
ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 ડડિસેમ્બર, 2021 1

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

સાકારસાકાર
વર્ષ 2021માં લોકોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવષામાં સરકષાર સફળ રહી છે. બજટેની જાહેરષાતોનો વષાસતવવક અમલ થયો 

છે, તો સવદેશી રસી શોધીને ઝડપી રસીકરણ કરવષામાં આવ્યું છે. સુંકલપો સસધ્ધિમાં પરરવર્તત થઈ રહ્ષા છે. 

સપનાસપના

સમાચાર
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નનઃશયલ્ક 

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
નું વધિુ એ�ક વર્ષ

થયાં



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

રાજ�શ પ્રજાપતિઃ સર, િમારી ઉંમર એ�ટલી લાંબી 
હા�વી જા�ઈએ� ક�  િમ� હંમ�શા સત્ામાં રહા�.

વડાપ્રધિાનઃ િમ� મન� સત્ામાં રહ� વાની શુભકામના 
ન એાપશા�, હંુ એાજ� પણ સત્ા પર નથી એન� 
ભતવષ્યમાં પણ સત્ા પર રહ� વા માંગિા� નથી. હંુ 
માત્ર સ�વામાં રહ� વા માંગુ છંુ.
 ડિસમે્બર મહિનો આવતાની સાથે જ મનોવજૈ્ાનનક રીતે આપણન ેએમ લાગવા માંિે છે કે ચલો ભાઇ, વર્ષ પરૂું  થઈ ગયુું. વર્ષનો આ 
છેલલો મહિનો છે અન ેઆપણ ેનવા વર્ષનાં આયોજનો ઘિવાનુું શરૂ કરી દઈએ છીએ. વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવમે્બર મહિનાના 'મન 
કી ્બાત' કાય્ષક્રમમાં આનો ઉલલેખ કયયો ત્ારે તમેનો સુંદેશ િતો- 'સ્બકા પ્રયાસ' મુંત્ર સાથે ‘સુંકલપથી સસદ્ધિ’ તરફ જવુું અન ેનવા 
વર્ષમાં નવા સુંકલપો સાથ ેરાષ્ટ્રની સવેામાં જોિાવવુું. તમેણે અમતૃ મિોત્સવ, પ્રકૃતત સુંરક્ષણ, આયષુયમાન ભારત જવેી યોજનાઓથી 
રાજશે પ્રજાપતત જવેા લોકોના જીવનમાં આવેલાં પડરવત્ષન પર સુંવાદ અન ેકું ઈક કરવાની યવુાનોની ભાવના સાથ ેભારતની નવી 
વવકાસ ગાથા જવેા વવરયો પર દેશ સમક્ષ પોતાનાં વવચારો રજૂ કયયા િતા. 

n વીરોની મષાતષાઓને સલષામ: હંુ આપણા વીરો અને ખાસ કરીને એવી બહાદુર માતાઓને નમન કરં છંુ જમેણે આવા વીરોને 
જન્મ આપ્ો. દેશ 16 ડિસેમબરે 1971ના યુદ્ધનું સુવણ્ણ જ્ંતત વર્ણ પણ ઉજવી રહ્ો છે. આ તમામ પ્રસંગે હંુ દેશના સશસ્ત્ર 
દળો, આપણા વીર જવાનો અને તેમની બહાદુર માતાઓનું સ્મરણ કરં છંુ.

n પુંચષાયતથી સુંસદ સયધી અમૃત મહોત્સવઃ દેશભરમાં સામાન્ય લોકો હો્ કે સરકારો, પંચા્તથી સંસદ સુધી અમૃત 
મહોત્સવની ગુંજ સંભળાઈ રહી છે. ડદલ્ીમાં તાજતેરમાં 'આઝાદી કી કહાની – બાળકોનાં મુખે'ની ઉજવણી કરવામાં 
આવી હતી.

n ઓસ્ટ્ે સલયષામાં વૃુંદષાવનઃ ઓસ્ટ્ે લલ્ાનાં રહેવાસી જગત તાડરણી દાસીજીએ વૃંદાવનમાં 13 વર્ણથી વધુ સમ્ વવતાવ્ો 
હતો. તેઓ ઓસ્ટ્ે લલ્ા પાછા આવ્ાં, પરંતુ વૃંદાવનને ક્ારે્ ભૂલી શક્ાં નહીં. તેથી તેમણે ઓસ્ટ્ે લલ્ામાં જ વૃંદાવન 
ઊભું કરી દીધું. વૃંદાવન વવશ્વભરનાં લોકોને આકરષી રહું છે. દુનન્ાના દરેક ખૂણામાં તમને તેની છાપ જોવા મળશે.

n જાલૌનમાં નૂન નદીનયું પયનરુત્ષાન: જાલૌનમાં નૂન નામની પ્રાચીન નદી હતી જ ેલુપત થવાની આરે હતી. જાલૌનના લોકોએ 
આ પડરસ્થિતતને બદલવાની પહેલ કરી. હવે આ નદી ફરી જીવંત થઈ છે. તાતમલનાિુના તુતુકુિીમાં આવેલા ટાપુને 
બચાવવા માટે પ્રકૃતત દ્ારા ઉપા્ શોધા્ો. આ ઉદાહરણ આપણા દેશવાસીઓની સંકલપ શક્ત દશશાવે છે અને તેથી જ 
હંુ કહંુ છંુ - સબ કા પ્ર્ાસ.

n ્યવષા શક્ત: યુવાધનથી સમૃદ્ધ દરેક દેશમાં ત્રણ બાબતો ખૂબ મહતવ ધરાવે છે.  અને એ બાબતો જ ક્ારેક યુવાનોની 
સાચી ઓળખ બની જા્ છે. પ્રથમ- આઇડિ્ા અને ઇનોવેશન. બીજુ-ંજોખમ લેવાનો ઉત્સાહ અને ત્રીજુ-ં કોઈ પણ કા્્ણને 
પૂણ્ણ કરવાનો સંકલપ. જ્ારે આ ત્રણે્ બાબતો ભેગી થા્ છે, ત્ારે અભૂતપુવ્ણ પડરણામો મળે છે.

n વવકષાસ ગષાથષામાં મહતવપૂણ્ષ વળાંકઃ ભારત આજ ેસ્ાટ્ણ  અપની દુનન્ામાં વવશ્વમાં અગ્ેસર છે. આજકાલ યુનનકોન્ણ શબ્દ 
ખૂબ ચચશામાં છે. 2015 સુધી, દેશમાં માંિ 9-10 યુનનકોન્ણ હતા, પરંતુ આ વરષે માત્ર 10 મહહનામાં ભારતમાં દર 10 ડદવસે 
એક યુનનકોન્ણ બનું છે. ભારતની વવકાસ ગાથામાં આ એક ટર્નગ પોઈન્ટ છે, જ્ાં લોકો નોકરી મેળવાનું જ નહીં પણ 
નોકરી આપનાર બનવાનું સપનું જોઈ રહ્ા છે.

30મા� એ�પપસા�ડ, 28 નવ�મ્બર, 2021
મન કી બાિ 2.0

મન કી બષાત સુંપૂણ્ષ સષાભળવષા 
મષાટે ક્યઆર કોડ સે્ન કરો
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

કૌશલ્ય વવકષાસ દ્ષારષા રફલ્મ 
નનમમાણનયું ગલોબલ હબ બની 

રહેલયું ભષારત

સષામષાસજક સયધષારષામાં મહતવની ભૂમમકષા નનભષાવનષાર અમર સેનષાની

એપ�ક્ાએા�ન� સાકાર કરિું વર્ષ 2021

કવર સ્ોરી  

કવર સ્ોરીમાં વવશેર અહેવષાલો

અુંદરનષા પષાને....

સંકલપથી લસધ્ધિના મંત્ર સાથે બજટે સહહતની જાહેરાતોનો વાસતવવક 
અમલ થઈ રહ્ો છે | પેજ 6-10

એંદરના પાન�...

આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની શૃંખલામાં આ અંકમાં વાંચો મહામના 
મદનમોહન માલવવ્, કનૈ્ાલાલ મુન્ી, રામપ્રસાદ બબસ્સ્મલ સહહતનાં 
અન્ય સેનાનીઓની કહાની   પેજ 52-55

આરોગય અને સવચ્છતષા

ખેતર-ખેડૂત

અથથંતુંત્ર

શશક્ણ વયવસ્ષા 

કૌશલ્ય વવકષાસ 

પરપ્ાંમતય શ્રમમક

મફત અનષાજ યોજનષાનયું વવસતરણ, કૃષર કષાયદષા પષાછષા ખેંચષાયષા

અનુંતનષા જ્ષાની

બુંધષારણ રદવસ

ઉત્તરપ્દેશને નવષા ભષારતનયું નજરષાણયું

ઝાંસીની શૌય્ષ ભૂમમથી રષાષટટ્  રક્ષાની પહેલ

હવે પોસલસ દળમાં ટેકનોલોજી મમશન સ્પષાશે

આઇટી પ્મતભષાથી વવશ્વનયું અથ્ષતુંત્ર રડસજટલ

વીરોનયું સન્ષાન

ઇન્ફ્ષાસ્ટ્્ચર 

મેન્યફે્ચરરગ

આરોગ્ ક્ેત્રમાં ક્ાંતતકારી પડરવત્ણનની પહેલ  પેજ 11-19

કૃષર સાથે ખેિૂતોને આત્મનનભ્ણર બનાવવાની પહેલ  પેજ 24-25

આત્મનનભ્ણરતાના માગ્ણ પર આગેકૂચ  પેજ 32-34

ભવવષ્ના ભારતના પા્ા સમાન નનણ્ણ્ો  પેજ 35-36

કરોિો યુવાનોના સપના સાકાર કરવાની પહેલ   પેજ 37-38

આઝાદીના સાત દા્કા બાદ  લાભ પહોંચ્ા  પેજ 39

કેબબનેટના મહતવના નનણ્ણ્ો  પેજ 40-43

રાષટટ્ ી્ ગણણત ડદવસ 22 ડિસે. પર વવશેર  પેજ 04

કત્ણવ્ના માગષે અધધકારની ખાતરી    પેજ 05

વિાપ્રધાને નોઇિા ઇન્ટરનેશનલ એરપોટ્ણનો શશલાન્યાસ ક્યો  પેજ 44-45

વિાપ્રધાને ડિફેનસ કોડરિોરના ઝાંસી વવભાગનો શશલાન્યાસ ક્યો પેજ 46-47

રાજ્ોનાં િીજીપી સાથે પીએમનો સંવાદ   પેજ 48

લસિની િા્લોગમાં વિાપ્રધાનનું સંબોધન  પેજ 49

રાષટટ્ ી્ રક્ા અલંકરણ સમારોહ  પેજ 50-51

રોિથી રેલ સુધી ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર ક્ેત્રમાં વવકાસનો નવો અધ્ા્  પેજ 26-31

પીએલઆઇ ્ોજના દ્ારા મેનુફે્ચરરગ સેક્ટરની ડદશા બદલાશે  પેજ 20-23

ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ િેસ્ટિવલ 
ઓિ ઇન્ડિયા (IFFI)માં દેશ-
વવદેશની પ્રસિધ્ધ હસ્તિઓનું 

િન્ાન પેજ 56-59

સાંસૃ્મતક ગૌરવ બની રહી 
છે ભષારતની ઓળખ

સદીઓથી ધમ્ણ અને આથિાનાં કેન્દ્ર રહેલા અ્ોધ્ા, 
કાશી અને કેદારનાથ ધામની કા્ાપલટ
પેજ 60

સુંપષાદક
જયદીપ ભટનષાગર,
મખુ્ય મહાનનદેશક,
પ્રસે ઇન્ોમ્ણશન બયરુો,નવી ડદલ્ી

વડરષ્ઠ સલાહકાર સપંાદક
સુંતોરકયમષાર

વડરષ્ઠ સહા્ક સલાહકાર સંપાદક
વવભોર શમમા
સહા્ક સલાહકાર સંપાદક
ચુંદન કયમષાર ચૌધરી
ભારા સપંાદન
સયમીત કયમષાર (અુંગ્જેી), અનનલ 
પટેલ (ગયજરષાતી), નદીમ અહેમદ 
(ઉદય્ષ), સોનનત કયમષાર ગોસવષામી 
(આસષામીઝ), વવનયષા પીએસ 
(મલયષાલમ), પોલમી રશક્ત 
(બુંગષાળી), હરરહર પુંડષા (ઉરડયષા)

સીનન્ર ડિઝાઇનર
શયષામ શુંકર મતવષારી, રવવન્દ્રકયમષાર 
શમમા
ડિઝાઇનર
રદવયષા તલવષાર, અભય  ગયપતષા
પ્રકાશક અન ેમદુ્રક
સત્ને્દ્ર પ્કષાશ,
મયખ્ય મહષાનનદેશક, બીઓસી
(બ્રૂો ઓફ આઉટરીચ એન્ડ 
કમ ય્નનકેશન વતી)

મદુ્રણઃ અરષાવસલ વપ્ન્ટસ્ષ એન્ડ 
પબબલશસ્ષ પ્ષાઇવટે સલમમટેડ, W-30 
ઓખલષા ઇન્ડસ્ટ્ીયલ એરરયષા, ફેઝ-
ટય, નવી રદલ્ી-110020
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સુંદેશષાવયવહષારનયું સરનષામયું 
અને ઇમેલ

રૂમ નંબર-278, બયૂરો ઓફ 
આઉટરીચ એન્િ કમયુનનકેશન,
સૂચના ભવન, બીજો માળ, નવી 
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સાદર નમસ્ાર

નવાં વર્ણની શરૂઆત નવા સંકલપ લેવાનો અવસર હો્ છે, પણ અંતતમ મહહનો એટલે કે ડિસેમબરમાં સમગ્ 
વર્ણની સમીક્ા કરવી જરૂરી બની જા્ છે. જો સંકલપ લસધ્ધિમાં પડરવર્તત થઈ જા્ તો મનમાં એક નવી 
ઊજા્ણનો સંચાર થા્ છે, જ ેનવા વર્ણમાં વધુ મજબૂતી સાથે આગળ વધવાનો ઉત્સાહ પૂરો પાિે છે. આ વર્ણનો 
ડિસેમબર મહહનો એટલાં માટે પણ મહતવનો છે કે વત્ણમાન કેન્દ્ર સરકાર તેની બીજી મુદતનો અિધો કા્્ણકાળ 
પૂરો કરીને ત્રીજા વર્ણમાં પ્રવેશી ચૂકી છે. વર્ણ 2021નો પ્રારંભ કોવવિની રસીની શોધની સૌથી મોટી આશા સાથે 
થ્ો હતો. રસીકરણમાં ભારતે સજ ષેલા વવક્મ દુનન્ાની સામે છે. એ પછી 1 ફેબુ્આરીનાં રોજ ત્રીજા દા્કાના 
પ્રથમ સામાન્ય બજટેે રાષટટ્ને આત્મનનભ્ણર બનાવવાનો નવો સંકલપ આપ્ો હતો. નાણાંકી્ વર્ણ પૂરં થવામાં 
ભલે હજુ ત્રણ મહહના બાકી છે, પણ સામાન્ય બજટેની મોટા ભાગની જાહેરાતો પર અમલ થઈ ચૂક્ો છે અને 
લોકોની અપેક્ાઓ પૂરી થતી જોવાઈ રહી છે.

્ોજનાઓનો સમ્સર અમલ કરવામાં આવી રહ્ો છે. વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘સબકા પ્ર્ાસ’ના 
મંત્રને સાકાર કરતાં ખાનગી ક્ેત્રો અને ઉદ્ોગ જગત સાથે બજટે પછી મુલાકાત કરીને વિાપ્રધાને સંસદી્ 
ઇતતહાસમાં સૌથી અનોખી પહેલ કરી છે તથા તબક્ાવાર બજટે પ્રડક્્ામાં સુધારાઓએ દેશની ડદશા બદલી 
છે. તેનું પડરણામ એ આવયું કે સૂચનોને અમલમાં પડરવર્તત કરીને જનતાની આશા ફળીભૂત થઈ અને દેશના 
અથ્ણતંત્રને નવી પાંખો મળી. વર્ણના પ્રારંભમાં ભારતે જ ેસંકલપ લીધો, તેને ડિસેમબર આવતા સુધીમાં લસધ્ધિમાં 
બદલી નાખ્યો. નવા ભારતની આ નવી કહાની આ વરષાંત વવશેરાંકની કવર સ્ોરી છે. ‘સંકલપથી લસધ્ધિ’ની 
આ ્ાત્રા સતત આગળ વધી રહી છે અને અટલ બબહારી વાજપે્ીની ધરતી ઉત્તરપ્રદેશ પણ ભારતની 
વવકાસ ્ાત્રાનું સાક્ી બની રહું છે. જવેરમાં વવશ્વનાં ચોથા ક્મનાં મોટાં એરપોટ્ણનું શશલારોપણ, બજટેની 
જાહેરાતને અનુરૂપ 100 સૈનનક સુ્લની શરૂઆત, બુંદેલખંિમાં વવકાસનાં કા્યોનું આ અંકમાં વવગતવાર વણ્ણન 
કરવામાં આવયું છે. િીજીપી કોન્રનસ માનવ સંસાધનને મજૂબત રાખીને તેને ટેકનોલોજીથી સજજ કરીને દેશને 
નવી ડદશા આપી રહી છે જનેી માહહતી આ અંકમાં સામેલ છે.

અમૃત મહોત્સવની શૃંખલામાં રાષટટ્ના મહાના્કો- પંડિત મદનમોહન માલવી્, કનૈ્ાલાલ માણેકલાલ 
મુન્ી, પંડિત રામપ્રસાદ બબસ્સ્મલ, યુડકઆંગ નાંગબહ, ગોવવદ ગુર, ્ઠાકુર પ્ારેલાલ સસહની પ્રેરણાદા્ક 
કહાનીઓ રાષટટ્  ગૌરવની ગાથા વણ્ણવી રહી છે, તો સરહદ પર સાહસનો પડરચ્ આપનાર જવાનોનાં 
સન્માનનો અહેવાલ પણ આ અંકમાં સમાવવામાં આવ્ો છે.

કોવવિ પ્રોટોકોલનું પાલન કરો અને તમારા સૂચનો અમને આ સરનામે મોકલતા રહો

સંપાદકની કલમ�

સરનષામયું:  રૂમ નુંબર-278, 
બીજો મષાળ, બ્ૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એન્ડ કમ્યનનકેશન,
સૂચનષા ભવન, નવી રદલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

(જયદીપ ભટનાગર)



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

આપના િંપાદન હેઠળ તિયૈાર થયેલો ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા િમાચાર’ નો 1-15 નવમે્બરનો 
અકં મળયો. અકંની કોપી મોકલવા માટે આપનો આભાર. અંક જોયો અને વાંચયો. 
સુદંર લ ેઆઉટ, કાગળ અન ેવપ્રન્ટટીંગ ધરાવતિા અકંમાં માહહતિી પણ ખયૂ્બ િરિ છે. 
વડિાપ્રધાન માનનીય શ્ી નરે્દ્ર મોદીના િામરય્યવાન નેતતૃવમાં ભારતિ આશ્ચય્યજનક 
રીતિ ેજ ે વવકાિ કરી રહ્ો છે તિનેી ઝલક  ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા િમાચાર’ વાંચવાથી મળે છે. 
‘જલ જીવન મમશન’ તેિમજ આઝાદીના અમતૃિ મહોત્સવની માહહતિી પ્રરેક છે. આપને 
શુભ કામના….
- રકશોર મકવષાણષા
namaskar.kk2@gmail.com

ન્યૂ ઇન્ડિયા િમાચારનો 16-30 નવમે્બરનો અકં વાંચવાની તિક 
મળી. તિમેાં મહહલાઓના િશક્તિકરણ માટે લવેામાં આવલેાં 
પગલાંની માહહતિી મળી. આ અકંમાં ગ્ામીણ મહહલાઓ િ્ંબધંધતિ 
કલ્ાણ યોજનાઓની માહહતિી મળી.  ન્યૂ ઇન્ડિયા િમાચાર 
અમ ેનનયમમતિ વાંચીએ છીએ. ઓક્ો્બરના અકંમાં 100 કરોડિ 
રિીકરણ વવશ ેવવ્તિારથી માહહતિી વાંચી ગવ્ય અનભુવીએ છીએ. 
કાશમીરમાં પય્યટન વધ્ુ ંએ જાણીન ેઆનદં થયો. આશા રાખીએ 
છીએ કે વોટર હાવવેસ્ટિગ પર અહેવાલ આપો.
અરવવદ વવરષાસ
echofoundation.india@gmail.com

ન્યૂ ઇન્ડિયા િમાચારનો 16-30 નવમે્બરનો અકં વાંચીને 
્બહુ િારો અનભુવ થયો. તેિમાં આસિયાન દેશોની િાથે 
આતંિરરાષટ્ીય િં્બધંો અંગનેી માહહતિી મળી. આ ઉપરાંતિ, 
મન કી ્બાતિ અન ેભારતિમાં મહહલા િશક્તિકરણ 
અગં ેજ્ાનવધ્યક માહહતિી મળી. વા્તિવમાં, ન્યૂ ઇન્ડિયા 
િમાચાર ્વુા, વદૃ્ો તિથા તિમામ ભારતિીય નાગફરકો માટે 
રાષટ્નનમમાણ િાથ ેિંકળાયલેી વવગતિવાર માહહતિી આપતું 
મજબયૂતિ મગેેઝીન છે. 
પવનકયમષાર ગયપતષા
 guptakpavan@gmail.com

હંુ સિવવલ િર્વસિિ પરીક્ાની તિયૈારી 
કરં છંુ અને ન્યૂ ઇન્ડિયા િમાચાર વાંચંુ 
છંુ. આ મગેઝેીન િરકારની યોજનાઓ, 
િિળતિાઓ અન ેઅમલીકરણ અગંનેી 
વવ્તતૃિ જાણકારી િરળતિાથી િમજી 
શકાય એવી ભાષામાં આપે છે. આ 
ઉપરાંતિ, આ મગેઝેીન ગમુનામ નાયક, 
નાયયકા, ્વતિતં્રતિા િનેાનીઓ  અન ેદેશ 
િવેા કરનારા ્બધાં લોકો અગંનેી માહહતિી 
આપે છે, જમેના વવષ ેઇમતિહાિમાં ભાગયે 
જ ભણાવવામાં આવ ેછે. મને આ મગેઝેીન 
વાંચવુ ંખયૂ્બ ગમ ેછે.

tiwariaman6471@gmail.com

િપંાદકીયના પ્રારંભમાં ‘િાદર નમસ્ાર’ અને અતંિમાં 
‘કોવવડિથી િાવધાન રહો’ આ ્ેબ શબ્ોથી મારં મન પ્રિન્ન 
થઈ ગ્ુ.ં હવથેી હંુ તિનેુ ંપાલન કરીશ. તિમારો ખયૂ્બ ખયૂ્બ 
આભાર.
શયષામ જી શય્ લ
utkatdeshprem@gmail.com
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િમારા સૂચના� એમન� મા�કલા�

સુંદેશષાવયવહષારનયું સરનષામયું 
અને ઇમેલ

રૂમ નંબર-278, બયૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એન્િ કમયુનનકેશન,

સૂચના ભવન, બીજો માળ, 
નવી ડદલ્ી-110003
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અમદાવાદના એક કા્્ણક્મમાં વિાપ્રન નરેન્દ્ર મોદીએ 
સભંળાવલેી આ કહાની ગણણતજ્ઞ રામાનજુનની પ્રતતભાનો   
. આછો પડરચ્ છે. આ એ જમાનાની વાત છે જ્ારે 

ભારત ગુલામીમાં જકિા્લેુ ં હતુ.ં તાતમલનાિુના ઇરોિમાં જને્મલા 
રામાનજુન ેગણણતની દુનન્ામાં દરેક પ્રચલલત લસધિાંતન ેપિકાર આપીને 
ભારતના ગૌરવનો સમગ્ વવશ્વ સમક્ પડરચ્ કરાવ્ો. ગણણતના 
ક્તે્રમાં ધમૂકેતનુી જમે ચમકનાર શ્ીનનવાસ રામાનજુનના પડરવારનો 
ગણણત સાથ ેકોઈ સબંધં નહોતો હતો. તમેના વપતા શ્ીનનવાસ આ્ગંર 
કાપિના વેપારીન ે ત્ાં મનુીમ હતા. રામાનજુન બાળપણથી જ કુશાગ્ 
બધુ્ધિ ધરાવતા હતા અને મદ્રાસ યુનનવર્સટીમાંથી 1903માં ધોરણ 
10ની પરીક્ામાં સારા માર્્ણ મળતાં તમેન ેઅનેક પરુસ્ારો પણ મળ્ા. 
એ જ વરષે તેમણ ેક્બુ અન ેબા્્વાિટ્ે હટક ઇ્વશેન હલ કરવાનુ ંસતૂ્ર 
શોધી કાઢુ.ં સમ્ની સાથ ેસાથ ેરામાનજુનને ગણણતમાં એટલો બધો 
રસ પિવા માંડ્ો કે 12માં ધોરણની પરીક્ામાં ગણણત લસવા્ના તમામ 
વવર્ોમાં ફેઇલ થ્ા. બાદમાં તેમણ ેમદ્રાસની એક કોલજેમાં એિતમશન 
લીધુ.ં અહીં્ા પણ ગણણત લસવા્ના બાકીના વવર્ોમાં નનરાશા હાંસલ 
થઈ. આ દરતમ્ાન તમેનાં લગ્ન પણ થઈ ગ્ા. હવ ેતેમનાં પર પડરવારની 
જવાબદારી પણ હતી. તઓે પોતાના ભૂતપવુ્ણ શશક્ક પ્રોફેસર શેષુ 
ઐ્રની ભલામણથી નલેલોરના તત્ાલીકન કલકે્ટર આર રામચદં્ર 
રાવન ે મળ્ા, જઓે એ સમ્ ે ઇનન્િ્ન મેથમેહેટકલ સોસા્ટીના 
અધ્ક્ પણ હતા. આર રામચદં્ર રાવ ેરામાનજુમની નોટબકુ (જમેાં તમેણે 
પોત ે શોધેલા સતૂ્ર અને પ્રમે્ લખ્યા હતા) જોઈ. ઘણુ ં વવચા્શા પછી 
તમેણ ે રામાનજુમ માટે પ્રતત માસ 25 રૂવપ્ાના પરુસ્ારની વ્વથિા 
કરી આપી. 1911માં બરનૌલી નબંર પર લખલેા ડરસચ્ણ પપેરથી તમેને 
ઘણી પ્રલસધ્ધિ મળી. 1912માં આર રામચદં્ર રાવની મદદથી તમેન ેમદ્રાસ 
પોટ્ણ  ટટ્સ્ના એકાઉન્ટ વવભાગમાં વગ્ણ ત્રણ, ગ્િે ચારમાં ્લાક્ણ ની નોકરી 
મળી. 1913માં તેમણ ેપ્રલસદ્ધ અગં્જે ગણણતજ્ઞ પ્રો. જી એચ હાિડીન ે10 
પાનાની ધચઠ્ી લખી. આ ઘટનાથી રામાનજુનના જીવનમાં મોટંુ પડરવત્ણન 

આવયુ.ં  પ્રથમ નજરે હાિડીન ેઆ ધચઠ્ી શખેચલલીનાં ગપ્ા સમાન  લાગી. 
પણ તમેણ ે ધ્ાનથી જોયુ ં તો તેમાં ઘણાં પ્રમે્ એવા હતા, જ ે તમેણે 
ક્ારે્ જો્ાં નહોતા કે વવચા્શા નહોતા. હાિડીએ તમેનાં સહ્ોગી જઇે 
લલટલવુિની સાથે મળીને રામાનુજનના કામની ગભંીરતાથી સમીક્ા 
કરી. એ પછી હાિડીન ેએ સમજાઇ ગયુ ંકે રામાનજુન ગણણતના બહુ મોટા 
વવદ્ાન છે. હાિડીએ રામાનજુનન ેકેસ્મરિજ આવવાનુ ંઆમતં્રણ આપયુ.ં હહન્દુ 
ધમ્ણશાસ્ત્રોમાં દડર્ો પાર કરવા અગંનેા અંધવવશ્વાસન ે તોિીને તઓે 
કેસ્મરિજ યનુનવર્સટી ગ્ા. રામાનુજન પહેલાંથી જ પ્રોફેસર હાિડીને 120 
પ્રમે્  મોકલી ચકૂ્ા હતા. માચ્ણ 1916માં કેસ્મરિજ યનુનવર્સટીમાં તમેનાં 
ગાણણતીક કા્યોન ે ધ્ાનમાં રાખીન ે તેમન ે બીએની ડિગ્ી આપવામાં 
આવી. 1915થી 1918 દરતમ્ાન તમેણે અનકે ડરસચ્ણ પપેર લખ્યા. 6 
ડિસમેબર, 1917નાં રોજ રામાનુજનન ેપ્રોફેસર હાિડીના પ્ર્ાસોથી ‘રો્લ 
સોસા્ટી ઓફ લિંન’ના ફેલો તરીકે નનયુ્ ત કરવામાં આવ્ા. આ 
દરતમ્ાન, રામાનજુનની તબબ્ત ખરાબ થવા લાગી. 1919માં તઓે 
ભારત પરત ફ્શા ત્ારે ‘રાષટટ્ ી્ હીરો’ તરીકે તમેનુ ં સવાગત થયુ.ં 
ગણણતમાં તેઓ સવયોચ્ચ શશખર પર પહોંચી ગ્ા હતા. તેઓ ટીબીથી 
વપિાતા હતા. જાનુઆરી, 1920માં તમેણ ેપ્રોફેસર હાિડીન ેઅતંતમ ધચઠ્ી 
લખી, જમેાં મોક થીટા ફંક્શન અગં ેજણાવયુ ંહતુ.ં હાિડી તનેો જવાબ આપે 
ત ેપહેલાં રામાનુજનનુ ંઅવસાન થયુ.ં 26 એવપ્રલ 1920નાં રોજ માત્ર 32 
વર્ણની વ્ે તમેનુ ં નનધન થયુ.ં 1976માં કેસ્મરિજ યનુનવર્સટીની હટટ્ નનટી 
કોલજેની રેન લાઇરેિરીમાં જ્ોજ ્ણ ઇ એન્િરુઝ નામના એક ગણણતજ્ઞને 
100થી વધ ુપાનાની નોટબુક એક પેટીમાં પિેલી જોવા મળી. આ નોટુબક 
રામાનજુનની હતી, જમેાં મોક થીટા ફંક્શનના સતૂ્રો હતા.

શ્ીનનવાસન રામાનુજનના સૂત્રોનુ ં વવસતરણ ક્ાં સુધી છે એ 
આપણને હજુ પણ ખબર નથી. લસગ્નલ પ્રોસસેસગથી માંિીન ે બલેક 
હોલ ડફશઝર્ સુધી તમેનાં સતૂ્રો દરેક જગ્ાએ કામમાં આવી રહ્ા 
છે. દુનન્ા 21મી સદીમાં એ સમજી શકી કે બલકે હોલને સમજવા માટે 
મોક થીટા ફંક્શન જરૂરી છે. n

એનંિના જ્ાની
એક વાર કલાસમાં ભણાવતી વખત ેશશક્ષકે વવદ્ાથથીઓને સમજાવતા કહુું કે જો તમે 
ત્રણ ફળોન ેત્રણ વવદ્ાથથીઓ વચે્ વિેંચો તો પ્રતે્કન ેએક ફળ મળે. એ જ રીતે છ ફળ 
છ વવદ્ાથથીઓ વચ્ ેવિેંચવામાં આવ ેતો પણ દરેકન ેએક ફળ મળશે. એ્ટલે કે જ્ેટલાં 
ફળ િોય એ્ટલાં જ વવદ્ાથથી િોય તો દરેકન ેએક ફળ મળે. એક વવદ્ાથથી ઊભો થયો 
અને શશક્ષકન ેસવાલ કયયો- ફળ પણ શનૂ્ય િોય અન ેવવદ્ાથથી પણ શૂન્ય િોય તો પણ 
શુું દરેકના ભાગમાં એક ફળ આવશે? કલાસમાં ્બઠેેલાં તમામ વવદ્ાથથી િસવા લાગયા, 
પણ આ સવાલ ેગણણતના એ સૌથી અઘરા સવાલન ેઉકેલવાનો રસતો તૈયાર કયયો જનેો 
જવા્બ એ સમય ેઆખી દુનનયા શોધતી િતી, કે થી 0ને 0થી ભાગવામાં આવે તો શુું 
પડરણામ આવ.ે?  આ પ્રશ્ન પછૂનાર વવદ્ાથથી િતો શ્ીનનવાસ રામાનજુન, જણે ેઆપેલા 
ગણણતના સસધ્ાંતો પર આજ ેપણ દુનનયા સુંશોધન કરી રિી છે...

શ્ીનનવાસ રામાનુજન
વ્યક્તિત્વ

રાષ્ટીય ગણણિ દદવસ  22 દડસ�મ્બર પર તવશ�ર

જન્ઃ 22 રડસેમબર, 1887  મૃતયઃ 26 એવપ્લ, 1920
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

બંધારણ સભાએ 26 નવેમબર, 1949નાં રોજ  ભારતના 
બધંારણન ે અગંીકાર કયુું હતુ ં અન ે 26 જાનુઆરી, 
1950નાં રોજ લાગ ુથયુ ંહતુ,ં  “નાગડરકો તરીકે આપણી 

ફરજ એ સમધૃિ મૂલ્ોનુ ં રક્ણ કરવાની છે જને ે
ભારતી્ બધંારણ ેઆપણા માટે નક્ી ક્શા છે.” 
બધંારણ ડદવસની સાતમી વર્ણગાં્ઠ પ્રસગં ેસસંદના 
સને્ટટ્લ હોલમાં વિાપ્રધાનના આ શબ્દો સચૂવે 
છે કે આપણુ ં બધંારણ નાગડરકોના અધધકારોનું 
રક્ણ કરવામાં આપણુ ં માગ્ણદશ્ણન કરે છે અને 
અખિંતા તથા ન્યા્ના પા્ાના મલૂ્ોન ે સમૃદ્ધ 
કરે છે. નાગડરકો માટે પણ એ જરૂરી બની જા્ 
છે કે આપણ ે ફરજના માગ્ણ પર આગળ વધીએ, 
જથેી આપણા અધધકારોનુ ંરક્ણ થઈ શકે. 2 વર્ણ, 
11 મહહના અન ે 18 ડદવસની મહેનત પછી તૈ્ ાર 
કરવામાં આવલેા બધંારણની 71મી વર્ણગાં્ઠ 26 
નવેમબર, 2021નાં રોજ મનાવવામાં આવી હતી.

બંધિારણ દદવસ બંધિારણના કિ્ષવ્ય પથ 
પર એતધિકારની ખાિરી

રાષ્ટ્ર  હિતને ઉપર રાખવામાં આવયુું એ્ટલાં મા્ેટ જ ્બુંધારણનુું ઘિતર થઈ શકુું. આપણુું ્બુંધારણ માત્ર 
અનેક પ્રવાિોનો સુંગ્રિ નથી, પણ િજારો વરયોની મિાન પરું પરા અને અખુંિ પ્રવાિની આધુનનક અભભવયકકત 

છે. 2015માં ્બુંધારણ ડદવસ મનાવવાની શરૂઆત નાગડરકોના સશકકતકરણમાં ્બુંધારણની ભૂતમકાનુું 
મૂલ્ાંકન કરવાની તક આપે છે. િો. ્બી આર આું્બેિકરની 125મી જન્મજયુંતીની ઉજવણીના ભાગ રૂપે 2015માં 

વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 26 નવેમ્બરને ્બુંધારણ ડદવસ તરીકે મનાવવાની શરૂઆત કરી. 

બુંધષારણ રદવસની ઉજવણી
n રાષટટ્પતતએ બંધારણ સભામાં થ્ેલી ચચશાની ડિલજટલ 

આવૃનત્ત, ભારતના બંધારણની લેશખત નકલની ડિલજટલ 
આવૃનત્ત અને ભારતના બંધારણની સુધારેલી આવૃનત્તનું 
વવમોચન કયુ્ણ, જમેાં અત્ાર સુધીના તમામ સુધારા સામેલ 
છે. તેમણે બંધારણી્ લોકશાહી પર ઓનલાઇન સ્્વઝનું 
પણ ઉદઘાટન કયુું હતું.

n લોક અભભ્ાન અને લોક ભાગીદારી સુનનલચિત કરવા માટે 
સંસદી્ બાબતોના મંત્રાલ્ે બે પોટ્ણલ વવર્ાવ્ા છે, જમેાં 
22 ભારા અને અંગ્ેજી સહહત 23 ભારાઓમાં બંધારણની 
પ્રસતાવનાનું ઓનલાઇન વાંચન અને બંધારણી્ લોકશાહી 
પર ઓનલાઇન પ્રશ્ોત્તરીનો સમાવેશ થા્ છે.

n આ પોટ્ણલ 26 નવેમબર, 2021થી શરૂ થઈ ગ્ા છે. આ 
પોટ્ણલ પર કોઈ પણ વ્ક્ત રજીસ્ટ્ેશન કરાવી શકે છે અને 
23માંથી કોઈ પણ ભારામાં બંધારણની પ્રસતાવના વાંચી 
શકે છે અને પ્રમાણપત્ર મેળવી શકે છે.

n દર વરષે 26 નવેમબરમાં રોજ મનાવવામાં આવતા બંધારણ 
ડદવસની પૂવ્ણ સંધ્ાએ અને ‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ’ની 
ઉજવણીના ભાગ રૂપે કેન્દ્રરી્ કા્દા મંત્રી ડકરણ ડરલજજુએ 
નવી ડદલ્ી સ્થિત િો. આંબેિકર આંતરરાષટટ્ ી્ કેન્દ્રના 
ભીમ ઓડિટોડર્મમાં ભારતી્ બંધારણના ઓનલાઇન 
અભ્ાસક્મનો શુભારંભ ક્યો હતો. n

આ�ઝ�દીન� આમૃત મહ�ોત્સવમ� ંઆ�પણો ફરજ પ�લન દ્�ર� 
આધિક�ર�ોનુ ંરક્ષણ કરવ�ન� મ�ર્ગે ચ�લીઆો આો આ�પણ� મ�ટો 
બહુ જરૂરી છો . કત્તવ્ય આો મ�ર્્ત છો  જોમ� ંઆધિક�રની ખ�તરી 
છો . આોટલ� ંમ�ટો આ�જો જ્�રો આ�પણો બિં�રણ દદવસ 
મન�વી રહ્� છો  ત્�રો આ�પણી આદંર આો ભ�વ સતત જાર્ત�ો 
રહો  કો  આ�પણો કત્તવ્યન� મ�ર્્ત પર ચ�લત� રહીઆો. કત્તવ્યનો 
આ�પણો મ�ોટ� પ�યો નનષ્� આનો તપસ્� સ�થો મન�વીશુ ંત�ો 
દરોકન� આધિક�ર�ોનુ ંરક્ષણ થશો.
-નર�ન્દ્ર મા�દી, વડાપ્રધિાન

બિં�રણની રચન�મ�ં 
ચચ�્ત આનો તક્ત  

ધવતક્ત  મહત્વપણૂ્ત 
છો . બંિ�રણમ� ંચચ�્ત 

મહત્વનુ ંપ�સુ ંછો  
આનો તોન�થી દોશની 
પ્રર્ધત આનો લ�ોક�ોનંુ 
કલ્�ણ થ�ય છો .
મખુ્ય ન્�યમધૂતતિ 
આોનવી રમણ�, 

સપુ્રીમ ક�ોટ્ત
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એપ�ક્ાએા�ન� 
સાકાર
કરિું વર્ષ

નવુું વર્ષ નવાં સુંકલપ અને નવી આશાઓ જગાવે છે, તો વર્ષના અુંતતમ વર્ષમાં અપેક્ષાઓ કે્ટલી સાકાર થઈ 
તનેી સમીક્ષા કરવી પણ જરૂરી છે. વળી, વવદાય લઈ રિેલાં વર્ષમાં કોવવિ જવેી ક્ટોક્ટીની સ્થિતતમાં ભારતે 
આત્મનનભ્ષરતાના માગગે ચાલવાનો જ ેસુંકલપ લીધો િતો તેન ેપરૂો કરવો સિેજ પણ સરળ નિોતો, પણ આ 

સુંકલપ ેઆવનારા સમયમાં દેશની દશા અને ડદશા નક્ી કરી. આત્મનનભ્ષરતાનો આ સુંકલપ આપણ ે્બજ્ેટમાં 
પણ જોયો. નાણાંકીય વર્ષ પૂરું  થવામાં િજુ ત્રણ મહિનાનો સમય ્બચયો છે ત્ારે ગયા ્બજ્ેટની મો્ટા ભાગની 

જાિેરાતો પર અમલ થઈ ગયો છે. સુંકલપથી સસદ્ધિનુું આનાથી મો્ુટું  ઉદાિરણ ્બીજુ ું ક્ાં મળી શકે? આ 
સરકારમાં “ચલતા િૈ નિીં” પણ “્બદલા િૈ, ્બદલ સકતા િૈ” ના અભભગમ દ્ારા કામ થઈ રહુું છે. નવા ભારતનો 

આ વવશ્ાસ દર વર્ષના પ્રારુંભમાં કરવામાં આવતા સુંકલપની સાથ ેએ અપકે્ષાઓન ેસાકાર કરી રહ્ો છે...

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

કુ રક્ેત્રના યુધિના મેદાનમાં અજુ્ણને ભગવાન 
શ્ીકૃષણને અનેક પ્રશ્ો પૂછ્ાં, ત્ારે કૃષણએ 
અજુ્ણનને કહું હતું, “જવેો મનનો ભાવ હો્ છે, 
તેવું જ કામનું પડરણામ હો્ છે.” મનુષ્ જ ે વાત 

પર વવશ્વાસ મૂકે છે, એ જ તેને પડરણામમાં દેખા્ છે. નવા 
ભારત માટે પણ જો મનમાં પાકો વવશ્વાસ હો્, ઉજજવળ 
ભારત માટે સમગ્ રાષટટ્  સંકલપબધિ હો્ તો, એ વવશ્વાસ 
પ્રમાણે...સાધન, સામર્્ણ અને સંસાધનોના ઉપ્ોગથી અને 
ત્ાગ તથા તપસ્ા દ્ારા ઇરાદા મજબૂત બની જા્ છે અને 
આપો આપ મોટંુ પડરવત્ણન આવી જા્ છે અને સંકલપો 
લસધ્ધિમાં બદલાઈ જા્ છે. વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ 
વવચાર સાથે સુધારાની ્ ાત્રા પર આશાની ગાિી દોિાવવાની 
શરૂઆત કરી ત્ારે દેશની જનતાને પણ પોતાનાં નેતૃતવના 
ઇરાદાઓ પર ભરોસો હતો. આને કારણે જ કોવવિે સજ ષેલી 
પડરસ્થિતતમાં ભારતે જ ેસંકલપ લીધો હતો તે સમ્ કરતાં 
વહેલો લસધિ થતો આજ ે દેખાઈ રહ્ો છે. કોવવિ જવેા 
વૈનશ્વક પિકારો વચ્ચે 2021ના પ્રારંભમાં વિાપ્રધાન મોદીએ 
કહંુ હતું, “આપણો દેશ 2021માં સફળતાનાં નવા શશખર 
સર કરે, વવશ્વમાં ભારતની ઓળખ વધુ મજબૂત થા્ 
તેનાથી મોટી અપેક્ા બીજી શું હોઇ શકે?” આ સંદેશમાં 
દેશની જનતાએ કોવવિ દરતમ્ાન વે્ેઠલી મુશકેલીઓ અને 
પિકારોનો પણ અહેસાસ હતો. ભારતે દરેક સમસ્ામાંથી 

એમ� બજ�ટન� એ�ક મદહના� વહ� લું કયુું છ� . એ�ક મદહના 
પહ� લાં કરવાના� મિલબ છ�  માર� દ�શની એારથથિક 
વ્યવસ્ાન� એ�ક મદહના� પહ� લાં દા�ડાવવી છ� .

21મી સદીમ�ં ભ�રતન� સપન� આનો 
આપોક્ષ�આ�ોનો પૂરી કરત�ં હવો ક�ોઇ 
ધવધ્ન આ�પણનો ર�ોકી નહીં શકો . 
આ�પણી ત�ક�ત આ�પણી જીવંતત� 
છો , આ�પણી ત�ક�ત આ�પણી 
આોકત� છો , આ�પણી પ્ર�ણશક્તિ 
‘ર�ષ્ટ્ર પ્રથમ-સદૈવ પ્રથમ’ની 
ભ�વન� છો . આ� સમય છો  સ�મૂદહક 
સ્વપ્ન જાોવ�નું, આ� સમય છો  
સ�મૂદહક સંકલ્પ કરવ�ન�ો.. આનો 
આ� સમય છો  કો  આ�પણો ધવજય 
તરફ આ�ર્ળ વિીઆો.
-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન
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નવો પા્ઠ શીખ્યો અને વવશ્વ સમક્ પોતાની નવી તાકાતનો 
પડરચ્ કરાવ્ો. આ તાકાતનું નામ છે-આત્મનનભ્ણરતા. દેશે 
ભારતમાં જ બનેલી ચીજોને અપનાવવાનો સંકલપ લીધો, જ ે
તેમની વવચારશૈલીમાં આવેલા પડરવત્ણનનો જીવંત પુરાવો છે. 
દેશવાસીઓની વવચારશૈલીમાં આવેલાં આ પડરવત્ણનને આંકવું 
સરળ નથી. અથ્ણશાસ્ત્રીઓ પણ પોતાના માપદંિોમાં તેનું 
મૂલ્ાંકન કરી શકે તેમ નથી. વર્ણ 2021માં રાષટટ્ની આ ભાવના 
‘સંકલપથી લસધ્ધિ’ના મંત્રમાં બદલાઈ ગઇ. આ વર્ણમાં સૌથી 
મોટી આશા ફળીભૂત થઈ હો્ તો એ છે બે-બે સવદેશી રસી. 
એ વખતે ભાગ્ેજ કોઈ કહી શકતું હતું કે આ જ વરષે  ભારત 
વવશ્વનું સૌથી મોટંુ રસીકરણ અભભ્ાન ચલાવનાર દેશ બની 
જશે. 16 જાનુઆરીનાં રોજ શરૂ થ્ેલા રસીકરણ અભભ્ાને 
માત્ર 9-10 મહહનાના ટંૂકા સમ્ગાળામાં 116 કરોિથી વધુ િોઝ 
આપીને વવશ્વ વવક્મ સજ્યો. આ અભભ્ાનમાં વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીના જન્મડદવસ 17 સપટેમબરનાં રોજ અઢી કરોિથી વધુ 
લોકોને રસી લગાવીને ઇતતહાસ સજ્યો.

જાનુઆરીમાં શરૂ થ્ેલા રસીકરણ અભભ્ાન બાદ 1 
ફેબુ્આરીનાં રોજ કોવવિનાં સમ્માં પ્રથમ ડિલજટલ સામાન્ય 
બજટે રજૂ  થયું ત્ારે સવાભાવવક રીતે જ ‘જાન હૈ તો જહાન હૈ’ 
અને ‘જાન ભી જહાન ભી’ તેનો આધાર બનું. કેન્દ્રરી્ નાણાં મંત્રી 
નનમ્ણલા સીતારામને 21મી સદીના ત્રીજા દા્કાના પ્રથમ સામાન્ય 
બજટેમાં દુરોગામી અસર ધરાવતા સુધારાઓની જાહેરાત 
કરી, જનેો હેતુ આરોગ્ને સવયોચ્ચ પ્રાથતમકતા આપીને લઘુ-
મધ્મ અને લાંબા ગાળાના ઉપા્ો દ્ારા ભારતી્ અથ્ણતંત્રને 
મજબૂત બનાવવાનો હતો. નવા ભારતની દશા-ડદશા નક્ી 
કરનારા આ બજટેના છ આધારસતંભ હતા. એવા મહતવાકાંક્ી 
ભારતનું નનમશાણ જ્ાં સમાજના તમામ વગયો માટે આરોગ્, 
શશક્ણની પહોંચ વધે, રોજગારીની તકો પૂરી પાિવામાં આવે 
અને સાથે સાથે જીવનધોરણ ઊંચું આવે. એવા ભારતનું નનમશાણ 

જ્ાં બધાં માટે સમાન આર્થક વવકાસની તકો હો્. એક 
એવા જવાબદાર સમાજનું નનમશાણ જ્ાં માનવી્, સહૃદ્, 
અંત્ોદ્, આથિાનો આધાર હો્. ભ્રષટાચારમુ્ત નીતત 
અને સક્મ શાસન હો્, મજબૂત નાણાકી્ વ્વથિા 
હો્. કેન્દ્ર સરકારે બજટેને માત્ર ઔપચાડરક પ્રડક્્ા પૂરતું 
મ્શાડદત ન રાખું, પણ જોગવાઈને સાકાર કરવાની પહેલ 
પણ કરી. રસીકરણ માટે રૂ. 35,000 કરોિની જોગવાઈ, 
આરોગ્ ક્ેત્રમાં ડિલજટલ વ્વથિાને પ્રોત્સાહન, શાળામાં 
પોરણ અભભ્ાનને પાંચ વર્ણ માટે એકે્સન્ન, જલ જીવન 
તમશન, ઉજજવલા 2.0, શહેરોમાં સવચ્છતા માટે 2.0, અમૃત 
2.0, સવચ્છ પ્શાવરણની ડદશામાં સે્કપ પોલલસીનો અમલ, 
ભારતને પ્રોિક્શન હબ બનાવવા માટે 13 સેક્ટરમાં રૂ. બે 
લાખ કરોિની પીએલઆઇ, સાત ટેર્ટાઇલ પાક્ણ ની પહેલ, 
નેશનલ મોનેટાઇઝેશન પાઇપલાઇન, હાઇવે, રેલવે, જળ 
માગ્ણ, વીજળી, શહેરોમાં માળખાગત સુવવધા જવેા તમામ 
ક્ેત્રો માટે પ્રધાનમંત્રી ગતતશક્ત, લઘુતમ ટેકાના ભાવ 
પર કૃષર ઉપજની ખરીદી, કૃષર ઇન્ફ્ા ફન્િની નીતતઓમાં 

આમ�રી ધવચ�રિ�ર� દોશ દહત મ�ટો હ�ોય 
છો . આમો આો ધવચ�રિ�ર�મ�ં ઉછય�્ત 
છીઆો, જો ર�ષ્ટ્ર પ્રથમ (નોશન ફર્્ત)ની 
વ�ત કરો છો . આમનો ર�જક�રણન� પ�ઠ 
ર�ષ્ટ્રનીધતની ભ�ષ�મ�ં ભણ�વવ�મ�ં આ�વો 
છો  આો આમ�રી ધવચ�રિ�ર� છો . આમ�ર� 
ર�જક�રણમ�ં પણ ર�ષ્ટ્રનીધત સવ�ગેપરી 
છો . આમનો આોવ� સંસ્�ર મળ�ં છો  કો  
આમ�રો ર�જક�રણ આનો ર�ષ્ટ્રનીધતમ�ંથી 
ક�ોઇ આોકની પસંદર્ી કરવ�ની હ�ોય 
ત�ો ર�ષ્ટ્રનીધતનો સ્વીક�રવી આનો 
ર�જક�રણનો નંબર બો પર મૂકવું. આમનો 
ર્વ્ત છો  કો  આમ�રી ધવચ�રિ�ર� ‘સબક� 
સ�થ, સબક� ધવક�સ સબક� ધવશ્�સ 
આનો સબક� પ્રય�સ’ની વ�ત કરો છો  આનો 
આો જ મંત્રનો જીવો છો .

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન

 બોટી બચ�વ�ો, બોટી પઢ�આ�ો જોવ� 
મહ�આભભય�નનો ક�રણો દોશમ�ં પ્રથવ�ર 
સોક્સ રોનશય�ો 1000 પરુુષ�ો સ�મો 1020 
મદહલ�આ�ોન�ો રહ્�ો. 

નોશનલ ફો ધમલી હો લ્થ સવગે પ્રમ�ણો 
ભ�રતમ� ંસસં્�કીય પ્રસુધતથી મ�ડંીનો 
બ�ળક�ોન�ં રસીકરણ આનો નશશુ 
જન્મદરમ� ંક�ધંતક�રી ફોરફ�ર આ�વ્ય�ો છો .

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

પડરવત્ણન, સવાતમતવ ્ોજનાનું વવસતરણ, એક દેશ-એક રેશન 
કાિ્ણ  ્ોજનાનું વવસતરણ, ઇ-શ્મ પોટ્ણલ, દેશમાં 100 સૈનનક 
સુ્લ શરૂ કરવાની પહેલ, લેહમાં સેન્ટટ્લ યુનનવર્સટી, કૌશલ્ 
વવકાસ, નાણાંકી્ સુધારાઓના ઉપા્, તમનનમમ ગવ્ણમેન્ટ, 
મેક્ર્મમ ગવ્ણનનસ અને માત્ર નવ મહહનાની મુદતમાં બજટેની 
મોટા ભાગની જાહેરાતો પર અમલ થઈ ગ્ો છે.

હહતધષારકો સષાથે વડષાપ્ધષાનનો સુંવષાદ
વીતેલા વર્ણમાં સરકારના કામકાજમાં ગતત આવવા પાછળનું 
કારણ એ છે કે મે 2014માં વિાપ્રધાન બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ 
પોતાની સરકારની કામ કરવાની પધિતત અંગે રોિમેપ તૈ્ાર કરી 

રાખ્યો હતો. તેમનું કહેવું હતું કે, સરકારો લોકોને નવા અધધકાર 
આપતાં પહેલાં બહુ વાતો કરે છે, પણ બંધારણે તો પહેલાંથી 
જ ઘણાં બધાં અધધકાર આપેલાં છે, તેથી કા્દાની નહીં, પણ 
એક્શન એટલે કે નીતતઓ અને ્ોજનાઓ સાથે સંકળા્ેલી 
જાહેરાતોનો વાસતવવક અમલ કરવાની જરૂર છે. લાલ ડકલલા 
પરથી તેમનું પ્રથમ સંબોધન હો્ કે 2021માં આ્ઠમું સંબોધન. 
તેઓ સુશાસનના અભભગમ સાથે કિક નનણ્ણ્ો લઈને તેને 
સમ્બધિ રીતે લાગુ કરવાની તરફેણમાં છે. વત્ણમાન કેન્દ્ર 
સરકારની શાસનની ગતતનો અંદાજ તેનાં પરથી લગાવી 
શકા્ કે સંસદમાં બજટે રજૂ થ્ા પછી વિાપ્રધાન મોદીએ 
જાતે િઝનથી વધુ સેક્ટરના હહતધારકો સાથે સીધો સંવાદ 
ક્યો. 1 ફેબુ્આરીનાં રોજ બજટે રજૂ થ્ાના પખવાડિ્ાની 
અંદર 16 ફેબુ્આરીથી શરૂ થ્ેલી સંવાદ શૃંખલામાં વિાપ્રધાને 
ઉદ્ોગપતતઓ સાથે વેબબનાર પર જોિાઈને ડિસઇન્વેસ્મેન્ટની 
તરફેણ કરતા ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર, ઊજા્ણ, નાણાંકી્ સંસાધનોનું 
એકત્રીકરણ, આરોગ્ સુવવધાઓની જરૂર, સંરક્ણ ક્ેત્રમાં 
આત્મનનભ્ણરતા, મોનેટાઇઝેશન, નાણાંકી્ સેવા, કૃષર, ખેિૂત, 
શશક્ણ અને ઉદ્ોગોને પ્રોત્સાહન માટેની પીએલઆઇ સ્ીમ 

મ�ત્ર 11 મદહન�મ�ં ક�ોધવડની બો સ્વદોશી 
રસી આનો 9 મદહન�મ�ં જ 100 કર�ોડન� 
આ�કંડ� પર પહ�ંચવંુ આો સકંલ્પથી 
ભસધ્િનુ ંપ્રમ�ણ છો .

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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પર ભવવષ્નાં રોિમેપ પર ચચશા કરી હતી.

 ‘સુંકલપથી સસધ્ધિ’નષા મષાગગે સષાતત્પૂણ્ષ વવકષાસનો મષાગ્ષ 
ચીંધયો
આજ ે ભારતને ગૌરવ અપાવનાર ખેલાિીઓનું સન્માન થઈ 
રહંુ છે. રમતગમતમાં યુવાનોએ ભારતનું નામ ઉજળું કયુ્ણ છે. 
પ્રગતતના માગષે આગળ વધી રહેલા દેશ અને વવશ્વમાં સમગ્ 
માનવ જાત સમક્ કોવવિના સમ્ગાળામાં બહુ મોટો પિકાર 
આવ્ો. પણ, ભારતે ખૂબ સં્મ, ધીરજ સાથે આ લિાઈ લિી છે. 
આ લિાઈમાં અનેક પિકારો આવવા છતાં દેશવાસીઓએ દરેક 
ક્ેત્રમાં અસાધારણ ગતતથી કામ કયુું. જો કે અહીં ્ ાત્રા પૂરી નથી 
થતી. દેશે હજુ ઘણુ આગળ વધવાનું છે. તમામ ગામિાંમાં રસતા 
હો્, તમામ પડરવારોનાં બેન્ક ખાતા હો્, તમામ લાભાથષીઓ 
પાસે આયુષ્માન ભારતનું કાિ્ણ  હો્. તમામ પાત્ર વ્ક્તઓને 
ઉજજવલા ્ોજનામાં ગેસનાં જોિાણ મળે એ જરૂરી છે. સરકાર 
વીમા ્ોજના, પેન્ન ્ોજના, આવાસ ્ોજના સાથે દરેક પાત્ર 
વ્ક્તને જોિવા માગે છે. વવકાસના ફળથી વંધચત રહી ગ્ેલા 
વગ્ણ અને વવસતારને સાથે લઈને દેશ આગળ વધી રહ્ો છે. કેન્દ્ર 
સરકાર એ સુનનલચિત કરી રહી છે કે સમાજની વવકાસ ્ાત્રામાં 
કોઈ વ્ક્ત,વગ્ણ, કોઈ વવસતાર, દેશનો ખૂણો પાછળ ન રહી 
જા્. સવષાંગી વવકાસના સંકલપ સાથે આધુનનક માળખાકી્ 
સુવવધાઓ માટે પ્ર્ાસ ચાલી રહ્ો છે. આ દ્રણષટકોણ સાથે 
પ્રધાનમંત્રી ગતતશક્ત ્ોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

આધુનનક વવશ્વમાં પ્રગતતનો પા્ો આધુનનક ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર 
પર જ બને છે, જ ેમધ્મ વગ્ણની જરૂડર્ાતો, આકાંક્ાઓ પણ 
પૂરી કરે છે. આ વાતને સમજીને સરકારે જમીન, જળ અને 
આકાશ એમ દરેક ક્ેત્રમાં અસાધારણ ઝિપ અને મોટા પા્ા 
પર કામ કરીને બતાવયું છે. નવા જળમાગ્ણ તથા સી પલેન સેવા 
શરૂ કરવામાં આવી છે. ભારતી્ રેલવે પણ ઝિપથી આધુનનક 
અવતાર ધારણ કરી રહી છે. કોવવિ બાદ સજા્ણ્ેલી આર્થક 
પડરસ્થિતતમાં મેક ઇન ઇનન્િ્ાને વેગ આપવા માટે પ્રોિક્શન 
લલન્ક્ડ ઇનસેલન્ટવ (પીએલઆઇ) ્ોજના પડરવત્ણનનું માધ્મ 
બની રહી છે. આ ્ોજનાને કારણે આવેલા પડરવત્ણનનું ઉત્તમ 
ઉદાહરણ ઇલેક્ટટ્ ોનનક ક્ેત્ર છે. મોટાં પડરવત્ણન લાવવા અને 

બજટે સયધષારોઃ એક નવી રદશષા
દેશમાં ‘બજટે પૂવષે પરામશ્ણ’ની જ પરંપરા હતી. પણ 
સંસદી્ ઇતતહાસમાં પ્રથમ વાર કોઈ સરકારે બજટે 
પછી પણ તમામ હહતધારકોને એક મંચ પર લાવીને કામ 
શરૂ કયુું, જથેી બજટે માટે આવેલાં સૂચનોને અમલના 
તબક્ા સુધી લઈ જવા્. વિાપ્રધાન મોદી કહે છે, 
“દરેક ભારતવાસી પ્રગતત માટે અધીરો છે. 130 કરોિ 
ભારતી્ોની આકાંક્ાઓ અમને ઝિપથી આગળ વધવા 
માટે પ્રેરણા આપે છે. નવા ભારત સાથે સંકળા્ેલી 
અપેક્ાઓ જટેલી સરકાર પાસે છે, એટલી જ દેશનાં 
ખાનગી ક્ેત્ર પાસે પણ છે.” જીવનમાં ના સરકારનો અભાવ 
હો્, ના સરકારનો પ્રભાવ હો્. આ વવચાર સાથે સરકારે 
સામાન્ય બજટેને રાષટટ્  નનમશાણનું માધ્મ બનાવયું છે. આની 
શરૂઆત 2016માં કેબબનેટના એક મહતવનાં નનણ્ણ્ સાથે 
થઈ હતી, જ્ારે બજટે રજૂ કરવાની તારીખને ફેબુ્આરીના 
છેલલાં ડદવસથી આગળ કરીને પ્રથમ ડદવસ કરવામાં આવી 
હતી. સરકારનું માનવું છે કે 1 એવપ્રલથી નવું બજટે અમલી 
થા્ તો એ જ ડદવસથી તમામ ્ોજનાઓ પણ લાગુ કરી 
દેવી જોઇએ અને ફેબુ્આરી-માચ્ણમાં તેની તૈ્ારી પૂરી કરી 
લેવી જોઇએ. સરકારની આ તૈ્ારીઓને પડરણામે કોવવિ 
મહામારી બાદ આવેલું ઐતતહાલસક બજટે ‘નૂ ઇનન્િ્ા’ના 
પા્ાને મજબૂત કરવા અને ભારતને આર્થક મહાસત્તા 
તરીકે થિાવપત કરવાનું સંકલપ પત્ર બનું. આ બજટે પર 
અમલ કરીને દેશ હવે પ્રગતતનાં માગષે અગ્ેસર છે.

રૂ. 107 લ�ખ કર�ોડની ર્ધત શક્તિ જોવ� 
ઇન્ફ્�સ્ટ્રક્ચરન� નોશનલ મ�ર્ર પ્�ન 
દ્�ર� દોશમ�ં સકંનલત ધવક�સનો ર્ધત

સુધારા કરવા માટે રાજકી્ ઇચ્છાશક્તની જરૂર પિે છે 
અને લોકો જોઈ રહ્ા છે કે ભારત સરકારમાં રાજકી્ 
ઇચ્છાશક્તની કોઇ કમી નથી. આજ ે દુનન્ા જોઈ રહી છે 
કે ભારત કઈ રીતે સુશાસનનો નવો અધ્ા્ લખી રહંુ છે. 
પ્શાવરણના સંરક્ણમાં ભારતનો અવાજ બુલંદ બની રહ્ો છે. 
21મી સદીના ભારતમાં મોટાં લક્ષ્ય નનધશાડરત કરીને તેને હાંસલ 
કરવાનું સામર્્ણ છે. વવદા્ લઈ રહેલા વર્ણની સમીક્ા કરીએ 
તો, 2021નાં વર્ણમાં સરકારે અનેક સફળતા મેળવી. ‘ભારત 
સવયોપડર’ના મંત્રના આ વર્ણમાં સમગ્ રાષટટ્એ સાબબત કરી 
દીધું છે કે ભારત કોઈનાથી ઉતરતું નથી. ભારતવાસીઓનો 
આ સંકલપ છે કારણ કે સંકલપની સાથે મહેનત અને પરાકાષ્ઠા 
ના હો્ ત્ાં સુધી સંકલપ લસધ્ધિમાં પડરવર્તત નથી થતો. વર્ણ 
2021ના પ્રારંભમાં દેશની અપેક્ાઓ કઈ રીતે સાકાર થઈ તે 
અંગે આ કવર સ્ોરીમાં વાંચી શકશો. 

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

કોવવિે આપણન ેએક પાઠ શીખવયો છે કે રોગચાળા સામેની લિાઇ આજ પરૂતી મયયાડદત નથી, ભવવષયમાં આવનારી આ પ્રકારની 
પડરસ્થિતત મા્ેટ પણ દેશન ેતયૈાર કરવાનો છે. તથેી, િેલ્થકેર સું્બુંધધત દરેક સકે્ટરન ેમજબતૂ ્બનાવવુું પણ એ્ટલુું જ જરૂરી છે. આ 
મા્ેટ ભારતના ખૂણ ેખૂણ,ે છેવાિાના વવસતારોમાં શે્ષઠ આરોગય સવુવધાઓની જરૂર િતી. આ ડદશામાં સૌથી મો્ટી અન ેનનણયાયક 
પિેલ આ વખત ેસામાન્ય ્બજ્ેટમાં કરવામાં આવી િતી, જ્ારે નાણામુંત્રીએ ઈતતિાસમાં 137 ્ટકાના સૌથી મો્ટા વધારા સાથે 

આરોગય ક્ષતેે્ર ભારતની આત્મનનભ્ષરતાની બલ ુવપ્રન્ટ દેશ સમક્ષ રજૂ કરી િતી. પ્રથમ વખત આરોગય ક્ષતે્રન ેસવચ્છતા સાથ ેજોિવામાં 
આવયુું િતુું. સવ્ષગ્રાિી અભભગમ સાથ ેઆરોગય ક્ષતે્ર સું્બુંધધત માળખાકીય સવુવધાઓને સધુારવાનો સરકારનો િેત ુિતો અન ેચાર 

ક્ષતે્રો પર ધયાન કેણન્દ્રત કરવાનો િતો-

એાત્મનનભ્ષરિા દ્ારા 
કાંતિકારી પદરવિ્ષનની પહ� લ

રોગોને ડષામવષા 
મષાટે સવચ્છતષા પર 

વવશેર ધયષાન

ઇન્ફ્ષાસ્ટ્્ચર 
અને પ્ોફેશનલની 

સુંખ્યષા અને 
ગયણવત્તષામાં વધષારો

ગરીબોને સસતી 
અને અસરકષારક 

સષારવષાર મળે

સમસયષા ઉકેલવષા 
મષાટે મમશન 
મોડમાં કષામ

 એાત્મનનભ્ષર ભારિ દડનજટલ સ્વાસ્થ્ય તમશનની શરૂએાિ...

શયું થ્યું  ્બજટે પહેલાં જ વડિાપ્રધાન મોદીએ 15 ઓગટિ 2020ના રોજ લાલ ફકલલા 
પરથી 6 રાજ્ોમાં પાયલટ પ્રોજકે્ તિરીકે તિેની શરૂઆતિ કરી હતિી. 2021-22નાં ્બજટેમાં 
જોગવાઈ કયમા ્બાદ 27 િપટેમ્બરથી િમગ્ દેશમાં તિેની શરૂઆતિ કરવામાં આવી છે.

નીતિ 
ઘડવૈયા 

ક�ન્દ્ર 
સરકાર રાજ્ય 

સરકાર 

પ્રા�ગ્ામ 
મ�ન�જર

નનયામક

એ�સા�સસએ�શન

ડ�વલપમ�ન્ટ 
પાટ્ષનર 

એ�નજીએા� એન્ય 
વ્યવસાતયક

ડા�ક્ટર 
મા�ડન્ષ 
એાયુર

હ� લ્થ ટ�ક 
કંપનીએા�

ટીપીએ�
ઇન્્યા�રન્સ

હા�સ્પિટલ 
ક્લિનનક

લ�બા�ર�ટરી, 
ફામ્ષસી, 
વ�લન�સ સ�ન્ટર

પ્રા�વાઇડર

સંલગ્ન 
ખાનગી 
સંસ્ા

હ� લ્થક�ર 
પ્રા�ફ�શનલ્સ

એ�નજીએા�

વહીવટીિંત્ર

તિે દરેક નાગફરકને આપવામાં આવશે જ ે
તિેમના આરોગય ખાતિા તિરીકે પણ કાય્ય 

કરશે. આ આરોગય ખાતિામાં દરેક ટેટિ, 
દરેક રોગ, ડિૉક્રની એપોઇન્ટમેન્ટ, લીધેલી 

દવાઓ અને નનદાનની વવગતિો હશે.

આરોગય આઇડિી મિતિ અને ્વૈસછિક 
છે. તિે આરોગય ડેિટાનું વવશલેષણ 
કરવામાં મદદ કરશે અને આરોગય 
કાય્યક્રમોના વધુ િારા આયોજન, ્બજટે 
અને અમલીકરણની ખાતિરી કરશે

દેશનષા દરેક નષાગરરકને રડસજટલ હેલ્થ આઈડી આપવષામાં આવશે, જમેાં 
તેમનો સુંપૂણ્ષ સવષાસ્થ્ય રેકોડ્ષ  છે જા

હ�ર
ાિ

   

પદરણામ

137 ટક� વિ�ર�ો બજોટની 
જાોર્વ�ઇઆ�ોમ�ં. તોનો વિ�રીનો રૂ. 
2,23,846 કર�ોડ કરવ�મ�ં આ�વ્યું

એાત્મનનભ્ષર 
ભારિ દડનજટલ 

સ્વાસ્થ્ય 
તમશન

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

કા�તવડ સામ�ની લડાઈમાં 
સફળિાની રસી

ગ્ા વરષે જ્ારે વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલાં જનતા કર્ુ્ણ 
અને પછી સમગ્ દેશમાં લોકિાઉનની જાહેરાત કરી, ત્ારે આપણે 
આફતના એવા વંટોળમાં ફસા્ા હતા, જનેા વવશે કોઈને કંઈ ખબર 
ન હતી. વવશ્વનો કોઈ દેશ આ મહામારી સામે લિવાના ઉપા્ જાણતો 
ન હતો. દરેકના મનમાં સેંકિો પ્રશ્ો હતા. પરંતુ મહામારી શરૂ થ્ાના 
11 મહહનાની અંદર જ ભારતમાં બે સવદેશી રસી શોધાઇ ગઈ અને 
રસીકરણ શરૂ થ્ાનાં માત્ર 9 મહહનામાં અમે 100 કરોિ રસીના 
િોઝને પાર કરીને વવશ્વવવક્મ સજી્ણ  દીધો. 

આ� તસવીર હરદ�ોઈ જિલ્�ન� બડ�ર� ગ�મની છો . કોન્દ્ર સરક�ર 
દ્�ર� સંચ�જિત ‘હર ઘર દસતક’ ક�ર્યક્રમ આંતગ્યત આ� રસીકરણ 
કરવ�મ�ં આ�વી રહ્યં છો . આ� ક�ર્યક્રમ હો ઠળ વ્યક્તિ જ�ં પણ છો, 
તોની પ�સો િઈનો તોન્યં રસીકરણ કરવ�મ�ં આ�વી રહ્યં છો .
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એા રીિ� ચાલું તવશ્વનું સાૈથી મા�ટંુ રસીકરણ એસભયાન
કયલ ડોઝ પ્થમ ડોઝ બીજો ડોઝ

35,000  કરોડ રૂવપયષાની જોગવષાઈ કોવવડન રસી અને રસીકરણ 
અભભયષાન મષાટેજા

હ�ર
ાિ

 
પરરણષામ.. 
16 જાન્ુઆરીએ ્બે ્વદેશી રિીઓ િાથે વવશ્વનું િૌથી મોટંુ અને 
મિતિ રિીકરણ અભભયાન શરૂ કરવામાં આવ્ું હતું. 100 કરોડિ 
રિીકરણનો આંકડિો પાર કરનાર ભારતિ વવશ્વનો ્બીજો દેશ ્બન્ો. 5 
ફડિિેમ્બર સુધીમાં 128 કરોડિથી વધુ રિીના ડિોઝ આપવામાં આવયા 
છે. આ આંક ઘણાં દેશોની વિમતિ કરતિા વધુ છે.

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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મધ્યપ્રદેશનાં દાતિ્યામાં જિલ્ા વહીવટીિંત્ર ઘરે-ઘરે જઈને માહહિી એકત્ર 
કરી રહ્યં છે.િમેણે હજ્ય  સ્યધી રસી નથી ્ીધી. એવાં ્ોકોને િેમને િેમનાં 

ઘરે અને ખેડૂિોને ખેિરોમાં રસી આપવામાં આવી રહી છે. દેશમાં રસીકરણની 
જાગૃતિ ્ાવવા અને વધ્યને વધ્ય ્ોકો સ્યધી પહોંચવાના પ્ર્યાસ અંગેના અહેવા્ 
િમે 'ન્ૂ ઈન્ડ્યા સમાચાર'માં વાંચ્યા હશે. ભારિની ્ગભગ 94 કરોડ પ્યખિ 
વસતિને રસીકરણ કરવા માટે જ્ારે 16મી જાન્્યઆરીથી હેલ્થકેર વક્ક સ્કથી આ 
મહાઅભભ્યાન શરૂ થય્યં  ત્ારે કોઈને ખ્ા્ નહોિો કે માત્ર 9 મહહનામાં ભારિ 
100 કરોડ રસીના ડોઝન્યં સીમાચચહ્ન હાંસ્ કરશે. વવશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના ડેટા 
અન્યસાર, ભારિ આવી ક્ષમિા દશશાવનાર વવશ્વનો માત્ર બીજો દેશ છે. 

આ� રીતે ભ�રતમ�ં રસીકરણ આભભય�ને વેગ પકડ�ે
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ક�ેવવડન� નવ� વેરરન્ટ આને 
રસીકરણ આંગે વડ�પ્રધ�નની 
ઉચ્ચ સતરીય બેઠક
કટોવવડના નવા વેરરન્ટ 'ઓમિક્ટોન'  અગં ે વધતી 
જતી ચિંતાઓન ેધ્ાનિાં રાખીન ેવડાપ્રધાન નરટેન્દ્ર 
િટોદીએ એક ઉચ્ચ સતરી્ ્બઠેકની અધ્ક્ષતા 
કરી હતી. આ ્ેબઠકિાં નવા વેરરઅન્ટથી ્બિંવા 
િા ટ્ે ્્ટેકકગ, ટ્ેસ્સ્ટગ, ્્ટેસસગ પર ભાર મકૂવાનંુ 
જણાવવાિાં આવ્ંુ છે. આની સાથે કટે્લીક 
નવી િાગ્ગદર્શિકા પણ જારી કરવાિાં આવી છે. 
જોખિી દટેશિટો (એ્ રરસ્ક)િાંથી આવતા મસુાફરટો 
િા ટ્ે RTPCR ટ્ેસ્ટ ફરજિ્ાત કરવાિાં આવ્ટો 
છે. જ્ાં સુધી ટ્ેસ્ટનુ ંપરરણાિ ન આવે ત્ાં સધુી 
મસુાફરટો એરપટો ્્ગની ્બહાર નીકળી શિકશિ ે નહીં. 
તિાિ એરપટો ્્ગ  પર RTPCRની વધારાની સવુવધા 
પણ ઉપલબ્ધ કરાવવાિાં આવી રહી છે. જોખિ 
ધરાવતા દટેશિટો જસવા્ના અન્ય દટેશિટોના મસુાફરટોએ 
14 રદવસ સુધી સવ-નનરીક્ષણ કરવંુ પડશેિ. એર 
સુવવધા પટો ્્ગલ પર ઉપલબ્ધ ડટેકલરટેશિન ફટોિ્ગ પણ 
ભરવંુ પડશિ ેઅન ેછેલલાં 14 રદવસ ક્ાં ક્ાં પ્રવાસ 
ક્યો હતટો તનેી વવગતટો પણ આપવાની રહટેશિ.ે

માર્ગદર્શિકાની મુખ્ય વાતો-
જો પટોઝિટ્વ રરપટો ્્ગ  આવે તટો જીનટોિ જસકવન્સસગ 
કરવાિાં આવશેિ. સાત રદવસ એકાંત (સલે્ફ 
આઇસટોલેશિન)િાં રહટેવુ ં પડશેિ. વવદટેશિથી 
આવતા મસુાફરટોની િાટહતી િળેવવા િા ટ્ેની 
જસસ્ટિ િજબૂત કરવાિાં આવશિ.ે આ ઉપરાંત, 
પટોઝિટ્વવ્ી રટે્ને પાંિં ્કાથી નીિેં રાખવાનટો 
લક્ષાંક પણ આપવાિાં આવ્ટો છે.

આ�ર�ેગય-સ્વચ્છત�
કવર સ�ેરી 
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ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 ડડિસેમ્બર, 202114

બા ળકો દેશનુ ંભવવષ્ છે, તેથી તમેને સરુશક્ત જીવન પ્રદાન કરવુ ંએ પણ દેશનું 
મહતવપૂણ્ણ લક્ષ્ય છે. પરંત ુભારતમાં, પાંચ વર્ણથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં 

નમુોકોકકલથી થતો નમુોનન્ા મતૃ્નુુ ંમુખ્ય કારણ છે. તથેી જ બજટેમાં નાણામંત્રીએ 
આ વરષે ભારતના રસીકરણ કા્્ણક્મમાં સવદેશી નમુોકોકલ રસીનો 
સમાવેશ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. 29 ઓક્ટોબરે ભારતના સાવ્ણવત્રક 
રસીકરણ કા્્ણક્મમાં તનેો સમાવશે કરવામાં આવ્ો હતો. આ 
અતંગ્ણત હવ ેસમગ્ દેશમાં પાંચ વર્ણથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને 
નમૂોકોકલની સવદેશી રસી મફતમાં લગાવવામાં આવી રહી છે.

સાવ્ણવત્રક રસીકરણ કા્્ણક્મ (યુનનવસ્ણલ ઇમયુનાઇઝેશન 
પ્રોગ્ામ-UIP) સૌથી મોટા જાહેર આરોગ્ કા્્ણક્મોમાંનો એક 
છે, જ ેવાર્રક આશરે 2.67 કરોિ નવજાત શશશુઓ અને 2.9 
કરોિ સગભશા સ્ત્રીઓને આવરી લે છે.

રોગ વવરુધિ મફતમાં રસી 
આપવષામાં આવી રહી છે 
UIP અુંતગ્ષત12

ર�ષ્ટ્રીય સતર પર 10 ભબમ�રીઆ�ો ધવરુ્િ રસીકરણ કરવ�મ�ં આ�વી રહ્ું છો

n રડપ્ેરીયષા, n પટય્ષ સસસ, n હટટનેસ, n પોસલયો,ઓરી, 
n રૂબેલષા (બષાળકોમાં ટીબીનયું ગુંભીર સવરૂપ),  n રોટષાવષાયરસ 
ડષાયેરરયષા, n હેપેટષાઇહટસ બી, n હહમોરફલીસ ઇન્લયએનઝષા 
ટષાઇપ બીને કષારણે થતો મેનેન્જાઇટીસ અને ન્ૂમોનનયષા

ઉપ-રાષટટ્ ી્ અથવા પ્રાદેશશક સતરે નૂમોક્ોકલ અને 
જાપાનીઝ એધ્નસલસડફલલટીસ એમ બે રોગો સામે 
રસીકરણ અભભ્ાન ચલાવવામાં આવી રહંુ છે.

બાળકા�ન� સલામિી કવચ
સમગ્ દેશમાં ન્ૂમોકોકલની 
સવદેશી રસીનષા અભભયષાનની 
શરૂઆત

 જા
હ�ર

ાિ
 

આ�ઝ�દી પછી આ�ર�ોગય આનો આ�ર�ોગય સુધવિ�આ�ો 
પર જાોઈઆો તોટલું ધ્�ન આ�પવું જાોઇતું હતું, 
તોટલું નથી આ�પવ�મ�ં આ�વ્યું. હો લ્થકોર ભસર્મમ�ં 
આભ�વનો ક�રણો ર્રીબ આનો મધ્મ વર્્ત ચચંધતત 
રહો ત�ો હત�ો. આ� ય�ોજન� આ� ખ�મીનો દૂર કરવ�ન�ો 
ઉપ�ય છો . આમો ર�ોર્ચ�ળ�ન�ો સ�મન�ો કરવ� મ�ટો 
સક્ષમ બનીઆો તો મ�ટો આ�ર�ોગય તંત્રનો તૈય�ર 
કરવ�મ�ં આ�વી રહ્ું છો .

નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન
(વ�ર�ણસીમ�ં આ�ત્મનનભ્તર સ્વસ્ ભ�રત ય�ોજન�ની 

શરૂ કરતી વખતો)

ઓક્સિજન ઉતપષાદનમાં વધષારો, જથેી કટોકટીનષા સમયમાં 
જરૂરરયષાત પ્મષાણે ઓક્સિજનનો પૂરવઠો મળી રહેજા

હ�ર
ાિ

પરરણષામ.. ઓક્ો્બર સુધીમાં દેશમાં 1,200થી વધુ પ્રેશર PSAને 
પીએમ કેિ્ય અંતિગ્યતિ ભંડિોળ પયૂરં પાડિવામાં આવ્ું છે, જમેાંથી 
1,100થી વધુ પલાન્ટ ચાલુ કરવામાં આવયા છે, જનેાથી પ્રમતિ ફદવિ 
1,750 મેહટ્ક ટનથી વધુ ઓક્સિજનનું ઉતપાદન થાય છે.

આ�ોઇલ આનો ર્ોસ કંપનીઆ�ો દ્�ર� 62 પીઆોસઆો પ્�ન્ટની સ્�પન�. આ�મ 
હવો, આ�ોક્ક્સજન ઉત્�દન ક્ષમત� 10 ર્ણ�થી વિી ર્ઈ છો .

પરરણષામ... 29 ઑક્ો્બરે આરોગય પ્રધાન મનસુખ માંડિવવયાએ િમગ્ 
દેશમાં ન્ુમોકોકલ કો્જુગેટ રિીનું અભભયાન શરૂ ક્ુું. તિેનાથી દર વષવે 50 
હજાર નનદયોષ ્બાળકોનાં જીવ ્બચશે.

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

કો વવિ સમ્ ેસજા્્ણ લેી પડરસ્થિતત પરથી બોધપા્ઠ લઈન ેકેન્દ્ર 
સરકારે સકં્મક રોગનુ ંનનદાન અન ેતેની રોકથામ માટે તપાસ 

અન ેસારવારનુ ંમજબતૂ માળખુ ંથિાપવા પર ભાર મકૂ્ો છે. પ્રધાનમતં્રી 
આત્મનનભ્ણર સવથિ ભારત આ ડદશામાં સૌથી મહતવનુ ંપગલંુ છે. ગામ, 
બલોક, લજલલા, પ્રાદેશશક અન ેરાષટટ્ ી્ સતર સુધી ડક્હટકલ હેલ્થકેર 

મજબૂત થા્ તેવો લક્ષ્ય છે. આ તમશનના ત્રણ પાસા છે

 એારા�ગય માળખું બદલવાની શરૂએાિ
64,180  કરોડ રૂવપયષાની પ્ધષાનમુંત્રી આત્મનનભ્ષર સવસ્ 
ભષારત યોજનષા દ્ષારષા બલોકથી માંડીને શહેરો સયધી આરોગય 
સેવષાઓનયું આધયનનક મષાળખયું તૈયષાર કરવયું

જા
હ�ર

ાિ
 

પરરણષામ... 25 ઓક્ો્બરનાં રોજ વારાણિીથી 
વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 6 વષ્યની યોજનાની 
શરૂઆતિ કરી દીધી છે.

 602 નજલ્ામાં દકટીકલ ક�ર 
યુનનટની શરૂએાિ

n િા્ગ્નોસ્સ્ક લસસ્મ હે્ઠળ, આરોગ્ અને વેલનેસ 
લસસ્મ સાથે મફતમાં રોગની તપાસ કરવામાં આવશે, 
જો સમસર રોગનું નનદાન થશે તો રોગ ગંભીર થવાની 
સંભાવના ઘટી જશે.

n તેની સારવાર માટે 600થી વધુ લજલલાઓમાં ડક્હટકલ 
કેર બેિ તૈ્ાર કરવામાં આવશે. 125 લજલલાઓમાં 
રેફરલ સેવા. તાલીમ, ક્મતા નનમશાણ અને 
હોસ્સપટલમાં સુવવધાઓમાં વધારો થશે. સજ ્ણરી નેટવક્ણ  
મજબૂત બનાવવા માટે રાજ્ોમાં ચોવીસ કલાક 
ચાલતા ઓપરેશન ઇમરજનસી સેન્ટર પણ થિાપવામાં 
આવશે. 

 n રોગોની તપાસ સાથે સંકળા્ેલું ટેસ્સ્ગ 
નેટવક્ણ  બીજો મહતવનો મુદ્ો છે. જરૂરી 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચરનો વવકાસ થશે. 730 લજલલામાં 
ઇન્ટીગ્ેટેિ લસસ્મ િેવલપ થશે. આ નેટવક્ણ ને 
વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે. ડરસચ્ણ 

સંથિાઓને મજબૂત બનાવવામાં આવશે. આને કારણે 
દેશના ખૂણે ખૂણે સારવાર અંગેની ઇકો લસસ્મ 
વવર્ાવવામાં આવશે.

n વવશેર ફોકસ ધરાવતા 10 રાજ્ોમાં 17,788 ગ્ામીણ આરોગ્ 
કેન્દ્રો માટે મદદ. તમામ રાજ્ોમાં 11,024 શહેરી આરોગ્ અને 
કલ્ાણ કેન્દ્રોની થિાપના

n દેશનાં તમામ લજલલાઓમાં સંકલલત જાહેર આરોગ્ લેબોરેટરીની 
થિાપના કરવામાં આવશે અને 11 રાજ્ોના 3382 બલોર્માં જન 
આરોગ્ એકમો પર વવશેર ભાર મૂકવામાં આવશે.

n દેશનાં 602 લજલલા અને 12 કેન્દ્રરી્ સંથિાઓમાં ડક્હટકલ કેર 
હોસ્સપટલ બલોકની થિાપના. નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કન્ટટ્ ોલ 

(NCDC)ની પાંચ પ્રાદેશશક શાખાઓ અને 20 મેટટ્ ોપોલલટન હેલ્થ 
સવષેલનસ યુનનટ્સને મજબૂત બનાવવામાં આવશે.

n જાહેર આરોગ્ લેબોરેટરીઝને જોિવા માટે તમામ રાજ્ો / 
કેન્દ્રશાલસત પ્રદેશોમાં ઇન્ટીગ્ેટેિ હેલ્થ ઇન્ોમષેશન પોટ્ણલનું 
વવસતરણ કરવામાં આવશે. 17 નવા જાહેર આરોગ્ એકમોની 
થિાપના કરવામાં આવશે તથા 32 એરપોટ્ણ , 11 સી પોટ્ણ  અને સાત 
લેન્િ ક્ોસસગસ પર સ્થિત વત્ણમાન 33 જાહેર આરોગ્ એકમોને 
મજબૂત કરવામાં આવશે.

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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સ્વસ્ ભારિ િરફ એાગ�કૂચ

n આયુર પ્રણાલલનાં શશક્ણ અને તાલીમનું વવસતરણ કરવામાં 
આવી રહંુ છે, જથેી સારવારને બદલે નનવારણ પર આધાડરત 
તબીબી વ્વથિાને વધુ સારો આકાર આપી શકા્.

n  આનાથી આરોગ્ પ્રણાલી પર રોગના ખચ્ણનું ભારણ ઘટશે 
અને રોગોના નનવારણ સંબંધધત ભારતની સૌથી જૂની પ્રણાલલને 
દેશ અને વવદેશમાં વધુ લોકવપ્ર્ બનાવવામાં આવશે.

n  12 હજારથી વધુ આયુર હેલ્થ-વેલનેસ સેન્ટર થિાપવાની 
શરૂઆત કરવામાં આવી છે. દેશભરમાં 6 આયુર કોલેજો, 
12 પીજી આયુર સંથિાઓ, 10  અંિરગ્ેજ્ુએટ સંથિાઓનું 
ઈન્ફ્ાસ્ટ્્ચર અપગ્ેિ કરવામાં આવી રહું છે

n  50 બેિ, 30 બેિ, 10 બેિની નવી આયુર હોસ્સપટલોના 
નનમશાણની શરૂઆત. આ ઉપરાંત 50 બેિ ધરાવતી 101 
હોસ્સપટલનું ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર અને 152 આયુર ડિસપેનસરીને 
અપગ્ેિ કરવામાં આવી રહી છે.

n  અરૂણચાલના પાસીઘાટમાં આયુરના નેશનલ ઇસ્ન્ણ 
ઇન્નસ્ટ્ુટ ઓફ ફોક મેડિસીન (NEIFM)માં આયુવષેદ ડરસચ્ણને 
વેગ મળશે. તે ટટ્ ાનસ હહમાલ્ન વવસતારોમાં હોવાથી આયુરના 
તમામ ક્ેત્રોમાં ડરસચ્ણને પ્રોત્સાહન મળશે.

n  પબબલક હેલ્થકેર લસસ્મમાં 20,000 ICU બેિ વધારવામાં 
આવ્ા છે, જમેાંથી 20 ટકા બાળકોના ICU બેિ હશે.

n  હાલના સામુદાષ્ક આરોગ્ કેન્દ્રો, પ્રાથતમક આરોગ્ કેન્દ્રો, 
6-20 બેિ ધરાવતા પેટા આરોગ્ કેન્દ્રોમાં વધારાના બેિ 
ઉમેરવામાં આવશે.

n  હટ્ર-2 અને હટ્ર-3 શહેરો-લજલલા વિામથકોમાં 50-100 
બેિની મોટી પ્રાદેશશક હોસ્સપટલો થિાપવામાં આવશે

n  મેડિકલ ગેસ પાઇપલાઇન લસસ્મ સાથે 1050 લલસ્્વિ 
મેડિકલ ઓક્ર્જન સ્ોરેજ ટેન્કની થિાપના. 8800 
એમબયુલનસનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે.

n  સેન્ટટ્લ હોસ્સપટલો, AIIMS  અને રાષટટ્ ી્ મહતવની અન્ય 
સંથિાઓ, નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટટ્ ોલ (NCDC)ને 
મજબૂત કરવામાં આવશે.

n  તમામ લજલલા હોસ્સપટલોમાં મેનેજમેન્ટ ઇન્ોમષેશન લસસ્મ 
અમલી બનાવવામાં આવશે, હાિ્ણવેર ક્મતામાં વધારો થશે

n  ઇ-સંજીવની પોટ્ણલમાં દૈનનક ટેલલ-કનસલે્શનની સંખ્યા 
50,000થી વધારીને પાંચ લાખ કરવામાં આવશે.

દેશમાં આ્યર સુંસ્ષાઓમાં શશક્ણ અને 
તષાલીમનયું વવસતરણજા

હ�ર
ાિ

પરરણષામ.. 14 જુલાઇએ  કેબ્બનેટે મંજયૂરી આપી. આ અંતિગ્યતિ 
દેશભરમાં આ્ુષ ઝશક્ણ િંસ્ાઓને મજબયૂતિ કરવા 
અને આ્ુષ િેવાઓ તિથા દવાઓને િરળતિાથી ઉપલબ્ધ 
કરાવવા માટે ‘રાષટ્ીય આ્ુષ મમશન’ને કે્દ્ર િરકાર 
પ્રાયોસજતિ યોજનાનાં રૂપમાં રૂ. 4607 કરોડિની જોગવાઇઓ 
િાથે 31 માચ્ય, 2026 સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે.

રોગચષાળષા સષામે અસરકષારક અને તવરરત પ્મતસષાદ 
મષાટે સજલલષા સતરની ક્મતષાને મજબૂત બનષાવવીજા

હ�ર
ાિ

પરરણષામ... કે્દ્રરીય કેબ્બનેટે 8 જુલાઈના રોજ કોવવડિ-19 
ઈમરજ્સિી ફર્પો્સિ અને હેલ્થ સિટિમ વપ્રપેડિ્યનેિ પેકેજ’ના 
્બીજા તિ્બક્ાને મંજયૂરી આપી હતિી. આ અંતિગ્યતિ રાજ્ોને 
િહાય આપવામાં આવશે. તિમામ 736 સજલલામાં ્બાળ 
ધચફકત્સા એકમો અને દરેક રાજ્માં ્બાળ ધચફકત્સા કે્દ્રોની 
સ્ાપના કરવામાં આવશે.

પદરણામ પદરણામ 

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

સ્વચ્છિાની નવી સવાર સાથ� 
હવ� શહ� રા�ન� નવું જીવન

n  3.5 લાખથી વધુ વ્ક્તગત, સામુદાષ્ક અને જાહેર શૌચાલ્ોનું નનમશાણ 
કરવામાં આવશે. સવચ્છ ભારત તમશન શહેરી 2.0 દ્ારા એક લાખથી ઓછી 
વસતત ધરાવતા શહેરોમાં પ્રવાહી કચરાનું સંપૂણ્ણપણે વ્વથિાપન કરવામાં 
આવશે.

n  આ ઉપરાંત, તેમાં અમૃત અંતગ્ણત ન આવતા શહેરોમાં દુષરત અને કાળા 
પાણીનું વ્વથિાપન સુનનલચિત કરવામાં આવશે. સાથે સાથે, તેની અંતગ્ણત 
શહેરોની થિાનનક સુધરાઇઓને ઓિીએફ+ અને એક લાખથી ઓછી 
વસતત ધરાવતા શહેરોને ઓિીએફ++ બનાવવાની ્ોજના છે, જથેી શહેરી 
વવસતારોમાં સલામત સવચ્છતાના લક્ષ્યને પૂરં કરી શકા્. 

n  ઘન કચરાના 100% નનકાલ સાથે સ્ત્રોતમાંથી જ કચરાને અલગ કરવા પર 
ધ્ાન કેણન્દ્રત કરવામાં આવશે. સસગલ યુઝ પલાસ્ીકને તબક્ાવાર રીતે 
બંધ કરવાની  સાથે બાંધકામ અને તોિફોિ દરતમ્ાન ઉતપન્ન થતા કચરાના 
પ્રોસેસસગ માટેની સુવવધાઓ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.

n  વાયુ પ્રદૂરણ ઘટાિવા માટે, ખાસ કરીને 5 લાખની વસતત ધરાવતા 
શહેરોમાં, મશીનો દ્ારા સફાઈ માટે કામદારોને તૈનાત કરવામાં આવી રહ્ા 
છે. સવચ્છતા અને કચરા વ્વથિાપન સાથે સંકળા્ેલા કમ્ણચારીઓના 
કૌશલ્ વવકાસની સાથે વ્ક્તગત રક્ણાત્મક સાધનો પર વવશેર ધ્ાન 
આપવામાં આવશે

ગામિાઓમાંથી ઘણા લોકો સારા જીવનની આકાંક્ા સાથ ેશહેરોમાં આવ ેછે. 
પરંત ુતમેનુ ંજીવનધોરણ ગામિાં કરતાં પણ મુશકેલ સ્થિતતમાં રહે છે. આ તમેનાં 

પર બેવિા માર સમાન છે. એક તો ઘરથી દૂર, અને ઉપરથી આવી સ્થિતતમાં રહેવાનુ.ં 
સવચ્છતા અન ેસારં જીવન એ સારા સવાસ્થ્ય તરફનુ ંપ્રથમ પગલુ ંછે. આ સ્થિતતને 
ધ્ાનમાં રાખીન ેસવચ્છ ભારત અન ેગણુવત્તાયુ્ ત જીવન અન ેશહેરોમાં સુવવધાઓના 
વવસતરણના લક્ષ્યને પરૂો કરવા માટે સવચ્છ ભારત તમશન અબ્ણન 2.0 અન ેઅમતૃ 
્ોજના 2.0 શરૂ કરવામાં આવી હતી.

અમૃત મમશન અને સવચ્છ ભષારત મમશન દ્ષારષા ‘ઇઝ ઓફ 
સલવવગ’ની રદશષામાં આગળ વધવયું.જા

હ�ર
ાિ

પરરણષામ.. વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 1 ઓક્ો્બરનાં રોજ અમૃતિ 2.0 
અને ્વછિ ભારતિ મમશન 2.0ની શરૂઆતિ કરી.

સ્વચ્છિા 2.0ની શરૂએાિ

1,41,600 કરોિ રૂવપ્ાનો ખચ્ણ થશે સવચ્છ ભારત 
તમશન 2.0 હે્ઠળ, જ ેઆ તમશનના પ્રથમ 
તબક્ા કરતાં અઢી ગણો વધારે છે

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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n  અમૃત 2.0નું લક્ષ્ય આશરે 4,700 ગામ, શહેરોને ‘જળ 
સુરશક્ત’બનાવવાનું છે. તે પાણીની જરૂડર્ાતોને પહોંચી 
વળવા, જળ સંથિાઓને પુનજી્ણ વવત કરવા, જળાશ્ોનું વધુ 
સારી રીતે સંચાલન કરવા,  ટટ્ ીટેિ વેસ્ વોટરનો પુનઃઉપ્ોગ 
કરવા માટે અમૃતની પ્રગતત માટે કામ કરશે,  જનેાથી જળ 
અથ્ણતંત્રને વેગ મળશે.

n  ડરસાઇકસલગ અને ટટ્ ીટેિ વેસ્ વોટરના પુનઃવપરાશથી 
શહેરોની પાણીની 20 ટકા અને ઉદ્ોગજગતની 40 ટકા 
માંગ પૂરી થવાની સંભાવના છે.અભભ્ાન હે્ઠળ કુદરતી 
સંસાધનોને કા્મી બનાવવા માટે સવચ્છ જળાશ્ોને પ્રદૂષરત 
થવાથી બચાવવામાં આવશે.

n  અમૃત 2.0  અંતગ્ણત સક્ુ્ણલર ઇકોનોમીના લસદ્ધાંતોને 
અપનાવવામાં આવશે અને ભૂગભ્ણ જળ એકમોનાં સંરક્ણ 
અને કા્ાપલટને પ્રોત્સાહન મળશે. આ તમશન આધુનનક 
અને વૈનશ્વક ટેકનોલોજી અને કૌશલ્નો ઉપ્ોગ કરીને 
િેટા આધાડરત ગવન્ણનસને પ્રોત્સાહન આપશે. શહેરો વચ્ચે 
પ્રગતતશીલ સપધશાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ‘પીવાના પાણીનો 
સવષે’ કરાવવામાં આવશે. અમૃત 2.0નો કુલ ખચ્ણ આશરે રૂ. 
2,97,000 કરોિ છે.

તમશન એમૃિ 2.0: ગટર એન� સ�પ્ટિક 
મ�ન�જમ�ન્ટ સાથ� જળ સુરસક્િ શહ� રા�

કરોડ રૂવપયષાનો ખચ્ષ કરવષામાં આવશે મમશન અમૃત 2.0 દ્ષારષા 
શહેરી પરરવષારોને પીવષાલષાયક અને રકફષાયતી જળ પયરવઠો તથષા 
સવચ્છતષા સેવષાઓ ઉપલબ્ધ કરષાવવષા મષાટે2,97,000

કરોડ ઘરોમાં નળનાં જોડષાણો આપીનેે 
4,700 શહેરી સ્ષાનનક સયધરષાઇનાં તમષામ 
ઘરોમાં પષાણી પયરવઠષાનયું 100 ટકષા કવરેજ

એક લાખથી વધુ વિમતિ ધરાવતિા શહેરોને અમૃતિ અંતિગ્યતિ આવરી 
લેવામાં આવયા. 100% શહેરી ભારતિને આવરી લેવાનું લક્ષ છે, 
તિેમાં 500 શહેરોથી માંડિીને તિમામ કદનાં 4372 શહેર છે.  આ 
અભભયાનનો હેતુ ટિાટ્યઅપ અને ઉદ્ોગ િાહસિકોને પ્રોત્સાહન 
આપવા માટે આત્મનનભ્યર ભારતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે..

એમૃિ 2.0ના� હ� િુ

2.68 
100% 
કવરેજ 500 અમૃતિ શહેરોમાં 
િીવરેજ અને િેપટેજનું, આશરે 
10.6 કરોડિ લોકોને લાભ થશે.

તિાજા પાણીના િતિતિ પુરવઠામાં 
વધારો કરવા માટે જળ એકમોનો 
કાયાકલપ અને શહેરી જળ 
િંસ્ાઓનું િંચાલન

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

જળ સલામિી િા� દ�શ સલામિ
જલ જીવન મમશન (શહેરી) મષાટે પાંચ વર્ષમાં રૂ. 
2,87,000 કરોડ. આ યોજનષા દ્ષારષા 2.86  કરોડ 
ઘરોમાં નળનયું જોડષાણ પૂરુું  કરવષામાં આવશે. 
તમષામ 4,378 શહેરી સયધરષાઇમાં પષાણી પયરવઠષાની 
વયવસ્ષા સષાથે 500 અમૃત શહેરોમાં પ્વષાહી 
કચરષાનાં નનકષાલની વયવસ્ષા.

જા
હ�ર

ાિ પરરણષામ...આઝાદીના 72 વષ્ય ્બાદ પણ દેશનાં 19 
કરોડિ ગ્ામીણ ઘરોમાંથી માત્ર 3.23 કરોડિ ઘરો સુધી જ 
નળ દ્ારા પાણી પહોંચતું હતું. માત્ર 25 મહહનાઓમાં 
પાંચ કરોડિથી વધુ પફરવારોને નળ દ્ારા પાણીનુ જોડિાણ 
ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્ું છે. 2024 સુધી તિમામ ઘરોમાં 
જોડિાણનો લક્ષ છે.

હર ઘર જલ...

તવકમજનક જા�ડાણા�

સજલલષા

83
પુંચષાયતો

61

બલોક 

1,001

ગષામડાં 

1.24
हजार लाख 

80%

2019-20

2020-21

2021-22

82,62,187

3,23,09,097

1,24,28,254*

(આ�ંકડ� 23 નવેમ્બર, 
2021 સુધીન�ં)

ઘરોની કયલ સુંખ્યષા
19,22,41,339
નળ જોડષાણવષાળષા ઘર

3,23,62,838

નળ જોડષાણવષાળષા ઘર 

8,53,62,376

16.83%

44.40%

15 એા�ગસ 2019ની ક્સ્તિ

23 નવ�મ્બર 2021 સુધિી

મમશનનષા પ્ષારુંભ બષાદ 
આપવષામાં આવેલષા કયલ 
નળ જોડષાણ  

5,29,99,538 

સ્યલ

6 રષાજ્ો/કેન્દ્રશષાસસત 
પ્દેશોનષા 100 ટકષા 
ઘરોમાં નળ દ્ષારષા પષાણી 
ઉપલબ્ધ છે

76.4%

એારા�ગય-સ્વચ્છિા
કવર સા�રી 

આુંગણવષાડી
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કરોડિ  રૂવપયાની જોગવાઈ
10,900

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

2.5

ફુડ 
પ્રા�સ�સસંગ 

ઉદા�ગ
કરોડિ રૂવપયાની જોગવાઈ
7,350

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

1.8

એાઇટી 
હાડ્ષવ�ર

કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
6,238

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

04

એ�સી/ 
એ�લઇડી 

બલબ
કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
15,000

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

1.00

ફામા્ષ
સ્ુદટકલ 
ઉદા�ગ

કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
12,195

હજાર 
રા�જગારની 
િકા�

40

ટ�નલકા�મ 
ઉત્ાદન

પીએ�લએાઇથી ‘મ�ડ ઇન ઇન્ડિયા’ 
મ�ક ફા�ર ધિ વર્્ષ’ના� માગ્ષ મા�કળા�

13 સેક્ટરમાં પાંચ વર્ષ મષાટે 1.97 લષાખ કરોડ 
રૂવપયષાની મદદથી પફફોમનસ સલન્ક્ડ ઇનસેસન્ટવ 

(પીએલઆઇ)ની શરૂઆત

જા
હ�ર

ાિ પરરણષામ... િામાન્ ્બજટેનાં 23 ફદવિ ્બાદ કેબ્બનેટે 
આઇટી િેક્રમાં પીએલઆઇ યોજનાને મંજયૂરી 
આપી. એ પછી 15 િપટેમ્બર સુધી એક પછી એક 12 
િેક્િ્યમાં પીએલઆઇને મંજયૂરી આપવામાં આવી.

વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આત્મનનભ્ણર ભારત અભભ્ાનનો  
આ મહતવપૂણ્ણ હહસસો છે. પીએલઆઇ ્ોજના દ્ારા 
એ ખાસ 13 સેક્ટસ્ણ પર ફોકસ કરવામાં આવયું છે, 

જમેાં ભારતને અત્ાર સુધી સૌથી વધુ આ્ાત પર આધાર 
રાખવો પિતો હતો. આ ્ોજના અંતગ્ણત સરકાર ઉદ્ોગોને 

ઉતપાદનનો સરેરાશ પાંચ ટકા ખચ્ણ પ્રોત્સાહન તરીકે આપે છે. 
આ સ્ીમ દ્ારા મોટાં રોકાણકારોને રોકાણ માટે આકર્ણવામાં 
આવી રહ્ા છે. એક અંદાજ પ્રમાણે પીએલઆઇ ્ોજનાને કારણે 
આ સેક્ટસ્ણની કા્્ણક્મતા લગભગ બે ગણી થઈ જશે. તેનાથી 
ઉતપાદન અને નનકાસ વધશે એટલું જ નહીં, પણ આવક વધવાથી 

ડટ્ ોન અને તેની સષાથે સુંકળષાયેલી પ્ોડક્ટ્ટસ
કયલ ખચ્ષઃ આગામી ત્રણ વર્ણમાં 120 કરોિ રૂવપ્ા. નવયું રોકષાણઃ રૂ. 

15,000 કરોિનાં રોકાણનું અનુમાન.
900 કરોિ રૂવપ્ાનો બબઝનેસ અને વધારાના 10,000 રોજગારની 

તકો સજા્ણશે

ટેસિટષાઇલ 
 કયલ ખચ્ષઃ આગામી પાંચ વર્ણમાં 10,683 કરોિ રૂવપ્ા. ત્રણ 

લાખ કરોિથી વધુના બબઝનેસનું અનુમાન. 7.5 લાખ વધારાના 
રોજગારની તકો પેદા થશે

મ�ન્યુફ�ક્ચદરંગ
કવર સા�રી 
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કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
4,500

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

1.5

સા�લર 
પીવી 

મા�ડુલ્સ

કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
40,951

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

2.5

ઇલ�ક્ટા�નનક 
ઉત્ાદન

કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
6,940

ફામા્ષ
સ્ુદટકલ 
એ�પીએાઇ

કરોડિ રૂ.ની જોગવાઈ
 3420  

લાખ 
રા�જગારની 
િકા�

2.5

મ�દડકલ 
ઉપકરણ

કરોડિ રૂ.નું નવું રોકાણ
42,500

લાખ 
વધિારાનાં 
રા�જગાર

7.5

એા�ટા�
મા�બાઇલ 
ઉપકરણા�

માંગ ક્મતામાં પણ વધારો થશે. આમ બેવિો ફા્દો થશે. આ 
્ોજનાની વ્ાપક અસર દેશના એમએસએમઇ સેક્ટર પર પણ 
થશે. હકીકતમાં, દરેક સેક્ટરમાં જ ેસહા્ક યુનનટ બનશે, તેને 
સમગ્ વેલ્ુ ચેઇનમાં નવા સપલા્ર બેઝની જરૂર પિશે. આ 
પ્રકારના સહા્ક એકમો મોટા ભાગે એમએસએમઇ સેક્ટરમાં જ 

બનશે. એમએસએમઇને આવી સંભાવનાઓ માટે તૈ્ાર કરવાનું 
કામ પહેલેથી શરૂ કરી દેવામાં આવયું છે. ખાસ વાત એ છે કે, 
પીએલઆઇ સ્ીમના અનેક સેક્ટસ્ણ ગ્ામીણ વવસતારો અને નાના 
શહેરો પર ફોકસ કરી રહ્ા છે. ટેર્ટાઇલ અને ફુિ પ્રોસેસસગ 
આવું જ એક સેક્ટર છે. 

સપેશશયલ સ્ીલ
કયલ ખચ્ષઃ રૂ. 6322 કરોિ. ત્રણ લષાખ કરોડ રૂવપયષાથી વધય 

બબઝનેસનો અુંદષાજ. 
68,000 પ્રત્ક્ અને 5.25 લાખ નવી રોજગારીનું સજ ્ણન થશે.

ઉતપાદન વધારવા મા્ેટ ઉદ્ોગોને અનેક પ્રકારની છૂ્ટ અુંગે તમે પિેલાં પણ તમે સાંભળયુું િશે, 
પણ કોવવિ દરતમયાન મુશકેલીને તકમાં ્બદલવા મા્ેટ પ્રથમ વાર કેન્દ્ર સરકારે મેન્ુફેકચરરગ 
સેક્ટર સાથે સુંકળાયેલા 13 મિતવનાં સેક્ટસ્ષ મા્ેટ પ્રોિક્શન સલન્ક્ડ ઇનસેસન્ટવની જોગવાઈ 
સામાન્ય ્બજ્ેટમાં કરી. તેનાં દ્ારા પાંચ વર્ષમાં આશરે 37 લાખ કરોિ રૂવપયાના ઉતપાદનની 

સાથે એક કરોિ વધારાના રોજગાર સજ ્ષવાનુું લક્ષ્ય છે.

મ�ન્યુફ�ક્ચદરંગ
કવર સા�રી 

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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ટ�ક્સટાઇલ સ�ક્ટર

હવ� ક્સ્તિ 
બદલવાની િૈયારી 

ઇના�વ�શન એન� દરસચ્ષથી પ્રગતિના� માગ્ષ

ત્રણ વર્ષમાં સષાત નવષા ટેસિટષાઇલ પષાક્ષ ની 
શરૂઆત. નનકષાસને પ્ોત્સષાહન આપવષાની સષાથે સષાથે 
ટેસિટષાઇલ ઉદ્ોગને વૈસશ્વક સપધમા મષાટે સજજ કરવો. 
રોજગષારીની નવી તકો પેદષા કરવી.

n નેશનલ રરસચ્ષ ફષાઉન્ડેશન દ્ષારષા રૂવપયષા 50,000 કરોડનાં ખચગે દેશમાં રરસચ્ષ સુંલગ્ન 
ઇકો સસસ્મને  મજબૂત બનષાવવી.

n રષાષટટ્ ીય ભષારષા અનયવષાદ મમશનની શરૂઆત
n પીએસએલવી-સીએસ51નયું લોચચગ
n રડસેમબર 2021માં પ્થમ મષાનવરહહત ગગનયષાન મમશન લોંચ કરવષામાં આવશે

જા
હ�ર

ાિ

જા
હ�ર

ાિ

ભારત ટેર્ટાઇલ સેક્ટરમાં 
વવશ્વનું છઠ્ા ક્મનું મોટંુ 

નનકાસકાર છે. ભારતના કુલ નનકાસમાં 
ટેર્ટાઇલનો હહસસો આશરે 11-12 
ટકા છે અને કુલ ઔદ્ોનગક ઉતપાદનમાં 
તેનો હહસસો 13-15 ટકા છે. આ સેક્ટરને 
વેગ આપવા માટે પીએલઆઇ ્ોજના 
અંતગ્ણત બજટેમાં રૂ. 10,000 કરોિથી 
વધુની જોગવાઈ કરવામાં આવી, તો સાત 
નવા ટેર્ટાઇલ પાક્ણ  દ્ારા આ સેક્ટરને 
વવશ્વ સતરની માળખાગત સુવવધાઓ 
આપવાની શરૂઆત પણ કરવામાં આવી.

ઇનોવેશન અને ડરસચ્ણ 21મી 
સદીની સૌથી મોટી જરૂડર્ાત 

છે. ગલોબલ ઇનોવેશન ઇન્િેર્માં 
2014માં 81માં ક્મ પરથી ભારત 
46માં ક્મે પહોંચી ગયું છે, જનેાં 
માટે ઇનોવેશન અને ડરસચ્ણને 
પ્રાથતમકતા આપવાનો વિાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીનો અભભગમ 
જવાબદાર છે. એટલાં માટે જ 
કેન્દ્ર સરકારની ્ોજના હો્ 
કે, નવી રાષટટ્ ી્ શશક્ણ નીતત, 
સરકારે ઇનોવેશન અને ડરસચ્ણ 
એન્િ િેવલપમેન્ટને મહતવનું થિાન 
આપયું છે. સરકારે 2021-21નાં 
સામાન્ય બજટેમાં આરએન્િિીનો 
સમાવેશ ક્યો છે.

પરરણષામ...

વૈનશ્વક ટેસિટાઇલ ઉદ્ોગમાં ભારતિને મજબયૂતિ કરવા માટે 
કે્દ્રરીય કેબ્બનેટે િાતિ પીએમ મમત્ર ટેસિટાઇલ પાક્ય  ્બનાવવા 
માટે  6 ઓક્ો્બરનાં રોજ મંજયૂરી આપી.

પીએમ મમત્ર એક જ  સ્ળ પર કાંતિણ, વણાટ, પ્રોિેસિગ, 
રંગકામ અને છાપકામથી માંડિીને તિૈયાર કપડિાં ઉતપાદન 
સુધીની ઇન્ટીગ્ેટેડિ ટેસિટાઇલ વેલ્ુ ચેઇન ્બનાવવાની તિક 
પયૂરી પાડિશે.

પરરણષામ...

n નેશનલ ડરસચ્ણ ફાઉન્િેશનની થિાપનાનો પ્રસતાવ 26 જુલાઇનાં રોજ મૂકવામાં આવ્ો હતો. 
પાંચ  વર્ણ માટે તેનું બજટે રૂ. 50,000 કરોિ છે.

n પહેલાં મોટા ભાગની ઓનલાઇન સામગ્ી માત્ર અંગ્ેજીમાં ઉપલબ્ધ રહેતી હતી, રાષટટ્ ી્ 
અનુવાદ તમશન હવે ઉચ્ચ શશક્ણ અંગેની સંપૂણ્ણ શૈક્ણણક સામગ્ીનો 22 ભારતી્ 
ભારાઓમાં અનુવાદ કરાવી રહું છે.

n વર્ણ 2021નાં પોતાનાં પ્રથમ તમશન અંતગ્ણત 28 ફેબુ્આરીનાં રોજ ઇસરોએ પીએસએલવી-
સીએસ51ને લોંચ કયુું. આ રોકેટ દ્ારા રિાઝીલના એમેઝોનન્ા-1 ઉપગ્હની સાથે બીજાં 
18 ઉપગ્હ પણ અવકાશમાં મોકલવામાં આવ્ા છે. સેટેલાઇટ ઉપરાંત ભગવદ ગીતાની 
ઇલેક્ટટ્ ોનનક કોપી પણ અવકાશમાં મોકલવામાં આવી છે. કોવવિને કારણે ગગન્ાન તમશનમાં 
થોિો વવલંબ થ્ો છે. તેમ છતાં બહુ જલ્ી માનવરહહત તમશન લોંચ કરવાની સંભાવના છે.

પ્મત પષાક્ષ  રોજગષાર

01 02લષાખ લોકોને પ્ત્ક્ 
રોજગષાર

લષાખ લોકોને અપ્ત્ક્ 
રોજગષાર

ટ�ક્સટાઇલ
કવર સા�રી 

દરસચ્ષ
કવર સા�રી 



દ�શની પ્રથમ સ્ક�પ નીતિ
જૂનષા અને જજ ્ષરરત વષાહનોનષા નનકષાલ મષાટે બજટેમાં પ્થમ વષાર સે્કપ નીમતની 
જાહેરષાત કરવષામાં આવી. પયમાવરણની સલષામતી સષાથે રોજગષાર સજ ્ષનનયું વચનજા

હ�ર
ાિ

પરરણામ...  13 ઓગટેિ ગુજરાતિમાં વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ દેશ િમક્ા તિેની બલયૂ વપ્રન્ટ રજયૂ 
કરી. તિેનું નોહટફિકેશન 7 ઓક્ો્બરનાં રોજ ્બહાર પાડિવામાં આવ્ું. ઉત્તરપ્રદેશના નોઈડિામાં 
દેશનું પ્રથમ સે્કપ િેન્ટર થઈ ચયૂકું છે.

દેશમાં જયૂના અને જજ ્યફરતિ વાહનોના નનકાલ માટે કે્દ્રરીય ્બજટેમાં પ્રથમ વખતિ સે્કપ પોસલિીની 
જાહેરાતિ કરવામાં આવી હતિી. જમેાં ખાનગી વાહનો માટે 20 વષ્ય અને કોમર્શયલ વાહનો માટે 

15 વષ્યની મુદતિ નક્ી કરવામાં આવી હતિી. તિેનાથી પયમાવરણમાં સુધારો થવાની અને રૂ. 10,000 
કરોડિના રોકાણ િાથે 50,000 નવી નોકરીઓનું િજ ્યન થવાની અપેક્ા છે

05% 

4-6% 

25% 

40,000 

રષાહત આપવષામાં આવશે 
નવી કષાર ખરીદતી વખતે 
નવી સે્કપ પોસલસી હેઠળ

મષાસલકને આપવષામાં 
આવશે કષાર સે્કપ કરવષાથી 
નવી સે્કપ પોસલસી હેઠળ. 
રજીસ્ટ્ેશન ફી મષાફ કરષાશે

સયધીની રષાહત આપવષામાં 
આવશે રોડ ટેસિ પર 
ત્રણ વર્ષ મષાટે નવી સે્કપ 
પોસલસી હેઠળ

કરોડ જીએસટી આવક 
થશે, જ્ષારે લોકો જૂની 
કષાર ભુંગષારમાં આપીને 
નવી કષાર ખરીદશે.

n હવે કાર સે્કવપગથી ઉતપાદક સે્કપ મળશે અને કાર 
ઉતપાદક કંપનીઓને સસતામાં કાચો માલ મળશે.

n વ્ીકલ સે્કવપગ પોલલસીથી તમામ હહતધારકોને ફા્દો 
થશે અને ઓટોમોબાઈલ મેનુફે્ચરરગ ઉદ્ોગને પણ 
પ્રોત્સાહન મળશે. વળી, આ નીતતથી રોજગારીની તકો 
પણ વધશે.

n જૂની કાર ભંગારમાં આપવાથી અને રૂ. 5 લાખની 
રકમતની નવી કાર ખરીદવા પર રૂ. 25,000નું 
ડિસ્ાઉન્ટ મળશે. 

n જો કોઈ વ્ક્તનું વાહન ડફટનેસ ટેસ્માં નનષ્ફળ જા્ 
તો તેણે તેનું વાહન દેશભરમાં નોંધા્ેલા 60 થી 70 
સે્કપ સેન્ટસ્ણમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

n શવ્કલ સે્કવપગ પોલલસીથી લોકો ઈલેક્ક્ટટ્ક વાહનો 
અપનાવે અને જૂના વાહના દૂર થવાથી પ્રદૂરણમાં ઘટાિો 
થવાની અપેક્ા છે.
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

સ્ક�પ નીતિ
કવર સા�રી 



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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આત્મનનભ્ષર ભારતના સપનાને સાકાર કરવામાં આત્મનનભ્ષર કૃષર મિતવૂપૂણ્ષ છે. એ્ટલાં મા્ેટ કૃષર અને 
સુંલગ્ન ક્ષેત્રોનો યોગય વવકાસ એ કેન્દ્ર સરકારની ્ટોચની પ્રાથતમકતાઓમાં સામેલ છે. દેશના 80 ્ટકાથી વધુ 
ખેિૂતો એવા છે જમેની પાસે 2 િેક્ટરથી ઓછી જમીન છે. દેશમાં અગાઉની નીતતઓમાં આ નાના ખેિૂતો પર 
જ્ેટલુું ફોકસ કરવુું જોઈતુું િતુું તે્ટલુું નિોતુું થતુું, પરું તુ આ સરકારમાં નાના ખેિૂતોને ધયાનમાં રાખીને નનણ્ષયો 
લેવામાં આવી રહ્ા છે. આગામી વરયોમાં દેશના નાના ખેિૂતોની સામૂહિક શકકતમાં િજુ વધારો કરવો પિશે. 

તેમને નવી સુવવધાઓ આપવી પિશે. નાના ખેિૂત દેશનુું ગૌરવ ્બને એ નવા ભારતનુું સપનુું છે.

સમૃ્ધિ ખ�ડૂિ, સશતિ ભારિ

તમષામ કૃષર ઉતપષાદનો પર લઘયતમ 
ટેકષાનષા ભષાવ (એમએસપી) દોઢ ગણષા 
કરવષા

જા
હ�ર

ાિ

n કૃષર પાકો માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ દોઢ ગણા 
સુનનલચિત કરતી વખતે સરકાર દરેક પાકની મોસમમાં 
તેનું ધ્ાન રાખી રહી છે. આર્થક બાબતો અંગેની 
કેબબનેટ સતમતત (CCEA) એ 8 સપટેમબર 2021ના 
રોજ વાવણીની મોસમ પહેલા, રવી માકકે ટટગ લસઝન 
(RMS) 2022-23 માટે તમામ નનર્દષટ રવવ પાકો 
માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)માં વધારાને મંજૂરી 
આપી છે.

n રવી માકકે ટટગ લસઝન 2022-23 દરતમ્ાન રવી પાક 
માટે મંજૂર કરા્ેલી એમએસપી ઉતપાદન ખચ્ણ કરતાં 
1.5 ગણી વધુ અથવા સમાન છે

n ખેિૂતોને તેમના ઉતપાદન ખચ્ણ પર સૌથી વધુ વળતર 
ઘઉં (100 ટકા) અને રેપસીિ/સરસવ (100 ટકા) 
બાદ મસૂર (79 ટકા), ચણા (74 ટકા) અને પછી 
જવ (60 ટકા) અને કુસુમ (50 ટકા) પર મળવાની 
સંભાવના છે

પાક 2013-14  2019-20   2020-21 

ઘઉં  33,874   62802   75060 

ચા�ખા 63928  1,41,930  1,72,752 

દાળ 236   8285  10,530 

MSP પર ખરીદી એન� ચુકવણીની પ્રદકયા ઝડપી કરવામાં 
એાવી, જ�ના કારણ� ખ�ડૂિા�ન� ર�કા�ડ્ષ  ચુકવણી થઈ હિી.

કૃષર સુધારાઓનાં પડરણામે ભારત કોવવિ સમયગાળા 
દરતમયાન કૃષર ઉતપાદનોની નનકાસના સુંદભ્ષમાં વવશ્ના 

્ટોચના 10 દેશોમાં થિાન પામયુું િતુું

ટા�ચનાં 10 દ�શા�માં ભારિ

એાત્મનનભ્ષર કૃતર
કવર સા�રી 

(તિમામ આંકડિા કરોડિ રૂવપયામાં)

n •
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

આ યોજનષાને તમષામ રષાજ્ોમાં 
વવસતષારવષામાં આવશે. 1241 ગષામોમાં 
1.80 લષાખ મમલકત મષાસલકોને કષાડ્ષ  
આપી દેવષામાં આવયષા છે.

જા
હ�ર

ાિ

ઓપરેશન ગ્ીન સ્ીમનો દષાયરો 
વધષારીને કયલ 22 નષાશવુંત ચીજો 
સમષાવવષામાં આવી, જથેી કૃષર અને 
સુંલગ્ન ચીજોનષા મૂલ્યવધ્ષનને પ્ોત્સષાહન 
મળે.

જા
હ�ર

ાિ

n •બજટે રજૂ થ્ાના ત્રીજા મહહનામાં જ 24 
એવપ્રલનાં રોજ પંચા્તી રાજ ડદવસના 
પ્રસંગે આ ્ોજનાને સમગ્ દેશમાં લાગુ 
કરવામાં આવી. વિાપ્રધાને સવાતમતવ 
્ોજના અંતગ્ણત ઇ-સંપનત્ત કાિ્ણના 
વવતરણનો શુભારંભ ક્યો.

n •આ પ્રસંગે 5,000થી વધુ ગામોમાં 4.09 
લાખ સંપનત્ત માલલકોને તેમનાં ઇ-સંપનત્ત 
કાિ્ણ  આપવામાં આવ્ા. આ ્ોજના 2021-
2025 દરતમ્ાન દેશભરના લગભગ 6.62 
લાખ ગામિાંને આવરી લેશે.

n •ઓક્ટોબરમાં મધ્પ્રદેશમાં સવાતમતવ 
્ોજનાના લાભાથષીઓ સાથે વિાપ્રધાને 
સંવાદ ક્યો. આ પ્રસંગે 3,000થી વધુ 
ગામના 1.7  લાખથી વધુ લાભાથષીઓને 
ઇ-સંપનત્ત કાિ્ણ  આપવામાં આવ્ા.

n •દેશમાં 38 મેગા ફુિ પાક્ણ ને અંતતમ મંજૂરી તથા 
ત્રણ મેગા ફુિ પાક્ણ ને સૈધિાંતતક રૂપે મંજૂરી 
આપવામાં આવી. આમાંથી 22 મેગા ફુિ પાક્ણ  
પ્રોજક્ે્ટસને કા્શાસ્ન્વત કરી દેવામાં આવ્ા છે.

n •ખેિૂતોની આવક વધારવા માટે મંત્રાલ્ દ્ારા 
નક્ી કરવામાં આવેલાં કેરી, કેળાં, સફરજન, 
પાઇનેપલ, ફલાવર, બીનસ સહહતની 22 
નાશવંત ચીજોનાં મૂલ્વધ્ણનને પ્રોત્સાહન 
આપવા માટેનાં પ્ર્ાસ ચાલુ છે. 2021-22ના 
બજટેમાં  સરકારે 'ઓપરેશન ગ્ીનસ સ્ીમ'નો 
વ્ાપ ટામેટા, િંુગળી અને બટાકા (TOP) થી 
વધારીને 22 નાશવંત ચીજો સુધી વધારવાની 
જાહેરાત કરી છે.

n •પડરવહન સાધનોનાં અભાવે ખેતર કે રસતામાં 
ઉપજ બગિશે નહીં, કૃષર ઉિાન 2.0 શરૂ 
કરવામાં આવી છે. મુખ્યતવે દેશના 53 એરપોટ્ણ  
પર ધ્ાન કેણન્દ્રત કરવામાં આવશે

મત્સ્યપાલન

 નષાણષાકીય વર્ષ 2022માં કૃષર ધધરષાણનો લક્ષાંક વધષારીને રૂ.16.5 
લષાખ કરોડ કરવષામાં આવયો છે. પશયપષાલન ડેરી અને મત્યપષાલન 
ફોકસ ક્ેત્રો હશે. રૂરલ ઇન્ફ્ષાસ્ટ્્ચર ડેવલપમેન્ટ ફું ડ રૂવપયષા 
30,000 કરોડથી વધષારીને 40,000 કરોડ કરવષામાં આવશે.

જા
હ�ર

ાિ

પરરણષામ... 8 જુલાઇએ કે્દ્રરીય કેબ્બનેટે 'એગ્ીકલ્ચર ઈ્ફ્ાટ્િ્ચર િંડિ' 
હેઠળ ધધરાણ સુવવધાની કે્દ્રરીય ક્ેત્રની યોજનામાં નીચેના સુધારાઓને 
મંજયૂરી આપી હતિી. 

n પાત્રતાનું વવસતરણ કરીને રાજ્ એજનસીઓ, એપીએમસી સંઘો, રાષટટ્ ી્ 
અને રાજ્ સહકારી મંિળીઓના સંઘો, ખેિૂત ઉતપાદક સંથિાઓના સંઘો 
(FPOs) અને સવ-સહા્ જૂથોના સંઘોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્ો છે.

n એપીએમસી માટે એક જ માકકેટ ્ાિ્ણની અંદર કોલિ સ્ોરેજ, સોર્ટગ, 
ગ્ેરિગ, એસેઇંગ યુનનટ્સ, સાઇલો (ગોિાઉન) વગેરેના પ્રત્ેક પ્રોજકે્ટ માટે 
રૂવપ્ા બે કરોિ સુધીના ધધરાણ માટે વ્ાજમાં રાહત આપવામાં આવશે.

n આ ્ોજનામાં સુધારા રોકાણ મેળવવામાં અનેક રીતે મદદરૂપ સાબબત થશે 
અને તેનાથી નાના અને સીમાંત ખેિૂતો સુધી લાભ પહોંચે તે પણ સુનનલચિત 
થશે.

સમયદ્રમાં આધયનનક ફીશ પોટ્ષ  અને ફીશ લેનન્ડગ સેન્ટસ્ષનષા 
વવકષાસ મષાટે રોકષાણ. પાંચ મોટાં ફીશ પોટ્ષ  કોચી, ચેન્ષાઇ, 
વવશષાખષાપટ્ટનમ, પષારષાદીપ અને પેટયઆઘષાટને આર્થક પ્વૃત્ત્તનષા 
કેન્દ્ર તરીકે વવસિષાવવષામાં આવશે.

બષાયોફલોક એક્ો અને 1553 રીસક્ય્ષલેટરી 
એ્વષાકલ્ચર સસસ્મસને મુંજૂરી

જા
હ�ર

ાિ

સ્વાતમત્વ યા�જના

1033 
પરરણષામ.... િરકારનુ ંિોકિ 2025 સુધીમાં 22 મમસલયન ટન માછલીનુ ંઉતપાદન 
અન ેએક લાખ કરોડિ રૂવપયાની નનકાિ કરવાનુ ંછે. તિમામ પાત્ર પશપુાલન, ડેિરી અને 
મત્ય ખડુેિતિોન ેફકિાન કે્રફડિટ કાડિ્યની સુવવધા પયૂરી પાડિવા માટે રાષટ્વયાપી AHDF 
KCC અભભયાનની શરૂઆતિ કરવામાં આવી. ભારતિ િરકારે મ ે2020માં 'પ્રધાનમતં્રી 
મત્ય િપંદા યોજના' ના રૂપમાં એક મહતવની યોજના શરૂ કરી, જમેાં આત્મનનભ્યર 
ભારતિ પેકેજ હેઠળ અત્ાર સુધીમાં અદંાજ ેરૂ. 20,050 કરોડિનંુ રોકાણ કરવામાં 
આવ્ુ.ં અભયાિક્રમ મો્બાઇલ એપ મત્ય િેત ુલોન્ચ કરવામાં આવી.

એાત્મનનભ્ષર કૃતર
કવર સા�રી 



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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ઈન્ફ્ાસ્્રકચર એક એવુું ક્ષતે્ર છે, જ ેફકત ‘ઇઝ ઓફ સલવવગ’સાથ ેજ સું્બુંધધત નથી, પરુંત ુત ેરોકાણ દ્ારા રોજગાર સજ ્ષન અન ેરાષ્ટ્રની 
આર્થક પ્રગતત સાથ ેપણ જોિાયલેુું છે. આ સ્થિતતમાં દાયકાઓથી પનેન્િગ પ્રોજકે્ટ્ટસ અન ેસવ્ષગ્રાિી વવકાસની રાિ જોઈ રિેલા 

વવસતારોમાં િવે કેન્દ્ર સરકારે ્ેટકનોલોજીન ેઆધાર ્બનાવીન ેમાળખાકીય કામોમાં નવા રેકોિ્ષ  ્બનાવયા છે. 107 લાખ કરોિ રૂવપયાની 
નેશનલ ઇન્ફ્ાસ્્રકચર પાઇપલાઇન અન ેગતતશકકત નશેનલ માસ્ર પલાન દ્ારા ભારત િવ ેઇન્ફ્ાસ્્રકચરનાં ક્ષતે્રમાં નવી ઊું ચાઈ િાંસલ 
કરવાની ડદશામાં છે.

રાષ્ટની દદશા-દશા બંન� 
બદલવાની િૈયારી

n ્બજટે દરમમયાન નાણાંમંત્રીએ ઈ્ફ્ાટ્િ્ચર િાથે 
િંકળાયેલા િેકટિ્ય માટે અનેક મહતવપયૂણ્ય જાહેરાતિો 
કરી હતિી. જમેાં મહતવનાં અનેક િેક્િ્યમાં વવ્તિરણનો 
િમાવેશ થાય છે. 

n 2025 સુધીમાં 7,400 પ્રોજકે્ને આવરી લેવા માટે રૂ. 
111 લાખ કરોડિની નેશનલ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર પાઇપલાઇનનું 
વવ્તિરણ.

n મોનેટાઇઝેશન દ્ારા િરકારી િંપનત્તઓનાં 
ફડિિઇ્વેટિમેન્ટ દ્ારા ભંડિોળ એકત્રીકરણ

n ગમતિશક્તિ યોજના દ્ારા ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર િાથે િંકળાયેલા 
તિમામ પ્રોજકે્્ટિને એક પલેટિોમ્ય પર લાવવાં

n રોડિ, હાઇવે, રેલવે, ઇકોનોમમક કોફરડિોર, એસિપ્રેિ 
વે, રેલવે ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર, શહેરી ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર, ઊજા્ય 
ક્ેત્ર િાથે િંકળાયેલું ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર, પોટ્ય , જળમાગયોનું 
વવ્તિરણ, ઉજજવલા યોજનામાં એક કરોડિ નવા 
લાભાથથી જોડિવા.

n માળખાકીય સુવવધાઓ િારી ્બનાવવી એ કે્દ્ર 
િરકારનો મુખ્ય એજ્ડિા રહ્ો છે. પ્રમાણમાં ઊંચા વૃબદ્ 
દરને ટકાવી રાખવાની ભારતિની મહતવાકાંક્ા અને 
પાંચ હટ્સલયન ડિોલરનું અથ્યતિંત્ર ્બનાવવાનું ્વપ્ન મહદ્ટ 
અંશે આ એક પફર્બળ પર આધાર રાખે છે. આ હેતુથી 
વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ વષ્ય 2019ના ્વતિંત્રતિા ફદવિના 
ભાષણ  દરમમયાન 102 લાખ કરોડિ રૂવપયાની નેશનલ 
ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર પાઇપલાઇન કાય્યક્રમની જાહેરાતિ કરી હતિી. 

n આ વષ્યના િામાન્ ્બજટેમાં કે્દ્ર િરકારે તિેનું વવ્તિરણ 
ક્ુું છે. 2030 સુધી ભારતિના ઇ્ફ્ાટ્િ્ચરને નવું ્વરૂપ 
આપવાનો હેતુ છે. નેશનલ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર પાઇપલાઇન 
દ્ારા ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર િાથે િંકળાયેલા િેક્રનું વવ્તિરણ 
કરતિાં પયૂરતું ભંડિોળ ઉપલબ્ધ કરવાની િાથે નનધમાફરતિ 
મુદતિમાં પ્રોજકે્ પયૂરો કરવા પર ભાર મયૂકવામાં આવયો છે. 

n હાલમાં આ અંતિગ્યતિ 155.51 લાખ કરોડિ રૂવપયાના 14,912 
પ્રોજકે્ પર કામ ચાલી રહંુ છે.

જાહ� રાિ પદરણામ

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
કવર સા�રી 

n
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

'મા�ન�ટાઇઝ�શન'થી એાધિુનનકીકરણ
n 23 ઓગસ્નાં રોજ નાણાં મંત્રી નનમ્ણલા સીતારામને દેશ 

સમક્ નેશનલ મોનેટાઇઝેશન પાઇપલાઇનની રૂપરેખા 
રજૂ કરી હતી. આ ્ોજના અંતગ્ણત વર્ણ 2022થી 2025 
સુધી ખાનગી ક્ેત્રને રૂ. છ લાખ કરોિની અસક્ામતો ભાિાં 
પર આપવામાં આવશે. તેમાં રેલવે, વીજળીથી માંિીને 
રોિ સહહતની માળખાકી્ સુવવધાઓ સાથે સંકળા્ેલી 
અસક્ામતોનો સમાવેશ થા્ છે.

n એસેટ મોનેટાઇઝેશનમાં સંપૂણ્ણ રીતે ઉપ્ોગ ન થ્ો હો્ 
તેવી જાહેર ક્ેત્રની અસક્ામતો ભાિે આપીને આવકનાં નવા 
સંસાધનો એકત્ર કરવા. આને રિાઉનફીલિ એસેટ્સ કહેવા્ 
છે.

n આ એસેટ્સને એક ચોક્સ મુદત માટે ખાનગી ક્ેત્રને 
સોંપવામાં આવશે. નનલચિત સમ્ પૂરો થ્ા પછી  તે 
સરકારને પાછી આપવામાં આવશે. ચાર વર્ણની મુદત 
એટલે કે નાણાંકી્ વર્ણ 2022-25 દરતમ્ાન એનએમપી 
અંતગ્ણત કુલ સંપનત્તનું અંદાલજત મૂલ્ રૂ. છ લાખ કરોિ છે. 
મોનેટાઇઝેશન દ્ારા એકત્ર કરવામાં આવનારા રૂ. છ લાખ 
કરોિને લોકહહતના અન્ય કા્યોમાં કરવામાં આવશે.

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન (બજોટ પછી 
દહતિ�રક�ો સ�થો સંવ�દ દરધમય�ન)

સરક�રની આો ફરજ છો  કો  તો દોશન� વોપ�ર 
ઉદ�ોર્નો સંપૂણ્ત મદદ કરો. સરક�ર પ�ોતો ઉદ�ોર્ 

ચલ�વો આનો મ�નલક બની જાય તો આ�જન� 
સમયમ�ં શક્ય નથી. સરક�રનું ફ�ોકસ જન 

કલ્�ણ આનો ધવક�સ સ�થો સંકળ�યોલ� 
પ્ર�ોજોક્ટસ પર હ�ોવું જાોઇઆો.

મા�ન�ટાઇઝ�શનઃ એા સ�ક્ટરમાંથી નાણાં એાવશ�

n સરકારે આ કા્્ણક્મ હે્ઠળ રૂવપ્ા 
છ લાખ કરોિની જ ેસંપનત્ત ઓળખી 
કાઢી છે, તેમાં રોિ સૌથી ઉપર છે. 
તેનાં દ્ારા રૂ. 1,60,200 કરોિ એકત્ર 
કરવામાં આવશે.

n સરકારનો હેતુ હાઇવેને બબલિ, 
ઓપરેટ, ટટ્ ાનસફર (BOT) મોિલ 
પર ટટ્ ાનસફર કરીને 1.5 લાખ કરોિ 
રૂવપ્ા ભેગાં કરવાનું લક્ષ્ય છે. 

n એ પછી બીજો ક્મ રેલવેનો છે, જમેાં 
સરકારે રૂ. 1.52 લાખ કરોિ એકત્ર 
કરવાનો લક્ષ્ય રાખ્યો છે. 

n એ પછી પાવર સેક્ટર, જમેાં પાવર 
નગ્િની ટટ્ ાનસતમશન લાઇનનું 
મોનેટાઇઝેશન કરીને સરકારે રૂ. 
45,200 કરોિ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય 
નનધશાડરત કયુું છે. 

39,832

24,000 

કરોડિ રૂવપચાનુ ંલક્ષ 
નનધમાફરતિ કરવામાં 
આવ્ુ ંછે. NTPC, 
NHPC અથવા કોલ 
ઇન્ડિયાના હાઇડ્િોપાવર 
પ્રોજકે્્ટિનાં 
મોનટેાઇઝેશન દ્ારા.

કરોડિ રૂવપયાનુ ંલક્ષ 
રાખવામાં આવ્ું 
છે ગિે િકે્રમાં 
GAILની પાઇલાઇનનાં 
મોનટેાઇઝેશન દ્ારા.

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
કવર સા�રી 
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n •	ગમતિશક્તિ દેશ માટે નેશનલ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર માટિર પલાન હશે. 
પ્રધાનમંત્રી ગમતિશક્તિ યોજના અંતિગ્યતિ 16 મંત્રાલયો અને 
વવભાગોએ એ તિમામ પ્રોજકે્્ટિને જીયોગ્ાફિકલ ઇન્ોમવેશન 
સિટિમ (GIS) મોડિમાં મયૂકી દીધા છે. જનેે 2024-25 સુધી પયૂરાં 
કરવાના છે. જમે કે વવવવધ મંત્રાલયો અને રાજ્ િરકારોની 
ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર યોજનાઓ ભારતિમાલા, િાગરમાલા, અંતિદદેશીય 
જળમાગયો, ડ્િાય/લે્ડિ પોટ્ય , ઉડિાનને િામેલ કરવામાં આવશે.

n •	આ ફડિસજટલ પલેટિોમ્ય ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર ડેિવલપમેન્ટના કામોને 
પયૂણ્ય ઝડિપે હાથ ધરવામાં મદદ કરશે. આનાથી ઉદ્ોગોની 
કાય્યક્મતિા વધશે,  સ્ાનનક ઉતપાદકોને પ્રોત્સાહન મળશે. 
તિે ઉદ્ોગોની ્પધમાત્મકતિા વધારશે અને ભવવષયના આર્થક 
ક્ેત્રોના નનમમાણ માટે નવી શક્તિાઓ વવકિશે.

n •	પીએમ ગમતિશક્તિ મુખ્ય ઈ્ફ્ાટ્િ્ચર પ્રોજકે્્ટિના તિમામ 
પક્કારો માટે િમગ્ યોજનાને િંસ્ાકીય ્બનાવીને ભયૂતિકાળની 
તિમામ િમ્યાઓનું નનરાકરણ કરશે. એક્બીજાથી અલગ રીતિે 
આયોજન અને ફડિઝાઇન કરવાને ્બદલે, પ્રોજકે્્ટિને િં્ુ્તિ 
વવઝનથી તિૈયાર કરીને અમલી કરવામાં આવશે.

n •	મોદી િરકારનું આ એક મહત્વાકાંક્ી અને વયાપક સજયો-
્પેઝશયલ ફડિસજટલ પલેટિોમ્ય હશે, જનેા દ્ારા િંકસલતિ 

આયોજન અને પ્રોજકે્્ટિ પર િંકસલતિ અમલીકરણ થશે. 
શરૂઆતિમાં તિેનાં દ્ારા કે્દ્ર િરકારના પ્રોજકે્્ટિમાં નવા 
િેરિારો શરૂ કરવામાં આવશે,  ્બાદમાં આ ટે્્ડિને મ્ુનનસિપલ 
કોપયોરેશનના ્તિરે લઈ જવામાં આવશે.

n •	તિેમાં વવવવધ ઇકોનોમમક ઝોનમાં મલ્ટિમોડિલ કનેક્ક્વવટી, 
સિટી ઈ્ફ્ાટ્િ્ચર માટે િેન્્ટલ નેશનલ માટિર પલાન  
હશે. તિેમાં નેશનલ હાઇવે, રેલવેના ફે્ઇટ કોફરડિોર, ગેિ 
પાઈપલાઈન, એરપોટ્ય , ઉડ્ડયન, દવાઓ, ઈલેક્્ોનનક ચીજો, 
િયૂડિ પ્રોિેસિગ, િંરક્ણ ઉતપાદન, ઇ્ડિસ્ટ્િયલ કોફરડિોર 
વગેરેનો િમાવેશ થશે. 

n •	પ્રારંભમાં આવા 16 મંત્રાલયોને ઓળખી કાઢવામાં આવયા 
છે જ ેવવશેષ રીતિે માળખાગતિ વવકાિના કામ કરે છે અથવા 
જનેી ઓળખ અથ્યતિંત્રના ચાલક્બળ તિરીકે કરવામાં આવે છે. 
આ અંતિગ્યતિ પલોટ લેવલ 3D વવઝ્ુલાઇઝેશન મેપપગથી 
ઓછા ખચ્યમાં અને વપરાશકાર માટે િાનુકુળ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર 
્બનાવવામાં આવશે.

n •	આ ફડિસજટલ સિટિમમાં, મંત્રાલયોને અલગ લોગ ઇન આઈડિી 
આપવામાં આવશે, જમેાં તિેઓ નનયમમતિપણે તિેમનો ડેિટા 
અપડેિટ કરી શકશે. આ તિમામ ડેિટા એક પલેટિોમ્ય પર હશે

એાવી રીિ� ભારિના તવકાસન� ગતિ મળશ�

ગતિશક્તિ દ્ારા રાષ્ટના 
તવકાસન� વધિુ વ�ગ
n •	તિમે તિમારી આિપાિનાં વવ્તિારોમાં ઘણી વાર એક પટ્ી કે ્બોડિ્ય  જો્ું હશે.. Work 

in progress.....   ઘણી વાર રોડિ ્બન્ા પછી િં્બંધધતિ વવભાગનાં ધયાનમાં આવે 
છે કે અહટીં ઓબપટકલ િાઇ્બર અથવા કોઈ કે્બલ નાખવાનો તિો ્બાકી રહી ગયો 
અથવા તિો ગેિ પાઇપલાઇન માટે િરીથી થોડિાં ફદવિો ્બાદ ખોદકામ શરૂ થઈ જાય 
છે. તિેનું કારણ છે અલગ-અલગ વવભાગ, અલગ-અલગ રીતિે કામ કરે છે. ટયૂં કમાં, 
વવવવધ વવભાગો વચ્ચે િંકલનનો અભાવ હોય છે.

આને પડરણામે પ્રોજકે્ટમાં વવલું્બ થાય છે, ખચ્ષમાં વધારો થાય છે 
અને સામાન્ય માણસને મુશકેલી પિે છે.  માળખાગત સુવવધાઓના 
નનમયાણમાં અભૂતપુવ્ષ પ્રગતત કરી રિેલા ભારતના વવકાસમાં શુું આ 
અવરોધરૂપ ્બા્બત નથી?  આ ખામીને દૂર કરવા મા્ેટ પ્રથમ વાર દેશમાં 
ઇન્ફ્ાસ્્રકચરના વવકાસ મા્ેટ વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 13 ઓક્ટો્બરનાં 
રોજ 107 લાખ કરોિ રૂવપયાની નેશનલ માસ્ર પલાન-ગતતશકકત 
યોજનાની શરૂઆત કરી.

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
કવર સા�રી 
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લાખ મેહ્ટ્રક 
્ટન િશે.

ડિફેનસ કોડરિોર
02

ફામયા મેડિકલ 
ડિવાઇસ સેક્ટર 
્બનાવવામાં આવશે.

િજાર એકર 
વવક્સિત ક્ષેત્ર

મેગા ફુિ પાક્ષ  ્બનાવવામાં 
આવશે, જનેી ક્ષમતા   

્ેટસિ્ટાઇલ સેક્ટર 
અને ્ેટસિ્ટાઇલ 
કલસ્રનુું નનમયાણ 
થશે

ડફશશગ કલસ્ર 
અને પો્ટ્ષથી મત્ય 
ઉતપાદન ્બમણુું થશે

ઇન્િસ્્ર ીયલ કોડરિોર

109

25

197
847

90

202

11

નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન (જોવર ઇન્ટરનોશનલ 
આોરપ�ોટ્તન� નશલ�ન્�સ દરધમય�ન)

 ઈન્ફ્�સ્ટ્રક્ચર આમ�ર� મ�ટો ર�જક�રણન�ો ભ�ર્ 
નથી પરંતુ ર�ષ્ટ્ર નીધતન�ો ભ�ર્ છો . ભ�રતનું 

ઉજ્જવળ ભધવષ્ય આોક જવ�બદ�રી છો . આમો 
આો સુનનનચિત કરી રહ્� છીઆો કો  પ્ર�ોજોક્ટ 
આટકી ન જાય, લટકી ન જાય, પ્ર�ોજોક્ટ 

ખ�ોવ�ઈ ન જાય.

રા�ડ એન� હાઇવ� નનમા્ષણમાં એભૂિપુવ્ષ નનણ્ષય
લોકોનુું જીવન સરળ ્બને, તે મા્ેટ સારા િાઇવેઝ િોવા 
અત્ુંત જરૂરી છે. કેન્દ્ર સરકારે ભારતમાં વીતેલાં સાત 
વર્ષમાં નેશનલ િાઇવેઝના નનમયાણમાં અભૂતપુવ્ષ પિેલ 
કરી છે.

n •	ભારતિમાલાના પ્રથમ અન ્બીજા તિ્બક્ા અંતિગ્યતિ 65,000 
ફકલોમીટરના નેશનલ હાઇવેઝનું નનમમાણ કરવામાં આવી 
રહું છે. 2025 સુધી ્બે લાખ ફકલોમીટરનાં નેશનલ હાઇવેઝ 
્બનાવવા માટેનું કામ ઝડિપથી ચાલી રહું છે.

n •	માચ્ય 2022 સુધીમાં 8500 ફકલોમીટરના હાઇવેના નનમમાણ 
માટે કોન્્ટાક્ ્બહાર પાડિવામાં આવશે. ભારતિમાલા 
પ્રોજકે્ના ભાગ રૂપે 1,760 ફકલોમીટર લાં્બો મું્બઇ-
કન્ાકુમારી ઈકોનોમમક કોફરડિોર પણ વવકિાવવામાં આવી 
રહ્ો છે.

n •	માચ્ય 2023 સુધી િામાન્ લોકો માટે 1380 ફક.મીનો ફદલ્ી-
મું્બઇ એસિપ્રેિ વે શરૂ થવાની િંભાવના છે. આ એસિપ્રેિ 
વેને કારણે 50 લાખ માનવ ફદન િાથે હજારો તિાલીમ્બધ્ધ 
એન્જનનયરોને રોજગારી મળી છે.

n •	ભારતિમાલા પ્રોજકે્ના ભાગ રૂપે ફદલ્ી-મું્બઈ એસિપ્રેિ 
વે, ફદલ્ી-અમૃતિિર કટરા એસિપ્રેિવે, ચેન્નાઈ-્બેંગલુર 
એસિપ્રેિ વે જવેા ઘણા મોટા કોફરડિોર પણ વવકિાવવામાં 
આવી રહ્ા છે.

નો વધારો થયો સાત 
વરયોમાં નેશનલ 
િાઇવેઝના નનમયાણમાં

ડક.મીનાં નેશનલ િાઇવેઝનુું 
નનમમાઁણ થયુું 2020-21માં. 2014-
15માં તે 4410 ડક.મી િતુું.

100% 13,327

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
કવર સા�રી 
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ભતવષ્યન� ધ્ાનમાં રાખીન� 
ર�લવ�ની િૈયારી
n •	વષ્ય 2014 પછીથી ભારતિીય રેલવેમાં િકારાત્મક પફરવતિ્યન 

લાવવા માટે અનેક કડિક નનણ્યયો લેવામાં આવયા. આ િંદભ્યમાં 
એક નોંધપાત્ર પગલું એ લેવામાં આવ્ું કે રેલવે ્બજટેને િામાન્ 
્બજટેમાં ભેળવી દેવામાં આવ્ું. આ રીતિે, 93 વષ્યથી ચાલતિી 
આવતિી પ્રથામાં વયવહાફરક પફરવતિ્યન કરવામાં આવ્ું. વષ્ય 
2021માં પણ િામાન્ ્બજટેમાં જ રેલવે ્બજટેને િમાવી લેવામાં 
આવ્ું હતું.

n •	ટે્નની ગમતિ, તિેની ક્મતિા અને નેટવક્ય  એટલે કે આ ત્રણ પાિા 
િાથે િંકળાયેલા ન્બળા પાિાઓને આયોજન્બધ્ધ રીતિે દયૂર 
કરવા. આ ઉપરાંતિ, નેશનલ રેલ પલાન, 2030 હેઠળ વવ્તૃતિ 
આયોજન દ્ારા રેલવે િં્બંધધતિ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચરને િારી રીતિે 
જાળવવામાં આવશે.

n •	ઇટિન્ય અને વેટિન્ય ડેિફડિકેટેડિ ફે્ઇટ કોફરડિોર 1100 ફક.મી.થી 
વધુ પયૂરો થઈ ચયૂક્ો છે અને ્બાકીના ભાગ પર ઝડિપથી કામ 
ચાલી રહું છે. ખુજા્ય અને ભાઉપુર વચ્ચે ઇટિન્ય ડેિફડિકેટેડિ ફે્ઇટ 
કોફરડિોરના 351 ફક.મી. લાં્બા િેક્શન અને એક ઓપરેશન 
કન્્ટોલ િેન્ટરનું ઉદઘાટન થઈ ચયૂકું છે.

આ ડદશામાં આગળ વધતાં રેલવેએ િાઇિ્ર ોજન ઇું ધણ સેલ 
આધાડરત ્ટ્રેન મા્ેટ ્ેટન્િર મગાવયા છે. પ્રથમ ત્બક્ામાં 
ઉત્તર રેલવેના 89 ડક.મી લાં્બા સોનીપત-જીું દ ડિવવઝન પર 
િાઇિ્ર ોજન આધાડરત ્ટ્રેન ચલાવવાની યોજના છે.

ભોપાલમાં રાની કમલાપતત રેલવે સે્શન દેશનુું પ્રથમ 
આઇએસઓ સર્્ટફાઇિ, પીપીપી મોિલ આધાડરત રેલવે 
સે્શન દેશને સમર્પત કરવામાં આવયુું. 175થી વધુ રેલવે 
સે્શનોની કાયાપલ્ટ કરવામાં આવી રિી છે.

સલામતીને ધયાનમાં રાખીને ્ટ્ર ેનોમાં એલએચ્બી કોચ 
લગાવવામાં આવી રહ્ા છે. એલએચ્બી કોચમાં એન્ટી-
કલાઇમમ્બગ જવેી વવશેરતા િોય છે, જથેી અથિામણની 
સ્થિતતમાં કોચ એક-્બીજા પર ન ચિી જાય.

રામાયણ સર્ક્ટ ્ટ્રેન શરૂ થઈ ચૂકી છે. પય્ષ્ટન સર્ક્ટને 
પ્રોત્સાિન આપવા મા્ેટ ભારત ગૌરવ ્ટ્રેનોની શરૂઆત 
કરવામાં આવી રિી છે. આઝાદીના અમૃત મિોત્સવમાં 
આગામી ્બે વરયોમાં દેશભરમાં 75 નવી વુંદે ભારત ્ટ્રેનો 
ચલાવવાની રેલવેની યોજના છે.

જાહ� ર પદરવહનમાં મ�્ટા� પ્રા�જ�ક્ટસનું તવસિરણ
નાગપુર મ્ેટ્ર ો પ્રોજકે્ટ આ વર્ષના અુંત સધુીમાં પરૂો થઈ જશ.ે 
ઓગસ્માં એક સકે્શન પર મ્ેટ્ર ોની શરૂઆત પણ થઈ ચકૂી છે. 
ભોપાલમાં મ્ેટ્ર ોનાં પ્રથમ ત્બક્ાનુું 70% ્ટકા કામ પરૂું  થઈ ચૂકુું 
છે. કોચી મ્ેટ્ર ોના ્બીજા ત્બક્ાનુું કામ શરૂ થઈ ચકુૂું છે.

2014 પિેલાં 250 ડકલોમી્ટર ્ટ્રેક પર મે્ટ્ર ો ચાલતી િતી. 
િાલમાં ત ેવધીને 700 ડકલોમી્ટર થઈ ચૂક્ાં છે અને 
1000 ડકલોમી્ટર પર કામ ચાલી રહ્ાં છે.

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

n •	ઉજજવલા યોજના દ્ારા ઘર સુધી રાંધણ ગેિની સુવવધાથી ્વછિ ઊજા્ય 
પહોંચાડિવાની િાથે િાથે િામાન્ લોકો સુધી એલપીજી પહોંચાડિીને પયમાવરણની 
િાથે િાથે આરોગય, િામાસજક િશક્તિકરણની ફદશામાં અભયૂતિપયૂવ્ય કામ 
કરવામાં આવી રહું છે. છ દાયકાથી દેશમાં એલપીજી સુવવધા સુખી વગ્ય અને 
શહેરો પયૂરતિી મયમાફદતિ હતિી.

n •	આઝાદીના છ દાયકા સુધી એલપીજી સુવવધા દેશનાં માત્ર 55 ટકા ઘરો પયૂરતિી 
મયમાફદતિ હતિી. આઠ કરોડિ નવા કનેક્શન િાથે હવે 99 ટકાથી વધુ ઘરોમાં 
એલપીજી પર રિોઈ થઈ રહી છે.

10 ઓગસે્ ઉત્તરપ્રદેશના મિો્બાથી વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉજજવલા 
યોજનાના ્બીજા ત્બક્ાની શરૂઆત કરી છે. આ અુંતગ્ષત એક કરોિ નવા 
ઘરોમાં એલપીજી જોિાણો પૂરા પાિવામાં આવી રહ્ાં છે.

n •ગ્ીન એનજી્ણ  એટલે કે હડરત ઊજા્ણ સમ્ની 
જરૂડર્ાત છે અને ભારત આ ડદશામાં 
ઝિપથી આગળ વધી રહંુ છે.

n •નાણાંમંત્રીએ સામાન્ય બજટેમાં હાઇિટ્ ોજન 
તમશનનો ઉલલેખ ક્યો હતો. 15 ઓગસે્ 
વિાપ્રધાને લાલ ડકલલા પરથી તેના પ્રારંભની 
જાહેરાત પણ કરી દીધી.

n •આઝાદીના 100 વર્ણ એટલે કે આગામી 25 
વરયોમાં દેશને ઊજા્ણ ક્ેત્રમાં આત્મનનભ્ણર 
બનાવવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્ો છે.

n •2014 સુધી આપણા દેશમાં માત્ર 25 લાખ 
પીએનજી જોિાણો હતા. આજ ેદેશમાં 72 
લાખથી વધુ ઘરોના રસોિાંમાં પાઇપ દ્ારા 
ગેસ પહોંચી રહ્ો છે. સીએનજી સપલા્ માટે 
400 નવા શહેરોની પસંદગી થઈ ચૂકી છે.

ન�શનલ હાઇડા�જન 
તમશન દ્ારા હદરિ 
ઊજા્ષની શરૂએાિ

ઉજ્જવલાન� પ્રા�ત્ાહન
ધિુમાડામુતિ રસા�ડંુ

કરોિ મફત સસસલન્િર પૂરા પાિવામાં 
આવયા ઉજજવલા યોજના દ્ારા 
કોવવિના સમયમાં  12

ઉજ્જવલા 2.0

હદરિ ઊજા્ષ
કવર સા�રી 



 અુંગ્રેજીમાં એક કિેવત છે- “Size of the cake matters.” એ્ટલે કે 
જ્ેટલી મો્ટી કેક િશે એ્ટલો વધુ હિસસો લોકોનાં ભાગમાં આવશે ભારતીય 

અથ્ષતુંત્રની ઝિપ અને ભવવષયમાં પાંચ હ્ટ્ર સલયન િોલરના અથ્ષતુંત્રના સપનાનુું 
મિતવ સમજાવતા વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કિે છે, “અથ્ષતુંત્રનુું લક્ષ્ય જ્ેટલુું મો્ુટું  
િશે, એ્ટલી વધુ સમૃધ્ધ્ અને વવકાસ દેશનો થશે.” કોવવિના સમયગાળામાં 

જ્ારે સમગ્ર વવશ્નુું અથ્ષતુંત્ર ભારે મુશકેલીમાં મૂકાઈ ગયુું િતુું ત્ારે ભારતે 
આત્મનનભ્ષરતાનો માગ્ષ પસુંદ કયયો. સુધારાની નવી પ્રડક્રયા શરૂ થઈ અને 

સામાન્ય ્બજ્ેટમાં તેની સપષ્ટ ઝલક જોવા મળી.

એાત્મનનભ્ષરિાના 
માગ્ષ પર એાગ�કૂચ..

ક�ોઇ પણ દોશની ધવક�સ ય�ત્ર�મ�ં આોવ�ો સમય 
આ�વો છો , જ્�રો દોશ નવી છલ�ંર્ લર્�વવ� 

સંકલ્પ લો છો  આનો પછી સમગ્ર ર�ષ્ટ્રની શક્તિ 
આો સંકલ્પ�ોનો હ�ંસલ કરવ� મ�ટો જાોડ�ઈ જાય 

છો . મં 15 આ�ોર્ર્ો લ�લ દકલ્� પરથી કહ્ું 
હતું, આ� જ સમય છો , આ� જ સમય છો . તમ�રી 
પ�સો સંસ�િન�ોની ક�ોઈ આછત નથી, તમ�રી 
પ�સો ડોટ�ની ક�ોઈ આછત નથી. તમો જો દરફ�ોમ્ત 
ઇચ્છત� હત� તો સરક�રો કય�્ત પણ છો  આનો 

આ�ર્ળ પણ કરતી રહો શો. હવો તમ�રો ર�ષ્ટ્રીય 
સંકલ્પ�ોની સ�થો, ર�ષ્ટ્રીય લકય�ોની સ�થો 
પ�ોત�નો સ�ંકળીનો આ�ર્ળ ચ�લવ�નું છો .

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન (બોન્ંકર્ સોક્ટરન� 
સંમોલનનો સંબ�ોિન કરત�ં)

n • એક વવશ્વિનીય ફિનટેક હ્બના વવકાિને 
િમથ્યન

n • વીમા ક્ેત્રમાં મંજયૂર એિડિીઆઇ મયમાદા 49 
ટકાથી વધારીને 74 ટકા કરવા અને જરૂરી 
રક્ણ િાથે વવદેશી માસલકી અને અંકુશને 
મંજયૂરી આપવા માટે ઇ્શયોર્સિ એક્, 
1938માં સુધારો.

n • વ્યૂહાત્મક નીમતિઓ પર યોજના લાવવી. 
્બીપીિીએલ, એર ઇન્ડિયા, ઝશપપગ 
કોપયોરેશન ઓિ ઇન્ડિયા, કને્ટનર કોપયોરેશન 
ઓિ ઇન્ડિયા, આઇડિી્બીઆઇ ્બેન્ક, 
્બીઇએમએલ, પવનહંિ અને નીલાંચલ 
ઇ્પાતિ નનગમ સલમમટેડિમાં ફડિિઇ્વેટિમેન્ટ 
પયૂરં કરવું. આઇડિી્બીઆઇ ્બેન્ક ઉપરાંતિ 
જાહેર ક્ેત્રની અન્ ્બે ્બેન્કો અને એક જનરલ 
ઇ્શયોર્સિ કંપનીનું ખાનગીકરણ પણ 2021-
22માં પયૂરં કરવાની યોજના છે. 

જાહ� રાિ

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

એથ્ષિંત્ર
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

ગુજરાિની રગફ્ટ સસટીમાં 
તવશ્વસિરીય દફનટ�ક હબ

દ�શમાં દડસઇન્વ�સમ�ન્ટ માટ� 
નીતિની શરૂએાિ

વીમા ક્�ત્રમાં તવદ�શી 
રા�કાણન� પ્રા�ત્ાહન

n ફિનટેક (FinTech) િાઇનાન્સિયલ ટેકનોલોજીનું ટયૂં કંુ નામ 
છે. નાણાંકીય કામોમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગને ફિનટેક 
કહેવામાં આવે છે. ભારતિ વવશ્વનું ત્રીજા ક્રમનું ઝડિપથી વૃનધ્ધ 
કરી રહેલું ફિનટેક ્બજાર છે. િરકાર ફડિસજટાઇઝેશન અંગે 
જ ેરીતિે પગલાં ભરી રહી છે તિેની િકારાત્મક અિર ફિનટેક 
િેક્ર પર પણ જોવા મળી રહી છે.

n ગુજરાતિની નગફ્ટસિટીમાં વૈનશ્વક ્તિરના ફિનટેક હ્બનું 
કામ શરૂ થઈ ચયૂકું છે. 20 નવેમ્બરનાં રોજ નગફ્ટ 
સિટીની મુલાકાતિ પ્રિંગે નાણાંમંત્રી નનમ્યલા િીતિારામને 
ઇન્ોમવેશન ટેકનોલોજીના ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર માટે સુપરવાઇઝરી 
ટેકનોલોજી િ્ડિ અંતિગ્યતિ રૂ. 269.05 કરોડિ અને 
હેડિ્વાટ્યરના બ્બલ્ડડિગ માટે રૂ. 200 કરોડિના િ્ડિને મંજયૂરી 
આપી હતિી.

પદરણામ

n કે્દ્રરીય મતં્રીમડંિળે પિદંગીના જાહેર એકમોના ખાનગીકરણની 
પ્રફક્રયાને વેગ આપવા માટે વ્યૂહાત્મક ફડિિઇ્વટેિમને્ટની નવી 
પ્રફક્રયાને મજંયૂરી આપી છે. આનાથી મોટી ફડિિઇ્વેટિમને્ટ 
યોજનાઓ આડેિના અવરોધો દયૂર થશે અને ફડિિઇ્વેટિમને્ટ પ્રોિિે 
પ્રફક્રયા િરળ કરવામાં મદદ મળશે.

n િરકાર ભારતિ પેટ્ોસલયમ કોપયોરેશન સલમમટેડિ (BPCL)નંુ િપંયૂણ્ય 
ખાનગીકરણ કરવા જઈ રહી છે. આ માટે આ વષ્યના અતંિ સધુી 
િાઇનાન્સિયલ બ્બડિ આમવંત્રતિ કરવામાં આવી શકે છે. આ માટે 
અનેક કંપનીઓએ રિ ્બતિાવયો છે. તિમેાં કે્દ્ર િરકારના હહ્િાનું 
્બજાર મયૂલ્ આશરે રૂ. 52,200 કરોડિ છે. માચ્ય 2022 સુધી આ 
પ્રફક્રયા પયૂરી થવાની ધારણા છે.

n કેબ્બનેટે આઇડિી્બીઆઇ ્બને્કમાં વ્યૂહાત્મક ફડિિઇ્વટેિમેન્ટ અને 
મનેેજમને્ટ કન્્ટોલ ટ્ા્સિિર કરવા માટે મજંયૂરી આપી દીધી છે. 
્બને્કમાં કે્દ્ર િરકાર અને એલઆઇિી ્બનેં મળીને 94 ટકા હહ્િો 
ધરાવે છે. એલઆઇિી 49.24 ટકા અને િરકાર 45.48 ટકા 
હહ્િો ધરાવ ેછે. આ ઉપરાંતિ, 5.29 ટકા હહ્િો ્બીજાઓનો છે.

n આ ઉપરાંતિ, ઝશપપગ કોપયોરેશન ઓિ ઇન્ડિયા, પવનહંિ અન ે
નીલાંચલ ઇ્પાતિના ફડિિઇ્વેટિમને્ટની પ્રફક્રયા ચાલી રહી 
છે. િેન્્ટલ ઇલેક્્ોનનસિ સલમમટેડિ (CEL) ના વેચાણ માટે 
ઝડિપી પ્રયાિ કરવામાં આવયા છે. આ કંપનીનાં વચેાણ માટે 
િાઇનાન્સિયલ બ્બડિ મળી ચયૂક્ા છે.

31 માચ્ય, 2021ની નસ્મતિએ ભારતિમાં માત્ર 24 લાઇિ ઇ્શયોર્સિ અન ે34 નોન-લાઇિ 
ડિાયરેક્ ઇ્શયોરિ્ય હતિાં. જ્ારે રાષટ્ીયકરણ (1956) વખતિ ેદેશમાં 243 લાઇિ 

ઇ્શયોર્સિ કંપની અન ે107 નોન-લાઇિ ઇ્શયોર્સિ કંપનીઓ (1973) હતિી.

કોવવડિ િમયમાં લોકોએ જીવન વીમાન ે્બદલે રોકડિ ્બચતિ પર વધ ુભાર મયૂક્ો. એટલાં 
માટે વીમા કે્ત્રમાં િામાન્ માણિન ેિાયદાની િાથે નવા વવકલપ ઉપલબ્ધ કરાવવા 

માટે કે્દ્ર િરકારે વીમા કે્ત્રમાં વવદેશી રોકાણની મયમાદા 49 ટકાથી વધારીને 74 ટકા 
કરી છે. િંિદના ્ંબન ેિત્રોમાં વીમા એક્, 1938માં સુધારા વવધયેક પિાર થયા ્બાદ 

15 જયૂનનાં રોજ તેિનુ ંજાહેરનામુ ંપણ ્બહાર પડિી ચયૂકંુ છે.

આોલઆ�ઇસીન�ો આ�ઇપીઆ�ો આ�ર્�મી વષ્તન� 
પ્રથમ ક્�ટ્તર સુિી આ�વશો. સરક�રો આ� 

આ�ઇપીઆ�ો દ્�ર� રૂ. 90,0000 કર�ોડ આોકત્ર 
કરવ�નું લકય મૂક્યું છો .

18,000 કરોિ રૂવપયામાં એર ઇદ્ન્િયાના 
ડિસઇન્વસે્મને્ટને મુંજૂરી આપી 8 ઓક્ટો્બરનાં 
રોજ આર્થક ્બા્બતોની કેદ્્બન્ેટ સતમતતએ

એથ્ષિંત્ર
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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આજ ેદેશમાં લોકો માટે ડિપોઝીટ્સ, બોન્િ્સ, મયચુયઅુલ ફન્િ, 
સોવરીન ગોલિ બોન્િ્સ જવેા રોકાણનાં અનકે વવકલપો 

ઉપલબ્ધ છે. પણ  આ રોકાણ સાધનો સલામત હો્ એ જરૂરી છે. 
રોકાણકારોનુ ંહહત વવચારીન ેઆરબીઆઇએ ડરટેલ િા્રેક્ટ ્ોજના 
અન ેડરઝવ્ણ બને્ક ઇન્ટીગે્ટેિ ઓમબિ્સમને સ્ીમ લોંચ કરી છે. નવમેબર 
મહહનામાં આ સ્ીમ લોંચ કરતા વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહુ,ં “ડરટેલ 
િા્રેક્ટ સ્ીમ અથ્ણતતં્રમાં બધાંન ેમજબૂતી આપશે કારણ કે ત ેમધ્મ 
વગ્ણ, કમ્ણચારીઓ, નાના વેપારીઓ અને લસનન્ર લસહટઝનસન ેસરકારી 
જામીનગીરીમાં પોતાની બચતનુ ંસીધુ ંઅન ેસલામત રીત ેરોકાણ કરવાની 
તક આપશ.ે” તેમણ ેજણાવયુ ંહતંુ કે, 6-7 વર્ણ પહેલાં સધુી ભારતમાં 
બસેન્કગ, પેન્ન અન ેવીમો એક વવશશષટ ્લબ જવેુ ંગણાતુ ંહતુ.ં પણ 
માત્ર સાત વર્ણમાં ભારતે ડિલજહટલ વ્વહારોમાં 19 ગણો વધારો 
નોંધાવ્ો છે અન ેઆજ ેબસેન્કગ પ્રણાલલ દેશનાં ખૂણ ેખણેૂ 24 કલાક, 
સાત ડદવસ અન ે12 મહહના કામ કરી રહી છે. 

સમાવશેી વવકાસનાં લક્ષ્ય અુંગ ેભારતીય ડરઝવ્ષ ્ેબને્ કે્ટલાંક પગલાં 
લીધા છે, જ ેમાહિતી અને ્ેટકનોલોજી દ્ારા લોકોન ેજોિીને સશકત 
અન ેસમધૃ્ દેશ ્બનાવવાનો પ્રયાસ છે.

આરબીઆઇ રરટેલ ડષાયરેક્ટ યોજનષા
n િરકારી ક્તે્રમાં રોકાણ કરવાથી મયૂડિી િલામતિ રહે છે અન ેિારં 

વળતિર મળે છે. છતિાં પણ નાનાં રોકાણકારો, પગારદારો અને 
પેન્શનધારકો િરકારી જામીનીગીરીઓનાં ખરીદ-વચેાણને જહટલ 
માન ેછે.

n પ્રફક્રયાને િરળ ્બનાવવા માટે ફરઝવ્ય ્બનેે્ક નાના રોકાણકારો માટે 
આર્બીઆઇ ફરટેલ ડિાયરેક્ યોજના શરૂ કરી છે, જનેાં દ્ારા િરકારી 
જામીનગીરીઓમાં િરળતિાથી રોકાણ કરી શકાશ.ે

n આ અતંિગ્યતિ રોકાણકારો િંપયૂણ્ય ખાતિરી િાથે પોતિાની ્બચતિનંુ રોકાણ 
કરી શકશ ેએટલંુ જ નહટીં પણ આર્થક વવકાિમાં પણ પ્રદાન કરી 
શકશે.

n નાના રોકાણકારો rbireataildirect.org.in દ્ારા આર્બીઆઇમાં 
જામીનગીરી ખાતુ ંખોલાવીને પોતિાના ્બને્ક ખાતિામાંથી િીધંુ િરકારી 
યોજનાઓમાં રોકાણ કરી શકશ.ે જનેાં માટે કોઇ ચાજ ્ય નથી.

હવ� સામાન્ય નાગદરકા� માટ� રા�કાણ 
કરવું સલામિ એન� સરળ

ગવાસલયરની સવર્બાલા વત્રવેદીએ ચાર વર્ષ પિેલાં એવુું વવચારીને મયુચયુઅલ ફન્િમાં રોકાણ કયુું કે તેને સારું  એવુું ભુંિોળ 
મળશે. પણ ્બજારના જોખમોને કારણે તેની પોસલસીની મુદત પૂરી થઈ ત્ારે રોકાણ કરતાં પણ ઓછી રકમ પાછી મળી. 
આવી, ઘ્ટના તમે વારું વાર સાંભળી િશે. પણ િવે સરકાર અને આર્બીઆઇએ વવશ્ાસપાત્ર પગલુું ભયુું છે, જથેી લોકોનુું 

રોકાણ સલામત રિે અને તેઓ રાષ્ટ્રની પ્રગતતમાં પોતાનુું યોગદાન આપી શકે...

રરઝવ્ષ બેન્ક ઇન્ટીગ્ટેેડ ઓમબડ્ટસમને સ્ીમઃ
n નાણાંકીય િવ્યિમાવેઝશતિાનુ ંએક પાસુ મજબયૂતિ િફરયાદ 

નનવારણ તિતં્ર છે અન ેતિને ેવધુ િરળ, સુવવધાજનક અને 
સુલભ ્બનાવવા માટે રીઝવ્ય ્બને્ક ઇન્ટીગે્ટેડિ ઓમ્બ્ટિમને 
સ્ીમ શરૂ કરવામાં આવી છે, જ ેવતિ્યમાન ઓમ્બડિ્ટિમને 
સ્ીમન ેિંકસલતિ કરે છે.

n આ સ્ીમ અંતિગ્યતિ િવેામાં ખામી િં્ંબધધતિ તિમામ િફરયાદોને 
્વીકારવામાં આવશ.ે આ યોજના ભારતિીય ફરઝવ્ય ્બને્ક 
દ્ારા નનયંત્રીતિ 11352 ્બને્કો, એન્બીએિિી અન ેપીપીઆઇ 
ઇશ્અુિ્યને તિ્બક્ાવાર રીતિ ેએક છત્ર હેઠળ આવરી લશે.ે

n આનાથી આશરે 44 કરોડિ લોન, 220 ફડિપોઝીટ એકાઉન્ટ 
હો્ડડિિ્ય અન ેપેમેન્ટ સિટિમ િહભાગીઓના ગ્ાહકોન ેલાભ 
થશ.ે

n િફરયાદ નોંધાવવા અન ેતિનેો ટે્ક રાખવા માટે ગ્ાહકો પાિે 
પોટ્યલ, ઇ-મલે અન ેિરનામાના વવકલપો રહેશ.ે

n ગ્ાહક પોતિાની િફરયાદ આર્બીઆઇના ઓનલાઇન પોટ્યલ, 
િફરયાદ િંચાલન વયવસ્ાતિતં્ર એટલે કે cms.rbi.org.in 
પર પણ કરી શકે છે. આ ઉપરાંતિ, CRPCના ટોલ ફ્ી ન્ંબર 
પર હહ્દી, અગં્જેી અને આઠ પ્રાદેઝશક ભાષાઓમાં  િફરયાદ 
માટેની મદદ અન ેિં્ંબધધતિ માહહતિી મળેવી શકે છે.

એથ્ષિંત્ર
કવર સા�રી 
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n ભષારતીય સાંકેમતક ભષારષા શબ્દકોરઃ 10,000 શબ્ોનો 
ભારતિીય િાંકેમતિક ભાષા શબ્કોષ ્બહાર પાડિવામાં આવયો છે. 
13 લાખ વવદ્ાથથીઓ માટે િાયદાકારક,

n બોલતયું પયસતક (ટોરકગ બયસિ):  એનિીઇઆરટીના તિમામ 
પાઠ્યપુ્ તિકોન ેટેક્સ્ટ ટુ ્પીચને અનકુુળ ્બનાવવામાં આવી છે. 
એનિીઇઆરટીએ 2,000 પાઠ પર આધાફરતિ ઓફડિયો પણ 
્બનાવયાં છે. આ તિમામ િામગ્ી એનિીઇઆરટીની વ્ેબિાઇટ, 
ઇ-પાઠશાળા અને દીક્ા પોટ્યલ તિથા મો્બાઇલ એપ પર 

શાળા સશક્ણ: રાષ્ટીય સશક્ણ નીતિ 
હ� ઠળ ક�ટલીક નવી પહ� લ કરવામાં એાવી 

સવ્ષગ્રાિી અભભગમ સાથ ેશરૂ થયેલી નવી રાષ્ટ્ર ીય શશક્ષણ નીતતએ છેલલાં એક વર્ષમાં વવવવધ પિેલ દ્ારા શશક્ષણ અને શીખવાની 
પધ્તત ્બદલી નાખી છે. કારણ કે ત ેમાત્ર એક નીતત નથી પરુંત ુપડરવત્ષનની વવચારસરણી છે જ ેત ેનવા ભારતનો પાયો નાખશે 

જ્ાં આવનારી પેઢી  માત્ર આકાશન ેઆું્બવાનુું સવપ્ન જ નિીં જોવ,ે પણ ત ેપોતાનુું આકાશ ્બનાવશે અન ેતમેાં તારાઓની જમે ચમકશ.ે 
મો્ટાં અન ેદૂરોગામી લક્ષ્ય િાંસલ કરવા મા્ેટ દ્રઢ નનશ્ચયનો સુંકલપ લઇન ેરોકાયા વવના, થાક્ા વવના સતત ચાલવુું પિે છે. આ સુંકલપને 
સાકાર કરવાની ડદશામાં આગળ વધી રિેલી કેન્દ્ર સરકાર શશક્ષણ ક્ષતે્રમાં નવી ક્રાંતત મા્ેટ સતત નવી પિેલ કરી રિી છે.

 નવી સશક્ણ 
નીતિથી રાષ્ટીય 
સિર� કાંતિકારી 

પદરવિ્ષન 

n 	5,000થી વધુ શાળાઓમાં ગુણવત્તાની દ્રષષટથી સુધારો 
કરવામાં આવશે, જથેી ત્ાં રાષટ્ીય ઝશક્ણ નીમતિનાં 
તિમામ પાિાઓનું પાલન કરી શકાય. તિે પોતિપોતિાના 
ક્ેત્રમાં રોલ મોડિલ તિરીકે ઊભરી આવશે અને અન્ 
શાળાઓને પણ મદદ કરશે.

જાહ� રાિ

પદરણામ

ઉપલબ્ધ છે. તિ ે25 લાખ ફદવયાંગ વવદ્ાથથી, ખાિ કરીન ેઅધંજનો 
માટે વરદાન િાબ્બતિ થશે.

n નનષઠષા 2.0 : પ્રાથમમક શાળાના ઝશક્કોને તિાલીમ ્બાદ નનષઠા 
હવે પોતિાના નવનનર્મતિ 68 મોડ્લુ દ્ારા માધયમમક ્તિરના 10 
લાખથી વધુ ઝશક્કોન ેતિાલીમ આપવા માટે તિયૈાર છે.

n નનષઠષા 3.0 : એનિીઇઆરટી દ્ારા િાઉ્ડેિશન સલટરિી એ્ડિ 
ન્મુરિી (FLN) ઝશક્કો માટે ગીતિો, રમતિગમતિ, કળા અને 
રમકડિાં આધાફરક શીખવાની પ્રફક્રયાની તિાલીમ આપવા માટે 
વવશેષ કોિ્ય વવસિાવવામાં આવયો છે. દીક્ા પલેટિોમ્ય પર નનષઠા 
3.0 તિાલીમ પયૂરી પાડિવામાં આવશે, જ ેપ્રાદેઝશક ભાષાઓમાં પણ 
ઉપલબ્ધ છે. આનાથી 25 લાખ ઝશક્કો અન ેમુખ્ય ઝશક્કોને 
લાભ થશે.

n વવદ્ાંજસલ 2 - વવદ્ાંજસલ પોટ્યલ િમદુાય અન ે્વયંિવેકોને 
તિમેની પિદંગીની િરકારી અન ેિરકારી અનદુાન મેળવતિી 
શાળાઓ િાથે િીધંુ જોડિાણ કરીન ેયોગદાન આપવા િક્મ 
્બનાવશે.

n શષાળષા ગયણવત્તષા મલૂ્યાંકન અન ેખષાતરી (સ્યલ ્વોસલટી 
એસસેમેન્ટ એન્ડ એશયોરનસ): નવી ઝશક્ણ નીમતિ પ્રમાણ ેCBSE 
કે્દ્રરીય વવદ્ાલયો, નવોદય વવદ્ાલયો માટે ટિા્ડિડિ્ય  િટેટગ 
ઓથોફરટી (SSA) તિરીકે કાય્ય કરશે. CBSEએ શાળાઓની 
કામગીરીના તિમામ ક્તે્રોન ેઆવરી લેતંુ SQAA આધાફરતિ 
માળખંુ વવકિાવ્ુ ંછે. આમાં 25,606 શાળાઓ (25 દેશોમાં 
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250 શાળાઓ િહહતિ)  આશરે 20 મમસલયન 
્બાળકો અન ે10 લાખ ઝશક્કોનો િમાવશે થાય છે.

n વવદ્ષા પ્વશેઃ NCERT દ્ારા ્બાળકો માટે ત્રણ 
મહહનાનુ ંસ્યૂલ પ્રીપેડિ્યનિે મોડુ્લ- વવદ્ા પ્રવશે 
તિયૈાર કરવામાં આવ્ુ ંછે. આ કોિ્યમાં અક્ર, 
અવાજ, શબ્, રંગ, આકાર અને િખં્યા શીખવા 
માટેની રિપ્રદ પ્રવૃનત્તઓ િમાવવામાં આવી છે.

n ભષારતીય સાંકેમતક ભષારષા: તિમામ વવદ્ાથથીઓ 
અન ેઝશક્કો માટે ધોરણ ે1 થી 12 માટે ભારતિીય 
િાંકેમતિક ભાષામાં 1200થી  વધ ુશૈક્ષણક વવફડિયો 
કાય્યક્રમો દીક્ા મચં પર ઉપલબ્ધ છે.

n સફલઃ ટ્િ્ચડિ્ય  એિિેમને્ટ િોર એનલાઈઝઝગ 
લર્નગ હેઠળ  CBSEની 25,000 સ્યૂલમાંથી ધોરણ 
ત્રણ, પાંચ અન ેઆઠના 50 લાખ ્બાળકોને તિયૈાર 
કરવામાં આવયા છે.

n ભારતિીય ઉચ્ચ ઝશક્ણ આયોગની સ્ાપના માટે આ 
વષવે કાયદો લાવવામાં આવશે. આ આયોગ એિેિમેન્ટ, 
એફક્રફડિટેશન, રેગ્ુલેશન અને િન્ડિગ એમ ચાર વવશેષ 
ઘટકો ધરાવતિી છત્ર િંસ્ા હશે.

n તિમામ િરકારી કોલેજો, ્ુનનવર્િટીઓ અને િંશોધન 
િંસ્ાઓ દ્ારા અનેક શહેરોમાં માળખું ્બનાવવામાં આવશે, 
જનેાથી વધુ િારી રીતિે િંકલન થઈ શકે.

n આ હેતુ માટે એક ગલુ ગ્ાન્ટ અલગથી રાખવામાં આવશે.

n લડિાખમાં ઉચ્ચ ઝશક્ણ આપવા માટે લેહમાં િેન્્ટલ 
્ુનનવર્િટીની સ્ાપના કરવામાં આવશે.

જાહ� રાિ

n ઉચ્ચ શશક્ણનયું આુંતરરષાષટટ્ ીકરણઃ ભારતિીય અન ેવવદેશી ઉચ્ચ ઝશક્ણ 
િસં્ાઓ વચ્ચ ેપર્પર િહયોગ વધારવા માટે ્જુીિીએ કે્રફડિટ 
ટ્ા્સિિર િાથે ઉચ્ચ ઝશક્ણ િસં્ાઓ વચ્ચ ેપર્પર જોડિાણ માટે 
ફદશાનનદદેશ આપયા છે.

n નશેનલ રડસજટલ એજ્યકેશન આર્કટે્ચરઃ ફડિસજટલ િટિ્યના વવચાર 
પર આધાફરતિ ઝશક્ણનુ ંિૌથી મોટંુ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર ્બનશે. આ એક 
એવંુ ફડિસજટલ ઇ્ફ્ાટ્િ્ચર છે, જ્ાં ટીચચગ, લર્નગ, પલાનનગ અને 
ગવન્ય્સિન ેએક િાથે જોડિવામાં આવશે.

n નશેનલ એજ્યકેશન ટેકનોલોજી ફોરમઃ ઝશક્ણના વવવવધ પાિામાં 
ટેકનોલોજીના ઉપયોગ માટેઆ રાષટ્ીય મંચ છે. તિ ેકેજીથી પીજી સધુી 
ઝશક્ણ અન ેશીખવાની પધ્ધમતિમાં રચનાત્મક પફરવતિ્યન લાવશે.

n લડિાખની િન્ે્ટલ ્નુનવર્િટીન ેસિધુ નામ આપવામાં આવ્ુ ં છે.

n વડિાપ્રધાન મોદીએ 15 નવમે્બરના રોજ, િાતિ રાજ્ો અને 
એક કે્દ્રશાસિતિ પ્રદેશના 27 સજલલાઓમાં 50 નવી 
એકલવય મોડિલ રેસિડેિસન્શયલ સ્યૂલના નનમમાણ માટે 
ઝશલાન્ાિ કયયો. િમગ્ ભારતિમાં 740 એકલવય મોડિલ 
રેસિડેિસન્શયલ સ્યૂલની સ્ાપના કરવામાં આવશ.ે 50% થી 
વધ ુઅનુસયૂધચતિ જનજામતિ વિમતિ ધરાવતિા અને ઓછામાં 
ઓછા 20,000 આફદવાિી લોકો ધરાવતિા દરેક બલોકમાં 
આવી શાળાઓ હશ.ે અનસુયૂધચતિ જામતિના કલ્ાણ માટે 
પોટિ મેહટ્ક ઝશષયવનૃત્ત યોજના 2021 શરૂ કરવામાં આવી 
છે. જમેના માતિા-વપતિાની વાર્ષક આવક રૂ.8 લાખથી 
ઓછી હોય તિવેા વવદ્ાથથીઓ તિનેો લાભ લઈ શકશ.ે

પદરણામ

ઉચ્ચ સશક્ણ

એનુસૂરચિ જાતિ એન� એનુસૂરચિ 
જનજાતિ કલાણ

n આફદવાિી વવ્તિારોમાં 750 એકલવય મોડિલ 
રેસિડેિસન્શયલ સ્યૂલ સ્ાપવાનો લક્ષાંક. આવી 
શાળાઓનો એકમ ખચ્ય વધારીને રૂ.38 કરોડિ 
કરવો.

n પવ્યતિીય-દુગ્યમ વવ્તિારો માટે તિને ેવધારીન ેરૂ. 48 
કરોડિ કરવી. અનસયૂધચતિ જામતિના કલ્ાણ માટે 
પોટિ મેહટ્ક ઝશષયવનૃત્ત યોજનાનો પનુઃ પ્રારંભ

જાહ� રાિ

સશક્ણ વ્યવસ્ા
કવર સા�રી 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

n ્ુવાનો માટે રોજગારની તિકો વધારવા એપ્રેસન્ટિશીપ 
એક્માં સુધારાનો પ્ર્તિાવ

n એન્જનનયરીંગમાં ્નાતિકો અને ફડિપલોમાધારકોના 
અભયાિ અને એપ્રેસન્ટિશીપ તિાલીમની ફદશામાં 
વતિ્યમાન નેશનલ એપ્રેસન્ટિશીપ ટે્ઇનનગ સ્ીમ (NATS) 
માં િેરિાર માટે રૂ. 3,000 કરોડિની જોગવાઈ

n કૌશલ્માં અન્ દેશો િાથે ભાગીદારીની પહેલને 
આગળ ધપાવવામાં આવશે.  

n ્ુએઇ િાથે કૌશલ્ યોગયતિા, મયૂલ્ાંકન, પ્રમાણપત્ર અને 
િર્ટિાઇડિ કામદારોની તિૈનાતિી

n જાપાન િાથે કૌશલ્, ટેકનોલોજી અને નોલેજ ટ્ા્સિિર 
માટે િહયોગપયૂણ્ય આંતિર-તિાલીમ કાય્યક્રમ (TITP).

જાહ� રાિ

પદરણામ

ન�શનલ એ�પ્ર�ન્ન્ટસશીપ ્ટ�ઇનનંગ સ્ીમ
n  વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીના વડિપણ હેઠળ આર્થક ્બા્બતિોની કેબ્બનટે 

િમમમતિએ 24 નવમે્બરનાં રોજ નેશનલ એપ્રસેન્ટિશીપ ટે્ઇનનગ 
સ્ીમન ેવધ ુપાંચ વષ્ય માટે લ્ંબાવવામાં આવી છે. આ મુદતિ માટે 
એપ્રસેન્ટિશીપ તિાલીમ મળેવનાર તિાલીમાથથીઓન ેરૂવપયા 3054 
કરોડિનંુ ટિાઇપે્ડિ પયૂરં પાડિવાની મજંયૂરી આપવામાં આવી છે.

નવી પ�ઢીના� કાૈશલ તવકાસ 
એાત્મનનભ્ષર ભારિના� પાયા�

કૌશલ્ મા્ેટ સન્માન િોવુું એ ભારતીય સુંસૃ્તતનો એક ભાગ છે 
અને કોવવિ સમયગાળા દરતમયાન, કુશળ કમ્ષચારીઓએ આ 
આપત્ત્ત સામનેી લિાઈમાં મિતવપણૂ્ષ પ્રદાન આપયુું િતુું. કોવવિ 
પછી ્બદલાઇ ગયલેી સ્થિતતમાં તનુેું મિતવ વધી ગયુું છે કારણ 
કે 'ભસ્લ ઈદ્ન્િયા તમશન'  છેલલાં છ વર્ષથી કરોિો યવુાનો અને 
ન્બળા વગયોન ેકૌશલ્ સાથ ેરોજગારીની નવી તકો પરૂી પાિીને 
િૉ. ્બા્બાસાિે્બ આું્બિેકરના સવપ્નન ેસાકાર કરી રહુું છે.

કાૈશલ તવકાસ
કવર સા�રી 
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n NATS પ્રોગ્ામ અતંિગ્યતિ નવ લાખ ્ુવાનોને તિાલીમ આપવામાં 
આવશ.ે આન ેકારણે આગામી પાંચ વષ્યમાં િાતિ લાખ ્વુાનોને 
રોજગાર આપવામાં મદદ મળશ.ે જ ે્વુાઓને તિાલીમ આપવામાં 
આવશ ેતિમેન ેરૂવપયા 8,000-9,000 ટિાઇપે્ડિ મળશ.ે

n આ ટે્ઇનનગ પ્રોગ્ામમાં એન્જનનયરીંગ, હુમનેેહટઝ, િાય્સિ 
અન ેકોમિ્યના વવદ્ાથથીઓન ેિામલે કરવામાં આવશ.ે િરકારની 
યોજના પ્રમાણ ેએપ્રસેન્ટિશીપ ટે્ઇનનગ પ્રોગ્ામમાં ભાગ લનેારા 
વવદ્ાથથીઓન ેમો્બાઇલ મનુે્િે્ચકરગ, મફેડિકલ ફડિવાઇિ 
મને્િેુ્ચકરગ, િામમા િકે્ર અને ઓટોમો્બાઇલ િકે્રમાં 
તિાલીમ આપવામાં આવશે.

કાૈશલ તવકાસન� પ્રા�ત્ાહન એાપવા 
માટ� દર�ક સિર પર પહ� લઃ જન સશક્ણ 
સંસ્ાન- નવી િક
n ભસ્સલગ અન ેઅપ ભસ્સલગથી પરંપરાગતિ કૌશલ્ને પ્રોત્સાહન

n નનરક્ર, નવિાક્રોના કૌશલ્નો વવકાિ, ધોરણ 8થી 12 સુધીના 
ડ્િોપઆઉટ્ટિ માટે.

n તિમેનાં વય જયૂથનુ ંલક્ષ 15-35 થી લ્ંબાવીને 15-45 કરવામાં 
આવ્ુ ંછે.

n એિિી. એિટી, ફદવયાંગજન અન ે્બીપીએલ કેટેગરી માટે મિતિ

n હાલમાં કુલ તિાલીમાથથીઓમાં 85 ટકા મહહલા છે, જ્ારે એિિી 
28 ટકાથી વધ ુઅન ેએિટી આશરે 13 ટકા

એાઇએાઇટી સીટમાં વધિારા�
n 2014માં 11847 િસં્ાઓ હતિી, 2021માં 24 ટકા વધીન ે14,690 

થઈ

n 2014માં િીટની િંખ્યા 16.94 લાખ હતિી, જ ે2021માં 54 ટકા 
વધીને 26.13 લાખ થઈ

n એપ્રસેન્ટિશીપ એક્માં સુધારા િાથે િપના િાકાર થયા

n એપ્રસેન્ટિ નનયમ-1992માં વયાપક સધુારાને પફરણામે 
તિાલીમાથથીઓના રજીટે્િશનમાં વધારો થયો છે. આ ઉપરાંતિ, 
એપ્રસેન્ટિશીપ પોટ્યલ પર રજીટિડિ્ય  િસં્ાઓમાં પણ વધારો. 
એપ્રસેન્ટિની ભરતિી કરવા માંગતિી િંસ્ાઓની િખં્યા 2016-
17માં માત્ર 17,000ની આિપાિ હતિી, જ ેહવ ેવધીને 1.26 લાખ 
થઈ છે.

n એપ્રસેન્ટિશીપમાં િામેલ થવા માગતિા ઉમદેવારોની િખં્યા 
2016-17માં 11.9 લાખથી વધીન ે2020-21માં 34 લાખ થઈ 
છે. હેલ્થકેર ફ્ન્ટલાઇન વક્ય િ્ય માટે કે્રશ કોિ્યનો પ્રારંભ કરવામાં 
આવયો છે. જ ેઅતંિગ્યતિ આગામી 2-3 મહહનાઓમાં એક લાખથી 
વધ ુ્વુાનોન ેતિાલીમ આપવામાં આવશ.ે 

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન ( બજોટ બ�દ 
દહતિ�રક�ો સ�થો સવં�દ દરધમય�ન)

ભ�રત ધવશ્નો પ્રધતભ�શ�ળી આનો 
કુશળ મ�નવશક્તિ પ્રદ�ન કરી રહ્ું 

છો , જો આ�પણ� યુવ�ન�ોનો કુશળ 
બન�વવ� મ�ટો વ્યૂહન�ો મહત્વન�ો 

દહસ�ો હ�ોવ�ો જાોઇઆો.

કાૈશલ તવકાસ
કવર સા�રી 
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ભારતમાં કોવવિ મિામારી ફેલાઇ ત્ારે સૌથી વધ ુનુકસાન પરપ્રાંતતય શ્તમકોને થયુું 
િતુું. આ એ વગ્ષ છે, જમેની ચોક્સ સુંખ્ા મેળવવા મા્ેટનો પ્રયાસ આઝાદીના 

સાત દાયકા સધુી ક્ારેય ન કરવામાં આવયો. તેથી પરપ્રાંતતય શ્તમકોનાં હિતમાં સૌથી મો્ુટું  
પગલુું ભરતા વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોવવિના સમયગાળામાં તમેને રાિત આપવા ગરી્બ 
કલ્ાણ અભભયાન અને એક દેશ-એક રેશન કાિ્ષ  જવેી અનેક યોજનાઓ શરૂ કરી. ્બજ્ેટમાં 
પણ ચાર લ્ેબર કોિ અન ેઅસુંગહઠત મજૂરોના હિતમાં વવશેર જોગવાઈ કરવામાં આવી.

પરપ્રાંતિય શ્તમકા�ન� 
એાઝાદીના 70 વર્ષ બાદ 
લાભ મળા�

n એક દેશ-એક રેશન કાડિ્ય  વયવસ્ાને િમગ્ દેશમાં લાગુ કરવી. 4 
લે્બર કોડિની 20 વષ્યથી ચાલી રહેલી પ્રફક્રયાને પયૂરી કરીને વંધચતિ 
શ્મમકો સુધી િામાસજક િલામતિીનો લાભ પહોંચાડિવો.

n શ્મમકોને ઇએિઆઇિીના દાયરામાં લાવવાની િાથે મહહલાઓને 
રાતિની ઝશફ્ટમાં કામ કરવાની મંજયૂરી આપવી.

જાહ� રાિ

n આ યોજના હેઠળ કોઈ પણ નાગફરક પોતિાનાં રેશન કાડિ્ય  દ્ારા 
કોઈ પણ રાજ્માંથી જાહેર વવતિરણ પ્રણાસલ (પીડિીએિ) ની 
દુકાનમાંથી રેશન મેળવી શકે છે. દેશનાં 34 રાજ્ો/કે્દ્રશાસિતિ 
પ્રદેશોમાં તિેની શરૂઆતિ થઈ ચયૂકી છે. દેશનાં 80 કરોડિથી વધુ 
લોકોને આ યોજનાનો લાભ મળી ચયૂક્ો છે.

n એક દેશ-એક રેશન કાડિ્યની સુવવધાને વધુ િરળ ્બનાવવા માટે 
કે્દ્ર િરકારે માચ્યમાં ‘મેરા રેશન’ એપ પણ લોંચ ક્ુું હતું.. આ 
એપથી નજીકનાં પીડિીએિ કે્દ્ર અંગેની તિમામ માહહતિી મેળવી 
શકાય છે.

n એક દેશ-એક રેશન કાડિ્ય  અંતિગ્યતિ મો્બાઇલ નં્બરની જમે રેશન 
કાડિ્ય  પોટદેબ્બસલટી યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

4 લ�બર કા�ડ
કાયદાઓની ઝંઝાળમાંથી મકુ્તિ અપાવતિા કે્દ્ર િરકારે ચાર કોડિ 
અતંિગ્યતિ 29 કે્દ્રરીય શ્મ કાયદાઓન ેિમાવીને તિને ેવધુ તિાર્કક 
્બનાવયા છે.

રાષટ્પમતિની મજંયૂરી મળયા ્બાદ તેિન ેનોહટિાય કરવામાં આવયા છે. 
નવ રાજ્ોએ તેિની િાથ ેિંકળાયેલા નનયમોને અમંતિમ રૂપ આપ્ુ ંછે. 
આ અતંિગ્યતિ તિમામ શ્મમકોન ેઇએિઆઇિીના દાયરામાં લાવવાની 
િાથે મહહલાઓન ેતિમામ શ્ણેીઓમાં રાતિની ઝશફ્ટમાં કામ કરવાની 
સુવવધા આપવામાં આવી છે. રાજ્ો તિરિથી અમંતિમ રૂપ આપવામાં 
આવે પછી તિને ેિમગ્ દેશમાં લાગ ુકરવામાં આવશ.ે

પદરણામ

એ�ક દ�શ-એ�ક ર�શન કાડ્ષ

આઝાદીનાં આ્ટલા વરયો પછી પણ દેશમાં અસુંગહઠત કે્ષત્રમાં કામ કરતા કામદારોનો કોઈ સચો્ટ િે્ટા નિોતો એ 
વવ્ટું્બણા કિેવાય. આન ેકારણ ેઆવા શ્તમકોને કેન્દ્ર સરકારની સામાસજક અને સલામતી યોજનાઓનો લાભ મળી 
શકતો નિોતો. આ શ્તમકોના હિતમાં સૌથી મો્ુટું  પગલુું ભરતા શ્મ મુંત્રાલય ે26 ઓગસ્નાં રોજ ઇ-શ્મ પો્ટ્ષલનો 
પ્રારુંભ કયયો. આ પો્ટ્ષલ પર રજીસ્્રેશન ્બાદ દરેક શ્તમકન ેઇ-શ્મ કાિ્ષ  આપવામાં આવી રહુું છે. આ પો્ટ્ષલ પર 
રજીસ્્રેશન દ્ારા કેન્દ્ર સરકાર પાસ ેચોક્સ આુંકિો આવશ ેએ્ટલુું જ નિીં, પણ 400થી વધુ વયવસાયમાં આવા 
શ્તમકોન ે્બ ેલાખ રૂવપયા સધુીની સામાસજક સલામતીનો લાભ પણ મળશ.ે n

એસંગદઠિ 
કામદારા�ન� 

સામાનજક સુરક્ાના� 
લાભ

કરોિથી વધુ શ્તમકો 
ઇ-શ્મ પો્ટ્ષલ પર 
રજીસ્્રેશન કરાવી 

ચૂક્ા છે. 

આ�જ ત�ો સંકલ્પથી ભસધ્િની ય�ત્ર� છો . દોશન�ં કર�ોડ�ો શ્રધમક�ો 
આનો ક�મદ�ર�ોની ત�ક�ત આ�જો નવ� ભ�રતન�ો આ�િ�રસતંભ 

બની રહ્�ો છો . તોમની સ�મ�નજક સલ�મતીમ�ં જ દોશનું 
મજબૂત ભધવષ્ય છુપ�યોલું છો .

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન 
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિપ્રવાસી શ્તમક

કવર સા�રી 



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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મફિ એન્ન યા�જના લંબાવવામાં એાવી, 
કૃતર કાયદા પાછા ખેંચવામાં એાવ્યા

ત્રણ કૃષર કાયદા સામે છેલલાં એક વર્ષથી ચાલી રિેલા ખેિૂત આુંદોલનને પગલે વિાપ્રધાને 
રાષ્ટ્ર  હિતને સવયોચ્ પ્રાથતમકતા આપતાં ત્રણેય કૃષર કાયદાને પાછાં લેવાની જાિેરાત કરી. 
કેન્દ્રરીય મુંત્રીમુંિળની મુંજૂરી ્બાદ 29 નવેમ્બરનાં રોજ શશયાળુ સત્રનાં પ્રથમ ડદવસે જ સુંસદે તેને 
મુંજૂરી આપી દીધી. કેદ્્બને્ટની મુંજૂરી ્બાદ કોવવિ મિામારીના સમયમાં 80 કરોિથી વધુ લોકોને 
15 મહિનાથી મફતમાં મળી રિેલા અનાજની યોજનાને વધુ ચાર મહિના મા્ેટ લું્બાવી છે. આ 
ઉપરાંત, ગ્રામીણ વવકાસને ગતત આપનાર પ્રધાનમુંત્રી ગ્રામ સિક યોજના, આકાંક્ષી સજલલાઓમાં 
મો્બાઇલ સેવા જવેા અનેક નનણ્ષયોને કેન્દ્રરીય મુંત્રીમુંિળે મુંજૂરી આપી િતી...

ક� સબન�ટના નનણ્ષયા�
દ�શ  
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

નનણ્ષયઃ કોવવડનષા સમયમાં શરૂ થયલેી પ્ધષાનમુંત્રી ગરીબ 
કલ્યષાણ અન્ યોજનષાને આગષામી ચષાર મહહનષા મષાટે લુંબષાવતષા 
વધષારષાનષા અનષાજ ભુંડોળને મુંજૂરી આપી જથેી તમષામ લોકોને 
પરૂતષા પ્મષાણમાં અનષાજ મળી રહે.

અસરઃ માચ્ણ 2020થી શરૂ થ્લેી પ્રધાનમતં્રી ગરીબ કલ્ાણ 
અન્ન ્ોજનાન ેઆગામી ચાર મહહના માટે લબંાવવામાં આવી છે. 
આ મહામારીન ેકારણ ેમશુકેલીનો સામનો કરનારા ગરીબોને મોટી 
રાહત મળશે. 

n 	કેન્દ્ર સરકારનુ ંમાનવુ ંછે કે કોઈ પણ ગરીબ પડરવાર ભખૂ્યો ન 
સૂવો જોઇએ. સરકારે ચાર મહહના (ડિસેમબર 2021થી માચ્ણ 
2022) માટે ્ોજનાન ેલબંાવી છે, જનેાથી લાભાથષીઓના 
ભોજનની જરૂડર્ાત સંતોરાશ.ે

n 	આ ્ોજનામાં પ્રતત વ્ક્ત પાંચ ડકલો વધારાનાં મફત 
અનાજની ફાળવણી કરવામાં આવશ.ે તનેો લાભ 80 કરોિ 
લોકોને થશે અન ેતનેાં પર રૂ. 50,756 કરોિનો ખચ્ણ થશે.

n 	મફત ખાદ્ાન્ન ્ોજના અતંગ્ણત વીતલેા 15 મહહનામાં 
આપવામાં આવલેાં અન ેઆગામી ચાર મહહના માટે અપાનારા 
અનાજ  પાછળ કુલ રૂ. 2.60 લાખ કરોિનો ખચ્ણ થશ.ે 

નનણ્ષયઃ  તમષામ વવસતષારો સયધી રડસજટલ કનેક્ક્ટવવટી 
સયનનસચિત કરવષાની રદશષામાં આકાંક્ી સજલલષામાં મોબષાઇલ 
સવેષાઓ મષાટે ્યનનવસ્ષલ ઓબબલગશેન ફન્ડ (USOF) 
યોજનષાને મુંજૂરી.

અસરઃ  પાંચ રાજ્ોના 44 આકાંક્ી લજલલાના 7287 ગામોમાં 
4G આધાડરત મોબાઇલ સવેાઓની વ્વથિા.

n 	આશરે રૂ. 6466 કરોિના અદંાલજત ખચષે આધં્રપ્રદેશ, 
છત્તીસગઢ, ઝારખંિ, મહારાષટટ્  અન ેઓડિશામાં અમલીકરણ 
કરવામાં આવશ ેઅન ે18 મહહનાની અદંર પૂરં કરવામાં 

આવશે.

n 	ડિલજટલ કનકે્ક્ટવવટીન ેવધારવા માટે લજલલાઓમાં 
રોજગારની તકો વધારવામાં આવશ.ે 

n 	તનેાથી ડિલજટલ ઇનન્િ્ાનુ ંસવપ્ન સાકાર કરીન ેઆત્મનનભ્ણર 
ભારતને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશ.ે

નનણ્ષયઃ હવષામષાન અન ેજળવષા્ય આગષાહી મષાટેનયું તુંત્ર મજબૂત 
બનષાવવષા નષાણાંકીય વર્ષ 2021થી 2016 મષાટે ‘એટમોભફિયર 
એન્ડ ્લષાઇમટે રરસચ્ષ-મોડેનલગ ઓબ્ઝવગેશનસ સસસ્મ એન્ડ 
સર્વસસસ’ (ACROSS)  તથષા તેની આ પટેષા યોજનષાઓન ેચષાલય 
રષાખવષા મુંજૂરી

અસરઃ આનાથી હવામાન, જળવાય,ુ સમદુ્ર સબંંધધત આગાહીની 
સવેા પરૂી પાિવામાં મદદ મળશે. આનાં પર રૂ 2135 કરોિનો ખચ્ણ 
થશ ેઅન ેરોજગારીની તકોમાં પણ વધારો થશ.ે

નનણ્ષયઃ બલય ઇકોનોમી તરફ પહેલ કરતાં કેબબનટેે રૂ. 2177 
કરોડનાં કયલ ખચગે ઓ-સ્ષાટ્ષ  યોજનષાન ે2021-26 સયધી ચષાલય 
રષાખવષાની મુંજૂરી આપી.

અસરઃ ઓશન સર્વલસસ, મોિેસલગ, એસ્પલકેશનસ, ડરસોર્સસ 
એન્િ ટેકનોલોજી (O-SMART)  સ્ીમ ઓશનોગ્ાફીના કે્ત્રમાં 
ક્મતા નનમશાણમાં મદદ કરશ.ે દડર્ાઈ સસંાધનોના અસરકારક 
અન ેકુશળ ઉપ્ોગની સાથ ેદડર્ાઇ ક્તે્ર માટે અત્ાધનુનક 
ટેકનોલોજી પરૂી પાિશ.ે

નનણ્ષયઃ ્યવષા પ્મતભષાઓનષા વવકષાસ મષાટે રૂ. 3054 કરોડની 
સહષાયથી આગષામી પાંચ વર્ષ સયધી ધ નશેનલ એપ્સેન્ટસશીપ 
ટટ્ેઇનનગ સ્ીમ (NATS)  ચષાલય રષાખવષામાં આવશ.ે

અસરઃ મોબાઇલ ઉતપાદન, મેડિકલ ઉપકરણોનુ ંઉતપાદન, ફામશા 
અન ેઓટોમોબાઇલ સકે્ટરમાં એપ્રધે્નસટીસશીપન ેપ્રોત્સાહન 
મળશે.

n 	આ અતંગ્ણત નવ લાખ એપે્રલન્ટસન ેતાલીમ આપવામાં આવશે 
અન ેટટ્ ેઇની એપ્રલેન્ટસન ેદર મહહન ેરૂ. 9,000 અન ેડિપલોમા 
એપ્રલેન્ટસને રૂ. 8,000નુ ંસ્ાઇપને્િ આપવામાં આવશ.ે 
આનાથી આશરે સાત લાખ યુવાનોન ેરોજગારી મળી શકશ.ે

નનણ્ષયઃ કષાય્ષક્મ વીજ ક્તે્રની રદશષામાં વધય એક પહેલમાં, 
દષાદરષા અન ેનગર હવલેી અને દમણ અને દીવનષા કેન્દ્રશષાસસત 
પ્દેશોમાં વીજળી વવતરણ અન ેછૂટક પયરવઠષાનષા વયવસષાયનષા 
ખષાનગીકરણન ેમુંજૂરી આપવષામાં આવી છે.

અસર: વવતરણ અન ેછૂટક પરુવ્ઠામાં કામગીરી અને 
કા્્ણક્મતામાં સુધારો થશ.ે તમેજ સપધશા પણ વધશ.ે આનાથી 

ક� સબન�ટના નનણ્ષયા�
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નનણ્ષયઃ વડષાપ્ધષાને 19 નવેમબરનાં રોજ ત્રણ કૃષર કષાયદષાઓ પષાછષા ખેંચવષાની જાહેરષાત કરી હતી, જનેે  
કેબબનેટે ઔપચષારરક મુંજૂરી આપી. સુંસદનષા શશયષાળય સત્રનષા પ્થમ રદવસે બબલને ગૃહમાં રજૂ કરવષામાં 

આવ્યું હતયું. વડષાપ્ધષાને રષાષટટ્ને કરેલષા સુંબોધનનષા અુંશઃ

બાકી રકમની વસલૂાતમાં પણ મદદ મળશ.ે  DNH-DD પાવર 
ડિસ્સ્ટ્બયશુન કોપયોરેશન લલતમટેિન ેસરકારની સપૂંણ્ણ માલલકીની 
કંપની તરીકે થિાવપત કરવામાં આવશે. આનાથી 1.45 લાખથી 
વધ ુગ્ાહકોન ેસારી સવેાઓ મળશ.ે

નનણ્ષયઃ દરેક ગષામ સયધી મષાગ્ષ સયનનસચિત કરવષા PM ગ્ષામ સડક 
યોજનષા (PMGSY) નષા પ્થમ અન નદ્તીય તબક્ષા સષાથે ડષાબેરી 
ઉગ્વષાદથી અસરગ્સત વવસતષારોમાં રોડ કનેક્ક્ટવવટી પ્ોજકે્ટ 
ચષાલય રષાખવષા મષાટે મુંજૂરી.

અસરઃ સમગ્ દેશમાં આ્ોજન વવનાના રહેણાંક વવસતારોને 
‘ઓલ વધેર રોિ’ દ્ારા જોિાણ પ્રદાન કરવાનો લક્ષ્યાંક છે. તમામ 
પ્રોજકે્ટ પણૂ્ણ કરવા માટે 2021-22 થી 2024-25 સધુી 11.24 
લાખ કરોિ રૂવપ્ા ખચ્ણવામાં આવશ.ે

80 ટકષા નષાનષા ખડૂેતો
જ્ારે દેશ ેમન ે2014માં વડિાપ્રધાન તિરીકે િેવા આપવાની તિક 
આપી ત્ારે અમ ેકૃયષ વવકાિ, ખડેિયૂતિોના કલ્ાણન ેિવયોચ્ચ 
પ્રાથમમકતિા આપી હતિી. દેશના 100 ખડેિયૂતિોમાંથી 80 નાના 
ખડેિયૂતિો છે. તિમેની પાિ ે્બ ેહેક્રથી ઓછી જમીન છે. આ નાના 
ખડેિયૂતિોની િખં્યા 10 કરોડિથી વધ ુછે. જમીનનો આ નાનકડિો 
ટુકડિો જ તિનેા િમગ્ જીવનનો આધાર છે. તિથેી દેશના નાના 
ખડેિયૂતિોના પડિકારોન ેપહોંચી વળવા માટે અમ ેબ્બયારણ, વીમો, 
્બજાર અને ્બચતિ માટે કામ ક્ુું છે. િરકારે ખડેિયૂતિોન ેનીમ કોટેડિ 
્ફુરયા, િોઈલ હેલ્થ કાડિ્ય , સયૂક્ષ્મ સિચાઈ જવેી સુવવધાઓ 
િાથે પણ જોડ્ા છે. અમ ેખડેિયૂતિોને 22 કરોડિ િોઈલ હેલ્થ કાડિ્ય  
આપયા છે.

રકસષાન સન્ષાન નનધધ
અમ ેપાક વીમા યોજનાન ેવધ ુઅિરકારક ્બનાવી છે. વધુ 
ખડેિયૂતિોન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લવેામાં આવયા છે. 
મશુકેલીના િમયમાં વધુન ેવધ ુખડેિયૂતિો િરળતિાથી વળતિર 
મળેવી શકે તેિ માટે જયૂના નનયમો પણ ્બદલાયા. એટલાં 
માટે છેલલાં ચાર વષ્યમાં આપણા ખડેિયૂતિ ભાઈ-્બહેનોને એક 
લાખ કરોડિ રૂવપયાથી વધનુુ ંવળતિર મળ્ંુ છે. નાના ખડેિયૂતિોની 
જરૂફરયાતિો પયૂરી કરવા માટે  તેિમના ્બેંક ખાતિામાં રૂ. 1.62 લાખ 
કરોડિ િીધા ટ્ા્સિિર કરવામાં આવયા.

એમએસપી
ખડેિયૂતિોન ેતિમેની મહેનતિના ્બદલામાં ઉપજનાં યોગય ભાવ મળે 
તિ ેમાટે પણ ઘણા પગલાં લવેામાં આવયા હતિા. િરકારે ગ્ામીણ 
માળખાકીય સવુવધાઓ મજબયૂતિ કરી. અમ ેએમએિપી 
વધારવાની િાથે િાથ ેવવક્રમ િખં્યામાં િરકારી ખરીદ કે્દ્રો 

્બનાવવામાં આવયા છે. દેશની 1,000થી વધુ મડંિી (્બજારો)ને 
e-NAM યોજના િાથ ેજોડિીને અમ ેખડેિયૂતિોન ેક્ાંય પણ પોતિાની 
ઉપજ વેચવાનુ ંપલેટિોમ્ય પયૂરં પાડ્ુ ંછે. આ ઉપરાંતિ, કૃયષ 
મડંિીઓના આધનુનકીકરણ પર પણ અમ ેકરોડિો રૂવપયા ખચ્ય 
કયમા છે.

કૃષર ઇન્ફ્ષાસ્ટ્્ચર
આજ ેકે્દ્ર િરકારનુ ંકૃયષ ્બજટે અગાઉની િરખામણીમાં પાંચ 
ગણુ ંવધી ગ્ુ ંછે. દર વષવે કૃયષ પાછળ રૂ. 1.25 લાખ કરોડિથી 
વધુનો ખચ્ય કરવામાં આવી રહ્ો છે. એક લાખ કરોડિ રૂવપયાના 
એગ્ીકલ્ચર ઈ્ફ્ાટ્િ્ચર િંડિ દ્ારા  ગામ અને ખતેિરની નજીક 
ગોડિાઉનની વયવસ્ા, કૃયષ િાધનો જવેી અનેક સુવવધાઓનું 
વવ્તિરણ જવેી સુવવધા ઝડિપથી આપવામાં આવી રહી છે. 
નાના ખડેિયૂતિોને િમથ્ય કરવા માટે 10,000 એિપીઓ, ખેડિયૂતિ 
ઉતપાદક િંગઠનો ્બનાવવાનુ ંઅભભયાન પણ ચાલી રહુ ંછે. 
તિનેા પર પણ આશરે િાતિ હજાર કરોડિ રૂવપયાનો ખચ્ય કરવામાં 
આવી રહ્ો છે.

કૃષર સયધષાર
ખડેિયૂતિોની નસ્મતિ સુધારવાના મહા અભભયાનમાં િરકાર દ્ારા 
ત્રણ કૃયષ કાયદા લાવવામાં આવયા હતિા. આનો હેત ુખડેિયૂતિોને, 
ખાિ કરીન ેનાના ખડેિયૂતિોન ેઉતપાદનના યોગય ભાવ અને 
ઉતપાદન વેચવાના વધુન ેવધ ુવવકલપો મળેવવા માટે િમથ્ય 
્બનાવવાનો હતિો. અગાઉ પણ ઘણી િરકારોએ આ અગંે 
વવચારણા કરી હતિી. આ વખતેિ પણ િંિદમાં ચચમા થઈ, મથંન 
થ્ુ ંઅન ેઆ કાયદા લાવવામાં આવયા. દેશના ખયૂણ ેખયૂણ ેઅનેક 
ખડેિયૂતિ િગંઠનોએ તિનેુ ં્વાગતિ ક્ુું અન ેિમથ્યન ક્ુું.
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

n 	અત્ાર સધુીમાં 1,78,184 માંથી 1,71,494 વસાહતો 
ઉમરેવામાં આવી છે અને 1968 વસાહતો બાકી છે. 

n 	કૃષર, આરોગ્, શશક્ણ, શહેરીકરણ અને રોજગાર સજ ્ણન 
વગરેે પર સકારાત્મક અસર પિશે. જોિા્લેી વસાહતોની 
આર્થક ક્મતાનો ઉપ્ોગ કરવા પ્રોત્સાહ મળશ.ે

n 	પડરવહન સવેાઓ માટે માગ્ણ નેટવક્ણ ની એકંદર કા ્્ણક્મતામાં 
સધુારો થવાની સાથ ેસાથ ેથિાનનક વસતત માટે પ્રત્ક્ અને 
પરોક્ એમ બનેં પ્રકારની નોકરીઓનંુ સજ ્ણન થશે.

n 	િાબેરી ઉગ્વાદથી અસરગ્સત વવસતારોમાં બાકીના કામો પૂણ્ણ 
કરવા માટે આ ્ોજના માચ્ણ 2023 સુધી લબંાવવામાં આવી 
છે.

n 	1887 ડકલોમીટર લાંબો રોિ અન ે40 પુલન ેમજૂંરી આપવામાં 
આવી રહી છે.

n 	2016થી અત્ાર સધુી નવ રાજ્ોના 44 લજલલામાં 4,490 
ડકલોમીટર લાંબા રસતાઓ અન ે105 પુલોનુ ંનનમશાણ કા્્ણ પૂણ્ણ 
કરી દેવામાં આવયુ ંછે. n

અમે કેટલાંક ખેડૂતોન ેન સમજાવી શક્ષા
અમારી િરકાર ખડેિયૂતિોના કલ્ાણ માટે, ખાિ કરીને નાના 
ખડેિયૂતિોના કલ્ાણ માટે, દેશના કૃયષ જગતિના હહતિમાં, દેશના 
હહતિમાં, ગામડિાના ગરી્બોના ઉજજવળ ભવવષય માટે, િંપયૂણ્ય 
નનષઠાથી, િપંયૂણ્ય ખડેિયૂતિો પ્રત્ ેિમપ્યણ ભાવ અન ેિારા હેતથુી 
આ કાયદો લાવી હતિી. પરંત ુઆટલી પવવત્ર વાતિ,  િપંયૂણ્યપણે 
ચોખખી, ખડેિયૂતિોના હહતિની વાતિ, અમ ેઅમારાં પ્રયત્ો છતિાં કેટલાંક 
ખડેિયૂતિોન ે ન િમજાવી શક્ા. ભલ ેખડેિયૂતિોનો એક વગ્ય વવરોધ કરી 
રહ્ો હતિો, છતિાં અમારા માટે તિ ેમહતવપયૂણ્ય હતંુ.

કષાયદો પષાછો ખેંચષાશે
આજ ેદેશવાિીઓની માિી માંગતિાં હંુ િાચા ફદલથી અન ેપવવત્ર 
હૃદયથી કહેવા માંગુ છંુ કે કદાચ અમારી તિપ્યામાં કોઈક  ખામી 
રહી હશ,ે જનેા કારણ ેઅમ ેદીવાના પ્રકાશનુ ંજવેુ ંિત્ ખડેિયૂતિ 
ભાઇઓન ેન િમજાવી શક્ા. આજ ેગરુૂ નાનક દેવજીનુ ંપવવત્ર 
પ્રકાશ પવ્ય છે. આ િમય કોઈન ેદોષ આપવાનો નથી. આજ,ે 
હંુ તિમને, િમગ્ દેશન ેકહેવા આવયો છંુ કે અમ ેત્રણયે કૃયષ 
કાયદાઓન ેપાછા લેવાનો,  રદ કરવાનો નનણ્યય લીધો છે. હવે તિમે 
પોતિપોતિાના ઘરે પાછા િરો, ખતેિરમાં પાછા િરો, તિમારા પફરવાર 
પાિ ેપાછા િરો. ચાલો, એક નવી શરૂઆતિ કરીએ. નવિેરથી 
આગળ વધીએ.
કૃષર સયધષારષા પર કમમટી

િરકારે કૃયષ િં્બંધધતિ વધુ એક મહતવનો નનણ્યય લીધો 
છે. પાકની પદ્મતિને વૈજ્ાનનક રીતિે ્બદલવા, MSPને વધુ 
અિરકારક અને પારદશ્યક ્બનાવવા િહહતિના તિમામ વવષયો 

પર નનણ્યય લેવા માટે ભવવષયને ધયાનમાં રાખીને એક 
િમમમતિની રચના કરવામાં આવશે. આ િમમમતિમાં કે્દ્ર 
િરકાર, રાજ્ િરકારોના પ્રમતિનનધધઓ હશે, ખેડિયૂતિો, 
કૃયષ વૈજ્ાનનકો, કૃયષ અથ્યશાસ્તીઓ હશે. અમે તિેમને 
અત્ંતિ નમ્રતિાથી, ખુલલા મનથી િમજાવતિા રહ્ા. 
અનેક માધયમો િાથે િામયૂહહક ્બેઠકો પણ કરી. અમે 
ખેડિયૂતિોની દલીલો િમજવામાં કોઈ કચાશ ્બાકી નથી 
રાખી. જ ેમુદે્ તિેમને વાંધો હતિો, તિે જોગવાઈઓમાં 
િેરિાર કરવા  પણ િરકાર િંમતિ થઈ હતિી. અમે આ 
કાયદાઓને ્બે વષ્ય માટે સ્નગતિ કરવાની દરખા્તિ 
પણ કરી હતિી.

કૃતર સંબંતધિિ ત્રણ�ય કાયદા પાછા 
લ�વાનું તવધિ�યક પસાર

વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ રાષટ્ને નામ કરેલા 
િં્બોધનમાં કહું હતું કે આ િંિદ િત્ર દરમમયાન જ 
ત્રણેય કૃયષ કાયદાઓ પાછા ખેંચી લેવામાં આવશે. 
િંિદના ઝશયાળુ િત્રના પહેલા ફદવિે એટલે કે 29 
નવેમ્બરે ્બંને ગૃહોમાં કૃયષ કાયદા પાછા લેતું  બ્બલ 
પિાર કરવામાં આવ્ું છે. િત્રના પહેલા ફદવિે 
કે્દ્રરીય કૃયષ મંત્રી નરે્દ્ર સિહ તિોમરે આ બ્બલ 
લોકિભા અને રાજ્િભામાં રજયૂ ક્ુું હતું. જ્ાં તિેને 
ધવનન મતિ દ્ારા પિાર કરી દેવામાં આવ્ું. 

ક� સબન�ટના નનણ્ષયા�
દ�શ



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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જ�વરઃ ઉત્રપ્રદ�શન� મળું 
એના�ખું નજરાણું

દેશમાં એક થિળેથી ્બીજા થિળે જવા મા્ેટ 
વાિનવયવિારના સાધનો વધે ત્ારે વવકાસન ેનવી ગતત 

મળે છે. વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નતેતૃવ િેઠળ દેશમાં 
રેલવ,ે માગ્ષ અને િવાઇ પડરવિનની વયવથિાન ેસરળ અને 

વધ ુસારી ્બનાવવા મા્ેટ સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્ા 
છે. તાજતેરમાં જ ઉત્તરપ્રદેશન ેપૂવવાંચલ એસિપ્રસે વનેી ભ્ેટ 

આપનાર વિાપ્રધાને ડદલ્ી પાસેના જવેર (ઉત્તરપ્રદેશ)માં 
વવશ્નાં ચોથા મો્ટા આુંતરરાષ્ટ્ર ીય એરપો્ટ્ષનો શશલાન્યાસ 

કરીને ઉત્તર ભારતમાં િવાઇ પડરવિનન ેએક નવી ઝિપ 
આપવાનો પાયો નાખ્ો. તનેાથી જવેર સહિત નોઇિા અને 

યપુીના વવસતારોમાં રોકાણ વધવાની સાથે સાથ ેલાખો 
લોકોને રોજગારી મળશ.ે..

‘ને
શન ફસ્્ણ ’ના મંત્ર પર ચાલનારા વિાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદી ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચરને રાજકારણનો 
નહીં, પણ રાષટટ્નીતતનો ભાગ માને છે. એટલાં 

માટે જ તેઓ વવકાસ માટે ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર પર વવશેર 
ભાર મૂકે છે અને કહે છે, “21મી સદીનું નવું ભારત 
આજ ે એકથી એક ચડિ્ાતી માળખાકી્ સુવવધાનું 
નનમશાણ કરી રહું છે. સારા માગ્ણ, સારં રેલવે નેટવક્ણ , 
સારા એરપોટ્ણ  એ માત્ર ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર પ્રોજકે્ટ નથી, 
પણ સમગ્ વવસતારની કા્ાપલટ કરી નાખે છે, 
લોકોનું જીવન બદલી નાખે છે.” વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીના આ શબ્દો સારી માળખાકી્ સુવવધાઓનાં 
મહતવ અને તેનાં પ્રતે્ સરકારની પ્રતતબધિતા દશશાવે 
છે. આ કારણસર જ આજ ે દેશમાં ઝિપી ગતતથી 

રાષ્ટ
ના�ઇડા ઇન્ટરન�શનલ એ�રપા�ટ્ષ
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

રોિ, મેટટ્ ો, રેલ નેટવક્ણ  ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચરનું નનમશાણ થઈ રહંુ 
છે. ‘ઉિે દેશકા આમ નાગડરક’ એટલે કે UDAN ્ોજના 
હે્ઠળ સામાન્ય માણસનું વવમાન પ્રવાસનું સપનું સાકાર 
થઈ રહંુ. ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા પ્ર્ાસ’ 
મંત્રનું પાલન કરતા એ સુનનલચિત કરવામાં આવી રહું છે કે 
્ોજનાઓ અટકી ના પાિે, લટકી ના પિે જથેી નનધશાડરત 
સમ્મ્શાદાની અંદર ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચરનું કામ પૂરં કરી શકા્. 
જ્ારે ઇન્ફ્ાસ્ટ્્ચર સારં હો્ છે ત્ારે દરેકને તેનો લાભ 
મળે છે અને લોકો સક્મ બને છે. સપટેમબર 2024ના અંત 

સુધીમાં જવેર આંતરરાષટટ્ ી્ એરપોટ્ણ  પર એક રન-વે સાથે 
ઉડ્ડ્ન સેવા શરૂ થવાની સાથે ડદલ્ી દેશનું પ્રથમ શહેર 
બની જશે, જ્ાં 70 ડક.મી.ની રેન્જમાં ત્રણ એરપોટ્ણ  હશે. 
આમાંથી બે આંતરરાષટટ્ ી્ એરપોટ્ણ  હશે. ડદલ્ી અને જવેર 
ઉપરાંત ત્રીજુ ંએરપોટ્ણ  ગાઝી્ાબાદનું હીંિન એરપોટ્ણ  છે, 
જ્ાંથી થિાનનક વવમાનોનું સંચાલન થા્ છે. વિાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ જવેરમાં એરપોટ્ણ નું શશલારોપણ ઉપરાંત 
ત્ાં એક પ્રદશ્ણન નનહાળયું અને પછી જાહેર સભાને પણ 
સંબોધન કયુું. n

જ�વર એાંિરરાષ્ટીય એ�રપા�ટ્ષથી 
તવકાસન� વ�ગ મળશ�

“આ� આોરપ�ોટ્તથી સમગ્ર ધવસત�રન� ંધવક�સનો નવી 
ર્ધત મળશો. આોક નવી ઉડ�ન મળશો. આ�પણો બિ�ં 
આો જાણીઆો છીઆો કો  જો ર�જ્�ોની સરહદ દદરય� 
સ�થો સકંળ�યોલી હ�ોય છો  તોમન� ંમ�ટો બદંર મ�ોટી 
આોસોટ હ�ોય છો . પણ યપુી જોવ� લોન્ડલ�ોક ર�જ્�ો 

મ�ટો આ� ભધૂમક� આોરપ�ોટ્ત ભજવો છો . આહીં આલીર્ઢ, 
મથરુ�, મોરઠ, આ�ગ્ર�, બીજન�રૈ, મરુ�દ�બ�દ, બરોલી 
જોવ� આનોક આ�દૈ�ોચર્ક ધવસત�ર�ો છો . આહીં સધવતિસ 
સોક્ટરની ઇક�ોભસર્મ પણ છો  આનો કૃધષ ક્ષોત્રમ�ં 

પનચિમ યપુીની મહત્વની ભ�ર્ીદ�રી છો . હવો આ� ક્ષોત્ર�ો 
પણ મજબતૂ બનશો. હવો આહીંન� ખોડૂત ભ�ઇઆ�ો 
ફળ, શ�કભ�જી, મ�છલી જોવી ન�શવતં ચીજાોની 

સીિી નનક�સ કરી શકશો.”
-નર�ન્દ્ર મા�દી, વડાપ્રધિાન

ના�ઇડા ઇન્ટરન�શનલ એ�રપા�ટ્ષ
રાષ્ટ

5730 

34,000
કરોડ રૂવપયષાનો ખચ્ષ થશે આ એરપોટ્ષ  બનષાવવષાનો. 

સપટેમબર 2024માં પ્થમ ફલષાઇટ ઉપડશે

કરોડિથી વધુનું રોકાણ, પ્રથમ તિ્બક્ામાં 
3300 એકર જમીન પર નનમમાણ. એક 
લાખથી વધુ લોકોને રોજગારી મળશે.

સમગ્ એનસીઆરને ફષાયદો: આતંિરરાષટ્ીય ્બજારોમાં સ્ાનનક ચીજો અન ે
પાકની નનકાિ કરી શકાશ,ે ્પધમાન ેવેગ મળશ.ે ફદલ્ી, નોઇડિા, ગાઝીયા્બાદ, 
અલીગઢ, આગ્ા, િરીદા્બાદ જવેા શહેરોના કરોડિો લોકોન ેલાભ.

2024 સયધી બાંધકષામ પરૂુું  થશઃે એરપોટ્યની િાથ ેગ્ાઉ્ડિ ટ્ા્સિપોટદેશનનો 
પણ વવકાિ, જમેાં એરપોટ્ય  સધુી રોડિ, રેલ અન ેમટ્ેો દ્ારા િીધી 
કનકે્ક્વવટી.2024 સધુી નનમમાણ પયૂરં કરવાનંુ લક્ષ. લોકેશનની રીતિે  
જવેર એરપોટ્ય  આગ્ાથી 130 ફક.મી અન ેફદલ્ીથી માત્ર 72 ફક.મી. દયૂર હશે. 
ગ્ટેર નોઇડિાથી 28 ફક.મી અન ેનોઇડિાથી 40 ફક.મી. દયૂર હશ.ે

રા�કાણ વધિશ�
રોકાણની િંભાવનાઓ 

વધશે, ફિલ્મ સિટી, મેફડિકલ 
ફડિવાઇિ પાક્ય , એપેરેલ પાક્ય  

અને ઉત્તરપ્રદેશ ફડિિે્સિ 
ઇ્ડિસ્ટ્િયલ કોફરડિોર, નોડિના 

નનમમાણથી ઉત્તરપ્રદેશને 
વવશેષ લાભ મળશે.

પય્ષટનન� પ્રા�ત્ાહન
હોસ્પટાસલટી અને ટુફરઝમ 

િેક્રને પ્રોત્સાહન. દેશનું 
પ્રથમ નેટ ઝીરો ઉત્સજ્યન 

ધરાવતું એરપોટ્ય  ્બનશે 
. ફડિસજટલ ટેકનોલોજી 

આધાફરતિ િંચાલન

સમયની બચિ
ભારતિમાં પ્રથમ વાર 
ઇન્ટીગ્ેટેડિ મટિી-મોડિલ 
કાગયો હ્બના ક્સિેપટ િાથે 
એરપોટ્યનું નનમમાણ, આનાથી 
લોસજટિીક ખચ્યમાં ઘટાડિો 
થશે અને િમયની ્બચતિ 
થશે.

1.25 કરા�ડ યાત્રી
દર વષવે આશરે િવા કરોડિ 
પ્રવાિીઓની અવરજવર 
થશે. ઉત્તર ભારતિના 
લોસજટિીક ગેટવે તિરીકે 
સ્ાન પામશે. ઉત્તરપ્રદેશ 
ગલો્બલ લોસજટિીક મેપ 
પર સ્ાન મેળવશે.  



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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ઝાંસીની શાૈય્ષ ભૂતમથી રાષ્ટની 
સલામિીની નવી પહ� લ

શસ્તોની ખરીદી કરતા વવશ્ના સૌથી મો્ટા દેશોમાં થિાન પામતા ભારતમાં િવે મો્ટા ભાગના સુંરક્ષણ સાધનોનુું 
ઉતપાદન થશે. લશકરની તાલીમ વધારવા અને ભવવષયમાં દેશની સલામતી મા્ેટ સક્ષમ યુવાનો મા્ેટ માળખુું તૈયાર 

કરીને લશકરી પાંખોને આત્મનનભ્ષર ્બનાવવા મા્ેટ દેશ આગળ વધી રહ્ો છે. આ ડદશામાં 19 નવેમ્બરનાં રોજ 
ઉત્તરપ્રદેશના ઝાંસીમાં રાષ્ટ્ર  રક્ષા સમપ્ષણ પવ્ષ પ્રસુંગે વિાપ્રધાને ડિફેનસ કોડરિોરના ઝાંસી વવભાગનુું શશલારોપણ 

કયુું અને લાલ ડકલલા પરથી 100 નવી સૈનનક સુ્લ ખોલવાની કરેલી જાિેરાતના અમલની શરૂઆત કરાવી...

“ભા રત શૌ્્ણ અને વીરતાની ખામીને કારણે ક્ારે્ 
કોઈ યુધિ નથી હાયુું. રાણી લક્ષીબાઈ પાસે 
અંગ્ેજો જટેલાં સંસાધન અને આધુનનક શસ્ો 

હોત તો દેશની આઝાદીનો ઇતતહાસ કંઇક અલગ જ હોત.”  રાષટટ્  
રક્ા સમપ્ણણ પવ્ણ પ્રસંગે ઉત્તરપ્રદેશની શૌ્્ણ ભૂતમ ઝાંસીમાં વિાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીનો આ વવચાર આઝાદીના એ છ દા્કાઓનુ કિવું સત્ 
છે, જ્ારે દેશ સંરક્ણ ઉતપાદનોનો માત્ર આ્ાતકાર જ હતો.  પણ  
વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ણ 2014 બાદ દેશને સરદાર પટેલના સપનાનું 
આત્મનનભ્ણર ભારત બનાવવાનું બીિંુ ઝિપયું અને આજ ે ભારત 84 
દેશોમાં તેની સંરક્ણ સામગ્ીની નનકાસ કરી રહ્ો છે. હવે આ શૃંખલામાં 
બુંદેલખંિમાં યુપી ડિફેનસ ઇન્િસ્સ્ટ્્લ કોડરિોર સંરક્ણ ક્ેત્રમાં 
આત્મનનભ્ણરતા અભભ્ાનમાં સારથીની ભૂતમકા ભજવવા જઇ રહ્ો છે. 
બુંદેલખંિ એક સમ્ે ભારતના શૌ્્ણ અને સાહસ માટે જાણીતુ હતું. તેની 
ઓળખ હવે ભારતની વયૂહાત્મક શક્તના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે પણ થશે. -નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રિ�ન

લ�ંબ� સમયથી ભ�રતની ર્ણન� શસ્રન�ં 
મ�ોટ�ં ગ્ર�હક દોશ�ોમ�ં થતી આ�વી છો . પણ આ�જો 
દોશન�ો મંત્ર છો -“મોક ઇન ઇન્ન્ડય�, મોક ફ�ોર 
િ વર્્ત.”  આ�જો ભ�રત પ�ોત�ની સોન�આ�ોનો 
આ�ત્મનનભ્તર બન�વવ� મ�ટો ક�મ કરી રહ્ું છો . 
આમો દોશન� સંરક્ષણ ક્ષોત્રનો દોશન� ખ�નર્ી 
શ્રોત્રન� ટોલોન્ટ સ�થો પણ જાોડી રહ્� છીઆો. 
નવ� ર્�ટ્તઆપનો હવો આ� ક્ષોત્રમ�ં પણ પ�ોત�ની 
પ્રધતભ� દશ�્તવવ�ની તક મળી રહી છો .

રાષ્ટ રક્ા સમપ્ષણ પવ્ષ
એાત્મનનભ્ષર સંરક્ણ ક્�ત્ર
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષટટ્  રક્ા સમપ્ણણ પવ્ણ દરતમ્ાન 
ઝાંસીમાં અટલ એકતા પાક્ણ નું ઉદઘાટન કયુું. ભૂતપુવ્ણ 
વિાપ્રધાન અટલ બબહારી વાજપે્ીની સ્ૃતતમાં બનાવવામાં 
આવેલા એકતા પાક્ણ  પર રૂ. 11 કરોિનો ખચ્ણ કરવામાં આવ્ો 
છે, જ ેઆશરે 40,000 ચોરસ મીટરમાં ફેલા્ેલો છે. આ 
પાક્ણ માં પુસતકાલ્ની સાથે સાથે અટલ બબહારી વાજપે્ીની 
પ્રતતમા પણ હશે. આ પ્રતતમાનું નનમશાણ જાણીતા મૂર્તકાર 
રામ સુથારે કયુું છે, જમેણે સે્ચયુ ઓફ યુનનટી બનાવી છે. 
વિાપ્રધાને ઝાંસીના ગરૌ્ઠામાં 600 મેગાવોટના અલ્ટ્ામેગા 
સોલર ઊજા્ણ પાક્ણ નું પણ શશલારોપણ કયુું હતું. આ ઉજા્ણ 
પાક્ણ નું નનમશાણ રૂ. 3,000 કરોિનાં ખચષે કરવામાં આવી રહું 
છે અને તેનાથી સસતી વીજળી અને નગ્િ સ્થિરતા એમ બંને 
લાભ થશે.

સંરક્ણ નીતતમાં પડરવત્ણન કરતાં ભારતે સંરક્ણ ક્ેત્રમાં 
આત્મનનભ્ણરતા તરફ પ્રગતત કરી છે. એટલાં માટે જ છેલલાં બે 
વરયોમાં તેમાં મહતવની સફળતા હાંસલ થઈ છે. ભારત હવે બીજા 
દેશોના શસ્ત્રોની મદદથી યુધિ લિવાના મૂિમાં નથી. તેનું સમગ્ 
ફોકસ હવે પોતાની ક્મતા વધારવા પર છે. આપણે ભવવષ્નાં યુધિ 
લિવા અને જીતવા હો્ તો આ્ાત પર આધાર ન રાખી શકીએ. 
આ માટે આગામી માગ્ણ સવદેશીકરણનો છે. એટલાં માટે જ ભારતે 
સંરક્ણ ઉપકરણોની આ્ાત રોકવાનો અને આગામી દા્કામાં 
લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનો નનણ્ણ્ લીધો છે. આ લક્ષ્ય દ્ારા દેશ સંરક્ણ 

ક્ેત્રમાં આત્મનનભ્ણરતાની ડદશામાં આગળ વધશે. આ ડદશામાં 
આગળ વધતાં સવદેશી કંપનીઓને ઓિ્ણર આપવાની પહેલ શરૂ 
કરવામાં આવી છે અને અનેક ઓર્િનનસ ફેક્ટરીઓને કંપનીઓમાં 
બદલવામાં આવી છે, જથેી ભારત આત્મનનભ્ણર બનીને વવશ્વની સૌથી 
મોટી લશકરી તાકાત બને. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતગ્ણત 
રાષટટ્  રક્ા સમપ્ણણ પવ્ણ અને મહારાણી લક્ષીબાઈની જ્ંતી 
પ્રસંગે ઉત્તરપ્રદેશના ઝાંસીના ડકલલાના પ્રાંગણમાં આ્ોલજત એક 
સમારોહમાં વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંરક્ણ મંત્રાલ્ની અનેક 
નવી પહેલ રાષટટ્ને સમર્પત કરી. n

n •એનસીસી કેિેટ માટે ‘એનસીસી ભૂતપુવ્ણ વવદ્ાથષી સંગ્ઠન’ 
અને રાષટટ્ ી્ કા્્ણક્મનો શુભારંભ, જમેાં વિાપ્રધાને આ 
સંગ્ઠનના પ્રથમ સભ્ તરીકે રજીસ્ટ્ેશન કરાવયું

n •100 નવી સૈનનક સુ્લ, ‘એનસીસી બોિ્ણ ર એન્િ કોસ્લ 
પલાનનગ’નું વવસતરણ. 33 સૈનનક સુ્લમાં આ શૈક્ણણક 
સત્રથી એિતમશન પણ શરૂ થઈ ગયુ છે. 

n •ઝાંસીમાં રૂ. 3,425 કરોિથી વધુના વવકાસ તથા અન્ય 
પ્રોજક્ે્ટસ.

n •ઝાંસીની રાણી લક્ષીબાઈની 193મી જન્મજ્ંતી પ્રસંગે 
ઝાંસીના ડકલલામાં તેમની પ્રતતમાનું અનાવરણ

n •એનસીસી કેિેટ્સ માટે રાષટટ્ ી્ નનરંતર તાલીમ કા્્ણક્મનો 
શુભારંભ. 

n •સવદેશમાં ડિઝાઇન અને વવક્ર્ત કરવામાં આવેલા 
હળવા લિાકુ હેલલકોપટર (LCH), િટ્ ોન અને નૌકા દળના 
જહાજો માટે એિવાન્્સિ ઇલેક્ટટ્ ોનનકસ વોરફેર સુટ ‘શક્ત’ 
સશસ્ત્ર દળોને સોંપ્ા. 

n •શહીદોને શ્ધિાંજલલ આપવા માટે રાષટટ્ ી્ યુધિ સ્મારક 
મોબાઇલ એપ લોંચ કરવામાં આવી

રાષ્ટન� સમપપથિિ નવી પહ� લઃ લાલ દકલ્ા 
પરથી જાહ� રાિ, ઝાંસીથી શરૂએાિ

એટલ એ�કિા પાક્ષનું ઉદઘાટન એન� સાૈર 
ઊજા્ષ પાક્ષનું સશલારા�પણ 

રાષ્ટ રક્ા સમપ્ષણ પવ્ષ
એાત્મનનભ્ષર સંરક્ણ ક્�ત્ર

સુંરક્ણ કે્ત્રમાં આત્મનનભ્ષર બનવષા પર ભષાર
n •સશસ્ત્ર દળોની સેવાના વિાઓન ેભારતમાં નનર્મત અન ેડિઝાઇન 

કરા્લેા ઉપકરણો સોંપવામાં આવ્ા. સરંક્ણ ઉદ્ોગ કોડરિોરના 
ઝાંસી નોિ પર રૂ. 400 કરોિનાં પ્રોજક્ે્ટસનુ ંશશલારોપણ કરવામાં 
આવયુ.ં

n •રાષટટ્ ી્ યધુિ સ્મારક પર ડિલજટલ ડક્ોસ્ની શરૂઆત. આનાથી 
મલુાકાતીઓ બટન દબાવીને શહીદોન ેપુષપાંજલલ અપ્ણણ કરી 
શકશે.

દષાયકષાઓથી અટકેલો પ્ોજકે્ટ મહોબષામાં શરૂ
ઉત્તરપ્રદેશના મહોબામાં વવકાસને વેગ આપવા માટે રૂ. 3,259 
કરોિનાં ખચષે બનેલા મલ્ી િેવલપમેન્ટ પ્રોજક્ે્ટસનો શુભારંભ 
કરવામાં આવ્ો. અજુ ્ણન સહા્ક ્ોજના, રતૌલી વવ્ર ્ોજના, 
ભવાની બાંધ ્ોજના, અને મઝગાંવ-ધચલી સ્સપ્રકલર ્ોજનાનું 
ઉદઘાટન કરવામાં આવયું. આનાથી ખેિૂતોને મોટી રાહત મળશે 
અને આ વવસતારમાં પાણીની અછતની સમસ્ાને દૂર કરવામાં 
મદદ મળશે.
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એાંિદરક સલામિીની મજબૂિી માટ� 

કોવવિના સમયમાં કરેલા પ્રશુંસનીય કાયયોને કારણે પોસલસની છ્બી ્બદલાઈ છે, ત્ારે ્બદલાતા સમયમાં ્ેટકનોલોજી 
દ્ારા પોસલસ વિીવ્ટીતુંત્રને મજબૂત કરવાની સાથે સાથે ભવવષયની ્ેટકનોલોજીને પોસલસની મુળભૂત જરૂડરયાતો પ્રમાણે 
વવસિાવવા મા્ેટ વિાપ્રધાને કેન્દ્રરીય ગૃિ મુંત્રીના વિપણમાં પોસલસ ્ેટકનોલોજી તમશનની થિાપના કરવાનો નનદદેશ આપયો.

વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃતવ હે્ઠળની સરકારમાં 
પ્રાથતમકતા ધરાવતા ક્ેત્રોમાં માનવ સંસાધન પણ 
રહું છે. તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકા્ કે 

અગાઉની સરકારોમાં પોલલસ મહાનનદેશકો (િીજીપી) અને પોલલસ 
મહાનનરીક્કો (આઇજીપી)ની વહીવટી બે્ઠકોના ઉદઘાટન કે 
સમાપન સમારોહમાં વિાપ્રધાન અથવા ગૃહ મંત્રી ઔપચાડરકતા 
માટે હાજર રહેતા હતા. પણ, વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમાં 
ફેરફાર ક્યો અને તમામ રાજ્ોના િીજીપી અથવા આઇએએસ-
આઇપીએસ અધધકારીઓ સાથેના સંવાદમાં તેમણે પોતે અથવા 
ગૃહ મંત્રી અતમત શાહે સંપૂણ્ણ કા્્ણક્મમાં ઉપસ્થિત રહીને ટોચના 
અધધકારીઓ સાથે સમન્વ્ સાધીને માળખું ઊભું કયુું. ઉત્તરપ્રદેશની 
રાજધાની લખનઉમાં 20-21 નવેમબરનાં રોજ આ્ોલજત 56માં 
પોલલસ મહાનનદેશક-પોલીસ મહાનનરીક્ક સંમેલનમાં વિાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ પોલલસ સંબંધધત તમામ ઘટનાઓનાં વવશલેરણ અને 
શશક્ણ પ્રડક્્ાને સંથિાકી્ કરવા પર ભાર મૂક્ો.

આ બે્ઠકનું ઉદઘાટન કેન્દ્રરી્ ગૃહ મંત્રી અતમત શાહે કયુું, જ્ાં 
તેમણે દેશના ત્રણ સવ્ણશ્ેષ્ઠ પોલલસ સે્શનોને ટટ્ ોફી આપીને તેનાં 
કા્યોની પ્રશંસા કરી. કેન્દ્રરી્ ગૃહ મંત્રી બે ડદવસના આ સંમેલનમાં 
હાજર રહ્ા. સમાપન સત્રમાં વિાપ્રધાન મોદીએ સામાન્ય લોકોના 

જીવનમાં કો-વવન, જમે (GeM) અને યુપીઆઇ જવેી ટેકનોલોજીનાં 
મહતવનો ઉલલેખ કરતાં દેશભરનાં પોલલસ દળોના લાભ માટે 
આંતર-સંચાલલત (inter-operable) ટેકનોલોજીના વવકાસ પર 
ભાર મૂક્ો. વિાપ્રધાને ખાસ કરીને ટેકનોલોજીની જરૂડર્ાતને 
ધ્ાનમાં રાખીને નનદકેશ ક્યો કે ગૃહ મંત્રીના વિપણમાં ઉચ્ચ સત્તાધારી 
પોલલસ ટેકનોલોજી તમશનની રચના કરવામાં આવે જથેી ભવવષ્ની 
ટેકનોલોજીને પોલલસ દળોની પા્ાની જરૂડર્ાત પ્રમાણે તૈ્ાર કરી 
શકા્. પોલલસની દૈનનક સમસ્ાઓના ઉકેલ માટે તેમણે ઉચ્ચ 
ટેકનોલોજીનો અભ્ાસ કરનાર યુવાનોને સામેલ કરવા જણાવયું જથેી 
હેકાથોન દ્ારા ટેકનોલોજીકલ સમસ્ાઓનો ઉકેલ લાવી શકા્. n

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
નુું િીજીપી સુંમેલન 

કોવવિને કારણે 
વચયુ્ષઅલી થયુું

માં  સુંમેલન પૂણેમાં 
યોજવામાં આવયુું 

િતુું

માં કેવડિયા, 
ગુજરાતમાં 
યોજવામાં 
આવયુું િતુું

માં ્બીએસએફ 
એકેિેમી, 

્ેટકનપુરમાં 
યોજાયુું િતુું

માં રાષ્ટ્ર ીય 
પોસલસ એકેિેમી, 

િૈદરા્બાદમાં 
યોજાયુું િતુું

માં ધોરિો, 
કચ્છના રણમાં 

યોજાયુું િતુું

માં ગુવાિા્ટી, 
આસામમાં 
યોજાયુું િતુું

ડીજીપી કા�ન્ફરન્સ
રરરાષ્ટ

સુંમલેન મષાટે આ વવરયો પર કોર ગ્યપ બન્યું
જલે સધુારણા, આતકંવાદ, િાબરેી ઉગ્વાદ, સા્બર 
ગનુા, નાકયોહટર્ ટટ્ ાડફરકગ,. એજીઓન ેવવદેશી ફનન્િગ, 
િટ્ ોન સંબધંધત મુદ્ા, સરહદી ગામોના વવકાસ જવેા રાષટટ્ ી્ 
સલામતી સબંધંધત મહતવનાં વવર્ોનાં મખુ્ય પાસાઓ પર 
ચચશા માટે પોલલસ મહાનનદેશકનાં અનકે કોર ગુ્પ રચવામાં 
આવ્ા હતા.

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

હવ� પા�નલસ દળમાં ટ�કનનકલ 
તમશનની સ્ાપના કરાશ�
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

49

ભારિમા ંદડનજટલ 
કાતંિના પાચં 
મહત્વપણૂ્ષ 
પદરવિ્ષન

1.3 
અ્બજથી વધુ 

ભારતિીયો પાિ ેએક 
વવઝશષટ ફડિસજટલ 

ઓળખ છે.

6 
લાખથી વધુ 

ગામડિાંન ેબ્ોડિ્બે્ ડિથી 
જોડિવાની ફદશામાં 

અગ્િેર છે.

ભારતિના 
ઉદ્ોગ અન ેિર્વિ 
િકે્રની િાથે િાથે 

કૃયષ ક્તે્રમાં પણ વયાપક 
ફડિસજટલ પફરવતિ્યન 

થઈ રહુ ંછે

5Gઅને 
6G  જવેી ટેસલકોમ 

ટેકનોલોજીમાં ્વદેશી 
ક્મતિા વધારવા માટે 
રોકાણ થઈ રહુ ંછે.

વવશ્વનાં 
િૌથી મોટાં 

પબબલક ઇન્ોમવેશન 
ઇ્ફ્ાટ્િ્ચરનુ ંનનમમાણ 

થઈ રહુ ંછે.

ભારિના એાઇટી નનષ્ાિા�ન� કારણ� ભારિના એાઇટી નનષ્ાિા�ન� કારણ� 
તવશ્વનું એથ્ષિંત્ર દડનજટલ થઈ રહું છ�તવશ્વનું એથ્ષિંત્ર દડનજટલ થઈ રહું છ�

ટે
કનોલોજી વવકાસની ગતત વધારીન ેજીવનમાં સરળતા લાવે 
છે, પણ તનેાં દુરપ્ોગની સભંાવનાઓ પિકારો પણ સજ ષે 
છે. ડિલજટલ યગુમાં આંતરરાષટટ્ ી્ સપધશા, શક્ત અને 

નેતૃતવન ુસવરૂપ બદલાઈ ગયુ ંછે. ભારત વવશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી 
અને સૌથી ઝિપથી આગળ વધનારી ઇકો-લસસ્મ છે, જમેાં દર 
બીજા સપતાહમાં નવા યનુનકોન્ણ બની રહ્ા છે. ભારત સસતી અને 
સાવ્ણવત્રક આરોગ્ સભંાળ માટે નશેનલ ડિલજટલ હેલ્થ તમશનની 
ડદશામાં પણ કામ કરી રહંુ છે. ભારતની કૌશલ્ ક્મતાન ેવૈનશ્વક 
વવશ્વાસનો લાભ થ્ો છે. પીએલઆઇ સ્ીમ ઇલકે્ટટ્ ોનનર્ અને 
ટેલલકમયુનનકેશનસમાં વનૈશ્વક કંપનીઓન ેઆકરષી રહી છે. 

િેટા એ ટેકનોલોજીની સૌથી મોટી પ્રોિક્ટ છે. ભારતમાં 
નાગડરકોના સશક્તકરણ માટે ઝિપથી િેટાનો ઉપ્ોગ થઈ રહ્ો 
છે. નવમેબરમાં ઓસ્ટ્ે લલ્ન સ્ટ્ે ટેજીક પોલલસી ઇન્નસ્ટ્ટૂ દ્ારા 
‘ટેકનોલોજી િેવલપમેન્ટ એન્િ રીવોલુ્શન’ વવર્ પર ‘લસિની 
િા્લોગ’નુ ં આ્ોજન કરવામાં આવયુ ં હતુ,ં જમેાં વિાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ વવશ્વના નતેાઓ, ઉદ્ોગ જગતન પ્રતતનનધધઓ અને 
સરકારી વિાઓ સમક્ આઇટીના મહતવ અગં ેભારતનાં વવચાર 
રજૂ ક્શા હતા. તમેણ ેજણાવયુ ં કે, “ભારતની આઇટી પ્રતતભાએ 

વનૈશ્વક ડિલજટલ અથ્ણતતં્ર રચવામાં મદદ કરી છે અન ેટેકનોલોજી 
તથા સવેાઓના વવકાસમાં પ્રદાન કયુું છે. અમ ે સમગ્ વવશ્વને 
ઓપન-સોસ્ણ સોફ્ટવરે તરીકે કો-વવન પલટેફોમ્ણ ઉપલબ્ધ બનાવયુ ં
છે. અમ ે ્લાઉિ પલટેફોમ્ણની ક્મતા વધારવા કામ કરી રહ્ા 
છીએ. અમ ેવવવવધ બહુરાષટટ્ ી્ કંપનીઓન ેસા્બર લસક્ોડરટી 
સોલુ્શનસ પણ પૂરા પાિીએ છીએ.”

ભષારતમાં સૌથી સસતો ડેટષા 
ભારત ે વવકાસની ગતતમાં ટેકનોલોજીના ઉપ્ોગની સાથ ે સાથે 
િેટા સલામતી, ગપુતતા અન ે સલામતીનુ ં મજબૂત માળખુ ં ઘડંુ 
છે. ભારત પ્રતત વ્ક્ત િેટાનુ ંસૌથી મોટંુ ગ્ાહક છે અન ે દેશમાં 
વવશ્વમાં સૌથી સસતો િેટા પણ ઉપલબ્ધ છે. આપણી લોકશાહી 
અન ે અથ્ણતતં્રની પ્રગતતમાં ભારતની ડિલજટલ ક્ાંતતની સફળતા 
મદદરૂપ છે. તથેી, વનૈશ્વક મચંમાં વિાપ્રધાન ેપનુરોચ્ચાર ક્યો હતો કે 
ટેકનોલોજી અને િેટા આજના નવા શસ્ત્રો છે અન ેતેનો દુરપ્ોગ ન 
થવો જોઇએ. તમેણ ેજણાવયુ ંકે, લસિની િા્લોગનો ભાગ હોવાના 
નાત ેઆપણી સહકાર ક્મતા પ્રદર્શત થઈ રહી છે. ડિલજટલ યગુ 
અથ્ણતતં્ર અને સમાજની સાથ ે સાથ ે આપણી આસપાસની દરેક 
વસતુન ેબદલી રહુ ંછે.   n

્ેટકનોલોજીના ઉપયોગથી લોક કલ્ાણની સાથે સાથે 
દ્્બઝનેસ, રોકાણ અને આર્થક પ્રવૃત્ત્તઓને પ્રોત્સાિન 
આપવા મા્ેટની કેન્દ્ર સરકારની નીતતઓ વવશ્નુું માગ્ષદશ્ષન 
કરી રિી છે. ભારત િે્ટાનાં મુદે્ વવશ્નુું સૌથી મો્ુટું  ગ્રાિક 
છે, તો સૌથી સસતો િે્ટા પણ ભારતમાં જ ઉપલબ્ધ છે. 18 
નવેમ્બરનાં રોજ યોજાયેલા સસિની િાયલોગમાં વિાપ્રધાને 
લોકશાિી દેશો સાથે કામ કરવા મા્ેટ રોિ-મેપ રજૂ કયયો, 
જ ેરાષ્ટ્ર ીય અધધકારોને માન્યતા આપે અને વયાપક જન 
કલ્ાણને પ્રોત્સાિન આપે.

સસડની સંવાદ
તવશ્વ
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आजादी का अमृत महोत्सव
देश्संकल्प

्से स्ससधि

રાષટ્પમતિ રામનાથ કોપવદે 22-23 નવમે્બરનાં રોજ 
રાષટ્પમતિ ભવનમાં આયોસજતિ િરંક્ણ અલકંરણ 
િમારોહ કાય્યક્રમમાં વષ્ય 2020 માટે વીરતિા અને શૌય્ય 

પરુસ્ાર પ્રદાન કયમા.આ કાય્યક્રમમાં રાષટ્પમતિ રામનાથ કોપવદ 
અન ે વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ ભાગ લીધો હતિો. વવશ્વમાં જ્ાં 
પણ િવયોચ્ચ ્બસલદાનની વાતિ કરવામાં આવશે ત્ાં ભારતિના 
શયૂરવીર જવાનોન ંનામ હંમશેા સવુણ્ય અક્રોમાં લખાશ.ે ઉત્તરમાં 
કાશમીરથી માંડિીન ેદઝક્ણમાં કન્ાકુમારી સધુી, પયૂવ્યમાં ્બગંાળના 
અખાતિથી માંડિીન ેપસશ્ચમમાં કછિના રણ સધુી ભારતિની વવશાળ 
િરહદનંુ રખોપુ ંકરનાર જા્ંબાજોન ેિવયોચ્ચ ્બસલદાન અન ેવીરતિા 
માટે રાષટ્પમતિએ િન્ાનનતિ કયમા. કુલ ચાર િત્રમાં આયોસજતિ 
આ કાય્યક્રમમાં વષ્ય 2020 માટે વીરતિા અન ેશૌય્ય પરુસ્ાર અપ્યણ 

વધિ્ષમાનન� એસભનંદન
િેબુ્આરી 2019માં ્બાલાકોટ એર ટ્િાઇક દરમમયાન 
પાફક્તિાનના એિ-16 લડિાકુ વવમાનોન ેતિોડિી પાડિનાર ગુ્પ કેપટન 
અભભનંદન વધ્યમાનન ેવીર ચક્રથી િન્ાનનતિ કરવામાં આવયા

વીરા�ન�
એસભનંદન
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-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

આ�જો સંરક્ષણ આલંકરણ સમ�ર�ોહમ�ં 
ભ�ર્ લીિ�ો. હંુ મ�ર� સ�થી ન�ર્દરક�ોનો 
આો લ�ોક�ો આંર્ો વિુ વ�ંચવ�ન�ો આ�ગ્રહ 
કરંુ છંુ જોમનો વીરત� પુરસ્�રથી 
સન્મ�નનત કરવ�મ�ં આ�વ્ય� છો . તોમની 
વીરત� આ�પ સ�ૈનો પ્રોરણ� આ�પશો. આ� 
આોવી ઉતૃ્ષ્ટ વ્યક્તિઆ�ો છો  જોમણો 
દરોક બ�બત કરત�ં કત્તવ્યનો પ્ર�થધમકત� 
આ�પી. ભ�રતનો તોમન�ં પર ર્વ્ત છો .

કરવામાં આવયા. ્બ ે ફદવિના આ કાય્યક્રમ દરમમયાન લશકર, 
અધ્યલશકરી દળો ઉપરાંતિ તિટરક્ક દળ અને િશસ્ત દળોના વીરોને 
તિમેની ઉતૃ્ષટ વીરતિા માટે વવવવધ ચંદ્રકોથી િન્ાનનતિ કરવામાં 
આવયા. કાય્યક્રમમાં એક મહાવીર ચક્ર, 11 વીર ચક્ર (8 મરણોપરાંતિ), 
8 કીર્તિ ચક્ર (6 મરણોપરાંતિ). 38 શૌય્ય ચક્ર (19 મરણોપરાંતિ) પ્રદાન 
કરવામાં આવયા.  રાષટ્પમતિએ અિાધારણ ્તિરની વવઝશષટ િવેા 
માટે 13 પરમ વવઝશષટ િવેા ચંદ્રક, ્બ ેઉત્તમ ્ધુ્ધ િવેા ચંદ્રક અને 
24 અમતિ વવઝશષટ િવેા ચદં્રક પણ એનાયતિ કયમા. વવઝશષટ વીરતિા, 
અદમય િાહિ અન ેકતિ્યવય પ્રત્ ેિમપ્યણ માચે કમથીઓન ેવીરતિા 
પુરસ્ાર પ્રદાન કરવામાં આવયા. રાષટ્પમતિએ અિાધારણ ્તિરની 
વવઝશષટ િવેા માટે 14 પરમ વવઝશષટ િવેા ચંદ્રક, ્બ ેઉત્તમ ્ધુ્ધ 
િવેા ચદં્રક અન ે26 અમતિ વવઝશષટ િવેા ચંદ્રક પણ એનાયતિ કયમા. 
િરંક્ણ અલંકરણ િમારોહમાં પરુસ્ાર અપ્યણ કરતિાં પહેલાં 
વીરતિાની કહાની િભંળાવવામાં આવ ેછે. આ િમારોહ દરમમયાન, 
રાષટ્પમતિ ભવનના દર્બાર હોલમાં રાષટ્ના રક્ણમાં વીરો અગંે 
ઉદઘોષકોના ગુજંતિા શૌય્યપયૂણ્ય શબ્ોન ેિાંભળીન ેત્ાં હાજર લોકો 
ભાવુક થઈ ગયા હતિા. n

 ગલવાનમાં ચીન િામે લડિનાર કન્યલ ્બી િંતિોષ 
્બાબુને રાષટ્પમતિ રામનાથ કોપવદે મરણોપરાંતિ ્બીજો 
િવયોચ્ચ વીરતિા પુરસ્ાર મહાવીર ચક્ર અપ્યણ કયયો. 
તિેમની માતિા અને પત્ીએ પુરસ્ાર ્વીકાયયો.

n •3 મમફડિયમ રેસજમેન્ટના હવાલદાર 
તિેજી્દર સિહ ગલવાન ખીણમાં થયેલી 
અથડિામણમાં લશકરની ટીમના િભય 
હતિા. તિેમને વીરચક્રથી િન્ાનનતિ 
કરવામં આવયા

n •ચાર શહીદોને વીર ચક્ર- ગલવાન 
ખીણન ચાર અન્ િૈનનકો નાય્બ 
સુ્બેદાર નુદુરમ િોરેન, હવાલદાર 
(ગુન્ુર) કે પલાની, નાયક દીપક 
સિહ અને સિપાહી ગુરતિેજ સિહને 
મરણોપરાંતિ વીર ચક્રથી િન્ાનનતિ 
કરવામાં આવયા. નાય્બ િોરેનનાં 
પત્ી લક્ષ્મી મષણ િોરેન,  હવાલદાર 
પલાનીનાં પત્ી વનાથી દેવી અને નાયક 
સિહનાં પત્ી રેખા સિહે પુરસ્ાર ગ્હણ 
કયયો હતિો.

n •ગયા વષવે મે મહહનામાં 
જમમુ કાશમીરમાં 
આતિંકવાદીઓ િામે 
લડિતિાં શહીદ થયેલા 
મેજર અનુજ સુદને મરણોપરાંતિ 
શૌય્ય ચક્રથી િન્ાનનતિ કરવામાં 
આવયા

n •જમમુ કાશમીરના એિપીઓ બ્બલાલ 
અહેમદ મેગરેને મરણોપરાંતિ શૌય્ય 
ચક્ર આપવામાં આવયો. બ્બલાલ 
અહેમદે 20 ઓગટિ, 2019નાં રોજ 
િામાન્ નાગફરકોને આતિંકવાદીઓના 
હયૂમલાથી ્બચાવવા લશકરના 
અભભયાનમાં ્વેછિાએ ભાગ લીધો અને 
આતિંકવાદીનો ખાત્મો ્બોલાવીને શહીદ 
થઈ ગયા 

શાૈય્ષનું એસભનંદન
રાષ્ટ
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જ્યાર� મહામનાએ� નનઝામન� 
પાઠ ભણાવવા િ�મના જૂત્ાં 

નનલામ કરાવ્યા..
જન્મઃ 25 ડડસેમ્બર, 1861 મૃતુમઃ 12 નવેમ્બર, 1946

પોતાની વવદ્તા અને આદશ્ણ દ્ારા દેશવાસીઓને હંમેશા પ્રેરણા આપનાર 
મહામના મદન મોહન માલવી્એ ભારત માતાની સેવામાં પોતાનું 

જીવન સમર્પત કરી દીધું. તેમણે શશક્ણના કે્ત્રમાં અમૂલ્ પ્રદાન આપવાની 
સાથે સાથે આઝાદીના આંદોલનમાં પણ મહતવની ભૂતમકા ભજવી હતી. 
1916માં તેમણે બનારસ હહન્દુ યુનનવર્સટી (બીએચયુ)ની થિાપના કરી હતી. 

એાઝાદી એન� સામાનજક એાઝાદી એન� સામાનજક 
સુધિારામાં મહત્વની ભૂતમકા સુધિારામાં મહત્વની ભૂતમકા 
નનભાવનારા એમર સ�નાનીનનભાવનારા એમર સ�નાની

એાઝાદીના� એમૃિ મહા�ત્વ
ભારિની શક્તિ

ભારતમાં સવતુંત્રતા સુંગ્રામનો સમય એક યગુ સમાન છે. આ સમયગાળામાં 
દેશન ેઆઝાદી અપાવવા મા્ેટ લિાઈ લિવામાં આવી, તો તેની સાથ ેસાથે 
લોકોના જીવનમાં સધુારણા મા્ેટનાં પણ ઘણાં સારા કાયયો થયા. આપણા 
સવતુંત્રતા સેનાનીઓએ નનરક્ષરતા, અુંધવવશ્ાસ, શશક્ષણ, પયયાવરણ, 
સવાભભમાન તથા જનજાતતઓના ઉત્ાન અને કલ્ાણ મા્ેટ પણ કામ કયુું. એ 
પણ એવા સમય ેજ્ારે આ સમસયાઓ અુંગ ેકોઈ વવચારતુું પણ નિોતુું. આ 
તમામ સમસયાઓ પર છેલલાં સાત વર્ષથી વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિપણ 
િેઠળની સરકાર કામ કરી રિી છે અને આ માગ્ષ પર ચાલીન ેરાષ્ટ્ર  સવવાંગી 
વવકાસની ડદશામાં અગ્રસેર છે. સવતુંત્રતાના 75 વર્ષનો ઉત્સવ મનાવવા અને 
આપણા ગૌરવશાળી ઇતતિાસન ેવાગોળવા મા્ેટ આઝાદી કા અમતૃ મિોત્સવ 
મનાવવામાં આવી રહ્ો છે ત્ારે સવતુંત્રતા સુંગ્રામમાં સિભાગી ્બનવાની સાથે 
સાથે સામાસજક કે્ષત્રમાં પ્રદાન આપનાર નાયકોનુું સન્માન કરવાની પણ જરૂર છે. 
સાથે સાથ,ે યવુાનોન ેઆપણી સુંસૃ્તત અને વારસા સાથ ેજોિવા એ આઝાદી 
કા અમૃત મિોત્સવનો મિતવનો િેત ુછે, જથેી આપણ ેસમગ્ર દેશન ે‘એક 
ભારત,શ્ષેઠ ભારત’ની ભાવના સાથે આગળ લઈ જઈ શકીએ.
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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સ્વિંત્રિા સંગ્ામના પ્રખર 
સ�નાની એન� પયા્ષવરણપ્ર�મી 

કનૈયાલાલ મુન્શી

યુનનવર્સટી થિાપવાનું સવપ્ન પુરં કરવા ભંિોળ એકત્ર કરવા 
મહામનાએ પેશાવરથી માંિીને કન્યાકુમારી સુધીની ્ાત્રા કરી 
હતી. આ માટે તેમણે અનેક જગ્ાએ ફરીને કુલ રૂ. એક કરોિથી 
વધુ રકમ ભેગી કરી હતી. ભંિોળ લેવા માટે તેઓ હૈદરાબાદ પણ 
ગ્ા હતા. ત્ાં તેમની ચાદર પર હૈદરાબાદના નનઝામે પોતાનાં 
જૂત્તા મૂકાવ્ા, તો મહામનાએ જૂત્તાંની નીલામીની જાહેરાત 
અખબારોમાં છપાવી. નનઝામને આ વાતની જાણ થઈ. ભોં્ઠા 
પિેલા નનઝામે મહામનાને મોટી રકમ આપીને વવદા્ ક્શા. 
સંસૃ્ત-સંસૃ્તત, હહન્દી અને શશક્ણના પ્રચાર પ્રસારમાં પિતી અને 
અંગ્ેજોનું શાસન ચરમસીમા પર હતું તેવા સમ્ે તેમણે આ કે્ત્રોમાં 
અભૂતપુવ્ણ કામ કયુું. બીએચયુની થિાપના પહેલાં પણ તેમણે 
ઘણાં સમાજ ઉપ્ોગી કામ ક્શા હતા. એ જમાનામાં અંગ્ેજોનું 
શાસન હતું અને અંગ્ેજી તથા ફારસી ભારાની બોલબાલા હતી. 
તેમણે હહન્દી ભારાની તરફેણ કરી. પત્રકાર, સમાજ સુધારક, 
વકીલ, માતૃભારાના સંરક્ક અને ભારત માતાના ચરણોમાં 
પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરનાર મદન મોહન બાળપણથી જ 
નનિર સવભાવના હતા. તેમનાં આ ગુણોને કારણે તેમને ‘મહામના’ 
નું ઉપનામ આપવામાં આવયુ ં
હતું. 25 ડિસેમબર. 1861નાં રોજ 
અલ્ાબાદમાં જન્મેલા મદન મોહન 
માલવી્ સમગ્ ભારતમાં એક માત્ર 
એવી વ્ક્ત છે જમેને ‘મહામના’ની 
ઉપાધધ આપવામાં આવી હતી. 
માલવી્ બાળપણથી વપતાની 
જમે કથાવાચક બનવા માંગતા હતા 
અને તેઓ શ્ીમદ ભગવદ ગીતાનું 
વાંચન કરતા હતા. પંડિત મદન 
મોહન માલવી્એ હંમેશા દેશના 
સવતંત્રતા આંદોલનની સાથે સાથે 
સમાજના ઉત્ાન માટે આદશ્ણ 
પ્રસતુત કરીને લોકોનો પ્રેમ હાંસલ 
ક્યો. સવતંત્રતા સંગ્ામમાં તેમણે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. 
1930ના સવવન્ કાનૂન ભંગની ચળવળમાં કલમ 144ના બદલ 
બરિટીશ સરકારે તેમની ધરપકિ કરી હતી. તેઓ 1909, 1918, 
1930 અને 1932 એમ ચાર વાર કોંગે્સના અધ્ક્ રહ્ા. તેમણે 
પત્રકારતવ, વકીલાત, સમાજ સુધારા, માતૃભારા અને ભારત 
માતાની સેવામાં પોતાનું જીવન ખપાવી દીધંુ. હહન્દી ભારા અને 
પત્રકારતવ પ્રતે્ વવશેર રૂધચ હોવાથી માલવી્એ 1907માં 
‘અભયુદ્’ હહન્દી સાપતાહહકની શરૂઆત કરી. 1909માં તેમણે 
અંગ્ેજી અખબાર ‘ધ લીિર’ની થિાપના કરી, જ ે અલ્ાબાદથી 
પ્રકાશશત થતું હતું. વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિપણ હે્ઠળની 
કેન્દ્ર સરકારે 24 ડિસેમબર, 2014નાં રોજ તેમને મરણોપરાંત 
ભારત રત્ન એના્ત ક્યો. એક જ પડરસરમાં પ્રાચીન વવદ્ાની 
સાથે સાથે આધુનનકતાનો પણ અભ્ાસ થા્ એ મહામનાનું 
સવપ્ન હતું. કેન્દ્ર સરકારે થોિાં વરયો પહેલાં તેમનાં આ સપનાને 
સાકાર કરવા 1300 એકરમાં ફેલા્ેલી બીએચયુનંુ વવસતરણ 
કયુું અને અનેક નવા કેન્દ્રો શરૂ ક્શા, જ્ાં વેદના જ્ઞાનથી માંિીને 
21મી સદીના વવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની શાખાઓ જોિી.

મદન મ�ોહન 
મ�લધવયઆો ભ�રતન� 
સ્વતંત્રત� સંગ્ર�મમ�ં 
સદકય ભ�ર્ લીિ�ો 
હત�ો આનો 1930મ�ં 
ન�ર્દરક આસહક�ર 
ચળવળમ�ં ભ�ર્ 
લોવ� બદલ ભરિટીશ 
સરક�રો તોમની 
િરપકડ કરી હતી

વર્ણ 1950નાં જુલાઇ મહહનામાં તત્ાલીન કેન્દ્રરી્ કૃષર અને અન્ન 
મંત્રી કનૈ્ાલાલ માણેકલાલ મુન્ીએ દેશભરમાં વન મહોત્સવ 

મનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. તેમની પહેલ પરથી તત્ાલીન 
રાષટટ્પતત અને વિાપ્રધાને વૃક્ો વાવ્ાં હતાં. આ ઉપરાંત, રાજ્પાલો 
અને મુખ્યમંત્રીઓએ પણ વૃક્ો વાવીને જનતાને પ્શાવરણની સુરક્ા 
કરવાનો સંદેશ આપ્ો હતો. ત્ારથી કેન્દ્ર સરકારો જુલાઈના પ્રથમ 
સપતાહમાં દેશભરમાં વન મહોત્સવ મનાવતી આવી છે. આપણાં 
માટે વન અને પ્શાવરણ જીવનદા્ી છે અને તેનું મહતવ સમજીને 
વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિપણ હે્ઠળ કેન્દ્ર સરકાર પ્શાવરણ 
સંરક્ણના મુન્ીના સપનાને સાકાર કરવા સતત પ્ર્ાસ કરી રહી 
છે. કે એમ મુન્ીના નામે જાણીતા કનૈ્ાલાલ મુન્ીનો જન્મ 30 
ડિસેમબર, 1887નાં રોજ ગુજરાતના ભરૂચમાં થ્ો હતો. તેમણે 
અરવવદ ઘોર જવેા મહાપુરરો પાસેથી શશક્ણ મેળવયું  હતું. તેઓ 
સવતંત્રતા સેનાની, રાજકારણી, લેખક, શશક્ાવવદ અને વકીલ હતા. 
તેમણે સરદાર પટેલ સાથે મળીને આણંદમાં ગુજરાત કૃષર યુનનવર્સટી 
થિાપી હતી, જ ેહાલમાં આણંદ કૃષર યુનનવર્સટી તરીકે ઓળખા્ 
છે. સવતંત્રતા સંગ્ામમાં તેઓ ઘણાં સડક્્ રહ્ા અને અનેક વાર 
જલેમાં ગ્ા. બારિોલી સત્ાગ્હમાં તેમણે સરદાર વલલભભાઇ 
પટેલ સાથે મળીને કામ કયુું. બંધારણના ઘિતરમાં પણ તેમની મોટી 
ભૂતમકા હતી અને તેઓ સૌથી વધુ 11 બંધારણી્ સતમતતઓના 
સભ્ હતા. તેમણે િો. ભીમરાવ આંબેિકરની સાથે મળીને બંધારણ 
ઘિતરની મુસદ્ા સતમતતમાં રહીને કા્દામાં દરેક વ્ક્તને સમાન 
સંરક્ણ લસધિાંતનો મુસદ્ો તૈ્ાર ક્યો હતો. ગુજરાતી, અંગ્ેજી 
અને હહન્દીના પ્રલસધિ સાહહત્કાર તરીકે પણ તેમનું મોટંુ ્ોગદાન 
હતું. ભારતની રાજભારા તરીકે હહન્દી અને દેવનાગરીને માન્યતા 
અપાવવામાં પણ તેમની મહતવની ભૂતમકા હતી. તેમની કુશળતાને 
કારણે જ હૈદરાબાદના વવલ્ની સમસ્ા ઉકેલવા તેમને હૈદરાબાદમાં 
ભારત સરકારના પ્રતતનનધધ તરીકે મોકલવામાં આવ્ા હતા. 
હૈદરાબાદના વવલ્ બાદ સરદાર પટેલે તેમના પ્ર્ાસોની પ્રશંસા 
કરી હતી. સોમનાથ મંડદરની પુનથિશાપનાના મુદે્ તત્ાલીન વિાપ્રધાન 
નહેર સાથે તેમનાં મતભેદ થ્ા હતા. બાદમાં કોંગે્સમાંથી રાજીનામું 
આપીને તેઓ સવતંત્ર પાટડીમાં જોિાઈ ગ્ા. જો કે, થોિાં સમ્ બાદ 
તેઓ ભારતી્ જનસંઘમાં જોિા્ા હતા.

જન્મઃ 30 ડડસેમ્બર, 1887  મૃતુમઃ 8 ફેબ્ુઆ�રી, 1971

એાઝાદીના� એમૃિ મહા�ત્વ
ભારિની શક્તિ



સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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હસિાં હસિાં ફાંસીનાં માંચડ�  
ચડી ગયા પંદડિ રામપ્રસાદ 

સબસ્મિલ

ગોરખપુર જલેમાં 19 ડિસેમબર, 1927નાં રોજ અંગ્ેજો કેટલાંક 
યુવકોને ફાંસીની સજા આપવા માટે લઈ જઈ રહ્ા હતા 

ત્ારે તેઓ ‘સરફરોશી કી તમન્ના અબ હમારે ડદલ મેં હૈ’ અને ‘મેરા 
રંગ દે બસંતી ચોલા’ જવેી દેશભક્તની ધુન ગાતા હતા. આમાં 
એક 30 વરષી્ યુવાન પણ હતો, જનેું નામ હતંુ પંડિત રામપ્રસાદ 
બબસ્સ્મલ. 11 જૂન, 1897નાં રોજ શાહજહાંપુરમાં જન્મેલા પંડિત 
રામપ્રસાદ બબસ્સ્મલ, બરિટીશ સંથિાનવાદ વવરધિ સંઘર્ણ કરી 
રહેલા ટોચના ક્ાંતતકારીઓમાંના એક હતા. બબસ્સ્મલે માત્ર 11 
વર્ણની ઉંમરમાં સવતંત્રતા આંદોલનમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કયુું હતું. 
તેમનંુ નામ એ સવતંત્રતા સેનાનીઓમાં લેવા્ છે જમેણે પોતાના 
અંતતમ શ્વાસ સુધી બરિટીશ સંથિાનવાદનો વવરોધ ક્યો. તેમણે 
ભગતસસહ અને ચંદ્રશેખર આઝાદ જવેા ક્ાંતતકારી નેતાઓ સાથે 
મળીને હહન્દુસતાન ડરપબબલકન એસોલસએશનની રચના કરી. તેમનું 
માનવું હતું કે લોહી રેડ્ા વવના સવતંત્રતા નહીં મેળવી શકા્. 19 
વર્ણની ઉંમરથી જ તેમણે બબસ્સ્મલ નામે ઉદુ્ણ  અને હહન્દીમાં ‘બબસ્સ્મલ’ 
નામથી દેશભક્તની કવવતાઓ લખવાનું શરૂ કયુું હતંુ. તેમણે 
1918માં મૈનપુરી રિ્ંત્ર અને 1925ના કાકોરી કાંિમાં ભાગ લીધો 
હતો. થોિાં સમ્ સુધી પોલલસથી ભાગતા રહ્ા પણ છેવટે પકિાઈ 
ગ્ા. કાકોરી કાંિમાં તેમનાં પર કેસ ચલાવવામાં આવ્ો. 18 મહહના 
સુધી આ માટેની કા્દાકી્ પ્રડક્્ા ચાલી. રામપ્રસાદ બબસ્સ્મલ, 
અશફાક ઉલલા ખાન, રાજને્દ્ર લાહહિી અને રોશન સસહેને મોતની 
સજા સંભળાવવામાં આવી. બાકીના ક્ાંતતકારીઓને આજીવન કેદ 
થઈ, જ્ારે બબસ્સ્મલને 19 ડિસેમબર, 1927નાં રોજ ફાંસી આપવામાં 
આવી. રાપતી નદીના ડકનારે તેમના અંતતમ સંસ્ાર કરવામાં આવ્ા 
અને તે થિળનું નામ રાજઘાટ રાખવામાં આવયું. તાજતેરમા જ 
સંસૃ્તત મંત્રાલ્ે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગ 
રૂપે રામપ્રસાદ બબસ્સ્મલની જન્મજ્ંતી મનાવવા ઉત્તરપ્રદેશના 
શાહજહાંપુરમાં એક વવશેર સમારોહનું આ્ોજન કયુું હતું. આ 
પ્રસંગે કેન્દ્રરી્ સંસૃ્તત અને પ્્ણટન રાજ્ મંત્રી (સવતંત્ર હવાલો) 
પ્રહલાદ પટેલે જણાવયંુ હતુ કે શહીદ બબસ્સ્મલે પોતાના આદશયોનું 
પાલન કરીને પોતાના જીવનને સાથ્ણક બનાવયું.

જન્મઃ 11 જૂન, 1897   શહીદી ડદવસમઃ 19 ડડસેમ્બર, 1927

ઠાકુર 
પ્ાર�લાલ સસંહ

જન્મઃ 21 ડડસેમ્બર, 1891 
મૃતુમઃ 20 આ�ેક�ેબર, 1954

n •ઠાકુર પયારેલાલ સિહે ગરી્બોની િવેા કરવાની િાથે િાથે તિમેનાં 
અધધકારો માટે આજીવન િંઘષ્ય કયયો.

n •ઠાકુર પયારેલાલ સિહ છત્તીિગઢમાં િહકારી આદંોલનના 
પ્રણતેિા તિરીકે ઓળખાય છે. તિઓે વવદ્ાથથીકાળથી જ ્વતિતં્રતિા 
આદંોલન િાથે જોડિાયેલા રહ્ા.

n •તિમેણ ેઅત્ાચાર અન ેઅન્ાયના વવરોધમાં અવાજ ઉઠાવયો અને 
લોકોની િમ્યાઓન ેવાચી આપી. રાજનદંગાંવમાં મીલ મજયૂરોને 
િગંહઠતિ કરીન ેતેિમન ેકુશળ નતેતૃવ પયૂરં પાડ્ુ.ં

n •છત્તીિગઢમાં વવદ્ાથથીઓને િગંઠીતિ કરીન ે તિમેન ે આદંોલનમાં 
જોડિવાનો શ્યે પણ ઠાકુર પયારેલાલ સિહન ે જાય છે. તિમેણે 
લોકોને જાગતૃિ કરવા માટે અનેક કામ કયમા  હતિા.

n •કાશીની પ્રાચીન અન ેભવય િસૃં્મતિની ઉજવણી કરવા માટે વારાણિીમાં 

16થી 18 નવેમ્બર સુધી ત્રણ ફદવિના કાય્યક્રમ ‘કાશી ઉત્સવ’નંુ આયોજન 

કરવામાં આવ્ંુ. આ આયોજનમાં ગો્વામી તલુિીદાિ, િતંિ ક્બીર, િતંિ 

રવવદાિ, ભારતેિ્દ્ર ુહફરશ્ચ્દ્ર, મનુ્શી પે્રમચંદ અન ેજયશકંર પ્રિાદ જવેા 

િદીઓ જયૂના કવવઓ અને લેખકો પર ધયાન કે્દ્રરીતિ કરવામાં આવ્ુ.ં

n •કે્દ્રરીય િાંસૃ્મતિક રાજ્મતં્રી મીનાક્ી લેખીએ 18 નવેમ્બર, 2021નાં રોજ 

લસલતિ કલા અકાદમીમાં એક િપતિાહ સુધી ચાલેલા પ્રદશ્યનનુ ંઉદઘાટન 

ક્ુું.
n •િસૃં્મતિ મતં્રાલય ેએમપી કપ પોલો ચેમ્પયનશીપ –િર પ્રતિાપ સિહ કપ 

2021ની િાઇનલ મચેનંુ આયોજન ક્ુું

n •િસૃં્મતિ મતં્રાલય ેઆઝાદી કા અમતૃિ મહોત્સવ મો્બાઇલ એપ શરૂ કરી, 

જમેાં ભારતિની આઝાદીની 75મી વષ્યગાંઠના િમારોહ િ્ંબધંધતિ તિમામ 

માહહતિીઓ એક જ જગયાએ પ્રાપતિ થઈ શકે.

n • િસૃં્મતિ મતં્રાલય અઝખલ ભારતિીય નૃત્ ્પધમા “વંદે ભારતિમ-નતૃ્ 

ઉત્સવ’નુ ં આયોજન કરશ.ે આ ્પધમાનો હેત ુ એ નતિ્યકોની પિદંગી 

કરવાનો છે, જઓે 2022ની પ્રજાિત્તાક ફદવિ પરેડિમાં િાંસૃ્મતિક કાય્યક્રમ 

દરમમયાન નતૃ્ રજયૂ કરશ.ે

એાઝાદી કા એમૃિ મહા�ત્વ એંિગ્ષિ 

સંસૃ્તિ મંત્રાલયની પહ� લ

દેશભરમ�ં દેશભક્તિ ગીત લેખન, રંગ�ેળી આને હ�લરડ� લેખન મ�ટે સંસૃ્તત 
મંત્�લય ત�લુક� સતરથી મ�ંડીને ર�ષ્ટીય સતર સુધી સ્પધ�ધાઆ�ેનું આ�ય�ેજન 
કરી રહું છે. ભ�ગીદ�રી મ�ટે તવગતવ�ર મ�ડહતી ‘આ�ઝ�દી ક� આમૃત મહ�ેત્સવ’ 
ની વેબસ�ઇટ amritmahotsav.nic.in પર ઉપલબ્ધ છે.

એાઝાદીના� એમૃિ મહા�ત્વ
ભારિની શક્તિ



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 ડડિસેમ્બર, 2021 55

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

દ�શન� એાઝાદી એપાવવા ગા�તવંદ ગુરુએ� ભીલા�ની મદદથી 
માનગઢ દહલમાં મા�રચા� માંડા� હિા�

માિૃભૂતમ માટ� યુ દકએાંગ નાંગબહ�  એંગ્�જા� તવરુ્ધિ 
બળવાનું ન�િૃત્વ કયુું હિું

જન્મઃ ઉપલબ્ધ નથી, મૃતુમઃ 30 ડડસેમ્બર, 1862

જન્મઃ ઉપલબ્ધ નથી. મૃતુમઃ 30 આ�ેક�ેબર, 1931

યુ ડકઆંગ નાંગબહ મેઘાલ્ના ખાસી પ્રાંતના એવા 
સવતંત્રતા સેનાની હતા જમેણે અંગ્ેજો સામે 

બળવાનું બયુગલ વગાડું. 19મી સદીની મધ્માં 
બરિહટશ ઇસ્ ઇનન્િ્ા કંપનીએ આસામ પ્રાંતનુ ં
વવસતરણ કરવાના હેતુથી જ ૈંતત્ા સામ્ાજ્ 
પચાવી પાડું હતું. જ ૈંતત્ા આડદવાસી 
જૂથના ્ોધિાઓએ બરિહટશ સરકારના આ 
અતતક્મણનો તીવ્ર વવરોધ ક્યો. અંગે્જોએ 
પલચિમ જ ૈંતત્ા પહાિના વવસતારમાં લોકો પર 
અત્ાચાર શરૂ કરતાં નાંગબહે 1860માં અંગે્જો 
વવરધિ બળવાનું નેતૃતવ કયુું. અંગે્જો દ્ારા બેફામ 
કર વસૂલી અને ધાર્મક પરંપરામાં અિચણ સામે 
તેમણે અવાજ ઉ્ઠાવ્ો. માતૃભૃતમની રક્ા માટે અને યુ ડકઆંગ 
નંગબાહના વિપણમાં બરિટીશ સરકારનો વવરોધ કરી રહેલા 
લોકોએ સશસ્ત્ર બળવો પોકા્યો. અંગે્જોનો સામનો કરવા 

માટે તેમણે પોતાનું સંગ્ઠન બનાવયું. નાંગબહના સંગ્ઠનના 
્ોધિા છાપામાર હુમલા કરવામાં પાવરધા હતા, જનેે 
કારણે બરિટીશ સરકારને આ વવસતારમાં બળવાને 
િામવા માટે વધારાનાં સૈનનક દળોને બોલાવવાની 
ફરજ પિી. નાંગબહના સંગ્ઠનના સભ્ોની 
સડક્્તાએ અંગે્જોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી હતી. 
અંગે્જો નાંગબહની પાછળ હાથ ધોઈને પિી ગ્ા. 
નાંગબહની ટૂકિીના એક સભ્એ દગો કરીને 
માહહતી આપી દેતાં ડિસેમબર 1862માં અંગે્જોએ 
તેમની ધરપકિ કરી અને બળવાને િામવા માટે 30 
ડિસેમબર, 1862નાં રોજ તેમને જાહેરમાં ફાસી આપી. 
આ મહાન ્ોધિાના સન્માનમાં 1967માં મેઘાલ્માં 

એક કોલેજ પણ ખોલવામાં આવી. વર્ણ 2001માં અટલ બબહારી 
વાજપે્ીના વિપણ હે્ઠળની કેન્દ્ર સરકારે તેમની ્ાદમાં એક 
ટપાલ હટડકટ જારી કરી હતી.

19મી શતાભબ્દના ઉત્તરાધ્ણમાં ભીલોના સશક્તકરણ માટે ભગત 
આદંોલન ચલાવનાર સામાલજક અને ધાર્મક સુધારક ગોવવદ 

ગરુૂએ આડદવાસી સમાજને શશક્ણ અને ભક્તમાગ્ણ 
પર લાવીન ેસભ્ સમાજની સમકક્ મૂકી દીધો હતો. 
વણઝારા સમદુા્માંથી આવતા ગોવવદ ગુરનો જન્મ 
રાજથિાનના િંુગરપરુ પાસેના વેદસા ગામમાં થ્ો 
હતો. 1890ના દા્કામાં તેમણે ભીલોને શાકાહાર 
અપનાવવા આહવાન કયુું હતંુ. ગુરથી પ્રરેાઇને ભીલોએ 
અગં્જેોની દમનકારી નીતતઓનો વવરોધ ક્યો. તેમણે 
બાંસવાિા, સતંરામપરુ, િંુગરપુર અને કુશલગઢના 
રજવાિાઓ દ્ારા બળજબરીથી કરાવવામાં આવતી 
વ્ેઠી્ા મજૂરી સામે આદંોલન કયુ્ણ. અનગ્નદેવતાને પ્રતીક 
માનીને તઓે પજુા પા્ઠ અને ધનૂ કરવા લાગ્ા. ગુરએ 
1903માં ગજુરાતની માનગઢ ટેકરી ખાતે ભીલોને 
એક્ઠાં ક્શા અન ેઅગેં્જો સામે 33 માંગ મૂકી. આ માંગ 
વ્ેઠી્ા મજૂરી, ભારે લગાન અને આડદવાસીઓ પર 
અત્ાચાર અગં ેહતી. અગં્જેોએ તેમની માંગણી સવીકારવાનો ઇનકાર 
કરતાં ગોવવદ ગુરના વિપણમાં ભીલોએ સંઘર્ણ શરૂ ક્યો અન ેતેમણે 

માનગઢ પહાિ પર કબ્જો કરી લીધો. અગેં્જોએ જમીનના વાર્રક 
ખેિાણ પટેે સવા રૂવપ્ો આપવાની ઓફર કરી પણ ભીલોએ તનેો 

ઇનકાર કી દીધો. નારાજ અંગે્જોએ આ આદંોલનને 
કચિવાનુ ં નક્ી કયુું. અગં્જેોએ 15 નવમેબર, 1913 
સધુી ભીલોન ે માનગઢ ખાલી કરવા જણાવયુ,ં પણ 
તઓે ન માન્યા. ભીલોએ માનગઢ હહલન ે ડકલલામાં 
ફેરવી નાખ્યો, જમેાં તલવાર સહહતના શસ્ત્રો ભ્શા 
હતા. અગં્જેોએ 17 નવેમબર, 1913નાં રોજ માનગઢ 
હહલ પર હૂમલો ક્યો. કહેવા્ છે કે આ હૂમલામાં 
1,000થી વધુ આડદવાસીઓનાં મોત થ્ા અને 
ગોવવદ ગરુની ધરપકિ કરવામાં આવી. તમેનાં પર 
કેસ ચલાવવામાં આવ્ો અન ે આજીવન કેદ થઈ. 
તમેની લોકવપ્ર્તા અન ે સારી વત્ણણંુકના આધારે 
1919માં તમેને હેદરાબાદ જલેમાંથી છોિી મકૂવામાં 
આવ્ા. જો કે, તમેન ેપોતાના સમથ્ણકો પાસે જવા પર 
પ્રતતબધં મકૂવામાં આવતા પચંમહાલના કમબોઇમાં 

રહેવા લાગ્ા. 1931માં અહીં તમેનંુ અવસાન થયુ.ં ગુરૂ ગોવવદ સમાધધ 
મડંદરની લાખો લોકો મલુાકાત લ ેછે. n

એાઝાદીના� એમૃિ મહા�ત્વ
ભારિની શક્તિ
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ડફલ્મ નનમયાણનો પ્રારું ભ થયો ત્ારથી જ તે સમાજનો અરીસો રિી છે. ડફલ્મો સમાજમાં ચાલી 
રિેલી પ્રવૃત્ત્તઓને પિદા પર રજૂ કરીને સમાજને અરીસો ્બતાવે છે. ડફલ્મોમાં દેશની સુંસૃ્તત 

અને મા્ટીની મિેંક પણ વતયાય છે. વવશ્ભરનાં અલગ અલગ દેશોમાં ડફલ્મોને મુંચ પૂરો પાિવા 
મા્ેટ સમય સમય પર ડફલ્મ મિોત્સવનાં આયોજનની પરું પરા રિી છે. પણ, ઇન્ટરનેશનલ ડફલ્મ 
ફેસ્ીવલ ઓફ ઇદ્ન્િયા (IFFI)નુું આયોજન ્બાકીનાં તમામ ડફલ્મોત્સવ કરતાં અલગ છે. કારણ 
કે, તે માત્ર ભારત જ નિીં સમગ્ર એશશયાનો સૌથી જૂનો આુંતરરાષ્ટ્ર ીય ડફલ્મ મિોત્સવ પણ છે. 

ગોવામાં 20થી 28 નવેમ્બર દરતમયાન 52મો ડફલ્મ ફેસ્ીવલ યોજાયો િતો. આત્મનનભ્ષરતાને જન 
આુંદોલનમાં પડરવર્તત કરી રિેલા ભારત મા્ેટ આ વખતનુું આયોજન ખાસ િતુું, કારણ કે ડફલ્મ 

નનમયાણમાં ‘ગલો્બલ િ્બ’ ્બનવાની ભારત મા્ેટ આ નવી શરૂઆત છે....

દફલ્મ નનમા્ષણનું હબ 
બની રહ� લું ભારિ 

એાંિરરાષ્ટીય દફલ્મ મહા�ત્વ
રાષ્ટ

રઝશયન ફિલ્મ ‘ધ િન એ્બોવ મી નેવર િેટ્ટિ’ અને દઝક્ણ આફફ્કન ફિલ્મ 
‘્બરકતિ’ને િં્ુ્તિ રીતિે બબ્સિ ્બેટિ ફિલ્મનો પુરસ્ાર

સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

IFFI બદલાતી પડરસ્થિતત પ્રમાણે અલગ અલગ 
રીતે ્ોજાતો આવ્ો છે. ગોવામાં 20થી 28 
નવેમબર દરતમ્ાન ્ોજા્ેલો 52મો આંતરરાષટટ્ ી્ 

ડફલ્ોત્સવ અનોખો રહ્ો, કારણ કે અહીં ઘણી બાબતો પ્રથમ 
વાર થઈ. આ વરષે પ્રથમ વાર IFFIમાં ઓટીટી પલેટફોમ્ણને મંચ 
પૂરો પાિવામાં આવ્ો અને તેમણે ઉત્સાહપૂવ્ણક ભાગીદારી 
નોંધાવી. IFFIના ઇતતહાસમાં પ્રથમ વાર નેટક્ફલર્, એમેઝોન 
અને સોની જવેા મહતવનાં ઓટીટી પલેટફોમષે વવશેર માસ્ર 
્લાસ, કને્ટન્ટ લોંચ, પ્રીવયુ, ક્ુરેટેિ ડફલ્ પેકેજ ભસ્કનનગ 
અને વવવવધ ઓન-ગ્ાઉન્િ અને વચયુ્ણઅલ પ્રેઝને્ટશન દ્ારા 
ડફલ્ સમારોહમાં ભાગ લીધો. આ રીતે, ભવવષ્માં ઓટીટી 
પલેટફોમ્ણની ભાગીદારી ચાલુ રહેશે. આ ઉપરાંત, IFFI એ  નવી 
ટેકનોલોજીને અપનાવી છે, દશ્ણકોને વવવવધ મંચ પૂરા પાિવામાં 
આવ્ા હતા અને સમ્ની સાથે તાલ તમલાવતા બરિર્ દેશોની 
સવ્ણશ્ેષ્ઠ ડફલ્ોને પણ અહીં પ્રદર્શત કરવામાં આવી. આટલું જ 
નહીં, IFFI ની આ આવૃનત્તમાં વૈનશ્વક ડફલ્ ઉદ્ોગના બે ડદગગજ 
હંગેડર્ન ડફલ્ નનમશાતા ઇસતવેન રૂઝાબો અને હોલીવુિ ડફલ્ 
નનમશાતા માર્ટન સ્ોસષેસ સહહત ભારતી્ અને વવશ્વ લસનેમાના 
ડદગગજો અને મોટી હસતીઓનું સન્માન કરવામાં આવયું. નનમશાતા 
ઇસતવેન રૂઝાબો અને હોલીવુિ ડફલ્ નનમશાતા માર્ટન સ્ોસષેસને 
પ્રતતષ્ઠીત સત્જીત રે લાઇફટાઇમ એચીવમેન્ટ પુરસ્ાર અપ્ણણ 
કરવામાં આવ્ો, તો હહન્દી ડફલ્ોના પ્રલસધિ ગીતકાર પ્રસુન 
જોરી અને સુપ્રલસદ્ધ અભભનેત્રી હેમા માલલનીને ‘ઇનન્િ્ન ડફલ્ 
પસ્ણનાલલટી ઓફ ધ ્ર’ એવોિ્ણથી સન્માનનત કરવામાં આવ્ાં.

IFFIમાં ભારતી્ અને આંતરરાષટટ્ ી્ લસનેમાના અનેક 
મહાના્કોનું સવાગત કરવામાં આવયું અને જમેસ બોન્િનું પાત્ર 
ભજવી રહેલા સર સીન કોનરીને વવશેર શ્ધિાંજલલ આપવામાં 
આવી. IFFIમાં ભારતના 35 વર્ણથી ઓછી ઉંમરની 75 સજ ્ણનાત્મક 
પ્રતતભાઓ અને યુવા ઊભરતી પ્રતતભાઓને આમંત્રણ આપીને 
મંચ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્ો. આ કા્્ણક્મ દરતમ્ાન, આ 
75 સજ ્ણનાત્મક પ્રતતભાઓએ ડફલ્ ઉદ્ોગના ડદગગજો સાથે 
વાતચીત કરી અને મહોત્સવમાં ્ોજા્ેલા માસ્ર્લાસમાં 
ભાગ લીધો. અનેક રીતે સફળ રહેલા આ મહોત્સવમાં પ્રથમ 
વાર બરિર્ મહોત્સવ દ્ારા પાંચ બરિર્ દેશોની ડફલ્ોનું પણ 
પ્રદશ્ણન કરવામાં આવયું. આ પાંચ દેશ રિાઝીલ, રશશ્ા, દશક્ણ 
આડફ્કા, ચીન અને ભારત હતા, જ ે52માં IFFIમાં ફોકસ રહ્ાં.   

સસનેમષામાં ભવવષયની 75 સજ ્ષનષાત્મક પ્મતભષા
આ મહોત્સવમાં ‘75 ડક્એહટવ માઇન્િ્સ ઓફ ટુમોરો’ એટલે 

આ� વષ્તન�ં IFFIમ�ં પ્રથમ વ�ર આ�ોટીટી 
પ્ોટફ�ોર્્ત હ�જર રહ્� આનો તોમણો 
ઉત્સ�હપૂવ્તક ભ�ર્ીદ�રી લીિી. IFFIઆો 
નવી ટોકન�ોલ�ોજીનો આપન�વી છો . 
દશ્તક�ોનો ધવધવિ ધવકલ્પ�ો મળ� આનો 
મહ�ોત્સવો બદલ�ત� સમયની સ�થો 
ત�લમોલ સ્�પપત કય�ગે છો . આમો ભરિક્સ 
દોશ�ોની સવ્તશ્રોષ્ દફલ�ોનું પણ પ્રદશ્તન 
કયુું છો  આનો આમો આ�શ� ર�ખીઆો છીઆો 
કો  આ� ભ�ર્ીદ�રી આ�ર્ળ વિશો. 

આનુર�ર્ભસંહ ઠ�કુર, 
કોન્દ્રીય મ�દહતી આનો પ્રસ�રણ મંત્રી

એાંિરરાષ્ટીય દફલ્મ મહા�ત્વ
રાષ્ટ
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કે ભવવષ્ની 75 સજ ્ણનાત્મક પ્રતતભાઓને IFFIમાં ભાગ 
લેવાની તક આપવામાં આવી. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના 
રાષટટ્ ી્ ઉત્સવના ભાગ રૂપે આ કલાકારોને પોતાની પ્રતતભા 
આંતરરાષટટ્ ી્ મંચ પર રજૂ કરવાની દુલ્ણભ તક મળી. આ યુવા 
પ્રતતભાઓ ઓળખી કાઢવા અને તેમનું કૌશલ્ વધારવાના 
હેતુથી એક અનોખી પહેલ અંતગ્ણત ભવવષ્ની 75 સજ ્ણનાત્મક 
પ્રતતભાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જમેાંથી કેટલાંક લોકો 
થોિાં વરયોમાં ડફલ્ ઉદ્ોગનો હહસસો બનશે એટલું જ નહીં 
પણ લસનેમા જગતના પ્રતીક તરીકે ઊભરી આવશે. લસનેમા 
ઉદ્ોગના માસ્ર ્લાસમાં ભાગ લેવાની તક મેળવનાર આ 
યુવાનોને મળેલાં પ્રોત્સાહનને કારણે તેમને આગળ વધવાની 
પ્રેરણા મળશે. આમાંથી, 35 વર્ણથી ઓછી ઉંમરની સાત મહહલા 
અને 68 પુરર યુવા કલાકારોને ડદગદશ્ણન, એડિટીંગ, ગા્ન 
અને પટકથા સહહત ડફલ્ નનમશાણના વવવવધ ક્ેત્રોમાં તેમનાં 
ઉતૃ્ષટ કૌશલ્ને કારણે પસંદ કરવામાં આવ્ા હતા. તેમાંથી 
સૌથી નાનો સહભાગી બબહારનો 16 વરષી્ આ્્ણન કુમાર છે, જનેે 
ડફલ્ ડદગદશ્ણનમાં તેની કુશળતાને કારણે પસંદ કરવામાં આવ્ો 

છે. એટલાં માટે કેન્દ્રરી્ મંત્રીએ ‘75 ડક્એહટવ માઇન્િ્સ ઓફ 
ટુમોરો’ના વવચારને સાકાર કરવા બદલ ગીતકાર તથા કેન્દ્રરી્ 
ડફલ્ પ્રમાણપત્ર બોિ્ણ  (CBFC)ના અધ્ક્ અને વર્ણ 2021 માટે 
ઇનન્િ્ન ડફલ્ પસ્ણનાલલટી એવોિ્ણના વવજતેા પ્રસુન જોરીનો 
આભાર માન્યો. 

IFFI મોટાં રફલ્મ સમષારોહોમાંનો એક છે
મોટાં ડફલ્ સમારોહમાં થિાન પામતા IFFIને એશશ્ાનો સૌથી 
જૂનો અને ભારતનો સૌથી મોટો આંતરરાષટટ્ ી્ ડફલ્ સમારોહ 
ગણવામાં આવે છે. IFFIને ઇન્ટરનેશનલ ફેિરેશન ઓફ ડફલ્ 
પ્રોડુસસ્ણ એસોલસએશન (FIAPF)ની માન્યતા મળેલી છે. આ 
મહોત્સવમાં ભારત અને વવશ્વભરની ઉતૃ્ષ્ઠ ડફલ્ો દશશાવવામાં 
આવે છે. 
n આ વર્ણના IFFIમાં 73 દેશોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી 

148થી વધુ વવદેશી ડફલ્ોને પ્રદર્શત કરવામાં આવી હતી, જ ે
ડફલ્રલસકો માટે અનોખો અનુભવ હતો. આ ડફલ્ોત્સવમાં 
12 વલિ્ણ  પ્રીતમ્ર, સાત આંતરરાષટટ્ ી્ પ્રીતમ્ર, 24 એશશ્ા 
પ્રીતમ્ર અને 74 ભારત પ્રીતમ્ર થ્ા. 75 ભારતી્ 

કાય્યક્રમમાં પિોમ્ય કરી રહેલા 
ગાયક સુખપવદર સિહ

એાંિરરાષ્ટીય દફલ્મ મહા�ત્વ
રાષ્ટ
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સંકલ્પથી 
સસધ્ધિ

n યુધિગ્સત ટોક્ોની ્ાદો પુનજી્ણ વવત કરનારી જાપાનીઝ ડફલ્ 
રરગ વોન્િરરગને 52માં IFFIમાં ગોલિન પીકોક એવોિ્ણ  મળ્ો હતો. 
ઝેકોસલોવેડક્ન ડિરેક્ટર વા્લવ કાિન્ક્ણ ને ડફલ્ ‘સેવવગ વન હુ 
વોઝ િેિ’ માટે શ્ેષ્ઠ ડદગદશ્ણકનો લસલવર પીકોક એવોિ્ણ  અપ્ણણ 
કરવામાં આવ્ો હતો. 

n મરા્ઠી અભભનેતા જીતેન્દ્ર ભીખુલાલ જોરીએ ડફલ્ “ગોદાવરી’માં 
સવગ્ણથિ મરા્ઠી અભભનેતા અને ડફલ્ નનમશાતા નનશીકાંત 
કામતની સુંદર ભૂતમકા ભજવી હતી, જનેાં માટે તેમને સવ્ણશ્ેષ્ઠ 
અભભનેતાનો લસલવર વપકોક એવોિ્ણ  મળ્ો. 

n ચાલયોટની ભૂતમકા માટે સવ્ણશ્ેષ્ઠ અભભનેત્રીનો લસલવર વપકોક 
પુરસ્ાર સપેનનશ અભભનેતા એન્જલેા મોલલનાને આપવામાં 
આવ્ો.

n મરા્ઠી ડદગદશ્ણક નનશખલ મહાજનની ડફલ્ ‘ગોદાવરી’ને વવશેર 
જ્ુરી માટે લસલવર વપકોક અપ્ણણ કરવામાં આવ્ો. તેમણે 
ડદગદશ્ણક રોડિટ્ગો િી ઓલલવેરાની ‘ધ ફસ્્ણ  ફોલન’ ડફલ્ની 
રિાઝીલલ્ન અભભનેત્રી રેનાટા કાવશાલ્ો સાથે સંયુ્ત પુરસ્ાર 
મળ્ો.

n 1984નાં યુએસએસઆરનાં જહટલ અને ભ્રષટ સમાજના 
પ્રભાવશાળી ધચત્રણ માટે રશશ્ન ડદગદશ્ણક રોમન વાસ્ાનોવના 
‘ધ િીઓઆરએમ’નો વવશેર ઉલલેખ કરવામાં આવ્ો.

n ડદગદશ્ણક મારી એલેસેન્િટ્ ીનીની ડફલ્ ‘જહોરી’ને શ્ેષ્ઠ ડફચર ડફલ્ 
માટેનો એવોિ્ણ  મળ્ો હતો. ડદગદશ્ણક લસમોન ફરીઓલની સપેનનશ 
ડફલ્ ‘ધ વેલ્થ ઓફ ધ વલિ્ણ ’નો IFFIમાં પ્રથમ વાર સમાવવષટ 
સપધશાની કેટેગરીમાં વવશેર ઉલલેખ કરવામાં આવ્ો. 

સમાપન સમારા�હમાં છઠ્ા સરિક્સ દફલ્મ 
મહા�ત્વ પુરસ્ારની જાહ� રાિ
n દશક્ણ આડફ્કન ડફલ્ ‘બરકત’ અને રશશ્ન ડફલ્ ‘દ સન 

એબોવ મી નેવર સેટ્સ’ને સંયુ્ત રીતે સવ્ણશ્ેષ્ઠ ડફલ્નો 
પુરસ્ાર મળ્ો. રિાશઝલી્ન ડફલ્ નનમશાતા લૂલસ્ા 
મુરતને તેમની સુંદર િોક્ુમેન્ટટ્ ી એના માટે સવ્ણશ્ેષ્ઠ 
ડદગદશ્ણકનો પુરસ્ાર મળ્ો.

n ભારતી્ અભભનેતા ધનુરે  તાતમલ ડફલ્  ‘અસુરન’માં 
ખેિૂતના પાત્રનું સુંદર ચડરત્ર નનભાવીને સવ્ણશ્ેષ્ઠ 
અભભનેતાનો પુરસ્ાર જીત્ો.

n રિાશઝલી્ન અભભનેત્રી લારા બોલિોડરનીને ઓન શવ્લ્સમાં 
તેમની ભૂતમકા માટે સવષેશ્ેષ્ઠ અભભનેત્રીના પુરસ્ારથી 
સન્માનનત કરવામાં આવી. ચીનના ડદગદશ્ણક ્ાન હાનને 
‘એ લલટલ રેિ ફલાવર’ માટે જ્ુરી સપેશ્લ મેન્ન એવોિ્ણ  
મળ્ો.   

ડફલ્ોનું પ્રદશ્ણન કરવામાં આવયું, જમેાંથી 17ને વવશેર રીતે 
ભારત@75  સેક્શન હે્ઠળ પસંદ કરવામાં આવી.

n ઓટીટી પલેટફોમ્ણ પર એક સાથે 50થી વધુ ડફલ્ોનું પ્રદશ્ણન 
કરવામાં આવયું. ઓટીટી પલેટફોમ્ણનાં સહ્ોગથી 10 માસ્ર 
્લાસ અને ‘ઇન કન્વસષેશન’ સત્રનું આ્ોજન કરવામાં આવયું. 
મનોજ વાજપે્ી, ઋક્તવક રોશન, શુજીત સરકાર સહહતની 

અનેક ડફલ્ી હસતીઓએ પોતાના અનુભવ અને કળા અંગે 
વવચારો વ્્ત ક્શા.

n સલગુઇ, ધ સેકે્િ બોન્િ્સએ IFFIની 52મી આવૃનત્તમાં 
આઇસીએફટી-યુનેસ્ો ગાંધી ચંદ્રક મેળવ્ો.  આંતરરાષટટ્ ી્ 
સતર પર સહ-નનર્મત આ િટ્ ામા ડફલ્ નારી સંઘર્ણનું સાહલસક 
ધચત્રણ અને માનવતાની શીખ આપે છે. n

જાપાની દફલ્મ ‘દરંગ વા�ડિદરંગ’એ� 
ગા�ર્ન પીકા�ક મ�ળવ્યા�
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રાષ્ટની નવી એા�ળખ બની 
રહ� લું સાંસૃ્તિક ગાૈરવ

વવકાસનાં પ્રોજકે્ટ િોય કે રાષ્ટ્રના સાંસૃ્તતક ગૌરવ ધરાવતા વારસાને આધુનનક સવરૂપ આપવાનુું િોય, કેન્દ્ર 
સરકારનો રાજ્ સરકારો સાથેનો સમન્વય દેશને નવી ઓળખ અપાવી રિી છે. આને કારણે શ્ધ્ાળુઓની યાત્રા 
સુગમ ્બની રહુું છે એ્ટલુું જ નિીં, પણ વૈત્શ્ક પય્ષ્ટનના નકશા પર ભારતની તસવીર આકર્ષક ્બની રિી છે અને 

થિાનનક પરું પરાગત ઉદ્ોગને પણ વૈત્શ્ક ્બનવાની તક આપી રિી છે.

n આડદ શંકરાચા્્ણ દ્ારા થિાવપત તીથ્ણ શ્ેત્ર શ્ી કાશી વવશ્વનાથ 
મંડદર હહન્દુ આથિાનું અત્ંત મહતવપૂણ્ણ કેન્દ્ર છે. કાશી વવશ્વનાથ 
કોડરિોર પ્રોજકે્ટ અંતગ્ણત કાશી વવશ્વનાથ મંડદરને ગંગા ઘાટોથી 
જોિનાર 1000 કરોિ રૂવપ્ાનાં પ્રોજકે્ટનું કામ લગભગ પૂરં થઈ 
ગયું છે. શ્ધિાળુઓ માટે બાબા વવશ્વનાથના દશ્ણન હવે 
વધુ સરળ અને આરામદા્ક બની ગ્ા છે. 
પ્રોજકે્ટ અંતગ્ણત ગંગા ઘાટથી બાબા વવશ્વનાથ 
મંડદર સુધીનો આશરે 320 મીટર લાંબો 
અને 20 મીટર પહોળો રસતો બનાવવામાં 
આવ્ો છે. 5.5 લાખ ચોરસ ફુટ વવસતારમાં 
બનેલા કોડરિોરમાં શ્ધિાળુઓ અને પ્્ણટકો માટે 
આકર્ણણનાં અનેક થિળો બનાવવામાં આવ્ા છે.

n કોવવિ જવેી મુશકેલ પડરસ્થિતત છતાં માં ગંગા અને 
કાશી વવશ્વનાથને જોિવાના સંકલપની ડદશામાં ઝિપથી 
કામ પૂરં થયું છે. આ પ્રોજકે્ટ દ્ારા આસપાસનો વવસતાર જ 
નહીં, સમગ્ વારાણસીની કા્ાપલટ થઈ રહી છે. આથિાની આ 
પરંપરાને ભવ્ રૂપ આપવાનો શ્ે્ વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જા્ 
છે, જમેની પ્રેરણાથી આ મંડદર ભવ્ રૂપમાં આકાર લઈ રહું છે.

n આડદ શંકરાચા્્ણના વારસાને, તેમનાં ચચતનને લોકો આજ ેપોતાના 
માટે પ્રેરણા તરીકે જૂએ છે. હવે આપણા સાંસૃ્તતક વારસાને, 
આથિાના કેન્દ્રોને ગૌરવની લાગણીથી જોવામાં આવી રહ્ા છે. 
આજ ેઅ્ોધ્ામાં ભગવાન શ્ીરામનું ભવ્ મંડદર સંપૂણ્ણ ગૌરવ 
સાથે આકાર લઈ રહું છે. અ્ોધ્ાને તેનું ગૌરવ સદીઓ બાદ 
પાછંુ મળી રહું છે.  અ્ોધ્ામાં દીપોત્સવનું ભવ્ આ્ોજન 

સમગ્ દુનન્ાએ જોયું.

n ભારતનું પ્રાચીન સાંસૃ્તતક સવરૂપ કેવું હશે, 
તેની કલપના આપણે કરી રહ્ા છીએ.  આ જ રીતે, 
ઉત્તર પ્રદેશમાં કાશીનો કા્ાકલપ થઈ રહ્ો છે. 

વવશ્વનાથ ધામનું કામ હવે તો ઝિપી ગતતથી તેની 
સમાપપત તરફ આગળ વધી રહું છે. વારાણસીમાં 
સારનાથ પાસે કુશીનગર, બોધગ્ા જવેા થિળોએ 
બુધિ સર્કટ બનાવવાનું કામ ઝિપથી ચાલી રહું 

છે, જ ેવવશ્વમાં ભગવાન બુધિના ભ્તોને આકર્રત 
કરશે.

n ભગવાન રામ સાથે સંકળા્ેલા તમામ ્ાત્રા થિાનોને જોિીને એક 
આખી સર્કટ બનાવવાનું કામ પણ ચાલી રહું છે. આ ઉપરાંત, 
મથુરા અને વૃંદાવનમાં પણ શહેરની પ્રાચીન સાંસૃ્તતક ઓળખને 
નુકસાન પહોંચાડ્ા વગર સુવવધાઓ વવર્ાવવામાં આવી રહી છે. 

તાજતેરમાં વિાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભગવાન કેદારની નગરી શ્ી કેદારનાથ ધામન ેડદવ્ સવરૂપમાં પડરવર્તત કરવા માટે અનકે પ્રોજક્ે્ટસનો શભુારંભ 
ક્યો. આ પ્રોજકે્ટ અંતગ્ણત ભૂસખલનમાં નકુસાન પામલેી આડદ ગરુ શંકરાચા્્ણની સમાધધનુ ંપનુર્નમશાણ કરવામાં આવયુ.ં સમાધધ સધુી પહોંચવા 
માટે સ્મારકની ડદવાલો વચ્ચ ેચાલીન ેજવા બનાવવામાં આવેલો ભગૂભ્ણ રસતો ભ્તોન ેઅનોખી અનભુતૂત કરાવ ેછે. આ જ રીત,ે ભગવાન વવઠ્લની 
નગરી પઢંરપરુને વવકાસ પ્રોજક્ે્ટસની ભટે મળી છે. ભગવાન વવઠ્લની નગરી તરીકે વવશ્વભરમાં જાણીતા પઢંરપરુ સધુી શ્ધિાળઓુ ટંૂક સમ્માં રોિ 
માગ્ણથી સરળતાથી પહોંચી શકશ.ે 8 નવેમબરનાં રોજ અહીં નશેનલ હાઇવ ેપ્રોજક્ે્ટસની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.  n

2021માં એાસ્ાનું ક�ન્દ્ર શ્ી કાશી 
તવશ્વનાથ યાત્રા ક્�ત્ર ભવ્ય બન્યું

બાબા ક�દારની નગરી એન� ભગવાન તવઠ્લની નગરી પંઢરપુરની કાયાપલટ

વડાપ્રધિાન નર�ન્દ્ર મા�દીના તવચારઃ

એયા�ધ્ા, કાશીથી ક�દારનાથ ધિામ...
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સસધ્ધિ

મીદડયા કા�ન્ષર
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25 दिसंबर 25 दिसंबर 
जयंती पर कृतज्ञजयंती पर कृतज्ञ
राष्ट्र का नमनराष्ट्र का नमन

એટલજીની વાણી ભારિના સામાન્ય માણસની એાશા એન� એાકાંક્ાએા�ની વાણી બની 
ચકૂી છ� . એટલજી બા�લી રહા છ� , મિલબ ક�  દ�શ બા�લી રહા� છ� . એટલજી બા�લી રહા છ� , 
મિલબ ક�  દ�શ સાંભળી રહા� છ� . એટલજી બા�લી રહા છ� , મિલબ ક�  િ�એા� પા�િાની નહીં, 
દ�શની એ�ક-એ�ક વ્યક્તિની ભાવનાએા�ન� વાચા એાપીન� એસભવ્યતિ કરી રહા છ� .  િ�મની 
વાણીએ� લા�કા�ન� એાકતરથિિ એન� એસર કરી, એ�ટલુ ંજ નહીં, લા�કા�ના ંમનમા ંતવશ્વાસ પણ 
જગાવ્યા�. એા તવશ્વાસ િ�મનાં શબા�ન� કારણ� નથી એાવ્યા�, િ�ની પાછળ પાંચ-છ દાયકાની 
લાબંી જીવન સાધિના હિી. એટલજીના એિલુનીય ન�િતૃ્વએ� 21મી સદીના મજબિૂ, સમૃ્ ધિ 
એન� સમાવ�શી ભારિના પાયા� નાખા�. િ�મની દૂરા�ગામી નીતિએા�એ� ભારિના નાગદરકના 
જીવનન� પિશ્ષ કયાયો. િ�એા� એાપણન� કહી ગયા છ�

मौत की उमर क्ा है?  दो पल भी नहीं, 
ज़िनदगी जिलजिला, आज कल की नहीं 
मैं जी भर जज्ा,  मैं मन िे मरूं, 
लौटकर आऊूंगा,  कूच िे क्ों डरूं? 

-નર�ન્દ્ર મા�દી, વડાપ્રધિાન
લખનઉ સ્થિત લોક ભવનમાં ભૂતપુવ્ણ 
વિાપ્રધાન અટલ બબહારી વાજપે્ીની 
પ્રતતમાનું અનાવરણ કરતાં

એટલ એટલ 
સસધ્ધિસસધ્ધિ
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