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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 

કોવવડકાળનાં ગ્રહણમાંથી બહાર આવી રહંુ છેકોવવડકાળનાં ગ્રહણમાંથી બહાર આવી રહંુ છે
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નનઃશુલ્ક વવતરણ

અર્થતંત્રની અર્થતંત્રની 
અમૃતયાત્રાઅમૃતયાત્રા
અર્થતંત્રની 
અમૃતયાત્રા

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા
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ફિટનેસનાે ડાેઝ 
અડધાે કલાક રાેજ
દરરોજ ફિટ રહેવું ખૂબ સરળ છે, મિત છે અને આજની ભાગતી-દોડતી 
જંદગીની સૌથી મહત્વની જરૂફરયાત પણ. આ્વામાં તમારી પાસે એક 
વ્વશ્ાસુ સાથી હોય જ ેતમને ભોજન, પાણીના ગ્ાસની સંખ્ા, તમારં 
્વજન અને ઊંઘ જ્ેવી મહત્વની જરફરયાતોનું સારી રીતે મોનનટરીંગ કરી 
આપે તો તેનાથી ઉત્તમ બીજુ ંશું હોઈ શકે? આ માટે સરકારે ફિટ ઇન્ડયા 
એપ ્ોંચ કરી છે. કે્દ્રીય રમતગમત અને યુ્વા બાબતોના મંત્ી અનુરાગ 
સસહ ઠાકુરે મેજર ધયાનચંદના જન્મફદ્વસ 29 ઓગસ્ટનાં રોજ આ એપ 
્ોંચ કરી હતી. આ એપ ફિટનેસ અંગે નાગફરકોને જાગૃત કરતી ફિટ 
ઇન્ડયા મુ્વમેન્ટનો હહસસો છે, જનેી શરૂઆત ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ મોદીએ 
‘ફિટનેસ કા ડોઝ, આધા ઘંટા રોજ’ મૂળમંત્ સાથે કરી હતી.

અાવી રીતે ડાઉનલાેડ કરાે

ખ
ાસસ

યત
ાે

ફિટ ઇન્ડિયા મવુમનેે્ કાેરાનાકાળમા ંતેની અસર અન ેપ્ાસંગિકતા 
સાબિત કરી િતાવી છે. ફિટ રહેવુ ંઅટેલુ ંમશુકેલ કામ નથી, જેટલંુ 
કેટલાંક લાકેાને ેલાિ ેછે. થાેડા નનયમાનેુ ંપાલન અને મહેનતથી તમે 
હંમશેા સ્વસ્થ રહી શકા ેછા.ે 'ફિટનસે કા ડાેઝ અાધા ઘટંા રાઝે' મંત્રમાં 
તમામનુ ંસ્વાસ્થ્ય છુપાયેલંુ છે.- નરેન્દ્ર માદેી, વડાપ્રધાન

ફિટ ઇન્ડિયા એપ લોન્ચનો 
સંપૂર્ણ વિફડિયો જોિા માટે 
ક્યુઆર કોડિ સ્કેન કરો

 ફિટ ઇન્ડિયા એપ 
ડિાઉનલોડિ કરિા માટે 
ક્યુઆર કોડિ સ્કેન કરો

ફિટ ઇન્ડયા મોબાઇ્ એપ મોબાઇ્ દ્ારા ફિટનેસ સતરનુ ંમોનનટરીંગ 
કર્વાની સવુ્વધા આપે છે. તમેાં ફિટનસે ્ે્વ્નો સ્ોર જોઈ શકાય છે, તમ ે
કેટ્ાં ડગ્ાં ચાલ્ા, કેટલુ ંઊંઘયા, કે્રીની માત્ા ્વગરેેન ેટે્ક કરી શકાય 
છે અન ેયોગય ભોજન ્્ેવાની પણ સચૂના હોય છે. તમેાં એનનમટેેડ વ્વફડયો 
અન ેવયક્તગત વ્વશશષટ જરૂફરયાતો પરૂી કરનારી ‘માય પ્ાન’ જ્ેવી અનોખી 
વ્વશષેતાઓ છે.  યાદ રાખ્વા માટે પ્રતત ક્ાકના હહસાબ ેસટેટગ કરી શકાય 
છે અન ેસમયની સાથે ફિટનસે સ્ોર અન ેદૈનનક પ્રવનૃત્તમાં થયે્ ી પ્રગતતની 
માહહતી પણ મળે્વી શકાય છે. ્ોકો પોતાની ફિટનસે અન ેપ્રવનૃત્તઓનો ડેટા 
બીજ વયક્તઓ સાથ ેશરે કરી શકે છે, જથેી બીજાઓંને પણ ફિટનેસ માટે 
અન ેજ્વનશૈ્ ીમાં પફર્વત્તન માટે પ્રફેરત કરી શકાય. આ એપ વયક્તઓ, 
સમહૂો, શાળાઓ અન ેસગંઠનોના ફિટ ઇન્ડયા કાય્તક્રમો, સર્ટફિકેટ પ્રોગ્ામ 
્વગરેેમાં ભાગ ્ે્વા માટેની તક પણ પરૂી પાડે છે. ્ોકો આ પ્ેટિોમ્તનો 
ઉપયોગ કરીન ેપોતાની ફિટનેસ-સિળતાની કહાનીઓ શરે કર્વા માટે પણ 
કરી શકે છે. 

 વધુ માહહતી મારે https://fitindia.gov.in/ પર કકલિક કરો
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સંપાદક
જયદીપ ભરનાગર,
મુખ્ય મહાનિદેશક,
પ્રેસ ઇન્ફોમ્મશિ બ્ુરફો,િવી દદલ્હી

પરામશ્મ સંપાદક
સંતોરકુમાર

ટહીમ
વવભોર શમમા, ચંદન કુમાર 
ચૌધરી, સુમીત કુમાર (અંગ્રેજી), 
અનનલિ પરેલિ (ગુજરાતી), 
કોરેરુ શ્ાવણી (તેલુગુ), નદીમ 
અહેમદ (ઉદુ્ષ), સોનનત કુમાર 
ગોસવામી (આસામીઝ), વવનયા 
પીએસ (મલિયાલિમ)

દિઝાઇિ ટહીમ
શયામ શંકર તતવારી, 
રવવન્દ્રકુમાર શમમા, દદવયા 
તલિવાર, અભય  ગુપતા

પ્કાશક અિરે મુદ્રક
સત્ેન્દ્ર પ્રકાશ,
મુખ્ય મહાનનદેશક, બીઓસી
(બ્યૂરો ઓફ આઉરરીચ એન્ડ 
કમ્ુનનકેશન વતી)

મુદ્રણઃ અરાવલલિ વપ્રન્ટસ્ષ એન્ડ 
પબબલિશસ્ષ પ્રાઇવેર લલિતમરેડ, 
W-30 ઓખલિા ઇન્ડસ્ટ્ ીયલિ 
એદરયા, ફેઝ-રુ,
નવી દદલ્ી-110020

વર્ષ: 2 ,અંકઃ 07 | 1-15 ઓક્ોબર, 2021

સંદેશાવયવહારનું સરનામું 
અને ઇમેલિ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ 
આઉટરીચ એનિ કમ્ુનિકેશિ,
સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, િવી 

દદલ્હી-110003
ઇમેલિઃ response-nis@pib.gov.in         

 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

RNI No. : 
DELGUJ/2020/78810

સંરક્ષણ નનકાસના કેન્દ્ર તરીકે 
ઓળખ બનાવતું ભારત

આધુનનક ભારતના નનમમાણનું સપનું જોનારા સેનાનીઓ

અર્થતંત્રની અમૃતયાત્રા

કવર સ્ોરી નાણાંકીય ્વષ્ત 2021-22નાં પ્રથમ ્્વાટ્તરમાં જડીપી વ્વકાસદરના ઐતતહાસસક 
આંકડા સંકેત આપે છે કે આગામી સમયમાં અથ્તતંત્ ્વેગ પકડશે   પેજ 16-26

અંદરના પાને...

આઝાદીના અમૃત મહોત્સ્વમાં આ ્વખતે ્ા્ બહાદુર શાસ્તી, ્વીરચંદ્ સસહ 
ગઢ્વા્ી, ડો. એની બેસન્ટ અને ઉત્ક્ મણણ ગોપબંધુ દાસની ગાથા  પેજ 38-41

સમાચાર સાર 

હવે સવચ્છતા તમશનમાં આત્મનનભ્ષરતા તરફ

સરદાર ધામઃ વવદ્ાથથીઓનાં શૈક્ષણણક અને વવકાસનો પાયો 

હરેકૃષણની જમે ‘મેક ઇન ઇલન્ડયા’ પ્રોડક્્ટસને અપનાવવા આહવાન

પેજ 4-5

ફ્ેગશીપ યોજના રાષટ્ીય સ્વચ્છતા તમશનના સાત ્વષ્ત | પેજ 10-12

અમદા્વાદમાં સરદાર ધામનું ઉદઘાટન | પેજ 15

સ્વામી શ્ી્ પ્રભુપાદની 125મી જન્મજયંતીએ ્વડાપ્રધાનનું સંબોધન | પેજ 27

સંરક્ષણ, કૃષર અને રેક્સરાઇલિ ક્ષેત્રમાં આત્મનનભ્ષરતા મારે નનણ્ષયો
કેબબનેટના મહત્વના નનણ્તયો | પેજ 28-29
‘સપોર્ટસ્ષ કલ્ચર’ના નવા હીરો

સપોર્ટસ્ષમાં ભવવષય મારે તૈયાર થઈ રહંુ છે ભારત 

રસીકરણ તમારા પદરવારનું સુરક્ષ કવચ

BRICS બન્ો અસરકારક અવાજ

સવ્ષગ્રાહી શશક્ષણ પ્રણાલલિ ક્ાંતતકારી પદરવત્ષનનું માધયમ 

પેરાસ્મ્પકમાં ભારતીય એથ્ીટ્સની સિળતા દેશ માટે પ્રેરણા | પેજ 30-31

 સપોટ્સ્ત કલ્ચર અંગે કે્દ્રીય રમગમત મંત્ી અનુરાગ ઠાકુરનો ્ેખ | પેજ 32-33

કોરોના સામેની ્ડાઈમાં ભારત અગ્ેસર | પેજ 34-36

વ્વશ્ સંમે્નમાં ્વડાપ્રધાન મોદીનું સંબોધન | પેજ 37

પ્રથમ શશક્ષક પ્વ્ત પર પાંચ ન્વી શરૂઆત | પેજ 42-44

સમાજવાદના ઘડવૈયા 
્ોકનાયક જપેી અને ડો. રામ મનોહર ્ોહહયા | પેજ 8-9

ઉત્તરપ્રદેશમાં ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ મોદી દ્ારા 
ફડિેનસ કોફરડોર અને રાજા મહે્દ્ પ્રતાપ સસહ 
યુનન્વર્સટીની ભેટ  પેજ 13-14

ગાંધીજીના લસધિાંતો માનવતાની રક્ષા 
મારે માગ્ષદશ્ષક તરીકે કાય્ષ કરે છે
રાષટ્વપતા મહાત્ા ગાંધીની 152મી જન્મજયંતીએ ્વાંચો 
્વડાપ્રધાને ગાંધીજ અંગે કરેલું સંબોધન   પેજ 06-07
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સંપાદકની કલમે..
સાદર નમસ્ાર

કોવ્વડની ્વૈનશ્ક મહામારી દરતમયાન 130 કરોડ ભારતીયોએ આત્નનભ્તર બન્વાનો સંકલપ ્ીધો. આજ ે
આત્નનભ્તર ભારત દરેક ભારતીયના મન-મસસતષ્કમાં છ્વાયેલું છે. આપણે બધાં આ સપનાને સંકલપના 
સ્વરૂપમાં પફર્વર્તત થતાં જોઈ રહ્ા છીએ. આજ ેઆત્નનભ્તર ભારત માત્ શબ્દ નહીં, દેશની વ્વકાસયાત્ાનો 
મંત્ બની ગયો છે. 

દેશ્વાસીઓની આ ઊજા્ત અને શક્ત જાળ્વી રાખ્વા માટે કે્દ્ સરકારના દરેક સતરે સતત કામ ચા્ી રહંુ 
છે, કારણ કે આત્નનભ્તર ભારતનો અથ્ત માત્ આયાત ઓછી કર્વાનો નહીં, દેશની યુ્વા ક્ષમતા, રચનાત્કતા 
અને કૌશલ્ને ્વધાર્વાનો પણ છે. આ દ્ણષટકોણથી કે્દ્ સરકારે કોવ્વડની આપનત્તને અ્વસરમાં બદ્ી. એ 
જ રીતે ‘જાન ભી જહાન ભી’નો મંત્ અને જાન-મા્ની સ્ામતીની સાથે સાથે અથ્તતંત્ને પણ આગળ ્વધાયુું 
છે. આ પ્રયાસોના પફરણામે જ અથ્તતંત્માં પણ સકારાત્કતા દેખાઈ રહી છે. કોવ્વડ હો્વા છતાં કે્દ્ સરકારના 
મજબૂત આર્થક મેનેજમેન્ટને કારણે એક ્વષ્તમાં ભારતની જડીપી ન્વી ઊંચાઇઓ પર પહોંચી. અથ્તતંત્ની આ 
સિળ યાત્ા આ અંકની ક્વર સ્ટોરી બની છે. 

અહીં એ મહત્વપૂણ્ત છે કે ઝડપી ગતતથી રસીકરણને કારણે આ શક્ય બનું છે. ભારત દરરોજ ન્વા રેકોડ્ત  
સ્ાપીને વ્વશ્માં સૌથી ્વધુ ઝડપથી રસીકરણ કરનાર દેશ બની ગયો છે. સમાજને સાથે ્ઈને ચા્નારી 
સરકારની નીતત, નનણણાયક સાબબત થઈ રહી છે. સમાજ્વાદના જનક કહે્વાતા જયપ્રકાશ નારાયણ (જપેી)-
રામ મનોહર ્ોહહયાના વયક્તત્વની કહાની, ફિટ ઇન્ડયા તથા રમતગમતની દુનનયામાં ભારતના ન્વા રેકોડ્ત  
અંગેના ્ેખ પણ આ અંકમાં સામે્ છે. 

શશક્ષણ હોય કે પછી સ્વચ્છતા તમશન, ભારત દરરોજ ન્વી પટકથા ્ખી રહું છે. શશક્ષણમાં ન્વા ફરસચ્ત 
થઈ રહ્ા છે, તો સ્વચ્છતાનું આંદો્ન હ્વે શૌચા્યના નનમણાણ પૂરતું મયણાફદત ન રહેતાં ન્વા સ્ટાટ્ત -અપને 
જન્મ આપી રહંુ છે. દેશ બાપુની 152મી જન્મજયંતત મના્વી રહંુ છે, ત્ારે ગાંધીજના વ્વચારોનું મહત્વ 
અને પ્રાસંનગકતા અંગે ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ મોદીએ અગાઉ કરેલું સંબોધન આ અંકની વ્વશશષટતા છે. અમૃત 
મહોત્સ્વની શ્ેણીમાં ્ા્ બહાદુર શાસ્ી, ્વીરચંદ્ સસહ ગઢ્વા્ી, એની બેસન્ટ અને ઉત્ક્ મણણ ગોપબંધુ 
દાસની પ્રેરક જ્વનગાથા ભારતના સંકલપને ્વધુ મજબૂત કરે છે. 

કોવ્વડ પ્રોટોકો્નું પા્ન કરતા સ્ામત રહો અને તમારા સૂચન  અમને મોક્તા રહો. 

સરનામું:  રૂમ નંબર-278, 
બીજો માળ, બ્યૂરો ઓફ આઉરરીચ 
એન્ડ કમ્ુનનકેશન,
સયૂચના ભવન, નવી દદલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in (જયદીપ ભટનાગર)



નૂ ઇન્ડયા સમાચારના તમામ અંકો નનયતમત રીતે મળતા રહે છે. ‘ગાગરમાં 
સાગર’ ભરતા તમામ અંક ભારત સરકારના કાયયોની ્ેટેસ્ટ માહહતી આપે 
છે, જનેાથી જ્ાનમાં વૃધ્ધિની સાથે સાથે એ પણ ખબર પડે છે કે ્વડાપ્રધાન 
નરે્દ્ મોદીના ‘સબકા સાથ-સબકા વ્વકાસ-સબકા વ્વશ્ાસ અને  સબકા 
પ્રયાસ’ના મંત્ને કારણે દેશ ન્વી ઊંચાઇઓને સપશશી રહ્ો છે. સપટેમબર 
મહહનાના અંકમાં ડો. સ્વ્તપલ્ી રાધાકૃષણન અને કણણાટકના ભાગીરથ 
વ્વશ્ેશ્રૈયાના જ્વન અંગે મહત્વપૂણ્ત પ્રેરક માહહતી મળી.

girishchpande@gmail.com

પ્રતતભાવ
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જનભાગીદારી દ્ારા જનકલ્ાણ અને જગકલ્ાણ મા ટ્ે  કર્તવ્યભાવથી 
જનભાગીદારી દ્ારા જનકલ્ાણ અને જગકલ્ાણ મા ટ્ે  કર્તવ્યભાવથી 

પ્ેરાઇને વવકાસની નવી ્યાત્ાને જન આંદોલન ્બનાવવાનો 
પ્ેરાઇને વવકાસની નવી ્યાત્ાને જન આંદોલન ્બનાવવાનો 

આ જ સમ્ય છે, આ જ સમ્ય છે, ભારરનો અણમોલ સમ્ય છે
આ જ સમ્ય છે, આ જ સમ્ય છે, ભારરનો અણમોલ સમ્ય છે

નવા ભારતનાો સંકલ્પનવા ભારતનાો સંકલ્પ

સમાચારસમાચાર
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નનઃશુલ્ક વવરરણ

સસબબકાકા  પ્રપ્રયાયાસસ

નૂ ઇન્ડયા સમાચારમાં મહત્વપૂણ્ત નનષ્કષ્ત આપતી 
માહહતી પ્રાપત થઈ રહી છે. 1-15 જુ્ાઇના અંકમાં 
કોવ્વડ, ફ્ેગશીપ યોજના, ખેડૂત હહત, જએસટીની 
જોગ્વાઈ સહહતના તમામ વ્વષય પ્રેરક અને પ્રશંસનીય 
છે.  આપના તમામ અંકના વ્વષયોની માહહતી 
જનમાનસ સુધી પહોંચાડ્વાનો મહત્વનો દસતા્વેજ છે. 
આ્વા સરસ પ્રકાશન માટે સંપાદક અને તેમની ટીમનો 
હાર્દક આભાર.

અરવવદ યાદવ
 yadavarvind1965@gmail.com

મને નૂ ઇન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન ્વાંચ્વા 
મળયું. આ એક માહહતીપ્રદ મેગેઝીન છે કારણ 
કે મને તેમાં દેશની પ્રગતત અંગે સાચી માહહતી 
જાણ્વા મળે છે. મેગેઝીનના આગામી અંકોની 
રાહ જોઉં છંુ.

-ગોડમે કાજોલુંગ, મણણપુર  

નૂ ઇન્ડયા સમાચારનો સપટેમબર 
મહહનાનો પ્રથમ અંક મળયો. અમૃત 
મહોત્સ્વ અંતગ્તત વ્વવ્વધ કાય્તક્રમો પર 
આધાફરત અંક માહહતીપૂણ્ત હતો અને 
બદ્તા ભારતના સ્વરૂપને સુંદર રીતે 
રજૂ કર્વામાં આવયું છે. દૂરદશ્તન પર 
પણ સારી ્વાચન સામગ્ી ્વાંચ્વા મળી. 
સ્વતંત્તા સંગ્ામમાં ભાગ ્ેનારા અનેક 
સ્વતંત્તા સેનાનીઓને આ અંકમાં વ્વશેષ 
મહત્વ આપ્વા માટે આભાર. સંતુસ્ત 
અને માહહતીપ્રદ સામગ્ીને કારણે આ 
અંક ઉપયોગી અને સંગ્હણીય છે.

જગદીશ શમમા
jagdishpushpa@gmail.com

નૂ ઇન્ડયા સમાચાર સરસ મેગેઝીન છે. હંુ એક 
ડોકટર છંુ. તમને તમારી સમગ્ ટીમને ખૂબ ખૂબ 
શુભેચ્છાઓ અને આભાર.

ડો, વપ્રયેન્દુ સુમન 
 priyendusuman@gmail.comતમારા સૂચનાે અમને માેકલાે

સંદેશાવયવહારનું સરનામું 
અને ઇમેલિ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ આઉટરીચ 
એનિ કમ્ુનિકેશિ,

સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, 
િવી દદલ્હી-110003

ઇમેલિઃ response-nis@pib.gov.in 

નૂ ઇન્ડયા સમાચાર  | 01-15 ઓક્ોબર, 2021 3



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ઓક્ટોબર, 20214

ભારતિા ્ુવાિફોમાં દેશ માટે કંઇક કરવાિફો જુસસફો 
છરે  અિરે પફોતાિા સપિાઓિરે િવી ઊિાિ આપવા 

માટેિી મહતવાકાંક્ા પણ છરે . આ મહતવાકાંક્ા સાકાર કરવા 
તરેમિરે સાચું માર્મદશ્મિ મળરે  અિરે વિહીલફોિા અનુભવિફો લાભ 
મળરે  તરેવા વવચાર સાથરે કેનદ્ર સરકારે ‘બુઝુરગો કહી બાત-દેશ 
કે સાથ’ િામિા અિફોખા કાર્મક્રમિી શરૂઆત કરી છરે . તરેિફો 
હેતુ વિહીલફો અિરે ્ુવાિફો વચ્રે સંવાદ વધારવાિફો છરે , જ રેથી 
્ુવાિફોિી ઊર્્મ અિરે વિહીલફોિફો અનુભવ દેશિરે આરળ 
લઈ જવામાં સહારક બિરે. આઝાદીિા અમૃત મહફોત્સવમાં 
વિહીલફોિરે સામરેલ કરવાિી આ અિફોખી રીત છરે . આ એવફો 
અિફોખફો કાર્મક્રમ છરે , જ રેમાં દેશિી ્ ુવા પરેઢહી પફોતાિી જયૂિી પરેઢહી 
એટલરે કે 95 વર્મથી ઉપરિી વરિા વિહીલફો સાથરે સમર પસાર 
કરશરે અિરે તરેમિી સાથરે વાતચીત કરશરે. આ વાતચીતિફો 60 
સરેકનિિફો વવદિરફો www.rashtragaan.in પર અપલફોિ 
શકાર છરે . ્ુવાિફો હંમરેશા પફોતાિા વિહીલફો પાસરેથી શીખવા 

તૈરાર રહે છરે  એ ભારતીર પરંપરાિી ઓળખ છરે . ગુરુ-શશષર 
પરંપરા હફોર, પદરવાર કે ઓદફસમાં વિહીલફોિી ભયૂમમકા હફોર, 
્ુવાિફો હંમરેશા પફોતાિાથી મફોટાંઓ પાસરેથી શીખ્યા છરે , 
સમજ્ા છરે . આ અિફોખા પ્રાસથી આરામી 25 વર્મમાં 
ભારતિરે શક્તશાળહી બિાવવાિા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા 
સંકલપિરે િવી દદશા મળશરે.

વવશ્વિા સૌથી ઊંચા રફોિ પર રાિહી ચલાવવાિી ઇચ્ા હફોર તફો 
તમરે લરેહ જઈ શકફો છફો. લરેહથી પેંરોંર સરફોવર સધુી 18,600 

ફુટિી ઊંચાઇ પર આવરેલા કેલા શીર્મિરે પાર કરતાં એક િવફો રફોિ 
સામાન્ય લફોકફો માટફો ખલુલફો મયૂકવામાં આવરફો છરે . સામાન્ય જિતા 

માટે વાહિ ચલાવવા રફોગર વવશ્વિફો 
આ સૌથી ઊંચફો રફોિ છરે . આ રફોિ 
સરહદ સલામતીિી સાથરે સાથરે 
પયૂવ્મ લિાખમાં પર્મટિિરે પ્ફોત્સાહિ 
આપવામાં મહતવિી ભયૂમમકા 

ભજવશરે અિરે તરેિાથી સ્ાનિક  લફોકફોિફો સામાજજક અિરે આર્થક 
વવકાસ પણ થશરે. વ્યૂહાત્મક રીતરે મહતવપયૂણ્મ આ રફોિનુ ંઉદઘાટિ 
લિાખમાં કરવામાં આવ્ુ ંછરે . ભારતીર સરેિાિી 58 એનનજનિરર 
રેજીમરેન્ટ દ્ારા બિાવવામાં આવરેલફો આ રફોિ લરેહ (જીર રાલથી 
તાંરત્સરે)થી કેલા પાસિરે પાર કરીિરે પેંરોંર સરફોવર સધુીિા 41 
દકલફોમીટર સધુીિાં પ્વાસિરે ઘટાિશરે. આ માર્મનુ ંનિમમાણ દશમાવરે 
છરે  કે કેનદ્ર સરકાર સરહદી વવસતારફોમાં માળખાકહીર સવુવધા, ખાસ 
કરીિરે રસતા અિરે પલુફોિાં નિમમાણ માટે કેટલી રભંીર છરે .

‘ઘરનુ ંઘર’ એ દરેક સામાન્ય િારદરકનંુ સપનુ ંહફોર છરે . પણ આ 
સપિાિરે પયૂરંુ કરવા માટે પફોતાિા રામ કે ઘરિી પાસરેિી પફોસ્ટ 

ઓદફસમાંથી જ લફોિ મળહી ર્ર તફો કેટલુ ંસારંુ. પણ કેનદ્ર સરકારે 
પફોસ્ટ ઓદફસ દ્ારા જ સામાન્ચ લફોકફોિરે તરેમિાં ઘર સુધી બરેન્ક 
પહોંચાિહી દીધી છરે . અિરે હવરે પફોસ્ટ વવભારરે તરેિી સરેવાિાં વવસતરણિાં 
ભાર રૂપરે િવી પહેલ કરી છરે , જ રેિાં અતંર્મત લફોકફો ટપાલ વવભારિી 
ઇનનિરા પફોસ્ટ પરેમરેન્ટ્ટસ બરેન્ક (IPBB)માંથી ઘર ખરીદવા માટે લફોિ 
પણ લઈ શકે છરે . આ માટે IPBB અિરે દેશિી અગ્રણી હાઉસસર 
ફાઇિાનસ કંપિી-એલઆઇસી હાઉસસર ફાઇિાનસ જલમમટેિ 
(LICHFL)એ તાજ રેતરમાં જ એક કરાર કરગો છરે , જ રે અતંર્મત IPBBિા 
4.5 કરફોિથી વધુ ગ્રાહકફોિરે મકાિ માટેિી લફોિિી સવુવધા મળશરે.

‘બુઝુરાગો કી બાત-દેશ કે સાર’માં યુવાનાેને 
વડીલાેનું માર્થદશ્થન અાપવામાં અાવશે

લડાખમાં તવશ્વનાે સાૌરી ઊંચાે 
રાેડ; ડ્ાઇતવંર કરી શકાશે

હવે ઇન્ડિયા પાેસ્ટ પેમેન્્ટસ 
બેન્કમાંરી પણ હાેમ લાેન મળશે

સમાચાર સાર
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જો તમારી ટ્ાનસફર બીર્ રાજ્માં થઈ હફોર અિરે ત્ાં જઈિરે 
િવરેસરથી રજીસ્્ટરેશિ કરાવવાિી ચચતા હફોર તફો નિસચિંત 

થઈ ર્વ. સવુવધાઓિાં કેનદ્રરીરકરણ દ્ારા લફોકફોિરે સવુવધા 
પયૂરી પાિતી કેનદ્ર સરકારે ‘ભારત સીદરઝ- BH’ િી શરૂઆત 
કરી છરે , જ રેથી વાહિફોનુ ંસરળતાથી રજીસ્્ટરેશિ થઈ શકે અિરે 
પદરવહિ સરળ બિરે. અમતૃ મહફોત્સવિા વર્મમાં ‘એક ભારત-
શ્રેષ્ઠ ભારત’િી ભાવિાિરે મજબયૂત કરતાં સરકારે સરંક્ણ 
કમ્મચારીઓ, કેનદ્ર-રાજ્ સરકારિા કમ્મચારીઓ, ર્હેર સાહસફો, 
ખાિરી ક્રેત્ર, જ રેમિી ઓદફસ ચાર કે તરેિાથી વધ ુ રાજ્-
કેનદ્રશાજસત પ્દેશફોમાં હફોર, તરેમાં કામ કરતા કમ્મચારીઓિરે મફોટહી 
રાહત આપી છરે . હવરે તરેઓ પફોતાિા િવા વાહિનુ ં રજીસ્્ટરેશિ 
‘ભારત સીરીઝ- BH’માં કરાવી શકે છરે , જ રેથી એક રાજ્માંથી 
બીર્ રાજ્માં ટ્ાનસફર બાદ િવરેસરથી રજીસ્્ટરેશિ કરાવવાિી 

જરૂર િ પિે. આ સવુવધા હાલમાં સવચૈ્ચ્ક ધફોરણરે ઉપલબ્ધ 
રહશરે. પણ આ અરંરેનુ ંર્હેરિામુ ંબહાર પડ્ા બાદ િવી ‘BH’ 
સીદરઝિા વાહિફોએ રજીસ્્ટરેશિ ટ્ાનસફ કરવાિી જરૂર િહહી પિે 
અિરે તરે સમગ્ર દેશમાં માન્ય રણાશરે. અત્ાર સધુી એવુ ંહતંુ કે 
અન્ય રાજ્માં જઈિરે લફોકફો એક વર્મ માટે જ જયૂિા રજીસ્્ટરેશિિરે 
આધારે વાહિ ચલાવી શકતા હતા અિરે માજલકે નિજચિંત 
સમરમરમાદાિી અદંર િવા રાજ્િા આરટહીઓમાંથી િવરેસરથી 
રજીસ્્ટરેશિ કરાવવુ ંપિતુ ંહતુ.ં

ભારતિરે કુપફોરણમાંથી મુ્ ત કરવાિા સકંલપિરે સાકાર 
કરવા માટે કેનદ્ર સરકાર રફોજિાઓિરે પારાિા સતરે 

અમલી કરી રહહી છરે , ત્ારે કેટલીક સસં્ાઓ અિફોખી પહેલ 
કરી રહહી છરે  જ રે લફોકફોમાં ર્ગમૃત ફેલાવવાિી સાથરે સાથરે સવસ્ 

માતતૃવ માટે પણ કામ કરી રહહી 
છરે . સપટેમબર મહહિામાં રફોજવામાં 
આવતા પફોરણ માસમાં કેનદ્રરીર 
ગહૃમતં્રી અમમત શાહિા સસંદીર 

વવસતાર રાંધીિરરમાં ‘પૌષષટક લાિુ વવતરણ રફોજિા’ શરૂ 
કરવામાં આવી છરે . આ રફોજિા અતંર્મત રાંધીિરર વવસતારમાં 
આશરે 7,000 રભ્મવતી મહહલાઓિરે બાળકિા જન્મ સધુી 
કુપફોરણ સામરે લિવા માટે દર મહહિરે 15 પૌષષટક લાિુ મફત 
આપવામાં આવશરે. કેનદ્રરીર ગહૃમતં્રી અમમત શાહે તરેિી 
શરૂઆત કરાવી હતી અિરે બબિસરકારી સસં્ાઓએ તરેિી 
જવાબદારી ઉ્ઠાવી છરે . મહહલાઓિરે રભમાવસ્ા દરમમરાિ 
સૌથી વધુ જરૂર પફોરણિી હફોર છરે અિરે તરેિરે ધરાિમા રાખતા 
એવા લાિુ તૈરાર કરીિરે વહેંચવામાં આવી રહ્ા છરે , જ રેમાં 
પ્ફોટહીિ, ઘી, વવટામીિ જ રેવા પફોરક તતવફો હફોર છરે . આ લાિુ એક 
મહહિા સધુી બરિતા િથી. n

સરભા્થ મફહલાઅાેને પાૌષ્ટિક 
લાડુ અાપવામાં અાવ્ા

ભારત સસરીઝમાં વાહનાેનું રજીસે્ટશનઃ
અેક ભારત-શ્ેષ્ઠ ભારતની નવી અાેળખ

દેશિી મહહલા શક્તિી મજબયૂતી વરર િવા ભારતનંુ સપનું 
અધયૂરંુ છરે . છરેલલાં સાત વર્મમાં કેનદ્ર સરકારિા કાર્મક્રમફો અિરે 

રફોજિાઓમાં મહહલાઓ કેનદ્રસ્ાિરે રહહી છરે . સશસ્ત્ર દળફોમાં 
કારમી કમમશિિી દદશામાં પરલુ ંલરેતાં દેશિી દદકરીઓિરે વધુ 
એક આઝાદી મળહી છરે . હવરે તરેઓ િરેશિલ દિફેનસ એકેિેમી 
(NDA) અિરે િરેવલ એકેિેમીમાં એિમમશિ લઈ શકે છરે . તરેમિરે 
એિિહીએ અિરે િરેવલ એકેિેમીમાં તાલીમ બાદ કારમી કમમશિ 
અધધકારી તરીકે નિ્ુ્ ત કરી શકાશરે. ઉલલરેખિીર છરે કે અત્ાર 
સધુી તરેમાં માત્ર પરુુરફો જ પ્વરેશ મરેળવી શકતા હતા. મહહલાઓિરે 
માત્ર 10 બબિ-લિાકુ દળફોમાં જ ભતતી કરવામાં આવતી હતી, પણ 
સરકારે આ બંિરે સંસ્ાઓમાં પ્વરેશ આપવાિફો નિણ્મર કરગો છરે . 
હાલમાં એિમમશિ પ્દક્રરાિરે અમંતમ રૂપ આપવામાં આવી રહંુ 
છરે . આ વરષે 14 િવરેમબરિાં રફોજ રફોર્િારી એિિહીએિી પરીક્ામાં 
પણ મહહલાઓિરે સામરેલ કરવામા આવશરે. કેનદ્ર સરકારિા આ 
નિણ્મરથી દેશિી અિધી વસમતિરે તરેમિફો હક મળરફો છરે .

ફદકરીઅાે હવે અેક ડરલું અારળ, 
અેનડીઅેમાં ભરતી રઈ શકશે

સમાચાર સાર
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રાંધીજીના સસધધાંતાે 
માનવતાના રક્ષણ માટે 
માર્થદશ્થક તરીકે કાય્થ કરે છે

ઇમતહાસમાં એવું ક્ારેર બનું િથી જ્ારે કફોઇ વરક્તિફો વહહીવટ સાથરે દયૂર-
દયૂર સુધી સંબંધ િ હફોર અિરે તરે સત્ અિરે અહહસાિી તાકાતિા જોરે સદી જયૂિા 
સામ્ાજ્િરે હચમચાવી મયૂકે, એટલું જ િહીં પણ દેશભ્તફોમાં આઝાદીિી ભાવિા 

જરાવરે. મહાત્મા રાંધી આવી જ વરક્ત હતા અિરે સત્ાથી આટલી દયૂર રહેવા છતાં 
આજરે પણ કરફોિફો લફોકફોિા હૃદરમાં રાજ કરી રહ્ા છરે . તમરે કલપિા કરી શકફો છફો કે જ રેમિરે 
રાંધીજી ક્ારેર િહફોતા મળરા તરેઓ પણ તરેમિાં જીવિથી પ્ભાવવત થરા હતા. માટટીિ 
લ્ુથર કકર જુનિરર હફોર કે િરેલ્સિ મંિેલા, તરેમિાં વવચારફોિફો આધાર મહાત્મા રાંધી અિરે 
તરેમનું વવઝિ હતું. આજરે લફોકશાહહીિી વરાખ્યાિફો મરમાદદત અથ્મ રહહી રરફો છરે  કે જિતા 
પફોતાિી પસંદરીિી સરકાર ચયૂંટે અિરે સરકાર જિતાિી અપરેક્ા પ્માણરે કામ કરે. પણ 
મહાત્મા રાંધીએ લફોકશાહહીિી અસલી તાકાત પર ભાર મયૂક્ફો. તરેમણરે લફોકફોિરે સરકાર 
પર આધાર રાખવાિરે બદલરે સવાવલંબી બિવાિી દદશા દશમાવી. રાંધીજી આઝાદીિી 
લિાઈ લડ્ા એ વાત મહતવિી છરે  પણ રાંધીજીિાં કારગો આઝાદી પયૂરતા મરમાદદત 
િહફોતાં. રાંધીજીએ એવી સમાજ વરવસ્ાનું બીિંુ ઝિપ્ું, જ રે સરકાર પર આધાદરત 
િ હફોર. મહાત્મા રાંધી પદરવત્મિ લાવરા, એ સવ્મવવદદત છરે , પણ એ કહેવું તદ્દિ રફોગર 
રણાશરે કે તરેમણરે લફોકફોિી આંતદરક શક્તિરે જરાવીિરે પદરવત્મિ લાવવા માટે તૈરાર 

મહાત્ા િાંધી, 
ભારતની 
અાઝાદીની 
લડાઈમાં 
કેન્દ્રસ્થાને હતા, 
પણ અેક ક્ષણ 
માટે અાપણે અે 
પણ વવચારવું 
જેઇઅે કે િાંધીજી 
અાઝાદ ભારતમાં 
જન્મા હાેત તાે 
તેઅાે શું કરત ?

ગાંધીજી કહેતા હતા કે સમાજના અતંતમ હરોળમાં ઊભકેલી વયક્ત સયુધી 
લાભ પહોંચાડેિ તકે જ સાચો નનર્ણય અનકે સાચી યોજનાઓ. ગાંધીજીની 
આ મળૂ ભાિનાનકે ચફરતાર્ણ કરિા માટે િત્ણમાન કે્દ્ર સરકારે ભરપૂર 
પ્રયાસ કયયા છકે. િડિાપ્રધાન મોદીના શબ્ોમાં, “આપરકે ત્ાં ‘લાસ્ટ માઇલ 
ફડિલલિરી’ કહેિામાં આિતયુ ંહતયુ,ં પર આજકે દેશનો સામાન્ય મારસ 
‘લાસ્ટ માઇલ ફડિલલિરી’નો સાક્ાત અનયુભિ કરી રહ્ો છકે. દેશના દરેક 
ગરીબની પાસકે એકાઉન્ટ હોય, દેશના દરેક ગરીબની પાસકે પાકી છત હોય, 
દેશનાં દરેક ગરીબનકે શૌચાલયની સયુવિધા મળકે , દરેક રસોડિામાં ગકેસનયું 
જોડિાર હોય, દરેક ઘરમાં િીજળી હોય, દરેક ગરીબનકે સારિારની સયુવિધા 
હોય, દરેક ગામમાં ઓપટીકલ િાઇબર હોય, આિી અનકેક સયુવિધાઓ 
સમાજના અતંતમ મારસ કે દેશના અતંતમ વિસતારમાં પરૂી પાડિિા 
અમારી સરકારે ફદિસ-રાત મહેનત કરી છકે, પોતાનાં લક્ષોનકે હાંસલ 
કરી બતાવયા છકે. એિામાં જ્ારે કૃતજ્ઞ રાષટ્ર  બાપયુની 152મી જન્મજયંતત 
મનાિી રહયુ ંછકે ત્ારે તકેમનાં વિચારો કઈ રીતકે આજકે પર માગ્ણદશ્ણક તરીકે 
કામ કરી રહ્ા છકે તકે અગંકે િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ ભતૂકાળમાં સયંય્ુ ત 
રાષટ્રના િશૈ્વિક મંચ પરરી કરેલયુ ંસબંોધન રજૂ કરીએ છીએ.”

રાંધી જયંતત રાષ્ટ્રપપતાને નમન

નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન
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કરમા. આઝાદીિા સંઘર્મિી જવાબદાર રાંધીજી પર િ હફોત તફો પણ તરેઓ 
સવરાજ અિરે સવદેશીિા મયૂળ મુદ્દાિરે લઈિરે આરળ વધરા હફોત. રાંધીજીનું 
આ વવઝિ આજરે ભારત સમક્ મફોટાં પિકારફોિાં સમાધાિ માટે મહતવનું 
પુરવાર થઈ રહું છરે . વીતરેલા વરગોમાં અમરે જિભારીદારીિરે પ્ાથમમકતા 
આપી છરે . સવચ્ ભારત અભભરાિ, દિજજટલ ઇનનિરા જ રેવા અભભરાિફોનું 
િરેતૃતવ ખુદ જિતા કરી રહહી છરે . રાંધીજી કહેતા હતા કે ‘મારંુ જીવિ એ જ 
મારફો સંદેશ છરે .’ રાંધીજીએ ક્ારેર પફોતાિા જીવિથી બીર્ઓમાં પ્ભાવ 
પાિવાિફો પ્રાસ િહફોતફો કરગો, છતાં આજરે પણ તરેમનું  જીવિ જ પ્રેરણાિફો 
સ્ત્રફોત બનું છરે . આજરે આપણરે એવા ્ુરમાં જીવીએ છીએ જ રેમાં લફોકફો 
બીર્ઓ પર પ્ભાવ પાિવાિફો પ્રાસ કરી રહ્ા છરે , પણ રાંધીજીનું વવઝિ 
હતું બીર્િરે કઈ રીતરે પ્રેરણા આપવી. લફોકશાહહીમાં રાંધીજીિી નિષ્ઠાિી 
કેટલી તાકાત હતી તરેિી સાથરે સંકળારરેલી એક ઘટિા હંુ તમિરે સંભળાવવા 
માગું છંુ. કેટલાંક વરગો પહેલાં હંુ બરિટિિાં મહારાણી એજલઝાબરેથિરે મળરફો 
ત્ારે તરેમણરે મિરે ભાવુક થઈિરે એક રૂમાલ બતાવરફો, જ રે ખાદીમાંથી બિરેલફો 
હતફો. આ રૂમાલ રાંધીજીએ તરેમિરે મહારાણીિરે લગ્ન વખતરે ભરેટમાં આપરફો 
હતફો. વવચાર કરફો, જ રેમિી સાથરે જસધ્ાંતફોિી લિાઈ હતી, તરેમિી સાથરેિા 
સંબંધફો અંરરે તરેઓ કેટલાં બધાં સંવરેદિશીલ હતા. જ રે તરેમિાં વવરફોધી હતા, 
જ રેમિી સામરે તરેઓ આઝાદીિી લિાઇ લિહી રહ્ા હતાં તરેમનું પણ તરેઓ 
સારંુ ઇચ્તા હતા અિરે તરેમનું સન્માિ કરતા હતા. ્લાઇમરેટ ચરેનજ હફોર 
કે પછી આતંકવાદ કે ભ્રષટાચાર. માિવતાનું રક્ણ કરવા માટે રાંધીજીિા 
આ જસધ્ાંતફો આપણિરે માર્મદશ્મકિી જ રેમ કામમાં આવરે છરે . મિરે વવશ્વાસ છરે  
કે રાંધીજીએ દશમાવરેલફો આ માર્મ સારા વવશ્વિા નિમમાણ માટે પ્રેરક સાબબત 
થશરે. હંુ માનું છંુ કે જ્ાં સુધી માિવતાિી સાથરે રાંધીજીિા વવચારફોિફો પ્વાહ 
વહેતફો રહેશરે ત્ાં સુધી આપણી વચ્રે રાંધીજીિી પ્રેરણા અિરે પ્ાસંનરકતા 
જળવાઇ રહેશરે. n

લસધિાંતો મારેની પ્રતતબધિતાએ 
ગાંધીજીનું ધયાન એવી સાત વવકૃત્તિઓ 
તરફ ખેંચ્ું જનેાં પ્રત્ે બધાંએ જાગૃત 
રહેવું જોઇએ. આ છેઃ

Wealth Without Work                 
કામ િગરનયું ધન

Pleasure Without Conscience 
અંતઃકરર િગરનો આનંદ

Knowledge Without Character 
ચફરત્ર િગરનયું જ્ઞાન

 Business Without Ethics  
નૈતતકતા િગરનો િકેપાર

Science Without Humanity  
માનિતા િગરનયું વિજ્ઞાન  

Religion Without Sacrifice  
બલલદાન િગરનો ધમ્ણ

Politics Without Principle 
લસધ્ાંત િગરની રાજનીતત

મહાત્ા ગાંધીના વ્વચારો પર 
્વડાપ્રધાનનું સંબોધન સાંભળ્વા 
માટે ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો

રાંધી જયંતત રાષ્ટ્રપપતાને નમન
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જરપ્કાશ િારારણનું િામ જ્ારે પણ રાદ આવરે છરે  ત્ારે 
િજર સમક્ દદલ્હીિા રામલીલા મરેદાિિી એ તસવીર પણ 
ઊભરી આવરે છરે , જ્ારે તરેમણરે બંિરે હાથ ઉ્ઠાવીિરે ‘સંપયૂણ્મ 

ક્રાંમત’નું આહવાિ ક્ુું હતું. જિતામાં લફોકિારક અિરે જ રેપીિા િામથી 
ર્ણીતું એક એવું વરક્તતવ જ રેમિાં ઉલલરેખ વરર ભારતીર સવતંત્રતા 
સંગ્રામિી રશરાથા અધયૂરી રણાર. સવતંત્રતા પછી આવરેલાં પિકારફો 
વચ્રે ભારતીર લફોકશાહહીનું પુિઃસ્ાપિ કરવામાં તરેમિી મહતવિી 
ભયૂમમકા હતી.

જ રેપીિફો જન્મ 11 ઓક્ફોબર, 1902િાં રફોજ બબહારિા સારણિા 
જસતાદદરારા રામમાં થરફો હતફો. વપતાનું િામ હતું, દેવકહી બાબુ અિરે 
માતાનું િામ ફુલરાિી દેવી. 1920માં પ્ભા િામિી ્ુવતી સાથરે તરેમિાં 
લગ્ન થરાં. ખરફો સંઘર્મ શરૂ થરફો 1923માં, જ્ારે તરેઓ ભણવા માટે 
કેજલફફોર્િરા રરા. શખસસામાં પૈસા િહફોતા એટલરે વરેઇટર તરીકે કામ 
ક્ુું. કેજલફફોર્િરામાં વવદેશી વવદ્ાથતીઓ માટે ફહી બમણી હફોવાથી 
તરેઓ અરફોવા જતા રહ્ા, જ્ાં ફહી ઓછી હતી. સાત વર્મ અમરેદરકામાં 
ભણરા. આ દરમમરાિ ખચ્મ કાઢવા માટે સિેલા ફળફો અલર કરવાનું 
કામ ક્ુું, કતલખાિામાં કામ ક્ુું અિરે ઘરેર ઘરેર ફરીિરે ક્રહીમ અિરે શરેમપુ 
પણ વરેચરાં. 1929માં સવદેશ પાછા ફરીિરે સવતંત્રતા આંદફોલિમાં 
સદક્રર બન્યાં. સપટેમબર 1932માં મદ્રાસમાં પ્થમ વાર અંગ્રરેજ સરકારે 
તરેમિી ધરપકિ કરી તફો મુંબઇિા અંગ્રરેજી અખબાર ‘ફ્હી પ્રેસ જિ્મલ’એ 
લખું કે ‘કોંગ્રરેસ રિરેઇિ એરેસ્ટરેિ.’ તરેમણરે આચાર્મ િરેનદ્ર દેવ, િફો. રામ 
મિફોહર લફોહહરા, અચ્ુત પટવધ્મિ, ્ુસુફ મહેરઅલી, મીનુ મસાણી, 
એસએમ જોરી  સહહતિા અિરેક િરેતાઓ સાથરે મળહીિરે 1934માં 
પટણામાં કોંગ્રરેસ સફોશશરજલસ્ટ પાટટીિી રચિા કરી. 8 િવરેમબર, 
1942િાં રફોજ દદવાળહીિા દદવસરે પફોતાિા સાથીઓ શાલીગ્રામ સસહ, 
રફોરરેનદ્ર શુ્લ, સયૂર્મિારારણ સસહ, રામિંદિ મમશ્ અિરે ગુલાબચંદ્ર 
ગુપત ઉફફે  ગુલાલી સફોિાર સાથરે જ રેલમાંથી ભારી રરા. આ તમામ 
કેદીઓ પર સરકારે ઇિામ ર્હેર ક્ુું. 18 સપટેમબર, 1943િાં રફોજ 
જ રેપીિી ધરપકિ કરીિરે લાહફોર જ રેલમાં તરેમિાં પર ત્રાસ વતમાવવામાં 
આવરફો અિરે ત્ાંથી આગ્રા જ રેલમાં પયૂરવામાં આવરા. અંગ્રરેજ સરકારે 
ભારતિી આઝાદીિી મહાત્મા રાંધીિી મારણી પર ચચમા કરવાિફો 
પ્સતાવ મયૂક્ફો તરે પછી જયૂિ 1945માં તમામ ક્રાંમતકારીઓિરે જ રેલમાંથી 

સમાજવાદના ઘડવૌયા
ભારતની ભૂતમએ એિા મહાન પયુરુષો આ વિવિનકે આપયા છકે , જ કેઓ એક આદશ્ણ 

વયક્તતિ બનીનકે ઊભયયા છકે , જ કેમરકે સિતંત્રતા સંગ્ામસકેનાનીઓ તરીકે દેશની આઝાદી 
માટે સંઘષ્ણ કયયો, પર આઝાદી મળયા પછી સત્ાનો મોહ છોડિીનકે દેશની નિી લોકશાહી 

વયિસ્ાની ખામીઓ પૂરો કરિાનો પ્રયત્ન કયયો.. આિાં બકે વયક્તતિ હતા લોકનાયક 
જયપ્રકાશ નારાયર અનકે ડિો. રામ મનોહર લોહહયા. ‘સસહાસન ખાલી કરો’ના હયું કાર 

સારકે જ કેપીએ કટોકટીકાળમાં સંપૂર્ણ ક્ાંતતનયું આહિાન કયયુું, તો લોહહયાએ િડિાપ્રધાન 
નહેરુનકે પર પોતાના સિાલો દ્ારા નનરુત્ર કરી દીધા...

મુ્ત કરવામાં આવરા. પણ અંગ્રરેજો જ રેપી અિરે લફોહહરાિરે જ રેલમાંથી 
છફોિવા તૈરાર િહફોતા. રાંધીજીએ અંગ્રરેજ સરકારિરે કહહી દીધું કે જ્ાં 
સુધી જરપ્કાશ િારારણ અિરે રામ મિફોહર લફોહહરાજીિરે મુ્ત િહીં 
કરવામાં આવરે ત્ાં સુધી અમરે આઝાદીિા મુદ્દરે કફોઇ મંત્રણા િહીં કરીએ. 
જ રેપીિરે 31 મહહિા પછી 11 એવપ્લ, 1946િાં રફોજ મુ્ત કરવામાં આવરા. 
1953િી વાત છરે . પંદિત જવાહર લાલ િહેરુએ જ રેપીિરે કેનદ્રરીર 
મંત્રીમંિળમાં જોિાવા કહંુ, પણ તરેમણરે ઇિકાર કરી દીધફો. 1954માં 
સદક્રર રાજકારણ છફોિહીિરે તરેઓ આચાર્મ વવિફોબા ભાવરેિી ભયૂદાિ 
ચળવળમાં જોિાઈ રરા. કહેવાર છરે  કે િહેરુિા અવસાિ પછી જ રેપીિરે 
વિાપ્ધાિ બિવાિી ઓફર કરવામાં આવી, પણ તરેમણરે ફરીથી ઇિકાર 
કરી દીધફો. 1967માં િફો. લફોહહરા અિરે મીનુ મસાણીએ રાષટ્પમતપદ માટે 
જ રેપીનું િામ સયૂચવ્ું, પણ જ રેપીએ ઇિકાર કરીિરે િફો. ઝાકહીર હયૂસૈિિરે 
પફોતાનું સમથ્મિ આપ્ું. 1974માં વવદ્ાથતીઓ પર લા્ઠહીચાજ ્મ બાદ જ રેપી 
બબહાર આંદફોલિનું િરેતૃતવ કરીિરે ફરીથી સદક્રર રાજકારણમાં પાછા 
ફરમા. તત્ાલીિ વિાપ્ધાિ ઇનનદરા રાંધી સાથરે તરેમિા  વૈચાદરક મતભરેદફો 
વધી રરા. અલ્ાબાદ હાઇકફોટફે રારબરેલી બરે્ઠકિી ચયૂંટણીમાં 
અનિરમમતતા બદલ ઇનનદરા રાંધીિા વવજરિી ર્હેરાતિરે રદ કરમા બાદ 
દદલ્હીિા રામલીલા મરેદાિમાં 25 જયૂિ, 1975િાં રફોજ જ રેપીિા િરેતૃતવમાં 
વવશાળ રેલીનું આરફોજિ કરવામાં આવ્ું. જ રેપીિી છબી એવી હતી કે 
તમામ વવપક્ી દળફો જ રેપીિા િરેતૃતવમાં એક મંચ પર આવી રરા. આ 
રેલીમાં જ રેપીએ ‘સંપયૂણ્મ ક્રાંમત’ અિરે ‘સસહાસિ ખાલી કરફો કહી જિતા આતી 

જ્ારે અાપણી લાકેશાહી વ્યવસ્થા પર હૂમલાે થયાે 
ત્ારે તને ેિચાવવા માટે લાકેનાયક જયપ્કાશ નારાયણે 

અકે મજિતૂ અાદંાલેન ઊભુ ંકયુું, તા ેડા.ે રામ મનાહેર 
લાફેહયાઅ ેપાતેાના પ્ખર અને પ્િવતશીલ વવચારા ેદ્ારા 
દેશન ેનવી ફદશા અાપવાનુ ંકાય્ય કયુું. તમેના ંમાટે રાષ્ટીય 

ફહત અન ેલાકેાનેા કલ્ાણથી ઉપર કંઇ નહાતંુે.
-નરેન્દ્ર માદેી, વડાપ્રધાન

જયપ્રકાશ નારાયણ
જન્ઃ 11 અાેકાેબર, 1902
મૃતુઃ 8 અાેકાેબર, 1979

વ્ક્તિત્વ લાેકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણ અને ડાે.રામ મનાેહર લાેફહયા
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હૈ’િા સયૂત્રફો આપરા. પદરણામરે, ઇનનદરા રાંધી સરકારે અિધી રાત્રરે દેશમાં 
કટફોકટહી લાદી દીધી. સૌ પહેલાં જ રે િરેતાઓિી ધરપકિ કરવામાં આવી, 
તરેમાં જ રેપી પણ સામરેલ હતા. અંતરે, 1977માં સામાન્ય ચયૂંટણી થઈ અિરે 
જ રેપી ફરી એક વાર હહીરફો બિીિરે ઊભરી આવરા. દેશમાં પ્થમ 
બબિકોંગ્રરેસી સરકાર બિી તફો જ રેપીએ મફોરારજી દેસાઇિરે વિાપ્ધાિ 
બિાવરા. જ રેપીિા સમાજવાદિા જ્ાિ અંરરે રાંધીજીએ લખું હતું, 
“જરપ્કાશ કફોઈ સાધારણ કાર્મકતમા િથી. તરેઓ સમાજવાદિા આધાર 

છરે  અિરે ભારતમાં સમાજવાદ અંરરે તરેમિાથી વધારે કફોઈ ર્ણતું િથી.” 
જરપ્કાશ િારારણનું વરક્તતવ એટલા માટે પ્રેરણાદારક છરે  કે તરેઓ 
સતત સંઘર્મ કરીિરે પણ સત્ાથી દયૂર રહ્ા અિરે માિવીર સવતંત્રતાિા 
સમાજવાદી મયૂલ્ફો પર આધાદરત િવા સમાજિી રચિા કરી. 8 
ઓક્ફોબર, 1979િાં રફોજ દકિિીિી બબમારીિરે કારણરે તરેમનું અવસાિ 
થ્ું. જ રેપીિા રફોરદાિિી કદર કરવા માટે અટલબબહારી વાજપરેરી 
સરકારે 1998માં તરેમિરે ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવરા.n

યુર પુરુષ: ડાે. રામ મનાેહર લાેફહયા

1930િી વાત છરે . જીનિવામાં ‘લીર ઓફ િરેશનસ’ 
િી બરે્ઠક ચાલી રહહી હતી, ભારતિી અંગ્રરેજ 
સરકારે બબકાિરેરિા મહારાર્િરે આ બરે્ઠકમાં 

ભાર લરેવા મફોકલ્ા હતા. મહારાર્ બફોલવા માટે 
ઊભા થરા ત્ારે, દશ્મકફોમાંથી એક ્ુવકે જોરથી જસટહી 
વરાિહી. બધાંએ તરેિી સામરે જો્ું, પરેલા ્ુવકે કહંુ, 
મહારાર્ ભારતિી જિતાિા હહતરેચુ્ બિવાિરે બદલરે 
અંગ્રરેજોિા મમત્ર બિી બરે્ઠા છરે . બરે્ઠકિા અધરક્રે તરે 
્ુવાિિરે હફોલમાંથી બહાર કઢાવરફો. આ ્ુવાિ હતા િફો. 
રામ મિફોહર લફોહહરા. જીનિવાિી ઘટિાએ તરેમિરે 
ભારતમાં રાતફોરાત પ્જસધ્ધ્ અપાવી.

ઉત્રપ્દેશિા ફૈઝાબાદ જજલલાિા અકબરપરમાં 
23 માચ્મ, 1910િાં રફોજ જન્મરેલા રામ મિફોહર લફોહહરાિા વપતા હહીરાલાલ 
મહાત્મા રાંધીજીિા ચુસત અનુરારી હતા. 23 માચષે જ ભરતસસહિરે 
ફાંસી થઈ હતી તરેથી લફોહહરાએ ક્ારેર પફોતાિફો જન્મદદવસ મિાવરફો 
િહફોતફો. તરેમિફો પદરવાર અિરેક પરેઢહીઓથી લફોખંિ (લફોહ)િફો વરેપાર કરતફો 
હફોવાથી ‘લફોહહરા’ ઉપિામ પડું હતું. અકબરપરમાં પ્ારંભભક શશક્ણ 
અિરે પછી મુંબઇમાં મરેટ્હીક સુધી ભણરા. 1932માં અથ્મશાસ્ત્રમાં 
પીએચિહી કરવા તરેઓ બર્લિ રરા. અહીં તરેમણરે પ્ફોફેસર બિ્મર 
ઝફોમબાટ્મિરે પફોતાિા રાઇિ તરીકે પસંદ કરમા, પણ હજુ પ્ફોફેસર સામરે 
ઇન્ટરવ્ુ આપવાિફો બાકહી હતફો. લફોહહરા પ્ફોફેસર સમક્ ફાંકિુ અંગ્રરેજી 
બફોલવા લાગરા. પ્ફોફેસરે હસતાં હસતાં કહું કે મિરે અંગ્રરેજી િથી 
આવિતી. પ્ફોફેસર ઝફોમબાટ્મિફો માતૃભારા પ્ત્રેિફો પ્રેમ જોઈિરે લફોહહરાિરે 
પણ માતૃભારા પ્ત્રે પ્રેમ થરફો અિરે તરેઓ આજીવિ માતૃભારાિા 
હહમારતી રહ્ા. તરેમણરે પ્ફોફેસર ઝફોમબાટ્મ  પાસરેથી ત્રણ મહહિા પછી  
ફરીથી આવવાિી મંજયૂરી લીધી અિરે ત્રણ મહહિામાં જમ્મિ ભારા શીખી 
અિરે પાછા જઈિરે પ્ફો. ઝફોમબાટ્મિા માર્મદશ્મિમાં પીએચિહી પયૂરુ ક્ુું. 
દરસચ્મ પયૂરી કરીિરે તરેઓ દદરરાઈ મારષે મદ્રાસ પાછા આવતા હતા ત્ારે 
રસતામાં જ તરેમિફો સામાિ જપત કરી લરેવામાં આવરફો. મદ્રાસ ઉતરીિરે 
તરેઓ હહનદુ અખબારિી ઓદફસરે રરા, ત્ાં બરે લરેખ લખીિરે 25 રૂવપરા 
કમાઇિરે કલકત્ા રરા. કલકત્ાથી બિારસ જઈિરે માલવીરજીિરે મળરા, 
જ રેમણરે તરેમિી મુલાકાત રામરેશ્વર દાસ બબરલા સાથરે કરાવી. બબરલાએ 
તરેમિરે િફોકરીિી ઓફર કરી. બરે સપતાહ તરેમિી સાથરે રહ્ા પછી લફોહહરાએ 
અંરત સધચવ બિવાિફો ઇિકાર કરગો. તરેમિા વપતાિા મમત્ર જમિાલાલ 

બર્જ લફોહહરાિરે રાંધીજી પાસરે લઈ રરા અિરે કહું કે આ 
છફોકરફો રાજિીમત કરવા મારરે છરે . 1934માં જ રેપી સાથરે મળહીિરે 
તરેમણરે કોંગ્રરેસિી અંદર જ કોંગ્રરેસ સફોશશરજલસ્ટ પાટટીિી રચિા 
કરી. 1936માં તરેમિરે કોંગ્રરેસિા વવદેશ વવભારિા સધચવ 
બિાવવામાં આવરા ત્ારે  ભારતિી વવદેશ િીમતિફો આધાર 
બિાવવામાં તરેમણરે મહતવિી ભયૂમમકા ભજવી. આ હફોદ્દા પર 
રહહીિરે તરેમણરે વવશ્વિા અન્ય દેશફોમાં ચાલી રહેલા સવતંત્રતા 
આંદફોલિફો સાથરે િજીકિફો સંપક્મ  સ્ાપરફો. 1939માં પ્થમ વાર 
લફોહહરાિરે સરકાર વવરફોધી ભારણ કરવા બદલ જ રેલમાં 
પયૂરવામાં આવરા. 1942િા ભારત છફોિફો આંદફોલિ દરમમરાિ 
જ્ારે મફોટા ભારિા િરેતાઓિી ધરપકિ કરવામાં આવી ત્ારે 
લફોહહરા અિરે જ રેપીિરે ભયૂરભ્મમાં રહહીિરે  આંદફોલિિરે વરેર આપરફો. 

લફોહહરાએ ભયૂરભ્મ રેદિરફો પણ શરૂ કરગો. 15 જયૂિ, 1946િાં રફોજ તરેમણરે 
રફોવા મુક્ત આંદફોલિિી શરૂઆત કરી. વવવવધ આંદફોલિમાં ભાર લરેવા 
બદલ આઝાદી પહેલાં લરભર 25 વાર લફોહહરાિી ધરપકિ કરવામાં 
આવી, તફો આઝાદી પછી પણ તરેમિરે ધરપકિ વ્ફોરવી પિહી. આઝાદી 
પછી જવાહરલાલ િહેરુ સાથરે મતભરેદ થતાં 1948માં તરેમણરે પફોતાિી 
સફોશશરજલસ્ટ પાટટીિરે કોંગ્રરેસથી અલર કરી લીધી. 1995માં તરેમણરે િવી 
સફોશશરજલસ્ટ પાટટી ઓફ ઇનનિરાિી રચિા કરી. િહેરુ સાથરે તરેમિા 
વૈચાદરક મતભરેદ જરર્હેર હતા. 1962માં લફોકસભા ચયૂંટણીમાં 
જવાહરલાલ િહેરુિી પરંપરારત સીટ ફુલપુર પર લફોહહરાએ તરેમિરે 
પિકાર ફેંક્ફો, પણ હારી રરા. 1963માં ફરુ્મ ખાબાદિી પરેટાચયૂંટણીમાં 
જીતીિરે લફોહહરા પ્થમ વાર સંસદ પહોંચરા અિરે ત્ાં આપરેલાં 
ઐમતહાજસક ભારણિરે આજરે પણ રાદ કરવામાં આવરે છરે . 21 ઓરસ્ટ, 
1963િાં રફોજ લફોકસભામાં આપરેલા ભારણમાં તરેમણરે િારદરકફોિી 
નસ્મત અંરરે કહું કે રફોજિા પંચિા આંકિા પ્માણરે દેશિા 60 ટકા લફોકફો 
એટલરે કે 27 કરફોિ  લફોકફો દદવસિા ત્રણ આિામાં જીવિનિવમાહ કરી રહ્ા 
છરે . ખરેત મજયૂર દદવસમાં 12 આિા અિરે શશક્ક  બરે રૂવપરા કમાર છરે , 
જ્ારે વિાપ્ધાિ િહેરુિા કુતમા પર દરરફોજ ત્રણ રૂવપરાિફો ખચ્મ થાર છરે . 
ખુદ વિાપ્ધાિ પર રફોજિાં 25થી 30,000િફો ખચ્મ થાર છરે . 30 
સપટેમબર, 1967િાં રફોજ લફોહહરાિરે વવસલગિિ હફોચ્સપટલ (હવરે રામ 
મિફોહર લફોહહરા હફોચ્સપટલ) એક ઓપરેશિ માટે દાખલ કરવામાં 
આવરા હતા, જ્ાં 12 ઓક્ફોબર, 1967િાં રફોજ 57 વર્મિી વરરે તરેમનું 
અવસાિ થ્ું.

જન્ઃ 23 માચ્થ, 1910 
મૃતુઃ 12 અાેકાેબર, 1967

જયપ્રકાશ નારાયણ
જન્ઃ 11 અાેકાેબર, 1902
મૃતુઃ 8 અાેકાેબર, 1979
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હવે સ્વચ્છતા તમશનમાં 
અાત્મનનભ્થરતા તરિ

્ા્ ફકલ્ા પરથી પોતાના પ્રથમ સંબોધનમાં ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ મોદીએ શૌચા્ય નનમણાણની સાથે સાથે દેશને સ્વચ્છ 
બના્વ્વાનો સંકલપ દેશ સમક્ષ રજૂ કયયો ત્ારે કોઇએ કલપના પણ નહોતી કરી કે કોઈ ્વડાપ્રધાન આ્વા મંચ પરથી 
‘શૌચા્ય’ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકે. જો કે, આ તો દેશમાં ન્વા જન સંકલપની શરૂઆત હતી, જ ેજન આંદો્નના 
રૂપમાં આગળ ્વધયું અને 2019માં મહાત્ા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતીએ સ્વચ્છ ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર થયું. જો 
કે અહીં આ તમશન પૂરં નથી થયું, અહીંથી આગામી સિર શરૂ થઈ ગઈ છે. ્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ દ્ારા ્વીજ ઉતપાદન, 

સ્ટાટ્તઅપ જ્ેવી ન્વી પહે્ દ્ારા સ્વચ્છતામાં આત્નનભ્તરતા તરિ આપણે આગળ ્વધી રહ્ા છીએ.. 

મધરપ્દેશિા ઇનદફોર શહેરિરે ત્ાંિા લફોકફો ઘણી વાર 
‘મમિી મુંબઇ’ તરીકે ઓળખરે છરે . જો કે દેશમાં હવરે 
ઇનદફોરિી િવી ઓળખ બિી છરે  અિરે તરે છરે  સવચ્ 

શહેર તરીકે. આ શહેર સતત ચાર વર્મથી દેશિા સૌથી સવચ્ 
શહેરફોમાં પ્થમ િંબરે આવરે છરે . ઇનદફોર માત્ર િંબર વિ સવચ્ 
શહેર પર અટકહી િા ર્ું. શહેરિાં લફોકફોએ વફોટર પલસ જસટહી 
બિવાિી વધુ એક પહેલ કરી. એટલરે એવું શહેર જ્ાં કફોઇ પણ 
રટરનું પાણી ટ્હીટમરેન્ટ કરમા વરર ર્હેર જળ સ્ત્રફોતમાં િથી 
િાખવામાં આવતું. અહીંિા િારદરકફોએ ર્તરે સામરે આવીિરે 
પફોતાિી રટરફોિરે સુએઝ લાઇિ સાથરે જોિહી છરે . તરેમણરે સવચ્તા 
અભભરાિ પણ ચલાવ્ું છરે  અિરે તરેિાં કારણરે જ સરસવતી અિરે 
કાન્ા િદીઓમાં રંદા પાણીનું પ્માણ ઘટું છરે  અિરે સુધારફો 

દેખાઈ રહ્ફો છરે .
બબહારિા મધુબિીમાં િફોક્ર રાજ રેનદ્રપ્સાદ કૃષર ્ુનિવર્સટહી 

અિરે ત્ાંિા સ્ાનિક કૃષર વવજ્ાિ કેનદ્રએ પણ સાથરે મળહીિરે 
સારફો પ્રાસ કરગો છરે . આિાથી સવચ્ ભારત અભભરાિિરે િવી 
તાકાત મળહી રહહી છરે . ્ુનિવર્સટહીિી આ પહેલનું િામ છરે  ‘સુખરેત 
મફોિલ’. સુખરેત મફોિલિફો હેતુ રામિાંમાં પ્દયૂરણ ઘટાિવાિફો છરે . 
આ મફોિલ અંતર્મત રામિા ખરેિયૂતફો પાસરેથી છાણ તથા ખરેતર-
ઘરફોમાંથી િીકળતફો અન્ય કચરફો એક્ઠફો કરવામાં આવરે છરે  અિરે 
તરેિાં બદલામાં ગ્રામજિફોિરે રાંધણ રરેસિા જસજલનિર માટે પૈસા 
આપવામાં આવરે છરે . રામમાંથી જ રે કચરફો એકત્ર કરવામાં આવરે 
છરે  તરેિાં નિકાલ માટે વમતી કમપફોસ્ટ બિાવવાનું પણ કામ કરવામાં 
આવરે છરે . સુખરેત મફોિલિા આ ચાર લાભ સીધા દેખાઈ આવરે છરે . 
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એક, રામિરે પ્દયૂરણમાંથી મુક્ત, બરે, રંદકહીમાંથી 
મુક્ત, ત્રણ, ગ્રામજિફોિરે રાંધણ રરેસિા જસજલનિર 
માટે પૈસા અિરે ચાર, ખરેિયૂતફોિરે જવૈવક ખાતર. 

તામમલિાિુિા શશવરંરાિી કાંજીરરાલ પંચારતરે 
પણ િોંધપાત્ર કામરીરી કરી છરે . ગ્રામ પંચારતરે 
સ્ાનિક લફોકફો સાથરે મળહીિરે રામમાં કચરામાંથી 
વીજળહી બિાવવાિફો સ્ાનિક પ્ફોજ રેક્ સ્ાપરફો 
છરે . આખા રામમાંથી કચરફો એકત્ર કરવામાં આવરે 
છરે , જ રેમાંથી વીજળહી બિાવવામાં આવરે છરે  અિરે 
બચરેલા ઉતપાદિફોિરે જતંુિાશક તરીકે વરેચી દેવામાં 
આવરે છરે . રામિા આ પાવર પલાન્ટિી ક્મતા 
દૈનિક બરે ટિ કચરાિા પ્ફોસરેસસરિી છરે . તરેમાંથી 
ઉતપાદદત થતી વીજળહી રામિાંિી સ્્ટહીટ લાઇટ 
અિરે બાકહીિી જરૂદરરાત પયૂરી કરવા ઉપરફોરમાં 
લરેવાર છરે . આિાથી પંચારતિા પૈસા બચરે છરે  અિરે 
તરે પૈસા વવકાસિાં કામફોમાં ઉપરફોરમાં લરેવાઈ 
રહ્ા છરે . વળહી, વરેસ્ટ મરેિરેજમરેન્ટ અિરે તરેિાં નિકાલ 
સાથરે સંકળારરેલા સ્ટાટ્મઅપ્સિી સંખ્યામાં છરેલલાં 
કેટલાંક સમરમાં ઝિપથી વધારફો થરફો છરે . તરેિાંથી 
હર્રફો લફોકફોિરે રફોજરારી મળહી રહહી છરે , સાથરે સાથરે 
સવચ્તાિા ક્રેત્રફોમાં િવા ઇિફોવરેશિિફો માર્મ પણ 
મફોકળફો થરફો છરે .

સાત દાયકાનું અંતર સાત વર્ષમાં કાપ્ું
ભારતિી આઝાદીિા સાત દારકા બાદ વવશ્વમાં 
મહહલાઓ ચાંદ પર જવા લારી, દરેક ક્રેત્રમાં 
સફળતાઓ મળતી હતી, પણ ભારતિી આશરે 
61 ટકા વસમત પાસરે શૌચાલરિી સુવવધા પણ 
િહફોતી. જીવિિી મુળભયૂત જરૂદરરાતફોમાં સામરેલ 
શૌચાલરિરે ભારતિા રામિાંઓમાં અત્ાર સુધી 
એક લ્ઝરી તરીકે માિવામાં આવતી હતી અિરે 
આપણી મા-દદકરીઓ ખુલલામાં શૌચ માટે જવા 
માટે મજબયૂર હતી. પણ, સવચ્ ભારત મમશિિરે 
કારણરે આજરે દેશમાં 100 ટકા સવચ્તા કવરેજ 
હાંસલ થ્ું છરે . સાત વર્મમાં જ 10.71 કરફોિથી વધુ 
શૌચાલરનું નિમમાણ એ વાતિી સાબબતી છરે  કે કઈ 
રીતરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા આહવાિથી સવચ્ 
ભારત મમશિ એક જિઆંદફોલિ તરીકે સફળ 
રહું છરે . જમ્મિ વરિ્મ  િેવલપમરેન્ટમાં પ્કાશશત એક 
અભરાસ પ્માણરે 2015માં દેશિા 59 ટકા ગ્રામીણ 
અિરે 12 ટકા શહેરી ઘરફોમાં શૌચાલર િહફોતા અિરે 
દેશમાં 52.2 કરફોિ લફોકફો ખુલલામાં શૌચ કરતા 

સિળતાની કહાની
અાંકડા બાેલે છે

સ્વચ્છ ભારત તમશન અંતગ્તત દરેક નાગફરકને તેનાં ઘરમાં અથ્વા 
ઘર પાસે શૌચા્ય બના્વ્વા માટે સબસસડી આપ્વામાં આ્વી હતી. 
શહેરી વ્વસતારોમાં શૌચા્ય બના્વ્વા 75 ટકા સબસસડી અને ગ્ામીણ 
વ્વસતારોમાં રૂ. 12,000 આપ્વામાં આ્વે છે. 

10.71 
કરોડ શૌચા્ય બની ચૂક્યા છે 
અત્ાર સુધી. તમામ 35 રાજ્ો / 
કે્દ્શાસસત પ્રદેશો હ્વે ખુલ્ામાં 
શૌચથી મુકત

100%
રે્્વે કોચમાં હ્વે બાયો ટોય્ેટ 
્ગા્વ્વામાં આ્વી ચૂક્યા છે

100% ડોર ટુ ડોર કચરાનું ક્ેક્શન 

85,209 ્વોડ્ત

ઘરોમાં બનાવવામાં 
આવયા શૌચાલિય

્ક્ષ્ય હતો... 

58,99,637
બના્વ્વામાં આવયા

62,60,606 
નનધણાફરત ્ક્ષ્ય કરતાં 106% ્વધુ

જાહેર શૌચાલય
લક્ષ- 5,07,587| બનાિિામાં આવયા 6,15,864

એરલિ નનધમાદરત લિક્ષ્ય કરતાં 121% વધુ 

વેસ્ મેનેજમેન્ટ
દરરોજ નીકળતો ઘન કચરો

1,32,686 ટન
દરરોજ પ્રોસેસ થતો કચરો 

93,139 ટન

ખુલલિામાં શૌચથી 
મુકત (ODF) શહેર
ODFમાં ખુલ્ામાં શૌચથી 
મુ્તની તપાસ થાય છે. ODF 
પ્સમાં શહેરના ્ાકો જાહેર 
શૌચા્યનો ઉપયોગ કરે છે 
તેની પુણષટ કર્વામાં આ્વે છે. 
ODF પ્સ પ્સમાં શહેરમાંથી 
નીકળતા મળના નનકા્ની શી 
વય્વસ્ા છે તે જો્વામાં આ્વે છે.

(નોંધ- આંકડા 13 સપટેમબર 2021 સુધીનાં), સ્તોતઃ  http:// 
swachhbharaturban.gov.in અને https://sbm.gov.in )

ફલેરસશપ યાેજના સ્વચ્છ ભારત તમશન

n કુ્ શહેર 4520
n ખુલ્ામાં શૌચ મુ્ત
n જાહેર (ODF)- 4,369
n ખુલ્ામાં શૌચમુ્ત 

્વેફરિાઇડ-4,316
n ODF પ્સ શહેર- 3,305

n ODF પ્સ પ્સ શહેર- 958
n કુ્ ODF જાહેર સજલ્ા-711
n ODF ગ્ામ પંચાયતો-

2,62,769
n ODF ગામ- 6,03,004
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હતા. વવશ્વિા સૌથી મફોટા સવચ્તા અભભરાિિા સહારે હવરે 
છ લાખથી વધુ રામિાં ખુલલામાં શૌચથી મુ્ત થઈ ચયૂક્ા 
છરે . સવચ્ ભારત મમશિિરે કારણરે દરેક ઘરિરે એક વર્મમાં રૂ. 
53,536 (727 િફોલર)િફો ફારદફો થરફો છરે . આમાંથી 55 ટકા 
લાભ બબમારીનું પ્માણ ઘટવાથી આરફોગર લાભિા સવરૂપમાં 
થરફો છરે . દરસચ્મ પ્માણરે, આ મમશિિરે કારણરે રરીબ લફોકફોિરે તરેિી 
પાછળિા ખચ્મિફો 2.6 રણફો ફારદફો થરફો છરે , તફો સમાજિરે 5.7 
રણફો ફારદફો થરફો છરે . વવશ્વ આરફોગર સંર્ઠિ અિરે ્ ુનિસરેફ દ્ારા 
પ્જસધ્ કરવામાં આવરેલા “પ્ફોગ્રરેસ ઓિ હાઉસહફોરિ દિ્સન્કર 
વફોટર, સરેનિટેશિ એનિ હાઇજીિ 2000-2020’ અહેવાલ 
પ્માણરે વવશ્વભરમાં 2015થી 2020 દરમમરાિ ખુલલામાં શૌચ 
મુક્તિી દદશામાં સૌથી મફોટંુ રફોરદાિ ભારતનું જ છરે . સવચ્ 
ભારત મમશિરે લફોકફોિરે વરક્તરત લાભ પહોંચાડ્ફો છરે  એટલું 
જ િહીં, સમાજમાં કુરીમત બિી ચયૂકેલી ખુલલામાં શૌચિી પ્થાિફો 
પણ અંત આવરફો છરે . તરે આરફોગરિી દ્રષષટએ લાભદારક છરે  
એટલું જ િહીં, સવચ્તાિા આ િવા અભભરામથી મહહલાઓનું 
સન્માિ પણ વધ્ું છરે . 

હવે સવચ્છ ભારત 2.O દ્ારા કચરો અને જળ સંચાલિન
સવચ્ ભારત મમશિમાં સફળતા બાદ કેનદ્ર સરકારે વર્મ 2021-
2016 માટે સવચ્ ભારત 2.Oિી શરૂઆત કરી છરે . આ વરષે 
રજયૂ  કરવામાં આવરેલા સામાન્ય બજ રેટમાં િાણાંમંત્રી નિમ્મલા 
સીતારામિરે તરેિી ર્હેરાત કરી હતી. સવચ્ ભારત મમશિ 
અંતર્મત ખુલલામાં શૌચમુ્ત ભારતનું લક્ષ્ય પયૂરંુ કરવામાં 
આવ્ું હતું, જ્ારે સવચ્ ભારત 2.Oમાં રંદા પાણીિફો નિકાલ /
મરેિરેજમરેન્ટ, વરેસ્ટ મરેિરેજમરેન્ટ, શહેરી નિમમાણમાંથી િીકળતા વરેસ્ટ 
મરેિરેજમરેન્ટ પર ફફોકસ છરે . સવચ્ ભારત મમશિિી સફળતાિફો 
અંદાજ તરેિાં પરથી પણ લરાવી શકાર કે તરેિાં અંતર્મત જ રે લક્ષ્ય 
િક્હી કરવામાં આવ્ું હતું, તરેિાં 100 ટકાથી વધુ શૌચાલરનું 
નિમમાણ અત્ાર સુધી થઈ ચયૂકું છરે . રરા વરષે લાલ દકલલા 
પરથી કરેલા ભારણમાં વિાપ્ધાિ મફોદીએ કહંુ હતું, “વવચારફો, 
કફોરફોિા જ રેવી કટફોકટહી 2014 પહેલાં આવી હફોત તફો શૌચાલરિા 
અભાવરે શું આપણરે સંક્રમણિી રમત રફોકહી શકત?” સવચ્તાિા 
આ આંદફોલિિી સમગ્ર વવશ્વએ પ્શંસા કરી હતી. n

 શહેરાે બાદ હવે રામડાંમાં પણ સ્વચ્છતા રેનનં્કર  
દર ્વષષે સ્વચ્છતા સ્વષેક્ષણ દ્ારા શહેરોમાં સિાઈ વચ્વસ્ાની સ્સ્તત 
જાણ્વા માટે કે્દ્રીય શહેરી વ્વકાસ મંત્ા્ય દ્ારા રેસકિંગ જારી કર્વામાં 
આ્વે છે. શહેરોની જમે તમારા ગામમાં સિાઈની શી સ્સ્તત છે? 
સ્વચ્છતાની બાબતમાં તમારં ગામ કેટ્ે છે? આ જાણ્વા માટે કે્દ્રીય 
જળશક્ત મંત્ા્યે સ્વચ્છ ભારત તમશન-ગ્ામીણના બીજા તબક્ા 
અંતગ્તત સ્વચ્છ સ્વષેક્ષણ ગ્ામીણ (SSG)-2021  ્ોંચ કયુું છે. SSG-2021 
ની રેસકિંગમાં તમારા ગામમાં પાણી ભરા્વાની સમસયા, ઘન અને પ્ર્વાહી 
કચરા સહહત પ્ાસ્સ્ટક કચરાનાં મેનેજમેન્ટની ચકાસણી કર્વામાં આ્વશે. 
સમૂહ બેઠકો, 17475 ગામનાં આશરે 1.75 ્ાખ પફર્વારો પાસેથી અને 
મોબાઇ્ એપ પર મળનારા િીડબેક પરથી ગામડાંની સ્વચ્છતાનું રેસકિંગ 
નક્ી કર્વામાં આ્વશે. 25 ઓક્ોબરથી 23 ફડસેમબર સુધી ફિલડ સ્વષે 
હાથ ધર્વામાં આ્વશે. સ્વષેક્ષણમાં ગામડાં, સજલ્ા અને રાજ્ોને કેટ્ાંક 
નનધણાફરત માપદંડોના આધારે રેસકિંગ આપ્વામાં આ્વશે. આ સ્વષેક્ષણ 
અંતગ્તત દેશભરના 698 સજલ્ાના 17,475 ગામડાંને આ્વરી ્ે્વામાં 
આ્વશે. આ 17,475 ગામડાં, સજલ્ા અને રાજ્ોના રેસકિંગના સ્વષેક્ષણ 
માટે 87,250 જાહેર સ્ળો (શાળાઓ, આંગણ્વાડી, જાહેર આરોગય 
કે્દ્ો, બજાર, ધાર્મક સ્ળો ્વગેરે)ની મુ્ાકાત ્ે્વામાં આ્વશે. સ્વચ્છતા 
સ્વષેક્ષણમાં ્વધુને ્વધુ ્ોકોની ભાગીદારી રહે તે માટે ઓન્ાઇન 
એસપ્કેશન બના્વ્વામાં આ્વી છે. ્ોકોને એપ દ્ારા સ્વચ્છતા અંગેના 
મુદ્ાઓ પર િીડબેક આપ્વા પ્રેફરત કર્વામાં આ્વશે. 

સ્વચ્છ ભારત તમશનફલેરસશપ યાેજના 
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ફડિેન્સ કાેફરડાેર  તવકાસની ફદશામાં

રાષટ્િા ઉજજવળ ભાવવિી મહતવપયૂણ્મ સીિહી છરે -શશક્ણ 
અિરે દેશિી સલામતીમાં આત્મનિભ્મરતા. આ બંિરેનું 
મમલિ ઉત્રપ્દેશમાં 14 સપટેમબરિાં રફોજ જોવા મળ્ું. 

વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ દિફેનસ કફોદરિફોરિી પ્રમત સમીક્ા 
કરી, તફો રાર્ મહેનદ્ર પ્તાપ સસહ સ્ટરેટ ્ુનિવર્સટહીનું ભયૂમમપુજિ 
કરીિરે અલીરઢિા વવકાસમાં િવાં પ્કરણ જોડ્ાં. ભારતિા 
વીર જવાિ દેશનું રૌરવ અિરે હહનદુસતાિિી શાિ છરે . ભયૂમમદળ, 
વા્ુદળ, િૌકાદળ અિરે અધ્મસૈનિક દળફોિા જવાિફોિી વીરતા અિરે 
ભારતિી સંરક્ણ તાકાતિરે મજબયૂતી પ્દાિ કરવા માટે 2018માં 
ઉત્રપ્દેશમાં દિફેનસ કફોદરિફોરિી ર્હેરાત કરવામાં આવી હતી. 
દિફેનસ કફોદરિફોરમાં છ િફોિ-અલીરઢ, આગ્રા, કાિપુર, ઝાંસી 
અિરે લખિફોિરે સમાવવામાં આવરા છરે . અલીરઢ િફોિ માટેિી 
જમીિ સંપાદિ પ્દક્રરા પયૂરી કરી લરેવામાં આવી છરે . આ પ્સંરરે 
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ જણાવ્ું હતું, “ભારત વવશ્વમાં સૌથી 

મફોટા સંરક્ણ આરાતકારિી છબીમાંથી બહાર િીકળહીિરે વવશ્વિા 
ટફોચિા સંરક્ણ નિકાસકાર તરીકેિી ઓળખ બિાવવાિા સંકલપ 
સાથરે આરળ વધી રહું છરે .”

આવું હશે ્ુપીનું દડફેનસ કોદરડોર
ઉત્રપ્દેશમાં સ્પાઈ રહેલું દિફેનસ કફોદરિફોર મરેક ઇિ 

ઇનનિરા અિરે આત્મનિભ્મર ભારતિા લક્ષ્યાંકિરે પયૂરફો કરવા માટે 
સીમાધચહ્ન સાબબત થશરે. L આકારિફો આ કફોદરિફોર વવવવધ 
પ્કારિી સંભાવિાઓ પ્દાિ કરે છરે , જ રે રાજ્િા મહતવિાં શહેરફો 
જ રેવા કે અલીરઢ, આગ્રા, લખિૌ, કાિપુર, ઝાંસી અિરે ધચત્રકુટિરે 
જોિશરે. વર્મ 2022 સુધીમાં 1428 હેક્ર જમીિ પર બિિારા આ 
કફોદરિફોરમાં રૂ. 10,000 કરફોિ સુધીનું રફોકાણ થશરે. આિરે કારણરે 
આરામી સમરમાં ઉત્રપ્દેશ ભારતિરે સંરક્ણ ઉતપાદિમાં 
આત્મનિભ્મર બિાવવામાં મહતવનું પ્દાિ કરશરે.

સંરક્ષણ નનકાસના કેન્દ્ર 
તરીકે ઊભરી રહેલું ભારત

સંરક્ર, શશક્ર અનકે સામાલજક કલ્ાર સહહતના દરેક ક્કેત્રમાં સિ્ણગ્ાહી વિકાસ માટે અનકેક પગલાં લકેિામાં 
આવયા હોિારી ભારત ઝડિપરી મહતિનયું િૈશ્વિક કે્દ્ર બની રહયું છકે . પોતાના પ્રયાસનકે િધયુ આગળ ધપાિતા 
િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 14 સપટેમબરે ઉત્રપ્રદેશના અલીગઢના વિકાસમાં નવયું પ્રકરર ઉમકેયયુું. અલીગઢની 
મયુલાકાત દરતમયાન તકેમરકે ફડિિેનસ કોફરડિોરની પ્રગતતની સમીક્ા કરી અનકે દંતકરા સમાન સિતંત્રતા સકેનાની 

રાજા મહે્દ્ર પ્રતાપ સસહના નામકે યયુનનિર્સટીનયું શશલારોપર કયયુું. આ પ્રસંગકે તકેમરકે કહયું, ઉત્રપ્રદેશમાં હાલમાં 
ચાલી રહેલા હજારો કરોડિ રૂવપયાના પ્રોજ કેક્ટસ આગામી િષયોમાં ભારતમાં પ્રગતતના મહતિના સતંભ બનશકે.
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અલિીગઢઃ ધાતુ ઉદ્ફોર માટે વવશ્વ પ્જસધ્ અલીરઢ ખાતરે 
દિફેનસ ઇનિસ્્ટહીરલ કફોદરિફોરમાં રૂ. 1245 કરફોિિાં ખચષે અિરેક 
સંરક્ણ સાધિફોનું ઉતપાદિ કરીિરે ભારતિી સંરક્ણ શક્ત 
વધારવામાં આવશરે. 143 એકરિાં 20 પલફોટ અગ્રણી કંપિીઓિરે 
ફાળવવામાં આવરા છરે . અહીં શસ્ત્ર સામગ્રી, િ્ફોિ, એરફોસપરેસ, 
મરેટલ કફોમપફોિન્ટ્ટસ, એન્ટહી િ્ફોિ જસસ્ટમ સહહતિાં જરૂરી િાિા 
શસ્ત્રફોનું ઉતપાદિ થશરે. તરેિાથી દેશિી સંરક્ણ શક્ત વધવાિી 
સાથરે સાથરે હર્રફો લફોકફો માટે રફોજરારિી તકફો પણ સર્્મશરે.

લિખનઉઃ આધુનિક માળખાકહીર સુવવધાઓ ધરાવતું લખિઉ પણ 
ભવવષરિા એરફોસપરેસ િફોિ તરીકે ઊભરશરે. આ માટે વવશ્વસતરીર 
સુપરસફોનિક મમસાઇલ નિમમાતા રિહ્ફોસ એરફોસપરેસ જલમમટેિ 
અરાઉથી જ મફોટા પારરે રફોકાણિી દરખાસત કરી ચયૂકહી છરે .

ઝાંસીઃ દરપરેકરર અિરે ઓવરહફોસલર ઉદ્ફોર માટે ર્ણીતા 

આ વવસતારમાં મમસાઇલ જસસ્ટમસિા ઉતપાદિ માટે ભારત 
િારિરેમમક્સ જલમમટેિ તરફથી રફોકાણિી દરખાસત કરવામાં 
આવી છરે .

કાનપુરઃ ચામિંુ, કપિાં અિરે સંરક્ણ ઉતપાદિિા એકમફો માટે 
વૈનશ્વક સતરે ર્ણીતા કાિપુરમાં બુલરેટપ્ુફ જ રેકેટ, બફોિટી આમ્મર, 
વવસ્ફોટકફો અિરે વવશરેર કપિાંિા ક્રેત્રમાં રફોકાણિી દરખાસતફો 
મળહી છરે .

ચચત્રકુરઃ બુંદેલખંિમાં ધચત્રકુટ કાષટ શશલપ ઉદ્ફોર અિરે ફુિ 
પ્ફોસરેસસરિી સાથરે સાથરે વવસ્ફોટકફો સહહતિાં સંરક્ણ ઉતપાદકફોનું 
ઉતપાદિ કરશરે. 

આગ્રાઃ ભારતમાં ચામિાંિા સૌથી મફોટા ્લસ્ટર તરીકે 
ઓળખાતું આગ્રા ઝીરફો દિસચાજ ્મ દિફેનસ ઇલરેક્્ફોનિક હબ તરીકે 
િવા િફોિ તરીકે સામરે આવશરે. n

રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપ સસંહ સે્ટટ યુનનવસસસિટી 
અલીરઢને સશક્ષણનુ કેન્દ્ર બનાવશે

અલીરઢ હંમરેશા શશક્ણનું મહતવનું કેનદ્ર રહું છરે . અહીં દેશ-
વવદેશિા લાખફો વવદ્ાથતીઓ દરસચ્મ, આટ્મ  અિરે કારકહીદદીલક્ી 
કફોસ્મિફો અભરાસ કરવા આવરે છરે . અલીરઢિરે શશક્ણિાં ક્રેત્રમાં 
જ રે ઓળખ મળહી છરે , તરેમાં મહાિ સવંતંત્રતા સરેિાિી, સમાજ 
સુધારક અિરે દાિવીર રાર્ મહેનદ્ર પ્તાપ સસહનું મહતવપયૂણ્મ 
પ્દાિ છરે .    તરેમણરે વૃંદાવિમાં ગુરુકુળ અિરે મહાવવદ્ાલર 
તથા અલીરઢમાં ્ ુનિવર્સટહીિી સ્ાપિા માટે જમીિ દાિમાં 
આપી હતી. તરેઓ કાબુલમાં ભારતિી કામચલાઉ સરકારિા 
અધરક્ હતા અિરે અફઘાનિસતાિમાં  આઝાદ હહનદ ફફોજિી 
રચિા કરી હતી. આઝાદીિા 75મા વર્મમાં પ્વરેશ દ્ારા આજરે 
સમગ્ર દેશ આઝાદીિફો અમૃત મહફોત્સવ મિાવી રહ્ફો છરે . 
આ અનુસંધાિમાં મહાિ શશક્ણવવદ મહેનદ્ર પ્તાપ સસહિા 
ઉલલરેખિીર પ્દાિિરે દેશ રાદ કરી રહ્ફો છરે . રાર્ મહેનદ્ર 
પ્તાપ સસહ સ્ટરેટ ્ુનિવર્સટહી આ દદશામાં મહતવપયૂણ્મ પરલું 
છરે . અહીં આધુનિક પ્રફોરશાળાઓ, ઇનકુબરેટસ્મ, ઇ-લર્િર 
પાક્મ  સ્ાપવામાં આવશરે. વવદ્ાથતીઓિરે કૌશલ્ વવકાસ, 
િેરી ટેકિફોલફોજી, વવવવધ ભારાઓ, આદ્ાત્મ વવજ્ાિ, રફોર, 
સમાજ વવજ્ાિ અિરે સંરક્ણ ક્રેત્રમાં અભરાસ કરવાિી તક 
મળશરે. આશરે 92 એકર વવસતારમાં રૂ. 101 કરફોિિાં ખચષે 
બિિારી આ ્ુનિવર્સટહી સાથરે અલીરઢ દિવવઝિિી 395 

કફોલરેજોનું જોિાણ કરવામાં આવશરે. કેનદ્ર સરકાર ઇચ્રે છરે  
કે વવદ્ાથતીઓિરે આધુનિક અિરે સાંસૃ્મતક મયૂલ્ફોનું શશક્ણ 
મળરે  જ રેથી ભારત સવગોત્મ રાષટ્ બિરે. ્ુવાિફોિા ઉજજવળ 
ભવવષર માટે બિાવવામાં આવરેલી િવી રાષટ્હીર શશક્ણ 
િીમતમાં ઇિફોવરેશિિરે પ્ફોત્સાહિ આપવા માટે ઉચ્ શશક્ણ 
સ્ટાટ્મ -અપ િીમત લાગુ કરવામાં આવી. રાજ્ સતરીર 
બરેન્ક ઓફ એકેિેમમક કે્રદિટ બિાવવામાં આવી છરે . દેશિાં 
ભવવષરિા ્ુવાિફો માટે િવી શશક્ણ િીમત મજબયૂત આધાર 
તૈરાર કરશરે. આ ્ ુનિવર્સટહીિા મહતવ અંરરે વિાપ્ધાિરે કહું, 
આ ્ુનિવર્સટહી આધુનિક શશક્ણનું મફોટંુ કેનદ્ર બિશરે, સાથરે 
સાથરે સંરક્ણ ક્રેત્ર સાથરે સંકળારરેલફો અભરાસ, સંરક્ણ 
ટેકિફોલફોજી સંલગ્ન ઉતપાદિ અિરે મરેિ પાવર તૈરાર કરિાર 
સરેન્ટર પણ બિશરે.

અ્ીગઢમાં આયોસજત સમારોહમાં 
્વડાપ્રધાનનું સંબોધન સાંભળ્વા 
માટે ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો

ફડિેન્સ કાેફરડાેર  તવકાસની ફદશામાં
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અમદાિાદમાં બનકેલયું સરદાર ધામ સમાજના નબળાં િગ્ણના વિદ્ારથીઓના શૈક્ણરક અનકે સામાલજક વિકાસ 
માટે સતત કામ કરતયું રહયું છકે . અહીં વિદ્ારથીઓનકે આધયુનનક અનકે ઉત્મ સકેિાઓ પૂરી પાડિિામાં આિકે છકે . 

િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 11 સપટેમબરનાં રોજ સરદાર ધામ ભિનનયું િરયયુ્ણઅલ લોકાપ્ણર અનકે સરદાર ધામ 
કન્યા છાત્રાલયનયું ભૂતમપૂજન પ્રસંગકે પાટીદાર સમાજના કાયયોની પ્રશંસા કરી હતી.

સરદાર ધામઃ તવદ્ારથીઅાેના 
શૌક્ષણણક તવકાસનાે પાયાે

“પાટહીદાર સમાજ માત્ર ભારતમાં જ િહીં, વવદેશમાં 
પણ જ્ાં ર્ર ત્ાં પફોતાિી ઓળખ પ્સ્ાવપત 
કરે છરે . તમારી એ વવશશષટતાથી હવરે ગુજરાત 

અિરે દેશમાં જ િહીં, સમગ્ર દુનિરા પદરચીત થવા માંિહી છરે . 
પાટહીદાર સમાજિી એક મફોટહી ખયૂબી એ પણ છરે  કે તરેઓ રમરે ત્ાં 
રહે, ભારતનું  હહત તમારા માટે સવગોપરી હફોર છરે . તમરે દેશિી 
આર્થક પ્રમતમાં જ રે પ્દાિ ક્ુું છરે  તરે અદભયૂત અિરે પ્રેરણાદારી 
છરે .” વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ સરદાર ધામનું લફોકાપ્મણ કરતા 
આમ જણાવ્ું ત્ારે તરેમિફો સંદેશ એ હતફો કે સમાજિી આવી 
ર્ગૃમત કફોઈ પણ દેશિી પ્રમતિફો આધાર હફોર છરે . તરેમનું કહેવું 
હતું કે, સરદાર ધામ ટ્સ્ટ દેશિા ્ુવાિફોિરે વૈનશ્વક વરેપાર સાથરે 
જોિવા માટે અિરેક પ્રાસફો કરી રહું છરે  અિરે જ રે વાઇરિન્ટ સમમટિી 
શરૂઆત વરગો પહેલાં ગુજરાતરે કરી હતી તરેિાં લક્ષ્યાંકફોિરે ગલફોબલ 
પાટહીદાર બબઝિરેસ સમમટ આરળ વધારશરે. સરદાર ધામ ટ્સ્ટિી 
પ્શંસા કરતા વિાપ્ધાિરે કહું, “પાટહીદાર સમાજ ્ુવાિફોિી સાથરે 
સાથરે રરીબફો, ખાસ કરીિરે મહહલાઓિાં સશક્તકરણ પર 
ભાર મયૂકે છરે , જ રે ખરેખર પ્શંસિીર છરે . હફોસ્ટરેલિી સુવવધા પણ 
અિરેક દદકરીઓિરે આરળ આવવામાં મદદ કરશરે.”  વિાપ્ધાિ 
સપષટપણરે માિરે છરે  કે 21મી સદીમાં  ભારત પાસરે તકફોિી કફોઈ કમી 
િથી. વિાપ્ધાિરે જ રે સરદાર ધામનું લફોકાપ્મણ ક્ુું તરેિી ખાજસરતફો 

અિરે વિાપ્ધાિરે કરેલી અન્ય ર્હેરાતફો પર ઉિતી િજરઃ
n સરદાર ધામમાં વવદ્ાથતીઓ માટે અત્ાધુનિક સુવવધાઓ 

હશરે. 1000થી વધુ વવદ્ાથતીઓ રહહી શકે તરેવી હફોસ્ટરેલ-
ભફોજિિી વરવસ્ા

n રૂ. 200 કરફોિિાં ખચષે સરદાર ધામનું નિમમાણઃ 900 
વવદ્ાથતીઓિી ક્મતા ધરાવતી ઈ-લાઇરિરેરી અિરે જીમિી 
સુવવધા

n ચાર ઝફોિમાં રૂ. 1,000 કરફોિિાં ખચષે તમામ સુવવધાઓ સાથરે 
સંસ્ાનું નિમમાણ કરવામાં આવશરે,

n સરદાર ધામમાં ્ુપીએસસી-જીપીએસસી જ રેવી સપધમાત્મક 
પરીક્ાિી તાલીમ અપાશરેઃ ભુજ અિરે દદલ્હીમાં પણ આવી 
સંસ્ા બિાવાશરે

n સરદાર ધામ દર  બરે વરષે વૈનશ્વક પાટહીદાર બબઝિરેસ સમમટનું 
આરફોજિ કરે છરે . આરામી શશખર સંમરેલિ 2022, 2024 
અિરે 2026માં રફોર્શરે.

n વૈનશ્વક પાટહીદાર બબઝિરેસ ઓરષેિાઇઝરેશિ (GPBO) 10,000 
ઉદ્ફોરપમતઓનું સંર્ઠિ છરે .

n બિારસ હહનદુ ્ુનિવર્સટહીિી આટ્મ  ફેકલ્હીમાં તમમલ ભારાિા 
અભરાસ માટે સુરિમણરમ ભારતી ચરેર સ્ાપવામાં આવશરે. n

સરદાર ધામ નવા ભવનનું લાેકાપ્થણ



અમૃતયાત્રા
અર્થતંત્રની 

ભારત ઝડિપરી મજબૂત અર્ણતંત્ર બનિાની ફદશામાં આગળ િધી રહયું છકે . એક 
બાજયુ કનસ્ટ્રક્શન સકેકરમાં સકારાત્મકતાનો માહોલ છકે, તો મકેન્યુિે્ચરરગ 
સકેકરમાં નોંધપાત્ર વૃધ્ધ્ દેશના આર્રક પાયાનકે મજબૂત બનાિી રહી છકે . િષ્ણ 
2021-22નાં પ્રરમ ્િાટ્ણરમાં જીડિીપીમાં 20 ટકારી િધયુ વૃધ્ધ્ આર્રક ક્કેત્રમાં 
સરકારની મોટી સિળતા છકે . કોવિડિની નકારાત્મક અસરમાંરી બહાર આિી 
રહેલયું અર્ણતંત્ર િી-શકેપ ફરકિરી નોંધાિશકે એવયું અનયુમાન પર સાચયું સાનબત 
રઈ રહયું છકે . મજબૂત નીતતવિષયક નનર્ણયોનકે કારરકે કયુલ સ્ાનનક ઉતપાદન 
(જીડિીપી)માં િધારો રઈ રહ્ો છકે . આ ઊંચી છલાંગ સારકે િરી એક િાર દેશ 
આર્રક મોરચકે ઝડિપરી સ્સ્રતા તરિ આગળ િધી રહ્ો છકે ...
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અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 



સરકારિી દયૂરદર્શતાિરે કારણરે ભારતીર 
અથ્મતંત્ર મહામારીિી અસરમાંથી બહાર 
આવી રહું છરે . સરકારિાં િક્ર પરલાં 
અિરે કિક િીમતવવરરક નિણ્મરફોથી જ કફોઇ 

પણ દેશિફો આર્થક પારફો મજબયૂત બિરે છરે  અિરે અથ્મતંત્ર 
વવક્સરે છરે . કફોવવિ મહામારીએ સમગ્ર વવશ્વિરે અસર કરી 
તફો ભારત પણ તરેિાથી અસપૃશર િહફોતું. મહામારીથી 
દેશિરે બચાવવા માટે સરકારે આરફોજિફો કરમા અિરે અઘરાં 
નિણ્મરફો લઈિરે ‘ર્િ ભી જહાિ ભી’િા મંત્ર દ્ારા લફોકફોિા 
જીવ બચાવવાિરે પ્ાથમમકતા આપી. સાથરે સાથરે, દેશિા 
અથ્મતંત્રિરે પણ ઉપર લાવવા માટે એવા નિણ્મરફો લીધાં કે 
મહામારીિા કપરા સમરમાં પણ અથ્મતંત્રએ મફોટહી છલાંર 
લરાવી અિરે િકારાત્મક થરરેલી જીિહીપીમાં અત્ાર સુધીિફો 
વવક્રમ વધારફો િોંધારફો.

જયૂિ ્વાટ્મરમાં ભારતિી જીિહીપી 20.1 ટકા હતી. 
િાણાંકહીર વર્મ 2021-22િા પ્થમ વત્રમાજસક સમરરાળામાં 
જીિહીપી 32.38 લાખ કરફોિે પહોંચી હતી, જ રે રરા વર્મિા 
સમાિ વત્રમાજસક રાળામાં રૂ. 26.95 લાખ કરફોિ પર 
હતી. આ આંકિા સંકેત આપરે છરે  કે મહામારીથી પ્ભાવવત 
ભારતીર અથ્મતંત્રએ જોરદાર પુિરારમિ ક્ુું છરે . જીિહીપીિા 
લરેટેસ્ટ આંકિા આવરા બાદ ભારતીર કફોપગોરેટ જરતનું 
માિવું છરે  કે મહામારીિફો ભફોર બિરેલા અથ્મતંત્રએ પ્રમત 

અંગ્ેજીમાં કહેવત છે કે, size of the 
cake matters. અેટલે કે જેટલી 
માેટી કેક હશે તેટલાે માેટાે ટૂકડાે 

લાેકાેને મળશે. તેથી અમે ભારતના 
અથ્યતંત્રને પાંચ ફરિનલયન ડાેલરનું 

અથ્યતંત્ર િનાવવાનું લક્ય નક્ી કયુું 
છે. અથ્યતંત્રનુ કદ જેટલું માેટંુ હશે, 
સ્વાભાવવક છે કે દેશની સમૃધ્ધ 

અેટલી વધુ હશે. અા સમૃધ્ધ દરેક 
પફરવાર, દરેક વ્યક્તિની અાવક અને 
જીવનસતરમાં પણ પફરવત્યન લાવે છે.

નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન 

અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 
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કરી છરે . સીઆઇઆઇનું પણ કહેવું છરે  કે, કફોવવિિી બીજી 
લહેરિી આર્થક પ્વૃનત્ઓ પર પિેલી પ્મતકુળ અસર છતાં 
જીિહીપી વૃધ્ધ્દરમાં વધારફો સકારાત્મક સંકેત છરે . દેશિા મુખ્ય 
આર્થક સલાહકાર કે વી સુરિમષણરિ પણ માિરે છરે  કે ભારતિા 
મરેક્રફોઇકફોિમમક ફનિામરેન્ટલ મજબયૂત છરે . દેશ માળખાકહીર 
સુધારા, સરકાર દ્ારા મયૂિહી ખચ્મ, ઝિપી રસીકરણિા જોરે 
મજબયૂત વવકાસ માટે તૈરાર છરે . તરેમિાં કહેવા પ્માણરે પ્થમ 
વત્રમાજસક રાળાિા જીિહીપી આંકિા રરા વરષે સરકારે વી-શરેપ 
દરકવરીિી કરેલી આરાહહીિરે સાચી સાબબત કરે છરે .

વૈનશ્વક એજનસીઓ પણ ભારતીર અથ્મતંત્રિા સારા દેખાવ 

અિરે તીવ્ર ઉછાળાિી આશા રાખતી હતી કારણ કે વવશ્વિા 
અન્ય દેશફોિી સરખામણીમાં કફોવવિ સામરે ભારતનું મરેિરેજમરેન્ટ 
સારંુ રહંુ છરે . મયૂિહી’ઝ ઇનવરેસ્ટર સર્વજસસરે તાજ રેતરમાં જ 
કહું છરે  કે કફોવવિ પ્મતબંધફોમાં છયૂ ટછાટ આપવાિી સાથરે 
સાથરે ભારતમાં ધીમરે ધીમરે આર્થક પ્વૃનત્ઓ વધી રહહી છરે . 
વવશ્વભરિા અથ્મતંત્રફો ફરીથી ખુલી રહ્ા છરે  ત્ારે ભારતિા 
વવકાસમાં પણ તરેજી આવશરે. ‘ગલફોબલ મરેક્રફોઆઉટલુક 2021-
22’એ ઓરસ્ટ મહહિાિા અપિેટમાં  2021િા કેલરેનિર વર્મ 
માટે ભારતમાં જીિહીપી વૃધ્ધ્ દર 9.6 ટકા અિરે 2022માં સાત 
ટકા રહેવાિફો અંદાજ વર્ત કરગો છરે . એકંદરે, અથ્મતંત્રમાં વી-
શરેપ દરકવરી સપષટ દેખાઇ રહહી છરે . દેશિા મરેક્રફો ઇકફોિફોમમકલ 
ફનિામરેન્ટલ્સ પણ મજબયૂત હફોવાનું સપષટ જણાઈ રહું છરે . 
પીએમઆઇ ઇનિેક્સમાં પણ િોંધપાત્ર સુધારફો એ વાતિફો 
સંકેત છરે  કે ઉદ્ફોર અિરે સર્વસ સરેક્રમાં ભારતીર અથ્મતંત્ર 
અંરરે સકારાત્મક વાતાવરણ છરે . મરેનુફે્ચકરર અિરે કનસ્્ટક્શિ 
સરેક્રે અથ્મતંત્રિરે વરેર આપરફો છરે  તફો દેશિા ખરેિયૂતફો પણ પફોતાનું 
પ્દાિ આપવામાં પાછળ િથી. કૃષર ક્રેત્રમાં પ્થમ વત્રમાજસક 
સમરરાળામાં ચાર ટકાિી િોંધપાત્ર વૃધ્ધ્ થઈ છરે . ઔદ્ફોનરક 

7 सबसे बड़ी अर्थव्यवसरथाओं के  
बीच भथारत की ग्रोर सबसे तेज

भारत

ઇતતહાસમાં અેવું પ્રરમ વાર 
બનું છે કે કાેઈ તત્રમાસસક 
સમયરાળામાં જીડીપી વૃધધધ 
દર 20 ટકારી વધુ હાેય 

સાૌરી માેટા સાત અર્થતંત્રમાં 
ભારતની વૃધધધ સાૌરી ઝડપી
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ઉતપાદિ માપવાિા ઇનિેક્સ આઇઆઇપીમાં કફોર સરેક્રિફો 
હહસસફો 38 ટકા છરે . જયૂિમાં કફોર સરેક્રિા ઉતપાદિમાં આ્ઠ 
ટકા વૃધ્ધ્થી જણાર છરે  કે દેશિા અથ્મતંત્રિફો પારફો મજબયૂત 
થઈ રહ્ફો છરે . જુલાઈમાં કફોલસા અિરે વીજળહી ક્રેત્રનું ઉતપાદિ 
રરા વર્મિાં જુલાઈિી સરખામણીમાં વધ્ું છરે .

સ્ાનિક બર્ર ઉપરાંત નિકાસમાં પણ ભારતિી કામરીરી 
સારી રહહી છરે . જુલાઈમાં દેશિી નિકાસ 47 ટકા વધીિરે 
35 અબજ િફોલર થઈ છરે , જ રે જુલાઇ 2019 કરતાં પણ વધુ 
છરે  અિરે ત્ારે તફો ભારત સહહત વવશ્વમાં કફોવવિ જ રેવી કફોઈ 
સમસરા િહફોતી. એટલું જ િહીં, વવદેશી રફોકાણકારફોએ પણ 

કફોવવિકાળમાં ભારતીર અથુંતંત્ર પર વવશ્વાસ વર્ત કરગો છરે . 
ઓરસ્ટ 2020 અિરે ઓરસ્ટ 2021િા આંકિા જોઇએ તફો 
મકફે નિાઇઝ નિકાસમાં 45 ટકાિફો વધારફો થરફો છરે . એફિહીઆઇ 
િીમતમાં સુધારા અિરે ઇઝ ઓફ િુઇંર બબઝિરેસ જ રેવાં પરલાંિરે 
કારણરે  વવદેશી રફોકાણકારફોએ ચાલુ િાણાંકહીર વર્મિાં પ્થમ 
ચાર મહહિામાં 27.37 અબજ િફોલરનું રફોકાણ ક્ુું છરે , જ રે 
અરાઉિા િાણાંકહીર વર્મિા સમાિ રાળા કરતાં 62 ટકા 
વધુ છરે . ઇ-વરે બબલ અિરે ઓટફો વરેચાણમાં વધારફો તથા ઊર્્મ 
વપરાશથી એ સપષટ છરે  કે ભારતીર અથ્મતંત્ર પાટા પર આવી 
રહું છરે . વરેન્ચર કેવપટલ ફમસ્મ દ્ારા ર્નુઆરીથી જુલાઇ 
2021 દરમમરાિ ભારતીર સ્ટાટ્મઅપ ઇકફોજસસ્ટમમાં કુલ 17.2 
અબજ િફોલરનું રફોકાણ કરવામાં આવ્ું, જ રે 2020માં કરવામાં 
આવરેલા 11 અબજ િફોલર અિરે 2019માં કરવામાં આવરેલા 13 
અબજ િફોલરિા રફોકાણથી ઘણું વધુ છરે .

‘વિ િરેશિ-વિ ટેક્સ’ દ્ારા અથ્મતંત્રમાં ક્રાંમત સજ ્મિાર 
જીએસટહી દ્ારા ઓરસ્ટ મહહિામાં કુલ રૂ. 1.12 લાખ 
કરફોિિી વસયૂલાત થઈ હતી, જ રે સપષટપણરે સયૂચવરે છરે  કે દેશિા 
વરેપારમાં તરેજી આવી છરે . દેશિા અથ્મતંત્રિરે મજબયૂત કરવા માટે 
દેશિાં િરેતૃતવ અિરે તમામ િારદરકફોિી મજબયૂત ભારીદારી 

તત્રમાસસક ધાેરણે જીડીપીની 
ચાલ  પર અેક નજર
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નાણાંકીય વષ્થ 2021-22ના 
પ્રરમ ક્ાટ્થરમાં દેશની 
જીડીપી 30.48 લાખ કરાેડની 
હાેવાનાે અંદાજ
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મહતવિી છરે . કેનદ્ર સરકારે તરેિરે પફોતાિી િીમતઓિરે મહતવિફો 
આધારસતંભ બિાવરફો છરે . અથ્મતંત્રમાં આવરેલા ઉછાળાએ 
ભારતિી દીઘ્મદ્રષષટએ પણ નિણમારક ભયૂમમકા ભજવી છરે . 
વવશ્વિ બર્રફોમાં હવરે ભારતીર અથ્મતંત્ર અસરકારક સાબબત 
થઈ રહું છરે .

ભારતીય કૃષર અને ખેડયૂતોની પહોંચ વવશ્વબજાર સુધી
વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા વિપણમાં કૃષર ક્રેત્રમાં કરવામાં 
આવરેલા સુધારાઓિી અસર દેખાવા લારી છરે . કૃષર ક્રેત્ર 
તરફથી દેશ માટે સારા સમાચાર મળહી રહ્ા છરે . 2020-21 
દરમમરાિ દેશિી કૃષર નિકાસમાં 17.34 ટકાિફો િોંધપાત્ર 
વધારફો થરફો હતફો. મહામારી છતાં કૃષર નિકાસમાં તીવ્ર વધારફો 
દેશિા અન્નદાતાિરે આભારી છરે . 2020-21માં કૃષર અિરે કૃષર 

સંલગ્ન ઉતપાદિફોિી નિકાસ 17.34 ટકા વધીિરે 41.25 અબજ 
િફોલર સુધી પહોંચી છરે . સાથરે સાથરે, દેશિી ઓરષેનિક નિકાસમાં 
પણ આશરે 51 ટકાિફો િોંધપાત્ર વધારફો જોવા મળરફો છરે . દેશિાં 
ખરેિયૂતફોિી આ િોંધપાત્ર ઉપલનબ્ધિરે સમજવા માટે છરેલલાં ત્રણ 
વરગોિી નિકાસિા આંકિા પર િજર િાખવી જરૂરી છરે . 2017-
18માં કૃષર ઉતપાદિફોિી નિકાસ 38.43 અબજ િફોલર હતી, જ રે 
2018-19માં વધીિરે 38.74 અબજ િફોલર થઈ, તફો 2019-20માં 
થફોિહી ઘટહીિરે 35.16 અબજ િફોલર થઈ. જ્ારે કફોવવિ જ રેવી 
વવપરીત પદરનસ્મત છતાં 2020-21માં 41.25 અબજ િફોલરિાં 
અત્ાર સુધીિાં સવગોચ્ સતર પર પહોંચી છરે . 

વિાપ્ધાિ મફોદીિી રફોજિા એક જજલલા-એક ઉતપાદિરે કૃષર 
નિકાસમાં મહતવપયૂણ્મ પ્દાિ આપ્ું છરે . દેશમાં પ્થમ વાર ઘણાં 
્લસ્ટસ્મમાંથી નિકાસ થઈ છરે . જ રેમ કે વારાણસીથી તાર્ં 
શાકભાજી અિરે ચંદૌલીથી કાળા ચફોખાિી પ્થમ વાર નિકાસ 
થઈ છરે . આિરે કારણરે તરે જજલલાઓિા ખરેિયૂતફોિરે સીધફો લાભ 
થરફો છરે . આ ઉપરાંત, દેશિા અન્ય ્લસ્ટર જ રેમ કે િારપુરથી 
સંતરા, અિંતપુરથી કેળા, લખિઉથી કેરી વરરેરેિી પણ 
નિકાસ થઈ છરે . ભારતીર કૃષર ઉતપાદિફોિી આ સફળતામાં 
પ્થમ વાર નિકાસ કરવામાં આવતા ઉતપાદિફોએ મહતવપયૂણ્મ 

બાંધકામ અને ઉત્ાદન ક્ષેત્રમાં 
સાૌરી વધુ વૃધધધ નાંધાઈ

સેક્ર એવપ્ર્-જૂન એવપ્ર્-જૂન 
(2021-22) (2020-21) 

કૃષષ 4.52 8.21

ઉતપાદન 49.63 -4.18

્વીજળી/ગેસ/પાણી પુર્વઠો 14.26 3

બાંધકામ 68.3 -14.9

્વેપાર/હોટ્/પફર્વહન 34.32 -30.22

િાઇનાધ્નસય્/ફરય્ એસે્ટટ/
પ્રોિેશન્ સર્્વસસસ 3.7 -5.0
 જડીપી 20.1 -9.21

કાેતવડકાળમાં બીજી લહેર 
દરતમયાન પણ કન્સ્ટક્શન અને 
મનેુિેક્ચફરંર જેવા મહત્વના 
સેકરમાં તીવ્ર વૃધધધ

અર્થતંત્ર કવર સ્ટાેરી 

 (આંકડા રકામાં)
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ભયૂમમકા નિભાવી છરે . આ એવા ઉતપાદિ છરે  જ રેિરે પ્થમ વાર 
દેશિી બહાર વરેચવામાં આવરા અિરે પફોતાિી ગુણવત્ાિરે કારણરે 
તરેણરે વવદેશી બર્રમાં ધયૂમ મચાવી દીધી છરે . કૃષર ઉતપાદિફોિી 
નિકાસમાં તીવ્ર વૃધ્ધ્નું એક મફોટંુ કારણ એ પણ છરે  કે મહામારી 
છતાં મલ્હીમફોિલ મફોિ, માકફેટ જલન્કરે  માટે પ્રાસ, પાક લીધા 
પછી વરેલ્ુ ચરેઇિિફો વવકાસ અિરે ખરેિયૂત ઉતપાદક સંઘ (FPO) 
જ રેવી પહેલથી પયૂવગોત્ર રાજ્ફો સુધીિા ખરેિયૂતફો પણ પફોતાિા 
ઉતપાદિિરે વવદેશી બર્ર સુધી પહોંચાિવામાં સફળ રહ્ા છરે . 

પ્થમ વાર મરે, 2021માં 4,000 દકલફો ઓરષેનિક સાંવા 
ચફોખા અિરે જવિી િેન્માક્મ માં નિકાસ કરવામાં આવી. આ 
વરષે આસામથી પ્થમવાર અમરેદરકામાં 40 મરેહટ્ક ટિ લાલ 

ચફોખાિી નિકાસ કરવામાં આવી. આ રીતરે પયૂવગોત્ર રાજ્ફોમાંથી 
બમતી દ્રાક્ અિરે વત્રપુરાથી બરે ખરેપફો દ્ારા (મરે મહહિામાં 1.2 
મરેહટ્ક ટિ અિરે જુલાઇમાં 1.6 મરેહટ્ક ટિ) જ રેકફુ્ટિી લંિિમાં 
નિકાસ કરવામાં આવી. આ જ રીતરે, િારાલરેનિથી 200 દકલફો 
ફે્શ કકર ધચલી લંિિ મફોકલવામાં આવરા. કાિપુરિા ર્ંબુએ 
પ્થમ વાર વવદેશફોમાં ધયૂમ મચાવી. જુિ-જુલાઇ 2021માં 
ર્ંબુિા 10 કનસાઇન્ટમરેન્ટ બરિટિ, ઓમાિ અિરે સં્ુ્ત 
આરબ અમમરાતમાં નિકાસ કરવામાં આવરા. કાિપુરિા ર્ંબુ 
હવરે પાદકસતાિિી મફોિફોપફોલી તફોિહી રહ્ા છરે . આ જ રીતરે, 
ભારલપુરિા જરદાળુ કેરીિી પણ પ્થમ વાર લંિિમાં નિકાસ 
કરવામાં આવી. પ્થમવાર કાશમીરિી મમશ્ી ચરેરીિરે દુબઇનું અિરે 
હહમાચલ પ્દેશિા સફરજિિરે બહેરીિનું બર્ર મળ્ું છરે . 11 
ઓરસ્ટિાં રફોજ છત્ીસરઢથી 9 મરેહટ્ક ટિ સુકારરેલફો મહુઆ 
પ્થમવાર ફ્ાંસ મફોકલવામાં આવરફો હતફો. આ િવા પ્ારંભિરે 
એક પ્રફોર તરીકે જયૂઓ તફો કહહી શકાર કે ભારતિા ખરેિયૂતફો 
હવરે માત્ર દેશ જ િહીં, વવશ્વનું પરેટ ભરી રહ્ા છરે .

વી-શેપ દરકવરી સાથે ઊંચી છલિાંગ
કફોવવિ મહામારીિી બરે લહેરિફો સામિફો કરી ચયૂકેલા ભારતીર 
અથ્મતંત્રિી રાિહી પાટા પર આવી રહહી છરે  કારણ કે જયૂિ મહહિાથી 

મેનુિેક્ચફરંર સેકરમાં અા 
પ્રકારની રતત રહી

ઓગસ્ટમાં મેનુિે્ચરરગ પરચેઝઝગ 
ઇ્ડેક્સ (પીએમઆઇ) 52.3 પોઇન્ટ 

થઈ ગયો હતો. જુ્ાઇમાં આ અંક 
55.3 હતો. પીએમઆઇમાં 50થી 

ઉપરનો આંક વૃધ્ધિ અને તેનાની નીચેનો 
આંક સંકોચન દશણા્વે છે. જુ્ાઇની 

સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં તેમાં ઘટાડો 
નોંધાયો હતો, તેમ છતાં મેનુિે્ચરરગમાં 

તેમાં મજબૂતાઈ રહી છે.

57.7
57.5
55.4
55.5
50.8
48.1
55.3
52.3

જાન્ુઆરી

ફેબુ્આરી

માચ્ષ

એવપ્રલિ

મે 

જયૂન

જુલિાઇ

ઓગસ્

જીડીપી વૃધધધમાં તવક્રમ 
ઉપરાંત, અેવું પ્રરમ વાર બનું 
છે કે અેક તત્રમાસસક રાળામાં 
ભારતે 95 અબજ ડાેલરરી 
વધુની નનકાસ કરી હાેય

અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 
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વવકાસના માિ્ય પર અાિળ વધતાં ભારતે 
ઉત્ાદન અને નનકાસ િંનેમાં વધારાે 
કરવાનાે છે. કાેવવડ િાદ સજ્યયેલી નવી 
અાગથથિક પફરસ્સ્થવતઅાેમાં મેક ઇન ઇન્ડિયાને 
સ્થાપપત કરવા માટે સરકારે પ્ાેડક્શન નલન્્કડ 
ઇન્ેન્ન્વસ (PLI)ની પણ જહેરાત કરી છે. 
અા યાેજનાથી અાવેલા પફરવત્યનનું ઉદાહરણ 
ઇલે્કરિાેનનક ઉત્ાદનમાં જેઈ શકાય છે. સાત 
વર્ય પહેલાં અાપણે અાઠ અિજ ડાેલરના 
માેિાઇલ િાેનની અાયાત કરતા હતા. હવે 
અાયાતમાં નાંધપાત્ર ઘટાડાે થઈ િયાે છે. 
અાજે અાપણે ત્રણ અિજ ડાેલરના માેિાઇલ 
િાેનની નનકાસ કરીઅે છીઅે.
 -નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

આર્થક પ્વૃનત્ઓ શરૂ થઈ રઈ છરે . વૈનશ્વક મહામારીિરે કારણરે 
દેશિી જીિહીપી માઇિસ 24 સુધી િીચરે ઉતરી રઈ હતી. પણ 
હવરે 20.1 ટકાિફો વધારફો એ સાબબત કરે છરે  કે વિાપ્ઘાિ િરેનદ્ર 
મફોદી અિરે કેનદ્રરીર િાણાં મંત્રાલરરે સમજી વવચારીિરે અિરે સપષટ 
દ્રષષટકફોણ અપિાવીિરે પિકારફોિફો સામિફો કરતા આ સફળતા 
પ્ાપત કરી છરે , જ રે વવશ્વિા અન્ય અથ્મતંત્રફો માટે એક બફોધપા્ઠ 
છરે . કૃષર ક્રેત્રથી માંિહીિરે દરરલ એસ્ટરેટ, ઓટફોમફોબાઇલ જ રેવા 
ક્રેત્રફોમાં તરેજી આવી રહહી છરે .

અથ્મતંત્રમાં આવરેલા ઉછાળાિી અસરિરે કારણરે ઔદ્ફોનરક 
વવકાસમાં તરેજી આવી છરે . િાણાંકહીર વર્મ 2021-22િા પ્થમ 
વત્રમાજસક સમરરાળામાં 46.1 ટકાિી જીવીએ (ગ્રફોસ વરેલ્ુ 
એિેિ) વૃધ્ધ્ િોંધવામાં આવી, જ રે કફોવવિિરે કારણરે અરાઉિા 
િાણાંકહીર વર્મિાં પ્થમ વત્રમાજસક રાળામાં માઇિસ 35.8 ટકા 
હતી. જીવીએ દ્ારા કફોઇ પણ અથ્મતંત્રમાં કુલ ઉતપાદિ અિરે 
આવકિફો તાર મળરે  છરે . તરે દશમાવરે છરે  કે એક નિજચિંત મુદતમાં 
ઇિપુટ કફોસ્ટ અિરે કાચા માલિફો ખચ્મ બાદ કરીિરે કેટલાં 
રૂવપરાિી વસતુ અિરે સરેવાઓનું ઉતપાદિ થ્ું. તરેિાંથી એ પણ 
સમર્ર છરે  કે કફોઇ ખાસ ક્રેત્ર કે ઉદ્ફોરમાં કેટલું ઉતપાદિ 
થ્ું છરે . ઉદ્ફોરફોિરે પ્ફોત્સાહિ આપીિરે અિરે તરેમિરે સાથરે લઈિરે 
ચાલતી કેનદ્ર સરકારિી િીમતએ ઉદ્ફોરજરતમાં વવશ્વાસિફો 

સંચાર કરગો છરે  અિરે તરેનું સકારાત્મક પદરણામ અથ્મતંત્રમાં જોવા 
મળહી રહું છરે .

લફોકિાઉિ અિરે સતત કફોવવિિા ઓછારાિરે કારણરે સર્વસ 

જીઅેસટી વસૂલાતમાં 
તવક્રમ રતત

1.19 

1.13

1.23

1.41
1.02

92.8

1.16

1.12

્ાખ કરોડ

્ાખ કરોડ

્ાખ કરોડ

્ાખ કરોડ

્ાખ કરોડ

હજાર કરોડ

્ાખ કરોડ

્ાખ કરોડ

જાનુઆરી િેબ્ુઆરી માચ્ત એવપ્ર્ મે જૂન જુ્ાઇ ઓગસ્ટ

જૂન 2021ના આંકડિાનકે બાકાત રાખીએ તો છકેલલાં 11 મહહનારી જીએસટી િસૂલાતનો આંક રૂ. એક લાખ 
કરોડિનકે િટાિી ગયો છકે . કર િસૂલાતમાં િધારો અર્ણતંત્રમાં ઝડિપી ફરકિરીનયું પ્રમાર છકે.

અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 
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સરેક્રમાં પણ મંદી જોવા મળહી હતી, પણ સરકારે જિકલ્ાણ 
િીમતઓિરે સવગોચ્ પ્ાથમમકતા આપી જ રેથી લફોકફો સારી રીતરે 
જીવિનિવમાહ કરી શકે. તરેિાં પદરણામરે હવરે સર્વસ સરેક્રમાં 
પણ િોંધપાત્ર દરકવરી જોવા મળહી રહહી છરે . ચાલુ િાણાંકહીર 
વર્મિાં પ્થમ વત્રમાજસક સમરરાળામાં 11.4 ટકાિી જીવીએ 
વૃધ્ધ્ િોંધવામાં આવી હતી. આટલું જ િહીં, ર્હેર બરેન્કફોિફો 
ચફોખખફો િફફો વધીિરે રૂ. 31,816 કરફોિ થરફો હતફો. એિપીએ 
ઘટાિવા માટે સરકારે લીધરેલાં પરલાંિા પદરણામરે માચ્મ 
2018માં કુલ એિપીએ 11 ટકાથી ઘટહીિરે માચ્મ 2021માં સાત 
ટકા પર આવી રઈ હતી. આ રીતરે િરેટ એિપીએ 2018માં 
5.90 ટકાથી ઘટહીિરે લરભર બરે ટકાએ આવી રઈ છરે . બરેસન્કર 
જસસ્ટમિરે સુધારવા માટે સરકારે સમરસર કરેલી કામરીરીનું 

આ પદરણામ છરે . 
દરઝવ્મ બરેન્ક ઓફ ઇનનિરા પ્માણરે 27 ઓરસ્ટરે પયૂરા 

થરરેલા સપતાહમાં ભારતનું વવદેશી હયૂં દિરામણ 16.663 
અબજ િફોલર વધીિરે 633.558 અબજ િફોલરિા વવક્રમ સતરે 
પહોંચ્ું છરે . વવદેશી હયૂં દિરામણમાં આ વધારા પાછળનું મુખ્ય 
કારણ એસિહીઆર હફોલરિરમાં વધારફો છરે . સફોિાિી અિામતફો 
192 મમજલરિ િફોલર વધીિરે 37410 મમજલરિ િફોલર થઈ 
હતી. અમરેદરકા અિરે ચીિ બાદ ભારત વવશ્વનું ત્રીર્ ક્રમનું 
મફોટંુ સ્ટાટ્મઅપ ઇકફો જસસ્ટમ બિી ર્ું છરે . હુરુિ ઇનનિરાિા 
અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્ું છરે  કે, ભારત વવશ્વિી ત્રીજી 
મફોટહી ્ુનિકફોિ્મ ઇકફો જસસ્ટમ છરે  અિરે ભારતરે રરા વરષે દર 
મહહિરે સરેરાશ ત્રણ ્ુનિકફોિ્મ ઉમરેરમા છરે . આ અહેવાલમાં 
દાવફો કરવામાં આવરફો છરે  કે ઓરસ્ટ 2021 સુધી માત્ર આ્ઠ 
મહહિામાં જ ્ુનિકફોિ્મિી સંખ્યા આશરે બમણી થઈિરે 51 
થઈ રઈ છરે . રસીકરણમાં ઝિપ અિરે ગ્રાહકફોિા દ્રષષટકફોણમાં 
પદરવત્મિિરે કારણરે ઓરસ્ટમાં સર્વસ પીએમઆઇ 18 
મહહિાિી ટફોચરે પહોંચરફો હતફો. કામકાજ અિરે મારમાં વધારાિરે 
કારણરે આમ થ્ું છરે . ઔદ્ફોનરક એકમફો ફરીથી ખુલવાથી અિરે 
ગ્રાહકફોિી સંખ્યામાં વધારફો થવાથી વરેચાણમાં વધારફો થરફો છરે . 
તરેિાં કારણરે ‘ઇનનિરા સર્વજસસ બબઝિરેસ એક્ક્વવટહી ઇનિેક્સ’ 

અાેટાેમાેબાઇલ સેકરરી 
અરથંતંત્રની ઝડપ વધી

n ગયા ્વષ્તમાં બહુ ઓછાં ્વેચાણને 
કારણે દેશના ઓટોમોબાઇ્ 
સેક્ર પર વ્વપરીત અસર પડી 
હતી. તેનું કારણ કોવ્વડકાળમાં 
કડક ્ોકડાઉન અને ્ોકોની ખચ્ત 
કર્વાની ક્ષમતામાં ઘટાડો છે.

n ભારતનું ઓટોમોબાઇ્ સેક્ર 
વ્વશ્માં ચોથા ક્રમે છે અને તે ્ોકોને 
મોટી સંખ્ામાં રોજગારી પૂરી પાડે 
છે.

n એટ્ાં માટે આ આંકડા ચચતાજનક 
હોઈ શકે છે. પણ ગયા નાણાંકીય 
્વષ્તનાં ત્ીજા વત્માસસક ગાળામાં 

આ સેક્રમાં થયે્ો સુધારો 
એવપ્ર્-જૂન 2021 સુધી ચાલુ રહ્ો 
છે.

n ગયા ્વષષે જૂન ્્વાટ્તરમાં 
કોમર્શય્ ્વાહનોનાં ્વેચાણમાં 
84.8 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, 
જ્ારે આ ્વષષે પ્રથમ ્્વાટ્તરમાં 
તેમાં 234.4 ટકાનો ્વધારો થયો છે.

n ખાનગી ્વાહનોનું ્વેચાણ ્વીતે્ા 
્વષ્તના પ્રથમ વત્માસસક ગાળામાં 
74.7 ટકા ઘટું હતું, જણેે 110.6 
ટકાના ્વધારા સાથે ન્વો વ્વક્રમ 
સજ્યો હતો.

વીજ વપરાશ, ઇ-વે સબલ, 
ફડનજફટલ લેવડદેવડ અને 
મજબૂત જીઅેસટી વસૂલાતને 
કારણે પણ સુધારાનાે સંકેત

અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 

n
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અારરસિક માેરેચે સારા સમાચારઃ કાેર 
સેકરની વૃધધધમાં 9.4 ટકા વધારાે

કોલસો, ક્યુડિ ઓઇલ જ કેિા આઠ સકેકસ્ણનકે અર્ણતંત્રનો 
પાયો માનિામાં આિકે છકે . આ આઠ સકેકરનકે કોર સકેકર 
કહેિામાં આિકે છકે . તકેના વિકાસ દરમાં ઘટાડિો કે િધારો 
દશયાિકે છકે  કે દેશના અરુંતંત્રનો પાયો કેટલો મજબૂત છકે . 
કોર સકેકરના આઠ ઉદ્ોગોનાં ઉતપાદનમાં જયુલાઇમાં 9.4 
ટકા િધારો રયો છકે .

કો્સા 18.7
કુ્રડ ઓઇ્ -3.2
નેચર્ ગેસ 18.9
ફરિાઇનરી ઉતપાદન 6.7
ખાતર 0.5
સ્ટી્ 9.3
સસમેન્ટ 21.8
્વીજળી 9.0
કુ્ 9.4

વવક્મજનક એફડીઆઇ પ્રવાહ

n ભારતમાં 2020-21માં 81.72 
અબજ ડો્રનો અત્ાર સુધીનો 
સ્વયોત્તમ એિડીઆઇ પ્ર્વાહ 
નોંધાયો છે.

n આ 2019-20માં આ્વે્ ા 74.39 
અબજ અમેફરકન ડો્રની 
સરખામણીમાં 10 ટકા ્વધુ છે.

n એવપ્ર્ 2021 દરતમયાન 6.24 
અબજ અમેફરકન ડો્રના 
એિડીઆઇ પ્ર્વાહ સાથે સતત 
વૃધ્ધિ ચાલુ છે, જ ેએવપ્ર્ 
2020ની સરખામણીમાં 38 ટકા 
્વધુ છે

n દેશનુ ંવ્વદેશી હંૂફડયામણ 27 
ઓગસે્ટ પૂરા થયે્ ા સપતાહમાં 
16.663 અબજ ડો્ર ્વધીન ે
633.558 અબજ ડો્રના 
વ્વક્રમ સતરે પહોંચયુ ંહતુ.ં

n આ સમયગાળામાં સોનાની 
અનામતો 19.2 કરોડ ડો્ર 
્વધીને 37.410 અબજ ડો્ર 
થઈ હતી.

n આઇએમએિ પાસે દેશની 
અનામતો 1.4 કરોડ ડો્ર 
્વધીને 5.11 અબજ ડો્ર થઈ 
હતી.

જુલાઇ 2021માં 45.4 ટકા વધીિરે ઓરસ્ટ 2021માં 56.7 
ટકા થરફો હતફો.

નનકાસ વધારવાના ચાર મંત્ર
નિકાસ વધારીિરે આરાત ઘટાિવી એ આત્મનિભ્મર ભારત 
અભભરાિિફો મહતવિફો ઉદ્દરેશ છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી આ 
માટે ચાર પદરબળફો પર ભાર મયૂકે છરે . પ્થમ-દેશમાં ઉતપાદિમાં 
અિરેક રણફો વધારફો અિરે તંદુરસત સપધમા. આજરે વવશ્વમાં એક 

ઉત્ાદન વધારવા માટે કેન્દ્ર 
સરકારની પ્રાેડક્શન નલન્્કડ 
ઇન્સેનટિવ જેવી પહેલને ઉદ્ાેર 
જરતે અાવકાર અાપાે.

અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 
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એવફો વર્મ તૈરાર થરફો છરે , જ રે કકમતિરે બદલરે ગુણવત્ા 
પર ફફોકસ કરે છરે . બીજુ-ં ટ્ાનસપફોટ્મિી લફોજજસ્ટહીક્સ 
સમસરા દયૂર કરવી. તરેમાં રાજ્ સરકારફો-કેનદ્ર સરકાર 
અિરે ખાિરી કંપિીઓએ તરેમિી ભયૂમમકા ભજવવી પિશરે. 
ત્રીજુ,ં નિકાસકારફો સાથરે સરકાર િજીકથી કામ કરે. તરેમાં 
રાજ્િી એક્સપફોટ્મ  કાઉધ્નસલ વચ્રે િથી આવતી અિરે 
વરેપારી પફોતાિી રીતરે નિકાસ કરે છરે , તરેથી જ રે પદરણામ મળવું 
જોઇએ તરે િથી મળતું. તરેથી, બધાંએ મળહીિરે પ્રાસ કરવફો 
જોઇએ. અિરે ચફોથું પદરબળ છરે- ભારતીર ઉતપાદિફો માટે 
આંતરરાષટ્હીર બર્ર. આ ચારેર પદરબળફો ભરેરાં થશરે તફો જ 
ભારતનું ‘લફોકલ’, ‘ગલફોબલ’ બિશરે અિરે મરેક ઇિ ઇનનિરા-
મરેક ફફોર વરિ્મિા લક્ષ્યાંકિરે સારી રીતરે જસધ્ કરી શકાશરે. 
ભારતરે પફોતાિી દીઘ્મદ્રષષટ સાથરે આ ચાર મંત્રફોિરે સાકાર 
કરમા છરે  અિરે આજરે નિકાસિા ક્રેત્રમાં ભારતિી ઉલલરેખિીર 
વૃધ્ધ્ અથ્મતંત્રિરે મજબયૂતી આપી રહહી છરે .

મક્કમ નનણ્ષયોને કારણે આવી રહેલિી ગતત
કફોવવિિી શરૂઆત થઈ ત્ારે કેનદ્ર સરકારિરે લાગ્ું કે આ 
મહામારીિરે કારણરે અથ્મતંત્ર પર જ રે અસર પિવાિી છરે  તરે કફોઇ 
પણ જયૂિી મહામારીિી અસરથી અલર છરે  કારણ કે આ 
એવી મહામારી છરે  જ રેિરે કારણરે માંર પર િકારાત્મક અસર 
પિહી હતી. તરેથી ચચતા એ વાતિી હતી કે આ મહામારી દેશિા 
અથ્મતંત્ર પર લાંબા સમર સુધી અસર કરશરે. પણ સરકારનું 
કાબરેલ વહહીવટહીતંત્ર આ દદશામાં સતત કામ કરી રહું હતું, 
જ રેથી આવી નસ્મત લાંબફો સમર િ ટકે. સુધારા માટે અિરેક 
પહેલ કરવામાં આવી. જ રેમ કે, શ્મ સુધારા, કૃષર સુધારા, 
એમએસએમઇિી વરાખ્યામાં ફેરફાર, પીએલઆઇ સ્હીમ 
જ રેવાં અિરેક ઉદાહરણફો છરે . આ સુધારાથી દેશિા અથ્મતંત્રિરે 
સુધારવા માટે ઘણી મદદ મળહી. રફોજરારિા આંકિા જોઇએ 
તફો, 2011-12માં લરેબર ફફોસ્મમાં પાંચ ટકાિફો ઘટાિફો થરફો હતફો, 
જ્ારે 2017-18માં   પરારદાર કમ્મચારીઓિી સંખ્યામાં પાંચ 

મેક ઇન ઇન્ડિયા-મેક િાેર 
વર્્થ અને અાત્મનનભ્થર ભારત 
જેવા અસભયાન અર્થતંત્ર માટે 
સંજીવની બનાં

ભારતના ઇતતહાસમાં અેક ક્ાટ્થરમાં 
સાૌરી વધુ નનકાસ

n  જ્ારથી કોરોના ્વાયરસ વ્વશ્ભરમાં નબળો પડ્ો 
છે ત્ારથી સમગ્ વ્વશ્નું બજાર િરીથી ખૂ્્વા માંડું 
છે. આની સાથ સાથે ્ોકોની માંગ પણ ્વધ્વા ્ાગી 
છે. આ સ્સ્તતનો ્ાભ ્ઈને ભારતે નનકામાં ્વધારો 
કરતા આંકડામાં ્વધારો થયો છે.

n ભારતના ઇતતહાસમાં 2021-22ના પ્રથમ વત્માસસક 
ગાળામાં અત્ાર સુધી સૌથી ્વધુ 95 અબજ 
ડો્રની નનકાસ થઈ છે, જ ે2020-21ના પ્રથમ 
્્વાટ્તરની નનકાસ કરતા 85 ટકા ્વધુ અને 2019-
20ના પ્રથમ ્્વાટ્તરની નનકાસ કરતા 18 ટકા ્વધુ છે.

n ભારતે વ્વશ્ના અગ્ણી અથ્તતંત્ોની સરખામણીમાં 
એવપ્ર્ 2020માં નનકાસ ક્ષેત્માં સારી કામગીરી કરી 
હતી. એવપ્ર્ 2019ની સરખામણીમાં એવપ્ર્ 2021 
દરતમયાન ભારતની નનકાસ યુરોવપય સંઘ, જાપાન, 
અમેફરકા, કોફરયા અને યુકે જ્ેવા ટોચના અથુંતંત્ોની 
સરખામણીમાં ્વધુ હતી.

n એવપ્ર્-જૂન (2020-21ની સરખામણીમાં) પશુધન 
ઉતપાદનોની નનકાસ એવપ્ર્-જૂન (2021-22) 
દરતમયાન 106 ટકા ્વધી છે, જ ેઆ સમયગાળા 
દરતમયાન રૂ. 3668 કરોડથી ્વધીને રૂ. 7543 કરોડ 
થઈ છે.

n ્વષ્ત 2019માં 37 અબજ ડો્રની કુ્ કૃષષ નનકાસ 
સાથે ભારત વ્વશ્ રેસકિંગમાં હ્વે 9માં ક્રમે છે. ભારતે 
2021-22 (એવપ્ર્થી જૂન)માં કૃષષ અને પ્રોસેસડ 
િુડ પ્રોડક્્સની નનકાસમાં 2020-21ના સમાન 
સમયગાળાની સરખામણીમાં 44.3 ટકાની નોંધપાત્ 
વૃધ્ધિ હાંસ્ કરી હતી.

અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 
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ટકાિફો વધારફો થરફો હતફો, જ રે એ વાતિફો સંકેત હતફો કે અથ્મતંત્રિા 
આકાર, પ્કાર, વરવહાર અિરે જસસ્ટમમાં સુધારફો થઈ રહ્ફો 
છરે . શરેલ એકમફોિી ઓળખ કરવી, આઇબીસી, જીએસટહી 
જ રેવી પહેલ અથ્મતંત્રિરે ‘એક નિરમ-એક કારદા’િા માળખામાં 
લાવવાિ દદશામાં મહતવપયૂણ્મ પરલાં હતાં. તરેિફો ફારદફો એ છરે  
કે બબિસંરહ્ઠતિી સરખામણીમાં સંરહ્ઠત ક્રેત્ર મહામારી જ રેવી 
સમસરાિફો સામિફો કરવામાં વધુ લચીલું હફોર છરે .

સરકાર માટે પહેલાં તફો અથ્મતંત્રિરે સંરહ્ઠત રીતરે આકાર, 
પ્કાર અિરે વરવહારમાં ઢાળવાિફો પિકાર હતફો, તફો બીજી 
બાજુ, રફોજરાર આધાદરત સરેક્સ્મ પર ફફોકસ કરવાનું હતું. કેનદ્ર 
સરકારનું સપષટ માિવું હતું કે દેશરે માત્ર ટયૂં કા રાળાિા પિકારફોિફો 
જ ઉકેલ િથી લાવવાિફો, પણ અથુંતંત્રિરે પાછંુ મજબયૂત નસ્મતમાં 
લાવવાનું છરે  અિરે માળખાકહીર વવકાસ પણ કરવાિફો છરે . 

21મી સદીનું અથ્ષતંત્ર 
ભારત એવફો દેશ છરે  જ્ાં 50 ટકા વસમત 25 વર્મથી ઓછી 
ઉંમરિી છરે . ્ુવાિફોિફો જોશ અિરે વવચારફોથી સભર દેશ 
સતત આરળ વધી રહ્ફો છરે . વવટંબણા એ છરે  કે, ભયૂતકાળમાં 
સામાન્ય બજ રેટ માત્ર આવક-ખચ્મિી પ્વૃનત્ પયૂરતું જ મરમાદદત 

હતું. વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ ્ુવાિફોિી ભારીદારી સુનિજચિંત 
કરવા તરેમિરે િવી તકફો પયૂરી પાિહી. સમગ્ર દેશ વવકાસમાં 
ભારીદાર બિરે તરે માટે પ્થમ વાર કફોઈ કેનદ્ર સરકારે 115 પછાત 
જજલલાઓિરે આકાંક્ી િામ આપ્ું અિરે કહંુ કે માત્ર દદલ્હી-
મુંબઇિી જરૂદરરાતફો જ ધરાિમાં રાખવામાં આવરે તરેિરે અથ્મતંત્રિફો 
વવકાસ િ કહેવાર. પણ અંમતમ વરક્ત સુધી સુવવધાઓ પહોંચરે 
તરેિી ખાતરી રાખીિરે દરેક વરક્તિરે ઔપચાદરક અથુંતંત્રમાં 
ભારીદાર બિાવવાિા છરે . વર્કર-એજ ગ્યૂપ મફોટા ભારરે રરીબ 
રહહી ર્ર છરે  કારણ કે તરેમિી પાસરે સુવવધાઓ અિરે તકફો િથી 
હફોતી. ભારતમાં ક્ાંર પણ રહેતા િારદરકિરે વરક્તરત અિરે 
સામયૂહહક સુવવધાઓિફો લાભ મળવફો જોઇએ. તરેિાથી ઇઝ 
ઓફ જલવવર સુધરે છરે . કફોવવિ દરમમરાિ રજયૂ  કરવામાં આવરેલું 
સામાન્ય બજ રેટ આ જ લાંબા રાળાિી દ્રષષટ પર આધાદરત છરે . 
ભારતમાં વિાપ્ધાિ મફોદીએ 2014થી આ માટે મહતવિાં પરલાં 
લરેવાનું શરૂ ક્ુું છરે .

ભારતીય અથ્ષતંત્રમાં આમયૂલિ પદરવત્ષન
2013માં એક સમર એવફો પણ હતફો કે ભારતીર અથ્મતંત્રિરે 
‘ફે્ઝાઇલ ફાઇવ’ જયૂથનું સભર માિવામાં આવતું હતું. પણ 
વીતરેલા સાત વરગોમાં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીિા િરેતૃતવમાં ભારત 
હવરે વવશ્વનું ઝિપથી વૃધ્ધ્ પામી રહેલું અથ્મતંત્ર બિી ર્ું છરે . 
પહેલાં ફુરાવા પર કાબુ મરેળવરફો, ઇઝ ઓફ િુઇંરિરે પ્ફોત્સાહિ 
આપ્ું અિરે વૈનશ્વક રેસન્કરમાં 2014માં 142મા સ્ાિથી ભારત 
63માં સ્ાિરે આવી ર્ું છરે . રાજકફોરીર ખાધ ઓછી કરવાિી 
પહેલ થઈ. કર ર્ળિરે િાબયૂદ કરીિરે એક વરવસ્ા લાગુ કરી. 
એિપીએિરે ઘટાિવા માટે બરેસન્કર સુધારા પર ભાર મયૂકવામાં 
આવરફો. ઘર ખરીદવા માટે બરેન્ક લફોિ પરિા વરાજદર ઘટાિવાથી 
ઘરનું ઘર ખરીદવાનું કરફોિફો લફોકફોનું સપનું સાકાર થ્ું. આ બધી 
હકહીકત ભારતીર અથ્મતંત્રિી સકારાત્મક તસવીર રજયૂ  કરે 
છરે  અિરે એ પણ સયૂચવરે છરે  કે ભારત મહતવિી આર્થક તાકાત 
બિવાિી દદશામાં આરળ વધી રહું છરે .

ચફોક્સપણરે, ભારતીર અથ્મતંત્રમાં િોંધપાત્ર દરકવરી થઈ 
રહહી છરે , એટલું જ િહીં તરેમાં નસ્રતા પણ આવી રહહી છરે . વવશ્વિી 
તમામ એજનસીઓ વર્ત કરેલા અંદાજ કરતાં ભારત વધુ સારફો 
દેખાવ કરી રહંુ છરે . દેશ અિરે તરેિાં િરેતૃતવિી દ્રષષટ વત્રમાજસકથી 
વત્રમાજસક પયૂરતી મરમાદદત િથી, પણ દયૂરિી છરે . દયૂરદર્શતા સાથરે 
જીવિ અિરે અથ્મતંત્ર વચ્રે સમનવર સાધીિરે આરામી 25 વર્મિા 
સંકલપ સાથરે અમૃતકાળિી રાત્રા શરૂ થઈ રઈ છરે . ટયૂં કમાં કહહીએ 
તફો, વૈનશ્વક અથ્મતંત્રિા સુસત વવકાસ વચ્રે ભારતિરે વવકાસિી 
મશાલ પકિહી લીધી છરે . n
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અર્થતંત્ર  કવર સ્ટાેરી 

ભારતીય શેરબજારનો 
વૈલશ્વક સતરે સવ્ષશ્ેષ્ઠ દેખાવ

રોકાણકારોએ ભારતીય નાણાં બજાર પર વ્વશ્ાસ દશણાવયો

 છેલ્ાં 12 મહહનામાં સૂચકાંકોમાં વૃધ્ધિ (ટકામાં)

હોંરકોંર સ્ટફોક માકફેટ ઇનિેક્સ

નિક્રેઇ એક્સચરેનજ (ર્પાિ)  એિવારએસઇ કમપફોશઝટ ઇનિેક્સ (અમરેદરકા) બીએસઇ સરેનસરેક્સ (ભારત)

શાંઘાઇ સ્ટફોક એક્સચરેનજ (ચીિ) લંિિ સ્ટફોક એક્સચરેનજ (્ુકે)  ટફોરન્ટફો સ્ટફોક એક્સચરેનજ (કેિરેિા)
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હરેકૃષ્ણની જેમ ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ 
પ્રાેડ્ક્ટસને અપનાવવા અાહવાન

શ્ીલ ભક્તિકેદાંત સિામી પ્રભયુપાદજીએ ઇન્ટરનકેશનલ સોસાયટી િોર કૃષર કોન્શિયસનકેસ (ઇસ્ોન) ની સ્ાપના 
કરી હતી, જ કેનકે સામાન્ય રીતકે હરે કૃષર આંદોલન તરીકે ઓળખિામાં આિકે છકે . અલૌફકક કૃષરભ્ત અનકે મહાન 
ભારત ભ્ત પ્રભયુપાદ સિામીએ જ કે રીતકે હરે કૃષરનકે વિવિભરના લોકો માટે અભભિાદનનો હહસસો બનાવયો, એ જ 

રીતકે સિદેશી ઉતપાદનોનકે પર પ્રોત્ાહન આપિા િડિાપ્રધાનકે આહિાન કયયુું..

ભારતિી ચરેતિામાં સંતફોનું મહતવપયૂણ્મ પ્દાિ રહંુ છરે . 
આ સંતફોએ જ સમાજિરે ભક્તભાવમાં બાંધીિરે 
‘વવશ્વાસથી આત્મવવશ્વાસ’િફો મંત્ર આપરફો છરે . 

જન્માષટમીિા બરે દદવસ બાદ શ્ીલ પ્ભુપાદજીિી 125મી જરંતી 
અિફોખફો સુખદ રફોરાનુરફોર હતફો. આ પ્સંરરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ વવદિરફો કફોન્રનનસરિા માધરમથી તરેમિરે રાદ કરમા અિરે 
125 રૂવપરાિફો વવશરેર જસક્ફો પણ ર્રી કરગો. આ પ્સંરરે વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીએ ભારતીર સંસૃ્મત અિરે પરંપરાિફો ઉલલરેખ કરતા કહું, 
“આપણરે બીર્ં દેશમાં જઇએ છીએ ત્ારે ત્ાંિા લફોકફો ‘હરે કૃષણ’ 
બફોલીિરે અભભવાદિ કરે છરે  ત્ારે આપણિરે કેટલું પફોતીકાપણંુ લારરે 
છરે , કેટલું રૌરવ થાર છરે . કલપિા કરફો, આ જ પફોતીકાપણંુ આપણિરે 
‘મરેક ઇનનિરા’ પ્ફોિક્્ટસ માટે મળરે  તફો આપણિરે કેવું લારશરે? “  
વિાપ્ધાિિફો સંકેત આત્મનિભ્મર ભારત અભભરાિિરે વવશ્વભરમાં 
પહોંચાિવાિફો હતફો.  

શ્ીલિ પ્રભુપાદ સવામીએ દશમાવયો ભકકતયોગનો માગ્ષ
ઇસ્ફોિિા સંસ્ાપક પ્ભુપાદ સવામીએ 100થી વધુ મંદદરફોિી 
પણ સ્ાપિા કરી અિરે વવશ્વિરે ભક્તરફોરિફો માર્મ દશમાવતાં અિરેક 
પુસતકફો લખ્યા. ઇસ્ફોિરે શ્ીમદ ભરવદરીતા અિરે અન્ય વૈદદક 
સાહહત્િફો 89 ભારાઓમાં અનુવાદ કરગો, જ રે વવશ્વભરમાં વૈદદક 
સાહહત્િા પ્સારમાં મહતવપયૂણ્મ ભયૂમમકા નિભાવરે છરે . વિાપ્ધાિ 

િરેનદ્ર મફોદીએ પણ કહંુ કે, આજરે વવશ્વિા અિરેક દેશફોમાં સેંકિફો 
ઇસ્ફોિ મંદદર અિરે ગુરુકુળ ભારતીર સંસૃ્મતિરે જીવંત રાખી રહ્ાં 
છરે . ઇસ્ફોિરે વવશ્વિરે બતાવ્ું કે, ભારત માટે આસ્ાિફો અથ્મ ઉમંર, 
ઉત્સાહ, ઉલલાસ અિરે માિવતા પર વવશ્વાસ છરે . કચ્િફો ભયૂકંપ, 
ઉત્રાખંિિી કુદરત્ી આપનત્ઓ, ઓદિશા અિરે બંરાળમાં આવરેલા 
ચક્રવાત અિરે મહામારી દરમમરાિ ઇસ્ફોિરે અિરેક  સરેવા કાર્મ કરમા. 
આ કાર્મક્રમમાં વિાપ્ધાિરે કરેલા સંબફોધિિા મુખ્ય મુદ્દા િીચરે પ્માણરે છરે ઃ
n પ્ભુપાદ સવામી અલૌદકક કૃષણભ્તિી સાથરે સાથરે મહાિ 

ભારત ભ્ત પણ હતા. માિવતાિા હહતમાં ભારત વવશ્વિરે કેટલું 
બધું આપી શકે છરે  તરેનું મફોટંુ ઉદાહરણ છરે  વવશ્વભરમાં ફેલારરેલા 
આપણા રફોરનું જ્ાિ. આપણી જીવિશૈલી અિરે આ્ુવષેદિફો લાભ.

n ભારતિા શાશ્વત સંસ્ાર છરે ઃ सर्वे भर्न्तुसतुखिनः, सर्वे सं्तु खनरामयः 
આ વવચાર ઇસ્ફોિ દ્ારા તમારા બધાંિફો, લાખફો કરફોિફો લફોકફોિફો 
સંકલપ બિી ચયૂક્ફો છરે .

n પ્ભુપાદજી જહાજ દ્ારા અમરેદરકા રરા ત્ારે તરેમનું શખસસું 
લરભર ખાલી હતું, તરેમિી પાસરે માત્ર રીતા અિરે શ્ીમદ 
ભારવતિી જ મયૂિહી હતી. જ્ારે તરેઓ નયૂરફોક્મ  પહોંચરા ત્ારે તરેમિી 
પાસરે ભફોજિિી વરવસ્ા િહફોતી, રહેવાનું પણ કફોઈ ્ેઠકાણું િહફોતું. 
પણ પછીિાં 11 વરગોમાં વવશ્વએ જ રે જો્ું, જ રે શ્ધ્રેર અટલજીિા 
શબ્ફોમાં કહંુ તફો, “એ કફોઇ ચમત્ારથી ઓછંુ િહફોતું.” n

શ્ી્ ભક્ત્વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદની 
125મી જન્મ જયંતી પર ્વડાપ્રધાનનું 
સંપૂણ્ત સંબોધન સાંભળ્વા માટે 
ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો
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કેસબનેટના નનણ્થયાે

સંરક્ષણ, કૃતષ અને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાં 
અાત્મનનભ્થરતા માટે મહત્વના નનણ્થયાે

આત્મનનભ્ણર માત્ર શબ્ નરી, પર નિા ભારત માટેની જીિનરેખા બની ગઈ છકે. તાજ કેતરમાં કે્દ્ર સરકારે 
જનભાગીદારી દ્ારા 13 સકેકસ્ણમાં રૂ.  બકે લાખ કરોડિની પીએલઆઇ સ્ીમની જાહેરાત કરી હતી. આ સ્ીમ 

અંતગ્ણત આગામી પાંચ િષયોમાં રૂ. 37.5 લાખ કરોડિનયું ઉતપાદન રશકે અનકે આ સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા એક 
કરોડિ લોકોનકે રોજગારી મળશકે. હિકે આ શ્કેરીમાં કે્દ્ર સરકારે િસ્ત્ર ઉદ્ોગ માટે પીએલઆઇ યોજનાનકે મંજૂરી આપી 

છકે , જ કેરી કાપડિ ઉતપાદનમાં નિા યયુગની શરૂઆત રાય. તો સંરક્ર ક્કેત્રમાં આત્મનનભ્ણર ભારતની અનોખી પહેલ 
કરતા સલામતી બાબતો અંગકેની કેનબનકેટ કતમટીએ િાયયુસકેનામાં નિા ટ્ર ાનસપોટ્ણ  વિમાનોની ખરીદી અનકે ઉતપાદન 
માટે મંજૂરી આપી છકે . આ ઉપરાંત, કે્દ્રરીય મંત્રીમંડિળકે  ખકેડૂિતોના હહતમાં મોટો નનર્ણય લઈનકે તમામ રિી પાકોના 

લઘયુતમ ટેકાના ભાિ (એમએસપી)માં િધારો કરિાની મંજૂરી આપી છકે . આનારી ખકેડૂિતોનકે તકેમની ઉપજ પર મહત્મ 
રકમત મળશકે અનકે અનકેક પ્રકારના પાકની િાિરી માટે પ્રોત્ાહન પર મળશકે.

નનણ્ષયઃ કાપડ ઉદ્ોગ મારે ક્ાંતતકારી પહેલિ કરતાં કેબબનરેે 
પ્રોડક્શન લલિન્ક્ડ ઇનસલેન્ટવ સ્ીમન ેમંજયૂરી આપી. આ નનણ્ષયથી 
ભારતને ફરી એક વાર વલૈશ્વક કાપડ ઉદ્ોગમાં અગ્રણી બનવામાં 
મદદ મળશ.ે
અસરઃ ભારત વૈનશ્વક કાપિ ઉદ્ફોરમાં ફરીથી પફોતાનુ ં પ્ભતુવ 
હાંસલ કરવા માટે સજજ છરે. આ રફોજિાથી ભારતીર કંપિીઓિરે 
વનૈશ્વક સતરે ઊભરવામાં મદદ મળશરે. ભારત હવરે માિવ નિર્મત 
ફાઇબરિફો બીજો મફોટફો ઉતપાદક દેશ છરે અિરે વવશ્વમાં કપિાં અિરે 
તૈરાર વસ્ત્રફો (એપરેરેલ્સ)નુ ં છઠ્ઠં  મફોટંુ નિકાસકાર છરે . કપિાં અિરે 
તૈરાર વસ્ફોિાં વનૈશ્વક વરેપારમાં ભારતિફો હહસસફો પાંચ ટકા છરે . આ 
સરેક્ર ભારતમાં રફોજરારી પયૂરંુ પાિિારંુ બીજુ ંમફોટંુ સરેક્ર છરે.

n આશરે 7.5 લાખ લફોકફોિરે સીધી રફોજરારી અિરે અન્ય 
આનરુાંનરક પ્વનૃત્ઓથી લાખફો લફોકફોિરે રફોજરારીિી તકફો 
પ્ાપત થશરે.

n આકાંક્ી જજલલાઓ, હટરર-3, હટરર-4 શહેરફો અિરે ગ્રામીણ 
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વવસતારફોમાં રફોકાણિરે વધુ પ્ાથમમકતા મળશરે, જ રેિાથી 
ટેક્સટાઇલ સરેક્રમાં મહહલાઓનુ ંસશક્તકરણ થશરે.

n સરકાર દ્ારા આરામી પાંચ વર્મમાં િફોહટફાઇિ પ્ફોિક્્ટસિા 
ઉતપાદિ માટે કંપિીઓિરે ઉતપાદિિા આધારે 10,683 કરફોિિી 
પ્ફોત્સાહિ રકમ આપવામાં આવશરે.

n આશા છરે કે આ રફોજિાિા કારણરે રૂ. 19,000 કરફોિથી વધ ુિવું 
રફોકાણ આવશરે અિરે પાંચ વરગોમાં રૂ. ત્રણ લાખ કરફોિનંુ વધારાનું 
ઉતપાદિ થશરે.

n આ રફોજિાથી ખાસ કરીિરે ગજુરાત, ઉત્રપ્દેશ, મહારાષટ્, 
તામમલિાિુ, પરં્બ, આધં્રપ્દેશ, તરેલરંાણા અિરે ઓદિશા 
જ રેવા રાજ્ફોિરે લાભ મળશરે.

નનણ્ષયઃ સલિામતી બાબતો અગંનેી કેબબનેર સતમતતએ 
આત્મનનભ્ષર ભારતને મોરંુ પ્રોત્ાહન આપતા ભારતીય વા્ુ 
સેના મારે 56 C-295MW રટ્ ાનસપોર્ષ  વવમાનની ખરીદી મારે 
મંજયૂરી આપી.
અસરઃ સરંક્ણ ક્રેત્રમાં આત્મનિભ્મર બિવા અિરે વા્ુસરેિાિરે 
મજબયૂત કરવાિા હેતથુી ભારત સરકારે કરેલી આ અિફોખી પહેલ 
છરે. ભારતીર વા્સુરેિા માટે સપરેિિી મરેસસ્મ એરબસ દિફેનસ એનિ 
સપરેસ પાસરેથી 56 C-295MW ટ્ાનસપફોટ્મ  વવમાિ ખરીદવામાં 
આવશરે. આધનુિક ટેકિફોલફોજી સાથરેિાં 5-10 ટિ ક્મતા ધરાવતા 
આ ટ્ાનસપફોટ્મ  વવમાિ ભારતીર વા્ુ સરેિાિા જયૂિા એવરફો વવમાિનું 

સ્ાિ લરેશરે. આ વવમાિફો તાત્ાજલક પરલાં માટે સનૈિકફો અિરે 
માલસામાિિા િ્ફોવપર માટે દરરર રેમપ િફોર ધરાવરે છરે .
n 16 વવમાિ સપરેિથી ફલારઅવરે નસ્તમાં ભારત આવશરે અિરે 

40નુ ંઉતપાદિ ભારતમાં કરવામાં આવશરે.
n આ 16 વવમાિફો આવરા બાદ 10 વર્મમાં ટાટા કફોનસફોર્ટરમ દ્ારા 

ભારતમાં 40 વવમાિફોનુ ંઉતપાદિ કરવમાં આવશરે.
n આ તરેિાં પ્કારિી અિફોખી રફોજિા છરે , જ રેમાં ખાિરી કંપિી દ્ારા 

ભારતમાં મમજલટ્હી એરક્રાફ્ટનુ ંઉતપાદિ કરવામાં આવશરે. આ 
પ્ફોજ રેક્ ભારતમાં એરફોસપરેસ ઇકફો જસસ્ટમિરે પ્ફોત્સાહિ 
આપશરે, જ રેમાં દેશભરિાં અિરેક એમએસએમઇ આ વવમાિિા 
કેટલાંક સપરેરપાટ્ટસ્મનુ ંઉતપાદિ કરશરે.

n તમામ વવમાિફોિરે સવદેશી ઇલરેક્્ફોનિક વફોરફેર સ્ટુ સાથરે 
ઇનસ્ટફોલ કરવામાં આવશરે.

n આ પ્ફોજ રેક્ સ્ાનિક ઉડ્ડરિ ઉદ્ફોરિરે પ્ફોત્સાહિ આપશરે, જ રેિરે 
પદરણામરે આરાત પરનુ ં અવલંબિ ઘટશરે તથા નિકાસમાં 
વધારફો થશરે.

n તરે દેશિી એરફોસપરેસ ઇકફોજસસ્ટમમાં રફોજરાર સજ ્મિમાં ઉદ્દીપક 
તરીકે કામ કરશરે અિરે  પ્ત્ક્ રીતરે ઉચ્ કુશળતા ધરાવતી  
600, 3000થી વધ ુ અપ્ત્ક્ િફોકરીઓ, 3000 મધરમ 
કુશળતા ધરાવતી રફોજરારિી તકફોનંુ સજ ્મિ કરશરે. આિરે કારણરે 
ભારતિાં એરફોસપરેસ અિરે સરંક્ણ ક્રેત્રમાં 42.5 લાખ 
માિવદદિ રફોજરારી ઊભી થશરે. n

મસુર

79% ચણા  

74% જવ

60% કુસુમ

50%

નનણ્તયઃ  ખેડૂતોના હહતોનું સંપૂણ્ત ધયાન રાખતા કે્દ્ સરકારે 
તમામ ર્વી પાકોના ્ઘુતમ ટેકાના ભા્વ (MSP)માં ્વધારાને 
મંજૂરી આપી.

 n  અસરઃ સરકારે માકકે ટટગ સીઝન 2022-23 માટે ર્વી 
પાકોની એમએસપીમાં ્વધારો કયયો છે, જથેી ખેડૂતોને 
તેમની ઉપજ પર ્ાભદાયી ્વળતર મળે અને 
આત્નનભ્તર ભારતની ફદશામાં ખેડૂતોનું પ્રદાન ચાલુ રહે.

n   તેસ્બીયાં, કઠોળ અને જાડાં ધાન્યના  ્ાભદાયી મૂલ્માં 
્વધારો થ્વાથી ખેડૂતોને ઘઉં, રેપસીડ અને સરસસયાનાં 
ઉતપાદન ખચ્ત પર 100 ટકા ્વળતર મળશે. તેનો ભા્વ 
400 રૂવપયા પ્રતત સ્્્વન્ટ્ કર્વામાં આવયો છે.

n   મસુરમાં 79 ટકા, ચણામાં 74 ટકા, જ્વમાં 60 ટકા અને 
કુસુમમાં 50 ટકા ્વળતર મળ્વાનું અનુમાન છે. ભા્વમાં 
આ અંતર એટ્ાં માટે રાખ્વામાં આવયું છે, જથેી વ્વવ્વધ 
પ્રકારના પાક ્ે્વા માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન મળે.

કેબબનેટની બેઠકમાં ્ે્વામાં આ્વે્ા 
નનણ્તયોનો સંપૂણ્ત વ્વફડયો જો્વા માટે 
ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો
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રમત જરત રોક્ો પેરાલલિમ્પક

 ‘સાે્ટસ્થ કલચર’ના નવા હીરાે ‘સાે્ટસ્થ કલચર’ના નવા હીરાે

પરે
રાજલક્મપકમાં ભારતીર એથલરેટ પફોતાિા જુસસા અિરે 
જોશ સાથરે િવફો ઇમતહાસ રચી રહ્ા હતા ત્ારે બીર્ 
દેશિા ખરેલાિહીઓિરે એ વાતિી િવાઇ લારી હતી કે 

ભારતીર એથલીટ્ટસિી જીત પર તરેમિા વિાપ્ધાિરે પફોતરે ફફોિ 
કરીિરે અભભિંદિ આપી રહ્ા છરે . 9 સપટેમબરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદી પફોતાિા નિવાસસ્ાિરે પરેરા એથલીટ્ટસનંુ સન્માિ કરી રહ્ા 
હતા ત્ારે ભારતીર ખરેલાિહીઓએ તરેમિરે આ વાત જણાવી. 
પણ આ માત્ર એક ઘટિા િથી. ખદુ વિાપ્ધાિરે ઓજલક્મપકથી 
માંિહીિરે પરેરાજલક્મપકમાં દરેક ખરેલાિહીિરે જીત પર અભભિદંિ 
અિરે હાર પર સાંતવિા વરક્તરત રીતરે ફફોિ પર આપી હતી. 
ભારતીર દક્રકેટ ટહીમિા ભયૂતપવુ્મ કેપટિ કવપલ દેવ કહે છરે , 
“જ્ાં સુધી મિરે રાદ છરે , કફોઈ વિાપ્ધાિરે આ રીતરે ફફોિ પર વાત 
કરી હફોર તરેવંુ પ્થમવાર બનંુ છરે .” વાસતવમાં, ઓજલક્મપક કે 

પરેરાજલક્મપક જ રેવા રમતરમતિી દુનિરાિા સવગોચ્ મચં પર 
સફળતાિાં કારણ ર્ણવા થફોિાં વરગો પાછળ જવુ ં પિશરે. 
2014માં ખદુ વિાપ્ધાિરે આ બીિંુ ઝિપ્ંુ. તરેમિી સામરે એક 
પ્શ્ન હતફો- શા માટે વવશ્વિી સૌથી વધ ુવસમત ધરાવતંુ ભારત 
આ મચંફો પર ચદં્રક જીતવામાં પાછળ રહહી ર્ર છરે?  ખરેલાિહી બરે-
ત્રણ વર્મમાં તરૈાર િથી થતા. ભવવષરિરે ધરાિમાં રાખીિરે લાંબા 
સમરિી રફોજિા ઘિવાિી જરૂર હતી, જ રેિાં દ્ારા ખરેલાિહીઓિરે 
તરૈાર કરી શકાર. ટારરરેટ ઓજલક્મપક પફોદિરમ સ્હીમ 
(TOPS) દ્ારા ઓજલક્મપક અિરે પરેરાજલક્મપક એથલીટ્ટસિરે 
સપફોટ્મસ સલંગ્ન તમામ સવુવધાઓ પયૂરી પાિવામાં આવી. તરેિાં 
પ્ારંભભક પદરણામ એશશરાિ, કફોમિવરેલ્થ અિરે હવરે ટફોક્ફોમાં 
આપણી સમક્ છરે . કેનદ્રરીર રમતરમત મંત્રી અનરુારસસહ 
્ઠાકુર કહે છરે , “આતંરરાષટ્હીર સપધમાઓ માટે એથલીટ્ટસિરે મદદ 

અકેવયું પ્રરમિાર બન્યું છકે  કે રમતગમતની સૌરી મોટી સપધયા 
ઓલલમ્પક અનકે પકેરાલલમ્પકમાં ભારતના ખકેલાડિીઓએ 

અત્ાર સયુધીનો શ્કેષઠ દેખાિ કયયો હોય. ઓલલમ્પકમાં ભારતકે 
સિ્ણશ્કેષઠ દેખાિ કયયો, તો પકેરાલલ્પકમાં પાંચ સયુિર્ણ સહહત 19 

ચંદ્રકો મકેળવયા. પકેરાલલમ્પકના 53 િષ્ણનાં ઇતતહાસમાં ભારતકે 
અત્ાર સયુધી કયુલ 31 ચંદ્રક મકેળવયા છકે , જ કેમાંરી 19 ચંદ્રકો આ 

િષષે મકેળવયા છકે . ભારતમાં સપોટ્ણસ કલ્ચરના આ દૂતોનયું સિાગત 
કરતા િડિાપ્રધાન મોદીએ કહયું, “ઓલલમ્પકમાં ભારતીય 

ખકેલાડિીઓના સારા દેખાિરી રમતગમત અંગકે અનકેકગરી 
જાગૃતત િધી છકે . પકેરા એથલીટ્ટસના નોંધપાત્ર પ્રદશ્ણનરી િૈશ્વિક 

મંચ પર દેશનયું માન િધયયું છકે . તકેઓ દેશના રાજદૂત છકે .” 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ઓક્ટોબર, 2021 31

કરવાિા સરકારિા અભભરમમાં પદરવત્મિ આવ્ંુ છરે . સરકાર 
સવુવધાઓ અિરે આર્થક સહાર દ્ારા ભારતિા ઓજલક્મપરિ 
અિરે પરેરાજલક્મપરનસિરે મદદ કરવાનંુ ચાલ ુરાખશરે, જ રેથી તરેઓ 
આતંરરાષટ્હીર સતરે ઉતૃ્ષટ દેખાવ ર્ળવી રાખરે. સરકાર 
પરેરાજલક્મપરનસિરે પ્ાદેશશક અિરે રાષટ્હીર ટુિમામરેન્ટ માટે વધુ 
પ્ફોત્સાહહત કરવા મારરે છરે , જ રેથી  તરેઓ નિરમમત રીતરે સપધમા 
કરી શકે અિરે પફોતાનુ ંકૌશલ્ ચમકાવી શકે.” 

રોક્ો પહેલિાં 11 પરેાલલિમ્પકમાં કુલિ 12 મડેલિ મળયા હતા
પરેરાજલક્મપક રમતફોિફો પ્ારંભ 1960માં થરફો હતફો, પણ ભારતરે 
1868િાં તરેલ અવીવ રમતફોત્સવ દ્ારા પરેરાજલક્મપકમાં ભાર 

લરેવાિી શરૂઆત કરી. ત્ારથી 2016િા દરરફો પરેરાજલક્મપક 
સધુીિા 11 રમતફોત્સવમાં ભારતરે 12 ચદં્રક જ મરેળવરા હતા. 
આ વખતરે ટફોક્ફો પરેરાજલક્મપકમાં ભારતિા પરેરા એથલીટ્ટસરે 
ઇમતહાસ રચતાં પાંચ સવુણ્મ,  આ્ઠ રજત અિરે છ કાંસર ચંદ્રક 
મરેળવરા હતા. આ વખતરે ભારતિા 54 ખરેલાિહીઓએ 9 સપધમામાં 
ભાર લીધફો હતફો. આ અરાઉ ભારતિી સૌથી મફોટહી ટહીમ દરરફો 
ઓજલક્મપકમાં રઈ હતી, જ્ાં 19 ખરેલાિહીઓએ ભાર લીધફો 
હતફો. દરરફો પરેરાજલક્મપકિી તરૈારીમાં રૂ. 3.56 કરફોિિફો ખચ્મ 
કરવામાં આવરફો હતફો, જ્ારે ટફોક્ફો પરેરાજલક્મપકિી તરૈારીઓ 
પાછળ કેનદ્ર સરકારે રૂ. 16.81 કરફોિિફો ખચ્મ કરગો હતફો. n

 રમતવીરાેનું સન્ાન

પેરા એથ્ીટ સાથે ્વડાપ્રધાનની 
મુ્ાકાતનો વ્વફડયો જો્વા માટે 
ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો

રમત જરત રોક્ો પેરાલલિમ્પક

 16 ઓગસ્ટનાં રોજ િડિાપ્રધાન નનિાસની એ 
તસિીરો તમનકે યાદ હશકે, જ કેમાં િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર 

મોદીએ ઓલલમ્પકમાં ચંદ્રક જીતીનકે પાછી િરેલી 
પીિી સસધયુનકે આપકેલાં િચન પ્રમારકે આઇસક્ીમ 
અનકે નીરજ ચોપડિાનકે ચયુરમયું ખિડિાવયયું હતયું. આિી 

જ તસિીર 9 સપટેમબરે પર જોિા મળી, જ કેમાં 
પકેરાલલમ્પકમાં ભારતનકે વિક્મજનક મકેડિલ 

અપાિીનકે પાછા િરેલા આપરાં રમતિીરોનયું 
િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ સિાગત કયયુું.  

પકેરાએથલીટ્ટસ સારકેની િાતચીતમાં િડિાપ્રધાનકે 
કહયું, “પોતાની તપસયા, પયુરુષાર્ણ અનકે પરાક્મ 

દ્ારા પકેરાએથલીટ્ટસકે તકેમનાં પ્રત્કે લોકોની દ્રશષટ 
બદલી નાખી છકે . આઝાદીના અમૃત મહોત્િ 
દરતમયાન તકેમરકે સપોટ્ટસ્ણ લસિાયના કેટલાંક 

ક્કેત્રોની ઓળખ કરિી જોઇએ અનકે તકેઓ લોકોનકે 
કઈ રીતકે પ્રકેફરત કરી શકે અનકે પફરિત્ણન લાિિામાં 

કઈ રીતકે મદદ કરી શકે તકેનાં પર વિચારવયું જોઇએ.”   
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લેખ કેન્દ્રીય રમતરમત મંત્રી

આપણા વિાપ્ધાિ દ્ારા િીરજ ચફોપિાિરે ચુરમુ અિરે પીવી 
સસધુિરે આઇસક્રહીમ રજયૂ  કરતા, બજરંર પુિીરા સાથરે હસતા, 
રવવ દહહરાિરે હજુ હસવા માટે કહેતા અિરે મીરાબાઈ ચાનુિા 

અનુભવફો સાંભળતા દ્રશરફોિ જોઇિરે દરેક ભારતીરિા ચહેરા પર ચફોક્સપણરે 
હાસર છવાઈ ર્ું હશરે. વિાપ્ધાિરે ટફોક્ફો ઓજલક્મપકમાં ભાર લરેિારા દરેક 
એથલીટ સાથરે સમર વીતાવરફો એ વાત પણ પ્ફોત્સાહહત કરિારી છરે . બીર્ દદવસરે 
તરેમણરે પરેરાજલક્મપક ટહીમિી સાથરે અિૌપચાદરક વાતચીત કરી અિરે તરેમિી પ્રેરક 
જીવિરાત્રા અંરરે ચચમા કરી. આ દ્રશર િરેનદ્ર મફોદીિા વરક્તતવનું અલર જ પાસું 
રજયૂ  કરે છરે -એક વરક્ત, જ રે સપફોટ્મસ સાથરે ભાવિાત્મક રીતરે જોિારરેલી છરે  અિરે તરે 
ભારતિા એથલીટ્ટસ માટે કંઇક અલર અિરે કંઇક વધારે કરવા માટે તૈરાર છરે . 
ટફોક્ફો ઓજલક્મપક શરૂ થતાં પહેલાં વિાપ્ધાિરે ટફોક્ફોમાં આપણી તૈરારીિી 
સમીક્ા કરવા માટે વરાપક સમીક્ા બરે્ઠક કરી હતી.

જ રે લફોકફો િરેનદ્ર મફોદીિરે સારી રીતરે સમજ રે છરે  તરેઓ એ વાતિરે સમથ્મિ કરે છરે  કે 
્ુવાિફોમાં સપફોટ્ટસ્મ કલ્ચરનું સમથ્મિ કરવા માટે તરેઓ વરક્તરત સતરે રસ લરે 
છરે . ગુજરાતિા મુખ્યમંત્રી તરીકે તરેમણરે ખરેલ મહાકંુભિી પહેલ કરી હતી, જ રેિાં 
દ્ારા એવા રાજ્માં પારાિા સતરે રમતરમતિરે પ્ફોત્સાહિ મળ્ું ,જ રે ઐમતહાજસક 
રીતરે રમતરમતમાં ઉતૃ્ષટતા માટે ર્ણીતું િહફોતું. એક બીજી રીતરે પણ તરેમણરે 
રમતરમત અિરે ખરેલાિહીઓિરે પ્ફોત્સાહિ આપ્ું છરે  અિરે તરેિાં આધારે મારા તક્મ િરે 
સમથ્મિ મળરે  છરે  કે તરેઓ ભારતિા પ્થમ ‘સપફોટ્મસપસ્મિ વિાપ્ધાિ’ છરે . 

થફોિાં સમર પહેલાં 2013િફો એક વવદિરફો વારરલ થરફો હતફો. આ વવદિરફોમાં 
િરેનદ્ર મફોદી પયૂણરેમાં એક કફોલરેજિા વવદ્ાથતીઓિાં જયૂથિરે સંબફોધધત કરી રહ્ા 
હતા, જ રેમાં તરેમણરે અફસફોસ વર્ત કરગો કે ભારતિી વસમત મફોટહી છરે  અિરે લફોકફો 
પ્મતભાશાળહી છરે . દેશિફો ઇમતહાસ પણ રમતરમત ક્રેત્રરે ઉતૃ્ષટ રહ્ફો છરે , પણ 
એક ઓજલક્મપક પછી આરામી ઓજલક્મપક પયૂરફો થરા પછી પણ આપણરે 
ચંદ્રકફોિી સંખ્યા વધારવા માટે સતત સંઘર્મ કરતા રહહીએ છીએ. તરેમણરે કહું 
કે, એવું કફોઇ કારણ િથી કે ભારત જ રેવફો દેશ ઓજલક્મપકિી સફળતાથી વંધચત 
રહહી ર્ર. મુદ્દફો ખરેલાિહીઓિફો િથી, પણ રફોગર સહારક પદરનસ્મત સજ ્મવાિી 
આપણી અક્મતાિફો છરે . રમતરમતિરે પયૂરતું પ્ફોત્સાહિ અિરે રૌરવ મળવું જોઇએ.

મહહલા અિરે પુરુર હફોકહી ટહીમનું કહેવું છરે  કે હારમા પછી વિાપ્ધાિિા ફફોિરે 
તરેમનું મિફોબળ વધારાવમાં મહતવપયૂણ્મ ભયૂમમકા નિભાવી હતી. 2019માં િીરજ 
ચફોપિાિરે રંભીર ઇર્ થઈ ત્ારે વિાપ્ધાિરે તરેિરે ઝિપથી સાર્ થવાિી શુભરેચ્ા 
આપી હતી. જો આપણરે રમતરમતિી વાત કરીએ તફો, વિાપ્ધાિ એ સારી રીતરે 
સમજી શક્ા છરે  કે મયૂળ સમસરા શું છરે . વિાપ્ધાિનું સપષટ માિવું છરે  કે લફોકફો 
સપફોટ્ટસ્મમાં રસ તફો બહુ બતાવરે છરે  પણ વાલી દ્ારા પ્ફોત્સાહિ આપવાિી અિરે તરેમાં 

 સાે્ટસ્થમાં ભતવષ્ય માટે 
તૌયાર રઈ રહું છે ભારત

અનુરાગ ઠાકુર
કે્દ્રીય મંત્રી, રમતગમત, 

યુવા બાબતો અને માહિતરી 
પ્રસારણ મંત્ાલય

ભારતમાં રમતિમતને 
સંસૃ્વત િનાવવાની 
શરૂઅાત થયા પછી 

અાેનલન્પિકથી માંડીને 
પેરાનલન્પિક સુધીની 
સ્પધા્યઅાેમાં ભારતીય 

ખેલાડીઅાેના દેખાવે તે 
સાબિત કરી દીધું છે. કેન્દ્રીય 

રમતિમત અને યુવા 
િાિતાેના મંત્રી અનુરાિ 
ઠાકુર જણાવે છે કઈ રીતે 

ભારતમાં રમતિમત સંસૃ્વત 
વવક્ી રહી છે
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બાળકફોિરે ભાર લરેવાિી વાત આવરે છરે  ત્ારે તરેઓ ઉત્સાહ િથી 
બતાવતા. વિાપ્ધાિરે ઓજલક્મપક ચંદ્રક વવજ રેતાઓ સાથરે મુલાકાત 
બાદ કહંુ હતું કે, “રમતરમતમાં તાજ રેતરમાં જ મળરેલી અદભયૂત 
સફળતાિરે જોઈિરે મિરે પાક્ફો વવશ્વાસ છરે  કે રમતરમત પ્ત્રે મા-
બાપિા અભભરમમાં મફોટફો ફેરફાર આવશરે.” આ હટપ્પણીમાં 
સચ્ાઇ અિરે આશા બંિરે છરે . જ્ારે બાળકફોિા મા-બાપ ભારતરે 
જીતરેલા ઓજલક્મપક ચંદ્રકફોિી સંખ્યાિરે વધતી જયૂએ છરે  ત્ારે તરેઓ 
પણ વધતા જતા મિફોબળિી સાથરે એવફો સંકલપ લરે છરે  કે તરેઓ 
રમતરમત પ્ત્રે તરેમિાં બાળકફોિા શફોખિરે ચફોક્સપણરે પ્ફોત્સાહિ 
આપશરે, પણ તરેિાથીર વધુ મહતવપયૂણ્મ વાત એ છરે  કે જ્ારે તરેઓ 
જયૂએ છરે  કે સરકારિા તમામ એકમફો અિરે કફોપગોરેટ સરેક્ર આપણા 
ખરેલાિહીઓનું મિફોબળ વધારવામાં કફોઇ કસર બાકહી િથી રાખતા 
ત્ારે તરેમિરે અહેસાસ થાર છરે  કે રમતરમત પણ આકર્મક અિરે 
સન્માિજિક કારકહીર્દ બિી શકે છરે .

રમતરમતમાં ભારતિરે મળરેલી શાિદાર સફળતાિરે આપણરે 
વવવવધ રીતરે હજુ આરળ વધારી શકહીએ છીએ. એમાંથી એક રીત 
એ છરે  કે રાજ્ફો દ્ારા એવું કહેવામાં આવરે કે તરેઓ ‘એક રાજ્-
એક રમત’ દ્રષષટકફોણિરે પ્ફોત્સાહહત કરે. તમામ રાજ્ પફોતપફોતાિા 
વવસતારમાં મફોટહી સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ પ્મતભાઓ, બાળકફોિફો 
સવાભાવવક શફોખ, આબફોહવા અિરે ઉપલબ્ધ ઇનફ્ાસ્્ટ્ચર 
સુવવધાઓિરે આધારે કફોઈ એક વવશરેર રમત કે રમતફોિરે પ્ફોત્સાહિ 
(બીજી રમતફોિી અવરણિા કરમા વરર) આપવા માટે તરેિરે 
પ્ાથમમકતા આપી શકે છરે . તરેિાથી કેનદ્રરીત અભભરમ સુનિજચિંત 
થવાિી સાથરે સંબંધધત રાજ્માં ઉપલબ્ધ સંસાધિફોિફો મહત્મ 
ઉપરફોર પણ થશરે. આ ઉપરાંત, આપણરે આ ઝયૂંબરેશમાં ‘કફોપગોરેટ 
ઇનનિરા’િરે પણ ચફોક્સ સામરેલ કરવી પિશરે, જ રેથી ‘વિ સપફોટ્ટસ્મ-
વિ કફોપગોરેટ’ અભભરમ અપિાવી શકાર. સમગ્ર વવશ્વમાં ઊભરતી 
પ્મતભાઓિરે જરૂરી સહાર કરવા, લીર બિાવવા, પ્શંસકફોિરે સારફો 
અનુભવ પયૂરફો પાિવા અિરે ખરેલાિહીઓિી િાણાંકહીર નસ્મત સુધારવા 
માકફે હટરિી સાથરે સાથરે પ્ચાર પ્સારમાં કંપિીઓ જ સૌથી આરળ 
હફોર છરે . છરેલલાં ઘણાં વરગોથી દક્રકેટ સાથરે કંપિીઓિા જોિાણિી 
સફળ રાથાઓ સાંભળહી છરે . આ ઉપરાંત, સપફોટ્ટસ્મનું સપફોનસરશીપ 
એફએમસીજી રિાનિિી જગરાએ હવરે હવા િવા દફિટેક ્ુનિકફોિ્મ 
સંભાળહી રહ્ા છરે . આ ટે્નિ ખરેલાિહીઓ, કંપિીઓ અિરે સપફોટ્મસ એમ 
બધાં માટે ફારદાિફો સફોદફો સાબબત થઈ શકે છરે .

આ દદશામાં સરકારિા પ્રાસ ચાલુ છરે , જ રેનું મહતવનું પાસુ 
પારાિા સતરે સપફોટ્ટસ્મ કલ્ચર વવક્સાવવાનું છરે . આ માટે સ્ાનિક, 
રાજ્ અિરે રાષટ્હીર સતર પર વવવવધ રમતિા કેલરેનિરનું વવસતરણ 
કરવું અનિવાર્મ છરે . ભારતમાં દરેક રમતમાં રીજિલ લીરિી ખયૂબ 
જરૂર છરે , જ રેિાથી ્ુવા એથલીટ્ટસિરે વવવવધ સતરફો પર સમગ્ર 
વર્મ દરમમરાિ પફોતાનું કૌશલ્ સુધારવાિી તક મળશરે, તંદુરસત 
સપધમાિી ભાવિા ર્રશરે અિરે તરેિી સાથરે જ દેશભરમાં સપફોટ્ટસ્મનું 
સમગ્ર વાતાવરણ અિરે માળખારત સુવવધાઓનું વવસતરણ થશરે. 
મારંુ એવું પણ માિવું છરે  કે ઓજલક્મપક સપફોટ્મસમાં ઉતૃ્ષટતા માટે 

્ુનિવર્સટહી જસસ્ટમિરે મહતવિફો સ્ફોત બિાવવફો જોઇએ. આનું 
પદરણામ એ આવશરે કે સપફોટ્ટસ્મ માત્ર શફોખિફો વવરર બિી રહેવાિરે 
બદલરે ભારીદારીિફો વવરર બિશરે. ભારતીર રમતરમતિરે આરળ 
લાવવામાં ગુણવત્ા અિરે વૈનશ્વક માપદંિફો પ્માણરેિી સુવવધા 
પણ જવાબદાર છરે . ભારતમાં વરગોથી અમલદારશાહહીિરે કારણરે 
સપફોટ્ટસ્મમાં પ્રમત થઈ શકહી િહફોતી, પણ મફોદી સરકારમાં આ બધું 
બદલાઈ ર્ું છરે . વિાપ્ધાિ પફોતરે ખરેલાિહીઓ સાથરે સીધી વાત 
કરીિરે માહહતી મરેળવરે છરે . ટફોક્ફો ઓજલક્મપકમાં ભાર લરેિારી ટહીમ 
સાથરે મુલાકાત દરમમરાિ તરેમણરે ખરેલાિહીઓિરે સપફોટ્ટસ્મિા માળખાિરે 
મજબયૂતિરે મજબયૂત કરવાિી પધ્મત અંરરે પફોતાિા વવચાર શરેર 
કરવા જણાવ્ું હતું. મીરાબાઈ હફોર કે મરેરી કફોમ, વિાપ્ધાિરે તરેમિરે 
સૌથી સારી સુવવધા મળરે  તરેિી વરવસ્ા કરાવી આપી. ભારતીર 
રમતરમતિરે અસર કરિારા મુદ્દામાં આધુનિક ટેકિફોલફોજીિફો ઉદર 
પણ જવાબદાર છરે  એ વવટંબણા છરે .  વિાપ્ધાિરે પફોતાિાં પુસતક 
‘એ્ઝામ વફોદરરસ્મ’માં અિરે ‘પરીક્ા પરે ચચમા’ સાથરે સંકળારરેલા 
ટાઉિહફોલ કાર્મક્રમફો  દરમમરાિ આ મુદ્દાઓિફો ઉલલરેખ કરગો હતફો. 
તરેમણરે પલરેઇંર દફરિ અિરે પલરે સ્ટરેશિિરે સમાિ મહતવ આપવાિી 
વાત કરી. તરેમણરે આધુનિક ટેકિફોલફોજીિા આરમિિફો વવરફોધ 
િથી કરગો પણ તંદુરસત સંતુલિ ર્ળવી રાખવાનું આહવાિ ક્ુું 
છરે , જ્ાં ટહીમ વક્મ  અિરે એકતા  ર્ળવી રાખવામાં આવરે. રાષટ્હીર 
શશક્ણ િીમતમાં પણ એવી પ્દક્રરાઓિરે સામરેલ કરવામાં આવી 
છરે , જ રે સપફોટ્મસ એજ્ુકેશિિરે આકર્મક વવકલપ બિાવશરે. આરામી 
વરગોમાં મષણપુરમાં દેશિી પ્થમ સપફોટ્મસ ્ુનિવર્સટહી સ્પાશરે, જ રે 
એથલીટ્ટસ માટે વરદાિ સાબબત થશરે અિરે ખાસ કરીિરે િફોથ્મ ઇસ્ટમાં 
રમતરમતિા સમૃધ્ વારસાિરે આરળ લઈ જશરે.

ટફોક્ફો ઓજલક્મપક અિરેક અથગોમાં ભારત માટે પ્થમ 
ઓજલક્મપક સાબબત થરફો. આપણરે એથલરેહટક્સમાં પ્થમ 
સુવણ્મચંદ્રક મરેળવરફો, હફોકહી ટહીમરે ખયૂબ સારફો દેખાવ કરગો અિરે 
દિસક્સ થ્ફો, રફોલ્ફ, તલવારબાજી જ રેવી રમતફોમાં પણ સફળતા 
મળહી. ટારરરેટ ઓજલક્મપક પફોદિરમ સ્હીમ (TOPS), ખરેલફો ઇનનિરા 
અિરે દફટ ઇનનિરા અભભરાિરે મફોટહી સફળતાિફો પારફો િાખ્યફો છરે . 
િવા ભારતમાં સફળતા પામવાિફો ઉત્સાહ છરે . રમતરમતમાં 
ઉતૃ્ષટતા મરેળવવા માટે આપણા ખરેલાિહીઓિા પ્રાસફોિરે સરકાર 
અિરે વિાપ્ધાિનું સંપયૂણ્મ સમથ્મિ છરે .  n

સાે્ટસ્થને પ્રાેત્ાહન અાપવાના 
પ્રયાસાેમાં મહત્વપૂણ્થ બાબત 
પાયાના સતરે સાે્ટસ્થ કલચર 
તવક્સાવવાની છે

લેખ કેન્દ્રીય રમતરમત મંત્રી
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િૈશ્વિક મહામારી કોવિડિ સામકેની લડિાઈમાં રસીકરર સૌરી અસરકારક અનકે મજબૂત શસ્ત્ર 
છકે. એટલાં માટે જ કે્દ્ર સરકાર ભારતમાં વિવિનયું સૌરી મોટયું  રસીકરર અભભયાન ચલાિી 

રહી છકે  અનકે નિા નિા વિક્મ સજા્ણઈ રહ્ા છકે . ‘ટેસ્સ્ટગ, ટ્રે સસગ અનકે ટ્ર ીટમકેન્ટ’ સારકે કોવિડિ-19 
રસીકરરની ઝડિપ િધારિા અનકે તકેનો વયાપ િધારિાની પ્રતતબધ્તા પર સરકાર મક્કમ છકે. 
લોકોની સલામતી સયુનનલચિત કરિા અનકે ‘સબકો િકેક્સિન, મયુફત િકેક્સિન’ ના મૂળ મંત્ર સારકે 

દેશ મક્કમતારી આગળ િધી રહ્ો છકે ...

હહ
માલચ પ્દેશિા ઉિાિી નિવાસી અિરે આરફોગરકમતી 
કમગો દેવીએ અત્ાર સુધી કફોવવિ-19 માટે 22,500 
લફોકફોિરે રસી મયૂકહી છરે . પરમાં ફે્્ચર થવા છતાં તરેમણરે 

રસીકરણ કરવાનું ચાલુ રાખું હતું. આટલી સમર્પતતાથી કાર્મ 
કરિાર કમગો દેવી સાચા અથ્મમાં કમ્મરફોરી જ છરે . તફો હહમાચલ 
પ્દેશિા લાહૌલ અિરે ચ્સપમતમાં રહેતા િવાંર ઉપશાકે લફોકફોિરે 
રસી મયૂકવા સમર્વવાનું કામ ક્ુું. તરેમણરે સામયૂહહક પ્રાસ 
અંતર્મત એક આદ્ાત્ત્મક િરેતા તરીકે પફોતાિી ભયૂમમકા ભજવી. 
તરેમિાં આ પ્રાસથી રસીકરણિરે વરેર મળરફો અિરે હહમાચલ પ્દેશ 
ભારતમાં કફોવવિ રસીિફો પહેલફો િફોઝ લરેિાર 100 ટકા લફોકફો 
ધરાવતું દેશનું પ્થમ રાજ્ બનું. કમગોદેવી અિરે િવાંર ઉપશાક 
સહહતિાં કેટલાંક લફોકફો સાથરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ રસીકરણ 
અભભરાિ દરમમરાિ વાત કરી.

ભારતમાં રસીકરણિી રમતિફો અંદાજ એ બાબત પરથી પણ 
લરાવી શકાર છરે  કે હહમાચલ પ્દેશ ઉપરાંત બીર્ં પાંચ રાજ્ફો/
કેનદ્રશાજસત પ્દેશફો એવા છરે , જ્ાં 100 ટકા વસમતિરે કફોવવિ 
રસીિફો પ્થમ િફોઝ લરાવવામાં આવરફો છરે . સરકાર ઝિપી 
રસીકરણિી સાથરે સાથરે કફોવવિિી સારવાર માટે જરૂરી સુવવધાઓ 

હ્વે તમે ્વોટ્સએપ પર પણ રસીકરણનું સર્ટફિકેટ 
ડાઉન્ોડ કરી શકો છો. સર્ટફિકેટ ડાઉન્ોડ કર્વા 
માટે ્વોટ્સઓપર પર My Gov કોવ્વડ હેલપડેસ્ નંબર  
9013151515 સે્વ કર્વો પડશે. આ નંબર પર તમે કોવ્વડ 
રસીનું બુરકગ પણ કરી શકશો. આને કારણે નાગફરકોની 
સુવ્વધામાં ્વધારો થશે. તમે ગણતરીની તમનનટોમાં જ કોવ્વડ 
રસીનું બુરકગ અને સર્ટફિકેટ ડાઉન્ોડ કરી શકો છો.

રસીકરણ તમારા 
પફરવારનું સુરક્ષા 

કવચ બનું

હવે વાે્ટસઅેપરી ડાઉનલાેડ 
કરાે રસીકરણનું સફટસિ ફિકેટ

કાેતવડ સામેની લડાઈ રાષ્ટ્ર
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અિરે ઇનફ્ાસ્્ટ્ચરિરે સારંુ બિાવવાિી દદશામાં પણ કામ કરી 
રહહી છરે . તાજ રેતરમાં જ, કફોવવિ-19િી નસ્મતિી સમીક્ા માટે ઉચ્ 
કક્ાિી બરે્ઠકિી અધરક્તા કરતા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ આ 
માટે નિદફેશ પણ કરમા.

રસીકરણથી મજબયૂત થઈ રહેલું સુરક્ષાચક્

ભારત જ રેવા વવશાળ દેશમાં ભૌરફોજલક રીતરે અિરેક વવવવધતા 
છરે . કરાંક પવ્મત, તફો ક્ાંક ઉચ્પ્દેશ, ક્ાંક મરેદાિ તફો ક્ાંક 
રેનરસતાિ, ક્ાંક િદી વહેતી હફોર તફો ક્ાંક પયૂર આવ્ું હફોર. 
આ તમામ પિકારફો વચ્રે ભારતમાં ઝિપથી રસીકરણ કામરીરી 
ચાલી રહહી છરે . રસીિરે દેશિા દરેક ખયૂણરે પહોંચાિવા માટે આપણી 
રસીકરણ ટહીમ પવ્મતફો, લપસણી પરદંિહીઓ, સાંકિા રસતા 
અિરે જોખમી િદીઓ પાર કરતાં કરતાં આરળ ધપી રહહી છરે . 
એટલાં માટે જ શહેરફોિી સરખામણીમાં ગ્રામીણ જજલલાઓમાં 
વધુ રસીકરણ થઈ રહું છરે . અંતદરરાળ અિરે દુર્મમ વવસતારફોમાં 
રસીકરણિી રમત ઝિપી છરે  અિરે ભારતમાં 11 દદવસમાં ત્રણ 
વાર એક કરફોિથી વધુ લફોકફોિરે રસી મયૂકવામાં આવી છરે . કફોવવિ 
મહામારી સામરેિી લિાઈમાં 27 ઓરસ્ટ, 31 ઓરસ્ટ અિરે 6 

સપટેમબરે સરકારે આ મહતવપયૂણ્મ અિરે ઐમતહાજસક સફળતા 
હાંસલ કરવામાં આવી હતી. આ સફળતા બાદ ઉત્સાહહત દેશ 
હવરે દરરફોજ સવા કરફોિ રસીિી દદશામાં આરળ વધી રહ્ફો છરે . 
ભારત જ રેટલાં િફોઝ એક દદવસમાં લરાવરે છરે , તરે અિરેક દેશફોિી 
આખી વસમત કરતાં પણ વધુ છરે . ભારતિરે 0-10 કરફોિ રસી 
લરાવવામાં 85 દદવસ લાગરા હતા, તફો 10થી 20 કરફોિ રસી 
લરાવવામાં 45 દદવસિફો સમર લાગરફો હતફો. 20થી 30 કરફોિ 
રસીએ પહોંચવામાં 29 દદવસ, 30થી 40 કરફોિે પહોંચવામાં 24 
દદવસ, 40થી 50 કરફોિે પહોંચવામાં 20 દદવસ, 50થી 60 કરફોિે 
પહોંચવામાં 19 દદવસિફો સમર લાગરફો હતફો. હવરે 60થી 70 કરફોિે 
પહોંચવામાં માત્ર 13 દદવસ જ લાગરા હતા. 26 સપટેમબરિાં રફોજ 
ભારતમાં કફોવવિ-19 રસીકરણ કવરેજ 86 કરફોિિરે પાર થઈ 
ર્ું હતું, જ્ારે હાલમાં દરકવરી રેટ 97.68 ટકા છરે . વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીિા જન્મદદવસ 17 સપટેમબરે 2.5 કરફોિથી વધુ લફોકફોિરે 
રસી મયૂકવાિફો વવક્રમ િોંધવામાં આવરફો હતફો. 26 સપટેમબરે પયૂરા 
થરરેલા સપતાહમાં ભારતમાં કુલ બરે લાખ િવા કેસફોિફો ઉમરેરફો 
થરફો હતફો, જ રે તરેિી અરાઉિા સપતાહિી સરખામણીમાં 6.4 
ટકાિફો ઘટાિફો છરે . આ આંક આશરે છ મહહિામાં સૌથી ઓછા 

રસીકરણ તમારા 
પફરવારનું સુરક્ષા 

કવચ બનું

કોવ્વડની બીજ ્હેર હજુ પૂરી નથી થઈ. આગામી ફદ્વસોમાં 
તહે્વારો આ્વી રહ્ા છે ત્ારે આપણે ્વધુ સા્વચેતી રાખ્વાની 
જરૂર છે. તહે્વારોનો રંગ ઝાંખો ન પડે તે માટે ્ોકોએ ઘરે જ 
રહે્વાનો પ્રયાસ કર્વો જોઇએ અને કોવ્વડ ઉપયુ્ત વય્વહારનું 
પા્ન કર્વાનું ભૂ્વું ન જોઇએ. માસ્ પહેરીને બે ગજનું અંતર 
રાખવું જોઇએ. બહાર જ્વાનું અને ભીડમાં જ્વાનું ટાળવું જોઇએ. 
્વારં્વાર હાથ ધો્વા જોઇએ. બેદરકારી રાખનારાઓએ આ 
સમજવું જોઇએ. કોવ્વડથી સંક્રતમત થયા પછી એવું ના વ્વચારો 
કે હ્વે રસીકરણની જરૂર નથી. રસી ્ાંબા સમય સુધી શરીરમાં 
એન્ટીબોડી બના્વી રાખે છે અને ભવ્વષયમાં થનાર સંક્રમણને 
પણ રોકે છે. નીતત આયોગના સભય (આરોગય) ડો. ્વી કે 
પૌ્ના જણાવયા પ્રમાણે, રસીનો એક ડોઝ પણ કોવ્વડથી મૃત્ુ 
રોક્વામાં 96.6 ટકા અસરકારક છે.  તો બીજો ડોઝ ્ાગ્વાથી 
આ સુરક્ષા ્વધીને 97.5 ટકા થઈ જાય છે. એવપ્ર્થી ઓગસ્ટ 
દરતમયાન રસી અંગેના ડેટા પરથી આ તારણ નીકળયું છે.

બેદરકારી જરાય ના રાખતા, 
મહામારી હજુ રઈ નરી બહુ જલ્ી બાળકાેની રસી અાવી જશે

બાળકો માટેની રસીની ટ્ાય્ ્ગભગ પૂરી થઈ ગઈ છે. 
બાળકોને ક્યારે અને કેટ્ી માત્ામાં રસી આપ્વી જોઇએ 
તેનાં પર નનષણાંતો કામ કરી રહ્ા છે. બાળકો માટે કો્વેક્ક્સન 
રસીની ટ્ાય્ હ્વે અંતતમ તબક્ામાં પહોંચી ગઈ છે. આ 
ઉપરાંત, બાળકો માટે બાયો-ઇ અને નો્વા્વેક્ક્સનની રસી 
પર પણ કામ ચા્ી રહું છે. આ ઉપરાંત, નાકથી અપાતી 
રસીના પ્રથમ તબક્ાની ટ્ાય્ના આશાસપદ પફરણામ 
મળયા છે. બીજા અને ત્ીજા તબક્ાની ટ્ાય્ ચા્ી રહી છે. 
દેશનાં અનેક રાજ્ોમાં શાળાઓ ખુ્ી રહી છે, ત્ારે બાળકો 
પર ખાસ ધયાન આપ્વાની જરૂર છે. બાળકો દ્ારા ્વાયરસ 
સંક્રમણ િે્ાય છે કારણ કે બાળકોમાં ્ક્ષણો દેખાતા 
નથી તેથી બાળકો દ્ારા કોવ્વડ ્વાયરસનો પ્રસાર સંભ્વ છે. 
આપણે બાળકોને કોવ્વડ ્વાયરસના સંક્રમણથી બચા્વ્વા 
અને તેમની દેખરેખ માટે પોતે પણ જાગૃત રહે્વાનું છે અને 
બાળકોને કોવ્વડ ઉપયુ્ત વય્વહાર શીખ્વાડ્વાનો છે.

કાેતવડ સામેની લડાઈ રાષ્ટ્ર



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ઓક્ટોબર, 202136

સાપતાહહક કેસ છરે .  16 ર્નુઆરીથી દેશભરમાં 
હેલ્થકેર વક્સ્મ માટે રસીકરણિફો પ્ારંભ થરફો હતફો. 
બીર્ તબક્ામાં 1 માચ્મથી 60થી ઉપરિી વરિા 
લફોકફોિરે રસી આપવામાં આવી હતી,

સંપયૂણ્ષ વવજયનો સંકલપ

સવચ્તા, દવા, રસીકરણિા મયૂળ મંત્રનું પાલિ કરતાં 
આપણરે બહુ ઝિપથી કફોવવિ સામરેિી લિાઇમાં 
આરળ વધી રહ્ા છીએ. દેશમાં 18 વર્મથી ઉપરિા 
તમામ લફોકફોિરે રસી મયૂકાવવાિી દદશામાં મહતવિી 
સફળતા મળહી છરે . હહમાચલ પ્દેશ. રફોવા, જસક્ક્મ, 
લિાખ, લક્નદ્પ, દમણ, દીવ તથા દાદરા અિરે િરર 
હવરેલી એમ છ રાજ્ફોમાં 18થી ઉપરિી વરિા 100 
ટકા લફોકફોિરે પ્થમ િફોઝ આપવામાં આવરફો છરે . 
આટલું જ િહીં, હહમાચલ પ્દેશમાં એક તૃતીરાંશ 
લફોકફોએ બીજો િફોઝ પણ લઈ લીધફો છરે . આટલું 
જ િહીં, ઓદિશાનું ભુવિરેશ્વર કફોરફોિા સામરે 100 
ટકા રસીકરણ કવરેજ હાંસલ કરિારંુ ભારતનું 
પ્થમ શહેર બિી ર્ું છરે . આ ઉપરાંત, ભુવિરેશ્વરમાં 
લરભર એક લાખ પરપ્ાંમતર શ્મમકફોિરે પ્થમ િફોઝ 
આપવામાં આવરફો છરે . મધરપ્દેશનું ઇનદફોર પણ એવું 
શહેર છરે  જ્ાં 100 ટકા વસમતિરે પ્થમ િફોઝ આપી 
દેવામાં આવરફો છરે . 

આપણને સુરશક્ષત રાખનારની સુરક્ષા

કફોવવિ મહામારી વવરુધ્િી લિાઈમાં મહતવપયૂણ્મ 
જસધ્ધ્ હાંસલ કરતા સરકારે કચ્માં તૈિાત 
સલામતી દળફોનું સંપયૂણ્મ રસીકરણ ક્ુું છરે  અિરે 
તરેમિાં પદરવારજિફોિરે પ્થમ િફોઝ આપવામાં 
આવરફો છરે . આ ઉપરાંત, 9 સપટેમબર સુધી 99 
ટકા આરફોગરકમતીઓ, 100 ટકા ફ્ન્ટલાઇિ 
વક્મ સ્મ, 18 વર્મથી ઉપરિી વરિા 58 ટકા લફોકફોિરે 
પ્થમ િફોઝ આપવામાં આવરફો છરે , જ્ારે 84 ટકા 
આરફોગરકમતીઓ, 80 ટકા ફ્ન્ટલાઇિ વક્મ સ્મ, 
18 વર્મથી ઉપરિી વરિા 18 ટકા લફોકફોિરે બીજો 
િફોઝ આપવામાં આવરફો છરે . આટલું જ િહીં, 
રસીકરણિી રમતમાં પણ ઘણી ઝિપ આવી છરે , 
જ રેિરે કારણરે ર્નુઆરી 2021માં દૈનિક સરેરાશ 
2.35 લાખ િફોઝિી તુલિામાં 9 સપટેમબર 2021 
સુધી સરેરાશ રસીકરણ વધીિરે પ્મત દદિ 78.10 
લાખ િફોઝ થ્ું હતું.  n

n 100 વર્મિી સૌથી મફોટહી મહામારી વવરુધ્ લિાઈમાં હહમાચલ 
પ્દેશ ચરેક્મપરિ બિીિરે સામરે આવ્ું છરે .

n મિરે ખુશી છરે  કે લાહૌલ ચ્સપમત જ રેવા દુર્મમ જજલલાઓ 
હહમાચલમાં પણ 100 ટકા પ્થમ િફોઝ આપવામાં અગ્રરેસર 
રહ્ા છરે . આ એ વવસતાર છરે  જ રે અટલ ટિલ બિતાં પહેલાં 
મહહિાઓ સુધી દેશિા બાકહીિા ભારફોથી કપારરેલું હતું. 

n હહમાચલ પ્દેશિા રહેવાસીઓએ કફોઇ પણ અફવા કે 
દુષપ્ચારિરે ટકવા િથી દીધાં. હહમાચલ એ વાતિી સાબબતી છરે  
કે દેશિફો ગ્રામીણ સમાજ કઇ રીતરે વવશ્વિા સૌથી મફોટા અિરે 
સૌથી ઝિપી રસીકરણ અભભરાિિરે મજબયૂત કરી રહ્ફો છરે .

n ઝિપી રસીકરણિફો લાભ હહમાચલિા ટુદરઝમ ઉદ્ફોરિરે પણ 
થશરે, જ રે મફોટહી સંખ્યામાં ્ુવાિફો માટે રફોજરારીિફો સ્ફોત છરે .

n મુશકેલ ભૌરફોજલક પદરનસ્મતઓિી સાથરે સાથરે જિ સંવાદ 
અિરે જિભારીદારી પણ રસીકરણિી સફળતાનું મહતવનું 
પાસુ છરે . હહમાચલમાં તફો પહાિિી આજુબાજુ બફોલીઓ પણ 
બદલાઈ ર્ર છરે . મફોટા ભારિફો હહસસફો ગ્રામીણ છરે .

n ભારત આજરે એક દદવસમાં સવા કરફોિ રસીિફો વવક્રમ બિાવી 
રહ્ફો છરે . જ રેટલાં િફોઝ ભારત એક દદવસમાં લરાવરે છરે  તરે અિરેક 
દેશફોિી સમગ્ર વસમત કરતાં પણ વધુ છરે .

n ભારતિાં રસીકરણ અભભરાિિી સફળતા દરેક ભારતવાસીિી 
મહેિત અિરે પરાક્રમિી પરાકાષ્ઠાનું પદરણામ છરે . 

ફહમાચલ પ્રદેશના અારાેગયકમથીઅાે અને  કાેતવડ 
રસીકરણ કાય્થક્રમના લાભારથીઅાે સારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 

માેદીની વાતચીતના મુખ્ય અંશઃ

હહમાચ્ પ્રદેશના આરોગયકમશીઓ 
સાથે ્વડાપ્રધાનનો સંપૂણ્ત સં્વાદ 
સાંભળ્વા માટે ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો.

કાેતવડ સામેની લડાઈ રાષ્ટ્ર
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BRICS તવકાસશીલ અર્થતંત્રાે માટે 
અસરકારક અવાજ બની રયું છે

વિવિ BRICSનયું 15મયું સ્ાપના િષ્ણ મનાિી રહયુ છકે  અનકે તકેની અધયક્તા ભારત કરી રહયું છકે . િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 
બીજી િાર નરિસિ શશખર સંમકેલનની અધયક્તા કરી છકે . આ અગાઉ, 2016માં તકેઓ ગોિા શશખર સંમકેલનની 
અધયક્તા કરી ચૂક્ા છકે . ‘સાતત્તા, એકતા અનકે  સહકાર માટે સિયાનયુમતત’ વિષય પર આયોલજત શશખર 

સંમકેલનમાં ભારતકે ભારપૂિ્ણક આતંકિાદ વિરુધ્ પોતાનો દ્રશષટકોર રજૂ કયયો હતો. સારકે સારકે, વિકાસશીલ દેશોની 
પ્રારતમકતાઓ પર ધયાન કે્દ્રરીત કરિામાં નરિસિ મંચની ઉપયોશ્ગતા પર જરાિી.

વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 9 સપટેમબરે વચ્ુ્મઅલ 
માધરમથી 13મા બરિક્સ (રિાશઝલ, રશશરા, ભારત. ચીિ 
અિરે દશક્ણ આદફ્કા) શશખર સમંરેલિિી અધરક્તા 

કરી. વર્મ 2021માં બરિક્સિી અધરક્તા ભારત જ કરી રહુ ંછરે . 
આ બરે્ઠકમાં રિાશઝલિા રાષટ્પમત ર્ઇર બફોલસફોિારફો, રશશરિ 
પ્મખુ વલાદદમીર પહુટિ, ચીિિા રાષટ્પમત શી જીિવપર અિરે 
દશક્ણ આદફ્કાિા રાષટ્પમત સાઇરીલ રામાફફોસા હાજર રહ્ા 
હતા. આ પ્સરંરે વિાપ્ધાિરે કહંુ, “બરિક્સ શશખર સમંરેલિમાં આપ 
સૌનંુ સવારત છરે . બરિક્સિી 15મી વર્મરાં્ઠ પર આ સમંરેલિિી 
અધરક્તા કરવી મારા માટે અિરે ભારત માટે ખશુીિી વાત છરે .” 
બરિક્સિાં મહતવિફો ઉલલરેખ કરતા વિાપ્ધાિરે જણાવ્ંુ કે છરેલલાં 
દફોઢ દારકામાં બરિક્સરે અિરેક સફળતા મરેળવી છરે . આજરે આપણરે 
વવશ્વિા ઊભરતા અથ્મતતં્રફો માટે અસરકારક અવાજ છીએ. 
વવકાસશીલ દેશફોિી પ્ાથમમકતા પર ધરાિ કેનદ્રરીત કરવા માટે 
પણ આ મચં ઉપરફોર રહ્ફો છરે . તરેમણરે મહતવપયૂણ્મ વાત કહહીઃ

• આપણરે એ સનુિજચિંત કરવાનુ ં છરે  કે બરિક્સ આરામી 15 
વરગોમાં હજુ પદરણામદારી સાબબત થાર

બરિક્સમાં ભારતની પ્રાથતમકતાના ચાર ક્ષેત્ર

• બરિક્સ દિજજટલ હેલ્થ સમમટ ટેકિફોલફોજીિી સાથરે આરફોગર પહોંચ 
વધારવા માટેનુ ંિવીિ પરલુ ંછરે .

• સભર દેશફોિા કસ્ટમસ વવભારફો વચ્રેિા સહરફોર દ્ારા બરિક્સ 
દેશફો વચ્રે વરાપારમાં સરળતા રહેશરે. એક વચ્ુ્મઅલ િરેટવક્મ  
તરીકે બરિક્સ વરેક્ક્સિ દરસચ્મ એનિ િેવલપમરેન્ટ સરેન્ટર શરૂ કરવા 
સમંમત સધાઇ છરે . “બરિક્સ એલારનસ ઓિ ગ્રીિ ટુદરઝમ’ એક 
િવી પહેલ છરે .  

• પ્થમ વાર બરિક્સરે બહુપક્ીર પ્ણાજલઓિરે મજબયૂત કરવાિા મદુ્દરે 
સમાિ વવચાર વર્ત કરગો છરે . 

• બરિક્સરે આતકંવાદ વવરુધ્ એક્શિ પલાિ પણ બિાવરફો છરે .  n

લોકો િચ્કે 
આદાનપ્રદાન 
િધારવયું

1 2 3 4
બહયુપક્ીય 
પ્રરાલલમાં 
સયુધારો

આતંકિાદનો 
વિરોધ

સતત વિકાસના લક્ષાંકો 
પ્રાપત કરિા માટે ફડિલજટલ અનકે 
ટેકનનકલ પગલાં અપનાિિા

તવશ્વ સરિક્સની બેઠક

બરિક્સ સંમે્નમાં ્વડાપ્રધાનનું 
સંબોધન સાંભળ્વા માટે 
ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો
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આઝાદી કા અમૃત મહફોત્સવ ભારતિી એક 
વવરલ ઉપલનબ્ધ છરે , જ રેમાં આપણી ર્રતી 
આંખફોએ જોરરેલા સપિાિરે સાકાર કરવાિફો 

વવશ્વાસ અિરે જીવિ મયૂલ્ફોનું જતિ કરવાિી અિરે િવા ભારતનું 
નિમમાણ કરવાિી તૈરારી પણ છરે . દેશિી આઝાદીનું 75મું વર્મ 
અમૃતકાળિફો પ્ારંભ છરે . આ અમૃતકાળમાં આપણા સંકલપફોિી 
જસધ્ધ્ આપણિરે આઝાદીિા 100 વર્મ સુધી લઈ જશરે. 
અમૃતકાળનું લક્ષ્ય છરે  રાષટ્ અિરે સમાજિા વવકાસ માટે એવા 
ભારતનું નિમમાણ જ્ાં વવશ્વિી શ્રેષ્ઠ આધુનિક માળખાકહીર 
સુવવધા હફોર, જ્ાં લફોકફોિરે સસતી આરફોગર સરેવા, સવચ્ 
પાણી, સસતી વીજળહી, ખરેિયૂતફોિરે તરેમિી કૃષર ઉપજોિા પયૂરતા 
ભાવ મળરે . જ્ાં વવજ્ાિિી વાત હફોર અિરે સંશફોધિ પણ થાર. 

જ્ાં સૈનિકફોિી વાત પણ હફોર અિરે ખરેિયૂતફોિી પણ. આઝાદીિા 
સંઘર્મ અિરે પિકારફો દરમમરાિ આપણા પયૂવ્મજોએ ક્ારેક 
આવા સપિાં જોરા હતા. તરેમિાં અધયૂરા સપિાઓિરે પયૂરા 
કરવા માટે વીતરેલા સાત વર્મમાં ઘણાં પ્રાસ કરવામાં આવરા 
અિરે આરળ પણ કરતા રહહીશું. આ કારણસર આજરે દેશનું 
કૃષર ક્રેત્ર અિરે ખરેિયૂતફો આત્મનિભ્મર બિીિરે સમૃધ્ બિવાિી 
દદશામાં અગ્રરેસર છરે , તફો સરહદ પર લિહી રહેલા સૈનિકફોનું 
મિફોબળ પણ મજબયૂત છરે . આઝાદી કા અમૃત મહફોત્સવમાં આ 
વખતરે એવા સરેિાિીઓિી કહાિી જ રેઓ આજરે પણ આપણા 
પ્રેરણાસ્ત્રફોત છરે , જ રેમણરે ચીંધરેલા માર્મ પર ચાલીિરે દેશ સતત 
પ્રમતિા પથ પર ચાલી રહ્ફો છરે  અિરે એક િવફો ઇમતહાસ 
લખી રહ્ફો છરે ....

ભારતના સિતંત્રતા આંદોલન દરતમયાન અનકેક એિા સકેનાનીઓ હતા જ કેમરકે એિા આઝાદ દેશનયું સપનયું જોયયું જ્ાં 
સિવાંગી, સિ્ણસપશથી અનકે સિ્ણસમાિકેશી વિકાસ હોય, જ્ાં સમાજની વિકાસ યાત્રામાં કોઇ વયક્ત, કોઇ િગ્ણ પાછળ 
ન રહી જાય. દેશનો કોઈ વિસતાર કે કોઈ ખૂરો પાછળ ન રહી જાય. આઝાદીનો અમૃત મહોત્િ એક એિો ઉત્િ 

છકે, જ કેમાં આપરા સિાતંત્ય સકેનાનીઓ અનકે મહાપયુરુષોનકે યાદ કરિામાં આિી રહ્ા છકે . તકેમરકે આઝાદ ભારતની 
સમૃધ્ધ્ અનકે વિકાસ માટે જોયકેલા સપનાનકે પૂરંુ કરિાની ફદશામાં આપરકે ઝડિપરી આગળ િધી રહ્ા છીએ.
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ભારત માતાિા સપયૂત અિરે ધરતીપતુ્ર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ભારતિા મહાિ પતુ્ર 
હતા. દેશિા બીર્ વિાપ્ધાિ એવા શાસ્ીજી  સવભાવરે સરળ, વવિમ્ અિરે 
માિવીર અભભરમ ધરાવતા હતા. એટલુ ંજ િહીં, એક રાજિરેતા જ રેવી રરીમા 

ધરાવતા શાસ્ીજીએ િમૈતક મયૂલ્ફો સાથરે કફોઈ પણ પ્કારનુ ંસમાધાિ કરમા વરર રાષટ્િી સરેવા કરી. 
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીિા વરક્તતવનુ ંએક મહતવપયૂણ્મ પાસ ુએ પણ હતંુ કે તરેમિી પાસરે કુશળતા 
અિરે અસરકારક રીતરે સવંાદ કરવાિી ક્મતા હતી. તરેમિી અસાધારણ સફળતાિાં બરે રહસરફો 
હતા-તરેમિી સવંાદિી કળા અિરે બીજુ,ં વરક્તિા દ્રષષટકફોણિરે જોવાિી ક્મતા. તરેઓ બીર્ઓિી 
ભાવિાિી કદર કરવા હંમરેશા તતપર રહેતા હતા. શાસ્ત્રીજીએ દેશમાં હદરત ક્રાંમત અિરે શ્વરેત 
ક્રાંમતનુ ંઆહવાિ ક્ુું હતંુ અિરે તરેમાં તરેમિી મહતવિી ભયૂમમકા હતી. હદરત ક્રાંમતિરે કારણરે દેશ 
અિાજિા ઉતપાદિમાં આત્મનિભ્મર થરફો અિરે દેશમાં દયૂધિાં ઉતપાદિમાં પણ ઘણફો વધારફો થરફો. 
આજરે દેશનંુ વત્મમાિ િરેતૃતવ પણ તરેમિાં દશમાવરેલા મારષે અિરે રીમત-િીમત પર ચાલીિરે કૃષર અિરે 
ખરેિયૂતફોિા હહતમાં અિરેક લાભદારક પરલાં ભરી રહહી છરે . એટલાં માટે જ આજરે ખરેિયૂતફોિી તાકાત 
વધી રહહી છરે  અિરે તરેમિરે િવી સવુવધાઓ મળહી રહહી છરે .

ઉત્રપ્દેશમાં વારાણસીિા મુરલસરારમાં 2 ઓક્ફોબર, 1904િાં રફોજ જન્મરેલા લાલ 
બહાદુર શાસ્ત્રી લફોકવપ્ર િરેતા હતા. તરેમિા વપતા મુન્ી શારદા પ્સાદ શ્ીવાસતવ શશક્ક હતા. 
લાલ બહાદુર શાસ્ી માત્ર દફોઢ વર્મિા હતા ત્ારે તરેમિાં વપતાનુ ંઅવસાિ થ્ંુ હતંુ. રાંધીજીએ 
દેશવાસીઓિરે અસહરફોરિી ચળવળમાં જોિાવાનુ ંઆહવાિ ક્ુું ત્ારે શાસ્ત્રીજી માત્ર 16 વર્મિા 
હતા. તરેમણરે રાંધીજીિા આહવાિથી અભરાસ છફોિહી દેવાિફો નિણ્મર લીધફો. 1930માં મહાત્મા 
રાંધીએ મી્ઠાિા કારદાિફો ભંર કરવા દાંિહી રાત્રા કરી હતી. આ પ્તીકાત્મક સદેંશરે સમગ્ર દેશમાં 
અગં્રરેજ વવરફોધી જુવાળ સજ્ગો હતફો. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સપંયૂણ્મ ઊર્્મ સાથરે સવતંંત્રતા સઘંર્મમાં 
સામરેલ થઈ રરા હતા. તરેમણરે અિરેક અભભરાિફોનુ ંિરેતૃતવ ક્ુ્મ અિરે સાતરેક વર્મ સધુી જ રેલમાં રહ્ા. 
આઝાદીિા આ સઘંરષે તરેમિરે પદરપ્વ બિાવી દીધા. ભારતિા સવતંત્રતા સગં્રામમાં લાલ બહાદુર 
શાસ્ત્રીજીએ વવશરેર રફોરદાિ આપ્ુ ંહતંુ. ખરેિયૂતફો, મજયૂરફો અિરે સનૈિકફો તરેમિરે ખયૂબ માિ-સન્માિ 
આપતા હતા.

1965િી વાત છરે . ભારત-પાદકસતાિ વચ્રે ્ધુ્ ચાલી રહંુ હતંુ. તરે સમરરે અમરેદરકાએ ભારતિરે 
ધમકહી આપી કે જો ભારત ્ધુ્ વવરામ િહીં કરે તફો તરે ભારતિરે ઘઉં આપવાનુ ંબંધ કરી દેશરે. 
તરે સમરરે ભારત ઘઉંિાં ઉતપાદિમાં આત્મનિભ્મર િહફોતંુ. આખરે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ 
દેશવાસીઓિરે અપીલ કરી કે આપણરે સપતાહમાં એક વારનુ ંભફોજિ િહીં ખાઇએ. આવુ ંકરતાં 
પહેલાં તરેમણરે પફોતાિા પદરવારમાં આ નિરમનુ ંપાલિ કરાવ્ંુ હતંુ. ભારતિા લફોકફોએ પફોતાિા 
વ્ાલા િરેતાિી વાત માિી અિરે સપતાહમાં એક વાર ખાવાનુ ંબંધ કરી દીધુ.ં દેશિા ખરેિયૂતફો, સૈનિકફો, 
મજયૂરફો અિરે રામિાં-સમાજિી વાત કરિારા શાસ્ત્રીજીએ ‘જર જવાિ જર દકસાિ’નુ ંસયૂત્ર આપ્ુ.ં 
આ એવુ ંસયૂત્ર છરે , જ રે સનૈિકફો અિરે ખરેિયૂતફોિાં શ્મનુ ંમહતવ દશમાવરે છરે . આરળ જતાં આ સયૂત્રમાં 
ભયૂતપવુ્મ વિાપ્ધાિ અટલ બબહારી વાજપરેરીએ ‘જર વવજ્ાિ’ જોિહી દીધુ.ં. 3 ર્નઆુરી, 2019િાં 
રફોજ તરેમાં ‘અનસુધંાિ’ (દરસચ્મ) શબ્ જોિતાં  વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર  મફોદીએ કહુ ંહતંુ કે, હવરે સમર 
આવી રરફો છરે  કે આપણરે એક િરલુ ંઆરળ વધીએ અિરે તરેમાં ‘અનસુધંાિ’િરે જોિહીએ. વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીિા મતરે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી અતં્ત વવિમ્ અિરે દ્રઢ વરક્ત હતા, જ રેઓ સાદરીિા 
પ્તીક હતા અિરે જ રેમણરે દેશિાં કલ્ાણ માટે જીવ આપી દીધફો. વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ કહંુ, 
તરેમણરે ભારત માટે જ રે પણ ક્ુું તરેિાં માટે આપણરે તરેમિા ખયૂબ આભારી છીએ.

જેમની અેક હાકલરી દેશવાસીઅાેઅે અેક 
વારનું ભાેજન ખાવાનું છાેડી દીધું હતું 

26 સપટેમબર 1965. ભારત-
પાફકસતાનનયું યયુધ્ પયુરંુ રયકે 
ચાર ફદિસ જ રયા હતા. 
ફદલ્ીના રામલીલા મકેદાનમાં 
શાસ્ત્રીજીએ હજારો લોકોનકે 
સંબોધધત કરતા કહયું, 
“અયયુબ ખાનકે કહયું હતયું કે, 
તકેઓ ફદલ્ી સયુધી  લટાર 
મારતા મારતા પહોંચી જશકે. 
તકેઓ આટલા મોટા મારસ 
છકે. ઋષટપયુષટ છકે . મેં વિચાયયુું 
કે તકેમનકે ફદલ્ી સયુધી ચાલતા 
આિિાની તકલીક કેમ 
આપિી? આપરકે જ લાહોર 
તરિ કૂચ કરીનકે તકેમનયું 
સિાગત કરીએ.”  

જન્ઃ 2 અાેકાેબર, 1904
મૃતુઃ 11 જાનુઅારી, 1966
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ભારતીર ઇમતહાસમાં વીરચદં્ર સસહ રઢવાલીિરે એક એવા મહાિારક તરીકે રાદ કરવામાં 
આવરે છરે  જ રેમણરે પરેશાવરમાં ભારત માટે લિિારા નિઃશસ્ત્ર પ્ઠાણફો પર રફોળહી ચલાવવાિફો 

ઇિકાર કરી દીધફો હતફો. તરેઓ એવા િીિર દેશભ્ત હતા જ રેમણરે ભારતિા સવતંત્રતા સગં્રામમાં જ રે 
રફોરદાિ આપ્ંુ, તરેનુ ંદ્રષટાંત વવશ્વભરમાં બીજ રે ક્ાંર િથી જોવા મળતંુ. 23 એવપ્લ, 1930િી વાત 
છરે . એ દદવસરે પરેશાવર શહેર (જ રે હવરે પાદકસતાિમાં છરે)માં વવદેશી કપિાં અિરે સામાિિા વવરફોધમાં 
ખાિ અબુ્લ રફાર ખાિિા િરેતૃતવમાં પ્ઠાણફોએ સરઘસ કાઢુ ંહતંુ અિરે સભા રફોજી હતી. અગં્રરેજ 
સરકાર આ આદંફોલિિરે કચિહી િાખવા મારતી હતી. આ માટે તરેમણરે રઢવાલ રેજીમરેન્ટિી બટાજલરિ 
તિૈાત કરી, જ રેનંુ િરેતૃતવ ચદં્રસસહ રઢવાલી કરી રહ્ા હતા. આંદફોલિકારી પ્ઠાણફોિા સરઘસ અિરે 
જુસસાથી ગસુસરે થરરેલી અંગ્રરેજ સરકારે આંદફોલિકારીઓિરે પા્ઠ ભણાવવા માટે રઢવાલ રેજીમરેન્ટિરે 
રફોળહીબાર કરવા આદેશ આપરફો. જો કે, રઢવાલીએ એમ કહહીિરે રફોળહીબાર કરવાિફો ઇિકાર કરગો કે 
અમરે નિઃશસ્ત્ર લફોકફો પર રફોળહી િથી ચલાવતા. 

પરેશાવર કાંિિા મહાિારક રઢવાલીએ નિઃશસ્ત્ર લફોકફો પર રફોળહી િ ચલાવવાિફો આદેશ આપીિરે 
મહાિ દેશભક્તિફો પદરચર આપરફો. ભારતીર સવતંત્રતા સંગ્રામિ આદંફોલિમાં આ ઘટિા સીમાધચહ્ન 
સાબબત થઈ, જ રેણરે ભવવષર માટે ક્રાંમતકારી આધારશશલા મયૂકહી. તરેઓ ર્ણતા હતા કે અંગ્રરેજો સામરે 
બળવફો કરવાિફો અથ્મ છરે  કિક સર્, કદાચ મૃત્ ુપણ થઈ શકે, પણ તરેઓ ટસિા મસ િ થરા અિરે 
પફોતાિા નિણ્મર પર અિર રહ્ા. આ ઘટિા પછી તરેઓ સમગ્ર દેશમાં ‘પરેશાવર કાંિિા િારક’ તરીકે 
લફોકવપ્ર થઈ રરા. પરેશાવર ક્રાંમત બાદ તરેઓ દેશિા અગ્રણી સવતંત્રતાસરેિાિીઓિી હરફોળમાં આવી 
રરા. કહેવાર છરે  કે મહાત્મા રાંધીએ તરેમિરે ‘રઢવાલી’ િામ આપીિરે સન્માનિત કરમા હતા. જો કે, આ 
ઘટિા પછી તરેમિરે લશકરમાંથી બરખાસત કરી દેવામાં આવરા અિરે ફાંસીિી સર્ ફરમાવવામાં આવી.  
પછીથી ફાંસીિરે આજીવિ કેદમાં તબદદલ કરવામાં આવી હતી. જો કે, 26 દિસરેમબર, 1941િાં રફોજ 
તરેમિરે જ રેલમાંથી મુ્ ત કરવામાં આવરા. તરેમણરે 1942માં ભારત છફોિફો આદંફોલિમાં ભાર લીધફો અિરે 
ફરીથી જ રેલમાં રરા. દેશિી આઝાદીિા આંદફોલિમાં તરેમણરે અભયૂતપવુ્મ રફોરદાિ આપ્ુ ંઅિરે સવતતં્રતા 
સગં્રામમાં અિરેક લફોકફો માટે પ્રેરણાસ્ત્રફોત બન્યા. 1994માં ભારત સરકારે તરેમિા સન્માિમાં ટપાલ 
હટદકટ ર્રી કરી હતી.

પેશાવરમાં નનઃશસ્ત્ર પઠાણાે પર રાેળી ચલાવવા 
વીરચંદ્ર સસંહ રઢવાલીઅે ઇનકાર કયાગો હતાે

પકેશાિર કાંડિના મહાનાયક 
ગઢિાલીએ નનઃશસ્ત્ર લોકો પર 
ગોળી ન ચલાિિાનો આદેશ 
આપીનકે મહાન દેશભક્તનો 
પફરચય આપયો છકે . ભારતીય 
સિતંત્રતા સંગ્ામના 
આંદોલનમાં આ ઘટના 
સીમાધચહ્ન સમાન પયુરિાર રઈ, 
જ કેરકે ભવિષય માટે ક્ાંતતકારી 
આધારશશલા રાખી.

જન્ઃ 25 ફડસેમ્બર, 1891
મૃતુઃ 01 અાેકાેબર, 1979 

જન્ઃ 09 અાેકાેબર, 1877 | મૃતુઃ 17 જૂન, 1928 

એક સામાજજક કાર્મકતમા, સવતતં્રતા સગં્રામિા સરેિાિી, પત્રકાર અિરે સાહહત્કાર ઉત્લ મષણ રફોપ  બધંુ 
દાસિી પ્ાથમમકતા હંમરેશા પયૂર અિરે તફોફાિ દરમમરાિ રરીબફોિી મદદ કરવાિી રહહી. તરેઓ ઓદિશાિા 

પ્ખ્યાત સામાજજક કાર્મકતમા હતા, જ રેમિરે ‘ઉત્લ મષણ’િા િામરે પણ ઓળખવામાં આવરે છરે . તરેમનુ ંમિ હંમરેશા 
રરીબફોિી સરેવામાં રચ્ંુપચ્ુ ંરહેતુ ંહતુ.ં આ માટે થઈિરે તરેઓ પદરવારિી પણ કાળજી લરેતા િહફોતા. કહેવાર છરે  
કે તરેમિાં પુત્રનંુ અવસાિ થ્ંુ ત્ારે પણ તરેઓ પયૂરગ્રસત રરીબ પદરવારફોિી ભફોજિિી વરવસ્ામાં વરસત હતા. 
ઓદિશાિા લફોકફો તરેમિરે ‘દદરદ્રર સખા’ એટલરે કે ‘દદરદ્રિા સખા’ તરીકે અિરે ‘દરાલુ બારી’ તરીકે રાદ કરે છરે . 
વત્મમાિ કેનદ્ર સરકાર પ્ધાિમતં્રી રરીબ કલ્ાણ અન્ન રફોજિા દ્ારા ઉત્લ મષણએ ચીંધરેલા મારષે ચાલવાિફો 

હંમેશા રરીબાેની સેવામાં વ્સત રહેલા 
‘દફરદ્રસખા' ઉત્કલ મણણ રાેપબંધુ દાસ

નૂ ઇન્ડયા સમાચાર  | 01-15 ઓક્ોબર, 202140
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ભારતિરે પફોતાિી માતભૃયૂમમ માિિાર એિી બરેસન્ટ બરિહટશ સમાજ સધુારક, મહહલા અધધકારફોિાં 
પરુસ્તમા અિરે ભારતિી આઝાદી માંરિાર અિરે ભારતીર રાષટ્વાદિાં પ્ચિં સમથ્મક હતાં. મયૂળ 

આઇદરશ, લગ્ન પછી અગં્રરેજ અિરે છરેલલરે ભારતમાં રહેવાિરે કારણરે તરેમિરે ભારતીર કહહી શકાર. 1 ઓક્ફોબર, 
1847િાં રફોજ જન્મરેલાં એિી બરેસન્ટ પાંચ વર્મિાં હતાં ત્ારે તરેમિાં વપતાનુ ંઅવસાિ થ્ુ.ં કમ્મ તરેમિાં જીવિિ 
મયૂળમંત્ર હતફો. ભારતિી સવતતં્રતા માટે આજીવિ કામ કરિાર એિી બરેસન્ટિી મહાત્મા રાંધીથી માંિહીિરે તરેમિા 
સમરિાં તમામ સામાજજક િરેતાઓએ પ્શસંા કરી હતી. દેશિી આઝાદી માટે તરે દરેક બજલદાિ આપવા તરૈાર 
હતાં. તરેમિાં પ્ભાવિરે કારણરે ભારતિા અિરેક સમાજ સરેવકફોિરે દેશ સરેવા માટે તતપર રહેવાિી પ્રેરણા મળહી.

એિી બરેસન્ટરે  1913માં ભારતીર રાજકારણમાં સદક્રર રીતરે ભાર લરેવાનુ ંશરૂ ક્ુું અિરે ભારતીર રાષટ્હીર 
કોંગ્રરેસમાં જોિાઈ રરાં. 1917માં તરેઓ કોંગ્રરેસિા પ્મખુ પણ બન્યાં અિરે સતત ભારતિી આઝાદીિી મારણી 
કરતાં રહ્ાં. ભારત પ્ત્રે તરેમિાં મિમાં અરાઢ પ્રેમ હતફો. તરેઓ મહહલાઓિાં ઉત્ાિ અિરે શશક્ણ માટે 
સતત કાર્મ કરતા રહ્ા. તરેમણરે સરેન્્ટલ હહનદુ કફોલરેજિી શરૂઆત કરી હતી, જ રે બિારસ હહનદુ ્નુિવર્સટહીિી 
પ્ારંભભક કફોલરેજોમાંિી એક બિી. એિી બરેસન્ટિરે ભારતમાં શશક્ણિા ક્રેત્રાં િોંધપાત્ર રફોરદાિ આપવા માટે 
‘િફોક્ર ઓફ લરેટસ્મ’િી દિગ્રી પ્દાિ કરવામાં આવી હતી. આજરે કેનદ્ર સરકાર એિી બરેસન્ટ જ રેવા લફોકફોએ 
દશમાવરેલા મારષે ચાલીિરે મહહલા ઉત્ાિ અિરે તરેમિાં શશક્ણ માટે સતત પ્રાસ કરી રહહી છરે . આ પ્રાસ 
અંતર્મત કેનદ્ર સરકાર ‘બરેટહી બચાવફો, બરેટહી પઢાવફો’ જ રેવા કાર્મક્રમ ચલાવી રહહી છરે . એિી બરેસન્ટરે  લફોકમાન્ય 
બાલ રરંાધર મતલકિી સાથરે મળહીિરે હફોમરૂલ લીરિી સ્ાપિા કરી હતી, જ રે કોંગ્રરેસ કરતા પણ વધ ુસદક્રર 
હતી. હફોમરૂલ એટલરે કે એવી નસ્મત જ રેમાં દેશનુ ંશાસિ તરેમાં રહેતા િારદરકફો દ્ારા જ ચલાવવામાં આવરે. 
આ આદંફોલિરે ભારતમાં રાષટ્હીર આદંફોલિ દરમમરાિ આવરેલી સષુપતતાિરે સમાપત કરી અિરે જિ-માિસિરે 
સવતતં્રતા આંદફોલિ સાથરે જોિવાનુ ંકામ ક્ુું. તરેમણરે 1914માં સાપતાહહક અખબાર ‘કફોમિ વવલ’િી સ્ાપિા 
કરી અિરે ‘મદ્રાસ સ્ટાનિિ્મ ’િરે ખરીદીિરે તરેિરે ‘નયૂ ઇનનિરા’ િામ આપ્ંુ. અત્તં મુ્ ત વવચારફો ધરાવતાં એિી 
બરેસન્ટ દરેક દયૂરણ સામરે અવાજ ઉ્ઠાવતાં રહ્ાં. બાળ વવવાહ, ર્મત વરવસ્ા, વવધવા વવવાહ જ રેવાં સામાજજક 
દયૂરણફો દયૂર કરવા સતત પ્રત્નશીલ રહ્ાં. એિી બરેસન્ટ આજીવિ ધથરફોસફોદફકલ સફોસારટહીિાં અધરક્ રહ્ાં. 
86 વર્મિી ઉંમરમાં તરેમનુ ંઅવસાિ થ્ુ.ં તરેમિી ઇચ્ા પ્માણરે બિારસમાં રરંા ઘાટ પર તરેમિાં અમંતમ સસં્ાર 
કરવામાં આવરા અિરે તરેમિી અનસ્ઓિરે રંરામાં વવસર્જત કરવામાં આવી.

અેની બેસટિઃ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદનાં સમર્થક 
અને અાઝાદી માંરનાર સરિફટશ મફહલા

1913માં એની બકેસન્ટકે  
ભારતીય રાજકારરમાં 
સફક્ય પ્રિકેશ કયયો 
અનકે ભારતીય રાષટ્ર ીય 
કોંગ્કેસમાં જોડિાઇ ગયા. 
1917માં તકેઓ કોંગ્કેસનાં 
પ્રમયુખ પર બન્યા અનકે 
આજીિન ધરયોસોફિકલ 
સોસાયટીના અધયક્ રહ્ા.  

ગોપબંધયુ દાસકે 1919માં 
સમાજ નામનયું એક 
સાપતાહહક અખબાર 
શરૂ કયયુું હતયું, જ કે 1930માં 
દૈનનક અખબાર બની 
ગયયું. ઉત્કલ મણર 
ગોપબંધયુ દાસ એિી 
વયક્ત હતા, જ કે 
સાદગીનયું પ્રતીક હતા 
અનકે ભોજનમાં માત્ર દાળ 
ભાત જ લકેતા હતા.

જન્ઃ 1 અાેકાેબર, 1847
મૃતુઃ 20 સપે્મ્બર, 1933

પ્રાસ કરી રહહી છરે , જ રેથી દેશમાં કફોઈ પદરવાર ભયૂખ્યફો િ સુવરે. કેનદ્ર સરકારિી આ રફોજિા દ્ારા 80 કરફોિ લફોકફોિરે 
લાભ મળહી રહ્ફો છરે . ઉિહીશામાં જ્ારે પણ રાષટ્હીરતા અિરે સવતંત્રતા સગં્રામિી વાત િીકળરે  ત્ારે લફોકફો રફોપબધંુ 
દાસનંુ િામ બહુ આદરથી લરે છરે . તરેઓ ઓદિશામાં રાષટ્હીર ચરેતિાિા દયૂત હતા. તરેમણરે ભારતીર સવતતં્રતા 
સંગ્રામમાં ઉત્સાહભરેર ભાર લીધફો હતફો, જ રેિરે કારણરે અિરેક વાર જ રેલમાં પણ જવુ ંપડંુ. તરેમિાંમાં બાળપણથી 
જ રાષટ્હીરતાિી ભાવિા હતી. તરેમણરે ભારતમાં શશક્ણિા પ્ચાર અિરે પ્સારમાં મફોટંુ કામ ક્ુું. 1909માં તરેમણરે 
એવી હાઇસુ્લિી સ્ાપિા કરી, જ રેમાં શાંમતનિકેતિિી જ રેમ ખલુલા વાતાવરણમાં શશક્ણ આપવાિફો પ્રફોર 
કરગો. તરેમિી કવવતા મમ્મસપશતી હતી અિરે સવતંત્રતા આદંફોલિ દરમમરાિ તરેમિી કવવતાઓએ લફોકફોમાં રાષટ્પ્રેમ 
જરાવવાનુ ંકામ ક્ુું. રફોપબધં ુદાસરે 1919માં ‘સમાજ’ િામનંુ અખબાર પણ શરૂ ક્ુું. તરેઓ સાદરીિફો પરમાર હતા, 
જ રેઓ માત્ર દાળભાત પર જીવતા હતા. આ ઘટિાિફો ઉલલરેખ કરતા ભારતિા ભયૂતપવુ્મ રાષટ્પમત પ્ણવ મખુરજીએ 
એક વાર કહંુ હતુ,ં 1921માં ઉદિશાિી તરેમિી રાત્રા દરમમરાિ તરેમિાં પર રાંધીજીિી િજર પિહી, તફો તરેમિરે પયૂછુ,ં 
આ રીતરે અપયૂરતુ ંભફોજિ લરેવાથી તરેમિાં પર ખરાબ અસર િહીં પિે?   રફોપબધંએુ જવાબ આપરફો, તરેઓ સવરાજ 
મરેળવવા ઇચુ્ક છરે . રાંધીજીએ તરેમિા લરેખ ‘માર ઉદિશા ટુર’માં રફોપબધંિુા દ્રઢ વવશ્વાસિી પ્શસંા કરી અિરે 
લખુ ંકે. જો તરેઓ ભારતમાં 100 રફોપબંધઓુિરે એકત્ર કરી શકે તફો ભારતિરે મુ્ ત કરી શકશરે.  n
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અાઝાદી કા અમૃત મહાેત્વઇન્ડિયા@75



 

સિ્ણગ્ાહી વિચાર સારકે શરૂ રયકેલી 

નિી રાષટ્ર ીય શશક્ર નીતત છકેલલાં એક િષ્ણમાં 

વિવિધ પહેલ દ્ારા શશક્ર અનકે અભયાસ પ્રફક્યાનયું 

સિરૂપ બદલી રહી છકે  કારર કે આ માત્ર એક નીતત નરી, પર 

પફરિત્ણનનો વિચાર છકે , જ કે નિા ભારતનો પાયો ચરશકે, જયાં 

આિનારી પકેઢી આકાશકે આંબિાનયું સિપ્ન જોતી હશકે અનકે પોતાનયું 

આકાશ પોતકે જ બનાિશકે અનકે તકેમાં તારાઓની જ કેમ ઝગમગશકે. 

આ વિચારધારા સારકે 7 સપટેમબરે ‘શશક્ક પિ્ણ’ના પ્રરમ 

સંમકેલનમાં િડિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ પાંચ નિી 

પહેલનો શયુભારંભ કયયો..

મફો
ટાં અિરે દયૂરફોરામી લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે દ્રઢ 
નિચિંરિફો સંકલપ લઈિરે થાક્ા વવિા સતત ચાલતા 
રહેવું પિે છરે . આ સંકલપિરે સાકાર કરવાિી દદશામાં 

આરળ વધી રહેલી કેનદ્ર સરકાર શશક્ણ ક્રેત્રમાં િવી ક્રાંમત 
માટે િવી પહેલ કરી રહહી છરે . શશક્ક દદવસ સાથરે સંકળારરેલા 
સમારફોહ અંતર્મત પ્થમ વાર ‘શશક્ક પવ્મ’નું આરફોજિ કરવામાં 
આવ્ું. આ પ્સંરરે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ ખાસ કરીિરે એ 
બાબતિફો ઉલલરેખ કરગો કે સરકારિી િવી પહેલ અભરાસ 
ક્રેત્રમાં ક્રાંમત લાવશરે અિરે ભારતીર શશક્ણ પ્ણાજલિરે વૈનશ્વક 
િકશા પર પ્સ્ાવપત કરશરે. તરેમણરે કહંુ કે,  વવદ્ાંજજલ પફોટ્મલ 
દ્ારા શાળાઓમાં નિવૃત્ શશક્કફો, વૈજ્ાનિકફો, વરાવસાષરકફો 
વરરેરે સવૈચ્ચ્ક સરેવાઓ આપવા સક્મ બિશરે, કારણરે કે 
વવદ્ાજજલ 2.O  ભારતિી સદીઓ જયૂિી ગુરૂ વવદ્ા પરંપરા અિરે 

જિભારીદારી પર આધાદરત છરે . તરેમિાં 
જણાવરા પ્માણરે સરકાર 

શશક્ણ ક્રેત્રમાં વરાપક 
પદરવત્મિ લાવી રહહી 
છરે  અિરે ખાિરી ક્રેત્રિાં 
પ્દાિનું સવારત કરે છરે .

    હવે બોલિતું પુસતક શશક્ષણનો 
ભાગ

n શશક્ણ સમાવરેશી અિરે સમાિ 
હફોવું જોઇએ. ‘ટફોકકર બુક્સ’ અિરે 
‘ઓદિરફો બુક્સ’િરે હવરે શશક્ણિફો 
હહસસફો બિાવવામાં આવી રહ્ા છરે .

n NCERTિી વરેબસાઇટ, ઇ-પા્ઠશાલા, દીક્ા પફોટ્મલ અિરે 
મફોબાઇલ એપ પર પીિહીએફ, ક્ફલપબુક અિરે ઇ-પબ ફફોમષેટમાં 
377 પુસતકફો ઉપલબ્ધ છરે .

n દ્રષષટહહીિ વવદ્ાથતીઓ માટે ટેક્સ્ટ-ટુ-સપીચ (TTS) માટે 
NCERT પાઠ્યપુસતકફોિી ઇ-પબ આવૃનત્ઓ વવક્સાવવામાં 
આવી રહહી છરે .

n NCERT પાઠ્યપુસતકફોિા 1990 જસલરેબસિા ઓદિરફો 
આધાદરત પ્કરણ દીક્ા પફોટ્મલ પર  અપલફોિ કરવામાં 

સશક્ષક પવ્થ પ્રસંરે વડાપ્રધાનના 
સંબાેધનના મુખ્ય અંશાેઃ

સવ્થગ્ાહી સશક્ષણ પ્રણાનલરી રાષ્ટ્રીય સવ્થગ્ાહી સશક્ષણ પ્રણાનલરી રાષ્ટ્રીય 
સતરે ક્રાંતતકારી પફરવત્થનસતરે ક્રાંતતકારી પફરવત્થન

સશક્ષક પવ્થ નવી પહેલ
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    વવશ્વ સતરીય શશક્ષણ મારે પદરવત્ષન

n આપણરે આપણા શશક્ણ ક્રેત્રિરે વવશ્વ સતરીર 
બિાવવા માટે આપણી શશક્ણ અિરે શીખવાિી 
પ્દક્રરાિરે સતત પુિઃવરાખ્યાષરત અિરે પદરવર્તત કરવી 
પિશરે.

n નિષ્ઠા 3.0 રફોગરતા આધાદરત શશક્ણ, આટ્ટસ્મ 
ઇન્ટહીગ્રરેશિ, દક્રએટહીવ અિરે દક્રહટકલ ધથસન્કરિરે 
પ્ફોત્સાહિ આપશરે.

n વવદ્ાંજજલ 2. 0 આપણી સદીઓ જયૂિી ગુરૂ વવદ્ા 
પરંપરા અિરે જિભારીદારી પર આધાદરત છરે

n પ્ાથમમક અિરે પયૂવ્મ પ્ાથમમક ગ્રરેિિા લરભર 25 લાખ 
શશક્કફોિરે તાલીમ આપવામાં આવશરે

    
    શશક્ષણની વૈલશ્વક શકકત-ભારતીય સંસ્ાર

n વવદ્ાથતીઓ અિરે  બધધર વરક્તઓ માટે 10,000 
શબ્ફોિી ભારતીર સાંકેમતક ભારા (ISL) શબ્કફોરિફો 
વવકાસ કરવામાં આવરફો છરે .

n શાળાકહીર શશક્ણિી ગુણવત્ા સુધારવા માટે વરાપક 
અિરે સમગ્ર માળખું-સુ્લ ્વફોજલટહી એસરેસમરેન્ટ એનિ 
એશરફોરનસ (SQAA) વવક્સાવવામાં આવ્ું છરે .

n શાળાકહીર શશક્ણમાં ઉતૃ્ષટતાિા માપદંિફો રાજ્ફો 
માટે મફોિલ તરીકે કામ કરશરે.

   
    હવે બાળકો સાકાર કરશે પોતાનાં સપના

n ટફોક્ફો-2020માં ભારતીર પરેરાજલક્મપકિા ઉત્મ 
દેખાવરે ્ુવાિફોિરે પ્રેરણા આપવામાં મહતવિી ભયૂમમકા 
ભજવી છરે .

n હાલમાં આપણરે અમૃત મહફોત્સવ મિાવી રહ્ા છીએ 
ત્ારે આપણા ઓજલક્મપરનસ ઓછામાં ઓછી 75 
શાળાઓમાં જશરે અિરે વવદ્ાથતીઓિરે પફોતાિા સવપ્ફો 
સાકાર કરવા માટે પ્રેદરત કરશરે

n આ કાર્મક્રમફો શાળાઓમાં સ્ાવપત રમતરમત 
આધાદરત પહેલિરે પ્ફોત્સાહહત કરશરે

n િરેશિલ દિજજટલ એજ્ુકેશિ આર્કટે્ચર 
(N-DEAR) અસમાિતાિરે દયૂર કરવા માટે મફોટહી ભયૂમમકા 
ભજવવા જઈ રહંુ છરે  અિરે તમામ શૈક્ષણક પ્વૃનત્ઓ 
વચ્રે સુપર કિરેક્ તરીકે

 નવી રાષ્ટ્રીય સશક્ષણ નીતતની પાંચ નવી પહેલ
ભારતીય સાંકેતતક ભારા શબ્દકોર
ભારતીર સાંકેમતક ભારા સંશફોધિ અિરે તાલીમ કેનદ્ર દ્ારા 
વવદ્ાથતીઓિા ભારા કૌશલ્િરે વધારવા માટે ભારતીર સાંકેમતક 
ભારાઓ (ISL) શબ્કફોરિા 10,000 શબ્ફો વવક્સાવવામાં આવરા 
છરે . તરેમાં શાળાકહીર શશક્ણિાં સતરે ્ુનિવસ્મલ દિઝાઇિ ઓફ લર્િર 
(UDL)િરે અનુરુપ ISL, સપીચ અિરે ટેક્સ્ટ ત્રણરેરિફો સમાવરેશ કરીિરે 
દીક્ા પફોટ્મલ પર અપલફોિ કરવામાં આવરાં છરે . તરેિાથી બધધર શશક્કફો 
સહહત 13 લાખ વવદ્ાથતીઓિરે લાભ થશરે અિરે તરેિાથી વવરરિરે 
સમજવામાં અિરે ભણાવવામાં પણ મદદ મળશરે.

બોલિતાં પુસતક (રોકકગ બુક્સ)
િવી િીમતમાં દ્રષષટહહીિ વવદ્ાથતીઓ માટે NCERTિાં તમામ 
પાઠ્યપુસતકફોિી ઇ-પબ આવૃનત્ઓિરે ટેક્સ્ટ-ટુ-સપીચિરે અનુકુળ 
બિાવવામાં આવી છરે . આ ઉપરાંત NCERTએ લરેસિ આધાદરત 
2,000 ઓદિરફો પણ તૈરાર કરમા છરે . આ તમામ સામગ્રી NCERTિી 
વરેબસાઇટ, ઇ-પા્ઠશાલા અિરે દીક્ા પફોટ્મલ તથા મફોબાઇલ એપ પર 
ઉપલબ્ધ છરે . આ 25 લાખ દદવરાંર વવદ્ાથતીઓ, ખાસ કરીિરે અંધ 
છાત્રફોિરે અભરાસ માટે વરદાિરૂપ સાબબત થશરે.

નિષ્ઠા 3.0- NCERT દ્ારા શશક્કફોિા ‘ફાઉનિેશિ જલટરસી એનિ 
નુમરસી’ (FLN) માટે રમતરમત, રીત, ક્રાફ્ટ એક્ક્વવટહી અિરે 
રમકિાં આધાદરત શીખવાિી પ્દક્રરા માટે તાલીમિફો વવશરેર કફોસ્મ 
વવક્ક્સત કરવામાં આવરફો છરે . નિષ્ઠા 3.0 તાલીમ દીક્ા પલરેટફફોમ્મ પર 
ઓિલાઇિ આરફોજીત કરવામાં આવશરે. તરે પ્ાદેશશક ભારાઓમાં 
પણ ઉપલબ્ધ છરે . આ તાલીમિફો લાભ 25 લાખ શશક્ક અિરે 
હેિમાસ્ટરિરે થશરે.

વવદ્ાંજલલિ 2
વવદ્ાંજજલ પફોટ્મલ કમ્ુનિટહી અિરે સવરંસરેવકફોિરે તરેમિી પસંદરીિી 
સરકારી અિરે સરકારી અનુદાિ ધરાવતી શાળાઓ સાથરે સીધફો 
સંપક્મ  કરાવી આપરે છરે . તરેિાંથી કફોઈ પણ વત્મમાિ અિરે નિવૃત્ શશક્ક 
સરકારી, અધ્મસરકારી, અધધકારી, ગૃહહણી સહહતિી કફોઈ પણ 
સાક્ર વરક્ત સવરેચ્ાએ રફોરદાિ કરી શકે છરે .

સુ્લિ કવોલલિરી એસેસમેન્ટ એન્ડ એશયોરનસ (SQAA)
િવી શશક્ણ િીમત પ્માણરે કેનદ્રરીર માધરમમક શશક્ણ બફોિ્મ , કેનદ્રરીર 
વવદ્ાલરફો, િવફોદર વવદ્ાલરફો માટે સ્ટાનિિ્મ  સરેહટર ઓથફોદરટહી (SSA) 
તરીકે કામ કરશરે. સીબીએસઇએ શાળાકહીર કામકાજિા તમામ 
ક્રેત્રફોિરે સામરેલ કરતા SQAA આધાદરત એક માળખું તૈરાર ક્ુું છરે . 
આ સરેલ્ફ િે્લરેશિ પર આધાદરત છરે . તરેમાં 25606 શાળાઓ (25 
દૈશફોમાં 250 શાળાઓ સહહત), લરભર બરે કરફોિ બાળકફો અિરે 10 
લાખ શશક્કિફો સમાવરેશ થાર છરે .

શશક્ષક પ્વ્ત પર ્વડાપ્રધાનનું 
સંબોધન સાંભળ્વા માટે 
ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો

સશક્ષક પવ્થ નવી પહેલ
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એક સારો શશક્ક વયક્તતિની સારકે સારકે સમાજ અનકે રાષટ્રનયું નનમયાર પર કરે છકે , કારર કે વિદ્ારથીઓની પ્રતતભાનકે 
યોગય મંચ પૂરો પાડિીનકે તકેનકે સજજ કરિાની જિાબદારી શશક્કની જ હોય છકે . એટલાં માટે જ લોકો  શશક્કોનકે 

આજીિન યાદ કરે છકે . આિા શશક્કો સન્માન અનકે આદરના પાત્ર પર હોય છકે . દેશભરના આિા 44 શશક્કોનકે 
રાષટ્રપતત રામનાર કોવિદે 5 સપટેમબરનાં રોજ િરયયુ્ણઅલ સમારોહમાં રાષટ્ર ીય પયુરસ્ારોરી સન્માનનત કયયા...

ભારતના ભતવષ્યનું ઘડતર 
કરી રહેલા સશક્ષકાે

શશશક્કા ચંદિા દત્ાિા પ્રાસફોિરે કારણરે  હવરે મધુબિીમાં 
રાંટહીિી રવમષેન્ટ સરેન્્ટલ સુ્લમાં વવદ્ાથતીિીઓિી સંખ્યા 60 
ટકા સુધી પહોંચી રઈ છરે . તરેઓ જ્ારે શશક્ક તરીકે જોિારા 
ત્ારે શાળામાં કફોઈ વવદ્ાથતીિી ભણતી િહફોતી. તરેમણરે 
અભભરાિ ચલાવીિરે ગ્રામીણ જિતાિરે પફોતાિી પુત્રીઓિરે 
શાળામાં મફોકલવા માટે પ્ફોત્સાહહત કરી મફોટા ભારિી 
વવદ્ાથતીિીઓ લઘુમતી સમુદાર અિરે રરીબ પદરવારિી છરે .

છત્ીસરઢિા બસતરમાં એકલવર મફોિલ રેજસિેચ્ન્રલ 
સુ્લિા લરે્ચરર પ્મફોદકુમાર શુ્લા આદદવાસી બાળકફોિરે 
અંગ્રરેજી વવરરમાં સક્મ બિાવરે છરે . એટલું જ િહીં, તરેમણરે 
કફોવવિ મહામારી દરમમરાિ વવદ્ાથતીઓ સુધી પહોંચીિરે 
ઓિલાઇિ સામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ કરાવી છરે . તરેઓ કહે છરે , 
“ઇિફોવરેહટવ આઇદિરા િેવલપ કરવામાં આવરે તફો બાળકફોમાં 
શીખવાિફો રસ વધી ર્ર છરે .”

ભભવાિીિી રવમષેન્ટ રલ્સ્મ હારર સરેકનિરી સુ્લિી રષણતિી 
શશશક્કા મમતા પાલીવાલ પફોતાિી વવદ્ાથતીિીઓિરે સરળ અિરે 
મર્ પિે તરે રીતરે રષણત ભણાવવામાં માિરે છરે . તરે રષણતિરે 3િહી 
મફોિલ અિરે ઇન્ટરએક્ક્વ ટુલ્સ દ્ારા ભણાવરે છરે . મમતા કહે 
છરે , પ્ફોત્સાહિ દ્ારા બાળકફોમાં િવી પધ્મતઓ દ્ારા રસ પરેદા 
કરીએ તફો ભણવાનું અિરે ભણાવવાનું બંિરે સરળ થઈ ર્ર છરે .

વપલાિીિી બબરલા બાજલકા વવદ્ાપી્ઠિી શશશક્કા અચલા વમમાએ 
રષણત જ રેવા અઘરાં વવરરિરે પણ વવદ્ાથતીિીઓ માટે અત્તં 
સરળ બિાવી દીધફો છરે . તરેમિી વવદ્ાથતીિીઓ ્લાસરૂમમાં 
િહીં, મરેદાિમાં વત્રકફોણમમમત ભણરે છરે . વમમાએ અભરાસમાં બરે 
બાબતફો પર સૌથી વધ ુફફોકસ ક્ુું. ટેકિફોલફોજી ઇન્ટહીગ્રરેશિ અિરે 
દરસચ્મ આધાદરત લર્િર. એટલંુ જ િહીં, અચલા વમમા પફોતાિી 
વવદ્ાથતીિીઓિરે સારનસ હટ્પ પર િાસા પણ લઇ રરાં છરે .

ચંદના દત્ા

પ્રમોદ કુમાર મમતા પાલરીવાલ

અચલા વમમા
ગ્વમષેન્ટ સેન્્ટ્ સુ્્, 
રાંટી, મધુબની, બબહાર

એક્વય મોડ્ 
રેસસડેસશિય્ સુ્્, 
બસતર, છત્તીસગઢ

ગ્વમષેન્ટ ગર્્ત હાયર 
સેક્ડરી સુ્્, ભભ્વાની, 
હફરયાણા

બબર્ા બાસ્કા વ્વદ્ાપીઠ
વપ્ાની, રાજસ્ાન

તમમલિાિુિા મતરુધચરાપલલીિી પંચારત ્ુનિરિ મમિલ સુ્લિી 
હેિમમસ્્ટરેસ આશા દેવી માતા-વપતાિરે તરેમિાં બાળકફોિરે સુ્લમાં એિમમશિ 
કરાવવા માટે અિફોખી રીતરે મિાવરે છરે . આશા દેવીિા આ પ્રાસિા પદરણામરે 
આજરે તરેમિી સુ્લમાં બાળકફોિી સંખ્યા સાત રણાથી વધી રઈ છરે . n

આશા દેવરી
પંચાયત યુનનયન તમડ્ 
સુ્્, તતરચચરાપલ્ી, 
તાતમ્નાડુ

શશક્ષક ફદ્વસ સન્માન સમારોહ અને 
સન્માનનત થનારા શશક્ષકોનો સંપૂણ્ત 
વ્વફડયો જો્વા માટે ક્ુઆર કોડ સે્ન કરો.  

સશક્ષક પવ્થ નવી પહેલ
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અાપણે િાંધીજયંતીઅે  પપ્ય િાપુને અાપણે િાંધીજયંતીઅે  પપ્ય િાપુને 
નમન કરીઅે છીઅે. તેમનાં જીવન નમન કરીઅે છીઅે. તેમનાં જીવન 
અને મહાન વવચારાેમાંથી શીખવા અને મહાન વવચારાેમાંથી શીખવા 
માટે ઘણું િધું છે. િાપુનાં અાદશ્ય માટે ઘણું િધું છે. િાપુનાં અાદશ્ય 

અાપણને સમૃ્ધ અને દયાળુ ભારત અાપણને સમૃ્ધ અને દયાળુ ભારત 
િનાવવા માટે માિ્યદશ્યન કરતા રહેશે.િનાવવા માટે માિ્યદશ્યન કરતા રહેશે.

-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન  -નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન  

માન્યતાઅાે તમારા વવચારાે િની જય છે, તમારા માન્યતાઅાે તમારા વવચારાે િની જય છે, તમારા 
વવચારાે તમારા શબાે િની જય છે, તમારાં વવચારાે તમારા શબાે િની જય છે, તમારાં 

શબાે તમારાં કાયાયો િની જય છે, તમારાં કાયાયો શબાે તમારાં કાયાયો િની જય છે, તમારાં કાયાયો 
તમારી અાદત િની જય છે, તમારી અાદત તમારી અાદત િની જય છે, તમારી અાદત 

તમારાં મૂલ્ાે િની જય છે, તમારાં મૂલ્ાે તમારી તમારાં મૂલ્ાે િની જય છે, તમારાં મૂલ્ાે તમારી 
નનયતી િની જય છેનનયતી િની જય છે

-મહાત્મા રાંધી  -મહાત્મા રાંધી  

2 અાેકાેબર 

બાપુની 152મી 
જન્જયંતી

RNI Registered No DELGUJ/2020/78810, Delhi Postal License
No DL(S)-1/3554/2020-22, WPP NO U (S)-102/2020-22, posting at 
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance 
Fortnightly (Publishing Date September 20, 2021, Pages - 48)

RNI No. : 
DELGUJ/2020/78810 
October, 1-15, 2021 FortnightlyFortnightly

Published & Printed by:  
Satyendra Prakash ,  Pr incipal Director 
General,  BOC on behalf  of  Bureau of 

Outreach and Communicat ion

Printed at Araval i  Pr inters & 
Publ ishers Pvt.  Ltd.,  Okhla 

Industr ial  Area Phase-II , 
New Delhi-110020

Published from   
Room No–278, Bureau of Outreach 

and Communication, 2nd Floor, 
Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Editor
Jaideep Bhatnagar,  

Principal Director General,  
Press Information Bureau, New Delhi


