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ભારતે લીધેલાં પગલાં અને અભભગમ અંગે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉત્ાહ છે, 
અમે તમામ વિકાસશીલ દેશાેના મુદ્ાઅાેને મજબૂતીથી ઉઠાવ્ા છે

કેન્દ્રીય પય્યાવરણ, વન અને જળવ્યુ 
પરરવરયાન મંત્રી ભુપેન્દ્ ય્દવ સ્થે 
વવશેષ મુલ્ક્ર વ્ંચ્ે પેજઃ 30થરી 33

#COP26  #COP26  

પય્યાવરણ બચ્વવ્ ‘પંચ્મૃર’ન્ સંકલ્પ સ્થે 
ગલ્સગ્ેમ્ં ભ્રરે વવશ્વને મ્ગયા ચીંધ્ે

મ્નવર્ને બચ્વવ્ મ્નવર્ને બચ્વવ્ 
ભ્રર અગ્રદૂર બનુંભ્રર અગ્રદૂર બનું

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ષ: 02, અંક: 11 1-15 ડિસેમ્બર, 2021
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રમરવરીર્ેન્ં સન્્ન દ્્ર્રમરવરીર્ેન્ં સન્્ન દ્્ર્
રમરગમરને પ્ેત્્હનરમરગમરને પ્ેત્્હન

 જ્યારે ખેલયાડીઓને સન્યાન મળે છે, ત્યારે તેમનયામાં એક નવી ઊર્જા, નવો ઉત્યાહ અને નવો જોશ પેદયા થયાય છે. આ 
જ ઊર્જા, ઉમંગ અને પ્ોત્યાહન તેમને રમતનયા મેદયાનમાં કંઇક કરી બતયાવવયા મયાટે પ્ેરણયા આપે છે. રયાષટ્રપતત રયામનયાથ 
કોવવદે 13 નવેમબરનાં રોજ રયાષટ્ર ીય રમતગમત પુરસ્યાર  2021નયા વવજતેયાઓને પુરસ્યાર એનયાયત કયયા. કયાયજાક્રમમાં 

6 શ્ેણીઓમાં 47 એથલીટ્લને રમતગમત પુરસ્યાર આપીને સન્યાનનત કરવયામાં આવયયા. 12 ખેલયાડીઓને મેજર 
ધયયાનચંદ ખેલ રત્ન અને 35 ખેલયાડીઓને અજુ જાન પુરસ્યાર દ્યારયા સન્યાનનત કરવયામાં આવયયા...
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ડદવ્યાંગો મનાટે સુગમ્ય 
ભનારતનું નિમમાણ

 જમેણે દેશવનાસરીઓિે સનાહસ અિે નિઃસવનાર્ષતનાિના પનાઠ ભણનાવ્યના

ગલો્બલ વોર્મગરરી વવશ્વિે ્બચનાવવના મનાટે ભનારત ્બનું અગ્રદૂત

કવર સ્ોરી ભારતે ‘પંચામૃત’ના સંકલપ દ્ારા વિશ્વને માર્ગ દર્શાવ્યો અને વિક્સિત 
દેર્યોને પણ ‘જળિાયુ ન્ા્’ની જરૂરર્ાતની અનુભૂતત કરાિી | પેજ 16-29

અંદરન્ પ્ને...

અમતૃ મહયોત્સિની શૃખંલામાં  િાંચયો એિા સિતતં્રતાસેનાનીઓનયો સંઘર્ગ 
જમેણ ેપયોતાના સાહસ અન ેબલલદાનથી દેર્ન ેઆઝાદી અપાિી પેજ 48-51 

સમનાચનાર સનાર 

યુપરીિરી ગમત વેગ પકિશે, બ્બહનાર સુધરીનું અંતર ઘટશે

્બના્બના કેદનારિનારિરી િગરીિના કના્યનાકલપિો સંકલપ

ભનારતિાં પગલાં અિે અભભગમ અંગે સમગ્ર વવશ્વમાં ઉત્નાહ

પેજ 4-5

પૂિવાંચલ એસિપ્ેસ િે કનેક્ટિવિટી અને વિકાસનયો રાજમાર્ગ બનર્ે પેજ 10-12

300 કરયોડ રૂવપ્ાના ખચચે વિકાસ પ્યોજટેિ્ટસનયો પ્ારંભ પેજ 13-15

કેન્દ્રી્ પ્શાિરણ મંત્રી ભુપેન્દ્ ્ાદિ સાથે મુલાકાત પેજ 30-33

હવે જિજામતઓ સુધરી પહોંચશે વવકનાસિના ફળ
બબરસા મુંડાની જન્મજ્ંતી  હિે જનજાતત રૌરિ રદિસ | પેજ 34-35

સંપૂણ્ષ રસરીકરણિો સંકલપ...

શેરિી અિે શણ પકવતના ખેિૂતોિે રનાહત આપવનામાં આવરી

િવના ભનારતિના ગુમિનામ િના્યકો

પ્રમ વનાર ઓટીટી પલેટફોમ્ષિે પણ તક

હર ઘર દસતક અભભ્ાન દ્ારા સંપૂણ્ગ રસીકરણ તરફ આરેકૂચ | પેજ 36-39

કેબબનેટના મહતિના નનણ્ગ્યો | પેજ 43

દેર્ના અસલી હીરયોનું સન્માન | પેજ 44-47

52મયો ભારતી્ આંતરરાષટ્ી્ રફલ્યોત્સિ | પેજ 52

જમેણે ભનારતિરી પ્રમ નિવમાસસત સરકનાર ્બિનાવરી
વ્ક્તતિમાં આ અંકમાં િાંચયો રાજા મહેન્દ્ પ્તાપસસહની કહાની | પેજ 9

19 सुगम्य भारत अभभयान 

• सुगम्यता से संबंधित मुदे् उठाने के 
लिए सुगम्य भारत ऐप – ‘कोई भी - 
कहीं से भी – कभी भी’।

• उपयोगकतता-अनुकूि नवशेषताएं:
• सरि पंजीकरण

• सुगम्य डट्र ापडाउन मेनू

• 10 भाषाओ ंके लिए ववकल्प

• फोटोग्राफस और िोकेशन के लिए लजयोटैक्गगं

• दहिंी और अंग्रेजी में वीकडयो प्रिश्भन

• वववरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुववधा 

• लशकायतकतमा को अिट्भ के माध्म से स्थिवत की 
जानकारी िी जाती है

• सुगम्य सुनविाएं: 

• टैक्स्ट टू स्पीच
• फॉन्ट साइज़ को बििने की सुववधा
• किर कॉन्टट्र ासस्टगं का ववकल्प

• एंडट्र ॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ 
अनुकूिता।

	

�������	

‘સરુમ્ ભારત’ અભભ્ાનના માધ્મથી 
કેન્દ્ સરકાર સમાજમાં રદવ્ાંરયોની ભૌતતક 
અને સામાલજક બરાબરીનુ ંસપનુ ંસાકાર 

કરી રહી છે.  પેજ 40-42 

‘પંચતરીર્ષ’રરી ‘સિેહભૂમમ’ લખિઉ સુધરી ્બના્બના 
સનાહે્બિાં જીવિે પ્ેરણના આપરી  
બાબા સાહેબની ‘સનહે ભૂતમ’ લખનઉમાં ડયો. ભીમરાિ 
આબંડેકર સાંસૃ્તતક કેન્દ્ દ્ારા સરકાર િચંચતયોનું 
ઉત્ાન કરર્.ે | પેજ 6-8

સપંનાદક
જ્યદીપ ભટિનાગર,
મખુ્ય મહાનનદેર્ક,
પ્સે ઇન્યોમ્ગર્ન બયરુયો,નિી રદલ્ી

િરરષ્ઠ સલાહકાર સપંાદક
સતંોરકુમનાર

િરરષ્ઠ સહા્ક સલાહકાર સંપાદક
વવભોર શમમા
સહા્ક સલાહકાર સંપાદક
ચદંિ કુમનાર ચૌધરી
ભારા સપંાદન
સમુરીત કુમનાર (અગેં્રજી), અનિલ 
પટેલ (ગુજરનાતરી), િદીમ અહેમદ 
(ઉદુ્ષ), સોનિત કુમનાર ગોસવનામરી 
(આસનામરીઝ), વવિ્યના પરીએસ 
(મલ્યનાલમ), પોલમરી રક્ષિત 
(્ંબગનાળી), હડરહર પંિના (ઉડિ્યના)

સીનન્ર રડઝાઇનર
શ્યનામ શકંર મતવનારી, રવવન્દ્રકુમનાર 
શમમા
રડઝાઇનર
ડદવ્યના તલવનાર, અભ્ય  ગપુતના
પ્કાર્ક અન ેમદુ્ક
સત્ને્દ્ર પ્કનાશ,
મખુ્ય મહનાનિદેશક, ્બરીઓસરી
(બયરૂો ઓફ આઉટરીચ એન્િ 
કમયનુિકેશિ વતરી)

મદુ્ણઃ અરનાવસલ વપ્ન્ટસ્ષ એન્િ 
પબબલશસ્ષ પ્નાઇવટે સલમમટેિ, W-30 
ઓખલના ઇન્િસ્ટ્ી્યલ એડર્યના, ફેઝ-
ટુ, િવરી ડદલ્ી-110020
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સંદેશનાવ્યવહનારનું સરિનામું 
અિે ઇમેલ

રૂમ નંબર-278, બયૂરયો ઓફ 
આઉટરીચ એન્ડ કમયુનનકેર્ન,
સૂચના ભિન, બીજો માળ, નિી 

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

 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

RNI No. : 
DELGUJ/2020/78810
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સાદર નમસ્ાર,

પ્રકૃતિ સાથેનું અદભૂિ જોડાણ અને પૃથ્વી પ્રત્ે સન્ાનનવી લાગણવી ધરા્િવી ભારિવીય પરંપરાનું પાલન કરિાં 
્િ્તમાન કેન્દ્ર સરકાર સ્ચ્છ અને અક્ષય ઊર્્ત, ઊર્્ત કાય્તક્ષમિા, ્નવીકરણ અને જ ૈ્  ્ૈવ્ધયિાને પ્રરોત્ાહન 
આપ્ા માટે મહત્ાકાંક્ષવી પગલાં લઇ રહી છે. આજ ેભારિ જળ્ાયુ પરર્િ્તન, શમન અને બહુપક્ષવીય 
જોડાણ રચ્ાના સામૂહહક પ્રયાસમાં ન્ા માપદંડ પ્રસ્ાવપિ કરી રહું છે. સાથે સાથે, િે  બહુપક્ષવીય જોડાણરો 
કર્ાના સામૂહહક પ્રયાસને પણ પ્રરોત્ાહન આપવી રહંુ છે.

જ્ારે વ્શ્વનાં દેશરો િાપમાનને દરોઢ રડગ્વીથવી ્ધુ ્ધતું રરોક્ા માટે મથામણ કરી રહ્ાં છે, ત્ારે ભારિ 
સરકાર પંરડિ દીનદયાળ ઉપાધયાયજીનવી પયયા્રણ સંરક્ષણ પ્રત્ેનવી ર્ગૃતિ અને કુદરિવી સંસાધનરોના બેફામ 
ઉપયરોગને રરોક્ાનવી ચેિ્ણવીને ગંભવીરિાથવી લઈને આગળ ્ધવી રહંુ છે. ભારિ જ ઇન્ટરનેશનલ સરોલર 
એલાયનસ, LEEDIT અને કુદરિવી આપત્તિ વ્રરોધવી પાયાના માળખાનાં નનમયાણ માટે જોડાણ જ ે્ વી ્ૈત્શ્વક 
પહેલને પ્રરોત્ાહહિ કરી રહું છે. વ્શ્વમાં 122 દેશ એ્ા છે જ્ાં 300થવી ્ધુ રદ્સ સુરજનવી ગરમવીનવી અસર 
રહે છે અને આ્ા દેશરોના સંગઠનના અગ્ણવી િરીકે ભારિ ્ૈકલ્પક ઊર્્ત પર કામ કરી રહું છે.

ભારિ સદીઓથવી માનતું રહું છે કે પ્રકૃતિ સાથે સં્ાદ થ્રો જોઇએ, સંઘર્ત નહીં. એક જ્ાબદાર રાષટ્રનરો 
આ અભભગમ જ આજ ેવ્શ્વનું માગ્તદશ્તન કરી રહ્રો છે. ‘એક સુરજ, એક વ્શ્વ, એક ત્ગ્ડ’નરો ્ડાપ્રધાન મરોદીનરો 
મંત્ર વ્શ્વ માટે માન્િાને બચા્્ાનું શસ્ત્ર બનવી રહંુ છે. બ્રિટનના ગલાસગરોમાં પૂરી થયેલવી કરોપ-26 બેઠકમાં 
ભારિનરો પંચામૃિનરો સંક્પ, જળ્ાયુ ન્ાયનરો સસધ્ાંિ અને ટેકનરોલરોજી હસિાંિરણ અંગેનરો સપષટ અ્ાજ 
વ્શ્વમાં ગુંજી રહ્રો છે. આ અંકનવી ક્ર સ્રોરી ધરિવી અને માન્િાને બચા્્ા માટે વ્શ્વના પ્રયાસરોમાં 
નેતૃત્કિયા િરીકે ભારિનવી ભૂતમકા પર આધારરિ છે. ભારિ આજ ેવ્ક્સિિ દેશરો સમક્ષ વ્કાસશવીલ અને 
અધ્ત વ્ક્સિિ દેશરોનરો બુલંદ અ્ાજ રજૂ કરી રહું છે. કેન્દ્રરીય પયયા્રણ, ્ન અને જળ્ાયુ પરર્િ્તન મંત્રવી 
ભુપેન્દ્ર યાદ્નવી મુલાકાિ માન્િાના રક્ષણ માટે ભારિનું જ્ાબદાર ્લણ અભભવયકિ કરે છે.  

રદવયાંગરો માટે અભભમાન બનેલવી સુગમય ભારિ યરોજનાનવી માહહિવીેે અંકમાં સામેલ છે. બાબા સાહેબ 
આંબેડકરના પરરનન્યાણ રદ્સ પ્રસંગે લખનઉ કઈ રીિે બાબા સાહેબનવી સનેહ ભૂતમ બનવી િે અંગે અને 
પંચિવીથ્ત વ્કાસનવી માહહિવી આ અંકના વ્શેર આકર્તણરો છે. વયલકિત્ના રૂપમાં રાર્ મહેન્દ્ર પ્રિાપસસહના 
પ્રદાન અને અમૃિ મહરોત્્નવી શૃંખલામાં દેશના પ્રથમ રાષટ્રપતિ ડરો. રાજને્દ્રપ્રસાદ સહહિના અન્ 
મહાનાયકરોનવી કહાનવી રાષટ્રને પ્રેરરિ કરે િે્વી છે. કરોવ્ડ સામેનવી લડાઈમાં ભારિનવી પ્રતિબધ્િા સાથેનવી 
લડાઈ અને કઈ રીિે વ્શ્વને આગામવી ્ર્તમાં 500 કરરોડ ડરોઝ ઉપલબ્ધ કરા્્ાનરો દેશનરો સંક્પ ન્ા 
ભારિનવી ઓળખ બનવી ગઈ છે, િેનાં પર વ્શેર સામગ્વી પણ આ અંકમાં સામેલ છે. 

સંપ્દકનરી કલમે..

સરિનામું:  રૂમ િં્બર-278, 
્બરીજો મનાળ, બયૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એન્િ કમયુનિકેશિ,
સૂચિના ભવિ, િવરી ડદલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

(જયદીપ ભટનાગર)



ન્ૂ ઇત્ન્ડયા સમાચાર મેગેઝવીનમાં અનેક વ્રયરો આ્રી લે્ામાં આ્ે છે, 
જ ેજ્ાન-વ્જ્ાન અંગેનવી ર્ણકારી આપે છે. આ મેગેઝવીનમાં કરન્ટ અફેસ્ત, 
સ્િંત્રિા સેનાનવીઓનરો પરરચય અને ક્ર સ્રોરી સરસ હરોય છે. સૌથવી સારી 
્ાિ એ છે કે અમારા જ ે્ ા ન્ા લેખકરોને િેમાંથવી ઘણંુ બધું શવીખ્ાનું મળે છે. 
મારા માટે ન્ૂ ઇત્ન્ડયા સમાચાર એક ્રદાનનવી જમે છે.

પરી કે સૂ્ય્ષવંશરી કૃષણના
suryavanshipk46@gmail.com

આત્મનિર્ભર રારતિી ઝંૂબેશિે કારણે સ્ાનિક ચીજવસ્તુઓિે વૈશ્વિક ઓળખ મળી 

છે, ત્ારે હવે ‘સવદેશી સાથે ઉત્સવ’ િો મંત્ર અપિાવીિે રાષ્ટ્રનતું ગૌરવ વધારીએ 

ઉત્સવન�ોઉત્સવન�ો  
ઉત્સ�હઉત્સ�હ

વ�ોકલ ફ�ોર લ�ોકલ

વર્ભ: 02, અંક: 09
1-15 િવેમબર, 2021

નિઃશતુલ્ક વવતરણ

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા

‘્રોકલ ફરોર લરોકલ’ અકં ખરેખર ખબૂ સરસ રીિ ેરજૂ 
કર્ામાં આવયરો હિરો. દેશના અ્ાજ સમાન આ મગેઝેવીનનવી 
હંુ આતરુિાપૂ્ ્તક રાહ જોિરો હરોઉં છંુ. ક્ર સ્રોરી અને 
સપંાદકીય માટે િમારરો આભાર. દેશના દરેક ખણૂાના 
સમાચાર અન ેર્ણકારી આ મગેઝેવીનન ે્ધ ુસારં બના્ ેછે.

મિરીર મમત્ મહેતના
mehtamanish806@gmail.com

ન્ ૂઇત્ન્ડયા સમાચાર મારા માટે ઘણુ ંલાભદાયવી સાબ્બિ 
થઈ રહુ ંછે. સપધયાત્મક પરીક્ષાઓનવી િયૈારી માટે 
મગેઝેવીનનવી સામગ્વી ઘણવી ઉપયરોગવી છે. મગેેઝવીનમાં 
સરકારનવી વ્વ્ધ યરોજનાઓ, આઝાદી કા અમૃિ 
મહરોત્્,  ્રોકલ ફરોર લરોકલ, આત્મનનભ્તર ભારિ, 
રસવીકરણ અભભયાન ્ગરેેનવી સાચવી અન ેસચરોટ માહીિવી 
મળી ર્ય છે. આઝાદી કા અમિૃ મહરોત્્માં જનિાનવી 
ભાગવીદારી સિિ ્ધવી રહી છે.
-્બરીર્બલરનામ ગોરછછ્યના
birbalram1021998@gmail.com

હંુ ન્ૂ ઇત્ન્ડયા સમાચારનરો અંક 
ઓનલાઇન ્ાંચવી લઉં છંુ. આ મેગેઝવીન 
ઉપયરોગવી ર્ણકારીથવી ભરપુર હરોય છે, 
એટલું જ નહીં પણ, રાષટ્ર  નનમયાણનાં કાયયો 
અંગેનવી િમામ માહહિવી પણ પૂરી પાડ્ામાં 
આ્ે છે. મેગેઝવીનનવી સરળ ભારાને કારણે 
લેખરો ્ાંચ્ાલાયક બને છે. આ મેગેઝવીન 
દેશના દરેક નાગરરક સુધવી પહોંચે િે્ા 
પ્રયાસ થ્ા જોઇએ.

િો. અશોક ્બાંગના
ashokbanga@gmail.com

હંુ ગ્ામવીણ વ્સિારમાં રહંુ છંુ. મારે ત્ાં કરોઇ મગેઝેવીન આ્તું 
નહરોતંુ, પણ જ્ારથવી ન્ ૂઇત્ન્ડયા સમાચાર નનઃશલુ્ક મળી 
રહુ ંછે, ત્ારથવી મન ેઅને મારા ગામના સાથવી વ્દ્ાથથીઓને 
સરકારી પરીક્ષઓનવી િૈયારી કર્ામાં ઘણવી મદદ મળી રહી છે. 
ભારિ સરકારનવી કામગવીરીનવી માહહિવી ખૂબ સરળ શબ્રોમાં 
મળી રહી છે, જ ેઘણવી લાભદાયવી સાબ્બિ થઈ રહી છે.
ક્શવમ મમશ્ના
sm79531@gmail.com
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રમ્ર્ સૂચન્ે અમને મ્ેકલ્ે

સંદેશનાવ્યવહનારનું સરિનામું 
અિે ઇમેલ

રૂમ નંબર-278, બયૂરયો ઓફ આઉટરીચ 
એન્ડ કમયુનનકેર્ન,

સૂચના ભિન, બીજો માળ, 
નિી રદલ્ી-110003

ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in 

પવરભ્વ
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કયોવિડન ેકારણ ેલયોકડાઉનનન ેપરલ ેિપેાર ધધંા ્ઠપ થઈ 
જિાથી દેર્ના અથ્ગતતં્રન ેમયોટયો ફટકયો પડ્યો હતયો. 2020-

21ના પ્થમ ્િાટ્ગરમાં જીડીપીમાં 23.9 ટકા ઘટાડયો થ્યો હતયો. 
1996માં વત્રમાલસક જીડીપીના આકંડા પ્લસધ્ધ કરિાનુ ં ર્રૂ 
ક્શા બાદ આ સૌથી મયોટયો ઘટાડયો હતયો. જો કે આર્થક મયોરચે 
હિે સારા સમાચાર સાંભળિા મળી રહ્ા છે. ઓટિયોબરમાં 
જીએસટી િસલૂાત 1,30,327 કરયોડ રૂવપ્ા હતી, જ્ારે 
મનુે્ફે્ચરરર પરચઝેઝર મનેજેસ્ગ ઇન્ડેસિ (પીએમઆઇ)માં 
સતત ચયોથા મહહને વધૃ્ધ્ધ નોંધાઇ. ઓટિયોબરમાં પીએમઆઇ 
55.9 રહ્યો. સપટેમબરમાં ત ે53.7 અન ેઓરસ્ટમાં 52.3 હતયો. 
પીએમઆઇ આકં 50થી ઉપર હયો્ તનેયો અથ્ગ એ થા્ કે 
અથ્ગતતં્રમાં વિસતરણ થઈ રહંુ છે. જીએસટી િસલૂાતનયો આકં 
એટલા માટે મહતિનયો છે કે જીએસટી લાગ ુથ્ા બાદ અત્ાર 
સધુીની આ બીજા ક્રમની મયોટી િસલુાત છે. એવપ્લ મહહનામાં 
જીએસટીની િસલુાત રૂ. 1.3 લાખ કરયોડને પાર થઈ હતી.

અ્ેક્ટબરમ્ં જીઅેસટરીનરી વસુલ્ર 1.3 
લ્ખ કર્ેડઃ પરીઅેમઅ્ઇ સ્ર મરહન્ન્ 

સવ્વોચ્ચ સરરે

સમ્ચ્ર સ્ર 

ભારતના ખેડૂતયો ભ્રતમત ન થા્ ત ેહેતથુી િડાપ્ધાન નરેન્દ્ 
મયોદીએ એક સાહલસક નનણ્્ગ  લતેાં કૃષર સધુારાઓ સાથે 

સંકળા્લેા ત્રણ મહતિપૂણ્ગ કા્દાઓન ે પાછા લિેાનયો નનણ્્ગ  
લીધયો છે. દેર્ના 80 ટકા નાના અને સીમાંત ખડૂેતયોના હહતમાં 

ઘડિામાં આિલેા કા્દાઓ 
અરં ે લાંબા સમ્ સધુી ભ્રમ 
ફેલાિિામાં આિતયો હતયો. 
સરકારે અનકે પ્્ાસયો કરિા 
છતાં ખડૂેતયોન ે સમજાિિામાં 
નનષ્ફળતા મળી. સિેંદનર્ીલ 
સરકાર અન ેનતેતૃિનયો પરર્ચ 

આપતા િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ આ મહતિનયો નનણ્્ગ  લીધયો હતયો. 
આ ઉપરાંત, ભવિષ્માં ખડૂેતયોની જરૂરર્ાતયો સાથે સકંળા્લેા 
નનણ્્ગ યો માટે એક નનષણાત સતમતત રચિાની પણ જાહેરાત કરિામાં 
આિી. કૃષર વિકાસ અન ે ખડૂેતયોનંુ કલ્ાણ િત્ગમાન સરકારની 

સિવોચ્ચ પ્ાથતમકતા છે. એટલાં માટે જ સરકારે લઘુતમ ટેકાના 
ભાિ (એમએસપી)માં િધારયો કરિાની સાથ ેસાથે  મયોટી સખં્યામાં 
સરકારી ખરીદ કેન્દ્યો પણ બનાવ્ા. સરકાર દ્ારા કરિામાં આિલેી 
ઉપજની ખરીદીએ છેલલાં અનકે દા્કાઓનાં રેકયોડ્ગ  તયોડ્ા છે. 
દેર્ના ખેડૂતયો, ખાસ કરીન ે નાના ખેડૂતયોન ે તમેની ઉપજના સારા 
ભાિ મળે અન ે તને ે િચેિા માટે િધ ુ વિકલપયો મળે એ હેતથુી 
કા્દા લાિિામાં આવ્ા હતા. િડાપ્ધાન ે 19 નિમેબરનાં રયોજ 
ગરુુ નાનક દેિજીના પ્કાર્ પિ્ગ અિસરે રાષટ્ન ેસબંયોચધત કરતા 
કહુ,ં “અનકે પ્્ત્યો છતાં અમ ે સપૂંણ્ગ રીત ે શુધ્ધ અન ે આટલી 
પવિત્ર િાત કેટલાંક ખેડૂતયોન ેસમજાિી ન ર્ક્ા. ત્ાં સધુી કે કૃષર 
અથ્ગર્ાસ્તીઓ, િજૈ્ાનનકયો અન ેપ્રતતર્ીલ ખેડૂતયોએ પણ તમેને 
કૃષર કા્દાઓના મહતિને સમજાિિાનયો ભરપરૂ પ્્ાસ ક્વો. 
ખડૂેતયો લાંબા સમ્ સધુી ભ્રમમાં ન રહે તે માટે નિેમબર મહહનાના 
અતંમાં ર્રૂ થઈ રહેલા સસંદના શર્્ાળ ુ સત્રમાં કા્દા પાછા 
લિેાની બધંારણી્ પ્રક્ર્ા પૂરી કરી દેિામાં આિર્.ે”

ખેડૂર્ેનરી મ્ંગ પર સરક્રન્ે મ્ેટ્ે નનણયાયઃ ત્ણેય 
કૃવષ ક્યદ્અ્ે પ્છ્ લેવ્નરી વડ્પધ્નનરી જાહેર્ર

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદી દ્ારા સાત િર્ગ પહેલાં ર્રૂ 
કરિામાં આિેલું સિચ્છ ભારત તમર્ન લયોક આંદયોલન 

બન્ું અને ભારતે સિચ્છતામાં નિા માપદંડયો સ્ાવપત ક્શા. 
સિચ્છતા તમર્નને કારણે દેર્ ખુલલામાં ર્ૌચથી મુ્ત 
થ્યો અને ર્હેરયો તથા રામડાંઓમાં સફાઇ હિે જીિનનયો 
હહસસયો બની રઈ છે. સિચ્છતાની રદર્ામાં રાંધી જ્ંતત 
એટલે કે 31 ઓટિયોબરથી સરકારી કચેરીઓમાં વિર્ેર 
સિચ્છતા અભભ્ાન ચલાિિામાં આવયું. કુલ 15,23,464 
ફાઇલયોમાંથી 13,73,204 ફાઇલયોનયો નનકાલ કરિામાં 
આવ્યો. 30 રદિસયોમાં 2,91,692 ફરર્ાદયોનું નનરાકરણ 
લાિિામાં આવયું. સાંસદયોએ મયોકલેલા 11,057 કેસયોમાંથી 
8,282 કેસયોનયો ઉકેલ લાિિામાં આવ્યો હતયો. આ ઉપરાંત, 
સરકારે ઇલેટ્િયોનનક િેસ્ટ સહહતનયો ભંરાર િેચીને રૂ. 40 
કરયોડની કમાણી પણ કરી છે. આ  સફાઇ અભભ્ાન દ્ારા 
કેન્દ્ સરકારે આ્ઠ લાખ ચયોરસ ફુટ જગ્ા ખાલી કરી છે.

સરક્રરી કચેરરીઅ્ેમ્ં સ્વચ્છર્ઃ 8 લ્ખ 
ચ્ેરસ ફુટ જગય્ ખ્લરી કરરી, 

રૂ. 40 કર્ેડનરી કમ્ણરી
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મજબૂત સેના, મજબૂત રાષટ્નું પ્તીક હયો્ છે. આઝાદીના આ 
અમૃતકાળમાં દેર્ એક નિા ભવિષ્ના નનમશાણનયો સંકલપ 

લઈ રહ્યો છે ત્ારે આત્મનનભ્ગર ભારત અભભ્ાન અંતર્ગત 
ભારતને પયોતાનાં જોરે વિશ્વની મયોટી સૈન્ તાકાત બનાિિાનું 
પણ દેર્નું લક્ષ્ય છે. આ રદર્ામાં મહતિનું પરલું ભરતા 

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 
41 ઓર્ડનનસ ફેટિરીઓને 
નિા સિરૂપ સાથે સાત નિી 
કંપનીઓની ર્રૂઆત કરી 
હતી. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ 

સસહના અધ્ક્ષપદ હે્ઠળની રડફેનસ એક્િશઝર્ન કાઉધ્નસલે રૂ. 
7,965 કરયોડનાં સૈન્ ર્સ્ત અને ઉપકરણયોની ખરીદીને મંજૂરી 
આપી હતી. મેક ઇન ઇનન્ડ્ા અંતર્ગત સિદેર્ી કંપનીઓ પાસેથી 
આ ખરીદી કરિામાં આિર્ે. તેમાં હહન્દુસતાન એરયોનયોહટસિ 
લલતમટેડ પાસેથી 12 લાઇટ યુહટલલટી હેલલકયોપટરની ખરીદી, 
ડયોર્ન્ર એરક્રાફ્ટનું અપગ્ેડેર્ન, નૌસેનાના યુધ્ધજહાજોની 
દેખરેખ અને સંચાલન ક્ષમતાઓને િધારિા માટે ભારત 
ઇલેટ્િયોનનસિ લલતમટેડ પાસેથી લલન્ક્સ U2 નેિલ રનફા્ર 
કન્્યોલ લસસ્ટમની ખરીદીનયો સમાિેર્ થા્ છે.

70 ટક્ અેપુવલ રેરટંગ સ્થે વડ્પધ્ન નરેન્દ્ મ્ેદરી 
વવશ્વન્ સ્ૌથરી વધુ લ્ેકપ્પય નેર્ બન્

કલમ 370ની નાબૂદી બાદ જમમ ુકાશમીર અન ેલડાખન ેકેન્દ્ 
સરકારની ્ યોજનાઓનયો લાભ મળ્યો છે, તયો સ્ાનનક શર્લપ 

કળા અન ેલયોક કળાને પણ િનૈશ્વક મચં પર નિી ઓળખ મળી છે. 
તાજતેરમાં જ સયંુ્ ત રાષટ્ની સસં્ા યનેુસ્યોએ બહાર પાડેલી 
સજ ્ગનાત્મક ર્હેરયોની ્ાદીમાં શ્ીનરરનયો સમાિેર્ કરિામાં 
આવ્યો છે. યનુસે્યોના સજ ્ગનાત્મક ર્હેર નટેિક્ગ માં શર્લપ અને 
લયોક કળા, મીરડ્ા, રફલ્, સાહહત્, રડઝાઇન, રસ્ે્ટયોનયોમી 
અન ેમીરડ્ા સહહતના સજ ્ગનાત્મક ક્ષતે્રયો સાથ ેસકંળા્ેલી સાત 
પ્વનૃતિઓના આધારે વિશ્વભરના ર્હેરયોન ેસામલે કરિામાં આિે 
છે. શ્ીનરરન ે શર્લપ અન ે કળાની શ્ણેીમાં સામલે કરિામાં 
આવયુ ંછે. આ ્ાદીમાં કુલ 90 દેર્યોના 295 ર્હેરયોન ેસામલે 
કરિામાં આવ્ા છે. િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ આ અરેં રવિટ 
કરતા કહંુ હતુ ંકે, “આનાથી શ્ીનરરની સાંસૃ્તતક વિવિધતાને 
પણ એક નિી ઓળખ મળી છે. જમમ ુકાશમીરના લયોકયોન ેખૂબ 
ખબૂ અભભનદંન.” સજ ્ગનાત્મક ર્હેરયોની ્ાદીમાં શ્ીનરરને 
સ્ાન અપાિિા માટે પ્થમ િાર 2019માં નયોતમનરે્ન ડયોશઝ્ર 
રજૂ કરિામાં આવયુ ંહતંુ,ત પણ એ િરચે સમગ્ દેર્માં માત્ર બે 
ર્હેરયો હૈદરાબાદન ેરસ્ે્ટયોનયોમી તથા મુબંઇન ેરફલ્યોમાં ્યોરદાન 
બદલ પસદં કરામાં આવ્ા હતા. n

શ્રીનગરન્ શશલ્પ, લ્કે કળ્ને નવરી અ્ળેખ, 
યનુસે્ને્ સજયાન્ત્મક શહેર્નેરી ય્દરીમ્ ંસ્મેલ

મેક ઇન ઇન્ડિય્ને મજબૂરરીઃ રૂ. 8,000 કર્ેડન્ 
સ્વદેશરી સંરક્ષણ સ્ધન્ેનરી ખરરીદરીને મંજૂરરી

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદી ફરી એક િાર વિશ્વના સૌથી લયોકવપ્્ નતેા બન્ા છે. અમરેરકન 
ડેટા ઇને્લલજનસ ફમ્ગ ‘ધ મયોર્નર કનસલ્ટ’ના સિચે પ્માણ ેિડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 

એપુ્િલ રેટટરમાં અમરેરકન રાષટ્પતત જો બાઇડેન અન ે બરિટીર્ િડાપ્ધાન બયોરરસ 
જોનસન સહહત દુનન્ાના 13 રાષટ્ પ્મખુયોન ેપાછળ છયોડી દીધાં છે. િડાપ્ધાન મયોદીનું 
એપુ્િલ રેટટર 70 % છે. 5 નિેમબરનાં રયોજ અપડેટ કરિામાં આિલેા આ સિચેમાં 
ભારતના િડાપ્ધાન અનકે દેર્યોના રાષટ્પતતઓ અન ેિડાપ્ધાનયો કરતા આરળ છે. 
િડાપ્ધાન મયોદીએ મકે્સિકન રાષટ્પતત આદં્ ે મનેએુલ લયોપઝે ઓરિાડયોર, ઇટલીના 
િડાપ્ધાન મારર્ા દ્ારી, જમ્ગન ચાનસલેર એન્જલા મકકેલ, અમરેરકન રાષટ્પતત જો 
બાઇડેન સહહત અનકે મયોટાં નેતાઓન ેલયોકવપ્્તાના ગ્ાફમાં પાછળ છયોડી દીધાં છે. 
આ ્ાદીમાં ઓસે્્ટલલ્ાના િડાપ્ધાન સ્યોટ મયોરરસન, કેનડેાના િડાપ્ધાન જસ્ટીન 
ટ્ડયો, બરિટીર્ િડાપ્ધાન બયોરરસ જોનસન અન ે રિાશઝલના રાષટ્પતત જરે બયોલ્યોનરેયોનયો 
પણ સમિરે્ થા્ છે. આ સિચેમાં અમરેરકન રાષટ્પતત પાંચમાંથી છઠ્ા નબંરે અને 
બરિટીર્ િડાપ્ધાન 8માથી બે સ્ાન ઉતરીન ે10મા ક્રમ ેઆિી ર્ા હતા.

સમ્ચ્ર સ્ર 
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‘પંચરરીથયા’થરી ‘સ્ેહભૂવમ’ લખનઉ સુધરી બ્બ્ 
સ્હેબનું જીવન યુવ્ પેઢરી મ્ટે પેરણ્સ્્ેર

નૈતતકતયા, સમતયા, આત્મસન્યાન અને ભયારતીયતયા. બયાબયાસયાહેબ ભીમરયાવ આંબેડકરનયા 
વવઝનનયા આ ચયાર સૌથી મહતવપૂણજા સતંભ છે. કેન્દ્ર સરકયારનયા વડપણ હેઠળ નવું ભયારત આ 

દદશયામાં આગળ વધી રહું છે. બયાબયા સયાહેબનયા જીવન સયાથે સંકળયાયેલ સ્થળોનો વવકયાસ કરીને 
કેન્દ્ર સરકયારે સમતયા અને સમરસતયાની સાંસ્કૃતતક દ્રષષટને નવી ઓળખ આપી. આ શકૃંખલયાને 

આગળ વધયારતયા રયાષટ્રપતત રયામનયાથ કોવવદે ઉત્તરપ્દેશનાં લખનઉમાં ડો. ભીમરયાવ આંબેડકર 
સાંસ્કૃતતક કેન્દ્રનો ષશલયાન્યાસ કરીને આ શહેરને બયાબયા સયાહેબની ‘સનેહ ભૂતમ’ ગણયાવી.

“બાબા સાહેબે પયોતાનુ ં જીિન પછાત સમાજ, 
િચંચત સમુદા્, દલલતયો અન ેઆરદિાસીઓ 
માટે સમર્પત કરી દીધંુ. વિકાસની દયોટમાં 

પાછળ રહી ર્ેલા અન ે જમેન ે પાછળ છયોડી દેિામાં આવ્ા 
તેિા સમદુા્યોમાં આજ ે ચેતના જારી છે, વિકાસની ભખૂ જારી 
છે, અચધકારની આકાંક્ષા જારી છે.  આ ચેતના બાબાસાહેબ 
આબંડેકરની દેન છે.“ બધંારણ દ્ારા સમાજને એક તાંતણ ેબાંધી 
રાખનાર ડયો. ભીમરાિ આંબેડકર પ્ત્ ેિડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં 
માત્ર ર્બ્દ નથી, નિા ભારતનયો સંકલપ છે. એક એવંુ ભારત જ્ાં 
તમામ માટે સમાન તકયો અન ેઅચધકાર હયો્, જાતતિાદી સતામણીથી 

 “લખનઉ શહેર સાથે બાબાસાહેબ 
અાંબેડકરનાે ખાસ સંબંધ રહાે છે, 
જેનાં કારણે લખનઉને બાબા સાહેબની 
‘સ્ેહ ભૂવમ’ પણ કહેિામાં અાિે છે. 
બાબાસાહેબમાટે ગુરુ સમાન બાેધાનંદજી 
અને તેમને દીક્ા અાપનાર ભડંત પ્રજ્ાનંદજી, 
બંને લખનઉના નનિાસી હતા.” 

ર્મન્થ ક્ેવવંદ, ર્ષ્ટ્રપવર

બ્બ્સ્હેબને નમનમહ્પરરનનવ્યાણ રદવસ 
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મુ્ત હયો્ અન ેટેકનયોલયોજીની તાકાત દ્ારા પ્રતત થતી હયો્. કેન્દ્ 
સરકારે બાબા સાહેબના સપનાંઓન ે2022 સધુી પરૂા કરિાનયો 
લક્ષ્ય નનધશારરત ક્વો અન ેતમેની સાથ ેસકંળા્લેી સૃ્તતઓને 
પચંતીથ્ગ તરીકે વિસિાવયુ ંજથેી આજની પઢેી તેનાં પરથી પ્રેણા 
લઈ ર્કે. આ િરચે જ ઉતિરપ્દેર્ સરકારે રાષટ્પતત રામનાથ 
કયોવિદના હસત ે લખનઉમાં ડયો. ભીમરાિ આબંડેકર સાંસૃ્તતક 
કેન્દ્નુ ંશર્લારયોપણ કયુું. 

 ભારતના રાષટ્પતત બન્ા પછી પ્થમ િાર રામનાથ કયોવિદ 
જૂન મહહનામાં ઉતિરપ્દેર્ના કાનપરુ દેહાત લજલલામાં પયોતાના 
પતૈકૃ રામ પરૌંખ ર્ા હતા. રાષટ્પતતએ પયોતાના રામમાં ડયો. બી 
આર આબંડેકરન ેતેમની પ્તતમા પર શ્ધ્ધાંજલલ અપ્ગણ કરી. એ 
પછી તેમણ ેપયોતાના પતૈકૃ ઘરની મલુાકાત લીધી, જને ેગ્ામીણયો 
માટે સામદુાષ્ક કેન્દ્માં તબરદલ કરિામાં આવયુ ંછે. રાષટ્પતતએ 
લખનઉમાં ડયો. ભીમરાિ આબેંડકર સાંસૃ્તતક કેન્દ્નાં નનમશાણ 

ડાે. બાબાસાહેબ અાંબેડકર 
પછાત િગ્ગ સાથે સંકળાયેલા 
મારા જેિા કરાેડાે લાેકાે માટે 
પ્રેરણા છે. તેમણે અાપણને 
સંદેશાે અાપાે કે અાગળ િધિા 
માટે જરૂરી નથી કે માેટા કે 
ધનનક પરરિારમાં જ જન્મ થયાે 
હાેય. પણ ભારતમાં ગરીબ 
પરરિારાેમાં જન્મ લેનારા લાેકાે 
પણ પાેતાનાં સપના જેઈ શકે 
છે. અે સપનાઅાેને સાકાર 
કરિાનાે પ્રયાસ કરી શકે છે 
અને સફળતા પણ મેળિી શકે 
છે. બાબાસાહેબને કદાચ બીજી 
કાેઈ  સરકારે અાટલું માન-
સન્માન અને શ્રધધાંજનલ નહીં 
અાપી હાેય જેટલી અા સરકારે 
અાપી છે. તેમણે અાપણને જે 
માગ્ગ ચીંધાે છે, તેમાં બંધુતા 
છે. અે બંધુતાને છાેડ્ા િગર 
અાપણે ક્ારેય અાગળ ન િધી  
શકીઅે.

નરેન્દ્ મ્ેદરી, વડ્પધ્ન

ડયો. આંબડેકરની 125 જન્મજ્તંી પ્સરંે 
14 એવપ્લ, 2016નાં રયોજ િડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ પષુપાંજલલ અર્પત કરી. 

જન્મભૂમમ મહૂમાં સ્નારક

ડયો. આંબડેકરે 1920ના દા્કામાં લડંનમાં 
જ ેઘરે રહીન ેઅભ્ાસ ક્વો હતયો તને ેકેન્દ્ 
સરકારની પહેલથી 2015માં તત્ાલીન 
મહારાષટ્ સરકારે ખરીદુ ંહતંુ, જનેે 
આતંરરાષટ્ી્ સ્ારક તરીકે વિસિાિિામાં 
આવયુ ંછે. 

લંિિમાં ક્શષિના ભૂમમ

િડાપ્ધાનની પહેલથી બાબા સાહેબની 
125 જ્ંતત િર્ગમાં દીક્ષા ભતૂમન ેA ્લાસ 
પ્્ગટન સ્ળનયો દરજ્જો આપિામાં 
આવ્યો. A ્લાસનયો  દરજ્જો મળ્ા બાદ 
દીક્ષા ભતૂમની તીવ્ર વિકાસ ર્રૂ થ્યો. 

દીષિના સ્થળ પર સ્નારક

મુબંઇમાં ચૈત્ભતૂમ પર આબેંડકર સ્ારક 
બનાિીન ેતેન ેભવ્ રૂપ આપિામાં આવયુ ંછે. 
11 ઓટિયોબર, 2015નાં રયોજ િડાપ્ધાન ેતનેું 
ભતૂમપુજન કયુું હતંુ. સ્ારકની  ભવ્તાની 
કલપના ભાગ્જે કયોઇએ કરી હરે્. 

ચૈત્ભૂમમમાં સ્નારક

ડદલ્ીમાં આં્ેબિકર મેમોડર્યલ અિે ઇન્ટરિેશિલ સેન્ટર
ડયો. આંબેડકરનું અિસાન રદલ્ીના જ ે26 અલીપુર 
રયોડ કસ્ત બંરલામાં થયું હતું તેને રાષટ્ી્ 
સંગ્હાલ્ બનાિીને તેનું ઉદઘાટન િડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ કયુું હતું. રદલ્ીમાં 15, જનપથ રયોડને 
આંતરરાષટ્ી્ કેન્દ્નું રૂપ આપિામાં આવયું છે, 
જ્ાં સામાલજક-આર્થક મુદે્ રરસચ્ગ થ્ં છે. રૂ. 192 
કરયોડનાં ખચચે આ બહુમાળી ઇમારત બની છે.
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કા ્્ગનયો શર્લાન્ાસ ક્વો ત્ારે તમેણ ે લખનઉ સાથે બાબા 
સાહેબના જોડાણન ેઆ રીત ે્ાદ કયુું,  “આ લખનઉ ર્હેર સાથે 
બાબાસાહેબઆંબેડકરનયો ખાસ સબંંધ રહ્યો છે, જનેાં કારણે 
લખનઉને બાબા સાહેબની ‘સનહે ભતૂમ’ પણ કહેિામાં આિ ે છે. 
બાબાસાહેબમાટે ગરુુ સમાન બયોધાનદંજી અન ે તમેને દીક્ષા 
આપનાર ભડંત પ્જ્ાનદંજી, બનં ેલખનઉના નનિાસી હતા.” કેન્દ્ 
સરકારે િીતેલાં કેટલાંક િરવોમાં બાબાસાહેબસાથે સકંળા્ેલા 
સ્ળયોન ેશ્ધ્ધા, ભાિ અન ેસંકલપ ર્ક્ત સાથે પૂરા ક્શા છે, જનેી 
કલપના પહેલાં ક્ારે્ કરિામાં આિી નહયોતી. િડાપ્ધાન નરેન્દ્ 
મયોદીએ આંબડેકરની 125મી જન્મજ્તંીએ તમેનાં જન્મસ્ળ મહૂની 
મુલાકાત લઈન ેતમેન ેશ્ધ્ધાંજલલ આપી હતી. સરકારે મહારાષટ્માં 
ઇન્દુ તમલની જમીન ખરીદીન ે ચૈત્ ભતૂમ પર સ્ારક વિસિાવયુ,ં 

નારપરુમાં દીક્ષાસ્ળન ેઆતંરરાષટ્ી્ સતરે વિસિાવયુ,ં લંડનમાં 
અભ્ાસ દરતમ્ાન જ ેમકાનમાં બાબાસાહેબરહ્ા હતા, તેન ેશર્ક્ષા 
ભતૂમ તરીકે વિસિાિી, રદલ્ીમાં બાબા સાહેબના મહાપરરનનિશાણ 
સ્ળ અન ે15 જનપથ પર સ્ારક એમ પાંચ સ્ળયોન ેજ ેતે રાજ્ 
સરકાર સાથ ેમળીન ેપચંતીથ્ગ તરીકે વિકાસ કરિામાં આવ્યો છે. 

બાબા સાહેબ આંબડેકરે જ ે રીત ે સમાજના નબળા િરવો 
માટે પયોતાનંુ જીિન સમર્પત કરીન ે દેર્, દુનન્ા અન ે સમાજન ે
સદેંર્યો આપ્યો કે જો આપણ ે સપૂંણ્ગ  રાષટ્ નનષ્ઠા અને સમાજ 
નનષ્ઠાથી કામ કરીશુ,ં તયો આપણી રદર્ા હંમેર્ા સાચી સાબબત 
થરે્. બાબાસાહેબ આબંડેકરનયો સદેંર્ અન ે તમેની સમાજ 
અન ેરાષટ્સિેાન ેકારણ ેજ  આટલાં િરવો પછી પણ બાબાસાહે 
આબંડેકર બધાંની પ્રેણા બની રહ્ા છે. n

n આંબડેકરની 125મી જ્તંી િર્ગ પર 26 નિમેબર, 2015નાં રયોજ 
બધંારણ રદિસ તરીકે મનાિિાનુ ંર્રૂ કયુું. સસંદના બનં ેગહૃયોમાં 125મી 
જ્તંી અન ેબધંારણ રદિસના સદંભ્ગમાં વિસતતૃ ચચશાનુ ંઆ્યોજન 
કરિામાં આવયું

n આંબડેકરના સન્માનમાં 125મી જ્તંી િર્ગમાં રૂ. 125 અન ેરૂ. 10નયો 
સ્તૃત લસક્યો બહાર પાડિામાં આવ્યો. આંબડેકર જ્તંી 14 એવપ્લને 
દર િરચે સામાલજક સમરસતા રદિસ તરીકે મનાિિાનુ ંર્રૂ કરિામાં 
આવયુ.ં સયંુ્ ત રાષટ્ િડામથકમાં પ્થમ િાર 14 એવપ્લ, 2016નાં રયોજ 
બાબાસાહેબની જન્મજ્ંતી મનાિિામાં આિી.

n ગ્ામ સિરાજ અભભ્ાનઃ સમાજના તમામ વિસતારયોના સિવાંરી વિકાસના 
બાબાસાહેબના દ્ષષટકયોણન ેધ્ાનમાં રાખતા કેન્દ્ સરકાર તરફથી 14 
એવપ્લથી 5 મ,ે 2018 દરતમ્ાન ગ્ામ સિરાજ અભભ્ાન ર્રૂ કરિામાં 
આવયુ,ં જને ેપછીથી 1 જૂનથી 15 ઓરસ્ટ સધુી ફરીથી ચલાિિામાં 
આવયુ.ં

n ‘સબકા સાથ, સબકા રાંિ અન ેસબકા વિકાસ’ નામથી ર્રૂ કરિામાં 
આિલેા આ અભભ્ાનનયો હેત ુસામાલજક સમરસતાન ેપ્યોત્સાહન 
આપિાનયો હતયો અને 21,000થી િધ ુરામયોમાં કેન્દ્ સરકારના 
પ્તતનનચધઓન ેમયોકલિામાં આવ્ા.

n તમેાં સાત ફલેરશર્પ ્યોજનાઓ-પ્ધાનમંત્રી ઉજ્જિલા ્યોજના, 
સૌભાગ્, ઉજાલા ્યોજના, પ્ધાનમતં્રી જન ધન ્યોજના, પ્ધાનમંત્રી 
જીિન જ્યોતત બીમા ્યોજના, પ્ધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા ્યોજના અને 
તમર્ન ઇન્દ્ધનરુ અતંર્ગત પાત્ર પરરિારયો /વ્ક્તઓન ેમદદ કરિા 
વિર્રે અભભ્ાન ચલાિિામાં આવયંુ.

n રડલજટલ લિેડદેિડન ેપ્યોત્સાહન આપિા માટે કેન્દ્ સરકાર તરફથી ર્રૂ 
કરિામાં આિલેા વિરે્ર એપન ેબાબાસાહેબના સન્માનમાં ‘ભીમ’ નામ 
આપિામાં આવયુ.ં  આ અભભ્ાનન ેબીજા તબક્ામાં 117 આકાંક્ષી 
લજલલાઓમાં પણ લાગ ુકરિામાં આિરે્. તમેાં સાત ફલરેશર્પ 
્યોજનાઓ ઉપરાંત, શર્ક્ષણ, આરયોગ્, પયોરણ, કૌર્લ્ વિકાસ અને 
કૃષર અતંર્ગત અન્ પાંચ પ્ાથતમકતાઓન ેપણ ઉમેરિામાં આિી. 

બ્બ્સ્હેબ અ્ંબેડકરન્ સન્્નમ્ં સરક્રન્ં પગલ્ં

બ્બ્સ્હેબને નમનમહ્પરરનનવ્યાણ રદવસ 
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વ્યક્તિત્વ ર્જા મહેન્દ્ પર્પશસંહ

જેમણે ભ્રરનરી પથમ 
નનવ્યાશસર સરક્ર બન્વરી 
ભયારતનો હર્રો વર્ષોનો ઇતતહયાસ એવાં અનેક રયાષટ્રભકતોથી ભરેલો 
છે, જમેણે સમય-સમયે ભયારતને પોતયાનાં તપ અને ત્યાગથી દદશયા આપી. 
દેશની આઝયાદીનયા આંદોલનમાં અનેક મહયાન વયકકતતવોએ પોતયાનું 
સવજાસવ લૂંટયાવી દીધું. જો કે, કમનસીબે, આઝયાદી બયાદ આવયા રયાષટ્ર  
નયાયકો અને રયાષટ્ર  નયાયયકયાઓની તપસયયાથી દેશની આગયામી પેઢીઓને 
પદરચચત ન કરયાવવયામાં આવી. આને કયારણે દેશની અનેક પેઢીઓ તેમની 
ગયાથયાઓ ર્ણી ન શકી. 20મી સદીમાં થયેલી આ ભૂલોને આજ ે21મી 
સદીમાં ભયારત સુધયારી રહંુ છે. આજ ેદેશ, આઝયાદીનું 75મું વર્જા એટલે 
કે અમકૃત મહોત્વ મનયાવી રહ્ો છે ત્યારે વવસરયાયેલયા સેનયાનીઓની યયાદ 
કરવયામાં આવી રહ્યા છે. 1 દડસેમબરનાં રોજ રયાર્ મહેન્દ્ર પ્તયાપસસહનાં 
જન્દદને તેમને યયાદ કરીને શ્ધ્ાંજલલ આપીએઃ

જન્ઃ 1 દડસેમબર, 1886,   મકૃતુઃ 29 એવપ્લ, 1979

મહેન્દ્ પ્તાપનયો જન્મ 1 રડસમેબર, 1886નાં રયોજ હાથરસનાં 
મુરસાન રજિાડાંના ર્ાસક પરરિારમાં થ્યો હતયો. તઓે 
ત્રણ િર્ગના હતા ત્ારે હાથરસના રાજા હરનારા્ણ સસહે 

તમેન ેપતુ્ર તરીકે દતિક લીધા હતા.. વંૃદાિનના વિર્ાળ મહેલમાં તમેનું 
બાળપણ િીતુ.ં એક સરકારી ર્ાળામાં પ્ાથતમક શર્ક્ષણ લીધુ.ં એ 
પછી તમેન ે મયોહમેરડ્ન એગંલયો-ઓરરએન્લ કયોલલેજ્ટે સુ્લમાં 
ભણાિિામાં આવ્ા, જ ે પછીથી અલીરઢ મસુસલમ યુનનિર્સટીમાં 
રૂપાંતરરત થઈ. 1906માં સજદના મહારાજાની ઇચ્છા વિરુધ્ધ રાજા 
મહેન્દ્ પ્તાપે કયોલકતામાં કોંગે્સ અચધિેર્નમાં ભાર લીધયો અને 
અહીંથી તેઓ સિદેર્ીના રંર ે રંરા્ા. સિદેર્ી આંદયોલનમાં ર્ામલે 
અનકે નતેાઓ સાથ ે મલુાકાત થતાં તેમનામાં દેર્ભક્તની ભાિના 
જારી. તમેણે નક્ી કયુું કે ર્ાહી િારસદાર હયોિાના નાત ે તઓે 
નાના ઉદ્યોરયો અન ેસિદેર્ી માલન ેપ્યોત્સાહન આપર્.ે મહેન્દ્ પ્તાપ 
પર દાદાભાઈ નિરયોજી, બાળ રરંાધર તતળક, બબપીનચંદ્ પાલનયો 
મયોટયો પ્ભાિ હતયો. પયોતાનાં રાજ્માં વિદેર્ી કપડાં સળરાિિાનું 
આદંયોલન મહેન્દ્ પ્તાપે જ ર્રૂ કયુું હતુ.ં તમેણે 1909માં વંૃદાિનમાં 
પ્મે યનુનિર્સટીની સ્ાપના કરી, જ ેટેકનનકલ શર્ક્ષણ માટે ભારતનું 
પ્થમ કેન્દ્ હતંુ. આ યુનનિર્સટીના ઉદઘાટન સમારયોહમાં મદનમયોહન 
માલવિ્ હાજર રહ્ા હતા. પ્થમ વિશ્વયુધ્ધ ર્રૂ થતાં મહેન્દ્ પ્તાપના 
હૃદ્માં માતૃભતૂમન ે સિતંત્ર કરિાની ઇચ્છા િધ ુ તીવ્ર બની. તેમને 
વિચાર આવ્યો કે વિદેર્ી સતિાઓની મદદથી ભારતને અગં્જેોના 
કબ્જામાંથી છયોડાિી ર્કાર્.ે

યરુયોપના અનકે દેર્યોમાં ફરી ફરીન ે સપંક્ગ  િધા્શા બાદ મહેન્દ્ 

પ્તાપે કાબલુની િાટ પકડી. 1 રડસમેબર, 1915નાં રયોજ તમેનયો 28મયો 
જન્મરદિસ હતયો. એ રદિસ ે તેમણ ે કાબલુમાં ભારતની િચરાળાની 
સરકારની રચના કરી અને પયોત ે રાષટ્પતત બન્ા અન ે મૌલિી 
બરકતુલલાહન ે િડાપ્ધાન બનાવ્ા. પછીનાં કેટલાંક િરવો સઘંર્ગમાં 
િીત્ા. મહેન્દ્ પ્તાપન ેલનેનન સાથ ેસારંુ બનતુ ંહતુ.ં લનેનન ેરાજાને 
રશર્્ા બયોલાવ્ા. ત્ાં સધુીમાં અગં્જેોની નજરમાં મહેન્દ્ પ્તાપ 
જોખમ બની ર્ા હતા. અગં્જે ર્ાસન ે રાજા મહેન્દ્ પ્તાપના શર્રે 
ઇનામ જાહેર કરી દીધુ.ં તેમની તમામ સપંનતિ જપત કરી લીધી અને  
ભારેડૂ જાહેર કરી દીધા. 1925માં તઓે જાપાન જતા રહ્ા. 1932માં 
તમેન ેનયોબેલ ર્ાંતત પરુસ્ાર માટે પણ નયોતમનટે કરિામાં આવ્ા. 32 
િર્ગ બાદ 1946માં રાજા મહેન્દ્ પ્તાપ ભારત પાછા ફ્શા અન ેમહાત્મા 
રાંધીન ેમળિા સીધા િધશા ર્ા. ત્ાં સધુીમાં સિતતં્રતા નક્ી થઈ 
રઈ હતી. 1957માં તઓે મથરુા લયોકસભા બ્ેઠક પરથી જીત્ા હતા.

રાજા મહેન્દ્ પ્તાપે 1915માં જ ેમાર્ગ દર્શાવ્યો તેનાં પરલ ેચાલીને 
સભુારચદં્ બયોઝે આઝાદ હહન્દ સરકારની સ્ાપના કરી હતી. 14 
સપટેમબર, 2021નાં રયોજ િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ અલીરઢમાં તમેનાં 
નામ ેયનુનિર્સટીનુ ંશર્લારયોપણ કરતા કહુ ંહતુ,ં “રાજા મહેન્દ્ પ્તાપે 
પયોતાના સસંાધનયો દ્ારા, પતૈકૃ સપંનતિ દાનમાં આપીન ે વૃદંાિનમાં 
આધનુનક ટેકનનકલ કયોલેજ બનાિડાિી હતી. અલીરઢ મસુસલમ 
યનુનિર્સટી માટે પણ તમેણ ેઘણી જમીન આપી હતી. આઝાદીના આ 
અમતૃકાળમાં 21મી સદીનંુ ભારત શર્ક્ષણ અને કૌર્લ્ના નિા યરુ 
તરફ આરળ િધી રહંુ છે, ત્ારે માં ભારતીના અમર સપતૂનાં નામે 
યનુનિર્સટીનુ ંનનમશાણ તમેન ેસાચી શ્ધ્ધાંજલલ છે.”  n
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“અમે જનેયો શર્લાન્ાસ કરીએ છીએ, તેનું 
લયોકાપ્ગણ પણ અમે જ કરીએ છીએ. આ 
અહંકાર નથી, સરકારની પ્તતબધ્ધતા છે. 

બાકી, રાજકી્ રણતરીઓથી તયો શર્લાન્ાસ થતા રહે છે અને 
્યોજનાઓ લટકતી રહે છે.” િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીના આ ર્બ્દયો 
એ નિા ભારતના સંકલપની નનર્ાની છે, જ્ાં પ્યોજટેિ્ટસ લટકતા 
નથી પણ સમ્ કરતા પહેલાં પૂરા થા્ છે. ઉતિરપ્દેર્નયો 
પૂિવાંચલ એસિપ્ેસ િે આ સંકલપનયો પુરાિયો છે. જુલાઇ, 2018નાં 
રયોજ ં િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ તેનયો શર્લાન્ાસ ક્વો હતયો. 

કયોવિડ મહામારી છતાં 36 મહહનાની અંદર એસિપ્ેસ િેનું કામ 
પૂરંુ થઈ રયું. 16 નિેમબરનાં રયોજ એસિપ્ેસ િે રાષટ્ને સમર્પત 
કરતા િડાપ્ધાન મયોદીએ કહું, “આ એસિપ્ેસ િે યુપીનયો 
વિકાસ, યુપીની પ્રતત, યુપીનું નનમશાણ, યુપીનું મજબૂત બની 
રહેલું અથ્ગતંત્ર અને યુપીમાં આધુનનક બની રહેલી સુવિધાઓનું 
પ્તતબબબ છે.  આ યુપીની મજબૂત ઇચ્છાર્ક્તનું પરરણામ, 
સંકલપયોની લસધ્ધ્ધનું પ્માણ અને યુપીનું રૌરિ છે. ત્રણ િર્ગ પહેલાં 
મેં એસિપ્ેસ િેનું શર્લારયોપણ કયુું ત્ારે વિચાયુું નહયોતું કે એક 
રદિસ હંુ આ એસિપ્ેસ િે પર વિમાન દ્ારા ઉતરીર્.” 

યુપરીને નવરી અ્રથથિક ઝડપ મળશે, 
રદલ્રીથરી શબહ્ર સુધરીનું અંરર ઘટશે

પૂવ્ાંચલ અેક્સપેસ વે ર્ષ્ટ્ર 

પૂવ્ાંચલ અેક્સપેસ વે

ફળદ્રપુ જમીન, નદીઓનું વવશયાળ નેટવકજા  અને પૂરતયા પ્મયાણમાં વીજળી તથયા કુશળ મયાનવ સંસયાધન હોવયા 
છતાં વવકયાસની બયાબતમાં અત્યાર સુધી પયાછળ રહી ગયેલયા ઉત્તરપ્દેશનો પૂવવાંચલ વવસતયાર હવે વડયાપ્ધયાન 
નરેન્દ્ર મોદીની પ્યાથતમકતયાઓમાં સયામેલ છે. પૂવવાંચલમાં વવકયાસનયા નવયા મયાપદંડો સ્થયાપતયા વડયાપ્ધયાન મોદીએ 
ઓક્ોબર મહહનયામાં કુશીનગરમાં આંતરરયાષટ્ર ીય એરપોટજા  અને એક સયાથે નવ નવી મેદડકલ કોલેજોની ભેટ 

આપી. હવે વધુ એક પહેલ કરતયા તેમણે 341 દક.મી. લાંબયા પૂવવાંચલ એક્સપ્ેસ વેનું ઉદઘયાટન કરુું, જથેી 
ઔદ્ોગગક વવકયાસમાં અત્યાર સુધી પયાછળ રહી ગયેલો આ વવસતયાર ઝડપથી પ્ગતત કરી શકે.

એસિપ્રેસ ્ે પર ્ડાપ્રધાનના હરક્ુસલસ 
વ્માનના આગમનનરો સંપૂણ્ત વ્રડયરો જો્ા 
માટે ક્ુઆર કરોડ સે્ન કરરો
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અેક્સપેસ વે પર રનવેને ક્રણે દેશનરી 
સલ્મરરીને મજબૂરરી

આ એસિપ્રેસ ્ે પર એરસ્્ર ીપ બના્્ામાં આ્વી 
છે, જનેાં પર ફાઇટર વ્માનરો પણ લેન્ડ કરી 

શકાય છે. આ અગાઉ, લખનઉ-આગ્ા 
એસિપ્રેસ ્ે અને યમુના એસિપ્રેસ ્ે 

પર પણ એરસ્્રીપ બના્્ામાં આ્વી 
છે. કટરોકટીનવી સ્સ્તિમાં આ 

સ્્ર ીપ પર ફાઇટર વ્માનરોને 
ઉિારી શકાય છે. દેશનવી 

સલામિવીના સંદભ્તમાં 
આ મહત્પૂણ્ત 

પગલું છે.

ડદલ્ીરરી બ્બહનાર સુધરીનું અંતર ઘટું
આશરે રૂ. 22,500 કરરોડનાં ખચચે િયૈાર થયેલરો 341 રક.મવી લાંબરો આ એસિપ્રસે 

્ ેલખનઉના ચાંદસરાસ થઈને ગાઝવીપુરના હૈદરરયા ખાિ ેપૂરરો થાય છે. બ્બહારનરો 
બસિર સજલલરો અહીંથવી 18 રક.મવી.છે. આને કારણ ેલખનઉથવી ગાઝવીપુરનરો પ્ર્ાસ 
ચાર કલાકથવી પણ ઓછા સમયમાં પૂરરો થઈ જશે. એસિપે્રસ ્ ેશરૂ થ્ાથવી હ્ે 

302 રક.મવી.નરો આગરા-લખનઉ િાજ એસિપે્રસ ્ે અન ે165 રક.મવી.નરો યમનુા 
એસિપે્રસ ્ ેસાથે બ્બહાર સુધવીનવી રરોડ મસુાફરી માત્ર 11થવી 12 કલાકમાં પરૂી કરી 

શકાશે. પહેલાં િમેાં 18થવી 20 કલાક લાગિા હિા.

પ્ેજેક્ટન્ લ્ભ

સારી કનકે્ટિવ્ટીન ેકારણે પય્તટનન ેપ્રરોત્ાહન 
મળશે, મસુાફરીનરો સમય ઘટશે

આર્થક વ્કાસનવી સાથ ેરરોજગારનવી 
િકરોમાં પણ ્ધારરો થશે

ટ્ર ારફક ર્મમાંથવી મુલકિ મળશ,ે ઇંધણ બચશે 
અન ેપ્રદૂરણ પણ ઓછંુ થશે

કૃષર ઉતપાદન ્ધશે અન ેખડૂેિરોનરો 
વ્કાસ થશે

કટરોકટીનવી સ્સ્િવીમાં ફાઇટર વ્માનરો માટે એરસ્્રીપ, 
દેશનવી સલામિવીન ેમજબૂિવી મળશે

પૂવવાંચલ એક્સપ્ેસ વે ઉદઘનાટિ 
સમનારોહિો સંપૂણ્ષ વવડિ્યો જોવના 
મનાટે ક્ુઆર કોિ સે્િ કરો

પૂવ્ાંચલ અેક્સપેસ વે ર્ષ્ટ્ર 
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વતજામયાન સમયમાં પૂવવાંચલ એક્સપ્ેસ વે દેશનો સૌથી લાંબો એક્સપ્ેસ વે છે, જ ેઉત્તરપ્દેશનયા નવ લજલલયા લખનઉ, 
સુલતયાનપુર, ફૈઝયાબયાદ, આંબેડકર નગર, આઝમગઢ, અમેઠી, મઉ અને ગયાઝીપુરને જોડશે. તેનું વવસતરણ કરીને 
બલલયયા સુધી લઈ જવયામાં આવશે. પૂવવાંચલ એક્સપ્ેસ વે શરૂ થયયા બયાદ 10 લજલલયાનયા આશરે 10 લયાખ લોકોને 

સીધો ફયાયદો થશે. એક્સપ્ેસ વેની સમાંતર બર્ર અને ઉદ્ોગો પણ સ્થયાપવયામાં આવશે. 

દેશન્ે અ્ સ્ૌથરી લ્ંબ્ે અ્ેપરેશનલ અેક્સપેસ વે

અ્ગ્ર્-લખનઉ અેક્સપેસ વે

પૂવ્ંચલ અેક્સપેસ વે

341 રક.મરી

યમુન્ અ
ેક્સ

પેસ
 વે

165 રક.મરી

ન્ેઇડ્

અ્ગ્ર્

લખનઉ

ગ્ઝરીપુર

302 રક.મરી.

પૂવ્ાંચલ અેક્સપેસ વે ર્ષ્ટ્ર 

n એસિપ્ેસ િેને ઔદ્યોનરક રીતે પછાત પૂિ્ગ ઉતિરપ્દેર્ 
માટે અત્ંત મહતિનયો માનિામાં આિે છે. આ એસિપ્ેસ િેની 
આસપાસ પાંચ ઇન્ડસ્્ટી્લ ્ લસ્ટસ્ગ પણ બનાિિામાં આિી 
રહ્ા છે. તેનાથી લયોકયોને મયોટી સંખ્યામાં રયોજરારી મળિાની 
અપેક્ષા છે.
n એસિપ્ેસ િેની આસપાસ ખાદ્ ઉતપાદન અને પ્યોસેસસર, 
બેિરેજ, રરફાઇન્ડ, પેટ્યોલલ્મ પ્યોડટિ, કેતમકલ અને 
કેતમકલ પ્યોડટિ, નયોન મેટાલલક તમનરલ પ્યોડટિ્ટસ, ઇલેક્ટ્િક 
ઇક્િપમેન્્ટસ, મેરડકલ અને ડેન્લ ઇક્િપમેન્્ટસ સંબંચધત 
ઉદ્યોરયો સ્ાપિામાં આિર્ે.
n પૂિવાંચલ એસિપ્ેસ િે માટે િાહનયોની સપીડ લલતમટ નક્ી 
કરિામાં આિી છે. આ એસિપ્ેસ િે પર િાહનયોને પ્તત કલાક 
100 રકલયોમીટરથી િધુ ઝડપથી િાહન ચલાિિાની મંજૂરી 
આપિામાં આિર્ે.
n ઉતિરપ્દેર્ એસિપ્ેસ િે ઔદ્યોનરક વિકાસ સતિામંડળ 

(UPEDA) દ્ારા વિસિાિિામાં આિી રહેલા છ લેનના 
પૂિવાંચલ એસિપ્ેસ િે પર 13 ઇન્રચેન્જ બનાિિામાં આવ્ા 
છે.
n એસિપ્ેસ િે પર 11 સ્ળયો પર ટયોલ ટેસિ િસૂલિામાં 
આિર્ે. હાલમાં એસિપ્ેસ િે પર ટયોલ ટેસિ નટહ િસૂલિામાં 
આિે. UPEDA દ્ારા છ સ્ળયો પર ટયોલ પલાઝા અને પાંચ 
રેમપ પલાઝાનું નનમશાણ કરિામાં આિી રહું છે.

n એક અંદાજ પ્માણે આ એસિપ્ેસ િે પર દૈનનક 
15,000થી 20,000 િાહનયો પસાર થર્ે. પશુઓ 
રયોડ પર ન આિી જા્ તે માટે બંને તરફ ફેનનસર 
કરિામાં આિી છે.

n સુલતાનપુરના કૂડેભારમાં આ એસિપ્ેસ િે 
પર ભારતી્ હિાઈ દળના વિમાન ઉતારિા 

માટે એરસ્્ટીપનું નનમશાણ કરિામાં આવયું છે, જનેાં 
પર હિાઇ દળના ફાઇટર વિમયોનયો લેન્ડ કરી ર્કર્ે.

n એસિપ્ેસ િે અંતર્ગત 18 ફલા્ઓિરનું નનમશાણ 
કરિામાં આવયું છે. આ ઉપરાંત, સાત રેલિે ઓિરરિીજ 
અને સાત લાંબા પુલ પણ બનાિિામાં આવ્ા છે. આ 

ઉપરાંત, રિેક ફ્ી ટ્ારફક માટે 118 નાના પુલ, 271 અન્ડરપાસ 
અને 503 પુલ પણ બનાિિામાં આવ્ા છે.
n દુઘ્ગટનાની કસ્તતને ધ્ાનમાં રાખીને દરેક સેટિરમાં લાઇફ 
સપયોટ્ગ  લસસ્ટમ સાથેની બે-બે એમબયુલનસ તૈનાત કરિામાં 
આિી છે. સૈનનક કલ્ાણ બયોડ્ગ  દ્ારા પણ એસિપ્ેસ િે પર 
સલામતી કમ્ગચારીઓને ખડકિામાં આવ્ા છે. 20 પેટ્યોસલર 
િાહનયો ખડકિામાં આવ્ા છે. કે્રર્ બેરર્ર પણ લરાિિામાં 
આવ્ા છે. 
n એસિપ્ેસ િે ચાલુ થ્ા બાદ તેની બંને બાજુઓ પર 
વ્ાિસાષ્ક પ્વૃનતિમાં ઝડપ આિર્ે. એિી પણ આર્ા 
રાખિામાં આિે છે કે આરામી સમ્માં એસિપ્ેસ િેને 
છમાંથી આ્ઠ લેનનયો કરિામાં આિી ર્કે છે. 
n પૂિવાંચલ એસિપ્ેસ િે  જ ે ર્હેરયોમાંથી પસાર થિાનયો છે 
તે ર્હેરયોથી રાષટ્ી્ રાજધાની સુધીની સીધી કનેક્ટિવિટી 
ઉપલબ્ધ થર્ે. n
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બ્બ્ કેદ્રનરી નગરરીન્ 
ક્ય્કલ્પન્ે સંકલ્પ

એક સમયે 80નયા દયાયકયામાં કેદયારપુરી-ગરૂડચટ્ીમાં દોઢ મહહનયા સુધી સયાધનયા કરનયાર સયાધક 
નરેન્દ્ર મોદીએ પ્ધયાનસેવક તરીકે દેશનું સુકયાન સંભયાળરું ત્યારે બયાબયા કેદયારનયાથની આ નગરીને 
ભવય અને સલયામત બનયાવવયાનું બીડંુ ઝડપરું. ઓક્ોબર મહહનયામાં પોતયાની પાંચમી કેદયારનયાથ 
યયાત્યા દરતમયયાન તેમણે રૂ. 300 કરોડનાં ખચચે બનેલયા અનેક વવકયાસકયાયષોની શરૂઆત કરી અને 

સયાધક તરીકે અહીં વીતયાવેલયા દદવસોને પણ યયાદ કયયા....

િર્ગ 2013માં 16-17 જૂનની એ ભ્ાનક રાતનાં દ્શ્યો 
આજ ે પણ ભ્ભીત કરી મૂકે છે. ઉતિરાખંડના 
કેદારનાથ ધામની આ ભ્ાનક આપનતિએ હજારયો 

લયોકયોનયો ભયોર લીધયો હતયો, તયો લાખયો લયોકયોનાં ઘર નાર્ પામ્ા 
અને પયોતાના પરરિારજનયોને ઉરા્શા. અિરજિરના સાધનયો 
્ઠપ થઈ ર્ા હતા. એક િર્ગ િીત્ા પછી પણ અહીં જનજીિન 
સામાન્ નહયોતું થયું. િર્ગ 2014માં િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 

દેર્નું સુકાન સંભાળયું ત્ારે તેમણે પયોતાના હૃદ્ની સૌથી 
નજીક કેદારનાથ ધામના પુનર્નમાણની જિાબદારી પયોતાના 
શર્રે લીધી. ત્ારથી તેઓ કેદારનાથ ધામના વિકાસ પર સીધી 
દેખરેખ રાખી રહ્ા છે. આઝાદ ભારતના ઇતતહાસમાં એવું 
પ્થમ િાર બન્ું છે જ્ારે કયોઇ િડાપ્ધાન પાંચ િાર કેદારનાથ 
ર્ા હયો્. 5 નિેમબરનાં રયોજ પયોતાની પાંચમી કેદારનાથ ્ાત્રા 
દરતમ્ાન તેમણે અનેક વિકાસ પ્યોજટેિ્ટસનું શર્લારયોપણ કયુું, 
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તયો કેટલાંક પ્યોજટેિ્ટસ રાષટ્ને સમર્પત ક્શા. આ ્ાત્રામાં 
કેદારનાથ કા્્ગક્રમને જોડીને સમગ્ દેર્ના 12 જ્યોતતર્લર અને 
ચાર ધામને સાંકળીને અનેક આસ્ા કેન્દ્યો પર પુજા-અચ્ગના 
સહહતનાં કા્્ગક્રમયોનું આ્યોજન કરિામાં આવયું. કેદારનાથમાં 
આ્યોલજત મુખ્ય કા્્ગક્રમને સંબયોચધત કરતા િડાપ્ધાન 
મયોદીએ કહંુ,  “એ મારંુ સૌભાગ્ છે કે બાબા કેદારે, સંતયોના 

આર્ીિશાદે, આ પવિત્ર ધરતીની જ ેમાટીએ, અહીંની હિાઓએ 
એક સમ્ે મને ઉછે્વો હતયો તેનાં માટે સેિા કરિાનું સૌભાગ્ 
મળયું. આનાથી મયોટંુ પુણ્ જીિનમાં કયું હયોઇ ર્કે. આ આરદ 
ભૂતમ પર ર્ાશ્વતની સાથે આધુનનકતાનયો આ સુમેળ, વિકાસના 
આ કામ ભરિાન ર્ંકરની સહજ કૃપાનું જ પરરણામ છે.”

 ભારતની સંસૃ્તતમાં ધાર્મક સ્ળયોનું અનયોખું મહતિ રહંુ 

કેદ્રન્થને રદવ્ય રૂપ અ્પવ્નરી વડ્પધ્ન મ્ેદરીનરી પહેલ

ધામને દદવયની સાથે સાથે ભવય 
બનાવવાની શરૂઆત

n હહન્દુ ધમ્તનવી પવ્ત્ર નગરી કેદારનાથ ધામ 
હહમાલયના ખરોળામાં મંદારકનવી અને સરસ્િવીના 
સંગમ પર આ્ેલું છે.

n ્ર્ત 2013માં આ્ેલવી ભયાનક કુદરિવી આપત્તિને 
કારણે યાત્રાધામને ભારે નુકસાન થયું હતું. એ 
પછી આડેધડ ઇમારિરોનું બાંધકામ થિાં મંરદર 
ઢંકાઈ ગયું હતું.

n કેદારનાથ ધામનવી આદ્ાત્ત્મક ઓળખ અને 
િેનાં રદવય સ્રૂપને પુનઃસ્ાવપિ કર્ા માટે 
્ડાપ્રધાન મરોદીએ 2017માં શ્વી કેદારનાથ ધામ 
પુનર્નમાણ યરોજનાનવી ક્પના કરી.

n આ ક્પનાને આધારે િમામ હહિધારકરોનવી 
ભાગવીદારી સાથે પયયા્રણવીય સંતુલન બના્વીને 
એક મેગા પ્રરોજટેિ િૈયાર કર્ામાં આવયરો. 
્ડાપ્રધાન મરોદીએ દરેક કાય્તનવી વયલકિગિ રીિે 
સમવીક્ષા કરી.

n ભવીરણ દુઘ્તટના બાદ કેદારનાથને રદવયનવી સાથે સાથે ભવય સ્રૂપમાં પાછાં 
લા્્ાનરો જ ેપડકાર હિરો િેને પૂરાં કરિાં પાંચ વ્કાસ પ્રરોજટેિ્ટસનું લરોકાપ્તણ 
કર્ામાં આવયું.

n ગૌરીકંુડથવી 16 રક.મવી દૂર પગપાળા માગ્ત પર આ્ેલા આ ધામમાં પ્રરોજટેિને અમલવી 
બના્્રો, ખરાબ હ્ામાન અને વ્રમ ભૌગરોસલક પરરસ્સ્તિમાં સાધનસામગ્વી 
એકઠી કર્વી બહુ મરોટરો પડકાર હિરો. મંરદર સુધવી પહોંચ્ાનરો રસિરો (એપ્રરોચ રરોડ) 
બના્્ાનું કામ પહેલાં પૂરં કર્ામાં આવયું.

n દુઘ્તટના પહેલાં મંરદર પરરસરમાં 10 ફુટ સાંકડી ગલવીમાં આ્ેલાં અનેક 
ઇમારિરોને નુકસાન થયું હતું. ચારે બાજુ 30,000 ટન કાટમાળ ફેલાઈ ગયરો 
હિરો. આ કાટમાળને 840 ફુટ લાંબા ચડાણના રૂપમાં મંરદર સુધવીનવી ગલવીના 
રૂપમાં  બના્્ામાં આવયરો. સ્ાનનક કારીગરરો દ્ારા 20,000 સ્ાનનક પથથરરોનરો 
ઉપયરોગ કરીને િેનું નનમયાણ કર્ામાં આવયું હતું.

n બંને નદીઓના સંગમ પર સ્સ્િ 104 મવીટર વયાસ ધરા્િા આગમન પલાઝાનું 
નનમયાણ 51,000 સ્ાનનક પથથરરોનરો ઉપયરોગ કરીને ગરોળ આકારમાં કર્ામાં 
આવયું છે. મંરદર પલાઝાનું નનમયાણ 4,340 ચરોરસ મવીટર વ્સિારમાં 15,200 
સ્ાનનક પથથરરો દ્ારા કર્ામાં આવયું છે. 

n પૂરને કારણે સરસ્િવી અને મંદારકનવી નદીના રકનારાનવી સાથે ્હી ગયેલવી જમવીનનું 
પુનઃસંપાદન કર્ામાં આવયું. પૂર સામે રક્ષણ મેળ્્ા માટે મંરદર પરરસરને 
નદ્પનવી જમે બના્્ા માટે બંને નદીઓ પર પૂરથવી બચ્ા સલામિવી રદ્ાલરોનું 
નનમયાણ કર્ામાં આવયું.

n ભૂસખલનથવી નુકસાન પામેલા પૂર્રીઓના નન્ાસસ્ાનરોનું પુનર્નમયાણ કાય્ત 
ચરોથા િબક્ામાં કર્ામાં આવયું.

n સ્ાનનક પથથરરો, લાકડી અને ઢાળ્ાળા ધાબાનરો ઉપયરોગ કરીને સ્ાનનક 
સ્ાપત્ શૈલવીમાં પુર્રીઓના નન્ાસસ્ાનરોનું નનમયાણ કર્ામાં આ્વી રહું છે.

n પાંચમાં કાય્ત િરીકે દુઘ્તટનામાં નુકસાન પામેલવી શ્વી આરદગુર શંકરાચાય્તનવી 
સમાધધનું પુનર્નમયાણ કર્ામાં આવયું. સમાધધ સુધવી પહોંચ્ા માટે સ્ારકનવી 
રદ્ાલરો ્ચ્ેથવી ચાલિા જ્ા માટેનું ભૂગભ્ત માળખું શ્ધ્ાળુઓને અનરોખવી 
અનુભૂતિ પૂરી પાડે છે.

કેદ્રન્થનરી ક્ય્પલટર્ષ્ટ્ર

 કેદારનાથ ધામ ખાિે ્ડાપ્રધાનના 
સંપૂણ્ત ભારણને સાંભળ્ા માટે 
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રૂ. 185 કર્ેડન્ં ખચવો નવ્ વવક્સ ક્ય્વોનરી શરૂઅ્ર

છે. માત્ર ભારત જ નહીં, સમગ્ વિશ્વમાંથી અહીં દર િરચે લાખયો 
પ્િાસીઓ આિતા હયોિાથી અહીં આદ્ાત્ત્મક પ્્ગટન માટે અપાર 
સંભાિનાઓ છે. તેનાથી લયોકયોને મયોટી સંખ્યામાં રયોજરાર મળે છે, 
એટલું જ નહીં, પણ દેર્ના અથ્ગતંત્રમાં પણ તેનું મયોટંુ પ્દાન છે. આ 
બાબતને ધ્ાનમાં લઇને 2014 પછી કેન્દ્ સરકારે આ વિસતારના 
વિકાસ પર વિર્ેર ધ્ાન આપયું છે. બૌધ્ધ સર્કટના વિકાસની 

સાથે કુર્ીનરર આંતરરાષટ્ી્ એરપયોટ્ગની ર્રૂઆત હયો્ કે પછી 
રામા્ણ સર્કટ અંતર્ગત ભરિાન રામ સાથે સંકળા્ેલા ધાર્મક 
સ્ળયોના વિકાસની િાત હયો્, દેિભૂતમ ઉતિરાખંડના વિકાસ 
પ્યોજટેિ્ટસ હયો્ કે દશક્ષણ ભારતના ધાર્મક સ્ળ, કેન્દ્ સરકાર 
સતત કા્્ગર્ીલ રહી છે. પ્્ગટન સુવિધા અને પરરિહનની સુવિધા 
ઉપલબ્ધ કરિાની રદર્ામાં સરકાર ઝડપથી કામ કરી રહી છે.n

ભગ્ાન વ્ઠ્ઠલનવી નગરી િરીકે વ્શ્વભરમાં ર્ણવીિા પંઢરપુર 
સુધવી પહોંચવું હ્ે ખૂબ સરળ બનવી જશે. 8 ન્ેમબરનાં રરોજ 
અહીં નેશનલ હાઇ્ે પ્રરોજટેિ્ટસનવી શરૂઆિ કર્ામાં આ્વી. 
સંિ જ્ાનેશ્વર મહારાજ પાલખવી માગ્ત અને સંિ તુકારામ મહારાજ 
પાલખવી માગ્તના રરોડને ચાર લેનનરો કર્ાના કાય્તનરો શશલાન્ાસ 
કરિા ્ડાપ્રધાન મરોદીએ કહું, આ યાત્રા વ્શ્વનવી પ્રાચવીન 
યાત્રાઓમાંનવી એક છે અને લરોકરો મરોટી સંખ્ામાં એક સાથે સંઘમાં 
આ યાત્રા પર જિા હરોય છે. આ ભારિના એ શાશ્વિ બરોધનવી 
પ્રિવીક છે જ ેઆપણવી આસ્ાને બાંધિવી નથવી, પણ મુકિ કરે છે. 
ભગ્ાન વ્ઠ્ઠલનરો દરબાર બધાં માટે ખુલલરો છે. સબકા સાથ-
સબકા વ્કાસ-સબકા વ્શ્વાસ પાછળ પણ આ જ ભા્ના છે.

ભગવનાિ વવઠ્ઠલિરી િગરી પંઢરપુરિે 
વવકનાસ પ્ોજકે્ટસિરી ભેટ

આ પ્ોજકે્ટસિરી શરૂઆત..
n પાલખવી માગ્તનરો લગભગ 221 રક.મવી અને પિસથવી 

ટરોડેલ-બોંડલે સુધવીનરો સંિ તુકારામ મહારાજ પાલખવી 
માગ્તનરો લગભગ 130 રક.મવી ભાગ ચાર લેનનરો કર્ામાં 
આ્શે. 

n આ રરોડનવી બંને િરફ પાલખવી માટે વ્શેર પદયાત્રા 
માગ્ત હશે, જનેવી પાછળ અનુક્રમે આશરે રૂ. 6,690 
કરરોડ અને રૂ. 4,400 કરરોડનરો ખચ્ત થશે.

આદ્નાત્મિક િગરી પંઢરપુરિરી વવશેરતના જાણો...
ભરિાન વિષ્ુના અિતાર વિ્ઠયોબા અને તેમનાં પત્ી રૂકમણીના માનમાં 
લયોકયો દર િરચે ચાર િાર ર્હેરમાં તહેિાર મનાિિા ભેરાં થા્ છે. તેમાં 
સૌથી િધુ શ્ધ્ધાળુ અરાઢના મહહનામાં, પછી ક્રમર્ઃ કારતક, મહા 
અને શ્ાિણ મહહનામાં એકત્ર થા્ છે. એિી માન્તા છે કે છેલલાં 800 
િર્ગથી આ સતત આ ્ાત્રાઓ થઈ રહી છે.

પંઢરપુર ખાિે ્ડાપ્રધાનના 
સંપૂણ્ત ભારણને સાંભળ્ા 
માટે ક્ુઆર કરોડ સે્ન કરરો

કેદ્રન્થનરી ક્ય્પલટર્ષ્ટ્ર



વવશ્વને ગલ્ેબલ 
વ્ેવમિંગથરી બચ્વવ્મ્ં 
ભ્રરનરી અગ્રેસર ભ્રરનરી અગ્રેસર 

ભૂવમક્ભૂવમક્
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વવશ્વમાં કોઇને કોઈ દેશમાં તમે પૂર, તોફયાન, બરફવર્યા, સમુદ્રનયા સતર ઉપર 
આવવયા, ભૂસખલન, જગંલમાં આગ કે એન્યાર્કટકયામાં બરફ ઓગળવયા જવેી 
ઘટનયાઓ અંગે રોજ સાંભળતયા અન વાંચતયા હશો . પોતયાનયા ગ્રહને બચયાવવયા 
મયાટે વવશ્વનાં તમયામ દેશો તયાજતેરમાં ફરી એક વયાર બ્રિટનનયા ગલોસગોમાં એકત્ 
થયયા અને સદીઓથી પયયાવરણ પ્ત્ે સમર્પત ભયારતે ‘પંચયામકૃત’નયા સંકલપ 
દ્યારયા વવશ્વને મયાગજા દશયાવયો અને વવક્ક્સત દેશોને પણ ‘જળવયારુ ન્યાય’ની 
જરૂદરયયાતની અનુભૂતત કરયાવી, જથેી વવકયાસશીલ અને અલપવવક્ક્સત દેશો 

પણ વવકયાસનાં મયાગજામાં પયાછળ ન રહી ર્ય...

ઉત્તરપ્દેશનયા બયારયાબંકીમાં 43 
હેક્રમાં ફેલયાયેલું સરયાહી તળયાવ 
સયાવ સુકયાઇ ગરું હતું. પણ ગ્રયામજનોએ 
ભેગાં થઈને તળયાવને બચયાવવયાનો 
નનધયાર કયષો અને અભભયયાન હયાથ ધરુું. 
એક પછી એક ગયામ આ અભભયયાનમાં 
જોડયાતયા ગયયા. તેમણે તળયાવની ચયારે 
બયાજુ એક મીટર ઊંચો બંધ બાંધયો. 
આજ ેતળયાવ પયાણીથી છલોછલ 
છે અને આસપયાસનું વયાતયાવરણ 
પક્ીઓનાં કલરવથી ગુંજી રહું છે.

ગયયા વર્ચે 10 જુલયાઇનાં રોજ મધયપ્દેશનયા 
રીવયામાં 750 મગેયાવોટનો સોલર પ્ોજકે્ રયાષટ્રને 
સમર્પત કરવયામાં આવયો. કદયાચ એષશયયાનયા આ 
સૌથી મોટયા સોલર પયાવર પલયાન્માં એક સોલર 
પયાકજા ની અદંર 500 હેક્ર જમીન પર 250-250 
મગેયાવોટનાં ત્ણ સોલર પયાવર ઉતપયાદન એકમોનો 
સમયાવેશ થયાય છે. આ પ્ોજકે્ ગગ્રડ સમયાનતયાનો 
અવરોધ તોડનયાર દેશનો પ્થમ સોલર પ્ોજકે્ 
હતો. આનયાથી વર્ચે આશરે 15 લયાખ ટન CO2 
જટેલુ ંકયાબજાન ઉત્જજાન ઓછંુ થશ.ે

કોપ ષશખર સંમેલન ચયાલતું હતું ત્યારે 
મેઘયાલય સયાથે સંકળયાયેલી મહતવની મયાહહતી 
પર દેશનું ધયયાન ગરું. અહીં વૈજ્યાનનકોએ 
મયાછલીની નવી પ્ર્તતની શોધ કરી જ ેમયાત્ 
મેઘયાલયની ગુફયાઓમાં જ જોવયા મળે છે. 
મયાનવયામાં આવે છે કે ગુફયાઓમાં જમીનની 
અંદર રહેતયા જળચર પ્યાણીની પ્ર્તતમાં આ 
મયાછલી સૌથી મોટી છે.
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બદલાતા ભારતની આિી  અનેક તસિીરયો 
તમને જોિા મળર્ે, જ ે માત્ર વિકાસ જ નહીં, 
પ્શાિરણના સંરક્ષણ માટે પણ દેર્ની 
જાગૃતતનયો સંકેત આપે છે. તાજતેરમાં બરિટનના 

ગલાસરયોમાં પૂરા થ્ેલા જળિાયુ શર્ખર સંમેલનમાં ભારતે 
વિશ્વ સમક્ષ પયોતાની પ્તતબધ્ધતા દર્શાિી છે એટલું જ નહીં, 
પણ િીતેલાં કેટલાંક િરવોમાં જળિાયુ સંરક્ષણની રદર્ામાં 
ક્રાંતતકારી પહેલ પણ કરી છે. ગલાસરયોની બે્ઠક કયોઈ 
સામાન્ બે્ઠક નહયોતી પણ દરેક વ્ક્તના જીિન પર અસર 
કરનારી હતી. ભારત આિી બે્ઠકયોનું મહતિ સમજ ેછે એટલાં 
માટે જ વિશ્વના મયોટા ભારના દેર્યોએ પયોતાના પ્તતનનચધઓ 
મયોકલ્ા, જ્ારે ભારત તરફથી ખુદ િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદી 
અને કેન્દ્રી્ પ્શાિરણ, િન અને જળિાયુ પરરિત્ગન મંત્રી 
ભુપેન્દ્ ્ાદિે હાજરી આપી. આ આંતરરાષટ્ી્ મંચ પરથી 
િડાપ્ધાન મયોદીએ કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન અંરે ટહમતભયુું નનિેદન 
આપીને ભારત પર સિાલયો ઉ્ઠાિનારા ટીકાકારયોની બયોલતી 
બંધ કરી દીધી. ભારતનાં નેતૃતિએ સપષટ કરી દીધું કે નનલચિત 
સમ્મ્શાદા અને વ્િહારુ અભભરમ દ્ારા સમસ્ાનયો ઉકેલ 
લાિી ર્કા્ છે. ભારતે આ સમસ્ામાં વિશ્વને ઉકેલનયો માર્ગ 
દર્શાવ્યો છે.

પ્શાિરણ અંરે ભારતની રંભીરતા અને તેનાં માટે લેિામાં 
આિી રહેલાં નક્ર પરલાં સમજતાં પહેલાં એ સમજી લેવું 
પણ જરૂરી છે કે દુનન્ાને અચાનક જળિાયુ પરરિત્ગન પર 
રંભીરતાથી મંથનની જરૂર કેમ અનુભિાઈ?  હકીકતમાં, 
ગલયોબલ િયોર્મરને કારણે વિશ્વ સમક્ષ માનિતાના અસસતતિ 
પર જ જોખમ ઊભું થયું છે. ક્ાંક પૂર, તયોફાન, દુકાળ તયો ક્ાંક 
ભૂસખલન, તયો ક્ાંક િનમાં આર, તયો દરર્ાનું જળ સતર ઉપર 
આિિાની તયો ઝડપથી બરફ ઓરળિાની ઘટનાઓ સામાન્ 
બની રઈ છે. મીરડ્ા અહેિાલયો પ્માણે વિશ્વના િૈજ્ાનનકયોનું 
માનવું છે કે તાપમાનમાં દયોઢ રડગ્ી સુધીનયો િધારયો સહન કરી 
ર્કાર્ે, પણ જ ેરીતે િાયુમંડળમાં કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન િધી રહું 
છે તેને જોતાં 21મી સદી પૂરી થતાં સુધીમાં તાપમાન ત્રણ 
રડગ્ી સેસલ્્સ સુધી િધી જર્ે. એટલાં માટે છેલલાં એક 
દા્કાથી માનિતાને બચાિિાના પ્્ાસ ચાલી રહ્ા છે, પણ 
વિક્સિત, વિકાસર્ીલ અને અલપવિક્સિત દેર્યોમાં વિકાસમાં 
અસમાનતાને કારણે કયોઈ નક્ર માર્ગ નીકળતયો નહયોતયો. આ 
મુદે્ મંથન કરિા માટે 31 ઓટિયોબરથી 12 નિેમબર સુધી 
વિશ્વના 200થી િધુ દેર્યોએ સંયુ્ત રાષટ્ના નેજા હે્ઠળ 
બરિટનના ગલાસરયોમાં જળિાયુ પરરિત્ગન મુદે્ રંભીર મંથન 
કયુું. કયોપ-26 નામથી પૂરંુ થ્ેલું જળિાયુ શર્ખર સંમેલન 
એટલાં માટે પણ મહતિપૂણ્ગ છે કે હિે તેના પર માત્ર મંથન 

લગભગ બ ેવર્જા પહેલાં 12 ઓક્ોબરનાં રોજ 
મલલયાપુરમ દદરયયાદકનયારે વડયાપ્ધયાન મોર્નગ 
વોક દરતમયયાન અડધો કલયાક સુધી દદરયયાદકનયારે 
પલયાસ્ટિક કચરો વીણતયા નજરે પડ્યા હતયા. સવચ્છ 
દદરયયાદકનયારો અન ેપયયાવરણનો સંદેશ આપતી આ 
તસવીરે ભયારતીય લોકોનાં મયાનસમાં પયયાવરણ 
પ્ત્ ેર્ગકૃતત પદેયા કરી.. આ ઘટનયાનયા લગભગ એક 
વર્જા પહેલાં ભયારતનયા આઠ દદરયયાદકનયારયાઓન ે‘બલુ 
ફલગે’ આતંરરયાષટ્ર ીય લબેલથી નવયાજવયામાં આવયયા 
હતયા. પ્થમ જ પ્યયાસમાં આવી સફળતયા હાંસલ 
કરનયાર ભયારત પ્થમ દેશ બની ગયો અન ેબલુ ફલેગ 
દદરયયાદકનયારયાનો દરજ્જો ધરયાવતયા 50 દેશોની યયાદીમાં 
સ્થયાન મળરુ.ં વવશ્વ બેને્ પણ ભયારતનયા દદરયયાઇ 
વવસતયારોની ર્ણવણી અન ેતેની સવચ્છતયાની પ્શસંયા 
કરી હતી. હવ ેભયારતે આગયામી 4-5 વર્ષોમાં બીર્ં 
100 દદરયયાદકનયારયાઓને પણ સપૂંણજા રીત ેસવચ્છ 
બનયાવવયાનો લક્ષ્ય રયાખ્ો છે.

ક્ેપ-26 બેઠકકવર સ્ેરરી  
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Cop  શું છે અને દુનનય્ કેમ રચંવરર છે
Cop એટલે ‘કયોન્રનસ ઓફ પાટટીસ. સંયુ્ ત રાષટ્ જળિાય ુપરરિત્ગન 
ફે્મિક્ગ  સમંલેન અંતર્ગત કયોપની બ્ેઠક ્યોજાતી હયો્ છે. તમેાં વિશ્વના 
200 દેર્યો ભાર લ ે છે. 1995માં બર્લનમાં તનેી પ્થમ બ્ેઠક ્યોજાઈ 
હતી અન ેતાજતેરમાં બરિટનના ગલાસરયોમાં ્યોજા્ેલી બ્ેઠક 26મી હતી, 
તથેી તને ેકયોપ-26 કહેિામાં આિે છે. સયંુ્ ત રાષટ્ અતંર્ગત કામ કરતી 
આઇપીસીસી (જળિાય ુપરરિત્ગન પર આતંર સરકારી પનેલ) નામની 
સસં્ા અમુક િરવો બાદ જળિાય ુ અરેં પયોતાનયો અહેિાલ રજૂ કરે છે, 
જને ેવિશ્વના મયોટા ભારના દેર્યો સિીકારે છે. તનેયો છઠ્યો સમીક્ષા અહેિાલ 
ઓરસ્ટ મહહનામાં જાહેર કરિામાં આવ્યો, જમેાં જળિાયુ પરરિત્ગન અને 
તનેા રભંીર જોખમ અરેં ચતેિણી આપિામાં આિી છે. આ અહેિાલમાં 

કહેિામાં આવયુ ં છે કે સમગ્ માનિ જાતત 
હાલમાં ઇતતહાસના સૌથી રરમ સમ્માં 
જીિન જીિી રહી છે. સમદુ્ની જળ સપાટી 
ત્રણ રણી ઝડપથી િધી રહી છે અન ેધરતીનું 
તાપમાન 1.2 રડગ્ી સસેલ્્સ સધુી િધી રયું 
છે. વિજ્ાનીઓ એમ માન ેછે કે પથૃિી દયોઢ રડગ્ી 
સધુી તાપમાન િધારયો સહન કરી ર્કે છે, પણ 

જમે જમે કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન િધર્ ેતમે તમે ધરતીનુ ંતાપમાન પણ િધર્.ે 
અહેિાલમાં એમ પણ કહેિામાં આવયુ ંછે કે 2030 સધુીમાં વિશ્વનુ ંકાબ્ગન 
ઉત્સજ્ગન અડધુ ંઅને 2050 સધુી નટે ઝીરયો કરિાની જરૂર છે. આમ થરે્ 
તયો જ તાપમાનન ે નન્ંવત્રત કરી ર્કાર્.ે આ કસ્તતમાં, વિશ્વએ નક્ર 
એક્શન પલાન સાથ ેગલયોબલ િયોર્મરન ેઘટાડિાની રદર્ામાં પરલાં લિેા 
જ પડર્.ે કયોપ 26ની બ્ેઠકના એજન્ડામાં કયોલસાનયો ઉપ્યોર ઘટાડિા, 
જરંલયો કાપિા પર રયોક, ઇલકે્ટ્િક િાહનયો અન ેઅક્ષ્ ઊજા્ગન ેપ્યોત્સાહન 
અન ે દરર્ારકનારે રહેતા લયોકયો માટે  ‘કયોસ્ટલ પ્યોટેક્શન પલાન્’ના 
નનમશાણનયો સમાિેર્ થા્ છે. 

આ બ્ેઠકનાં મહતિ અરેં કેન્દ્રી્ પ્શાિરણ મતં્રી ભપેુન્દ્ ્ાદિ કહે 
છે, “જળિાય ુપરરિત્ગનના વિર્થી વિશ્વ ચચતતત છે. આઇપીસીસીના 
અહેિાલમાં જણાિિામાં આવયુ ં છે કે, આડેધડ ઔદ્યોનરક પ્વૃનતિઓ 
ચાલ ુરહેર્ ેતયો કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન એટલુ ંિધી જર્ ેકે પરેરસ સમજૂતતમાં 
નનધશારરત 1.5 રડગ્ી િધારાના લક્ષ્ય કરતાં તાપમાન િધી જરે્. જળિાયુ 
પરરિત્ગનન ેકારણે દરર્ા રકનારાના ર્હેરયો ડૂબિાનુ ંજોખમ છે. આપણે 
હાલમાં પરૂ સહહતનાં કુદરતી પરરિત્ગન થતાં જોઈ જ રહ્ા છીએ. કયોપ 
26માં વિશ્વનાં તમામ દેર્યો એક્ઠા થ્ાં જનેયો વિર્ સપષટ હતયો કે 
2015માં પરેરસ સમંલેનમાં જ ેલક્ષ્ય નક્ી કરિામાં આવયુ ંહતા તનેાં માટે 
નન્મ અન ે કા્દા ઘડિામાં આિ.ે” પરેરસ સમંલેનમાં વિશ્વનાં તમામ 
દેર્યોન ે કાબ્ગન ઉત્સજ્ગનમાં ઘટાડયો કરિાનયો લક્ષ્ય આપિામાં આવ્યો 
હતયો, જને ેરાષટ્ી્ સતર પર નનધશારરત ્યોરદાન (NDC) કહેિામાં આવયું 
હતુ.ં પણ પરેરસ બાદ ગલાસરયોમાં આટલી રભંીર ચચશા કરિી પડી તનંુે 
કારણ એ હતુ ંકે વિક્સિત દેર્યોએ પયોતાનાં િચનનુ ંસપંણૂ્ગ પાલન ન કયુું. 
ગલાસરયો બે્ઠકમાં ભારતના િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ વિશ્વન ેમાનિતાને 
બચાિિાનયો માર્ગ દર્શાવ્યો એટલંુ જ નહીં, પણ અલપવિક્સિત દેર્યોનંુ 
મજબૂત પ્તતનનચધતિ કયુું.

નહીં, પરલાં લેિાની પણ જરૂર છે કારણ કે હિે પાછળ 
હટિાનયો અથ્ગ છે પૃથિીનયો વિનાર્ અને માનિ અસસતતિ પર 
સંકટ.

પંચનામૃત એટલે કે પાંચ સૂત્ દ્નારના વવકનાસિો િવો મનાગ્ષ
ગલાસરયોમાં પૂરા થ્ેલા 26મા સંયુ્ત રાષટ્ જળિાયુ 
પરરિત્ગન સંમેલન એટલે કે COP-26માં િડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ 2030 સુધી ભારત દ્ારા બબન અકશમભૂત 
ઊજા્ગ ક્ષમતાને 500 નરરાિયોટ કરિાનયો, 50 ટકા ઊજા્ગ 
જરૂરર્ાતને અક્ષ્ ઊજા્ગ સ્યોત દ્ારા પૂરી કરિાનયો, દેર્ના 
કુલ અંદાલજત કાબ્ગન ઉત્સજ્ગનમાં એક અબજ ટનનયો ઘટાડયો 
કરિાનયો, અથ્ગતંત્રની કાબ્ગન તીવ્રતાને 45 ટકાથી ઓછી 
કરિાનયો અને 2070 સુધી નેટ ઝીરયો ઉત્સજ્ગનનાં લક્ષ્યને 
પ્ાપત કરિાનયો ભરયોસયો આપ્યો છે. વિશ્વના અન્ દેર્યોની 
સરખામણીમાં ભારત દ્ારા કાબ્ગન ઉત્સજ્ગનનું પ્માણ ઘ્ંુ 

ઓછંુ છે. ઉલલેખની્ છે કે વિશ્વની 17 ટકા િસતત ધરાિતયો 
ભારત માત્ર પાંચ ટકા જ ઉત્સજ્ગન કરે છે. તેનું મયોટંુ કારણ એ 
છે કે ભારત જળિાયુ પરરિત્ગન સામેની લડાઇમાં પયોતાની 
ફરજને સારી રીતે સમજ ેછે. િૈનશ્વક ગુણયોતિરમાં સરખામણી 
કરિામાં આિે તયો ભારતનું પ્તત વ્ક્ત કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન 
િૈનશ્વક સરેરાર્ કરતાં 60 ટકા ઓછંુ છે. તેનું કારણ એ છે કે 
હજુ પણ ભારતી્ જીિનર્ૈલી પરંપરારત પ્થા આધારરત 
છે. ભારતે સમજી વિચારીને આ લક્ષ્ય નક્ી કયુું છે. જો 
આઇપીસીસીના અહેિાલને માપદંડ રણીએ તયો વિક્સિત 
દેર્યોએ 2030 સુધીમાં જ કાબ્ગન ઉત્સજ્ગનમાં નેટ ઝીરયોનું 
લક્ષ્ય હાંસલ કરી લેવું જોઇએ. પણ, વિક્સિત દેર્યોએ 
જ 2050 સુધીનું લક્ષ્ય મૂકું છે, તયો ભારતે રંભીરતાતી 
વિચારવિમર્્ગ ક્શા બાદ 2070 સુધી નેટ ઝીરયોનું લક્ષ્ય નક્ી 
કયુું છે.

ક્ેપ-26 બેઠકકવર સ્ેરરી  
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सम्-गच्छ-ध्वम्, 
सम्-्व-दद्वम् , 

सम् ्वो मानससजानताम्।

આઆઆ 21મી સદીમાં અા મંત્ર િધુ મહત્વનાે 
અને પ્રાસંગગક થઈ ગયાે છે. सम्-
गच्छ- ध्वम् અેટલે કે બધાં સાથે 

મળીને ચાલે. सम्-्व-दद्वम् અેટલે 
કે બધાં પરસ્પર સંિાદ કરે અને 

सम् ्वो मनानससजानताम् અેટલે 
બધાંના મન અેકબીજ સાથે મળે. 
માનિતાનાં ભવિષ્યને બચાિિા 
માટે અાપણે ફરીથી સૂરજ સાથે 

ચાલિું પડશે

-નરેન્દ્ર માેદી, િડાપ્રધાન

સુધવી બ્બન-અસ્્મભૂિ ઊર્્ત 
ક્ષમિાને 500 ત્ગગા્રોટ 

સુધવી પહોંચાડ્ામાં આ્શે

2030 

થવી પણ ઓછી કર્ામાં 
આ્શે કાબ્તનન િવીવ્રિા 

2030 સુધવી

45%

50%01
ઊર્્ત 

જરૂરરયાિરોને 
2030 સુધવી 
અક્ષય ઊર્્ત 

દ્ારા પૂરી કરાશે

અબજ 
ટન કાબ્તન 
ઉત્જ્તનનરો 

ઘટાડરો કરશે 
2030 સુધવી

િડાપ્ધાને વિકાસની નીતતઓ અને ્યોજનાઓમાં ઘટાડા 
(Mitigation) ને બદલે અનુકુલન (Adaptation)ને 
અપનાિિા ભાર મૂક્યો છે. ભારતમાં ‘નલસે જલ’, ‘સિચ્છ 
ભારત’, સિચ્છ ઇંધણ માટે ‘ઉજ્જિલા‘ જિેી ્યોજનાઓ 
દ્ારા જરૂરર્ાતમંદ નારરરકયોને લાભ થ્યો છે અને તેમનાં 
જીિનધયોરણમાં પણ સુધારયો આવ્યો છે. એમાં કયોઈ બેમત 
નથી કે જળિાયુ પરરિત્ગન સંમેલનમાં િડાપ્ધાન નરેન્દ્ 
મયોદીએ ફરી એક િાર વિશ્વને આ સંકટમાંથી બહાર 
લાિિા ્યોગ્ રદર્ા દર્શાિિાનું કામ કયુું છે. ગલાસરયોમાં 
ભારત અગ્ણીની ભૂતમકામાં રહું હતું. તેનું કારણ એ છે કે 
જળિાયુ પરરિત્ગનને કારણે થઈ રહેલા વિનાર્માંથી વિશ્વને 
બચાિિાની રદર્ામાં ભારત પયોતાની પૂરી પ્ામાષણકતા અને 
પ્તતબધ્ધતા સાથે કામ કરી રહું છે. માત્ર િચનયો નહીં પણ 
પાલન દ્ારા ભારતે વિશ્વ સમક્ષ જળિાયુ ન્ા્નયો ખ્યાલ રજૂ 

ક્વો છે. ઉદ્યોર જરતે પણ ભારતના આ સંકલપની પ્ર્ંસા 
કરી છે. ભારતી્ કંપનીઓએ 2070 સુધી નેટ ઝીરયો કાબ્ગન 
ઉત્સજ્ગનને વ્ાિહારરક અને લાંબા રાળાનું લક્ષ્ય રણાવયું. 
સીઆઇઆઇએ પણ િડાપ્ધાનના આ નનણ્ગ્ને સાહલસક 
અને મહતિાકાંક્ષી રણાવયું.

વવશ્વ મનાટે ભનારત આશના જ િહીં, અનુકરણરી્ય પણ 
્બનું

2014માં ભારતની અક્ષ્ ઊજા્ગ 20 નરરાિયોટ હતી, 
ત્ારે િડાપ્ધાન મયોદીએ નક્ી કયુું કે 2022 સુધી તેને 100 
નરરાિયોટ સુધી પહોંચાડીશું. પણ સમ્ પહેલાં જ આ 
લક્ષ્યને હાંસલ કરીને ભારતે વિશ્વને નિયો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. 
આટલું જ નહીં, સૌર ઊજા્ગનયો ભાિ પ્તત યુનનટ 16 રૂવપ્ાથી 
ઘટીને બે રૂવપ્ા થઈ ર્યો છે. િડાપ્ધાને અક્ષ્ ઊજા્ગ 

ભનારતિરી 
પંચનામૃતિરી ભેટ

ક્ેપ-26 બેઠકકવર સ્ેરરી  
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કરશે
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ક્ષમતાનું લક્ષ્ય િધારીને 450 નરરાિયોટ કયુું હતું અને હિે 
ગલાસરયોમાં તેમણે આ લક્ષ્યને 500 નરરાિયોટ સુધી લઈ 
જિાનું લક્ષ્ય રાખું છે. આટલાં મયોટા પા્ે અક્ષ્ ઊજા્ગનયો 
લક્ષ્ય હાંસલ કરનાર ભારત વિશ્વનયો ચયોથયો દેર્ બનર્ે. 
એટલાં માટે, સિાભાવિક રીતે જ વિશ્વની નજર ભારત પર છે. 
2015માં ભારતે જ ઇન્રનેર્નલ સયોલર એલા્નસ (ISA)નયો 
પા્યો નાખ્યયો. સૌર એ બહુ સારી િૈકકલપક ઊજા્ગ છે. સયોલર 
એલા્નસની પ્રતતનાં કારણે જ ભારતમાં જિૈ ઇંધણ 
(બા્યો-ફ્ુઅલ) દ્ારા કમર્ર્્લ એરક્રાફ્ટ ઉડાડિામાં 
આવયું હતું અને આમ કરનાર ભારત કદાચ વિશ્વનયો એક માત્ર 
દેર્ છે. સૌર ઊજા્ગના ક્ષેત્રમાં બેટરી સ્ટયોરેજ એક પડકાર છે, 
જનેાં માટે ભારત સતત કામ કરી રહું છે. તાજતેરમાં કેન્દ્રી્ 
મંત્રીમંડળે આ ક્ષેત્રમાં પ્યોડક્શન લલન્ક્ડ ઇનસેલન્વસને મંજૂરી 

આપી છે. 2030 સુધી રેલિેને હરરત (ગ્ીન) બનાિિાનું લક્ષ્ય 
છે, જનેાથી 60 તમલલ્ન ટન કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન ઓછંુ કરિામાં 
મદદ મળર્ે. ભારત દ્ારા પ્યોત્સાહન બાદ ઉદ્યોરયો 2050 
સુધીમાં જ નેટ ઝીરયોનું લક્ષ્ય રાખીને નિી ટેકનનકથી કામ 
કરિામાં જોડાઈ ચૂક્ા છે. કાબ્ગન ઉત્સજ્ગનમાં એક અબજ 
ટનનયો ઘટાડયો કરિાનું િડાપ્ધાનનું લક્ષ્ય ભારત સરળતાથી 
હાંસલ કરી ર્કે છે. કયોપ 26ની બે્ઠક દરતમ્ાન પણ ભારતે 
િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીના માર્ગદર્્ગનમાં કયોઇ દેર્ વિકાસનાં 
માર્ગમાં પાછળ ન રહી જા્ તે માટે ‘ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર ફયોર ધ 
રરશઝલન્ આઇલેન્ડ સે્ટટ્ટસ’ (IRIS) ની ર્રૂઆત કરી. નાના 
ટાપુ રાષટ્યોના માળખાકી્ વિકાસ માટે આ મહતિપૂણ્ગ પહેલ 
છે. િડાપ્ધાને કહું કે આ પહેલ સંિેદનર્ીલ દેર્યો માટે કંઇક 
કરિાની નિી આર્ા, નિયો આત્મસંતયોર પ્દાન કરર્ે. 

અેક સુરજ, અેક વવશ્વ, અેક રગ્રડન્ે મંત્

n  િડાપ્ધાન મયોદી કહે છે, “િન સન, િન િરડ્ગ , િન નગ્ડ.” આ 
સપનાને લઈન ેઆપણ ેચાલીએ તયો ક્ારે્ કયોઇ જગ્ાએ જ્ાં 
સુધી સરુજ અસત ન થા્ ત્ાં સધુી િીજળી મેળિિી અર્ક્ નથી.

n “સુરજ ક્ાંક ન ેક્ાંક તયો હયો્ જ છે, ક્ારે્ અસત નથી થતયો, 
તયો પછી િીજળીનયો પ્િાહ કેમ બધં થા્.” ઇન્રનરે્નલ સયોલર 
એલા્નસ (ISA)ની રચના સાથે િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં આ 
વિઝનને વિશ્વએ આિકાર આપ્યો છે. આ સરં્ઠનની ચયોથી બ્ેઠકમાં 
‘િન સન, િન િરડ્ગ , િન નગ્ડ’ન ેકયોપ-26ની હરરત પહેલ તરીકે 
સમાિિાની પ્તતબધ્ધતા જાહેર કરિામાં આિી. આ સાથ ેિડાપ્ધાન 
મયોદીના િડપણમાં ભારત જળિાય ુન્ા્નંુ સતૂ્રધાર બની રયુ ંછે.

n જી-20 દેર્યોમાં ભારત જ એક માત્ર એિયો દેર્ છે, જ ેપયોતાનાં 
જળિાય ુલક્ષ્યયોન ેહાંસલ કરિાની રદર્ામાં ઝડપથી આરળ િધી 
રહ્યો છે.

n આજ ેભારત બહુ ઝડપથી 450 નરરાિયોટ અક્ષ્ ઊજા્ગના લક્ષ્યને 

હાંસલ કરિાની રદર્ામાં આરળ િધી રહ્યો છે. તમેાંથી 100 
નરરાિયોટના લક્ષ્યન ેભારત ેનનધશારરત સમ્ પહેલાં જ હાંસલ કરી 
લીધયો છે.

n સરકારે નક્ી કયુું છે કે 2030 સધુી દેર્નુ ં40 ટકા િીજ ઉતપાદન 
અકશમભતૂ ઇંધણ સસંાધનયો દ્ારા થા્. સિચ્છ અન ેકા્્ગક્ષમ 
ઊજા્ગ પ્ણાલલ, કસ્તતસ્ાપક ર્હેરી માળખાકી્ સુવિધાઓ અને 
આ્યોજનબધ્ધ પ્શાિરણ સરંક્ષણ આત્મનનભ્ગર ભારત ઝંૂબેર્ના 
મહતિનાં હહસસા છે.

n પ્શાિરણ સલામતી પ્તે્ ભારતના આ પ્્ાસ વિશ્વને નિયો ભરયોસયો 
આપી રહ્ા છે. એક દા્કા પહેલાં સૌર ઊજા્ગ માટે વિસતતૃ નીતત 
તૈ્ ાર કરનાર ગજુરાત દેર્નુ ંપ્થમ રાજ્ હતુ.ં

n િર્ગ 2010માં પાટણમાં સયોલર પાિર પલાન્નુ ંઉદઘાટન થયુ ંહતુ,ં 
ત્ારે કયોઈએ કલપના પણ નહયોતી કરી કે એક રદિસ ભારત વિશ્વને 
‘એક સરુજ, એક વિશ્વ, એક નગ્ડ’નયો માર્ગ દર્શાિરે્. ।
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જળવનાયુ ન્ના્ય અિે ટેકિોલોજી ટટ્ નાનસફર
િર્ગ 2009માં વિક્સિત દેર્યોએ િચન આપયું હતું કે 
વિકાસર્ીલ દેર્યોને 100 અબજ ડયોલર આપિામાં 
આિર્ે, જથેી જળિાયુ લક્ષ્યયોને હાંસલ કરી ર્કા્. 
િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ ગલાસરયોમાં આર્થક મદદ, 
ટેકનયોલયોજી ટ્ાનસફર, જીિનર્ૈલી અને જળિાયુ 
ન્ા્ના મુદ્ાઓ સપષટ રીતે વિશ્વ સમક્ષ રજૂ ક્શા. 
િડાપ્ધાને વિશ્વ સમક્ષ વિક્સિત દેર્યોની પયોલ ખયોલતાં 
કહું કે 2009નાં િચન ્ઠાલાં પુરિાર થ્ા છે. તેમણે 
એમ પણ જણાવયું કે પહેલાં અને અત્ારની કસ્તતમાં 
ઘણયો ફરક આિી ર્યો છે, એટલાં માટે વિક્સિત 
દેર્યોએ વિકાસર્ીલ દેર્યોને 100 અબજ ડયોલર 
આપી દેિા જોઈએ. આ જ જળિાયુ ન્ા્નું પ્માણ 
છે. િડાપ્ધાને ઓછી રકમતમાં ટેકનયોલયોજી ટ્ાનસફર 
પર પણ ભાર મૂક્યો. િડાપ્ધાને વિક્સિત દેર્યો દ્ારા 
તાત્ાલલક એક હટ્લલ્ન ડયોલરનું જળિાયુ નાણાંકી્ 
ભંડયોળ બનાિિાની માંર કરી. િડાપ્ધાને કહંુ, “ભારત 
આર્ા રાખે છે કે વિક્સિત દેર્યો ર્ક્ એટલી િહેલી 
તકે જળિાયુ નાણાંકી્ ભંડયોળ માટે 1000 અબજ 

િાહનાેમાંથી નીકળતા ધુમાડામાં કાબ્ગનનું 
પ્રમાણ અાેછંુ કરિા માટે પેટાેલમાં ઇથેનાેલનાે 
ઉપયાેગ કરિામાં અાવ્ાે. બ્ાઝીલ બાદ અાિું 
કરનાર ભારત બીજે દેશ છે. અા ઉપરાંત, 
બીઅેસ-4 પછી સીધાે બીઅેસ-6નાે ઉપયાેગ 
પયા્ગિરણ સંરક્ણની રદશામાં ભારતનું 
મહત્વપૂણ્ગ પગલું સાભબત થયું છે.

જળવ્યુ સંરક્ષણમ્ં ભ્રરન્ે 

અભૂરપુવયા રેક્ેડયા

n સ્ાવપત અક્ષ્ ઊજા્ગ ક્ષમતામાં ભારત ચયોથા સ્ાને છે. ભારતે 
જ ઇન્રનેર્નલ સયોલર એલા્નસની પહેલ કરી. દુઘ્ગટના સામે 
મજબૂત માળખાં માટે જોડાણ રચિામાં આવયું.

05% 2030 
કના્બ્ષિ ઉત્જ્ષિ 
ભનારતનું, જ્નારે 

વવશ્વિરી વસમતિો 17 
ટકના હહસસો

સુધરી કના્બ્ષિ 
ઉત્જ્ષિમાં િેટ 
ઝરીરો ્બિવનાનું 
લક્ષ્ય છે ભનારતરી્ય 
રેલવેનું

પય્યાવરણ સંરક્ષણનરી 
રદશ્મ્ં સરર પગલ્ં

પેરરસ સમજૂવરન્ં લક્ય પૂર્ કરવ્ રરફ ભ્રર

2030

1500

15% 

સુધવી ગ્વીન હાઉસ ગસે ઉત્જ્તન િવીવ્રિા 33થવી 35 
ટકા ઓછી કર્ાના લક્ષ્ય િરફ આગળ ્ધિા 
અત્ાર સુધવી આ િવીવ્રિાન ે21 ટકા ઓછી કરી દીધવી 

કરરોડનાં રૂ. ખચચે ઊર્્તના ્ૈકલ્પક સ્રોિ િયૈાર કર્ા 
માટે બજટેમાં નશેનલ હાઇડ્ર રોજન તમશનનવી ર્હેરાિ 
કર્ામાં આ્વી.

લક્ષ્ય નક્ી કયુું છે ભારિ ે2030 સુધવી કુલ ઊર્્તમાં 
નચેરલ ગસેનુ.ં ્ન નશેન-્ન ગસે ત્ગ્ડ દ્ારા લક્ષ્ય 
પૂરં થશે.

જી 20 દેશરોમાં ભારિ એક માત્ર એ્રો દેશ છે, જ ે
્તૈ્શ્વક િાપમાન ્ધારાન ેબે રડગ્વી સુધવી સવીતમિ 
રાખ્ાનરો પ્રયાસ કરી રહંુ છે.

નેટ ઝીરાેનાે અથ્ગ અે નથી કે કાબ્ગન ઉત્જ્ગનને સંપૂણ્ગ 
રીતે નાબૂદ કરી દેિામાં અાિશે. તેનાે અથ્ગ અે છે કે જેટલું 
ગ્રીન હાઉસ ગેસ ઉત્જ્ગન થશે, તેને ટેકનાેલાેજીની મદદથી 
િાતાિરણમાં જતાં પહેલાં જ અટકાિી દેિાશે. 

નેટ ઝરીર્ે શું છે
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ડયોલર ઉપલબ્ધ કરાિર્ે. જિેી રીતે આપણે જળિાયુ તમર્ન 
પર દેખરેખ રાખીએ છીએ, તે રીતે જળિાયુ ચધરાણ પર 
પણ દેખરેખ રાખિી જોઇએ. જ ેદેર્યો જળિાયુ નાણાં ભંડયોળ 
માટેનાં પયોતાનાં િચનનું પાલન નથી કરતાં એ દેર્યો પર 
દબાણ લાિિાની જરૂર છે.” િડાપ્ધાને જણાવયું કે ભારત 
ટહમત અને મહતિાકાંક્ષા સાથે જળિાયુના મુદે્ આરળ િધી 
રહુ છે અને તે અન્ વિકાસર્ીલ દેર્યોની તકલીફ સમજ ેછે.

જળવનાયુ પડરવત્ષિ અિે જીવિશૈલરી
જીિન માટે પ્શાિરણ અને જળિાયુ સંરક્ષણ કેટલું જરૂરી છે, 
તે કયોવિડે દુનન્ાને ર્ીખિાડું છે. િડાપ્ધાને LIFE એટલે કે 
સાતત્પૂણ્ગ વિકાસનયો એિયો મંત્ર આપ્યો જમેાં લાઇફસ્ટાઇલ 
ફયોર એન્િા્ન્ગમેન્ (પ્શાિરણને અનુકુળ જીિનર્ૈલી) સૌથી 
મહતિપૂણ્ગ છે. આ વિચાર ભારતી્ સંસૃ્તત અને મહાત્મા 
રાંધીની વિચારધારાથી પ્ેરરત છે. આ વિચાર પ્કૃતત સાથે 
ર્ાંતતપૂણ્ગ અસસતતિ અને સંસાધનયોનાં જિાબદારીપૂિ્ગક 

ઉપ્યોર પ્ત્ે જાગૃતત પેદા કરે છે. નરેન્દ્ મયોદી ગુજરાતના 
મુખ્યમંત્રી હતા ત્ારે તેમણે જળિાયુ પરરિત્ગન પર ધ્ાન 
આપીને પયોતાની સરકારમાં જળિાયુ પરરિત્ગન વિભાર 
બનાવ્યો હતયો. આવું કરનાર તેઓ આઝાદી પછી દેર્ના પ્થમ 
િડાપ્ધાન હતા. એ સમ્ે વિશ્વમાં બહુ ઓછા નેતાઓ આ 
મુદે્ િાત કરતા હતા ત્ારે તેમણે આ વિર્ને મહતિ આપયું. 
જળિાયુ પરરિત્ગનની સમસ્ા ઉકેલિા માટે િડાપ્ધાન 
મયોદીનું સમપ્ગણ તેમનાં કા્વો અને સકારાત્મક પરરિત્ગન 
માટે કરિામાં આિી રહેલા પ્્ત્યોમાં િતશા્ છે. જળિાયુ 
પરરિત્ગન સામેની લડાઈ કઈ રીતે લડિી તે સમજિા મારતી 
કયોઈ પણ વ્ક્ત માટે આ મહતિનયો મુદ્યો છે. એક િાર પલચિમ 
ભારતના નાનકડાં રામમાં િડાપ્ધાન મયોદી રયોકા્ા હતા, 
જ્ાં તેમને પ્કૃતત સાથે તાલમેલ ધરાિતી જીિનર્ૈલીનયો 
અનુભિ થ્યો. આ અનુભિે તેમને સાતત્પૂણ્ગ પ્શાિરણની 
એ રફલયોસયોફી પ્ત્ે આકર્રત કરી, જનેાં મૂષળ્ાં ભારતી્ 
પરંપરા અને મૂલ્યોમાં છુપા્ેલાં છે. િેદયોમાં ધરતીને માતા 

ભ્રરન્ં વધર્ પગલ્ંજળવ્યુ ન્ય   

વડયાપ્ધયાન હંમેશયા વવઝન સયાથે કયામ કરે છે. આશરે દોઢ દયાયકયા 
પહેલાં તેમણે જળવયારુ પદરવતજાનનયા જોખમને સમજીને એક પુસતક 
લખું હતું. મુખ્મંત્ી હતયા ત્યારે તેમણે ગુજરયાતમાં જળવયારુ 
વવભયાગ પણ બનયાવયો હતો. વવશ્વનયા દેશોએ પેદરસ સમજૂતત 
કરી તો વડયાપ્ધયાનનયા નેતકૃતવમાં ‘જળવયારુ ન્યાય’ શબ્દને સયામેલ 
કરવયાની મયાગણી કરવયામાં આવી.  ભયારતે તેનાં લક્ષ્યને પૂરં કરુું 
છે અને 2030 મયાટે પણ અક્ય ઊર્જાનો નવો લક્ષ્ય રયાખ્ો છે.  
ભયારતે મયાત્ વયાતોથી નહીં, ઇન્રનેશનલ સોલર એલયાયનસ જવેયા 
વવવવધ કરયાર દ્યારયા વવશ્વની આગેવયાની લીધી છે.

n જળ્ાયુ પરર્િ્તન પ્રદશ્તન સૂચકાંક (પફયોમનસ ઇન્ડેસિ)ના 2020ના 
અહે્ાલ પ્રમાણે જળ્ાયુ પરર્િ્તનનવી પ્રતિબધ્િાઓને પૂરરો કરનાર 
ભારિ એક માત્ર જી-20 દેશ છે.

n અક્ષય ઊર્્તમાં ભારિનરો ્ૈત્શ્વક ક્રમ  સ્ાવપિ ઊર્્ત ક્ષમિા અને 
સ્ાવપિ પ્ન ઊર્્ત ક્ષમિામાં ચરોથા સ્ાને છે

n સ્ાવપિ સૌર ક્ષમિામાં ભારિ પાંચમાં ક્રમે છે.  છેલલાં છ મહહનામાં 
ભારિનવી સ્ાવપિ અને સૌર ઊર્્ત ક્ષમિામાં 15 ગણરો ્ધારરો થયરો છે.

n છેલલાં પાંચ ્રયોમાં ભારિના ્ન વ્સિારમાં 15,000 ચરોરસ રક.મવી.નરો 
્ધારરો થયરો છે.

21 રાજાેમાં કુલ 26,694 મેગાિાેટ 
ક્મતાના 47 સાેલર પાક્ગ  સ્ાપિામાં 
અાિી રહા છે.  કણા્ગટક, ગુજરાત અને 
મધપ્રદેશમાં સાેલર પાક્ગ  સ્ાપપત થઈ 
ચૂક્ા છે.
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સાથે સરખાિતા કહેિામાં આવયું છે- ‘माता भूमम: पुत्रोअहं 
पृमिव्ा’. એટલે કે પૃથિી આપણી માતા છે અને આપણે 
તેના સાચા સંતાનયો છીએ. પ્શાિરણ સંરક્ષણનું આ મયોડલ 
િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્ારે 
પ્થમ િાર ગુજરાતમાં લાગુ કયુું હતું અને હિે દેર્માં પણ 
તેને આરળ િધારિામાં આિી રહું છે. 

પ્શાિરણ અંરે િડાપ્ધાને લખેલું પુસતક ‘ધ ્લાઇમેટ 
્લાઇમબઃ ઇનન્ડ્ા’ઝ સે્્ટટેજી, એક્શનસ એન્ડ એચચિમેન્્ટસ’ 

લયોકયોને એવું જીિન જીિિાની પ્ેરણા આપે છે, જ ે પ્કૃતત 
સાથે તાદામ્ ધરાિતું અને સાતત્પૂણ્ગ હયો્, કારણ કે આ 
જીિનર્ૈલી આપણા જીિન વ્િહારનયો હહસસયો છે. તેમનું 
માનવું છે કે એક િાર આપણે સમજી લઈએ કે આપણે પ્કૃતત 
પ્ત્ે સદભાિની પરંપરાના સૂત્રધાર છીએ, તયો ચયોક્સપણે 
તેનાથી લયોકયોની કામરીરી અને જીિન પર સકારાત્મક 
અસર પડર્ે. પયોતાના પુસતકમાં િડાપ્ધાન મયોદીએ 
અથ્ગતંત્ર, ઊજા્ગ અને ઇકયોલયોજીના એકીકરણની જરૂરર્ાત 
અને જળિાયુ પરરિત્ગનથી માંડીને જળિાયુ ન્ા્ સુધીના 
દ્ષષટકયોણ અને દ્ષષટને વ્ાપક બનાિિા પર ભાર મૂક્યો 
છે, જનેાથી સાતત્પૂણ્ગ વિકાસ હાંસલ કરિા રરીબયો અને 
ભાવિ પેઢીઓની પૂરતી કાળજી લઈ ર્કા્. તેમણે, ્લીન 
ટેકનયોલયોજીને સરક્ર્ પ્યોત્સાહન, અક્ષ્ ઊજા્ગનયો વિકાસ અને 
પ્કૃતતના સંરક્ષણ પ્ત્ે ધ્ાન આકર્રત કરિાનયો પ્્ાસ 
ક્વો.  આ પુસતક જળિાયુ પરરિત્ગન વિરુધ્ધ સકારાત્મક 

સ્વચ્છ ઊજ્ગને પ્રાેત્ાહન અાપિા માટે સરકારે 
અાગામી પાંચ િરાષોમાં 5,000 પ્ાન્ટ સ્ાપીને 
કૃવર કચરામાંથી બાયાે-સીઅેનજીનું ઉત્ાદન 
કરિાની સ્ીમ લાંચ કરી છે.

કેમમકલ ્ેબટરી 

ઇ વનાહિો મનાટે ફેમ ઇસન્િ્યના

વન્ જીવિ સંરષિણિના પ્્યનાસ

પીએલઆઇ સાથ ેસકંળા્લેી ્યોજના નરે્નલ 
એડિાન્્સડ કેતમકલ બટેરી સ્ટયોરેજ પ્યોગ્ામને 
કેબબનેટની મજૂંરી. તનેાથી ઓઇલની આ્ાત 
ઘટિાથી રૂ. 2,50,000 કરયોડની ચયોખખી બચત થર્ે

ફેમ ઇનન્ડ્ાન ેકારણ ેઆપણે દૈનનક 
85,605 લીટર ઇંધણ બચાિી રહ્ા છીએ. 
20,05,91,605 રકલયોગ્ામ કાબ્ગન ડા્યોસિાઇડ 
ઉત્સજ્ગન ઓછંુ કરિામાં સફળ થ્ા છીએ.

પ્યોજટેિ એલીફન્, રીધ સરંક્ષણ કા્્્ગ યોજના, 
પ્યોજટેિ ડયોલ્ફિન, રાષટ્ી્ દરર્ાઇ કાચબા 
કા્્્ગ યોજના, પ્યોજટેિ સનયો લપેડ્ગ , ઇનન્ડ્ન 
રાઇનયો વિઝન જિેા કા્્ગક્રમયો દ્ારા સરંક્ષણ 
કા્્ગક્રમયોમાં ઓછામાં ઓછા 22 િન્જીિયોને 
સમાિિામાં આવ્ા છે.

ઇલેક્ટ્રિક વ્હન્ેથરી મ્ંડરીને બેટરરી ઉત્્દન સુધરીનરી મદદ

13  હજાર રક.મરી વધું રિરી કવર વરીરેલ્ ચ્ર 
વષ્વોમ્ં, 2017થરી 2019 સુધરી રેમ્ં 5,188 ચ્ેરસ 

રક.મરીન્ે વધ્ર્ે થય્ે છે.
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કામરીરીની રદર્ામાં વ્િહારુ નીતત ઘડતરનાં તમામ 
પાસાઓમાં જળિાયુ પરરિત્ગનને સાંકળિાના િડાપ્ધાનના 
વિઝન અને વયૂહ પર પ્કાર્ પાડે છે.  કયોપ-26માં ભારતનયો 
નીતતરત અભભરમ, જળિાયુ ન્ા્ માટે િડાપ્ધાન મયોદીની 
પ્તતબધ્ધતા અને પ્કૃતત પ્ત્ે ભારતની સન્માનની દ્ષષટમાં 
સમા્ેલી છે. િડાપ્ધાન મયોદીના િડપણ હે્ઠળ ભારતે 
કઈ રીતે ખુદને 2030 પહેલાં પેરરસ જળિાયુ સંમલનની 

પ્તતબધ્ધતાઓને પૂરી કરિા તૈ્ારી કરી છે એ સમજિા 
માટે આ પુસતક અિશ્ િાંચવું જોઇએ. આ પુસતક ધરતીના 
સંરક્ષણ અને માનિતાના સંતુલલત વિકાસની માર્ગદર્ર્કા 
તરીકે િાંચિી જોઇએ.

જો જળિાયુ પરરિત્ગનન દુનન્ા રંભીરતાથી નહીં લે તયો 
પ્કૃતત અને માનિતા િચ્ચેનું સહ-અસસતતિ હંમેર્ા માટે 
બદલાઈ જર્ે. ગલાસરયોમાં કયોપ-26ના મહાઆ્યોજનમાં 
પૃથિીને બચાિિા માટે સમગ્ વિશ્વ સંરહ્ઠત થયું, જથેી 
જળિાયુ પરરિત્ગનથી આિનારા સંકટનયો ઉપા્ ર્યોધી 
ર્કા્. પેરરસ જળિાયુ સંમેલનમાં િડાપ્ધાન મયોદીએ વિશ્વને 
િન વિસતાર િધારિા. કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન ઓછંુ કરિા અને 
ઊજા્ગના િૈકકલપક સ્તયોને પ્યોત્સાહન આપિાનયો સંદેર્ આપ્યો 
હતયો, તયો ગલાસરયોમાં મળેલા કયોપ-26 જળિાયુ સંમેલનમાં 
તેમણે જળિાયુ પરરિત્ગન વિરુધ્ધ લડાઈમાં પંચામૃતના 
સંકલપની સાથે વિશ્વને દ્ષષટ અને રદર્ા દર્શાિી છે.

નમાવમ ગંગે જેિી યાેજના અંતગ્ગત ઘાટના 
રકનારે સ્વચ્છતા, સુઅેજ ટીટમેન્ટ અને જંગલ 
વિસતારના કામ પયા્ગિરણના સંદભ્ગમાં મહત્વનાં 
સાભબત થયા

સ્વચ્છ ભ્રર અશભય્નથરી મળ્ે જુસ્ે
n 2014માં લાલ રકલલા પરથી િડાપ્ધાને સિચ્છ ભારત 

તમર્નની જાહેરાત કરી ત્ારે લયોકયોએ તેને રંભીરતાથી 
નહયોતી લીધી. િડાપ્ધાનના આ વિચારના મૂળમાં 
સિચ્છતાની સાથે સાથે પ્શાિરણની ચચતા પણ સામેલ 
હતી, કારણ કે લયોકયોનું આરયોગ્ આ બે મુદ્ા સાથે જ 
સંકળા્ેલું છે.

n િડાપ્ધાનના આહિાનથી લયોકયો અને સંર્ઠનયો આરળ 
આવ્ા અને ભારતમાં પ્થમ િાર કયોઈ સરકારી ્યોજનાની 
ર્રૂઆત લયોક આંદયોલન તરીકે થઈ. અત્ાર સુધી 11 
કરયોડથી િધુ ર્ૌચાલ્યોનું નનમશાણ થઈ ચૂકું છે.

n સિચ્છતા રેટટરને કારણે ભારતનું દરેક ર્હેર હિે 
સિચ્છતા મુદે્ એક બીજા સાથે હરીફાઇ કરી રહંુ છે. 
ભૂરભ્ગ જળ દૂષરત થિાનું પ્માણ ઘટું અને પ્િાહી 
અને ઘન કચરાના ્યોગ્ નનકાલ દ્ારા જમીન અને િાયુને 
પ્દૂષરત કરનાર પરરબળયોમાં ઘટાડયો થઈ ર્ક્યો

n પરરણામ... યુનનસેફના એક અહેિાલ પ્માણે દર િરચે 
ડા્ેરર્ાથી મૃતુ પામતાં ત્રણ લાખ બાળકયોનયો જીિ 
બચ્યો. પરરિાર દી્ઠ રૂ. 50,000 સુધીની બચત થઈ.
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n 2016માં ઉજાલા ્યોજનાની ર્રૂઆત કરિામાં આિી. 
તેનયો હેતુ કુલ િીજ િપરાર્માં 20 ટકા હહસસયો ધરાિતા 
પરંપરારત બલબની જગ્ાએ એલઇડી બલબ નાખિાનયો 
હતયો.

n આ માટે ર્હેરયોમાં અડધી રકમતમાં એલઇડી બલબ પૂરાં 
પાડિામાં આવ્ા અને સ્્ટીટ લાઇટને એલઇડીમાં બદલિામાં 
આિી. ઉજાલા ્યોજના અંતર્ગત અત્ાર સુધી 36 કરયોડ 78 
લાખથી િધુ એલઇડી બલબ િહેંચિામાં આવ્ા છે.

n અત્ાર સુધી 80 લાખ ટન કાબ્ગન ડા્યોસિાઇડ ઉત્સજ્ગન 
ઓછંુ કરિામાં આવયું છે. એક િર્ગમાં 47,000 રકલયોિયોટથી 
િધુ િીજ િપરાર્ ઘટ્યો, તયો દર િરચે સરેરાર્ રૂ. 19,000 
કરયોડથી િધુની બચત કરિામાં આિી.

n ઉજાલા ્યોજનાથી આરળ િધીને હિે ગ્ામીણ ઉજાલા 
્યોજનાની ર્રૂઆત કરિામાં આિી છે. તેનાં દ્ારા 
રામડાંઓમાં 60 કરયોડ જુનાં બલબની જગ્ાએ 10 રૂવપ્ામાં 
નિા એલઇડી બલબ આપિામાં આિી રહ્ા છે.

n ઉજ્જિલા જિેી મહતિપૂણ્ગ ્યોજના દ્ારા દેર્ના 99.6 ટકા 
ઘરયોને રાંધણ રેસની સુવિધા દ્ારા આિરી લેિામાં આવ્ા 
છે. આઝાદીના છ દા્કા સુધી તેનું પ્માણ માત્ર 55 ટકા જ 
હતું.

n આનાથી કેરયોસીન અને લાકડા જિેાં પરંપરારત ઇંધણના 
ઉપ્યોર પર અંકુર્ આવ્યો, તયો બીજી બાજુ ધુમાડાથી 
મહહલાઓને થતી આરયોગ્ની સમસ્ા પણ દૂર થઈ.

‘ઉજાલ્’અે ઘટ્ડું ક્બયાન 
ઉત્જયાન.. ‘ઉજ્જવલ્’થરી 
રસ્ેડંુ ધુમ્ડ્મુતિ બનુંરાષ્ટીય સ્વચ્છ િાયુ યાેજના જેિા 

અભભયાનને પરરણામે િર્ગ 2018ની 
સરખામણીમાં 2019માં 86 શહેરાેની િાયુ 
ગુણિત્ામાં સુધારાે થયાે અને િર્ગ 2020માં 
અાિા શહેરાેની સંખ્ા 104 થઈ

અ્ મુદ્્અ્ે પર સહમવર સધ્ઈ
n પહેલાં જરૂરી હતું તે પાંચ િર્ગની જગ્ાએ આરામી િર્ગ 

(2022) સુધીમાં તમામ દેર્યો પયોતાનાં 2030 ્લાઇમેટ 
એક્શન પલાન અથિા NDC (રાષટ્ી્ સતરે નનધશારરત 
્યોરદાન)ને િધુ મજબૂત કરર્ે.

n પ્શાિરણ પર વિપરીત અસર ઘટાડિા અને તેનાં 
અમલીકરણને તાત્ાલલક પ્યોત્સાહન આપિા માટે િક્ગ  
પ્યોગ્ામની સ્ાપના.

n 2030 ્લાઇમેટ એક્શન ટારરેટને પ્યોત્સાહન આપિા 
માટે વિવિધ દેર્યોના મંત્રીઓની િાર્રક બે્ઠક બયોલાિિામાં 
આિર્ે.

n જળિાયુ પરરિત્ગન પર દેર્ શું કરી રહ્યો છે તેનાં પર િાર્રક 
પૃથક્રણ અહેિાલ પ્લસધ્ધ કરર્ે.

n ્લાઇમેટ એક્શન ટારરેટને પ્યોત્સાહન આપિા માટે સંયુ્ત 
રાષટ્ના મહામંત્રીએ 2023માં િૈનશ્વક નેતાઓની બે્ઠક 
બયોલાિિાનયો અનુરયોધ ક્વો.

n દેર્ ઇંધણના સ્યોત તરીકે કયોલસાનયો ઉપ્યોર ઓછયો કરે અને 
અકશમભૂત ઇંધણ પરની સબલસડીને બંધ કરિા માટે પ્્ત્ 
કરે.

n તમામ દેર્યો કયોલસાને તબક્ાિાર રીતે બંધ કરર્ે.

n વિક્સિત દેર્યો 2025 સુધી અનુકૂલન (Adaptation) માટે 
રરીબ અને વિકાસર્ીલ દેર્યોને આપિામાં આિી રહેલાં 
ચધરાણને 2019નાં સતરથી ઓછામાં ઓછંુ બમ્ું કરે

n અનુકૂલન (Adaptation) માટેનાં િૈનશ્વક લક્ષ્યને વ્ાખ્યાષ્ત 
કરિા માટે બે િર્ગનયો િક્ગ  પ્યોગ્ામ બનાિિામાં આવ્યો.

ક્ેપ-26 બેઠકકવર સ્ેરરી  
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n ભવિષ્ની ઊજા્ગ જરૂરર્ાતયોને પૂરી કરિામાં અક્ષ્ ઊજા્ગ 
મહતિપૂણ્ગ સ્યોત સાબબત થર્ે. આ હકીકતને ધ્ાનમાં 
રાખતા ભારતે 2009માં પ્થમ િાર નેર્નલ સયોલર 
તમર્નની ર્રૂઆત કરી.

n િર્ગ 2022માં 20 નરરાિયોટ સૌર ઊજા્ગ ક્ષમતા હાંસલ 
કરિાનું લક્ષ્ય હતું. પ્શાિરણ પ્ત્ે િત્ગમાન સરકારની 
પ્તતબધ્ધતા અને િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીની દ્ષષટનાં 
પરરણામે 2015માં આ લક્ષ્યને પાંચ રણયો િધારીને 100 
નરરાિયોટ કરિામાં આવ્યો.

n સરકારે 2022ના અંત સુધી કુલ 175 નરરાિયોટ અક્ષ્ 
ઊજા્ગ ક્ષમતાનયો લક્ષ્ય નક્ી ક્વો છે. પિન ઊજા્ગ દ્ારા 
60 નરરાિયોટ, સૌર ઊજા્ગથી 100 નરરાિયોટ, બા્યોમાસ 
ઊજા્ગથી 10 નરરાિયોટ અને લઘુ જળવિદુત પ્યોજટેિ્ટસથી 
પાંચ નરરાિયોટનયો સમાિેર્ થા્ છે.

n છેલલાં છ િરવોમાં ભારતે વિશ્વના તમામ મયોટા અથ્ગતંત્રયોની 
સરખામણીમાં અક્ષ્ ઊજા્ગના ક્ષેત્રમાં સૌથી ઝડપી વૃધ્ધ્ધ 
કરી છે. કુલ ઊજા્ગ િપરાર્માં હિે અક્ષ્ ઊજા્ગનયો હહસસયો 
24 ટકાથી િધુ છે.

n સૌર ઊજા્ગ માટે ખેડૂતયોની બબનઉપજાઉ જમીનનયો ઉપ્યોર 
કરિાના હેતુથી જુલાઇ, 2018માં ‘રકસાન ઊજા્ગ સુરક્ષા 
એિં ઉત્ાન મહાભભ્ાન’ (PM-KUSUM)ની ર્રૂઆત 
કરિામાં આિી.

 સ્ૌર ઊજાયામ્ં વવશ્વન્ 
ભવવષ્યમ્ં ભ્રરનરી 

અ્ગેવ્નરી
ભારતે વિશ્વ સમક્ કહું હતું કે 
અમારી અક્ય ઊજ્ગની ક્મતાને 
40 ટકા કરીશું. ભારતે અા 
લક્યને હાંસલ કયુું છે. િડાપ્રધાને 
450 ગગગાિાેટ કહું હતું, હિે 
ગલાસગાેમાં તેને િધારીને 500 
ગગગાિાેટ કરિામાં અાિી છે. હિે 
દુનનયામાં બધાંને લાગિા માંડ્ું 
છે કે ભારત સ્વચ્છ ઊજ્ગ માટે 
પ્રવતબધધ છે અેટલું જ નહીં, તેણે 
અાપેલું િચન પણ પૂરંુ કયુું છે. 
જે લક્યાેને અાપણે વિશ્વ સમક્ 
મૂક્ાં છે, તેને પૂરા કરીશું અને 
ભારત ચાેક્કસપણે હરરત ઊજ્ગમાં 
અાગળ િધનારાે દેશ છે.

ભુપેન્દ્ર યાદિ, કેન્દ્રીય પયા્ગિરણ, 
િન અને જળિાયુ પરરિત્ગન મંત્રી

ફેમ ઇન્ડિયા યાેજના દ્ારા જહેર પરરિહનમાં 
ઇલેક્ટ્ટક િાહનાેને પ્રાેત્ાહન અાપિામાં અાિી 

રહું છે. અેટલું જ નહીં, દેશમાં લગભગ 740 
રકલાેમીટરની મેટાે લાઇન શરૂ થઈ ચૂકી છે. િર્ગ 
2022 સુધી તે 900 રકલાેમીટરથી િધુની થઈ 
જશે. 1000 રકલાેમીટરથી િધુની મેટાે લાઇનાે 

નનમા્ગણાધીન છે.

ક્ેપ-26 બેઠકકવર સ્ેરરી  



અમલરીકરણિો 
દના્યકો 

િડાપ્ધાન મયોદીએ આ સંમેલનમાં જણાવયું કે કઈ રીતે કયોવિડને 
કારણે સમગ્ વિશ્વમાં સાતત્પૂણ્ગ વિકાસનાં લક્ષ્યને હાંસલ 
કરિાની રતત ધીમી પડી છે. આ કસ્તતમાં, ખાસ કરીને આરફ્કા 
અને નાના ટાપુ રાષટ્યોને વિર્ેર મદદની જરૂર છે. તેમણે કહું, 
‘Decade of Action’ નું આ પ્થમ િર્ગ છે.

જી-20 ક્શખર સંમેલિ સત્ 
IIIમાં વિનાપ્ધનાિ 

જી-20માં 
વિનાપ્ધનાિ 

જી-20  દેર્યોના સંમેલનના પ્થમ સત્રમાં ‘િૈનશ્વક અથ્ગતંત્રયો અને 
િૈનશ્વક આરયોગ્’ વિર્ પર િડાપ્ધાન મયોદીએ કયોવિડ મહામારી 
સામે લડિા માટે ‘એક પૃથિી-એક આરયોગ્’નું વિઝન વિશ્વ સમક્ષ 
રજૂ કયુું, તયો જી-20 બે્ઠકની િચ્ચે જ િડાપ્ધાને સપલા્ ચેઇનમાં 
ફલેક્સિબબલલટી અંરે િૈનશ્વક શર્ખર સંમેલનને સંબયોધન કયુું

500 કરોિ રસરીિના િોઝ 
ભનારત વવશ્વિે આપશે

 વેહટકિ 
સસટી 

બે દા્કા બાદ ભારતના િડાપ્ધાન અને પયોપ િચ્ચે પ્થમ િાર 
બે્ઠક ્યોજાઈ હતી. અરાઉ, જૂન, 2000માં ભૂતપુિ્ગ િડાપ્ધાન 
અટલ બબહારી િાજપે્ીએ િેહટકનની મુલાકાત લીધી હતી 
અને પયોપ જહયોન પયોલ II ને મળ્ા હતા. પયોપે મહામારી દરતમ્ાન 
વિવિધ દેર્યોને કરેલી મદદ બદલ ભારતની પ્ર્ંસા કરી હતી.

કોવવિમાં વવશ્વિે મદદ ્બદલ 
પોપે ભનારતિરી પ્શંસના કરી

નદ્પષિરી્ય
્ેબઠક 

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 30 ઓટિયોબર, 2021નાં રયોજ ઇટલીના 
રયોમમાં આ્યોલજત જી 20 શર્ખર સંમેલનની પૃષ્ઠભૂતમમાં 
સસરાપયોરના િડાપ્ધાન લસએન લુંર સાથે નદ્પક્ષી્ બે્ઠક ્યોજી 
હતી. બંને નેતાઓએ જળિાયુ પરરિત્ગનનયો સામનયો કરિાના િૈનશ્વક 
પ્્ાસયો પર ચચશા કરી.

સસગનાપોર સનારે જળવનાયુ 
પડરવત્ષિ મુદે્ મહતવિરી ચચમા

િડાપ્ધાને રયોમમાં આ્યોલજત જી 20 શર્ખર સંમેલનની પૃષ્ઠભૂતમમાં ફ્ાનસના 
રાષટ્પતત ઇમૈન્ુઅલ મેક્રોં સાથે નદ્પક્ષી્ બે્ઠક કરી. બંને રાજનેતાઓએ જળિાયુના 
સંદભ્ગમાં નાણાંકી્ બાબતયો પર ધ્ાન કેન્દ્રીત કરિાની જરૂરર્ા પર ચચશા કરી. 

ફ્નાનસ સનારે જળવનાયુ સંલગ્ન મુદ્નાઓ પર ઊંિી વવચનારણના

કરોપ-26 બેઠકમાં ્ડાપ્રધાનનું 
સંબરોધન સાંભળ્ા માટે ક્ુઆર 
કરોડ સે્ન કરરોન્ૂ ઇત્ન્ડયા સમાચાર  | 1-15 રડસેમબર, 202128

જળવ્યુ પરરવરયાન મુદે્ જળવ્યુ પરરવરયાન મુદે્ 
વડ્પધ્નનરી મેરેથ્ેન બેઠક્ેવડ્પધ્નનરી મેરેથ્ેન બેઠક્ે
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નદ્પષિરી્ય
્ેબઠક 

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ રયોમમાં ઇન્ડયોનેશર્્ાના રાષટ્પતત 
જોકયો વિડયોડયો સાથે પણ મુલાકાત કરી. બંને નેતાઓએ ભારત-
ઇન્ડયોનેશર્્ા િચ્ચે વયૂહાત્મક ભારીદારીની રદર્ામાં તાજતેરમાં 
થ્ેલી પ્રતત પર ચચશા કરી. બંને નેતાઓએ કયોવિડ-19 મહામારી 
દરતમ્ાન એક બીજાના સતત સહ્યોરની પણ પ્ર્ંસા કરી.

ઇન્િોિેક્શ્યના સનારે વયૂહનામિક 
ભનાગરીદનારી પર ભનારતિરી ચચમા

નદ્પષિરી્ય
્ેબઠક 

િડાપ્ધાને રયોમમાં આ્યોલજત જી 20 શર્ખર સંમેલનની પૃષ્ઠભૂતમમાં 
સપેનના િડાપ્ધાન પેડ્યો સાન્ેઝ સાથે મુલાકાત કરી. બંને દેર્યોના 
િડાઓએ ઇ-મયોબબલલટી, ક્્લન ટેકનયોલયોજી, અત્ાધુનનક સાધનયો 
અને ઊંડા સમુદ્માં ર્યોધખયોળ જિેા નિા ક્ષેત્રયોમાં નદ્પક્ષી્ સહ્યોર 
િધારિા પર સંમતત વ્્ત કરી.

સપેિિના પરીએમ સનારેિરી 
મુલનાકનાતમાં અિેક મુદ્ના પર ચચમા

િડાપ્ધાન મયોદી અને માઇક્રયોસયોફ્ટના સહ-સંસ્ાપક બબલ રેટ્ટસ 
િચ્ચેની મુલાકાતમાં ગ્ીન હાઇડ્યોજન,  વિમાનનું ઇંધણ, બેટરી 
સ્ટયોરેજ અને રસી સંર્યોધન જિેા ક્ષેત્રયોમાં ભવિષ્ની સંભાિનાઓ 
પર ચચશા થઈ. િડાપ્ધાને ભારતમાં બબલ એન્ડ મેલલન્ડા રેટ્ટસ 
ફાઉન્ડેર્ન દ્ારા કરિામાં આિી રહેલા કા્વોની પ્ર્ંસા કરી.

બ્બલ ગેટ્ટસ સનારે ભવવષ્યિરી 
સંભનાવિનાઓ પર ચચમા કરી

નદ્પષિરી્ય 
્ેબઠક 

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 31 ઓટિયોબર, 2021નાં રયોજ રયોમમાં 
જમ્ગન ચાનસેલર અંજલા મકકેલ સાથે મુલાકાત કરી. લબંને 
નેતાઓએ ભારત અને જમ્ગની િચ્ચેનાં રાઢ નદ્પક્ષી્ સહ્યોર 
પર સંતયોર વ્્ત ક્વો અને પરસપર િેપાર તથા રયોકાણ સાથે 
સંકળા્ેલા સંબંધયોને િધુ મજબૂત કરિાનયો સંકલપ લીધયો.

જમ્ષિરી સનારેિના સં્ંબધો 
વધનારવના પર ભનાર

નદ્પષિરી્ય
્ેબઠક 

જુલાઈમાં નેપાળનું િડાપ્ધાનપદ સંભાળ્ા બાદ ર્ેરબહાદુર 
દેઉબા પ્થમ િાર િડાપ્ધાન મયોદીને મળ્ા. બંને નેતાઓએ 
મહામારીનયો સામનયો કરિા ચાલી રહેલા પ્્ાસયો અને  નદ્પક્ષી્ 
સહ્યોરને મજબૂત કરિા અંરે ચચશા કરી અને મહામારી દરતમ્ાન 
ભારત અને નેપાળ િચ્ચે ઉતૃ્ષટ સહ્યોરનયો ઉલલેખ ક્વો. 

સૌરરી િજીકિના પિોશરી િેપનાળ 
સનારે ચચમા રઈ

નદ્પષિરી્ય
્ેબઠક 

યુકે્રનના રાષટ્પતત વલયોરદમીર ઝેલેનસ્ીએ િડાપ્ધાન મયોદી સાથેની 
બે્ઠકમાં  નદ્પક્ષી્ સંબંધયોની સમીક્ષા કરી અને પ્ાદેશર્ક મુદ્ાઓ 
પર પયોતાના વિચારયો રજૂ ક્શા. તેમણે કયોવિડ કાળમાં પરસપર 
સહ્યોર પર સંતયોર વ્્ત ક્વો, જમેાં બંને દેર્યો દ્ારા કયોવિડ 
રસીકરણ પ્માણપત્રયોને પરસપર માન્તાનયો પણ સમાિેર્ થા્ છે.

યુરેિિ સનારેિરી ્ેબઠકમાં 
નદ્પષિરી્ય સં્ંબધોિો ઉલલેખ

ઇઝરા્ેલના િડાપ્ધાન નફતાલી બેનેટે િડાપ્ધાન મયોદી સાથે પ્થમ િાર મુલાકાત 
કરી. બંને નેતાઓએ નદ્પક્ષી્ વયૂહાત્મક ભારીદારીની સમીક્ષા કરી. ખાસ કરીને 
હાઇ ટેકનયોલયોજી અને ઇનયોિેર્નમાં સહ્યોર િધારિા પર સંમતત સધાઇ n

ભનારત-ઇઝરના્યેલ પરસપર સહ્યોગ વધનારશે

બરિટિિના વિનાપ્ધનાિે ભનારત સનારે મળીિે કનામ 
કરવનાિરી પ્મત્બધ્ધતનાિો પુિરોચ્નાર ક્યગો
િડાપ્ધાને કયોપ-26 િૈનશ્વક નેતાઓના શર્ખર સંમેલન પ્સંરે 
બરિટનના િડાપ્ધાન બયોરરસ જોનસન સાથે મુલાકાત કરી. તેમણે ISA, 
્લાઇમેટ ફાઇનાનસ, ટેકનયોલયોજી, ઇનયોિેર્ન અને ગ્ીન હાઇડ્યોજન, 
અક્ષ્ અને ક્્લન ટેકનયોલયોજી મુદે્ યુકે સાથે કામ કરિાની ભારત 
પ્તતબધ્ધતાનયો પુનરયોચ્ચાર ક્વો હતયો.

ક્ેપ-26 બેઠકકવર સ્ેરરી  
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તયાજતેરમાં પ્લસધ્ થયલેાં એક અહેવયાલ પ્મયાણ,ે 2021નો ઓક્ોબર મહહનો પકૃથવીનયા ઇતતહયાસનો ચોથો સૌથી ગરમ 
મહહનો છે, તો આકજા હટકમાં એકત્ થયલેો બરફ 43 મહહનયામાં આઠમી વયાર સૌથી નીચયા સતરે છે. એન્યાકજા હટકયામાં આ રેકોડજા  
ચોથી વયાર સર્જાયો છે. અહીં બહુ ઝડપથી બરફ ઓગળી રહ્ો છે, તોફયાનો વધી રહ્યા છે, તયાપમયાન વધી રહુ ંઅન ેવવશ્વમાં 

કુદરતી આપગત્તઓ સતત વધી રહી છે. આવયા સમયમાં, ગલયાસગોમાં વવશ્વનયા આશરે 200 દેશોનયા વડયા પયયાવરણ પર ચચતન 
કરવયા એક સયાથ ેબેઠાં ત્યારે ભયારતે પોતયાનો અભભગમ રજૂ કયષો એટલંુ જ નહીં, પણ વવકયાસશીલ દેશો સમક્નાં પડકયારોનો 
ઉલલેખ કરીને વવક્ક્સત દેશોને તમેનુ ંવચન પણ યયાદ અપયાવરુ.ં કેન્દ્રરીય પયયાવરણ, વન અન ેજળવયાર ુપદરવતજાન મતં્ી ભુપને્દ્ર 
યયાદવ ેન્ ૂઇબ્ન્ડયયા સમયાચયારનયા વદરષઠ સલયાહકયાર સપંયાદક સતંોર્ કુમયાર અને વદરષઠ સહયાયક સલયાહકયાર સપંયાદક વવભોર 

શમયાને આપલેી મલુયાકયાતનયા કેટલયાક અંશો પ્સતતુ છેઃ

ભ્રરન્ અેક્શન અને અશભગમ અંગે 
સમગ્ર વવશ્વ્સમ્ં ઉત્્હ છે, અમે 
રમ્મ વવક્સશરીલ દેશ્ેન્ મુદ્્અ્ેને 
મજબૂરરીથરી ઉઠ્વ્ય્ છે

राजनाथ िसंह ભુપેન્દ્ ય્દવ, કેન્દ્રીય મંત્રી. પય્યાવરણ, વન અને જળવ્યુ પરરવરયાનમુલ્ક્ર
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સવનાલઃ કોપ-26 ્ેબઠક આ વરષે ઘણરી ચચમાસપદ રહી. 
વવશ્વ સમષિ જળવનાયુિના આ પિકનાર અગં ે્યોજા્ેયલરી 
આ સમગ્ર ્ેબઠકિ ેતમ ેકઈ રીતે જૂઓ છો?
જિાબઃ 1992માં UNFCCCની સ્ાપના બાદ વિશ્વ દર 
િરચે જળિાયુ પરરિત્ગન પર ચચશા, ચચતન અને પરસપર 
સહ્યોર માટે મથંન કરે છે. આ િરચે કયોપ 26ની બ્ેઠક 
દ્ારા સમગ્ વિશ્વના દેર્યો પ્શાિરણ પર ચચશા કરિા 
એક રહ્ા. પરસપર પ્્ાસથી દરેક સમસ્ાનયો ઉકેલ 
આિ ેછે. કયોવિડ જિેી સદીની સૌથી મયોટી મહામારી 
િચ્ચ ે્યોજા્લેી આ બ્ેઠક મહતિપણૂ્ગ છે. બ્ેઠક પહેલાં 
IPCCનયો અહેિાલ પણ આવ્યો હતયો, જમેાં એક દા્કામાં 
તાપમાનમાં 1.5 રડગ્ી સસેલ્્સનયો િધારયો થિાની 
સભંાિના વ્્ત કરિામાં આિી હતી. ઔદ્યોનરક 
ઉતપાદનની સાથ ેસાથ ેઆ જ રીતે અનન્તમત કાબ્ગન 
ઉત્સજ્ગન પણ ચાલ ુરહેર્ ેતયો આરામી સમ્માં દરેક 
દેર્ અનન્તમત જળિાય ુપરરિત્ગનની સાથ ેસાથે 
કુદરતી સમસ્ાઓનયો સામનયો કરિયો પડી ર્કે છે. તમામ 
દેર્યોએ તનેાં પર ચચતન કયુું, અનેક મુદે્ સહમતત પણ 
સધાઈ છે.

સવનાલઃ પડેરસરરી ગલનાસગો સધુરી પ્યમાવરણ સંરષિણ 
પ્ત્ ેલેવનામાં આવેલના પગલાંિ ેતમ ેકઈ રીતે જૂઓ 
છો?
જિાબઃ કયોપની સતત બ્ેઠકયો પછી પરેરસમાં થ્લેી 
સમજૂતતમાં બ ેબાબતયો નક્ી કરિામાં આિી હતી. 
જ ેદેર્યોએ િધ ુઔદ્યોનરક ઉતપાદન દ્ારા િધ ુકાબ્ગન 
ઉત્સજ્ગન કયુું છે, તમેણે પયોતાની ફરજો નનભાિિી 
જોઇએ. આ દેર્યોએ પયોત ેકહુ ંહતંુ કે, આ ખામી ભરપાઈ 
કરિા તેઓ વિકાસર્ીલ દેર્યોને દર િરચે 100 અબજ 
ડયોલર આપરે્. આ ઉપરાંત, વિકાસર્ીલ દેર્યોને 
સમસ્ા ઉકેલિા જરૂરી ટેકનનક પણ પૂરી પાડિામાં 
આિર્.ે િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ પરેરસ શર્ખર 
સમંલેનમાં એ સમ્ે જળિાય ુન્ા્ની િાત કરતા આ 
મદેુ્ રભંીરતાથી વિચારિા અને તેનંુ પાલન કરિાનયો 
વિચાર વિશ્વ સમક્ષ રજૂ ક્વો હતયો. આખરે તયો, જમેણે 
પ્શાિરણન ેિધ ુનકુસાન પહોંચાડુ ંછે તેમની િધુ 
જિાબદારી બન ેછે.

સવનાલઃ ભનારતિરી દ્રક્ષટએ ગલનાસગોનુ ંપડરણનામ શંુ 
રહુ ં?
જિાબઃ ગલાસરયોમાં માત્ર વિઝન પર જ નહીં, પરલાં 
પર પણ િાત થઈ છે. ભારતની સસૃં્તત સાથ ેપ્કૃતત 

કોપ 26િરી ્ેબઠકમાં ભનારતે મજબૂતરીપૂવ્ષક 
પોતનાિો પષિ રનાખ્યો છે અિે વિનાપ્ધનાિ મોદીએ 

વવશ્વિે પંચનામૃતિો સંકલપ ્બતનાવ્યો છે. એક મંત્રી 
તરીકે તેિે સનાકનાર કરવના મનાટે તમનારો શો વયૂહ 

રહેશે?

િડાપ્ધાનના પંચામૃતનયો અથ્ગ એ છે કે પ્શાિરણના 
ક્ષેત્રમાં ભારતના આરામી લક્ષ્ય ક્ા હર્ે. આ 

લક્ષ્યયોને પૂરા કરિાની રદર્ામાં અમે ર્રૂઆત કરી 
દીધી છે. એ માટે તમામ મંત્રાલ્યો અને  વિભારયો 

સાથે મળીને કામ કરે તે જરૂરી છે. આરામી 
સમ્માં તમે આ ફરકને અનુભિર્યો.

“ ભારત અેક જિાબદાર િૈનશ્વક મહાશક્તિ 
છે અને પાંચ સૂત્રી જળિાયુ અેજડિા રજૂ 
કરીને જળિાયુ ન્ાયની સાચી ભાિના 

સાથે જળિાયુ પરરિત્ગનનાે સામનાે 
કરિામાં સાૈથી અાગળ છે. ગલાેસગાેના 

મંચ પરથી િડાપ્રધાને વિશ્વને યાદ અપાવ્ું 
કે વિશ્વની કુલ િસવતનાે 17 ટકા રહસાે 

હાેિા છતાં ભારત ઉત્જ્ગન માટે માત્ર પાંચ 
ટકા જ જિાબદાર છે. કારણ કે ભારતે 

જળિાયુ પરરિત્ગનની સમસ્ામાંથી વિશ્વને 
બચાિિાની પાેતાની ફરજમાં સહેજ પણ 
કચાશ રાખી નથી. હિે, અે દેશાેનાે િારાે 

છે, જેઅાે કાબ્ગન ઉત્જ્ગન માટે િધુ 
જિાબદાર છે.”

ભુપેન્દ્ ય્દવ, કેન્દ્રીય પય્યાવરણ, વન 
અને જળવ્યુ પરરવરયાન મંત્રી

ભુપેન્દ્ ય્દવ, કેન્દ્રીય મંત્રી. પય્યાવરણ, વન અને જળવ્યુ પરરવરયાનમુલ્ક્ર
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ધરતરી એટલે કે મનાિવતનાિ ે્બચનાવવના મનાટે વવશ્વ ચચમતત છે. પણ વવક્ક્સત દેશોિો અભભગમ સકનારનામિક િરરી લનાગતો. 
વિનાપ્ધનાિ ેકરેલના સં્બોધિમાં પણ આ ્બના્બતિો ઉલલખે કરવનામાં આવ્યો હતો. વવક્ક્સત દેશો  વવકનાસશરીલ અિે 

અધ્ષવવક્ક્સત દેશો સનારે સહ્યોગિો અભભગમ કેમ િરરી અપિનાવતના?

િડાપ્ધાન મયોદીએ પયોતાના સબંયોધનમાં આ મુદ્ાન ેરભંીરતાથી ઉ્ઠાવ્યો તનેાં પરરણામ ેજ કયોપ 26ના નનિેદનમાં વિક્સિત 
દેર્યોએ ભારે રદલરીરી વ્્ત કરી. આ પહેલાં ્લાઇમટે ફાઇનાનસ અરેં પણ કયોઈ સપષટતા નહયોતી. ભારત અન ેઅન્ 
વિકાસર્ીલ દેર્યોના દબાણને કારણ ેજ પ્થમ િાર એવુ ંબનર્ ેકે ્લાઇમટે ફાઇનાનસ પર કતમટી બનાિિામાં આિરે્. 

એડયોપ્શન પર દસતાિજે તૈ્ાર કરિાનયો નનણ્્ગ  પણ લિેામાં આવ્યો છે.લાંબા સમ્ સધુી કાબ્ગન માકકેટનયો મદુ્યો પણ રહ્યો, 
કારણ કે ક્યોટયો પ્યોટયોકલ બાદ જ ેકંપનીઓના કાબ્ગન કે્રરડટ બન્ા હતા અન ેપરેરસ સમજૂતત બાદ એ નક્ી કરિામાં આવયુ ં
હતુ ંકે તને ેનિી રીતે ર્રૂ કરિામાં આિ ેઅને નવુ ંવ્િસ્ાતતં્ર બનાિિામાં આિે અન ેજૂના કાબ્ગન કે્રરડટન ેકઈ રીત ેજોડિામાં 
આિ ેતિેા ભારતના સચૂનને પણ સામેલ કરિામાં આવયુ ંછે. આ તમામ વિર્યો પર ભારતની અસરકારક દરતમ્ાનરીરીને 

કારણ ેઉકેલ ર્ક્ બન્યો છે. 

राजनाथ िसंह ભુપેન્દ્ ય્દવ, કેન્દ્રીય મંત્રી. પય્યાવરણ, વન અને જળવ્યુ પરરવરયાનમુલ્ક્ર

જોડા્લેી છે. િડાપ્ધાને પહેલાં જ રદિસે આ મુદે્ ભારતનું 
વિઝન વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કયુું, એટલુ ંજ નહી, પણ આ 
મદેુ્ પયોતાના વ્ક્તરત હહતયોને બદલ ેવિશ્વના હહતયો માટે 
સાથ ેમળીન ેકામ કરિાનંુ આહિાન કયુું. ભારતે પયોતે આ 
રદર્ામાં આરળ િધતા 2070 સધુી નેટ ઝીરયોનંુ લક્ષ્ય 
નક્ી કયુું છે. અક્ષ્ ઊજા્ગની ભારતની િત્ગમાન ક્ષમતાને 
40 ટકાથી િધારીન ે50 ટકા કરિાની જાહેરાત કરી.  
ભારતે િકૈકલપક ઊજા્ગનુ ંઉતપાદન િધારીને 500 રીરાિયોટ 
કરિાનુ ંલક્ષ્ય નક્ી કયુું છે. આટલુ ંજ નહીં, ભવિષ્માં 
ભારત ગ્ીન એનજી્ગનયો ઉપ્યોર િધારીને 2030 સધુી 
એક અબજ ટન કાબ્ગન ઉત્સજ્ગન ઓછંુ કરર્.ે ભારતમાં 
પચંામતૃ સકંલપ સાથ ેિડાપ્ધાન મયોદીએ પરેરસ સતમટમાં 
100 અબજ ડયોલર આપિાના વિક્સિત દેર્યોનાં િચનને 
્ાદ અપાિતા કહુ ંકે આ િચન હજુ સધુી પૂરંુ નથી થયુ.ં 
ભવિષ્ના પડકારયો અને જરૂરર્ાતયોને જોતાં િડાપ્ધાને તનેે 
એક હટ્લલ્ન ડયોલર કરિા પર ભાર મૂક્યો છે.

તમારે એ પણ ્ાદ રાખવુ ંજોઇએ કે પ્શાિરણ 
અરંનેાં આ મહતિપૂણ્ગ પરલાં સાથ ેભારતે આ વિર્ 
પર ત્રણ મહતિપૂણ્ગ ફયોરમની ર્રૂઆત પણ કરી છે. આ 
ત્રણે્  પરલાં પ્શાિરણ પ્ત્ ેભારતની પ્તતબધ્ધતા 
દર્શાિ ેછે. પ્થમ, બરિટનમાં સ્ાવપત CDRI (Coalition 
For Disaster Resilient Infrastructure), બીજુ,ં 
ફ્ાનસની સાથ ેમળીન ેઇન્રનેર્નલ સયોલર એલા્નસના 
રૂપમાં સહહ્ારા પ્્ાસ અને ત્રીજુ,ં સિીડનની સાથે 
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ભારત અને ઇંગલેડેિ નાના 
દેશાેને 10 અબજ ડાેલરની મદદ 

અાપિાની શરૂઅાત કરી છે

નાના દેશાેને ભારત ઇસરાે દ્ારા 
ટેકનનકલ મદદ પૂરી પાડશે, જેથી 
પયા્ગિરણના ક્ેત્રમાં તાં થનારા 

પરરિત્ગનનાે અંદાજ પહેલેથી 
મેળિી શકાય. 

ભુપેન્દ્ ય્દવ, કેન્દ્રીય મંત્રી. પય્યાવરણ, વન અને જળવ્યુ પરરવરયાનમુલ્ક્ર

મળીન ેLeadIT (leadership group for industry 
transition). ISAના પયોતાના વિઝનને આરળ ધપાિતા 
િડાપ્ધાન મયોદીએ ‘િન સન, િન િરડ્ગ , િન નગ્ડ’ની િાત 
કરી, તયો યુકે બાદ ઓસે્્ટલલ્ા, યએુસ િરરેેએ આ મુદે્ 
ભારતન ેટેકયો આપ્યો છે. CDRIના માધ્મથી IRISની 
સ્ાપના કરીન ેભારત અને બરિટને નાના દેર્યોને 10 અબજ 
ડયોલરની મદદ કરિાની ર્રૂઆત કરી છે. આપણ ેનાના 
દેર્યોન ેઇસરયોના માધ્મથી ટેકનનકલ મદદ પરૂી પાડીશુ.ં 
જથેી પ્શાિરણના કે્ષત્રમાં ત્ાં થનારા પરરિત્ગનયોનયો અંદાજ 
પહેલથેી લરાિી ર્કા્.

સવનાલઃ ભનારતે વરીતેલાં કેટલાંક વરગોમાં પ્યમાવરણ 
સરંષિણ મદેુ્ િોંધપનાત્ પ્ગમત કરી છે. ઉજજવલના, 
ઉજાલના જવેરી ્યોજિનાઓ મહતવપણૂ્ષ જણના્ય છે. આવના 
્બરીજા ક્યના પગલાં લેવના્યના છે?
જિાબઃ  પ્શાિરણ સરંક્ષણની રદર્ામાં એ બાબત 
મહતિપણૂ્ગ બની જા્ છે કે તમે કઈ રીત ેઅને ક્ા માધ્મયો 
દ્ારા પ્્ાસ કરયો છયો. ભારત આ િાત અત્તં રભંીરતાથી 
સમજી રયંુ છે. હરરત ઊજા્ગને પ્યોત્સાહન મળે, કાબ્ગન 
ઉત્સજ્ગન ઓછંુ થા્, લયોકયોની જીિનર્લૈી સરળ બને તે 
રદર્ામાં ઉજાલા, ઉજ્જિલા જિેી ્યોજનાઓ ક્રાંતતકારી 
સાબબત થઈ છે. આ ઉપરાંત, ભારતે િન ક્ષતે્રમાં પણ ઘ્ું 
સારંુ કામ કયુું છે. અક્ષ્ ઊજા્ગમાં પણ આપણ ેઅપકે્ષા 
કરતા સારી કામરીરી કરી છે.

સવનાલઃ કોપ 26માં કોલસો અિ ેઅશશમભૂત ઇંધણિો 
મદુ્ો ્બહુ છવના્યલેો રહ્ો. આ મદેુ્ ભનારતિો શો વવચનાર 
છે?
જિાબઃ UNFCCCનુ ંડે્લરેર્ન છે કે કયોલસા અને 
અકશમભતૂ ઇંધણ આધારરત એકમયોને ક્રમર્ઃ ઓછાં 
કરિામાં આિ ેઅન ેગ્ીન એનજી્ગ ને પ્યોત્સાહન આપિામાં 
આિ.ે ભવિષ્ના પ્શાિરણી્ પડકારયોને જોતાં આ 
બરાબર છે અન ેભારત તનંુે સમથ્ગન કરે છે. આ બાબતને 
જોતાં ભારત ેતનેી િકૈકલપક અને અક્ષ્ ઊજા્ગ ક્ષમતા તથા 
તનેાં લક્ષ્યાંકયોન ેિધા્શા છે. દરેક દેર્ની પયોતાની રાષટ્ી્ 
જરૂરર્ાતયો હયો્ છે અન ેપયોતાના દેર્ના લયોકયોની આર્ા-
અપકે્ષાઓ પૂરી કરિાની હયો્ છે. પણ, પ્શાિરણના 
હહતમાં િૈકકલપક સ્યોતના રૂપમાં અક્ષ્ ઊજા્ગને પણ 
પ્યોત્સાહન આપિાનુ ંછે. તમામ દેર્યોને નેટ ઝીરયોનંુ લક્ષ્ય 
આપિામાં આવયંુ છે. તમેાં બ ેમુદ્ા છે. પ્થમ-પયોતાની 
જરૂરર્ાતયો અન ેક્ષમતાને જોિી અને બીજો- નટે ઝીરયોની 
રદર્ામાં આરળ િધવંુ. આ બનેં લક્ષ્ય પર આરળ િધિા 

માટે વિકાસર્ીલ દેર્યોન ેઆર્થક સહા્ અન ેટેકનયોલયોજીની જરૂર 
છે. વિક્સિત દેર્યો આ મદેુ્ િાતયો તયો ઘણી કરે છે, પણ કયોઈ નક્ર 
પહેલ નથી કરિામાં આિતી. એટલાં માટે ભારત ેવિકાસર્ીલ 
દેર્યોનયો અિાજ બનીન ેઆ મદુ્ાન ેભારપિૂ્ગક ઉ્ઠાવ્યો છે. આરામી 
સમ્માં પણ આપણ ેઆ ભતૂમકાન ેભારપિૂ્ગક ઉ્ઠાિીશુ.ં

સવનાલઃ ભનારતે કોપ-26માં કલનાઇમટે જસ્સ્સ અિ ેકલનાઇમટે 
ફનાઇિનાનસ મદેુ્ અવનાજ ઉઠનાવ્યો છે. તેિરી પનાછળ શો વવચનાર છે?
જિાબઃ હેત ુછે પ્શાિરણની જાળિણી. પણ તનેાંથી દેર્યોના 
પા્ાના હહતયોનુ ંઅહહત ન થા્ એટલાં માટે ભારત ેઉ્ઠાિેલા 
દરેક મદુ્ાન ેવિકાસર્ીલ દેર્યોએ જોરદાર સમથ્ગન કયુું છે. 
િડાપ્ધાન મયોદીએ જ ેરીત ેગલાસરયોના મચં પર વિશ્વ સમક્ષ 
ભારતનુ ંવિઝન રજૂ કયુું તને ેમાત્ર વિકાસર્ીલ જ નહીં, વિક્સિત 
દેર્યોએ પણ જોરદાર સમથ્ગન કયુું છે.

સવનાલઃ કોપ 26માં ભનારતે અત્તં સકનારનામિક વલણ 
અપિનાવયુ ંછે. વવશ્વિના અન્ દેશોિના પ્યમાવરણ મતં્રીઓ અિે 
પ્મતનિછધઓ સનારે તમનારી અલગરરી ્ેબઠક રઇ. ભનારતિના આ 
સકનારનામિક વલણ અગં ેતેમિો શો અભભપ્ના્ય હતો?
જિાબઃ માનની્ િડાપ્ધાનની ભતૂમકા, ભારતનાં પરલાં અને 
વિઝન અરેં સમગ્ વિશ્વમાં અન ેતનેાં પ્તતનનચધઓમાં ઉત્સાહ 
છે. તમામ લયોકયો એ િાતન ેઉત્સાહપિૂ્ગક સિીકારે છે કે ભારતે 
વિકાસર્ીલ દેર્યોના મદુ્ાઓન ેમજબતૂ રીત ેઉ્ઠાવ્ા છે. n
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ભારતન ે આત્મનનભ્ગર બનાિિા પાછળ દેર્નાં પા્ાને 
મજબૂત બનાિિાનયો સકંલપ પણ છે. સમાજનાં 
તમામ િરવોનાં ્યોરદાન દ્ારા જ આ સંકલપ પરૂયો 

થઈ ર્કે છે. આઝાદીના લાંબા સમ્ સુધી વિકાસની પહોંચથી 
દૂર રહેલી જનજાતતઓ માટે િત્ગમાન સરકાર સતત પ્્ાસર્ીલ છે. 
તેમનાં સામાલજક અન ેસાંસૃ્તતક વિકાસ તથા સલામતી માટે સરકાર 
દ્ારા ભાર મકૂિામાં આિી રહ્યો છે. જનજાતત્ સમુદા્યોન ેસમાજની 
મુખ્યધારા સાથે જોડિાની પહેલ રૂપ ેભારતમાં જનજાતી્ પરંપરાઓ, 
ર્ૌ ્્ગ રાથાઓને લયોકયો સમક્ષ રજૂ કરીન ેસમાજન ેરૌરિ અપાિિામાં 
આિર્.ે આ રદર્ામાં 15 નિમેબરને જનજાતત્ રૌરિ રદિસ તરીકે 
મનાિિાનયો નનણ્્ગ  લિેામાં આવ્યો છે. 10 નિમેબરનાં રયોજ િડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ મયોદીના અધ્ક્ષપદે ્યોજા્લેી કેન્દ્રી્ મંત્રીમડંળની બે્ઠકમાં 

આ નનણ્્ગ  લિેામાં આવ્યો હતયો. પ્થમ જનજાતત્ રૌરિ રદિસ 
પ્સરં ે િડાપ્ધાન ે ઝારખડંની રાજધાની રાંચીમાં ભરિાન બબરસા 
મુડંા સ્તૃત ઉદ્ાન અન ેસિતંત્રતા સનેાની સંગ્હાલ્નુ ંઉદઘાટન કયુું 
અન ે મધ્પ્દેર્ના ભયોપાલમાં પણ એક સમારયોહમાં સંબયોધન કયુું. 
ભયોપાલમાં આ્યોલજત કા્્ગક્રમમાં તમેણ ેએકલવ્ મયોડલ આધારરત 
50 નનિાસી ર્ાળાઓનુ ં શર્લારયોપણ કયુું હતુ.ં આ ર્ાળાઓ 
આધં્રપ્દેર્, છતિીસરઢ, ઝારખડં, મધ્પ્દેર્, મહારાષટ્, ઓરડર્ા. 
વત્રપરુા, દાદરા અન ેનરર હિલેી તથા દમણ અન ેદીિમાં સ્ાપિામાં 
આિરે્. િડાપ્ધાન ેભયોપાલમાં દેર્નુ ંપ્થમ િરડ્ગ  ્લાસ સે્ટર્ન રાષટ્ને 
સમર્પત કયુું હતુ.ં સે્ટર્નનુ ંનામ રોંડ િરં્ની રાણી કમલાપતતના નામે 
રાખિામાં આવયુ ંછે.

વિતલેાં કેટલાંક િરવોમાં આરદિાસી વિસતારયોમાં પણ વિકાસ થઈ 

જનજાવરય ગ્ૌરવ રદવસર્ષ્ટ્ર

હવે જનજાવરઅ્ે સુધરી 
વવક્સન્ ફળ પહ્ંચ્્

જનર્તતઓએ જગંલ, રણ અને પવજાતોની વચ્ે રહીને ભયારતની આઝયાદી મયાટે સંઘર્જા કયષો છે. 
ભયારતની સમકૃધ્ધ્માં તેમનું મોટંુ યોગદયાન છે પણ તેમનાં સુધી વવકયાસનાં ફળ ન પહોંચયયા, જનેાં 

તેઓ હકદયાર હતયા. વતજામયાન કેન્દ્ર સરકયારે વીતેલાં કેટલાંક વર્ષોમાં જનર્તતય વવસતયારોનયા વવકયાસને 
સવષોચ્ પ્યાથતમકતયા આપી છે અને ઐતતહયાલસક પહેલ કરતાં ભગવયાન બ્બરસયા મુંડયાની જન્જયંતી 

15 નવેમબરનાં રોજ દર વર્ચે ‘જનર્તતય ગૌરવ દદવસ’ મનયાવવયાની શરૂઆત કરી છે. 
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રહ્યો છે. આરદ જાતતઓના વિકાસના િાર્રક બજટેમાં 75 ટકાનયો 
િધારયો થ્યો છે. દેર્ભરમાં ખલેુલી એકલવ્ મયોડલની ર્ાળાઓમાં 
વિદ્ાથથીઓને સારંુ શર્ક્ષણ મળી રહુ ં છે. િન ધન ્યોજનાએ 
આરદિાસીઓનંુ જીિન બદલી નાખુ ં છે અન ે જરંલની સપંનતિ દ્ારા 
તેમનુ ંસર્ક્તકરણ થયુ ંછે. જનજાતતઓના બાળકયોની સ્યોલરર્ીપમાં 
િધારયો થ્યો છે. અભ્ાસ તેમજ રમતરમતના મદેાનયોમાં પણ આરદિાસી 
બાળકયોની વિજ્પતાકા લહેરાઈ રહી છે. બયોડયો, બુ્, કાબથી સહહતની 
જનજાતતઓમાં નિયો વિશ્વાસ જાગ્યો છે. પદ્મ પુરસ્ારયોના વિજતેાઓ હિે 

મહાનરરયો પરૂતા મ્શારદત નથી. હિે જરંલ, રણ કે પહાડયોમાં િસતા 
લયોકયોને પણ પદ્મ પુરસ્ારયો મળે છે, જનેાથી જનજાતતઓનાં કામને 
નિી ઓળખ મળી છે. ચયોક્સપણે, જનજાતત્ વિસતારયો અને લયોકયોને 
આત્મનનભ્ગર ભારતના સારથી બનાિિાની રદર્ામાં આરળ િધી 
રહેલી કેન્દ્ સરકારે હિ ેતમેનાં વિકાસની ચચતા કરી અન ેતમેન ેપણ 
અન્ વિસતારયોના વિકાસની ્ાત્રામાં સહભારી બનાવ્ા અન ે તેમને 
રૌરિ અપાવયુ.ં ભાવિ પઢેીન ે તેમાંથી પે્રણા મળે ત ેમાટે જનજાતત્ 
રૌરિ રદિસ મનાિિાની ઐતતહાલસક પહેલ કરિામાં આિી. n

સ્વરંત્ર્ સંગ્ર્મમ્ં જનજાવરઅ્ેન્ 
ય્ેગદ્નનરી સ્ૃવરમ્ં 10 સંગ્રહ્લય

અનસુછૂચત જિજામત ઘટક (STC)
જનજાતત્ સમદુા્યોના કલ્ાણ ભડંયોળમાં 3.5 રણયો િધારયો. 
જનજાતતઓના કલ્ાણ માટે 2013માં રૂ. 21225 કરયોડનુ ંભંડયોળ 
હતુ,ં જ ે2021માં િધીને રૂ. 78,256 કરયોડ કરિામાં આવયુ.ં

n જનજાતતઓના સર્ક્તકરણ માટે 
િાંસને વૃક્ષની કેટેરરીમાંથી દૂર 
કરિામાં આવયું, જથેી 125થી િધુ 
પ્કારના િાંસનયો ઉપ્યોર કરી ર્કા્

n અંરત અથિા ઘરેલુ જમીનમાં 
ઉરાડિામાં આિેલા િાંસને કાપિા 
માટે સરકારની મંજૂરીની જરૂર નહીં

વ્ંસ હવે વૃક્ષનરી કેટેગરરીનરી બહ્ર

અ્ક્ંક્ષરી નજલ્્ ક્યયાક્રમ દ્્ર્ વવક્સ
n  આરયોગ્, શર્ક્ષણ, કૃષર, નાણાં, કૌર્લ્ વિકાસમાં સવુિધાઓમાં િધારયો. આકાંક્ષી લજલલામાંથી 

42 લજલલામાં મયોટી સખં્યામાં આરદિાસીઓ રહે છે. એટલાં માટે પ્યોજટેિનયો પ્સતાિ તૈ્ાર કરિા 
માટે એ 42 લજલલાઓન ેરૂ. 250 કરયોડથી િધનુી ફાળિણી કરિામાં આિી છે.

બજેટમ્ં 75 ટક્ વધ્ર્ે
`4,296 
`7,525 

n લઘુ િન પેદાર્ની ખરીદ રકમતમાં 62 ટકાની વૃધ્ધ્ધ. 
એમએસપી અંતર્ગત સામેલ નાની િન પેદાર્યોની 
સંખ્યામાં સાત રણયો િધારયો

n 25 રાજ્યોમાં 37,500 સિ સહા્ જૂથયો દ્ારા 2,500 
િન-ધન વિકાસ કેન્દ્નું જૂથ બનાિિામાં આવયું છે. 

2013-14 

2021-22

સંસૃ્મત
રનાષટટ્ ી્ય જિજામત્ય 

સંશોધિ સંસ્થના સ્થનાપવનામાં 
આવરી રહી છે, જરેરી 

જિજામત્ય વનારસો અિે 
સંસૃ્મતનું સંરષિણ અિે 

સંવધ્ષિ રઈ શકે

જનજાતત્ લયોકયો માટે એક વિરે્ર આરયોગ્ 
ભડંયોળની રચના કરિામાં આિી છે. નિી પધ્ધતતઓ 
દ્ારા જ્ાન ભડંાર માટે દેર્ભરમાં પયોટ્ગલ લોંચ 
કરિામાં આવયુ.ં સિદેર્ી ઔરધી્ જ્ાન અને 
જનજાતત્ દિાઓ માટે એઇમસ, પતજંલલ જિેા 
સરં્ઠનયો સાથ ેભારીદારી કરિામાં આિી.

જનજાવરય લ્ેક્ે મ્ટે અ્ર્ેગયનરી 
વવશેષ સુવવધ્અ્ે

દેશના પ્રથમ ્રડ્ત  કલાસ સે્શનના 
શુભારંભ પર ્ડાપ્રધાનનું સંપૂણ્ત સંબરોધન 
સાંભળ્ા ક્ુઆર કરોડ સે્ન કરરો

પ્રથમ જનર્તિય રદ્સ પર 
્ડાપ્રધાનનું સંપૂણ્ત સંબરોધન 
સાંભળ્ા ક્ુઆર કરોડ સે્ન કરરો

જનજાવરય ગ્ૌરવ રદવસર્ષ્ટ્ર

કરોડ

કરોડ

ગુજરનાત 
છત્રીસગઢ
ઝનારખંિ
ગોવના
આંધ્રપ્દેશ
મધ્યપ્દેશ
કેરળ
મણણપુર
મમઝોરમ
તેલંગનાણના
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બબ
હારના સીિાન લજલલામાં અત્ારે પાક 
લણિાની મયોસમ ચાલી રહી છે. ખેતરયોમાં 
અનાજને કાપિામાં આિી રહું છે. એટલાં માટે 

ખેડૂતયો અને ખેત મજૂરયોને ખેતરમાં જ રસીના ડયોઝ આપિામાં 
આિી રહ્ા છે, જથેી તેઓ કામ પણ કરી ર્કે અને રસીથી 
િંચચત પણ ન રહી જા્. સીિાન ઉપરાંત બબહારના ચંપારણ, 

િૈના જિેા અન્ વિસતારયોમાં પણ લયોકયોને હરતીફરતી ટીમ 
દ્ારા કયોવિડ-19ની રસી આપિામાં આિી રહી છે. ખેતર 
ઉપરાંત, ટે્ન, રયોડ અને ઘરયોમાં રસીકરણની સુવિધા પૂરી 
પાડિામાં આિી રહી છે. દેર્માં અનેક સ્ળયોમાં ‘હર ઘર 
દસતક’ અંતર્ગત રસી આપિામાં આિી રહી છે. આ અભભ્ાન 
અંતર્ગત આરયોગ્ મંત્રી મનસુખ માંડવિ્ા તાજતેરમાં જ 

સપંણૂયા રસરીકરણન્ે 
સકંલ્પ....

 આરોગય પ્ત્ે સહેજ પણ બેદરકયારી આપણને કેટલી ભયારે પડી શકે છે તે આપણને કોવવડે 
શીખવયાડું છે. કોવવડનયા કેસોમાં ઘટયાડો અને દેશમાં 110 કરોડથી વધુ લોકોનું રસીકરણ થયયા 

બયાદ પણ સરકયારનયા પ્યયાસો જરયા પણ ઢીલયા પડ્યા નથી. કેન્દ્ર સરકયાર દેશભરમાં કોવડ-19 
રસીકરણનો વયયાપ વધયારવયા અને રસીકરણની ઝડપને હજુ તીવ્ર કરવયા મયાટે પ્તતબધ્ છે. ભયારત 

વવશ્વનાં સૌથી મોટાં અને મફત 100 ટકયા રસીકરણનાં લક્ષ્ય સયાથે આગળ વધી રહંુ છે....   

ક્ેવવડ સ્મેનરી લડ્ઈઅ્ર્ેગય

સલ્મરરી ચક્ર

કયોવિડ સામેની લડાઈ.. આ તસિીર બબહારના સીિાન લજલલાની છે. અહીં 
‘હર ઘર દસતક’ અભભ્ાન અંતર્ગત ખેતરમાં કામ કરી રહેલા ખેડૂતયો અને 
તેમના પરરિારજનયોને રસી આપી રહેલાં આરયોગ્ કમ્ગચારીઓ.
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પયોતાના હયોમટાઉન પાલલતાણા ર્ા હતા, જ્ાં ર્ેતુંજી 
રામનાં લયોકયોને રસી લેિા માટે વિનંતી કરી. જ ેલયોકયોએ હજુ 
સુધી રસીનયો પ્થમ ડયોઝ નથી લીધયો અથિા જમેને બીજો ડયોઝ 
નથી મળ્યો તેમની સુવિધા માટે િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 3થી 
30 નિેમબર સુધી ‘હર ઘર દસતક’ અભભ્ાનની ર્રૂઆત 
કરી છે, જથેી સરકાર સંપૂણ્ગ રસીકરણના લક્ષ્યને નિી રતત 

આપી ર્કે. એટલાં માટે જ સરકાર ‘સબકા પ્્ાસ’ના મંત્ર 
સાથે સંપૂણ્ગ રસીકરણ માટે દરેક વ્ક્ત સુધી પહોંચી રહી છે 
અને ઝડપથી આરળ િધી રહી છે. આ કામને પૂરંુ કરિા માટે 
આપણા આરયોગ્ કમ્ગચારીઓ ભારે મહેનત કરીને કયોવિડ 
રસી લરાિિા માટે દરેક વ્ક્ત સુધી પહોંચિાના પ્્ાસ કરી 
રહ્ા છે. ર્ક્ એટલી જલ્ી િધુને િધુ લયોકયોને રસી આપીને 

n ડબલ્ુએચઓ પાસેથી મંજૂરી મળિાનયો અથ્ગ એ છે કે આ 
રસી લરાિનાર હિે એક દેર્થી બીજા દેર્નયો પ્િાસ કરી 
ર્કર્ે.

n ડબલ્ુએચઓએ અત્ાર સુધી આ્ઠ રસીને ઇમરજનસી 
ઉપ્યોર માટે મંજૂરી આપી છે, જમેાંથી બે ભારતી્ રસી 
છે.

n આ રસીના પરીક્ષણના ત્રીજા તબક્ાના પરરણામ દર્શાિે 
છે કે તે 81 ટકા સુધી અસરકારક છે.

n હિે વિદેર્માં કયોિેક્સિનની સિીકા્્ગતામાં િધારયો થર્ે અને 
તેને િધુ ઓડ્ગર મળર્ે.

n મયોટાં ભારનાં દેર્યો પયોતાને ત્ાં ડબલ્ુએચઓ માન્ 
રસીને મંજૂરી આપે છે.

n જો તમે કયોિેક્સિનના બંને ડયોઝ લીધા હર્ે તયો 22 
નિેમબરથી બરિટન જિામાં કયોઈ સમસ્ાનયો સામનયો નહીં 
કરિયો પડે.

n ભારતમાં ઉપ્યોરમાં લેિાઈ રહેલી સીરમ ઇસનસ્ટટૂટ 
ઓફ ઇનન્ડ્ા દ્ારા નનર્મત કયોવિર્ીરડને ડબલ્ુએચઓ 
તરફથી અરાઉ મંજૂરી મળી ચૂકી છે. 

n કયોિકેલસન એક નનબ્રિ્ રસી છે. એનયો અથ્ગ એ થ્યો કે 
તેને મરેલા િા્રસમાંથી બનાિિામાં આિી છે, જ ેરસીને 
સલામત બનાિે છે.

n દેર્ની 24 િર્ગ જૂની કંપની ભારત બા્યોટેક કુલ 16 
રયોરયોના બચાિ માટેની રસી બનાિે છે. આ રસી વિશ્વના 
123 દેર્યોમાં મયોકલિામાં આિે છે. આ રસીના બંને ડયોઝ 
િચ્ચે ચાર અ્ઠિારડ્ાનું અંતર રાખિામાં આિે છે.

િ્બલ્ુએચઓિરી મંજૂરી ્બનાદ 
અિેક લનાભ રશે

ક્ેવેક્ક્સનને WHOનરી મંજૂરરી
વ્શ્વ આરરોગય સંગઠન (WHO)એ ભારિમાં બનેલવી રસવી 
કરો્ેક્સિનને ઇમરજનસવી ઉપયરોગ માટે મંજૂરી આપવી દીધવી છે. 
છેલલાં કેટલાંક મહહનાઓમાં, કરો્ેક્સિન બના્નાર કંપનવી 
ભારિ બાયરોટેક અને ડબલ્ુએચઓ ્ચ્ે આ મુદે્ ્ાિચવીિ 
ચાલવી રહી હિવી. સંયુકિ રાષટ્રના આ સંગઠને સમય-સમયે 
ભારિમાં બનેલવી આ રસવી અંગે ઉતપાદકરો પાસેથવી વ્ગિ્ાર 
માહહિવી માગવી જથેવી િેને આંિરરાષટ્ર ીય માપદંડરો સાથે સરખા્વી 
શકાય. ડબલ્ુએચઓ દ્ારા કર્ામાં આ્ેલવી રવિટમાં 
કહે્ામાં આવયું હતું, “ડબલ્ુએચઓએ ભારિ બાયરોટેક દ્ારા 
બના્્ામાં આ્ેલવી કરો્ેક્સિનને ‘ઇમરજનસવી યુઝ સલસ્સ્ગ’માં 
સામેલ કરી છે.”  હ્ે કરોવ્ડને રરોક્ા માટેનવી રસવીમાં ્ધુ એક 
નામ જોડાઈ ગયું છે. કેન્દ્રરીય આરરોગય મંત્રવી મનસુખ માંડવ્યાએ 
ઇમરજનસવી યુઝ સલસ્સ્ગમાં કરો્ેક્સિનનરો સમા્ેશ કર્ા 
બદલ આભાર માનિા કહું, “આ મજબૂિ નેતૃત્નવી નનશાનવી 
છે. આ ્ડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મરોદીના સંક્પનવી કહાનવી છે. આ 
દેશ્ાસવીઓના વ્શ્વાનવી જુબાનવી છે, આ આત્મનનભ્તર ભારિનવી 
રદ્ાળી છે. અમે મેડ ઇન ઇત્ન્ડયા રસવીનરો ઇમરજનસવી યુઝ 
સલસ્સ્ગમાં સમા્ેશ કર્ા બદલ આભાર માનવીએ છીએ.”

ક્ેવવડ સ્મેનરી લડ્ઈઅ્ર્ેગય



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 1-15 ડડિસેમ્બર, 202138

તેમની સલામતી સુનનલચિત કરિાનયો સરકારનયો પ્્ાસ છે.

‘હર ઘર દસતક’ અભભ્યનાિઃ હવે ઘેર ઘેર રસરી અપનાશે
ઓછંુ રસીકરણ કિરેજ ધરાિતા લજલલાઓ સાથેની સમીક્ષા 
બે્ઠકમાં િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ ઝારખંડ, મષણપુર, 
નારાલેન્ડ, અરૂણાચલ પ્દેર્, મહારાષટ્, મેઘાલ્ સહહતના 
રાજ્યોમાં રસીકરણનું ઓછંુ કિરેજ ધરાિતા 40થી િધુ 
લજલલાઓના અચધકારીઓ સાથે િાતચીત કરી અને તમામ 
અચધકારીઓને એ સુનનલચિત કરિા પ્યોત્સાહહત ક્શા કે તેઓ 
િર્ગના અંત સુધી રસીકરણનું કિરેજ િધારિા પ્્ાસ કરે અને 
આત્મવિશ્વાસ અને દ્ઢ નનચિ્ સાથે નિા િર્ગમાં પ્િેર્ કરે. 
આરયોગ્ મંત્રી મનસુખ માંડવિ્ાએ િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીના 

આહિાનથી ‘હર ઘર દસતક’ અભભ્ાનને િેર આપિા માટે 
રાજ્યો અને કેન્દ્ર્ાલસત પ્દેર્યોના આરયોગ્મંત્રીઓ સાથે 
11 નિેમબરનાં રયોજ બે્ઠક કરી. આ બે્ઠકમાં રસીકરણ 
અભભ્ાનને મજબૂત કરિા માટે મહતિની ચચશા કરિામાં 
આિી. અફિાઓ અને ભ્રમની કસ્તતને કારણે રસી લેિામાં 
ખચકાટ, દુર્ગમ વિસતારયો, તાજતેરનાં મહહનાઓમાં હિામાનને 
કારણે સજા્ગ્ેલા પડકારયો તથા સ્ાનનક કારણયોસર કેટલાંક 
લજલલામાં રસીકરણની સરેરાર્ રાષટ્ી્ સરેરાર્ કરતાં 
ઓછી છે. લજલલાઓની સરેરાર્ રાષટ્ી્ સરેરાર્ની નજીક 
લઈ જિાના પ્્ાસયો અંતર્ગત િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદી તેમનાં 
અત્ાર સુધીના અનુભિનાં આધારે માઇક્રયો પલાનનર તૈ્ાર 
કરિા પર અને સ્ાનનક સતરે અિરયોધયોને દૂર કરીને રસીકરણ 

ભ્રરનું ક્ેવવડ- 19 રસરીકરણ 
પમ્ણપત્ 110 દેશ્ેમ્ં મ્ન

110 દેશરોએ ભારિ સાથે કરોવ્ડ-19 રસવીકરણ પ્રમાણપત્રને 
પરસપર મંજૂરી આપ્ાનવી સંમતિ વયકિ કરી છે. આટલું જ 
નહીં, ભારિ સરકાર વ્શ્વના બાકીના દેશરોના સંપક્ત માં છે, 
જથેવી વ્શ્વના સૌથવી મરોટા કરોવ્ડ-19 રસવીકરણ કાય્તક્રમના 
લાભાથથીઓને સ્વીકૃતિ મળી શકે અને િેઓ શશક્ષણ, 
વય્સાય અને પય્તટનના હેતુથવી સરળિાથવી મુસાફરી કરી 
શકે. કેન્દ્રરીય આરરોગય મંત્રાલયના જણાવયા પ્રમાણે, આ 
દેશરોમાંથવી સિિ મુસાફરી કરનારા લરોકરોને 20 ઓટિરોબર, 
2021નાં રરોજ આંિરરાષટ્ર ીય આગમનને ધયાનમાં રાખવીને 
કેન્દ્રરીય આરરોગય મંત્રાલયના રદશા-નનદદેશરો પ્રમાણે કેટલવીક 
છુટ આપ્ામાં આ્વી છે. રદશાનનદદેશ ર્ણ્ા આ સલક પર 
ક્કલક કરરોઃ https://www. mohfw.gov.in/pdf/  જ ે
લરોકરો વ્દેશ પ્ર્ાસ કર્ા માગે છે િેઓ આંિરરાષટ્ર ીય પ્ર્ાસ 
રસવીકરણ પ્રમાણપત્રને કરો-વ્ન પરોટ્તલ પરથવી પણ ડાઉનલરોડ 
કરી શકે છે. જ ે110 દેશરોએ રસવીકરણ પ્રમાણપત્રરોને પરસપર 
મંજૂરી માટે સંમતિ વયકિ કરી છે, િેમાં કેનેડા, અમેરરકા, 
બ્રિટન, ફ્ાનસ, જમ્તનવી, બેલરજયમ, આયલચેન્ડ, નેધલચેન્ડ્ટસ, 
સપેન, બાંગલાદેશ, રફનલેન્ડ, માલવી, ઘાના, સસયેરા સલયરોન, 
નાઇજીરરયા, સર્બયા, પરોલેન્ડ, સલરો્ેક રરપબ્લક, 
બલ્ેરરયા, તુકકી, ચેક ગણરાજ્, સસ્તઝલચેન્ડ, સ્વીડન, 
ઓસ્સ્્રયા,રશશયા. કુ્ૈિ, સંયુકિ આરબ અમવીરાિ, બહેરીન 
અને કિારનરો સમા્ેશ થાય છે.
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100 િર્ગની અા સાૈથી માેટી 
મહામારી દરવમયાન દેશે અનેક 
પડકારાેનાે સામનાે કયાષો છે. કાેરાેના 
સામે દેશની લડાઈમાં અેક ખાસ 
િાત અે પણ રહી કે અાપણે નિા 
નિા ઉકેલ શાેધા, ઇનાેિેરટિ 
ઉપાય શાેધા. બધાંને રસી મફત 
રસી અભભયાન અંતગ્ગત અાપણે 
અેક રદિસમાં લગભગ અઢી કરાેડ 
રસીના ડાેઝ લગાિીને બતાિી 
ચૂક્ા છીઅે. અા દશા્ગિે છે કે 
અાપણી ક્મતા શું છે, અાપણું 
સામર્્ગ શું છે.

-નરેન્દ્ર માેદી, િડાપ્રધાન  

િધારિા પર ભાર મૂકી રહ્ા છે અને જાગૃતતને જ એક માત્ર 
સમાધાન તરીકે જોઈ રહ્ા છે. એટલાં માટે જ તેમણે રાજ્યોના 
અચધકારીઓને આ અંરે ધમ્ગગુરુઓની મદદ લેિાનું સૂચન 
કયુું. 16 જાન્ુઆરીનાં રયોજ દેર્ભરમાં રસીકરણ અભભ્ાન 
ર્રૂ કરિામાં આવયું હતું,, જમેાં પ્થમ તબક્ામાં આરયોગ્ 
કમ્ગચારીઓને રસી લરાિિામાં આિી હતી. 2 ફેબુ્આરીથી 
ફ્ન્લાઇન િક્ગ સ્ગનું રસીકરણ ર્રૂ કરિામાં આવયું હતું. 
એ પછી સરકારે 1મેથી 18 િર્ગથી ઉપરના તમામ લાકયોનાં 
રસીકરણની મંજૂરી આપીને રસીકરણ અભભ્ાનનું વિસતરણ 
કરિાનયો નનણ્ગ્ લીધયો હતયો.

વવશ્વ મનાટે 500 કરોિ રસરી ્બિનાવવના તૈ્યનાર

મજબૂત અથ્ગતંત્ર ધરાિતા વિશ્વના 20 દેર્યોના િડાઓની 
જી-20 બે્ઠકમાં િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ વિશ્વને ભરયોસયો 
અપાવ્યો કે ભારત આરામી િર્ગ સુધી 500 કરયોડ ડયોઝનું 
ઉતપાદન કરિા તૈ્ાર છે, જનેયો મયોટયો હહસસયો બીજા દેર્યોને 
આપિામાં આિર્ે. હકીકતમાં, ભારત જ એિયો દેર્ છે જણેે 
કયોવિડ સંકટની ઘડીમાં આરળ આિીને બીજા દેર્યોને મદદ 
કરી છે અને િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીનું માનવું છે કે એક બીજાની 
મદદ ક્શા િરર મહામારીઓનયો સામનયો કરિયો મુશકેલ બનર્ે. 
એટલાં માટે જ અનેક વિધ્યો છતાં ભારતે 150 દેર્યોને દિાની 
સાથે સાથે રસી પણ પૂરી પાડી છે.  આ બે્ઠકમાં િડાપ્ધાને 
‘િન અથ્ગ િન હેલ્થ’નું વિઝન પણ આપયું અને આ મુદે્ જી-
20માં વિશ્વના નેતાઓએ તેનું સિારત કયુું. n

n ભારતનયો િત્ગમાન રરકિરી રેટ 98.27 % છે. ભારતનયો 
એક્ટિિ કેસ લયોડ 1,30,793 છે, જ ે525 રદિસમાં સૌથી 
ઓછયો છે.

n સાપતાહહક પયોશઝહટવિટી રેટ 0.97 છે અને છેલલાં 53 
રદિસથી બે ટકાથી નીચે રહ્યો છે.

n હાલમાં એક્ટિિ કેસ દેર્માં કુલ પયોશઝહટિ કેસના 0.38 
ટકા છે, જ ેમાચ્ગ 2020થી સૌથી નીચા સતરે છે.

n અત્ાર સુધી ભારતમાં 62.57 કરયોડ ટેસ્ટ કરિામાં 
આવ્ા છે.
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ભયારત આત્મનનભજારતયાનયા મયાગજા પર ચયાલી 
રહું છે ત્યારે દદવયાંગ કેમ આત્મનનભજાર ન 
થયાય?. આ જ વવચયાર સયાથે કેન્દ્ર સરકયારે 
વીતેલાં સયાત વર્ષોમાં ‘સુગમય ભયારત’ દ્યારયા 
એવું ભૌતતક અને સયામયાલજક વયાતયાવરણ 
તૈયયાર કરુું, જનેાં કયારણે દદવયાંગો હવે દરેક 
પ્કયારની શયાદરદરક ઉણપને પયાછળ છોડીને 
આગળ વધી રહ્યા છે.

17 सुगम्य भारत अभभयान 

રદવ્ય્ંગ્ેનરી 
સગવડર્ મ્ટે 
‘સુગમ્ય ભ્રર’નું 
નનમ્યાણ કર્યું

21 ઓટિયોબરનાં રયોજ રદલ્ીની રામમનયોહર લયોહહ્ા 
હયોસસપટલમાં કયોવિડ રસીનયો 100 કરયોડમયો ડયોઝ 
લરાવ્ા બાદ િારાણસીના અરૂણ રયો્ે િડાપ્ધાન 

નરેન્દ્ મયોદી સાથેની િાતચીતમાં આ પ્માણે જણાવયું હતું.
રદવ્ાંરયો પ્ત્ે સમાજની માનલસક ધારણા કંઇ એમ જ નથી 

બદલાઈ. આ માટે નિતર અભભરમ અને વિચારની જરૂર હતી, 
જ ે લયોકયોની માનલસક ધારણા બદલે, નવું ભૌતતક િાતાિરણ 
પૂરંુ પાડે અને એિા ભારતનું નનમશાણ કરે જ ેર્ારરરરક અક્ષમતા 
ધરાિતી વ્ક્તઓને સમાન તકયો, સમાન સુવિધા પૂરી પાડે, 
જથેી તેમને અન્ા્ની લારણી ન થા્ અને તેઓ પણ માનભેર 
જીિી ર્કે. આનયો પ્ારંભ થ્યો 2015માં, જ્ારે િડાપ્ધાન નરેન્દ્ 
મયોદીએ દેર્ને એક આહિાન કયુું, “મારા મનમાં એક વિચાર 
આવ્યો. આપણે કેમ દેર્માં વિકલાંરની જગ્ાએ ‘રદવ્ાંર’ 

ર્બ્દનયો ઉપ્યોર ન કરીએ? આ એ લયોકયો છે જમેની પાસે એક 
કે તેનાથી િધુ અંર છે, જનેામાં રદવ્તા છે. રદવ્ ર્ક્તનયો 
સંચાર છે. આ બધું આપણે સામાન્ ર્રીર ધરાિનારા પાસે 
નથી. મારા દેર્િાસીઓ, આપણે ટેિિર્ ‘વિકલાંર’ ર્બ્દની 
જગ્ાએ ‘રદવ્ાંર’ ર્બ્દ પ્ચલલત કરી ર્કીએ ખરા.? હંુ 
આર્ા રાખું છંુ, તમે બધાં આ િાતને આરળ િધારર્યો.” આ 
સાથે ‘સુરમ્ ભારત’ દ્ારા સમાજની જૂની પુરાણી માનનસકતા 
બદલિાની ર્રૂઆત થઈ. રદવ્ાંરયોનું મનયોબળ કેટલું મજબૂત 
હયો્ છે તે સમજિા એક ઉક્ત ટાંકીએ. શહિલ ચેર પર સૌથી 
લાંબું અંતર કાપીને વિશ્વવિક્રમ સજ ્ગનાર રયોબટ્ગ  એમ હેનસેલ 
કહું હતું, “હંુ વિકલાંર છંુ, એ સાચું છે. પણ તેનયો અથ્ગ માત્ર એ 
જ છે કે મારે આરળ િધિા માટે તમારાથી થયોડયો અલર રસતયો 
લેિયો પડર્ે.” 

“પહેલાં વવકલાંગ શબ્દ સાંભળીિે શરમ અનુભવનાતરી હતરી. વિનાપ્ધનાિ મોદીએ ડદવ્યાંગ શબ્દિો 
ઉપ્યોગ શરૂ કરનાવિનાવ્યો. હવે લનાચનારી િરરી અનુભવનાતરી. એવું લનાગે છે જાણે અમનારી પનાસે ડદવ્ય 
અંગ છે. આજ ેજ્ાં પણ જઇએ છીએ ત્ાં સમનાજમાં અમિે સન્મનાિિરી દ્રક્ષટરરી જોવનામાં આવે છે.”

સુગમ્ય ભ્રરફલગેશશપ ય્જેન્    

17 सुगम्य भारत अभभयान 
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17 सुगम्य भारत अभभयान 

સુરમ્ ભારત અભભ્ાનનયો હેતુ સરકારી ભિનયો, રયોડ, 
રેલિે, એરપયોટ્ગ , સરકારી િેબસાઇટ િરેરેને રદવ્ાંરજનયોને 
અનુકુળ બનાિીને તેમને સારી સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડિાનયો 
છે, જથેી તેમની ર્ારરરરક અક્ષમતા જ તેમની ક્ષમતાનું માધ્મ 

બની જા્. સુરમ્તાના અચધકારને કા્દાકી્ મજબૂતી 
આપિા માટે કેન્દ્ સરકારે રદવ્ાંરજન અચધકાર અચધનન્મ, 
2016 લાગુ ક્વો. આ અંતર્ગત રદવ્ાંરજન માટે સુરમ્તા એક 
અચધકાર બની ર્યો. અરાઉ આ માત્ર એક કલ્ાણકારી ઉપા્ 

સુગમ્ય વ્ર્વરણ ઊભું કયુાં વ્હનવ્યવહ્ર વ્યવસ્્નરી સુગમ્યર્

11 सुगम्य भारत अभभयान 

वबरसा मुंडा हवाई अड्ा, रयांची, झारिंड में सामान िावा क्षेत्ों 
के पास आरलक्षत थिान

िेवी अदहल्ा बाई होिकर हवाई अड्ा, इंिौर, मध् प्रिेश में 
आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 

तवमिनाडु के चेन्नई अंतरमाष्ट्र ीय हवाई अडे् में बाधा मुति बोकडिंग 
के लिए एयरोवरिज 

हवाई अड्ों पर उपिब्ध ऐम्बू-लिफ्ट के माध्म से बोकडिंग 
में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्र ीय हवाई अडे्, कोिकाता में 
व्ीिचेयर उपयोगकतमाओ ंके लिए कम ऊंचाई वािे काउंटर 

ओकडशा के झारसुगुडा हवाई अडे् में आरलक्षत बैठने 
की व्वथिा

हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]11 सुगम्य भारत अभभयान 
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हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

n િમામ 35 આંિરરાષટ્ર ીય એરપરોટ્ત  પર અને 69 સ્ાનનક 
એરપરોટ્તમાંથવી 55માં સુગમયિાનવી સુવ્ધાઓ પૂરી પાડ્ામાં 
આ્વી છે.

n 1391 રેલ્ે સે્શનરો પર સુગમયિાનવી સુવ્ધા આપ્ામાં 
આ્વી છે, જમેાં 603 રેલ્ે સે્શનરોને સુગમય અંિર-પલેટફરોમ્ત 
ટ્ર ાનસફર અને પલેટફરોમ્તના છેડા પર ધચહ્ન લગા્્ામાં આવયા 
છે.

n ર્હેર પરર્હનમાં 62 રાજ્ પરર્હન સાહસરોનવી માસલકીનવી 
1,47,368 બસરોમાંથવી 42,000થવી ્ધુ બસરોને આંશશક અને 
10,000થવી ્ધુ બસરોને સંપૂણ્ત પણે સુગમય બના્્ામાં 
આ્વી છે.

n શહિલચેર પર બેસવીને સરળિાથવી ચઢ્ા અને ઉિર્ા માટે 
ફરોરડેબલ રેમપ અને પહરોળા દર્ાર્ હ્ે ર્હેર પરર્હન 
સે્ાનવી ઓળખ બનવી ચૂકી છે.

n ર્હેર પરર્હન સે્ાઓમાં ઓરડયરો ર્હેરાિ પ્રણાસલ અને 
વ્રડયરો અથ્ા રડસજટલ ર્ણકારીનવી વય્સ્ા કર્ામાં 
આ્વી છે.

સુગમ્યર્ બન્ે અવધક્ર
આઝાદીના દા્કાઓ સુધી સમાજમાં ભારીદારીથી લરભર િંચચત રહેલા 
રદવ્ાંરયો ઉદ્યોર, રમતજરત સહહતના તમામ ક્ષેત્રયોમાં સફળતાની રાથા 
લખી રહ્ા છે, જનેયો શ્ે્ સુરમ્ ભારત અભભ્ાનને જા્ છે. રદવ્ાંરયોને 
સહજ અને સરળ િાતાિરણ પૂરંુ પાડિા માટે 3 રડસેમબર, 2015નાં રયોજ 
તેની ઔપચારરક ર્રૂઆત કરિામાં આિી હતી, આ અભભ્ાનના ત્રણ 
પરરમાણ છે.
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 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

12सुगम्य भारत अभभयान 

रेलवे

 

 
 

हवाई अडे्- सभी 35 अंतरराष्ट्र ीय हवाई अड्ों में और 69 घरेिू हवाई अड्ों में से 55 में सुगम्यता 
की सुववधाएं उपिब्ध कराई गई हैं।
रेिवे- 1391 रेिवे से्टशनों पर सुगम्यता की सुववधा प्रिान की गई है, लजसमें 603 रेिवे 
से्टशनों को  सुगम्य अंतर-प्ेटफाम्भ थिानयांतरण (टट्र ान्सफर) और प्ेटफामगों के ककनारों पर 
चचह्न प्रिान ककए गए हैं। 
साव्भजवनक पररवहन - 62 एसटीयू  (राज् पररवहन उपरिम) के स्वावमत्व वािी 1,47,368 
पररचािन बसों में से - 42,169 (28.61%) बसों को आंलशक रूप से सुगम्य और 10,175 
(6.90%) बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया।

रेलवे स्शेनडों में सववोत्तम प्थाएं (बेस् प्रैक्टिसेज)

िेहरािनू रेिवे से्टशन में आसानी से रास्ते का पता िगाने के लिए रेलिगं के साथ रिेि टैक्ाइि मानचचत् और रिेि 
संकेतक/साइनेज उपिब्ध कराए गए हैं

रेि यात्ा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार ककए जा रहें हैं 

रेलवे स्शेनडों में सुगम्यता के प्ावधान

परिवहन क्षेत्र में सुगम्यता

रैम्प पेयजिपाककिं गटैक्ाइिलिफ्टशौचािय साइनेज

सुगम्यता के मानक

કેન્દ્ /રાજ્ /કેન્દ્ર્ાલસત પ્દેર્યોના જાહેર મકાનયો, 
હયોસસપટલયોને રદવ્ાંરયો માટે સુરમ્ બનાિિી.

તમામ સ્ાનનક અન ેઆતંરરાષટ્ી્ વિમાનમથકયોને રદવ્ાંરયો 
માટે સપંણૂ્ગ રીતે સુરમ્ બનાિિા. તમામ A-1. 1 અન ેB શે્ણીના 
રેલિ ેસે્ટર્નયોન ેરદવ્ાંરયો માટે સપંણૂ્ગ રીતે અન ેબાકીનાં તમામ 
રેલિ ેસે્ટર્નયોમાંથી 50 ટકાન ેસપૂંણ્ગ સરુમ્ બનાિિા.

n િેમાં કેન્દ્ર સરકારનવી 1030 અને રાજ્/કેન્દ્રશાસસિ પ્રદેશરોનવી 
494 ઇમારિરો સામેલ છે. સુગમયિા માટે નનર્દષટ 1662 
ઇમારિરોનું ઓરડટ પૂરં થઈ ચૂક્ું છે.

1524 ઇમારિરોને રેમપ, સલફ્ટ, પાર્કગ, શૌચાલય 
જ ે્ વી સુગમય વ્શેરિાઓ દ્ારા સુગમય 
બના્્ામાં આ્વી છે.

લ
ક્ય

પગવર
લ

ક્ય
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જ હતયો.
સમગ્ વિશ્વમાં ભારતની વિર્ેર ઓળખ બનેલાં ગુજરાતના 

કેિરડ્ા કસ્ત સરદાર િલલભભાઇ પટેલનું સ્ારક સંપૂણ્ગપણે 
સુરમ્ છે. અહીં શહિલચેર પર આિનારા પ્િાસીઓ માટે 
નનર્િરયોધ સલામતી તપાસ, સુરમ્ લલફ્ટ, ઇ-કાટ્ગ , ર્ૌચાલ્, 
સાઇનેજ, પીિાના પાણી જિેી તમામ વ્િસ્ાઓ ઉપલબ્ધ છે, 

જ ે ર્ારીરરક સમસ્ા ધરાિતી વ્ક્ત માટે જરૂરી છે. લાંબા 
સમ્ સુધી આ સુવિધાઓથી િંચચત રહેલા રદવ્ાંરજનયો માટે 
આ આર્ીિશાદ સમાન સુવિધા છે અને તેમનાં પ્ત્ે સરકારના 
બદલા્ેલા અભભરમનું પ્તીક પણ છે. સુરમ્ ભારત દ્ારા 
રદવ્ાંરજન પ્ત્ે સમાજનયો અભભરમ બદલિાની પહેલ 
સરકારે કરી છે, હિે સમાજનયો િારયો છે. n

n રાજ્/કેન્દ્રશાસસિ પ્રદેશરોનવી 588 ્ેબસાઇટરોને અન્ 
સુવ્ધાઓનવી સાથે સાથે સ્કીન રીડર, કલર કરોન્ટ્ર ાસ્, 
ટ્ર ાનસલેશન અને ફરોન્ટ સાઇઝ કન્ટ્ર રોલ માટે સુગમય 
બના્્ામાં આ્વી છે. 

n કેન્દ્ર સરકારનવી 100થવી ્ધુ ્ેબસાઇટને પહેલેથવી જ સુગમય 
બના્્ામાં આ્વી છે. 

n ભારિવીય સાંકેતિક ભારા સંશરોધન અને િાલવીમ કેન્દ્ર દ્ારા 
અલગ અલગ અભયાસક્રમરો દ્ારા આશરે 1500 સાંકેતિક 
ભારા દુભાષરયાઓને િાલવીમ આપ્ામાં આ્વી છે.

n િબક્ા્ાર રીિે ટેસલવ્ઝન પર સુગમય સામગ્વીને પ્રરોત્ાહન 
આપ્ામાં આ્વી રહું છે, જમેાં ટી્વી ચેનલરો પર સુગમય ન્ૂઝ 
બુલેહટન અને સામાન્ મનરોરંજન ચેનલરો પર સબટાઇટલ 
દ્ારા પ્રસારણને સુગમય બના્્ાનરો સમા્ેશ થાય છે.

n રદવયાંગરોનવી ભરિવી માટે વ્શેર અભભયાન અંિગ્તિ 
અનામિ ક્રોટા ત્રણથવી ્ધારીને ચાર ટકા કર્ામાં 
આવયરો. ઉચ્ શશક્ષણ સંસ્ાઓમાં આ ક્રોટા હ્ે 
ત્રણને બદલે પાંચ ટકા છે.

n 6થવી 18 ્ર્તનવી ઉંમરના બાળકરો માટે મફિ 
શશક્ષણનવી જોગ્ાઈ કર્ામાં આ્વી છે, િરો સરકારી 
અને સરકારી સહાય મેળ્િવી શાળાઓને રેમપ, 
હેન્ડરેલ અને સુગમય શૌચાલય દ્ારા રદવયાંગ 
બાળકરો માટે સરળિા કરી આપ્ામાં આ્વી છે.

n ધરોરણે 1થવી 12 સુધવી અને બવીએડ અભયાસક્રમમાં 
હ્ે સુગમયિાને એક વ્રય િરીકે સામેલ કર્ામાં 
આવયરો છે.

n ઇત્ન્ડયન સાઇન લેંગ્ેજ રરસચ્ત એન્ડ ટ્રેઇનનગ 
સેન્ટરનવી સ્ાપનાને પગલે દૈનનક ઉપયરોગના શબ્, 
એકેડેતમક શબ્, કાયદાકીય અને ્હી્ટી શબ્, 
મેરડકલ શબ્, ટેકનરોલરોજી િથા કૃષર જ ે્ ા વ્રયરોના 
કુલ 10,000 શબ્રો સાથે પ્રથમ ્ાર સાઇન લેંગ્ેજ 
માટે શબ્કરોર બના્્ામાં આવયરો.

n રદવયાંગજનરોને સ્ા્લંબવી બના્્ા માટે કૌશલ્ય 
િાલવીમનવી વ્શેર વય્સ્ા કર્ામાં આ્વી છે. 
સુગમય પુસિકાલયના રૂપમાં અભયાસ સામગ્વી 
ઉપલબ્ધ કરા્્ા ઓનલાઇન પલેટફરોમ્ત િૈયાર 
કર્ામાં આવયું છે. જ્ાં ઓનલાઇન સુવ્ધા નથવી 
ત્ાં ટપાલ દ્ારા અભયાસ સામગ્વી મરોકલ્ાનવી 
વય્સ્ા કર્ામાં આ્વી છે.

n રદવયાંગજનરોનવી સુવ્ધા માટે 10 ભારાઓમાં સુગમય 
ભારિ એપનવી શરૂઆિ કર્ામાં આ્વી છે. આ 
એક ક્રાઉડસરોર્સગ મરોબાઇલ એસપલકેશન છે, જમેાં 
રદવયાંગજન અને ્ડીલરો

રદવ્ય્ંગજનન્ સશક્તિકરણ 
મ્ટે નવરી પહેલ

મ્રહરરી અને સંદેશ્વ્યવહ્ર 
પણ્નલને સુગમ્ય બન્વવરી

19 सुगम्य भारत अभभयान 

• सुगम्यता से संबंधित मुदे् उठाने के 
लिए सुगम्य भारत ऐप – ‘कोई भी - 
कहीं से भी – कभी भी’।

• उपयोगकतता-अनुकूि नवशेषताएं:
• सरि पंजीकरण

• सुगम्य डट्र ापडाउन मेनू

• 10 भाषाओ ंके लिए ववकल्प

• फोटोग्राफस और िोकेशन के लिए लजयोटैक्गगं

• दहिंी और अंग्रेजी में वीकडयो प्रिश्भन

• वववरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुववधा 

• लशकायतकतमा को अिट्भ के माध्म से स्थिवत की 
जानकारी िी जाती है

• सुगम्य सुनविाएं: 

• टैक्स्ट टू स्पीच
• फॉन्ट साइज़ को बििने की सुववधा
• किर कॉन्टट्र ासस्टगं का ववकल्प

• एंडट्र ॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ 
अनुकूिता।
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કેન્દ્ અને રાજ્ સરકારયોની કુલ િેબસાઇટયોમાંથી ઓછામાં 
ઓછી 50 ટકાને રદવ્ાંરયો માટે સુરમ બનાિિી.લ
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નિણ્ષ્યઃ કેબ્બિેટે સાંસદ સ્થનાનિક વવસતનાર વવકનાસ ્યોજિનાિે પૂવ્ષવત 
કરવના અિે 15મના િનાણાં પંચિરી મુદતિરી સનારે સનારે િનાણાંકી્ય વર્ષ 
2025-26 સુધરી તેિે ચનાલુ રનાખવના મંજૂરી આપરી છે.

અસરઃ કયોવિડના સમ્માં કેન્દ્ સરકારે 6 એવપ્લ, 2020નાં રયોજ 
સાંસદ ભંડયોળ પર રયોક લરાિી હતી, જથેી આ મહામારી સામેની 
લડાઈને મજબૂત રીતે લડી ર્કા્.
n દેર્ હિે આર્થક રરકિરીના પંથે છે અને આ ્યોજના ટકાઉ 

સામુદાષ્ક અસ્્ામતયો ઉભી કરિા માટે લાભદા્ી હયોિાથી 
અને દેર્માં કૌર્લ્ વિકાસ અને રયોજરાર નનમશાણની સમુદા્ની 
સ્ાનનક જરૂરર્ાતયોને સંતયોરી ર્કા્ અને આત્મનનભ્ગર ભારતનયો 
ઉદે્ર્ હલ થઈ ર્કે તેમ છે.

n આત્મનનભ્ગર ભારતના ઉદે્શ્ને પ્ાપત કરિામાં આ ્ યોજનાની બહાલી 
અત્ંત મદદરૂપ સાબબત થર્ે, એટલાં માટે કેન્દ્રી્ મંત્રીમંડળે 
નાણાંકી્ િર્ગ 2021-22ના બાકીના મહહનાઓ દરતમ્ાન સાંસદ 
સ્ાનનક વિસતાર વિકાસ ્યોજના (MPLADS)ને પૂિ્ગિત કરિાનયો 
નનણ્ગ્ લીધયો છે.

નિણ્ષ્યઃ  ઇઝ ઓફ િુઇંગ બ્બઝિેસિે પ્ોત્નાહિ આપતના ખાંિ સરીઝિ 
2020-21 મનાટે ખાંિ આધનાડરત કનાચના મનાલમાંરરી પ્નાપત ઇરેિોલિરી 
કકમતમાં વધનારો કરવનામાં આવ્યો છે.

અસરઃ ઇથેનયોલ સપલા્સ્ગને ભાિમાં કસ્રતા તેમજ િળતરદા્ક 
ભાિ મળર્ે. 
n C ભારે મયોલાસીસમાંથી પ્ાપત ઇથેનયોલની રકમત લીટર દી્ઠ રૂ. 

45.69 થી િધારીને લીટર દી્ઠ રૂ. 46.66,

n B ભારે મયોલાસીસમાંથી પ્ાપત ઇથેનયોલની રકમત લીટર દી્ઠ રૂ. 
57.61 થી િધારીને લીટર દી્ઠ રૂ. 59.08,

n ર્ેરડીના ખેડૂતયોના બાકી લેણાં ઓછા કરિામાં આિર્ે.
n આધુનનક જિૈ ઇંધણ રરફાઇનરીઓની સ્ાપના થર્ે અને કાચા 

તેલના આ્ાત પરનાં અિલંબનમાં ઘટાડયો થર્ે.
n જીએસટી અને પરરિહન ચાજ ્ગ લાગુ થર્ે.
n જાહેર ઓઇલ કંપનીઓને 2G ઇથેનયોલનયો ભાિ નક્ી કરિાની 

સિતંત્રતા મળર્ે.

નિણ્ષ્યઃ શણિના ખેિૂતો અિે કનામદનારો મનાટે ્બજાર સુનિસચિત કરવના 
શણિના પેકેસજગ સનામગ્રરીિના િવના અિનામત મનાપદંિોિે મંજૂરી

અસરઃ  100 ટકા ખાદ્ાન્ન અને 20 ટકા ખાંડને ર્ણના કયોથળામાં પેક 
કરિાનું ફરલજ્ાત કરિામાં આવયું છે. આનાથી ર્ણની તમલયોમાં કામ 
કરતા 3.7 લાખ શ્તમકયોને રાહત મળર્ે અને પ્શાિરણ સંરક્ષણની 
સાથે સાથે 40 લાખ ખેડૂત પરરિારયોની આજીવિકા િધર્ે.

નિણ્ષ્યઃ ખેિૂતોિરી સમસ્યના દૂર કરવના મનાટેિરી નિરંતર પહેલમાં હવે 
2014-15રરી 2020-21 દરમમ્યનાિ કપનાસિના લઘુતમ ટેકનાિના ભનાવ 
(MSP) કનામગરીરી હેઠળ ર્યેલના નુકસનાિિે ભરપનાઈ કરવનામાં 
આવશે.

અસરઃ ભારતી્ કપાસ પંચ (સીસીઆઈ)ને રૂ. 17,408.85 કરયોડની 
મદદ કરિામાં આિર્ે. 58 લાખ કપાસ ખેડૂતયો અને કપાસ પ્યોસેસસર 
અને િેપાર સાથે સંકળા્ેલા 4-5 કરયોડ લયોકયોને લાભ થર્ે. કપાસના 
ભાિને કસ્ર રાખિામાં મદદ મળર્ે. n

શેરડરી, શણન્ ખેડૂર્ેન્ લ્ભમ્ં નનણયાય 
લેવ્ય્ેઃ  MPLADS પુનઃ બહ્લ

કેશબનેટન્ નનણયાય્ે

10  નવેમબરે મળેલી કેન્દ્રરીય કેબ્બનેટની બેઠકમાં કેટલાંક મહતવનયા નનણજાયો લેવયામાં આવયયા હતયા. વર્ષો સુધી ઉપેષક્ત 
જનર્તત ગૌરવને સન્યાન અપયાવવયા મયાટે 2014થી ચયાલી રહેલી પહેલમાં કેન્દ્ર સરકયારે ભગવયાન બ્બરસયા મુંડયાની જયંતી 

15 નવેમબરને દર વર્ચે જનર્તત ગૌરવ દદવસ તરીકે મનયાવવયાનો નનણજાય લીધો છે. આ ઉપરાંત, કેન્દ્રરીય મંત્ીમંડળે 
શેરડીનયા ખેડૂતોને મોટી રયાહત આપી છે, શણનયા ખેડૂતોની આજીવવકયા વધયારવયા પેકેસજગમાં શણનયા ફરલજયયાત 

ઉપયોગમાં અનયામત અંગેનયા નનયમોને મંજૂરી આપી હતી. આ ઉપરાંત, કોવવડ બયાદ સ્થગગત કરવયામાં આવેલી સાંસદ 
સ્થયાનનક વવસતયાર વવકયાસ યોજનયા (MPLADS)ને પૂવજાવત કરી છે. 

કેબ્બનેટનવી બેઠકનું સંપૂણ્ત 
રિવીફફગ સાંભળ્ા માટે 
ક્ુઆર કરોડ સે્ન કરરો
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નવ્ ભ્રરન્ ગુમન્મ ન્યક્ે

77 ્રથીય તુલસવી ગૌડા 30,000થવી ્ધુ વૃક્ષરો રરોપવીને પયયા્રણને 
બચા્્ાનવી ઝંૂબેશ ચલા્વી રહ્ા છે. કણયાટકમાં લરોકરો િેમને 
‘જગંલરોના એનસાઇકલરોવપરડયા’ના નામે ર્ણે છે.

રયાષટ્રની પ્ગતતમાં દરેક નયાગદરકનું મહતવપૂણજા પ્દયાન હોય છે. વડયાપ્ધયાન નરેન્દ્ર મોદીનો આ વવચયાર 
2020 અને 2021નયા પદ્મ પુરસ્યારોની યયાદીમાં ઝલકયાય છે. આ યયાદીમાં એવાં અનેક નયામો છે જનેે તમે 

પહેલાં નહોતયા ર્ણતયા. આ એવયા લોકો છે જઓે સયામયાન્ રીતે મોટાં શહેરો, ટીવી, અખબયારો અને કોઇ 
સમયારોહમાં દેખયાતયા નથી. તેમને બહુ લોકો નથી ઓળખતયા પણ તેમની સેવયાઓ અદભૂત છે. હવે પદ્મ 

પુરસ્યારો મયાટે નયામ, ઓળખ કે ચહેરો નહીં પણ કયામનું મહતવ વધી ગરું છે. નવયા ભયારતમાં દેશનો સયામયાન્ 
મયાણસ પણ પોતયાનયા વવશેર્ કયાયષો દ્યારયા દેશનું સવષોચ્ નયાગદરક સન્યાન મેળવી શકે છે. પદ્મ પુરસ્યારો 

મયાટે કોઈ પણ નયાગદરક કોઇને પણ નોતમનેટ કરી શકે છે.
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મેંરલયોરના 68 િરથી્ ફળ વિકે્રતા હરેકાલા હજબબાને પદ્મશ્ીથી સન્માનનત 
કરિામાં આવ્ા. તેમણે શર્ક્ષણના ક્ષેત્રમાં જ ે્યોરદાન આપયું છે તે જાણીને 
તમે આચિ્્ગચરકત થઈ જર્યો. સંતરા િેચીને રયોજના 150 રૂવપ્ા કમાનાર 
હરેકાલા હજબબાએ પ્ાથતમક ર્ાળાની સ્ાપના કરી દીધી.

રાજસ્ાનના નારૌર લજલલાના રહેિાસી હહમમતારામ ભાંભુ છેલલાં 25 
િર્ગથી વૃક્ષનયો સંરક્ષણ માટે કામ કરી રહ્ા છે. નારૌર, જોધપુર, જસેલમેર, 
બાડમેર, સીકર, અજમેર જિેા ઓછા વૃક્ષયો ધરાિતા રાજસ્ાનના 
લજલલાઓમાં તેઓ 5.5 લાખ વૃક્ષયો રયોપી ચૂક્ા છે.

દેશન્ અસલરી હરીર્ેપદ્મ પરુસ્ર

ભયોપાલના જ ેભારત ભિનમાં એક સમ્ે ભુરી બાઇ મજૂરી કરતી હતી, 
તે સ્ળે તેમનાં પેઇસન્ગસ લરાિા્ા છે. ભીલ જનજાતતની સંસૃ્તતને 
રદિાલયો અને કેનિાસ પર ઊભારિાની કલાને તેમણે જીિંત કરી 
દીધી છે. તેમણે બનાિેલા પેઇસન્ગસ મધ્પ્દેર્ સંગ્હાલ્થી માંડીને 
અમેરરકા સુધી પયોતાની છાપ છયોડી ચૂક્ાં છે.

 “ હંુ પેઇનન્ટિંગ કળા પ્રતે સમપપપિત છંુ. મારી 
અેક પેઇનન્ટિંગે મને મજૂરમાંથી કલાકાર 
બનાિી દીધી. હંુ બહુ ખુશું છંુ કે અાજે મને 
અાટલું માેટંુ સન્માન મળું છે.”

આંધ્રપ્દેર્ના અનંતપુર લજલલાના રહેિાસી દલિા્ી ચલપતતરાિ 
છા્ા લેધર પપેટ આર્ટસ્ટ છે. પેઢીઓથી ચાલી રહેલી ર્ેડયો 
પપેટ્ીની કળાને બચાિીને તેને પ્યોત્સાહન આપિા બદલ તેમને અનેક 
પુરસ્ાર મળી ચૂક્ા છે. 
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‘બીજ માતા’ એટલે કે ‘સીડ’ મધરના નામે જાણીતા રાહીબાઈ સયોમા 
પયોપેરે મહારાષટ્ના અહમદનરરના છે. પરરિાર પાસેથી પારંપારરક 
પધ્ધતતઓ ર્ીખીને તેઓ 50 એકર જમીન પર 17થી િધુ પાક ઉરાડી 
રહ્ા છે. રાહીબાઈ નારી ર્ક્ત પુરસ્ાર પણ મેળિી ચૂક્ા છે. 
િૈજ્ાનનકયો પણ તેમની પ્ર્ંસા કરે છે.

કણશાટકની મંજમમા જોરાતી પદ્મ સન્માન મેળિનાર દેર્ની પ્થમ 
ટ્ાનસજને્ડર છે. તેમણે અત્ંત સંઘર્ગભ્ગયુું જીિન જીવયું છે. જોરપ્ા 
લયોકયોના લયોક નૃત્ જોરતીમાં મંજમમા એટલા નનપુણ  છે કે લયોકયો હિે 
આ નૃત્ને તેમનાં નામે ઓળખે છે.

અ્યોધ્ામાં રહેતા 83 િર્ગના સા્કલ તમકેનનક મયોહમમદ ર્રીફને પણ 
પદ્મશ્ી પુરસ્ારથી નિાજિામાં આવ્ા. તેમને આ પુરસ્ાર સમાજ 
કલ્ાણ ક્ષેત્રમાં આપિામાં આવ્યો છે. ‘ર્રીફ ચાચા’ના નામે જાણીતા 
મયોહમમદ ર્રીફે અત્ાર સુધી 25,000થી િધુ બબનિારસી લાર્યોના 
અંતતમ સંસ્ાર ક્શા છે.

“દેશનું પ્રવતષ્ીત સન્માન મળા બાદ મને અેિી અનુભૂવત 
થઈ રહી છે કે માેદી સરકાર સમાજ સેિાની કદર કરે છે. 
28 િર્ગની સેિાનું ફળ મને મળું છે. જાં સુધી મારા 
શરીરમાં તાકાત છે, તાં સુધી હંુ ભબનિારસી લાશાેના 
અંવતમ સંસ્ાર કરતાે રહીશ.”-માેહમ્મદ શરીફ

સજ્જાદ અલી ઝહીરને લયોકયો 1971ના યુધ્ધનયો હીરયો પણ કહે છે. એ 
િખતે પારકસતાનની સૈન્માં ફરજ બજાિતા ઝહીર પૂિ્ગ પારકસતાન 
(હાલનું બાંરલાદેર્)માં સૈન્ના અત્ાચાર અને હત્ાકાંડના પુરાિાઓ 
લઈને ભારત આિી ર્ા હતા. બાંરલાદેર્ની રચનામાં તેમણે મહતિની 
ભૂતમકા ભજિી હતી. િરવો પછી તેમનાં કામની કદર થઈ છે.

દેશન્ અસલરી હરીર્ેપદ્મ પુરસ્ર



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 1-15 ડડિસેમ્બર, 2021 47

ઉરા ચૌમાર રાજસ્ાનના અલિર ર્હેરમાં માથે મેલું ઉપાડિાનું  
કામ કરતી હતી. સાત િર્ગની ઉંમરથી આ કામ કરનાર ઉરાએ 
આ કુપ્થા સામે અિાજ ઉ્ઠાવ્યો અને પયોતાની અનેક સાથી 
કમ્ગચારીઓને પણ આ કામમાંથી મુક્ત અપાિી.

છુલ્ીમ છોંજોરને લયોકયો લડાખના દર્રથ માંઝી પણ કહે છે. લડાખની 
ઝંસ્ાર ખીણના સતોંગદે રામના રહેિાસી છુલ્ીમ છોંજોરે દારચાથી 
ઝર્કુલા સુધીનયો આર્રે 40 રક.મી. લાંબયો રયોડ જાતે જ બનાિી દીધયો. 
આ માટે તેમને પયોતાની જમીન અને સંપનતિ પણ િેચી નાખી.

“પદ્મશ્રી સન્માન મળું તાે મને લાગયું કે જણે મારી 
મહેનત સફળ થઈ ગઈ. જારે રાેડ બનાિતાે હતાે 
તારે ક્ારેય અેિાે વિચાર નહાેતાે અાવ્ાે કે અાિું 
પણ શક્ બની શકે છે.” છુલ્ીમ છાંજેર

લરભર ત્રણ દા્કા સુધી ક્ારેક આ્ા તયો ક્ારેક ર્ાકભાજી વિકે્રતાનું 
કામ કરનાર સુભાષરનીએ એક એક પૈસયો જોડીને પલચિમ બંરાળના દશક્ષણ 
24- પરરણા લજલલાના ્ઠાકુરપુર વિસતારમાં હુમેનનટીઝ હયોસસપટલની 
સ્ાપના કર છે, જથેી કયોઈ રરીબને સારિારના અભાિે મરવું ન પડે. અહીં 

બધાંને મફતમાં સારિાર આપિામાં આિે છે. n

દેશન્ અસલરી હરીર્ેપદ્મ પરુસ્ર
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જેમણે દેશવ્સરીઅ્ેને સ્હસ અને 
નનઃસ્વ્થયાર્ન્ પ્ઠ ભણ્વ્ય્

ભયારતની આઝયાદીની લડયાઈ એવું અનોખું ઉદયાહરણ છે, જમેાં સમગ્ર દેશે ભયાગ લીધો હતો અને તમયામ ક્ેત્નયા લોકો 
વવદેશી આક્રમણખોરોને દેશની ધરતી પરથી બહયાર ભગયાડવયા એકત્ થયયા હતયા. આઝયાદીનયા સયાત દયાયકયાથી પણ 

વધુ સમય વીત્યા બયાદ સયાહસ, નનઃસવયાથજાતયા અને દ્રઢ સંકલપની આ કહયાનીઓ આપણને પ્ેરણયા આપે છે અને ગવજાથી 
પદરપૂણજા કરે છે. ગુલયામીમાંથી દેશને સવતંત્ કરયાવનયારયા સેનયાનીઓ દેશ મયાટે જીવ આપી દેવયા પણ તૈયયાર હતયા. તેમનાં 
આ સયાહસ અને જુસસયાને કયારણે જ લોકોમાં સવયાભભમયાનની ભયાવનયા ર્ગી, જ ેઆગળ જતાં સવતંત્તયા અને સવરયાજની 

મશયાલ રૂપે પ્જવલલત થઈ અને તેનાં જોરે જ આપણને 1947માં આઝયાદી મળી...

ભા રતની આઝાદી માટે આપણા સખં્યાબધં 
સિતંત્રતા સનેાનીઓએ પયોતાનંુ સિવોચ્ચ 
બલલદાન આપીન ેક્રાંતતની મર્ાલ પ્જિલલત 

કરી, જણેે દેર્ની જનતાન ેએક તાંતણ ેબાંધીને અગં્જેી ર્ાસનના 
પા્ાન ેહચમચાિી દીધયો. ભારતી્ સિતતં્રતા સગં્ામ દરતમ્ાન 
અનકે િીરયોએ પયોતાનુ ંસિ્ગસિ ન્યોછાિર કરી દીધુ.ં આત્મરૌરિ 
મળેિિાની આ લડાઈમાં ભારતી્ મહહલાઓ પણ પાછળ 
ન રહી, તમેણે પણ પરુુર ક્રાંતતકારીઓના ખભા સાથ ે ખભયો 
તમલાિીન ે સાથ આપ્યો. આિા િીરયોની ્ાદમાં લખા્લેી 
અમરરાથાન ેપનુજી્ગ વિત કરિા અન ેનિી પઢેીમાં દેર્ભક્તના 
જુસસાન ેજરાિીન ેદેર્ના વિકાસ સાથ ેજોડિા માટે આઝાદીનયો 
અમતૃ મહયોત્સિ મનાિિામાં આિી રહ્યો છે, જ ે આપણા 

પા્ાના મલૂ્યો અને આપણી સમધૃ્ધ સસૃં્તતન ે પ્તતબબબબત 
કરે છે. સિાભભમાન અન ેસિતતં્રતા બાદ હિે દેર્ સિાિલબંનના 
માર્ગ પર સતત આરળ િધી રહ્યો છે. આઝાદી દરતમ્ાન જ ે
બીજારયોપણ કરિામાં આવયુ ંહતુ ંતનેુ ંપરરણામ િટવકૃ્ષના રૂપમાં 
આપણી સામ ેછે. સિતતં્રતાની 75મી િર્ગરાં્ઠ પર ર્રુ થ્લેયો 
આઝાદીનયો અમતૃ મહયોત્સિ સિાિલબંનની રદર્ામાં ઉ્ઠાિિામાં 
આિલેુ ંએક મહતિનુ ંપરલુ ંછે, જને ેભારત સરકારે 15 ઓરસ્ટ, 
2023 સુધી મનાિિાનયો નનણ્્ગ  લીધયો છે. આઝાદીના અમૃત 
મહયોત્સિની શંૃખલામાં આ અકંમાં એિા િીરયોન ે કહાનીઓ 
જમેણ ે દેર્ન ે આઝાદી અપાિિામાં મહતિની ભતૂમકા ભજિી 
એટલુ ં જ નહીં, પણ આઝાદીની પહેલાં અન ે આઝાદી બાદ 
રાષટ્ના સિવાંરી વિકાસમાં મહતિની ભતૂમકા ભજિી.

અ્ઝ્દરી ક્ અમૃર મહ્ેત્વદેશ

આઝાદ ભારતની પ્થમ કેબબનેટમાં સરદાર 
િલલભભાઇ પટેલ (જમણે)ને ર્પથ અપાિી રહેલા 
તત્ાલીન રાષટ્પતત ડયો. રાજને્દ્ પ્સાદ
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ડ્ે. ર્જેન્દ્ પસ્દે 
અ્ઝ્દરીન્ અ્ંદ્ેલનમ્ં 
સરક્રય ભૂવમક્ નનભ્વરી

સ્વરંત્ર્ સંગ્ર્મથરી અ્ઝ્દરી 
સુધરી દેશનરી સેવ્ કરન્ર 

સરી. ર્જગ્ેપ્લ્ચ્રરી

એ
ક વિદ્ાથથીની ઉતિરિહી િાંચીને એક પરીક્ષકે કહંુ હતુ,ં 
‘The Examinee is better than Examiner.'  આનયો 
અથ્ગ થા્, ‘પરીક્ષક કરતા પરીક્ષાથથી હોંશર્્ાર છે. '  આ 

વિદ્ાથથી બીજુ ંકયોઈ નહીં, પણ ભારતના પ્થમ રાષટ્પતત ડયો. રાજને્દ્ 
પ્સાદ હતા, જઓે ભણિામાં ખબૂ હોંશર્્ાર હતા. બબહારમાં 
ભાગ્ ેજ એિયો વિદ્ાથથી હરે્ જને ેઘર, ર્ાળા કે રસતામાં ચાલતા 
એિી શર્ખામણ નહીં મળી હયો્ કે, ‘ભણયો તયો રાજને્દ્ બાબ ુજવંુે 
ભણયો’. રાજને્દ્ પ્સાદની ્ાદર્ક્ત વિલક્ષણ હતી અન ેજીિનની 
દરેક ઘટના તમેને ્ાદ હતી. કહેિા્ છે કે તેમણ ે1900 પાનાની 
પયોતાની આત્મકથા લખિા માટે કયોઈ ડા્રીની મદદ લીધી નહયોતી. 
આ આત્મકથામાં તમેણ ે પયોતાના જીિનનયો ઇતતહાસ એટલી 
સરળતાથી લખી દીધયો, જાણે રઇ કાલ ેબનલેી ઘટનાઓ લખિાની 
હયો્. રાજને્દ્ પ્સાદનયો જન્મ 3 રડસમેબર, 1884નાં રયોજ બબહારના 
છપરા લજલલાના જીરાદેઇ નામના નાનકડા રામમાં થ્યો હતયો 
અન ેભણી રણીન ેિકીલ બન્ા. જો કે, રયોપાલ કૃષણ રયોખલેના 
વિચારયોથી પ્ભાવિત થઈન ેતઓે ભારતની આઝાદીની લડાઈમાં 
જોડાઈ ર્ા. રાંધીજીએ મી્ઠાંનયો સત્ાગ્હ ર્રૂ ક્વો ત્ારે રાજને્દ્ 
પ્સાદ પણ અનકે સત્ાગ્હીઓ સાથ ેતમેાં જોડાઈ ર્ા. એ પછી 
તેમણે ‘ભારત છયોડયો’ આદંયોલનમાં પણ ભાર લીધયો. 1947માં દેર્ 
આઝાદ થ્યો ત્ારે ભારતનુ ં બધંારણ તૈ્ ાર કરિા માટે એક 
સતમતતની રચના કરિામાં આિી અન ેરાજને્દ્ પ્સાદને તનેા ચરેમેન 
બનાિિામાં આવ્ા. બધંારણ તૈ્ ાર થઈ ર્ા પછી તઓે ભારતના 
રાષટ્પતત બન્ા. તેઓ 26 જાન્આુરી, 1950થી 14 મ,ે 1962 સધુી 
રાષટ્પતતપદે રહ્ા. બ ેમદુત પરૂી કરનારા તઓે એક માત્ર રાષટ્પતત 
છે. 11 મ,ે 1951નાં રયોજ તત્ાલીન રાષટ્પતત તરીકે રાજને્દ્ પ્સાદ 
સયોમનાથ મરંદરના કા્્ગક્રમમાં હાજર રહ્ા હતા. એ િખત ેસયોમનાથ 
મંરદરનુ ંપનુર્નમશાણ ક્શા બાદ તનેુ ંઉદઘાટન કરિામાં આવયંુ હતુ.ં 
1962માં તમેન ેસિવોચ્ચ નારરરક પુરસ્ાર ‘ભારત રત્’થી સન્માનનત 
કરિામાં આવ્ા હતા.

સિામી વિિકેાનદેં એક િાર છાત્રાલ્ની મુલાકાત લીધી. 
ત્ાં તમેણે એક વિદ્ાથથીન ેપછૂુ,ં ભરિાન વિષ્નુ ેર્ા 
માટે તમામ તસિીરયોમાં ભૂરા રંરમાં દર્શાિિામાં આિે 

છે?  પલેા વિદ્ાથથીએ જિાબ આપ્યો, “તમેનંુ સિરૂપ અનતં આકાર્ 
અન ેઅસીમ મહાસારરનુ ંપ્તતનનચધતિ કરે છે, એટલા માટે.” કહેિા્ 
છે કે આ વિદ્ાથથીનયો જિાબ સાંભળીન ેસિામી વિિેકાનદં ખબૂ પ્ભાવિત 
થ્ા. સિામી વિિેકાનદંના સિાલનયો જિાબ આપનાર આ વિદ્ાથથી 
હતા ચક્રિતથી રાજરયોપાલાચારી, જમેન ે દુનન્ા સી. રાજરયોપાલાચારી 
અથિા રાજાજીના નામ ે ઓળખ ે છે. રાજરયોપાલાચારીનયો જન્મ 10 
રડસમેબર, 1878નાં રયોજ તત્ાલીન મદ્ાસ પ્ાંત (હાલ તાતમલનાડુ)ના 
સલેમ લજલલામાં ધયોરપલલી રામમાં થ્યો હતયો. તઓે િકીલ, કુર્ળ 
અમલદાર અન ેપ્લસધ્ધ રાજકારણી હતા. તેઓ મહાત્મા રાંધીથી ખબૂ 
પ્ભાવિત હતા અન ેસિતતં્રતા સગં્ામમાં રાંધીના સત્ અન ેઅટહસાના 
લસધ્ધાંતયોથી પે્રરત હતા. 1930માં  રાંધીજીએ દાંડી કૂચ કરી ત્ારે 
તમેણે પણ મી્ઠાના કા્દાનયો ભંર ક્વો. તઓે નાત-જાતના આડંબરના 
વિરયોધ હતા અન ેજીિનભર તનેી વિરુધ્ધ લડતા રહ્ા. અતંતમ રિન્ગર 
લયોડ્ગ  માઉન્બેટન પછી રાજરયોપાલાચારી પ્થમ ભારતી્ હતા, જઓે 
રિન્ગર પણ બન્ા. તમેણે દશક્ષણ ભારતમાં હહન્દી ભારાના પ્ચાર-
પ્સારમાં મહતિપણૂ્ગ પ્દાન આપયુ ંહતુ.ં દેર્ આઝાદ થ્યો પછી 1950માં 
જિાહરલાલ નહેરુના નતેતૃિ હે્ઠળની સરકારમાં રાજરયોપાલાચારી 
ગહૃમતં્રી બન્ા. 1952માં તેમણે મદ્ાસના મખુ્યમતં્રી તરીકે ર્પથ લીધા. 
જો કે નહેરુ સાથ ે િચૈારરક મતભેદયોન ે પરલ ે તઓે કોંગ્સેથી અલર 
થઈ ર્ા અને પયોતાનયો નિયો પક્ષ બનાવ્યો. તમેણે આ પક્ષનુ ંનામ ‘એન્ી 
કોંગે્સ સિતંત્ર પાટટી' રાખંુ. સામાલજક ક્ષતે્રમાં ્યોરદાન આપિા બદલ 
1954માં તમેન ે ભારતના સિવોચ્ચ નારરરક સન્માન ‘ભારત રત્'થી 
સન્માનનત કરિામાં આવ્ા. જલેિાસ દરતમ્ાન તમેણ ે‘મરેડટેર્ન ઇન 
જલે’ નામનુ ંપસુતક લખંુ અન ેતાતમલ ભારામાં રામા્ણ પણ લખી. 
25 રડસમેબર, 1972નાં રયોજ તમેનુ ંઅિસાન થયંુ.

 જન્મમઃ 3 રડસેમ્બર, 1884  મૃતુમઃ 28 ફેબ્ુઅારી, 1963 જન્મમઃ 10 રડસેમ્બર, 1878  મૃતુમઃ 25 રડસેમ્બર, 1972
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મરહલ્ સશક્તિકરણ અને 
ર્ષ્ટ્રરીય અેકર્ન્ પરરીક 

સુબ્રમણયમ ભ્રરરી

રહન્રી ભ્ષ્નરી પગવરમ્ં 
મહત્વપૂણયા પદ્ન કરન્ર 

દત્્ત્ેય બ્લકૃષ્ણ ક્લેલકર

િર્ગખંડમાં એક િાર શર્ક્ષકે વિદ્ાથથીને પછૂુ,ં “અમ ેસાંભળયું 
છે, ત ુકાલમેઘ છે. કયોઈ કવિતા સભંળાિ. વિદ્ાથથીએ તરત 
જિાબ આપ્યો, સર, કાલમેઘ આદેર્થી નહીં, પયોતાની 

ઇચ્છાથી િરશા કરે છે. “શર્ક્ષકન ે આિયો જિાબ આપનાર વિદ્ાથથી 
હતા સરુિમણ્મ ભારતી, જમેની કવિતાની કેટલીક પકં્તઓ 
િડાપ્ધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 15 ઓરસ્ટ, 2018નાં રયોજ લાલ રકલલા 
પરથી સભંળાિી હતી.  આ પકં્ત હતી, “एल्लाररुम् अमरनि्ई 
आईडुमिलाि, मुरईअई इंनियला उ्लानिररक क्ुो अन्क क्ुसम...” 
જનેયો અથ્ગ થા્ છે “ભારત સમગ્ વિશ્વન ેદરેક પ્કારના બધંનયોમાંથી 
મુક્ત અપાિિાનયો માર્ગ દર્શાિરે્... ..” સરુિમણ્મ ભારતી ભારતના 
એિા અસાધારણ પુત્ર હતા જમેની દેર્ભક્તની કવિતાઓએ 
ભારતી્ સિતતં્રતા સગં્ામ દરતમ્ાન દેર્ની જનતાન ેપ્રેણા આપી. 
11 રડસમેબર, 1882નાં રયોજ જન્મલેા ભારતીની રચનાઓથી પ્ભાવિત 
થઈન ેદશક્ષણ ભારતમાં મયોટી સંખ્યામાં લયોકયો આઝાદીની લડાઈમાં 
જોડા્ા હતા. માત્ર 11 િર્ગની િ્ ે તમેન ે એતિાયપુરુમ દરબારમાં 
ભારતીની ઉપાચધથી સન્માનનત કરિામાં આવ્ા હતા. આ બહુ મયોટી 
ઉપલકબ્ધ કહેિા્. પયોતાની નિી ર્લૈી અન ેઅભભવ્ક્તઓ, સરળ 
ર્બ્દયો, દેર્ી મહુાિરા અન ે રીતયોની ધનૂ દ્ારા મહાકવિ ભારતીની 
કવિતા તાતમલ સાહહત્ન ે નિા યરુમાં લઈ રઈ. આટલંુ જ નહીં, 
દેર્પ્મેની ભાિનાથી ઓતપ્યોત કવિતાઓ લખનાર સરુિમણ્મ 
ભારતી કવિની સાથે સાથ ેસિતતં્રતા સેનાની, સમાજ સધુારક અને 
પત્રકાર પણ હતા, જમેણ ે રરીબયો અન ે દલલતયોને તમેનાં અચધકાર 
અપાવ્ા. તેઓ, સિામી વિિેકાનદંનાં શર્ષ્ા ભનરની નનિરેદતાને 
પયોતાના ગરુુ માનતા હતા અન ેતેમની સાથનેી મલુાકાત બાદ મહહલા 
સિતંત્રતા અન ે સર્ક્તકરણના કટ્ટર સમથ્ગક બની ર્ા. તાતમલ, 
અંગ્જેી, ફે્ન્, સસૃં્ત, હહન્દી અન ેતલેગુ ુસહહતની અનકે ભારાઓની 
સારી સમજ ધરાિતા ભારતીએ ચક્રિર્તની મરેેઝીનના સપંાદક તરીકે 
જાહેરાત કરી હતી કે ચક્રિર્તનીનયો લક્ષ્ય મહહલાઓનુ ંસર્ક્તકરણ 
છે. 11 સપટેમબર, 1921નાં રયોજ તમેનંુ અિસાન થયુ ંહતુ.ં

હહન્દી ભારાના વિકાસ અન ે પ્ચારમાં મહતિપૂણ્ગ ્યોરદાન 
આપનારા દતિાતે્ર્ બાલકૃષણ કાલેલકર પ્ખર દેર્ભ્ત 
હતા, જમેણે સમગ્ ભારતનયો પ્િાસ ખેડ્યો અન ેગજુરાતી, 

મરા્ઠી અન ેહહન્દી ભારામાં પ્િાસિણ્ગન લખ્યા. તમેના પ્િાસિણ્ગન 
એટલાં જીિંત હયો્ છે કે િાચકયોન ેએવંુ  જ લારે કે ત ેપયોતે એ િણ્ગન 
કરેલા સ્ળે પહોંચી ર્યો છે. મહાત્મા રાંધીના નજીકના સહ્યોરી 
દતિાતે્ર્ બાલકૃષણ કાલેલકરન ેદુનન્ા કાકા કાલેલકર તરીકે જાણે 
છે. બહુમખુી પ્તતભા ધરાિતા કાકા કાલલેકર લેખક, શર્ક્ષણવિદ્ટ, 
સમાજ સધુારક અને ઇતતહાસકાર જિેા અનકે ગુણયો ધરાિતા હતા. 
1 રડસમેબર, 1885નાં રયોજ જન્મલેા કાકા કાલલેકરે દેર્ન ેઅંગ્જેોના 
પંજામાંથી છયોડાિિા માટે સિતતં્રતા સગં્ામમાં ભાર લીધયો હતયો. 
શર્ક્ષણવિદ્ટ તરીકે તમેણે અમદાિાદમાં ગુજરાત વિદ્ાપી્ઠની 
સ્ાપનામાં મહતિની ભતૂમકા ભજિી હતી અન ેતનેા ઉપકુલપતત પણ 
રહ્ા. કાકા કાલલેકર પ્ારંભમાં ગુજરાતીમાં લખતા હતા પણ પછીથી 
તમેણ ેહહન્દીમાં પણ લખિાનુ ંર્રૂ કયુું. એટલુ ંજ નહીં, તમેણ ેહહન્દી 
ભારાના ઉત્ાન માટે ઘ્ુ ંકામ કયુું અન ેમચૈથલીર્રણ ગુપત, હજારી 
પ્સાદ નદ્િદેી, ર્્ેઠ રયોવિદદાસ જિેા લયોકયો સાથે મળીને હહન્દીને 
રાજભારા બનાિિામાં મહતિપૂણ્ગ ભતૂમકા નનભાિી. તમેનાં પ્્ાસયોને 
પરલે જ દેિનારરી લલવપમાં લખા્લેી હહન્દીન ે 14 સપટેમબર, 
1949નાં રયોજ ભારતની સતિાિાર ભારા તરીકે સિીકારિામાં આિી. 
1950ના દા્કામાં કાકા કાલલેકરના િડપણમાં પ્થમ પછાતિર્ગ 
પંચની નનયકુ્ત કરિામાં આિી હતી. જો કે તમેાં ઘણા ઉતાર-
ચઢાિ આવ્ા અન ે 2017માં નરેન્દ્ મયોદી સરકારે સંસદમાં 123મયો 
બધંારણી્ સધુારયો પસાર ક્વો. ઓરસ્ટ 2018માં આ વિધે્કને 
રાષટ્પતતની મજૂંરી મળી અન ેઅતેં રાષટ્ી્ પછાત પંચન ેબધંારણી્ 
દરજ્જો મળ્યો. 1965માં કાકાસાહેબન ેસાહહત્ અકાદમી પરુસ્ારથી 
સન્માનનત કરિામાં આવ્ા હતા. 21 ઓરસ્ટ, 1981નાં રયોજ તમેનું 
અિસાન થયુ.ં

જન્મમઃ 11 રડસેમ્બર, 1882  મૃતુમઃ 11 સપે્મ્બર, 1921 જન્મમઃ 1 રડસેમ્બર, 1885  મૃતુમઃ 21 અાેગસ્ટ, 1981
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ર્જન્ર્યણ વમશ્અે 
સશસ્ ક્ર્ંવર દ્્ર્ અંગ્રેજાે 

સ્મે લડ્ઈ લડરી હરરી

ટ્ેગન નંગવમન્જા સંગમ્ઃ 
ગ્ર્ે પવરયાન્ ય્ેધધ્ અને 

સ્વરંત્ર્ સેન્નરી

અંગ્ેજ સરકાર વિરુધ્ધ ક્રાંતતની મર્ાલ પ્જિલલત કરનાર 
રાજનારા્ણ તમશ્એ સર્સ્ત ક્રાંતતના જોરે અંગ્ેજી 
ર્ાસનને ઝૂકાિી દીધું હતું. તેઓ એિા ક્રાંતતકારી હતા, 

જમેણે બરિહટર્રયોની જોહૂકમી સહન નહીં કરિાની અને આઝાદી 
માટે પયોતાનું બલલદાન આપિાની પ્તતજ્ા લીધી હતી. તેમની 
પ્તતજ્ાથી રભરા્ેલી અંગ્ેજ સરકારે તેમને ફાંસી આપી દીધી 
હતી. કહેિામાં આિે છે કે અંગ્ેજ સરકારે ભારતમાં આપેલી આ 
છેલલી ફાંસી હતી. રાજનારા્ણ તમશ્ને 9 રડસેમબર, 1944નાં રયોજ 
સિારે ચાર િાગ્ે ફાંસી આપિામાં આિી હતી. માનિામાં આિે છે કે 
રાજનારા્ણ તમશ્ને ફાંસી આપિામાં આિી રહી હતી ત્ારે તેમને 
અંતતમ ઇચ્છા પૂછિામાં આિી. તેમણે બે ઇચ્છા જાહેર કરી હતી. 
એક, તેઓ પયોતાની ફાંસીના રાષળ્ાને પયોતે રળામાં લરાિર્ે અને 
બીજી, તેમના પાર્થિ ર્રીરને તેમના ક્રાંતતકારી તમત્રયોને સોંપિામાં 
આિે.  લખીમપુર ખીરીના તમતૌલી તાલુકાના ભીખમપુર રામમાં 
રહેતા રાજનારા્ણ તમશ્નયો જન્મ 26 ઓરસ્ટ, 1920નાં રયોજ થ્યો 
હતયો. પાંચ ભાઇઓમાં સૌથી નાના રાજનારા્ણ તમશ્એ માત્ર 22 
િર્ગની ઉંમરમાં  ર્સ્તયો એક્ઠાં કરીને અંગ્ેજોને ભરાડિાનયો પ્્ાસ 
ક્વો હતયો. 1942માં લખીમપુરમાં ર્સ્તયો લૂંટિા દરતમ્ાન રયોળી 
િારિાથી લજલલાદારનું મૃતુ થયું હતું. આ ઘટના બાદ તેઓ 
રામમાંથી ભારી ર્ા અને અંગ્ેજોએ તેમના પરરિારની હેરાનરતત 
કરી અને ખૂબ ત્રાસ આપ્યો. અંતે, ઓટિયોબર, 1943માં મેર્ઠના 
રાંધી આશ્મમાંથી તેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. 27 જૂન, 
1944નાં રયોજ તેમને મૃતુદંડની સજા ફરમાિિામાં આિી. જો કે, 
તેઓ આ સજાથી સહેજ પણ વિચલલત થ્ા નહીં. 9 રડસેમબર, 
1944નાં રયોજ તેમને ફાંસી આપિામાં આિી ત્ારે માં ભારતીના 
આ મહાન સપૂતે ‘ઇન્કલાબ ઝીંદાબાદ’ના સૂત્રયો પયોકારતા ર્હાદત 
હિયોરી લીધી હતી.

અંગ્ેજોએ 1972માં રારયો પિ્ગત પર કબ્જો કરિાનયો પ્્ાસ 
ક્વો ત્ારે ઘણાં રદિસયો સુધી સાહસપૂિ્ગક સામનયો કરીને 
તેમને રયોકી રાખનારા વ્ક્ત ટયોરન નેંરતમન્જા સંરમા હતા, 

જમેના િડપણ હે્ઠળ અનયોખી લડાઈ લડિામાં આિી હતી. ભારતના 
મહાન ક્રાંતતકારી ્યોધ્ધા ટયોરન નેરમેઇ્ા સંરમા ભારતી્ સિતંત્રતા 
સેનાનીઓના પ્ેરણાસ્તયોત હતા, જઓે યુધ્ધના મેદાનમાં ર્હીદ 
થ્ા. સંરમાનયો જન્મ શર્લોંરના વિલલ્મનરર પાસે  રારયો પિ્ગતી્ 
વિસતારના સમંદા રામમાં થ્યો હતયો. એ િખતે તેમનું રામ રાઢ 
જરંલયો અને પિ્ગતયોથી ઘેરા્ેલું હતું. બાળપણથી જ તેમનાંમાં નેતૃતિના 
ગુણ હતા અને જાતતરત સંઘરવોમાં મહતિની ભૂતમકા ભજિતા હતા. 
આ રીતે, તેઓ ધીરે ધીરે અનેક રામયોના િડા બની ર્ા. 1857માં 
ભારતના પ્થમ સિતંત્રતા સંગ્ામ પછી અંગ્જો સમગ્ દેર્ પર કબ્જો 
કરિા માટે રડ્ંત્ર કરી રહ્ા હતા અને ઝડપથી આરળ િધી રહ્ા 
હતા. આ અભભ્ાન અંતર્ગત અંગ્ેજોએ મેઘાલ્ અને રારયો પિ્ગતને 
પણ પયોતાનું નનર્ાન બનાવ્ાં. દેર્ભ્ત ટયોરન સંરમા આ સિીકારિા 
તૈ્ાર નહયોતા.  તેમણે જાહેરાત કરી-  ‘અંગ્ેજોને અમારા વિસતારમાં 
રાજ નહીં કરિા દઇએ. લયોકયોને તેમનાં ગુલામ નહીં બનિા દઇએ.’  એ 
પછી, તેમણે પયોતાનું અભભ્ાન ર્રૂ કયુું અને યુિકયોને આખી સેના 
ઊભી કરી દીધી. જો કે, અંગ્ેજોનયો સામનયો કરિા માટે તેમની પાસે 
માત્ર પરંપરારત ઢાલ, તલિાર, ભાલા, ધનુર-બાણ લસિા્ બીજુ ં
કયોઇ નહયોતું. તેમ છતાં આઝાદી મેળિિાનું એટલું ઝનૂન હતું કે ટયોરન 
અને તેમના સાથીઓએ અંગ્ેજોના કેમપ પર હૂમલયો ક્વો અને તેમાં 
આર લરાિી દીધી. અંગ્ેજોને આિયો હૂમલયો થિાનયો બબલકુલ અંદેર્યો 
નહયોતયો. તેઓ ઉંઘતા ઝડપા્ા. બાદમાં અંગ્ેજોએ ટયોરનને રડ્ંત્ર 
રચીને બયોલાવ્ા અને તેમને રયોળીઓથી િીંધી નાખ્યા. માં ભારતીની 
આઝાદી માટે લડતાં તેઓ ર્હીદ થઈ ર્ા. આજ ે પણ લયોકયો િીર 
ટયોરન સંરમાને બહુ ્ાદ કરે છે અને 12 રડસેમબરનાં રયોજ તેમની 
્ાદમાં રારયો વિસતારમાં સિાતંત્્ સૈનનક રદિસ મનાિે છે. n

જન્મમઃ 26 અાેગસ્ટ, 1920  મૃતુમઃ 9 રડસેમ્બર, 1944 જન્મમઃ ઉપલબ્ધ નથી, મૃતુમઃ 12 રડસેમ્બર, 1872

અ્ઝ્દરી ક્ અમૃર મહ્ેત્વદેશ
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હંરરેીના સુપ્લસધ્ધ રફલ્ રદગદર્્ગક અન ે છેલલાં 
કેટલાંક દા્કાઓમાં ભારે પ્તતષ્ઠા મળેિનાર 
ઇસતેિાન સાબયો અન ે હયોલીવડુના નિા યરુના 

ટયોચના રફલ્સજ્ગક માર્ટન સ્યોરસેઝીન ે52મા ભારતી્ 
આતંરરાષટ્ી્ રફલ્યોત્સિમાં ‘સત્જીત રે લાઇફટાઇમ 
એચીિમેન્ એિયોડ્ગ ’થી સન્માનનત કરિામાં આવ્ા હતા.
ઇસતેિાન સાબયો મરેફસ્ટયો (1981) અને ફાધર (1966) જિેી 
ઉમદા રફલ્યો માટે જાણીતા છે, જ્ારે માર્ટન સ્યોરસઝેી 
રફલ્ ઇતતહાસના મહાન અન ે સૌથી અસરકારક 
રફલ્કારયોમાંના એક તરીકે ઓળખિામાં આિે છે.

અગ્રણરી ઓટીટી પલેટફોમસ્ષ સનારે સમજૂમત
IFFI માં પ્થમ િાર અગ્ણી ઓટીટી પલટેફયોમસ્ગન ેભાર 
લિેા આમતં્રણ આપિામાં આવયુ ંહતુ.ં રફલ્ ફેસ્ટીિલમાં 
પ્થમ િાર નેટક્ફલસિ, એમઝેયોન પ્ાઇમ, ઝી5, વટુ અને 
સયોની લલિ ેભાર લીધયો હતયો. બધાંએ OTT એક્લશુઝિ 
માસ્ટર્લાસ, કને્ન્ લોંચ અન ે વપ્વયઝુ, પસદંરીની  
રફલ્યોનાં પ્દર્્ગનયો અને રફઝીકલ તથા િચયુ્ગઅલ 
કા્્ગક્રમ દ્ારા ભાર લીધયો હતયો. લયોકડાઉન બાદ ઓટીટી 
પર રફલ્યો જોિાનુ ંચલણ િધી રયુ ં છે અન ે IFFI નિી 
ટેકનયોલયોજી અપનાિી રહુ ં છે.  ઓટીટી ઉદ્યોરના 
કલાકારયોન ે રદગરજોની સાથ ે આદાનપ્દાન કરિાન તક 
પરૂી પાડિામાં આિી હતી. n

ગોવયામાં 20થી 28 નવેમબર દરતમયયાન યોર્યેલયા 52મયા ભયારતીય દફલ્ોત્વ (IFFI)માં રુવયા આશયાસપદ 
પ્તતભયાઓને મુખ્ધયારયાની દફલ્ોનયા નનમયાણ સયાથે જોડયાવયા મંચ પૂરો પયાડવયામાં આવયો છે. આ મહોત્વનો 
હેતુ રુવયા દફલ્સજજાકો, કલયાકયારો, ગયાયકો, પટકથયા લેખકો તથયા લસનેમયા સયાથે સંકળયાયેલયા અન્ોને તેમની 

પ્તતભયા દશયાવવયા તક આપવયાનો હતો...

52મો IFFI : ઊિતરી િજરે..
• IFFIમાં ભારતની યુિા પ્તતભાઓને મંચ પૂરયો પાડિામાં આવ્યો હતયો 

અને મહયોત્સિમાં 35 િર્ગથી ઓછી ઉંમરની 75 સજ ્ગનાત્મક પ્તતભાઓને 
આમંત્રણ આપિામાં આવ્ા હતા. તેમણે રફલ્ ઉદ્યોરના રદગરજો સાથે 
આદાનપ્દાન કયુું હતું અને  માસ્ટર્લાસમં પણ ભાર લીધયો હતયો.

• પ્થમ િાર બરિસિ રફલ્ મહયોત્સિ દ્ારા પાંચ બરિસિ દેર્યોની રફલ્યોનું 
પ્દર્્ગન કરિામાં આવયું હતું. આ પાંચ દેર્ છે રિાઝીલ, રશર્્ા, દશક્ષણ 
આરફ્કા, ચીન અને ભારત. કાલવોસ સૌરા દ્ારા રદગદર્ર્ત ધ રકર ઓફ 
ઓફ ધ િરડ્ગ  (અલ રે દ તયોદયો અલ મુંદયો) દ્ારા રફલ્યોત્સિની ર્રૂઆત 
થઈ હતી અને આ રફલ્નયો આંતરરાષટ્ી્ પ્ીતમ્ર પણ ્યોજા્યો હતયો.

• IFFIમાં રદલીપકુમાર, સુતમત્રા ભાિે, બુધ્ધદેબ દાસગુપતા, સંચારી વિજ્, 
સુરેખા લસકરી, જ્ાં-પયોલ બેલમૂન્દયો, બટશાન્ડ તેિેનન્ર, રક્રસ્ટયોફર પલમર 
અને જ્ાં-્લયોડ કારર્ેરને શ્ધ્ધાંજલલ અપ્ગણ કરિામાં આિી હતી.

પથમ વ્ર અ્ેટરીટરી પ્ેટફ્ેમયાને રક મળરી

ભારત િાતા્ગઅાેની ધરતી છે. 
અાપણી કહાનીઅાેઅે વિશ્વની 

કલ્પનાશીલતાને પ્રભાવિત કરી છે. 
ભારતમાં તમામ પ્રકારની કહાનીઅાે 
ઉપલબ્ધ છે, જે તેને સાચા અથ્ગમાં 

કથાિસતુની ધરતી બનાિે છે.
-અનુર્ગ ઠ્કુર, મ્રહરરી અને 

પસ્રણ મંત્રી

52મ્ે અ્ંરરર્ષ્ટ્રરીય રફલ્ેત્વદેશ

52મ્ે અ્ંરરર્ષ્ટ્રરીય રફલ્ેત્વ
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મરીરડય્ ક્ેનયાર



ભગિાન બુધધઅે ‘ભિતુ સત મંગલમ’નાે મંત્ર અાપાે હતાે. બાબાસાહેબ અાંબેડકર અા મંત્રનાે 
પુનરાેચ્ાર કરતા હતા. તેઅાે અેિાે તક્ગ  અાપતા હતા કે લાેકશાહીમાં દરેક સરકારની અે ફરજ 

અને કત્ગવ્ છે. બધાં લાેકાેનું ભલું થાય તે જેિાનું દરેક સરકારનું વમશન હાેિું જેઇઅે. રાજકીય 
પક્ાે તેને અલગ નામ અાપી શકે છે. જેમ કે.. સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ.

-ર્મન્થ ક્ેવવંદ, -ર્મન્થ ક્ેવવંદ, ર્ષ્ટ્રપવર ર્ષ્ટ્રપવર   

65મ્ે મહ્પરરનનવ્યાણ રદવસ (6 રડસેમ્બર, 2021)

બ્બ્ સ્હેબને નમનબ્બ્ સ્હેબને નમન
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