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ભારતે રસીકરણમાં વિશ્વવિક્રમ સર્જ્યો છે, હિે રસીના 
ઉત્ાદનમાં વિશ્વનું સૌથી મોટંુ કેન્દ્ર બનશે

કેન્દ્રરીય આરોગય અને ્રરિાર 
કલ્ાણ મંત્ી મનસુખ માંડવિયા સાથે 
વિશેષ મુલાકાત. િાંચો ્ેજઃ 22-25

 ક�ોર�ોન� રસી બની ર�ષ્ટ્રનું  ક�ોર�ોન� રસી બની ર�ષ્ટ્રનું 

સુરક્� કવચ
િૈશ્શ્વક મહામારી સામેની લડાઈમાં ભારત રસીકરણનાં નિા વિક્રમ સર્જી  રહંુ છે 

અને હિે તમામ દેશિાસીઓને રસી આ્િાની રદશામાં અગ્ેસર છે
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“ન�ન�-ન�ન� પ્રય�સ�ોથી ઘણી વ�ર 
મ�ોટ�ં મ�ોટ�ં િરરવત્તન એ�વો છો”
કોવિડ સામેની લડાઈમાં ટીમ ઇન્ડયાનો સંકલ્પ હોય કે ્પછી સ્ાનનક ચીજિસ્તુઓ માટે લોકોનો િધતો જતો પ્ેમ, સિચ્છતાને 
સિભાિ બનાિિાનો હોય કે ્પછી નદીઓને પતુનર્જી વિત કરિાનો પ્યાસ, ગતુમનામ નાયકોનાં ર્િનમાંથી પ્ેરણા લઈને ભારતને 
નિી દદશા આ્પિાની હોય કે ્પછી દેશના લોકોનો જતુસસો, ભારત દરેક નાના મોટાં ્પદરિતજીનો જોઈ રહતું છે. આિાં વિષયોને લઈને 
િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીએ ‘મન કી બાત’ પ્ોગ્ામમાં દેશના નાગદરકો સાથે ્પોતાના વિચારો રજૂ કયયા. પ્સ્તુત છે કેટલાંક અંશઃ

n   સિચ્છતા હિે સિભાિઃ પૂજ્ય બાપુને આ દેશની સૌથી મોટી શ્રધ્ધાંજલિ સ્વચ્છતા છે. સ્વચ્છતા આંદોિને ફરી એક ્વાર દેશને ભારતના 
સપના સાથે જોડ્વાનું કામ કરુું છે. પેઢી દર પેઢી સંસ્ાર આપ્વા એક જ્વાબદારી છે. દરેક પેઢીમધાં સ્વચ્છતાનું અભભયાન ચાિે છે, ત્ારે 
સંપૂર્ણ સમાજ જી્વનમધાં સ્વચ્છતા સ્વભા્વ બને છે. 

n   આર્થક સિચ્છતાઃ આમધાં ટેકનોિોજી ઘરી મદદ કરી શકે છે. આજ ેગામડધાંઓમધાં ફફનટેક રુપીઆઇ દ્ારા ફડલજટિ િે્વડદે્વડ કર્વાની 
ફદશામધાં સામાન્ય મારસ પર જોડાઈ રહ્ો છે. જનધન ખાતા ખોિા્વ્વા અંગે દેશમધાં જ ેઅભભયાન શરૂ થરું તેને કારરે આજ ેગરીબોને 
તેમનધાં હકના પૈસા સીધા બેન્ક ખાતામધાં મળી રહ્ા છે. જ ેરીતે શૌચાિયના નનમમારે ગરીબોની ગફરમા ્વધારી તે જ રીતે આર્થક સ્વચ્છતા 
ગરીબોનો અધધકાર સુનનલચિત કરી રહી છે અને તેમનું જી્વન સરળ બના્વે છે.

n   દીનદયાળર્નું અથજી દશજીનઃ પંફડત ફદનદયાળ ઉપાધયાય ગઈ સદીના સૌથી મોટધાં વ્વચારકોમધાંના એક હતા. તેમનું અથ્ણ દશ્ણન, સમાજને 
મજબૂત કર્વાની તેમની નીતતઓ અને અંત્ોદયનો માગ્ણ આજ ેપર પ્ાસંગગક અને પ્ેરરાદાયી છે. દીનદયાળજીના જી્વનમધાંથી આપરને 
હાર ન માન્વાની શીખ પર મળે છે. વ્વપરીત રાજકીય અને ્વૈચાફરક પફરસ્થિતતઓ છતધાં ભારતના વ્વકાસ માટે સ્વદેશી મોડિના વ્વઝનથી 
તેઓ ક્ારેય ડગયા નહી.

n   િોકલ ફોર લોકલઃ આજ ેઆપરે અમૃત મહોત્સ્વ મના્વી રહ્ા છીએ ત્ારે આપરી રુ્વા પેઢી ખાદીનું ગૌર્વ ્વધારી રહી છે, જ ેતેને 
આઝાદીના આંદોિન દરતમયાન મળતું હતું. ફદ્વાળીનો તહે્વાર નજીક છે ત્ારે તહે્વારોની મોસમ માટે ખાદી, હેનડલુમ, કુટીર ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળાયેિી તમારી દરેક ખરીદી ્વોકિ ફોર િોકિ અભભયાનને મજબૂત કરશે અને તમામ રેકોડ્ણ  તોડી નાખશે.

n   ગુમનામ નાયકો સાથે યુિાનોનું જોડાણઃ રુ્વાનોએ સ્વતંત્રતા સેનાનીઓના ગુમનામ નાયકોનો ઇતતહાસ સામે િા્વ્વા માટે નનર્ણય કયયો  
છે. અમૃત મહોત્સ્વમધાં અમે આઝાદીના ઇતતહાસની અજારી કહાનીઓ આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્ા છીએ. 14 વ્વવ્વધ ભાષાઓમધાં 
અત્ાર સુધી 13,000થી ્વધુ િોકોએ રજીસ્ટ્ેશન કરાવરું છે અને 5,000થી ્વધુ ન્વોફદત િેખકોએ ગુમનામ નાયકો પર િખ્વાનું બીડંુ 
ઝડપરું છે. ઇતતહાસ િખનારા િોકો ઇતતહાસ પર બના્વશે. 

n   નદીઓનું પુનર્જી િનઃ વ્વશ્વ નદી ફદ્વસ પ્સંગે નદીઓને પુનજી્ણ વ્વત કર્વા માટે નદી ઉત્સ્વ મના્વો. આપરે નદીઓને માતા માનીએ છીએ. 
આપરા માટે નદીઓ માત્ર જળસ્તોત નથી, પર એક જી્વંત એકમ છે. ચોમાસા દરતમયાન ્વરસાદી પારીના સંગ્રહ માટે ‘કેચ ધ રેઇન’ની 
શરૂઆત કર્વામધાં આ્વી હતી. તાતમિનાડુની નાગાનધી નદી જ ે્વષયો પહેિધાં સુકાઇ ગઈ હતી, તેને થિાનનક મહહિાઓની જનભાગીદારીથી 
પુનજી્ણ વ્વત કર્વામધાં આ્વી. 

n   ભેટોની ઇ-નનલામીઃ મને મળેિી ભેટોની ઇ-નનિામીમધાંથી મળનારી રકમ ‘નમાતમ ગંગે’ અભભયાનમધાં જમા કર્વામધાં   આ્વશે. આજકાિ 
મને મળેિી ભેટોની વ્વશેષ ઇ-નનિામી ચાિી રહી છે. ઇ-નનિામીમધાં વ્વવ્વધ વયક્તઓ દ્ારા સમય સમયે મને આપ્વામધાં આ્વેિી ભેટોનો 
સમા્વેશ થાય છે. 

n   રદવયાંગોનો બુલંદ જુસસોઃ આપરા ફદવયધાંગોનો ‘કેન ડુ કલ્ચર, ‘કેન ડુ ફડટરતમનેશન’ અને ‘કેન ડુ એટીટ્ુડ’ પ્ેરરાદાયક છે. કેટિધાંક 
ફદ્વસો પહેિધાં 8 ફદવયધાંગોની એક ટીમે 15,000 ફુટથી ્વધુની ઊંચાઇ પર લસયાચીનની કુમાર પોસ્ પર રાષટટ્ ીય ધ્વજ િહેરા્વીને ્વરડ્ણ  
રેકોડ્ણ  બનાવયો હતો. ભારતીય સેનાના વ્વશેષ દળોના સૈનનકોને કારરે આ ઓપરેશન સફળ થરું છે.

‘મન કી બાત’ સંપયૂર્ણ સાંભળવા માટે 
ક્યુઆર કોડિ સ્કેન કરો
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સામાન્ય માણસોના 
સ્નાની ‘ઉડાન’

જમેનાં માટે માતૃભૂમમનું હહત સિ્યો્રર હતું

“વોક્સિન સોવ�”: એ�ર�ોગયનું સુરક્� કવચ

કિર સ્ોરી કોવિડ સામેની લડાઈમાં વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ અભિયાનમાં 
િારત દરરોજ નિી સફળતાઓ હાંસલ કરી રહ્યું છે.... | ્ેજ 10-21

એંદરન� િ�નો....

અમૃત મહોત્સિની શૃુંખલામાં ધમ્મ, સુંપ્રદાય, જ્ાતત-જાતતના િેદિાિ વિના 
રાષટ્ર હહતને સિવોપરર રાખનારા સિતુંત્રતા સેનાનીઓની ગાથા | ્ેજ 41-45

સમાચાર સાર 

કેન્દ્રરીય આરોગય મંત્ી મનસુખ માંડવિયાની મુલાકાત

ભારતનું નવું આરોગય મોડલ

ઓટોમોબાઇલ-ડ્ોન ઉદ્ોગને પ્ોત્ાહન, 
પ્ધાનમંત્ી ્ોષણ યોજના

્ેજ 4-5

કોવિડ સામેની લડાઈમાં રસીકરણનો રોડમેપ | ્ેજ 22-25

દેશનાં તમામ નાગરરકને મળશે રડજિટલ હેલ્થ આઇડી  | ્ેજ 26-27

કેબિનેટના મહતિના નનણ્મયો  | ્ેજ 28

ભારતની પ્ગમતમાં વિશ્વની પ્ગમત
ય્યએન અને કિાડમાં િડાપ્રધાનન્યું સુંિોધન  | ્ેજ 29-33

લોકશાહીને રાષટ્નો મંત્ બનાિિા સંસદ ટીિીનો પ્ારંભ

કૃષષ ક્ેત્માં હિે વિજ્ાનનો ્ણ સમન્િય

લોકસિા-રાજ્યસિા ટીિીન્યું મિ ્મર | ્ેજ 34-35

ક્યપોષણના ગુંિીર પડકાર સામે પાકની 35 નિી જાતો | ્ેજ 36-37

આધુનનક સંરક્ણ કાયયાલય ્રરસર
નીતત અને નનયત દ્ારા દેશની રાજધાનીની િદલાતી તસિીર | ્ેજ 8-9

માત્ર રૂ. 2500માં વિમાન પ્રિાસ કરિાના સામાન્ય 
માણસના સપનાને પૂરું  કરી રહેલી ‘ઉડાન’ 
યોજનાના પાંચ િષ્મ  | ્ેજ 38-40

દેશની એકતાનો ્ાયો નાખીને 
ભારતને જોડનાર સરદાર
562 દેશી રજિાડાંન્યું વિજલનીકરણ કરીને એક િારત-
શ્ેષ્ઠ િારતનો પાયો નાખનાર રાષટ્રના શશલપી સરદાર 
પટેલની જયુંતી પર નમન | ્ેજ 6-7  

સં્ાદક
જયદી્ ભટનાગર,
મુખ્ય મહાનનદેશક,
પ્ેસ ઇન્ોમ્ણશન બરુરો,ન્વી ફદલ્ી

પરામશ્ણ સંપાદક
સંતોષકુમાર

ટીમ
વિભોર શમયા, ચંદન કુમાર 
ચૌધરી, સુમીત કુમાર (અંગ્ેર્), 
અનનલ ્ટેલ (ગુજરાતી), નદીમ 
અહેમદ (ઉદુજી), સોનનત કુમાર 
ગોસિામી (આસામીઝ), વિનયા 
્ીએસ (મલયાલમ), ્ોલમી 
રક્ક્ત (બંગાળી)

ફડઝાઇન ટીમ
શયામ શંકર મતિારી, 
રવિન્દ્રકુમાર શમયા, રદવયા 
તલિાર, અભય  ગુપતા

પ્કાશક અને મુદ્રક
સત્ેન્દ્ર પ્કાશ,
મુખ્ય મહાનનદેશક, બીઓસી
(બયૂરો ઓફ આઉટરીચ એન્ડ 
કમયુનનકેશન િતી)

મુદ્રરઃ અરાિશ્લ વપ્ન્ટસજી એન્ડ 
્બબલશસજી પ્ાઇિેટ શ્લમમટેડ, 
W-30 ઓખલા ઇન્ડસ્્ીયલ 
એરરયા, ફેઝ-ટુ,
નિી રદલ્ી-110020
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સંદેશાવયિહારનું સરનામું 
અને ઇમેલ

રૂમ નંબર-278, બરૂરો ઓફ 
આઉટરીચ એનડ કમરુનનકેશન,
સૂચના ભ્વન, બીજો માળ, ન્વી 

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

 સમાચાર
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સાદર નમસ્ાર

“દ્રઢ નનચિય સાથે ચાિીને દરેક મુશકેિીને પાર કરીને ઘોર અંધકારને ડામ્વા હજુ તો સૂરજ ઉગયો છે...” 

્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીના કવ્વ હૃદયમધાંથી નીકળેિી આ પંક્તઓ એ ન્વા ભારતનો સંકલપ છે, જ ેદરરોજ ન્વા 
વ્વક્રમો સજી્ણ  રહું છે. કોવ્વડ મહામારી આ્વી ત્ારે વ્વશ્વ વ્વશાળ ્વસતત ધરા્વતા ભારતને શંકાની નજરે જોતું 
હતું. પર કેનદ્ર સરકારના સંકલપે આ ્વસતતને એવું માન્વ સંસાધન બના્વી દીધું, જરેે વ્વશ્વને પર ચોંકા્વી 
દીધું. કોવ્વડ રસીકરરની ્વાત કરીએ તો ભારત પોતાનધાં જ રેકોડ્ણને દરરોજ પડકાર આપીને ન્વા માપદંડ 
પ્થિાવપત કરી રહું છે. 17 સપટેમબરનધાં રોજ 2.5 કરોડ િોકોને રસીના ડોઝ આપીને ભારતે ન્વો રેકોડ્ણ  થિાપયો 
હતો. ભારત 100 કરોડ ડોઝની નજીક જઈ રહંુ છે અને રસી િગા્વ્વાને પાત્ર દેશની 100 ટકા ્વસતતને રસી 
િગા્વ્વાની ફદશામધાં આગળ ્વધી રહંુ છે. જોકે વ્વવ્વધતાથી ભરેિા આ દેશમધાં આટિી ઝડપથી રસીકરરનો 
માગ્ણ સરળ નહોતો. આટિધાં ઓછધાં સમયમધાં બે-બે સ્વદેશી રસી બના્વ્વી અને તમામ િોકો સુધી પહોંચ્વાનું 
િક્ષ્ય રાખવું એ સમગ્ર માન્વતા માટે ઘરી મોટી ઉપિસ્ધિ છે. ઇતતહાસમધાં આ પ્કારનું અને આટિધાં મોટા 
સતરનું રસીકરર અભભયાન પહેિધાં ક્ારેય ચિા્વ્વામધાં આવરું નહોતું. આજ ે ભારતનધાં રસી ્વૈજ્ાનનકો, 
મેફડકિ લસસ્મ, ભારતની પ્ફક્રયા સમગ્ર વ્વશ્વમધાં વ્વશ્વાસપાત્ર બની છે તો તેનું કારર છે 2014થી આરોગયના 
માળખામધાં કર્વામધાં આ્વી રહેિો પ્યાસ. રાષટટ્ના પ્યાસોને ત્ારે જ સફળતા મળે છે, જ્યારે દેશનધાં નેતૃત્વ અને 
િોકોને પોતાના પર વ્વશ્વાસ હોય. કોવ્વડ મહામારી વ્વરુધ્ તમામ પાત્ર િોકોને રસીનું સુરક્ષા ક્વચ આપીને 
તેમનધાં આરોગયની કાળજી િે્વાથી મધાંડીને આજીવ્વકાની સુરક્ષા પૂરી પાડ્વાની સમગ્ર યાત્રા આ  અંકની ક્વર 
સ્ોરી બની છે. આ ઉપરધાંત, કેબબનેટની મંજૂરીની સાથે આરોગય ક્ષેત્રમધાં ભવ્વષયની મોટી યોજનાઓની પહેિ 
અને કેનદ્રરીય આરોગય મંત્રીની મુિાકાત પર આ અંકમધાં સામેિ છે.

ભારત જોડોના પ્રેતા સરદાર પટેિની જયંતી પર કૃતજ્ રાષટટ્  તેમને નમન કરે છે. દેશને એકતાના તધાંતરે 
જોડી રાખનાર સરદારની કહાની, વ્વશ્વમધાં ભારતનું ્વધતું જતું સન્ાન અને કોવ્વડકાળમધાં સંરુ્ત રાષટટ્મધાં 
્વડાપ્ધાનનું સંબોધન અને અન્ય કાય્ણક્રમોની સંપૂર્ણ માહહતી આ અંકમધાં સમા્વ્વામધાં આ્વી છે. સામાન્ય 
મારસના સપના સાકાર કરતી ઉડાન યોજના, સંસદીય િોકશાહીની સચોટ માહહતી આપ્વાના હેતુથી શરૂ 
થયેિી ચેનિ સંસદ ટી્વીની વ્વશેષતા, અમૃત મહોત્સ્વની કડીમધાં રાષટટ્ના રુ્વા દધીધચ જતતનદ્રનાથ દાસ, 
અશફાકઉલિા ખાન, ફકટ્ટૂરની રારી ચેનમમા, નનમ્ણિા દેશપધાંડે, ભગગની નન્વેફદતા, આચાય્ણ નરેનદ્ર દે્વ અને શ્રી 
કૃષરધાંસસહની ગાથાઓ આ અંકમધાં સામેિ કર્વામધાં આ્વી છે.

તહે્વારોની મોસમમધાં કોવ્વડ પ્ોટોકોિનું વ્વશેષ ધયાન રાખો અને તમારા સૂચનો અમને મોકિતા રહો

સંિ�દકની કલમો

સરનામું:  રૂમ નંબર-278, 
બીજો માળ, બયૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એન્ડ કમયુનનકેશન,
સૂચના ભિન, નિી રદલ્ી-110003
ઇમકેલઃ response-nis@pib.gov.in (જયદીપ ભટનાગર)



ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચારનો 16 સપટેમિરથી 30 સપટેમિર અુંક િાંચિાની તક 
મળી. તેમાં િોકલ ફોર લોકલ અને દીનદયાલ ઉપાધયાય પરના લેખો િાંચયા. 
આ ઉપરાંત, િારત સરકારની વિવિધ યોજનાઓની માહહતી પણ મળી. 
આટલાં સરસ લેખો માટે સમગ્ર ટીમને મારા તરફથી હાર્દક અભિનુંદન. 
દીનદયાળ ઉપાધયાયનાં જીિન સાથે સુંલગ્ન અને તેમનાં કાયવોની માહહતી 
સુંપાદકીયમાં આપિામાં આિી છે, િનેાં માટે મ્યખ્ય સુંપાદક અભિનુંદનના 
અધધકારી છે. 
-ગો્ાલ શ્ીિાસતિ
shrigopal6@gmail.com

પ્રતતભ�વ

હ્યું  ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચારનો નનયતમત િાચક છ્ય ું . િહ્ય ખ્યશીની 
િાત છે કે આ મેગેઝીન વિવિધ વિષયો પર પ્રકાશશત લેખો 
દ્ારા પોતાના િાચકોને ખૂિ જ માહહતીપ્રદ, મહતિપૂણ્મ, 
ઉપયોગી અને રોચક લેખ ઉપલબ્ધ કરાિી રહી છે. 
આ માટે અમે પ્રેસ ઇન્ોમમેશન બયૂરોના આિારી છીએ. 
દેશના સામાન્ય માણસોના રોજીુંદા જીિનમાં આિી રહેલી 
મ્યશકેલીઓ અને પડકારોને પણ આ મેગેઝીન દ્ારા િાચા 
આપિી જોઇએ, િથેી સરકાર સમયાન્યસાર તેનો ઉકેલ 
લાિીને લોકોના જીિનમાં સ્યધારો લાિી શકે. 
-ચૌધરી શક્તસસહ એડિોકેટ
shaktisinghadv@gmail.com

એક તમત્રને ત્ાં ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર 
મેગેઝીન િાંચિાની તક મળી. આ 
મેગેઝીનમાં િત્મમાન પ્રિાહો અને સચોટ 
સમાચારો િાંચિા મળયા. તેમાં સરકારની 
મહતિપૂણ્મ માહહતી અુંગે િહ્ય સારી માહહતી 
સરળ િાષામાં આપિામાં આિી હતી. 
િાંચીને િહ્ય સારું  લાગય્યું. આકષ્મક કલેિર 
અને ઉપયોગી માહહતી ધરાિતાં મેગેઝીનનાં 
પ્રકાશન, સુંપાદન માટે ખૂિ ખૂિ અભિનુંદન 
અને શ્યિકામના. 

-અિધેશસસહ રઘુિંશી
avdheshpanwadihat121@ gmail.
com

ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન મને કોઇ તમત્રની 
ઓરફસમાં િાંચિા મળય્યું. એ િાંચયા પછી મને તેમાં 
ઘણી િધી સારી માહહતી મળી, તેમાં દેશ-દ્યનનયાની 
તમામ માહહતી વિગતિાર આપિામાં આિી છે. આ 
મેગેઝીન દ્ારા મને ઘણ્યું જ્ાન મળય્યું. તેમાં સરકારની 
યોજનાઓ અુંગે પણ માહહતી મળી.
-રોહહત ્ાંડેય
pandeyrohit58405@gmail.com
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ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચારના 1-15 સપટેમિરના અુંકમાં િારતના 
મહાન એન્િનનયર ડો. વિશ્વેશ્વરૈયા, ગાંધીિાદી વિચારના 
સુંત વિનોિા િાિે, દાદાિાઇ નિરોજી, ગોવિદ િલલિ 
પુંત, ટી કે માધિન અને સિ્મપલલી રાધાકૃષણન અુંગેની 
વિશેષ માહહતી સુંકજલત કરિાનો પ્રયાસ કરિામાં આવયો 
છે. ‘અમૃત કાળ’ની ઉપમા આપીને આપણા િડાપ્રધાન 
નરે્દ્ર મોદીએ આપણને આઝાદીન્યું મહતિ સમજાવય્યું છે.
-શ્સમરથારામ સેિદા
amarsinghsevda217@gmail.com

તમ�ર� સૂચન�ો એમનો મ�ોકલ�ો

સંદેશાવયિહારનું સરનામું 
અને ઇમેલ

રૂમ નંબર-278, બરૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એનડ કમરુનનકેશન,

સૂચના ભ્વન, બીજો માળ, 
ન્વી ફદલ્ી-110003

ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in 
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समाचार सार

ન્વા ભારતમધાં િોકોની આર્થક પ્ગતતની સાથ ે સાથ ે દેશનધાં 
ઇનફ્ાસ્ટ્્ચરન ેસૌથી આધુનનક અન ેસુદંર બના્વ્વાનુ ંકામ પર થઈ 

રહુ ંછે. આ્વા આધનુનક ઇનફ્ાસ્ટ્્ચરનુ ંઉદાહરર બન્વા જઈ રહ્ો છે 
ફદલ્ી-મંુબઇ એક્સપ્સે-્વ.ે રૂ. 98,000 કરોડનધાં ખચચે બના્વ્વામધાં આ્વી 
રહેિો 1380 ફકિોમીટર િધાંબો એક્સપ્સે-્વ ેદેશમધાં સૌથી િધાંબો હશ.ે 
આ એક્સપ્સે-્વને ેભારતમાિા પ્ોજકે્ટનધાં પ્થમ તબક્ાનધાં ભાગ રૂપે 
બના્વ્વામધાં આ્વી રહ્ો છે. છ રાજ્યો-ફદલ્ી, હફરયારા, રાજથિાન, 
મધયપ્દેશ, ગજુરાત અન ેમહારાષટટ્મધાંથી પસાર થનારા આ એક્સપ્સે-
્વને ેકારરે ફદલ્ીથી મંુબઇ ્વચ્નેુ ંઅતંર 130 ફકિોમીટર ઓછંુ થઈ જશ.ે 
એક્સપે્સ-્વનેી બનં ેબાજુ ઇનડસ્ટ્ીયિ કોફરડોર બના્વ્વાની પર યોજના 
છે. તેનધાંથી ન્વા રોજગાર સજ ્ણનનો માગ્ણ પર મોકળો થશે. એક્સપે્સ-
્વનેુ ં નનમમાર પુરંુ થયા બાદ ઇંધરના ્વપરાશમધાં 32 કરોડ િીટરનો 
ઘટાડો થશ,ે જ ેચાર કરોડ વૃક્ષો ્વા્વ્વા બરાબર છે. પયમા્વરર માટે તે 
ઘણુ ંફાયદાકારક સાબબત થશ.ે હાઇ્ેવ પર 500 મીટરના અતંરે રેઇન 
્વોટર હા્વચેસ્સ્ગ લસસ્મ હશ.ે એક્સપે્સ-્વનેી બંન ેતરફ 40 િાખ વકૃ્ષો 
િગા્વ્વાની યોજના છે. એશશયાનો આ પ્થમ હાઇ્ેવ છે, જનેધાં નનમમારમધાં 
્વન્યજી્વો માટે ગ્રીન ઓ્વરપાસની સવુ્વધા આપ્વામધાં આ્વશ.ે

સરકારની નીતતઓન ેકારર ેદેશમધાં ર્ુવાનો માટે રોજગારીની 
તકોમધાં ્વધારો થયો છે. તનેધાં પફરરામ ે દેશમધાં રોજગારની 

સ્થિતત ્વધી છે અન ે જુિાઇ મહહનામધાં કમ્ણચારી ભવ્વષય નનધધ 
સંગઠન (EPFO) મધાં જોડાનારા ન્વા સભયોની સખં્યામધાં વ્વક્રમ 
્વધારો થયો છે. ઇપીએફઓનધાં જરાવયા પ્માર ેજુિાઇ મહહનામધાં 
14.65 િાખ ન્વા સભયો ઇપીએફઓ સાથે જોડાયા છે. છેલિધાં 
ચાર મહહના દરતમયાન, નટે પેરોિમધાં ્વધારો રોજગારમધાં ્વધારો 
દશમા્વ ેછે. જુિાઇ, 2021 દરતમયાન નેટ સબસ્કાઇબરની સખં્યા 
જૂન, 2021ની સરખામરીમધાં 31.28 ટકા ્વધી છે. જૂનમધાં કુિ 11.16 

િાખ સભયો જોડાયા હતા. જુિાઇમધાં કુિ 14.65 િાખ સભયોમધાંથી 
આશરે 9.02 િાખ ન્વા સભયો પ્થમ ્વાર ઇપીએફઓના 
સામાલજક સરુક્ષાના દાયરામધાં આવયા. તમેધાં િગભગ 5.63 િાખ 
સભયો એ્વા છે જ ેઇપીએફઓ અંતગ્ણત આ્વતી કંપનીઓમધાંથી 
નોકરી બદિીન ેબીજી નોકરીમા જોડાઈ ચકૂ્ા છે. જુિાઇ, 2021 
દરતમયાન પ્થમ ્વાર ઇપીએફઓમધાં સામિે થનારા સભયોની 
સખં્યામધાં 6 ટકાનો ્વધારો થયો છે.

ક�ોતવડક�ળમ�ં ર�ોજગ�ર મ�ોરચો સ�રી ખબર, જુલ�ઇમ�ં ક�ોતવડક�ળમ�ં ર�ોજગ�ર મ�ોરચો સ�રી ખબર, જુલ�ઇમ�ં 
ઇિીએોએોફએ�ોમ�ં 14.65 લ�ખ નવ� સભ�ો જોડ�ય�ઇિીએોએોફએ�ોમ�ં 14.65 લ�ખ નવ� સભ�ો જોડ�ય�

મ�ચ્ત 2023મ�ં દોશન�ો મ�ચ્ત 2023મ�ં દોશન�ો 
સ�ૌથી લ�ંબ�ો રદલ્ી-મુંબઇ સ�ૌથી લ�ંબ�ો રદલ્ી-મુંબઇ 

એોસિપ્રોસ-વો તૌય�ર થઈ જશોએોસિપ્રોસ-વો તૌય�ર થઈ જશો

ક્ારે અને ક્ાં સુધી બનીને તૈયાર થશે

214 100 250 
બાકીનો એક્સપ્ેસ-િે માચજી, 2023 સુધી પૂરો થશે

દકલોમીટર 
દદલ્ીથી દૌસા 
(માચજી 2022)

દકલોમીટર  
િડોદરાથી અંકલેશ્વર 

(માચજી 2022)

દકમી  કોટાથી 
રતલામ 

(નિેમબર 2022)
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 સમ�ચ�ર સ�ર

ગલ�ોબલ ઇન�ોવોશન ઇન્ોસિમ�ં ભ�રતની ઊંચી ગલ�ોબલ ઇન�ોવોશન ઇન્ોસિમ�ં ભ�રતની ઊંચી 
છલ�ંગ: 2015મ�ં 81મ� ક્રમોથી 2021મ�ં 46મ� ક્રમોછલ�ંગ: 2015મ�ં 81મ� ક્રમોથી 2021મ�ં 46મ� ક્રમો

ભારતમધાં સ્ાટ્ણઅપ અન ે ઇનો્વશેન કલ્ચર ્વધી રહુ ં છે, 
જરે ેકોરોના જ્ેવી અભૂતપુ્વ્ણ મહામારીમધાં પર દેશને 

આત્મનનભ્ણર બના્વ્વાની ફદશામધાં મહત્વની ભૂતમકા ભજ્વી 
હતી. આ જ ફદશામધાં આગળ ્વધતા ભારતે ્વષ્ણ 2021ની 
ગિોબિ ઇનો્વેશન ઇનડેક્સ રેસન્કગમધાં 46મો ક્રમ હધાંસિ કયયો 
છે. ્વષ્ણ 2015મધાં ભારતનો ક્રમ 81 હતો. આ રેસન્કગ સંરુ્ત 
રાષટટ્ની સંથિા ્વરડ્ણ  ઇને્િે્્ચરુઅિ પ્ોપટટી ઓગચેનાઇઝેશન 
(WIPO) દ્ારા દર ્વષચે જારી કર્વામધાં આ્વે છે. રાજકારરની 
સ્થિતત અને અભયાસનું પાયાનું માળખું સહહતનધાં 80 
માપદંડોને આધારે તેને તૈયાર કર્વામધાં આ્વે છે. WIPOએ 
જરાવરું હતું કે, “ભારતનું આ રેસન્કગ સરકારી અને ખાનગી 
ફરસચ્ણ ઇન્સ્સ્ટ્ૂટ દ્ારા નોંધપાત્ર કામગીરી અને ્વધુ સારી 
સ્ાટ્ણઅપ ઇકોલસસ્મની સાબબતી છે. પરમાણુ ઊજા્ણ વ્વભાગ, 
વ્વજ્ાન અને ટેકનોિોજી વ્વભાગ, બાયોટેકનોિોજી વ્વભાગ 
અને અંતફરક્ષ વ્વભાગના ્વૈજ્ાનનકોએ ભારતની ઇનો્વેશન 
ઇકોલસસ્મને મજબૂત કર્વામધાં મહત્વની ભૂતમકા નનભા્વી છે.”

નાગફરકોના આરોગય માટે પયમા્વરરની જાળ્વરી અનન્વાય્ણ 
છે. આ ફદશામધાં આગળ ્વધતા રાજધાની ફદલ્ીમધાં એક ન્વી 

શરૂઆત કર્વામધાં આ્વી છે. શશયાળાની મોસમમધાં અહીં પ્દૂષરની 
સમસયાન ે જોતધાં આનદંવ્વહાર 
વ્વસતારમધાં દેશનો સૌથી મોટો 
અને પ્થમ સ્ોગ ટા્વર કાયમાનન્વત 
કર્વામધાં આવયો છે. 7 સપટેમબરે 
્વન, પયમા્વરર અન ે જળ્વારુ 
પફર્વત્ણન મતં્રી ભપુનેદ્ર યાદ્વે 
આ ટા્વરની શરૂઆત કરી હતી. 
અમેફરકાની તમને્સોટા રનુન્વર્સટીએ આ ટા્વરની ફડઝાઇન તયૈાર 
કરી છે. આ એલન્ સ્ોગ ટા્વરમધાં ચારે બાજુ 1.40 મીટરના વયાસના 
10-10 એટિે કે કુિ 40 પંખા િગા્વ્વામધાં આવયા છે. એટલુ ંજ 
નહીં, તેની સાથ ેસાથ ેનશેનિ ક્િન એર પ્ોગ્રામ ( NCAP) 
અતંગ્ણત ‘નોન-એટેઇનમને્’ શહેરોમધાં હ્વા પ્દૂષરના નનયમન માટે 
‘પ્ાર’ નામનુ ંપોટ્ણિ પર શરૂ કર્વામધાં આવરુ ંછે.  

દેશનધાં નાગફરકોના સશક્તકરરમધાં ઇ-ગ્વન્ણસ્સ, 
ઇિકે્ટટ્ ોનનક્સ અન ે ઇન્ોમચેશન ટેકનોિોજી મહત્વની 

ભતૂમકા ભજ્વ ે છે. આઇટી અન ે ઇિેક્ટટ્ોનનક્સના ક્ષતે્રમધાં 
આપરા ્વજૈ્ાનનકો અને વયા્વસાયયકોએ સમગ્ર દેશમધાં 
ભારતનુ ંનામ થિાવપત કરુું છે. પર આ ઓળખ રાતોરાત 
નથી બની. તનેી પાછળ આઇટી અન ે ઇિેક્ટટ્ોનનક્સ 
સકે્ટરમધાં કામ કરનારા દેશના ‘ટેક ચમે્પયસ્સ’ની સખત 
મહેનત અન ે દીઘ્ણદ્રષષટ જ્વાબદાર છે. આઝાદીના અમતૃ 
મહોત્સ્વમધાં કેનદ્ર સરકાર આ્વી પ્તતભાઓનુ ં પ્થમ ્વાર 
સન્ાન કર્વા જઈ રહી છે. આ માટે, ઇિેક્ટટ્ોનનક્સ અને 
ઇન્ોમચેશન ટેકનોિોજી મતં્રાિય ે છેલિધાં 75 ્વષયોમધાં આ 
સકે્ટસ્ણમધાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનારા ્વજૈ્ાનનકોનુ ંસન્ાન 
કર્વા નોતમનશેન મગાવયા છે. િોકો ્વબેપોટ્ણિ www.
innovateindia.mygov.in  પર નોતમનશેન મોકિી શકે 
છે. નોતમનશેન મોકિ્વાનો પ્ારંભ 15 સપટેમબરથી થઈ ગયો 
છે, જનેી અતંતમ તારીખ 7 ન્ેવમબર છે. n

સ્વચ્છ િય�્તવરણની રદશ�મ�ં એન�ોખી 
િહો લઃ રદલ્ીમ�ં દોશન�ો પ્રથમ એોન્ી-
સ�ોગ ટ�વર શરૂ થય�ો

છોલ�ં 75 વર�ષોમ�ં ઇલોક્ટ�ોનનસિ એનો 
એ�ઇટી ક્ોત્રમ�ં ન�ંધિ�ત્ર પ્રદ�ન એ�િન�ર 

વૌજ્�નનક�ોનું સન્�ન કરશો સરક�ર
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્વષ્ણ 1947ની ્વાત છે. આપરન ેઆઝાદી મળી ત્ારે સમગ્ર 
વ્વશ્વમધાં ભારતના ભવ્વષય અગં ેઘોર નનરાશા હતી, વ્વશ્વને 
િાગતુ ં હતુ ં કે ભારત તનેી વ્વવ્વધતાન ે કારરે ્વરેવ્વખરે 

થઈ જશ.ે નનરાશાના એ સમયમધાં દેશ માટે આશાનુ ંફકરર બનિેા 
સરદાર ્વલિભભાઇ પટેિ ે562 રજ્વાડધાંનો વ્વિય કરીન ેદેશની 
એકતાનો એ્વો મજબતૂ પાયો નાખ્યો કે જ ે એક ભારત-શે્રષઠ 
ભારતના સ્વરૂપમધાં આકાર િઈ રહુ ં છે. સરદાર પટેિ ે પોતાના 
મજબતૂ ઇરાદાઓથી આજના ભારતનો પાયો નાખ્યો એટલુ ં જ 
નહીં, પોતાની શક્ત અન ેસમપ્ણરની ભા્વનાથી ભવ્વષયનો માગ્ણ 
પર ચીંધયો. સરદાર ્વલિભભાઇ પટેિન ે આધનુનક ભારતના 
શશલપી કહીએ તો જરાય ખોટંુ નથી.

સરદાર ્વલિભભાઇ પટેિનો જન્ 31 ઓક્ટોબર, 1875નધાં 
રોજ ગજુરાતમધાં નફડયાદમધાં તમેનધાં મોસાળમધાં થયો હતો. તેઓ 
ખડેા લજલિામધાં કરમસદ ખાત ે રહેતા ઝ્વરેભાઇ પટેિનંુ ચોથું 
સતંાન હતા. તમેની માતાનુ ં નામ િાડબા પટેિ હતુ.ં માત્ર 13 
્વષ્ણની ્વય ે  ઝ્ેવરબા સાથ ે તમેનધાં િગ્ન થયધાં. પટેિ ે ્વકીિાતનો 
અભયાસ પરૂો કયયો અન ે લજલિા એડ્વોકેટની પરીક્ષામધાં પાસ 
થતધાં ્વકીિાત કર્વાની મજૂંરી આપ્વામધાં આ્વી. ઝ્ેવરબાનો 

સરદાર પટેિ સાથનેો સાથ અલપજી્વી ની્વડ્ો. પટેિ 33 ્વષ્ણના 
હતા ત્ારે કેસ્સરથી ઝ્ેવરબાનુ ંમૃતુ્ થરંુ. કહે્વાય છે કે 1909મધાં 
ઝ્વરેબા મંુબઇની હોસસપટિમધાં દાખિ હતા તે સમય ે સરદાર 
પટેિ કોટ્ણમધાં કેસ િડ્વામધાં વયસત હતા. એ ્વખતે કોઇએ ધચઠ્ી 
આપીન ેઝ્વરેબાનધાં અ્વસાનના સમાચાર આપયા. સરદારે ધચઠ્ીને 
શખસસામધાં મૂકી દીધી અન ે કેસ પર ધયાન આપીન ે દિીિ કર્વા 
મધાંડ્ા. આ કેસ તેઓ જીતી ગયા અન ેકાય્ણ્વાહી પૂરી થયા બાદ 
બધધાંન ેપત્ીના નનધનના સમાચાર આપયા. એ પછી તેઓ ભર્વા 
માટે  ઇંગિનેડ જતા રહ્ા અન ે1913મધાં ભારત પાછા આવયા. બહુ 
જલ્ી તેમર ે્વકીિાતના વય્વસાયમધાં ફા્વટ મેળ્વી િીધી. પટેિે 
સટૂ અન ે ટોપી પહેરીન ે અંગ્રજેી બોિતા ધનનક ્વકીિ તરીકેનું 
વયક્તત્વ છોડીન ે ગધાંધીજીના માગચે ચાિીન ે ખાદીન ે અપના્વી. 
1918મધાં આ પફર્વત્ણન પછી તરત જ ખેડામધાં ખડૂેત આદંોિન 
દ્ારા પટેિ ેજાહેર સ્ેવાનુ ંજી્વન શરૂ કરુું. અંગ્રજે સરકારે પાકમધાં 
નનષ્ફળતા છતધાં કર ન ્વસિૂ્વાની ખડૂેતોની અરજી પર વ્વચાર 
કર્વાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. ગધાંધીજીએ આ િડાઇનુ ંનતેતૃ્વ 
કરુું અન ે તેમધાં પોતાના સહાયક તરીકે પટેિન ેપસદં કયમા. પટેિે 
ગ્રામજનોન ેએકવત્રત કરીન ેતેમન ેકરની ચકૂ્વરી ન કર્વા આહ્વાન 

સરદ�ર વલભભ�ઇ િટોલવ્યક્તિત્વ

દોશની એોકત�ન�ો િ�ય�ો ન�ખીનો દોશની એોકત�ન�ો િ�ય�ો ન�ખીનો 
ભ�રતનો જોડન�ર સરદ�રભ�રતનો જોડન�ર સરદ�ર

કચ્છથી માંડીને કોહહમા, કારગીલથી માંડીને કન્ાકતુમારી સતુધી આજ ેઆ્પણે ખતુલલેઆમ અિરજિર કરી 
રહ્ા છીએ તો તેનો શ્ેય સરદાર િલલભભાઈ ્પટેલને જાય છે. જો સરદાર ્પટેલે રજિાડાંઓને એક ન કયયા 
હોત તો આજ ેગીરના જગંલમાં સસહ જોિા, સોમનાથમાં દશજીન કરિા અને હૈદરાબાદમાં ચાર મીનાર જોિા 
માટે ભારતિાસીઓએ ્પણ િીઝા લેિા ્પડત. જો સરદારે આ ભગીરથ કાયજી ન કરતુું હોત તો કાશમીરથી 
કન્ાકતુમારી સતુધીની સીધી ટે્નની કલ્પના ્પણ કરી શકાય તેમ નથી.

જન્ઃ 31 ઓક્ોબર, 1875 | મૃતયુઃ 15 ડડિસકેમબર, 1950 
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સરદાર પટેલમાં કાૌટટલ્યની કુટનીતિ અને 
શિવાજી મહારાજના િાૌર્યનું તમશ્રણ હિું. 
અાઝાદી વખિે જે નબળાઇ પર તવશ્વ 
અાપણી ટીકા કરિું હિું િેને જ અાધાર 
બનાવીને સરદાર પટેલે દેિને માર્ય ચીંધાે 
હિાે. અા જ મારગે ચાલિાં ભારિ અાજે 
તવશ્વ સાથે પાેિાની િરિાે પર મંત્રણા 
કરી રહું છે. અા િક્ય બનવા પાછળ 
અસાધારણ વ્યક્તિત્વ અને સાધારણ 
ઘરમાં જન્ેલા સરદાર સાહેબનું માેટંુ 
પ્રદાન રહું છે
-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન 

કરુું અન ે આ રીત ે સમગ્ર રાજ્યમધાં બળ્વો કયયો. આખરે અંગ્રજે 
સરકારે ખડૂેતોની માગ પરૂી કરી અન ે ખેડા સત્ાગ્રહન ે સફળતા 
મળી. આ આદંોિન પછી ખડેાના ખેડૂતોની નજરમધાં સરદાર હીરો 
બની ગયા. ્વલિભભાઇએ બારડોિી સત્ાગ્રહનુ ંપર નતેતૃ્વ કરુું. 
1928મધાં સરકારે કરમધાં કરેિા ્વધારા સામ ે આ વ્વરોધ કર્વામધાં 
આવયો હતો. આખરે બરિહટશ ્વાઇસરોયન ેઝૂકવુ ંપડુ.ં બારડોિી 
સત્ાગ્રહન ેકારરે સમગ્ર દેશમધાં ્વલિભભાઇ પટેિનુ ંનામ જારીતંુ 
થરુ.ં આદંોિનની સફળતાન ે કારર ે મહહિાઓએ ્વલિભાઇ 
પટેિન ેસરદારનુ ં બબરૂદ આપરુ.ં તઓે 1922, 1924 અન ે1927મધાં 
અમદા્વાદ મરનુનલસપિ કોપયોરશનના અધયક્ષ તરીકે ચૂટંાયા. 
અસહકારની ચળ્વળ, સ્વરાજ આદંોિન, દધાંડી યાત્રા, ભારત 
છોડો આદંોિનમધાં સરદાર પટેિની ભતૂમકા મહત્વની રહી. 1931મધાં 
કરાચી અધધ્વશેનમધાં તમેન ેકોંગ્રસેના રાષટટ્ ીય અધયક્ષ બના્વ્વામધાં 
આવયા. તઓે એ સમય ેકોંગ્રસેના અધયક્ષ હતા જ્યારે ભગતસસહ, 
સખુદે્વ અન ે રાજગરુુન ે ફધાંસીથી દેશની જનતામધાં આક્રોશ હતો. 
િાહોરમધાં પોલિસ અધધકારી સોનડસ્ણની હત્ા બદિ તમેન ેફધાંસીની 
સજા ફરમા્વ્વામધાં આ્વી હતી.

 આઝાદીના થોડધાં સમય પહેિધાં તમેન ેફરીથી કોંગ્રસેના અધયક્ષ 
બન્વાની તક મળી, પર કહે્વાય છે કે ગધાંધીજીના કહે્વાથી તેમરે 
પીછેહટ કરી અન ેજ્વાહરિાિ નહેરુન ેઅધયક્ષ બનાવયા. આઝાદી 
પછી સરદાર પટેિ દેશના પ્થમ ગહૃમતં્રી અન ેનાયબ ્વડાપ્ધાન 
બન્યા. આ ઘરો કપરો સમય હતો, જ્યારે દેશ અનકે ટૂકડાઓમધાં 
્વહેંચાયિેો હતો. આશરે 562 રજ્વાડધાં ભારતથી અિગ થઈને 
સ્વતતં્રતાનુ ંસપનુ ંજોતધાં હતા. સરદાર પટેિ આ સધાંભળીન ેગસુસ ે
થઈ ગયા. ઉડીશાના 23 રાજાઓન ેતમેરે કહુ,ં “કુ્વાના દેડકધાંની 
જમે ન રહો, પર મહાસાગરમધાં ભળ્વાની જ ેતક મળી છે તનેો િાભ 
ઉઠા્વો.” ઉડીશાના િોકો સ્વતતં્ર ભારતનો હહસસો બન્વા માગતા 
હતા. આમ, સરદાર સાહેબના સમજા્વ્વાથી ઉડીશાના રાજા 
પોતાનધાં રજ્વાડધાંનો વ્વિય કર્વા તયૈાર થઈ ગયા. ઉડીશા બાદ 
સરદાર પટેિ નાગપરુ ગયા. એ જમાનામધાં નાગપરુના રજ્વાડધાંઓને 
‘સલુે્ટ સે્ટ’ કહે્વામધાં આ્વતા હતા. નાગપરુના 38 રાજાઓને 
સમજા્વી મના્વીન ેસ્વતતં્ર ભારતમધાં સામિે કર્વામધાં આવયા.

 એ પછી સરદાર પટેિ કાઠીયા્વાડ ગયા જ્યધાં 250 રજ્વાડધાંઓ 
હતા. પોતાની મતુ્સદીગીરીનધાં જોરે અહીં પર તમેન ેસફળતા મળી. 
એ પછી મુબંઇ, પજંાબ ્વગરેે રજ્વાડધાંનો પર સ્વતતં્ર ભારતમધાં 
વ્વિય કરાવયો. પર પજંાબના ફરીદકોટના રાજાએ ઇનકાર કયયો. 
જો કે સરદાર સામ ેતમેન ેપર ઝૂકવુ ંપડંુ. કાશમીર, હૈદરાબાદ અને 
જૂનાગઢના રજ્વાડધાંનો વ્વિય સરદાર પટેિના મક્મ ઇરાદાને 
કારર ેશક્ બન્યો. કાશમીરના મહારાજાએ સંધધ પત્ર પર હસતાક્ષર 
કરી આપયા, તો જૂનાગઢના ન્વાબ ગભરાઇન ે પાફકસતાન ભાગી 
ગયા. સૌથી ્વધ ુ મશુકેિી હૈદરાબાદના વ્વિયમધાં આ્વી. કારર 

કે નનઝામ કોઇ પર ભોગ ે ઝૂક્વા તૈયાર નહોતા. અંતે િશકરી 
કાય્ણ્વાહી બાદ હૈદરાબાદનો ભારતમધાં વ્વિય શક્ બન્યો. સરદાર 
પટેિના દ્રઢ સકંલપન ેકારર ેજ ભારતનુ ંએકીકરર શક્ બનંુ. 
એટિધાં માટે જ ગધાંધીજીએ તેમન ે ‘િોહ પુરુષ’ની ઉપાધધ આપી 
હતી. આઝાદી પછી ભારતીય લસવ્વિ સર્્વસનધાં પુનગ્ણઠનનો શ્રયે 
પર સરદાર પટેિન ેજ જાય છે. 15 ફડસમેબર, 1950નધાં રોજ સરદાર 
સાહેબ આ દુનનયા છોડી ગયા. એવંુ પ્થમ ્વાર બનંુ કે તમેને 
શ્રધ્ધાંજલિ આપ્વા માટે રાષટટ્પતત ડો, રાજનેદ્રપ્સાદ પ્ોટોકોિ 
તોડીન ેખદુ મંુબઇ ગયા.

સરદાર પટેિ ે એક ભારત-શ્રષેઠ ભારતનુ ં જ ે સપનુ ં જોરુ ં હતુ,ં 
તેનધાં પર આગળ જઈન ે આત્મનનભ્ણર ભારતનો માગ્ણ તૈયાર થયો 
છે. ભારતના િોહપુરુષન ે2014મધાં શ્રધ્ધાંજલિ આપતા ્વડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોદીએ તેમના જન્ફદ્વસ 31 ઓક્ટોબરન ેદર ્વષચે રાષટટ્ ીય 
એકતા ફદ્વસ તરીકે મના્વ્વાની શરૂઆત કરી હતી. કે્વફડયામધાં 
્વષ્ણ 2018મધાં આ ફદ્વસ ેવ્વશ્વની સૌથી ઊંચી પ્તતમા ‘સે્્ચર ુઓફ 
રનુનટી’ રાષટટ્ન ેસમર્પત કર્વામધાં આ્વી. n

સરદ�ર વલભભ�ઇ િટોલવ્યક્તિત્વ
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સોન�નો મળું નવું સંરક્ણ િરરસર
સશતિ સોન�, સમથ્ત ર�ષ્ટ્ર તરફ એ�ગોકૂચ

કોઇ ્પણ દેશની રાજધાની એ દેશની વિચારધારા, સંકલ્પ, સામરયજી અને સંસ્કૃતતનતું પ્તીક હોય છે. ્પણ 100 
િષજીના સમયગાળામાં િસતત અને ્પદરસ્સ્તતમાં વયા્પક ્પદરિતજીન છતાં રાજધાનીને નવતું રૂ્પ આ્પિાનો પ્યાસ 
્પહેલાં ક્ારેય થયો નહતો. લશકરના જિાનો ્પણ નરિહટશ સરકાર દરતમયાન તબેલા માટે 62 એકર જમીન 
્પર બનાિિામાં આિેલા નાના શેડમાંથી કામ કરિા મજબૂર હતા. આ સ્સ્તતમાં, કે્દ્ર સરકારે સેન્્લ વિસ્ા 

પ્ોજકે્ટ દ્ારા રાજધાનીને નાગદરકોને અનતુકતુળ નવતુ સિરૂ્પ આ્પિાનતું બીડતું  ઝડપરતું છે અને તેનાં ભાગ રૂ્પે ્પહેલાં 
કરતાં ્પાંચમાં ભાગની જમીન ્પર જિાનો માટે આધતુનનક સંરક્ષણ કાયયાલય ્પદરસર બનાિિામાં આવરતું છે. 

આ ્વધાંચીને કોઇને પર ન્વાઇ િાગશે કે આપરધાં 
દેશનધાં સનેા સાથ ેસંકળાયેિા 7,000 જ્વાન અને 
અધધકારીઓ આઝાદીના ્વષયો પછી પર અગં્રજેોના 

શાસન ્વખતે બનિેા તબેિા અને બેરેક સબંધંધત જરૂફરયાતો માટે 
બના્વિેી કેબબનોન ેપોતાની ઓફફસ તરીકે ઉપયોગ કર્વા મજબૂર 
હતા. ભતૂમદળ, હ્વાઇદળ અને નૌકાદળ માટે કાયમાિયો તરીકે 
ઉપયોગ કર્વા તમેધાં નાનંુ મોટંુ ફરપેરરગ થતંુ હતંુ. પર ન્વા ભારતમા 
હ્વ ેઆ તસ્વીર બદિાઈ રહી છે, કારર કે  કેનદ્ર સરકારે સને્ટ્િ 
વ્વસ્ા પ્ોજકે્ટ દ્ારા દેશની રાજધાનીને ન્વો લકુ આપ્વાની શરૂઆત 
કરી છે. આ પ્ોજકે્ટ અંતગ્ણત ન્વા સસંદ ભ્વનથી મધાંડીને રાજપથ 
અન ેતનેી આસપાસના વ્વસતારોમધાં સવુ્વધાઓ વ્વક્સા્વ્વામધાં આ્વી 
રહી છે. આ પ્ોજક્ટના ભાગ રૂપે 16 સપટેમબરનધાં રોડ ્વડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોદીએ સનેા માટે અત્ાધુનનક સરંક્ષર કાયમાિય પફરસરનું 
િોકાપ્ણર કરુું, જ ેપહેિધાંની સરખામરીમધાં પધાંચમધાં ભાગની જમીન પર 
બના્વ્વામધાં આવરુ ંછે. ્વડાપ્ધાન મોદીના  શબ્ોમધાં, “જ્યારે નનયત 

“ટદલ્ી ભારિની રાજધાની બન્ે 100 વર્યથી વધુ 
સમર થરાે છે. 100 વર્યથી વધુ સમરરાળામાં વસતિ 
અને અન્ પટરસ્થિતિમાં વ્યાપક પટરવિ્યન અાવ્યું 
છે. જ્ારે અાપણે રાજધાનીની વાિ કરીઅે છીઅે 

ત્ારે િે માત્ર અેક િહેર નથી હાેિું. કાેઈ પણ દેિની 
રાજધાની  િે દેિની તવચારધારા, િે દેિનાે સંકલ્પ, 
િે દેિનું સામર્્ય અને િેની સંસ્કૃ તિનું પ્રિીક હાેર 
છે. ભારિ લાેકિાહીની જનની છે, િેથી ભારિની 
રાજધાની અેવી હાેવી જેઈઅે જેના કેન્દ્રમાં લાેકાે 

હાેર, જનિા જનાદ્યન હાેર” 
 -નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

નવું સંરક્ણ ક�ય�્તલય િરરસરર�ષ્ટ્ર 
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 રાજધાનીને નિો લ્યક આપિા માટે સેન્્રલ વિસ્ા 
રીડેિલપમેન્ પ્રોિકે્ટ શરૂ થયો ત્ારે આ પ્રોિકે્ટ 
અુંતગ્મત આ વિસતારની 62 એકરમાં કાય્મરત આપણા 
જિાનોને પ્રાથતમકતા આપીને તેમને આધ્યનનક 
સ્યવિધાઓ પૂરી પાડીને તેમને સારા સ્થળે સ્થળાંતર 
કરિાનો વિચાર કરિામાં આવયો.

 લેફ્ટનન્ જનરલ રેન્ક સ્યધીના અધધકારીઓનો 
સમાિેશ કરતા આપણાં 7,000 લશકરી જિાનો 
િીજા વિશ્વય્યધ્ધ સમયે િનેલા શેડ એટલે કે 
કામચલાઉ કાયયાલયમાં કામ કરતા હતા.

 હિે કસ્્યરિા ગાંધી માગ્મ અને આરરિકા એિન્્યના 13 
એકર વિસતારમાં અત્ાધ્યનનક ટેકનોલોજીથી સુંરક્ષણ 
કાયયાલય પરરસર િનાિિામાં આવય્યું છે, િ ેસુંસાધનો 
સાથે પયયાિરણને અન્યક્યળ, LGSF (લાઇટ ગેઝ સ્ીલ 
રેિઇમ) િિેી નિી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને 12-13 
મહહનાથી પણ ઓછાં સમયમાં ઐતતહાજસક નનમયાણ 
કાય્મને પૂરું  કરી લેિામાં આવય્યું છે.

 અહીં છત પર સોલર પેનલ લગાિિામાં આિી 
છે, રેઇન િોટર હાિમેસ્ીંગ, ઝીરો િેસ્ કેમપસ, 
ઓક્્યપનસી સેનસસ્મ, પઝલ પાર્કગ િિેી ઓટોમેટેડ 
અને લેટેસ્ પ્રણાજલ અપનાિિામાં આિી છે.

 સાથે સાથે, હોસસપટલો, આધ્યનનક િેરેક, જિાનો 
માટે કેફેટેરરયાની સાથે સાથે 24 કલાક ખ્યલલી રહેતી 
કેન્ીન, એમય્યનનશન િેકઅપની સ્યવિધા, સલામતી 
માટે હાઇ લેિલ જસક્ોરરટી જસસ્મ, સેન્્રલાઇઝ્ડ 
મોનનટરીંગ, ફેસ રેકગનનશન જસસ્મ લગાિિામાં 
આિી છે.

 આ પરરસરોમાં હજારો રરટાયડ્મ  સૈનનકો પોતાના જૂનાં 
સરકારી કામકાજ માટે આિે છે. તેમન્યું પણ વિશેષ 
ધયાન રાખિામાં આવય્યું છે. 

 કોવિડ િિેા પડકાર છતાં 6.5 લાખ માનિરદન 
રોજગારીન્યું સિ ્મન કરીને આત્મનનિ્મર િારત અુંતગ્મત 
આ િવય ઇમારતના નનમયાણમાં 8,000 ટન જસમેન્, 
9,000 ટન સ્ીલનો ઉપયોગ નિા િારતની તાકાત 
દશયાિે છે. આટલાં મોટા કેમપસના િાંધકામમાં એક 
પણ વૃક્ષ કાપિામાં આવય્યું નથી, િ ેપયયાિરણ પ્રત્ે 
સરકારની સુંિેદનશીલતા દશયાિે છે.  

સરંક્ણ ક�ય�્તલય િરરસરની 
કોટલીક તવશોરત�એ�ો

સાફ હોય, ઇચ્છાશક્ત પ્બળ હોય અને પ્ામાષરક પ્યાસ હોય તો 
બધુ ંજ શક્ છે.” ્વત્ણમાન કેનદ્ર સરકાર 21મી સદીના ભારતનધાં સનૈ્યની 
તાકાતન ેદરેક રીતે આધનુનક બના્વ્વા, આધનુનક શસ્ોથી સજજ કર્વા, 
સરહદ પર માળખાકીય સવુ્વધાઓ આધનુનક બના્વ્વા સરંક્ષર દળોના 
્વડા દ્ારા સેનાઓના સમન્વયને સધુારી રહી છે. આ સ્થિતતમધાં દેશની 
સિામતી સાથ ેસકંળાયિેા કામકાજ દાયકાઓ જૂનધાં શેડમધાંથી ચિા્વ્વી 
શક્ નથી. એટિધાં માટે જ 24 કિાક દેશની સિામતીમધાં વયસત જ્વાનો 
માટે જરૂરી રહેરધાંક, રસોડંુ, મેસ, સાર્વાર સાથે સકંળાયેિી આધનુનક 
સવુ્વધાઓનુ ં નનમમાર પર આ ન્વા પફરસરમધાં કર્વામધાં આવરુ ં છે. 
્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીએ 2014 બાદ રાજધાનીને નવંુ સ્વરૂપ આપ્વાની 
પહેિ કરી છે, જથેી ન્વા ભારતનો ઇતતહાસ સ્વર્રમ અને ગૌર્વશાળી 
બની શકે. સરકારી વય્વથિાની ઉતપાદકતા અને કાય્ણક્ષમતા ્વધાર્વા 
માટેનંુ બીડંુ દેશ ેઉઠાવરુ ંછે. અહીં બની રહેિા ન્વા ભ્વન એ સપનાને 
ટેકો આપી રહ્ા છે અને તે સકંલપને સાકાર કર્વા વ્વશ્વાસ જગા્વી 
રહ્ા છે. કોમન કેનદ્રરીય સધચ્વાિય, કનેકે્ટડ કોન્રસ્સ હોિ, મટેટ્ ો જ્ેવધાં 
પબબિક ટટ્ ાસ્સપોટ્ણ  દ્ારા સિુભ કનેમક્ટવ્વટી ્વગરેે સવુ્વધા રાજધાનીને 
‘પીપિ ફે્નડિી’ બના્વ્વામધાં બહુ મદદ કરશે. n

સંરક્ષણ કાયયાલય ્પદરસરના 
ઉદઘાટન પ્સંગે િડાપ્ધાનનતું 
સંબોધન સાંભળિા ક્તુઆર 
કોડ સે્ન કરો

નવું સંરક્ણ ક�ય�્તલય િરરસરર�ષ્ટ્ર 



“વોક્સિન સોવ�”
એ�ર�ોગયનું સુરક્� કવચ

આ સંયોગ નથી, નિા ભારતની દ્રષ્ટ છે, જ ેકોવિડ રસીકરણના નિા રેકોડજી  બનાિી રહી છે. 
અમકૃત મહોત્સિના રૂ્પમાં ભારત આઝાદીની 75મી િષજીગાંઠ મનાિી રહ્ો છે ત્ારે રસીકરણમાં 

રેકોડજી  સિસ્, સલામત અને ઉજજિળ ભવિ્યનો સંકેત છે. આત્મવિશ્વાસથી સભર ભારતનતું 
રસીકરણ અભભયાન વિશ્વ માટે ઉદાહરણ બનતું છે તો માત્ર આઠ મહહનામાં 92 કરોડથી િધતુ રસી 
લગાિીને ભારત દરરોજ ્પોતાનો જ રેકોડજી  તોડી રહ્ો છે અને રસીકરણ માટે યોગયતા ધરાિતી 

દરેક વયક્તનતું રસીકરણ કરિા તરફ  ઝડ્પથી આગળી િધી રહ્ો છે...
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ભારતનો સૌથી મોટો લજલિો કચ્છ આશરે 45674 ચોરસ 
ફકિોમીટર વ્વસતારમધાં ફેિાયિેો છે. ગુજરાતના આ સૌથી મોટા 
લજલિાનો મોટા ભાગનો વ્વસતાર રેતાળ છે, જને ે ‘કચ્છનધાં રર’ 
તરીકે ઓળખ્વામધાં આ્ેવ છે. લજલિામધાં 10 તાલકુા અન ે924 ગામ 
છે. કોવ્વડ મહામારી દરતમયાન આ લજલિાના દરેક ગામમધાં કોરોના 
્વાયરસની રસી પહોંચાડ્વી િગભગ અશક્ હતી. એક તાલકુાથી 
બીજા તાલકુા ્વચ્ ેિધાંબુ ંઅતંર છે પર તમામ મશુકેિીઓ ્વચ્ે 
થિાનનક ્વહી્વટીતતં્ર અન ે સરકારે દરેક ગામ અન ે તાલુકા સધુી 
સમયસર રસી પહોંચાડીન ે અશક્ન ે શક્ કરી બતાવરુ ં છે. 
સમયસર રસી પહોંચ્વાન ે કારરે અહીં કોરોના રસીકરરના 
આકંડામધાં વધૃ્ધ્ થઈ છે અન ેગ્રામીર વ્વસતારોમધાં સમયસર રસી 
પહોંચતી હો્વાથી િોકોન ેપર દૂર નથી જવંુ પડતુ.ં 

પ્ૂવયોત્તર એટિ ે કે ભારતનો એ્વો પ્દેશ જને ે દુગ્ણમ માન્વામધાં 
આ્વ ે છે. અહીં અરૂરાચિ પ્દેશના કરા દાડી જ્ેવા અતંફરયાળ 
લજલિાના ખરેૂ ખરેૂ રસી પહોંચાડ્વી પડકારજનક કામ હતુ.ં પર 
રસીકરર ટીમોની પ્તતબધ્તાન ે કારર ે તઓે પહાડો, સધાંકડા 
રસતા, િપસરી પગદંડી અન ે ભયજનક નદીઓન ે પાર કરતી 
આગળ ્વધી રહ્ા છે.

હહમાચિ પ્દેશનો િાહોિ સસપતી જ્ેવો દુગ્ણમ લજલિો ્વષ્ણનધાં 
કેટિધાંક મહહના બરફથી ઢંકાયિેો રહે છે. અહીં તાપમાન શનૂ્યથી 
નીચ ે જતંુ રહે છે. તેમ છતધાં, આ લજલિો પર રાજ્યનધાં અન્ય 
લજલિાઓની સાથ ેસો ટકા પ્થમ ડોઝ આપ્વામધાં અગ્રરી રહ્ો 
છે. અટિ ટનિ બની ત ેપહેિધાં આ વ્વસતાર મહહનાઓ સધુી દેશનધાં 
બાકીના ભાગોથી વ્વખટૂો રહેતો હતો. અટિ ટનિથી અહીંનું 
જનજી્વન બદિાઈ ગરંુ છે અન ેરસીકરરમધાં ઘરી સરળતા રહે છે. 

બબહારમધાં દરભગંા લજલિાના પરૂગ્રસત કુશશે્વર અથિાનમધાં 
પર હેલ્થકેર ્વક્ણ સચે પ્શસંનીય કામગીરી કરી. દર ્વષચે ્વરસાદની 
મોસમમધાં અહીં પરૂન ેકારરે જનજી્વન ખોર્વાઈ જાય છે. પરૂગ્રસત 
લજલિામધાં કોવ્વડ રસીકરરનુ ંકામ કઈ રીત ેપરંૂુ કરવુ ંએ સમસયા 
હતી. લજલિા ્વહી્વટીતતં્રએ કુશશે્વર અથિાન બિોકમધાં હોડી 
ચિા્વ્વાનો નનર્ણય િીધો જથેી રસીકરર અભભયાન સારી રીતે 
ચાિી શકે. એટલુ ંજ નહીં, બબહારના મઝુફ્ફરપરુ સહહત રાજ્યના 
અન્ય ભાગોમધાં પર રસીકરર માટે હોડી ચિા્વ્વામધાં આ્વી 
અન ેઆરોગયકમમીઓન ેિઈ જ્વા માટે નૌકા એમબરિુસ્સની મદદ 
િ્ેવામધાં આ્વી. ‘ટીકે્વાિી ના્વ’ રસીકરર માટે આપગત્તમધાં અ્વસર 
બની ગઈ.  

રની ભયાનકતા, દુગ્ણમ પહાડો, અતંફરયાળ આફદ્વાસી 
વ્વસતારો, ભાષા અન ેધમ્ણની વ્વવ્વધતાઓ અન ેકેટિીક 
અફ્વાઓ ્વચ્ ેઅભતૂપ્ુવ્ણ રસીકરરની ગતત. આ એ 
ન્વા ભારતની ્વાત છે, જનેધાં વ્વષ ેકોવ્વડની શરૂઆતમધાં 
સમગ્ર વ્વશ્વન ે શંકા હતી કે ભારતમધાં કોવ્વડ ફેિાઈ 

જશ ે તો માન્વ અસસતત્વ પર જોખમ આ્વી જશ.ે ્વવૈ્વધયતા 

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 

હંુ અાજે મારા મનની વાિ પણ 
કહેવા મારું છંુ. જન્ટદવસ 
િાે ઘણાં અાવ્યાં, ઘણાં રરા 

પણ હંુ મનથી અા િમામ 
બાબિાેથી અશલપ્ત રહાે છંુ, દૂર 
રહાે છંુ. પણ મારા જીવનમાં 17 
સપે્મ્બરનાે ટદવસ બહુ ભાવુક 

કરનારાે રહાે. જન્ટદવસ 
ઉજવવા માટેની ઘણી બધી 
રીિ હાેર છે. લાેકાે અલર-

અલર રીિે જન્ટદવસ મનાવે 
છે. લાેકાે જન્ટદવસ મનાવીને 
કંઇક ખાેટંુ કરે છે અેવું હંુ નથી 
માનિાે. પણ િમારાં બધાંના 
પ્રરતાેથી 17 સપે્મ્બરનાે 

ટદવસ મારા માટે ખાસ બની 
રરાે છે. 

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન

પૂ
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પ્રતત રદન એનો પ્રતત સોકન્ ડ�ોઝન� રહસ�બો

 અમકેડરકા 

કેનકેડિા 

આર્જેન્ીના 
ફ્ાનસ

સપકેન

બ્ાઝિલ 

યયુનાઇટેડિ કકગડિમ

ધરા્વતા દેશમધાં કપરી ભૌગોલિક પફરસ્થિતતઓમધાં જનસ્ંવાદ 
અને જનભાગીદારી વ્વશ્વનધાં સૌથી મોટા રસીકરર અભભયાનનો 
આધાર બની ગયો છે, જ ેઆ મહામારી વ્વરુધ્ જી્વન રક્ષા અને 
માન્વ સભયતાન ેબચા્વ્વાનુ ંપ્તીક બનીન ેઊભયયો છે. માત્ર ન્વ 

મહહનામધાં બ-ેબ ેસ્વદેશી રસીની શોધ કરીન ેઓછા સમયગાળામધાં 
92 કરોડથી ્વધ ુ ડોઝ (6 ઓક્ટોબર સધુી) િગા્વીન ે ભારતે 
વ્વશ્વવ્વક્રમ સજ્યયો છે. રસીકરરની ઝડપ એ્વી છે કે ભારત 
સતત પોતાનો જ રેકોડ્ણ  તોડીન ે ન્વા માપદંડો પ્થિાવપત કરી 

1,04,209
1.216,42,706

7.44

61,561
0.71

2,45,643
2.84 12,90,088

14.93
1,54,314
1.79

63,919
0.74

આંકડા 23થી 30 સપટેમબર સુધી રસીકરણની સરેરાશના 
આધારે (સ્ોતઃ COVIDVAX.LIVE)

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 

/રદિસ

/રદિસ
/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ
/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ
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ભ�રતની સરોર�શ તવશ્વમ�ં સ�ૌથી સ�રી
રઝિયા 

74,84,927
86.63

સસવતિલજે્ડિ

ઓસ્ટ્કે નલયા

ન્યૂિીલકે્ડિ
દઝષિર આડફ્કા સાઉદી અરેબબયા

તયુકકી

જાપાન

રહંુ છે. પહેિધાં ભારતમધાં િગા્વ્વામધાં આ્વતી રસીના આકંડાની 
સરખામરી વ્વશ્વના કોઈ દેશ સાથ ેથતી હતી, હ્ેવ દેશોના સમહૂ 
સાથ ેથ્વા મધાંડી છે. વ્વવ્વધ દેશોના સમહૂો કરતધાં પર ્વધ ુરસી 
એકિા ભારત ેિગા્વી છે.

અભભયાનનો આધાર આત્મવિશ્વાસ 
કોઇ પર અભભયાનનો મળૂ આધાર આત્મવ્વશ્વાસ હોય છે. 
રસીકરરમધાં રેકોડ્ણ  સજ ્ણ્વા માટેના આત્મવ્વશ્વાસનો આધાર છે 
ભારત અન ે તનેુ ં ્વત્ણમાન નતેતૃ્વ, જ ે પડકારો અન ે સમસયાઓ 

99,933
1.16

3,74,638
4.34

96,367
1.12

11,38,904
13.18

24,800
0.29

2,06,824
2.39

2,85,209
3.30

37,488
0.43

ભારત

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/રદિસ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ

/સેકન્ડ
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લડાખ લક્દ્રી્

હહમાચલ પ્દેશ

 ગોિા

શ્સક્ીમ

દાદરા નગરહિેલી, દમણ-દીિ

લાખ ડોઝ આ્પિામાં આવયા ડોઝ આ્પિામાં આવયા

લાખ ડોઝ આ્પિામાં આવયા

લાખ ડોઝ આ્પિામાં આવયા

લાખ ડોઝ આ્પિામાં આવયા

1.97 53499

55.74

11.83

5.10

6.26

સામ ેઝઝૂમ્વામધાં વ્વશ્વાસ રાખ ેછે. ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીએ જ ે
રીત ે ફડલજટિ ટેકનોિોજી અપના્વી છે એવુ ંબીજા ંકોઈએ નથી 
કરુું. દેશની રાષટટ્નીતતમધાં તેમર ે ટેકનોિોજી અન ે ફડલજટિન ે જ 
આધાર બનાવયો છે. આ ્વષચે 16 જાનઆુરીનધાં રોજ રસીકરર 
અભભયાનનો પ્ારંભ થયો ત્ારે અનકે પ્કારની આશકંાનું 
્વાતા્વરર હતુ ંઅન ેરસીકરરમધાં ફ્ન્િાઇન ્વક્ણ સ્ણન ેપ્ાથતમકતા 
આપ્વામધાં આ્વી. ભારતન ેરસીકરરના 10 કરોડ ડોઝનો આકંડો 
સપશ્ણ્વામધાં 85 ફદ્વસ થયા. પર એ પછી ભારત ેકોવ્વડ સામનેી 
નનરમાયક િડાઈમધાં અભભયાન શરૂ કરુું. આ અભભયાનનુ ંપફરરામ 

એ આવરુ ંકે પછીના 45 ફદ્વસોમધાં રસીકરરનો આકંડો 20 કરોડને 
પાર કરી ગયો. એ પછી 30 કરોડે પહોંચ્વામધાં 29 ફદ્વસ િાગયા. 
40 કરોડ સધુી પહોંચ્વામધાં 24 ફદ્વસ, 50 કરોડ સધુી પહોંચ્વામધાં 
20 ફદ્વસ, 60 કરોડ સધુી પહોંચ્વામધાં 19 ફદ્વસ અન ે70 કરોડ 
સધુી પહોંચ્વામધાં માત્ર 13 ફદ્વસ જ િાગયા. આઝાદીના 75મધાં 
્વષ્ણમધાં પ્્વશેના પછીના મહહન ે 13 સપટેમબર સધુી રસીકરરનો 
આકં 75 કરોડન ેપાર કરી ગયો. દેશન ેસરુશક્ષત કર્વાનો સકંલપ 
અન ેતને ેપરંૂુ કર્વાનો આત્મવ્વશ્વાસ એટિો મજબતૂ હતો કે 10 
કરોડ ડોઝ િાગયા પછીના પધાંચ મહહનામધાં રસીકરરની ઝડપ છ 
ગરાથી પર ્વધી ગઈ અન ેત ે વ્વશ્વનુ ંસૌથી ઝડપી અન ેસૌથી 
મોટંુ રસીકરર અભભયાન બની ગરુ.ં

17 સપટેમબર બનુ ંસિેા-સમ જ્ીણનુ ંઉદાહરણ
ભારતનુ ંરસીકરર અભભયાન સૌથી ઝડપી ગતતથી ચાિી રહંુ છે 
એમધાં કોઇન ેશક ન હો્વો જોઇએ. દેશ પોતાનધાં જ િક્ષ્યન ેપડકાર 
ફેંકીન ેતને ેપરુો કર્વા તતપર છે. 17 સપટેમબર ભારત અન ેવ્વશ્વના 
ઇતતહાસમધાં એ્વી તારીખ બની ગઈ જરે ેરસીકરરમધાં ન્વા રેકોડ્ણ  

6 ર�જ�ોમ�ં 100 ટક� ડ�ોઝ
6 રાજ્ો/કે્દ્રશાસસત પ્દેશોનાં 
100 ટકા પતુખત િસતતને કોવિડ 
રસીનો પ્થમ ડોઝ આ્પી દેિાયો છે

લાખ ડોઝ આ્પિામાં આવયા

રદવ્ય�ંગ એનો તવશોર જરૂરરય�ત ધર�વત� 
લ�ોક�ોનો ઘરો જઇનો રસી એ�િવ�ની 
શરૂએ�ત કરવ�મ�ં એ�વી, જોથી ક�ોઇ 
વ્યક્તિ રસી વગર રહી ન જય.

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 
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વોક્સિન મૌત્રી એંતગ્તત 
તવશ્વન� 95 દોશ�ોનો 6.5 
કર�ોડથી વધુ વોક્સિન ડ�ોઝ 
એ�િવ�મ�ં એ�વ્ય�

બનાવયા એટલુ ં જ નહીં, આરોગય અન ે આજીવ્વકાનું 
સરુક્ષા ક્વચ તયૈારી કરી દીધુ.ં ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીના 
71મા જન્ફદ્વસ ે17 સપટેમબરની સ્વારથી રાત્ર ે12 ્વાગયા 
સધુી દેશના િાખો આરોગયકમમીઓએ ્વડાપ્ધાનને 
અરમોિ ભટે આપી હતી. આ આરોગયકમમીઓએ એક 
ફદ્વસમધાં 2.5 કરોડથી ્વધ ુિોકોન ેરસી િગા્વીન ેસૌથી 
્વધ ુકોવ્વડ રસીકરરનો વ્વશ્વવ્વક્રમ બનાવયો. એ ફદ્વસે 
દર કિાકે 15 િાખ, દર તમનનટે 26,000 અન ેદર સકેનડે 
425થી ્વધ ુ ડોઝ િગા્વ્વામધાં આવયા. વ્વશ્વના સમધૃ્ 
અન ે તાકાત્વાન કહે્વાતા દેશો પર આવુ ં નથી કરી 
શકયા. 17 સપટેમબરનધાં રોજ વ્વશ્વભરમધાં િગા્વ્વામધાં 
આ્વિેી રસીનો આકંડો જોઈએ તો માત્ર 16 કિાકમધાં 
ભારત ે એકિાએ 82 ટકા (2.5 કરોડ િોકો) રસી 
િગા્વી, જ્યારે દુનનયાના બાકીના દેશોનો હહસસો માત્ર 
18 ટકા (54 િાખ િોકો) હતો. આ એક ફદ્વસમધાં ભારતે 
િગા્વિેા ડોઝનો આંકડો ઓસ્ટ્ે લિયાની કુિ ્વસતતની 
સમકક્ષ છે, તો કેનડેાની ્વસતત કરતા બ ે તતૃીયધાંશ 
અન ે નઝૂીિનેડની ્વસતત કરતધાં પધાંચ ગરો છે. ભારતે 
એકિાએ જટેિધાં ડોઝ એક ફદ્વસમધાં િગાવયા તટેિી 
દુનનયાના 100થી ્વધ ુદેશોની પોતપોતાની ્વસતત છે. 

ઓગસ્-સપટેમબર મહહનામધાં ભારત ેરસી િગા્વ્વાનધાં 
મદેુ્ ન્વધાં ન્વધાં વ્વક્રમ સજ્યમા હતા. જી-7 દેશોની કુિ ્વસતત 
કરતા ્વધ ુરસી ભારત ેએકિાએ િગા્વી. ઉત્તરપ્દેશ, 
ગજુરાત, કરમાટક, મધયપ્દેશ, હફરયારા જ્ેવા રાજ્યોએ 
પર વ્વશ્વના અનકે દેશો કરતધાં ્વધ ુસરેરાશ રસી િગા્વી 
છે. રસીકરર અગં ેભારતની ઝડપનો અદંાજ તનેા પરથી 
પર િગા્વી શકાય કે રરુોવપયન રનુનયન, આરબ િીગ, 
નાટો, જી-7, આલસયાન જ્ેવા જૂથોનધાં સરેરાશ દૈનનક 
રસીકરર કરતધાં ભારત ઘણુ ંઆગળ છે. આજ ેભારત 
એક ફદ્વસમધાં એક કરોડથી ્વધ ુ ડોઝ િગા્વ્વાની 
ક્ષમતા પ્દર્શત કરી રહંુ છે તો જાપાનન ેએક કરોડ ડોઝ 
િગા્વતધાં 8 ફદ્વસ, અમફેરકાન ે 11 ફદ્વસ, જમ્ણનીન ે 45 
ફદ્વસ, ઇઝરાયિેન ે104 ફદ્વસ અન ેનઝૂીિનેડન ે124 
ફદ્વસ િાગ ેછે. આ જ કારરસર રસીકરરની બાબતમધાં 
ભારત ેઆજ ેવ્વશ્વનુ ંનતેતૃ્વ કરી રહંુ છે. રસીકરર માત્ર 

સ�ૌથી સસતી રસી દ્�ર� 
તવશ્વનું સ�ૌથી મ�ોટંુ 
રસીકરણ એભભય�ન..

n એવપ્રલ 2020માં દેશનાં ટોચના િજૈ્ાનનક સલાહકાર કે 
વિજયરાઘિન અન ેનીતત આયોગના સભય (આરોગય) ડો. િી કે 
પૌલના િડપણ હે્ઠળ ટાસ્ક ફોસ્મની રચના કરિામાં આિી. ઓગસ્ 
2020માં નનષણાતોન ેસામલે કરીને ‘એક્સપટ્મ  ગૂ્પ ઓન િકે્ક્સન 
એડતમનનસ્્રેશન ફોર કોવિડ-19’ની રચના કરિામાં આિી.

n આ સતમતતએ રસીને મુંજૂરી મળી ત ેપહેલાં જ તનેો સુંગ્રહ, પરરિહન, 
કોલડ ચઇેન, ખરીદી અન ેલોકો સ્યધી પહોંચાડિાની પ્રરરિયાની તૈયારી 
કરી. 14 જાન્્યઆરી સ્યધી નનધયારરત સ્થળ સ્યધી રસી પહોંચાડિાની 
પ્રરરિયા પૂરી કરિામાં આિી. 

n 16 જાન્્યઆરીનાં રોજ હેલ્થકેર િક્મ સ્મન ેરસી લગાિિાની સાથ ેકોરોના 
રસીકરણની શરૂઆત થઈ હતી. 2 ફેબ્્યઆરીથી રિન્લાઇન િક્મ સ્મ, 1 
માચ્મથી 60થી ઉપરની િયના લોકો અન ે1 એવપ્રલથી 45-59 િષ્મનાં 
ગુંિીર બિમારીઓથી વપડાતા લોકોન ેરસી આપિામાં આિી.

બીર્ લહેર ર્િલેણ બની ત્ારે કેન્દ્ર સરકારે 
1 એવપ્લથી 45 િષજીથી ઉ્રની િયના 
લોકોને રસીકરણમાં સામેલ કયયા

12 એવપ્લથી કામકાજનાં સ્થળો ્ર ્ણ 45 
િષજીથી ઉ્રનાં તમામ લોકોનાં રસીકરણની 
શરૂઆત કરિામાં આિી 

18 િષજીથી ઉ્રની િયના તમામ વયક્તઓનાં 
રસીકરણ માટે દેશમાં 1 મેથી ત્ીજા 
તબક્ાની શરૂઆત કરિામાં આિી

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 

n 21 જૂનથી રસીકરણન્યું કામ સુંપણૂ્મપણે પોતાની હસતક લતેાં કે્દ્ર સરકારે 
‘તમામન ેિકે્ક્સન, મફત િકે્ક્સન’ દ્ારા વિશ્વનાં સૌથી મોટાં િયસ્ક 
રસીકરણ અભિયાનની શરૂઆત કરી.

n રસીકરણ અભિયાન હજ્ય ઝડપી કરિા માટે સિદેશી કોિકે્ક્સન અને 
કોવિશીલડની સાથ ેરશશયાની સપ્યતનનક- vન ેપણ મુંજૂરી આપિામાં 
આિી. 12 િષ્મથી ઉપરની િયના િાળકો માટે ઝાયડસ કેરડલાની રસીને 
પણ મુંજૂરી આપિામાં આિી છે.
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આકંડો નથી, પર ભારતની પોતાની રસી, રસીકરર માટે આટલું 
મોટંુ નટે્વક્ણ  અન ે કુશળતારુ્ ત મનેપા્વર સાથ ે દેશની તાકાતનું 
જી્વતં પ્માર છે. આ સફળતાએ ફરી એક ્વાર વ્વશ્વન ેભારતની 
ઓળખ કરા્વી છે, કારર કે જ્યારે રાષટટ્ની ્વાત આ્ેવ ત્ારે દરેક 
ભારતીયનો એ સ્વભા્વ છે કે ત ેઊજા્ણસભર બનીન ેગૌર્વ ગાથા 
િખ્વા માટે તયૈાર થઈ જાય છે.

રસીકરણનો માગજી સરળ નહોતો
ઇતતહાસમધાં આ પ્કારનુ ં અન ે આટિધાં મોટા સતરે રસીકરર 
અભભયાન અગાઉ ક્ારેય ચિા્વ્વામધાં આવરુ ં નહોતુ.ં આ 
અભભયાન કેટલંુ મોટંુ છે તનેો અદંાજ માત્ર પ્થમ તબક્ામધાંથી 
િગા્વી શકાય. ભારતે પ્થમ તબકકામધાં ત્રર કરોડ 
આરોગયકમમીઓ-ફ્ન્િાઇન ્વક્ણ સ્ણ અન ે પછી 27 કરોડ ્વડીિો 
અન ે ગભંીર બબમારીથી પીડાતા િોકોન ે રસી આપી. વ્વશ્વના 
100થી ્વધ ુદેશો એ્વા છે જનેી ્વસતત ત્રર કરોડથી ઓછી છે, 
પર ભારત ેરસીકરરના પ્થમ તબક્ામધાં આ 30 કરોડ િોકોનધાં 
રસીકરરનુ ંિક્ષ્ય રાખંુ હતુ.ં

16 જાનઆુરીએ રસીકરરનો પ્ારંભ થયો ત્ારે નનષરાતો 
કહેતા હતા કે આ 30 કરોડ િોકોન ેજ રસી િગા્વ્વામધાં ઓછામધાં 
ઓછા 7-8 મહહનાનો સમય િાગશ,ે પર આટિધાં જ સમયમધાં 
ભારત ે 92  કરોડથી ્વધ ુ ડોઝ િગાવયા બાદ 100 કરોડ તરફ 

 રસીકરણઃ સુિર એ�ોગસ-સપ્ોમ્બર

ક�ોતવશીલ્ડ એનો ક�ોવોક્સિન બ�દ 
સ્વદોશી રસી ઝ�યક�ોવ-ડીનો મંજૂરી 
બ�દ રસીકરણની ઝડિ હજુ વોગ 
િકડશો

રસીકરણની દ્રષ્ટએ ભારતમાં ઓગસ્ અને સપટેમબરનો 
મહહનો સૌથી સારો સાનબત થયો. દેશમાં ઓગસ્માં 18 
કરોડથી િધતુ ડોઝ આ્પિામાં આવયા. આ આંક સાત ર્-7 
દેશો કેનેડા, રતુકે, રતુએસ, ઇટલી, જમજીની, ફ્ાંસ અને જા્પાનમાં 
અ્પાયેલા કતુલ ડોઝ કરતાં િધતુ છે.

17 સપટેમબરે િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીનાં જન્મદદિસે ભારતે 
2.5 કરોડ ડોઝ આ્પીને રસીકરણનો અત્ાર સતુધીનો ઝડ્પી 
રેકોડજી  બનાવયો હતો. આ દદિસે દર કલાકે સરેરાશ 15.62 
લાખ રસી આ્પિામાં આિી, એટલે કે પ્તત તમનનટનાં 
હહસાબે 26,000 અને પ્તત સેક્ડના હહસાબે 434 ડોઝ.
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આંક ્વધી રહ્ો છે. દેશની તાકાતનુ ં આ બજેોડ ઉદાહરર છે. 
જો કે આ માટે ભારત ેમજબતૂ તયૈારી કરી હતી, જથેી કોવ્વડની 
અસરથી ભારતીયોન ે બચા્વી શકાય, તમેધાં રસીકરર સૌથી 
મહત્વનુ ંસરુક્ષા ક્વચ છે.

આઝાદીના અમતૃ મહોત્સ્વ ્વષ્ણમધાં પ્્વશે કરનાર ભારતનો 
ઉત્સાહ રસીકરરમધાં પર દેખાઈ રહ્ો છે. ઓગસ્ મહહનામધાં 
ભારત ે 18.6 કરોડ ડોઝ િગા્વીન ે એક મહહનામધાં સૌથી ્વધુ 
રસીકરરનો રેકોડ્ણ  બનાવયો છે. 31 ઓગસ્ના રોજ ભારતમધાં 
સૌથી ્વધ ુ1.30 કરોડ ડોઝ િગા્વ્વામધાં આવયા. 26 ઓગસ્ 
સધુીમધાં ભારત ેતનેી ્વસતતના 50 ટકા િોકોન ેરસીનો પ્થમ ડોઝ 
િગા્વીન ેમોટી સફળતા હધાંસિ કરી હતી. કોવ્વડ મહામારીથી 
જી્વનન ેબચા્વવુ ંએ કેનદ્ર સરકારની સ્વયોચ્ પ્ાથતમકતા હતી, 
તથેી દેશમધાં કોવ્વડના પ્ારંભ પહેિધાં જ ભારતમધાં તને ેઅટકા્વ્વા 
માટેના પ્યાસ શરૂ કરી દે્વામધાં આવયા હતા.

દેશની ટોચની નતેાગીરીએ વ્વજ્ાન અન ેટેકનોિોજીન ેકોવ્વડ 

સામનેી િડાઈમધાં મળુ આધાર બનાવયો. કોવ્વડ સામનેી િડાઈમધાં 
ઇનફ્ાસ્ટ્્ચરન ેશનૂ્યમધાંથી ઊભુ ંકર્વાનુ ંહોય કે પછી િોકડાઉનને 
કારરે સામાન્ય િોકોની મશુકેિીઓન ે દૂર કર્વા માટે ગરીબ 
કલ્ાર પકેેજ અન ે બીજી આર્થક સહાય પહોંચાડ્વાની હોય 
કે પછી રસીની શોધ કર્વાની હોય, કેનદ્ર સરકારે વ્વજ્ાન અને 
ટેકનોિોજીન ેજ સૌથી મોટો આધાર બનાવયો. ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર 
મોદીએ 2020મધાં માચ્ણ મહહનામધાં આ્ેવિી આપગત્તના એક મહહના 
બાદ એવપ્િમા જ ્વકેક્સનશેન માટેનધાં ટાસ્ ફોસ્ણની રચના કરી 
હતી, જમેધાં દેશના મખુ્ય ્વજૈ્ાનનક સિાહકાર કે વ્વજયરાઘ્વન અને 
નીતત આયોગના સભય (આરોગય) ડો. ્વી કે પૌિન ેનતેતૃ્વ સોંપરું 
હતુ.ં તમેનુ ંકામ ્વજૈ્ાનનક પથૃક્રર કરીન ેસિાહ આપ્વાનુ ંહતુ,ં 
જથેી રસી વ્વક્સા્વ્વા માટે પ્ોત્સાહન મળે. ઓગસ્ 2020મધાં 
્વડાપ્ધાન ેબીજી એક પહેિ કરી. નશેનિ એક્સપટ્ણ  ગ્પૂ ઓન 
્વકેક્સન એડતમનીસ્ટ્ેશન ફોર કોવ્વડ-19 (NEGVAC) ની રચના 
કર્વામધાં આ્વી, જમેધાં આતંરમતં્રાિય સમન્વય, ટેકનનકિ 
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એ� રીતો વધી રસીકરણની ઝડિ
ડદવસ

વિશ્વ આરોગય સસં્ાએ કહતુ,ં રસીકરણની 
આ જ ઝડ્પ રહેશ ેતો ભારત દડસેમબર 

સતુધીમાં દેશનાં તમામ પતુખતોને રસીકરણનતું 
લક્ષ્ય હાંસલ કરી લશે.ે

પ્ારંભમાં 10 કરોડ રસી લગાિિામાં ભારતન ે85 રદિસ લાગયા, ર્જારે 70 કરોડ 
બાદ બીજા 10 કરોડ લોકોન ેરસી લગાિિામાં માત્ 11 રદિસ જ લાગયા.

દેશમાં પરૂતી રસી સાથ ેહિે 
જરૂદરયાતમદં દેશોને િકે્સિન મૈત્રી 
અતંગજીત ફરીથી સપલાય શરૂ થતાં 
વિશ્વએ પ્શસંા કરી

ડદવસ
45
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નનષરાતો અન ેઅિગ અિગ ફદશાઓનધાં પધાંચ રાજ્યોન ેસામિે 
કર્વામધાં આવયા. સમ્વાય માળખાનુ ં ઉદાહરર રજૂ કરતા કેનદ્ર 
સરકારે ડઝનથી ્વધ ુ્વાર મખુ્યમતં્રીઓ સાથ ેકોવ્વડ મદેુ્ ચચમા કરી 
અને તમામ પ્કારની સહાયની ખાતરી આપી. 

આ નનષરાત જૂથ ેરસી બની ત ેપહેિધાં જ તનેો સગં્રહ, કોરડ 
ચઇેન, ખરીદ પ્ફક્રયા, રસીની અસર સનુનલચિત કર્વી અન ેકઈ રીતે 
પ્ાથતમકતાના આધારે િોકોન ેપહોંચાડ્વામધાં આ્વશ ેતનેી તૈયારી 
કરી િીધી હતી. વ્વજ્ાન અન ે ટેકનોિોજીની સાથ ે તાિમિેને 
કારર ેજ ગરતરીનધાં મહહનાઓમધાં આપર ેરસી તયૈાર કરી શક્ા 
એટલુ ં જ નહીં પર તને ે છે્વાડધાંના મારસ સધુી પહોંચાડ્વાનું 
માળખુ ં પર તયૈાર કરી િીધુ.ં ભારતનુ ં કોવ્વન પિટેફોમ્ણ આજ ે
વ્વશ્વ માટે પર ઉદાહરર બની ગરુ ંછે. 130 કરોડથી ્વધ ુ્વસતત 
ધરા્વતા ભારતમધાં સ્વદેશી રસીન ેખરેૂ ખરૂ ેપહોંચાડ્વી સરળ 
નહોતી.

બધાંન ેમફત રસીની ્હેલ કરી
કોવ્વડની મહામારી એ્વી હતી જ ે આધનુનક વ્વશ્વએ અગાઉ 

ક્ારેય જોઈ નહોતી, કે અનભુ્વી નહોતી. ભારત પર તમેધાંથી 
બાકાત રહી શકંુ નહોતુ.ં દેશ અનકે મોરચ ે એક સાથ ે િડ્ો. 
કોવ્વડ હોસસપટિ બના્વ્વાથી મધાંડીન ે આઇસીર ુ બડ્ેસની 
સખં્યા ્વધારી, ભારતમધાં ્વને્ીિને્ર બના્વ્વાથી મધાંડીન ેટેસ્સ્ગ 
િબેસનુ ંમોટંુ નટે્વક્ણ  તયૈાર કરીન ેનવુ ં હેલ્થ ઇનફ્ાસ્ટ્્ચર તયૈાર 
કર્વામધાં આવરુ.ં કોવ્વડની બીજી િહેર દરતમયાન એવપ્િ અને 
મ ેમહહનામધાં ભારતમધાં મફેડકિ ઓકક્સજનની માગ અસાધારર 
રીત ે્વધી ગઈ હતી. ભારતના ઇતતહાસમધાં આટિી મોટી માત્રામધાં 
મફેડકિ ઓકક્સજનની જરૂર ક્ારેય ઊભી નહોતી થઈ. આ 
જરૂફરયાતન ેપરૂી કર્વા માટે રધુ્ સતર પર કામ કર્વામધાં આવરુ.ં 
ઓકક્સજન ટટ્ેન ચિા્વ્વામધાં આ્વી, એરફોસ્ણના વ્વમાનોની મદદ 
િ્ેવામધાં આ્વી, નૌકાદળન ેકામમધાં િગા્વ્વામધાં આવરુ.ં બહુ ઓછા 
સમયમધાં લિસ્્્વડ મફેડકિ ઓકક્સજનનુ ં ઉતપાદન 10 ગરાથી 
્વધ ુ્વધાર્વામધાં આવરુ.ં વ્વશ્વના દરેક ખરૂામધાંથી, જ્યધાંથી પર, જ ે
પર મળી શકતુ ંહતુ ંત ેિ્ેવાનો ભરપરૂ પ્યત્ કર્વામધાં આવયો. 
આ જ રીત,ે જરૂરી દ્વાઓનુ ંઉતપાદન પર અનકે ગણંુ ્વધાર્વામધાં 
આવરુ.ં વ્વદેશોમધાં જ્યધાંથી પર દ્વા ઉપિધિ હતી ત્ધાંથી 
િા્વ્વામધાં કોઈ કસર છોડી નહોતી. 

આ િડાઈમધાં રસી સરુક્ષા ક્વચ સમાન છે. છેલિધાં 50-60 
્વષયોનો ઇતતહાસ જૂઓ તો ખ્યાિ આ્વશ ેકે ભારતન ેવ્વદેશમધાંથી 
રસી મળે્વ્વામધાં દાયકાઓ િાગી જતા હતા. વ્વદેશોમધાં રસી 
આપ્વાનુ ં કામ પરંૂુ થઈ જાય ત્ધાં સુધી ભારતમધાં રસીકરરનું 
કામ શરૂ થતુ ંનહોતુ.ં 2014મધાં ભારતમધાં રસીકરરનુ ંક્વરેજ 60 
ટકા હતુ.ં જ ે ઝડપથી રસીકરર થતુ ં હતુ ં તને ે જોતધાં 100 ટકા 

ચીન એનો એમોરરક� બ�દ રસીન� 
બંનો ડ�ોઝ એ�િવ�ની બ�બતમ�ં 
ભ�રત તવશ્વમ�ં ત્રીજ નંબરો
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ક્વરેજ હધાંસિ કર્વામધાં બીજા 40 ્વષ્ણ િાગી જાત. પર 
કેનદ્ર સરકારના તમશન મોડમધાં હાથ ધર્વામધાં આ્વિેા 
‘ઇનદ્રધનષૂ’ જ્ેવા અભભયાનથી માત્ર 5-6 ્વષ્ણમધાં જ 
રસીકરરનુ ંક્વરેજ 60થી ્વધીન ે90 ટકાથી ્વધ ુથઈ 
ગરુ ં છે. જ્યારે કોવ્વડ મહામારી આ્વી ત્ારે વ્વશ્વમધાં 
એ્વો પ્શ્ન થ્વા મધાંડ્ો કે ભારત કઈ રીત ેતનેી ્વસતતને 
બચા્વી શકશ?ે  પર ચોખખી નનયત અન ેસપષટ નીતતને 
કારરે એક ્વષ્ણની અદંર જ ભારત ેબ-ેબ ેસ્વદેશી રસી 
િોંચ કરી દીધી. 

આત્મનનભ્ણર ભારત પકેેજ અતંગ્ણત તમશન કોવ્વડ 
સરુક્ષા અતંગ્ણત કંપનીઓન ે હજારો કરોડ રૂવપયા પરૂા 
પાડ્વામધાં આવયા. આ ્વષચે 16 જાનુઆરીથી શરૂ કરીને 
એવપ્િના અતં સધુી ભારતનો રસીકરર કાય્ણક્રમ 
મખુ્યતઃ કેનદ્ર સરકારની દેખરેખ હેઠળ જ ચાલ્ો. બધધાંને 
મફત રસી િગા્વ્વાના માગ્ણ પર દેશ આગળ ્વધી રહ્ો 
હતો. પર કેટિધાંક રાજ્યોએ રસીકરરનુ ં કામ રાજ્યો 
પર છોડ્વાની ્વાત કરી તો ઘરી ચચમા વ્વચારરા બાદ એ 
મદેુ્ સમંતત બની કે રાજ્ય સરકારો પોતાની તરફથી પર 
પ્યાસ કર્વા માગ ેતો કરી શકે છે. આમ, 1 મથેી 25 ટકા 
કામ રાજ્યોન ેસોંપ્વામધાં આવરુ.ં પર બીજી િહેર બાદ 
રાજ્યોએ પહેિધાં ્વાળી વય્વથિાન ેજ સારી બતા્વી. એ 
પછી, 7 જૂન ેરાષટટ્ન ેસબંોધધત કરતા ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર 
મોદીએ જૂની વય્વથિા પ્ૂવ્ણ્વત કરી દીધી અન ેરસીકરરનું 
કામ સપંરૂ્ણપર ેકેનદ્ર સરકારે પોતાનધાં હસતક િઈ િીધુ.ં 
એ પછી આતંરાષટટ્ ીય યોગ ફદ્વસના પ્સગં ે21 જૂનથી 
‘સબકો ્વકેક્સન, મફુત ્વકેક્સન’નુ ં મહાઅભભયાન શરૂ 
થરુ.ં રસીનુ ંઉતપાદન ્વધાર્વા માટે બીજા ંઅનકે કેનદ્રો 
શરૂ કર્વાનો નનર્ણય િ્ેવામધાં આવયો, જથેી આ્વનારા 
સમયમધાં રસીકરરની ઝડપ ્વધારી શકાય.

‘જાન હૈ તૌ જહાન હૈ’થી આગળ ‘જાન ભી જહાન 
ભી’નુ ંસૂત્
ગયા ્વષચે માચ્ણમધાં બીજા ં દેશોમધાં કોરોના કેસો ્વધ્વા 
મધાંડયા ત્ારે 102 ્વષ્ણ પહેિધાં આ્ેવિી સપનેનશ ફલ ુ
મહામારીનો ભારત ે ઝીર્વટપ્ૂવ્ણક અભયાસ કયયો. 
આ અભયાસમધાં એક તારર એવુ ં બહાર આવરુ ં કે 

તમ�ર� સુધી એ� રીતો િહ�ંચો છો  રસી  57 કર�ોડથી વધુ િરીક્ણ કરી 
ચૂકું છો  ભ�રત 30 સપ્ોમ્બર 
સુધી. એ� એ�ંક ઘણ�ં દોશ�ોની 
વસતત કરત� વધુ છો .

વકેક્સિન 
ઉતપાદક સરકારી ડેિપો 

/ રાજ્ય રસી 
કે્દ્ર

 નર્લલા 
રસી 
કે્દ્ર

રસી 
સકેિનનયું 

આયોજન

 રસીકરર 
રજીસ્ટ્કેિન

 ક્યુઆર 
કોડિ સહિત 
પ્રમારપત્ર

પ્રાથમમક 
આરોગય 

કે્દ્ર

 રસી 
કે્દ્ર

 રસીકરર

લાભાથથીનકે 
રસીદ

યયુનનક િેલ્થ 
આઇડિી
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એ મહામારી દરતમયાન જ ે જગયાએ િોકડાઉનનો સારી રીતે 
અમિ થયો હતો, ત્ધાં મતૃ્દુર ઓછો હતો. ત્ધાં િધાંબા સમયમધાં 
આર્થક ફરક્વરી સારી હતી. ગભંીરતાથી વ્વચાયમા બાદ સરકાર 
એ્વા નનષ્કષ્ણ પર આ્વી કે િોકડાઉન અથ્ણતતં્ર માટે થોડધાં સમય 
માટે નકુસાનકારક સાબબત થઈ શકે છે, પર િધાંબા ગાળા માટે 
િોકોનધાં જી્વ અન ેઅથ્ણતતં્ર માટે સારો ઉપાય છે. આ સ્થિતતમધાં 
સરકારે નનર્ણય િીધો કે ભિ ેજીડીપી પર થોડી અસર પડે પર 
િોકડાઉન જરૂરી છે. જીડીપી ઘટી જાય તો પર તને ેઉપર િા્વી 
શકાય છે અન ે િા્વ્વામધાં પર આ્વી રહી છે, પર મારસનો 
જી્વ જતો રહે તો તને ેપાછો ન િા્વી શકાય. આ મળૂ લસધ્ધાંતને 
્વળગીન ે્વડાપ્ધાન ેપહેિધાં કહંુ કે, ‘જાન હૈ તો જહાન હે’. િોકોને 
પર સમજારુ ં કે આપરે જી્વ બચા્વ્વા પર ધયાન આપ્વાનુ ં છે. 
એ પછી તમેરે ‘જાન ભી જહાન ભી’નો મતં્ર આપયો. આ મહત્વનું 
છે કારર કે ભારતમધાં 137 કરોડ િોકો ્વસતા હો્વાથી મહામારી 
ફેિા્વ્વાનો ડર ્વધ ુહોય છે. જી્વનન ેપ્ાથતમકતા આપતા ભારતે 
િોકડાઉનન ે કડક રીત ે િાગ ુ પાડુ.ં ઓક્સફોડ્ણ  રનુન્વર્સટીનો 

ઇનડેક્સ દશમા્વ ેછ કે ભારતનુ ંિોકડાઉન બરિટનની સરખામરીમધાં 
15 ટકા ્વધ ુમજબતૂ હતુ.ં

 આ બનં ે મતં્રો પર આગળ ્વધતા કેનદ્ર સરકારે કોવ્વડથી 
બચા્વની સાથ ેસાથ ેભવ્વષયની રરનીતત પર કામ શરૂ કરી દીધું 
હતુ.ં ત્ારે કોઇએ સપનધાંમા પર વ્વચારુું નહોતુ ં કે ભારત પોતે 
રસીનુ ં ઉતપાદન કરી શકે છે. િોકો વ્વચારતા હતા કે અમફેરકા 
પહેિધાં પોતાની રસી બના્વશ.ે પહેિધાં પોતાનધાં નાગફરકોન ેઆપશે 
અન ેપછી બચિેી રસી બાકીનધાં દેશોન ેઆપશ.ે પર ્વડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોદીની દીઘ્ણદ્રષષટએ સ્થિતતન ેબદિી નાખી. ભારત ેવરહૂાત્મક 
રીત ેઆયોજન કરુું અન ેટાસ્ ફોસ્ણ બના્વીન ેરસી ઉતપાદન માટે 
કામ શરૂ કરી દીધુ.ં ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી જાત ેપરેૂ, ગજુરાત અને 
હૈદરાબાદ ગયા અન ેરસી ઉતપાદક કંપનીઓની મિુાકાત િીધી. 
તમેર ે આ કંપનીઓન ે મદદ પરૂી પાડી અન ે તનેુ ં પફરરામ એ 
આવરુ ંકે ટંૂક સમયમધાં જ કોવ્વશીરડ અન ેકો્ેવકક્સન એમ બ ેરસી 
ઉપયોગ માટે તયૈાર થઈ. રસી બની ત ેપહેિધાં જ રસીકરર માટે 
હેલ્થ્વક્ણ સ્ણન ેમોટા પાય ેતાિીમ આપ્વામધાં આ્વી. રસીનો સગં્રહ, 

2014માં ભારતમાં નિી સરકારે 
સત્ાના સૂત્રો સંભાળયા ત્ારે 

પ્થમ િાર એિા સેક્ટરમાં વયા્પક 
્પદરિતજીનની શરૂઆત કરિામાં આિી 

જનેાં ્પર ્પહેલાં કોઇનતું ધયાન ગરતું 
નહો્તું. નિી હોસસ્પટલો અને મેદડકલ 

કોલેજોની સ્ા્પના, ગરીબોને મફતમાં 
સારિાર, ગામડાંથી માંડીને નાના 

શહેરોમાં ્પણ આરોગયની સતુવિધાઓ 
પૂરી ્પાડિામાં આિી રહી છે....

દેશમાં આરોગય સેિા પૂરી પાડિાની િાત હોય કે પછી ખૂણે ખૂણે 
સ્યવિધાઓ પહોંચાડિાની હોય, અગાઉ દેશમાં આરોગયન્યું માળખ્યું 
િેરવિખેર હ્્યું. અુંતરરયાળ વિસતારોમાં આરોગય સ્યવિધાઓ પૂરી 
પાડિા માટે સક્ષમ કમ્મચારી અને માળખ્યું ઊભ્યું કરિાની સરકારને 
દરકાર છે. આ િાિતને ધયાનમાં રાખતા કે્દ્ર સરકારે પ્રથમ િાર 
સામાન્ય િિટેમાં આરોગય ક્ષેત્રને 137 ટકાના િધારા સાથે મહતિ 
આપય્યું છે. દેશના હેલ્થ ઇ્રિાસ્્રકચરને નીચેથી લઇને ઉપર સ્યધી 
સ્યધારિાનો હે્્ય છે. 30 જાન્્યઆરી, 2020નાં રોજ િારતમાં 
કોરોનાનો પ્રથમ કેસ સામે આવયો ત્ારે એ સમયે માત્ર પૂણેની 
નેશનલ િાયરોલોજીકલ ઇન્નસ્ટ્ૂટની લેિમાં જ તેનાં ટેસ્સ્ગની 
સ્યવિધા હતી. આિ ેદેશની 2486 લેિમાં કોવિડ ટેસ્ની સ્યવિધા 
ઉપલબ્ધ છે. એટલાં માટે કે્દ્ર સરકાર દેશમાં સુંરિમક રોગોન્યું 
નનિારણ, તેને ઉગતા જ ડામી દેિાના ઉપાય સહહતન્યું સમગ્ર 
ઇ્રિાસ્્રકચર તૈયાર કરિામાં લાગી ગઈ. આ માટે 2021-22નાં 
િિટેમાં પ્રધાનમુંત્રી આત્મનનિ્મર સિસ્થ િારત યોજના અુંતગ્મત 
વિશેષ જોગિાઈ કરિામાં આિી.

 બધ�ં મ�ટો એ�ર�ોગય
નીચોથી ઉિર સધુીનંુ મ�ળખુ ંબદલવ� િર ભ�ર

બાળકોમધાં રસીકરર માટે તમશન ઇનદ્રધનષૂની શરૂઆત 
કર્વામધાં આ્વી. 12 રોગોની રસી આ તમશન અતંગ્ણત 

િગા્વ્વામધાં આ્વી રહી છે. સ્વદેશી નમૂોકોકિ રસી દ્ારા 
અભભયાન શરૂ કર્વાની જાહેરાત બજટેમધાં કર્વામધાં આ્વી. 
તનેધાંથી દર ્વષચે 50,000 બાળકોનો જી્વ બચા્વી શકાશે.

કરોડ બાળકો અને આશરે 92 
િાખ મહહિાઓનુ ંરસીકરર 
તમશન ઇનદ્રધનષુ અતંગ્ણત

3.70દરોક બ�ળક 
સુધી રસી 

િહ�ંચો

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 
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ટટ્ ાસ્સપોટટેશન અન ે લસરીંજની વય્વથિા પહેિથેી તયૈાર હતી. 
રસી તયૈાર થઈ પછી સૌ પ્થમ હેલ્થ્વક્ણ સ્ણન ેઆપ્વાનો નનર્ણય 
િ્ેવામધાં આવયો. એ પછી ફ્ન્િાઇન ્વક્ણ સ્ણ અન ેપછી ્વડીિોને 
રસી આપ્વાનુ ંશરૂ કર્વામધાં આવરુ.ં

સારા આરોગય માળખાન ેકારણ ેઅભભયાન સરળ બનું
ભારત ેઆરોગયકમમીઓ, ્વજૈ્ાનનકો, ડોક્ટર, પરેામફેડકિ સ્ાફ, 
આશા ્વક્ણ સ્ણ, આગંર્વાડી ્વક્ણ સ્ણ, શશક્ષકનધાં મજબૂત મનોબળનધાં 
જોરે રસીકરર મામિે ઇતતહાસ ર્ચયો તનેુ ં કારર એ છે કે 
ભારતમધાં આરોગય માળખુ ં સધુાર્વા છેલિધાં કેટિધાંક ્વષયોમધાં 
ગભંીર પ્યત્ો થયા છે. ભારતમધાં પહેિધાં આરોગયન ે એટિી 
પ્ાથતમકતા નહોતી મળી, જટેિી જરૂર હતી. પર, પ્થમ ્વાર 
કોઇ કેનદ્ર સરકારે આરોગયન ે પોતાના એજનડામધાં રાખંુ અને 
સામાન્ય બજટેમધાં તને ે સ્વયોચ્ પ્ાથતમકતા આપી. જથેી િોકો 
સધુી સરળતાથી આરોગય સવુ્વધા પહોંચાડી શકાય. દેશમધાં 
2014 પછી છ એઇમસ (ઓિ ઇગનડયા ઇન્સ્સ્ટૂ્ટ ઓફ મફેડકિ 
સાયસ્સ) સપંરૂ્ણ રીત ેકાય્ણરત છે, તો ્વધ ુ16 એઇમસનુ ં નનમમાર 

વ્વવ્વધ તબક્ામધાં છે. આ જ રીત ે આરોગય સ્ેવાન ે સિુભ 
બના્વ્વા માટે એમબીબીએસ સીટની સખં્યામધાં 53 ટકા અને 
પોસ્ ગ્રજુે્એશન સીટમધાં 80 ટકાનો ્વધારો કર્વામધાં આવયો 
છે. પ્ાથતમક આરોગય કેનદ્રોની થિાપના, આરુષ વ્વભાગ દ્ારા 
રોગોનધાં નન્વારરના ઉપાયો ્વગરેે પહેિ થઈ. તનેુ ં પફરરામ 
એ આવરુ ં કે દેશનધાં અતંફરયાળ વ્વસતારોમધાં આરોગય સ્ેવાઓ 
ઉપિધિ કર્વામધાં આ્વી રહી છે, જ ેકોવ્વડ-19 સામ ેભારતની 
િડાઈન ેમજબતૂ બના્વી રહી છે. ભારત રસીકરરની ઝડપમધાં  
વ્વક્રમો થિાપી રહંુ છે તો તનેુ ંકારર આરોગય માળખાન ેમજબતૂ 
કર્વા માટે સતત થઈ રહેિા પ્યાસ છે. હ્વ ે ભારત કોઈ પર 
મહામારી સામ ે િડ્વા માટે આરોગય માળખાનુ ં નવુ ં તતં્ર તયૈાર 
કર્વામધાં વયસત છે. રસીકરરની બાબતમધાં ઓગસ્ અન ેસપટેબર 
‘સપુર મહહના’ બની ચકૂ્ા છે. પર આ ઝડપ અહીં પૂરી નથી 
થતી કારર કે ભારતમધાં રસીકરરની ગતત એ સકેંત આપી રહી 
છે કે ભારતમધાં આ ્વષ્ણમધાં જ દેશનધાં તમામ િોકોન ેરસી આપ્વાની 
ક્ષમતા છે અન ેત ેનનધમાર પરૂો કર્વાની ફદશામધાં ત ેઅગ્રસેર છે. n
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137% 

07

ની બજટે વધૃ્ધ્ સાથ ેપ્થમ 
્વાર એવુ ંબનુ ંકે કોઇ સરકારે 
આરોગય ક્ષતે્રન ેઆટિી 
પ્ાથતમકતા આપી હોય.

અબજથી ્વધ ુરકમની ચકૂ્વરી 
થઈ ચકૂી છે અત્ાર સધુી 
પીએમ-જય આરષુયમાન 
ભારત યોજના અતંગ્ણત 
સાર્વાર માટે

આરોગય ક્ેત્ સાથે સંકળાયેલા ઇન્ફ્ાસ્્્ચરને 
સુધારતા ચાર સેક્ર ્ર ફોકસ

01 02 03 04

રોગોને 
રોક્વા માટે 

સ્વચ્છતા પર 
ધયાન

ગરીબોને 
સસતી અને 
અસરકારક 

સાર્વાર મળે

ઇનફ્ા અને 
પ્ોફેશનિની 
ગુર્વત્તામધાં 
સુધારો થાય

સમસયાઓને 
દૂર કર્વા 

માટે તમશન 
મોડમધાં કામ

ગરીબોનકે િવકે સસતી નિીં, મફત સારવાર
n 10.74 કરોડ પરરિારોનાં 50 કરોડથી િધ્ય લોકોને રૂ. 

પાંચ લાખ સ્યધીની મફત સારિાર માટે પીએમ જન 
આરોગય આય્યષયમાન િારત યોજના શરૂ કરી.

n 16 કરોડ િટેલાં ઇ-કાડ્મ  જારી થઈ ચકૂ્ા છે આ યોજના 
હે્ઠળ, 1.79 કરોડ લોકો હોસસપટલમાં દાખલ થઈને 
સારિાર કરાિી ચકૂ્ા છે.

n 7676થી િધ્ય જનઔષધધ કે્દ્રો પર લોકોને 90 ટકા સ્યધી 
સસતી દિાઓ ઉપલબ્ધ કરિામાં આિી રહી છે. અહીં 
એક રૂવપયામાં સનેનટરી નપેકીન િચેિામાં આિ ેછે.

n િરે મટેલ સે્ન્ રૂ. 7260 સ્યધીમાં, સે્ન્ની કકમતમાં 
85 ટકા સ્યધીનો ઘટાડો થયો છે. ‘સેહત’ નામથી 
આય્યષયમાન િારત યોજનાનો લાિ જમમ્ય-કાશમીરનાં 
તમામ લોકોને

n ક્યપોષણ દૂર કરિા માટે 22 રાજ્યોમાં 50થી િધ્ય પ્રોિકે્ટ 
શરૂ કરિામાં આવયા. પ્રધાનમુંત્રી મા્તૃિ િુંદના યોજના 
અુંતગ્મત ગિ્મિતી મહહલાઓને 6,000 રૂવપયાની 
સહાય. દર િષમે 51 લાખ મહહલાઓ લાિ લઈ રહી છે.

નિી એઇમસ શરૂ કરિામાં આિી સમગ્ દેશમાં, 
મેદડકલ ષશક્ષણને પ્ોત્સાહન આ્પિા માટે 

જમમતુ કાશમીરમાં કલમ 370ની નાબૂદી બાદ બે 
એઇમસ અને નિ મેદડકલ કોલેજની ભેટ મળી

15

સતુધી ભારતમાંથી 
ટીબી નાબૂદીનતું લક્ષ્ય

n 50,000થી િધ્ય હેલ્થ એ્ડ િલેનસે સને્રની શરૂઆત કરિામાં 
આિી દેશમાં કોરોનાકાળ દરતમયાન. 1.2 કરોડથી િધ્ય લોકો 
ટેજલમરેડજસન સેિાનો લાિ લઈ ચૂક્ા છે.

n 2014માં મરેડકલમાં 52,000 ગ્રજે્્યએટ અને 30,000 પોસ્ 

ગ્રજે્્યએટ સીટ હતી. હિ ેદેશમાં 85,000થી િધ્ય ગ્રજે્્યએટ અને 
46,000થી િધ્ય પોસ્ ગ્રજે્્યએટ સીટ છે.

n 381 મેરડકલ કોલેજો ખોલિામાં આિી 1947થી 2014 દરતમયાન. 
2014-2020 દરતમયાન 184 નિી મરેડકલ કોલજે ખોલિામાં આિી.

રસીકરણમ�ં રોક�ોડ્તકવર સ�ોરી 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31  ઓક્ટોબર, 202122

મુલ�ક�ત કોન્દ્રીય એ�ર�ોગય એનો િરરવ�ર કલ્�ણ મંત્રી

ભ�રતો રસીકરણમ�ં તવક્રમ 
સજ�ષો, ટંૂક સમયમ�ં રસી 
ઉત્�દનમ�ં તવશ્વનું સ�ૌથી 

મ�ોટંુ હબ બનશો

કોવિડ સામેની લડાઈમાં વિશ્વની સૌથી મોટી 
રસીકરણ ઝંૂબેશમાં અત્ાર સુધીની કામગીરીને તમે 
કઈ રીતે જૂઓ છો?

 એક ફદ્વસમધાં 2.5 કરોડ િોકોનું રસીકરર! અગાઉ 
વ્વશ્વમધાં ક્ધાંય આવું થરું હોય તેવું તમે સધાંભળરું છે?    
્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીના જન્ફદ્વસે ભારતે િોકોને 
કોવ્વડ સામેનું સુરક્ષા ક્વચ પૂરંુ પાડીને આ વ્વક્રમ 
સજ્યયો હતો. પર તેનો અથ્ણ એ નથી કે રસીકરરની 
ઝડપ ઘટી ગઈ છે. 16 સપટેમબરનધાં રોજ અમે 66 િાખ 
િોકોને રસી આપી હતી. 18 સપટેમબરનધાં રોજ 88 િાખ 
િોકોને રસી આપ્વામધાં આ્વી. ઓગસ્-સપટેમબરમધાં છ 
્વાર એવું બનું કે અમે એક ફદ્વસમધાં એક કરોડથી ્વધુ 
િોકોને રસી આપી હોય. અમારી દૈનનક સરેરાશ સતત 
જળ્વાઈ રહી છે. આજની તારીખે, અમે જનેે પર જરૂર 
હોય તે રાજ્યને રસી આપીએ છીએ.

કાેતવડ સામેની સુરક્ામાં રસીકરણ સાૌથી 
જરૂરી છે. જેમણે હજુ સુધી કાેઈ કારણસર 
રસી નથી મૂકાવી િેમને હંુ તવનંિી કરવા 
મારું છંુ કે િમારા વ્યક્તિરિ અારાેગરની 

સાથે સાથે ઘરનાં કે અાજુબાજુનાં લાેકાેની 
જવાબદારી પણ િમારી પર છે. અેટલે રસી 

જરૂર મૂકાવાે, જલ્ી મૂકાવાે અને કાેતવડ 
તવરુધધ ભારિના અભભરાનમાં રસી 

લરાવીને િમારંુ રાેરદાન અાપાે.

મનસુખ મ�ંડતવય�, કોન્દ્રીય મંત્રી, એ�ર�ોગય 
એનો િરરવ�ર કલ્�ણ

વિશ્વમાં કદાચ પ્રથમ િાર એવ્યું િન્્યું કે કોઇ દેશમાં એક રદિસમાં 2.5 કરોડ રસીના ડોઝ આપિામાં આવયા હોય. 
કોવિડની િીજી લહેર દરતમયાન 18 િષ્મથી િધ્યની ઉુંમરના લોકો માટે રસીકરણની શરૂઆત થઈ ત્ારે અનેક 

લોકોએ રસીની અછત હોિાની િાત કરી હતી. કે્દ્ર સરકારે સમય જતાં આ અછત દૂર કરી એટલ્યું જ નહીં, પણ 
ઓગસ્-સપટેમિર દરતમયાન છથી િધ્ય િાર એક રદિસમાં એક કરોડ કે તેનાથી િધ્ય ડોઝ લગાિામાં આવયા. 

િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીના ક્યશળ ને્ૃતિનાં પરરણામે િારતમાં વિશ્વન્યું સૌથી મોટ્યું  મફત રસીકરણ અભિયાન દરરોજ 
નિાં વિરિમ સજી્મ  રહ્યું છે. આ સુંદિ્મમાં કે્દ્રરીય આરોગય અને પરરિાર કલ્ાણ મુંત્રી મનસ્યખ માંડવિયાએ ન્ૂ ઇન્ડયા 

સમાચારના સલાહકાર સુંપાદક સુંતોષક્યમાર અને સહાયક સલાહકાર સુંપાદક વિિોર શમયા સાથેની િાતચીતમાં 
જણાવય્યું, “અમે 93 કરોડ પ્યખત િારતીયોને રસી આપિાન્યું લક્ષ્ય પૂરું  કરિાની રદશામાં આગળ િધી રહ્ા છીએ, તો 

સાથે સાથે િેક્ક્સન મૈત્રી દ્ારા િારત હિે વિશ્વન્યું સૌથી મોટ્યું  કોવિડ િેક્ક્સન પ્રોડક્શન હિ િનિા જઈ રહ્યું છે.”
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સમગ્ વિશ્વમાં નેતૃતિની ક્મતા આજ ેએ િાત ્રથી આંકિામાં 
આિે છે કે ્ોતાનાં નાગરરકોને કોણ કેટલી ઝડ્થી અને સસતાં 
દરે કોવિડની રસી આ્ી રહંુ છે. તમે આ અંગે શું માનો છો? 
ક્ાં સુધી દેશમાં રસીકરણ પૂરં થઈ જશે?  કોઇ લક્ષ્ય છે?

સપટેમબરના અંત સુધીમધાં અમે િગભગ 89 કરોડ ડોઝ િગા્વી 
ચૂક્ા છીએ. સમગ્ર દેશમધાં રસી મેળ્વ્વાની પાત્રતા ધરા્વતી 
કુિ ્વસતતના આશરે 70 ટકા િોકોને ઓછામધાં ઓછો એક 
ડોઝ  આપી દે્વામધાં આવયો છે. 25 ટકાથી ્વધુ િોકોને બંને ડોઝ 
આપી દે્વામધાં આવયા છે. તમે વ્વશ્વભરના દેશોમધાં ચાિી રહેિા 
રસીકરરના આંકડા જોઈ િો. વ્વકક્સત દેશોમધાં પર 80 ટકાથી 
્વધુ િોકોને પ્થમ ડોઝ પર આપ્વામધાં આવયો નથી. અમેફરકામધાં 
આશરે 64.5 ટકા ્વસતતને જ પ્થમ ડોઝ આપ્વામધાં આવયો 
છે, તો માત્ર 90 િાખની ્વસતત ધરા્વતા ઇઝરાયેિની 67 ટકા 
્વસતતને જ પ્થમ ડોઝ આપ્વામધાં આવયો છે. અમે ભારતની 93 
કરોડ પુખત ્વસતતને સંપૂર્ણપરે ્વેકક્સનેટ કર્વાનું િક્ષ્ય રાખીને 
ઝડપથી આગળ ્વધી રહ્ા છીએ. ્વડાપ્ધાનના નેતૃત્વમધાં ચાિી 
રહેિા ‘સબકો ્વેકક્સન, મુફત ્વેકક્સન અભભયાન’ વ્વશ્વનું સૌથી 
મોટંુ રસીકરર અભભયાન છે. અમારંુ િક્ષ્ય એ છે કે શક્ 
એટલું ્વહેલું રસીકરર પુરંુ થાય. તેની કોઇ ચોક્સ તારીખ ન 
કહી શકાય, કારર કે તે નાગફરકો પર આધાર રાખે છે. જો કે, 
કેનદ્ર અને રાજ્ય સરકારો તરફથી થયેિધાં પ્યાસને કારરે િોકોમધાં 
જાગૃતત આ્વી છે. તેને જોતધાં િાગે છે કે િોકો ઝડપથી રસીકરર 
કરી રહ્ા છે. 

એક રસીના ઉત્ાદનમાં ઘણો લાંબો સમય લાગે છે. ભારતે 
આટલી જલ્ી સિદેશી રસી બનાિી લીધી, આ અંગે અનેક 
દેશોને આશ્ચયજી ્ણ થયું. તમારી નજરમાં રસી ઉત્ાદનનો 
ઘટનાક્રમ કેિો રહ્ો?

 આ માટે તમારે ભારતમધાં કોવ્વડ રસીનો વ્વકાસ અને 
રસીકરરના સમગ્ર ઘટનાક્રમને સમજ્વો પડશે. સામાન્ય રીતે, 
કોઇ રસી બને છે ત્ારે તેને બના્વ્વાથી મધાંડીને ટટ્ ાયિ, ફરઝલ્ટ 
એનાલિલસસ અને િોકો સુધી પહોંચાડ્વામધાં 10 ્વષ્ણનો સમય 
િાગી જાય છે. પર ્વડાપ્ધાનની દીઘ્ણદ્રષષટનધાં પફરરામે દેશમધાં 
િોકડાઉન િાગુ પડ્ાના થોડધાં ફદ્વસોમધાં જ જાહેર કરાયેિી 
ગરીબ કલ્ાર યોજનાની સાથે સાથે ્વેકક્સન ફરસચ્ણ અને 
ઉતપાદન માટે રૂ. 900 કરોડ ફાળ્વ્વામધાં આવયા. ફડપાટ્ણમેન્ 
ઓફ બાયોટેકનોિોજીએ તેનધાં પર કામ શરૂ કરી દીધું. મેફડસીન 
ફરસચ્ણ અને પ્ોડક્શન કંપનીઓને પૈસા આપ્વામધાં આવયા. 
ફરસચ્ણમધાં આઇસીએમઆરએ મદદ કરી. તેનધાં પફરરામે સ્વદેશી 
કો્વેકક્સનની શોધ થઈ. એસ્ટ્ાઝેનેકાનો સીરમ ઇન્સ્સ્ટ્ૂટ સાથે 
કરાર હતો. તેમરે સીરમને કાચો માિ અને ટેકનોિોજી આપી 
ત્ારે કોવ્વશીરડનું ઉતપાદન થરું. ્વડાપ્ધાન પોતે દરેક બાબતની 
સમીક્ષા કરતા હતા. તેઓ પોતે દરેક કંપનીના પિાન્ની મુિાકાતે 

રસી અને રસીકરણની સાથે એક મહતિપૂણજી મુદ્ો 
હોય છે લોશ્જસ્ીક સ્ોટજીનો. એટલે કે લેબમાં 
બનતી રસીને લોકો સુધી ્હોંચાડનારી સમગ્ 
ચેઇન જ ે અનેક પ્રક્રયાઓમાંથી ્સાર થાય છે. 
કહેિાય છે કે  ભારતે રસી બનતાં ્હેલાં જ આ 

તમામ પ્રક્રયા પૂરી કરી લીધી હતી?

આ ્વાત ખુબ મહત્વની છે. આ માટે ઊજા્ણ બહુ જરૂરી છે. 
્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીના ્વડપર હેઠળની કેનદ્ર સરકારની 
આ જ વ્વશેષતા છે. િોલજસ્ીક્સ, સમયસર રાજ્યોમધાં 
રસી પહોંચાડ્વી, કોરડચેઇન મેઇને્ન કર્વી, તેનધાં પર 
દેખરેખ રાખ્વી ્વગેરે તબક્ાનો અભયાસ રસીકરર શરૂ 
થતધાં પહેિધાં જ કરી િે્વામધાં આવયો હતો. કયા ્વયજૂથને 
ક્ારે રસી મૂક્વાની છે, રસી કઈ રીતે પહોંચાડ્વાની છે 
આ બધી બાબતોની તૈયારી કરી િે્વામધાં આ્વી હતી. 
એટિે જ તમે ક્ારેય નહીં સધાંભળરું હોય કે કોરડચેઇન 
મેનેજમેન્ ન હો્વાને કારરે એક પર રસીનું નુકસાન થરું 
હોય. એરપોટ્ણ  પરથી તેનું વ્વતરર કરવું, વ્વતરર દ્ારા 
1,10,000 રસીકરર કેનદ્રો સુધી પહોંચાડ્વી એ તમામ 
પડકારો માટે અમે પહેિેથી તૈયાર હતા અને એટિધાં માટે 
આટિી સરળતાથી કાય્ણક્રમ ચાિી રહ્ો છે.

ગયા અને ્વૈજ્ાનનકોનું મનોબળ ્વધારુ્ણ. એ ્વખતે ્વડાપ્ધાને 
દીઘ્ણદ્રષષટ ન દશમા્વી હોત તો આજ ેઆપરે પ્તત ડોઝ 10થી 
20 ડોિરનધાં ભા્વે બીજી કંપનીઓ પાસેથી  રસીની આયાત 
કરતધાં હોત. આપરે વ્વશ્વાસ દશમાવયો, આપરા ્વૈજ્ાનનકો, 
આપરી કંપનીઓએ સમયસર રસી આપી અને તે પર 
વ્વશ્વની સૌથી સસતી રસી.

બીર્ લહેર દરમમયાન 1મેથી 18 િષજીથી ઉ્રની િયના 
તમામ લોકોનું રસીકરણ શરૂ કરિામાં આવયું તો અનેક 
લોકોએ રસીની અછતનો મુદ્ો ઉઠાવયો. આજ ેએક 
રદિસમાં એક કરોડથી િધુ લોકોને રસી આ્િામાં આિી 
રહી છે. આ અછત કઈ રીતે પૂરી કરી?

 હંુ એવપ્િમધાં રસીકરર માટે ન્વી ફદલ્ીની રામમનોહર 
િોહહયા હોસસપટિ ગયો ત્ારે ત્ધાં રસી િેનારંુ કોઈ નહોતું. 
દેશની પાસે રસી હતી. અહીં દરેક ્વાતમધાં રાજકારર થાય છે. 
કેટિધાંકે કહું, આ તો મોદી ્વેકક્સન છે, શા મટે િગા્વીએ? 
્વડાપ્ધાન  પોતે કેમ રસી નથી િગા્વતા? જ્યારે ્વડાપ્ધાને 
રસી િગા્વી તો તેઓ એવું પૂછ્વા િાગયા કે એમરે કેમ 
િગા્વી?  અહીં આ બધું ચાિતું હતું. આ સ્થિતતમધાં ભારતમધાં 

મુલ�ક�ત કોન્દ્રીય એ�ર�ોગય એનો િરરવ�ર કલ્�ણ મંત્રી
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ટેકનોલોર્ અંગે િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનો અભભગમ બહુ સ્ષટ રહ્ો 
છે. તેઓ ્ોતાની તમામ યોજનાઓમાં ટેકનોલોર્ને બહુ મહતિ આ્ે 
છે. સમગ્ વિશ્વમાં જનેી પ્શંસા થઈ રહી છે તે રસીકરણ અભભયાન અને 

કોવિન પલેટફોમજીને તમે કઈ રીતે જૂઓ છો?

અચાનક બીજી િહેર આ્વી. બીજી િહેર આ્વી એટિે િોકોને 
રસીકરરનું મહત્વ સમજારું. રસીકરર કેનદ્રો પર ભીડ ભેગી થ્વા 
મધાંડી. એ સમયે રસીકરર મહત્વપૂર્ણ મુદ્ો બની ગયો. આપરને 
રસી તો મળી જ ચૂકી હતી. હ્વે તેનું ઉતપાદન ્વધાર્વાની જરૂર 
હતી. આ સ્થિતતમધાં હંુ પોતે ચાર ફદ્વસ માટે કંપનીઓની મુિાકાતે 
ગયો અને તેમની જરૂફરયાત સહહતની માહહતી મેળ્વી. એ પછી, 
જમેને જ ે્વસતુઓની જરૂર હતી તેમને એ બધી ્વસતુઓ પૂરી પાડી. 
જમે કે ભારત બાયોટેક પાસે એક કરોડની ક્ષમતા હતી તો અમે 
બીજા ઉતપાદકો સાથે જોડાર કર્વામધાં મદદ કરી. આને કારરે 
ઉતપાદન ઝડપથી ્વધરું. આ પ્ફક્રયાને પફરરામે સપટેમબરમધાં 
અમને 23.51 કરોડ ડોઝ મળયા. ઓક્ટોબરમધાં 29 કરોડ ડોઝ 
મળ્વાની ધારરા છે, જમેધાંથી 22 કરોડ ડોઝ સીરમ આપશે અને 
6 કરોડ ડોઝ ભારત બાયોટેક આપશે, જ્યારે એક કરોડ ડોઝ 
ઝાયડસ કેફડિા આપશે. આ ગરતરીએ અમે દરરોજ એક કરોડ 
ડોઝ િગા્વી શકીશું. હંુ તમને વ્વશ્વાસપૂ્વ્ણક કહંુ છંુ કે આગામી 
ફદ્વસોમધાં ભારત રસી નનકાસની બાબતમધાં વ્વશ્વનું મોટંુ કેનદ્ર બન્વા 
જઈ રહું છે. ભારત રસીના નનકાસ બજારમધાં આ્વશે ત્ારે આ 
બજારમધાં આપરે સૌથી ઉપરનધાં ક્રમમધાં હોઈશું, કારર કે આપરી 
રસી અઢી ડોિરની હશે જ્યારે બીજી કંપનીઓની રસી 10-20 
ડોિરની. અમે ્વેકક્સની મૈત્રીની સાથે સાથે ્વેકક્સન નનકાસ શરૂ 
કરી રહ્ા છીએ. ન્વેમબર-ફડસેમબરમધાં અમે હજુ ્વધુ રસીની 
નનકાસ કરી શકીશું.

કોવિડનો સામનો કરિામાં અને રસી બનાિિાની પ્રક્રયામાં 
ભારતની પ્શંસાને તમે કઈ રીતે જૂઓ છો?

ભારતની પ્શંસાના ત્રર કારર છે. પ્થમ-રસી ઉતપાદન સમયે 
્વડાપ્ધાન દ્ારા મોનનટરીંગ, બીજુ-ંભારતે તેનધાં ્વૈજ્ાનનકો પર 
ભરોસો મૂક્ો અને ત્રીજુ-ંઆપરી કંપનીઓ પર સરકારે ભરોસો 

મૂક્ો. આપરી કંપનીઓએ મોટા પાયે રસી આપી. મને 
આશા છે કે આપરને દર મહહને 40 કરોડ ડોઝ મળશે. 
અમે ત્ધાં સુધી પહોંચી જઈશું. આજ ેવ્વશ્વમધાં સંકટ છે. અનેક 
કંપનીઓ છે, પર તેનું ઉતપાદન મયમાફદત છે. સીરમ કંપની 
એકિી દર મહહને 22 કરોડ ડોઝ આપી રહી છે. કો્વેકક્સન 
તેનું ઉતપાદન ્વધારી રહી છે. વ્વશ્વને કોવ્વડ રસીની જરૂર છે 
એટિે ભારતની પ્શંસા થઈ રહી છે.

બાળકોનાં રસીકરણ ્ર અનેક ટ્ાયલ ચાલી રહી છે. તેની 
શી તૈયારી ચાલી રહી છે?

દેશની એક કંપનીએ બાળકોની રસીનું ઉતપાદન શરૂ કરી 
દીધું છે. બે ્વષ્ણથી ઉપરનધાં બાળકો માટે કો્વેકક્સનની ટટ્ ાયિ 
ચાિી રહી છે. નો્વા્વેક્સની ટટ્ ાયિ પર ચાિી રહી છે. એ 
પછી નનષરાતોની સિાહ પ્મારે અમે નનર્ણય િઈ શકીશું. 
સૌ પ્થમ સૌથી ્વધુ ઉંમરના બાળકો, પછી ઘટતા ક્રમમધાં 

ટેકનોિોજીનો સપોટ્ણ  તો દરેક જગયાએ મળયો જ છે. કોવ્વનથી જ ેમદદ 
મળી તે ખરેખર પ્શંસનીય છે. તમે જ કહો, એક ફદ્વસમધાં અઢી કરોડ 
ડોઝ આપ્વામધાં આવયા. કોવ્વન ન હોત તો કઈ રીતે હહસાબ રાખત. 
તમારે ્વેકક્સન સર્ટફફકેટ જોઈતું હોય તો કઈ રીતે આપત. એરપોટ્ણ  
પર સિામતી કમ્ણચારી માગે તો તમે તરત મોબાઇિ એપ પરથી તરત 
બતા્વી શકો. તમે એક ડોઝ િગા્વી દો પછી બીજા ડોઝ માટે મેસેજ 

આ્વી જાય છે. આ ટેકનોિોજીની કમાિ છે.

રસીને મંજૂરી પહેલાં િમામ લાેશજસ્ીક્સ, 
કાેલ્ડચેઇન સટહિની િૌરારીઅાે હાેર કે 
રસી ઉત્ાદન માટે અાપણી કંપનીઅાેને 

જરૂરી મદદ હાેર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
માેદીઅે પાેિે દરેક કામ પર ઝીણવટભરુું 

નીટરક્ણ કરુું છે. અા કારણસર જ 
રસીકરણની બાબિમાં ભારિની અેવરેજ 

અનેક દેિાે કરિા સારી છે.
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ઉમરના હહસાબે બાળકોનું રસીકરર થશે.

પ્થમ લહેરમાં ભારતે વિશ્વ માટે ફામજીસીની ભૂમમકા નનભાિી. 
દરેક િૈશ્શ્વક મંચ ્રથી તેની પ્શંસા ્ણ થઈ. ્ણ બીર્ લહેરમાં 
વિ્રીત ્રરસ્સ્થમતઓ િચ્ે દિાઓની તાતી જરૂર હતી ત્ારે કઈ 
રીતે અછતને દૂર કરિામાં આિી?

જ્યારે પ્થમ િહેર આ્વી ત્ારે દેશમધાં આપરી સામે બે 
સ્થિતી હતી.એક-દુનનયા પાસે એ સમયે દ્વા નહોતી, કારર 
કે અચાનક આ િહેર આ્વી. અનેક દેશો પાસે 10-15 ફદ્વસ 
સુધી પેરાલસટેમોિ જ્ેવી દ્વા પર નહોતી. આ સ્થિતતમધાં વ્વશ્વને 
પર દ્વા પહોંચાડ્વાની હતી અને આપરા દેશમધાં પર દ્વા 
પહોંચાડ્વાની હતી. ભારતમધાં િોકડાઉન ચાિતું હતું. િોકડાઉન 
દરતમયાન તમામ ફામમા કંપનીઓને ચાલુ રખાઈ, કમ્ણચારીઓને 
િોકડાઉન પાસ આપ્વામધાં આવયા, લજલિા ્વહી્વટીતંત્ર સાથે 
સંકિન રાખ્વામધાં આવરું જથેી તે ઉતપાદન કરી શકે. આ બધધાં 
્વચ્ે આપરે ઉતપાદન કરુું જથેી દેશમધાં દ્વાની જરૂફરયાતને 
પહોંચી ્વળાય. દેશની જરૂફરયાત ઉપરધાંત ્વધારાનું ઉતપાદન 
અમે 123 દેશોમધાં મોકલ્ું. તેમધાંથી 64 દેશોએ મોદીજીનો આભાર 
માનતું ફવિટ કરુું, કોઇએ ખાસ ફોન કયયો તો કોઇએ પત્ર મોકલ્ો. 

જ્યારે બીજી િહેર આ્વી અને આપરા દેશમધાં ઝડપથી કેસ 
્વધ્વા િાગયા ત્ારે રેમડેલસવ્વર ઇનજકે્શનની માગ ્વધી અને તે 
સમયે રેમડેલસવ્વર ઇનજકે્શનનું ઉતપાદન કરનારી સાત કંપનીઓને 
િાઇસસ્સ આપ્વામધાં આવરું. સાત કંપનીઓની કુિ પ્તત ફદન 
ક્ષમતા 25થી 30,000 હતી અને કુિ મળીને 20 પિાન્ હતા. 
આ બધધાંની સાથે સંકિન કરીને એક મહહનામધાં 15 મે સુધી અમે 
30,000ને 3.25 િાખ પર િઈ આવયા. રાતો રાત ન્વા પિાન્ને 
મંજૂરી આપ્વામધાં આ્વી અને 64 પિાન્ને ચાલુ કરાવયા. તમામ 
કંપનીઓને કાચો માિ પહોંચાડ્ો. દેશમધાં  થોડધાં સમય માટે 

રેમડેલસવ્વર ઇનજકે્શનની અછત એટિા માટે થઈ કે િોકોએ 
તેની સંગ્રહખોરી શરૂ કરી હતી. તેમ છતધાં, દરેક જરૂફરયાતમંદ 
સુધી ઇનજકે્શન પહોંચે તેની સંપૂર્ણ પ્ફક્રયા તૈયાર કર્વામધાં આ્વી. 
એ પછી કોવ્વડ સંક્રમરથી અસરગ્રસત િોકોએ અનેક દ્વાઓ 
ખધી. રોગપ્તતકારક શક્ત ઘટી ગઈ તો બિેક ફંગસના કેસો 
્વધી ગયા. આ માટે એમ્ોટેફરસીન-બી ઇનજકે્શનની જરૂર હતી. 
પહેિધાં ભારતમધાં દર ્વષચે બિેક ફંગસના 4-5,000 કેસ થતા હતા 
પર એ સમયે સપતાહમધાં 5,000 કેસ આ્વ્વા મધાંડ્ા, આપરે 
ત્ધાં તેની દ્વા ઉપિધિ નહોતી અને ફોમરુ્ણિા પર નહોતી. એક 
દદદીને 50થી 150 ઇનજકે્શનની જરૂર પડે છે. એક ઇનજકે્શનની 
રકમત રૂ, 6-7,000 હતી. ભારતમધાં ત્રર કંપની તેનું ઉતપાદન 
કરતી હતી. પછી અમે પધાંચ અન્ય કંપનીઓને િાઇસસ્સ આપયા. 
જનેે બના્વ્વી હોય તે બના્વો. કારર કે તે કોઇ પેટન્્વાિી દ્વા 
નહોતી. બના્વ્વા માટે કાચો માિ બહારથી િા્વ્વાનો હતો 
અને આ પ્ફક્રયામધાં 25 ફદ્વસનો સમય િાગયો. આ પ્ફક્રયા પૂરી 
કરા્વ્વામધાં આ્વી. અમે વ્વવ્વધ દેશોને વ્વનંતી કરી કે અમને 
એમ્ોટેરીલસન આપો. વ્વશ્વમધાં જ્યધાં પર આ ઇનજકે્શન મળતા 
હતા ત્ધાંથી 12 િાખ ઇનજકે્શન ભારતમધાં િા્વ્વામધાં આવયા. એ 
સમયે અમેફરકાના રાષટટ્પતત જો બાઇડેને કહું કે પ્થમ િહેરમધાં 
ભારતે અમને જ ેમદદ કરી હતી તેને અમે નહીં ભૂિીએ અને બીજી 
િહેરમધાં ભારતની સંપૂર્ણ મદદ કરીશું. બીજી ઘરી દ્વાઓની જરૂર 
પડતધાં અમે ગમે તેમ કરીને મગા્વી અને િોકો સુધી પહોંચાડી. અમે 
પફરસ્થિતતનું સતત મોનનટરીંગ કરતા હતા. n

પહેલી લહેરથી બીજી લહેર સુધી, દરેક િબકે્ અમે 
િક્ય િૌરારીઅાે પૂરી કરી છે. દવાઅાેથી માંડીને 
રસીકરણ સુધીના અાંકડાઅાે િેની સાભબિી છે. 
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કીકૃત વય્વથિા દ્ારા સામાન્ય મારસન ે સહજ અને 
સિુભ સવુ્વધા પહોંચાડ્વી એ ્વત્ણમાન કેનદ્ર સરકારની 
નીતતનો મહત્વપરૂ્ણ હહસસો છે. ગરુ્વત્તારુ્ત 

ઉપચારની સાથે સાથ ે મહહિાઓન ે સશ્ત અન ે આત્મનનભ્ણર 
બના્વ્વા માટે આરષુયમાન ભારત-પીએમ જય યોજના સતત 
કાય્ણરત છે. તનેધાં પફરરામ ેઆ યોજના અતંગ્ણત બ ેકરોડથી ્વધુ 
ગરીબો અન ે મધયમ્વગચે મફતમધાં સાર્વારનો િાભ ઉઠાવયો છે, 
જમેધાં અડધી સખં્યા મહહિાઓની છે. તમામન ે ઉત્તમ સાર્વાર 
મળે, સમાન રીતે મળે ત ે ફદશામધાં કેનદ્ર સરકારે હ્વ ેઆરુષયમાન 
ભારત-ફડલજટિ તમશન દ્ારા ક્રધાંતતકારી પહેિ કરી છે. આ એક 
એવુ ંઆરોગય મોડિ છે, જનેો હેત ુસમા્વશેી આરોગય સ્ેવા પૂરી 
પાડ્વાનો અન ે બબમારીઓથી બચા્વ પર ભાર મકૂ્વાનો છે. આ 
તમશનમધાં પ્ત્કે નાગફરકન ે ફડલજટિ હેલ્થ આઇડી આપ્વામધાં 
આ્વશ,ે જ ેતનેા આરોગય ખાતા તરીકે કામ કરશ.ે આ આઇડીમધાં 
વયક્તના આરોગયના રેકોડ્ણન ે ફડલજટિ રીત ે જોડ્વામધાં આ્વશ.ે 

આરષુયમાન ભારત ફડલજટિ તમશન દ્ારા દેશમધાં આરોગયની 
સ્થિતત બદિા્વાની સાથે સાથે સામાન્ય નાગફરકોન ે ટેકનોિોજી 
સાથે આરોગય સવુ્વધા મળશ.ે

 ્વડાપ્ધાન ે 15 ઓગસ્, 2020નધાં રોજ િાિ ફકલિા પરથી 
રાષટટ્ ીય ફડલજટિ આરોગય અભભયાનના પાયિટ પ્ોજકે્ટની 
જાહેરાત કરી હતી, જ ે પ્ારંભભક તબક્ામધાં છ કેનદ્રશાલસત 
પ્દેશોમધાં િાગ ુ કર્વામધાં આ્વશ.ે પર હ્વ ે આ યોજના રાષટટ્ ીય 
સતરે શરૂ કર્વામધાં આ્વી છે. જન ધન, આધાર અન ે મોબાઇિ 
વત્રપુટી (GEM)  અન ે સરકારની અન્ય ફડલજટિ પહેિનધાં રૂપમધાં 
તયૈાર માળખાના આધાર પર ફડલજટિ આરોગય તમશનમધાં 
આરોગય સે્વા સાથે સકંળાયિેા તમામ િોકોન ેએક પિટેફોમ્ણ પર 
િા્વ્વામધાં આ્વશ.ે 

સારિારની ફાઇલ સાથે રાખિામાંથી મકુ્ત
ન્વી હોસસપટિ અથ્વા ન્વા શહેરમધાં દદદી જાય ત્ારે તને ેન્ેવસરથી 
ટેસ્સ્ગ સહહતની પ્ફક્રયામધાંથી પસાર થવંુ પડે છે. તનેાથી દદદી અને 

ર�ષ્ટ્ર એ�યુષ્યમ�ન ભ�રત રડનજટલ તમશન

એ�યુષ્યમ�ન ભ�રત રડનજટલ તમશન

ભ�રતનું નવું 
એ�ર�ોગય મ�ોડલ

આજ ેમોટાં ભાગના ભારતીયોને અનાજ, મફતમાં સારિાર, સસતા ભાિે દિાઓ સરળતાથી 
મળી રહી છે, તેનતું કારણ આધતુનનક ટેકનોલોર્ દ્ારા સાત િષજીથી સતત થઈ રહેલા 

સતુધારા છે. આ શકૃંખલામાં હિે િડાપ્ધાન મોદીએ આરતુ્યમાન ભારત દડસજટલ તમશનની 
શરૂઆત કરી છે જ ેદેશની આરોગય સતુવિધાઓમાં ક્ાંતતકારી ્પદરિતજીન લાિશે, દદદીઓ અને 
આરોગયકમમીઓનતું ર્િન સરળ બનાિિા માટે આરોગય સંગ્હની જમે કામ કરશે અને નિા 

ભારતનતું નવતું આરોગય મોડલ બનશે.

એ
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ડોક્ટરનો સમય બગડે છે એટલંુ જ નહીં પર મડેીકિ રેકોડ્ણના 
અભા્વ ે યોગય સાર્વાર મળ્વામધાં પર વ્વિબં થાય છે. પર આ 
ન્વા તમશનન ેકારર ેઆ મશુકેિીઓમધાંથી મકુ્ત મળશ,ે કારર કે 
હ્વ ેદદદીઓનો તમામ રેકોડ્ણ  ફડલજટિ સ્વરૂપમધાં રાખ્વામધાં આ્વશ.ે 
આ તમશન આરોગય સ્ેવા સાથ ેસકંળાયેિા તમામ હહતધારકોને 
એક સાથ ેએક જ પિટેફોમ્ણ પર િા્વશે. આ તમશનનો સૌથી ્વધુ 
િાભ દેશના ગરીબો અન ેમધયમ્વગ્ણને થશે. એક સવુ્વધા એ પર 
થશ ે કે દદદીન ે દેશમધાં કોઇ પર થિળે એ્વા ડોક્ટર શોધ્વામધાં 
સરળતા રહેશે, જ ેતનેી ભાષાન ેસમજ ેઅન ેતેની બબમારીનો ઉત્તમ 
ઉપચાર કર્વાનો અનભુ્વ ધરા્વતા હોય. આ સવુ્વધાન ે કારરે 
સારા ટેસ્ માટે િબે અન ેદ્વાની દુકાનો પર સરળતાથી શોધી 
શકાશ.ે

આરોગય સવુિધાનો િધતો જતો આધાર
દેશની આરોગય સવુ્વધાઓન ે મજબૂત કર્વા માટે જ ે અભભયાન 
ચાિી રહુ ં છે તે આ ન્વા તમશનન ે કારરે એક ન્વા તબક્ામધાં 
પ્્વશેી રહંુ છે. ભારતની આરોગય સવુ્વધાઓમધાં ક્રધાંતતકારી 
પફર્વત્ણન િા્વ્વામધાં આ તમશન મહત્વપરૂ્ણ ભતૂમકા ભજ્વશ.ે 
રૂ. પધાંચ િાખ સધુીની મફત સાર્વાર આપનારી આરુષયમાન 
ભારત યોજનાનો આ આગામી તબક્ો છે. ત્રર ્વષ્ણ પહેિધાં 
અતં્ોદયના પ્રતેા પફંડત દીનદયાિ ઉપાધયાયની જયતંી પ્સગેં 
આ યોજના શરૂ કર્વામધાં આ્વી હતી. દેશમધાં આરોગય કે્ષતે્ર 
માળખાકીય વ્વકાસ અન ે સારી સાર્વાર પૂરી પાડ્વા માટે ન્વી 
આરોગય નીતત બના્વ્વામધાં આ્વી. આજ ે દેશમધાં એઇમસ જ્ેવી 
વ્વશાળ અન ે આધનુનક આરોગય સ્ેવાઓનુ ં નટે્વક્ણ  પર તયૈાર 
કર્વામધાં આ્વી રહુ ં છે. દર ત્રર િોકસભા વ્વસતાર દીઠ એક 
મડેીકિ કોિજેનુ ં નનમમાર પ્ગતતમધાં છે. આજ ે ગામ અન ે ઘરની 
પાસ ે પ્ાથતમક આરોગય સિંગ્ન નટે્વક્ણ ન ે ‘હેલ્થ એનડ ્વિેનસે 
સને્સ્ણ’ દ્ારા મજબતૂ કર્વામધાં આ્વી રહંુ છે. અત્ાર સધુીમધાં 
80,000 કેનદ્રો ચાલ ુથઈ ચકૂ્ા છે. અન ેહ્ેવ આરષુયમાન ભારત 
ફડલજટિ તમશન હોસસપટિોમધાં પ્ફક્રયાઓન ે સરળ બના્વ્વાની 
સાથ ેઇઝ ઓફ લિવ્વગ પર ્વધારશે. હાિમધાં હોસસપટિોમધાં જ ે
ટેકનોિોજીનો ઉપયોગ થાય છે, ત ેમાત્ર એક હોસસપટિ કે એક 
ગ્પૂ પરૂતો મયમાફદત હોય છે. આરોગય ક્ષતે્રમધાં પીએિઆઇ યોજના 
આત્મનનભ્ણર ભારતના નનમમારના સકંલપન ેમજબૂત કરી રહી છે. 
ટેકનોલોર્ દ્ારા ભવિષય માટે ્ ણ ભારત તૈયાર થઈ રહંુ 
છે
ભારતમધાં જ ે રીત ે ટેકનોિોજીન ે સશુાસન અન ે તમેધાં સધુારાનો 
આધાર બના્વ્વામધાં આ્વી રહ્ો છે તનેાથી નાગફરકો સશ્ત બની 
રહ્ા છે. ફડલજટિ ઇગનડયા અભભયાન ેભારતના સામાન્ય િોકોને 
ફડલજટિ ટેકનોિોજીથી જોડીન ે દેશની તાકાતન ે અનકે ગરી 
્વધારી દીધી છે. આજ ેદેશમધાં 130 કરોડ આધાર નબંર, 118 કરોડ 

મોબાઇિ સબસ્કાઇબસ્ણ, 80 કરોડ ઇન્રનટે રઝુસ્ણ,  આશરે 43 
કરોડ જનધન બેન્ક ખાતા છે. આટલુ ંમોટંુ કનકેે્ટડ ઇનફ્ાસ્ટ્્ચર 
વ્વશ્વમધાં બીજા ં કોઇ દેશમધાં નથી. ભારતમધાં સરકારી રેશનની 
સવુ્વધા હોય કે ્વહી્વટી કામકાજ માટે ટેકનોિોજીનો ઉપયોગ, 
સામાન્ય ભારતીય પર ત ે અનભુ્વી રહ્ો છે. રપુીઆઇનધાં 
માધયમથી કોઇ પર થિળે કોઇ પર સમય ેફડલજટિ િ્ેવડદે્વડમધાં 
ભારત વ્વશ્વમધાં તેની ઓળખ ઊભુ ંકરી રહુ ંછે. આ જ રીતે, ‘સબ 
કો ્વકેક્સન, મફુત ્વકેક્સન’ અભભયાન અતંગ્ણત ભારતે આ િખાય 
છે ત્ધાં સધુી 92 કરોડથી ્વધુ ડોઝ િગા્વી દીધા છે. આ રેકોડ્ણમધાં 
કોવ્વન ફડલજટિ પિટેફોમ્ણની મહત્વપૂર્ણ ભતૂમકા છે. આઝાદીના 
અમતૃકાળમધાં સ્વથિ ભારતનો માગ્ણ ભારતના મોટધાં સંકલપોને 
લસધ્ કર્વા અન ેમોટધાં સપનાન ેસાકાર કર્વા માટે ખબૂ જરૂરી 
છે. આ માટે બધધાંએ સાથે મળીન ેપોતાનધાં પ્યાસ ચાલ ુરાખ્વા 
પડશ ેઅન ેમફેડકિ કે્ષત્ર સાથે સકંળાયિેા તમામ વયક્ત, ડોક્ટર, 
પેરામેફડકિ, મફેડકિ સથંિાઓએ આ ન્વી વય્વથિાન ેઝડપથી 
અપના્વ્વી પડશ.ે n

n આધ્યનનક હેલ્થકેર જસસ્મ દ્ારા નાગરરકોન્યું સશકકતકરણ. 
નાગરરકો અન ેઆરોગયકમમીઓના આરોગય રેકોડ્મ  સ્યધી 
સરળતાથી પહોંચ

n ખાનગી આરોગય સેિા ક્ષતે્ર તનેી િાગીદાર હશ.ે હેલ્થકેર 
પ્રોિાઇડસ્મ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશ ેઅન ેજિાિદેહહતા 
િધશે

n આરોગય આઇડીઃ કોઇ વયકકતનો આરોગયનો રેકોડ્મ  રાખિા 
માટે મોિાઇલ અને આધાર નુંિર સાથે જોડાયેલ્યું એક 
વિશશષટ ઓળખપત્ર

n હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ રજીસ્્રીઃ રજીસ્ડ્મ  નસ્મ, ડોક્ટસ્મ, 
પેરામરેડકલની યોગયતા, અન્યિિ અને અન્ય માહહતીનો રેકોડ્મ  

n આરોગય સ્યવિધા રજીસ્્રીઃ દેશમાં ઉપલબ્ધ સરકારી અને 
ખાનગી આરોગય સ્યવિધાઓની માહહતી

n વયકકતગત આરોગય રેકોડ્મ  એસપલકેશનઃ આરોગય સે્્ય એપ 
સાથે સુંકળાયેલી કોઇ પણ વયકકતનો સેલ્ફ મનેજેડ હેલ્થ 
રેકોડ્મ

n લોકોની સ્યવિધા માટે ડોક્ટરો અન ેઆરોગય સેિાઓને સ્યલિ 
િનાિિામાં આિશ.ે

n આ સ્કીમ અુંતરરયાળ અન ેશહેરી વિસતારોના લોકોને મદદ 
કરશ.ે પાયાના સતરે રકફાયતી દરે આરોગય સેિાઓ ઉપલબ્ધ 
કરિામાં આિશ.ે   

n માહહતીની ગ્યપતતાન ેસિવોચ્ચ પ્રાથતમકતા આપિામાં આિશ.ે 

સુતવધ� એનો લ�ભ

દડસજટલ આરોગય તમશન 
અંગે િડાપ્ધાનનતું સંપૂણજી  
સંબોધન સાંભળિા માટે 
ક્તુઆર કોડ સે્ન કરો

ર�ષ્ટ્ર એ�યુષ્યમ�ન ભ�રત રડનજટલ તમશન
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n  નનણજીયઃ આત્મનનભજીર ભારતને પ્ોત્ાહન આ્િા માટે 
ઓટોમોબાઇલ અને ડ્ોન ઉદ્ોગ માટે પ્ોડક્શન શ્લન્ક્ડ ઇનસેશ્ન્ટિ

n  અસરઃ  તનેાથી ઓટો અન ેડટ્ ોન ઉદ્ોગન ેપ્ોત્સાહન મળશે. સાથે 
સાથ,ે આધનુનક, કાય્ણક્ષમ અન ેપયમા્વરર અનકુુળ ઓટોમોહટ્વ 
ટેકનોિોજીન ેપ્ોત્સાહન મળશે. આગામી પધાંચ ્વષ્ણમધાં રૂ. 26,058 
કરોડનુ ંપ્ોત્સાહ આપ્વામધાં આ્વશ.ે

n ઓટો સેક્ટર માટે ગ્રીન લસગ્નિ મળ્વાથી ભારતમધાં ઉચ્ ગરુ્વત્તા 
ધરા્વતા આધનુનક ઓટોમોહટ્વ ટેકનોિોજી ઉતપાદનોને પ્ોત્સાહન 
મળશે.

n 7.6 િાખથી ્વધુ િોકો માટે રોજગારીની ્વધારાની તકો પેદા થશે. 
પધાંચ ્વષયોમધાં રૂ. 42,500 કરોડથી ્વધનુુ ંનવંુ રોકાર અને રૂ. 2.3 િાખ 
કરોડનુ ંવધૃ્ધ્ગત ઉતપાદન થશ.ે

n ઇિમેક્ટટ્ક ્વાહનો અન ેહાઇડટ્ ોજન ઇંધર સેિ ્વાહનોન ેપ્ોત્સાહન 
મળશે. સ્વચ્છ ભારતને પ્ોત્સાહનની સાથે ભારતની ઉતપાદન 
ક્ષમતાઓનુ ંવ્વસતરર થશે. ્વગૈશ્વક ઓટોમોહટ્વ ્વપેારમધાં ભારતની 
હહસસદેારીમધાં વૃધ્ધ્ થશ.ે

n ઓટોમોહટ્વ સકે્ટર માટેની પીએિઆઇ સ્ીમ અન ેઅગાઉ  િોંચ 
કર્વામધાં આ્વિેી ‘એડ્વાન્સડ કેતમસ્ટ્ી સેિ’ (ACC)  ( રૂ.18,100 
કરોડ) અન ે‘ફાસ્ર એડોપ્શન ઓફ મનુેફે્ચરરગ ઇિેમક્ટટ્ક 
શહિકલ્સ’ (FAME) (રૂ.10,000 કરોડ) ન ેકારર ેભારત પરંપરાગત 
જી્વાશમ ઇંધર આધાફરત ઓટોમોબાઇિ ટટ્ ાસ્સપોટટેશન 

લસસ્મમધાંથી હરળફાળ કૂદકો િગા્વશે.

n ડટ્ ોન ઉદ્ોગને પ્ોત્સાહન અને અત્ાધનુનક ટેકનોિોજીને આ રીતે 
પ્ોત્સાહન મળશેઃ

n આગામી ત્રર ્વષ્ણમધાં રૂ. 5,000 કરોડથી ્વધનંુુ રોકાર આ્વશ.ે રૂ. 
15,000 કરોડથી ્વધનંુુ વધૃ્ધ્શીિ ઉતપાદન થશે. 10,000થી ્વધુ 
િોકોને રોજગારી મળશે.

n  નનણજીયઃ   રેલ ઇન્ફ્ાસ્્્ચરના મજબૂતીકરણની રદશામાં નીમચ-
રતલામ અન ેરાજકોટ-કાનાલૂસ રેલિ ેલાઇનનાં ડબલીકરણને 
મજૂંરી

n  અસરઃ આ પ્ોજકે્ટને આગામી ચાર ્વષ્ણમધાં પરૂો કર્વામધાં આ્વશ.ે 
આનાથી ગજુરાત અને મધયપ્દેશમધાં પ્્વાસીઓની અ્વરજ્વર અને 
માિની હેરફેર સરળ બની શકશે. આ ઉપરધાંત, કનેમક્ટવ્વટી, પય્ણટન 
અને સામાલજક-આર્થક વ્વકાસને પર પ્ોત્સાહન મળશે.

n  નનણજીયઃ બાળકોને સં્ ણજી ્ોષણ પરંુ ્ાડિા માટે મહતિનો 
નનણજીય લઈન ેશાળાઓમાં આગામી ્ાંચ િષજી માટે ્ીએમ ્ોષણ 
યોજનાન ેચાલુ રાખિા મંજૂરી.

n અસરઃ કુપોષર સામ ેિડ્વા માટે શક્ તમામ પ્યાસ કર્વા માટે 
પ્તતબધ્ કેનદ્ર સરકારે શાળાઓમધાં મધયાહન ભોજન માટે ચાિી 
રહેિી રાષટટ્ ીય યોજનાનંુ નામ બદિીને પ્ધાનમતં્રી-પોષર શક્ત 
નનમમાર યોજના કરુું છે.

n આ પધાંચ ્વષ્ણની મદુત માટે કુિ રૂ. 1.3 િાખ કરોડનંુ બજટે હશ.ે આ 
અતંગ્ણત દેશભરની સરકારી અને સરકારી અનુદાન મેળ્વતી 11.20 
િાખ શાળાઓના 11.80 કરોડ બાળકોને આ્વરી િ્ેવામધાં આ્વશ.ે 
કેનદ્ર સરકાર તમેધાં અનાજ પર રૂ. 45,000 કરોડનંુ ્વધારાનો ખચ્ણ 
ભોગ્વશે. િગભગ ત્રર િાખથી ્વધ ુશાળાઓમધાં પોષર ઉદ્ાન 
પહેિથેી જ વ્વક્સા્વ્વામધાં આવયા છે. પીએમ પોષરના અમિમધાં 
એફપીઓ અને મહહિા સ્વસહાય જૂથોને પર આ્વરી િ્ેવામધાં 
આ્વશે. n

કો ભબનોટન� નનણ્તય�ો

એ�ોટ�ોમ�ોબ�ઇલ એનો ડ�ોન ઉદ�ોગનો પ્ર�ોત્�હનઃ 
બ�ળક�ોન�ં િ�ોરણ મ�ટો તવશોર િહો લ

ભારતને આત્મનનભજીર બનાિિાની દદશામાં પ્ોડક્શન સલ્ક્ડ ઇનસેસન્વસ (PLI) સ્ીમ મહતિની ભૂતમકા ભજિી રહી 
છે. આ માટે, આ િષજીના સામાન્ બજટેમાં 13 સેક્ટસજી નક્ી કરીને રૂ. 1.97 લાખ કરોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી 
છે. આ તમામ સેક્ટર મળીને આગામી ્પાંચ િષજીમાં આશરે  રૂ.37.5 લાખ કરોડનતું િધારાનતું ઉત્પાદન અને એક કરોડ 
િધારાની રોજગારીનતું સજ જીન કરશે. કે્દ્ર સરકાર બાળકોને પૂરતા પ્માણમાં ્પોષણ પતુરં ્પાડિા માટે ્પણ સદક્ય છે. 
કે્દ્રરીય મંત્રીમંડળે ઓટોમોબાઇલ ઉદ્ોગ અને ડ્ોન ઉદ્ોગ માટે ્પીએલઆઇની જાહેરાત કરી, તો બાળકોના સંપૂણજી 

્પોષણ માટે શાળામાં ્પીએમ ્પોષણ યોજનાને ્પાંચ િષજી માટે ચાલતુ રાખિાની મંજૂરી આ્પી.
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 તવશ્વ િીએોમની એમોરરક� ય�ત્ર�

તવશ્વની પ્રગતત
ભ�રતની પ્રગતતમ�ં 

વિશ્વના દરેક આંતરરા્ટ્ીય મંચ ્પર આજ ેઆત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર ભારતની ગતુંજ સંભળાઈ 
રહી છે. કોવિડ બાદ વિશ્વની બદલાયેલી ્પદરસ્સ્તતમાં વિશ્વ હિે ભારતને એક નિી આશા ભરી 

નજરે જોઈ રહતું છે, તો 130 કરોડ દેશિાસીઓ આ આશાને ચદરતાથજી કરિાનો સંકલ્પ ધરાિે 
છે. સપટેમબરમાં િડાપ્ધાને 65 કલાકના અમેદરકા પ્િાસ દરતમયાન 24 બેઠકો કરી, તો સંરતુ્ત 
રા્ટ્ના મંચ ્પરથી ્પણ વિશ્વને અહેસાસ કરાવયો કે વિશ્વની પ્ગતત ભારતની પ્ગતતમાં સમાયેલી 

છે અને આ સંદેશા સાથે તેમણે રતુએન જિેી િૈશ્શ્વક સંસ્ામાં ્પદરિતજીન ્પર ્પણ ભાર મતુક્ો.

ધમાર છે, તો મારો દેશ અમર છે. વ્વશ્વ 
યાદ કરે તો મારા દેશને યાદ કરે, 
મારા દેશના ભવ્વષયન ે જૂએ, મારા 
દેશ માટે વ્વશ્વ ગ્વ્ણથી કહે કે એક 

એ્વો દેશ છે જ ે માન્વ કલ્ારનો રસતો બતા્વી શકે છે. 
વ્વશ્વન ેસમસયાઓમધાંથી બહાર િા્વ્વાનુ ંસામરય્ણ આ દેશની 
ધરતીમધાં છે.” ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીના આ માત્ર શબ્ો નથી, 

સંરતુ્ત રા્ટ્માં 
િડાપ્ધાનનતું સંપૂણજી 
સંબોધન સાંભળિા માટે 
ક્તુઆર કોડ સે્ન કરો

“નન



પર ભારતન ે વ્વગશ્વક િીડર બના્વ્વાનો સકંલપ છે. 
સ્વામી વ્વ્ેવકાનદેં ભારતન ે વ્વશ્વ ગુરૂ બના્વ્વાનુ ંસ્વપ્ન 
જોરુ ં હતુ ં પર તને ે સાકાર કર્વાની પહેિ ્વડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોદીએ 2014મધાં સત્તામધાં આ્વતાની સાથે 
જ શરૂ કરી દીધી હતી. વ્વશ્વની નજરમધાં નરેનદ્ર મોદી 
સરકારનુ ંવ્વઝન ભતૂકાળ કરતધાં અિગ છે. આ સદીની 
સૌથી મોટી મહામારીના સમયમધાં ભારતે 150થી ્વધુ 
દેશોની મદદ કરી અન ે કોવ્વડના મશુકેિ સમયમધાં 
વ્વશ્વ ગુરૂ તરીકે ભારતે સમગ્ર વ્વશ્વન ેપોતાની શક્ત 
બતા્વી એટલુ ં જ નહીં, સમસયાનો ઉકેિ િા્વ્વાનો 
ભરોસો પર આપયો. સં્વાદ, સન્ાન, સહયોગ, શધાંતત 
અન ે સા્વ્ણભૌતમક સમધૃ્ધ્ના પધાંચ લસધ્ધાંતો પર 
આધાફરત ્વડાપ્ધાન મોદીની વ્વદેશ નીતતન ે કારરે 
જી-20થી િઈન ે ્્વાડ સધુી, એસસીઓથી િઈને 
ઇર ુ સતમટ, આલસયાનથી િઈન ે ઇસ્ન્ણ ઇકોનોતમક 
ફોરમ સધુી દરેક આતંરરાષટટ્ ીય મચં પર ભારતની ગુજં 
સભંળાઈ રહી છે. સ્વતતં્રતા બાદ પ્થમ ્વાર દેશના 
કોઇ ્વડાપ્ધાન ે સરું્ત રાષટટ્  સિામતી પફરષદની 
અધયક્ષતા મેળ્વ્વાનુ ંગૌર્વ હધાંસિ કરીન ેસાબબત કરી 
દીધુ ં છે કે હ્વ ેત ેમોટી ્વગૈશ્વક જ્વાબદારી નનભા્વ્વા 
માટે તયૈાર છે. ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીનુ ં તમશન એ્વા 
ભારતના નનમમારનુ ં છે જ ે સશ્ત, આધુનનક અને 
આત્મનનભ્ણર હોય, જ ેવ્વશ્વ માન્વતા માટે મદદરૂપ હોય. 
આ કારરસર જ 22-25 સપટેમબર સધુી ્વડાપ્ધાન 
મોદીનો અમેફરકા પ્્વાસ અત્તં સફળ રહ્ો. સરંુ્ ત 
રાષટટ્ના મંચ પરથી તમેરે વ્વશ્વન ેસપષટ શબ્ોમધાં કહી 
દીધુ ં કે ભારત વ્વશ્વનુ ં નતેતૃ્વ કર્વા તયૈાર છે કારર 
કે સાચા અથ્ણમધાં ઉતૃ્ષટ માન્વ સસંાધનથી સજજ 
ભારતના વ્વકાસ દ્ારા જ વ્વશ્વનો વ્વકાસ અને કલ્ાર 
શક્ છે.    
ભારતનંુ માનિ સંસાધન, વિશ્વની તાકાત
સરંુ્ ત રાષટટ્ના મચં પરથી ્વડાપ્ધાન ે ભારતની 
વ્વશાળ ્વસતતને વ્વશ્વ માટે એક માન્વ સંસાધન 
ગરાવરંુ. િોકતંત્રની જનની ગરાતા ભારતની મહાન 
પરંપરાનો ઉલિખે કરતા ્વડાપ્ધાન ેઆઝાદીના 75મા 
્વષ્ણમધાં પ્્વશેન ે વ્વવ્વધતા અન ે મજબતૂ િોકશાહીની 
ઓળખ ગરા્વી. તેમર ે જરાવરુ ં કે, આ એ્વો દેશ 
છે જનેી ડઝનબધં ભાષાઓ, સેંકડો બોિીઓ છે, 
અિગ અિગ રહેરીકરરી, ખારીપીરી છે, જ ેજી્વતં 
િોકશાહીનુ ંસૌથી મોટંુ ઉદાહરર છે. તમેરે જરાવરુ ં
કે, આજ ેવ્વશ્વની દર છઠ્ી વયક્ત ભારતીય છે. જ્યારે 

ભ�રત-એમોરરક� રદ્િક્ીય બોઠક

રહન્દ-પ્રશ�ંત એનો વોિ�ર સરહત 
એનોક જરૂરી મુદ્� િર વ�ત

િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદી અન ેઅમેદરકન રા્ટ્્પતત જો બાઇડેન ેબનં ેદેશો િચ્ે 
નદ્્પક્ષીય િાતચીતની આગિેાની કરી. વિદેશ સચચિ હષજીિધજીન શકૃગંલાનાં 

જણાવયા અનતુસાર ઓિલ ઓદફસમાં બનં ેનતેાઓની મતુલાકાત 60 તમનનટની 
જગયાએ 90 તમનનટથી િધતુ સમય ચાલી. રા્ટ્્પતત બાઇડેને સરંક્ષણ 

સબંધંોન ેમજબતૂી આ્પિા ્પર અન ેએક મહતિના સરંક્ષણ ભાગીદાર તરીકે 
ભારત પ્ત્ ેઅ્ટૂ પ્તતબધ્ધતાની પતુષ્ટ કરી.

રાષટ્્મત બાઇડેને કહું
n મને વિશ્વાસ છે કે અમેરરકા-િારતના સુંિુંધો અનેક િૈનશ્વક પડકારોનો 

ઉકેલ લાિિામાં મદદ કરી શકે છે. 2006માં મેં કહ્યું હ્્યું કે 2020 
સ્યધીમાં િારત-અમેરરકા વિશ્વના સૌથી િધ્ય ગાઢ દેશો હશે. 

n િાઇડેને તેમની મ્યુંિઇ મ્યલાકાતને યાદ કરી. એ સમયે તેઓ અમેરરકાના 
ઉપરાષટ્રપતત હતા. 

n િુંને દેશો િચ્ચેના સુંિુંધોને મજબૂત કરિા, સિતુંત્ર અને ખ્યલલા હહ્દ-
પ્રશાંત ક્ષેત્ર માટે, કોવિડ-19 અને જળિાય્ય પરરિત્મન સ્યધીની દરેક 
િાિત માટે હ્યું  તતપર છ્ય ું .

િડાપ્ધાન મોદીએ કહંુ
n પદ સુંિાળયા િાદ તમે કોવિડ, જળિાય્ય પરરિત્મન અને કિાડ િિેા 

મ્યદ્ાઓ પર ધયાન આપય્યું.

n મહાત્મા ગાંધી હું મેશા કહેતા હતા કે આપણે આ ગ્રહના ટ્રસ્ી છીએ. આ 
િાિના જ િારત-અમેરરકા િચ્ચના સુંિુંધો મજબૂત કરશે.

n િારત-અમેરરકા િચ્ચે િેપારન્યું પોતાન્યું મહતિ છે. આ દાયકામાં આપણે 
એક િીજાને િેપારના ક્ષેત્રમાં મદદ કરી શકીએ છીએ. 

n િારતને એિી અનેક ચીજોની જરૂર છે, િ ેઅમેરરકાની પાસે છે. િારત 
પાસે એિી અનેક ચીજો છે િ ેઅમેરરકાને કામ આિી શકે છે. 

ભારત-અમેદરકા નદ્્પક્ષીય 
મંત્રણા દરતમયાન િડાપ્ધાનનતું 
સંબોધન સાંભળિા માટે 
ક્તુઆર કોડ સે્ન કરો
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ભારતીયોની પ્ગતત થાય છે ત્ારે વ્વશ્વના વ્વકાસન ેપર ગતત મળે 
છે. તેમર ેજરાવરુ ંકે, “જ્યારે ભારત આગળ ્વધે છે ત્ારે વ્વશ્વ 
પર આગળ ્વધ ેછે. જ્યારે ભારત સધુારા કરે છે ત્ારે દુનનયા પર 
બદિાઈ જાય છે.” તમેરે આત્મનનભ્ણર ભારત અભભયાનની આ 
ભા્વનાથી પ્રેાઈન ેઆગળ ્વધ્વાનો મંત્ર બતાવયો, જનેાથી ભારત 
વ્વશ્વનંુ િોકતધાંવત્રક અન ેભરોસમેદં પાટ્ણનર બની રહુ ંછે. 
કોવિડકાળમાં ભારત વિશ્વન ેમદદરૂ્ બનંુ
વ્વશ્વ કોવ્વડના સ્વરૂપમધાં 100 ્વષ્ણમધાં આ્વિેી સૌથી મોટી 
મહામારીનો સામનો કરી રહંુ છે. પર વ્વજ્ાન અન ેટેકનોિોજીનધાં 
કે્ષત્રમધાં ભારતમા થઈ રહેલુ ંઇનો્ેવશન વ્વશ્વ માટે મદદરૂપ સાબબત 
થઈ રહંુ છે. ભારતના િોકશાહી મલૂ્ો વ્વશ્વમધાં ્વસિેા ભારતીય 
મૂળનધાં ડોક્ટરો, ઇનો્ેવટસ્ણ, એસ્નજનનયસ્ણ, મેનજેસ્ણન ે માન્વતાની 
સ્ેવામધાં જોડાયેિા રહે્વાની પે્રરા આપે છે. કોરોના મહામારીએ 
વ્વશ્વને પર બોધપાઠ આપયો છે કે ્વગૈશ્વક અથ્ણતંત્રન ે હ્વ ે હજુ 
્વવૈ્વધયપરૂ્ણ બના્વ્વાની જરૂર છે. ્વડાપ્ધાન મોદીએ સરું્ત 

રાષટટ્  સંઘન ે જરાવરુ ં કે, કઈ રીત ે ભારતનુ ં ્વકેક્સન ફડલિ્વરી 
પિટેફોમ્ણ- કોવ્વન એક જ ફદ્વસમધાં કરોડો ્વકેક્સન રસી િગા્વ્વા 
માટે ફડલજટિ સહયોગ પરૂો પાડ્વામધાં સક્ષમ છે. તેમરે જરાવરુ ં
કે, સ્ેવા પરમો ધમ્ણઃન ે જી્વનાર ભારત મયમાફદત સસંાધનો છતધાં 
રસીના વ્વકાસ અને ઉતપાદનમધાં િાગી પડુ ં છે. ભારત ે વ્વશ્વની 
પ્થમ ડીએનએ રસી વ્વક્સા્વી િીધી છે, જને ે 12 ્વષ્ણથી ્વધુ 
્વયના િોકોને િગા્વી શકાય છે. ્વડાપ્ધાન ેજરાવરુ ંકે ભારતના 
્વજૈ્ાનનકો કોરોનાની નસેિ ્વકેક્સન (નાકમધાંથી િ્ેવાની રસી)નધાં 
ઉતપાદનમધાં પર વયસત છે. માન્વતા પ્ત્ ેપોતાની ફરજન ેસમજીન ે
ભારત ેફરી એક ્વાર વ્વશ્વના જરૂફરયાતમદંોન ેરસી આપ્વાનુ ંશરૂ 
કરી દીધ ુછે. તમેરે વ્વશ્વના રસી ભારત આ્વીન ેરસીનુ ંઉતપાદન 
કર્વા ઉતપાદકોન ેઆમતં્રર પર આપરુ.ં તમેર ેજરાવરુ ંકે, વ્વજ્ાન 
આધાફરત અભભગમન ે મજબતૂ કર્વા માટે ભારત વયા્વહાફરક 
શશક્ષરન ે પ્ોત્સાહન આપી રહંુ છે. એટિધાં માટે હજારો અટિ 
ટેન્કરરગ િબે ખોિ્વામધાં આ્વી છે, ઇનકબેુટસ્ણ બના્વ્વામધાં 

તવશ્વશ�ંતત-સલ�મતી સરહતન�ં 
એનોક મુદ્ો  વ�તચીત

ક્�ડ દોશ�ોની બોઠક 

n િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ શ્યરિિાર, 24 સપટેમિરે ચાર દેશો-
િારત, જાપાન, ઓસ્્રે જલયા અને અમેરરકા કિોરડ્રલેટરલ 
જસક્ોરરટી ડાયલોગમાં પણ િાગ લીધો.

n કિાડની િે્ઠકમાં િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીની સાથે અમેરરકાના 
રાષટ્રપતત જો િાઇડેન, જાપાનના િડાપ્રધાન યોશશહહદે સ્યગા અને 
ઓસ્્રે જલયાના િડાપ્રધાન સ્કોટ મોરરસને િાગ લીધો. િે્ઠકમાં 
ઉદઘાટન િાષણ આપતા િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ કહ્યું-

n કિાડ એક ’ફોસ્મ ફોર ગલોિલ ગ્યડ’ની િમે કામ કરશે. મને 
વિશ્વાસ છે કે કિાડમાં અમારો સહયોગ હહ્દ-પ્રશાંતની સાથે 
સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતત અને સમૃધ્ધ્ધ સ્યનનજચિત કરશે.

n કિાડ િેક્ક્સન પહેલથી ઇ્ડો-પેજસરફક દેશોને મદદ મળશે.

n કિાડે સમાન લોકશાહી મૂલ્ોની સાથે આગળ િધિાનો નનણ્મય 
કયવો. કિાડ સપલાય ચેઇન, િૈનશ્વક સલામતી, જળિાય્ય પરરિત્મન 
અને કોરોના મહામારી િિેા અનેક મ્યદ્ાઓ પર સાથે મળે કામ 
કરી રહ્યું છે.

n ચારેય કિાડ દેશ િારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રની મદદ માટે 2004ની 
સ્યનામી િાદ પ્રથમ િાર મળયા હતા.

્િાડ સમૂહની બેઠકમાં િડાપ્ધાનનતું 
સંપૂણજી સંબોધન સાંભળિા માટે 
ક્તુઆર કોડ સે્ન કરો. 
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આવયા છે અન ે એક મજબૂત સ્ાટ્ણ -અપ ઇકોલસસ્મ વ્વકક્સત 
થઈ છે. આઝાદીના 75 ્વષ્ણના પ્સગેં ભારત એ્વા 75 સટેેિાઇટને 
અતંફરક્ષમધાં મોકિ્વાની યોજના ધરા્વ ેછે જને ેભારતીય વ્વદ્ાથમીઓ 
શાળા-કોિજેોમધાં બના્વી રહ્ા છે.
 િશૈ્શ્વક મંચ ્ર છિાઇ ભારતની ઉ્લસ્ધિઓ
્વડાપ્ધાન ે વ્વશ્વન ેએ અનભુતૂત કરા્વી કે ભારતીય િોકશાહીના 
મૂયળયધાં એટિધાં મજબૂત છે કે એક નાનો છોકરો જ ેરેિ્વ ેસે્શનના 
ટી-સ્ોિ પર વપતાની મદદ કરતો હતો, ત ે આજ ે ચોથી ્વાર 
ભારતના ્વડાપ્ધાન તરીકે સરંુ્ ત રાષટટ્ની સાધારર સભાને 
સંબોધધત કરી રહ્ો છે. સૌથી િધાંબા સમય સધુી ગજુરાતના 
મુખ્યમંત્રી અન ે છેલિધાં સાત ્વષ્ણથી ભારતના ્વડાપ્ધાન તરીકે 
20 ્વષ્ણથી દેશ્વાસીઓની સે્વા માટે ખદુન ેસમર્પત કરી દીધી છે. 
તેમર ે જરાવરુ ં કે, ભારતની િોકશાહી આજ ે પંફડત દીનદયાળ 
ઉપાધયાયની આર્થક ફફિોસોફીન ે સમર્પત છે, જ્યધાં છે્વાડાના 
મારસ સધુી વ્વકાસનધાં ફળ પહોંચી રહ્ા છે. સમાન રીતે સ્વ્ણનો 
વ્વકાસ આજ ેન્વા ભારતની પ્ાથતમકતા છે. એટિધાં માટે જ છેલિધાં 
સાત ્વષ્ણમધાં ભારત ે 43 કરોડથી ્વધુ િોકોને બેસન્કગ વય્વથિા 
સાથ ેજોડ્ા છે, જઓે અત્ાર સધુી તેનાથી ્વધંચત હતા. આ રીત,ે 
36 કરોડથી ્વધ ુિોકોને ્વીમા સરુક્ષા ક્વચ મળરુ ં છે, જ ેપહેિધાં 
આ અંગ ે વ્વચારી પર શકતા નહોતા. િગભગ 50 કરોડથી 
્વધ ુ િોકોને મફતમધાં સાર્વારની સવુ્વધા આપીન ે ભારત ે તમેને 
ગરુ્વત્તાસભર આરોગય સે્વા સાથે જોડ્ા છે. ભારત ેત્રર કરોડ 
પાકા ઘરો બના્વીન ે બઘેર પફર્વારોન ે પોતાના મકાનના માલિક 
બનાવયા છે. પ્દૂયષત પારી માત્ર ભારત જ નહીં, સમગ્ર વ્વશ્વ અને 
ખાસ કરીન ેગરીબો અન ે વ્વકાસશીિ દેશોની મોટી સમસયા છે. 
પર ભારતમધાં આ પડકારનો સામનો કર્વા માટે 17 કરોડથી ્વધુ 
ઘરો સધુી પાઇપ દ્ારા સ્વચ્છ પારી પહોંચાડ્વાનુ ંઅભભયાન શરૂ 
કર્વામધાં આવરુ ં છે. વ્વશ્વની મોટી મોટી સથંિાઓએ એ માનંુ 
છે કે કોઇ પર દેશના વ્વકાસ માટે ત્ધાંનધાં નાગફરકો પાસ ેજમીન 
અને ઘરના તમિકત અધધકારો એટિે કે માલિકીનો રેકોડ્ણ  હો્વો 
બહુ જરૂરી છે. વ્વશ્વનધાં મોટધાં મોટધાં દેશોમધાં એ્વધાં િોકોની સંખ્યા 
મોટી છે જમેની પાસ ેજમીન અન ેઘરના અધધકાર નથી. પર આજ ે
ભારતના છ િાખથી ્વધુ ગામોમધાં ડટ્ ોનથી મવેપગ કરા્વીને કરોડો 
િોકોને તેમનધાં ઘર અન ે જમીનનો ફડલજટિ રેકોડ્ણ  પૂરો પાડ્વામધાં 
આ્વી રહ્ો છે. 
આતંકિાદ સામે ઊંચો અિાજ
ભારત હંમેશા વ્વશ્વ શધાંતત અન ે સદભા્વનંુ હહમાયતી રહંુ છે. 
એટિધાં માટે જ ્વડાપ્ધાન ે રએુનની મહાસભાન ે સંબોધી ત્ારે 
તેમર ેકોઈ દેશનુ ંનામ ન િીધંુ. પર વ્વશ્વન ેસપષટ શબ્ોમધાં સદેંશો 
આપયો કે કોઈ દેશ પોતાની નાજુક સ્થિતતનો ઉપયોગ પોતાના 
સ્વાથ્ણ માટે એક સાધનની જમે ઉપયોગ કર્વાનો પ્યત્ ન કરે. 
તેમર ે અફઘાનનસતાનની ્વત્ણમાન પફરસ્થિતત અંગ ે વ્વશ્વનુ ં ધયાન 

દોરતા જરાવરુ ં કે, ત્ધાંના િોકો, મહહિાઓ અન ેબાળકોની સાથે 
સાથ ેિઘમુતીઓન ેપર મદદની જરૂર છે અને તમેધાં દરેક દેશોએ 
પોતાની ફરજ બજા્વ્વી જોઇએ. ્વડાપ્ધાન ે આતકં્વાદને આશ્રય 
આપનારા દેશોન ેચતે્વરી પર આપી કે જઓે આતકંન ેરાજકીય 
હધથયાર તરીકે ઉપયોગમધાં િઈ રહ્ા છે તમેરે એ સમજવુ ંજોઇએ કે 
આતકં્વાદ તમેનધાં માટે પર એટલંુ જ જોખમ છે. એ સનુનલચિત કરવું 
બહુ જરૂરી છે કે અફઘાનનસતાનની ધરતીનો ઉપયોગ આતકં્વાદ 
ફેિા્વ્વા અન ેઆતકંી હૂમિાઓ માટે ન થાય. દફરયાઇ માગ્ણ અને 
સસંાધનોનો સાચો ઉપયોગ કર્વા પર ભાર મકૂતા ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર 
મોદીએ જરાવરંુ કે, ત ેઆતંરરાષટટ્ ીય ્વપેારની િાઇફિાઇન પર છે, 

એમોરરક�ન�ં ઉિર�ષ્ટ્રિતત 
કમલ� હો રરસ સ�થો બોઠક
િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ અમરેરકાના પ્રિાસ દરતમયાન 
23 સપટેમિરના રોજ િોશશગટન ડીસીમાં અમરેરકાના  
ઉપરાષટ્રપતત કમલા હેરરસ સાથે મુંત્રણા કરી. િુંન ેનતેાઓએ 
પોતપોતાના દેશમાં કોવિડ-19ની નસ્થતત પર ચચયા કરી, િમેાં 
ઝડપી રસીકરણને કારણ ેમહામારી રોકિા માટે હાલમાં ચાલી 
રહેલા પ્રયાસની સાથ ેસાથ ેજીિનરક્ષક દિાઓ, મરેડકલ અને 
હેલ્થકેર ઉપકરણોની સપલાય સ્યનનજચિત કરિાનો સમાિેશ 
થાય છે. િડાપ્રધાન ેઅક્ષય ઊજા્મન ેપ્રોત્સાહન આપિા માટે 
િારતનાં અથાક પ્રયાસો અન ે તાિતેરમાં જ શરૂ કરિામાં 
આિલેા નશેનલ હાઇડ્ર ોજન તમશન અુંગ ેચચયા કરી. િડાપ્રધાન 
મોદીએ અમરેરકન ઉપરાષટ્રપતત કમલા હેરરસન ે િારત 
આિિાન્યું આમુંત્રણ પણ આપય્યું.  

અમેદરકન ઉ્પરા્ટ્્પતત 
કમલા હેદરસ સાથે 
મંત્રણાનો વિદડયો જોિા 
માટે ક્તુઆર કોડ સે્ન કરો

 તવશ્વ િીએોમની એમોરરક� ય�ત્ર�
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જનેે વ્વસતાર્વાદની દોડથી બચા્વીન ેરાખ્વાનધાં છે. તમેરે જરાવરુ 
કે, આંતરરાષટટ્ ીય સમદુાય ેએક સરુમધાં અ્વાજ ઉઠા્વ્વો પડશ.ે 
સયંુ્ ત રાષટ્માં સુધારા જરૂરી
ભારતના મહાન કૂટનીતતજ્ આચાય્ણ ચારક્એ કહુ ં હતુ ં કે, 
“કાિાતત-ક્રમાત કાિ એ્વ ફિમ ્ વપબતત.।“ એટિે કે જ્યારે 
યોગય સમય ેયોગય કાય્ણ ન કર્વામધાં આ્વ ેતો સમય જ એ કાય્ણની 
સફળતાન ેસમાપત કરી દે છે. આ ઉક્તન ેટધાંકતા ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર 
મોદીએ જરાવરંુ કે, સરું્ત રાષટટ્એ ખુદન ે પ્ાસગંગક બના્વી 
રાખ્વી હોય તો તરેે પોતાની અસરકારકતા ્વધાર્વી પડશ ેઅને 
વ્વશ્વસનીયતાન ે ્વધાર્વી પડશ.ે તમેરે રએુના મચં પરથી કહું 

કે આજ ેઆ સથંિા પર અનકે પ્કારના સ્વાિ ઊભા થઈ રહ્ા 
છે. વ્વશ્વના અનકે ભાગોમધાં ચાિી રહેિા પ્ોક્સી ્વોર, આતકં્વાદ 
અન ેઅફઘાનનસતાનના સકંટે આ સ્વાિોન ે્વધારે પેચીદા બના્વી 
દીધા છે. ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીએ એમ પર જરાવરંુ કે, કોવ્વડ 
જ્ેવી મહામારી અન ેઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનસે રેસન્કગ અંગ ે્વગૈશ્વક 
ગ્વન્ણસ્સ સાથ ેસકંળાયિેી સથંિાઓએ દાયકાઓનધાં પફરશ્રમથી 
બનિેી પોતાની વ્વશ્વસનનયતાન ે નકુસાન પહોંચાડુ ં છે. આ 
સ્થિતમધાં, રએુન ે ્વગૈશ્વક સ્થિતતના સદંભ્ણમધાં મજબૂત બના્વ્વાની 
જરૂર છે. ્વડાપ્ધાન ેવ્વશ્વાસ વય્ત કયયો કે વ્વશ્વન ેસ્વથિ, સરુશક્ષત 
અન ેસમધૃ્ બના્વ્વાથી જ વ્વશ્વમધાં શધાંતત અન ેસૌહાદ્ણ ્વધશ.ે n

જિ�નન� વડ�પ્રધ�ન સુગ� ય�ોશીરહદો 
સ�થો બોઠક

એ�ોસ્ટોનલય�ન� વડ�પ્રધ�ન સ�ોટ 
મ�ોરરસન સ�થો બોઠક

જાપાનના િડાપ્રધાન સ્યગા યોશીહહદે સાથ ે િડાપ્રધાન મોદીની 
પ્રથમ સીધી મ્યલાકાત હતી. િુંને 
િડાપ્રધાનોએ િુંન ે દેશો િચ્ચનેા 
િહ્યપક્ષીય સુંિુંધોની સમીક્ષા કરી અને 
અફઘાનનસતાન સહહતનાં તાિતેરનાં 
િનૈશ્વક અન ે પ્રાદેશશક ઘટનારિમો પર 

વિચારોન્યું આદાનપ્રદાન કય્યું. તેમણ ે સિતુંત્ર, ખ્યલલા અન ે સમાિશેી 
હહ્દ-પ્રશાંત ક્ષતે્ર માટે પોતાની પ્રતતિધ્ધતાનો પ્યનરોચ્ચાર કયવો. િુંને 
િડાપ્રધાનોએ િુંન ેદેશો િચ્ચ ેિધતી જતી આર્થક િાગીદારીન્યું સિાગત 
કય્ય્મ અન ે મ્યુંિઇ-અમદાિાદ હાઇ સપીડ રેલ (MAHSR) પ્રોિકે્ટનાં 
સમયસર અમલીકરણન ે પ્રોત્સાહન આપિાની રદશામાં પ્રયાસો 
આગળ ધપાિિા પોતાની પ્રતતિધ્ધતાનો પ્યનરોચ્ચાર કયવો.

િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 23 સપટેમિરનાં રોજ િોશશગટન ડીસીમાં 
કિાડ લીડસ્મ શશખર સુંમલેન 
દરતમયાન ઓસ્્રે જલયાના િડાપ્રધાન 
સ્કોટ મોરરસન સાથે નદ્પક્ષીય 
િ્ેઠક યોજી. િ્ેઠક દરતમયાન, 

િુંન ે િડાપ્રધાનોએ નદ્પક્ષીય, ક્ષતે્રીય અન ે િનૈશ્વક મહતિના વિવિધ 
મ્યદ્ાઓ પર ચચયા કરી. તમેણ ેતાિતેરમાં જ યોજાયેલી પ્રથમ િારત-
ઓસ્્રે જલયા વિદેશ અને સુંરક્ષણ મુંત્રી 2+2 મુંત્રણા સહહત િુંન ેદેશો 
િચ્ચ ે નનયતમત રીતે કરિામાં આિી રહેલાં ઉચ્ચ સતરીય વિચાર 
વિમશ્મ પર સુંતોષ વયકત કયવો. િુંન ે િડાપ્રધાનોએ અરસપરસ 
િલાઈ અન ેખ્યલલા, મ્યકત, સમધૃ્ધ અન ે નનયમ આધારરત િારત-
પ્રશાંત ક્ષતે્રને સમાન ઉદે્શથી આગળ િધારિા માટે ઘનનષ્ઠ સહયોગ 
ચાલ્ય રાખિાનો  સુંકલપ લીધો.

િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ અમરેરકાના પ્રિાસના પ્રથમ રદિસે પાંચ 
ટોચની કું પનીઓના સીઈઓ સાથે વયકકતગત મ્યલાકાત કરી. આ 
ઉદ્ોગપતતઓમાં જનરલ એટોતમક્સના વિિેક લાલ, એડોિીના 
શાંતન્ય નારાયણ, કિાલકોમના સીઇઓ રરિજચિયાનો આર એમોન, 
ફસ્્મ  સોલરના માક્મ  વિડમર અન ેબલેકસ્ોનના સ્ીફન એ શ્વાઝ્મમનેનો 
સમાિશે થાય છે. આ દરતમયાન, િડાપ્રધાન ે િારતમાં ઉપલબ્ધ 
તકોનો ઉલલખે કરીન ે તમેને રોકાણ િધારિા માટે પ્રોત્સાહહત 
કયયા. િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ આ િ્ેઠક દરતમયાન, િારતના 
ટેજલકમય્યનનકેશન અને ઇલકે્ટ્ર ોનનક્સ સેક્ટરમાં ઉપલબ્ધ રોકાણની 
વયાપક તકો પર ચચયા કરી. િ્ેઠકમાં ઇલેક્ટ્રોનનક્સ જસસ્મ રડઝાઇન 
એ્ડ મને્્યફેકચકરગ (ESDM) માટે તાિતેરમાં જ શરૂ કરિામાં 
આિલેી પીએલઆઇ સ્કીમની સાથ ે સાથ ે િારતમાં સમેીક્ડક્ટર 
સપલાય ચેઇન સાથ ેસુંકળાયલેા ઘટનારિમો અને િારતમાં સ્થાનનક 
નિીનીકરણ િાતાિરણ ઊભ્યું કરિા માટે જરૂરી રણનીતત િનાિિા 
પર પણ ચચયા થઈ.

અમકેડરકા પ્રવાસની મોટી સફળતાઃ 157 કલાકૃમતઓ અનકે 
પ્રાચીન વસતયુઓ લઇનકે વડિાપ્રધાન પાછા ફયયા
િડાપ્રધાન અમરેરકાથી 157 કલાકૃતતઓ અને પ્રાચીન િસ્્યઓ લઇને 
પાછા આવયા છે. આ કલાકૃતતઓમાં હહ્દ્ય ધમ્મ, િૌધ્ધ ધમ્મ અન ેિનૈ 

ધમ્મ સુંિુંધધત સાંસૃ્કતતક પ્રાચીન િસ્્યઓ અને 
મરૂ્તઓનો સમાિેશ થાય છે. મોટાં િાગની 
િસ્્યઓ 11મી સદીથી માંડીન ે14મી સદીની તથા 
ઇસસિસન પિૂ્મના સમયની ઐતતહાજસક પ્રાચીન 

િસ્્યઓનો સમાિેશ થાય છે. વિશ્વિરમાંથી આપણી પ્રાચીન િસ્્યઓ 
અન ે કલાકૃતતઓન ે પાછી લાિિાની રદશામાં મોદી સરકારના સતત 
પ્રયાસોન્યું આ પરરણામ છે. િડાપ્રધાન મોદી અને રાષટ્રપતત િાઇડેને 
સાંસૃ્કતતક િસ્્યઓની ચોરી, ગરેકાયદેસર િપેાર અન ેતસ્કરીનો સામનો 
કરિા માટેનાં પ્રયાસોન ેિધ્ય મજબૂત કરિા માટે પોતાની પ્રતતિદ્ધતાનો 
પ્યનરોચ્ચાર કયવો હતો.  

નવ� ભ�રતન� નનમ�્તણમ�ં સહય�ોગી બનશો તવશ્વની ટ�ોચની કંિનીએ�ો

 તવશ્વ િીએોમની એમોરરક� ય�ત્ર�
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લ�ોકશ�હીનો ર�ષ્ટ્રન�ો મંત્ર 
બન�વવ� સંસદ ટીવીન�ો પ્ર�રંભ

21મી સદી દૂરસંદેશાવયિહાર અને સંિાદ દ્ારા ક્ાંતતકારી ્પદરિતજીન લાિી રહી છે, ત્ારે ઝડ્પથી 
બદલાઈ રહેલી સ્સ્તતમાં તમદડયા અને ટીિી ચેનલોની ભૂતમકા ્પણ બદલાઈ રહી છે. સરકારે 
લોકસભા અને રાજ્સભા ટીિી ચેનલોનતું મજ જીર કરીને આઝાદીના અમકૃત મહોત્સિ િષજીમાં ‘સંસદ 
ટીિી’ નો પ્ારંભ કયયો છે. ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી છે અને લોકો સાંસદોની ્પસંદગી 
કરીને તેમને સંસદમાં મોકલે છે. એ જ રીતે સંસદ ટીિી ્પણ લોકશાહી અને જનતાની સમસયાને 
િાચા આ્પે અને તેનો અિાજ બની રહે તેિો પ્યાસ છે.

રતીય સસંદ એટિે કે િોકશાહીનો અ્વાજ, જનેી 
સીડી પર 2014મધાં પગ મકૂતા પહેિધાં ્વડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોદી નતમસતક થયા હતા. આ તસ્વીર 

આજ ેપર સસંદની મહત્તાની યાદ અપા્વ ેછે. ્વીતિેધાં કેટિધાંક ્વષયોમધાં 
સંસદીય વય્વથિામધાં પફર્વત્ણનની સાથે સાથે કામકાજની ઝડપ અને 
પારદર્શતામધાં પર ્વધારો થયો છે. પર એ સમજવંુ જરૂરી છે કે 
સંસદીય વય્વથિાનો અથ્ણ માત્ર રાજકારર નથી, નીતતઓ પર છે, 
જ ેદેશની દશા અન ેફદશા નક્ી કરે છે. આ વ્વચાર સાથે ફેબુ્આરી 
2021મધાં િોકસભા ટી્વી અન ેરાજ્યસભા ટી્વીનુ ંમજ ્ણર કર્વાનો 
નનર્ણય િ્ેવામધાં આવયો અન ેસસંદ ટી્વી નામની ચેનિ શરૂ કર્વાની 
યોજના ઘડી. આમ, સસંદીય પરંપરા અન ેપ્રાલિન ેદેશની જનતા 
સુધી સચોટ રીતે પ્સતુત કર્વા માટે 15 સપટેમબરે આતંરરાષટટ્ ીય 

સંસદ ટીવીના કાય્ણક્રમ મયુખ્યતઃ 
આ ચાર શ્કેરીઓમાં િિકે

સુંસદ અને 
લોકશાહી 
સુંસ્થાઓમાં 
કામકાજ

ગિન્મનસ અને 
યોજનાઓ/ 
નીતતઓન્યું 
અમલીકરણ

િારતનો 
ઇતતહાસ 
અને 
સુંસૃ્કતત

સમસામયયક 
મ્યદ્ા, હહત, 
ચચતાઓ

01

03

02

04

સંસદ ટીવીર�ષ્ટ્ર  

ભા
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n  સંસદમેં આજ- ગૃહમાં િ-ેતે રદિસના એજ્ડાની માહહતી

n  હાઉસ હાઇલાઇટ્સ-સુંસદના િુંને ગૃહોના કામકાજની 
મહતિની માહહતી આપિામાં આિશે

n  એકં સત્- આ શૃુંખલા અુંતગ્મત િતાિિામાં આિશે કે 
કઈ રીતે તમામ ધમવોના સાર એકિીજાને જોડી રાખે છે.

n  ટ્ાનસફોર્મગ ઇશ્ન્ડયા- િદલાતા િારત પર 
ચચયા

n  ઇકોનોમી સૂત્-તેનાં દ્ારા જાણો કે સરકારની 
નીતત કેમ અને કેિી રીતે િનાિિામાં આિે છે

n  ટુ ધ ્ોઇન્ટ-તે આપને દેશની જાણીતી 
હસતીઓ સાથે રૂિર કરાિશે

n  ધ રડફેન્ડસજી-દેશની આુંતરરક, વયૂહાત્મક 
સલામતી નીતતઓ અને મ્યદ્ાઓને સરળ િાષામાં રજૂ 
કરશે

n  ઇમતહાસ-િારતીય સુંસૃ્કતતના સૂત્રઃ આપણા સમૃદ્ધ 
િારસા અને રફલોસોફીના ઊું ડાણથી પરરધચત કરાિશે

n  મેરી કહાની-મહહલા સાંસદોના સુંઘષ્મને જાણી શકશો

n  ઇશ્ન્ડયાઝ સ્ાટજીઅ્ જન્નઃ આ કાય્મરિમ દેશના ય્યિા 
ઉદ્ોગસાહજસકોથી પરરધચત કરાિશે.

n  ઇશ્ન્ડ્ેન્ડન્ટ ઇશ્ન્ડયા @75  -સિતુંત્રતાની 75મી િષ્મગાં્ઠ 
પ્રસુંગે કાય્મરિમોની શૃુંખલા તૈયાર કરિામાં આિી છે. 
અમર રિાંતત, યે િી નાયક, 75 માઇલસ્ોન આઝાદી કે, 
ધ ચે્જમેકસ્મ, 75 કાનૂન જીસને િારત કો રદશા દી િિેા 
કાય્મરિમોનો સમાિેશ થાય છે.

n  એસેમબલી રડબેટ્સઃ વિધાનસિાઓમાં રડિેટ અને 
રાષટ્ર ીય સતરે ચચયાસપદ મ્યદ્ાઓ રજૂ કરિામાં આિશે.

n  આ્કે સાંસદઃઆમાં સાંસદોના જીિન સાથે સુંકળાયેલા 
તમામ પાસાઓને વિગતિાર દશયાિિામાં આિશે.

n  ભારતકા રહેને િાલા હુઃ  આમાં દેશના ઇતતહાસ અને 
આપણી કલા-સુંસૃ્કતત સાથે સુંકળાયેલા તમામ 
પાસા રજૂ કરાશે

n  િાઇબ્રન્ટ ભારતઃ સપતાહની પ્રવૃનતિઓને 
આિરી લેિામાં આિશે.

n  અભભવયક્તઃ તેમાં કલા જગતની હસતીઓ 
દ્ારા કલાને વિગતિાર સમજાિિામાં આિશે

n  હેલધી ઇશ્ન્ડયાઃ બિમારીઓનો સામનો કરિા 
સલાહ આપિામાં આિશે

n  સ્ાટજી  ખેતીઃ કૃયષ ક્ષેત્રમાં થઈ રહેલા પ્રયોગો અને 
ઉપલનબ્ધઓ પર અનોખી પહેલ થશે

n  આટજી  ઓફ સાયનસઃ વિજ્ાન અને ટેકનોલોજીની 
દ્યનનયામાં થઈ રહેલી નિી શોધોથી માહહતગાર કરશે.

n  હેલો ઇશ્ન્ડયા રાઉન્ડ અ્ઃ દેશ અને દ્યનનયાિરના 
સમાચારો પણ સુંસદ ટીિી આપ્્યું રહેશે

n  ડેમોકે્રસી ઓફ ધ િરડજી ઃ િીજા દેશોની સુંસદમાં કયા 
મ્યખ્ય મ્યદ્ા ગાજ્યા અને િીજા લોકશાહી દેશોમાં કયા 
વિષયો ચચયામાં છે તેન્યું વિશલેષણ રજૂ કરિામાં આિશે.

n  આઇકોનનક સ્ીચઃ લઘ્ય વિરડયોની શૃુંખલા તમારા 
જ્ાનનો સ્ોત િનશે

િોકશાહી ફદ્વસ અન ેદૂરદશ્ણન ફદ્વસ પ્સગેં ઉપરાષટટ્પતત ્વેંકૈયા 
નાયડુ, ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી અન ે િોકસભાના અધયક્ષ ઓમ 
બબરિાએ આ ચનેિનો શભુારંભ કયયો.

વ્વશ્વની સૌથી મોટી િોકશાહી ભારતની જનતાન ે સમર્પત 
સંસદ ટી્વીનો પ્ારંભ આઝાદીના અમતૃ મહોત્સ્વ અતંગ્ણત 
કર્વામધાં આવયો છે, જ ેઆપરી સસંદની શ્રષેઠ પરંપરાન ેપ્ોત્સાહન 
આપ ેછે. સંસદ ટી્વી સસંદીય પ્વૃગત્તઓ અન ેમહત્વની માહહતીને 
અસરકારક રીત ેદેશના નાગફરકો સધુી પહોંચાડશ.ે આ ઉપરધાંત, બે 
ચનેિોના એકીકરરથી સસંાધનોનો સારી રીત ેઉપયોગ કર્વામધાં 
આ્વશે. આન ેકારરે ગરુ્વત્તામધાં નોંધપાત્ર સુધારો થશ,ે તો બીજી 
બાજુ ખચ્ણમધાં પર ઘટાડો થશ.ે ન્વા કાય્ણક્રમોની શંૃખિા િોકોને 
દેશનધાં સધાંસૃ્તતક, આર્થક, સામાલજક પાસાઓથી રૂબરૂ કરા્વ્વાની 

સાથ ેસાથ ેદેશની વ્વકાસ યાત્રાથી િઈન ે્વગૈશ્વક ્વત્ણમાન પ્્વાહોની 
માહીતી પર પરૂી પાડશ.ે આ પ્સગેં ્વડાપ્ધાન ેજરાવરુ ંકે, ભારત 
િોકશાહીની જનની છે, જયધાં િોકશાહી માત્ર એક વય્વથિા નહીં 
પર વ્વચાર છે. સસંદ ટી્વીની મહત્તા અગં ે્વડાપ્ધાનનુ ંકહેવુ ંહતું 
કે, જ્યધાં સારો અન ેતટથિ વ્વષય ્વસતુ હોય ત્ધાં િોકો પોત ેજ 
જોડાઇ જાય છે. આ ્વાત જટેિી તમફડયા પર િાગ ુપડે છે, એટિી 
જ દેશની સંસદીય વય્વથિાન ેપર િાગ ુપડે છે.  તમેરે  “કને્ન્ 
ઇઝ કનકે્ટ” નુ ંસતૂ્ર આપરુ.ં તમેનુ ંમાનવુ ં છે કે ગહૃની કાય્ણ્વાહી 
સાથ ે સામાન્ય મારસ ખુદન ેજોડે એ ખબૂ જરૂરી છે. આ વ્વચારને 
ધયાનમધાં રાખીન ેસસંદ ટી્વીનુ ંમાળખંુ તયૈાર કર્વામધાં આવરુ ં છે 
અન ે આ પ્યાસ ચોક્સપરે દેશની િોકશાહીની જડોને હજુ 
મજબૂત કરશ.ે n

સંસદ ટીવીન� ક�ય્તક્રમ

સંસદ ટીવીર�ષ્ટ્ર  
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ગો
્વાની દશ્ણના પેડનેકરે બાળપરથી જ વપતાને 
ખેતીમધાં મદદ કર્વાનું શરુ કરી દીધું હતું. પારંપફરક 
ખેતીમા નફો થતધાં દશ્ણના આ ક્ષેત્રમધાં જોડાઈ ગઈ. 

પર ગયા ્વષચે મહામારી દરતમયાન િોકડાઉન તેનધાં માટે ન્વી 
મુશકેિી િઈને આવરું. નાફરયેળની જ ે ખેતીમધાં તેને પહેિધાં 
સારો એ્વો નફો થતો હતો, તે અત્ંત ઓછો થઈ ગયો. અંતે, 
દશ્ણનાએ નાફરયેળના ફુડ પ્ોસેસસગ બબઝનેસમધાં ઝૂકાવરું. હ્વે 
તે નાફરયેળને સુકા્વીને તેમધાંથી નીકળતું તેિ ્વેચે છે. 300 
રૂવપયા  પ્તત લિટરના હહસાબે ્વેચાતા નાફરયેળના તેિે દશ્ણનાનો 

બબઝનેસ જમા્વી દીધો છે. ભારતીય કૃયષ સંશોધન પફરષદ 
(ICAR)મધાંથી તાિીમ િીધધાં પછી દશ્ણના હ્વે પોતાની ચાર 
એકર જમીન પર જ ્વમમી ક્પોસ્ બના્વ્વાથી મધાંડીને ડધાંગર, 
ટામેટા અને મરચા જ્ેવા પરંપરાગત પાકની ખેતી ઇનો્વેહટ્વ 
રીતે કરે છે. દશ્ણના કહે છે, “પારંપફરક ખેતીને બદિે આમધાં ્વધુ 
નફો છે. ્વળી કેનદ્ર સરકાર દ્ારા પ્ધાનમંત્રી ફકસાન સન્ાન 
નનધધ અને તાિીમ સહહતની મદદે મને ન્વો માગ્ણ દશમાવયો 
છે.” દશ્ણના સહહત અનેક િોકો વ્વજ્ાનને કૃયષ સાથે જોડીને 
ઇનો્વેશન દ્ારા ભારતને આત્મનનભ્ણર બના્વ્વાની ધગશ 

જળવ�યુ િરરવત્તન એનો કુિ�ોરણન� જળવ�યુ િરરવત્તન એનો કુિ�ોરણન� 
ગંભીર િડક�ર સ�મો િ�કની 35 નવી જત�ોગંભીર િડક�ર સ�મો િ�કની 35 નવી જત�ો

આરોગય, ઉદ્ોગ હોય કે ્પછી કકૃષષ. કે્દ્ર સરકાર ્પરં્પરાઓની જૂની પ્ણાલીન ેતોડીન ેવિજ્ાનને જોડીન ેભારતન ેઆત્મનનભજીર 
બનાિિાની દદશામાં આગળ િધી રહી છે. ખાસ કરીન ેકકૃષષ એવતુ ંક્ષતે્ર છે જમેાં ઇનોિશેનના આધાર ્પર પ્ગતતની અ્પાર સભંાિનાઓ 
રહેલી છે. તનેે ધયાનમાં રાખીન ેઅગાઉ બાયોફોર્ટફાઇડ જિેી ઉમદા િરેાઇટીનાં 70 ્પાકોનાં બીજ ખડૂેતોન ેઉ્પલબ્ધ કરિામાં આવયા 
હતા, જ્ારે િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીએ હિ ેવિષશ્ટ લાક્ષણણકતાઓ ધરાિતા ્પાકની 35 જાતો રા્ટ્ન ેસમર્્પત કરી છે. આ નિી જાતો 

જળિારતુ ્પદરિતજીનનાં ્પડકારનો સામનો કરિા સક્ષમ છે, તો બીર્ બાજતુ કતુ્પોષણન ેડામિા માટે ્પણ અસરકારક છે....

કૃતર ક્ોત્રનો ભોટર�ષ્ટ્ર

કૃતર ક્ોત્રમ�ં હવો તવજ્�નન�ો િણ સમન્વય
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ભારતીય કકૃષષ સશંોધન ્પદરષદે જળિારતુ ્પદરિતજીન અને કતુ્પોષણનાં ્પડકારોન ેદૂર કરિા માટે સક્ષમ વિશષે ગતુણો ધરાિતા ્પાકની જાતોને 
2021માં વિક્સિત કરી છે. િડાપ્ધાન ેદેશના ખડૂેતોને વિવિધ ્પાકોની જ ેનિી 35 જાત સમર્્પત કરી હતી તમેાં ચણાની એિી જાતનો સમાિશે થાય 
છે જ ેદતુષ્ાળ જિેી કતુદરતી આફતનો ્પણ આસાનીથી સામનો કરી શકશ.ે આ ઉ્પરાંત રોગ પ્તતકારક શક્તમાં િધારો કરતાં ચોખાની નિી જાતને 

્પણ િડાપ્ધાન ેખડૂેતોન ેસમર્્પત કરી હતી. ચોખા અન ેચણા ઉ્પરાંત િડાપ્ધાન ેબાજરી અન ેમકાઇ જિેા જાડા ધાનની નિી જાતો, િહેલાં ઉગે 
તિેા સોયાબીનની િેરાઇટીન ે્પણ દેશના ખડૂેતોને સમર્્પત કરી હતી. આ પ્સગં ેિડાપ્ધાન ેજળિારતુ ્પદરિતજીનની સમસયા પ્ત્ ે્પણ ઘરેી ચચતા 

વય્ત કરી હતી અન ેકહતુ ંહ્તુ ંકે જળિારતુ ્પદરિતજીનની સમસયા કકૃષષને તો ખરાબ રીત ેઅસર કરે જ છે, ્પયયાિરણ ્પર ્પણ અસર કરે છે.

n િીતેલાં 6-7 િષવોમાં ખેતી સાથે સુંકળાયેલા પડકારોના 
ઉકેલ માટે સાયનસ અને ટેકનોલોજીને ખેતી સાથે 
જોડિા પર પ્રાથતમકતા આપિામાં આિી રહી છે. 
ખાસ કરીને અમારું  ફોકસ િદલાતી ઋ્્યમાં નિી 
પરરનસ્થતતને અન્યક્યળ, િધ્ય પોષણય્યકત િીજો પર છે. 

n ગયા િષમે કોરોના સામેની લડાઈમાં આપણે જોય્યું કે, 
કઈ રીતે તીડના ઝૂુંડોએ અનેક રાજ્યોમાં ખેતરોમાં 
હૂમલો કયવો હતો. િારતે અનેક પ્રયાસો િાદ આ 
હૂમલાને અટકાિીને ખેડૂતોને િધ્ય ન્યકસાનનમાંથી 
િચાવયા હતા. 

n ખેડૂતોને પાણીની સ્યવિધા પૂરી પાડિા માટે અમે 
સસચાઇ પ્રોિક્ે્ટસ શરૂ કયયા હતા, દાયકાઓથી અટકી 
પડેલી આશરે 100 સસચાઇ યોજનાઓને પૂરી કરિાન્યું 
અભિયાન ચલાવય્યું. પાકને રોગોથી િચાિિા માટે  
અને િધ્ય ઉપજ મેળિિા માટે ખેડૂતોને નિી િેરાઇટીના 
િીજ આપિામાં આવયા.

n એમસપીમાં િધારા સાથે અમે ખરીદ પ્રરરિયામાં પણ 
સ્યધારો કયવો, િથેી િધ્યને િધ્ય ખેડૂતો તેનો લાિ મળી 
શકે. રિી સીઝનમાં 430 લાખ મેટ્ર ીક ટનથી િધ્ય 
ઘઉુંની ખરીદી કરિામાં આિી છે.

n ખેડૂતોને ટેકનોલોજી સાથે જોડિાથી અમે િેન્કો 

પાસેથી ધધરાણ લેિાન્યું િધ્ય સરળ િનાવય્યું. આિ ે
ખેડૂતોને િધ્ય સચોટ રીતે હિામાનની માહહતી મળી રહી 
છે. તાિતેરમાં જ, અભિયાન  ચલાિીને િે કરોડથી િધ્ય 
ખેડૂતોને રકસાન રેિરડટ કાડ્મ  આપિામાં આવયા છે.

n જળિાય્ય પરરિત્મનને કારણે િ ેનિા પ્રકારના જુ્ં ્યઓ, 
બિમારીઓ, મહામારીઓ આિી રહી છે, તેનાથી 
માણસ અને પશ્યઓનાં આરોગય પર મોટ્યું  જોખમ 
આિી રહ્યું છે અને પાક પર અસર પડી રહી છે. આ 
પાસાઓ પર સઘન સુંશોધન કરિાની જરૂર છે.

n જ્યારે વિજ્ાન, સરકાર  અને સમાજ સાથે મળીને કામ 
કરશે તો તેન્યું પરરણામ િધ્ય સારું  આિશે. ખેડૂતો અને 
વિજ્ાનીઓન્યું આવ્યું જોડાણ, નિાં પડકારોનો સામનો 
કરિામાં દેશની તાકાત િધારશે.

n ખેડૂતોને માત્ર પાક આધારરત આિક મેળિિાની 
પ્રથામાંથી િહાર લાિીને તેમને િેલ્્ય એરડશન અને 
ખેતીના અન્ય વિકલપો માટે પણ પ્રેરરત કરિામાં આિી 
રહ્ા છે.

n વિજ્ાન અને સુંશોધન દ્ારા હિે િાજરી સહહતનાં 
અનાજને હજ્ય વિક્ક્સત કરિાની જરૂર છે. દેશના અલગ 
અલગ િાગોમાં, અલગ અલગ જરૂરરયાતો પ્રમાણે 
તેને ઉગાડિાનો હે્્ય છે.

તવશોર ગુણ ધર�વતી િ�કની 35 જત�ોતવશોર ગુણ ધર�વતી િ�કની 35 જત�ો

વડ�પ્રધ�નનું સંબ�ોધનઃ ઊડતી નજરો...

ધરા્વે છે. કારર કે ્વષયોથી ચાિી આ્વતી ઘરેડને ઇનો્વેશન 
દ્ારા જ બદિી શકાય છે. ભારત છેલિધાં સાત ્વષયોમધાં આ 
જ રસતે આગળ ્વધી રહંુ છે. ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીએ 28 
સપટેમબરનધાં રોજ ICAR દ્ારા વ્વકક્સત પાકની વ્વશશષટ 35 
જાતોને રાષટટ્ને સમર્પત કરતા કહું, ''જ્યારે વ્વજ્ાન, સરકાર 
અને સમાજ સાથે મળીને કામ કરશે તો તેનધાં પફરરામ ્વધુ 
સારા આ્વશે. ખેડૂતો અને વ્વજ્ાનીઓનું આવું જોડાર ન્વા 
પડકારોનો સામનો કર્વામધાં દેશની તાકાત ્વધારશે. '' આ 

પાકની જાતોને ICARએ સઘન સંશોધન દ્ારા તૈયાર કરી છે, 
જનેધાં દ્ારા પાક પર જળ્વારુ પફર્વત્ણન અને કુપોષરની અસરને 
ઓછી કરી શકાશે. ્વડાપ્ધાને રાયપુરમધાં નેશનિ ઇન્સ્સ્ટ્ૂટ 
ઓફ બાયોિોજીકિ સ્ટ્ેસ મેનેજમેન્ના ન્વનનર્મત પફરસરનું 
િોકાપ્ણર કરુું. આ સંથિાની થિાપના જવૈ્વક સમસયાઓને દૂર 
કર્વા પાયાનું અને વરૂહાત્મક સંશોધન કર્વા, માન્વ સંસાધન 
વ્વક્સા્વ્વા અને નીતતવ્વષયક સહાયતા કર્વા કર્વામધાં 
આ્વી છે. n

િડાપ્ધાનનો સંપૂણજી સંિાદ 
સાંભળિા માટે ક્તુઆર 
કોડ સે્ન કરો

કૃતર ક્ોત્રનો ભોટર�ષ્ટ્ર
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સ�મ�ન્ય મ�ણસ�ોન� 
સિન�ની ‘ઉડ�ન’

બબ
હારના દરભંગાથી વ્વમાનમધાં પોતાના વપતા સાથે 
સ્વાર મુકંુદ ઝાએ તસ્વીર ફવિટ કરતધાં કહું, “હંુ 
મારા વપતા સાથે વ્વમાન પ્્વાસ કરી રહ્ો છંુ. 

આવું પ્થમ ્વાર બનું છે. દરભંગાને એરપોટ્ણ  આપ્વા બદિ 
તમારો આભાર મોદી જી.” ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદીએ મુકંુદની 
આ ફવિટનો જ્વાબ આપતા કહંુ, “આ જારીને ખુશી થઈ. અમે 
એરિાઇન સેક્ટરમધાં સંપક્ણ  અને સુવ્વધાઓ ્વધાર્વા પર 
કામ કરી રહ્ા છીએ. દરભંગા એરપોટ્ણ  બબહારની પ્ગતતમધાં 
મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહું છે. ” ્વધાંચ્વામધાં આ ્વાત 
ભિે નાની કે સામાન્ય િાગે પર ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી દ્ારા 
સામાન્ય મારસના સપનાને પૂરા કરનારી ‘ઉડાન’ યોજનાનધાં 
પફરરામે  ્વષયો સુધી રાહ જોયા બાદ દરભંગામધાં એરપોટ્ણ  

ચાલુ થઈ શકું છે. આજ ેડઝનથી ્વધુ ફિાઇટ સાથે દરભંગા 
અનેક રાજ્યો સાથે હ્વાઈ માગચે સીધું જોડાઈ ગરું છે. હ્વાઇ 
ચપ્પિ પહેરનારા ભારતના એ સામાન્ય મારસના સપનાની 
ઉડાન છે, જનેધાં દ્ારા માત્ર પધાંચ રૂવપયા પ્તત ફકિોમીટરના 
હહસાબે 500 ફકિોમીટર સુધીની વ્વમાન યાત્રા શક્ બની 
છે. હકીકત એ છે કે તમે ભારતમધાં ટેક્સી દ્ારા પ્્વાસ કરો તો 
પર પ્તત ફકિોમીટર 10 રૂવપયા ચૂક્વ્વા પડે છે. 

આ રીતે શરૂ થઈ ઉડાનનની શરૂઆત...
ભારતમધાં વ્વમાન વય્વહારને પ્ોત્સાહન આપ્વાની સાથે સાથે 
સામાન્ય નાગફરકનું વ્વમાન પ્્વાસનું સપનું પૂરંુ કર્વા માટે 
આઝાદીના 70 ્વષ્ણ બાદ 2016મધાં કેનદ્ર સરકારે પ્થમ ્વાર 
દેશની નેશનિ લસવ્વિ એવ્વએશન પોલિસીની જાહેરાત 

“જ ેસામાન્ માણસ હિાઇ ચપ્પલ ્પહેરીને ફરે છે, તે વિમાનમાં ્પણ 
ફરિો જોઇએ,” આ મારં સ્પનતું છે. એવતું િડાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદીએ 
એક િાર કહતું હ્તું. સામાન્ માણસના સ્પનાને સાકાર કરિા માટે 

િડાપ્ધાનની આ પ્તતબધ્ધતા હતી, જનેે કારણે દેશનો સામાન્ માણસ 
આજ ેમાત્ર રૂ. 2500માં વિમાન પ્િાસ કરી શકે છે.

‘ઉડ�ન’ની સફળત�ન� િ�ંચ વર્તફલોગશીિ સીમ 
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ઉડ�નની ય�ોજન� બ�દ શું બદલ�યું

કરી અને તેમધાં ઉડાન યોજનાને સૌથી મહત્વનધાં પાસા તરીકે 
સામેિ કર્વામધાં આ્વી. ઉડાન...એ ‘ઉડે દેશકા આમ નાગફરક’ 
(UDAN)નું ટંૂકંુ નામ છે. ઓક્ટોબર 2016મધાં આમ આદમીના 
આ સપના સાથે ઉડાન યોજનાની શરૂઆત કર્વામધાં આ્વી. 
એવપ્િ, 2017મધાં ઉડાન યોજના અંતગ્ણત ્વડાપ્ધાન નરેનદ્ર 
મોદીએ પ્થમ ્વાર લસમિાથી ફદલ્ીની ફિાઇટને િીિી 
ઝંડી આપી ર્વાના કરી હતી. ઉડાન યોજનાનો હેતુ નાના 

અને મધયમ શહેરોને મોટધાં શહેરો સુધી વ્વમાન સે્વા દ્ારા 
જોડ્વાનો છે. ઉડાન યોજનામધાં આશરે 500 ફકિોમીટરના 
અંતર માટે ફફક્સ્ડ વ્વગ એરક્રાફ્ટ દ્ારા એક કિાકની યાત્રા 
અથ્વા હેલિકોપટર દ્ારા અડધા કિાકની યાત્રાનું ભાડંુ રૂ. 
2500 નક્ી કર્વામધાં આવરું છે. રૂટ માટે વ્વમાન કંપનીઓ 
બોિી િગા્વે છે. જ ે કંપની સૌથી ઓછી સબલસડી માગે 
છે તેને કોન્ટ્ ાક્ટ આપ્વામધાં આ્વે છે. વ્વમાન કંપનીએ તેની 

n િષ્મ 2013માં નાગરરક ઉડ્ડયન મુંત્રાલયે િારતમાં વિમાન વયિહાર 
પર એક વિસ્ૃત અભયાસ કયવો. તેમાં એવ્યું સામે આવય્યું કે એર 
કનેક્ક્ટવિટી દેશના પસુંદગીના મોટાં શહેરો પૂરતી જ મયયારદત છે. 
તેનો લાિ નાના અને મધયમ શહેરોના લોકોને નથી મળી રહ્ો. 

n 2015-16નાં અભયાસમાં  તારણ નીકળય્યું કે 65 ટકા એર કનકે્ક્ટવિટી 
અન ે61 ટકા એર ટ્ર ારફક માત્ર છ મટે્ર ો શહેરોમાં જ કે્દ્રરીત છે. 

n પહેલાં દેશનાં છ મોટાં શહેરો સ્યધી જ એર કનેક્ક્ટવિટી મયયારદત 
હતી, પણ હિે તેનો 70 ટકા િાર નાના અને મધયમ શહેરો તરફ 
િળયો છે. 

n વિમાન વયિહાર િધિાથી એરલાઇનસનાં ઓપરેશનલ કોસ્માં 
12-13 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. સ્થાનનક વિમાન વયિહારમાં નાના 
શહેરોના પ્રિાસીઓની સુંખ્યામાં પાંચ ટકાનો િધારો થયો છે.

એગ�ઉ હવો

ત્રર પ્રકારનો ફાયદો તેનાથી કનેક્ક્વિટી સારી થઈ છે, તો ્યજીટન અને 
િે્ારની સાથે રોજગારને ્ણ પ્ોત્ાહન મળયું છે.

ર�ોજગ�ર વ્યવસ�ય

પય્મટનન ેપ્રોત્સાહન આપિા માટે 46 મહતિપૂણ્મ પય્મટન સ્થળોન ેઉડાન યોજના અુંતગ્મત પસુંદ 
કરિામાં આવયા છે. આગ્રા, ઉદેપ્યર, િારાણસી, ગોિા િિેા પય્મટન સ્થળો ઉપરાંત, પૂિવોતિરમાં 
અગરતલા-આઇઝોલ, શશલોંગ-કોલકતા, ગ્યિાહાટી-પેક્ોંગ, દીમાપ્યર-ઇમ્ાલ રૂટન ેપણ 
ઉડાન સાથ ેજોડિામાં આવયા છે. અમદાિાદમાં સાિરમતી રરિરરિન્થી સે્ચય્ય ઓફ ય્યનનટી 
જિા િોટર એરોડ્ર ોમની શરૂઆત કરિામાં આિી છે. ઉતિરાખુંડમાં ટેહરી ડેમ, તલેુંગાણામાં 
નાગાજ્ય ્મન સાગર ઉપરાંત આુંદામાન નનકોિારમાં િોટર એરોડ્ર ોમ િનાિિામાં આિી રહ્ા છે. 

િય્તટન

ઇન્રનેશનલ જસવિલ એવિએશન ઓગમેનાઇઝેશનના એક અહેિાલ 
પ્રમાણ ેસારી વિમાન સેિાન ેકારણ ેઅથ્મતુંત્રમાં ત્રણ ટકા અને રોજગારમાં 
6 ટકા િધારો થાય છે. િારતના નાના શહેરોમાં ઉડાન યોજના અુંતગ્મત 
િપેારને પણ લાિ થયો છે.

એરપોટ્મ  ઓપરેશન, એરરિાફ્ટ મઇેને્નનસ, એર ટ્ર ારફક કન્્ર ોલ અને 
ટેકનનકલ સ્ાફ િિેા ક્ષતે્રોમાં રોજગાર સિ ્મન થય્યું છે. ઉડ્ડયન ઉદ્ોગમાં 
એક વિમાન પર 100 કમ્મચારીઓનો રેશશયો ગણાય છે. એટલે કે એક 
િધારાની ફલાઇટ શરૂ થાય તો 100 લોકોન ેરોજગાર મળે છે.
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n ઉડાન યોજનના અુંતગ્મત અત્ાર સ્યધી ઉડાન 1, ઉડાન 
2, ઉડાન 3, ઉડાન 3.1, ઉડાન 4 અને ઉડાન 4.1ને મુંજૂરી 
આપિામાં આિી છે. યોજના અુંતગ્મત 70 એરપોટ્મની 
પસુંદગી કરિામાં આિી છે. હાલમાં પાંચ હેજલપોટ્મ  
સહહત 53 એરપોટ્મ  અને િે િોટર એરડ્ર ોમ દ્ારા 369 રૂટ 
પર વિમાન સેિા પૂરી પાડિામાં આિી રહી છે. ઉડાનમાં 
હેજલકોપટર અને સી-પલેન સેિાને પણ સામેલ કરિામાં 
આિી છે. 

n 11 ઓપરેટરો ઉડાન યોજના અુંતગ્મત સસતા િાડાંમાં 
હટરકટ ઉપલબ્ધ કરાિી રહ્ા છે. ઉડાન યોજના અુંતગ્મત 
23 સપટેમિર સ્યધીમાં 1,43,361 ફલાઇટ ઊડાન િરી ચૂકી 
છે. પ્રિાસીઓને સસતા િાડાંમાં હટરકટ મળે તે માટે સરકારે 
અત્ાર સ્યધી સિજસડી તરીકે રૂ. 1341 કરોડ આપયા છે.

સિન�ની શરૂએ�ત...

ભતવષ્યની ‘ઉડ�ન’
n અત્ાર સ્યધી લગિગ 72 લાખ લોકો ઉડાન યોજના 

અુંતગ્મત રકફાયતી દરમાં હિાઇ યાત્રા કરી ચૂક્ા છે. 
દેશના ક્યલ સ્થાનનક પ્રિાસીઓની સુંખ્યામાં નાના અને 
મધયમ શહેરોના એરપોટ્મનો હહસસો પાંચ ટકા િધયો છે.

n ઉડાન અુંતગ્મત િષ્મ 2024 સ્યધી 1000 નિા માગવો સાથે 
100 િધારાના એરપોટ્મન્યું સુંચાલન કરિામાં આિશે. 
30 હેજલપોટ્મ  અને સી-પલેન માટે 10 િોટર એરોડ્ર ોમ શરૂ 
કરિામાં આિશે. ઉતિર-પૂિ્મ રાજ્યોમાં 10 એરપોટ્મ  શરૂ 

કરિાની દરખાસત છે. 

n સું્્યજલત પ્રાદેશશક વિકાસ માટે આ યોજના અુંતગ્મત દેશના 
પાંચ િૌગોજલક વિસતારોમાં સમાન રીતે વિમાન સેિાન્યું 
વિસતરણ કરિામાં આિશે. 

n કૃયષ ઉડાન યોજનામાં કૃયષ ઉતપાદનોનાં હેરફેર માટે એર 
ટ્ર ાનસપોટટેશનની વયિસ્થા કરિામાં આિશે. આનાથી 
ઉતિર-પૂિ્મના રાજ્યો અને પછાત જિલલાઓને ફાયદો થશે.

ફિાઇટમધાં અડધી અથ્વા ઓછામધાં ઓછી ન્વ કે ્વધુમધાં ્વધુ 
40 સીટો રૂ. 2500મધાં બુક કર્વાની હોય છે. ઓછધાં ભાડધાંને 
કારરે વ્વમાન કંપનીઓને થતું નુકસાન સરકાર ્વાયેબબલિટી 
ગેપ ફનનડગ (VGF) નધાં સ્વરૂપમધાં સરકાર ભરપાઈ કરે છે. 
એરપોટ્ણ  ઓથોફરટી ઓફ ઇગનડયાએ પર ઉડાન સે્વા માટેની 
એરપોટ્ણ  ફી માફ કરી છે. તો રાજ્ય સરકારો સિામતી, 

્વીજળી અને અધ્ગમશમન જ્ેવી સુવ્વધાઓ મફતમધાં આપે છે. 
ગુજરાતના નાનકડધાં શહેરથી દેશના ્વડાપ્ધાન પદે પહોંચનારા 
પીએમ નરેનદ્ર મોદીની દ્રષષટને કારરે જ હ્વે દેશના મધયમ 
્વગ્ણનું વ્વમાન પ્્વાસનું સપનું પુરંુ થરું છે. ્વડાપ્ધાન મોદી કહે 
છે, “ઉડાને ભારતને વ્વશ્વના સૌથી ઝડપથી વૃધ્ધ્ કરી રહેિા 
એવ્વએશન માકટેટમધાં સામેિ કર્વામધાં મદદ કરી છે.” n
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ભારતના ઇતતહાસમધાં 16 
ઓક્ટોબરનો ફદ્વસ મહત્વનો 
છે, કારર કે આ ફદ્વસે અંગ્રેજો 

દ્ારા બંગાળના ભાગિાના નનર્ણયનો અમિ થયો 
હતો. ઇતતહાસમધાં આ વ્વભાજનને બંગ-ભંગના 
નામથી ઓળખ્વામધાં આ્ેવ છે. ભાગિા પાછળ 
િોડ્ણ  કઝ્ણનનો હેતુ બુિંદ બની રહેિા વ્વરોધને 
કચડ્વાનો જ નહોતો, પર મતભેદ ઊભા કરો 
અને રાજ કરોની ખંધી રમત રમ્વાનો પર હતો. 
ભાગિા પાડીને અરસપરસ મતભેદો ઊભા કરીને 
અંગ્રેજો ભારતમધાં ્વષયો સુધી પોતાનું શાસન ચાલુ 
રાખ્વાની ગંદી રમત રમ્વા માગતા હતા, પર 
બંગાળજ નહીં, સમગ્ર દેશ આ ઘટના સામે ઊભો 
થઈ ગયો. બંગ-ભંગની ઘટના ભારતના સ્વતંત્રતા 
સંગ્રામની એ્વી ઐતતહાલસક ઘટના છે, જરેે 
સ્વતંત્રતા આંદોિનને હ્વા આપી એટલું જ નહીં 
સ્વદેશીમધાં માનતા િોકોએ વ્વદેશી ચીજોની હોળી 
પર કરી. તે ભારતીયોની એકતાનું આંદોિન બની 
ગરું, જનેી ગુંજ બંગાળથી િઈને મહારાષટટ્ , ફદલ્ી 
અને દેશનધાં તમામ મોટધાં રાજ્યો સુધી ફેિાઇ 
ગઈ. બંગાળના ભાગિાએ જ ેરીતે દેશને જોડ્ો, 
સ્વદેશીની આહિેક જગા્વી એ જ રીતે આઝાદીના 
આ 75મા ્વષ્ણમધાં ફરી એક ્વાર 'ભારત જોડો'નધાં 
િક્ષ્યની સાથે દેશ આગળ ્વધી રહ્ો છે. 

અમૃત મહોત્િની શંૃખલામાં આ અંકમાં 
્ોતાનાં ર્િનાં બશ્લદાન આ્નારા કેટલાંક 
મહાન સેનાનીઓની ગાથા....

જોમન�ં મ�ટો મ�તૃભૂતમનું 
રહત સવ�ષોિરર હતું

ભારતનો સિતંત્રતા સંગ્ામ માત્ર આઝાદી માટે કોઇનાં વિરધ્ધ સંઘષજીની કહાની નથી, ્પણ માનિ ઇતતહાસની 
સૌથી અનદ્તીય ઘટના છે, જમેાં વિદેશી શાસન સામે લાખો લોકો એકઠાં થઈ ગયાં હતા. કોઇ ્પણ પ્કારના ધમજી, 
સંપ્દાય, જાતત કે જ્ાતતનાં ભેદભાિ િગર લોકોએ રા્ટ્હહતને પ્ાધાન્ આપરતું. આઝાદીના 75મા િષજીમાં અમકૃત 

મહોત્સિ આિા જ બસલદાનો અને સંઘષજી ગાથાને જાણિાનતું ્પિજી છે..

એ�ઝ�દીન�ો એમૃત મહ�ોત્વભ�રત

દેિ અાઝાદીના 75 વર્યના પટરપ્રેક્રમાં અાઝાદીનાે 
અમકૃિ મહાેત્સવ મનાવી રહાે છે, ત્ારે અાપણે 

અા અારાેજન સાથે જેડારેલા રહેવાનું છે, 
િેમાં જેિભેર ભાર લેવાનાે છે, સંકલ્પાેને રાદ 
કરવાના છે. અાપણાં બધાંનું અા કિ્યવ્ય છે. 

દેિના સ્વિંત્રિા સંગ્ામને ધાનમાં રાખિા િમે 
જે પણ કરિાે િે અમકૃિનાં ટીપાંની જેમ ચાેક્સ 
પતવત્ર હિે અને કરાેડાે ભારિીરાેના પ્રરાસથી 

બનાવવામાં અાવેલાે અમકૃિકંુભ અારામી વરાગે માટે 
પ્રેરણા બનીને ઉત્સાહ જરાવિે

-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31  ઓક્ટોબર, 202142

નનમ્ણિા દેશપધાંડે સપુ્લસધ્ ગધાંધી્વાદી કાય્ણકતમા, ચચતક, િશેખકા અને 
રાજ્યસભાનધાં સભય હો્વાની સાથ ે સાથ ે વ્વનાબા ભા્વનેી ભદૂાન 
ચળ્વળ સાથ ે પર જોડાયિેધાં હતા. 
માત્ર 23 ્વષ્ણની ઉંમરમધાં ભદૂાન ચળ્વળ 
સાથ ે જોડાયિેધાં નનમ્ણિા દેશપધાંડેએ 
વ્વનોબા ભા્વ ેસાથ ે દેશભરમધાં 40,000 
ફકિોમીટરની પદયાત્રા કરી હતી. 
નાગપરુમધાં વ્વમિા અન ે પરુુષોત્તમ 
યશ્ંવત દેશપધાંડેનધાં ઘરે જન્િેધાં નનમ્ણિાએ 
પોતાનંુ જી્વન સધાંપ્દાયયક સૌહાદ્ણને 
પ્ોત્સાહન આપ્વાની સાથ ે સાથે 
મહહિાઓ, આફદ્વાસીઓ અન ે્વધંચતોની 
સે્વામધાં અપ્ણર કરી દીધુ ં હતુ,ં જનેો હેતુ 
સામાલજક ન્યાય, ધમ્ણનનરપકે્ષતા અને 
સધાંપ્દાયયક સદભા્વ જાળ્વી રાખ્વાનો  
હતો. તેમરે આજી્વન શધાંતત અન ેઅહહસાના લસધ્ધાંતોનો પ્ચાર કયયો 
અન ેદશક્ષર એશશયામધાં અરસપરસની સદભા્વના થિાપ્વાની ફદશામધાં 
મહત્વપૂર્ણ ભતૂમકા નનભા્વી. તઓે સામાલજક સ્ેવાઓ દ્ારા જી્વનભર 
ગધાંધીચચધયા માગચે ચાિ્વા માટે સતત પ્યાસ કરતધાં રહ્ધાં. તઓે એવું 
પર ઇચ્છતા હતા કે સમાજ મહાત્મા ગધાંધીના આદશયો પર ચાિે. તઓે 
િખેનમધાં પર રસ ધરા્વતધાં હતધાં અન ે અનેક પસુતકો િખ્યધાં હતધાં. 
નનમ્ણિા દેશપધાંડે અપફરરીત હતધાં અન ેતમેન ેબ ે્વાર રાજ્યસભા માટે 
નોતમનેટ કર્વામધાં આવયા હતા. તેમન ે પદ્મવ્વભષૂરથી સન્ાનનત 
કર્વામધાં આવયધાં હતધાં.

કરમાટકના ફકટ્ટુર રાજ્યની રારી ચનેમમાએ 1857નધાં પ્થમ સ્વતતં્રતા 
સગં્રામના 33 ્વષ્ણ પ્ૂવચે અગેં્રજો વ્વરુધ્ બળ્વાનો બુગંગયો ફંૂક્ો 

હતો. એટિધાં માટે તમેને ભારતીય સ્વતંત્રતા 
સગં્રામનો ‘સ્વારનો તારો’ કહે્વામધાં આ્વે 
છે. રારી ચનેમમાએ પોતાની ્વીરતા અને 
સાહસના જોરે અગં્રજેોના દધાંત ખાટા કરી 
દીધા હતા. તમેનુ ં નામ ભારતના એ પ્થમ 
શાસકોમધાં સામિે છે જમેરે ફકટ્ટુરન ેઅગં્રજેોની 
ચુગંાિમધાંથી બચા્વ્વા માટે તમેનો સામનો કયયો 
હતો. ચનેમમાનો જન્ કરમાટકના બિેગા્વી 
લજલિામધાં નાનકડધાં ગામ કકાતીમધાં 23 
ઓક્ટોબર, 1778નધાં રોજ થયો હતો. મા-બાપે 
તમેન ેબાળપરથી જ ઘોડેસ્વારી, નનશાનેબાજી 
અન ે તિ્વારબાજી શીખ્વાડી હતી. તમેનધાં 

િગ્ન દેસાઇ ્વશંના રાજા મલિાસારજા સાથે થતધાં તઓે ફકટ્ટુરનધાં રારી 
બની ગયધાં. ફકટ્ટુર હાિમધાં કરમાટકમધાં છે. તમેનધાં પતુ્રનુ ંઅ્વસાન થતધાં 
એક બાળકન ેદત્તક િીધુ ંહતંુ અન ેતેન ેપોતાનો ્વારસદાર જાહેર કયયો. 
પર કપટી અગં્રજેોએ ચાિ રમી. તેઓ ‘ડોક્ટટ્ીન ઓફ િપે્સ’ અતંગ્ણત 
ફકટ્ટુરન ેપચા્વી પાડ્વા માગતા હતા. બંન ે્વચે્ સઘંષ્ણ થયો અને રારી 
ચનેમમાએ બહાદુરીપ્ૂવ્ણક અગેં્રજોનો સામનો કયયો. અતં,ે રારીની હાર 
થઈ અન ે તમેની ધરપકડ કરીન ે જિેમધાં પરૂ્વામધાં આવયા. જિે્વાસ 
દરતમયાન 21 ફેબુ્આરી, 1829નધાં રોજ તમેનુ ંઅ્વસાન થરુ.ં

એ�દશ્ત એનો સ�દગીનું પ્રતીક હત� એ�ચ�ય્ત નરોન્દ્ર દોવ

નનમ્તલ� દોશિ�ંડો ઃ ગ�ંધીવ�દી તવચ�રધ�ર� સ�થો 
સંકળ�યોલ�ં પ્રભસધધ સ�મ�નજક ક�ય્તકત�્ત

રકટુ્રની ર�ણી ચોનમ્�એો એંગ્ોજ 
શ�સનન�ો િ�ય�ો હચમચ�વી ન�ખ�ો હત�ો

જન્ઃ 19 ઓક્ોબર,1929  |  મૃતુઃ1 મે, 2008 જન્ઃ 23 ઓક્ોબર, 1778 | મૃતુઃ 21 ફેબ્ુઆરી, 1829

આચાય્ણ નરેનદ્ર દે્વ ભારતના અગ્રરી સ્વતંત્રતા સેનાની, વ્વદ્ાન, 
શશક્ષાવ્વદ અન ે સાહહત્મધાં રસ ધરા્વતા સમાજ્વાદી નેતા હતા. 
તમેનો જન્ 31 ઓક્ટોબર, 1889નધાં રોજ ઉત્તરપ્દેશનધાં સીતાપરુમધાં 
થયો હતો. તમેના વપતાનંુ નામ બળદે્વ પ્સાદ અને માતાનુ ં નામ 

જ્વાહરદે્વી હતંુ. કાશી વ્વદ્ાપીઠ 
સાથ ે જોડાયા બાદ આચાય્ણનંુ બબરુદ 
આજી્વન તેમનધાં નામ સાથ ે જોડાયલેું 
રહુ.ં દેશને સ્વતંત્ર જો્વાનંુ સપનુ ં તમેને 
સ્વતંત્રતા સંગ્રામમધાં ખેંચી િાવરુ ં અને 

અગં્રજેોન ેદેશનનકાિ કર્વા માટે સતત પ્યાસરત રહ્ા. તેમર ેમહાત્મા 
ગધાંધીની અસહકારની ચળ્વળ, મીઠધાંનો સત્ાગ્રહ અને ભારત છોડો 
આદંોિનમધાં સફક્રય રીતે ભાગ િીધો હતો અને અનેક ્વાર જિેમધાં પર 

ગયા. આચાય્ણજી કુશળ અને સાચા સત્ાગ્રહી હતા તથેી જ ગધાંધીજીએ 
તમેન ે‘રત્’ કહ્ા હતા.  કહે્વાય છે કે અલ્ાબાદના પ્્વાસ દરતમયાન 
પોતાના પ્ારંભભક જી્વનમધાં તઓે બાિગંગાધર તતિક, િાજપત રાય, 
બબપીનચંદ્ર પાિ, અરવ્વદ ઘોષ સહહતનધાં નતેાઓથી પ્ભાવ્વત હતા. 
દેશ આઝાદ થયા પછી પર દે્વ રાષટટ્ની સ્ેવામધાં મગ્ન રહ્ા અન ેતનેધાં 
ન્વનનમમાર માટે સતત કામ કરતા રહ્ા. આચાય્ણ નરેનદ્ર દે્વ ેઉત્તરપ્દેશ 
વ્વધાનસભામધાંથી રાજીનામુ ં આપીન ે માચ્ણ 1948મધાં સોશયલિસ્ 
પાટટીની રચના કરી હતી. આચાય્ણ નરેનદ્ર દે્વનુ ંજી્વન માન્વતા અને 
રાષટટ્  માટે સંઘષ્ણ, બલિદાન, પીડા અન ેસ્ેવાની ગાથા છે. 19 ફેબુ્આરી, 
1956નધાં રોજ તમેનુ ં અ્વસાન થરંુ. આચાય્ણ નરેનદ્ર દે્વમધાંથી પ્રેરા 
િઇન ે સ્વ્ણશશક્ષા અન ે રાષટટ્પ્મેના ગરુોન ે અપના્વ્વાની જરૂર છે. 
્વત્ણમાન કેનદ્ર સરકાર તમેનધાં પગિ ેચાિી હી છે.  

નનમ્તલ� 
દોશિ�ંડોએો 

એ�જીવન શ�ંતત 
એનો એરહંસ�ન� 

ભસધધ�ંતન�ો 
પ્રચ�ર કય�ષો

સ્વતંત્રત� 
સંગ્�મમ�ં 
ચોનમ્�નો 
'સવ�રન�ો ત�ર�ો' 
કહો વ�મ�ં 
એ�વો છો

જન્ઃ 31 ઓક્ોબર, 1889
મૃતુઃ 19 ફેબ્ુઆરી, 1956

એ�ઝ�દીન�ો એમૃત મહ�ોત્વભ�રત
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જતીનદ્રનાથ દાસ ક્રધાંતતકારી હતા જમેરે આઝાદીના સઘંષ્ણ 
દરતમયાન એક ્વાર નહીં પર અનકે ્વાર બરિહટશ શાસનનો 
પાયો હચમચા્વી દીધો હતો. તઓે શહીદ થયા ત્ારે 

સભુાષચદં્ર બોઝે કહંુ હતંુ, “જ ેરીત ેમહર્ષ દધધચીએ ્વજટ્  બના્વ્વા 
તમેની અસ્થિઓ દાનમધાં આપી હતી એ રીત ેજતીને પોતાનુ ંશરીર દાનમધાં 
આપરુ ંછે. તઓે આધનુનક ભારતના ર્ુવા દધધચી છે.” જતીન દાસનો 
જન્ 27 ઓક્ટોબર, 1904નધાં 
રોજ કોિકતામધાં થયો હતો. તેમના 
વપતાનંુ નામ બફંકમ બબહારી દાસ 
અન ે માતાનુ ં નામ સહુાલસની દે્વી 
હતુ.ં જતીન ે મહાત્મા ગધાંધીની 
હાકિથી અસહકારની ચળ્વળમધાં 
ભાગ િીધો હતો અન ે અનકે ્વાર 
જિેમધાં પર ગયા. પછીથી તઓે  
ક્રધાંતતકારી સગંઠન હહનદુસતાન 
ફરપબબિકન એસોલસએશનના 
સભય બની ગયા. હહનદુસતાન 
ફરપબબિકન એસોલસએશનમધાં તઓે બોમબ બના્વતા શીખ્યા. 1928મધાં 
કિકત્તા કોંગ્રસેમધાં તઓે નતેાજી સભુાષચદં્ર બોઝના સહાયક બન્યા. 
પછીથી ભગતસસહની વ્વનતંીથી તઓે બોમબ બના્વ્વા આગ્રા ગયા. 
એમ મનાય છે  કે 8 એવપ્િ, 1929નધાં રોજ ભગતસસહ અન ેબટુકેશ્વર 
દત્તા દ્ારા સને્ટ્િ એસમેબિીમધાં ફેંક્વામધાં આ્વિેો બોમબ જતીન દાસે 
બનાવયો હતો. િાહોર કા્વતરા કેસમધાં તમેનધાં પર ખટિો ચિા્વ્વામધાં 
આવયો અન ેતેમન ેજિેની સજા કર્વામધાં આ્વી. તમેર ેમાગરી કરીકે 
તમેની સાથ ે પર રરુોવપયન કેદીઓ જ્ેવો વય્વહાર કર્વામધાં આ્વ.ે 
તમેર ે63 ફદ્વસ સધુી ભખૂ હડતાળ કરી.આ સમયગાળામધાં બરિહટશ 
સત્તા્વાળાઓએ તેમન ેખ્વડા્વ્વા માટે અનકે પધ્તતઓ અપના્વી, 
પર તમેરે એક દારો પર ના ખાધો. અંત ે13 સપટેમબરનધાં રોજ તેમરે 
અતંતમ શ્વાસ િીધા. એ સમય ેતઓે માત્ર 25 ્વષ્ણના હતા.

અશફાકઉલિાહ ખાનનો જન્ 22 ઓક્ટોબર, 1900નધાં 
રોજ ઉત્તરપ્દેશના શાહજહધાંપરુમધાં થયો હતો. કાકોરી 
કધાંડમધાં મહત્વની ભતૂમકા ભજ્વનાર અશફાક બહુ સારા 

ઉદુ્ણ કવ્વ હો્વાની સાથ ેસાથે રામ પ્સાદ બબસસ્િના ગાઢ તમત્ર હતા. 
માત્ર 27 ્વષ્ણની ્વય ેતેઓ હસતધાં હસતધાં ફધાંસીના મધાંચડા પર ચડી ગયા 
હતા. તઓે મહાત્મા ગધાંધીએ શરૂ કરેિી અસહકારની ચળ્વળનો 

પર હહસસો હતા. 4 ફેબુ્આરી, 1922નધાં 
રોજ ચૌરી-ચૌરામધાં આંદોિનકારીઓ 
અન ેપોલિસ ્વચે્ અથડામર થતધાં 22 
પોલિસકમમીઓ અન ે3 નાગફરકોનધાં મોત 
થતધાં મહાત્મા ગધાંધીએ આંદોિન પાછંુ 
ખેંચતા અશફાક સહહતના ક્રધાંતતકારીઓ 
નારાજ થયા હતા. ત્રર ્વષ્ણ બાદ 8 
ઓગસ્, 1925નધાં રોજ ચંદ્રશખેર 
આઝાદના ્વડપર હેઠળ એક મહત્વની 
બઠેક મળી હતી, જમેધાં પછીના ફદ્વસે 9 
ઓગસે્ સહારનપરુ-િખનૌ પેસેનજર 

ટટ્ેનન ેકાકોરી સે્શન ખાત ેલૂટં્વાની યોજના ઘડ્વામધાં આ્વી. આ ટટ્ેનમધાં 
સરકારી ખજાનો જ્વાનો હતો. અશફાકઉલિાહ ખાન અન ેહહનદુસતાન 
ફરપબબિકન એસોલસએશનમધાં તમેના સાથીઓએ અગેં્રજોનો ખજાનો 
લૂટં્ો, જ ેઇતતહાસમધાં કાકોરી ટટ્ ેન લૂટં કધાંડ તરીકે જારીતો છે. આ 
બહાદુરીભયમા પગિધાં પછી તઓે પોલિસની નજરમધાંથી િધાંબા સમય 
સધુી બચતા રહ્ા. એક ફદ્વસ તમેનધાં શાળાના સાથીએ દગો દીધો 
અન ે પોલિસ ઇન્ોમ્ણર બનીને માહહતી આપી દીધી. 21 મ,ે 1926નધાં 
રોજ કાકોરી કા્વતરા કેસનો ખટિો શરૂ થયો અન ેજુિાઇ 1927મધાં 
અતંતમ ચૂકાદો આવયો. રામપ્સાદ બબસસ્િ, અશફાકઉલિાહ ખાન, 
ઠાકુર રોશનસસહ અન ેરાજનેદ્ર િાહહરીન ેમતુૃ્ની સજા ફરમા્વ્વામધાં 
આ્વી. તમામન ેગોરખપરુ જિેમધાં 19 ફડસમેબર, 1027નધાં રોજ ફધાંસીએ 
િટકા્વ્વામધાં આવયા.  

જતીન દ�સ: 63 રદવસની ભુખ હડત�ળ 
બ�દ એંતતમ શ્વ�સ લીધ�

એશફ�કઉલ�હ ખ�ન: એંગ્ોજોન� ન�ક 
નીચોથી ખજન�ો લૂંટ�ો

જન્ઃ 27 ઓક્ોબર, 1904  |  મૃતુઃ 13 સપટેમબર, 1929 જન્ઃ 22 ઓક્ોબર, 1900 | મૃતુઃ 19 રડસેમબર, 1927

સોન્્ટલ 
એોસોમ્બલીમ�ં 

ફંકવ�મ�ં એ�વોલ�ો 
બ�ોમ્બ જતીન દ�સો 

બન�વ્ય�ો હત�ો 
એોવું મ�નવ�મ�ં 

એ�વો છો

ક�ક�ોરી ્ટોન 
લૂંટ ક�ંડમ�ં 
તોમન�ં િર 
ખટલ�ો ચ�લ્�ો 
એનો ફ�ંસી િર 
લટક�વવ�મ�ં 
એ�વ્ય�

એ�ઝ�દીન�ો એમૃત મહ�ોત્વભ�રત
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સ્વામી વ્વ્ેવકાનદંનધાં શશષયા ભગગની નન્ેવફદતા આઇફરશ 
મળૂનધાં હતધાં. તમેનુ ં મળુ નામ માગમારેટ એલિઝાબથે 
નોબિ હતુ.ં નન્વફેદતાનો જન્ 28 ઓક્ટોબર, 1867નધાં 

રોજ આયિચેનડની કાઉન્ી ટાઇરોનમધાં થયો હતો. માગમારેટ એલિઝાબેથ 
નોબિન ેભગગની નન્વફેદતા નામ સ્વામી વ્વ્વકેાનદેં જ આપરુ ંહતુ.ં તેનો 
અથ્ણ થાય છે ‘ઇશ્વરન ેસમર્પત’. નન્વફેદતાનો એક અથ્ણ ‘મહહિા શશક્ષરને 
સમર્પત’ પર થાય છે. તમેનુ ંનામ 
એ વ્વદેશી મહહિાઓમધાં સામેિ 
છે, જમેરે ભારતીય સસૃં્તતથી 
પ્ભાવ્વત થઈન ે ભારતન ે પોતાની 
કમ્ણભૂતમ બના્વી અન ેભારતીયોની 
સ્ેવામધાં જી્વન ગાળરુ.ં એટિધાં 
માટે તમેર ે ભારતમધાં સ્વતતં્રતા 
સનેાનીઓ અન ે ક્રધાંતતકારીઓનું 
સમથ્ણન કરુું, તેમન ે મદદ કરી 
અન ે ભારતના રાષટટ્ ીય સ્વતતં્રતા 
આદંોિનમધાં આક્રમકતાથી ભાગ 
િીધો. તેઓ રવ્વનદ્રનાથ ટાગોર, જગદીશચદં્ર બાસુ, અ્વનીનદ્રનાથ ઠાકુર 
અન ેનદંિાિ બોઝ જ્ેવા અગ્રરીના પર સપંક્ણ મધાં હતા. એમ માન્વામધાં 
આ્વ ેછે કે મહર્ષ અરવ્વદ ઘોષન ેઅગં્રજેોના કા્વતરાથી સા્વધાન કરીને 
તમેન ેપોંફડચરેી જ્વાનંુ સચૂન અન ેરમશચદં્ર દત્ત અન ેયદુનાથ સરકારને 
ભારતીય દ્રષષટબબદુથી ઇતતહાસ િખ્વાની પે્રરા તેમર ેજ આપી હતી. 
મહહિા શશક્ષર અગં ેતેઓ ઘરધાં જાગૃત હતા. એટિધાં માટે જ તમેરે 
પોતાના ગરુુની પ્રેરાથી  કોિકતામધાં કન્યાશાળા ખોિી હતી. સ્વામી 
વ્વ્વકેાનદંના ગરુુ રામકૃષર પરમહંસના જી્વનસગંગની મધાં શારદાએ 
નન્વફેદતા સુ્િનુ ં ઉદઘાટન કરુું હતુ.ં કેનદ્ર સરકાર આજ ે ભગગની 
નન્વફેદતાની પે્રરાથી કન્યા કેળ્વરી માટે બટેી બચા્વો-બટેી પઢા્વો 
યોજના ચિા્વી રહી છે. નન્ેવફદતા એક સફળ િશેખકા પર હતધાં અને 
તમેર ેભારતીયોમધાં રાષટટ્ ીય ચતેના જગા્વ્વા માટે અનકે પસુતકો પર 
િખ્યધાં હતધાં. 

ગધાંધી્વાદી મલૂ્ોમધાં વ્વશ્વાસ રાખનારા શ્રી કૃષર સસહ એક 
મહાન સ્વતતં્રતા સનેાની અન ેઆધનુનક બબહારના ઘડ્ૈવયા 
પર હતા. એટિધાં માટે જ તમેન ેિોકો આજ ેપર ‘બબહાર 

કેસરી’, ‘બબહાર વ્વભૂતત’, શ્રી બાબ ુજ્ેવા ઉપનામથી આદરપૂ્વ્ણક યાદ 
કરે છે. શ્રી કૃષરસસહનો જન્ ન્વાદા લજલિાના ખન્વા ગામમધાં થયો 
હતો. તઓે પધાંચ ્વષ્ણનધાં હતા ત્ારે જ માતાનુ ં અ્વસાન થઈ ગરુ.ં 

રાષટટ્ વપતા મહાત્મા ગધાંધીના આહ્વાનથી 
શ્રી કૃષરસસહ રાજકારરમધાં આવયા હતા 
અન ેર્ુવાનીમધાં જ સ્વતતં્રતા આદંોિનમધાં 
ઝૂકાવરુ ંહતુ.ં ્વારારસીની સને્ટ્િ હહનદુ 
કોિજેમધાં ગધાંધીજી સાથ ેતમેની મિુાકાત 
થઈ હતી. 1917મધાં ગધાંધીજીએ ચંપારર 
સત્ાગ્રહની શરૂઆત કરી ત્ારે શ્રી 
કૃષરસસહે ખડૂેતોનધાં જૂથનુ ં નતેતૃ્વ કરુું. 
એટલુ ંજ નહીં, 1921મધાં મહાત્મા ગધાંધીએ 
દેશની આઝાદી માટે અસહકારની 
ચળ્વળ શરૂ કરી તો તમેરે ્વકીિાત 

છોડી દીધી અન ેસપંરૂ્ણ રીત ેસ્વતતં્રતા સગં્રામમધાં જોડાઈ ગયા. 1930મધાં 
મીઠાના સત્ાગ્રહ દરતમયાન પર ઘરા સફક્રય રહ્ા. 1933મધાં સવ્વનય 
કાનનૂ ભગં આંદોિન દરતમયાન તમેની ધરપકડ કર્વામધાં આ્વી અને 
તમેન ે હજારીબાગ જિે મોકિી દે્વામધાં આવયા. 1941ના સત્ાગ્રહ 
માટે ગધાંધીજીએ શ્રી કૃષરસસહને બબહારના પ્થમ સત્ાગ્રહી નનમયા 
હતા. શ્રી બાબ ુ 1942નધાં ભારત છોડો આંદોિન દરતમયાન જિેમધાં 
પર ગયા હતા. શ્રી કૃષરસસહ સામાલજક ન્યાયના કર્ણધાર હતા, જઓે 
જી્વનભર સામાલજક ન્યાય માટે સઘંષ્ણરત રહ્ા. બબહારના મખુ્યમંત્રીના 
કાય્ણકાળ દરતમયાન તમેરે જમીનદારી પ્થા ખતમ કરી હતી. દે્વધર 
સ્થિત બૈદ્નાથ ધામ મંફદરમધાં દલિતોના પ્્વશે અગં ે તેમરે આદંોિન 
પર ચિાવરુ ંહતુ,ં જમેધાં તમેને સફળતા મળી અન ેબાબાધામ મંફદરમધાં 
દલિતોન ેપ્્ેવશ આપ્વામધાં આવયો. n

ભગગની નનવોરદત�ઃ ભ�રતનો કમ્તભૂતમ 
બન�વન�ર એ�ઇરીશ મરહલ�

સ�મ�નજક ન્ય�યન� પ્રતીક હત� 
‘ભબહ�ર કોસરી’ ડ�ો. શ્ી કૃષ્ણભસંહ 

જન્ઃ 28 ઓક્ોબર, 1867 | મૃતુઃ 13 ઓક્ોબર, 1911 જન્ઃ 21 ઓક્ોબર, 1887 | મૃતુઃ 31 જાનુઆરી, 1961

મહતરષિ એરતવંદનો 
એંગ્ોજોથી 
સ�વધ�ન 

કરીનો િ�ંરડચોરી 
જવ�નું સૂચન  

નનવોરદત�એો કયુું 
હતું

તોમણો 
એસહક�રની 
ચળવળ, સતવનય 
ક�નૂન ભંગ એનો 
ભ�રત છ�ોડ�ો 
એ�ંદ�ોલનમ�ં િણ 
ભ�ગ લીધ�ો હત�ો   

એ�ઝ�દીન�ો એમૃત મહ�ોત્વભ�રત
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मीडिया कॉर्नरમીરડય� ક�ોન્તર
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આ્પણી આઝાદીની લડાઈમાં એિાં અનેક 
સીમાચચહ્ન છે, જનેે લગભગ ભતુલાિી 
દેિામાં આવયા છે. આઝાદ હહ્દ સરકારનાં 
રૂ્પમાં ભારતની પ્થમ આઝાદ સરકારની 
રચના ્પણ આવતું જ એક સીમાચચહ્ન છે. 
ભારતની આઝાદીનાં લગભગ ચાર િષજી 
્પહેલાં 21 ઓક્ટોબર, 1943નાં રોજ 
નેતાર્ સતુભાષચંદ્ર બોઝે ભારતની પ્થમ 
આઝાદ સરકારની સ્ા્પના કરી હતી. એ 
િખતે નિ દેશોએ સરકારને માન્તા ્પણ 
આ્પી હતી. 2018માં િડાપ્ધાન નરે્દ્ર 
મોદીએ ઐતતહાસસક ્પહેલ કરતા આઝાદ 
હહ્દ સરકારની 75મી િષજીગાંઠ પ્સંગે 
લાલ દકલલા ્પર તતરંગો ફરકાવયો હતો.

નેિાજી સુભારચંદ્ર બાેઝ અે પહેલી વ્યક્તિ હિા, 
જેમણે ભારિનું અસ્િત્વ હાેવાનાે અહેસાસ જરાવ્યાે. 
િેઅાે પ્રથમ વ્યક્તિ હિા જેમણે ભારિીર લાેકાેને 
ભારિીરિાની નજરથી જેવાનું િીખવાડું.
-નરોન્દ્ર મ�ોદી, વડ�પ્રધ�ન
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