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નવા ભારતનાો આાધારનવા ભારતનાો આાધાર
આમૃત યાત્ા આમૃત યાત્ા 

સ્વતંત્રતાના 75 ્વર્ષ પૂરા કરીને 100મી ્વર્ષગાંઠ તરફ ્વધતા રાષ્ટ્રના 
એ્વા 100 નનર્ષય જ ેબની રહ્ા છે અમૃત યાત્રાનો આધાર સતભં

આમૃત વવશોષાંક
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નિષઃશુલ્ક 

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા
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n હજારો ્વર્ષ પહેલાં સમજા્વ્વામાં આવ્યં જળ સંરક્ષરનયં મહત્વવઃ આપણી સંસ્કૃતિમાં હજારો વર્ષ પહેલાં જળ અને જળ સંરક્ષણનું 
મહતવ સમજાવવામાં આવ્ું છે. જ્ારે આ જ્ાનને દેશ પોિાની િાકાિનાં રૂપમાં સવીકારે છે ત્ારે િેમની િાકાિ અનેક ગણી 
વધી જાય છે. જ્ારે આપણે પવૂ્ષજોનાં જ્ાન અને િેની ઊંડાઈમાં જઇએ છીએ ત્ારે આપણે આશ્ચય્ષથી ભરાઈ જઇએ છીએ.

n અમૃત સરો્વરનયં નનમમાર બનયં જન આંદોલનવઃ ‘મન કી બાિ’માં ચાર મહહના પહેલા મેં અમકૃિ સરોવરની વાિ કરી હિી.  
જોિજોિાંમાં અમકૃિ સરોવરનું નનમમાણ જન આંદોલન બની ગ્ું છે. જ્ારે દેશ માટે કંઇક કરવાની ભાવના હોય, પોિાનાં 
કિ્ષવયનો અહેસાસ હોય, આગામી પેઢીઓની ચચિા હોય, િો સામરય્ષ પણ જોડાય છે અને સંકલપ પવવત્ર બની જાય છે.

n તતરંગા બના્વ્વાથી માંડીને ફરકા્વ્વા સયધીનો ઉત્સ્વવઃ ઓગસ્ટનાં મહહનામાં સમગ્ર દેશમાં અમકૃિ મહોત્સવની અમકૃિધારા 
વહી રહી છે. આટલો મોટો દેશ, આટલી વવવવધિા, પણ વાિ જ્ારે તિરંગો ફરકાવવાની આવે છે ત્ારે દરેક વયક્િ એક 
જ ભાવનામાં વહેિી જોવા મળી. આપણે સવચ્છિા અભભયાન અને રસીકરણ અભભયાનમાં પણ દેશનાં ઉત્સાહને જોયો હિો.

n ‘સ્વરાજ’ સીરરયલ જૂઓવઃ દૂરદશ્ષન પર ‘સવરાજ’ સીરરયલ આઝાદીના આંદોલનમાં ભાગ લેનારા ગુમનામ નાયક-નાયયકાઓનાં 
પ્રયત્ોથી દેશની ્ુવા પેઢીને પરરચચિ કરાવવાની ઉમદા પહેલ છે. મારો આગ્રહ છે કે દૂરદશ્ષન પર દર રવવવારે રાત્રે નવ વાગે 
િમે આ સીરરયલ જૂઓ અને બાળકોને પણ જરૂર બિાવો.

n ્ેટકનોલોજીનો સયંદર ઉપયોગ અને જનભાગીદારી પોરર અભભયાન મહત્વપૂર્ષ હહસસોવઃ સપટેમબરનો મહહનો િહેવારોની સાથે 
સાથે પોરણ સાથે સંકળાયેલા અભભયાનને સમર્પિ છે. આપણે દર વરષે 1થી 30 સપટેમબર સુધી પોરણ માસ મનાવીએ છીએ. 
કુપોરણ વવરુધ્ધ દેશમાં ટેકનોલોજીનો ઉમદા ઉપયોગ અને જનભાગીદારી પણ પોરણ અભભયાનનો મહતવપૂણ્ષ હહસસો બન્ો 
છે.

n વ્વશ્વભરમાં ્વધી રહ્ો છે જાડા ધાન્ય (તમલે્્ટસ)નો કે્ઝવઃ સં્ુ્િ રાષટ્રસંઘે ભારિનાં પ્રસિાવ પર વર્ષ 2023ને આંિરરાષટ્ર ીય 
જાડંુ અનાજ વર્ષ (Intertnational Year Of Millets) જાહેર ક્ુું છે. છેલલાં કેટલાંક સમયથી ભારિમાં જ્ારે પણ કોઈ 
રાષટ્રના પ્રમુખ કે વવદેશી મહેમાન આવે છે ત્ારે મારો એ પ્રયાસ રહે છે કે ભારિનાં જાડા અનાજમાંથી બનેલું ભોજન ખવડાવું. 
આ ભોજન િેમને ખૂબ ગમે છે. આજ ેવવશ્વમાં તમલેટ્સનો કે્ઝ વધી રહ્ો છે.

n ગામમાં રડજજ્ટલ ઇન્ડયાની સફળતાની કહાનીઓ રજૂ કરોવઃ ગામડે ગામડે અનેક લોકો રડજજટલ અભભયાન દ્ારા નવી શક્િ 
મેળવી રહ્ા છે. િમે મને ગામડાંના રડજજટલ આંત્રવપ્રન્ોસ્ષ અંગે વધુમાં વધુ લખી જણાવો.

પૂવ્વજોનું ઊંડંુ જ્ાન આનો દીર્વ-
દ્રષ્ટિથી આાશ્ચય્વ થાય છો .

મન કી બાત  

ભારતની આઝાદીના 75 ્વર્ષ પૂરા થયા ત ેઓગસ્ટ મહહનામાં લોકવરિય જનસ્ંવાદ કાય્ષક્મ ‘મન કી 
બાત’માં ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ તતરંગામય થયેલો દેશ, વ્વદેશોમાં અમૃત મહોત્સ્વ, ગયમનામ નાયકો 
સાથે પરરચય કરા્વતી ્ટી્વી શે્રી ‘સ્વરાજ’, ્વનસપતતથી ભરપૂર ઉત્તરાખડંનાં ફળ-બડેયની બ્ાન્ડગ, 
હહમાચલ રિદેશમાં મહહલાઓનાં પરસપર સહયોગ, પોરર અંગ ેરાજ્ોની અનોખી પહેલ જ્ેવા વ્વરયો 
પર ્વાતચીત કરી. રિસ ય્ત છે ‘મન કી બાત’ના મયખ્ય અંશવઃ

માોદી 2.0 (39માો હપાો, 28 આાોગસ્ટ, 2022)

‘મિ કી ્બાત’ સંપૂર્ સાંભળવા QR મા ટ્ે  સ્કેિ કરો.
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આંદરનાં પાનો....

કવર સ્ોરી   આઝાદીના 75 વર્ષને અમકૃિ મહોત્સવ િરીકે મનાવિા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં 
વડપણમાં સવર્ણમ ભારિ િરફ આગળ વધતું રાષટ્ર   |  08-12

શતાબ્ી વષ્વનાો સંકલ્પ સાકાર

અમૃત યાત્ાિો આધાર સતંભ 
્બન્ા 100 મહતવપૂર્ નિર્યો    

સમાચાર-સાર  

મકેરી આવાઝ હી 
પહટેચાિ હૈ  

અન્નદાતાઓિકે 
સરળ ધધરાર...

ગુજરાતિકે મળી 
િવી ભકે્   

માતૃભૂમમ મા ટ્ે  
કર-કર સમર્પત

04-05

13-78

06-07

79

80-82

83-84

રાષટ્રને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુ્ િ 
કરાવીને સવિંત્રિાનો શ્વાસ અપાવનાર 

કેટલાંક સવિંત્રિા સેનાનીઓની કહાની.   
85-88

  
પ્રકાશક આનો મુદ્રક: મનીષ દેસાઇ, મહાનનદેશક, સીબીસી (સેન્ટ્રલ બ્યૂરાે ઓાફે કમ્યુનનકેશન વતી) | મુદ્રણઃ ઓરાવનલ પ્રિન્ટસ્સ ઓેન્ડ પબ્લશસ્સ રિાઇવેટ નલપ્મટેડ, 
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 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

મુખ્ય સંપાદક
સત્કેન્દ્ર પ્રકાશ,
મખુ્ય મહાનનદેશક,
પે્રસ ઇન્ોમ્ષશન બ્ુરો, નવી રદલ્ી

વરરષ્ઠ સલાહકાર સપંાદક
સતંોરકુમાર

વરરષ્ઠ સહાયક સલાહકાર સંપાદક
વવભોર શમમા
સહાયક સલાહકાર સંપાદક
અખિલકેશ કુમાર
ચદંિ કુમાર ચૌધરી

ભારા સંપાદન
સમુીત કુમાર (અગં્કેજી), 
જયપ્રકાશ ગપુતા (અગં્કેજી),
અનિલ પ ટ્ેલ (ગુજરાતી), 
િદીમ અહટેમદ (ઉદ્ુ),
પોલમી રખષિત (્ંબગાળી), 
હરરહર પડંા (ઉરડયા)

સીનનયર રડઝાઇનર
શયામ શકંર મતવારી
રવવન્દ્રકુમાર શમમા
રડઝાઇનર
રદવયા તલવાર, અભય  ગપુતા

13 ભાષામાં ઉપલબ્ધ નૂ્ 
ઇન્ડિયા સમાચાર વાંચવા માટો 
ક્લિક કરાો

ન્ૂ ઇન્ડિયા સમાચારના જૂના 
આંક વાંચવા માટો ક્લિક કરાો

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

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

ન્ૂ ઇન્ડિયા સમાચાર આંગો સતત આપડોટ 
મોળવવા ફાોલાો કરાોઃ- @NISPIBIndia

આરોગય ષિકેત્માં િવી 
જિ-ક્ાંમત  
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સાદર નમસ્ાર!

अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशसि पुण्त पंथ है, बढ़़े चलो, बढ़़े चलो।

લક્ષ્ય ગમે િેટલું અઘરંુ કેમ ન હોય, ભારિ જ્ારે નનધમાર કરે છે ત્ારે કોઈ પણ લક્ષ્ય અશક્ય નથી 
હોતું. આ અમકૃિ વવચાર સાથે સંકલલપિ ભારિ સવર્ણમ વર્ષની યાત્રા માટે નીકળી પડંુ છે. આ 15 
ઓગસે્ટ રાષટ્રએ પોિાની સવિંત્રિના 75 વર્ષ પૂરાં કયમા છે અને 25 વર્ષ બાદ જ્ારે 2047માં ભારિ િેની 
સવિંત્રિાની 100મી વર્ષગાં્ઠ મનાવશે ત્ાં સુધી વવક્સિિ ભારિનાં લક્ષ્યને લઈને આગળ વધી રહંુ છે.

આત્મનનભ્ષરિા અને આઝાદીને એક બીજાનાં પૂરક કહેવામાં આવે છે. જ ેદેશ જટેલો આત્મનનભ્ષર હોય 
એટલો જ સશ્િ હોય, એટલે આજ,ે ભારિ િાકાિ અને પરરવિ્ષન બંનેને એક સાથે લઇને ચાલી રહું 
છે. એક નનજશ્ચિ સમયગાળામાં ભારિને વવક્સિિ બનાવવાનો સંકલપ એમ જ નથી લેવામાં આવયો, પણ 
છેલલાં કેટલાંક વરષોમાં રાષટ્રએ પોિાની વવકાસ યાત્રામાં પોિાની જાિને નવેસરથી વયાખ્યાયયિ કરી છે. 
વવકાસની નવી પરરભારા જ અમકૃિ કાળનો આધાર બની છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતકૃતવમાં કેન્દ્ર સરકારે સેંકડો નનણમાયક દુરોગામી નનણ્ષયો દ્ારા દેશનાં વવકાસની 
ધારા બદલી નાખી છે, જ ેઅમકૃિ યાત્રાને આગળ વધારવામાં મદદરૂપ સાબબિ થઈ રહી છે. આ વવકાસ 
યાત્રામાં એવાં અનેક અજાણયા નનણ્ષય સામેલ છે, જનેે અગાઉ નનયતિના ભરોસે છોડી દેવામાં આવયા હિા. 
પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એ સમસયાઓનાં સમાધાનને નવી રદશા આપી. ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચારનો આ 
અમકૃિ વવશરેાંક એ જ આધાર સિભંો પર આધારરિ છે.

વયક્િતવ શુંખલામાં સવર સામ્ાજ્ી અને ભારિ રત્થી સન્ાનનિ લિા મંગેશકર, અમકૃિ મહોત્સવની 
શંુખલામાં મહાનાયકોની પ્રરેક ગાથા અને વડાપ્રધાન મોદી િરફથી રાષટ્રને સમર્પિ વવકાસની અનેક 
યોજનાઓ આ અંકમાં સમાવવષટ છે.

મજબિૂ ભારિ શાંિ અને સલામિ વવશ્વનો માગ્ષ મોકળો કરશે. રાષટ્રકવવ રામધારી સસહ રદનકરે કહું છેઃ

नवीन स्ूत्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!
नमो सविंत्र भारि की धवजा, नमो, नमो, नमो!

આપના સૂચનો અમને મોકલતા રહેશો..

સંપાદકની કલમો....

હહંદી, આંગ્ોજી આનો આન્ 11 ભાષાઆાોમાં ઉપલબ્ધ 
મોગોઝીન વાંચાો/ડાઉનલાોડ કરાો. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx સત્યે્દ્ર પ્રકાશ
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મકેગકેઝીિ વાંચીિકે સકારાત્મક ઊર્િ્કે ્બળ મળ્ું
આઝાદી કા અમકૃિ મહોત્સવ પ્રસંગે જ્ારે નવું ભારિ બન્ું અને બદલાઈ રહું છે ત્ારે નવા 
ભારિના સંકલપ પર પ્રકાશ પાડનાર ‘ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર’નો 16-31 ઓગસ્ટનો અંક મને 
મળયો. મેં આ મેગેઝીન પ્રથમ વાર વાંચ્ું. મેગેઝીનમાં નવા ભારિનાં નેતકૃતવનું પ્રિીક રાષટ્રપતિ 
દ્રરૌપદી મુમુ્ષની જીવન કહાની, નવા ભારિનાં નનમમાણમાં અટલજીનું યોગદાન, નવા ભારિની 
નવી રાષટ્ર ીય શશક્ષણ નીતિ-2020, વવશ્વનું સરૌથી મોટંુ રસીકરણ અભભયાન, દેશભ્િોનું 
પ્રેરણાદાયક જીવન, ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારિા પીએમ મોદી સાથે સંકળાયેલી કહાની 
વાંચીને સકારાત્મક ઊજા્ષને બળ મળ્ું. વાંચીને એવું લાગ્ું કે ખરેખર મારંુ ભારિ બદલાઈ 
રહું છે એટલું જ નહીં પણ િેનું નવનનમમાણ થઈ રહું છે. સાથે સાથે, રદવસ-રાિ નવી નવી 
સફળિાઓની સાથે નવા નવા આયામ સ્ાવપિ કરી રહું છે. ભવવષયમાં મેગેઝીન પ્રગતિની 
નવી ઊંચાઇઓ હાંસલ કરે િેવી મંગલ કામના કરંુ છંુ.
-ડો. સંજયકુમાર મમશ્ા
mishrakadma74@gmail.com

પ્રવતભાવ

ઉપયોગી અિકે રસપ્રદ માહહતી
મને ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીનનો નવો અંક ખૂબ 
ગમયો. મેં મારા વવદ્ાથથી-વવદ્ાથથીનીઓને પણ આ અંકનું 
વવગિવાર વાંચન કરવા જણાવ્ું છે. મને લાગે છે કે 
આ મેગેઝીન દરેક દેશવાસીએ વાંચવું જોઇએ કારણ 
કે િેમાંથી આપણને આપણા દેશ સાથે સંકળાયેલી 
મહતવપૂણ્ષ, ઉપયોગી અને રસપ્રદ માહહિી મળે છે. 
આ મેગેઝીન આપણા સામાન્ જ્ાનનાં પણ વધારો 
કરે છે. દેશમાં થઈ રહેલાં ક્ાંતિકારી અને ઐતિહાજસક 
પરરવિ્ષનો જાણવા અને સમજવામાં આ મેગેઝીન ખૂબ 
સહાયક છે.
મોહહત વત્પાઠી
mohittripathivashisth27@gmail.com

ઉલલકેિિીય િવો અંક
ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચારનો નવો અંક ભારિ સરકારની 
નોંધપાત્ર સફળિાથી સભર છે. એક સાધારણ 
પકૃષ્ઠભતૂમ ધરાવિી મજબૂિ મહહલાને રાષટ્રપતિ 
િરીકે ચૂંટવાના હોય કે રમિગમિનાં ક્ષેત્ર સાથે 
સંકળાયેલા સમાચાર, બધાંને પ્રેરરિ કરે છે. વંચચિ 
લોકોનો પ્રોત્સાહહિ કરવા એ મોટી સફળિા છે 
અને પ્રત્ેક ભારિીયને મહતવનાં ક્ષેત્રોમાં આપણી 
સફળિાઓ પર ગવ્ષ હોવો જોઇએ. આપણે એ લોકો 
સુધી પહોંચવાનું છે જ્ાં સુધી આપણે નથી પહોંચયા 
અને િેમની સફળિાઓનો લાભ ઉ્ઠાવવો જોઇએ.
પ્રો. પ્રકેમા તંર્વુરી 
prof.prema@gmail.com

પ્રશંસિીય પ્રયત્ન છકે ‘ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર’
નૂ્ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીનનો 16-31 ઓગસ્ટનો અંક વાંચવા મળયો. આ અંકમાં કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ અને વવવવધ 
કાય્ષક્મોની સચોટ માહહિી, પખવારડયાનાં મહતવનાં વવરય પર કવર સ્ટોરી, કેબબનેટનાં મહતવપૂણ્ષ નનણ્ષયો સહહિ અન્ 
માહહિીપ્રદ જાણકારીથી અવગિ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવયો છે, જ ેપ્રશંસનીય છે. સાથે સાથે આઝાદીનાં અમકૃિ 
મહોત્સવનાં નાયકોની કહાની પણ પ્રેરણાદાયી લાગી. anuragmishrabhu@gmail.com

પરીષિાિી તૈયારી મા ટ્ે  અતં્ત ઉપયોગી
હંુ એક વવદ્ાથથી છંુ અને જસવવલ સેવા પરીક્ષાની િૈયારી કરી રહ્ો છંુ. ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન વાંચવા મળ્ંુ. મને આ 
મેગેઝીન મારી િૈયારી માટે અત્ંિ ઉપયોગી લાગ્ું.
નસધ્ાર્ સસહ
siddharthathakur888@gmail.com

ફાોલાો કરાો @NISPIBIndia

સંદોશાવ્યવહારનું સરનામું આનો ઇમોલ: રૂમ નંબર-278, સોન્ટ્રલ બ્ૂરાો આાોફ કમ્ુનનકોશન, સૂચના 
ભવન, બીજો માળ, નવી હદલ્ી-110003 | ઇમોલઃ response-nis@pib.gov.in
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ત્રણ દાયકા બાદ આવેલી નવી રાષટ્ર ીય શશક્ષણ 
નીતિનો મુખ્ય હેતુ ભારિને વૈનશ્વક સિર પર શૈક્ષણણક 
રીિે મહાશક્િ બનાવવાનો અને ભારિમાં શશક્ષણનું 
સાવ્ષવત્રકરણ કરીને શશક્ષણની ગુણવત્ાને સુધારવાનો 
છે. આ પહેલને આગળ લઈ જવાની રદશામાં હવે કેન્દ્રરીય 
શશક્ષણ મંત્રાલયે રાષટ્ર ીય અભયાસક્મની રૂપરેખા િૈયાર 
કરવા માટે જાહેર સવષેક્ષણ દ્ારા સૂચનો મંગાવયા છે. 
સવષેક્ષણનો હેતુ સામાન્ જનિાનાં વવચાર જાણવાનો અને 

અભભપ્રાય મેળવવાનો છે, જમેાં બાળકોનાં માિા-વપિા, 
શશક્ષકો અને વવદ્ાથથી સમુદાયને ‘રાષટ્ર ીય અભયાસક્મ 
માટે રડજજટલ સવષેક્ષણ’માં ભાગ લેવા અને આ વયાપક 
જાહેર પરામશ્ષ પ્રરક્યાની સફળિામાં યોગદાન કરવા માટે 
આમંત્રણ આપવામાં આવ્ંુ છે. એનઇપી 2022 રડજજટલ 
સવષેક્ષણની જલન્ક ncfsurvey.ncert.gov.in પર જઈને 
િમે િેમાં ભાગ લઈ શકો છો. િેમાં અભયાસક્મ સંબંચધિ 
10 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. 

શાળાનાો આભ્ાસક્રમ કોવાો હાોવાો જોઇઆો? સવવેમાં ભાગ લઇનો જણાવાો

ભારિનું પ્રથમ સવદેશી વવમાન વાહક જહાજ આઇએનએસ 
વવક્ાંિ નરૌકા દળમાં સામેલ થઈ ગ્ંુ છે. 2 સપટેમબરનાં રોજ 
કોચી શશપયાડ્ષમાં યોજાયેલા સમારોહમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ સમુદ્રનો બાહુબજલ કહેવાતું જહાજ નરૌસેનામાં સામેલ 
ક્ુું. આ  ઉપરાંિ ભારિ વવશ્વનાં એ છ દેશોનાં એલીટ 
ગ્ૂપમાં સામેલ થઈ જશે, જ ે40,000 ટનનું એરક્ાફ્ટ કેરરયર 
બનાવવામાં સક્ષમ છે. વવક્ાંિનો 70 ટકા હહસસો સંપૂણ્ષપણે 
સવદેશી છે. 2002માં િત્ાલીન વડાપ્રધાન અટલ બબહારી 
વાજપેયીએ આ પ્રોજકે્ટને મંજૂરી આપી હિી. િેને બનાવવા 
માટે 500થી વધુ ભારિીય કંપનીઓ અને સંસ્ાઓ સામેલ 
છે. િેને બનાવવામાં કુલ 13 વર્ષ અને 20,000 કરોડ રૂવપયાનો 

ખચ્ષ થયો છે. આ ્ુધ્ધજહાજ સવદેશ નનર્મિ એડવાન્્સડ 
લાઇટ હેજલકોપટર (ALH) અને હળવા લડાકુ વવમાન (LCA) 
ઉપરાંિ, MIG-29 ના લડાકુ જટે, કામોવ-31, એમએચ-60R 
અને મલ્ી રોલ હેજલકોપટરો સાથે 30 વવમાનોથી ્ુ્િ એર 
વવગના સંચાલન માટે સક્ષમ છે. ભારિીય નરૌકાદળને િેનો નવો 
ધવજ સોંપિા વડાપ્રધાન મોદીએ કહંુ, “શશવાજીની દરરયાઇ 
િાકાિથી દુશમનો કાંપિા હિા. આજ ેહંુ નરૌકા દળનો નવો ધવજ 
છત્રપતિ વીર શશવાજી મહારાજને સમર્પિ કરંુ છંુ. આ નવો 
ધવજ નરૌકા સેનાની િાકાિ અને આત્મસન્ાનને િાકાિ આપશે. 
અત્ાર સુધી નરૌકા સેનાના ધવજ પર ગુલામીની િસવીર હિી. 
એ િસવીર અમે હટાવી દીધી છે.”

નાૌકાસોનાનો મળાો સમુદ્રનાો નાૌકાસોનાનો મળાો સમુદ્રનાો 
બાહુબલી આાઇઆોનઆોસ વવક્રાંતબાહુબલી આાઇઆોનઆોસ વવક્રાતં

આાત્મનનભ્વરતાથી મજબૂત બનતું સંરક્ષણ ક્ષોત્આાત્મનનભ્વરતાથી મજબૂત બનતું સંરક્ષણ ક્ષોત્ વિક્રાંત વિશ્રળ છે, એે ખ્રસ છે. એ ેગ્રૌરિમયી છે. એ્ર 
મ્રત્ર િ્રરેશીપ નથી. એ્ર 21મી સદીન્રાં ભ્રરતની એ્રકરી 
મહેનત, ક્રૌશલ્ય એન ેકમ્મઠત્રની સ્રબિતી છે. એ્રજે 

ભ્રરત એે દેશ્રનેી ય્રદીમ્રાં સ્રમલે થઈ ગયુાં છે, જે પ્રતે્રની 
ટેકન્રલે્રજેીથી એ્રટલ્ર મ્રટે્ર જહ્રજ િન્રિી શકે છે. 

એ્રજે એ્રઇએનેએસે વિક્રાંત ેભ્રરતીય્ેરન ેનિ્ર વિશ્્રસથી 
ભરી દીધ્ર છે. -નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન
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કેન્દ્ર સરકાર ખાિરનાં ઉતપાદન શ્ેત્રમાં ‘એક દેશ-એક 
ફર્ટલાઇઝર યોજના’ લાગુ કરવા જઈ રહી છે. આ યોજના 
અંિગ્ષિ દેશમાં 2 ઓક્ટોબરથી િમામ પ્રકારનાં ખાિર માત્ર 
એક જ બ્ાન્ડ નેમ ‘ભારિ’થી વેચાશે. િેનો હેતુ ખાિર ઉતપાદનનાં 
ક્ષેત્રમાં ‘ભારિ’ બ્ાન્ડને નવી ઓળખ અપાવવાનો છે. સરકારનું 

માનવું છે કે ખેડૂિોને 
અલગ અલગ 
બ્ાન્ડનાં ખાિરની 
પસંદગી કરવામાંથી 
આઝાદી મળશે. 
આ યોજના અંિગ્ષિ 
કંપનીઓએ પોિાની 

ખાિર પ્રોડક્્ટસને માત્ર ‘ભારિ’ નામ આપવાનું રહેશે, એટલું 
જ નહીં પણ ખાિરની થેલી પર પ્રધાનમંત્રી ભારિીય જનઉવ્ષરક 
પરરયોજના (PMBJP) લોગો લગાવવો પડશે. આ યોજના લાગુ 
થયા બાદ િમામ પ્રકારનાં ખાિર જમે કે ્ ુરરયા, ડાય-એમોનનયમ 
ફોસે્ટ (DAP), મ્ુરેટ ઓફ પોટાશ (MOP) અને NPK સહહિનાં 
િમામ ખાિર 'ભારિ' બ્ાન્ડથી જ વેચાશે. 2 ઓક્ટોબરથી આ 
ખાિર ભારિ ્ુરરયા, ભારિ DAP, ભારિ MOP અને ભારિ 
NPKનાં નામે જ વેચાશે. 

વડાપ્રધાન નરોન્દ્ર માોદી ફરી આોક વાર 
વવશ્વનાં સાૌથી લાોકપ્પ્રય નોતા

હાલમાં વૈનશ્વક અથ્ષિંત્ર મંદી અને મોંઘવારીમાંથી પસાર 
થઈ રહું છે પણ ભારિીય અથ્ષિંત્ર િમામ પડકારો છિાં 
ઝડપથી આગળ વધી રહું છે. 31 ઓગસ્ટનાં રોજ પ્રથમ 
્વાટ્ષરમાં જીડીપી અંગે પ્રજસધ્ધ થયેલા આંકડા પરથી 
આ સંકેિ મળે છે. લેટેસ્ટ આંકડા પ્રમાણે, જૂન, 2022 
વત્રમાજસક સમયગાળામાં 13.5 ટકાનાં નોંધપાત્ર દરે વકૃધ્ધ્ધ 
થઈ છે. ભારિીય અથુંિંત્રમાં એક વર્ષમાં આ સરૌથી ઝડપી 
વકૃધ્ધ્ધ છે. િમામ અંદાજોમાં ભારિીય અથ્ષિંત્રમાં નોંધપાત્ર 
વકૃધ્ધ્ધની જ અપેક્ષા વય્િ કરવામાં આવી હિી. ભારિીય 
અથ્ષિંત્રમાં આ િીવ્ર વકૃધ્ધ્ધ એવા સમયે થઈ છે જ્ારે 
વવશ્વનાં અનેક અથ્ષિંત્રો મુશકેલ લસ્તિમાં છે. નેશનલ 
સે્ટસે્ટસ્સ્ટકલ ઓરફસ (NSO) ના લેટેસ્ટ આંકડામાં આ 
માહહિી આપવામાં આવી છે. એવપ્રલ-જૂન દરતમયાન 
ગ્રોથના મજબિૂ આંકડા ભારિીય અથ્ષિંત્રની મજબિૂી 
દશમાવે છે. વિ્ષમાન નાણાકીય વર્ષનાં બીજા ્વાટ્ષર એટલે 
કે જુલાઇ-સપટેમબર 2022 દરતમયાન દેશની જીડીપીનો 
વકૃધ્ધ્ધ દરનો આંક 30 નવેમબરનાં રોજ જારી કરવામાં 
આવશે. n

પ્રથમ  ક્ાટ્વરમાં જીડીપીમાં 
13.5 ટકાનાો નાંધપાત્ વધારાો

‘આોક દોશ-આોક ફહટટિલાઇઝર’ યાોજનાઃ હવોથી 
બધાં ખાતર 'ભારત' બ્ાડિનોમથી વોચાશો

નરેન્દ્ર મોદીનાં સિિ પ્રયાસોનાં પરરણામે ભારિ જૂના બંધનોને 
િોડીને વવકાસની નવી યાત્રા પર નીકળી પડું છે ત્ારે વૈનશ્વક 
મંચો પર ભારિની હાજરીની પ્રશંસા થઈ રહી છે. િેનાં પરરણામે 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એક વાર વવશ્વનાં સરૌથી લોકવપ્રય નેિા 
િરીકે ચૂંટાઈ આવયા છે. અમેરરકી ડેટા ઇને્જલજનસ ફમ્ષ ‘ધ મોર્નગ 
કનસલ્’નાં સવષે પ્રમાણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એપ્ુવલ રેટટગમાં 
અમેરરકન રાષટ્રપતિ જો બાઇડેન અને ઓસ્ટ્રે જલયાના વડાપ્રધાન 
એન્ોની અલબનેેસ સહહિ વવશ્વનાં 22 દેશોનાં નિેાઓને પાછળ 
છોડી દીધાં છે. પીએમ મોદીની એપ્ુવલ રેટટગ 75 ટકા છે. િેઓ 
છેલલાં બે વર્ષથી સિિ આ રેટટગમાં ટોચનાં સ્ાને યથાવિ રહ્ા 
છે. જાન્ુઆરી મહહનામાં કરવામાં આવેલા સવષેમાં પણ પીએમ 
મોદી 71 ટકા લોકોની પસંદ સાથે વવશ્વનાં સરૌથી લોકવપ્રય નિેા 
ચૂંટાયા હિા.

સમાચાર સાર



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 સપ ટ્ેમ્બર, 2022 6

લિા મંગેશકરનો જન્ કહમાડા બ્ાહ્મણ દાદા અને 
ગોમાંિક મરા્ઠા દાદીનાં પરરવારમાં થયો હિો. 
મધયપ્રદેશનાં ઇન્દોર શહેરમાં પંરડિ દીનાનાથ 

મંગેશકરનાં મધયમવગથીય પરરવારમાં સરૌથી મોટી દીકરી િરીકે 
િેમનો જન્ થયો. િેમના પતિ પંરડિ દીનાનાથ મંગેશકર મરા્ઠી 
સંગીિ નાટ્યના લોકગાયક અને નાટકકાર હિા એટલે ઘરનું 
વાિાવરણ સંગીિમય હતું. િેમનો ઉછેર સંગીિનાં સવર વચે્ 
જ થયો એટલે શાળામાં પણ સંગીિનો અભયાસ કેન્દ્રસ્ાને 
રહ્ો. ્લાસમાં િેઓ બાળકોને ગીિો શીખવિા હિા. એક વાર 
શશક્ષકે ના પાડી એટલે નારાજ થઈને બીજા રદવસથી શાળામાં 

આવવાનું બંધ કરી દીધું અને સંપણૂ્ષપણે સંગીિ સાથે જોડાઈ 
ગયા અને આજીવન સંગીિમય રહ્ા.

સિંદગી ગમ કા સાગર ભી હૈ
1942માં લિા મંગેશકરનાં વપિાનું અવસાન થાય છે. સરૌથી 
મોટી હોવાને કારણે ત્રણ નાની બહેનો-મીના, આશા, ઉરા અને 
સરૌથી નાના ભાઇ હૃદયનાથ સહહિ પરરવારની જવાબદારી 
લિાના ખભે આવી જાય છે. પરરવારની આર્થક લસ્તિને જોિાં 
િેમણે અભભનય અને ગાયકી દ્ારા આર્થક ઉપાજ ્ષન કરવાનું 
નક્ી ક્ુું. માસ્ટર વવનાયક દામોદર કણમાટકી િેમનાં વપિાના 
તમત્ર હિા અને િેઓ નવ્ુગ ચચત્રપટ કંપનીના માજલક હિા. 

મોરી આાવાઝ હી પહો ચાન હૌ ....

જન્વઃ 28 સપ્ેટમબર, 1929
મૃતયવઃ 6 ફેબ્યઆરી, 2022

લતાજીનાં અ્વસાનને એક ્વર્ષ થઈ ગ્યં.. આ દયનનયામાંથી તેમનો મધૂર સ્વર વ્વલીન થઈ ગયો જનેી 
ગયંજ અવ્વરત સંભળાઈ રહી છે... હહ્દય માન્યતાઓમાં કહે્વાય છે કે જ ેબ્હ્મ છે તેનાંથી મો્ટયં  કોઇ 

નથી. બ્હ્મ જ સત્ય છે અને અંતતમ સત્તા છે. તે સ્વર છે, ઇશ્વર છે. આનાથી સારો સંયોગ કયો હોઇ 
શકે કે ્વસંત પંચમીનાં રદ્વસે જ્ાનની દે્વી સરસ્વતીની પૂજા બાદ બીજા રદ્વસે લોકો તેમની રિતતમાને 
વ્વસજી્ષ ત કર રહ્ા હતા ત્યારે સરસ્વતીનયં જ રૂપ ગરાતાં લતા મંગેશકરે પર પોતાની અંતતમ સફર 

શરૂ કરી. તેમનાં જન્રદ્વસ 28 સપ્ેટમબરે ભા્વભીની શ્ધ્ાંજજલ...

વ્યક્તિત્વ  ભારત રત્ન લતા મંગોશકર
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િેમણે લિાને િેમની કળા દ્ારા આજીવવકા મેળવવાનું સૂચન 
ક્ુું.  લિા મંગેશકરે કેટલીક મરા્ઠી, હહન્દી રફલ્ોમાં નાની-મોટી 
ભતૂમકાઓ ભજવી. પણ અભભનય કરવો ગમિો નહોિો િેમણે 
પોિાનું સમગ્ર ધયાન સંગીિ િરફ કેન્દ્રરીિ ક્ુું. લિા મંગેશકરે 
પ્રથમ વાર મરા્ઠી રફલ્માં ગીિ ગા્ું હતું અને અભભનય કયષો 
હિો. રફલ્નું નામ હતું ‘પહહલી મંગલા ગરૌર’ (1942). 1948માં 
માસ્ટર વવનાયકનાં અવસાન બાદ સંગીિકાર ગુલામ હૈદરે 
લિાની સંગીિ કારકીર્દને નવી દશા આપી. વર્ષ 1948ની વાિ 
છે. એક રદવસ ગુલામ હૈદર લિાને લઇને શશધર મુખજી્ષ  પાસે 
ગયા. િેઓ એ વખિે રફલ્ ‘શહીદ’ બનાવિા હિા. મુખજી્ષએ 
લિાનો અવાજ સાંભળયો અને જણાવ્ું કે આ છોકરીનો અવાજ 
િો બહુ જ પાિળો છે. ગુલામ હૈદર િો ગુસસે થઈ ગયા અને 
કહંુ, “ભવવષયમાં નનમમાિા નનદદેશકો લિાને પગે લાગશે અને 
પોિાની રફલ્માં ગાવા માટે આજીજી કરશે.” પ્રારંભમાં લિાનાં 
અવાજમાં િે સમયની પ્રજસધ્ધ ગાયયકા નૂરજહાંનાં અવાજની 
છાપ જણાિી હિી પણ બાદમાં િેમણે પોિાની શૈલી બનાવી 
દીધી.

સિંદગી ઔર કુછ ભી િહીં, તકેરી મકેરી કહાિી હૈ
મહાન શાસ્તીય ગાયક પંરડિ જસરાજ ે એક ઇન્રવ્ુમાં કહું 
હતું- િેઓ એક વાર બડે ગુલામ અલી ખાંને મળવા અમકૃિસર 
ગયા. િેઓ વાિો કરિા હિા ત્ારે ટ્ર ાનનઝસ્ટર પર લિાનું ગીિ 
‘સજદગી ઔર કુછ ભી નહીં, િેરી મેરી કહાની હૈ’ સંભળા્ું. ખાં 
સાહેબ વાિ કરિા કરિા એકદમ ચૂપ થઈ ગયા અને ગીિ પરંૂુ 
થયા બાદ બોલ્ા, “કમબખિ, કભી બેસૂરી હોિી હી નહીં.” 
આ હટપ્પણીમાં વપિાનો પ્રમે પણ હિો અને કલાકાર િરીકેની 
પ્રશંસા પણ.. રફલ્ સંગીિમાં ઉદુ્ષનું વચ્ષસવ રહંુ છે. કહેવાય 
છે કે એક વાર સંગીિકાર અનનલ વવશ્વાસે લિા મંગેશકરની 
મુલાકાિ િે સમયના રદગગજ અભભનિેા રદલીપકુમાર સાથે 
કરાવી. લિા મંગેશકરનો પરરચય કરાવિા અનનલ વવશ્વાસ 
બોલ્ા, રદલીપભાઇ, આ લિા મંગેશકર છે, ગીિો ગાય છે અને 
મરા્ઠી છે. રદલીપકુમારે હસિા હસિા જવાબ આપયો, “ઓહ.. 
મરા્ઠી હો. મરા્ઠીયોંકી હહન્દી ઔર ઉદુ્ષ  ઐસે તમલે હૈ જસેે 
દાલ-ચાવલ.” આ વાિ લિાને ખૂબ ખટકી. િેઓ એક મરૌલવી 
પાસેથી સિિ એક વર્ષ ઉદુ્ષ  શીખ્યા.

મકેરી આવાઝ હી પહટેચાિ હૈ
વર્ષ 1958માં રફલ્ મધુમતિના ગીિ ‘આજા રે પરદેસી’ માટે 
પ્રથમવાર રફલ્ફેરનો સવ્ષશ્ેષ્ઠ પાશ્વ્ષગાયયકાનો એવોડ્ષ  મળયો. 
રફલ્નું સંગીિ સજલલ ચરૌધરીએ બનાવ્ું હતું. એ પછી િેમનાં 
સવરમાં નનખાર આવિો ગયો અને નવા નવા સંગીિકારો સાથે 
કામ કરીને િેમનો અવાજ પણ વૈવવધયપૂણ્ષ બનિો ગયો. ચાર 

વાર રફલ્ફેર પુરસ્ાર જીત્ા બાદ િેઓ પુરસ્ારોની દોડમાંથી 
દૂર થઈ ગયા, જથેી નવી પેઢીની નવી પ્રતિભાઓને પુરસ્ાર 
મેળવવાની િક મળે. આ વાિ 1969ની છે. િેમને 1975માં રફલ્ 
‘કોરા કાગઝ’ માટે રાષટ્ર ીય પુરસ્ાર મળી ચકૂ્યો હિો. સવર 
સામ્ાજ્ી લિા મંગેશકરને દેશ અને દુનનયામાં અનેક પુરસ્ાર 
મળયા હિા પણ ભારિ સરારે િેમને 1969માં પદ્મભૂરણ, 
1989માં દાદા સાહેબ ફાળકે, 1999માં પદ્મવવભૂરણ અને 
2001માં દેશનાં સવષોચ્ નાગરરક સન્ાન ‘ભારિ સન્ાન’થી 
સન્ાનનિ કરવામાં આવયા. n

પીઆોમ માોદી સાથો લતા 
દીદીનાો ખાસ સંબંધ હતાો.....

લતા મંગેશકર ્વડારિધાન મોદીને 
‘નરે્દ્ર ભાઇ’ કહીને બોલા્વતાં હતાં, તો 
પીએમ મોદી તેમને હંમેશા ‘લતા દીદી’ 
કહીને સંબોધધત કરતા હતા. લતાજીનાં 
અ્વસાન પર પીએમ મોદીએ લેખ દ્ારા 
લતા દીદી સાથેનાં તેમનાં ખાસ સંબંધો 

જરાવયા હતા. 2014ની સામાન્ય 
ચૂં્ટરી પહેલાં લતાજીએ કહયં હ્યં, ‘હયં  
ભગ્વાનને રિાથ્ષના કરં છય ં  કે આપરે 

નરે્દ્ર ભાઇને ્વડારિધાન તરીકે જોઇએ.’

વ્યક્તિત્વ  ભારતરત્ન લતા મંગોશકર
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રાષ્ટ્રવાદની પ્રોરણા, આંતાોદયનું દશ્વન, સુશાસન જ મંત્

100 નનણ્વય દ્ારા 
થશો શતાબ્બ્ વષ્વનાો 
સંકલ્પ સાકાર

કવર સ્ટાોરી    નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્ા
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સ્વતંત્રતાના 75 ્વર્ષ પૂરા કરીને કત્ષવય પથને જી્વન પથ બના્વીને ભારત 
સ્વર્રમ સંકલપ સાથે અમૃત યાત્રા મા્ેટ નીકળી પડયં છે. કોઇ પર રાષ્ટ્રની 

યાત્રામાં તેનો આધાર અત્યતં મહત્વનો હોય છે. તેનો પાયો મજબૂત હો્વો જરૂરી 
છે. આઝાદીનાં 75મા ્વર્ષથી 100 ્વર્ષની યાત્રા મા્ેટ જોયેલા સપના સંપૂર્ષ 
પરે સાકાર થાય તે મા્ેટ ્વીતેલાં કે્ટલાંક ્વરષોમાં ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીનાં 
્વડપરમાં રાષ્ટ્રએ મહત્વનાં નનર્ષયો લીધાં છે, જથેી મજબૂત પાયા સાથે 

દેશ તેની સ્વતંત્રતાની 100મી ્વર્ષગાંઠ મના્વતો હોય ત્યારે વ્વકાસશીલથી 
વ્વક્સિત દેશોની હરોળમાં ભારત ઊભયં રહી શકે. આ્વો જારીએ., રાષ્ટ્રનાં 

એ્વા 100 નનર્ષયો જ ેબની રહ્ાં છે અમૃત યાત્રાનો આધાર......

રાષટ્રવાદન ે પ્રરેણા, અતં્ોદયના દશ્ષન અન ે સશુાસનન ે મતં્ર બનાવીને 
દેશન ે નવી ઊંચાઇઓ પર લઇ જવા અન ે સિિ પ્રગતિનાં પથ પર 
અગ્રસેર રાખવાનાં અભભગમ સાથ ે પ્રથમ વાર કોઇ કેન્દ્ર સરકારે 
સમયબધ્ધ રીિ ેછેવાડાના માણસ સધુી વવકાસની પહોંચ સનુનજશ્ચિ 

કરીન ેવવક્સિિ ભારિનો પાયો નાખ્યો છે. જથેી એક મજબૂિ પાયો સાથ ેજ્ારે દેશ 
2047માં સવિંત્રિાની શિાભદિ સમારોહ મનાવિો હશ ેત્ારે ભારિ વવકાસશીલમાંથી 
વવક્સિિ દેશોની શ્ણેીમાં ઊભો હોય એટલુ ંજ નહી પણ િનેુ ંનતેકૃતવ કરવાનુ ંસામરય્ષ 
પણ હોય. સામાન્ રીિ,ે કોઈ પણ સરકારની કસોટી એ નથી હોિી કે િણે ેશંુ ક્ુું, 
પણ છેવાડાના માણસ સધુી લાભ પહોંચાડ્ો છે કે નહીં િ ેમહતવનુ ંછે, જ ેવડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીની કાય્ષશૈલીની અમીટ છાપ બની ગઈ છે. ભારિ િનેી સવિતં્રિાનાં 75 વર્ષ 
પૂરાં કરીને અમકૃિ યાત્રા િરફ આગળ વધી ગ્ુ ંછે, જને ેવડાપ્રધાન ેઅમકૃિ કાળ નામ 
આપ્ુ ંછે.

આ સમયગાળો આગામી 25 વર્ષ જ નહીં, પણ સવેા, સશુાસન અન ે ગરીબ 
કલ્ાણનાં ધયયે સાથે છેલલાં આ્ઠ વર્ષમાં વડાપ્રધાન મોદીનાં નેતકૃતવમાં કેન્દ્ર સરકારે 
ગરીબોનાં કલ્ાણ, મધયમ વગ્ષન ેમજબિૂ કરવા પર, મહહલાઓન ેસશ્િ બનાવીને 
નારી શક્િનાં નતેકૃતવમાં વવકાસ, ખડૂેિોનાં હહિમાં નીતિઓ દ્ારા વાવણીનાં દરેક 
િબક્ામાં અન્નદાિાઓની ચચિાનુ ંધયાન, ્ વુાઓ માટે શશક્ષણ અન ેરોજગારીની િકો, 
સામાજજક ન્ાયની સનુનજશ્ચિિા સાથ ેરાષટ્રનાં વવકાસન ેહંમશેા પ્રાથતમકિા આપી છે. 
વવકાસવાદન ેમુખ્ય પ્રવાહમાં લાવીન ેઅન્ સામાજજક કુરીતિઓન ેનાબદૂ કરી છે અને 
વવકાસન ેદેશનાં રાજકારણ, કાય્ષનીતિ અન ેરાષટ્રનીતિનો મખુ્ય આધાર બનાવયો છે. 
2014માં વડાપ્રધાનપદે કાય્ષભાર સંભાળયો ત્ારથી વડાપ્રધાન મોદીએ પોિાની દરેક 
નીતિ, નનમમાણ અન ેએક્શનમાં ‘ભારિ પ્રથમ’ન ેસવષોપરર રાખંુ અન ેએ સકંલપ ેિમેને 
અઘરાંમાં અઘરા નનણ્ષય લવેાનુ ં સાહસ પરંૂુ પાડુ.ં ભારિની સરહદની સલામિી 
હોય કે એ ક્ષતે્રોમાં ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર મજબિૂ બનાવવાનુ ં હોય, આિંરરક સલામિીને 
સનુનજશ્ચિ કરિાં વસુધવૈ કુટુમબમકની ભાવના સાથ ેવવદેશોમાં પણ ભારિીય હહિોની 
સાથે સાથ ેમાનવિાના કલ્ાણનાં અભભગમનુ ંનેતકૃતવ ક્ુું. રડજજટલ ક્ાંતિથી માંડીને 
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ખલુલામાં શરૌચથી મકુ્િ, કોવવડની સવદેશી રસીથી દેશનાં 
નાગરરકોની સાથ ેસાથે વવશ્વ માનવિાન ેસરુશક્ષિ કરવંુ, નનકાસમાં 
વવક્મ વકૃધ્ધ્ધ સુધી પહોંચવંુ એ એવી કેટલીક સફળિાઓ છે જને ે
ભિૂકાળમાં ભગવાન ભરોસો છોડી દેવામાં આવી હિી. છેવાડાનાં 
માણસ સધુી સવેાઓ અન ે યોજનાઓની પહોંચ, ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર 
અને પ્રોજક્ે્ટસન ેસમયબધ્ધ રીિ ેપૂરાં કરવા, દરેક નાગરરક સધુી 
પ્રાથતમક સવુવધાઓ પહોંચાડવી એ વડાપ્રધાન મોદીનાં શાસનમાં 

સકારાત્મક વકૃધ્ધ્ધનાં ઉદાહરણ છે. સરકારે વવવવધ ઉપશેક્ષિ 
સમહૂોનુ ં સશક્િકરણ કરીન ે િમેન ે સામાજજક સલામિી કવચ 
પ્રદાન ક્ુું છે, જથેી િઓે આત્મનનભ્ષર બની શકે. કેન્દ્ર સરકારે 
હંમશેા એ વાિ પર ધયાન આપ્ંુ છે કે કોઇ પણ વયક્િ વવકાસનાં 
માગ્ષમાં પાછળ ન રહી જાય, િથેી વીિલેાં કેટલાંક વરષોમાં 
જનકલ્ાણથી જગ કલ્ાણનો વવચાર પ્રાથતમકિા રહ્ો છે. એટલાં 
માટે જ હવ ેસરકારે અમકૃિ કાળમાં િમામ યોજનાઓનો 100 ટકા 

વડાપ્રધાન નરોન્દ્ર માોદીવડાપ્રધાન નરોન્દ્ર માોદી
આનો 'નવા ભારત'નાઆનો 'નવા ભારત'ના  સૂચચતાથ્વસૂચચતાથ્વ

નરે્દ્ર મોદીએ જ્ારથી ્વડારિધાન તરીકે દેશનયં 
ને્ૃત્વ સંભાળ્યં છે ત્યારથી એક શબ્દ ખૂબ 
ચચમાસપદ રહ્ો છે- ‘નૂ ઇન્ડયા.’ એ્ટલે કે નવયં 
ભારત. પર આ શબ્દ પાછળ તેમનો શો વ્વચાર 
છે? આ 17 સપ્ેટમબરનાં રોજ ્વડારિધાન મોદીનાં 
જન્રદ્વસ રિસંગે આ ‘નૂ ઇન્ડયા’ શબ્દને 
સમજ્વો જરૂરી છે કારર કે સ્વતંત્રતાના 75 ્વર્ષ 
પૂરાં કરીને ભારતે અમૃત યાત્રા એ્ટલે કે આગામી 
25 ્વર્ષનાં સંકલપને જસનધિ તરફ લઇ જ્વાનો માગ્ષ 
પસંદ કયષો છે.....

એક એવી પકૃષ્ઠભૂતમ જનેો સામનો કરિા રાષટ્ર  સેવાને જ 
સંકલપ બનાવીને લોકોનાં જીવન સાથે જોડાવું સહજ 

નથી હોતું, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પારરવારરક પકૃષ્ઠભૂતમથી 
દરેક વયક્િ પરરચચિ છે. િેમણે ગરીબી જોઇ છે, ગરીબીનો 
અનુભવ કયષો છે અને ગરીબી જીવી છે. વડાપ્રધાન બન્ા બાદ 
મળનારી સરકારી સુવવધાઓ બાદ પણ પોિાનાં ભોજનનો 
ખચ્ષ જાિે ઉ્ઠાવે છે, જનેી ચચમા આજ ેમીરડયામાં થઈ રહી છે. 
વડાપ્રધાન મોદી કોઈ પણ યોજના અંગે વવચારે છે ત્ારે િેની 
શરૂઆિ પરરણામોથી થાય છે. િેમનાં આ વવચારનું પરરણામ 
એ આવે છે કે િેઓ જ ેપણ યોજના લાવે છે િેને વાસિવવક રીિે 
અમલી કરવાની િૈયારી સાથે આવે છે. લાલ રકલલા પરથી 
મોદીએ અત્ાર સુધી જટેલી યોજનાઓની જાહેરાિ કરી છે 
િેનો 100 ટકા અમલ કરવામાં આવયો છે અને દરેક લાભાથથીને 
િેનો લાભ થયો છે.

વડાપ્રધાન મોદી અવારનવાર નવા ભારિના નવનનમમાણની 

વાિ કરે છે, િો િેની પાછળ કારણ પણ છે. વવદેશી 
આક્મણખોરોએ ‘સોને કી ચીરડયા’ કહેવાિા ભારિની 
સંપનત્ને પોિાનું નનશાન બનાવ્ંુ અને િેને લૂંટવાનો પ્રયત્ 
કયષો. પણ િેઓ ભારિની મજબિૂ સંસ્કૃતિ અને સભયિાને 
િેઓ પડાવી ન શક્યા. ત્ારે સવાભાવવક રીિે એવો સવાલ 
થાય કે  િો પછી કયા નવા ભારિની વારંવાર વાિ થઈ રહી 
છે.? વાસિવમાં 15 ઓગસ્ટ, 1947નાં રોજ ભારિ સવિંત્ર થ્ું 
પણ આઝાદીનો અહેસાસ છેવાડાના માણસ સુધી પહોંચી 
શકિો નહોિો. આઝાદીના 67 વર્ષ સુધી 50 ટકાથી વધુ 
લોકો સુધી બેસન્કગ વયવસ્ા પહોંચી નહોિી. મકાન હોય કે 
સવચ્છ ઇંધણ, હોય કે સારવાર પણ િેમનાં પહોંચની બહાર 
હિી. વવકાસનાં પ્રોજક્ે્ટસ શરૂ િો થિા હિા પણ પૂરા જ 
નહોિા થિા. સરકારી ખજાના પર બોજો વધિો જિો હિો. 
અમલદારો પણ લાપરવાહ બનીને ફાઇલોને અટકાવી રાખિા 
હિા. ગરીબી હટાવોની વાિ િો થિી હિી, પણ લાંબા સમય 

જન્મહદવસ વવશોષઃ 17 સપ્ોમ્બર
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લાભ 100 ટકા લાભાથથીઓ સધુી પહોંચાડવાનુ ંલક્ષ્ય રાખંુ છે. 
વડાપ્રધાન મોદીએ મજબૂિ, સમકૃધ્ધ, સમાવેશી અને વવક્સિિ 
ભારિ બનાવવા માટે આગામી 25 વર્ષ માટે અમકૃિ કાળનાં રૂપમાં 
રાષટ્ર ને નવો સકંલપ આપયો છે અન ેિને ેસાકાર કરવા માટે દરેક 
વયક્િન ેપ્રરેરિ કરી છે. 

વીિેલાં આ્ઠ વર્ષ દરતમયાન દેશમાં અનકે મોટાં કામ થયાં 
છે. િમેાંથી અનકે અભભયાન એવા છે જનેાં મૂળમાં વયવહારગિ 

પરરવિ્ષન છે. આવંુ કરવુ ંકોઇ પણ નતેકૃતવ માટે સહજ નથી હોતંુ, 
પણ લોક-નીતિને પોિાનુ ંધયયે માનીન ેસવેારિ વડાપ્રધાન મોદીએ 
આ રદશામાં સાથ્ષક પ્રયાસ કયષો અન ેસવચ્છિા હોય કે સરકારની 
કોઇ પણ નીતિ યોજના, દરેકમાં લોકો જોડાઈ રહ્ાં છે. હવ ેએક 
નવા અભભગમ સાથે ભારિ ેઅમકૃિ યાત્રાનો પ્રારંભ કયષો છે.

્બદલાતા સતૂ્ો, વવકાસિો પાયો

સુધી ગરીબી નાબૂદીની રદશામાં કોઇ નક્ર પ્રયાસ નહોિા થયા. 
આવી લસ્તિમાં વડાપ્રધાન િરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ સત્ા સંભાળી 
િો િેમની સામે મોટો પડકાર હિો કે, ‘ચલિા હૈ, ચલને દો, કુછ 
નહીં હો સકિા, એડજસ્ટ કર લો..’ જવેો અભભગમ દૂર કરીને નવી 
ઊજા્ષનો સંચાર કઈ રીિે કરવો. દેશની 65 ટકા વસતિ 35 વર્ષથી 
નીચેની ઊંમરની છે, અને 50 ટકા વસતિ 25 વર્ષથી નીચેની વયની 
છે જમેનામાં સવાભાવવક આકાંક્ષા છે અને રાષટ્રને પ્રગતિની નવી 
ઊંચાઇ પર લઈ જવાનો ઉત્સાહ પણ છે. પીએમ મોદીએ આ 
્ુવા ભારિની ્ુવા આકાંક્ષાઓને નજીકથી જોઈ અને સમજી 
અને િેમનાં નવી ઊજા્ષનો સંચાર કરવા માટે ‘નૂ્ ઇનન્ડયા’ એટલે 
કે ‘નવા ભારિ’નો અવાજ બુલંદ કયષો, જથેી જ ેરીિે જીવનમાં કંઇક 
નવું મળવાથી પરરવારમાં દરેક વયક્િમાં ઉત્સાહ જોવા મળે છે, એ 
જ રીિે, સલામિ, સમકૃધ્ધ અને પ્રગતિશીલ ભારિનાં નનમમાણ માટે 
કંઇક નવું કરવાનો સંકલપ અને ઉત્સાહ પેદા થાય. િેમણે રડજજટલ 
ટેકનોલોજીને જ ેરીિે અપનાવી છે એવું બીજાં કોઇ નેિાએ ક્ુું નથી. 
એટલાં માટે જ દેશમાં પ્રથમ વાર એવું બન્ું કે સમાજની હરોળમાં 
છેવાડે ઊભેલો માણસ સરકારી યોજનાનો સીધો લાભાથથી બન્ો. 
‘રાષટ્ર  પ્રથમ’ િેમનાં જીવનનો મંત્ર જ નથી પણ િેમણે પોિાનાં 
જીવનમાં પણ ઉિાયષો છે. િેઓ કડક વહીવટકિમા પણ છે.

િેમણે  ઉરી સર્જકલ સ્ટ્ર ાઇક અને બાલાકોટ એર સ્ટ્ર ાઇક કરીને 
દુનનયાને ભારિની િાકાિ બિાવી આપી અને સંદેશો આપયો કે 
ભારિ પોિાનાં સરહદોનાં રક્ષણ માટે કોઇ પણ હદ સુધી જઈ શકે 
છે.

દેશને આત્મનનભ્ષર બનાવવાની ઝંૂબેશને જન આંદોલનનું રૂપ 
આપી ચૂકેલા વડાપ્રધાન મોદી અંગે િેમનાં વવરોધીઓ પણ માને 

દેશની દરેક વ્યક્તિએે નરેન્દ્ર મ્રેદીજીને 
પ્રતે પ્રેત્રની નજરે જેય્ર છે. ક્રેઇએે 
તેમને સમ્રજ સેિકન્રાં રૂપમ્રાં જેય્ર 
છે ત્રે ક્રેઇએે દેશની સલ્રમતી મ્રટે 
કટટિદ્ધ દ્રઢ ઇચ્્રશક્તિિ્રળ્ર 
મજિૂત નેતૃત્વકત્ર્મ તરીકે, ક્રઇેએે 
તેમને ભ્રરતીય સાંસૃ્વતને વિશ્મ્રાં 
એ્રળેખ એપ્રિન્રર મહ્રન તપસ્ી 
તરીકે જેય્ર છે, ત્રે ક્રેઇએે ય્રગે 
એને ભ્રરતને તમ્રમ િૌશ્શ્ક માંચ પર 
પ્રવતષ્ઠિત કરન્રર ભ્રરત મ્રત્રન્ર 
પુત્રન્ર રૂપમ્રાં જેય્ર છે. યુિ્રન્રેને 
તેમન્રમ્રાં સ્્રટ્મએપ મ્રટે મ્રગ્મ 
દશ્ર્મિન્રર મ્રગ્મદશ્મક દેખ્રય છે, ત્રે 
ક્રઇેને તેમન્રમ્રાં ગરીિને ઘર, એે ઘરમ્રાં 
િીજળી, પ્રણી, ગેસ, શ્રૌચ્રલય એને 
એ્રયુષ્યમ્રન ક્રર્મ ઉપલબ્ધ કર્રિન્રર 
ગરીિ્રેન્રાં ઉધધ્રરક દેખ્રય છે.
-એવમત શ્રહ
કેન્દ્રીય ગૃહ એને સહક્રટરત્ર માંત્રી

છે કે િેઓ ક્યારેય િક નથી ચૂકિા, ઉલ્ાનું દેશ સમક્ષ 
આવિા પડકારોને પણ અવસરમાં બદલી નાખે છે. 
એવાંમાં આત્મનનભ્ષરિા માટે, આત્મવવશ્વાસથી સભર 
મોદીએ ભવવષયનાં ભારિની રદશામાં પગલું લીધું છે, 
િો આ પરરવિ્ષનનું સાક્ષી રહેલો વિ્ષમાન ચોક્સપણે 
સુવણ્ષ ઇતિહાસ લખશે.

મ્રરી સરક્રરની ક્રમ કરિ્રની પધધવત છે. હિે 
એટક્રિિ્રનુાં, લટક્રિિ્રનુાં એને ભટક્રિિ્રનુાં ક્રમ 
નથી થતુાં. હિે ફ્રઇલ્રનેે દિ્રિિ્રની સાંસૃ્વત ખતમ 

થઈ ગઈ છે. સરક્રર પ્રતે્રન્રાં દરેક વમશન, દરેક 
સાંકલ્પને જનત્રન્રાં સહય્રથેી પૂરી કરી રહી છે.

કવર સ્ટાોરી    નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્ા
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આમૃત યાત્ા આનો નયા ભારત
આઝાદીના 100 વર્ષ થશે ત્ારે દેશ કેવો હશે િે અંગે દેશ મોટાં 
સંકલપો લઇને કામ કરી રહ્ો છે. આ સંકલપોની પૂર્િ માટે ‘જય 
અનુસંધાન’ ઉદઘોરના ધવજવાહક આપ ્ુવા ઇનોવેટસ્ષ છો. 
અમકૃિ કાળના આ 25 વર્ષનો સમયગાળો અભૂિપુવ્ષ સંભાવના 
લઈને આવયો છે. આ સંભાવનાઓ અને આ સંકલપ ્ુવાનોના 
ભવવષય સાથે સીધી રીિે સંકળાયેલાં છે. આગામી 25 વર્ષમાં 
્ુવાનોની સફળિા જ ભારિની સફળિાને નક્ી કરશે. લાલ 
રકલલા પરથી વડાપ્રધાને આકાંક્ષી સમાજનો નવો ખ્યાલ દેશ 
સમક્ષ રજૂ કયષો. જનેો હેતુ સપષટ હિો કે આકાંક્ષાથી ભરેલો 
સમાજ મોટાં પરરવિ્ષનનો વાહક બને છે કારણ કે િેનાં મન-
મનસિષ્કમાં આશા, પડકારો, અવસર અને દ્રઢ ઇચ્છાશક્િ હોય 
છે. જ ે રીિે 60-70ના દાયકામાં હરરિ ક્ાંતિથી ભારિે પોિાનું 
સામરય્ષ બિાવ્ું અને ખેડૂિોએ ભારિને અનાજમાં આત્મનનભ્ષર 
બનાવ્ું. છેલલાં કેટલાંક વરષોમાં ભારિે ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર ક્ાંતિની 
રદશામાં ઝડપી પગલાં ભયમા છે. આરોગય હોય કે રડજજટલ, 
ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર હોય કે ક્ષમિાની ઓળખ, કકૃયર ક્ષેત્ર હોય કે 
શશક્ષણ અને સંરક્ષણ શે્ત્ર. પ્રત્ેક સેક્ટરને આધુનનક બનાવવા 
પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્ો છે, જ ેદરરોજ નવી િકોને લઈને 
આવી રહું છે. ડ્ર ોન ટેકનોલોજી, ટેજલ-કનસલે્શન, રડજજટલ 
ઇન્નસ્ટટ્ૂશનસ, વચ્ુ્ષઅલ સોલ્ુશનસ આ િમામ ક્ષેત્રોમાં 
સર્વસથી માંડીને મેન્ુફે્ચરરગ સુધીની અનેક સંભાવના છે. 
્ુવાનો ખેિી અને હેલ્થ સેક્ટરમાં ડ્ર ોન ટેકનોલોજીનાં ઉપયોગને 
પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવા નવા સોલ્ુશનસ પર કામ કરી રહ્ા 
છે, િો સસચાઇનાં ઉપકરણો-નેટવક્ષ ને સ્ાટ્ષ  બનાવવાની રદશામાં 
સંભાવનાઓને વાસિવવક બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્ો છે.

સતૂ્રો અંગ ે સામાન્ રીિે એવી ધારણા છે કે િ ે આકર્ષક હોવા 
જોઇએ જથેી લોકોની જીભ ે ચઢે. પણ મોદી સરકારે વવકાસની 
ગતિ અન ે કેટલાંક ખાસ સદેંશ સાથે દર વરષે સૂત્રો આપયા. મોદી 
સરકારનુ ંકોઇ પણ સતૂ્ર અનાયાસ ેનથી હોતુ.ં પ્રથમ વર્ષમાં ‘સાલ 
એક શરૂઆિ અનકે’નુ ંસતૂ્ર આપીન ેકામ શરૂ ક્ુું, િો બીજા વર્ષમાં 
‘મેરા દેશ બદલ રહા હૈ, આગ ેબઢ રહા હૈ’ દ્ારા દેશમાં પરરવિ્ષન 
અને વવકાસની ગતિ વધવાનો સદેંશ આપયો. ત્રીજા વર્ષમાં નોટબધંી 
જવેા નનણ્ષય બાદ ‘સાથ હૈ, વવશ્વાસ હૈ, હો રહા વવકાસ હૈ’ નાં સૂત્રએ 
જનિાને સાથ અન ે વવશ્વાસ સાથે વવકાસનો સદેંશ આપયો. ચોથા 
વર્ષમાં ‘સાફ નીયિ, સહી વવકાસ’ દ્ારા સરકારની સવચ્છ નનયિ 
પર ભરોસાનો સંદેશ આપયો. ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ ઔર 
સબકા વવશ્વાસ’ નુ ંસતૂ્ર સરકારનો મળૂ મતં્ર બન્ુ.ં િો લાલ રકલલા 
પરથી વડાપ્રધાન મોદીએ િમેાં જન-જનન ેપ્રયાસનો જોડ્ો અન ેનવંુ 
સતૂ્ર આપ્ુ-ં ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ ઔર 
સબકા પ્રયાસ.’ દર વર્ષન ેરાષટ્રનાં વવકાસમાં નવંુ પરરમાણ જોડનારંુ 
બનાવ્ુ ંઅને િાજિેરમાં જ 8 વર્ષ પૂરાં થયા ત્ારે વડાપ્રધાન ેપોિાનાં 
શાસનને સવેા, સશુાસન અને ગરીબ કલ્ાણન ેસમર્પિ ગણાવ્ંુ. 

અમતૃ સકંલપવઃ સબકા રિયાસ અન ેજન ભાગીદારી
લોક સહભાનગિા એટલ ેકે ‘’સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા 
વવશ્વાસ અન ે સબકા પ્રયાસ’ન ે પરરણામે સવચ્છ ભારિથી શરૂ 
થયલેો જસલજસલો રડજજટલ ઇનન્ડયા, મકે ઇન ઇનન્ડયા થઈને 
આત્મનનભ્ષર ભારિ અન ેવોકલ ફોર લોકલ સધુી પહોંચી ગયો, જનેે 
લોકોએ જન આદંોલન બનાવી દીધંુ. વડાપ્રધાન મોદીની કાય્ષશલૈીમાં 
લોકોની જરૂરરયાિન ેસમજવી સરૌથી મહતવપૂણ્ષ છે. િઓે સરકાર 
કે રાજકારણમાં કોઇ પણ નનણ્ષય લિેાં પહેલાં સીધા લોકો સાથે 
જોડાવાની કોશશશ કરે છે. જ્ારે આ પ્રકારનો અભયાસ પૂરો થઈ 
જાય છે ત્ારે િઓે આગળની રણનીતિ પર કામ કરીને િને ેસાકાર 
કરે છે. િાજિેરના કેટલાંક ઉદાહરણો જોઇએ િો કોવવડનાં સમયમાં 
િમેણે આત્મનનભ્ષરિાની ઝંૂબશે શરૂ કરી જ ેલોકોનાં મન મનસિષ્ક 
પર છવાઈ ગઈ કારણ કે લોકો લોકડાઉનન ેકારણ ેઘરોમાં બંધ હિા 
અને એવા સમયમાં દરેક વયક્િ પોિાના મયમારદિ સંસાધનોમાં 
સજદગીન ેકઈ રીિ ેઆગળ વધારી શકે િનેે ધયાનમાં રાખિા કોવવડ 
સામે લડાઈ લડિા હિા. એ પણ એક હકીકિ છે કે 25 માચ્ષથી 
લોકડાઉન શરૂ થ્ંુ અન ે26 માચ્ષનાં રોજ 1.7 લાખ કરોડ રૂવપયાની 
ગરીબ કલ્ાણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી. એટલ ેકે સપંણૂ્ષ વ્ૂહ 
અને અભભગમ સાથે કામ કરવાની મોદીની અલગ શૈલી છે.

કેન્દ્ર સરકાર એ સનુનજશ્ચિ કરી રહી છે કે સમાજની વવકાસ 
યાત્રામાં કોઇ વયક્િ, વગ્ષ રહી ન જાય, કોઈ વવસિાર, દેશનો કોઈ 
ખણૂો પાછળ ન રહી જવો જોઇએ. વવકાસ સવવાંગી હોવો જોઇએ. 
દેશનાં એવા ક્ષતે્રોને આગળ લઇ જવા માટે છેલલાં આ્ઠ વર્ષમાં 
પ્રયાસ કરવામાં આવયા છે. પૂવ્ષ ભારિ હોય કે પૂવષોત્ર કે જમમુ 

કાશમીર, લડાખ સહહિ સમગ્ર હહમાલયનુ ંક્ષતે્ર હોય, દરરયારકનારો  
હોય કે અિંરરયાળ આરદવાસી વવસિાર, ભવવષયમાં ભારિની 
વવકાસ યાત્રાનો આ સરૌથી મોટો આધાર બની રહ્ો છે.

વવશ્વસિરીય ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર હોય, શશક્ષણ, આરોગય, પોરણ, 
રોડ, રોજગાર સલંગ્ન યોજનાઓન ે પ્રાથતમકિા હોય, દરેક ગામને 
ઓબપટકલ ફાઇબરથી જોડવાનાં હોય કે ઇનોવેશનન ે પ્રોત્સાહન 
આપવાની સાથ ે સાથ ે ્વુા આકાંક્ષાઓન ે પરૂી કરવાની હોય કે 
જમીન, વા્,ુ દરરયાઇ ક્ષતે્રમાં દેશ ે અસાધારણ સપીડ અન ે સે્લ 
પર કામ કરી બિાવ્ુ ં છે. હવ ે જ્ારે ભારિ સવિતં્રિાના 75 વર્ષ 
પરૂા કરીન ે 25 વર્ષની અમકૃિ યાત્રા શરૂ કરીન ે શિાભદિ વર્ષ માટે 
સવર્ણમ સકંલપ લઈ ચૂક્યો છે, ત્ારે આવો જાણીએ વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીનાં એવા મહતવપણૂ્ષ નનણ્ષયો જ ેઅમકૃિ યાત્રાનો આધાર 
અન ેઅમકૃિ કાળનાં સકંલપન ેસાકાર કરવાના વવકાસરૂપી સસં્ાર 
બની ગયા છે....
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આાપચતિનો આવસર બનાવીનો 
ભારત આાત્મનનભ્વરતાનાં માગવે

21મી સદીને ભ્રરતની સદી 
િન્રિિ્રનુાં સપનુાં પુરાં  કરિ્ર મ્રટે એે 
સશુ્નશ્ચિત કરત્રાં એ્રગળ િધિ્રનુાં છે 
કે દેશ એ્રત્મશ્નભ્મર િની જય. હિે 

લ્રકેલ ચીજિસતુએ્રને્રે ગિ્મથી પ્રચ્રર 
કરિ્ર એને લ્રકેલ ચીજેને િૌશ્શ્ક 
િન્રિિ્રમ્રાં મદદ કરિ્રન્રે સમય 

એ્રિી ગય્રે છે.
-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

n ભારિ દૂધ ઉતપાદનમાં 21 ટકા હહસસા સાથે દૂધનું 
સરૌથી મોટંુ ઉતપાદક. ખાંડનું સરૌથી મોટંુ ઉતપાદક, 
ઘઉં અને માછલી ઉતપાદનમાં બીજો અને ઇંડાનાં 
ઉતપાદનમાં ત્રીજો અને કોફીનાં ઉતપાદનમાં ચોથો 
સરૌથી મોટો દેશ.

n આઝાદી બાદ નનકાસ 600 ગણી વધી. 2021-
22માં કુલ નનકાસ 674 અબજ ડોલરની, જમેાં 
વસતુઓની નનકાસ 420 અબજ અમેરરકન ડોલર 
અને સેવાઓની નનકાસ 254 અબજ ડોલર.

n 2021-22માં 5.5 અબજ ડોલરની મોબાઇલ 
નનકાસ કરવામાં આવી, જ્ારે અગાઉ આયાિ 
કરવી પડિી હિી.

n આઝાદી બાદ ખાદ્ાન્ન ઉતપાદનમાં 6 ગણો 
વધારો, 2021-22માં 314.51 તમજલયન ટનનું 
ઉતપાદન.

સદીની સૌથી મો્ટી મહામારીનો ડર તમામ જગયાએ ફેલાયેલો હતો, ત્યારે ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ 12 મે, 2020નાં 
રોજ રાષ્ટ્રનાં નામે કરેલા સંબોધનમાં 21મી સદીને ભારતની સદી બના્વ્વા મા્ેટ આત્મનનભ્ષર ભારત બના્વ્વાની 
્વાત કહી. દરેક મંચ પર સ્ંવાદ કયષો, ્વેપારીઓ અને ઉતપાદકો મા્ેટ કાનૂની અ્વરોધો દૂર કયમા, 20 લાખ કરોડ 
રૂવપયાનયં આત્મનનભ્ષર પેકેજ આપ્યં, જનેી અસર ઉતપાદન અને નનકાસના આંકડાઓમાં સપષ્ટ દેખાઈ રહી છે.

ફોશન બ્ાડિ બની ગઈ ખાદી
ગુજરાિના મુખ્યમંત્રી હિા ત્ારે નરેન્દ્ર મોદીએ 2003માં ખાદીની લસ્તિ 
સુધારવા માટે ‘ખાદી ફોર નેશન’ અને “ખાદી ફોર નેશન’ પર જ ેકામ શરૂ 
ક્ુું િેને 2014માં વડાપ્રધાન બન્ા બાદ ‘ખાદી ફોર ટ્ર ાનસફોમષેશન’નો 
સંકલપ જોડીને આગળ વધા્ુું. ખાદી સાથે સંકળાયેલી સમસયાઓ દૂર કરી, 
દેશવાસીઓને ખાદીનાં ઉતપાદન માટે પ્રોત્સાહહિ કયમા. ખાદી ટોપની ફે્શન 
બ્ાન્ડ બની. છેલલાં આ્ઠ વર્ષમાં વેચાણમાં ચાર ગણો વધારો થયો. ભારિમાં 
પ્રથમ વાર ખાદી અને ગ્રામોદ્ોગનું ટન્ષઓવર એક લાખ કરોડ રૂવપયા થ્ું. 
પોણા બે કરોડ નવાં રોજગાર સજા્ષયા.

પીપીઇ  હકટ આનો આોન-95 માસ્ઃ શૂન્થી 
શશખર સુધી પહાંચ્ા
કોવવડ-19 મહામારી ફેલાઈ ત્ારે દેશમાં પીપીઇ રકટનું ઉતપાદન નહહવિ 
હતું. હવે ભારિ પીપીઇ રકટ બનાવનાર ચીન બાદ વવશ્વનો બીજો મોટો 
દેશ બન્ો છે. પીપીઇ બોડી ્વરોલ્સની ઉતપાદન ક્ષમિા પ્રતિ રદવસ 4.5 
લાખ અને એન-95 માસ્ની ઉતપાદન ક્ષમિા 32 લાખ પ્રતિ રદવસ પહોંચી 
ગઈ છે.
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જ્્રરે એ્રપણે પુલ એને ર્રેર િન્રિીએે છીએે ત્્રરે 
મ્રત્ર નગર એને ગ્રમને જ નથી જેરત્રાં. એ્રપણે 
એ્રક્રાંક્્રએ્રેની સ્રથે ઉપલક્બ્ધ, એ્રશ્રની સ્રથે 
એિસર એને એપેક્્રની સ્રથે એ્રનાંદને જેરીએે 
છીએે.                - નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

ત્ણ ગણી થઈ દૌનનક નોશનલ 
હાઇવો વવસતરણની ઝડપ

આકંડા રક.મી. પ્રતિ રદવસ

2013-14
2020-21

લક્ય

12
37
50

n  રાષટ્ર ીય ધોરીમાગષોની 
સરેરાશ ગતિમાં 25 ટકાનો 
વધારો.

n  65,000 રક.મી. લાંબા 
નશેનલ હાઇવ ેનેટવક્ષ નો 
વવકાસ પ્રગતિ પર.

n  550 જજલલા ચારથી વધુ 
લનેવાળા હાઇવેથી જોડાયા.

n  6થી વધીન ે50 થયા 
કોરરડોર.

n  પોટ્ષ  આધારરિ વવકાસ 

યોજના સાગરમાલા 
અિંગ્ષિ 194 પ્રોજકે્ટ પૂરાં.

n  લગભગ 27 એસિપે્રસ વે 
ચાલ ુથઈ ચકૂ્યા છે. 25થી 
વધ ુપર કામ ચાલ ુછે.

n  142 લાખ કરોડ રૂવપયાથી 
વધનુાં ખચ્ષની નશેનલ 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર પાઇપલાઇન 
યોજનામાં 9,367 પ્રોજક્ે્ટસ 
સામલે. 2,444 પ્રોજક્ે્ટસ 
પર કામ શરૂ.

લાંબા સમય સયધી માળખાકીય સંસાધનોની અછતનો 
સામનો કરી રહેલા દેશમાં રિથમ ્વાર આ ક્ષેત્રમાં સૌથી 
્વધય રોકાર કર્વામાં આ્વી રહયં છે એ્ટલયં જ નહીં પર 
વ્વશ્વસતરીય ઇ્ફ્ાસ્ટ્રકચરનાં નનમમારની ગતત અને 
માપદંડનાં ન્વા રેકોડ્ષ  બની રહ્ા છે....

દાોઢ ગણાો વધાો નોશનલ 
હાઇવોનાો વવસતાર

91,287 3,81,315 7,05,8171,41,345
2013 2013 2020-212020-21

આાધુનનક ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
ઓેટલે કે ભારતનાં વવકાસમાં નવયું રિકરણ

દોશનાં 99 ટકા ગ્ામીણ 
વવસતારાો સુધી રાોડ પહાંચ્ાો

આ
કંડ

ા ર
ક.

મી
.

રક.મી.રી વધુ રોડ ્બિાવવામાં 
આવયા ભારતમાલ પ્રોિં કેક્ટ હટેઠળ 
અત્ાર સુધી. 11 એક્સપ્રકેસ વકે પર 
કામ ચાલુ છકે .8,0

00
 

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરની ગવતનો નવી શક્તિ
એ્ર સમય ભ્રરતની એ્રઝ્રદીન્રાં 75 િર્મન્રે છે, એ્રઝ્રદીન્ર એમૃત ક્રળન્રે છે. 
એ્રત્મશ્નભ્મર ભ્રરતન્રાં સાંકલ્પની સ્રથે એ્રપણે એ્રગ્રમી 25 િર્મન્રાં ભ્રરતન્રે 
પ્રય્રે રચી રહ્્ર છે. પીએેમ ગવતશક્તિ નેશનલ મ્રસ્ર પ્્રન, ભ્રરતન્રાં એ્ર 
એ્રત્મિળને, એ્રત્મવિશ્્રસને, એ્રત્મશ્નભ્મરત્રન્રાં સાંકલ્પ સુધી લઈ જન્રર્રે છે.
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન
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n  રોડ બનાવયા બાદ પાઇપ નાખવા માટે ખાડો 
ખોદવા કે કેબલ પાથરવા આખા રોડને ખોદવામાં 
આવે છે. વવવવધ વવભાગો વચ્ે સંકલનનો અભાવ 
હોય છે. પણ આપણને વરષોથી િેની આદિ પડી 
ગઈ છે. 

n  સંકલનનાં આ અભાવને દૂર કરવા માટે વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ 16 મંત્રાલય અને વવભાગોને એક 
મંચથી જોડવા માટે ઓક્ટોબર, 2021માં 107 લાખ 

કરોડ રૂવપયાનો ગતિશક્િ માસ્ટર પલાન શરૂ કયષો.

n  હવે દેશમાં બનનાર દરેક ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર પ્રોજકે્ટ 
ગતિશક્િનાં દાયરામાં આવી જશે. આગામી નાણા 
વર્ષમાં 25000 રક.મી. નેશનલ હાઇવે વવસિરણ, 
રોપવેનાં 60 રક.મી.નાં પ્રોજક્ે્ટસથી માંડીને રેલવેની 
સલામિીની રદશામાં ‘કવચ’, 100 કાગષો ટર્મનલનાં 
વવકાસને પણ િેનાંથી જોડવામાં આવયો છે.

પ્ર્રજેેક્ટસ હવો આટકતાં, 
લટકતાં કો  ભટકતાં નથી

પ્રાોજોક્ટ પ્રાોજોક્ટની શરૂઆાત ઉદરાટન

આટલ સુરંગ 2002 2020

કાોસી રોલ શબ્જ 2003 2020

પોરીફોરલ આોક્સપ્રોસ વો  2003 2018

બીદર-કલબુગગી રોલ લાઇન 2000 2017

પાકાંગ આોરપાોટ્વ 2008 2018

પારાદીપ હરફાઇનરી  2002 2016

કાોલ્લમ બાઇપાસ 1972 2019

સરયુ નહો ર પ્રાોજોક્ટ 1978 2021

ગાોરખપુર ફહટટિલાઇઝર પ્ાન્ટ    1990માં બંધ 2021માં પુનઃ શરૂ

ભારતે ્વીતેલાં આઠ ્વર્ષમાં વ્વશ્વસતરીય ઇ્ફ્ાસ્ટ્રકચરનયં નનમમાર 
કરી બતાવ્યં છે, તો દાયકાઓથી અ્ટકી પડેલાં વ્વકાસ રિોજક્ેસ 
પર હ્વે પૂરાં થઈ રહ્ા છે. હ્વે વ્વકાસ યોજનાઓ વ્વક્મ સમયમાં 
પૂરાં થઈ રહ્ાં છે. એ્ટલે જ ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદી કહે છે, “જનેો 
શશલાન્યાસ અમે કરીએ છીએ, તેનયં ઉદઘા્ટન પર અમે જ કરીએ 
છીએ. આ અહંકાર નથી, પર અમારો વ્વશ્વાસ છે.”

પ્રગવતથી 
મળી 

પ્ર્રેજેક્ટને 
ગવત....

n  સત્ાનુ ં સકુાન સભંાળયા બાદ વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ વવકાસ પ્રોજક્ે્ટસન ેપરૂાં 
કરવામાં જ ેસરક્ય અભભગમ અપનાવયો 
િેનુ ંએક ઉદાહરણ ‘પ્રગતિ’ પલટેફોમ્ષ પણ 
છે.

n  કેન્દ્ર અન ેરાજ્ સરકારોન ેસામેલ કરીને 
બનાવવામાં આવેલુ ંઆ ટેકનોલોજી 
આધારરિ મલ્ીમોડલ મચં છે. અહીં 
વડાપ્રધાન જાિે પ્રોજક્ે્ટસની સમીક્ષા કરે 
છે.

n  ‘પ્રગતિ’ની 40 બ્ેઠકોમાં વડાપ્રધાન 
મોદી જાિે અત્ાર સધુી 15 લાખ કરોડ 
રૂવપયાથી વધનુાં આશરે 320 પ્રોજક્ે્ટસ 
અન ેકાય્ષક્મોની સમીક્ષા કરી ચકૂ્યા છે.
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n 2015માં સરકારે ભારિનાં વવશાળ દરરયારકનારાનો 
લાભ લેવા અને દેશમાં વવવવધ પોટ્ષને જોડીને માળખાકીય 
વવસિરણ માટે મહતવાકાંક્ષી સાગરમાલા યોજના શરૂ કરી.

n 2016માં સરકારે રાષટ્ર ીય જળમાગ્ષ અચધનનયમ, 2016 
પસાર કયષો અને રાષટ્ર ીય અિંદદેશીય જળમાગ્ષ કાય્ષક્મની 
શરૂઆિ કરવામાં આવી. ઓગસ્ટ, 2016માં ટ્ર ાયલ 
રન અંિગ્ષિ વારાણસીથી મારૂતિ કારની ખેપ હસ્દિયા 
મોકલવામાં આવી.

આઝાદી પહેલાં ઉત્તર અને પ્ૂવ્ષ ભારતમાં નદીઓ 
પરર્વહનનયં મયખ્ય માધયમ હતી, જમેાં હોડીઓ ફરતી 
હતી. પર રેલ્ેવનાં આગમન બાદ તેનાં પર ધયાન 
ઓછય ં  થ્યં ગ્યં, પર ખરેખર તો તેનાં દ્ારા માલની 
હેરફેર અત્યંત સસતી હતી. 2014 સયધી માત્ર પાંચ 
જળમાગ્ષ જ હતા. 2014થી જળમાગષો દ્ારા ્વેપારનાં 
ન્વા માગ્ષ ખૂલ્ાં..્વીતેલાં આઠ ્વર્ષમાં ભારતમાં 111 
ન્વાં જળમાગ્ષ જાહેર કર્વામાં આવયા.

ઉન્નત જળમાગ્વ
પાણી પર વવકાસની નવી તસવીર

46341390
ખચ્મર્રષ્ટીય જળમ્રગ્મ-1

કર્રેર રૂપપય્રટક.મી. હલ્દિય્રથી 
િ્રર્રણસી

બાોગીબીલ શબ્જ
ઓાસામ-ઓરૂણાચલની નવી 
લાઇફલાઇન

“એ્ર મ્રત્ર એેક બ્ીજ નથી, પણ એ્ર 
વિસત્રરન્રાં લ્રખ્ર ેલ્રેક્રેન્રાં જીિનને 
જેરન્રરી લ્રઇફલ્રઇન છે. તેન્રાંથી 

એ્રસ્રમ એને એરૂણ્રચલ પ્રદેશ 
િચ્ેનુાં એાંતર ઘટી ગયુાં છે એને લ્રેક્રેને 
એનેક મુશકેલીએ્રેમ્રાંથી મુક્તિ મળી છે. 

તેમનુાં જીિન પણ સરળ િનુાં છે.”
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n 4.94 રકલોમીટર લાંબા બોગીબીલ બબ્જને કારણે  ધમાજીથી રદબુ્ગઢનું 
અંિર માત્ર 100 રકલોમીટર થઈ ગ્ું છે. પહેલાં આ અિંર 500 
રકલોમીટર હતું, જનેે કાપવામાં 24 કલાક લાગિા હિા. દેશનો આ 
સરૌથી લાંબો રેલ કમ રોડ બબ્જ છે, જમેાં ઉપર રોડ અને નીચે રેલ માગ્ષ 
છે. બોગીબબલ બબ્જ બનાવવાની માંગ 1965થી હિી. 30 લાખ બોરી 
જસમેન્ સાથે િેમાં 125 મીટરનાં 39 ગડ્ષર લગાવવામાં આવયા છે.
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ચચનાબ બ્ીજ
વવશ્વનાે સાૌથી ઊચંા ે

રેલવે પયુલ

1315 
લંબાઇ

મીટર
27,949

28,660

ખચ્વ

કરાોડ રૂપ્પયા

359 મીટર ઊાંચ્ર ેચચન્રિ એ્રક્મ  વિશ્ન્ર ે
સ્રૌથી ઊાંચ્રે રેલિે બબ્જ છે. પટેરસન્રાં 
એેટફલ ટ્રિર કરત્રાં 35 મીટર િધુ છે 

ઊાંચ્રઇ

મેટરિક ટન સ્ીલથી િનેલ્ર 
એ્ર પુલની પહ્રેળ્રઇ 13 

મીટર છે એને તેની ઉાં મર 
120 િર્મથી િધુ છે.

વિશ્મ્રાં પ્રથમ િ્રર 
રીએ્રરરીએ્રેની 
મદદથી એ્ર પુલને 
વિસ્રેટક વિર્રેધી 
િન્રિિ્રમ્રાં એ્રવ્ય્ર ે
છે.

ભારતીય રેલ્ેવએ 5 એવરિલ, 2021નાં રોજ જમમય કાશમીરમાં 
ધચનાબ નદી પર વ્વશ્વના સૌથી ઊંચા રેલ્વે નબ્જનાં આક્ષ નયં 
નનમમાર કાય્ષ પૂરં કરી લીધયં છે. એન્જનનયરીંગ કૌશલ્નાં 
ઉત્તમ ઉદાહરર  સમાન આ નબ્જ રિત્યેક દેશ્વાસીને 
ગૌર્વનો અનયભ્વ કરા્ેવ છે. આ પયલનાં નનમમારથી હ્ેવ 
કલાકોની મયસાફરી તમનન્ટોમાં પૂરી કરી શકાશે.

એ્ર શ્નમ્ર્મણ ક્રય્મ એત્્રધુશ્નક એેનન્જશ્નયરીંગ 
એને ટેકન્રલે્રેજીન્રાં ક્ેત્રમ્રાં ભ્રરતની િધતી 
જતી ત્રક્રતને પ્રદશ્શશિત કરે છે, એેટલુાં જ નહીં 
પણ સાંકલ્પથી બસનધધની દેશની િદલ્રયેલી 
ક્રય્મ સાંસૃ્વતનુાં પણ ઉદ્રહરણ છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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પ્રથમ વાર સંરક્ષણ ક્ષોત્માં થઈ 
આાત્મનનભ્વરતાની શરૂઆાત

આઝાદી પહેલાં પર ભારતનયં સંરક્ષર ક્ષેત્ર અત્યંત મજબૂત હ્યં. બીજા વ્વશ્વ ્યધ્માં ભારત 
સંરક્ષર ઉપકરરોનયં મહત્વનયં સપલાયર હ્યં. પર આઝાદી બાદ આ સેકર પર ધયાન 
આપ્વાને કારરે ભારતની ગરના વ્વશ્વનાં સૌથી મો્ટા શસ્ત્ર ગ્ાહક તરીકે થ્વા લાગી. આ 

છબીને તોડ્વાની શરૂઆત આત્મનનભ્ષર સંરક્ષર ક્ષેત્રનાં અભભયાન સાથે થઈ....

n દેશનાં સંરક્ષણ ઉપકરણોની ખરીદીમાં પાયાનું 
પરરવિ્ષન લાવવા માટે સંરક્ષણ ખરીદ નીતિ 
2016ની જાહેરાિ પ્રથમ પગલું હતું.

n  અત્ાર સુધી કુલ 310 સંરક્ષણ ઉતપાદનો/
પ્રણાજલઓની ત્રણ યાદી જારી થઈ ચૂકી છે, જનેી 
આયાિને પ્રતિબંચધિ કરીને દેશમાં જ િેની ખરીદી 
કરવામાં આવશે. આ વખિનાં સંરક્ષણ બજટેમાં 
68 ટકા રકમ સ્ાનનક બજારમાંથી ખરીદવા 
ફાળવવામાં આવી છે.

n  48,000 કરોડ રૂવપયામાં સવદેશી િેજસ 
ખરીદવાની મંજૂરી. લઘુ ઉદ્ોગો સાથે સ્ટાટ્ષઅપને 
જોડવા માટે ઇન્ડેસિ ઝંૂબેશ ચલાવવામાં આવી. 
મેક ઇન ઇનન્ડયા અંિગ્ષિ શસ્ત અને સરંજામ 
બનાવવાની શરૂઆિ.

હુાં  એ્ર સાંકલ્પમ્રાં એ્રત્મશ્નભ્મર ભ્રરતન્ર 
ઉજ્જિળ ભવિષ્યન્રાં એે િીજ જેઈ રહ્્રે 
છુાં  જે એ્ર સપન્રને િટિૃક્મ્રાં પટરિવતશિત 

કરન્રર્ર છે. સેન્રન્રાં એવધક્રરીએ્રેને 
મ્રર્રાં પ્રણ્રમ.

--નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

આગ્નિપથ યાોજનાથી સોનાનો મળશો યુવા જોશ
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n  2 રડફેનસ કોરરડોરની સ્ાપના કરવામાં આવી િાતમલનાડુ અને 
ઉત્રપ્રદેશમાં સવદેશી ઉતપાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે. 212 
ટકા સંરક્ષણ ઉતપાદનોની આયાિ ઘટી વીિેલાં પાંચ વર્ષમાં.

આગ્નિપથ યાોજનાથી સોનાનો મળશો યુવા જોશ

સીડીઆોસની રચના વન રોન્ક-વન પોન્શન

બાોડ્વર પર મજબૂત ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર

પહરણામ
ટ્રેચન્રાં શસ્ત્ર શ્નક્રસક્રર્રમે્રાં પ્રથમ િ્રર 
સ્રમેલ થયુાં ભ્રરત

તેજસ વ્વમાન ખરીદ્વા મા્ેટ અનેક દેશોએ રસ 
બતાવયો, રફજલપાઇનસ બાદ ભારત હ્વે બીજા 
દેશોને બ્હ્મોસ તમસાઇલ સપલાય કરશે.
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n ભારિીય  સેનાઓને બદલાિાં સમયની 
સાથે વધુ મજબૂિ બનાવવા, ટેકનોલોજીની 
રીિે સજજ અને આધુનનકીકરણ સાથે ્ુવા 
જોશનાં સામંજસયને વધારવાની રદશામાં 
િાજિેરમાં જ અનગ્નપથ યોજના શરૂ કરવામાં 
આવી છે.

n અનગ્નપથ માટે 17.5 વર્ષથી 23 વર્ષ વચ્ેનાં 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. કોરોના 
મહામારીને કારણે છેલલાં બે વર્ષથી 
રોકાયેલી ભરિીને કારણે વધુને વધુ 
્ુવાનોને િક આપવા માટે માત્ર પ્રથમ વર્ષની 
ભિથીમાં વય મયમાદામાં બે વર્ષની રાહિ 
આપવામાં આવી છે.

n ભિથી થનાર ્ુવકોને છ મહહના સુધી િાલીમ 
આપવામાં આવશે. એ પછી 3.5 વર્ષ સુધી 
સેનામાં સર્વસ આપવાની રહેશે. ચાર વર્ષની 
સેવા બાદ 25 ટકા અનગ્નવીરોને િેમની 
કુશળિાને આધારે કાયમી કરવામાં આવશે. 
ચાર વર્ષમાં નનવકૃત્ થનાર અનગ્નવીરોને 
11.71 લાખ રૂવપયા સર્વસ ફન્ડ આપવામાં 
આવશે.

n સેનાઓ વચ્ે સુસંકલન માટે વરષોથી 
થઈ રહેલી ચીફ ઓફ રડફેનસ સ્ટાફની 

માંગને સવીકારવામાં આવી. જનરલ 
બબવપન રાવિ પ્રથમ સીડીએસ 

નન્ુ્િ થયા હિા.

n આધુનનકીકરણ ઉપરાંિ વન રેન્ક 
વન પેન્શન લાગુ કરવી એ પણ 
મોદી સરકારનાં ઐતિહાજસક 
નનણ્ષયોમાંનો એક છે. છેલલાં 43 
વર્ષથી આ નનણ્ષય પેનન્ડગ હિો.

આંકડા કરોડ રૂવપયામાં
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n પારકસિાનના આિંકવાદીઓએ 18 સપટેમબર, 
2016નાં રોજ ઉરીમાં સેનાના વડામથક પર 
હૂમલો કયષો હિો, જમેાં 18 જવાન શહીદ થઈ 
ગયા હિા. િેનાં જવાબમાં ભારિે સર્જકલ 
સ્ટ્ર ાઇક કરી. ભારિે 28-29 સપટેમબરની રાત્રે 
પારકસિાનનાં કબ્જા હે્ઠળનાં કાશમીર (POK)
માં ઘુસીને આિંકવાદીઓનાં લોન્ચ પેડ્સ પર 
સર્જકલ સ્ટ્ર ાઇક કરીને િેનો નાશ કરી દીધો. આ 
સ્ટ્ર ાઇકમાં ભારિીય સેનાએ પારકસિાનનાં અનેક 
આિંકવાદી કેમપને સંપણૂ્ષપણે ધવસિ કરી દીધાં.

n પારકસિાનની આિંકવાદીઓએ 14 ફેબુ્આરી, 
2019નાં રોજ જમમુ કાશમીરના પુલવામામાં 
સીઆરપીએફનાં કાફલા પર હૂમલો કયષો હિો. 
આ હુમલામાં 40 સીઆરપીએફ જવાન શહીદ 
થયા હિા અને અનેકને ગંભીર ઇજા થઈ હિી.

n આશરે 12 રદવસ બાદ ભારિીય વા્ુસેનાના 
જાંબાઝ જવાનોએ પારકસિાનના ખૈબર પખતુનવા 
પ્રાંિના બાલાકોટમાં એરસ્ટ્રાઇક કરી, જમેાં 
બાલાકોટ લસ્િ જશૈ-એ-મોહમમદના આિંકી 
્ેઠકાણા ધવસિ થઈ ગયા. અનેક આિંકવાદી માયમા 
ગયા. આ પહેલાં 1971નાં ્ુધ્ધમાં ભારિીય સેના 
પારકસિાનની સરહદમાં ઘુસી હિી.

સ્રેગાંદ મને એ્ર મ્રટીની, હુાં  દેશને નહીં ઝૂકિ્ર દઇશ. સ્રંગદ મને એ્ર મ્રટીની હુાં  દેશને 
નહીં મટિ્ર દઇશ. હુાં  દેશને નહીં એટકિ્ર દઉાં . મ્રરાં  િચન છે, ભ્રરત મ્ર, ત્રરાં  મ્રથુાં નહીં 
ઝૂકિ્ર દઉાં . જગી રહ્્રે છે દેશ મ્રર્રે, દરેક ભ્રરતિ્રસી જીતશે. સ્ંરગદ મને એ્ર મ્રટીની, હુાં  

દેશ નહીં ઝૂકિ્ર દઉાં .
-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન (િ્રલ્રક્રેટ એેરસ્ટ્રઇક િ્રદ ર્રજસ્્રનમ્રાં એેક રેલી દરવમય્રન)

ઉરી સનજટિકલ આનો બાલાકાોટ

આોર સ્ટ્રાઇક

મહત્વ

ભારતે વ્વશ્વને પોતાની લશકરી તાકાતની સાથે સાથે 
એ પર અહેસાસ કરાવયો કે આતંકી હરકતોનો 
જડબાતોડ જ્વાબ આપ્વામાં આ્વશે.
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2014માં દેશનયં ને્ૃત્વ સંભાળતા જ ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ ‘ભારત રિથમ’નાં સરળ અને શકકતશાળી મંત્રને સ્વષોચ્ચ 
રિાથતમકતા સાથે દેશ્વાસીઓનાં હૃદય જીતી લીધાં. આ મંત્ર સાથે આગળ ્વધતા એક બાજય દેશ સરહદોનયં રક્ષર કરી 

રહ્ો છે તો બીજી બાજય આતંક્વાદનો જડબાતોડ જ્વાબ આપી રહ્ો છે.

આાતંકવાદ પર મજબૂત ગાશળયાો

આાતંકવાદી રટનાઆાોમાં રટાડાો
2009  3574
2021  1723

મૃતુની સંખ્ામાં રટાડાો
2009  523
2021  314

n 2014- યમન અન ેસીરરયા-ISIS દ્ારા બંધક બનાવવામાં આવેલી 46 નસષોન ેબચાવવામાં આવી. કુલ 7000 
ભારિીયોન ેબહાર કાઢવામાં આવયા.

n 2015-યમન- ઓપરેશન રાહિ અંિગ્ષિ 4,778 ભારિીયો સહહિ અનકે વવદેશી નાગરરકોન ેપણ 
બચાવવામાં આવયા. પીએમ મોદીનાં એક ફોન પરથી સાઉદી અરેબબયાએ એક અ્ઠવારડયા સધુી દરરોજ 
સવારે 9થી 11 દરતમયાન બોંબમારો રોકી રાખ્યો હિો.

n 2015-નેપાળ- ભકંૂપ બાદ ઓપરેશન મતૈ્રી અિંગ્ષિ 5,188 ભારિીયો સહહિ અનકે વવદેશીઓન ેબચાવવામાં 
આવયા.

n 2016-સદુાન-દશક્ષણ સદુાનથી 153 લોકોન ેબચાવવામાં આવયા. 2020-ચીન- કોવવડની શરૂઆિમાં 
વહુાનમાં ફસાયલેા 637 ભારિીયોન ેલાવવામાં આવયા.

n 2020-કોવવડમાં  વવશ્વભરમાં ફસાયલેા ભારિીયોન ેઓપરેશન વંદે ભારિ હે્ઠળ બચાવવવામાં આવયા. િે 
અિંગ્ષિ 2.17 લાખ ફલાઇટ્સ દ્ારા 1.83 કરોડ લોકોન ેસવદેશ લાવવામાં આવયા.

n 2021-અફઘાનનસિાન-િાજલબાન સંકટ વચે્ 550થી વધ ુલોકોન ેબચાવવામાં આવયા. શ્ી ગુરુ ગ્રથં 
સાહહબની પવવત્ર પ્રિોન ેપાછી લાવવામાં આવી. 2022-્ુકે્ન-રશશયા ્ધુ્ધ દરતમયાન ઓપરેશન ગંગા 
અિંગ્ષિ 22,500થી વધ ુભારિીય વવદ્ાથથીઓન ે્ુકે્નમાંથી કાઢવામાં આવયા. 

ભારતીય વ્વશ્વનાં કોઇ પર ખૂરે 
રહેતો હોય તે રાષ્ટ્ર દૂત સમાન હોય 
છે. ન્વા ભારતનાં આ ન્વા વ્વચારે 

દરેક મયશકેલીમાં પોતાનાં લોકોને 
બચાવયા છે એ્ટલયં જ નહીં પર 
દરેક સમસયામાં સહાયતા અને 

રાહત રિયાસોનયં ને્ૃત્વ પર ક્યું 
છે. પછી એ રશશયા-્યકે્ન ્યધ્ 
દરતમયાન ચલા્વ્વામાં આ્વેલયં 
ઓપરેશન ગંગા હોય કે કોવ્વડ 

સમયમાં ઓપરેશન ્વંદે ભારત.

એ્રજે વિશ્ સમક્ ઉદ્્રમિ્રદનુાં 
જેખમ િધી રહ્ુાં છે. જે દેશ્ર ે
એ્રતાંકિ્રદને ટુલ તરીકે ઉપય્રેગ 
કરે છે તે એે િ્રત ભૂલી જય છે 
કે એ્રતાંકિ્રદ તેમન્રાં મ્રટે પણ 
જેખમ િની જય છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
સાંયુતિ ર્રષ્ટન્રાં 76મ્ર સત્રમ્રાં

n 2016 બાદ જમમુ કાશમીર, પંજાબ 
અને પૂવષોત્રની બહાર આિંકવાદને 
લીધે એક પણ મકૃતુ્ નથી થ્ું, િો 
કોઇ આિંકવાદી હૂમલો કે બલાસ્ટ 
પણ નથી થયો. ભારિે આિંકવાદને 
વૈનશ્વક મુદ્ો બનાવયો, િો હવે િે િેની 
સામે લડાઇનું નેતકૃતવ પણ કરી રહંુ 
છે. ડાબેરી ઉગ્રવાદી ઘટનામાં 53 
ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને 2015માં 
1,089ની સરખામણીમાં 2021માં 
ઘટીને 509 પર આવી ગઈ છે.

ઘયસરખોરીની સંખ્યા
2018  143
2019  138
2020  51
2021  34

દરોક સંકટમાં દોશવાસીઆાોની મદદમાં

10
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सर्वे भर्न् तु सुखिन:
सर्वे सन् तु खनरामय:

સમ્રજન્ર છેિ્રરે જે મ્રણસ ઊભ્રે છે, ગરીિમ્રાં 
ગરીિ મ્રણસને સ્રરિ્રર મળે, એ્રર્રગેયની સ્રરી 
સુવિધ્ર મળે તે વિચ્રરથી કેન્દ્ર સરક્રરે પગલ્રાં ભય્ર્મ 
છે. -નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન.

અંત્યોદયના આ વ્વચાર સાથે 23 સપ્ેટમબર, 2018નાં રોજ શરૂ થઈ પીએમજય-આ્યષયમાન ભારત યોજના. 
તેનો હે્ય દેશનાં 10.74 કરોડ ગરીબ પરર્વારોનાં આશરે 50 કરોડ લોકોને પરર્વાર દીઠ ્વાર્રક પાંચ લાખ 

રૂવપયાની સાર્વારની  સયવ્વધા પૂરી પાડ્વાનો હતો. 

n 3.50 કરોડથી વધુ લોકો અત્ાર સુધી આ્ુષયમાન 
ભારિ યોજના અંિગ્ષિ નનઃશુલ્ક સારવાર કરાવી ચૂક્યા 
છે. િેમાં લગભગ અડધી સખં્યા મહહલાઓની છે.

n 28000થી વધુ ખાનગી અને સરકારી હોનસપટલો આ 
યોજના સાથે જોડાયેલી છે. 1.18 લાખ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ 
સેન્ર પણ આ યોજના અંિગ્ષિ ખોલવામાં આવયા છે.

કરોડથી ્વધય આ્યષયમાન કાડ્ષ  
15 ઓગસ્ટ, 2022 સયધી જારી 
કર્વામાં આવયા છે..

18.77

આારાોગય માળખાનો સુધારવાની શરૂઆાત
નેશનલ હેલ્થ એકાઉન્ટનાં સ્વવે રિમાર ે2013-14માં કે્દ્ર સરકારે 
પોતાનાં કયલ ખચ્ષનાં માત્ર 3.78 ્ટકા હહસસો જ આરોગય પર ખર્યષો 
હતો, જ ે2017-18માં ્વધીન ે5.12 ્ટકા થયો છે. પર ખરો પડકાર 
2020માં કોવ્વડ ક્ટોક્ટીમાં સજા્ષયો. સમયસર લોકડાઉન લાદ્વાનાં 
નનર્ષયની સાથ ેદેશનાં આરોગય માળખામાં પરર્વત્ષનની શરૂઆત 
પર થઇ. આ ્વર્ષનાં સામાન્ય બજ્ેટમાં રિથમ ્વાર આરોગય સાથે 
સંકળાયલેા બજ્ેટમાં 137 ્ટકાનો ્વધારો કર્વામાં આવયો.

આાયુષ્યમાન ભારત હડનજટલ હો લ્થ વમશન
n 15 ઓગસ્ટ 2020નાં રોજ લાલ રકલલા પરથી વડાપ્રધાન 

મોદીએ િેની જાહેરાિ કરી હિી. િે આધાર કાડ્ષની જમે જ 
રડજજટલ હેલ્થ કાડ્ષ  છે, જમેાં લાભાથથીનો િમામ આરોગય 
ડેટા એક જગયાએ સંગ્રહાયેલો હોય છે. 25 ઓગસ્ટ, 
2022 સુધી આ અિંગ્ષિ 23,50,03,937 આરોગય 
ખાિાઓ બનાવવામાં આવયા છે.

આાયુષ્યમાન હો લ્થ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર વમશન
n 25 ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ વડાપ્રધાન મોદીએ 

આ યોજનાની શરૂઆિ કરી. દેશનાં હેલ્થકેર 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચરને મજબૂિ કરનારી આજ સુધીની સરૌથી 
મોટી યોજના અંિગ્ષિ પાંચ વર્ષમાં 64,000 કરોડ 
રૂવપયા દ્ારા બલોકથી માંડીને જજલલા સિર સુધી 
આરોગય માળખાને સુધારવાની શરૂઆિ થઈ.

n રક્હટકલ કેર બલોક, 17000થી વધુ ગ્રામીણ અને 
હેલ્થ વેલનેસ સેન્ર, ચેપી રોગોની ઓળખ માટે 
પ્રયોગશાળાઓ સહહિ આ યોજનામાં સમગ્ર 
આરોગય માળખાને નવી રીિે ઊભું કરવાની 
શરૂઆિ થઈ છે.
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નોશનલ ફામા્વસ્ુહટકલ પ્રાઇશસંગ 
આાોથાોહરટી (NPPA)
106 એન્ી-ડાયાબબટીક અને કાર્ડયોવાસકુ્લરની 
દવાના ભાવ, કોરોનરી સે્ટન્નું મલૂ્ નનધમારણ, ઘુંટણનાં 
પ્રત્ારોપણનું મૂલ્ નનધમારણ, 42 કેનસરવવરોધી દવાઓનું 
TMR (ટ્ર ેડ માર્જન રેશનલાઇઝેશન), ઓક્સિમીટર, 
ગલુકોમીટર, બલેડપ્રેશર મોનનટર, નેબ્ુલાઇઝર, રડજજટલ 
થમષોમીટરનાં ટ્ર ેડ માર્જન પર મયમાદા લાદવામાં આવી. િેનાં 
ભાવ પર નનયંત્રણ દ્ારા ગ્રાહકોને આશરે રૂ. 8400 
કરોડની વાર્રક બચિ થઈ છે.

2020માં કોવવડ મહામારી સમયે શરૂ થયેલી ટેજલમેરડજસન 
સેવા ઇ-સંજીવની સાથે અત્ાર સુધી એક લાખથી વધુ હેલ્થ 
અને વેલનેસ સને્સ્ષને જોડવામાં આવયા છે. િમે ઘેર બે્ઠાં 
ડોક્ટરોની સલાહ લઈ શકો છો. દરરોજ 90,000 રોગી આ 
સેન્સ્ષનો લાભ ઉ્ઠાવી રહ્ા છે.

સં્ુ્િ રાષટ્રએ વવશ્વને 2030 સુધી ટીબી મુ્િ કરવાનું મોટંુ લક્ષ્ય નનધમારરિ 
ક્ુું છે, જ્ારે ભારિે િેનાં માટે 2025 સુધીનું લક્ષ્ય નક્ી ક્ુું છે. ત્રણ વર્ષમાં 
12,000 કરોડ રૂવપયા દ્ારા આ અભભયાનની શરૂઆિ કરવામાં આવી છે.

ટોનલમોહડશસન

ટીબી મુતિ ભારત
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ડાોક્ટરની સંખ્ામાં 
આા રીતો વધારાો

મોહડકલ કાોલોજની 
સંખ્ામાં વધારાો

13.0113.01
લ્રખ છે ભ્રરતમ્રાં 
ર્રકે્ટસ્મની સાંખ્્ર, જ્્રરે 
1951મ્રાં તે 61840 હતી.

34.41 34.41 
લ્રખ છે ભ્રરતમ્રાં નસ્રસોની 
સાંખ્્ર, જ્્રરે 1951મ્રાં 
16650 હતી.

834834
લ્રકે્રે સ્રમે એેક ર્રકે્ટર છે, 
ભ્રરતમ્રાં. રિલ્યએુેચએ્રેન્રાં 
ગુણ્રેત્તરથી ઘણ્રાં િધુ છે.

ત્રજ એ્રાંકર્ર પ્રમ્રણે 
ભ્રરતમ્રાં પ્રવત 1000 
લ્રેક્રેએે િે નસ્મ સેિ્ર 
એ્રપી રહી છે.

1951

1961
1971
1981

1991

2001

2011

2021

2828
6060
9898
111111
128128

190190
334334

612612

મોહડકલ શશક્ષણની ક્થિવત 
બદલાઈ

ખાનગી કોલેજોમાં 50 ટકા બે્ઠકોની ફીને સરકારી 
કોલેજોની સમકક્ષ કરી છે, િો સમગ્ર દેશમાં 

મેરડકલ શશક્ષણમાં પ્રવેશ માટે નીટ પરીક્ષાની 
શરૂઆિ કરી. મેરડકલ કોલેજ અને નવી એઇમસ 

ખોલવામાં આવી િો સાથે 
સાથે ડોક્ટરોની અછિ દૂર 

કરવા માટે સીટોની 
સંખ્યામાં પણ વધારો 

કરવામાં આવયો. 

મલોહરયા મુતિ ભારત
મોદી સરકારે જુલાઇ, 2017માં દેશમાંથી 

મલેરરયા નાબૂદ કરવા માટે નેશનલ સ્ટ્રે ટેજીક 
પલાન ફોર મેલેરરયા એજલતમનેશન 2017-22 

લોંચ કયષો. પૂવષોત્ર ભારિમાં લક્ષ્ય હાંસલ 
કયમા બાદ હવે મહારાષટ્ર , ઓરડશા, ઝારખંડ, 

છત્ીસગઢ, મધયપ્રદેશ જવેા રાજ્ો પર જોર છે. 
2016માં સરકારે નેશનલ ફે્મવક્ષ  ફોર  મલેરરયા 

એજલતમનેશન 2016-2030 જારી ક્ુું હતું.
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n કોવવડમાં એવપ્રલ 2020માં રસી માટે ટાસ્ ફોસ્ષની રચના 
કરવામાં આવી. બજટેમાં રૂ. 3500 કરોડની જોગવાઈ માત્ર 
રસીની શોધ અન ેવવકાસ માટે કરવામાં આવી. 

n માત્ર આ્ઠ મહહનામાં કોવકે્સિન અન ેકોવવશીલડ બનાવીને 
ભારિે 16 જાનુ્આરી, 2021થી રસીકરણ અભભયાન શરૂ કરી 
દીધુ.ં

n વવશ્વનાં જરૂરરયાિમંદ દેશો સધુી ભારિે આ મશુકેલ સમયમાં 
વકે્સિન મતૈ્રી કાય્ષક્મ અિંગ્ષિ અત્ાર સધુી આશરે 25 
કરોડથી વધ ુરસીનાં ડોઝ મોકલ્ા છે.

n આજ ેભારિ પાસે પાંચ મેડ ઇન ઇનન્ડયા કોવવડ રસી છે. 
કોવકે્સિન, કોવવશીલડ, કોબષેવસેિ, ઝાયકોવ ડી અન ેજજનોવા.

સ્વદોશી રસી
કાેરાેના સામે સાૌથી માેટયું  
રસીકરણ ઓભભયાન
ક્્રરથી- 2020થી એત્્રર સુધી
શુાં- ક્રેવિરની મહ્રમ્રરી િચ્ે વિશ્ પર 
એ્રશ્ર ર્રખિ્રને િદલે ભ્રરતે ખુદની ક્રેવિર 
રસી િન્રિીને વિશ્નુાં સ્રૌથી મ્રેટુાં  શ્નઃશુલ્ક 
રસીકરણ એબભય્રન શરૂ કયુું.

કર્રેરથી િધુ રસી ર્રઝે લગ્રિી દેિ્રમ્રાં 
એ્રવ્ય્ર છે, ર્રષ્ટવ્ય્રપી ક્રવેિર રસીકરણ 

એાંતગ્મત 25 એ્રેગસ્, 2022 સુધી  

212.50 
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કોવ્વડની બીજી લહેર દરતમયાન ઓક્સિજનની અછત રિત્ય ેબધાંનયં ધયાન આકરમા્યં. ઓક્સિજનનની તાતી 
જરૂર હતી, પર પરર્વહનની ક્ષમતા અત્યંત ઓછી હતી. આ્વા મયશકેલ સમયમાં પીએમ કેસ્ષ ફ્ડ દ્ારા 

ઓક્સિજન પીએસએ પલાન્ટથી માંડીને એ દરેક પગલયં ભર્વામાં આવ્યં જથેી દેશ ઓક્સિજનનાં ઉતપાદનમાં 
આત્મનનભ્ષર બને. યોગય સમયે લે્વામાં આ્વેલા મજબૂત પગલાંને કારરે દેશમાં દૈનનક ઓક્સિજન ઉતપાદન 

ક્ષમતા 10 ગરાથી ્વધય થઈ....

આાોક્ક્સજન ઉત્ાદનમાં આાત્મનનભ્વરતા

સ્રમ્રન ટદિસ્રેમ્રાં ભ્રરત એેક ટદિસમ્રાં 900 મટેરિક ટન 
શ્લક્વિર મેટરકલ એ્રેક્સિજનનુાં ઉત્્રદન કરતુાં હતુાં. મ્રાંગ 
િધિ્રની સ્રથે ભ્રરતે મેટરકલ એ્રેક્સિજનનુાં ઉત્્રદન 10 
ગણ્રાંથી િધુ િધ્રરી દીધુાં. વિશ્ન્રાં ક્રેઇ પણ દેશ મ્રટે એ્ર 
એકલ્પનીય લક્ય હતુાં, પણ ભ્રરતે તેને હ્રાંસલ કરી લીધુાં.

-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n કોવવડની બીજી લહેર દરતમયાન જલલ્વડ 
મરેડકલ ઓક્સિજનની ઉતપાદન ક્ષમિા 
દૈનનક 900 મહેટ્રક ટન હિી. હવે ઓક્સિજન 
ઉતપાદન ક્ષમિા 10 ગણી વધીન ેદૈનનક 
9600 મહેટ્રક ટન થઈ ગઇ છે. 

n કોવવડ મહામારી દરતમયાન દેશમાં 
હોનસપટલોન ેજરૂરરયાિ પ્રમાણે 
ઓક્સિજનનાં ઉતપાદનમાં આત્મનનભ્ષર 
બનાવવા માટે કુલ 4,115 પ્રશેર સસવગ 
એડસોર્્ષન પલાન્ સ્ાપવામાં આવયા, જનેી 
ક્ષમિા (પીએસએ) 4,755 મેહટ્રક ટન છે.

પીએસએ પલાન્ટ સ્ાવપત અને 
કાયમાન્્વત કરીને રાજ્ો, કે્દ્રશાજસત 
રિદેશોને સહયોગ પૂરો પાડ્ો છે.

ઓક્સિજન એસિરિેસ ્ટ્રેન દ્ારા 
36,840 ્ટનથી ્વધય જલનક્વડ 
ઓક્સિજન પહોંચાડ્વામાં આવ્યં.

1,2
25

 
90

0

પીએેમ કેસ્મ એાંતગ્મત

સાંકટ દરવમય્રન

n 16 ઓગસ્ટ, 2022 સધુી જન ઔરચધ કેન્દ્રોની સખં્યા 8786 છે, જનેી સખં્યા સરકારે માચ્ષ 
2024 સધુી વધારીન ે10,000 કરવાનો લક્ષ્ય નક્ી કયષો છે.

n આ કેન્દ્રો પર બજાર રકમિ કરિાં 50-90 ટકા ઓછા ભાવમાં દવા અને મહહલાઓ માટે એક 
રૂવપયામાં સનેનટરી નપેરકન પણ મળે છે.

n આ પ્રોજકે્ટ અિંગ્ષિ સામાન્ માણસન ે15,000 કરોડ રૂવપયાથી વધનુી બચિ થઈ છે. 
આ યોજના અિંગ્ષિ સાધારણ બબમારીથી માંડીન ેકેનસર સધુીની દવાઓ અન ેમરેડકલ 
ઉપકરણોન ેસામલે કરવામાં આવયા છે.

સાર્વારનાં તોતતગ ખચ્ષમાં 
મોંઘી દ્વાઓનો પર સમા્વેશ 

થાય છે. પર આ દ્વા તમને 
બજાર કકમત કરતા 50થી 90 

્ટકા સસતા ભા્વમાં મળે તે 
આશયથી સરકારે રિધાનમતં્રી 

જન ઔરધધ કે્દ્ર શરૂ કયયાં છે..

જન આાૌષવધ યાોજનાઃ આસરકારક, સસતી આનો જનઉપયાોગી દવા
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n 2020માં જ્યારે આપણ ેકોવિડ જિેી િશૈ્વિક 
મહયામયારીનો સયામનો કરતયા હતયા અન ેકડક 
લોકડયાઉન સયાથે દેશ તનેી સયામ ેલડિયાની તયૈયારી 
કરી રહ્ો હતો. બીજી એક ચિંતયા હતી, કોવિડ 
ઉપરાંત ભખૂ અન ેગરીબી સયામ ેલડિયાની. આ 
ચિંતયાને દૂર કરિયા િડયાપ્રધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ મયાિં્ચ 
2020માં 1.70 લયાખ કરોડ રૂવપયયાથી િધનુાં 
પ્રધયાનમંત્ી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજની જાહેરયાત કરી 
જથેી કોઈ ભખંુૂ ન સિેૂ અન ેકોઇને તકલીફ ન પડે..

પોકજની મહત્વની બાબતાો
n કોવિડ સયામ ેલડી રહેલયા આરોગયકમમીઓ મયાટે 50 

લયાખ રૂવપયયાનો આરોગય િીમો.

n કોવિડ દરમમયયાન 80 કરોડ લોકોન ેપ્રમત વયક્ત 
દર મહહન ેપાંિં કકલો ઘઉં અથિયા િંોખયા અન ે
એક કકલો દયાળ મફત આપતી પ્રધયાનમતં્ી ગરીબ 
કલ્યાણ અન્ન યોજનયા છે. નનઃશલુ્ક રેશનની આ 
વિવિની સૌથી મોટી યોજનયા છે. યોજનયાની પ્રશંસયા 
કરતયા આતંરરયાષટ્ીય નયાણયા ભડંોળે જણયાવ્ુ ંકે, 
તને ેકયારણ ેભયારતની મોટી િસમત કોવિડન ેકયારણ ે
અમતશય ગરીબીની શે્ણીમાં જતી બિંી ગઈ.

જેએ્રે મને જણે છે તએે્રે મને સમજે પણ છે. હુાં  
મ્રર્ર મ્રટે નથી એને પ્રતે્રન્રએ્રે મ્રટે પણ નથી. હુાં  
એહીં ગરીિ્રે મ્રટે છુાં . હુાં  ગરીિીમ્રાં જન્્ર ેછુાં  એને 
ગરીિીમ્રાં જીવ્ય્રે છુાં . હુાં  ગરીિ્રેનુાં દદ્મ સમજુાં  છુાં
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન (ગરીબ કલ્ાણ 
યાોજનાની શરૂઆાત કરાવતા)

પીઆોમ ગરીબ કલ્ાણ પોકોજપીઆોમ ગરીબ કલ્ાણ પોકોજ
..જોથી કાોઇ ભૂખ્ું ન સૂવો..જોથી કાોઇ ભૂખ્ું ન સૂવો

કરોડ મહહલા જનધન ખાતાધારકોન ેત્રર 
મહહના સયધી 500-500 રૂવપયાની રકમ 

સીધી તમેનાં ખાતામાં

કરોડ પરર્વારોનાં હહતમાં 
મનરેગાની લઘયતમ મજૂરી 182 
રૂવપયાથી ્વધારીને રૂ. 202 કરી.

કરોડ વૃધ્ો, વ્વધ્વાઓ અન ેરદવયાંગોન ે1000 
રૂવપયાનય ંમાજસક પેન્શન

20 13.62 

03
પીઆોમ હકસાન યાોજના આંતગ્વત 8.7 કરાોડ 
ખોડૂતાોનો આોપ્પ્રલનાં પ્રથમ સપાહમાં ખાતામાં 

2000 રૂપ્પયાની મદદ.

રાજ્ય સરકારોિકે મજૂરો મા ટ્ે  કન્સ્ટ્રક્શિ 
વકેલફટેર ફન્ડ ્બિાવવાિો નિદદેશ

ઉજજવલા યોજિા અંતગ્ત મફત નસનલન્ડર

43 લાિ કમ્ચારીઓિાં ઇપીએફ િાતામાં 
24 ્કા કોન્ટ્ર ીબ્ુશિ.
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ડબલ્યએચઓ અનયસાર ભારતમાં રસોડાંનાં ધૂમાડાને 
કારરે દર ્વરવે આશરે પાંચ લાખ લોકોનાં મૃતય થતા હતા. 
એલપીજીને સાધન સંપન્ન લોકોની ઓળખ માન્વામાં 
આ્વતી હતી. ્વડારિધાને લોકોને સબજસડી જતી કર્વા 
મા્ેટ ‘ગગ્વ ઇ્ટ અપ’નયં આહ્વાન ક્યું હ્યં...

ઉજ્જવલા- ચગવ ઇટ આપ
ઓેક કરાેડ લાેકાેઓ ેગેસ સબસસડી છાેડી, 
ધયુમાડામયુક્ત રસાેડાંની રદશામાં રિયાસ...

0 0.31
1.62

5.78
11.49

એલપીજી કનકે્શન આપ્વાની શરૂઆત 
1965માં કર્વામાં આ્વી. આ ્વરવે 2000 

કનકે્શન આપ્વામાં આવયા છે.

તમામ રરાોમાં સ્વચ્છ ઇંધણ
ઓાંકડાઃઓેલપીજી ગ્ાહકાે કરાેડમાં

1947 1965 1980 1990 2001 2010 2022

30.53 મુન્શી પ્રેમચાંદે 1933મ્રાં એેક 
િ્રત્ર્મ લખી હતી-ઇદગ્રહ. 
તેનુાં મુખ્ પ્રત્ર હતુાં હ્રમીદ 
ન્રમન્રે ન્રનકર્ર ેિ્રળક. 
હ્રમીદ મેળ્રમ્રાં મીઠ્રઇ 
ખ્રિ્રને િદલે દ્રદી મ્રટે 
ચચપપય્રે ખરીદીને લ્રિે છે, 
જેથી રસ્રઇે કરતી િખતે 
દ્રદીન્રાં હ્રથ ન દ્રઝે. જે  
હ્રમીદ એ્રિુાં કરી શકે ત્રે 
દેશન્ર િર્રપ્રધ્રન કેમ ન 
કરી શકે
-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

n ઉજજિલયા યોજનયામાં 9.34 કરોડ નિયા એલપીજી કનેક્શન 
આપિયામાં આવયયા. લગભગ 100 ટકયા લોકોને એલપીજી કિરેજમાં 
સમયાિી લેિયામાં આવયયા છે. દેશમાં આશરે 31 કરોડ ગેસ જોડયાણો 
છે, જ્યારે 2014માં મયાત્ 14 કરોડ જ હતયા.

n હિે 75 ટકયાથી િધુ ઘરોમાં પયાઇપ દ્યારયા ગેસ પહોંિંયાડિયાનાં લક્ષ્ય 
પર કયામ િંયાલી રહું છે. 

n  2014માં ‘પહલ’ યોજના દ્ારા નકલી કનકે્શનની ઓળખ 
કરવામાં આવી. માચ્ષ, 2015માં પીએમ મોદીએ ‘નગવ ઇટ અપ’ 
દ્ારા સંપન્ન લોકોન ેએલપીજી સબજસડી જિી કરવાનંુ આહવાન 
ક્ુું, જથેી બચલેા પસૈામાંથી જરૂરરયાિમંદો સધુી એલપીજી 
જસજલન્ડર પહોંચાડી શકાય.

n  એક કરોડથી વધુ લોકોએ સવચે્છાએ સબજસડી છોડી, િો 1 મ,ે 
2016નાં રોજ પીએમ મોદીએ ઉજજવલા યોજનાની શરૂઆિ 
કરી. આ અિંગ્ષિ ગરીબોન ેનનઃશલુ્ક એલપીજી કનેક્શન 
આપવામાં આવ ેછે.
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એ વ્વ્ંટબરા કહી શકાય કે કૃષર રિધાન દેશ તરીકે ઓળખાતાં ભારત જનેી અડધીથી ્વધય ્વસતત આ ક્ષતે્ર સાથે 
સંકળાયેલી હો્વા છતાં દેશનો અન્નદાતા અત્યંત ઓછી આ્વક અને તમામ મયશકેલીઓ ્વચ્ચે આર્થક ઉપાજ ્ષન 
કર્વા મજબૂર હતો. પર ્વડારિધાન મોદીએ ‘બીજથી બજાર’ સયધીનાં વ્વચાર સાથે ખેડૂતોની આ્વક બમરી 

કર્વાનો સંકલપ લીધો, એ્ટલયં જ નહીં પર ્વા્વરીની તૈયારીથી માંડીને બજારમાં પાક પહોંચાડ્વા સયધીનાં દરેક 
તબક્ામાં પગલયં ભ્યું...

…..જોથી બમણી થાય ખોડૂતાોની આાવક

વાવણી પહો લાં

વાવણી દરવમયાન

વાવણી બાદ
n  માટીનાં આરોગયની માહહિી ધરાવિા 

22.91 કરોડ મુદ્રા આરોગય કાડ્ષ  જારી. 
પૈસાની સમસયા ન નડે િે માટે આશરે 
3.28 કરોડ નવા રકસાન કે્રડટ કાડ્ષ  
મંજૂર.

n  ખાિર માટેની લાંબી લાઇનો નાબૂદ. 
25 મે, 2015નાં રોજ નવી ્ુરરયા નીતિ 
જારી. 100 ટકા નીમ કોટીંગ ધરાવતું 
્ુરરયા ઉપલબ્ધ.

n  પ્રધાનમતં્રી કકૃ યર સસચાઇ યોજનામાં 
સસચચિ ક્ષેત્રમાં વકૃધ્ધ્ધ. ખેડૂિોને િેમનાં 
જજલલામાં મોસમ અને કકૃ યર સંબંચધિ 
માહહિી એસએમએસ દ્ારા. ઉન્નિ 
બીજની ઉપલબ્ધિા વધી.

n  જલલ્વડ નેનો ્ુરરયાની દૈનનક 15 
બોટલ ઉતપાદન ક્ષમિા િૈયાર. એક 
વર્ષમાં 3.27 કરોડ બોટલોનું વેચાણ 
થ્ું.

n  પીએમ ફસલ બીમા યોજનામાં 2018થી 
અત્ાર સધુી 11.42 કરોડથી વધુ 
ખડૂેિો સામેલ.

n  કકૃયર પડિરની સરખામણીમાં દોઢ ગણી 
એમએએસપી કરી.

n  ઇ-નામમાં 1.73 કરોડથી વધુ ખડૂેિો 
રજીસ્ટર.

n  પ્રાકકૃતિક કકૃયરનો સરૌથી વધુ લાભ નાના 
ખડૂેિોને થઈ રહ્ો છે, જમેની વસતિ 80 
ટકાથી વધુ છે, જનેાથી િમેન ેપ્રોત્સાહન 
મળી રહંુ છે.

n  રકસાન રેલના 167થી વધુ રૂટ ખડૂેિોનાં 
પાકને દેશનાં ખૂણે ખણેૂ પહોંચાડી રહ્ા 
છે.

n  એક લાખ કરોડ રૂવપયાનંુ એગ્રીકલ્ચરલ 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર ફન્ડ લોંચ કરવામાં આવ્ંુ.

n  ખડૂેિ ઉતપાદક સગં્ઠનોની શરૂઆિ. 
ઇ-નામ જવેા પલટેફોમ્ષ દ્ારા પાક 
વેચવાની સવુવધા.

બજોટ પણ વધું, આાચથટિક સલામતી સુનનનશ્ચત
n  કકૃયરનું બજટે આ્ઠ વર્ષ પહેલાં 22,000 કરોડ રૂવપયા હતું, 

જનેે 5.6 ગણંુ વધારીને ચાલુ વર્ષમાં 1.32 લાખ કરોડ રૂવપયા 
કરવામાં આવ્ું.

n  ભારિીય પાકની વવદેશોમાં માંગ વધી છે, જનેે કારણે 2021-
2022માં કકૃયર ચીજોની નનકાસનો આંક 50 અબજ ડોલરે 
પહોંચયો છે.

n  પીએમ રકસાન સન્ાન નનચધમાં 12.02 કરોડ લાભાથથીઓનાં 
ખાિામાં વરષે 6,000 રૂવપયા મોકલવામાં આવી રહ્ા છે.

n  રકસાન માનધન યોજનામાં 19.16 લાખ લોકો સામેલ. બે 
હેક્ટરથી ઓછી ઉપજાઉ જમીન અને 18-40 વચ્ેની ઉંમર 
હોય િો મહહને રૂ. 3,000નું પેન્શન.
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બજોટ 
સુધારાથી 
બદલાઇ 
દોશની હદશા
n બજટે રજૂ કરવાની પરંપરા િોડીન ેમોદી 

સરકારે ક્ાંતિકારી પહેલ કરી. બજટે રજૂ 
કરવાની િારીખન ેનાણાકીય વર્ષ 2017-
18થી 28 ફેબુ્આરીન ેબદલ ે1 ફેબુ્આરી 
કરી, જથેી સસંદમાં વહેલંુ મજૂંર થઈ 
જાય. 

n 21 સપટેમબર, 2016નાં રોજ કેબબનેટે આ 
સધુારાન ેમજૂંરી આપી અન ેરેલ બજટેને 
સામાન્ બજટેની સાથ ેમજ ્ષ કરી દીધંુ.

n પહેલાં એવુ ંથતંુ હતુ ંકે ફેબુ્આરીનાં 
અંતિમ કાય્ષ રદવસ પર સંસદમાં બજટે 
રજૂ થતુ ંહતુ ંઅન ેબજટે પાસ થિાં થિાં 
મ ેમહહનાનાં પહેલાં કે બીજા સપિાહ 
સધુી સસંદીય પ્રરક્યા ચાલ ુરહેિી હિી, 
જનેાથી બજટેની મોટી રકમ ખચ્ષ થઈ 
શકિી નહોિી.

n આટલુ ંજ નહીં, નાણાકીય વર્ષનાં 
પ્રારંભનાં બે મહહનાનાં ખચ્ષ માટે સરકારે 
સસંદમાંથી લખેાનુદાન પસાર કરાવવુ ં
પડતુ ંહતુ.ં આ સધુારાથી એ લાભ થયો 
કે પ્રથમ ્વાટ્ષરમાં જ કુલ ખચ્ષમાં વધારો 
જોવા મળયો.

n અંદાજપત્રીય સધુારાનાં આ ઉપાયથી 
મતં્રાલયો અન ેવવભાગોન ેપણ નાણાકીય 
વર્ષનાં પ્રારંભથી જ આખુ ંબજટે ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં મદદ મળે છે, જનેાંથી 
યોજનાઓનાં અમલીકરણમાં આખંુ વર્ષ 
ઝડપ રહે છે.

એમે િજેટને એેક મટહન્રે િહેલુાં કયુું છે. એેક 
મટહન્રે િહેલુાં કરિ્રન્રે એથ્મ છે મ્રરે દેશની એ્રચથશિક 
વ્યિસ્્રને એેક મટહન્ર પહેલ્રાં દ્રેર્રિિ્રની છે.
- નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n કોવવડનાં સમયમાં સામાન્ બજટે બાદ વડાપ્રધાને િમામ હહિધારકો-
ખાનગી, જાહેર, રાજ્ો, કેન્દ્ર સરકાર મળીને સરકારનાં વવવવધ 
વવભાગો સાથે સંવાદની નવી પરંપરા શરૂ કરી, જથેી બજટેને વહેલી િકે 
વાસિવવક રીિે અમલી કરી શકાય અને િેનાં સારા પરરણામ મળે.

n આ સુધારા દ્ારા ઐતિહાજસક બજટે ‘ન્ૂ ઇનન્ડયા’નાં પાયાને મજબૂિ 
કરવા અને ભારિને આર્થક મહાશક્િ િરીકે ઉપસાવવાનું વવઝન 
ડોક્ુમેન્ બની રહું છે.

બજોટ વોશબનાર
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સુધારાઆાોથી સરળ 
બન્ાો ઉદાોગાોનાો માગ્વ

2014માં જ્ારે નરે્દ્ર મોદીએ દેશનય ંસયકાન 
સભંાળ્ય ંત્યારે અથ્ષતતં્ર અતં્યત નનરાશાજનક 
નસ્તતમાંથી પસાર થઈ રહય ંહ્ય.ં આ સમયમાં 
્વડારિધાન ેસયધારાનો માગ્ષ અપનાવયો. પહેલાં 
માળખાકીય સયધારો અન ેપછી ઉદ્ોગ-ધધંો 
અન ેરોકાર મા્ેટ અનયકયળ ્વાતા્વરર તયૈાર 
ક્યું. આ સયધારાઓનય ંપરરરામ ેઇઝ ઓફ ડયઇંગ 
નબઝનસેનાં રેન્કિંગમાં જો્વા મળ્ય,ં તો કોવ્વડ 
અન ેરશશયા-્યકે્ન ્યધ્ જ્ેવા સકં્ટનાં સમયમાં 
પર અથ્ષતતં્રએ સયધારાની ગતત દશમા્વી....

ઇિસોલવન્સી ્બકેન્કરપ્ી 
કોડ 2016 અિકે 2021માં

સુધારો
એનપીએ ઘટી અને ઉદ્ોગ 
ચલાવવો સરળ બનાવયો

સસગલ વવન્ડો 
ક્લયરન્સ
ઉદ્ોગ અથવા 
રોકાણ માટે િમામ 
મંજૂરી હવે એક જ 
જગયાએ મળે છે.

રટે ટ્્ર ોસપકેક્ક્ટવ ટ્ેક્સ િાબૂદ
કંપનીઓ પાસેથી જૂનાં સોદા પર 

પણ ટેસિ વસૂલી નાબૂદ કરવાના 
નનણ્ષયની વવશ્વભરમાં પ્રશંસા થઈ

એમએસએમઇ પર 
વવશકેર ફોકસ
આ સેક્ટરની વયાખ્યા 
નવેસરથી નક્ી થઈ. 
સમસયા નનવારણ માટે 
ચેમમપયન પોટ્ષલ શરૂ 
કરવામાં આવ્ું

કંપિીઝ એમકેન્ડમકેન્ 
એક્ટ, 2017
આનાંથી નાની 

કંપનીઓને રાહિ 
મળી

ઇઝ આાોફ ડુઇંગ 
શબઝનોસ

142
134

130
100

77
77

63

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

એાંગ્ેજીમ્રાં એેક કહેિત છે, કે ‘સ્રઇઝ એ્રેફ 
ધ કેક મેટસ્મ’. એેટલે કે જેટલી મ્રેટી કેક હશે 
એેટલ્રે મ્રેટ્ર ેટૂકર્ર ેલ્રેક્રને્રાં ભ્રગમ્રાં એ્રિશે. 
એ્રિી જ રીતે, એથ્મતાંત્રનુાં લક્ય પણ જેટલુાં 
મ્રટુેાં  હશે, દેશની સમૃનધધ પણ એેટલી જ હશે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

20
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વવદેશીરો રોકાણનાં માગ્ષ ખોલ્ાં
રેલવે, ઇન્ફ્ા, રડફેનસ, રડવાઇસ જવેા 

ક્ષેત્રોમાં એફડીઆઇને મંજૂરી. 
બીજાં સેક્ટસ્ષ માટે નનયમ 

સરળ કરવામાં 
આવયા.

કાયદાઓિી 
ર્ળમાંરી મુક્ત

વેપાર સાથે 
સંકળાયેલા 2875 
કાયદા/અડચણોને 

ઓળખીને 
2007 નાબૂદ 

કયમા. 25,000 
કોમપલાયનસ નાબૂદ 

કયમા.
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ભારતની જીડીપી ભારતમાંથી નનકાસ
છેલલાં 20 ્વર્ષમાં 10 
ગરાથી ્વધય વધૃ્ધ્

આઝાદી બાદ અત્યાર સયધી 600 ગરો ્વધારો

જીડીપી (્વત્ષમાન ભા્ેવ-લાખ કરોડ રૂવપયામાં). 
સ્ોતવઃ ઇકોનોતમક સ્વવે,પીઆઇબી

સ્ોતવઃ ઇકોનોતમક સ્વવે, સ્ત્રોતવઃ પીઆઇબી, ્વરડ્ષ  બેકિં.
તમામ આકંડા અબજ ડોલરમાં

0.1 0.2 0.5 1.5 5.8
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આાઝાદી બાદ આા રીતો વૃધ્ધ પામ્ું આથ્વતંત્

ઇનસાોલવન્ી બોન્કરપસી કાોડ
n  ડૂબેલું ચધરાણ એટલે કે એનપીએ હંમેશા બેન્કો માટે સમસયા 

રહી છે. િેનાંથી બેન્કની ચધરાણ ક્ષમિા પર અસર પડે છે અને 
અથ્ષિંત્રની ગતિ અવરોધાય છે.

n  બીજી બાજુ, કોપષોરેટ જગિ િરફથી એવી ફરરયાદ કરવામાં 
આવે છે કે ભારિમાં ખોટમાં ચાલી રહેલી કંપની બંધ કરવામાં 
ઘણો સમય લાગે છે. િેથી જદિી કંપનીઓનું સેટલમેન્ કરીને 
બેન્કોને પૈસા આપવાની જરૂર હિી. એટલાં માટે, ઐતિહાજસક 
સુધારા િરીકે 2016માં ઇનસોલવનસી બેન્કરપ્ી કોડ લાગુ 
કરવામાં આવયો.

n  વયાપારરક સુગમિા અને એનપીએનાં સેટલમેન્ માટેનું આ 
ઐતિહાજસક પગલું હતું. કોવવડ 19 બાદથી અસરગ્રસિ કંપનીઓ 
ખાસ કરીને એમએસએમઇ સેક્ટરનાં હહિમાં િાજિેરમાં જ િેમાં 
કેટલાંક ફેરફાર કરવામાં આવયા છે.

n  વિ્ષમાન કેન્દ્ર સરકારનાં કાય્ષકાળમાં પ્રથમ વાર બેન્કોએ 
રડફોલ્સ્ષની સંપનત્ જપિ કરવાની સાથે િેમની પાસેથી રૂ. 
10,000 કરોડથી વધુની રકમ ભરપાઈ કરાવી. ભારિમાં 
બેન્કોની એનપીએ છ વર્ષનાં સરૌથી નીચા સિર 5.9 ટકાએ છે.

ઉદાોગાો માટો કાોપાવેરોટની જોમ 
ઇન્ોબ્ન્ટવ સુવવધા
અત્યાર સયધી તમ ેકોપષોરે્ટ જગતમાં સારી કામગીરી કર્વા 
બદલ પફષોમનસ જલ્ક્ડ ઇનસજેન્ટ્વ એ્ટલ ે કે પીએલઆઇ 
અગં ેસાંભળ્ય ંહ્ય,ં રિથમ ્વાર કે્દ્ર સરકારે દેશનાં ઉદ્ોગ 
જગતન ેસારાં ઉતપાદન પર પીએલઆઇ આપ્વાની જાહેરાત 
કરી. 14 મહત્વનાં કે્ષત્રોમાં આશરે બ ેલાખ કરોડ રૂવપયાની 
પીએલઆઇ યોજનામાં પાંચ ્વર્ષની અદંર 30 લાખ કરોડનાં 
ઉતપાદન અન ે60 લાખ ન્વાં રોજગાર પદેા કર્વાની ક્ષમતા હૈ.

1. ફુડ પ્રોસેસસગ ઇન્ડસ્ટ્ર ી

2. આઇટી હાડ્ષવેર

3. એસી, એલઇડી બલબ

4. ફામમાસ્ુહટકલ ઇન્ડસ્ટ્ર ી

5. ફામમાસ્ુહટકલ એપીઆઇ 
(દવાઓનો કાચો માલ)

6. ટેજલકોમ મેન્ુફે્ચરરગ

7. સોલર પીવી મોડુલ્સ

8. ઇલેક્ટ્ર ોનનક મેન્ુફે્ચરરગ

9. મેરડકલ ઉપકરણ

10. ઓટોમોબાઇલ કમપોનન્

11.  ડ્ર ોન અને સંલગ્ન ચીજો

12. ટેસિટાઇલ

13. સપેશયાજલટી સ્ટીલ

14. એડવાન્્સડ કેતમકલ સેલ

1950-51 1960-61 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2021-221970-71
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દરોક રરમાં વીજળી
જીવનમાં રિકાશ રેલાયાે

એ્રજે મ્રત્ર દેશન્રાં ઘરે ઘરે જ િીજળી નથી પહ્રંચી, પણ 
િધુ કલ્રક્રે િીજળી મળિ્ર લ્રગી છે. િન નેશન િન 
પ્રિર ચગ્ર એ્રજે દેશની ત્રક્રત િની ચૂકી છે. સ્રૌભ્રગય 
ય્રેજન્ર એાંતગ્મત ત્રણ કર્રેર િીજળી જેર્રણ્રે એ્રપીને એમે 
સેચ્ુરેશનન્રાં લક્ય સુધી પહ્ંરચી રહ્્ર છીએે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

પયમા્વરર અનયકયળ અન ેસસતી ્વીજળી સયધી, તમામ 
લોકોની પહોંચ શક્ય બની શકી, તેનાં મા્ેટ કે્દ્ર સરકાર 
કૃતનનશ્ચયી છે. આ પહેલ અતંગ્ષત કે્દ્ર સરકાર દીનદયાલ 
ઉપાધયાય ગ્ામ જ્ોતત યોજના, સૌભાગય યોજના, ઉજાલા 
યોજના, ગ્ામ ઉજાલા યોજના, પીએમ કયસયમ યોજનાથી 
્વીજળી ક્ષતે્રમાં મો્ટા પાય ેપરર્વત્ષન કરી રહી છે.

n સરૌભાગય યોજના અંિગ્ષિ ત્રણ કરોડ કનેક્શન આપીને આપણે 
પૂણ્ષિાની નજીક છીએ. લગભગ 18,000 ગામનું વીજળીકરણ 
કરવામાં આવ્ંુ છે.

n પીએમ કુસુમ યોજના દ્ારા વીજળી બચાવવા પર ભાર છે. સરકાર 
ખેડૂિોને સોલર પંપની સુવવધા પૂરી પાડી રહી છે, ખેિરનાં રકનારે 
સોલર પેનલ લગાવવામાં મદદ કરી રહી છે.

n ઉજાલા યોજનાથી ગરીબ અને મધયમ વગ્ષનાં પરરવારોને વીજળી 
બબલમાં દર વરષે 50,000 કરોડ રૂવપયાની બચિ થાય છે.

કરોડથી ્વધય એલઇડી ્વહેંચ્વામાં 
આવયા સૌથી મો્ટા એલઇડી વ્વતરર 
કાય્ષક્મ ઉજાલા યોજના અતંગ્ષત

તમજલયન ્ટન રિતત ્વર્ષ કાબ્ષન 
ડાયોસિાઇડ ઉત્સજ્ષનમાં ઘ્ટાડો થયો 
રિધાનમંત્રી કયસયમ યોજનાથી.,

તમજલયન ્યનન્ટ હ્ય ંનારાકીય ્વર્ષ 
2021-22માં. ્વાર્રક ્વીજળી ્વપરાશ 
1,385 તમજલયન ય્નન્ટ થયો.

37
32

12
85

ભારત સરકારે ગ્ામીર ભારતન ેસતત 
્વીજળી સપલાય કર્વાનાં હે્યથી દીનદયાલ 
ઉપાધયાય ગ્ામ જ્ોતત યોજના તયૈારી કરી.

2014

23
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દરોક રરમાં વીજળી
જીવનમાં રિકાશ રેલાયાે

n  કોમિ સર્વસ સકેન્રષઃ ગ્રામીણ સિરનાં ઉદ્ોગ સાહજસકોનાં 
માધયમથી ગ્રામીણ ક્ષતે્રમાં સરકારી અને વયવસાયી 400થી 
વધુ સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે. દેશભરમાં 5.31 લાખ કેન્દ્ર 
છે, જમેાં 4.20  લાખ ગ્રામ પંચાયિ સિર પર છે.

n  ઉમંગ એપષઃ આ એપ પર 1570થી વધુ સરકારી સેવાઓ અને 
22,000થી વધુ બબલ ચૂકવણી સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે.

n  રડનિંલોકરષઃ િેમાં મહતવનાં દસિાવેજોને પેપરલેસ સેવ 
કરવાની સુવવધા છે. િેનાં પર 11.7 કરોડથી વધુ ્ુઝસ્ષ, 2167 
ઇશ્ુઅસ્ષ, 532 કરોડથી વધુ દસિાવેજ ઉપલબ્ધ કરવામાં 
આવયા.

n  રાષટ્ર ીય રડજજટલ સાક્ષરિા તમશન અને રડજજટલ સાક્ષરિા 
અભભયાનમાં 53.67 લાખથી વધુ લાભાથથી પ્રમાણણિ.

n  ઇલેક્ટ્ર ોનનસિ ઉતપાદનમાં વવશ્વનાં ટોચનાં ત્રણ દેશોમાં સામેલ 
થશે. 2025 સુધી 300 અબજ અમેરરકન ડોલરનાં ઉતપાદનનું 
લક્ષ્ય.

ટરશ્જટલ ઇન્ડિય્ર એબભય્રને જે એેક િહુ મ્રેટુાં  
ક્રમ કયુું છે તે છે શહેર એને ગ્રમ્રે િચ્ેન્ર 
એાંતરને ઘટ્રરિ્રનુાં. એ્રજે ભ્રરત એે ટદશ્ર 

તરફ એ્રગળ િધી રહ્ુાં છે, જેમ્રાં ન્રગટરક્રેને 
ય્રેજન્રએ્રેન્રાં લ્રભ મ્રટે, દસત્રિેજે મ્રટે 

સરક્રર પ્રસે રૂિરૂ હ્રજર થિ્રની જરૂર નથી 
પરતી.

-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

n  દેશમાં સેમી  કન્ડક્ટર અને રડસપલે ઉતપાદનનાં વવકાસ માટે 
76,000 કરોડનાં ખચ્ષનાં સેતમકોન ઇનન્ડયા કાય્ષક્મને મંજૂરી 
આપી.

હડનજટલ ઇન્ડિયાઃ મજબૂત 
થયાો સામાન્ માણસ

્વૈગશ્વક પડકારો ્વચ્ચે રડજજ્ટલ અથ્ષતંત્ર અને નાગરરકોને મજબૂત કર્વામાં જોડાયેલા ્વડારિધાન નરે્દ્ર 
મોદીથી ્વધય રડજજ્ટલ તાકાતને કોર સમજી શકે. એ્ટલાં મા્ેટ 1 જયલાઇ, 2015નાં રોજ રડજજ્ટલ ઇન્ડયા 

લોંચ કર્વામાં આવ્યં, જ ેસામાન્ય નાગરરકોને સશકત બના્વી રહયં છે. આ અંતગ્ષત નાગરરકોનયં જી્વન સયગમ 
બના્વ્વામાં આ્વી રહયં છે....

24
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'ટોકોડ' આોટલો ટોકનાોલાોજીનાો દાયકાો
જઓે સમયની સાથે આધયનનક ્ેટકનોલોજીને નથી અપના્વતાં, સમય તેને પાછળ મૂકીને આગળ જતો 
રહે છે અને એ ત્યાંનો ત્યાં રહી જાય છે. ત્રીજી ઔદ્ોગગક ક્ાંતત સમયે ભારતે તેનો અનયભ્વ કયષો છે. 

એ્ટલાં મા્ેટ 2014માં દેશનયં ને્ૃત્વ સંભાળતા જ ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ રડજજ્ટલનયં ગ્વન્ષનસ જોડીને 
ઇઝ ઓફ જલવ્વગને ન્વાં આયામ આપયા. હ્વે ્ેટકેડ (્ેટકનોલોજીનો દાયકો)ની સાથે ઔદ્ોગગક ક્ાંતત 

4.0 મા્ેટ ભારત તૈયાર છે.
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આ્ુષયમાન ભારિ, જલ જીવન તમશન, ઉમંગ એપ, રડજજલોકર, 
હયાિીનું પ્રમાણપત્ર, આધાર આધારરિ ડીબીટી સહહિ મોટાં 
ભાગની સરકારી યોજનાઓને ઇ-સેવાથી જોડીને પારદર્શિા 
સુનનજશ્ચિ થઈ છે, િો લોકો હવે લાઇનમાં ઉભા રહેવાને બદલે ઘેર 
બે્ઠાં સેવાઓનો લાભ લઈ રહ્ા છે.

5.75 રક.મી. ઓબપટકલ ફાઇબરની લાઇન પાથરીને અત્ાર સુધી 
1.79 લાખ ગ્રામ પંચાયિોને િેની સાથે જોડવામાં આવી છે. એક 
લાખથી વધુ ગ્રામ પંચાયિોમાં વાઇ-ફાઇની સુવવધા છે.

ભારિ વવશ્વનાં એવા દેશોમાં સામલે છે જ્ાં પ્રતિ જીબી ઇન્રનેટ 
ડેટાનો દર સરૌથી ઓછો છે. રડસેમબર 2014માં આ દર પ્રતિ જી બી 
સરેરાશ 269 રૂવપયા હિો, િો જૂન, 2021 સધુીમાં 96 ટકા ઘટીને 
સરેરાશ 10 રૂવપયા થઈ ગયો હિો. માચ્ષ 2014માં દેશમાંં 25 કરોડ 
ઇન્રનટે કનકે્શન હિા, જ્ારે 2021 સધુીમાં  83 કરોડ થઈ ગયા 
હિા. 2021માં ભારિમાં 120 કરોડ મોબાઇલ સબસ્કાઇબર થયા, 
જમેાંથી 75 કરોડ લોકો સ્ાટ્ષ  ફોનનો ઉપયોગ કરે છે.

ગવમષેન્ ઇ-માકદેટ પલેસ એટલે કે GEM પોટ્ષલને કારણે 
સરકારી ખરીદીમાં ભ્રષટાચાર પર લગામ મૂકાઈ છે. પોટ્ષલ 
દ્ારા એક લાખ કરોડ રૂવપયાની વાર્રક ખરીદી થઈ રહી છે. િો 
ડાયરેક્ટ બેનનરફટ ટ્ર ાનસફર દ્ારા પૈસા હવે સીધા ગરીબોનાં 
ખાિામાં મોકલવામાં આવી રહ્ા છે. 2014થી 2021 દરતમયાન 
આશરે 2.22 લાખ કરોડ રૂવપયા બચાવવામાં આવયા છે.

મંગલયાન પ્રથમ જ પ્રયાસમાં મંગળની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશ 
કરનાર ભારિ વવશ્વનો એક માત્ર દેશ બન્ો. ભારિ 2014 બાદ 34 
દેશોનાં 342 ઉપગ્રહ અવકાશમાં મોકલી ચકંુૂ્ છે, જ્ારે 2014 
સધુી માત્ર 35 વવદેશી ઉપગ્રહ જ મોકલવામાં આવયા હિા. હાઇ 
સપીડ સદેંશાવયહાર સવુવધાઓ વધારવા માટે ભારિે એડવાન્્સડ 
ઉપગ્રહ જીસટે-11 અન ેજીસટે-29 અવકાશમાં મોકલ્ા.

જતંુનાશક અને પોરક િતવોનાં છંટકાવ માટે ખેડૂિ ડ્ર ોનનો 
ઉપયોગ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. ડ્ર ોનનાં માધયમથી  દુગ્ષમ 
વવસિારોમાં કોવવડ રસી અને દવાઓ પહોંચાડવામાં આવી. 
ડ્ર ોન સેક્ટરમાં ભવવષયની સંભાવનાઓને જોિાં પ્રથમ વાર ડ્ર ોન 
નીતિ જાહેર કરવામાં આવી.

સુશાસન માટો આાઇટીનાો ઉપયાોગ

આાોષ્પ્કલ ફાઇબરથી ગામડો ગામડો ઇન્ટરનોટ

માોબાઇલ સબસ્કાઇબર-ઇન્ટરનોટ ક્રાંવત

ભ્રટિાચાર પર લગામ

આવકાશ ક્ષોત્ો મહાશક્તિ બન્ું ભારત

ડાોન ટોકનાોલાોજી

એ્રપણે સેમીકડિક્ટર તરફ એ્રગળ િધી રહ્્ર છીએે. 5જી તરફ પગલ્રાં િધ્રરી રહ્્ર છીએે, 
એ્રેબટિકલ ફ્રઇિરનુાં નેટિક્મ  બિછ્રિી રહ્્ર છીએે, એ્ર મ્રત્ર એ્રધુશ્નકત્રની એ્રેળખ છે, 
એેિુાં નથી. તેમ્રાં ત્રણ મ્રેટી ત્રક્રત સાંકળ્રયેલી છે. શ્શક્ણમ્રાં ટરશ્જટલ મ્રધ્યમથી મ્રેટી ક્રાંવત 
એ્રિિ્રની છે. એ્રર્રેગય સેિ્રએ્રમે્રાં મ્રેટુાં  પટરિત્મન એ્રિિ્રનુાં છે. ટરશ્જટલથી કૃવર જીિનમ્રાં 
પણ મ્રેટુાં  પટરિત્મન એ્રિિ્રનુાં છે. એેક નિુાં વિશ્ તૌય્રર થઈ રહ્ુાં છે. એ્ર દ્રયક્રે મ્રનિ જવત 
મ્રટે ટેકેરન્રે સમય છે.  -નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન
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આાહટટિહફશશયલ આાહટટિ હફશશયલ 
ઇન્ટોનલજન્ઇન્ટોનલજન્
પોટન્ટ આનો ટ્રોડમાક્વમાં પોટન્ટ આનો ટ્રોડમાક્વમાં 
નવાો ઇવતહાસનવાો ઇવતહાસ
વ્વજ્ાન અને ્ેટકનોલોજી એ ક્ષતે્ર છે, જનેાં પર કોઇ પર દેશનાં 
ભવ્વષયનો પાયો ્ટકેલો છે. ભારતમાં 2014 બાદ શાસન 
વય્વસ્ામાં તેનાં પર ખાસ ભાર મૂક્વામાં આવયો, તો ભવ્વષયની 
એ ્ેટકનોલોજી પર ફોકસ કર્વામાં આવ્ય ંજમેાં આગામી 
્વરષોમાં વ્વકાસનાં અથ્ષ બદલ્વાની ક્ષમતા છે. આમાંથી એક છે 
આર્્ટરફશશયલ ઇને્ટજલજનસ એ્ટલે કે કૃવત્રમ બયધ્ધ્મત્તા. આ 
સાથે કે્દ્ર સરકારે ઇનો્ેવશન અન ેરરસચ્ષને રિોત્સાહન આપ્વા 
મા્ેટ પ્ેટન્ટ અને ્ટ્રેડમાક્ષ નાં નનયમોન ેબદલ્ા, જથેી નીતતગત 
જડતાથી નીકળીને ન્વા ભારતનય ંનનમમાર થઈ રહય ંછે.

n  2018-19નાં બજટેમાં કેન્દ્ર સરકારે આર્ટરફશશયલ 
ઇને્જલજનસનાં ઉપયોગ પર વયાપક કાય્ષનીતિ બનાવવાની 
જવાબદારી નીતિ આયોગને સોંપવામાં આવી. આ માટે ટાસ્ 
ફોસ્ષની રચના કરવામાં આવી છે. િેની સાથે, ઓક્ટોબર 
2020માં સાિ સૂત્રીય રણનીતિ પણ િૈયાર કરવામાં આવી છે. 
સીબીઆઇએ ઇને્લ સાથે મળીને ભારિમાં એઆઇની પ્રાથતમક 
માહહિી આપવાના હેતુથી એઆઇ ફોર ઓલ કાય્ષક્મ શરૂ કયષો 
છે.

n  પેટન્ અને ટ્ર ેડમાક્ષ ની ઓછી સંખ્યાને જોિાં કેન્દ્ર સરકારે 
2016થી બરૌધ્ધ્ધક સંપદા નીતિની શરૂઆિ કરી. કેન્દ્ર સરકારે 
પેટન્ અરજદારોની મુશકલી ઉકેલવા માટે 2016, 2017, 2019, 
2020માં પેટન્ નનયમોમાં ફેરફાર કયમા છે. સાથે સાથે, રરસચ્ષને 
પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી શશક્ષણ સંસ્ાઓ પરની પેટન્ ફી 
80 ટકા સુધી ઘટાડી દીધી છે.

n  ટ્રેડમાકષોમાં પહેલાં 74 ફોમ્ષ રહેિા હિા પણ હવે િેને ઘટાડીને 
માત્ર આ્ઠ કરી દેવામાં આવયા છે અને આ પ્રકારનાં પેટન્ માટે 
િમામ પ્રકારનાં ફોમ્ષને સમાપિ કરી દીધા છે અને િેનાં માટે માત્ર 
એક જ ફોમ્ષ રાખવામાં આવ્ું છે. વવવવધ ટેકનોલોજીકલ ક્ષેત્રો 
માટે પેટન્ની િપાસ માટે 2016 દરતમયાન 72 મહહનાનો સમય 
લાગિો હિો, જનેે ઘટાડીને 5થી 23 મહહના કરવામાં આવયો છે.

એ્રજે ભ્રરતની િત્મમ્રન 
એ્રચથશિક ટરકિરીન્રે મુખ્ 

એ્રધ્રર ટેકન્રેલ્રેજી એ્રધ્રટરત 
વિક્રસ છે. ક્રરણ કે એમે દરેક 
સેક્ટરમ્રાં ઇન્રેિેશનને સપ્રેટ્મ 

કરી રહ્્ર છીએે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

66,440
સયધી પહોંચી પ્ેટન્ટ ફાઇન્લગની 
સંખ્યા નારાકીય ્વર્ષ 2021-22 

દરતમયાન. નારાકીય ્વર્ષ 2014-
15માં તે 42763 હતી. જ ેસાત ્વર્ષની 

મયદતમાં 50 ્ટકાથી ્વધય વૃનધિ છે.

26
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ઇનાોવોશન પર હવો 
સરકારનું ફાોકસ

ભારતમાં ક્યારેય ્વૈજ્ાનનક રિતતભાઓની કમી નહોતી. પર આ રિતતભાઓને યોગય મંચ અને જસસ્ટમ પૂરી 
પાડ્વાનો અભા્વ હતો. એ્ટલાં મા્ેટ, આ રિતતભાઓને ન સાચી મંઝીલ મળી ન વ્વકાસની નીતતઓમાં ્ૈવજ્ાનનક 

અભભગમનો આધાર સામેલ થઈ શક્યો. 2014માં દેશનયં સયકાન સંભાળતા જ ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ આ 
રદશામાં પગલાં લેતાં કહયં, “રરસચ્ષને ‘લેબમાંથી લે્ડ’ પર લા્વ્વાની જરૂર છે.” આ સાથે સરકારની દરેક નીતતમાં 

વ્વજ્ાનની સાથે ઇનો્વેશન પર ધયાન આપ્વામાં આવ્યં, ન્વેમબર 2016માં અ્ટલ ઇનો્વેશન તમશન સાથે આ 
રિયત્ોને ન્વી મંઝીલ મળી. આને કારરે ઇનો્વેશન ઇ્ડેસિમાં સતત સયધારો થયો.

n  અટલ ઇનોવેશન તમશન દ્ારા 2200થી વધુ સ્ટાટ્ષઅપને 
મદદ કરવામાં આવી છે. હવે અટલ ઇનોવેશન તમશનને 
માચ્ષ 2023 સુધી વધારવા માટે કેબબનેટે મંજૂરી આપી છે.

n  નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રથમ વાર 15 ઓગસ્ટ, 2015નાં રોજ લાલ 
રકલલા પરથી ‘સ્ટાટ્ષઅપ’ ઇનન્ડયા કાય્ષક્મની જાહેરાિ કરી 
હિી અને હવે ભારિ વવશ્વની ત્રીજી સરૌથી મોટી સ્ટાટ્ષઅપ 
ઇકો જસસ્ટમ બની ગ્ું છે.

n  સ્ટાટ્ષઅપ ઇનન્ડયા અભભયાનના શુભારંભ બાદ 24 
ઓગસ્ટ, 2022 સુધી દેશમાં 76,689થી વધુ સ્ટાટ્ષઅપને 
માન્િા અપાઈ ચૂકી છે. ભારિમાં 45 ટકા સ્ટાટ્ષઅપમાં 
ઓછામાં ઓછી એક મહહલા રડરેકટર છે અને 100થી 
વધુ સ્ટાટ્ષઅપ ્ુનનકોન્ષ બની ગયા છે.

્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીનયં સપનયં છે કે દેશનો ્ય્વાન 
નોકરી માગનાર નહીં પર નોકરી આપનાર બને. 
આત્મનનભ્ષર બને. એ મા્ેટ જરૂર છે ્ય્વાનોનાં સપનાનાે 
સાચો રસતો બતા્વ્વાની. સ્ટા્ટ્ષઅપ ઇન્ડયા યોજનાનો 
મયખ્ય હે્ય ઉદ્ોગ સાહજસકતાને રિોત્સાહન આપ્વાનો 
છે, જનેાંથી દેશમાં રોજગારની તકો ્વધે...

n અટલ ઇનોવેશન તમશનની જવાબદારી નીતિ 
આયોગને સોંપવામાં આવી અને િે અંિગ્ષિ સુ્લમાંથી 
જ બાળકોમાં વૈજ્ાનનક અભભગમને પ્રોત્સાહન આપવા 
માટે અટલ હટન્કરીંગ લેબની સ્ાપના કરવામાં આવી, 
િો  ઉદ્ોગ સાહજસકોનાં સપના સાકાર કરવા માટે 
અટલ ઇન્કુ્બેશન સેન્રની સ્ાપનાની શરૂઆિ 
કરવામાં આવી.

n દેશનાં 722 જજલલામાં 10,000 અટલ હટન્કરીંગ 
લેબની સ્ાપના થઈ ચૂકી છે.

સ્ટાટ્વઆપ ઇન્ડિયા
સ્ાટ્સઓપથી યયુનનકાેન્સ સયુધી પહાંચાે દેશ
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યુપીઆાઇઃ હડનજટલ પોમોન્ટમાં ક્રાંવતની શરૂઆાત
ભારિ સરકાર હટ્ર જલયન ડોલર રડજજટલ અથ્ષિંત્રનું લક્ષ્ય 
હાંસલ કરવા માટે સ્ટાટ્ષઅપ અને ્ુવાનોની સરક્ય ભાગીદારી 
સુનનજશ્ચિ કરવા માટે નવી િકો પેદા કરી રહી છે, િો કેશલેસ 
ઇકોનોમી માટે રડજજટલ પેમેન્ને પ્રોત્સાહન આપી રહીછે, 
જનેાંથી રડજજટલ ઇકોનોમીની સંસ્કૃતિ પેદા થઈ રહી છે. એવપ્રલ 
2016માં ્ુપીઆઇની શરૂઆિ થઈ, જથેી હવે કોઇને રોકડ 

સાથે રાખવાની, બેન્ક કે એટીએમ શોધવાની જરૂર ન પડે.
n •્ુપીઆઇ એક અગ્રણી રડજજટલ ચૂકવણીનું પલેટફોમ્ષ છે. 

હવે કોઇ પણ વગ્ષ, કોઇ પણ શહેર-ગામમાં રડજજટલ પેમેન્, 
્ુપીઆઇ કરી રહ્ો છે. િે 330 બેન્કો સાથે જોડાયેલું છે. 
જુલાઇ, 2022માં રેકોડ્ષ  રૂ. 10.62 લાખ કરોડથી વધુનાં 
600 કરોડ ટ્ર ાનઝેક્શન કરવામાં આવયા.

600 કર્રેર યુપીએ્રઇ રિ્રને્ક્શન ઉતૃ્ષ્ટ ઉપલક્બ્ધ છે. તે નિી ટેકન્રેલ્રેજી એપન્રિિી એને એથ્મતાંત્રને સ્ચ્ 
િન્રિિ્રની ટદશ્રમ્રાં ભ્રરતન્રાં લ્રકે્રેન્રાં સ્રમૂટહક સાંકલ્પને શ્નટદશિષ્ટ કરે છે. મ્રર્ર દેશિ્રસીએ્રનેી ત્રક્રત જૂએ્રે, વિશ્ની 
40 ટક્ર ટરશ્જટલ લેિરદેિર એ્રપણ્ર ટહનુ્સત્રનમ્રાં થ્રય છે.  -નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

હડનજટલ જીવન પ્રમાણપત્
હયાતીનયું રિમાણપત્ર 
ઓાપવાનયું ટેન્શન હવે દયૂર

સેલ્ફ સટટશિટફકેશન 
િ્રદ હિે ટરશ્જટલ 
લ્રઇફ સટટશિટફકેટ 
િધુ એેક સક્મ એને 
એસરક્રરક વ્યિસ્્ર 
છે, જેન્રાંથી સ્રમ્રન 
મ્રણસને લ્રભ થશે. 
ટરશ્જટલ સટટશિટફકેટથી 
પેન્શનધ્રરક્રેએે હિે દર 
િરસો નિેમ્બર મટહન્રમ્રાં 
જતે જઈને હય્રતીનુાં 
પ્રમ્રણપત્ર રજૂ કરિ્રની 
જરૂર નહીં પરે. હિે 
તેએ્રે શ્નવિશિધ્ે પ્રેત્રન્રાં 
ખ્રત્રમ્રાં પેન્શન મેળિી 
શકે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, 
િર્રપ્રધ્રન

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હયાિીનું પ્રમાણપત્ર લોંચ 
કરિી વખિે આ વાિ કહી હિી. વરરષ્ઠ નાગરરકોએ 
જીવન સરળ કરનાર હયાિીનાં પ્રમાણપત્રને કારણે 
હવે પેન્શનસષે વર્ષમાં એક વાર જાિે જઇને જીવવિ 
હોવાનું પ્રમાણપત્ર આપવાની જરૂર નહીં રહે. ઉમંગ 
એપ, સ્ાનનક જીવન પ્રમાણ કેન્દ્ર, જાહેર સેવા કેન્દ્રનાં 
માધયમથી હવે િેઓ રડજજટલ હયાિીનું પ્રમાણપત્ર જમા 
કરાવી શકે છે.

n 2014માં હયાિીનાં પ્રમાણપત્રની રડજજટલ સેવા શરૂ 
થવાથી 16 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી આશરે 5.81 કરોડ 
રડજજટલ જીવન પ્રમાણપત્ર જમા થઈ ચકૂ્યા છે.

n હયાિીનાં પ્રમાણપત્ર સંબંચધિ વધુ માહહિી https://
jeevanpramaan.gov.in/#homeપરથી મળી 
શકશે. ઉમંગ એપ પર કેટલીક માહહિી ભરીને રડજજટલ 
હયાિીનું પ્રમાણપત્ર જનરેટ કરાવી શકાય છે.

n વેરરરફકેશન માટે UIDAIથી પ્રમાણણિ બાયોમેહટ્રક 
રડવાઇસનો ઉપયોગ કરો.

n હયાિીનાં સર્ટરફકેટનું એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે 
9718397183 નંબર પર તમ્સડ  કોલ કરો.
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નવી કર પ્રણાનલ
કરદાતાઓાેનયું જીવન સરળ

ફોસલોસ આોસોસમોન્ટ, કર સુધારા
કર સયધારાની રદશામાં મહત્વનાં 

પગલાં લ્ેવામાં આવયા છે. 
રિામાણરક કરદાતાઓને સન્ાન 

સાથે ફેસલેસ એસેસમેન્ટ 
વય્વસ્ાની શરૂઆત કર્વામાં 
આ્વી છે. ફેસલેસ એસેસમેન્ટ 
દ્ારા ઇકિંમ્ેટસિ રર્ટન્ષ દાખલ 

કર્વા મા્ેટ ્ેવરરરફકેશન રિોસેસ, 
તપાસ, મૂલ્ાંકન, અપીલ, રરફ્ડ 

જારી કર્વાની રિરક્યામાં ઘરી 
મદદ મળશે.

n નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે 31 જુલાઇ, 2022 સુધી આશરે 5.83 કરોડ 
આઇટીઆર ભરવામાં આવયા. 31 જુલાઇ, 2022નાં રોજ એક રદવસમાં 
72.42 લાખથી વધુ આઇટીઆર દાખલ કરવાની સાથે આઇટીઆર દાખલ 
કરવાની સંખ્યામાં નવો વવક્મ સજા્ષયો.

n નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે 16.06.22 સુધી સીધા કરવેરાની વસૂલાિ 
ગયા વર્ષનાં સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 45 ટકાથી વધુ વધી. નાણાકીય 
વર્ષ 2022-23 માટે કુલ કર વસુલાિ લગભગ 40 ટકાનાં દરે વધી. 
નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે એડવાનસ કર વસુલાિ 1,01,017 કરોડ રહી 
જ ે33 ટકાથી વધુનો વધારો સૂચવે છે.

n વયક્િગિ કરદાિાઓને પૂરિી રાહિ આપવા અને 
આવકવેરા કાયદા સરળ બનાવવા માટે સરકારે 
2020નાં બજટેમાં ઇન્કમટેસિ રરટન્ષ ફાઇલ કરવા 
માટે નવી વયવસ્ા દાખલ કરી. નવી કર પ્રણાજલને 
ફાઇનાનસ એક્ટ 2020 દ્ારા લાવવામાં આવી. નવી 
કર વયવસ્ા કરદાિાઓ માટે વૈકલલપક છે અને આ 
નવી પ્રણાજલથી લોકો વધુ ઇન્કમટેસિ બચાવી રહ્ા 
છે.

n  પાંચ લાખ રૂવપયા સુધીની આવક પર કર 
ચૂકવણીમાંથી સંપણૂ્ષ રાહિ. 2.5થી 5 લાખ સુધીનાં 
સલેબ માટે ટેસિનાં દર 10 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા 
કરવામાં આવયો. સ્ટાન્ડડ્ષ  રડડક્શન રૂ. 40,000થી 
વધારીને રૂ. 50,000 કરવામાં આવ્ું છે.

n આવકવેરા રરટન્ષ ફોમ્ષ પહેલેથી ભરેલું હોવાથી હવે 
આઇટીઆર ઓછાં સમયમાં ભરવું હવે સરળ બની 
ગ્ું છે. આઇટી રરટન્ષ અને અપીલનું ઇલકે્ટ્ર ોનનક 
વેરરરફકેશન થાય છે.

n આઇટી વવભાગમાંથી િમામ સંદેશાવયવહાર ્ુનનક 
ડોક્ુમને્ આઇડેજન્રફકેશન નંબર સાથે ઇલેક્ટ્ર ોનનક 
રીિે જનરેટ થાય છે અને પાન િથા આધાર હવે એક 
બીજાનાં વવકલપમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.
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ભ્રરતન્રે િર્રપ્રધ્રન બભક્ુક િનીને તમ્રરી સમક્ 
ટદકરીએ્રેની શ્જંદગીની ભીખ મ્રાંગી રહ્્રે છે. ટદકરીએ્રેને 
પટરિ્રરનુાં ગિ્મ મ્રન્રે, ર્રષ્ટનુાં સન્્રન મ્રન્ર.ે
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

સ્રત િર્મ પહેલ્રાં િર્રપ્રધ્રન નરેન્દ્ર 
મ્રેદીએે દીકરીએ્રેની શ્જંદગી એાંગે ભીખ 
મ્રાંગી હતી, જે મટહલ્ર કેન્દ્રીત નિ્ર 
ભ્રરતન્રાં શ્નમ્ર્મણની ટદશ્રમ્રાં તેમન્રે 
એેિ્ર ેસાંકલ્પ હત્રે, જેમ્રાં નિ્ર ભ્રરતન્રાં 
કેન્દ્રમ્રાં ન્રરી શક્તિને તેનુાં ઉચચત સન્્રન 
એ્રપિ્રની નિી શરૂએ્રત થઈ હતી.

હવો નવા ભારતનાં 
કોન્દ્રમાં નારી શક્તિ

બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ જવેી યોજનાઓન ેકારણે નવમેબર 
2021માં જારી નેશનલ ફેતમલી હેલ્થ સવષે પ્રમાણે દેશમાં પ્રથમ વાર 
1000 પુરુરોની સરખામણીમાં 1020 મહહલાઓ છે.

જન ઔરચધ કેન્દ્રોમાંથી એક રૂવપયામાં સેનનટરી નેપરકનની 
શરૂઆિ. માતકૃ વંદના યોજનાથી ખાિામાં સીધી આર્થક મદદ. 
તમશન ઇન્દ્રધનરૂ અંિગ્ષિ ગભ્ષવિી મહહલાઓ અને નવજાિ 
બાળકોને નનઃશુલ્ક રસીકરણની વયવસ્ા.

સકુન્ા સમકૃધ્ધ્ધ ખાિાની શરૂઆિ. જનધન ખાિામાં 55 ટકા 
ખાિાધારક મહહલાઓ. સે્ટન્ડઅપ ઇનન્ડયા અન ેમદુ્રા યોજના 
અિંગ્ષિ મહહલા ઉદ્ોગ સાહજસકોન ેસરળ ચધરાણ. પ્રધાનમંત્રી 
આવાસ યોજનામાં મહહલા અરજકિમાઓન ેપ્રાથતમકિા. 

12 વર્ષથી ઓછી વયની બાળકીઓ પર દુષ્કમ્ષમાં ફાંસીની સજા. 
દુષ્કમ્ષ કેસોમાં બે મહહનાની સુનાવણી પૂરી કરવાનો કાયદો. 
દેશભરમાં વન સ્ટોપ સેન્રની શરૂઆિ. નાઇટ શશફ્ટમાં 
મહહલાઓને કામ કરવાની મંજૂરી. મહહલાઓ વવરુધ્ધ અપરાધ 
કરનારાઓનો નેશનલ ડેટા બેઝ. 5600 કરોડ રૂવપયાનાં નનભ્ષયા 
ફન્ડની સ્ાપના.

નલંગ ગુણાોતિરમાં સુધારાો

પાોષણની સાથો આારાોગય પર ધાન 

આાચથટિક આનો સામાનજક સશક્તિકરણ

કાયદાકીય સલામતી

સનૈનક સુ્લોમાં હવ ેછોકરીઓન ેપણ પ્રવશે. સીઆરપીએફ અને 
સીઆઇએસએફમાં મહહલાઓ માટે વવશરે અનામિ. રદલ્ી અને 
કેન્દ્રશાજસિ પ્રદેશની પોજલસ ભિથીમાં નોન-ગેઝેટેડ હોદ્ાઓ પર 
અનામિ. સનેામાં પ્રથમ વાર મહહલાઓને લડાકુ ભૂતમકામાં સામલે 
કરવામાં આવી. વા્ુસનેામાં ફાઇટર પાયલટ િરીકે સવીકાય્ષિા.

તમામ બંધ દરવાજ ખાોલ્ા
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બોટી બચાઆાો, બોટી પઢાઆાોઃ દરોક બાજુ સુધારાો
સમગ્ જી્વન ચક્માં ઘ્ટતો જતો બાળ ન્લગ 

ગયરોત્તર, છોકરીઓ અને મહહલાઓનાં 
સશકકતકરર સંબંધધત મયદ્ાઓ પર ધયાન આપ્વા 

મા્ેટ જાનયઆરી, 2015માં બ્ેટી બચાઓ, બ્ેટી 
પઢાઓ યોજનાની શરૂઆત કર્વામાં આ્વી. 

દીકરીઓને મહત્વ આપ્વાની રદશામાં શરૂ કર્વામાં 
આ્વેલી આ યોજનાએ જન અભભયાનનયં રૂપ લીધયં. 
્વાહનો પાછળ પર ‘બે્ટી બચાઓ, બે્ટી પઢાઓ’ 

લખેલયં જો્વા મળ્યં. 405 જજલલા પર વ્વશરે ફોકસ. 
દીકરીઓની આર્થક સલામતી મા્ેટ સયકન્યા સમૃધ્ધ્ 

યોજના શરૂ, 3.03 કરોડ ખાતા ખયલ્ા. યોજનામાં 
પરંપરાગત વયાજથી ્વધય વયાજ દર મળે છે અને તે 

પર કરમયકત.

આસર જોવા મળી

થયો રયાષટ્ીય સતરે 
લલગ ગુણોત્તર 2020-

21માં િધીને. 2014-
15માં તે 918 હતો.

n 1020 મહહલાઓ 1000 
પરુુરોની સરખામણીમાં 
નશેનલ ફેતમલી હેલ્થ સવષે 
પ્રમાણે

n માધયતમક શશક્ષણમાં 
દીકરીઓની નોંધણી 2014-
15માં 75.51 ટકાથી વધીને 
2020-21માં 79.46 ટકા થઈ.

 937

સંસ્યાકીય પ્રસુમતમાં પણ સુધયારો થયો. 2014-
15માં સંસ્યાકીય પ્રસમુત 87 ટકયા હતી, જ ે2020-

21માં િધીને 94.8 ટકયા થઈ.

મુધસલમ મહહલાઆાોનો હટ્રપલ 
તલાકમાંથી મુક્તિ
જુલાઇ 2019
શુ-ં મુસસલમ મહહલાઓિકે હ ટ્્રપલ તલાક (તલાક-
એ-બ્બદ્દત) આપવાિી પ્રરાિકે ગિુો ્બિાવવાનું 
વવધકેયક પસાર કરવામાં આવ્ુ.ં

વર્ષ 2017માં સુપ્રીમ કોટદે સાયરા બાનો કેસમાં 
નનણ્ષય આપિા એક સાથ ેિીન િલાકની પ્રથાને 
ગરેબધંારણીય ગણાવી. અલગ અલગ ધમષોનાં 
પાંચ જજની બનેે્ચ 3-2થી ચૂકાદો સભંળાવયો હિો. 
કોટદે સરકારને આ રદશામાં છ મહહનાની અદંર 
કાયદો લાવવા નનદદેશ આપયો હિો. િને ેધયાનમાં 
રાખીન ેસરકારે મુન્સલમ મહહલા વવવાહ અચધકાર 
સરંક્ષણ વવધયેક સસંદનાં બંન ેગકૃહોમાંથી પસાર 
કરવામાં આવ્ંુ. 25 જુલાઇનાં રોજ લોકસભામાં 
અન ે30 જુલાઇ, 2019નાં રોજ રાજ્સભામાં 
વવધયેક પસાર કરવામાં આવ્ંુ.

મહતવ- લાખો મનુ્સલમ મહહલાઓ માટે આ 
રાહિભ્ુું પગલુ ંહતુ.ં િનેે પગલ ેિીન િલાકનાં 
કેસોમાં ઘટાડો થયો.

તૃષ્ષ્ટકરણન્રાં ન્રમ પર દેશની 
કર્રેર્ર ેમ્રત્ર-િહેન્રેને તેમન્રાં 
એવધક્રરથી િાંચચત ર્રખિ્રનુાં 
પ્રપ કરિ્રમ્રાં એ્રવ્યુાં. મને એે 

િ્રતન્રે ગિ્મ છે કે મનુસલમ 
મટહલ્રએ્રેને તેમન્રાં એવધક્રર 

એ્રપિ્રનુાં ગ્રૌરિ એમ્રરી 
સરક્રરને પ્ર્રપ્ત થયુાં છે.

-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

દેશમાં ગભ્ષવિી મહહલાઓનાં 
આરોગય અને બાળકોની યોગય 
દેખરેખ માટે 12 સપિાહની રજા 
મળિી હિી, જ ેઓછી પડિી 
હિી. કુપોરણથી બાળકો અને 
મહહલાઓનાં આરોગય પર અસર 
પડિી હિી. બાળકોની યોગય દેખરેખ 
અને ભરણપોરણ થાય િે માટે 
સરકારે 2017માં મેટરનનટી બેનનરફટ 
એક્ટ, 1961માં સુધારો કરીને 55 
વર્ષથી વધુ જૂના કાયદામાં પરરવિ્ષન 
સાથે મેટરનનટી રજા 12 સપિાહથી 
વધારીને 26 સપિાહ કરવામાં આવી. 
આ પગલાં સાથે મેટરરનનટી લીવની 
બાબિમાં કેનેડા અને નોવષે જવેા સરૌથી 
વધુ મેટરનનટી લીવ આપિા દેશોમાં 
ભારિ સામેલ થઈ ગ્ું છે.

હવો 26 સપાહની 
‘મોટરનનટી લીવ’
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n દેશનાં સરૌથી મોટા બંધારણીય હોદ્ા 
રાષટ્રપતિનાં પદ પર આરદવાસી મહહલા 
પહોંચી છે. અંિરરયાળ જગંલ વવસિારમાંથી 
રાયજસના હહલ સુધી પહોંચનાર દ્રરૌપદી મુમુ્ષ 
આ આરદવાસી સમુદાયમાંથી આવે છે.

n અનુસૂચચિ જનજાતિનાં લોકોનાં કલ્ાણ અને 
આરદવાસી વવસિારોનાં વવકાસ માટે 2022-
23માં 41 મતં્રાલય અને વવભાગોને બજટેમાં રૂ. 
87,584 કરોડની ફાળવણી.

n ભગવાન બબરસા મુંડાની જયંિી 15 નવેમબર 
જનજાિીય ગરૌરવ રદવસ જાહેર.

n ઝારખંડમાં ભગવાન બબરસા મુંડા આરદવાસી 
સવિંત્રિા સેનાની સંગ્રહાલય સહહિ દેશભરમાં 
આરદવાસી સવિંત્રિા સેનાની સંગ્રહાલયનું 
નનમમાણ થશે. રાષટ્ર ીય આરદવાસી સંગ્રહાલય 
નમ્ષદા જજલલાના ગરૂડેશ્વરમાં સ્પાશે.

n 27 જજલલામાં 50 નવા એકલવય મોડલ 

સ્રમ્રશ્જક ન્રયન્ર ેએથ્મ છે- સમ્રજન્રાં દરેક 
િગ્મને સમ્રન તક્રે મળે, જીિનની પ્રય્રની 

જરૂટરય્રત્રેથી ક્રેઇ િાંચચત ન  રહે. દશ્લત, પછ્રત, 
એ્રટદિ્રસી, મટહલ્ર, ટદવ્ય્રાંગ જ્્રરે એ્રગળ 

એ્રિશે ત્્રરે જ દેશ એ્રગળ િધશે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

આનુસૂચચત જનજવતનું 
સશક્તિકરણ
આઝાદીનાં 75 ્વર્ષ પૂરા થઈ ગયા 
છે, પર આઝાદીના આંદોલનમાં 
અવ્વસ્મરરીય યોગદાન અને 
બજલદાન આપનાર આરદ્વાસી 
સમાજને મયખ્ય રિ્વાહમાં જોડ્વા મા્ેટ 
8-9 ્વર્ષ પહેલાં ખાસ રિયત્ો નહતા 
કર્વામાં આવયા. અ્ટલનબહારી 
્વાજપેયીની સરકારમાં 1999માં 
અલગ મંત્રાલય બના્વ્વામાં આવ્યં 
હ્યં પર ‘સબકા સાથ, સબકા 
વ્વકાસ, સબકા વ્વશ્વાસ ઔર સબકા 
રિયાસ’નાં અભભગમ સાથે સાચા 
અથ્ષમાં આ સમયદાયને આગળ 
્વધાર્વાનયં કામ નરે્દ્ર મોદીનાં ્વડપર 
હેઠળની સરકારે ક્યું છે.

રેજસડેનન્શયલ સુ્લની આધારશશલા, 2026 સુધી 740 બનશે.
n ટ્ર ાઇબસ ઇનન્ડયા-આરદ મહોત્સવ લઘુ ભારિ છે, જ્ાં આરદવાસી 

કારીગરો, વણકર, કંુભાર, ક્ઠપૂિળી બનાવનાર અને ભરિકામ કરનારની 
ઉત્કૃષટ શશલપ પરંપરા બધું એક જ સ્ળે એકવત્રિ થાય છે.

n ટ્ર ાઇફેડ પોટ્ષલ www.tribesindia.com દ્ારા આરદવાસી પ્રોડક્્ટસનાં 
વેચાણને ઇ-કોમસ્ષ દ્ારા પ્રોત્સાહન આપે છે. આરદવાસી વસતિનું બાહુલ્ 
ધરાવિા પૂવષોત્ર રાજ્ોમાં છેલલાં આ્ઠ વર્ષમાં એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ 
અંિગ્ષિ વવકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવયો.
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સવણાવેનો આનામતઃ દરોક વગ્વની આાકાંક્ષા થઈ રહી છો  સાકાર

આર્થક રીતે નબળી સ્વર્ષ 
જાતતઓને સરકારી સ્ેવાઓમાં 

અનામત આપ્વાનો ્વાયદો 
ઘરો જૂનો છે, પર એવયં 

રિથમ ્વાર થ્યં છે કે જ્ારે 
કોઇ ્વગ્ષની આર્થક નસ્તતને 

અનામત સાથે જોડ્વામાં આ્વી 
હોય. સરકારે આ રદશામાં 

અનેક ન્વી પહેલ કરી છે, તો 
આ પગલયં સમાજનાં એક મો્ટા 

્વગ્ષની લાંબા સમયથી ચાલી 
રહેલી માંગને પૂરી કરનારં 

ગરા્વ્વામાં આવ્યં.

n સામાન્ વગ્ષનાં આર્થક રીિે નબળાં લોકોને શશક્ષણ અને રોજગારમાં 10 ટકા 
અનામિ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી.

n અનામિ આપવાનો હેતુ કેન્દ્ર અને રાજ્માં શશક્ષણનાં ક્ષતે્ર, સરકારી નોકરીઓ, 
ચૂંટણી અને કલ્ાણકારી યોજનાઓમાં દરેક વગ્ષની ભાગીદારી સુનનજશ્ચિ કરવાનો છે.

n પરરવારની વાર્રક આવક આ્ઠ લાખથી ઓછી અને પાંચ એકરથી ઓછી ખેિીલાયક 
જમીન ધરાવનારને આર્થક રીિે પછાિ માનવામાં આવે છે.

વૃ્ધાોની સામાનજક-આાચથટિક સલામતી સુનનનશ્ચત
n દેશમાં વકૃધ્ધોની 2011ની વસતિ ગણિરી પ્રમાણે 10.38 કરોડ અને 2031 સુધી 

19.34 કરોડની સંભાવનાને જોિાં સરકારે રાષટ્ર ીય વકૃધ્ધજન આરોગય દેખરેખ 
કાય્ષક્મ નામનાં કાય્ષક્મની શરૂઆિ કરી હિી.

n વરરષ્ઠ નાગરરકો માટે અટલ વયો અભ્ુદય યોજના નામની અમબ્ેલા યોજના 1 
એવપ્રલ, 2020થી લાગુ કરી છે. આર્થક અને સામાજજક સલામિી સાથે વયાજની 
વધઘટ સામે સલામિી આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી વયવંદના યોજના શરૂ કરી.

n દેશના અસંગહ્ઠિ ક્ષેત્રનાં લોકોને આર્થક સલામિી સુનનજશ્ચિ કરવા માટે સરકારે 
બે વીમા યોજનાઓ શરૂ કરી. પ્રધાનમતં્રી જીવન જ્ોતિ બીમા યોજના અને 
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના. 9 મે, 2022નાં રોજ યોજનાના સાિ વર્ષ પૂરાં. 
આ યોજનાઓ ઓછા પ્રીતમયમમાં જીવન, અકસ્ાિ કવચની સુવવધા આપે છે.

વડીલોની આર્થક સલામિી માટે 9 મે, 2015નાં રોજ શરૂ થયલેી આ યોજના 18-
40 વર્ષનાં િમામ નાગરરકો માટે ખુલલી છે. યોજનામાં પાંચ સલબે 1000 રૂવપયા, 
2000 રૂવપયા, 3000 રૂવપયા, 4000 રૂવપયા અન ે5,000 રૂવપયા પને્શનની ગરેન્ી 
આપવામાં આવ ેછે. વીમાધારકનાં મકૃત્નુી લસ્તિમાં પત્ી કે પતિ સમાન પેન્શનનાં 
હકદાર છે. આંિરરાષટ્ર ીય વકૃધ્ધજન રદવસ 1 ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ રાષટ્ર ીય 
હેલપલાઇન-એલડરલાઇન નામ ેટોલ ફ્ી 14567 શરૂ કરવામાં આવી છે.

આટલ પોન્શન યાોજના

આન્ પછાત વગ્વનો બંધારણીય દરજ્જાો
રાષટ્ર ીય પછાિ વગ્ષ પંચને બંધારણીય દરજજો આપવા માટે 102મું બંધારણીય 
સુધારા વવધેયક, 2018 પસાર કરવાનું છે. નવા કાયદામાં સવીકારવામાં આવ્ું 
છે કે પછાિ વગષોને અનામિ ઉપરાંિ વવકાસની પણ જરૂર છે. અન્ પછાિ 
વગ્ષની આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવા માટે શૈક્ષણણક વર્ષ 2021-22થી ગ્રેજ્ુએટ 
અને પોસ્ટ ગ્રેજ્ુએટ મેરડકલ અને ડેન્લમાં ઓબીસી માટે 27 ટકા અનામિ 
લાગુ કરવામાં આવી.
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નીવત આાયાોગ
ઓેટલે ભારતની થથંક ટેન્ક
સ્વતંત્રતા બાદ આપરા દેશે તત્ાલીન સોવ્વયેત 
સંઘના સમાજ્વાદી શાસનની વય્વસ્ાને અપના્વી, 
જમેાં યોજના બના્વીને કામ કર્વામાં આ્વ્યં 
હ્યં. પંચ્વરષીય તથા એક્વરષીય ચોજના ઘરાં 
લાંબા સમય સયધી ચાલતી રહી. આયોજન પંચે 
યોજના એકમ તરીકે દાયકાઓ સયધી યોજનાઓ 
બના્વ્વાનયં કામ ક્યું. પર 65 ્વર્ષ જૂનયં આયોજન 
પંચ આર્થક માળખામાં રિાસંગગક તો હ્યં પર 
્વીતેલાં કે્ટલાંક ્વરષોમાં અસરકારક નહો્યં રહયં. 1 
જાનયઆરી, 2015નાં રોજ આયોજન પંચનાં સ્ાને 
કે્દ્રરીય મંત્રીમંડળે નીતત (નેશનલ ઇન્નસ્ટટ્ૂશન 
ફોર ્ટ્ર ાનસફોર્મગ ઇન્ડયા) આયોગની રચના કરી. 
તેમાં સહકારી સમ્વાયતંત્રની ભા્વનાને કે્દ્રમાં 
રાખીને ‘મેક્સિસસ ગ્વન્ષનસ, તમનનમમ ગ્વમવેન્ટ’નાં 
અભભગમની પરરકલપનાને સ્ાન આપ્વામાં આવ્યં. 
નીતત આયોગનાં બે હબ છે.

n  ્ીમ ઇનન્ડયા હ્બષઃરાજ્યો અિકે કટે ન્દ્ર વચ્કે 
સંકલિકતમાનું કામ કરટે છકે .

n  િોલકેજ અિકે ઇિોવકેશિ હ્બષઃ િીમત આયોગ ધરન્ક 
ટ્ેન્કિી િં કેમ કામ કરટે છકે .

સહકાહરતા મંત્ાલયઃપ્રગવતનાો આાધાર સતંભ
દેશમાં 70 કરોડ ્વંધચત 
્વગ્ષનાં લોકોને આર્થક 

રીતે આત્મનનભ્ષર બના્વ્વા 
મા્ેટ સહકારરતાથી સારં 

બીજય  ંકંઇ ન હોઇ શકે. 
્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ 
દેશની આઝાદીનાં 75મા 

્વર્ષમાં કે્દ્રરીય સહકારરતા 
મંત્રાલયની રચના કરીને 
સહકારરતા આંદોલનમાં 

રિાર ફંૂક્યા.

n સમગ્ર વવશ્વની 30 લાખ સહકારી સતમતિઓમાંથી 8,55,000 ભારિમાં છે 
અને િેની સાથે લગભગ 13 કરોડ લોકો સીધી રીિે સંકળાયેલા છે. દેશનાં 91 
ટકા ગામ એવાં છે જમેાં કોઇને કોઇ સહકારી સતમતિ છે. મોદી સરકારે દેશની 
65,000 પ્રાથતમક કકૃયર ચધરાણ મંડળીઓનાં કમપ્ુટરાઇઝેશનનો નનણ્ષય 
લીધો છે, જનેાંથી આ મંડળીઓ, જજલલા સહકારી બેન્ક, રાજ્ સહકારી બેન્ક 
અને નાબાડ્ષ  ઓનલાઇન થઈ જશે.

n સહકારરિા ્ુનનવર્સટીની સ્ાપનાનું કામ પણ આગળ વધ્ું છે, જનેાંથી 
નવા પ્રોફેશનલ િૈયાર થશે અને સહકારરિા ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા લોકો અને 
નવા કમ્ષચારીઓ માટે િાલીમની વયવસ્ા પણ ઉપલબ્ધ થશે. સહકારરિાનાં 
વવચારને આધુનનક સમય પ્રમાણે બનાવીને, ટેકનોલોજી અને પ્રોફેશનાજલઝમ 
સાથે જોડીને િેને આગામી 100 વર્ષ સુધી આગળ લઇ જવામાં આવી રહું છે.
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n એક સમય ેલાંબી લાઇન, એપોઇન્મને્ 
માટે લાંબા સમયથી રાહ અને 
ઓરફસનાં સિિ આંટા મારવાન ેકારણે 
પાસપોટ્ષ  ઓરફસ બદનામ હિી. હવે 
પાસપોટ્ષ  સવેાનાં નામથી પોટ્ષલ પર 
ઓનલાઇન જ  અરજી કરી શકાય છે.

n 2014 સધુી દેશમાં માત્ર 77 પાસપોટ્ષ  
સેવા કેન્દ્ર હિા, જ્ારે હવ ે424 પોસ્ટ 
ઓરફસ પાસપોટ્ષ  સવેા સાથ ેકુલ 521 
કેન્દ્ર દેશભરમાં છે.

n 2014 સધુી પાસપોટ્ષ  બનાવવામાં 
સરેરાશ 16 રદવસ લાગિા હિા. હવે 
માત્ર પાંચ રદવસમાં િમારા હાથમાં 
પાસપોટ્ષ  આવી જાય છે. 

ટ્રાન્જોડિરનું  
સશક્તિકરણ 
આઝાદી બાદથી સમાજમાં પોતાની 
ઓળખ મા્ેટ ઝઝૂમી રહેલા ્ટ્ર ાનસજ ે્ ડર 
સમયદાયને પર અધધકાર આપ્વાની 
પહેલ....
n ટ્ર ાનસજને્ડરને સલામિી અને કલ્ાણ 

માટે ઉભયસલગી વયક્િ (અચધકાર અને 
સંરક્ષણ) અચઘનનયમ, 2019 લાગુ.

n સ્ાઇલ યોજનામાં ટ્ર ાનસજને્ડરનાં કલ્ાણ 
અને પુનવ્ષસનને પેટાયોજના સામેલ 
છે. પીએમ-દક્ષ યોજના અિંગ્ષિ િેમને 
કરૌશલ્ વવકાસ િાલીમ આપવાની યોજના 
બનાવવામાં આવી છે.

n નવેમબર, 2020માં ટ્ર ાનસજને્ડસ્ષ માટે 
રાષટ્ર ીય પોટ્ષલની શરૂઆિ કરવામાં આવી.

પીઆોમ સ્વનનવધ...
લારી-ગલ્ાવાળાઓાે માટે 
રાજેગારનાં પયુનઃસજ્સનનયું સાધન 

એેિુાં પ્રથમ િ્રર િનુાં છે 
કે લ્રખ્રે સ્ટીટ િેડિસ્મ 
સીધ્ર બસસ્મ સ્રથે 

જેર્રય્ર છે, જેથી તેમને 
તેમન્રે લ્રભ મળિ્રનુાં શરૂ 

થઈ શકે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n દેશમાં લાખો સ્ટ્ર ીટ વેન્ડર છે, જઓે ગ્રામીણ કે 
શહેરી વવસિારોમાં રસિાઓ પર ફળ, શાકભાજી 
વેચે છે અથવા લારી ગલલા કે નાની મોટી દુકાન 
ચલાવે છે. પણ આઝાદીનાં 70 વર્ષમાં િેમનાં માટે 
કોઇ યોજના નહોિી આવી.

n કોવવડ લોકડાઉન વચ્ે આ વગ્ષ પર સરૌથી વધુ 
અસર પડી ત્ારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 1 જૂન, 
2020નાં રોજ પીએમ સવનનચધ યોજનાની શરૂઆિ 
કરી. િેમાં સ્ટ્ર ીટ વેન્ડસ્ષને 10,000 રૂવપયા સુધીનું 
ચધરાણ આપવામાં આવે છે.

n આ અંિગ્ષિ અત્ાર સુધી 38 લાખથી વધુ લોન 
અરજી મંજૂર કરવામાં આવી છે, િો 3,848 કરોડ 
રૂવપયાથી વધુની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે.
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n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બીજા કાય્ષકાળમાં સરૌ 
પ્રથમ જળ સંબંચધિ િમામ કેસોને ભેગાં કરીને 
નવા જળશક્િ મંત્રાલયની રચના કરી.

n પીએમ મોદીનાં નનણ્ષય અને લક્ષ્ય હાંસલ 
કરવાની દ્રઢ ઇચ્છાશક્િ અને મોનનટરરગની 
ફોમ્ુ્ષલાને કારણે માત્ર ત્રણ વર્ષમાં 6.90 કરોડ 
ઘરોમાં નવા કનેક્શન આપવામાં આવયા અને 
10.1 કરોડ ઘરોમાં હવે નળમાંથી જળ મળે છે.

n 6 રાજ્ોનાં 100 ટકા ઘરોમાં હવે નળનાં 
જોડાણ અપાઈ ગયા છે. આશરે 85 ટકા સુ્લ 
અને 80 ટકાથી વધુ આંગણવાડીઓ સુધી 
નળમાંથી જળ પહોંચાડવામાં આવ્ું છે.

એ વ્વ્ંટબરા કહે્વાય કે આઝાદીનાં સાત દાયકા 
બાદ પર માત્ર 3.23 કરોડ ગ્ામીર ઘરોમાં જ 
નળનાં જોડાર હતા. ગામડાની એક મો્ટી ્વસતત 
પરંપરાગત સ્તોત અને ગંદા પારીથી થતી 
નબમારીઓનો સામનો કરતી હતી. આ સમસયાનાં 
ઉકેલ મા્ેટ ્વડારિધાન મોદીએ ઓગસ્ટ 2019નાં 
રોજ લાલ રકલલા પરથી પાંચ ્વર્ષમાં દરેક ઘરમાં 
નળમાંથી જળ પૂરં પાડ્વાન સંકલપ કયષો હતો.

દરોક રરમાં નળમાંથી જળ
ભગીરથ સપનયું સાકાર થઈ રહયું છે

લાખ કરોડ રૂવપયા ચાલય 
યોજના પર ખચ્ષ થઈ રહ્ો છે

કરોડ ઘરોમાં નળથી જળનયં 
લક્ષ્ય 2024 સયધી પૂરં થશે.

3.60 19.14 

કાૌશલ્ વવકાસઃ 5.70 કરાોડથી વધુનો તાલીમ
્વર્ષ 2014માં કૌશલ્ વ્વકાસ અને ઉદ્ોગ 

સાહજસકતા મંત્રાલયની રચના કયમા બાદ 
ભારતને વ્વશ્વની ભકિલ કેવપ્ટલ બના્વ્વાના 

હે્યથી 15 જયલાઇ, 2015નાં રોજ કૌશલ્ 
વ્વકાસ તમશનની શરૂઆતક કરી. અશખલ 

ભારતીય સતર પર તમશન અંતગ્ષત 20 
મંત્રાલય અને વ્વભાગ 40થી ્વધય યોજનાઓને 

લાગય કરી રહયં છે. તેમાં 31 માચ્ષ, 2021 સયધી 
એક કરોડથી ્વધય ્ય્વાનો સહહત 5.70 કરોડ 

લોકોને તાલીમ આપ્વામાં આ્વી છે.

n વયાવસાયયક શશક્ષણ અન ેકરૌશલ્ વવકાસનાં ક્ષતે્રમાં સહયોગ માટે જાપાન, ઓસ્ટ્રે જલયા, 
રશશયા, રફનલને્ડ સહહિ આ્ઠ દેશો સાથ ેસમજૂતિ.

n રાષટ્ર ીય શશક્ષણ નીતિ 2020માં વયાવસાયયક શશક્ષણ માટે જાગકૃતિ, વવવવધ વયવસાયો 
માટે જરૂરી કરૌશલ્, િમામ શાળાઓ અન ેઉચ્ શશક્ષણ સસં્ાઓમાં ફરજજયાિ વવરયો 
અન ેકરૌશલ્ અભયાસક્મનાં એકીકરણની કલપના. અમકૃિ કાળ એટલ ેકે ભારિ@2047 
માટે કરૌશલ્ વવકાસ અન ેઉદ્ોગ સાહજસક મતં્રાલય ેએક વવઝન િૈયાર ક્ુું છે.

ઝરપથી િદલ્રઇ રહેલ્ર િેપ્રરન્રાં િ્રત્રિરણ એને િજરની 
સ્સ્વતમ્રાં પ્ર્રસાંચગક િની રહેિ્રન્રે માંત્ર છે-સ્સ્લ, રીસ્સ્લ એને 

એપસ્સ્લ. -નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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પીઆોમ આાવાસ 
‘ઘરનાં ઘર’નયું સપનયું સાકાર
પાકા ઘરનયં સપનયં કોને ન હોય, પર 2014 પહેલાં સબકા 
સાથ-સબકા વ્વકાસની ભા્વનાથી કામ નહો્યં થ્યં. 
્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ 2015માં પીએમ આ્વાસ 
યોજનાથી ગ્ામીર અને શહેરી વ્વસતારોમાં પાકા ઘરનયં 
સપનયં સરળ ક્યું. હ્ેવ પાકા ઘરની સાથે શૌચાલય, મફત 
એલપીજી કનેક્શન અને રસોડામાં નળમાંથી જળ મળે 
છે, જનેાંથી ગરીબો અને ્વંધચતોમાં ન્વી આશા જાગી 
છે. છે્વાડાનાં મારસ સયધી લાભ પહોંચે તે મા્ેટ પીએમ 
આ્વાસની બંને યોજનાઓને 2024 સયધી ચાલય રાખ્વાની 
મંજૂરી આપ્વામાં આ્વી છે.

મક્રન મ્રત્ર ઇાં ટ, બસમેન્ટથી તૌય્રર થયેલુાં મ્રળખુાં નથી, 
પણ તેની સ્રથે એ્રપણી ભ્રિન્ર, એ્રપણી એ્રક્રાંક્્રએ્ર ે

જેર્રયેલી હ્રેય છે. ઘરની ચ્રર ટદિ્રલ્રે એ્રપણને 
સલ્રમતી ત્રે પૂરી પ્રરે છે, સ્રથે સ્રથે એ્રપણી એાંદર સ્રરી 

એ્રિતી ક્રલન્રે ભર્રેસ્રે એને વિશ્્રસ પણ જગ્રિે છે. 
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

કરોડથી વધુ મકાન બનાવયા 
પીએમ આવાસ યોજનામાં03 
લાખ કરોડ રૂવપયાથી વધુની 
રકમ ખચમાઈ અત્ાર સુધી26
કરોડ પાકા મકાન પ્રાથતમક 
સુવવધા સાથે બનાવવાનું લક્ષ્ય4.2

અત્યાર સયધી 2.3 
કરોડ લાભાથષીઓને 
આપ્વામાં આવયા છે 
મકાન
ચાલય નારાકીય 
્વર્ષમાં 80 લાખ 
ન્વા મકાન બનશે, 
48,000 કરોડ 
રૂવપયા મંજૂર 

જૂના કાયદાઆાોની ઝંઝાળમાંથી મુક્તિ મળી
n  વડાપ્રધાન બનિા પહેલાં નરેન્દ્ર મોદીએ 27 ફેબુ્આરી, 2014નાં 

રોજ રદલ્ીમાં ઉદ્ોગપતિઓ અને વેપારીઓની બ્ેઠકમાં કહું હતું, 
‘આપણી સજદગી, કાય્ષસ્ળ અને વેપારને નનયંવત્રિ કરવા માટે 
કાયદાઓની કેટલી મોટી જાળ છે.’

n  વડાપ્રધાન નન્ુ્િ થયા બાદ િરિ િેમણે કેન્દ્રરીય સચચવોને કહું, 
“િમે િમારા વવભાગ સંબંચધિ 10 એવા કાયદા કે નનયમ બિાવો 
જમેને આપણે નાબૂદ કરી શકીએ.” જૂનમાં િત્ાલીન કેન્દ્રરીય 
કાયદા મતં્રી રવવશંકર પ્રસાદે સંસદમાં રરવપલીંગ એન્ડ એમેનન્ડગ 
બબલ 2014 રજૂ કરીને અપ્રાસંનગક કાયદાઓને નાબૂદ કરવાની 
રદશામાં શરૂઆિ કરી હિી.

દેશની આઝાદી બાદ છ દાયકા ્વીત્વા છતાં અનેક 
કાયદા એ્વા હતા જનેો ન કોઈ ઉપયોગ હતો કે કોઇ 

રિાસંગગકતા. તેમ છતાં આ્ટલાં લાંબા સમય સયધી તેનાં 
પર કોઇનયં ધયાન ગ્યં નહો્યં.

1500
થી ્વધય નકામા કાયદા અત્યાર સયધી રદ કર્વામાં 

આવયા છે. તો ્ેવપારમાં અડચર્યકત 25,000થી 
્વધય કોમપલાયનસ કે શતષોને પર નાબૂદ કર્વામાં 

આ્વી છે.
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n નાણાકીય સવ્ષસમાવેશશિાનો લક્ષ્ય ધરાવિી પ્રધાનમંત્રી મદુ્રા 
યોજનાનો હેત ુનોન-કોપષોરેટ અને બબન કકૃયર લઘ ુઅન ેસકુ્ષ્મ 
એકમોને 10 લાખ રૂવપયા સુધીની રકફાયિી ગરેન્ીમુ્િ ઋણ 
સવુવધા પરૂી પાડવાનો છે.

n આ યોજનાએ પાયાના સિરે મોટાં પાય ેરોજગારીની િકો સજી્ષ  
છે. 8 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ  આ યોજનાની 8મી વર્ષગાં્ઠ હિી. 
મદુ્રા યોજના અિંગ્ષિ 24 ઓગસ્ટ, 2022 સધુી 36 કરોડથી 
વધ ુચધરાણ મજૂંર કરવામાં આવયા છે. આ યોજનામાં 68 
ટકાથી વધ ુચધરાણ ખાિા, મહહલાઓ માટે મજૂંર કરવામાં 
આવયા છે અને 22 ટકા ચધરાણ નવા ઉદ્ોગ સાહજસકોને 
આપવામાં આવયા છે.

n આઝાદી બાદ પ્રથમ વાર 29 શ્મ કાયદાઓને હવે ચાર લેબર કોડમાં બદલીને શ્મ સુધારા 
કરવામાં આવયા. આ અંિગ્ષિ, 50 કરોડ શ્તમકોને વેિન સલામિી, સામાજજક સલામિી 
અને આરોગય સલામિી િથા સારી સામાજજક સલામિીનો લાભ મળી શક્યો.

n સાથે સાથે, ટ્ર ાનસજને્ડર સહહિ પુરુર અને મહહલાઓને સમાન કામ માટે સમાન વેિનની 
જોગવાઇ કરવામાં આવી. શ્મ સુવવધા પોટ્ષલ દ્ારા ઉદ્ોગો માટે સહજ રરટન્ષની વયવસ્ા 
કરવામાં આવી. 25 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી 28 કરોડથી વધુ ઇ-શ્મ કાડ્ષ  જારી કરવામાં 
આવયા છે.

પીઆોમ મુદ્રા યાોજના
ઉદાેગસાહસસકાેને પાંખાે મળી

્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીનો મંત્ર 
રહ્ો છે, રરફોમ્ષ, પરફોમ્ષ, 
્ટ્ર ાનસફોમ્ષ. ્વડારિધાનનાં 

આ મંત્ર પર અમલ કરતાં 
શ્મ સંહહતાનાં માધયમથી 

સમગ્ શ્મ સયધારાનાં સપના 
સાકાર થયા, તો ‘શ્મ્ેવ 

જયતે’નાં સૂત્ર સાથે રિથમ 
્વાર આ અસંગહઠત મજૂરોને 

સામાજજક સલામતીનો લાભ 
પહોંચાડ્વામાં આવયો, જમેનાં 

વ્વરે સાત દાયકા સયધી 
વ્વચાર્વામાં આવ્યં નહ્યં.

શ્રમ સુધ્રર્ર એ્રપણ્ર મહેનતુ શ્રવમક્રેની ભલ્રઈ સશુ્નશ્ચિત કરશે 
એને એ્રચથશિક વિક્રસને પ્ર્રેત્્રહન એ્રપશે. એ્ર શ્રમ સુધ્રર્ર ઇઝ 

એ્રેફ રુઇાં ગ બિઝનેસ સશુ્નશ્ચિત કરશે. એ્ર સુધ્રર્રથી શ્રવમક્રે 
એને ઉદ્રેગ્રે િાંનેની પ્રગવત મ્રટે ટેકન્રેલ્રેજીન્રે ઉપય્રેગ કરી 

શક્રશે.  -નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

એમ્રર્રે માંત્ર છે, જેમને ફડિીંગ નથી મળી રહ્ુાં, તેમને 
ફન્ડંિગ કરિ્રનુાં એ્રપણે િીરુાં  ઝરપીએે છીએે. એમે એેિ્રે 
નિ્રે વિશ્્રસ પેદ્ર કરિ્ર મ્રાંગીએે છીએે કે તમે દેશ મ્રટે 
ક્રમ કરી રહ્્ર છ્રે, દેશન્રાં વિક્રસન્રાં ભ્રગીદ્રર છ્રે, દેશ 
તમ્રર્ર મ્રટે ચચંત્ર કરિ્ર તૌય્રર છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

એક સમય હતો જ્ારે પોતાનો વય્વસાય શરૂ કર્વા 
્ય્વકોએ ઋર હાંસલ કર્વા મા્ેટ તમામ ઓરફસો, 
બેકિંોનાં આં્ટા માર્વા પડતા હતા. આ સમસયા 
ઉકેલ્વા મા્ેટ પીએમ મયદ્રા યોજના શરૂ કર્વામાં આ્વી 
હતી, જમેાં 10 લાખ રૂવપયા સયધીની ગેરન્ટી મયકત લોન 
લઇને સ્વરોજગારનયં સપનયં સાકાર થઈ રહયં છે...
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n  ઓડીએફ પલસ િરફ અગ્રસેર છે. 24 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી 
ઓડીએફ-પલસ વવલજેની સખં્યા 1,03,398 છે.

n  ઓડીએફ પલસ એટલે કે જમેાં ખલુલામાં શરૌચમાંથી મુ્ િ થવાની 
લસ્તિ જાળવી રાખવામાં આવ ેછે, જ્ારે ઓડીએફ પલસ પલસમાં 
મળનાં નનકાલની વયવસ્ા જોવામાં આવે છે.

n  સવચ્છ ભારિ તમશન શહેરી અિંગ્ષિ 62 લાખથી વધ ુવયક્િગિ 
શરૌચાલયનુ ંનનમમાણ કરીન ે100 ટકા ઓડીએફ કવરેજ હાંસલ 
કરવામાં આવ્ુ.ં પીએમ મોદીએ 1 ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ સવચ્છ 
ભારિ તમશન-શહેરીનો બીજો િબક્ો શરૂ કયષો.

ભારતમાં 2014 સયધી માત્ર 39 ્ટકા સ્વચ્છતા ક્વરેજ હ્યં. 
કચરનાં ઢગલા, ખયલલામાં શૌચ સામાન્ય દ્રશયો હતા. આ 
નસ્તતને બદલ્વા અને મહાત્મા ગાંધીની 150મી જયંતી પર 
2019માં તેમને સ્વચ્છ દેશની ભે્ટ આપ્વા મા્ેટ ્વડારિધાન 
મોદીએ 15 ઓગસ્ટ, 2014નાં રોજ લાલ રકલલા પરથી એક 
સંકલપ લીધો. સ્વચ્છ ભારતનો સંકલપ. બધાંના રિયાસથી આ 
સંકલપ જનઆંદોલનમાં બદલાયો તો હ્વે ખયલલામાં શૌચમાંથી 
મયકકત બાદ સ્વચ્છ ભારત તમશને આગેકૂચ કરી છે...

સ્વચ્છ ભારત આશભયાન
ખયુલ્ામાં શાૌચમાંથી મયુક્ક્ત મળી

જનભ્રગીદ્રરી કઈ રીતે દેશન્રાં વિક્રસમ્રાં 
નિી ઊજ્મ ભરી દે છે, તેની પ્રત્ક્ 

સ્રબિતી સ્ચ્ ભ્રરત એબભય્રન છે. 
શ્રૌચ્રલયનુાં શ્નમ્ર્મણ હ્રેય કે કચર્રન્રે 

શ્નક્રલ, એૌવતહ્રબસક િ્રરસ્રની 
જળિણી હ્રયે કે સફ્રઇની સ્પધ્ર્મ. દેશ 
એ્રજે સ્ચ્ત્રન્રાં ક્ેત્રમ્રાં નિી ગ્રથ્ર 

લખી રહ્્ર ેછે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

સ્વચ્છ ભારત આશભયાનથી લાભ
આસર જોવાઇ

સામાનજક આાચથટિક લાભ

ગણયં ઓછય ં  ખાદ્ રિદૂરર ગણયં ઓછય ં  ભૂજળ રિદૂરર

ડોલરનો ્વાર્રક આર્થક લાભ મળયો 
સ્વચ્છતાથી રિતત પરર્વાર

2.16 
ગણયં ઓછય ં  પી્વાનાં પારીનયં રિદૂરર
(ઇન્ટરનેશનલ રરસચ્ષ ફાઇન્ડગ)2.48 

727
2.6

12.7 

ગણયં નારાકીય ્વળતર મળ્યં ગરીબોને સ્વચ્છ ભારત અભભયાનથી. તેની સાથે 10 ્વર્ષમાં કયલ ખચ્ષ 
પર સમાજને પડતર પર 4.3 ગણયં ્વળતર મળ્યં.
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n 2014માં કાય્ષરિ એરપોટ્ષની સંખ્યા 74 હિી. ઉડાન 
યોજનાને કારણે આ સંખ્યા વધીને 141 થઈ છે. ઉડાન 
યોજના અંિગ્ષિ 58 એરપોટ્ષ , 8 હેજલપોટ્ષ  અને બે 
વોટર એરોડ્ર ોમ સહહિ 68 અપૂરિી સુવવધા ધરાવિા 
ડેસ્ટીનેશનને જોડવામાં આવયા છે.

n યોજના અંિગ્ષિ શરૂ કરવામાં આવેલા નવા 425 
માગ્ષ સાથે ઉડાને દેશભરમાં 29થી વધુ રાજ્ો અને 
કેન્દ્રશાજસિ પ્રદેશોને એર કનેમક્ટવવટી પૂરી પાડી છે. 
ઉડાન અંિગ્ષિ 220 ડેસ્સ્ટનેશનને 2026 સુધી 1000 
માગ્ષ સાથે પૂરા કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્ું છે.

n એક કરોડથી વધુ પ્રવાસીઓ ઓગસ્ટ 2022 સુધી આ 
યોજના અંિગ્ષિ રકફાયિી વવમાન પ્રવાસનો લાભ લઈ 
ચૂક્યા છે.

આર્થક વ્વકાસની સંભા્વનાઓ માત્ર મો્ટાં શહેરો પરૂતી 
મયમારદત નથી અને વ્વમાન રિ્વાસ માત્ર સંપન્ન ્વગ્ષ પૂરતો 
મયમારદત નથી. આ વ્વચાર સાથે શરૂ થઈ ‘ઉડે દેશકા આમ 
નાગરરક’ (ઉડાન) યોજના. તેનાં દ્ારા મધયમ ્વગ્ષનાં લોકો 500 
રકલોમી્ટર સયધીનો વ્વમાન રિ્વાસ માત્ર 2500 રૂવપયામાં કરી 
શકે છે. આ યોજનાએ વ્વમાન રિ્વાસ કર્વાનય ંસામાન્ય મારસનયં 
સપનય ંસાકાર ક્યું છે અન ેનાના શહેરોમાં વ્વમાન સ્ેવાનાં 
વ્વસતરરનાં વ્વકાસની સભંા્વનાનાં ન્વા દ્ાર ખોલ્ાં છે...

ઉડાનઃ હવાઇ ચપ્પલથી 
હવાઇ જહાજ સુધીની યાત્ા 

મને ખુશી છે કે એ્રઝ્રદી િ્રદ 
પ્રથમ િ્રર દેશમ્રાં એેવિએેશન 

નીવત િન્રિિ્રનુાં સ્રૌભ્રગય એમ્રરી 
સરક્રરને મળુાં. એ્રપણ્ર દેશમ્રાં 
ગરીિમ્રાં ગરીિ વ્યક્તિની એેક 

એ્રેળખ છે કે તે હિ્રઇ ચપ્પલ પહેરે 
છે એને હુાં  ઇચુ્ાં  છુાં  કે હિ્રઇ જહ્રજમ્રાં 
હિ્રઇ ચપ્પલ પહેરેલ્રાં લ્રકે્રે જેિ્ર મળે 

એને એે એ્રજે શક્ િની રહ્ુાં છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n 31 રાજ્ો અને કેન્દ્ર શાજસિ પ્રદેશોમાં 
રરયલ એસે્ટટ રેગ્ુલેટરી ઓથોરરટીની 
સ્ાપના કરવામાં આવી. દેશભરમાં 
91,554 રરયલ એસે્ટટ પ્રોજક્ે્ટસ અને 
67,649 રરયલ એસે્ટટ એજન્ોએ 
રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્ું છે. દેશભરમાં રેરા 
દ્ારા 97,753 ફરરયાદોનું નનરાકરણ 
લાવવામાં આવ્ું છે. (આંકડા 20 
ઓગસ્ટ, 2022 સુધીનાં છે.)

રોરાઃ મકાન ખરીદનારાઆાોનાં હકમાં આવધકારાો
રરયલ એસે્ટ્ટ સેકરની શી નસ્તત હતી તેનાંથી 

આપરે સૂપેરે પરરધચત છીએ. નબરડરો, ડે્વલપસ્ષ 
અને ગ્ાહકો ્વચ્ચે વ્વશ્વાસનો અભા્વ હતો. કે્ટલાંક 

લેભાગય નબરડસ્ષને કારરે સમગ્ રરયલ એસે્ટ્ટ 
ક્ષેત્ર બદનામ થ્યં હ્યં. ગ્ાહકોની આ મયશકેલી 

દૂર કર્વા મા્ેટ RERA કાયદો લા્વ્વામાં આવયો. 
તાજતેરમાં જ આ્વેલાં કે્ટલાંક અહે્વાલ બતા્વે 
છે કે આ કાયદો આવયા બાદ મકાનોનયં નનમમાર 

ઝડપથી થઈ રહયં છે.
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આમૃતઃ જોથી શહો રી વવસતારાોની ઝંૂપડપટ્ીમાં પાણી મળો
દેશમાં શહેરી આયોજનનાં વ્વરયમાં 

સંપૂર્ષ વ્વઝનનો અભા્વ હતો. 
શહેરોનયં વ્વસતરર ્વહી્વ્ટકતમાને 

બદલે ડે્વલપસ્ષનાં હહસાબે થ્યં હ્યં. 
ગંદી ઝંૂપડપટ્ીઓમાં જળ પયર્વઠો, 
ગ્ટર મેનેજમેન્ટ, ્વરસાદી પારીનાં 
નનકાલ જ્ેવી મૂળભયત જરૂરરયાતનો 
અભા્વ હતો. આ નસ્તત સયધાર્વા 
મા્ેટ 25 જૂન, 2015નાં રોજ અ્ટલ 
ન્વીનીકરર અને શહેરી પરર્વત્ષન 

તમશન (amrut) ની શરૂઆત 
કર્વામાં આ્વી.

n િેનો હેતુ ગટર અને સેબપટક મેનેજમેન્ સુધારવાનો, શહેરોને જળ સુરશક્ષિ 
કરવાનો અને નદીઓમાં ગંદા નાળાનું પાણી ન ભળે િે સુનનજશ્ચિ કરવાનું 
છે.

n તમશન અમકૃિ અંિગ્ષિ રાજ્ો અને કેન્દ્ર શાજસિ પ્રદેશોમાં 77,640 
કરોડ રૂવપયાનાં પ્રોજક્ે્ટસ મંજૂર કરવામાં આવયા છે. દેશનાં 500 અમકૃિ 
શહેરોમાં જળ પુરવ્ઠાનાં સાવ્ષવત્રક કવરેજ માટે 1.39 કરોડ નળ કનેક્શન 
અને પૂરિાં ગટર નેટવક્ષ  માટે 1.45 કરોડ ગટર કનેક્શન આપવાનાં છે.

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહું હતું, “બાબા સાહેબ આંબેડકર શહેરી 
વવકાસને અસમાનિા દૂર કરવાનું મોટંુ માધયમ માનિા હિા. સવચ્છ 
ભારિ તમશન અને તમશન અમકૃિનો આગામી િબક્ો બાબા સાહેબનાં 
સપનાને પૂરા કરવાની રદશામાં પણ મહતવનું પગલું છે.”

n NFHSનો 2019-21નો અહેવાલ જણાવે છે કે ભારિમાં 
2015-16ની સરખામણીમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી આવકનાં 
બાળકોમાં ્ઠીંગણાપણાનું પ્રમાણ 38.4 ટકાથી ઘટીને 
35.5 ટકા થ્ું છે. આ બાળકોમાં નબળાઇનું પ્રમાણ 
21 ટકાથી ઘટીને 19.3 ટકા થ્ું છે. આ જ રીિે, ઓછાં 
વજનનાં કેસો 35.8 ટકાથી ઘટીને 32.1 ટકા થયા છે.

n પોરણ અભભયાનમાં 40 કરોડથી વધુ જન આંદોલન 
આધારરિ પ્રવકૃનત્ઓ, પોરણ ટ્રેકર એનપલકેશનથી 11.38 
કરોડ લાભાથથીઓનું મોનનટરીંગ. આ યોજનામાં 11.20 
લાખ શાળાઓના 11.80 કરોડ બાળકો સામેલ છે.

સાચું પાોષણ- દોશ રાોશન
પાેષણ પ્મશન બનયું રાષ્ટ્રનયું પ્મશન
કોઇ પર દેશનાં સારા ભવ્વષય મા્ેટ બાળકો, રકશોરી, 
ગભ્ષ્વતી અન ેસતનપાન કરા્વતી મહહલાઓન ેપરૂ્યં 
પોરર મળવય ંજરૂરી છે. કયપોરરનય ંસૌથી ્વધય રિમાર 
બાળકો અન ેમહહલાઓમાં હોય છે. એ્ટલાં મા્ેટ 
્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ પૌશષ્ટક આહાર મા્ેટ પોરર 
અભભયાનની શરૂઆત કરી. તમેરે પોરર તમશન 2.0ને 
એકીકૃત પોરર કાય્ષક્મ જાહેર કયષો, જને ેસફળ બના્વ્વા 
મા્ેટ ચાલય નારાકીય ્વર્ષમાં 20,000 કરોડ રૂવપયા 
ફાળ્વ્વામાં આવયા છે.

દેશન્રાં દરેક ગરીિ, દરેક વ્યક્તિ સુધી પ્રેરણ પહ્રંચ્રરિુાં 
સરક્રરની પ્ર્રથવમકત્ર છે. ગરીિ મટહલ્રએ્રે એને ગરીિ 
િ્રળક્રમે્રાં કુપ્રેરણ એને જરૂરી પ્રૌષ્ષ્ટક પદ્રથ્રસોની એછત 

તેમન્રાં વિક્રસમ્રાં મ્રેટુાં  વિધ્ િને છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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સ્વાવમત્વ યાોજના
તમારી જમીનનાં ઓવધકારનયું રિમાણ

સેટલમેન્ અને રાઇટ્સ રેકોડ્ષ  માટે ભારિમાં 70 વર્ષ પહેલાં 
ગ્રામીણ જમીનનું સવષેક્ષણ કરવામાં આવ્ું, પણ િેમાં વસતિનો 
મોટો ભાગ રહી ગયો. પરરણામ એ આવ્ંુ કે લોકોની 
પાસે િેમની સંપનત્નો કોઇ કાનૂની દસિાવેજ નહોિો. આને 
કારણે ઘણી વાર જમીનનાં વવવાદ થિાં હિા, િો ગ્રામીણોને 
નાણાકીય રીિે આ સંપનત્નો કોઇ લાભ નહોિો થિો. આ 
ચચિાને દૂર કરવા માટે વડાપ્રધાન મોદીએ 24 એવપ્રલ, 
2021નાં રોજ પ્રધાનમંત્રી સવાતમતવ યોજનાની શરૂઆિ કરી 
હિી. િેનો હેતુ ગ્રામીણ વવસિારનાં લેન્ડ રેકોડ્ષને રડજજટલાઇઝ 
કરીને ગ્રામીણોને પ્રોપટટી કાડ્ષ  આપવાનો છે. 2025 સુધી આ 
અિંગ્ષિ દેશનાં 6.62 લાખ ગામોમાં સવષેનું કામ પૂરંુ કરવાનો 
લક્ષ્ય છે.

1,73,065
ગામોમાં ડ્ર ોન સ્વવેનયં કામ 

પૂરં થઈ ચૂકયં છે 28 
ઓગસ્ટ, 2022 સયધી

1,27,555 
ગામનાં નક્શા સંબંધધત 
રાજ્ોને સોંપી દે્વામાં 
આવયા છે યોજના અંતગ્ષત

41, 368 

સોલ્ફ સહટટિહફકોશન
સરકારે જનતા પર 
વવશ્વાસ મયૂકાે
n દેશમાં નોકરી માટે અરજી કરિી વખિે પોિાનાં 

પ્રમાણપત્રોને કોઇ ગેઝેટેડ ઓરફસર દ્ારા પ્રમાણણિ 
કરાવવા પડિા હિા. આને કારણે ગ્રામીણ ભારિ કે 
પછાિ વવસિારોમાં રહેિા લોકો ઘણી વાર અરજી 
કરી શકિા નહોિા. આ વાિને ધયાનમાં રાખીને 
2014માં કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ માટે સર્ટરફકેટનાં 
સેલ્ફ સર્ટરફકેશને માન્ રાખવામાં આવ્ું.

n િેની શરૂઆિ નોકરી માટે અરજી સાથે જોડવામાં 
આવિા દસિાવેજોનાં સેલ્ફ સર્ટરફકેશનથી થઈ, જનેે 
જૂન 2016થી અનેક કામમાં લાગુ કરવામાં આવ્ું. 
હવે સવ પ્રમાણણિ દસિાવેજો જમા કરાવવાથી પણ 
એપોઇન્મેન્ લેટર જારી કરી દેવામાં આવે છે.

મ્રરી સરક્રરે એેક શ્નણ્મય કય્રસો છે- સેલ્ફ 
સટટશિટફકેશનન્રે. તમને એ્ર શ્નણ્મય કદ્રચ િહુ ન્રન્ર ે
લ્રગત્રે હશે. તેમ્રાં ક્રેઇ વિઝન નહીં દેખ્રતુાં હ્રેય. પણ 
એેક સરક્રર સિ્ર સ્રે કર્રેર દેશિ્રસીએ્રેની સત્ત્ર 
પર વિશ્્રસ કરિ્રન્રે શ્નણ્મય કરે, તેન્રાંથી મ્રેટ્રે શ્નણ્મય 
િીજે ક્રેઇ ન હ્રેઇ શકે. -નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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પીઆોમ જનધન યાોજનાઃ નાણાકીય સલામતીની ખાતરી
આઝાદીનાં 68 ્વર્ષ બાદ પર 

દેશની 68 ્ટકા ્વસતત બેન્કિંગ 
સયવ્વધાથી ્વંધચત હતી. તેમની પાસે 

બચતનયં કોઇ માધયમ નહો્યં અને 
સંસ્ાકીય ધધરાર લે્વા મા્ેટનો 

પર કોઇ સ્ત્રોત નહોતો. સરકારી 
મદદનાં નામે મોકલ્વામાં આ્વતી 

સબજસડી રોકડમાં આપ્વામાં 
આ્વતી હતી, જમેાં મો્ટા ભાગે 

ભ્રષ્ટાચાર થતો હતો....

n આવા લોકોન ેદેશનાં અથ્ષિતં્ર સાથે જોડવા માટે પ્રથમ વાર 
15 ઓગસ્ટ, 2014નાં રોજ લાલ રકલલા પરથી વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ વવશ્વની સરૌથી મોટી આર્થક ભાગીદારીનાં 
કાય્ષક્મ જનધન યોજનાની જાહેરાિ કરી. 28 ઓગસ્ટ, 
2014નાં રોજ િેની ઔપચારરક શરૂઆિ કરવામાં આવી.

n વવશ્વનાં સરૌથી મોટાં નાણાકીય સવ્ષસમાવેશશિા કાય્ષક્મમાં 
પ્રથમ વાર ઝીરો બલેનેસ પર ખાતંુ ખોલવામાં આવ્ંુ અને 
િમેાં 55 ટકાથી વધ ુખાિાધારક મહહલાઓ છે.

n માચ્ષ 2015માં જનધન ખાિાઓની સખં્યા 15 કરોડ હિી 
અન ેઓગસ્ટ 2022 સધુી કુલ 46.40 કરોડ બેન્ક ખાિા 
ખોલવામાં આવયા છે.

n લાભાથથીઓનાં ખાિામાં 1,73,954.07 કરો રૂવપયાની 
રકમ જમા છે. સબ-સર્વસ કે્ષત્રોમાં 1.26 લાખ ‘બેન્ક તમત્ર’ 
શાખા રહહિ બેસન્કગ સવેા પરૂી પાડી રહ્ા છે,

n કોવવડ કાળમાં મહહલાઓન ેજનધન ખાિાઓમાં સહાયિા 
રકમ ટ્ર ાનસફર કરવામાં આવી હિી.

નાોન-ગોઝોટોડ હાોદ્ાઆાો માટોની ઇન્ટરવ્યુ પ્રહક્રયા રદ કરવામાં આાવી
n મોટાં ભાગનાં રાજ્ો અન ેકેન્દ્ર 

શાજસિ પ્રદેશોની સરકારોએ નીચલા 
સિરનાં હોદ્ાઓ પર ઇન્રવ્ુ સમાપિ 
કરવાની નીતિન ેસવીકારી લીધી છે.

n કરૌશલ્ પરીક્ષા અન ેશારીરરક 
પરીક્ષાન ેજારી રાખવામાં આવી. 
વવશશષટ હોદ્ાઓનાં રકસસામાં કોઇ 
વવભાગ કે મતં્રાલય વવશરે ઇન્રવ્ુને 
અનનવાય્ષ માન ેિો િ ેસજંોગોમાં કાર્મક 
અન ેિાલીમ વવભાગ પાસથેી ‘NOC’  
લવેુ ંપડે.

્વર્ષ 2015માં સ્વતંત્રતા રદ્વસે લાલ રકલલા પરથી રાજ્ અને કે્દ્ર સરકારના 
્વહી્વ્ટી તંત્રને નીચલા ગ્ેડની નોકરીઓમાં ઇન્ટરવ્યમાં ભ્રષ્ટાચારનો હ્વાલો 
આપ્વામાં આવયો હતો, જનેે પગલે 1 જાનયઆરી, 2016થી ભારત સરકારે 
તમામ મતં્રાલય, વ્વભાગ, જાહેર ક્ષતે્રનાં એકમોમાં ગ્યપ બી (નોન-ગેઝે્ેટડ) 
ઉપરાંત ગ્યપ ડી અને સીમાં હોદ્ાઓમાં ઇન્ટરવ્ય રિરક્યા રદ કર્વામાં આ્વી હતી. 
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નવી રાષ્ટ્રીય શશક્ષણ નીવત-2020
નશક્ષણને સંકયુ થચત દાયરામાંથી 
બહાર લાવવામાં ઓાવયું

હો કાથાોનઃ ‘જય આનુસંધાન’ ઉદરાોષ ઇનાોવોટસ્વ
સ્મા્ટ્ષ  ઇન્ડયા હેકાથોન 2022ના 
રફનાલે કાય્ષક્મમાં 25 ઓગસ્ટ, 
2022નાં રોજ ્વડારિધાન નરે્દ્ર 

મોદીએ જરાવ્યં, સ્મા્ટ્ષ  ઇન્ડયા 
હેકાથોન જનભાગીદારીનયં 

મહત્વનયં માધયમ બની ચૂકયં છે. 
આઝાદીનાં 100 ્વર્ષ પૂરા થશે 

ત્યારે આપરો દેશ કે્વો હશે, 
તેને લઇને દેશ જ ેમો્ટા સંકલપો 

પર કામ કરી રહ્ો છે તેને પૂરાં 
કર્વા ઇનો્ેવ્ટસ્ષ ‘જય અનયસંધાન’ 

ઉદઘોરનાં ઘ્વજ્વાહક છે.

સ્ાટ્ષ  ઇનન્ડયા હેકાથોનની પાંચમી આવકૃનત્માં 53 કેન્દ્રરીય મંત્રાલયોની 476 
સમસયાઓનાં ઉકેલ માટે 2900થી વધુ 2200 ઉચ્ શશક્ષણ સંસ્ાઓનાં 
વવદ્ાથથીઓની પ્રવકૃનત્ઓ સામેલ હિી. આ હેકાથોનનાં આયોજનનો હેતુ એ પણ 
છે કે સરકાર જ ેસમસયાઓનો ઉકેલ ઇચે્છ છે એ સમસયાઓ અને િેનાં ઉકેલને 
દેશભરમાં આવેલા નવ્ુવાનો સમજ,ે સમસયાઓનાં નનવારણનો રસિો પણ શોધે. 
વવદ્ાથથી, સરકાર અને ખાનગી સંગ્ઠનોનાં ‘સબકા પ્રયાસ’ની આ ભાવના વવક્સિિ 
ભારિનાં નનમમાણ માટે જરૂરી છે. દેશમાં ઇનોવેશનની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવા 
માટે વડાપ્રધાનનાં પ્રયાસો અંિગ્ષિ સ્ાટ્ષ  ઇનન્ડયા હેકાથોન (SIH) 2017માં શરૂ 
કરવામાં આવી હિી. આ વરષે, વવદ્ાથથીઓમાં ઇનોવેશનની સંસ્કૃતિનું નનમમાણ 
કરવા અને સમસયા-ઉકેલ દ્રણષટકોણ વવક્સિિ કરવા માટે સ્ાટ્ષ  ઇનન્ડયા-હેકાથોન 
જુનનયરને પાયલટ પ્રોજકે્ટ િરીકે રજૂ કરવામાં આવયો છે.

દટેશમાં 1986િી ખશષિર િીમત લાગુ હતી, જ્યારટે વવશ્વસતરટે 
ટ્ેકિોલોજી અિકે શષૈિણરક સતરટે જ િહીં પર આર્રક 

ઉપાિંિ્િી રીતમાં પર આ 34 વર્માં મો્ાં પરરવત્િ 
આવી ગયા હતા. એ્લાં મા ટ્ે  જ ્ુવાિોમાં ્બૌધ્ધ્ક 
ષિમતા, ઇિોવકેશિ અિકે ખશષિર સં્ંબધધત મજબૂત િીમતઓ 
સારકે િવા ભવવષયિાં નિમમારમાં મદદ કરવા મા ટ્ે  ભારત 
સરકારટે 29 જુલાઇ, 2020િાં રોજ રાષ ટ્્ર ીય ખશષિર િીમત, 
2020િી ર્હટેરાત કરી.

n શશક્ષર ક્ષેત્રમાં મો્ટાં ઇ્ફ્ાસ્ટ્રકચર પર કામ થઈ રહયં છે, 
જમેાં ન્વી કોલેજ, ન્વી ્યનન્વર્સ્ટી, ન્વી આઇઆઇ્ટી, 
ન્વી આઇઆઇએમની સ્ાપના કર્વામાં આ્વી રહી 
છે. ભારતીય મૂલ્ોને સમા્વતી આ શશક્ષર રિરાજલમાં 
વ્વદ્ાથષીઓને જરૂરી જ્ાન અને કૌશલ્થી સયસજ્જત 
કરતાં ભારતને એક ્વૈગશ્વક જ્ાન મહાશકકત બના્વ્વાની 
પરરકલપના છે. કે્દ્ર સરકારે આઝાદી બાદનાં 
ઇતતહાસમાં રિથમ ્વાર 2022-23નાં બજ્ેટમાં એક લાખ 
કરોડ રૂવપયાથી ્વધય રકમ શશક્ષર મંત્રાલયને ફાળ્વી 
હતી.
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n  AFSPA  અંિગ્ષિ અશાંિ વવસિારોમાં ઘટાડો. 
પૂવષોત્રનાં દાયકા જૂના વવવાદનો ઉકેલ. લગભગ 
7,000 બળવાખોરોએ આત્મસમપ્ષણ ક્ુું. ઐતિહાજસક 
કાબથી આંગલોંગ સમજૂતિ પર હસિાક્ષર (2021), જનેે 
પગલે આસામમાં દાયકા જૂની સમસયાનો ઉકેલા આવયો.

n  એનએસસીએન (આઇએમ) સાથે ફે્મવક્ષ  સમજૂતિ અને 
અન્ નાગા સંગ્ઠનો સાથે ્ુધ્ધવવરામ સમજૂતિ. બુ્-
રરયાંગ સમજૂતિ થઈ.

n  8 વર્ષમાં 6 નવા એરપોટ્ષ , 4,000 રક.મીથી વધુ રોડ 
પ્રોજક્ે્ટસ. આસામમાં 21 મેરડકલ કોલેજ, વન-ધન 
યોજના અંિગ્ષિ 3.3 લાખ લોકોને લાભ, 1.55 લાખ 
હેક્ટર જમીનનો ઉપયોગ ઓગષેનનક ખેિી માટે કરવાની 
સાથે સાથે રાષટ્ર ીય વાંસ તમશન જવેાં પગલાં પૂવષોત્ર 
રાજ્ોમાં વવકાસની નવી સવાર લઇને આવયાં છે.

આઝાદી મળી ત્યારથી જ વ્વકાસથી જોજનો દૂર પૂ્વષોત્તર 
હ્વે ન્વા ભારતનાં નનમમારમાં મહત્વનયં રિદાન આપી રહયં 
છે, તો તેનો શ્ેય ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીને જાય છે, જમેરે 
એક ઇસ્ટ પોજલસીની સાથે પૂ્વષોત્તર રાજ્ોને ભારતની 
રિગતતમાં સાચા અથ્ષમાં ભાગીદાર બનાવયાં છે. રિથમ ્વાર 
પૂ્વષોત્તરનાં તમામ રાજ્ોની રાજધાનીઓને રેલ ને્ટ્વક્ષ થી 
જોડ્વામાં આ્વી રહી છે.

પૂવાવેતિર-વવકાસનું નવું 
ગ્ાોથ આોધન્જન

છેલ્રાં એ્રઠ િર્મમ્રાં પૂિ્રસોત્તરમ્રાં એભૂતપુિ્મ 
વિક્રસ જેિ્ર મળ્ર ેછે. પ્રય્રની 

સુવિધ્રએ્રેનુાં શ્નમ્ર્મણ, સ્રરી એ્રર્રેગય 
સિે્રએ્રે, શ્શક્ણ સુશ્નશ્ચિત કરિ્ર એને 
એ્ર વિસત્રરન્રાં વિવિધ ર્રજ્્રનેી સમૃધધ 

સાંસૃ્વતએ્રેને લ્રકેપપ્રય િન્રિિ્ર પર ધ્ય્રન 
કેન્દ્રીત કરિ્રમ્રાં એ્રવ્યુાં છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

પૂવાવેદયનાં મતં્થી પૂવ્વ ભારતનાો વવકાસ
સ્વતંત્રતા આંદોલન હોય કે સામાજજક 
સયધારો, પ્ૂવ્ષ ભારતે રાષ્ટ્રને ને્ ૃત્વ પૂરં 

પાડયં છે. પયષ્કળ ખનીજ, રિાકૃતતક 
સયંદરતા અને જવૈ્વક સંપન્નતા સાથે 

અસીમ સંભા્વનાઓથી ભરેલો આ 
વ્વસતાર ભારતનાં બીજા રાજ્ોની 

સરખામરીમાં આઝાદી બાદ 
વ્વકાસમાં ઘરો પાછળ રહી ગયો હતો. 

પર 2014 બાદ ્વડારિધાન મોદીની 
એક ઇસ્ટ નીતત અને પ્ૂવષોદયથી ભારત 
ઉદયના મંત્રએ સંભા્વનાઓનાં ન્વા દ્ાર 

ખોલ્ાં છે.

n  િત્ાલીન પેટ્ર ોજલયમ, પ્રાકકૃતિક ગેસ અને સ્ટીલ મંત્રી ધમષેન્દ્ર પ્રધાને 11 જાન્ુઆરી, 
2020નાં રોજ પજશ્ચમ બંગાળનાં કોલકિામાં “પવૂષોદયઃ એકીકકૃિ સ્ટીલ હબનાં 
માધયમથી પૂવ્ષ ભારિનો તવરરિ વવકાસ” લોંચ ક્ુું.

n  લગભગ અડધા ડઝન  આકાંક્ષી જજલલા આ વવસિારમાં છે, જ ેસામાજજક-આર્થક 
વવકાસનાં નવાં કેન્દ્ર બની રહ્ાં છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ 29 રડસેમબર, 2020નાં 
રોજ ન્ુ ભાઉપુર-ન્ૂ ખુજા્ષ રડવવઝન િથા ઇસ્ટન્ષ ડેરડકેટેડ ફે્ઇટ કોરરડોર મેનેજમેન્ 
કન્્ર ોલ સેન્રનું ઉદઘાટન ક્ુું. હસ્દિયા પોટદે વવકાસનો નવો રસિો ખોલ્ો છે.

n  એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ અિંગ્ષિ આજ ેપૂવષોત્રનાં રાજ્ો બાંગલાદેશ, મયાંમાર અને 
દશક્ષણ-પૂવથી એશશયા સાથે પણ કનેક્ટ થઈ રહ્ાં છે. વીિેલાં વરષોમાં જ ેપ્રયત્ો થયાં 
છે િેને કારણ હવે પૂવષોત્રમાં કાયમી શાંતિ માટે શ્ેષ્ઠ ભારિનાં નનમમાણ માટેનો 
ઉત્સાહ અનેક ગણો વધયો છે.
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પ્રકૃવતની પજુ કરત્ર એ્રપણ્ર દેશમ્રાં િ્રય્રેફ્ુએલ 
એેટલે કે જૌવિક ઇાં ધણ પ્રકૃવતન્રાં રક્ણન્રે એેક મ્રત્ર 
પય્ર્મય છે. એ્રપણ્ર મ્રટે જૌિ ઇાં ધણ એેટલે કે હટરય્રળી 
ધર્રિત્ર ઇાં ધણ, પય્ર્મિરણને િચ્રિન્રર ઇાં ધણ છે
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

પયા્વવરણ
જીવ-રિકૃવતનાં સંબંધાનેયું સંતયુલન

દેશમાં કુલ 114.07 નગગાવોટ અક્ષય ઊજા્ષ ક્ષમિા સ્ાવપિ 
કરવામાં આવી છે, જમેાં મોટાં હાઇડ્ર ો પ્રોજક્ે્ટસનો સમાવેશ 
નથી થિો. આ ઉપરાંિ, 60.66 નગગાવોટ ક્ષમિાનાં અક્ષય 
ઊજા્ષ પ્રોજક્ે્ટસ વવવવધ િબક્માં છે. સાથે, 23.14 નગગાવોટ 
ક્ષમિાનાં પ્રોજકે્ટ હજુ પણ વવવવધ િબક્ાઓમાં છે. દેશમાં 
સ્ાવપિ સરૌર વવદુ્િ ક્ષમિા 2014-15માં 2.63 નગગાવોટ હિી, 
જ ેલગભગ 22 ગણી વધીને હવે 57.71 નગગાવોટ થઈ ગઇ છે.

દેશમાં 2014 સધુી પટે્ર ોલમાં 1.5 ટકા ઇથનેોલ ભેળવવામાં આવતું 
હતુ.ં હવ ે10 ટકા ભળેવવાનુ ંલક્ષ્ય પાર કરી લીધુ ંછે. િનેે 2030 
સધુી 20 ટકા કરવાનુ ંલક્ષ્ય રાખવામાં આવ્ુ ંહતંુ, જને ે પહેલાં 2025 
કરવામાં આવ્ુ ંઅન ેહવ ે1 એવપ્રલ, 2023થી કેટલાંક પટે્ર ોલ પમપ પર 
20 ટકા ઇથનેોલ તમશ્ણનુ ંલક્ષ્ય છે.. માત્ર 10 ટકા ઇથનેોલ તમશ્ણથી 
આ્ઠ વર્ષમાં માત્ર રૂ.50,000 કરોડનાં વવદેશી હંૂરડયામણની બચિ 
થઇ છે, િો આટલી રકમ ઇથનેોલની સામ ેખડૂેિોન ેઆપવામાં આવી.

જૂના અનફીટ અને પ્રદૂરણ ફેલાવિા આશરે એક કરોડ વાહનોને 
િબક્ાવાર રીિે હટાવવા માટે સે્કવપગ પોજલસી લાગુ કરી છે. જૂના 
વાહન નવાંની સરખામણીમાં લગભગ 10 ગણંુ પ્રદૂરણ ફેલાવે છે. 
જૂના વાહન જમા કરાવવાનાં પ્રમાણપત્રની સામે નવા વાહન પરનાં 
કર પણ છૂટ મળવાનું શરૂ થઈ ગ્ું છે.

દેશમાં ફેબુ્આરી, 2021માં િાતમલનાડુના શ્ીવવજલપુત્ુર મેગામલઇ 
વાઘ અભયારણયને 51મું વાઘ અભયારણય જાહેર કરવામાં આવ્ંુ. 
દર ચાર વરષે કરવામાં આવિી વાઘની વસતિ ગણિરી પ્રમાણે 
2014માં દેશમાં 2226 વાઘ હિા, જનેી સખં્યા 2018માં 2967 થઈ 
ગઈ. વવશ્વનાં 70 ટકા વાઘ ભારિમાં છે.

આક્ષય ઊજ્વ ઇથોનાોલનું વમશ્રણ

ષ્હિકલ સ્કોપ્પંગ પાોનલસીવારની સંખ્ા વધી

જીવાશમ ઇંધણ પરનુ ંઅવલંબન ઘટાડવા અને 
વાહનોમાંથી થિા ઉત્સજ્ષનનાં નનરાકરણ માટે હાઇબબ્ડ 

અન ેઇલકે્ટ્ર ોનનક વાહનોન ેઝડપથી અપનાવવા માટે 2015માં ફેમ ઇનન્ડયા કાય્ષક્મ શરૂ કરવામાં આવયો. હવ ે1 એવપ્રલ, 2019થી પાંચ વર્ષ 
માટે 10,000 કરોડ રૂવપયાની જોગવાઈ સાથ ેફેમ ઇનન્ડયાનો બીજો િબક્ો લાગ ુછે. ઓગસ્ટ, 2022 સુધી આશરે 14 લાખ ઇલમેક્ટ્રક વાહન 
રજીસ્ટડ્ષ  થયા છે. બજટે 2022માં બટેરી સવવેપગ પોજલસીન જાહેરાિ થઈ છે. બ્રૂો ઓફ એનજી્ષ  એરફશશયનસી નવ અગ્રણી શહેરોમાં 2030 
સુધી 46,000 જાહેર ચાર્જગ સે્ટશન લગાવશ.ે અત્ાર સધુી આશરે 1500 ચાર્જગ સે્ટશન લગાવી દેવામાં આવયા છે.

ઇલોકટ્રાોનનક વાહનાો માટો ફોમ ઇન્ડિયા કાય્વક્રમ

વ્વકાસ અને પયમા્વરરમાં સં્યલન આપરી રિાચીન 
પરંપરાનો મહત્વનો હહસસો છે. પછી એ ્વન ક્ષેત્રોમાં ્વધારો 
હોય કે ્વાઘ, ન્સહ કે એક શશગડા્વાળા ગેંડાની સંખ્યામાં 
વનૃધિ, પે્ટ્ર ોલમાં ઇથેનોલ તમશ્ર, અક્ષય ઊજા્ષ હોય કે પછી 
જૂના ્વાહનોની સે્કવપગ પોજલસી અને ઇલેક્ર ોનનક ્વાહનો 
મા્ેટ ફેઇમ ઇન્ડયા, ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીનાં ને્ૃત્વમાં 
સરકાર આ પાસાઓ પર કામ કરી રહી છે.
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પયમા્વરર સલામતી મા્ેટ કિો્ટલે્ડના ગલોસગોમાં 
ન્વેમબર 2021માં ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ 2070 
સયધી ભારતને ન્ેટ ઝીરો હાંસલ કર્વાની જાહેરાત 
કરી. સાથે, ્યએનનાં જળ્વા્ય પરર્વત્ષન કાય્ષક્મ 
કોપ-26માં પીએમ મોદીએ પંચામૃતનો મંત્ર પર 
આપયો.

ભારતનું વમશન LIFE…
આોટલો પયા્વવરણ સંરક્ષણનાં 
વૌનશ્વક નોતૃત્વની પહો લ
n  ગયા વરષે ગલાસગોમાં કોપ-26ની બે્ઠક દરતમયાન 

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ LIFE  (લાઇફ સ્ટાઇલ 
ફોર એન્વાયન્ષમેન્ એટલે કે પયમાવરણ અનુકુળ 
જીવનશૈલી)નો મંત્ર આપયો, િો સમગ્ર વવશ્વએ િેની 
પ્રશંસા કરી. હવે સં્ ુ્િ રાષટ્રની નવી એજનસીઓની 
ભાગીદારીમાં ભારિે LIFE આંદોલન શરુ ક્ુું છે.

n  આ અભભયાનનો દ્રણષટકોણ એવી જીવનશૈલી 
જીવવાનો છે જ ેઆપણા ગ્રહને અનુરૂપ હોય અને િેને 
નુકસાન ન પહોંચાડે.

n  વવશ્વભરનાં લોકો, સમુદાયો અને સંગ્ઠનોને 
પયમાવરણ અનુકુળ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરરિ 
કરવાના હેતુથી આ વરષે 5 જૂનનાં રોજ પીએમ નરેન્દ્ર 
મોદીએ લાઇફ ગલોબલ મુવમેન્ની શરૂઆિ કરી છે.

વમશન લ્રઇફ ભૂતક્રળમ્રાંથી િ્રેધ લે છે, 
િત્મમ્રનમ્રાં સાંચ્રશ્લત થ્રય છે એને ભવિષ્ય પર 

ધ્ય્રન કેન્દ્રીત કરે છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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સધુી બિન-એનશમભતૂ ઊજ્મ 
ક્મત્રને 500 ચગગ્રિ્ેરટ સધુી 

પહ્ંરચ્રરિ્રમ્રાં એ્રિશ.ે

2030 

થી પણ એ્રછેી થશે 
ક્રિ્મનની તીવ્રત્ર 2030 

સધુી

45%

50%01
ઊજ્મ 
જરૂટરય્રત્રને ે
2030 સધુી 
એક્ય ઊજ્મથી 
પરૂી કર્રશે

બિશ્લયન 
ટન ક્રિ્મન 
ઉત્જ્મનન્ર ે
ઘટ્રર્ર ેકરશ ે
2030 સધુી

66

2070 સુધી ભારત 
નોટ-ઝીરાોનું લક્ય 

હાંસલ કરશો

કવર સ્ટાોરી    નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્ા

સધુી ભારત નોટ-
ઝીરાોનુ ંલક્ય હાસંલ 

કરશો.
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n  ઓક્ટોબર 2019માં વડાપ્રધાન મોદીએ મહાબલીપરુમના 
દરરયારકનારે ફેલાયલેા સસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટકનાં કચરાન ેજાિ ે
ઉ્ઠાવીન ેસવચ્છ ભારિ અન ેસસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટકમુ્ િ ભારિ 
અભભયાનને વગે આપયો હિો. દરરયારકનારા પર 40 ટકાથી 96 
ટકા સુધી પલાસ્સ્ટક કચરો હોય છે.

n  આ માટે સવચ્છ ભારિ અભભયાન 2.0માં જસગલં ્ુઝ પલાસ્સ્ટક 
નાબદૂ કરવાનો સંકલપ સામલે કરવામાં આવયો એટલુ ંજ 
નહીં પણ પલાસ્સ્ટક વસે્ટ મનેેજમને્ એમેન્ડમને્ રૂલ્સ, 2021 
નોહટફાય કરીન ે1 જુલાઇ, 2022થી સસગલ ્ુઝ પલાસ્સ્ટકની 
ચીજો પર પ્રતિબંધ મકૂવામાં આવયો. િેમાં એવી વસતુઓ છે 
જનેી ઉપયોનગિા ઓછી છે પણ કચરો ફેલાવવાની ક્ષમિા વધુ 
છે. હાલમાં 75 માઇક્ોનથી નાની પલાસ્સ્ટક કેરી બેગનાં ઉપયોગ 
પર પ્રતિબધં છે, જનેે 1 રડસેમબર, 2022થી 120 માઇક્ોન સધુી 
પ્રતિબંચધિ કરવામાં આવી છે. 

વવશ્વનાં સાૌથી સ્વચ્છ 
દહરયાહકનારામાં 

ભારતનાં 10 
દહરયાહકનારા સામોલ

પ્ાબ્સ્ટક મુતિ ભારત
શસંગલ યુઝ પ્ાબ્સ્ટકમાંથી 
મુક્તિનાો માગ્વ દોશનાં 10 સવ્વશ્રોષ્ઠ 

દહરયાહકનારા
n •	શશવરાજપુર, દેવભૂતમ દ્ારકા, 

ગુજરાિ
n •	ઘોઘલા, દાદરા નગર હવેલી, 

દમણ અને દીવ
n •	પડુબબદરી, ઉડ્ડુપી, કણમાટક.

n •	કાસરકોડ, કણમાટક.
n •	કપ્પડ, કેરળ.
n •	કોવાલમ, કેરળ.
n •	ઇડન, પુડુચેરી.
n •	રુશશકોંડા, આંધ્રપ્રદેશ.
n •	ગોલડન, ઓરડશા.
n •	રાધાનગર, આંદામાન અને 

પહ્રર્રેને પ્્રસ્સ્કથી જે નુકસ્રન થઈ રહ્ુાં છે તે એાંગે પણ 
એમ્રરી સરક્રર સતક્મ  છે. બસંગલ યુઝ પ્્રસ્સ્ક વિરધધ 

દેશવ્ય્રપી એબભય્રન સ્રથે એમ્રરી સરક્રર પ્્રસ્સ્ક િેસ્ 
મેનેજમેન્ટ પર પણ ક્રમ કરી રહી છે.

-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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ઇન્ટીગે્્ેટડ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેન્ટ 
રિોજકે હેઠળ બીચ એ્્વાયન્ષમેન્ટ 

એ્ડ બ્ય્ટી મેનેજમેન્ટ સર્્વજસસ 
રિોગ્ામ લોંચ કર્વામાં આવયો છે. 

આ અંતગ્ષત બલય ફલગે 
બીચ સર્્ટરફકે્ટ મા્ેટ 

રિદૂરર ઉપશમન, 
સૌંદયષીકરર, 

રક્ષર અને 
મોનન્ટરીંગ 

સે્વાઓ પૂરી 
પાડ્વામાં આ્વે છે. 

તેની અસર એ પડી કે 
વ્વશ્વનાં સ્વચ્છ બીચમાં ભારતનાં 10 

બીચને સમા્વ્વામાં આવયા છે. આ બલય 
ફલેગ આંતરરાષ્ટ્ર ીય સતર પર માન્યતા 

રિાપત ઇકો લેબલ છે.

કવર સ્ટાોરી    નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્ા
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n •	આ નીતિ લાગુ થવાથી દેશનાં સામાન્ લોકોને સવચ્છ ઇંધણ મળી શકશે. િેનાંથી 
જીવાશમ ઇંધણ પરનું અવલંબન ઘટશે અને કુ્ડ ઓઇલ પરની આયાિ પણ ઘટશે. 
િેનો હેતુ ભારિની ગ્રીન હાઇડ્ર ોજન અને ગ્રીન એમોનનયા માટે નનકાસ કેન્દ્ર િરીકે 
સ્ાવપિ કરવાનો પણ છે. આ નીતિ અક્ષય ઊજા્ષ ઉતપાદનને પ્રોત્સાહન આપે છે.

n •	સરકારે સમગ્ર દેશમાં ગેસ પાઇપલાઇનનાં ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર માટે પ્રોત્સાહન આપ્ું છે 
અને સ્ાટ્ષ  નગ્રડની શરૂઆિ સહહિ પાવર નગ્રડનાં સુધારા માટે પ્રસિાવ રજૂ કયષો છે.

રાષ્ટ્રીય હાઇડાોજન વમશન તરફ વધતાં ડગ
જળ્વા્ય પરર્વત્ષનનો સામનો કરી રહેલી 
દયનનયા હ્વે ઊજા્ષનાં ્વૈકકલપક સ્ોત તરફ 
જોઈ રહી છે. ભારતને 2047 સયધી ઊજા્ષ 

સંપન્ન રાષ્ટ્ર  બના્વ્વા મા્ેટ ્વડારિધાન 
મોદીએ 15 ઓગસ્ટ, 2021નાં રોજ 

લાલ રકલલા પરથી નેશનલ હાઇડ્ર ોજન 
તમશનની જાહેરાત કરી હતી.

નમાવમ ગંગો....
જેથી ગંગા નનમ્સળ ઓને ઓવવરલ બને
n •	ગંગા નદીનું માત્ર સાંસ્કૃતિક અને 

આદ્ાત્ત્મક મહતવ જ નથી, પણ 
દેશની 40 ટકા વસતિ ગંગા નદી 
પર આધારરિ છે.

n •	2014માં ન્ૂયોક્ષ માં મરેડસન 
સ્વેર ગાડ્ષનમાં ભારિીય 
સમુદાયને સંબોચધિ કરિા 
વડાપ્રધાને જણાવ્ંુ હતું, “જો 
આપણે િેને સાફ કરવામાં સક્ષમ 
બની ગયા િો િે દેશની 40 ટકા 
વસતિ માટે મોટી મદદ સાબબિ 
થશે. હવે ગંગાની સફાઇ આર્થક 
એજન્ડા પણ છે.”

n •	નમાતમ ગંગે તમશનની શરૂઆિ 
જૂન, 2014માં કરવામાં આવી. 
માચ્ષ, 2022 સુધી િેમાં 30,853 
કરોડ રૂવપયાનાં અંદાજજિ 
ખચ્ષનાં 364 પ્રોજક્ે્ટસને મંજૂરી 
આપવામાં આવી, જમેાં 183 શરૂ 
થઈ ચૂકી છે.

n •	2014માં 1305 એમએલડી 
સીવરેજની ટ્ર ીટમેન્ ક્ષમિા હિી, 
જ ે2022માં 2407 એમએલડી 
થઈ ગઈ. હવે નમાતમ ગંગે 
તમશનને 2026 સુધી મંજૂરી 
આપવામાં આવી છે.

69
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સામાન્ માણસનો સામાન્ માણસનો 
પદ્મ સન્માનપદ્મ સન્માન

n •	કેન્દ્ર સરકારે 2017થી પદ્મ સન્ાનમાં પ્રથમ વાર સામાન્ 
માણસને પણ ભાગીદાર બનાવવાની શરૂઆિ કરી, જનેી 
રાહ 70 વર્ષથી જોવાિી હિી. આ સાથે પદ્મ પુરસ્ારો માટે 
નોતમનેશનની પ્રરક્યાને સંપૂણ્ષ રીિે પારદશથી બનાવવામાં આવી.

n •	પદ્મ પુરસ્ારો માટે વવશેર વેબસાઇટ બનાવવામાં આવી અને 
2016માં ઓનલાઇન નોતમનેશનની શરૂઆિ થઈ ત્ારે આ 
પુરસ્ારોની નનણમાયક સતમતિએ સંબચંધિ ક્ષતે્રમાં નોંધપાત્ર 
કામ કરનાર સમાજનાં િમામ ક્ષેત્રોની ટોચી હનસિઓને સ્ાન 
આપવામાં આવ્ંુ. હવે કોઇ પણ વયક્િ ખુદને કે બીજાં કોઇને 
પદ્મ સન્ાન માટે નોતમનેટ કરી શકે છે.

રાષ્ટ્રપતત ભ્વનની ચમકતી લાલ 
જાજમ પર ખયલલા પગે, લયંગી પહેરીને, 
ગળામાં ‘ગમછા’ નાખીને દેશનયં ્ટોચનયં 
પદ્મ સન્ાન સ્વીકારતા લોકોનય દ્રશય 

તમે ભૂલ્ાં નહીં હોય. આ એ ન્વા 
ભારતની તસ્વીર છે, જ્ાં હ્વે પદ્મ 
સન્ાન ‘ખાસ’ નહીં, પર ‘સામાન્ય’ 

મારસોનયં સન્ાન બની ગ્યં છે. 
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ઉપોશક્ષત નાયકાોનું 
સન્માન
ભારતનો ઇતતહાસ એ જ નથી જ ેદેશને 
ગયલામ બના્વનાર કે ગયલામીની માનજસકતા 
સાથે ઇતતહાસ લખનારાઓએ લખ્યો. 
ભારતનો ઇતતહાસ એ પર છે જ ેભારતનાં 
સામાન્ય મારસ, ભારતની લોકગાથાઓમાં 
્વસયો છે, જ ેપેઢીઓએ આગળ ્વધાયષો છે. 
પર લાંબા સમય સયધી એ દયભમાગય રહયં કે 
ભારત અને ભારતીયતાનાં રક્ષર મા્ેટ જમેરે 
જી્વન સમર્પત કરી દીધયં, એ્વાં અનેક નાયક-
નાષયકાઓને એ સ્ાન ન આપ્વામાં આવ્યં જનેાં 
તેઓ હકદાર હતા. 2014 બાદ દેશનાં આ્વા 
અસલી નાયકોને તેમનયં સાચયં સ્ાન આપ્વાની 
શરૂઆત થઈ.

સ્ટોચુ્ 
આાોફ યુનનટી

 ભારિને એક કરનાર લોખંડી પુરુર 
સરદાર વલલભબાઇ પટેલને શાનદાર 

શ્દ્ાંજજલ િરીકે ગુજરાિના કેવરડયામાં 
‘સે્ટચ્ુ ઓફ ્ુનનટી’નું નનમમાણ કરવામાં 

આવ્ંુ છે. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાિના મુખ્યમંત્રી 
હિા ત્ારે વવશ્વની સરૌથી ઊંચી 600 

ફુટ ઊંચી પ્રતિમાનું શશલોરોપણ 
ક્ુું હતું.

ઇવતહ્રસ રચન્રર્રએ્રે સ્રથે ઇવતહ્રસ લખિ્રન્રાં 
ન્રમે હેરફેર કરન્રર્રએ્રેએે જે એન્રય કય્રસો તેને 
હિે એ્રજનુાં ભ્રરત સુધ્રરી રહ્ુાં છે. સરખુાં કરી 

રહ્ુાં છે. તેમની ભૂલ્રથેી દેશને મુતિ કરી રહ્ુાં છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

બાબા સાહો બની પરંપરાનો સન્માન

નોતાજી સુભાષચંદ્ર બાોઝ

નાયકાોનું સન્માન

આધુનનક ભારિના નનમમાિાઓમાંનાં એક ડો. ભીમરાવ આંબેડકરનાં 
વારસાને આઝાદી બાદ એ સન્ાન ન મળ્ંુ, જનેાં િેઓ અચધકારી 
હિા. આ ઐતિહાજસક ભૂલને સુધારિાં કેન્દ્ર સરકારે બાબા 
સાહેબનાં જીવનમાં નજીકનાં સંબંધ રાખનારા સ્ળોને ‘પંચિીથ્ષ’ 
િરીકે વવક્સિિ કયમા છે. 26 નવેમબરનાં રોજ બાબા સાહેબનાં 
સન્ાનમાં બંધારણ રદવસ જાહેર કરવામાં આવયો.

આઝાદ હહન્દ સરકારની 75મી વર્ષ ગાં્ેઠ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
લાલ રકલલા પરથી તિરંગો લહેરાવયો. નિેાજી સાથે સંકળાયેલી 
મોટા ભાગની ગુપિ ફાઇલોને ‘રડ્લાજસફાય’ કરીને વરષો જૂની 
માંગ પૂરી કરવામાં આવી. ઇનન્ડયા ગેટ પર નેિાજીની પ્રતિમા પણ 
સ્ાપવામાં આવી છે.

વીર સાવરકરની સાથે મહારાજા સુહેલદેવ, રાજા 
મહેન્દ્રપ્રિાપ, દીનબંધુ, સર છોટુરામ સહહિ અનેક 
નાયકનું યોગદાન ઇતિહાસમાં દબાઈ ગ્ું હતું, હવે 
િેમનાં વારસાને પુનજી્ષ વવિ કરવામાં આવયો છે.
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રામ મંહદર
રામ જન્મભયૂપ્મનયું પયુનનનનિમા્સણ
સદીઓાે જયૂ નાં વવવાદના ેઓંત
અયોધયામાં વ્વશ્વ સતરીય સયવ્વધાઓનયં નનમમાર 
કર્વામાં આ્વી રહયં છે. આ મંરદર બન્યા બાદ 
અયોધયાની ભવયતા ્વધશે એ્ટલયં જ નહીં, પર 
આ વ્વસતારનયં સમગ્ અથ્ષતંત્ર બદલાઈ જશે અને 
દરેક વ્વસતારમાં ન્વી તકો સજા્ષશે, ્વધશે અને 
અહીં સમગ્ વ્વશ્વમાંથી લોકો આ્વશે. અયોધયાને 
આદ્ાત્ત્મક કે્દ્ર, ્વૈગશ્વક કે્દ્ર અને કાયમી સ્મા્ટ્ષ  
કે્દ્ર તરીકે વ્વસિા્વ્વામાં આ્વી રહયં છે.

•n  499 વર્ષ જૂનાં વવવાદનો સુખદ અંિ 9 નવેમબર, 
2019નાં રોજ આવયો, જ્ારે સુપ્રીમ કોટદે સમગ્ર 
જમીન રામલલલા વવરાજમાનને સોંપી દીધી.

•n  5 ઓગસ્ટ, 2020નાં રોજ ઉત્રપ્રદેશમાં 
અયોધયામાં રામ મરંદરનો પાયો નાખવામાં 
આવયો. હવે ત્ાં ભવય રામંરદરનું નનમમાણ થઈ 
રહું છે. પાયામાં વવશ્વભરમાંથી લાવેલી પવવત્ર 
માટી નાખવામાં આવી છે.

ડોરા બાબા નાનક-કરતારપુર કાોહરડાોર
ડેરા બાબા નાનકથી 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય સરહદ સયધી 
તમામ આધયનનક સયવ્વધાઓ 

સાથે સંપૂર્ષ વ્વકાસ રિોજકેનાં 
રૂપમાં ઓકોબર, 2019માં 

કરતારપયર સાહહબ કોરરડોરનયં 
નનમમાર કર્વામાં આવ્યં. 
આઝાદી બાદ રિથમ ્વાર 

શીખોનાં સૌથી પવ્વત્ર સ્ળ 
કરતારપયર કોરરડોરની માંગને 

કે્દ્ર સરકારે પૂરી કરી.

•n  અમકૃિસરને ડેરા બાબા નાનક સાથે જોડિા ગુરદાસપુર હાઇવે પર 4.2 રકલોમીટર 
લાંબો ફોર લેન રોડ રૂ. 120 કરોડનાં ખચષે બનાવવામાં આવયો.

•n  15 એકર જમીન પર અત્ાધુનનક પેસેન્જર ટર્મનલનું નનમમાણ કરવામાં આવ્ું. આ 
બબલડીંગ સંપૂણ્ષપણે એરકન્ડીશન્ડ છે, જ્ાં રોજ લગભગ 5,000 પ્રવાસીઓની 
સુવવધા માટે 50થી વધુ ઇતમગ્રશેન કાઉન્ર છે. િેનાં મુખ્ય બબલડીંગની અંદરની 
બાજુ રકયોસ્, શરૌચાલય, બાળકોનાં દેખરેખની વયવસ્ા, પ્રાથતમક મેરડકલ સુવવધા, 
પ્રાથ્ષના ખંડ અને સનેસિ કાઉન્ર જવેી જરૂરી જાહેર સુવવધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

•n  સીસીટીવી મોનનટરીંગ અને પબબલક એડ્રેસ જસસ્ટમ સાથે સલામિી માટે ઉત્મ 
માળખાકીય સુવવધાની વયવસ્ા કરવામાં આવી છે.
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કોદારનાથ ધામનું
પયુનનનનિમા્સણ
્વર્ષ 2013માં કેદારનાથ ધામમાં ભયાનક 
કયદરતી આપગત્ત આ્વી હતી. ્વડારિધાન 
નરે્દ્ર મોદીનાં ્વડપરમાં કે્દ્ર સરકારે હ્વે 
તેનો જીરષોધ્ાર કયષો છે.

•n  કેદારનાથ ધામમાં પાયાની સુવવધાઓ સાથે 
જોડાયેલાં પ્રોજક્ે્ટસ પૂરાં થઈ ચકૂ્યા છે, િેમાં 
સરસવિી આસ્ા પથ અને ઘાટની આસપાસ 
સલામિીની રદવાલો, મંદારકની આસ્ા પથની 
આસપાસ સલામિીની રદવાલો, િીથ્ષ પુરોહહિ ગકૃહ 
અને મંદારકની નદી પર ગરુડ ચટ્ી પુલનો સમાવેશ 
થાય છે. આ પ્રોજક્ે્ટસને રૂ. 130 કરોડથી વધુનાં 
ખચષે પૂરો કરવામાં આવયો છે.

•n  વર્ષ 2013નાં પૂરમાં નુકસાન પામેલી આરદ 
શંકરાચાય્ષની સમાચધનું પુનર્નમમાણ કરવામાં આવ્ું.

•n  ચાર ધામ રોડ પ્રોજકે્ટ પર ઝડપથી કામ ચાલી 
રહંુ છે. ચારેય ધામ હાઇવે સાથે જોડાઈ રહ્ા છે. 
ભવવષયમાં શ્ધ્ધાળુઓ કેબલ કાર દ્ારા અહીં સુધી 
આવી શકે િે માટેની પ્રરક્યા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે.

n  જૂના સોમનાથ મરંદર પરરસરના વવકાસકાય્ષઃ રેમપ, આંગણું, 
યાવત્રકો માટે બેસવાની વયવસ્ા, 15 દુકાનો, જલફ્ટ અને બે 
મોટાં હોલનો સમાવેશ થાય છે. આ માટે શ્ી સોમનાથ ટ્રસ્ટ 
દ્ારા 3.5 કરોડ રૂવપયા ખચ્ષ કરવામાં આવયો.

n  પ્રસાદ યોજના અંિગ્ષિ સોમનાથમાં યાત્રીઓનાં વવકાસ 
સંબંચધિ પ્રોજક્ે્ટસને પય્ષટન મંત્રાલયે, માચ્ષ 2017માં મંજૂરી 
આપી હિી. આ પ્રોજકે્ટનો ખચ્ષ રૂ. 45.36 કરોડ હિો. 
પ્રોજકે્ટનાં વવવવધ ઘટકો જમે કે ‘પાર્કગ એરરયા ડેવલપમેન્’, 
અને ‘સોજલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્’ને સફળિાપૂવ્ષક પૂરંુ કરવા 

જુલાઇ, 2020માં રાષટ્રને સમર્પિ કરવામાં આવ્ું.

n  સોમનાથનાં કુદરિી  સૌંદય્ષને ધયાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારની 
‘પ્રસાદ’ યોજના અંિગ્ષિ સમુદ્ર દશ્ષન પથ બનાવવામાં આવયો.

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 21 જાન્ુઆરી, 2022નાં રોજ 
સોમનાથ સર્કટ હાઉસનું લોકાપ્ષણ ક્ુું. આ બબલલડગને એવી 
રીિે બનાવવામાં આવ્ંુ છે કે અહીં રોકાનાર અતિથીઓને 
‘સી વ્ુ’ પણ જોવા મળશે. એટલે કે, િેઓ પોિાનાં રૂમમાંથી 
સમુદ્રની લહેરો પણ જોઇ શકશે અને સોમનાથનું શશખર પણ 
દેખાશે.

સાોમનાથ મહંદરનાો પુનરાો્ધાર
્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ 20 ઓગસ્ટ, 2021નાં રોજ સોમનાથ સમયદ્ર દશ્ષન પથ, સોમનાથ રિદશ્ષન કે્દ્ર અને જૂના સોમનાથનાં 

પયનર્નર્મત પરરસરનયં ઉદઘા્ટન ક્યું. આ કાય્ષક્મ દરતમયાન ્વડારિધાને શ્ી પા્વ્ષતી મંરદરનયં શશલોરોપર પર ક્યું.
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કાશી-કાોહરડાોર કાશી વ્વશ્વનાથ ધામનાં 
ગૌર્વની પયનસ્માપના

એક સમય હતો જ્ારે ્વારારસીમાં પાયાની 
સયવ્વધાઓ અંગે કહે્વા્યં હ્યં કે આ શહેરનયં કંઇ 
ન થઈ શકે. આડેધડ દબારોને કારરે નગરમાં 

અવય્વસ્ા સજા્ષઈ ગઈ હતી, જનેાં પર કોઇ ધયાન 
આપ્યં નહો્યં. ્વળી, કાશી વ્વશ્વનાથ મરંદરની 

આસપાસ તો ચાલવયં પર મયશકેલ હ્યં. પર 
્વડારિધાન મોદીએ બાબાની નગરીનો કાયાપલ્ટ 

કર્વાનયં બીડયં  ઝડપ્યં અને માચ્ષ 2019માં કાશી 
વ્વશ્વનાથ કોરરડોરનો પાયો નાખ્યો...

ક્રશી હાં મેશ્રથી જીિાંત, શ્નરાંતર, 
પ્રિ્રહમ્રન રહી છે. હિે ક્રશીએે 

એેક તસિીર સમગ્ દેશને દશ્ર્મિી 
છે, જેમ્રાં િ્રરસ્ર ેપણ છે એને 
વિક્રસ પણ છે. એેિ્રે િ્રરસ્રે 
જેને ભવ્ય, ટદવ્ય એને નવ્ય 

િન્રિિ્રનુાં ક્રમ સતત ચ્રલુ છે. 
એેિ્રે વિક્રસ જે ક્રશીન્રાં રસત્ર, 

ગલીએ્રે, કુાં ર્ર,ે તળ્રિ્ર,ે ઘ્રટ્રે 
એને પટ્રે, રેલિે સે્શનથી લઇને 
એેરપ્રેટ્મ સુધી સતત ગવતમ્રન છે.

-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

•n  પ્રાચીન મંરદરનાં મૂળ સવરૂપને યથાવિ રાખિા 5.27 લાખ 
સ્વેર ફુટથી વધુ ક્ષેત્રફળમાં વવસિાવવામાં આવ્ંુ છે. પહેલાં 
અહીં મરંદર પરરસર માત્ર 3,000 સ્વેર ફુટમાં જ હતું. હવે મંરદર 
અને મંરદર પરરસરમાં 50થી 75 હજાર શ્ધ્ધાળુ આવી શકે 
છે. એટલે પહેલાં મા ગંગાનાં દશ્ષન, સનાન અને ત્ાંથી સીધાં 
વવશ્વનાથ ધામ.

•n  આ અગાઉ, આશરે 244 વર્ષ પહેલાં લોકમાિા દેવી અહહલ્ાએ 
1777-1780 દરતમયાન કાશી વવશ્વનાથ મંરદરનો જીણષોધ્ધાર 
કરાવયો હિો.
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n  લોકો પોિાની આકાંક્ષાઓ માટે રદવસ રાિ મહેનિ 
કરે છે, જનેે અમુક અંશે પૂરી પણ કરે છે. પણ જ્ારે 
બીજાઓની આકાંક્ષાઓ અને સપનાને પૂરી કરવી એ   
સફળિાનો માપદંડ બની જાય િો એ  ઇતિહાસ રચે છે. 
2018માં શરૂ થયેલા આકાંક્ષી જજલલા કાય્ષક્મમાં થઈ 
રહેલા વવકાસથી આ જ પ્રકારનો ઇતિહાસ બની રહ્ો છે.

n  જ ેદેશમાં એવા 112 જજલલા સામેલ કરવામાં આવયા 
છે, જ ેઆરોગય, પોરણ, શશક્ષણ, કરૌશલ્ વવકાસ 
સહહિ 49 માપદંડોમાં પાછળ રહી ગયા હિા. આ 
કાય્ષક્મથી નાગરરકોનાં જીવનની ગુણવત્ા અને આર્થક 
ઉતપાદકિામાં સુધારો થયો છે. યોજનામાં દર મહહને 
પ્રગતિનાં આધારે રેન્ક આપવામાં આવે છે, જનેાથી 
સપધમાની ભાવનાથી કામ થઈ રહું છે.

સ્ારકાોનાો નવાો યુગ
વારસામાંથી નવી રિેરણા
પોતાનાં ભવ્વષયને પરરભાષરત કર્વા 
મા્ેટ ઇતતહાસને ્વાંચ્વા અને સમધૃ્ 
્વારસાને સાચ્વ્વાના ્વડારિધાન નરે્દ્ર 
મોદીનાં મંત્રને ભારત આત્મસાત કરી 
રહયં છે જથેી ગૌર્વશાળી 75 ્વર્ષને 
જો્વાની તક ્વત્ષમાન 
અને ભાવ્વ પેઢીને 
મળી શકે. 

આાકાંક્ષી નજલ્લાઃ ઉપોશક્ષત 
નજલ્લાનો હવો આાકાંક્ષી 

નજલ્લામાં સામોલ કરવામાં 
આાવ્યા છો

પ્રધાિમતં્ી સગંહાલયષઃ
n 14 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ 

પ્રધાનમંત્રી સગં્રહાલય નવી 
રદલ્ીનાં િીન મૂર્િ પરરસરમાં શરૂ 
કરવામાં આવ્ુ.ં ભારિનાં આધનુનકિમ સંગ્રહાલયોમાંનાં 
એક પ્રધાનમતં્રી સંગ્રહાલયમાં 43 ગલેરેી છે, જમેાં 
આઝાદીથી માંડીને ડો. મનમોહનસસઘ સધુીના 
વડાપ્રધાનોનાં યોગદાન, િેમનાં શાસનમાં આવલેા 
પડકારો િેમની જસધ્ધ્ધઓની માહહિી પ્રદર્શિ છે.

n  િકેશિલ વોર મકેમોરરયલષઃ નવી રદલ્ી લસ્તિ વોર 
મેમોરરયલનુ ંનનમમાણ સવષોચ્ બજલદાન આપનારા સૈનનકોની 
યાદમાં કરવામાં આવ્ંુ છે. હવે અહીં અમર જવાન જ્ોતિ પણ પ્રજવજલિ છે.

n  રાષ ટ્્ર ીય પોનલસ સ્ારકષઃ નવી રદલ્ી લસ્િ આ સ્ારક પોજલસ અને 
અધ્ષસનૈનક દળોન ેસમર્પિ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 21 ઓક્ટોબર, 
2018નાં રોજ આ સ્ારક રાષટ્રન ેસમર્પિ ક્ુું.

n  જનલયાંવાલા ્બાગ સ્ારકષઃ જજલયાંવાલા બાગ પરરસરનુ ંપનુર્નમમાણ 
અન ેસ્ારક દીધમાઓની શરૂઆિ પણ વિ્ષમાન સરકારે કરી છે.

n  વવપલોવી ભારત ગકેલકેરીષઃ કોલકાિા લસ્િ આ ગલેરેીમાં ક્ાંતિનાં ચચહ્ોને 
આધનુનક ટેકનોલોજી દ્ારા આકર્ષક બનાવવામાં આવી રહી છે. અહીં 
આઝાદ હહન્દ ફોજનાં યોગદાનને જીવિં રૂપ ેપ્રસતુિ કરવામાં આવ્ંુ છે.

n  આરદવાસી સવિંત્રિા સનેાની સંગ્રહાલયોની શુખંલાનાં ભાગ રૂપે 
ઝારખંડમાં ભગવાન બબરસા મુડંા આરદવાસી સવિંત્રિા સનેાની સગં્રહાલય 
શરૂ કરવામાં આવ્ુ.ં દેશનુ ંપ્રથમ રાષટ્ર ીય આરદવાસી સવિતં્રિા સનેાની 
સગં્રહાલય ગજુરાિમાં બની રહંુ છે. આ સગં્રહાલય સે્ટચ્ ુઓફ ્ુનનટીથી 
માત્ર છ રક.મી. દૂર છે.
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n સવદેશી, ગતિ અને સુવવધાની રીિે વંદે ભારિ ટ્રેન 
ભારિીય રેલવેની સરૌથી સારી ટ્ર ેન છે. હાલમાં બે વંદે 
ભારિ ટ્રેન નવી રદલ્ીથી વારાણસી અને નવી રદલ્ીથી 
વૈષણોદેવી ચાલી રહી છે.

n ઓગસ્ટ, 2023 સુધી 75 વંદે ભારિ ટ્રેન અને આગામી 
ત્રણ વર્ષમાં 400 ટ્રેન શરૂ કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે. 
હાલમાં વંદે ભારિ ટ્રેનની ઝડપ 160 રકલોમીટર પ્રતિ 
કલાક છે, જ્ારે ટંૂક સમયમાં િેનું અપગ્રેડેડ વઝ્ષન 
આવવાનું છે. િેની ગતિ 180 રકલોમીટર પ્રતિ કલાક 
હશે.

n ત્રીજુ ંઅપગ્રડે વઝ્ષન 220 રકલોમીટર પ્રતિ કલાક 
ચાલશે. િેનાં કોચ બનાવવાનું કામ ચાલુ છે.

n વડાપ્રધાન મોદીનાં શાસનમાં રોડ માગષે અવરજવર સલામિ કરવાનાં 
પ્રયાસ અિંગ્ષિ જાગકૃતિ અભભયાન, સારંુ એલન્જનનયરીંગ, કાયદાનંુ 
કડકાઈથી પાલન કરાવવાન ેલીધ ેમાગ્ષ અકસ્ાિોમાં મોટો ઘટાડો થયો છે.

54 ગરો ઘ્ટાડો થયો દયઘ્ષ્ટનાની સંખ્યામાં 
1970         814
1980       339
1990         148
2000         80
2010          39
2020        15

હંમેશા મોડી આ્વતી ્ટ્રેનો, પા્ટા પર ગંદકી, ધીમી ઝડપ, 
્વારં્વાર દયઘ્ષ્ટનાઓ અને જૂની જસસ્ટમ મા્ેટ બદનામ 
રેલ્વેનાં પરર્વત્ષનની શરૂઆત 2014થી થઈ. હ્વે ્ટ્ર ેનોમાં 
જૂના ્ટોયલે્ટ નથી દેખાતા, તો ્ંવદે ભારત જ્ેવી ્ટ્ર ેનથી 
ઝડપ પર ્વધી અને રેલ્વેની છબી પર સયધરી...

દેશમાં મો્ટી સંખ્યામાં થઈ રહેલા માગ્ષ અકસ્માતો અને 
તેમાં થતાં મૃતયની સંખ્યાને ઘ્ટાડ્વા મા્ેટ કે્દ્ર સરકારે 
2019માં જૂના મો્ટર શહિકલ એકમાં અનેક સયધારા 
કયમા છે. નનયમોનયં ઉલલંઘન કર્વા પર 10 ગરા સયધી દંડ 
્વધાર્વામાં આવયો. ્વાહનોની અથડામરમાં રિ્વાસીઓને 
બચા્વ્વા મા્ેટ 2017માં ડ્ર ાઇ્વર મા્ેટ, 2021માં ડ્ર ાઇ્વર 
પાસેની સી્ટમાં બેઠેલા રિ્વાસી મા્ેટ અને જાનયઆરી, 
2022માં રિત્યેક ્વાહનમાં બે સાઇડ એરબેગ અને બે કા્ટટેન 
એરબેગ ઓકોબર 2022 બાદ બનેલા ્વાહનો મા્ેટ 
ફરજજયાત કર્વામાં આવયા. ભારતે સલામતી રેટ્ટગનયં 
આકલન કર્વા મા્ેટ 24 જૂન, 2022નાં રોજ નોહ્ટફેકેશન 
ડ્ર ાફ્ટ પર જારી કરી દીધો છે.

સુવવધા સાથો હવો

રાોડ બન્ા વધુ સલામત....

સલામત, સમયબધધ ઓને ગવતમાન રેલવે

વડાપ્રધાિ િરટેન્દ્ર મોદીિાં વડપરમાં સરકાર ્બન્ા પછી 
કટે ન્દ્ર અિકે રાજ્યોિાં સહયોગરી ચાલિારાં રટેવપડ રટેલ 

પ્રોિં કેક્ટિકે ગમત આપવામાં આવી. પ્રરમ લાઇિ રદલ્ી-
મકેરઠ પર ઝડપરી કામ ચાલી રહું છકે , િં કે જૂિ 2025માં પૂરં 

રવાિી સંભાવિા છકે.

RRTS

80

81

માગ્ અકસ્ાતોિી 
સખં્યા પ્રમત 10,000 

વાહિો પર
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પીઆોમ કોસ્વ ફડિ
સાથ ઓને વવશ્વાસ સભર રિયાસ

કોવ્વડ-19 મહામારી જ્ેવી ક્ટોક્ટીની નસ્તતનો 
સામનો કર્વા મા્ેટ ્વડારિધાન નાગરરક 
સહાયતા અને રાહત ભંડોળ (પીએમ કેસ્ષ ફ્ડ) 
બના્વ્વામાં આવ્યં. કોવ્વડનાં સમયમાં હેલ્થ 
ઇ્ફ્ાસ્ટ્રકચરમાં સયધારા બાદ હ્વે કોવ્વડમાં 
મા-બાપને ગયમા્વનાર બાળકોનયં ભવ્વષય ઊજળયં 
બની રહયં છે....

n સરકારે ભંડોળનો એક હહસસો વજેન્લેટર 
સહહિ મેરડકલ ઉપકરણ ખરીદવા, કોવવડ-
19 વવરુધ્ધ લડાઇને મજબૂિ કરવા અને 
પરપ્રાંતિય શ્તમકોને રાહિ આપવા ફાળવયો.

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 29 મે, 2021નાં રોજ 
પીએમ કેસ્ષ ફોર ચચલડ્રનની શરૂઆિ કરી.

n પીએમ કેસ્ષ ફન્ડની રકમમાંથી પીએમ કેસ્ષ ફોર 
ચચલડ્રન દ્ારા દેશનાં 4,000થી વધુ અનાથ 
બાળકોનાં સપના પૂરા કરવાનો પ્રયત્ કરવામાં 
આવયો. આ એવા બાળકો છે જમેણે કોવવડ 
દરતમયાન પોિાના માિાવપિાને ગુમાવયાં.

સહકારી સમવાયતંત્ઃ ટીમ ઇન્ડિયાની 
ભાવના સાથો કાોવવડનાો સામનાો કયાવે

n પીએમ મોદીએ રાજ્સભામાં પોિાનાં પ્રથમ ભારણમાં 
સહકારી સમવાયિંત્ર એટલ ેકે વડાપ્રધાન અને મખુ્યમતં્રીને 
ટીમ ઇનન્ડયા બનીન ેકામ કરવાનો જ ેમતં્ર આપયો િેની અસર 
સદીની સરૌથી મોટી મહામારી કોવવડ-19 વવરુધ્ધની લડાઇમાં 
જોવા મળી.

n પીએમ મોદીએ 22 માચ્ષ, 2020નાં રોજ દેશમાં પ્રથમ જનિા 
કર્ુ્ષની જાહેરાિનાં એક રદવસ પહેલાં 20 માચ્ષ, 2020નાં રોજ 
ટીમ ઇનન્ડયાની ભાવના સાથે મખુ્યમતં્રીઓની બે્ઠકમાં લસ્તિ 
પર ચચમા કરી. 2020માં 10થી વધુ બ્ેઠક સહહિ આશરે બે 
ડઝન બે્ઠકો મુખ્યમતં્રીઓ સાથે આ મુદે્ કરી હિી.

એ્રપણ્ર િાંધ્રરણમ્રાં જે સમિ્રય 
મ્રળખુાં છે તે સ્રૌથી મ્રેટી ત્રક્રત છે. 
જે ભ્રરતને એ્રગળ િધ્રરિુાં હ્રેય 

ત્ર ેર્રજ્્રેને એ્રગળ િધ્રરિ્ર પરશે. 
ર્રજ્્રેએે મજિૂત િનિુાં પરશે.

-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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વ્વશ્વ જનકલ્ારની ભા્વનાથી ભારતે યોગ સાથે 
વ્વશ્વનો પરરચય કરાવયો. ભારતનાં રિસતા્વ પર 
સં્યકત રાષ્ટ્રમાં વ્વશ્વનાં સૌથી ્વધય દેશોનાં સમથ્ષન 
અને રેકોડ્ષ  સૌથી ઓછાં સમયમાં 21 જૂનનાં રોજ 
આંતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ રદ્વસ રિસંગે મના્વ્વાની મંજૂરી 
આપ્વામાં આ્વી.

આાંતરરાષ્ટ્રીય યાોગ હદવસ 
યાેગ હવે Way of Life

એ્રપણે ય્રેગને જણિ્ર ેપણ છે, એ્રપણે ય્રેગને 
પ્રમિ્રે પણ છે, એ્રપણે ય્રેગને એપન્રિિ્ર ે
એને વિસિ્રિિ્ર ેપણ છે. જ્્રરે એ્રપણે ય્રેગને 
જીિિ્ર મ્રાંરીશુાં ત્્રરે ય્રેગ ટદિસ, ય્રગે કરિ્રન્રે 
નહીં પણ એ્રર્રેગય, સુખ એને શ્રાંવતને સશે્લબ્ેટ 
કરિ્રનુાં મ્રધ્યમ િની જશે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n •	્ નુસે્ોએ ભારિના યોગન ેમાનવ સસં્કૃતિનાં અમર 
વારસા િરીકે માન્િા પી છે.

n •	વવશ્વ આરોગય સગં્ઠન ે2030 સધુી સાવ્ષવત્રક આરોગય 
કવરેજ માટે ભારિ સાથ ેમળીન ેમોબાઇલ યોગનો 
પ્રોજકે્ટ શરૂ કયષો છે.

n •	આ્ુર મંત્રાલય ેસ્ટાટ્ષઅપ યોગ ચેલને્જની શરૂઆિ 
કરી. દેશમાં 451 આ્ુવષેરદક ્નુનવર્સટી છે. દેશમાં 69 
્નુનવર્સટી છે, જ ેકોલજેોન ેજોડાણ આપે છે.

દરોક વ્યક્તિનાં મન સુધી સરકાર પહાંચી
MYGOV.. લોકશાહીની સફળિા લોકોની ભાગીદારી વવના અશક્ય 

છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હોદ્ો સભંાળયા બાદ માત્ર 60 રદવસ 
બાદ 26 જુલાઇ, 2014નાં રોજ https://www.mygov.in/ પોટ્ષલ 
લોંચ ક્ુું. સશુાસન પ્રત્ ે લોકોની ભાગીદારી માટે સસગલ સને્ર 
િરીકે િમેાં 2.5 કરોડ ્ઝુસ્ષ નોંધાયા છે. આ મચં પર િમ ેસચૂન 
આપી શકો છો અન ેકાયષો સાથ ેજોડાઈ શકો છો.

મન કી બાત.. જનિા સાથ ેજોડાણની કડી મજબૂિ કરવા માટે ખરુશી 
સભંાળચાનાં પાંચમાં મહહનામાં 03 ઓક્ટોબર, 2014નાં રોજ 
વડાપ્રધાન મોદીએ રેરડયો પર ‘મન કી બાિ’ કાય્ષક્મ શરૂ કયષો, જનેો 
92મો હપિો ઓગસ્ટ, 2022માં પ્રસારરિ થયો. અહીં વડાપ્રધાન 
અભભયાનની અપીલ, દેશવાસીઓન ે સદેંશ અન ે પ્રરેક કહાની 
સભંળાવ ેછે. આ કાય્ષક્મ માટે િમ ેપણ સચૂનો કે માહહિી મોકલી 
શકો છો.
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ભ્રરતન્રાં વિક્રસન્રાં સાંકલ્પ્રેને વિશ્ 
પ્રેત્રન્રાં લક્ય્રેની પ્ર્રવપ્તનુાં મ્રધ્યમ 
મ્રની રહી છે. િૌશ્શ્ક શ્રાંવત હ્રેય કે 
િૌશ્શ્ક પરક્રર્રે સ્રથે સાંકળ્રયેલ્ર 
ઉકેલ, વિશ્ ભ્રરત તરફ ભ્રરે 
વિશ્્રસથી જેઈ રહ્ુાં છે.
-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

n  ભારિ ેઓગસ્ટ, 2021માં પ્રથમ વાર સં્ ુ્ િ રાષટ્ર  સલામિી 
પરરરદનુ ંઅધયક્ષપદ સભંાળ્ુ.ં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પ્રથમ ભારિીય 
વડાપ્રધાન બન્ા જમેણ ેસં્ ુ્ િ રાષટ્ર  સલામિી પરરરદનું 
અધયક્ષપદ સભંાળ્ુ.ં

n  40 વર્ષ બાદ આિંરરાષટ્ર ીય ઓજલમમપક સતમતિએ આઇઓસી 
બ્ેઠકની યજમાની માટે ભારિન ેપસદં ક્ુું.

n  મગંળયાન દ્ારા પોિાનાં પ્રથમ જ પ્રયત્માં મગંળની કક્ષામાં પ્રવેશ 
કરનાર ભારિ વવશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્ો.

n  ભારિનાં યોગ ેપ્રાચીન, સમકૃધ્ધ પરંપરાન ેવનૈશ્વક ઓળખ અપાવી. 
વવશ્વએ 21 જૂનન ેઆિરંરાષટ્ર ીય યોગ રદવસ િરીકે સવીકારી. 
20215માં રદલ્ીનાં કિ્ષવયપથ પર આયોજજિ યોગ રદવસ કાય્ષક્મમાં 
84 દેશોનાં લોકોએ ભાગ લીઘો, જ ેનગનીઝ વલડ્ષ  રેકોડ્ષમાં નોંધાયલેો 
છે.

n  વિ્ષમાન સરકાર પહેલાં કૂટનીતિનો પ્રયોગ સ્ાનનક વવકાસ માટે 
નહોિો કરવામાં આવિો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્ારા ચલાવવામાં 
આવલેા કાય્ષક્મ ક્્લન ઇનન્ડયા, ભસ્લ ઇનન્ડયા, રડજજટલ ઇનન્ડયા, 
સ્ટાટ્ષઅપ ઇનન્ડયા, સ્ાટ્ષ  જસટીઝની સફળિા માટે કૂટનીતિનો પ્રયોગ 
કયષો જનેુ ંનામ ‘રડપલોમસી ઓફ ડેવલપમને્’ આપવામાં આવ્ુ.ં

n  ભારિનાં આ્વુષેદનાં મહતવન ેસમગ્ર દુનનયા સવીકારી રહી છે. કેન્દ્ર 
સરકારે આ માટે અલગથી આ્રુ મતં્રાલય બનાવીન ે2014 બાદ 
આ્વુષેદ, યોગ અન ેઅન્ પરંપરાગિ સારવાર પધ્ધતિઓન ેએકીકકૃિ 
કરવાનો પ્રયત્ કયષો છે. 19 એવપ્રલ, 2022નાં રોજ જામનગરમાં 
વવશ્વ આરોગય સસં્ાનાં સહયોગથી વવશ્વનાં પ્રથમ ગલોબલ સને્ર 
ફોર ટ્ર ે રડશનલ મરેડજસન સને્રની આધારશશલા મકૂવામાં આવી. 
ડબલ્એુચઓએ ભારિનાં ‘એક ધરિી, એક સવાસ્થ્ય’નાં વવઝનને 
આગળ વધા્ુું છે.

આાંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર 
મજબયૂતીથી ઓાગળ વધતયું ભારત

કાોઆોનલશન ફાોર હડઝાસ્ટર 
હરચઝલન્ટ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર (CDRI)
n  જળવા્ ુપરરવિ્ષનન ેકારણ ેઆવનારી મુશકેલીઓ સામ ેઝઝૂમી 

રહેલાં દેશોન ેભારિ ેકોએજલશન ફોર રડઝાસ્ટર રરશઝલન્ 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર (CDRI) એટલે કે આપનત્ વવરોધી પાયાના માળખા 
માટેનાં જોડાણ દ્ારા નવો માગ્ષ દશમાવયો છે.

n  િનેો પ્રારંભ સપટેમબર 2019માં ન્યૂોક્ષ  જળવા્ ુપરરવિ્ષન શશખર 
સમંલેન દરતમયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં આહવાનથી કરવામાં 
આવી હિી. િનેી સ્ાપના બાદ 31 દેશ, 6 આિંરરાષટ્ર ીય સંગ્ઠન 
અન ેબ ેખાનગી ક્ષતે્રનાં સંગ્ઠન સભય િરીકે જોડાયા.

n  િ ેસભય દેશોન ેસાિત્પણૂ્ષ વવકાસ લક્ષ્યાંકો, પરેરસ જળવા્ુ 
પરરવિ્ષન સચંધની સાથ ેઆપનત્ઓ દરતમયાન ઓછામાં ઓછાં 
જોખમ માટે મજબિૂ િતં્ર બનાવવામાં મદદ કરે છે. આઇએસએ બાદ 
આ બીજુ ંએવુ ંઆિંરરાષટ્ર ીય સંગ્ઠન છે, જનેુ ંવડંુમથક ભારિમાં છે.

ઇન્ટરનોશનલ સાોલર આોલાયન્
ઇન્રિકેશિલ સોલર એલાયન્સિી શરૂઆત પકેરરસ સમમ્ 

દરમમયાિ ભારતકે ફ્ાન્સ સારકે મળીિકે કરી હતી. સૌર 
સંસાધિ સંપન્ન દટેશોિી વવશકેર ઊર્ ્જરૂરરયાતોિકે પૂરી 
કરવા મા ટ્ે  આ પહટેલ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં 103 

દટેશો આ સંગઠિિાં સભય છકે.
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સાંસૃ્વતક પય્વટનનો સાંસૃ્વતક પય્વટનનો 
પ્રાોત્ાહન આાપવામાં આાવ્યુંપ્રાોત્ાહન આાપવામાં આાવ્યું

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ બાબા 
બૈદ્નાથ ધામની સીધી એર 
કનેમક્ટવવટી પૂરી પાડવા માટે 12 જુલાઇ, 
2022નાં રોજ દેવઘર એરપોટ્ષનું ઉદઘાટન ક્ુું.

n 2015માં શરૂ કરવામાં આવેલી સવદેશ દશ્ષન 
યોજનામાં પય્ષટન સ્ળો પર અત્ાધુનનક 
સુવવધાઓ સાથે 500થી વધુ ડેસ્સ્ટનેશન અને 15 
થીમ આધારરિ સર્કટોનું નનમમાણ કરવામાં આવી 
રહું છે.

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 8 નવેમબર, 2021નાં રોજ 
પંઢરપુરથી અવરજવર સરળ બનાવવા માટે વવવવધ 
રોડ પ્રોજકે્ટસનું લોકાપ્ષણ ક્ુું.

'પ્રસાદ' યાોજના 
('Pilgrimage Rejuvenation And 
Spiritual Augmentation Drive') 
યોજના રાષટ્ર ીય તમશન છે, જનેે પય્ષટન 
મંત્રાલયે 2014-15માં શરૂ ક્ુું હતું. 
આ યોજના અંિગ્ષિ પય્ષટન સ્ળો પર 
પ્રાથતમક સુવવધાઓનો વવકાસ કરવામાં 
આવી રહ્ો છે.

દરેક યુગની એે મ્રાંગ હ્રયે છે કે 
એ્રપણે ધ્રવમશિક પય્મટનમ્રાં નિી 
સાંભ્રિન્રએ્રેની શ્રેધ કરીએે એને 
તીથ્મય્રત્ર્ર તથ્ર સ્્રશ્નક એથ્મતાંત્ર 
િચ્ેન્ર સાંિાંધ્રેને મજિૂત કરીએે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
ઓક્ટોબર, 2021માં 
કુશીનગર એરપોટ્ષની 
ભેટ આપી. આ એરપોટ્ષ  
580 એકરમાં રૂ. 260 
કરોડનાં ખચષે બન્ુ ંછે. 
કુશીનગર એરપોટ્ષ  માત્ર 
આિંરરાષટ્ર ીય સપંક્ષ  
નહીં, પણ વવશ્વ સધુી 
ભારિની સાંસ્કૃતિક ગાથા 
અન ેબરૌધ્ધ સરરકટ સધુી 
પહોંચવાનુ ંમોટંુ માધયમ 
બનવા જઈ રહંુ છે.
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n વિ્ષમાન સસંદ ભવનનુ ંનનમમાણ 1921થી 1927 
દરતમયાન થ્ંુ હતંુ, મળૂ િો િને ે‘’ કાઉધ્નસલ 
હાઉસ’ કહેવામાં આવતુ ંહતુ.ં

n આ બબલડીંગ આજ ેલગભગ 100 વર્ષ જૂનુ ંથઈ 
ગ્ંુ છે અન ેહેરરટેજ ગે્રડ-1 બબલલડગમાં સામેલ 
છે. સમયની સાથ ેસંસદીય પ્રવકૃનત્ઓમાં વધારો 
થયો. 1971ની વસતિ ગણિરી પ્રમાણ ેલોકસભાની 
બે્ઠકોની સખં્યા 545 છે, જ્ારે ભવવષયમાં હજુ 
વધારો કરવાની જરૂર છે.

n સસંદનાં સન્ે્્રલ હોલમાં માત્ર 440 સીટની 
વયવસ્ા છે. ત્ારે બદલાિા સમયની સાથે 
ભવવષયની જરૂરરયાિોન ેધયાનમાં રાખિા 
વડાપ્રધાન મોદીએ નવાં સસંદ ભવન અને સને્્રલ 
વવસ્ટા પ્રોજકે્ટનુ ંશશલારોપણ ક્ુું.

n સને્્રલ વવસ્ટાનુ ંનનમમાણ રાષટ્રપતિ ભવનથી 
રાજપથ સધુીની બંન બાજુ ત્રણ રકલોમીટરનાં 
દાયરામાં થઈ રહંુ છે. આ અિંગ્ષિ િમામ 
મતં્રાલય, વવભાગ એક જ જગયાએ એક જ છિ 
નીચ ેઆવી જશે. નવા સસંદ ભવનનુ ંબાંધકામ થઈ 
ગ્ંુ છે અન ેહાલમાં રફનનશશગ કામ ચાલ ુછે.

સોન્ટ્રલ વવસ્ટાસોન્ટ્રલ વવસ્ટા
નવું સંસદ  નવું સંસદ  
ભવનભવન
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જૂન્ર સાંસદ ભિને એ્રઝ્રદી િ્રદન્રાં ભ્રરતને ટદશ્ર 
એ્રપી, ત્રે નિુાં સાંસદ ભિન એ્રત્મશ્નભ્મર ભ્રરતન્રાં 

સજ્મનનુાં સ્રક્ી િનશે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન
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ભારતની ધરાોહર ફરીથી ભારતની ધરતી પર
ભારત તેની વ્વવ્વધતા સાથે 
સાંકૃિતતક પરંપરાઓ અને 

સમૃધ્ ્વારસા મા્ેટ ઓળખાય 
છે. પર આ ્વારસાને ્વીતેલાં 

આઠ ્વર્ષમાં જ્ેટલી રિાથતમકતા 
મળી, તે્ટલી પહેલાં ક્યારેય 

નહોતી મળી. પછી એ દેશમાંથી 
ખો્વાયેલી કે ચોરાયેલી ચીજોને 

પાછી લા્વ્વાની હોય કે પછી 
પોતાનાં ્વારસાને ્વૈગશ્વક મંચ 

પર રિાથતમકતા આપ્વાની 
હોય.

n 2014 સુધી માત્ર 13 મૂર્િઓ પાછી લાવી શકાઈ હિી. પણ 2014થી અત્ાર સુધી 
228 ચોરાયેલી કલાકકૃતિઓ ભારિ પાછી લવાઈ ચૂકી છે. આમાં, 2021માં પીએમ 
મોદીનાં અમેરરકા પ્રવાસ બાદ 157 અને 2022માં ઓસ્ટ્રે જલયાના પ્રવાસ બાદ ત્ાંથી 
લાવવામાં આવેલી 29 કલાકકૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે. ્ુનેસ્ોની વવશ્વ ધરોહર 
યાદીમાં હવે ભારિનાં 40 સ્ળો સામેલ છે. િેમાં 10 સાઇટ 2014 બાદ ઉમેરવામાં 
આવી છે. વધુ 49 સ્ળો પર વવચારણા ચાલુ છે.  

2017માં લાંબી ચચમા બાદ નરે્દ્ર મોદી સરકારે સમગ્ 
દેશ મા્ેટ આડકતરો ્ેટસિ ગયડ્ઝ એ્ડ સર્્વજસસ 
્ેટસિ (જીએસ્ટી) લાગય કરી દીધો.
n ભારિમાં અપ્રત્ક્ષ કર શાસનની સુધારા પ્રરક્યાની 

કહાની લાંબી છે. અગાઉની અનેક સરકારોએ િેનાં 
માટે પ્રયત્ો કયમા હિા. મોદી સરકાર આવી િે બાદ િે 
સરકારની પ્રાથતમકિા બની. કેબબનેટે જીએસટી માટે 122મા 
બંધારણીય સુધારાને મંજૂરી આપી. િત્ાલીન નાણા મંત્રી 
અરૂણ જટેલીએ લોકસભામાં જીએસટી સંબંચધિ સુધારા 
(122મો બંધારણીય સુધારો) ખરડો રજૂ  કયષો. સપટેમબરમાં 
જીએસટી કાઉધ્નસલની રચના થઈ. 17 વર્ષના લાંબા 
સમયગાળા બાદ દેશમાં અત્ાર સુધીનો સરૌથી મોટો કર 
સુધારો જીએસટી 1 જુલાઇ, 2017થી અમલી બન્ો.

n મહતવ- િેને ઉદારીકરણ પછીનો સરૌથી મોટો નાણાકીય 
સુધારો માનવામાં આવયો. જીએસટી લાગુ થયા બાદ પ્રતિ 
પરરવાર ઘરેલુ સ્ાનનક ખચ્ષમાં ચાર ટકા સુધીનો ઘટાડો 
થયો છે.

્વડારિધાન મોદીની સરકારે પોતાનાં બીજા 
કાય્ષકાળમાં અત્યતં મહત્વનો અને ઐતતહાજસક 
નનર્ષય જમમય કાશમીરમાંથી કલમ 370ને નાબૂદ 
કર્વાનો લીધો. જમમય-કાશમીરમાંથી કલમ 370ની 
નાબૂદીની સાથે સાથે જમમય-કાશમીર અને લડાખને બે 
કે્દ્રશાજસત રિદેશોમાં ્વહેંચી દે્વામાં આવયા.
n ગકૃહ મંત્રી અતમિ શાહે રાજ્સભામાં કલમ 370ને 

નાબૂદ કરવાનો સંકલપ લધો અને જમમુ કાશમીર 
પુનગ્ષ્ઠન બબલ રજૂ ક્ુું. આ સાથે જાહેરનામું પ્રજસધ્ધ 
કરીને કલમ 370ને નાબૂદ કરી દીધી. આ કલમ જમમુ 
કાશમીરને વવશેર રાજ્નો દરજજો આપિી હિી.

n મહતવ- મોદી સરકારના આ નનણ્ષય બાદ કાશમીરમાં 
એક દેશ, એક કાયદો અને એક પ્રિીક લાગુ થઈ 
ગ્ું. જમમુ-કાશમીર અને લડાખના લોકોને કેન્દ્રરીય 
યોજનાઓનો લાભ મળવા લાગયો.

જીઆોસટી કાયદાો
ઓેક દેશ-ઓેક કર સાથે ઓેક 
વવસ્ાની શરૂઓાત

કલમ 370
જમ્યુ કાશમીર ઓને લડાખમાં 
વવકાસની નવી સવાર
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આોક દોશ-આોક પરીક્ષા (NTA)

આોક દોશ-આોક માોશબનલટી કાડ્વ

આોક દોશ-આોક વ્યવથિા
આોક દોશ-આોક રોશન કાડ્વ

આોક દોશ-આોક ગોસ ચગ્ડ

n એક રાષટ્ર , એક રેશન કાડ્ષ  યોજના લાગુ કરનાર 
આસામ દેશનું 36મું રાજ્ બન્ુ.ં આ સાથે િમામ 
રાજ્ો અને કેન્દ્રશાજસિ પ્રદેશોમાં અન્ન સલામિી 
સુનનજશ્ચિ થઈ ગઇ છે.

n 9 ઓગસ્ટ, 2022નાં રોજ આ યોજનાની સફળિાનાં 
ત્રણ વર્ષ પૂરાં થયા. આ યોજના 2019માં ચાર રાજ્ોમાં 
પાયલટ પ્રોજકે્ટ િરીકે શરૂ થઈ, ‘મેરા રેશન’ નામની 
મોબાઇલ એપ પણ લોન્ચ કરવામાં આવી છે.

n  એક દેશ-એક ગેસ નગ્રડનો હેતુ દરેક ઘરમાં એલપીજી અને 
વાહનો માટે સીએનજી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. િેનાથી એ 
વવસિારોમાં અવવરિ ગેસ કનેમક્ટવવટી સુનનજશ્ચિ થઈ રહી 
છે, જ્ાં ગેસ આધારરિ જીવન અને અથ્ષિંત્ર સપનું હતું.

n  2014 પહેલાં 27 વરષોમાં માત્ર 15,000 રકલોમીટર ગેસ 
પાઇપલાઇન પાથરવામાં આવી. હવે દેશભરમાં 16,000 
રકલોમીટરથી વધુ પાઇપલાઇન પાથરવામાં આવી રહી છે 
અને આ કામ આગામી પાંચ વર્ષમાં પૂરંુ થઈ જશે.

n  ગેસ જોડાણમાં વધારાને કારણે કેરોજસનનાં વપરાશમાં 
ઘટાડો થયો છે અને અનેક રાજ્ો િથા કેન્દ્ર શાજસિ 
પ્રદેશોએ પોિાનાં રાજ્ને કેરોજસનમુ્િ જાહેર કરી દીધું છે.

‘્વન નેશન, ્વન રેશન કાડ્ષ ’ દ્ારા એક સ્ળેથી બીજા સ્ળે 
નોકરી મા્ેટ જતા નાગરરકોને નવયં રેશન કાડ્ષ  બના્વ્વાના 
ચક્રોમાંથી મયકકત મળી છે. દેશમાં રિથમ ્વાર એક જ રેશન 
કાડ્ષથી ગમે ત્યાંથી અનાજ લે્વાનયં શક્ય બનયં છે.

n  ઉચ્ શશક્ષણ સંસ્ાઓ માટે પ્રવેશ પરીક્ષાઓ યોજવા માટે 
રાષટ્ર ીય પરીક્ષા એજનસી (NTA)ની રચના કરવામાં આવી. 
આ એક સવાયત્ સંસ્ા છે, જનેો હેતુ કુશળ, પારદશથી અને 
આંિરરાષટ્ર ીય માપદંડોને આધારે પરીક્ષાનું આયોજન કરવાનો 
છે.

n  ભારિમાં પ્રવેશ પરીક્ષા માટે કોઇ વવશેર સંસ્ા નથી, િેથી 

2017-18નાં બજટેમાં નાણા મંત્રીએ એનટીએની સ્ાપનાની 
દરખાસિ રજૂ કરી હિી.  

n  એનટીએની સ્ાપનાથી વવવવધ પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાં ભાગ લઈ 
રહેલા 40 લાખથી વધુ વવદ્ાથથીઓને લાભ થવાની સંભાવના 
છે. િેનાથી સીબીએસઇ, એઆઇસીટીઇ સહહિની એજનસીઓ 
પ્રવેશ પરીક્ષાની જવાબદારીમાંથી મુ્ િ થઈ રહી છે.

n  દેશભરમાં ખરીદી અને પરરવહન કરવામાં સરળિા 
રહે િે માટે રાષટ્ર ીય કોમન મોબબજલટી કાડ્ષ  બનાવવામાં 
આવ્ું છે.

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 4 માચ્ષ, 2019નાં રોજ 
અમદાવાદમાં એક સમારોહ દરતમયાન ટ્ર ાનસપોટ્ષ  
મોબબજલટી માટે વન નેશન, વન કાડ્ષનો શુભારંભ કયષો. 
નેશનલ કોમન મોબબજલટી કાડ્ષ  પર આધારરિ સવદેશી 
ઓટોમહેટક ભાડાં વસૂલી પ્રણાજલ ભારિમાં આ પ્રકારની 
પ્રથમ પ્રણાજલ છે.

n  ગ્રાહક મેટ્ર ો, બસ, સબબ્ષન રેલવે, ટોલ, પાર્કગ, સ્ાટ્ષ  
જસટી અને રરટેલ ખરીદારી સહહિ િમામ ક્ષેત્રોમાં પેમેન્ 
માટે આ સસગલ કાડ્ષનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ કાડ્ષ  
માજસક પાસ, સીઝન હટરકટ વગેરેને સપોટ્ષ  કરે છે.
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નોતૃત્વનાં પ્રથમ વષ્વમાં મોક 
ઇન ઇન્ડિયાનું આાહવાન

નદીઆાોનો જોડવાની શરૂઆાત

n  “ભારિ જવેો વવશાળ દેશ, માત્ર એક બજાર બનીને રહી 
જશે, િો ભારિ ક્યારેય પ્રગતિ નહીં કરી શકે, નહીં આપણી 
્ુવા પેઢીને અવસર આપી શકશે.” મેક ઇન ઇનન્ડયા 
અભભયાનનાં સંદભ્ષમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં આ વાક્યનું 
મહતવ લોકો સમજ્ા કારણ કે 2014માં સવિંત્રિા રદવસે 
લાલ રકલલા પરથી વડાપ્રધાન મોદીએ આહવાન ક્ુું હતું, 
“મેક ઇન ઇનન્ડયા માટે આગળ વધો. આપણે એવી વસતુઓ 
નહીં બનાવીએ જમેાં ખામી હોય જથેી વવશ્વનાં બજારમાંથી 
ચીજ પાછી ન આવે. આપણે એવી વસતુ બનાવીએ જનેી 
પયમાવરણ પર ઝીરો ઇફેક્ટ હોય અથવા નેગેહટવ ઇફેક્ટ ન 
હોય.”

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 25 સપટેમબર, 2014નાં રોજ વૈનશ્વક 
સિર પર અગ્રણી બનનારા 25 મહતવનાં ક્ષેત્રો સાથે વવજ્ાન 
ભવનથી મેક ઇન ઇનન્ડયાની વૈનશ્વક પહેલનો શુભારંભ કયષો.

n  ઉતપાદન ક્ષેત્ર પર વધુ ભાર મૂકવાની જરૂરરયાિને ધયાનમાં 
રાખીને સમીક્ષા બાદ મેક ઇન ઇનન્ડયા 2.0 શરૂ ક્ુું.

એ્રજે મેક ઇન ઇન્ડિય્ર સૂત્ર નથી. એ્ર મેક ઇન 
ઇન્ડિય્ર, એ્રમાંત્રણ નથી. મેક ઇન ઇન્ડિય્ર એે 
એ્રપણ્ર સ્રૌની જિ્રિદ્રરી છે. એ્રપણે િધ્રાં 
જિ્રિદ્રરી સ્રથે એ્રગળ િધીએે ત્ર ેવિશ્ન્રાં લ્રકે્રે 
એ્રપણે ત્્રાં શ્રેધત્ર એ્રિશે. તમે વિશ્્રસ કર્રે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

2014માં િડયાપ્રધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ નેતૃતિ સંભયાળ્ું 
તે પછી તેનાં પર ઝડપથી કયામ કરિયા મયાટે સપટેમબર 
2014માં નદીઓનાં ઇન્ટરલલલકિંગ પર વિશેષ સમમમત 
અને એવપ્રલ 2015માં ટયાસ્ક ફોસ્ચની રિંનયા કરિયામાં 
આિી. કડસેમબર, 2021માં 44,605 કરોડ રૂવપયયાનાં 
ખિંચે પ્રથમ નદી જોડો પ્રોજકે્ટ કેન બેતિયા લલકિંને 
મંજુરી આપિયામાં આિી. 31 જુલયાઇ, 2022 સુધી 
આશરે રૂ. 395 કરોડ રૂવપયયા ખિં્ચ થઈ ગયો છે. લલક 
પૂરી થયયા બયાદ મધયપ્રદેશ અને ઉત્તરપ્રદેશમાં 10.62 
લયાખ હેક્ટર લસિંયાઇ થઈ શકશે. 62 લયાખ લોકોને 
પીિયાનયા પયાણીની સુવિધયા મળશે. 103 મેગયાિોટ 
જળવિદ્ુત અને 27 મેગયાિોટ સૌર ઊજા્ચ ઉતપયાદન 
ક્ષમતયા તૈયયાર થશે. પાંિં અન્ય કરિર લલકિંનો ડ્યાફ્ટ 
ડીપીઆર બની ચૂક્ો છે.

દેશમાં દર ્વરવે એક ્ૃતીયાંશ 
વ્વસતારમાં દયકાળ અને સરેરાશ ચાર 
કરોડ હેકરમાં પૂર આ્વે છે. આ 
રિકારનયં અસં્યલન દૂર કર્વામાં આ્વે 
તો દેશમાં જ ેઅપાર જળ સંસાધન 
છે તે વ્વનાશ નહીં પર વ્વકાસની 
કહાની લખશે. આ ભા્વના સાથે 
ભૂતપય્વ્ષ ્વડારિધાન અ્ટલનબહારી 
્વાજપેયીએ નદીઓને જોડ્વાનયં સપનયં 
જો્યં હ્યં પર સરકાર બદલાઇ જતાં 
આ યોજના ભંડકીયે મૂકી દે્વામાં 
આ્વી. યોજનામાં 30 રર્વર જલકિં 
તૈયાર કર્વામાં આ્વશે.

93

94

કવર સ્ટાોરી    નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્ા



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 સપ ટ્ેમ્બર, 2022  75

એ્રઝ્રદી િ્રદ તેન્રાં પર જેટલુાં ર્રેક્રણ થયુાં તેન્રાંથી એનેક ગણુાં 
ર્રકે્રણ પ્રધ્રનમાંત્રી મત્સ્ય સાંપદ્ર ય્રેજન્રમ્રાં કરિ્રમ્રાં એ્રિી 
રહ્ુાં છે. એ્ર પ્રયત્રેને પટરણ્રમે જ દેશમ્રાં મ્રછલી ઉત્્રદનન્રાં 
તમ્રમ રેક્રરે્મ  તૂટી ગય્ર છે.
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

દેશમાં દરરયારકનારો અને મત્યપાલન સેકર સહહત 
બલય રી્વોલ્યશનની અપાર સંભા્વના છે. ભારત 
વ્વશ્વનો સૌથી મો્ટો ઝીંગા ઉતપાદક અને વ્વશ્વના 
બીજો સૌથી મો્ટો માછલી ઉતપાદક દેશ છે અને આ 
સેકર પર દેશનાં આશરે 2.8 કરોડ લોકો નનભ્ષર છે. 
આ કારરસર જ જ્ારે 2014માં ્વડારિધાન નરે્દ્ર 
મોદીએ ને્ૃત્વ સંભાળ્યં ત્યારે ખેડૂતોની આ્વક બમરી 
કર્વાના સંકલપમાં હરરત ક્ાંતત, શ્વેત ક્ાંતત બાદ બલય 
રી્વોલ્યશનને સામેલ ક્યું.

બલુ હરવાોલુ્શનઃ ભારતની 
‘્લયુ ઇકાેનાેમી’માં રાેકાણ

n  દેશમાં પ્રથમ વાર મત્યપાલન, પશુપાલન અન ેડેરી મતં્રાલય 
બનાવવામાં આવ્ંુ.

n  2015-16માં ‘બલ ુરરવોલુ્શિષઃ ઇન્ીગ્રટેેડ ડેવલપમને્ એન્ડ 
મનેજેમને્ ઓફ ફીશરીઝ’ નામની પાંચ વર્ષમાં રૂ. 3,000 કરોડનાં 
ખચ્ષવાળી યોજના શરૂ કરવામાં આવી.

n  માળખાગિ સવુવધાઓ મજબૂિ કરવા માટે 2018-19માં 7522 
કરોડ રૂવપયાનુ ંફીશરીઝ અન ેએ્વાકલ્ચર માટે ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર 
ડેવલપમને્ ફન્ડ રચવમાં આવ્ંુ.

n  ફીશરીઝ ક્ષતે્રનાં કાયમી વવકાસ અન ેબલુ રરવોલુ્શન માટે મ,ે 
2020માં આઝાદી બાદનાં સરૌથી વધ ુરૂ. 20,500 કરોડનાં રોકાણ 
ધરાવિી પ્રધાનમંત્રી મત્યસપંદા યોજના લાવવામાં આવી જ ે
2024-2025 સુધી લાગ ુકરવામાં આવી રહી છે. એકલી PMMSY 
યોજના દ્ારા 55 લાખ લોકોન ેનવા રોજગાર સજ ્ષનનો લક્ષ્યાંક 
2025 સધુી રાખવામાં આવયો છે.

n  ભારિ સરકારે બલ ુઇકોનોમી-2021 માટે રાષટ્ર ીય નીતિનો મુસદ્ો 
િયૈાર કયષો છે, જનેો હેત ુભારિની જીડીપીમાં બલુ ઇકોનોમીનુ ંપ્રદાન 
વધારવાનો, દરરયારકનારે રહેિા લોકોનાં જીવનધોરણમાં સુધારો 
કરવાનો, દરરયાઇ જવૈ વૈવવધયનુ ંસરંક્ષણ કરવાનો અન ેદરરયાઇ 
ક્ષતે્રો િથા સસંાધનોની રાષટ્ર ીય સલામિી જાળવી રાખવાનો છે.

આાઝાદી બાદ માછલી 
ઉત્ાદન 20 ગણું વધંુ
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NDRF
દરેક ઓાપવતિમાં સતક્સ-સજગ

n આધુનનક ઉપકરણો અને િાલીમથી સજજ એનડીઆરએફનાં િમામ 
સભયોને સવષોચ્ સુવવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે િે માટે અનેક મહતવનાં 
પગલાં લેવામાં આવયા છે.

n  ઉત્રાખંડમાં દુઘ્ષટના હોય કે પછી બબહાર, કેરળમાં પૂર, કાશમીરમાં ઝેલમ 
નદીનાં પાણીમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના હોય કે પછી દરરયામાં 
ફસાયેલા લોકોને બચાવવાનાં હોય, કે દેવઘરમાં વત્રકુટ પવ્ષિ પર 2500 
ફુટની ઊંચાઇ પર સજા્ષયેલી રોપવે દુઘ્ષટનામાં આશરે 45 કલાક સુધીનું 
બચાવ અભભયાન. ભારિનાં ચપળ જવાનો દરેક પરરલસ્તિ માટે હંમેશા 
િૈયાર છે.

n  એનડીઆરએફે િેની સ્ાપનાથી માંડીને જાનુ્આરી, 2022 સુધી લગભગ 
7,600 અભભયાન દરતમયાન 1,40,000થી વધુ લોકોને બચાવયા અને 
મુશકેલીમાં મૂકાયેલા આશરે 7.13 લાખથી વધુ લોકોને સલામિ સ્ળો પર 
પહોંચાડ્ા.

n 2011ની વસતિ ગણિરી પ્રમાણે દેશમાં 
2,68,14,994 રદવયાંગજન છે. આ એ  લોકો 
છે જનેે અનામિ િો મળતું રહું પણ િેમની 
સુવવધાઓનો ખ્યાલ કોઇને ન આવયો. આ 
રદવયાંગોને સલામિ, સવિંત્ર અને ગરરમાપૂણ્ષ 
જીવનની સાથે અડચણમુ્િ વાિાવરણ 
બનાવવા માટે શરુ કરવામાં આવ્ું સુગમય 
ભારિ અભભયાન.

n સુગમય ભારિ અભભયાન અંિગ્ષિ 35 
આંિરરાષટ્ર ીય એરપોટ્ષ , 55 સ્ાનનક એરપોટ્ષ , 
એ1 શ્ેણી સહહિ નનજશ્ચિ 709 રેલવે સે્ટશનો પર 
સુગમયચિાની સુવવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી 
છે.

n કેન્દ્ર સરકારનાં 95 અને રાજ્ સરકાર િથા 
િેમનાં વવભાગનોની 603 વેબસાઇટને સુગમય 
બનાવવામાં આવી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ સરકારની 
બબલડીંગોને સુગમય બનાવવાનું કામ ઝડપથી 
ચાલી રહંુ છે.

n 19 ખાનગી સમાચાર ચેનલ આંશશક રીિે સુગમય 
સમાચાર બુલેહટનનું પ્રસારણ કરી રહ્ા છે. 
સુગમય ભારિ યોજના અંિગ્ષિ 19.68 લાખ 
રદવયાંગજનોને 1182 કરોડ રૂવપયાનાં સહાયિા 
ઉપકરણો વવિરરિ કરવામાં આવયા.

હદવ્યાગંાોનો આવધકાર 
દરોક થિળો સુગમ્તા
મ્રર્ર મનમ્રાં વિચ્રર એ્રવ્ય્ર,ે એ્રપણે કેમ 
એ્રપણ્ર દેશમ્રાં વિકલ્રાંગની જગય્રએે 
‘ટદવ્ય્રાંગ’ શબ્દન્રે ઉપય્રગે ન કરીએે. 
એ્ર એે લ્રેક્રે છે જેમની પ્રસે એેક એેિુાં 
એાંગ છે એથિ્ર એેકથી િધુ એાંગ્રે છે જેમ્રાં 
ટદવ્યત્ર છે, ટદવ્ય શક્તિન્રે સાંચ્રર છે, જે 
એ્રપણે સ્રમ્રન શરીરિ્રળ્ર પ્રસે નથી.
મને એ્ર શબ્દ ખૂિ સ્રર્ર ેલ્રગે છે. શુાં મ્રર્ર 
દેશિ્રસીએ્રે વિકલ્રાંગ શબ્દ િ્રેલિ્રની 
એ્રદતને િદલે ‘ટદવ્ય્રાંગ’ શબ્દને પ્રચશ્લત 
કરી શકે છે. હુાં  એ્રશ્ર ર્રખુાં છુાં  કે એ્ર િ્રતને 
તમે એ્રગળ િધ્રરશ્રે.’
-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

દેશમાં ક્યાંય પર કોઇ દયઘ્ષ્ટના, પૂર, ભૂસખલન, ચક્્વાતી તોફાન 
આ્વે તો કે્દ્ર સરકાર તરત જ કાય્ષ્વાહી કરીને તતપરતા અને 
ચોસિાઇપૂ્વ્ષક રાહત અને બચા્વ અભભયાન શરૂ કરી દે છે. તેનાંથી 
રિાકૃતતક આપગત્તમાં ઝડપી પગલાંથી જાનમાલને નયકસાન ઘટ્યં છે.
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35 ્વર્ષથી ઓછી ઉંમરની 65 ્ટકા ્વસતી ધરા્વતો દેશ ્વૈગશ્વક સતરે કેમ પાછો 
રહી ગયો.? અમયક રમતોને બાદ કરીએ તો ઓજલમમપક અને એશશયાડ જ્ેવા મંચ 
પર ભારતનાં રિદશ્ષનને લઇને આ સ્વાલ દરેક ભારતીયનાં મનમાં અ્વારન્વાર 
ગયંજતો હતો. પર હ્વે ્ટોક્યો ઓજલમમપથી માંડીને બર્મઘમ કોમન્વેલ્થ, ્વરડ્ષ  
ચેમમપયનશશપ અને થોમસ કપ સયધી ભારતીય ખેલાડી સફળતાની ન્વી કહાની 
લખી રહ્ા છે, તો તેનો શે્ય ભારતે લીઘેલાં પગલાંને જાય છે જનેે કારરે દેશમાં 
રમતગમત ક્ષેત્રમાં ન્વી ઇકો જસસ્ટમ વ્વકસ્વાની શરૂઆત થઈ..

સાોરસ્વની નવી 

ઇકાોશસસ્ટમ
જેથી પાયાના સતરેથી જ 

રિવતભાઓાેને ઓાેળખી શકાય

ટારગોટ આાોનલન્પિક 
પાોહડયમ સ્ીમ (ટાોપસ)

ખોલાો ઇન્ડિયાઃ શાોધથી 
માંડીનો સંવધ્વન સુધી...

n 2014માં શરૂ કરવામાં આવેલી 
યોજના અંિગ્ષિ ટોપ લેવલનાં 
એરલેટ્સને િાલીમ, ખચ્ષ, સપધમામાં 
ભાગીદારીથી માંડીને િમામ 
જવાબદારી રમિગમિ મંત્રાલય 
ઉ્ઠાવે છે.

n આ જ રીિે, ટોપ્ જુનનયર યોજનામાં 
254 સવ્ષશ્ેષ્ઠ ખેલાડીઓને પસંદ 
કરીને િેમને ભવવષય માટે િૈયાર 
કરવામાં આવી રહ્ા છે.

n 2016માં શરૂ થયેલી આ યોજનાનો 
હેતુ પાયાના સિરે ખેલાડીઓને 
પસંદ કરીને િેમને િાલીમ સહહિ 
િમામ સુવવધાઓ પૂરી પાડવાનો છે.

n 2014 સુધી દેશમાં 38 સપોટ્સ્ષ 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર હિા, િો ખેલો 
ઇનન્ડયા બાદ િેની સંખ્યા 360 
થઈ ગઈ છે. આનાથી, પસંરદિ 
પ્રતિભાઓને િૈયાર કરીને ટોપ્ 
સુધી આગળ લઈ જવામાં આવે છે.

હફટ ઇન્ડિયા
29 ઓગસ્ટ, 2019નાં રોજ ‘કફટ ઇશ્ન્ડયયા મુિમેન્ટ’ની શરૂઆત કરિયામાં આિી. કફટ 
ઇશ્ન્ડયયા મુિમેન્ટનો હેતુ જીિનશૈલીથી માંડીને દૈનનક જીિનમાં શયારીકરક રીતે સકરિય 
પધ્ધમતઓને વયિહયારમાં પકરિર્તત કરિયાનો છે. આ અંતગ્ચત, શયાળયાથી લજલલયાઓ 

સુધી અનેક પ્રવૃશ્ત્તઓનું આયોજન કરિયામાં આવ્ંુ છે.

ઓગસ્ટ, 2016માં કેનબને્ટની બેઠકમાં ્વડારિધાને 
2020, 2024 અને 2028 સયધીની ઓજલમમપક 
રમતો મા્ેટ વ્વગત્વાર કાય્ષયોજના તૈયાર કર્વા 
મા્ેટ ્ટાકિ ફોસ્ષની રચનાનાં નનદટેશ આપયા. 
લક્ષ્ય રાખ્વામાં આવ્યં-2028નાં લોસ એ્જલસ 
ઓજલમમપકમાં ભારતને ્ટોચનાં 10 દેશોની 
હરોળમાં ઊભયં કર્વાનયં.
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ફાસ્ટોગથી પૌસા આનો 
સમયની બચત
રાષ્ટ્ર ીય ધોરીમાગષો પર બનેલા ્ટોલ પલાઝા પર 
લાગતી  લાંબી લાઇનો, રોકડની લે્વડદદે્વડમાં 
ભ્રષ્ટાચાર અને ઝગડાની આશંકા જોતાં સરકારે 
દેશભરનાં નેશનલ હાઇ્વે પર ્ટોલ પલાઝાની 
તમામ લેનનો 15-16 ફેબ્યઆરી, 2021ની 
મધયરાવત્રથી ્ટોલ પલાઝાની ફાસ્ટ ્ેટગ લેન તરીકે 
જાહેર કરી દીધી. તમામ ્વાહનોમાં ફાસ્ટ્ેટગ 
ફરજજયાત કર્વાની સાથે એ્વો કાયદો બના્વી 
દીધો કે કોઇ ્વાહન ્ટોલ પલાઝા પર ફાસ્ટ્ેટગ 
્વગર આ્વે તો તેરે લાગય ્ટોલનો બમરો ્ટોલ 
આપ્વાનો રહેશે. આ સયધારાના સકારાત્મક 
પરરરામ સામે આ્વી રહ્ા છે.

n •	ટોલ પલાઝા પર આવિા 97 ટકા વાહનો ફાસે્ટગ 
્ુ્િ,

n •	માચ્ષ. 2022ના આંકડા પ્રમાણે બેન્કોએ કુલ પાંચ 
કરોડ ફાસે્ટગ જારી કયમા.

n •	વર્ષ 2021નાં આકલન પ્રમાણે ફાસે્ટગનાં ઉપયોગથી 
વરષે 35 કરોડ જલટર ઇંધણની બચિ થઈ.

n •	9.78 લાખ ટનથી વધુ કાબ્ષન ડાયોસિાઇડનું 
ઉત્સજ્ષન ઘટ્ું.
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દેશમાં સરકારી ખરીદી રિરક્યામાં ભ્રષ્ટાચારનાં કેસોનાં જૂના રેકોડ્ષને જોતાં ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ રડજજ્ટલ ઇન્ડયા 
અંતગ્ષત સરકારી વ્વભાગોમાં ખરીદીને ભ્રષ્ટાચારમયકત બના્વ્વા મા્ેટ 9 ઓગસ્ટ, 2916નાં રોજ ગ્વમવેન્ટ ઇ-માકટે્ટ પલેસ 
(GeM) પો્ટ્ષલની શરૂઆત કરી. તમામ વ્વભાગોની સરકારી ખરીદી આ પો્ટ્ષલ દ્ારા કર્વાનયં ફરજજયાત કર્વામાં આવ્યં છે. 
હ્વે સહકારી સતમતતઓ પર આ પો્ટ્ષલ પર જોડાઈ ગઈ છે.

100 GeM થી પારદશશટિતા આાવી 

આનો હવો 
આમૃત યાત્ા..

100 ટક્ર લ્રભ્રથથીએ્રે સુધી લ્રભ પહ્રંચ્રરિ્રન્રાં લક્ય 
સ્રથે વિક્સિત ભ્રરતનુાં સપનુાં સ્રક્રર કરિ્રની ટદશ્રમ્રાં 
ર્રષ્ટની એ્રગેકૂચ.
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n •	GeM પર 49 લાખ વવકે્િાઓ પાસેથી 2.78 લાખ કરોડ રૂવપયાનાં મૂલ્ની 54 લાખ પ્રોડક્્ટસની ખરીદી. આશરે એક અબજ અમેરરકન 
ડોલરની બચિ થઈ. GeM પર આશરે 62000 સરકારી ખરીદાર ઉપલબ્ધ છે. નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં રેકોડ્ષ  એક લાખ કરોડ 
રૂવપયાની ખરીદી િેનાં દ્ારા કરવામાં આવી.



કો શબનોટનાં નનણ્વયાો

n નિર્યષઃ ત્ર લાિ રૂવપયા સુધીિાં ્ંૂકી મુદતિાં કૃષર 
ધધરાર પર વરષે 1.5 ્કા વયાજ રાહતિકે મંજૂરી આપી.

n અસરષઃ કકૃ યર ક્ષેત્રમાં પૂરિાં પ્રમાણમાં ઋઃણ પ્રવાહ 
સુનનજશ્ચિ કરવા માટે આ પહેલ કરવામાં આવી છે, જનેાંથી 
પશુપાલન, ડેરી, મરઘા ઉછેર, મત્યપાલન વગેરે ક્ષેત્રોમાં 
રોજગારની િકોમાં વધારો થશે. આ યોજના અંિગ્ષિ, 
2022-23થી 2023-24 સુધીની મુદિ માટે રૂ. 34,856 
કરોડની વધારાની બજટે જોગવાઈ કરવાની રહેશે. ખેડૂિો 
સમય પર ઋણ ચૂકવિી વખિે વરષે ચાર ટકાનાં દરે ટંૂકા 
મુદિનું કકૃ યર ચધરાણ લઇ શકશે.

n નિર્યષઃ સામાન્ ઉપયોગકતમાઓ મા ટ્ે  પરંપરાગત 
જ્ાિ રડનિં્લ લાઇબ્કેરી ડટે્ા્બકેઝિા એક્સકેસિકે મંજૂરી. 
આ 2001માં સ્ાવપત ભારતીય પરંપરાગત જ્ાિિો 
પ્રારમમક ડટે્ા્બકેઝ છકે.

n અસરષઃ પરંપરાગિ જ્ાન રડજજટલ લાઇબે્રી ખુલવાથી 
વવવવધ ક્ષેત્રોમાં ભારિનાં અમૂલ્ વારસાના આધારે રરસચ્ષ 
અને ડેવલપમને્ અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન મળશે. આ 
જ્ાન અને ટેકનોલોજીની મયમાદાને આગળ વધારવા માટે 
મહતવપૂણ્ષ સ્ોિ િરીકે કામ કરશે.. િેની વિ્ષમાન સામગ્રી 
ભારિીય પરંપરાગિ દવાઓને વયાપક રૂપે અપનાવવાની 
સુવવધા પૂરી પાડશે.

n નિર્યષઃ ટ્ેકાિા ભાવિી યોજિા અંતગત્ તુવકેર, અડદ 
અિકે મસૂરિી િરીદી મયમાદા હાલિાં 25 ્કારી વધારીિકે 
40 ્કા કરવાિી મંજૂરી. સારકે, રાજ્યો અિકે કટે ન્દ્રશાનસત 
પ્રદટેશોિકે વવવવધ કલ્ારકારી યોજિાઓમાં ઉપયોગ 
મા ટ્ે  ્બફર સ્ોકમાં રાહત દરટે 15 લાિ ્િ ચરા ર્રી 
કરવા મંજૂરી આપવામાં આવી.

n અસરષઃ રાજ્ોને ‘ફસ્ટ્ષ  કમ ફસ્ટ્ષ  સવ્ષ’નાં ધોરણે સ્િોિ 
વાળા રાજ્ોને ઇશ્ુ પ્રાઇસ પર આ્ઠ રૂવપયે પ્રતિ રકલોનાં 
રડસ્ાઉન્ સાથે 15 લાખ ટન ચણા ખરીદવાની ઓફર 
આપવામાં આવશે. સરકાર આ યોજનાનાં અમલીકરણ 
પર 1200 કરોડ રૂવપયા ખચ્ષ કરશે.

n નિર્યષઃ ઇમરજન્સી ક્ટે રડ્ લાઇિ ગકેરન્ી યોજિાિી 
મયમાદામાં 50,000 કરોડ રૂવપયાિો વધારો કરીિકે તકેિકે 
4.5 લાિ કરોડ રૂવપયારી વધારીિકે પાંચ લાિ કરોડ 
કરવાિી મંજૂરી.

n અસરષઃ આ વકૃધ્ધ્ધ દ્ારા ઋણ પ્રદાન કરનારી સંસ્ાઓને 
આ ક્ષેત્રોમાં ઓછાં ખચષે વધારાનું ઋણ આપવા પ્રોત્સાહહિ 
કરીને આ વયાવસાયયક એકમોને પોિાની સંચાલન 
સંબંચધિ ઉધાર ચૂકવવા અને પોિાનાં વયવસાયને ચાલુ 
રાખવા સક્ષમ બનાવી શકાશે. આ વધારાની રકમ ખાસ 
કરીને હોનસપટાજલટી અને િેનાં  સંબંચધિ ક્ષેત્રોનાં એકમો 
માટે નનધમારરિ કરવામાં આવી છે. n

આન્નદાતાઆાોનો સરળ વધરાણ
ખેડૂતોને કોઇ પર મયશકેલી ્વગર ધધરાર પૂરં પાડવયં એ ભારત 

સરકારની સ્વષોચ્ચ રિાથતમકતા રહી છે. એ રિમારે ખેડૂતો મા્ેટ રકસાન 
કે્રડ્ટ કાડ્ષ  યોજના શરૂ કર્વામાં આ્વી છે. જથેી તેઓ ગમે તે સમયે 

ઋર પર કૃષર ચીજો અને સે્વાઓ ખરીદી શકે. ખેડૂતો બેકિંોને લઘયતમ 
વયાજ દર ચૂક્વી શકે તે સયનનજશ્ચત કર્વા મા્ેટ ભારત સરકારે વયાજ 

રાહત યોજના શરૂ કરી છે. તેનયં નામ બદલીને હ્વે સયધારરત વયાજ રાહત 
યોજના કર્વામાં આવ્યં છે, જથેી ઓછાં વયાજ દરે ખેડૂતોને ્ંૂટકી મયદત 

મા્ેટ ધધરાર પૂરં પાડી શકાય.
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ગુજરાતનો કરાોડાો રૂપ્પયાનાં 
પ્રાોજોકરસની ભોટ મળી

્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદી 27 અને 28 ઓગસ્ટ એમ બે 
રદ્વસ ગયજરાતનાં રિ્વાસે આવયા હતા જ્ાં તેમરે 

અનેક વ્વકાસ રિોજક્ેસનયં ઉદઘા્ટન અને શશલાન્યાસ 
કયષો. પીએમ મોદીએ સાબરમતી રર્વરફ્ન્ટ પર 

આયોજજત ખાદી ઉત્સ્વ કાય્ષક્મમાં એક સભાને 
સંબોધન ક્યું, તો અમદા્વાદ મ્યનનજસપલ કોપષોરેશન 
દ્ારા ભૂતપય્વ્ષ ્વડારિધાન અ્ટલનબહારી ્વાજપેયીનાં 

નામ પર બનેલા ફય્ટ ઓ્વર નબ્જનયં ઉદઘા્ટન ક્યું. 
બીજા રદ્વસે તેમરે ભયજમાં સ્ૃતત ્વન સ્મારકનયં 
ઉદઘા્ટન ક્યું અને વ્વવ્વધ વ્વકાસ રિોજક્ેસની 

આધારશશલા પર મૂકી. ભારતમાં સયઝયકીના 40 ્વર્ષ 
રિસંગે કાય્ષક્મમાં હાજરી આપી...

ગુજરાિમાં કચ્છમાં વર્ષ 2001માં આવેલા 
વવનાશક ભૂકંપ બાદ કેટલાંક લોકોએ કચ્છને 
ખિમ થયેલું માની લીધું હતું. િેમનું માનવું હતું કે 

કચ્છ હવે ક્યારેય બ્ંુેઠ નહી થઈ શકે. પણ શંકા ધરાવિા 
આ લોકો કચ્છની ભાવનાને સમજી શક્યા નહીં. ભૂકંપ 
બાદ ગુજરાિનો એ જ કચ્છ વવસિાર આજ ેઉદ્ોગ, કકૃ યર, 
પય્ષટન વગેરેનું સમકૃધ્ધ કેન્દ્ર બની ગ્ું છે. ગણિરીનાં 
સમયમાં કચ્છ ફરીથી બે્ંુઠ થ્ું અને િે ઝડપથી વકૃબદ્ 
કરી રહેલા જજલલાઓમાંનું એક બની ગ્ું. વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદી કહે છે, “કચ્છનાં લોકોએ, ભુજનાં લોકોની 
ભુજાઓએ આ સમગ્ર ક્ષેત્રનો કાયાકલપ કરી બિાવયો 
છે. કચ્છનો કાયાકલપ ભારિ જ નહીં, પણ સમગ્ર વવશ્વની 
મોટી શશક્ષણ સંસ્ાઓ માટે, રરસચ્ષ ઇન્નસ્ટટ્ૂટ્સ 
માટે સંશોધનનો વવરય છે. 2001માં સંપૂણ્ષ રીિે નષટ 
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સૃ્વત વન સ્ારક
્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ ભયજ જજલલામાં સ્ૃતત ્વન સ્મારકનયં 
ઉદઘા્ટન ક્યું, તેને લગભગ 470 એકર જમીનમાં બના્વ્વામાં આવ્યં 
છે. કચ્છીઓની દ્રઢતાને સમર્પત આ સંગ્હાલય 2001નાં ભૂકંપ બાદ 
ભયજની યાત્રાને રિદર્શત કરે છે. સ્મારકને સાત થીમ પર આધારરત 
સાત વ્વભાગોમાં ્વહેંચ્વામાં આવ્યં છે.

મેં ભારે આત્મવવશ્વાસ સાથે કહંુ હતું કે અમે આપનત્ને 
અવસરમાં બદલીને રહીશું. હંુ લાલ રકલલા પરથી કહંુ છંુ કે 
2047માં ભારિ વવક્સિિ દેશ બનશે. 2001-02માં ભૂકંપ 
પછીનાં એ સમય ગાળામાં મેં જ ેકહંુ હતું િે આજ ેિમારી 
આંખોની સામે સત્ બનીને દેખાઈ રહંુ છે. હંુ આજ ેસપનું 
જોઇ રહ્ો છંુ. 2001-02માં આપણાં મકૃત્ુની ચાદર ઓઢી 
હિી ત્ારે મેં સપના જોયા હિા જ ેઆજ ેસાકાર થયા છે. 
2047માં હહન્દુસિાન પણ કરી બિાવશે.” 2001ના ભૂકંપ 
બાદ કચ્છએ ન માત્ર પોિાનો વવકાસ કયષો, પણ સમગ્ર 
ગુજરાિને નવી ઊંચાઇઓ પર લઈ ગ્ું.

કચ્છિી તસવીર ્બદલાઈષઃ વવિાશરી વવકાસ તરફ
કચ્છમાં વર્ષ 2003માં ક્ાંતિગુરુ શયામજી કકૃષણવમમા 
્ુનનવર્સટી બની અને ત્ાં 35થી વધુ નવી કોલેજોની પણ 
સ્ાપના થઈ. આટલાં ઓછાં સમયમાં 1000થી વધુ સારી 
નવી સુ્લ બનાવવામાં આવી. આજ ેકચ્છમાં ભૂકંપ વવરોધી 
આધુનનક હોનસપટલ છે, 200થી વધુ નવા મેરડકલ સેન્ર 
કાય્ષરિ છે. જ ેકચ્છમાં હંમેશા દુકાળ પડિો હિો િે કચ્છ 
જજલલામાં આજ ેદરેક ઘરમાં નમ્ષદાનું પાણી પહોંચવા લાગ્ું 
છે. આજ ે કચ્છમાં હજારો ચેક ડેમ બનાવીને, સુજલામ-
સુફલામ જળ અભભયાન ચલાવીને હજારો હેક્ટર જમીનને 
સસચાઇનાં દાયરામાં લાવવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ ભુજમાં આશરે 4,400 કરોડ રૂવપયાનાં વવવવધ 
પ્રોજક્ે્ટસનો શુભારંભ કયષો. સરદાર સરોવર પ્રોજકે્ટની 

n પુનજ ્ચન્મ

n પુનઃશોધ

n પુનઃસ્યાપનયા

n પુનર્નમમાણ

n પુનર્િિંયાર

n પુનજી્ચિન

n નિીનીકરણ

થયા બાદ કચ્છમાં જ ેકામ થ્ું િે અકલપનીય છે.” મકૃત્ુ અને 
આપનત્ વચ્ે અમે 2001માં કેટલાંક સંકલપ લીધાં અને આજ ે
અમે િેને હકીકિમાં બદલ્ાં છે. આ જ રીિે અમે જ ે સંકલપ 
લઇશું િેને ચોક્સપણે 2047માં હકીકિમાં બદલી નાખીશું. 
વડાપ્રધાને કહંુ હતું, "મને યાદ છે, મુશકેલીનાં આ રદવસોમાં 
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357 રકલોમીટર લાંબી કચ્છ શાખા નહેરનું ઉદઘાટન ક્ુું. 
સરહદ ડેરીનાં નવા તમલ્ક પ્રોસેસસગ અને પરેકગ પલાન્, ભુજમાં 
પ્રાદેશશક વવજ્ાન કેન્દ્ર સહહિ અનેક પ્રોજક્ે્ટસનું ઉદઘાટન 
ક્ુું. ભુજ-ભીમાસર રોડ સહહિ 1500 કરોડ રૂવપયાથી વધુ 

પ્રોજક્ે્ટસનું શશલારોપણ ક્ુું. વડાપ્રધાને ગાંધીધામમાં ડો. 
બાબાસાહેબ આંબેડકર કન્વેન્શન સેન્ર, અંજારમાં વીર બાલ 
સ્ારક, ભુજ 2 સબસે્ટશન નખત્રાણા જવેા અનેક પ્રોજક્ે્ટસનું 
ઉદઘાટન ક્ુું. n

સુઝુકીનાં 40 વષ્વ પૂરા, મજબૂત 
ભારત-જપાન ભાગીદારીનું પ્રતીક

આજ ે ગુજરાિ-મહારાષટ્રમાં બુલેટ ટ્ર ેનથી માંડીને ઉત્રપ્રદેશમાં 
વારાણસીનાં રૂદ્રાક્ષ સેન્ર સુધી, વવકાસનાં અનેક પ્રોજક્ે્ટસ ભારિ-
જાપાન દોસિીનું ઉદાહરણ છે. સાથે સાથે, આ દોસિીની જ્ારે જ્ારે 
વાિ થાય છે ત્ારે દરેક ભારિવાસીને જાપાનના ભિૂપવુ્ષ વડાપ્રધાન 
શશજો આબેની યાદ જરૂર આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારિમાં 
સુઝુકીના 40 વર્ષ પૂરા થવા પ્રસંગે ગાંધીનગરના મહાત્મા મરંદરમાં 
આયોજજિ કાય્ષક્મને સંબોધન કરિા જણાવ્ંુ, “અમારા પ્રયાસોએ 
હંમેશા જાપાન માટે ગંભીરિા બિાવી અને િેનું સન્ાન ક્ુું. એટલાં માટે 
જ સુઝુકીની સાથે સાથે લગભગ 125 જાપાની કંપનીઓ ગુજરાિમાં 
કામ કરી રહી છે.” ગુજરાિમાં 13 વર્ષ પહેલાં સુઝુકીનું આગમન થ્ું 
અને આજ ેગુજરાિ વવશ્વમાં ટોચનાં વાહન ઉતપાદક કેન્દ્રોમાંનું એક છે. 
કાય્ષક્મ દરતમયાન જાપાનના વડાપ્રધાન રકશશદાનો વીરડયો સંદેશો 
પ્રસારરિ કરવામાં આવયો, જમેાં િેમણે જણાવ્ંુ, “વડાપ્રધાન મોદીનાં 
મજબૂિ નેતકૃતવમાં ઉતપાદન ક્ષેત્રની મદદ માટે કરવામાં આવેલા વવવવધ 
ઉપાયોને કારણે ભારિનાં આર્થક વવકાસમાં વધુ િેજી આવી.” સાથે 
સાથે, િેમણે જણાવ્ું કે િેઓ વડાપ્રધાન મોદીની સાથે મળીને જાપાન-
ભારિ વ્ૂહાત્મક અને વૈનશ્વક ભાગીદારીને વધુ વવસિાવવા િથા 
સવિંત્ર અને ખુલલા ઇન્ડો-પેજસરફક ને સાકાર કરવાનો પ્રયાસ કરવા દ્રઢ 
સંકલલપિ છે

વડાપ્રધાિકે સુઝુકી ગ્ૂપિાં ્બકે મો્ાં પ્રોિં કેક્ટ્ટસનું 
ખશલારોપર ક્ુું
કાય્ષક્મ દરતમયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારિમાં સુઝુકી જૂથનાં 
બે મુખ્ય પ્રોજક્ે્ટસનું શશલોરોપણ ક્ુું. િેમાં હાંસલપુરમાં સુઝુકી 
મોટર ગુજરાિ ઇલેમક્ટ્રક શહિકલ બેટરી મેન્ુફે્ચરરગ ફેજસજલટી અને 
હરરયાણાના ખરમોડામાં મારુતિ સુઝુકીની વાહન ઉતપાદન સુવવધાનો 
સમાવેશ થાય છે. હાંસલપુરમાં સુઝુકી મોટર ગુજરાિ ઇલેમક્ટ્રક 
શહિકલ બેટરી મેનુ્ફે્ચરરગ એકમની સ્ાપના લગભગ 7300 કરોડ 
રૂવપયાનાં ખચષે કરવામાં આવશે.

સૂતર કાંતવું ઇશ્વર પ્રાથ્વનાથી આાોછંુ નથી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્ારા ખાદીની લોકવપ્રયિા વધારવા, 
ખાદીની ચીજવસતુઓ અંગે જાગકૃતિ ફેલાવવા અને ્ુવાનોમાં 
ખાદીનાં ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સિિ પ્રયાસ 
કરવામાં આવી રહ્ા છે. વડાપ્રધાનનાં પ્રયત્ોને પરરણામે 
2014થી ભારિમાં ખાદીનાં વેચાણમાં ચાર ગણો વધારો થયો 
છે, જ્ારે ગુજરાિમાં ખાદીનાં વેચાણમાં આ્ઠ ગણો વધારો 
થયો છે. અને પ્રથમ વાર ખાદી ગ્રામોદ્ોગનો વેપાર એક લાખ 
કરોડને વટાવી ગયો છે. આ ક્ષેત્રએ 1.75 કરોડ નવાં રોજગારનું 
સજ ્ષન ક્ુ્ષ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદમાં 
સાબરમિી નદીનાં રકનારે આયોજજિ ખાદી ઉત્સવમાં ભાગ 
લીધો અને ચરખા સાથે પોિાનાં વયક્િગિ સંબંધોને યાદ કયમા. 
સાથે, બાળપણાનાં એ રદવસોને યાદ કયમા જ્ારે િેમની માિા 
ચરખો ચલાવિી હિી. િેમણે કહું, “સાબરમિીનો રકનારો 
આજ ેધન્ થઈ ગયો કારણ કે સવિંત્રિાના 75 વર્ષનાં પ્રસંગે 
7500 બહેનો અને દીકરીઓએ એક સાથે ચરખા પર સૂિર 
કાંિીને ઇતિહાસ રચય છે. ચરખા પર કાંિણ કોઇ પૂજાથી ઓછંુ 
નથી.”

િાદી ઉત્સવષઃ સવતંત્તા સંગ્ામિા રદવસોમાં 
િાદી અિકે તકેિાં મહતવનું સન્ાિ
n આઝયાદીનયા અમૃત મહોત્સિનાં ભયાગ રૂપે આયોલજત 

અનોખયા કયાય્ચરિમમાં ખયાદીને શ્ધ્ધાંજલલ આપિયા અને 
સિતતં્તયા સંગ્યામ દરમમયયાન તેનાં મહતિ મયાટે ખયાદી 
ઉત્સિનું આયોજન કરિયામાં આવ્ું.

n ‘િંરખયાનો વિકયાસ’- 1920નાં દયાયકયામાં ઉપયોગ મયાટે 
વિવિધ 22 િંરખયાનું પ્રદશ્ચન કરિયામાં આવ્ું. ત્યારથી 
લઇને આજનાં લેટેસ્ટ ઇનોિેશન અને ટેકનોલોજી 
ધરયાિતયા િંરખયા પણ હતયા.

n તેમાં ‘યરિડયા’ િંરખયાનો પણ સમયાિેશ થયાય છે, જ ે
સિતતં્તયા સંગ્યામ દરમમયયાન ઉપયોગમાં લેિયાયેલયા 
િંરખયાનું પ્રતીક છે. પોડુરુ ખયાદી બનયાિિયાનું પ્રદશ્ચન પણ 
કરિયામાં આવ્ું હતું.

રાષ્ટ્ર પીઆોમનાો ગુજરાત પ્રવાસ
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રાષ્ટ્ર આમૃતા હાોસ્સટલ આનો હાોમી ભાભા કોન્ર હાોસ્સટલ

આારાોગય ક્ષોત્ની નવી જન ક્રાંવત
ભારતને વ્વક્સિત બના્વ્વા મા્ેટ આરોગય સે્વાઓ વ્વસિા્વ્વી  ખૂબ જરૂરી છે અને તે મા્ેટ વ્વશાળ નબરડીંગ ઊભયં કરી 
દેવયં એ તેનો ઉકેલ નથી, પર પૂરતી સંખ્યામાં સારા ડોકર-પેરા મેરડકલ સ્ટાફ હો્વા એ્ટલયં જ મહત્વનયં છે. આ વ્વચાર 

સાથે ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ આરોગયને છ આધારભૂત સતંભમાં ્વહેંચીને સમગ્તા સાથેનાં પગલાં ભયમા છે, જમેાં 
હ્વે ખાનગી ક્ષતે્રની સાથે સાથે આદ્ાત્ત્મક જગત સાથે સંકળાયેલા ધમ્ષગયર પર સામે આ્વી રહ્ા છે અને સમાજના 
દરેક ્વગ્ષનાં સહયોગથી આરોગય ક્ષેત્રમાં ન્વી જન ક્ાંતત આ્વી રહી છે. ્વડારિધાન નરે્દ્ર મોદીએ 24 ઓગસ્ટનાં રોજ 

ફરીદાબાદમાં અમૃતા હોસસપ્ટલ અને મોહાલીમાં હોમી ભાભા કેનસર હોસસપ્ટલ અને શોધ કે્દ્રનયં ઉદઘા્ટન ક્યું.

ભારિ આરોગય સવેાઓનાં ક્ષતે્રમાં વવશ્વમાં ઝડપથી 
આગળ વધી રહંુ છે. ભારિ વવશ્વ માટે સંજીવની 
બનીન ેઉપસી રહુ ં છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં 

નેતકૃતવમાં દરેક ગામ, દરેક શહેરમાં આરોગય સવેાઓ પૂરી પાડવામાં 
આવી રહી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ દેશમાં આરોગય ક્ાંતિની જ ે
મશાલ પ્રજવજલિ કરી છે, િનેો પ્રકાશ દેશમાં જ નહીં, વવદેશમાં 
પણ ફેલાઈ રહ્ો છે. િનેુ ં કારણ એ છે કે વીિલેા આ્ઠ વર્ષમાં 
દેશમાં ‘હોજલસ્ટીક હેલ્થકેર’ન ે સવષોચ્ પ્રાથતમકિાઓમાં સ્ાન 
આપવામાં આવ્ંુ છે. આરોગય સવેાઓનુ ંવવસિરણ કરવામાં હવે 
ખાનગી ક્ષતે્રની સાથ ેસાથે ધાર્મક અને આદ્ાત્ત્મક ગરુુઓ પણ 
જોડાઈ રહ્ા છે. આરોગય કે્ષત્રન ેમજબિૂ બનાવવાની વડાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદીની આ િપસયામાં હવે અમકૃિા હોનસપટલનો પણ સાથ 
મળયો છે. રાષટ્ર ીય રાજધાની કે્ષત્ર (એનસીઆર)માં ફરીદાબાદ 
લસ્િ અમકૃિા હોનસપટલ દેશની સરૌથી મોટી ખાનગી હોનસપટલ 
બની છે, જ્ાં િમામ અત્ાધનુનક સવુવધાઓ અન ે સારવાર 
ઉપલબ્ધ રહેશ.ે અમકૃિા હોનસપટલ, બબલડીંગ અન ેટેકનોલોજીનાં 
સદંભ્ષમાં જટેલા આધનુનક છે એટલી જ સવેા, સવંદેના અને 
આદ્ાત્ત્મક ચિેનાનાં હહસાબે અલરૌરકક છે. વડાપ્રધાન મોદીએ 
માિા અમકૃિાનદંમયીની સદભાવનાની પ્રશસંા કરિા કહંુ કે સાચો 
વવકાસ એ જ છે જ ેબધાં સધુી પહોંચે, જનેાંથી બધાંન ેલાભ થાય. 
ગભંીર બબમારીની સારવાર િમામ લોકો માટે સલુભ કરવાની 
આ ભાવના અમકૃિા હોનસપટલની પણ છે. આધનુનકિા અને 

આારાોગય આનો આાધાત્મઃ
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આદ્ાત્ત્મકિાનુ ંસમાગમ ગરીબ અન ેમધયમ વગ્ષનાં પરરવારોની 
સવેાનુ ં િમેનાં માટે સલુભ અન ે અસરકારક સારવારનંુ માધયમ 
બનશે. આ ઉપરાંિ, વડાપ્રધાન ેપંજાબના મોહાલીમાં હોમી ભાભા 
કેનસર હોનસપટલ અન ે રરસચ્ષ સને્રનુ ં પણ ઉદઘાટન ક્ુું. આ 
પ્રસગેં વડાપ્રધાન ે જણાવ્ંુ કે કેનસરની 500થી વધુ દવાઓ જ ે
પહેલાં બહુ મોંઘી હિી િનેી રકમિમાં લગભગ 90 ટકા ઘટાડો 

કરવામાં આવયો છે. એટલ ેકે, જ ેદવા 100 રૂવપયામાં આવિી હિી 
િ ેજન ઔરચધ કેન્દ્રમાં 10 રૂવપયામાં પરૂી પાડવામાં આવ ેછે. આને 
કારણ ેદદદીઓન ેવરષે આશરે રૂ. 1,000 કરોડની બચિ થાય છે. 
ચોક્સપણ,ે એક એક વયક્િ સધુી આરોગય સવેા પહોંચાડવા 
માટે પીએમ મોદીના સકંલપમાં અમકૃિા હોનસપટલ, ખાનગી ક્ષતે્ર 
અન ેદરેક નાગરરક ભાગીદાર બની રહ્ા છે.n

स्नेहततिन ़्े, कारुण्तततिऩ्े, सनेवनततिन ़्े, र्तागततिऩ्े, 
प्ता्य्तमाण अममा। मािा अमिृानंनदम्ती दनेवी, भारततिऩ्े 

महतिा्त, आध्तातरमक पारंप्त्यततिन ़्े, ननेरवकातश्ताण। हमारने 
्तहां कहा ग्ता है - अ्ंत तनजः परो वनेति गणना, लघुचनेिसाम्। 

उदारचररिानां िु वसुधैव कुटुमबकम्॥ एन्न महा उपतनषद 
आश्तमाण, अमम्ुत़्े, जीतविा संदनेशम। એેટલે કે એમ્્ર, 

પ્રમે, કરૂણ્ર, સેિ્ર એને ત્્રગનુાં પ્રતીક છે. તએે્ર ેભ્રરતની 
એ્રદ્રન્ત્મક પરાંપરન્રાં િ્રહક છે. એમ્્રનુાં જીિન સાંદેશ 

એ્રપણને મહ્રઉપશ્નરદ્ેરથી પટરચચત કર્રિ ેછે.

આમૃતા હાોસ્સટલ  

n િડયાપ્રધયાન દ્યારયા ફરીદયાબયાદમાં અમૃતયા હોસસપટલનું ઉદઘયાટન 
કરિયાની સયાથે રયાષટ્ીય રયાજધયાની ક્ષેત્માં આધુનનક મેકડકલ 
ઇન્ફ્યાસ્્ટ્િંર ઉપલબ્ધ થ્ંુ. આ હોસસપટલનું સંિંયાલન મયાતયા 
અમૃતયાનંદમયી મઠ દ્યારયા થઈ રહંુ છે.

n દેશની સૌથી મોટી ખયાનગી સુપર સપેશયયાલલટી હોસસપટલ. 
130 એકરનું વિશયાળ પકરસર. 2600 બેડ. 5.20 લયાખ સ્કિેર 
ફુટમાં ફેલયાયેલી મકેડકલ કોલેજ. 81 સુપર સપેશયયાલલટીઝ 
અને 64 અત્યાધુનનક ઓપરેશન થથયેટરથી સજજ. 24 કલયાક 
કડલજટલી મોનનટડ્ચ  534 કરિહટકલ કેસ્ચ બેડ િયાળનું ભયારતું 
સૌથી મોટંુ વપકડયયાટ્ીક સુપર સપેશયયાલલટી સેન્ટર.

n અત્યાધુનનક ઓટોમેટેડ સ્યાટ્ચ  લેબોરટરી, દેશભરમાં સિવોત્તમ 
અને ઉચ્ચ ક્ષેણીની ઇમલેજગ સર્િસ. કેનસરની સયારિયાર મયાટે 
દેશનું સૌથી મોટંુ રેકડયેશન સેન્ટર.

n ભયારતનું સૌથી મોટંુ અને અત્યાધુનનક લેટેસ્ટ ફીઝઝકલ 
મેકડલસન અને રીહેબબલલટેશન સેન્ટર. ન્ુક્લયર મેકડલસનનું 
સેન્ટર, રોબોહટક્સ જિેયા તમયામ પ્રકયારની સયારિયાર મયાટે સૌથી 
મોટાં કેન્દ્ર તરીકે ઉપસ્ંુ છે.

n અહીં િંેપી રોગો મયાટે અત્યાધુનનક િોડ્ચ , કરસિં્ચ મયાટે એક 
અલગ વિભયાગ છે.

n પયમાિરણનાં સંદભ્ચમાં ઝીરો કયાબ્ચન ફુટવપ્રન્ટ અને ઝીરો િેસ્ટ 
કડસિંયાજ ્ચ હેલ્થકેરની સુવિધયા.

માોહાલીમાં હાોમી ભાભા કોન્ર 
હાોસ્સટલ આનો સંશાોધન કોન્દ્ર

n પંજાબ અને પડોશી રયાજ્ો તથયા કેન્દ્ર શયાલસત પ્રદેશોનાં 
નનિયાસીઓને વિવિસતરીય કેનસર સુવિધયા અને ઉપિંયાર પૂરી 
પયાડતી ‘હોમી ભયાભયા કેનસર હોસસપટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર’નું 
િડયાપ્રધયાને લોકયાપ્ચણ ક્ુું. આ હોસસપટલ મુલલયાનપુર, નૂ્ િંંદીગઢ, 
સયાહહબજાદયા અજીતલસહ નગર, લજલલો મોહયાલી ખયાતે બની છે.

n આ હોસસપટલને રૂ. 660 કરોડનાં ખિંચે ટયાટયા મેમોકરયલ સેન્ટરે 
બનયાિી છે, જ ેભયારત સરકયારનયા પરમયાણુ ઊજા્ચ વિભયાગ અંતગ્ચત 
અનુદયાન પ્રયાપત સંસ્યા છે. આ કેનસર હોસસપટલ ટેરીટરી લેિલની 
હોસસપટલ છે, જ ે300 બેડની ક્ષમતયા ધરયાિે છે. હોસસપટલ કેનસરની 
તમયામ પ્રકયારની સયારિયાર મયાટે દરેક આધુનનક સુવિધયાઓથી સજજ 
છે.

n અહીં સજ ્ચરી, રેકડયોથેરપી અને મકેડકલ ઓકિંોલોજી-કીમોથેરેપી, 
ઇમ્ુનોથેરપી અને બોન મેરો ટ્યાનસપલયાન્ટની સુવિધયા ઉપલબ્ધ 
હશે. આ હોસસપટલ સમગ્ ક્ષેત્માં કેનસર સુવિધયા અને ઉપિંયાર 
મયાટે ‘કેન્દ્ર’ તરીકે અને સંગરુરમાં 100 બેડની હોસસપટલ તેની 
શયાખયા તરીકે કયાય્ચ કરશે.

-નરેન્દ્ર મ્રેદી, િર્રપ્રધ્રન

ભ્રરત એેિુાં ર્રષ્ટ છે જ્્રાં સ્રરિ્રર એકે સેિ્ર છે, એ્રર્રગેય 
એેક દ્રન છે. જ્્રાં એ્રર્રગેય એ્રદ્રત્મ િાંને એકે િીજ સ્રથે 
સાંકળ્રયલે્ર છે. એ્રપણ ેત્્રાં એ્રયવુિશિજ્્રન િેદ છે. એ્રપણે 
એ્રપણ્રાં મટેરકલ સ્રયન્સને પણ એ્રયિુસોદનુાં ન્રમ એ્રપુાં 
છે. એ્રપણ ેએ્રયુિસોદન્રાં સ્રૌથી મહ્રન વિદ્્રન્ેર, સ્રૌથી મહ્રન 
િૌજ્્રશ્નક્રનેે ઋવર એને મહવરશિન્ર ેદરજ્જ્ર ેએ્રપ્ર ેછે, તેમન્રમ્રાં 
પ્રરમ્રચથશિક એ્રસ્્ર વ્યતિ કરી. મહવરશિ ચરક, મહવરશિ સશૃુ્રત, 
મહવરશિ િ્રગભટ્ટ. એ્રિ્ર ત્ેર એનેક ઉદ્રહરણ્ેર છે, જેમનુાં જ્્રન 
એને સ્્રન એ્રજે પણ ભ્રરતીય મ્રનસમ્રાં એમર થઈ ચકુૂ્ાં છે.

-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન

ફરીદાબાદ સોક્ટર-88માં 
ક્થિત નવું આારાોગય કોન્દ્ર

રાષ્ટ્ર આમૃતા હાોસ્સટલ આનો હાોમી ભાભા કોન્ર હાોસ્સટલ
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ક્ાંતિકારી મહાવીર સસહ રા્ઠોડ છઠ્ા ધોરણમાં અભયાસ 
દરતમયાન જ સવિંત્રિા સગં્રામમાં જોડાઇ ગયા હિા. 
કહેવાય છે કે િેમણે ક્ાંતિકારીઓનાં સંપક્ષ માં આવયા 

પછી ભણવાનું છોડી દીધું હતું અને ભગિસસહ, રાજગુરુ 
જવેા મોટા ક્ાંતિકારીઓને સાથ આપયો હિો. મહાવીરસસહ 
રા્ઠોડનો જન્ 16 સપટેમબર, 1904નાં રોજ ઉત્રપ્રદેશનાં 

એટા જજલલામાં થયો હિો. િેમની રાષટ્રભક્િ અને નીડરિાનો 
અંદાજ એ વાિ પરથી લગાવી શકાય કે 1922માં એક સભા 
દરતમયાન િેમણે બબ્હટશ અચધકારોની સામે જ અંગ્રેજી 
શાસન વવરુધ્ધ અને મહાત્મા ગાંધીનાં સમથ્ષનમાં સૂત્રોચ્ાર 
કયમા હિા. બાદમાં િેમણે ક્ાંતિકારી સંગ્ઠન નરૌજવાન ભારિ 
સભાનું સભયપદ લીધું હતું. િેમને આ સંગ્ઠનના વીર જસપાહી 

ભારતની આઝાદી મળયાંને 75 ્વર્ષ પૂરાં થઈ ચકૂ્યા છે. 
સમગ્ ભારત આ રિસંગને આઝાદીના અમૃત મહોત્સ્વ 
તરીકે મના્વી રહ્ો છે. આ આઝાદી કંઇ એમ જ નહોતી 
મળી. તેનાં મા્ેટ અનેક સેનાનીઓ ફાંસી પર લ્ટકી 
ગયા અને અનેક સેનાનીઓએ છાતી પર ગોળી ખાધી. 
આજ ેઆપરે અનેક ક્ાંતતકારીઓ અને સ્વતંત્રતા 
સેનાનીઓનાં ઋરી છીએ જમેરે દેશને ગયલામીમાંથી 
મયકત કરા્વ્વા મા્ેટ પોતાનયં સ્વ્ષસ્વ ત્યજી દીધયં. જ્ારે 
આઝાદીની લડાઈ ચાલી રહી હતી ત્યારે દેશને 
ડરા્વ્વા, નનરાશ કર્વા મા્ેટ અનેક પગલાં ભર્વામાં 
આવયા. પર તેઓ જરા પર ઝૂક્યા નહીં અને આઝાદી 
મેળ્વ્વા મા્ેટ સતત કાય્ષરત રહ્ા. તેમને પોતાની 
ટહમત પર ભરોસો હતો અને સાનબત કરી આપ્યં કે 
અનેક રિકારની મયશકેલીઓ ્વચ્ચે પર દેશ આગળ ્વધી 
શકે છે અને આઝાદી મેળ્વી શકે છે...

જન્વઃ 16 સપ્ેટમબર, 1904  મૃતયવઃ 17 મે, 1933

માતૃભૂવમ માટો જોમણો પાોતાનાં માતૃભૂવમ માટો જોમણો પાોતાનાં 
જીવ આાપી દીધાંજીવ આાપી દીધાં

મહાવીરશસંહ રાઠાોડઃ જોમનાં પાચથટિવ શરીરનો 
પથથરથી બાંધીનો આંગ્ોજોઆો સમુદ્રમાં ફંકી દીધું હતું

આાઝાદીનાો આમૃત મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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જ્યારે દેશ આઝયાદ થયાય છે ત્યારે તેનાં 
પોતયાનાં વિિંયાર હોય છે અને તેનાં પ્રમયાણે 
આયોજનને અંમતમ રૂપ આપે છે. ભયારત 
વિશયાળ દેશ છે જ્ાં નનરક્ષરતયા મોટી 
સમસયયા રહી છે. આઝયાદી દરમમયયાન 
પણ લોકો અઝશઝક્ષત હોિયાને કયારણે 
પોતયાનાં અથધકયારોને સમજી શક્યા 
નહોતયા, જનેી કમી આઝયાદીનાં નયાયકોને 
હંમેશયા ખટકતી હતી.  આઝયાદીનયા આ 
લડિૈયયાઓએ સિતંત્ ભયારત અંગે 
અનેક સપનયા જોયયા હતયા. આ સપનયામાં 
ઝશઝક્ષત ભયારતનું સપનું પણ હતું. 
1951માં ભયારતનો સયાક્ષરતયા દર મયાત્ 
18.3 ટકયા હતો, જ ે2018માં િધીને 74.4 
ટકયા થયો. આ બધું શક્ બન્ું ઝશક્ષણ 
સયાથે સંકળયાયેલયા ઇન્ફ્યાસ્્ટ્િંર, નીમત 
અને બેટી બિંયાઓ-બેટી પઢયાઓ, સિ્ચ 
ઝશક્ષયા અભભયયાન, સમગ્ ઝશક્ષયા જિેયા 
અભભયયાનથી. હિે નિી ઝશક્ષણ નીમતથી 
આ સપનયા સયાકયાર થઈ રહ્યા છે...

 સાક્ષર ભારતનાં મહાનાયકાોનાં સપનાનો સાકાર કરી રહંુ છો  રાષ્ટ્ર

માનવામાં આવિા હિા. રા્ઠોડે જ ભગિસસહ, બટુકેશ્વર દત્ 
અને દુગમા દેવીને લાહોરમાંથી ભાગવામાં મદદ કરી હિી. 
અંગ્રેજોએ વર્ષ 1929માં લાહરૌર રડયંત્ર કેસમાં ધરપકડ કરી 
હિી. કેસોની સુનાવણી માટે િેમને લાહોર મોકલી આપવામાં 
આવયા અને આજીવન જલેની સજા કરી. જલેમાં મહાવીર 
સસહ રા્ઠોડ ભૂખ હડિાળ પર ગયા હિા. િેઓ ભગિસસહ, 
રાજગુરુ, સુખદેવ અને અન્ ક્ાંતિકારીઓની સાથે 40 
રદવસ સુધી જલેની અંદર ભૂખ હડિાળ પર રહ્ા. બાદમાં 
િેમને િેમનાં કેટલાંક સાથીઓ સાથે આંદામાન નનકાબોર 
લસ્િ પોટ્ષ  બલેરની સેલ્ુલર જલેમાં કાળા પાણીની સજા 
કાપવા મોકલી દેવામાં આવયા. જલેમાં બંધ કેદીઓ સાથે 
અંગ્રેજ સરકારની ગેરવિ્ષણુંક વવરુધ્ધ 1933માં થયેલી ભૂખ 
હડિાળમાં રા્ઠોડે પણ ભાગ લીધો. જલેમાં મહાવીર સસહનાં 
મોંમાં બળજબરીથી દૂધ નાખવાનો પ્રયત્ કરવામાં આવયો. 

આ દરતમયાન, દૂધ િેમનાં ફેફસામાં જતું રહંુ જનેે કારણે િેમનું 
અવસાન થ્ું. કહેવાય છે કે અગં્રજેોએ િેમનાં શબને પરથરોથી 
બાંધીને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધું હતું. રા્ઠોડના વપિા દેવી સસહે એક 
વાર કહું હતું, “દેશ માટે િમારી લડાઈ એ સાબબિ કરે છે કે 
િમે હૃદયથી ગુલામીને સવીકારી નથી. હવે િમે સવિંત્રિાની 
લડાઇનાં માગષે નીકળી પડ્ા છો ત્ારે પાછંુ વળીને ન જૂઓ 
અને િમારા સાથીઓને ક્યારેય દગો ન આપિા.” 

આઝાદીના અમર બજલદાની મહાવીરસંહ રા્ઠોડની 
પ્રતિમા સેલ્ુલર જલેનાં પ્રાંગણમાં સ્ાપવામાં આવી છે. 30 
રડસેમબર, 2018નાં રોજ વડાપ્રધાન મોદીએ સેલ્ુલર જલે 
જઇને મહાવીરસસહને શ્ધ્ધાંજજલ અપ્ષણ કરી. િે પછી, 15 
ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ ગકૃહમંત્રી અતમિ શાહે પણ સેલ્ુલર 
જલે જઇને મહાવીર સસહને શ્ધ્ધાસુમન અપ્ષણ કયમા હિા.

આાઝાદીનાો આમૃત મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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બગંાળનાં ભાગલા સામ ે શરુ થયલેુ ં આદંોલન એટલુ ં આગળ 
વધ્ુ ંકે િ ેભારિીય સવિતં્રિાના રાષટ્રવાદી આદંોલનનુ ંપ્રિીક બની 
ગ્ંુ. આ વવરોધ પ્રદશ્ષનોન ેડામવા અગેં્રજ સરકારનો અત્ાચાર 
વધિો ગયો. નવી નવી ક્ાંતિ થિી રહી. આ ક્ાંતિકારીઓમાંથી એક 
હિા મદનલાલ ઢીંગરા. મહાન સવિંત્રિા સનેાની અન ેક્ાંતિકારી 
મદનલાલ ઢીંગરાનો જન્ 18 સપટેમબર, 1883નાં રોજ પંજાબના 
અમકૃિસરમાં થયો હિો. િઓે સરકારી કોલજેમાં ભણવા માટે 
1900માં લાહોર જિા રહ્ા અને ત્ાં સવરાજ્ માટે રાષટ્રવાદી 
આંદોલનના સપંક્ષ માં આવયા. કોલજેમાં અભયાસ દરતમયાન 
ઢીંગરાની નેતકૃતવ ક્ષમિા જોવા મળી. વાસિવમાં, વપ્રધ્નસપાલે 
કોલેજમાં બબ્હટશ કપડાંન ુબજાર લગાવવાનુ ંશરૂ ક્ુું, જનેી સામે 
ઢીંગરાએ વવરોધ કયષો. બાદમાં િમેન ેકોલેજમાંથી કાઢી મકૂવામાં 
આવયા, આ ઘટના બાદ િઓે ક્ાંતિકારી રાષટ્રવાદ િરફ આકરમાયા. 
1905માં ઢીંગરા લડંન જિા રહ્ા અન ે ત્ાં ઇનન્ડયા હાઉસમાં 
રોકાયા. ઇનન્ડયા હાઉસમાં િમેની મલુાકાિ વીર સાવરકર સાથે 
થઈ. સાવરકર એ વખિ ેઇનન્ડયા હાઉસના મનેજેર હિા. 8 જૂન, 
1909નાં રોજ સાવરકરના મોટા ભાઇ બાબારામ ગણશે સાવરકરને 
દેશવટો આપવામાં આવયો. સરકારી પક્ષ માત્ર એટલુ ંજ સાબબિ 
કરી શક્યો કે િમેણ ેમાત્ર ઐતિહાજસક કવવિા પ્રકાશશિ કરી હિી, 
જનેે રાજદ્રોહ માનવામાં આવયો. બાબારામ ગણશે સાવરકારને 
દેશવટાની સજાથી લડંનનાં રહેિા ભારિીય ક્ાંતિકારીઓ રોર ે

ભરાયા. એ સમય ેભારિના સચચવના સલાહકાર સર વવજલયમ 
કઝ્ષન વાયલી, સાવરકર અન ે ક્ાંતિકારીઓ અગંનેી માહહિી 
મળેવવાના પ્રયત્ કરી રહ્ા હિા. કઝ્ષન વાયલીન ેકારણ ેલડંનમાં 
ક્ાંતિકારી સવિતં્રિા સનેાનીઓન ે ટારગેટ કરવામાં આવયા. 
શયામજી કકૃષણ વમમાના જન્ષલ ‘ધ ઇનન્ડયન સોશશયોલોજજસ્ટ’એ 
વાયલીને ભારિનો જૂનો કુ્ર દુશમન ગણાવયો. 1 જુલાઇ, 1909નાં 
રોજ ઢીંગરા ઇમમપરરયલ ઇન્નસ્ટટૂ્ટની સભામાં સામલે થયા 
અન ે વાયલીની હત્ા કરી. િમેનાં પર કેસ ચાલ્ો અને એમ 
કહીન ેસરકારી વકીલની સવેા લવેાનો ઇનકાર કરી દીધો કે િઓે 
અદાલિન ેકાયદેસર નથી માનિા. િમેણ ેજાહેરાિ કરી કે વાયલીની 
હત્ાનુ ંઆ કકૃત્ અગં્રજેો દ્ારા દેશભ્િ ભારિીયોની ફાંસી અને 
દેશવટાનો વવનમ્ બદલો છે. મદનલાલ ઢીંગરાન ેજ્ારે અદાલિમાં 
લઇ જવામાં આવી રહ્ા હિા ત્ારે િમેણે મખુ્ય ન્ાયાધીશન ેકહંુ 
હતુ,ં “ધન્વાદ મી. લોડ્ષ . મન ેપરવા નથી. પણ પોિાની માતકૃભતૂમ 
માટે પોિાનુ ંજીવન સમર્પિ કરવાનુ ંસન્ાન પ્રાપિ કરવાનો ગવ્ષ 
છે.” ઢીંગરાન ેમોિની સજા સંભળાવવામાં આવી અન ે17 ઓગસ્ટ 
1909નાં રોજ માત્ર 26 વર્ષની ઉંમરમાં લંડનની પને્વવલે જલેમાં 
ફાંસી આપવામાં આવી. એની બેસને્ િમેની વીરિાની પ્રશંસામાં 
કહુ ંહતુ,ં “આવા અનકે મદનલાલ ઢીંગરા થાય િ ેસમયની માંગ 
છે.”  જમ્ષનીમાં િમેની યાદમાં માજસક પવત્રકા 'મદન િલવાર' શરૂ 
કરવામાં આવી હિી, જનેુ ંપ્રકાશન મડેમ ભીકાજી કામા કરિા હિા.  

મહાન ભારિીય સવિતં્રિા સનેાની અને સરૌરાષટ્રના ભિૂપવુ્ષ 
મખુ્યમંત્રી ઉચં્છગરાય ઢેબરનો જન્ 21 સપટેમબર, 
1905નાં રોજ જામનગર પાસેનાં ગામમાં થયો હિો. 

મહાત્મા ગાંધીથી પ્રભાવવિ થઈને ઢેબરે 1936માં રાજકોટમાં 
ભારિીય સવિંત્રિા આદંોલનમાં જોડાવા માટે વકીલાિનો 
વયવસાય છોડ્ો હિો. ઢેબરે 1938 અન ે1942 વચે્ રાજકોટમાં 

સત્ાગ્રહનુ ં નતેકૃતવ ક્ુું. સાથે સાથ,ે વયક્િગિ સત્ાગ્રહ અને 
કને્ડરેશન મવુમેન્માં સરક્ય રીિે ભાગીદારી પણ કરી. ભારિીય 
સવિંત્રિા આદંોલનમાં સરક્ય ભાગીદારીન ે કારણ ે િમેન ે ત્રણ 
વાર જલેમાં જવુ ંપડુ.ં મોટાં ભાગનાં રજવાડા જનિાનાં હહિોની 
અવગણના કરીન ે િમેનાં પર િોતિગ ટેસિ નાખીન ે ભારે બોજ 
નાખિા હિા. અગેં્રજોએ િમેન ેસ્ાનનક અન ેવવદેશી આક્મણ સામે 

મદનલાલ ધીંગરાઃ માતૃભૂવમની સ્વતંત્તા માટો 
વવદોશમાં ક્રાંવતની રચના કરી

યુ આોન ઢોબરઃ સ્વતંત્તા આાંદાોલનમાં જોડાવા 
માટો વકીલાતનાો વ્યવસાય છાોડાો

જન્વઃ 18 સપ્ેટમબર, 1883   મૃતયવઃ 17 ઓગસ્ટ, 1909

જન્વઃ 21 સપ્ેટમબર, 1905 મૃતયવઃ 11 માચ્ષ, 1977

આાઝાદીનાો આમૃત મહાોત્વરાષ્ટ્ર 
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આઝાદીની લડાઇમાં પોિાનુ ંયોગદાન આપનારા 550થી વધ ુસવિંત્રિા 
સંગ્રામ સનેાનીઓનાં અદમય સાહસની ગાથાઓન ે પનુઃજીવિં કરવા 
અન ે ગમુનાન નાયક-નાયયકાઓથી ્વુા પઢેીન ે માહહિગાર કરવાની 
પહેલ દૂરદશ્ષન ે‘સવરાજઃ ભારિના સવિંત્રિા સંગ્રામની સમગ્ર ગાથા’નાં 
જસરીયલનાં સવરૂપમાં કરી છે. અમકૃિ મહોત્સવનાં ઉપલક્ષ્યમાં 
સીરરયલનાં 75 એવપસોડ 75 હપિા સધુી પ્રસારરિ કરવામાં આવશે. 
14 ઓગસ્ટથી દર રવવવારે રાત્ર ે9 વાગય ેિનેી શરૂઆિ થઈ ચકૂી છે. 17 
ઓગસ્ટનાં રોજ સસંદનાં બાલયોગી ઓરડટોરરયમમાં આ ધારાવાહહકનાં 
સપશેયલ ભસ્કનનગમાં ભાગ લીધા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોિનાં 
‘મનકી બાિ’ કાય્ષક્મમાં લોકોન ે િ ે જોવાની અપીલ કરી હિી. િમેણે 
જણાવ્ુ,ં ‘આ આઝાદીનાં આદંોલનમાં ભાગ લનેારા ગમુનાન નાયક-
નાયયકાઓનાં પ્રયત્ોથી દેશની ્ુવા પઢેીને પરરચચિ કરાવવાની ઉમદા 
પહેલ છે. મારો આગ્રહ છે કે િમ ેસમય કાઢીન ેજાિ ેજૂઓ અન ેબાળકોને 
પણ જરૂર બિાવો’.

‘સ્વરાજ’માં શય ંછે ખાસ...
 આ ધારાવાહહકનો આરંભ એ સમયથી થાય છે જ્ારે 1498માં વાસ્ો-
ડી-ગામાએ ભારિની ધરિી પર પગ મૂક્યા હિા. પછી પોટુ્ષગીઝો, 
ફ્ાધ્નસસીઓ, ડચ અન ેઅગં્રજેોએ ભારિમાં વસાહિ સ્ાપવાનાં પ્રયત્ 
કયમા. એ સમયથી લઇન ે ભારિ સવિતં્ર થ્ુ ં ત્ાં સુધીનો સંઘર્ષ અને 
આપણાં સવિંત્રિા નાયકોની ગરૌરવ ગાથા આ ધારાવાહહકમાં રજૂ 
કરવામાં આવી છે.

75 હપતા, 75 એવપસોડ
આ ધારાવાહહકનંુ પ્રસારણ ડીડી નશેનલ ચેનલ પર રવવવારે રાતે્ર 9થી 10 
દરતમયાન કરવામાં આવી રહંુ છે. સાથ,ે સપિાહ દરતમયાન એવપસોડનંુ 
પનુઃપ્રસારણ પણ કરવામાં આવી રહંુ છે. એટલુ ંજ નહીં, મળૂ હહન્દીમાં 
બનલેી આ ધારાવાહહકનુ ં પ્રસારણ િાતમલ, િેલગુ,ુ કન્નડ, મલયાલમ, 
મરા્ઠી, ગજુરાિી, ઉરડયા, બગંાળી અને આસામીઝ ભારામાં 20 
ઓગસ્ટથી  કરવામાં આવ્ુ ંછે.

માહહતી અન ેરિસારર મતં્રાલયની અનોખી પહેલ
સવિંત્રિા સગં્રામ પર આધારરિ ઓનલાઇન શકૈ્ષણણક ગમેસની શંુખલા 
‘આઝાદી ્વસે્ટ’ ઓનલાઇન ગતેમગનાં સિિ વધિા બજારમાં બાળકો 
આઝાદીનાં નાયક, આપણા સવિંત્રિા સગં્રામ અગેં જાણી શકે િ ેમાટે 
કેન્દ્રરીય માહહિી અન ેપ્રસારણ મંત્રાલય ેઆઝાદી ્ વસે્ટ (Azadi Quest) 
મોબાઇલ ગેમનાં રૂપમાં એક નવી પહેલ કરી છે. આ ગમેન ેઆઝાદીનાં 
અમકૃિ મહોત્સવ વર્ષ પ્રસગં ેલોંચ કરવામાં આવી છે. િેનો હેત ુભારિીય 
સવિંત્રિા સગં્રામની કહાની લોકો સામ ેલાવવાનો છે. આ ઓનલાઇન 
લર્નગ મોબાઇલ ગમેસ સીરીઝન ેઝીંગા ઇનન્ડયાનાં સહયોગમાં ડેવલપ 
કરવામાં આવી છે. ગમેન ે લોંચ કરિા માહહિી અન ે પ્રસારણ મંત્રી 
અનરુાગ ્ઠાકુરે જણાવ્ુ ં કે, ‘આ ગમે સવિંત્રિા સગં્રામમાં આપણા 
સવિંત્રિા સેનાનીઓ અન ે  ગમુનામ નાયકોનાં યોગદાનને સવીકારવ 
કરવા માટે સરકાર દ્ારા કરવામાં આવલેા પ્રયાસોની શુખંલામાંથી એક 
છે. આઝાદી ્વસે્ટ (Azadi Quest) નીં પ્રથમ બ ેગમે ‘આઝાદી ્વસે્ટ’: 
મચે 3 પઝલ’ અન ે‘આઝાદી ્વસે્ટ: હીરોઝ ઓફ ભારિ’ છે. 

દૂરદશ્વન પર 'સ્વરાજ' સીહરયલમાં જૂઆાો 
આાઝાદીનાં નાયકાોની 75 કહાનીઆાો

રક્ષણ આપ્ુ ંઅન ેબદલામાં દેશી શાસકોએ બબ્હટશ સામયવાદી 
નીતિઓનંુ સમથ્ષન કરીન ેરાષટ્રવાદી ભાવનાઓ વવરુધ્ધ કામ ક્ુું. 
20મી શિાભદિનાં પ્રથમ અન ેબીજા દાયકામાં ભારિમાં રાષટ્રવાદી 
આદંોલન વગે પકડવા માંડંુ. અનકે ક્ાંતિકારીઓ બબ્હટશ સત્ાથી 
અિંર કરીન ેઆ રજવાડાંને સાથ આપિા આંદોલન મજબિૂ થવા 
માંડુ.ં 1930 અન ે1940નાં દાયકામાં િઓે રાજકોટમાં સવિતં્રિા 
આદંોલનના અગ્રણી નિેા િરીકે ઊભરી આવયા. 30ના દાયકાના 
ઉત્રાધ્ષમાં િમેણ ે કા્ઠીયાવાડ આદંોલનનુ ં નેતકૃતવ ક્ુું, સં્ ુ્ િ 
સરૌરાષટ્રના નનમમાણમાં પણ ઢેબરનુ ં મહતવપૂણ્ષ યોગદાન હતુ.ં 
ઓક્ટોબર 1947માં જૂનાગઢનાં નવાબ ે જૂનાગઢન ે પારકસિાનમાં 
સામેલ કરવાનો પ્રયત્ કયષો ત્ારે િમેણ ે વવરોધ કયષો અન ે
સરકારનાં આર્થક બહહષ્કારની જાહેરાિ કરી જનેાંથી જૂનાગઢનાં 

નવાબન ેભતૂમગિ થવા માટે મજબરૂ થવંુ પડંુ. ઢેબરે શરૂ કરેલા 
બહહષ્કાર આદંોલનથી બીજા રજવાડાંઓનાં સનેાનીઓને પણ 
પ્રરેણા મળી અન ે િનેી વયાપક અસર પડી. એ પછી ભારિીય 
સઘંમાં જૂનાગઢનાં જોડાવાનો માગ્ષ મોકળો થયો અન ે આ રીિે 
ઢેબરનાં નતેકૃતવમાં જૂનાગઢ રજવાડાંન ેનનરંકુશ શાસનમાંથી મકુ્િ 
મળી. 15 ફેબુ્આરી, 1948નાં રોજ જ્ારે અનકે રજવાડા અને 
પ્રાંિોને મળેવીન ેભારિીય સઘંનંુ સરૌરાષટ્ર  રાજ્ બનંુ્ ત્ારે િનેી 
રચનામાં ઢેબરની મહતવપૂણ્ષ ભતૂમકા હિી. િને ેજોિાં એ જ રદવસ ે
ઢેબરન ે સરૌરાષટ્રનાં પ્રથમ મખુ્યમંત્રી નન્ુ્ િ કરવામાં આવયા. 
ઢેબરની સવેાઓન ે જોિાં 1973માં િમેન ે દેશનાં બીજા સવષોચ્ 
નાગરરક સન્ાન પદ્મ વવભરૂણથી નવાજવામાં આવયા. 11 માચ્ષ, 
1977નાં રોજ િેમનુ ંઅવસાન થ્ુ.ં n

આઝાદીનાં અમૃત મહોત્સ્વ માત્ર ન્વા સંકલપો અને ન્વા વ્વચારોની સ્ાપનાનયં જ પ્વ્ષ નથી પર એ એ્વા નાયકો 
અંગે ન્વી પેઢીને માહહતગાર કર્વાનો અ્વસર છે જમેરે પોતાનયં સ્વ્ષસ્વ આઝાદીની લડાઈમાં કયરબાન કરી દીધયં. આ 

રદશામાં એક મહત્વપૂર્ષ પગલયં લઇને દૂરદશ્ષને ‘સ્વરાજ’ સીરરયલ શરૂ કરી છે..

આાઝાદીનાો આમૃત મહાોત્વરાષ્ટ્ર 



મીહડયા કાોન્વર
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આોક મજબૂત રાષ્ટ્ર જ વવશ્વનો યાોગદાન આાપી શકો  છોઆોક મજબૂત રાષ્ટ્ર જ વવશ્વનો યાોગદાન આાપી શકો  છો
પંહડત દીનદયાલ ઉપાધાયપંહડત દીનદયાલ ઉપાધાય

જન્મવતથીઃ 25 સપ્ોમ્બર, 1916જન્મવતથીઃ 25 સપ્ોમ્બર, 1916

પાંટરત દીનદય્રલ ઉપ્રધ્ય્રય પાંટરત દીનદય્રલ ઉપ્રધ્ય્રય મ્રત્ર ર્રજનેત્ર નહીં 
પણ ઉચ્ કક્્રન્રાં ચચંતક, વિચ્રરક એને લેખક 
હત્ર. તેમણે સાંતુશ્લત રીતે વિક્સિત શક્તિશ્રળી 
ર્રષ્ટની ક્રમન્ર કરી હતી. તએે્રે કહેત્ર હત્ર- 
દેશ એેિ્ર લ્રેક્રેન્ર ેસમૂહ છે, જે એેક લક્ય, 
એેક એ્રદશ્મ, એેક વમશન સ્રથે જીિે છે એને 
એ્ર ધરતીન્રાં ટૂકર્રને મ્રતૃભૂવમ તરીકે જૂએે છે. 
જે એ્ર િેમ્રાંથી એેક પણ એ્રદશ્મ કે મ્રતૃભૂવમ 
ન હ્રેય ત્રે એ્ર દેશનુાં એનસતત્વ પણ નથી. 
ભ્રરતન્ર એાંત્્રેદયન્ર પ્રણેત્ર પાંટરત ટદનદય્રળ 
ઉપ્રધ્ય્રયને 25 સટેિમ્બરન્રાં ર્રેજ તેમની 
જન્જયાંતી પર શત-શત નમન...

એેક્રત્મ મ્રનિ દશ્મનન્ર પ્રણેત્ર પાંટરત દીનદય્રલ ઉપ્રધ્ય્રયને 
તેમની જન્જયાંતી પર શત-શત નમન. તેમનુાં સાંપણૂ્મ જીિન 
સિ્મજન ટહત્રય-સિ્મજન સુખ્રયન્ર બસધધ્રાંત પર એ્રધ્રટરત 
રહ્ુાં એને ર્રષ્ટ શ્નમ્ર્મણમ્રાં પ્રતે્રનુાં જીિન સમપપશિત કરી દીધુાં, 
તેમન્રાં વિચ્રર હાં મેશ્ર દેશિ્રસીએ્રનેે પ્રેરણ્ર એ્રપત્ર રહેશે. 

પાંટરત દીનદય્રલ ઉપ્રધ્ય્રયજી કહેત્ર હત્ર, ‘એેક સિળ ર્રષ્ટ 
જ વિશ્ને ય્રગેદ્રન એ્રપી શકે છે.’ એ્ર જ સાંકલ્પ એ્રજે 

એ્રત્મશ્નભ્મર ભ્રરતન્ર ેમૂળ ખ્્રલ છે. એ્ર એ્રદશ્મને લઇને જ 
દેશ એ્રત્મશ્નભ્મરત્રન્રાં મ્રગસો એ્રગળ િધી રહ્્ર ેછે.

-નરેન્દ્ર મ્રદેી, િર્રપ્રધ્રન
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