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જનભાગીદારી દ્ારા જનકલ્ાણ અને જગકલ્ાણ માટે કર્તવ્યભાવથી જનભાગીદારી દ્ારા જનકલ્ાણ અને જગકલ્ાણ માટે કર્તવ્યભાવથી 
પ્ેરાઇને વવકાસની નવી ્યાત્ાને જન આંદોલન બનાવવાનો પ્ેરાઇને વવકાસની નવી ્યાત્ાને જન આંદોલન બનાવવાનો 

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

નવા ભારતનાો સંકલ્પનવા ભારતનાો સંકલ્પ

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ત 2 અંક 05 1-15 સપટેમબર, 2021

નનઃશુલ્ક વવરરણ

સસબબકાકા  પ્રપ્રયાયાસસ
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વવકાસની અમૃતગાથા
કોરાનાના સમ્યમાં 75મા સવરંત્રા દદવસે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ લાલ દકલલા પરથી તરરંગો ફરકાવીને દેશવાસીઓ 
સમક્ષ ભારરની વવજ્ય ્યાત્ાનો સંકલપ ક્યયો

સ્વતંત્રતા દિ્વસનો સંપૂર્ણ 
કાર્ણક્રમ જો્વા માટે ક્યુઆર 
કોડ સ્કેન કરો
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દીનદયાલ અંત્યોદય 
યયોજનાઃ ગ્ામીણ ભારતને 

મળી નવી ઓળખ

સત્ાગ્હ

અમૃતકાળ બનશે નવા ભારતનયો સર ્જન કાળ

કવર સ્ોરી
75મા સ્વતંત્રતા દિ્વસ પર લાલ દકલલા પરથી ભવ્વષરના ન્વા ભારતના વ્વકાસની 
અમૃત રાત્રાનો શંખનાિ કરતા ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી   પેજ 14-27

અંદરના પાના પર....

આઝાિી કા અમૃત મહોત્સ્વ શ્કેરીમાં આ અંકમાં ્વાંચો વ્વનોબા ભા્વકે, 
િાિાભાઇ ન્વરોજી, ગોવ્વિ ્વલલભ પંત અનકે ટી કે માધ્વન   પેજ 46-50

સમાચાર સાર

પડકારાો વચ્ો અાગળ વધી રહો લું ભારત

અન્નયાોજનાઅો ગરીબાોનો અાત્મવવશ્ાસ અાપાો

શિક્ષણ, સન્ાન અનો સલામતી માટો પ્રવતબધધ સરકાર

જનભાગીદારીથી જનઅાંદાોલન બનું પાોષણ અશભયાન

પેજ 4-5

75મા સ્વતંત્રતા દિ્વસની પૂ્વ્ણસંધરાએ રાષટ્રપતતનો સંિેશ પેજ 12-13

ગરીબ કલ્ારની દિશામાં ભારતની આગકેકૂચ  પેજ 28-30

કેબબનકેટની બકેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નનર્ણરો  પેજ 31

પોષર અભભરાનની સફળતાના ચાર ્વષ્ણ  પેજ 32-34

રાજાોનો અાોબીસી યાદી નક્ી કરવાનાો અવધકાર
બંધારરમાં સયુધારો કરીનકે પછાત ્વગ્ણનયું સશક્તકરર પેજ 35
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સલામતી પરરષદમાં ભારતનું માન વધું

દૂરદિ્શનઃ પ્રસારણ સોવાનાો પાયાનાો પથથર

બલુ રરવાોલ્ુિન દ્ારા અારથથિક કાંવત

બ્ાન્ડ ઇન્ન્ડયાની મજબૂતીથી ભારત અાત્મનનભ્શર બનિો

કણા્શટકના ભાગીરથ પેજ 45

કાોવવડ-19 રસીકરણઃ મજબૂત થતું સુરક્ષા ચક પેજ 51-52

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ સલામતી પદરષિની અધરક્ષતા કરી પેજ 36-38

15 સપટેમબરે િૂરિશ્ણન દિ્વસ પર વ્વશકેષ પેજ 39

પ્રધાનમંત્રી મત્રસંપિા રોજનાનયું એક ્વષ્ણ પેજ 42-44

સીઆઇઆઇની બકેઠક અનકે ગયુજરાત સતમટમાં પીએમનો સં્વાિ પેજ 40-41

રડનજટલ પોમોન્ટની દુનનયામાં વધુ અોક કાંવતકારી પગલું
સમાજના િરેક ્વગ્ણનકે ધરાનમાં રાખીનકે ઇ-રૂપીની શરૂઆત પેજ 7-9

આત્મનનભ્ણર ભારતનકે ગતત આપી રહેલી 
નારીશક્ત સાથકે ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોિીનો સં્વાિ    પેજ 10-11

રાજનેતા, રમેણે પયોતાને શશક્ષક 
કહેવડિાવવાનું વધુ પસંદ કરુું
શશક્ષક દિ્વસ પર ડો. સ્વ્ણપલલી રાધાકૃષરનનકે 
િેશનાં નમન  પેજ 6

સંપાદક
જ્યદીપ ભટનાગર,
મુખ્ય મહાનિદેશક,
પ્રેસ ઇન્ફોમ્મશિ બ્ુરફો,િવી દદલ્હી

પરામશ્મ સંપાદક
સંરોરકુમાર

ટહીમ
વવભોર શમમા, ચંદન કુમાર 
ચૌધરી, સુમીર કુમાર (અંગ્ેજી), 
અનનલ પટેલ (ગુજરારી), 
કોટેરુ શ્ાવણી (રેલુગુ), નદીમ 
અહેમદ (ઉદુ્ત), સોનનર કુમાર 
ગોસવામી (આસામીઝ), વવન્યા 
પીએસ (મલ્યાલમ)

દિઝાઇિ ટહીમ
શ્યામ શંકર તરવારી, 
રવવન્દ્રકુમાર શમમા, દદવ્યા 
રલવાર, અભ્ય  ગુપરા

પ્કાશક અિરે મુદ્રક
સત્ેન્દ્ર પ્કાશ,
મુખ્ય મહાનનદેશક, બીઓસી
(બ્યૂરો ઓફ આઉટરીચ એન્ડ 
કમ્ુનનકેશન વરી)

મુદ્રણઃ અરાવલલ વપ્ન્ટસ્ત એન્ડ 
પબબલશસ્ત પ્ાઇવેટ લલતમટેડ, 
W-30 ઓખલા ઇન્ડસ્ટ્ રી્યલ 
એદર્યા, ફેઝ-ટુ,
નવી દદલ્રી-110020
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સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું 
અને ઇમેલ

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

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

 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા
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સંપાદકની કલમો.....

સરનામું:  રૂમ નંબર-278, 
બીજો માળ, બ્યૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એન્ડ કમ્ુનનકેશન,
સયૂચના ભવન, નવી દદલ્રી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

સાિર નમસ્ાર

જનભાગીિારી એ કોઇ પર જી્વંત લોકશાહીની ઓળખ છકે . સામાન્ય નાગદરકો અનકે સરકાર ્વચ્કે સં્વાિનયું 
અિભૂત માધરમ છકે . જનભાગીિારી દ્ારા ભારત અનકે વ્વશ્વનયું કલ્ાર કરવયું એ કેન્દ્ર સરકારની નીતતઓનાં 
કેન્દ્રસ્ાનકે છકે . સરકારના આ મંત્રનકે કારરકે છકેલલાં સાત ્વષ્ણમાં સરકારી રોજનાઓ સરકારી કચકેરીઓમાંથી 
નીકળીનકે જનભાગીિારી અનકે જનઆંિોલન સાથકે જોડાઇ ગઈ છકે . 

પોતાની જરૂદરરાતો પૂરી કર્વાની દિશામાં ઝડપથી આગળ ્વધી રહેલયું ભારત હ્વકે મહત્વાકાંક્ષાઓ પૂરી કર્વા 
આગળ ્વધ્વા કૃતનનશ્ચરી છકે . ભારત તકેની આઝાિીના 75મા ્વષ્ણમાં પ્ર્વકેશ કરીનકે આગામી 25 ્વષષોમાં સ્વર્રમ 
ભવ્વષર બના્વ્વાની દિશામાં ઝડપથી આગળ ્વધી રહયું છકે . ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી આઠમી ્વાર લાલ દકલલા 
પરથી રાષટ્રનકે સંબોધધત કરી રહ્ા હતા ત્ારે આ પ્રસંગ માત્ર એક સ્વતંત્રતા દિ્વસ પૂરતો સીતમત નહોતો, પર 
તકેમનાં મનમાં કત્ણવર ભા્વથી પ્રકેદરત થઈનકે ‘ન્વા ભારત’ના નનમમારની મજબૂત ઇચ્ાશક્ત િેખાતી હતી. એટલાં 
માટે તકેમરકે સરકારના મૂળ મંત્ર- ‘સબકા સાથ, સબકા વ્વકાસ, સબકા વ્વશ્વાસ’માં એક ન્વો વ્વચાર જોડ્ો-
‘સબકા પ્રરાસ’. એટલકે કે જનભાગીિારી દ્ારા ન્વા ભારતના નનમમારનો સંકલપ. લાલ દકલલા પરથી ્વડાપ્રધાનકે 
વર્ત કરેલો નનધમાર આ અંકની ક્વર સ્ોરી છકે . 

આઝાિીનકે 75 ્વષ્ણ પૂરા થ્વા જઈ રહ્ા છકે  ત્ારે અમૃત મહોત્સ્વનયું આ ્વષ્ણ માત્ર ભારત જ નહીં, વ્વશ્વ માટે પર 
વ્વશકેષ છકે  કારર કે ભારતનકે 1 ઓગસ્થી એક મહહના માટે સંયયુ્ત રાષટ્ર  સલામતી પદરષિનયું ્વડપર મળયયું અનકે 
વ્વશ્વની આ ટોચની સંસ્ાનયું ભારત તરફથી ્વડપર સંભાળનાર નરેન્દ્ર મોિી પ્રથમ  ્વડાપ્રધાન બન્યા. આ અંગકે 
એક વ્વશકેષ અહે્વાલ આ અંકમાં રજૂ કર્વામાં આવરો છકે . ખકેડૂત, ગરીબ, મધરમ્વગ્ણ, યયુ્વાનો, સમાજના ્વંધચત 
્વગષોના હહતમાં લકે્વામાં આ્વકેલાં પગલાં અંગકે લાભાથથીઓ સાથકે સીધો સં્વાિ તકેમજ અમૃત મહોત્સ્વની શ્કેરીમાં 
સત્ાગ્રહની શરૂઆત કરનારા સ્વાતંત્ર્વીરોની કહાની આ અંકની વ્વશકેષતા છકે . 

પાંચ સપટેમબરે શશક્ષક દિ્વસ છકે  ત્ારે જ કેમનાં જન્મદિ્વસનકે આપરકે શશક્ષક દિ્વસ તરીકે મના્વીએ છકે  તકે ડો. 
સ્વ્ણપલલી રાધાકૃષરન તથા 15 સપટેમબરે એનન્જનનરર દિ્વસ પર એમ વ્વશ્વકેશ્વરૈરાની કહાની પર આ અંકમાં 
સામકેલ કર્વામાં આ્વી છકે . ભારત તકેની વ્વકાસરાત્રામાં ન્વા વ્વક્રમ રચી રહયું છકે  ત્ારે 2047માં જ્ારે આઝાિીનો 
શતાબ્ી સમારોહ મના્વ્વામા આ્વશકે ત્ારે હ્વકે પછીના 25 ્વષ્ણનાં અમૃતકાળનકે ન્વા ભારતનો સજ ્ણનકાળ 
બના્વ્વા માટે સમગ્ર િેશ કૃતનનશ્ચરી છકે . 

કોવ્વડ પ્રોટોકોલનયું પાલન કરીનકે સલામત રહો અનકે તમારા સૂચનો અમનકે મોકલતા રહો.

(જયદીપ ભટનાગર)
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ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારે તરેિાં અહેવાલફો દ્ારા દેશિાં લફોકફો સુધી સપષટ રીતરે માહહતી 
પહોંચાિહી છરે . આજરે દેશ ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિા માધયમથી જાગૃત થઈ રહ્ફો છરે  
અિરે સપધધાત્મક પરીક્ાઓિી તૈયારી કરી રહેલા અિરેક વવદ્ાથથીઓિા જ્ાિમાં 
વધારફો થઈ રહ્ફો છરે . તરેમિરે સરકારી યફોજિાઓ અંગરે જાણવાિી તક મળહી રહહી 
છરે . આ મરેગરેઝીિ દ્ારા જિકલ્ાણથી રાષટ્રકલ્ાણ સુધીિી ભયૂમમકા ભજવવામાં 
આવી રહહી છરે . આ મરેગરેઝીિ વિાપ્ધાિિા ન્યૂ ઇનનિયા વવઝિ પ્ત્રે દેશિી દરેક 
વયક્તિરે આકર્થી રહું છરે . આ મરેગરેઝીિિી મુખ્ય વાત એ છરે  કે તરે પ્માણણત 
વવર્યવસ્ુિરે બહુ સારી રીતરે પ્કાશશત કરે છરે .
લયોકેશકુમાર બાજીયા 
lokeshbajiya@gmail.com

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચાર મરેગરેઝીિ એક મમત્રિી ઓદફસમાં 
વાંચવાિી તક મળહી. મરેગરેઝીિ વાંચયા બાદ હંુ તરેિફો પ્શંસક 
બિી ગયફો છંુ. હંુ બબહાર સરકારિા જજલલા પંચાયત 
સંસાધિ કેનદ્રમાં કામ કરં છંુ, જ રે પંચાયત પ્મતનિધધઓ 
અિરે વવભાગીય કમ્મચારીઓ માટે તાલીમ સંસ્ા તરીકે 
કામ કરે છરે . મિરે લાગરે છરે  કે આ મરેગરેઝીિ તાલીમ કાય્મક્રમમાં 
ઘણી મદદરૂપ સાબબત થઈ શકે છરે , ખાસ કરીિરે સરકારિી 
યફોજિાઓિી માહહતી.
રવવ શેખર આઝાદ   
raviazad123@gmail.com

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચાર (1-15 ઓગસ્ટ)િા અંકમાં િવી 
િવી માહહતી વાંચવા મળહી. અમિરે તરેિાં દ્ારા સરકારિી 
મહતવાકાંક્ી યફોજિાઓિી વવગતવાર માહહતી જાણવા મળરે  
છરે . િવી શશક્ણ િીમત પર લરેખ પ્કાશશત કરવા વવિંતી.
alammdshahbaz852@gmail.com

ન્યૂ ઇનનિયા સમાચારિફો સવતંત્રતા દદવસ વવશરેર્ાંક 
ખયૂબ ગમયફો. તરેમાં આઝાદીિા આંદફોલિમાં ભાગ લરેિારા 
ક્રાંમતકારીઓિી માહહતી તથા કફોરફોિા રસીકરણ કાય્મક્રમ 
અંગરે સારી એવી માહહતી જાણવા મળહી.

જીતે્દ્ર સયોની 
jitendrasoni772@gmail.com

તમારા મરેગરેઝીિિફો લરેટેસ્ટ અંક મળયફો, વાંચીિરે ખયૂબ આિંદ 
થયફો. િવી માહહતી જાણવા મળહી. 16-31 જુલાઈિા અંકમાં 
મુન્ી પ્રેમચંદ, બાળ ગંગાધર મતલક, રાષટ્ર  રત્ન િફો. એપીજ રે 
અબુ્લ કલામ પરિા લરેખ સારા હતા. સરકારિી િવી 
યફોજિાઓ અંગરે તમરે સારી માહહતી આપફો છફો. સંપાદકહીય 
ટહીમિા તમામ સભયફોિરે મારા તરફથી ખયૂબ ખયૂભ અભભિંદિ.
મુકેશકુમાર ઋષિવમમા
mukesh123idea@gmail.com

પ્રવતભાવ...
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ન્યૂ ઇંડડિયા 
સમાચાર 

વાંચવા માટે 
ક્યુઆર કોડિ 

સ્કેન કરો

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ષ 2 અંક 03

1-15 ઓગસ્ટ, 2021

નિઃશુલ્ક વવતરણ

સંકલ્પિત ભારતસંકલ્પિત ભારત
સશક્ત ભારતસશક્ત ભારત

સ્વતંત્રતા, સસં્કૃતત અન ે‘સકંલ્પ સ ેસસધ્ધિ’ના મતં્ર સાથ ે‘એક 

દેશ-એક કાયદો-એક નનશાન’ દેશની ન્વી ઓળખ બની છે. આ 

સાથ ે‘એક ભારત શે્ષ્ઠ ભારત’નુ ંસ્વપ્ન ્પણ સાકાર થઈ રહુ ંછે.

75માો

સ્વતંત્રતા
દિવસ વવશોષાંક

ઓગસ્ટ મહહિાિા પ્થમ પખવાદિયામાં 
ભારતિી અવધારણા-‘આઇદિયા ઓફ 
ઇનનિયા’ અંતગ્મત પ્કાશશત લરેખ ‘િવા 
ભારતિા કેનદ્રમાં િારી શક્તિરે સમર્પત િારી 
સશક્તકરણ’ રસપ્દ અિરે માહહતીપ્દ છરે . 
મહહલાઓિરે પ્થમ વાર િાઇટ શશફ્ટમાં કામ 
કરવાિી મંજયૂરી આપવામાં આવી છરે . ‘સ્ટરે નિ 
અપ ઇનનિયા’ અંતગ્મત મહહલાઓિરે પફોતાિફો 
વયવસાય શરૂ કરવા માટે દરેક બરેન્ક શાખાિરે 
ઓછામાં ઓછી એક મહહલાિરે રૂ. 10 લાખથી 
રૂ. એક કરફોિ સુધીિી લફોિ આપવાિફો નિયમ 
બિાવવામાં આવયફો હફોવાિી માહહતી ઘણી 
મહતવપયૂણ્મ છરે .

અપણમા વવશ્વનાથ  
vishwanathaparna123@gmail. Com

તમારા સૂચનાો અમનો માોકલાો

સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું 
અને ઇમેલ

રૂમ િંબર-278, બ્યૂરફો ઓફ આઉટરીચ 
એનિ કમ્ુનિકેશિ,

સયૂચિા ભવિ, બીજો માળ, 
િવી દદલ્હી-110003

ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in 
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વડાપ્રધાન ટ્ીટર પર સાૌથી વધુ 
ફાોલાોઅર ધરાવતા રાજનોતા

વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી માઇક્રફો-બલફોગગગ સાઇટ 
ટ્ીટર પર વવશ્વમાં સૌથી વધુ ફફોલફો કરવામાં 

આવતા રાજિરેતા બિી ગયા છરે . વિાપ્ધાિ મફોદીિા 
ટ્ીટર એકાઉન્રે  70 મમજલયિ એટલરે કે સાત કરફોિ 
ફફોલફોઅસ્મિફો આંકિફો વટાવી દીધફો છરે . આ સાથરે 
વિાપ્ધાિ મફોદી અમરેદરકાિા ભયૂતપુવ્મ પ્મુખ િફોિાલિ 
ટ્ર મપિરે પછાિહીિરે ટ્ીટર પર સૌથી વધુ ફફોલફો થતાં 
સદક્રય રાજિરેતાઓિી યાદીમાં ટફોચ પર પહોંચી ગયા 
છરે . વિાપ્ધાિ મફોદીએ 2009માં ટ્ીટર પર પફોતાનું 
એકાઉન્ બિાવ્ું ત્ારે તરેઓ ગુજરાતિા મુખ્યમંત્રી 
હતા. ટ્ીટર જોઇિ કયધાિા માત્ર એક વર્્મિી અંદર 
તરેમિાં ફફોલફોઅસ્મિી સંખ્યા લાખફોમાં પહોંચી ગઈ હતી. 
જુલાઇ, 2020માં ફફોલફોઅસ્મિી સંખ્યા છ કરફોિ થઈ 
હતી અિરે તરેિાં એક વર્્મમાં ફફોલફોઅસ્મિી સંખ્યામાં એક 
કરફોિિફો વધારફો થયફો છરે .

સંરક્ણ સામગ્ી માટે ભારતરે એક સમયરે વવદેશફો પર 
અવલંબિ રાખવું પિ્ું હ્ું, પણ સવદેશીકરણ અિરે 

આત્મનિભ્મરતાિા કાય્મક્રમફોિરે કારણરે આપણરે નિકાસ કરવાિી 
સ્સ્મતમાં આવી ગયા છીએ. છરેલલાં સાત વર્્મમાં ભારતરે રૂ. 
38,500 કરફોિિી સંરક્ણ સામગ્ીિી નિકાસ કરી છરે . સંસદિા 
ચફોમાસુ સત્ર દરમમયાિ, લફોકસભામાં રજયૂ  કરવામાં આવરેલા 
આંકિા પ્માણરે 2014-15માં ભારતિી નિકાસ રૂ.1940 કરફોિ 
હતી, જ રે 2020-21માં વધીિરે રૂ.8434 કરફોિ થઈ હતી. આમ, 
છરેલલાં સાત વર્્મમાં આ આંકિફો રૂ. 38,500 કરફોિિરે પાર કરી 
ગયફો છરે . નિકાસ કરવામાં આવતી સંરક્ણ સામગ્ીમાં ખાસ 
કરીિરે મમજલટ્ર હી હાિ્મવરેર અિરે જસસ્ટમિફો સમાવરેશ થાય છરે . આ 
સાત વર્્મમાં નિકાસ થયરેલી મુખ્ય ચીજોમાં બખતરબંદ સલામતી 
વાહિ, વરેપિ દિટેક્શિ રિાર, હળવા વજિિા ટફોર્પિફો, તટહીય 
રિાર પ્ણાજલ, એલામ્મ મફોનિટરીંગ અિરે કન્્ર ફોલ િાઇટ વવઝિ 
મફોિફોક્ુલર, ફાયર કન્્ર ફોલ જસસ્ટમ અિરે હટયર ગરેસ લોંચર 
જ રેવા ઉતપાદિફોિફો સમાવરેશ થાય છરે . હાલમાં ભારત વવશ્વિા 75 
દેશફોમાં સંરક્ણ ઉતપાદિફોિી નિકાસ કરી રહંુ છરે .

સંરક્ષણ ક્ષોત્રમાં દોિની અાત્મનનભ્શરતાઃ 
રૂ. 38,500 કરાોડની નનકાસ કરી

સમાચાર
સાર
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ભારતમાં વવશ્માં સાૌથી વધુ 
19,300 ફુટની ઊંચાઇ પર 

રાોડનું નનમા્શણ

14 અાોગસ્ટનો ‘વવભાજન વવભીવષકા 
સ્ૃવત રદવસ’ તરીકો  યાદ કરાિો

સવતંત્ર ભારતિા ઇમતહાસમાં પ્થમ વાર 75 વર્્મ બાદ કફોઇ વિાપ્ધાિરે દેશિા 
ભાગલાિાં દદ્મિરે યાદ ક્ુું છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ એક અભયૂતપયૂવ્મ પહેલ 
કરીિરે ભારતિા સવતંત્રતા દદવસિા એક દદવસ પહેલાં એટલરે કે 14 ઓગસ્ટિરે 
‘વવભાજિ વવભીષર્કા સ્ૃમત દદવસ’ મિાવવાિી જાહેરાત કરી છરે . વિાપ્ધાિરે 
ભાગલાિા દદ્મિરે યાદ કરતાં કહંુ કે, દેશિા ભાગલાિા દદ્મિરે ક્ારેય ભયૂલાવી 

િહીં શકાય. િફરત અિરે હહસાિરે કારણરે આપણા 
લાખફો ભાઇ-બહેિફોિરે વવસ્ાવપત થવું પડું અિરે 
અિરેકિરે  જીવ પણ ગુમાવવફો પડ્ફો. આ લફોકફોિા 
સંઘર્્મ અિરે બજલદાિિી યાદમાં 14 ઓગસ્ટિાં 

રફોજ વવભાજિ વવભીષર્કા સ્ૃમત દદવસ તરીકે મિાવવાિફો નિણ્મય લરેવામાં 
આવયફો છરે . આ દદવસ આપણિરે ભરેદભાવ, વૈમિસય અિરે દુભધાવિાિરે ખતમ 
કરવા પ્રેરણા આપશરે એટલું જ િહીં, પણ તરેિાથી એકતા, સામાજજક સદભાવ 
અિરે માિવીય સંવરેદિાઓ પણ મજબયૂત થશરે. એક અંદાજ પ્માણરે 75 વર્્મ 
પહેલાં પિેલાં ભાગલાિરે કારણરે આશરે 20 લાખ લફોકફોિાં મૃત્ુ થયાં હતાં 
અિરે એટલી જ સંખ્યામાં વવસ્ાવપત થયા હતા.

પૂવાવોત્તરનો ‘ઉડાન’ની વધુ અોક ભોટ

બફોિ્મર રફોિ ઓગગેિાઇઝરેશિ (BRO)એ પયૂવ્મ 
લિાખમાં 19,300 ફુટથી વધુ ઊંચાઇ 

પર વાહિ ચલાવવા યફોગય રફોિનું નિમધાણ 
કરીિરે વવશ્વ વવક્રમ રચયફો છરે . ઉમલલગ લા દરરે 
થઈિરે પસાર થતફો 52 દકલફોમીટર લાંબફો રફોિ 
બિાવીિરે ભારતરે બફોજલવવયાિફો સૌથી ઊંચાઇ 
પરિા રફોિિફો રેકફોિ્મ  તફોડ્ફો છરે . પયૂવ્મ લિાખમાં 
બિરેલા આ રફોિિરે કારણરે ચુમાર સરેક્ટરિાં 
તમામ મહતવિાં ગામફો એક બીજા સાથરે જોિાઇ 
જશરે. શશયાળાિી મફોસમમાં અહીંનું તાપમાિ 
શયૂન્યથી 40 દિગ્ી િીચરે જ્ું રહે છરે  અિરે મરેદાિી 
વવસતારફોિી સરખામણીમાં ઓક્સિજિનું 
સતર 50 ટકા થઈ જાય છરે . બફોજલવવયાએ 
જવાળામુખી ઉ્ુરનુ્કિરે જોિવા માટે 18,935 
ફુટિી ઊંચાઇ પર રસતાનું નિમધાણ ક્ુું છરે . આ 
રફોિ કેટલી ઊંચાઇ પર હશરે તરેિફો અંદાજ એ 
રીતરે મયૂકહી શકાય કે તરે માઉન્ એવરેસ્ટિા બરેઝ 
કેમપ કરતાં પણ વધુ ઊંચાઇ પર છરે . મતબરેટમાં 
ઉત્તરીય બરેઝ કેમપ 16,900 ફુટિી ઊંચાઇ પર 
છરે , જ્ારે િરેપાળમાં આવરેલફો દશક્ણ દદશાિફો 
બરેઝ કેમપ 17,598 ફુટિી ઊંચાઇ પર છરે . 
માઉન્ એવરેસ્ટનું શશખર 29,000 ફુટિી 
ઊંચાઇએ છરે . જ રે ઊંચાઇ પર આ રફોિ બન્યફો 
છરે  તરે જસયાચીિ ગલરેશશયર કરતાં પણ ઊંચફો 
છરે . જસયાચીિ ગલરેશશયરિી ઊંચાઇ 17,700 
ફુટ છરે . 

ભારતના 14 વાઘ અભયારણયના સંરક્ષણ માટો વૌનશ્ક માનતા
દેશિા 51 વાઘ અભયારણયમાંથી 14િરે સંરક્ણ અિરે મરેઇન્રેિનસ માટે CATs  (કનઝવગેશિ એશયફોિ્મ  ટાઇગર 
સ્ટાનિિ્મસ)િી માન્યતા મળહી છરે . CATs એ વાઘિા સંરક્ણ સાથરે સંકળાયરેલું વવશ્વસતરીય પ્માણપત્ર છરે , 
જ રે વાઘિા વધુ સારા મરેિરેજમરેન્ અિરે શ્રેષ્ઠ કાય્મપ્ણાજલિરે આધારે આપવામાં આવરે છરે . ભારતિા જ રે વાઘ 
અભયારણયિરે આ માન્યતા આપવામાં આવી છરે  તરેમાં માિસ, કાઝીરંગા અિરે ઔરંગ (આસામ), સુંદરવિ 
(પજચિમ બંગાળ), પન્ા, કાન્ા, સાતપુિા, પેંચ (મધયપ્દેશ), વાસ્મિકહી (બબહાર), દધવા (ઉત્તરપ્દેશ), 
અન્ામલાઇ અિરે મુદુમલાઇ (તામમલિાિુ), પરમબીકુલમ (કેરળ) અિરે બાંદીપર (કણધાટક)િફો સમાવરેશ થાય 
છરે . કેનદ્રરીય વિ અિરે પયધાવરણ મંત્રી ભુપરેનદ્ર યાદવિા જણાવયા પ્માણરે દેશિાં તમામ 51 વાઘ અભયારણયિરે 
CATsિી માન્યતા મળરે  એવફો સરકારિફો પ્યાસ છરે . n

ઉિાિ યફોજિાએ વધુ એક ઉપલસ્ધિ હાંસલ કરી 
છરે . આ યફોજિા અતંગ્મત તાજ રેતરમાં મણીપુરિી 
રાજધાિી ઇમ્ાલ અિરે મરેઘાલિી રાજધાિી 
શશલોંગ વચ્રે પ્થમ સીધી ફલાઇટ શરૂ કરવામાં 

આવી છરે . અત્ાર સધુી પદરવહિનુ ં કફોઈ સીધુ ં સાધિ ઉપલધિ િ હફોવાથી 
લફોકફોએ ઇમ્ાલથી શશલોંગ જવા રફોિ દ્ારા 12 કલાકિી લાંબી મસુાફરી કરવી 
પિતી હતી અથવા વવમાિ માગગે ગુવાહાટહી જઈિરે ત્ાંથી બસ દ્ારા જવુ ંપિ્ું 
હ્ુ.ં એરલાઇનસ આ માગ્મ પર સપતાહમાં ચાર ફલાઇટ ઓપરેટ કરશરે. ઉિાિ 
યફોજિા અતંગ્મત અત્ાર સધુી 361 રૂટ અિરે 59 એરપફોટ્મ  (પાંચ હેલીપફોટ્મ  અિરે બરે 
એરફોિ્ર ામ સહહત) પર આ સરેવા ચાલ ુછરે . આ યફોજિા હે્ઠળ 500 દકમી સધુીિી 
મસુાફરી માટે માત્ર રૂ. 2500નુ ંભાિંુ વસુલવામાં આવરે છરે .

સમાચાર
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રાધાકૃષણિ કહેતા હતા, “શશક્ક એ િથી, જ રે બળજબરીથી 
વવદ્ાથથીઓિા મિમાં હકહીકતિરે ્ઠફોકહી બરેસાિે, સાચફો 
શશક્ક તફો એ છરે જ રે વવદ્ાથથીઓિરે ભવવષય માટે તયૈાર 

કરે.” તરેઓ આજીવિ આ જસધ્ાંત પર ચાલ્ા. આજરે ભારત 34 
વર્્મ પછી જાહેર કરેલી િવી શશક્ણ િીમત દ્ારા વવદ્ાથથીઓિરે 
ભવવષય માટે તયૈાર કરવા પ્મતબધ્ છરે ત્ારે િફો. રાધાકૃષણિિી 
આ વાતફો પ્ાસનંગક બિી જાય છરે. 1962િી વાત છરે . કેટલાંક મમત્રફોએ 
િફો. રાધાકૃષણિ પાસરે તરેમિફો જન્મદદવસ ઉજવવાિી ઇચ્ા વય્ત 
કરી. િફો. રાધાકૃષણિરે મમત્રફોિરે કહુ ંકે, “મારાં જન્મદદવસિરે શશક્કફોિી 
યાદમાં મિાવવામાં આવરે તફો મિરે ખુશી થશરે.” આ રીતરે, 1962થી દર 
વર્ગે 5 સપટેમબરિરે શશક્ક દદવસ તરીકે મિાવવામાં આવરે છરે .

તામમલિાિુિા મતરમતિી ગામમાં 5 સપટેમબર 1888િાં રફોજ 
એક બ્ાહ્મણ પદરવારમાં જન્મરેલા રાધાકૃષણિરે દક્રજચિયિ મીશિરી 
સુ્લમાં પ્ાથમમક શશક્ણ લીધુ ંહ્ુ.ં મદ્રાસ કફોલરેજમાં પાંચ વર્્મિા 
અભયાસ દરમમયાિ  તરેઓ ભારતીય દશ્મિશાસ્ત્રિી સાથરે સાથરે 
પજચિમી દશ્મિશાસ્ત્ર પણ ભણતા રહ્ા. 1990માં 20 વર્્મિી 
ઉંમરમાં તરેમિરે મદ્રાસ ્નુિવર્સટહીિા દફલફોસફોફહી વવભાગમા િફોકરી 
મળહી ગઈ. 1929માં ઓસિફફોિ્મ  ્નુિવર્સટહીિી હેદરસ માન્રેસ્ટર 
કફોલરેજમાં વપ્નનસપાલ તરીકે જોિાયા. 1931માં ભારત પાછા આવીિરે 
આધં્ર ્નુિવર્સટહીમાં કુલપમત બન્યા. 1936માં તરેઓ ઓસિફિ્મ  
ભણાવવા માટે ગયા. 1926િી વાત છરે . એ વર્ગે સવામી વવવરેકાિદંિરે 
અમરેદરકા અિરે ્રુફોપિા પ્વાસિરે 33 વર્્મ થઈ ચયૂક્ા હતા. હાવ્મિ 
્નુિવર્સટહીમાં ‘ઇન્રિરેશિલ કોંગ્રેસ ઓફ દફલફોસફોફહી’નંુ આયફોજિ 
કરવામાં આવ્ુ ંહ્ુ.ં રાધાકૃષણિિરે પણ તરેમાં ભાગ લરેવાનંુ આમંત્રણ 
મળ્ુ.ં રાધાકૃષણિરે પજચિમી દેશફોિી દફલફોસફોફહી સમજાવવાનુ ં શરૂ 
ક્ુું. પજચિમિા અિરેક દશ્મિશાસ્ત્રીઓિરે એ વાતિી િવાઈ લાગી 
કે ભારતિફો કફોઇ દાશ્મનિક પજચિમી દફલફોસફોફહી પર આટલી પકિ 
રાખી શકે. તરેઓ બબ્હટશ એકેિેમીમાં પસદં થિારા પ્થમ ભારતીય 
ફેલફો બન્યા અિરે 1948માં ્િુરેસ્ફોિા ચરેરમરેિ પણ બન્યા. િફો. 
રાધાકૃષણિિી પસદંગી ભારતીય બંધારણ સભાિા સભય તરીકે 
થઈ. એ સમયરે ભારતિરે રશશયામાં એવા વવદ્ાિિી જરૂર હતી જ રે બંિરે 

દેશફોિા સબંંધફોિરે વધુ મજબયૂત કરે. તરેથી 1949માં તરેમિરે સફોવવયરેત 
્નુિયિમાં ભારતિા રાજદયૂત બિાવીિરે મફોકલવામાં આવયા. 
1952માં તરેમિરે ભારતિા પ્થમ ઉપરાષટ્રપમત બિાવવામાં આવયા. 
1962માં િફો. રાજ રેનદ્ર પ્સાદ પછી ભારતિા બીજા રાષટ્રપમત બન્યા. 
ર।ષટ્રપમત તરીકે તરેમણરે પફોતાિા પગારમાં સવચૈ્ચ્ક ઘટાિફો સવીકાયયો 
હતફો. તરેમણરે જાહેરાત કરી હતી કે સપતાહમાં બરે વાર કફોઇ પણ 
વયક્ત તરેમિરે પયૂવ્મમજંયૂરી વગર મળવા આવી શકે છરે . રાધાકૃષણિરે 
જીવિિા 40 વર્્મ શશક્ક તરીકે ગાળયા હતા. શશક્ણ જગતમાં 
તરેમિા પ્દાિિરે ધયાિમાં રાખીિરે તરેમિરે ઓિ્મર ઓફ મરેદરટ, િાઇટ 
બરેચલર, ટેમપલ્ટિ પુરસ્ારથી િવાજવામાં આવયા હતા. અગં્રેજ 
સરકારે તરેમિરે િાઇટહયૂિિફો શખતાબ પણ આપયફો હતફો. 1962માં 
તરેમિરે ભારતરત્નથી િવાજવામાં આવયા હતા. n

ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન આદર્વ રાજનેતા, દીર્વદ્રષ્ા, રાજદ્ારી, દર્વનરાસ્તલી અન ેમાનરતારાદી એમ બહુમખુલી પ્રતતભા 
ધરારતા હતા. પ્ણ સૌથલી મહતરનુ ંએ છે કે દેર તમેન ેઆદર્વ શરક્ષક તરીકે યાદ કરે છે. આપ્ણાં રાસ્તોમાં કહેરાયુ ંછે 
કે, “આચાય્વ દેરો ભરઃ”. એ્્ ેકે શરક્ષક ઇશ્વર સમાન છે. શરક્ષક કરતાં મો્ંુ સન્ાન બલીજુ ંકંઇ ન હોઈ રકે અન ેડો. 

રાધાકૃષ્ણનન ેઆ સન્ાન મળયુ ંછે. તથેલી જ 5 સપ્ેમબરનાં રોજ તમેનાં જન્દદરસને શરક્ષક દદરસ તરીકે મનારરામાં આર ેછે..

ડાો. રાધાકૃષ્ણનઃ  ખુદનો શિક્ષક 
કહો વડાવવાનું વધુ પસંદ કરતા હતા

મનનંુ ઘડતર કરવામાં અન ેરાષ્ટ્રનુ ંનનમામાણ કરવામાં 
પ્રદાન કરવા બદલ અાપણ ેનિક્ષકાનેા ંઅાભારી 
છીઅે. નિક્ષક દદવસ ેઅાપણ ેઅાપણા નિક્ષકાનેે 
તમેની નાધંપાત્ર કામગીરી બદલ તમેનાે અાભાર 

વ્યક્ત કરીઅ ેછીઅ.ે અાપણ ેડા.ે અસે રાધાકૃષ્ણનની 
જન્મજયતંી પર શ્રધધાજંનલ અાપીઅ ેછીઅે.

-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

વ્યક્ક્તત્ઃ શિક્ષક રદવસ પર વવિોષ
ડાો. સવ્શપલ્ી રાધાકૃષ્ણન
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મને વવશ્ાસ છે કે ‘ઇ-રૂપી’ વાઉચર પણ 
સફળતાના નવા અધ્ાય લખિે. તેની 

પાછળ અાપણી બેનાે અને અન્ય પેમેન્ટ 
ગેટવેની ઘણી માેટી ભૂવમકા છે. અાપણી 
સંકડાે ખાનગી હાેસ્પિટલાે, કાેપાપોરેટસ, 

ઉદાેગજગત અને બબનસરકારી 
સંગઠનાેઅે તેમાં ઘણાે રસ દિામાવ્યાે છે. 

રાજ્ય સરકારાેને પણ મારાે અાગ્રહ છે કે 
પાેતાની યાેજનાઅાેને સચાેટ અને સંપૂણમા 
લાભ સુનનનચિત કરવા માટે ‘ઇ-રૂપી’ નાે 
મહત્તમ ઉપયાેગ કરે. મને વવશ્ાસ છે 
કે અાપણાં બધાંની અાવી જ સારમાક 

ભાગીદારી અેક પ્રામાણણક અને પારદિમાક 
તંત્રના નનમામાણને ગવત અાપિે.

-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 

રડનજટલ ચૂકવણીની 
રદિામાં વધુ અોક 
કાંવતકારી પગલું

દેરમાં દડજિ્્ ચૂકર્ણલી અને ડીબલી્ી (ડાયરેક્ટ બેનનદિ્ ્્ાનસિર)ને 
મજબૂત બનારરા મા્ે અસરકારક, પારદર્વક અને વરશ્વસનલીય પ્ે્િોમ્વ 

ઇ-રૂપલીને ્ોંચ કરીને ભારતે દડજિ્્ ચૂકર્ણલીનલી દુનનયામાં આગેકૂચ કરી છે. 
તેનાં મા્ે ઇન્ટરને્, એપ કે કાડ્વનલી પ્ણ જરૂર નથલી. એ્્ે કે મોબાઇ્ પર 

ક્ુઆર કોડ કે એસએમએસ દ્ારા ઇ-રાઉચર દ્ારા જ એક રારનાં પેમેન્ટનલી 
સુવરધા આપલીને કેન્દ્ર સરકારે નરલી પહે્ કરી છે

છરે
લલાં કેટલાંક વર્યોથી ભારતમાં દિજજટલ લરેવિદેવિનું 
પ્માણ વધી રહું છરે , ખાસ કરીિરે કફોરફોિા સમયમાં 
લફોકફોિરે તરેિી ઉપયફોનગતા સમજાઈ છરે  અિરે કેશલરેસ 

ઇકફોિફોમીિરે વરેગ મળયફો છરે . કેનદ્ર સરકારે દિજજટલ ઇનનિયા 
મમશિિરે આગળ વધારતા કેશરેલરેસ અિરે કફોન્રેક્ટલરેસ એક 
િવી પહેલ શરૂ કરી છરે , જ રેનું િામ છરે  ઇ-રૂપી. વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ 2 ઓગસ્ટરે તરેિફો પ્ારંભ કયયો હતફો. કેશલરેસ એટલરે 
કે રફોકિરહહત અિરે સંપક્મ રહહત ચયૂકવણીનું એવું મફોિલ, જ રે 
િહીબીટહી કરતાં એક પગલું આગળ છરે . િહીબીટહીમાં લાભાથથીિા 
બરેન્ક ખાતામાં રકમ જાય છરે , જ રેિફો ઉપયફોગ લાભાથથી પફોતાિી 
રીતરે કરે છરે . પણ ઇ-રૂપીમાં એ સુનિજચિત થાય છરે  કે સરકાર કે 
અન્ય કફોઇ સંસ્ા જ રે હે્ુથી લાભ આપરે છરે , તરે જ હે્ુસર તરેિફો 
ખચ્મ થશરે. આિરે કારણરે ભ્રષટાચાર બંધ થશરે અિરે સાચફો હે્ુ 
પણ જસધ્ થશરે.

નવું પલેટફોમ્ત ભીમ-્ુપીઆઇ પર આધાદરર છે
ઇ-રૂપી ભારતિા સૌથી સફળ પલરેટફફોમ્મ ભીમ-્ુપીઆઇ પર 
આધાદરત છરે . ઇ-રૂપી દરઝવ્મ બરેન્ક ઓફ ઇનનિયા દ્ારા  માન્ય 
વપ્પરેઇિ વાઉચર છરે , જ રેિરે એિપીસીઆઇ (િરેશિલ પરેમરેન્્ટસ 
કફોપયોરેશિ ઓફ ઇનનિયા)એ િાણાંકહીય સરેવા વવભાગ અિરે 
બરેન્કફોિા સહયફોગમાં વવસિાવ્ું છરે . ઇ-રૂપી વવશરેર્ ચયૂકવણી 

રાષ્ટ્ર
રડનજટલ કાંવત
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डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनव्यक्तितर

માટે લાભાથથીિરે જારી કરવામાં આવરે છરે . તરે ક્ુઆર કફોિ અિરે 
એસએમએસ સ્સ્ટ્રગ આધાદરત ઇ-વાઉચર છરે , જ રેિરે લાભાથથીિા 
મફોબાઇલ પર મફોકલવામા આવરે છરે . આ કફોિ દ્ારા સર્વસ 
પ્ફોવાઇિરિા ખાતામાં િાયરેક્ટ ફનિ ટ્ર ાનસફર કરવામાં આવરે 
છરે . સરકારી સંસ્ાઓ, કફોપયોરેટ, કફોઇ પણ સર્વસ પ્ફોવાઇિર 
પફોતાિી પાટ્મિર બરેન્કિી મદદથી ઇ-રૂપી વાઉચર જિરેટ કરી 
શકે છરે . સર્વસ પ્ફોવાઇિર સરેન્ર પર લાભાથથી ઇ-રૂપી દ્ારા 
ચયૂકવણી કરી શકે છરે . આ માટે સર્વસ પ્ફોવાઇિર સરેન્ર વાઉચર 
તરીકે મળરેલા ક્ુઆર કફોિ અથવા એસએમએસિરે સ્રેિ કરશરે. 
લાભાથથીિા વરેદરદફકેશિ માટે એક કફોિ લાભાથથીિા મફોબાઇલ 
િંબર પર મફોકલવામાં આવશરે. વરેદરદફકેશિ થયા બાદ તરત 
ચયૂકવણીનું કન્મગેશિ આવશરે.

ગરીબોને પણ ટેકનોલોજીનો લાભ
એક સમય હતફો જ્ારે દેશમાં ટેકિફોલફોજી પર ચફોક્કસ વગ્મિફો 
જ અધધકાર હફોવાનું માિવામાં આવ્ું હ્ું, અિરે ગરીબફો માટે 
ટેકિફોલફોજીિી જરૂદરયાત પર સવાલ ઉ્ઠાવવામાં આવતા હતા. 
પણ વત્મમાિ કેનદ્ર સરકારે ટેકિફોલફોજીિરે મમશિ બિાવ્ું અિરે 
આ જ ટેકિફોલફોજી આજરે છરેવાિાિા માિવીિરે આધુનિક ્ુગમાં 
સશક્તકરણિફો અહેસાસ કરાવી રહહી છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ ઇ-રૂપી લોંચ કરતા જણાવ્ું હ્ું કે, “આજરે દેશિી 
વવચારધારા બદલાઇ છરે . આજરે આપણરે ટેકિફોલફોજીિરે ગરીબફોિી 
મદદ અિરે તરેમિી પ્ગમત માટેિાં માધયમ તરીકે જોઇ રહ્ા 
છીએ. દુનિયા જોઈ રહહી છરે  કે કઈ રીતરે ટેકિફોલફોજી ભારતમાં 
પારદર્શતા અિરે પ્ામાણણકતા લાવી રહહી છરે .” વિાપ્ધાિરે 
જિધિ-આધાર-મફોબાઇલ (JAM)િાં મહતવિફો વવશરેર્ ઉલલરેખ 
કયયો હતફો. તરેમિા કહેવા પ્માણરે, JAM વયવસ્ાએ લફોકિાઉિમાં 
ગરીબફોિરે મદદ કરી હતી કારણ કે ભારત પાસરે સંપયૂણ્મ વયવસ્ા 
તૈયાર હતી. િહીબીટહી દ્ારા આશરે 1.75 લાખ કરફોિ રૂવપયા 
સીધા લાભાથથીિા ખાતામાં જમા થઈ ચયૂક્ા છરે . વિાપ્ધાિરે કહંુ 

માત્ર સરકાર જ િહીં, પણ કફોઇ સામાન્ય સસં્ા કે સગં્ઠિ 
કફોઇિી સારવાર માટે, કફોઇિા અભયાસ માટે કે બીજા કફોઇ 
કામ માટે કફોઇિી મદદ કરવા ઇચ્રે, તફો તરે રફોકિિી જગયાએ 
‘ઇ-રૂપી’ આપી શકશરે. આિાથી એ ખાતરી રહેશરે કે જ રે કામ 
માટે િાણાં આપવામાં આવી રહ્ા છરે  તરે કામ માટે જ તરેિફો 
ઉપયફોગ થાય. પ્ારંભભક તબક્કામાં આ યફોજિા દેશિા હેલ્થ 
સરેક્ટર સાથરે સંકળાયરેલા લાભ પર લાગુ કરવામાં આવી છરે . 
ધારફો કે, કફોઇ સગં્ઠિ સરેવાભાવથી ભારત સરકાર દ્ારા જ રે 
મફત રસી આપવામાં આવી રહહી છરે , તરેિફો લાભ િથી લરેવા 
માગ્ુ,ં પણ જ્ાં ચાજ ્મ વસયૂલ કરીિરે રસીકરણ ચાલી રહુ ંછરે  તરે 
ખાિગી હફોચ્સપટલફોમાં મફોકલવા માગરે છરે . તરે 100 ગરીબફોિરે રસી 
અપાવવા માગરે તફો તરે એ 100 ગરીબફોિરે  ‘ઇ-રૂપી’ વાઉચર આપી 
શકે છરે . ‘ઇ-રૂપી’ વાઉચર એ સુનિજચિત કરશરે કે તરેિફો ઉપયફોગ 
માત્ર રસી લગાવવા માટે જ થાય, બીજા કફોઇ કામ માટે િહીં. 
કફોઇ વયક્ત બીજા કફોઇિી સારવાર માટે ખચ્મ કરવા માગતી 
હફોય, ટહીબીિા દદદીિરે દવા અિરે ભફોજિ માટે આર્થક મદદ કરવા 
માગતી હફોય કે પછી બાળકફો અિરે ગભ્મવતી મહહલાઓિરે 
પૌણષટક આહાર માટે મદદ કરવા માગતી હફોય તફો ‘ઇ-રૂપી’ તરેિાં 
માટે મદદરૂપ સાબબત થશરે. આમ, ‘ઇ-રૂપી’ દ્ારા હે્ ુ જસધ્ 
થાય છરે . કફોઈ વયક્ત વૃધ્ાશ્મમાં 20 િવા બરેિ આપવા માગતી 
હફોય, 50 ગરીબફો માટે ભફોજિિી વયવસ્ા કરવા માગતી હફોય, 
કફોઇ ગૌશાળામાં ચારાિી વયવસ્ા કરવા માગતી હફોય કે પછી 
સરકાર દ્ારા પુસતકફો માટે પૈસા મફોકલવામાં આવયા હફોય, તફો 
તરેિાથી એ વાતિી ખાતરી રહેશરે કે એ પૈસામાંથી પુસતકફો જ 
ખરીદવામાં આવરે. ્ નુિફફોમ્મ માટે પૈસા મફોકલવામાં આવયા હફોય 
તફો ્નુિફફોમ્મ જ ખરીદવામાં આવશરે. સબજસિહીવાળાં ખાતર 
માટે મદદ કરી હફોય તફો તરેિફો ઉપયફોગ ખાતર ખરીદવા માટે જ 
કરવામાં આવશરે. ગભ્મવતી મહહલાઓિરે આપવામાં આવરેલા 
વાઉચરથી માત્ર પફોર્ક આહાર જ ખરીદી શકાશરે.

ઉદાહરણ દ્ારા સમજો
ઇ-રૂપીના ફાયદા

્વડાપ્રધાનનયુ ંસંપૂર્ણ 
ભાષર સાંભળ્વા માટે 
ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 સપ ટ્ેમ્બર, 2021 9

હ્ું, કેનદ્ર સરકાર 300થી વધુ યફોજિાઓિફો લાભ િહીબીટહી 
દ્ારા લફોકફો સુધી પહોંચાિહી રહહી છરે . આશરે 90 કરફોિ લફોકફોિરે 
કફોઇિરે કફોઇ રીતરે તરેિફો લાભ થઈ રહ્ફો છરે . રેશિ, એલપીજી 
ગરેસ, મરેદિકલ સારવાર, સ્ફોલરશશપ, પરેન્િ, મજયૂરી હફોય કે 
ઘર બિાવવા માટેિી સહાય હફોય, આવા અિરેક લાભ િહીબીટહી 
દ્ારા મળહી રહ્ા છરે . પીએમ દકસાિ સન્માિ નિધધ અંતગ્મત 
ખરેિયૂતફોિા ખાતામાં રૂ. 1,35,000 કરફોિ જમા કરવામાં આવયા 
છરે . આ વખતરે તફો ખરેિયૂતફો પાસરેથી ઘઉંિી જ રે ખરીદી થઈ છરે  
તરેિાં આશરે રૂ. 85,000 કરફોિ ખરેિયૂતફોિા બરેન્ક ખાતામાં સીધા 
ટ્ર ાનસફર કરવામાં આવયા. આ તમામ પ્યફોગફોિફો સૌથી મફોટફો 
લાભ એ થયફો કે દેશિા આશરે પફોણા બરે લાખ કરફોિ રૂવપયા 
ખફોટા હાથમાં જતા બચયા છરે .”

પ્ામાણણકરા અને પારદર્શરાની સંસ્કૃતરને પ્ોત્ાહન
દિજજટલ ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરિરે મજબયૂત કરવા માટે અિરે કેશલરેસ પરેમરેન્ 
જસસ્ટમિરે પ્ફોત્ાહિ આપવાિી દદશામાં ભારતરે કરેલા પ્યાસફોિી 
વવશ્વભરમાં પ્શંસા થઈ રહહી છરે . િફોટબંધી બાદ કેનદ્ર સરકારે 
દિજજટલ લરેવિદેવિ માટે ભીમ એપિરે આધાર બિાવયફો, જ રેિાં 
કારણરે  દેશમાં દિજજટલ વયવહારફોમાં તીવ્ર વધારફો થયફો છરે . કફોરફોિા 
સમયમાં પણ દિજજટલ વયવહારફોમાં વવક્રમ સજા્મયફો હતફો અિરે હવરે 
તફો દર મહહિરે ્ુપીઆઇ દ્ારા લરેવિદેવિિા િવા વવક્રમ બિી રહ્ા 
છરે . જુલાઇ મહહિામાં રૂ. 300 કરફોિથી વધુિા વયવહારફો થયા હતા, 
જ રેિરે આંકિામાં ગણીએ તફો આશરે રૂ. 6 લાખ કરફોિિાં વયવહારફો 
થયા હતા. આજરે દેશમાં ચાિી દકટલી વાળા, ફળફો-શાકભાજી 
વરેચિારાઓ પણ તરેિફો ઉપયફોગ કરી રહ્ા છરે . 23 લાખથી વધુ 
લારી-ગલલા અિરે પાથરણાવાળાઓિરે દિજજટલ માધયમથી 
પીએમ-સવનિધધ યફોજિાિફો લાભ મળયફો છરે . તરેઓિરે કફોરફોિા સમય 
દરમમયાિ રૂ. 2300 કરફોિિી આર્થક સહાય કરવામાં આવી હતી.

દિજજટલ ટેકનિક દ્ારા ભારતમાં છરેલલાં સાત વર્્મમાં થયરેલી 
પ્ગમત કફોઈ ક્રાંમતથી ઓછી િથી. 8-10 વર્્મ પહેલા કફોઇએ કલપિા 
પણ િહીં કરી હફોય કે ટફોલ બુથફો પર કરફોિફો વાહિફો પરેટ્ર ફોલ બગાડ્ા 
વવિા ફાસ્ટટેગ દ્ારા પરેમરેન્ કરીિરે િીકળહી શકશરે. આજરે, ટફોલ બુથફો 
પર દિજજટલ પરેમરેન્ થાય છરે , અંતદરયાળ વવસતારફોમાં બરે્ેઠલફો 
હસતકલા કારીગર પફોતાિાં ઉતપાદિફોિરે GeM પફોટ્મલ દ્ારા કફોઇ 
સરકારી ઓદફસમાં વરેચી શકે છરે . આજરે લફોકફો પાસરે સર્ટદફકેટ અિરે 
દસતાવરેજ દિજજટલ લફોકરિા સવરૂપમાં લફોકફોિા શખસસામાં હાજર 
છરે . સુક્ષ્મ, લઘુ અિરે મધયમ (એમએસએમઇ ) ઉદ્ફોગફોિી લફોિ 
માત્ર 59 મમનિટમાં મંજયૂર થઈ રહહી છરે . તરેિાથી એક િગલું આગળ 
વધીિરે કેનદ્ર સરકારે ઇ-રૂપી લોંચ ક્ુું છરે , જ રેિાં માટે કફોઇ એપ કે 
ઇન્રિરેટ બરેલન્કગિી જરૂર િથી. કફો-વવિ એપ રસીકરણિી ગમતિરે 
વરેગ આપવામાં મહતવપયૂણ્મ સાબબત થ્ું છરે , જ રેનું અનુકરણ અન્ય 
દેશફો પણ કરી રહ્ાં છરે .n

ઇ-રૂપી તોની અા વવિોષતાઅાોનો 
કારણો સલામત છો
આ ્વાઉચર કેશલકેસ, કોન્કેક્ટલકેસ હશકે. તકેનો ઉપરોગ 
માત્ર એક જ ્વાર કરી શકાશકે. ડીબીટી બાિ આ ્વધયુ 
એક સલામત પગલયું છકે , જ કેનાથી એ ખાતરી રહેશકે કે જ કે 
કામ માટે પૈસા આપ્વામાં આ્વી રહ્ા હોર તકેનાં પર જ 
ખચ્ણ થાર.

n  તરે સંપયૂણ્મ રીતરે સલામત અિરે વવશ્વસિીય છરે . વવશરેર્ 
હે્સુર પરેમરેન્ માટેનુ ંઆ યફોગય માધયમ છરે.

n  તરે ક્આુર કફોિ અથવા એસએમએસ સ્સ્ટ્રગ આધાદરત 
ઇ-વાઉચર છરે, જ રેિરે લાભાથથીિા મફોબાઇલ પર મફોકલવામાં 
આવરે છરે . વપરાશકતધા કાિ્મ , પરેમરેન્ એપ અથવા ઇન્રિરેટ 
બરેલન્કગ વગર જ આ રકમ મરેળવી શકશરે.

લાભાથથીની રમામ માહહરી સંપયૂણ્ત રીરે ગપુર 
હો્ય છે. ઇ-રૂપીથી આ ખારરી મળે છેઃ

સેવાઓને લક્ષ્ય બનાવતી નસસ્ટમ

લીક પ્યૂફ ડડિનલવરી

વવતરણ પ્રણાનલનું સરળીકરણ

લઘુતમ વહીવટી ખચ્જ

n  ઇ-રૂપીિફો ઉપયફોગ સરકાર દ્ારા લફોક કલ્ાણ 
માટે ચલાવવામાં આવતી વવવવધ સ્હીમફો 
માટે કરવામાં આવશરે. ચફોક્કસ હે્ુ માટે તરેિફો 
ઉપયફોગ થઈ શકશરે.

n  ખાિગી સંસ્ાઓ અથવા કફોઇ પણ વયક્ત 
દ્ારા કફોઇ હે્ુ માટે તરેિફો ઉપયફોગ થઈ શકશરે.

n  દિજજટલ પરેમરેન્ સફોલ્ુશિ ભ્રષટાચાર વગર 
લફોકફો સુધી સરકારિા લાભ પહોંચાિવા 
ક્રાંમતકારી પહેલ સાબબત થશરે.  

રાષ્ટ્ર
રડનજટલ કાંવત
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ગ્ામીણ ભારતની 

નવી કાંવત
ગ્ામલી્ણ ગરીબલી નાબૂદી મા્ેનો મહતરપૂ્ણ્વ કાય્વક્રમ રાષ્્ીય ગ્ામલી્ણ આજીવરકા તમરન 10 કરોડ ગ્ામલી્ણ પદરરારો 
મા્ે આજીવરકાના મુખ્ય સ્તોત તરીકે ઊભયુું છે. આ તમરનનો હેતુ ગ્ામલી્ણ ગરીબો મા્ે કાય્વક્ષમ અને અસરકારક 

સંસ્ાકીય મંચ પૂરો પાડરાનો અને તેમને આજીવરકા તથા ના્ણાંકીય સુવરધા પૂરી પાડીને રરનલી આરક રધારરાનો છે. 
આ યોજનાએ મહહ્ાઓનલી નરલી ઓળખ આપલી છે અને નાના નાના સમૂહો દ્ારા તા્લીમબધ્ધ મહહ્ાઓને સરાર્ંબલી 

બનલીને આત્મનનભ્વર ભારતને ગતત આપલી રહી છે. રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 12 ઓગસ્ટનાં રોજ તેમનલી સાથે સંરાદ કયયો..

“પહેલાં મારી કફોઈ ઓળખ િહફોતી, હવરે ‘કૃષર્ 
સખી’િા િામિી મારી અલગ ઓળખ છરે . 
અિરેક લફોકફો જવૈવક ખરેતીમાં ખાતર અંગરે પયૂછરે  

છરે  અિરે અન્ય રાજ્ફોમાંથી પણ લફોકફો ફફોિ કરીિરે પયૂછરે  છરે .” 
આત્મવવશ્વાસથી ભરપયૂર ચંપા લસહનું આવુ કહેવું છરે , જ રેણરે 
દીિદયાલ અંત્ફોદય યફોજિા-રાષટ્ર હીય આજીવવકા મમશિિી 
મદદથી સવસહાય જયૂથ સાથરે જોિાઇિરે પફોતાિી અલગ ઓળખ 
ઊભી કરીિરે આવકમાં છ-સાત ગણફો વધારફો કયયો છરે . ચંપા 
લસહ 11 વર્્મિી હતી ત્ારે તરેિાં વપતાનું અવસાિ થ્ું હ્ું. 
િાિી ઊંમરમાં તરેનું લગ્ન થઈ ગ્ું. કમિસીબરે, લગ્નિાં થફોિાં 
સમય બાદ પમતનું પણ અવસાિ થ્ું. આ સ્સ્મતમાં ચંપા 
અિરે તરેિી માતા માટે ગુજરાિ ચલાવવું મુશકેલ બિી ગ્ું. પણ  
આજીવવકા મમશિરે તરેિરે સહારફો આપયફો. તરેણરે ‘કૃષર્ સખી’િી 
તાલીમ લીધી. આ રીતરે તરેિી આવક વધવાિી સાથરે સાથરે 

અત્ાર સુધી 5,500થી વધુ મહહલા ખરેિયૂતફોિરે તાલીમ પણ 
આપી ચયૂકહી છરે . આજરે તરે જવૈવક ખાતરિી દુકાિિી માજલક છરે  
અિરે લફોકફોિરે ખરેતરમાં જવૈવક ખાતર દ્ારા ઉતપાદિ વધારવા 
અંગરેનું માગ્મદશ્મિ પણ આપરે છરે . તરે કહે છરે , “પહેલાં વર્્મમાં 40,-
50,000િી પણ આવક િહફોતી, પણ સારી તાલીમ અિરે તકફો 
મળતાં હવરે વર્ગે અઢહી ત્રણ લાખ કમાઈ લઉં છંુ.”

વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી સાથરેિા સંવાદ દરમમયાિ તરે ઉત્ાહ 
સાથરે આત્મનિભ્મર ભારતનું સપનું સાકાર કરવાિફો ઇરાદફો પણ 
વય્ત કરે છરે . ચંપાિી જ રેમ પ્રેરણા આપિારી લાખફો કહાિીઓ 
છરે , જ રે એવું સાબબત કરે છરે  કે ભારતિી િારી શક્ત જો એક 
વાર નિધધાર કરે તફો પદરવાર, સમાજ અિરે રાષટ્રમાં પદરવત્મિ 
લાવી શકાય છરે . એટલાં માટે જ ‘આત્મનિભ્મર િારી શક્ત’ 
સંવાદમાં વિાપ્ધાિરે જણાવ્ું કે, “જ્ારે િારી શક્ત સશ્ત 
હફોય છરે  ત્ારે એક વયક્ત કે પદરવાર િહીં, પણ સમગ્ સમાજ 

રાષ્ટ્ર
દીનદયાલ અંતાોદય યાોજના
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અિરે દેશ સશ્ત થાય છરે .” 
આ પ્સંગરે વિાપ્ધાિરે મહહલાઓિી સફળતાિી વાતધાઓિફો 

સંગ્હ અિરે કૃષર્ સાથરે સંકળાયરેલી આજીવવકા પર એક પુસતકનું 
પણ વવમફોચિ ક્ુું. આ ઉપરાંત, 30 રાજ્ફો અિરે કેનદ્રશાજસત 
પ્દેશફોિાં આશરે 4.07 લાખ સવસહાય જયૂથફોિરે રૂ. 1625 
કરફોિિી આર્થક સહાય આપવામાં આવી. PMFME (પીએમ 
ફફોમ્મલાઇઝરેશિ ઓફ માઇક્રફો ફુિ પ્ફોસરેલસગ એન્રપ્ાઇઝ) 
યફોજિા અંતગ્મત 7500 સવસહાય જયૂથફોિા સભયફો માટે રૂ. 25 
કરફોિ અિરે 75 ખરેિયૂત ઉતપાદક સંઘિરે રૂ. 4.13 કરફોિનું ભંિફોળ 
આપવામાં આવ્ું.

કોવવડના સમ્યમાં સાવધાની
કફોવવિ મહામારીએ વવશ્વિી ગમત થંભાવી દીધી હતી, ત્ારે પણ 
ભારતિી િારી શક્ત આ લિાઇમાં દેશિી સાથરે ઊભી રહહી 
હતી. આશરે ચાર લાખ કમ્ુનિટહી દરસફોસ્મ પસ્મનસ (CRPs)એ 
સવસહાય જયૂથિા 5.6 કરફોિ સભયફોિરે તાલીમ આપી હતી. આ 

જયૂથફોિા ત્રણ લાખ સભયફોએ 23.7 કરફોિ માસ્, 4.79 લાખ 
જલટર સરેનિટાઇઝસ્મ અિરે એક લાખ જલટરથી વધુ હેનિ વફોશનું 
ઉતપાદિ ક્ુું હ્ું. કમ્ુનિટહી દકચનસ દ્ારા 5.72 કરફોિથી વધુ 
લફોકફોિરે અિાજ પયૂરં પાિવામાં આવ્ું હ્ું. ઉદ્ફોગસાહજસકફોએ 
25,502 મરેહટ્રક ટિ ફળફો અિરે અન્ય િેરી પ્ફોિક્ટ્ટસિી ખરીદી 
કરી હતી.

એ કહેવાિી જરૂર િથી કે અંતદરયાળ વવસતારફોમાં ગરીબફો 
અિરે મહહલાઓિી પ્ગમતમાં સવસહાય જયૂથફોએ મહતવિી 
ભયૂમમકા ભજવી છરે . આવી તક મળવાથી મહહલાઓમાં 
આત્મવવશ્વાસ જાગયફો અિરે તરેમિરે સમયૂહ શક્તનું મહતવ 
સમજા્ું. આત્મનિભ્મરિાં માગ્મ પર આગળ વધી રહેલી 
મહહલાઓિરે કમ્ુનિટહી દરસફોસ્મ પસ્મનસ (CRP),, ‘પશુ 
સખી’ અિરે ‘કૃષર્ સખી’ જ રેવા િામ મળયાં. સ્ટાટ્મ -અપ ગ્ામય 
ઉદ્ફોગસાહજસક કાય્મક્રમરે મહહલાઓ માટે િવફો માગ્મ મફોકળફો 
કયયો એટલું જ િહીં, તરેમિાં સવપ્ફોિરે પાંખફો પણ આપી.n

દીનદયાલ અંતાોદય યાોજના રાષ્ટ્રીય ગ્ામીણ અાજીવવકા વમિન

તેનું ્ક્ષ્ય 10 કરોડ ગ્ામલી્ણ ગરીબ પદરરારોને આજીવરકા મેળરરા અને આરકમાં રધારો કરરામાં 
સહાયતા પૂરી પાડરાનું છે. દેરભરમાં 6672 બ્ોકમાં તેનો અમ્ કરરામાં આરલી રહ્ો છે

n 2013-14થી સવસહાય જયૂથફોિરે રૂ. 3,85 લાખ કરફોિથી વધુિી બરેન્ક 
લફોિ આપવામાં આવી છરે

n BC (બબઝિરેસ કફોરસપફોનિન્) સખીિાં રૂપમાં 30,000 સવસહાય 
જયૂથફોિરે કામ આપવામાં આવ્ું

n ત્રણ લાખથી વધુ કમ્ુનિટહી દરસફોસ્મ પસ્મનસ (CRP), “પશુ સખી” અિરે 
‘કૃષર્ સખી’, ‘બેંક સખી’, ‘બીમા સખી’ વગરેરેિરે જોિવામાં આવયા.

n લગભગ 1.9 કરફોિ મહહલા ખરેિયૂતફોિરે આવરી લરેવામાં આવી. મમશિરે 
60 લાખ કૃષર્ પફોર્ક બગીચાઓિરે પ્ફોત્ાહિ આપવામાં મદદ કરી

n દીિદયાલ ઉપાધયાય ગ્ામીણ કૌશલ યફોજિા અિરે ગ્ામીણ 
સવરફોજગાર તાલીમ સંસ્ા (RSETI) ગ્ામીણ ્ુવકફો અિરે સવસહાય 
જયૂથફોિરે કૌશલ્ તાલીમ પયૂરી પાિે છરે .

7.66 

14,071 
3.3

1.62 

થી ્વધયુ મહહલાઓનકે 70 
લાખથી ્વધયુ સ્વસહાર જૂથો 
સાથકે જોડ્વામા આ્વી

કમયયુનનટી ઇન્્વકેસ્મકેન્ 
તરીકે પૂરાં પાડ્વામાં 
આવરાં

કમયયુનનટી ્વક્ણ સ્ણનકે 
તાલીમ આપ્વામાં 
આ્વી છકે

થી ્વધયુ 
ઉદ્ોગસાહસસકોનકે તમશન 
અંતગ્ણત મિિ મળી

કરાોડ

કરાોડ रु.

લાખ

લાખ
દીનદ્યાલ ઉપાધ્યા્ય ગ્ામીણ કૌશલ ્યોજના હેઠળ 11 
લાખ ્ુવાનોને રાલીમ પયૂરી પાડવામાં આવી, જમેાંથી 
સાર લાખથી વધુ ્ુવાનોને રોજગારી મળરી ગઈ છે

દેશમાં 589 ગ્ામીણ સવરોજગાર રાલીમ સંસ્ાઓ 
કામ કરી રહરી છે. લગભગ 38 લાખ ્ુવાનોને રાલીમ 
આપવામાં આવી, જમેાંથી 27 લાખને રોજગારી મળરી છે.

અાઠ કરાેડરી વધુ સ્વસહાય જૂર મદહલાઅાેની સામૂદહક િક્ક્ત અમૃત 
મહાેત્સવને નવી ઊચંાઇઅાે પર લઈ જઈ િકે છે. મદહલાઅાેને અાગળ અાવવા 
માટેની તકાે પ્રદાન કરી રહી છે. દીનદયાલ અંતાેદય યાેજના દ્ારા ભારતમાં નવી 
કાંવત અાવી છે            -નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 

રાષ્ટ્ર
દીનદયાલ અંતાોદય યાોજના
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પડકારાો વચ્ો અાગળ વધી રહો લાો દોિ
75મા સરાતંત્ય દદરસનલી પૂર્વસંધયાએ રાષ્્પતત ડો. રામનાથ કોવરદે નરા ભારતનલી રૂપરેખા રજૂ કરી હતલી. દેરના 

ભવય ઇતતહાસનો ઉલ્ેખ કરતાં તેમ્ણે જ્ણાવયું કે, “ભારત હરે નવું ભારત બનરાના માગગે ચા્લી રહું છે. 
માળખાકીય વરકાસ, આર્થક પ્રગતત, દરેક રગ્વનું ધયાન રાખલીને અને જીરનધોર્ણ સુધારીને ખુદનું પદરરત્વન કરી 

રહું છે. આપ્ણે સંરક્ષ્ણ, આરોગય, ઉડ્ડયન, ઊર્્વ, કૃષિ સહહતનાં વરવરધ ક્ષેત્ોમાં નોંધપાત્ પ્રગતત કરી છે. કોવરડ 
મહામારીના સમયમાં પ્ણ આપ્ણે એક થઈને ્ડ્ા.” રાષ્્પતતના સંબોધનના અંરો પ્રસતુત છેઃ 

ભારરની ગૌરવગાથાની ક્ષણ
આ વર્્મિા સવતંત્રતા દદવસનુ ંવવશરેર્ મહત્વ છરે, કારણ કે આ જ વર્્મથી 
આપણરે સૌ આઝાદીિી 75મી વર્્મગાં્ઠિા ઉપલક્ષ્યમાં આઝાદીિફો અમતૃ 
મહફોત્વ ઊજવી રહ્ા છીએ. અિરેક પરેઢહીઓિા જાણયા અિરે અજાણયા 
સવતંત્રતા સરેિાિીઓએ કરેલા સંઘર્્મથી દેશિી આઝાદીનુ ંસવપ્ સાકાર 
થ્ુ ંહ્ંુ. તરે બધાંએ ત્ાગ અિરે બજલદાિિા અિફોખા ઉદાહરણ પ્સ્તુ 
કયધા. તરેમિા શૌય્મ અિરે પરાક્રમિા બળ પર જ આજરે આપણરે આઝાદીિફો 
શ્વાસ લઈ રહ્ા છીએ. હંુ એ તમામ અમર સરેિાિીઓિી પાવિ સૃ્મતિરે 
શ્દ્ાપયૂવ્મક િમિ કરં છંુ. રાષટ્રિી છરેલલા 75 વર્્મિી યાત્રા પર જ્ારે 
આપણરે િજર િાખીએ તફો આપણિરે ગૌરવ થાય છરે કે આપણરે પ્ગમતિા 
પથ પર ઘણંુ લાંબુ અતંર કાપ્ુ ંછરે .

આપણે વવશ્વને માગ્ત દશમાવ્યો
75 વર્્મ પહેલાં જ્ારે ભારતરે આઝાદી હાંસલ કરી હતી, ત્ારે અિરેક 
લફોકફો શકંા કરતા હતા કે ભારતમાં લફોકશાહહી સફળ િહહ થાય. આવા 
લફોકફો કદાચ એ હકહીકતથી અજાણ હતા કે પ્ાચીિ કાળમાં, લફોકશાહહીિાં 
મયૂષળયાં આ જ ભારતિી ભયૂમમમાં વવક્યાં હતાં. આધનુિક ્ગુમાં પણ 
ભારત, કફોઈ પણ ભરેદભાવ વવિા, વયસ્ફોિરે મતાધધકાર આપવામાં અિરેક 
પજચિમી દેશફો કરતાં આગળ રહુ.ં  

લોકશાહરીનુ ંમદંદર નવા ભવનમાં સ્પાશે
આપણી લફોકશાહહી સસંદીય પ્ણાજલ પર આધાદરત છરે , તરેથી સસંદ 

સરકારે આ વર્તને ્યાદગાર બનાવવા માટે અનેક 
્યોજનાઓનો શુભારંભ ક્યયો છે. ગગન ્યાન રેમાંનું 
એક છે. રેનાથી ભારર માનવસહહર અંરદરક્ષ 
તમશન મોકલનાર વવશ્વનો ચોથો દેશ બની જશે.

આપણી લફોકશાહહીનુ ંમદંદર છરે . જ્ાં જિતાિી સરેવા માટે મહતવિા મદુ્ાઓ 
પર વાદ-વવવાદ, સવંાદ અિરે નિણ્મય કરવાિફો સવયોચ્ મચં આપણિરે 
ઉપલધિ છરે. આપણા માટે આ ગૌરવિી વાત છરે કે આપણા લફોકશાહહીનંુ 
આ મદંદર િજીકિા ભવવષયમાં જ િવા ભવિમાં સ્ાવપત થવા જઈ રહંુ છરે .

પ્યમાવરણ પ્તે્ આપણી પ્તરબધ્ધરા
આધનુિક ઔદ્ફોનગક સભયતાએ માિવ જામત સમક્ ગંભીર પિકારફો 
ઊભા કયધા છરે . સમદુ્રફોનુ ં જળ સતર વધી રહુ ં છરે , ગલરેશશયર પીગળહી 
રહ્ા છરે  અિરે પથૃવીિા તાપમાિમાં વબૃદ્ થઈ રહહી છરે . આ રીતરે જળવા્ુ 
પદરવત્મિિી સમસયા આપણા જીવિિરે અસર કરી રહહી છરે . આપણા માટે 
ગૌરવિી વાત છરે , કે ભારતરે પરેદરસ જળવા્ ુસધંધનુ ંપાલિ ક્ુું એટલુ ંજ 
િહીં, જળવા્ુિા રક્ણ માટે નિજચિત કરવામાં આવરેલી પ્મતબદ્તા કરતાં 
પણ વધ ુયફોગદાિ આપ્ંુ.
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આપણે ઓલલમ્પકમાં ઇતરહાસ રચ્યો
ભારતરે ઓજલમમપક રમતફોમાં ભાગ લીધાિા 121 વર્યોમાં સૌથી વધુ મરેિલ 
જીતવાિફો ઇમતહાસ રચયફો છરે . આપણી દીકરીઓએ અિરેક મશુકેલીઓ 
પાર કરીિરે રમતિા મરેદાિફોમાં વવશ્વ સતરિી ઉતૃ્ષટતા હાંસલ કરી છરે .

મહહલાઓને પ્ગતર માટે સમાન રકો પયૂરી પાડરી
રમત-ગમતિી સાથરે જીવિિા દરેક ક્રેત્રમાં મહહલાઓિી ભાગીદારી 
અિરે સફળતામાં ્ગુાંતરકારી પદરવત્મિ થઈ રહ્ા છરે . ઉચ્ શશક્ણ 
સસં્ાઓથી લઈિરે સશસ્ત્ર દળફો સધુી, પ્યફોગશાળાઓથી લઈિરે 
રમતિાં મરેદાિફો સધુી, આપણી દીકરીઓ વવશશષટ ઓળખ બિાવી રહહી 
છરે . દીકરીઓિી આ સફળતામાં મિરે ભવવષયિા વવકજસત ભારતિી 
ઝલક દેખાઈ રહહી છરે . હંુ દરેક માતા-વપતાિરે આગ્હ કરં છંુ કે તરેઓ આવી 
આશાસપદ દીકરીઓિા પદરવારફો પાસરેથી શીખ મરેળવરે અિરે પફોતાિી 
દીકરીઓિરે પણ આગળ વધવાિી તકફો પયૂરી પાિે.

આપણે કોવવડ મહામારીની ભ્યાનક બીજી લહેરમાંથી પસાર 
થ્યા
આપણા વૈજ્ાનિકફોએ બહુ જ ઓછા સમયમાં રસી બિાવવામાં સફળ 
રહ્ા. તરેમ છતાં, કફોરફોિા વાયરસિા િવા સવરૂપફો અિરે અન્ય અણધાયધા 
પદરબળફોિરે કારણરે આપણરે ભયાિક બીજી લહેરિફો ભફોગ બન્યા. મિરે 
એ વાતનુ ંઊંિંુ દુઃખ છરે , કે બીજી લહેરમાં ઘણાં લફોકફોિા જીવિ બચાવી 
િ શકાયા અિરે ઘણાં લફોકફોિરે ભારે કષટ સહિ કરવુ ં પડંુ. આ એક 
અભયૂતપયૂવ્મ સંકટિફો સમય હતફો .

ફ્રન્ટલાઇન વક્ત સ્તને સલામ
આપણરે એ વાતિફો સતંફોર્ લઇ શકહીએ કે આ મહામારીમાં આપણરે 
જ રેટલા લફોકફોિા જીવ ગમુાવયા છરે , તરેિાથી વધ ુ લફોકફોિા જીવ બચાવી 
શકાયા છરે . ફરી એક વાર, આપણા િફોક્ટરફો, િસયો, આરફોગય કમ્મચારીઓ, 
વહહીવટકતધાઓ અિરે અન્ય કફોરફોિા યફોદ્ાઓિા પ્યાસફો દ્ારા કફોરફોિાિી 
બીજી લહેર પર કાબયૂ મરેળવવામાં આવી રહ્ફો છરે .

રસી લેવા માટે અન્ોને પ્રેણા આપો
દેશમાં ચાલી રહેલા વવશ્વિા સૌથી મફોટા રસીકરણ અભભયાિ અતંગ્મત 
અત્ાર સુધીમાં 50 કરફોિથી વધ ુલફોકફોિરે રસી અપાઇ ચયૂકહી છરે . હંુ સૌ 
દેશવાસીઓિરે આગ્હ કરં છંુ કે તરેઓ પ્ફોટફોકફોલિરે અનરુૂપ, શક્ 
એટલી જલ્ી રસી મયૂકાવી દે અિરે અન્ય લફોકફોિરે પણ પ્રેદરત કરે.

સરકારે દરેક વગ્તનુ ંધ્યાન રાખુ.ં.
આ મહામારીિી અસર અથ્મતંત્ર માટે એટલી જ વવિાશકારી છરે , જ રેટલી 
લફોકફોિા આરફોગય માટે. સરકાર ગરીબ અિરે િીચલા મધયમ વગ્મિા 
લફોકફોિી સાથરે િાિા અિરે મધયમ ઉદ્ફોગફોિી સમસયાઓ અગંરે પણ 
ચચમતત છરે. સરકાર, એ શ્મમકફો અિરે વરેપારીઓિી જરૂદરયાતફો અગંરે પણ 
સવંરેદિશીલ છરે, જ રેમિરે લફોકિાઉિ અિરે અવરજવર પરિા પ્મતબધંફોિરે 

કારણરે મશુકેલી પિહી હતી. સરકારે ગયા વર્ગે તરેમિરે રાહત આપવા માટે 
અિરેક પગલાં લીધાં હતાં. આ વર્ગે પણ સરકારે મરે અિરે જયૂિમાં લગભગ 
80 કરફોિ લફોકફોિરે અિાજ ઉપલધિ કરાવ્ુ.ં હવરે આ સહાય દદવાળહી સધુી 
લબંાવવામાં આવી છરે . આ ઉપરાંત, કફોવવિથી અસર પામરેલા અમુક 
ઉદ્ફોગફોિરે પ્ફોત્ાહિ આપવા માટે સરકારે  તાજ રેતરમાં જ 6 લાખ 28 
હજાર કરફોિ રૂવપયાનુ ંપ્ફોત્ાહિ પરેકેજ આપવાિી જાહેરાત કરી છરે .

ગામડાંમાં વવકાસની નવી શરૂઆર..
અિરેક મશુકેલીઓ છતાં ગ્ામીણ ક્રેત્રફોમાં, ખાસ કરીિરે કૃષર્ ક્રેત્રમાં, વૃબદ્ 
જળવાઈ રહહી છરે . હાલમાં જ, કાિપુર દેહાત જજલલામાં આવરેલા મારા 
પૈ્ કૃ ગામ પરૌંખિી યાત્રા દરમયાિ, મિરે એ જોઈિરે ઘણફો આિંદ થયફો 
કે ગ્ામીણ ક્રેત્રફોમાં લફોકફોિા જીવિિરે સગુમ બિાવવા માટે વધ ુ સારી 
માળખાકહીય સવુવધાઓ વવસિાવવામાં આવી રહહી છરે . આ તમામ પ્યાસ 
આત્મનિભ્મર ભારતિી સકંલપિાિરે અનરુપ છરે .

ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનસે દ્ારા ઇઝ ઓફ લલવવગનો માગ્ત...
આપણી અથ્મવયવસ્ામાં સમાયરેલી વવકાસિી ક્મતા પર દ્રઢ વવશ્વાસ 
રાખીિરે સરકારે સલામતી, આરફોગય, િાગદરક ઉડ્ડયિ, ઊજા્મ તથા અન્ય 
ક્રેત્રફોમાં મયૂિહીરફોકાણિરે વધુ સરળ બિાવ્ંુ છરે . સરકાર દ્ારા પયધાવરણિરે 
અનકુયૂળ, ઊજા્મિા પુિઃપ્ાપય સ્ફોતફો, ખાસ કરીિરે સૌર ઊજા્મિરે પ્ફોત્ાહિ 
આપવાિા િવીિ પ્યાસફોિી વવશ્વવયાપી પ્શંસા થઈ રહહી છરે .
જ્ારે ઈઝ ઑફ િુઇંગ બબઝિરેસિા રેલન્કગમાં સુધારફો થાય છરે , ત્ારે તરેિી 
સકારાત્મક અસર ઈઝ ઑફ જલવવગ પર પણ પિે છરે .

જનકલ્ાણ પર વવશરે ભાર....
જિકલ્ાણિી યફોજિાઓ પર ખાસ ભાર મયૂકવામાં આવી રહ્ફો છરે . ઉદાહરણ 
તરીકે રૂ. 70,000 કરફોિિી કે્રદિટ-લલક્ડ સબજસિહી યફોજિાિરે કારણરે, ઘરનું 
ઘર હફોવાનુ ં સવપ્ હવરે સાકાર થઈ રહંુ છરે . એનગ્કલ્ચરલ માકરે હટગ માટે 
કરવામાં આવરેલા અિરેક સધુારાઓિરે કારણરે આપણા અન્દાતા ખરેિયૂતફો વધુ 
મજબયૂત થશરે અિરે તરેમિરે પફોતાિાં ઉતપાદિફોિી વધ ુસારી કકમત મળશરે.

 જમમુ કાશમીરમાં નવ-જાગરણનો દોર
 જમમ-ુકાશમીરમાં િવ-જાગરણ દેખાઈ રહુ ં છરે . સરકારે લફોકતતં્ર અિરે 
કાયદાિા શાસિમાં વવશ્વાસ ધરાવતા તમામ પક્ફો સાથરે પરામશ્મિી પ્દક્રયા 
શરૂ કરી દીધી છરે .

શહરીદોના બલલદાનન ેનમન...
હંુ ખાસ કરીિરે ભારતીય સશસ્ત્ર દળફોિા વીર જવાિફોિી પ્શસંા કરં છંુ, 
જ રેમણરે આપણી સવતતં્રતાિી રક્ા કરી છરે  અિરે જરૂર પડ્રે હસતા મોંએ 
બજલદાિ પણ આપ્ુ ંછરે . હંુ તમામ પ્વાસી ભારતીયફોિી પણ પ્શસંા કરં 
છંુ, જ રેઓ જ રે પણ દેશમાં વસયા ત્ાં પફોતાિી મા્ૃભયૂમમિી છબીિરે ઉજળહી 
રાખી છરે . n

રાષટ્રપતતનયુ ંસપંરૂ્ણ 
ભાષર સાંભળ્વા માટે 
ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો

આંરરરાષટટ્ રી્ય મંચ પર ભારરનું કદ ઊંચું થઈ રહું છે. 
આ પદરવર્તન મહતવના બહુપક્ષી્ય મંચો પર આપણી 
અસરકારક ભાગીદારીમાં પ્તરબબબબર થઈ રહું છે

મેદડકલ સુવવધાઓના વવસરરણ માટે 
એક વર્તનાં સમ્યગાળામાં જ રૂ. 23,220 
કરોડનો ખચ્ત કરવામાં આવ્યો છે

સ્વતંત્રતા રદવસ
રાષ્ટ્રપવતનું સંબાોધન 
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અમૃતકાળ

સજ્શનકાળ
બનિો નવા ભારતનાોબનિો નવા ભારતનાો

રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આઝાદીના 75મા 
રિ્વમાં પ્રરેર કરી રહે્ા રાષ્્ને ્ા્ દકલ્ા 
પરથલી આઠમલી રાર સંબોધન કયુું હતું. તેમ્ણે 
દાયકાઓથલી િનેલી અરગ્ણના થઈ રહી 
હતલી, તે વરકાસનાં મુદ્ા પર ભાર મૂક્ો હતો. 
ભવરષયના નરા ભારતનું સિ ્વન કરરાનો તેમનો 
સંકલપ હતો. ્ોકોનું જીરન સરળ બનારલીને 
વરકાસનલી પ્રદક્રયા આડેના અરરોધો દૂર કરીને 
અને સૌનાં પ્રયાસથલી આગામલી 25 રિ્વનાં 
સમયગાળાને સિ ્વનકાળ બનારલીને આઝાદીનલી 
100મલી જયંતલીએ નવું ભારત બનારરાનો 
તેમનો સંકલપ છે. રડાપ્રધાને ્ા્ દકલ્ા 
પરથલી જ્ણાવયું કે, વરકાસનલી નરલી યાત્ા મા્ે 
“આ જ સમય છે, આ જ સમય છે...”

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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ભારતિા ભાગયિરે ફરકાવી દફો. આ જ સમય છરે , 
આ જ સમય છરે . ભારતિફો અમયૂલ્ સમય 
છરે . આ િવા સંકલપ સાથરે ભારત તરેિી િવી 

વવકાસયાત્રા પર િીકળહી પડું છરે . વિાપ્ધાિ લાલ દકલલા 
પરથી આ્ઠમી વાર દેશિરે સંબફોધધત કરી રહ્ા હતા ત્ારે 
આ કાય્મક્રમ દર વર્ગે મિાવવામાં આવતી આઝાદીિફો ઉત્વ 
માત્ર િહફોતફો, પણ રાષટ્રિરે િવરેસરથી વયાખ્યાષયત કરવાિફો 
પ્સંગ હતફો. જ રે િવા સંકલપફો સાથરે આગળ વધી રહું છરે . 
આ સંકલપફોિરે સાકાર કરવાિી શરૂઆત થઈ ચયૂકહી છરે  કારણ 
કે િવું ભારત સક્મ છરે , સશ્ત છરે  અિરે અઘરામાં અઘરફો 
નિણ્મય લરેવામાં ખચકા્ું િથી, અટક્ું િથી. ‘ભારત પ્થમ, 
સદૈવ પ્થમ’િી આ લાગણી ભારતિરે આઝાદીિા શતાબ્ી 
સમારફોહ સુધી લઈ જશરે. ‘સંકલપથી જસનધ્’િા મંત્રિી સાથરે 
િવા ભારતિી ગૌરવપયૂણ્મ યાત્રાિફો પ્ારંભ થઈ ચયૂક્ફો છરે .

સાધિિરે સાધય અિરે વચિિરે વાસતવવકતામાં બદલવાિી 
કેનદ્ર સરકારિી િીમતિા પદરણામરે જ લાલ દકલલા પરથી 
થતી જાહેરાતફો, કે િીમતલક્ી નિણ્મયફોિફો પાયાિા સતરે 
અમલ થઈ રહ્ફો છરે . કફોવવિ મહામારીિફો સામિફો કરવા 
સાહજસક નિણ્મય લઈિરે વવશ્વિફો સૌથી મફોટહી રસીકરણ 
કાય્મક્રમ હફોય કે ગરીબફોિરે અિાજ, રફોજગાર પયૂરાં પાિહીિરે 
આત્મવવશ્વાસ અપાવવાિફો હફોય, ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરિરે વરેગ 
આપીિરે કિરેમક્ટવવટહી દ્ારા દેશિા િાગદરકફોનું જીવિધફોરણ 
સુધારવાનું હફોય, ગ્ામીણ ભારતિી કાયાપલટ કરવાિી 
હફોય કે ખરેિયૂત, ્ુવા, મહહલા, મધયમવગ્મિરે સક્મ બિાવીિરે 
તરેમનું સશક્તકરણ કરવાનું હફોય, સમાજિાં તમામ વગયોિરે 
સમાિ ન્યાય અિરે વંધચતફોિરે તરેમિાં અધધકાર અપાવવાિા 
હફોય, સજી્મકલ સ્ટ્ર ાઇક અિરે એર સ્ટ્ર ાઇક કરીિરે દેશિા 
દુશમિફોિરે િવા ભારતિી તાકાતિફો સંદેશફો આપવાિફો હફોય 
કે પછી જમમુ કાશમીરમાંથી 370મી કલમ િાબયૂદ કરીિરે 
સામાન્ય િાગદરકફોિરે વવકાસિી મુખ્યધારામાં લાવવાિા હફોય 
કે પછી ‘વફોકલ ફફોર લફોકલ’િા મંત્ર દ્ારા આત્મનિભ્મર ભારત 
બિાવવાિફો સંકલપ હફોય. િવું ભારત ઉદયમાિ થઈ રહું છરે  
કારણ કે 21મી સદીમાં ભારતિરે િવી ઊંચાઇ પર લઈ જવા 
માટે ભારતિી તાકાતિરે સાચફો અિરે સંપયૂણ્મ ઉપયફોગ કરવફો 
એ સમયિી માગ છરે . આ સ્સ્મતમાં લાલ દકલલા પરથી 
વિાપ્ધાિરે અમૃત મહફોત્વિા આ પાવિ વર્્મમાં ‘સબકા 
સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ’િા મંત્રમાં ‘સબકા 
પ્યાસ’ પણ જોિહી દીધું, જ રે તરેમિી દરેક યફોજિા અિરે િીમતિફો 
આધાર રહ્ફો છરે . િવા ભારતનું સપનું કઈ રીતરે સાકાર થશરે, 
એ માટે વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ લાલ દકલલા પરથી જાહેર 
કરેલફો રફોિમરેપ.....

અમૃતકાળનું ્ક્ષ્ય છે, ભારત અને 
ભારતના નાગદરકો મા્ે સમૃધ્ધ્ધના 

નરા શરખરો પર આરોહ્ણ

અમૃતકાળનું ્ક્ષ્ય એરા ભારતનું 
નનમમા્ણ, જ્ાં સુવરધાઓનું સતર 

ગામડાં-રહેરોનું વરભાજન કરનારં 
ન હોય.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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દરેક દેરનલી વરકાસયાત્ામાં એક સમય એરો 
આરે છે, જ્ારે તે ખુદને નરેસરથલી વયાખ્યાષયત 
કરે છે. 75 રિ્વના અરસરને આપ્ણે એક 
સમારોહ પૂરતો મયમાદદત નથલી રાખરો. આપ્ણે 
નરા સંકલપોને આધાર બનારરો છે.

n  િવા સંકલપફોિરે લઈિરે ચાલી િીકળવાનું છરે . અહીંથી શરૂ 
કરીિરે આગામી 25 વર્્મિી યાત્રા કરવાિી છરે , જ્ારે આપણરે 
આઝાદીિી શતાબ્ી મિાવીશું. િવા ભારતિા સજ ્મિિફો 
આ અમૃતકાળ છરે . આ અમૃતકાળમાં આપણા સંકલપફોિી 
જસનધ્ આપણિરે આઝાદીિા 100 વર્્મ સુધી લઈ જશરે. 
ગૌરવપયૂણ્મ રીતરે લઈ જશરે.

n અમૃતકાળનું લક્ષ્ય એક એવા ભારતનું નિમધાણ, જયાં 
સરકાર િાગદરકફોિા જીવિમાં વગર કારણરે દરમમયાિગીરી 
િ કરે. અમૃતકાળનું લક્ષ્ય છરે  એક એવા ભારતનું નિમધાણ, 
જ્ાં વવશ્વનું તમામ ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચર આધુનિક હફોય.

n આપણરે કફોઇિાથી ઉતરતા િ હફોઇએ. કરફોિફો દેશવાસીઓિફો 
આ જ સંકલપ છરે . પણ, જ્ાં સુધી સંકલપિી સાથરે મહેિત 
અિરે પરાક્રમિી પરાકાષ્ઠા િ હફોય ત્ાં સુધી તરે સંકલપ 
અધયૂરફો છરે . તરેથી, આપણરે આપણા તમામ સંકલપફોિરે પદરશ્મ 
અિરે પરાક્રમિી પરાકાષ્ઠા દ્ારા જ સાકાર કરવાિા છરે  અિરે 
આ સપિા, આ સંકલપ દેશિી સરહદફોિરે વટાવીિરે સલામત 
અિરે સમૃધ્ વવશ્વ માટે અસરકારક યફોગદાિ પણ આપશરે.

n અમૃતકાળ 25 વર્્મિફો છરે , પણ આપણરે આપણાં લક્ષ્યફોિરે 
પ્ાપત કરવા આટલી લાંબી રાહ િથી જોવી. આપણરે 
અત્ારથી તરેમાં લાગી જવાનું છરે . આપણી પાસરે ગુમાવવા 
માટે એક ક્ણ પણ િથી. આ જ સમય છરે , આ જ સમય છરે .

n  આપણા દેશરે પણ બદલાવું પિશરે આપણરે એક િાગદરક 
તરીકે પફોતાિી જાતિરે પણ બદલવી પિશરે. આપણરે પણ 
આપણી જાતિરે બદલાઇ રહેલા જમાિા પ્માણરે ઢાળવી 
પિશરે.

21મલી સદીમાં ભારતના સપનાં અને 
આકાંક્ષાઓને પૂરી કરતાં આપ્ણને 

કોઈ વરધ્ન રોકી નહીં રકે

આપ્ણલી પ્રા્ણરક્ત ‘રાષ્્ પ્રથમ-
સદૈર’ પ્રથમનલી ભારના છે.. અને 

આપ્ણે વરજયનલી દદરામાં આગળ 
રધલીએ તે મા્ે આ જ સમય છે.

અાપણો નવા યુગ પ્રમાણો 
ઘડાવું પડિો

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n  પાક વીમા યફોજિામાં સધુારા હફોય, લઘુતમ ટેકાિા 
ભાવિરે દફોઢ ગણા કરવાિફો મહતવપયૂણ્મ નિણ્મય હફોય, 
િાિા ખરેિયૂતફોિરે કે્રદિટ કાિ્મ  દ્ારા સસતા દરે બેંક પાસરેથી 
ધધરાણ મળવાિી વયવસ્ા હફોય, સફોલર પાવર સાથરે 
જોિાયરેલી યફોજિાઓ ખરેતી સુધી પહોંચાિવાિી વાત 
હફોય, ખરેિયૂત ઉતપાદક સગં્ઠિફો હફોય.. આ બધા જ પ્યાસ 
િાિા ખરેિયૂતફોિી તાકાત વધારશરે.

n  આવિારા સમયમાં બલફોક લરેવલ સધુી વરેર હાઉસિી 
સવુવધા નિમધાણ કરવાનુ ં અભભયાિ પણ ચલાવવામાં 
આવશરે. દરેક િાિા ખરેિયૂતફોિા િાિામાં િાિા ખચ્મિરે 
ધયાિમાં રાખીિરે પીએમ દકસાિ સન્માિ નિધધ યફોજિા 
ચલાવવામાં આવી રહહી છરે .

n  દસ કરફોિથી વધ ુ રકમ સીધી ખરેિયૂત પદરવારફોિા 
ખાતાઓમાં જમા કરાવી દેવામાં આવી છરે . િાિા ખરેિયૂતફો 
હવરે અમારા માટે અમારફો મતં્ર છરે , અમારફો સંકલપ 
છરે . ‘િાિફો ખરેિયૂત બિરે દેશિી શાિ’ એ અમારં સપનું 
છરે . આગામી વર્યોમાં આપણરે દેશિા િાિા ખરેિયૂતફોિી 
સામયૂહહક શક્તિરે વધારે આગળ વધારવાિી છરે . િવી 
સવુવધાઓ આપવી પિશરે. આજરે દેશિા 70થી વધ ુરેલ 
માગયો પર દકસાિ રેલ ચાલી રહહી છરે .

n દકસાિ રેલ િાિા ખરેિયૂતફોિરે પફોતાિા ઉતપાદિફોિરે ઓછા 
ખચગે, વાહિવયવહારિફો ખચ્મ ઓછફો થાય, એ રીતરે 
અતંદરયાળ વવસતારફોમાં આ આધનુિક સવુવધા સાથરે 
પફોતાિા ઉતપાદિફો પહોંચાિહી શકે છરે . કમલમ હફોય કે 
શાહહી લીચી, ભયૂત જોલફોદકયા મરચંુ હફોય કે કાળા ચફોખા 
અથવા હળદર જ રેવા ઉતપાદિફો, દુનિયાિા જુદા જુદા 
દેશફોમાં તરે મફોકલવામાં આવી રહ્ા છરે  

દેરના 80 ્કાથલી રધુ ખેડૂતો એરા છે િમેનલી 
પાસે બે હેક્ટરથલી પ્ણ ઓછી જમલીન છે. આપ્ણે 
જોઇએ તો, 100માંથલી 80 ખેડૂતો પાસે બે 
હેક્ટરથલી પ્ણ ઓછી જમલીન છે.

નાના ખોડૂતાો હવો બનો 
દોિની િાન

પહે્ાં દેરમાં િ ેનલીતત બનતલી 
હતલી, તેમાં નાના ખેડૂતોને િ ે્ ્લી 

પ્રાથતમકતા આપરલી જોઇતલી હતલી, 
તે્્લી નહોતલી આપરામાં આરતલી.

હરે દેરમાં આ જ નાના ખેડૂતોને 
ધયાનમાં રાખલીને કૃષિ સુધારા 

કરરામાં આરલી રહ્ા છે, નન્ણ્વય 
્ેરામાં આરલી રહ્ા છે.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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રમતગમત, યુવા-મરહલા 
િક્ક્તઅો દોિનું માન વધાયુું

n  એક સમય હતફો જ્ારે રમતગમતિરે મખુ્યધારાિફો ભાગ 
િહફો્ુ ં ગણવામાં આવ્ંુ. મા-બાપ પણ બાળકફોિરે કહેતા કે 
રમતાં જ રહેશફો તફો જીવિ બરબાદ થઈ જશરે. પણ હવરે દેશમાં 
દફટિરેસ અિરે રમતગમત અગંરે જાગમૃત આવી છરે . આ વખતરે 
ઓજલમમપકમાં પણ આપણરે જો્ંુ, આપણરે અનભુવ કયયો. આ 
પદરવત્મિ આપણા દેશ માટે મફોટફો પિાવ છરે . તરેથી, આજરે દેશમાં 
રમતગમતમાં પ્મતભા, ટેકિફોલફોજી અિરે વયાવસાષયકરણ 
લાવવા માટે જ રે અભભયાિ ચાલી રહુ ંછરે  તરેિરે આ દાયકામાં 
આપણરે વધ ુઝિપી અિરે વયાપક કરવાનુ ંછરે .

n  દેશ માટે એ ગૌરવિી વાત છરે કે શશક્ણ, રમતગમત, બફોિ્મિા 
પદરણામફો હફોય કે ઓજલમમપકનુ ં મરેદાિ હફોય, આપણી 
દીકરીઓ અભયૂતપયૂવ્મ દેખાવ કરી રહહી છરે . આજરે ભારતિી 
દીકરીઓ પફોતાનુ ં સ્ાિ મરેળવવા આ્ુર છરે . આપણરે એ 
સનુિજચિત કરવાનુ ં છરે  કે દરેક કારદકદદી અિરે કાય્મક્રેત્રમાં 
મહહલાઓિી સમાિ સહભાનગતા હફોય.

n  આપણરે એ સનુિજચિત કરવાનંુ છરે  કે રસતાથી લઈિરે કામકાજિા 
સ્ળ સધુી દરેક જગયાએ મહહલાઓ સલામતીિફો અનુભવ 
કરે, સન્માિિી લાગણી અનુભવરે. આ માટે દેશિી સરકારફો, 
વહહીવટહીતતં્ર, પફોજલસ અિરે ન્યાયપાજલકાઓ અિરે િાગદરકફોએ 
પફોતાિી સપંયૂણ્મ જવાબદારી નિભાવવાિી છરે . આ સકંલપિરે 
આપણરે આઝાદીિા 75 વર્્મિફો સકંલપ બિાવવફો છરે .

n  ભાર્ાિરે કારણરે આપણરે દેશિી બહુ મફોટહી પ્મતભાિરે 
પાંજરામાં કેદ કરી દીધી છરે . ગરીબિી દીકરી-દીકરફો 
મા્ભૃાર્ામાં ભણીિરે વયાવસાષયક બિશરે તફો તરેિા 
સામથય્મ સાથરે ન્યાય થશરે.

આપ્ણા યુરાનો રમલી પ્ણ રહ્ા છે, ખલી્લી પ્ણ રહ્ા 
છે. જીરનના અન્ય મેદાનોમાં પ્ણ આવું જ થરે. નરલી 
રાષ્્ીય શરક્ષ્ણ નલીતતનલી આ વરરેિતા છે. તેમાં 
રમતગમતને રધારાનલી પ્રવૃત્તિને બદ્ે અભયાસનો 
મુખ્ય હહસસો બનારરામાં આવયો છે.

ગરીબલી સામેનલી ્ડાઈ ્ડરાનો એક 
આધાર માતૃભાિા પ્ણ છે. નરલી 

રાષ્્ીય શરક્ષ્ણ નલીતતમાં આ રાતનું 
ખાસ ધયાન રાખરામાં આવયું છે.

સરકારે નક્ી કયુું છે કે દેરનલી 
તમામ સૈનનક રાળાઓમાં દેરનલી 

દીકરીઓ પ્ણ ભ્ણરે

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n ભારતિી આ સફળતાઓ વચ્રે એક હકહીકત બીજી પણ 
સમજવાિી છરે . ભારત ઊજા્મ ક્રેત્રમાં આત્મનિભ્મર િથી. 
ભારત આજરે ઊજા્મિી આયાત માટે વર્ગે 12 લાખ કરફોિ 
રૂવપયાિફો ખચ્મ કરે છરે . તરેથી આજરે એ સકંલપ લરેવફો પિશરે 
કે આપણરે આઝાદીિા 100 વર્્મ પયૂરા થાય તરે પહેલાં 
ભારતિરે ઊજા્મ ક્રેત્રમાં આત્મનિભ્મર બિાવીશુ.ં

n ગરેસ આધાદરત વયવસ્ા, દેશભરમાં સીએિજી અિરે 
પીએિજીનુ ં િરેટવક્મ , 20 ટકા ઇથરેિફોલનુ ં મમશ્ણ જ રેવા 
અિરેક લક્ષ્યમાં ભારત સતત આગળ વધી રહુ ં છરે . 
ભારતરે ઇલરેમક્ટ્રક મફોબબજલટહી તરફ પણ પ્યાણ ક્ુું છરે  
અિરે રેલવરેિા 100 ટકા વવદુ્મતકરણ પર પણ ઝિપથી 
કામ ચાલી રહંુ છરે .

n ભારતીય રેલવરેએ 2030 સુધી ઝીરફો કાબ્મિ ઉત્જ્મિનું 
લક્ષ્ય નિધધાદરત ક્ુું છરે . આ તમામ પ્યાસફોિી સાથરે 
સાથરે દેશ ‘મમશિ સકુ્્મલર ઇકફોિફોમી’ પર પણ ભાર 
આપી રહ્ફો છરે . શહિકલ સ્કરેપરેજ િીમત તરેનુ ંમફોટંુ ઉદાહરણ 
છરે. આજરે જી-20 દેશફોિા જયૂથમાં ભારત એક માત્ર એવફો 
દેશ છરે જ રે જળવા્ુ પદરવત્મિિા લક્ષ્યફોિરે પ્ાપત કરવાિી 
દદશામાં ઝિપથી આગળ વધી રહ્ફો છરે .

n ભારતરે આ દાયકાિા અતં સધુી અક્ય ઊજા્મિા 450 
નગગાવફોટનુ ંલક્ષ્ય િક્કહી ક્ુું છરે . તરેમાં 100 નગગાવફોટનું 
લક્ષ્ય નિજચિત સમય પહેલાં હાંસલ કરવામાં આવ્ંુ છરે . 
આપણા આ પ્યાસ વવશ્વિરે પણ ભરફોસફો અપાવી રહ્ાં 
છરે . વૈનશ્વક સતરેર ‘ઇન્રિરેશિલ સફોલર એલાયનસ’િી 
રચિા તરેનુ ંમફોટંુ ઉદાહરણ છરે.

પયમારર્ણ ક્ષતે્માં ગ્લીન હાઇડ્ોજનને 
કાર્ણ ેમો્ી છ્ાંગ મળર.ે 

અમતૃકાળમાં આપ્ેણ ભારતન ેગ્લીન 
હાઇડ્ોજનના ઉતપાદન અન ેનનકાસને 

રતૈ્શ્વક કેન્દ્ર બનારરાનુ ંછે.

રન વરસતાર, નેરન્ પાક્વ , રારનલી 
સંખ્યા અને એશરયાઇ સસહમાં 
થયે્ો રધારો ખુરલીનલી રાત છે.  

િરૈ રૈવરધય, ્ને્ડ નુ્્્ાજ્્ી, જળરાય ુપદરરત્વન, 
કચરાના નનકા્નલી વયરસ્ા (રેસ્ટ મેનજેમને્ટ), 
િવૈરક ખતેલી, બાયો ગેસ, ઊર્્વ સરંક્ષ્ણ, સરચ્છ 
ઊર્્વ ક્ષતે્માં પદરરત્વન િરેાં મદેુ્ પગ્ાં ્ઈને 
ભારત પયમારર્ણ સંરક્ષ્ણમાં સમગ્ વરશ્વમાં 
નોંધપાત્ કામગલીરી કરી રહંુ છે.

પયા્શવરણ સલામતી અનો 
ઊજ્શ ક્ષોત્રમાં અગ્ોસર ભારત

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n કફોવવિ પછી સજા્મયરેલી િવી આર્થક પદરસ્સ્મતઓમાં 
મરેક ઇિ ઇનનિયાિરે બળ આપવા માટે સરકારે પ્ફોિક્શિ 
જલનક્ડ ઇનસરેજન્વ (પીએલઆઇ)િી જાહેરાત કરી છરે . 
આ યફોજિાથી જ રે પદરવત્મિ આવી રહંુ છરે  તરેનંુ ઉદાહરણ 
ઇલરેક્ટ્રફોનિક મરેન્ફેુ્ચકરગ સરેક્ટર છરે. સાત વર્્મ પહેલાં 
આપણરે આશરે આ્ઠ અબજ િફોલરિા મફોબાઇલ ફફોિિી 
આયાત કરતા હતા. હવરે આયાતમાં િોંધપાત્ર ઘટાિફો 
થયફો છરે  અિરે આજરે આપણરે ત્રણ અબજ િફોલરિા 
મફોબાઇલ ફફોિિી નિકાસ પણ કરીએ છીએ.

n દેશિાં તમામ ઉતપાદકફોિરે હંુ આગ્હપયૂવ્મક કહેવા માગંુ 
છંુ કે તરેમણરે એ વાત ક્ારેય િ ભયૂલવી જોઇએ કે તમરે 
જ રે ચીજવસ્ુઓ બહાર વરેચફો છફો, તરે તમારી કંપિી દ્ારા 
બિાવવામાં આવરેલી માત્ર એક વસ્ ુ કે સામાિ િથી, 
પણ તરેિી સાથરે ભારતિી ઓળખ જોિાયરેલી હફોય છરે , 
ભારતિી પ્મતષ્ઠા જોિાયરેલી હફોય છરે .

n આજરે દેશિા અલગ અલગ સરેક્ટર અિરે િાિા શહેરફોમાં 
પણ િવા િવા સ્ટાટ્મ  અપ સ્પાઈ રહ્ા છરે . ભારતીય 
ઉતપાદિફોિરે આતંરરાષટ્ર હી બજાર સધુી લઈ જવામાં 
તરેમિી મફોટહી ભયૂમમકા છરે . સરકારિફો આ સ્ટાટ્મ  અપ્સિરે 
સપંયૂણ્મ ટેકફો છરે . તરેમિરે આર્થક મદદ આપવા, ટેસિમાં 
છયૂ ટ આપવા અિરે નિયમફોિરે સરળ બિાવવા માટે તમામ 
પગલાં લરેવાઈ રહ્ા છરે . આપણરે જો્ંુ છરે  કે કફોરફોિાિા 
કપરાં સમયમાં હજારફો સ્ટાટ્મ  અપ સ્પાયા છરે  અિરે 
સફળતાપયૂવ્મક આગળ વધી રહ્ા છરે . ગઈ કાલિા સ્ટાટ્મ  
અપ આજિા ્નુિકફોિ્મ બિી રહ્ા છરે . તરેમનંુ બજાર મયૂલ્ 
હજારફો કરફોિ રૂવપયા સધુી પહોંચી રહુ ંછરે .

ગગનયાન પ્ણ અરકારમાં ભારતનો 
ઝંડો ્હેરારરા તયૈાર થઈ રહું 

છે. સરદેરલી ઉતપાદનમાં ગગનયાન 
આપ્ણલી રક્તન ેપ્રતતબબબબત કરે છે.

સ્ટા ્્વ  અપ નરા સંપત્તિસિ્વક 
છે. આ દાયકામાં સ્ટા ્્વ  અપ્સ 

અને તેમનલી ઇકો જસસ્ટમને શ્ેષઠ 
બનારરલી છે.

સ્વદોિી ઉત્ાદન
નવા ભારતની તાકાત
ભારતે તેનાં ઉતપાદન અને નનકાસ બંનેમાં રધારો 
કરરો પડરે. તમે જોયું હરે કે થોડાં દદરસ 
પહે્ાં ભારતે તેનાં પ્રથમ સરદેરલી એરક્રાફ્ટ 
કેદરયર આઇએનએસ વરક્રાંતને સમુદ્રમાં 
પરીક્ષ્ણ મા્ે ઉતાયુું છે.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ અિરે હવરે 
સબકા પ્યાસ આપણાં તમામ લક્ષ્યફોિી પ્ાપપત માટે બહુ 
મહતવપયૂણ્મ છરે . વીતરેલા સાત વર્યોમાં શરૂ થયરેલી અિરેક 
યફોજિાઓિફો લાભ કરફોિફો ગરીબફો સધુી તરેમિાં ઘર સુધી 
પહોંચયફો છરે .

n ઉજજવલાથી માંિહીિરે આ્ષુયમાિ ભારતિી તાકાત આજરે 
દેશિફો દરેક ગરીબ માણસ જાણરે છરે . આજરે સરકારી 
યફોજિાઓિી ઝિપ વધી છરે  અિરે િક્કહી કરેલાં લક્ષ્યફો 
હાંસલ થઈ રહ્ા છરે . અગાઉિી સરખામણીમાં આપણરે 
ઘણી ઝિપથી આગળ વધી રહ્ા છીએ.

n પણ અહીં વાત પયૂરી િથી.  હવરે આપણરે અંત સધુી 
પહોંચવાનુ ં છરે . એક એક ગામમાં રસતા હફોય, તમામ 
પદરવારફોનુ ંબરેન્ક એકાઉન્ હફોય,  તમામ લાભાથથીઓિરે 
આ્ષુયમાિ ભારત કાિ્મ  મળરે , તમામિરે ઉજજવલા અિરે 
ગરેસ કિરેકશિિફો લાભ મળરે  એ સનુિજચિત કરવાનંુ છરે . 
સરકારિી વીમા યફોજિા હફોય, પરેન્િ યફોજિા,  આવાસ 
યફોજિા સાથરે આપણરે દરેક હકદાર વયક્તિરે જોિવાિી છરે . 
અત્ાર સધુી આપણાં દેશમાં એ સાથીઓ અગંરે કફોઇએ 
વવચા્ુું િહફો્ંુ જ રે લારી-ગલલા ચલાવરે છરે , ફુટપાથ પર 
બરેસીિરે ધંધફો ચલાવરે છરે . હવરે આવા સાથીઓિરે સવનિધધ 
યફોજિા દ્ારા બરેલન્કગ વયવસ્ા સાથરે જોિવામાં આવી 
રહ્ા છરે .

n દેશ ‘આજરે હર ઘર જલ મમશિ’ પર ઝિપથી કામ કરી 
રહ્ફો છરે . મિરે ખશુી છરે  કે જલ જીવિ મમશિ અતંગ્મત માત્ર 
બરે વર્્મમાં સાિા ચાર કરફોિથી વધ ુપદરવારફોિરે િળનુ ંપાણી 
મળવાનુ ંશરૂ થઈ ગ્ુ ંછરે .

સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, 
સબકા વવશ્ાસ, સબકા પ્રયાસ

હર ેયોજનાઓન ેપરંૂ કરરાનુ ં્ક્ષ્ય 
્ઇન ેઆગળ રધરાનુ ંછે. તનેલી 

સમયમયમાદા બહુ ્ાંબલી નથલી રાખરલી. 
થોડાં જ રિયોમાં પોતાના સંકલપોને 

સાકર કરરાના છે.

આપણું ્ક્ષ્ય છે કે આપ્ણે 
સમાજનલી અંતતમ હરોળમાં ઊભો 
છે તે મા્ણસ સુધલી પહોંચરાનું છે

સબકા સાથ, સબકા વરકાસ, સબકા વરશ્વાસ-આ 
શ્ધ્ધા સાથ ેઆપ્ેણ બધાં સંકળાયે્ ા છીએ. 
આપ્ણા દેર ેપ્ણ બદ્ાવુ ંપડરે અન ેએક નાગદરક 
તરીકે પોતાનલી ર્તને પ્ણ બદ્લી પડર.ે આપ્ણ ેપ્ણ 
આપ્ણલી ર્તન ેબદ્ાતા સમય સાથ ેઢાળરલી પડરે.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n ગમત શક્ત આપણા દેશ માટે એક એવફો િરેશિલ 
ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચર માસ્ટર પલાિ હશરે, જ રે સવ્મગ્ાહહી 
માળખાકહીય સવુવધાિફો આધાર બિશરે અિરે અથ્મતતં્ર 
માટેિફો સકંજલત અિરે સવ્મગ્ાહહી માગ્મ મફોકળફો કરશરે. 
હાલમાં, વાહિવયવહારિા માધયમફો વચ્રે કફોઇ 
સકંલિ િથી.

n ગમત શક્ત આ તમામ વવધ્ફોિરે દયૂર કરશરે. આિા 
કારણરે સામાન્ય માણસ માટે મસુાફરીિફો સમય 
ઘટશરે અિરે આપણા ઉદ્ફોગિી ઉતપાદકતામાં પણ 
વધારફો થશરે.

n ગમત શક્ત આપણા સ્ાનિક ઉતપાદકફોિરે વનૈશ્વક 
સપધધામાં પણ બહુ મફોટહી મદદ કરશરે અિરે તરેિાથી 
ભવવષયિા આર્થક ઝફોિિા નિમધાણિી િવી 
સભંાવિાઓ વવક્સિત થશરે. અમૃતકાળિા આ 
દાયકામાં ગમતિી શક્ત ભારતિા કાયાકલપિફો 
આધાર બિશરે.

n જળ,ભયૂમમ, આકાશ એમ દરેક ક્રેત્રમાં અસાધારણ 
સપીિ અિરે સ્રેલ પર કામ કરી બતાવ્ુ ં છરે . િવા 
જળમાગ્મ, િવા-િવા સ્ળફોિરે સી-પલરેિથી જોિવાિા 
છરે , દેશમાં બહુ ઝિપથી કામ ચાલી રહંુ છરે .

n આજરે જ રે ગમતથી દેશમાં િવા એરપફોટ્મ નંુ નિમધાણ થઈ 
રહુ ંછરે  અિરે ઉિાિ યફોજિા દયૂરિા વવસતારફોિરે જોિહી 
રહહી છરે  એ અભયૂતપવુ્મ છરે . આજરે આપણરે જોઈ રહ્ા 
છીએ કે કઈ રીતરે સારી એર કિરેમક્ટવવટહીથી લફોકફોિા 
સપિાિરે િવી ઊિાિ મળહી રહહી છરે .

સો ્ાખ કરોડથલી પ્ણ રધનુા બિ ે્ નલી 
ગતત રક્ત યોજના ્ાખો યરુકોને 

રોજગારીનલી તકો ્ઈન ેઆરરે

અમૃત મહોત્સરના 75 સપતાહમાં 
75 રંદે ભારત ્ે્ન દેરના દરેક 
ખૂ્ણાને એકબલીર્થલી જોડરે.

ગવત િક્ક્ત નોિનલ માસ્ટર 
પ્ાન દ્ારા વવકાસનો ગવત
ભારતે ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર નનમમા્ણમાં સંપ્ૂણ્વ 
અભભગમ, સંપ્ૂણ્વ દ્રશષ્કો્ણ અપનારરાનલી 
જરૂર છે. આગામલી થોડાં સમયમાં અમે એક બહુ 
મો્ી યોજના પ્રધાનમતં્લી ગતત રક્તનો નેરન્ 
માસ્ટર પ્ાન દેર સામે ્ારલી રહ્ા છીએ.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n આજરે દેશમા દરેક ગરીબ સુધી સારી આરફોગય સુવવધાઓ 
પહોંચાિવાનુ ં અભભયાિ ઝિપથી ચાલી રહુ ં છરે . આ માટે 
મરેદિકલ શશક્ણમાં જરૂરી સધુારા કરવામાં આવયા છરે . પ્ીવરેજન્વ 
હેલ્થકેર પર પણ એટલુ ંજ ધયાિ આપવામાં આવ્ુ ંછરે . સાથરે 
સાથરે દેશમાં મરેદિકલ સીટમાં પણ ઘણફો વધારફો કરવામાં આવયફો 
છરે . આ્ુષયમાિ ભારત યફોજિા અંતગ્મત દેશિા ગામિે ગામિે 
વધ ુસારી આરફોગય સવુવધાઓ પહોંચાિવામાં આવી રહહી છરે .

n જિઔર્ધધ યફોજિા દ્ારા ગરીબ, મધયમવગ્મિરે સસતી દવાઓ 
પયૂરી પાિવામાં આવી રહહી છરે . અત્ાર સધુી 75,000થી વધુ 
હેલ્થ એનિ વરેલિરેસ સરેન્ર બિાવવામાં આવયા છરે . હવરે બલફોક 
સતર પર સારી હફોચ્સપટલફો અિરે આધનુિક લરેબિા િરેટવક્મ  પર 
કામ ચાલી રહુ ંછરે . બહુ જલ્ી દેશિી હજારફો હફોચ્સપટલફો પાસરે 
પફોતાિા ઓક્સિજિ પલાન્ પણ હશરે. 

n સમગ્ વવશ્વમાં કફોવવિ જ રેવી મહામારી ફેલાઈ હફોય ત્ારે આપણિરે 
કઈ રીતરે રસી મળત. કદાચ મળત કે િા પણ મળત. અિરે મળત 
તફો ક્ારે મળત? પણ આજરે આપણરે ગૌરવપયૂવ્મક કહહી શકહીએ 
કે આપણા દેશમાં વવશ્વિફો સૌથી મફોટફો રસીકરણ કાય્મક્રમ ચાલી 
રહ્ફો છરે . 54 કરફોિથી વધ ુલફોકફો રસી લગાવી ચયૂક્ા છરે . કફોવવિ 
જ રેવી ઓિલાઇિ વયવસ્ા, દિજજટલ સર્ટદફકેટ આપવાિી 
વયવસ્ા આજરે વવશ્વિરે આકર્ર્ત કરી રહહી છરે .

n એ વાત સાચી કે અન્ય દેશફોિી સરખામણીમાં ભારતમાં ઓછા 
લફોકફો સકં્રમમત થયા છરે  અિરે એ પણ સાચુ ંછરે  કે વવશ્વિા દેશફોિી 
વસમતિી સરખામણીમાં આપણરે વધ ુ લફોકફોિા જીવ બચાવી 
શક્ા, પણ આપણા માટે આ પી્ઠ થપથપાવવાિફો વવર્ય િથી.

મહામારીના સમયમાં ભારત ેિ ેરીતે 
80 કરોડ દેરરાસલીઓન ેમહહનાઓ 
સધુલી મિત અનાજ આપયુ,ં ત ેવરશ્વ 

મા્ે ચચમાનો વરિય છે. 

ડોક્ટર નસ્વ, પેરામેદડક્ સ્ટાિ, 
રૈજ્ાનનકોનલી સાથે સાથે જનસેરામાં 

જોડાયે્ા દેરરાસલીઓ પ્ણ 
રંદનના  હકદાર છે.   

અારાોગય સુવવધાઅાોમાં 
વધારાો થયાો
સરકાર તેનલી વરવરધ યોજનાઓ અંતગ્વત િ ેચોખા 
ગરીબોને આપે છે, તેમાં સુધારો કરરે. ગરીબોને 
પોિ્ણયુ્ત ચોખા આપરામાં આરરે. રેરનનલી 
દુકાન હોય કે મધયાહન ભોજન હોય, રિ્વ 2024 
સુધલી દરેક યોજના અંતગ્વત પોિ્ણયુ્ત ચોખા 
આપરામાં આરરે.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n આજરે પયૂવયોત્તરમાં કિરેમક્ટવવટહીિફો િવફો ઇમતહાસ 
લખાઈ રહ્ફો છરે . આ કિરેમક્ટવવટહી દદલફોિી પણ છરે  
અિરે ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરિી પણ છરે. બહુ જલ્ી પયૂવયોત્તરિાં 
તમામ રાજ્ફોિી રાજધાિીઓિરે રેલવરે સરેવા દ્ારા 
જોિવાનંુ કામ પયૂરં થવાનુ ંછરે . ‘એક્ટ ઇસ્ટ’ પફોજલસી 
અતંગ્મત આજરે દેશિા પયૂવયોત્તર રાજ્ફો બાંગલાદેશ. 
મયાંમાર અિરે દશક્ણ-પયૂવ્મ એશશયા સાથરે પણ જોિાઈ 
રહ્ા છરે . વીતરેલા વર્યોમાં જ રે પ્યાસ થયા છરે , તરેિરે કારણરે 
હવરે પયૂવયોત્તરમાં કાયમી શાંમત માટે, શ્રેષ્ઠ ભારતિા 
નિમધાણ માટેિફો ઉત્ાહ અિરેક ગણફો વધયફો છરે .

n પયૂવયોત્તરમાં પય્મિટ, રફોમાંચક રમતફો, જવૈવક ખરેતી, હબ્મલ 
ઔર્ધધિા ઉતપાદિ માટે વયાપક સભંાવિા રહેલી છરે . 
આપણરે આ સંભાવિાઓિફો સંપયૂણ્મ ઉપયફોગ કરવાિફો 
છરે  અિરે તરેિરે દેશિી વવકાસ યાત્રાિફો હહસસફો બિાવવાિફો 
છરે . આપણરે આ કામ અમૃતકાળિા કેટલાંક દાયકામાં 
જ પયૂરં કરવાનુ ં છરે . બધાંિી ક્મતાઓિરે પયૂરતી તક 
આપવી એ જ સાચી ભાવિા છરે . જમમ ુહફોય કે કાશમીર, 
વવકાસનુ ંસં્લુિ હવરે જમીિ પર પણ દેખાઈ રહુ ંછરે .

n જમમ ુકાશમીરમાં સીમાંકિ પચંિી રચિા થઈ ચયૂકહી છરે  
અિરે ભવવષયમાં વવધાિસભાિી ચયૂટંણીઓ યફોજવાિી 
તયૈારી પણ ચાલી રહહી છરે . લિાખ પણ વવકાસિી 
અસીમ સંભાવિાઓ તરફ આગળ વધી રહુ ંછરે . એક 
બાજુ લિાખમાં આધનુિક ઇનફ્ાસ્ટ્ર્ચરનંુ નિમધાણ 
થઈ રહંુ છરે , તફો બીજી બાજુ, લસધ ુસરેન્્રલ ્ નુિવર્સટહી 
લિાખિરે ઉચ્ શશક્ણનંુ કેનદ્ર બિાવી રહંુ છરે .

સમાજનલી વરકાસ યાત્ામાં કોઇ વયક્ત 
ન છૂ્ે, કોઇ રગ્વ ન છૂ્ે, એ રીતે 

દેરનો કોઈ ભ-ૂભાગ, કોઇ ખ્ૂણો પ્ણ 
પાછળ ન રહી જરો જોઇએ.

આરા વરસતારોના વરકાસ મા્ે 
છેલ્ાં સાત રિ્વમાં િ ેપ્રયાસ કરરામાં 

આવયા છે, હરે એ દદરામાં હજુ 
ઝડપથલી આગળ રધલી રહ્ા છીએ

પૂવાવોત્તર, જમ્ુ કાશમીર અનો 
લડાખનાો વવકાસ
પૂર્વ ભારત, જમમુ-કાશમલીર, ્ડાખ સહહત સમગ્ 
હહમા્યનો વરસતાર, કોસ્ટ્ બેલ્ટ અથરા 
આદદરાસલી વરસતાર.. ભવરષયમાં ભારતના 
વરકાસ અને વરકાસ યાત્ામાં બહુ મો્ો આધાર 
બનરાના છે.

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n  આ દ્રણષટકફોણિા બરે મહતવિા પાસા છરે- એક આતંકવાદ 
અિરે બીજો વવસતારવાદ. ભારત આ બિંરે પિકારફો સામરે 
મજબયૂતાઇથી લિહી રહ્ફો છરે  અિરે ભારે હહમતપયૂવ્મક જવાબ 
પણ આપી રહ્ફો છરે .

n  ભારત તરેિી જવાબદારીઓિરે સાચી રીતરે નિભાવી શકે, 
તરે માટે સરંક્ણ ક્રેત્રિી તયૈારીઓિરે પણ સદુ્રઢ રાખવી 
જરૂરી છરે . સરંક્ણ ક્રેત્રમાં દેશિરે આત્મનિભ્મર બિાવવા, 
ભારતીયફો અિરે ભારતિી કંપિીઓિરે પ્ફોત્ાહહત કરવા 
માટે દેશિા મહેિ્ ુ ઉદ્ફોગસાહજસકફોિરે િવી તકફો પયૂરી 
પાિવા માટે આપણા પ્યાસ સતત ચાલુ છરે . હંુ દેશિરે 
વવશ્વાસ અપાવવા માગુ છંુ કે દેશિી સલામતી સાથરે 
જોિાયરેલી આપણી સરેિાઓિાં હાથ મજબયૂત કરવા માટે 
અમરે કફોઈ કસર િહીં છફોિહીએ.

n  આજરે દેશિા મહાિ વવચારક શ્ી અરવવદફોિી જન્મજયંતી 
છરે . વર્્મ 2022માં તરેમિી 150મી જન્મજયતંી છરે . શ્ી 
અરવવદફો ભારતિા ઉજજવળ ભવવષયિા સવપ્દ્રષટા હતા. 
તરેઓ કહેતા હતા, આપણરે એટલાં સામથય્મવાિ બિવાનુ ંછરે  
જ રેટલાં અગાઉ ક્ારેય િહફોતા. આપણરે આપણી આદત 
બદલવી પિશરે. એક િવા હૃદય સાથરે પફોતાિી જાતરેિરે 
ફરીથી જાગતૃ કરવી પિશરે. શ્ી અરવવદફોિી આ વાત 
આપણિરે આપણી ફરજિી યાદ અપાવરે છરે .

n  એક િાગદરક તરીકે, એક સમાજ તરીકે આપણરે દેશિરે શંુ 
આપી રહ્ાં છીએ એ પણ વવચારવુ ંપિશરે. આપણરે હંમરેશા 
અધધકારફોિરે મહતવ આપ્ુ ંછરે , અિરે એ સમયગાળામાં તરેિી 
જરૂદરયાત પણ હતી, પણ હવરે આપણરે ફરજોિરે સવયોપદર 
બિાવવાિી છરે , સવયોપદર રાખવાિી છરે .

અાતંકવાદઃ ભારત માોટા 
નનણ્શયાો લોવામાં સક્ષમ

દેરના ભાગ્ા સમય ેઅમાનરલીય 
સ્સ્તતમાંથલી પસાર થયે્ ા ્ોકોનલી 

યાદમાં દર રિગે 14 ઓગસે્ટ વરભાજન 
વરભલીષિકા સ્તૃત દદરસ તરીકે 

મનારરામાં આરરે

દેરે િ ેસંકલપોનલી બલીડંુ ઝડપયું 
છે તેને પૂરાં કરરા મા્ે દરેક 

વયક્તએ જોડાવું પડરે

બલીર્ વરશ્વયુધ્ધ બાદ રૈત્શ્વક સંબંધોનું સરરૂપ 
બદ્ાઈ ગયું છે. કોવરડ દરતમયાન વરશ્વએ 
ભારતના પ્રયાસોને જોયા પ્ણ છે અને તેનલી 
પ્રરંસા પ્ણ કરી છે. આિ ેવરશ્વ ભારતને નરાં 
દ્રશષ્કો્ણથલી જોઈ રહંુ છે.  

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન
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n  પહેલાંિા સમયમાં સરકાર પફોતરે જ િ્ર ાઇવવગ સીટ પર 
બરેસી ગઈ હતી. કદાચ એ સમયિી માગ હશરે. પણ હવરે 
સમય બદલાઈ ગયફો છરે . વીતરેલાં સાત વર્્મમાં દેશમાં 
તરેિાં માટેિાં પ્યાસ વધયા છરે  કે દેશિા લફોકફોિરે બબિજરૂરી 
કાયદાિી જાળ, બબિજરૂરી પ્દક્રયાઓિી જાળમાંથી 
મકુ્ત આપવામાં આવરે.

n  અત્ાર સધુી દેશિા સેંકિફો જયૂિા કાયદાઓિરે િાબયૂદ કરી 
દેવામાં આવયા છરે . કફોરફોિાિા સમયગાળામાં પણ સરકારે 
15,000થી વધ ુઅનપુાલિિરે દયૂર કયધા છરે .

n  હંુ એક ઉદાહરણ આપવા માગુ ંછંુ. 200 વર્્મ પહેલાંથી 
આપણરે ત્ાં એક કાયદફો ચાલી રહ્ફો છરે . 200 વર્્મ એટલરે 
કે 1857થી પણ પહેલાંિાં આ કાયદાિરે કારણરે િાગદરકિરે 
મરેવપગ એટલરે કે િકશફો બિાવવાિી સવતતં્રતા િહફોતી. 
હવરે વવચાર કરફો. 1857થી ચાલ્ફો આવરે છરે . િકશફો 
બિાવવફો હફોય તફો સરકારિરે પયૂછફો, િકશફો કફોઇ પસુતકમાં 
છાપવફો હફોય તફો સરકારિરે પયૂછફો, િકશફો ખફોવાઈ જાય 
તફો ધરપકિિી પણ જોગવાઈ. આજકાલ દરેક ફફોિમાં 
િકશાિી એપ છરે.

n  ‘ઇઝ ઓફ જલવવગ’િી સાથરે સાથરે ‘ઇઝ ઓફ િુઇંગ 
બબઝિરેસ’ બિંરે હાંસલ કરવા માટે િકામા કાયદાઓિી 
પકિમાંથી મકુ્ત જરૂરી છરે . આપણા દેશમાં ઉદ્ફોગ અિરે 
વરેપાર પદરવત્મિિરે અનભુવી રહ્ા છરે .

n  આજરે િઝિબંધ શ્મ કાયદાઓ માત્ર ચાર કફોિમાં સમાવી 
લરેવામાં આવયા છરે . ટેસિ સાથરે સંકળાયરેલી કામગીરીિરે 
પણ હવરે સરળ અિરે ફેસલરેસ કરવામાં આવી છરે . n

‘ઇઝ અાોફ નલવવંગ’ 
બનાો સુિાસનનાો મંત્ર
ભારતે આધુનનક ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચરના નનમમા્ણમાં 
સમગ્ વરચાર, સમગ્ દ્રશષ્કો્ણ અપનારરાનલી 
જરૂર છે. આગામલી થોડાં સમયમાં અમે કરોડો 
દેરરાસલીઓના સપનાને પૂરા કરનારી બહુ મો્ી 
યોજનાનલી રરૂઆત કરી રહ્ા છીએ.

આ જ સમય છે,
આ જ સમય છે.. યોગય સમય છે, 
ભારતનો અમૂલ્ય સમય છે.
આ જ સમય છે.. યોગય સમય છે, 
ભારતનો અમૂલ્ય સમય છે!
અસંખ્ય ભુર્ઓનલી રક્ત છે,
અસંખ્ય ભુર્ઓનલી રક્ત છે, દરેક 
બાજુ દેરનલી ભક્ત છે!
અસંખ્ય ભુર્ઓનલી રક્ત છે, દરેક 
બાજુ દેરનલી ભક્ત છે!
તમે ઉઠો, તતરંગો ્હેરારલી દો,
તમે ઉઠો, તતરંગો ્હેરારલી દો,
ભારતના ભાગયને િરકારલી દો, 
ભારતના ભાગયને િરકારલી દો!
આ જ સમય છે, યોગય સમય છે, 
ભારતનો અમૂલ્ય સમય છે!
કંઈ એવું નથલી..
કંઈ પ્ણ એવું નથલી, િ ેના કરી રકો,
કંઈ એવું નથલી, િ ેના કરી રકો,
તમે ઊભા થઈ ર્ર..
તમે ઊભા થઈ ર્ર, તમે ્ાગલી 
ર્ર,
સામરય્વને તમારા ઓળખો..
સામરય્વને તમારા ઓળખો..
પોતાના કત્વવયને  બધા ર્્ણો..
પોતાના કત્વવયને  બધા ર્્ણો..
આ જ સમય છે, યોગય સમય છે! 
ભારતનો અમૂલ્ય સમય છે! 

કવર સ્ટાોરી 
લાલ રકલ્ા પરથી વડાપ્રધાન

વવકાસની 
નવી યાત્રા
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અનાજનું શું મહતર છે તે ભૂખલી વયક્તથલી રધારે સારી રીતે કોઈ ના સમજી રકે. સદીનલી સૌથલી 
મો્ી આપત્તિ કોરોના મહામારીના સમયમાં સરકારે ‘દેરમાં કોઇ નાગદરક ભૂખ્યો ન રહેરો જોઇએ’ 

એરા વરચાર સાથે રૂવપયા બે ્ાખ કરોડથલી રધુનો ખચ્વ કરીને 80 કરોડથલી રધુ ્ોકોને અનાજ 
પૂરં પાડરાનો સંકલપ સાકાર કરી બતાવયો, િથેલી આપત્તિના આ સમયમાં ગરીબોનો આત્મવરશ્વાસ 

નબળો ન પડે અને તેમનું આત્મસન્ાન જળરાઈ રહે.

ઉત્તરપ્દેશિા વારાણસીમાં રહેતી બાદામી દેવીિા 
પદરવારમાં પમત અિરે ત્રણ બાળકફો છરે . મિરેગામાં 
મજયૂરી કરીિરે ઘરનું ગુજરાિ ચલાવરે છરે . તરે કહે છરે , 

કફોવવિિા સમયમાં દર મહહિરે 35 દકલફો મફત રેશિ મળવાથી 
ગુજરાિ ચાલરે છરે . બાદામી દેવીિફો આત્મવવશ્વાસ વધી ગયફો 
છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ તરેમિરે તરેિાં બાળકફો અંગરે પયૂછું 
ત્ારે તરેણરે સરકારિી યફોજિાઓથી જીવિમાં આવરેલા 
પદરવત્મિિિી વાત કરતાં જણાવ્ું કે તરેમિરે પાકંુ મકાિ, રેશિ 
કાિ્મ , મફતમાં ગરેસ જસજલનિર, ઘરમાં વીજળહી, શૌચાલચ અિરે 
હવરે સવચ્ પાણીિી સુવવધા પણ મળવા માંિહી છરે .

આ માત્ર વારાણસીિી તસવીર િથી. કુશીિગરિી 
અમલાવત હફોય કે મધયપ્દેશમાં સુથારીકામ કરિાર 
ચંદ્રભાિ હફોય, દેશમાં અિરેક ગરીબફો મફતમાં રેશિ, મકાિ 
અિરે દકસાિ સન્માિ નિધધ દ્ારા મળતા રૂ. 6,000િા હપતાથી 
ચચતામુ્ત જીવિ વીતાવી રહ્ા છરે . હફોશંગાબાદિી માયા 
ઉિકે અિરે ગુજરાતિા દાહફોદમાં રહેતા એક લાભાથથી જણાવરે 
છરે , “કફોવવિાિા સમયમાં બહુ મુશકેલી પિવા માંિહી હતી, પણ 

મફતમાં રેશિ અિરે દકસાિ સન્માિ નિધધિી રૂ. 2,000િી 
સહાયથી ઘર ચલાવ્ું. જો આ યફોજિા િ હફોત તફો ગુજરાિ 
કરવું મુશકેલ થઈ જાત.” સદીિી સૌથી મફોટહી મુશકેલી છતાં 
કરફોિફો ચહેરા પર જોવા મળરેલું હાસય અિરે આત્મવવશ્વાસથી 
ભરપયૂર જીવિ પાછળનું કારણ છરે  કેનદ્ર સરકાર દ્ારા ગરીબફોિરે 
આપવામાં આવરેલી સવયોચ્ પ્ાથમમકતા. ઓગસ્ટ મહહિાિા 
પ્થમ સપતાહમાં વિાપ્ધાિ ગુજરાત, ઉત્તરપ્દેશ અિરે 
મધયપ્દેશિા લાભાથથીઓ સાથરે સંવાદ કરી રહ્ા હતા ત્ારે 
ગરીબ લાભાથથીઓિા શબ્ફો અિરે ચહેરા સરકારિરે અિરે 
માિવતાિરે રાહતિફો અહેસાસ કરાવતા હતા. સરકારિરે પહેલાં 
દદવસથી જ ગરીબફો અિરે શ્મમકફોિા ભફોજિ અિરે રફોજગારિી 
ચચતા હફોવાથી અન્ યફોજિા અિરે રફોજગાર યફોજિાઓ ઘિવામાં 
આવી, જ રેણરે ગરીબફોિરે એ મહેસયૂસ કરાવ્ું કે ગમરે તરેવી આપનત્ત 
હફોય, દેશ હંમરેશા એમિી સાથરે છરે . વૈનશ્વક મહામારીથી 
અસરગ્સત દેશવાસીઓિરે ટેકફો આપવા માટે વિાપ્ધાિ 
ગરીબ કલ્ાણ યફોજિાિફો પ્ારંભ એવપ્લ 2020માં કરવામાં 
આવયફો, જ રેિાં  અંતગ્મત 80 કરફોિથી વધુ લફોકફોિરે મફતમાં 
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ભાોજન પણ, જીવન પણ, સન્ાન પણ

અન્ન યાોજનાઅો 
ગરીબાોનો અાપાો 

અાત્મવવશ્ાસ
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ગરીબાોનું સન્ાન

કરોડથી ્વધયુ લોકોનકે કોવ્વડ 
સમરમાં રૂ. બકે લાખ કરોડનયું 
મફત રેશન આપ્વામાં આવયયું

80 હજાર કરોડ રૂવપરાથી ્વધયુ રકમ કોવ્વડ 
સમરમાં 20 કરોડ મહહલા જન-ધન 
ખાતાધારકોનકે આપ્વામાં આ્વી

30

કરોડ રૂવપ્યાનો 
લાભ 23 લાખથી 
વધુ લારી-ગલલા, 

ફેદર્યાઓને સવનનધધ 
્યોજના અંરગ્તર

2300કરોડથી ્વધયુ ઘરોમાં શૌચાલરનયું 
નનમમાર11

કરોડથી ્વધયુ લોકોનકે પાંચ 
લાખ રૂવપરાની મફત સાર્વાર-
આયયુષરમાન ભારત

50

કરોડથી ્વધયુ ખકેડૂત પદર્વારોનકે રૂ. 
1.5 લાખ કરોડથી ્વધયુની સન્માન 
નનધધ

11.4કરોડથી ્વધયુ પદર્વારોનકે રાંધર 
ગકેસ જોડાર, બકે કરોડથી ્વધયુ 
પદર્વારોનકે મકાન

08

કરોડથી ્વધયુ કોવ્વડ રસીના 
ડોઝ મૂક્વામાં આવરા- બધાંનકે 
રસી, મફત રસી

50

કરોડથી ્વધયુ જન-ધન ખાતાથી 
બકેન્કિંગ અનકે સામાસજક 
સલામતી

41
સંવાદ દરવમયાન વડાપ્રધાનો કરોલા સંબાોધનના મુખ્ય અંિ

n આ મફત રેશિ વૈનશ્વક મહામારીિા સમયમાં 
ગરીબફોિી ચચતા ઓછી કરે છરે . તરેમિફો વવશ્વાસ વધારે 
છરે . ગરીબફોિરે એ અનુભવ થવફો જોઇએ કે ગમરે તરેવી 
મુશકેલી હફોય, દેશ તરેમિી સાથરે છરે .

n પ્વાસી લાભાથથીઓ માટે અન્ સલામતીિરે વધુ 
મજબયૂત કરવાિા હે્ુથી અત્ાર સુધી 33 રાજ્ફો /
કેનદ્રશાજસત પ્દેશફોમાં એક રાષટ્ર -એક રાશિ કાિ્મ  
યફોજિા લાગુ કરવામાં આવી છરે . િવી ટેકિફોલફોજીિફો 
ઉપયફોગ કરીિરે કરફોિફો િકલી લાભાથથીઓિરે 
જસસ્ટમમાંથી બહાર કાઢવામાં આવયા છરે .

n સસતા રેશિિી યફોજિાઓ વયાપ અિરે બજ રેટ દર વર્ગે 
વધતફો ગયફો, પણ તરેટલાં પ્માણમાં ભયૂખમરફો અિરે 
કુપફોર્ણમાં ઘટાિફો િ થયફો. તરેનું એક મફોટંુ કારણ 
અસરકારક દિજલવરી જસસ્ટમિફો અભાવ. આ 
સ્સ્મતિરે બદલવા માટે 2014 પછી િવરેસરથી કામ શરૂ 
કરવામાં આવ્ું.

n યફોજિા શરૂ થયા બાદ લાભાથથીઓિરે પહેલાંિી 
સરખામણીમાં બમણી માત્રામાં રેશિ ઉપલધિ 
કરાવવામાં આવી રહંુ છરે . મહામારી દરમમયાિ બરે 
લાખ કરફોિ રૂવપયાથી વધુ ખચ્મ સાથરે 80 કરફોિથી વધુ 
લફોકફોિરે રેશિ પયૂરં પાિવામાં આવ્ું છરે .

 n તાજ રેતરિાં વર્યોમાં ગરીબફોિરે મજબયૂત અિરે સશ્ત બિાવવા 
માટે વાસતવવક અિરે સાથ્મક પ્યાસ કરવામાં આવી રહ્ા છરે .

n આરફોગય, શશક્ણ, સુવવધાઓ અિરે ગદરમા સુનિજચિત કરવા 
માટે સતત આકરી મહેિતિી જરૂર છરે . તરેમાં આ્ુષયમાિ 
યફોજિા, આર્થક રીતરે િબળાં વગયો માટે અિામત, રફોિ, મફત 
ગરેસ અિરે વીજળહીનું જોિાણ, મુદ્રા યફોજિા, સવનિધધ યફોજિા 
જ રેવી યફોજિાઓ ગરીબફોિરે સન્માિજક જીવિ આપી રહહી છરે  
અિરે તરેમિાં સશક્તકરણનું માધયમ બિી રહહી છરે .

રાષ્ટ્ર
ગરીબ કલ્ાણની રદિામાં પગલાં

ઉત્તરપ્રિેશના લાભાથથીઓ સાથકે 
્વડાપ્રધાનનો સપંરૂ્ણ સ્ંવાિ સાંભળ્વા 

માટે ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો

મધરપ્રિેશના લાભાથથીઓ સાથકે 
્વડાપ્રધાનનો સંપરૂ્ણ સં્વાિ સાંભળ્વા 

માટે ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો
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સન્ાન નનવધનો કારણો શબયારણથી 
બજર સુધી અાત્મનનભ્શરતા

પ્ધાિમંત્રી ઉજજવલા યફોજિા માત્ર રસફોઈ બિાવવા માટેનું ઇંધણ 
િથી, પણ જંીદગીઓમાં ઉજાસ ફેલાવતી યફોજિા બિી ચયૂકહી છરે . 
આ બાબતિરે ધયાિમાં લઇિરે કેનદ્ર સરકારે ઉજજવલા યફોજિાિા 
પ્થમ તબક્કામાં રહહી ગયરેલા લાભાથથીઓ સુધી તરેમિા અધધકાર 
પહોંચાિવા ઉજજવલા 2.Oિફો પ્ારંભ કયયો છરે . 99.6 ટકા વસમત 
સુધી એલપીજી સુવવધા પહોંચાડ્ા બાદ સામાન્ય બજ રેટમાં એક 
કરફોિ િવાં કિરેક્શનસ આપવાિફો લક્ષ્ય િક્કહી કરવામાં આવયફો 
છરે , જ રેથી શહેરફોમાં રહહી ગયરેલા અથવા જ રેમનું કફોઇ કાયમી ્ેઠકાણંુ 
િથી એવા 0.4 ટકા લફોકફોિરે ઓળખીિરે તરેમિરે રાંધણ ગરેસનું 
કિરેક્શિ આપી શકાય. વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 10 ઓગસ્ટિાં 
રફોજ તરેિફો પ્ારંભ કયયો. 2016માં શરૂ કરવામાં આવરેલી ઉજજવલા 
યફોજિા 1.O  દરમમયાિ ગરીબી રેખાથી િીચરે રહેતાં પદરવારફોિી 
પાંચ કરફોિ મહહલા સભયફોિરે એલપીજી કિરેક્શિ પયૂરાં પાિવાિફો 
લક્ષ્ય રાખવામાં આવયફો હતફો. તરે પછી એવપ્લ 2018માં આ 
યફોજિાનું વવસતરણ કરીિરે તરેમાં વધુ સાત શ્રેણી  અનુસયૂધચત 
જામત /અનુસયૂધચત જિજામત,PMAY, AAY, અત્ંત પછાત વગ્મ, 
ચાિા બગીચા, વિવાસી. નદ્પ સમયૂહ)િી મહહલા લાભાથથીઓિરે 
સામરેલ કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત, તરેિાં લક્ષ્યિરે સુધારીિરે 8 
કરફોિ એલપીજી કિરેક્શિ કરવામાં આવયા. ઉજજવલા 2.Oમાં 
પરપ્ાંમતયફોએ રેશિકાિ્મ  કે રહેણાંકનું પ્માણપત્ર જમા કરવાિી 
જરૂર િથી. ઉજજવલા 2.O એલપીજી દ્ારા દેશિાં તમામ 
જરૂદરયાતમંદફો સુધી પહોંચવાિી વિાપ્ધાિિી યફોજિા સાકાર 
કરવામાં મદદ મળશરે.

હવો ઉજ્જવલા 
2.O નાો પ્રારંભ

પ્કકૃતરની અનનલચિરરા પર આધાર રાખરો 
ખડેયૂરે હંમશેા ખરેીના ખચમા માટે આર્થક 
મશુકેલી પડરી હરી. પણ હવ ેદકસાન સન્ાન 
નનધધ રેમન ેઆત્મનનભ્તર બનાવી રહરી છે. 
9 ઓગસ્નાં રોજ 9મો હપરો છયૂ ટો થવાની 
સાથે અત્ાર સધુી આ ્યોજના હેઠળ દેશના 
11 કરોડ ખડેયૂરોના ખારામાં રૂ. દોઢ લાખ 
કરોડથી વધ ુરકમ જમા થઈ ચયૂકરી છે. 

રાષ્ટ્ર
ગરીબ કલ્ાણની રદિામાં પગલાં

ખકેડૂતો સાથકે ્વડાપ્રધાનનો 
સં્વાિ સાંભળ્વા માટે 
ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો

ઉજજ્વલા લાભાથથીઓ સાથકે 
્વડાપ્રધાનનો સં્વાિ સંભાળ્વા 
માટે ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો

રેશિ મળહી રહંુ છરે . કફોવવિ અિરે તરેિા પહેલાં કરવામાં આવરેલા 
પ્યાસફોિરે કારણરે ‘સબકફો રાશિ, સબકફો પફોર્ણ’નું સપનું 
સાકાર થઈ રહંુ છરે .

"જ્ારે કફોવવિિા સમયમાં બધું જ બંધ થઈ ગ્ું હ્ું ત્ારે 
ખરેિયૂતફોિા ખાતામાં બરે-ચાર હજાર રૂવપયા આવયા અિરે એ બહુ 
કામમાં લાગયા. કફોણ આવી જવાબદારી ઉ્ઠાવરે, પણ વિાપ્ધાિ 
િરેનદ્ર મફોદીિફો આભાર કે જ રેમણરે આવું વવચા્ુું. આ બહુ સારી 
યફોજિા છરે , જ રેિાથી ખરેિયૂત આત્મનિભ્મર બિી રહ્ફો છરે . અમારા 
માટે આ ખરેતીિી સીઝિ છરે  અિરે આ સમયમાં ખરેિયૂતફોિરે પૈસાિી 
જરૂર પણ છરે ," એમ ઓદિશાિા કટકમાં આવરેલા નિયાલીિા 
ખરેિયૂત જોગરેનદ્રિાથ દાસરે જણાવ્ું હ્ું. જયપુરિા બસસીમાં 
રહેતા ખરેિયૂત કમલરેશકુમાર માલી કહે છરે , “ખરેિયૂતફો માટે શરૂ 
કરવામાં આવરેલી આ યફોજિાથી વચરેહટયાઓ િાબયૂદ થઈ ગયા 
છરે . પૈસા હવરે સીધા ખાતામાં આવી જાય છરે , જ રેિફો ઉપયફોગ 
બબયારણ અિરે ખાતર ખરીદવા માટે કરવામાં આવરે છરે . 
કફોવવિિા સમયમાં આ રકમથી ખરેતીિા ખચ્મિી સાથરે સાથરે ઘર 
ખચ્મ કાઢવામાં પણ મદદ મળહી.” પ્ધાિમંત્રી દકસાિ સન્માિ 
નિધધિા પ્ારંભથી અત્ાર સુધી 11.41 કરફોિ ખરેિયૂતફોિા ખાતામાં 
રૂ. 1.6 લાખ કરફોિ સીધા જમા થઈ ચયૂક્ા છરે . આમાંથી રૂ. એક 
લાખ કરફોિ તફો કફોવવિ સમય દરમમયાિ આપવામાં આવયા 
છરે , જ રેથી મુશકેલીિા સમયમાં ખરેતરમાં પાક લહેરાતફો રહે. આ 
યફોજિાિફો િવમફો હપતફો જારી કરતા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 
કહું હ્ું, કલપિા કરફો. જો િાિા ખરેિયૂતફોિરે આ મદદ િ મળહી હફોત 
તફો 100 વર્્મિી આ મફોટહી આપનત્તમાં તરેમિી શી સ્સ્મત થાત? 
તરેમિરે િાિી-િાિી જરૂદરયાતફો માટે ક્ાં કયાં રખિવું પિત” ? n
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શિક્ષણ, સન્ાન અનો 
સલામતી માટો પ્રવતબધધ 

સરકાર

કોશબનોટના નનણ્શયાો

n નનણ્જયઃ ‘સમગ્ શશક્ા’િા વવઝિિરે સાકાર કરવાિી દદશામાં 
પહેલ કરતા સુ્લ અભયાસ માટે સમગ્ શશક્ા યફોજિા ચાલુ 
રાખવાિરે મજંયૂરી

n અસરઃ ્એુિ સસ્ટરેિરેબલ િેવલપમરેન્ ગફોલ્સ હાંસલ કરવા 
માટે ્લાસરૂમમાં સમાિ અિરે સમાવરેશી વાતાવરણ પયૂરં 
પાિવામાં િવી રાષટ્ર હીય શશક્ણ િીમત મદદરૂપ સાબબત થશરે. 
આિાથી વવદ્ાથથીઓિા કૌશલ્ વવકાસ પર વધ ુફફોકસ કરી 
શકાશરે. આ યફોજિામાં કેનદ્ર અિરે રાજ્ સરકારફોિા વવવવધ 
મતં્રાલયફો / વવકાસ એજનસીઓ સાથરે અસરકારક સકંલિ 
થઈ શકશરે. કૌશલ્ વવકાસ અિરે ઉદ્ફોગ સાહજસકતા 
મતં્રાલય અિરે કૌશલ્ વવકાસ માટે ભિંફોળ પરંુ પાિતા અન્ય 
મતં્રાલયફોિા સહયફોગમાં વયાવસાષયક શશક્ણનુ ં વવસતરણ 
કરવામાં આવશરે.

n આ યફોજિા 1 એવપ્લ, 2021થી 31 માચ્મ, 2026 સધુી પાંચ 
વર્્મિી મદુત માટે ચાલ ુરહેશરે, જ રેિાં પર રૂ. 2.94 લાખ કરફોિથી 
વધિુફો ખચ્મ કરવામાં આવશરે.

n આ યફોજિા હે્ઠળ 1.16 લાખ શાળાઓ, 15.6 કરફોિથી વધુ 
વવદ્ાથથીઓ અિરે સરકારી અનદુાિ મરેળવતી શાળાઓિા 57 
લાખ શશક્કફોિરે આવરી લરેવામાં આવશરે.

n વવદ્ાથથીલક્ી તમામ યફોજિાઓિા લાભ નિજચિત સમય 
મયધાદાિી અદંર િાયરેક્ટ બરેનિફહીટ ટ્ર ાનસફર (િહીબીટહી) દ્ારા 
ઉપલધિ કરવામાં આવશરે.

n નનણ્જયઃ મહહલાશક્તિી સલામતીિી પ્મતબધ્તાિરે સમર્પત 
કેનદ્ર સરકારે ફાસ્ટટ્રેક સપરેશયલ કફોટ્મ  માટે કેનદ્ર સરકાર 
પ્ાયફોજજત યફોજિાિરે ચાલ ુરાખવાિી મજંયૂરી આપી

n અસરઃ સરકારે મહહલાઓ અિરે બાળકફોિી સલામતીિરે હંમરેશા 
પ્ાથમમકતા આપી છરે . છફોકરીઓિરે સશ્ત બિાવવાિી 
દદશામાં સરકાર અગાઉ ‘બરેટહી બચાવફો, બરેટહી પઢાઓ' જ રેવા 
અિરેક કાય્મક્રમફો શરૂ કરી ચયૂકહી છરે . 16 વર્્મથી ઓછી ઉંમરિી 
દકશફોરીઓ સાથરે દુષ્કમ્મિી ઘટિાઓએ સમગ્ દેશમાં ભારે રફોર્ 
ફેલાવયફો હતફો. આ પ્કારિી ઘટિાઓ અિરે લાંબા સમય સધુી 
ચાલતી અદાલતી કાય્મવાહહીિરે જોતાં ગુિરેગારફો વવરધ્ ખટલા 
માટે વવશરેર્ અદાલતી તતં્ર બિાવવાિી જરૂર હતી, જ રેથી કેસિી 
ઝિપી સિુાવણી થાય અિરે દુષ્કમ્મ પીદિતફોિરે તાત્ાજલક ન્યાય 
મળહી શકે. આવા કેસફોમાં વધ ુકિક જોગવાઇ, ઝિપી ખટલફો 
અિરે કેસિા વહેલા નિકાલ માટે કેનદ્ર સરકારે દક્રમમિલ લફો 
(એમરેનિમરેન્) એક્ટ, 2018 ઘડ્ફો અિરે બળાત્ારિા ગિુામાં 
દફોષર્તફોિરે મતૃ્દંુિ સહહતિી કિક જોગવાઈ કરવામાં આવી.

n 389 વવશરેર્ POCSO કફોટ્મ  સહહત 1023 ફાસ્ટ ટ્રેક સપરેશયલ 
કફોટ્મસિરે બરે વર્્મનુ ં એક્સરેન્િ આપવામાં આવશરે અિરે આ 
સ્હીમ 31 માચ્મ, 2023 સધુી ચાલ ુરહેશરે.

n તરેિી પાછળ રૂ. 1572 કરફોિિફો િાણાંકહીય ખચ્મ કરવામાં આવશરે, 
જ રેમાં કેનદ્ર સરકારિફો હહસસફો નિભ્મયા ફનિમાંથી આપવામાં 
આવશરે.

n દુષ્કમ્મિફો ભફોગ બિરેલી મહહલાિરે ઝિપી ન્યાય અપાવવાિી 
સાથરે સાથરે આવા ગિુરેગારફો વવરધ્ નિવારક સસં્ા તરીકે 
કામ કરશરે.

n બળાત્ાર અિરે POCSO એક્ટ સબંધંધત પરેગનિગ કેસફોિી 
સખં્યા ઘટાિવામાં મદદ મળશરે અિરે ન્યાષયક પ્ણાજલમાં 
પરેગનિગ કેસફોિફો બફોજ ઘટશરે. n

તમામ રગ્વના ્ોકો સધુલી શરક્ષ્ણ પહોંચ ેઅન ેમહહ્ારક્તનુ ંસન્ાન થાય ત ેકેન્દ્ર સરકારનલી સરયોચ્ચ પ્રાથતમકતા 
છે. આ નનધમારના ભાગ રૂપે કેબબને્ ે  4 ઓગસે્ટ મળે્લી બઠેકમાં અનકે મહતરના નન્ણ્વયો ્લીધા હતાઃ

કેબબિરેટિા નિણ્મયફોિફો 
સમગ્ વવદિયફો જોવા માટે 
ક્ુઆર કફોિ સ્રેિ કરફો
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પાોષણ અશભયાન

જન ભાગીદારીથી 
જન અાંદાોલન બનું 

કોઇ પ્ણ રાષ્્ તેનાં ્ોકોને 
કાર્ણે સમૃધ્ધ બને છે અને 
્ોકોનલી સમૃધ્ધ્ધનો આધાર તેમનાં 
યોગય પોિ્ણ પર રહે્ો છે. જો 
ભારતને કુપોિ્ણમાંથલી મુ્ત 
કરરો હોય તો ્ોકોનલી ભાગલીદારી 
અને કુપોિ્ણ અંગે વયાપક ઝંૂબેર 
જરૂરી છે. 2018થલી દર સપ્ેમબર 
મહહનામાં રાષ્્ીય પોિ્ણ મા્ેનું 
જન અભભયાન ચ્ારરામાં આરે 
છે, િથેલી 2022 સુધલીમાં ભારત 
કુપોિ્ણ મુ્ત બને...

“આંગણવાિહી દીદીએ કહુ ં કે દવાખાિામાં જઈિરે 
દવા લઈ લફો, તમરે ્ઠહીક થઈ જશફો. બાળક પણ 
સારં થઈ જશરે. મિરે અહીં સધુી મફોકલિાર 

એ દીદીિી હંુ આભારી છંુ.” આવંુ કહેતા દદલ્હીિી રહેવાસી 
બીન્ફોદેવીિી આંખફો ભરાઈ જાય છરે કારણ કે પહેલાં તરે આ પ્કારિી 
સુવવધાથી અજાણ હતી. લાભાથથી શબિમ કહે છરે , તરે આંગણવાિહી 
ગઈ અિરે ત્ાં રજીસ્ટ્રરેશિ થયા બાદ દવા અિરે પૌષટહીક આહારિી 
માહહતી પણ મળહી. અનપુમા કહે છરે  કે ત્ાં ગયા પછી ખબર 
પિહી કે તરેણરે અિરે તરેિા બાળકે શુ ંખાવાનુ ંછરે  અિરે શુ ંિહીં. અન્ય 
લાભાથથી કુસમ કહે છરે , “આગંણવાિહી દીદીિા કહેવાથી હંુ સરેન્રમાં 
ગઈ તફો દવા લરેવા અંગરેિી તમામ પ્કારિી માહહતી મળહી.”  આવા 
લાભાથથીઓિી યાદી ઘણી લાંબી છરે , કારણ કે જિભાગીદારી દ્ારા 
શરૂ થયરેલુ ંરાષટ્ર હીય પફોર્ણ અભભયાિ હવરે જિ આદંફોલિનુ ંરૂપ લઈ 
ચયૂક્ુ ંછરે , જ રેિફો હે્ ુિાિા બાળકફો અિરે મહહલાઓમાં કુપફોર્ણ દયૂર 
કરવા જાગમૃત ફેલાવવાિફો છરે .

કેનદ્ર સરકાર દ્ારા 2018માં આ પફોર્ણ અભભયાિિફો પ્ારંભ 
કરવામાં આવયફો હતફો અિરે 2022 સધુી દેશિરે કુપફોર્ણમુ્ ત 

બિાવવાિફો લક્ષ્ય નિધધાદરત કરવામાં આવયફો હતફો. આ લક્ષ્યિરે 
હાંસલ કરવા માટે ભારત સરકારિા 18 મંત્રાલય / વવભાગ મળહીિરે 
તરેિા પર અમલ કરી રહ્ા છરે . દર વર્ગે સપટેમબર મહહિામાં પફોર્ણ 
અભભયાિ ચલાવવામાં આવરે છરે . આ વર્ગે 1-7 સપટેમબર દરમમયાિ 
પફોર્ણ અભભયાિ ચલાવવામાં આવી રહંુ છરે . છરેલલાં ચાર વર્્મથી 
આ અભભયાિિાં સકારાત્મક પદરણામ મળહી રહ્ા છરે  અિરે દેશિા 
અતંદરયાળ વવસતારફોમાં આ િારફો ગુજંી રહ્ફો છરે- ‘હર જીવિ હફો 
પફોર્ણ સરે રફોશિ’

બૌધ્ધ્ધક વવકાસ માટે પોરણ જરૂરી છે
2015-16માં થયરેલા રાષટ્ર હીય પદરવાર સવાસ્થ્ય સવગેક્ણ-4 પ્માણરે 
ભારતિા 38 ટકા બાળકફોિી ઊંચાઈમાં વનૃધ્ અટકહી જાય છરે. 
21 ટકા બાળકફોનુ ં વજિ તરેમિી ઊંચાઈિા પ્માણમાં ઘણંુ ઓછંુ 
છરે , જ્ારે 35 ટકાથી વધ ુબાળકફોનુ ંવજિ ઓછંુ છરે . 50 ટકાથી 
વધ ુગભ્મવતી અિરે બબિગભ્મવતી મહહલાઓમાં એનિમીયા જોવા 
મળયફો. આ તમામ સમસયાઓિફો ઉકેલ લાવવા િીમત આયફોગરે 
2017માં આ સરેક્ટરમાં િવા લક્ષ્ય સાથરે રાષટ્ર હીય પફોર્ણ િીમતિી 

રાષ્ટ્ર
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રૂપરેખા તયૈાર કરી. 8 માચ્મ, 2021િાં રફોજ રાજસ્ાિિા ઝંુઝુનુ 
ખાતરેથી વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ 2018માં પફોર્ણ અભભયાિ 
શરૂ ક્ુું હ્ંુ. સપંયૂણ્મ પફોર્ણ અભભયાિ પાછળિફો વવચાર એ 
હતફો કે દેશિા બાળકફો અિરે વવદ્ાથથીઓ તંદુરસત હશરે તફો જ 
પફોતાિી સપંયૂણ્મ ક્મતાથી કામ કરી શકશરે. વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદી કહે છરે , િરેશિ અિરે નુ્ટ્ર હીશિ વચ્રે ગાઢ સબંધં હફોય છરે . 
આપણરે ત્ાં કહેવત છરે, ‘यथा अन्नम तथा मननम ’  એટલરે 
કે, “આપણરે જ રેવુ ંઅન્ ખાઇએ છીએ તરેવફો આપણફો માિજસક 
અિરે બૌનધ્ક વવકાસ થાય છરે .” નિષણાંતફો એમ પણ માિરે છરે  
કે બાળકિરે ગભ્મમાં અિરે બાળપણમાં જ રેટલુ ંસારં પફોર્ણ મળરે  
એટલફો સારફો માિજસક વવકાસ થાય છરે અિરે તરે સવસ્ રહે છરે . 
બાળકફોિા પફોર્ણ માટે માતાિરે પણ પયૂર્ુ ંપફોર્ણ મળવંુ જરૂરી 
છરે . પફોર્ણિફો મતલબ માત્ર એવફો િથી કે વયક્ત શુ,ં કેટલુ ંઅિરે 
કેટલી વાર ખાય છરે . તરેિફો અથ્મ એ છરે કે શરીરિરે સપંયૂણ્મ પફોર્ક 
તતવફો મળહી રહ્ા છરે  કે િહીં.

2022 સુધીિા લક્ષ્ય સાથરે શરૂ કરવામાં આવરેલા પફોર્ણ 
અભભયાિમાં ્ઠીંગણાપણંુ, અલપપફોર્ણ, એનિમીયા (િાિા 
બાળકફો, મહહલાઓ અિરે દકશફોરીઓમાં)િી સમસયા દયૂર 
કરવાિફો તથા દર વર્ગે ઓછંુ વજિ ધરાવતા િવજાત બાળકફોિી 
સંખ્યામાં ક્રમશઃ 2 ટકા, 3 ટકા અિરે 2 ટકા ઘટાિફો કરવાનું 
લક્ષ્ય િક્કહી કરવામાં આવ્ુ.ં બાળકફોમાં ્ઠીંગણાપણાનું 
પ્માણ ઘટાિહીિરે 22 ટકા કરવાનુ ં લક્ષ્ય પણ િક્કહી કરવામાં 
આવ્ુ ંહ્ુ.ં 10 કરફોિ બાળકફો, મહહલાઓિરે લાભ આપવાિા 
હે્થુી રૂ. 9,000 કરફોિથી વધુનુ ંબજ રેટ િક્કહી કરવામાં આવ્ુ.ં 
પાયાિા સતરે અમલ કરવા માટે આગંણવાિહી કેનદ્રફોિી મદદ 
લરેવામાં આવી. સાથરે સાથરે, દરેક જજલલામાં પફોર્ણ સસંાધિ 
કેનદ્રફો ખફોલવાિી શરૂઆત કરવામાં આવી. સાપતાહહક પફોર્ણ 
પચંાયતિા અભભયાિિી સાથરે પૌણષટક ભફોજિિી માહહતી 
આપવાનંુ પણ શરૂ કરવામાં આવ્ંુ. કુપફોર્ણિી સમસયાિરે 
ખતમ કરવા પ્થમ વાર મમશિ મફોિમાં પ્યાસ શરૂ થયા. પફોર્ણ 
અભભયાિમાં 18 મતં્રાલયફો / વવભાગફોિરે એક સાથરે જોિહીિરે િવી 
શરૂઆત કરવામાં આવી.

રાષટટ્ રી્ય શશક્ષણ નીતરમાં પ્થમ વાર પોરણને મહતવ
કેનદ્ર સરકારે િવી રાષટ્ર હીય શશક્ણ િીમતમાં પણ બાળકફોિા 

માિજસક આરફોગયિરે પ્ાથમમકતા આપી છરે . આ િીમત તૈયાર 
કરિારી કમમટહીિા સભય િફો. રામ શંકર કુરીલ કહે છરે , બાળકફોિાં 
મગજિફો 85-90 ટકા વવકાસ છ વર્્મિી ઉંમરમાં થઈ જાય છરે, 
તરેથી તરેમિરે પફોર્ક આહાર આપવફો જરૂરી છરે . એટલા માટે હવરે 
શાળાઓમાં બ્રેકફાસ્ટિરે પણ સામરેલ કરવામાં આવયફો છરે , જ રેમાં 
ઇંિા, િ્ર ાય ફુ્ટ્ટસ, ફળ વગરેરે ફરજજયાત કરવામાં આવયા છરે .

પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યાોજના

અન્ન સલામતી

ભારત સરકારે પ્રધાનમંત્લી માતૃરંદના યોજનાને રરૂ કરી 
હતલી. આ યોજના અંતગ્વત ગભ્વરતલી અને સતનપાન કરારતલી 
માતાઓનાં પોિ્ણનલી જરૂદરયાત પૂરી કરરા પ્રથમ બાળકના 
જન્ રખતે રૂ. 6,000નલી આર્થક મદદ પૂરી પાડરામાં આરે છે.

તનેો હેત ુ્ોકોન ેસસતા દરે પૂરતલી માત્ામાં સારં અનાજ પરંૂ 
પાડરાનો છે, િથેલી તમેન ેખાદ્ય અન ેપોિ્ણ સ્ામતલી મળે. ખાસ 

કરીન ેગરીબમાં ગરીબ વયક્ત, મહહ્ાઓ અને બાળકોનલી 
જરૂદરયાત પરૂી કરરા પર ભાર મૂકરામાં આરલી રહ્ો છે. 2020માં 

વરશ્વ ખાદ્ય દદરસ પ્રસગં ેરડાપ્રધાન ેબલીજનલી 17 બાયો-કલ્ચડ્વ  
રરેાઇ્ી રાષ્્ન ેસમર્પત કરી હતલી.

2900 કરાોડ રૂપપયા

80 કરાોડ

30 જૂન સુધલી 84 ્ાખથલી રધુ 
્ાભાથથીઓને ચૂકરરામાં આવયા છે

ગરીબોને કોવરડ સમયમાં રૂ. બે 
્ાખ કરોડથલી રધુનું અનાજ મિતમાં 
રહેંચરામાં આવયું હતું.

જલજીવન અનો સ્વચ્છતા વમિન
જ્જીરન તમરન અતંગ્વત રર રરમાં પલીરાનુ ંશધુ્ધ પા્ણલી 

પહોંચાડરાનો પ્રારંભ કરરામાં આવયો છે, તો સરચ્છતા તમરન 
અતંગ્વત રૌચા્ય નનમમા્ણના કામન ેયધુ્ધ સતરે પરંૂ કરરામાં આવયુ.ં

બાળકા,ે ગભમાવતી મદહલાઅાે અન ેસતનપાન કરાવતી 
મદહલાઅાને ેપરૂતુ ંપાષેણ મળ ેઅ ેવડાપ્રધાન નરેન્દ્ર માેદીની 
ઉચ્ચ પ્રારવમકતા રહી છે. 2018મા ંવડાપ્રધાન માદેી દ્ારા િરૂ 

કરવામા ંઅાવેલુ ંઅબભયાન કુપાષેણન ેનાબૂદ કરવા માટે 
અભતૂપુવમા ભવૂમકા નનભાવી રહુ ંછે.

-અવમત િાહ, કોન્દ્રીય ગહૃમતં્રી

 મધાહન ભાોજન યાોજના
બાળકોમાં પોિ્ણના સતરમાં સુધારો કરરાના હેતથુલી મધયાહન 
ભોજન યોજનાનો પ્રારંભ કરરામા આવયો. આ અતંગ્વત દરેક 

સરકારી અન ેસરકારી મદદ મળેરતલી પ્રાથતમક અન ેમાધયતમક 
રાળાના બાળકોન ેઓછામાં ઓછા 200 દદરસ મા્ે દરરોજ 8-12 

ગ્ામ  પ્રો્ીન અને ઓછામાં ઓછી 300 કે્રી ધરારતુ ંભોજન 
પલીરસરામાં આર ેછે. નરલી રાષ્્ીય શરક્ષ્ણ નલીતતનલી સાથ ેઆમાં 

પ્ણ નરલી રરૂઆત કરરામાં આરલી છે.

રાષ્ટ્ર
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મહહ્ા અને બાળ કલ્યા્ણ મંત્ા્યને િાળરરામાં આરે્ા રૂ. 24,435 કરોડમાંથલી 
રૂ. 20,105 કરોડ સક્ષમ આંગ્ણરાડી અને પોિ્ણ 2.O મા્ે િાળરરામાં આવયા 
હતા. આ યોજના દેરના 112 મહતરાકાંક્ષલી જિલ્ાઓમાં રરૂ કરરામાં આરલી હતલી.  

n આ કાય્મક્રમમાં તમામ રાજ્ફો અિરે 
જજલલાઓિરે તબક્કાવાર રીતરે સામરેલ 
કરવામાં આવયા, જ રેમ કે 2017-18માં 315 
જજલલા, 2018-19માં 235 જજલલા અિરે 
2019-20માં બાકહીિા જજલલાઓ.

n સપટેમબર 2018માં પફોર્ણ માસમાં 25 
કરફોિથી વધુ લફોકફોએ ભાગ લીધફો અિરે 22 
લાખથી વધુ પ્વૃનત્તઓ થઈ

n માચ્મ 2019માં યફોજવામાં આવરેલા પફોર્ણ 
પખવાદિયામાં 82.75 લાખ પ્વૃનત્તઓ 
થઈ અિરે તરેમાં 44.8 કરફોિ લફોકફોએ ભાગ 
લીધફો. સપટેમબર 2019માં પફોર્ણ માસમાં 
જિ આંદફોલિ સાથરે સંકળાયરેલી 3.6 
કરફોિથી વધુ પ્વૃનત્તઓ થઈ.

n કુપફોર્ણ િાબયૂદી માટે કેટલાંક મંત્રાલયફો 
સાથરે મળહીિરે કામ કરે છરે . જજલલા અધધકારી 
અિરે રાજ્િા મુખ્ય સધચવ દ્ારા વત્રમાજસક 
ધફોરણરે પફોર્ણિી વવશશષટ સમીક્ા થાય છરે .

n કુલ 22 રાજ્ફોમાં 50થી વધુ પ્ફોજ રેક્ટ્ટસ 
શરૂ કરવામાં આવયા. પ્વૃનત્તઓ વધરે તરે 
માટે રાજ્ફોિરે ઇિફોવરેશિિી મુક્ત. દરેક 
જજલલા માટે રૂ. 27.85 લાખિી ફાળવણી

પાોષણ અશભયાનની પ્રગવત પર અોક નજર

2015-16ના રાષ્્ીય સરાસ્થ્ય સરગેક્ષ્ણ પ્રમા્ણે પાંચ રિ્વથલી નલીચેનલી ઉંમરના બાળકોમાં દુબળાપ્ણાનું પ્રમા્ણ 21 ્કા હતું, 
િ ે2019-20માં ર્ીને 17 % પર આરલી ગયું છે.  આ જ રીતે, ગંભલીર કુપોિ્ણનું પ્રમા્ણ પ્ણ આ સમયગાળામાં 7.4 ્કાથલી 

ર્ીને 4.9 ્કા પર આરલી ગયું છે. રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2018માં રરૂ કરે્ા પ્રયાસોનું આ પદર્ણામ છે.

1 અાોકાોબર 2020-15 માચ્શ 2021

કફોવવિિા સમયમાં સમગ્ વવશ્વ થંભી ગ્ું હ્ું ત્ારે પફોર્ણ અભભયાિિા કામકાજ પર 
પણ અસર પિહી હતી. તરેમ છતાં પફોર્ણ અભભયાિ સાથરે સંકળાયરેલી પ્વૃનત્તઓ પર 
દેખરેખ રાખવા માટે પફોર્ણ ટ્રેકર એપ દ્ારા દેશભરમાં પફોર્ણ સંલગ્ન રેજસપી માટે સપધધાનું 
આયફોજિ કરવામાં આવ્ું. સ્ાનિક ભફોજિ અિરે ત્ાં ઉગાિવામાં આવતાં અિાજ, ફળ, 
શાકભાજી પ્માણરેનું પફોર્ક િાયરેટ પલાિ તૈયાર થઈ શકે તરે માટે ‘ભારતીય કૃષર્ કફોર્’ 
બિાવવાિી પહેલ કરવામાં આવી. કુપફોર્ણિી સમસયા િાબયૂદ કરવા કેનદ્ર સરકારે  મમશિ 
પફોર્ણ 2.Oિી શરૂઆત કરીિરે િવી પહેલ કરી છરે . િાણાંકહીય વર્્મ 2021-22િાં કેનદ્રરીય 
બજ રેટમાં િાણાં મંત્રી નિમ્મલા સીતારામિરે તરેિી જાહેરાત કરતા જણાવ્ું હ્ું કે, “પફોર્ક તતવફો 
ઉપરાંત પુરવ્ઠફો, પહોંચ, વધારવા અિરે સારં પદરણામ મરેળવવા માટે સરકાર પયૂરક પફોર્ણ 
કાય્મક્રમ અિરે પફોર્ણ અભભયાિનું જોિાણ કરીિરે મમશિ પફોર્ણ 2.O લોંચ કરશરે.”

વમિન પાોષણ 2.0: કુપાોષણની સમસ્ા નાબૂદ કરવામાં અાવિો

10.9 લાખ
પ્રવૃત્તિઓ

51.7 લાખ
પુખત પુરિ

75.5 લાખ
પુખત મહહ્ા

વકૃધ્ધોનુ ંપણ ધ્યાન..
એક અહેવાલ પ્માણરે વર્્મ 2036 સધુી ભારતમાં આશરે 22.74 
કરફોિ વધૃ્ફો હશરે, જ રે કુલ વસમતિા 14.9 ટકા છરે . મતં્રાલયરે દેશિા 
કુપફોષર્ત વધૃ્ફોિી મદદ માટે મહતવપયૂણ્મ પગલુ ંભ્ુું છરે . આ યફોજિા 
અતંગ્મત જ રે વધૃ્ફો કુપફોર્ણથી વપિહીત છરે તરેમિરે ભફોજિ ઉપલધિ 
કરવામાં આવશરે. યફોજિા પ્માણરે પ્ારંભમાં 55,000 કેનદ્રફોિી 
પસદંગી કરવામાં આવી છરે . આ કેનદ્રફો પર લાખફો વૃધ્ફોિરે ગરમ 
ભફોજિ પીરસવામાં આવશરે. યફોજિા પ્માણરે આગામી ત્રણથી ચાર 
વર્યોમાં 10,000 ગ્ામ પંચાયતફો અિરે 1,000 િગરપાજલકાઓ દ્ારા 
દેશિાં લાખફો વધૃ્ફો સધુી પફોર્ક આહાર પહોંચાિવાિફો લક્ષ્ય િક્કહી 
કરવામાં આવયફો છરે . પફોર્ણ અભભયાિિા પ્ારંભભક તબક્કામાં રૂ. 
39.60 કરફોિિી ફાળવણી કરવામાં આવી છરે . કુપફોર્ણ ભારત 

જ િહીં, વવશ્વિા અિરેક દેશફોમાં ગભંીર સમસયા છરે . સસ્ટરેિરેબલ 
િેવલપમરેન્ ગફોલ્સ (SDG)િા 17 લક્ષ્યફોમાં બરે લક્ષ્ય ભયૂખમરાિફો 
અતં અિરે તંદુરસત જીવિશૈલી અિરે સખુાકારીિફો પ્ફોત્ાહિ 
આપવાિફો છરે . SDG લક્ષ્ય 2.2 અનસુાર તમામ પ્કારિા કુપફોર્ણિરે 
2030 સુધી િાબયૂદ કરવાિફો છરે . તરેમાં, 2025 સધુી આતંરરાષટ્ર હીય 
સમંમત દ્ારા પાંચ વર્્મિા બાળકફોમાં ‘સ્ટરેહટગ’ (ઉંમરિાં પ્માણમાં 
ઓછી ઊંચાઈ) અિરે ‘વરેસ્સ્ટગ’ (ઊંચાઇિા પ્માણમાં ઓછંુ વજિ)
િા લક્ષ્યિી સાથરે સાથરે દકશફોરીઓ, ગભ્મવતી મહહલાઓ અિરે 
સતિપાિ કરાવતી મહહલાઓ અિરે વધૃ્ફોિાં પફોર્ણિી જરૂદરયાતફો 
પયૂરી કરવાિફો સમાવરેશ થાય છરે .  2018માં રાષટ્ર હીય પફોર્ણ મમશિિફો 
પ્ારંભ થયફો હતફો અિરે હવરે પફોર્ણ મમશિ 2.0 દ્ારા એ જ લક્ષ્યિી 
દદશામાં આગરેકયૂચ કરી છરે . n

રાષ્ટ્ર
પાોષણ અશભયાન
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રાજાોનો અાોબીસી યાદી નક્ી 
કરવાનાો અવધકાર અાપવામાં અાવ્યાો
સમાજના તમામ રગયોને સાથે રાખલીને તેમને મુખ્યધારાથલી જોડરાનો અભભગ ધરારતલી કેન્દ્ર સરકારે અન્ય 

પછાત રગયો (ઓબલીસલી)ને તેમનો અધધકાર આપલીને તેમનું સરક્તકર્ણ કરરાનલી નરલી પહે્ કરી છે. 
સમરાયલી માળખાનાં મજબૂતલીકર્ણનલી દદરામાં નવું પગલું ભરતા કેન્દ્ર સરકારે સંસદના બંને સત્ોમાં 

બંધાર્ણલીય સુધારા ખરડાને પસાર કરીને રાજ્ોને ઓબલીસલીનલી યાદી નક્ી કરરાનો અધધકાર આપયો છે.

સંસદનુ ંચફોમાસ ુસત્ર સામાજજક ન્યાયિા સંદભ્મમાં ઐમતહાજસક 
રહુ.ં ચફોમાસ ુસત્રિા અમંતમ દદવસરે રાજ્સભાએ ઓબીસી 
(127મફો બધંારણીય સધુારફો) પસાર કયયો. આ ખરિફો પસાર 

થવાથી હવરે રાજ્ સરકારફો સામાજજક અિરે શકૈ્ણણક રીતરે પછાત 
વગયોિી યાદી પફોતાિી રીતરે તયૈાર કરી શકશરે. આ ખરિફો કાયદફો 
બિી જાય પછી રાજ્ સરકારફોિરે ઓબીસી એટલરે કે અન્ય પછાત 
જ્ામતઓિી યાદી પફોતાિી રીતરે તૈયાર કરવાિફો અધધકાર મળહી ગયફો 
છરે . 127માં બંધારણીય સધુારા ખરિાિી જરૂર એટલાં માટે પિહી કે 
2018 પહેલાં રાજ્ અિરે કેનદ્ર સરકારફો પફોતપફોતાિી રીતરે ઓબીસી 
યાદી તૈયાર કરતા હતા.  તરેથી, અન્ય પછાત વગ્મિા હહતફોિરે ધયાિમાં 
રાખીિરે કેનદ્ર સરકારે બધંારણમાં સધુારફો કરવાિફો નિણ્મય લીધફો

સામાલજક ન્ા્ય સવયોચ્ચ પ્ાથતમકરા
કેનદ્રરીય મતં્રીમિંળમાં તાજ રેતરમાં કરવામાં આવરેલા વવસતરણ બાદ 
ઓબીસી મતં્રીિી સખં્યા 27 થઈ છરે. એટલરે કે,  દેશિા વત્મમાિ 
મંત્રીમંિળમાં 35 ટકા મતં્રી ઓબીસી વગ્મિા છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ પફોતાિા િવા મતં્રીમિંળમાં તમામ જામતઓિરે પ્મતનિધધતવ 
આપવાિફો પ્યાસ કરીિરે પ્ાદેશશક અિરે સામાજજક સં્ લુિ બિાવ્ંુ 
છરે . આ પહેલાં, પણ કેનદ્ર સરકારે ઓબીસી પંચિરે બધંારણીય દરજજો 
અપાવયફો હતફો. આ ઉપરાંત, દક્રમમલરેયરિી આવક મયધાદા પણ રૂ. 6 
લાખથી વધારીિરે રૂ. 8 લાખ કરી હતી.

22 ખરડા પસાર થ્યા
સસંદિા ચફોમાસ ુ સત્રમાં કામગીરીમાં ભારે વવક્રેપ છતાં 
રાજ્સભામાં 19 ખરિા (ઓબીસી અિામત અગંરેિા બધંારણીય 
ખરિા સહહત) પસાર થયા. સત્રિી શરૂઆત 19 જુલાઇિાં રફોજ થઇ 
હતી અિરે 11 ઓગસ્ટરે તરેિરે અનિજચિત મદુત માટે સ્નગત કરવામાં 
આવ્ુ.ં આ સત્રમાં 24 દદવસમાં 17 બરે્ઠકફો યફોજવામાં આવી. સત્ર 
દરમમયાિ, સસંદિા બિંરે ગહૃમાં 22 ખરિા પસાર કરવામાં આવયા, 
જ રેમાં કેનદ્રશાજસત પ્દેશ લિાખમાં પ્થમ સરેન્્રલ ્નુિવર્સટહીિી 

બંધારણ (127માે સુધારાે) ખરડાે 
સંસદના બંને ગૃહાેમાં પસાર રવાે અે 
દેિ માટે અ�વતહાબસક ક્ષણ છે. અા 
ખરડારી સામાનજક અવધકાદરતાને 

વધુ તાકાત મળિે. અા ખરડાે પસાર 
રતાં સીમાંત વગાપોને સન્માન, તક અને 
ન્યાય સુનનનચિત કરવાની સરકારની 

પ્રવતબધધતા પણ જાહેર રાય છે.
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

સ્ાપિા અગંરેિા ખરિાિફો પણ સમાવરેશ થાય છરે . દેશમાં પ્થમ 
વાર કફોઇ સરેન્્રલ ્નુિવર્સટહીનુ ંિામ િદીિાં િામ પર રાખવામાં 
આવ્ુ ંછરે . ઉલલરેખિીય છરે કે લિાખ સરેન્્રલ ્નુિવર્સટહીનુ ંિામ 
લસધ ુસરેન્્રલ ્ુનિવર્સટહી રાખવામાં આવ્ંુ છરે . n

રાષ્ટ્ર
પછાત વગાવોનું સિક્ક્તકરણ
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 સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સલામતી 
પરરષદમાં ભારતનું માન વધું

ભારતને 1 ઓગસ્ટનાં રોજ એક મહહના મા્ે સંયુ્ત રાષ્્ સ્ામતલી પદરિદનું રડપ્ણ મળયું 
તો વરશ્વનલી આ ્ોચનલી સંસ્ાનું ભારત તરિથલી રડપ્ણ સંભાળનાર રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 
દેરના પ્રથમ રડાપ્રધાન બન્યા. ગયા રિગે વરશ્વના 184 દેરોના અભૂતપુર્વ સમથ્વનથલી ભારતે 

કામચ્ાઉ સભય તરીકે આ સંસ્ામાં પોતાનલી જગયા બનારલી હતલી અને હરે ભારત તેનલી 
અધયક્ષતા કરીને વરશ્વને પોતાનલી મહતરપૂ્ણ્વ ભૂતમકાનો અહેસાસ કરારલી રહ્ો છે.

રાષ્ટ્ર
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સલામતી પરરષદમાં ભારત
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9 ઓગસ્ટિાં રફોજ વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી સં્ુ્ત રાષટ્રિી 
શક્તશાળહી સંસ્ા સલામતી પદરર્દિી મહતવપયૂણ્મ 
બરે્ઠકિી અધયક્તા કરી રહ્ા હતા ત્ારે િવા 

ભારતિફો એક િવફો ઇમતહાસ રચાવા જઈ રહ્ફો હતફો. સામાન્ય 
રીતરે, આ તારીખિરે ભારતિા સવાતંત્ય સંગ્ામિા ઇમતહાસિા 
એવા પાિા તરીકે યાદ રાખવામાં આવરે છરે , જ રેણરે આઝાદીિી 
પટકથા લખી હતી. પણ હવરે આ તારીખ ‘ન્યૂ ઇનનિયા’નું 
સુવણ્મ પૃષ્ઠ બિી ગઈ છરે . વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદી સં્ુ્ત 
રાષટ્ર  સલામતી પદરર્દિી બરે્ઠકનું વિપણ સંભાળિાર દેશિા 
પ્થમ વિાપ્ધાિ બિી ગયા છરે . ભારત તરેિી આઝાદીિફો અમૃત 
મહફોત્વ સં્ુ્ત રાષટ્ર  સલામતી પદરર્દિાં અધયક્પદિી 
શફોભા વધારીિરે મિાવી રહ્ફો છરે . ‘વસુધૈવ કુટુમબકમ’િા 
વવચાર સાથરે આંતરરાષટ્ર હીય સતર પર િવી મજબયૂત ભયૂમમકા 
આ ગૌરવિા ક્ણિરે યાદગાર બિાવિારી છરે .

વિાપ્ધાિરે વવદિયફો કફોન્રનનસગ દ્ારા ‘દદરયાઇ સલામતીિરે 
પ્ફોત્ાહિઃ આંતરરાષટ્ર હીય સહયફોગિી જરૂર’ વવર્ય પર 
સં્ુ્ત રાષટ્ર  સલામતી પદરર્દ (્ુએિએસસી)િી ઉચ્ 
સતરીય ખુલી ચચધાિી અધયક્તા કરી. બરે્ઠકમાં સં્ુ્ત 
રાષટ્ર  સલામતી પદરર્દિા સભય દેશફોિા રાષટ્ર  પ્મુખફો અિરે 
સરકારિા પ્મુખફો તથા સં્ુ્ત રાષટ્ર  પ્ણાજલ અિરે મુખ્ય 
પ્ાદેશશક સંગ્ઠિફોિા ઉચ્ સતરીય નિષણાતફોએ ભાગ લીધફો. 
આ બરે્ઠકમાં વિાપ્ધાિરે ખાસ કરીિરે એ વાત પર ભાર મયૂક્ફો 
કે સમુદ્ર આપણી સહહયારી ધરફોહર અિરે દદરયાઇ માગગે 
આંતરરાષટ્ર હીય વરેપારિી જીવિરેખા છરે . આજરે આ ક્રેત્ર અિરેક 
પ્કારિા પિકારફોિફો સામિફો કરી રહંુ છરે . ચાંધચયાગીરી અિરે 
આતંકવાદ માટે દદરયાઇ માગયોિફો દુરપયફોગ થઈ રહ્ફો છરે , તફો 
અિરેક દેશફો વચ્રે જળસીમાિા વવવાદ છરે . જળવા્ુ પદરવત્મિ 
અિરે કુદરતી આપનત્તઓ પણ તરેિી સાથરે સંકળાયરેલા વવર્ય 
છરે . આ વયાપક સંદભ્મમાં આપણી સહહયારી દદરયાઇ 
ધરફોહરિા સંરક્ણ અિરે ઉપયફોગ માટે આપણરે પરસપર સમજ 
અિરે સહયફોગનું એક માળખું બિાવવું જોઇએ.

સલામરી માટે હંમેશા કકૃરનનચિ્યી

ભારતિી સવયોચ્ પ્ાથમમકતામાં દદરયાઇ સલામતી પણ 
સામરેલ છરે . ભારત શાંમતરક્કફોિી સલામતી પર ધયાિ 
કેનદ્રરીત કરતફો રહ્ફો છરે  અિરે આતંકવાદિરે રફોકવાિા પ્યાસફો 
પર સતત ભાર મયૂકતફો રહ્ફો છરે . વવશ્વિરે આભાસ થઈ ચયૂક્ફો 
છરે  કે િવા ભારતનું િવું િરે્ૃતવ માત્ર દેશ જ િહીં, દુનિયાનું 
િરે્ૃતવ કરવા માટે 130 કરફોિ દેશવાસીઓિા સંકલપ સાથરે 
આગળ વધી રહું છરે . ભારતિરે અધયક્તા મળહી ત્ારે વવદેશ 
મંત્રી એસ જયશંકરે કહું હ્ું, “અમરે ઓગસ્ટ મહહિા માટે 
્ુએિએસસીિી અધયક્તા સંભાળહી રહ્ા છીએ અિરે 
અન્ય સભયફો સાથરે કામ કરવા તતપર છીએ. ભારત હંમરેશા 
સંયમિફો અવાજ, સંવાદિફો હહમાયતી અિરે આંતરરાષટ્ર હીય 
કાયદાિફો સમથ્મક બિી રહેશરે.” સં્ુ્ત રાષટ્રમાં ભારતિા 
કાયમી પ્મતનિધધ ટહી એસ મતરૂમયૂર્તનું કહેવું છરે , “ભારત 
દરેક પ્કારિા આતંકવાદિફો વવરફોધ કરતફો રહ્ફો છરે . અમારફો 
વવશ્વાસ છરે  કે આતંકવાદિરે કફોઈ પણ રીતરે વાજબી િ ્ઠરાવી 
શકાય. અમરે પહેલાંિી જ રેમ જ કાઉનનસલિી અંદર અિરે 
બહાર આ મુદ્ા પર સપફોટલાઇટ જાળવી રાખીશું.” ભારતરે 
વવશ્વિરે એ અહેસાસ પણ કરાવી દીધફો છરે  કે રાષટ્ર હીય હહતફો 
સાથરે ક્ારેય કફોઇ સમજયૂમત િહીં થાય, કારણ કે આજરે 
ભારતિી ્ુવા ક્મતા, ટેકનિકલ કૌશલ્, નિપુણતા અિરે 
દ્રઢ સંકલપથી સભર છરે  અિરે તરે તરે જ રે નિધધાર કરે છરે  તરેિરે પયૂરફો 
કરીિરે જ બરેસરે છરે .

વડાપ્રધાન નરોન્દ્ર માોદીઅો વવશ્નો 
પાંચ  'S' અશભગમ અાપાો

સન્ાન

સંવાદ સહયાોગ

સાવ્શભાૌવમક 
સમૃશધિ

િાંવતઅમે અાેગસ્ટ માટે યુઅેનઅેસસીનું 
અધ્ક્ષપદ સંભાળી રહા છીઅે અને 
અન્ય સભાે સારે કામ કરવા તત્પર 

છીઅે. ભારત હંમેિા સંયમનાે અવાજ, 
સંવાદનું દહમાયતી અને અાંતરરાષ્ટ્રીય 

કાયદાનું સમરમાક બની રહેિે
-અોસ જયિંકર, વવદોિ મંત્રી

રાષ્ટ્ર
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સલામતી પરરષદમાં ભારત

્વડાપ્રધાનનયુ ંસંપૂર્ણ 
ભાષર સાંભળ્વા માટે 
ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો.
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ભારરને મળેલી અધ્યક્ષરા મહતવપયૂણ્ત છે
સં્ુ્ત રાષટ્ર  સલામતી પદરર્દમાં ભારતિરે ભલરે કાયમી 
સભયપદ િ મળ્ું હફોય, છતાં કામચલાઉ સભય તરીકે પણ  
વવશ્વ ભારતનું પ્ભુતવ અનુભવી રહહી છરે . આ સંસ્ાિી રચિાિફો 
હે્ુ બીજા વવશ્વ્ુધ્ પછી દેશફો વચ્રે શાંમત, સલામતી અિરે 
મૈત્રીપયૂણ્મ સંબંધફોિરે પ્ફોત્ાહિ આપવાિફો હતફો. સં્ુ્ત રાષટ્રિા 
6 મુખ્ય અંગફોમાં સલામતી પદરર્દ પણ એક છરે . વવશ્વભરમાં 
શાંમત સ્ાપવામાં આ સંસ્ાિી ભયૂમમકા મહતવિી હફોય છરે . આ 
સંસ્ામાં કુલ 15 સભયફો હફોય છરે , જ રેમાંથી પાંચ કાયમી સભયફોમાં 

અમરેદરકા, બબ્ટિ, ફ્ાંસ, રશશયા અિરે ચીિિફો સમાવરેશ થાય છરે , 
જ રેમિી પાસરે વવશશષટ વીટફો પાવર છરે . બાકહીિા 10 સભયફોિી 
પસંદગી પ્ાદેશશક રીતરે કરવામાં આવરે છરે .  સં્ુ્ત રાષટ્રમાં 
સૌથી વધુ મહતવ ધરાવતી સલામમત પદરર્દિા બરે વર્્મ માટે 
ભારત કામચલાઉ સભય તરીકે આ્ઠમી વાર પસંદ થઈ ચયૂક્ું 
છરે . આ માટે ભારતરે રાજદ્ારી સતરે મજબયૂત પ્ચાર અભભયાિ 
ચલાવ્ું હ્ું, જ રેિાં પદરણામરે 192 દેશફોમાંથી 184 દેશફોએ 
ભારતિી તરફેણમાં મતદાિ કરીિરે તરેિરે સભય તરીકે પસંદ ક્ુું. 
ટેકનિકલ રીતરે, ભારતિરે પફોતાિા વત્મમાિ કાય્મકાળમાં બરે વાર 
આ મહતવપયૂણ્મ સંસ્ાિી અઘયક્તાિી તક મળશરે. n

દરરયાઇ સહયાોગ અંગો સલામતી પરરષદ 
સમક્ષ વડાપ્રધાન માોદીના પાંચ  મંત્ર

આપણે કાનયૂની દદર્યાઇ વેપાર આડેનાં અવરોધો દયૂર કરવા જોઇએ. આ અડચણ સમગ્ વૈલશ્વક અથ્તરંત્ 
માટે પડકાર બની શકે છે. મુકર દદર્યાઇ વેપાર ભારરની સભ્યરા સાથે અનાદદકાળથી જોડા્યેલો છે. 
હજારો વર્ત પહેલાં સસધુ ખીણની સભ્યરાનું લોથલ બંદર દદર્યાઇ વેપાર સાથે સંકળા્યેલું હતું. પ્ાચીન 
સમ્યમાં સવરંત્ દદર્યાઇ માગયો દ્ારા જ ભગવાન બુધ્ધનો શાંતર સંદેશ વવશ્વમાં ફેલા્યો. મુકર દદર્યાઇ 
વેપાર માટે એ પણ જરૂરી છે કે આપણે એક બીજાના નાવવકોના અધધકારોનું સંપયૂણ્ત સન્ાન કરીએ.

દદર્યાઇ વવવાદોનો ઉકેલ શાંતરપયૂણ્ત રીરે અને આંરરરાષટટ્ રી્ય કા્યદાને આધારે જ આવવો જોઇએ. 
પરસપર વવશ્વાસ અને ભરોસા માટે એ અત્ંર જરૂરી છે. આ માધ્યમથી જ આપણે વૈલશ્વક શાંતર 
અને સ્સ્રરા સુનનલચિર કરી શકરીએ છીએ. ભારરે આ સમજ અને પદરપકવરા સાથે પડોશી દેશ 
બાંગલાદેશ સાથે પોરાના દદર્યાઇ વવવાદ ઉકેલ્ા છે.

આપણે કુદરરી આપત્તિઓ અને નોન-સે્ટ એક્ટસ્ત દ્ારા ઊભા કરવામાં આવેલા દદર્યાઇ જોખમોનો 
મળરીને સામનો કરવો જોઇએ. ભારરે રેમાં પ્ાદેશશક સહ્યોગ વધારવા માટે અનેક પગલાં લીધાં છે.

આપણે સમુદ્રરી વારાવરણ અને સંસાધનોને જાળવી રાખવાં પડશે. આપણે બધાં જાણીએ છીએ 
રેમ જળવા્ુ પર મહાસાગરની સીધી અસર થા્ય છે. રેથી, આપણે આપણાં દદર્યાઇ વારાવરણને 
પલાસ્સ્ક, રેલ ગળરર જવેા પ્દયૂરણથી મુકર રાખવું પડશે. ભારરે એક મહતવાકાંક્ષી ‘ઊંડો દદર્યો 
અભભ્યાન’ (ડરીપ સી તમશન) લોંચ ક્ુું છે.

આપણે જવાબદાર દદર્યાઈ સંપક્ત ને પ્ોત્ાહન આપવું જોઇએ. એ રો સપષટ છે કે દદર્યાઇ વેપાર 
વધારવા માટે માળખાકરી્ય સુવવધાઓનું નનમમાણ જરૂરી છે.

1

2
3
4
5

રાષ્ટ્ર
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સલામતી પરરષદમાં ભારત



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 સપ ટ્ેમ્બર, 2021 39

દૂરદિ્શન પ્રસારણસોવાનાો 
પાયાનાો પથથર

સરચ્છ, નનભગેળ મનોરંજન અને સચો્ સમાચારો મા્ે આિ ેપ્ણ દૂરદર્વન જોરાય છે. ્ેજ્વરઝનનલી 
દુનનયાનલી રરૂઆત જ દૂરદર્વન (ડીડી)થલી થાય છે.  પોતાનલી 62 રિ્વનલી ગૌરરરંતલી સિરમાં સમાચાર, કળા, 
સંસૃ્તત અને નૈતતક મૂલ્યોને સ્ાવપત કયમા છે, તો અનેક પેઢીઓ અને રાષ્્ને એક તાંત્ણે બાંધલીને દેરનલી 

90 ્કા રસતત સુધલી પહોંચલીને દૂરદર્વન ‘એક ભારત-શ્ેષઠ ભારત’નું પ્રતલીક બનલી ગયું છે.

ગયા વર્ગે કફોવવિ મહામારીિરે પગલરે લફોકિાઉિ 
લગાવવામાં આવ્ું ત્ારે દેશભરમાંથી 
એવી માંગ ઉ્ઠહી કે દયૂરદશ્મિ પર રામાયણ-

મહાભારત જ રેવી ધારાવાહહકફોનું પુિઃ પ્સારણ કરવામાં 
આવરે. કેનદ્ર સરકારે લફોકફોિી માગણી સવીકારીિરે 
તરેનું પ્સારણ પણ ક્ુું. જો કે આ માત્ર ‘ટાઇમ પાસ’ 
કરવાિી વાત િહફોતી. આ ધારાવાહહકફોિા પુિઃપ્સારણરે 
દયૂરદશ્મિિા એ જમાિાિી પણ યાદ અપાિી જ્ારે ઘરફોમાં 
ટહીવી તરેિી પકિ બિાવી રહંુ હ્ું અિરે આ ધારાવાહહકફો 
એવી લફોકવપ્ય હતી કે જાણરે કરફ્ુ જ રેવી સ્સ્મત 
હફોય તરેમ લાગ્ું હ્ું. અત્ાર સુધી દયૂરદશ્મિરે પફોતાિી 
વવશ્વસિીયતા જાળવી રાખી છરે  અિરે તરે રાષટ્રિી પ્સારણ 
સરેવાનું મુખ્ય અંગ જ િહીં, આધારસતંભ પણ છરે . 15 
સપટેમબર, 1959િાં રફોજ દદલ્હીમાં એક િાિા ટ્ર ાનસમીટર 
દ્ારા િાિકિહી શરૂઆત થઈ. એ સમયરે નિયમમત 
પ્સારણ િહફો્ું થ્ું, પણ 15 ઓગસ્ટ, 1965થી પાંચ 
મમનિટિાં નિયમમત સમાચાર બુલરેટહીિિફો પ્ારંભ થયફો. 
પ્મતમા પુરી દયૂરદશ્મિિાં પ્થમ ન્યૂઝ રીિર હતા. સ્ાપિા 
થઈ ત્ારથી જ દયૂરદશ્મિિફો લફોગફો તરેિી વવશરેર્ ઓળખ 
માટે દશ્મકફોમાં લફોકવપ્ય છરે . દાયકાઓથી સમાજમાં 
પફોતાિી ભયૂમમકા ભજવ્ું રહેલું દયૂરદશ્મિ આજરે સેંકિફો 
ચરેિલફોિી ભીિમાં સચફોટ અિરે વવશ્વસિીય પ્સારણિરે 
કારણરે વવશશષટ ઓળખ ધરાવરે છરે . આજરે દેશિા 
અંતદરયાળ વવસતારફો સુધી પહોંચિાર દયૂરદશ્મિ રાષટ્ર હીય 
અિરે પ્ાદેશશક ચરેિલફો દ્ારા દેશનું સૌથી મફોટંુ બ્ફોિકાસ્ટર 
(પ્સારણકતધા) છરે . દેશિી 90 ટકા વસમત સુધી દયૂરદશ્મિ 
પહોંચી ગ્ું છરે  અિરે ભવવષયમાં પણ સામાન્ય માણસફો 
સુધી તરેિી સરેવા આપ્ું રહેશરે. n

દૂરદિ્શન રદવસઃ કોટલીક રસપ્રદ મારહતી

n ભારતીય પ્સારણ સરેવાિા મુખ્ય અંગ દયૂરદશ્મિિફો પ્ારંભ 15 
સપટેમબર, 1959િાં રફોજ થયફો હતફો.

n 15 ઓગસ્ટ, 1965થી પાંચ મમનિટિા નિયમમત સમાચાર બુલરેહટિિફો 
પ્ારંભ થયફો.

n 1967થી કૃષર્ દશ્મિ િામિા કાય્મક્રમિફો પ્ારંભ થયફો, જ રેિરે દશ્મકફોિી 
સારી એવી લફોકવપ્યતા મળહી.

n 1972માં દયૂરદશ્મિનું પ્સારણ મુંબઇ અિરે અમૃતસરમાં પણ શરૂ 
કરવામાં આવ્ું.

n 1975 સુધી દયૂરદશ્મિ માત્ર સાત શહેરફો પયૂર્ું જ મયધાદદત હ્ું. 1 
એવપ્લ, 1976િાં રફોજ દયૂરદશ્મિિરે ઓલ ઇનનિયા રેદિયફોથી અલગ 
કરવામાં આવ્ું.

n 1982માં ભારતમાં રંગીિ ટેજલવવઝિિફો પ્ારંભ થયફો. હમ લફોગ, 
બુનિયાદ, માલગુિહી િેઝ, રજિી, નુક્કિ, ધચત્રહાર જ રેવી ધારાવાહહકફો 
ઘરઘરમાં લફોકવપ્ય હતી.

n 1987માં પ્સાદરત રામાયણ અિરે 1989માં પ્સાદરત મહાભારતરે 
દયૂરદશ્મિિી લફોકવપ્યતાિરે િવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાિહી. 23 િવરેમબર, 
1997િાં રફોજ પ્સારભારતીિી રચિા કરવામાં આવી અિરે ત્ારથી 
પ્સારભારતી અંતગ્મત દયૂરદશ્મિનું પ્સારણ કરવામાં આવી રહું છરે .

n 2003માં 24 કલાકિી સમાચાર ચરેિલ િહીિહી-ન્યૂઝિી શરૂઆત 
કરવામાં આવી. 2004માં મફત િહીટહીએચ સરેવા િહીિહી િાયરેક્ટ પણ 
શરૂ કરવામાં આવી.

દૂરદર્વન હરે 34 સે્ે્ાઇ્ 
ચેન્ોનું સંચા્ન કરતું મો્ંુ 
ને્રક્વ  બનલી ગયું છે. તે 104 
ફ્ી-્ુ-એર ડી્ીએચ સેરા 
પૂરી પાડે છે. એક નાના રૂમમાં 
રરૂઆત કરનાર દૂરદર્વન 
દેરભરમાં 66 સુ્ટડીઓ 
ધરારે છે.

26 મે 2015નાં રોજ ખડૂેતો મા્ે 
ખતેલીરાડી સહહતનલી જરૂરી માહહતલી 

પરૂી પાડરા મા્ે ડીડી દકસાન 
ચને્નો પ્રારંભ કરરામાં આવયો. 13 
એવપ્ર્, 2020નાં રોજ રરૂ કરરામાં 
આરે્ લી ડીડી રે્્ો પર ડીડીનલી જૂનલી 

્્ાજસક ધારારાહહકો પ્રસાદરત 
કરરામાં આરે છે.

દૂરદિ્શન રદવસ
ટોનલવવઝનનાો ઇવતહાસ
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બ્ાન્ડ ઇન્ન્ડયાનો મજબૂત કરવાથી 
અાત્મનનભ્શર ભારતનું સ્વપ્ન પૂરં થિો

વરશ્વનું પાંચમું સૌથલી મો્ંુ અથ્વતંત્ ભારત હરે કોવરડ મહામારીના દુઃસરપ્નને પાછળ છોડીને આત્મનનભ્વરતાના 
પથ પર અગ્ેસર રહું છે, તો તેમાં સૌથલી મો્ો િાળો ઉદ્યોગ જગતનો પ્ણ છે. કોવરડ િરેલી મહામારી રચ્ચે 

ભારતના ઉદ્યોગ જગતે દેરનલી પ્રગતતમાં મો્ંુ યોગદાન આપયું છે, તો તેનું કાર્ણ કદાચ એ પ્ણ છે કે પહે્લી 
રાર દેરરાસલીઓ વરદેરને બદ્ે સરદેરલી ઉતપાદનને રધુ મહતર આપલી રહ્ા છે. કને્ડરેરન ઓિ ઇબન્ડયન 

ઇન્ડસ્્ટી  (સલીઆઇઆઇ)નલી રાર્િક બેઠકમાં રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેનો ઉલ્ેખ કયયો હતો.

આત્મનનભ્તર ભારર પર...
આ વખતરે સીઆઇઆઇિી બરે્ઠક 75મા સવતંત્રતા દદવસિા માહફોલમાં, 
આઝાદીિા અમૃત મહફોત્વ વચ્રે યફોજાઈ રહહી છરે . ભારતીય ઉદ્ફોગ જગતિા 
િવા સંકલપફો, િવા લક્ષ્યફો માટે આ મફોટફો પ્સગં છરે . આત્મનિભ્મર ભારત 
અભભયાિિી સફળતા માટે ભારતીય ઉદ્ફોગફો પર બહુ મફોટહી જવાબદારી છરે .
સરકારના પ્્યાસો અગં.ે..
આજરે દેશમાં વવકાસ પ્ત્રે જ રે વાતાવરણ બન્ુ ંછરે , તરેિફો ભારતીય ઉદ્ફોગ જગતરે 
પયૂરફો લાભ ઉ્ઠાવવફો જોઇએ. વીતરેલા વર્યોમાં ભારતમાં જ રે પદરવત્મિ આવ્ંુ છરે , 
તરે સરકારિી વવચારધારા, વલણ અિરે સરકારી વયવસ્ાઓિી કામ કરવાિી 
પ્દક્રયામાં તમરે સૌ અનભુવી રહ્ા છફો, જોઈ રહ્ા છફો અિરે અનભુવી રહ્ા છરે .
આજનુ ંિવુ ંભારત, િવી દુનિયાિી સાથરે ચાલવા માટે તયૈાર છરે , આ્રુ છરે . 
જ રે ભારત એક સમયરે વવદેશી રફોકાણ પર આશકંા સરેવ્ુ ંહ્ુ,ં તરે આજરે તમામ 
પ્કારિા રફોકાણનુ ંસવાગત કરે છરે .
નવા ભારરની વવચારધારા અગંે
ભારત િવી દુનિયા સાથરે ચાલવા માટે તયૈાર છરે , તતપર છરે . જ રે ભારતિી 
ટેસિિરે લગતી િીમતઓિરે કારણરે ક્ારેક રફોકાણકારફોમાં નિરાશા વયાપી 
જતી હતી આજરે એ જ ભારતમાં વવશ્વમાં સૌથી સપધધાત્મક કફોપયોરેટ ટેસિ 
છરે અિરે ફેસલરેસ ટેસિ જસસ્ટમ પણ છરે. એક સમયરે આપણિરે લાગ્ુ ંહ્ંુ કે 

વડાપ્રધાનો અાત્મનનભ્શર ભારતની સફળતામાં ઉદાોગ જગતની મહત્ની ભૂવમકાથી માંડીનો કોન્દ્ર સરકારના 
પ્રયાસાો સરહત અનોક બાબતાોનાો ઉલ્ોખ કયાવો. કયા મુદ્ો  વડાપ્રધાન િું બાોલ્ા તો વાંચાો..

મોક ઇન ઇન્ન્ડયા..
ઉદ્ફોગફો પર દેશિા વવશ્વાસિાં પદરણામરે આજરે 
ઇઝ ઓફ િુઇંગ બબઝિરેસ અિરે ઇઝ ઓફ 
જલવવગમાં વધારફો થઈ રહ્ફો છરે . કંપિીઝ એક્ટમાં 
કરવામાં આવરેલફો ફેરફાર તરેનું મફોટંુ ઉદાહરણ છરે . 
એમએસએમઇ સરેક્ટરિરે પ્ફોત્ાહહત કરવા માટે 
પણ ઘણાં પગલાં લરેવામાં આવયા છરે . રાજ્ફોિરે 
પણ ભાગીદાર બિાવવામાં આવયાં છરે . મરેક ઇિ 
ઇનનિયાિી સાથરે સાથરે રફોજગાર અિરે નિકાસિરે વરેગ 
આપવા માટે પફયોમનસ જલનક્ડ ઇનસરેજન્વ યફોજિા 
પણ શરૂ કરી છરે . તાજતરમાં જ, અમરે ભયૂલફોિરે 
સુધારીિરે રેટ્ર ફોસપરેમક્ટવ ટેસિિરે રદ કરવાિફો નિણ્મય 
લીધફો છરે .
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જરે કંઇ પણ વવદેશી છરે , તરે સારં છરે . આપણી પફોતાિી બ્ાનિ, જ રે આપણરે 
વર્યોિી મહેિત બાદ ઊભી કરી હતી તરેિરે વવદેશી િામફો દ્ારા જ પ્ચાદરત 
કરવામાં આવતી હતી. આજરે સ્સ્મત ઝિપથી બદલાઈ રહહી છરે . આજરે 
દેશવાસીઓિી ભાવિા ભારતમાં બિતી પ્ફોિક્ટ્ટસ સાથરે છરે . કંપિી 
ભારતીય હફોય એ જરૂરી િથી પણ આજરે દરેક ભારતીય ભારતમાં બિરેલી 
પ્ફોિક્ટ્ટસિરે અપિાવવા માગરે છરે . એટલરે કે દેશ હવરે માિી ચયૂક્ફો છરે કે હવરે 
ઉદ્ફોગ જગતરે આ મત પ્માણરે તરેિી િીમત બિાવવાિી છરે .
્વુાનોમાં વધરા આત્મવવશ્વાસ અગં.ે..
તાજ રેતરમાં જ તમરે ઓજલમમપકિા મરેદાિમાં ભારતિા વધતા 
આત્મવવશ્વાસિફો અનભુવ કયયો છરે . આજરે ભારતિફો ્વુાિ મરેદાિમાં ઉતરે 
છરે  તરેિાં મિમાં કફોઇ ખચકાટ િથી હફોતફો. તરે મહેિત કરવા માગરે છરે , તરે 
જોખમ ઉ્ઠાવવા માગરે છરે , તરે પદરણામ લાવવા માગરે છરે .
ભારરમાં સધુારા અંગ.ે.
ટેકિફોલફોજી અગંરે આજરે દેશમાં જ રે ઉત્ાહ છરે, તરે સરકારિરે ઝિપથી 
સુધારાઓ માટે પ્રેદરત કરતા રહ્ા છરે . જ રે સધુારા અમરે કયધા તરે કફોઇ સરળ 
નિણ્મય િહફોતા, કફોઈ સાધારણ પદરવત્મિ િહફો્ુ.ં દાયકાઓથી તરેિી માગ 
થઈ રહહી હતી. આ અગંરે વાતફો તફો ઘણ થતી હતી, પણ કફોઇ નિણ્મય 
િહફોતા લરેવામાં આવતા. કારણ કે એવંુ માિી લરેવામાં આવ્ંુ હ્ંુ કે આ 
બહુ અઘરં કામ છરે . પણ અમરે એ જ નિણ્મયફો મક્કમતાપયૂવ્મક લીધા. ત્ાં 

સધુી કે  મહામારી દરમમયાિ પણ સુધારાિી પ્દક્રયા ચાલ ુરાખી. જ રેમ 
કે કમર્શયલ કફોલ માઇનિગિફો પ્ારંભ કરવામાં આવયફો, ખાિગી ક્રેત્રિી 
સહભાનગતાિરે પ્ફોત્ાહિ આપવામાં આવી રહંુ છરે . સરંક્ણ, અવકાશ, 
અણ ુજ રેવા ક્રેત્રફો ખાિગી ક્રેત્ર માટે ખફોલવામાં આવયા છરે .
અવરોધો દયૂર કરવા અગં.ે..
આજરે દેશમાં એવી સરકાર છરે , જ રે રાષટ્ર  હહતમાં સૌથી મફોટા જોખમફો 
ઉ્ઠાવવા માટે તયૈાર છરે . જીએસટહી તરેનુ ં ઉદાહરણ છરે. અમરે જીએસટહી 
લાગ ુકયયો એટલુ ંજ િહીં, પણ  જીએસટહી વસયૂલાતમાં વવક્રમ સજા્મતફો 
જોવા મળહી રહ્ફો છરે .
બ્ાન્ડ ઇલન્ડ્યાની મજબયૂરી પર...
િવી રાષટ્ર હીય શશક્ણ િીમત દ્ારા દેશરે બહુ મફોટંુ પગલુ ં ભ્ુું છરે . તરેમાં 
શાળાઓ, કૌશલ્થી માંિહીિરે દરસચ્મ સધુીિી એક િવી ઇકફો જસસ્ટમ 
તયૈાર કરવાિફો ભરપયૂર રફોિમરેપ છરે . તરેમાં ઉદ્ફોગફોિી સદક્રય ભયૂમમકા બહુ 
જરૂરી છરે . ખાસ કરીિરે દરસચ્મ એનિ િેવલપમરેન્ પર રફોકાણ અગંરે આપણરે 
બહુ ગભંીરતાથી કામ કરવાનુ ંછરે . આત્મનિભ્મર ભારત માટે અિરેક ગણંુ 
રફોકાણ વધારવાિી જરૂર છરે અિરે માત્ર સરકારી પ્યાસફો દ્ારા તરે શક્ 
િથી. તરેમાં ઉદ્ફોગફોિી મફોટહી ભાગીદારીિી જરૂર છરે . અમારં લક્ષ્ય બ્ાનિ 
ઇનનિયાિરે મજબયૂત કરવાનુ ંછરે . અમારં લક્ષ્ય દેશિરે સમનૃધ્ અિરે સન્માિ 
આપવાનંુ છરે . n

n િવી સ્કરેવપગ પફોજલસી ‘વરેસ્ટ ટુ વરેલ્થ’િફો 
મતં્ર આગળ વધારશરે. દેશ માટે 
આગામી 25 વર્્મ ઘણાં મહતવિા છરે . 
જ રે રીતરે ટેકિફોલફોજી બદલાઈ રહ છરે , 
તરે પ્માણરે આપણરે પણ બદલાવાનંુ છરે . 
આપણરે ્લાઇમરેટ ચરેનજિા પિકારિફો 
પણ સામિફો કરી રહ્ા છીએ, તરેથી 
પફોતાિા હહતમાં મફોટાં પગલાં લરેવાિી 
જરૂર છરે .

n આ પફોજલસીથી સામાન્ય પદરવારફોિરે 
દરેક રીતરે ઘણફો લાભ થશરે. સૌથી 
મફોટફો લાભ એ થશરે કે જયૂિી ગાિહી સ્કરેપ 
કરવાથી એક સર્ટદફકેટ મળશરે. આ 
સર્ટદફકેટ જ રેિી પાસરે હશરે તરેિરે િવી 
ગાિહીિી ખરીદી પર રજીસ્ટ્રરેશિિ કફોઇ 
ચાજ ્મ ભરવફો િહીં પિે.

n આ સાથરે સર્ટદફકેટધારકિરે રફોિ 
ટેસિમાં પણ થફોિહી રાહત આપવામાં 
આવશરે. બીજો લાભ એ થશરે કે જયૂિી 
ગાિહીિફો મરેઇન્રેિનસ ખચ્મ, દરપરેકરગ 
ખચ્મ, ઓછી એવરેજ વગરેરે બંધ થતાં 
પસૈા બચશરે.

વડાપ્રધાન માોદીનું 
સંબાોધનઃ ઊડતી નજરો

દફટનકેસ ટેસ્ અનકે સ્કકેવપગ સકેન્ર સાથકે 
સકંળારકેલા નનરમો 1 ઓક્ટોબર, 2021થી 
લાગયુ પડશકે. સરકારી અનકે પીએસયયુ (જાહેર 

એકમો) સાથકે સંકળારકેલા 15 ્વષ્ણ જૂના 
્વાહનોના સ્કકેપ અગંકેના નનરમો 1 એવપ્રલ, 
2022થી લાગયુ થશકે. કોમર્શરલ ્વાહનો 

માટે જરૂરી દફટનકેસ ટેસ્સ્ગ અગંકેના નનરમ 1 
એવપ્રલ 2023થી લાગયુ થશકે, તો અન્ય ્વાહનો 
માટે જરૂરી દફટનકેસ ટેસ્સ્ગના નનરમો 1 જૂન, 

2024થી તબક્ા્વાર રીતકે લાગયુ પડશકે.

સ્કોપ પાોનલસી મહત્નું સીમારચહ્ન: વડાપ્રધાન

નવી સ્કોપ પાોનલસીના ફાયદા

પ્રદૂિ્ણન ેઅકુંરમાં ્ેરા મા્ે પયમારર્ણલીય હહતોને ધયાનમાં રાખલીન ેબનારરામાં આરે્લી પ્રથમ 
સે્કપ પોજ્સલી ર્હેર કરરામાં આરલી છે. 13 ઓગસ્ટનાં રોજ આયોજિત ગજુરાત ઇન્રેસ્ટસ્વ 

સતમ્ન ેસબંોધન કરતા રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ પોજ્સલી ર્હેર કરી હતલી. તમે્ણ ેજ્ણાવયું 
હતુ ંકે, “ભારતનલી વરકાસ યાત્ામાં આ પોજ્સલીન ેમહતરપૂ્ણ્વ સલીમાધચહ્ન કરી રકાય.”

કરોડ જયૂના વાહનો રસરા પરથી 
હટરી જશે

હજાર કરોડનુ ંનવંુ રોકાણ 
આવશ.ે 50,000 લોકોને 
રોજગારી મળશે

જૂના ્વાહનો ફરતા બધં થ્વાથી પ્રિૂષરમાં 
ઘટાડો થશકે. ઇંધરનો ્વપરાશ ઓછો થશકે 
અનકે ્વાહનોનયુ ંમકેઇન્કેનનસ સસ્યુ ંથશકે.

કાર માસલકનકે ગાડીની સ્કકેપ ્વકેલ્યુ મળશકે. 
ન્વી ગાડી ખરીિતી ્વખતકે દડસ્ાઉન્ની સાથકે 
સાથકે રોડ ટેક્સ અનકે રજીસ્્રકેશન ચાજ ્ણમાં 
ભારે છૂટ આપ્વામાં આ્વશકે.

01

10

1 અાોકાોબરથી નવાો 
નનયમ

રાષ્ટ્ર
બ્ાન્ડ ઇન્ન્ડયા

્વડાપ્રધાનનયુ ંસંપૂર્ણ ભાષર 
સાંભળ્વા માટે ક્યુઆર 
કોડ સ્કેન કરો

્વડાપ્રધાનનયુ ંસંપૂર્ણ ભાષર 
સાંભળ્વા માટે ક્યુઆર 
કોડ સ્કેન કરો
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બલુ રીવાોલ્ુિન
દ્ારા અારથથિક કાંવત

ભારતમાં એરા અનેક સકે્ટર છે, િનેાં પર પરૂતુ ંધયાન નહોતુ ંઆપરામાં આવયંુ. 
આવુ ંએક સકે્ટર છે મત્ય કે્ષત્. (મરીન સકે્ટર). 2014માં રડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 

મોદીએ 2022 સુધલી ખડૂેતોનલી આરક બમ્ણલી કરરાનો સકંલપ કયયો ત્ારે તેમાં 
હદરતક્રાંતત, શ્વતેક્રાંતત પછી ભરૂીક્રાંતત (બલ ુરીરોલુ્રન)ને પ્ણ સામે્ કરરામાં 
આરલી. 10 સપ્ેમબર 2020નાં રોજ પ્રથમ રાર મત્યપા્ન સેક્ટર મા્ે સરતંત્ 

ભારતનલી સૌથલી મો્ી યોજના રરૂ કરરામાં આરલી. પ્રધાનમતં્લી મત્યસંપદા 
યોજના (PMMSY)દ્ારા તનેલી રરૂઆત થઈ. પાંચ રિ્વમાં રૂ. 20,000 કરોડથલી 

રધનુુ ંરોકા્ણ કરીન ેઆ સકે્ટરનલી કાયાપ્્ કરરાનલી યોજના છે...

ગયા વર્ગે સમગ્ વવશ્વએ કફોવવિ મહામારીિફો સામિફો કયયો 
ત્ારે લફોકિાઉિિરે પગલરે અિરેક દેશફોિાં અથ્મતતં્ર ખફોરવાઈ 
ગયા. ભારતરે પણ આ સમસયાિફો સામિફો કયયો, પણ આ 

સકંટકાળણાં એક સકંલપ લીધફો. એ સકંલપ હતફો આત્મનિભ્મર 
ભારતિફો. લફોકિાઉિથી િબળા પિેલા અથુંતંત્રિરે બરે્ંુઠ કરવા તરેિી 
સાથરે સકંળાયરેલા તમામ સરેક્ટરનુ ંદ્રઢહીકરણ કરવામાં આવ્ુ.ં આ 
અભભયાિ અંતગ્મત એ દરેક સરેક્ટર પર ધયાિ આપવામાં આવ્ું 
જ રે વવકાસિી મખુ્ય ધારા એટલરે કે જીિહીપીમાં વધુ પ્દાિ કરી શકે 
છરે . એવા સરેક્ટર જ રેમાં વવકાસિી અપાર સભંાવિા હતી, પણ કફોઈ 
કારણસર તરેિાં પર એટલુ ં ધયાિ િહફો્ુ ં આપવામાં આવ્ંુ. આવું 
જ એક સરેક્ટર હ્ુ,ં મત્યપાલિ. આઝાદીથી 2014 સધુી આ 
સરેક્ટરમાં માત્ર રૂ. 3682 કરફોિનુ ંરફોકાણ જ કરવામાં આવ્ુ ંહ્ુ.ં પણ 

અાઝાદી પછી મત્સ્ય ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં જેટલું 
રાેકાણ રયું તેનારી અનેક ગણું રાેકાણ 

પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યાેજનામાં રઈ રહું 
છે. કદાચ અા અાંકડાે સાંભળીને અનેક 

લાેકાેને નવાઇ લાગિે કે ખરેખર અાવું હતું. 
પણ તમે હકીકત જાણિાે તાે તમને લાગિે 

કે અા સરકાર કેટલાં કેટલાં વવસતારાેમાં 
લાેકાેની ભલાઈ માટે કેવા કેવા માેટાં કામાેની 

યાેજનાને અાગળ વધારી રહી છે
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન
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પહેલી વાર રૂ. 20,050 કરફોિિાં રફોકાણથી પ્ધાિમંત્રી મત્યસપંદા 
યફોજિાિી શરૂઆત કરવામાં આવી. આ યફોજિા અતંગ્મત 2021થી 
2024-25 સધુી પાંચ વર્્મમાં આ સરેક્ટર સાથરે સકંળાયરેલા લફોકફોિી 
આવકમાં વધારફો કરવાિી સાથરે સાથરે 55 લાખ લફોકફો માટે રફોજગારી 
ઊભી કરવામાં આવશરે.

ટેકનોલોજીના ઉપ્યોગ પર ભાર
2015-16માં શરૂ કરવામાં આવરેલા બલ ુ રીવફોલ્શુિિી જયૂિી 
જોગવાઈઓિી સાથરે પ્ધાિમંત્રી મત્યસપંદા યફોજિાિી િવી 

જોગવાઈઓિરે જોિવામાં આવી. આ સરેક્ટરમાં પ્થમ વાર ટેકનિકલ 
કુશળતા વધારવા પર ભાર મયૂકવામાં આવયફો. તરેમાં માછલી પકિવા 
જહાજો / હફોિહીઓિાં અપગ્રેિેશિમાં મદદ, બાયફોટફોયલરેટ, સાગર 
મમત્ર, બબ્કિગ સરેન્ર, મત્યપાલિ અિરે કૃષર્ સ્ટાટ્મ -અપિરે પ્ફોત્ાહિ, 
એ્વાપાક્મ , કફોસ્ટલ દફશશગ વવલરેજ િેવલપમરેન્, એ્વાહટક 
પ્યફોગશાળાઓનુ ંિરેટવક્મ , મત્યપાલિિી ટેકનિક, બાયફોફલફોક અિરે 
કેજ કલ્ચર, ઇ-ટ્રેકિગ અિરે મત્યપ્બધંિ પર ખાસ ધયાિ કેનદ્રરીત 
કરવામાં આવી રહંુ છરે . ટયૂંકમાં, ટેકિફોલફોજીકલ કૌશલ્િરે પ્ફોત્ાહિ 

અાવી રીતો થઈ િરૂઅાત..

ભારતમાં  મત્યપા્ન સેક્ટર સાથે આરરે 2.5 કરોડ માછીમારો અને ખેડૂતો સંકળાયે્ા છે. 2018-19 
દરતમયાન અથ્વતંત્માં મત્ય ઉતપાદન ક્ષેત્નો હહસસો 1.24 ્કા હતો,  જ્ારે કુ્ કૃષિ ઉતપાદનમાં તેનો હહસસો 

આરરે 7.28 ્કા હતો. વરશ્વનાં કુ્ મત્ય ઉતપાદનમાં ભારતનો હહસસો આરરે 7.58 ્કા છે. પ્રધાનમંત્લી 
મત્યસંપદા યોજનાનો આધાર બને્લી બલુ રીરોલ્ુરન સ્ીમનલી રરૂઆત ના્ણાંકીય રિ્વ 2015-16માં કરરામાં 
આરલી હતલી. 2004થલી 2014 સુધલી ભારતના મત્ય ક્ષેત્નલી વૃધ્ધ્ધ માત્ 5.27 ્કા હતલી, િ ેબલુ રીરોલ્ુરન બાદ 

2015થલી 2019 દરતમયાન રધલીને 10.87 ્કા થઈ હતલી.

બલુ રીવોલ્ુશનને પગલે મત્્ય ક્ષેત્માં અપાર સંભાવના હોવાનું જણારા વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 10 સપટેમબર, 
2020નાં રોજ બબહારથી મત્્ય સંપદા ્યોજનાનો પ્ારંભ ક્યયો. આ ્યોજનામાં પાંચ લક્ષ્ય નક્રી કરવામાં આવ્યા-

દેશમાં માછીમારો 
અને મત્્ય ખેડયૂરોની 
આવક વધારીને 
બમણી કરવી

માછલી નનકાસને 
આગામી પાંચ વર્તમાં 
એક લાખ કરોડે 
પહોંચાડવી

પાંચ વર્તમાં માછલી 
ઉતપાદન વધારીને 
પ્તર વર્ત 220 લાખ 
ટન કરવું

માછલી ઉતપાદનમાં 
નુકસાનનું પ્માણ 20 
ટકાથી ઘટાડરીને 10 
ટકા કરવું

મત્્ય ક્ષેત્માં 
55 લાખ નવી 
રોજગારીનું સજ ્તન 
કરવું

54321

અત્ાર સુધીનું સૌથી વધુ રોકાણ

1947-2014

3,682 

2015-19

1,522.48
2020-25

2,50,050

કરોડ રૂ.

કરોડ રૂ.  (બલુ 
દરવોલ્ુશન, 
એગ્ીકલ્ચરલ 
ઇન્ફ્રા ડેવલપમેન્ટ 
ફન્ડમાંથી રોકાણ)

કરોડ રૂવપ્યા 
(પ્ધાનમંત્ી 
મત્્યસંપદા 
્યોજના)

ફલોગશિપ યાોજના  
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આપીિરે મત્ય સરેક્ટરમાં િવી સભંાવિાઓ ચકાસવામાં આવી 
રહહી છરે . 122 િવા િહીપ-સી દફશશગ જહાજો માટે અિરે 267 જહાજોિા 
અપગ્રેિેશિ માટે ભિંફોળ ઉપલધિ કરવામાં આવ્ંુ છરે . 2,755 
જહાજોમાં બાયફો-ટફોયલરેટ સ્ાપવામાં આવયા છરે . માછીમારફોિરે 
1956 િવી બફોટ અિરે આધુનિક દફશશગ િરેટ આપવામાં આવી છરે . 
1033 બાયફોફલફોસિ અિરે 4000થી વધુ દફશ કેજીસ માટે પણ 
મદદ કરવામાં આવી છરે . સીવુિ (સમદુ્રરી શરેવાળ) કલ્ટહીવરેશિ માટે 
53,000થી વધ ુ રાફ્ટ અિરે મફોિફોલાઇનસ આપવામાં આવી છરે . 
માછીમારીમાં ઉતપાદિ વધારવંુ એ આ યફોજિાિફો મખુ્ય હે્ ુછરે , પણ 

તરેિી સાથરે સાથરે, સરકાર આ સરેક્ટર સાથરે સકંળાયરેલા લફોકફોિા 
કલ્ાણ માટે પણ પ્મતબધ્ છરે. 2018-19માં માછીમારફો અિરે 
મત્યખરેિયૂતફોિરે દકસાિ કે્રદિટકાિ્મ  સવુવધા આપવામાં આવી. આ 
ઉપરાંત PMMSY અતંગ્મત રૂ. પાંચ લાખ સધુીિાં ગુ્પ એક્સિિન્ 
ઇનશયફોરનસિફો પ્ારંભ કરવામાં આવયફો છરે . બલ ુરીવફોલ્શુિરે મત્ય 
ઉતપાદિ સરેક્ટરમાં વવકાસિરે વરેગ આપયફો હતફો, તફો PMMSY દ્ારા 
ઝિપથી આગળ વધવાિફો માગ્મ બિાવવામાં આવી રહ્ફો છરે  જ રેથી 
આ સરેક્ટર સાથરે સકંળાયરેલા લફોકફોિી આવક 2025 સધુી બમણી 
થાય અિરે વનૈશ્વક બજારમાં ભારતિા હહસસામાં વધારફો થાય. n

માળખાકીય મજબૂતી

આ અંતગ્વત મત્યપા્ન, ઉતપાદન અને તેનાં રેપાર સાથે સંકળાયેલું ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર મજબૂત કરરા પર ભાર મૂકરામાં 
આરલી રહ્ો છે. િમે કે કોલડ સ્ટોરેજનું નનમમા્ણ, સારી પદરરહન સુવરધા, રેલ્ુ ચેઇનનું આધુનનકીકર્ણ, દિશરગ પો ્્વસ, 
દિર ્ેબન્ડગ સેન્ટસ્વ, માકકે્ ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચરનું મજબૂતલીકર્ણ રગેરે. ગયા રિ્વમાં 85 કોલડ સ્ટોરેજ અને 31 દિર સર્રસ 

સેન્ટર સ્પાયા છે. િીર િીડ મા્ે 248 નરા પ્ાન્ટ્ટસ રરૂ કરરામાં આવયા હતા. િીર અને સલીિુડ ્ે્ડને પ્રોત્સાહન આપરા 
મા્ે પ્રધાનમંત્લી મત્યસંપદા યોજના હેઠળ  720 િીર િામ્વર પ્રોડ્ુસર ઓગગેનાઇઝેરન (FPO) સ્ાપરામાં આવયા છે.

અાવી રીતો લાભ મળિો

n પ્ધાિમંત્રી મત્ય સંપદા યફોજિાિફો 
લાભ લરેવા માટે કેટલાંક દસતાવરેજો 
હફોવા અત્ંત જરૂરી છરે . તરેમાં 
મત્યપાલિ ઉતપાદિ ક્રેત્રનું 
પ્માણપત્ર અિરે મત્યપાલિ 
જળસ્ત્રફોત પ્માણપત્રિફો સમાવરેશ 
થાય છરે .

n એ પછી પ્ધાિમંત્રી મત્ય સંપદા 
યફોજિિફો લાભ લરેવા મત્યપાલિ 
વવભાગિી અરજી ફફોમ્મમાં સાચી 
અિરે સપષટ માહહતી ભરફો. આ ફફોમ્મિરે 
મત્યપાલિ વવભાગ અથવા તમારા 
િજીકિા સંબંધધત વવભાગિરે મફોકલી 
આપફો. વધુ માહહતી મત્ય સરે્ુ 
એપ અિરે વરેબસાઇટ dof.gov.in/
pmmsy પર પણ ઉપલધિ છરે .

626 
દર્ે્ િીર માકકે્ અને 

દકયોસ્નલી રરૂઆત 
કરરામાં આરલી

200 
સ્ળોએ માછ્લી અને 
ઝીંગા ઉતપાદનનલી પ્રથમરાર 
રરૂઆત કરરામાં આરલી

તમામ રાજાો સુધી લાભ પહાંચ્ા

n 34 રાજ્ફો / કેનદ્રશાજસત પ્દેશફોિરે 
પ્ધાિમંત્રી મત્યસંપદા યફોજિા 
અંતગ્મત આવરી લરેવામાં આવયા છરે .

n 3,000 કરફોિ રૂવપયાથી વધુિી 
દરખાસતફોિરે પ્ધાિમંત્રી મત્યસંપદા 
યફોજિા અંતગ્મત 5 ઓગસ્ટ, 2021 
સુધી મંજયૂરી આપવામાં આવી છરે

n 8,00,000 લફોકફો જ રેઓ મત્યપાલિ 
સાથરે સંકળાયરેલા છરે  તરેમિરે અત્ાર 
સુધી લાભ થઈ ચયૂક્ફો છરે

રફશિંગ પાોટ્શની 
સંખ્યા

2014-2020 2020-24

13

60
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કણા્શટકના ભાગીરથ

બબ્હટશ ભારતિા જમાિાિી વાત છરે . એક ટ્રેિ જઈ રહહી 
હતી, જ રેમાં મફોટા ભાગિા મસુાફરફો અંગ્રેજ હતા. એક 
િબબામાં એક ભારતીય મસુાફર ગંભીર મદુ્રામાં બરે્ઠફો 

હતફો. ગફોરફો રંગ અિરે મધયમ બાંધાિફો આ મસુાફર સાદા કપિાંમાં 
બરે્ઠફો હતફો અિરે આજુબાજુમાં બરેસરેલા અંગ્રેજો તરેિરે અભણ સમજીિરે 
તરેિી મજાક ઉિાવતા હતા. અચાિક આ મસુાફરે ઉભા થઈિરે 
ટ્ર ેિિી ચરેઇિ ખેંચી. ટ્ર ેિ થફોિહી મમનિટફોમાં ઊભી રહહી ગઈ. બધાં 
મસુાફરફો ચરેિ ખેંચિાર મસુાફર પર ગસુસરે થઈ ગયા. થફોિહી વારમાં 
ગાિ્મ  આવયફો અિરે પયૂછુ ં કે, “ચરેઇિ કફોણરે ખેંચી”. પરેલા મસુાફરે 
જવાબ આપયફો, “મેં ખેંચી.” કારણ પયૂછુ ંતફો કહુ,ં “મિરે શકંા છરે  કે 
થફોિાક અતંરે રેલવરેિફો પાટફો ઉખિહી ગયફો છરે .” ગાિરે પયૂછુ,ં “તમિરે 
કઈ રીતરે ખબર પિહી. તરેણરે કહુ,ં ટ્ર ેિિી ગમતમાં ફેરફાર થયફો છરે . હંુ 
એસ્નજિીયર છંુ અિરે અવાજ પરથી મિરે આગળ જોખમ હફોવાિફો 
આભાસ થઈ રહ્ફો છરે .” ગાિ્મ  એ મસુાફરિરે િીચરે ઉતારીિરે થફોિફો 
આગળ લઈ ગયફો તફો જોઇિરે આચિય્મમાં મયૂકાઇ ગયફો. એક જગયાએ 
પાટાિા સાંધા ખયૂલી ગયા હતા.

આ મસુાફર હતા મફોક્ગુિંમ વવશ્વરેશ્વરૈયા. 15 સપટેમબર, 1861િાં 
રફોજ મૈસુરિા ધચકલાપુર જજલલામાં જન્મરેલા વવશ્વરેશ્વરૈયાિા વપતા 
સસૃં્તિા પ્ખર વવદ્ાિ હતા. વવશ્વરેશ્વરૈયા 12 વર્્મિા હતા ત્ારે વપતાનંુ 
અવસાિ થ્ંુ. પદરવાર આર્થક મુશકેલીમાં હફોવાથી વવશ્વરેશ્વરૈયા 
ગામિી સરકારી શાળામાં જ ભણવા માંડ્ા. બેંગલુરિી સરેન્્રલ 
કફોલરેજમાંથી બીએ કયધા પછી તરેમણરે થફોિફો સમય શશક્ક તરીકે કામ 
ક્ુું. તરેમિી યફોગયતા જોઇિરે મસુૈર સરકારે તરેમિરે પયૂણરેિી સાયનસ 
કફોલરેજમાં જસવવલ એસ્નજનિયરિા કફોસ્મમાં ભણવા સ્ફોલરશીપ 
આપી. 1983માં તરેઓ એલસીઇ અિરે એફસીઇિી પરીક્ામાં પ્થમ 
સ્ાિરે આવયા, જ રે અત્ારિી બીઇ દિગ્ીિી સમકક્ કહહી શકાય. 
એસ્નજનિયર બિતાં જ તરેમિી યફોગયતા જોઇિરે મહારાષટ્ર  સરકારે 
તરેમિરે િાજસક જજલલાિા આજસસ્ટન્ એસ્નજનિયરિા હફોદ્ા પર 
નિ્ુ્ત કયધા. પયૂણરે પાસરેિા ખિકવાસલા બધંિી ઊંચાઇ વધાયધા 
વવિા સગં્હ ક્મતા વધારવા બદલ એસ્નજનિયર તરીકે તરેમિી ભારે 
પ્શસંા થઈ. બંધફોમાં જળસગં્હિા સતરમાં વધારફો કરવા માટે તરેમણરે 

ઓટફોમરેહટક જળ દ્ારફોિફો ઉપયફોગ કયયો હતફો. 1909માં તરેમિરે મસુૈર 
રાજ્િા ચીફ એસ્નજનિયર નિ્ુ્ત કરવામાં આવયા. કૃષણરાજ 
સાગર બંધનુ ં નિમધાણ કરવાથી તરેમનુ ં િામ વવશ્વ સતરે ચચધા્ુ.ં 
આઝાદીિા લગભગ 40 વર્્મ પહેલાં આ બધંનુ ંનિમધાણ થ્ંુ હ્ુ.ં 
1912માં તરેમિરે મસૈરુ રાજ્િા દદવાિ બિાવવામાં આવયા. તરેમણરે 
ચદંિ તરેલ ફેક્ટરી, સાબ ુફેક્ટરી, ધા્ ુફેક્ટરી, ક્રફોમ ટેનિગ ફેક્ટરી 
બિાવી. આમ, બધંિા નિમધાણિી સાથરે સાથરે ઔદ્ફોનગક વવકાસમાં 
પણ તરેમનુ ંપ્દાિ રહંુ છરે . તરેઓ ઔદ્ફોનગક વવકાસિા સમથ્મક હતા. 
તરેમણરે બેંગલુર સ્સ્ત ઇનનિયિ ઇન્નસ્ટટ્યૂટ ઓફ સાયનસમાં  
મરેટલજી્મ , એરફોિફોહટસિ, ઇનિસ્ટ્રહીયલ કમબશિ અિરે એસ્નજનિયરીંગ 
જ રેવા અિરેક વવભાગફો શરૂ કરવાનુ ંસવપ્ જો્ંુ હ્ંુ.  રાજ્માં તરેમણરે 
કરેલાં કામફો બદલ તરેમિરે કણધાટકિા ભાગીરથ કહેવામાં આવરે છરે . 
1918માં તરેઓ મસૈરુિા દદવાિ તરીકે નિવતૃ્ત થયા. 1995માં તરેમિરે 
‘ભારત રત્ન’થી િવાજવામાં આવયા. 101 વર્્મિી ઉંમરમાં પણ સદક્રય 
રહેલા વવશ્વરેશ્વરૈયા કહેતા કે, “કટાઇ જવા કરતાં કામ કરતાં રહેવું 
સારં.” તરેમણરે દશધાવરેલા માગ્મ પર દેશ આજરે આગળ વધી રહ્ફો 
છરે  અિરે ધચિાબ િદી પર વવશ્વિફો સૌથી ઊંચફો બબ્જ, અટલ ટિલ, 
સરહદ િજીકિાં વવસતારફો અિરે ધફોરીમાગયો સહહતિી માળખાકહીય 
સવુવધાઓ ઊભી કરવામાં આવી રહહી છરે . n

ઇં્, રેતલી અને ્ોખંડનો ઉપયોગ કરીને ્ેકનો્ોજીનલી મદદથલી માત્ 
બબલડીંગો જ નથલી બનતલી, તેમાં સમાજનાં હહતને પ્ણ જોડીએ તો દેરનલી 
પ્રગતતનો નરો રસતો પ્ણ તૈયાર થાય છે. આ એ સમયનલી રાત છે જ્ારે 
ભારત પર અંગ્ેજોનું રાસન હતું. આ સમયે મોક્ષગુંડમ વરશ્વૈશ્વરૈયાએ પોતાનલી 
એસ્ન્િનષયરીંગ કુરળતા દ્ારા એરા ડેમ અને બરિજ બનાવયા કે અંગ્ેજ 
સરકાર પ્ણ તેમનલી પ્રરંસક બનલી ગઈ. આ મહાન વયક્તના જન્દદરસ 15 
સપ્ેમબરને એસ્ન્િનનયર દદરસ તરીકે મનારરામાં આરે છે....

“મહેનત અને દ્રઢ સંકલ્પનું બીજંુ 
સ્વરૂપ અેનન્જનનયર છે. તેમનાં અનાેખા 
ઉત્સાહ વગર માનવીય પ્રગવત અધૂરી છે. 
અેનન્જનનયસમા ડે પર દેિનાં તમામ મહેનતુ 
અેનન્જનનયસમાને હાદદદિક િુભકામના. ડાે. 

અેમ વવશ્ેશ્ર�યાને તેમની જયંતી પર હાદદદિક 
શ્રધધાંજનલ.”

નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન   

જન્ઃ 15 સપ્ોમ્બર, 1861 | મતૃઃુ 14 અોપપ્રલ 1962
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સત્ાગ્હ એ્્ે સત્નો આગ્હ. દશક્ષ્ણ આફ્ીકામાં રંગભદે વરરધ્ધ મહાત્મા ગાંધલીએ પ્રથમ રાર આ રબ્દનો પ્રયોગ કયયો હતો. 
સત્ાગ્હના આ બળને કાર્ેણ જ ગાંધલીજીના એક અરાજ પર સમગ્ દેર આઝાદી મા્ે રસતાઓ પર આરલી ગયો હતો. ગાંધલીજીએ 
સત્ાગ્હના માગ્વ પર ચા્લીને એક સપનંુ જોયુ ંહતુ-ં સરસ્ ભારત, સરચ્છ ભારત અન ેસરાર્બંલી ભારત. ભારત હર ેએ જ માગ્વ 

પર આગળ રધલી રહુ ંછે. સરચ્છ ભારતના બાપનુા સપનાન ેસરચ્છતા તમરન દ્ારા પરંૂ કરરામાં આવયંુ, તો ગરીબમાં ગરીબન ેસારી 
સારરાર આપરાનુ ંઆયષુયમાન ભારત દ્ારા રક્ બનલી રકંુ્. જ્ જીરન તમરન, ગરીબ કલ્યા્ણ અભભયાન, પોિ્ણ અભભયાન 

િરેલી યોજનાઓએ વરકાસનલી યાત્ામાં પાછળ રહી ગયે્ા ્ોકોન ેઆરરો આપયો, તો રોક્ િોર ્ોક્ના દ્રઢ નનશ્ચય સાથે 
ભારત હર ેઆત્મનનભ્વરતા તરિ આગળ ચા્લી રહંુ છે. તેથલી જ, જ્ારે આપ્ણ ેઆઝાદીના 75માં રિ્વમાં પ્રરરેલી ચૂક્ા છીએ ત્ારે 

સત્ાગ્હ અગં ેર્્ણરાનુ ંમહતર રધલી ર્ય છે...

બાપ ુ માટે સત્ાગ્હ એ અહહસા કે શાંત વવરફોધ પયૂરતફો 
મયધાદદત િહફોતફો. 1906માં દશક્ણ આદફ્કાિી સરકારે ત્ાં 
રહેતા ભારતીય લફોકફો માટે વવશરેર્ વટહુકમ બહાર પાડ્ફો, 

જ રે વાંધાજિક હતફો. આ વટહુકમિાં વવરફોધમાં ભારતીયફોએ ગાંધીજીિા 
િર્ે તૃવમાં જહફોનિસબગ્મમાં વવશરેર્ જાહેર સભાનુ ં આયફોજિ ક્ુું અિરે 
વટહુકમિા ઉલલંઘિ બદલ થિારી સજા સવીકારવાિી પ્મતજ્ા લીધી. 
આ રીતરે ‘સત્ાગ્હ’ શબ્િફો જન્મ થયફો. લિવાિી આ િવી રીતથી દશક્ણ 
આદફ્કામાં સાત વર્્મ સુધી સઘંર્્મ ચાલ્ફો. તરેમાં ઉતાર-ચિાવ આવતા 
રહ્ા, પણ ગાંધીજીિા િર્ે તૃવમાં ભારતીય લઘમુતીઓિા િાિકિાં સમદુાયરે 
શક્તશાળહી સત્તાવાળાઓ સમક્ સંઘર્્મ ચાલ ુરાખ્યફો. સેંકિફો ભારતીયફોએ 
પફોતાિી આત્મા અિરે સવાભભમાિિરે ફટકફો મારિાર કાયદા સામરે ઝયૂકહી જવાિરે 
બદલરે આર્થક તકલીફ ભફોગવવાનુ ં વધ ુ પસદં ક્ુું. દશક્ણ આદફ્કા 
સરકાર માટે આ પગલંુ બમુરેંગ સાબબત થ્ુ ંઅિરે તરેણરે ભારત તથા બબ્હટશ 
સરકારિા દબાણ હે્ઠળ સમાધાિ કરવુ ં પડુ.ં ગાંધીજીિી આગરેવાિીમાં 
લિાયરેલા આંદફોલિિરે કારણરે ભારતિી સવતંત્રતા માટેનંુ વાતાવરણ ઊભંુ 
થ્ુ,ં જ રે માત્ર ભારત જ િહીં, દશક્ણ આદફ્કાિી આઝાદી માટે પણ સફળ 
સાબબત થ્ંુ. ગાંધીજીએ અહીંથી સત્ાગ્હિા આ મયૂળ મતં્ર દ્ારા ભારતીય 
સવતંત્રતા સંગ્ામિરે િવફો માગ્મ ચીંધયફો અિરે રાષટ્ર વપતા બાપએુ સવવિય 
કાનયૂિ ભગં, દાંિહી સત્ાગ્હ અિરે ભારત છફોિફો આંદફોલિ જ રેવા મખુ્ય 
આદંફોલિફોિફો દફોરીસંચાર કયયો. મહાત્મા ગાંધીનંુ કહેવુ ંહ્ુ ં કે, સત્ાગ્હિરે 
કફોઇ પણ અપિાવી શકે છરે . તરેમિાં માિવા પ્માણરે સત્ાગ્હ વિિાં ઝાિ 
સમાિ છરે , જ રેિી અસંખ્યા શાખાઓ હફોય છરે . ગાંધીજીિા સત્ાગ્હહીઓએ 
તરેમણરે દશધાવરેલા માગ્મ પર ચાલીિરે એક િવફો ઇમતહાસ રચયફો અિરે દેશિરે 
ગલુામીિી બરેિહીઓમાંથી મુક્ત અપાવવાિી સાથરે સાથરે સામાજજક ક્રાંમત 
સાથરે સંકળાયરેલા કાયયોમાં પણ ઉત્ાહભરેર ભાગ લીધફો અિરે સફળતા 
મરેળવી. ચંપારણય સત્ાગ્હિા શતાભબ્ સમારફોહમાં વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર 
મફોદીએ કહંુ હ્ંુ, “ચંપારણયિી પાવિ ધરતી પરથી બાપુએ સત્ાગ્હિા 
આદંફોલિિી શરૂઆત કરી હતી. અંગ્રેજોિી ગુલામીમાંથી મકુ્ત માટે 
આપણિરે સત્ાગ્હિા રૂપમાં એક મજબયૂત અહહસક શસ્ત્ર મળ્ંુ હ્ુ.ં 100 
વર્્મ વીત્ા પછી પણ સત્ાગ્હ અસરકારક છરે અિરે આગામી સમયમાં 
પણ અસરકારક રહેશરે. સત્ાગ્હથી સવચ્ાગ્હ આજિા સમયિી માગ છરે . 
આજરે અમરે આપિી સમક્ સત્ાગ્હથી સવચ્ાગ્હિા માધયમથી બાપુિા 

સવચ્તા અભભયાિિરે આગળ વધારી રહ્ા છીએ.” ગાંધીજીએ સત્ાગ્હનું 
આહવાિ ક્ુું અિરે સત્િા માગગે ચાલીિરે આઝાદી મરેળવવા માટે રફોપાયરેલું 
બીજ વર્યો પછી વૃક્ બન્ુ.ં ગાંધીજીિા આ એક વવચાર સાથરે આખફો દેશ 
જોિાઈ ગયફો. િવ નિમધાણ માટે દેશિી જિતાિી આવી ભાવિા જરૂરી છરે . 
લફોકફોિી સહભાનગતા દ્ારા જ િવા ભારત, આત્મનિભ્મર ભારતનુ ંનિમધાણ 
થઈ શકે છરે  અિરે દેશ આ રસતા પર ચાલી િીકળયફો છરે . સવચ્તા આદંફોલિ 
તરેિી સાબબતી છરે . સમગ્ દેશરે િક્કહી ક્ુું હ્ંુ કે 2019માં ગાંધીજીિી 150મી 
જન્મજયંતીએ તરેમિરે સવચ્ ભારતિી ભરેટ આપવાિી છરે . બલરેકમિી અિરે 
ભ્રષટાચાર વવરધ્િી લિાઈ હફોય કે પછી સામાન્ય લફોકફો સાથરે સંકળાયરેલી 
સવુવધાઓ વવસિાવવાિફો સકંલપ હફોય, સહભાનગતા સાથરે ભારત આ 
રસતા પર આગળ વધી રહંુ છરે .  ભારત તરેિી આઝાદીિા 75 વર્્મ પયૂરાં કરવા 
જઈ રહુ ંછરે  ત્ારે વધ ુએક સંકલપ છરે-આત્મનિભ્મર ભારતિફો, લફોકલ માટે 
વફોકલ થવાિફો. ‘આઝાદી કા અમતૃ મહફોત્વ’ શૃખંલામાં આ વખતરે કેટલાંક 
વયક્તતવફોિી કહાિી...જ રેમિાં આહવાિથી લાખફો લફોકફો એક થઈ ગયા...

મહાત્ા ગાંધીજીઅે સત, અદહંસા, 
સતાગ્રહ, સ્વાવલંબનના વવચારાે દ્ારા 
દેિને માગમા બતાવ્યાે હતાે. અાજે અાપણે 
બધાં અા જ માગમા પર ચાલીને સ્વચ્છ, 

સ્વસ્થ, સમૃધધ અને સિક્ત ન્યૂ 
ઇન્ડિયાના નનમામાણમાં જાેડાયેલા છીઅે.

-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 
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સતાગ્હસતાગ્હ



 વવનોબા ભાવેને 
કમ્ુનનટરી લીડરશીપ 
માટે રેમન મેગસેસે 
પુરસ્ારથી સન્ાનનર 
કરવામાં આવ્યા હરા. 
આ શ્ેણીમાં આ 
પુરસ્ાર જીરનાર રેઓ 
પ્થમ વ્યકકર હરા.

વવનાોબા ભાવોઃ મહાત્મા ગાંધીના પ્રથમ 
સતાગ્હી અનો ભૂદાન અાંદાોલનના પ્રણોતા

મહાત્મા ગાંધીિા જીવિમાં આધયાત્મનું ઘણું મહતવ હ્ું. આ જ આધયાત્મમાંથી 
સત્ાગ્હિફો મહાિ વવચાર આવયફો હતફો. કહેવાય છરે  કે મહાત્મા ગાંધીિા 
આધયાપત્મક વારસાિા કફોઇ સાચા વારસદાર હતા તફો તરે વવિાબા ભાવરે હતા. 11 

સપટેમબર, 1895િાં રફોજ મહારાષટ્રિા કોંકણ પ્દેશિા ગાગફોદા ગામમાં તરેમિફો જન્મ થયફો 
હતફો. તરેમનું િામ વવિાયક િરહદર ભાવરે હ્ું. વવિફોબા ભાવરે સવતંત્રતા સરેિાિી હફોવાિી 
સાથરે સાથરે સામાજજક કાય્મકતધા અિરે જાણીતા ગાંધીવાદી પણ હતા, જ રેમણરે દેશમાં ભયૂદાિ 
આંદફોલિિફો પાયફો િાખ્યફો હતફો. ગાંધીજીએ તરેમિી ધગશ જોઈિરે જ તરેમિરે વધધા આશ્મિી 
જવાબદારી સોંપી હતી. 1940 સુધી વવિફોબા ભાવરેિરે બહુ ઓછા લફોકફો જાણતા હતા, 
પણ 5 ઓક્ટફોબર, 1940િાં રફોજ મહાત્મા ગાંધીએ દેશ સાથરે તરેમિફો પદરચય કરાવયફો. 
ગાંધીજીએ એક નિવરેદિ પ્જસધ્ ક્ુું અિરે તરેમિરે પ્થમ સત્ાગ્હહી ગણાવયા. ભાવરે એ પ્થમ 
વયક્ત હતા જ રેમિરે મહાત્મા ગાંધીએ સત્ાગ્હ આંદફોલિ માટે પસંદ કયધા હતા. ગાંધીજીિા 
પ્ભાવિરે કારણરે જ વવિફોબા ભાવરેએ ભારતિા સવતંત્રતા સંગ્ામમાં ઉત્ાહભરેર ભાગ લીધફો 
હતફો અિરે અસહકારિી ચળવળમાં જોિાયા. સવતંત્રતા સંગ્ામમાં વવિફોભા ભાવરેિી સદક્રય 
ભાગીદારીથી બબ્હટશ સરકાર ધુંઆપુંઆ થઈ ગઈ અિરે તરેમિાં પર બબ્હટશ  સરકારિી 
સામરે પિવાિફો આરફોપ લગાવયફો.

સરકારે તરેમિરે છ મહહિા માટે જ રેલમાં પયૂયધા હતા. તરેમિરે ધુજલયા (મહારાષટ્ર ) સ્સ્ત જ રેલમાં 
મફોકલવામાં આવયા, જ્ાં તરેમણરે કેદીઓિરે મરા્ઠહી ભાર્ામાં ભગવદ ગીતાિા વવવવધ પા્ઠ 
ભણાવયા હતા. તરેઓ જાતરે જ ચરખફો કાંતતા હતા અિરે બીજાઓિરે પણ એમ કરવાિી 
અપીલ કરતા હતા. કમ્ુનિટહી લીિરશીપ માટે તરેમિરે રેમિ મરેગસરેસરે પુરસ્ારથી સન્માનિત 
કરવામાં આવયા હતા. આ પુરસ્ાર જીતિાર તરેઓ પ્થમ વયક્ત હતા. તરેમિરે સંસૃ્ત, 
કન્િ, ઉદુ્મ , મરા્ઠહી સહહત સાત ભાર્ાઓનું જ્ાિ હ્ું. તરેમણરે કહંુ હ્ું કે, જ રેઓ પફોતાિાં 
પર અંકુશ મરેળવી લરે છરે  તરેઓ દુનિયા પર અંકુશ મરેળવી શકે છરે . આચાય્મ વવિફોબા ભાવરે 
ગાંધીજીિા એવા આદશ્મ શશષય હતા, જ રેમિાંમાં પફોતાિી વાણી, વત્મિ અિરે સરેવા-ત્ાગિી 
ભાવિા જ રેવા ગુણફોિરે કારણરે ભારતીયતાિફો સાર હતફો. ગાંધીજીિી જ રેમ જ આચાય્મ વવિફોબા  
ભાવરે પણ હહસા કે બળજબરી વવિા ભયૂદાિ આંદફોલિ દ્ારા પદરવત્મિ લાવવામાં સફળ 
રહ્ા અિરે એવું સાબબત ક્ુું કે લફોકફોિી સદક્રય ભાગીદારીથી સકારાત્મક, કાયમી પદરવત્મિ 
લાવી શકાય છરે . વવિફોબાએ 14 વર્્મમાં 70,000 દકલફોમીટર લાંબી યાત્રા કરી અિરે આ 
દરમમયાિ લફોકફોએ જમીિવવહફોણા ખરેિયૂતફો માટે 42 લાખ એકર જમીિ દાિમાં આપી દીધી. 
પફોચમપલલીિા શ્ી વરેદદરેરામ ચંદ્ર રેડ્ડહી એ પહેલી વયક્ત હતી જ રેણરે વવિાબાિા આહવાિથી 
પફોતાિી 100 એકર જમીિ દાિમાં આપી હતી. વવિફોબાનું સવયોદય આંદફોલિ અિરે ગ્ામદાિ 
જ રેવા વવચારફો ગ્ામ પુિર્િમાણ અિરે ગ્ામીણ ઉત્ાિ તથા ગાંધીવાદી આદશ્મિાં ઉતૃ્ષટ 
ઉદાહરણ છરે . ગામિાંિા સામાજજક અિરે આર્થક ઉત્ાિ માટેિી આ સહકાદરતા પ્ણાજલ 
હતી. આવિારી પરેઢહીઓિરે સારં જીવિ જીવવા પ્રેરણા મળરે  તરે માટે તરેમણરે પુસતકફો લખ્યા, 
આશ્મફો ખફોલ્ા અિરે મયૂલ્ફો આધાદરત જીવિ જીવયા. લફોકફો ગાંધીજીિા અવસાિિા 37 
વર્્મ સુધી વવિફોબામાં તરેમિફો ચહેરફો જોતા રહ્ા. વવિફોબા ભાવરે પ્ત્રે ગાંધીજીિા જોિાણિફો 
ઉલલરેખ કરતા વિાપ્ધાિ િરેનદ્ર મફોદીએ કહું હ્ું, “1918માં વવિફોબા ભાવરેિરે યાદ કરતા 
મહાત્મા ગાંધીએ લખું કે મિરે િથી ખબર કે તમારી પ્શંસા કઈ રીતરે કરં. તમારફો પ્રેમ અિરે 
તમારં ચદરત્ર મિરે આકર્ર્ત કરે છરે  અિરે તમારં આત્મ મયૂલ્ાંકિ પણ. તરેથી, હંુ આપિા 
મયૂલ્િરે માપવા માટે લાયક િથી.”

વવનાોબા ભાવો

જન્- 11 સપ્ોમ્બર, 1895

મૃતુ- 15 નવોમ્બર, 1982
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દાદાભાઇ કન્ા 
કેળવણીના હહમા્યરી 
હરા અને 1840નાં 
દા્યકામાં રેમણે 
મુંબઇમાં કન્ાઓ માટે 
શાળા શરૂ કરાવી હરી. 
આ કારણસર રેમને 
રૂહઢચુસર પુરુરોના 
વવરોધનો સામનો પણ 
કરવો પડ્ો

દાદાભાઇ કહેરા હરા, “હંુ ધમ્ત અને જાતરથી પર 
એક ભારરી્ય છંુ.” રેઓ કહેરા હરા કે, “જ્ારે 
એક શબ્દથી કામ ચાલી જતું હો્ય રો બે શબ્દોનો 
ઉપ્યોગ ન કરવો જોઇએ.”

દાદાભાઈ નવરાોજીઃ શબ્ટનની સંસદમાં 
ચૂંટાયોલા પ્રથમ ભારતીય

કહેવાય છરે  કે બાલ ગંગાધર મતલક, ગફોપાલકૃષણ ગફોખલરે અિરે મહાત્મા ગાંધીએ 
રાજિીમતિફો પ્થમ પા્ઠ પ્ખર રાષટ્રવાદી દાદાભાઇ પાસરેથી જ શીખ્યફો હતફો. તરેઓ 
ભારતીય રાષટ્ર હીય કોંગ્રેસિા સંસ્ાપક સભયફોમાંિા એક હતા, એટલું જ િહીં, 

બબ્હટશ સરકારિરે પિકારિારા અિરે વવદેશફોમાં ભારતિાં હહતફોનું સતત રક્ણ કરિાર 
મહતવિા િરેતા પણ હતા. ભારત માટે સવરાજિી માગ કરિારા તરેઓ પ્થમ હતા. 1906માં 
કોંગ્રેસિા કલકત્તા અધધવરેશિમાં દાદાભાઇ િવરફોજીએ સવરાજ એટલરે કે ભારતિાં રાજિરે 
કોંગ્રેસનું લક્ષ્ય જાહેર ક્ુ્મ હ્ું. એ સમયરે આ પ્કારિી પ્થમ જાહેરાત હતી. અંગ્રેજો 
ભારતનું શફોર્ણ કરી રહ્ા હતા. બબ્હટશ શાસિ વવરધ્ ભારતીયફોિરે જાગૃત કરવા માટે 
તરેમણરે અિરેક લરેખફો લખ્યા, ભાર્ણ આપયા અિરે ધીરે ધીરે રાજકારણમાં સદક્રય થઈ 
ગયા. રાજકારણમાં તરેમિફો પ્વરેશ ભારતીયફો માટે ફાયદાકારક સાબબત થયફો કારણ કે 
અહીંથી એક િવા ્ુગિફો પ્ારંભ થયફો. દાદાભાઇ િવરફોજીિરે વવશ્વભરમાં જામતવાદ અિરે 
સામ્ાજ્વાદિા વવરફોધી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હતા. 4 સપટેમબર, 1825િાં 
રફોજ ગરીબ પારસી પદરવારમાં જન્મરેલા િવરફોજી િાિી ઉંમરથી જ પ્ગમતશીલ વવચારફો 
ધરાવતા હતા. તરેઓ કન્યા કેળવણીિા હહમાયતી હતા અિરે 1840િાં દાયકામાં તરેમણરે 
મુંબઇમાં છફોકરીઓ માટે શાળા શરૂ કરાવી હતી. આ કારણસર તરેમિરે રૂહઢચુસત પુરર્ફોિા 
વવરફોધિફો સામિફો પણ કરવફો પડ્ફો. પણ તરેઓ જરાય િગયા િહીં. પાંચ વર્્મિી અંદર 
જ આ શાળા છફોકરીઓથી ભરાઈ જતાં તરેમનું મિફોબળ મજબયૂત થ્ું. તરેઓ જામતય 
સમાિતાિા હહમાયતી હતા અિરે મહહલાઓ તથા પુરર્ફો માટે સમાિ કાયદાઓનું સમથ્મિ 
ક્ુું હ્ું. િવરફોજીનું કહેવું હ્ું, “એક દદવસ એવફો આવશરે કે જ્ારે ભારતીયફોિરે સમજાશરે 
કે મહહલાઓિરે તરેમિા અધધકારફો, સુવવધાઓ અિરે કત્મવયફોનું પાલિ કરવાિફો એટલફો જ 
અધધકાર છરે  જ રેટલફો પુરર્ફોિરે છરે .” આઝાદીિા છ દાયકા કરતાં પણ લાંબા સમય બાદ 
‘બરેટહી બચાવફો, બરેટહી પઢાઓ’ જ રેવી પહેલ િવરફોજીએ એ વખતરે કહેલી વાતિરે સાચી 
સાબબત કરે છરે . કામકાજિા સ્ળરે  મહહલાઓિી સલામતી અિરે બરાબરીિી વાત હફોય કે 
તરેમિી વવરધ્ ગુિા કરિારાઓ માટે કિક કાયદફો બિાવવાિી વાત હફોય, મહહલાઓિરે 
પ્થમ વાર સમાિ અધધકારફો મળયા છરે , જ રેિી વાત િવરફોજી એ સમયરે કરતા હતા. સવતંત્રતા 
સંગ્ામમાં દાદાભાઈ િવરફોજીનું મહતવ 1894માં મહાત્મા ગાંધીએ  તરેમિરે લખરેલા પત્ર પરથી 
સમજાય છરે , જ રેમાં તરેમણરે લખું હ્ું, “હહનદુસતાિી તમારી તરફ એ રીતરે જોઈ રહ્ા છરે , જ રે 
રીતરે બાળકફો પફોતાિા વપતા તરફ જોતા હફોય. અહીં તમારા પ્ત્રે લફોકફોિી લાગણી કંઇક 
આવી છરે .” કૃતજ્ રાષટ્ર  આજરે પણ તરેમિરે શ્ધ્ાપયૂવ્મક યાદ કરે છરે .

દાદાભાઇ નવરાોજી

જન્ઃ 4 સપ્ોમ્બર, 1825

મૃતુઃ 30 જૂન, 1917

ઇન્ન્ડયા @ 75
અાઝાદી કા અમૃત મહાોત્સવ
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રેઓ 18 વર્તનાં 
હરા ત્ારે 
ગોપાલકકૃષણ ગોખલે 
અને મદનમોહન 
માલવવ્યને પોરાના 
આદશ્ત માનીને 
ભારરી્ય રાષટટ્ રી્ય 
કોંગ્ેસના સત્ોમાં 
સવ્યંસેવક રરીકે 
સેવા કરવાનું શરૂ ક્ુું

રેઓ ઉતિરપ્દેશના મુખ્યમતં્ી હરા ત્ારે રેમણ ેએક તમટટગમાં 
આવલેા ચા-નાસરામાંથી માત્ ચાનુ ંબબલ જ પાસ ક્ુું અન ે
નાસરાના પસૈા પોરાના શખસસામાંથી આપ્યા અને અધધકારીઓને 
કહંુ કે સરકારી બેઠકોમાં માત્ ચાનો જ નન્યમ છે. સરકારી 
ખજાનામાંથી હંુ જનરાના પસૈા નન્યમ વવરુધ્ધ ન ખચ્ત કરવા દઉં.

ગાોવવંદ વલ્ભ પંતઃ અોક સમપપથિત દોિભક્ત 
અનો અાઝાદીના લડવૌયા

ભારતિા સવતંત્રતા સંગ્ામમાં એવા અિરેક લિવૈયા હતા જ રેઓ સતત દેશિી 
આઝાદી માટે સંઘર્્મરત રહ્ા અિરે લફોકફોિા દદલફોમાં ક્રાંમતિી મશાલ પણ 
પ્જવજલત કરતા રહ્ા. આઝાદીિી લિાઈિા આવા જ એક જસપાહહી 

હતા ભારત રત્ન ગફોવવદ વલલભ પંત. તરેમિફો જન્મ 10 સપટેમબર, 1887િાં રફોજ આજિા 
ઉત્તરાખંિિા અમિફોિામાં થયફો હતફો. તરેમણરે મુરી કફોલરેજ, અલ્ાબાદ ્ુનિવર્સટહીમાંથી બીએ 
(એલએલબી)િી દિગ્ી પ્ાપત કરી હતી. અભયાસ દરમમયાિ ઉત્તમ દેખાવ બદલ તરેમિરે 
લમસિેિ ચંદ્રકથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવયા હતા. પછીથી કાકફોરી કેસમાં વકહીલ તરીકે 
તરેમિરે ઓળખ અિરે પ્મતષ્ઠા બંિરે મળયા. તરેઓ દેશિા અગ્ણી સવતંત્રતા સરેિાિી હતા એટલું 
જ િહીં, તરેમનું માિવીય પાસું પણ મજબયૂત હ્ું. તરેઓ 18 વર્્મિાં હતા ત્ારે ગફોપાલકૃષણ 
ગફોખલરે અિરે મદિમફોહિ માલવવયિરે પફોતાિા આદશ્મ માિીિરે ભારતીય રાષટ્ર હીય કોંગ્રેસિા 
સત્રફોમાં સવયંસરેવક તરીકે સરેવા આપવાનું શરૂ ક્ુું. દિસરેમબર 1921માં તરેઓ કોંગ્રેસમાં જોિાયા 
અિરે અસહકારિી ચળવળમાં જોિાઇ ગયા. મહાત્મા ગાંધીિા કાયયોથી પ્રેરાઇિરે મી્ઠાિા 
સત્ાગ્હનું આયફોજિ કરવા બદલ 1930માં તરેમિરે કેદ કરવામાં આવયા. એમ માિવામાં 
આવરે છરે  કે બીજા વવશ્વ્ુધ્ દરમમયાિ પંતરે મહાત્મા ગાંધી અિરે સુભાર્ચંદ્ર બફોઝિા જયૂથફો 
વચ્રે સમાધાિ કરાવવાિફો પ્યાસ કયયો હતફો. ગાંધીજી અિરે તરેમિા સમથ્મક ઇચ્તા હતા કે 
્ુધ્ દરમમયાિ બબ્હટશ શાસિિરે સમથ્મિ કરવું જોઇએ, જ્ારે સુભાર્ચંદ્ર જયૂથનું એવું માિવું 
હ્ું કે ્ુનધ્િી સ્સ્મતિફો લાભ ઉ્ઠાવીિરે કફોઈ પણ રીતરે બબ્હટશ રાજિરે ખતમ કરવુ જોઇએ. 
‘ભારત છફોિફો’ પ્સતાવ પર હસતાક્ર કરવાિરે કારણરે 1942માં તરેમિી ધરપકિ કરવામાં આવી 
અિરે માચ્મ 1945 સુધીિા ત્રણ વર્્મ કોંગ્રેસ કાય્મસમમમતિા સભયફો સાથરે અહમદિગર દકલલામાં 
વીતાવવા પડ્ા. અંતરે, ખરાબ તબબયતિા આધારે તરેઓ જ રેલમાંથી બહાર આવવામાં સફળ 
રહ્ા. પંદિત ગફોવવદ વલલભ પંત સં્ુ્ત પ્ાંતિા પ્ધાિ (1937થી 1939 સુધી), ઉત્તરપ્દેશિા 
મુખ્યમંત્રી (1946થી 1954 સુધી) અિરે કેનદ્રરીય ગૃહમંત્રી (1955થી 1961 સુધી) હતા. 1957માં 
લફોકસરેવા બદલ તરેમિરે દેશિા સવયોચ્ સન્માિ ભારત રત્નથી િવાજવામાં આવયા. આ 
ઉપરાંત, તરેઓ રાજ્સભાિા સભય પણ રહ્ા. આઝાદી મળયા બાદ તરેઓ ઉત્તરપ્દેશિા 
પ્થમ મુખ્યમંત્રી બન્યા. મહાિ દેશભ્ત, કુશળ વહહીવટકાર, પ્ખર વ્તા, તક્મ શાસ્ત્રી િફો. 
પંતરે જમીિદાર પ્થાિી િાબયૂદી, વિ સંરક્ણ, મહહલા અધધકારફો, આર્થક સ્સ્રતા અિરે 
િબળાં વગયોિી આજીવવકા જ રેવા કાયયોમાં મહતવિી ભયૂમમકા ભજવી હતી. કેનદ્રરીય ગૃહમંત્રી 
બન્યા પછી તરેમણરે ભારતીય િાગદરકફોિાં લફોકશાહહી અધધકારફો અિરે સશક્તકરણ પર ધયાિ 
કેનદ્રરીત ક્ુું. તરેમણરે હહનદીિરે રાષટ્ર  ભાર્ા બિાવવાિરે પણ સમથ્મિ ક્ુું હ્ું.

ગાોવવંદ વલ્ભ પંત

જન્ઃ 10 સપ્ોમ્બર, 1887

મૃતુઃ 7 માચ્શ, 1961

ઇન્ન્ડયા @ 75
અાઝાદી કા અમૃત મહાોત્સવ
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માધવન એક કુશળ 
નેતકૃતવકરમાની સાથે 
સાથે સારા વકરા 
અને લેખક પણ 
હરા, જઓે પોરાની 
વારને અસરકારક 
રીરે રજયૂ કરવા માટે 
જાણીરા હરા.

આઝાદીનો સંઘર્ત માત્ એક રાજકરી્ય આંદોલન 
નહોતું, રે રાષટટ્ રી્ય પુનરુત્ાન અને સામાલજક-
સાંસ્કૃતરક જાગકૃતર માટેનું આહવાન પણ હતું. 
કેરળના વા્યકોમમાં અસપકૃશ્યરા વવરુધ્ધના 
આવા જ એક આંદોલનના ના્યક હરા માધવન

ટી કો  માધવનઃ જોમના અાંદાોલનનો કારણો 
કોરળમાં અસ્ૃશયતા નાબૂદ થઈ

ટહી 
કે માધવિ ભારતીય સમાજ સુધારક, પત્રકાર, ક્રાંમતકારી અિરે સવતંત્રતાસરેિાિી 
હફોવાિી સાથરે સાથરે પાક્કા ગાંધીવાદી હતા જ રેમણરે અહહસા દ્ારા અસપૃશયતા 
સામરેિ લિાઇનું િરે્ૃતવ ક્ુું અિરે વાયકફોમ (કેરળ) સત્ાગ્હિરે સફળ પણ 

બિાવયફો. તરેમિફો જન્મ 2 સપટેમબર, 1885િાં રફોજ કેરળિા કાર્તકપલલીમાં એક 
સાધિસંપન્ પદરવારમાં થયફો હતફો. લફોકફો પ્રેમથી તરેમિરે ટહી કે કહહીિરે બફોલાવતા હતા. 
તરેમિા વપતાનું િામ કેસવિ ચન્ાર અિરે માતાનું િામ ઉમમીિી અમમા હ્ું. આઝાદીિફો 
સંઘર્્મ માત્ર એક રાજકહીય આંદફોલિ િહફો્ું, પણ તરે રાષટ્ર હીય પુિરત્ાિ અિરે 
સામાજજક-સાંસૃ્મતક જાગૃમત માટેનું આહવાિ પણ હ્ું. અસપૃશયતાિી કુપ્થા સામરે 
તરેમણરે વાયકફોમ સત્ાગ્હ (1924-25)નું િરે્ૃતવ ક્ુું. આ આંદફોલિ દરમમયાિ કેરળિા 
મતરિરેલવરેલીમાં મહાત્મા ગાંધી સાથરે તરેમિી મુલાકાત થઈ.

તરેમણરે આ લિાઈમાં ગાંધીજીિી મદદ માગી અિરે તરેમિરે વાયકફોમ આવવા માટે 
મિાવી લીધા. વાયકફોમ સત્ાગ્હ કેરળિા પછાત વગ્મિા લફોકફોિફો સંઘર્્મ હતફો. તરેઓ 
દશક્ણ કેરળિા એક િાિા મંદદરિા રસતા પર ચાલવાિા અધધકાર માગતા હતા. 
કહેવાય છરે  કે ટહી કે માધવિિા આગ્હિરે કારણરે જ ગાંધીજી આ મુદ્ાિરે ભારતીય 
રાષટ્ર હીય કોંગ્રેસિા એજનિમાં સામરેલ કરવા સંમત થયા અિરે તરેિરે પફોતાનું સમથ્મિ 
આપ્ું. વાયકફોમ સત્ાગ્હમાં ભાગ લરેવાિરે કારણરે 1924માં તરેમિી ધરપકિ કરવામાં 
આવી. એટલું જ િહીં, માધવિિી સાથરે બીજાં અિરેક સત્ાગ્હહીઓિી પણ ધરપકિ 
કરવામાં આવતા સત્ાગ્હિા સમથ્મિમાં સમગ્ દેશમાંથી સવયંસરેવકફો વાયકફોમ 
આવવા લાગયા. દેશભરમાં આ આંદફોલિિી ચચધા થવા લાગી અિરે પફોતાનું સમથ્મિ 
આપવા માંડ્ા. આખરે માચ્મ, 1925માં ગાંધીજીિા િરે્ૃતવમાં ત્રાવણકફોરિી મહારાણી 
અિરે આંદફોલિકારીઓ વચ્રે મંદદરમાં પ્વરેશ મુદ્રે સમજયૂમત થઈ. માધવિ કુશળ 
િરે્ૃતવકતધાિી સાથરે સાથરે સારા વ્તા અિરે લરેખક પણ હતા, જ રેઓ અસરકારક રીતરે 
પફોતાિી વાત મયૂકવા માટે જાણીતા હતા. તરેમણરે ‘દેશાભભમાિ’ િામનું એક અખબાર 
પણ શરૂ ક્ુું હ્ું, જ રેમાં તરેઓ લખતા પણ હતા જ રેથી લફોકફો સુધી પફોતાિી વાત 
પહોંચાિહી શકાય અિરે તરેમિરે જાગૃત કરી શકાય. તરેમણરે 1925માં કાિપુરમાં યફોજાયરેલા 
કોંગ્રેસ સંમરેલિમાં પણ ભાગ લીધફો હતફો. ચરેટ્ીકુલંગારામાં તરેમિા માિમાં એક સ્ારક 
બિાવવામાં આવ્ું છરે . 1964માં િાંનગયાકુ્મ લંગરામાં તરેમિાં િામરે એક કફોલરેજ પણ શરૂ 
કરવામાં આવી હતી. n

ટી કો  માધવન

જન્ઃ 2 સપ્ોમ્બર, 1885

મૃતુઃ 27 અોપપ્રલ, 1930

ઇન્ન્ડયા @ 75
અાઝાદી કા અમૃત મહાોત્સવ
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કાોવવડ સામોની લડાઈ
 સાૌથી માોટંુ રસીકરણ અશભયાન

કાોવવડ રસીકરણ
મજબૂત થઈ રહો લું સુરક્ષા ચક

રૈત્શ્વક મહામારી કોવરડ-19થલી બચરા મા્ેનો એક જ અસરકારક ઉપાય છે- રસલીકર્ણ. એ્્ાં મા્ે 
જ ભારત સરકાર રસલીકર્ણ પર ખાસ ભાર મૂકી રહી છે અને કોવરડ વરરધ્ધ ‘્ેસ્સ્ટગ, ્ે્સસગ અને 

્્ી્મેન્ટ’નલી સાથે સાથે વરશ્વનું સૌથલી મો્ંુ રસલીકર્ણ અભભયાન ચ્ારલી રહું છે. ભારતમાં 25 ઓગસ્ટ 
સુધલી 60 કરોડ ્ોકોને રસલી આપરામાં આરલી છે અને દેર રસલીકર્ણમાં દરરોજ નરા વરક્રમ સજી્વ  રહ્ો છે.

ભારતમાં રસીકરણ કવરેજ 60 કરફોિિા 
ઐમતહાજસક સતરિરે પાર થઈ ગ્ું છરે  અિરે 
સૌથી વધુ લફોકફોિરે રસી મયૂકવાિી બાબતમાં 

તરે વવશ્વમાં પ્થમ ક્રમરે પહોંચી ગ્ું છરે . ભારત પછી અમરેદરકાિફો 
ક્રમ આવરે છરે . એ પછી બ્ાશઝલ, મરેક્સિકફો, જમ્મિી, બબ્ટિ અિરે 
ફ્ાંસિફો િંબર આવરે છરે . ભારતમાં રસીકરણ કાય્મક્રમિી શરૂઆત 
16 જાન્ુઆરીથી થઈ હતી અિરે સરકારે પહેલાં જ જાહેરાત 
કરી દીધી હતી કે આ પ્દક્રયા તબક્કાવાર રીતરે થશરે, જ રેમાં 
આરફોગયકમથીઓ અિરે ફ્ન્લાઇિ વક્મ સ્મિરે પ્ાથમમકતા આપવામાં 
આવી હતી. 1 માચ્મથી શરૂ થયરેલા બીજા તબક્કામાં 45 વર્્મથી 
ઉપરિી ઉંમરિા તમામ િાગદરકફોિરે રસી આપવામાં આવી. એ 
પછી સરકારે 1 મરેથી 18-45 વર્્મિી વયજયૂથિા તમામ લફોકફોિરે 
રસી આપવાિી યફોજિા જાહેર કરી. ત્ારબાદ વિાપ્ધાિરે 21 
જયૂિથી 18 વર્્મથી ઉપરિી વયિા તમામ લફોકફોિરે મફતમાં રસી 
આપવાનું અભભયાિ શરૂ ક્ુું. આ અભભયાિિા પ્થમ દદવસરે 
જ 86 લાખ લફોકફોિરે રસી આપવામાં આવી. ભારતમાં હાલમાં 
કફોવવિિફો દરકવરી રેટ 97.48 ટકાએ પહોંચી ગયફો છરે . એક 
અનુમાિ પ્માણરે ભારતમાં 18 વર્્મથી ઉપરિી વયિા લફોકફોિી 
સંખ્યા 95 કરફોિ છરે , જ રેમનું રસીકરણ ચાલી રહું છરે . સાથરે સાથરે, 
બાળકફો માટે રસી બિાવવાનું કામ પણ ઝિપથી ચાલી રહું છરે . 
આશા છરે  કે બહુ જલ્ી બાળકફોનું રસીકરણ પણ શક્ બિશરે. 
કફોવરેક્સિિ બિાવિારી કંપિી ભારત બાયફોટેક િરેઝલ વરેક્સિિ 
પણ બિાવી રહહી છરે , જ રે ઇનજ રેક્શિ દ્ારા આપવામાં આવતી 
રસી જ રેટલી જ અસરકારક હફોઈ શકે છરે . આ રસી િાક વાટે 
આપવામાં આવશરે. કકમત અિરે લફોકફોિી પહોંચિી રીતરે જોઇએ 
તફો ભારતમાં બિરેલી રસી વવશ્વિા કફોઈ પણ દેશ કરતા સારી 
છરે . સરકાર સંપયૂણ્મ પ્મતબધ્તા સાથરે કફોવવિ-19 રસીકરણિી 

નવા કોસાો અનો સરકય કોસાોમાં થયોલાો તીવ્ર ઘટાડાો
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ઝડપ વધારી રહી છે અને તેનો વ્ાપ પણ વધી રહ્ો છે. જો 
કે, કોવવડ-19 વવરુધ્ધની લડાઈ હજુ અધૂરી છે, એટલાં માટે 
જ સરકાર કોવવડ પ્ોટોકોલનું કડક પાલન કરવાની સાથે 
સાથે રાષટ્ર વ્ાપી રસીકરણ અભિ્ાન અંતર્ગત રાજ્ો 
અને કેન્દ્રશાસસત પ્દેશોને મફતમાં કોવવડનાં ડોઝ ઉપલબ્ધ 
કરવામાં તેમની મદદ કરી રહી છે. િારતમાં રસીકરણ 
અભિ્ાન સફળતાપૂવ્ગક ચાલી રહંુ છે, તો તેનાં માટે આપણા 
વૈજ્ાનનકો, રસી બનાવનારી કંપનીઓ ઉપરાંત કોવવન જવેી 
ઓનલાઇન વ્વસ્ા, ડડસજટલ સર્ટડફકેટ જવેાં પડરબળો 
જવાબદાર છે. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ ડકલલા પરથી 
15 ઓરસે્ કરેલા સંબોધનમાં કોવવડ-19નો ઉલલેખ ક્યો 
અને દેશવાસીઓના સં્મ અને ધીરજની પ્શંસા કરી.

વિદેશી નાગરિકો પણ ભાિતમાં િસી લઈ શકશે
કોવવડ-19થી સલામતી સુનનસચિત કરવાની ઐતતહાસસક પહેલનાં 
િાર રૂપે આરોગ્ અને પડરવાર કલ્ાણ મંત્ાલ્ે િારતમાં 
રહેતા નારડરકોને કોવવડ-19 રસી આપવા માટે કોવવન પોટ્ગલ પર 
રજીસ્્રેશન કરવાની મંજૂરી આપવાનો નનણ્ગ્ ક્યો છે. વવદેશી 
નારડરકો કોવવન પોટ્ગલ પર રજીસ્્રેશન માટે ઓળખ દસતાવેજ 
તરીકે પોતાના પાસપોટ્ગનો ઉપ્ોર કરી શકે છે. રજીસ્્રેશન 
ક્યા બાદ રસી લરાવવા માટે તેમને સલોટ આપવામાં આવશે. 
આ નનણ્ગ્થી િારતમાં રહેતા વવદેશી નારડરકોને સલામતીની 

ખાતરી થશે. આને કારણે િારતમાં રહેતા અને રસી ન લરાવી 
હો્ તેવી વ્ક્તઓ દ્ારા સંક્રમણ ફેલાવાની સિંાવનાઓ 
પણ ઓછી થશે. ઉલલખેની્ છે કે,  િારતમાં ખાસ કરીને 
મહાનરરોમાં મોટી સંખ્ામા વવદેશી નારડરકો રહે છે. આ 
વવસતારોમાં રીચ વસતત હોવાથી કોવવડ ફેલાવાની સંિાવના 
વધુ છે. આ પ્કારના સંક્રમણની સંિાવનાઓને જોતાં તમામ 
પાત્ લોકોએ રસીકરણ કરવું જરૂરી છે.

સિાઇન ફ્લુ કોવિડ નથી
કોવવડ જવેા લક્ષણ, પણ કોવવડ નહીં. આજકાલ આવા અનેક 
કેસો સામે આવી રહ્ા છે, જમેાં લોકોને તાવ, શ્ાસ લેવામાં 
તકલીફ, માથું દુઃખવું જવેી તકલીફ થા્ છે. પણ તપાસ કરતા 
ખબર પડે છે કે તેમને કોવવડ નથી. આવા દદદીઓ સવાઇન ફ્ુ 
એચ1એન1થી પીડડત છે. કોવવડના લક્ષણ ધરાવતા દદદીઓએ 
રિરાવાની જરૂર નથી અને પોતાની તપાસ કરાવી લેવી જોઇએ. 
તપાસ કરવાથી જ ખબર પડશે કે તેમને કોવવડ છે કે સવાઇન 
ફ્ુ. હકીકતમાં, કોવવડની જમે જ સવાઇન ફ્ુની બબમારી પણ 
સંક્રમક છે, જ ે એક વ્ક્તમાંથી બીજી વ્ક્તમાં ફેલા્ છે. 
તેથી, આ બબમારીથી બચવા માટે સંક્રતમત લોકોથી દૂર રહેવું 
જોઇએ અને બચાવ માટે માસ્કનો ઉપ્ોર કરવો જોઇએ. 
સવાઇન ફ્ુમાં પણ શક્ય હો્ તો કોવવડ પ્ોટોકોલનું પાલન 
કરીને માસ્ક પહેરવું જોઇએ, જથેી તમે સુરક્ક્ષત રહી શકો. n

આ�પણ� વૈજ્�નિક�ો, 
ઉદ�ોગસ�હસસક�ોિી 

ત�ક�તિું આો પરિણ�મ છો  
કો  ભ�િતો આ�જો િસી મ�ટો 

ક�ોઇ બીજા દોશ પિ આ�ધ�િ 
િથી િ�ખવ�ો પડત�ો. તમો 

કલ્પિ� કિ�ો, આોક ક્ષણ મ�ટો 
વવચ�િ�ો. જાો ભ�િત પ�સો 
પ�ોત�િી િસી િ હ�ોત ત�ો 

શું થ�ત?  પ�ોનિય�ોિી િસી 
મોળવવ�મ�ં આ�પણ�ં કોટિ� 

વર�ષો વીતી ગય� હત�.
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન
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કાોન્શર



“સ્વામી વિિેકવાનંદજીએ ેદેશનવા ંલવેાકવેામવા ં‘એવાપણ ેકરી શકીએે છીએે, એવાપણ ેસક્ષમ છીએ’ેની ભવાિનવા 
જન્વાિીને જાગૃત કરવાયા. એવા એવાત્મવિશ્વાસ છે, એવા વિશ્વાસ રિુવા સનં્વાસીનવા લવાહેીનવા એકે એેક ટીપવામંવંા હતવા.ે 

તમેનવા ેમતં્ર હતવેા, ‘પવેાતવાનવામવંા વિશ્વાસ કરવેા, દેશન ેપ્મે કરવા.ે’ સ્વામીજીનવા એવા વિઝન સવાથે ભવારત સપૂંણયા વિશ્વાસ 
સવાથે એવાગળ િધી રહંુ છે. જા ેએવાપણે પવેાતવાનવામવા ંવિશ્વાસ કરીએે તથવા એવાકરી મહેનત કરિવાની પ્વતજ્વા લઇએે 
તવા ેએવાપણ ેશુ ંન કરી શકીએ?ે સ્વામી વિિેકવાનંદની પ્રેણવાથી એવાપણે એકે નિવા ભવારતનુ ંનનમવાયાણ કરિવાનુ ંછે.”

-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન  

શિકાગોમાં ધમ્મસંસદમાં કરેલા ભાષણની 128મી વષ્મગાંઠ 
પર સવામી વવવેકાનંદજીને રાષ્ટ્રનાં સાદર નમન.

11 સપ ટ્ેમ્બર, 1893 માત્ર એક તારીખ નથી, 
પણ ઇતતહાસના પાના પર અંકકત થયેલું એ 

પૃષ્ઠ છે જ્ારટે શિકાગોની ધમ્મસંસદમાં સ્ામી 
વ્્ેકાનંદટે ભાષણ આપ્ંુ હતું. એ કદ્સે 

વ્શ્વએ પ્રથમ ્ાર ભારતીયતાના દિ્મન કયયા, 
ભારતીય સંસૃ્તતને જાણી. સ્ામી વ્્ેકાનંદટે 
શિકાગોમાં વ્શ્વને ્ૈકદક દિ્મનનું જ્ાન આપ્ું 

અને ભારતનાં સમૃધ્ધ અતીત અને અપાર 
ક્ષમતાની યાદ અપા્ી. તેમણે આપણને 

ગુમા્ેલો વ્શ્વાસ, પોતાનું ગ્્મ અને મૂળિયાં 
પાછા અપાવયા. તેમણે સમગ્ર વ્શ્વ પર પોતાની 

છાપ છોડી એ્લું જ નહીં, દટેિના સ્તંત્રતા 
આંદોલનને ન્ી ઊજા્મ અને ન્ો વ્શ્વાસ પણ 

આપયો. શિકાગોના એ ઐતતહાસસક ભાષણમાં 
સ્ામી વ્્ેકાનંદટે કહંુ હતું, “મને ગ્્મ છે કટે  હંુ એ 

ધમ્મનો છંુ, જણેે વ્શ્વને સહહષ્ુતા અને 
સા્્મભૌતમક સ્ીકૃતતનો પા્ઠ ભણાવયો છે. 

આપણે માત્ર સા્્મભૌતમક સહહષ્ુતા પર જ 
વ્શ્વાસ નથી કરતા, આપણે તમામ ધમમોને 

સત્યના સ્રૂપમાં સ્ીકારીએ છીએ.”

જ્�રે પૂવ્વ સ�થે જ્�રે પૂવ્વ સ�થે 
પશ્ચિમનું મમલન થયું....પશ્ચિમનું મમલન થયું....
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