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મન કી બાત સંપણૂ્વ સાંભળરા માટે 
ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો

“રાષ્ટ્ર પ્રથમ, હંમેશા સવ્વપ્રથમના મંત્ર 
સાથે જ આાપણે આાગળ વધવાનું છે”

મન કી બાત દેિના િોકોનાં મનની રાત છે, જમેાં સકારાત્મકતા અન ેસરંદેનિીિતા છે. તેમાં રડાપ્રધાન સકારાત્મક રાતો કરે 
છે. એક અભયાસ પ્રમાણ ે‘મન કી બાત’ માટે સચૂન કરનારાઓમાંથી 75 ટકા િોકો 35 રર્વથી નીચનેી રયના છે, જ ેદિશારે છે 
કે ભારતની રરુા િક્ત મન કી બાતન ેદદિા આપ ેછે. રડાપ્રધાન ે‘ઇલ્ડયા ફસ્ટ્વ ’ના સકંલપ સાથે કારગગિ, આઝાદીના 75મા 
રર્વમાં પ્રરિે પ્રસંગ ેદેિનો િરકાસ અને િરિરધતામાં એકતા માટે ‘ભારત જોડો’નુ ંઆહરાન કરુ્વ, તો ટોદકયો ઓલિમમપક, 
કૃષરમાં ઇનોરિેન અન ેદેિરાસીઓના સરેા ભાર જરેા િરરયો પર ‘મનની રાત’ કરી. પ્રસ્તુ છે, ‘મન કી બાત’ના અિંઃ

   ભારત જોડો આદંોિનઃ જ ેરીતે ગાંધીજીના ને્ તૃરમાં ‘ભારત છોડો’ આદંોિન થરંુ હ્ુ ંતે રીતે આજ ેદરેક દેિરાસીએ ‘ભારત 
જોડો’ આદંોિનનંુ ને્ તૃર કરરાનુ ંછે. આરો, આપણે બધાં સાથે મળીન ેસકંલપ િઇએ કે દેિ જ આપણી સૌથી મોટી આસ્ા, 
સૌથી મોટી પ્રાથમમકતા રહેિ.ે   ‘નિેન ફસ્ટ્વ , ઓલરેઝ ફસ્ટ્વ ’ના મંત્ર સાથે જ આપણ ેઆગળ રધરાનુ ંછે.

   અમતૃ મહોત્સરઃ આ રખતે 15 ઓગસે્ટ એક આયોજન કરરામાં આવરંુ છે. રાષટ્રગાનનો મહહમા ગારાનો આ એક પ્રયાસ છે. 
આ માટે એક રેબસાઇટ Rashtragaan.in બનારરામાં આરી છે.  આ સાઇટ પર જઈન ેતમે રાષટ્રગાન રેકોડ્વ  કરીન ેઅપિોડ 
કરી િકો છો.

   ખાદીનંુ રેચાણ રધરંુઃ ખાદીની ચીજો ખરીદરી એ દેિની સરેા બરાબર છે. તમારા પ્રયાસોન ેકારણ ેજ ખાદીનુ ંરચેાણ અનકે ગણંુ 
રધરંુ છે. આ કે્ત્રમાં િાખો મહહિાઓ, રણકરો અન ેશિલપી જોડાયેિા છે. તમારી ખરીદીથી રણકરોમાં નરી આિા જાગિ.ે    

   કારગગિ રદુ્ઃ કારગગિ રધુ્ધ ભારતની સેનાઓના િૌય્વ અને સંયમનુ ંપ્રતીક છે. તમ ેકારગગિની સાહસભરી કથા ચોક્કસ 
રાંચજો અને રીરોન ેનમન કરજો.

   ટોદકયો ઓલિમમપકઃ ભારતીય ખેિાડીઓન ેમતરંગો િઈન ેચાિતા જોઇન ેમાત્ર હંુ જ નહીં, સમગ્ર દેિ રોમાંચચત થઈ ગયો હતો. 
આ ખેિાડીઓ જીરનના અનેક પડકારોનો સામનો કરીન ેઅહીં સધુી પહોંચયા છે.

   કૃષરમાં ઇનોરિેનઃ કૃષર ક્તે્રમાં ઇનોરેિનથી ખતેીની બાય-પ્રોડક્ટસમાં પણ રચનાત્મકતા જોરા મળી રહી છે. િત્રપરુાના 
ઉનાકોટીના બબક્રમજીત ચકમાએ બોરની ખતેી કરીને ફાયદો મળેવયો અન ેહર ેબીજાઓને પણ પ્રદેરત કરી રહ્ા છે. રપુીના 
િખીમપુર ખીરીમાં મહહિાઓન ેકોિરડ સમય દરમમયાન કેળાની છાિમાંથી ફાઇબર બનારરાની તાિીમ આપરાની અનોખી 
પહેિ કરરામાં આરી. સાઇ પ્રણણત સોફ્ટરેર એન્જનનયર છે, જ ેરધેર સાયનસ અગંનેા પણ જાણકાર હોરાથી ખડૂેતોને મદદ 
કરી રહ્ા છે. તમ ેજોરુ ંહિે કે, જ્ારે કંઇક નવુ ંથાય છે ત્ારે તેન ુપદરણામ દરેકને આશ્ચય્વચદકત કરી દે છે. મણણપરુના ઉકરુિ 
લજલિામાં આજકાિ સફરજનની ખતેી મોટા પાય ેથઈ રહી છે.

   િોક ભાગીદારીથી જળ સરંક્ણઃ પાણીનાં એક એક ટીપાંની બચત કરરી આપણા સસં્ાર રહ્ા છે. પાણીનો કોઇ પણ 
પ્રકારનો બગાડ રોકરો આપણા જીરનનો અભભન્ન હહસસો હોરો જોઇએ. રરસાદનુ ંપાણી જ ેઆપણને મળી રહંુ છે તે આપણી 
ભાિર પેઢી માટે છે, એ આપણ ેક્ારેય ભિૂવુ ંન જોઇએ.

   સરેા ભારઃ સમાજની ભિાઈ માટે પસૈા કરતા રધ ુજરૂરી સરેા ભાર છે. આપણ ેનનયમમત કામ, વયરસાય કે નોકરી કરતા 
કરતા સરેા કરી િકીએ છીએ. રાચધકા િાસ્તી કુન્રુમાં એક કેફે ચિાર ેછે. તેમણ ેપોતાના કેફેના સહયોગીઓ સાથે મળીને 
Ambrux  માટે ભડંોળ એકત્ર કરુું. આજ ેનીિગગરીના પહાડોમાં ઓક્સિજન લસલિ્ડર, ફસ્ટ્વ  એઇડ બોસિ રગરેેથી સજજ 
6 Ambrux સેરા કાય્વરત છે. 

 ચદંીગઢના સકેર 29ના સજંય રાણા પોતાની સાઇકિ પર ફુડ સ્ટોિ ચિાર ેછે અન ેકોિરડ રસી િગારનારન ેમફતમાં 
છોિ-ેભટૂરે ખરડારે છે. ઓદડિાના સબંિપરુ લજલિાના ઇસાક મુડંાએ માચ્વ 2020માં રટુ્બુર તરીકે રાજ્ની જાણીતી 
રાનગી પાખિ અંગેનો િરદડયો પોસ્ટ કયયો હતો. તેમના િરદડયો દ્ારા િહેરીજનોન ેગામડાની જીરનિૈિી જોરા મળે છે.

મન કી બાત 2.O  એ�પિસ��ડ 26 (25 જુલ�ઇ, 2021)
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આાદ્ાત્મિક નગરી કાશીમાં 
વવકાસની ગવત ઝડપીે

સરતંત્રતા ચળરળના પ્રરેણાસ્તોત 

તમારા આવધકાર... તમારા આાંગણે

કરર સ્ટોરી જનધન, આધાર અને મોબાઇલ દ્ારા નાણાંકીય સર્વસમારેશિતા દ્ારા 
છેરાડાના માનરીને સીધો ફાયદો પહોંચાડરામાં આવયો | પેજ 12-22

આંદરના પાને..

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સરમાં કેપ્ટન રામ સસહ, રાજગરુૂ, કન્ાઇ લાલ 
દત્ા અન ેઅરવરદ ઘોષની બલલદાન ગાથા પેજ 32-35

સમાચાર સાર

રડાપ્રધાને ગુજરાતમાં િરિરધ પ્રોજક્ટસનું ઉદઘાટન કરુું

આત્મનનભ્વરતા તરફ ભારતની આગેકૂચ

ઓલિમમપકમાં ભારતની આન-બાન-િાન

હાથ પર રસી મૂકારીને બનો 'બાહુબિી'

પેજ 4-5

ગાંધીનગરમાં વરશ્વસતરીય રેલર ેસે્િનનો પ્ારંભ પેજ 10-11

કેબબને્ટની બઠેકમાં મહતરના નનણ્વયો પેજ 23

્ટોક્ો ઓલલમ્પકમાં નીરજ ચોપડાએ સરુણ્વચદં્રક અપારી
ભારતનંુ ગૌરર રધારુું   પેજ 24-26

કોવરડ સામનેી લડાઈમાં આગળ રધી રહેલંુ ભારત પેજ 28-30

વયારહાદરક શિક્ણ તરફ આગળ રધતો દેિ
નરી રાષ્્ટીય શિક્ષણ નીતતનુ ંએક રષ્વ  પેજ 30-31

માનરતા અને પયશારરણ માટે સમર્પત..
બદલાતંુ ભારત... પેજ 36

કૌિલ્ય િરકાસઃ આત્મનનભ્વર ભારતનો પાયો
 કરોડો રરુાનોનુ ંસપનુ ંસ્કિલ ઇન્ડયા તમિન ેસાકાર કરુું પેજ 9

રારાણસીને રૂદ્રાક્ષ ક્રેન્શન સેન્ટર 
સહહત રૂ. 1,500 કરોડથી રધુનાં 
પ્ોજકે્ટસની ભે્ટ | પેજ 6-8

હાેકીના જાદુગર
રૈનશ્વક સતરે હોકીમાં ભારતનું નામ ઉજળું 
કરનાર હોકીના મહાન ખેલાડી મેજર ધયાનચંદના 
જન્મદદરસે વરિેષ   | પેજ 27

સંપાદક
જયદીપ ભટનાગર,
મુખ્ય મહાનિદેશક,
પ્રેસ ઇન્ફોમ્મશિ બ્ુરફો,િવી દદલ્હી
પરામશ્મ સંપાદક
સંતોરકુમાર
ટહીમ
િરભોર િમશા, ચંદન કુમાર 
ચૌધરી, સુમીત કુમાર (અંગ્રેજી), 
અનનિ પટેિ (ગુજરાતી), 
કોટેરુ શ્ારણી (તેલુગુ), નદીમ 
અહેમદ (ઉદુ્વ), સોનનત કુમાર 
ગોસરામી (આસામીઝ), િરનયા 
પીએસ (મિયાિમ)
દિઝાઇિ ટહીમ
શયામ િંકર મતરારી, 
રિર્દ્રકુમાર િમશા, દદવયા 
તિરાર, અભય  ગુપતા
પ્કાશક અિરે મુદ્રક
સત્ે્દ્ર પ્રકાિ,
મુખ્ય મહાનનદેિક, બીઓસી
(બરૂરો ઓફ આઉટરીચ એ્ડ 
કમરુનનકેિન રતી)
મુદ્રણઃઅરારલિ િપ્રન્ટસ્વ એ્ડ 
પબબિિસ્વ પ્રાઇરેટ લિમમટેડ, 
W-30 ઓખિા ઇ્ડસ્ટ્ર ીયિ 
એદરયા, ફેઝ-ટુ,  
નરી દદલ્ી-110020
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સંદેિાવયરહારનું સરનામું 
અને ઇમેિ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ 
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સાદર નમકિાર,

ભારતમાં રમતગમતને પ્ોત્સાહન આપરાનું પદરણામ ્ટોકયો ઓલલમ્પકમાં જોરા મળરું. રમતગમતના 
મહાકંુભમાં નીરજ ચોપડાએ ભારતને એથલેહ્ટક્સમાં પ્થમ ગોલડ મેડલ અપાવયો. ્ટોક્ો ઓલલમ્પકમાં સાત મેડલ 
જીતીને ભારતે અત્ાર સુધીનો શ્ેષઠ દેખાર કયયો છે. ગામડાં અને િહેરોમાં મુશકેલ સ્થિતતમાં માગ્વ બનારીને રાષ્્ટનું 
પ્તતનનધધતર કરનારા ખેલાડીઓ ભારતનું ગૌરર બની રહ્ા છે. કે્દ્ર સરકાર ખેલાડીઓને આગળ આરરા મા્ેટ 
સકારાત્મક રાતારરણ પૂરં પાડીને પ્ોત્સાહન આપી રહી છે. મેડલની યાદીમાં વરશ્વના ્ટોચના 10 દેિોની શ્ેણીમાં 
થિાન મેળરરા મા્ેટ ભારતની નજર 2028ના લોસ એ્જલસ ઓલલમ્પક પર છે. તેને ધયાનમાં રાખીને તમામ 
તૈયારીઓ થઈ રહી છે. આપણે બધાં જાણીએ છીએ કે ખેલાડીઓ બે-ચાર રષ્વમાં તૈયાર નથી થતા.

રમતગમત જ નહીં, ગામડાં-કસબા સુધી સરવાંગી વરકાસ કરરો એ કે્દ્ર સરકારની પ્ાથતમકતા રહી છે. વરકાસની 
આ પ્દરિયામાં લોકભાગીદારીની સાથે બધાંને સાથે લઈને ચાલવું એ જ સમારેિી વરકાસ કહેરાય છે. કે્દ્ર સરકારે 
સમગ્ર દેિના નાણાંકીય રીતે સિકત કરરા મા્ેટ તમિન મોડમાં આરીને પગલાં લીધાં છે, કારણ કે આરી પહેલ એક 
બે રષયોમાં સાકાર નથી થતી. તેનો પ્ારંભ 2014માં રડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીએ લાલ દકલલા પરથી કયયો હતો. રડાપ્ધાને 
દેિના દરેક પદરરારને બેસકિંગ પ્ણાલલ સાથે જોડરા મા્ેટ ઐતતહાલસક ‘જનધન યોજના’ની જાહેરાત કર હતી. આ 
યોજનાએ દેિના ગરીબો, પછાતો અને રંધચતોને ભારતની મુખ્ય આર્થક ધારા સાથે જોડ્ા. આ અગાઉ, દેિની 
અડધાથી રધુ રસતત બસેકિંગ સુવરધાથી રંધચત હતી. આ પ્ારંભ પછી નાણાંકીય સર્વસમારેિીતા એ્ટલે કે તમામ 
લોકોને ઔપચાદરક નાણાંકીય વયરથિા હેઠળ લારરાની પહેલ થઈ. વરશ્વની સૌથી મો્ટી નાણાંકીય સર્વસમારેિીતા 
યોજના અંતગ્વત જન ધન- આધાર-મોબાઇલની વરિપુ્ટી દ્ારા કે્દ્ર સરકારે 54 મંરિાલયોની 318 યોજનાઓ દ્ારા 
લાભાથથીઓના ખાતામાં અત્ાર સુધી રૂ. 17 લાખ કરોડથી રધુ રકમ બેકિં ખાતામાં જમા કરી છે.

MNREGA, રાષ્્ટીય સામાલજક સહાય યોજનાઓ, વરવરધ પ્કારની શિષયવૃનત્ઓ, સરકારી રેિન, ખાતર 
સબલસડી, હાઉસસગ કિીમ. દકસાન સન્માન નનધધ હેઠળ સહાય જરેી ઐતતહાલસક પહેલનો લાભ હરે લાભાથથીઓ 
સુધી પહોંચી રહ્ો છે. સરકાર તરફથી મળતા રોકડ લાભોમાં હરે કોઇ રચેહ્ટયાઓ નથી અને કતમિન આપવું 
પડતું નથી. હરે 100 ્ટકા રકમ ગરીબો અને રંધચતો સુધી પહોંચે છે. હરે તેઓ મોબાઇલ પર બ્ટન કકલક કરીને 
પોતાના અધધકારી મેળરી રહ્ા છે. ‘સબ કા વરકાસ’ એ્ટલે કે સમારેિી વરકાસની પહેલ સંપૂણ્વપણે ગરીબી નાબૂદી 
મા્ેટ સમર્પત છે અને આ અંકની કરર સ્ોરી તેનાં પર આધાદરત છે. દેિ કઈ રીતે નાણાંકીય સર્વસમારેિીતામાંથી 
નાણાંકીય સિકકતકરણ તરફ ઝડપથી રધી રહ્ો અને દરેક નાગદરકના જીરનનો ભાગ બન્ો તેની રાત કરરામાં 
આરી છે.

આ ઉપરાંત, આ અંકમાં અમૃત મહોત્સર શ્ેણીમાં રિાંતતકારીઓ, ્ટોક્ો ઓલલમ્પક્સ, વયકકતતર કોલમમાં 
સપો્ટ્ટસ્વ ડે પ્સંગે મેજર ધયાનચંદ પર વરિેષ અહેરાલ, કોવરડ સામેની લડાઈ, પ્ગતતના પથ પર કાિી, રેલરેનું 
પદરરત્વન, કૌિલ્ય વરકાસ અને કેબબને્ટના મહતરના નનણ્વયો અંગે રાંચરા મળિે.   

કોવરડ પ્ો્ટોકોલનું પાલન કરીને સરથિ રહો, સુરશક્ષત રહો અને તમારા સૂચનો મોકલતાં રહો

સરનામું:  રૂમ નંબર-278, બરૂરો ઓફ આઉટરીચ એ્ડ કમરુનનકેિન,

બીજો માળ, સૂચના ભરન, નરી દદલ્ી-110003

ઇમેિઃ response-nis@pib.gov.in

સંપાદકની કલમે

(जयदीप भटनागर) 



ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિા અકંિી હંમરેશા રાહ જોઉં 
છંુ. આ મરેગરેઝીિ માટે આપિી સમગ્ર ટહીમિફો ખયૂબ 
ખયૂબ આભાર. આ અંકમાં ‘અર્મતતં્રિરે રાહતિફો 
બસુ્ટર િફોઝ’ લરેખ પરરી ખ્યાલ આવરે છરે  કે સરકાર 
પફોતાિી જિતા માટે પિદા પાછળ શંુ શુ ંકરી રહહી 
છરે . સમાજનુ ંઋણ ચયૂકતરે કરવાિી શીખ આપિાર 
ઉદ્ફોગપતત જ રેઆરિહી ટાટા પરિફો લરેખ િવા ઉદ્ફોગ 
સાહસસકફોિરે તરેમિી સામાસજક જવાબદારીઓિી 
યાદ અપાવશરે. મફતનુ ંમિફોરંજિ િહીિહી ફ્હી િહીશમાં 
આપવામાં આવરેલી માહહતી સામાન્ય માણસફો માટે 
ઘણી ઉપયફોગી છરે . અફસફોસિી વાત છરે કે છરેલલાં 
20 વર્ષોમાં દયૂરદશ્મિ દ્ારા કરવામાં આવરેલી સારી 
સરેવા છતાં તરેિફો સરખી રીતરે પ્ચાર કરવામાં આવયફો 
િરી. સીઆરપીએફ સંલગ્ન સરેવાઓ અિરે તરેિા 
જવાિફોિી પ્તતબધ્ધતા અગંરેિફો લરેખ પણ સરસ છરે

narhare.bh@mahagst.gov.in

પ્રવતભાવ...

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારમાં મહતવપયૂણ્મ અિરે ઉપયફોગી માહહતી 
મળહી રહહી છરે . 1-15 જયૂલાઇિા અકંમાં કફોવવિ, ફલરેગશીપ 
યફોજિા, ખરેિયૂતફોનુ ંહહત, જીએસટહીિી જોગવાઇ સહહત તમામ 
વવર્ય પ્રેરક અિરે પ્શસંિીય છરે . મરેગરેઝીિિા તમામ અકંિા 
વવર્યફોિી માહહતી જિમાિસ સુધી પહોંચવાિા મહતવપયૂણ્મ 
દસતાવરેજ છરે . મરેગરેઝીિિા પ્કાશિ માટે સપંાદક અિરે તરેમિી 
સમગ્ર ટહીમિફો હાર્દક આભાર

અરવરદ યાદર
yadavarvind1965@gmail.com

બહુ સરસ મરેગરેઝીિ છરે . સરકારિી યફોજિાઓ તરા સવતતં્રતા 
સઘંર્્મમાં લિિારા ક્ાંતતવીરફોિી નિયતમત રીતરે અપાતી 
માહહતી વાંચવા મળરે  છરે . મરેગરેઝીિ વાંચીિરે સમજાય છરે કે 
સરકાર વવવવધ ક્રેત્રફોમાં વવવવધ પ્કારિા વગષો માટે ઘણુ ંસારં 
કામ કરવાિફો પ્યાસ કરે છરે .

સરવેિ યાદરરાયપરુ
gurubhai48@gmail.com

હંુ ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિફો નિયતમત વાચક છંુ. મરેગરેઝીિમાં ઘણી લાભદાયક 
માહહતી મળરે  છરે . વાંચવાિી મજા આવરે છરે . મરેગરેઝીિિરે હજુ સફળ બિાવવા કેટલાંક 
સયૂચિફો કરવા માંગુ ંછંુ. પહેલુ,ં આ મરેગરેઝીિિરે ઘર-ઘર પહોંચાિવુ ંજોઇએ. બીજુ,ં 
તરેમાં સરકારી ઉપલબ્ધિઓ અરવા િીતતઓ અિરે યફોજિાઓિી માહહતી પ્કાશશત 
કરવાિી સારરે સારરે સામાન્ય માણસફોિી સમસયા અિરે સયૂચિફો પણ મગંાવીિરે તરેિરે 
પ્કાશશત કરવી જોઇએ.

ચૌધરી િક્તસસહ એડરોકેટ
shaktisinghadv@gmail.com

ગ્રામીણ વવસતારિા વવદ્ારથીઓ માટે તમારં મરેગરેઝીિ વરદાિ 
સાબબત રઈ રહુ ંછરે . અમારા ગામમાં અખબારફો નિયતમત રીતરે 
િરી આવતા. તરેરી તમારી આ પહેલ અમારા ગામિાં લફોકફો 
માટે મહતવિી માહહતી મરેળવવા માટેનુ ંસશકત માધયમ બિી 
રહહી છરે .

પ્રદીપકુમાર નાનોલિયા
pknanoliya@gmail.comતમારા સૂચનાે આમને માેકલાે

સંદેિાવયરહારનું સરનામું 
અને ઇમેિ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ આઉટરીચ 
એનિ કમ્ુનિકેશિ,

સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, 
િવી દદલ્હી-110003

ઇમેિઃ response-nis@pib.gov.in 
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જી િહીપીમાં 29 ટકારી વધુ યફોગદાિ આપિાર સુક્ષ્મ, લઘુ અિરે મધયમ 
એકમફો (MSME)િરે રાહતફો આપવા માટે સરકાર સતત કામ કરી રહહી 

છરે . જીિહીપીમાં આ સરેક્ટરનું પ્દાિ વધરે અિરે તરેિી સારરે સંકળાયરેલા લફોકફોિરે 
િવી સુવવધા મળરે  તરે માટે MSME સરેક્ટરિી વયાખ્યા બદલીિરે તરેમાં પ્રમ વાર 
દરટેલ અિરે હફોલસરેલ વરેપારીઓિફો સમાવરેશ કરવામાં આવયફો છરે . અગાઉ દરટેલ 
અિરે હફોલસરેલ વરેપારીઓિરે MSMEિા દાયરારી બહાર રાખવામાં આવયા હતા, 
કારણ કે તરેઓ િરી ઉતપાદિ એકમફો કે િરી સરેવા એકમફો. પણ હવરે સુધારેલી 
માગ્મદર્શકા પ્માણરે દરટેલ અિરે હફોલસરેલ વરેપારીઓિરે રજીસ્ટટ્રેશિ પફોટ્મલ પર 
રજીસ્ટટ્રેશિ કરવાિી મંજયૂરી આપવામાં આવી છરે . આ સારરે, અઢહી કરફોિરી વધુ 
વરેપારીઓિરે ભારતીય દરઝવ્મ બરેન્કિી માગ્મદર્શકા પ્માણરે અગ્રીમ ક્રેત્રિાં ધધરાણ 
અંતગ્મત લફોિ મળહી શકશરે. તરેિારી વરેપારીઓિરે જરૂરી મયૂિહી મરેળવવામાં સરળતા 
રહેશરે. એટલરે કે છરેલલાં એક વર્્મમાં MSME ક્રેત્ર માટે જાહેર કરવામાં આવરેલા 
લાભ દરટેલ અિરે હફોલસરેલ વરેપારીઓિરે પણ મળશરે. વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 
જણાવ્ંુ હતું કે, “દરટેલ અિરે હફોલસરેલ વરેપાર સારરે સંકળાયરેલા વરેપારીઓ માટે 
આ ઐતતહાસસક પગલું છરે .”

ગયા વર્ષે કેનદ્ર સરકારે આત્મનિભ્મર ભારતિફો પાયફો 
િાખવાનુ ંશરૂ ક્ુું. ફુિ પ્ફોસરેસસગ ક્રેત્રમાં સભંાવિાઓિરે 

જોતાં પ્રમ વાર ‘પીએમ ફફોમ્મલાઇઝરેશિ ઓફ માઇક્ફો ફુિ 
પ્ફોસરેસસગ એન્ટરપ્ાઇઝ સ્હીમ’ (PMFME) શરૂ કરવામાં 
આવી, જ રે અતંગ્મત ફુિ પ્ફોસરેસસગ ક્રેત્ર સારરે સકંળાયરેલા 
સવસહાય જયૂરફોિરે િાિા ઉપકરણફોિી ખરીદી માટે િાણાંકહીય 
મદદ પયૂરી પાિવામાં આવરે છરે . આ સ્હીમમાં 9,000રી વધુ 
િાિા ઉદ્ફોગ સાહસસકફોએ રજીસ્ટટ્રેશિ કરાવ્ંુ, જ રેમાં 2,500એ 
સરકારી સહાયરી કામ પણ શરૂ કરી દીધુ.ં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીિા ‘એક દેશ-એક વયવસ્ા’િા સકંલપ સારરે ‘એક સજલલફો-
એક ઉતપાદિ’િી યફોજિા બિાવીિરે ફુિ પ્ફોસરેસસગ ક્રેત્રમાં 
આગળ વધવાિી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ સ્હીમિરે 
એક વર્્મ પયૂરં રતાં કેનદ્રરીય ફુિ પ્ફોસરેસસગ ઉદ્ફોગ મતં્રાલયરે 35 
રાજ્ફો/કેનદ્રશાસસત પ્દેશફોિા 707 સજલલામાં એક સજલલફો-
એક ઉતપાદિ’િરે મજંયૂરી આપી છરે . 17 રાજ્ફોમાં 54 ઇનકુ્બરેશિ 
સરેન્ટરિી પણ સ્ાપિા કરવામાં આવી રહહી છરે .

િવી ટેકનિક અિરે ઇન્ફોમષેશિ ટેકિફોલફોજીિી મદદરી 
દેશમાં ખરેતીવાિહીિરે કાય્મક્મ બિાવવાિી યફોજિા હાર 

ધરવામાં આવી છરે . આ દદશામાં આગળ વધતા 16 જુલાઇિાં 
રફોજ ઇનનિયિ કાઉન્સલ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ દરસચ્મ (ICAR)
િા 93મા સ્ાપિા દદિરે ઇલરેક્ટટ્ ફોનિક્સ અિરે આઇટહી મતં્રી 
અનવિિી વષૈણવ અિરે કૃષર્ તરા ખરેિયૂત કલ્ાણ મતં્રી િરેનદ્ર 

સસહ તફોમરે ‘દકસાિ સારરી’ િામનું 
પલરેટફફોમ્મ લોંચ ક્ુું. આ પલરેટફફોમ્મ 
દ્ારા ખરેિયૂતફોિરે પાક સહહતિી માહહતી 

આપવામાં આવશરે. તરેિાં દ્ારા ખરેિયૂતફો પાક અિરે શાકભાજીિરે 
પણ વરેચી શકશરે. આ પલરેટફફોમ્મ દ્ારા ખરેિયૂતફોિરે વજૈ્ાનિકફો 
તરફરી કૃષર્ અિરે તરેિરે સલંગ્ન વવર્યફો અગંરેિી સાચી અિરે 
િક્કર માહહતી પણ આપવામાં આવશરે. પ્રમ તબક્કામાં 
બબહાર, મધયપ્દેશ, મહારાષટટ્  અિરે ઉત્તરપ્દેશમાં ‘દકસાિ 
સારરી’ શરૂ કરવામાં આવશરે. એ પછી અન્ય રાજ્ફોમાં તરેનું 
વવસતરણ કરવામાં આવશરે.

‘આેક જજલા-ેઆેક ઉત્ાદન’ થી 
ખેડૂતાેની આાવક વધશે

‘કકસાન સારથી’- ખેડૂતાેને તેમની 
ભાષામાં યાેગય સમયે સાચી માકહતી

આઢી કરાેડથી વધુ કરટેલ આને હાેલસેલ 
વેપારીઆાેને પ્રથમ વાર MSMEનાે દરજાે મળાે

સમાચાર સાર
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પાણી જીવિિી પ્ારતમક જરૂદરયાત છરે , તરેમ છતાં આઝાદીિા 
70 વર્્મ બાદ પણ દેશિા માત્ર 17 ટકા એટલરે કે 18.94 

કરફોિ ગ્રામીણ ઘરફોમાંરી માત્ર 3.23 કરફોિ ઘરફોમાં જ િળનુ ંજોિાણ 
હતુ.ં આ વવસગંતતાિરે દયૂર કરવા માટે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 15 
ઓગસ્ટ, 2019િાં રફોજ લાલ દકલલા પરરી જલ જીવિ તમશિિફો 
પ્ારંભ કયષો હતફો. તરેિફો હેત ુ દેશિા દરેક ઘરમાં િળ દ્ારા પાણી 

પહોંચાિવાિફો હતફો. 2024 સધુીમાં 
દરેક ઘરમાં િળ દ્ારા પીવાનંુ પાણી 
પરંુ પાિવાનુ ં લક્ષ્ય હતુ.ં માત્ર 23 
મહહિામાં જ એક લાખ ગામિાંમાં 
દરેક ઘરમાં િળ દ્ારા પાણી પયૂરં 

પાિવામાં આવ્ંુ હતુ.ં કફોવવિ-19 મહામારી દરતમયાિ જલ જીવિ 
તમશિિા 23 મહહિાઓ દરતમયાિ 4.49 કરફોિ િળ જોિાણ 
પયૂરાં પાિવામાં આવયા. 50,000 ગ્રામ પચંાયતફોમાં દરેક ઘરમાં 
િળનંુ પાણી પયૂરંૂ પાિવામાં આવ્ુ.ં ગફોવા, તરેલગંણા, આદંામાિ-
નિકફોબાર ટાપ ુ અિરે પિુુચરેરીિા ગ્રામીણ વવસતારફોમાં 100 ટકા 
િળ જોિાણનુ ં લક્ષ્ય હાંસલ કરવામાં આવ્ુ ં છરે . આટલુ ં જ િહીં, 
એિસરેફેલાઇટહીસરી અસરગ્રસત અિરે પ્ારતમકતા ધરાવતા 61 
સજલલાઓમાં માત્ર 22 મહહિામાં જ 97 લાખરી વધ ુપદરવારફોિરે િળ 
દ્ારા જળ પયૂરં પાિવામાં આવ્ુ ંછરે .

આ�વતહાસસક જનણ્વયઃ મેકડકલ કાસેસસિસમા ંઆન્ય પછાત વગાગોને 
27 ટકા આને આારથસિક રીતે પછાત વગાગોન ે10 ટકા આનામત

તરેલગંાણામાં વારંગલ પાસરે મલુગુ ુ સજલલાિા પાલમરેપટ 
ખાતરે આવરેલા રદ્રરેવિર મદંદર (રામપ્ા મદંદર) અિરે 

ગજુરાતિા હિપ્ા સસૃં્તતિા શહેર ધફોળાવીરાિરે ્િુરેસ્ફો દ્ારા 
વરિ્મ  હેદરટેજ સાઇટ યાદીમાં સ્ાિ આપવામાં આવ્ંુ છરે . 25 
જુલાઇએ ્િુરેસ્ફોિી વરિ્મ  હેદરટેજ કતમટહીિા 44મા સત્રમાં આ 
નિણ્મય લરેવામાં આવયફો હતફો. રામપ્ા મદંદર, 13મી શતાબ્દિિી 

બરેજોિ સ્ાપત્ય કળાનુ ંપ્તીક 
છરે . આ મદંદરિા વાસતકુાર 
રામપ્ાિા િામ પરરી મદંદરનું 
િામ રાખવામાં આવ્ંુ હતુ.ં આ 

મદંદરમાં રામસલગરેવિર સવામીિી પજુા રાય છરે . ગજુરાતમાં કચ્છ 
સજલલામાં આવરેલા ધફોળાવીરાિરે પણ વરિ્મ  હેદરટેજ સાઇટિફો 
દરજ્જો આપવામાં આવયફો છરે . ્ િુરેસ્ફોએ દવિટ કરીિરે આ અગંરેિી 
જાણકારી આપી હતી. આ દવિટિરે દરદવિટ કરતા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ લખુ,ં “અતતઉત્તમ. બધાંિરે અબ્ભિદંિ. હંુ આપ સૌિરે 
આ સ્ળફોિી મલુાકાત લરેવાિફો આગ્રહ કરં છંુ.” ઉલલરેખિીય 
છરે  કે, 2014 પછી અત્યાર સધુી ભારતિા 10 સ્ળફોિરે વરિ્મ  
હેદરટેજ સાઇટિી યાદીમાં સ્ાિ મળ્ુ ંછરે  n

પાલમપેટનું રુદે્શ્વર મંકદર આને 
ધાેળાવીરા વર્્વ હેકરટેજ સાઇટ

દેશના આેક લાખ ગામડાં આને 50,000 
ગ્ામ પંચાયતાેમાં ‘હર ઘર જલ’

કેનદ્ર સરકારે મરેદિકલ અિરે િેન્ટલિફો અભયાસ કરવા માગતા અન્ય પછાત વગ્મ 
(OBC) અિરે આર્રક રીતરે પછાત વગ્મ (EBC)િા વવદ્ારથીઓિા હહતમાં ઐતતહાસસક 

નિણ્મય લીધફો છરે . વત્મમાિ શકૈ્ણણક સત્રરી મરેદિકલ/િેન્ટલિા ગ્રરેજ્એુટ અિરે પફોસ્ટ 
ગ્રરેજ્એુટ કફોસ્મમાં પછાત વગ્મિા ઉમરેદવારફોિરે 27 ટકા અિામતિફો લાભ મળશરે. આ 
ઉપરાંત, આર્રક રીતરે િબળા વગ્મિા વવદ્ારથીઓિરે પણ 10 ટકા અિામતિફો લાભ 
આપવામાં આવશરે. 29 જુલાઇએ લરેવાયરેલા આ નિણ્મયિી જાણ વિાપ્ધાિરે વિીટ કરીિરે 
આપી હતી. 1987માં સપુ્ીમ કફોટ્મિા નિદદેશિરે પગલરે ઓલ ઇનનિયા કવફોટા સ્હીમ શરૂ 
કરવામાં આવી હતી. તરેિફો હેત ુ બીજા રાજ્િા વવદ્ારથીઓિરે અન્ય રાજ્ફોમાં પણ 
અિામતિફો લાભ આપવાિફો હતફો. 2008 સધુી ઓલ ઇનનિયા કવફોટા સ્હીમમાં કફોઇ 
અિામત િહફોતુ.ં પણ, 2007માં સપુ્ીમ કફોટદે આ સ્હીમમાં અનસુયૂધચત જાતત માટે 15 
ટકા અિરે અનસુયૂધચત જિજાતત માટે 7.5 ટકા અિામતિફો આદેશ આપયફો હતફો. કેનદ્ર 
સરકારિા નિણ્મયિરે કારણરે પછાત અિરે આર્રક રીતરે િબળા વગષોિા આશરે 5,550 
વવદ્ારથીિરે સીધફો ફાયદફો રશરે.

સમાચાર સાર
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આાધ્ાત્મિક નગરીને 
આાધજુનક સ્પશ્વ

કાશીમાં િવકાસ

રડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ પોતાના મત િરસતાર રારાણસીના સરશાગી િરકાસ માટે સતત કામ કરુું છે 
અને અન્ય સાંસદો માટે પોતાના િરસતારના િરકાસ માટે દાખિો બેસાડ્ો છે. તેમની દૂરંદેિીતા અને 
આગેરાનીને પગિે રારાણસી છેલિાં સાત રર્વમાં િરશ્વ કક્ાનાં િહેર તરીકે ઊભરુું છે. તાજતેરમાં, 
રડાપ્રધાને ઇન્ટરનેિનિ કોઓપરેિન એ્ડ ક્રેન્શન સેન્ટર-રૂદ્રાક્નું ઉદઘાટન કરુું અને રૂ. 1,500 

કરોડથી રધુનાં િરકાસ પ્રોજકે્ટનો પાયો નાખ્યો.

વારાણસી આધુનિક શહેર તરીકે ઊભરી રહું છરે , 
ત્યારે તરેિી પરંપરાગત ઓળખ જાળવી રાખવા 
માટે પયૂરતી કાળજી રાખવામાં આવી રહહી છરે . 

તરેમિાં સંકલપફો અિરે પ્યાસફોિરે કારણરે કાશીવાસીઓિા 
જીવિધફોરણમાં સુધારફો રયફો છરે  એટલું જ િહીં, પણ સાંસદ 
તરીકે પફોતાિા સંસદીય વવસતારિફો વવકાસ કઈ રીતરે કરાય 
તરેિી પણ શીખ આપી છરે . કાશી વવવિિારિા ભકત િરેનદ્ર 
મફોદીએ પફોતાિા સંસદીય વવસતારિરે વવકાસનું મફોિલ બિાવ્ું 
છરે  એટલું જ િહીં, કાશી સહહત સમગ્ર દેશિરે િવી દદશા આપી 
રહ્ા છરે . તરેમણરે 15 જુલાઇએ શહેરિી મુલાકાત દરતમયાિ 
કેટલાંક વવકાસ પ્ફોજ રેક્ટ્ટસનું અિાવરણ ક્ુ્મ હતું, જ રેમાં 
જાપાિિી મદદરી બિરેલું ઇન્ટરિરેશિલ કફોઓપરેશિ એનિ 
કનવરેશિ સરેન્ટર-રૂદ્રાક્, બિારસ હહનદુ ્ુનિવર્સટહી ખાતરે 100 
બરેિિી માતૃતવ અિરે બાળ આરફોગય (MCH) વવગ, ગફોદૌસલયા 
ખાતરે મલ્હીલરેવલ પાર્કગ, ગંગા િદીમાં રફો-રફો બફોટ, કુ્ઝ, 
ફલાયઓવર અિરે જલ જીવિ તમશિ અંતગ્મત 143 ગ્રામીણ 

પ્ફોજ રેક્ટ્ટસિફો સમાવરેશ રાય છરે .

કાિીને િરકાસનો ‘રુદ્રાક્’ મળયો
વારાણસી ગીત-સંગીત, ધમ્મ-આદ્ાત્મ અિરે જ્ાિ-વવજ્ાિનું 
મફોટંુ વૈનવિક કેનદ્ર બિી રહંુ છરે . તરેનું ઉદાહરણ છરે  રૂદ્રાક્ 
કનવરેન્શિ સરેન્ટર, જ રે બૌનધ્ધક ચચચા, મફોટાં સરેતમિાર, સાંસૃ્તતક 
પ્વૃનત્તઓ માટેનું આદશ્મ સ્ળ બિવા જઈ રહું છરે . આ િવું 
કેનદ્ર બન્યા પછી વવવિભરિા કલા જગતિા લફોકફો વારાણસીિરે 
પ્ારતમકતા આપશરે અિરે તરે સાંસૃ્તતક આદાિપ્દાિિાં કેનદ્ર 
તરીકે પણ ઊભરી આવશરે. આ વવશાળ કનવરેન્શિ સરેન્ટરમાં 
1200 લફોકફોિરે બરેસવા માટેનું સભાગૃહ છરે , જ રેમાં પાર્કગિી 
સારરે સારરે દદવયાંગજિફો માટે પણ વવશરેર્ વયવસ્ા કરવામાં 
આવી છરે . સસગરા વવસતારમાં 2.87 હેક્ટર જમીિમાં બિરેલા 
આ સરેન્ટરમાં 108 રૂદ્રાક્ બરેસાિવામાં આવયા છરે  અિરે 
તરેિી છત શશવ સલગ આકારિી બિાવવામાં આવી છરે . રાત્રરે 
સમગ્ર બબરિીંગ એલઇિહી લાઇટ્ટસરી ઝળહળહી ઉઠે છરે . આ 
બબરિીંગ એનવાય્મિમરેન્ટ ફે્નિલી છરે  અિરે ઇસન્ટગ્રરેટેિ હેબબટાટ 

 પ્રગવતના પથ પર વારાણસીરાષ્ટ્ર
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n  139.19 કરોડનાં ખર્ચે મછોદરી સ્માર્ટ  સ્કુલ અને 
સરકમારી મહિલમા પોલલરેકનનક સેન્ટરમાં આઇરી બલોક, 
લેબ અને રેલસડેન્શિયલ કોમ્પલેક્સનકું નનમમાણ કમાય્ટ પૂરં

n  વમારમાણસી-ગમાઝીપકુર રોડ પર થ્ી લેનનમા ફલમાયઓવરનકું 
નનમમાણ અને 18 ગ્મામીણ રસ્માઓનકું રરપેરરગ કમામ પૂરં

n  92.21 કરોડનાં ખર્ચે બનમારસ હિનદકુ યકુનનવર્સરીનમા 
શિક્ષકો મમારે 80 રેલસડેન્શિયલ ફલેર અને 100 બેડની 
મમાતૃતવ અને બમાળ આરોગય (MCH) વવગનકું નનમમાણ

n  54.67 કરોડનાં ખર્ચે પય્ટરન વવક્સમાવવમા મમારે ગંગમામાં 
રો-રો બોર, રમામનગરથી રમાજઘમાર સકુધી ક્કુઝનકું સંર્માલન, 
84 ઘમારો પર સમાઇનેજ અને િિેરમાં છ જગયમાઓ પર 
એલઇડી સ્ક્રિન અને સમાઉનડ લસસ્ટમ ્થમા રમામેશ્વરમાં 
પય્ટરન વવકમાસ કમામ પૂણ્ટ

n  35.36 કરોડનાં ખર્ચે િિેરની 14 િોન્સપરલોમાં 
પીએસએ ઓક્ક્સજન ્પલમાન્ટ, સેન્ટટ્રલ જલેની બિમાર 
એક વધકુ રદવમાલનકું નનમમાણ, કરૌંદીનમા આઇરીઆઇ 
પરરસરમાં ડટ્ર માઇવવગ અને ્માલીમ સંસ્મા ઉપરાં્ 
કલલીપકુર કૃષિ વવજ્માન કેનદ્રનકું કમામ પૂણ્ટ.

n  ઓગસ્ટ મહિનમાનમા અં્ સકુધીમાં વ્્ટમમાન 62 પ્ોજકે્ટસ 
પૂરમા થવમાની ધમારણમા છે. એ પછી જાન્કુઆરી 2022માં 
રૂ. 2003.92 કરોડનાં 10 અન્ય પ્ોજકે્ટસ પૂરમા થિે. 
13 પ્ોજકે્ટસ મમારે રેનડર સહિ્ની જરૂરી ઔપર્મારરક 
પ્રક્યમા પણ પ્ગત્માં છે.

એસેસમેન્ટ (GRIHA)નમા ગ્ીન રેટરગનમા લેવલ થ્ી મમારે 
યોગય છે.વી્ેલાં છ-સમા્ વિષોમાં વમારમાણસીની શિલપકલમાને 
મજબૂ્ કરવમાની રદિમામાં જ ે કમામ થયકું છે ્ેનમાથી બનમારસી 
લસલ્ક અને બનમારસી શિલપને ફરીથી નવી ઓળખ મળિે. 
આ કેનદ્ર િિેરમાં વયમાવસમાષયક પ્વૃત્તિઓને વેગ આપવમામાં 
પણ મિતવનકું સમાબબ્ થિે. વડમાપ્ધમાન મોદીએ ્ેને દેિ અને 
દકુનનયમાને સાંસૃ્ત્ક રી્ે જોડનમારમા કેનદ્રની સમાથે સમાથે ભમાર્-
જાપમાન સંબંધોને વવશ્વમાં નવી ઓળખ અપમાવનમારં ગણમાવયકું. 
્ેમણે જણમાવયકું કે, આ કનવેશિન સેન્ટર સાંસૃ્ત્ક કેનદ્ર અને 
વવવવધ લોકોને એકઠાં કરવમાનકું મમાધયમ બનિે. િવે કમાિી, જ ે
વમાસ્વવક શિવ છે, ્ેણે આ રદ્રમાક્ષને ધમારણ કરી લીધકું છે.

પૂર્વાચલનું મેડિકલ હબ બની રહેલું કાશી

વવકમાસની યોજનમાઓ અને ્ેની ગત્થી વમારમાણસી િવે 
પૂવવાંર્લનકું મેરડકલ િબ બની રહકું છે. ગણ્રીનમા વિષોમાં 
મેરડકલ કોલેજોની સંખ્મા ર્માર ગણી થઈ ગઈ છે. એક સમયે 
જ ેરોગની સમારવમાર મમારે રદલ્ી કે મકુંબઇ જવકું પડતકું િતકું ્ેની 
સમારવમાર િવે વમારમાણસીમાં પણ થઈ િકે છે. અિીંનમા આરોગય 
મમાળખમામાં નવી સકુવવધમાઓ વધી રિી છે. બીએર્યકુમાં 
બમાળકોની સમારવમાર મમારે 100 બેડની િોન્સપરલ અને 50 
બેડની ક્ષમ્મા ધરમાવ્ી લજલલમા િોન્સપરલનકું ઉદઘમારન 
કરવમામાં આવયકું. છેલલાં સમા્ વિ્ટથી કમાિી પો્માની મૂળ 
ઓળખ જાળવી રમાખીને વવકમાસનમા મમાગ્ટ પર ઝડપથી આગળ 
વધી રહકું છે. િિેરમાં નેિનલ િમાઇવે, ફલમાયઓવર, રેલવે 
ઓવરબરિજ બન્યાં છે, ્ો વમાયરોનાં જાળાં દૂર કરવમા જૂની 

વડાપ્રધાને આા યાેજનાઆાેનું ઉદઘાટન કયુું

 નાં ખર્ચે પૂરા થયેલા પ્રોજકે્ટ્સમાં 
આંતરરાષ્્ટરીય કન્ેન્શન ્સેન્ટર-રુદ્ાક્ષ, 
ગરોદૌલલયામાં મલ્રીલે્લ પાર્કગ અને 
શહેરમાં ર્ાર પાક્ક નું ્સૌંદયયીકરણ મુખ્ય છે.

રૂ. 102 કરોડ 76 લાખ 
193.37 કરોિનાં ખચચે પંચકોસી 

પડરક્રમા માર્ગનું 
મજબૂતીકરણ

કરરોડનાં ખર્ચે ગ્ામીણ પી્ાના પાણી યરોજના અને શહેરની 
જૂની ગ્ટર વય્સ્ાના ન્ીનીકરણનું કામ પૂરં થઈ ચૂકંુ છે

प्रगति पथ पर वाराणसी  देश  પ્રગતિના પથ પર વારાણસીરાષ્ટ્ર

કરોડ
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કાશીમાં અનિર ગ્રાઉનિ વાયર બબછાવવાનું કામ ચાલી રહું 
છરે . તફો પીવાિાં પાણી, ગટરિી સમસયાનું નિરાકરણ ર્ું છરે  
અિરે પય્મટિિરે પ્ફોત્ાહિ આપવામાં આવ્ું છરે . અત્યારે પણ 
આ વવસતારમાં આશરે રૂ. 8,000 કરફોિિાં પ્ફોજ રેક્ટ્ટસ પર કામ 
ચાલી રહું છરે . િવા પ્ફોજ રેક્ટ, િવી સંસ્ાઓ કાશીિી વવકાસ 
ગારાિરે વધુ જીવંત બિાવી રહ્ા છરે .

ગંગાના ઘાટ આધુનનક બની રહ્ા છે
સારી સુવવધાઓ, સારી કિરેક્ક્ટવવટહી, સવચ્છ ગલીઓ અિરે 
ઘાટ-પૌરાણણક કાશીિફો આ િવફો ચહેરફો છરે . શહેરિા 700રી 
વધુ સ્ળફોએ એિવા્સ સવષેલ્સ કેમરેરા લગાવવાનું કામ 
પણ ઝિપરી ચાલી રહંુ છરે . શહેરમાં વવવવધ સ્ળફોએ મફોટાં 
એલઇિહી બ્્રિ્સ તરા ઘાટફો પર ટેકિફોલફોજીરી સજ્જ માહહતી 
બફોિ્મ  લગાવવામાં આવયા છરે . કાશીિફો ઇતતહાસ, વાસતુ, 

શશલપ, કળા જ રેવી બાબતફોિી માહહતી આકર્્મક રીતરે રજયૂ  
કરવારી શ્રધ્ધાળુઓિરે ઘણી કામ લાગશરે. ગંગા ઘાટ પર રતી 
ગંગા આરતી અિરે કાશી વવવિિાર મંદદરમાં રતી આરતીિરે 
મફોટહી બ્્રિ્સ દ્ારા સમગ્ર શહેરમાં તરેનું પ્સારણ કરી શકાય 
તરેવી વયવસ્ા કરવામાં આવી છરે . ગંગામાં રફો-રફો સરેવા અિરે કુ્ઝ 
બફોટનું સંચાલિ શરૂ રઈ ગ્ું છરે .

કાશીિરે મળહી રહેલી આ ભરેટફો અિરે પયૂરા રયરેલા પ્ફોજ રેક્ટિરે 
કારણરે શશક્ણ, આરફોગય, પીવાનું પાણી જ રેવી સુવવધા રવારી 
કાશીવાસીઓનું જીવિ સરળ બન્ું છરે , તફો બીજી બાજુ 
પય્મટિિરે પણ પ્ફોત્ાહિ મળ્ું છરે . આ અગાઉ વિાપ્ધાિરે 
30 િવરેમબરે વાારાણસીિી મુલાકાત લીધી હતી. તરેમણરે 
સારિારમાં આર્કયફોલફોસજકલ સાઇટિી મુલાકાત લીધી હતી 
અિરે દેવ દદપાવસલ મહફોત્વમાં પણ હાજરી આપી હતી n

આા યાેજનાઆાેનાે 
સશલાન્યાસ થયાે

186.06 
કરોડ રૂવપયાનાં ખચચે 

પીરાના પાણીનો પુરરઠો, 
સીરરલાઇન અને કિાડા 
ઓ્ટોમેિનની યોજના

31.74 
કરોડ રૂવપયાનાં ખચચે 

આર્થક ગુના સંિોધન 
સંથિા અને શૂટ્ટગ 

રે્જનાં નનમમાણની યોજના

કરોડ  રૂવપયાનાં ખચચે ગ્રામીણ લલકિં 
રોડનું પુનર્નમમાણ, લહરતારા ચૌકાઘા્ટ, 
અબ્વન પલેસમેકકગની યોજના

119.76 

 રૂવપયાનાં ખચચે સેન્્ટલ ઇન્સ્સ્ટ્ૂ્ટ ઓફ પે્્ટોમેદકલ 
એસ્્જનનયરીંગ એ્ડ ્ેટકનોલોજી (CIPET)  તથા િાકભાજી 

મા્ેટ કરશખયાંરમાં પેક હાઉસ નનમમાણની યોજના 

55.88 

 પ્રગવતના પથ પર વારાણસીરાષ્ટ્ર

કરોડિ

વારાણસીમાં વવવવધ પ્ફોજ રેક્ટ્ટસિા 
ઉદઘાટિ પ્સંગરે વિાપ્ધાિિા ભાર્ણિરે 

સાંભળવા ક્ુઆર  કફોિ સ્રેિ કરફો
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India is providing the world with skilled manpower 
solutions, which should be an integral part of our 

strategy to make our youth skilled 
- Narendra Modi, Prime Minister

વિશ્વ યિુા કૌશલ દિિસ

નવી પેઢીનાે કા�શલ્ય વવકાસ
આામિજનભ્વર ભારતનાે પાયાે

કૌિલ્યનું સન્ાન કરવું એ ભારતીય સંસૃ્મતનો હહસસો છે. 
કોિરડના સમયમાં કાય્વક્મ કમ્વચારીઓએ મહતરનું યોગદાન 

આપરું હ્ું. કોિરડ પછી બદિાયેિા સમયમાં તેમનું મહતર રધી 
ગરું છે. ‘ભસ્િ ઇલ્ડયા મમિન’ કરોડો રુરાનો અને નબળા રગ્વને 

કૌિલ્યની સાથે સાથે રોજગારીની નરી તકો પૂરી પાડીને ડો. 
બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સપનું સાકાર કરી રહું છે.

“ઘરમાં કમાવવાવાળું કફોઇ િહફોતું. મારે દદકરીિરે ભણાવવી 
હતી. પછી કફોઇએ સલાહ આપી કે ઘરમાં બરેસી રહેવા 
કરતા કંઇક કામ કર. તરેમિી સલાહ માિીિરે મેં િરેપાલી 
બજારમાં કૌશલ્ વવકાસ સારરે સંકળાયરેલી શશક્ણ 
સંસ્ામાં ટેલરરગ સરેન્ટરમાં પ્વરેશ મરેળવયફો. ચાર મહહિાિી 
તાલીમ બાદ સર્ટદફકેટ મળ્ું અિરે એક મશીિ ખરીદું. 
રફોિાં દદવસફોમાં કામ મળવા લાગ્ું તફો બજારમાં જ એક 
દુકાિ લઈિરે કામ વધા્ુું. હવરે આવક વધવા માંિહી છરે  
ત્યારે દદકરીિરે પ્ાઇવરેટ સુ્લમાં એિતમશિ અપાવ્ું છરે .” 
આસામિા ખારૂપરેહટયાિી રેશમા ખાતુિનું આ કહેવું છરે , 
જ રે કૌશલ્ વવકાસ યફોજિા માટે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિફો 
આભાર માિરે છરે . રેશમાિી જ રેમ દરટેલ એકકઝક્ુહટવ 
જ્ફોતત કૌશલ્ તાલીમ બાદ પગભર રઈ છરે  એટલું જ 
િહીં, પફોતાિા દાદા-દાદીિફો સહારફો પણ બિી રહહી છરે . 
માતા-વપતાિરે ગુમાવી ચયૂકેલી જ્ફોતતિરે તરેિા દાદા-દાદીએ 
ઉછરેરી. આ જ રીતરે મરેરઠિી રૂપલ ભારદ્ાજ રે ્ુપી બફોિ્મિી 
ધફોરણ-10 અિરે 12િી પરીક્ામાં સારા માક્સ્મ મળયા 
પછી આઇટહીઆઇમાં ફેશિ દિપલફોમાિફો કફોસ્મ કરીિરે 
પફોતાિી રિાનિ બિાવી છરે . રૂપલ કહે છરે , “જ રે લફોકફો ખાિગી 
શાળાઓિી ફહી ભરી િરી શકતા, તરેમિાં માટે સરકારી 
ક્રેત્રિાં આવા તાલીમ કેનદ્રફો ફાયદાકારક છરે .” આવા 
અિરેક અનુભવ ભારતિા સપિાિરે સાકાર કરી રહ્ા છરે . 
15 જુલાઇએ વવવિ ્ુવા કૌશલ દદવસ પ્સંગરે વિાપ્ધાિરે 
કહંુ હતું કે, 21મી સદીમાં જન્રેલા આજિા ્ુવાિફો વવકાસ 
યાત્રાિરે આઝાદીિા 100 વર્્મ સુધી આગળ ધપાવશરે. 
તરેમણરે પાયાિા સતરે કૌશલ્ વવકાસિરે મજબયૂત કરવા માટે 
76 િવા જિ શશક્ણ સંસ્ાિ (JSS)િી પણ જાહેરાત કરીn  

ભારત વરશ્વને કુિળ શ્મિકકત પ્દાન કરી રહું છે, જ ેઆપણા 
રુરાનોને કુિળ બનારરાના વરૂહનો મહતરનો હહસસો હોરો 

જોઇએ. -નરે્દ્ર મોિી, િડિાપ્રધાન

  એપ્રેસન્ટસશીપ રલ્સ-1992માં વયાપક સુધારાિરે કારણરે એપ્રેસન્ટસિા 
પ્વરેશમાં વધારફો રયફો છરે . આ ઉપરાંત, એપ્રેસન્ટસશીપ પફોટ્મલમાં 
િોંધાયરેલા એકમફોમાં પણ વધારફો િોંધાયફો છરે . 2016-17માં એપ્રેસન્ટસિી 
ભરતી કરવા માગતા એકમફોિી સંખ્યા 17,000િી આસપાસ જ હતી, જ રે 
હવરે વધીિરે 1.26 લાખ રઈ ગઈ છરે .

  તાજ રેતરમાં વિાપ્ધાિરે ફ્ન્ટલાઇિ હેલ્થકેર વક્મ સ્મ માટે કે્શ કફોસ્મ લોંચ કયષો 
હતફો., જ રે અંતગ્મત આગામી બરે ત્રણ મહહિામાં એક લાખરી વધુ ્ુવાિફોિરે 
તાલીમ આપવામાં આવશરે. આ માટે 26 રાજ્ફોમાં 111 કેનદ્રફોમાંરી 6 
કસ્ટમાઇઝ્ટિ અભયાસક્મ શરૂ કરવામાં આવશરે.

જન સશક્ણ સંસ્ાન-નવી તક

આા�દ્ાેરગક તાલીમ સંસ્ા (IIT) આને સીટમાં વધારાે

યુવાનાેને રાેજગારી માટે આેપ્રેન્ટિસશીપ સુધારા

   બ્સ્સલગ અિરે અપ બ્સ્સલગ દ્ારા પરંપરાગત કૌશલ્િરે પ્ફોત્ાહિ
   નિરક્ર, િવ-સાક્ર, 8મા અિરે 12મા ધફોરણ સુધીિા િટ્ ફોપઆઉટ માટે. તરેનું 

વય જયૂર લક્ષ્ય 15-35રી વધારીિરે 15-45 કરવામાં આવ્ું છરે . એસસી, 
એસટહી, દદવયાંગજિ અિરે બીપીએલ કેટેગરી માટે મફત

  હાલમાં કુલ તાલીમબધ્ધફોમાંરી 85 ટકા મહહલાઓ છરે , જ્ારે એસસી 28 
ટકા અિરે એસટહી આશરે 13 ટકા છરે .

  2014માં 11847 સંસ્ાઓ હતી, 2021માં 14,690 રઈ એટલરે કે 24 
ટકાિફો વધારફો, 2014માં સીટિી સંખ્યા 16.94 લાખ હતી, 2021માં 
26.13 લાખ રઈ એટલરે કે 54 ટકાિફો વધારફો
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વડાપ્રધાને ગુજરાતના વવવવધ 
પ્રાેજેક્ટસનું ઉદઘાટન કયુાં

ગુજરાતને ભેટ

નરા ભારતની આકાંક્ાઓ બદિાઈ હોરાથી અગાઉની સદીની જૂની પધ્ધમતઓને ત્જરી જરૂરી છે. રેિરે 
ઇ્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર હોય કે સાયનસ અને ટેકનોિોજીનાં ક્ેત્રમાં સુધારાઓ હોય, 21મી સદીને અનુરૂપ આધુનનક 

પ્રણાલિ અપનારરી જરૂરી છે. રડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 16 જુિાઇનાં રોજ અત્ાધુનનક ગાંધીનગર કેિપટિ 
રેિરે સે્ટિન સહહતના કેટિાંક રેિરે પ્રોજકે્ટસનું ઉદઘાટન કરુું હ્ું. આ ઉપરાંત, તેમણે અમદારાદમાં 

સાયનસ લસટી ખાતે એ્રેહટસિ અને રોબોહટસિ ગેિેરીનું પણ ઉદઘાટન કરુ્વ હ્ું.

“િવા ભારતિા વવકાસિી ગાિહી બરે પાટા પર 
એક સારરે ચાલતા ચાલતા આગળ વધશરે. 
એક પાટફો આધુનિકતાિફો, બીજો પાટફો ગરીબ, 

ખરેિયૂત અિરે મધયમવગ્મિા કલ્ાણિફો. હવરે આ કામ સુનિસચિત 
કરવામાં આવી રહું છરે .” ગુજરાતમાં વવવવધ પ્ફોજ રેક્ટ્ટસનું 
ઉદઘાટિ કરતા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ કહેલા આ 
શદિફો િવા ભારતિા વવકાસિી ગૌરવયાત્રાિી સાબબતી 
છરે . કેનદ્ર સરકારે ઇનફ્ાસ્ટટ્કચરિા વવકાસિી સારરે સારરે, 
જ્ાિ-વવજ્ાિિા ક્રેત્રમાં દરસચ્મ પર પણ ફફોકસ ક્ુું છરે . 16 
જુલાઇએ વિાપ્ધાિરે ગાંધીિગરમાં વવવિસતરીય રેલવરે 
સ્ટરેશિ તરા અન્ય રેલવરે પ્ફોજ રેક્ટ્ટસિફો પ્ારંભ કયષો ત્યારે 
તરેમણરે પફોતાિા આ વવચાર રજયૂ  કરતા જણાવ્ું કે, રેલવરેિરે 
પહેલાં માત્ર મુસાફરી માટેિી સરેવા તરીકે જોવામાં આવતી 
હતી, પણ હવરે તરેિરે રાષટટ્િી સંપનત્ત માિીિરે વવક્સાવવામાં 
આવી રહહી છરે  અિરે તરેિાં પદરણામ દેખાઈ રહ્ા છરે .

િરેનદ્ર મફોદી જ્ારે ગુજરાતિા મુખ્યમતં્રી હતા ત્યારે 

ગાંધીિગરમાં મહાત્મા મંદદરનું નિમચાણ કરાવ્ું હતું. 
અહીં વાઇરિન્ટ સતમટનું પણ આયફોજિ રાય છરે . વવદેશી 
મહાનુભાવફો જ્ાં મહેમાિ તરીક  આવરે છરે  તરે મહાત્મા 
મંદદર પાસરે સારી માળખાગત સુવવધાઓ વવક્સરે તરેવી 
તરેમિી કલપિા હતી. મહાત્મા મંદદર પાસરે અત્યાધુનિક 
ગાંધીિગર રેલવરે સ્ટરેશિ શરૂ રવારી તરેમનું સપનું સાકાર 
ર્ું છરે . એરપફોટ્મ  પ્કારનું આ રેલવરે સ્ટરેશિ સુવવધાઓ 
અિરે સુંદરતાિફો આધુનિક સંગમ છરે . અહીંિા અનિરપાસ 
પલરેટફફોમ્મિરે જોિે છરે , તફો હેં ગગગ લાઇટ્ટસ, વર્ટકલ ગાિ્મિ અિરે 
મિમફોહક બગીચા તરેનું આકર્્મણ વધારે છરે . આ સ્ટરેશિ પર 
જ 318 રૂમિી ભવય હફોટેલ પણ છરે . ટયૂં કમાં, સ્ટરેશિ, હફોટેલ, 
મહાત્મા મંદદર અિરે સવર્ણમ પાક્મ , બધું એક હરફોળમાં છરે .

રેલિેના મુખ્ય પ્રોજકે્ટસ, જનેું ઉિઘાટન થયું
અત્ાધુનનક રીતે પુનઃવિકાસ પામેલું ગાંધીનગર રેલિે 
સે્શનઃ સંપયૂણ્મ બબરિીંગ ગ્રીિ બબરિીંગ રેટટગ સુવવધાઓ 
સારરે તૈયાર,  GEM દ્ારા ફાઇવ સ્ટાર સર્ટદફકેશિ. એક 

वाराणसी का तवकास देश
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મફોટા વવસતારમાં હટકહીટીંગ સુવવધા સારરે િબલ હાઇટ પ્વરેશ 
લફોબી, સવ્મ ધમ્મ પ્ાર્મિા રૂમ અિરે અલગ બરેબી દફરિગ રૂમ 
સહહતિી મહતવિી સુવવધાઓ ઉપલધિ, પ્વાસીઓિી 
સુવવધા માટે સ્ટરેશિ પર એન્ટટ્ હી અિરે એકકઝટ અલગ અલગ 
રાખવામાં આવી છરે . કાર, ઓટફો દરક્ા અિરે ટુ શહિલસ્મ માટે 
પાર્કગિી પયૂરતી વયવસ્ા. પલરેટફફોમ્મ પર 480 પ્વાસીઓિરે 
બરેસવાિી સુવવધા, દદવયાંગ મુસાફરફો માટે રેમપ અિરે પાર્કગિી 
વયવસ્ા. હટદકટ વવનિફો પાસરે જ સલફ્ટ અિરે એક્સરેલરેટર. એર 
કનનિશનિ વરેઇટટગ લફોનજ, આટ્મ  ગરેલરેરીિી સારરે એલઇિહી 
વફોલ દિસપલરે.

સુરે્દ્રનગર-વપપાિાિ સેક્શનનું વિદ્ુતીકરણઃ રેલ 
કિરેક્ક્ટવવટહીિરે સુલભ બિાવવા માટે 264 દકલફોમીટર લાંબા 
સુરેનદ્રિગર-વપપાવાવ સરેક્શિનું ઇલરેક્ક્ટટ્ દફકેશિ. તરેિારી 
પીપાવાવ પફોટ્મરી ભારે માલવાહક િબલ સ્ટરેક કન્ટરેિર ટટ્ ેિફો 

સરળતારી અવરજવર કરી શકશરે.

ગેજ પદરિત્તન અને મહેસાણા-િરેઠા લાઇનનું 
વિદ્ુતતકરણઃ  55 દકલફોમીટરિા મહેસાણા-વરેઠા રેલ 
સરેક્શિનું વવદુતતકરણ સહહત રિફોિગરેજમાં પદરવત્મિ કરવામાં 
આવ્ું છરે . આ સરેક્શિમાં મહેસાણા સજલલાનું વિિગર 
મહતવનું રેલવરે સ્ટરેશિ છરે . અહીં આકર્્મક સ્ટરેશિ અિરે તમામ 
સુવવધાઓ ઉપલધિ કરવામાં આવી છરે .

બે ટે્નોને લીલી ઝંડિી આપિામાં આિીઃ ગાંધીિગર 
કેવપટલ-વારાણસી વચ્રે િવી સાપતાહહક સુપરફાસ્ટ 
એક્સપ્રેસ, ગાંધીિગર અિરે વરેઠા વચ્રે મરેમુ ટટ્ ેિ. n

જય જવાન, જય કકસાન, જય વવજ્ાન, 
જય આનુસંધાનની કદશામાં આાગેકૂચ

દેશમાં પ્રવાસ હાેય કે પછી ચીજવસ્તુઓાેનતું 
પરિવહન. ઓાેછાે સમય, ઓાેછાે ખચ્ચ ઓને 
વધતુ સાિી સતુવવધા 21મી સદીની પ્રાથવમક્ા 
છે. ્ેથી ઓાજે દેશ મલ્ીમાેડલ કનેક્ટિવવટી 
્િફ ઓાગળ વધી િહાે છે. ઓા માટે વવસ્તૃ્ 
િાેડમેપ પિ કામ ચાલી િહતું છે. મને વવશ્ાસ 
છે કે ટ્ાન્સપાેટ્ચના ઓલગ ઓલગ માધ્યમાેને 

જેડીને લાસ્ટ માઇલ કનેક્ટિવવટી, 
ઓાત્મનનર્ચિ રાિ્ના ઓભરયાનને વેગ 

ઓાપશે.
-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન

અત્યાધનુિક એકવરેહટક્સ ગરેલરેરીમાં વવવિિા વવવવધ 
દેશફોિી 188 પ્જાતતિા 11,000રી વધુ દદરયાઇ જીવફોિી 

ઝલક જોવા મળશરે. મલુાકાતીઓ દદરયાઇ રીમ પર આધાદરત ગરેલરેરીમાં 
પ્વરેશ કરીિરે 10 વવવવધ દદરયાઇ ક્રેત્રફોિરે નિહાળહી શકશરે. મખુ્ય ટેન્કિી 
અદંર બિરેલી 28 મીટર પહફોળહી વવવિકક્ાિી વફોક વરે ટિલ મલુાકાતીઓિરે 
શાક્મ  અિરે અવશરેર્ફો વચ્રેરી ચાલવાિફો અનુભવ પયૂરફો પાિશરે.

રફોબફોહટક ટેકિફોલફોજીિરે પ્દર્શત કરિારી આ 
ઇન્ટરએક્ક્ટવ ગરેલરેરી છરે . 11,000 ચફોરસ મીટરમાં 

અત્યાધનુિક રફોબફોટનુ ંપ્દશ્મિ. ગરેલરેરીિા દરેક માળ પર અલગ અલગ 
વવસતારફોમાં રફોબફોટિી ઉપયફોનગતા અિરે લાભનુ ંપ્દશ્મિ છરે .

એ્રેહટસિ ગેિેરી

રોબોહટસિ ગિેેરી

આ પાક્મ માં એક તમસ્ટગાિ્મિ, ચરેસ ગાિ્મિ, સરેલ્હી 
પફોઇન્ટ, સ્લપ્ચર પાક્મ  અિરે આઉટિફોર મરેઝ સહહત 
અિરેક વવશરેર્તાઓ છરે .

નેચર 
પાક્વ

ટેકનાેલાેજીથી િવકાસગુજરાત 

ગાંધીિગરમાં વવવવધ યફોજિાઓિા 
લફોકાપ્મણ પ્ંસંગરે વિાપ્ધાિનું ભાર્ણ  

સાંભળવા ક્ુઆર કફોિ સ્રેિ કરફો



તમારાે આવધકાર 
તમારા આાંગણે

સમાવેસશતાથી વવકાસ

12 ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર  | 16-30 ઓગસ્ટ, 2021

કે્દ્ર સરકારની દરેક નીમત, દરેક યોજનાનો આધાર સર્વસમારેશિતા એટિે કે ‘સબકા િરકાસ’ 
રહ્ો છે. સામાલજક અને આર્થક રીતે ઉપેશક્ત રગયોને ઔપચાદરક નાણાંકીય પ્રણાલિમાં 

આરરી િઈને તેમના િરકાસમાં સહભાગી બનારરા એ સરકારની પ્રાથમમકતા રહી છે. 54 
મંત્રાિયો /િરભાગોની 318 યોજનાઓમાં ઇ-ગરન્વનસના મોડિે સુિાસનને સિ્ત માધયમ 

બનાવરું છે, જમેાં જનધન, સામાલજક સુરક્ા, મુદ્રા અને સે્ટ્ડઅપ ઇલ્ડયાનો સમારેિ થાય છે. 
હરે રંચચતોને જનધન-આધાર-મોબાઇિ (JAM)ને કારણે સીધો િાભ મળે છે, જમેાં રચેહટયાઓ 
અને ભ્રષટાચારને કોઈ સ્ાન નથી. આ પદરરત્વનથી િોકોની જંીદગી બદિાઈ રહી છે અને નવું 
ભારત ઊભરી રહંુ છે. ખાસ કરીને કોિરડના સમયગાળામાં પારદિ્વક, િરશ્વસનીય નાણાંકીય 

સર્વસમારેશિતા (Financial Inclusion)એ િોકોને મોટી રાહત આપી છે.

નાણાંકીય સવ્વસમાવેસશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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ઓાજથી સા્ વર્ચ પહેલાં 
બેન્કિંગ સતુવવધાઓાેથી વંચચ્ 
લાેકાેને બેન્કિંગ સતુવવધા પૂિી 
પાડવાના મહત્ાકાંક્ી લક્ય  
સાથે પ્રધાનમંત્ી જનધન 
યાેજનાની શરૂઓા્ કિવામાં 
ઓાવી હ્ી. ઓા યાેજના ગેમ 
ચેનજિ સાભબ્ થઈ ઓને ઓનેક 
ગિીબી નાબૂદી કાય્ચક્રમાેનાે 
ઓાધાિ બની ઓને કિાેડાે લાેકાેને 
્ેનાે લાર થયાે. પ્રધાનમંત્ી 
જનધન યાેજનાને કાિણે ઓનેક 
પરિવાિાેનતું રવવષ્ય સતુિભક્્ થયતું. 
ઓા યાેજનાના લારાથથીઓાેમાં 
ગ્ામીણ વવસ્ાિાેના લાેકાે ઓને 
મરહલાઓાેનાે સમાવેશ થાય છે.
-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન

દરેક ઉદ્ફોગસાહસસકિરે વરેપાર શરૂ કરવા પૈસાિી 
પ્ારંબ્ભક સમસયા િિે છરે . પુષપા બિસફોિેિફો દકસસફો પણ 
આવફો જ છરે . તરે કહે છરે , “હંુ મારા પદરવારિી પ્રમ સભય 

છંુ, જ રે બબઝિરેસ કરવા માગતી હતી. એિા માટે પૈસાિી જરૂર 
હતી અિરે મિરે મદુ્રા યફોજિામાંરી લફોિ મળહી. જ રેમાં વયાજ ઓછંુ 
અિરે ફાયદફો વધ ુહફોય છરે . આજરે મારી પાસરે પફોતાિી ફેક્ટરી છરે  
અિરે પરેઢહીઓમાં અત્યાર સધુી કફોઇએ િ કરી બતાવ્ંુ તરે મેં કરી 
બતાવ્ુ.ં” િવી મુબંઇમાં રહેતી પુષપાિા ચહેરા પર સફળતાિી 
કહાિી પ્તતબબબબત રતી હતી. તરેણરે પફોતાિા શફોખિરે પયૂરફો 
કરવા માટે પ્ધાિમંત્રી મુદ્રા યફોજિામાંરી જરૂદરયાત પ્માણરેિી 
લફોિ લીધી. આ જ યફોજિાએ બબહારિા મુઝફ્ફરપુરિા શંભુ 
સાહિી જંીદગી પણ બદલી િાખી છરે  અિરે મદુ્રા લફોિ દ્ારા 
પફોતાિા બબઝિરેસિરે વધારીિરે િોંધપાત્ર િફફો મરેળવયફો છરે .

રાષટટ્ હીય રાજધાિી ક્રેત્રમાં િફોઇિા સરેક્ટર 16 પાસરેિી એક 
ઝયૂંપિપટ્ીમાં રહેતી ગુડ્હીિી કહાિી પણ કંઇક આવી જ છરે . 

તરે કહે છરે , “હંુ અિરે મારા પતત અમરે બિંરે મજયૂરી કરીએ છીએ. 
ઘરમાંરી કચરફો ઉઠાવીિરે જ રે પૈસા મળરે  છરે  તરેમાંરી ગુજરાિ 
ચાલરે છરે . લફોકિાઉિ દરતમયાિ બધંુ બંધ હતુ.ં આવકનું 
કફોઇ સાધિ િહફોતુ.ં એ વખતરે મેં સાંભળ્ુ ં કે જિધિ  બેંક 
ખાતામાં પસૈા આવયા છરે . એ વખતરે ત્રણ વાર 500-500 
રૂવપયા આવયા, જ રેિારી મફોટહી રાહત મળહી. વળહી, રેશિ પણ 
મફતમાં મળવા લાગ્ંુ. જો એ િ મળત તફો શંુ કરત. બાળકફોનું 
પરેટ કઈ રીતરે ભરત?” ઉત્તરપ્દેશિા શાહજહાંપુરમાં રહેતા 
સજંીવ રફોજી રફોટહીિી શફોધમાં દદલ્હી આવયા અિરે અહીંિા 
દલલુપરુા વવસતારમાં પત્ી આરતી અિરે ત્રણ બાળકફો સારરે 
રહે છરે . લફોકિાઉિિા સમયમાં જ્ારે કફોઇ રફોજગારી િહફોતી 
ત્યારે આરતીિા જિધિ ખાતામાં આવરેલા 1500  રૂવપયાએ 
મુશકેલીિા સમયમાં પદરવારિરે મફોટહી રાહત આપી. સજંીવ 
કહે છરે , “હવરે તફો ગામિાંિા રેશિ કાિ્મ  પરરી અહીંયા પણ 
રેશિ મળરે  છરે . અમારા જ રેવા ગરીબફોિી આટલી દફકર પહેલાં 
ક્ાં કફોઈ સરકાર કરતી હતી.” લફોકિાઉિ હફોય કે અિલફોક, 
લાભારથીઓિરે હવરે ઘરેર બરેઠાં સુવવધા મળવા લાગી છરે . 

નવા ભારતનાે મંત્ર
ઓાઇટી+ઓાઇટી=ઓાઇટી

ઇન્ડિયન ટેલેન્ટ+ઇનાેમમેશન 
ટેકનાેલાેજી= ઇન્ડિયા ટતુમાેિાે

નાણાંકીય સવ્વસમાવેસશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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ઓદિશાિા અતંદરયાળ ગામ મગિાઇમાં રહેતા વવજય, પ્તતમા 
અિરે દશ્મિી રાઉત માટે ઇનનિયા પફોસ્ટ પરેમરેન્ટ બરેન્ક આશીવચાદ 
સમાિ પયૂરવાર રઈ છરે. અગાઉ પસૈા જમા કરાવવા કે ઉપાિવા માટે 
તરેમિરે 20 દકલફોમીટર દયૂર જવંુ પિતુ ંહતુ.ં પ્તતમા કહે છરે , “પહેલાં 
એક દદવસ કામ બધં કરીિરે બાળકફો-વિહીલફોિરે એકલા મયૂકહીિરે બરેન્ક 
જવુ ંપિતંુ હતુ.ં પણ પફોસ્ટ પરેમરેન્ટ બરેન્કિી સવુવધાએ જંીદગી બદલી 
િાખી.” દશ્મિી કહે છરે , “બરેન્કિા આટંા મારવાિી દફોિ હવરે પયૂરી 
રઈ ગઈ છરે.”  આ ઉપરાંત, દકસાિ સન્ાિ નિધધ અતંગ્મત વર્ષે રૂ. 
6,000 અિરે એલપીજીિી સબસસિહી સીધી ખાતામાં આવી જાય છરે. 
મધયપ્દેશિા િૌગાંવિા દેવરેનદ્ર સસહિરે તરેમિી એલપીજી સબસસિહી 
સીધી બરેન્ક ખાતામાં મળહી જાય છરે. તરે કહે છરે , હવરે વચ્રે ગરેસ એજ્સી 
િ હફોવારી કફોઇ ગરબિ િરી રતી અિરે પસૈા સીધા ખાતામાં આવી 

જનધન-આાધાર-માેબાઇલ (JAM) દ્ારા 
નાણાંકીય સવ્વસમાવસેશતા

2014 પહેલાં દેિમાં પૂરતી બેસકિંગ સુવરધા નહોતી, 
દેિની અડધી રસતત પાસે બચતનું માધયમ નહોતું. તેમની 
પાસે સંથિાકીય ધધરાણનાં વરકલપ નહોતા. આને કારણે 
એવું થતું હતું કે કે્દ્ર સરકાર દ્ારા લોકોને આપરામાં 
આરતા રોકડ લાભ કે સબલસડી તેમનાં સુધી પૂરેપૂરા 
પહોંચતા નહોતા અને રચેહ્ટયાઓ ખાઈ જતા હતા. 
આ સમસયા ઉકેલરા મા્ેટ દેિમાં પ્થમ રાર પ્ત્ેક 
પદરરારમાં ઓછામાં ઓછંુ એક બેકિં ખાતુ ખોલારીને 
તેને આધાર દ્ારા રેદરફાય કરીને મોબાઇલ નંબર સાથે 
લલકિં કરરાનું િરૂ કરરામાં આવરું. 2015ના બજ્ેટ 
ભાષણમાં પ્થમ રાર તત્ાલીન નાણાં મરંિી અરૂણ 
જ્ેટલીએ જનધન-આધાર-મોબાઇલ એ્ટલે કે JAM 
યોજનાનો ઉલલેખ કયયો હતો. નાણાંકીય સર્વસમારેશિતા 
મા્ેટ ‘એક અબજ ખાતા-એક અબજ આધાર-એક અબજ 
મોબાઇલ’નો કસ્સેપ્ટ રજૂ કયયો. એ્ટલે કે એક અબજ 
આધારને એક અબજ બેકિં ખાતાઓ અને એક અબજ 
મોબાઇલ ફોન સાથે જોડરા. આ મા્ેટ પહેલાં જનધન 
યોજનામાં ખાતા ખોલરાની િરૂઆત કરરામાં આરી, 
પછી આધાર રેદરફાઇડ ખાતાઓમાં ડીબી્ટી દ્ારા સીધી 
સહાય મોકલરામાં આરી. JAM વરિપુ્ટીએ રચેહ્ટયાઓની 
જાળને ખતમ કરી. ્ેટકનોલોજી દ્ારા ભ્રષ્ટાચાર રોકાયો 
હોરાનું આ સૌથી સફળ ઉદાહરણ છે.

42 કરાેડ

121 કરાેડ129 કરાેડ

જનધન ખાતા ખૂિી 
ચૂક્ા છે અત્ાર સુધી

મોબાઇિ ગ્રાહકો 
ભારતમાં

આધાર જુિાઇ 2021 સુધી 
જારી કરરામાં આવયા

JAMની તાકાત

પ્રગવ્ માટે ઓમારં વવઝન 
સવ્ચસમાવેશી છે, ઓમારં વમશન 
સવ્ચસમાવેશી છે. ઓા સમાવેશી 
રફલસાેફી માિી સિકાિની દિેક 
નીવ્ની દિેક યાજેનાનાે ઓાધાિ છે.

-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન

નાણાંકીય સવ્વસમાવસેશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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જતા હફોવારી કેનદ્ર સરકારિી યફોજિાઓનુ ં આકર્્મણ પણ વધ્ું 
છરે . રાંધણ ગરેસ ઉપરાંત, પ્ધાિમંત્રી આવાસ યફોજિાિી રકમ પણ 
લાભારથીઓિા ખાતામાં સીધી પહોંચી જાય છરે. ઉત્તરપ્દેશિા 
આમરી ખાિ, આય્મિ ચૌધરી જ રેવા લફોકફો તરેિારી ખુશ છરે કારણ કે 
કેનદ્ર સરકાર તરફરી મળતા લાભમાં હવરે કફોઇ વચરેટહીયા િરી અિરે 
િરી કતમશિ આપવુ ંપિતંુ.

તમામ લફોકફોિી સામાસજક સરુક્ા એટલરે કે ‘સબકા સાર-
સબકા વવકાસ’િી પ્તતબધ્ધતા હવરે સાકાર રઈ રહહી છરે . તરેિી 
પાછળનુ ં કારણ છરે િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા દ્ારા લફોકફોનું 
િાણાંકહીય સશકકતકરણ. તરેિી શરૂઆત વિાપ્ધાિરે 15 
ઓગસ્ટ, 2014િાં રફોજ લાલ દકલલા પરરી જિધિ યફોજિાિી 
જાહેરાત સારરે કરી હતી. આ જાહેરાતિા માત્ર 12 દદવસ પછી 
28 ઓગસ્ટિાં રફોજ તરેિફો અમલ પણ કરી દેવામાં આવયફો. 
દેશિા તમામ િાગદરકફોિરે સામાસજક સલામતી પયૂરી પાિવી એ 
સરકારિી પ્તતબધ્ધતા રહહી છરે . ફાઇિાન્સયલ ઇનકલઝુિ 
સ્હીમિી પ્ચિં સફળતા તરેિી સાબબતી છરે . આઝાદીિા 67 વર્્મ 
સધુી દેશિી 50 ટકારી વધ ુવસતત બરેસન્કગ સવુવધારી વધંચત 
હતી. જિધિ યફોજિા અતંગ્મત ઝીરફો બરેલર્ે સમાં લફોકફોિા બરેન્ક 
ખાતા ખફોલાવવાનુ ં કામ તમશિ મફોિમાં શરૂ કરવામાં આવ્ંુ. 
હાલમાં, દેશિા 42 કરફોિરી વધ ુલફોકફો પાસરે જિધિ ખાતા છરે , 
જ રેમાંરી 55 ટકા મહહલા ખાતાધારક છરે અિરે તરેમાં આશરે દફોઢ 
લાખ કરફોિ રૂવપયા જમા છરે . આ દશચાવરે છરે  કે બરેસન્કગ સવુવધાએ 
લફોકફોિરે સલામત ભવવષય માટે િાણાં જમા કરવા માટેિફો 
સલામત આધાર આપયફો છરે . જિધિ માત્ર બરેન્ક ખાતંુ િરી, પણ 
ખાતાધારકિા પદરવાર માટે ‘સકંટ સમયિી સાંકળ ‘સમાિ છરે , 
જ રે વીમાિી સવુવધા પણ આપરે છરે .

કફોઇ પણ દેશ સસસ્ટમરી ચાલરે છરે , સસં્ાઓરી આગળ વધરે 
છરે  અિરે આ કામ બરે-ચાર મહહિા કે બરે-ચાર વર્્મમાં િરી રતુ,ં પણ 
સતત વવકાસનુ ંપદરણામ હફોય છરે . પણ આઝાદીિા લાંબા સમય 
સધુી દેશિી મફોટા ભાગિી વસતત મુખ્યધારારી વંધચત રહહી ગઈ 
હતી. 2014માં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ વવવિિા સૌરી મફોટા જિ 
આર્રક ભાગીદારી કાય્મક્મ તરીકે જિધિ યફોજિાિી જાહેરાત 
કરી, જ રેણરે બધાંિરે સારરે લઈિરે િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતાિી 
અવધારણાિરે િવુ ંસવરૂપ આપ્ુ.ં
સિક્તકરણ માટે જરૂરી છે નાણાંકીય સર્વસમારશેિતા
ગરીબી એટલરે એવી બ્સ્તત જ રેમાં કફોઈ વયકકત પાસરે જીવિ જીવવા 
માટેિી જરૂરી ચીજો જ રેમ કે અિાજ, પાણી, મકાિ કે કપિાંિફો 
અભાવ હફોય. કફોઇ પણ રાષટટ્િી કસફોટહી એ િરી કે પહેલરેરી 
સમધૃ્ધ હફોય તરેમિરે સમૃધ્ધ બિાવવામાં આવરે, પણ એમાં છરે  કે 
જ રેમિી પાસરે મયચાદદત સાધિ છરે, તરેમિરે સરકાર તરફરી પયૂરતી 
માત્રામાં સાધિ ઉપલધિ કરાવવામાં આવરે. ભયૂતકાળમાં ગરીબી 
હટાવફોિી વાતફો તફો ખયૂબ રઈ પણ લાંબા સમય સુધી ગરીબી 
િાબયૂદીિી દદશામાં કફોઇ િક્કર પ્યાસ િ રયફો. પદરણામ એ 
આવ્ુ ં કે, દેશિી અિધારી વધ ુવસતત ઔપચાદરક સસસ્ટમિફો 
ભાગ િ બિી શકહી. તરેઓ પયૂરતી બરેસન્કગ કે સરકારી સવુવધાઓ િ 
મરેળવી શક્ા અિરે આવક વધારવાિી તકફો પણ િ મળહી. તમામ 
દેશફોિા આર્રક વવકાસિફો મખુ્ય આધાર માળખાકહીય વવકાસ 

ભારત પાસે આાગામી પેઢીની નાણાંકીય 
સેવાઆાે પૂરી પાડવા આને 2030 સુધી 

ભારતીય આથ્વતંત્રમાં 865 આબજ 
ડાેલર સુધીનું યાેગદાન કરવાની તક 
છે. સારા માળખાને કારણે નાણાંકીય 

સવ્વસમાવેસશતા સામૂકહક ચળવળ 
બનવા સજ છે.

નાણાંકીય સવ્વસમાવેસશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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17.90 
કરાેડ

એ��ગસ્ટ 2015   એ��ગસ્ટ 2016   એ��ગસ્ટ 2017   એ��ગસ્ટ 2018   એ��ગસ્ટ 2019   એ��ગસ્ટ 2020   જુલ�ઇ 2021*   

25.10 
કરાડે

30.09 
કરાેડ

32.54 
કરાેડ

 36.79
કરાેડ

40.35
કરાેડ

42.71
કરાેડ

હફોય છરે . પાયફો જ િબળફો હફોય તફો વયવસ્ાિરે મજબયૂત િ બિાવી 
શકાય. આ બાબતિરે ધયાિમાં રાખીિરે કેનદ્રમાં આવરેલી સરકારે 
2014 પદરવત્મિિી પહેલ કરી અિરે િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતાનું 
િવુ ંપ્કરણ શરૂ ક્ુું. હેત ુહતફો સમાજિા છરેવાિાિા માિવી સધુી 
આર્રક વવકાસિફો લાભ પહોંચાિવફો. િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા 

એટલરે ઓછી આવક ધરાવતા લફોકફો અિરે સમાજિા વધંચત વગ્મિરે 
પરેમન્ટ, લફોિ, બચત જ રેવી િાણાંકહીય સરેવાઓ દકફાયતી દરે પયૂરી 
પાિવી. બરેન્કફોમાંરી મળતી આવી સવુવધાિા અભાવરે લફોકફો 
મજબયૂરીમાં અિૌપચાદરક બરેસન્કગ ક્રેત્ર અરવા તફો શાહુકારફોિફો 
આશરફો લરે છરે , જ્ાં ઊંચુ ં વયાજ વસયૂલીિરે ગરીબફોનુ ં શફોર્ણ 

મુશકેલ સંજાેગાેમાં લાેકાેનાે 
સહારાે બન્યાં જનધન ખાતા
જનધન યોજનાને કારણે આજ ેદેશના દરેક પરરવાર પાસે ઓછામાં 
ઓછંુ એક બેન્ક ખાતું છે. યોજનાના છ વર્ષ પૂરા થતાં હવે પરરવારના 
તમામ પુખતોનું પણ ખાતું ખોલવાનું લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્ંુ. 
વવશ્વની આ સૌથી મોટકી નાણાંકકીય સવ્ષસમાવેશશતા યોજના છે.

જનધનની સફર પર આેક નજર

63% થી વધુ જનધન ખાતા ગ્ામીણ વવસતારોમાં

36.4% 55.2%

31 કરાેડ

2 લાખ

1.4 લાખ કરાેડ

1,80,96,130
63.6% 44.8%

િહેરોમાં 
જનધન ખાતા

મહહલા 
ખાતાધારક

ખાતા ગ્રામીણ 
વરસતારોમાં 

  અન્ 
ખાતાધારક

 થી વધુ રૂપે કાર્ષ  જનધન 
ખાતાધારકોને જારી કરવામાં આવયા

બેન્ક મમત્ર દેશભરમાં બેન્ન્કગ સુવવધા 
ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્ા છે

થી વધુ રકમ જનધન ખાતામાં 
હાલમાં જમા છે

એક સપતાહમાં સૌથી વધુ બેન્ક 
ખાતા ખોલવા માટે ગગનીઝ વરર્ષ  
રેકોર્ષ  બનાવવામાં આવયો

20 કિાેડથી વધતુ મરહલાઓાેના ખા્ામાં રૂ. 500-
500ના ત્ણ હપ્ા લાેકડાઉન દિવમયાન સીધા ટ્ાન્સફિ 
કિવામાં ઓાવ્ા. ગિીબ, વડીલ, મા્ાઓાે-બહેનાે ઓને 
રદવ્ાગંજનાેને પણ રૂ. 1,000ની મદદ સીધી ખા્ામાં 
ટ્ાન્સફિ કિવામાં ઓાવી. જિા વવચાિાે, જે જનધન ખા્ા 
ન ખાેલાવ્ા હાે્, માેબાઇલ ઓને ઓાધાિ સાથે ્ેને ન 
જેડવામાં ઓાવ્ા હાે્ ્ાે ઓા કઈ િી્ે શક્ય બનતું હાે્
-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન

ફાયદાનાે સાેદાે જનધન
લાખ રૂવપયાનો અકસ્ાત રીમો મફતમાં 
આપરામાં આવયો 28 ઓગસ્ 2018 પછી 

ખોલરામાં આરેલા  રૂપે કાડ્વ  પર
હજાર રૂવપયા કરરામાં આરી જનધન ખાતા પર 
ઓરરડ્ાફ્ટની મયમાદા, પહેલાં તે રૂ. 5,000 હતી

MISSION
MODE OBJECTIVES 

(6 PILLARS)

9

02 

10

(આંકડા 23 જુિાઇ, 2021 સુધી)

(આંકડા 23 જુિાઇ, 2021 સુધી)

નાણાંકીય સવ્વસમાવસેશતાથી વવકાસકવર સાેરી



17ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર  | 16-30 ઓગસ્ટ, 2021

કરવામાં આવરે છરે . વવવવધ અહેવાલફોિા આધારે કહહીએ તફો 
ભારતમાં 95 ટકા સધુીિફો વયવહાર રફોકિમાં રતફો હતફો. 
સરકારી યફોજિાઓિફો લાભ 100 ટકા લાભારથીઓ સધુી 
પહોંચવાિરે બદલરે વચરેહટયાઓ કટકહી કરી લરેતા હતા. 
ભ્રષટાચાર જાણરે કે સસસ્ટમિફો ભાગ બિી ગચફો હતફો.
િોકોને અચધકાર આપરાનુ ંિક્ષ્ય
ગરીબી િાબયૂદી માટેિાં કફોઇ પણ પગલાંિી સફળતા 
સરકારિા અબ્ભગમ પર આધાર રાખરે છરે . િરેનદ્ર મફોદી 
સરકારિી િીતત અિરે અબ્ભગમ ગરીબફોિરે અધધકાર 
આપવાિફો છરે , અધધકારફો પર આસશ્રત બિાવવાિફો િહીં. 
એટલાં માટે જ કેનદ્ર સરકારે લફોકવપ્યતાિફો શફોટ્મ  કટ 
અપિાવવાિરે બદલરે લાંબા સમય સધુી ફાયદફો પહોંચરે તરેવા 
કાય્મક્મફોિી શરૂઆત કરી, જ રે અતંગ્મત એવા સસંાધિ 
અિરે તકફો આપી કે જ રેિારી ગરીબફો અિરે વંધચતફોિા 
જીવિ ધફોરણમાં સધુારફો આવયફો. સરકાર હવરે ગરીબફોિરે 
આત્મનિભ્મર, સવાવલબંી બિાવવાિી સારરે સારરે તરેમિરે 
પફોતાિા પદરવાર દેખભાળ કરવા માટે સક્મ બિાવવા 
પણ પ્ફોત્ાહહત કરી રહહી છરે . એટલરે જ આજરે દરેક ગરીબ 
પદરવારનુ ંબરેન્ક ખાતુ ંછરે , તરેઓ ધધરાણ અિરે વીમફો લઈ 
શકે છરે , ઉચ્ શશક્ણ અિરે કૌશલ્ મરેળવવાિી તકફો છરે , 
આરફોગય વીમફો, વીજળહી, રસતા સહહતિી માળખાગત 
સવુવધાઓ છરે. દરેક ગ્રામીણ અિરે શહેરી ઘરફોમાં 
શૌચાલય બિી ગયા છરે . મહહલાઓિરે એલપીજીરી 
ચાલતા સ્ટવ, અિરે રાંધણગરેસિા જોિાણ આપવામાં 
આવયા છરે . એક બાજુ ગરીબફોિરે અધધકાર આપવામાં 
આવી રહ્ા છરે , તફો બીજી બાજુ તરેમિી સામાસજક સરુક્ા 
પણ સનુિસચિત કરવામાં આવી રહહી છરે . અન્ન સલામતી 
કાયદાિફો અસરકારક અમલ કરવાિી સારરે સારરે 
પ્ધાિમંત્રી આવાસ, યફોજિા, સવ્મશશક્ા અબ્ભયાિ, 
મિરેગા દ્ારા આવક પયૂરી પાિવામાં આવી રહહી છરે . કફોઈ 
ભારતીય ભખુ્યફો િ સયૂવરે અિરે તરેિરે એ વાતિી ચચતા િ રહે કે 
કાલરે શુ ંરશરે. આ સનુિસચિત કરવા કેનદ્ર સરકારે ‘જિધિ-
આધાર-મફોબાઇલ’ (JAM)િફો શકકતશાળહી સામાસજક 

ડીબીટી આેટલે કે 100માંથી 
100 પ�સા જરૂકરયાતમંદાેને
એક ભૂતપુર્વ રડાપ્ધાને કહું હતું, દદલ્ીથી ગરીબો મા્ેટ 
નીકળતો એક રૂવપયો તેમનાં સુધી પહોંચતા પહોંચતા 15 
પૈસા થઈ જાય છે. એ્ટલે કે 85 પૈસા ભ્રષ્ટાચારમાં ખરાઇ 
જાય છે. પણ રડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીના વરઝનનું પદરણામ 
છે કે ડીબી્ટીને કારણે હરે એક રૂવપયામાંથી પૂરા 100 પૈસા 
જરૂદરયાતમંદ સુધી પહોંચી રહ્ા છે. એલપીજીથી માંડીને 
ખાતર સુધીની સબલસડી જ ેપહેલાં રોકડમાં આપરામાં 
આરતી હતી, તે હરે સીધી લાભાથથીઓના બેકિં ખાતામાં 
મોકલરામાં આરી રહી છે. રચેહ્ટયાઓ અને દલાલોને ખતમ 
કરીને ભ્રષ્ટાચાર પર સૌથી મો્ટો ફ્ટકો પડરા મા્ેટ ડીબી્ટી 
જરાબદાર છે. અત્ાર સુધી 54 મંરિાલયોની 318 યોજનાઓને 
ડીબી્ટી દ્ારા જોડરામાં આરી છે. ‘પહલ’ યોજનાએ વરશ્વની 
સૌથી મો્ટી ડાયરેક બેનનદફ્ટ ્્ટાસ્સફર યોજના હોરા બદલ 
નગનીઝ બુક ઓફ રલડ્વ  રેકોડ્ટસ્વમાં પોતાનું નામ નોંધાવરું છે. 
‘પહલ’ યોજના અંતગ્વત એલપીજી સબલસડી સીધી બેકિં 
ખાતામાં જમા કરરામાં આરે છે.
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વષ્વવાર ડીબીટી લાભાથથી

થી રધુ રકમ ડીબીટી દ્ારા અત્ાર સુધી 
સીધી ખાતામાં જમા કરરામાં આરી છે्

મારા માટે JAM નાે મતલબ છે મહત્તમ 
લક્યની પ્રાવતિ. ખચ્વ થનારા પ્રત્ેક 
રૂપપયાનાે સાચાે ફાયદાે. દેશના ગરીબાેનું 
સશક્તિકરણ. લાેકાેમાં ટેકનાેલાેજીનાે 
મહત્તમ ફેલાવાે.

-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન

લાખ કરાેડ

નાણાંકીય સવ્વસમાવેસશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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સરુક્ા મંચ પયૂરફો પાડ્ફો છરે , જ રેિારી વયકકતિી પફોતાિી ઓળખ 
ઊભી રાય, તરેિી પાસરે બરેન્ક ખાત ુહફોય અિરે પફોતાિા મફોબાઇલ ફફોિ 
દ્ારા સરકારી યફોજિાઓિફો લાભ ઉઠાવી શકે. સામાસજક સરુક્ાનું 
આ પલરેટફફોમ્મ દેશવાસીઓિરે સરકારિી કલ્ાણકારી સરેવાઓ 

ઉપલધિ કરાવરે છરે .
જનધન-આધાર-મોબાઇિ’ (JAM)

દેશિાં લગભગ તમામ વગ્મ કફોઇિરે કફોઇ રીતરે િાણાંકહીય સસસ્ટમ 
સારરે જોિાઇ ગયા છરે . ગરીબ, ખરેિયૂત, પશપુાલક, માછીમાર, િાિા 

DBT :પ્રભાવી, પારદશથી, વવશ્વસનીય વ્યવસ્ા કાેવવડ સમયમાં 
DBTનાે માેટાે 

આાશરાે

42 કરાેડ

20 કરાેડ

1.83 કરાેડ

2.81 કરાેડ

14 કરાેડ

લોકોના ખાતામાં 
પ્રધાનમતં્ી ગરીબ કલ્ાણ 
પકેેજ અતંગ્તત આશરે રૂ. 
69,000 કરોડિની મિિ

થી િધુ મહહલાઓના 
જનધન ખાતામાં રૂ. 
30,000 કરોડિથી િધુ 
ટ્ાનસફર

શ્રતમકોના ખાતામાં રૂ. 
5,000 કરોડિથી િધુની 
મિિ કરિામાં આિી

વધૃ્ધ, વિધિા અને 
દિવયાંગના ખાતામાં આશરે 
રૂ. 2800 કરોડિની મિિ 
કરિામાં આિી

ફ્ી એલપીજી નસનલ્ડિર 
દરફીલ કરિામાં આવયા 
પ્રધાનમતં્ી ઉજજિલા 
યોજના અતંગ્તત

અંદાલજત બચત / િાભ (કરોડ રૂિપયામાં) માચ્વ 2020 સુધી

મંત્ાલય \ વિભાગ યોજના બચત લીકેજ પ્ુફ નસસ્મ આ રીતે બની

ખાતર વવભાગ દરટેલ વરેપારીઓિરે ખાતર વરેચાણમાં 
120.88 લાખ મરેહટટ્ક ટિિફો ઘટાિફો

પ્ાદેશશક અભયાસિાં આધારે િકલી / 
િુસપલકેટ, બબિપાત્ર લાભારથીઓિરે દયૂર 
કરવામાં આવયા. તરેિારી અંદાજ રે 10 ટકા 
બચત રઇ હફોવાિફો મંત્રાલયિફો અંદાજ

7.5 લાખ િુસપલકેટ િકલી / અસસતતવ 
વગરિા, બબિપાત્ર લાભારથીઓ 
(કેટલાંકિાં મૃત્ુ સહહતિાં કારણફોસર)
િરે દયૂર કરવામાં આવયા

98.8 લાખ િુસપલકેટ, િકલી 
લાભારથીઓ દયૂર કરવામાં આવયા

2.98 કરફોિ િકલી, બબિપાત્ર, વવતરણ 
વવભાગ, ગરેરહાજર  (મૃત્ુ કે અન્ય 
કારણફોસર) લફોકફોિરે દયૂર કરવામાં આવયા

12.86 લાખ િુસપલકેટ, િકલી / ગરેરહાજર 
લાભારથીઓિરે દયૂર કરવામાં આવયા

1.191 લાખ િુસપલકેટ િકલી / ગરેરહાજર 
લાભારથીઓ દયૂર કરવામાં આવયા

4.49 કરફોિ િુસપલકેટ, િકલી / વત્મમાિ 
નિબ્રિય એલપીજી કિરેક્શિ સમાપત કરવામાં 
આવયા. 1.71 કરફોિ ગરેસ સબસસિહી ધરાવતા 
િવા ગ્રાહકફો જોિવામાં આવયા. આમાં 1.05 
કરફોિ એવા ગ્રાહકફો છરે  જ રેમણરે વિાપ્ધાિ 
મફોદીિાં આહવાિરી સબસસિહી જતી કરી

ખાતર 10,000.00

25,672.36

524.31

1523.75

1120.69

71,301.00

66,896.87

1,022.15

335.52

1,78,396.65

ગ્રામીણ વવકાસ 
વવભાગ

મિરેગા

રાષટટ્ હીય 
સામાસજક 
સહાયતા 
કાય્મક્મ

અન્ય

અન્ય

પહલ

વવતરણ 
પ્ણાસલ

શશષયવૃનત્ત 
યફોજિા

શશષયવૃનત્ત 
યફોજિા

ગ્રામીણ વવકાસ 
વવભાગ સહાયતા 
કાય્મક્મ

મહહલા અિરે 
બાળવવકાસ મંત્રાલય

અન્ય

પરેટટ્ ફોસલયમ અિરે 
કુદરતી ગરેસ મતં્રાલય

અન્ન અિરે જાહેર 
વવતરણ પ્ણાસલ

લઘુમતી કાયષો

સામાસજક ન્યાય અિરે 
અધધકાદરતા વવભાગ

કુલ

નાણાંકીય સવ્વસમાવસેશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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દુકાિદાર એમ તમામ વગ્મિા લફોકફો માટે ધધરાણિી સવુવધા સરળ 
કરવામાં આવી છરે . આજરે દરેક ભારતીયિી વવશશષટ ઓળખ બિી 
ચયૂકેલી આધાર કાિ્મ  વયવસ્ાિરે સૌ પ્રમ િીતતગત માળખંુ આપીિરે 
દેશભરમાં અમલી બિાવવામાં આવી અિરે 1 જાન્આુરી, 2015િાં 
રફોજ JAM એટલરે કે જિધિ-આધાર-મફોબાઇલિી વત્રપાંખીય 
વયવસ્ા દ્ારા એલપીજી ગ્રાહકફો માટે સબસસિહીિી િાયરેક્ટ 
ટટ્ ા્સફર (DBTL)િી શરૂઆત કરવામાં આવી, જ રેિરે ‘પહલ’ િામ 
આપવામાં આવ્ુ.ં જ રે વવવિિી સૌરી મફોટહી આર્રક સહાય સ્હીમ 

બિી અિરે તરેિરે નગિીઝ બુક ઓફ વરિ્મ  રેકફોિ્ટસ્મમાં સ્ાિ મળ્ુ.ં 
DBTL દ્ારા 4.49 કરફોિ િકલી એલપીજી જોિાણફો શફોધી કાઢહીિરે 
માચ્મ 2020 સધુી રૂ. 71,000 કરફોિિી બચત કરવામાં આવી. બીજા 
મતં્રાલયફોિી સામાસજક સરુક્ા યફોજિાઓમાં ભ્રષટાચારિા આકંિા 
પણ ઉમરેરીએ તફો JAM િરે કારણરે રૂ. 1,78,000 કરફોિનુ ં લીકેજ 
રફોકવામાં આવ્ંુ. આ વયવસ્ાિરે કારણરે લાભારથી સધુી વધિુરે 
વધ ુપહોંચ સનુિસચિત બિી છરે . લીકેજ પુ્ફ દિસજટલ વયવસ્ાએ 
સરકારિરે સમગ્ર દેશિાં રસફોિાંમાં રાંધણગરેસિી સવુવધા પયૂરી 

રર્વ પૂરા થતાં આ યોજનાને 2025 સુધી 
િંબારરામાં આરી છે. કૃષર સંબંચધત 
ઉદ્ોગ સાહલસક પ્રવૃગતિઓને પણ તેમાં 
સામેિ કરરામાં આરી છે.

સે્ટ્ડઅપ ઇલ્ડયા દ્ારા કમર્િયિ બેન્કની દરેક િાખા 
ઓછામાં ઓછી એક મહહિા / એસસી / એસટી 
કેટેગરીની ઉદ્ોગસાહલસકને રૂ. 10 િાખથી રૂ. એક કરોડ 
સુધીનું ચધરાણ સરળ વયાજદરે આપરામાં આરે છે.

‘સેન્ડઆપ ઇત્ન્ડયા’ને કારણે નાના વેપારીઆાેને પ્રાેત્ાહન
ભારત જમે જમે પ્રગમત કરી રહું છે, તેમ 

તેમ િોકોની આિા-અપેક્ા રધી રહ્ાં છે. 
મહહિાઓ, અનુસૂચચત જામત, જનજામતના 

અનેક િોકો પોતાનો ઉદ્ોગ િરૂ કરરા 
માગે છે અને જીરનમાં પ્રગમત કરરામાં 

માને છે. આરા સાહલસકો સમગ્ર દેિમાં 
છે. તેમની પાસે રેપાર અંગેના અનેક 

આઇદડયા છે, જનેાં આધારે તેઓ પોતાની 
અને પોતાના પદરરારની જંીદગી સુધારરા 

માગે છે. પણ તેમને પોતાના સરપ્નને 
રાસતિરકતામાં બદિરામાં પડકારોનો 

સામનો કરરો પડે છે. આ પડકારોને 
ધયાનમાં રાખતા 5 એિપ્રિ, 2016નાં 

રોજ ‘સે્ટ્ડ અપ ઇલ્ડયા’ યોજના િરૂ 
કરરામાં આરી. આ યોજનાનો હે્ુ આર્થક 

સિક્તકરણ અને રોજગાર સજ ્વન પર 
િરિેર ભાર મૂકીને પાયાના સતરને ઉદ્ોગ 

સાહલસકતાને પ્રોત્સાહન આપરાનો છે.

`26000 કરાેડ 15%
થી રધુ રકમની 1,16,000થી 
રધુ િોન અરજી જૂન 2021 સુધી 
સરીકારાઇ

કરરામાં આરી માર્જન 
મનીની જરૂદરયાત, જ ે
અગાઉ 25 ટકા હતી
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પાિવાિફો આર્રક આધાર આપયફો છરે . જિતા સારરે જોિાયરેલી 
યફોજિાિરે જિતાિા સહયફોગરી જિતા સુધી પહોંચાિવાિી િીતત 
મફોદી સરકારિા સશુાસિિફો પયચાય છરે . આ યફોજિા માટે માળખું 
તૈયાર કયચા બાદ વિાપ્ધાિરે 27 માચ્મ, 2015િાં રફોજ પરેટટ્ ફોસલયમ 
મંત્રાલયિા ઉજા્મ સંગમ કાય્મક્મમાં ‘નગવ ઇટ અપ’િી અપીલ 
કરી. તરેમણરે સપંન્ન લફોકફોિરે એલપીજી સબસસિહી જતી કરવાિફો 
આગ્રહ કયષો અિરે કહુ ંકે, આ અબ્ભયાિમાંરી જ રે પૈસા બચશરે તરે 
સરકારિી તતજોરીમાં િહીં પણ ગરીબફોિરે આપવામાં આવશરે. તરેમનું 

આ સયૂચિ ઉજ્જવલા યફોજિાિફો પાયફો બન્ુ.ં વિાપ્ધાિિા આ 
આહવાિમાં સક્મ વગષે સપંયૂણ્મ સહયફોગ આપયફો અિરે જોતજોતામાં 
1.08 કરફોિ ગ્રાહકફોએ સવસૈચ્છક રીતરે ગરેસિી સબસસિહી જતી કરી. 
આિરે કારણરે ઉજ્જવલા યફોજિા માત્ર ગરેસ કિરેક્શિ પયૂરતી મયચાદદત 
રહેવાિરે બદલરે દેશિા ગરીબ-મધયમ વગ્મિી જીવિધારા બિી ગઈ. 
કેનદ્ર સરકારે સામાસજક-આર્રક મદદ સારરે સકંળાયરેલી તમામ 
યફોજિાઓિરે આધાર સારરે જોિહી દીધી છરે , જ રેરી ગામ, ગરીબ, 
્વુાિફો, મહહલાઓ અિરે લાભારથીઓ સુધી 100 ટકા લાભ પહોંચરે.

સ્વરાેજગારનું સપનું મુદ્ા 
યાજેનાથી પૂરંુ થયું
એરાં ઘણાં લોકો છે જઓે પોતાનો રેપારધંધો િરૂ 
કરરા માગે છે પણ પૈસાના અભારે નથી કરી િકતા. 
આરા લાખો લોકોનું સપનું પૂરં કરરા રડાપ્ધાન 
નરે્દ્ર મોદીએ એવપ્લ 2015માં મુદ્રા (Micro Units 
Development and Refinance Agency) 
યોજનાની િરૂઆત કરી હતી. તેની પાછળ બે હેતુ છેઃ

સવરોજગાર માટે 
સરળતાથી લોન

નાના ઉદ્ોગસાહસસકોને 
રોજગાર સજ ્ષન

01
02

આ સ્ીમમાં ત્રણ શ્ેણી-શિશુ, દકિોર અને તરૂણ 
િોન અંતગ્વત મેન્ુફે્ચરરગ, રેપાર અને સરેા અને 
કૃષર ક્ેત્ર સંબંચધત પ્રવગૃતિઓ માટે ગેરન્ટી-ફ્ી િોન 
આપરામાં આરે છે. જરૂર પડે ત્ારે પૈસા ઉપાડરા 
માટે મુદ્રા કાડ્વ  પણ આપરામાં આરે છે

`50000 
સુધીની િોન પૂરી 
પાડરામાં આરે છે

`500000 -1000000

66%
શિશુ િોન19%

દકિોર િોન

`50000-500000
સુધીની િોન પૂરી પાડરામાં 
આરે છે

સશશુ મુદ્ા લાેન

તરૂણ મુદ્ા લાેન

 આત્ાર સુધી આપાયેલી મુદ્ા લાેન

કકશાેર મુદ્ા લાેન

સુધીની મુદ્રા િોન પૂરી પાડરામાં 
આરે છે આ શ્ેણી અંતગ્વત

n 16 લાખ કરોડ રૂવપયાની 30 કરોડથી રધુ લોન 
યોજનાની િરૂઆતથી જૂન 2021 સુધી વરતરીત 
કરરામાં આરી છે

n પ્ધાનમંરિી મુદ્રા યોજના દ્ારા 2015થી 2018 દરતમયાન 
10 કરોડથી રધુ રધારાની રોજગારીનું સજ ્વન કરરામાં 
મદદ મળી છે, જમેાં 69 લાખ મહહલાઓ સામેલ છે.

n લગભગ 51 ્ટકા ધધરાણ અનુસૂધચત જાતત/જનજાતત 
તથા અન્ પછાત રગયોને આપરામાં આવરું છે

n  અનુસૂધચત જાતત અને જનજાતતના ઋણધારકોનો 
હહસસો 22.53 ્ટકા છે

n  અન્ પછાત રગયોના ઋણધારકોનું પ્માણ 28.42 
્ટકા છે. લગભગ 11 ્ટકા ઋણ લઘુમતી સમુદાયની 
વયકકતઓને આપરામાં આવરુ ંછે.

15%
તરૂણ િોન

િગભગ 24 ટકા 
ચધરાણ નરા 
ઉદ્ોગસાહલસકોને 
આપરામાં આવરું છે

િગભગ 68 ટકા 
ઋણ મહહિા 
ઉદ્ોગસાહલસકોને 
આપરામાં આવરું છે

નાણાંકીય સવ્વસમાવસેશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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નાણાંકીય સમાવેસશતાને પ્રાેત્ાહન આાપવા 
e-KYCમાં ઇ-સસગ્ેચરના ઉપયાેગને મંજૂરી 

આાપી આને 2020માં વવકડયાે KYC જેવું 
પકરવત્વનકારી પગલું લેવામાં આાવ્યું

પદરરત્વન િારનારી યોજનાઓ
ભારત તરેિી આઝાદીિા 75મા વર્્મમાં પ્વરેશ કરી ચયૂક્ફો છરે ત્યારે 
સામાસજક સહાયતાિી યફોજિાઓ છરેવાિાિા માિવી સધુી પહોંચી 
છરે  અિરે લફોકફોિા જીવિધફોરણમાં સધુારફો આવયફો છરે . કેનદ્ર સરકારિા 
54 મંત્રાલયફોિી 318રી વધુ યફોજિાઓિફો લાભ હવરે સીધફો 
લાભારથીઓિા બરેન્ક ખાતામાં પહોંચી રહ્ફો છરે . તરેમાં દકસાિ સન્ાિ 
નિધધ, મદુ્રા ધધરાણ, મિરેગા, સરુક્ા બીમા યફોજિા, સાવ્મજનિક 
જિ વવતરણ પ્ણાસલ, ખાતર સબસસિહી, પ્ધાિમંત્રી આવાસ 
યફોજિા, એસસી-એસટહી-ઓબીસી અિરે લઘુમતી વવદ્ારથીઓિરે 
મળિારી સબસસિહી, આંગણવાિહી દ્ારા પફોર્ણ સરુક્ા અબ્ભયાિ, 
સવરફોજગાર માટે ધધરાણ, એમએસએમઇિરે સસતુ ં ધધરાણ અિરે 
સવચ્છ ભારત અબ્ભયાિ અતંગ્મત શૌચાલય નિમચાણ જ રેવી સેંકિફો 
યફોજિાિફો સીધફો લાભ લાભારથીઓ સધુી પહોંચી રહ્ફો છરે .

િાયરેક્ટ બરેનિદફટ ટટ્ ા્સફરિા પદરણામ હવરે સામરે આવી રહ્ા 

છરે . મદુ્રા યફોજિા દ્ારા વીતરેલા વર્ષોમાં િાિા ઉદ્ફોગ સાહસસકફો 
સધુી આશરે રૂ. 15 લાખ કરફોિરી વધુનુ ંધધરાણ પહોંચ્ંુ છરે , જ રેમાં 
70 ટકારી વધુ મહહલાઓ, 50 ટકારી વધ ુ અનસુયૂધચત જાતત, 
જિજાતત, પછાત અિરે વંધચત વગ્મિા ઉદ્ફોગ સાહસસકફો છરે . પીએમ 
દકસાિ યફોજિા દ્ારા આશરે 11 કરફોિ ખરેિયૂત પદરવારફોિા ખાતામાં 
રૂ. 1,37,000 કરફોિરી વધુિી આર્રક સહાય પહોંચી છરે . કફોવવિ 
સમયમાં શરૂ કરવામાં આવરેલી પીએમ સવનિધધ યફોજિા અંતગ્મત 
પ્રમ વાર લારીવાળાઓિરે રૂ. 10,000નુ ંધધરાણ આપવામાં આવ્ંુ 
છરે . ્ પુીઆઇ દ્ારા દર મહહિરે સરેરશ રૂ. ચાર લાખ કરફોિરી વધિુી 
લરેવિદેવિ રઈ રહહી છરે  અિરે રૂપરે કાિ્મિી સખં્યા પણ 60 કરફોિિરે 
વટાવી ગઈ છરે. આધાર દ્ારા સ્ળ પર જ વરેદરદફકેશિ, ઇનનિયા 
પફોસ્ટ પરેમરેન્ટ બરેન્કનુ ંવવશાળ િરેટવક્મ , લાખફો કફોમિ સર્વસ સરેન્ટસ્મ 
સ્પાવારી દેશિા અતંદરયાળ વવસતારફો સધુી િાણાંકહીય સરેવાઓ 
પહોંચી છરે . આજરે દેશમાં, બરે લાખરી વધ ુબેંક તમત્ર આધાર્ુકત 
પરેમરેન્ટ સસસ્ટમ AePS િી મદદરી ગામિાંમાં લફોકફોિાં ઘર સધુી 
બરેસન્કગ સરેવાઓ પયૂરી પાિે છરે . કફોવવિ સમયમાં ગયા વર્ષે એવપ્લરી 
જયૂિ દરતમયાિ આ બરેન્ક તમત્રફોએ AePS ઉપકરણિી મદદરી 
ગ્રામીણફોિરે રૂ. 53,000 કરફોિરી વધિુી લરેવિદેવિ કરવામાં મદદ 
કરી હતી.

સામાસજક િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા જ િહીં, ભૌગફોસલક 
સમાવરેશશતા પણ રઈ રહહી છરે . ગફોવા હફોય કે કણચાટક, મહારાષટટ્  
હફોય કે ગુજરાત, રાજસ્ાિ હફોય કે હદરયાણા, દેશિફો પસચિમ છરેિફો 
હફોય કે પયૂવથી છરેિફો, તમામ રાજ્ફોમાં સમાિ રીતરે બરેસન્કગ વયવસ્ારી 
માંિહીિરે સસંાધિફોિી પહોંચ સુનિસચિત રઈ રહહી છરે .
સમારશેિતાની નરી નીમતથી સિ્ત ભારત
િાણાંકહીય યફોજિાઓિરે દિસજટલ પલરેટફફોમ્મ પર લઈ જવાિા અિરે 
‘સબકા સાર, ‘સબકા વવકાસ, સબકા વવવિાસ’ મંત્રિરે છરેવાિાિા 
માણસ સધુી લઇ જવાિા સકંલપિા પદરણામરે ભારતમાં લફોકફોિરે 
ગરીબીમાંરી બહાર લાવી શકાયા છરે . આઝાદી વખતરે ભારતિી 
વસતત 35 કરફોિ હતી અિરે 70 ટકા લફોકફો ગરીબી રેખારી 
િીચરે હતા. આજરે 130 કરફોિરી વધ ુ વસતત છરે અિરે િાણાંકહીય 
સવ્મસમાવરેશશતાિી યફોજિાઓ લફોકફોિરે ગરીબી રેખાિી ઉપર 
લાવવામાં મદદરૂપ સાબબત રઈ રહહી છરે . દરેક િાગદરકિરે સશકત 
બિાવવા, સરકારિા આર્રક અિરે સામાસજક કલ્ાણિા એજનિાિરે 
વયવબ્સ્ત કરવા અિરે સસંાધિફોિી ફાળવણી માટે સવ્મસમાવરેશશતા 
મહતવપયૂણ્મ માધયમ છરે. તરેિાં દ્ારા ઘરેલ ુબચત અિરે સ્ાનિક ખચ્મિરે 
પ્ફોત્ાહિ આપીિરે તરેિરે ઔપચાદરક િાણાંકહીય વયવસ્ા અતંગ્મત 
લાવી શકાય છરે . 2014 પહેલાં િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા અશક્ 
લાગતી હતી, પણ એ પછી પ્રમ વાર બરેસન્કગ અિરે િાણાંકહીય 
સરેવાઓિી પહોંચ તમામ લફોકફો સધુી સનુિસચિત કરવાિી પહેલ 
રઈ. વીતરેલા કેટલાંક વર્ષોમાં િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતાિરે તમશિ 
બિાવીિરે વ્યૂહ ઘિવામાં આવયા અિરે બહુપાંખીય પગલાં લરેવામાં 

નાણાંકીય સવ્વસમાવેસશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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આવયા. એ દદવસફો હવરે ગયા કે જ્ારે એકાઉન્ટ ખફોલવા માટે 
તમારે બરેન્કિી વયકકતગત મલુાકાત લરેવી પિતી હતી. હવરે, માત્ર 
એક ક્કલક કરતાિી સારરે બરેન્ક તમારી સામરે હાજર રઈ જાય છરે. 
લફોકફોિા જીવિિરે સરળ બિાવવાિી દદશામાં આ ક્ાંતતકારી પગલું 
સાબબત ર્ુ ંછરે , જ રે સામાન્ય િાગદરકફો અિરે સર્વસ પ્ફોવાઇિસ્મિા 
પ્તતભાવનુ ંસન્ાિ કરે છરે . બરેસન્કગ સસસ્ટમમાં પફોતાિા ગ્રાહકફોનંુ 
વરેદરદફકેશિ કરવા આધાર િબંરિી ઓળખ મહતવિી પધ્ધતત 
છરે. ભારતમાં મધયમ વગ્મિા ગ્રાહકફોિી સખં્યા હવરે ત્રણ કરફોિિરે 
વટાવી ચયૂકહી છરે , જ રે આગામી 10 વર્્મમાં બમણી રવાિી સભંાવિા 
છરે . િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા આર્રક વૃનધ્ધ અિરે ગરીબી િાબયૂદી 
માટેનંુ મહતવનુ ંસીમાધચહ્ન છરે કારણ કે તરેિા દ્ારા ઔપચાદરક રીતરે 
ભિંફોળ મળરે  છરે , રફોજગાર સજ ્મિ રાય છરે અિરે આર્રક આચંકાિી 
સભંાવિા ઘટહી જાય છરે. આ ઉપરાંત, વરેલુ્ કેવપટલમાં રફોકાણ 
પણ વધ્ુ ંછરે . 
2030 ્એુિ સસ્ટરેિરેબલ િેવલપમરેન્ટ ગફોલ્સ (SDGs)માં 
િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા સાતમફો ધયરેય છરે . તરેરી, કેનદ્ર સરકારિી 
પહેલરી દરઝવ્મ બરેન્ક ઓફ ઇનનિયાએ િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશશતા 
માટે િરેશિલ એક્શિ પલાિ 2019-2024 પર ઝિપરી કામ શરૂ 

કરી દીધ ુછરે .
આર્રક પિુરફોત્ાિિી ભારતીય ગારા એશશયાિા અિરેક 

ભાગફોમાં રયરેલી પ્ગતતિરે અત્યતં િજીકરી પ્તતબબબબત કરે છરે . 
હવરે આ મહાનદ્પ વનૈવિક આર્રક પ્વનૃત્તઓનુ ં કેનદ્ર બિી ગ્ંુ છરે  
એટલુ ંજ િહીં પણ વવવિનુ ંમખુ્ય વવકાસ એનજીિ બિી ગ્ંુ છરે . 
એક ‘િવંુ ભારત’ ઊભરી રહુ ંછરે . એક એવંુ ભારત જ રે તમામિરે 
આર્રક તકફો, િફોલરેજ ઇકફોિફોમી, સપંયૂણ્મ વવકાસ અિરે અત્યાધનુિક 
દિસજટલ માળખાકહીય સતભં પર ટકેલુ ંછરે .

 પ્ધાિમંત્રી જિ-ધિ યફોજિા દ્ારા િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશીતા 
માત્ર ભારતમાં જ િહીં, સમગ્ર વવવિમાં આર્રક જગતિા પદંિતફોમાં 
ચચચાિફો વવર્ય બિી ચયૂકહી છરે . હવરે દેશ તરેિાં વવક્ક્સત વવસતારફો, 
વવકાસિી સભંાવિા ધરાવતા વવસતારફો, વવકાસરી વંધચત 
વવસતારફોિરે માપદંિ બિાવીિરે સમાવરેશશતાિા અિફોખા મફોિલિરે 
આકાર આપીિરે વવવિમાં આર્રક તાકાત બિવાિી દદશામાં 
આગળ વધી રહુ ંછરે . િાણાંકહીય સવ્મસમાવરેશીતા અિરે િાણાંકહીય 
સશકકતકરણ દ્ારા ભારત િવા ્ગુિી એક એવી ગારા લખવા 
જઈ રહંુ છરે , જ રે સામાસજક કલ્ાણિફો િવફો અધયાય રચશરે n

કડજજટલ દ્ારા ભ્રષ્ાચાર પર આંકુશ
નાણાંકીય સર્વસમારેશિતાની યોજનાઓને કારણે ભ્રષ્ટાચાર 
નાબૂદ થયો છે. દડલજ્ટલ ્ેટકનનક લોકોનુ જીરન ધોરણ 
સુધારરામાં મહતરની ભતૂમકા ભજરી રહી છે. હરે સમાજના 
છેરાડાનો ગરીબ દેિના અથ્વતંરિનો મહતરનો હહસસો બન્ો છે 
અને નાણાંકીય સલામતી અનુભરી 
રહ્ો છે. ખચ્વ પર નનયંરિણ રાખીને 
ભવરષય મા્ેટ બચતની પ્વૃનત્ રધી છે. 
ધનનકોની જમે હરે ગરીબો પણ રૂપે 
કાડ્વના રૂપમાં ડેબબ્ટ-રેિદડ્ટ કાડ્વ  રાખરા 
માંડ્ા છે અને સરમાનની લાગણી 
અનુભરી રહ્ા છે. આર્થક લેરડદેરડ 
મા્ેટ સ્ા્ટ્વફોનની સાથે સાથે સામાન્ મોબાઇલનો પણ ઉપયોગ 
કરી િકાય તે મા્ેટ ભીમ એપ જરેી સુવરધા 35 કરોડથી રધુ 
લોકોને ઉપલબ્ધ કરારરામાં આરી છે. રડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીના 
િબ્ોમાં, “એમ-ગરન્વસ્સને કારણે સુિાસન મજબૂત થાય છે. 
તેમાં વરકાસને સમારેિી અને વયાપક જનઆંદોલન બનારરાની 
ક્ષમતા છે. તેને કારણે દરેક વયકકત િાસન સુધી પહોંચી િકે છે. 
તેનાં દ્ારા િાસન સુધી તમારી પહોંચ 24x7 રહેિે.”  હરે જ્ારે 
દડલજ્ટલ લરેડદેરડ અને સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં 
ડીબી્ટી મહતરનું બની ગરું છે ત્ારે સાયબર સલામતીની ખાતરી 
આપરી એ સરકારની ફરજ બની ગઈ છે. ઇન્ટરન્ેટની પ્કૃતત પણ 
સમારેિી છે. સંતુલલત વરકાસ મા્ેટ સુરશક્ષત અને સમારેિી 

સાયબર સપેસ પણ મહતરનાં છે, કારણ કે ફ્ી અને એક્સેસેબલ 
ઇન્ટરને્ટ ઘણી રાર અસલામતી તરફ લઇ જાય છે. રાજકીય 
ઇચ્ાિકકત, યોગય નનયમનકારી રાતારરણ અને દડલજ્ટલ 
ઇ્ફ્ાસ્્કચરને કારણે ભારત હરે સંપણૂ્વ રીતે જરાબદાર, 

પારદિ્વક દડલજ્ટલ ્્ટાસ્ઝેક્શસ્સ 
લસસ્મ વરક્સારરામાં રૈનશ્વક 
અગ્રણી બનરાને આરે છે. દરેક 
સરકારી વરભાગે ફોન અને 
ઓનલાઇન પધ્ધતતઓ દ્ારા 
ફદરયાદો નોંધરાનું િરૂ કરી દીધું 
છે અને નનલચિત સમયમયમાદામાં 

ફદરયાદોનો નનકાલ થઈ જાય છે. કોઇ પણ નરી લસસ્મની 
સફળતા સુનનલચિત કરરા પારદર્િતા મહતરની છે. વરવરધ 
સેરાઓ મા્ેટનાં જહ્ટલ નનયમો અને િરતો, છુપી ફી અને 
રહસયમયી ભાષા દ્ારા ગ્રાહકો છેતરાઇ જાય છે અને તેમનો 
વરશ્વાસ હાંસલ કરરામાં મો્ટો અરરોધ આરે છે. આ સ્થિતતમાં 
આર્થક સાક્ષરતા અત્ંત મહતરની છે અને તેમાં દડલજ્ટલ સરેા 
અસરકારક, પારદિ્વક અને વરશ્વસનીય બનીને ઊભરી છે. 
ફાઇનાનસ્સયલ ્ેટકનોલોજીમાં ઇનોરેિનને પ્ોત્સાહન મળી રહું 
છે અને નાણાંકીય ઉતપાદન સેરાઓને સુનનયોજીત રીતે આગળ 
રધારરામાં આરી રહી છે,. જથેી નાગદરકોને ગરીબીની જાળમાંથી 
બહાર કાઢીને નાણાંકીય સર્વસમારેશિતા હેઠળ લારી િકાય. 

નાણાંકીય સવ્વસમાવસેશતાથી વવકાસકવર સાેરી
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કડજજટલ દ્ારા ભ્રષ્ાચાર પર આંકુશ

નનણ્વયઃ કે્દ્રિાલસત પ્રદેિ િડાખ માટે ઇલન્ટગ્રેટેડ 
મલ્ીપરપઝ ઇ્ફ્ાસ્ટ્ર્ચર ડેરિપમેન્ટ કોપયોરેિનની 
સ્ાપના માટે મંજૂરી
અસરઃ રૂ. 25 કરફોિિી શરેર મયૂિહી સારરે સ્પાિાર કફોપષોરેશિ 
આ વવસતારિા વવકાસ માટે સમર્પત પ્રમ સંસ્ા હશરે.
n કફોપષોરશિિી સ્ાપિારી સમગ્ર વવસતાર અિરે કેનદ્રશાસસત 

પ્દેશિા લફોકફોિફો સામાસજક-આર્રક વવકાસ રશરે.
n કફોપષોરેશિ સ્ાનિક પ્ફોિક્ટસ, હેનિહીક્ાફ્ટ્ટસ ઉદ્ફોગ, 

પય્મટિ, ટટ્ ા્સપફોટદેશિ અિરે માકદે ટટગિા પ્મફોશિ માટે કામ 
કરશરે.

n કફોપષોરેશિ લિાખમાં માળખાકહીય વવકાસ માટે મુખ્ય 
ક્સ્ટટ્ક્શિ એજ્સી તરીકે કામ કરશરે           

n રફોજગારિી તકફો પરેદા કરવાિી સારરે સારરે લિાખ વવસતારિા 
સવવાંગી અિરે સંકસલત વવકાસિરે સાકાર કરશરે

n કફોપષોરેશિિા મરેિરેસજગ દિરેક્ટર માટે રૂ. 1,44,200 –
રૂ.2,18,200િા પગારમાં એક હફોદ્ફો ઊભફો કરવાિી પણ 
મંજયૂરી આપી

નનણ્વયઃ કે્દ્રિાલસત પ્રદેિ બન્યા પછી િડાખમાં પ્રથમ 
ઉચ્ચ શિક્ણ સંસ્ા સેન્ટ્રિ રુનનરર્સટી માટે મંજૂરી
અસરઃ સરેન્ટટ્લ ્ ુનિવર્સટહી સ્પાવારી સમગ્ર વવસતારમાં ઉચ્ 
શશક્ણ અંગરેિી અસમાિતા દયૂર રશરે અિરે સ્ાનિક શશક્ણ 
સંસ્ાઓિી કામગીરી પણ સુધરશરે. તરેિાં પ્રમ તબક્કાનું કામ 
ચાર વર્્મમાં પયૂરં રશરે. જો કે, જ્ાં સુધી બબરિીંગનું નિમચાણ િ 

રાય ત્યાં સુધી ભાિાંિી જગયા પર તરેિફો પ્ારંભ કરી શકાય છરે . 
આ અંગરેિફો નિણ્મય સ્ાનિક સતરે સંસાધિફોિી ઉપલધિતાિા 
આધારે કરવામાં આવશરે.
નનણ્વયઃ આત્મનનભ્વર ભારત માટે સ્ટીિ સેકરને મજબૂત 
કરરા સપશેયાલિટી સ્ટીિ માટે પીએિઆઇ સ્ીમને મંજૂરી
અસરઃ સપરેશયાસલટહી સ્ટહીલિા સ્ાનિક ઉતપાદિ માટે પાંચ 
વર્્મ (2023-24રી 2027-28)માં રૂ. 6,322 કરફોિનું પ્ફોત્ાહિ 
આપવામાં આવશરે. પાત્રતા ધરાવતા ઉતપાદકફોિરે વૃબધિગત 
ઉતપાદિ પર 4રી 12 ટકા સુધી પ્ફોત્ાહિ
n આ યફોજિારી આશરે રૂ.40,000 કરફોિનું વધારાનું રફોકાણ 

આવવાિી સંભાવિા છરે  અિરે 25 તમસલયિ ટિ વધારાિી 
ઉતપાદિ ક્મતા રશરે. આગામી પાંચ વર્્મમાં 42 તમસલયિ 
ટિ સપરેશયાસલટહી સ્ટહીલનું ઉતપાદિ રશરે.

n આિારી રૂ. 2.5 લાખ કરફોિિાં મયૂલ્િા સપરેશયાસલટહી 
સ્ટહીલનું ઉતપાદિ અિરે વપરાશ ભારતમાં જ રશરે, 
જ રેિી હાલમાં આયાત કરવામાં આવરે છરે . આ ઉપરાંત, 
સપરેશયાસલટહી સ્ટહીલિી નિકાસ હાલિા 1.7 તમસલયિ ટિિી 
સરખામણીમાં 5.5 તમસલયિ ટિ રશરે અિરે રૂ. 33,000 
કરફોિનું વવદેશી હયૂં દિયામણ મળશરે.

n ઉચ્ ગ્રરેિિા સપરેશયાસલટહી સ્ટહીલિાં સ્ાનિક ઉતપાદિિરે 
પ્ફોત્ાહિ મળશરે અિરે આગામી પાંચ વર્ષોમાં આશરે સવા 
પાંચ લાખ રફોજગારીિી તકફો પરેદા રશરે n

કેસબનેટના જનણ્વયાે

લડાખમાં સેન્ટ્લ યુજનવસસસિટીઃ 
સ્પે. સીલ સેક્ટર માટે PLI સ્ીમ

કેન્દ્ર સરકારે નવા રચાયેલા કેન્દ્રશાસસત પ્રદેશ લરાખમાં કોપપોરેશનની રચના માટે મંજૂરી આપી છે. રાજ્યમાં 
વવકાસ પ્રવૃગતિઓને વેગ આપીને આત્મનનભ્ષર બનાવી શકાય તે હેતુથી પ્રથમ વાર આ નનણ્ષય લેવામાં આવયો છે. 
આ ઉપરાંત, સરકારે સપશેયાસલટકી સ્કીલ સેક્ટરને આત્મનનભ્ષર બનાવવાના હેતુથી પ્રોરક્શન-સલન્ક્ડ ઇનસેસટિવ 

(PLI) સ્કીમને મંજૂરી આપી છે. 2020-21માં ભારતે 40 લાખ ટન સપેશયાસલટકી સ્કીલની આયાત માટે 
રૂ. 30,000 કરોરનો ખચ્ષ કયપો હતો.
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ગવવસિત ભારત

કફો
ઇએ વવચા્ુું િહીં હફોય કે વજિ ઘટાિવા માટે જીમમાં જિારફો એક 
છફોકરફો ઓસલક્મપક સુધી પહોંચશરે એટલુ ંજ િહીં, ઓસલક્મપકમાં 
એથલરેહટક્સિા ઇતતહાસમાં દેશિરે પ્રમ સવુણ્મચદં્રક અપાવશરે. 

આ કહાિી િીરજ ચફોપિાિી છરે . ટફોક્ફો ઓસલક્મપકમાં ભાલા ફેંક (જ રેવસલિ)
માં સવુણ્મચદં્રક જીતિાર િીરજિફો જન્ 24 દિસરેમબર, 1997િાં રફોજ 
હદરયાણાિા ખદં્રા ગામિા ખરેિયૂત સતીશ અિરે સરફોજદેવીિા ઘરે રયફો હતફો. 
પાણીપતિા સપફોટ્ટસ્મ સિેષયયમિા જીમમાં િીરજ રે પ્રમ વાર ભાલફો જોયફો તરેિરે 
સપશ્મ કયષો અિરે તરેિરે ફેંક્ફો જાણરે કે તરેિરે પફોતાિાં ભવવષય તરફ ફેંક્ફો હફોય. 
િીરજ 2016માં લશકરમાં જોિાયફો અિરે ત્યારરી તરેનુ ંફફોકસ સપંયૂણ્મ રીતરે રમત 
પર જ છરે . સારી િફોકરી અિરે વધ ુસારી તાલીમ મળવારી આતંરરાષટટ્ હીય 
સતરિા એથલીટ બિવાિી િીરજિી આશા ફરી જાગી ઉઠહી. પણ એક વાર 
તમત્રફો સારરે બાસ્રેટબફોલ રમતાં રમતાં કાંિા પર ઇજા રતાં ચાર-પાંચ મહહિા 
જ રેવલીિરી દયૂર રહેવુ ંપડુ.ં ઇજામાંરી બહાર આવયા બાદ 2016િા સાઉર 
એશશયિ ગરેમસમાં િીરજ રે 82.23 મીટર દયૂર જ રેવલીિ ફેંકહીિરે પફોતાિા પ્રમ 
આતંરરાષટટ્ હીય ગફોરિ મરેિલ પર કબ્જો જમાવયફો.

આ રીતરે, ઓસલક્મપકમાં પ્રમ દદવસરે જ ભારતિરે વરેઇટ સલફ્ટીંગમાં 
રજત ચદં્રક અપાવિાર મીરાબાઇ ચાનનુુ ંજીવિ સઘંર્્મમય રહંુ છરે . તરે આઠ 

નીરજ ચાેપડા પીવી સસંધુરવવકુમાર દકહયા બજરંગ પુજનયામીરાબાઇ ચાનુ લવલીના બાેરગેહેનપુરુષ હાેકી

ટકીમ ઇનન્રયાએ ટોક્ો ઓસલમ્પકમાં ઇમતહાસ રચયો 
છે, દાયકાઓથી દેશન ેઆવી સફળતાની આશા હતી. 
ઓસલમ્પકના ઇમતહાસમાં એથલેટટક્સમાં ભારતન ેપ્રથમ ચદં્રક 
મળયો અન ેતે પણ સુવણ્ષ. ભારતીય હોકકી ટકીમ ેપણ વધ ુએક 
ઇમતહાસ લખ્ો. હોકકીમાં ભારતની સફળતા સાંભળકીન ેમોટકી 
થયલેી પેઢકીએ પ્રથમ વાર ભારતીય હોકકીની સફળતા જોઇ, જણેે 
ભારતન ે41 વર્ષ પછી પુરુર હોકકીમાં રજત ચદં્રક અપાવયો. એક 
એવી જીત જણે ેસમગ્ દેશન ેગવ્ષ અપાવ્ુ.ં આ ઓસલમ્પકમાં 
ભારતન ેએક સુવણ્ષ, બે રજત અન ેચાર કાંસય સટહત કુલ સાત 
મરેલ મળયાં. આ ઓસલમ્પકમાં ભારતનુ ંઅત્ાર સુધીનુ ંશ્ષે્ઠ 
પ્રદશ્ષન છે. ખદુ વરાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ટ્ીટ કરીન ેકહુ,ં 
પ્રફુલ્લત ભારત, પ્રરેરત ભારત, ગર્વત ભારત.

પ્રફુલ્લત ભારત, પ્રેકરત ભારત
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વર્્મિી હતી તરે સમયિી વાત છરે . તરે પફોતાિી મફોટહી બરેિ સારરે લાકિા 
વીણવા પહાિ પર ગઈ હતી. લાકિિા ભારફો એટલફો વજિદાર રઈ 
ગયફો હતફો કે મફોટહી બરેિ પરસરેવરે રેબઝરેબ રઈ ગઈ અિરે આજુબાજુમાં 
મદદ કરિારં પણ કફોઇ િહફોતુ.ં ત્યારે િાિી બરેિરે પયૂછુ,ં દીદી, શુ ંહંુ 
મદદ કરી શકંુ?  મફોટહી બરેિિરે િવાઇ લાગી કે જ રે ભારફો એ પફોતરે ઉપાિહી 
શકતી િરી તરેિરે િાિી બરેિ કઈ રીતરે ઉપાિહી શકશરે, છતાં તરેણરે હા 
પાિહી દીધી. િાિી હફોવા છતાં મીરાએ એ વજિ ઉપાિહી લીધંુ. અહીંરી 
વરેઇટ સલફ્ફ્ટગિી શરૂઆત રઈ, જ રે ઓસલક્મપકમાં ભારતિરે ચદં્રક 
અપાવવા સધુી પહોંચી.

દદકરીઓએ બતારી તાકાત, હોકીન ેફરી રધારુું માન
મણણપુરિા િાંગપફોક કાકચચગમાં સાધારણ પદરવારમાં જન્રેલી 
મીરાબાઇએ વરેઇટ સલફ્ફ્ટગિી અસાધારણ યાત્રા ઇમ્ાલરી શરૂ 
કરી હતી. તરે કહે છરે , મારી કારદકદદી બિાવવામાં ભારત સરકારિફો 
ઘણફો સહયફોગ રહ્ફો છરે . મિરે ઇજા રઈ ત્યારે ઘણી સમસયા િિહી. પણ 
ભારત સરકારે મિરે અમરેદરકા મફોકલી અિરે ઇજામાંરી સાજા રવામાં 
મદદ કરી. એ પછી મેં સારી રીતરે તાલીમ લીધી અિરે વરિ્મ  રેકફોિ્મ  પણ 
તફોડ્ફો.

બરેિતમન્ટિમાં પીવી સસધુએ કાંસયચંદ્રક અપાવયફો. આ અગાઉ, 
દરયફો ઓસલક્મપક 2016માં પણ સસધુએ દેશિરે રજતચંદ્રક અપાવયફો 
હતફો. ઓસલક્મપકિા ઇતતહાસમાં સતત બરે ચંદ્રક જીતિારી સસધુ 
ભારતિી પ્રમ મહહલા ખરેલાિહી છરે . આસામિા બાિફોમુશખયા 
ગામમાં જન્રેલી લવલીિા બફોરગફોહેિરે મહહલા બફોક્ક્સગિા 69 
દકલફો વગ્મમાં કાંસયચંદ્રક જીતીિરે દેશનુ ંગૌરવ વધા્ુું છરે . ભારતિી 
દદકરીઓએ હફોકહીમાં પણ પફોતાિી તાકાત બતાવી છરે . દેશમાં 
હફોકહીિફો સુવણ્મ ્ગુ પાછફો ફરતફો જોઈ શકાય છરે, કારણ કે મહહલા 
હફોકહી ટહીમરે ઓસલક્મપકમાં વવવિિા ટફોચિા ચાર દેશફોમાં પફોતાનુ ંસ્ાિ 
નિસચિત ક્ુું છરે . ભારતિી દદકરીઓએ ટફોક્ફોમાં ભારતનુ ં માિ 
વધા્ુું છરે , તફો પુરર્ હફોકહી ટહીમરે પણ 49 વર્્મિાં લાંબા સમયગાળા 

ટાેકા ેઆાેજલત્પિક રમતજગત 

ટાેકાે આાેજલત્પિકઃ ઊડતી નજરે..
n રમતગમતની સૌથી મો્ટી સપધમા ઓલલમ્પકમાં પ્થમ જ 

દદરસે ભારતે વરજયપતાકા લહેરારી. ભારત તરફથી 
127 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, જ ે સરતંંરિ ભારતમાંથી 
ઓલલમ્પક જનારી અત્ાર સુધીની સૌથી મો્ટી ્ટીમ છે.

n કોવરડ મહામારીને કારણે જાપાનની રાજધાની ્ટોક્ોમાં 
ઓલલમ્પકનું આયોજન લગભગ એક રષ્વ મોડંુ થરું. આ 
રખતે ઓલલમ્પકમાં પાંચ નરી રમત સામેલ કરરામાં 
આરી- કરા્ેટ, કેિ્ટ બોર્ડગ, સપો્ટ્વ  કલાઇમ્બબગ, સર્ફગ, 
બેઝબોલ.

n ્ટોક્ો ઓલલમ્પકના મકેિો્ટને ‘તમરાઇતોરા’ અને ‘સોમૈ્ટી; 
નામ આપરામાં આવરું છે. જાપાનીઝ ભાષામાં ‘તમરાઇ’ 
એ્ટલે ભવરષય અને ‘તોરા’ એ્ટલે િાશ્વત. જયારે સોમૈ્ટી 
ગુલાબી રંગનું ચેરી બલોસમ છે. આ ઉપરાંત, તે એક કહેરત 
પણ છે- અત્ંત મજબૂત

n આ રખતે ઓલલમ્પકમાં આપરામાં આરેલા સુરણ્વ, રજત, 
કાંસય ચંદ્રક, પોદડયમ, રુનનફોમ્વ જરેી રસતુઓ દરસાઇકલડ 
મહ્ટદરયલ્સમાંથી બનારરામાં આરી હતી. 78,000 ્ટન 
ઇલેક્ોનનક દડરાઇસમાંથી 5,000 મેડલ બનારરામાં 
આવયા હતા. આ ઇલેક્ોનનક દડરાઇલસસમાં દડલજ્ટલ 
કેમેરા, લેપ્ટોપ, ગે્બસ અને 62 લાખ મોબાઇલનો સમારેિ 
થાય છે.

રાિ્ીય ખેલાડીઓાેનતું જેશ, જૂનતુન ઓને ધગશ 
ઓાજે સવામેચ્ચ સ્િ પિ છે. ઓા ઓાત્મવવશ્ાસ 
ત્ાિે ઓાવે છે જ્ાિે સાચી પ્રવ્રાની ઓાેળખ 
થાય, ્ેમને પ્રાેત્ાહન મળે. ઓા ઓાત્મવવશ્ાસ 
ત્ાિે ઓાવે છે જ્ાિે ભસસ્ટમ બદલાય છે, ્ેમાં 

પાિદનશશિ્ા હાયે છે. ઓા નવાે ઓાત્મવવશ્ાસ નવા 
રાિ્ની ઓાેળખ બની િહી છે.

-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન
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પ્રથમ કદવસે જ ટીમ 
ઇત્ન્ડયાનું મનાેબળ વધાયુાં
મીરાબાઇ ચાનુએ ભારતને રજતચંદ્રક 
અપારીને ભારતને ગૌરર અપાવરુ ં
એ્ટલું જ નહીં, પોતાના સાથી 
ખેલાડીઓને પણ ટહમત આપી. રેઇ્ટ 
લલફ્ફ્ટગમાં રજતચંદ્રક જીતીને ભારત 
પાછી આરી ત્ારે તેનું ભવય સરાગત 
થરું. પોતાનો ચંદ્રક દેિને સમર્પત 
કરતા તેણે કહંુ, “ચોક્કસપણે, મારા 
મા્ેટ આ સપનું સાકાર થરા સમાન 
છે. હંુ આ મેડલ રાષ્્ટને સમર્પત કરં 
છંુ અને દેિરાસીઓનો આભાર માનું 
છંુ, જમેની કરોડો પ્ાથ્વના-શુભેચ્ાઓ 
ઓલલમ્પકની સફરમાં મારી સાથે 
હતી. હંુ મારા પદરરાર અને ખાસ 
કરીને મારી માતાને આભાર માનું છંુ, 
જમેણે મારા પર વરશ્વાસ મૂકીને પોતાની 
ઇચ્ાઓનું બલલદાન આપરુ ંછે. હંુ 
ભારત સરકાર, રમતગમત મંરિાલય, 
સપો્ટ્ટસ્વ ઓથોદર્ટી ઓફ ઇન્ડયા, 
રેલરે અને તમામ પ્ાયોજકોનો પણ 
આભાર માનું છંુ.”

ઓાેનલન્પિકમાં રાિ્ની ઓા સફળ્ા દશા્ચવે છે કે કઈ 
િી્ે ટાિગેટ ઓાેનલન્પિક પાેરડયમ યાેજના (TOPS) જેવા 

કાય્ચક્રમે ઓાપણા ઓેથલીટાેના વવકાસ ઓને રાિ્ની ચંદ્રકાે 
મેળવવાની ઓપેક્ા વધાિવામાં મહત્પૂણ્ચ રૂવમકા રજવી છે.

-આનુરાગ સસંહ ઠાકુર, કેન્દ્ીય રમતગમત મંત્રી

બાદ સરેમીફાઇિલમાં પ્વરેશ મરેળવયફો. કાંસયચંદ્રક માટે રયરેલી સપધચામાં ભારતીય 
હફોકહી ટહીમરે જોરદાર દેખાવ કરીિરે જમ્મિી જ રેવી તાકાતવાિ ટહીમિરે હરાવીિરે તતરંગાિી 
શાિ જાળવી. હદરયાણાિા સફોિરેપત સજલલાિા િહરી િામિા િાિા ગામિાં રવવકુમાર 
દહહયાએ કુશતીિા 57 દકલફો વગ્મમાં રજતચંદ્રક મરેળવીિરે દેશનુ ં િામ રફોશિ ક્ુું. 
કુશતીમાં બજરંગ પનુિયા પણ કાંસયચદં્રક જીત્યા. ઓસલક્મપકિા ઇતતહાસમાં કુશતીિી 
રમતમાં ભારતિરે મળરેલફો આ સાતમફો ચંદ્રક છરે .

રમતગમતમાં ભારતના સરર્ણમ સમયની િરૂઆત
ઓસલક્મપકમાં ભારતીય ખરેલાિહીઓિફો દેખાવ એ વાતિી સાબબતી છરે  કે ટારગરેટ 
ઓસલક્મપક પફોદિયમ (TOPS) જ રેવા કાય્મક્મફોએ આપણા ખરેલાિહીઓિા વવકાસમાં 
મહતવપયૂણ્મ ભયૂતમકા ભજવી છરે , જ રે અતંરે ચદં્રકફોમાં પદરણમી છરે . મફોદી સરકાર 
પ્તતભાશાળહી ખરેલાિહીઓિરે તાલીમ આપવાનુ ંકામ ચાલ ુરાખશરે અિરે તરેમિરે ટફોચિી 
સપધચાઓમાં ઉતૃ્ષટ દેખાવ કરવા તમામ સુવવધા પયૂરી પાિશરે. તરેમિા દેખાવરે સમગ્ર 
દેશમાં અપરેક્ાઓ જગાવી છરે . પયૂવષોત્તર રાજ્ફોિા વધ ુ ખરેલાિહીઓિી એક પરેઢહીિરે 
તરેમાંરી પ્રેરણા મળશરે, તફો અન્ય રાજ્ફોમાં પણ ્વુક-્વુતીઓ રમતગમત ક્રેત્રમાં 
ધયાિ કેનદ્રરીત કરવા પ્રેરાશરે. n

ટાકેા ેઆાેજલત્પિક રમતજગત 
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देश

હ�ોકીન� 
જાદુગર

એ
ક સમય હતો જ્યારે જમ્મનીનો 'સરમખુત્યાર' એડોલ્ફ 
હહટલર પણ ભયારતીય હોકીનો ફેન હતો. ત ે ભયારતીય 
હોકી ટીમનયા મહયાન ખલેયાડી ધયયાનચદંનો પ્રશસંક હતો. 

ભયારતીય ટીમે ઓલલમ્પક ગમેસમાં 1928થી 1956 સધુી છ વયાર ગોલડ 
મડેલ જીત્ો હતો, જમેાંથી ત્રણ મડેલ જીતનયાર ટીમમાં મજેર ધયયાનચદં 
હતયા. કહેવયાય છે કે, ધયયાનચદંની સ્ટિકમાં બોલ એ રીત ેચોંટી જતો હતો 
કે હોલનેડમાં લોકોએ તેમની હોકી સ્ટિક તોડયાવીન ેચકે કરુું કે ક્ાંક તમેાં 
ચુબંક તો નથી લગયાવરુ ંન.ે વવયનેયાની સપોટ્સ્મ કલબમાં તમેની એક મરૂ્ત 
લગયાવવયામાં આવી છે, જમેાં તમેનાં ચયાર હયાથ અન ેચયાર સ્ટિક મકૂવયામાં 
આવી છે. જાણ ેકે તેઓ કોઈ ભગવયાન હોય. હોકીમાંથી તમેની નનવતૃ્તિનયા 
50 વર્મ પછીની એક ઘટનયા જાણીતી છે. મરનુનકમાં ધયયાનચદંનયા પતુ્ર 
અશોકકુમયારન ેમળવયા વ્હિલચરે પર એક વધૃ્ધ આવયયા. તમેનયા હયાથમાં 
1936નાં વર્મનુ ં પીળુ ં પડી ગયલેુ ં ફયાટેલાં અખબયારનુ ં કટટગ હતુ,ં જમેાં 
ધયયાનચદંની શલૈીની પ્રશસંયા કરવયામાં આવી હતી. અશોકકુમયાર પણ 
હોકીનયા ખલેયાડી હતયા.

ધયયાનચદંનો જન્મ 29 ઓગટિ, 1905નાં રોજ અલ્યાબયાદમાં થયો 
હતો. તમેન વપતયા લશકરમાં હતયા. બયાળપણમાં હોકી સયાથ ેકોઇ સબંધં 
નહોતો. 16 વર્મની વય ે 1922માં દદલ્ીમાં લશકરની પ્રથમ બ્યાહ્મણ 
રેજીમને્ટમાં લસપયાહી તરીકે ભતતી થઈ ગયયા. અહીં સબુદેયાર તતવયારીએ 
તમેન ેહોકી રમતયા કયયા. ત્યારે તમેનુ ંનયામ ધયયાન સસહ હતુ.ં રોજ રયાત્ર ેતઓે 
હોકીની પ્રકે્ીસ કરતયા. એક રયાત્ર ે તમેની પ્રતતબધ્ધતયા જોઇન ે સબુદેયાર 
તતવયારી ખશુ થઇન ેબોલ્યા, “ચાંદકી રોશનીમેં જસૈ ેમહેનત કર રહે હો, 
એક દદન હોકીકયા ચાંદ બનકર ચમકોગ.ે મૈં આજસ ે તમુહેં  ધયયાન સસહ 

નહીં, ધયયાનચદં કહકર પકુયારંગયા.” અહીંથી, ધયયાનચદંની સફળતયાની 
ગયાથયા શરૂ થયાય છે. 1926માં પ્રથમ વયાર ન્ઝૂીલનેડ ટુર મયાટે ટીમમાં 
પસદંગી થઈ. નૂ્ઝીલનેડમાં ભયારતીય ટીમ કુલ 21 મચે રમી, જમેાંથી 
18માં વવજય મળેવયો. ભયારત ે કુલ 192 ગોલ કયયા, જમેાંથી 100 ગોલ 
એકલયા ધયયાનચદંનયા હતયા. વતૈ્વિક હોકીમાં ધયયાનચદંનો આ પ્રથમ ધમયાકો 
હતો. 1928નયા એમટિડ્મમ ઓલલમ્પક ગમેસમાં ભયારત તરફથી તઓે 
સૌથી વધ ુ14 ગોલ કરનયાર ખલેયાડી હતયા. એક અખબયારે લખંુ. “આ 
હોકી નહીં, પણ જાદુ હતો અન ેધયયાનચદં હોકીનયા જાદુગર છે.” 1932ની 
ઓલલમ્પક ફયાઇનલમાં ભયારત ે અમદેરકયાન ે 24-1થી હરયાવરુ ં હતુ.ં આ 
મચેમાં ધયયાનચદેં 8  અન ેતમેનયા ભયાઇ રૂપ સસહે 10 ગોલ કયયા હતયા. એક 
મચેમાં 24 ગોલ કરવયાનો 86 વર્મનો રેકોડ્મ  ભયારતીય હોકી ટીમ ે2018માં 
ઇનડોનવે્શયયામાં રમયાયલેી એવ્શયન ગમેસમાં હોંગકોંગન ે26-0થી હરયાવીને 
તોડ્ો. ધયયાનચદેં 1928, 1932 અન ે1936નયા ઓલલમ્પક્સમાં ભયારતનંુ 
પ્રતતનનધધતવ કરુું. ત્રણયે વયાર ભયારત ેગોલડમડેલ જીત્ો. 1936નયા બર્લન 
ઓલલમ્પકમાં ધયયાનચદંની અસયાધયારણ રમતથી પ્રભયાવવત થઈન ેહહટલરે 
તમેન ેજમ્મન લશકરમાં કન્મલનયા હોદ્યા પર જોડયાવયા આમતં્રણ આપરુ ંહતુ,ં 
પણ ધયયાનચદેં આ ઓફરન ેનકયારી કયાઢી.

500થી વધ ુગોલ કરનયારયા ધયયાનચદં 42 વર્મ સધુી હોકી રમયયા બયાદ 
1948માં હોકીમાંથી નનવતૃ્તિ લીધી. તમેન ે1956માં ભયારતનાં પ્રતતષ્ઠિત 
નયાગદરક સન્મયાન પદ્મભરૂણથી નવયાજવયામાં આવયયા. 3 દડસમેબર, 
1979નાં રોજ તમેનુ ંઅવસયાન થરુ.ં ઝાંસીનયા એ મદેયાન પર ધયયાનચદંનયા 
અતંતમ સસં્યાર કરવયામાં આવયયા, જ્ાં તઓે હોકી રમતયા હતયા.n

મોજર ધ્�નચંદ ભ�રતન� પ્રથમ 
ખોલ�ડી હત�, જોમણો દોશનો 

સન્�ન અનો ગર્વ અપ�વું. દોશમ�ં 
રમતગમતન�ો સર�વોચ્ચ પુરસ્�ર 

તોમન�ં ન�મ પર ર�ખર�ો અો જ ય�ોગય 
છો .

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, રડ�પ્રધ�ન    

જન્મઃ 29 ઓગસ્ટ, 1905
મૃત્યમઃ 03 ડિસેમ્બર, 1979

મોજર ધ્�નચંદવક્તિત્વ

ફુટબોલમાં પેલે, ક્રિકેટમાં બ્ેડમેન અને ટેનનસમાં રોડલેવર જવેું 
જ સ્થાન હોકીમાં મેજર ધ્થાનચંદનું છે. મેજર ધ્થાનચંદ ત્રણ 
દથા્કથા કરતથા વધુ સમ્ સુધી વવશ્વ હોકીમાં છવથા્ેલથા રહ્થા. 
તેમને રમતથા જોઇને ડોન બ્ેડમેને કહંુ હતું, “હોકીમાં તેઓ એવી 
રીતે ગોલ કરે છે, જમે અમે ક્રિકેટમાં રન બનથાવીએ છીએ.”  
તેમનથા જન્મક્દવસ 29 ઓગસ્ટને આપણે રથાષટ્ી્ રમત ક્દવસ 
તરીકે મનથાવીએ છીએ. હોકીનથા જાદુગરનથા 115મથા જન્મક્દવસનથા 
થોડાં ક્દવસ પહેલાં વડથાપ્રધથાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશનથા સવવોચ્ચ 
ખેલ પુરસ્થાર હવે તેમનાં નથામ પર આપવથાનો નનણ્ણ્ ક્વો છે...



28 ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 ઓગસ્ટ, 2021

રસી મૂકાવાે આને બનાે

'બાહુબલી'
હાલમાં જ્યારે સમગ્ વવશ્વ કોવવર જવેી મહામારી સામે લરકી રહું છે ત્ારે તેમાંથી બચવા માટેનાં બે સરળ 

ઉપાય છે. પ્રથમ, કોવવર પ્રોટોકોલનું કરક પાલન અને બીજુ ંરસીકરણ. ‘ટેસ્, ટે્સ અને ટ્કીટમેટિ’ની સાથે સાથે 
ભારતમાં વવશ્વનું સૌથી મોટંુ રસીકરણ અભભયાન ચાલી રહું છે ત્ારે યોગય સમયે રસી લેવાની સાથે સાથે 

કોવવર પ્રોટોકોલનું બરાબર પાલન કરવું એ તમારી જવાબદારી છે. વરાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ માટે લોકોને 
અપીલ કરતા કહું છે કે, રસી બાવરા (‘બાહુ’) પર લાગે છે અને જ્યારે રસી ‘બાહુ’ પર લાગે છે ત્ારે બધાં 

‘બાહુબલી’ બની જાય છે.” તેથી હવે તમારે પણ બાહુબલી બનવાનો સમય આવી ગયો છે...

સરકાર સમગ્ર દેશમાં કફોવવિ-19 રસીકરણિી 
ઝિપ વધારવા માટે પ્તતબધ્ધ છરે . એટલાં 
માટે જ રસીકરણ અબ્ભયાિ દ્ારા રાજ્ફો અિરે 

કેનદ્રશાસસત પ્દેશફોિરે રસીિી ઉપલધિતાિી પયૂવ્મ માહહતી 
આપવામાં આવરે છરે , જ રેરી તરેઓ રસીકરણ ઝયૂંબરેશિરે વરેગ 
આપવા વધુ સારી રીતરે યફોજિા બિાવી શકે. 21 જયૂિરી શરૂ 
રયરેલા રાષટટ્ વયાપી રસીકરણ કાય્મક્મિાં ભાગ રૂપરે સરકાર 
રાજ્ફો અિરે કેનદ્રશાસસત પ્દેશફોિરે મફતમાં રસી આપી રહહી 
છરે . તમામિરે રસી ઉપલધિ કરાવવાિા કફોવવિ રસીકરણ 
ઝયૂંબરેશિા િવા તબક્કા હેઠળ કેનદ્ર સરકાર દેશમાં રસી 
ઉતપાદકફો દ્ારા બિાવવામાં આવતી 75 ટકા રસી ખરીદશરે 
અિરે રાજ્ફો તરા કેનદ્રશાસસત પ્દેશફોિરે તરે મફતમાં પયૂરી 
પાિશરે. ભારત બાયફોટેકિી કફોવરેક્ક્સિનું બાળકફો પર ત્રીજા 
તબક્કાનંુ પરીક્ણ ચાલુ છરે . િટ્ગ કન્ટટ્ ફોલર જિરલ ઓફ 
ઇનનિયા (DCGI) એ કફોવવિ-19 સામરેિી બરે રસી કફોવરેક્ક્સિ 
અિરે કફોવવશીરિિા તમશ્રણ િફોઝનું એિાસલસસસ કરવાિી 
દરખાસતિરે મંજયૂરી આપી છરે . િીતત આયફોગિા સભય િફો., વી 
કે પૌલિા કહેવા પ્માણરે સીએમસી, વરેલલફોર ખાતરે દરસચ્મ 
સ્ટિહી કરવાિી મંજયૂરી આપવામાં આવી છરે .

દેશમાં અત્યાર સુધી 50 કરફોિરી વધુ િફોઝ આપી દેવામાં 
આવયા છરે . રસીકરણિરે કારણરે કફોવવિ વવરધ્ધ લિાઈમાં 
ઘણી મદદ મળહી રહહી છરે . આિરે કારણરે સદક્ય કેસફોિી સારરે 
સારરે િવા કેસફોમાં પણ ઘટાિફો રયફો છરે . આરફોગય મંત્રાલય 
તરેિાં પર સંપયૂણ્મ િજર રાખી રહું છરે . િીતત આયફોગિા સભય 

્હેવાિાનેી માસેમમાં ઓે ચાકે્કસ 
યાદ િાખજે કે કાેિાનેા હજતુ  ઓાપણી 

વચ્ચેથી ગયાે નથી. કાેિાનેા સાથે 
સંકળાયેલા પ્રાેટાેકાેલ ઓાપણે 

રૂલવાના નથી. ્મે સ્વસ્થ ઓને 
ખતુશ િહા.ે

-નરેન્દ્ માેદી, વડાપ્રધાન

કાેવવડ સામેની લડાઈ ભારતની આાગેકૂચ
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િફો. વી કે પૌલરે જણાવ્ું કે, કફોરફોિાિી બીજી લહેર હજુ પયૂરી 
િરી રઇ. કેટલાંક રાજ્ફોમાં વધતા કેસફો હજુ ચચતાનું કારણ 
છરે .
રધુ એક સરદેિી રસી મળરાની સંભારના
દેશમાં સપટેમબર સુધીમાં વધુ એક સવદેશી રસી લોંચ રઈ શકે 
છરે . હૈદરાબાદ બ્સ્ત કંપિી બાયફોલફોજીકલ-ઇ સલતમટેિિી 
રસીિાં ત્રીજા તબક્કાનું પરીક્ણ ચાલી રહું છરે . એક અનુમાિ 
પ્માણરે, ઓગસ્ટિા અંત સુધીમાં તરે ઉપયફોગ માટે મંજયૂરી માગી 
શકે છરે . કંપિી દિસરેમબર સુધીમાં સરકારિરે 30 કરફોિ િફોઝ 
ઉપલધિ કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવરે છરે . જયૂિમાં, કેનદ્રરીય આરફોગય 
મંત્રાલય તરફરી પ્સસધ્ધ કરવામાં આવરેલા નિવરેદિમાં 
કહેવામાં આવ્ંુ હતું કે, બાયફોલફોજીકલ-ઇિરે રૂ. 1500 કરફોિનું 
એિવા્સ પરેમરેન્ટ કરવામાં આવશરે. િાગદરકફોિરે સલામત, 
અસરકારક, સસતી અિરે સુલભ કફોવવિ-19 રસીિા િફોઝ 
ઉપલધિ કરવાિા તમશિ સારરે આગળ વધતા કેનદ્ર સરકારે 
બાયફોલફોજીકલ-ઇિી રસીિરે વપ્-ક્કલનિકલ તબક્કારી માંિહીિરે 
ત્રીજા તબક્કા સુધી મદદ કરી છરે . આ રસી મળવારી દેશમાં 
રસીકરણ અબ્ભયાિિી ઝિપમાં ચફોક્કસપણરે ઝિપ આવશરે.
આદદરાસી લજલિાઓમાં રસીકરણમાં ઝડપ
આદદવાસી સજલલાઓમાં રસીકરણ અબ્ભયાિ ઝિપી 
કરવા કેનદ્ર સરકાર અિરેક પ્યાસ કરી રહહી છરે . આ અંતગ્મત 
કેનદ્રરીય આરફોગય અિરે પદરવાર કલ્ાણ મંત્રાલયરે ્ુનિસરેફિી 
ભાગીદારીમાં 16 રાજ્ફો અિરે કમ્ુનિટહી રેદિયફો સ્ટરેશિિા 
પ્તતનિધધઓ માટે તાજ રેતરમાં જ કમ્ુનિકેશિ જાગૃતત 
શશબબરનંુ આયફોજિ ક્ુું. રીમ આધાદરત આ સત્રમાં ‘કફોવવિ 
એપ્ફોવપયરેટ બબહેવવયર’ અંગરે અર્મપયૂણ્મ જાગૃતત ઝયૂંબરેશ હાર 

બાળકા ેમાટે કાેવવડ રસી
દેશમાં બાળકફો માટેિી કફોવવિ રસી ઓગસ્ટિા 
અંત સુધીમાં આવી શકે છરે  એવા સંકેત સરકાર 

તરફરી મળયા છરે . 
પહેલાં બાળકફો માટેિી 
રસી સપટેમબર સુધીમાં 
આવવાિી શક્તા 
વયકત કરવામાં આવી 
હતી. AIIMS િા વિા 
િફો. રણદીપ ગુલરેદરયાએ 
અગાઉ કહંુ હતું કે, 
બાળકફો માટેિી રસીિરે 
સપટેમબર સુધી મંજયૂરી 

મળવાિી સંભાવિા છરે . દેશમાં બાળકફો માટે ઝાયિસ 
કેદિલાિી રસી પરીક્ણિા અંતતમ તબક્કામાં છરે .

ધરવાિી અિરે ખાસ કરીિરે અંતદરયાળ વવસતારફોમાં 
રહેતા સમુદાયફોમાં કફોવવિ રસી અિરે રસીકરણ અંગરેિફો 
અંધવવવિાસ દયૂર કરવાિી જરૂર પર ભાર મયૂકવામાં આવયફો 
હતફો. પ્ાદેશશક ભાર્ાિાં કમ્ુનિટહી રેદિયફો સ્ટરેશિફોિા 
કાય્મક્મફોિફો હેતુ સમુદાયફોિરે કફોવવિ ઉપ્ુકત વયવહારિા 
મહતવ અંગરે શશશક્ત કરવાિફો, રસી સારરે સંકળાયરેલી 
ગરેરમાન્યતાઓ અંગરે સાચી માહહતી આપવાિફો અિરે 
રસીકરણિી પ્ગતત અંગરે જાગૃતત ફેલાવવાિફો હતફો. 
આ  કાય્મક્મિરે કારણરે ભારતિા અિરેક આદદવાસી 
સજલલાઓમાં રસીકરણમાં ઝિપ આવી છરે .  n

આ�વતહાસસક સફળતાઃ રસીકરણમાં 50 કરાેડના ેઆાંક વટાવ્યાે
85
કદવસ45

કદવસ 24
કદવસ 20

કદવસ

50
કરાેડ ડાઝે

40
કરાડે ડાેઝ

30
કરાેડ ડાેઝ

20
કરાેડ ડાેઝ

10
કરાેડ ડાેઝ

29
કદવસ 

50
34.9

14.99.48.67.77

આાંકડા કરાેડમાં | 6 આાેગસ, 2021 સુધીનાં

કાેવવડ 19 પિ ઓાયાેનજ્ મતુખ્યમંત્ીઓાેની 
બેઠકમાં વડાપ્રધાનનતું સંબાેધન 

સારંળવા માટે ક્યતુઓાિ કાેડ સે્ન કિાે
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વ્યાવહાકરક સશક્ણ 
તરફ આાગળ વધતાે દેશ

નિી શશક્ષણ નીતતનું એક િર્ત

आगे बढ़ रहा भारि कोतवड से जंग

ગયા વરષે જાહેર કરવામાં આવેલી રાષટ્કીય શશક્ષણ નીમતનો હેતુ દેશની શશક્ષણ વયવસ્ામાં સુધારો કરીને 
વવદ્ાથથીઓને ભવવષયની જરૂરરયાતો પ્રમાણે રોજગારને લાયક બનાવવાનો છે. 34 વર્ષના લાંબા સમયગાળા 

બાદ જાહેર કરવામાં આવેલી નવી રાષટ્કીય શશક્ષણ નીમત નવા ભારતના નનમમાણ માટેનો એક સતંભ છે. 
સૈધ્ાંમતક શશક્ષણને વયવહારરક શશક્ષણ બદલવાની આ યોજનાને 29 જુલાઇએ એક વર્ષ થ્ું ત્ારે વરાપ્રધાન 

મોદીએ આ નીમતને સમાવેશી બનાવવા ફરી એક વાર કેટલીક નવી પહેલ જાહેર કરી....

િવી રાષટટ્ હીય શશક્ણ િીતતિરે મજંયૂરી મળયાિરે 29 જુલાઇએ એક 
વર્્મ પયૂરં ર્ંુ છરે . આ પ્સગંરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ શશક્ણ 
સારરે સકંળાયરેલા નિષણાતફો, વવદ્ારથીઓ અિરે શશક્કફો સારરે 

સંવાદ કયષો. તરેમણરે કહુ,ં “ભવવષયમાં આપણરે કેટલાં આગળ જઈશુ,ં 
કેટલી ઊંચાઇ પ્ાપત કરીશંુ, તરેિફો આધાર એ બાબત પર છરે કે આપણરે 
આપણા ્ુવાિફોિરે હાલમાં કેવંુ શશક્ણ આપી રહ્ા છીએ, કેવી દદશા 
આપી રહ્ા છીએ. રાષટટ્  નિમચાણિા આ યજ્માં િવી રાષટટ્ હીય શશક્ણ 
િીતત સૌરી મહતવિી છરે .” આ સવંાદ દરતમયાિ વિાપ્ધાિ મફોદીએ 
વીતરેલા એક વર્્મમાં શશક્ણ િીતત અતંગ્મત લરેવામાં આવરેલાં પગલાં 
અગંરે વવગતવાર જણાવ્ંુ અિરે કેટલીક િવી પહેલ પણ જાહેર કરીઃ 
નરી રાષટ્ર ીય શિક્ણ નીમત અતંગ્વત એક રર્વમાં કરરામાં આરેિી 
એ પહેિ જનેો ઉલિખે રડાપ્રધાન ેકયયો.
n રાષટટ્ હીય શશક્ણ િીતતમાં ઓિલાઇિ અભયાસિરે પ્ારતમકતા 

અિરે પ્ફોત્ાહિ બંિરે આપવામાં આવયા છરે , જ રેિાં પદરણામ 
કફોવવિ મહામારી દરતમયાિ જોવા મળયાં. પીએમ-ઇ વવદ્ા 
કાય્મક્મ અંતગ્મત ઓિલાઇિ, ટેસલવવઝિ, કમ્ુનિટહી 
રેદિયફોિા માધયમરી અભયાસ ચાલુ રહ્ફો.

n વિ િરેશિ-વિ દિસજટલ પલરેટફફોમ્મ પ્રેદરત દીક્ા કાય્મક્મમાં 

શાળાકહીય અભયાસક્મ પર આધાદરત 32 ભાર્ામાં 1.85 
લાખરી વધુ ઇ-સામગ્રી ઉપલધિ કરવામાં આવી છરે . એક 
વર્્મમાં આ પલરેટફફોમ્મ પર વવશઝટસ્મિી સંખ્યા 200 કરફોિરી 
વધીિરે 2300 કરફોિ રઈ ગઈ છરે .

n કફોવવિ સમય દરતમયાિ JEE-NEETિી પરીક્ા ઓિલાઇિ રઈ, 
જ રેિરે કારણરે કફોઇ વવદ્ારથીનું સત્ર બગડું િહીં

n ્ુજીસીએ ઓિલાઇિ અભયાસિી માગ્મદર્શકા જારી કરી. 
ઓિલાઇિ અભયાસક્મફોિી સંખ્યા 37રી વધીિરે 216 રઈ છરે . 
સંસ્ાઓિી સંખ્યા 7રી વધીિરે 41 રઈ ગઈ છરે .

n ઓિલાઇિ અભયાસ માટે સવયં (SWAYAM) પફોટ્મલ, જ રેિાં પર 
હાલમાં 814 દિગ્રી અિરે દિપલફોમા કફોસ્મ ઉપલધિ છરે . ગયા વર્ષે 54 
લાખરી વધુ વવદ્ારથીઓએ તરેિાં પર રજીસ્ટટ્રેશિ કરાવ્ું

n આ િવી િીતતિરે કારણરે ભારતમાં ભણવા આવતા વવદેશી 
વવદ્ારથીઓિરે પણ ભારતિી િક્કર વયવસ્ાિફો લાભ મળયફો 
છરે . ‘નિષઠા’ અંતગ્મત લગભગ 24 લાખ પ્ારતમક શશક્કફોિરે 
તાલીમ આપવામાં આવી. કૌશલ્ વવકાસ મંત્રાલય દ્ારા 
છરેલલાં એક વર્્મમાં એક લાખરી વધુ આરફોગયકમથીઓિરે 
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તાલીમ આપવામાં આવી છરે .
n શશક્ણ િીતત અંતગ્મત ‘સાર્મક’ કાય્મક્મિી રચિા કરવામાં 

આવી, જ રે શાળાકહીય અભયાસમાં આ િીતતિા સરળ 
અમલીકરણ માટેિફો સુસંકસલત એક્શિ પલાિ છરે . આ 
અંતગ્મત િરેશિલ કેમપરેઇિ ‘નિપુણ’િી શરૂઆત કરવામાં 
આવી હતી. તરેિફો હેતુ બાળકફોમાં સમજિી સારરે સારરે 
પ્ારતમક ગણતરીિી ક્મતાિરે વવક્સાવવાિફો છરે .

n સુ્લ બરેગનું વજિ અિરે હફોમવક્મ  ઓછંુ કરવા માટે માગ્મદર્શકા 
જારી કરવામાં આવી. બાળકફોિી માિસસક અિરે તણાવ સંબંધધત 
સમસયાઓ ઉકેલવા માટે MANODARPAN પફોટ્મલ અિરે 

હેલપલાઇિ િંબર પણ  શરૂ કરવામાં આવયફો.
n શશક્ણ િીતતમાં છઠ્ા ધફોરણરી જ કફોરિગ, િેટા સાય્સ, 

િાણાંકહીય સાક્રતા અિરે હેનિહીક્ાફ્ટ્ટસિા વફોકેશિલ કફોસ્મ 
સામરેલ કરવામાં આવયા છરે .

n ધફોરણ 10 અિરે 12િા વવદ્ારથીઓ માટે સીબીએસઇ દ્ારા 
કવફોસલફાઇિ ફેઝ્ટિ એસરેસમરેન્ટિી શરૂઆત કરવામાં આવી છરેn

નવા ભારતના ભવવષ્યનાે આાધાર બનનાર નવી નીવત
િડિાપ્રધાને નિી રાષટ્ીય શશક્ષણ નીતત 2020 અંતગ્તત જાહેર કરેલી નિી પહેલ

n  િરદ્ાપ્રરેિઃ  બાળકને ધોરણ એકમાં પ્રેિ મા્ેટ તૈયાર કરરા નરી 
નીતતમાં કરરામાં આરેલાં સૂચનોને પગલે એનસીઇઆર્ટી દ્ારા બાળકો 
મા્ેટ તૈયાર કરરામાં આરેલું રિણ મહહનાનું મોડ્ુલ-‘વરદ્ાપ્રેિ’ 
આ અભયાસરિમમાં અક્ષર, અરાજ, િબ્, રંગ, આકાર અને સખં્યા 
િીખરાની રસપ્દ પ્વૃનત્ઓ છે. તેનાં દ્ારા બાળકોમાં પૂર્વ સાક્ષરતા, 
પૂર્વગણતરી અને સામાલજક કૌિલ્યનો વરકાસ થિે. વરદ્ાપ્રેિનો હેતુ 
બાળકોમાં શિક્ષણનો મજબૂત પાયો નાખરાનો છે.

n ભારતીય સાંકેમતક ભારાઃ દેિમાં રિણ લાખથી રધુ બાળકો એરા છે 
જમેને સાંકેતતક ભાષાઓની જરૂર પડે છે. આ બાબતને ધયાનમાં રાખતા 
ભારતીય સાંકેતતક ભાષાઓને વરષયનો દરજ્જો આપરામાં આવયો 
છે. વરદ્ાથથીઓ તેને ભાષા તરીકે ભણી િકિે. આનાથી દદવયાંગ 
વરદ્ાથથીઓને મદદ મળિે.

n NISHTHA 2.0 : વરશ્વનો સૌથી મો્ટો શિક્ષક તાલીમ કાય્વરિમ, તેનાથી 
શિક્ષકો બાળકોની પ્તતભા પારખીને તેમનો વરકાસ કરી િકે. પ્ાથતમક 
સતરે શિક્ષકોની તાલીમ બાદ NISHTHA માં નરા બનારેલા 68 મોડ્ુલ 
દ્ારા માધયતમક સતરના 10 લાખથી રધુ શિક્ષકોને તાલીમ આપરામાં 
આરિે.

n SAFAL  (સ્ટ્ર્ચર એસેસમેન્ટ ફોર એનાલિલસસ િર્નગ) : 
સીબીએસઇની 25,000 િાળાઓના ધોરણ 3,5 અને 8ના 50 લાખ 
બાળકો મા્ેટ આ કિીમ તૈયાર કરરામાં આરી છે. સપધમા આધાદરત આ 
એસેસમેન્ટમાં એપપલકેિન આધાદરત પ્શ્ો અને ઉચ્ચ સતરીય વરચાર 
કુિળતા આધાદરત કોસ્સેપ્ટ દ્ારા બાળકોનું મલૂ્યાંકન કરરામાં આરિે.

n આર્ટદફશિયિ ઇને્ટલિજનસઃ AI નરા ભારતને આગળ લઈ જઈ રહંુ 
છે. તમામને ધયાનમાં રાખીને AI ભારતનો વરૂહ ઘડરામાં આવયો છે. 
મંરિાલય, સીબીએસઇ. ઇને્ટલ ઇન્ડયાએ ‘AI for all'’નો પ્ારંભ કયયો 
છે. આ કાય્વરિમ ચાર કલાકની અંદર પૂરો કરી િકાય છે અને તે 11 
ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે

n એકેડેમમક બેંક ઓફ કે્રદડટઃ રુજીસીએ આને તૈયાર કરુું છે. વરદ્ાથથી 
તેમાં પોતાનું િૈક્ષણણક ખાતું ખોલારી િકે છે, જમેાં તેમનાં દ્ારા 
મેળરરામાં આરેલા રેિદડ્ટ જમા કરરામાં આરિે. વરદ્ાથથી પોતાના 
ખાતામાં જમા રેિદડ્ટનો ઉપયોગ દડગ્રી લેરા મા્ેટ કરી િકિે. રુજીસી 

દ્ારા મલ્ીપલ એન્્ટી અને મલ્ીપલ એકકઝ્ટ મા્ેટ પણ માગ્વદર્િકા 
જારી કરરામાં આરી છે.

n પ્રાદેશિક ભારામાં એન્જનનયરીંગ પ્રોગ્રામઃ એસ્્જનનયરીંગ કોસ્વનો 11 
ભારતીય ભાષામાં અનુરાદ કરરા મા્ેટ ્ુટલ વરક્સારરામાં આવરું છે. 
8 રાજ્ોની 14 એસ્્જનનયરીંગ કોલેજ પાંચ ભારતીય ભાષાઓ-હહ્દી, 
તાતમલ, તેલુગ,ુ મરાઠી અને બાંગલામાં એસ્્જનનયરીંગનો અભયાસ િરૂ 
કરરા જઈ રહી છે.

n  ઉચ્ચ અભયાસનું આંતરરાષટ્ર ીયકરણઃ ભારતીય અને વરદેિી ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સંથિાઓ રચ્ચે પરસપર સહયોગ રધે તે મા્ેટ રુજીસીએ 
રેિદડ્ટ ્્ટાસ્સફર સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંથિાઓ રચ્ચે પરસપર જોડાણની 
માગ્વદર્િકા જારી કરી છે. ભારતીય વરદ્ાથથીઓને રૈનશ્વક શિક્ષણનો 
લાભ મળિે, જ્ારે વરદેિી વરદ્ાથથીઓના આરરાથી આંતરરાષ્્ટીય 
સતરે આપણી વરશ્વસનીયતા રધિે.

n નેિનિ દડલજટિ એજ્ુકેિન આર્કટે્ચરઃ દડલજ્ટલ ફસ્્વના 
વરચાર પર આધાદરત શિક્ષણનું સૌથી મો્ંુટ ઇ્ફ્ાસ્કચર. તે ઓપન 
સપેસ અને ઓપન સ્ા્ડડ્વસ પર આધાદરત હિે, જથેી રાજ્ો અને 
ઉદ્ોગસાહલસકો તેનો ઉપયોગ કરીને ઇનોરેહ્ટર રેડી એજ્ુકેિન 
સોલ્ુિસ્સ બનારિે. આ દડલજ્ટલ ઇ્ફ્ાસ્્કચર છે, જમેાં ભણતર, 
શિક્ષણ, પલાનનગ અને ગરન્વસ્સને એક સાથે જોડરામાં આરિે. િાળા 
અને કોલેજોના વરદ્ાથથીઓ, શિક્ષકો અને રાલીઓને તેનાથી લાભ થિે. 
દડલજ્ટલ ઇન્ડયા તમામને શિક્ષણ અંગે સમાન અધધકાર આપે છે.

n નેિનિ એજ્ુકેિન ટેકનોિોજી ફોરમઃ શિક્ષણના વરવરધ 
પદરમાણોમાં ્ેટકનોલોજીનો ઉપયોગ કરરા મા્ેટ રચરામાં આરેલો 
રાષ્્ટીય મંચ. આ મંચ રહીર્ટ, શિક્ષણસ, મૂલ્યાંકન, આયોજન રગેરેમાં 
્ેટકનોલોજીના ઉપયોગ અંગે રાજ્ અને કે્દ્ર સરકારોને સલાહ આપિે. 
આનાથી કેજીથી પીજી સુધી શિક્ષણ અને િીખરાની રીતમાં સજ ્વનાત્મક 
પદરરત્વન લારિે.

રાષ્ટ્ર નવી  સશક્ણ નીવત

િવી રાષટટ્ હીય શશક્ણ િીતતિરે એક વર્્મિી 
સમાપપત પ્સંગરે વિાપ્ધાિરે આપરેલું ભાર્ણ 

સાંભળવા માટે ક્ુઆર કફોિ સ્રેિ કરફો 
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નેતાજી સુભારચંદ્ર બોઝે એક વાર કહંુ હતું, “પોતાના દેશની આઝાદી માટે મરી ફકીટવું આપણા 
લોહકીમાં હોય છે. આપણે પોતાની તાકાતના જોરે આ આઝાદીને ટકાવી રાખવાની છે.” વર્ષ 2022માં 
આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા કરીશું, ત્ારે એ હકકીકત પર નજર કરવી જરૂરી છે કે દેશવાસીઓએ 
એના માટે શી કકમત ચૂકવી છે, જથેી નવી પેઢકી તેમાંથી પ્રેરણા લઈ શકે અને આઝાદીનું મૂલ્ય સમજી 
શકે. આઝાદીની લરાઇમાં ભાગ લેનારા અનેક સવાતંત્યવીરોના નામ આપણે જાણીએ છીએ, પણ 

જમેના નામ બહુ ઓછા જાણીતા છે તેમને પણ આજ ેયાદ કરીએ...

સ્વતંત્રતા ચળવળ માટે 
પ્રેરણા આાપનારા સેનાનીઆાે

ગુલામીિા લાંબા ્ુગમાં હજારફો સવાતંત્ય 
સરેિાિીઓએ દેશિરે આઝાદી અપાવવા 
પફોતાિી રીતરે પ્યાસ કયષો હતફો. એક બાજુ 
સત્યાગ્રહ દ્ારા શાંતતપયૂવ્મક પ્તતકાર ચાલતફો 
હતફો, તફો બીજી બાજુ બરિહટશ સામ્ાજ્ 
સામરે સશસ્ત્ર બળવફો પણ ચાલતફો હતફો. 
ક્ાંતતકારીઓ માિતા હતા કે તરેમણરે કફોઇ 
પણ ભફોગરે બરિહટશ શાસિ સામરે લિવું 
જોઇએ. જરૂર પડ્રે પફોતાનું સવ્મસવ લયૂંટાવી 
દેવું જોઇએ અિરે પફોતાિાં જીવનું બસલદાિ 
આપવું પિે તફો પણ પાછળ િ હટવું જોઇએ. 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા શદિફોમાં, “આ 
સવાતંત્ય સરેિાિીઓએ તરેમિી ્ુવાિી 
જ રેલમાં વીતાવી, ફાંસીિાં ગાષળયાિરે ચયૂમીિરે  
પફોતાિાં સપિાઓિી આહયૂતત આપી દીધી.” 
આઝાદીિા અમૃત મહફોત્વ શ્રરેણીમાં આ 
વખતરે કેપટિ રામસસહ ઠાકુર, રાજગુર, 
અરવવદ ઘફોર્ અિરે કન્ાઇ લાલ દત્તિી 
કહાિી......

ગુ “ઓાજે રાિ્ે ઓસાધાિણ ઝડપથી 
ઓશક્યને શક્ય કયતુું છે. ઓા જ 

ઇચ્ાશક્તિ, ઓા જ લગન, ઓા જેશ 
સાથે દિેક રાિ્ીયઓ ેઓાગળ વધવાનતું 
છે. વર્ચ 2022માં ઓાઝાદીનતું 75મતું વર્ચ 
બસ ઓાવી જ ગયતું છે. ઓાપણે ઓેક 

ડગલતું જ દૂિ છીઓે. ઓાપણે રદવસ-િા્ 
ઓકે કિવાનાે છે. 21મી સદીનાે ઓા 
ત્ીજે દાયકાે ઓાપણાં સપનાને પૂિા 

કિવાનાે દાયકાે હાેવાે જેઇઓે. હતું  જેઇ 
િહાે છતુ , ઓકે નવી સવાિની લાનલમા, 
ઓકે નવા ઓાત્મવવશ્ાસનાે ઉદય, ઓેક 
નવા ઓાત્મનનર્ચિ રાિ્નાે શંખનાદ.”

-નરેન્દ્ માદેી, વડાપ્રધાન

રાષ્ટ્ર આાઝાદી કા આમૃત મહાેત્વ
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આઝાદ હહનદ ફફોજનુ ં ગીત ‘કદમ, કદમ બઢાયરે જા...’િરે 
સવરબધ્ધ કરિાર કેપટિ રામસસહ ઠાકુરિફો જન્ 15 

ઓગસ્ટ, 1914િાં રફોજ હહમાચલ પ્દેશિા ધમ્મશાલા પાસરે આવરેલા 
ખનિયારા ગામમાં રયફો હતફો. કહેવાય છરે કે 21 ઓક્ટફોબર, 1943િાં 
રફોજ રામસસહે સભુાર્ચદં્ર બફોઝ સમક્ એટલુ ંજોશભ્ુું પફષોમ્સ 
આપ્ુ ં કે તરેમિારી પ્ભાવવત રઈિરે િરેતાજીએ તરેમિરે પફોતાનુ ં
વાયફોસલિ ભરેટમાં આપી દીધંુ. આઝાદી પહેલાં મહાત્મા ગાંધીજીએ 
કેપટિ રામસસહ ઠાકુર સારરે મલુાકાત કરી હતી અિરે આઝાદી મળરે  
પછી લાલ દકલલામાં સમારફોહ દરતમયાિ કેવી સગંીત અિરે ધિુ 
પ્સતુત કરી શકાય તરેિાં પર ચચચા કરી હતી.

તરેમિા સગંીતરી દેશપ્રેમિફો ઉત્ાહ વધી જતફો હતફો અિરે ્ વુાિફો 
િીિરતા અિરે આત્મવવવિાસ સારરે સવતતં્રતા સગં્રામમાં જોશભરેર 
જોિાઇ જતા. આઝાદ હહનદ ફફોજ માટે “ભારત કે જા ં નિસારફો 
હહલતમલ કે ગીત ગાઓ,” “શીશ ઝુકા કર ભારત માતા તુજકફો કરં 
પ્ણામ” અિરે “સબસરે ઊંચા દુનિયા મેં પયારા તતરંગા ઝંિા હમારા” 
જ રેવા ગીત બિાવવાિફો શ્રરેય કેપટિ રામસસહિરે જાય છરે. 3 જુલાઇ, 
1943િાં રફોજ િરેતાજી સસગાપફોર પહોંચયા ત્યારે તરેમિા સવાગતમાં 
રામસસહે ‘સભુાર્જી, સભુાર્જી વફો જાિ એ ટહદ આ ગયા’ ગા્ંુ, 
જ રેિરે સાંભળહીિરે તરેઓ એટલા ખશુ રઈ ગયા કે તરેમણરે રામસસહિરે 
શાબાશી આપી અિરે એવંુ સાદંુ અિરે સરળ ગીત તૈયાર કરવા પણ 
કહુ,ં જ રેિરે આઝાદ હહનદ ફફોજિા જવાિફો ઉત્ાહરી ગાઇ શકે. એ 
પછી તરેમણરે “કદમ કદમ બઢાયરે જા..’ ગીત બિાવ્ંુ, જ રે બફોઝિી 
ઇનનિયિ િરેશિલ આમથીનુ ં ‘રેજીમરેન્ટલ બ્કવક માચ્મ’ બન્ુ ં અિરે 
હાલમાં ભારતીય સરેિાનુ ં‘રેજીમરેન્ટલ બ્કવક માચ્મ’ છરે .

લશકર પદરવારમાં જન્રેલા રામસસહ ઠાકુરિા વપતા હવાલદાર 
હતા. આઠમા ધફોરણ સધુી ભણયા બાદ 1928માં 14 વર્્મિી ઉંમરે 
સરેકનિ ફસ્ટ્મ  ગફોરખા રાઇફલમાં ભતથી રયા અિરે એક બરેનિ દ્ારા 
પફોતાિી સફર શરૂ કરી. તરેઓ તરેમિા િાિા િત્ચુદં ઠાકુર પાસરેરી 
શાસ્ીય સગંીત પણ શીખ્યા હતા. બીજા વવવિ્ુધ્ધ દરતમયાિ 
જાપાિી સરેિાએ તરેમિી ધરપકિ કરી હતી. પછીરી તરેઓ આઝાદ 
હહનદ ફફોજમાં જોિાઇ ગયા.

સગંીતમાં નિપણુ હફોવારી તરેમિરે ઇનનિયિ િરેશિલ આમથી 
(આઇએિએ) બરેનિમાં કેપટિ બિાવવામાં આવયા. આઝાદ હહનદ 
ફફોજિી રચિામાં તરેમણરે સદક્ય ભયૂતમકા ભજવી. જાપાિ દ્ારા બંદી 
બિાવવામાં આવરેલા હજારફો સનૈિકફો વચ્રે જઇિરે પફોતાિા ગીતફો 
દ્ારા તરેમણરે આઝાદ હહનદ ફફોજમાં સવસૈચ્છક રીતરે જોિાવા પ્રેદરત 
કયચા. જ્ારે આઝાદ હહનદ રેદિયફો શરૂ રયફો ત્યારે તરેમિરે સસગાપુર 
અિરે રંગિુ રેદિયફો સ્ટરેશિમાં સગંીતકાર બિાવવામાં આવયા. મરે 
1945માં અગં્રરેજ સરેિાએ રંગિુ પર કબ્જો કયષો ત્યારે અન્ય સનૈિકફોિી 
સારરે રામસસહિી પણ ધરપકિ કરવામાં આવી. તરેમિાં પર કેસ 
ચલાવવામાં આવયફો અિરે રફોિાં સમય બાદ જ રેલમાંરી છફોિહી 
મયૂકવામાં આવયા. 15 ઓગસ્ટ, 1947િાં રફોજ દેશ આઝાદ રયફો 
ત્યારે લાલ દકલલામાં કેપટિ રામસસહ ઠાકુરિા િરેતતૃવમાં ઓક્મ સ્ટટ્ાએ 
‘સખુ ચરેિ કહી બરખા બરસરે...’ ગીતિી ધયૂિ વગાિહી હતી, જ રે ‘જિ-
ગણ-મિ’િફો ઉદુ્મ-હહનદી અનવુાદ હતફો. આ ગીતિી ધયૂિિફો પછીરી 
‘જિ-ગણ-મિ’િી ધયૂિ તરીકે ઉપયફોગ કરવામાં આવયફો. આઝાદી 
પછી પણ તરેઓ દેશ સરેવામાં વયસત રહ્ા. ગફોવા મકુકત સઘંર્્મમાં 
પણ ભાગ લીધફો. 15 એવપ્લ, 2002િાં રફોજ તરેમનુ ંઅવસાિ ર્ુ.ં

‘કદમ, કદમ બઢાયે જા...’ને સ્વરબધધ કરનાર કેપ્ટન રામસસંહ ઠાકુર

15 ઓાેગસ્ટ, 1947નાં િાેજ દેશ 
ઓાઝાદ થયાે ત્ાિે લાલ રકલ્ામાં 

કેપ્ટન િામભસિંહ ઠાકતુ િના 
ને્તૃત્માં ઓાેક્ચસ્ટાઓે ‘સતુખ ચેન 
કી બિખા બિસે...’ ગી્ની ધૂન 

વગાડી હ્ી, જે ‘જન-ગણ-
મન’નાે ઉદતુ્ચ-રહન્ી ઓનતુવાદ હ્ાે. 

ઓા ગી્ની ધૂનનાે પછીથી 
‘જન-ગણ-મન’ની ધૂન ્િીકે 

ઉપયાેગ કિવામાં ઓાવ્ાે.

રાષ્ટ્ર આાઝાદી કા આમૃત મહાેત્વ
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23 વષ્વના રાજગુરુ હસતા હસતા ફાંસી પર ચડી ગયા

દેશપ્રેમથી શરૂ કરીને આાદ્ાત્મિકની દુજનયામાં 
કાંવત સજ્વનાર આરવવંદ ઘાેષ

આજિા ્ુવાિફો 22-23 વર્્મિી ઉંમરમાં 
પફોતાિી કારદકદદી પર ધયાિ આપતા 

હફોય છરે , ત્યારે આજરી 90 વર્્મ પહેલાં આટલી 
જ ઉંમરિફો એક ્ુવાિ આઝાદી માટે ફાંસીિા 
માંચિા પર ચિહી ગયફો. િ આંખફોમાં કફોઇ િર, િ 
ચહેરા પર કફોઇ ફદરયાદ. ભગતસસહ અિરે 
સખુદેવિી સારરે ફાંસી પર ચિિાર આ ્ુવક 
હતફો રાજગરુ. પયૂણરેિા ખરેિામાં 24 ઓગસ્ટ, 
1908િાં રફોજ સફોમવારિાં દદવસરે આ બાળકિફો 
જન્ રયફો ત્યારે ભગવાિ શશવિા િામ પર તરેનંુ 
િામ પાડંુ, શશવરામ હદર રાજગરુ. િાિી ઉંમરે 
માતા-વપતાનુ ંઅવસાિ રતાં રાજગરુ ભાઇિા 
ઘરેર રહહીિરે ભણયા. ભાઇ અંગ્રરેજ સરકારિી િફોકરી કરતા હતા, પણ 
રાજગરુિરે તફો દેશિરે આઝાદ કરાવવામાં રસ હતફો. પદરવાર સારરે 
બિતુ ંિ હફોવારી 16 વર્્મિી ઉંમરમાં ઘર છફોિહીિરે કાશી જતા રહ્ા. 
રરેલીમાં એક જોિહી કપિાં અિરે શખસસામાં ત્રણ આિા હતા. પહેલી 
રાત ગગંાિા ઘાટ પર વીતાવી. અહીં એક પૈસફો પિેલફો મળયફો એટલરે 
કંઇક ખાઇ લીધુ.ં ધીરે ધીરે રહેવાનંુ ઠેકાણંુ પડુ.ં પછી સંસૃ્ત 
શીખવા માંિયા. ચદં્રશરેખર આઝાદરી માંિહીિરે ગરુ હેિગરેવારિફો 
સપંક્મ  રયફો. હહનદુસતાિ સફોશયસલસ્ટ દરપબબલક આમથીિા સભય 
બન્યા. 1928નુ ંવર્્મ હતુ.ં આઝાદીનંુ આંદફોલિ પયૂરજોશમાં ચાલતું 
હતુ.ં સાઇમિ કતમશિિફો વવરફોધ કરી રહેલા ભારતીયફો પર અગં્રરેજ 
પફોસલસરે લાઠહીચાજ ્મ કયષો, જ રેમાં લાલા લાજપતરાયિરે ગભંીર ઇજા 
રઈ અિરે તરેમનુ ં મૃત્ ુ ર્ુ.ં લાજપતરાયિા મૃતુ્િફો બદલફો લરેવા 
રાજગરુ, સખુદેવ અિરે ભગતસસહે પફોસલસ અધધકારી જ રે પી 

સફોનિસ્મિી હત્યા કરી. અગં્રરેજોએ સફોનિસ્મિી હત્યા 
બદલ રાજગરુ, સખુદેવ અિરે ભગતસસહિરે 
ફાંસીિી સજા ફરમાવી. 23 માચ્મ, 1931િાં રફોજ 
અગં્રરેજોએ ત્રણરેય વીરલાઓિરે ફાંસી પર લટકાવી 
દીધા. દર વર્ષે આ દદવસિરે આપણરે ભારતીય 
શહહીદ દદવસ તરીકે મિાવીએ છીએ. આ ઘટિાિફો 
ઉલલરેખ કરતા 26 માચ્મ, 2017િાં રફોજ ‘મિ કહી 
બાત’ કાય્મક્મમાં વિાપ્ધાિરે કહુ ં હતુ ં કે, 
“ભગતસસહ, રાજગરુ, સખુદેવિા ચહેરા પર માં-
ભારતીિી સરેવા કરવાિફો સતંફોર્ હતફો, મતુૃ્િફો 
ભય િહતફો. તરેમણરે જીવિિા તમામ સપિાનુ ંમાં-
ભારતીિી આઝાદી માટે બસલદાિ આપી દીધંુ. 

આજરે આ ત્રણરેય વીર આપણાં બધાં માટે પ્રેરણા સમાિ છરે . 
ભગતસસહ, સખુદેવ અિરે રાજગુરૂિાં બસલદાિિી ગારા આપણરે 
શદિફોમાં વણ્મવી પણ િહીં શકહીએ. સમગ્ર બરિહટશ સરકાર આ 
ત્રણરેય ્વુકફોરી િરતી હતી. તરેઓ જ રેલમાં બંધ હતા, ફાંસી િક્કહી 
હતી, પણ તરેમાં કઈ રીતરે આગળ વધવુ ં તરેિી ચચતા બરિહટશ 
અધધકારીઓિરે હતી. એટલરે જ 24 માચષે ફાંસી આપવાિી હતી, પણ 
23 માચષે આપી દીધી. આ કામ ચયૂપચાપ કરવામાં આવ્ંુ હતંુ. બાદમાં 
તરેમિાં મતૃદેહફોિરે આજિા પજંાબમાં લાવીિરે ચયૂપચાપ સળગાવી 
દેવામાં આવયા. કેટલાંક વર્ષો પહેલાં મિરે ત્યાં જવાિી તક મળહી હતી. 
એ ધરતીમાં મેં એક પ્કારિા સપદંિિફો અનભુવ કયષો હતફો. હંુ દેશિા 
િવ્વુકફોિરે ચફોક્કસ કહહીશ કે જ્ારે પણ તક મળરે  અિરે પજંાબ જાવ 
ત્યારે ભગતસસહ, સખુદેવ, રાજગુરૂ, ભગતસસહિી માતાજી અિરે 
બટુકેવિર દત્તિાં સમાધધ સ્ળ પર ચફોક્કસ જજો.”

કફોલકતામાં 15 ઓગસ્ટ, 1872િાં રફોજ જન્રેલા અરવવદ ઘફોર્િા વપતા કૃષણધિ ઘફોર્ 
િફોકટર હતા અિરે રિહ્મસમાજ સારરે સંકળાયરેલા હતા. સાત વર્્મિી ઉંમરમાં પફોતાિા 

ભાઇઓ સારરે બરિટિ જતા રહ્ા અિરે માત્ર 18 વર્્મિી વયરે તફો આઇસીએસિી પરીક્ા પાસ 
કરી લીધી. ભારત આવયા બાદ બરફોિા સ્ટરેટમાં વહહીવટહી સરેવામાં િફોકરી કરવા લાગયા, પણ 
દેશ સરેવાિી ભાવિા પ્બળ હતી. સરકારી િફોકરી છતાં પિદા પાછળ સવતંત્રતા આંદફોલિમાં 
ભાગ લરેવા માંડ્ા. બરફોિારી કલકત્તા આવયા બાદ મહર્ર્ અરવવદ સંપયૂણ્મપણરે આઝાદીિા 
આંદફોલિમાં જોિાઇ ગયા. અહીં તરેમિા ભાઇ બારીનદ્ર ઘફોર્રે તરેમિી મુલાકાત બાઘા જતીિ, 

રાષ્ટ્ર આાઝાદી કા આમૃત મહાેત્વ
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કન્હાઇ લાલ દત્તઃ 20 વષ્વની ઉંમરમાં ફાંસી થઈ

કન્ાઇ લાલ દત્ત ભારતીય સવતંત્રતા 
સંગ્રામિા એવા ક્ાંતતવીર હતા, જ રેમણરે 

હસતા-હસતા પફોતાિફો જીવ આપી દીધફો એટલું 
જ િહીં, ્ુવાિફોિરે આઝાદીિા આંદફોલિ સારરે 
જોિાવા પ્રેરણા પણ આપી. 15 ઓગસ્ટ, 
1988િાં રફોજ જ રે દદવસરે કન્ાઇ લાલિફો જન્ 
રયફો હતફો, તરે દદવસરે જન્ાષટમી હતી, તરેરી 
માતા-વપતાએ તરેમનું િામ કન્ાઇ રાખું હતું. 
વર્્મ 1908માં અભયાસ પયૂરફો રયા પછી કન્ાઇ 
કફોલકતા જતા રહ્ા. અહીં તરેઓ ‘જુગાંતર 
સંગઠિ’િા ક્ાંતતકારીઓિા સંપક્મ માં આવયા 
અિરે બારીનદ્ર ઘફોર્િા મકાિમાં રહેવા લાગયા. 
આ ઘરમાં ક્ાંતતકારીઓ પફોતાિા શસ્ફો અિરે 
વવસ્ફોટકફો રાખતા હતા. આ દરતમયાિ, 30 એવપ્લ, 1908િાં 
રફોજ ખુદીરામ અિરે તરેમિા સારી પ્ફુલલચંદ્ર ચાકહીએ મુઝફ્ફરપુરમાં 
રકગસફફોિ્મ  પર બોંબ ફેંક્ફો. આ ઘટિાએ બરિહટશ સરકારિી ઉંઘ 
ઉિાિહી દીધી અિરે ક્ાંતતકારીઓિી ધરપકિ શરૂ કરી. પફોસલસિરે 
કન્ાઇ અિરે તરેમિા સારીઓિી પ્વનૃત્તઓિી જાણ રઈ ગઈ. 2 મરે, 
1908િાં રફોજ પફોસલસરે કન્ાઇિા ઠેકાણાં પર છાપફો માયષો અિરે 
તરેમિા ઘરમાં બોંબિી ફેક્ટરી મળહી. મફોટહી માત્રામાં શસ્ત્રફો પણ 
મળહી આવયા. એ પછી અંગ્રરેજોએ અરવવદ ઘફોર્, બારીનદ્ર ઘફોર્, 
સત્યરેનદ્રિાર (સત્યરેિ) અિરે કન્ાઇલાલ સહહત 35 લફોકફોિી 
ધરપકિ કરી. તરેમિરે અલીપુર જ રેલમાં રાખવામાં આવયા અિરે બધાં 
પર કેસ ચલાવવામાં આવયફો. ધરપકિ કરાયરેલા સરેિાિીઓમાં 
િરેનદ્રિાર ગફોસવામી િામિફો ્ુવક પણ હતફો, જ રેણરે બરિહટશ 

સરકારિાં િરરી અિરે જ રેલમાંરી છયૂ ટવાિી 
લાલચમાં પફોતાિા સારીઓિાં િામ બતાવવાનું 
શરૂ ક્ુું. ગફોસવામીિી ગદ્ારીરી બીજા અિરેક 
ક્ાંતતકારીઓિી ધરપકિ કરવામાં આવી. આ 
સંજોગફોમાં, ક્ાંતતકારીઓએ નિધચાર કયષો કે તરેઓ 
આ દેશદ્રફોહહીિરે પાઠ ભણાવીિરે જ રહેશરે, જ રેરી 
કફોઇ પફોતાિી માતૃભયૂતમ સારરે દગફો િ કરે. બરિહટશ 
સરકારિરે આિી ગંધ આવી ગઈ. તરેમણરે િરેનદ્રિરે 
વધારાિી સલામતી પયૂરી પાિહી અિરે તરેિરે અલગ 
જ રેલમાં રાખવામાં આવયફો. જો કે િરેનદ્ર કફોટ્મમાં 
જુબાિી આપરે તરે પહેલાં જ કન્ાઇએ સત્યરેિ બફોઝ 
સારરે મળહીિરે તરેિી હત્યા કરી દીધી. આ ઘટિાએ  
સમગ્ર દેશમાં હફોબાળફો મચાવયફો. કન્ાઇ અિરે 

સત્યરેિ સામરે કેસ ચાલ્ફો અિરે 21 ઓક્ટફોબર, 1908િાં રફોજ બિંરેિરે 
ફાંસીિી સજા સંભાળાવવામાં આવી. ન્યાયાધીશરે આ ઘટિાક્મ 
અંગરે પયૂછું તફો તરેમણરે કહંુ કે, હત્યા કરવાનું માત્ર એક જ કારણ 
હતું કે તરે દેશદ્રફોહહી હતફો. તરેમણરે સજા પછી અપીલ કરવાિફો પણ 
સપષટ ઇિકાર કરી દીધફો. 10 િવરેમબર, 1908િાં રફોજ માત્ર 20 
વર્્મિી ઉંમરમાં કન્ાઇ લાલ દત્ત ફાંસીિાં માંચિફો ચિહી ગયા. 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 22 ફેબુ્આરી 2021િાં રફોજ પફોતાિા 
સંબફોધિમાં આવા મહાિ ક્ાંતતકારીિફો ઉલલરેખ  કરતા જણાવ્ું 
હતું કે, “ચંદ્રિગર સહહતિફો સમગ્ર વવસતાર ભારતિી આઝાદી, 
સંસૃ્તત અિરે ભારતિા જ્ાિ-વવજ્ાિનું તીર્મ છરે .  મહર્ર્ અરવવદ, 
રાસબબહારી બફોઝ, કન્ાઇલાલ દત્ત, ઉપરેનદ્ર િારાયણ 
બંદફોપાધયાય જ રેવા અિરેક લફોકફોિફો સંબંધ આ ધરતી સારરે છરે .”

જતીિ બરેિજી્મ  અિરે સુરેનદ્રિાર ટાગફોર જ રેવા ક્ાંતતકારીઓ સારરે 
કરાવી. અરવવદ ઘફોર્િા વવચારફો ક્ાંતતકારી હતા. તરેમણરે લફોકમાન્ય 
બાળગંગાધર તતલકિી સારરે મળહીિરે કોંગ્રરેસમાં ઉદ્ામવાદી જયૂરિી 
વવચારધારા ફેલાવી. ્ુવાિફોિરે આઝાદી અિરે ક્ાંતતિા પાઠ 
ભણાવયા અિરે અગં્રરેજી દૈનિક ‘વંદે માતરમ’નું પ્કાશિ પણ ક્ુું. 
1905િા બંગાળિા ભાગલા બાદ રયરેલા ક્ાંતતકારી આંદફોલિ 
સારરે તરેમનું િામ જોિા્ું. 1908-09માં અલીપુર બોંબ કાંિમાં 
તરેમિાં પર કેસ ચાલ્ફો. કહેવાય છરે  કે જ રેલવાસ દરતમયાિ તરેમિરે 
વવશશષટ આદ્ાપત્મક અનુભયૂતતઓ રઈ અિરે તરેઓ આદ્ાત્મ તરફ 
આગળ વધયા. સવામી વવવરેકાિંદિા ભાર્ણફોિી પણ તરેમિાં પર 
અસર પિહી અિરે યફોગ પ્ત્યરે આસકકત રઈ. જ રેલમાંરી છયૂ ટ્ા બાદ 

1910માં ચંદિ િગર રઈિરે પોંદિચરેરી જતા રહ્ા. અહીં આવીિરે 
પફોતાિી જાતિરે જાહેર જીવિરી સંપયૂણ્મ અલગ કરીિરે આદ્ાપત્મક 
સાધિા અિરે લરેખિકાય્મમાં વયસત રહ્ા. 5 દિસરેમબર, 1950િાં 
રફોજ તરેમનું અવસાિ ર્ું. જો કે તરેમિાં અંતતમ સંસ્ાર િહફોતા 
કરવામાં આવયા. ચાર દદવસ પછી 9 દિસરેમબરિાં રફોજ તરેમિરે 
આશ્રમમાં સમાધધ આપવામાં આવી. શ્રી અરવવદિા વવચાર, 
આદશ્મ અિરે આદ્ાપત્મક દફલફોસફોફહી આજરે પણ પ્ાસંનગક અિરે 
અનુકરણીય છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 74મા સવાતંત્ય દદવસરે 
લાલ દકલલા પરરી આઝાદીિી લિાઇમાં અગ્રરેસર રહેલા અરવવદ 
ઘફોર્િા જન્દદિરે યાદ કરીિરે કરીિરે તરેમિરે શ્રધ્ધાંજસલ આપીિરે 
પફોતાિા ભાર્ણિી શરૂઆત કરી હતી.n

રાષ્ટ્ર આાઝાદી કા આમૃત મહાેત્વ
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આદશપોની વાત કરવી સરળ છે, પણ તનેો અમલ કરીન ેસમાજ સામ ેદ્રષટાંત ઊભુ ંકરવુ ંસરળ નથી હોતુ.ં દેશમાં અનેક લોકો ફળની 
આશા રાખ્ા વવના સમાજ સવેા કરી રહ્ા છે, કોવવર જવેી ગંભીર કટોકટકીમાં પણ રાજસ્ાનના કોટાનાં પ્રમમલાન્સહ અનોખંુ ઉદાહરણ 
રજૂ ક્ુું છે. લોકરાઉન દરમમયાન પ્રમમલાન્સહે અબોલ પશઓુન ેઆશરો આપયો અને પોતાની બચતમાંથી તમેના ખાવા-પીવાથી માંરકીને 
સારવાર સધુીની વયવસ્ા કરી. બંુદેલખરંના જખની ગામ ેપણ લોકોન ેપ્રરેણા મળે તવેુ ંકામ ક્ુું છે. અહીંના લોકોની મહેનતથી તળાવ 

છલોછલ ભરાઈ ગયા છે અન ેલીલાંછમ ખતેરો આપણન ેકહકી રહ્ા છે કે આપણ ેપાણી બનાવી તો ના શકકીએ, બચાવી તો શકકીએ ન.ે...

માનવતા આને પયા્વવરણ માટે સમપપસિત...

લાેકડાઉનમાં આબાલે પશુઆાનેા 
ભાજેન-સારવારની વ્યવસ્ા કરી

બુંદેલખંડના જખની ગામના જાગૃત 
ખેડૂતાેઆે 'જલ ગ્ામ' બનાવ્યું

કફોરફોિામાં લફોકિાઉિ દરતમયાિ, લફોકફો પફોતાિાં ઘરફોમાં 
અિાજ-પાણીિી વયવસ્ા કરવામાં વયસત હતા એ 

સમયરે રાજસ્ાિિા કફોટામાં રહેતાં મરેજર પ્તમલાસસહ વપતા 
શયામવીરસસહ સારરે રસતાઓ પર રખિતાં પશુઓ માટે 
ભફોજિિી અિરે સારવારિી વયવસ્ા કરતાં હતાં. ભારતીય 
લશકરમાં મરેજર તરીકે નિવૃત્ત રયરેલાં પ્તમલાસસહે નિઃસહાય 
પશુઓિરે ખવિાવવા અિરે તરેમિી સારવાર માટે પફોતાિી 
બચતિફો ઉપયફોગ કયષો. તરેમિી આ સરેવાિી િોંધ લઈિરે 
વિાપ્ધાિરે તરેમિરે પત્ર લખીિરે પ્શંસા કરી અિરે તરેમિાં 
પ્યાસફોિરે સમાજ માટે પ્રેરણાસ્ફોત ગણાવયફો. વિાપ્ધાિરે 
પત્રમાં લખું કે, “છરેલલાં લગભગ દફોઢ વર્્મરી આપણરે 
અભયૂતપુવ્મ પદરબ્સ્તતઓિફો મજબયૂત રીતરે સામિફો કયષો છરે . 
આ એવફો ઐતતહાસસક સમય છરે  જ રેિરે લફોકફો જીવિભર િહીં 
ભયૂલી શકે. આ બ્સ્તતમાં નિઃસહાય પશુઓિાં દુઃખ દદ્મ  
અિરે તરેમિી જરૂદરયાતફો પ્ત્યરે સંવરેદિશીલ હફોવું અિરે 
વયકકતગત રીતરે કામ કરવું પ્શંસિીય છરે .” આ અગાઉ 
મરેજર પ્તમલાસસહે વિાપ્ધાિિરે પત્ર લખીિરે જણાવ્ું હતું કે, 
લફોકિાઉિ સમયરે તરેમણરે પશુઓિી દેખરેખ રાખવાનું કામ 
શરૂ ક્ુું હતું, તરે આજરે પણ ચાલુ છરે .

ઉત્તરપ્દેશિા બુદેંલખંિમાં પાણીિી અછત મફોટહી સમસયા 
રહહી છરે , પણ વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિી જળસરંક્ણિા 

આહવાિરી જાગૃત રઈિરે બુદેંલખંિિા બાંદા સજલલાિા 
જખિી ગામિા ખરેિયૂતફોએ પફોતાિા સં્કુત પ્યાસફોરી ગામિી 
કાયાપલટ કરી િાખી છરે . પાણીરી છલફોછલ ભરેલા તળાવફો 
અિરે હદરયાળા ખરેતરફોરી ભરેલુ ં ગામ જળ સરંક્ણિા 
પ્યાસફોિરે કારણરે આજરે જલગ્રામિા િામરે જાણીતુ ંરઈ ગ્ુ ંછરે . 
ગામિાં તમામ કુવાઓ અિરે પપંફોમાં ભરપયૂર પાણી આવી ગ્ંુ 
છરે . ખરેિયૂતફોિા પ્યાસફોિરે કારણરે ગામમાં હવરે 32 કુવાઓ, 25 
હેનિપમપ અિરે ચાર તળાવ છરે , જ રે પાણીરી સપંયૂણ્મ ભરેલા છરે . 
ગામવાસીઓએ સવષોદય આદશ્મ જલ ગ્રામ અબ્ભયાિ 
સતમતતિી રચિા પણ કરી છરે , જ રે વરસાદી પાણીિા સચંય માટે 
કામ કરે છરે . લફોકફોિી દ્રણષટ અિરે મહેિતિરે પગલરે આ ગામ જળ 
સરંક્ણ ક્રેત્રમાં સમગ્ર સજલલામાં મફોિલ ગામ બિી ગ્ુ ંછરે . 
જળ સરંક્ણ અગંરે સમાજસરેવક ઉમાશંકર પાંિેય કહે છરે  કે 
આ એક સામયૂહહક પ્યાસ છરે. પાણી બિાવી િરી શકાતુ,ં માત્ર 
બચાવી શકાય છરે . સરકારિી ગ્રાન્ટ વગર લફોકફોએ પફોતાિા 
ખરેતરમાં પાળા બિાવયા, તરેિાં પર વકૃ્ફો વાવયા અિરે પાણી 
બચાવવાિફો પ્યાસ કયષો.n

બદલાતું ભારત
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મીકડયા કાેન્વર
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21મી સદીના સશક્ત, સુરક્ષિત ભારત 
માટે અટલજીઅે જે કરુું તે અભૂતપુર્વ છે. 

તેમનાં માટે રાષ્ટ્ર સરાવોપરી હતું. બાકી 
બધુ ગાૌણ હતું. માત્ર અેક જ તાકાત 
તેમની અંદર કામ કરતી હતી- 'દેશ 

પ્રથમ'ની જીદ. નરા ભારતનાે અા જ 
સંકલ્પ, અા જ ભારના સાથે હંુ મારા 

અને 130 કરાડે દેશરાસીઅાેની તરફથી 
અટલજીને શ્રધધાંજલલ અપ્વણ કરં છંુ, 

તેમને નમન કરં છંુ.
-નરેન્દ્ર માેદી, રડાપ્રધાન   

ભારત રત્નથી સન્ાલનત ભૂતપુર્વ રડાપ્રધાન 
અટલક્બહારી રાજપરેીની પૂણરતતથીઅે

રાષ્ટ્રનું નમન

25 ડડસેમ્બર, 1924- 16 અાેગસ્ટ, 2018
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बाधाएं आती हैं आएं 
घिरें प्रलय की िोर िटाएं,

पांवों के नीचे अंगारे, 
घिर पर बरिें यघि जवालाएं,

घनज हाथों िे हंिते-हंिते, 
आग लगाकर जलना होगा।

 किम घमलाकर चलना होगा।

 हासय-रुिन में, तूफानों में, 
अमर अिंखयक बघलिानों में,

 उद्ानों में, वीरानों में, 
अपमानों में, िममानों में,

 उन्नत मसतक, उभरा िीना, 
पीडाओं में पलना होगा!

 किम घमलाकर चलना होगा।
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