુ 
હતું કે, “જો ભાઈ, હંુ સાધારણ વયક્ત છંુ. મેં તને જન્ 
આપયો છે, પણ સિ્સશક્તમાન ઈશ્વરે તારંુ ઘડતર કયુું છે, 
તને શીખવયું છે અને તારંુ લાલનપાલન કયુું છે.” મારા 
તમામ શશક્ષકોનું એ દિિસે સન્ાન થયું હતું, એક મારી 
માતા સસિાય.

આ ઉપરાંત કાય્સક્રમ અગાઉ તેમણે મને પૂછંુ હતું 
કે, અમારા સ્ાનનક શશક્ષક જઠેાભાઈ જોશીજીના 
પદરિારમાંથી કોઈ આવયું છે કે નહીં. તેમણે મારા પ્રારંસ્ભક 
શશક્ષણને જોયું હતું અને મને મૂળાક્ષરો પણ શીખવયાં હતાં. 
તેમને જોશીજી યાિ હતાં અને તેઓ જાણતા હતા કે, તેમનું 
અિસાન થઈ ગયું છે. તેઓ કાય્સક્રમમાં આવયાં નહોતાં, 
પણ તેમણે ખાતરી કરી હતી કે, હંુ જઠેાભાઈ જોશીજીના 

મ�રી મ� જોટલી સ�મ�ન્ છો , એોટલી જ એસ�ધ�રણ પણ છો . જોમ 
દરોક મ� હ�ો્ છો  એોમ. એ�જો જ્�રો હંુ મ� તવષો લખી રહ�ો છંુ ત્�રો એો 
વ�ંચતી વખતો તમનો પણ લ�ગી શકો  કો  એરો, મ�રી મ� પણ એ�વી જ 

છો , મ�રી મ� પણ એ�વું જ કરતી હતી. એ� વ�ંચતી વખતો તમ�ર� મનમ�ં 
તમ�રી મ�ની છબી ઊભરશો.
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પદરિારમાંથી કોઈને બોલાવું.
માતાએ મને શીખવયું છે કે, ઔપચાદરક શશક્ષણ 

મેળવયાં વિના પણ જીિનોપયોગી શશક્ષણ મેળિવુ ં
શક્ય છે. તેમની િૈચાદરક પ્રદક્રયા અને િીઘ્સદ્રષષ્ટ મને 
હંમેશા ચદકત કરે છે.

તેઓ એક નાગદરક તરીકે તેમની ફરજો પ્રત્ે હંમેશા 
જાગૃત છે. ચૂં્ટણીની શરૂઆત થઈ એ સમયથી તેમણે 
પંચાયતથી સંસિ સુધી એમ િરેક ચૂં્ટણીમાં મતિાન કયુું 
છે. થોડા દિિસો અગાઉ તેઓ ગાંધીનગર મયુનનસસપલ 
કોપયોરેશનની ચૂં્ટણીમાં પણ મત આપિા ગયા હતા.

તેઓ ઘણી િાર મને કહે છે કે, મને કશું ન થઈ શકે, 
કારણ કે મારા પર જનતા જનાિ્સન અને સિ્સશક્તમાન 
ઈશ્વરના આશીિયાિ છે. તેઓ મને યાિ અપાિે છે કે, 
જો હંુ લોકોની સતત સેિા કરિા ઇચંુ્ છંુ, તો સિસ્ 
જીિનશૈલી અને વયક્તગત સિાસ્થ્ય જાળિવું જરૂરી છે.

અગાઉ માતા ચાતુમયાસના નનયમોનું કડક રીતે પાલન 
કરતાં હતાં. તેઓ નિરાવત્ર િરતમયાન મારાં પોતાના 
નનયમો સારી રીતે જાણે છે. હિે તેમણે મને કહેિાનું 
શરૂ કયુું છે કે, મારે આ નનયમોમાં થોડી છૂ્ટછા્ટ લેિી 
જોઈએ, કારણ કે હંુ આ નનયમોનું પાલન લાંબા સમયથી 
કરંુ છંુ.

મેં મારી માતાને જીિનમાં કોઈ બાબતે ફદરયાિ કરતાં 
સાંભળયાં નથી. તેમણે ન કોઈના વિશે ફદરયાિ કરી છે, 
ન તેમણે કોઈની પાસે અપેક્ષા રાખી છે.

આજ ેપણ મારી માતાના નામે કોઈ સંપગતિ નથી. મેં 
ક્યારેય તેમને સોનાનાં ઘરેણા પહેરતાં જોયા નથી અને 
તેમને તેમાં રસ પણ નથી. અગાઉની જમે તેઓ તેમના 
એક નાના રૂમમાં સરળ જીિન જીિે છે.

મારી માતાને િૈિી શક્તમાં અપાર વિશ્વાસ છે, પણ 
સાથે સાથે તેઓ અંધશ્ધિાથી િૂર છે અને અમારી અંિર 
પણ એ જ ગુણો કેળવયાં છે. તેઓ પરંપરાગત રીતે 
કબીરપંથી છે અને તેમની રોસજિી પૂજાપ્રાથ્સનામાં એ 
પરંપરાઓને અનુસરે છે. તેઓ તેમની મણકાની માળા 
સાથે જપ કરિામાં ઘણો સમય પસાર કરે છે. પોતાની 
રોસજિી પૂજાપ્રાથ્સના અને જપ સાથે તેઓ ઘણી િાર 
સૂિાનું પણ ભૂલી જાય છે. કે્ટલીક િાર મારા પદરિારના 
સભયો માળા સંતાડી િે છે, જથેી તેઓ સૂઈ જાય.

તેમની િય િધિા છતાં યાિશક્ત બહુ સારી છે. 
તેમને િાયકાઓ જૂની ઘ્ટનાઓ સારી રીતે યાિ હોય છે. 
જ્ારે કોઈ સગાસંબંધી તેમને મળિા આિે છે, ત્ારે 

" જ્�રો પણ મ� સ�થો ફ�ોન પર 
વ�ત થ�્ છો  ત્�રો એોમ જ કહો  કો , 
“જો ભ�ઇ, ક્ય�રો્ ક�ોઈ ખ�ોટંુ ક�મ 
ન કરત�ો, ખર�બ ક�મ ન કરત�ો, 
ગરીબ�ો મ�ટો ક�મ કરજો. "
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તેઓ તાત્ાસલક તેમના પૌત્રપૌત્રીઓના નામ યાિ કરે છે 
અને તેમને ઓળખી પણ લે છે.

તેઓ િુનનયામાં ઘ્ટી રહેલી ઘ્ટનાઓથી િાકેફ પણ 
રહે છે. તાજતેરમાં મેં તેમને પૂછંુ હતું કે, તેઓ િરરોજ 
કે્ટલો સમય ્ટીિી જુએ છે. તેમણે જિાબ આપયો હતો કે, 
્ટીિી પર મો્ટા ભાગના લોકો એકબીજા સાથે લડિામાં 
વયસત હોય છે અને તેઓ શાંતતથી સમાચારો જુએ છે અને 
સમજ ેછે. મને નિાઈ લાગી હતી કે, માતા આ ઉંમરે પણ 
િુનનયાના ઘ્ટનાક્રમો પર સારી નજર રાખે છે.

મને તેમની તીવ્ર સ્રણશક્તનો અન્ય એક પ્રસંગ 
યાિ આિે છે. િષ્સ 2017માં ઉતિરપ્રિેશની વિધાનસભાની 
ચૂં્ટણી મા્ેટ કાશીમાં પ્રચાર કયયા પછી હંુ અમિાિાિ ગયો 
હતો. હંુ તેમના મા્ેટ પ્રસાિ લઈ ગયો હતો. જ્ારે હંુ મારી 
માતાને મળયો હતો, ત્ારે તેમણે મને પૂછંુ હતું કે, મેં કાશી 
વિશ્વનાથ મહાિેિના િશ્સન કયયા કે નહીં. હજુ પણ માતા 
પૂરાં નામનો ઉચ્ાર કરે છે – કાશી વિશ્વનાથ મહાિેિ. 
પછી િાતચીત િરતમયાન તેમણે મને પૂછું હતું કે, કાશી 
વિશ્વનાથ મહાિેિ તરફ લઈ જતી શેરીઓ હજુ એિી જ 
છે, અગાઉની જમે કોઈના ઘરની અંિર જ મંદિર છે. હંુ 
ચોંકી ગયો હતો અને મેં તેમને પૂછંુ હતું કે, તેમણે ક્યારેય 

મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે િષયો અગાઉ કાશી 
વિશ્વનાથ મહાિેિના િશ્સન કયયા હોિાનું યાિ કયુું હતું, પણ 
તેમને બધું યાિ હતું.

મારી માતા સંિેિનશીલ અને પ્રેમાળ હોિાની સાથે 
પ્રતતભાશાળી પણ છે. તેઓ નાનાં બાળકોના ઉપચાર મા્ેટ 
અનેક ઘરગથથું ઉપચારો જાણે છે. અમારાં િડનગરના 
ઘરમાં િરરોજ સિારે માતાવપતાઓ તેમના બાળકોને 
લઈને આિતાં હતાં અને તેમની તપાસ કરાિીને સારિાર 
મેળિતાં હતાં.

તેમને આ મા્ેટ ઘણી િાર ફાકીની જરૂર પડતી હતી. આ 
ફાકીની જિાબિારી અમારા બાળકોની સંયુ્ત હતી. માતા 
અમને સ્િ, િા્ટકા અને િસ્ત્રમાંથી રાખ આપતાં હતાં. 
અમે િા્ટકા પર કપડંુ બાંધીને તેની અંિર થોડી રાખ મૂકતાં 
હતાં. પછી અમે ધીમે ધીમે કપડાં સાથે રાખને ઘસતાં હતાં, 
જથેી િા્ટકામાં અતત બારીક પાિડર જમા થતો. માતા 
અમને કહેતાં હતાં કે, “તારંુ કામ બરોબર કરજ.ે બાળકોને 
રાખના મો્ટા ્ુટકડાથી મુશકેલી ન પડિી જોઈએ.”

મને અન્ય એક પ્રસંગ યાિ આિે છે, જ ેમાતાના અપાર 
પ્રેમ અને સતક્સ તા વય્ત કરે છે. એક િાર, અમારો 
પદરિાર પૂજા મા્ેટ નમ્સિા ઘા્ેટ ગયો હતો. મારા વપતાની 
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આ મા્ેટ બહુ ઇચ્ા હતી. અતત ગરમી ્ટાળિા અમે ત્રણ 
કલાકની સફર મા્ેટ િહેલી સિારે નીકળી ગયા હતા. 
ત્ાં પહોંચયા પછી અમારે થોડંુ અંતર પગપાળા કાપિાનું 
હતું. બહુ ગરમી હોિાથી અમે નિીના દકનારે પાણીમાં 
ચાલિાનું શરૂ કયુું હતું. પાણીમાં ચાલવંુ સરળ નહોતું અને 
્ંૂટક સમયમાં અમે થાકી ગયા હતા અને ભૂખ્યાં થયા હતા. 
માતાએ તરત જ અમારી મુશકેલી સમજી લીધી અને મારા 
વપતાને ક્યાંક થોભિા અને થોડો આરામ કરિા કહંુ હતું. 
તેમણે તેમને નજીકમાં કોઈ જગયાએથી ગોળ ખરીિીને 
લઈ આિિા પણ કહું હતું. તેઓ િોડતાં ગયાં હતાં અને 
તરત પરત ફયયા હતા. ગોળ અને પાણીથી અમને તરત 
ઊજા્સ મળી હતી અને અમે ફરી ચાલિાનું શરૂ કયુું હતું. એ 
બળબળતી ગરમીમાં પૂજા મા્ેટ જવું, માતાની સતક્સ તા અને 
મારા વપતાનું ઝડપથી ગોળ લાિિો – એ િરેક ક્ષણો મને 
બરોબર યાિ છે.

બાલ્યાિસ્ાથી મેં જોયું છે કે, માતા અન્ય લોકોની 
પસંિગીઓનો આિર કરિાની સાથે તેમના પર પોતાની 
પસંિગીઓ પણ લાિિાનું પસંિ કરતાં નથી. ખાસ કરીને 
મારા દકસસામાં તેમણે મારા નનણ્સયો સિીકાયયા હતા, 
ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનો અિરોધ પેિા કયયો નહોતો 
અને મને પ્રોત્સાહન આપયું હતું. બાળપણથી અત્ાર સુધી 
તેમણે અનુભવયું હશે કે, મારી માનસસકતા અલગ છે. હંુ 
મારા ભાઈઓ અને બહેનોની સરખામણીમાં થોડો અલગ 
છંુ.

તેઓ ઘણી િાર મારી વિશશષ્ટ આિતોની અને 
અસાધારણ અનુભિો મેળિિાની વિશેષ જરૂદરયાતો પૂરી 
કરિા વિશેષ પ્રયાસો કરે છે. જોકે તેમણે ક્યારેય આને 
બોજરૂપ માન્ું નથી અને કોઈ પણ પ્રકારની ખીજ વય્ત 
કરી નથી. ઉિાહરણ તરીકે, હંુ ઘણી િાર થોડા મહહના મા્ેટ 
મીઠાનું સેિન કરતો નથી, અથિા થોડા અઠિાદડયા કોઈ 
પણ અનાજનું સેિન કરતો નથી અને ફ્ત િૂધ પર રહંુ છંુ. 
કે્ટલીક િાર મેં છ મહહના મા્ેટ મીઠાઈને ્ટાળિાનો નનણ્સય 
લીધો છે. શશયાળામાં હંુ ખુલલામાં સૂવુ છંુ અને મા્ટીના 
પાત્રમાંથી ઠંડા પાણી સાથે સનાન કરંુ છંુ. માતા જાણતા 
હતા કે, હંુ મારી જાતને તપિી રહ્ો છંુ કે કસો્ટી કરી રહ્ો 
છંુ અને એનો અન્ય કોઈ ઉદે્શ નથી. તેઓ ફ્ત એ્ટલું જ 
કહેતાં “કશો િાંધો નહીં, તને ગમે એ કર.”

તેઓ સમજી શકતાં હતાં કે, હંુ અલગ દિશામાં જઈ રહ્ો 
હતો. એક િાર એક મહાત્મા ગગરી મહાિેિ મંદિરમાંથી 
અમારા ઘરની નજીક આવયાં હતાં. મેં સંપૂણ્સ સમપ્સણ સાથે 
તેમની સેિાચાકરી કરિાનું શરૂ કયુું હતું. એ સમયે મારી 
માતા તેમના બહેનના લનિને લઈને ખુશ હતાં, ખાસ કરીને 

તેમને તેમના ભાઈનાં ઘરે જિાની તક મળી હતી. જોકે 
જ્ારે સંપૂણ્સ પદરિાર લનિ મા્ેટની તૈયારીમાં વયસત હતો, 
ત્ારે મેં તેમને કહંુ હતું કે, લનિમાં આિિાની મારી કોઈ 
ઇચ્ા નથી. તેમણે મને આ મા્ેટનું કારણ પૂછંુ હતું અને 
મેં તેમને મહાત્માની સેિા કરી રહ્ો હોિાનું જણાવયું હતું.

સિાભાવિક છે કે, તેઓ નારાજ થયા હતા કે, હંુ તેમની 
બહેનના લનિમાં આિિાનો નહોતો, પણ તેમણે મારા 
નનણ્સયને સિીકારી લીધો હતો તેમણે કહંુ હતું કે, “સારંુ, 
તારી ઇચ્ા હોય એ કરો.” જોકે તેમને હંુ ઘરે એકલો કેિી 
રીતે રહીશ એની ચચતા હતી. તેમણે લનિમાં જતાં અગાઉ 
ભોજન અને નાસતો બનાવયો હતો, જ ે મારા મા્ેટ ચાલે 
એ્ટલો હતો, જથેી મારે ભૂખ્યાં ન રહેવું પડે!

જ્ારે મેં ઘર છોડિાનો નનણ્સય કયયો હતો, એ અગાઉ 
મારી માતાને મારા નનણ્સયની ખબર પડી ગઈ હતી. હંુ 
અિારનિાર મારા માતાવપતાને કહેતો હતો કે, હંુ બહાર 
નીકળિા અને િુનનયાને સમજિા ઇચંુ્ છંુ. મેં તેમને સિામી 
વિિેકાનંિ વિશે જણાવયું હતું અને ઉલલેખ કયયો હતો કે, હંુ 
રામકૃષણ તમશન મઠની મુલાકાત લેિા ઇચંુ્ છંુ. આ મા્ેટ 
ઘણાં દિિસો લાગશે.

છેિ્ેટ મેં ઘર છોડિાની મારી ઇચ્ા જાહેર કરી અને 
તેમનાં આશીિયાિ માંગયા હતા. મારા વપતાને બહુ િુઃખ 
થયું હતું અને તેમને નારાજ થઈને જણાવયું હતું કે, “તને 
ગમે તે કર.”. મેં તેમને જણાવયું હતું કે, હંુ તેમના આશીિયાિ 
લીધા વિના ગૃહત્ાગ નહીં કરંુ. જોકે મારી માતા મારી 
ઇચ્ાઓને સમજ્ાં હતાં અને તેમણે આશીિયાિ આપયાં 
હતાં. તેમણે મને કહંુ હતું કે, “તારંુ મન કહે એમ કર.” 
મારા વપતાને સાંતિના આપતાં તેમણે કોઈ જ્ોતતષી પાસે 
મારી કંુડળી િેખાડિા કહું હતું. મારા વપતા એક સંબંધીને 
લઈને જ્ોતતષીને મળયાં હતાં. મારાં જન્ાક્ષરનો અભયાસ 
કયયા પછી તેમણે કહું હતું કે, “તેનો માગ્સ અલગ છે. તેના 
મા્ેટ સિ્સશક્તમાન ઈશ્વરે જ ેપસંિ કરી રાખ્યો છે એ માગષે 
જ તે અગ્રેસર થશે.”

થોડા કલાકો પછી મેં ગૃહત્ાગ કયયો હતો. ત્ાં સુધીમાં 
મારા વપતા મારા નનણ્સય પર સંમત થયા હતા અને મને 
આશીિયાિ આપયાં હતાં. ગૃહત્ાગ કરતાં અગાઉ માતાએ 

મ� કહો  છો , પ�ોત�નું શરીર હંમોશ� 
સ�રં ર�ખવું, ખુદનો સ્વસ્ ર�ખવું, 
ક�રણ કો  શરીર સ�રં રહો શો ત�ો જ તુ 
સ�રં ક�મ કરી શકીશ.
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મને એક પવિત્ર નિી શરૂઆત કરિા મા્ેટ ગોળ અને િહીં 
ખિડાવયું હતું. તેઓ જાણતાં હતાં કે, મારંુ જીિન પછી એક 
અલગ માગષે જ આગળ િધશે. માતાઓ તેમની લાગણીઓને 
નનયંત્રણમાં રાખિા અતત કુશળ હોઈ શકે છે, પણ જ્ારે 
તેમનું બાળક ઘર છોડીને જાય છે, ત્ારે તેમના મા્ેટ બ્સ્તત 
મુશકેલ બની જાય છે. માતાની આંખમાં આંસુ હતા, પણ મારા 
ભવિષય મા્ેટ બહુ આશીિયાિ આપયાં હતાં.

એક િાર ગૃહત્ાગ કયયા પછી હંુ ગમે ત્ાં હતો અને ગમે 
તેિી બ્સ્તતમાં હતો, પણ મારી માતાના આશીિયાિ હંમેશા 
મારી સાથે હતાં. માતા હંમેશા મારી સાથે ગુજરાતીમાં િાત 
કરે છે. ગુજરાતીમાં પોતાનાથી ઓછી ઉંમરના કે સરખી 
ઉંમરના લોકો મા્ેટ ‘તુ’ કહેિાનું પ્રચસલત છે, જનેે અંગ્રેજીમાં 
‘you’ કહેિાય છે. જો અમારે અમારાથી મો્ટી િયના લોકોને 
કે િડીલોને કહેવંુ હોય તો, તેમના મા્ેટ ‘તમે’ શબ્નો પ્રયોગ 
કરીએ છીએ. માતા પોતાના બાળકને હંમેશા ‘તુ’ કહીને જ 
બોલાિે છે. જોકે એક િાર મેં ગૃહત્ાગ કરીને નિો માગ્સ 
અખત્ાર કયયા પછી તેમણે મને ‘તુ’ કહેિાનું બંધ કરી િીધું 
છે. પછી અત્ાર સુધી તેમણે હંમેશા મને ‘તમે’ અથિા ‘આપ’ 
કહીને જ સંબોધન કયુું છે.

માતાએ મને મક્મ સંકલપ કરિા અને ગરીબોના કલ્યાણ 
પર ધયાન કેષનદ્રત કરિા હંમેશા મને પ્રેદરત કયયો છે. મને યાિ છે, 
જ્ારે હંુ ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી બનીશ એિો નનણ્સય લેિાયો 
હતો, ત્ારે હંુ રાજ્માં નહોતો. જિેો હંુ ગુજરાત પહોંચયો, હંુ 
સીધો મારી માતાને મળિા ગયો હતો. તેમને બહુ આનંિ થયો 
હતો અને પૂછંુ હતું કે, હંુ ફરી તેમની સાથે રહેિા આવયો છંુ. 
પણ તેઓ મારા જિાબને જાણતા હતા! પછી તેમણે મને કહંુ 
હતું કે, “હંુ સરકારમાં આપના કામને સમજતી નથી, પણ હંુ 
તમને કહેિા ઇચંુ્ છંુ કે, ક્યારેય લાંચ ન લેતાં.”

દિલ્ી આવયાં પછી હિે તેમને મળિાનું બહુ ઓછંુ થાય 
છે. કે્ટલીક િાર જ્ારે હંુ તેમને મળિા ગાંધીનગર જાિ છંુ, 
ત્ારે હંુ તેમને થોડા સમય મા્ેટ મળું છંુ. હંુ અગાઉની જમે 

અિારનિાર તેમને મળિા જતો નથી. જોકે મારી માતાએ 
મારી ગેરહાજરીને લઈને ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનો અસંતોષ 
વય્ત કયયો નથી. તેમનો પ્રેમ અને લગાિ મારા મા્ેટ એિો જ 
રહ્ો છે. તેમના આશીિયાિ હંમેશા મારી સાથે છે. મારી માતા 
અિારનિાર મને કહે છે કે, “આપ દિલ્ીમાં ખુશ છો? તમને 
ગમે છે?”

તેમણે મને ખાતરી આપી છે કે, મારે તેમની ચચતા કરિી 
ન જોઈએ અને મો્ટી જિાબિારી પર હંમેશા નજર રાખિી 
જોઈએ. જ્ારે ફોન પર તેમની સાથે િાત કરંુ છંુ, ત્ારે તેઓ 
કહે છે કે, “કોઈની સાથે ક્યારેય ખો્ંુટ કે ખરાબ ન કરો તથા 
ગરીબો મા્ેટ હંમેશા કામ કરતાં રહો.”

જો હંુ મારા માતાવપતાના જીિન પર એક નજર નાંખું છંુ, 
ત્ારે મને તેમની પ્રામાષણકતા અને સિમાન તેમના સૌથી 
મો્ટાં ગુણો જણાય છે. ગરીબી સાથે સંઘષ્સ અને તેની સાથે 
વિવિધ પડકારો જોડાયેલા હોિા છતાં મારા માતાવપતાએ 
પ્રામાષણકતાનો માગ્સ ક્યારેય છોડ્ો નહોતો કે તેમના 
આત્મસન્ાન સાથે સમાધાન કયુું નહોતું. કોઈ પણ પડકાર 
ઝીલિા મા્ેટ તેમનો એક જ મંત્ર હતો – મહેનત કરો, સતત 
મહેનત કરો!

પોતાના જીિનમાં મારા વપતા કોઈનાં પર ક્યારેય બોજરૂપ 
બન્યાં નહોતાં. માતાએ પણ એ સુનનસચિત કરિાનો પ્રયાસ 
કયયો છે – શક્ય એ્ટલું પોતાનું કામ જાતે કરવું.

આજ ેપણ જ્ારે હંુ માતાને મળિા જાઉં છંુ, ત્ારે તેઓ 
હંમેશા મને કહે છે “મારે કોઈની સેિા જોઈતી નથી, હંુ કામ 
કરતી કરતી ભગિાનને ઘરે જિા ઇચંુ્ છંુ.”

મારા માતાના જીિનમાં હંુ ધૈય્સ, ત્ાગ અને ભારતની 
માતૃશક્તના પ્રિાનને જોઉં છંુ. જ્ારે હંુ મારી માતા અને 
તેમના જિેી કરોડો મહહલાઓ પર નજર કરંુ છંુ, ત્ારે મને 
જણાય છે કે, ભારતીય નારીઓ મા્ેટ કશું અશક્ય નથી.

અભાિની િરેક પીડાથી પર એક માતાનો સોનેરી સંઘષ્સ 
છે,

િરેક સંઘષ્સથી પર એક માતાનો દ્રઢ સંકલપ છે. મા, તમને 
જન્દિિસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્ા.

તમે જન્શતાસ્બ્ િષ્સમાં પ્રિેશ કયયો હોિાથી મારી 
શુભકામનાઓ. હંુ અત્ાર સુધી તમારા જીિન વિશે આ્ટલું 
લંબાણપૂિ્સક લખિાનું સાહસ કરી શક્યો નથી. હંુ તમારા 
સિાસ્થ્ય અને સુખાકારી મા્ેટ ઈશ્વરને પ્રાથ્સના કરંુ છં અને 
અમારા બધા પર હંમેશા તમારા આશીિયાિ રહે એવું કામના 
સેવું છંુ.

હંુ તમારા ચરણોમાં િંદન કરં છંુ. n

મ� એમો ભ�ઇ-બહો ન�ો મ�ટો એ�શીવ�લ્ડદ 
મ�ંગતી હતી. સંત�ોનો કહો તી હતી કો  મ�ર� 
સંત�ન�ોનો એ�શીવ�લ્ડદ એ�પ�ો કો  તોએ�ો 
બીજન� સુખમ�ં સુખ જયૂ એો એનો બીજન� 
દુઃખમ�ં દુઃખી થ�્. મ�ર� બ�ળક�ોમ�ં ભક્તિ 
એનો સોવ�ભ�વ પોદ� થ�્ તોવ� એ�શીવ�લ્ડદ 
તોમનો એ�પ�ો. 
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તમહડ્� ક�ોનલ્ડર



હહન્દુ ધમ્ભમાં જગન્નાથ રથ ્ાત્ાનું ખૂબ મહતિ છે. પુરી 
(ઓરડશા)માં દર િર્ષે આ ્ાત્ાનું રવ્ આ્ોજન 
કરિામાં આિે છે. હહન્દુ પંચાગ પ્રમાણે પુરી ્ાત્ા દર 
િર્ષે અર્ાઢ મહહનાના શુકલ પક્ની બીજ (અર્ાઢી 
બીજ-આ િર્ષે 1 જુલાઇ નાં) રોજ કાઢિામાં આિે 
છે. તેમાં રગિાન જગન્નાથ, રાઇ બલરદ્ર અને 
બહેન સરુદ્રાની પ્રમતમાઓને ત્ણ અલગ અલગ 
રથોમાં બબરાજમાન કરીને નગરચ્યા કરાિિામાં 
આિે છે. રગિાન જગન્નાથપુરીની અપ્રમતમ રથ 
્ાત્ા જગન્નાથ પુરી ઉપરાંત ગુજરાત, આસામ, જમમુ, 
રદલ્ી, આંધ્રપ્રદેશ, અમૃતસર, રોપાલ, બનારસ અને 
લખનઉ ઉપરાંત બાંગલાદેશ, સાન ફ્ાધ્નસસ્ો અને 
લંડનમાં પણ કાઢિામાં આિે છે.

ભગિ�ન જગન્�થની રથ ્�ત્�ન� 
પ�િન-પુનીત પ્રસંગો એ�પ સ�ૈનો મ�રી 
હ�રદતિક શુભક�મન�એ�ો. મ�રી ક�મન� 

છો  કો  શ્્ધ� એન ભક્ક્તથી ભરોલી એ� 
્�ત્� દોશિ�સીએ�ોન�ં જીિનમ�ં સુખ, 

સમકૃસ્ધ, સ�ૈભ�ગ્ એનો એ�ર�ોગ્ 
લઇનો એ�િો. જ્ જગન્�થ

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, િડ�પ્રધ�ન

શ્ી જગન્�થજીની શ્ી જગન્�થજીની 
રથ ્�ત્�રથ ્�ત્�
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