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રાષ્ટ્રનીતિમાંથી ઉપજેલા સુશાસનની 
તિચારધારાએે િીિેલાં એાઠ િર્ષમાં યાેજનાએાે 
દ્ારા સમાજનાં િમામ િર્ષને મજબૂિ બનાિીને 
નિા ભારિની સફળ રાથા લખી છે... એને હિે 
સ્વર ણ્િમ ભારિની યાત્ામાં એમૃિ કાળ લાેકાે માટે 
કિ્ષવ્ય કાળ બની રહાે છે....

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ષઃ 02 અંકષઃ 22 16-31 મે, 2022

નિષઃશુલ્ક 

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...



n #MuseumMemories દ્વારવા અનુભવ રજૂ કરો: 18 મેનાં રોજ આંતરરાષ્્ટરીય સંગ્રહાલય દિવસ 
મનાવવામાં આવશે. તેને જોતાં મારા યુવાન સાથીઓ સાથીઓ મા્ેટ મારી પાસે એક આઇદિયા છે. આગામી 
વેકેશનમાં તમે તમારા મમત્ોની મંિળરી સાથે કોઇ સ્ાનનક સંગ્રહાલય જોવા જાવ અને તમારા અનુભવ 
#MuseumMemories દ્ારા જરૂર રજૂ કરો. બીજાઓંના મનમાં પણ સંગ્રહાલયો અંગે જીજ્ાસા જાગશે.

n દરેક જિલ્વામાં 75 અમૃત સરોવર બિવાવવવામાં આવશે: જળથી જોિાયેલો આપણો િરેક પ્રયાસ કાલ 
સાથે સંકળાયેલો છે. અમૃત કાળના સંકલપોમાં એક સંકલપ જળ સંરક્ષણ પણ છે. િરેક જિલલામાં 75 
અમૃત સરોવર બનાવવામાં  આવશે. વાલ્મિકરી રામાયણમાં જળ સ્તોતોને જોિવા પર અને જળ સંરક્ષણ પર 
વવશેષ ભાર મૂકવામાં આવયો છે.

n જળ સંરક્ષણિો સંકલ્પ ્ોષઃ તમારા વવસતારના જૂના તળાવો, કુવા અને સરોવરો અંગે જાણો. અમૃત 
સરોવર અભભયાનથી જળ સંરક્ષણ થશે, સ્ાનનક પય્ય્ટન સ્ળનો વવકાસ થશે. સસધુ અને હિપ્ા 
સભયતાના સમયે પણ લોકો જળ સંરક્ષણ પ્રત્ે ઘણાં જાગૃત હતા. આપણે ફરીથી એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવા 
પિશે.

n બવાળકોિે વૈદદક ગણણત ચોક્કસ શીખવવાડો: આપણે ભારતીયો મા્ેટ ગણણત ક્ારેય મુશકેલ વવષય 
નહોતો, તેનું એક મો્ંુટ કારણ આપણું વૈદિક ગણણત પણ છે. તમામ માતા-વપતા પોતાના બાળકોને વૈદિક 
ગણણત ચોક્કસ શીખવાિે. તેનાંથી તેમનો આત્મવવશ્ાસ તો વધશે જ, તેમની તાર્કક વવશલષેણ ક્ષમતા પણ 
વધશે.

n દેશમાં સર્ઇ્ રહેલું દડજિટ્ ઇકોિોમી કલ્ચરષઃ દિજિ્ટલ ઇકોનોમીથી િેશમાં એક કલ્ચર પેિા થઈ રહું 
છે. ગલી-નુક્કિની નાની નાની િુકાનોમાં દિજિ્ટલ પેમેન્ટથી વધુ ગ્રાહકોને સર્વસ પૂરી પાિવી સરળ થઈ 
ગયું છે. છુટ્ા પૈસાની સમસયા નથી થતી. યુપીઆઇ પેમેન્ટનો ફાયિો રોજબરોજ અનુભવતા હશો. 

n જીવિ બદ્ી રહી છે ટેકિો્ોજી: ્ેટકનોલોજીથી સામાન્ય લોકોનાં જીવનમાં પદરવત્યન, આપણી આસપાસ 
સતત િેખાઈ રહું છે. ્ેટકનોલોજીએ દિવયાંગ સાથીઓની અસાધારણ ક્ષમતાઓનો લાભ િેશ અને િુનનયાને 
અપાવવાનું કામ કયુું છે. અનેક સ્ા્ટ્ય -અપ અને સંગઠન આ દિશામાં પ્રેરણાિાયી કામ કરી રહ્ાં છે.

n કોરોિવાથી સવાવચેત રહેવવાનું છે: તમારે કોરોનાથી પણ સાવચેત રહેવાનું છે. માસ્ક લગાવવું, નનયમમત 
સમયાંતરે હાથ ધોતા રહેવું, બચાવ મા્ેટ િ ેપણ જરૂરી ઉપાય છે, તમારે તેનું પાલન કરવાનું છે.

પ્રધાનમંત્રી મ્યૂઝિયમ યુવાનાો માટો 
આાકર્ષણનું કોન્દ્ર, દોશનાં આમયૂલ્ય 
વારસા સાથો રોમનો જોડરી રહું છો

મન કરી બાર 2.O  (35મરી કડરી, 24 આોપ્પ્રલ, 2022)

દેશના વડાપ્રધાનોના પ્રદાનને યાદ કરવા માટે આઝાદીના અમતૃ મહોત્સવથી સારો સમય બીજો કયો હોઈ શકે.? 
પીએમ મ્યૂઝઝયમ ્ુવાનોન ેદેશનાં અમયૂલ્ય વારસા સાથ ેજોડી રહુું છે. આ એવો વવષય છે જ ેઇતતહાસ, વત્તમાન 
અને ભવવષય ત્રણેય સાથ ેજોડાયલેો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના માસસક રેડડયો કાય્તક્રમ ‘મન કી બાત’ માં 
પીએમ સુંગ્રહાલયની સાથ ેસાથ ેદેશભરનાં મ્ુઝઝયમ અુંગ ેવાત કરી અને મ્યૂઝઝયમ અુંગ ેસાત પ્રશ્ન કયયા. તમેણે 
#MuseumQuiz નો ઉપયોગ કરીન ેસોઝશયલ મીડડયા પર સવાલોનાં જવાબ આપવાની અપીલ કરી. આ ઉપરાંત, 
વડાપ્રધાને દેશમાં વધી રહેલા કેશલસે વયવહારો, વૈડદક ગણણત, દરેક સજલલામાં 75 અમતૃ સરોવરનુું નનમયાણ અને 
ટેકનોલોજી અુંગ ેવાત કરી તમેજ જળ સુંરક્ષણનો સુંકલપ લેવાની અપીલ કરી. વડાપ્રધાન ેપીએમ મ્યૂઝઝયમ અુંગે 
ગરુુગ્રામના રહેવાસી પાથ્તનુું નામ લીધુું અન ેવડૈદક ગણણત પર કોલકાતાના ગૌરવ ટેકરીવાલ સાથ ેવાતચીત પણ કરી...

મન કી બાત સંપૂર્ણ સાંભળવા માટે QR કોડ સ્કેન કરો.
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જોમણો પાોરાનાં 
લોખનથરી રાષ્ટ્રવાદ 

જર્ાવ્યાો

રાજમારાથરી 
લાોકમારા

રવાષટ્ર  સવવો્પરીિવા સંકલ્પથી મજબૂત બિતું રવાષટ્ર ...

કવર સ્ોરીષઃ 

વવશેર ્પેકેજ

સબકા સાથ, સબકા વવકાસ અને સબકા વવશ્ાસ સાથે સબકા પ્રયાસનાં 
મૂળભુત મતં્ પર ચાલતા સુશાસનનાં આઠ વષ્ય । 04-11

આંદરનાં પાના પર....

સવસ્થ ભવારત-સશકત ભવારત

િવવા ભવારતિાં કેન્દ્રમાં િવારી શકકત

દેશિાં સંરક્ષણ ક્ષતે્રિી કવાયવા્પ્ટ

િવવા ભવારતિાં સ્પિવાિે મળી દડજિટ્િી ઉડવાિ

દેશિવા સંસવાધિો ્પર હવે બધાંિો સમવાિ હક

વવશ્વમાં સૌથી ઝડ્પથી ઊભરી રહેલું અથ્તંત્ર

યુવવા સ્પિવાનું ભવારત

વવશ્વ ગુરુ બિી રહેલું ભવારત

ભારતના આરોગય ક્ષેત્માં 8 વષ્યનાં પદરવત્યનની કહાની | 12-17

િેશની અિધી વસમતનાં સપના સાકાર થઈ રહ્ા છે | 22-26

આત્મનનભ્યરતાના મતં્ સાથ ેઆગળ વધી રહેલુ ંસંરક્ષણ ક્ષતે્ |  63-64

દિજિ્ટલ ઇન્િયા સાથ ેભવવષયની સફર | 65-69

લઘમુતી અન ેઆદિવાસીઓનાં હહતમાં મહતવપણૂ્ય પગલાં | 70-75

અથ્યતંત્ અને ઉદ્ોગ જગતનાં હહતમાં લીધેલાં પગલાં | 27-29

શશક્ષણ અને કૌશલ્ય વવકાસ સાથે યુવાનોનાં સપનાં સાકાર | 30-34

ભારત પ્રથમની નીમત સાથ ેવનૈશ્ક અગ્રણી તરીકે ભારત ઊભયુું | 35-40

સશકત ખેડૂત, ખુશખુશવા્ ગવામ
ગામ, ગરીબ, ખિૂેતોની ખશુાલીનો સંકલપ | 41-48

મહવાિ વવારસવા સવાથે મહવાિ ્પરં્પરવા સવાચવતું રવાષટ્ર
નવા ભારતના નનમમાણનુ ંસપનંુ હવ ેપૂરં થઈ રહુ ંછે | 49-55

મવાિવર્તતિાં ભવવષયિી ચચતવા
જળ અને પયમાવરણનાં ક્ષેત્માં 8 વષ્યમાં ક્ાંમતકારી પહેલ | 18-21

રવાષટ્રિી દશવા અિે દદશવાિે ગતતિી િવી શકકત
માળખાકરીય વવકાસથી િેશની લ્સ્મત બિલાઈ | 56-62

હહન્દી પત્રકારતવ ડદવસ પ્રસુંગે 
અમૃત મહોત્સવની શુુંખલામાં આ 
અુંકમાં વાંચો, એ મહાનાયકોની 
કહાની જઓે પોતાનાં શબ્ોને 

શસ્ત્ર બનાવીને આઝાદીની લડાઈ 
લડ્ા..  | 76-79

ભારતના ઇતતહાસમાં અમીટ 
છાપ છોડનાર અહહલ્યાબાઈ 

હોળકરની ગાથા | 80

  
પ્રકાશક આનો મુદ્રક: સત્યેન્દ્ર પ્રકાશ, મુખ્ય મહાનિદયેશક, બીઓાયેસી (બ્યૂરાયે ઓાયેફ ઓાઉટરીચ ઓયેન્ડ કમ્ુનિકયેશિ વતી) | મુદ્રણઃ ઓરાવનિ પ્પ્રન્ટસ્સ ઓયેન્ડ પબ્િશસ્સ 
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13 ભારામાં ઉપલબ્ધ ન્યૂ 
ઇન્ડિયા સમાચાર વાંચવા માટો 
ક્લિક કરાો

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચારના જયૂ ના 
આંક વાંચવા માટો ક્લિક કરાો
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pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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શયવામ શકંર તતવવારી
રવવન્દ્રકુમવાર શમમા
દિઝાઇનર
દદવયવા ત્વવાર, અભય  ગપુતવા
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સાિર નમસ્કાર,

तुम उठ जाओ, 
सामर्थ्य को अपने पहचानो...
कत्यव्थ को अपने सब जानो...
्थही सम्थ है, सही सम्थ है! भारत का अनमोल सम्थ है!
દકલલા પરથી વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીનું આ આહવાન આઝાિીનાં અમૃત મહોત્સવ મનાવી રહેલા ભારતની 
વવકાસ યાત્ાને ગૌરવમયી ઊંચાઇઓ પર લઈ જવાનો મૂળ મતં્ છે. વષ્ય 2014થી જ તેનાં પર કામ શરૂ 
થઈ ગયું હતું. વીતેલા આઠ વષ્યમાં વવકાસની યાત્ા અમૃત કાળની આધારશશલા બની રહરી છે અને 
ભવવષયનું ભારત પોતાની ઉચ્ચ આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવા પ્રમતબધ્ધ છે. કોઇ પણ સંકલપ ઉત્સવ વગર 
સફળ નથી થતો. અમૃત કાળમાં ભારતને વવશ્ગુર બનાવવાના સંકલપે ઉત્સવનું રૂપ લીધું છે, તો કરોિો 
લોકોનો સંકલપ અને ઊજા્ય તેને સાકાર કરી રહ્ાં છે. તેમાં ભારતની સૌથી મો્ટરી શક્ત યુવાનોની છે. 
ભારત વવશ્માં સૌથી વધુ યુવાનો ધરાવતો િેશ છે, જ્ાં સરેરાશ ઉંમર 29 વષ્ય છે. યુવાનોના પ્રેરણાસ્તોત 
સવામી વવવેકાનંિજી જ્ારે ભારતનાં ભવવષયની વાત કરતા હતા ત્ારે તેમની આંખો સામે મા ભારતની 
ભવયતાનું ચચત્ રહેતું હતું. તેઓ કહેતા હતા, શક્ હોય ત્ાં સુધી ભૂતકાળમાં જૂઓ. પાછળ િ ેખળખળ 
ઝરણું વહરી રહું છે, તેનું પાણી ગળા સુધી પીઓ. આગળ વધો અને ભારતને પહેલાં કરતાં પણ વધુ 
ઉજજવળ, મહાન, શ્ેષઠ બનાવો.”

  સવતંત્ ભારતમાં જન્ેલા વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીએ સવામી વવવેકાનંિના વવચારો આત્મસાત કરીને 
ભારતને એક નવી દિશા આપી છે. તેનાં પદરણામે, વીતેલા આઠ વષ્યમાં “રાષ્્ટ પ્રથમ’નો અભભગમ િરેક 
યોજનાની નીમતઓનો આધાર રહરી છે. તેમનો સંિેશો સપષ્ટ છે- હવે િેશ ધીમી ગમતથી ન ચાલી શકરી, 
તૂટ્ો-ફૂટ્ો, અિધો પિધો ન ચાલી શકે. નાનાં-નાનાં કામ કરીને પૂરં નહીં થઈ શકે. િ ેપણ કરવું હશે, 
મો્ંુટ જ કરવું પિશે. આ જ વવચારે સામાન્ય માણસનું મન બિલું છે અને આ જ કારણથી િેશ આિ ેસંકલપ 
પણ લે છે અને જસધ્ધ્ધ પણ હાંસલ કરી શક્ો છે. હવે વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીએ રાષ્્ટને વૈભવશાળરી 
બનાવવાની સંકલપ યાત્ા શરૂ કરી છે, તેને અમૃત કાળ નામ આપયું છે.

ન્ૂ ઇન્િયા સમાચારનો આ વવશેષ અંક વીતેલાં આઠ વષષોમાં 700થી વધુ યોજનાઓ દ્ારા સુશાસનનાં 
અ્ટલ ઇરાિા સાથે સવવાંગી, સવ્યસમાવેશી અને સવ્યસપશશી વવકાસની યાત્ામાં સહભાગી િેશનાં તમામ 
130 કરોિથી વધુ લોકોને સમર્પત છે. િેશમાં રાજકારણ પ્રત્ે વવશ્ાસ પિેા થયો છે, તો વવશ્માં ભારતનું 
ગૌરવ પણ વધયું છે.

ગૌરવમયી વવકાસની યાત્ાનાં સહભાગી બનો અને તમારા સૂચનો અમને મોકલતા રહો.

હહંદરી, આંગ્ોજી આન્ આન્ 11 ભારાઆાોમાં ઉપલબ્ધ 
મોર્ોિરીન વાંચાો/ડાઉનલાોડ કરાો. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (જયદીપ ભટનાગર)

સંપાદકનરી કલમો....
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વધુિે વધુ ્ોકો સુધી મેગેક્ઝિ ્પહોંચવું જોઇએ
13 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ ન્ૂ ઇન્િયા સમાચાર મેગેશઝનનો 16-30 એવપ્રલના 
અંકની કવર સ્ોરીમાં સમજાયું કે  વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીના "સબકા સાથ, સબકા 
વવકાસ’ના સૂત્ને સાથ્યક બનાવવા મા્ેટ કઈ રીતે "સબકા પ્રયાસ’ રાષ્્ટનાં વવકાસમાં 
ભાગીિાર બન્ું છે. આ અંકમાં ભારતના વારસાને સાચવવા અને ચોરાયેલી 
કળાકૃમતઓ અને પ્રતીમાઓને ભારતની ધરતી પર પાછી લાવવાની ગૌરવશાળરી 
કહાની પણ વાંચવા મળરી. પંચાયતી રાજ વયવસ્ા પર લેખ, ‘ગ્રામ પ્રમતનનચધઓના 
સંકલપથી  આવશે સમૃધ્ધ્ધ’ અને ‘બિ્ેટને ગમત-રાષ્્ટની પ્રગમત’ પ્રશંસનીય છે. આ 
મેગેશઝનને વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાિવું જોઇએ.
ચૌધરી શકકતસસહ shaktisinghadv@gmail.com

પ્રતરભાવ

દરેક અંકિી આતુરતવાથી રવાહ જોઉં છંુ
ન્ૂ ઇન્િયા સમાચાર અત્ંત માહહતીપ્રિ 
મેગશેઝન છે, િમેાં સરકારી યોજનાઓ અને 
અન્ય કાયષોની માહહતી હોય છે. મેગેઝીનમાં 
સંગ્રહણીય માહહતી આપવા બિલ સંપાિકરીય 
્ટરીમને અભભનંિન. હંમેશા આગામી અંકની 
રાહ જોઉં છંુ.

્ક્ષ્મણ દયવાતર 
laxmandayatar@yahoo.In

્પરીક્ષવા અંગે વડવાપ્રધવાિે આ્પે્ો ગુરુ મંત્ર 
વવદ્વાથથીઓિે બહુ કવામમાં ્વાગશે
નૂ્ ઇન્િયા સમાચારમાં મેં સવામી શશવાનંિને પદ્મ 
પુરસ્કારથી સન્ાનનત કરાયાનો અહેવાલ વાંચયો. 
તેમની દફ્ટનેસ જોઇને ચમત્ારની અનુભૂમત થઈ. 
તેમની વવનમ્રતાની શૈલી, વિાપ્રધાન અને રાષ્્ટપમત 
રામનાથ કોવવિને પ્રણામ કરતા જોઇને મારં મન ખૂબ 
જ આિરભાવથી ભરાઈ ગયું. આ્ટલી ઉંમર થવા છતાં 
સવામી શશવાનંિની સવસ્તા અને તેમનાં વયક્તતવમાં 
અનોખું આકષ્યણ જોવા મળયું. વિાપ્રધાને પરીક્ષા પર 
વવદ્ાથશીઓને આપેલો ગુરમંત્ તેમને જીવનમાં બહુ 
કામમાં આવશે. સુંિર પ્રસતુમત બિલ અભભનંિન.
શ્ીગો્પવા્ શ્ીવવાસતવ
shrigopal6@gmail.com

વડવાપ્રધવાિ અિે તેમિી ટીમે ખુબ સવારી રીતે ફરજ નિભવાવી રહી છે
ભારત િવેા વવશાળ અને વવસતૃત િેશમાં લોકોની િરેક જરૂદરયાત પૂરી કરવી અને રાષ્્ટનાં વવકાસ મા્ેટ તમામ ક્ષતે્ો પર ધયાન 
કે્દ્રરીત કરવું એ પિકારજનક કામ છે. જો કે, આપણા વિાપ્રધાન અને તેમની ્ટરીમે આ ફરજને સારી રીતે નનભાવી છે. િ્ેટલું વધું હંુ ન્ૂ 
ઇન્િયા સમાચાર વાંચું છંુ, એ્ટલો વધુ હંુ સત્ામાં બેઠેલા લોકો દ્ારા નનઃસવાથ્ય ભાવે કરવામાં આવતા કાયષોની પ્રશંસા કરં છંુ. વવશ્ની 
મહાશક્તઓ ભારતને આિર અને પ્રશંસાની દ્રણષ્ટએ જૂએ છે. મને વવશ્ાસ છે કે જો આ કામગીરી ચાલુ રહેશે તો ભારત એક સુપર 
પાવર અને રોલ મોિલ િેશ બની જશે. ન્ૂ ઇન્િયા સમાચાર િવેું સુંિર મેગેશઝન પ્રજસધ્ધ કરવા બિલ સંપાિકરીય ્ટરીમને અભભનંિન.

્પી પ્રેમવા prof.prema@gmail.com

ન્ૂ ઇજન્ડયવા સમવાચવાર મેગકે્ઝિે મવારંુ જ્વાિવધ્િ કયુું
મને નૂ્ ઇન્િયા સમાચારનો 1-15 ઓક્ોબરનો અંક મળયો. આખો અંક વાંચી ગયો, િમેાંથી ખૂબ ઉપયોગી માહહતી મળરી અને 
મારાં િેશ પર ગવ્ય થયો. સુંિર સંપાિન કામ મા્ેટ સમગ્ર ્ટરીમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને આભાર.
અભભરેકકુમવાર શમમા
abhisheksharma2412001@gmail.com

સંદોશાવ્યવહારનું સરનામું આનો ઇમોલ: રૂમ નંબર-278, બ્યૂરાો આાોફ આાઉટરરીચ આોડિ કમ્ુનનકોશન, 
સયૂચના ભવન, બરીજો માળ, નવરી હદલ્રી-110003 | ઇમોલઃ response-nis@pib.gov.in
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વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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રાષ્ટ્ર સવાગેપરરી
સંકલ્પ સાથો સશક્ત 

બનરું રાષ્ટ્ર

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

ના

્ુગદ્રષટા અને સાહસસક સુધારવાદના પ્રણેતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાનાં 
આ અભભગમને કારણે નવા વવશ્ાસ સાથે નવી શરૂઆતના પ્રતીક બની ચયૂક્ા 

છે. માત્ર મોટાં નનણ્તયો લેવા એ જ નહીં, પણ તેને અુંતતમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા 
એ છેલલાં આઠ વષ્તમાં સશકત નેતૃતવ ધરાવતી કેન્દ્ર સરકારનો મયૂળ મુંત્ર રહ્ો 
છે. જન ભાગીદારી અને જન સામરય્તને સુશાસનનુું સારથી બનાવીને આ મુંત્રને 

પ્રત્ેક ક્ષેત્રમાં સાકાર કરીને દરેક ભારતીયને ભારતીય હોવાનો સુખદ અહેસાસ 
કરાવયો છે. આ માટે દીર્તદ્રઝષટ સાથે નવી યોજનાઓની શરૂઆત કરવામાં 

આવી છે, અગાઉની યોજનાઓમાં વયાપક પડરવત્તન કરવામાં આવ્ુું છે. આવી 
લગભગ 700થી વધુ યોજનાઓ દ્ારા લોકોના જીવનમાં સુમગતાનો અહેસાસ 
કરાવીને આઝાદીના 75મા વષ્તમાં અમૃત કાળને કત્તવય પથ સાથે જોડીને નવા 

ભારતના નવનનમયાણ તરફ દેશ આગળ વધી રહ્ો છે....

“ જ્વારે યોજિવામાં ગતત આવે છે, ત્વારે દેશમાં પ્રગતત આવે છે”
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થાકવુું, હારવુું, તયૂટવુું જમેન ેમુંજયૂર નથી. મોટામાં મોટા પડકારો સામ ેઝઝયૂમવુું, આપત્તિન ેપણ 
રાષટ્રની સમધૃ્ધિ માટે અવસરમાં બદલીન ેનવો ઇતતહાસ રચવો છે. ભારે પડરશ્રમથી માત્ર 
આગળ વધવાનો જ ધયેય છે. નવા ભારતના મજબયૂત નતેતૃવની આ અમીટ ઓળખ બની ગઈ 
છે. નવાં નવાં લક્ષ્ય નનધયાડરત કરીને છેવાડાના માનવી સધુી તનેી પહોંચ સનુનસચિત કરવામાં 
આવી રહી છે. આઝાદીના દાયકાઓ સધુી કોઇએ તનેાં પર ધયાન નહોતુું આપ્ુું. જ ેવષષો સુધી 
લોકોનાં સવપ્ન હતાં, ત ેહવ ેનવા ભારતના સુંકલપો સાથે સાકાર થઈ રહ્ા છે અન ેવવકાસની 
મજબયૂત ગાથા લખવામાં આવી રહી છે. વીતલેાં આઠ વષષોમાં શાસનન ેસશુાસનમાં બદલવાનુું 

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનુું વવઝન રહુું છે અન ેજનસામરય્તન ેજનભાગીદારી સાથ ેજોડવામાં આવી રહુું છે. લોક કલ્યાણના સરકારના 
તમશનને કારણે જ આજ ેકેન્દ્ર સરકાર દ્ારા 700થી વધ ુયોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તમેાં લાંબા ગાળાના દ્રઝષટકોણની 
સાથે લાવવામાં આવલેી નવી નવી યોજનાઓ ઉપરાંત અગાઉની યોજનાઓનો પણ સમાવશે થાય છે, જનેે વયાપક સધુારા સાથ ેલાગુ 
કરવામાં આવી છે. સરેરાશ જોઇએ તો, વત્તમાન કેન્દ્ર સરકારે છેલલાં આઠ વષ્તમાં દર ચોથા ડદવસે એક નવી યોજના કે સધુારા સાથનેી 
અગાઉની યોજના લાવવામાં આવી છે. આ યોજનાઓએ સમાજનાં દરેક વગ્તન ેલાભ પહોંચાડ્ો છે અન ેપ્રત્કે નાગડરકન ેસશકત અને 
સવાવલુંબી બનાવવાની સાથે સાથ ેરાષટ્રન ેઆત્મનનભ્તર બનાવવાની ડદશામાં નનણયાયક ભયૂતમકા નનભાવી રહી છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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વીતેલાં આઠ વષષોમાં િેશ વવિેશમાં ભારતનુ ં માન વધયુ ં છે અને 
ભારત એક વવશ્ાસપાત્ લીિર તરીકે ઊભયુું છે. રશશયા-યકેુ્ન 
યધુ્ધનાં સમયમાં ઓપરેશન ગગંા દ્ારા વવદ્ાથશીઓન ે સલામત 
સવિેશ લાવવામાં આવયા, ગલાસગોમાં કોપ-26ની બઠેકમાં 
વવકાસશીલ િેશો વતી અવાજ ઉઠાવયો તો બબમસ્ેટક અન ે જી-
20 િવેા આતંરરાષ્્ટરીય મચંો પર પણ વવશ્નુ ંધયાન િોયુું. ‘વસધૈુવ 
કુ્ુટમબકમ’ની ભાવના સાથે ભારત ે પિોશી િેશો અન ે િુનનયાના 
અન્ય િેશોન ેમિિ કરી, તો કોવવિ કાળમાં વવશ્ મા્ેટ ઔષચધનુ ંકે્દ્ર 
બન્ુ.ં ભારતની લ્સ્મત છેલલાં આઠ વષ્યમાં વૈનશ્ક સતર પર વવશ્ાસુ 
ભાગીિારની બની છે, તો િેશમાં સામાજિક, આર્થક અન ેરાજકરીય 
સતરે એવી છબી બની છે કે કે્દ્ર સરકારની િરેક યોજનામાં સામાન્ય 
નાગદરક સહભાગી બનીન ેવવકાસનો યોધ્ધા બની ગયો છે. “સબકા 
સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્ાસ અન ેસબકા પ્રયાસ”નો મતં્ 
હવ ેરાષ્્ટ-સમાજનાં વવકાસનુ ંધયયે વાક્ બની ગયંુ છે.

અગાઉ જામત-ધમ્ય વવશષેન ેધયાનમાં રાખીન ેયોજનાઓ બનતી 
હતી, પણ હવે જામત, ધમ્યન ેબિલ ેસમાજના તમામ વગષોન ેધયાનામાં 
રાખીને ‘સવિ ્યન હહતાય, સવ્યજન સખુાય’ની ભાવના સાથે સમાન 
લાભ આપતી યોજનાઓ લાગ ુ કરવામાં આવી રહરી છે. યવુાનો 
હોય કે, મહહલા હોય, ગરીબ, અનસૂુચચત જામત, જનજામત હોય કે 
લઘમુતી, વીતલેાં આઠ વષ્યમાં સમાજનો કોઇ વગ્ય એવો નથી િનેે 
વત્યમાન કે્દ્ર સરકારની યોજનાઓ સાથે ન જોિવામાં આવયો હોય. 
દિજિ્ટલ ઇન્િયા, સ્ા્ટ્યઅપ-સે્્િ અપ ઇન્િયા, આયષુયમાન 
ભારત, પ્રધાનમતં્ી આવાસ, ઉજજવલા, જલજીવન મમશન, દકસાન 
સન્ાન નનચધ, મદુ્રા યોજના, સવનનચધ યોજના, વન નેશન-વન રેશન 
કાિ્ય , સગુમય ભારત, નવી રાષ્્ટરીય શશક્ષણ નીમત, કૌશલ્ય વવકાસ, 
ખલેો ઇન્િયા, એક ભતશી પરીક્ષા, મમશન કમ્યયોગી, સવચ્છતા મમશન, 
પાસપો્ટ્ય  સવેા, શ્મ સધુાર, સવામમતવ, પીએલઆઇ, ભારતમાલા 
િવેી યોજનાઓની લાંબી યાિી છે, િનેો લાભ િરેક નાગદરકને 
મળરી રહ્ો છે. વવકાસની પહોંચથી પાછળ રહરી ગયેલો વગ્ય હોય 
કે વવસતાર, નવુ ંભારત બધાંન ેસાથે લઇન ેચાલી રહંુ છે.  લોકોની 
મૂળભતુ જરૂદરયાતોની ચચતા સાથે િજલતો, પછાતો, આદિવાસીઓ, 
સામાન્ય વગ્યનાં ગરીબો મા્ેટ અનામત આપવામાં આવી રહુ ંછે. કે્દ્ર 
સરકાર એ સુનનજચિત કરી રહરી છે કે સમાજના વવકાસ યાત્ામાં કોઈ 
વયક્ત, વગ્ય રહરી ન જાય, કોઈ વવસતાર, િેશનો કોઈ ખણૂો રહરી ન 
જવો જોઇએ. તમામ લોકોનો વવકાસ થવો જોઇએ. િેશનાં આવા 
વવસતારોન ેઆગળ લાવવા મા્ેટ છેલલાં આઠ વષ્યથી પ્રયાસ કરવામાં 
આવયાં છે. પવૂ્ય ભારત હોય કે પૂવષોત્ર, જમમ-ુકાશમીર હોય કે લિાખ 
સહહત સમગ્ર હહમાલય વવસતાર હોય, દકનારાનો વવસતાર હોય કે, 
આદિવાસી વવસતાર, ભવવષયનાં ભારતની વવકાસ યાત્ાનો ત ેમો્ટો 
આધાર બની રહ્ો છે. જમમુ-કાશમીર અન ે લિાખ પણ વવકાસની 
અપાર સભંાવનાઓ તરફ આગળ વધી રહ્ાં છે.

િેશનાં િ ેજિલલાઓ મા્ેટ એવંુ માનવામાં આવતુ ંહતુ ંકે ત ેપાછળ 

બાબા સાહેબની તિચારધારાના 
મૂળમાં સમાનિા એનેક રૂપાેમાં 
સમાયેલી રહી છે.
સન્ાનની સમાનિા, 
કાયદાની સમાનિા,
માનિીય રરરમાની સમાનિા,
િકાેની સમાનિા,. 
એાિા એનેક મુદ્ાને બાબા 
સાહેબે પાેિાનાં જીિનમાં 
સિિ ઉઠાવ્યા. િેમ્ે હંમેશા 
એાશા વ્યક્ત કરી કે ભારિમાં 
સરકારાે બંધાર્નું પાલન 
કરીને નાિ જાિના ભેદાિ િરર 
ચાલશે. એાજે એા સરકારની 
દરેક યાેજનામાં િમને કાેઇ 
પ્ પ્રકારના ભેદભાિ િરર 
િમામને સમાનિાનાે એતધકાર 
એાપિાનાે પ્રયાસ દેખાશે.

-નરેન્દ્ર માેદી, િડાપ્રધાન

રહરી ગયા છે તમેને પણ આકાંક્ષા જાગી છે. િેશમાં 110થી વધુ 
આકાંક્ષી જિલલાઓમાં શશક્ષણ, આરોગય, પોષણ, રોિ, રોજગાર 
સાથ ેસકંળાયલેી યોજનાઓન ેપ્રાથમમકતા આપવામાં આવી રહરી 
છે. આકાંક્ષી જિલલા ભારતનાં અન્ય જિલલાઓની સમકક્ષ બન,ે 
ત ે દિશામાં તીવ્ર સપધમા ચાલી રહરી છે. અથ્યતતં્માં મિૂરીવાિ અને 
સમાજવાિની ચચમા તો ઘણી થાય છે, પણ ભારત સહકારવાિ પર 
પણ ભાર મકેૂ છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ સહકાર ક્ષતે્ન ેમજબતૂ બનાવવા 
મા્ેટ અલગ મતં્ાલય બનાવીન ેએ દિશામાં પગલાં ભરવામાં આવયા 
છે.

વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિી માન ે છે કે લોકશાહરી વયવસ્ામાં રાષ્્ટ 

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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અન ે સમાજનો વવકાસ કરવા એવી વયવસ્ા હોવી જોઇએ 
િનેાંથી િેશનાં સામાન્યમાં સામાન્ય નાગદરકના જીવનમાં 
પદરવત્યન આવ ે અન ે તેન ે જીવનમાં સુગમતાનો અહેસાસ 
પણ થાય. એ્ટલ ે કે ઇઝ ઓફ જલવવગ મા્ેટ શક્ તમામ 
પ્રયાસ સરકારનાં સતરે થવા જોઇએ. આવા પ્રયાસોથી જ 
જનતા પણ સરકારની સાથ ેજોિાઈ જાય છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ 
વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિી કહે છે, “વીતલેાં આઠ વષ્ય િરમમયાન 
અનકે મો્ટાં કામ થયાં છે. એમાંના અનકે અભભયાન એવા છે 
િનેાં મળૂમાં સવભાવગત પદરવત્યન છે. મારો મળુ સવભાવ 
રાજકારણનો નથી. હંુ જન નીમત સાથ ેજોિાયલેો માણસ છંુ. 
સામાન્ય માણસની સિિગી સાથ ેજોિાયલેો માણસ છંુ.  મારો 
પ્રયત્ન સવભાવગત પદરવત્યન લાવવાનો છે. સમાજની મળૂભતુ 
બાબતોમાં પદરવત્યન લાવવાનો પ્રયાસ થયો છે. સામાન્યથી 
સામાન્ય માણસના જીવનમાં પદરવત્યન લાવવાની મારી આશા-
આકાંક્ષા તનેો જ એક હહસસો છે.”

ટેકિો્ોજીથી તકદીરમાં ્પદરવત્િ
કે્દ્ર સરકારની યોજનાઓની સફળતાના મૂળમાં ્ેટકનોલોજી 
છે. યોજનાઓન ે ્ેટકનોલોજી સાથ ે જોિવાની મહત્ા એ 
બાબત પરથી પણ સમજી શકાય છે કે િેશમાં પ્રથમ વાર 
એવુ ંશક્ બની રહંુ છે કે સમાજના છેવાિે ઊભેલો માણસ 
પણ સરકારી યોજનાઓનો સીધો લાભાથશી બન્યો. વવજ્ાન 
અન ે ્ેટકનોલોજી નવા ભારતના વવકાસનુ ંમાધયમ બની ગયાં 
છે િને ે કારણ ે વહરીવ્ટરી સધુારા, વીજળરી, રેલવે સધુારા, 
ભ્રષ્ટાચાર પર અકુંશ, ્ેટક્સ પારિર્શતા, જીએસ્ટરી દ્ારા એક 
િેશ-એક ્ેટક્સ, ભસ્કલ ઇન્િયા, સ્ા્ટ્યઅપ ઇન્િયા, દિજિ્ટલ 
ઇન્િયા, ખિૂેતો-મહહલાઓનાં હહતમાં પગલાં, શશક્ષણનાં 
ક્ષતે્માં પદરવત્યનથી માંિરીન ે સરંક્ષણ આધનુનકરીકરણ અને 
િાયકાઓથી પને્િગ અનકે પ્રોિકે્્ટસ સાકાર થઈ રહ્ા છે, 
િ ેપહેલા અશક્ લાગતા હતા. માઇનસ 30 દિગ્રી તાપમાન 
ધરાવતા લિાખમાં નળથી જળ પહોંચાિવાનંુ હોય કે, પછી 
આસામનંુ ‘અભભશાપ’ કહેવાતી બ્રહ્મપુત્ા નિી પર બોગીબબલ 
બબ્રજનુ ંઝિપથી નનમમાણ હોય, રોહતાંગમાં મનાલી-લહે હાઇ 

એાજે ભારિ પાસે એેટલું બધું છે, એાપ્ે માત્ એાપ્ા 
એાત્મતિશ્ાસને, એાત્મનનભ્ષરિાની ભાિનાને મજબૂિ 
કરિાની છે. એા એાત્મતિશ્ાસ ત્ારે જ એાિશે, જ્ારે 
તિકાસમાં બધાંની ભારીદારી હશે.
-નરોન્દ્ર માોદરી, વડાપ્રધાન
 (સેમીકાેન ઇન્ડિયા કાય્ષક્રમને સંબાેધન કરિી િખિે)

ભારિ એંરેની મારી કલ્પના સરહષ્ુિા 
પર એાધારરિ છે એેટલું જ નહીં પ્ િે 
તિચારાેનાં િૈતિધ્યને પ્ પ્રસન્નિાપૂિ્ષક 
સમાિેશ કરે છે, જેમાં દરેક વ્યક્ક્તની 
લાર્ીનું સન્ાન કરિામાં એાિે 
છે. ‘ભારિની કલ્પના’નાે કેન્દ્રીયકૃિ 
સસધધાંિનું સજ્ષન સત્, શાંતિ એને 
એરહંસાથી થાય છે. એાપ્ા શાસ્ત્ર 
‘સત્મેિ જયિે’નું જ્ાન એાપે છે, જેનાે 
એથ્ષ છે કે સત્નાે જ તિજય થાય છે. હંુ 
એેક એેિા ભારિ માટે પ્રતિબધધ છંુ જ્ાં 
ન્ાયનું ચક્ર િર્ષ, જાતિ કે સંપ્રદાયથી 
પ્રભાતિિ થયા તિના ભારિના પ્રત્ેક 
નારરરક માટે ઝડપથી એને એેક સમાન 
રીિે ફરે છે. એેક એેિું ભારિ જ્ાં કાેઈ 
પ્ પ્રકારનાં એન્ાય માટે કાેઈ પ્ 
પ્રકારની કાનૂની કે નૈતિક કાયદેસરિા ન 
હાેય.”

-નરોન્દ્ર માોદરી, વડાપ્રધાન
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વ ેપર અ્ટલ ્ટનલનુ ંનનમમાણ, ગામિે ગામિે રાંધણ ગસે,  વીજળરી, 
રસતાની સુવવધાઓનુ ંવવસતરણ, 11 કરોિથી વધુ ઘરોમાં શૌચાલય 
બનાવાન ે િેશન ેખુલલામાં શૌચથી મુ્ત કરાવવંુ, 43 કરોિથી વધુ 
લોકોને આઝાિી પછી પ્રથમ વાર જનધન યોજના દ્ારા બેસકિંગ 
પ્રણાજલથી જોિવા, આયષુયમાન ભારત િવેી યોજનાથી 50 કરોિથી 
વધ ુ લોકોન ે પાંચ લાખ રૂવપયાની મદેિકલ સારવારની સવુવધા 
આપવી, 11 કરોિ ખેિૂતોન ેઅત્ાર સધુી પોણા બે લાખ કરોિથી 
વધનુી રકમ દકસાન સન્ાન નનચધ તરીકે આપવી, 34 વષ્ય બાિ િેશને 
નવી રાષ્્ટરીય શશક્ષણ નીમત દ્ારા શશક્ષણનુ ંવૈનશ્ક કે્દ્ર બનાવવાની 
તૈયારી, દરસચ્યને પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ શાળાઓમાં અ્ટલ 
ઇનોવશેન મમશનની શરૂઆત, સ્ા્ટ્યઅપ દ્ારા યનુનકોન્યની દિશામાં 
આગકૂેચ, બોિો-બુ્-દરયાંગ િવેી સમજૂમત દ્ારા શાંમતનુ ંપુનઃસ્ાપન, 
પવૂષોત્રનાં રાજ્ોન ેહવાઈ અને રેલ ન્ેટવક્ય ન ેપ્રથમ વાર ભારતનાં 
નકશા પર લાવવા, જમમ-ુકાશમીરમાંથી કલમ 370ની નાબૂિી, હ્્ટપલ 
તલાક િવેી કુપ્રથાનો અંત, સામાજિક સમરસતા સાથે અયોધયામાં 
રામમંદિર નનમમાણનો માગ્ય પ્રશસત કરવો અન ે કોવવિ િવેી વૈનશ્ક 
મહામારીની મશુકેલ લ્સ્મતમાં આત્મનનભ્યર ભારતની પ્રમતબધ્ધતા. 
આવા સેંકિો ઉિાહરણો છે િને ે નવા ભારતની િશા અન ે દિશા 
નનધમાદરત કરી રહ્ા છે.

‘પ્રગતત’ દ્વારવા વવકવાસિો િવો મવાગ્
‘પ્રગમત’ પલે્ટફોમ્ય દ્ારા િેશભરમાં હજારો કરોિો રૂવપયાનાં 
પ્રોિકે્્ટસન ે ફાઇલમાંથી બહાર લાવીન ે વાસતવવક અમલમાં 
લાવવામાં આવયા છે. તનેાથી ભ્રષ્ટાચારનો અતં આવયો છે એ્ટલુ ંજ 
નહીં, પણ સવવાંગી વવકાસ થયો છે. િનેો લાભ અતંદરયાળ વવસતારો 
સધુી ખિૂેતો, આદિવાસીઓ, ગરીબો, મહહલાઓ સધુી પહોંચી રહ્ો 
છે. વિાપ્રધાન બન્યા બાિ નરે્દ્ર મોિીની અનોખી પહેલથી િેશનાં 
વવવવધ રાજ્ોમાં કરોિો રૂવપયાનાં અ્ટકેલા જૂના પ્રોિકે્ એક 
પછી એક ઝિપથી પૂરા થઈ રહ્ા છે. આ ક્ાંમતકારી પદરવત્યનનો 
શ્યે ‘પ્રગમત’ એ્ટલ ે કે ‘પ્રો-એક્ક્વ ગવન્યનસ એ્િ ્ટાઇમલી 
ઇવ્પપલમનેે્ટશન’ (PRAGATI) ન ેજાય છે. વિાપ્રધાન મોિીનાં દિશા-
નનિદેશથી ભારત સરકારે વવવવધ વવભાગો અન ેરાજ્ સરકારો વચ્ચે 
તાલમેલ સ્ાપયો છે અન ેઅનકે પેન્િગ પ્રોિકે્્ટસ પૂરા થયા છે. આ 
પલ્ેટફોમ્ય પર વવકાસ પ્રોિકે્્ટસનુ ં મોનન્ટરરગ ખિુ વિાપ્રધાન કરે 
છે. 25 માચ્ય, 2015થી િર મહહન ેતઓે આ પ્રકારની બેઠક કરે છે 
અને અત્ાર સધુી 39 બેઠકો થઈ ચૂકરી છે, િમેાં રૂવપયા 14.82 લાખ 
કરોિનાં ખચચે લાંબા સમયથી અ્ટકેલા 311 પ્રોિકે્સની સમીક્ષા 
થઈ ચકૂરી છે. આમાંથી, 3.41 લાખ કરોિનાં 71 પ્રોિકે્્ટસ ઝિપી 
ગમતથી ચાલ ુથઈ ચકૂ્ા છે. િરેક વવભાગ સાથે અહીં તત્ાળ ચચમા 
થાય છે અન ેસમસયાનો નનકાલ લાવવામાં આવે છે.

2014થી 8 િર્ષમાં તિકાસ યાજેનાએાે 
પર એાશરે 91 લાખ કરાેડ રૂપપયા ખચ્ષ 
થયાે. 2004થી 2014 દરતમયાન રૂ. 49.2 
લાખ કરાડે ખચ્ષ થયાે હિાે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

િવી ્પરં્પરવાઓથી વધતો દેશ
આિ ેિેશના રીમત-દરવાજો અન ેનીમતઓ બિલાઈ છે અન ેનવી 
પરંપરાઓ ઉભરી રહરી છે, તો ત ેમાત્ વિાપ્રધાન મોિીની અનોખી 
કાય્યશલૈીન ે કારણ ે છે. ઝિપી નનણ્યયો, ઝિપી પગલાં, ગરીબો 
મા્ેટ ચચતા,  ્ેટકનોલોજી સાથ ે વવકાસ અન ે જીવનધોરણમાં 
સધુારો આિ ેવાસતવવકતા બની રહરી છે. વિાપ્રધાન મોિીનુ ંવવઝન  
એ્ટલાં મા્ેટ પણ સપષ્ટ છે કે તેઓ જાણ ે છે કે વવશ્ના સૌથી 
યવુાન િેશ ભારતની અિધી વસમત 27 વષ્યથી ઓછી વયની 
છે, િઓે આકાંક્ષાઓ ધરાવે છે અન ે રાષ્્ટન ે નવી ઉંચાઇઓ 
પર લઈ જવાનો જુસસો પણ ધરાવ ે છે. વિાપ્રધાન મોિીના નુ્ 
ઈન્િયાના મતં્ન ે કારણે વવશ્નો ભારત પ્રત્નેો અભભગમ પણ 
બિલાઈ રહ્ો છે. પહેલાં એવો અભભગમ હતો કે ભારત કેમ? 
પણ હવ ેવાતાવરણ બિલાઈ રહુ ંછે અન ેિુનનયા કહરી રહરી છે- 
ભારત કેમ નહીં? આ જ છે નવુ ંભારત િનેી કલપના વિાપ્રધાન 
નરે્દ્ર મોિીએ કરી છે. વાસતવમાં, તઓે કોઈ પણ યોજના અગંે 
વવચારે છે ત્ારે તનેી શરૂઆત પદરણામથી જ હોય છે. એ્ટલે 
કે, કઈ નીમત, કથન કે યોજનાની અસર શુ ંહશ,ે તનેાં વાસતવવક 
અમલીકરણથી વવચારવાનુ ં શરૂ કરે છે. તમેની વવચારશૈલી 
અલગ જ છે, િ ે તમેન ે બાકરીનાં રાજનતેાઓથી અલગ કરે છે. 
તમેની આ વવશશષ્ટ કાય્યશલૈીનુ ંપદરણામ એ આવયુ ંકે વિાપ્રધાન 
મોિી કોઈ પણ યોજનાન ેત્ારે જ લાવે છે જ્ારે તેનાં વાસતવવક 
અમલની પરૂી તૈયારી હોય. એ્ટલાં મા્ેટ જ લાલ દકલલા પરથી 
જાહેર કરવામાં આવલેી યોજના વિાપ્રધાન મોિીની વવચારસરણી 
પ્રમાણ ેજ સાકાર થાય છે.

દરેક યોજિવામાં હવ ે‘ભવારત જોડો’િી િીતત
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િરેક િેશની વવકાસ યાત્ામાં એક સમય એવો આવે છે જ્ારે િેશ 
ખિુન ેનવસેરથી વયાખ્યાયયત કરે છે. ખિુન ેનવા સંકલપો સાથ ેઆગળ 
વધારે છે. ભારતની વવકાસ યાત્ામાં આિ ેએવો સમય આવી ગયો છે 
જ્ાં નવા સંકલપોન ેઆધાર બનાવવાનાં છે અ તને ેલઈન ેનવનનમમાણ 
તરફ પ્રસ્ાન કરવાનુ ં છે. આઝાિીના અમૃત મહોત્સવ વષ્યથી શરૂ 
થયલેી અમતૃ કાળની યાત્ા નવા ભારતનો સિ ્યન કાળ છે. ભારતને 
આઝાિીના 100મા વષ્યમાં  મહાનતમ સફળતાના શશખરો પર લઈ 
જવા મા્ેટ ‘સકંલપોથી જસધ્ધ્ધ’નો મતં્ અપનાવયો છે. વિાપ્રધાન નરે્દ્ર 
મોિીના વિપણમાં 2014થી અત્ાર સુધી સવ્યગ્રાહરી અભભગમ 
સાથ ેનવા ભારતનો પાયો નાખવામાં આવયો છે. વિાપ્રધાન મોિીની 
નીમતઓને કારણ ે જ સરકારના કામકાજની પધ્ધમત અન ે સસૃં્કમતમાં 
પદરવત્યન જોવા મળરી રહંુ છે. હવે પ્રોિકે્્ટસન ે લ્ટકાવવાનાં કે 
અ્ટકાવવાનાં કામ નથી થતા, ફાઇલોન ેિબાવવાની સસૃં્કમત િૂર કરી 
િેવામાં આવી છે. સરકાર તેનાં િરેક મમશન, િરેક સકંલપને જનતાના 
સહયોગથી પરૂા કરી રહરી છે. હવે િેશમાં એવી સરકાર છે િ ેજન-મનને 
જોિવા મા્ેટ કામ કરી રહરી છે. એક ભારત-શ્ષેઠ ભારતન વાત કરે છે, 
ભારત જોિોની વાત કરે છે.

જિશકકતથી જિભવાગીદવારી
જનસહભાનગતા એ્ટલ ે કે ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા 
વવશ્ાસ અન ે સબકા પ્રયાસ’ન ે પદરણામ ે જ સવચ્છ ભારતથી શરૂ 
થયલેી યાત્ા દિજિ્ટલ ઇન્િયા, મકે ઇન ઇન્િયા, આત્મનનભ્યર 
ભારતથી થઈને વોકલ ફોર લોકલ સધુી પહોંચી ગઈ છે, િ ે લોક 
આંિોલનમાં ફેરવાઈ ગયુ ંછે. લોકોની જરૂદરયાતન ેસમજવી એ પીએમ 
મોિીની કાય્યશૈલીનાં કે્દ્રસ્ાને છે. તઓે સરકાર કે રાજકારણમાં કોઈ 
પણ નનણ્યય લતેાં પહેલાં સીધા લોકોનાં વવચાર સાથે જોિાવાનો પ્રયત્ન 
કરે છે. જ્ારે પરૂતંુ હોમવક્ય  થઈ જાય પછી જ તઓે આગળનાં વયહૂ 
પર કામ કરીન ેતને ેસાકાર કરે છે. તાિતેરનાં જ કે્ટલાંક ઉિાહરણો 
જોઇએ તો કોરોના કાળમાં તમેણ ે આત્મનનભ્યરતાની એવી ઝંૂબશે 
શરૂ કરી િ ે લોકોનાં મન-મસસતષ્ક પર છવાઈ ગઈ, કારણ કે લોકો 
લોકિાઉનન ે કારણે ઘરમાં બંધ હતા અન ે આવા સમયમાં િરેક 
વયક્ત પોતાના મયમાદિત સંસાધનોમાં પણ સિિગીન ેકઈ રીતે આગળ 
વધારવી તનેે ધયાનમાં રાખીન ેકોરોના સામ ેલિરી રહરી હતી. 25 માચ્યથી 
લોકિાઉન શરૂ થયુ ંઅન ે26 માચ્યનાં રોજ 1.7 લાખ કરોિ રૂવપયાની 
ગરીબ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી. સપૂંણ્ય વયહૂરચના સાથે 
કામ કરવાની મોિી સરકારની પોતાની અલગ શલૈી છે.

અમતૃકવાળિી સોિેરી તસવીર
વીતેલા આઠ વષષોમાં શરૂ થયલેી અનકે યોજનાઓનો લાભ કરોિો 
ગરીબોન ે તમેનાં ઘર સુધી પહોંચાિવામાં આવયો છે. ઉજજવલાથી 

એમારી તિચારધારા દેશરહિ માટે હાેય 
છે. એમે એે તિચારધારામાં ઉછયા્ષ 
છીએે, જે રાષ્ટ્ર પ્રથમ (નેશન ફર્્ષ)ની 
િાિ કરે છે. એે એમારી તિચારધારા 
છે કે એમને રાજનીતિનાે પાઠ 
રાષ્ટ્રનીતિની ભારામાં ભ્ાિિામાં 
એાિે છે. એાપ્ી રાજનીતિમાં 
રાષ્ટ્રનીતિ સિાવોપરી છે. એાપ્ે 
રાજનીતિ એને રાષ્ટ્રનીતિમાંથી એેકને 
સ્વીકાર કરિી પડશે. એમને સંસ્ાર 
મળ્ા છે, રાષ્ટ્રનીતિને સ્સ્વકારિી 
એને રાજનીતિને નંબર બે પર મૂકિી. 
એમને રિ્ષ છે કે એમારી તિચારધારા 
‘સબકા સાથ, સબકા તિકાસ, સબકા 
તિશ્ાસ’ની િાિ કરે છે, એે જ મતં્ને 
જીિે છે.

- નરોન્દ્ર માોદરી, વડાપ્રધાન

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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માંિરીને આયષુયમાન ભારતની તાકાત આિ ે િેશનો િરેક ગરીબ 
જાણ ેછે. આિ ેસરકારી યોજનાઓની ગમત વધી છે. યોજનાઓનાં 
લક્ષાંકો સમયસર પરૂા થઈ રહ્ા છે. પહેલાંની સરખામણીમાં િેશ 
બહુ ઝિપથી આગળ વધી રહ્ો છે. પણ, અહીં સફર પૂરી નથી 
થતી. યાત્ા ઘણી લાંબી છે અન ેત ેપૂરી કરવાની છે. આ સંકલપ 
સાથ ે જ ભારત ે અમતૃ કાળની યાત્ા શરૂ કરી છે, જ્ાં એવા 
ભારતનુ ંનનમમાણ કરવાનુ ંછે િનેાં 100 ્ટકા ગામોમાં રોિ હોય, 100 
્ટકા પદરવારોનાં બકેિં એકાઉન્ટ હોય, 100 ્ટકા લાભાથશીઓ પાસે 
આયુષયમાન ભારત કાિ્ય , 100 ્ટકા પાત્ વયક્તઓન ેઉજજવલા 
યોજના હેઠળ ગસે જોિાણ હોય. સરકારની વીમા યોજના હોય, 
પને્શન યોજન હોય, આવાસ યોજના હોય, િરેક પાત્ વયક્તને 
તેની સાથ ે જોિવાનાં છે. ફુ્ટપાથ પર બસેીન ે સામાન વેચનાર કે 
લારી-ગલલા ચલાવનારને સવનનચધ યોજના દ્ારા બેસકિંગ વયવસ્ા 
સાથ ેજોિવામાં આવી રહ્ા છે. િેશ આિ ેહર ઘર જલ મમશનમાં 
ઝિપથી કામ કરી રહ્ો છે. જલ જીવન મમશન અતંગ્યત માત્ બે-
અઢરી વષ્યમાં 9 કરોિથી વધુ પદરવારોન ેનળમાંથી જળ મળવાનું 
શરૂ થઈ ગયુ ં છે. અત્ાર સધુી 75,000થી વધુ હેલ્થ-વેલનસે 
સને્ટર બનાવી િેવામાં આવયા છે. હવે બલોક સતરે સારી હોસસપ્ટલો 
અને આધનુનક લેબોરે્ટરી ન્ેટવક્ય  પર કામ કરવામાં આવી રહુ ંછે. 

બહુ જલ્ી, િેશની હજારો હોસસપ્ટલો પાસ ેપોતાનાં ઓક્ક્સજન 
પલાન્ટ પણ ઉપલબ્ધ થઈ જશે.

2014 બાિ િેશના રાજકારણ જ નહીં, શાસનના કામકાજની 
રીત અન ેઅભભગમમાં પણ અભૂતપવુ્ય પદરવત્યન આવયુ ં છે. તેનું 
કારણ છે કે વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીનાં જીવનનો સંઘષ્ય. પ્રારંભભક 
વષ્યના સઘંષષોએ વિાપ્રધાન મોિીના મન પર મજબતૂ છાપ છોિરી. 
તઓે રાષ્્ટવાિી વવચારોથી ઓતપ્રોત એ વવચારધારામાં ઉછયમા, 
જ્ાં ‘નશેન ફસ્્ય ’ની વાત થાય છે, રાજનીમતનો પાઠ રાષ્્ટનીમતની 
ભાષામાં ભણાવવામાં આવ ે છે. વિાપ્રધાન મોિીની રાજનીમતમાં 
પણ રાષ્્ટનીમત સવષોપદર છે. વાસતવમાં, જ્ાં તમેનો રાજકરીય 
ઉછેર થયો છે, ત્ાં રાજનીમત અને રાષ્્ટનીમતમાંથી કોઇ એકને 
સવીકારવાની જરૂર પિે તો રાષ્્ટનીમતન ેસૌ પ્રથમ અન ેરાજનીમતને 
બીજા નબંરે રાખવામાં આવે છે. આ જ ગણુ એક વયક્ત તરીકે 
વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિે િેશ જ નહીં, િુનનયાના અન્ય નતેાઓથી 
અલગ કરે છે. તમેની  જીવનયાત્ામાં અનકે ચિ-ઉતર આવી, પણ 
રાષ્્ટ સવષોપદરનાં તમેનાં વવચારે તમેન ેહંમશેા શક્ત આપી.

વાંચો, કેન્દ્ર સરકવારિી એ યોજિવાઓ અિે અભભયવાિો 
અગં ેિ ેિવવા ભવારતિવા નિમમાણમાં ્પોતવાનંુ મહતવનુ ંયોગદવાિ 
આ્પી રહ્ાં છે... n

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...



સ્વસ્થ ભારર
સશક્ત ભારર

ઓારાયેગય ક્યેત્ર

સફળતા અને સમૃધ્ધ્ધનો આધાર 
છે આરોગય. પછી એ પ્રગમત 
એક વયક્ત સાથે સંકળાયેલી 

હોય કે પદરવાર કે સમાજ સાથે સંકળાયેલી 
હોય કે પછી સમગ્ર રાષ્્ટ સાથે. તેનો પાયો 
આરોગય પર જ ્ટકેલો હોય છે. વીતેલા 
આઠ વષષોમાં આરોગય ક્ષેત્ કે્દ્ર સરકારની 
સવષોચ્ચ પ્રાથમમકતામાં સામેલ રહંુ છે. 
કોવવિ િવેી મહામારી વચ્ચે આરોગય સાથે 
સંકળાયેલા ઇ્ફ્ાસ્્્ચરને બલોક સતરથી 
સુધારવાની નવી શરૂઆત થઈ છે.

કેન્સર જેિી રંભીર સબમારીએા ેએેક પરરિાર િરીકે એને 
એેક સમાજ િરીકે એાપ્ને ભાિનાત્મક રીિે એને એારથણિક 
રીિે નબળી કરે છે. એેટલે છેલા ંસાિ-એાઠ િર્ષથી 
દેશમાં એારાેગય એંરે માટેા પાયે કામ કરિામાં એાિી રહંુ 
છે. એમારી સરકારે સાિ તિરયા ેપર, એેમ કહી શકાય કે 
એારાગેયનાં સપ્તતરણિએાે પર ફાેકસ કયુું છે.

- નરેન્દ્ર માેદી (િડાપ્રધાન, એાસામમાં સાિ કેન્સર 
હાસે્પિટલાેનાં ઉદઘાટન દરતમયાન)

દેશભરમાં 31 માર્ણ, 2022 સુધી આશરે 
8,700 જન ઔષધધ કેન્દ્ો ખોલવામાં આવ્ા. 

લકેબ રીએજન્ટનકે બાદ કરતાં રાષટ્ી્ આવશ્ક 
દવા લલસ્ટની તમામ દવા સહિત 1600થી વધુ 

દવાઓ અનકે 250 સર્જિકલ પ્ોડ્ક્્સ અિીં 
મળકે  છકે.  દર મહિનકે આશરે 1.25 કરોડ લોકો 
દવા ખરીદે છકે. 2018થી 1 રૂપિ્ામાં સકેનકેટરી 

નકેિકકનનુ ંવકેરાર શરૂ.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ     ઓક્ોબર 2016

હેતુષઃ િવાઓ પર લોકોને કરવો પિતો ખચ્ય ઘ્ટાિવો. 
બજાર રકમત કરતાં 50થી 90 ્ટકા સુધી ઓછાં ભાવમાં 
િનેદરક િવા અને સર્િકલ સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવા અને 
રોજગારની તકો પૂરી પાિવી.

આહીં મળો છો  50થરી 90 ટકા 
સસરરી જોનહરક દવાઆાો

પીએમ ભારતીય જનઔષધધ પડરયોજના 10,500
જિઔરધધ કેન્દ્ર સમગ્ 
દેશમાં 2025 સુધી 
ખો્વવામાં આવશે. કેન્દ્રિવા 
મવાજ્કોિે હવ ે્પાંચ ્વાખ 
રૂવ્પયવાનંુ પ્રોત્વાહિ

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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106 એન્ટી-ડા્ાબબહટસ અનકે 
હૃદ્રોગની દવાની કકમત ઓછા 

કરી, સ્ટકેન્ટનું મૂલ્ય નનધધારર, ઘૂંટરના 
પ્ત્ારોિરનું મૂલ્ય નનધધારર, 8 માર્ણ 

2019નાં રોજ કેનસર પવરોધી 42 
દવાઓનાં મૂલ્ય નનધધારરની સાથકે 

ઓક્સિ-ગ્ુકો-બલડપ્કેશર મોનનટર અનકે 
નકેબ્ુલાઇઝરની કકમત િર નક્ી કરી.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ જુ્વાઇ 2014

હેતુષઃ િાયાબબ્ટરીસ, કાર્િયોવસક્ુલર, કેનસરની મોંઘી 
િવા અને સે્ન્ટ તથા ની દરપલેસમેન્ટનાં ભાવ પર નનયંત્ણ 
લાવીને ગ્રાહકોને બબમારીમાં થતાં ખચ્યમાં ઘ્ટાિો કરવો.

આો જ દવા, આાોછાં ભાવો-ડાયાબબટરીસ, 
કોન્સરનરી દવા હવો સસરામાં

નેશનલ ફામયાસ્ુહટકલ પ્રાઇસસગ ઓથોડરટી 8400
કરોડ રૂવ્પયવાિી બચત 
ગ્વાહકોિે દર વરષે થવાય 
છે દવવાઓ અિ ેમેદડક્ 
ઇકકવ્પમેન્ટસિાં ભવાવ 
ઘટવાડવવાથી 

હેતુષઃ ભારતીય મદેિકલ ઇલ્્વપમેન્ટ્ટસ 
ઉદ્ોગને વૈનશ્ક સતર પર અગ્રણી 
બનાવવો, સ્ાનનક બજારમાં મેદિકલ 
ઇલ્્વપમેન્ટ્ટસની ઉપલબ્ધતા વધારવી

મેદડક્ દડવવાઇસ ્પવાક્ 
પ્રોત્વાહિ સ્ીમ

મુદત 2020-2025 સુધી

કરોિ રૂવપયાના ખચચે કાયમાન્વત 
કરવામાં આવી રહરી છે મેદિકલ 
દિવાઇસ પાક્ય  પ્રોત્સાહન યોજના 

400

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

હવો ર્રરીબરીનો કારણો 
કાોઈનરી સારવાર 
આટકરરી નથરી

પીએમ જય-આ્ુષયમાન ભારત
પ્રવારંભ 23 સપટેમબર 2018

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

આ્ુષ્માન ભારત ્ોજના અંતગ્ણત 
માર્ણ 2022 સુધી 17.90 કરોડથી વધુ 
લાભાથથીઓનકે આ્ુષ્માન કાડ્ણ  પૂરાં 
િાડવામાં આવ્ા છકે . 3.28 કરોડથી 

વધુ લોકો સારવાર કરાવી ચૂક્ા છકે . 
આ ્ોજના સાથકે આશરે 27,300 
ખાનગી અનકે સરકારી િોસ્િટલો 

જોડાઈ ચૂકી છકે . આ ્ોજના અંતગ્ણત 
141 મકેકડકલ પ્ોલસજસ્ણ સામકેલ 

કરવામાં આવી છકે , જિ કે માત્ર મહિલાઓ 
માટેની છકે . ઓક્ોબર 2019થી 

સપટેમબર 2021 સુધી આ ્ોજનાનો 
લાભ મકેળવનારાઓમાં 46.7 ટકા 

મહિલાઓ છકે .

હેતુષઃ 10 કરોિ 74 લાખ પદરવારોનાં 50 
કરોિ લોકોને વષચે પાંચ લાખ રૂવપયાની 
મફત સારવારની સુવવધા.

મવાહહતી અહીંથી મળશષેઃ યોજનાની 
વેબસાઇટ mera.pmjay.gov.in અને 
ટોલ ફ્ી નુંબર 14555, 1800-111-565 
પર માહહતી મળશે.

ઘર પાસો આનો ઘર બોઠાં 
સારવારનરી સુતવધા

હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર અને 
ઇ-સુંજીવની ઓપીડી

પ્રવારંભ 2018 અિે 2020યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

આ્ુષ્માન ભારત અંતગ્ણત 2018માં 
િેલ્થ એન્ડ વકેલનકેસ સકેન્ટર ખોલવાની 
શરૂઆત થઈ િતી. 29 એપપ્લ, 2022 
સુધી 1.18 લાખ આવા સકેન્ટર શરૂ થઈ 
ચૂક્ાં છકે . આમાં 1.02 કરોડ વકેલનકેસ 
સત્ર થ્ા અનકે 85.63 કરોડ વાર લોકો 
આવ્ા. કડસકેમબર 2022 સુધી આ કેન્દ્ોની 
સંખ્ા 1.58 લાખ િિોંરાડવાનો લક્ષ્ય. 
2020માં શરૂ થ્કેલી ટેલલ મકેકડલસન સકેવા 
ઇ-સંજીવનીથી એક લાખથી વધુ િેલ્થ 
અનકે વકેલનકેસ સકેન્ટરનકે જોડવાં આવ્ા 
છકે . ઇ-સંજીવનીથી દેશભરમાં દરરોજ 
લગભગ 90,000 દદદીઓનકે સારવાર પૂરી 
િાડવામાં આવી રિી છકે .

હેતુષઃ હેલ્થ અને વેલનેસ સેન્ટર દ્ારા ઘરથી 
િોક્ર સુધીનું અંતર 30 મમનન્ટથી ઓછંુ, 
્ેટજલ મેદિજસન દ્ારા ઘર બેઠાં િોક્રની 
સલાહ
આવી રીતે ્વાભ ્ોષઃ esanjeevaniopd.
in પર સેવાનો લાભ લઈ શકાય છે. 20 
એવપ્રલ 2022 સુધી તેનાં દ્ારા 3.16 લાખ 
કલાકોથી વધુ કનસલ્ટનસી ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવી છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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મોહડકલ ઇક્વિપમોન્્ટસના 
ઉત્ાદનનો પ્રાોત્ાહન

ભારતમાં મકેકડકલ ઇક્વિમકેન્્ટસનો 
ઉદ્ોગ િાંર અબજ અમકેકરકન ડોલરથી 
વધુ છકે , જિ કેમાં 80-90 ટકા માટે આ્ાત 
િર આધાર રાખવો િડે છકે . 1 એપપ્લ 
2020થી મકેકડકલ ઇક્વિમકેન્્ટસનકે 
દવાની વ્ાખ્ામાં સમાવી લકેવામાં 
આવ્ા છકે . 16 રાજ્ોમાંથી અરજીઓ 
મળી િતી, જિ કેમાંથી ઉત્તરપ્દેશ, 
તામમલનાડુ, મધ્પ્દેશ અનકે હિમારલ 
પ્દેશનકે નારાકી્ સિા્ માટે મંજૂરી 
આિવામાં આવી છકે . ્ોજના 2024-25 
સુધી છકે .
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15 ઓગસ્ટ 2020નાં રોજ વડાપ્ધાન 
મોદીએ લાલ કકલલા િરથી તકેની જાિેરાત 

કરી િતી. 6 રાજ્ોમાં િા્લટ પ્ોજિ કેક્ 
બાદ સમગ્ર દેશમાં તકેનકે લાગ ુકરવામાં 

આવી રિી છકે. આ આધાર કાડ્ણ  જિ કેવુ ંજ 
િેલ્થ કાડ્ણ  છકે , જિ કેમાં લાભાથથીનાં આરોગ્ 

અગંકેનો તમામ ડેટા િશકે.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 27 સપટેમબર 2021

હેતુષઃ િરેક નાગદરકના આરોગય સાથે સંકળાયેલી તમામ 
માહહતી એક ક્્લક પર ઉપલબ્ધ થશે.

હવો દોશનાં દરોક નાર્હરકનું 
પરાનું હો લ્થ આાઇડોન્ન્ટટરી કાડ્ષ

આ્ુષયમાન ભારત ડડસજટલ હેલ્થ તમશન 21,50,71,056
્ોકોિાં આરોગય ખવાતવા 
આ તમશિ અતંગત્ 
ખો્ી દેવવામાં આવયવા છે 
20 એવપ્ર્ 2022 સધુી

દોશનાં આારાોગય માળખામાં 
સુધારાનાો સમય
હેતુષઃ િેશની હેલ્થકેર જસસ્મમાં બલોકથી 
માંિરીને ઉપર સુધી િરેક સતરે સુધારો કરવો.

પીએમ આ્ુષયમાન ભારત 
હેલ્થ ઇન્ફ્ાસ્્રકચર તમશન

પ્રવારંભ 25 ઓક્ોબર 2021

જિલલામાં દક્હ્ટકલ કેર હોસસપ્ટલ બલોક 
બનાવવામાં આવશે. યુપીના 75 જિલલામાં 
દક્હ્ટકલ કેર બલોક બનશે.

602 

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n ગ્ા વષષે વારારસીથી વડાપ્ધાન 
મોદીએ તકેની શરૂઆત કરી. દેશનાં 
િેલ્થ ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રરનકે મજબૂત 
કરનારી અત્ાર સુધીની આ સૌથી 
મોટી ્ોજના છકે , જિ કેનાં િર િાંર 
વષ્ણમાં 64,000 કરોડ રૂપિ્ાથી વધુ 
ખર્ણ કરવામાં આવશકે.

n 15 બીએસએલ-3 ટેસ્સ્ટગ 
લકેબોરેટરી, 33 બબમારીઓનાં 
પવશલકેષર, પવૂધાનુમાનની ક્ષમતા 
પવક્સિત કરવી.

n 12 સકેન્્ટલ િોસ્િટલ્સમાં કરિહટકલ 
કેર બલોકનું નનમધાર. 1800 વધારાનાં 
બકેડ. 4 નવી કરજનલ ઇન્નસ્ટટ્ૂટ 
ઓફ વા્રોલોજીની શરૂઆત. 
17,788 ગ્રામીર િેલ્થ એન્ડ વકેલનકેસ 
સકેન્ટર ખોલવામાં આવશકે.

આવી રીતે ્વાભ ્ોષઃ સત્ાવાર વેબસાઇ્ટ ndhm.gov.in 
પર જઈને આરોગય ખાતું બનાવી શકો છો.

योजनाएं जजन्होंने 
स्ास्थय क्ेत्र में जिखी 
परि्र्तन की क्हानी…

मातृ वंदन योजना की शुरूआत 2016 में हुई। 1 
जनवरी, 2017 से देश के सभी जजलों में  यह योजना 
लागू है। इसके तहत गभ्भवती मजहलाओं की सुरजषित 
जिजलवरी कराने और सतनपान कराने वाली को 
अच्ा पोषण देने के जलए 5 हजार रुपए जदए जा 
रहे हैं। आज देश के 650 जजलों में इस योजना का 
फायदा उठाने वाली मजहलाओं की संखया करीब दो 
करोड़ है। जवत्ीय वष्भ 2018 से 2020 के मधय इस 
योजना के तहत 1.75 करोड़ पात्र लाभाज््भयों को कुल 
5931.95 करोड़ रुपए का भुगतान जकया गया। 

पीएम मातृ वंदना योजना

આારાોગય ક્ોત્માં 
પહરવર્ષન લાવનારરી 
યાોજનાઆાો

માત ૃવિંના યોજનાની શરૂઆત 2016માં થઈ હતી. 
1 જાન્આુરી, 2017થી િેશનાં તમામ જિલલામાં આ 
યોજના લાગ ુછે. આ અતંગ્યત ગભ્યવતી મહહલાઓને 
સલામત દિજલવરી કરાવવા અન ેસતનપાન કરાવતી 
મહહલાઓન ેપોષક આહાર આપવા મા્ેટ રૂ. 5,000 
આપવામાં આવ ેછે. િેશનાં 650 જિલલામાં આ 
યોજનાનો ફાયિો ઉઠાવનારી મહહલાઓની સખં્યા 
આશરે બ ેકરોિ છે. નાણાકરીય વષ્ય 2018થી 2020 
િરમમયાન આ યોજના અતંગ્યત 1.75 કરોિ પાત્ 
લાભાથશીઓન ેકુલ 5931.95 કરોિની ચકૂવણી 
કરવામાં આવી.

પરીઆોમ મારૃ વંદના યાોજના

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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અત્ાર સુધી 4.10 કરોડ બાળકોનું 
રસીકરર થઈ ચકંુૂ છકે. ફેબ્આુરી 

2022માં મમશન ઇન્દ્ધનૂષ 4.0 શરૂ 
કરવામાં આવ્ંુ િતુ,ં જિ કે અતંગ્ણત વષષે 

ત્રર કરોડથી વધ ુગભ્ણવતી મહિલાઓ 
અનકે 2.6 કરોડ બાળકોનકે સાવ્ણપત્રક 

રસીકરર કા ્્ણરિમ દ્ારા આવરી 
લકેવામાં આવશકે.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 25 દડસેમબર 2014

હેતુષઃ બે વષ્ય સુધીનાં બાળકો સાથે ગભ્યવતી મહહલાઓનું 100 
્ટકા રસીકરણ સુનનજચિત કરવું.
આવી રીતે ્વાભ ્ોષઃ નજીકના પ્રાથમમક આરોગય કે્દ્ર, 
આંગણવાિરી કે સરકારી હોસસપ્ટલમાં મફત રસી લગાવો.

...જોથરી રસરીકરણથરી કાોઈ બાળક 
કો  મારા રહરી ન જય

તમશન ઇન્દ્રધનયૂષ 12
બબમવારીઓિી રસી તમશિ 
ઇન્દ્રધનૂરમાં ્ગવાવવવામાં 
આવે છે. જ્વારે કવાય્ક્રમ 
શરૂ થયો ત્વારે તેિી 
સંખ્વા 7 હતી.

8 માચ્ય, 2018નાં રોજ આંતરરાષ્્ટરીય મહહલા 
દિવસ પ્રસગં ેરાજસ્ાનથી શરૂઆત કરવામાં 

આવી. આ અગાઉ, આ યોજનાનંુ નામ ન્્્ુટરીશન 
મમશન હતંુ, િને ે2018માં પોષણ અભભયાન 

નામ આપીન ેમો્ટા પાય ેલાગુ કરવામાં આવી. 
આ યોજના અતંગ્યત બાળકના જન્ બાિ 

શરૂઆતનાં 1000 દિવસ પર વવશષે ફોકસ 
કરવામાં આવી રહુ ંછે. 0થી 6 વષ્યના બાળકો, 

ગભ્યવતી મહહલાઓ અન ેસતનપાન કરાવતી 
મહહલાઓનાં આરોગય અન ેપોષણમાં સઘુારા 
મા્ેટ રાષ્્ટરીય પોષણ મમશનની રચના કરવામાં 

આવી છે.  તેમાં કુપોષણન ેતબક્કાવાર રીતે િૂર 
કરવા મા્ેટ ત્ણ વષ્યનુ ંલક્ષ નનધમાદરત કરવામાં 

આવયુ ંછે. હવે ભારત ે2030 સધુી તમામ 
પ્રકારની ભખુ અન ેકુપોષણન ેનાબિૂ કરવાનું 

લક્ષ રાખંુ છે. રેશનનગની િુકાનોથી આ મા્ેટ 
ફોર્્ટફાઇિ ચોખા વહેંચવાની શરૂઆત કરવામાં 

આવી છે.

કે્દ્ર સરકારે સત્ા સંભાળયાનાં પહેલાં જ વષ્યમાં કહરી િીધું 
હતું કે, તેની ચચતા િેશનાં જ નહીં, સમગ્ર વવશ્નાં 
આરોગય અંગેની છે. આયુષ મંત્ાલયની સ્ાપનાને 
કારણે આિ ેવવશ્ભરમાં જન આંિોલન 
ચાલી રહું છે. ખુિને તણાવમુ્ત 
અને સવસ્ રાખવા મા્ેટ િેશમાં યોગ 
કરનારાઓની સંખ્યા પહેલાં કરતા ઘણી 
વધી ગઈ છે. આ ઉપરાંત, યોગની તાલીમ સાથે 
સંકળાયેલી તકો પણ વધી છે. આિ ેવવશ્નાં આશરે 
177 િેશોમાં યોગ કરવામાં આવી રહ્ો છે.

સયંુ્ ત રાષ્્ટએ વવશ્ન ે2030 સધુી ્ટરીબી 
મુ્ ત કરવાનુ ંલક્ષ રાખંુ છે, જ્ારે ભારતે 
આ મા્ેટ 2025નુ ંલક્ષ નનધમાદરત કયુું છે. ત્ણ 
વષ્યમાં 12,000 કરોિ રૂવપયાનાં ખચ્યવાળા 
અભભયાનની શરૂઆત થઈ ચકૂરી છે.

મોિી સરકારે જુલાઇ 2017માં િેશમાં 
મલેદેરયાને નાબિૂ કરવા મા્ેટ નશેનલ 
સે્્્ેટજિક પલાન ફોર મેલદેરયા એજલમમનશેન 
2017-22 લોંચ કયષો. પવૂષોત્ર ભારતમાં 
લક્ષ હાંસલ કયમા બાિ હવ ેમહારાષ્્ટ, 
ઓદિશા, ઝારખિં, છત્ીસગઢ, મધયપ્રિેશ 
િવેા રાજ્ો પર ભાર છે. 2016માં સરકારે 
નશેનલ ફે્મવક્ય  ફોર મલેદેરયા એજલમમનશેન 
2016-2030 જારી કયુું હતંુ.

રાષ્ટ્રરીય પાોરણ તમશન

યાોર્ બન્ું જન આાંદાોલન

ટરીબરી મુક્ત ભારર

મલોહરયા મુક્ત ભારર

દુનનયાનરી ફામ્ષસરી ભારર

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

n  ભારત જિ કેનકરક દવાઓનુ ંપવશ્વનું 
ત્રીજુ ંસૌથી મોટંુ ઉતિાદક છકે. તકેનાં 
વૈશ્શ્વક બજારમાં આિરો 20 ટકા 
હિ્સો છકે.

n  12 ટકાની વાર્ષક વૃધ્ધિ 
સાથકે 2020-21માં ભારતનો 
ફામધા્્ુહટકલ ઉદ્ોગ 50 અબજ 
ડોલરનકે િાર થ્ો.

n  200થી વધ ુદેશોનકે ઉચ્ચ 
ગરુવત્તાની દવાઓ પૂરી િાડે છકે  
ભારત.
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n  8 વષ્ણમાં આ્ુષ કોલકેજોની સખં્ા આશરે 200 વધી, 
િવકે કુલ 780 થઈ. 435 નવી આ્ષુ િોસ્િટલો ખલૂી 
અનકે િવકે તકેની સંખ્ા 3859 થઈ.

n  29951 આ્ુષ કડ્િકેનસરી દેશભરમાં આ્વુષેકદક, 
િોમમ્ોિથી અનકે ્નુાની સારવારનાં માધ્મથી સકેવા 
કરી રિી છકે. 7 લાખથી વધુ આ્ષુ પ્કેક્ક્શનર આજિકે 
દેશભરમાં કામ કરી રહ્ા છકે.

n  1 લાખ 40 િજાર કરોડ રૂપિ્ા થ્ો આ્ુષ ઉતિાદન 
ઉદ્ોગ 2022માં. 18 અબજ ડોલરનુ ંઆ્ુષ બજાર, 
જિ કેમાં 2027 સધુી 50% વધૃ્ધિનંુ અનમુાન છકે. 2014 સુધી 
તકે 3 અબજ ડોલરથી િર ઓછંુ િતંુ.

ભારતનાં આયવુચેિનું મહતવ હવે સમગ્ર વવશ્ સવીકારી રહંુ છે. 
કે્દ્ર સરકારે આ મા્ેટ અલગથી આયુષ મંત્ાલય બનાવીને 

2014 પછીથી આયુવચેિ, યોગ અને અન્ય પરંપરાગત સારવાર 
પ્રણાજલઓને એકરીકૃત કરવાનો પ્રયાસ કયષો. ભારતનાં પ્રયત્નોને 
કારણે વવશ્માં 21 જૂન, 2015થી આંતરરાષ્્ટરીય યોગ દિવસની 
શરૂઆત થઈ. 19 એવપ્રલનાં રોજ જામનગરમાં વવશ્ આરોગય 

સંસ્ાના સહયોગથી વવશ્નાં પ્રથમ ગલોબલ સેન્ટર ફોર 
્ે્ટદિશનલ મદેિજસન સેન્ટરનું શશલારોપણ કરતા વિાપ્રધાન 

નરે્દ્ર મોિીએ કહંુ, “આપણા આયુવચેિને જીવનનાં જ્ાન તરીકે 
સમજવામાં આવે છે અને આપણે ત્ાં િ્ેટલી પ્રમતષઠા ચાર 

વિેોની છે એ જ રીતે આયવુચેિને પાંચમો વેિ કહેવામાં આવે છે.”

આડિર ગ્ોજ્ુઆોટ સરીટાોમાં 75, પાોસ્ટ 
ગ્ોજ્ુઆોટ સરીટાોમાં 93% નાો વધારાો 

મદેડક્ ક્શક્ષણિી 
કસ્થતત બદ્વાઈ

મદેિકલ સકે્ર સાથ ેસકંળાયલેા ઇ્ફ્ાસ્્કચરને સધુારીન ેકે્દ્ર સરકારે વીતલેાં આઠ વષષોમાં 
શશક્ષણન ેસધુારવાનુ ંકામ કયુું છે. ખાનગી કોલજેોની 50 ્ટકા સી્ટોની ફરી સરકારી કોલેજોની 
સમકક્ષ કરી િીધી છે. શશક્ષણનાં ક્ષતે્માં સધુારા મા્ેટ કાઉધ્નસલ ઓફ ઇન્િયાન ેરિ કરીને 
તનેી જગયાએ નશેનલ મદેિકલ કમમશનની સ્ાપના કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત, મેદિકલ 
સંસ્ાઓમાં ઓબીસી મા્ેટ 27 ્ટકા અન ેઆર્થક રીતે નબળા વગષો (EWS) મા્ેટ 10 ્ટકા 
અનામત મા્ેટ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, િેશની તમામ સરકારી, િરીમિ 
યનુનવર્સ્ટરી અન ેખાનગી કોલજેોમાં પ્રવશે મા્ેટ એક સમાન પ્રવશે પરીક્ષા ની્ટન ેફરજિયાત 
કરવી  એ પણ ઐમતહાસક પગલુ ંછે.

આડિર ગ્ોજ્ુઆોટ સરીટાો
2014 51,348
2022* 89,875

પાોસ્ટ ગ્ોજ્ુઆોટ સરીટાો
2014 31,185 
2022* 60,202

મોહડકલ કાોલોજ આનો આોઇમ્સ  

387
કાોલોજ આનો 6 

આોઇમ્સ

596
કાોલોજ આનો 
22 આોઇમ્સ

2014 2022*
*મવાચ્ સધુી

જામનગરમાં પવશ્વનાં પ્થમ ગલોબલ સકેન્ટર ફોર 
ટે્કડશનલ મકેકડલસનનું ખાતમૂિૂત્ણ કરવામાં આવ્ું

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

પરંપરાર્ર સારવારનરી 
દુનનયામાં આગ્ોસર બન્ુ ંભારર
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કાોતવડ તવરુધધ વધુ મજબયૂરરીથરી લડાઈ
વૈત્શ્ક મહામારી કોવવડે ભારતમાં પ્રવેશ કયષો ત્ારે તેની સામે લડવાનો ઉપાય આપણને ખબર નહોતી, આપણુું 
ઇન્ફ્ાસ્્રકચર તૈયાર નહોતુું. પીપીઈ ડકટ અને એન 95 માસ્ક જવેી ચીજોનુું ઉતપાદન ભારતમાં નહહવત હતુું. આ 
સ્થિતતમાં વડાપ્રધાન મોદીએ પહેલાં ‘જાન હૈ તો જહાન હૈ’ અને ‘જાન ભી જહાન ભી’ના મુંત્ર આપયા અને ભારતે 

કોવવડનો મક્કમતાથી સામનો કયષો. અને આજ ેઅનેક દેશોને ભારત મદદ કરી રહુું છે...

કોવવિ મહામારી શરૂ થતાં જ સાવચેતીના ઉપાય તરીકે 
કે્દ્ર સરકારે કિક લોકિાઉન લાગુ કયુું અને હેલ્થ 
ઇ્ફ્ાસ્્્ચરથી માંિરીને ઓક્ક્સજન પૂરવઠામાં સુધારા મા્ેટ 
અભૂતપુવ્ય પગલાં લીધાં. એવપ્રલ 2020માં રસી મા્ેટ ્ટાસ્ક 
ફોસ્યની રચના કરી. બિ્ેટમાં 35,000 કરોિ રૂવપયા રસીની 
શોધ અને વવકાસ મા્ેટ ફાળવવામાં આવયા. પીએમ કેસ્ય 
ફ્િ બનાવીને કોવવિ સામેની લિાઇને મજબૂત કરી. માત્ 
આઠ મહહનામાં ભારતને બે-બે રસી મળરી ગઈ એ્ટલું જ 
નહીં, તેનાં સંગ્રહ, પદરવહન, ખરીિી, કોલિ ચેઇનથી માંિરીને 
રસી લગાવવા સુધીની રૂપરેખા બનાવીને 16 જાનુ્આરી, 
2021થી વવશ્નું સૌથી મો્ંુટ રસીકરણ અભભયાન શરૂ 
કરવામાં આવયું. પીએમ મોિીનાં જન્દિવસે એક જ દિવસમાં 
2.5 કરોિ િોઝ આપવાનો વવક્મ સજા્યયો. આ્ટલી મો્ટરી 
સંખ્યામાં એ દિવસમાં એક પણ િેશે રસી લગાવી નથી. 
આિ ેતમામ વવસંગતતાઓ છતાં િેશમાં િરેક વયક્ત સુધી 
રસી પહોંચી રહરી છે અને 96 ્ટકા વસમતને કોવવિની રસીનો 
પ્રથમ િોઝ લાગી ચૂક્ો છે. ભારત સરકારની નીમત પહેલાં 
પણ અને આિ ેપણ સંક્મણને પ્રારંભથી જ રોકવાની રહરી 
છે. આપણે ‘્ેટસ્, ્ે્ટક એ્િ ્્ટરી્ટ’નાં વયૂહનું પાલન કરવાનું છે. 
વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીએ 27 એવપ્રલનાં રોજ મુખ્યમંત્ીઓ 
સાથે કોવવિની લ્સ્મતની સમીક્ષા કરી હતી. 

n  ભારત આજિકે િીિીઇ કકટ અનકે એન 95 માસ્નું પવશ્વનું 
સૌથી મોટંુ ઉતિાદક છકે . આિરકે 48 દેશોનકે િીિીઇ કકટ 
પૂરી િાડીએ છીએ.

n  2020માં ભારતમાં કોપવડનો પ્થમ કેસ નોંધા્ો ત્ારે 
તકેની તિાસ માટે દેશમાં માત્ર એક જ લકેબ િતી. િવકે 3360 
લકેબમાં તકેની તિાસ થઈ રિી છકે . 

કાોતવડ સામોનરી લડાઇમાં આા રરીરો 
આાર્ળ વધું ભારર

n  189.23 કરોડ રસીના ડોઝ અિાઈ ચૂક્ા છકે  2 મકે સુધી. 
આમ કરનાર ભારત પવશ્વનો બીજો દેશ છકે . 

n  27 એપપ્લ, 2022 સુધી 96 ટકા પુખતોનકે ઓછામાં ઓછો 
એક ડોઝ લગાવી દેવામાં આવ્ો છકે  અનકે 15 વષ્ણથી વધુ 
વ્નાં લગભગ 85 ટકા લોકોએ બંનકે ડોઝ લગાવી દીધાં 
છકે . આ ઉિરાંત, 26 એપપ્લ, 2022નાં રોજ 6-12 વષ્ણનાં 
બાળકો માટે કોવકેક્સિન રસીની મંજૂરી આિી દીધી છકે .

Co-WIN દિજિ્ટલ પલે્ટફોમ્ય દ્ારા સરળ રજીસે્્શન. 
િેશભરમાં 4143 નવાં ઓક્ક્સજન ઉતપાિન પલાન્ટ. ઇમરજનસી 
દરસપોનસ પેકેજ અંતગ્યત 631 જિલલામાં પીદિયાહ્્ટક કેર યુનન્ટ.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 30 દડસેમબર, 2021

હેતુષઃ બંધોની સલામતી સાથે સંસ્ાકરીય 
માળખું વવક્સાવવું.

તવવાદ પયૂરાો થશો આનો હવો 
સલામર બનશો બંધ

ગ્ામરીણ ભારરમાં હવો 
ઘરમાં મળવા લાગયું 
પરીવાનું શુધધ પાણરી
હેતુષઃ 2024 સુધી િરેક ઘરમાં નળમાંથી 
જળનું લક્ષ

જલ જીવન મમશન
િર ઘર જલ

પ્રવારંભ 15 ઓગસ્, 2019

કરોિ રૂવપયા ખચ્ય થઈ ચૂક્ો છે 31 માચ્ય, 
2022 સુધી. ચાલુ નાણાકરીય વષ્યમાં 3.8 કરોિ 
પદરવારોનાં ઘરમાં પાણી પહોંચાિવા મા્ેટ. 60 
હજાર કરોિની બિ્ેટ ફાળવણી

61,120

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n ્ોજના બાદ 32 મહિનામાં 
આશરે 6.30 કરોડ નવા નળ 
જોડાર. િવકે 19.32 કરોડ ગ્રામીર 
િકરવારમાંથી આશરે 9.35 કરોડ 
ઘરોમાં િારી મળવા લાગ્ંુ છકે .

n ગોવા, તકેલંગારા અનકે 
િકર્ારાની સાથકે આંદામાન 
નનકોબાર ટાપ,ુ દાદરા અનકે નગર 
િવકેલી, દમર અનકે દીવમાં િવકે 
દરેક ઘરમાં િારી આવકે છકે .

n ્ોજના િર 3.6 લાખ કરોડનો 
ખર્ણ થશકે, જિ કેમાં 2.08 લાખ કરોડ 
રૂપિ્ા કેન્દ્ સરકારનો હિ્સો છકે .

માનવજતરના 
ભતવષ્યનરી ઝચંરા

જળ-પયા્સવરણ

વામનપુરારના આ શલોકનો અથ્ણ છકે - ગુરોથી ્ુ્ત પૃથવી, રસ્ુ્ત જળ, ્િશ્ણ્ુ્ત 
વા્ુ, પ્જવલલત તકેજ, શબ્દ સહિત આકાશ અનકે મિતવ. આ બધાં મારી સવારનકે 
મંગલમ્ કરે. સુંદર િ્ધાવરર અનકે ્વચ્છ જળનકે આિરી સંસૃ્મતમાં જીવનના મૂળ 
િાંર તતવોમાં સામકેલ કરવામાં આવ્ું છકે . તકેમ છતાં, પવટંબરા એ િતી કે દેશની મોટી 
વસમતનકે 2019 સુધી િીવાનાં િારી માટે િર માઇલો સુધી જવું િડતું િતું. ્વચ્છ 
િ્ધાવરરની કદશામાં િર જિ કે િગલાં લકેવા જોઈતા િતા, તકેનાં પવષકે લાંબા સમ્ સુધી 
પવરારવામાં આવ્ું નિોતું. િવકે જળ જીવન મમશન જિ કેવી ્ોજના દરેક ઘરમાં નળથી 
જળનો આધાર બની છકે , ત્ારે વડાપ્ધાન મોદીનો િંરામૃતનો મંત્ર ્વચ્છ િ્ધાવરરની 
કદશામાં ભારતનું અત્ાર સુધીનું સૌથી નક્ર િગ્ું સાબબત થઈ રહું છકે ....

पृथ्वी सगन्धा सरसधास्तथधाप: स्पर्शी च वधायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सर्ब्दं महत्धा सहै व कुवज्वन्ु सववे गम सुप्रभधातम्।।”

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

બુંધ સલામતીનો નવો કાયદો
n ભારતમાં 5334 મોટાં ડેમ, 411 નનમધારાધીન ડેમ અનકે િજારો નાના ડેમ છકે . આ 

ઉિરાંત િજારો નાના ડેમ દેશમાં જળ પુરવઠો સુનનલચિત કરે છકે . ડેમ કરિેબબલકેટેશન 
અનકે ઇમ્પુ્વમકેન્ટ પ્ોજિ કેક્-કડ્િ 1માં સાત રાજ્ોમાં 223 ડેમ િર કામ કરવામાં આવ્ું, 
તો કડ્િ-2 અનકે કડ્િ-3 િર 10,211 કરોડ રૂપિ્ાનાં ખરષે 19 રાજ્ોનાં 736 બંધ િર 
બકે તબક્ામાં કામ રા્ુ છકે . કેન્દ્ સરકારે ડેમના મકેઇન્ટકેનનસ સાથકે સલામતી સુનનલચિત 
કરવા માટે ડેમ લસક્ોકરટી એક્ 2021 બનાવ્ો છકે . આ કા્દો કડસકેમબર 2021થી 
અમલી બની ગ્ો છકે . તકેમાં બકે રાષટ્ી્ અનકે બકે રાજ્ ્તરી્ સંસ્ા બનાવવામાં 
આવી છકે . 
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્ોજનામાં અત્ાર સુધી 10.93 કરોડથી વધુ ઘરે્ુ શૌરાલ્નું નનમધાર કરવામાં 
આવ્ંુ. દેશનાં તમામ ગામકે ખુલલામાં શૌરથી મુ્ત થ્ા િોવાની જાિેરાત કરાઇ છકે . 
ઓડીએફ િાંસલ ક્ધા બાદ 2025 સુધી તમામ ગામોનકે ઓડીએફ પલસ બનાવવાનાં 
િેતુથી ઘન અનકે પ્વાિી કરરાના નનકાલની વ્વસ્ા માટે ્વચ્છ ભારત મમશન 
ગ્રામીરનો બીજો તબક્ો રલાવવામાં આવી રહ્ો છકે . આશરે 54,000 ગામોમાં ઘન 
કરરાનો નનકાલ અનકે 29,000 ગામોમાં પ્વાિી કરરાના નનકાલની વ્વસ્ાનું કામ 
પૂરં થઈ ચૂકું છકે . ગોબરધન ્ોજના િર આ કા્્ણરિમનો ભાગ છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 2 ઓક્ોબર, 2014

ખુલ્ામાં શાૌચથરી મળરી 
મુક્ક્ત, હવો આાોડરીઆોફ પ્લસ 
રરફ આગ્ોસર

સવચ્છ ભારત તમશન-ગ્રામીણ

નદરીઆાોનો જોડવાથરી 
ર્ામડાંનો ખોડયૂરાોનો 
ફાયદાો થશો

નદી જોડો 
પ્ોજિ કેક્

મંજૂરી 8 દડસેમબર, 2021

કરોિ રૂવપયાનાં અિંાજિત ખચ્યનાં 
પ્રોિકે્્ટસને કેબબને્ેટ 8 દિસેમબર, 
2021નાં રોજ મંજૂરી આપવામાં આવી.

44,605 

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

ભારતમાં નદી જોડવાનો પવરાર સૌ 
પ્થમ 1958માં એક બરિહટશ સસરાઇ 
એકન્જિનન્ર સર આથ્ણર થોમસકે 
આપ્ો િતો. િર કોઇ પ્ગમત ન થઈ. 
1980માં નકેશનલ િ્િષેક્ક્વ પલાન 
અંતગ્ણત 30 લલન્કની ઓળખ કરવામાં 
આવી. સપટેમબર, 2014માં નદીઓનાં 
જોડાર મુદ્કે એક પવશશષટ સમમમતની 
રરના કરવામાં આવી. અત્ાર સુધી 
આઠ લલન્કનાં કડટેલ પ્ોજિ કેક્ કરિોટ્ણ  
તૈ્ાર થઈ ચૂક્ા છકે . કેન બકેતવા લલન્ક 
પ્ોજિ કેક્ પ્થમ પ્ોજિ કેક્ છકે , જિ કેનો અમલ 
કરવામાં આવી રહ્ો છકે . 41 લાખથી 
વધુ લોકોનકે તકેનાંથી લાભ થશકે.

કારણ કો  જળ જીવનનાો 
આાધાર છો

અટલ ભૂજલ ્ોજના
પ્રવારંભ 25 દડસેમબર 2019

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

્ોજનાથી ગુજરાત, િકર્ારા, કરધાટક, 
મધ્પ્દેશ, મિારાષટ્, રાજસ્ાન અનકે 
ઉત્તરપ્દેશની 8350 િંરા્તોનકે સીધો 
લાભ મળશકે. િાંર વષ્ણ માટે 6000 
કરોડ રૂપિ્ાનું બજિ કેટ છકે , જિ કેમાં 50 
ટકા વરડ્ણ  બકેન્ક લોન અનકે 50 ટકા 
ભારત સરકાર તરફથી ગ્રાન્ટ છકે . જળ 
ઉિ્ોગકતધા એસોલસએશન, ગામ 
િંરા્ત ્તર િર જળ સુરક્ષા ્ોજના 
તૈ્ાર કરનારી કમમટીમાં મહિલાઓની 
20 ટકા ભાગીદારી ફરલજિ્ાત છકે . 
દેશભરમાં 5516 જળ સુરક્ષા ્ોજનાઓ 
તૈ્ાર કરવામાં આવી છકે .

નનમ્ષળ આનો આવહરર 
બન્ાો ર્ંર્ાનાો પ્રવાહ

નમામમ ગંગકે મમશન
પ્રવારંભ જૂિ, 2014

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

નમામમ ગંગકે મમશનમાં અત્ાર સુધી 
30,853 કરોડ રૂપિ્ાનાં અંદાલજિત ખરષે 
364 પ્ોજિ કેક્્સનકે મંજૂરી આિવામાં 
આવી છકે , જિ કેમાંથી 183 પ્ોજિ કેક્્સ રા્ુ 
થઈ ચૂક્ા છકે . ગંગા કકનારાના ગામડાંમાં 
2953 મમલલ્ન લલટર પ્મત કદવસ ગંદા 
િારી સામકે મમશનના પ્ારંભમાં માત્ર 
1305 એમએલડી િારીનીકે ટ્ીટમકેન્ટ 
ક્ષમતા િતી, જિ કે િવકે વધીનકે 2407 
એમએલડી થઈ ગઈ છકે . 934 એમએલડી 
ક્ષમતાના એસટીિીનકે મંજૂરી મળી ગઈ છકે . 
િવકે 2026 સુધી નમામમ ગંગકે મમશન-ટુનકે 
મંજૂરી આિવામાં આવી છકે .

હેતુષઃ ગંગા નિીને પુનઃ જીવવત કરવી અને 
તેની પ્રશાખાઓની કાયાપલ્ટ કરવાનો 
લક્ષ.

હેતુષઃ  જળની અછત ધરાવતા સાત 
રાજ્ોનાં 78 જિલલામાં સંસાધનોના 
સંચાલનમાં સુધારો કરવો. હેતુષઃ િુષ્કાળગ્રસત વવસતારો મા્ેટ પાણી 

પૂરં પાિવું.

હેતુષઃ િેશને ખુલલામાં શૌચથી મુ્ત કરાવવો.

पृथ्वी सगन्धा सरसधास्तथधाप: स्पर्शी च वधायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सर्ब्दं महत्धा सहै व कुवज्वन्ु सववे गम सुप्रभधातम्।।”

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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આ ્ોજના અંતગ્ણત ગરીબ િકરવારોનકે 
મફત વીજ જોડાર પૂરં િાડવામાં આવકે 

છકે . જિ કે તકેનાં માટે િાત્ર નથી તકેમનકે 500 
રૂપિ્ાનાં કકફા્તી દરે જોડાર મળી 

જા્ છકે . દેશનાં 99.99 ટકા ઘરોમાં 
વીજ જોડાર િિોંરી ગ્ું છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 25 સપટેમબર, 2017

હેતુષઃ િેશના અંમતમ છેિા સુધી િરેક ઘરમાં વીજ જોિાણ

ર્રરીબાોનો વરીજળરીનાો આતધકાર
પ્રધાનમુંત્રી સૌભાગય યોજના

2.63
કરોડથી વધુ ઘરોમાં 
વીજળીનું જોડવાણ ્પહોંચી 
ગયું છે, યોજિવા અંતગત્ 
અત્વાર સુધી

સસરા બલબ સાથો 
પયા્ષવરણનું જરન
હેતુષઃ િરેક ઘરમાં સસતા એલઇિરી બલબ 
ઉપલબ્ધ કરાવવા

પ્ધાનમંત્રી ઉજાલા ્ોજના
પ્રવારંભ 5 ર્ન્ુઆરી, 2015

મમજલયન એલઇિરી બલબ િર મહહને 
બનાવવામાં આવી રહ્ાં છે. 2014માં આ 
સંખ્યા એક લાખ હતી.

40 
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n  ઉન્નત જ્ોમત બા્ એફોડડેબલ એલઇડી 
ફોર ઓલ (ઉજાલા) કા્્ણરિમ પવશ્વનો 
સૌથી મોટો સબલસડી પવનાનો ્વદેશી 
લાઇટટગ પ્ોગ્રામ છકે. આ અતંગ્ણત, 
70 રૂપિ્ામાં એલઇડી બલબ, 220 
રૂપિ્ામાં એલઇડી ટુ્બલાઇટ અનકે 
1110 રૂપિ્ામાં એલઇડી િંખા ઉિલબ્ધ 
કરવામાં આવ્ા છકે. ગ્રામ ઉજાલા 
અભભ્ાન અતંગ્ણત 10-10 રૂપિ્ામાં 
એલઇડી ઉિલબ્ધ કરાવવામાં આવી 
રહ્ા છકે.

n  36.79 કરોડ એલઇડી બલબ ્ોજનાના 
પ્ારંભથી 22 એપપ્લ 2022 સધુી 
આિવામાં આવ્ાં.

n  47,778 મમલલ્ન કકલોવોટ પ્મત 
કલાકની વાર્ષક ઊજા્ણની બરત થઈ.

n  9,565 મકેગાવોટની મિત્તમ માંગથી 
મકુ્ત મળી. 3.86 કરોડ ટન કાબ્ણન 
ડા્ોસિાઇડ ઉત્સજિ્ણન દર વષષે છંુ થ્ુ ંછકે .

 
તમશન સ્વચ્છ ઊજ્ષ

સ્વ
ચ્છ

 ઊજ્ષ રરફ ડર્

હેતુષઃ પ્રિૂષણ ફેલાવતાં પદરબળોને ઘ્ટાિવાં.

નોશનલ હાઇડાોજન તમશન
વિાપ્રધાન મોિીએ 15 ઓગસ્, 2021નાં રોજ લાલ દકલલા પરથી નશેનલ 
હાઇિ્ોજન મમશનની શરૂઆતની જાહેરાત કરી હતી. સામાન્ય બિ્ેટમાં તેનાં મા્ેટ 
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 21 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ આસામના જોરહા્ટમાં 
ભારતનો પ્રથમ હાઇિ્ોજન પાયલ્ટ પલાન્ટ શરૂ કરવામાં આવયો હતો.

પોટ્ાોલમા ંઇથોનાોલના ંતમશ્રણનો પ્રાોત્ાહન
પ્્ેટોલમાં ઇથનેોલનુ ંમમશ્ણ કરવાથી 35 ્ટકા સધુી કાબ્યન મોનોક્સાઇિ ઉત્સિ્યન 
ઓછંુ થાય છે.  2014 સધુી ભારતમાં પ્્ેટોલમાં 1.5 ્ટકા ઇથનેોલ મેળવવામાં 
આવતંુ હતુ,ં હાલમાં તનેી મયમાિા 8.1 ્ટકા છે. 1 એવપ્રલ 2023થી પ્્ેટોલમાં 20 
્ટકા ઇથનેોલ મેળવવામાં આવશ.ે

ઇ-ચાનજિંર્ સ્ટોશન
ભારત સરકાર ઇલક્ે્ોનનક વાહનો તરફ વળવા મા્ેટ મિિ કરી રહરી છે. િેશમાં 
આશરે 4500 ચાર્િગ સે્શનને મજૂંરી આપવામાં આવી ચકૂરી છે. આ ઉપરાંત, 
હાઇવેની બનં ેબાજુ િર 25 દકલોમી્ટરે ઓછામાં ઓછંુ એક ચાર્િગ સે્શન અને 
િર 100 દકલોમી્ટરે હેવી ડુ્્ટરી વાહનો મા્ેટ ચાર્િગ સે્શન અન ેિરેક શહેરમાં 
ત્ણ દકલોમી્ટરની નગ્રિમાં ઓછામાં ઓછા એક ચાર્િગ સે્શન સ્ાપવા 
દિશાનનિદેશ જારી કરવામાં આવયાં છે. િેશમાં 25 માચ્ય 2022 સધુી 10.76 લાખ 
ઇલકે્ક્્ક વાહનોનંુ રજીસે્્શન થઈ ચકૂ્ુ ંછે.

2.63
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6.21 લાખ જાિેર અનકે સામદુાય્ક શૌરાલ્નંુ નનમધાર કરવામાં આવ્ંુ છકે. 
શિેરી ઘન કરરાનાં નનકાલ માટે 89,650 વોડ્ણમાંથી 87,095 વોડ્ણમાં ઘર 
ઘર જઈનકે 100 ટકા કરરો એકત્ર કરવામાં આવી રહ્ો છકે. જ્ારે ્ોજના 

શરૂ થઈ ત્ારે વકેસ્ટ પ્ોસકેસસગ ક્ષમતા 20 ટકા િતી, જિ કે વધીનકે 72 ટકા થઈ 
ગઈ છકે. ‘કરરા મુ્ ત શિેર’ બનાવવાનાં સમગ્ર દ્ષષટકોરથી ્વચ્છ ભારત 

મમશન શિેરી 2.0નો શભુારંભ 2 ઓક્ોબર, 2021નાં રોજ કરવામાં 
આવ્ો િતો. બીજા તબક્ામાં મળ, કીરડ અનકે ગદંા િારીના નનકાલ અનકે 

સસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટકનો ઉિ્ોગ બંધ કરવા િર ભાર.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા શહો રાોમાં સ્વચ્છરા પર 

ભાર મયૂકાયાો, બસંર્લ યિુ 
પ્લાન્સ્ટકનાો તવરાોધ

સવચ્છ ભારત તમશન-શહેરી

આોક રાષ્ટ્ર-આોક 
વ્યવસ્થાનું તવસરરણ

વન નકેશન-વન ગકેસ શ્ગ્રડ
પ્રવારંભ જૂિ, 2014

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

દેશમાં 2014 િિેલાં 27 વષષોમાં 15,000 
કક.મી. ગકેસ િાઇિલાઇન બબછાવવામાં 
આવી િતી. જ્ારે જાન્ુઆરી 2021માં 
કોરીથી મેંગ્ુર સુધી 450 કક.મી. ગકેસ 
િાઇિલાઇનનું લોકાિ્ણર થઈ ચૂકું છકે . 
િાંર વષ્ણમાં આ ્ોજના અંતગ્ણત 16000 
કકમીની ગકેસ િાઇિલાઇન બબછાવવામાં 
આવશકે. પ્ધાનમંત્રી ઊજા્ણ ગંગા પ્ોજિ કેક્ 
અંતગ્ણત ઉત્તરપ્દેશનાં જગદીશપુરથી 
િલચિમ બંગાળનાં િસ્દિ્ાનકે જોડતી 2500 
કક.મી લાંબી િાઇિલાઇન િર કામ 
રાલી રહું છકે . તકેમાંથી ડોભી-દુગધાપુરની 
350 કક.મી. િાઇિલાઇન ગ્ા વષષે જ 
વડાપ્ધાન રાષટ્નકે સમર્િત કરી ચૂક્ા છકે .

હેતુષઃ િેશનાં િરેક ઘરમાં એલપીજી અને 
વાહનો મા્ેટ સીએનજી ઉપલબ્ધ કરાવવાં.

જોથરી સ્વચ્છ હવામાં 
આાપણો શ્ાસ લઇ શકરીઆો

નકેશનલ ક્્લન એર 
પ્ોગ્રામ

મંજૂરી 10 ર્ન્ુઆરી, 2019

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n ્ોજનાની શરૂઆતમાં 102 શિેર સામકેલ 
િતા. બાદમાં વધુ 30 શિેરો જોડવામાં 
આવ્ા.

n આ અંતગ્ણત 818 મકેનુ્અલ ઓિરેટટગ 
સ્ટકેશન છકે , જિ કે 29 રાજ્ો અનકે 4 
કેન્દ્શાલસત પ્દેશોમાં 303 શિેરો/
નગરોનકે આવરી લકે છકે .

n  57 શિેરોમાં 86 કર્લ-ટાઇમ એર 
્વોલલટી મોનનટકરગ સ્ટકેશન છકે . 
કદલ્ીમાં આવા 18 સ્ટકેશન છકે  અનકે 20 
સ્ટકેશન લગાવવાનું કામ રા્ુ છકે . સમગ્ર 
દેશમાં આવા 309 સ્ટકેશન છકે .

n કદલ્ી-એનસીઆર માટે ગ્રકેડેડ કર્િોનસ 
એક્શન પલાન શરૂ કરવામાં આવ્ો છકે .

n 2019માં 86 શિેરોની સરખામરીમાં 
2020માં વા્ુ ગરુવત્તા સુધારનારા 
શિેરોની સંખ્ા વધીનકે 96 થઈ ગઈ છકે .

n વાિનોથી થતું પ્દૂષર ઓછંુ કરવા માટે 
બીએસ-4 બાદ સીધા બીએસ-6 ઇંધર 
માિદંડ અિનાવવામાં આવ્ા છકે .

હેતુષઃ 2024 સુધી 132 શહેરોની હવામાં હાજર 
નુકસાનકારક પાર્્ટકુ્લે્ટ મે્ટરને 20થી 30 
્ટકા સુધી ઘ્ટાિવા.

હેતુષઃ શહેરોમાં સાવ્યવત્ક સવચ્છતામાં 
વધારો કરવો

ફેમ ઇશ્ન્ડ્ા
પ્રવારંભ 1 એવપ્ર્ 2015

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

ફેમ ઇશ્ન્ડ્ા ્ોજનાનાં બકે તબક્ા છકે . 
પ્થમ તબક્ાની શરૂઆત 1 એપપ્લ, 

2015થી થઈ, જિ કે 31 માર્ણ 2019 સુધી 
રાલી. િાંર વષ્ણ સુધી રાલનારાં બીજા 

તબક્ાની શરૂઆત 1 એપપ્લ, 2019થી 
થઈ છકે . આ અંતગ્ણત ઇ-વાિનો િર 

18000 રૂપિ્ાથી ત્રર લાખ રૂપિ્ા 
સુધીની સબલસડી પૂરી િાડવામાં આવી 

રિી છકે . ફેમ ઇશ્ન્ડ્ા-ટુમાં 2.3 લાખ 
ઇલકેક્ક્્ક વાિનોનકે પ્ોત્સાિન ઉિરાંત 

65 શિેરો માટે 6315 ઇ બસ અનકે 
68 શિેરો માટે 2877 અનકે 25 િાઇવકે 

એસિપ્કેસ વકે િર 1576 રાર્જિગ સ્ટકેશનોનકે 
મંજૂરી આિવામાં આવી છકે .

પ્રવારંભ 2 ઓક્ોબર, 2014

પ્રદયૂરણ રહહર પહરવહન 
રરફ ડર્
હેતષુઃ જાહેર પદરવહનમાં ઇ-વાહનોનાં 
ઉપયોગને પ્રોત્સાહન
50 તમજ્યિ ્ીટર ઇંધણિી બચત થઈ 
છે ફેમ ઇજન્ડયવાિાં પ્રથમ તબક્કવામાં

બોટરરી સ્વોપ્પંર્ પાોનલસરી
ઇ્ેક્ક્્રક વવાહિોિાં ચવાર્િગમાં ્વાગતો 
સમય અિે બેટરીનું મેઇનેિનસ જ તેિાં 
વેચવાણમાં સૌથી મોટો અવરોધ છે. એટ્ાં 
મવાટે, દેશમાં પ્રથમ વવાર બેટરી સવેપ્પગ 
્પોજ્સીિી ર્હેરવાત કરવવામાં આવી છે.

્વાખ વયકકતગત 
શૌચવા્યોનું 
નિમમાણ અત્વાર 
સુધી

62.65
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નવા ભારરના કોન્દ્રમાં 
નારરી શક્ક્ત

મરહિા સશક્તિકરણ 

મહહલાઓ પણ પુરુષોની સાથે ખભેથી ખભો મેળવીને અને 
ક્ષમતા પ્રમાણે દરેક ક્ષેત્રમાં સારો દેખાવ કરી શકે તે માટે 
ભારત સરકારે નનયમો બદલ્યાં છે અને નવી યોજનાઓ રડી 

છે. ભારતીય વા્ુ સેનામાં ફાઇટર પાયલટ, કમાન્ડો, કેન્દ્રરીય પોસલસ 
દળમાં ભતતી શરૂ કરવામાં આવી, સૈનનક સુ્કલોમાં છોકરીઓનાં 
એડતમશનનો નનણ્તય લેવામાં આવયો. આ રીતે, બબનપરું પરાગત ક્ષેત્રમાં 
મહહલાઓને ભાગીદાર બનાવવાની વયવથિા ગોઠવી. મહહલાઓમાં ઉદ્ોગ સાહસસકતા વધારવા 
માટે મુદ્રા યોજનામાં પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી. મહહલાઓની સલામતી અને સશકકતકરણ માટે 
ભારત સરકારે ‘તમશન શકકત’ નામની અમબે્લા યોજના શરૂ કરી છે. આ રીતે, મહહલાઓનાં આર્થ 
સશકકતકરણ, દરેક સમસયામાં સાથ આપનારી યોજનાઓ સાથે જીવન સરળ કરતી યોજનાઓ પણ 
કેન્દ્ર સરકારની મહહલાઓ પ્રત્ે સાથ્તક અને સમર્પત વવચારધારાને પ્રદર્શત કરી રહી છે....

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31  મે, 2022 23

સોનામાં નારરી શક્ક્ત... સયેિામાં મરહિાઓાયેિી 
ભાગીદારી, સૈનિક સુ્િાયેમાં પ્રવયેશિી મંજયૂ રી

 

હવો સૌનનક સુ્લાોમાં લાડલરીનો 
પણ પ્રવોશ

સૌનનક સુ્લાોમાં પ્રવોશ
પ્રવારંભ સત્ર 2021-22

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n સૈનનક સુ્લ છછગધછિકે સૈનનક સુ્લ 
સોસા્ટીની નીમત પ્મારકે 2018-
2019માં ગલ્સ્ણ કેડેટનકે પ્થમ વાર 
િા્લટ પ્ોજિ કેક્ તરીકે પ્વકેશ 
આપ્ો િતો, જિ કેની સફળતા બાદ 
તમામ સૈનનક સુ્લોમાં ધોરર 6ની 
વકેકેનસીની 10 ટકા સીટો છોકરીઓ 
માટે રાખવામાં આવી છકે .

n  શૈક્ષષરક સત્ર 2021-2022માં 33 
સૈનનક સુ્લોમાં 320 પવદ્ાથથીનીઓનકે 
છઠ્ા ધોરરમાં પ્વકેશ આિવામાં 
આવ્ો. 2022-2023નાં શૈક્ષષરક 
સત્ર માટે 335 વકેકેનસી પવદ્ાથથીનીઓ 
માટે ઉિલબ્ધ છકે.

n આ રીતકે નવકેમબર 2021માં એનડીએ 
2022 માટે આ્ોલજિત િરીક્ષામાં 
1,16,891 પવદ્ાથથીનીઓ જોડાઈ. આ 
બકેરમાં ભતથી માટે િસંદગી પ્કરિ્ા 
િજુ રા્ુ છકે .

હેતુષઃ મહહલાઓને સેનામાં તક

n સીઆરપીએફ અને સીઆઇએસએફમાં જસપાહરી સતર પર 33 ્ટકા હોદ્ાઓ 
અને સરહિ સલામતી િળો-બીએસએફ, એસએસબી અને આઇ્ટરીબીપીમાં 
14-15 ્ટકા હોદ્ા મહહલાઓ મા્ેટ અનામત રાખવામાં આવશે.

n દિલ્રી પોજલસ સહહત તમામ કે્દ્ર શાજસત પ્રિેશોનાં પોજલસ િળોમાં 20 
માચ્ય, 2015નાં રોજ કોનસે્બલથી માંિરીને સબ ઇનસપેક્ર સુધીનાં નોન-
ગેઝે્ેટિ હોદ્ાઓની ભતશીમાં મહહલાઓ મા્ેટ 33 ્ટકા અનામતને મંજૂરી 
આપવામાં આવી છે.

n પોજલસ દરસચ્ય એ્િ િેવલપમેન્ટ બયુરો તરફથી જાહેર આંકિા પ્રમાણે 
જાન્ુઆરી, 2020માં રાજ્ો અને કે્દ્રશાજસત પ્રિેશોની પોજલસમાં મહહલા 
પોલીસકમશીઓની ભાગીિારી 10.3 ્ટકા છે, િનેે વધારીને 33 ્ટકા કરવાની 
સલાહ રાજ્ોને કે્દ્ર સરકાર તરફથી જારી કરવામાં આવી છે. િરેક 
પોજલસ સે્શનમાં ત્ણ મહહલા સબ ઇનસપેક્ર અને 10 કોનસે્બલ નનયુ્ત 
કરવા, િથેી 24 કલાક મહહલા હેલપ િેસ્ક કામ કરી શકે.

n સેનામાં સેવારત મહહલા અચધકારીઓની સખં્યા 10,493 છે, િમેાંથી 4734 
સેના નર્સગ સેવા અચધકારી છે. 2021 િરમમયાન ભારતીય સેનામાં 60 
મહહલા ઉમિેવારોને અચધકારી તરીકે કમમશ્િ કરવામાં આવયા હતા. 
નૌસેનામાં 2018થી 2021 િરમમયાન 170 મહહલા અચધકારીઓની ભતશી 
થઈ છે.

n વાયુ સેનામાં 28 માચ્ય, 2022 સુધી 15 મહહલા ફાઇ્ટલ પાયલ્ટને કમમશ્િ 
કરવામાં આવયાં છે. નૌસેનામાં 28 મહહલા અચધકારીઓને જહાજ પર 
તૈનાત કરવામાં આવયાં છે. મહહલા અચધકારીઓને નૌસેના વવમાન, 
હેજલકોપ્ટર ્્ટાનસપો્ટદેબલ શશપ્સ પર લિાકુ ભૂમમકામાં પણ તૈનાત કરવામાં 
આવે છે.

n ભારતીય સેનામાં મમજલ્્ટરી પોજલસ કોપ્યમાં અન્ય રેકિં મા્ેટ મહહલાઓની 
ભતશીની જોગવાઈ 2019માં શરૂ કરવામાં આવી. આ યોજના અંતગ્યત 
તબક્કાવાર રીતે વાર્ષક 100નાં આધાર પર 1700ની ભતશી કરવાની છે. 
વષ્ય 2019-2020ની વેકેનસી મા્ેટ 100 જણની તાલીમ પૂરી થઈ ગઈ છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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આાઝથથિક સશક્ક્તકરણ...
મરહિાઓાયેિાં ઓાર થ્િક સશક્તિકરણમાં 

ઓા યાયેજિાઓાયેિી મદદ 

કરોડ વધવારવાનું રોજગવાર સિિ્ કરવવામાં 
મદદ મળી મુદ્રવા યોજિવામાં 2015થી 2018 
દરતમયવાિ, િમેાંથી 68.92 ્વાખ એટ્ે કે 62 
ટકવા મહહ્વાઓ હતી.

દોશમાં મહહલા ઉદાોર્ સાહબસકાો માટો 
ઇકાો-બસસ્ટમમાં થઈ રહો લાો સુધારાો

મહહલાઆાોનો મજબયૂર કરવામાં મુદ્રા 
યાોજનાનરી મજબયૂર ભાર્રીદારરી

મહહલા ઉદાોર્ સાહબસકાોનુ ંઆાઝથથિક સશક્ક્તકરણ 
આનો મહહલાઆાો દ્ારા સ્ટાટ્ષઆપ (WED) 

પ્રવારંભ ઓગસ્, 2018

પ્રવારંભ 8 એવપ્ર્, 2015

n  મહિલાઓનાં નકેતતૃવ ધરાવતા એકમોની માળખાકી્ 
કસ્મત સુધારવા માટે જમ્ણન સરકારનાં સિ્ોગથી 
કૌશલ્ય પવકાસ અનકે ઉદ્ોગસાિલસકતા મંત્રાલ્ ‘મહિલા 
ઉદ્ોગસાિલસકોનંુ આર્થક સશક્તકરર અનકે મહિલા 
દ્ારા સ્ટાટ્ણઅિ’ શરૂ કરી રહંુ છકે.

n  આ પ્ોજિ કેક્માં મિારાષટ્, રાજસ્ાન, તકેલંગારા, 
ઉત્તરપ્દેશ અનકે 8 પૂવષોત્તર રાજ્ોમાં વત્ણમાન એકમોનકે 
પ્ોત્સાિન આિવામાં આવી રહંુ છકે.

n  59 લાખ ્ુરો બજિ કેટનાં આ પ્ોજિ કેક્માં અત્ાર સુધી 725 
મહિલા ઉદ્ોગ સાિલસકોનકે મદદ કરવામાં આવી છકે. ્ોજના 
ઓગસ્ટ, 2018માં શરૂ થઈ જિ કે જાન્આુરી, 2023 સુધી 
અમલી છકે.

n  નીમત પવકાસ, કરસર્ણ અનકે અન્ય માધ્મો દ્ારા મહિલા 
ઉદ્ોગસાિલસકોનકે પ્ોત્સાિન આિવામાં આવી રહુ ંછકે .

n વ્ક્ત અનકે સકુ્ષ્મ, લઘ ુઅનકે મધ્મ એકમો (એસએમઇ)નકે 
ઉતિાદન, વકેિાર અથવા સકેવા ક્ષકેત્રમાં આવક સજિ ્ણનની પ્વશૃ્ત્તઓ 
માટે િીએમ મદુ્ા ્ોજનામાં શશશુ શ્કેરીમાં 50,000 રૂપિ્ા સુધી, 
કકશોર શ્કેરીમાં 50,000 રૂપિ્ાથી િાંર લાખ રૂપિ્ા સધુી અનકે 
તરૂર શ્કેરીમાં િાંર લાખ રૂપિ્ાથી 10 લાખ રૂપિ્ા સધુીની 
લોન આિતી ્ોજનામાં સૌથી વધ ુલાભાથથી મહિલાઓ  છકે.

n  માર્ણ 2022 સધુી ્ોજનામાં 18.60 લાખ કરોડ રૂપિ્ાની 34.41 
કરોડથી વધ ુલોન આિવામાં આવી, જિ કેમાં 8.10 લાખ કરોડ 
રૂપિ્ા એટલકે કે આશરે 68 ટકા રકમની 23.27 કરોડથી વધુ 
લોન મહિલાઓનકે આિવામાં આવી છકે.

હેતુષઃ મહહલા સુક્ષ્મ ઉદ્ોગ સાહજસકો મા્ેટ પોષણ અને વૃધ્ધ્ધ 
કાય્યક્મનું સંચાલન કરવું

હેતુષઃ ઉદ્ોગ સાહજસક તરીકે પ્રારંભ કરવા ઇચુ્છક લોકોને આર્થક મિિ 
પૂરી પાિવી.

પ્રધાિમંત્રી મુદ્રા યાયેજિા

1.12
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કરોડથી વધ ુસુકન્યા 
સમધૃ્ધિ ખાતા 

ખોલવામાં આવ્ા છકે  
અત્ાર સુધી

સ્ાનનક ્તરે આત્મનનભ્ણરતા માટે 
કૌશલ્ય પવકાસ અનકે ક્ષમતા નનમધારની 

તાલીમ આિવામાં આવકે છકે . આ િાક્ણ માં 
CADનો ઉિ્ોગ કરીનકે કડલજિટલ 

આટ્ણ  મકેકકગ અનકે રિાફ્ટ કડઝાઇનનગ, 
કૃયષ કરરામાંથી ઇંધર નનમધાર, કૃયષ 

કમ્પ્ુટરાઇઝ્ડ એમરિોઇડરી સહિત અનકેક 
પ્કારની તાલીમ આિવામાં આવકે છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

હેતુષઃ કોઇ ક્ષેત્માં મહહલા કે્દ્રરી આજીવવકા પ્રણાજલની 
સૌથી નબળરી કિરીમાં સુધારો કરીને મહહલા ઉદ્ોગ 
સાહજસકતા અને રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવું. 

મહહલા ટોકનાોલાોજી પાક્ષ  (WTP)
13

ટેકિો્ોજી ્પવાક્ 
શરૂ થઈ ચૂક્વા છે 
દેશભરમાં અત્વાર 
સુધી અિે ચવાર ્પર 
કવામ ચવાલુ છે.

ઉદાોર્ સાહબસકરાનો આાપવામાં 
આાવરી રહો લું પ્રાોત્ાહન

સોક્સ રોબશયાોમાં વધારા 
સાથો હવો દરીકરરીઆાો 
બનરી દોશનું ર્ાૌરવ

બોટરી બચાઆાો, 
બોટરી પઢાઆાો

પ્રવારંભ 22 ર્ન્ુઆરી, 2015

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n રાઇરડ સકેસિ રેશશ્ો 
દા્કાની વસમત ગરતરી 
દરમમ્ાન ગરવામાં આવકે છકે . 
આ ગાળામાં જન્મનાં સમ્કે 
સકેસિ રેશશ્ોની ગરતરી 
કરવામાં આવકે છકે .

n ઘટતા રાઇરડ સકેસિ રેશશ્ો 
અનકે મહિલા સશક્તકરર 
સંબંધધત મુદ્ાઓનાં ઉકેલ 
માટે શરૂ કરવામાં આવકેલી 
્ોજનાની અસર અનકેક 
રાજ્ોમાં જોવા મળ્ા, જિ કેનું 
મોનનટરીંગ કેન્દ્, રાજ્, લજિલલા 
્તર િર ટાસ્ ફોસ્ણ કરે છકે .

n નવકેમબર 2021માં જારી કરવામાં 
આવકેલા નકેશનલ ફેમમલી િેલ્થ 
સવષે પ્મારકે દેશમાં પ્થમ વાર 
1000 પુરષોની સરખામરીમાં 
1020 મહિલાઓ છકે .

હેતુષઃ સેક્સ રેશશયોમાં ઘ્ટાિાની સમસયા 
િૂર કરવી અને િીકરીઓનાં શશક્ષણ મા્ેટ 
અનુકુળ વાતાવરણ સિ ્યવું.

ભારતીય લઘુ ઉદ્ોગ વવકાસ બેન્ક દ્ારા 
સુંચાસલત ફન્ડનાં 10 ટકા એટલે કે રૂ. 

1,000 કરોડ મહહલાઓનાં નેતૃતવ હેઠળનાં 
સ્ાટ્તઅપ માટે અનામત

મહહલાઓનાં નેતૃતવ હેઠળનાં 
સ્ાટ્તઅપ માટે ક્ષમતા વવકાસનો 

કાય્તક્રમ. સ્ાટ્તઅપ ઇબન્ડયા પોટ્તલ 
પર પણ મહહલા ઉદ્ોગસાહસસકોને 

સમર્પત એક વેબ પેજ છે.

8 ડડસેમબર, 2021 સુધી જ ે60,000 
માન્યતા પ્રાપત સ્ાટ્તઅપ છે, તેમાં 46 ટકા 
એટલે કે 27,665 સ્ાટ્તઅપમાં ઓછામાં 

ઓછી એક મહહલાને ડડરેક્ટર પદે નન્ુકત 
કરવામાં આવી છે.

2016માં શરૂ થયેલી સે્ન્ડઅપ ઇબન્ડયાને 
2025 સુધી લુંબાવવામાં આવી છે. તેમાં  

બેન્ક શાખાદીઠ ઓછામાં ઓછી એક 
એસસી કે એસટી અને એક મહહલાને 10 
લાખથી એક કરોડ સુધીની લોન મળે છે

સામુદાયયક ભાગીદારીનાં 
માધયમથી મહહલાઓને મજબયૂત 
કરવા માટે મહહલા શકકત કેન્દ્ર 
નવેમબર, 2017થી ચલાવવામાં 

આવી રહ્ા છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

.
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મહહલાઆાો સુધરી યાોજનાઆાો 
પહાંચો રો માટો આંતરમ છોડા 
સુધરી ટ્ોહકંર્

પ્મશિ શક્તિિઃ ઓયેકીકૃત મરહિા 
સશક્તિકરણ કાય્સક્રમ

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તરn  મહિલાઓના જીવન રરિની 

સાતત્તાનકે અસર કરતાં મુદ્ાઓનકે 
ધ્ાનમાં રાખીનકે મતં્રાલ્, પવભાગ 
અનકે શાસનના પવપવધ ્તરો વચ્ચકે 
તાલમકેલ સ્ાિવાની સાથકે સાથકે 
વધુ જનભાગીદારી, િંરા્ત 
અનકે સ્ાનનક શાસનની મદદથી 
મહિલાનાં નકેતૃતવમાં પવકાસ કરવાના 
સરકારનાં દ્ષષટકોરનકે આગળ 
રાખીનકે મમશન શક્ત (અમરિકેલા 
સ્ીમ) શરૂ કરવામાં આવી છકે .

n  મમશન શક્તમાં મમશન સંબલ અનકે 
સામથ્્ણ એમ બકે િકેટા ્ોજનાઓ 
છકે . સંબલમાં મહિલાઓની 
સલામતી અનકે સંરક્ષરન 
્ોજના વન સ્ટોિ સકેન્ટર, મહિલા 
િેલિલાઇન, બકેટી બરાવો, બકેટી 
િઢાઓ અનકે મહિલા અદાલતનકે 
સામકેલ કરવામાં આવી છકે . જ્ારે 
સામથ્્ણમાં ઉજજવલા, ્વાધાર, 
નોકકર્ાત મહિલાઓનકે િોસ્ટકેલ 
સહિત મહિલા સશક્તકરરની 
અનકેક ્ોજનાઓનો સમાવકેશ 
થા્ છકે . 15મા નારા િંરની મુદત 
2021-2022થી 2025-2026 
સુધી 15,761 કરોડ રૂપિ્ાનાં ખર્ણ 
સાથકે ્ોજનાના અમલનકે મંજૂરી 
આિવામાં આવી છકે .

 
સશક્ક્તકરણનાો નવાો આાધાર

મરહિાઓાયેિી સિામતી 
ઓિયે સશક્તિકરણ માટયેિી 
યાયેજિાઓાયેિયે મજબયૂત કરવી

15મા િાણા પંચિી મુદત 2021-
22્ી 2025-26

પ્રવારંભ
n  1 મે, 2016નાં રોજ શરૂ થયેલી ઉજજવલા 1.0 અને 

ઉજજવલા 2.0માં 9 કરોિથી વધુ ગેસ જોિાણો આપવામાં 
આવયા છે. રસોિંુ ધૂમાિામુ્ત બન્ુ ંઅને મહહલાઓનાં 
આરોગયમાં સુધારો થયો.

n  55 વષ્યથી વધુ જૂના કાયિામાં ફેરફાર સાથે માતૃતવ રજા 
12 સપતાહથી વધારીને 26 સપતાહ કરવામાં આવી.

n  પ્રધાનમંત્ી આવાસ યોજનામાં મહહલા અરજકતમાઓ મા્ેટ 
પ્રાથમમકતા નક્કરી કરવામાં આવી.

n  સખી વન સ્ોપ સેન્ટરની શરૂઆત 1 એવપ્રલ, 2015થી 
થઈ. હહસાથી અસરગ્રસત મહહલાઓને એક છત નીચે 
પોજલસ સુવવધા, કાનૂની મિિ અને સલાહ, મેદિકલ સહાય 
સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ રહરી છે. િેશભરનાં 729 જિલલા 
મા્ેટ 733 સેન્ટરને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, િમેાં 35 
રાજ્ અને કે્દ્રશાજસત પ્રિેશમાં 704 સેન્ટર ચાલુ થઈ 
ચૂક્ા છે. આ કે્દ્રોમાં 4.93 લાખ મહહલાઓને મિિ પૂરી 
પાિવામાં આવી છે.

n  1 એવપ્રલ, 2016નાં રોજ શરૂ થયેલી સવાધાર ગૃહ 
યોજનામાં મુશકેલીમાં મૂકાયેલી મહહલાઓનું પુનવ્યસન 
કરવામાં આવે છે. કે્દ્ર સરકારે ઉત્રપ્રિેશનાં વૃંિાવનમાં 
કૃષણા કુહ્ટર ગૃહનું નનમમાણ કયુું છે. તેની શરૂઆત 31 
ઓગસ્, 2018નાં રોજ કરવામાં આવી. િેશમાં વવધવાઓ 
મા્ેટનું આ સૌથી મો્ંુટ આશ્ય સ્ાન છે.

n  રાષ્્ટરીય આજીવવકા મમશન અંતગ્યત 2014 પહેલાંનાં પાંચ 
વષ્યમાં િ્ેટલી મિિ કરવામાં આવી, તેનાથી લગભગ 13 
ગણો વધારો કરવામાં આવયો. િરેક સવ સહાય જૂથને 
પહેલાં 10 લાખ રૂવપયા સુધીનું ચધરાણ ગેરન્ટરી વગર 
મળતું હતું, હવે આ મયમાિા બમણી એ્ટલે કે રૂ. 20 લાખ 
થઈ ગઈ છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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તવશ્માં સાૌથરી િડપથરી 
વૃધધધ પામરું આથ્ષરંત્

ઉદાયેગ-વાણણજ્ય-ઓ્્સતંત્ર

8 વષ્ત પહેલાં નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમુંત્રીથી ભારતના વડાપ્રધાનપદે આરૂઢ થયા ત્ારે ભારતનુું અથ્તતુંત્ર કપરી 
સ્થિતતમાં હતુું. ઉદ્ોગ-ધુંધા સ્થિર થઈ ગયા હતા, રોકાણ રટી રહુું હતુું અને કાયદાઓની ગયૂુંચ જવેી અનેક સમસયાઓ 

હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ સુધારાનો રસતો પસુંદ કયષો. આ માટે પહેલાં અથ્તતુંત્રમાં માળખાગત સુધારા માટે જરૂરી પગલાં 
લેવામાં આવયા. પછી ઉદ્ોગ-ધુંધા અને રોકાણ માટેનુું વાતાવરણ સુધારવામાં આવ્ુું. ટેક્સ કલેક્શન સસસ્મમાં સુધારો 

થયો. કોવવડનાં પડકાર વચ્ે આત્મનનભ્તર ભારત અભભયાન દ્ારા આયાત રટાડીને આવશયક ચીજો ભારતમાં જ 
બનાવવા પર ભાર મયૂકવામાં આવયો, તો નનકાસ વધારવા માટે પણ ખાસ પગલાં લેવામાં આવયા. નેશનલ મોનેટાઇઝેશન 

પાઇપલાઇન યોજના દ્ારા હવે 2025 સુધી છ લાખ કરોડ રૂવપયાની આવકથી અથથંતુંત્રને નવી ગતત મળશે...

જીઆોસટરીઃ આોક રાષ્ટ્ર, 
આોક કરનરી શરૂઆાર
વકેટનાં દર નક્ી કરવાની 
સત્તા રાજ્ો િાસકે િતી. એવું 
જોવામાં આવ્ું કે રોકારકારોનકે 
આકષ્ણવા માટે પવપવધ રાજ્ો 
ઘરી વાર આ દરનકે ઘટાડી 
દેતાં િતાં. તકેનાંથી કેન્દ્ 
અનકે રાજ્ સરકાર બંનકેનકે 
આવકમાં નુકસાન જતું િતું. 
આ બાબતનકે ધ્ાનમાં રાખતા 
વષ્ણ 2017માં જીએસટી 
(ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વલસસ ટેસિ)
નકે લાગુ કરવામાં આવ્ો. િવકે 
દેશભરમાં ટેસિનાં દર અનકે 
પ્કરિ્ામાં સમાનતા છકે .

કં્પિી (એમેન્ડમને) એક્ષઃ 2017માં કંપની એક્માં સુધારો કરીને 
નાની કંપનીઓને રાહત આપવામાં આવી હતી. 2013માં એક્માં 16 
્ેટકનનકલ ખામીઓને દિદક્મીનલાઇઝ્ટિ કરીને તેને દિવાની (જસવવલ) 
ખામી ગણવામાં આવી.  તેનો હેતુ કંપનીના દિરેક્સ્યને વધુ જવાબિાર 
અને જવાબિેહ બનાવીને કોપષોરે્ટ ગવન્યનસમાં સુધારો કરવાનો છે.

સુધી બચત થઈ ઘરેલુ માજસક 
ખચ્યમાં જીએસ્ટરી લાગુ થયા પછી

કરોિ રૂવપયા જીએસ્ટરી વસૂલાત 
એવપ્રલ 2022માં. આ અત્ાર 
સુધીનો વવક્મ છે.

4%

1,67,540

સુધારાનરી નવરી પહો લ

ઇનસોલવનસી બેન્કરપ્ી કોડષઃ ઇનસોલવનસી એ્િ બેકિંરપ્સી કોિ 2016 
બનાવવામાં આવયો. તેનાથી ‘ઋણધારક’ (િે્ટસ્ય)ના નનયંત્ણની વત્યમાન 
વયવસ્ાને બિલે ‘ઋણ આપનાર’ (કે્દિ્ટસ્ય)ને અંકુશ મળયો. આનાથી, 
ઇઝ ઓફ િુઇંગ બબઝનેસની લ્સ્મત સુધરી અને એનપીએમાં પણ 
ઘ્ટાિો થયો. સંસિે તાિતેરમાં જરૂરી સુધારાને મંજૂરી આપી હતી.  

2014માં ભવારતિી જીડી્પી 
1.10 ્વાખ કરોડ રૂવ્પયવા 
હતી, હવે તે 2.30 ્વાખ 
કરોડ થઈ છે.

9.5 
કરોિ રૂવપયાની જીિરીપી 
તૈયાર થાય છે માત્ એક 
મમનન્ટમાં

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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કો્પવોરેટ ટેક્ષઃ કં્પિીઓ ્પર ઓછો કર બોજ.. પહેલાં સ્ાનનક 
કંપનીઓએ 30 ્ટકા કોપષોરે્ટ ્ેટક્સ આપવો પિતો હતો. અને સરચાિ ્ય 
અલગ. હવે તેને ઘ્ટાિરીને 22 ્ટકા કરવામાં આવયો છે. સરચાિ ્ય 
અને સેસ સાથે અસરકારક િર 25.17 ્ટકા છે. આ પહેલાં ભારતમાં 
કોપષોરે્ટ ્ેટક્સનો અસરકારક િર વવશ્માં સૌથી વધુ હતો.

કવાયદવાિવા બોજમાંથી મુકકત, સસગ્ વવન્ડો કક્યરનસષઃ
બબનજરૂરી કાયિાઓ જીવનની સાથે સાથે વેપારી હરીફાઇ પર પણ 
બબનજરૂરી ભાર નાખે છે. વેપાર સાથે સંકળાયેલા આવા 2875 કાયિા 
કે અવરોધોની ઓળખ કરવામાં આવી. આમાંથી 2007ને નાબિૂ કરી 
િેવામાં આવયા છે. આ ઉપરાંત, સસગલ વવ્િો ક્્લયરનસની સાથે 
જરૂરી મંજૂરીઓની સમયમયમાિામાં પણ ઘ્ટાિો થયો છે.
ફેસલેસ એસેસમેન્ટ, કર સુધારા

કર સુધવારવાિી દદશવામાં મહતવિાં ્પગ્ાં ્ેવવામાં આવયવા છે. 
પ્રામાણણક કરિાતાઓનાં સન્ાનની સાથે ફેસલેસ એસેસમેન્ટની 
વયવસ્ા શરૂ કરવામાં આવી. તેને પદરણામે, વષ્ય 2021-22માં 
વયક્તગત કર વસૂલાત 48 ્ટકા અને કોપષોરે્ટ કર વસૂલાત 41 ્ટકા 
વધી છે. કર વસૂલાત 27.07 લાખ કરોિ હતી, િ ેલક્ષ કરતાં પાંચ 
લાખ કરોિ રૂવપયા વધુ છે. તવશ્નું 

સાૌથરી 
િડપરી આથ્ષરંત્

ઓક્ોબર-દડસેમબર 2021 
કવવાટ્રમાં જીડી્પી વૃધ્ધિ દર 

5.4 ટકવા હતો, િ ેવવશ્વિાં દરેક દેશ 
કરતાં વધુ છે. સરકવારે 2022-2023 
મવાટે પ્રથમ એડવવાનસ એસ્સ્મેટ 9.2 

ટકવા મૂક્ો છે. 2014માં ભવારતિી 
જીડી્પી વવશ્વમાં 10મવા ક્રમે હતી, 

2021માં તે છઠ્વા ક્રમે હતી, ભવારત વર્ 
2030 સુધી ર્્પવાિિે ્પવાછળ મૂકીિે 
એક્શયવાનું બીજુ ંમોટંુ અથ્તંત્ર બિી 

શકે છે.
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 ઇિ આાોફ ડ઼ુઇંર્ બબિનોસ

સરકવારનું ્ક્ષ્ય 
ઇઝ ઓફ ડુઇંગ 
બબઝિેસ યવાદીમાં 
ટોચિાં 50 દેશોમાં 
ભવારતિે સ્થવાિ 
અ્પવાવવવાનું છે.

આ ઇન્ડેસિ પવશ્વ બકેન્ક બિાર િાડે છકે . તકેમાં પવપવધ માિદંડો િો્ 
છકે . તમામ માિદંડોનકે ભકેગાં કરીનકે એ જોવામાં આવકે છકે  કે બબઝનકેસ 
કરવામાં લોકોનકે કેટલી સરળતા છકે . બબઝનકેસ કરવામાં ક્ાં 
અવરોધો આવકે છકે  એ િર જોવામાં આવકે છકે . 

ઊભરતવા બર્રોિી યવાદીમાં ભવારત સતત ત્રીર્ 
મહહિે ટોચ ્પર
મજબૂત નનકાસ અનકે સારી ઉતિાદન પ્વૃશ્ત્તનકે કારરકે ભારત 
જાન્ુઆરી, 2022માં સતત ત્રીજા મહિનકે ઊભરતા બજારોની ્ાદીમાં 
ટોર િર છકે . મમન્ટ ઇમર્જિગ માકડેટ ટે્કર પ્મારકે કોરોના મિામારીનાં 
ઓમમરિોન વકેકર્કેન્ટ છતાં જાન્ુઆરીમાં ભારતમાં મકેન્ુફે્રકરગ અનકે 
સર્વસ એક્ક્પવટી સકેક્રમાં પવ્તરર થ્ંુ છકે  અનકે નવા કામ અનકે 
ઉતિાદનમાં વધારો થ્ો છકે .

2017માં નેશનલ ઇન્ડસ્સ્્રયલ કોડરડોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ 
ઇવ્પપલમેને્ટશન ટ્રસ્, 2017ની થિાપના સાથે ડદલ્ી-મુુંબઇ, અમૃતસર-
કોલકાતા, ચેન્ાઇ-બેંગલુરુ, વાઇઝેગ-ચેન્ાઇ અને બેંગલુરુ-મુુંબઇ 
ઇકોનોતમક કોડરડોરનુું બાંધકામ શરૂ થ્ુું. આ ઉપરાંત, ઉતિરપ્રદેશ અને 
તાતમલનાડુમાં સુંરક્ષણ સામગ્રીનાં ઉતપાદન માટે બે ડડફેનસ કોડરડોરને 
પણ મુંજયૂરી આપવામાં આવી છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

એમએસએમઇ ્પર વવશરે ધયવાિષઃ ભારતની જીિરીપીમાં 29 
્ટકા પ્રિાન સાથે 11 કરોિથી વધુ લોકોને રોજગાર આપનાર 
સુક્ષ્મ, લઘુ અને કુહ્ટર ઉદ્ોગ સેક્ર મા્ેટ પ્રથમ વાર કોઈ 
સરકારે એવાં પગલાં લીધાં છે, િનેાં પર ચાલીને આત્મનનભ્યર 
ભારતનું સપનું સાકાર થઈ રહું છે. કોરોના કાળમાં સૌથી 
વધુ અસરગ્રસત આ ક્ષેત્ની વયાખ્યા નવેસરથી નક્કરી કરવામાં 
આવી. આત્મનનભ્યર ભારત પેકેજમાં પાંચ લાખ કરોિ 
રૂવપયાથી વધુની છ જોગવાઈ કરવામાં આવી. એમએસએમઇ 
સાથે સંકળાયેલા કેસોનાં 72 કલાકમાં નનકાલ મા્ેટ ચેક્્પપયનસ 
પો્ટ્યલની શરૂઆત કરવામાં આવી.

એક જિલ્વા-એક ઉત્પવાદિષઃ એક જિલલા-એક ઉતપાિન 
યોજના દ્ારા ચોક્કસ પ્રોિક્ મા્ેટ જાણીતા હોય તેવા 
જિલલાની ઓળખ કરવામાં આવી. અહીં તેનાં ઉતપાિનને 
પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ તમામ જરૂરી મિિ પૂરી પાિવામાં 
આવે છે. અત્ાર સુધી 103 જિલલામાંથી 106 પ્રોિક્્ટસ નક્કરી 
કરવામાં આવી છે. 739 જિલલામાંથી 739થી વધુ પ્રોિક્્ટસની 
યાિી તૈયાર કરવામાં આવશે.
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વવદેશી હંૂદડયવામણિી અિવામતો વધી

નવકેમબર 2021 સુધી રીન, જાિાન અનકે 
સ્વતઝલષેન્ડ બાદ ભારત પવશ્વનો રોથો સૌથી વધુ 

પવદેશી િંૂકડ્ામર ધરાવતો દેશ બની ગ્ો

477.8
 577 633.6

2019-2020

2020-21
2021-22*

ફુડ઼ પ્રોસેસસગ ઉદ્ોગ  
10,900 કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
2.5 લાખ રોજગારની તકો

આઇટી હવાડ્વેર
7,350 કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ, 14 
કંિનીઓનકે મંજૂરી મળી
1.8 લાખ રોજગારની તકો

એસી, એ્ઇડી બલબ
6,238  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
4  લાખ રોજગારની તક

ફવામમાસયુહટક્ ઉદ્ોગ
15,000  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ 
4 લાખ રોજગારની તકો।
21 અરજીઓ મંજૂર અનકે છ પ્ોજિ કેક્ 
શરૂ થઈ ગ્ા છકે

ફવામમાસયુહટક્ એ્પીઆઇ 
(દવવાઓિો કવાચો મવા્)
6,940  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
જથથાબંધ દવા માટે 49 અરજીઓ 
મંજૂર અનકે 8 પ્ોજિ કેક્ શરૂ

ટેજ્કોમ ઉત્પવાદિ
12,195  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
40 િજાર રોજગારની તકો

સો્ર ્પીવી મોડુ્લ્સ
45,00  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
1.5 લાખ રોજગારની તકો

ઇ્ેક્્રોનિક ઉત્પવાદિ
40,951 કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
2.5 લાખ રોજગારની તકો 

મદેડક્ ઉ્પકરણ
3,420  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
2.5 લાખ રોજગારની તકો

ઓટોમોબવાઇ્ કોમ્પોિન
42,500  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
7.5 લાખ રોજગારની તકો

ડ્ર ોિ અિે તેિે સંબંધધત પ્રોડક્્ટસ
3 વષ્ણમાં 120 કરોડ રૂપિ્ાની 
જોગવાઇ. 10,000નકે રોજગારની 
તકો અનકે 900 કરોડનો બબઝનકેસ

ટેક્ટવાઇ્
10,683  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
7.5 લાખ રોજગારની તકો

સ્પેશયવાજ્ટી સ્ી્
6,322  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
5.25 લાખ રોજગારની તકો

એડવવાનસ કેતમસ્્ર ી સે્ 
18,100  કરોડ રૂપિ્ાની જોગવાઈ
50 શ્ગગાવોટ પ્મત કલાકની 
ઉતિાદન ક્ષમતા િાંસલ કરવાનો 
લક્ષ્ય

પ્રર્તરનાં નવા બશખર પર
વવક્રમ નિકવાસ, આંકડો 418 અબજ 

અમેદરકિ ડો્રિે ્પવાર
ભારતકે નારાકી્ વષ્ણ 2021-22માં વાષરક્જ્ક 

વ્તુઓની નનકાસમાં નવો રેકોડ્ણ  નોંધાવ્ો છકે . 
એક વષ્ણ દરમમ્ાન 418 અબજ અમકેકરકન 

ડોલરની નનકાસ થઈ છકે .

મોબવાઇ્ ઉત્પવાદિમાં બીજો િંબર
2014-15માં મોબાઇલ ફોનનું ઉતિાદન 6 કરોડ 

અનકે રૂ. 19,000 કરોડનું મૂલ્ય િતું, જિ કે 2020-
21માં વધીનકે 30 કરોડ સકેટ અનકે 2.20 લાખ 

કરોડ મૂલ્ય થઈ ગ્ંુ. 2014માં સકેલુ્લર ફોન 
અનકે ઉિકરરોનાં નનમધારની બકે ફેક્રીઓ િતી, 

જિ કે 2021માં વધીનકે 200 થઈ ગઈ.

વૈજશ્વક સમુદવાયિો વધતો વવશ્વવાસ-વવક્રમ એફડીઆઇ
2014 બાદ રેલ ઇન્ફ્ા, કડફેનસ, કડવાઇસ, 
કનસ્્ટક્શન ડેવ. જિ કેવા સકેક્સ્ણનકે પવદેશી રોકાર માટે 
ખોલવામાં આવ્ા. રિોડકાસ્સ્ટગ, કરટેલ ટે્કડગ, 
એર ટ્ાનસિોટ્ણ , વીમો અનકે િકેન્શન જિ કેવા સકેક્સ્ણમાં 
એફડીઆઇનાં નન્મ સરળ કરવામાં આવ્ા 
છકે . સંરક્ષર ક્ષકેત્રમાં 74 ટકા પવદેશી રોકારનકે 
મંજૂરી  બાદ, એફડીઆઇ પ્વાિ વધીનકે નવા 

પવરિમ ્તરે િિોંરી ગ્ો છકે . ભારતમાં 20-21માં 
81.97 અબજિકેોલરનો અત્ાર સુધીનો સૌથી વધુ 
એફડીઆઇ પ્વાિ આવ્ો. ભારત  ટોરનાં િાંર 
સીધા પવદેશી રોકાર િાંસલ કરનાર દેશમાં સ્ાન 
િામકે છકે . મકે, 2014થી માર્ણ 2022 સુધી 500.5 
અબજ ડોલરથી વધુનું પવદેશી રોકાર આવ્ું છકે , 
જિ કે 2004-14નાં એફડીઆઇ કરતા 65 ટકા વધુ છકે .

આત્મનનભ્યર બનવાના વવઝનને ધયાનમાં રાખીને ભારતની 
ઉતપાિન ક્ષમતા અને નનકાસને પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ નાણાકરીય 
વષ્ય 2021-22માં ઉતપાિનના 13 ્ટોચનાં સેક્સ્ય મા્ેટ પીએલઆઇ 
યોજનામાં 1.97 લાખ કરોિ રૂવપયાની જાહેરાત કરવામાં આવી, 
જ્ારે િ્ોનનાં ઉપકરણો મા્ેટ પીએલઆઇ યોજનાને કેબબને્ેટ 
સપ્ેટમબર, 2021માં મંજૂરી આપી. સામાન્ય બિ્ેટમાં, તેનો ઉલલેખ 
કરતા નાણા મંત્ી નનમ્યલા સીતારામને જણાવયુ ંકે આત્મનનભ્યર 
ભારતના દ્રણષ્ટકોણને હાંસલ કરવા મા્ેટ 14 સેક્સ્ય સાથે 
સંકળાયેલી પ્રોત્સાહન યોજનાને પ્રચિં પ્રમતસાિ મળયો છે. તેમાં 
60 લાખ નવાં રોજગાર સિ ્યન કરવાની ક્ષમતા છે. આગામી પાંચ 
વષષોમાં 30 લાખ કરોિ રૂવપયાની વધારાની ઉતપાિન ક્ષમતા છે.

ઉદાોર્ાો માટો પરીઆોલઆાઇ 

જોવરી યાોજના પ્રથમ વાર
આાૌદાોઝર્ક કાતંર-4.0નરી રૌયારરી

(આંકડવા અબજ ડો્રમાં)

(31 દડસેમબર, 2021)

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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યુવા સપનાનું 
ભારર

્ુવાનો ભવવષયનાં રાષટ્ર  નનમયાતા હોય છે અને એટલાં માટે ભારત વવશેષ થિાન ધરાવે છે કારણ કે દેશમાં 65 
ટકા લોકોની ઉુંમર 35 વષ્તથી ઓછી છે. ્ુવાનો અને વવદ્ાથતીઓ પર વવશેષ ધયાન કેન્દ્રરીત કરવા સરકારે અનેક 
મહતવનાં નનણ્તયો લીધાં છે, જમેાં ગુણવતિાપયૂવ્તક ઝશક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ્ુવાનોનાં કૌશલ્ય 

વવકાસ પર પણ ખાસ ભાર મયૂકીને ભારતનાં ભવવષયનો પાયો મજબયૂત કરવામાં આવી રહ્ો છે...

દેશમાં િાલમાં 68,000થી વધ ુસ્ટાટ્ણઅિ 
છકે. સ્ટાટ્ણઅિકે વષ્ણ 2016થી લઈનકે અત્ાર 

સુધી 6 લાખથી વધુ રોજગાર સજિ ્ણન ક્ુું 
છકે . 45 ટકાથી વધ ુસ્ટાટ્ણઅિ શ્કેરી-2 

અનકે શ્કેરી-3 શિેરોમાંથી છકે અનકે તકેમાંથી 
45 ટકાનુ ંપ્મતનનધધતવ મહિલા ઉદ્ોગ 

સાિલસકો કરે છકે.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભષઃ 16 ર્ન્ુઆરી, 2016 

હેતુષઃ ઇનોવેશનની ઇકો જસસ્મનું નનમમાણ

યુવાનાો માટો વરદાન સાબબર થરરી 
સ્ટાટ્ષઆપ ઇન્ડિયા

સ્ાટ્તઅપ ઇબન્ડયા 44
થી વધુ યુનિકોિ ્જોડવવામાં 
આવયવા છે વર્ 2021 
દરતમયવાિ. એવપ્ર્ 2022 
સુધી 15 યુનિકોિ્િો ઉમરેો 
થયો. દેશમાં હવે 100 
યુનિકોિ ્છે.

46મો રેન્ક છે ભવારતિો 2021માં ગ્ોબ્ 
ઇિોવેશિ ઇન્ડેક્માં. 2014માં 76મો રેન્ક હતો.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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આ ્ોજનામાં દેશભરનાં 11.20 લાખ 
શાળામાં ભરતા લગભગ 11.80 કરોડ 
બાળકોનો સમાવકેશ થા્ છકે . િીએમ િોષર 
્ોજના અંતગ્ણત નસ્ણરીથી માંડીનકે આઠમા 
ધોરર સુધીનાં પવદ્ાથથીઓનકે આવરી લકેવામાં 
આવકે છકે . િવકે તકેમાં િોષર્ુ્ત ફોર્ટફાઇડ 
રોખા આિવાનો નનર્્ણ  લકેવામાં આવ્ો છકે .

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 29 સપટેમબર, 2021

હેતષુઃ સરકારી, સરકારી અનુિાન મેળવતી શાળાઓમાં 
ધોરણ એકથી આઠમાં ભણતા તમામ વવદ્ાથશીઓને 
પોષણયુ્ ત ભોજન પૂરં પાિવું.

પરીઆોમ પાોરણ યાોજના 
તવદાથથીઆાોનો પાોરણ

પીએમ પોષણ યોજના

130794.90
કરોડ રૂવપયાનુું કુલ બજટે 
છે પીએમ પોષણ યોજનાનુું

ન્સ્નલંર્, હરન્સ્નલંર્ 
આનો આપન્સ્નલંર્નો નવરી 
ર્તર મળરી

ભસ્કલ ઇબન્ડયા તમશન

પ્રવારંભ 15 જુ્વાઇ, 2015

લોકોએ તાલીમ મેળવી લીધી છે 
અત્ાર સુધી અને 1,08,40,911 
સર્્ટફાઇિ છે. આ તાલીમબધ્ધ 
યુવાનોમાંથી 56 ્ટકાનું પલસેમેન્ટ થઈ 
ગયું છે.

1,35,40,509 

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

સ્ટોડિ આપ ઇન્ડિયાથરી 
રાોજર્ાર સજ્ષનનો 
મજબયૂરરી

સે્ન્ડ અપ ઇબન્ડયા

પ્રવારંભ 5 એવપ્ર્, 2016

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

્ોજનાના પ્ારંભ બાદ 21 માર્ણ 2022 
સુધી સ્ટકે ન્ડ અિ ઇશ્ન્ડ્ા ્ોજના 
અંતગ્ણત 1,33,995 ખાતામાં 30,160 
કરોડ રૂપિ્ા આિવામાં આવ્ા છકે . 
અનુસધૂરત જામતનાં લોકોનાં 19,310 
ખાતા માટે રૂ. 3976.84 કરોડ 
મંજૂર કરવામાં આવ્ા છકે . એસટીના 
6435 ખાતામાં 1373.71 કરોડ 
રૂપિ્ાની મંજૂરી આિવામાં આવી 
છકે . 2019-20માં સ્ટકે ન્ડ અિ ઇશ્ન્ડ્ા 
્ોજનાનકે 15મા નારા િંરની સંપૂર્ણ 
મુદત એટલકે કે 2020-2025 સુધી 
લંબાવવામાં આવી છકે .

હેતુષઃ આર્થક સશક્તકરણ અને 
રોજગાર સિ ્યનની સાથે મહહલાઓ 
અને અનુસૂચચત જામત-જનજામતના 
સમુિાયોમાં ઉદ્ોગ સાહજસકતાને 
પ્રોત્સાહન આપવું.

નવરી બશક્ણ નરીતરથરી 
બશક્ણનાં રમામ સરરાો પર 
બધાંનરી આોક સમાન પહાંચ 
સુનનનચિર થઈ

નવી રાષટ્ર ીય ઝશક્ષણ નીતત

પ્રવારંભ 2020

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

નવી શશક્ષર નીમત અંતગ્ણત શાળાઓ અનકે 
કોલકેજોમાં ભરાવવાની નીમત ઘડવામાં 
આવકે છકે . એનઈિી 2020 ભારતનાં 
્ુવાનોનકે ભપવષ્ માટે તૈ્ ાર કરશકે અનકે 
તકેનું લક્ષ્ય ભારતનકે પવશ્વનાં સૌથી મોટા 
કુશળ કા્્ણબળમાં બદલવાનું છકે . ત્ાં 
સુધી કે મધ્મ ્તરનાં પવદ્ાથથીઓનકે 
િર સુથારીકામ, વીજળી કરિકેકરગ, 
ગાડ્ણ નનગ, માટીકામ, એમરિોઇડરી સહિતનાં 
કૌશલ્યમાં વ્ાવસાય્ક તાલીમ આિવામાં 
આવશકે. નીમત અંતગ્ણત 2025 સુધી 
ઓછામાં ઓછા 50 ટકા પવદ્ાથથીઓનકે 
વ્ાવસાય્ક કૌશલ્ય પ્દાન કરવાનો લક્ષ્ય 
નનધધાકરત કરવામાં આવ્ો છકે .

હેતુષઃ શશક્ષણનાં તમામ સતરો પર 
બધાંની એક સમાન પહોંચ સુનનજચિત 
કરવી.

હેતુષઃ ભસ્કસલગ, દરભસ્કસલગ અને અપભસ્કસલગ 
મા્ેટ વવશાળ ઇ્ફ્ાસ્્્ચરનું નનમમાણ. આ 
ઉપરાંત, રોજગારીની તકો વધારવી.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

આ યોજના અુંતગ્તત 25 એવપ્રલ, 2022 
સધુી 1,42,49,631 વયકકતઓએ 
રજીસ્્રેશન કરાવ્ુું છે. 46 લાખથી વધુ 
મહહલા અન ેડદવયાંગજનોન ેકૌશલ્ય 
તાલીમ આપવામાં આવી છે. જાન્આુરી 
2021થી પ્રધાનમુંત્રી કૌશલ વવકાસ 
યોજનાનાં ત્રીજા તબક્કાની શરૂઆત 
થઈ છે. કૌશલ્ય વવકાસ યોજના અુંતગ્તત 
75 રેલવ ેતાલીમ સુંથિાઓમાં તાલીમ 
આપવામાં આવી રહી છે.
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દીક્ષા િર અનકેક ભાષાઓમાં 12મા 
ધોરર સુધીની તમામ અભ્ાસ 

સામગ્રી ઉિલબ્ધ છકે. દીક્ષાનકે 35 
રાજ્ો અનકે કેન્દ્શાલસત પ્દેશોએ 

અિનાવ્ંુ છકે . સીબીએસઇ અનકે 
એનસીઇઆરટી ઉિરાંત કરોડો 

પવદ્ાથથીઓ અનકે શશક્ષકો તકેનો 
ઉિ્ોગ કરે છકે.

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 5 સપટેમબર, 2017

હેતુષઃ બાળકોનાં ઓનલાઇન અભયાસની સાથે સાથે 
શશક્ષકોને ઓનલાઇન તાલીમ આપવા મા્ેટ િીક્ષા પો્ટ્યલ 
શરૂ કરવામાં આવયું

બાળકાોનો બશક્ણ આનો બશક્કાોનો 
આાોનલાઇન રાલરીમ મળરી રહરી છો

દીક્ષા

આટલ ઇનાોવોશન તમશનથરી 
પ્રાદોબશક ભારાઆાોમાં 
ઇનાોવોશનનો પ્રાોત્ાહન

અટલ ઇનોવેશન તમશન

પ્રવારંભ ઓક્ોબર 2021

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

પ્ારંભઃ 26 એપપ્લ, 2016
િેતઃુ ખકેલાડીઓની પ્મતભાઓ ઓળખીનકે નારાકી્ 
સિા્ આિવી અનકે તકેમનો પવકાસ કરવો.
પ્ગમતઃ ખકેલો ઇશ્ન્ડ્ા ્ોજના દ્ારા રાષટ્ી્ અનકે 
આતંરરાષટ્ી્ ્તરે અનકેક ખકેલાડી બિાર આવ્ા 
છકે અનકે આજિકે સફળતાનાં શશખરો િર છકે.  આ 
્ોજનાથી ગ્રાસ રૂટ લકેવલથી ઉિર સુધી એક 
ઇકો લસસ્ટમ તૈ્ ાર થઈ છકે અનકે સફળતાપૂવ્ણક 
પ્મતભાઓનકે શોધવા અનકે તૈ્ ાર કરવાની સાથકે તકેમનકે 
ઓલલમમ્િકના િોકડ્મ સુધી િિોંરાડવામાં સૌથી 
મિતવની ભૂમમકા નનભાવી રહ્ા છકે. રમતગમતનાં 
મકેદાનોનાં પવકાસ અતંગ્ણત દેશમાં 2008થી 2014 
સુધી 38 ્િોટ્સ્ણ સુપવધા િતી, જ્ારે 2014થી 
2020 વચ્ચકે તકેની સંખ્ા 360 થઈ ગઈ છકે. બીજી 
બાજુ, કોછરગમાં સુધારા અતંગ્ણત 14,956 કોરનકે 
િા્ાના ્તરે પ્મતભા િસંદ કરવા તાલીમ આિવામાં 
આવી. વષ્ણ 2024 સુધી રમતગમત માટે 25 
એસિલનસ સકેન્ટર, 100 નકેશનલ એકેડેમી ઓફ 
એસિલનસ અનકે 1000 ખકેલો ઇશ્ન્ડ્ા કેન્દ્ દેશભરમાં 
લજિલલા ્તર િર સ્ાિવામાં આવશકે.

હેતુષઃ શાળા, યુનનવર્સ્ટરી, દરસચ્ય 
ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ, સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધયમ એકમો 
(એમએસએમઇ)નાં સતર પર િેશભરમાં 
ઇનોવેશન અને ઉદ્ોગસાહજસકતાની ઇકો-
જસસ્મ બનાવવી અને તેને પ્રોત્સાહન આપવું.

n  26 એપપ્લ, 2022 સુધી દેશમાં 
અટલ હટન્કરીંગ લકેબની સંખ્ા 
9,500થી વધુ છકે . આ ઉિરાંત, 34 
રાજ્ો અનકે કેન્દ્શાલસત પ્દેશોનાં 
722 લજિલલામાં તકે ફેલા્કેલી છકે .

n  ભારત સીડ ફન્ડનાં માધ્મથી 300 
ઇન્કબુકેટર દ્ારા 3600 ઉદ્ોગ 
સાિલસકોનકે મદદ કરવામાં આવી છકે .

n  કેન્દ્રી્ મંત્રીમંડળકે  તાજિ કેતરમાં જ 
અટલ ઇનોવકેશન મમશનનકે માર્ણ 
2023 સુધી રા્ુ રાખવા મંજૂરી 
આિી છકે .

n  આ મમશન અંતગ્ણત સકેન્ટરોની 
સ્ાિના અનકે લાભાથથીઓનકે મદદ 
કરવા માટે 2,000 કરોડ રૂપિ્ાથી 
વધુ ખર્ણ કરવામાં આવશકે. 

ખોલાો ઇન્ડિયાઃ રમર-ખોલાડરીઆાોનાં 
તવકાસનાો રાષ્ટ્રરીય કાય્ષકમ

યુનનવબસથિટરી

આઇઆઇટી
2014 20142021 2021

આઇઆઇએમ

ઉચ્ચ ક્શક્ષણ સસં્થવાઓમાં 
્પણ વધવારો

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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આ ્ોજના અંગકે જાગૃમત 
ફેલાવવા માટે પવપવધ અભભ્ાનો 

રલાવવામાં આવી રહ્ા છકે , 
જિ કેથી વધુનકે વધુ નાગકરકો આ 

્ોજનાનો લાભ લઈ શકે. તકેમાં 
ભારત સરકાર નવા રોજગાર માટે 

એમ્પલો્સ્ણનકે ઇિીએફ ફાળાની 
8.33 ટકા ચૂકવરી કરે છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 07 ઓગસ્, 2016

હેતુષઃ એ્પપલોયસ્યને પ્રોત્સાહહત અને નવાં રોજગારની તકો પૂરી 
પાિવી

રાોજર્ાર પ્રાોત્ાહન યાોજનાથરી 
આાત્મનનભ્ષરરા રરફ

પ્રધાનમુંત્રી રોજગાર પ્રોત્સાહન યોજના 1.21
કરોડ લાભાથતીઓને 
લાભ મળી રહ્ો છે 
27 નવેમબર 2021 
સધુી, 1.53 લાખ 
કું પનીઓ દ્ારા 

રાષ્ટ્રરીય પરરીક્ા આોજન્સરી
મે 2018માં રાષ્્ટરીય પરીક્ષા એજનસીની શરૂઆત કરવામાં 
આવી. ભારતમાં યોજાતી િઇેઇ, ની્ટ, ન્ેટ સહહતની પ્રવેશ 
પરીક્ષાઓ હવે આ એજનસી દ્ારા લેવામાં આવશે. આશરે 
60 લાખ પરીક્ષાથશીઓ િર વષચે વવવવધ સંસ્ાઓની 
પરીક્ષાઓમાં બેસે છે.

હડનજટલ યુનનવબસથિટરી
તમામને વવશ્ કક્ષાનું ઊચ્ચ શશક્ષણ સુલભ થાય તે મા્ેટ 
2022નાં કે્દ્રરીય બિ્ેટમાં દિજિ્ટલ યુનનવર્સ્ટરીની જાહેરાત 
કરવામાં આવી હતી. આનાથી, ગુણવત્ાસભર ઉચ્ચ શશક્ષણનો 
પ્રસાર થશે, િ ેખાસ કરીને ગ્રામીણ, અંતદરયાળ અને 
આદિવાસી વવસતારો મા્ેટ લાભકતમા નીવિશે.

સ્વયંપ્રભા
સમગ્ર િેશમાં ચોવીસ કલાક િાયરેક્ ્ુટ હોમ ઉચ્ચ ગુણવત્ા 
ધરાવતી 34 ચેનલનું પ્રસારણ કરતી આ પહેલ છે. તેનો હેતુ 
એવા અંતદરયાળ વવસતારો સુધી શશક્ષણ પૂરં પાિવાનો છે 
જ્ાં હજુ પણ ઇન્ટરન્ેટની સુવવધા પહોંચી નથી.

રાષ્ટ્રરીય ભરથી આોજન્સરી
કે્દ્ર સરકારની નોકરીઓની ભતશી પ્રદક્યામાં પદરવત્યનકારી 
સુધારો લાવવા મા્ેટ રાષ્્ટરીય ભતશી એજનસીની રચનાને 
મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સરકારી નોકરીના ઇચુ્છક તમામ 
ઉમેિવાર રાષ્્ટરીય ભતશી એજનસી દ્ારા આયોજિત કોમન 
એબપ્ટટ્ુિ ્ેટસ્માં માત્ એક વાર જ ભાગ લઈ શકશે.

SWAYAM
સ્િરી વેબસ ઓફ એક્ક્વ લર્નગ ફોર યંગ એસપાયરરગ 
માઇ્િ્ટસ (SWAYAM) એકરીકૃત મંચ છે, િ ેસુ્કલ (ધોરણ 
9થી 12)થી માંિરીને પોસ્ ગ્રેજ્ુએશન સુધી ઓનલાઇન 
અભયાસક્મ પૂરો પાિે છે. 19 એવપ્રલ, 2022 સુધી રજીસ્િ્ય  
યુઝસ્યની સંખ્યા 2,71,90,053 છે.

નનષ્ા 
નનષઠા હેિમાસ્ર અને શશક્ષકોની પ્રગમત મા્ેટની રાષ્્ટરીય 
પહેલ છે. કે્દ્ર સરકાર દ્ારા શશક્ષણ ક્ષેત્ને મજબૂત કરવા મા્ેટ 
નનષઠા યોજનાનો પ્રારંભ કરવામાં આવયો છે, િનેો હેતુ િેશનાં 
શશક્ષકોને તાલીમ પૂરી પાિવાનો છે.

હડનજટલ લાઇબ્ોરરી
ભારતની રાષ્્ટરીય દિજિ્ટલ લાઇબ્રેરી સસગલ વવ્િો સચ્ય / 
બ્રાઉઝ ફેજસજલ્ટરી હેઠળ અભયાસ સંસાધનોની  વચયુ્યઅલ 
દરપોઝી્ટરી વવક્સાવવાનો પ્રોિકે્ છે. 19 જૂન, 2018નાં રોજ 
રાષ્્ટરીય વાંચન દિવસનાં પ્રસંગે નેશનલ દિજિ્ટલ લાઇબ્રેરી 
ઓફ ઇન્િયા લોંચ કરવામાં આવી હતી.

દસરાવોજોનું સોલ્ફ સહટથિહફકોશન
‘મમનનમમ ગવમચેન્ટ-મેક્ક્સમમ ગવન્યનસ’નું પાલન કરતા ભારત 
સરકારે િસતાવેજોનાં સેલ્ફ-સર્્ટદફકેશનની પ્રદક્યા શરૂ કરી. 
જૂન, 2016થી ભતશી એજનસીઓ ઉમેિવારો દ્ારા સવ-પ્રમાણણત 
િસતાવેજોને જમા કરવાના આધારે પ્રોવવઝનલ એપોઇન્ટમેન્ટ 
લે્ટર જારી કરે છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
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18 એપપ્લ, 2022 સુધી 1013789 શાળાઓમાં ફીટ ઇશ્ન્ડ્ા 
અંતગ્ણત રજીસ્્ટકેશન કરવામાં આવ્ું. કફટ ઇશ્ન્ડ્ા મુવમકેન્ટ તકેનાં 
પવપવધ કફટનકેસ અભભ્ાન જિ કેમ કે કફટ ઇશ્ન્ડ્ા સુ્લ વીક, કફટ 

ઇશ્ન્ડ્ા ફ્ીડમ રન, કફટ ઇશ્ન્ડ્ા સાઇ્લોથોન અનકે અન્ય માધ્મો 
દ્ારા દેશભરમાં લાખો લોકો સાથકે જોડા્કેલી છકે . કફટ ઇશ્ન્ડ્ા 
મુવમકેન્ટમાં ઉંમરના હિસાબકે અલગ અલગ કફટનકેસ પ્ોટોકોલ 

બનાવવામાં આવ્ાં છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 29 ઓગસ્, 2019

હેતુષઃ લોકોનાં િૈનનક જીવનમાં શારીદરક 
પ્રવનૃત્ઓ અને રમતને સામેલ કરવી.

હફટનોસનાો ડાોિ, આડધાો 
કલાક રાોજ

ડફટ ઇબન્ડયા મુવમેન્ટ

નોશનલ કો હરયર સતવથિસ પર 
રાોજર્ારનરી આનોક રકાો, 
યુવાનાોનાં સપનાં સાકાર 
થઈ રહાં છો

નેશનલ કેડરયર સર્વસ

પ્રવારંભષઃ 20 જુ્વાઇ, 2015

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

હેતુષઃ રોજગાર શોધવામાં મિિ કરવી

• એનસીએસ પ્ોજિ કેક્ અંતગ્ણત 
એનસીએસ િોટ્ણલ િર અત્ાર 
સુધી 94 લાખથી વધુ વકેકેનસી જારી 
કરવામાં આવી છકે .

• આ ઉિરાંત, બકે લાખથી વધુ 
નોકરીવાંચુ્છઓનકે એનસીએસ 
પ્ોજિ કેક્ અંતગ્ણત આ્ોલજિત 
રોજગાર મકેળા દ્ારા રોજગાર પ્ાપત 
થ્ાં છકે .

• કનસલ્ટનસીનાં િેતુથી એનસીએસ 
િોટ્ણલ િર 3600થી વધુ વ્વસા્ 
માટે કારકકદદી સામગ્રી ઉિલબ્ધ છકે.

• આ માટે https://www. ncs.
gov.in િર રજીસ્્ટકેશન કરાવવું િડે 
છકે , એ િછી દરેક ક્ષકેત્રમાં નોકરીની 
તકો મળકે  છકે . એ સરકારી િો્ કે 
મહિલાઓ માટે નોકરી. વક્ણ  ફ્ોમ 
િોમ િો્ કે કદવ્ાંગજનો માટે 
નોકરી.

લડાખમાં પ્રથમ સોન્ટ્લ યુનનવબસથિટરીનાો પ્રારંભ
પયૂવાગેત્તર રાજ્ાોમાં 22 નવરી યુનનવબસથિટરી ખાોલવામાં આાવરી

દોશનાં પ્રથમ ફાોરોન્ન્સક આનો રોલ ટ્ાન્સપાોટ્ષ 
યુનનવબસથિટરીનરી શરૂઆાર

વર્ષ વર્ષ 
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“મારો દેશ અમર રહે તવેો ઇરાદો છે. દુનનયા યાદ કરે તો મારા દેશને યાદ કરે, મારા દેશનાં ભવવષયને જયૂએ, મારા દેશ માટે 
દુનનયા ગવ્તથી કહે, આ એવો દેશ છે જ ેમાનવ કલ્યાણનો માગ્ત દશયાવી શકે છે. વવશ્ને મશુકેલીમાંથી બહાર કાઢવાની શકકત 

આ ધરતીમાં છે.” આ વવચારો ધરાવતા સવામી વવવકેાનુંદના ભારતન ેવવશ્ ગરુુ બનાવવાના સવપ્નન ેસાકાર કરી રહ્ા છે 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. તમેનાં નતેતૃવમાં જ ેવવશ્નાં દરેક આુંતરરાષટ્ર ીય મુંચ પર આત્મવવશ્ાસથી ભરપયૂર ભારતની ગુુંજ 
સુંભળાઈ રહી છે. કોવવડનાં મશુકેલ સમયમાં વવશ્ ગુરુ ભારત ેવવશ્ન ેસમસયાનો સામનો કરવાનુું બળ પયૂરુું  પાડુું અન ે

પોતાની તાકાત પણ બતાવી.

વષ્ય 2014માં નરે્દ્ર મોિીને વવશ્ની સૌથી મો્ટરી 
લોકશાહરીના વિાપ્રધાન તરીકે પસંિ કરવામાં 
આવયા ત્ારે વવશ્ને આતુરતા હતી કે તેમની 

વવિેશ નીમત કેવી હશે?  પણ તેમણે વવશ્ભરમાં નવાં મમત્ો 
બનાવવાની સાથે સાથે જૂના મમત્ો સાથે સંબંધોને મજબૂત 
કરતાં ભારતની વવિેશ નીમતમાં નવો જુસસો ઉમયેષો. 21મી 
સિીમાં ‘ઇન્િયા ફસ્્ય ’ના જસધ્ધાંતોને સવષોપરી રાખીને તેમણે 
િ ેનીમત અપનાવી તેને ‘એક્ક્ગ ઇસ્’ અને ‘લુરકગ વસે્’ની 
નીમત તરીકે ઓળખ મળરી. વવશ્ અંગે વિાપ્રધાન મોિીનાં 
નેતૃતવ હેઠળની સરકારનું વવઝન આધુનનક છે. એ્ટલે જ જ્ારે 
કોવવિ મહામારીના સમયમાં 150થી વધુ િેશોની મિિ કરીને 
ભારતે વવશ્ને કોવવિથી લિવાનો જુસસો આપયો. ભારત હવે 

આત્મવવશ્ાસથી ભરપૂર છે. કોવવિ પછી બિલાતા સમયમાં 
િુનનયા હવે ભારત તરફ આશાની નજરે જોઈ રહરી છે. એ્ટલે 
જ, જી-20થી માંિરીને બબ્રક્સ સુધી, ્ વાિથી માંિરીને એસસીઓ 
સમમ્ટ સુધી અને આજસયાનથી માંિરીને ઇસ્ન્ય ઇકોનોમમક 
ફોરમ અને કોપ-26 સુધી, િરેક આંતરરાષ્્ટરીય મંચ પર 
ભારતની ગુંજ સંભળાઈ હતી. સંયુ્ત રાષ્્ટની સલામતી 
પદરષિની અધયક્ષતા મેળવવાનું ગૌરવ હાંસલ કરનાર ભારતે 
સાબબત કરી આપયું છે કે તે મો્ટરી વૈનશ્ક જવાબિારી નનભાવવા 
તૈયાર છે. વવશ્ ગુર ભારત હવે પોતાનો રસતો જાતે તૈયાર 
કરવામાં વવશ્ાસ ધરાવે છે. વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીનું વવઝન 
એક એવા ભારતનાં નનમમાણનું છે િ ેમજબૂત, આધુનનક અને 
આત્મનનભ્યર હોય, િ ેવવશ્ માનવતાને મિિરૂપ હોય.

તવશ્ રુ્રુ બનરી રહો લું ભારર
ઓાંતરરાષ્ટીય

વર્ષ વર્ષ 
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ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયનસ (ISA)નો પ્રારંભ 
સૌર સંસાધન ધરાવતા િેશોની વવશેષ ઊજા્ય 
જરૂદરયાતો પૂરી કરવા મા્ેટ કરવામાં આવી 

હતી, િનેું નેતૃતવ ભારત અને ફ્ાનસ પાસે છે. આ 
આંતરરાષ્્ટરીય સંસ્ાનું વિંુમથક ભારતમાં છે. 

અત્ાર સુધી 103 િેશ તેનાં સભયો બની ચૂક્ાં છે.

ઇન્ટરનોશનલ સાોલર 
આોલાયન્સ

દેશ જોડવાયવા હતવા 
આંતરરવાષટ્ર ીય યોગ દદવસિવા 
કવાય્ક્રમમાં ગયવા વરષે

177

 તવદોશ નરીતર... ભારતિી વવદયેશ િીવતઓયે છયેલા ંઓાઠ 
વર્સમાં ઓિગ ઓાયેળખ બિાવી છયે ....

તવસરાહરર પડાોશવાદ 
આનો પડાોશરી પ્રથમ

n દરેક રાષટ્ માટે એ જરૂરી બની જા્ છકે  કે તકે 
િોતાના મમત્રોની િસંદગી સાવરકેતીપવૂ્ણક કરે 
એટ્ંુ જ નિીં િર એવી ઘટનાઓનકે ધ્ાનમાં 
રાખીનકે સંબંધોનકે જાળવકે જિ કેનો પવશ્વભરમાં 
પ્ભાવ િો્.

n આ પવરાર સાથકે િડોશીઓ સાથકે સારા 
સંબધો રાખવા માટે ‘િડોશી પ્થમ’ અનકે 
દૂરના દેશો સાથકે સંબંધોનકે આ્ામ આિવાની 
કદશામાં ‘પવ્તાકરત િડોશવાદ’ (Extended 
Neighbourhood)ની નીમત 2014 બાદ 
દેશની પવદેશ નીમતનો આધાર બની.

n કેન્દ્ સરકારનાં નવીન અભભગમનકે કારરકે ભારત 
પ્ત્કે પવશ્વનો ખરકાટ િર દૂર થવા લાગ્ો 
અનકે કોરોના સમ્માં ‘વસુધૈવ કુટુમબકમ’ની 
ભાવના સાથકે ભારત પવશ્વનાં ઉત્તમ નકેતૃતવ 
તરીકે ઊભ્ુું છકે .

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

ભારતની યોગની પ્રાચીન પરંપરાને વૈનશ્ક ઓળખ 
અપાવી અને વવશ્એ 21 જૂનને આંતરરાષ્્ટરીય યોગ 
દિવસ તરીકે માન્યતા આપી.

આાંરરરાષ્ટ્રરીય યાોર્ હદવસ
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''सववे भवनतु सजुिनः सववे सनत ुजनरामयाः'' ના મંત્ 
સાથે ભારતે કોવવિ િવેી વવપરીત પદરલ્સ્મતમાં 
બે સવિેશી રસી તૈયાર કરી એ્ટલું જ નહીં પણ 
િેશમાં રસીકરણની સાથે વવશ્નાં 150થી વધુ િેશો 
સુધી રસી મોકલી. કોરોના કાળમાં િવાઓ અને 
અન્ય જરૂદરયાતની ચીજો પણ પૂરી પાિરી, િનેાં મા્ેટ 
કે્ટલાંક િેશોએ ભારતને રામાયણના હનુમાનની 
ઉપમા પણ આપી.

વોક્ક્સન મૌત્રી

અમદેરકા, જાપાન અને ઓસે્્જલયાની સાથે ભારત 
્વાિ જૂથનું મહતવપૂણ્ય વયૂહાત્મક ભાગીિાર 
છે. હહ્િ-પ્રશાંત ક્ષેત્માં વયૂહાત્મક રીતે આ 
ભાગીિારી ખૂબ મહતવની છે. અમેદરકા, જાપાન, 
અને ઓસે્્જલયાની સાથે હવે રશશયામાં પણ 2+2  
સંવાિનો પ્રારંભ. આ જ રીતે ભારતને 8મી વાર 
સંયુ્ ત રાષ્્ટ સલામતી પદરષિનાં કામચલાઉ 
સભય તરીકે પસિં કરાયું.

વિાડ 2+2 સંવાદઃ

n  રશશયા-યુકે્ન યુધ્ધ િરમમયાન 
િેશનાં 22,000થી વધુ નાગદરકોને 
હેમખેમ પાછા લાવવા મા્ેટ 
ઓપરેશન ગંગા ચલાવવામાં આવયું 
અને પાદકસતાન સહહત વવશ્નાં અન્ય 
વવદ્ાથશીઓને પણ ભારતે બચાવયા.

n  કોરોના કાળમાં પણ એક 
જવાબિાર રાષ્્ટ હોવાનાં નાતે 
પોતાના નાગદરકોને લાવવા મા્ેટ 
સફળતાપૂવ્યક ‘વંિે ભારત મમશન’ 
અને ‘ઓપરેશન સમુદ્ર સેતુ’ 
અભભયાન ચલાવયું.

n  ચીનના વુહાન શહેરથી 647 
ભારતીયો સાથે માનલ્વના સાત 
નાગદરકોને સલામત કાઢવામાં 
આવયા.

n  2015માં યમનમાંથી ભારતીય 
નાગદરકોને કાઢવા મા્ેટ ‘ઓપરેશન 
રાહત’ ચલાવવામાં આવયું.

n  નેપાળમાં 25 એવપ્રલ, 2015નાં રોજ 
ભૂકંપ આવયો ત્ારે વવશેષ વવમાન 
દ્ારા રાહત સામગ્રી મોકલી અને 67 
મમજલયન િોલરની મિિ કરી.

n  ઇ્િોનેશશયામાં ભૂકંપ અને 
સુનામીનો ભોગ બનેલા લોકો મા્ેટ 
ઓપરેશન સમુદ્ર મૈત્ી ચલાવવામાં 
આવયું.

n  મોઝાલ્મબકમાં 2019માં તોફાન 
િરમમયાન ભારતે માનવીય સહાયતા 
અને આપનત્ સહાય પૂરી પાિરી.

n  ઇસ્ર પર ભયાનક આંતકવાિી 
હૂમલા બાિ શ્ીલંકાનાં પ્રવાસે જનાર 
વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિી પ્રથમ વવશ્ 
નેતા હતા. આ િરમમયાન, શ્ીલંકામાં 
ભારતની ઇમરજનસી એમબયુલનસ 
સેવા હવે િેશનાં તમામ 9 પ્રાંતમાં 
ઉપલબ્ધ છે.

સાૌથરી પહો લાં મદદો 
દાોડરી આાવરું ભારર

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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વશૈ્શ્વક સબંધંોમાં ભારતની છબી બદલાઈ રિી છકે તકેનુ ંકારર 
છકે દેશની શાખ વધારવા, સલામતી વધારવાની સાથકે સાથકે 
દેશનાં લોકોનાં જીવનનકે સરળ બનાવવાનો સતત પ્્ાસ. 
તકેનુ ં એક ઉદાિરર છકે- િાસિોટ્ણ . િાસિોટ્ણ  અનકે વીઝા જિ કેવી 
સપુવધાઓ. છકેલલાં કેટલાંક વષષોમાં દેશમાં 300થી વધુ નવા 
િાસિોટ્ણ  કેન્દ્ોની સ્ાિના કરવામાં આવી છકે. વડાપ્ધાન કિે 
છકે, “ભારતના િાસિોટ્ણની તાકાત વધી છકે. ભારતી્ જ્ારે 
પવશ્વનાં કોઈ િર દેશમાં જા્ છકે, ત્ારે હિન્દુ્તાનનો િાસિોટ્ણ  
બતાવકે  ત્ારે સામકેની વ્ક્ત િાથ  િકડે િછી, જદિી છોડતી 
નથી. હિન્દુ્તાની પ્ત્કે ગવ્ણથી જોવામાં આવકે છકે.” વષ્ણ 2014 
િિેલાં દેશમાં માત્ર 77 િાસિોટ્ણ  સકેવા કેન્દ્ રા્ ુિતા, ત્ાં િવકે 
424 િોસ્ટ ઓકફસ િાસિોટ્ણ  સકેવા સાથકે 521 િાસિોટ્ણ  સકેવા 
કેન્દ્ છકે. િાસિોટ્ણ  સકેવાનાં નામકે ઓનલાઇન એસપલકેશન માટે 
િોટ્ણલ શરૂ કરવામાં આવ્ંુ છકે. 2014 સધુી િાસિોટ્ણ  બનાવવા 
માટે સરેરાશ 16 કદવસ લાગતા િતા, જ્ારે િવકે િાંર કદવસમાં 
િાસિોટ્ણ  તમારા િાથમાં આવી જા્ છકે. 2014થી 2022 સધુી 
7,68,04,991 િાસિોટ્ણ  ઇશ્ ુ કરવામાં આવ્ા છકે. પવશ્વનાં 
16 દેશોમાં જવા માટે ભારતનાં નાગકરકનકે પવઝાની જરૂર નથી 
િડતી. આ દેશોમાં જવા માટે ભારતી્ િાસિોટ્ણ  જ પરૂતો છકે.

પાસપાોટ્ષ
દરજનલ કોક્્પપ્રહેધ્નસવ ઇકોનોમમક પા્ટ્યનરશીપ (RCEP)  
આજસયાનના 10 સભય િેશો અને ઓસે્્જલયા, ચીન, જાપાન, 
િશક્ષણ કોદરયા, ન્ૂઝીલે્િે અપનાવેલી મુ્ત વેપાર સમજૂમત છે. 
પણ વવશ્નાં િબાણમાં આવયા વવના વિાપ્રધાન મોિીએ પોતાની 
વાત રજૂ કરી. તેમણે જણાવયું કે, અમે પરસપર સહયોગની  
ભાવનાથી કામ કરીએ છીએ પણ અમે અમારા હહતોનો ત્ાગ ન 
કરી શકરીએ. ભારતે મક્કમતાથી જણાવી િીધું કે આરસીઇપી િેશો 
સાથે અમારી વેપાર ખાધ ઘ્ટરી છે અને 2004માં 7 અબજ િોલરનું 
નુકસાન થયું હતું, િ ે2014માં વઘીને 8 અબજ િોલર થઈ ગઈ. 
આઇસીઇપીને નકારીને વિાપ્રધાન મોિીએ ગરીબો, ખિૂેતો, િેરી 
અને એમએસએમઇના હહતોને પ્રાથમમકતા આપી.

59
દેશોએ ભવારતીય ્પવાસ્પોટ્ ધવારકોિે વવઝવા-ઓિ-
એરવાઇવ્િી સુવવધવા આ્પી છે. આ સુવવધવા અંતગ્ત 
ભવારતિવા િવાગદરકોએ એ દેશમાં ્પહોંચયવા બવાદ એર્પોટ્ 
ઇતમગ્ેશિમાંથી વવઝવા મેળવવવાિવા હોય છે.

83
મવા સ્થવાિે ્પહોંચયો ભવારતિો ્પવાસ્પોટ્. સવાત ક્રમ ચડીિે 
2021માં, 2020માં તે 90મવા સ્થવાિે હતો.

હો નલો પાસપાોટ્ષ ઇડિોક્સ

n િાકક્તાનનકે એએફટીએફમાં બલકેક લલસ્ટ કરાવવા માટે 
વધુ એક િગ્ું લકેવામાં આવ્ું. એશશ્ા િકેલસકફક સબ ગ્ુિકે 
િર િાકક્તાનનકે બલકેક લલસ્ટ ક્ુું.

n આંતરરાષટ્ી્ અદાલતકે કુલભૂષર જાધવ કેસમાં ભારતની 
તરફેરમાં મિતવનો ચૂકાદો આપ્ો અનકે િાકક્તાનનકે 
કોન્્ુલર એસિકેસ આિવા માટે મજબૂર ક્ુું.

n સં્ ુ્ત રાષટ્ માનવ અધધકાર િંરમાં લઘુતમ સમથ્ણન િર 
ન મળતાં િાકક્તાનનકે કાશમીર મુદ્ો ઉઠાવવાની તક િર ન 
મળી શકી.

n ભારતની વધતી શક્ત અનકે વૈશ્શ્વક ્વીકા્્ણતાનકે કારરકે 
પુલવામામાં કા્રતાપૂર્ણ આતંકવાદી િૂમલો અનકે તકેનાં 
બદલામાં ભારતકે કરેલા િવાઇ િૂમલા બાદ તમામ ટોરનાં 
વૈશ્શ્વક નકેતાઓએ ભારતનકે સાથ આપ્ો િતો.

પાહકસરાનનો આોકલું-આટુલું 
કરરીનો આારંકવાદ પર પ્રહાર

આારસરીઈપરીના સંબંધાોમાં 
મક્કમરાથરી રજયૂ આાર

વર્ષ વર્ષ 
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n કોરોના કાળમાં જ્ારે બધ ુથભંી ગયુ ંત્ારે વિાપ્રધાન 
મોિીની પહેલ પર વનૈશ્ક વચયુ્યઅલ કોન્રનસ શરૂ કરવામાં 
આવી. વિાપ્રધાન ેકોરોના સમય િરમમયાન આંતરરાષ્્ટરીય 
નતેાઓ સાથ ેવાતમાલાપ કરીન ેવવશ્નુ ંનતેતૃવ કયુું. અમદેરકા, 
બબ્ર્ટન, ફ્ાનસ, જમ્યની, અખાતી િેશો, પજચિમ એશશયાના િેશો 
સાથ ેપરસપર સહયોગન ેમજબતૂ બનાવયો, તો  G-20, બબન-
જોિાણવાિી (NAM) િેશોનાં સમંલેનમાં ભાગ લીધો.

n સત્ા સંભાળયા પછી તરત જ, ઇઝરાયલે, ફ્ાનસ, યનુાઇ્ેટિ 
રકગિમ, જાપાન, અમદેરકા અન ેિશક્ષણ કોદરયા સાથે 
ભારતના સબંધંો મજબતૂ કયમા. પજચિમ એશશયા (ઈરાન, 
સાઉિી અરેબબયા, ઈઝરાયલે) અન ેનુ્ઝીલે્ િ-ઓસે્્જલયા 
સાથ ેનવા સબંંધોની શરૂઆત થઈ.

n સરહિ પારનાં વેપારન ેપ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ ભારત-નેપાળ 
સરહિ પર સહયોગ, મોમતહારી-અમલખેગંજ ઓઇલ 
પાઇપલાઇન પર પ્રગમત, જોગબની (બબહાર) - બબરા્ટનગર 
(નપેાળ) ખાત ેનવી સકંજલત ચકેપોસ્. તાિતેરમાં નપેાળના 
વિાપ્રધાન શરે બહાિુર િેઉબા સાથનેી બેઠકમાં અનેક 
મહતવની સમજૂમત થઈ છે.

n ઓસે્્જલયા સાથ ેપ્રથમ મુ્ ત વપેાર કરાર પર હસતાક્ષર 
કરવામાં આવયા છે. લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી આ 
સમજૂતી બાિ હવ ેભારતીય ચીજવસતુઓન ેસારં બજાર 
મળશે.

n ગલાસગોમાં યોજાયેલી COP-26 બઠેકમાં, PM નરે્દ્ર મોિીના 
જળવાય ુન્યાય પરના પચંામૃત સકંલપની સમગ્ર વવશ્ દ્ારા 
પ્રશસંા કરવામાં આવી.

n બાંગલાિેશ સાથ ેઐમતહાજસક ભારત-બાંગલાિેશ જમીન 
સરહિ કરાર અમલમાં આવયો. િદરયાઈ સરહિ વવવાિનો 
પણ અતં આવયો.

n ભારત અન ેમાલિીવ ેતાિતેરમાં અિિુ-પ્રવાલ નદ્પના પાંચ 
્ટાપઓુમાં અદ્ દુ પય્ય્ટન કે્ષત્ સ્ાપવા મા્ેટ પાંચ સમજૂમતપત્ો 
પર હસતાક્ષર કયમા, હોરાફુશીમાં બો્ટલિ વો્ટર પલાન્ટ 
સ્ાપવા મા્ેટ છઠ્ા સમજૂમતપત્ પર પણ હસતાક્ષર.

n ઈન્ટરનશેનલ એનજી્ય  સમમ્ટ િરમમયાન વિાપ્રધાન મોિીને 
ભારતના સાતત્પણૂ્ય વવકાસ મા્ેટ સરેાવીક ગલોબલ એનજી્ય  
એ્િ એ્વાયરમને્ટ લીિરશશપ એવોિ્યથી સન્ાનનત કરવામાં 
આવયા હતા. 

n 2019માં વિાપ્રધાન મોિીન ેબહેરીનનો સવષોચ્ચ એવોિ્ય  રકગ 
હમાિ ઓિ્યર ઑફ ધ રેનસેાં એવોિ્ય  આપવામાં આવયો, તો,  
માલિીવ ેસવષોચ્ચ સન્ાન 'નનશાન ઇઝ્ટઝુદ્ીન' એનાયત કયુું, 
જ્ારે રશશયાના રાષ્્ટપમત વિાપ્રધાન પમુતન ેનરે્દ્ર મોિીને 
રશશયન ફેિરેશનના સવષોચ્ચ નાગદરક પુરસ્કાર - 'ઓિ્યર ઑફ 
સને્ટ એ્િ્ટ્ય ુધ એપોસ્લ' થી સન્ાનનત કયમા. એ જ વષચે  
જસઓલ શાંમત પુરસ્કાર પણ એનાયત કરવામાં આવયો હતો.

પીએમ નરે્દ્ર મોિીને લીજન ઓફ 
મેદર્ટ એવોિ્યથી સન્ાનનત કરવામાં 
આવયા હતા. ઉતૃ્ષ્ટ સેવાઓ અને 
ઉપલલ્બ્ધઓ મા્ેટ અમેદરકાનું આ 
પ્રમતષઠરીત સન્ાન આપવામાં આવે છે.

સવચ્છ ભારત અભભયાન મા્ેટ 
વિાપ્રધાન મોિીને બબલ એ્િ 
મેજલ્િા ગે્ટ્ટસ ફાઉ્િેશન તરફથી 
'ગલોબલ ગોલકરીપર એવોિ્ય 'થી 
સન્ાનનત કરવામાં આવયા હતા.

પીપલ, પ્રોદફ્ટ અને પલાને્ટ પર 
કેણ્દ્રત દફજલપ કો્ટલર પ્રેજસિેસન્શયલ 
એવોિ્યથી પણ વિાપ્રધાન મોિીને 
સન્ાનનત કરવામાં આવયા છે. 2018માં 
તેમને યુનાઈ્ેટિ નેશનસના ‘ચેક્્પપયનસ 
ઓફ અથ્ય’થી નવાજવામાં આવયા હતા.

લરીજન આાોફ મોહરટ આોવાોડ્ષ

ગલાોબલ ર્ાોલકરીપર આોવાોડ્ષ

કાોટલર પ્રોબસડોધન્શલ આોવાોડ્ષ

સંબંધાોમાં મજબયૂરરી

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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યુકે ભારતમાં ચોથું સૌથી મો્ંુટ રોકાણકાર છે, તો ભારત યુકેમાં ત્ીજા 
નંબરનું સૌથી મો્ંુટ રોકાણકાર છે. ભારતમાં કુલ વવિેશી સીધા મિૂરી 
રોકાણમાં યુકેનો હહસસો લગભગ 6 ્ટકા છે, તો ભારતીય રોકાણથી 
યુકેમાં 1.16 લાખ નોકરીઓનું સિ ્યન થવાનું અનુમાન છે. ભારત િર વષચે 
યુકેમાં આશરે 12 અબજ પાઉ્િની નનકાસ કરે છે. તો, યુકેથી ભારતમાં 
લગભગ 6.6 અબજ પાઉ્િની નનકાસ થાય છે. વેપારના સંિભ્યમાં, બંને 
િેશો હવે આ ઐમતહાજસક ભાગીિારીને મુ્ ત વેપાર કરાર તરફ લઈ 
જવા માંગે છે. વિાપ્રધાન જોનસને તેનો ઉલલેખ કરીને ઓક્ોબર સુધીમાં 
તેના પર મતં્ણા પૂણ્ય કરવાની જાહેરાત કરી છે. બંને િેશોના વિાપ્રધાનો 
વચ્ચેની બેઠકમાં, જ્ાં 'રોિમેપ 2030' સહહત નદ્પક્ષીય સંબંધોના 
તમામ પદરમાણોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી, જ્ારે વવવવધ ક્ષેત્ોમાં 
જોિાણને વધુ ગાઢ બનાવવા મા્ેટ મહતવાકાંક્ષી લક્ષાંક નક્કરી કરવામાં 
આવયા હતા. મેદિકલ, ઉચ્ચ શશક્ષણ અને રોકાણ અંગે પણ કે્ટલીક 
મહતવની જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. 

પ્રથમ વાર કાોઇ બબ્હટશ 
વડાપ્રધાન ર્ુજરાર આાવ્યા

વષ્ય 2016માં ભારતે રાયસીના સંવાિ તરીકે એક નવી પરંપરાની 
શરૂઆત કરી, જયાં રાજ નેતાઓ, ભૂતપૂવ્ય નેતાઓ અને ચથકિં ્ેટકિં 
સહહતની પ્રમતણષઠત હસતીઓ વૈનશ્ક પદરલ્સ્મત અને પિકારો પર 
સાથ્યક ચચમા કરવા મા્ેટ િર વષચે એકઠાં થાય છે. 25 એવપ્રલનાં 
રોજ ત્ણ દિવસીય રાયસીના સંવાિ શરૂ થયો, ત્ારે 90 િેશોનાં 
રાજદ્ારીઓ અને નનષણાતો ભાગ લેવા મા્ેટ એકઠા થયા હતા. 
ઉિઘા્ટન સત્માં બોલતા યુરોવપયન યુનનયનના પ્રમુખ ઉસુ્યલા 

વોન િેર લેયેને વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિી અને ભારતની મોંફા્ટ 
પ્રશંસા કરી હતી. રાયસીના િાયલોગના પ્રારંભમાં તેમણે કહું 
કે વષ્ય 2047 સુધીમાં ભારતને ગ્રીન એનજી્યના ક્ષેત્માં સંપૂણ્ય 
આત્મનનભ્યર બનાવવાની વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીની જાહેરાત 
પ્રશંસનીય છે. તેમણે કહંુ કે આગામી િાયકામાં ભારત અને 
યુરોવપયન યુનનયન વચ્ચેના સંબંધો ખૂબ જ મહતવપૂણ્ય છે. 
આવનારો સમય ભારતનોછે છે.

7માો રાયસરીના 
ડાયલાોર્

આાર્ામરી સમય ભારરનાોઃ
યુરાોપ્પય યુનનયનનાં પ્રમુખ

ભારત અને ્ુનાઇટેડ કકગડમ (્ુકે) માત્ર વેપાર 
જ નહીં, મહતવનાં વ્યૂહાત્મક ભાગીદારો પણ છે. 
્ુકેના વડાપ્રધાન બોડરસ જોનસન તેમની બે ડદવસીય 
મુલાકાતે 21 એવપ્રલે ગુજરાત અને પછી બીજા ડદવસે 
ડદલ્ી પહોંચયા ત્ારે બુંને દેશો વચ્ેના ગાઢ સુંબુંધોની 
ઊું ડાઈ ફરી એક વાર દેખાઈ. અમદાવાદમાં સાબરમતી 
આશ્રમમાં ચરખો કાંતતી વખતે વડાપ્રધાન જોનસને 
નવો સુંદેશ આપયો, તો ડદલ્ીમાં વડાપ્રધાન મોદી 
સાથેની મુલાકાતમાં તેમણે ઉષમા સાથે બુંને દેશો વચ્ે 
અનેક મહતવપયૂણ્ત પગલાંની જાહેરાત કરી...

એમે સંરક્ષ્ કે્ષત્મા ંસહયાેર િધારિા પર સંમતિ વ્યક્ત કરી 
છે. ભારિમા ંચાલી રહેલા વ્યાપક સુધારા, ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરનાં 
એાધુનનકીકર્ સંબતંધિ પ્રાજેેક્ટસ એંર ેપ્ એમે ચચા્ષ 
કરી. એમે યુકેની કંપનીએા ેદ્ારા ભારિમા ંિધિા રાેકા્નુ ં
સ્વારિ કરીએે છીએ.ે યુકેમા ંરહેિા 16 લાખ ભારિીય મળૂનાં 
લાકેાે સમાજ એને એથ્ષિતં્નના ંદરેક કે્ષત્મા ંસકારાત્મક 
યારેદાન એાપી રહા છે. -નરેન્દ્ર માદેી, િડાપ્રધાન

એમ ેનિી, તિસિિૃ સંરક્ષ્ એન ેસુરક્ષા ભારીદારી પર 
સમંિ થયા છીએે. એા ભારીદારી એમારા સબંધંાને ેિધ ુરાઢ 
બનાિિાની એમારી દાયકાએાે જૂની પ્રતિબદ્ધિા િમેજ પીએમે 
નરેન્દ્ર માદેીના મેક ઇન ઇન્ડિયાના ધે્યયન ેએનરુૂપ છે. ભારિમાં 
થયલેા સ્વારિથી હંુ એસભભિૂ થયાે છંુ. જ્ારે હંુ એહીં પહાચંાે 
ત્ારે મન ેલાગયુ ંકે હંુ સરચન િડુંલકર છંુ. પછી એાજુબાજુના 
હારેડિંગસ જેાિા ંમને લાગયુ ંકે હંુ િાે એતમિાભ બચ્ચન છંુ. એા 
ભવ્ય સ્વારિ માટે હંુ પીએમે નરેન્દ્ર માદેીના ેએાભાર માનંુ છંુ , 
-બાેરરસ જાને્સન, િડા પ્રધાન, યુનાઇટેડ રકંરડમ

વર્ષ વર્ષ 
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મજબયૂર ખોડયૂર
ખુશખુશાલ ર્ામ

ગામ-ખયેડયૂત

રાષટ્ર વપતા મહાત્મા ગાંધીએ કહુું હતુું- 'ભારતનો આત્મા ગામડાઓમાં વસે છે. આથી ગામડાં અને ખેડયૂતના વવકાસ 
વવના દેશ વવકાસના પુંથે આગળ ન વધી શકે.''  એટલાં માટે જ કેન્દ્ર સરકારે આઠ વષ્ત કત્તવયનાં માગગે ચાલીને 

આદશ્ત ગ્રામ યોજના શરૂ કરી, ગ્રામ પુંચાયતોમાં ઇન્ટરનેટ સુવવધા ઉપલબ્ધ કરાવી. ઈ-ગ્રામ સવરાજ યોજના જવેાં 
કાય્તક્રમો દ્ારા દરેક રીતે ગામ અને ગ્રામીણ જનતા તથા ખેડ઼યૂતોને મજબયૂત કયયા. અનેક નવી યોજનાઓ શરૂ કરી અને 

જયૂની યોજનામાં સુવવધા આપવામાં નડતાં અવરોધોને દયૂર કરીને તેને નવેસરથી રજયૂ કરી. ખેડયૂતોને લઘુતમ ટેકાનો 
ભાવ આપયો, ડકસાન સન્ાન નનધધ અુંતગ્તત તેમનાં ખાતામાં નાણા સીધા ટ્ર ાનસફર કયયા, તો ઇ-નામ, પ્રધાનમુંત્રી કૃયષ 

સસચાઇ યોજના અને ડકસાન કે્રડડટ કાડ્ત  યોજના દ્ારા ખેડયૂતોનાં આર્થક સશકકતકરણની કામગીરી કરી.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
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ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 મે, 202242

આાઝથથિક જરૂહરયારમાં 
પૌસા કામ લાગયાં
હેતુઃ તમામ જમીનધારક ખેિૂતોની 
નાણાકરીય જરૂદરયાત પૂરી કરવી

પ્રધાનમુંત્રી ડકસાન સન્ાન 
નનધધ યોજના

પ્રારંભઃ 24 ફોબ્ુઆારરી, 2019

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n પ્ારંભમાં આ ્ોજના 2 િેક્ર 
સુધીની જમીન ધરાવતા નાના અનકે 
સીમાંત ખકેડૂતો માટે િતી, િર 
જૂન, 2019માં તકે તમામ ખકેડૂતો માટે 
લાગુ કરવામાં આવી. ્ોજનામાં 
કેન્દ્ સરકાર તરફથી િાત્ર ખકેડૂતોના 
બકેન્ક ખાતામાં ત્રર િપતામાં વષષે 
રૂ. 6,000ની રકમ સીધી ટ્ાનસફર 
કરવામાં આવકે છકે . 25 એપપ્લ, 2022 
સુધી ્ોજનામાં 11.30 કરોડથી વધુ 
ખકેડૂતોના ખાતામાં 1.82 લાખ કરોડ 
રૂપિ્ા ટ્ાનસફર કરવામાં આવ્ા. 
્ોજનામાં 1 એપપ્લ, 2022થી તમામ 
ચૂકવરી આધાર નંબરના આધારે 
આિવામાં આવકે છકે .

ખોડયૂરાોનરી આાવક વધારવા મજબયૂર પાયાો નાખાો

ઇ-નામમાં દેશભરની 1000 મંડીઓ જોડાઈ ચૂકી છકે . તકેમાં 
વકેિારી, ખકેડૂત અનકે કમમશન એજન્ટ ઉિરાંત ખકેડૂત ઉતિાદક 
સંગઠન િર જોડા્કેલાં છકે . ખકેડૂત ઇ-નામ િોટ્ણલ િર િોતાની 
ઉિજનકે ઓનલાઇન, િારદશથી અનકે પ્મત્િધથી બોલી િર વકેરવા 
માટે ્વતંત્ર છકે . આ કારરસર ખકેડૂતો તકેની સાથકે મોટી સંખ્ામાં 
જોડાઈ રહ્ા છકે . િોટ્ણલ િર 31 માર્ણ, 2022 સુધી 21 રાજ્ો અનકે 
કેન્દ્ શાલસત પ્દેશનાં 1.73 કરોડથી વધુ ખકેડૂતો, 3.24 લાખ 
વકેિારી અનકે કમમશન એજન્ટ તથા 2113 એફિીઓ નોંધા્કેલા 
છકે . ઇ-નામ પલકેટફોમ્ણ િર 22 માર્ણ, 2022 સુધી 1.82 લાખ કરોડ 
રૂપિ્ાની કૃયષ ઉિજનો વકેિાર કરવામાં આવ્ો છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 14 એવપ્ર્, 2016

હેતુઃ ખેિૂતોને તેમની ઉપજનો વળતરિાયી ભાવ 
આપવા મા્ેટ ઓનલાઇન પારિશશી બોલી પ્રણાજલ 
તૈયાર કરવી.

ખોડયૂરાોનાં હહરમાં આોક દોશ-આોક 
મંડરી રરફ પ્રયાણ

રાષટ્ર ીય કૃયષ મુંડી (ઇ-નામ)

લાભ ક્ાંથી મળશેઃ ્ટોલ ફ્રી નંબર 1800-2700-224   
અને ઇ મેલ enam.helpdesk@gmail.com www. 
enam.gov.in  પર ઓનલાઇન ટ્ુ્ટોદરયલ ઉપલબ્ધ છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
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ખેિૂતોને શાહુકારો અને વયાજખોરોની 
ચુંગાલમાંથી છોિાવવા મા્ેટ કે્દ્ર સરકારની 

સરળ શરતો અને સસગલ વવ્િો અંતગ્યત 
દકસાન કે્દિ્ટ કાિ્ય  યોજનામાં ચધરાણ મળે 
છે. 4 ફેબુ્આરી, 2019નાં રોજ યોજનામાં 

પશુપાલક અને મત્યપાલનમાં જોિાયેલા 
ખેિૂતોને પણ સામેલ કરવામાં આવયા.

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ 4 જુ્વાઇ, 2018

હેતુઃ ખેિૂત, સવસહાય જૂથ કે ભાિૂત ખિૂેતોને ખેતી 
મા્ેટ સરળ ચધરાણ આપવું

3 લાખ રૂપ્પયા સુધરી તધરાણ આનો રો 
પણ માત્ 4 ટકા આસરકારક વ્યાજો

ડકસાન કે્રડડટ કાડ્ત 3,00,000
રૂવપયા સુધીનુું ટયૂુંકી મદુતનુું પાક 
ધધરાણ 9 ટકાનાં દરે ઉપલબ્ધ 
છે. તમેાં બ ેટકા વયાજમકુકત 
અને સમયસર ચયૂકવણી પર 3 
ટકા રાહત મળે છે.

ખોડયૂરાોનો રોમનરી ઉપજ 
માટો યાોગય બજર મળું

કૃયષ યોજના ઉડાન

પ્રવારંભ ઓગસ્ 2020

એરપોટ્ત  પર પેસને્જર-ટુ-કાગષો હેન્ડસલગ, 
પાર્કગ અન ેકેટલીક ડટુી પર સુંપયૂણ્ત 
મકુકત આપવામાં આવ ેછે. તેમાં 25 
એરપોટ્ત  ઉતિર પયૂવ્ત, આડદવાસી અને 
પવ્તતીય વવસતારોમાં છે.

53

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

બજાર પહોંચે તે પહેલાં અનેક કૃયષ ચીજો 
ખરાબ થઈ જતી હતી. તેનાં ઉકેલ મા્ેટ 
ઓગસ્ 2020માં કૃયષ ઉિાન યોજના 
શરૂ કરવામાં આવી, િથેી કૃયષ ઉપજોનો 
યોગય ભાવ મળરી શકે. આ યોજનાને 
અપિે્ટ કરીને કૃયષ ઉિાન 2.0નાં નામે 
ઓક્ોબર 2021માં આગળ ધપાવવામાં 
આવી. આ મા્ેટ ખેિૂતોને વવમાનની 50 
્ટકા સી્ટો પર સબજસિરી પણ આપવામાં 
આવે છે. બેબી કોન્ય, લીચી, ઓગચેનનક 
ફુિ, સી-ફુિ, પાઇનેપલ, િૂધ, િેરી 
પ્રોિક્્ટસ, માંસ િવેા વયવસાય સાથે 
સંકળાયેલા ખિૂેતોનને તેમાં પ્રાથમમકતા 
આપવામાં આવે છે.

ખોડયૂરાોનો કુદરરરી 
આાપઝત્તમાં ભરપયૂર રાહર 
મળવા લાર્રી

પીએમ ફસલ બીમા યોજના

પ્રવારંભ ખરીફ 2016

યા
ોજ

ન
ા પ્રર્તર

પ્રર્તર

અગાઉની પાક વીમા યોજના અંતગ્યત 
2015-16માં 4.85 કરોિ ખેિૂત 
અરજિારોની સરખામણીમાં 2021-
22માં પ્રધાનમંત્ી ફસલ બીમા યોજના 
અંતગ્યત 7.65 કરોિથી વધુ ખેિૂતોએ 
અરજી કરી. યોજનાના પ્રારંભ 2016-
2017થી 2021-22 સુધી આશરે 
36.98 કરોિ ખેિૂતોએ અરજી કરી 
છે. રાષ્્ટરીય ફસલ બીમા પો્ટ્યલ દ્ારા 
ઇલેક્્ોનનક રીતે પાક વીમા િાવાની 
રકમ સીધી ખેિૂતોનાં ખાતામાં જમા 
કરવાની વયવસ્ા કરવામાં આવી છે.

હેતુઃ કુિરતી આપનત્માં રાહત મા્ેટ 
સસતો પાક વીમો

હેતુઃ કૃયષ ઉપજનું યોગય વળતર આપવું 
અને આવક વધારવામાં મિિ કરવી

કરોડ ડકસાન કે્રડડટ કાડ્ત  જારી કરવામાં 
આવયા છે એવપ્રલ 2022 સુધી3.05

1,00,000
લાખ કરોડ રૂવપયાથી વધ ુવળતર 

ચયૂકવી દેવામાં આવ્ુું છે 36 કરોડથી 
વધ ુખેડયૂતોને છ વષ્તમાં

હકસાન રોલ દ્ારા આનાજ સમયસર મંડરી સુધરી પહાંચો છો
કોલિ સ્ોરેજયુ્ત દકસાન રેલ એક એવી પહેલ છે િનેાં દ્ારા ખેિૂતો પોતાની કૃયષ ઉપજને 
િૂરના બજારો સુધી ઓછામાં ખચ્યમાં ઝિપથી પહોંચાિરી શકે છે. 7 ઓગસ્, 2020થી પણૂ્ય 
રીતે શરૂ થયેલી યોજના ખેિૂતોની આવકને બમણી કરવા અને તેની ઉપજને ખરાબ થતાં 
પહેલાં બજાર સુધી પહોંચાિવામાં અસરકારક સાબબત થઈ રહરી છે. કૃયષ અને ખેિૂત કલ્યાણ 
મંત્ાલય, વવભાગો, સ્ાનનક એકમો અને એજનસીઓ તથા મંિરીઓ સાથે મળરીને દકસાન રેલ 
સર્ક્ટ નક્કરી કરે છે.

દાોઢ ર્ણા લઘુરમ ટોકાનાં ભાવથરી ખોડયૂરાો સશક્ત બન્ા
િેશભરની એપીએમસીમાં ઘઉં અને ચોખાની ખરીિી ચાલુ છે. રવી માકદે હ્ટગ સીઝન 2022-
2023માં 24 એવપ્રલ, 2022 સુધી 137 લાખ મહે્્ટક ્ટન (એલએમ્ટરી) ઘઉંની ખરીિી કરવામાં 
આવી, િમેાંથી આશરે 12 લાખ ખિૂેતોને 27,000 કરોિ રૂવપયાથી વધુની એમએસપી 
વવતદરત કરવામાં આવી. આ જ રીતે 2021-2022ની ખરીફ માકદે હ્ટગ સીઝનમાં 757.27 
એલએમ્ટરી ચોખાની ખરીિી કરવામાં આવી, િમેાં આશરે 1.10 કરોિ ખેિૂતોને 1.5 લાખ કરોિ 
રૂવપયાની એમએસપી વવતદરત કરવામાં આવી. રવી પાકો મા્ેટ િ ેએમએસપી નક્કરી કરવામાં 
આવી છે, તે ખેિૂતોની પિતર કરતાં િોઢ ગણી છે. 

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
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હવો આાોછા પાણરીમાં 
વધુ પાક
હેતુઃ ખેતરમાં પાણીની પહોંચ વધારવી, 
ખેતી યોગય વવસતાર વધારવો અને જળ 
વપરાશની કાય્યક્ષમતામાં સુધારો કરવો

પ્રધાનમુંત્રી કૃયષ 
સસચાઇ યોજના

પ્રવારંભ 2015-2016

લાખ હેક્ટર જમીનમાં વધારાની સસચાઇ 
ક્ષમતા ઊભી કરવામાં આવી આ 
યોજનામાં માચ્ત 2021 સધુી

50.64

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

n આ ્ોજના 2015-16માં એક 
અમરિકેલા ્ોજના તરીકે શરૂ 
થઈ. તકેમાં સસરાઇના તાત્ાલલક 
લાભ, દરેક ખકેતરનકે િારી, 
િર ડ્ોિ મોર રિોિ અનકે વોટર 
શકેડ ડેવલિમકેન્ટ જિ કેવાં િાસા 
સમાપવષટ છકે . ત્રર મતં્રાલ્ તકેનાં 
િર કામ કરી રહ્ાં છકે .

n  પ્થમ ્ોજના માર્ણ 2021 સુધી 
લાગુ િતી. િવકે 93,000 કરોડનાં 
ખરષે તકેનકે 2021-22થી 2025-
26 સુધી લંબાવવામાં આવી છકે , 
જિ કેમાં આશરે 20 લાખ િેક્ર 
કૃયષ સસરાઇ ક્ષમતા ઊભી 
કરવાનો લક્ષ્ય છકે .

કૃયષ સંશોધન સંસ્ા અનકે રાજ્ની એગ્રીકલ્ચરલ 
્ુનનવર્સટીઓએ ઇફકો દ્ારા પવક્સિત નકેનો ્ુકર્ાનું 
િરીક્ષર રોખા, ઘઉં, સરસવ, મકાઇ, ટમાટર, કોબી, 

લસમલા મમર્ણ અનકે ડંુગળી િર ક્ુું, જિ કેમાં જારવા મળ્ું કે 
તકેનાંથી ઉતિાદન વધ્ું અનકે ખાતરની 50 ટકા સુધી બરત 

થઈ. િાલમાં દરરોજ નકેનો લલક્વડ ્ુકર્ાની એક લાખ 
બોટલનું ઉતિાદન થા્ છકે .

પ્રર્તર

યા
ોજ

ન
ા

પ્રવારંભ જૂિ, 2021

હેતુઃ િેશને ખાતરમાં આત્મનનભ્યર બનાવવાની દિશામાં આગળ 
વધવા ઉપરાંત ઉપજમાં વધારો અને ખાતર પર થનારો ખચ્ય 
ઘ્ટાિવો.

નોનાો યુહરયાનું વ્યાવસાતયક ઉત્ાદન 
કરનાર પ્રથમ દોશ બન્ાો ભારર

નેનો ્ુડરયાનો વવકાસ

નાના, સીમાંત અનકે જમીનપવિોરા ખકેડૂતોની આવક વધારવા માટે આર્થક 
મજબતૂી અનકે મડંી સિંક્ણ  વધારવા માટે એફિીઓમાં સામકેલ કરવા. 

એફિીઓનકે િાંર વષ્ણ સધુી મદદ પરૂી િાડવામાં આવશકે. એપપ્લ, 2022 સધુી 
2315 એફિીઓ નોંધાઈ અનકે 410 કરોડ રૂપિ્ાની મદદ કરવામાં આવી.

આ ્ોજના દ્ારા 2018-2019થી 2020-2021 સધુી 5.67 કરોડથી વધુ 
ખકેડૂતોનકે લાભ થ્ો છકે. આ અતંગ્ણત સોઇલ િેલ્થ કાડ્ણ  બનાવવામાં આવી 
રહ્ાં છકે, જિ કેમાં 19 એપપ્લ, 2022 સધુી 22.19 કરોડથી વધુ કાડ્ણ  બનાવીનકે 

ખકેડૂતોનકે મોકલી દેવામાં આવ્ાં છકે.

3 મકે, 2015નાં રોજ 6,000 કરોડ રૂપિ્ાનાં અંદાલજિત ખર્ણ સાથકે શરૂઆત 
કરવામાં આવી િતી. િવકે તકેનકે 2025-26 સધુી લબંાવવામાં આવી છકે. 

તકેમાં મકેગા ફુડ િાક્ણ , મમની ફુડ િાક્ણ , ફુટ ટેસ્સ્ટગ લકેબોરેટરી સહિત 1088 
પ્ોજિ કેક્્સનકે મજૂંરી આિવામાં આવી છકે.

પ્ાકૃમતક કૃયષ ્ોજના અંતગ્ણત 2020-21 દરમમ્ાન રાજ્ોનકે આશરે 
49.91 કરોડ રૂપિ્ાની ચૂકવરી કરવામાં આવી. ભારત સરકારનું 
લક્ષ્ય 2025 સુધી 3.50 લાખ િેક્ર જમીન પ્ાકૃમતક ખકેતી િેઠળ 

લાવવાની છકે .

તકેનાં દ્ારા સરકાર નારાકી્ મદદ અનકે ઇનકુબકેશન લસસ્ટમનું િોષર 
કરીનકે ઇનોવકેશન અનકે કૃયષ ઉદ્ોગસાિલસકતાનકે પ્ોત્સાિન આિી રિી 

છકે . આ ્ોજના અંતગ્ણત 923 સ્ટાટ્ણઅિનકે 50.90 કરોડ રૂપિ્ાની 
ચૂકવરી કરવામાં આવી.

10,000 ખોડયૂર ઉત્ાદક સંર્ઠનાો (FPOs)નરી રચના

સાોઇલ હો લ્થ મોનોજમોન્ટ

પરીઆોમ હકસાન સંપદા યાોજના

પ્રાકૃતરક ખોરરી

રાષ્ટ્રરીય કૃતર તવકાસ યાોજના

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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સરકારનાં પ્રયાસથરી ખોડયૂર સમૃધધ...

વાંસની ખકેતીમાં રીન િછી ભારત બીજો 
સૌથી મોટો દેશ છકે . પુનગ્ણહઠત રાષટ્ી્ બાંસ 
મમશનનકે કેબબનકેટે 25 એપપ્લ, 2018નાં રોજ 
મંજૂરી આિી િતી. મમશનમાં સરકાર ખકેડૂતોનકે 
વાંસની ખકેતી માટે 50,000ની સબલસડી 
આિકે છકે  અનકે નાના ખકેડૂતોનકે એક ઝાડ િર 
120 રૂપિ્ાની સબબલસડીની જોગવાઈ છકે . 
ભારતમાં દર વષષે આશરે 14 મમલલ્ન ટન 
વાંસનું ઉતિાદન થા્ છકે .

એકીકૃત દેશી ગોિશુ પવકાસ કેન્દ્ તરીકે 16 
ગોકુલ ગ્રામની સ્ાિના માટે માર્ણ 2022 
સુધી ભંડોળ જારી કરવામાં આવ્ંુ છકે . 
તકેનો િેતુ વૈજ્ાનનક અનકે સંપૂર્ણ િધિમતથી 
દેશી ગોવંશનો પવકાસ અનકે દેશી વંશની 
ઉતિાદકતામાં વધારો કરવાનો છકે . છકેલલાં ત્રર 
વષ્ણમાં આશરે 2082 કરોડ રૂપિ્ામાં મમશન 
અંતગ્ણત રાજ્ અનકે કેન્દ્ શાલસત પ્દેશોનકે 
જારી કરવામાં આવ્ા.

તકેનો િેતુ િરંિરાગત અનકે જિપૈવક ખકેતીનકે 
પ્ોત્સાિન આિવાનો છકે . તકેનાં માટે સરકાર 
દ્ારા આર્થક મદદ પૂરી િાડવામાં આવકે છકે . 
આ ્ોજના દ્ારા ્લસ્ટર નનમધાર, ક્ષમતા 
નનમધારનકે પ્ોત્સાિન, મૂલ્યવધ્ણન અનકે 
પવતરર માટે 50,000 રૂપિ્ા પ્મત િેક્ર 
ત્રર વષ્ણ માટે આર્થક મદદ પૂરી િાડવામાં 
આવકે છકે .

દેશનાં િસંદગીના લજિલલામાં સાતત્પૂર્ણ 
પવ્તાર અનકે ઉતિાદનમાં વધારા દ્ારા 
રોખા, ઘઉં, કઠોળ, જાડંુ ધાન્ય, િોષક 
અનાજ, કોમર્શ્લ િાક, તકેલલબબ્ાં અનકે 
િામ ઓઇલનું ઉતિાદન વધારવું. તકેમાં, 
28 રાજ્ો અનકે બકે કેન્દ્ શાલસત પ્દેશ 
જમમુ-કાશમીર અનકે લડાખનાં ખકેડૂતોનકે 
લાભ મળી રહ્ો છકે .

દેશમાં કૃયષ સંલગ્ન ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રરમાં સુધારો 
લાવવા માટે પ્થમ વાર એક લાખ કરોડ 
રૂપિ્ાનું એગ્રી ઇન્ફ્ા ફન્ડ બનાવવામાં આવ્ું. 
તકેનાં દ્ારા વ્ાજમાં રાિત અનકે આર્થક સિા્ 
દ્ારા કૃયષ ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રરના પવકાસમાં મદદ 
કરવામાં આવકે છકે . 22 માર્ણ, 2022 સુધી 
એગ્રી ઇન્ફ્ા ફન્ડ િોટ્ણલ િર 13,400 કરોડ 
રૂપિ્ાની 19,000થી વધુ અરજી મળી છકે , જિ કેમાં 
10,000થી વધુ પ્ોજિ કેક્્સનકે મંજૂરી મળી.

રાષ્ટ્રરીય બાંસ તમશન

ર્ાોકુલ ગ્ામ તમશનપરંપરાર્ર કૃતર તવકાસ યાોજના

રાષ્ટ્રરીય ખાદ સુરક્ા તમશન

આોગ્રીકલચર ઇન્ફ્ા ફડિ

તકેનો િેતુ ફુડ પ્ોસકેસસગ ઉદ્ોગના અસંગહઠત વગ્ણમાં વત્ણમાન લઘુ એકમોની ્િધધાત્મકતાનકે 
પ્ોત્સાિન આિવાનો, ખકેડૂત ઉતિાદક સંગઠનો, ્વસિા્ જૂથો અનકે સિકારી ઉતિાદક સંસ્ાઓ 
સહિત સમગ્ર વકેલ્ુ રકેઇનનકે મજબૂતી પૂરી િાડવાનો છકે . તકેમાં 2025 સુધી 10,000 કરોડ રૂપિ્ાની 
મદદથી બકે લાખ નાના ફુડ પ્ોસકેસસગ એકમોનકે સીધી મદદ મળશકે.

પ્રધાનમંત્રી ફાોમ્ષલાઇિોશન આાોફ 
માઇકાો ફુડ પ્રાોસોબસંર્ આોન્ટરપ્રાઇઝિસ 

(PMFME) યાોજના

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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પ્રવારંભ 1 એવપ્ર્ 2018

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

્ોજના અતંગ્ણત 2021-2022માં 25.75 લાખ લોકોનકે તાલીમ આિવામાં આવી છકે. 
ઇ-ગ્રામ  ્વરાજ https://egramswaraj.gov.in િોટ્ણલ શરૂ કરવામાં આવ્ંુ છકે. 
િોટ્ણલનાં માધ્મથી િંરા્તોની જવાબદેહિતા અનકે ઇ-ગવન્ણનસ સુનનલચિત કરવામાં 

આવકે છકે. અિીં ગ્રામ િંરા્ત ્ોજનાઓનકે અિલોડ કરવામાં આવકે છકે. ગ્ા 
નારાકી્ વષ્ણમાં 2.54 લાખ ્ોજનાઓ અિલોડ થઈ ચકૂી છકે અનકે 2.32 લાખથી 

વધુ ગ્રામ િંરા્તો ઇ-્વરાજ િોટ્ણલ િર આવી ચકૂી છકે, જિ કેમરકે 70 િજાર કરોડ 
રૂપિ્ાની ્ોજનાઓ માટેની ચકૂવરી આ જ ઇન્ટરફેસ દ્ારા કરી છકે.

હેતુઃ ગ્રામીણ સ્ાનનક એકમોનાં ચૂં્ટાયેલા પ્રમતનનચધઓ 
અને શાસન સંબંચધત ક્ષમતા નનમમાણ અને તાલીમથી 
પંચાયતી રાજ સંસ્ાઓને મજબૂત કરવી.

જનપ્રતરનનતધઆાોનરી શાસન 
ચલાવવાનરી ક્મરા વધશો

રાષટ્ર ીય ગ્રામ સવરાજ યોજના (RGSA)
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હવો જમરીનના હકનરી 
સાબબરરી મળવા માંડરી

સવાતમતવ યોજના

પ્રવારંભ 24 એવપ્ર્, 2021

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તર

આંધ્રપ્દેશ, કરધાટક, મધ્પ્દેશ, 
મિારાષટ્, િંજાબ, રાજસ્ાન, 
ઉત્તરપ્દેશ અનકે ઉત્તરાખંડથી 
િા્લટ પ્ોજિ કેક્ શરૂ કરવામાં 
આવ્ો છકે . 2021થી 2025 
દરમમ્ાન તબક્ાવાર રીતકે સ્ીમ 
દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશકે. 
્વામમતવ ્ોજનાના અમલીકરર 
માટે ભારતી્ સવષેક્ષર પવભાગ 
સાથકે અત્ાર સુધી 29 રાજ્ો અનકે 
કેન્દ્ શાલસત પ્દેશોએ સમજૂમતિત્ર 
િર િ્તાક્ષર ક્ધા છકે . 31 માર્ણ, 
2022 સુધી આશરે 1.23 લાખ 
ગામોમાં ડ્ોન ઉડાન અનકે મકેપિગનું 
કામ પૂરં થ્ંુ છકે , જ્ારે 31,000 
ગામોમાં સંિશ્ત્ત કાડ્ણ  તૈ્ાર કરી 
દેવામાં આવ્ા છકે . પ્ોિટટી કાડ્ણ  
કડલજિલોકરમાં ઉિલબ્ધ છકે.

હેતુઃ ગ્રામીણ વવસતારોમાં લે્િ રેકોિ્યનું 
દિજિ્ટલાઇઝેશન કરીને ગ્રામીણોને તેમની 
જમીનની માજલકરીનો અચધકાર અને કાનૂની 
માજલકરી અચધકારોનું કાિ્ય  પૂરં પાિવાનો છે. 

પરીઆોમ આાવાસ યાોજના

ર્ામનો આાદશ્ષ બનાવરરી યાોજનાઆાો

પીએેમ એાિાસ યાેજનામાં એત્ાર સુધી 3.1 કરાેડ ઘરાેનું 
નનમા્ષ્ થયું. હિે બજેટમાં એેક િર્ષમાં 80 લાખ નિા મકાન, 
48 હજાર કરાેડ રૂપપયાની જાેરિાઈ

પરીઆોમ આાવાસ યાોજના-શહો રરી 
્ોજનાની શરૂઆત 25 જૂન, 2015નાં રોજ કરવામાં આવી. 31 માર્ણ, 2022ની 
કસ્મત પ્મારકે તકેમાં 1.23 કરોડ મકાનો મંજૂર કરવામાં આવ્ા, જિ કેમાં 95.13 
લાખ મકાનોનું નનમધાર શરૂ થઈ ચૂકંુ છકે . તકેમાંથી 58.1 લાખ મકાન તૈ્ ાર કરીનકે 
પવતરીત કરી દેવામાં આવ્ા છકે .

પરીઆોમ આાવાસ યાોજના-ગ્ામરીણ
આ ્ોજનાની શરૂઆત 1 એપપ્લ 2016નાં રોજ કરવામાં આવી. તકેમાં 2.95 કરોડ 
મકાનોનું લક્ષ્ય િતું. જિ કે મકાન બાકી રિી ગ્ા છકે , તકેનકે પૂરા કરવા માટે વત્ણમાન 
માિદંડો પ્મારકે ્ોજનાનકે માર્ણ 2021થી લંબાવીનકે માર્ણ 2024 સુધી રા્ુ 
રાખવા માટે કેન્દ્ સરકારે મંજૂરી આિી છકે . 31 માર્ણ, 2022 સુધી 2.52 કરોડ 
મકાનોનું નનમધાર પૂરં થઈ ચૂકંુ છકે .

વાઇબ્ન્ટ તવલોજ
રા્ુ નારાકી્ વષ્ણનાં બજિ કેટમાં અરૂરરાલ પ્દેશ અનકે વા્તપવક 

નન્ંત્રર રેખા િરના ગામો માટે જીવંત ગાંવ કા્્ણરિમ જાિેર 
કરવામાં આવ્ો. સરિદી ગામોમાં સિંક્ણ  બનાવવો, િા્ાની 
સુપવધાનું નનમધાર કરવા ઉિરાંત કોંરિીટનાં ઘર અનકે િ્્ણટન 

કેન્દ્ો પવસિાવવાની સાથકે સરકારી રકેનલ, ડીટીએર રકેનલ અનકે 
શશક્ષષરક રકેનલોનકે વધારવામાં આવશકે.

આાદશ્ષ ગ્ામ યાોજના
ભારત સરકારની વત્ણમાન ્ોજનાઓ, રાજ્ સરકારની 
્ોજનાઓ, ્વૈસચ્છક અનકે સિકારી ક્ષકેત્રો સાથકે ભાગીદારી, 
સીએસઆર ફન્ડની મદદથી એકત્ર સંસાધનોનાં તાલમકેલથી 
રલાવવામાં આવતી ્ોજના છકે . વષ્ણ 2014માં શરૂ થ્કેલી 
્ોજના અંતગ્ણત સાંસદ ગામડાંનો પવકાસ કરવા દત્તક લકે છકે . 
આ ્ોજનામાં આશરે 2100 ગામો જોડા્ાં છકે .

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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પ્રધાનમુંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ યોજના
કોવવિ-19 મહામારી િરમમયાન 26 માચ્ય, 2020નાં રોજ 
ત્ણ મહહના મા્ેટ શરૂ કરવામાં આવેલી નવી યોજનાને 
સતત લંબાવવામાં આવી રહરી છે. યોજનામાં 10 દકલો 
વધારાનાં ઘઉં કે ચોખા ઉપરાંત એક દકલો િાળ પણ 
મફતમાં આપવામાં આવે છે. યોજનામાં 80 કરોિ 
લોકોને મફતમાં અનાજ આપવામાં આવે છે. કેબબને્ેટ 
તાિતેરમાં યોજનાનાં છઠ્ા તબક્કાને મંજૂરી આપી છે, 
િ ેસપ્ેટમબર 2022 સુધી છે. આ યોજના પર સરકાર 
2.60 લાખ કરોિ ખચ્ય કરી ચૂકરી છે અને સપ્ેટમબર 
2022 સુધી વધુ 80,000 કરોિ રૂવપયા ખચ્ય કરવામાં 
આવશે. એવપ્રલ 2022 સુધી આ યોજનામાં 1000 લાખ 
મેહ્્ટક ્ટનથી વધુ મફત અનાજ વહેંચવામાં આવયું છે. 
આંતરરાષ્્ટરીય નાણા ભિંોળે આ યોજનાની પ્રશંસા કરી 
છે.

મહાત્મા ગાંધી રાષટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર 
ગેરન્ટી યોજના (મનરેગા)
મનરેગા માંગ આધાદરત મજૂર રોજગાર કાય્યક્મ છે. 
તેમાં િરેક પદરવારનાં પુખત સભય, િ ેઅકુશળ શ્મ 
કાય્ય કરવા ઇચુ્છક છે, તેને િર વષચે 100 દિવસનાં 
રોજગારની ગેરન્ટરી આપવામાં આવે છે. રાજ્ સરકારો 
કે્દ્ર સરકારની તરફથી જાહેર કરાતા મજૂરી િર કરતાં 
વધુ મજૂરી આપી શકે છે. આ યોજનામાં 1554 કરોિ 
સદક્ય શ્મમક છે. યોજના અંતગ્યત 99.69 ્ટકા મજૂરોનાં 
ખાતામાં જ મજૂરી ્્ટાનસફર કરવામાં આવે છે.

આાઝથથિક મુશકોલરીમાં પણ 
આાજીતવકાનું ધાન રાખું

કોપવડ કાળમાં સૌથી વધ ુફટકો સિન કરનાર લારી-ગલલાવાળાઓનકે ્વનનધધ ્ોજના અતંગ્ણત 
10 િજાર રૂપિ્ા આિવામાં આવકે છકે. િીએમ ્વનનધધનકે કડસકેમબર 2024 સુધી રા્ુ રાખવા માટે 
કેબબનકેટે મંજૂરી આિી દીધી છકે. શિેરી પવ્તારનાં લગભગ 1.2 કરોડ લોકોનકે તકેનાંથી લાભ થશકે. 
2931 કરોડ રૂપિ્ાનાં 29.6 લાખ ધધરાર પવતકરત.

લારરી-ર્લ્ાવાળાઆાો માટો 
સ્વાવલંબનનું પ્રરરીક બનરી 

સ્વનનતધ

35 રાજ્ો અને કેન્દ્રશાસસત પ્રદેશોમાં લાગુ
આ યોજના અંતગ્યત 77 કરોિ લાભાથશીઓ એ્ટલે કે રાષ્્ટરીય અન્ન 
સલામતી કાયિાનાં પાત્ કુલ વસમતનાં આશરે 96.8 ્ટકા વસમતને 
આવરી લેવામાં આવી છે.

જમે હટ્ર નનટીઃ નાણાકીય સવ્તસમાવેઝશતાની વવશ્ની સૌથી 
મોટી યોજના
િેશનો િરેક વગ્ય કોઇને કોઇ રીતે સરકારનાં લાભથી જોિાઈ ચૂક્ો 
છે, િમેાં આધારને નીમતવવષયક માળખું આપીને JAM એ્ટલે કે 
જનધન-આધાર-મોબાઇલ હ્્ટનન્ટરીની વયવસ્ા ઘિવામાં આવી છે. 
સૌ પ્રથમ રાંધણ ગેસ મા્ેટ 1 જાન્ુઆરી, 2015નાં રોજ સબજસિરીનાં 
િાયરેક્ બેનનદફ્ટ ્્ટાનસફર (િરીબી્ટરી)ની શરૂઆત કરવામાં આવી. 
હવે કુલ 53 મંત્ાલયોની 313 યોજનાઓ િરીબી્ટરી સાથે જોિાયેલી છે, 
િનેાંથી 2014-15થી 2021-2022 સુધી 21.87 લાખ કરોિ રૂવપયા 
લાભાથશીઓનાં ખાતામાં સીધા પહોંચી ગયા છે. િમે હ્્ટનન્ટરીને કારણે 
સરકારી મતજોરીમાંથી 2,22,968 કરોિ રૂવપયાની લીકેજ રોકવામાં 
આવી છે.

જનધનથી દરેક રર સુધી બેસન્કગ સુવવધાઓ
બેસકિંગ સુવવધાઓથી િૂર િેશની અિધી વસમત મા્ેટ આ યોજના 28 
ઓગસ્ 2014નાં રોજ શરૂ કરવામાં આવી. તેમાં ઝીરો બેલેનસ પર 
બેકિં ખાતા ખોલવામાં આવે છે. રૂપે કાિ્ય  અને 10,000 રૂવપયા સુધી 
ઓવરિ્ાફ્ટ સાથે ઇ્શયોરનસ સુવવધા મળે છે. એવપ્રલ 2022 સુધી 
45.21 કરોિ જનધન ખાતા ખૂલી ચૂક્ા છે. તેમાં 1,67,462.30 કરોિ 
રૂવપયા જમા છે. આશરે 55 ્ટકા જનધન ખાતાધારક મહહલા છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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મહાન વારસા સાથો મહાન પરંપરાનરી  
જળવણરી કરરું રાષ્ટ્ર

િવાં ભારતિાયે ઓભાયેદય

લાલ ડકલલા પર શ્રી ગુરુ તેગ બહાદુરની 
ચોથી જન્ શતાભબ્નુું આયોજન હોય કે 
સાહહબજાદાઓનાં બસલદાનની યાદમાં 

26 ડડસેમબરનાં રોજ વીર બાળ ડદવસની 
જાહેરાત, અયોધયામાં ભગવાન રામનુું 

મુંડદર નનમયાણ, કરતારપુર કોડરડોર, 
કાશી વવશ્નાથ કોડરડોર કે પછી જમમુ-

કાશમીરમાંથી કલમ 370ની નાબયૂદી, 
હટ્રપલ તલાક, નાગડરકતા સુંશોધન કાનયૂન 

જવેા મહતવનાં નનણ્તયોએ છેલલાં આઠ 
વષ્તમાં પરસપર સદભાવ સાથે સમાધાન 

દ્ારા સદીઓ જયૂનાં સપનાને સાકાર 
કયયાં છે. આજ ેદેશ ભારતીય સુંસૃ્કતતનુું 

આધુનનક, આથિા અને રાષટ્ર ીય ભાવનાનુું 
પ્રતીક બની ગયો છે....

શરીખ સમુદાય માટો તવશોર પહો લ
n • સેંકિો વષષોની ગુલામીમાંથી મુક્તન,ે ભારતની આઝાિીન,ે ભારતની 

આદ્ાત્ત્મક અન ેસાંસૃ્કમતક યાત્ાથી અલગ કરીન ેન જોઈ શકાય. 
એ્ટલાં મા્ેટ, આિ ેિેશ આઝાિીના અમૃત મહોત્સવન ેઅન ેગુર 
તેગબહાિુરના 400મા પ્રકાશપવ્યની ઉજવણી કરી રહ્ો છે.

n • લાલ દકલલા પર 21 એવપ્રલનાં રોજ શ્ી ગુર તેગ બહાિુરના 400મા 
પ્રકાશપવ્યનુ ંભવય આયોજન કરવામાં આવયુ ંઅન ેવિાપ્રધાન નરે્દ્ર 
મોિીએ રાષ્્ટન ેસબંોધન કયુું. ગુર તેગ બહાિુરનો વારસો રાષ્્ટ મા્ેટ 
વયાપક રીતે એક સયંુ્ ત તાકાત તરીકે કાય્ય કરે છે. આ પ્રસગેં ગુરના 
સન્ાનમાં સૃ્મત જસક્કો અન ે્ટપાલ હ્ટદક્ટ જારી કરવામાં આવી.

n • િેરા બાબા નાનકથી આંતરરાષ્્ટરીય સરહિ સધુી તમામ આધનુનક 
સવુવધાઓ સાથ ેવવકાસ પ્રોિકે્ તરીકે ઓક્ોબર, 2019માં 
કરતારપરુ સાહહબ કોદરિોરનુ ંનનમમાણ કરવામાં આવયુ.ં આઝાિી બાિ 
પ્રથમ વાર શીખોનાં પવવત્ તીથ્યસ્ળ કરતારપુર કોદરિોરની માંગને 
કે્દ્ર સરકારે પરૂી કરી.

n • ગુર નાનકિેવનુ ંનનવાસ સ્ાન કરતારપુર પાદકસતાનમાં છે, િનેાં 
િશ્યન ભારતીયો અત્ાર સધુી િૂરબીનથી કરતા હતા. 9 

નવમેબર, 2019નાં રોજ વિાપ્રધાન મોિીએ 120 
કરોિ રૂવપયાનાં ખચચે બનલેાંકરતારપરુ 

કોદરિોરનુ ંઉિઘા્ટન કયુું. તનેાથી 

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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શીખ ધમ્યની સંસૃ્કમત અન ેપરંપરાન ેસન્ાન મળયુ.ં

n • ભારતીય મળૂનાં તમામ ધમષોનાં તીથ્યયાત્ી હવ ેઆ કોદરિોરનો 
ઉપયોગ કરીન ેકરતારપરુમાં શીશ ઝૂકાવી શકે છે. અહીં જવા 
મા્ેટ અલગથી વવઝાની જરૂર નથી પિતી. માત્ એક માન્ય 
પાસપો્ટ્ય  દ્ારા જઈ શકાય છે.

n • ઇચુ્છક તીથ્યયાત્ીઓનાં રજીસે્્શન મા્ેટ ઓનલાઇન પો્ટ્યલ 
શરૂ કરવામાં આવયુ ંછે.

n • લગંરને જીએસ્ટરીમાંથી રાહત. િશમશે ગરુનાં પ્રકાશપવ્ય પર 
કાય્યક્મ. માત્ કેશધારી શીખો જ એસજીપીસીની ચૂ્ંટણી લિરી 
શકે તવેો નનણ્યય લવેાયો.

n • જૂન 2019 બાિ બલકે જલસે્િ વવિેશી શીખ નાગદરકોની 
સમીક્ષા કરવામાં આવી અન ેમાફરી યોજના તરીકે શીખ 
કેિીઓન ેગાંધી જયમંતએ બચેોમાં મુ્ ત કરવામાં આવયા.

n • પ્ટના સાહહબ સહહત ગરુ ગોવવિ સસહ સાથ ેસંકળાયલેા 
સ્ળોએ રેલ સવુવધાઓનુ ંઆધુનનકરીકરણ પણ કયુું છે.

n • સવિેશ િશ્યન યોજના દ્ારા પજંાબમાં આનિંપરુ સાહહબ અને 
અમતૃસરમાં અમતૃસર સાહહબ સહહત તમામ મહતવનાં 
સ્ળોન ેજોિરીન ેએક ્ુટદરસ્ સર્ક્ટ બનનાવવામાં આવી રહરી 
છે.

n • ઉત્રાખંિમાં હેમકંુિ સાહહબ મા્ેટ રોપ વ ેબનાવવાનુ ંકામ પણ 
આગળ વધી રહંુ છે.

n • શીખ સમિુાય પ્રતે્ લગાવ અન ેસમપ્યણન ેજોતાં શીખોનાં 
પાંચ તખતોમાંથી એક સચખિં શ્ી હજૂર સાહહબ ેવિાપ્રધાન 
મોિીને સન્ાનપત્થી નવાજ્ા છે.

નાર્હરકરા સુધારા કાયદા (CAA)થરી 
દાયકાઆાો બાદ ન્ાય

n • આ વવધયેકથી એ કરોિો લોકોન ેસન્ાન સાથ ેજીવવાની તક મળશે, 
િઓે પાદકસતાન, બાંગલાિેશ અન ેઅફઘાનનસતાનમાં લઘમુતી છે અને 
ધાર્મક રીત ેિાયકાઓથી પીદિત છે. આ ઉપરાંત, િઓે કોઈ પણ રીતે 
ભારતનાં બધંારણની કોઇ પણ જોગવાઈઓ વવરધ્ધ ન જતા હોય 
તવેા શરણાથશીઓન ેપણ યોગયતનાં આધારે નાગદરકતા પરૂી પાિવાની 
જોગવાઈ છે. િમે કે તસલીમા નસરીનન ેભારતમાં આશરો આપવામાં 
આવયો છે.

n • ભારતનાં પિોશી િેશ પાદકસતાન, બાંગલાિેશ, અફઘાનનસતાનમાં 
પીદિત ધાર્મક લઘમુતીઓનાં અચધકારો અન ેસન્ાનની રક્ષા મા્ેટ 
િાયકા જૂની સમસયાનાં ઉકેલ મા્ેટ કે્દ્ર સરકારે નાગદરકતા કાનૂનમાં 
સધુારો કરીન ેઐમતહાજસક નનણ્યય લીધો.

n • 9 દિસમેબરનાં રોજ લોકસભા, 11 દિસેમબરનાં રોજ રાજ્સભા અને 
12 દિસમેબર, 2019નાં રોજ રાષ્્ટપમત રામનાથ કોવવિે આ વવધયેકને 
મજૂંરી આપી, િમેાં અફઘાનનસતાન, બાંગલાિેશ અન ેપાદકસતાનમાંથી 
ધાર્મક સતામણીન ેકારણ ેભારત આવલેા હહ્િુ, શીખ, બૌધ્ધ, િનૈ, 
પારસી અન ેશરિસતી સમુિાયના લોકોન ેભારતીય નાગદરકતા આપવાની 
જોગવાઈ છે.

n •આ ઉપરાંત, પૂવષોત્રનાં લોકોની ભાષાકરીય, સાંસૃ્કમતક અન ેસામાજિક 
ઓળખ સનુનજચિત કરવાની પણ વયવસ્ા કરવામાં આવી છે.

હટ્પલ રલાક
n • ભારતના સસંિીય ઇમતહાસમાં 30 જુલાઇ, 2019ની તારીખ 

મહતવનાં પિાવ તરીકે નોંધાઈ ચકૂરી છે. ઐમતહાજસક તીન તલાક 
બબલ પસાર થયા બાિ અસસતતવમાં આવલેા આ કાયિાએ મુન્સલમ 
મહહલાઓન ેન્યાય અન ેસન્ાનની દિશામાં એ સફળતા હાંસલ કરી, 
િનેી િાયકાઓથી રાહ જોવાતી હતી.

િીન િલાક સંબતંધિ કાયદાે બન્ા બાદ ઇતિહાસમાં 
િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર માેદીનું નામ ચાેક્કસપ્ે રાજા 
રામમાેહન રાય એને ઇશ્રચંદ્ર તિદ્ાસારર જેિા 
સામાનજક સુધારકાેની શે્્ીમાં મૂકિામાં એાિશે. 

િીન િલાક સંબંતધિ કાયદાે મુસસલમ મરહલાએાનેાં 
રહિા ેએને એતધકારાેની રદશામાં ક્રાંતિકારી પરલું 
સાસબિ થશે એને હિે િેમનાં માટે નિાં યરુનાે 

પ્રારંભ થશે.
-એતમિ શાહ, કેન્દ્રીય રૃહ મંત્ી

સામાન્ય વગ્તને આર્થક આધારે 10 ટકા અનામત 
આપીને ઐતતહાસસક નનણ્તય લવેામાં આવયો. તનેાં 
દ્ારા વાર્ષક આઠ લાખ રૂવપયાની આવક ધરાવતા 
સામાન્ય વગ્તના ઉમેદવારોન ેકેટલીક શરતો સાથે 
અનામતનો લાભ મળે છે.

ઇતરહાસમાં પ્રથમ વાર સવણાગેનો આનામર

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
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સરિદી પવ્તારોમાં પવકાસ કા્ષોનકે વકેગ આિવા 
અનકે સ્ાનનક લોકોનકે રાષટ્ી્ સલામતીમાં તકેમની 
ભૂમમકા અંગકે જાગતૃ કરવાના િેતથુી સીમાંત ક્ષકેત્ર 
પવકાસોત્સવ શરૂ કરવામાં આવ્ો. 12 નવકેમબર, 
2020નાં રોજ કચ્છમાં ધોરડો ખાતકે પ્થમ ‘સીમાંત 
ક્ષકેત્ર પવકાસોત્સવ-2020’નુ ં ઉદઘાટન કરવામાં 
આવ્ુ.ં કચ્છ, બનાસકાંઠા અનકે િાટર લજિલલાનાં 
158 સરિદી ગામોનાં પ્ધાનો, લજિલલા અનકે તા્કુા 
િંરા્તોનાં સભ્ોએ આ કા્્ણરિમમાં ભાગ લીધો.

n વિાપ્રધાનના વવઝન ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા 
વવશ્ાસ ઔર સબકા પ્રયાસ’એ વધ ુએક સફળતા 
મળેવી છે. 50 વષ્યથી વધ ુસમયથી ચાલી રહેલી બોિો 
સમસયાનો અતં લાવવા મા્ેટ વયાપક સમજૂમત.

n  બોિો ક્ષતે્નાં વવકાસ મા્ેટ આશરે 1500 કરોિ રૂવપયાનંુ 
વવશષે વવકાસ પકેેજ. વિાપ્રધાન મોિીનાં આહવાનથી 
સમજૂમત બાિ 1600થી વધ ુબોિો કેિર આત્મસમપ્યણ 
કરીન ેમખુ્યપ્રવાહમાં આવયા.

n  કે્દ્ર સરકારે મમઝોરમ અન ેવત્પુરા સાથ ેવત્પક્ષીય 
સમજૂમત કરીન ેબ ેિાયકા જૂના બુ્ (દરયાંગ) શરણાથશી 
સમસયા ઉકેલ.

n  લગભગ 37,000 આંતદરક વવસ્ાવપતોનુ ંવત્પરુમાં 
પનુવ્યસન કરવામાં આવયુ.ં

n વત્પરુાન ેબુ્ (દરયાંગ) શરણાથશીનાં પનુવ્યસન અને 
સવવાંગી વવકાસ મા્ેટ 600 કરોિ રૂવપયા.

સરીમાંર ક્ોત્ તવકાસાોત્વ 5 દાયકા રાહ જોયા પછરી બાોડાો 
સમજયૂ તર પર હસરાક્ર

આાોર્સ્ટ 2019: આોનઆોલઆોફટરી 
(તત્પુરા) સમજયૂ તર

બ્ુ (હરયાંર્) શરણાથથી સમસ્ાનાો 
ઉકોલ આાવ્યાો

n  ભારત સરકાર, વત્પરુા સરકાર અન ેરાષ્્ટરીય વત્પુરા 
મકુ્ત મોચમા (એનએલએફ્ટરી/એસિરી) વચ્ચ ેઓગસ્ 
2019માં વત્પક્ષીય સમજૂમત

n  એનએલએફ્ટરી (એસિરી)એ હહસાનો માગ્ય છોિવા, 
મખુ્યપ્રવાહમાં સામલે થવા અન ેભારતના બધંારણનંુ 
પાલન કરવા મજૂંરી આપી. પદરણામ,ે 44 શસ્ો સાથે 
88 કેિરે આત્મસમપ્યણ કયુું.

રાજ્ાોમાંથરી AFSPA 
આાંબશક હટાવાયાો

8 વષ્ણમાં પવૂષોત્તર રાજ્ોમાં કા્મી 
શાંમત બાદ અનકેક સ્ળોએ સશસ્ત્ર 

દળ પવશકેષ અધધકાર કાનનૂ 
(AFSPA) િટાવવામાં આવ્ો છકે. 
તાજિ કેતરમાં જ, આસામ, નાગાલકેન્ડ 

અનકે મષરપરુનાં અનકેક લજિલલાઓમાં 
AFSPA િટાવવામાં આવ્ો છકે.

સરુ્મ્ ભારરમાં હદવ્યાંર્ાોનરી ઝચંરા
3 કડસકેમબર, 2015નાં રોજ સવ્ણસુલભ સગુમતા પ્ાપત કરવા માટે રાષટ્વ્ાિી 
સગુમ્ ભારત અભભ્ાન શરૂ કરવામાં આવ્ંુ. તકેનો િેત ુકદવ્ાંગજનોનકે સલામત, 
્વતતં્ર અનકે ગકરમાપરૂ્ણ જીવન માટે નનર્વધ્ન વાતાવરર તૈ્ ાર કરવાનો છકે. 35 
આતંરરાષટ્ી્ એરિોટ્ણ , 55 સ્ાનનક એરિોટ્ણ , એ1 શ્કેરી સહિત િસંદગીનાં 709 
રેલવકે સ્ટકેશન િર સગુમ્તાની સપુવધા આિવામાં આવી છકે. આ જ રીતકે, રાજ્ 
સરકાર અનકે તકેનાં પવભાગોની 603 વકેબસાઇટનકે સગુમ્ બનાવવામાં આવી છકે. 
કેન્દ્ અનકે રાજ્ સરકારની ઇમારતોનકે સગુમ્ બનાવવાનંુ કામ ઝડિથી રાલી 
રહંુ છકે. આ ઉિરાંત, 19 ખાનગી સમારાર રકેનલો આશંશક રીતકે સુગમ્ સમારાર 
બલુકેહટન પ્સાકરત કરી રહ્ા છકે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...



આયાોધાનાો નનણ્ષય

n આ ઐમતિાલસક નનર્્ણ કે એક સદીથી જૂના 
પવવાદનકે સમાપત કરીનકે દેશમાં સામાલજિક 
સમરસતા અનકે સદભાવનાનો સંદેશ આપ્ો.

n 492 વષ્ણ જૂના પવવાદા્િદ ઇમતિાસનો 
સખુદ અતં 9 નવકેમબર, 2019નાં સપુ્ીમ 
કોટ્ણનાં ચકૂદાથી આવ્ો, જ્ારે સમગ્ર જમીન 
રામલલલા પવરાજમાનનકે સોંિી દેવામાં આવી 
અનકે મક્્જિદ માટે અલગથી િાંર એકર જમીન 
આિવામાં આવી.

n વડાપ્ધાન નરેન્દ્ મોદીએ 5 ઓગસ્ટ, 2020નાં 
રોજ અ્ોધ્ામાં રામજન્મભમૂમ મકંદર નનમધારનો 
શશલાન્યાસ ક્ષો. તકેમરકે કહંુ કે આ મકંદર બન્યા 
િછી અ્ોધ્ાની ભવ્તા વધશકે એટ્ુ ંજ નિીં 
િર સમગ્ર પવ્તારનુ ંઅથ્ણતતં્ર બદલાઈ જશકે.

n અિીં દરેક પવ્તારમાં નવી તકો સજા્ણશકે. 
પવરારો, સમગ્ર પવશ્વમાંથી લોકો અિીં આવશકે, 
આખી દુનન્ા પ્ભ ુરામ અનકે માતા જાનકીના 
દશ્ણન કરવા આવશકે.

n આસ્ાનંુ કેન્દ્ શ્ી કાશી પવશ્વનાથ ્ાત્રા સ્ળ ભવ્ રૂિમાં આકાર 
લઈ ચૂકુ ંછકે , જિ કેનુ ંઉદઘાટન વડાપ્ધાન નરેન્દ્ મોદીએ આ વષષે 
ક્ુું. આકદ શંકરારા ્્ણ દ્ારા સ્ાપિત તીથ્ણ શ્ી કાશી પવશ્વનાથ 
મકંદર હિન્દુ આસ્ાનંુ અત્તં મિતવપૂર્ણ કેન્દ્ છકે. િવકે મા ગગંા અનકે 
કાશી પવશ્વનાથનકે જોડવાના સંકલિનકે સાકાર કરવામાં આવ્ુ.ં

n આ પ્ોજિ કેક્ દ્ારા આસિાસના પવ્તાર જ નિીં, વારારસીની િર 
કા્ાિલટ થઈ રિી છકે. આ આસ્ાની િરંિરાનકે ભવ્ રૂિ પ્દાન 
કરવાનો શ્ક્ે  વડાપ્ધાન નરેન્દ્ મોદીનકે જા્ છકે. જિ કેમની પ્કેરરાથી 
મકંદરનંુ ભવ્ રૂિ સામકે આવ્ુ ંછકે.

કાશરી તવશ્નાથ કાોહરડાોર...

ભર્વાન કોદારનાથ ધામનરી 
નર્રરીનો મળું ભવ્ય આનો 
હદવ્ય સ્વરૂપ
n વડાપ્ધાન નરેન્દ્ મોદીનાં ડ્ીમ પ્ોજિ કેક્માં સમાપવષટ કેદારનાથ 

ધામ ગંભીર કુદરતી આિશ્ત્તથી સજા્્ણ કેલા પવનાશનાં સાત વષ્ણ 
બાદ પુનઃનનમધાર કા્્ણની ઝડિનકે કારરકે મકંદર િોતાના જૂના 
્વરૂિમાં િાછંુ આવી રહંુ છકે. કોરોના કાળના ઉિ્ોગ કરીનકે 
ઝડિથી કામ કરવામાં આવ્ંુ અનકે આઇટીનાં ઉિ્ોગથી તીથ્ણનાં 
ઐમતિાલસક-સાંસૃ્મતક મિતવનકે પ્દર્શત કરવાની િિેલ કરી છકે.

n કેદારનાથ ધામ વડાપ્ધાન મોદી માટે કેટલી શ્ધિાનંુ કેન્દ્ છકે, તકેનો 
અંદાજ તકેના િરથી લગાવી શકા્ કે તકેઓ િોતાનાં મનની શાંમત 
માટે ત્ાં જા્ છકે. મુખ્મતં્રી અનકે વડાપ્ધાન બનતાં િિેલાં િર 
તકેઓ કેદારનાથ ધામ જઇનકે સાધના કરતા રહ્ા છકે.

વર્ષ વર્ષ 
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n ડો. શ્ામાપ્સાદ મખુજી્ણના ‘એક દેશ, એક કા્દો, એક વડા, એક પ્તીક’નો 
સકંલિ આઝાદીનાં 72 વષ્ણ બાદ પરૂો થઈ શક્ો છકે. કલમ 370 અનકે 35A 
િટાવ્ા ધરતીનંુ ્વગ્ણ ગરાતુ ંજમમ-ુકાશમીર અનકે લડાખ િર આઝાદી બાદ 
દેશનાં બાકીનાં રાજ્ો સાથકે પવકાસમાં ખભકે ખભો મમલાવી રહંુ છકે.

n જમમ ુકાશમીરનકે અલગ રાજ્નો દરજજો આિતી 370મી કલમનકે નાબૂદ 
કરવાનો નનર્્ણ  5 ઓગસ્ટ, 2019નાં રોજ લકેવા્ો અનકે મોદી સરકારે છ 
દા્કાના અતંરનકે છ વષ્ણમાં ખતમ કરી દીધુ.ં

n આ સાથકે સારા અથ્ણમાં જમમુ-કાશમીરનંુ વા્તપવક રીતકે એકીકરર થ્ુ ંછકે. 
સમગ્ર પવ્તારનકે બકે કેન્દ્શાલસત પ્દેશમાં વિેંરવામાં આવ્ો-જમમ ુકાશમીર 
(પવધાનસભા સાથકે) અનકે લડાખ-પવશકેષ િકરકસ્મતનકે કારરકે પવધાનસભા 
વગર.

n રાજ્ પુનગ્ણઠન પવધક્ે ક સંસદમાં િસાર થવાથી લડાખની 70 વષ્ણ 
જૂની માંગ પરૂી થઈ. િવકે જમમુ-કાશમીર અનકે લડાખ સામાલજિક-આર્થક 
સશક્તકરરની કદશામાં આગળ વધ્ંુ, મૂળ નનવાસી કા્દો લાગુ િડ્ો, 
સ્ાનનક લોકોનકે લોકશાિી િક મળ્ો. િંરા્તી રાજ વ્વસ્ા લાગ ુથઈ.

આોક દોશ, આોક કાયદાો, આોક 
પ્રરરીકનું સપનું સાકાર

કલમ 370 એને 35Aએે જમ્ુ-કાશમીરને 
એાિંકિાદ, એલરિાિાદ, પરરિારિાદ એને 
ભ્રષ્ાચાર સસિાય કંઇ નથી એાપંુ. જમ્ુ-
કાશમીર એને લડાખના ેતિકાસ એે રતિથી 
ન થઈ શકા ેજેટલા ેથિા ેજાેઇિાે હિાે, 
હિે વ્યિસ્ાની એા કમી દૂર થિાથી એા 
તિસિારનાં લાેકાેનું િિ્ષમાન િા ેસુધરશે જ, 
િેમનું ભતિષ્ય પ્ સુરસક્ષિ થશે.

-નરેન્દ્ર માદેી, િડાપ્રધાન

કેન્દ્શાલસત પ્દેશ જમમુ-કાશમીરમાંથી કલમ 370 નાબદૂ 
ક્ધા િછી અનકે કેન્દ્શાલસત પ્દેશ બન્યા બાદ વડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ મોદી 24 એપપ્લનાં રોજ પ્થમ વાર કાશમીર ગ્ા. 
તકેમરકે રૂ. 20,000 કરોડનાં પવપવધ પ્ોજિ કેક્્સનંુ લોકાિ્ણર 
અનકે શશલાન્યાસ ક્યાં એટ્ંુ જ નિીં િર સંદેશો આપ્ો 
કે અમૃતકાળનાં 25 વષ્ણમાં નવુ ં જમમુ-કાશમીર પવકાસની 
નવી ગાથા લખશકે. અિીં આઝાદી બાદ સાત દા્કમાં માત્ર 
17,000 કરોડનુ ં ખાનગી રોકાર થ્ંુ િતુ.ં અનકે િવકે માત્ર 
છકેલલાં બકે વષ્ણમાં કંિનીઓ રૂ. 38000 કરોડનંુ રોકાર કરવા 
આવી રિી છકે. ભારતનો પવકાસ વોકલ ફોર લોકલના મતં્રમાં 
છુિા્કેલો છકે, તો ભારતી્ લોકશાિીનાં પવકાસની તાકાત 
િર લોકલ ગવન્ણનસ એટલકે કે િંરા્તી રાજ વ્વસ્ામાં જ 
છકે. કામનો દા્રો ભલકે લોકલ િો્ િર તકેની સામૂહિક અસર 
વશૈ્શ્વક થવાની છકે. આ કારરસર, િંરા્તોની તાકાત સતત 
વધારવામાં આવી રિી છકે. િંરા્તોમાં જિ કે િર થશકે, તકેનાંથી 
દેશની છબી વધુ નનખરે, દેશનાં ગામડાં વધ ુ મજબતૂ બનકે. 
વડાપ્ધાન મોદીએ િંરા્તી કદવસ િર ્ વામમતવ કાડ્ણ  પવતકરત 
કરવા, અમૃત સરોવર િિેલનો શભુારંભ, જન ઔષધધ કેન્દ્ 

સમર્િત કરતી વખતકે આ ઇચ્છા વ્્ત કરી િતી. િંરા્તી 
રાજ કદવસ જમમુ-કાશમીરમાં મનાવવો એક મોટાં 

િકરવત્ણનનુ ં પ્તીક છકે. અિીં લોકશાિી 
િા્ાના ્તરે િિોંરી છકે. 

કલમ 370 નાબયૂદ થયા બાદ 
પ્રથમ વાર જમુ્-કાશમરીર ર્યા 

વડાપ્રધાન

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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n  ભારતનકે એક કરનાર લોખંડી 
પુરષ સરદાર વલલભભાઈ િટેલનકે 
શ્ધિાંજલલ તરીકે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ 
મોદીએ સ્ટકેચ્ુ ઓફ ્ુનનટીનું 
અનાવરર ક્ુું. 600 ફુટ ઊંરી 
પ્મતમા પવશ્વની સૌથી ઊંરી મૂર્ત છકે . 
આ પ્મતમાનકે િા્ો 2013માં નાખવામાં 
આવ્ો િતો. એ વખતકે નરેન્દ્ મોદી 
ગુજરાતના મુખ્મંત્રી િતા.

n  સમગ્ર દેશમાં વીર સાવરકર ઉિરાંત 
છત્રિમત શશવાજી મિારાજ, બબરસા 
મુંડા, દીનબંધુ સર છોટુરામ, રાજા 
મિેન્દ્ પ્તાિ, મિારાજા સિેુલદેવ 
સહિતની અનકેક િ્તીઓનાં વારસાનકે 
પુનજી્ણ પવત કરવામાં આવ્ો છકે .

ભારરનો આોકરાના 
સયૂત્માં બાંધરી રાખનાર 
સરદાર પટોલ

મહાનાયકાોનાં વારસાનો 
સન્ાન મળું
ભૂતકાળથી તદ્ન પવિરીત રાષટ્નાં એ ગુમનામ ના્કો, જિ કેમની અત્ાર સુધી ઉિકેક્ષા 
કરવામાં આવતી િતી તકેમનકે ઓળખ અિાવવાની કદશામાં પ્થમ વાર કેન્દ્ સરકારે 
િગ્ંુ ભ્ુું. જિ કેથી અભૂતપુવ્ણ કામ કરનારી વ્ક્તઓનુ ંસન્માન કરીનકે ્વુાનોનકે રાષટ્ 
નનમધારમાં અમલૂ્ય ્ોગદાન આિીનકે જાગતૃ અનકે પ્કેકરત કરી શકા્...

ડો. ભીમરાવ આંબકેડકર આધુનનક ભારતના નનમધાતાઓમાંના એક િતા. 
ભારતના રાજકી્ છરતનમાં તકેમનું ્ોગદાન અજોડ રહું છકે . જો કે, અગાઉ તકેમના 
વારસાનકે તકે સન્માન આિવામાં આવ્ું ન િતું જિ કેનાં માટે તકેઓ િકદાર િતા. 
આ ઐમતિાલસક ભૂલોનકે સુધારીનકે નરેન્દ્ મોદી સરકારે 'િંરતીથ્ણ'ના રૂિમાં ડૉ. 
આંબકેડકરના જીવન સાથકે ગાઢ રીતકે સંકળા્કેલા કેટલાંક ઐમતિાલસક મિતવના 
સ્ળોનકે પવકસાવવાનો સાિલસક નનર્ણ્ લીધો િતો. ડૉ. આંબકેડકરના માનમાં 26 
નવકેમબરનકે 'બંધારર કદવસ' તરીકે જાિેર કરવામાં આવ્ો છકે .

બાબા સાહો બ આાંબોડકર

નોરાજીનાં વારસાનો 
પુનજથીતવર કરવાો
નકેતાજી સુભાષરંદ્ બોઝ દ્ારા સ્ાપિત આઝાદ હિન્દ સરકારની 75મી 
વષ્ણગાંઠ મનાવવા માટે વડાપ્ધાનકે કદલ્ીમાં લાલ કકલલા િર પત્રરંગો 
લિેરાવ્ો. આ સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવની ક્ષર િતી, જ્ારે ભારતના ્વતંત્રતા 
આંદોલનના મિાના્કનાં વારસાનકે ્વતંત્રતા બાદ સન્માનનત કરવામાં 
આવ્ો. આઝાદ હિન્દ ફોજનાં રાર સભ્ોએ 2019માં પ્જાસત્તાક કદવસની 
િરેડમાં ભાગ લીધો. મોદી સરકારે નકેતાજી સુભાષરંદ્ બોઝ સંબંધધત મોટા 
ભાગની ગુપત ફાઇલોનકે ગુપત ્ાદીમાંથી િટાવીનકે નકેતાજીનાં િકરવારની 
િકેનન્ડગ માંગનકે િર પૂરી કરી. ઇશ્ન્ડ્ા ગકેટ િર નકેતાજીની પ્મતમા સ્ાિવાની 
જાિેરાત કરવામાં આવી.
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n  દેશનાં 70 વષ્ણનાં પવકાસ અનકે સહિ્ારા 
વારસાની ઝલક કદલ્ીનાં તીનમરૂ્ત ભવન 
કસ્ત પ્ધાનમતં્રી સંગ્રિાલ્માં જોવા મળી 
શકે છકે. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ મોદીએ બાબા 
સાિેબ આબંકેડકરની જ્ંતી પ્સંગકે તકેની 
શરૂઆત કરી.

n  આ સંગ્રિાલ્ ્વતતં્રતા બાદ દેશનાં 
વડાપ્ધાનોનાં જીવન અનકે ્ોગદાનનાં 
માધ્મથી લખવામાં આવકેલી ભારતની 
ગાથાનંુ વર્ણન કરે છકે. પ્ધાનમતં્રી સંગ્રિાલ્માં 
દેશનાં 14 ભૂતપુવ્ણ વડાપ્ધાનોનાં જીવનની 
ઝલકની સાથકે સાથકે રાષટ્ નનમધારમાં તકેમનાં 
્ોગદાનનકે દશધાવવામાં આવ્ુ ંછકે .

n  સંગ્રિાલ્નો િેત ુનવી િકેઢીનકે અગાઉનાં 
વડાપ્ધાનોની જીવનશલૈી અનકે તકેમનાં 
કા્ષોથી અવગત કરાવવાનો છકે. તકેનાં 
દ્ારા વડાપ્ધાનોનાં એ કા્ષો અગંકે માહિતી 
આિવામાં આવશકે, જિ કેમરકે દેશનાં પવકાસમાં 
મિતવની ભૂમમકા નનભાવી છકે. આ સગં્રિાલ્ 
્વતતં્રતા સંગ્રામનાં પ્દશ્ણનથી શરૂ કરીનકે 
બંધારરનાં નનમધાર સુધીની ગાથા દશધાવકે છકે .

 પ્રધાનમંત્રી સગં્હાલય

ર્ુમનામ નાયકાોનો પદ્મ સન્ાન
વીઆઇિી કલ્ચરનકે નાબૂદ કરવાથી માંડીનકે દેશનાં સવષોચ્ચ નાગકરક સન્માનનકે 
પ્થમ વાર સારા અથ્ણમાં સામાન્ય નાગકરકો સુધી િિોંરાડવાની િિેલ વત્ણમાન 
શાસનમાં થઈ. લાગવગનકે આધારે નિીં, િર સારા કામનું સન્માન થવા લાગ્ું 
અનકે િદ્મ પુરસ્ારોની સમગ્ર પ્કરિ્ાનકે સામાન્ય નાગકરકો માટે ખોલવામાં આવી. 
આનકે કારરકે વ્ક્તનું નામ નિીં િર તકેનાં કામનું મિતવ વધી ગ્ું છકે . િદ્મ 
પુરસ્ારોની બદલા્કેલી નીમતનકે કારરકે િવકે નૂ્ ઇશ્ન્ડ્ાનાં નવા ના્કોનકે દેશનું 
નાગકરક સન્માન મળવા લાગ્ંુ છકે , જિ કે સમાજનકે નવી પ્કેરરા આિતી કિાની અનકે 
અનુભવનકે બિાર લાવકે છકે .
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રાષ્ટ્રનરી દશા આનો હદશાનો 
ર્તરનરી નવરી શક્ક્ત

ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચર 

એ
વું માનવામાં આવકે છકે  કે પવશ્વનાં કોઈ િર 
દેશનું ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રર એટલકે સારં નથી િોતું 
કે તકે ધનનક દેશ છકેિર ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રર સારં 

છકે  એટલાં માટે તકે દેશ ધનનક છકે . ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રર એવું 
સકેક્ર છકે , જિ કે દેશનકે પવકાસનાં માગષે આગળ લઈ જા્ 
છકે  અનકે તકેનાંથી રોજગારનું િર સજિ ્ણન થા્ છકે . સારાં 
ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રરથી સમ્ની બરતની સાથકે સાથકે દેશનાં 
પવકાસની ગમતનકે નવી ઝડિ મળકે  છકે . આ ઉિરાંત, 
તકેનાથી મધ્મવગ્ણની જરૂકર્ાતો અનકે મિતવાકાંક્ષા 
િર પૂરી થા્ છકે . આ કારરસર કેન્દ્ સરકાર દેશમાં 
ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રરનાં માધ્મથી કનકેક્ક્પવટી વધારવા અનકે 
લોકોની સુપવધાનકે ધ્ાનમાં રાખીનકે એક સાથકે અનકેક 
મોરરકે કામ કરી રિી છકે ...

2016માં દેશની પ્થમ નાગકરક ઉડ્ડ્ન નીમત સાથકે 
ભારતનાં ઉડ્ડ્ન સકેક્રની કસ્મત બદલાવાની શરૂઆત 
થઈ.

રીજનલ કનકેક્ક્પવટી સ્ીમ (RCS) દ્ારા નાના શિેરો િર 
ફોકસ કરવામાં આવ્ું તો 'ઉડાન'  ્ોજના દ્ારા ઓછા 
ભાડાંમાં હટકકટ આિવાની શરૂઆત થઈ.

જાિેર-ખાનગી ભાગીદારી અંતગ્ણત એરિોટ્ણ  િર સારી 
સપુવધાઓનો િા્ો નાખવામાં આવ્ો. છ એરિોટ્ણનકે 
સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર કંિનીનકે 50 વષ્ણનાં લીઝ િર 
આિવામાં આવ્ાં છકે .

એર ઇશ્ન્ડ્ાનું વ્ૂિાત્મક કડસઇન્વકેસ્ટમકેન્ટ 27 જાન્ુઆરી, 
2022નાં રોજ પૂરં થ્ંુ. જિ કે અંતગ્ણત સરકારનકે વ્ૂિાત્મક 
ભાગીદાર િાસકેથી 2700 કરોડ રૂપિ્ા મળ્ાં છકે . 

ઉડ્ડયન ક્ોત્માં આાર્ળ વધરાં ડર્

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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ભારરમાં 2024 સુધરી 
આમોહરકા જોવાં રાોડ હશો..

ડકલોમીટરની અુંદર એક જ ટોલ 
નાકુું  હોય તેનાં પર કામ કરવામાં 
આવી રહ્ુંુું છે.

સલામતીને ધયાનમાં રાખીને દરેક 
ગાડીમાં 6 એરબેગ લગાવવાનુું 
ફરસજયાત કરવામાં આવ્ુું છે.

650 ટ્ર ોમા સેન્ટર સાથે રોડ સાઇડમાં 
650 સુવવધાઓ બનાવવામાં આવી 
રહી છે અને 28 નેશનલ હાઇવે પર 
ઇમરજનસી લેનન્ડગ રોડ-કમ-રનવે 
બનાવવામાં આવી રહ્ો છે.

બાંધકામ માટે કોઈ ઝાડને કાપવામાં 
ન આવે. આ માટે 1000થી વધુ 
કોન્ટ્ર ાક્ટ તૈયાર થશે.

60 

એવપ્રલ 2014 સુધી નેશનલ હાઇવેની લુંબાઇ 91,287 
ડકલોમીટરથી વધીને ડડસેમબર 2021 સુધી લગભગ 

1,41,000 ડકલોમીટર થઈ ગઈ છે. આ સમયગાળામાં 
50 ટકાથી વધુ વૃધ્ધિ થઈ છે. તો, નાણાકીય વષ્ત 2021-

22માં મુંત્રાલયે 24 ડડસેમબર સુધી 5,407 ડકલોમીટર 
નેશનલ હાઇવેનુું નનમયાણ કરવામાં આવ્ુું.

650
सुविधाएं

પહો લાં હવો
નેશનલ હાઇવે બાંધકામની 

ગતત 2014-15માં પ્રતત ડદવસ 
12 ડકલોમીટર.

આશરે 37 ડકલોમીટર પ્રતત ડદવસ થઈ 
ગઇ છે. સરકાર હવે દેશમાં પ્રતત ડદવસ 50 
ડકલોમીટર નેશનલ હાઇવે બનાવવાનુું લક્ષ્ય 
માનીને ચાલી રહી છે.

2024 
સુધી પયૂરુું  થવાની આશા 
છે જોસજલા સુરું ગનુું કામ 
વષ્ત 2026ના લક્ષ્યને 
બદલે

62
હજાર કરોડ રૂવપયાનાં પ્રોજકે્ટ પર કામ 
ચાલી રહુું છે રાષટ્ર ીય રાજધાની ક્ષેત્ર 
ડદલ્ીમાં પ્રદયૂષણની સમસયાનો અુંત 
લાવવા માટે

નાણાકીય વષ્ત 2014-15થી 
માંડીને 19 એવપ્રલ 2022 સુધી 
પ્રધાનમુંત્રી ગ્રામ સડક યોજન 
અુંતગ્તત મુંજયૂર રોડની કુલ લુંબાઈ 
3,23,462 ડકલોમીટર છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

કેન્દ્ર સરકારે 2024 પયૂરુું  થાય તે પહેલાં ભારતનુું રોડ ઇન્ફ્ાસ્્રકચર 
અમેડરકાની સમકક્ષ કરવાનો સુંકલપ લીધો છે. દેશમાં રોડ 
ઇન્ફ્ાસ્્રકચર સારુું  બનવાથી રોજગારની તકો વધશે, એટલુું જ નહીં 
પય્તટનને પણ પ્રોત્સાહન મળશે...
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ર્તરશક્ક્ત
107 િાખ કરાયેડ્ી બદિાશયે 
દયેશિાં ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચરિાયે િકશાયે

ઇન્ફ્ાસ્્રકચર પ્રોજકે્ટ્ટસ માટે ક્ષમતા નનમયાણ, પીપીપી 
મોડ પર બે થિળો પર મલ્ટી-મોડલ લોસજસ્સ્ક્સ પાક્ત  
બનાવવા માટે કોન્ટ્ર ાક્ટ આપવામાં આવશે

25, 000 400
ડકમી નેશનલ હાઇવેનુું 

નનમયાણ થશે સમગ્ર 
નાણાકીય વષ્ત 2022-23માં

નવી પેઢીની વુંદે ભારત 
ટ્રેનથી ઝડપ વધશે

n  પવશ્વ્તરી્ આધુનનક ઇન્ફ્ાસ્્ટ્રર માટે નકેશનલ માસ્ટર 
પલાન િીએમ ગમતશક્તનકે પ્ોત્સાિન આિવામાં સાત બાબતો 
રોડ, રેલ માગ્ણ, િવાઇ માગ્ણ, એરિોટ્ણ , માલ િકરવિન, જળ 
માગ્ણ અનકે લોલજિસ્સ્ટસિનકે સામકેલ કરવામાં આવી છકે .

n  ્ુનનફાઇડ લોલજિસ્સ્ટસિ ઇન્ટરફેસ પલકેટફોમ્ણ અનકે ઓિન સોસ્ણ 
મોબબલલટી સ્ટકેક બનશકે.

n  િોસ્ટ અનકે રેલ નકેટવક્ણ નું એકીકરર થશકે, તો એક સ્ટકેશન-એક 
રીજથી સ્ાનનક ઉદ્ોગનકે પ્ોત્સાિન મળશકે.

n  મલ્ટી-મોડલ લોલજિસ્સ્ટસિ સપુવધાઓ માટે 100 કાગષો 
ટર્મનલ સ્િાશકે.

n  ભારતી્ વૈશ્શ્વક ટેકનોલોજી અનકે ક્ષમતા વૃધ્ધિ કવર અંતગ્ણત 
રેલ માગ્ણ નકેટવક્ણ માં 2000 કકલોમીટર જોડવામાં આવશકે.

n  શિેરી િકરવિન અનકે રેલવકે સ્ટકેશનો વચ્ચકે મળશકે મલ્ટી મોડલ 
કનકેક્ક્પવટી.

n  રાષટ્ી્ રોિવકે પવકાસ ્ોજનામાં 60 કકલોમીટર લાંબાં રોિવકે 
પ્ોજિ કેક્્સ માટે કોન્્ટાક્ આિવામાં આવશકે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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સુધારા, પ્રદશ્ષન આનો પહરવર્ષન સાથો 
તવકાસ પથ પર સરર આગ્ોસર રોલવો
રેલવે માળખાકરીય વવકાસ, ઇનોવેશન, 
ને્ટવક્ય  ક્ષમતામાં વવસતરણ, નૂર 
વૈવવધયીકરણ અને પારિર્શતાનાં મુદે્ 
અભૂતપવુ્ય વૃધ્ધ્ધ કરવામાં સફળ રહું છે. 
આ ઉપરાંત, રેલવેએ ભવવષયનાં વવકાસ 
અને યાત્ીઓ મા્ેટ યાત્ાનાં આગામી 
સતરનો પાયો નાખવાનું કામ કયુું છે. આ 
ઉપરાંત, રેલવેએ સુધાર, પ્રિશ્યન અને 
પદરવત્યનના મંત્ને અનુરપ સંચાલન અને 
મેનેજમેન્ટનાં તમામ ક્ષેત્ોમાં પદરવત્યનની 
શરૂઆત કરી છે.

1,835
ડક.મી. પ્રતત વષ્ત નવાં પાટા જોડવામાં 
આવયા રેલવેમાં વષ્ત 2014-2-21 
દરતમયાન નવી લાઇનો અને મલ્ટી-
ટ્રેક પ્રોજકે્ટ્ટસ દ્ારા

કુલ 444 િકેનલ/સ્ટકેશનોનાં ઇલકેક્્ોનનક 
ઇન્ટરલોકકગ િર કામ કરવામાં આવ્ંુ 
અનકે મોટી લાઇનો િર માનવરહિત રેલવકે 
લકેવલ રિોસસગ ગકેટનકે સંપૂર્ણિરકે નાબૂદ 
કરી દીધાં છકે.

100 ટકા કવરેજ સાથકે 68,800 કોરમાં 
બા્ો ટો્લકેટ લગાવવામાં આવ્ા.

કવર જિ કેવી નવી ્વદેશી ટેકનોલોજી, વદેં 
ભારત ટે્નો અનકે સ્ટકેશનોનાં પુનઃપવકાસ 
િર ફોકસ કરવામાં આવી રહુ ંછકે .

કેન્દ્રી્ બજિ કેટ 2022-23માં દેશમાં 
આગામી ત્રર વષ્ણમાં ભારતમાં 400 વંદે 
ભારત ટે્નની જાિેરાત કરવામાં આવી છકે.

નાના ખકેડૂતોનકે ધ્ાનમાં રાખીનકે એક 
સ્ટકેશન-એક રીજ ્ોજનાની શરૂઆત 
કરવામાં આવી છકે.

7 િાઇ ્િીડ રેલ કોકરડોર માટે સવષેક્ષર 
કરવા અનકે ડીિીઆર તૈ્ાર કરવાનો 
નનર્્ણ  લકેવા્ો છકે.

અમદાવાદ અનકે મંુબઇ વચ્ચકે બલુકેટ ટે્ન 
પ્ોજિ કેક્ પ્ગમતમાં છકે. ભરૂરમાં પિલલરનંુ 
કામ પૂરં. પ્થમ િરીક્ષર 2026માં 
બબલલમોરા અનકે સુરત વચ્ચકે િાથ ધરવામાં 
આવશકે.

માલગાડીઓ માટે 2 ડેકડકેટેડ ફે્ઇટ 
કોકરડોર બનાવવાની શરૂઆત. 1504 
કક.મી લાંબો દાદરી-મંુબઇ કોકરડોર ટંૂક 
સમ્માં પૂરો થઇ શકે છકે. 1856 કક.મી.
ના દાનાકુનીથી ્ુધધ્ારા સુધીનાં ઇસ્ટન્ણ 
કોકરડોરનુ ંકામ રાલી રહંુ છકે.

કાશમીરમાં ધરનાબ નદી િર પવશ્વનાં 
સૌથી ઊંરા રેલવકે બરિજનાં આક્ણ નુ ંકામ 
પૂરં. બનનિાલથી બારામલુા સુધી 136 
કકલોમીટર લાંબી રેલવકે લાઇન શરૂ થઈ 
ચકૂી છકે, તો પૂવષોત્તર રેલવકેનાં 75 ટકાથી 
વધુ માગ્ણ િર અત્ાર સુધી પવદુ્તીકરર 
શરૂ થઈ ચકૂુ ંછકે .

નારાકી્ વષ્ણ 2021-22 દરમમ્ાન નવી 
લાઇન, ડબલીકરર, ગકેજ િકરવત્ણનમાં 
2400 કકલોમીટરનાં લક્ષ્યની 
સરખામરીમાં 2904 કકલોમીટરનું 
લક્ષ્ય િાંસલ કરવામાં આવ્ંુ.

ભારતી્ રેલવકે પવશ્વની સૌથી મોટી 
ગ્રીન રેલવકે બનવાના મમશન તરીકે કામ 
કરી રિી છકે અનકે વષ્ણ 2030 િિેલાં 
‘શનૂ્ય કાબ્ણન ઉત્સજિ્ણન’ બનવાની 
કદશામાં આગળ વધી રિી છકે.

2014 બાદ રેલવકે પવદુ્તીકરર લગભગ 
10 ગણુ ંવધી ગ્ુ ંછકે . 31-03-2022 
સધુી ભારતી્ રેલનાં રિોડગકેજ નકેટવકડે  
65,141 કકલોમીટર રૂટમાંથી 52,247 
કકલોમીટર રૂટનંુ પવદ્તુીકરર ક્ુું છકે , જિ કે 
કુલ નકેટવક્ણ નાં 80.20 ટકા છકે.

સલામર રોલવોનરી 
હદશામાં પ્રયાણ

15 નવેમબર 2021નાં રોજ રાણી કમલાપતત 
રેલવે સે્શન દેશનાં પ્રથમ ISO સર્ટફાઇડ, 
પીપીપી મોડલ આધાડરત રેલવે સે્શન 
તરીકે રાષટ્રને સમર્પત કરવામાં આવ્ુું. 
આશરે 200 સે્શનો પર કામ ચાલુ.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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િેશમાં પ્રથમ વાર હહમાચલ પ્રિેશ, ઉત્રાખિં, જમમ-ુ
કાશમીર અન ેઉત્ર-પવૂ્યનાં રાજ્ો મા્ેટ પવ્યતમાલા 

યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાથી પવ્યતો 
પર પય્ય્ટન અન ેકનકે્ક્વવ્ટરીની આધનુનક વયવસ્ા 

બનશે. આ રોપવે પ્રોિકે્ 3 S પર આધાદરત છે. આ 
પ્રોિકે્થી પ્રમત કલાક 6000-8000 લોકો પ્રવાસ 
કરી શકે છે. વષ્ય 2022-23માં 60 દકલોમી્ટર લાંબાં 
આઠ પ્રોિકે્ના કોન્્ટાક્ આપવામાં આવશે. તનેાથી 

આપણા સરહિી ગામિાં મજબૂત બનશે.

પવ્ષરમાલા

પાોટ્ષ સંબતંધર તવકાસ માટો 
પ્રતરબધધ સાર્રમાલા યાોજના...

n િોટ્ણનાં આધુનનકીકરર અનકે નવા 
િોટ્ણનાં પવકાસ, િોટ્ણની કનકેક્ક્પવટી 
વધારવા, િોટ્ણ  આધાકરત 
ઔદ્ોશ્ગકીકરર અનકે કાંઠાના 
સમુદા્ોનાં પવકાસનાં િેતથુી માર્ણ 
2015માં સાગરમાલા કા્્ણરિમ શરૂ 
કરવામાં આવ્ો િતો. 

n 13 ટોરનાં િોટ્ણની ક્ષમતા માર્ણ 
2014નાં અતંમાં પ્મત વષ્ણ 871.52 
મમલલ્ન ટન િતી, જિ કે માર્ણ 2021નાં 
અતં સુધી 79 ટકા વધીનકે 1560.61 
મમલલ્ન ટનનાં ્તરે િિોંરી ગઈ 
િતી.

n િોટ્સ્ણ, શશપિગ અનકે વોટરવકેઝ 
મતં્રાલ્નાં કરિોટ્ણ  કાડ્ણ  પ્મારકે 
વષ્ણ 2035 સધુી 5.48 લાખ કરોડ 
રૂપિ્ાનાં 802 પ્ોજિ કેક્્સ પરૂા 
કરવાના છકે, જિ કેમાંથી 99,000 કરોડ 
રૂપિ્ાનાં 194 પ્ોજિ કેક્્સ પરૂાં થઈ 
ગ્ા છકે. 45,000 કરોડ રૂપિ્ાનાં 
મલૂ્યનાં કુલ 29 પ્ોજિ કેક્્સ િીિીિી 
મોડલ અતંગ્ણત છકે.

n આ ઉિરાંત, 2.21 લાખ કરોડ 
રૂપિ્ાનાં મૂલ્યનાં 218 પ્ોજિ કેક્્સ 
નનમધારાધીન છકે અનકે તકે બકે વષ્ણમાં પરૂા 
થવાની આશા છકે. આ ઉિરાંત, 2.37 
લાખ કરોડ રૂપિ્ાનાં મલૂ્યનાં 390 
પ્ોજિ કેક્્સ પવકાસનાં તબક્ામાં છકે.

n દકર્ા કકનારાનાં પવકાસ અનકે 
ઔદ્ોશ્ગક અનકે નનકાસ વધૃ્ધિનકે 
પ્ોત્સાિન માટે િોટ્ણ  આધાકરત 
ઔદ્ોશ્ગકીકરર કરવામાં આવી 
રહુ ંછકે . 14 કોસ્ટલ ઇકોનોમમક ઝોન 
દ્ારા તકે િાંસલ કરવામાં આવશકે. 
મિારાષટ્નાં ઉત્તર કાંઠે વધાવનમાં 
એક નવાં ડીિ ડ્ાઉર િોટ્ણનો પવકાસ 
કરવામાં આવી રહ્ો છકે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

ભારરમાલા પ્રાોજોક્ટ
પો્ટ્ય  અને રોિ, નેશનલ કોદરિોરની લ્સ્મત સુધારવી 

અને નવાં નેશનલ કોદરિોર બનાવવા પણ આ 
પ્રોિકે્માં સામેલ છે. સાત તબક્કામાં 34,800 
દકલોમી્ટર લાંબા રોિ બનાવવામાં આવશે. 50 
ઇકોનોમમક કોદરિોર બનાવવામાં આવશે. 4 લેન 
અથા તેનાંથી વધુ લેન ધરાવતા હાઇવેથી 500 

જિલલાને જોિવામાં આવી ચૂક્ા છે. અત્ાર સુધી 
8,134 દક.મી રોિ બનાવી િેવામાં આવયા છે.



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31  મે, 2022 61

જળમાર્્ષ

ગ્ાહકાોનાં હહરાોનાં 
રક્ણ માટો રોરામાં 
કાંતરકારરી જોર્વાઈ

n ભારત સરકારનાં પો્ટ્ય , શશવપગ અન ેવો્ટરવઝે મતં્ાલય અંતગ્યત અગ્રણી ભારતીય પો્ટદે 
અગાઉનાં નાણાકરીય વષ્યની સરખામણીમાં નાણાકરીય વષ્ય 2021-22 િરમમયાન જહાજની 
હેરફેરમાં 6.94 ્ટકા અસરકારક વધૃ્ધ્ધિર હાંસલ કયષો છે.

n ભારતમાં જળમાગ્યના સચંાલન મા્ેટની કાનૂની સસં્ા ધ ઇનલે્ િ વો્ટરવઝે ઓથોદર્ટરી ઓફ 
ઇન્િયા (IWAI)એ રાષ્્ટરીય જળમાગ્ય દ્ારા કુલ 105 મમજલયન ્ટન કાગષોનુ ંપદરવહન કયુું છે, 
િ ેવષ્ય પ્રમત વષ્ય ધોરણે 25.61 ્ટકાનો વધારો સચૂવ ેછે.

n મો્ટાં પો્ટ્ય  પર કને્ટનર શશપ્સ મા્ેટ સરેરાશ ્ટન્યએરાઉ્િ ્ટાઇમ 2014માં 43.44 કલાક 
હતો, િ ે2021માં ઘ્ટરીને 26.58 કલાક  થયો છે. આનાથી સમયમાં મો્ટરી બચત થઈ છે.

n (RERA):  રેરા કાયિામાં 
પદરવત્યનકારી જોગવાઇ કરવામાં 
આવી છે, િ ેઅંતગ્યત દરયલ એસે્્ટ 
ક્ષેત્માં ગ્રાહકોને છેતરતા બબલિર 
સામે કિક સજા થઈ શકે. કોઇ પણ 
પ્રોિકે્ને સક્ષમ અચધકારી દ્ારા 
મંજૂર પ્રોિકે્નાં નકશા વગર વેચી 
ન શકાય. નો્ટબંધી અને જીએસ્ટરી 
કાયિા બાિ રેરાએ દરયલ એસે્્ટ 
ક્ષેત્માં મો્ટા પાયે કાળા નાણાને 
નાબૂિ કયુું છે.

n નાગાલે્િને બાિ કરતાં તમામ 
રાજ્ો અને કે્દ્ર શાજસત પ્રિેશોએ 
રેરા અંતગ્યત નનયમો બહાર પાડ્ાં 
છે. નાગાલે્િમાં પ્રદક્યા ચાલી રહરી 
છે. આ ઉપરાંત, 31 રાજ્ો અને 
કે્દ્ર શાજસત પ્રિેશોએ લે્ િ એસે્્ટ 
રેગયુલે્ટરી ઓથોદર્ટરીની સ્ાપના 
કરી છે.

n 28 રાજ્ો અને કે્દ્ર શાજસત 
પ્રિેશોએ લે્િ એસે્્ટ એપેલે્ટ 
હ્્ટબયુનલની સ્ાપના કરી છે અને 
તેની વેબસાઈ્ટ એપેલે્ટ ઓથોદર્ટરી 
દ્ારા સંચાજલત થઈ રહરી છે.

n િેશભરમાં રેરા રજીસ્િ્ય  78,734 
દરયલ એસે્્ટ પ્રોિકે્્ટસ અને 
62,204 દરયલ એસે્્ટ એજન્ટ્ટસ 
નોંધાયા છે. િેશભરમાં લે્િ એસે્્ટ 
રેગયુલે્ટરી ઓથોદર્ટરી દ્ારા 88,894 
ફદરયાિો ઉકેલવામાં આવી છે. (16 
એવપ્રલ, 2022ની લ્સ્મતએ).

આુંતરદેશીય જળમાગ્ત 
છે હવે ભારતમાં. 

2014માં તેની સુંખ્યા 
માત્ર પાંચ હતી.

111

n સ્ા્ટ્ય  જસ્ટરીઝ મમશન (SCM) એક 
પદરવત્યનલક્ષી મમશન છે, િનેો હેત ુિેશમાં 
શહેરી વવકાસના કામની પદ્ધમતઓમાં 
વયાપક પદરવત્યન લાવવાનો છે.

n SCM હેઠળ સૂચચત કુલ પ્રોિકે્માંથી 
રૂ. 1,93,143 કરોિના 7,905 પ્રોિકે્ 
મા્ેટ ્ેટ્િરો 10 એવપ્રલ 2022 ના રોજ 
આપવામાં આવયા છે અને આશરે રૂ. 
1,80,508 કરોિનાં 7,692 પ્રોિકે્્ટસ મા્ેટ 
કામ ફાળવાઇ ગયાં છે. રૂવપયા 60,919 
કરોિનાં 3,830 પ્રોિકે્ પૂણ્ય થયા છે અને 
હાલમાં કાય્યરત છે.

n સ્ા્ટ્ય  જસ્ટરી મમશન અંતગ્યત 2,05,018 

કરોિ રૂવપયાનાં કુલ રોકાણમાંથી 93,552 
કરોિ રૂવપયાનાં પ્રોિકે્્ટસને કે્દ્ર અને 
રાજ્ના ફ્િમાંથી વવક્સાવવાનો પ્રસતાવ 
પસાર કરવામાં આવયો હતો. 10 એવપ્રલ 
2022 સુધી તેમાંથી લગભગ 100 
્ટકા એ્ટલ ેકે 92,300 કરોિ રૂવપયાનાં 
પ્રોિકે્્ટસ પર કામ કરવાનો આિેશ અપાઈ 
ગયો છે. સ્ા્ટ્ય  જસ્ટરી મમશનની નાણાકરીય 
પ્રગમતમાં પણ ઝિપ આવી છે. 2018માં 
મમશનમાં કુલ ખચ્ય 1000 કરોિ રૂવપયા 
થયો હતો, િ ેહવ ેવધીને રૂવપયા 45,000 
કરોિ થઈ ગયો છે. શહેરોને ભારત 
સરકારનાં કુલ ભિંોળમાંથી 91 ્ટકાનો 
ઉપયોગ થઈ ગયો છે.

સ્ાટ્ષ બસટરી તમશનથરી શહો રરી તવકાસનો ર્તર

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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સોન્ટ્લ તવસ્ટા

સેન્્ટલ વવસ્ા પ્રોિકે્ 
આત્મનનભ્યર ભારતના નનમમાણ 
તરફ આપણી પ્રમતબદ્ધતા 
અને પ્રયાસોનું પ્રતીક છે. નવી 
સંસિ ભારતીય સામગ્રીનો 
ઉપયોગ કરીને ભારતીયો 
દ્ારા દિઝાઇન અને નનમમાણ 
કરવામાં આવી રહરી છે. આ 
પ્રથમ ભારતીય સંસિ હશે િ ે
લોકોની, લોકો દ્ારા અને લોકો 
મા્ેટ બનાવવામાં આવશે

 તમશન આમૃરથરી બદલાઇ રહરી છો  રસવરીર..
n 80,713 કરોિ રૂવપયાનાં 5818 

પ્રોિકે્સ અમલી છે.
n વિાપ્રધાન મોિીએ શહેરોને જળ 

સુરશક્ષત કરવા અને તમામ ઘરોમાં 
નળ દ્ારા પાણી પહોંચાિવાના હેતુથી 
1 ઓક્ોબર 2021નાં રોજ અમૃત 2.0 
લોંચ કર હતી.

n અમૃત 2.0 મા્ેટ કુલ જોગવાઇ રૂ. 
2,77,000 કરોિ છે, િમેાં 2021-
22થી 2025-26ની મુિત મા્ેટ રૂ. 
76,760 કરોિનાં કે્દ્ર સરકારનાં 

ફાળાનો સમાવેશ થાય છે.
n જળ પુરવઠા ક્ષેત્માં 41,850 કરોિનાં 

1326 પ્રોિકે્્ટસ મા્ેટ કોન્્ટાક્ આપી 
િેવામાં આવયા છે, િમેાં 11,530 કરોિ 
રૂવપયાનાં 740 પ્રોિકે્્ટસ પૂરા કરી 
િેવામાં આવયા છે.

n આ ઉપરાંત, 358 કરોિ રૂવપયાનાં 18 
પ્રોિકે્્ટસ ્ેટ્િરનાં વવવવધ તબક્કામાં 
છે. બધાંને નળનું પાણી પૂરં પાિવા 
મા્ેટ 1.39 કરોિ નળ જોિાણો પૂરાં 
પાિવાનો લક્ષ છે. 

700 રક.મી થઈ મેટાે રૂટની લંબાઇ 2021 સુધી. 
2014માં િે માત્ 250 રક.મી હિી. 1000 રક.મી. 
લાંબા નિા મેટાે રૂટ પર કામ ચાલુ છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

નેશનલ ઈ્ફ્ાસ્્્ચર 
પાઇપલાઈન પ્રોિકે્ (NIP) 

6,835 પ્રોિકે્ સાથે શરૂ 
કરવામાં આવયો હતો. હવે 

કુલ રૂ. 142.45 લાખ કરોિનાં 
ખચચે NIPનું વવસતરણ લગભગ 
9,367 પ્રોિકે્્ટસ સુધી થયું છે. 

હાલમાં 2,444 પ્રોિકે્ પર કામ 
ચાલી રહું છે.

નોશનલ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર 
પાઇપલાઇન પ્રાોજોક્ટ

શહો રરી પહરવહન
2014 અગાઉ િેશમાં માત્ 5 શહેરોમાં જ મે્્ટોની સુવવધા 
હતી. 2014 સુધી િેશના માત્ દિલ્રી-એનસીઆરમાં 
જ મ્્ેટોનું વયાપક વવસતરણ હતું. બાકરીનાં માંિ એક બે 
શહેરોમાં મ્્ેટો સેવા શરૂ જ થઈ હતી. આિ ેમ્્ેટો િેશના 
બે િઝનથી વધુ શહેરોમાં કાય્યરત થઈ ગઈ છે અથવા ્ંૂટક 
સમયમાં શરૂ થવા જઈ રહરી છે. દિલ્રી મે્્ટો ને્ટવક્ય  પર 94 
દક.મી પર િ્ાઈવર વવનાની ્ે્ટન ચાલે છે. આ સાથે,  ભારત 
વવશ્ની મ્્ેટો જસસ્મસનાં વવશશષ્ટ વગ્યમાં ચોથા ક્મે છે િ ે
િ્ાઈવર વવનાની ્ે્ટનોનું સંચાલન કરે છે. 
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દોશનાં સંરક્ણ ક્ોત્નરી 

કાયાપલટ

સવદેશીની ડદશામાં સુંરક્ષણ ખરીદ નીતત
િેશનાં સરંક્ષણ ઉપકરણોની ખરીિીમાં પાયાનંુ પદરવત્યન લાવવા મા્ેટ 
સંરક્ષણ ખરીિ નીમત 2016ની જાહેરાત પ્રથણ પગલુ ંહતુ.ં આ નીમત જ 
માગ્યિશ્યકનુ ં કામ કરે છે. આ જસદ્ધાંતનો સીધો અથ્ય એ છે કે સરંક્ષણ 
સામગ્રીની પદરકલપના કરીને પોત ેજ િનેુ ંઉતપાિન કરવા સક્ષમ છે, તવેી 
ભારતીય કંપનીઓને િેશની ત્ણયે સનેાઓ મા્ેટ ઉપકરણ અન ે શસ્તો 
ખરીિવામાં પ્રાથમમકતા આપવામાં આવશ.ે અત્ાર સધુી કુલ 310 
સંરક્ષણ સામગ્રી / પ્રણાજલઓની ત્ણ યાિી પ્રજસધ્ધ થઈ ચકૂરી છે, િનેી 
આયાતને પ્રમતબચંધત કરીન ેિેશમાં જ તનેી ખરીિી કરવામાં આવશ.ે આ 
વખતે સરંક્ષણ બિ્ેટમાં 68 ્ટકા રકમ સ્ાનનક બજારમાંથી સરંક્ષણ 
સામગ્રીની ખરીિી મા્ેટ ફાળવવામાં આવી છે.

દરેક જરૂડરયાતનુું ધયાન...
સંરક્ષણ મંત્ાલયમાં પછીનુ ં પગલુ ં હતુ ં ત્ણયે સનેાઓમાં એ મહતવની 
યોજનાઓની ઓળખ, િનેાં મા્ેટ તાત્ાજલક ફ્િ પરંૂ પાિવાનુ ંઅન ેતને ે
લાગ ુકરવંુ જરૂરી હતંુ. િમે કે, 50,000 બલુ્ેટપુ્ફ િકેે્ટ ખરીિવાનુ ંકામ 
ફાસ્્ે્ટકનાં આધારે કરવામાં આવયુ,ં કારણ કે આતકંવાિ અન ેઘસુણખોરી 
ઓપરેશનમાં તનૈાત જવાનો પાસ ેપૂરતી માત્ામાં બુલ્ેટપુ્ફ િકેે્ટની ભારે 
અછત હતી. ત્ાં સધુી કે જવાનોની સલામતી મા્ેટ અતં્ત જરૂરી હેલમ્ેટ 
પણ નહોતાં અન ેઆશરે બ ેિાયકા બાિ જવાનો મા્ેટ હેલમે્ટ ખરીિવાનું 
કામ શરૂ કરવામાં આવયુ.ં કાનપરુની એક કંપની એમકેય ુઇ્િસ્્રીઝને 
1.58 લાખ હેલમે્ટ સપલાય કરવા મા્ેટ રૂ. 180 કરોિનો 
કોન્્ટાક્ આપવામાં આવયો. સપ્ેટમબર, 
2016માં પાદકસતાન પર સર્િકલ 
સ્્ાઇક બાિ પાદકસતાન તરફથી 
સંભવવત કોઇ પણ અ્ટકચાળાનો 
સામનો કરવા મા્ેટ સલામતી બાબતોની 

48,000 
કરોડ રૂવપયામાં સવદેશી 
તેજસની ખરીદીને મુંજયૂરી

રાફેલ વવમાનો ખરીદવાનો નનણ્તય લેવાયો. 
ફેબુ્આરી 2022 સુધી તેમાંથી 35 વવમાન ભારત 
આવી ચયૂક્ા છે. તેની સ્કવોડ્તન અુંબાલા અને 
હાશીમારા એરબેઝ પર તૈનાત કરવામાં આવી છે. 

25
ટોચનાં શસ્ત્ર નનકાસકારોમાં 
પ્રથમ વાર ભારતનો 
સમાવેશ

વષષોથી ભારતમાં સુંરક્ષણ મુંત્રાલયની છબી એવી મહાકાય સુંથિા તરીકેની હતી, જમેાં ફેરફાર કરવો અત્ુંત મુશકેલ 
હતો અને જ્ાં ધીમી ગતતથી કામ થતુું હતુું. આ મુંત્રાલયની જવાબદારી દેશનાં રક્ષણની જ નહીં, પણ આશરે 15 લાખ 
સૈનનકો ધરાવતી વવશાળ સેના (ભયૂતમ દળ, નૌકા દળ, વા્ુ દળ અને તટરક્ષક)નો વહીવટ સુંભાળવાની પણ છે. આ એ 
મુંત્રાલય છે જનેે સરકાર દર વષગે બજટેમાં સૌથી વધુ નાણા આપે છે. 2014માં સતિા સુંભાળનાર વત્તમાન સરકાર સમક્ષ 
અનેક પડકારો હતા. દાયકાઓ સુધી સુંરક્ષણ ક્ષમતા અને તાકાત પર ધયાન નહોતુું આપવામાં આવ્ુું. તેમાં પડરવત્તન 
લાવવાનુું હતુું. પણ, કેન્દ્ર સરકારે સુંરક્ષણ ઉતપાદનમાં મેક ઇન ઇબન્ડયાની પહેલ કરી અને એટલી ઝડપથી સેના માટે 
જરૂરી ઇન્ફ્ાસ્્રકચર બનાવ્ુું કે દુશમન દેશોનાં ભવા ઊચાં થઈ ગયા...

36

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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મતં્ીમંિળરીય સમમમતએ ત્ણયે સનેાઓન ે રૂ. 20,000 કરોિ સધુીનાં 
સોિા ફાસ્્ે્ટક પ્રદક્યા દ્ારા કરવા સત્ા આપવામાં આવી. આ તમામ 
પગલાં પ્રાથમમકતા સાથ ેલવેા એ્ટલાં મા્ેટ પણ જરૂરી હતા કે પાછલી 
સરકારે ત્ણયે સેનાઓની પ્રાથમમક જરૂદરતાયોની પણ અવગણના કરી 
હતી. ભતૂપુવ્ય સીએજી (કો્પપ્્ટોલર એ્િ ઓદિ્ટર જનરલ)એ સંસિંમાં 
રજૂ કરેલાં અહેવાલમાં સપષ્ટ જણાવયુ ંહતુ ંકે, “જોખમનુ ંલઘતુમ સવીકાય્ય 
સતર આવયા છતાં પણ શસ્તોનો ભિંાર સનુનજચિત ન કરવામાં આવયો. 
માચ્ય, 2013માં સેનામાં ઉપયોગમાં લવેાતા કુલ 179 પ્રકારનાં શસ્તોમાંથી 
125નો સગં્રહ અન ે ઉપલબ્ધતા જોખમનાં આ સતરથી પણ નીચ ે જતી 

રહરી હતી.” આ ઉપરાંત, િ ે50 પ્રકારનાં શસ્તો આ સતર સધુી નહોતા 
પહોંચયા, તેનો સગં્રહ અન ે ઉપલબ્ધતા પણ અતં્ત નાજુક લ્સ્મતમાં 
હતી. હાલત એવી હતી કે કોઇ પણ પ્રકારનાં યધુ્ધની લ્સ્મતમાં આપણી 
પાસ ે10 દિવસનાં શસ્તો પણ નહોતા. આ નાજુક અન ેજોખમી લ્સ્મતમાં 
સધુારો કરવામાં આવયો છે. કે્દ્રરીય સશસ્ત િળો અતંગ્યત આવતાં સાત 
િળોનાં કમ્યચારીઓ અન ેતમેનાં પદરવારજનોન ે35 લાખ આયષુયમાન 
સવાસ્થ્ય કાિ્ય  વવતરીત કરવાનુ ંકામ પરંૂ થઈ ચકંુૂ્ છે. આ અતંગ્યત તઓે 
િેશભરની 24,000 હોસસપ્ટલોમાંથી કેશલસે સારવારનો લાભ ઉઠાવી 
શકે છે.

સંરક્ણ ક્ોત્માં આાત્મનનભ્ષરરાનરી પહો લ

37 
સધૂરત જગંી 
જિાજ અનકે 

સબમરીન ભારતમાં 
જ બનાવવાનો 

નનર્્ણ

મકેક 
ઇન ઇશ્ન્ડ્ા 

અતંગ્ણત શસ્ત્ર 
સરંજામ બનાવવાની 

શરૂઆત

સકુ્ષ્મ-
લઘ ુઉદ્ોગો સાથકે 
સ્ટાટ્ણઅિનકે જોડવા 
માટે ઇન્ડેસિ કેમ્િકેન 
રલાવવામાં આવ્ંુ

તામમલનાડુ 
અનકે ઉત્તર પ્દેશમાં 

બકે કડફેનસ કોકરડોરની 
સ્ાિના

2008 થી 2014 

2014-2021 

સોનાનો ખરરીદશક્ક્ત આાપરી
બાોડ્ષર પર મજબયૂર 

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રકચર

3600 
કી.મી રોડ

6763
કી.મી રોડ

7270 
પુલ

15000
જિકેટલાં પુલ

સરંક્ષણ િળોનાં આધનુનકરીકરણ 
અન ેખરીિી મા્ેટ 2022-23નાં 
બિ્ેટમાં 1.52 લાખ કરોિ રૂવપયાની 
જાહેરાત કરવામાં આવી. 2014થી 
અત્ાર સધુી તમેાં આશરે 76 ્ટકા 
વધારો કરવામાં આવયો છે.
ત્ણયે સવેાઓના કમાન્િગ સતરનાં 
અચધકારીઓન ે100 કરોિ રૂવપયા 
સધુી અન ેનાયબ સનેાધયક્ષનાં સતર 
પર 200 કરોિ રૂવપયા સધુીનાં સોિા 
મજૂંર કરવાની સત્ા આપવામાં 
આવી છે.
ઘાતક શસ્તો અને િારૂગોળો 
ખરીિવા મા્ેટ ત્ણયે સનેાઓન ેપ્રમત 
પ્રોિકે્ 500 કરોિ રૂવપયા સધુીની 
નાણાકરીય મજૂંરી આપી.

ઘવાતક શસ્તોિી ખરીદીષઃ રશશ્ાથી એસ-400 
એર કડફેનસ લસસ્ટમની પ્થમ ખકેિ મળી ગઈ છકે. 
કલાશનનકોવ એકે-203 િવકે દેશમાં જ બનશકે. 
ધનષુ, કે-9 વજ્, શારંગ અનકે અલ્્ટા લાઇટ 
િોપવતઝર તોિો િવકે દેશમાં જ બની રિી છકે. 
નૌસકેનાનકે મજબૂતી આિવા માટે 6 સ્ોર્િન 
સબમરીન ભારતમાં જ બનાવવામાં આવી 
છકે. અિારકે અનકે રીનુક િેલલકોપટરએ વા્ુ 
સકેનાનકે મજબૂતી આિી છકે.

યએુ્પીએિે તવાકવાતષઃ આતકંવાદનકે 
મળૂમાંથી નાબદૂ કરવા માટે પવધક્ે કમાં 
સશંોધન કરીનકે રાષટ્ી્ તિાસ સસં્ા 
(એનઆઇએ)નકે વ્ાિક અધધકાર 
આિવામાં આવ્ા. ગકેરકા્દેસર 
પ્વૃશ્ત્ત (અટકા્ત) અધધનન્મ 
(Unlawful Activities 
(Prevention) Act-UAPA.)
માં સધુારો કરીનકે તકેનકે વધ ુકડક 
બનાવવામાં આવ્ો છકે.

સરીડરીઆોસનરી રચના
સનેાઓ વચ્ચ ેસસંુકલન મા્ેટ વષષોથી ચીફ ઓફ 
દિફેનસ સ્ાફની માંગ હતી, િ ેસવીકારવામાં આવી. 
જનરલ બબવપન રાવત પ્રથમ સીિરીએસ નનયુ્ ત 
કરવામાં આવયા હતા.

આાંરકવાદનો જડબારાોડ જવાબ
કલમ 370 નાબદૂ થ્ા બાદ જમમ-ુકાશમીરમાં આતકંવાદી 
ઘટનાઓની સખં્ામાં ઘરો ઘટાડો થ્ો છકે. દુશમનનાં દરેક 
અટકરાળાનો જવાબ ભારતકે સર્જિકલ સ્્ટાઇક અનકે બાલાકોટ 
એર સ્્ટાઇક દ્ારા આપ્ો.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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નવા ભારરનાં સપનાઆાોનો 
મળરી હડનજટલનરી ઉડાન

પ્મનિમમ ગવમમેન્ટ-મયેક્સિમમ ગવિ્સન્સ

રાજકારણ હોય કે રાષટ્રનીતત, ડડસજટલનુું મહતવ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી સારી રીતે 
કોણ સમજી શકે. ડડસજટલ આજની જરૂર છે અને ભવવષયની અનનવાય્તતા છે. એટલાં 
માટે 2014માં દેશનુું નતૃેતવ સુંભાળતા જ તમેણ ેસરકારી યોજનાઓથી માંડીન ેપાયાના 

સતર સુધી દરેક જગયાએ ડડસજટલ અન ેટેકનોલોજીને મહતવ આપ્ુું છે. ડડસજટલ ઇબન્ડયા 
તમશન આ ડદશામા પ્રયાસ રહ્ો છે. કારણ કે તમેાંથી તમનનમમ ગવમગેન્ટ-મેક્ક્સમમ 

ગવન્તનસ સાથ ેઇઝ ઓફ સલવવગનો રોડમેપ તયૈાર થયો છે...

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...



હડનજટલ ઇન્ડિયાનરી 
પ્રર્તરથરી હડનજટલ 
આથ્ષરંત્નરી રરફ આાર્ળ 
વધરાં ડર્

ડડસજટલ ઇબન્ડયા કાય્તક્રમ

મુદત 1 જુ્વાઇ, 2015

યાોજ
ન

ા
પ્રર્તરn ઇન્ટરને્ટ ઓફ થીંગસ, બલોક 

ચેઇન, િે્ટા એનાજલહ્ટક્સ િવેી 
ઊભરતી ્ેટકનોલોજીમાં ઉતૃ્ષ્ટ 
કે્દ્ર સ્ાવપત કરવું, ભારતીય 
આઇ્ટરી વયાવસાયયકોને કૌશલ્ય 
પૂરં પાિવા મા્ેટ આર્્ટદફશશયલ 
ઇને્ટજલજનસ, બીગ િે્ટા િવેી 
ઊભરતી ્ેટકનોલોજીમાં ફ્ુચર 
ભસ્કલ્સ પ્રાઇમ પ્રોગ્રામ સહહત એક 
મજબૂત ભારતીય સોફ્ટવેર ઉતપાિન 
વવકાસનું ઇકો-જસસ્મ બનાવવાની 
દ્રણષ્ટથી સોફ્ટવેર પ્રોિક્-2019 
રાષ્્ટરીય નીમતનો શુભારંભ કરવામાં 
આવયો.

n બેકિં ખાતાને મોબાઇલ અને 
આધાર સાથે જોિરીને િાયરેક્ 
બેનનદફ્ટ ્્ટાનસફરે ચધરાણ પ્રવાહને 
સુવવધાજનક બનાવવાની સાથે સાથે 
દિજિ્ટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપયું 
છે.

n આ જ રીતે, જાહેર દિજિ્ટલ પલે્ટફોમ્ય 
આરોગય, શશક્ષણ, કૃયષ, આઇ્ટરી 
ઉદ્ોગ અથ્યતંત્માં સમગ્ર વવકાસ અને 
પદરવત્યનકારી વવવવધતાનાં સ્તોત છે.

n આ દિશામાં રૂપે પેમેન્ટ ગે્ટવેનું 
વવસતરણ, દિજિ્ટલ કરનસી અને 
5જી તરફ આગળ વધતાં પગલાં 
સેવાઓને વધુ સરળ કરશે.

હેતુઃ દિજિ્ટલ સમાવેશશતા અને દિજિ્ટલ 
સશક્તકરણ મા્ેટ ભારતને દિજિ્ટલ 
સશ્ત સમાજ અને નોલેજ ઇકોનોમી 
તરીકે સ્ાવપત કરવું

હડનજટલ સોવાઆાોનાો આાધાર
યુઆઇિરીએઆઇ િેશભરમાં 55,000થી વધુ કે્દ્રો 
દ્ારા આધાર રજીસે્્શન સહહતની સેવાઓ પૂરી 
પાિે છે. આ ઉપરાંત, 79 આધાર સેવા કે્દ્રો પણ 
ચલાવાવમાં આવી રહ્ા છે. િ ેનાગદરકોએ પોતાનાં 
મોબાઇલને આધારથી જલકિં કયષો છે, તેઓ ઓનલાઇન 
પો્ટ્યલ myaadhaar.gov.in. પર પોતાનું નામ, ઉંમર, 
સલગ અને જન્મતથીમાં ફેરફાર કરાવી શકે છે.

આ ્ટોચનું દિજિ્ટલ પેમેન્ટ પલે્ટફોમ્ય છે. તેમાં 
એક જ મોબાઇલ એસપલકેશન પર અનેક બકેિં 
ખાતાઓને જોિરી શકાય છે. તેમાં પેમેન્ટને 
શીડ્ુલ પણ કરી શકાય છે. ફેબુ્આરી, 
2022 સુધી 229 બેકિં યુપીઆઇની સેવા 
સાથે જોિાઈ હતી. નાણાકરીય ક્ષેત્ 
અને અથ્યતંત્ને દિજિ્ટલ બનાવવાનાં 
સરકારનાં વયૂહ અંતગ્યત છેલલાં 
કે્ટલાંક વષષોમાં દિજિ્ટલ પેમેન્ટમાં 
ઝિપથી વૃધ્ધ્ધ થઈ રહરી છે.

આંકિા કરોિ રૂવપયામાં, ફેબુ્આરી, 2022

યુનનફાઇડ પોમોન્ટ 
ઇન્ટરફોસ (યુપરીઆાઇ)

્વાખ કરોડ રૂવ્પયવાિાં મૂલ્ય સવાથે 452.75 
કરોડ દડજિટ્ ્ેપમેન કરવવામાં આવયાં છે 
ભીમ-ય્ુપીઆઇ ્પર 28 ફેબ્ુઆરી, 2022 સુધી

8.27 

3134 

5554
4572

7422

2018-19

યુપરીઆાઇ પોમોન્ટ

કરોડ આધવાર કવાડ્ 
ર્રી કરવવામાં 
આવયવા છે ફેબ્આુરી 
2022 સધુી

132 

2020-21

2019-20

2021-22*

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
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ગામોમાં લેન્ડ રેકોડ્તનુું 
ક્પપ્ુટરાઇઝેશન પયૂરુું  કરી 
દેવામાં આવ્ુું છે. તે દેશનાં કુલ 
ગામોનાં 93.10 ટકા છે.

6, 11, 178 

n  કે્દ્ર સરકારનાં 100 ્ટકા ફન્િગ 
સાથે 1 એવપ્રલ, 2016થી ચલાવવામાં 
આવી રહું છે. તેનો હેતુ ઇન્ટરીગ્રે્ેટિ 
લે્િ ઇન્ોમચેશન મેનેજમેન્ટ જસસ્મ 
ઊભી કરવાનો છે.

n  તેનો હેતુ જમીનની દરયલ ્ટાઇમ 
માહહતીમાં સુધારો, જમીન 
સંસાધનોનો મહત્મ ઉપયોગ, 
જમીન વવવાિોમાં ઘ્ટાિો, બેનામી 
લેવિિેવિ રોકવાનો અને વેચનાર-
ખરીિનારાઓને લાભ અપાવવાનો 
છે. 1,62,71,251 નકશામાંથી 
1,11,47,387 નકશાને દિજિ્ટાઇઝ 
કરી િેવામાં આવયા છે.

હવો ગ્ામરીણાો પણ થયા હડનજટલ રરીરો સશક્ત

હડનજટલ ઇન્ડિયા લોડિ 
રોકાોડ્ષ  આાધુનનકરીકરણ

પ્રધાનમંત્રી ગ્ામરીણ હડનજટલ સાક્રરા આબભયાન

હડનજટલથરી સરળ બન્ું જીવન

હકસાન રથ માોબાઇલ આોપ્પ્લકોશન

લાખ ખેડયૂત, ખેડયૂત ઉતપાદક સુંગઠન, વેપારી 
અને સર્વસ પ્રોવાઇડસ્ત રજીસ્ડ્ત  છે રથ 
મોબાઇલ એપપલકેશન પર5.84 

હડનજટલ ર્ામ પાયલટ 
પ્રાોજોક્ટ

ભારર નોટ

આ પ્રોિકે્ ઓક્ોબર, 2018માં શરૂ થયો 
હતો. 700 ગ્રામ પંચાયતોમાં દિજિ્ટલ 

આરોગય સેવા, શશક્ષણ સેવા, નાણાકરીય 
સેવા, કૌશલ્ય વવકાસ, સરકાર અને નાગદરક 
સેવાઓ દિજિ્ટલી આપવામાં આવી રહરી છે. 

ગ્રામીણ વવસતારોમાં બ્રોિબે્િ કાય્યક્મને 
ગમત આપવાની પહેલ છે. િૂરસંિેશાવયવહાર 
વવભાગનાં આ પ્રોિકે્માં 2.5 લાખ ગ્રામ 
પંચાયતો અને ગામોને જોિવામાં આવશે. 
15 માચ્ય, 2022 સુધી 1,75,827 ગ્રામ 
પંચાયતોમાં બ્રોિબે્િ ઇ્ફ્ાસ્્્ચર સેવા 
મા્ેટની તૈયારી થઈ ચૂકરી છે.

ઇલેક્્ોનનક અને આઇ્ટરી મંત્ાલયે 6 કરોિ ગ્રામીણ પદરવારોમાંથી પ્રમત 
પદરવાર એક વયક્તને 31 માચ્ય, 2023 સુધી સામેલ કરીને ગ્રામીણ ભારતમાં 
દિજિ્ટલ સાક્ષરતા મા્ેટ અભભયાનની શરૂઆત કરી. 15 માચ્ય, 2022 સુધી 
4.81 કરોિથી વધુ ઉમેિવારોને તાલીમ આપી છે અને 3.56 કરોિથી વધુ 
ઉમેિવારોને પ્રમાણણત કયમા છે.

દિજિ્ટલ લોકર િસતાવેજોને અપલોિ કરવા 
મા્ેટ દરપોઝી્ટરી અને ગે્ટવે સંગ્રહ સાથે એક 
ઇકો જસસ્મ પૂરી પાિે છે. તેમાં ફેબુ્આરી, 
2022નાં પ્રથમ સપતાહ સુધી 9.23 કરોિથી 
વધુ યુઝર રજીસ્ર થઈ ચૂક્ા છે. તેનાં 
માધયમથી 19 એવપ્રલ, 2022 સુધી 507 
કરોિ રૂવપયાથી વધુ િસતાવેજ જારી કરવામાં 
આવયા છે. તેમાં 1695 ઇશયુઅર અને 349 
સંગઠનોને સામેલ કરવામાં આવયા છે. 

દિજિ્ટલ ઇન્િયા કાય્યક્મ અંતગ્યત 
ઓગસ્, 2015માં સામાન્ય સેવા કે્દ્ર 

2.0ની શરૂઆત િેશનાં 2.5 લાખ ગ્રામ 
પંચાયતોને આવરી લેવા મા્ેટ કરવામાં 

આવી. આ કે્દ્રો પર 400થી વધુ દિજિ્ટલ 
સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. દિસેમબર, 2021ની 

લ્સ્મત પ્રમાણે 4.46 લાખથી વધુ 
સીએસસી છે, િમેાંથી 3.48 લાખ ગ્રામ 

પંચાયત સતર પર કામ કરી રહ્ા છે.

કૃયષ ઉપજનાં પદરવહન મા્ેટ વાહનોને ભાિા પર લેવા મા્ેટ ખેિૂતો, ખેિૂત ઉતપાિન 
સંગઠનો અને વેપારીઓની સુવવધાને ધયાનમાં રાખીને દકસાન રથ મોબાઇલ એસપલકેશન 
શરૂ કરવામાં આવી છે. મોબાઇલ એસપલકેશન એ્િ્ોઇિ અને આઇઓએસ બંને વઝ્યનમાં 

હહ્િી અને અંગ્રેજી સહહત 10 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.

હડનજટલ લાોકરસામાન્ સોવા કોન્દ્ર 

વર્ષ વર્ષ 
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ઉમંર્ આોપ

ઇ-હાોપ્પિટલઃ આાોનલાઇન રજીસ્ટ્રોશન બસસ્ટમ

રૂપો પોમોન્ટ ર્ોટવો

ઇ-બસગ્ોચર

ઉમંગ એ નવાં જમાનાના શાસન મા્ેટ એકરીકૃત મોબાઇલ એસપલકેશનવાળરી 
મોબાઈલ એપ છે. મુખ્ય સેવાઓને વવતરીત કરવા મા્ેટ ઉમંગને સસગલ 
મોબાઇલ પલે્ટફોમ્ય તરીકે વવક્ક્સત કરવામાં આવી છે. હાલમાં ભારત બબલ 
પેમેન્ટ જસસ્મ (BBPS) ઉપયોનગતા સેવાઓની 20,527 સેવાઓની સાથે સાથે 
279 કે્દ્ર અને રાજ્ સરકારનાં વવભાગો, 33 રાજ્ની એજનસીઓની 1417 
સેવાઓને ઉમંગમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.

ઓનલાઇન રજીસે્્શન અને ઇ-હોસસપ્ટલ એસપલકેશનસ એનઆઇસીનાં નેશનલ 
્લાઉિ પર હોસ્ કરવામાં આવે છે. હાલમાં, 631 હોસસપ્ટલોને ઇ-હોસસપ્ટલ 
સાથે જોિવામાં આવી છે, િમેાં 23.38 કરોિથી વધુ ્્ટાનઝેક્શનસ થયા છે. 
િેશભરની 422 હોસસપ્ટલોએ ઓનલાઇન રજીસે્્શન પ્રણાજલને અપનાવી છે, 
િનેાંથી 49 લાખથી વધુ એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવામાં આવી છે.

n ઇ-હસતાક્ષર સેવા નાગદરકોને 
કાયિાકરીય રીતે સવીકાય્ય 
ઓનલાઇન ફોમ્ય અને િસતાવેજો 
પર તાત્ાજલક હસતાક્ષર કરવાની 
સુવવધા પૂરી પાિે છે. વવવવધ 
એસપલકેશનસ યુઆઇિરીએઆઇની 
ઓ્ટરીપી આધાદરત સર્્ટદફકેશન 
સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.  
ફેબુ્આરીનાં પ્રથમ સપતાહ સુધી 
કુલ 23.72 કરોિ ઇ-હસતાક્ષર જારી 
કરવામાં આવયા છે. સી-િેકે પણ 
કુલ 4.45 કરોિ ઇ-જસગ્ેચર જારી 
કયમા છે.

હયારરીનું પ્રમાણપત્ 
n પેન્શનધારકો મા્ેટ હયાતીનું 

પ્રમાણપત્ લેવા મા્ેટની સમગ્ર 
પ્રદક્યાને હવે દિજિ્ટલ કરી 
િેવામાં આવી છે. આ સાથે, હવે 
પેન્શનધારકોએ દિસબર્સગ 
એજનસી અથવા સર્્ટદફકેશન 
ઓથોદર્ટરી સમક્ષ હાજર રહેવાની 
જરૂર નથી. 2014થી ફેબુ્આરી, 
2022 સુધી આશરે 5.58 અબજ 
દિજિ્ટલ લાઇફ સર્્ટદફકે્ટ્ટસ જારી 
કરવામાં આવયા હતા.

ઇ-હડસ્ટ્રરીક્ટ તમશન માોડ 
પ્રાોજોક્ટ (MMP)
n ઇ જિલલા એમએમપીને સમગ્ર 

િેશમાં અમલી બનાવવાનો હેતુ 
જિલલા સતર પર ઓળખવામાં 
આવેલી નાગદરક કે્દ્રરી સેવાઓ 
ઇલેક્્ોનનકલી ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની છે. િેશનાં 709 
જિલલામાં 3916 ઇ-જિલલા સેવાઓ 
શરૂ થઈ ચૂકરી છે.

n ભારતનું આ પ્રથમ ગલોબલ પેમેન્ટ ને્ટવક્ય  છે, િ ેબેકિં ખાતા 
સાથે સંકળાયેલું છે. આ અંતગ્યત કાિ્ય  કે ઓનલાઇન મોિમાં 
લેવિિેવિ કરી શકાય છે. તો, રૂપે કે્દિ્ટ કાિ્ય  કોઇ પણ બેકિં 
ખાતા સાથે જલકિં કયમા વગર જારી કરવામાં આવે છે.

n 4 િેશોમાં આપણું રૂપે કાિ્ય  માન્ય છે. તેમાં સસગાપોર, 
યુએઇ, ભુ્ટાન અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે. નેપાળમાં 
પશુપમતનાથ, લુલ્મબની, જનકપુર, મનકામના સહહત અનેક 
જગયાઓ પર 1400 મશીનો લગાવવામાં આવયાં છે.

કરોડ ભારતીયો પાસે રૂપે 
કાડ્ત  છે.70

વર્ષ વર્ષ 
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n નેશનલ નોલેજ ન્ેટવક્ય નો હેતુ તમામ 
નોલેજ ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ્ટસને હાઈ સપીિ 
િે્ટા ને્ટવક્ય થી જોિવાનો છે, િથેી 
સંસાધન વહેંચણી અને સંયુ્ત 
દરસચ્ય થઈ શકે. 20 ફેબુ્આરી, 
2022ની લ્સ્મતએ 1752 વેબ જલકિં 
શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 
િેશભરમાં એનઆઇસી જિલલા કે્દ્રો 
સાથે 522 નેશનલ નોલેજ ન્ેટવક્ય  
જલકિં જોિાયેલી છે.

સાઇબર સુરક્ા
n ઇન્ટરનેશનલ ્ેટજલકમયુનનકેશન 

એસોજસએશન દ્ારા પ્રજસધ્ધ 
કરવામાં આવેલા ગલોબલ સાઇબર 
જસક્ોદર્ટરી ઇ્િેક્સ-2020નાં 
મહતવનાં સલામતી માપિંિોમાં ્ટોચનાં 
10 િેશોમાં ભારતે સ્ાન મેળવયું છે. 
કે્દ્રરીય ગૃહ મંત્ાલયે નેશનલ સાઇબર 
ક્ાઇમ દરપોર્્ટગ પો્ટ્યલ પર સાઇબર 
ફ્ોિની ફદરયાિ નોંધાવવા મા્ેટ ્ટોલ 
ફ્રી નંબર 1930 જારી કયષો છે.

બરીપરીઆાો ઇન્સોન્ન્ટવ સ્રીમ
n યુવાનો મા્ેટ રોજગારની તકોનું સિ ્યન 

કરવા મા્ેટ દિજિ્ટલ ઇન્િયા પ્રોગ્રામ 
હેઠળ નાના શહેરોમાં બીપીઓ 
કામગીરી મા્ેટ બીપીઓ પ્રોત્સાહન 
યોજના અને નોથ્ય ઇસ્ પ્રોત્સાહન 
યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. બંને 
યોજનાઓ અંતગ્યત કામગીરી શરૂ 
કરવા મા્ેટ માન્ય સંસ્ાઓને 61,208 
સી્ટો ફાળવવામાં આવી છે.

 જ્ાન આનો પ્રાોત્ાહનનરી હડનજટલ પહાંચ સુનનનચિર

નોશનલ નાોલોજ નોટવક્ષ  
(NKN)

હડનજટલ કરન્સરીઃ ઇ પાસપાોટ્ષથરી ભતવષ્ય પર નજર

ઇ-પાસપાોટ્ષ સોવા

75 હડનજટલ બોન્ક યુનનટ શરૂ થશો

ભારરમાં આા વરગે શરૂ થશો 
5જીનરી શરૂઆાર

આોનનમોશન આનો ર્ોતમંર્ 
સોક્ટરમાં દરતમયાનર્રીરરી

મે, 2021માં ્ેટજલકોમ વવભાગે કંપનીઓ 
પાસેથી મળેલી અરજીઓનાં આધારે 

એક વષ્ય મા્ેટ 5જી ્ેટકનોલોજીનું 
પરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. 
2022માં જ 5જી ને્ટવક્ય ને ક્મશઃ શરૂ 

કરવાની યોજના છે.

વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિી સતત વવવવધ 
પલે્ટફોમ્ય પરથી એનનમેશન, વવઝ્ુઅલ 
ઇફેક્્ટસ, ગેમમગ અને કોમમક (AVGC) 
પર કામ કરવાનું આહવાન કરતા આવયા 
છે. બિ્ેટમાં એક ્ટાસ્ક ફોસ્યની રચનાની 
જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે.

ભારત સરકારે ચાલુ નાણાકરીય વષ્યમાં સંયુ્ત રીતે િસતાવેજ અને ઇલેક્્ોનનક 
માહહતી વાળો ઇ-પાસપો્ટ્ય  નાગદરકોને જારી કરવાની યોજના બનાવી છે. તેમાં 
એક એમબેિેિ રેદિયો દફ્કવનસી આઇિેજન્ટદફકેશન (IFID ચીપ) અને બેક કવરમાં 
ઇનલેનાં રૂપમાં એમબેિેિ એન્ટરીના હશે. પાસપો્ટ્યની મહતવની માહહતી િે્ટા પેજ 
પર વપ્રન્ટ થવાની સાથે સાથે ચચપમાં પણ સ્ોર થશે. િસતાવેજ અને ચચપની 
વવશેષતાઓ આંતરરાષ્્ટરીય નાગદરક ઉડ્ડયન સંગઠન િસતાવેજનાં હહસાબે તૈયાર 
થશે. ઇ-પાસપો્ટ્ય  ઇન્િયા જસક્ોદર્ટરી પ્રેસ, નાજસકમાં તૈયાર કરવામાં આવશે, િણેે 
ઓપરેહ્ટગ જસસ્મ સહહત 4.5 કરોિ ઇલેક્્ોનનક ચચપ ખરીિવાની પ્રદક્યા શરૂ કરી 
છે. ઇ-પાસપો્ટ્યની શરૂઆત વવશ્ની સવષોત્મ પધ્ધમતઓને અનરુપ હશે.

દિજિ્ટલ બેસકિંગને પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ િેશમાં 75 જિલલામાં દિજિ્ટલ બેકિંની 
શરૂઆત કરવામાં આવશે. કે્દ્રરીય નાણા મંત્ી નનમ્યલા સીતારમણે ચાલુ નાણાકરીય 
વષ્યનાં બિ્ેટ ભાષણમાં તેની જાહેરાત કરી હતી. આરબીઆઇએ દિજિ્ટલ 
બેસકિંગની સ્ાપના મા્ેટ દિશા નનિદેશ પણ જારી કરી િીધાં છે. દિજિ્ટલ બેસકિંગ 
એકમોને બેસકિંગ આઉ્ટલે્ટ માનવામાં આવશે.

ડડસજટલ કરનસીઃ દરઝવ્ય બેકિં ઓફ ઇન્િયા તેની દિજિ્ટલ કરનસી, દિજિ્ટલ 
રૂપીનાં લોંચ મા્ેટ તબક્કાવાર અમલ પધ્ધમત વવક્સાવી રહરી છે. આરબીઆઇ 
હાલમાં ઉપયોગની પે્ટા પધ્ધમતઓ ચકાસી રહરી છે, િનેે કોઇ પણ અિચણ 
વવના લાગુ કરી શકાય. આનાથી, ભારતને દિજિ્ટલ કે કેશલેસ ઇકોનોમી 
તરફ જવામાં મિિ મળશે. આનાથી, રોકિ ઉપયોગ ઘ્ટરી જશે. ્્ટાનઝેક્શન 
ખચ્ય ઘ્ટશે અને દિજિ્ટલ, ઓનલાઇન તથા દર્ેટલ પેમેન્ટ વધુ સલામત 
અને જોખમમુ્ત બની જશે. આનાથી, ગલોબલ દિજિ્ટલ પેમેન્ટ જસસ્મ 
વવક્સાવવામાં સરળતા રહેશે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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દોશના સંસાધનાો પર હવો 
બધાંનાો સમાન આતધકાર

એારદિાસી-લઘુમિીએાેનાે તિકાસ

કોઇ પણ રાષટ્રનાં નવનનમયાણમાં દરેક વયકકતની 
મહતવની ભયૂતમકા હોય છે. આ અભભગમ સાથે વષ્ત 

2014થી સમાજનાં તમામ વગષોન ેદેશનાં સુંસાધનોમાં 
સમાન ભાગીદારી સનુનસચિત કરવા માટે 

અનેક લાંબા ગાળાની યોજનાઓ લાવવામાં આવી. 
વુંધચત અને પછાત સમુદાયો માટે વવશષે યોજનાઓ 

સાથે જીવનમાં સગવડો લાવનારી કેન્દ્ર સરકારની તમામ 
યોજનાઓમાં તેમને ભાગીદાર બનાવવામાં આવયા છે. 

આ કારણસર, દાયકાઓ સધુી અુંતડરયાળ વવસતારોમાં 
રહેનારા આડદવાસીઓ હોય કે લઘુમતી સમદુાય સાથે 
સુંકળાયલેા તમામ વગષો હોય, હવે કોઈ ભેદભાવ નથી 

રાખવામા આવતો કારણ કે દેશનાં સુંસાધનો પર બધાંને 
સમાન અધધકાર આપવામાં આવી રહ્ો છે.

સશકત આદદવવાસી, રવાષટ્રનું સશકકતતરણ
ભારતની કુલ વસમતમાં 8.6 ્ટકા વસમત અનુસૂચચત 
જનજામત (એસ્ટરી) છે એ્ટલે કે 10.4 કરોિ લોકો. 
ભારતના બંધારણની કલમ 342 હેઠળ નોહ્ટફાઇિ 
અનુસૂચચત જનજામતઓની સંખ્યા 705થી વધુ છે.
વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીએ ‘સબકા સાથ સબકા વવકાસ, 
સબકા વવશ્ાસ અને સબકા પ્રયાસ’નાં સૂત્ને ધયાનમાં 
રાખીને સમાજનાં તમામ વગષોનાં સમાન વવકાસની 
યોજનાઓ પર કામ કરવામાં આવી રહું છે. આ 
વવકાસમાં કે્દ્ર સરકારે જનજામતઓના વવકાસ, તેમનો 
વારસો અને સંસૃ્કમતનાં સંરક્ષણને પણ પ્રાથમમકતા 
આપી છે અને વધુ પ્રમતબધ્ધતા સાથે નવાં પ્રગમત પથ 
મા્ેટ સક્ષમ બનાવયા છે...

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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આદિવાસીઓનાં વવકાસને ધયાનમાં રાખીને કે્દ્ર સરકારે 
આદિવાસી બાબતોના મંત્ાલયનું બિ્ેટ 2014-15નાં રૂ. 3850 
કરોિ સામે 2022-23માં વધારીને રૂ. 8407 કરોિ કયુું હતું.

આઝાિીના અમૃત મહોત્સવ અંતગ્યત વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીએ 
જનજામતય ગૌરવ દિવસ પ્રસંગે 27 જિલલામાં 50 નવી એકલવય 
મોિલ રેજસિેસન્શયલ સુ્કલનું શશલારોપણ કયુ્ય.

આદિવાસીઓના ભગવાન તરીકે પૂજાતા બબરસા મુંિાની જયંતી 15 
નવેમબરને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી

બજોટમાં બમણાથરી વધુ વધારાો

આોકલવ્ય માોડલ સુ્લ

આાહદવાસરી હરસચ્ષ ઇન્સ્ટિટ્યૂટજનજતરય ર્ાૌરવ હદવસ

આાહદવાસરી સંગ્હાલય
િેશભરમાં 10 આદિવાસી સવતંત્તા સેનાની સંગ્રહાલય બની 
રહ્ા છે. આદિવાસીઓ કઈ રીતે પોતાનાં જગંલ, જમીન, 
અચધકારો, સસૃં્કમતનાં રક્ષણ મા્ેટ સંઘષ્ય કયષો અને પોતાની 
વીરતા સાથે બજલિાન આપયું. આ ગાથાને હવે સંગ્રહાલયોમાં 
પ્રિર્શત કરવામાં આવી રહરી છે. આ સંગ્રહાલય ગુજરાત, 
ઝારખંિ, આંધ્રપ્રિેશ, છત્ીસગઢ, કેરળ, મધયપ્રિેશ, 
તેલંગાણા, મણણપુર, મમઝોરમ અને ગોવામાં છે.

2014 બાિ િેશમાં 10 આદિવાસી દરસચ્ય ઇન્નસ્ટૂ્્ટ્ટસને મંજૂરી 
આપવામાં આવી છે. આ સસં્ાઓ આંધ્રપ્રિેશ, ઉત્રાખિં, કણમા્ટક, 
અરૂણાચલ પ્રિેશ, જમમ-ુકાશમીર, મમઝોરમ, નાગાલે્ િ, જસનક્કમ, 
મઘેાલય અન ેગોવામાં સ્ાપવામા આવી રહ્ા છે. આમાંથી ત્ણ 
સસં્ાઓ સ્પાઈ ચૂકરી છે અન ેબાકરીનુ ંકામ ચાલી રહુ ંછે. સુ્કલ 
ઇનોવશેન એમબસેિેર ્ે્ટઇનનગ પ્રોગ્રામ લોંચ કરવામાં આવયો છે િનેો 
હેત ુ50,000 શશક્ષકોન ેઇનોવશેન, આંત્વપ્રન્યોરશીપ, આઇપીઆર, 
દિઝાઇન ચથકિંીંગ, પ્રોિક્ િેવલપમેન્ટ, આઇદિયા જનરેશન વગરેેની 
તાલીમ આપવાનો છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...

એકલવય મોિલ રેજસિેસન્શયલ સુ્કલ (EMRS)ને પ્રોત્સાહન આપવા 
મા્ેટ નનણ્યય લેવામાં આવયો છે કે વષ્ય 2026 સુધી 50 ્ટકાથી વધુ 
એસ્ટરી વસમત ધરાવતા િરેક બલોક અને ઓછામાં ઓછા 20,000 
આદિવાસી વયક્તઓ િીઠ એક સુ્કલ પ્રમાણે 740 એકલવય મોિલ 
સુ્કલ શરૂ કરવાનું લક્ષ રાખવામાં આવયું છે.



n  પસિંગીનાં પ્ેટા જિલલાઓમાં જ્ાં અનુસૂચચત 
જનજામતની વસમત 90 ્ટકા કે તેનાંથી વધુ છે ત્ાં 
એસ્ટરી વવદ્ાથશીઓ મા્ેટ રહેણાંક સુવવધા વગરની 
શાળામાં ભણવા માંગતા વવદ્ાથશીઓ મા્ેટ પ્રાયોનગક 
ધોરણે એકલવય મોિલ િે બોર્િગ સુ્કલ ( EMDBS) 
સ્ાપવાની િરખાસત છે.

n  આદિવાસી બાબતોના મંત્ાલય અને સીબીએસઇએ 
સંયુ્ત રીતે ઇએમઆરએસ અને સીબીએસઇ 
શશક્ષકો મા્ેટ 21મી સિી મા્ેટ પ્રાયોનગક શશક્ષણ પર 
ઓનલાઇન પ્રમાણપત્ અભયાસક્મ શરૂ કયષો છે.

n  આદિવાસી બાબતોના મંત્ાલય અને એનસીઇઆર્ટરી 
ઇએમઆરએસ શશક્ષકો અને આચાયષો મા્ેટ ક્ષમતા 
નનમમાણ કાય્યક્મ મા્ેટ એકત્ થયા.

n  તમામ પ્રકારની શશષયવૃનત્ને ગણતાં િર વષચે 2500 
કરોિ રૂવપયાથી વધુની રકમ શશષયવનૃત્ તરીકે 30 
લાખથી વધુ વવદ્ાથશીઓને આપવામાં આવે છે.

n  ્ટોપ ્લાસ શશષયવનૃત્ યોજનાઃ આમાં િર વષચે 
1,000 વવદ્ાથશીઓને આઇઆઇ્ટરી, આઇઆઇએમ, 
એઇમસ િવેા ્ટોચની સંસ્ાઓમાં પ્રવેશ મા્ેટ 
શશષયવૃનત્ આપવામાં આવે છે.

આોકલવ્ય માોડલ ડો  બાોહડિંર્ 
સુ્લ ( EMDBS)

ર્ાોઇંર્ આાોનલાઇન 
આોિ લરીડસ્ષ

ગોલ (ગોઇંગ ઓનલાઇન એઝ લીિસ્ય) દિજિ્ટલ 
રીત ેસક્ષમ મને્ટરશીપ અન ેઆદિવાસી યવુાનોને 
તમેનાં રસનાં વવષયમાં મજબૂત બનાવવા મા્ેટ 
ફેસબકુના સહયોગમાં મતં્ાલયની સયંુ્ ત પહેલ 
છે. ગોલ કાય્યક્મમાં અત્ાર સુધી 23 રાજ્ો/
કે્દ્ર શાજસત પ્રિેશોન ેસામલે કરવામાં આવયા છે.

ટ્ાઇબ્સ ઇન્ડિયા- આાહદ મહાોત્વ
n  આદિ મહોત્સવ એક લઘુ ભારત છે, જ્ાં આદિવાસી કારીગરો, 

વણકરો, કંુભાર, કઠપુતળરી બનાવનાર અને એમબ્રોઇિરી 
કરનારાઓની ઉતૃ્ષ્ટ શશલપ પરંપરા એક સ્ળે જોવા મળે છે. 

n  આદિવાસી બાબતોના મંત્ાલય અને ગોવા સરકારે સંયુ્ત રીતે 
પરપ્રાંતીય શ્મમકો અને આદિવાસી શ્મમક ભંિોળ મા્ેટ શ્મશક્ત 
દિજિ્ટલ િે્ટા સોલુશન લોંચ કયુું

n  આદિવાસી બાબતોના મંત્ાલયે 19 જૂન, 2021નાં રોજ વવશ્ 
જસકલ સેલ રોગ દિવસ પ્રસંગે ભારતમાં જસકલ રોગ પર બીજા ં
રાષ્્ટરીય સંમેલનનું આયોજન કયુ્ય. જસકલ સેલ રોગને નાબિૂ કરવા 
મા્ેટ પ્રોિકે્ શરૂ કરવામાં આવયો.

n  આદિવાસી આરોગય સહયોગ ‘અનામય’ : આદિવાસી આરોગય 
અને પોષણને પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ આ મહતવની પહેલ શરૂ 
કરવામાં આવી.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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આાહદવાસરી ચરીજો/ઉપજનાં તવકાસ આનો માકગે હટંર્ 
માટો સંસ્થાકરીય મદદ

n  આ યોજના અંતગ્યત ્્ટાઇફેિ તેનાં પોતાનાં 
પો્ટ્યલ www.tribesindia.com દ્ારા 
આદિવાસી ચીજવસતઓુનાં ઇ-કોમસ્ય 
વેચાણને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ ઉપરાંત, 
આ ચીજો એમેઝોન, સનેપિરીલ, ક્્લપકા્ટ્ય , 
પે્ટરીએમ અને જીઇએમ િવેાં તમામ અગ્રણી 
ઇ-કોમસ્ય પો્ટ્યલ પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

n  ્્ટાઇફેિનાં ઓનલાઇન પો્ટ્યલ પર 
1,25000 કારીગર પદરવાર જોિાયેલાં છે. 
અહીં 1,00,000થી વધુ ચીજો ઉપલબ્ધ છે.

n  ્્ટાઇફેિે 30-10-2021 સુધી િેશભરમાં 
આવેલાં 145 આઉ્ટલ્ેટ્ટસનું ને્ટવક્ય  સ્ાપયું 
છે, િમેાં પોતાનાં 97 સેલ્સ આઉ્ટલે્ટ્ટસ, 
કનસાઇનમેન્ટ સેલ પર 33 આઉ્ટલે્ટ અને 
15 ફે્ન્ાઇઝી આઉ્ટલ્ેટસનો સમાવેશ 
થાય છે.

વન ધન તવકાસ કાય્ષકમ

NSTFDC / STFDCનો ઇક્વિટરી મદદ

ર્ાૌણ વન્ પોદાશાો
મો્ટાં ભાગની ગૌણ વન્ય પિેાશોની એમએસપીમાં 
વધારો કરવામાં આવયો છે. 2020-21થી એમએફપી મા્ેટ 
એમએસપી યોજના અંતગ્યત 37 નવી ચીજો. એમએસપી 
યોજના અંતગ્યત એમએફપીની સંખ્યા 2020-21 િરમમયાન 
50થી વધીન ે87 થઈ ગઈ. એમએફપી મા્ેટ એમએસપી 
યોજના લાગ ુથયા બાિ ભારત સરકારના ભિંોળથી 
રાજયો દ્ારા 317.89 કરોિ રૂવપયાની એમએફપીની 
ખરીિી.

n  માઇનોર ફોરેસ્ પ્રોિક્શનસ (MFP) મા્ેટ 
એમએસપી યોજના અંતગ્યત વન ધન વવકાસ 
કે્દ્ર ્લસ્ર (VDVKC) સ્ાનનક રીતે 
ઉપલબ્ધ ગૌણ વન્ય પિેાશોની ખરીિી અને 
મૂલ્યવધ્યન મા્ેટ સામાન્ય સુવવધા કે્દ્રો તરીકે 
કાય્ય કરે છે.

n  વન ધન વવકાસ કે્દ્ર ્લસ્ર (VDVKC) 
સ્ાપવા મા્ેટ છેલલાં ત્ણ વષષોમાં ્્ટાઇફેિને 
254.64 કરોિ રૂવપયા જારી કરવામાં આવયા.

n  2019-20માં સ્ાપના થયા બાિ અત્ાર 
સુધી 3110  VDVKCને મંજૂરી આપવામાં 
આવી છે, િનેાંથી 52,000થી વધુ 
એસએચજીનાં 9.28 લાખ એમએફપી 
સંગ્રહકતમાને લાભ થયો છે.

n  NSTFDC (National Scheduled 
Tribes Finance and Development 
Corporation) પોતાની અમલીકરણ 
એજનસીઓ દ્ારા આવક સિ ્યનની પ્રવૃનત્ઓ/
સવરોજગાર મા્ેટ પાત્ અનુસૂચચત જનજામતની 
વયક્તઓને રાહત િરે ચધરાણ આપે છે.

n  NSTFDC દ્ારા છેલલાં ત્ણ વષ્યમાં (2019-
20થી 30-11-2021)માં પાંચ યોજના અંતગ્યત 
4.04 લાખ આદિવાસી લાભાથશીઓને 748.75 
કરોિ રૂવપયા વવતદરત કરવામાં આવયા છે.

n  NSTFDCએ PMEGP યોજના અંતગ્યત 
અમલીકરણ એજનસી તરીકે કામ કરવા મા્ેટ 
કેવીઆઇસી સાથે સમજૂમતપત્ પર હસતાક્ષર 
કયમા છે. એમઓયુનો હેતુ બકેિંો અને એસસીએ 
દ્ારા આર્થક મિિ મેળવનાર આદિવાસી 
ઉદ્ોગ સાહજસકોને રાહત િરે ચધરાણ પૂરં 
પાિવાનું છે. એસ્ટરી લાભાથશીઓને યુનન્ટ 
પિતરના 35 ્ટકા સુધી બેકિં સબજસિરી મળશે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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લઘુમરરીઆાો માટો તવકાસનરી 
પુષ્કળ રકાો સજ્ષઈ

િેશની સમૃધ્ધ્ધ મા્ેટ િરેક વગ્ય, િરેક સતર પર વવકાસ થવો 
જરૂરી છે. આિ ેિેશ પણ એ માગચે આગળ વધી રહ્ો છે, જ્ાં 
િરેક નાગદરકને કોઈ પણ પ્રકારનાં ભેિભાવ વગર િેશમાં થઈ 
રહેલાં વવકાસનો લાભ મળે. િેશ આિ ેએ માગ્ય પર આગળ 
વધી રહ્ો છે, જયાં િરેક નાગદરક, બંધારણે આપેલા અચધકારો 
અંગે નનસચિત રહે, પોતાનાં ભવવષય અંગે નનસચિત રહે. િેશ આિ ે
એ માગ્ય પર આગળ વધી રહ્ો છે જ્ાં ધમ્યને કારણે કોઈ 
પાછળ ન રહે, બધાંને આગળ વધવાની સમાન તકો મળે, બધાં 
પોતાનાં સપના પૂરા કરી શકે. િેશની નનયત અને નીમતઓમાં 
આ સંકલપ િેખાઈ રહ્ો છે. આિ ેિેશ ગરીબો મા્ેટ િ ેયોજના 
બનાવી રહયો છે તે કોઈ પણ પ્રકારના મત કે ધમ્યનાં ભેિભાવ 
વગર િરેક વગ્ય સુધી પહોંચી રહરી છે.

વક્ફ સં્પત્તિઓિો ઉ્પયોગ
આઝાિી પછી પ્રથમ વાર વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીનાં નેતૃતવ 
હેઠળની સરકાર નબળા વગષો મા્ેટ પ્રધાનમંત્ી જન વવકાસ 
કાય્યક્મ (PMJVK) અંતગ્યત વક્ફ જમીન પર શાળાઓ, 
કોલેજો, હોસસપ્ટલો, કમયુનન્ટરી હોલ અને અન્ય માળખાકરીય 
સુવવધાઓનાં વવકાસ મા્ેટ 100 ્ટકા ફન્િગ પરંૂૂ પાિરી રહરી છે. 
લગભગ 7,94,875 રજીસ્િ્ય  વક્ફ સંપનત્ છે. તમામ રાજ્ 
વક્ફ બોિષોનું દિજિ્ટાઇઝેશન પૂરં કરી લેવામાં આવયું છે.

શૌક્ણણક સશક્ક્તકરણ
n  છેલલાં આઠ વષ્ય િરમમયાન છ નોહ્ટફાઇિ લઘુમતી સમુિાયો- 

પારસી, િનૈ, બૌધ્ધ, શીખ, શરિસતી અને મનુ્સલમ સમુિાયોનાં 
લગભગ 5.29 કરોિ વવદ્ાથશીઓને પ્રી-મેહ્્ટક, પોસ્-મેહ્્ટક, 
મેદર્ટ-કમ-મીનસ, બેગમ હઝરત મહલ ગલ્સ્ય સ્કોલરશશપ 
આપવામાં આવી છે. શશષયવૃનત્ યોજનાનાં 50 ્ટકાથી વધુ 
લાભાથશી વવદ્ાથશીનીઓ છે.

n  મુસસલમ વવદ્ાથતીનીઓનાં ડ્ર ોપ રેટમાં રટાડોઃ એક સમયે 
ભારતમાં મુન્સલમ િીકરીઓનો િ્ોપ આઉ્ટ રેશશયો 70 ્ટકાથી 
વધુ હતો. િીકરીઓ દ્ારા આ રીતે અધવચ્ચથેી અભયાસ 
છોિવાને કારણે મુન્સલમ સમાજની પ્રગમતમાં અવરોધ આવતો 
હતો. 70 વષ્યથી એવી લ્સ્મત હતી કે 70 ્ટકાથી વધુ મુન્સલમ 
િીકરીઓ પોતાનો અભયાસ પૂરો કરી શકતી નહોતી. હવેઆ 
પ્રમાણ ઘ્ટરીને 30 ્ટકા રહરી ગયું છે.

n  પહેલાં લાખો મુન્સલમ િીકરીઓ શૌચાલયની અછતને કારણે 
અભયાસ છોિરી િેતી હતી. હવે લ્સ્મત બિલાઈ રહરી છે. મુન્સલમ 
િીકરીઓનો િ્ોપ આઉ્ટ રેશશયો ઓછો થાય તે મા્ેટ કે્દ્ર સરકાર 
સતત પ્રયત્ન કરી રહરી છે. અલીગઢ મુન્સલમ યુનનવર્સ્ટરીમાં 
સુ્કલ િ્ોપ આઉ્ટ વવદ્ાથશી-વવદ્ાથશીનીઓ મા્ેટ ‘બબ્રજ કોસ્ય’ 
ચલાવવામાં આવી રહ્ો છે. અલીગઢ મુન્સલમ યુનનવર્સ્ટરીમાં 
વવદ્ાથશીનીઓની સખં્યા વધીને 35 ્ટકા થઈ ગઈ છે.

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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હુનર હાટઃ ઉદાોર્ સાહબસકરા આનો 
સમાન તવકાસનો નવરી રકાો

પ્રધાનમંત્રી જન તવકાસ 
કાય્ષકમ (PMJVK)

n  1550 નવા સુ્કલ બબલલિગ

n  23094 વધારાના ્લાસરૂમસ

n  691 હોસે્લ્સ

n  177 રેજસિેસન્શયલ સુ્કલ્સ 

n  14312 સ્ા્ટ્ય  ્લાસરૂમ

n  38 કોલેજ 

n  94 આઇ્ટરીઆઇ

n  13 પોજલ્ેટકનનક

n  6 નવોિય વવદ્ાલય

n  413 બહુહેતુક સામિુાયયક 
કે્દ્ર ‘સિભાવ મિંપ’

n  553 માકદે્ટ શેિ

n  6742 શૌચાલય-સવચ્છતા 
સુવવધાઓ

n  18,692 પીવાના પાણીની 
સુવવધાઓ

n  170 કોમન સર્વસ સેન્ટર 

n  27 નોકદરયાત મહહલા મા્ેટ 
હોસે્લ 

n  2324 હેલ્થ પ્રોિકે્્ટસ

n  12 ક્ાફ્ટ હબ

n  91 વવવવધ રમતગમત 
સુવવધાઓ

n  6014 આંગણવાિરી કે્દ્ર 

n  11,483 પાકા મકાન n

n  લઘુમતી બાબતોના મંત્ાલય દ્ારા િેશનાં વવવવધ સ્ળો 
પર યોજવામાં આવી રહેલી ‘હુનર હા્ટ’ કુશળ કારીગરો, 
શશલપકારો અને કજલનરી બબશારિને બજાર અને તકો પૂરી 
પાિવાનું કામ કરી રહું છે. 

n  ‘હુનર હા્ટ’,  ‘આત્મનનભ્યર ભારત’ અને ‘વોકલ ફોર લોકલ’નું 
વવશ્ાસપાત્ પલે્ટફોમ્ય સાબબત થયું છે.

n  છેલલાં લગભગ 8 વષ્ય િરમમયાન 39 ‘હુનર હા્ટ’નાં 
માધયમથી 8.5 લાખથી વધુ માસ્ર કારીગરો, શશલપકારો 
અને કજલનરી બબશારિ અને તેમની સાથે સંકળાયેલા લોકોને 
રોજગારની તકો પૂરી પાિવામાં આવી છે.

n  ‘હુનર હા્ટ’ ઓનલાઇન પો્ટ્યલ અને ગવમચેન્ટ ઇ-માકદે્ટપલેસ 
પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

છેલ્ાં ્ગભગ 8 વરથ્ી સરકવારે ્ઘમુતી વવસતવારોમાં 
દેશભરમાં સવામવાજિક-આર્થક-શૈક્ષણણક અિે 
રોજગવાર્ક્ષી ઇન્ફ્વાસ્્રકચરિો વવકવાસ કયવો છે. તેમાં આ 
સવુવધવા મહતવિી છેષઃ

વર્ષ વર્ષ 

કર્ષવ્યનાં કર્ષવ્યનાં 
માર્ગે...માર્ગે...
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જોમણો પાોરાનરી કલમથરી 

કાતંર જર્ાવરી
“સવરાજ્ માટે જોઇએ એક સુંપાદક. પગાર- બે સયૂકી રોટલી, એક ગલાસ ઠું ડુ પાણી અને દરેક તુંત્રી લેખ માટે 10 વષ્ત 
જલે.” વષ્ત 1884માં પ્રસસધિ થયેલી આ જાહેરાત કદાચ વવશ્ની એક માત્ર એવી જાહેરાત હશે, જમેાં પગારમાં 10 વષ્ત 

જલેની વાત કરવામાં આવી હતી. આ જાહેરાત દશયાવે છે કે ગુલામીના સમયમાં ભારતમાં પત્રકારતવ કેટલુું મુશકેલ હતુું. 
એ જ સમયગાળામાં 30 મે, 1826નાં રોજ ભારતમાં ઉદન્ત માત્તડ નામનુું પ્રથમ હહન્દી ભાષાનુું અખબાર પ્રકાઝશત થ્ુું હતુું. 
ભારતમાં અુંગ્રેજો વવરુધિ આઝાદીની લડાઈ અનેક રીતે લડવામાં આવી હતી, જમેાં લોકો વવસતાર, જાતત, જયૂથનાં બુંધન 
તોડીને સામે આવી ગયા હતા. આ લડાઇમાં સમાજનાં પ્રતતષઠીત અને પ્રબુધિ લોકોની સાથે સાથે પત્રકારોએ પોતાની 

કલમની મદદથી ક્રાંતત કરી હતી. સકારાત્મક પત્રકારતવ દેશ અને સમાજનાં વવકાસ માટે ઊજા્તનુું કાય્ત કરે છે. અમૃતકાળમાં 
જ્ારે સવર્ણમ ભારતનાં સુંકલપને સાકાર કરવાની ડદશામાં રાષટ્ર  આગળ વધ્ુું ત્ારે નવા ભારતનાં નનમયાણમાં વડાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદીની એ ઉકકત મહતવની બની રહે છે, જમેાં તેઓ કહે છે, “130 કરોડ ભારતીયોને કૌશલ્ય, તાકાત અને 
રચનાત્મકતા દશયાવવા માટે આપણાં તમડડયાનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે.”

કવયયત્ી મહાિેવી વમમા કહે છે, “પત્કારોના પગનાં 
છાલાથી ઇમતહાસ લખાય છે. ” મહાિેવી વમમાનાં 
આ શબ્ો એ હકરીકતનો સંકેત આપે છે કે સવતતં્તા 

સંગ્રામમાં પત્કારોની કેવી ભૂમમકા હતી. આ પત્કારોનો 
હેતુ સામાન્ય માણસને જાગૃત કરવો અને સમાજ સુધારાની 
સાથે સાથે રાષ્્ટરીય આંિોલન મા્ેટ પ્રરેણા આપવાનો હતો. 
એ સમયે અખબાર કાઢવું બહુ હહમતનું કામ હતું, કારણ કે 
અંગ્રજેોને તેમાં પ્રકાશશત અહેવાલ ન ગમે તો પત્કારને સજા 
કરવામાં આવતી હતી. સવતંત્તાના આંિોલનમાં અખબારોને 
લિાઈનું સશ્ત માધયમ અને શસ્ત માનવામાં આવતું હતું. 
સામ્રાજ્વાિી શાસન વવરધ્ધ િેશનાં લોકોને એક કરવા 
મા્ેટ સમગ્ર ભારતમાં શરૂ થયેલા અખબારોની ગૌરવશાળરી 
પરંપરા રહરી છે. અખબારની તાકાતને વણ્યવવા અકબર 
ઇલાહાબાિીએ કહંુ હતું, “ખીંચો ન કમાનો કો, ન તલવાર 

નીકાલો., જબ તોપ મુકાબબલ હો તો અખબાર નનકાલો.” 
ભારતના સવતંત્તા સંગ્રામમાં એવાં અનેક સેનાનીઓ થયાં 
િમેણે પત્કારતવનાં માધયમથી િેશની સેવા કરી. સવતતં્તા 
સંગ્રામ િરમમયાન લગભગ િરેક મો્ટાં સેનાની અખબાર કે 
લેખન સાથે સંકળાયેલા હતા. હાલમાં, ભારતમાં પત્કારતવનું 
વતુ્યળ ઘણું મો્ંુટ થઈ ગયું છે અને તેની જવાબિારી ઘણી વધી 
ગઈ છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ વિાપ્રધાન મોિી પણ પત્કારતવનાં 
માધયમથી રાષ્્ટ ઉત્ાન પર ભાર મૂકતા રહ્ા છે. તેઓ કહે 
છે, પત્કારતવ સકારાત્મકતાથી જ સાથ્યકતા સુધી પહોંચે 
છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં આ અુંકમાં વાંચો રાજા 
રામમોહન રાય, માખનલાલ ચતુવગેદી અને અઝીમુલલાહ 
ખાનની કહાની, જમેણે પત્રકારતવનાં માધયમથી સમાજ 
સુધારણા અને આઝાદીના આુંદોલનને નવી ડદશા આપવાનુું 
કામ ક્ુથં છે..

આમૃર મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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આખબારરી સ્વારંત્ર્ય માટો 
રાજ રામમાોહન રાયો 
પ્રથમ આાંદાોલન છોડંુ હરું

ભારતમાં આઝાિીના આંિોલનને પોતાનાં 
પત્કારતવનાં માધયમથી એક નવી દિશા 

આપનાર રાજા રામમોહન રાયને આધુનનક ભારતના 
પુનજા્યગરણના વપતા માનવામાં આવે છે, િમેણે રાષ્્ટ 
મા્ેટ પોતાનું સવ્યસવ ત્ાગી િીધું. 22 મે, 1722નાં 
રોજ બંગાળના રાધાનગરમાં એક રૂહઢચુસત બ્રાહ્મણ 
પદરવારમા જને્લા રાજા રામમોહન રાયે અંગ્રેજી, 
બાંગલા અને ઉિુ્યમાં પણ અખબાર કાઢું હતું અને 
તેમને સવતંત્ પત્કારતવના જનક પણ માનવામાં આવે 
છે. તેમણે, લેખન સહહતની પ્રવૃનત્ઓ દ્ારા ભારતમાં 
સવતંત્ પે્રસ મા્ેટનાં આંિોલનને પણ સમથ્યન કયુું હતું. 
ભારતમાં બબ્રહ્ટશ શાસનની સ્ાપના બાિ 1778માં 
વપ્રન્ટીંગ પ્રેસની શરૂઆત થઈ હતી અને એ સમયે 
રાજા રામમોહન રાય પત્કારતવનાં ક્ષેત્માં આવયા. 
એ સમયે બબ્રહ્ટશ સરકારે ભારતીય અખબારો પર 
નનયંત્ણો લગાવયા હતા. તેમણે અખબારી સવતંત્તા 
મા્ેટ સૌ પ્રથમ વાર આંિોલન કયુું હતું. 1819માં લોિ્ય  
હેસ્સ્ગસે પ્રેસ સેનસરશીપ હળવી કરી ત્ારે રામમોહન 
રાયે ત્ણ સામયયકો- બ્રાહ્મણવાિી સામયયક (1821), 
બંગાળરી સાપતાહહક-સંવાિ કૌમુિી (1821) અને 
ફારસી સાપતાહહક મમરાત-ઉલ-અકબરનું પ્રકાશન 
કયુું. ભારતીય પુનજા્યગરણના અગ્રિૂત અને આધુનનક 
ભારતના જનક રાજા રામમોહન રાયે બ્રહ્મસમાજની 
સ્ાપનાની સાથે સાથે સવતંત્તા આંિોલન અન 
પત્કારતવ દ્ારા સમાજમાં ચેતના ફેલાવવાનું પણ કામ 
કયુું.

આિરીમુલ્ાહ ખાનો 
આાંદાોલનનાો પ્રચાર કરવા 
‘પયામ આો આાિાદ’ 
આખબાર કાઢંુ

1857નાં બળવાના અનેક શૂરવીરોમાં અઝીમુલલાહ 
ખાનનું નામ મોખરે છે. ભારતીય સવતંત્તા સંગ્રામનું 
કાનપુરથી નેતૃતવ કરનાર અઝીમુલલાહ ખાન મહાન 
ક્ાંમતકારી અને વયૂહકાર હતા. અઝીમુલલાહ ખાનનો 
જન્ 1830માં કાનપુરમાં થયો હતો. તેમનાં વપતા 
મમસ્તી કામ કરતાં હતા. માતાનું નામ કરીમન હતું, 
િઓે ગૃહહણી હતા. અઝીમુલલાના પિોશમાં એક 
મીઠાઇની િુકાન હતા. એક દિવસ વેપારી પોતાની 
િુકાન બંધ કરીને પાછો જઈ રહ્ો હતો ત્ારે ત્ાં 
એક અંગ્રેજ શાસક આવયો. િુકાન બંધ જોઇને 
સૈનનકને ગુસસો આવયો અને મીઠાઇવાળાને મારી 
મારીને અધમરો કરી િીધો. પોજલસ ઘ્ટનાસ્ળે 
આવી તો મીઠાઈવાળાને પકિરીને લઈ ગઇ. આ 
દ્રશય જોઇને અઝીમુલલાને વપતાની ચચતા થવા માંિરી, 
િઓે અંગ્રેજોને ત્ાં કામ કરતા હતા. એમનો આ િર 
થોિાં સમય પછી સાચો સાબબત થયો, જ્ારે તેમના 
વપતા અંગ્રેજોના ગુસસાનો ભોગ બન્યા.
 એક અગં્રેજ અચધકારીએ અઝીમુલલાના વપતા 
નઝીબ મમસ્તીને ઘોિાનો તબેલો સાફ કરવા ્હંુ. 
તેમણે ના પાિતાં અચધકારીએ નઝીબને અગાસી 
પરથી નીચે પાિરી િીધા અને ઉપરથી ઇં્ટ મારી. 

આમૃર મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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યુગપુરષ માખનલાલ ચતવુચેિી કવવ, લેખક અને 
પત્કાર હોવાની સાથે સાથે પ્રખર સવતંત્તા 

સેનાની પણ હતા. અસહકારની ચળવળ િરમમયાન 
અંગ્રેજોએ તેમને િલેમાં પણ પૂયમા. િેશ આઝાિ 
થયો તે પહેલાં તેમણે પોતાની કલમ અને વાણી 
દ્ારા લોકોને પ્રભાવવત કયમા અને આઝાિી બાિ 

એાઝાદીના 75 િર્ષનું પિ્ષ 130 
કરાેડ દેશિાસીએાેની ભારીદારી 
એને ભાિનાએાેનું પિ્ષ છે. એમૃિ 
મહાતે્સિ સનાિન ભારિના 
રાૈરિને જાળિી રાખનારં, દેશનાં 
શહીદાેનાં ત્ારમાંથી પ્રેર્ા 
એાપનારં એને િેમનાં સપનાનાં 
એાધુનનક ભારિ બનાિિાના 
સંકલ્પને નિી મજબિૂી એાપનારં 
એાયાેજન છે.
-નરોન્દ્ર માોદરી, વડાપ્રધાન

નઝીબ છ મહહના પથારીવશ રહ્ા અને તેમનું 
અવસાન થયું. આમ, િેશી રજવાિાઓ અને 
જસપાહરીઓની લિાઇને એક સૂત્માં પરોવીને 
મહતવની ભૂમમકા નનભાવનાર અઝીમુલલાહ 
ખાનને બાળપણમાં જ વપતાનો આશરો જતો 
રહ્ો. આ ઘ્ટનાએ તેમનાં મન પર ઘેરી અસર 
કરી. 1857નાં બળવામાં અઝીમુલલાહ ખાનની 
ભૂમમકા માત્ સૈન્ય અને રાજકરીય બાબતો 
પૂરતી મયમાદિત નહોતી. તેઓ એ બળવાના 
મહતવપૂણ્ય વવચારક પણ હતા. 1857ના પ્રથમ 
ભારતીય સવતતં્તા સંગ્રામનું કાનપુરથી નેતૃતવ 
કરનાર અઝીમુલલાહ ખાન મહાન ક્ાંમતકારી 
અને વયહૂકાર હતા. કાનપુરના શાસક નાના 
સાહેબ પેશવાના પ્રથમ સલાહકાર અને બાિમાં 
વિાપ્રધાન રહેલા અઝીમુલલાહ યુરોપની યાત્ાએ 
ગયા ત્ારે ત્ાંથી પોતાની સાથે વપ્રન્ટીંગ પ્રસે 
લઈ આવયા હતા. આ વપ્રન્ટીંગ પ્રેસમાંથી તેમણે 
અખબાર ‘પયામ એ આઝાિી’ પ્રકાશશત કયુું., 
િનેાં દ્ારા ક્ાંમત અને બળવાનો પ્રચાર કરવામાં 
આવતો હતો. કહેવાય છે કે અઝીમુલલાહે ‘પયામ 
એ આઝાિી’ અખબાર દ્ારા ગુપત રીતે 1857નાં 
િ ેબળવાનો વયૂહ ઘડ્ો હતો. આ અખબારનાં 
માધયમથી તેઓ ક્ાંમતકારી િળો સાથે મળરીને 
અંગ્રેજો વવરધ્ધ બળવાનો વયૂહ ઘિવા માંડ્ા. 
આ અખબાર હહ્િી, ઊિુ્ય  અને મરાઠરી ભાષામાં 
પ્રજસધ્ધ થતું હતું. આ અખબારમાં તેમણે લખેલું 
ગીત ‘હમ હૈ ઇસકે માજલક, હહ્િુસતાન હમારા, 
પાક વતન હૈ કૌમ કા, જન્નત સે ભી પયારા’ આગળ 
જતાં 1857ના બળવાખોરોનું ઝંિા ગીત બન્ુ.ં 
આ ગીત 1857નાં ક્ાંમતકારી આિશ્ય અને લક્ષને 
પ્રમતબબબબત કરે છે. આ ગીત 1857ની લિાઈમાં 
લોકોની ભાવનાને વાચા આપે છે. કહેવાય છે 
કે 1857નાં ક્ાંમતકારી જસપાહરીઓનું આ ગીત 
રાષ્્ટરીય ગીતોમાં શશરમોર છે. આ ગીતમાં માત્ 
િેશનું સતુમતગાન જ નહીં, સવતંત્તા સંઘષ્ય મા્ેટનું 
આહવાન અને લલકાર પણ છે. આ ગીતને 
કારણે અઝીમુલલાહને ખાન આધુનનક ભારતના 
પ્રથમ રાષ્્ટવાિી કહરીએ તો તે અમતશયોક્ત નહીં 
ગણાય.

આમૃર મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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માખનલાલ ચરુવગેદરીઃ પત્કારત્વ, સાહહત્ય આનો 
રાષ્ટ્રરીય આાંદાોલન માટો સમપ્પથિર યાોધધા

ર્ાૌરરી શંકર રાયઃ સ્વરંત્રા સંગ્ામનો બળ પયૂરંુ 
પાડવા પત્કારત્વનો શસ્ત્ર બનાવ્યું

તેમને રાષ્્ટ નનમમાણ મા્ેટ પ્રેરણા આપી. માખનલાલ ચતુવચેિીનો 
જન્ 4 એવપ્રલ, 1889નાં રોજ મધયપ્રિેશના હોશંગાબાિ 
જિલલાના બાવઇ ગામમાં થયો હતો. ‘િાિા’ તરીકે જાણીતા 
માખનલાલે પત્કારતવ શરૂ કયુું ત્ારે સમગ્ર િેશમાં અંગ્રજે 
સરકાર વવરધ્ધ રાષ્્ટરીય આંિોલનની શરૂઆત થઈ ચૂકરી હતી. 
એ સમયે રાષ્્ટરીયતા અને સમાજ સુધારાની ચચમા થવા માંિરી 
હતી અને અંગ્રજેોને હાંકરી કાઢવા મા્ેટ લોકોમાં તીવ્ર લાગણી 
હતી. 1913માં ખંિવાના કાલુરામ ગંગરાંિેએ માજસક સામયયક 
પ્રભાનું પ્રકાશન શરૂ કયુું, િનેાં સંપાિનની જવાબિારી 
માખનલાલને સોંપવામાં આવી. 1913માં તેમણે પ્રોફેસરની 
નોકરી છોિરી િીધી અને સંપણૂ્ય રીતે પત્કારતવ, સાહહત્ 
અને રાષ્્ટરીય આંિોલન મા્ેટ સમર્પત થઈ ગયા. માખનલાલ 
ચતવુચેિીએ ઉચ્ચ સતરના સાહહત્ત્ક મેગેઝીન ‘પ્રભા’ દ્ારા 

આઝાિીના આંિોલનમાં પોતાનું યોગિાન આપવાનું શરૂ 
કયુું. લોકોને હચમચાવતી અને જગાવતી રચનાઓ દ્ારા 
પ્રભાએ હહ્િી સાહહત્માં ભારે ચચમા જગાવી. ગણેશ શંકર 
વવદ્ાથશીએ કાનપુરથી સાપતાહહક પ્રતાપનું સંપાિન શરૂ કયુું 
ત્ારે માખનલાલ ચતવુચેિી તેમાં જોિાઈ ગયા. મહાત્મા ગાંધીએ 
1920માં શરૂ કરેલી અસહકારની ચળવળમાં મહાકૌશલમાં 
પ્રથમ ધરપકિ વ્ોરનાર માખનલાલ હતા. 17 જુલાઇ, 
1920નાં રોજ ‘કમ્યવીર’ નું સંપાિન શરૂ થયું, િમેાં નનભ્યયી રીતે 
િેશી રજવાિાઓનાં ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલવામાં આવતી 
હતી. આ સામયયકમાં સાહજસક લેખો લખવામાં આવતા 
હતા. કે્ટલાંક રાજાઓએ સામયયકને મિિ કરવાનું બંધ કરી 
િીધું. સામયયકે અનેક મુશકેલીઓ છતાં પોતાનું કામ ચાલુ 
રાખું પણ ક્ારેય હાર ન માની.

વષ્ય 1886માં ભયંકર િુકાળના સમયે અગં્રેજોની પોલ ખોલવા 
અને ઓદિશાના નવયુવકોને જાગૃત કરવા મા્ેટ ગૌરીશંકર 

રાયે પ્રથમ ઉદિયા સામયયક ઉત્લ િીવપકાનું પ્રકાશન શરૂ કયુું 
હતું. કહેવાય છે કે આ િુકાળથી ઓદિશાના વવવવધ વવસતારોમાં તે 
સમયે 10 લાખથી વધુ લોકોનાં મૃતુ્ થયા હતા.  એ સમયે લોકોને 
લાગયુ ં કે જો આપણે સવતતં્ હોત તો આવા િુકાળનો સામનો ન 
કરવો પિત. ધીરે ધીરે સવતતં્તા સંગ્રામની લિાઈ મજબૂત થતી 
ગઈ. આ િુકાળ િરમમયાન ગૌરી શંકર રાય અને બાબુ બબચચત્નંિા 
િાસે ઉદિયા ભાષામાં ઉત્લ િીવપકા સામયયકનું પ્રકાશન શરૂ કયુું. 
તેનાંથી લોકો જાગૃત થવા માંડ્ા અને તેમને ખબર પિવા માંિરી કે આ 
િુકાળનું સાચું કારણ શું છે. 13 જુલાઇ, 1838નાં રોજ ક્ટકમાં જન્ેલા 
ગૌરીશંકર રાયની આગેવાનીમાં 4 ઓગસ્, 1866નાં રોજ પ્રથમ 
વાર આ સામયયક પ્રકાશશત થયું અને એ્ટલાં મા્ેટ જ  આ દિવસને 
ઉદિયા પત્કારતવ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. જ્ારે ઓદિશા 
વવવવધ મુશકેલીઓનો સામનો કરી રહંુ હતું ત્ારે આ સામયયકે િુકાળ 
અને ગરીબીના અહેવાલો પ્રજસધ્ધ કરીને સવતંત્તાની હવાને જોર 

આપવાનું શરૂ કયુું. રાષ્્ટવાિી વવચારધારા ધરાવતા આ સામયયક 
દ્ારા ગૌરીશંકર રાયે ભારતીયોના હહતમાં અંગ્રેજો વવરધ્ધ લિાઈ 
લિરી. તેઓ સામયયકમાં અંગ્રજેો વવરધ્ધ લખતા હતા અને લોકોની 
સમસયાઓને તેમનાં સુધી પહોંચાિતા હતા. તેઓ પૂર િવેી કુિરતી 
આપનત્ઓ રોકવા મા્ેટનાં સૂચનો પણ પ્રકાશશત કરતા હતા. પછીથી 
તેમનાંથી પ્રભાવવત થઈને શશશભૂષણ રથ 1913માં બરહમપુરથી 
િૈનનક ઓદિયા મેગશેઝન છાપવા લાગયા અને ઉદિયા સાહહત્ને 
પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ સત્બતી નામનું સામયયક છાપવાનું શરૂ 
કયુું. આ સામયયકનાં પ્રકાશન મા્ેટ તેમણે ક્ટકમાં એક વપ્રસન્ટગ પ્રેસની 
સ્ાપના કરી, િનેું નામ ક્ટક વપ્રસન્ટગ કંપની હતું. અંગ્રજેો બાઈબલ 
છાપીને ઘેર ઘેર પહોંચાિવાનું કામ કરતા હતા ત્ારે તેઓ પોતાની 
વપ્રસન્ટગ કંપનીમાં ઓદિયા ભાષામાં મહાભારત, રામાયણ અને 
પ્રાચીન ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરી રહ્ા હતા. બ્રહ્મસમાજ સાથે સંકળાયેલા 
ગૌરી શંકર રાયે રાજ્માં સંગીત અને ના્ટકને પ્રોત્સાહન આપવા મા્ેટ 
પણ મહતવની ભૂમમકા ભજવી અને સમાજના સાંસૃ્કમતક ઉત્ાનમાં 
પણ મહતવપૂણ્ય યોગિાન આપયું. n

આમૃર મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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િે
વી અહહલ્યાબાઈ હોળકરનો જન્ 31 મે, 1725નાં રોજ 
મહારાષ્્ટના અહમિનગરના છૌંિરી ગામમાં એક સાધારણ 
પદરવારમાં થયો હતો.  વપતા મંકોજીરાવ શશિે ગામના 

પા્ટરીલ હતા. તે સમયે છોકરીઓ શાળાએ નહોતી જતી, પણ 
અહહલ્યાબાઇને તેમનાં વપતાએ વાંચતાં લખતાં કયમા. માલવાના 
રાજા મલ્ાર રાવ હોળકર એક વાર છૌંિરી રોકાયા હતા, જ્ાં 
નાનકિરી અહહલ્યાને જોઇને તેની બુધ્ધ્ધમત્ાથી પ્રભાવવત થયા 
અને તેમણે અહહલ્યાને પોતાની પતુ્વધુ બનાવવાનો નનણ્યય લીધો. 
1733માં તેમનાં લગ્ ખાંિેરાવ હોળકર સાથે થયા. 1754ના કંુભેર 
યુધ્ધમાં પમતનું અવસાન થયું. 12 વષ્ય બાિ સસરા મલ્ાર રાવનું 
પણ મૃત્ુ થયું. તેનાં એક વષ્ય બાિ તેમના માલવાની મહારાણીનો 
તાજ પહેરાવવામાં આવયો. 

શશવ પ્રતે્ તેમનો સમપ્યણ ભાવ એ બાબત પરથી સમજી શકાય 
છે કે અહહલ્યાબાઈ આિેશ પર હસતાક્ષર કરતી વખતે પોતાનું 
નામ નહોતાં લખતાં, પણ પત્ની નીચે માત્ શ્ી શંકર લખતાં હતાં. 
તેમનાં રૂવપયા પર શશવસલગ અને બબલી પત્નું ચચત્ અને પૈસા પર 
નંિીનુ ચચત્ અંદકત રહેતું હતું. એમ કહેવામાં આવે છે કે, ત્ારથી 
આઝાિી મળરી ત્ાં સુધી ઇ્િોરના સસહાસન પર િ્ેટલાં પણ રાજા 
આવયા એ બધાંનાં આિેશ પર શ્ીશંકરનું નામ લખવામાં આવતું 
હતું. શ્ીશંકર વગરનો કોઇ પણ આિેશ માન્ય રાખવાં આવતો 
નહોતો અને તેનાં પર અમલ નહોતો થતો.

િેવી અહહલ્યાબાઈ કુશળ રાજકારણી પણ હતાં. એક વાર 
મરાઠા પેશવાઓએ તેમનાં શાસનને નબળું સમજીને કબ્જો કરવા 
મા્ેટ મલવાને ઘેરો ઘાલ્યો. તેમણે મરાઠા પેશવાઓને લખેલા 
પત્માં તેમની રાજકરીય કુશળતા િેખાઈ આવે છે. પત્માં તેમણે 
લખંુ હતું, તમે મહહલા સેના સામે જીતી જશો તો પણ તમારી 
કરીર્ત અને યશમાં કોઈ વધારો નહીં થાય. િુનનયા તો એમ જ કહેશે 
કે મહહલાની સેના સામે જ જીત્ા ને. અને જો તમે હારી જશો તો 
કે્ટલી હાંસીને પાત્ બનશો તેનો અિંાજો તમે નહીં લગાવી શકો. 
અહહલ્યાબાઈની આ કુશળતા કામ કરી ગઈ અને પેશવાએ 
આક્મણ કરવાનો વવચાર માંિરી વાળયો.

આધુનનક ભારતનાં જૂજ નેતાઓ એવાં છે િમેણે િેવી 
અહહલ્યાબાઈ હોળકરનાં સનાતન ધમ્યનાં જસધ્ધાંતો અને તેની 
દફલોસોફરી અપનાવવાનો પ્રયાસ કયષો છે. તેમાં વિાપ્રધાન મોિીનું 
નામ મોખરે છે. ઇમતહાસકાર જોન કેયે અહહલ્યાબાઈ હોળકરને 
દફલોસોફર લ્્વન કહ્ા હતાં, એ જ રીતે અનેક લોકો મોિીના 
શાસનની સરખામણી તેમના પ્રભાવશાળરી, મજબૂત અને લોક 
કલ્યાણકારી શાસન સાથે કરી છે. પણ હકરીકત એ છે કે બંને 
શાસનમાં ઘણી સમાનતા િેખાય છે. િેવી અહહલ્યાબાઈએ પોતાનાં 
જીવનકાળમાં અનેક મંદિરોનો જીણષોધ્ધાર કરાવયો, િ ેહૂમલાખોરો 
અને અંગ્રજેી શાસકોનાં હૂમલામાં ખદંિત થઇ ગયા હતા. તેમણે 
કાશી વવશ્નાથ મંદિરનું પુનઃનનમમાણ કરાવયુ.ં ધવસત થઈ ગયેલા 
સોમનાથ મંદિર પાસે બે માળનું મંદિર બનાવિાવયું. મંદિરોનાં 
પુનરોધ્ધાર અંગે આવાં જ કાયષો હાલમાં વિાપ્રધાન મોિીનાં 
પ્રયાસોમાં જોવા મળરી શકે છે. અયોધયામાં શ્ીરામ જન્ભૂમમ 
મંદિરનું ભૂમમપુજન હોય કે કાશી વવશ્નાથ કોદરિોર અથવા 
ચારધામ પ્રોિકે્ કે કેિારનાથ અને બદ્રરીનાથ મંદિર પદરસરોની 
કાયાપલ્ટ. િરેક જગયાએ વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિીનાં વિપણમાં 
આ પૌરાણણક અને ધાર્મક સ્ળોને તેમનું દિવય અને ભવય  સવરૂપ 
પાછંુ મળરી રહંુ છે.

લોકમાતાની િમે મોિી સરકારે વવિેશમાં જતી રહેલી સાંસૃ્કમતક 
કળાકૃમતઓને સવિેશ લાવીને વારસાને સાચવવાનો પ્રયાસ કયષો 
છે. વિાપ્રધાન મોિીએ બહેરીનની રાજધાનીમાં 200 વષ્ય જૂના 
શ્ીનાથજી મંદિરનાં જીણષોધ્ધારનું ઉિઘા્ટન કયુું. તેમનાં પ્રયત્નોથી 
યુએઇએ અબુ ધાબીમાં સવામમનારાયણ મંદિરનું નનમમાણ કરવાની 
મંજૂરી આપી. અહહલ્યાબાઈએ મહેસુલ આવકની વયવસ્ા સરળ 
બનાવી હતી, મોિી સરકાર પણ જમીન વયવસ્ા સરળ કરી રહરી 
છે. સવામમતવ યોજના દ્ારા જમીનના રેકોિ્યનું દિજિ્ટાઇઝેશન િવેાં 
અનેક મહતવનાં કાયષો થઈ રહ્ાં છે. અહહલ્યાબાઈએ મહેશ્રમાં 
સ્ાનનક હાથશાળ ઉદ્ોગનો વવકાસ કરીને વવશ્ને મહેશ્ર સાિરીની 
ભે્ટ આપી હતી. મોિી પણ ‘વોકલ ફોર લોકલ’ને પ્રોત્સાહન આપી 
રહ્ા છે. n

રાજમારાથરી લાોકમારા

જન્ઃ 31 મે, 1725  મૃતુઃ 13 ઓગસ્, 1795

દોવરી આહલ્યાબાઈવ્યક્ક્તત્વ

ભારતીય દશ્તનશાસ્ત્રમાં સદવવચાર અને સદાચરણને પણ ધમ્ત માનવામાં આવયો 
છે અને જમેાં આ બે ગુણ હોય એ જ રાજા કે શાસક પ્રજાને સુખ આપી શકે છે. 
18મી સદીમાં આવાં જ ગુણો ધરાવતાં દેવી થઈ ગયા. એ હતાં અહહલ્યાબાઈ 
હોળકર. તેઓ  વીર યોદ્ા, કુશળ નનશાનેબાજની સાથે સાથે કુશળ વહીવટકાર 
પણ હતાં. તેમણે લોક કલ્યાણ માટે અનેક કાયષો કયયા અને ધમ્તનાં માગગે ચાલીને 
રાજ્ ઉપરાંત, બહારનાં રાજ્ોમાં પણ મુંડદરો અને રાટોનુું નનમયાણ કરાવ્ુું. 
એટલાં માટે જ તેમને લોક માતા કહેવામાં આવયા.
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સાિરકરજી એંરેનું એદભૂિ િ્્ષન એાપ્ા પપ્રય એાદર્ીય 
એટલ સબહારી િાજપેયીએે કયુું છે. એટલજીએે કહું હિું

-સાિરકર એેટલે િેજ, સાિરકર એેટલે ત્ાર, સાિરકર એેટલે 
િપ, સાિરકર એેટલે િત્વ, સાિરકર એેટલે િક્ષ , સાિરકર એેટલે 
િારણય, સાિરકર એેટલે િીર, સાિરકર એેટલે િલિાર. કેટલું 
સચાેટ રચત્્ કયુું હિંુ એટલજીએે. સાિરકર કતિિા એને ક્રાંતિ 
બંનેને સાથે લઈને ચાલ્ા. સંિેદનશીલ કતિ હાેિાની સાથે સાથે 

િેએાે સાહસસક ક્રાતંિકારી પ્ હિા.
-નરેન્દ્ર માદેી, િડાપ્રધાન

િોટ્ણબલકેર કસ્ત સકેલ્ુલર 
જિ કેલમાં વીર સાવરકરનકે 

શ્ધિાંજલલ અર્િત કરતા 
વડાપ્ધાન મોદીનો પવડી્ો 

જોવા માટે સ્કેન કરો

વીર સાવરકરનું તકેમની 
જન્મ જ્ંતીએ સ્મરર 

કરતા વડાપ્ધાનકે 
સાંભળવા માટે સ્કેન કરો.

ભારરનરી માટરીના સપયૂરનરી ભારરનરી માટરીના સપયૂરનરી 
જન્જયંરરીઆો રાષ્ટ્રના નમનજન્જયંરરીઆો રાષ્ટ્રના નમન
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