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ગય� વર્ષે દીપ�ોત્સવ દરમિય�ન સ્વગ્ગ સિ�ન 

અવધપુરીઅવધપુરી

 

દર વર્ષે આવતી દદવાળી માત્ર હર્ષોલ્ાસ જ નહીં, પણ સમગ્ર વવશ્વમાં ભારતની 
સંસ્કૃતતનું પ્રતીક પણ છે. તેથી, આવો, આ દીપોત્સવી પવ્વને સવદેશી સાથે મનાવીએ, 

સ્ાનનક ચીજવસ્ુઓ  ખરીદીએ. તેનાથી દેશ મજૂબત થશે તો ગરીબના ઘરે 
દદવાળીના દીવાં પણ પ્રજવલ્ત થશે.

ખુશીઓ ખુશીઓ 

ફેલાય....ફેલાય....

આ તસવીરની જમે 
આપના જીવનમાં 

પણ

દિવાળીનાં દિવસે બારણા 
કે િરવાજા સામે શુભ-લાભ 
અથવા તાે દરધ્ધિ-સસધ્ધિ જેવી 
રંગાેળી બનાવવાની પરંપરા 
રહી છે. તેની પાછળની ભાવના 
અે છે કે દિવાળીના તહેવારાેમાં 
અાપણે તાં સમૃસધિ અાવે. જેવી 
રીતે ઘરાેમાં િરવાજા હાેય છે 
અે જ રીતે જાેઇઅે તાે અાપણી 
સરહિાે રાષ્ટ્રનાં દ્ાર હાેય છે. 
તેથી જ, રાષ્ટ્રની સમૃધ્ધિ તમારા 
થકી છે, રાષ્ટ્રનું શુભ-લાભ 
તમારા થકી છે, રાષ્ટ્રની દરધ્ધિ-
સસધ્ધિ તમારાથી છે અને તમારા 
પરાક્રમથી છે.
નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન
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 પીએમ ગતતશક્ત: રાષ્ટ્રની 
પ્રગતતને હજુ ગતત મળશે 

વતન મા્ેટ જીવનું બનલદાન આપનારા સવતંત્રતા સંગ્ામના નસપાહી

 ‘સ્વદોશી સ�થો ઉત્સવ’ િન�વ�ો

કવર સ્ોરી    વફોકલ ફફોર લફોકલ અભભયાિમાં જોિાઇિરે દેશ આત્મનિભ્મર બિી રહ્ફો છરે , ત્ારે 
દદવાળહીિા તહેવારફો પણ સવદેશી ચીજો સાથરે મિાવવામાં આવશરે. | પેજ 14-25

આઝાદીિા અમતૃ મહફોત્સવમાં આ અંકમા વાંચફો બબપીિચદં્ર પાલ, વાસુદેવ બલવંત 
ફિકે, મહારાજા રણજીતસસહ, કંુવરસસહ, કાલફોજી િારાયણ રાવિા સઘંર્મિી કહાિી   
પેજ 40-43

સમાચાર સાર  

અવકાશ ક્ેત્રમાં ભારતની ઝડિપી ઉડિાન

સવદેશીથી સશક્તકરણ

સવચ્છતા અભભયાન હવે શહેરોની કાયાપલ્ટ કરશે

પેજ 4-5

સપરેસ સરેક્ટરમાં પ્ગતતિા િવા માપદંિફો સ્ાપતુ ંભારત |  પેજ 29

કેબબિરેટિા મહતવિા નિણ્મયફો  | પેજ 30-31

તમશિ અમતૃ 2.0 અિરે સવચ્છ ભારત તમશિ 2.0િફો પ્ારંભ | પેજ 32-35

દેશમાં જળ સલામતી હશે તો ભવવષય સુરક્ક્ત રહેશે

જલ જીવિ તમશિ એપ અિરે રાષટ્હીય જલ જીવિ કફોરિી 
શરૂઆત | પેજ 36-37

દરેક કામ દેશને નામ

લોકશાહીના આચાય્ય

મળરેલી ભરેટફોિી નિલામીથી દેશસરેવા | પેજ 38-39

 સત્ાથી દયૂર રહેિારા આચાય્મ જ રેબી કૃપલાણી | પેજ 44

20 વર્યથી દર દદવાળી દેશના જવાનો સાથે
દર વરષે સરહદ પર દદવાળહી ઉજવિાર વિાપ્ધાિ દેશિા 
એકલા લફોકપ્તતનિધધ | પેજ 26-28

રૂ. 107 લાખ કરફોિિાં પીએમ ગતતશક્ત 
િરેશિલ માસ્ટર પલાિ દ્ારા દેશિા 
ઇનફ્ાસ્્ટ્ચરિરે વરેગ મળશરે | પેજ 6-9

લક્ષ્ય વવશાળ, નસધ્ધિ અસાધારણ
માત્ર િવ મહહિાિી અંદર જ 100 કરફોિ રસીિા િફોઝ 
લગાવીિરે ભારતરે િવફો વવક્રમ સર્જ્યો | પેજ 10-13

અંદરન� 
પ�નો....
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સંપ�દકની કલિો....
સાદર નમસ્ાર

ભારત વિવિધતાઓ ધરાિતો દેશ છે અને આ વિવિધતાને કારણે દેશ મજબૂત બની રહ્ો છે. દેશમાં 
અનેક ભાષાઓ, અનેક બોલી, અલગ ખાણી-પીણી, રહેણીકરણી છે, પણ ભારત એક છે. આપણી 
આ વિવિધતાસભર સંસ્કૃતતમાં તહેિારોનું ઘણું મહતિ છે અને આગામી દદિસોમાં દેશ આ રંગમાં 
રંગાઈ જિાનો છે. પણ જો આ રંગ સિદેશી હોય તો આપણે પોતાના પર અને રાષ્ટ્ર  પર ગિ્વની 
લાગણી અનુભિીએ છીએ. આ જ દ્રષષ્ટ ‘િોકલ ફોર લોકલ’નો આધાર છે.

કોવિડની મહામારીએ પડકારો ઊભા કયયા તો દેશની જનતાએ આત્મનનભ્વરતા અને સ્ાનનક 
ચીજિસ્ુઓમાં પોતાનો વિશ્ાસ દશયાવયો. આજ ેલોકો ‘મેડ ઇન ઇન્ડયા’ ચીજો અપનાિીને ગૌરિની 
લાગણી અનુભિે છે. સ્ાનનક િેપારીઓ, કલાકાર, શશલપકારો, િણકરો મા્ેટ આ સકારાત્મક પાસું 
છે. લોકલથી ગલોબલ થઈ રહેલી ભારતીય કંપનીઓની ઝંૂબેશને કારણે લોકો સ્ાનનક ચીજો 
ખરીદિા પ્ેરાયા છે અને રોજગારીની નિી તકોનું સજ ્વન પણ થયું છે. ‘િોકલ ફોર લોકલ’ આજ ેલોક 
આંદોલન બની ગયું છે. સ્ાનનક ચીજો પ્ત્ે િધી રહેલો ઉત્ાહ, ઉત્િના રંગોની સાથે સાથે દેશને 
મજબૂત કરી રહ્ો છે. આ િખતની કિર સ્ોરીમાં જણાિિામાં આવયું છે કે છેલલાં કે્ટલાંક િષષોમાં 
આ માન્યતા કઈ રીતે બદલાઈ છે. 

 કોવિડ સામેની લડાઈમાં ભારતે નનણયાયક પગલાં લીધાં અને રસીકરણમાં એ્ટલી ઝડપ કરી કે 
આપણે 100 કરોડ ડોઝ લગાિીને નિો વિક્રમ સર્જષો છે. આ અંકમાં આરોગય માળખામાં સુધારો, 
ગામડાંથી માંડીને શહેરોનો વિકાસ, પીિાના પાણીની સુવિધાથી માંડીને અમકૃત મહોત્િ િષ્વમાં 
નિી-નિી શરૂઆત અંગેના લેખ સામેલ કરિામાં આવયા છે. કે્દ્ર સરકારની પહેલનો આધાર છે- 
આત્મવિશ્ાસ. િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્ીથી માંડીને અત્ાર સુધી કરેલા સેિા 
અને સમપ્વણના કાયષોમાંથી આ આત્મવિશ્ાસ આવયો છે. દર િષષે દેશના જિાનો સાથે દદિાળી 
મનાિનાર િડાપ્ધાન મોદી અને તેમને મળેલી ભે્ટોની નનલામીમાંથી મળનારા નાણાંને નમાતમ ગંગે 
અભભયાનમાં જમા કરિાથી થનારી અભભયાનને મળનારી ગતત અંગે આ અંકમાં વિશેષ લેખ છે 
વયક્તતિની શકૃંખલામાં આચાય્વ જબેી કકૃપલાણી અને અમકૃત મહોત્િની શકૃંખલામાં મહાનાયકોની 
પ્ેરણાદાયી કહાનીઓ પણ સામેલ છે.

કોવિડ પ્ો્ટોકોલનું પાલન કરીને તહેિારોની આ મોસમમાં ખુશીઓ િહેંચો. આપ સૌને 
તહેિારોની ખૂબ ખૂભ શુભેચ્ાઓ. 

સરિામતું:  રૂમ િંબર-278, 
બીજો માળ, બ્ૂરો ઓફ આઉ્ટરીચ 
એન્્ડ કમ્તુનિકેશિ,
સૂચિા રવિ, િવી દિલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

(જયદીપ ભ્ટનાગર)



ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન મને ઇ-મેલ પર મળે છે. પહેલાં મને આ 
મેગેઝીનની ખબર નહોતી, પણ હિે નનયતમત ઇ-મેલ આિતો હોિાથી 
તમામ અંકો ધયાનથી િાંચું છંુ. મેગેઝીનમાં મને સામાજજક, સાંસ્કૃતતક, 
િૈજ્ાનનક અને રમતગમત અંગેના સમાચાર સારાં લાગે છે. મેગેઝીનમાં 
ખૂબ સારી તસિીરો હોય છે.

ઓદરત સ્ીફિ એક્ા
edcap@AAI.AERO 
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ચાલુ નાણાંકીય વર્ષના પ્રથમ કવાર્ષરમાં 20 
ચાલુ નાણાંકીય વર્ષના પ્રથમ કવાર્ષરમાં 20 

રકાથી વધુ વૃધ્ધિ સાથે દેશનું અથ્ષતંત્ર 
રકાથી વધુ વૃધ્ધિ સાથે દેશનું અથ્ષતંત્ર 

કટોવવડકાળનાં ગ્રહણમાંથી બહાર આવી રહું છે
કટોવવડકાળનાં ગ્રહણમાંથી બહાર આવી રહું છે
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નનઃશુલ્ક વવતરણ

અર્થતંત્રની અર્થતંત્રની 
અમૃતયાત્રાઅમૃતયાત્રા
અર્થતંત્રની 
અમૃતયાત્રા

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા

ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચારનો 16-30 સપ્ેટમબરનો અંક 
િાંચિાની તક મળી. અમારા જિેા અનેક િાચકો તમારા 
મેગેઝીનની આ્ુરતાપૂિ્વક રાહ જોતા હોય છે. સુંદર 
મુખપકૃષ્ઠ અને મહતિપૂણ્વ માહહતીસભર લેખોથી જ્ાનમાં 
વકૃધ્ધિ થાય છે. ખાસ કરીને, કે્દ્ર સરકારની વિવિધ 
યોજનાઓની પ્ગતત અંગે જાણિા મળે છે.
ગોપાલ શ્ીવાસતવ
shrigopal6@gmail.com

ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચારનો 1-15 ઓક્ોબરનો અંક 
િાંચિા મળયો, તેમાં 2 ઓક્ોબરનાં રોજ બાપુ અને 
લાલ બહાદુર શાસ્તીની જયંતી અને કોવિડ-19 પરના 
લેખ િાંચયાં. સિતંત્તા સંગ્ામ સેનાનીઓ અને કે્દ્રરીય 
યોજનાઓ અંગેની માહહતી આપિા બદલ આભાર
shrigopal6@gmail.com

  હંુ ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર મેગેઝીનનનો નનયતમત િાચક 
છંુ. દેશનાં દપ્વણ સમાન આ મેગેઝીનમાં પ્કાશશત સામગ્ી 
અનેક પ્કારી માહહતીસભર હોય છે. દેશ-દુનનયાનાં 
સમાચારો રોમાંચચત કરે છે.
મતુકેશકતુમાર ઋષર વમમા
mukesh123idea@gmail.com

 મને આ સુંદર મેગેઝીન િાંચવું ખૂબ ગમે છે. તેનાં દ્ારા 
સરકારની તમામ યોજના અંગેની માહહતી મળી જાય 
છે. આધુનનક ભારતમાં વિકાસનો ઘ્ટનાક્રમ િાંચીને 
ગૌરિની લાગણી અનુભવું છંુ. સેંકડો સિતંત્તા 
સેનાનીઓનું બજલદાન એળે નહીં જાય
સતુનિલ ચચલવાલ
iamchilwal@gmail.com 

હંુ ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન 
નનયતમત િાંચું છંુ. મને આ મેગેઝીન 
અત્ંત માહહતીસભર લાગે છે. સરકારની 
તમામ વિકાસલક્ી પ્વકૃનતિઓને આિરી 
લેિા કરિામાં આિેલા પ્યાસોની હૃદયથી 
પ્શંસા કરં છંુ. તાજતેરની આવકૃનતિમાં 
રામ મનોહર લોહહયા અને જયપ્કાશ 
નારાયણ પરનાં લેખ અત્ંત પ્ેરક હતા.

રાવિા એિ મેઢ
bhavna.merh@gmail.com
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પ્રમિભ�વ

િિ�ર� સૂચન�ો અિનો િ�ોકલ�ો

સંિેશાવયવહારનતું સરિામતું 
અિે ઇમેલ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ આઉટરીચ 
એનિ કમ્ુનિકેશિ,

સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, 
િવી દદલ્હી-110003

ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in 
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હ�ઇવો દુર્ગટન�િ�ં ઇજાગ્રસિ�ોનો સિયસર 
હ�ોસ્પિટલ પહ�ંચ�ડન�રનો ર�ોકડ ઇન�િ 

હાઇવરે પર થતી દુઘ્મટિામાં સમયસર મદદ િ મળવાિરે કારણરે ઘણાં 
લફોકફોિાં જીવ જતાં રહે છરે . વવશ્વ સવાસ્થ્ય સગંઠિ (WHO) એ 
વર્મ 2030 સધુી માગ્મ દુઘ્મટિાઓમાં મરિાર અિરે ઇજા પામિાર 
લફોકફોિી સંખ્યા અિધી કરવાિફો લક્ષ્ય નિધધાદરત કય્યો છરે . કેનદ્ર 
સરકાર તરેિાંથી પણ પાંચ વર્મ પહેલાં એટલરે કે 2025 સધુી 
લક્ષ્ય પયૂરફો કરવા માગરે છરે . આ લક્ષ્યિરે પયૂરફો કરવા માટે પહેલાં 

કિક નિયમફો સાથરે મફોટર વ્હિકલ એક્ટ, 2021 લાગ ુ કરવામાં 
આવયફો હતફો. હવરે માગ્મ અિરે પદરવહિ મતં્રાલયરે માગ્મ અકસ્ાતમાં 
ગભંીર રીતરે ઇજાગ્રસત લફોકફોિરે એક કલાકિી અદંર હફોસસપટલ 
પહોંચાિિારિરે રફોકિ પ્ફોત્સાહિ આપવાિી શરૂઆત કરી છરે . આ 
અતંગ્મત રૂવપયા પાંચ હજારિફો રફોકિ પરુસ્ાર અિરે એક પ્માણપત્ર 
આપવામાં આવશરે. તરેિરે ‘ભલફો મદદકતધા’ િામ આપવામાં આવ્ંુ 
છરે . મસુીબતમાં મદદ કરિાર વયક્તિરે એક વર્મમાં વધુમાં વધ ુપાંચ 
વાર સન્ાનિત કરવામાં આવશરે. રાષટ્હીય સતરે આવા 10 સૌથી 
ભલા મદદકતધાઓિરે રૂ. એક લાખિફો પરુસ્ાર પણ આપવામાં 
આવશરે. મતં્રાલયરે આ માટે એક પફોટ્મલ પણ શરૂ ક્ુું છરે , જ રેમાં 
ઇજાગ્રસતફોિી મદદ કરિારા લફોકફોિી માહહતી દર મહહિરે અપલફોિ 
કરવામાં આવશરે. 

સરક�રો 8,300 જન અ��ર્મધ 
કોન્દ્રનું લક્ય સિયિય�્ગદ� 
પહો લ�ં પૂરં કયુું

નોન�ો યુરરય� લલક્વિડનું 
કિરશશિયલ ઉત્�દન કરન�ર 
ભ�રિ પ્રથિ દોશ

ભા રતરે િરેિફો ્દુરયાનુ ં કમર્શયલ ઉતપાદિ શરૂ કરીિરે 
્દુરયાિી આયાત ઘટાિવા માટે મહતવનુ ં પગલું 

ભ્ુું છરે . આમ કરિાર તરે વવશ્વિફો પ્થમ દેશ બન્ફો છરે . જયૂિ 
મહહિામાં ઉતપાદિ શરૂ થ્ંુ હતુ.ં હાલમાં દરરફોજ િરેિફો ્દુરયાિી 
એક લાખથી વધ ુ બફોટલનંુ ઉતપાદિ થાય છરે . અત્ાર સુધી 

સરકારે 50 લાખથી વધુ 
બફોટલનંુ ઉતપાદિ ક્ુું 
છરે . 1 ઓક્ટફોબરિાં રફોજ 
ભાવિગર (ગજુરાત)
માં પ્થમ વાર િ્ફોિ દ્ારા 

છંટકાવનંુ પદરક્ષણ કરવામાં આવ્ુ ં હતંુ. હાલમાં, ભારતમાં 
વપરાતા કુલ િાઇટ્ફોજિ ખાતરમાં 82 ટકા હહસસફો ્દુરયાિફો 
છરે  અિરે છરેલલાં કેટલાંક વર્યોમાં તરેિાં વપરાશમાં અભયૂતપવુ્મ 
વધારફો થયફો છરે . વર્મ 2020-21 દરતમયાિ ્દુરયાિફો વપરાશ 
37 તમલલયિ મરેહટ્ક ટિ સધુી પહોંચવાનંુ અનમુાિ છરે . તરેિફો વધુ 
પિતફો વપરાશ પયધાવરણ માટે જોખમી છરે  અિરે પફોરક તતવફોિી 
ક્ષમતા પણ ઓછી કરે છરે .

મજબયૂત સકંલપ હફોય અિરે હૃદયમાં સરેવા અિરે સકંલપિફો ભાવ 
હફોય તફો લક્ષ્ય પયૂરફો થાય છરે અિરે સમય પહેલાં હાંસલ કરી 

શકાય છરે . પ્ધાિમંત્રી ભારતીય જિઔરધધ યફોજિાિા સદંભ્મમાં 
આ વાત બબલુ્લ બધંબરેસતી છરે . સામાન્ માણસફો પ્ત્રે કેનદ્ર 
સરકારિી પ્તતબધ્ધતાિરે કારણરે જ લફોકફોિરે સસતી દવાઓ 
ઉપલબ્ધ કરાવતા જિ ઔરધધ કેનદ્રફોિી સખં્યા હવરે 8,300 થઈ 
છરે. આ માટેિી સમયમયધાદા 
માચ્મ 2022 િક્હી કરવામાં 
આવી હતી. માચ્મ, 2024 સધુી 
જિ ઔરધધ કેનદ્રફોિી સંખ્યા 
વધારીિરે 10,000 કરવાનું 
લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્ુ ં છરે . પણ 8,300 કેનદ્રફોન ુ લક્ષ્ય સપટેમબર 
મહહિામાં જ પયૂરં થઈ ગ્ંુ છરે . સામાન્ માણસફોિરે સસતી અિરે સારી 
દવાઓ પયૂરી પાિવા માટે 1 જુલાઇ, 2015િાં રફોજ શરૂ કરવામાં 
આવરેલી આ યફોજિામાં જિ ઔરધધ કેનદ્રફો દ્ારા 1451 દવાઓ અિરે 
240 સર્જકલ ઉપકરણફો 50થી 90 ટકા સસતા ભાવમા વરેચવામાં 
આવરે છરે .

સિ�ચ�ર 
સ�ર 
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સમાજિા પછાત વગ્યોિરે િવી તકફો ઉપલબ્ધ કરાવવા અિરે દેશિા 
આર્થક અિરે સામાલજક વવકાસમાં તરેમનુ ં યફોગદાિ સનુિલચિત 
કરવા માટે કેનદ્ર સરકાર સતત પ્યત્ન કરી રહહી છરે . આ અતંગ્મત 
મરેદિકલ સરેક્ટરમાં અવ્ખલ ભારતીય ્વફોટામાં ઓબીસી વગ્મ 
માટે અિામતિી સાથરે સસંદમાં કાયદફો બિાવીિરે રાર્જફોિરે પફોતાિી 
રીતરે ઓબીસી યાદી બિાવવાિફો અધધકાર આપવામાં આવયફો છરે . 
હવરે દેશભરમાં અનુસયૂધચત જાતત (એસસી) અનુસયૂધચત જિજાતત 
(એસટહી) માટે 75 સાયનસ ટેકિફોલફોજી અિરે ઇિફોવરેશિ સરેન્ટર 
સ્ાપવામાં આવશરે. આ સરેન્ટર વૈજ્ાનિક પ્તતભાઓિરે પ્ફોત્સાહિ 
આપશરે એટલુ ંજ િહીં, પણ સમુદાયફોિા સામાલજક અિરે આર્થક 

વવકાસમાં પણ યફોગદાિ આપશરે. વવજ્ાિ અિરે ટેકિફોલફોજી વવભાગ  
(DST)  છરેલલાં બરે વર્યોમાં 20 STI  હબ (એસસી માટે 13 અિરે 
એસટહી માટે 7) સ્ાવપત કરી ચયૂકુ ંછરે . દરેક સરેન્ટર દ્ારા વવવવધ 
વવસતારફોમાં માં 20,000 અનસુયૂધચત જાતત અિરે અનસુયૂધચત 
જિજાતતિી વસતતિરે લાભ થશરે.

અોસસી, અોસટી વગ્ગ િ�ટો 75 નવ�ં સ�યન્સ, 
ટોકન�ોલ�ોજી અનો ઇન�ોવોશન હબ સ્�પવ�િ�ં અ�વશો

ભા રત સરકારે લીધરેલા મજબયૂત આર્થક 
નિણ્મયફોિરે કારણરે આંતરરાષટ્હીય િાણા 

ભંિફોળ (આઇએમએફ)એ તરેિા અંદાજમાં જણાવ્ું છરે  
કે ભારત ચાલુ િાણાંકહીય વર્મમાં 9.5 ટકા અિરે 2022-
23માં 8.5 ટકાિા દરે વૃબધિ કરશરે. સંસ્ાિા જણાવયા 
પ્માણરે વવશ્વમાં સૌથી ઝિપથી વૃધ્ધ્ધ પામી રહેલા 
અથ્મતંત્રફોમાં ભારતિફો સમાવરેશ થશરે. મહતવિી વાત એ 

છરે  કે ભારત અિરે સપરેિિરે 
બાદ કરતાં અન્ કફોઇ 
દેશમાં આર્થક વૃધ્ધ્ધ દર 
6 ટકાથી ઉપર જવાનું 
અનુમાિ િથી. કફોરફોિા 

મહામારીિરે પગલરે િાણાંકહીય વર્મ 2020-21 દરતમયાિ 
અથ્મતંત્રમાં 7.3 ટકાિાં દરે ઘટાિફો થયફો હતફો, પણ ચાલુ 
વર્મમાં તરેમાં વધારફો થવાિી સંભાવિા છરે . કફોવવિિા 
રસીકરણમાં ભારત સમગ્ર વવશ્વમાં સૌથી સારી 
કામગીરી કરી રહંુ છરે . રસીકરણિી આ ઝિપ ભારતિા 
અથ્મતંત્ર માટે મદદરૂપ સાબબત થશરે એ નિલચિત છરે .   n 

િવું ભારત અિરે આત્મનિભ્મર ભારતનુ ં સપનુ ં દેશિી અિધી 
વસતત ધરાવતી મહહલાઓિાં સશક્તકરણ વવિા અધયૂરં 

છરે . મહહલાઓિી અપરેક્ષાઓિરે ધયાિમાં રાખીિરે જ છરેલલાં સાત 
વર્મમાં કેનદ્ર સરકાર િીતત અિરે યફોજિાઓ બિાવી રહહી છરે . 2018થી 
દર વરષે િીતત આયફોગિા મહહલા ઉદ્ફોગસાહલસક મચં દ્ારા વમુિ 
ટ્ાનસફફોર્મગ ઇનનિયા એવફોિ્સ્મ અપ્મણ કરવામાં આવરે છરે . આ 
વરષે દેશ આઝાદીિા 75મા વર્મિી ઉજવણી કરી રહ્ફો છરે  ત્ારે 
આ પુરસ્ાર એવી 75 મહહલાઓિરે આપવામાં આવશરે જ રેમણરે 
ઉદ્ફોગસાહલસકતાિા ક્ષરેત્રમાં આત્મનિભ્મર વયવસાયિફો માગ્મ ચચધયફો 
છરે  અિરે પફોતાિી અસાધારણ ક્ષમતાઓ સાથરે વરેપારમાં આવતા 
તમામ પિકારફોિફો પણ સામિફો કય્યો છરે . આ માટે 31 દિસરેમબર સધુી 
િફોતમિરેશિ મગાવવામાં આવયા છરે .  https://wep.gov.in/  પર 
આવરેદિપત્ર ઉપલબ્ધ છરે. મહહલા ઉદ્ફોગસાહલસક સવ િામાંકિ 
પણ કરી શકે છરે  અથવા બીજાઓ દ્ારા પણ િફોતમિરેશિ કરી શકાય 
છરે . સાત શ્રેણીઓમાંથી એક કે તરેિાથી વધ ુશ્રેણી માટે િફોતમિરેશિ 
મફોકલી શકાય છરે .

75 િરહલ� ઉદ�ોગસ�હરસક�ોનો વુિન 
ટ્�ન્સફ�ોમિિંગ ઇન્ડિય� અોવ�ોડ્ગ  િળશો

ભ�રિીય અથ્ગિંત્ર 9.5 ટક�ન�ં દરો 
વૃધ્ધ કરશોઃ અ�ઇઅોિઅોફ

સિ�ચ�ર 
સ�ર 
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21મી સદીનું નવું ભારત પ્રગતતના નવા માગ્વ પર 
ચા્ી રહું છે ત્ારે એ જરૂરી છે કે વવકાસની આ 

યાત્રા સંપૂણ્વતા સાથેની, સાચી દદશામાં હોય, 
જથેી સામાન્ય ્ોકોને ઝડપી ગતતથી તેનો પૂરેપુરો 

્ાભ મળે. આવા જ વવચાર સાથે શરૂ કરવામાં 
આવે્ો નેશન્ માસ્ટર પ્ાન-પ્રધાનમંત્રી 

ગતતશક્ત યોજના હવે ભારતમાં માળખાકીય 
ક્ેત્રનો વવકાસ કરશે, જથેી સંબંધધત વવભાગો 

વચ્ે સમનવય જળવાઇ રહે અને કોઈ કારણસર 
વવ્ંબ ન થાય. મલ્ીમોડ્ કનેક્ટિવવટીની આ 

મહતવાકાંક્ી યોજનામાં 16 કેનદ્રીય મંત્રા્યો અને 
વવભાગો દ્ારા આયોલજત અને હાથ ધરવામાં 

આવે્ી માળખાકીય પહે્ને એકીકકૃત કરવા માટે 
એક સેન્ટ્ર્ાઇઝ્ડ પોટ્વ્ની પદરકલપના કરવામાં 

આવી છે, જથેી રાષટટ્રની પ્રગતતને વેગ મળે..

તમરે તમારી આસપાસ ઘણી જગયાઓ પર એક બફોિ્મ  
લાગરેલું જો્ું હશરે. Work in progress... ઘણી વાર 
એવું બિતું હફોય છરે  કે  રફોિ બિી ગયા પછી સંબંધધત 

વવભાગિાં ધયાિમાં આવરે કે અહીં ઓબપટકલ ફાઇબર અથવા 
કેબલ િાખવાિાં તફો બાકહી છરે . કફોઇક વાર એવું પણ બિરે છરે  કે 
રસતફો બિી ગયા પછી ગરેસ પાઇપલાઇિ િાખવા માટે થફોિાં દદવસ 
બાદ ખફોદકામ શરૂ થઈ જાય છરે . આવું થવાનું કારણ એ છરે  કે તરેિી 
સાથરે સંકળાયરેલા અલગ-અલગ વવભાગ, અલગ-અલગ રીતરે 
કામ કરતા રહે છરે . એટલરે કે એક બીજા વવભાગફો વચ્રે સંકલિિફો 
અભાવ. આિરે કારણરે પ્ફોજ રેક્ટમાં વવલંબ થાય છરે , પ્ફોજ રેક્ટિફો 
ખચ્મ વધરે છરે  અિરે સામાન્ માણસ હેરાિ થાય છરે . માળખાગત 
સુવવધાઓિાં ક્ષરેત્રમાં અભયૂતપુવ્મ પ્ગતત કરી રહેલા ભારતિા 
વવકાસમાં સંકલિિફો અભાવ િિતરરૂપ છરે . આ સમસયાિરે દયૂર 
કરવા માટે પ્થમ વાર દેશમાં ઇનફ્ાસ્્ટ્ચરિા વવકાસ માટે 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ રૂ. 107 લાખ કરફોિિાં િરેશિલ માસ્ટર 
પલાિ-ગતતશક્તિફો પ્ારંભ કય્યો.

િવા રારતિા વવકાસિો મંત્ર

ર�ષ્ટ્રની પ્રગમિનો 
હવો ગમિ િળશો
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લાખ મહે્ટ્રક 
્ટન હશે

દડફેનસ કોદરડોર  
02

ફામયા મેદડકલ 
દડિાઇસ સેન્ટર 
બનાિિામાં આિશે

એકર વિક્સિત 
વિસતાર

મગેા ફુડ પાક્વ  બનાિિામાં 
આિશ,ે જનેી ક્મતા

્ેટસિ્ટાઇલ સેક્ર 
અન ે્ેટસિ્ટાઇલ 
્લસ્રનુ ંનનમયાણ 
થશે

દફશશગ ્લસ્ર 
અન ેપો્ટ્વથી 
માછલીનુ ંઉતપાદન 
બમણુ ંથશે

ઇ્ડસ્્રીયલ કોદરડોર

109

197
847

90

202

11

અાત્મનનભ્ભર ભારતના સંકલ્પ 
સાથે અમે અાગામી 25 વરાષો 
માટે ભારતનાે પાયાે નાખી રહ્ા 
છીઅે. પીઅેમ ગતતશક્તિ નેશનલ 
માસ્ટર પ્ાન, ભારતનાં અા 
અાત્મબળને, અાત્મતવશ્ાસને, 
અાત્મનનભ્ભરતાના સંકલ્પ 
સુધિી લઈ જશે. અા નેશનલ 
માસ્ટરપ્ાન 21મી સિીના 
ભારતને ગતતશક્તિ અાપશે

-નરેન્દ્ર માેિી, વડાપ્રધિાન

વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ િવા ભારતિા વવકાસિરે 
મંત્ર બિાવીિરે મફોટાં નિણ્મયફો લઈિરે તરેિફો સમયસર અમલ 
કય્યો છરે . કફોઈ પણ િીતત હફોય કે યફોજિા હફોય, સુસંકલિ 
દ્ારા જાહેરાત પહેલાં જ તરેિા વાસતવવક અમલ માટેિી 
તૈયારીઓ કરી લરેવામાં આવરે છરે . 15 ઓગસ્ટ, 2021િાં 
રફોજ િવા ભારતિા વવકાસિા માસ્ટર પલાિ-ગતતશક્તિી 
જાહેરાત કરતાં વિાપ્ધાિરે કહંુ હતું, “અમરે કરફોિફો 
દેશવાસીઓનું સપનું પયૂરં કરિારી એક બહુ મફોટહી યફોજિા 
પ્ધાિમંત્રી ગતતશક્ત િરેશિલ માસ્ટર પલાિ દેશ સમક્ષ 
લાવવાિાં છીએ. ગતતશક્ત આપણા દેશ માટે એક એવફો 
િરેશિલ ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર માસ્ટર પલાિ હશરે, જ રે વવકાસિી 
દ્રષષટિફો પાયફો િાખીિરે આપણા અથ્મતંત્રિરે એકહીકૃત માગ્મિી 
તરફ લઈ જશરે. ”  જાહેરાતિા માત્ર બરે મહહિાિી અંદર 
13 ઓક્ટફોબરિાં રફોજ તરેિી શરૂઆત કરતા વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીએ પ્ગતતિફો િવફો મંત્ર આપતા કહું,  “આજરે 
21મી સદીનું ભારત સરકારી વયવસ્ાિાં જયૂિા અભભગમિરે 
છફોિહીિરે આગળ વધી રહંુ છરે . આજિફો મંત્ર છરે , ‘Will 
for progress, work for progress, wealth for 
progress, plan for progress, preference for 
progress.’ એટલરે કે પ્ગતતિી ઇચ્છાશક્ત, પ્ગતત માટે 
કાય્મ, પ્ગતત માટે ધિ, પ્ગતત માટે યફોજિા અિરે પ્ગતતિરે 
પ્ાથતમકતા.  

પીઅોિ ગમિશક્તિ 
ય�ોજન�

ર�ષ્ટ્ર

25,000
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ઇન્ફ્�સ્ટ્રક્ચરનો 
િળશો ગમિ

વર્મ 2024-25 સુધી દેશમાં ગરેસ પાઇપલાઇિનુ ં
િરેટવક્મ  બમણુ ંકરીિરે 34,500 દક.મી. કરવામાં 
આવશરે. વર્મ 2027 સધુી દરેક રાર્જિરે િરેચરલ ગરેસ 
પાઇપલાઇિથી જોિવાિી સરકારિી યફોજિા

મરેહટ્ક ટિ સધુી વધારવામાં આવશરે 
રેલવરેિી કાગ્યો હેનિસલગ ક્ષમતાિરે વર્મ 
2024-25 સધુી. હાલમાં 1200 મરે. ટિ 
છરે . િહીએફસીિાં નિમધાણમાં વરેગ આવશરે16

00
 

ઇન્્ડસ્સ્્રયલ મો્ડ
4 ઇનિસ્સ્્ટયલ િફોિ બિાવવાિી દરખાસત. 
ઉત્રપ્દેશિાં દાદરી, કણધાટકિા તમુકુુર અિરે 
મહારાષટ્િા શેંદ્ર બબિકહીિમાં બિાવવામાં આવશરે.
િશેિલ ઇન્્ડસ્્રીયલ કોદર્ડોર
આ અંતગ્મત દેશભરમાં 2024-25 સુધી 11 
ઇનિસ્સ્્ટયલ કફોદરિફોર બિાવવાિી યફોજિા છરે . 
આ સાથરે બરે દિફેનસ કફોદરિફોરનંુ પણ નિમધાણ 
કરવામાં આવશરે.

એરપફોટ્મ , હેલીપરેિ અિરે એરફોિ્ફોમસનુ ંનિમધાણ 
કરવામાં આવશરે વર્મ 2024-25 સુધી

2022 સુધી દેશિાં તમામ 
ગામિાંિરે 4જી મફોબાઇલ 

કિરેક્ક્ટવવટહી દ્ારા જોિવામાં 
આવશરે

225
ગીગાવફોટ અક્ષય ઊજા્મ 

ઉતપાદિનું લક્ષ્ય રાખવામાં 
આવ્ું છરે  2024-25 સુધી

4,54,200
સર્કટ દક.મી. ટ્ાનસતમશિ 

િરેટવક્મ નું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્ું 
છરે  વર્મ 2024-25 સુધી

 ઉડ�ન ય�ોજન�
n ગતતશક્ત યફોજિા દ્ારા 

દેશમાં UDAN અંતગ્મત 
રીજિલ કિરેક્ક્ટવવટહીમાં 
ઝિપ આવશરે. વર્મ 
2024-25 સુધી એરપફોટ્મ  
/હેલીપફોટ્મ  /વફોટર 
એરફોિ્ફોમિી સંખ્યા વધીિરે 
220 થઈ જશરે. આમાં, 
109 િવા એરપફોટ્મ  હશરે.

n આ અંતગ્મત દેશમાં 51 
એરસ્સ્્ટપિા વવકાસનું 
કામ, 18 િવા પ્ફોજ રેક્ટ, 12 
વફોટર એરફોિ્ફોમ અિરે 28 
હેલીપફોટ્મિાં નિમધાણિફો 
સમાવરેશ થાય છરે .

 ઇ-કનોસ્ટિમવટી અક્ષય ઊજા્ગ ટ્�ન્સમિશન

202
લાખ દક.મી ઓપપ્ટકલ 

ફાઇબર ને્ટિક્વ  પાથરિાની 
યોજના િષ્વ 2024 સુધી.

ગગંા નદીમાં 29 તમજલયન 
મહે્ટ્રક ્ટન અન ેઅન્ય નદીઓમાં 

95 તમજલયન મહે્ટ્રક ્ટન 
ક્મતાનાં કાગષો િહનનુ ંલક્ષ્ય 

2 લ�ખ રકલ�ોિીટર નોશનલ હ�ઇવો
વર્મ 2024-25 સુધી NHAI દ્ારા સચંાલલત િરેશિલ હાઇવરેનું 
વવસતરણ કરીિરે બરે લાખ દક.મી સધુી કરવામાં આવશરે. 
વર્મ 2014માં તરે માત્ર 91,000 દક.મી. હતફો અિરે િવરેમબર 
2021 સધુીમાં તરે 1.3 લાખ દક.મી થઈ જશરે. તરેિાથી સરંક્ષણ 
ઉતપાદિમાં પણ ઘણી ઝિપ આવશરે. આશરે રૂ. 20,000 
કરફોિિાં રફોકાણથી ઉત્રપ્દેશ અિરે તાતમલિાિુમાં 2 દિફેનસ 
કફોદરિફોર બિાવવાિી યફોજિા છરે . તરેિાં કારણરે ભારતમાં આશરે રૂ. 
1.7 લાખ કરફોિિી સરંક્ષણ ચીજોનુ ંઉતપાદિ થશરે.

પીઅોિ ગમિશક્તિ 
ય�ોજન�

ર�ષ્ટ્ર

 રોલવો
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લ�ોક�ોનું જીવન સરળ બનશો

વર્મ 2014માં સરકારે સત્ાિાં સયૂત્રફો સંભાળયા ત્ારે 
ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર સાથરે પાયાિી સુવવધાઓિા વવકાસનું કામ શરૂ 
થ્ું કારણ કે દેશિી જિતા 70 વર્મથી તરેિી રાહ જોતી હતી. 
અગાઉિી સરકારફોમાં, પહેલાં જાહેરાત થતી હતી, પછી યફોજિા 
બિતી હતી, બજ રેટ બિતું હતું. આવા અિરેક તબક્ાઓ વચમાં 
આવતા હફોવાથી જ રે કામ બરે-ચાર વર્મમાં પયૂરં થવું જોઇતું હતું, 
તરેિરે 50 વર્મ લાગી જતા હતા. કેરળિફો કફોલલમ બાયપાસ 
અિરે આસામિફો બફોગીબીલ પુલ જ રેવા અિરેક પ્ફોજ રેક્્ટસ તરેિાં 
ઉદાહરણ છરે . તરેનું કારણ હતું સંકલિિફો અભાવ. પણ હવરે 
અટકાવવાિી, લટકાવવાિી અિરે ભટકાવવાિી સંસૃ્તત વવદાય 
થઈ ચયૂકહી છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા શબ્ફોમાં કહહીએ તફો, “હવરે 
સમયસર કામ પયૂરા કરવાિી સંસૃ્તત વવક્ી રહહી છરે . અમરે જ રેિફો 
વ્શલાન્ાસ કરીએ છીએ, તરેનું ઉદઘાટિ પણ અમરે જ કરીએ 
છીએ. આ અભભમાિ િહીં, અમારી જાહેર પ્તતબધ્ધતા છરે .” n

આ રીતે મળશે રારતિા વવકાસિે ગતત

n ગતતશક્ત આપણા દેશિફો ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર માસ્ટર પલાિ હશરે, 
જ રે સમગ્ર માળખાકહીય સુવવધાઓિફો પાયફો િાખશરે. પ્ધાિમંત્રી 
ગતતશક્ત યફોજિા અંતગ્મત 16 મંત્રાલયફો અિરે વવભાગફોએ એ 
તમામ પ્ફોજ રેક્્ટસિરે જીયફોગ્રાદફકલ ઇન્ફોમષેશિ લસસ્ટમ (GIS) 
મફોિમાં મયૂક્ાં છરે , જ રેમિરે 2024-25 સુધી પયૂરાં કરવાિા છરે . 

n જરેમ કે વવવવધ મંત્રાલયફો અિરે રાજય સરકારફોિી ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર 
યફોજિાઓ ભારતમાલા, સાગરમાલા, અંતદદેશીય જળમાગ્યો, 
િ્ાય/ લરેનિ પફોટ્મ , ઉિાિ વગરેરેિરે સામરેલ કરવામાં આવશરે. 
તરેિાથી ઉદ્ફોગફોિી કાય્મક્ષમતા વધારવામાં મદદ મળશરે. સ્ાનિક 
ઉતપાદકફોિરે પ્ફોત્સાહિ મળશરે. ઉદ્ફોગફોિી સપધધાત્મકમાં વધારફો 
થશરે અિરે ભવવષયમાં આર્થક ક્ષરેત્રફોિા નિમધાણ માટે િવી 
સંભાવિાઓ વવક્ક્ત કરવામાં પણ મદદ કરશરે.

n પીએમ ગતતશક્ત ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર પ્ફોજ રેક્્ટસિા તમામ મહતવિા 
મુદ્ાઓ માટે સમગ્ર યફોજિાિરે સંસ્ાકહીય રૂપ આપીિરે તમામ 
પરેનનિગ મુદ્ાઓિફો ઉકેલ લાવશરે. વવવવધ વવભાગફો દ્ારા અલગ-
અલગ રહહીિરે યફોજિાઓ અિરે અિરે દિઝાઇિ તૈયાર કરવાિરે 
બદલરે પ્ફોજ રેક્્ટસિરે સમાિ દ્રષષટકફોણથી તૈયાર અિરે કાયધાસ્નવત 
કરવામાં આવશરે.

n મફોદી સરકારનું આ એવું મહતવાકાંક્ષી અિરે વયાપક જીયફો-
સપરેવ્શયલ દિલજટલ પલરેટફફોમ્મ હશરે જ રેિાં દ્ારા પ્ફોજ રેક્્ટસનું 
એકહીકૃત રીતરે આયફોજિ અિરે સંકલલત રીતરે અમલીકરણ 
થશરે. પ્ારંભમાં તરેિાં દ્ારા કેનદ્ર સરકારિાં પ્ફોજ રેક્્ટસમાં િવા 
પદરવત્મિિી શરૂઆત થશરે, પછીથી આ પ્દક્રયા કફોપ્યોરેશિ સતર 
સુધી લઈ જવામાં આવશરે. 

n તરેમાં વવવવધ આર્થક ઝફોિમાં મલ્હીમફોિલ કિરેક્ક્ટવવટહી 
ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર માટે એક સરેન્્ટલ િરેશિલ માસ્ટર પલાિ હશરે. તરેમાં 
િરેશિલ હાઇવરે, રેલવરેિા ફે્ઇટ કફોદરિફોર, ગરેસ પાઇપલાઇિ, 
એરપફોટ્મ , એવવએશિ, દવાઓ, ઇલરેક્્ટફોનિક આઇટમ, ફુિ 
પ્ફોસરેસસગનું ઉતપાદિ, સંરક્ષણ ઉતપાદિ, ઇનિસ્સ્્ટયલ કફોદરિફોર 
વગરેરેિફો સમાવરેશ થાય છરે .

n પ્ારંભમાં 16 એવા મંત્રાલયફોિરે િક્હી કરવામાં આવયા છરે  જ રે 
માળખાકહીય ક્ષરેત્રિા વવકાસિા કામફો સાથરે સંકળાયરેલા છરે , 
અથવા જ રેિી ઓળખ અથ્મતંત્રિા ચાલક બળ તરીકે થાય છરે . 
તરેિા અંતગ્મત પલફોટ સતરિા 3D વવઝ્ુલાઇઝરેશિ મરેપપગ દ્ારા 
ઓછા ખચ્મમાં અિરે ્ુઝર ફે્નિલી ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર તૈયાર થશરે.

n આ દિલજટલ લસસ્ટમમાં મંત્રાલયફોિરે અલગ લફોગ ઇિ આઇિહી 
આપવામાં આવશરે, જ રેમાં તરેઓ નિયતમત રીતરે પફોતાિફો િેટા 
અપિેટ કરી શકશરે. આ તમામ િેટા એક પલરેટફફોમ્મ પર હશરે.

આ યોજના અંતગ્વત કોઈ આયોજન િગર કરિામાં 
આિતા બાંધકામને કારણે થતી અડચણો દૂર થશે. 
તેનાથી દેશમાં નનર્િધે્ અિરજિર થઈ શકશે. 
લોકોનો મુસાફરી સમય ઘ્ટશે. તેનાંથી રોજગારીની 
તકોનું પણ સજ ્વન થશે અને ઇઝ ઓફ ડુઇંગમાં પણ 
સુધારો થશે. સારા આયોજનથી ઉતપાદન ક્મતામાં 
િધારો થશે. ઇ્ફ્ાસ્્ર્ચર સાથે સંકળાયેલા 
પ્ોજકે્્ટસ લાગુ કરિામાં ખચ્વ અને સમય બંને બચશે. 
તેનાંથી રોકાણ અને સપધયાને પ્ોત્ાહન મળશે.  

પીઅોિ ગમિશક્તિ 
ય�ોજન�

ર�ષ્ટ્ર
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ગયા વર્ષે માચ્વ મહહનામાં વડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદીએ પહે્ાં એક દદવસનો જનતા કરફ્ુ અને પછી સમગ્ર 
દેશમાં ્ોકડાઉનની જાહેરાત કરી હતી. આ એવી કટોકટી હતી, જનેાં અંગે અગાઉ કોઇએ ન સાંભળ્ું હ્ું, 
કે ન ભારત સહહત વવશ્વના કોઈ પણ દેશને તેની સામે ્ડવાની રીત ખબર હતી. રસી ક્ારે આવશે, કઈ 

રીતે આવશે, કોને મળશે અને કઈ રીતે મળશે? આ તમામ પ્રશ્ો સામે હતા, પણ ભારતને અને ભારતીયોને 
પોતાના વૈજ્ાનનકો અને આરોગયકમમીઓ પર ભરોસો હતો. આ ભરોસાએ સંકટના સમયમાં ્ડવાનો 

આત્મવવશ્વાસ આપયો. એક વર્્વથી ઓછા સમયમાં આપણને રસી મળી અને કેનદ્ સરકારે રસી બની એ 
પહે્ાં જ રસીકરણની સમગ્ર યોજના તૈયાર કરી રાખી હતી.. આ તૈયારીનું પદરણામ એ આવ્ું કે આજ ે

ભારત માત્ર નવ મહહનામાં જ 100 કરોડ રસીના ડોઝ ્ગાવનાર વવશ્વનો બીજો દેશ બન્યો...

1,00,00,00,0001,00,00,00,000
લક્ય મવશ�ળ, રસધ્ધ અસ�ધ�રણલક્ય મવશ�ળ, રસધ્ધ અસ�ધ�રણ

દદલ્હીિી રામમિફોહર લફોહહયા હફોસસપટલમાં વારાણસીિા 
દદવયાંગ અરૂણ રફોયિરે 100 કરફોિમફો િફોઝ લગાવવામાં 
આવયફો ત્ારે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી પફોતરે ત્ાં હાજર હતા
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િવરાવત્ર દરતમયાિ બબહારિા ભાગલપુરમાં લફોકફો 
પંિાલફોમાં માં દુગધાિા દશ્મિ કરવા ગયા ત્ારે ત્ાં 
જ તરેમિરે કફોવવિ રસીિફો િફોઝ આપવામાં આવયફો. 

અમદાવાદમાં લફોકફો વધુિરે વધુ સંખ્યામાં રસી લગાવરે એ માટે 
મહાિગરપાલલકાએ લકહી િ્ફો દ્ારા ઇિામ આપવાિી જાહેરાત કરી. 
દદલ્હીમાં ‘વરેક્ક્િરેશિ ઓિ વ્હિલ્સ’ ઝયૂંબરેશ દ્ારા એવા શ્તમકફોિરે 
બસમાં રસી આપવામાં આવી રહહી છરે  જ રેઓ રજીસ્્ટરેશિ િથી 
કરાવી શક્ા. હહમાચલ પ્દેશ અિરે કાશમીરિા પવ્મતફોમાં વસરેલા 
િાિા િાિા ગામિા રહેવાસીઓિરે આરફોગયકમમીઓ ઘરેર ઘરેર જઈિરે 
રસી આપી રહ્ા છરે . બબહારમાં પયૂરિરે કારણરે રસીકરણ કામગીરી િ 
અટકે તરે માટે ‘ટહીકાવાલી િાવ’ (રસી મયૂકતી હફોિહી)િી તસવીર તમરે 
ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિા અગાઉિા અંકમાં જોઈ ચયૂક્ા છફો.

આ તમામ કહાિીઓ વવશ્વિા સૌથી મફોટા અિરે મફત રસીકરણ 
અભભયાિિા પાયાિરે મજબયૂત કરિાર પથથર છરે , જ રેિાં પર ચાલીિરે 
આજરે દેશ 100 કરફોિ રસી લગાવીિરે વવશ્વિા દરેક દેશિરે પાછળ 
છફોિહી ચયૂક્ફો છરે . કફોવવિિી બીજી લહેર દરતમયાિ મરે મહહિામાં 
કેનદ્ર સરકારે દિસરેમબર સુધીમાં 100 કરફોિ લફોકફોિરે રસી મયૂકવાિી 
વાત કરી ત્ારે ઘણાં લફોકફોએ આ દાવા પર શંકા કરી હતી. રસીિી 
અછતિરે મુદ્ફો બિાવવામાં આવયફો. પણ નિધધાદરત લક્ષ્યિાં અઢહી 
મહહિા પહેલાં જ 100 કરફોિ િફોઝ આપીિરે આપણરે બતાવી દીધું 
કે આ િવું ભારત છરે , જ રે સંકલપ લઈિરે આગળ વધરે પણ છરે  અિરે 
લસધ્ધ્ધ સાથરે લક્ષ્ય પયૂરાં પણ કરે છરે . પણ આ કઈ રીતરે શક્ બન્ું 
એ  સમજવું જરૂરી છરે . ઋષરકેશિા એઇમસિા પદરસરમાં િવા 
પીએસએ ઓક્ક્જિ જિરેશિ પલાન્ટિફો પ્ારંભ કરતા વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીએ કહંુ હતું, “કફોરફોિા સામરેિી લિાઇમાં દેશિી વસતત 
એક મફોટફો પિકાર હતફો જ,  ભારતિી વૈવવધયસભર ભુગફોળ પણ 

 અત્�ર સુધીનું સ��થી ઝડપી

રસીકરણ અરભય�ન

આંકડા 15 ઓક્ોબર, 2021 સુધી

ક�ોર�ોન� સ�િોની 
લડ�ઈિ�ં નવ�ો મવક્રિ

ર�ષ્ટ્ર

ભ�રિ દ્�ર� 100 કર�ોડ રસીકરણ

 21  અાકેાેબર, 2021નાે દિવસ 
ઇતતહાસમા ંનાધંિાઈ ગયા ેછે. અા 
સસધ્ધિ ભારતની છે, ભારતના પ્રતકે 
નાગદરકની છે. ભારતની અા સસધ્ધિ 
અારાગેયના ક્તે્રમાં અભતૂપવુ્ભ 
હાવેાની સાથ ેસાથે વનૈશ્ક સતરે 
ભારતની તાકાતનુ ંપ્રતીક છે. અાપણે 
તવજ્ાનીઅા,ે ઉદાગેસાહસસકાે અને 
130 કરાડે ભારતીયાેની સામદૂહક 
ભાવનાના ેતવજય જેાઈ રહ્ા છીઅ.ે

-નરેન્દ્ર માિેી, વડાપ્રધિાન 

મફોટફો પિકાર હતફો. ઓક્ક્જિિી સપલાયથી લઈિરે રસી 
સુધીિાં પિકારફો દેશ સમક્ષ આવતા રહ્ા, સતત આવતા 
રહ્ા. દેશ તરેિી સામરે કઈ રીતરે લડ્ફો, એ જાણવું, એ સમજવું, 
દરેક દેશવાસીઓ માટે અત્ંત જરૂરી છરે .” વાસતવમાં, 
સામાન્ દદવસફોમાં ભારતમાં એક દદવસમાં 900 મરેહટ્ક 
ટિ લલક્વિ મરેદિકલ ઓક્ક્જિનું ઉતપાદિ થતું હતું. માગ 

કોવિડ-19

2021 અત્ાર  સુધી

9 મહહના
1994-2014

20 િષ્વ
1989-અત્ાર સુધી 

32 િષ્વ

પોજલયો ્ટયુબરકોલોજસસ

કર�ોડ

કર�ોડ

કર�ોડ

કર�ોડ
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વધતાં ભારતમાં મરેદિકલ ઓક્ક્જિનું ઉતપાદિ 10 ગણાથી 
પણ વધુ વધી ગ્ું. વવશ્વિા કફોઇ પણ દેશ માટે આ અકલપિીય 
લક્ષ્ય હતું, પણ ભારતરે તરેિરે હાંસલ કરી બતાવ્ું એટલું જ િહીં, 
ઓક્ક્જિિા ઉતપાદિિી સાથરે તરેનું પદરવહિ પણ મફોટફો પિકાર 
હતફો. ઓક્ક્જિિા પદરવહિ માટે ખાસ ટેન્કરિી જરૂર પિે છરે . 

100કર�ોડ

90 કર�ોડ

80 કર�ોડ

70 કર�ોડ

60 કર�ોડ

50 કર�ોડ

40 કર�ોડ

30 કર�ોડ

20 કર�ોડ

 10 કર�ોડ

0 કર�ોડ

ભ�રિિ�ં રસીકરણની 
સ��થી ઝડપી ગમિ
આંક્ડાઃ પ્રતત દિવસ ્ડોઝ લાખમાં

  િહ�રદ્પ�ો કરિ�ં પણ િ�ોટંુ 
રસીકરણ અરભય�ન

મહહનામાં રસીની શરૂઆત 
પ્થમ કોવિડ કેસ બાદ

િાર એક દદિસમાં એક કરોડથી 
િધ ુડોઝ આપીન ેરેકોડ્વ  સર્જષો

11 05

2.5 કરોડિ
રસીના ડોઝ આપિામાં આવયા િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીના 
જન્મદદિસ 17 સપ્ેટમબનાં રોજ. વિશ્માં કોઇ પણ રસીના 
એક દદિસમાં આપિામાં આિેલા ડોઝનો આ રેકોડ્વ  છે.

ક�ોર�ોન� સ�િોની 
લડ�ઈિ�ં નવ�ો મવક્રિ

ર�ષ્ટ્ર

 ભ�રિિ�ં 

100 કર�ોડ 
રસીન� ડ�ોઝ

અમેદરકાથી બમણા

જાપાનથી પાંચ ગણા

જમ્વનીથી નિ ગણા

ફ્ાંસથી 10 ગણા

15 ઓક્ોબર, 2021 સતુધીિા આંક્ડા |  સ્ોતઃ covidvax.live

ઓસ્્રે શ્લયા આદરિકા િક્ષિણ
અમેદરકા

ઉત્તર 
અમેદરકા

્તુરોપ રારત

આંક્ડા 19 ઓક્ોબર, 2021 સતુધીિા
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દિવસ
19

દિવસ
13

દિવસ
11

દિવસ
14

દિવસ
19

દિવસ
20

દિવસ
24

દિવસ
5

દિવસ
18

દિવસ
29

દિવસ
45

દિવસ
32

દિવસ
29

તરેથી લફોલજસ્સ્ટક્િાં આટલાં પિકારફોિફો સામિફો કરતાં સરકારે 
્ુધ્ધસતરે કામ ક્ુું. ઉતપાદિ વધારવા માટે િહીઆરિહીઓ દ્ારા 
તરેજસ ફાઇટર પલરેિિી ટેકિફોલફોજી અપિાવવામાં આવી. પીએમ 
કેસ્મ દ્ારા દેશમાં પીએસએ ઓક્ક્જિ પલાન્ટ લગાવવાનું 
કામ ઝિપથી કરવામાં આવ્ું. એક લાખથી વધુ ઓક્ક્જિ 
કફોનસન્્ટરેટર માટે િાણાં આપવામાં આવયા.

િેશમાં હવે ્ડ્ર ોિથી કોવવ્ડ રસી મોકલવામાં આવી રહી છે
ભારતમાં હવરે િ્ફોિ દ્ારા રસી મફોકલવામાં આવી રહહી છરે .  પ્થમ 
વાર આ રસી મષણપુરિા બબશિપુરથી કરાંગ સુધી મફોકલવામાં 
આવી. રફોિ માગષે આ બંિરે સ્ળફો વચ્રેનું અંતર માત્ર 26 દક.મી છરે  
પણ િ્ફોિ દ્ારા મફોકલવાિરે કારણરે અંતર ઘટહીિરે માત્ર 15 દક.મી થઈ 
ગ્ું. આઇસીએમઆરે િ્ફોિ દ્ારા માત્ર 12-15 તમિીટમાં જ રસીિરે 
નિધધાદરત સ્ળરે  પહોંચાિહી દીધી. અંતદરયાળ વવસતારફો અિરે દુગ્મમ 
પહાિફોમાં માિવરહહત હવાઇ વાહિફો (UAV)/ િ્ફોિિી મદદથી 
ભૌગફોલલક પિકારફોિફો સામિફો કરવા i-Drone દિઝાઇિ કરવામાં 
આવયા છરે . હાલમાં, િ્ફોિ આધાદરત દિલીવરી પ્ફોજ રેક્ટિરે મષણપુર 

અિરે િાગાલરેનિિી સાથરે સાથરે કેનદ્રશાલસત પ્દેશ આંદામાિ-
નિકફોબારમાં શરૂ કરવામાં આવયફો છરે .

રોજિા પાંચ લાખ િવા િિદીઓિી સારવાર મા્ેટ સષિમ
ભારતરે તરેિા આરફોગય માળખાિરે એટલું મજબયૂત કરી દીધું છરે  કે 
ફરીથી કફોવવિિા કેસફોમાં વધારફો થશરે તફો એક દદવસમાં પાંચ 
લાખ જ રેટલાં દદદીઓિરે સરળતાથી સારવાર કરી શકાશરે. િીતત 
આયફોગિા સભય િફો. વી કે પૌલનું માિવું છરે  કે આવિારી લહેર 
વધુ અસરકારક િ રહે તરે માટેિી અમારી સંપયૂણ્મ તૈયારીઓ છરે . 
જો કે, તરેિફો અથ્મ એ િથી કે આટલી મફોટહી સંખ્યામાં સંક્રમણિા 
કેસફો સામરે આવશરે. એવું એટલાં માટે િહીં થાય કારણ કે દેશમાં 
રસીકરણ કામગીરી ઝિપી ગતતથી ચાલી રહંુ છરે , અિરે લફોકફો 
કફોવવિ સંબંધધત પ્ફોટફોકફોલનું પાલિ કરી રહ્ા છરે . તરેથી, કફોવવિિા 
કેસફોમાં ફરીથી આટલફો ઝિપી વધારફો થવાિી સંભાવિા િથી. 
રાર્જફો પાસરેથી મળરેલા અહેવાલ અનુસાર કફોવવિ સંક્રતમત 
દદદીઓ માટે દેશમાં 8.36 લાખ બરેિ ઉપલબ્ધ છરે . n
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ઉત્સવન�ો રંગ
સ્વદોશીનો સંગ

કોવવડ મહામારીની સમસયાએ દેશને વવકાસની નવી તક આપી છે. ‘રાષટટ્ર  પ્રથમ, હંમેશા 
પ્રથમ’ની ભાવનાને કારણે સ્ાનનક ઉતપાદન અને ભારતીય બજાર પર સકારાત્મક અસર 

પડી છે. ‘વોક્ ફોર ્ોક્’ હવે દરેક વયક્તનો મંત્ર બની ગયો છે, તો આત્મનનભ્વર 
ભારતની ઝંૂબેશે સ્ાનનક ઉતપાદનોને વૈશ્શ્વક સતરે પહોંચાડ્ા છે અને હવે ‘સવદેશી સંગ 

ઉત્સવ’ જનસેવા અને દેશસેવાનું માધયમ બની ગ્ું છે. રોજબરોજની દરેક જરૂદરયાત માટે 
સ્ાનનક વસ્ુઓની ખરીદી કરતા ્ોકો તહેવારોમાં પણ સ્ાનનક ચીજોની જ ખરીદી કરે છે.

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  



અમરેદરકાિી ઉત્ર સરહદ પર 
મરેક્ક્કફોમાં ઓહાકા િામિી એક 
જગયા છરે . આ વવસતારિા માક્મ  
બ્ાઉિ િામિા ્વુાિરે મહાત્મા 

ગાંધી પર દફલ્મ જોઈ. આ દફલ્મ જોઈિરે બ્ાઉિ એટલફો 
પ્ભાવવત થયફો કે તરે ભારતમાં બાપિુા આશ્મમાં આવયફો 
અિરે તરેમિાં વવરરેિી માહહતી એકત્ર કરીિરે તરેમિરે જાણયા. 
બ્ાઉિિરે સમજા્ંુ કે ભારતિી ખાદી માત્ર એક કપિંુ 
િથી, પણ સમગ્ર જીવિ પધ્ધતત છરે. તરેિી સાથરે ગ્રામીણ 
અથ્મતતં્ર અિરે આત્મનિભ્મરતાિી દફલફોસફોફહી જોિાયરેલી 
છરે . બ્ાઉિરે નિધધાર કય્યો કે મરેક્ક્કફો જઈિરે તરેઓ ખાદીનું 
કામ શરૂ કરશરે. તરેમણરે ઓહાકામાં ગ્રામીણફોિરે ખાદીનંુ કામ 
શીખવાડંુ, તાલીમ આપી અિરે આજરે ‘ઓહાકા ખાદી’ 
એક બ્ાનિ બિી ગઈ છરે. બ્ાઉિ કહે છરે , પ્ારંભમાં લફોકફોિરે 
ખાદી અગંરે શંકા હતી, પણ પછીથી લફોકફોિરે તરેમાં રસ 
પડ્ફો અિરે તરેનુ ંબજાર ઊભુ ંથ્ંુ. તમરે લફોકફોિી જરૂદરયાત 
પયૂરી કરફો છફો ત્ારે તરેઓ પણ તમારી સાથરે જોિાવા માંિે 
છરે . લાંબા સમય સુધી સાદગીિી ઓળખ બિી ગયરેલી 
ખાદી મરેક્ક્કફોિા ઓહાકામાં કઈ રીતરે પહોંચી તરે કફોઈ 
રસપ્દ વાતધાથી કમ િથી. આઝાદીિા આદંફોલિફો બાદ 
ફરી એક વાર ખાદી સવદેશી શાિ અિરે ફેશિિફો પયધાય 
બિી રહહી છરે . તરેથી, ઓહાકા જ િહીં, વવશ્વમાં બીજા ંઘણાં 
સ્ળફોએ ખાદી બિાવવામાં આવી રહહી છરે .

મુબંઇમાં રહેતા હર્મ વત્રવરેદી થફોિાં દદવસફો પહેલાં 
પફોતાિા દીકરા માટે રમકિાં ખરીદવા બજારમાં ગયા. 
હર્મ કહે છરે  પહેલી વાર મેં જો્ંુ કે દુકાિદાર ગ્રાહકફોિરે કહહી 
રહ્ફો છરે  કે આ રમકિાં સારા છરે  કારણ કે તરે મરેઇિ ઇિ 
ઇનનિયા છરે . આ અગાઉ મોંઘા વવદેશી રમકિાંઓિરે જ 
સારા માિવામાં આવતા હતા.

હર્મ વત્રવરેદીિફો આ અનભુવ ભારતીયફો લફોકલ 
ચીજવસતઓુ માટે વફોકલ થઈ રહ્ા હફોવાનુ ં ઉદાહરણ 
છરે, તફો ઓહાકાિી ખાદી ભારતીય બ્ાનિ ગલફોબલ બિી 
હફોવાનુ.ં ભારતિી સ્ાનિક પ્ફોિક્્ટસિી એ ખયૂબી છરે  કે 
તરેિી સાથરે હંમરેશા એક દફલફોસફોફહી જોિાયરેલી હફોય છરે . 
એટલાં માટે જ કફોવવિિા સમયમાં ‘વફોકલ ફફોર લફોકલ’નંુ 
આહવાિ આજરે ભારતીયફોિફો અવાજ બિી ગયફો છરે . 
ભારતીયફો લફોકલ ચીજો ખરીદવા લાગયા છરે , તફો દેશી 
ઉતપાદિફો પણ ગલફોબલ થવા માંિહી છરે , કારણ કે વવશ્વ 

પણ આ સ્ાનિક ઉતપાદિફોિી પ્શસંક બિી 
ગ્ુ ં છરે . દેશ આજરે આઝાદીિા 75માં વર્મમાં 

અમતૃ મહફોત્સવ મિાવી રહ્ફો છરે  ત્ારે, 

અાપણે જ્ારે તહેવારાેની વાત કરીઅે 
છીઅે તારે સાૈ પ્રથમ મનમાં અે જ 
તવચાર અાવે કે, બજારમાં ક્ારે જવું 
છે? શું શું ખરીિી કરવાની છે? ખાસ 
કરીને બાળકાે ખરીિી માટે બહુ ઉત્ાહી 
હાેય છે. અા વખતે તહેવારમાં નવું શું 
મળવાનું છે? તહેવારાેનાે અા ઉમંગ 
અને બજારની ચમક અેક બીજા સાથે 
સંકળાયેલી છે. પણ અા વખતે તમે 
ખરીિી કરવા જાવ તારે ‘વાેકલ ફાેર 
લાેકલ’નાે સંકલ્પ ચાેક્કસ યાિ રાખજાે. 
બજારમાંથી સામાન ખરીિતી વખતે 
અાપણે સ્ાનનક ચીજવસતુઅાેને 
પ્રાથતમકતા અાપવાની છે. 

-નરેન્દ્ર માેિી, વડાપ્રધિાન 

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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ખ�દી ઇન્ડિય�
કન�ોટ પ્ોસ, રદલ્ીિ�ં 

આ વરષે એક 
દિવસનતું વેચાણ

`1,01,66,000 
2 ઓક્ોબર, 2021

સ્ાનિક ચીજવસતઓુ અગંરે લફોકફોમાં જાગતૃતિાં પદરણામરે જ ્વુા 
પરેઢહી ખાદીિરે પસદં કરી રહહી છરે . આજરે ખાદી અિરે હેનિલમુનુ ંઉતપાદિ 
અિરેક ગણંુ વધ્ંુ છરે  અિરે તરેિી માગ પણ વધી છરે . છરેલલાં કેટલાંક 
વર્યોમાં એવુ ંઅિરેક વાર બન્ુ,ં ર્જારે દદલ્હીિા ખાદી શફો રૂમમાં એક 
દદવસમાં એક કરફોિથી વધિુફો બબઝિરેસ થયફો હફોય. આ હકહીકતિરે 
ધયાિમાં રાખતા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી તરેમિ અપીલનુ ંપિુરાવત્મિ 
કરતાં કહે છરે , “દદવાળહીિફો તહેવાર િજીક છરે, તહેવારફોિફો મફોસમ માટે 
ખાદી, હેનિલમુ, કુટહીર ઉદ્ફોગ સાથરે સકંળાયરેલી તમારી દરેક ખરીદી 
‘વફોકલ ફફોર લફોકલ’િા આ અભભયાિિરે મજબયૂત કરશરે અિરે જયૂિા 
રેકફોિ્મ  તફોિશરે.”

વફોકલ ફફોર લફોકલિી અસરિફો અદંાજ તરેિાં પરથી પણ લગાવી 

સ્�લનક ઉત્�દન�ોન� વોચ�ણો રોક�ોડ્ગ  િ�ોડ�ો

2 ઓક્ોબર, 2021

`102.24
24 ઓક્ોબર, 2020

`105.62
7 નવેમબર 2020

`106.18
13 નવેમબર 2020

`111.40

વડાપ્રધિાન માેિીઅે 'અાત્મનનભ્ભર 
ભારત'નંુ અાહવાન કયુું અને 
‘અાત્મનનભ્ભરતા’ અાેક્સફાેડ્ભ  

દડક્શનરીનાે ‘વડ્ભ  અાેફ ધિ યર’ 
બની ગયાે.

સિદેશી પ્ત્ે લોકોનો પ્ેમ અને િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીની અપીલને 
પદરણામે ખાદી પ્ત્ે લોકોમાં નિો વિશ્ાસ જાગયો છે. આંકડા આ 
િાતની સાપબતી પૂરી પાડે છે.

ખાદી પર ભરોસો વધયો

0.42 

103.22 198.29

 તમજલયન સ્િેર 
મી્ટર

 તમજલયન સ્િેર 
મી્ટર

 તમજલયન સ્િેર 
મી્ટર

ખાિી ફેબ્રિકનતું ઉતપાિિ

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  

લાખ

લાખ

લાખ

લાખ
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શકાય કે 2020માં દદવાળહીિા તહેવારફો દરતમયાિ ખાદી અિરે અન્ 
ગ્રામફોદ્ફોગ ચીજો સહહત અિરેક સ્ાનિક ચીજોનુ ંવરેચાણ અગાઉિી 
દદવાળહી કરતાં વધુ રહંુ. 2019િી દદવાળહીિી સરખામણીમાં કૃષર 
ચીજોિા વરેચાણમાં 700થી 900 ટકાિફો વધારફો િોંધાયફો હતફો. 
ખાદી ઇનનિયાએ ઓક્ટફોબર-િવરેમબર 2020માં દદલ્હીિા કિફોટ 
પલરેસ કસ્ત આઉટલરેટમાં પ્તત દદિ એક કરફોિ રૂવપયાથી વધનુું 
વરેચાણ ક્ુું હતંુ, તફો ખાદ્ચીજો અિરે કપિાિાં વરેચાણમાં પણ 10 
ગણફો વધારફો થયફો. ગાંધી જયતંી પર આ વરષે 2 ઓક્ટફોબરિાં રફોજ 
રૂવપયા એક કરફોિથી વધનુુ ંવરેચાણ થ્ુ ંહતંુ.

દેશ વવદેશમાં માત્ર ખાદી જ લફોકવપ્ય થઈ છરે એવુ ંિથી. હેનિલમુ, 
કૃષર, સરંક્ષણ, આઇટહી, મરેદિકલ, ટેક્ટાઇલ,  આયિ્મ ઓર જ રેવા 

 ‘લ�ોકલ’ િ�ટો ‘વ�ોકલ’ થય� લ�ોક�ો

છાણમાંથી બનેલા દિવા અને 
ગાૈ ઉત્ાિનાેમાંથી બનેલી 

મીણબત્ી, ધિૂપ, સ્વધસતક જેવી 
300થી વધિુ ચીજવસતુઅાેનંુ 

ઉત્ાિન કરવામાં અાવી રહંુ્ છે.

 મહહલા દદિસે િડાપ્ધાન મોદીએ તાતમલનાડુની ્ટોડા જનજાતતના કલાકારો દ્ારા બનાિિામાં આિેલી શાલ, નાગાલે્ડની 
પરંપરાગત શાલ, મધુબનીની પેઇને્ટડ સ્ોલ અને પજચિમ બંગાળની આદદિાસી જનજાતતઓ દ્ારા શણમાંથી બનાિિામાં આિેલાં 

ફાઇલ ફોલડરની ખરીદી કરી. થોડી જ િારમાં આ પ્ોડક્્ટસ ‘આઉ્ટ ઓફ સ્ોક’ થઈ ગઈ. સિદેશી ચીજ િસ્ુઓ પ્ત્ે ભારતીયોના 
ભરોસાને કારણે 2020માં દદિાળી દરતમયાન સ્ાનનક ચીજિસ્ુઓની ખરીદીએ 2019ની દદિાળીના િેચાણનો રેકોડ્વ  તોડ્ો. 

વસ્તુ                                  14.10.19 થી 27.10.19         01.11.20 થી 14.11.20 વૃધ્ધિ (%)

મે્ટલ આ્ટ્વ  પ્ોડક્ 3.34 4.14                                24 

બોસિમાં ચરખા સહહત   0.01 0.34                               3300

કાચનો સામાન

ગ્ામોદ્ોગની અન્ય ચીજો 76.33 309.93 306

ફેપરિક કો્ટન 82.98 724.18 773

પોલી ફેપરિક 8.23 23.23                              182 

ફેપરિક જસલ્ક 123.28 364.64                           196 

ફેપરિક ઉન 42.2 105.1 149 

ભરતકામની ચીજો 1.59 3.37 112

ખાદીના માસ્ સહહત રેડીમેડ 192.75 458.26 138

મધ 6.99 21.24 204

પાપડ 1.93 20.17 943

અથાણાં 1.71 17.60 928

મસાલા 1.29 12.28 849

હહગ 0.97 10.49 986

કતુલ  544 2,075 282

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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સરેક્ટરમાં પણ ભારતિી વધતી જતી નિકાસ આજરે ‘બ્ાનિ ઇનનિયા’ 
ગલફોબલ બિી રહહી હફોવાિી સાબબતી પયૂરી પાિે છરે . છરેલલાં કેટલાંક 
વર્યોમાં ભારત અગંરે વવશ્વિી દ્રષષટ બદલાઇ છરે, પહેલાં તરેઓ પયૂછતાં 
હતા કે ‘ભારત કેમ?’ અિરે હવરે કહે છરે , ‘ભારત કેમ િહહી.?’ ભારત 
આ કસ્તતમાં પહોંચ્ુ ંતરેિી પાછળનુ ંકારણ એ છરે ભારત આપનત્િરે 
અવસરમાં બદલવાિી ક્ષમતા ધરાવરે છરે . કુશળ કારીગરફોિરે કારણરે 
દેશિા ઉતપાદિફોિી ગણુવત્ા સવ્યોચ્ હફોય છરે . સરકારે સ્ાનિક 
ઉદ્ફોગ, ખાસ કરીિરે એમએસએમઇ સરેક્ટરિરે વવશરેર મહતવ આપ્ું 
છરે  અિરે ‘મરેક ઇિ ઇનનિયા’, ‘મરેિ ફફોર ધ વરિ્મ ’ જ રેવી પહેલ દ્ારા 
વરેપારીઓિરે મચં પયૂરફો પાડ્ફો છરે .  

આનુ ંઉત્મ ઉદાહરણ છરે ગવમષેન્ટ ઇ-માકદેટ પલરેસ એટલરે કે GeM 
પફોટ્મલ. આ પફોટ્મલ પર વરેચવામાં આવતા તમામ ઉતપાદિફોિી સાથરે 
હવરે ‘કન્્ટહી ઓફ ઓદરજીિ’ અિરે તરેમાં વાપરવામાં આવરેલુ ંમહટદરયલ 
કયા દેશમાંથી લરેવામાં આવ્ંુ છરે  તરે જણાવવંુ ફરલજયાત છરે . ગ્રાહક 

ભ�રિની લનક�સ પ્રથિ વ�ર ભ�રિની લનક�સ પ્રથિ વ�ર 
100 અબજ ડ�ોલરનો પ�ર100 અબજ ડ�ોલરનો પ�ર

અેમઅેસઅેમઇ સેકરને તવશેર 
સુતવધિાઅાે અાપવામાં અાવી, 

જેથી કરાેડાે લાેકાેને રાેજગારી પૂરી 
પાડનાર અા સેકર અાત્મનનભ્ભર 

ભારતની કરાેડરજુ્ બને

કોવિડ જિેી િૈનશ્ક મહામારી િચ્ે વિશ્ભરના 
વિશલેષકોએ િેપાર ઉદ્ોગ પર અસર અંગે ચચતા 
વય્ત કરી, ત્ારે ભારત આત્મનનભ્વરતાના માગ્વ પર 
આગળ િધીને નિા રેકોડ્વ  સર્્વ  રહું છે

જુલાઇ-સપ્ેટમબર વત્માજસક સમયગાળામાં કુલ 
નનકાસ 101.89 અબજ ડોલર થઈ. ભારતના 
ઇતતહાસમાં એવું પ્થમ િાર બન્ું કે એક વત્માજસક 
સમયગાળામાં નનકાસ 100 અબજ ડોલર થઈ હોય.

નાણાંકીય િષ્વ 2020-21ની સરખામણીમાં 56.92 ્ટકા, 
2019-20ની સરખામણીમાં 23.84 ્ટકા િધારો થયો 
છે. 2020-21નાં પ્થમ છ મહહનામા ભારતની નનકાસ 
125.61 અબજ ડોલર હતી

400 

197

અબજ ડોલરનું લક્ષ્ય મૂકું 
પ્થમ િાર કે્દ્ર સરકારે 
નાણાંકીય િષ્વ 2021-22માં

અબજ ડોલર થઈ ચૂકી છે 
નનકાસ એવપ્લથી સપ્ેટમબરના 
છ મહહનામાં ખ્ેડ઼ૂત હહતો મા્ેટ પ્રતતબધિ કેન્દ્ર સરકારિી િીતતઓિે 

કારણ ેકોવવ્ડિી સ્સ્તતમાં પણ કૃષર પિેાશો અિે 
પ્રોસસે્ડ ફતુ્ડિી નિકાસ વધી. એવપ્રલ-ઓગસ્ 2020માં 

6485 તમશ્લયિ ્ડોલરિી નિકાસ થઈ, જ ેએવપ્રલ-
ઓગસ્  2021માં 7902 તમશ્લયિ ્ડોલર થઈ હતી

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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જાણી શકે કે તરે જ રે પ્ફોિક્ટ ખરીદી રહ્ફો છરે  તરે કયાં બિી 
છરે  અિરે કયા મહટદરયલમાંથી બિી છરે  તરે જાણવા માટે આ 
નિયમ બિાવવામાં આવયફો છરે . સવદેશીિરે મહતવ આપવાિી 
આ પહેલ માત્ર ઉદ્ફોગફો કે બજાર પયૂરતી મયધાદદત િથી. 
વિાપ્ધાિ મફોદીએ તરેમિાં મિકહી બાત કાય્મક્રમમાં સ્ાનિક 
કુતરાઓિી બ્ીિિરે પ્ફોત્સાહિ આપવા કરેલા આહવાિિરે 
પગલરે એિિહીઆરએફે તરેમિી િફોગ સ્વફોિમાં હવરે દેશી 
કુતરાઓિરે તાલીમ આપવાનુ ંશરૂ કરી દીધંુ છરે . તરેમાં સ્્ટહીટ 
િફોગિરે સામરેલ કરવામાં આવી રહ્ા છરે , જ રે ઘણાં અસરકારક 
સાબબત થઈ રહ્ા છરે . દેશી જાતિા કુતરાઓમાં વધુ જોશ 
અિરે સ્યૂર્ત છરે . એિિહીઆરએફિા અધધકારીઓનંુ કહેવુ ંછરે  
કે દેશી બ્ીિિા કુતરાઓ શકંાસપદ વસતુઓિરે ઓળખવામાં 
વવદેશી બ્ીિ કરતા આગળ છરે. આવી લાખફો પ્રેરણાદાયી 
કહાિીઓ આત્મનિભ્મર ભારતિી ઝયૂંબરેશિરે જિ આદંફોલિ 

GeM પાેટ્ભલ દ્ારા સરકારી ખરીિીમાં 
સ્વિેશીનાે પ્રાેત્ાહન. અાશરે 1.5 લાખ 
વણકરાે અને 28,000 નશલ્પકાર તેનાં 

પર રજીસ્ટડ્ભ છે.

અેવું નથી કે માત્ર માેટી માેટી ચીજાે 
જ ભારતને અાત્મનનભ્ભર બનાવશે, 
ભારતમાં બનેલા કપડાં, હેન્ીક્રાફ્ટ, 
ઇલેક્ટાેનનક ઉપકરણ, ભારતમાં 
બનેલા માેબાઇલ દ્ારા અા ગાૈરવને 
વધિારવાનું છે. અાત્મનનભ્ભરતાની પ્રથમ 
શરત હાેય છે પાેતાના િેશની ચીજાે 
પર ગવ્ભ હાેવાે. પ્રતેક િેશવાસી ગવ્ભ 
કરે, પ્રતેક િેશવાસી જાેડાય તારે 
અાત્મનનભ્ભર ભારત માત્ર અેક અારથથિક 
અસભયાન ન રહીને અેક રાષ્ટ્રીય 
ભાવના બની જાય છે.

નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

ભ�રિીય 
પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી 
ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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બિાવવામાં મહતવિી ભયૂતમકા ભજવી રહહી છરે .

 આત્મનિર્ભર રારત અભરયાિથી આગકૂેચ
ભારતિી આત્મનિભ્મરતાિી વધુ એક કહાિી પીપીઈ દકટ અિરે 

એિ-95 માસ્માં પણ છુપાયરેલી છરે . કફોવવિ મહામારીિા પ્ારંભમાં 
આ બિંરે ચીજો ભારતમાં ભાગયરે જ બિતી હતી. પણ વિાપ્ધાિ 
મફોદીિા આહવાિથી ખાિગી ક્ષરેત્રિફો સાથ મળયફો અિરે આજરે 
ભારત પીપીઇ દકટનુ ંબીજા િબંરનુ ંસૌથી મફોટંુ ઉતપાદક છરે . પહેલાં 

આપણરે એિ-95 માસ્ બીજા દેશફો પાસરેથી ખરીદતા હતા, પણ 
આજરે વરેચીએ છીએ. મફોબાઇલિા ઉતપાદિમાં પણ ભારત વવશ્વમાં 
બીજા ક્રમરે આવરે છરે .

વાસતવમાં, કફોવવિ સકંટ પછી બદલાઇ ગયરેલી િવી દુનિયામાં 
ભારતરે આત્મનિભ્મરતા દ્ારા પફોતાિફો માગ્મ જાતરે બિાવવાિફો સકંલપ 
લીધફો છરે . 12 મરે, 2020િાં રફોજ વિાપ્ધાિરે રાષટ્િરે સબંફોધધત કરતા 
આત્મનિભ્મર ભારત પરેકેજ અતંગ્મત રૂ. 20.97 લાખ કરફોિિાં 

ફતુ્ડ પ્રોસેસસગ ઇન્્ડસ્્ર ી ફામમાસ્તુહ્ટકલ ઇન્્ડસ્્ર ી

આઇ્ટી હા્ડ્ભવેર  ્ેટશ્લકોમ ઉતપાિિ

10,900 15,000

7,350 12,195 

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

2.50 1.00

1.80 40

લાખ 
રોજગારની તકો

લાખ રોજગારની 
તકો

હજાર રોજગારની 
તકો

ઉતપાદન િધારિા મા્ેટ ઉદ્ોગોને અનેક પ્કારની છૂ્ટ અંગે તમે અગાઉ સાંભળયું હશે, પણ કોવિડ દરતમયાન 
આપનતિને અિસરમાં પદરિર્તત કરિા મા્ેટ પ્થમ િાર કે્દ્ર સરકારે સામાન્ય બજ્ેટમાં ઉતપાદન સાથે સંકળાયેલા 

13 મહતિનાં સેક્ર મા્ેટ પ્ોડક્શન જલ્ક્ડ ઇનસેજન્ટિ (PLI)ની જોગિાઇ કરી છે. આ સ્ીમ દ્ારા પાંચ િષ્વમાં 
આશરે 37 લાખ કરોડ રૂવપયાનાં ઉતપાદનનું લક્ષ્ય અને એક કરોડ િધારાનાં રોજગારનું લક્ષ્ય છે.

પીઅોલઅ�ઇ જોવી સ્ીિો 

એસી-એલઇ્ડી બલબ સોલર પીવી મોડ્તુલ

6,238 4,500 કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

04 1.50લાખ રોજગારની 
તકો

લાખ 
રોજગારની તકો

લાખ રોજગારની 
તકો

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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પરેકેજિી જાહેરાત કરી ત્ારે આ માત્ર એક આકંિફો િહફોતફો, પણ 
રફોિમરેપ હતફો, જ રેિાં પર ભારત સરકાર આગળ વધી રહહી છરે . માત્ર 
તહેવારફોિી મફોસમમાં જ િહીં, રફોજબરફોજિી ખરીદીમાં પણ તરેિી 
ઝલક દેખાવા માંિહી છરે . આ પરેકેજનંુ લક્ષ્ય ખાસ કરીિરે કુટહીર 
ઉદ્ફોગ, ગહૃ ઉદ્ફોગ, મધયમ-લઘુ ઉદ્ફોગ (એમએસએમઇ) પર 
હતંુ, જ રે કરફોિફો લફોકફોિી આજીવવકાનંુ સાધિ પણ છરે અિરે ભારતીય 
અથ્મતંત્રિી કરફોિરજજુ પણ. 

આર્થક પરેકેજ દેશિાં એ શ્તમકફો અિરે ખરેિયૂતફોિરે ધયાિમાં રાખીિરે 
તયૈાર કરવામાં આવ્ુ ંહતુ,ં જ રેઓ દરેક ઋતુમાં દેશવાસીઓ માટે 
રાત-દદવસ મહેિત કરે છરે . ભારતિી આર્થક સત્ાિરે મજબયૂત 
બિાવવા માટે કહટબધ્ધ ઉદ્ફોગ જગત માટેિી યફોજિાઓિરે 
પદરણામરે  આજરે ભારતમાં રફોકાણ વધી રહંુ છરે . આજરે ભારત 
કૃષરથી માંિહીિરે ખગફોળશાસ્ત્ર, દિઝાસ્ટર મરેિરેજમરેન્ટથી માંિહીિરે 
દિફેનસ ટેકિફોલફોજી, રસીથી માંિહીિરે વચ્ુ્મઅલ દરયાલલટહી સધુી, 

ફામમાસ્તુહ્ટકલ્સ એપીઆઇ

ઇલેક્્ર ોનિક ઉતપાિિ

 મેદ્ડકલ ઉપકરણ

ઓ્ટોમોબાઇલ-ઓ્ટો કોમપોિન્ટ

6,940 

40,951 

3420 

42,500 

કરોડ 
રૂવપયા

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

કરોડ રૂવપયાની 
જોગિાઈ

કરોડનું નવું 
રોકાણ

2.50

7.5

લાખ રોજગારની 
તકો

લાખ િધારાની 
રોજગારી

‘િોક ઇન ઇન્ડિય�-િોક ફ�ોર વર્્ગ’ િ�ટો િ�ગ્ગ િ�ોકળ�ો કય�ષે

n  કુલ ખચ્વચઃ આગામી ત્ણ િષ્વમાં રૂ. 
120 કરોડ, 5000 કરોડ રૂવપયાનું 
અંદાજજત રોકાણ

n  પબઝનેસમાં રૂ. 900 કરોડની વકૃધ્ધિ. 
િધુ 10,000 લોકોને રોજગારીની 
તકો મળશે

n  કુલ ખચ્વ-આગામી પાંચ િષ્વમાં રૂ. 
10,683 કરોડ

n  ત્ણ લાખ કરોડથી િધુનો 
પબઝનેસ. િધુ 7.5 લાખ લોકોને 
રોજગારીની તકો મળશે

n  કુલ ખચ્વ-આગામી પાંચ િષ્વમાં રૂ. 
6,322 કરોડ

n  ત્ણ લાખ કરોડથી િધુનો 
પબઝનેસ. 68,000 લોકોને પ્ત્ક્ 
રોજગારીની સાથે 5.25 લાખ નિા 
રોજગાર

્ડ્ર ોિ અિે તેિે સંલગ્ન ઉતપાિિ સપેશયાશ્લ્ટી સ્ીલ ્ેટક્સ્ટાઇલ

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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17 રાર્જફોમાં 54 ઇનકુબરેશિ 
સરેન્ટરિી સ્ાપિાિરે મંજયૂરી 
આપવામાં આવી છરે . આ સરેન્ટસ્મ 
દ્ારા િવા ઉદ્ફોગસાહલસકફોિરે 
ભરપયૂર મદદ કરવામાં આવરે છરે .

બાયફોટેકિફોલફોજીથી માંિહીિરે બરેટરી ટેકિફોલફોજી સધુી, 
દરેક દદશામાં આત્મનિભ્મર અિરે સશ્ત બિવવા માગરે 
છરે . વિાપ્ધાિ મફોદીનુ ં આત્મનિભ્મર ભારતનુ ં વવઝિ 
પાંચ સતભંફો પર આધાદરત છરે , જ રેમાં તરેજીમય અથ્મતતં્ર, 
વવશ્વકક્ષાનુ ં ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર, ટેકિફોલફોજી આધાદરત 
લસસ્ટમ, દેશિી તાકાત બિી ગયરેલી વવૈવધયપયૂણ્મ 
વસતત અિરે માગ-પરુવઠાિી શૃખંલાિા પયૂણ્મ ક્ષમતા 
સાથરે ઉપયફોગિફો સમાવરેશ થાય છરે .

એક શ્જલલો-એક ઉતપાિિ દ્ારા લોકલ થઈ રહતું 
છે ગલોબલ
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિી યફોજિા-એક લજલલફો એક 
ઉતપાદિરે સ્ાનિક પ્ફોિક્્ટસિરે વનૈશ્વક બિાવવામાં 
મહતવપયૂણ્મ પ્દાિ આપ્ંુ છરે . દેશમાં પ્થમ વાર અિરેક 
્લસ્ટરમાંથી કૃષર નિકાસ થઈ છરે. ઉદાહરણ તરીકે, 
વારાણસીથી તાજા શાકભાજી અિરે ચદંૌલીથી કાળા 
ચફોખાિી પ્થમ વાર નિકાસ થઈ છરે. આિાથી એ 
વવસતારિા ખરેિયૂતફોિરે સીધફો લાભ થયફો છરે . આ ઉપરાંત, 
દેશિા અન્ ્લસ્ટસ્મ જ રેમ કે િાગપરુિા સંતરા, 
અિતંપરુિા કેળા, લખિઉિી કેરીિી પણ નિકાસ 
થઈ છરે. ભારતીય કૃષર ચીજોિી આ સફળતામાં પ્થમ 
વાર નિકાસ કરાયરેલી આ ચીજોએ મહતવિી ભયૂતમકા 
નિભાવી છરે . આ એવી ચીજો છરે જ રેિરે પ્થમ વાર દેશિી 
બહાર મફોકલવામાં આવી અિરે તરેણરે પફોતાિી ગણુવત્ાિરે 
કારણરે વવદેશી બજારફોમાં ધયૂમ મચાવી દીધી છરે . પ્થમ 
વાર મરે મહહિામાં 4,000 દકલફો ઓગષેનિક સાંવા-ચફોખા 
અિરે જવિી િેન્ાક્મ માં નિકાસ કરવામાં આવી. આ જ 
રીતરે, પયૂવ્યોત્રિી બમમીઝ દ્રાક્ષ અિરે વત્રપરુાથી બરે ખરેપમાં 

 અકે સમય ેઅાતકંવાિી ઘટનાઅાે 
માટે બિનામ થયલેાં પલુવામાને 
‘પને્સિલ તવલેજ’ ઉક્નુ ેકારણે 
નવી અાળેખ મળી છે. ભારતની 

80 ટકા પને્સિલ સલટે અા ગામમાં 
બન ેછે.n આત્મનિભ્મર ભારત અભભયાિ અંતગ્મત માઇક્રફો ફુિ ઇનિસ્્ટહી 

અપગ્રરેિેશિ સ્હીમ હેઠળ એક વર્મિી અંદર િાિા એકમફોિી 
સ્ાપિાિી દદશામાં અિરેક િોંધપાત્ર પહેલ કરવામાં આવી છરે .

n ફુિ પ્ફોસરેસસગ ક્ષરેત્રમાં અપાર સંભાવિાઓિરે જોતાં એક લજલલફો-
એક ઉતપાદિ યફોજિાિી શરૂઆત કરવામાં આવી.

n આ અંતગ્મત ફુિ પ્ફોસરેસસગ ક્ષરેત્રમાં કામ કરી રહેલા સવ સહાય 
જયૂથફોિરે ઉપકરણફોિી ખરીદી પર આર્થક મદદ કરવામાં આવરે છરે .

અોક લજલ�ો-અોક ઉત્�દન 
દ્ારા આત્મનિર્ભરતા 
તરફ આગેકૂચ

રાજ્ો/કેન્દ્રશાશ્સત 
પ્રિેશોિા 707 શ્જલલાઓમાં 
એક શ્જલલા-એક ઉતપાિિિે 

મંજૂરી મળી

n િવા ઉદ્ફોગસાહલસકફોિરે દરેક પ્કારિી ટેકનિકલ માહહતી પયૂરી પાિવા 
માટે 491 લજલલામાં નિષણાતફોિી નિ્ુક્ત કરવામાં આવી છરે .

n ઉદ્ફોગસાહલસકફોિરે તાલીમ આપવા મટે દફોઢ િઝિ રાર્જમાં 470 
લજલલા સતરીય ટે્ઇિસ્મિરે રાખવામાં આવયા છરે , જ રે સમયાંતરે 
તરેમિરે તાલીમ આપતા રહેશરે.

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  
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(મરે મહહિામાં 1.2 મરેહટ્ક ટિ અિરે જુલાઇમાં 1.6 મરેહટ્ક ટિ) 
જ રેકફુ્ટિી લિંિ નિકાસ કરવામાં આવી. આ જ રીતરે,  પ્થમ વાર 
િાગાલરેનિથી 200 દકલફો તાજા કકગ મરચાં લિંિ મફોકલવામાં 
આવયા. કાિપરુિા જાબંએુ પ્થમ વાર વવદેશફોમાં ધયૂમ મચાવી 
હતી. જયૂિ-જુલાઇ 2021માં જાબંિુા 10 કનસાઇિમરેન્ટિી બબ્ટિ, 
ઓમાિ અિરે સં્ ુ્ ત આરબ અતમરાત નિકાસ કરવામાં આવી. 
આ જ રીતરે, ભાગલપરુથી જરદાળ ુકેરીિી પ્થમ વાર લિંિમાં 
નિકાસ કરવામાં આવી. પ્થમ વાર કાશમીરિી તમશ્ી ચરેરીિરે 
દુબઇ અિરે હહમાલચ પ્દેશિા સફરજિિરે પ્થમ વાર બહેરીિિા 
બજારમાં મફોકલવામાં આવી. 11 ઓગસ્ટિાં રફોજ છત્ીસગઢથી 
9 મરેટ્હીક ટિ સુકા મહુઆિી પ્થમ વાર ફ્ાનસમાં નિકાસ 
કરવામાં આવી. વવવવધ દેશફોમાં ભારતિા ફળફો-શાકભાજીિી 
નિકાસિરે જોતાં કહહી શકાય કે ભારતિફો ખરેિયૂત માત્ર દેશ જ િહીં, 
વવશ્વનુ ંપરેટ ભરી રહ્ફો છરે . માત્ર કૃષર જ િહીં, સરંક્ષણ સહહતિા 
ઉતપાદિફોમાં ભારતિફો િંકફો વાગી રહ્ફો છરે . કેનદ્રરીય ગૃહમતં્રી 
અતમત શાહ વફોકલ ફફોર લફોકલિા સયૂત્ર અતંગ્મત કેનદ્રરીય 
પફોલલસ કલ્ાણ ભિંારમાં હવરેથી સવદેશી ચીજો જ ઉપલબ્ધ 

અ�ત્મલનભ્ગર ભ�રિ

સ્વિેશી રમકડાં ઉદાેગને નવી 
અાેળખ અાપવા માટે ટાેયકાથાેન, 

ટાેય ફેર જેવા અાયાેજન પ્રથમ 
વાર કરવામાં અાવ્ા 

શું અાપણે સંકલ્પ લઈ શકીઅે કે અાપણે 
2022માં જ્ારે અાઝાિીના 75 વર્ભ  પૂરા 
કરી રહ્ા હાેય તારે તાં સુધિીમાં ભારતમાં 
નનતમથિત સ્ાનનક ચીજવસતુઅાે ખરીિવાના 
અાગ્રહી બનીઅે. ભારતમાં બનેલી, 
અાપણા િેશવાસીઅાે દ્ારા બનેલી, જેમાં 
અાપણા િેશવાસીઅાેના પરસેવાની સુગંધિ 
હાેય, અેવી ચીજાે ખરીિવાનાે અાગ્રહ 
અાપણે રાખી શકીઅે કે નહીં? હંુ લાંબા 
સમય માટે અામ કરવાનું નથી કહેતાે, પણ 
માત્ર 2022 સુધિી, અાઝાિીના 75 વર્ભ પૂરા 
થાય તાં સુધિી અાપણે અેવું કરી શકીઅે.

-નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન 

n ઇન્ટહીગ્રરેટેિ ભસ્લ િેવલપમરેન્ટ સ્હીમ હેઠળ િાણાંકહીય વર્મ 
2010-11થી 2017-18 દરતમયાિ ટેક્ટાઇલ સરેક્ટરમાં 
11.14 લાખ લફોકફોિરે તાલીમ આપવામાં આવી હતી અિરે 
8.43 લાખ લફોકફોિરે રફોજગારી પયૂરી પાિવામાં આવી હતી.

n 2023-24 સધુીિાં સમયગાળા માટે ટેક્ટાઇલ સરેક્ટરમાં 
ક્ષમતા નિમધાણ માટે કૌશલ્ વવકાસ કાય્મક્રમનુ ંવવસતરણ

n લગભગ 3.3 લાખ લાભાથમીઓિરે તાલીમ કાય્મક્રમ માટે 
વવવવધ અમલીકરણ ભાગીદારફોિરે ફાળવણી

n કંુભાર સશક્તકરણ યફોજિાિરે પગલરે કંુભારફો દ્ારા 
ઉતપાદિ અિરે આવકમાં ચારથી પાંચ ગણી વધૃ્ધ્ધ, 
18,000થી વધ ુઇલરેક્ક્્ટક પાવિ્મ  ઓટફોમરેહટક ચાકિા 
વવતરીત કરી દેવામાં આવયા છરે .

 24,956 
વયક્તઓિે તાલીમ આપવામાં આવી, 

13,633િે તાલીમમાં અિે 13,071 વયક્તઓિે 
રોજગારી પૂરી પા્ડવામાં આવી.

ભ�રિીય પ્ર�ોડક્ટસઃ 
લ�ોકલથી ગલ�ોબલ

કવર 
સ�ોરી  

કતુશળ માિવબળિે પ્રોત્સાહિ, 
જથેી સવિેશીિે બળ મળે
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n વર્યો સુધી ભારતિા સૌથી મફોટા શસ્ત્ર 
આયાતકાર તરીકે ઓળખાતું ભારત 
હવરે સંરક્ષણ સામગ્રીિા નિકાસિી 
દદશામાં આગળ વધી રહું છરે .

n ભારતિી સંરક્ષણ નિકાસ જ રે વર્મ 
2014-15માં રૂ. 1941 કરફોિ હતી, 
તરે 2020-21માં 334 ટકા વધીિરે રૂ. 
8434 કરફોિ થઈ છરે . ભારત પ્થમ વાર 
વવશ્વિા ટફોચિા 25 સંરક્ષણ સામગ્રીિા 
નિકાસકારફોમાં સ્ાિ પામ્ું છરે .

n સરેિામાં તરેજસ, અજુ્મિ Mk-1A ટેન્ક, 
ધનુર તફોપ, આકાશ તમસાઇલ 
(સપાટહી પરથી હવામાં), વપિાકા રફોકેટ, 
આઇએિએસ કલવરી, બુલરેટપ્ુફ 
હેલ્મરેટ, િવી પરેઢહીિી બ્હ્ફોસ તમસાઇલ 
સહહત ઉમદા શ્રેણીિા સવદેશી સંરક્ષણ 
ઉતપાદિફોિરે પ્ાથતમકતા સાથરે આપણરે 
84 દેશફોમાં સંરક્ષણ સામગ્રીિી નિકાસ 
કરી રહ્ા છીએ.

84 દોશ�ોનો સંરક્ષણ 
સ�િગ્રીની લનક�સ કરો છો

કરવાિી જાહેરાત કરી ચયૂક્ા છરે , જ રેથી આત્મનિભ્મર ભારતિફો 
સકંલપ લસધ્ધ થાય અિરે દેશિરે પાંચ હટ્લલયિ િફોલરનંુ અથ્મતંત્ર 
બિાવવાનુ ંલક્ષ્ય પયૂરં થાય.

ઉદ્ોગોિ ેપ્રોત્સાહિ આપીિ ેક્ાંતતકારી પહેલ કરી
સ્ાનિક ચીજોિરે પ્ફોત્સાહિ આપવા અિરે દેશમાં જ તરેનુ ંઉતપાદિ 
થાય તરે માટે કેનદ્ર સરકારે પ્થમ વાર 13 મહતવિાં સરેક્ટરિી ઓળખ 
કરીિરે ઉતપાદિ સબંધંધત પ્ફોત્સાહિ (PLI) યફોજિાિી શરૂઆત કરી 
છરે . આ એવા સરેક્ટર છરે જ રેિા માટે ભારતરે આયાત પર આધાર 
રાખવફો પિતફો હતફો. આ વર્મિા બજ રેટમાં પીએલઆઇ સ્હીમ સાથરે 
સલંગ્ન યફોજિાઓ માટે આશરે બરે લાખ કરફોિ રૂવપયાિી જોગવાઈ 
કરવામાં આવી છરે . ઉતપાદિિા સરેરાશ પાંચ ટકા પ્ફોત્સાહિ તરીકે 

આપવામાં આવયા છરે . 
માત્ર પીએલઆઇ સ્હીમ દ્ારા જ 
દેશમાં આગામી પાંચ વર્યોમાં 520 અબજ 
િફોલરનંુ ઉતપાદિ થવાિી ધારણા છરે . એક અદંાજ એવફો પણ છરે  
કે જ રે સરેક્ટસ્મમાં પીએલઆઇ યફોજિા બિાવવામાં આવી છરે , તરેમાં 
હાલ જ રેટલી કાય્મક્ષમતા છરે  તરેિાથી લગભગ બમણી થઈ જશરે. 
આ સ્હીમિરે કારણરે ઉદ્ફોગફોિરે ઉતપાદિ અિરે નિકાસમાં લાભ 
થશરે, દેશમાં આવક વધવાિરે કારણરે માગ વધારાિફો પણ લાભ 
થશરે. એટલરે કે બમણફો ફાયદફો. આ પીએલઆઇ યફોજિાથી દેશિરે 
ગલફોબલ મરેન્ફેુ્ચકરગ હબ બિાવવામાં મદદ મળશરે. દેશિી 
કુલ નિકાસમાં 33 ટકાિફો વધારફો થયફો છરે . લગભગ 168 અબજ 

તાતમલનાડુ અને ઉત્રપ્રિેશમાં બે 
દડફેસિ કાેદરડાેર દ્ારા ભારતમાં 
સંરક્ણ સામગ્રીના ઉત્ાિનનાે 

નવાે માગ્ભ તૈયાર
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અમરેદરકિ િફોલરિી િરેટવથ્મ ધરાવતા ભારતીય ્નુિકફોિ્મિી સાથરે 
ભારત સૌથી ઝિપી ગતતથી આગળ વધી રહેલી ઇકફો-લસસ્ટમ બિી 
ગ્ુ ંછરે .

નિકાસ વધવાથી િવી પહેલ 
છરેલલાં 6-7 વર્યોમાં અલગ અલગ સતર પર મરેક ઇિ ઇનનિયાિરે 
પ્ફોત્સાહિ આપવા માટે અિરેક સફળ પ્યાસ કરવામાં આવયાં છરે . 
તરેિાં આગામી તબક્ામાં લઈ જવામાં કફોવવિકાળિફો અનભુવ ઘણફો 
સહાયક સાબબત થઈ રહ્ફો છરે  કારણ કે ભારત માટે આ માત્ર એક 
તક િથી પણ વવશ્વ પ્ત્રે ભારતિી જવાબાદારી પણ છરે. વવશ્વભરમાં 
એવાં અિરેક ઉદાહરણ છરે, ર્જાં દેશફોએ પફોતાિી ઉતપાદિ ક્ષમતા 
વધારીિરે દેશિાં વવકાસિરે ગતત આપી છરે . સરકારિી યફોજિા એવી 
ચીજોિરે પ્ફોત્સાહિ આપવાિી છરે  જ રે વૈનશ્વક સપધધામાં મજબયૂતીથી 
સામિફો કરી શકે અિરે તરેિી અલગ ઓળખ ઊભી થઈ શકે. ઇઝ 
ઓફ િુઇંગ બબઝિરેસ પર ભાર મયૂકતા લજલલા સતરિા નિકાસ હબ 
બિાવવા માટે દરેક સતર પર કામ થઈ રહંુ છરે . સવુવધાઓ વધારવા 
અિરે અિચણફોિરે દયૂર કરવાિી પહેલિરે કારણરે એમએસએમઇ, ખરેિયૂતફો, 
િાિા હસતકલા કારીગરફો વગરેરેિરે પણ નિકાસ માટે મદદ મળશરે.

આ રીતે બિો વોકલ ફોર લોકલ
ભારત વવવવધતાઓથી ભરેલફો દેશ છરે . દેશમાં અિરેક ભારાઓ, 
અિરેક બફોલીઓ, અલગ અલગ ખાણી-પીણી છરે . પણ ભારત એક 
છરે. ભારત એટલરે કરફોિફો સામાન્ માણસિી મહેિત, આકાંક્ષાઓ 
અિરે અપરેક્ષાઓિી સામયૂહહક શક્ત. ભારત એટલરે રાર્જ અિરેક, 
રાષટ્ એક. સમાજ અિરેક, ભાવ એક. પંથ અિરેક લક્ષ્ય એક. દરવાજ 
અિરેક, મયૂલ્ એક. ભારાઓ અિરેક, અભભવયક્ત એક. રંગ અિરેક, 
તતરંગફો એક. એક વાક્માં કહહીએ તફો, ભારતમાં રસતા ભલરે અલગ 
અલગ છરે પણ ગતંવય એક જ છરે અિરે તરે છરે  એક ભારત, શ્રેષઠ ભારત. 
વફોકલ ફફોર લફોકલ માટે દ્રઢનિચિયી થવાિફો મતલબ એ છરે કે દેશિફો 
દરેક િાગદરક પફોતાિી એક યાદી તયૈાર કરે અિરે રફોજબરફોજમાં 
ઉપયફોગમા લરેવાતી ચીજવસતઓુિી સમીક્ષા કરે કે કઈ વવદેશી 
વસતુઓિફો તરે રફોજ ઉપયફોગ કરે છરે  અથવા તફો તરેિી આદત પિહી ગઈ 
છરે. એ પછી, ભારતમાં ઉપલબ્ધ એ ચીજોિાં વવકલપફો શફોધફો અિરે 
િક્હી કરફો કે હવરેથી ભારતમાં બિરેલી એ ચીજોિફો ઉપયફોગ દૈનિક 
જીવિમાં કરીશ, જ રેમાં ભારતવાસીિી મહેિતિી મહેક હફોય. લફોકફો 
સ્ાનિક ચીજોિફો વપરાશ કરતા થશરે તફો જ વફોકલ ફફોર લફોકલિી આ 
ભાવિા મજબયૂત થશરે.

સવાભાવવક છરે કે બિારસી સાિહીમાં બિારસિા વણકરફોિી 
કુશળતા દેખાય. હળદર, મસાલા, કેરી, સફરજિ, મખાિા કે અન્ 
કૃષર ઉતપાદિમાં જ રે તરે શહેર કે રાર્જિી ખાલસયત છરે. ઉત્રપ્દેશિી 
કેરી, કાશમીરી કેસર, આંધ્રપ્દેશિાં મરચાં, તાતમલિાિુિી હળદર 
પ્લસધ્ધ છરે. લફોકલમાંથી ગલફોબલ થઈ રહેલી ભારતીય ચીજોએ 
દેશિી જિતાિરે દેશમાં બિરેલી ચીજોિફો જ ઉપયફોગ કરવાિફો સંકેત 

આપયફો છરે . તરેિફો હેત ુ અથ્મતતં્રિરે મજબયૂત કરવાિફો અિરે તરેિરે 
આત્મનિભ્મર બિાવવાિફો છરે . કફોવવિ મહામારીિા ઓછાયામાંથી 
બહાર આવી રહેલા લફોકફોમાં દદવાળહીિફો ઉત્સાહ અિરે ઉમગં 
દેખાઈ રહ્ફો છરે . વરેપારીઓ પણ સારફો વરેપાર થવાિી આશા 
રાખી રહ્ા છરે . બજારફોમાં વવદેશી સામાિિી જગયાએ ભારતીય 
સામાિિી રફોિક દેખાઇ રહહી છરે . વફોકલ ફફોર લફોકલિી ઝયૂંબરેશથી 
દેશિા બજારફોમાં ભારતીય સામાિિી ચમક છરે, જ રે વવશ્વિરે સપષટ 
સદેંશ આપી રહ્ફો છરે  કે, “ભારતિી કહાિી આજરે મજબયૂત છરે , 
કાલરે પણ મજબયૂત રહેશરે.”    n

GI ્ેટગને કારણે 
સ્ાનનક ચીજોને નવી 

ઓળખ મળી

GI ્ેટગ એ્ટલે કે જજયોગ્ાદફકલ ઇન્ડકેશન ્ેટગ. આ 
એક પ્કારનંુ લેબલ હોય છે, જમેાં કોઇ િસ્નુ ે વિશષે 
ભૌગોજલક ઓળખ આપિામાં આિે છે. આ ્ેટગ એિી 
ચીજોને આપિામાં આિ ે છે, જનેી વિશષેતા કે પ્તતષ્ઠા 
મખુ્યતિે કુદરત અને માનિીય પદરબળો પર આધાર રાખે 
છે. દેશમાં સૌ પ્થમ ર્આઇ ્ેટગ દાર્્વ લલગ ચાને મળયો 
હતો. આજ,ે લગભગ 325 ચીજોન ે ર્આઇ ્ેટગ મળયો 
છે. ર્આઇ ્ેટગનુ ં મહતિ એ રીત ે પણ સમર્ શકાય કે 
ર્યોગ્ાદફકલ ર્આઇ રર્સ્્રીએ પાંચ જજલલાન ેબનારસી 
સાડી મા્ેટનુ ં કાનનૂી પ્માણપત્ આપયંુ છે. આ પાંચ 
જજલલા જસિાય બીર્ જગયાએ બનલેી સાડીન ે બનારસી 
સાડી ન કહી શકાય. મશીનની સાડીન ેર્આઇ ્ેટગ નથી 
આપિામાં આવયંુ. છેલલાં સાત િષષોમાં ભારતમાંથી 
ર્આઇ પ્ોડક્્ટસની ઘણી નનકાસ થઈ છે. ખાસ િાત એ 
છે કે  હાલમ ંઆત્મનનભ્વર ભારત અન ેિોકલ ફોર લોકલને 
ર્આઇ સાથે જોડિામાં આવયાં છે. એ્ટલાં મા્ેટ તમામ 
વિભાગો તનેાં પર ફોકસ કરી રહ્ા છે. આતંરરાષ્ટ્ર ીય 
બજારમાં ર્આઇ ્ેટગન ે્ટ્ર ેડમાક્વ  તરીકે જોિામાં આિે છે. 
તનેાથી ્ુટદરઝમ અન ે નનકાસને પ્ોત્ાહન મળે છે. સાથે 
સાથે, સ્ાનનક લોકોની આિક પણ િધે છે.  
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વર્્ગથી દરોક રદવ�ળી 
દોશન� જવ�ન�ો સ�થો

 કોઈ પણ રાષટટ્રનો વવકાસ ત્ારે જ થઈ શકે જ્ારે તેનું ને્કૃતવ સક્મ હોય અને મજબૂત નનણ્વયો ્ે્ું હોય. દરેક 
કામ દેશને નામ હોય તેવી ભાવના સાથે થાય ત્ારે જ વવકાસ શક્ છે. વત્વમાન ભારતનું ને્કૃતવ કરી રહે્ા 
વડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદી આ ભાવનાથી કામ કરે છે. તેમનાં જીવનનું ધયેય છે- રાષટટ્ર  સવષોપદરની સાથે જનશક્ત 
અને ભારતની ભક્ત. ્ોકશાહી રીતે ચૂંટાયે્ી સરકારોના વડા તરીકે 20 વર્્વ પૂરાં કરનાર વડાપ્રધાન નરેનદ્ 
મોદીએ હંમેશા સાવ્વજનનક પ્રતતબધ્ધતાને જ પોતાનો પદરવાર માન્યો છે. તહેવારોના પ્રસંગે તેમનાં જીવનની આ 

વવશેર્તાનો ઉલ્ેખ કરવો જરૂરી છે કારણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીથી માંડીને દેશના વડાપ્રધાન સુધીની 20 વર્્વની 
સફર સુધી તેઓ દરેક દદવાળી દેશના જવાનો સાથે મનાવતા આવયા છે.

મિી સરકારિફો એક જ ધમ્મ છરે -ઇનનિયા ફસ્ટ્મ , એક જ 
પુસતક છરે -બંધારણ, એક જ ભક્ત છરે-ભારત ભક્ત, એક 
જ શક્ત છરે-જિ શક્ત, એક જ સંસ્ાર છરે -130 કરફોિથી 
વધુ ભારતીયફોિી સલામતી અિરે એક જ મંત્ર છરે - ‘સબકા 
સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ અિરે સબકા પ્યાસ.’ 
સુશાસિિા આ મંત્રિરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી પફોતાિા 
જીવિનું અભભન્ન અંગ બિાવી ચયૂક્ા છરે . બાળપણમાં જ 
લશકરમાં ભતમી થવાિી ઇચ્છા કફોઇ કારણસર ભલરે પયૂરી 
િ થઈ શકહી હફોય પણ આ ઇચ્છાશક્તિાં પદરણામરે જ 
વિાપ્ધાિ લશકરિરે સશ્ત કરીિરે વવશ્વભરમાં ભારતિરે 
શક્તશાળહી બિાવવા માટે પ્યાસ કરી રહ્ા છરે . એટલાં 
માટે જ તરેઓ ગુજરાતિા મુખ્યમંત્રીથી માંિહીિરે દેશિા 
વિાપ્ધાિ તરીકે દરેક દદવાળહી દેશિા જવાિફો સાથરે 
મિાવતા આવયા છરે . લશકરિરે સશ્ત બિાવવાથી માંિહીિરે 

ગરીબ કલ્ાણ અિરે અંત્ફોદયિરે સમર્પત તરેમિી 20 
વર્મિી આ યાત્રા ભારતિરે િવું સવરૂપ આપી રહહી છરે . તરેમિી 
દ્રઢ ઇચ્છાશક્ત અિરે સમયથી આગળ રહેવાિી દ્રષષટએ 
અશક્િરે શક્ કરી બતાવ્ું છરે . તરેમણરે 7 ઓક્ટફોબર, 
2001િાં રફોજ ગુજરાતિા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા 
અિરે ત્ારથી શરૂ થયરેલી વવકાસ અિરે સુશાસિિી યાત્રા 
આજ સુધી અવવરત ચાલુ છરે . આ 20 વર્યોમાં તરેમણરે 
સાબબત કરી બતાવ્ું છરે  કે રાષટ્ પ્થમિી તરેમિી દીઘ્મદ્રષષટ 
અિરે તરેિાં માટે કરવામાં આવતી મહેિતિફો કફોઈ પયધાય 
િથી. દેશમાં 70 વર્મથી ચાલી રહેલી સમસયાઓિફો ઉકેલ 
હફોય કે પછી સવતંત્રતાિા ફળથી વંધચતફોિરે સામાલજક 
ન્ાય અપાવીિરે તરેમનું સશક્તકરણ કરવાનું હફોય, દરેક 
સમસયાિફો ઉકેલ લાવવા એક વયવસ્ા તૈયાર કરીિરે 
દેશિરે િવી દદશા આપી છરે .

જવ�ન�ો સ�થો 
વડ�પ્રધ�ન

ર�ષ્ટ્ર

તરે
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કેદારનાથ ધામમાં પૂજા કરી અને ઉતિરાખંડના 
હર્શલમાં ભારતીય લશકર અને આઇ્ટીબીપીના 
જિાનો સાથે દદિાળી મનાિી.

7 નવોમ્બર 2018

જમમુ કાશમીરના રાજૌરી જજલલામાં નનયંત્ણ 
રેખા પર જિાનો સાથે

27 અ�ોટિ�ોબર, 2019
િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીએ જિાનો સાથે દદિાળી 
મનાિિાની પંરપરાને નનભાિતા ભારતની 
અગ્ીમ સરહદી  ચોકી લોંગેિાલામાં જિાનો સાથે 
દદિાળી મનાિી અને તેમની સાથે િાતચીત કરી. 
અહીં તેમણે જણાવયું કે, તેમની દદિાળી ત્ાં સુધી 
પૂરી નથી થતી, ર્જાં સુધી તેઓ જિાનો સાથે ના 
હોય. પછી એ બરફથી ઢંકાયેલા પહાડ હોય કે 
રેનગસતાન.

14 નવોમ્બર, 2020

“બધિાંની જેમ હંુ પણ મારા પદરવાર સાથે 
દિવાળી ઉજવવાની ઇચ્ા ધિરાવું છંુ. તેથી 
તમારી વચ્ે (સલામતી િળના જવાનાે) અાવું 
છંુ, કારણ કે તમને જ મારાે પદરવાર માનું છંુ. 
તમારી વચ્ે અાવીને સમય પસાર કરં છંુ તારે 
મને નવી ઊજા્ભ મળે છે. હંુ સૈનનકાે પાસે ન જઉં 
તાં સુધિી મારી દિવાળી પૂરી નથી થતી.”

નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

વડ�પ્રધ�ન બન્� પછી િોિણો કઇ રીિો 
અનો ક�ં રદવ�ળી િન�વી િોન�ં પર અોક 
નજરઃ

સલામતીિો સંિેશ આપયોઃ વ્ડાપ્રધાિે કહતું કે 
આજિા સમયમાં એ જ રાષ્ટ્ર  સલામત છે, જિેી 
પાસે હૂમલાખોરો અિે ઘતુસણખોરોિો સામિો 
કરવાિી ષિમતા હોય. તેમણે કહતું કે, આજ ેરલે 
આંતરરાષ્ટ્ર ીય સહયોગ અિે રાગીિારીમાં 
મો્ટતું  પદરવત્ભિ આવ્તું હોય પણ આપણે એ 
િ ભૂલવતું જોઇએ કે સતક્ભ તા એ સલામતીિી 
ચાવી છે. પ્રસન્નતા સજગતા પર આધાર રાખે 
છે અિે સશ્ત હોવાિો આરાસ વવજય 
મા્ેટિો આત્મવવવિાસ છે.

જવ�ન�ો સ�થો 
વડ�પ્રધ�ન

ર�ષ્ટ્ર
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હહમાચલના દકન્ૌરમાં ભારત-ચીન સરહદ પાસે 
સુમડોમાં સેના, આઇ્ટીબીપીના જિાનો અને 
સામાન્ય લોકો સાથે દદિાળી મનાિી

30 અ�ોટિ�ોબર, 2016 

જમમુ કાશમીરની ગુરેજ ખીણમાં નનયંત્ણ રેખાની 
નર્ક સરહદ અને બીએસએફના જિાનો સાથે 
દદિાળી મનાિી

19 અ�ોટિ�ોબર, 2017
પંજાબમાં 1965ના યુધિ સ્ારકો ડોગરાઇ, બરકી 
યુધિની મુલાકાત લીધી, લશકરના અચધકારીઓ 
અને જિાનો સાથે દદિાળી મનાિી

11 નવોમ્બર, 2015

પ્થમ દદિાળી 12,000 ફુ્ટની ઊંચાઇ પર 
જસયાચીનના બેઝ કેમપમાં સશસ્ત સેનાના જિાનો 
અને અચધકારીઓ સાથે   n

 23 અ�ોટિ�ોબર, 2014
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અવક�શ ક્ષોત્રિ�ં 
ભ�રિની ઝડપી ઉડ�ન

ભારતે વર્્વ 2014 પહે્ાં દર વર્ષે સરેરાશ 2.15 અવકાશ યાન તમશન પૂરા કયયા હતા, જ્ારે છેલ્ાં સાત 
વર્ષોમાં વવક્રમ સજી્વ ને પ્રતત વર્્વ સરેરશ 5.35 અવકાશ યાન તમશન પૂરા કયયા છે. આ સૂચવે છે કે ભારત 
પ્રગતતશી્ અવકાશ સુધારા, કાય્વક્રમો અને તમશનો દ્ારા અવકાશ ક્ેત્રની મહાસત્ાઓની હરોળમાં 
આવી ગ્ું છે. ભારતે છેલ્ાં કેટ્ાંક વર્ષોમાં અવકાશ ક્ેત્રમાં અનેક સફળતા હાંસ્ કરી છે. જમે કે, 

મંગ્યાન દ્ારા પોતાના પ્રથમ જ પ્રયત્નમાં મંગળની કક્ામાં પ્રવેશ કરનાર ભારત વવશ્વનો પ્રથમ દેશ હતો. 
ભારતે 34 દેશો માટે 342 ઉપગ્રહો ્ોન્ચ કયયા છે....

“આપણા માટે અવકાશ ક્ષરેત્રિફો મતલબ છરે  
સામાન્ માણસ માટે સાર મરેપપગ, ઇમરેસજગ 
અિરે કિરેક્ક્ટવવટહીિી સવુવધા. આપણા માટે 

અવકાશ ક્ષરેત્ર એટલરે આતં્રવપ્ન્ફોસ્મ માટે વ્શપમરેન્ટથી માંિહીિરે 
દિલલવરી સધુી વધ ુ સપીિ.” અવકાશ અિરે ઉપગ્રહ કંપિીઓિા 
ટફોચિા ઉદ્ફોગ સગંઠિ ઇનનિયિ સપરેસ એસફોલસએશિ (ISPA)
િા શભુારંભ પ્સગંરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા આ શબ્ફો અવકાશ 
ક્ષરેત્રમાં ભારતિી મહતવાકાંક્ષા સયૂચવરે છરે . આ ક્ષરેત્ર  હવામાિિી 
ચફોક્સ આગાહહી, વધુ સલામતી અિરે ખરેિયૂતફો અિરે માછીમારફોિી 
આવક વધારવામાં મહતવિી ભયૂતમકા ભજવરે છરે . આ ક્ષરેત્ર આપણિરે 
પયધાવરણનુ ંવધુ સારં મફોનિટરીંગ કરવામાં, કુદરતી આપનત્ઓિી 
સચફોટ આગાહહી કરવામાં અિરે લાખફો લફોકફોિાં જીવિિી રક્ષા કરવામાં 
મદદ કરે છરે . સપરેસ ટેકિફોલફોજી અંતદરયાળ વવસતારફોમાં કુદરતી 
આપનત્ઓમાં તથા આરફોગય સરેવા, વ્શક્ષણ અિરે સલામતીમાં મદદ 
કરે છરે . દેશમાં અગાઉ આવી નિણધાયક સરકાર અગાઉ ક્ારેય 
િહફોતી. એટલાં માટે જ આપણરે કાય્મક્ષમ અિરે દકફાયતી રીતરે 
અવકાશ સશંફોધિિરે મજબયૂત કરવાિી દદશામાં આગળ વધી રહ્ા 
છીએ અિરે સ્ટાટ્મઅપિરે તરેમિી ભાગીદારી વધારવા જીયફોસપરેવ્શયલ 
મરેપ સુધારા માટે પ્ફોત્સાહહત કરી રહ્ા છીએ. n

n  ખાિગી ક્ષરેત્રિરે ઇિફોવરેશિિી આઝાદી
n  સરકારિી ‘ઇિરેબલર’ તરીકેિી ભયૂતમકા
n  ભવવષય માટે ્ુવાિફોિરે તૈયાર કરવા 
n  પ્ગતતિા સંસાધિિા રૂપમાં અવકાશ ક્ષરેત્ર

ભારત એક સપેસ સુપર પાવર
n ઇસરફોિા PSLV-C45એ એક જ ઉિાિમાં ત્રણ 

અલગ અલગ ભ્રમણકક્ષાઓિા તમશિિરે પાર 
પાડું

n હાઇ સપીિ દયૂરસંદેશાવયવહાર સુવવધાઓ વધારવા 
માટે ભારતરે અત્ંત આધુનિક ઉપગ્રહ જીસરેટ-11 
અિરે જીસરેટ-29િરે લોંચ કયધા છરે . 

n  ઇસરફોએ એક જ ઉિાિમાં 104 ઉપગ્રહફોિરે લોંચ 
કરીિરે વવશ્વ રેકફોિ્મ  બિાવયફો.

n  IRNSS-1 Gિી સાથરે ભારત પાસરે હવરે પફોતાિી 
ઉપગ્રહ િરેવવગરેશિ લસસ્ટમ NaviC છરે .  

અવક�શ ક્ષોત્રો સુધ�ર�ન�ો અરભગિ 4 સિંભ પર અ�ધ�રરિ 

હવે 21મી સિીમાં તવશ્ને 
જાેડવામાં, સંયુતિ રાખવામાં 

અવકાશ ક્ેત્ર મહત્વની ભૂતમકા 
ભજવશે. ભારતે અા સુનનનચિત 

કરવું પડશે
-નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

અવક�શ ક્ષોત્રિ�ં 
અ�ગોકૂચ ર�ષ્ટ્ર
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 વવશ્વકક્ાની માળખાગત સુવવધાઓ ઊભી કરવા માટે કેનદ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં 
સાત મેગા ટેક્સટાઇ્ પાક્વ  બનાવવા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આનાથી નનકાસને 
વેગ મળશે. આ ઉપરાંત કેબબનેટે રે્વે કમ્વચારીઓને ઉતપાદકતા આધાદરત બોનસ, 

સવચ્છ ભારત તમશન-શહેરી ચાલુ રાખવાને મંજૂરી આપી હતી. ખેડૂતોને સસતા ભાવમાં 
ખાતર પુરં પાડવા સહહતનાં ્ેવાયે્ા નનણ્વયો અને તેની અસર પર એક નજરઃ

n નિણ્ભયઃ ્ેટક્સ્ટાઇલ સેક્રિે મજબૂત બિાવવા મા્ેટ 
ઐતતહાશ્સક નિણ્ભય લેતાં કેબ્બિે્ેટ સાત મેગા ઇન્ટીગ્ે્ેટ્ડ 
્ેટક્સ્ટાઇલ રીજિ એન્્ડ એપેરેલ (MITRA) પાક્ભ િે મંજૂરી 
આપી હતી.

n અસરઃ પાંચ વર્મમાં રૂ. 4,445 કરફોિિાં ખચષે સાત તમત્ર પાક્મ  
સ્ાપવામાં આવશરે. રસ ધરાવતા વવવવધ રાર્જફોમાં ગ્રીિફહીરિ/
બ્ાઉિફહીરિ સાઇટ પર જાહેર-ખાિગી ભાગીદારીિા મફોિલ પર 
તમત્ર પાક્મ  સ્ાપવામાં આવશરે. તરેિાથી ભારતીય કંપિીઓિરે 
વૈનશ્વક ચરેક્્પયિ તરીકે ઊભરવામાં મદદ મળશરે.

n વવકાસ માટે તમામ ગ્રીિફહીરિિરે રૂ. 500 કરફોિ અિરે બ્ાઉિફહીરિ 
તમત્ર પાક્મ િરે રૂ. 200 કરફોિિી સહાય કરવામાં આવશરે.

n ઉતપાદિ એકમફોિરે સપધધા માટે પ્ફોત્સાહિ મળરે  તરે માટે તમામ 
તમત્ર પાક્મ િરે રૂ. 300 કરફોિિી સહાય કરવામાં આવશરે.

n સાત લાખ પ્ત્ક્ષ અિરે 14 લાખ અપ્ત્ક્ષ રફોજગારીનું સજ ્મિ 
થશરે.

n આ સ્હીમ વિાપ્ધાિિા 5 F વવઝિ- ફામ્મ ટુ ફાઇબર, ફાઇબર 
ટુ ફેક્ટરી, ફેક્ટરી ટુ ફેશિ, ફેશિ ટુ ફફોરેિ- પર આધાદરત છરે , 
જ રેિાથી વવવવધ સરેક્ટરિરે લાભ થશરે.

n એક જ સ્ળરે  કાપિ ઉતપાદિ માટે કાંતણ, વણાટ, પ્ફોસરેસસગ, 
કલરકામ અિરે છપાઇિી સુવવધા મળશરે. 

n સંપયૂણ્મ ટેક્ટાઇલ વરેલ્ુચરેઇિ એક સ્ળ પર હફોવાથી 
લફોલજસ્ટહીક્િી જરૂર ઓછી પિશરે

n નિણ્ભયઃ કેન્દ્રરીય મંત્રીમં્ડળે તમામ પાત્ર િોિ-ગેઝે્ેટ્ડ રેલવે 
કમ્ભચારીઓ (RPF/RPSF કમ્ભચારીઓિે બાિ કરતાં) મા્ેટ 
િાણાંકીય વર્ભ 2020-21 મા્ેટ 78 દિવસિાં પગારિી સમકષિ 
ઉતપાિકતા (PLB) આધાદરત બોિસ િે મંજૂરી આપી છે.

n અસરઃ  રેલવરે ભારત સરકારનું પ્થમ વવભાગીય એકમ હતું, 
જ રેમાં આ પ્કારિા બફોિસિી જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. 
આ વરષે કામગીરી સુધારવા માટે ઉતપાદકતા આધાદરત 
બફોિસ આપવાિફો નિણ્મય લરેવામાં આવયફો હફોવાથી રેલવરે 

સ્વદોશીથી સશક્તિકરણ

કોરબનોટન� લનણ્ગય�ો
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કમ્મચારીઓિા બરેન્ક ખાતાઓમાં આશરે રૂ. 2,000 કરફોિનું 
દિલજટલ ટ્ાનસફર કરવામાં આવશરે.

n રેલવરે કમ્મચારીઓિરે 78 દદવસિા વરેતિિી સમકક્ષ બફોિસિી 
ચયૂકવણી કરવામાં આવશરે.

n દરેક કમ્મચારીિરે અંદાલજત રૂ. 17,951િી ચયૂકવણી
n રેન્ક મરેઇન્ટરેિર, િ્ાઇવર, ટેકનિવ્શયિ હેલપર સહહતિાં 11.56 

લાખ કમ્મચારીઓિરે તરેિફો લાભ મળશરે.  

n નિણ્ભયઃ  સૈનિક સ્તુલ સોસાય્ટી સાથે સરકારી અિે ખાિગી 
ષિેત્રિી 100 શાળાઓિા જો્ડાણ મા્ેટ મંજૂરી મળતાં 
ધોરણ-6માં 5,000 વવદ્ાથથીઓિા એ્ડતમશિ મા્ેટ માગ્ભ 
મોકળો.

n અસરઃ રાષટ્હીય વ્શક્ષણ િીતતિાં લક્ષ્ય હાંસલ કરવા તરફ 
આગળ વધતાં સરકારે એવા વ્શક્ષણ મફોિલ પર ભાર મયૂક્ફો 
છરે  જ રે વવદ્ાથમીઓમાં દેશભક્ત, અસરકારક િરેતાગીરી, 
વ્શસત અિરે રાષટ્ પ્ત્રે ફરજિી ભાવિા જગાવરે અિરે  પફોતાિી 
સંસૃ્તત અિરે વારસા પ્ત્રે ગૌરવ જન્ાવરે. દેશમાં િવી સૈનિક 
સુ્લ ખફોલવા માટેિી માગણી લાંબા સમયથી થઈ રહહી 
હતી. તરેથી દેશભરમાં કાય્મરત 33 સૈનિક સુ્લિા વહહીવટહી 
અનુભવિફો લાભ લરેવા માટે 100 િવી જોિાણવાળહી સૈનિક 
સુ્લ સ્ાપવાિફો નિણ્મય લરેવામાં આવયફો છરે .

n સૈનિક સુ્લિા વાતાવરણમાં અભયાસ કરવા ઇચુ્છક 

વવદ્ાથમીઓિી વધતી આકાંક્ષાઓિરે પયૂરી કરવા માટે િવી 
ક્ષમતાઓિફો વવકાસ થશરે.

n શૈક્ષષણક વર્મ 20222-23િા પ્ારંભથી આશરે 5,000 
વવદ્ાથમીઓ ધફોરણ-6માં આવી 100 સંલગ્ન સુ્લમાં 
એિતમશિ લરે તરેવી સંભાવિા છરે . હાલમાં કાય્મરત 33 સૈનિક 
સુ્લમાં ધફોરણ-6માં આશરે 3,000 વવદ્ાથમીઓિી પ્વરેશ 
ક્ષમતા છરે .  

 n આ શાળાઓિા વવદ્ાથમી જીવિિી જરૂરી કુશળતાઓથી 
સજજ હશરે, જ રેિરે પગલરે તરેઓ પફોતપફોતાિા ક્ષરેત્રમાં સારફો દેખાવ 
કરી શકશરે.

n નિણ્ભયઃ  કેબ્બિે્ેટ વર્ભ 2021-22 (1 ઓક્ોબર, 2021થી 31 
માચ્ભ, 2022) મા્ેટ ફોસે્હ્ટક અિે પો્ેટશ્સક (P&K) ખાતર 
મા્ેટ પોરકતતવો આધાદરત સબશ્સ્ડી (NBS)િે મંજૂરી 
આપી છે.

n અસરઃ આ અંતગ્મત રવી પાક 2021-22 માટે રૂ. 28,655 
કરફોિિી સબલસિહી આપવામાં આવશરે. આ રવી મફોસમ 
દરતમયાિ ખરેિયૂતફોિરે રાહત/દકફાયતી દરે તમામ P&K ખાતર 
સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકશરે અિરે વત્મમાિ સબલસિહીિા 
સતરિરે ચાલુ રાખી શકાશરે. આ ઉપરાંત, કૃષર ક્ષરેત્ર માટે DAP 
અિરે ટફોચિા ત્રણ NPK ગ્રરેિ માટે વધારાિી સબલસિહીનું વવશરેર 
પરેકેજ પયૂરં પાિવામાં આવશરે. n

 કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળના અન્ય મહત્વપણૂ્ભ 
નનણ્ભયા ેઅન ેતેની અસર

સવચ્છ રારત તમશિ-શહેરીિ ે2025-26 સતુધી ચાલતુ 
રાખવાિી મજૂંરીઃ સવચ્છ ભારત તમશિ 2.0 માટે રૂ. 1,41,600 

કરફોિિી િાણાંકહીય જોગવાઇ કરવામાં આવી છરે , જ રે તમશિિા 
પ્થમ તબક્ા કરતા અઢહી ગણા વધ ુછરે . આમાં, એક લાખથી 

ઓછી વસતત ધરાવતા તમામ શહેરફોમાં મળ નિકાલ વયવસ્ા સહહત 
ખલુલામાં શૌચમાંથી મકુ્તિફો સમાવરેશ થાય છરે . આિાથી સીવર અિરે 

સરેપટહીક ટેન્કફોમાં જોખમી પદાથ્યોનુ ંવહિ રફોકહી શકાશરે, જળસ્ત્રફોતફોમાં 
ટ્હીટમરેન્ટ વગરિા િકામા પાણીિરે પ્વાહહત કરવા પર પ્તતબધં રહેશરે જ રેથી 

તમામ શહેરફોિરે કમસરેકમ થ્ી-સ્ટાર ગાબષેજ ફ્હી સર્ટદફકેટ મળહી શકશરે.

અમતૃ 2.0િ ે2025-26 મા્ેટ મજૂંરીઃ
શહેરી પદરવારફોિી પીવાિા પાણીિફો પરુવઠફો અિરે સફાઈિી સરેવાઓ પયૂરી પાિવી 

એ રાષટ્હીય પ્ાથતમકતા છરે . તરેથી, AMRUT 2.0 માટેનુ ંકુલ િફોતમિલ આઉટલરે  રૂ. 
2,77,000 કરફોિ રાખવામાં આવ્ંુ છરે . અમતૃ 2.0િફો હેત ુતમામ 4,378 િગરફોમાં દરેક 

ઘરમાં િળ જોિાણ દ્ારા પાણી પરુવઠાનુ ંસાવ્મવત્રક કવરેજ હાંસલ કરવાિફો છરે . 500 
અમતૃ શહેરફોમાં સ્ાનિક ગટર/સરેપટેજ મરેિરેજમરેન્ટનુ ં100 ટકા કવરેજ હાંસલ કરવાનું 

લક્ષ્ય છરે. તમશિનુ ંલક્ષ્ય 2.68 કરફોિ િળ જોિાણ અિરે 2.64 કરફોિ ગટર/સરેપટેજ કિરેક્શિ 
પયૂરં પાિવાનુ ંછરે  જ રેથી અપરેવ્ક્ષત પદરણામ હાંસલ કરી શકાય.  

કો રબનોટન� લનણ્ગય�ો
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ભારતિરે ખુલલામાં શૌચથી મુ્ત બિાવવા 
માટે શરૂ કરવામાં આવરેલું સવચ્છ ભારત 
તમશિ જિ આંદફોલિ બન્ું હતું અિરે હવરે 

અટલ િવીિીકરણ અિરે શહેરીકરણ તમશિ (અમૃત) 
દ્ારા શહેરફોમાં ઇઝ ઓફ લલપવગિી દદશામાં સુધારા 
થયા છરે . હવરે સવચ્છ ભારતિી સાથરે સાથરે ગુણવત્ાપયૂવ્મક 
જીવિ જીવવા માટે શહેરફોમાં સુવવધાઓનું વવસતરણ 
કરવાિફો સમય છરે . ઓક્ટફોબરમાં સવચ્છ ભારત તમશિ 
શહેરી 2.O અિરે અમૃત યફોજિા 2.O િફો પ્ારંભ કરતા 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ જણાવ્ું હતું કે, “આપણરે ત્ાં 
શાસ્ત્રફોમાં કહેવા્ું છરે  કે, કમ્મિા માગષે ચાલતા ચાલતા 
તમરે બરેસી જશફો તફો તમારી સફળતા પણ અટકહી જશરે. 
તમરે ઊભા થઈ જશફો તફો સફળતા પણ ઊભી થઈ જશરે. 
તમરે આગળ વધશફો તફો સફળતા પણ આગળ વધશરે. 
અિરે એટલાં માટે, આપણરે સતત આગળ વધવાનું છરે . 
‘ચરૈવરેતત ચરૈવવતત’િા મંત્ર સથરે તમરે પણ િીકળહી પિફો 
અિરે પફોતાિાં શહેરિરે આ તમામ સમસયાઓમાંથી મુક્ત 

સ્વચ્છિ� અરભય�ન હવો 
શહો ર�ોની ક�ય�પલટ કરશો

ભારતના મોટાં ભાગનાં શહેરો આગવો ઐતતહાલસક અન ે
સાંસ્કૃતતક વારસો ધરાવ ેછે. આવા ઐતતહાલસક શહેરોમાં 

ગદંકી અને કચરો, પાણી કે રસતાની સમસયા હોય ત ેકઈ 
રીતે ચા્?ે આ પ્રશ્ વડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદીએ પછૂ્ો હતો. 
પ્રોજટેિના અમ્ીકરણમાં વવ્ંબ મોટી સમસયા હતી, જ ે

મોટી યોજનાઓને ્ોકો સધુી પહોંચવા નથી દેતી. આ સમસયા 
નનવારવા માટે વડાપ્રધાન ેએક વવઝન રજૂ ક્ુું-  AMRUT 

(અટ્ તમશન ફોર રીજુવીનશેન એનડ અબ્વન ટટ્ર ાનસફોશ્વન) અને 
સવચ્છ ભારત તમશન. એટ્ે કે અમકૃત દ્ારા શહેરોની કાયાપ્ટ 

કરવી અને સવચ્છ ભારત તમશન દ્ારા ગદંકીમાંથી મુ્ ત 
કરાવવાં. 2015માં અમકૃત પ્રોજટેિનો પ્રારંભ થયો હતો અને 

હવ ેઅમકૃત 2.0 અતંગ્વત 10.5 કરોડથી વધ ુશહેરી વસતતના 
જીવનમાં પદરવત્વન ્ાવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવયો છે. સવચ્છ 
ભારત અભભયાન દ્ારા મહાત્મા ગાંધીએ ચચધે્ા માગષે આગળ 

વધીને ભારતમાં સવચ્છ ભારત 2.O અતંગ્વત શહેરોમાં ઊભા 
થતાં કચરાના પહાડોન ેનાબદૂ કરવામાં આવશ.ે..

સ્વચ્છિ� અરભય�ન 
2.O , અિૃિ 2.O   

મવશોર્ 
અહો વ�લ
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અપાવવાનું બીિંુ ઝિપફો. આપણરે એવું ભારત બિાવવાનું છરે  
જ રે સવચ્છ હફોય, સમૃધ્ધ હફોય અિરે વવશ્વિરે સારા જીવિ માટે 
દદશાનિદદેશ કરે.” વિાપ્ધાિિા દ્રષષટકફોણ પ્માણરે, સવચ્છ 
ભારત તમશિ શહેરી 2.O  અિરે અમૃત યફોજિા 2.O િરે એવી 
રીતરે દિઝાઇિ કરવામાં આવયા છરે  કે દેશિાં તમામ શહેરફોિરે 
કચરામુ્ત અિરે ‘જળ સુરવ્ક્ષત’ બિાવવાિી આકાંક્ષાઓિરે 
સાકાર કરી શકાય. આ બંિરે તમશિ ભારતમાં ઝિપથી 
શહેરીકરણિા પિકારફોિફો અસરકારક ઉકેલ લાવવાિી 
દદશામાં એક િગલું આગળ વધવાિા સંકેત આપરે છરે  અિરે 
સસ્ટરેિરેબલ િેવલપમરેન્ટ ગફોલ્સ (SDG) 2030િા લક્ષ્યાંકફોિરે 
હાંસલ કરવામાં આ બંિરે તમશિ મદદ કરશરે.

“સારા જીવનની અપેક્ામાં ગામડાંમાંથી 
અનેક લાેકાે શહેરાેમાં અાવે છે. તેમનું 
જીવનધિાેરણ ગામડાં કરતાં પણ વધિુ 
ખરાબ સ્સ્તતમાં હાેય છે. તેમનાં માટે 
અા બેવડા ફટકા સમાન હાેય છે. 
અેક તાે ઘરથી િૂર રહેવાનું અને બીજંુ 
અગવડતામાં રહેવાનું. અા સ્સ્તત 
બિલવા અને અસમાનતાને િૂર કરવા 
પર બાબા સાહેબે ભાર મૂક્ાે હતાે. 
સ્વચ્ ભારત તમશન અને તમશન 
અમૃતના અાગામી તબક્કાઅાે બાબા 
સાહેબના સપનાઅાેને પૂરાં કરવાની 
દિશામાં મહત્વપૂણ્ભ પગલાં છે.”       

સ્વચ્છ ભ�રિ મિશન શહો રી 
2.0 અોટલો કચર�િુતિ શહો ર

n વર્મ 2014માં દેશરે એક સંકલપ લીધફો હતફો કે 2019માં 
મહાત્મા ગાંધીિી 150મી જયંતી પર તરેમિરે ખુલલામાં 
શૌચથી મુ્ત ભારત ભરેટમાં આપવું

n દેશરે આ સંકલપ લીધફો અિરે સવચ્છતાએ જિ આંદફોલિનું 
સવરૂપ બિાવી દીધું અિરે 10 કરફોિથી વધુ શૌચાલયફોિા 
નિમધાણિરે કારણરે ભારતિાં દરેક પદરવારિા આશરે રૂ. 
53,000િી બચત થઈ. 2015થી 2020 દરતમયાિ 
વવશ્વભરમાં ખુલલામાં શૌચમુક્તિી દદશામાં સૌથી 
મહતવનું યફોગદાિ ભારતનું જ છરે .

n સવચ્છતા રેસન્કગમાં આગળ આવવા માટે શહેરફોમાં હફોિ 
લાગી ગઈ. બાપુનું 100 વર્મથી જયૂનું સપનું આ દેશરે સાકાર 
ક્ુું. સવચ્છ ભારત તમશિ અહીં પયૂરતું મયધાદદત િહફોતું, 
પણ ખુલલામાં શૌચથી મુક્ત બાદ સાવ્મજનિક શૌચાલય 
અિરે પછી વરેસ્ટ મરેિરેજમરેન્ટિી દદશામાં કામ થ્ું.

n ભારતમાં વરેસ્ટ પ્ફોસરેસસગ 2014માં 18 ટકાથી વધીિરે હવરે 
70 ટકા થઈ ગ્ું છરે . 97 ટકા વફોિ્મમાં 100 ટકા િફોર-ટુ-
િફોર વરેસ્ટ કલરેક્શિ અિરે 85 ટકા વફોિ્મમાં િાગદરકફો દ્ારા 
કરવામાં આવી રહેલા વરેસ્ટ સફોસ્મ સરેગ્રીગરેશિિી મદદ મળહી 
હતી.

 તમશિથી જિ આંિોલિ 
બિવાિી શરૂઆત

પહો લ�ં

લાખથી િધુ ઘરોમાં તથા 
સામુદાયયક અને  જાહેર 

શૌચાલયોનું નનમયાણ 
કરિામાં આવયું છે

થી િધુ શહેરો અને 950થી િધુ શહેરોને 
અનુક્રમે ઓડીઓફ+ અને ઓડીએફ++ 
તરીકે પ્માષણત કરિામાં આવયા છે. 

થી િધુ શહેરોમાં 
65,000થી િધુ જાહેર 
શૌચાયલો બનાિિામાં 
આવયાં છે.

70 3300 

3000 

સ્વચ્છિ� અરભય�ન 
2.O , અિૃિ 2.O   

 -નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

મવશોર્ 
અહો વ�લ



n •	અટલ િવીિીકરણ અિરે શહેરી પદરવત્મિ તમશિ (અમૃત) 25  જયૂિ, 
2015િાં રફોજ 500 શહેરફોથી શરૂ કરવામાં આવ્ું, જ રેમાં 60 ટકા 
શહેરી વસતતિરે આવરીિરે રાષટ્હીય જલ તમશિ પર ધયાિ કેનદ્રરીત 
કરા્ું

n •	એક લાખથી વધુ વસતત ધરાવતા શહેરફોિરે તમશિમાં આવરી 
લરેવામાં આવયા છરે . તમશિનું મુખ્ય ફફોકસ શહેરફોમાં પાઇપ દ્ારા 
પાણી પુરવઠફો અિરે ગટરિા પાણીિા નિકાસ પર છરે . સારી િે્િરેજ 
લસસ્ટમ, િફોિ-મફોટરાઇઝ્િ અબ્મિ ટ્ાનસપફોટ્મ , હદરયાળહી અિરે 
બગીચાઓ આ તમશિિફો િાિફો હહસસફો છરે .

n •	તમશિ માટે રૂ. 50,000 કરફોિિાં કેનદ્ર સરકારિા ફાળા સહહત રૂ. 
એક લાખ કરફોિ ફાળવવામાં આવયા છરે . તમશિ હેઠળ આશરે રૂ. 
55,000 કરફોિથી વધુિા કામ પયૂરા થઈ ચયૂક્ા છરે .

n •	તમશિ અિરે સંબંધધત અન્ યફોજિાઓિરે સામરેલ કરી લઈએ તફો 
ઘરમાં પાણી પહોંચાિવા એક કરફોિથી વધુ િળ જોિાણ અિરે 78 
લાખ સીવર /  સરેપટેજ કિરેક્શિ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવયા છરે . 
1,240 એમએલિહીિી ક્ષમતા ધરાવતા એસટહીપી તૈયાર કરી દેવામાં 
આવયા છરે , જ રેમાં ટ્હીટમરેન્ટ ધરાવતા પાણીમાંથી 907 એમએલિહીિફો 
પુિઃઉપયફોગ કરવામાં આવી રહ્ફો છરે .

n •	આ ઉપરાંત, આ તમશિ હેઠળ પાણી ભરાવાિી સમસયાિફો ઉકેલ, 
હદરયાળહીમાં વધારફો, િફોિ-મફોટરાઇઝ્િ અબ્મિ ટ્ાનસપફોટ્મ  જ રેવા કામફો 
પણ કરવામાં આવયા. શહેરી ક્ષરેત્ર માટે અમૃત અિફોખી ક્રાંતત છરે . તરેમાં, 
શહેરફોમાં ઇ-ગવિ્મનસ, ઊજા્મિફો બચત કરતી લાઇટનું ઇનસ્ટફોલરેશિ 
અિરે વફોટર પમપ્સિા એિજી્મ  ઓદિટિફો સમાવરેશ થાય છરે .

n •	અમૃત અંતગ્મત વવવવધ પહેલિરે કારણરે આશરે 85 લાખ ટિ કાબ્મિ 
ફુટવપ્ન્ટિફો ઘટાિફો થયફો છરે .   અમદાવાદ, અમરાવતી, ભફોપાલ, 

ગાઝીયાબાદ, હૈદરાબાદ, ઇનદફોર, લખિઉ, પયૂણરે, સુરત 
અિરે વવશાખાપટ્ટિમ મ્ુનિલસપલ કફોપ્યોરેશિરે 

મ્ુનિલસપલ બફોનિ જારી કરીિરે રૂ. 3,840 
કરફોિનું ભંિફોળ એકત્ર ક્ુ્મ છરે .

n •	3.5 લાખથી વધુ વયક્તગત, સામુદાષયક અિરે જાહેર 
શૌચાલયફોનું નિમધાણ કરવામાં આવશરે. સવચ્છ ભારત 
તમશિ શહેરી 2.0 દ્ારા એક લાખથી ઓછી વસતત 
ધરાવતા શહેરફોમાં સંપયૂણ્મપણરે કચરાનું એકત્રીકરણ 
કરવામાં આવશરે.

n •	આ ઉપરાંત તરેમાં AMRUT અંતગ્મત િ આવતા હફોય 
તરેવા શહેરફોમાં દયૂષરત પાણીિાં મરેિરેજમરેન્ટિી કામગીરી 
પણ કરવામાં આવશરે. આ ઉપરાંત, આ અંતગ્મત 
તમામ શહેરફોિાં સ્ાનિક એકમફોિરે ઓિહીએફ+  
અિરે એક લાખથી ઓછી વસતત ધરાવતા શહેરફોિરે 
ઓિહીએફ++ તરીકે તૈયાર કરવાિી યફોજિા છરે , જ રેથી 
શહેરી ક્ષરેત્રફોમાં સવચ્છતાિા લક્ષ્યફોિરે પયૂરા કરી શકાય.

n •	વા્ુ પ્દયૂરણિરે ઘટાિવાિી દદશામાં પાંચ લાખિી 
વસતત ધરાવતા શહેરફોમાં વવશરેર મશીિફો દ્ારા સફાઇ 
માટે કમ્મચારીઓિરે કામરે લગાિવામાં આવી રહ્ા 
છરે . સવચ્છતા અિરે વરેસ્ટ મરેિરેજમરેન્ટ સાથરે સંકળાયરેલા 
કમ્મચારીઓિા કૌશલ્ વવકાસિી સાથરે સાથરે 
વયક્તગત સલામતીિા ઉપકરણફો પર વવશર ધયાિ 
આપવામાં આવશરે.

n •	1 લાખ 41 હજાર કરફોિ રૂવપયાથી વધુનું આ તમશિ 
ઘિ કચરાિા સફોસ્મ સરેગ્રીગરેશિ માટે 3R િા લસધિાંત 
પર કામ કરશરે. આ ત્રણ R દરડુસ (ઘટાિફો), રી્યૂઝ 
(પુિઃઉપયફોગ) અિરે દરસાઇકલ છરે , જ રેિાં અંતગ્મત ઘિ 
કચરાિા અસરકારક નિકાલ માટે શહેરી ઘિ કચરાિાં 
સાયન્ટહીફહીક પ્ફોસરેસસગ અિરે િ્પસાઇટિા સુધારા પર 
ભાર મયૂકવામાં આવશરે.

કચરાિા ઢગલાંમાંથી શહેરો 
મતુ્ત થશે

હવો

ઘન કચરાના નનકાલની સાથે કચરાના 
સ્ોતમાંથી જ તેનાં સેગ્ીગેશન પર 
ધયાન આપિામાં આિશે. 

લસગલ યુઝ પલાસ્સ્કને તબક્ાિાર 
રીતે નાબૂદ કરિા અને બાંધકામ-
તોડફોડ જિેી કામગીરીમાંથી નીકળનારા 
કચરાનાં પ્ોસેલસગની સુવિધાઓની 
શરૂઆત કરિામાં આિી રહી છે.

100%

મિશન અિૃિ 2.0  

સતુવવધાઓિી િવી શરૂઆત

પહો લ�ં

સ્વચ્છિ� અરભય�ન 
2.O , અિૃિ 2.O   

મવશોર્ 
અહો વ�લ
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  સીવોઝ-સોપ્ટિક િોનોજિોન્ટની સ�થો જળ સુરરક્ષિ શહો ર

n •	અમૃત 2.0નું લક્ષ્ય 4,700 િગર/શહેરફોિરે જળ 
સુરવ્ક્ષત બિાવવાિફો છરે . તરે પાણીિી જરૂદરયાતફોિરે 
પયૂરી કરવા, જળસ્ફોતનું િવસંચાર કરવા, જળાશયફોનું 
સારી રીતરે સંચાલિ કરવા, િકામાં પાણીનું ટ્હીટમરેન્ટ 
કરીિરે પુિઃઉપયફોગ કરવાનું કામ કરીિરે પાણીિી 
સકુ્મલર ઇકફોિફોમીિરે પ્ફોત્સાહિ આપશરે.

n •	અમૃત 2.0િફો હેતુ શહેરફોમાં 2.68 કરફોિ િળ જોિાણ 
પયૂરાં પાિહીિરે આશરે 4,700 સુધરાઇ એકમફોિાં 
તમામ ઘરફોમાં પાણી પહોંચાિહીિરે 100 ટકા કવરેજ 
પુરં પાિવાિફો છરે .

n •	તરેમાં એક લાખથી વધુિી વસતત ધરાવતા અમૃત 
અંતગ્મત આવરી લરેવામાં આવરેલા 500 શહેરફોથી 
માંિહીિરે તમામ 4372 શહેરફો સુધી 100 ટકા શહેરી 
ભારતિરે કવર કરવાિફો સમાવરેશ થાય છરે . આ 
અભભયાિિફો હેતુ સ્ટાટ્મઅપ અિરે ઉદ્ફોગસાહલસકફોિરે 
પ્ફોત્સાહિ આપીિરે આત્મનિભ્મર ભારતિરે વરેગ 
આપવાિફો છરે . તરેિાથી ‘ગરેગ ઇકફોિફોમી’િરે પ્ફોત્સાહિ 
મળશરે અિરે તરેમાં ્ુવાિફો અિરે મહહલાઓિરે જોિવામાં 
આવશરે.   

n •	આ અંતગ્મત સકુ્મલર ઇકફોિફોમીિા લસધ્ધાંતિરે 
અપિાવવામાં આવશરે. તરેિાથી સપાટહી અિરે ભયૂગભ્મ 
જળસ્ત્રફોતફોિાં સંચય અિરે િવસંચારિરે પ્ફોત્સાહિ 
મળશરે. આ તમશિ આધુનિક અિરે વૈનશ્વક ટેકિફોલફોજી 
તથા કુશળતાિફો ઉપયફોગ કરીિરે િેટા આધાદરત 
ગવિ્મનસિરે પ્ફોત્સાહિ આપશરે. શહેરફોમાં પ્ગતતશીલ 
હરીફાઇિરે પ્ફોત્સાહિ આપવા માટે ‘પરે વફોટર સવષે’ 
હાથ ધરવામાં આવશરે. અમૃત 2.0નું કદ આશરે રૂ. 
2.87 લાખ કરફોિ છરે . n

જળ સતુરક્ષિત રવવષય 
આપણો હે્તુ

હવો

અમકૃત શહેરોમાં સીિરેઝ અને સેપ્ેટજનું 100 ્ટકા 
કિરેજ પ્દાન કરશે, જનેાથી લગભગ 10.6 કરોડ 
લોકોને લાભ થશે. સતત તાજા પાણીનો પુરિ્ઠો 
સુનનજચિત કરિા મા્ેટ જળસ્ોતોનો નિસંચાર અને 
શહેરી જળાશયોનું મેનેજમેન્ટ હાથ ધરિામાં આિશે.

્ટ્ર ી્ટમેન્ટ કરેલા પાણીનાં દરસાઇકલલગ અને 
પુનચઃિપરાશને કારણે શહેરોની પાણીની 
કુલ જરૂદરયાતના 20 ્ટકા અને ઔદ્ોનગક 
માગના 40 ્ટકા સંતોષી શકાશે. કુદરતી 
સંસાધનોને સાતત્પૂણ્વ બનાિિા મા્ેટ 
ઝંૂબેશ હે્ઠળ ચોખખા જળાશયોને પ્દૂયષત 
થતા બચાિિામાં આિશે. 

500 

સ્વચ્છિ� અરભય�ન 
2.O , અિૃિ 2.O   

મવશોર્ 
અહો વ�લ
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ઉત્રપ્દેશિાં બાંદાિફો સમાવરેશ એવા લજલલાઓમાં થાય છરે  
જ રેનું િામ એક સમયરે પીવાિા પાણીિી સમસયા ધરાવતા 
લજલલાઓમાં લરેવાતું હતું. અહીંિા ઉમરી ગામમાં જલ જીવિ 

તમશિિી શરૂઆત થઈ ત્ારે લફોકફોિરે વવશ્વાસ િ બરેઠફો કે તરેમિાં ઘર 
સુધી િળમાંથી પાણી આવશરે. પણ હવરે ગામિા એક એક ઘરમાં 
પાણીનું જોિાણ આવતા   લફોકફોિાં જીવિમાં પદરવત્મિ આવ્ું છરે . 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી સાથરેિા સંવાદમાં અહીંિી પાણી સતમતતિા 
અધયક્ષ નગરજાકાંત તતવારીએ કહંુ, અગાઉ પાણી લરેવા માટે દયૂર 
સુધી હેનિ પંપ સુધી જિારી મહહલાઓ હવરે બીજા કામફો પર વધુ ધયાિ 
આપી શકે છરે . શુધ્ધ પાણીિરે કારણરે પાણીજન્ રફોગફો િાબયૂદ થઈ ગયા 
છરે . ગુજરાતિા વપપળહી ગામ અિરે તાતમલિાિુિા વરેલલરેરી ગામિફો પણ 
આવફો જ અનુભવ છરે . 21મી સદીિા પ્ારંભમાં ગુજરાતમાં ભયૂકંપિરે 
પગલરે ભારે નુકસાિ થ્ું. 20,000થી વધુ લફોકફોએ જીવ ગુમાવયફો. 
આવામાં પાણીિી સમસયા પણ હતી. દર વરષે અહીં જળસતર ત્રણથી 
પાંચ ફુટ િીચરે જતું હતું. દુકાળિફો માર, દયૂષરત પાણી અિરે તરેિાથી થતી 
બબમારીઓ. એ વખતરે ગુજરાતિા મુખ્યમંત્રી િરેનદ્ર મફોદીએ સુજલામ 
સુફલામ યફોજિા દ્ારા િવી શરૂઆત કરી. તરેમણરે વવશ્વનું સૌથી મફોટંુ 
િહેરફોનું િરેટવક્મ  બિાવ્ું, જ રે 21 િદીઓિરે જોિતું હતું. પાણી સતમતીઓ 

દોશિ�ં જળ સલ�િિી હશો 
િ�ો ભમવષ્ય સુરરક્ષિ રહો શો

આઝાદીના 72 વર્્વ પછી પણ દેશમાં 19 કરોડ ગ્રામીણ 
ઘરોમાં માત્ર 3.23 કરોડ ઘરોમાં જ નળથી જળ પહોંચ્ંુ 

હ્ુ.ં ઓગસ્ટ, 2019માં જ્ જીવન તમશનની જાહેરાત બાદ 
અત્ાર સધુી માત્ર 25 મહહનાઓમાં પાંચ કરોડથી વધુ 

પદરવારોન ેતમેનાં ઘરોમાં નળના પાણીનંુ જોડાણ ઉપ્બ્ધ 
કરવામાં આવ્ુ ંછે. આજ ેદેશના 80 લજલ્ાઓમાં આશરે 
1.25 ્ાખ ગામડાંમાં દરેક ઘરમાં નળથી જળ પહોંચી રહંુ 

છે. એટ્ ેકે છેલ્ાં સાત દાયકામાં જ ેકામ થ્ંુ હ્ુ ંતનેાંથી 
પણ વધ ુકામ વત્વમાન સરકારે માત્ર બ ેવર્્વમાં કરી બતાવ્ંુ.  
સમાજના છેવાડાના માણસ સુધી સવુવધાઓ પહોંચાડવાના 
દ્ષષટકોણનુ ંઆ ઉત્મ ઉદાહરણ છે. હવ ેજ્ જીવન તમશન 

એપ અને રાષટટ્ર ીય જ્ જીવન ભડંોળ દ્ારા જળ સરુષક્ત 
દેશની દદશામાં એક ડગલુ ંઆગળ ભ્ુું છે...

“જેમને તાં ભરપૂર પાણી ઉપલબ્ધ છે તેમને 
હંુ કહીશ કે તમારે પાણી બચાવવા માટે વધિુ 
પ્રયાસ કરવા જાેઇઅે અને અા માટે લાેકાેઅે 

તેમની ટેવ બિલવાની જરૂર છે.”
-નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

જલ જીવન મિશનિ�ં 
નવી શરૂઅ�િ

ર�ષ્ટ્ર

જલ જીવિ તમશિિા ‘હર ઘર જલ’ 
અભરયાિ અંતગ્ભત તેલંગાણા, ગોવા, 

હદરયાણા અિે ત્રણ કેન્દ્રશાશ્સત પ્રિેશો- 
પતુ્ડતુચેરી, આંિામાિ નિકાબોર, િાિરા 

િગર હવેલી અિે િીવ-િમણમાં 100 ્ટકા 
પાણીિાં જો્ડાણ આપવામાં આવયા છે.
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બિાવીિરે તરેનંુ િરેતતૃવ મહહલાઓિરે સોંપવામાં આવ્ુ.ં લાખફો ચરેકિેમ અિરે 
સકુ્ષ્મ સસચાઈ જ રેવા પ્ફોજ રેક્્ટસ અપિાવવાિરે કારણરે ગુજરાતિફો વવકાસ 
દર 10 ટકા સુધી પહોંચી ગયફો. ગજુરાતમાં થયરેલી આ અભયૂતપવુ્મ 
શરૂઆતિી જરૂર સમગ્ર દેશિરે હતી. 2014માં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ દેશનુ ંવિપણ સભંાળ્ંુ ત્ારે તરેમણરે દેશમાં પણ આ મફોિલ 
અપિાવ્ુ.ં અટલ ભયૂ જલ તમશિ, િમાતમ ગંગરે, પાણીલક્ષી પ્ફોજ રેક્્ટસ 
માટે વવશરેર જળશક્ત મતં્રાલય જ રેવી અિરેક પહેલિરે કારણરે દેશિરે િવી 
દદશા મળહી. 15 ઓગસ્ટ, 2019િાં રફોજ વધુ એક િવી શરૂઆત થઈ. 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ લાલ દકલલા પરથી 2024 સધુી દેશિા દરેક 
ગ્રામીણ ઘરમાં િળથી જળ પહોંચાિવા માટે જલ જીવિ તમશિિી 
શરૂઆત કરી. જલ જીવિ તમશિ અતંગ્મત દદરયાિા પાણીિફો ઉપયફોગ 
કરીિરે તરેિરે પીવાલાયક બિાવવા માટે સસંાધિ એકત્ર કરવામાં આવરે 
છરે . ગદંા પાણીિરે સવચ્છ કરવામાં આવરે છરે . વધારેમાં વધારે પાણી 
બચાવવા માટે ઓછા પાણીિી જરૂર પિે તરેવાં પાક વાવવા પર ભાર 
મયૂકવામાં આવરે છરે . આ ઉપરાંત, બાળકફો સહહત તમામ લફોકફોિરે પાણીિાં 
મહતવ અગંરે વ્શક્ષીત કરવામાં આવરે છરે . જલ જીવિ તમશિ અતંગ્મત 
વરસાદિા પાણીિરે બચાવીિરે તરેિફો સાચફો ઉપયફોગ કરવા માટેિી પધ્ધતત 
શીખવાિવામાં આવરે છરે . વિાપ્ધાિરે ગ્રામીણ વવસતારફોમાં મહહલાઓિરે 

જળ સંરક્ષણ માટે પ્ફોત્સાહહત કરી અિરે દરેક ગામમાં પાણી સતમતીઓ 
બિાવવામાં આવી, જ રેનુ ંકામ વરસાદી પાણીિફો સગં્રહ કરીિરે તરેિફો યફોગય 
ઉપયફોગ કરવાનુ ં અિરે દેખરેખ કરવાનુ ં હતંુ. ઓગસ્ટ, 2019માં જલ 
જીવિ તમશિિી જાહેરાત બાદ માત્ર 25 મહહિાઓમાં પાંચ કરફોિથી 
વધ ુ પદરવારફોિા ઘરમાં િળથી જળનુ ં જોિાણ પયૂરં પાિવામાં આવ્ું 
છરે . આજરે દેશિા 80 લજલલાઓિા આશરે સવા લાખ ગામફોમાં દરેક 
ઘરમાં િળમાંથી જળ પયૂરં પાિવામાં આવી રહંુ છરે . 2 ઓક્ટફોબરિાં 
રફોજ રાષટ્વપતા મહાત્મા ગાંધી અિરે લાલબહાદુર શાસ્ત્રીિી જન્જયતંી 
પ્સગંરે પાણી સતમતીઓ અિરે ગ્રામ પચંાયતફો સાથરે સવંાદ કરતા 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ જલ જીવિ તમશિ એપ અિરે જલ જીવિ કફોર 
(રાષટ્હીય જલ કફોર)િી શરૂઆત કરી. વિાપ્ધાિરે કહંુ, “ગાંધીજી કહેતા 
હતા કે ‘ગ્રામ સવરાજ’િફો વાસતવવક અથ્મ આત્મબળથી પદરપયૂણ્મ થવંુ 
છરે . એટલાં મારફો સતત પ્યાસ રહ્ફો છરે  કે ગ્રામ સવરાજિફો આ વવચાર 
લસધ્ધ્ધઓ તરફ આગળ વધરે.” જલ જીવિ તમશિનંુ વવઝિ માત્ર 
લફોકફો સધુી પાણી પહોંચાિવા પયૂરતુ ંસીતમત િથી. આ વવકેનદ્રરીકરણિી 
બહુ મફોટહી ચળવળ છરે. તરેિફો મુખ્ય આધાર જિ આદંફોલિ અિરે જિ 
ભાગીદારી છરે  અિરે  તરેથી જ રે કામ આઝાદી પછીિા સાત દાયકાઓમાં િ 
થઈ શકું, તરે માત્ર 25 મહહિામાં જ શક્ બન્ું છરે . n

જલ જીવન મિશન અોપ અ�વી રીિો ક�િ કરશો

રાષ્ટ્ર ીય જલ ર્િન તમશન કોષ ભારત અથિા વિદેશમાં વયક્તઓ, સંસ્ાઓ, 
નનગમો અથિા પરોપકારી લોકોને ગામડાંમાં ઘર, શાળા, આગંણિાડી, આશ્રમશાળા 
સહહતની જાહેર સંસ્ાઓમાં નળ દ્ારા પાણી પહોંચાડિા મા્ેટ ભંડોળ પૂરં પાડશ.ે 

જળ શક્ત મતં્ાલય અતંગ્વત પીિાના પાણી અન ેસિચ્તા વિભાગ દ્ારા સ્ાપિામાં 
આિલેા રર્સ્ડ્વ  જાહેર ધમયાદા ્ટ્રસ્ તરીકે તને ેલોંચ કરિામાં આવયંુ છે. 

n  લફોકફોિી સુવવધા માટે એપમાં જલ જીવિ તમશિ 
સંબંધધત તમામ માહહતી એક જ જગયાએ 
આપવામાં આવી છરે . જલ જીવિ તમશિમાં થઈ 
રહેલી પ્ગતત, પાણીિી ગુણવત્ાિી તપાસ અિરે 
દેખરેખ, પાણી પુરવઠા યફોજિાિી વવગતફો આ 
એપ દ્ારા જોઈ શકાય છરે . 

n  દરેક રાર્જ, દરેક લજલલફો અિરે દરેક ગામિી 
પ્ગતત પણ આ એપ દ્ારા જોઈ શકાય છરે . ગ્રામ 
પંચાયત, પાણી સતમતતિા સભયફો અિરે પાણીિી 
ગુણવત્ાિી તપાસ માટે નિર્દષટ મહહલાઓિાં 
િામ પણ તરેમાં જોઈ શકાય છરે .

n  એપ દ્ારા લજલલા પુરવઠા અંગરેિી ફદરયાદફો 
અિરે દાિ પણ કરી શકાય છરે . આ એપમાં 
પ્ાદેવ્શક એકનજનિયર અિરે પાણી સતમતત ‘લફોગ 
ઇિ’ કરીિરે ગામિાં જળ સ્ત્રફોત અિરે પાણીિી 
ટાંકહીનું જીયફો. ટેનગગ કરી શકાય છરે  અિરે ‘હર 
ઘર જલ’નું પ્માણપત્ર જારી કરી શકાય છરે .  
આ એપિરે jjm.gov. in પરથી િાઉિલફોિ કરી 
શકાય છરે .

જલ જીવિ કોર

જલ જીવન મિશનિ�ં 
નવી શરૂઅ�િ

ર�ષ્ટ્ર
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કોરોના જવેી મહામારી સમયે વડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદીએ પીએમ કેસ્વ 
ફનડમાં દાન આપવા માટે દેશની જનતાને અપી્ કરી તો તમામ 

દેશવાસીઓએ યથાશક્ત પ્રમાણે દાન આપ્ું. વડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદીએ 
પણ પોતાના  વેતનમાંથી ભેગી કરે્ી રૂ. 2.25 ્ાખની રકમ આ ફનડમાં 
દાન આપી છે. પીએમ નરેનદ્ મોદીએ ્ોક કલ્ાણ માટે ભંડોળ દાનમાં 

આપ્ું હોય એવું પ્રથમ વાર નથી બનું. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને 
પછી વડાપ્રધાનપદ દરતમયાન મળે્ા વેતનમાંથી બચાવે્ી રકમ અને 
તેમને મળે્ી ભેટોની ની્ામીમાંથી મળે્ા રૂ. 100 કરોડથી વધુ રકમ 

તેઓ સમાજની ભ્ાઈ માટે દાનમાં આપી ચૂક્ા છે. લસઓ્ શાંતત 
પુરસ્ાર પેટે મળે્ા રૂ. 3.4 કરોડના ભંડોળને પણ તેમણે ગંગાના સફાઇ 

અભભયાન માટે શરૂ કરવામાં આવે્ા નમાતમ ગંગે મહાઅભભયાનમાં 
દાનમાં આપયા હતા. હવે વધુ એક વાર વડાપ્રધાને તેમને મળે્ી ભેટો 

અને સ્કૃતતધચહ્ોની ની્ામી કરીને નમાતમ ગંગે તમશનમાં દાનમાં આપીને 
ઉમદા દ્ષટાંત પૂરં પાડું છે..

દરોક ક�િ 
દોશનો ન�િ

પીઅોિનો િળોલી ભોટ�ોની નીલ�િીિ�ં નીરજ ચ�ોપડ�ન�ો ભ�લ�ો રૂ. 1.5 
કર�ોડિ�ં વોચ�ય�ોઃ સરદ�ર પટોલની િૂમિશિ િ�ટો સ��થી વધુ બ�ોલી બ�ોલ�ઈ

ગા િદી માત્ર હહનદુ સંસૃ્તત જ િહીં, 
સમગ્ર ભારત માટે ગૌરવ અિરે 
આસ્ાનું પ્તીક છરે . વર્યો સુધી માત્ર 
કાગળફો પયૂરતી સીતમત રહેલી મા 
ગંગા માટે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 
પ્થમ વાર પહેલ કરતા િમાતમ ગંગરે 
જ રેવા મહાઅભભયાિિી શરૂઆત 
કરી, એટલું જ િહીં પણ તરેિાં 
માટે અલગથી સંપયૂણ્મ જવાબદારી 
િક્હી કરવામાં આવી. તરેઓ પફોતરે 
સમયાંતરે તરેનું મફોનિટરીંગ કરે છરે . 
વિાપ્ધાિરે તરેમિરે મળરેલી 1348 
ભરેટફોિી િીલામી કરીિરે મળરેલી 
રકમ િમાતમ ગંગરે તમશિમાં દાિમાં 
આપી છરે .

ગં

પીઅોિનો િળોલી 
ભોટ�ોની લનલ�િી

મવશોર્ 
અહો વ�લ
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આ નીલામીમાં રૂ. 1.5 કરોડની સૌથી ઊંચી બોલી નીરજ ચોપડાના 
ભાલા પર બોલાઈ હતી. આ ભાલો નીરજ ચોપડાએ િડાપ્ધાન 
નરે્દ્ર મોદીને ભ્ેટમાં આપયો હતો. નીરજ ચોપડાએ આ ભાલાથી 
ઓજલમમપકમાં ઇતતહાસ રચયો હતો અન ેસુિણ્વચદં્રક મળેવયો હતો. 
એ જ રીત,ે ભિાની દેિીના હસતાક્ર ધરાિતી તલિાર ( રૂ. 1.25 
કરોડ), સુતમત અહં્ટલનો ભાલો ( રૂ. એક કરોડ), ્ટોક્ો 2020 
પેરાજલવમકિના ભારતીય ખલેાડીઓના હસતાક્ર ધરાિતા અગંિસ્ત 
(રૂ. એક કરોડ) અન ેલિલીન બોગષોહેનના મુક્બાર્ના ગલોવ્ઝ ( રૂ. 
91 લાખ) પર બોલી લગાિિામાં આિી. ્ટોક્ો 2020  પેરાજલમમપક 
રમતોત્િમાં સિુણ્વચદં્રક વિજતેા સુતમત અતંતલ અન ે્ટોક્ો 2020 
ઓજલમમપકમાં નીરજ ચોપડાના ભાલાની સૌથી િધ ુ બઝે પ્ાઇસ 
હતી. આ દરેક ચીજની બઝે પ્ાઇસ રૂ. એક કરોડ રાખિામાં આિી 
હતી, ર્જારે સૌથી ઓછી  200 રૂવપયા કકમત ડેકોરેહ્ટિ હાથીની 
રાખિામાં આિી હતી. ્ટોક્ો પેરાજલમમપક 2020માં સિુણ્વચંદ્રક 
ર્તનાર હાર્પરુના પ્મોદ ભગતના રેકે્ટન ે રૂ. 80 લાખની બેઝ 
પ્ાઇસ સાથ ેનીલામીમાં મકૂિામાં આવયુ ંહ્ુ.ં ભ્ેટોની આ નીલામીમાં 

 1348 િ�ોિોન્ટ�ોઝ િ�ટો 8600થી વધુ રબડ

n  સ્કૃતતચચહ્ન નેશનલ મોડન્વ આ્ટ્વ  ગેલેરી, નિી દદલ્ી ખાતે 
પ્દર્શત કરિામાં આવયા. 

n  નીલામીની મુખ્ય વિશેષતાઓ ્ટોક્ો 2020 પેરાજલમમપક 
ગેમસ અને ્ટોક્ો 2020 ઓજલમમપક રમતોત્િના 
વિજતેાઓ દ્ારા િડાપ્ધાનને ભે્ટમાં આપિામાં આિેલાં 
સપો્ટ્ટસ્વનગયર અને ઉપકરણો હતાં.

n  આ િખતની ઇ-નનલામીમાં ્ટોક્ો 2020 પેરાજલમમપક 
રમત અને ્ટોક્ો 2020 ઓજલમમપક રમતોત્િ સંબંચધત 
સ્કૃતત ચચહ્નો, અયોધયાનું રામ મંદદર, િારાણસીનું રૂદ્રાક્ 
ઓદડ્ટોદરયમનાં મોડલ તથા અન્ય કકમતી અને રસપ્દ 
િસ્ુઓ આકષ્વણનાં કે્દ્ર રહ્ાં.

n  ડેકોરેહ્ટિ ગદા, સે્ચયુ ઓફ યુનન્ટીની પ્તતકકૃતત, ચરખો 
અને ઘં્ટીની બેઝ પ્ાઇસ કરતા ઘણી ઊંચી રકમની બોલી 
લગાિિામાં આિી.

n  સરદાર પ્ેટલની પ્તતમા મા્ેટ સૌથી િધુ 140 બોલીઓ 
લગાિિામાં આિી. 

n  લાકડીમાંથી બનેલા ગણપતત (117 બોલી), પૂણે મે્ટ્ર ો 
લાઇનનું સ્કૃતતચચહ્ન (104 બોલી) અને વિજય ર્જોતતનું 
સ્તતચચહ્ન પર બોલી લગાિિામાં આિી. 

n  200 રૂવપયાની કકમતનો નાનકડો હાથી લોકોને ઘણો ગમયો.  

સૌથી િધ ુ 140 બોલી સરદાર િલલભભાઇ પ્ેટલની મૂર્ત પર 
લગાિિામાં આિી હતી. સુતમત અતંતલનો ભાલો, પેરાજલમમપક 
ખલેાડીઓના હસતાક્ર કરેલા અગંિસ્ત, પેરાજલમમપક ખલેાડી 
કકૃષણા નાગરનુ ંબેડતમન્ટન અન ેપીિી લસધુએ િડાપ્ધાનન ેઆપેલું 
રેકે્ટ અન ેદક્ટ બેગ પર પણ ઘણી બોલી લાગી. આ ઇ-નનલામીને 
જનતાના મળેલા ઉત્ાહનો અદંાજ એ િાત પરથી લગાિી શકાય 
કે આ ચીજિસ્ુઓ મા્ેટ 8600થી િધુ બોલી લગાિિામાં આિી 
હતી.

પતુત્ર બિીિે મા ગંગાિી સેવા કરી
એવું પ્થમ વાર િથી બન્ું કે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ લફોક 
કલ્ાણ માટે આર્થક મદદ કરી હફોય. વિાપ્ધાિ  અગાઉ 
પણ અલગ-અલગ પુરસ્ારફો પરેટે મળરેલી રકમ પણ દાિમાં 
આપી ચયૂક્ા છરે . લફોક કલ્ાણ માટેિાં કામફો માટે તરેઓ 
અત્ાર સુધી કુલ રૂ. 103 કરફોિ દાિમાં આપી ચયૂક્ા છરે . 
ગંગા િદીિરે બચાવવા માટે આજરે અિરેક પ્યાસ થઈ રહ્ાં 
છરે .  આ અભભયાિમાં તરેમિાં િરેતૃતવિફો લાભ સરકારી 
સતરે તફો મળહી જ રહ્ફો છરે , વયક્તગત રીતરે પણ તરેઓ 
એક પુત્ર બિીિરે મા ગંગાિી સરેવામાં જોિાયરેલા છરે . તરેમણરે 
1348 ભરેટિી ઇ-નિલામી કરાવી જ રેથી તરેમાંથી મળિારી 
રકમિફો ઉપયફોગ ગંગા િદીિા સંરક્ષણ માટે કરી શકાય. 
ગંગા કફોઈ સાધારણ િથી. આ એવી શક્તશાળહી િદી છરે , 
જ રે ઉત્રાખંિિા ગૌમુખ ખાતરેિા ઉદગમથી માંિહીિરે પલચિમ 
બંગાળમાં સમુદ્રમાં મળહી જવા સુધીિા પ્વાહમાં દેશિી 
અિધી વસતતિાં જીવિ સમૃધ્ધ બિાવરે છરે . ઇ-નિલામીિફો 
ત્રીજો તબક્ફો 17  સપટેમબરથી 7 ઓક્ટફોબર, 2021 
સુધી ચાલ્ફો અિરે કરફોિફોમાં બફોલી લાગી. કેનદ્ર  સરકારિા 
સાંસૃ્તતક મંત્રાલયરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિરે મળરેલી ભરેટફો 
અિરે સ્ૃતતધચહ્ફોિી ઇ-નિલામીનું આયફોજિ ક્ુું હતું. 
વરેબપફોટ્મલ www. pmmementos.gov.in પર આ 
નિલામી થઈ હતી. n 

પોર�લલન્પિક અનો અ�ોલલન્પિક ખોલ�ડીઅ�ોની ભોટ ખરીદવ�ન�ો ક્રોઝ 
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વિન િ�ટો જીવનું બલલદ�ન અ�પન�ર� 
સ્વિંત્રિ� સંગ્ર�િન� રસપ�હી

ભારતમાં દરેક સમયે, દરેક ખૂણામાં અનેક નામી-અનામી સવતંત્રતાસેનાનીઓ જન્યા છે જમેણે 
રાષટટ્રનાં ઘડતરમાં મોટંુ યોગદાન આપ્ું છે. આઝાદીના 75 વર્્વ પૂરા થાય ત્ારે આવા વીરોનો 
ગૌરવશાળી ઇતતહાસ, સંસ્કૃતત અને ઉપ્બ્બ્ધઓનો ઉત્સવ મનાવવા માટે આઝાદીનો અમકૃત 

મહોત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્ો છે. અમકૃત મહોત્સવનું આ વર્્વ ્ોકોને સં્ુ્ત કરવાની પહે્ની 
સાથે સાથે નવી ઊજા્વ અને નવી ચેતનાનું સંચાર પણ કરી રહું છે...

ભા રતરે સદીઓ સુધી માતૃભયૂતમ, સંસૃ્તત અિરે 
આઝાદી માટે સંઘર્મ કય્યો છરે . આ દેશ સદીઓ 
સુધી ગુલામી સામરે લડ્ફો.. હાર-જીત તફો થતી 

રહહી પણ માતૃભયૂતમ માટે લિવાિી આકાંક્ષા ક્ારેય ખતમ િ 
થઈ. ભારત માતાિી આઝાદીિા લિવૈયાઓએ સામ્ાર્જવાદિા 
વવરફોધમાં સશસ્ત્ર સંઘર્મનું એલાિ ક્ુું અિરે 1913માં ભારતિી 
આઝાદીિી માગ સાથરે ગદર પાટટી િામિા રાજકહીય પક્ષિી સ્ાપિા 
કરી . લાલા હરદયાલિી પ્રેરણાથી સ્પાયરેલા આ પક્ષિી સ્ાપિા 
કેિરેિા અિરે અમરેદરકામાં પ્વાસી ભારતીયફોએ કરી હતી, જ રેિા 
સંસ્ાપક અધયક્ષ સરદાર સફોહિસસહ ભાકિા હતા. આ સંગઠિરે 
ભારતિરે અિરેક મહાિ ક્રાંતતકારીઓ આપયા, જ રેમણરે ગુલામીિી 
ચુંગાલમાં ફસાયરેલા દેશિરે આઝાદી અપાવવામાં મહતવિી ભયૂતમકા 
નિભાવી હતી. આપણી તાકાત આપણી એકતા છરે , આપણી 
પ્ાણશક્ત ‘રાષટ્ પ્થમ-સદૈવ પ્થમ’િી ભાવિા છરે . આઝાદીિા 
અમૃત મહફોત્સવમાં આ અંકમાં એવા ઇતતહાસપુરરફોિી કહાિી 
જ રેઓ આપણાં માટે પ્રેરણાસ્ત્રફોત છરે . આવા ક્રાંતતકારીઓએ 
ચીંધરેલા માગ્મ પર ચાલીિરે દેશ સતત પ્ગતતિા પથ પર આગળ જઇ 
રહ્ફો છરે  અિરે એક િવફો ઇતતહાસ લખી રહ્ફો છરે .

  િેશના યુવાનાેઅે નનધિા્ભર કયાષો છે કે વીતેલા 
75 વર્ભમાં જેની ચચા્ભ પણ નથી થઈ તેવા 
સ્વતંત્રતાસેનાનીઅાેના ઇતતહાસને િેશ 
સમક્ લાવવાે. બધિાંને મારી તવનંતી છે, 
નશક્ણજગત સાથે સંકળાયેલા લાેકાેને 

મારી તવનંતી છે કે તમે પણ યુવાનાેને પ્રેદરત 
કરાે. તમે પણ અાગળ અાવાે. મને ચાેક્કસ 

તવશ્ાસ છે કે અાઝાિીના અમૃત મહાેત્વમાં 
ઇતતહાસ લખવાનું કામ કરનારા લાેકાે 

ઇતતહાસ બનાવનારા પણ છે.

    -નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન
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દોશભક્તિની િશ�લ પ્રજવલલિ કરવ� િ�ટો 
રબપીનચંદ્ર પ�લો ક્ર�ંમિન�ો સહ�ર�ો લીધ�ો

ભારતીય સવતંત્રતા આંદફોલિિી રૂપરેખા તયૈાર 
કરવામાં મહતવિી ભયૂતમકા નિભાવિારા લાલ-
બાલ-પાલિી વત્રપુટહીમાંિા એક બબપીિચદં્ર પાલ 

રાષટ્વાદી િરેતા હફોવાિી સાથરે સાથરે વ્શક્ષક, પત્રકાર, લરેખક અિરે 
કુશળ વ્તા પણ હતા. તરેમિરે ભારતમાં ક્રાંતતકારી વવચારફોિા જિક 
પણ માિવામાં આવરે છરે . 7 િવરેમબર, 1858િાં રફોજ બાંગલાદેશિા 
લસલ્રેટ લજલલાિા પફોઈલી ગામમાં જન્રેલા બબપીિચદં્ર પાલ 
બાળપણથી જ ક્રાંતતકારી અિરે સાહલસક વયક્ત હતા. એમ 
માિવામાં આવરે છરે  કે બ્હ્સમાજમાં હતા ત્ારે તરેઓ કેશવચદં્ર 
અિરે વ્શવિાથ શાસ્ત્રીિી ઘણી િજીક આવયા. બબપીિચંદ્ર પાલ 
1886માં કોંગ્રરેસમાં સામરેલ થયા. અંગ્રરેજોએ 1905માં બંગાળિા 
ભાગલા પાડ્ા ત્ારે લાલા લાજપત રાય, બાળ ગગંાધર હટળક 
અિરે બબપીિચદં્ર પાલિા િરેતૃતવમાં એક એવંુ ક્રાંતતકારી જયૂથ બનંુ્ 
જ રેણરે વવભાજિિફો જોરદાર વવરફોધ કય્યો. આ આંદફોલિમાં તરેમિરે 
જિતાિફો પણ ભરપયૂર સાથ મળયફો. આંદફોલિકારીઓ વવદેશી કપિાં 
અિરે તરેમણરે બિાવરેલફો સામાિ બાળહીિરે પફોતાિફો વવરફોધ વય્ત કરતા 
હતા. આ ઉપરાંત, ફેક્ટરીઓમાં તાળાબધંી અિરે હિતાળ દ્ારા પણ 
તરેમણરે બબ્હટશરફોિા વરેપારિરે નુકસાિ પહોંચાિવાિફો સફળ પ્યાસ 
કય્યો. આ આદંફોલિફો દરતમયાિ બબપીિચંદ્ર પાલ અિરેક પ્તતષઠહીત 

અિરે ચર્ચત બંગાળહી િરેતાઓિા સંપક્મ માં આવયા. આ જયૂથ જહાલ 
જયૂથ (ઉદ્ામવાદી) ગણાતુ ંહતુ,ં જ રેઓ સવતતં્રતા મરેળવવા ક્રાંતતકારી 
પ્વનૃત્ઓિી તરફેણમાં હતા, તરેઓ અસહકારિી ચળવળ અિરે 
અહહસાિા વવરફોધમાં હતા. પાલરે વવધવા સાથરે લગ્ન કયધા હતા. 
એ સમયરે આવી પ્થા ચલણમાં િ હફોવાથી તરેમિરે સમાજ અિરે 
પદરવારિા વવરફોધિફો સામિફો કરવફો પડ્ફો. તરેમણરે દેશમાં સવદેશી 
વસતુઓિફો ઉપયફોગ અિરે વવદેશી વસતઓુિા બહહષ્ારિી િીતત 
અપિાવી હતી. તરેમણરે સવદેશી, ગરીબી િાબયૂદી અિરે વ્શક્ષણ 
ક્ષરેત્રરે ઘણુ ં કામ ક્ુ્મ. 1907માં અગં્રરેજોએ બાળ ગગંાધર તતળકિી 
ધરપકિ કરી ત્ારે બબપીિચદં્ર પાલ ઇંગલરેનિ જતા રહ્ા અિરે 
ત્ાં જઇિરે ઇનનિયા હાઉસ સાથરે જોિાયા. તરેમણરે અિરેક અખબારફો 
કાઢ્ાં, જ રેમાં પદરદશ્મક (બંગાળહી સાપતાહહક 1886), ન્યૂ ઇનનિયા 
(1902, અગં્રરેજી સાપતાહહક) અિરે વંદે માતરમ (1906, બંગાળહી 
દૈનિક) મખુ્ય છરે . તરેમણરે સવરાજ િામનુ ંસામષયક પણ શરૂ ક્ુું હતુ.ં 
બંદકમચદં્ર ચરેટરજીનુ ં એવપ્લ 1894માં અવસાિ થયાિા 12 વર્મ 
બાદ બબપીિચદં્ર પાલરે રાજકહીય સામષયક શરૂ ક્ુું અિરે તરેનુ ંિામ 
વદેં માતરમ રાખંુ હતુ.ં 20 મરે, 1932િાં રફોજ બબપીિચદં્ર પાલનું 
અવસાિ થ્ુ.ં કેનદ્ર સરકાર તરેમણરે ચચધરેલા સવદેશી, ગરીબી િાબયૂદી 
અિરે વ્શક્ષણિાં માગષે સતત ચાલવાિફો પ્યાસ કરી રહહી છરે .

જન્મચઃ 7 નિેમબર, 1858 | મકૃતુચઃ 20 મે, 1932

સબપીનચંદ્ર પાલે 
સ્વિેશી, ગરીબી 
નાબૂિી અને 
નશક્ણનાં ક્ેત્રમાં 
ઘણું કામ કયુું. પાેતાના 
જીવનકાળમાં તેમણે 
અનેક અખબારાેનું 
પ્રકાશન કયુું
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વાસુદેવ બળવંત ફિકે ભારતિા સવતંત્રતા સંગ્રામિા એવા 
ક્રાંતતકારી લસપાહહી હતા જ રેમિરે ભારતીય ઇતતહાસમાં 
આદદ ક્રાંતતકારી તરીકે યાદ કરવામાં આવરે છરે . 

બબ્હટશકાળમાં ખરેિયૂતફોિી દયિીય કસ્તત જોઇિરે તરેઓ વવચલલત થઈ 
ગયા હતા, તરેમિરે દ્રઢ વવશ્વાસ હતફો કે ‘સવરાજ’ જ આ રફોગિી દવા છરે . 
વાસદેુવ બળવતં ફિકેિફો જન્ 4 િવરેમબર, 1845િાં રફોજ મહારાષટ્િા 
રાયગિ લજલલાિા વ્શરઢફોણરે ગામમાં 
થયફો હતફો. 1857િા પ્થમ સવતંત્રતા 
સગં્રામમાં મળરેલી નિષ્ફળતા બાદ 
બબ્હટશ સરકાર વવરધ્ધ સશસ્ત્ર 
બળવાનુ ં સગંઠિ તયૈાર કરિાર 
ફિકે ભારતિા પ્થમ ક્રાંતતકારી 
યફોધ્ધા હતા. તરેઓ બાળપણથી જ 
ખયૂબ તરેજસવી અિરે સાહલસક હતા. 
તરેમિરે જગંલમાં ફરવુ ં બહુ ગમતંુ 
હતુ.ં અભયાસ પયૂરફો કયધા બાદ 
તરેઓ મુબંઇ આવી ગયા અિરે પયૂણરેિા તમલલટ્હી એકાઉન્ટસ વવભાગમાં 
િફોકરીમાં જોિાયા. જોકે તરેઓ સવતંત્રતા સરેિાિીઓિા સતત સંપક્મ માં 
રહ્ા. કહેવામાં આવરે છરે  કે જાણીતા રાષટ્વાદી મહાદેવ ગફોપવદ રાિિેિફો 
તરેમિા પર ઘણફો પ્ભાવ હતફો. િફોકરી દરતમયાિ ફિકેિરે તરેમિી માતા 
બબમાર હફોવાિી માહહતી મળહી પણ અંગ્રરેજ અધધકારીઓએ તરેમિરે રજા 
િ આપી, છતાં તરેઓ પફોતાિા ગામ જતા રહ્ા. ઘરેર પહોંચરે તરે પહેલાં 
તરેમિી માતાનુ ંઅવસાિ થઈ ગ્ંુ. આ ઘટિાથી તરેઓ અગં્રરેજો સામરે રફોરરે 
ભરાયા. તરેમણરે અગં્રરેજો સામરે ક્રાંતતિી તૈયારી કરી. આદદવાસીઓિી 
સરેિા ભરેગી કરી અિરે 1879માં અંગ્રરેજો વવરધિ બળવાિી જાહેરાત કરી 
દીધી. 20 જુલાઇ, 1879િાં રફોજ ફિકેિી ધરપકિ કરીિરે આંદામાિ જ રેલ 
મફોકલી દેવામાં આવયા. 17 ફેબુ્આરી, 1883િાં રફોજ દેશિફો આ વીર 
સપયૂત શહહીદ થઈ ગયફો.

શરે
ર-એ-પંજાબ રણજીત સસહ ભારતીય ઇતતહાસિા એવી મહાિ 
વયક્ત હતા, જ રેમણરે પજંાબિરે મજબયૂત રાર્જ તરીકે એક રાખુ,ં 
એટલુ ં જ િહીં, પણ અગં્રરેજોિરે પફોતાિા સામ્ાર્જિી િજીક 

પણ ભટકવા િ દીધા. રણજીત સસહિફો જન્ 13 િવરેમબર, 1780િાં 
રફોજ પજંાબિા ગજુરાંવાલામાં થયફો હતફો, જ રે હાલમાં પાદકસતાિમાં છરે . 
બાળપણમાં તરેમનુ ં િામ બધુ્ધસસહ હતંુ, પણ 10 વર્મિી િાિી ઉંમરે 

પફોતાિી પ્થમ લિાઈમાં વપતા સાથરે ખભરે 
ખભફો મરેળવીિરે લિહીિરે જીત હાંસલ કરવા 
બદલ વપતાએ તરેમનુ ંિામ રણજીત કરી 
દીધંુ. બાળપણમાં ઓરી અછબિાંિરે 
કારણરે તરેમિી િાબી આખંિી દ્રષષટ ચાલી 
જતાં ચહેરા પર નિશાિ થઈ ગયા. એક 
આખંિી દ્રષષટ ચાલી જતાં તરેઓ કહેતા 
હતા, “ભગવાિરે મિરે એક આંખ આપી 
છરે , તરેથી તરેમાંથી હહનદુ, મસુસલમ, શીખ, 
વ્રિસતી, અમીર અિરે ગરીબ બધાં મિરે 

સરખા દેખાય છરે .” રણજીત સસહ 12 વર્મિા હતા ત્ારે તરેમિા વપતાનંુ 
અવસાિ થઈ ગ્ુ.ં એ પછી તરેમિરે સકુરચદકયા રજવાિંુ વપતા પાસરેથી 
વારસામાં મળ્ંુ. માતા રાજ કૌરે તરેમિરે મફોટાં કયધા. 20 વર્મિી ઉંમર સધુીમાં 
રણજીતસસહે પજંાબનુ ંસામ્ાર્જ ઊભુ ંકરી દીધંુ. 12 એવપ્લ, 1801િાં 
રફોજ રણજીતસસહ પજંાબિા મહારાજા બન્ા. તરેઓ અિરેક લિાઈ લડ્ા 
અિરે પયૂવ્મ પજંાબિા અિરેક વવસતારફો પર કબ્જો કય્યો અિરે એક મજબયૂત 
તથા શક્તશાળહી શીખ સામ્ાર્જિી સ્ાપિા કરી. અમતૃસરમાં 
હરમદંદર સાહહબિરે સફોિાથી જિહીિરે તરેિરે સવુણ્મમદંદરમાં પદરવર્તત ક્ુું 
હતુ.ં તરેઓ તરેમિા દરબારીઓિરે કહેતા હતા, “હંુ એક ખરેિયૂત અિરે લસપાહહી 
છંુ, મારે કફોઇ દેખાિફો કરવાિી જરૂર િથી. મારી તલવાર જ મારામાં એ 
ફરક લાવી દે છરે  જ રેિી મારે જરૂર છરે .”

વ�સુદોવ બળવંિ ફડકો ઃ  ભ�રિીય 
ઇમિહ�સન� પ્રથિ અ�રદ ક્ર�ંમિક�રી

રણજીિરસંહો  શક્તિશ�ળી 
સ�મ્�જ્યની સ્�પન� કરી હિી

જન્મચઃ 4 નિેમબર, 1845 | મકૃતુચઃ 17 ફેબ્ુઆરી, 1883 જન્મચઃ 13 નિેમબર, 1780   મકૃતુચઃ 27 જૂન, 1839

અંગ્રેજાેઅે ફડકેને 
પકડનારને 
રૂ. 50,000નું 
ઇનામ અાપવાની 
જાહેરાત કરી 
હતી. 

રણજીતસસંહે 
અમૃતસરના 
હરમંદિર 
સાદહબને 
સુવણ્ભમંદિર 
બનાવ્ું હતું.

અ�ઝ�દી ક� અિૃિ 
િહ�ોત્સવ

ભ�રિ
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બાબુ વીર કંુવરસસહ 1857માં થયરેલા ભારતિા પ્થમ 
સવતંત્રતા સંગ્રામિા મહાિાયક અિરે વીર યફોધ્ધા 
હતા, જ રેમણરે 80 વર્મિી જફૈ વયરે અગં્રરેજો સામરે લિહીિરે 

વવજય પ્ાપત કય્યો હતફો. અન્ાય વવરફોધી અિરે સવતંત્રતાપ્રેમી બાબુ વીર 
કંુવરસસહ એવા કુશળ સરેિાપતત હતા જ રેમણરે બબ્ટહીશ શાસિ સામરે 
અદમય સાહસિફો પદરચય આપયફો અિરે દેશિરે એકતા અિરે અખિંતાિા 
સયૂત્રમાં બાંધવાનુ ંપણ કામ ક્ુું. 13 
િવરેમબર, 1777િાં રફોજ બબહારિા 
ભફોજપરુ લજલલાિા જગદીશપુર 
ગામમાં જન્રેલા કંુવરસસહે 
વપતાિા અવસાિ બાદ પફોતાિા 
રજવાિાિી જવાબદારી સભંાળહી. 
બાળપણમાં તરેમનુ ંમિ ઘફોિેસવારી, 
તલવારબાજી અિરે કુશતી લિવામાં 
લાગતંુ હતુ.ં તરેઓ ્ધુ્ધકળામાં 
સપંયૂણ્મપણરે કુશળ હતા અિરે 
ગરેરીલા ્ધુ્ધમાં નિપણુ હતા. એમ માિવામાં આવરે છરે  કે જગદીશપરુિા 
જગંલફોમાં ‘બસદુરયા બાબા’ િામિા લસધ્ધ સંત રહેતા હતા, જ રેમિી 
પાસરેથી કંુવરસસહ દેશભક્ત અિરે સવતંત્રતાિા પાઠ શીખ્યા હતા. 
એટલાં માટે જ તરેઓ વારાણસી, મથરુા, કાિપુર, લખિઉ જ રેવાં અિરેક 
સ્ળફોએ જઈિરે બબ્ટહીશ શાસિ વવરધ્ધ બળવાિી યફોજિાઓ ઘિતા 
રહ્ા. તરેઓ અતં્ત બહાદુર હતા. તરેમિા વવરરે દકવદંતી છરે  કે તરેમિરે 
એક હાથમાં ગફોળહી વાગી ત્ારે એ જ ઘિહીએ એ હાથિરે કાપીિરે ગંગામાં 
પ્વાહહત કરી દીધફો હતફો અિરે કહંુ, “હે ગગંામૈયા, આપિા પુત્રિી આ 
ગરીબ ભરેટિફો સવીકાર કરફો.”  બાબ ુવીર કંુવરસસહ એટલાં લફોકવપ્ય 
હતા કે આજરે પણ બબહારિી અિરેક લફોકભારાઓમાં તરેમિી પ્શસંાિા 
ગીત ગાવામાં આવરે છરે . ક્રાંતતિા આ મહાિાયકનંુ અવસાિ 26 એવપ્લ, 
1858િાં રફોજ થ્ુ.ં 

કાલફોજી િારાયણ રાવ એવા સવતતં્રતા સરેિાિી, કવવ અિરે 
સામાલજક કાય્મકતધા હતા જ રેમિરે ‘કાલફોજી’ અથવા ‘કલિા’ 
િામરે પણ ઓળખવામાં આવરે છરે . કાલફોજી રાવિરે લફોકફો 

‘પ્જા કવવ’ ( લફોકફોિા કવવ) તરીકે પણ ઓળખરે છરે . 9 સપટેમબર, 
1914િાં રફોજ કણધાટકિા રત્ીહલલી ગામમાં જન્રેલા રાવ તરેલગંણાિા 
વારંગલ લજલલાિા રહેવાસી હતા. તરેમણરે નિઝામ વવરધ્ધ લફોક 

આદંફોલિનુ ં વિપણ સભંાળ્ુ ં એટલંુ જ 
િહીં પણ ભારતીય સવતતં્રતા સગં્રામમાં 
પણ ઉત્સાહભરેર ભાગ લીધફો હતફો. 
તરેમણરે તત્ાલીિ હૈદરાબાદ રાર્જિા 
સવતંત્રતા આદંફોલિમાં સદક્રય રીતરે ભાગ 
લીધફો હતફો અિરે તરે માટે તરેમિરે જ રેલમાં 
પણ પયૂરવામાં આવયા હતા. સાથરે સાથરે, 
તરેમણરે ભારતીય સવતતં્રતા સંગ્રામ માટે 
્વુાિફોિરે પ્ફોત્સાહહત કયધા. એટલુ ં જ 
િહીં, જીવિભર શફોષરત અિરે વધંચત 

લફોકફો માટે સઘંર્મરત રહ્ા. એટલાં માટે જ તરેમિાં તમામ કાય્યોમાં 
સમાજ પ્ત્રે તરેમિી પ્તતબધ્ધતા ઝળકે છરે . તરેઓ તરેલગંણા વવસતારમાં 
લફોક અધધકાર અિરે સામાલજક આર્થક મુદ્ાઓ પર અિરેક આદંફોલિફો 
સાથરે જોિાયરેલા રહ્ા. ભારતિી આઝાદી પછી 1958માં તરેઓ બરે વર્મ 
માટે આધં્રપ્દેશ વવધાિ પદરરદિા સભય પણ રહ્ા. તરેમણરે આધં્ર 
સરસવતી પદરરદ, આધં્રપ્દેશ સાક્ષરતા અકાદમીઓિા સભય અિરે 
તરેલગંણા રાઇટસ્મ એસફોલસએશિિા અધયક્ષ તરીકે પણ કાય્મ ક્ુું. 
તરેઓ આય્મસમાજ સાથરે જોિાયરેલા હતા. તરેમણરે પ્લસધ્ધ શાયર ખલીલ 
જીબ્ાિિી ઉદુ્મ કવવતાઓિફો અનવુાદ પણ કય્યો હતફો રાવિરે કાકાટહીયા 
્નુિ. તરફથી િફોક્ટરેટિી માિદ્ િહીગ્રી આપવામાં આવી હતી. ભારત 
સરકારે 1992માં તરેમિરે કળાિા ક્ષરેત્રમાં પદ્મ વવભયૂરણથી સન્ાનિત કયધા 
હતા. 13 િવરેમબર, 2002િાં રફોજ રાવનુ ંઅવસાિ થ્ુ ંહતંુ. n

કંુવરરસંહઃ 80 વર્્ગની ઉંિરિ�ં ક્ર�ંમિનું 
વડપણ સંભ�ળન�ર યુવ� ન�યક

અ�જીવન સંરર્્ગ કરિ� રહ્� 
ક્ર�ંમિક�રી કમવ ક�લ�ોજી ન�ર�યણ ર�વ

 તેમણે જે 
હાથમાં ગાેળી 
વાગી તે હાથને 
કાપીને ગંગામાં 
પ્રવાદહત કરી 
િીધિાે હતાે

1992માં 
રાવને પદ્મ 
તવભૂરણ 
પુરસ્ારથી 
સન્ાનનત 
કરવામાં હતા 

અ�ઝ�દી ક� અિૃિ 
િહ�ોત્સવ

ભ�રિ

જન્મચઃ 13 નિેમબર, 1777  મકૃતુચઃ 26 એવપ્લ, 1858 જન્મચઃ 9 સપ્ેટમબર, 1914  મકૃતુચઃ 13 નિેમબર, 2002
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લ�ોકશ�હીન� અ�ચ�ય્ગ

જન્ઃ 11 નવોમ્બર, 1888   િૃત્ુઃ 19 િ�ચ્ગ, 1982

ભારતની ્ોકશાહી પરંપરા આજ ેસમગ્ર વવશ્વને માગ્વ દશયાવી રહી છે. દેશની 
મજબૂત ્ોકશાહીમાં મોટંુ યોગદાન એ મહાન વવભૂતતઓનું પણ છે, જમેણે 
આઝાદીના સમયમાં તેનો પાયો નાખ્યો અને જીવનભર તેનું જતન ક્ુું. તેમણે 
દેશની આઝાદીમાં મહતવપૂણ્વ પ્રદાન આપ્ું અને આઝાદી પછી ટોચ પર હોવા છતાં 
હોદ્ાનો કે સત્ાનો મોહ ન રાખ્યો અને સાચા સેવક તરીકે ભારતીય ્ોકશાહી 
પરંપરાને મોખરા પર ્ાવવા બધું જ ન્યોછાવર કરી દીધું. આચાય્વ જીવટરામ 
ભગવાનદાસ (જબેી) કકૃપ્ાણી આવી મહાન વવભૂતતઓમાંની એક છે...

અાચાય્ભ કૃપલાણીને રાષ્ટ્રની પ્રગતતમાં 
અસાધિારણ અને અનુકરણીય યાેગિાન માટે 
યાિ કરવામાં અાવે છે. તેમણે પાેતાની જાતને 
યુવાનાે અને ગરીબ વગ્ભને સશતિ બનાવવા 

સમરપથિત કરી િીધિી હતી.
-નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

આચાય્મ જ રેબી કૃપલાણીનંુ િામ આજિી પરેઢહી માટે 
સામાન્ જ્ાિિા એ પ્શ્ન પયૂરતંુ મયધાદદત થઈ 
ગ્ંુ છરે , જ રેિાં જવાબમાં આઝાદી સમયરે 1947માં 

કોંગ્રરેસિા અધયક્ષ તરીકે તરેમનંુ િામ લરેવામાં આવરે છરે . પણ આચાય્મ 
કૃપલાણીનુ ંયફોગદાિ એિાથી ઘણંુ વધારે છરે . તરેમનંુ જીવિ, વત્મિ, 
વયવહાર અિરે વવચારફો પ્રેરણાદાયી છરે . ખાસ કરીિરે, દેશ આઝાદીિા 
75મા વર્મમાં તરેિાં મહાિાયકફોનંુ સ્રણ કરી રહ્ફો છરે  ત્ારે 
આચાય્મ કૃપલાણી વધુ પ્ાસંનગક બિી જાય છરે. હૈદરાબાદ (સસધ)
િા મધયમવગમીય પદરવારમાં 11 િવરેમબર, 1888િાં રફોજ જન્રેલા 
જ રેબીનુ ંપરંુ િામ જીવટરામ ભગવાિદાસ કૃપલાણી હતંુ. સસધમાં જ 
શાળાકહીય વ્શક્ષણ બાદ જ રેબી બફોમબરેિી વવલ્સિ કફોલરેજમાં સિાતક 
થયા. કહેવાય છ કે અભયાસ દરતમયાિ તરેમિરે ઇંકગલશ કવવતાઓથી 
જ રેટલફો  પ્રેમ થયફો એટલી જ િફરત અંગ્રરેજો તરફ થવા લાગી. એ 
સમયરે, બગંાળિા ભાગલાથી તરેઓ અંગ્રરેજોિા વવરફોધી થઈ ગયા, તફો 
કફોલરેજ રે તરેમિરે કરાચીિી િહીજ રે સસધ કફોલરેજમાં મફોકલી આપયા. પયૂણરેિી 
ફગ્ુ્મસિ કફોલરેજમાંથી તરેમણરે એમએ ક્ુું. 15 એવપ્લ, 1917િાં રફોજ 
મહાત્મા ગાંધી ચંપારણમાં સત્ાગ્રહ માટે મુઝફ્ફરપુર રેલવરે સ્ટરેશિરે 
ઉતયધા ત્ારે અિધી રાત્રરે સ્ટરેશિ પર તરેમનંુ સવાગત કરિારા જ રે 
બી કૃપલાણી જ હતા. જ રેબી ત્ારે મુઝફ્ફરપુરિી દિગ્રી કફોલરેજમાં 
ઇતતહાસિા પ્ફોફેસર હતા. બાપુિા સંપક્મ માં આવતા ફરી એક વાર 
અગં્રરેજો સામરેિફો રફોર બહાર આવયફો. આ સાથરે તરેમિાં જીવિમાં 
િવફો અધયાય શરૂ થયફો. ચપંારણયથી શરૂ થયરેલફો આ લસલલસલફો 
બાપુિા અવસાિ સધુી ચાલુ રહ્ફો. 1919માં થફોિફો સમય બિારસ 
હહનદુ ્નુિવર્સટહીમાં પ્ફોફેસર રહ્ા, પણ એ પછી 1920થી 1927 
સધુી તરેઓ ગાંધીજી દ્ારા સ્ાવપત ગુજરાત વવદ્ાપીઠિા કુલપતતિા 
આચાય્મ રહ્ા. અહીં તરેમિાં િામિી સાથરે ‘આચાય્મ’ શબ્ જોિાયફો. 
ગજુરાત અિરે મહારાષટ્માં અિરેક આશ્મફોિી જવાબદારી ગાંધીજીએ 
તરેમિરે સોંપી હતી. 1928માં મફોતીલાલ િહેર કોંગ્રરેસિા અધયક્ષ બન્ા 
ત્ારે જ રેબીિરે મહામતં્રી બિાવવામાં આવયા. 1936માં તરેમણરે સચુરેતા 

સાથરે લગ્ન કયધા, જ રે થફોિાં વર્યો પછી ઉત્રપ્દેશ તરેમજ દેશિાં પ્થમ 
મહહલા મખુ્યમતં્રી બન્ાં. દાંિહી યાત્રાથી માંિહીિરે સવવિય કાનયૂિ ભગં, 
ભારત છફોિફો આદંફોલિ અિરે િફોઆખલીિા રમખાણફો દરતમયાિ તરેઓ 
ગાંધીજીિી સાથરે રહ્ા. તરેઓ સવતતં્ર ભારતિા પ્થમ કોંગ્રરેસ અધયક્ષ 
બન્ા. િવરેમબર 1947માં પદંિત જવાહરલાલ િહેર સાથરે મતભરેદિરે 
પગલરે તરેમણરે આ હફોદ્ા પરથી રાજીિામંુ આપી દીધુ.ં 1950માં તરેઓ 
ફરીથી કોંગ્રરેસિા અધયક્ષપદ માટે ઊભા રહ્ા પણ આ વખતરે 
પરુરફોત્મદાસ ટંિિરે તરેમિરે હરાવી દીધા. તરેમણરે કોંગ્રરેસિા સભયપદેથી 
રાજીિામુ ંઆપી દીધુ ંઅિરે દકસાિ મજદયૂર પ્જા પાટટીિી સ્ાપિા કરી. 
થફોિાં સમય બાદ તરેમિફો પક્ષ સમાજવાદી પાટટીમાં જોિાઈ ગયફો અિરે 
તરેમાંથી પ્જા સમાજવાદી પાટટી િામિા િવા પક્ષિી રચિા કરી. 1952, 
1957, 1963 અિરે 1967 એમ ચાર વાર તરેઓ લફોકસભામાં ચયૂટંાયા. 
ભારતીય લફોકશાહહી પરંપરાિા ઇતતહાસમાં આચાય્મ કૃપલાણીનુ ંિામ 
એટલાં માટે પણ લરેવામાં આવરે છરે  કે વિાપ્ધાિ િહેરિી વવરધ્ધ 
અવવશ્વાસિફો પ્સતાવ લાવિાર તરેઓ પ્થમ િરેતા હતા. આ અગાઉ, 
કફોઇ વવપક્ષી િરેતાએ આ અંગરે વવચા્ુું પણ િહફોતુ.ં ચીિ સામરેિા 
્ધુ્ધમાં ભારતિી હાર બાદ તરેઓ આ પ્સતાવ લાવયા હતા. કહેવાય 
છરે કે કૃપલાણી િહેર  બાદ ઇનનદરા ગાંધીિા પણ એટલાં જ વવરફોધી 
હતા જ રેટલાં જ રેપી અિરે રામ મિફોહર લફોહહયા હતા. n
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પૂજ્ બાપુને અા અનાેખી 
શ્ર્ધિાંજનલ છે, જેમનાં ખાિી 

પ્રતેના પ્રેમથી બધિાં સુપદરરચત 
છે. અા તહેવારાેની માેસમમાં ખાિી 

અને હસતનશલ્પ ઉત્ાિનાેને 
પાેતાના જીવનનાે દહસાે બનાવવા 

તવચાર કરાે અને ભારતને 
અાત્મનનભ્ભર બનાવવાના સંકલ્પને 

મજબૂત કરાે

ખ�દીઅો ગ��રવ અપ�વ્યુંખ�દીઅો ગ��રવ અપ�વ્યું
‘સ્વદોશી’ની પહો લ‘સ્વદોશી’ની પહો લ

આપણો તતરંગો ગવ્વ, દેશભક્ત, ખુમારી રાષટટ્રની સામૂહહક ભાવનાનું 
પ્રતીક છે... 2 ઓટિોબરે ગાંધી જયંતીના દદવસે સુતરાઉ ખાદીમાંથી 

બને્ા વવશ્વના સૌથી મોટા રાષટટ્ર  ધવજને ્ેહમાં ફરકાવવામાં આવયો હતો. 
ખાદી અને ગ્રામોદ્ોગ પંચ (KVIC)એ મહાત્મા ગાંધીને સવષોચ્ સન્ાન 

આપવા માટે આ રાષટટ્ર ીય ધવજ બનાવયો છે. 

આ રાષટટ્ર  ધવજ 225 ફુટ ્ાંબો, 150 ફુટ પહોળો છે અને તેનું વજન આશરે 
1400 દક્ો છે. તેને બનાવવા માટે શ્રતમકોએ ્ગભગ 3500 ક્ાક સુધી 
કામ ક્ુું હ્ું. ધવજ બનાવવા માટે હાથથી કાંતે્ી અને હાથથી જ વણે્ી 

સુતરાઉ ખાદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવયો છે. આ ધવજ 33,750 સ્વેર ફુટના 
ક્ેત્રફળને આવરી ્ે છે. ધવજમાં અશોક ચક્રનો વયાસ 30 ફુટ છે અને ધવજ 

તૈયાર કરવામાં 70 ખાદી કારીગરોને 49 દદવસ ્ાગયા હતા. -નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન-નરોન્દ્ર િ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન
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