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રશિયા-યુક્રેન યુધ્ધમાં ફસાયરેલા વિદ્ાર્થીઓારેનરે સ્વદરેિ પાછા લાિિા સરકારરે ‘ઓારેપરરેિન ગંગા’ ઓશિયાન 
દ્ારા વિશ્વનરે સંદરેિ ઓાપારે કરે  િારતીયારે વિશ્વમાં ગમરે તા ંમુશકરેલીમાં હારેય, સરકાર તરેમની સાર્રે છરે

સંકટમારેચકસંકટમારેચક
સરકારસરકાર

સમાચાર
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નિષઃશુલ્ક 
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સ્વતંત્રતાની લડાઈની કરૂણ ગાર્ા...

જલલયાંિાલા બાગઃ રાષ્ટ્રનાં બલલદાનનું પ્રતીક

જલલયાંિાલા બાગ રાષ્ટ્રીય જલલયાિંાલા બાગ રાષ્ટ્રીય 
સ્ારકના નિા પરરસરની સ્ારકના નિા પરરસરની 
વિિરેષતાઓારેઃવિિરેષતાઓારેઃ
n  n  રિતીકોિે સાચવવાિી પરંપરાિે રિતીકોિે સાચવવાિી પરંપરાિે 

આગળ ધપાવતું સ્ારક.આગળ ધપાવતું સ્ારક.
n  n  રિવેશદ્ાર પર શહીદ ઉધમસસહિી  રિવેશદ્ાર પર શહીદ ઉધમસસહિી  

રિતતમારિતતમા
n  n  હેરીટેજ એલીમાં 1919માં બૈસાખી હેરીટેજ એલીમાં 1919માં બૈસાખી 

ઉત્સવમાં સામેલ લોકોિો ઉત્સવમાં સામેલ લોકોિો 
હરષોલલાસહરષોલલાસ

n  n  રિાંગણમાં જલ કંુડ શહીદોિે રિાંગણમાં જલ કંુડ શહીદોિે 
શ્રધ્ાંજલલશ્રધ્ાંજલલ

n  n  ચાર ગેલેરીમાં શહીદોિા યોગદાિ ચાર ગેલેરીમાં શહીદોિા યોગદાિ 
અિે નિમ્મ હત્ાકાંડિે દશશાવવામાં અિે નિમ્મ હત્ાકાંડિે દશશાવવામાં 
આવયાં છેઆવયાં છે

n  n  બાગિી દદવાલો પરિી બાગિી દદવાલો પરિી 
નિશાિીઓિે જાળવી રાખવામાં નિશાિીઓિે જાળવી રાખવામાં 
આવી છે.આવી છે.

n  n  શહીદી સ્થળ, મોક્ષ સ્થળ, અમર શહીદી સ્થળ, મોક્ષ સ્થળ, અમર 
જ્ોતત, લાઇટ એનડ સાઉનડ શોિી જ્ોતત, લાઇટ એનડ સાઉનડ શોિી 
વયવસ્થાવયવસ્થા

13 એ�પ્રિલ, 1919ની એ� 10 મિનનટ, દ�શની એ�ઝ�દી િ�ટ�ની એ� લડ�ઇ ઇમિહ�સિ�ં એંકિિ થઈ ગઇ, 
જ�ન� િ�રણ� એ�જ� એ�પણ� એ�ઝ�દીન�� એિૃિ િહ��ત્સવ િન�વી રહ્� છીએ�. એ�ઝ�દીન� 75િ� વર્ષિ�ં 

દ�શન� જનલય�ંવ�લ� બ�ગ સ્�રિનું એ�ધુનનિ રૂપ િળવું, એ�પણ� સ�ૌ િ�ટ� રિ�રણ�ન�� એવસર છ� .
-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન

દરેક રાષ્ટ્રની એ ફરજ છે કે તે પોતાના ઇતતહાસને સાચવી રાખે. ઇતતહાસમાં બની ગયેલી ઘ્ટનાઓ આપણને 
ઘણંુ શીખવાડે છે અને આગળ વધવાની દદશા પણ બતાવે છે. 13 એપ્રિલ, 2022નાં રોજ જલલયાંવાલા બાગ 

કાંડને 103 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્ા છે ત્ારે આ અમૃત મહોત્સવ વર્ષમાં જ સલામત-સંરક્ષિત જલલયાંવાલા બાગનું 
નવું પદરસર રાષ્ટ્રને સમર્પત કરવામાં આવ્ું.
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સ્વતંત્રતાની લડાઈની કરૂણ ગાર્ા...

ફલેગશશપ યોજિા ફેમ ઇલનડયા:
પયશાવરણિે સવચ્છ રાખવાિી 

દદશામાં વરદાિ સાબબત થયેલી 
યોજિા

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 
ભારતિી આઝાદીનું તીથ્ દાંડી

રાષ્ટ્ર િક્તિનું પ્રવતશબંબ

કવર સ્ોરી
યુક્રેનમાં યુધ્ધ સંકટમાં અટવાયેલા દરેશનાં પ્રતે્ક નાગરિકને બચાવીને 
સવદરેશ પાછા લાવીને ભાિતે ઉદાહિણ પ્રસ્ુત કયુું । 14-28

ઓંદરના પાનરે..

ઇ-વ્હિકલને પ્રરોત્ાહન આપવાની 
રદશામાં મહતવપણૂ્ણ પગલું । 34-35

આઝાદીના અમૃત મહરોત્વની આ શંૃખલામાં 
આ અંકમાં વાંચરો દાંડી માચ્ણ અને મીઠાના 

સત્ાગ્રહ સાથે જોડાયેલા સવતંત્રતા 
સેનાનીઓની કહાની | 44-43

સમાચાર સાર | 4-5

રિથમ સવતંત્રતા સંગ્ામિી ભતૂમ

જમેિાં અદમય સાહસ અિે વીરતાએ લખી દેશરિેમિી િવી કહાિી

િારીશક્તિે સલામ

જીસીટીએમ અિે એિએલએમસીિી સ્થાપિાિે મંજૂરી 

સુખદ અિે સલામત સવારી માટે રેલવિેે મળ્ું ‘કવચ’

રાષટ્રિી રિગતતિે િવી દદશા મળી

રમતગમત અિે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ભારતિી આગેકૂચ

ઇ-િામ દ્ારા એક રાષટ્ર -એક બજાર લસસ્મિી શરૂઆત

12 વર્થી વધુ ઉંમરિા દકશોરોનું રસીકરણ  

સસતા ભાવમાં ગરીબો સુધી મોંઘી દવાઓ પહોંચાડી

ઉત્કલ રદવસ પિ વવશેષ | 6

પિમવીિ મેજિ ધનસસહ થાપાની શૌય્ણગાથા | 7

આંતિિાષટ્ીય મહહલા રદવસ પિ મહહલાઓનું સન્ાન |  8-10

પિંપિાગત સાિવાિ અને લેનડ િરેકરોડ્ણ  અંગે કરે બબનેટનાં નનણ્ણયરો | 11

િરેલવેને મળી નવી સુિક્ા પ્રણાલલ અને પૂણેને મેટ્રોની ભેટ | 12-13

બજટે વેબબનાિમાં વવવવધ સેક્ટિનાં નનષણાતરો સાથે મરોદીનરો સંવાદ | 29-31

વડાપ્રધાનની ગુજિાત યાત્રાનાં મહતવપૂણ્ણ કાય્ણક્મરો | 32-33

ખેડૂતરોનાં હહતમાં સૌથી મરોટંુ પગલું | 36-37

કરોવવડ સામેની લડાઇમાં આગેકૂચ | 38-39

જન ઔષધધ રદવસ પ્રસંગે વડાપ્રધાનનું સંબરોધન | 44

  
પ્રકાિક ઓનરે મુદ્રક: સત્યેન્દ્ર પ્રકાશ, મુખ્ય મહાનિદયેશક, બીઓાયેસી (બ્યૂરાયે ઓાયેફ ઓાઉટરીચ ઓયેન્ડ કમ્ુનિકયેશિ વતી) | મુદ્રણઃ ઓરાવનિ પ્પ્રન્ટસ્સ ઓયેન્ડ પબ્િશસ્સ 

પ્રાઇવયેટ નિપ્મટયેડ, W-30 ઓાયેખિા ઇન્ડસ્ટીયિ ઓયેરરયા, ફયેઝ-ટુ, િવી રદલ્ી-110020 | સંદરેિાવ્યિહારનું સરનામુ ંઓનરે ઇમરેલ: રૂમ િંબર-278, બ્યૂરાયે ઓાયેફ 
ઓાઉટરીચ ઓયેન્ડ કમુ્નિકયેશિ, સયૂચિા ભવિ, બીજયે માળ, િવી રદલ્ી-110003| ઇમરેલઃ response-nis@pib.gov.in RNI No.  : DELGUJ/2020/78810

13 િાષામાં ઉપલબ્ધ ન્યૂ 
ઇન્ડિયા સમાચાર િાંચિા માટરે 
ક્લિક કરારે

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચારના જયૂ ના 
ઓંક િાંચિા માટરે ક્લિક કરારે

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

સપંાદક
જયદીપ ભટિાગર,
મખુ્ય મહાનિદેશક,
પ્રેસ ઇન્ફોમ્મશિ બ્રુફો, િવી દદલ્હી

વદરષ્ઠ સલાહકાર સપંાદક
સતંોરકુમાર

વદરષ્ઠ સહાયક સલાહકાર સંપાદક

પ્વભોર શમશા
સહાયક સલાહકાર સંપાદક
ચદંિ કુમાર ચૌધરી
ભાષા સંપાદિ
સમુીત કુમાર (અગં્જેી), અનિલ 
પટેલ (ગુજરાતી), િદીમ અહેમદ 
(ઉદ્ુ), સોનિત કુમાર ગોસવામી 
(આસામીઝ), પ્વિયા પીએસ 
(મલયાલમ), પોલમી રશક્ષત 
(બંગાળી), હદરહર પડંા (ઉદડયા)

સીનિયર દિઝાઇિર
શયામ શકંર તતવારી, રપ્વનદ્રકુમાર 
શમશા
દિઝાઇિર
દદવયા તલવાર, અભય  ગપુતા
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સાદર િમસ્ાર

जननी जन्मभूम्मश्च स्वर्गादमि ररीयसी 
માતા અિે જન્મભૂતમ સવગ્ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

વવશ્વમાં ભારતીય ક્ાંય પણ રહેતફો હફોય, રાષ્ટ્ર  મા્ેટ તરે અમૂલ્ય સંપત્તિ છરે . એ્ટલરે જ જ્ારે પણ દુનિયાિા 
કફોઇ પણ ખૂણામાં કુદરતી આપત્તિ આવરે અથવા તફો આંતદરક કે બાહ્ય અશાંતત સર્્મય ત્ારે કેન્દ્ર સરકારે 
પફોતાિાં િાગદરકફોિરે સલામત સવદેશ પાછા લાવીિરે સપષ્ટ સંદેશ આપયફો છરે  કે દેશ મા્ેટ દરેક ભારતીય 
મહતવિફો છરે . તાજ રેતરમાં જ રશશયા-્ુકે્િ ્ુધ્ધ દરતમયાિ ્ુકે્િમાં વસતા ભારતીયફો ફસાઈ ગયા ત્ારે 
વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ ‘ઓપરેશિ ગંગા’ દ્ારા 20,000થી વધુ િાગદરકફોિરે સલામત પાછા લાવવાિી 
વયવસ્ા કરાવી. ત્ાંથી પાછા આવરેલા ભારતીયફોિી વયથા સાંભળહીિરે અહેસાસ થયફો કે આ કે્ટલું ઉમદા 
કાય્મ હતું. ભારતીય િાગદરકફો અિરે વવશ્વિાં અન્ય દેશફોએ પણ તતરંગાિી તાકાત જોઈ અિરે અનુભવી. વવશ્વમાં 
ભારતિાં વધતા પ્ભાવિરે કારણરે જ ્ુકે્િ સંક્ટિા મુશકેલ સમયમાં ભારતરે ઓપરેશિ ગંગા દ્ારા હર્રફો 
ભારતીય વવદ્ાથથીઓિરે ્ુધ્ધિા મરેદાિમાંથી સલામત પફોતાિાં ઘરે પહોંચાડ્ા. 

ભારતરે પફોતાિી પરંપરાઓનું પાલિ કરતાં આંતરરાષ્ટ્ર હીય પ્તતબદ્ધતાઓિરે પૂરી કરી છરે , જ રેિરે લીધરે સરકારે 
માત્ર પફોતાિા જ િહીં પણ અન્ય દેશફોિાં િાગદરકફોિરે પણ સલામત સવદેશ પહોંચાિહીિરે ‘વસુધૈવ કુ્ુટમબકમ’િી 
ભાવિાિરે ચદરતાથ્મ કરી છરે . વીતરેલાં કે્ટલાંક વષષોમાં ભારતરે દરેક મુશકેલીમાં પફોતાિાં િાગદરકફોિરે મદદ કરી 
છરે , પછી એ અફઘાનિસતાિનું સંક્ટ હફોય કે પછી કફોવવિમાં લફોકિાઉિિાં કારણરે ફસાયરેલા લફોકફોિરે સવદેશ 
લાવવાિા હફોય. દશષિણ સુદાિ અિરે યમિ સંક્ટ સમયરે ભારતીયફોિરે બહાર કાઢવાિા હફોય કે પછી િરેપાળ, 
ઇન્િફોિરેશશયા, મફોઝામમબકમાં કુદરતી આપત્તિિાં સમયરે એ દેશફોિી સાથરે સાથરે ભારતિા િાગદરકફોિરે મદદ 
કરવાિી હફોય. જ્ારે જ્ારે મુશકેલી આવી છરે  ત્ારે ત્ારે ભારતરે સાથ નિભાવયફો છરે . એ્ટલાં મા્ેટ જ આજરે 
ભારતીયફો અિરે ્ુવાિફોિફો િવા ભારતિાં િરેતૃતવમાં વવશ્વાસ વધયફો છરે . હવરે ભારતીયફોિરે વવશ્વાસ બરેસી ગયફો 
છરે  કે વવશ્વમાં તરે ગમરે ત્ાં હફોય, તફો પણ સલામત છરે  કારણ કે તરે ભારતિફો િાગદરક છરે . િવું ભારત કઈ રીતરે 
પફોતાિાં િાગદરકફોિી સુરષિા મા્ેટ તતપર છરે , તરે આ અંકિી કવર સ્ફોરી બિી છરે . 

આ અંકમાં વયક્તતવ કફોલમમાં પરમવીર ધિસસહ થાપા, જલલયાંવાલા બાગનું િવીિીકરણ, િારી 
શક્તિરે અભભિંદિ, ખરેિૂતફો મા્ેટ વરદાિ બિરેલી e-NAM યફોજિા, પયયાવરણ સંરષિણિરે મજબૂતી પ્દાિ 
કરતી ‘ફેમ ઇત્ન્િયા’ યફોજિા, ઉત્કલ દદવસ પર વવશરેષ અિરે અમૃત મહફોત્સવ શુંખલામાં 13 એવપ્લિાં રફોજ 
મી્ઠાિા સત્ાગ્રહિરે 92 વષ્મ પૂરા થવા પ્સંગરે તરેિી સાથરે સંકળાયરેલા સવતંત્રતા સરેિાિીઓિી ગાથા રજૂ 
કરવામાં આવી છરે . આ ઉપરાંત, કફોવવિ સામરેિી લિાઈમાં આગળ વધતું ભારત, સુરશષિત રેલવરેિરે મળ્ંુ 
‘કવચ’, જિ ઔષધધ કેન્દ્ર દ્ારા સસતા ભાવમાં દવાઓ આપવાિી વયવસ્ા, બજ રે્ટ વરેબબિાર દ્ારા હહતધારકફો 
સાથરે  વિાપ્ધાિિફો સંવાદ આ અંકિા આકષ્મણ છરે .

આપિાં સૂચિફો અમિરે  response-nis@pib.gov.in પર મફોકલતાં રહફો

સંપાદકની કલમરે

(જયદીપ ભટનાગર)



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  |01-15 એપ્રિલ, 2022 3

સમાચારિો િવો ્ુગ-ન્ૂ ઇલનડયા સમાચાર
િારી શક્ત પર 1-15 માચ્મિફો અંક વાંચયફો. રાષ્ટ્રિી ર્ગૃતત અિરે મજબૂતી 
મા્ેટ દેશિી િારી સશ્ત બિરે તરે જરૂરી છરે . િવા ભારતમાં આગળ વધતી 
મહહલાઓિી સહભાત્ગતા વવકાસિી ગતતિરે િવાં પદરમાણ આપી રહહી છરે . 
દેશિાં વવકાસિી સત્તા લફોકફો સુધી નિઃશુલ્ક પૂરી પાિવાનું કાય્મ પ્શંસિીય 
છરે . વવશ્વસિીય પાશષિક આપવા મા્ેટ સમગ્ર ્ટહીમિફો આભાર. પ્ગતતશીલ ભારત 
વૈત્શ્વક િકશા પર ચમકહી રહું છરે  અિરે વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીિાં વિપણ હે્ઠળ 
ભારતવષ્મ વવકાસિાં માગગે દફોિહી રહું છરે .
jj747637@gmail.com

 પ્રવતિાિ

‘ન્ૂ ઇલનડયા સમાચાર’ ટીમિે સલામ
મરેગરેઝીિિી સુંદર દિઝાઇિ, વાંચિ સામગ્રી 
અિરે સચફો્ટ રજૂઆત બદલ અભભિંદિ 
અિરે અિરેક શુભરેચ્ાઓ. રાષ્ટ્ર નિમયાણમાં 
જોિાયરેલા લફોકફોિી એક સક્રેસ સ્ફોરી 
દરેક અંકમાં ચફોક્કસ આપતા રહફો, જ રેથી 
એકિી સફળતા બીર્િી પ્રેરણા બિરે.

હદર પ્વશ્ોઈ
vishnoi.hari@gmail.com

પ્વપ્વધ માહહતીિી જાણકારી આપતો  
સંગ્હણીય અંક
નૂ્ ઇત્ન્િયા સમાચાર મરેગરેઝીિ મિરે 
નિયતમત રીતરે મળહી રહું છરે . મરેગરેઝીિમાં 
પ્કાશશત સામગ્રી દેશિી વવવવધ 
પ્વૃત્તિઓિી સુંદર માહહતી પૂરી પાિે છરે , 
જ રે જ્ાિવધ્મક છરે . મરેગરેઝીિનું દિઝાઇનિગ 
પણ સારં છરે . સમગ્ર સંપાદકહીય ્ટહીમિફો 
આભાર.

ડો. બી બાલાજી
b.balaji@midhani-india.in

જાગૃતત સજ જે છે ન્ૂ ઇલનડયા સમાચાર
ન્ૂ ઇત્ન્િયા સમાચાર અતીતિી ઘ્ટિાઓ, વત્મમાિમાં ચાલી રહેલી પ્વૃત્તિઓ અિરે ભવવષયમાં થિારા કાયષોથી 
માહહતગાર કરે છરે . 1-15 માચ્મિા અંકે મિરે ઘણફો પ્ભાવવત કયષો. આ અંકમાં રાષ્ટ્રમાં થઈ રહેલું િારી શક્તનું સન્ાિ, 
સવર કફોદકલા લતા મંગરેશકરિરે શ્રધ્ધાંજલલ વાંચવા મળહી. હંુ ન્ૂ ઇત્ન્િયા સમાચાર મરેગરેઝીિિફો આભારી છંુ.

સંતોરકુમાર ગુપતા, આઝમગઢ
guptaazamgarh@gmail.com

રસરિદ લેખોથી સભર યાદગાર અંક
આદરણીય સંપાદકશ્રી, તારીખ 1-15 માચ્મિફો ન્ૂ ઇત્ન્િયા સમાચારિફો અંક ઇ-મરેલ દ્ારા મળયફો. રસપ્દ લરેખફોથી સભર 
આ અંક હંમરેશા યાદગાર રહેશરે. મહહલાઓિરે સષિમ બિાવવા મા્ેટ ભારત સરકાર અિરેક યફોજિાઓ ચલાવી રહહી છરે , 
જ રેિાથી ભારત સમૃધ્ધ બિશરે. ધચિાબિફો રેલવરે પુલ અિરે સંપાદકહીય ખૂબ સારા રીતરે લખવામાં આવયા છરે . અમારા 
તરફથી સમગ્ર ્ટહીમિરે હાર્દક અભભિંદિ

શ્રીગોપાલ શ્રીવાસતવ
shrigopal6@gmail.com

સંદરેિાવ્યિહારનું સરનામું ઓનરે ઇમરેલ: રૂમ નંબર-278, બ્યૂરારે ઓારેફ ઓાઉટરીચ ઓરેડિ કમ્ુલનકરેિન, 
સયૂચના િિન, બીજરે માળ, નિી રદલ્ી-110003 | ઇમરેલઃ response-nis@pib.gov.in
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િડાપ્ર્ધાનરે દહરે રાદયૂનમાં 11મા ્ધારેરણમાં 
િણતા વિદ્ાર્થીનરે પત્ર લખીનરે પ્રિંસા કરી

ખાનગી મરેરડકલ કારેલરેજરેની ઓડ્ધી સીટ 
પર હિરે સરકારી કારેલરેજરે જરેટલી જ ફી

સમાચાર સાર

મારેટારે લનણ્ણય

મરેદિકલિફો અભયાસ કરવાનું સપનું જોિારાં લાખફો 
વવદ્ાથથીઓિાં હહતમાં કેન્દ્ર સરકારે મહતવનું પગલું ભ્ુું 

છરે . તમારે હવરે એમબીબીએસ કે મરેદિકલિાં અન્ય કફોસ્મિફો 
અભયાસ કરવા મા્ેટ તફોતતગ ફહી િહીં આપવી પિે. હવરે,  ખાિગી 
મરેદિકલ કફોલરેજોિી 50 ્ટકા સી્ટ પર સરકારી મરેદિકલ કફોલરેજો 
જ રે્ટલી જ ફહી વસૂલવામાં આવશરે. વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 
જિ ઔષધધ દદવસ પ્સંગરે 7 માચ્મિાં રફોજ દવિ્ટ કરીિરે આ 
મહતવિાં નિણ્મયિી ર્હેરાત કરી હતી. િવી  ગાઇિલાઇનસ 
આગામી શષૈિણણક સત્રથી લાગુ થશરે. આ નિણ્મય ખાિગી 

્ુનિવર્સહ્ટઝ ઉપરાંત િહીમિ ્ુનિવર્સહ્ટઝિરે પણ લાગુ પિશરે. 
વવદ્ાથથીઓિી પસંદગી મરેદર્ટ પર થશરે. ઉલલરેખિીય છરે  કે 
વીતરેલાં સાત વષ્મમાં ભારત સરકારે ભવવષયિરે ધયાિમાં રાખીિરે 
હેલ્થ સરેક્ટરિરે મજબૂત બિાવવા મા્ેટ અિરેક મહતવિાં પગલાં 
લીધાં છરે . તરેિાં ભાગ રૂપરે જ આ નિણ્મય લરેવામાં આવયફો છરે . 
આિાથી ખાિગી મરેદિકલ કફોલરેજોમાં મોંઘી ફહીિરે કારણરે પ્વરેશ 
િ લઈ શકતા વવદ્ાથથીઓિરે મફો્ટહી રાહત મળશરે. આ ઉપરાંત 
વવદેશી મરેદિકલ કફોલરેજોિી સરખામણીમાં સસતી ફહીિરે કારણરે 
તરેઓ ભારતિી કફોલરેજમાં એિતમશિ લઈ શકશરે.

વિાપ્ધાિરે તાજ રેતરમાં દહેરાદૂિમાં 11મા ધફોરણિા વવદ્ાથયા અનુરાગ રમફોલાિરે પત્ર દ્ારા જવાબ 
આપીિરે તરેિી કળા અિરે વવચારફોિી પ્શંસા કરી હતી. અનુરાગિરે કળા અિરે સંસૃ્તત મા્ેટ 

2021િફો પ્ધાિમંત્રી બાળ પુરસ્ાર અપ્મણ કરવામાં આવયફો હતફો. અનુરાગરે ગયા વષગે દિસરેમબરમાં 
એક પરેઇન્ીંગ બિાવ્ું હતું. આ પરેઇસન્ગ અમૃત મહફોત્સવિી થીમ પર હતી. પરેઇન્ીંગિી સાથરે 
અનુરાગરે વિાપ્ધાિ મફોદીિરે પત્ર લખીિરે રાષ્ટ્ર હહત સાથરે સંકળાયરેલા વવષયફો અંગરે પણ લખું હતું. 
અનુરાગિા  વવચારફોથી પ્ભાવવત થઈિરે વિાપ્ધાિરે પત્રમાં લખંુ, “ પત્રમાં તમરે લખરેલા શબ્ફો અિરે 
ભારતિી આઝાદીિા અમૃત મહફોત્સવ મા્ેટ પસંદ કરવામાં આવરેલી થીમ દ્ારા તમારી વૈચાદરક 
પદરપ્વતા જણાઈ આવરે છરે . મિરે ખુશી છરે  કે તમરે એક સમજ વવક્ક્ત કરી છરે . દકશફોરાવસ્ાથી 
જ રાષ્ટ્ર હહત સાથરે સંકળાયરેલા મુદ્ા અિરે એક જવાબદાર િાગદરક તરીકે દેશિાં વવકાસમાં પફોતાિી 
ભૂતમકાથી તમરે વાકેફ છફો.” અનુરાગિરે પ્રેદરત કરવા મા્ેટ આ પરેઇસન્ગિરે િરેન્દ્ર મફોદી એપ અિરે 
વરેબસાઇ્ટ narendramodi.in  પર પણ અપલફોિ કરવામાં આવ્ું છરે .
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શ્ીકૃષ્ણ સરેતુની િરૂઓાત, મુંગરેરર્ી 
ખગરડયાનું ઓંતર 100 રકલારેમીટર ઘટિરે

િારતરે 2021માં વિક્મ 10,000 
મરેગાિારેટ સાૌર ક્ષમતા સ્ાપી

ગલા સગફોમાં આયફોલજત કફોપ-26 (કફોન્રનસ 
ઓફ પા્ટટીઝ)િી બરે્ઠકમાં વિાપ્ધાિ 

િરેન્દ્ર મફોદીએ 2070 સુધી ભારતમાં િરે્ટ ઝીરફો સતર 
પર પહોંચવાિી ર્હેરાત કરી ત્ારે સમગ્ર વવશ્વએ 
તરેમિી પ્શંસા કરી હતી. વિાપ્ધાિ મફોદીએ માત્ર લક્ષ્ય 
જ િક્કહી િહફોતફો કયષો, પણ તરેિી તરફ નિણયાયક પગલું 
લરેવાિી તૈયારી કરી દીધી હતી. ઊર્્મ ષિરેત્રિી દરસચ્મ અિરે 
કનસલ્ટનસી કંપિી મરકફોમ ઇત્ન્િયા દરસચ્મિાં લરે્ેટસ્ 
દરપફો્ટ્મમાં જણાવયા પ્માણરે ભારતરે વષ્મ 2021 દરતમયાિ 
વવક્મ 10,000 મરેગાવફો્ટ સૌર ઊર્્મ ષિમતા સ્ાવપત 
કરી છરે . વાર્ષક ધફોરણરે તરેમાં 212% િફો વધારફો થયફો 
છરે . 2021માં િવી વીજ ષિમતામાં સૌર ઊર્્મિફો હહસસફો 
62 ્ટકા હતફો, જ રે અત્ાર સુધીિફો સૌથી મફો્ટફો હહસસફો 
છરે . ગયા વષ્મમાં સૌર ષિમતાિી સ્ાપિામાં મફો્ટાં સૌર 
પ્ફોજ રેક્ટ્ટસિફો હહસસફો 83 ્ટકા હતફો. તરેમાં વાર્ષક ધફોરણરે 
230 ્ટકાિફો વધારફો થયફો છરે . જ્ારે ધાબા પર સૌર 
ઊર્્મિી સ્ાપિામાં 2021માં વાર્ષક ધફોરણરે 138 ્ટકાિફો 
વધારફો થયફો છરે .

ઓાયુષ્યમાન િારતના લાિાર્થીઓારેમાં 46 ટકા મરહલાઓારે

દેશિાં 50 કરફોિથી વધ ુ લફોકફોિરે દર વષગે પાંચ લાખ રૂવપયા સધુીિી મફત સારવાર પરૂી પાિતી યફોજિા 
‘આ્ુષયમાિ ભારત’ આજરે ગરીબફોિી સાથરે સાથરે મહહલાઓ મા્ેટ પણ વરદાિ સાબબત થઈ રહહી છરે . એક િવા 

અભયાસ પ્માણરે ઓક્ટફોબર 2019થી સપ્ેટમબર 2021 સધુી આ યફોજિાિાં લાભાથથીઓમાં મહહલાઓનુ ંપ્માણ 
46.7%  છરે . મણણપુર, િાગાલરેન્િ, તમઝફોરમ, બબહાર, છતિીસગઢ, ગફોવા, પિુુચરેરી, લષિદ્વીપ, કેરળ અિરે મરેઘાલયમાં 
આ્ુષયમાિ કાિ્મધારક મહહલાઓિી સંખ્યા પરુષફો કરતાં વધ ુછરે . ઉલલરેખિીય છરે કે વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 
વવશ્વિી સૌથી મફો્ટહી આરફોગય વીમા યફોજિા તરીકે તરેિી શરૂઆત 2018માં કરી હતી. હવરે આ યફોજિાનુ ંસતત 
વવસતરણ થઈ રહંુ છરે . હાલમાં આ યફોજિા સાથરે 27,300 ખાિગી અિરે  સરકારી હફોસસપ્ટલફો જોિાયરેલી છરે . આ 
યફોજિા અંતગ્મત 141 મરેદિકલ પ્ફોસીજર સામરેલ કરવામાં આવી છરે , જ રે માત્ર મહહલાઓ મા્ેટ છરે .n

બબહારનુ ંમુગંરેર તરેિાં સમૃધ્ધ ઇતતહાસ, શશષિણ, સસૃં્તત અિરે 
વરેપાર મા્ેટ ર્ણીતંુ છરે . તરે બબહારિા પ્લસધ્ધ પય્મ્ટિ અિરે 

તીથ્મસ્ળ તરીકે પણ ર્ણીતંુ છરે . જો કે પુલિા અભાવરે લફોકફોિરે 
ઉતિર બબહાર જવા મા્ેટ 70 દકલફોમી્ટર દૂર મફોકામાિરે રાજ રેન્દ્રપરુ 
અિરે 75 દકલફોમી્ટર દૂર ભાગલપુરથી વવક્મશીલા પુલિફો ઉપયફોગ 
કરવફો પિતફો હતફો. એિએચ 33બી અતંગ્મત ગગંા િદી પર રૂ. 
696 કરફોિિાં ખચગે બિરેલા 14.5 દકલફોમી્ટર લાંબાં રફોિ બરિજિરે 
કારણરે હવરે આ સમસયાિફો ઉકેલ આવી ગયફો છરે . કેન્દ્રવીય માગ્મ અિરે 
પદરવહિ મતં્રી નિતતિ ગિકરીએ તાજ રેતરમાં જ તરેનુ ં લફોકાપ્મણ 
ક્ુું હતુ.ં પલુ પર વાહિફોિી અવરજવર શરૂ થવાથી હવરે મુગંરેર 
ખગદિયા વચ્રેિાં અંતરમાં 102 દકલફોમી્ટર અિરે મુગંરેર બરેગસુરાય 
વચ્રેનંુ અંતર 20 દકલફોમી્ટર ઘ્ટહી ગ્ુ ંછરે . આ પુલિાં નિમયાણથી 
મંુગરેરથી ખગદિયા અિરે સહરસા જવામાં લગભગ ત્રણ કલાક અિરે 
બરેગુસરાય સમસતીપરુ જવામાં લગભગ 45 તમનિ્ટિી બચત થશરે. 
ઉતિર બબહારિા મુગંરેરમાં ભારતિાં 52 શક્તપી્ઠફોમાંનંુ એક લસધ્ધ 
શક્તપી્ઠ ચિંહી સ્ાિ, ઋષષ કંુિ અિરે સીતા કંુિિાં દશ્મિરે આવિારા 
શ્રધ્ધાળઓુ તથા મુગંરેરિફો ઐતતહાલસક દકલલફો જોવા આવતા પય્મ્ટકફો 
અિરે મંુગરેર ્ુનિવર્સ્ટહીિા વવદ્ાથથીઓિરે આ પુલથી લાભ થશરે.

સમાચાર સાર

મુંગરેરના લારેકારેની િષાષો જયૂ ની માંગ પયૂરી ર્ઈ
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ઉત્કલ રદિસ વિિરેષરાષ્ટ્ર

ઓ
દિશા 1 એવપ્લિરે ઉત્કલ દદવસ તરીકે મિાવરે 
છરે  અિરે આ વષગે તરેિફો 87મફો સ્ાપિા દદવસ છરે. 
1936માં ભાષાિરે આધારે તત્કાલીિ બબહાર, મદ્રાસ 

પ્રેલસિનસી, સં્ ુ્ ત બગંાળમાંથી અમુક ભાગ અલગ કરીિરે 
ઓદિશાિી સ્ાપિા કરવામાં આવી હતી. ત્ારથી દર વષગે 1 
એવપ્લ ‘ઉત્કલ દદવસ’ અથવા ‘ઉત્કલ દદવાશા’ તરીકે મિાવાય 
છરે . 2011માં તરેનુ ં િામ ઓદિશા કરવામાં આવ્ુ ં હતુ.ં સમ્ા્ટ 
અશફોકિરે અહહસાિી શીખ આપિાર ઉત્કલ પ્દેશ ભારતિા 
સવતંત્રતા સગં્રામમાં પણ ખબૂ મહતવનુ ંસ્ાિ ધરાવરે છરે . 1857િા 
સવતંત્રતા સગં્રામિા પણ 40 વષ્મ એ્ટલરે કે 1817માં ઓદિશાિી 
પવવત્ર ભતૂમ પર એવા સશસ્ત્ર સઘંષ્મિી શરૂઆત થઈ જ રેણરે પવૂ્મ 
ભારતમાં અંગ્રરેજ શાસિિાં મૂષળયાં હચમચાવવાનુ ં કામ ક્ુું., 
જ રેિરે આપણરે પાઇક અથવા પાઇકા સઘંષ્મિાં િામરે ઓળખીએ 
છીએ. ઓદિશાિી ધરતી પર પાઇક ઉપરાંત, ગરં્મ આદંફોલિ 
અિરે લારર્ કફોલ્ આંદફોલિથી માંિહીિરે સબંલપુર સગં્રામરે વવદેશી 
શાસિ સામરે ક્ાંતતિી જવાળાએ હંમરેશા િવી ઊર્્મ આપી. જ્ારે 
ભારતરે ગાંધીજીિા િરેતતૃવમાં ગુલામી વવરદ્ધ પફોતાિી અતંતમ 
લિાઇ શરૂ કરી ત્ારે પણ ઓદિશાિા લફોકફો તરેમાં મહતવિી 
ભતૂમકા ભજવી રહ્યા હતા. અસહકારિી ચળવળ અિરે સવવિય 
કાનૂિ ભગંથી માંિહીિરે મી્ઠાિા સત્ાગ્રહ સધુી પંદિત ગફોપબધં,ુ 
આચાય્મ હદરહર અિરે હરેકૃષણ મહતાબ, લક્ષ્મણ િાયક જ રેવા 
લિવૈયાઓ ઓદિશાનુ ંિરેતતૃવ કરી રહ્યા હતા. રમા દેવી, માલતી 
દેવી, કફોદકલા દેવી, રાણી ભાગયવતી સહહતિી અિરેક મહહલાઓએ 

આઝાદીિી લિાઈિરે િવી દદશા આપી. વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદી 
કહે છરે , “ઓદિશા તફો આપણાં સાંસૃ્તતક વવૈવધયનુ ંસપંણૂ્મ ધચત્ર 
છરે . અહીંિી કલા, અહીંનુ ંઆદ્ાત્મ, અહીંિી આદદવાસી સસૃં્તત 
સમગ્ર દેશિી ધરફોહર છરે . સમગ્ર દેશરે તરેિાંથી પદરધચત થવુ ંજોઇએ, 
જોિાવંુ જોઇએ.” ઓદિશાિા ભતૂકાળિરે તમરે ફંફફોસશફો તફો તમરે 
જોશફો કે તરેમાં આપણિરે ઓદિશાિી સાથરે સાથરે સમગ્ર ભારતિાં 
ઐતતહાલસક સામરય્મિાં પણ દશ્મિ થાય છરે . ઇતતહાસમાં ધરબાયરેલું 
આ સામરય્મ વત્મમાિ અિરે ભવવષયિી સંભાવિાઓથી જોિાયરેલું 
છરે . ભવવષયિી આ જ સભંાવિાઓિાં દ્ાર ખફોલવા મા્ેટ આજરે 
ઓદિશા પવૂ્મ ભારતનુ ંપ્વરેશદ્ાર બિી ગ્ુ ંછરે . છરેલલાં સાત વષષોમાં 
આ રાજ્િા વવકાસ મા્ેટ માળખાકહીય સવુવધાઓ વવક્ાવવા 
મા્ેટ કેન્દ્ર સરકારે સૌથી વધુ ભાર મકૂ્ફો છરે . વિાપ્ધાિ મફોદી કહે 
છરે , “આજરે ઓદિશામાં હર્રફો દકલફોમી્ટરિાં િરેશિલ હાઇવરેઝ 
બિી રહ્યાં છરે , કફોસ્લ હાઇવરેઝ બિી રહ્યા છરે . સાગરમાલા પ્ફોજ રેક્ટ 
પર પણ હર્રફો કરફોિ રૂવપયા ખચ્મ કરવામાં આવી રહ્યાં છરે . અહીં 
ઉદ્ફોગફો અિરે કંપિીઓિરે પ્ફોત્સાહિ આપવામાં આવી રહંુ છરે . 
ઓદિશામાં ઓઇલ દરફાઇિરી, ઇથરેિફોલ, બાયફો દરફાઇિરીિાં 
િવા િવા પલાન્ સ્પાઈ રહ્યા છરે . આ જ રીતરે, સ્હીલ ઉદ્ફોગિી 
વયાપક સંભાવિાઓિરે પણ આકાર આપવામાં આવી રહ્યફો છરે . 
શશષિણિાં ષિરેત્રમાં આઇઆઇ્ટહી ભવુિરેશ્વર, આઇઆઇએસઇઆર 
બહરામપરુ અિરે આઇઆઇએસ જ રેવી સસં્ાઓ સ્ાપવામાં 
આવી છરે . આપણરે ઓદિશાિા ઇતતહાસિરે, અહીંિી સસૃં્તતિરે, 
અહીંિા વાસત ુવભૈવિરે દેશ વવદેશ સધુી લઈિરે જવી છરે .” n

પ્રર્મ સ્વતંત્રતા સંગ્ામની િયૂવમકાપ્રર્મ સ્વતંત્રતા સંગ્ામની િયૂવમકા
આકર્ષક દદરયાદકનારો, દશ્ષનીય મંદદરો, મનોરમય 
પય્ષ્ટન સ્થળો ધરાવતું ઓદડશા લગભગ 2000 

વર્ષ જૂની ઐતતહાલસક અને ભવય સંસૃ્તતનો વારસો 
ધરાવે છે. ઓદડશા ઇતતહાસથી માંડીને વત્ષમાનમાં 

મહતવનું સ્થાન ધરાવે છે. તે ભગવાન જગન્ાથની 
ભૂતમ છે, તો સમ્ા્ટ અશોકનાં હૃદયમં બૌધ્ધ ધમ્ષનાં 
બીજ પણ અહીં જ રોપાયા. કોણાક્ષ ના સૂય્ષમંદદરથી 

માંડીને જગન્ાથ મંદદર, રસગુલલા અને ચચલ્ા 
સરોવર મા્ેટ ઓદડશા પ્વશ્વભરમાં જાણીતું છે. 

ઓદડશાને આપણે એક મહતવની ઘ્ટના મા્ેટ પણ 
જાણવું જોઇએ. વર્ષ 1817નો પાઇકા સશસ્ત્ર સંઘર્ષ.. 

વાસતવમાં, ભારતીય સવતંત્રતાના ઇતતહાસનો આ 
રિથમ સશસ્ત્ર સંઘર્ષ માનવામાં આવે છે..
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હહ
માચલપ્દેશિાં લસમલામાં 10 એવપ્લ, 1928િાં 
રફોજ જન્રેલા મરેજર ધિસસહ થાપા સરેિાિી 8 ગફોરખા 
રાઇફલ્સિી બ્ટાલલયિ સરેિામાં તિૈાત હતા. તરેઓ 
ઓગસ્ 1949માં 8મી ગફોરખા રાઇફલ્સમાં કતમશિ 

અધધકારી તરીકે જોિાયા હતા. કહેવાય છરે  કે િવરેમબર 1961માં ચીિિી 
વધી રહેલી આક્મકતાિા જવાબમાં ભારતરે મહતવિફો નિણ્મય લઈિરે 
ફફોરવિ્મ  પફોલલસીિરે લાગુ કરી. એ પછી ચીિ સાથરે જોિાયરેલી સરહદ 
પર મફો્ટાં પાયરે સરેિાિફો ખિકલફો કરવામાં આવયફો. સરેિાિરે મળરેલા 
નિદદેશ અંતગ્મત તતબરે્ટથી લિાખ તરફ આવતા દરેક માગ્મિરે સુરશષિત 
કરવાિફો હતફો. આ જ રીતરે, પેંગોંગ સરફોવરિા ઉતિર દકિારા પર ખુરિાક 
ફફો્ટ્મથી લઈિરે દશષિણમાં ચુશુલ સુધી સરેિાિી આ જ િીતત લાગુ રહહી. 
અિરેક િાિી મફો્ટહી પફોસ્ બિાવવામાં આવી. ભારતરે 1962માં ્ુધ્ધ 
પહેલાં લસદરજપૈ, લસદરજપૈ 1 અિરે લસદરજપૈ 2 એમ 
ત્રણ મહતવિી પફોસ્ તૈયાર કરી લીધી. 8મી ગફોરખા 
રાઇફલ્સિરે અહીં તિૈાત કરવામાં આવી. લસદરજપૈ 
1 પર મરેજર ધિસસહ થાપા કમાન્િ કરી રહ્યા હતા. 
તરેમિી પાસરે આશરે 28 જવાિ પફોઇન્ 303 રાઇફલ 
અિરે હળવાં વજિિી મશીિ ગિ સાથરે તૈિાત હતા. 20 
ઓક્ટફોબર, 1962િાં રફોજ ચીિી સરેિાએ હૂમલફો કયષો. 
ભારતિા જવાિફોએ બરે વાર ચીિી સરેિાિરે પછિા્ટ 
આપી. ત્રીજી વાર દુશમિરે મફો્ટહી સખં્યામાં અિરે ભારે 
શસ્ત્રફો સાથરે હૂમલફો કયષો. લગભગ અઢહી કલાક સુધી 
લસદરજપૈ પર મફો્ટયાર અિરે આર્્ટલરી ફાયરરગ થતી 

રહહી. બ્ટાલલયિ સાથરે પફોસ્િફો સંપક્મ  સંપૂણ્મપણરે કપાઈ ગયફો. મરેજર 
થાપા સાથરે ગફોરખા રાઇફલ્સિા બહાદુર સૈનિકફો લિતા રહ્યા. મરેજર 
થાપાિા કે્ટલાંક સાથી જવાિ શહહીદ થઈ ગયા. ગફોળહીઓ ખલાસ થઈ 
જતાં અંત સુધી તરેમણરે ખંજરથી ચીિી સરેિાિફો સામિફો કયષો અિરે બચરેલા 
સૈનિકફોનું મિફોબળ મજબૂત કરતા રહ્યા. તરેમણરે અિરેક ચીિી સૈનિકફોિરે 
મારી િાખ્યા. દરતમયાિ, ચીિી સરેિાએ તરેમિરે ઘરેરી લીધા અિરે ્ુદ્ધિા 
કેદી બિાવીિરે પફોતાિી સાથરે લઈ ગયા. ભારત સરકાર અિરે સરેિા એવું 
માિી બરે્ઠાં હતાં કે મરેજર થાપા શહહીદ થઈ ગયા છરે . ત્ાં સુધી કે તરેમિરે 
મરણફોપરાંત પરમવીર ચક્ આપવાિી ર્હેરાત પણ કરી દીધી. ્ ુધ્ધકેદી 
તરીકે તરેમણરે ખૂબ મુશકેલી વરે્ઠહી. પણ સુખિફો સૂરજ ઉગવાિફો બાકહી 
હતફો. જ રેલવાસ દરતમયાિ, એક ચીિી છફોકરા સાથરે તરેમિી તમત્રતા થઈ 
ગઈ. તરેઓ પફોતાિાં મિિી વાત એ છફોકરા સાથરે કરતા હતા. મરેજર થાપા 

્ુધ્ધમાં જવાિી તૈયારી કરતા હતા ત્ારે ઘરે તરેમિી પત્ી 
માતા બિવાિી હતી. એક દદવસ મરેજર થાપાએ પફોતાિા 
પદરવારિાં િામરે એક ધચઠ્હી લખીિરે પરેલાં છફોકરાિરે આપી 
દીધી. ધચઠ્હી વાંચીિરે પદરવારજિફોિી ખુશીિફો પાર િ 
રહ્યફો. તરેમણરે સરેિાિરે તાત્કાલલક ર્ણ કરી. તરેમિરે પાછા 
લાવવા સરકારી સતરે પ્યાસ કરવામાં આવયા અિરે 
10 મરે, 1963િાં રફોજ તરેઓ ભારત પાછા આવયા. 12 
મરેિાં રફોજ તરેઓ દહેરાદૂિ પફોતાિાં ઘરે પહોંચયા. તરેમિાં 
પરમવીર ચક્િી ર્હેરાતમાં ફેરફાર કરવામાં આવયફો. 
તરેઓ ભારતીય સરેિામાં લરેફ્ટિન્ પદે નિવૃત થયા. 5 
સપ્ેટમબર, 2005િાં રફોજ તરેમનું અવસાિ થ્ું. n

ભારતીય સેના શૌય્ષ, ઉત્સાહ, દેશ સેવાનું રિતીક છે. દેશ મા્ેટ 
કુરબાની આપવા અને દેશ મા્ેટ કંઇક કરી છૂ્ટવા તૈયાર સૈનનકોએ 
દેશ પર આવેલાં દરેક સંક્ટને સામી છાતીએ ઝીલ્ાં છે. સરહદ પર 
પ્વપદરત આબોહવામાં દેશની રષિા કરનાર આ જવાનોને ન જંદગીની 
દફકર ડગાવી શકી, ન પદરવારની ચચતા. આવા જ એક પરમવીર હતા 
મેજર ધનસસહ થાપા. 1962નાં ભારત-ચીન ્ુધ્ધમાં તેમની વીરતાએ 
ભારતીય સેનાની શૌય્ષગાથામાં નવું રિકરણ ઉમે્ુું. આજ ેપણ સરહદ 
પર એક ચોકી તેમનાં નામથી ઓળખાય છે..

મરેજર ્ધનશસંહ ર્ાપા

જન્મષઃ 10 એપ્રિલ, 1928 | મૃતુષઃ 5 સપટેબર, 2005

મરેજર ્ધનશસંહ ર્ાપાવ્યક્તિત્વ

ચીન સામરેના યુધ્ધમાં િીરતાપયૂિ્ણક 
લડનાર મરેજર ર્ાપાની િાૌય્ણગાર્ા

બ� વ�ર પછડ�ટ ખ�ધ� 
પછી દુશિન� પૂરી િ�િ�િથી 
િ�િની પ��સ્ટ પર હૂિલ�� 
િય�યો. ગ��ળીએ�� ખલ�સ 
થઈ ગઈ િ�� થ�પ� ખંજર 
લઈન� દુશિન�� પર િૂટી 
પડ્�



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 એપ્રિલ, 20228

કોઈ પણ દેશની રિગતતમાં નારી શક્તનો પણ સરખો હહસસો હોય છે, જનેી ભાગયે જ નોંધ લેવાય છે. 
નારીશક્ત મજબૂત હશે તો જ રાષ્ટ્ર  મજબૂત બનશે. એ્ટલે જ ભારતમાં નારી શક્તને પૂજવામાં આવે 
છે. ‘નવા ભારત'માં રિથમ વાર નારી શક્તને એ જગયા મળી છે, જનેી તે હકદાર છે. સમાજને નવી દદશા 

દશશાવી રહેલી કે્ટલીક મહહલાઓ નારી શક્તનું રિતતબબબ અને સશક્તકરણનું રિતીક છે. 8 માચ્ષ એ્ટલે કે 
આંતરરાષ્ટ્ર ીય મહહલા દદવસ નારી શક્તનાં સન્ાનનો દદવસ છે. ભારતના મક્કમ ઇરાદાની રિતીક સમાન 

આવી 29 મહહલાઓનું રાષ્ટ્રપતત રામનાથ કોવવદના હસત ેસન્ાન કરવામાં આવ્ંુ...

વવશ્વભરમાં દર વષગે 8 માચગે મહહલા દદવસ મિાવવામાં આવરે છરે . 
મહહલા દદવસ િામ જ સૂચવરે છરે  કે આ દદવસ મહહલાઓિરે સમર્પત 

છરે . આ વવશરેષ દદવસિરે મિાવવાિફો હેતુ એ મહહલાઓિી સફળતા, 
તરેમિાં જુસસા, તરેમિાં કાયષો અિરે રાષ્ટ્રિાં વવકાસમાં તરેમિાં પ્દાિિરે યાદ 
કરવાિફો છરે . આ પ્સંગરે રાષ્ટ્રપતત રામિાથ કફોવવદે રાષ્ટ્રપતત ભવિમાં 
એવી મહહલાઓિરે િારી શક્ત પુરસ્ાર અપ્મણ કયયા, જ રેમણરે સાંસૃ્તતક, 
રાજકહીય, સામાલજક, આર્થક સહહત અિરેક ષિરેત્રફોમાં મહતવપૂણ્મ કામગીરી 
કરી છરે . રાષ્ટ્રપતતએ મહહલાઓિા સશક્તકરણ મા્ેટ ઉતૃ્કષ્ટ સરેવાઓ 
આપિાર 29 મહહલાઓિરે પુરસ્ાર આપયા હતા. આ  અગાઉ, 7 માચ્મિાં 
રફોજ આ વવજ રેતાઓ સાથરે વાતચીત કરતાં વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ કહંુ 
હતું, સરકાર મહહલાઓિી સંભાવિાઓિરે મૂત્મ રૂપ આપવાિી દદશામાં કામ 
કરવા પ્તતબદ્ધ છરે  અિરે એવી િીતતઓ બિાવી રહહી છરે  જ રેિાં દ્ારા આવી 
સંભાવિાઓિરે ઓળખી શકાય. તરેમણરે કહંુ કે, “એ સુનિલચિત કરવું જરૂરી 
છરે  કે તમામ મહહલાઓ પદરવાર સંબંધધત નિણ્મય લરેવાિી પ્દક્યાઓિફો 
હહસસફો બિરે અિરે તરેમિાં આર્થક સશક્તકરણ દ્ારા જ તરે શક્ બિશરે.” 

કોઇ સાપ પકડવામાં કુશળ છે તો કોઇએ બીજાઓિે બચાવવા 
જીવ દાવ પર લગાવયો
આ વષગે આપવામાં આવરેલા િારી શક્ત સન્ાિમાં વષ્મ 2020 મા્ેટ 14 
પુરસ્ાર અિરે 2021 મા્ેટ 14 પુરસ્ારિફો સમાવરેશ થાય છરે . વયક્તઓ અિરે 
સંસ્ાઓ દ્ારા કરવામાં આવરેલા ઉલલરેખિીય યફોગદાિ મા્ેટ મહહલા અિરે 
બાળ વવકાસ મંત્રાલયિી પહેલ અંતગ્મત િારી શક્ત પુરસ્ાર આપવામાં 
આવરે છરે . સામાલજક જીવિમાં દ્રષ્ટાંત  સ્ાવપત કરિારી આવી કે્ટલીક 
મહહલાઓિી કહાિી અહીં રજૂ કરવામાં આવી છરે ..

નારી િક્તિનું નારી િક્તિનું 
સન્ાનસન્ાન

બાળપણથી જ પ્જ્ાચક્ષુ હ્ટફિી બરાિિફો જન્ ચરેન્ાઇમાં થયફો હતફો. 
પફોતાિી આ શારીદરક ખામીિરે તરેમણરે પફોતાિા વવકાસમાં અવરફોધક 
િ બિવા દીધી. બાળપણથી જ પાંચ ભારતીય ભાષાઓમાં 
બફોલિાર હ્ટફિીએ લફોકફોિરે તરેિાં વવષરે ર્ગૃત કરવાિફો નિધયાર કયષો. 
પ્જ્ાચક્ષુ ગ્રામીણ મહહલાઓિરે સશ્ત બિાવવા મા્ેટ તરેમણરે 
જ્ફોતતગ્મમય ફાઉન્િેશિ અિરે કેરળમાં મફોબાઇલ બલાઇન્િ સુ્લિી 
સ્ાપિા કરી. તરેમણરે 200થી વધુ પ્જ્ાચક્ષુ વયક્તઓિરે રિરેઇલ, 
કમપ્ુ્ટર સહહતિા કૌશલ્યમાં તાલીમ પૂરી પાિહી છરે .

રટફની બરાડઃ બાળપણર્ી જ 
પ્રજ્ાચકુ્ષ હારેિા છતા ંરહમત ન હાયાાં
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જમમ-ુકાશમીરિા કુલગામિી િસીરા અખતર વજૈ્ાનિક િથી અિરે 
વવજ્ાિમાં ઉચ્ શશષિણ પણ મરેળવ્ુ ંિથી. કુલગામિરે મહહલાઓિી 

સાષિરતાિી બાબતમાં પછાત લજલલફો માિવામાં આવરે છરે . તરે આ 
લજલલાિા કિીપફોરામાં રહે છરે . બરે દીકરીઓિી માતા િસીરા છરેલલાં 
કે્ટલાંક વષષોથી પ્દૂષણ નિયંત્રણ બફોિ્મમાં કામ કરી રહ્યાં છરે , પણ 
પલાસ્સ્ક પ્દૂષણ દૂર કરવા મા્ેટ શુ ંકરી શકાય તરે મા્ેટ તરેણરે 21-
22 વષ્મ પહેલાં જ મંથિ શરૂ કરી દીધુ ંહતુ.ં 14 વષ્મ પહેલાં તરેમિરે 
સફળતા મળહી. તરે વવવવધ પ્કારિી ચીજોિરે પલાસ્સ્ક પર િાખીિરે 

સળગાવતી હતાં. એક દદવસ પલાસ્સ્કિરે સળગાવ્ંુ તફો તરે રાખ થઈ 
ગ્ંુ. આ ફફોમ્ુ્મલા દ્ારા હવરે તરે પફોલલથીિિરે રાખમાં બદલી િાંખરે છરે , 

જ રેિાથી પફોલલથીિ બાયફોદિગ્રરેિેબલ થઈ ર્ય છરે.

‘િાઉિ લસન્િ્ર ફોમ’ એક એવી મસ્તત છરે જ રેમાં બાળક માિલસક 
અિરે શારીદરક વવકારફો સામરે ઝઝૂમરે છરે . આ બબમારીથી બાળકિા 
શારીદરક વવકાસમાં વવલબં થાય છરે , ચહેરાિાં ફહીચસ્મ બદલાઈ 
ર્ય છરે અિરે બૌધ્ધ્ધક વવકાસ મદં પિહી ર્ય છરે. જો કે આ બબમારી 
છતાં સાયલીએ હહમત િ હારી. સાયલી કરથક નતૃ્ાંગિા છરે  અિરે 
તરેિરે ભારત તથા વવદેશફોમા પણ ઓળખ મળહી છરે . ‘િાઉિ લસન્િ્ર ફોમ’ 
સાથરે જન્રેલી સાયલીએ િવ વષ્મિી ઉંમરમાં જ તમામ અવરફોધફો 
છતાં કરથક શીખવાનુ ંશરૂ કરી દીધંુ હતુ.ં ત્ારથી તરેમણરે 100થી 
વધ ુનૃત્ કાય્મક્મફોમાં પ્દશ્મિ ક્ુું છરે . તરેમિરે ગલફોબલ ઓલલમમપયાિ 
િાનસ કફોમમપહ્ટશિમાં કાંસય પદક મળયફો હતફો. તરેઓ ‘િાઉિ 
લસન્િ્ર ફોમ’થી પીદિત લગભગ 50 બાળકફોિરે નતૃ્ પણ શીખવાિે છરે .

નસીરા ઓખ્તર
જરેમની જડી બુટ્ી પારેલલર્ીનનરે 

રાખ બનાિી દરે છરે

સાયલી નંદરકિારેર
‘ડાઉન શસન્ડારેમ’ હારેિા છતાં 
પણ મક્કમ મનારેબળ

નિવતૃ્તિ રાય ઇન્રેલ ઇત્ન્િયાિાં કન્્ર હી હેિ છરે . ઇન્રેલ વવશ્વિી સૌથી મફો્ટહી કમપ્્ુટર ધચપ 
કંપિીઓમાંિી એક છરે. વવશ્વભરમાં મફો્ટા ભાગિાં કમપ્ુ્ટર ઇન્રેલિી ધચપથી ચાલરે છરે . 
નિવતૃ્તિએ એવી સરેમી કન્િક્ટર ચીપ તયૈાર કરી છરે , જ રેમાં ઊર્્મિફો ઘણફો ઓછફો વપરાશ 
થાય છરે . રાયરે ગ્રામીણ ષિરેત્રફોમાં ઇન્રિરે્ટ કિરેમક્ટવવ્ટહીિા સફોલ્શુિ પર પણ કામ ક્ુું છરે , 
જ રેિાં દ્ારા જ્ાં પણ વીજળહી છરે  ત્ાં તરેિાં તાર દ્ારા ગામિાં સધુી સસતામાં િે્ટા પહોંચાિહી 
શકાય છરે . ઇન્રેલ તરેિરે શક્ બિાવવા મા્ેટ પાયલ્ટ પ્ફોજ રેક્ટ પર કામ કરી રહહી છરે .

લનિૃત્તિ રાય 
િીજળીના તારર્ી ઇન્ટરનરેટ 

પહાંચાડિાની પહરે લ

નારી િક્તિ સન્ાનમરહલા રદિસ 
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જમમુ કાશમીરમાં રહેતાં સંધયા દદવયાંગ છરે  અિરે કફોઈિા સહારા 
વગર ચાલી શકતાં િથી. તરેમિફો માત્ર જમણફો હાથ જ કામ કરે 

છરે . તરેમ છતાં આત્મવવશ્વાસ અિરે ધગશથી તરેમણરે એમકફોમ 
સુધીિફો અભયાસ કયષો અિરે હાલમાં સરકારી િફોકરી કરે છરે . 

િફોકરીમાંથી જ રે પૈસા મળરે  છરે , તરેમાંથી તરે જમમુ ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ 
ઓફ જિરલ એજ્ુકેશિ એન્િ દરહેબબલલ્ેટશિ (JIGAR) 

ચલાવી રહ્યાં છરે . ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટમાં હાલમાં 75 બાળકફો ધફોરણા 
11 સુધીિફો અભયાસ કરી રહ્યા છરે . સંધયા જ્ારે ભણતાં હતાં 

ત્ારે લગભગ 20 વષ્મ સુધી ઘરમાં જ નિઃસહાય ગરીબ 
બાળકફોિરે ભણાવયાં. તરેઓ ઝંૂપિપટ્ીિા બાળકફો ઉપરાંત 
દદવયાંગ બાળકફોિરે પણ મદદ કરવા હંમરેશા તતપર રહે છરે .

રાધધકા કેરળિાં કફોિુિગલલુરિાં રહેવાસી છરે . 27 ઓક્ટફોબર, 
2021િી વાત છરે . તાતમલિાિુિા િાગાપટ્ીિમિા સમદુ્રમાં કેપ્ટિ 
રાધધકા મરેિિ 21827 ્ટિિા ઓઇલ ્ેટન્કર જહાજ સવુણ્મ સવરાજિરે 
ચલાવી રહ્યાં હતાં. ભારે વરસાદ ચાલુ હતફો અિરે હવાિી ગતત પણ 
60 િફોહ્ટકલ માઇલ પ્તત કલાક હતી. આ્ટલુ ંતફોતતગ જહાજ 
સમદુ્રમાં રમકિાંિી જ રેમ હાલકિફોલક થતુ ંહતુ.ં બરે વાર જહાજનંુ 
લગંર ત્ૂટહી ગ્ંુ હતંુ. સતત બરે દદવસ સધુી આવી મસ્તત રહહી. 29 
ઓક્ટફોબરિાં રફોજ હવામાિ વવભાગરે કહુ ંકે શ્રીલકંામાં તફોફાિ 
‘િીલમ’ સર્્્મ ુ ંછરે . જહાજ ફસાઇ જશરે એમ લાગતુ ંહતુ ંત્ારે કેપ્ટિરે 
સમયસૂચકતા વાપરીિરે જહાજિરે કૃષણાપટ્િમ તરફ વાળ્ુ ંઅિરે 
તરેિરે સલામત રીતરે લાંગ્ુું. આ જ રીતરે તરેમણરે એક વાર બગંાળિા 
અખાતમાં કાકહીિાિા (આંધ્રપ્દેશ)માં 15થી 50 વષ્મિી વયિા સાત 
માછીમારફોિ પણ તફોફાિમાંથી બચાવયા હતા.

સંધ્ા ઘર
રદવ્યાંગારેની સરેિા જ જરેમનાં 

જીિનનું ધ્રેય બની ગયું

રાવ્ધકા મરેનન
પ્રર્મ મચ્ણન્ટ નરેિી કરેપ્ટન

ભારતમાં િારી ચરેતિાએ આઝાદીિા આંદફોલિમાં પણ દેશમાં 
સવતંત્રતાિી જવાળાિરે પ્જવલલત રાખી, તફો સામાલજક ઉત્ાિથી 
માંિહીિરે આદ્ાત્ત્મક, ઔદ્ફોત્ગક, ્ેટકિફોલફોજી સહહતિાં દરેક ષિરેત્રમાં 
પફોતાનું યફોગદાિ આપ્ું છરે . એ્ટલાં મા્ેટ, હવરે કેન્દ્ર સરકારિી 
મફો્ટા ભાગિી િીતતઓમાં મહહલાઓિરે પ્ાથતમકતા આપવામાં 
આવી રહહી છરે . જિધિથી માંિહીિરે પ્ધાિમંત્રી આવાસ યફોજિા, 
સ્રે ન્િઅપ ઇત્ન્િયા, મુદ્રા યફોજિા, સ્ા્ટ્મઅપ ઇત્ન્િયા, ઉજજવલા 
યફોજિા, સુકન્યા સમૃધ્ધ્ધ, મહહલા સવસહાયતા જૂથ, સવચ્ ભારત 

અભભયાિ જ રેવી યફોજિાઓ મહહલા સશક્તકરણિી દદશામાં 
મહતવિી સાબબત થઈ છરે . મહહલા દદવસ પર કચ્માં એક સંમરેલિિરે 
સંબફોધધત કરતાં વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ કહંુ, “આપણરે ક્ારેક 
ક્ારેક કહેતા હફોઇએ છીએ કે, િારી તુ િારાયણી. પણ આપણરે 
બીજી એક વાત પણ સાંભળહી હશરે. આપણરે ત્ાં કહેવાય છરે  કે 
‘િર કરણી કરે તફો િારાયણ હફો ર્યરે’. મતલબ કે િરિરે િારાયણ 
બિવા મા્ેટ કંઇક કરવું પિશરે. પણ િારી મા્ેટ કહેવા્ું છરે  કે િારી 
તુ િારાયણી. જૂઓ આ કે્ટલફો મફો્ટફો ફક્મ  છરે .”   n

િડાપ્ર્ધાનરે ‘નારી તુ નારાયણી’ના મંત્રનારે પુનરારેચ્ાર કયાષો

નારી િક્તિ સન્ાનમરહલા રદિસ 
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n નિણ્યષઃ કેનદ્રરીય મંત્રીમંડળે ભારત સરકાર અિે પ્વશ્વ 
આરોગય સંસ્થા (WHO) વચ્ે યજમાિ દેશ કરાર પર 
હસતાક્ષર સાથે જામિગર (ગુજરાત)માં ડબલ્ુએચઓ 
ગલોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રે દડશિલ મેદડલસિ (WHOGCTM)
િી સ્થાપિાિે મંજૂરી આપી દીધી છે.

n અસરષઃ આ્ુષ મંત્રાલય અંતગ્મત ર્મિગરમાં 
WHOGCTMિી સ્ાપિા કરવામાં આવશરે. પરંપરાગત 
ધચદકત્સા મા્ેટ વવશ્વનું આ પ્થમ અિરે એક માત્ર આઉ્ટપફોસ્રેિ 
વૈત્શ્વક કેન્દ્ર હશરે. તરેિાથી, આ્ુષ પ્ણાલલઓિરે વવશ્વભરમાં 
સ્ાવપત કરવામાં, પરંપરાગત સારવાર સંબંધધત વૈત્શ્વક 
આરફોગય કેસફોમાં િરેતૃતવ પ્દાિ કરવામાં, પરંપરાગત 
સારવારિી ગુણવતિા, સલામતી અિરે અસરકારકતા, પહોંચ 
અિરે તક્મ સંગત ઉપયફોગિરે સુનિલચિત કરવામાં અિરે લરે્ેટસ્ 
્ેટકિફોલફોજી ષિરેત્રફોમાં માપદંિ વવક્ાવવામાં મદદ મળશરે. 
આ ઉપરાંત, તરેિાથી વવશશષ્ટ ષિમતા નિમયાણ અિરે તાલીમ 
કાય્મક્મ વવક્ક્ત કરવામાં પણ મદદ મળશરે. આ કેન્દ્રિી 
સ્ાપિા મા્ેટ પ્વૃત્તિઓનું સંકલિ, અમલ અિરે દેખરેખ 
મા્ેટ સં્ુ્ત કાય્મબળ (જ રે્ટહીએફ)િી રચિા કરવામાં આવી 
છરે . જ રે્ટહીએફમાં ભારત સરકાર, ભારતનું સ્ાયી તમશિ, 
જીનિવા અિરે વવશ્વ આરફોગય સંસ્ાિા પ્તતનિધધઓિફો 
સમાવરેશ કરવામાં આવયફો છરે .

n નિણ્યષઃ કેનદ્ર સરકારિી સંપણૂ્ માલલકી સાથે િેશિલ 
લેનડ મોિેટાઇઝેશિ કોપષોરેશિ (NLMC)િી રચિા 

કરવાિી મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જિેી રિાથતમક 
અધધકૃત શેર મૂડી રૂ. 5,000 કરોડ અિે પેઇડ અપ શેર 
મૂડી રૂ. 150 કરોડ હશે. NLMC કેનદ્રરીય જાહેર એકમો 
(CPSE) િી માલલકીિી વધારાિી જમીિ અિે બબલડીંગોનું 
મોિેટાઇઝેશિ કરશે. 

n અસરષઃ હાલમાં, CPSE પાસરે મફો્ટહી માત્રામાં બબિઉપયફોગી, 
આંશશક ઉપયફોગ ધરાવતી જમીિ અિરે સંપત્તિ ઉપલબ્ધ 
છરે .  બંધ થવાિરે આરે આવરેલી અથવા વ્ૂહાત્મક શરેરવરેચાણ 
કરવાિી તૈયારી કરી રહેલા ર્હેર એકમફોિાં મૂલ્ય 
નિધયારણ મા્ેટ આ વધારાિી જમીિ અિરે િફોિ-કફોર એસરે્ટ્ટસ 
મહતવપૂણ્મ છરે . NLMC આ એસરે્ટનું મફોિરે્ટાઇઝરેશિ કરશરે 
અિરે આ પ્દક્યામાં મદદ કરશરે. આંશશક ઉપયફોગ ધરાવતી 
આ એસરે્ટિાં ઉતપાદિ આધાદરત ઉપયફોગથી ખાિગી 
ષિરેત્રિાં રફોકાણિરે પ્ફોત્સાહિ મળશરે, સ્ાનિક અથ્મતંત્રમાં 
ઝિપ આવશરે અિરે આર્થક તથા સામાલજક માળખા મા્ેટ 
િાણાંકહીય સંસાધિફો પ્ાપત થશરે. NLMCિરે બંધ થઈ ગયરેલાં 
કેન્દ્રવીય એકમફો, વ્ૂહાત્મક શરેરવરેચાણિી પ્દક્યા કરી રહેલાં 
સરકારિી માલલકહીિાં એકમફોિી વધારાિી જમીિ અિરે 
તરેમિાં બબલ્ડિગસિી માલલકહી મરેળવશરે, તરેનું મરેિરેજમરેન્ કરશરે 
અિરે મફોિરે્ટાઇઝરેશિ કરશરે. આિાથી કેન્દ્રવીય ર્હેર એકમફોિરે 
બંધ કરવાિી પ્દક્યામાં ઝિપ આવશરે અિરે સરકારિી 
માલલકહીિા ર્હેર એકમફોમાં શરેરવરેચાણિી પ્દક્યા સરળ 
થઈ જશરે. n

પરંપરાગત મરેરડકલ સારિારના 
િૌલશ્વક કરેનદ્રની રચનાનરે મંજયૂ રી

પરંપરાગત સારવાર એ મદેડકલ હેલ્થકેર લસસ્ટમનો મહતવનો સતભં છે. સારં આરોગય અન ેતદુંરસતી જાળવી રાખવામાં 
ત ેમહતવની ભૂતમકા ભજવ ેછે. એ્ટલાં મા્ેટ જ કેન્દ્રીય મતં્રીમંડળે ડબલ્એુચઓ ગલોબલ સને્ટર ફોર ્ટ્ર ેદડશનલ મદેડલસન 

(WHOGCTM)ની સ્થાપનાન ેમજૂંરી આપી દીધી છે. આ ઉપરાંત, ખાનગી ષિતે્રમાં રોકાણ અન ેસ્થાનનક અથ્ષતંત્રન ેરિોત્સાહન 
આપવા મા્ેટ વણવપરાયલેી અન ેઆકં્શક ઉપયોગ થતી હોય તવેી સરકારી સપંત્તિઓના મોન્ેટાઇઝેશનમાંથી કમાણી કરવા 

મા્ેટ નેશનલ લને્ડ મોન્ેટાઇઝેશન કોપપોરેશન (NLMC)ન ેએસપીવી તરીકે રચવાની પણ મંજૂરી મળી...

કરે શબનરેટના લનણ્ણયારે
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સુખદ ઓનરે સલામત યાત્રા 
માટરે રરેલિરેનરે મળું ‘કિચ’

ભારતીય રેલ રિવાસીઓ મા્ેટ સુગમ 
પદરવહનની સાથે સાથે તેમની સલામતીનું 

પણ પ્વશેર ધયાન રાખે છે. રેલવે તંત્ર દ્ારા 
આધુનનકીકરણ પર ભાર મૂકવામાં આવી 

રહ્ો છે, તો બીજ બાજુ સુરષિા રિણાલલ 
પણ સતત પ્વક્ાવવામાં આવી રહી છે. 
આ રિદરિયા અંતગ્ષત રેલવે મંત્રી અત્શ્વની 

વૈષણવે કવચ રિણાલલનાં પરીષિણનું 
નનરીષિણ ક્ુ્ષ, જ ે્ટ્ર ેનોના સંચાલનમાં 

સલામતીને રિોત્સાહન આપવા મા્ેટની 
સવદેશી સવયંચાલલત ્ટ્રેન સલામતી 

રિણાલલ છે. આ રિણાલલથી રેલવે રિવાસ 
આનંદદાયક બનશે એ્ટલું જ નહીં 

સલામત પણ બનશે.

એ
ક સમય હતફો જ્ારે આપણિરે વારંવાર ્ટ્ર ેિ દુઘ્મ્ટિાઓિાં 
સમાચાર સાંભળવા મળતા હતા. હવરે 'કવચ' દ્ારા સલામતીિી 
દદશામાં સૌથી નિણયાયક અિરે મહતવપણૂ્મ પગલું લરેવામાં આવ્ંુ 

છરે . દેશમાં જ વવક્ાવવામાં આવરેલી આ એવી પ્ણાલલ છરે , જ રેિાં દ્ારા બરે 
્ટ્ર ેિ સામ સામરે આવી ર્ય તફો ર્તરે જ રફોકાઈ ર્ય છરે . 4 માચ્મિાં રફોજ 
આ ઐતતહાલસક પ્ણાલલનું પરીષિણ કરવામાં આવ્ંુ અિરે તરે દરતમયાિ 
રેલવરે મંત્રી અત્શ્વિી વૈષણવ પફોતરે આ સવયંસંચાલલત એમન્જિમાં સવાર 
હતા. આ એમન્જિ ગલુલાગુિાથી ધચ્ટત્ગડ્ા તરફ જઈ રહું હતું. રેલવરે 
બફોિ્મિા અધયષિ અિરે સીઇઓ વી કે વત્રપા્ઠહી આ એમન્જિમાં સવાર હતા. 
પરીષિણ દરતમયાિ બિંરે એમન્જિ સામ સામરે આવી ગયા અિરે અથિામણિી 
મસ્તત ઉદભવી. જો કે, ‘કવચ' પ્ણાલલએ સવસંચાલલત રિરેરકગ લસસ્મિફો 
ઉપયફોગ શરૂ કયષો અિરે એમન્જિફોિરે 380 મી્ટરિા અંતરે જ રફોકહી દીધા. આ 
ઉપરાંત, રેિ લસગ્નલ પાર કરવાનું પરીષિણ પણ કરવામાં આવ્ંુ. જો કે, 
એમન્જિરે રેિ લસગ્નલ પાર િ ક્ુું કારણ કે ‘કવચ'એ ઓ્ટફોમરેહ્ટક રિરેક લગાવી 
દીધી હતી. દેશિા ઉદ્ફોગિા સહયફોગથી દરસચ્મ, દિઝાઇિ એન્િ સ્ાન્િિ્ટઝ્મ 
ઓગગેિાઇઝરેશિ (RDSO) દ્ારા કવચ વવક્ાવવામાં આવ્ંુ છરે . 

સલામત િારતીય રરેલરાષ્ટ્ર
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કિચનરે કારણરે ટ્રેન 
નહીં ઓર્ડાય
n  ્ટ્રેિ ્ટક્કર સુરષિા પ્ણાલલમાં બરે ્ટ્ર ેિ વવપરીત 

દદશામાંથી એક બીર્િી સામરે આવી રહહી 
હફોય તફો, તરેમિી ગતત ગમરે તરે્ટલી વધુ હફોય તફો 
પણ ‘કવચ‘િરે કારણરે બંિરે ્ટ્ર ેિ એકબીર્ સાથરે 
અથિાશરે િહીં.

n  વષ્મ 2022િાં કેન્દ્રવીય બજ રે્ટમાં પણ કવચ 
્ેટકિફોલફોજી અંગરેિી ર્હેરાત થઈ હતી. તરેમાં 
જણાવવામાં આવ્ું હતું કે, 2022-23માં દેશી, 
વવશ્વ સતરીય ્ેટકિફોલફોજી અિરે ષિમતા વૃધ્ધ્ધ 
કવચ અંતગ્મત રેલ માગ્મ િરે્ટવક્મ માં 2000 
દકલફોમી્ટરિફો ઉમરેરફો કરવામાં આવશરે. 

n  ભવવષયમાં લગભગ 34,000 દકલફોમી્ટર 
િરે્ટવક્મ િરે કવચ અંતગ્મત આવરી લરેવામાં 
આવશરે. કવચ સૌથી સસતી, સંપૂણ્મ સુરષિા 
સતર 4 (SIL-4) પ્માણણત ્ેટકિફોલફોજીમાંિી 
એક છરે . આ ઉપરાંત, તરેિાથી રેલવરે મા્ેટ 
સવદેશી ્ેટકિફોલફોજીિાં નિકાસિફો માગ્મ પણ 
મફોકળફો થયફો છરે .

કિચની વિિરેષતાઓારે
n  જોખમમાં લસગ્નલ પાર થતું રફોકવું

n  િ્ર ાઇવર મશીિ ઇન્રફેસ (DMI), લફોકફો 
પાયલ્ટ ઓપરેશિ કમ ઇત્ન્િકેશિ 
પરેિલ (LPOCIP)માં લસગ્નલિી 
મસ્તત દશયાવવાિી સાથરે સાથરે ્ટ્ર ેિિી 
અવરજવરનું સતત અપિે્ટ.

n  ઓવર સસપરિગિરે રફોકવા મા્ેટ 
સવયંસંચાલલત રિરેક લગાવવી. ફા્ટક પાસરે 
પહોંચતા જ સવયંસંચાલલત રીતરે સી્ટહી 
વાગવા લાગશરે. 

n  કામ કરી રહેલી કવચ પ્ણાલલથી 
સજજ બરે એમન્જિફો વચ્રે અથિામણ 
રફોકાશરે. ક્ટફોક્ટહીિી મસ્તત દરતમયાિ 
એસઓએસ સંદેશ. િરે્ટવક્મ  મફોનિ્ટર 
લસસ્મ દ્ારા ્ટ્ર ેિિી અવરજવર પર 
સરેન્્રલાઇઝ મફોનિ્ટરીંગ. n

િડાપ્ર્ધાનરે પયૂણરેનરે બરે મરેટ્ારેની િરેટ ઓાપી
વષ્મ 2014 સુધી માત્ર દદલ્હી-એિસીઆરમાં જ મરે્ટ્ર ફોિફો વયાપક ફેલાવફો 
થયફો હતફો. બાકહી એકાદ બરે શહેરફોમાં મરે્ટ્ર ફો સરેવા શરૂ થઈ હતી, પણ આજરે 
દેશિાં બરે િઝિથી વધુ શહેરફોમાં મરે્ટ્ર ફો શરૂ થઈ ચૂકહી છરે  અથવા તફો ્ંૂટક 
સમયમાં ચાલુ કરવાિી યફોજિા છરે . તરેમાં મહારાષ્ટ્રિફો પણ સમાવરેશ થાય 
છરે . મુંબઇ, પૂણરે-વપપરી, ચચચવિ, થાણા, િાગપુર જ રેવા વવવવધ શહેરફોમાં 
ખૂબ ઝિપથી મરે્ટ્ર ફો િરે્ટવક્મ નું વવસતરણ થઈ રહંુ છરે . વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર 
મફોદીએ 24 દિસરેમબર, 2016િાં રફોજ પૂણરે મરે્ટ્ર ફો પ્ફોજ રેક્ટનું શશલારફોપણ 
ક્ુું હતું. આિાથી પૂણરેમાં અવરજવર સરળ કરવું સરળ બિશરે. પ્દૂષણ 
અિરે ર્મમાંથી રાહત મળશરે અિરે પૂણરેિાં લફોકફોનું જીવિ સરળ બિશરે. 
આ પ્ફોજ રેક્ટ પૂણરેમાં શહેરી અવરજવર મા્ેટ વવશ્વ સતરીય પ્ાથતમક 
સુવવધા આપવાિફો પ્યાસ છરે . આ સમગ્ર પ્ફોજ રેક્ટ રૂ. 11,400 કરફોિથી 
વધુિાં ખચગે બિાવવામાં આવી રહ્યફો છરે . વિાપ્ધાિરે કુલ 32.2 દકલફોમી્ટર 
પૂણરે મરે્ટ્ર ફો રેલ પ્ફોજ રેક્ટિાં 12 દકલફોમી્ટર સરેક્શિનું ઉદઘા્ટિ ક્ુું અિરે 
ગરવારે મરે્ટ્ર ફો સ્રેશિ પર એક્ઝબબશિનું ઉદઘા્ટિ અિરે નિરીષિણ પણ 
ક્ુું. તરેમણરે ત્ાંથી આિંદિગર મરે્ટ્ર ફો સ્રેશિ સુધી મરે્ટ્ર ફોમાં સવારી કરી 
અિરે બાળકફો સાથરે વાતચીત પણ કરી. આ દરતમયાિ, તરેમણરે હ્ટદક્ટ 
પણ ખરીદી. આ પ્સંગરે વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ પીએમ-ગતતશક્ત 
િરેશિલ માસ્ર પલાિિફો ઉલલરેખ કરતાં કહું, “આજિા ઝિપથી વૃધ્ધ્ધ 
કરી રહેલા ભારતમાં આપણરે સપીિ અિરે સ્રેલ પર પણ ધયાિ આપવાનું 
છરે . એ્ટલરે અમારી સરકારે પીએમ ગતતશક્ત િરેશિલ માસ્ર પલાિ 
તૈયાર કયષો છરે .”  પૂણરે મરે્ટ્ર ફોિા સંચાલિ મા્ેટ સફોલર પાવરિફો પણ મફો્ટા 
પાયરે ઉપયફોગ થઈ રહ્યફો છરે . તરેિાંથી દર વષગે લગભગ 25,000 ્ટિ કાબ્મિ 
િાયફોક્ાઇિનું ઉત્સજ્મિ રફોકાશરે.

એ� િ�રં સ�ૌભ�ગય છ�  િ�  પૂણ� િ�ટ��ન� નશલ�ન્�સ 
િ�ટ� િિ� િન� બ��લ�વ�� હિ�� એન� હવ� લ��િ�પ્ષણ 
િ�ટ� પણ િન� િિ એ�પી છ� . એ�િ�ં એ� સંદ�શ 
પણ છ�  િ�  સિયસર ય��જન�એ��ન� પૂરી િરી 
શિ�ય િ�િ છ� .
-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન
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યુક્રેનમાં ફસાયરેલા િારતીયારેનું સ્વદરેિાગમન

રાષ્ટ્ર િક્તિનું પ્રવતશબંબ

િારતીયારેનરે બચાિિાની ઝયૂં બરેિકિર સારેરી
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પ્વશ્વમાં ગમે ત્ાં રહેતો ભારતીય ‘રાષ્ટ્ર દૂત’ સમાન હોય છે. નવા ભારતનાં આ અભભગમને કારણે સરકારે 
દરેક આપત્તિ, દરેક સમસયામાં ભારતીયોને બચાવયા છે અને સંક્ટ સમયમાં તેમને રાહત અને મદદ પૂરાં 
પાડ્ાં છે. રક્શયા-્ુરેિન ્ુધ્ધ દરતમયાન ભારતીયોને સલામત રીતે સવદેશ પાછા લાવવા મા્ેટ ચલાવવામાં 
આવેલા ‘ઓપરેશન ગંગા’ તમશને પ્વશ્વને ભારતની તાકાતનો પદરચય કરાવયો હતો, જનેી પાછળ છેલલાં 
કે્ટલાંક વરપોમાં ભારતની નીતતમાં આરિમકતા સાથે આત્મનનભ્ષરતાનો જુસસો જવાબદાર છે. અગાઉની 
રષિણાત્મક અને અવલંબનની માનલસકતાને છોડીને દરેક મુશકેલીમાં પ્વશ્વને ભારતની તાકાતનો પદરચય 
આપવામાં આવયો છે. છેલલાં કે્ટલાંક વરપોમાં કોપ્વડ દરતમયાન લોકડાઉન હોય કે અફઘાનનસતાન, નેપાળ, 
સુદાન, યમન અને ઇન્ડોનકે્શયા જવેા દેશોમાં જ્ારે પણ કોઇ સંક્ટ આવ્ું છે અથવા તો ભારતીયોને 
મદદની જરૂર પડી છે ત્ારે આવા અનેક અભભયાનો દ્ારા ભારત સરકારે લોકોને બચાવયા છે અને પ્વશ્વમાં 
ભારતની વધતી તાકાતનો અહેસાસ કરાવયો છે....
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બસરો પિ તતિંગરો જોઇને કરોઇએ બસને ચેકકગ માટરે િરોકી નહીં ત્ાિરે અમને 
ભાિતના તતિંગાની તાકાત જોવા મળી. ભાિત સિકાિનાં પ્રયાસરોથી યુક્રેનમાં 

ભાિતના િાજદૂત અને ત્ાંની સિકાિ અમને ભાિત સલામત મરોકલવાનરો પ્રયાસ 
કિી િહી હતી. એિપરોટ્ણ  સુધી લાવવા માટરે બસરોમાં ભાિતનરો ઝંડરો લગાવવામાં 

આવયરો. ઝંડરો જોઇને ત્ાંની સેના પણ બસને ચેકકગ માટરે િરોકતી નહરોતી.
કશશશ શમશા અિે ઓશશમા (્ુકે્િથી લસમલા પહોંચેલી પ્વદ્ાથથીિીઓ)

અમે લરોકરો ભાિત પાછા જવાની આશા ગુમાવી ચૂક્ાં હતા. પણ ભાિત 
સિકાિની મદદથી અમે પાછા આવી શક્ા. ક્ાંય કરોઇ પણ મુશકરેલી ન પડી. 
થેંક્ુ મરોદી સિ. ભગવાન બાદ ઘિમાં કરોઇનું નામ લેવા્ું હ્ું તરો એ મરોદીજીનું નામ 
હ્ંુ. બધાંને વવશ્ાસ હતરો કરે  મરોદીજી બચાવી લેશે. જ ેસમયે અમાિા માતા-વપતા 
કંઇક કિવા સક્મ નહરોતા ત્ાિરે તમે અમને બચાવયા.

યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભાિતીય 
વવદ્ાથથીઓ માટરે  ચલાવવામાં 

આવેલા ઓપિરેશન ગંગા અંતગ્ણત 
ભાિત પિત ફિરેલી આગ્રાની વવદ્ાથથીની 
સાક્ી સસહનું પણ કહરેવું છે કરે , “તતરંગાનું 
શું મહતવ છે એ અમિે ્ુકે્િમાં ખબર 

પડી. ત્ાં તતરંગો ભારતીયોિી 
ઢાલ બન્ો છે.” 

અમે ડિી ગયા હતા પણ ભાિત 
સિકાિની મદદથી સલામત પાછા 
આવી ગયા. અમને તતિંગાનું 
મૂલ્ય સમજાયું છે. આ સ્થિતતમાં 
માત્ર ભાિત સિકાિ જ મદદ કિી 
િહી છે. અમાિા દસતાવેજ બહુ 
ઝડપથી વેિીફાય થયા, જ્ાિરે 
બાકીના દરેશરોનાં વવદ્ાથથીઓના 
દસતાવેજ તરો વેરિફાય પણ 
નહરોતા થઈ શકતા.

24 ફરેબ્ુઆિીનાં િરોજ યુક્રેન પિ 
િવ્શયાનરો હૂમલરો થયરો ત્ાિરે 
લાગયું કરે  અમે ભાિત નહીં 
આવી શકીએ. અમે મૃત્ુને 
નજીકથી જોયું. મને ગવ્ણ છે કરે  હંુ 
ભાિતવાસી છંુ, તતિંગા પિ ગવ્ણ 
છે. અમને કહરેવામાં આવયું હ્ું 
કરે  તમે તમાિી બસરો પિ તતિંગરો 
લગાવી દરો, કરોઇ િવ્શયન સૈનનક 
તમને હાથ પણ નહીં લગાવે.

એક વવદ્ાથથી હરેમંત પૌડવાલ 
કહરે  છે, અમે સરહદ પાર કરી તો 
ભારતિો ઝંડો દેખાયો, એ પછી 
અમે દરલેક્સ થઈ ગયા. આપણા 

દૂતાવાસિા અધધકારીઓ તતરંગાિી 
સાથે હતા, જ ેઅમારા માટે 

રાહતિી પળ હતી.

વતરંગાનું મહત્વ ઓમનરે યુક્રેનમાં સમજયું
યુક્�નથી સ્વદ�શ સલ�િિ પ�છ� ફર�લ� ભ�રિીય��ની િહ�ની

-્ુકે્િથી આવેલા બે પ્વદ્ાથથીઓ
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અમને મફતમાં ઘર સુધી 
પહોંચાડવામાં આવયા. 
ખાણી-પીણીથી માંડીને ઘર 
સુધી પહોંચયા ત્ાં સુધી 
અમારે કોઇ ખચ્ષ નથી થયો. 
અમે રોમાનનયામાં માઇનસ 
5 દડગ્ી તાપમાનમાં કેમપમાં 
રહ્ા અને પછી સવદેશ પરત 
ફયશા. કેમપમાં પણ બહુ જ 
સરસ વયવસ્થા હતી.

હંુ અસ્ા શફીક, પાકકસ્ાનની 
રહેવાસી છંુ. આ મુશકેલ સમયમાં 
મને યુકે્નથી મારા ઘરે પાછી 
લાવવામાં ભાર્ીય દયૂ્ાવાસે મદદ 
કરી અને અમે યુકે્નથી અહીં પહોંચી 
શક્ા. હંુ ભાર્ના વડિાપ્રધાન નરે્દ્ર 
મોદીનો પણ આભાર માનું છંુ, જમેની 
મદદથી અમે પાછા આવી શક્ા.
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ભા રતીયફો મા્ેટ આ ગૌરવિી વાત છરે અિરે 
ગવ્મથી છાતી ફુલાવવાિફો અહેસાસ. 
્કેુ્િ સકં્ટ વચ્રે ભારતરે પફોતાિા 
િાગદરકફોિરે લાવવા મા્ેટ ્ ધુ્ધ સતર પર 

‘ઓપરેશિ ગંગા’ ચલાવ્ંુ. સવદેશ પાછા આવિારા ભારતીયફો અિરે 
ભારતિા પ્યાસફોથી સવદેશ આવરેલા પિફોશી દેશફોિા િાગદરકફોિફો 
અનભુવ દશયાવરે છરે  કે કઈ રીતરે દરેક સમસયામાં િવા ભારતનું 
િરેતતૃવ પફોતાિાં લફોકફો સાથરે ઊભુ ંછરે  અિરે તરેમિરે સલામત સવદેશ 
લાવવાનંુ સાહસ ધરાવરે છરે . એ્ટલરે જ જ્ારે સકં્ટિી શરૂઆત 
થઈ ત્ારે ભારતરે ્કેુ્િમાં રહહી રહેલા િાગદરકફોિરે સતત એવફો 
સદેંશ આપયફો કે, તમરે નિરાશ િ થતા, આશા િ છફોિતાં, ભારત 
હંમરેશા તમારી સાથરે ઊભુ ંછરે . ભારતિફો રાષ્ટ્રધવજ જોઇિરે રશશયિ 
સનૈિકફો પણ વવદ્ાથથીઓિરે મદદ કરતા જોવા મળયા ત્ારે આ 
ઓપરેશિમાં ભારતીય તતરંગાનુ ં સન્ાિ જોવા મળ્ંુ. રશશયા-
્કેુ્િ ્ધુ્ધિા સમયમાં ભારત સરકારિી કુશળ િીતત અિરે 
વહહીવ્ટિાં આ ઉદાહરણ િવા ભારતિી તાકાતિરે દશયાવરે છરે , જ રેમાં 
સરકારે ભારતીયફોિરે સવદેશ લાવવાિાં વચિનુ ંપાલિ ક્ુું. ્કેુ્િથી 
સકુશળ સવદેશ પાછા ફરેલા ભારતીય વવદ્ાથથીઓએ આ વવશરેષ 
રાહત અભભયાિ- ઓપરેશિ ગગંાિી સરળ પ્દક્યાિી પ્શસંા 
કરતા રાષ્ટ્રિફો આભાર વય્ત કયષો. આ ઓપરેશિ અતંગ્મત મુબંઇ 
સહહતિાં વવવવધ એરપફો્ટ્મ  પર સવદેશ પાછા ફરિાર વવદ્ાથથીઓ 
અિરે વવદ્ાથથીિીઓિા વવચાર િવા ભારતિી આશાિરે મજબતૂી 
આપરે છરે .

દરેક ભારતીય િાગદરક રાષ્ટ્ર  અિરે તરેિા િરેતતૃવ મા્ેટ કે્ટલાફો 
મહતવિફો છરે  તરે 2017િી એક દવિ્ટ પરથી સમજી શકાય છરે . તત્કાલીિ 
વવદેશ મતં્રી સષુમા સવરાજ રે 8 જૂિ, 2017િાં રફોજ એક ભારતીય દ્ારા 
મદદ અંગરે પૂછવામાં આવરેલા સવાલિા જવાબમાં કહં્ય હતુ,ં “જો 
તમરે મગંળ પર ફસાયરેલા હશફો તફો ત્ાં પણ ભારતીય દૂતાવાસ 
તમારી મદદ કરશરે.” ્કેુ્િ સકં્ટ દરતમયાિ ચલાવવામાં આવરેલા 
ઓપરેશિ ગંગાએ સાબબત કરી આપ્ંુ કે, િવા ભારતનુ ં િરેતતૃવ 
અતતશયફોક્તમાં િહીં પણ દરેક સમસયાિાં ઉકેલ મા્ેટ કહ્ટબધ્ધ 
છરે એ્ટલુ ંજ િહીં, પણ તરેિરે ચદરતાથ્મ કરવાનુ ંપણ સાહસ ધરાવરે છરે .

વષ્મ 2021માં અફઘાનિસતાિમાં ફસાયરેલા ભારતીયફોિરે બહાર 
કાઢવા મા્ેટ ચલાવવામાં આવરેલુ ંઓપરેશિ દેવી શક્ત હફોય કે, 
2020માં કફોવવિ જ રેવી મહામારીમાં સવજિફોિરે સવદેશ લાવવા મા્ેટ 
ચલાવવામાં આવરેલુ ં‘વદેં ભારત તમશિ હફોય, ‘લાઇફલાઇિ ઉિાિ 
તમશિ હફોય કે ‘ઓપરેશિ સમદુ્ર સરેત’ુ હફોય કે પછી 2016માં દશષિણ 
સદુાિમાં ‘ઓપરેશિ સંક્ટ મફોચિ’, 2015માં યમિ સકં્ટ દરતમયાિ 
‘ઓપરેશિ રાહત,’ 2015માં િરેપાળિા ભકંૂપ દરતમયાિ ભારતીયફોિરે 
સવદેશ લાવવા મા્ેટ ‘ઓપરેશિ મતૈ્રી’ કે ઇન્િફોિરેશશયામાં ભૂકંપ 
અિરે સિુામી દરતમયાિ ચલાવવામાં આવરેલુ ં ‘ઓપરેશિ સમુદ્ર 

ઓારેપરરેિન ગંગા

એ��પર�શન ગંગ� એભભય�ન ચલ�વીન� 
એિ� યુક્�નિ�ંથી હજાર�� ભ�રિીય��ન� 
પ�છ� લઈ એ�વ� છીએ�. એ�પણ� 
દીિર�-દીિરી ત�ં છ� , િ�િન� સંપૂણ્ષ 
સલ�િિી સ�થ� પ��િ�ન�ં ઘર� પહ�ંચ�ડવ� 
િ�ટ� સરિ�ર કદવસ ર�િ િ�િ િરી 
રહી છ� . એ�જન�� એ� સિય દર�િ 
ભ�રિવ�સીન� બહુ િ��ટ�� સંદ�શ એ�પી 
રહ્�� છ� . એ� સિય ભ�રિન� વધુન� વધુ 
શક્તિશ�ળી, ભ�રિન� એ�ત્મનનભ્ષર 
બન�વવ�ન�� છ� . એ� સિય જામિ એન� 
સંરિદ�યથી ઉપર ઉઠીન�, ન�ની ન�ની 
વ�િ��થી ઉપર ઉઠીન� ર�ષ્ટ્રની સ�થ� ઊભ� 
રહ� વ�ન�� છ� . 
-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન 
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યુક્�નિ�ં ફસ�ય�લ� ભ�રિીય�� 
િ�ટ� મવશ�ર હ� લ્પલ�ઇન 
નંબર સ�થ� કવિટર એ�િ�ઉન્ટ 
@opganga  જારી 
િરવ�િ�ં એ�વું.

િડાપ્ર્ધાન મારેદી, ચાર કરેનદ્રીય મંત્રી 
એન� ‘સુપર 30’એ� ‘એ��પર�શન ગંગ�’ની સફળિ�ની િહ�ની લખી

વડ�રિધ�ન નર�ન્દ્ર િ��દીન�ં િુશળ 
એન� દિદ�ર ન�િૃત્વથી વૌનવિિ 
સિર પર ભ�રિનું િદ ઘણું વધંુ 
છ� . એ�જ� ભ�રિ પ��િ�ન� દ�શ 
એન� ન�ગકરિ��ની સલ�િિી િ�ટ� 
નનઃસિં��ચ પ��િ�ની વ�િ રજૂ 
િરવ� સક્ષિ છ� . િ�ની વધુ એ�િ 
સ�ભબિી રનશય�-યુક્�ન યુધધિ�ં 
જા�વ� િળી. એ� એ��પર�શનની 
સફળિ�ની િહ�નીિ�ં 
ન�િૃત્વિિ�્ષ ખુદ વડ�રિધ�ન 
નર�ન્દ્ર િ��દી છ� , િ�� ચ�ર 
િ�ન્દ્રીય િંત્ીએ�� એન� હંગ�રીની 
ર�જધ�ની બુડ�પ�સ્ટિ�ં ભ�રિીય 
એમધિ�રીએ��ની સુપર 30 ટીિ�   
એ� એભભય�નન� સફળિ�પવૂ્ષિ 
પ�ર પ�ડયું.

યુધ્ધગ્સત ક્ષરેત્રમાં દરરેક િારતીયનું ધ્ાન
15 ફેબુ્આરીિાં રફોજ કહીવમાં ભારતીય 
દૂતાવાસરે એિવાઇઝરી ર્રી કરીિરે દરેક 
ભારતીયિરે ્ુકે્િ છફોિવા જણાવ્ંુ. એ 
પછી વધુ ત્રણ એિવાઇઝરી ર્રી કરીિરે 
જ રેમનું ્ુકે્િમાં રફોકાવું બહુ જરૂરી િથી 
તરેવા ભારતીયફોિરે તાત્કાલલક કામચલાઉ 
ધફોરણરે ્ુકે્િ છફોિવા જણાવવામાં 
આવ્ું. દરેક ભારતીયિરે કહેવામાં આવ્ું 
કે તમરે દૂતાવાસિરે ર્ણ કયયા વગર 
ક્ાંય જશફો િહીં. એ પછી 1 માચ્મિાં 
રફોજ કહીવ, 3 માચ્મિાં રફોજ ખારકહીવ 
અિરે 4 માચ્મિાં રફોજ સુમીમાં ફસાયરેલા 
ભારતીયફો મા્ેટ વવશરેષ એિવાઇઝરી 
ર્રી કરવામાં આવી.

16 ફેબુ્આરીિાં રફોજ કેન્દ્ર સરકારે 
એવવએશિ સાથરે સકંળાયરેલી 
ઓથફોદર્ટહી અિરે એરલાઇનસિરે 
ભારત-્ુકે્િ વચ્રે ફલાઇ્ટિી 
સખં્યા વધારવા જણાવ્ંુ. 17 
ફેબુ્આરીિાં રફોજ ઉડ્યિ મતં્રાલયરે 
આ ફલાઇ્ટ્ટસ પર લગાવવામાં 
આવરેલાં તમામ પ્તતબધંફોિરે હ્ટાવી 
દીધા. આર્ટહીપીસીઆર ્ેટસ્િી 
અનિવાય્મતા રદ કરવામાં આવી.
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મતૈ્રી’ હફોય. ભારતરે હંમરેશા “દરેક ભારતીય મહતવપૂણ્મ”િા મતં્રિરે 
અપિાવીિરે લફોકફોિરે સવદેશ પહોંચાડ્ા છરે . આ ઉપરાંત, વવશ્વિા 
અન્ય દેશફોમાં પણ અભભયાિ હાથ ધરીિરે ભારતીયફોિરે સલામત 
ઘરેર પહોંચાિવામાં આવયા છરે . જ રેમ કે મફોઝામમબકમાં વાવાઝફોિાં 
દરતમયાિ ઓપરેશિ સહાયતા-19. કફોવવિિાં સમયમાં શ્રીલકંા, 
બાંગલાદેશ, ચીિ, અમદરકા, મયાંમાર, મિાગાસ્ર, દશષિણ 

આદરિકા જ રેવાં દેશફોિાં િાગદરકફોિરે બચાવવા અિરે સકં્ટિા સમયમાં 
મદદ પરૂી પાિહીિરે માિવતાિફો ધમ્મ નિભાવયફો છરે . 

જીવિદાયયિી તમશિ બન્ુ ં‘ઓપરેશિ ગગંા’
જ્ારે કફોઇ ્ધુ્ધગ્રસત વવસતારમાં ફસાઇ ર્ય છરે ત્ારે શંુ 
મિફોમસ્તત હફોય છરે તરેિફો અહેસાસ ત્ાં ફસાયરેલા લફોકફોિરે જ થાય 
છરે . જીવિ અિરે મૃત્ ુવચ્રેનુ ંઅતંર ક્ારે ખતમ થઈ ર્ય તરેિફો િર 

ઓારેપરરેિન ગંગા

વડાપ્રધાન સાથનેી વાતચીત બાદ મરોસ્રો-કીવના અધધકાિીઓએ કરોરિડરોિ 
બનાવવાનરો નનદદેશ કયયો. સુમીમાંથી ભાિતીય વવદ્ાથથીઓને 12 બસરોમાં બેસાડીને 
મધય યુક્રેનથી પરોલ્ાવા લઈ જવામાં આવયા. ઓપિરેશન ગગંા અતંગ્ણત ભાિતે 
ચરે્નહાઇવ, સુમી, ખાિરકવ અન ેમારિયુપરોલમાં ફસાયેલા નાગરિકરોન ેબહાિ કાઢ્ા.

4 અને 6 માચ્ણનાં િરોજ ઉચ્ચ સતિીય બેઠકમાં વડાપ્રધાન નિરેનદ્ર મરોદીએ જાતે 
સ્થિતતની સમીક્ા કિી. િવ્શયાના િાષટ્પતત વલારદમીિ પહુટન સાથે ત્રણ 
વાિ અને યુક્રેનના િાષટ્પતત ઝેલેન્સ્ી સાથે બે વાિ મંત્રણા કિીને વડાપ્રધાને 
ભાિતીયરોને યુક્રેનમાંથી સલામત બહાિ કાઢવામાં મદદ માંગી હતી. 

વડાપ્રધાન સાથેની બેઠક બાદ બંને દરેશરો હ્ુમન કરોરિડરોિ બનાવવા માટરે 
સંમત થયા અને િવ્શયાએ ખાિકીવ અને સુમીમાં ભાિતીય વવદ્ાથથીઓને 
બહાિ કાઢવા માટરે યુધ્ધ વવિામની પણ જાહરેિાત કિી. યુક્રેનના પડરોશી 
દરેશરોના િાષટ્ પ્રમુખરો સાથે વડાપ્રધાન નિરેનદ્ર મરોદીએ 12 વાિ ફરોન પિ વાત કિી.

પરોલનેડના િાષટ્પતત સાથ ેયુિરોવપન યુનનયનના પ્રમખુ સાથે વડાપ્રધાને 
જાત ેવાત કિી. યુધ્ધગ્રસત વવસતાિરોમાંથી આવનાિા ભાિતીયરો માટરે 
પડરોશી દરેશરોએ ફિલજયાત વવઝા નનયમ િદ કયયો. વવદરેશમતં્રી એસ 
જયશકંિ િવ્શયા અને યુક્રેનના િાજદૂતરો સાથે પરોલેનડ, હંગિેી, 
િરોમાનનયા, મરોલડરોવા અન ેસલરોવેરકયાના વહીવટીતંત્ર 
સાથે સતત સંપક્ણ માં િહ્ા. વવદરેશ મતં્રાલયમાં હાજિ 
ટીમ સમગ્ર ઓપિરેશનન પિ મરોનનટિીંગ કિતી 
િહી. દિરેક રિપરોટ્ણ  વડાપ્રધાનન ેમરોકલવામાં 
આવતરો હતરો.

િડાપ્ર્ધાન 
મારેદીઓરે જતરે 
વિધારે દયૂર કયા્ણ
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ઓાિી રીતરે ઓારેપરરેિન પયૂરં ર્યું

23,000
લ��િ��ન� પ�છ� લ�વવ�િ� ંએ�વ� 
છ�  યકુ્�નિ� ંયધુધિ�ંથી

એ��પર�શન ગંગ� એિંગ્ષિ 90 ફલ�ઇટસનુ ંસચં�લન 
િરવ�િ�ં એ�વુ.ં એ�િ�,ં 76 ન�ગકરિ મવિ�ન એન� 14 
ભ�રિીય વ�યુ સ�ન�ન� મવિ�નન�� સિ�વ�શ થ�ય છ� .

1 િ�ચ્ષન�ં ર��જ િ�ન્દ્રીય 
િંત્ી જ��મિર�કદત 
ભસંમધય�, વીિ�  ભસંહ, 
હરદીપભસંહ પુરી 
એન� કિરણ કરનજજુ  
એ��પર�શન ગંગ�ની 
દ�ખર�ખ ર�ખવ� િ�ટ� 
પ��લ�ન્ડ, ર��િ�નનય�, 
સલ��વ�કિય�, હંગ�રી એન� 
િ��લ��વ� પહ�ંચ્�.

n હંગરેરીિી રાજધાિી બુિાપરેસ્માં ભારતીય વવદેશ સરેવા 
(IFS)િા 30 ્ુવા અધધકારીઓિી કફોર ્ટહીમ બિાવીિરે 
એક કન્્ર ફોલ રૂમ સ્ાપવામાં આવયફો. 150થી વધુ 
અધધકારી અિરે ્ેટકનિકલ આલસસ્ન્ શક્ તમામ 
મદદ પહોંચાિવા મા્ેટ સંપણૂ્મપણરે વયસત રહ્યા.

n ભારતીયફોિરે બહાર લાવવા મા્ેટ એરલાઇનસ સાથરે 
ભારતીય વા્ુસરેિાિા સી-17 ગલફોબમાસ્ર સહહતિાં 
મફો્ટા વવમાિફોિી મદદ લરેવામાં આવી. સંક્ટગ્રસત 
વવસતારફોમાંથી પાછા ફરિારા દરેક ભારતીયિરે એરપફો્ટ્મ  
પર દરલસવ કરવા મા્ેટ કેન્દ્રવીય મંત્રીઓિરે મફોકલવામાં 
આવયા, જ રેથી તરેમનું મિફોબળ મજબૂત બિી શકે.

n ઓપરેશિ ગંગાિી સરળતા મા્ેટ ચાર ્ટહીમફો બિાવીિરે 
તરેમિરે અલગ અલગ કામિી જવાબદારી સોંપવામાં 
આવી. એક ્ટહીમ સરહદ પર અલગ અલગ વાહિફો 
દ્ારા પહોંચિારા લફોકફો પર િજર રાખીિરે તરેમિરે શહેર 
મફોકલતી હતી. બીજી ્ટહીમ શહેરમાં લફોકફો મા્ેટ રહેવાિી 
વયવસ્ા કરતી હતી. આ મા્ેટ 40 સ્ળફોિી પસંદગી 
કરવામાં આવી. ત્રીજી ્ટહીમ િાગદરકફો મા્ેટ દદવસમાં 
ત્રણ વાર ભફોજિિી વયવસ્ા કરતી હતી. ચફોથી ્ટહીમ 
એરપફો્ટ્મ  પર તૈિાત કરવામાં આવી, જ રે કમાન્િ સરેન્રિરે 

ર્ણ કરતી હતી કે કે્ટલાં વવમાિ ઉપલબ્ધ છરે  અિરે 
કે્ટલાં લફોકફોિરે સવદેશ મફોકલી શકાય તરેમ છરે .

n  ભારતિી સાથરે સાથરે બાંગલાદેશ, િરેપાળ અિરે 
ટ્ુનિશશયાિાં િાગદરકફોિરે પણ સલામત બહાર 
લાવવામાં આવયા. ભારતરે બાંગલાદેશિા 9 અિરે 
પિફોશી દેશ િરેપાળિા 3 વવદ્ાથથીઓિરે ્ુક્િરેમાંથી 
બચાવયા. બાંગલાદેશિાં વિાપ્ધાિ શરેખ હસીિાએ 9 
બાંગલાદેશી િાગદરકફોિરે ્ુકે્િમાંથી સલામત બહાર 
લાવવા મા્ેટ મફોદીિફો આભાર માન્યફો છરે .

એ��પર�શન ગંગ� એિંગ્ષિ
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એ જ કહહી શકે છરે . રશશયા અિરે ્કેુ્િ વચ્રે 24 ફેબુ્આરીિાં રફોજ 
્ધુ્ધિી શરૂઆત થઈ ત્ારે ત્ાં ફસાયરેલા લગભગ 20,000થી 
વધ ુભારતીય િાગદરકફોિાં મિમાં શુ ંચાલી રહુ ંહતુ ંતરે સવદેશ પાછા 
આવિાર વવદ્ાથથીઓ-વવદ્ાથથીિીઓિા ઉપરફો્ત ઉદાહરણફો 
અિરે મીદિયાિા અહેવાલફો પરથી સારી રીતરે સમજી શકાય તરેમ 
છરે . રશશયા-્કેુ્િ વચ્રે વધતી તગંદદલી દરતમયાિ જ ભારત 
સરકારે સાવચરેતીિાં પગલાં લરેવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ ંહતુ.ં ્ધુ્ધ શરૂ 
થયાિા ઘણી પહેલાં 15 ફેબુ્આરીિાં રફોજ ્કેુ્િ મસ્ત ભારતીય 
દૂતાવાસરે ભારતિા િાગદરકફો મા્ેટ પ્થમ એિવાઇઝરી ર્રી કરી 
દીધી હતી. એ પછી સતત દવિ્ટ અિરે એિવાઇઝરી દ્ારા લફોકફોિરે 
સતક્મ  કરવામાં આવયા હતા. એ પછી 20 ફેબુ્આરીિાં રફોજ ર્રી 
કરવામાં આવરેલી એિવાઇઝરીમાં ભારતીય િાગદરકફોિરે તત્કાલ 

્કેુ્િિી રાજધાિી દકવ છફોિવાિી સલાહ આપવામાં આવી. 
ભારત સરકારિી પહેલથી કે્ટલાંક િાગદરક સવદેશ પાછા ફયયા. 
24 ફેબુ્આરીિાં રફોજ ્ધુ્ધિી ઔપચાદરક શરૂઆત થઈ ત્ારે 
વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ ઉચ્ સતરીય બરે્ઠક બફોલાવીિરે સપષ્ટ 
કરી દીધુ ં હતુ ં કે ભારતીય િાગદરકફોિરે સકુશળ પાછા લાવવા 
સરકારિી પ્ાથતમકતા રહેશરે. આ દરતમયાિ ભારતરે પફોતાિા 

િ��મવડ દરમિય�ન શરૂ િરવ�િ�ં એ�વ�લું 
મિશન વંદ� ભ�રિ એત�ર સુધીનું સ�ૌથી 
િ��ટંુ ર�હિ એન� બચ�વ મિશન છ� .

નિા િારતની નિી તસિીર
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િાગદરકફોિરે એિવાઇઝરી અિરે હેલપલાઇિ ર્રી કરીિરે વવશ્વાસ 
અપાવયફો હતફો કે બધાંિરે સલામત બહાર કાઢવાિી વકૈમલપક 
વયવસ્ા કરવામાં આવી રહહી છરે .

બધાંિરે હેમખરેમ પાછા લાવવાિા આ વવઝિ સાથરે ‘ઓપરેશિ 
ગગંા’ તમશિિી શરૂઆત થઈ. વિાપ્ધાિરે ઉચ્ સતરીય બરે્ઠકમાં 
ભારતીય વવદ્ાથથીઓિી સલામતી અિરે બહાર કાઢવા પર ભાર 
મકૂ્ફો. તરેમણરે કહુ,ં “્કેુ્િમાં ફસાયરેલા વવદ્ાથથીઓિી સલામતી 
અિરે તરેમિરે પાછા લાવવા એ પ્ાથતમકતા છરે . વવદ્ાથથીઓિરે 
પાછા લાવવામાં ઝિપ કરવા મા્ેટ ્કેુ્િિા પિફોશી દેશફો સાથરેિફો 
સહયફોગ હજુ વધારવામાં આવશરે.” ્ધુ્ધિાં પ્થમ દદવસરે જ 
વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ રશશયિ રાષ્ટ્રપતત વલાદદતમર પતુીિ 
અિરે ્કેુ્િિા રાષ્ટ્રપતત વફોલફોદદતમર ઝરેલરેનસ્હી સાથરે ફફોિ પર 
વાતચીત કરીિરે ભારતીયફોિરે હેમખરેમ પાછા લાવવાિફો માગ્મ મફોકળફો 

કયષો. કેન્દ્ર સરકારિાં પદરણામફોિરે પ્યાસરે જ 26 ફેબુ્આરીિાં રફોજ 
આ તમશિિી શરૂઆત થઈ. એ દદવસરે 219 લફોકફોિરે લઇિરે એર 
ઇત્ન્િયાિી ફલાઇ્ટ મુબંઇ પહોંચી હતી. આ તમશિિી સૌથી મફો્ટહી 
મશુકેલી એ હતી કે ્ કેુ્િિી એર સ્સ્્રપ બધં થઈ ચકૂહી હતી. એવામાં 
ભારતરે પફોતાિા િાગદરકફોિરે પાછા લાવવા મા્ેટ ્ કેુ્િિા પિફોશી દેશફો 
રફોમાનિયા, હંગરેરી, પફોલરેન્િ અિરે સલફોવરેક પ્ર્સતિાકિરે પફોતાનંુ કેન્દ્ર 

યુક્�નિ�ંથી એ��પર�શન ગંગ� એંિગ્ષિ 
18 દ�શ��ન�ં 147 ન�ગકરિ��ન� પણ 
લ�વવ�િ�ં એ�વ�.
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n  કફોવવિ મહામારી દરતમયાિ જ્ારે સમગ્ર વવશ્વ થંભી ગ્ું 
અિરે ભારતમાં પણ લફોકિાઉિ જ રેવું કિક પગલું ભરવામાં 
આવ્ું ત્ારે વવદેશફોમાં ફસાયરેલા ભારતીયફોિી ચચતા કરતા 
કેન્દ્ર સરકારે તમશિ વંદે ભારતિી શરૂઆત કરી.

n  5 મરે, 2020િાં રફોજ વવદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે દવિ્ટ 
કરીિરે બીર્ દેશફોમાં સંક્ટમાં ફસાયરેલા ભારતીયફોિરે ત્ાંિા 
દૂતાવાસિા સંપક્મ માં રહેવાનું કહંુ. વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીિાં 
િરેતૃતવમાં સંપૂણ્મ કાય્મયફોજિા તૈયાર કરવામાં આવી. વવદેશ 
મતં્રાલય, ગૃહ મતં્રાલય, આરફોગય અિરે પદરવાર કલ્યાણ 
મતં્રાલયિી સાથરે વવવવધ રાજ્ સરકારફોિરે પણ તરેમાં સામરેલ 
કરવામાં આવી. 7મરે, 2020િાં રફોજ ઐતતહાલસક અિરે 
અત્ાર સુધીિાં સૌથી મફો્ટાં તમશિિી શરૂઆત થઈ.

n  વંદે ભારત તમશિ દ્ારા હવાઇમાગ્મથી અિરે ઓપરેશિ સમુદ્ર 
સરેતુ દ્ારા સમુદ્ર માગ્મથી સંક્ટગ્રસત દરેક ભારતીયિરે સવરેદશ 
પાછા લાવવાિી શરૂઆત થઈ. પ્થમ તબક્કામાં અખાતી 
દેશફો અિરે પછી 50થી વધુ દેશફોમાંથી ભારતીયફોિરે પાછા 
લાવવામાં આવયા.

'સ્વજનારે'નરે ઘરરે લાિિાનું ઓતાર 
સુ્ધીનું સાૌર્ી મારેટંુ વમિન

વમિન 
િંદરે િારત

દ�શ��િ�ંથી ભ�રિીય��ન� પ�છ� લ�વવ�િ�ં એ�વ�. 
એ��પર�શન સિુદ્ર સ�િુ દરમિય�ન ભ�રિીય ન�ૌસ�ન�ન� 
જહ�જ જલ�વિ, એ�ર�વિ, શ�દુ્ષલ એન� િગર� 23,000 

કિલ��િીટરથી વધુ ય�ત્� િરી. િ�ન�ં દ્�ર� 3,992 ભ�રિીય 
ન�ગકરિ��ન� સફળિ�પૂવ્ષિ પ�છ� લ�વવ�િ�ં એ�વ�.

બિાવ્ંુ. કફોઇ પણ ભારતીયિરે મશુકેલી િા પિે અિરે બધાંિરે સવદેશ 
પાછા લાવવાિી ઝંૂબરેશમાં કફોઇ વવધ્ન િ સર્્મય તરે મા્ેટ વિાપ્ધાિ 
િરેન્દ્ર મફોદીએ અતં્ત માિવીય અભભગમ અપિાવયફો અિરે પફોતાિા 
ચાર કેન્દ્રવીય મંત્રીઓ હરદીપસસહ પરુી, જ્ફોતતરાદદત્ સસધધયા, 
દકરણ દરજીજૂ અિરે જિરલ વી કે સસહિરે આ દેશફોમાં મફોકલ્યા. 
દરેક જગયાએ 24 કલાક ચાલિારી હેલપલાઇિ સ્ાપવામાં આવી 
અિરે કેમપ પણ બિાવવામાં આવયા. આ ઉપરાંત, રશશયા અિરે 
્કેુ્િિા અધધકારીઓ સાથરે પણ ભારત સતત સપંક્મ માં રહંુ, જ રેથી 
ભારતીય િાગદરકફોિરે લાવવાિી પ્દક્યામાં સરળતા રહે. ્ ધુ્ધગ્રસત 
્કેુ્િમાં ભારતિા મતં્રીઓ, અધધકારીઓિા સદક્ય અિરે ગભંીર 

પ્યાસ અમરેદરકા, ચીિ, ગ્રરે્ટ બરિ્ટિ, જમ્મિી સહહતિાં અિરેક દેશફોિાં 
પ્યાસફોિી સરખામણીમાં અતં્ત મજૂબત હતા. ભારત અત્તં 
સદક્યતાથી પફોતાિા િાગદરકફોિરે લાવવામાં સંકળાયરેલુ ંરહુ ંઅિરે 

મવદ�શ��િ�ંથી ભ�રિીય��ન� પ�છ� લ�વવ�નું 
એત�ર સુધીન�ં ઇમિહ�સનું એ� સ�ૌથી િ��ટંુ 

મિશન છ� , જ� હજુ પણ ચ�લુ છ� . એત�ર� િ�ની 
16િી એ�વમૃતિ ચ�લી રહી છ� . એ� એંિગ્ષિ 8 

િ�ચ્ષ, 2022 સુધી 2.92 લ�ખ ફલ�ઇટસ દ્�ર� 
2.95 િર��ડ ભ�રિીય��ન� બીજા દ�શ��િ�ંથી પ�છ� 

લ�વવ�િ�ં એ�વ� છ� .

િ�નવીય સહ�યિ� એંિગ્ષિ ભ�રિ� 90 
ટન ર�હિ સ�િગ્ી એન� દવ� યુક્�ન એન� 
િ�ન�ં પડ��શી દ�શ��ન� પૂરી પ�ડી.
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ખદુ વિાપ્ધાિરે તરેનંુ મફોનિ્ટરીંગ કરીિરે સબંંધધત દેશફોિા પ્મખુફોિા 
સપંક્મ માં રહ્યા. આ તમશિમાં જ રે રીતરે અન્ય દેશફોએ ભારતિરે મદદ 
કરી, તરે છરેલલાં કે્ટલાંક વષષોમાં દેશિી વધતી જતી રાજદ્ારી 
વવશ્વસનિયતાનંુ જ પદરણામ છરે . વિાપ્ધાિ મફોદીએ ્કેુ્િમાં 
ફસાયરેલા ભારતીય વવદ્ાથથીઓિરે સલામત લાવવા મા્ેટ અિરેક 
પગલાં ભયયા. તરેમણરે ઉચ્ સતરીય બરે્ઠક કરી એ્ટલંુ જ િહીં 
પણ સરકારી અધધકારીઓ, ભારતીય સમુદાયિા લફોકફો, વવદેશી 
સગં્ઠિફો અિરે આદ્ાત્ત્મક ગુરઓ સાથરે વાત કરીિરે ભારતીયફોિરે 
પાછા લાવવાનંુ તમશિ સફળતાપવૂ્મક પાર પાડંુ. ઓપરેશિ 
ગગંા અંતગ્મત ્કેુ્િમાંથી ભારતીયફોિરે બહાર કાઢવાિા પ્યાસફોિરે 
ઝિપી કરવા મા્ેટ વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 1 માચ્મિાં રફોજ તરેમાં 
વા્ુસરેિાિરે પણ સામરેલ થવા જણાવ્ંુ. વા્ુ સરેિાિી ષિમતાિફો 
લાભ ઉ્ઠાવવા મા્ેટ એ સનુિલચિત કરવામાં આવ્ુ ં કે ઓછામાં 
ઓછા સમયમાં બહાર કાઢહી શકાય. માિવીય સહાયતાિી 
દદશામાં આ મહતવપૂણ્મ પગલુ ંહતુ.ં ભારતીય વા્ુ સરેિાિા સી-
17 ગલફોબમાસ્રે 2 માચ્મિી સવારે દદલ્હીથી રફોમાનિયા મા્ેટ 
ઉિાિ ભરી. વિાપ્ધાિ મફોદીએ આ તમશિ અગંરે કહંુ હતુ,ં “તમરે 
લફોકફો જોઈ રહ્યા છફો કે ્કેુ્િ સકં્ટમાં પણ કઈ રીતરે ઓપરેશિ 
ગગંા દ્ારા ભારત તરેિાં િાગદરકફોિરે ્ધુ્ધ વવસતારમાંથી સલામત 
બહાર લાવી રહંુ છરે . વવશ્વિાં મફો્ટાં મફો્ટાં દેશફોિરે આવુ ંકરવામાં 
અિરેક મુશકેલીઓિફો સામિફો કરવફો પિહી રહ્યફો છરે . પણ ભારતિા 
વધતા પ્ભાવિરે કારણરે જ આપણરે હર્રફો વવદ્ાથથીઓિરે ત્ાંથી 
વતિ પાછા લાવી શક્ા છીએ.”

દરેક  પગલામાં સંવદેિશીલતા
સરકારે ્કેુ્િથી ભારતીય િાગદરકફોિરે સવદેશ પાછા લાવવાિી 
ઝંૂબરેશમાં સવંરેદિશીલતા દશયાવી છરે . ્ધુ્ધગ્રસત વવસતારમાંથી 
પાછા આવિારા િાગદરકફોિાં મિમાં ભરફોસફો પરેદા કરવાિી 
ભાવિા સાથરે કેન્દ્ર સરકારે સવદેશ લવાયરેલી દરેક ફલાઇ્ટનું 
સવાગત કરવા મા્ેટ પફોતાિા મતં્રીઓિરે એરપફો્ટ્મ  પર મફોકલ્યા. 
આ પગલાંએ વવદ્ાથથીઓ અિરે અન્ય િાગદરકફોિાં મિફોબળિરે 
કઈ રીતરે વધા્ુું તરે મીદિયામાં પ્લસધ્ધ થયરેલી તસવીરફો પરથી 
સપષ્ટ જણાઈ આવતુ ંહતુ.ં આ કેન્દ્રવીય મંત્રીઓએ એરપફો્ટ્મ  પર 
વવદ્ાથથીઓનંુ સવાગત ક્ુું, તફો વવદ્ાથથીઓએ વદેં માતરમિફો 
સતૂ્રફોચ્ાર કયષો. કેન્દ્રવીય મતં્રીઓએ વાલી તરીકે વવદ્ાથથીઓિરે 
સાંતવિા આપી અિરે સપષ્ટ સકેંત આપયફો કે દરેક સકં્ટમાં ભારત 
સરકાર તરેિાં િાગદરકફો સાથરે ઊભી છરે . એ્ટલાં મા્ેટ જ અિરેક 
વવદ્ાથથીઓએ વિાપ્ધાિ સાથરેિા સંવાદમાં ત્ાં સધુી કહંુ કે, 
તરેમિરે અિરે તરેમિા પદરવારજિફોિરે ભરફોસફો હતફો કે તરેઓ સલામત 
પાછા ફરશરે કારણ કે તરેઓ ભારતિા િાગદરક છરે અિરે ભારતનું 
વત્મમાિ િરેતતૃવ િરેન્દ્ર મફોદી જ રેવા વિાપ્ધાિિા હાથફોમાં છરે .

ભારત સરકારે 24 કલાક ચાલ ુરહેતી હેલપલાઇિ શરૂ કરી 

હતી અિરે સવદેશ લાવવામાં આવરેલા તમામ વવદ્ાથથીઓ અિરે 
િાગદરકફોિરે તરેમિાં ઘર સધુી હેમખરેમ પહોંચાિવાિી વયવસ્ા પૂરી 
પાિહી હતી. અભભયાિિાં ભાગ રૂપરે અલગ દવિ્ટર હેન્િલ, મતં્રીઓ 
દ્ારા સવાગત, સવદેશ પાછા ફરેલા વવદ્ાથથીઓિરે મળવા મા્ેટ 
સ્ાનિક વહહીવ્ટહીતતં્રિરે મફોકલવાિી, યાત્રા મા્ેટ કફોવવિ તપાસ અિરે 
રસીકરણિા પ્માણપત્ર આપવામાંથી મકુ્ત, એરપફો્ટ્મ  પર પહોંચયા 
બાદ ્ટ્ર ેિથી પફોતિા ઘરે જિારાં વવદ્ાથથીઓ મા્ેટ રેલવરે તરફથી 
વવશરેષ મદદ કરવામાં આવી હતી. રશશયામાં અમરેદરકિ પરેમરેન્ 
કંપિીઓિી સરેવાઓ બધં થયા બાદ િિહી રહેલી સમસયાઓિા 
અહેવાલફો વચ્રે સફોશશયલ મીદિયામાં ભારતમાં મફોદી સરકારિા 
પ્યાસફોિી ખૂબ પ્શસંા જોવા મળહી હતી. ્કેુ્િ પર હૂમલાિાં 
વવરફોધમાં રશશયા પર લગાવવામાં આવરેલા પ્તતબંધફોિરે કારણરે 
ગગુલ પરે, એપલ પરેનુ ંકામકાજ બધં થઈ ગ્ુ ંહતુ.ં ભારતમાં પફોતાનંુ 
પરેમરેન્ લસસ્મ તૈયાર કરવાિાં પગલાંિી પણ ખબૂ પ્શસંા થઈ હતી 
અિરે દવિ્ટર પર Rupay ્ટ્રેન્િ કરતુ ંહતુ.ં
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કોપ્વડ સકં્ટનાં સમય ેપણ જાગતૃ
‘ઓપરેશિ ગંગા’ જ રેવી સદક્યતા અિરે એક જવાબદાર રાષ્ટ્ર  
હફોવાિા કારણરે બચાવ કાય્મિરે ર્ગતૃત સાથરે પરંૂ કરવુ ં એ િવા 
ભારતિી િવી િીતત બિી ચકૂહી છરે . જ્ારે માચ્મ 2020માં કફોવવિ 
મહામારી વવશ્વભરમાં ફેલાઇ ત્ારે પણ પફોતાિાં િાગદરકફોિી 
સાથરે સાથરે અન્ય દેશફોિાં િાગદરકફોિરે પણ હેમખરેમ સવદેશ પાછા 
લાવવાિાં ભારત સરકારિાં તમશિિી વવશ્વભરમાં પ્શસંા થઈ. 
જ્ારે વવશ્વભરમાં લફોકિાઉિિી મસ્તત પરેદા થઈ ત્ારે ભારતરે 
પફોતાિા િાગદરકફોિરે પાછા લાવવા મા્ેટ ‘વદેં ભારત તમશિ’ અિરે 
‘ઓપરેશિ સમદુ્ર સરેત’ુ દ્ારા લાખફો ભારતીયફોિરે સવદેશ પાછા 
લાવવામાં આવયા. આ દરતમયાિ, ફસાયરેલા ભારતીયફોિરે પાછા 

લાવવા મા્ેટ 19 સપ્ેટમબર 2021 સધુીિા ઉપલબ્ધ આંકિા પ્માણરે 
44 લાખથી વધ ુભારતીયફોિરે પાછા લાવવામાં આવયા. આ તમશિ 
દ્ારા ચીિ, ઇરાિ, ઇ્ટલી અિરે ર્પાિ જ રેવા દેશફોમાંથી ભારતીયફોિરે 
બહાર લાવવામાં આવયા એ્ટલુ ં જ િહીં પણ અન્ય 10થી વધુ 
દેશફોિાં િાગદરકફોિરે પણ સલામત બહાર કાઢવામાં આવયા. આ 
ઉપરાંત, કફોવવિિાં સમયમાં જરૂરી દવાઓિરે 150થી વધુ દેશફોમાં 
મફોકલીિરે અિરે કફોવવિ સામરે લિવા મા્ેટિી રસીિરે બીર્ ં દેશફોિરે 
ઉપલબ્ધ કરાવીિરે હંમરેશા વવશ્વ સમષિ અનકુરણીય દ્રષ્ટાંત 
પ્સતુત ક્ુું છરે . એ્ટલાં મા્ેટ જ રિાશઝલિા રાષ્ટ્રપતતએ ભારતિરે 
હનમુાિિી ઉપમા આપી હતી, જ્ારે સં્ુ્ત રાષ્ટ્ર  અિરે વવશ્વ 
આરફોગય સંસ્ાએ પણ ભારતિી પ્શસંા કરી હતી. ભારતિા 

ઇિાકમાં આઇએસઆઇએસનાં હૂમલા દિતમયાન આતંકવાદીઓએ 
46 ભાિતીય નસ્ણને તતકરિતની એક હરોસસપટલમાં બંધક બનાવી હતી. 
વડાપ્રધાન નિરેનદ્ર મરોદીએ ઉચ્ચ સતિીય બેઠક યરોજી. તત્કાલીન વવદરેશ 
મંત્રી સુષમા સવિાજ ેદિરેક સતિરે સંપક્ણ  કયયા. 25 જૂનનાં િરોજ િાષટ્ીય 
સુિક્ા સલાહકાિ અજીત ડરોભાલ પરોતે ઇિાક પહોંચયા. અંતે,  બસરોની 
વયવથિા કિીને નસયોને ઇિબબલ શહરેિ લાવવામાં આવી. આ નસયો 
5 જુલાઇનાં િરોજ રદલ્ી પહોંચી. કરેિળનાં લરોકરોને પણ યુધ્ધગ્રસત 
ઇિાકમાંથી બચાવવામાં આવયા.

વષ્ણ 2016માં હહસાની આગમાં સળગી િહરેલા દવ્ક્ણ સુદાનમાં આશિરે 
600 ભાિતીયરો ફસાઇ ગયા હતા. ભાિત સિકાિરે તેમને બચાવવા 
માટરે ઓપિરેશન સંકટમરોચનની શરૂઆત કિી. તત્કાલીન વવદરેશ િાજ્ 
મતં્રી વીકરે  સસહ સી-17 ગલરોબમાસ્ટિ સાથે િાજધાની જૂબા પહોંચયા. 
આ ઓપિરેશન દિતમયાન 156 લરોકરોને એિલલફ્ટ કિીને પાછા 
લાવવામાં આવયા. તેમાં બે નેપાળી નાગરિકરોનરો પણ સમાવેશ થાય 
છે. કરેટલાંક લરોકરો ભાિતની એડવાઇઝિી પ્રલસધ્ધ થયા પછી જાતે જ 
પાછા આવી ગયા હતા, જ્ાિરે બબઝનેસને કાિણે 300 લરોકરો ત્ાં જ 
િરોકાઇ ગયા હતા.
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જ્ારરે ઇરાકર્ી 46 િારતીય 
નસાષોનરે પાછી લાિિામાં ઓાિી

દશક્ષણ સુદાનમાં ઓારેપરરેિન સંકટ મારેચન
156 લારેકારેનરે સ્વદરેિ લાિિામાં ઓાવ્યા

n  ગયા વષગે સતિા પદરવત્મિ સાથરે અફઘાનિસતાિમાં 
સકં્ટિી મસ્તત સર્્મઇ ત્ારે કાબલુ એરપફો્ટ્મિી તસવીર 
સમગ્ર વવશ્વએ જોઈ હતી. આ મસ્તતમાં ત્ાં ફસાયરેલા 
ભારતીયફોિરે સવદેશ લાવવા મા્ેટ ઓપરેશિ દેવી 
શક્તિી શરૂઆત કરવામાં આવી.

n  17 ઓગસ્િાં રફોજ વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ ઉચ્ 
સતરીય બરે્ઠક બફોલાવીિરે તમામ ભારતીયફોિરે સવદેશ 
લાવવા અિરે ભારતમાં આશરફો લરેવા માંગતા હહન્દુઓ 
અિરે શીખફોિરે અફઘાનિસતાિમાંથી િીકળહી જવાિફો નિદદેશ 
આપયફો. 40 વવમાિફો સાથરે આ ઓપરેશિિી શરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી.

n  તરેમાં કુલ 669 લફોકફોિરે ભારત લાવવામાં આવયા. 
તરેમાંથી, 448 ભારતીય અિરે 206 અફઘાિ િાગદરકિફો 
સમાવરેશ થાય છરે . 438 ભારતીયફો સહહત 565 
લફોકફોિરે ઓગસ્િા પ્ારંભમાં જ ભારતમાં લાવવામાં 
આવયા હતા. આમાંથી અિરેક લફોકફોિરે પહેલાં કાબુલથી 
તાલજદકસતાિિી રાજધાિી દુશાંબરે લાવવામાં આવયા. 
એ પછી, એર ઇત્ન્િયા અિરે વા્ુસરેિાિા સી- 17 
ગલફોબમાસ્રે તરેમિરે એરલલફ્ટ કરીિરે ભારત પહોંચાડ્ા.

ઓફઘાલનસતાન સંકટ િચ્રે 
સ્વદરેિ પહાંચ્ા િારતીયારે

ઓારેપરરેિન દરેિી િક્તિ

િારતીયારેનરે બચાિિાની ઝયૂં બરેિકિર સારેરી
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માિવીય દ્રણષ્ટકફોણિરે કારણરે વવશ્વિાં દેશફોએ તરેિરે ગલફોબલ લીિર 
માિવામાં કફોઈ સકંફોચ િથી રાખ્યફો. એક જવાબદાર રાષ્ટ્ર  તરીકે 
ભારત આજરે દેશવાસીઓિી સાથરે સાથરે વવશ્વ મા્ેટ ભરફોસાનું 
પ્તીક બિી ગ્ુ ં છરે , જ રેનંુ સૌથી મફો્ંુટ કારણ છરે દેશનુ ં મજબતૂ 
િરેતતૃવ, જ રે હવરે આશા અિરે વવશ્વાસનુ ંપ્તીક બિી ગ્ુ ંછરે . વીતરેલાં 
કે્ટલાંક વષષોમાં સમગ્ર દુનિયામાં જ્ાં પણ ભારતીય મશુકેલીમાં 
મકૂાયફો છરે , તરેિરે મદદ કરવી એ પફોતાિફો ધમ્મ સમજીિરે સરકારે પગલાં 
લીધા છરે  અિરે એ્ટલરે જ ભારતિરે સકં્ટમફોચક તરીકે જોવામાં આવી 
રહુ ં છરે . વષ્મ 2015માં ્ધુ્ધગ્રસત યમિથી ભારતીયફોિરે કાઢવા 
મા્ેટ માચ્મ એવપ્લ 2015 સુધી ઓપરેશિ રાહત ચલાવવામાં 
આવ્ંુ. આ અભભયાિમાં ભારત સરકારે યમિથી 6710 લફોકફોિરે 

સલામત બહાર કાઢ્ા, જ રેમાં 4748 ભારતીયફો અિરે 1962 
વવદેશી િાગદરકફો હતા. એ સમયરે પણ યમિિી બગિતી આતંદરક 
મસ્તતિરે જોતાં 19 અિરે 25 માચ્મિાં રફોજ એિવાઇઝરી ર્રી કરીિરે 
યમિ છફોિવાિી સચૂિા આપવામાં આવી હતી. પણ એ સલાહ 
પર ધયાિ િ આપવામાં આવ્ંુ. મસ્તત બગિતી હફોવાનંુ જોઈિરે 
ભારતરે બચાવિી રણિીતત પર કામ ક્ુું અિરે વિાપ્ધાિ મફોદીએ 
સાઉદી અરેબબયાિા રાર્ સાથરે વાતચીત કરી હતી. ભારતિા 
વવદેશ મતં્રાલયરે હેલપલાઇિ શરૂ કરી અિરે અન્ય મદદ પણ કરી. 
આ તમશિમાં વા્ ુસરેિા, જહાજો અિરે કમર્શયલ વવમાિફોિરે પણ 
કામરે લગાડ્ા. આ તમશિમાં ભારતરે પફોતાિા િાગદરકફો ઉપરાંત 
48 અન્ય દેશફોિાં લફોકફોિરે પણ સલામત રીતરે બહાર લાવવામાં 

મા
ચ

્ણ 2
01
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જ્ારરે િડાપ્ર્ધાન નરરેનદ્ર મારેદીનાં ઓરેક ફારેનર્ી 
િારતીયારેના પરત ઓાિિાનારે માગ્ણ મારેકળારે ર્યારે

ઘણાં વરપોથી ગૃહ્ુધ્ધનો સામનો કરી રહેલા યમનમાં માચ્ષ 
2015માં સાઉદી અરેબબયા અને તેનાં સહયોગીઓએ સૈન્ય 
દરતમયાનગીરીની શરૂઆત કરી. આ દરતમયાન, અહીં ફસાયેલા 
4,000થી વધુ ભારતીયો અને અનેક પ્વદેશી નાગદરકોને 
સલામત કાઢવા મા્ેટ ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ ઓપરેશન રાહત 
શરૂ ક્ુું. ઉચ્ચ સતરીય બેઠક બાદ વડારિધાન મોદીના નનદદેશથી 
તત્ાલીન પ્વદેશ મંત્રી સુષમા સવરાજ અને પ્વદેશ રાજ્ મંત્રી 
જનરલ વીકે સસહે નેતૃતવ સંભાળ્ું. આ ઓપરેશનની સંપણૂ્ષ 
કહાની પ્વદેશ મંત્રી સુષમા સવરાજ ેઆલસયાન સંમેલન દરતમયાન 
સંભળાવી હતી. તેમણે જણાવ્ું કે તેઓ વડારિધાન નરેન્દ્ મોદી 
પાસે ગયાં અને તેમને સૂચન ક્ુું કે સાઉદી સાથેના તેમનાં સારા 
સંબંધો કામમાં આવી શકે છે. વડારિધાને સાઉદી અરેબબયાના 
સુલતાનને ફોન કરીને એક સપતાહ સુધી બોંબમારો રોકીને 
ભારતીયોને નીકળવામાં મદદ કરવા પ્વનંતી કરી. શાહ પીએમ 
મોદીની વાત તો ્ટાળી શકે તેમ નહોતા, પણ બોંબમારો રોકવા 
તૈયાર નહોતા. તેમ છતાં તેઓ એક સપતાહ સુધી રોજ સવારે 9થી 
11 દરતમયાન બોંબમારો રોકવા સંમત થઈ ગયા. એ પછી યમન 
સરકારનો સંપક્ષ  કરીને એડન પો્ટ્ષ  અને સના એરબેઝ ખોલવાનો 
અનુરોધ કયપો, જથેી નાગદરકોને એક સપતાહ સુધી રોજ બે કલાક 
સલામત રીતે લજબુતી પહોંચાડી શકાય.

n  18  પ્વશેર પ્વમાનો અને સી-17 ગલોબમાસ્ટર  
દ્ારા સના એરપો્ટ્ષથી 2900 લોકોને એરલલફ્ટ 
કરવામાં આવયા. એડન પો્ટ્ષથી ભારતીય 
નૌસેનાના 1670 લોકોને અને અન્ય સ્થળોએથી 
349 લોકોને કાઢવામાં આવયા.

n  આ ઓપરેશન દરતમયાન 5600 લોકોને 
બચાવવામાં આવયા. આમાં 4640 ભારતીયો 
સહહત 41 દેશોનાં 960 નાગદરકોનો સમાવેશ 
થાય છે.

િારતીયારેનરે બચાિિાની ઝયૂં બરેિકિર સારેરી
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સાઉદી અરેબબયામાં ફસાયરેલા લફોકફોનું સવદેશાગમિ પણ 
એક ઉદાહરણ છરે . 19 જૂિ, 2019િાં રફોજ મફોદી સરકારે 
સાઉદી અરેબબયામાં ફસાયરેલા ભારતીયફોિરે હેમખરેમ સવદેશ 
પહોંચાડ્ા. સાઉદી અરેબબયામાં બરે કંપિીઓિી લિાઇિરે 
કારણરે સેંકિફો ભારતીયફો ત્ાં ફસાઇ ગયા હતા. મફોદી 
સરકારિ પહેલથી 1200 ભારતીયફો સવદેશ લાવવામાં 
આવયા. તરેમાંથી લગભગ 500 પંર્બી હતા. વતિ પાછા 
ફરેલા પરં્બીઓએ આ મા્ેટ વિાપ્ધાિ મફોદીિફો આભાર 
માન્યફો. વસુધૈવ કુ્ુટમબકમિી ભાવિા સાથરે ભારતરે સુિામી 
અિરે જવાળામુખી વવસ્ફો્ટથી પ્ભાવવત ્ટોંગાિરે તાત્કાલલક 
રાહત, પુિવ્મસિ અિરે પિુર્િમયાણ મા્ેટ બરે લાખ િફોલરિી 
આર્થક મદદ કરી. 2018માં ચક્વાત ગીતાથી સર્્મયરેલી 
તારાજી સમયરે પણ ભારત ્ટોંગા સાથરે મજબૂતીથી ઊભું હતું. 
ભારતરે સંક્ટિાં સમયમાં માલદીવ્ઝિરે પણ મદદ કરી હતી. 
ચીિરે પહેલાં તફો માલદીવ્ઝિરે લફોિ આપીિરે ર્ળમાં ફસાવ્ંુ 
અિરે પછી લફોિ પાછી લરેવા મા્ેટ િફોહ્ટસ ફ્ટકારી દીધી. આ 
મસ્તતમાં, ભારતરે માલદીવ્ઝિરે આર્થક સમસયામાંથી બહાર 
આવવા મા્ેટ 25 કરફોિ િફોલર (રૂ. 1840 કરફોિ)િી આર્થક 
મદદ કરી. આ આર્થક મદદ મળવાથી ત્ાંિા રાષ્ટ્રપતત 
ઇરિાહહમ મફોહમમદ સાલલહે ભારત અિરે વિાપ્ધાિ મફોદીિફો 
આભાર વય્ત કયષો. થાઇલરેન્િમાં થૈલ લુઆંગ ગુફામાં 
અન્િર-16 ફુ્ટબફોલ ્ટહીમિા 12 બાળકફો અિરે કફોચ ફસાઇ 
જવાથી સમગ્ર વવશ્વમાં હાહાકાર મચી ગયફો હતફો. વવશ્વમાં 
અત્ાર સુધીિાં સૌથી જોખમી અિરે રાહત અિરે બચાવ 
અભભયાિમાં બરિ્ટિ, રિાનસ, ર્પાિ, અમરેદરકા સહહતિાં 
તમામ દેશફોએ પફોતાિા નિષણાતફો મફોકલ્યા પણ તરેમિાંથી કંઇ 

િ થ્ંુ. છરેવ્ેટ થાઇલરેન્િિી સરકારે ભારતિી મફોદી સરકાર 
સમષિ મદદ માંગી. મફોદી સરકારે સહેજ પણ સમય બગાડ્ા 
વવિા ભારતીય એમન્જનિયરફોિરે મદદ કરવા નિદદેશ કયષો. 
ભારત સરકારિા આદેશથી મહારાષ્ટ્રિા સાંગલી લજલલામાં 
આવરેલી દકલષોસ્ર ગ્ૂપિી કંપિીમાંથી કેબીએસિફો હેવી 
ફલિપંપ મફોકલવામાં આવયફો. ભારતિા હેવી કેબીએસ 
ફલિપંપથી ગુફામાં પાણીનું સતર ઘ્ટાિવામાં આવ્ું. પાણીનું 
સતર ઓછંુ થ્ું તરે પછી જ મરજીવાનું કામ સરળ બન્ું. ત્રણ 
દદવસિા મુશકેલ અભભયાિ બાદ તમામ બાળકફો અિરે તરેમિાં 
કફોચિરે સલામત બહાર લાવવામાં આવયા. ભારતરે તાજ રેતરમાં 
જ શ્રીલંકાિા ચાિા બગીચાઓમાં કામ કરી રહેલા ભારતીય 
મૂળિાં લફોકફો મા્ેટ બિાવવામાં આવરેલા 404 ઘર તરેમિરે 
સોંપી દીધા. આિી પાછળ લગભગ 35 કરફોિ િફોલરિફો 
ખચ્મ થયફો છરે . ભારત દ્ારા કફોઇ પણ દેશમાં આ સૌથી મફો્ટફો 
પ્ફોજ રેક્ટ હતફો. શ્રીલંકામાં રહેતા ભારતીય મૂળિાં તાતમલ 
લફોકફો મફો્ટા ભાગરે ચા અિરે રબરિા બગીચાઓમાં કામ કરે છરે  
અિરે તરેમિી પાસરે યફોગય ઘરિફો અભાવ છરે .  

મદદ કરી હતી.
આ રીતરે ‘પહેલફો સગફો પિફોશી’િી કહેવતિરે સાકાર કરતા ભારતરે 

25 એવપ્લ, 2015િાં રફોજ િરેપાળમાં આવરેલા ભયાિક ભકંૂપ બાદ 
એિિહીઆરએફિી ્ટહીમફો મફોકલી હતી, જ રે છ કલાકિી અંદર િરેપાળ 
પહોંચી અિરે આશરે 6.7 કરફોિ અમરેદરકિ િફોલરિી મદદ પણ કરી. 
આ ભૂકંપિરે કારણરે િરેપાળમાં ફસાયરેલા ભારતીયફોિરે સલામત 
લાવવા મા્ેટ ‘ઓપરેશિ મતૈ્રી’ ચલાવવામાં આવ્ુ.ં વષ્મ 2016માં 
દશષિણ સદુાિમાં સઘંષ્મિી ઘ્ટિાઓિરે જોતાં ભારતરે પફોતાિા 
િાગદરકફોિરે પાછા લાવવા મા્ેટ ‘ઓપરેશિ સકં્ટ મફોચિ’ હાથ 
ધ્ુું, જ રેમાં 156 ભારતીયફો અિરે બરે િરેપાળહી િાગદરકફોિરે સલામત 

કાઢવામાં આવયા. ઇન્િફોિરેશશયામાં ભકંૂપ અિરે સિુામીિફો ભફોગ 
બિરેલા લફોકફો મા્ેટ ‘ઓપરેશિ સમદુ્ર મૈત્રી’ ચલાવવામાં આવ્ંુ, તફો 
મફોઝામમબકમાં 2019માં તફોફાિ દરતમયાિ ભારતરે માિવીય ધફોરણરે 
મદદ કરી અિરે રાહતકાય્મમાં પણ યફોગદાિ આપ્ંુ અિરે 192થી 
વધ ુ લફોકફોિરે બચાવયા. આ જ રીતરે, 2021માં અફઘાનિસતાિમાં 
ફસાયરેલા ભારતીયફોિરે સલામત બહાર લાવવા મા્ેટ ‘ઓપરેશિ 
દેવીશક્ત’ ચલાવ્ંુ. શ્રીલકંામાં થયરેલા આતકંવાદી હૂમલા બાદ 
વિાપ્ધાિ મફોદી પહેલાં વવશ્વ િરેતા હતા જ રેમણરે એ દેશિફો પ્વાસ 
કયષો હતફો. શ્રીલકંામાં ભારતિી ઇમરજનસી એમબ્ુલનસ સરેવા હજુ 
પણ શ્રીલકંાિા તમામ પ્ાંતફોમાં ઉપલબ્ધ છરે. n

સંકટમાં વિશ્વની મદદ કરિા તત્પર િારત

િારતીયારેનરે બચાિિાની ઝયૂં બરેિકિર સારેરી
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રદિા ઓાપતારે મંચ
રાષ્ટ્રની પ્રગવતનરે 
બજરેટ િરેશબનાર

સામાન્ય બજ્ેટ માત્ર દેશની જરૂદરયાતોને 
પૂરી કરવાનો દસતાવેજ માત્ર નથી, આર્થક 
સુધારાને વેગ આપવાનો અને ખાનગી ષિેત્રની 
મદદથી રિગતત હાંસલ કરવાનો સેતુ પણ છે. 
વડારિધાન નરેન્દ્ મોદીનાં પ્વઝનને કારણે 
ભારતનાં નવનનમશાણનાં અભભગમને નવી 
દદશા મળી રહી છે. પ્વપ્વધ સેક્ટર સાથે 
વડારિધાન મોદી બજ્ેટની જોગવાઇઓ અંગે 
સીધો સંવાદ કરીને આત્મનનભ્ષર ભારતની 
સંકલપનાને આગળ વધારી રહ્ા છે.

1 ફેબુ્આરીિાં રફોજ દેશનું સામાન્ય બજ રે્ટ રજૂ થયા 
બાદ ફેબુ્આરીમાં જ વિાપ્ધાિ મફોદીએ અિધફો િઝિ 
સરેક્ટરિા પ્તતનિધધઓ સાથરે સંવાદ કયષો અિરે માચ્મિા 

પ્ારંભભક દદવસફોમાં જ બજ રે્ટ વરેબબિાર દ્ારા બાકહીિાં સરેક્ટસ્મિા 
પ્તતનિધધઓ સાથરે પણ વવચારફોનું આદાિપ્દાિ ક્ુું. એક સમય 
હતફો જ્ારે બજ રે્ટ રજૂ થયા બાદ લફોકફો ભૂલી જતા હતા. પણ, 
વત્મમાિ સરકારિા િવતર અભભગમિરે કારણરે સામાન્ય બજ રે્ટ 
ભારતિી આઝાદીિાં શતાભબ્ વષ્મ (2047) સુધીિફો વવઝિ 
દસતાવરેજ બન્યફો છરે . આ દસતાવરેજ માત્ર દરખાસતફો અિરે આંકિા 
પૂરતફો મયયાદદત રહેવાિરે બદલરે તરેમાં દેશિાં દરેક િાગદરકિરે 
ભાગીદાર બિાવવામાં આવયફો છરે . આ વવઝિિરે જમીિ પર 
સાકાર કરવા મા્ેટ ્ટફોચનું િરેતૃતવ એ્ટલરે કે વિાપ્ધાિિાં સતરે 
જ વવવવધ સરેક્ટસ્મિાં હહતધારકફો સાથરે સીધા સંવાદિી પહેલ 
કરવામાં આવી. ‘નૂ્ ઇત્ન્િયા સમાચાર’એ વિાપ્ધાિિી બજ રે્ટ 
વરેબબિારિી શુંખલાિફો એક ભાગ ગયા અંકમાં પ્કાશશત 
કયષો હતફો. આ અંકમાં વાંચફો છ સરેક્ટસ્મિા હહતધારકફો સાથરે 
વિાપ્ધાિિા સંવાદિફો અંશ....

એિ� રિયત્ન િરી રહ્� છીએ� િ�  ખ�નગી, 
જાહ� ર એ�િિ��, ર�જ સરિ�ર, િ�ન્દ્ર સરિ�ર, 
સરિ�રન� મવમવધ મવભ�ગ જ�વ� બજ�ટ સ�થ� 

સિંળ�ય�લ�ં િિ�િ કહિધ�રિ��ન� િળીન� 
નક્ી િરીએ� િ�  એ�પણ� જલ્ીિ�ં જલ્ી િઈ 
રીિ� બજ�ટન� વ�સસિવિ રીિ� સ�િ�ર િરીએ�. 
િ�ન�થી સરિ�રન� પ��િ�ની નનણ્ષય રિકક્ય�િ�ં 
પણ સરળિ� રહ� શ�. એિલીિરણન�� ર��ડ િ�પ 

પણ સ�ર�� બનશ�.

-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન 

બજરેટ િરેશબનારઓાત્ર્થિક પ્રગવત  
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દરેિનરે ઓાત્મલનિ્ણર બનિાનારે 
ઓા્ધાર છરે  ટરેકનારેલારેજી

મરેન્ુફરેક્ચરરંગ પાિરહાઉસના 
રૂપમાં સ્ાપપત ર્િાની પહરે લ

ટરેકનરોલરોજી દરેશવાસીઓના સશક્તકિણનુ ંમાધયમ છે, તરો ત ેદરેશને 
આત્મનનભ્ણિ બનાવવાનરો આધાિ પણ છે. 2 માચ્ણનાં િરોજ ‘ટરેકનરોલરોજી આધારિત 
વવકાસ’ વવષય પિ આ સકંલપનંુ પનુિાવત્ણન કિતા વડાપ્રધાન નિરેનદ્ર મરોદીએ 
જણાવયંુ, આ વષ્ણનાં બજટેમાં આ જ પરિકલપના પ્રતતબબબબત થઈ િહી છે.

એક સમયે ભાિતન ેમાત્ર વવશ્નાં સૌથી મરોટા બજાિ તિીકરે  જોવામાં આવ્ંુ હ્ંુ. 
પણ વડાપ્રધાનના વવઝન પિ ચાલીન ેભાિત હવ ેવવશ્નાં ટરોચનાં નનકાસકાિ 
તિીકરે  ઊભિી િહ્ુ ંછે. 3 માચ્ણનાં િરોજ બજટે વબેબનાિમાં વડાપ્રધાન ેફિી એક 
વાિ ભાિતન ેવવશ્નંુ મને્ફુરે્ચકિગ પાવિહાઉસ બનાવવાનુ ંઆહવાન કયુું.

ટરેકનારેલારેજી 
ઓા્ધારરત વિકાસ

મરેક ઇન ઇન્ડિયા 

ફારેર ્ધ િર્્ણ

n બજટેમાં 5-જી સપેક્્ટમની નીલામી માટરે એક સપષટ રૂપિરેખા આપવામાં આવી 
છે અને મજબૂત 5-જી ઇકરો લસસ્ટમ સાથે સંકળાયેલી રડઝાઇન આધારિત 
નનમયાણ માટરે પીએલઆઇ યરોજનાઓનરો પ્રસતાવ િજૂ કિવામાં આવયરો છે. 

n  ઇને્લલજન્સ, લજયરો-સપેવ્શયલ પ્રણાલલ, ડ્રોન, સેમી-કનડક્ટસ્ણ, સપેસ 
ટરેકનરોલરોજી, જનેરોતમક્સ, ઔષધધ-વવજ્ાન અને 5-જી સંબંધધત ક્લન 
ટરેકનરોલરોજી જવેા ઇમર્જગ સેક્ટસ્ણ આજ ેદરેશની પ્રાથતમકતા છે. 

n  આપણે એ વાત પિ ભાિ મૂકવરો પડશે કરે  આપણે જીવન સિળ બનાવવા 
માટરે કઈ િીતે ટરેકનરોલરોજીનરો મહત્તમ ઉપયરોગ કિીએ. કરોવવડનાં સમયમાં િસી 
ઉતપાદનમાં આપણી આત્મનનભ્ણિતા દ્ાિા વવશ્એ આપણી વવશ્સનનયતાને 
જોઈ છે. આપણે દિરેક સેક્ટિમાં આ સફળતાનું પુનિાવત્ણન કિવાનું છે.

n  ભાિત જવેરો દરેશ માત્ર એક બજાિ બનીને િહી જાય એ સવીકાય્ણ નથી. 
તેથી આ બજટેમાં ‘આત્મનનભ્ણિ ભાિત’ અને ‘મેક ઇન ઇનનડયા’ અંગે જ ે
નનણ્ણય લેવામાં આવયા છે તે આપણા ઉદ્રોગ અને અથ્ણતંત્ર બંને માટરે  ઘણાં 
મહતવપૂણ્ણ છે. આજ ે21મી સદીની આ વાસતવવકતા પણ છે.

n  યુવા અને પ્રતતભાશાળી વસતતના લાભ, લરોકશાહી વયવથિા, કુદિતી 
સંસાધનરો જવેા સકાિાત્મક કાિણરોસિ આપણે દ્રઢ સંકલપ સાથે મેક ઇન 
ઇનનડયા તિફ વધવા માટરે  પ્રરોત્ાહહત થવું જોઇએ. જો િાષટ્ીય સલામતીના 
પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઇએ તરો આત્મનનભ્ણિતા વધુ મહતવની છે. પરોતાની કંપનીની 
ચીજ વસ્ુઓ પિ  ગવ્ણ કિરો અને પરોતાના ભાિતીય ગ્રાહકરોમાં ગવ્ણની 
ભાવના પેદા કિરો.

બજરેટ િરેશબનારઓાત્ર્થિક પ્રગવત  
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દરેિનાં મજબયૂત ઓર્્ણતંત્રના 
પાયાનું પ્રવતશબંબ
સદીની સૌથી મરોટી મહામાિી વચ્ચ ેભાિતીય અથ્ણતતં્રએ સધુાિાની સાથ ેજ ે
ગતત પકડી છે તે હજુ પણ ચાલ ુછે. 8 માચ્ણનાં િરોજ હહતધાિકરો સાથ ેસવંાદ 
કિતા વડાપ્રધાન નિરેનદ્ર મરોદીએ ભાિતની પ્રગતતન ેહજુ ગતત આપવા માટરે 
પરોતાનાં વવઝનન ેિજૂ કયુું

સતત વિકાસ 
માટરે ઊજ્ણ 

ઓાકાકં્ષી ઓર્્ણતંત્ર 
ઓનરે વિકાસ માટરે 

ફાઇનાન્ંસગ

n  આ વષ્ણનાં બજટેમાં સિકાિરે  ઝડપી વૃધ્ધ્ધની ગતત ચાલુ િાખવા માટરે 
અનેક પગલાં ભયયાં છે. વવદરેશી િરોકાણ પ્રવાહ, ઇનફ્ાસ્્ટ્ચિ ઇનવેસ્ટમેન્ 
પિ ટરેક્સ ઘટાડવરો, નગફ્ટ લસટી, નવી ડીએફઆઇ (ડરેવલપમેન્ 
ફાઇનાન્સ ઇન્ન્સ્ટટૂ્ટ્સ) આ રદશામાં એક પગલું છે.

n  એમએસએમઇ સેક્ટિને મજબૂત કિવા માટરે  પણ અમે અનેક પાયાનાં 
પગલાં ભયયાં છે, તરો ગ્રામીણ અથ્ણતંત્રને પણ આપણે નકાિી ન શકીએ.

n  પયયાવિણ અનુકુળ પ્રરોજકે્ટમાં પણ ઝડપ લાવવાની જરૂિ છે. ગ્રીન 
ફાઇનાનન્સગ સહહતનાં નવા પાસાંનું અધયયન અને અમલીકિણ આજ ે
સમયની જરૂરિયાત છે. n

દરેિની જરૂરરયાતારે ઓનરે િાવિ 
ઓાકાંક્ષાઓારેનરે પયૂરી કરિાનારે માગ્ણ
'સતત વવકાસ માટરે ઊજા્ણ ' વવષય પિ 4 માચ્ણનાં િરોજ આયરોલજત બજટે 
વેબબનાિમાં વડાપ્રધાન નિરેનદ્ર મરોદીએ ભાવવ આકાંક્ાઓ અન ેજરૂરિયાતરોને 
પૂિી કિવા માટરે હહતધાિકરો સાથે સવંાદ કિતા જણાવયુ,ં “સતત ઊજા્ણ 
સ્તરોતનાં માધયમથી જ સતત વવકાસ શક્ છે.”

n  2030 સુધી થિાવપત ઊજા્ણ ક્મતાનરો 50 ટકા હહસસરો બબન અસ્શમભૂત ઊજા્ણ 
સ્તરોતરોમાંથી હાંસલ કિવાનરો લક્ષ્ય છે. ભાિતે પરોતાનાં માટરે જ ેપણ લક્ષ્ય 
નક્ી કયયા છે, તેને હંુ પડકાિની જમે નહીં પણ તકની જમે જોઉં છંુ.

n  ઉચ્ચ કાય્ણક્મતા ધિાવતા સરોલિ મરોડ્ુલના નનમયાણ માટરે બજટેમાં રૂ. 19.5 
હજાિ કિરોડની જાહરેિાત. સરોલિ મરોડ્ુલ તથા સંબંધધત ચીજોના નનમયાણ અને 
રિસચ્ણ-ડરેવલપમને્માં ભાિતને વનૈશ્ક કરે નદ્ર બનાવવામાં સહાયતા કિશે.

n  બેટિી સવરોપપગ પરોલલસી અને ઇન્િ-ઓપિરેહટગ સ્ટાનડડ્સ્ણ અંગે પણ આ 
બજટેમા જોગવાઈ કિવામાં આવી છે. તેનાથી ભાિતમાં ઇલેક્ક્્ટક વાહનરોના 
ઉપયરોગમાં નડતી સમસયા ઓછી થશે. બજટેમાં ઊજા્ણ સંગ્રહનાં પડકાિરો પિ 
પણ નોંધપાત્ર ધયાન આપવામાં આવયું છે.

બજરેટ િરેશબનારઓાત્ર્થિક પ્રગવત  
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રાષ્ટ્રીય રક્ષા યલુનિશસથિટીરાષ્ટ્ર

રમતગમત ઓનરે સંરક્ષણ ક્ષરેત્રમાં 
િારતની ઓવિરત ઓાગરેકયૂ ચ

િવા ભારતિફો ્ુવાિ સામરેથી આગળ આવીિરે દરેક અભભયાિિી 
જવાબદારી ઉ્ઠાવી રહયફો છરે . એ્ટલાં મા્ેટ જ કેન્દ્ર સરકાર િગલરેિરે 
પગલરે ્ુવાિફોિી સાથરે છરે  અિરે તરેમિી પ્ગતત મા્ેટ પ્યત્શીલ છરે . 

વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીનું માિવું છરે  કે સફળતાિફો એક જ મંત્ર છરે - “લાંબા 
ગાળાનું આયફોજિ અિરે સતત પ્તતબધ્ધતા. આજરે સરકાર ્ુવાિફોિરે અિરેક 
તકફો પૂરી પાિહી રહહી છરે  અિરે તરેમિરે પ્ફોત્સાહિ આપી રહહી છરે , જ રેથી તરેમિરે 
પ્ફોત્સાહિ આપી શકાય અિરે આગામી વષષોમાં એક મજબૂત અિરે સમૃધ્ધ 
ભારતિાં નિમયાણમાં આપણી ્ ુવા પરેઢહી મહતવપૂણ્મ યફોગદાિ આપરે. ભારત 
જ રેવા ્ ુવા દેશિરે દદશા આપવામાં આપ સૌ ્ ુવાિફોિી બહુ મફો્ટહી ભતૂમકા છરે . 
આવિારી કાલિરે ્ુવાિફો જ ઘિહી શકે છરે  અિરે જ રે તરેિાં મા્ેટ સંકલપ લરે અિરે 
સમપ્મણિફો ભાવ હફોય તરે જ ્ુવાિ ઘિહી શકે છરે .” વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 
કહેલાં આ શબ્ફો દશયાવરે છરે  કે ભારતિાં નિમયાણમાં ્ુવા શક્તિી કેવી 
ભૂતમકા રહેવાિી છરે . વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ તાજ રેતરમાં જ ગુજરાતિી 
મુલાકાત દરતમયાિ રાષ્ટ્ર હીય રષિા ્ુનિવર્સ્ટહીિા પ્થમ દીષિાંત સમારફોહિરે 
સંબફોધધત કરીિરે તરેનું એક કફોમપલરેક્ રાષ્ટ્રિરે સમર્પત ક્ુું. આ ઉપરાંત, 
વિાપ્ધાિરે અમદાવાદમાં 11મા ખરેલ મહાકંુભિફો શુભારંભ કયષો. તરેમણરે 
કહું કે આ માત્ર એક ખરેલ મહાકંુભ િથી પણ ગુજરાતિી ્ુવા શક્તિફો 
મહાકંુભ પણ છરે .

કોઈ પણ રાષ્ટ્રની રિગતત મા્ેટ દેશની 
્ુવા શક્ત સશ્ત અને મજબૂત 
હોવી ખૂબ જરૂરી છે. કેન્દ્ સરકાર 

દેશની સલામતી મા્ેટ રિતતબધ્ધ છે, 
તો બીજ બાજુ, ્ુવાનોને રમતગમત 
ષિેત્રમાં રિોત્સાહહત કરવા મા્ેટ સતત 

રિયાસ કરી રહી છે. આ ઉપરાંત, 
દેશમાં રમતગમતને રિોત્સાહન 
આપવા મા્ેટ ભારત સવ્ષગ્ાહી 

અભભગમ સાથે કામ કરી રહું છે. 
આ તો માત્ર એક શરૂઆત છે. 

રમતગમત અને સંરષિણ ષિેત્રમાં 
ભારત હરણફાળ રિગતત કરશે એ 

નનલચિત છે...

રમતગમત ક્ષરેત્રમાં ક્ાંવતકારી પરરિત્ણન
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 રિિન� િ�દ�નિ�ં ભ�રિન�� ઉતૃ્ષ્ટ દ�ખ�વ
n  વિાપ્ધાિ મફોદીએ કહંુ, ્ટફોક્ફો ઓલલમમપક્માં ભારતરે પ્થમ 

વાર સાત મરેિલ જીત્ા છરે . આવફો જ રેકફોિ્મ  ભારતિાં ખરેલાિહીઓએ 
્ટફોક્ફો પરેરાલલમ્કમાં બિાવતા 19 મરેિલ જીત્ાં. છરેલલાં સાત વષષોમાં 
રમતગમતિા બજ રે્ટમાં 70 ્ટકા વધારફો કરવામાં આવયફો છરે .

n મણણપુર અિરે મરેર્ઠમાં સપફો્ટ્મસ ્નુિવર્સ્ટહી સ્ાપવામાં આવી છરે . 
્પુીમાં પણ મરેજર ધયાિચદં સપફો્ટ્ટસ્મ ્નુિવર્સ્ટહી શરૂ થવા જઈ રહહી છરે .

n કફોચિરે આપવામાં આવતા પ્ફોત્સાહિમાં પણ િોંધપાત્ર વધારફો કરવામાં 
આવયફો છરે . આ ષિરેત્રમાં રસ ધરાવતા વવદ્ાથથીઓ મા્ેટ કફોચચગ, 
મરેિરેજમરેન્, ્ટ્ર ેઇિર, આહાર નિષણાત, સપફો્ટ્ટસ્મ રાઇહ્ટગ જ રેવી અિરેક 
શાખાઓ છરે.  n

િાષટ્ીય િક્ા યનુનવર્સટી (RRU)ની થિાપના 
િાષટ્ીય સુિક્ા, પરોલીસ વ્શક્ણ, સશંરોધન 
અને તાલીમ માટરે તથા પરોલલસ, ગનુા સબંધંધત 
ન્ાય અન ેવહીવટી સધુાિાના કે્ત્રમાં 
તાલીમબધ્ધ માનવશક્તની જરૂરિયાત પિૂી 
કિવા માટરે કિવામાં આવી હતી. સિકાિરે 
િક્ા શક્ત યનુનવર્સટીન ેઅપગ્રડે કિીને 
િાષટ્ીય િક્ા યનુનવર્સટીની થિાપના કિી 
છે, જનેે 2010માં ગજુિાત સિકાિરે થિાપી 
હતી. ઓક્ટરોબિ, 2020માં તેનુ ંસચંાલન શરૂ 
કિવામાં આવયુ ંહ્ંુ.  

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુલનિશસથિટીઃ રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્ા

રમતગમત ક્ષરેત્રમાં ક્ાંવતકારી પરરિત્ણન

િાષટ્ીય િક્ા યનુનવર્સટી રડપલરોમાથી લઈને ડૉક્ટિરેટ સતિ સધુી, પરોલીસ 
વવજ્ાન અન ેવયવથિાપન, ફરોજદાિી કાયદરો અન ેન્ાય, સાયબિ મનરોવવજ્ાન, 
ઇન્રોમમેશન ટરેકનરોલરોજી, આર્ટરફવ્શયલ ઇને્લલજન્સ અન ેસાયબિ 
લસકુ્રિટી, ક્ાઇમ ઇનવસે્ટીગશેન, વયહૂાત્મક ભાષાઓ, આતંરિક સિંક્ણ 
અન ેવયહૂિચનાઓ, શાિીરિક વ્શક્ણ અન ેિમતગમત, દરિયાઇ અને દરિયાઇ 
સિુક્ા અગં ેકુલ 38 શકૈ્ણણક કાય્ણક્મરો પ્રદાન કિરે છે. આ કાય્ણક્મરો હરેઠળ દરેશના 
૧૮ િાજ્રોમાંથી ૮૨૨ વવદ્ાથથીઓ અભયાસ કિી િહ્ા છે. ગાંધીનગિમાં નેશનલ 
લરો યનુનવર્સટી, િક્ા યનુનવર્સટી અને ફરોિરેધ્ન્સક સાયન્સ યનુનવર્સટી છે.

RRUિ�ં મવમવધ ક્ષ�ત્��િ�ં કડપ��િ� િ��સ્ષથી િ�ંડીન� ડ��ક્ટર�ટ સિર 
સુધીન�ં શૌક્ષણણિ એભ્�સક્િ�� ભણ�વ�ય છ�

વડારિધાન નરેન્દ્ મોદીએ 12 
માચ્ષનાં રોજ અમદાવાદમાં 11મા 
ખેલ મહાકંુભનું ઉદઘા્ટન ક્ુું. 
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્ારે 
તેમનાં નેતૃતવમાં વર્ષ 2010માં 
શરૂ થયેલા ખેલ મહાકંુભને 
પગલે રાજ્માં રમતગમત 
ષિેત્રમાં મો્ંુટ પદરવત્ષન જોવા 
મળ્ું છે. તેમાં 36 સામાન્ય 
સપો્ટ્ષ  અને 26 પેરા-સપો્ટ્ષનો 
સમાવેશ થાય છે. 45 લાખથી 
વધુ ખેલાડીઓએ રજસ્ટ્રેશન 
કરાવ્ું છે.

પહ� લ�ં ભ�રિીય રિિગિિ જગિિ�ં એ�િ-બ� રિિ��ની 
જ બ��લબ�લ� હિી એન� પરંપર�ગિ રિિ��ની ઉપ�ક્ષ� 
િરવ�િ�ં એ�વિી હિી. રિિગિિિ�ં પણ ભ�ઇ-
ભત્ીજાવ�દ ઘુસી ગય�� હિ�� એન� ખ�લ�ડીએ��ની 
પસંદગીિ�ં પ�રદનશશિિ�ન�� એભ�વ હિ��. િુશિ�લીએ��ન�� 
સ�િન�� િરવ�િ�ં જ ખ�લ�ડીએ��ની રિમિભ� વ�ડફ�ઇ 
જિી હિી. એ� વિળિ�ંથી નીિળીન� એ�જન�ં ભ�રિન�� 
યુવ�ન એ�િ�શન� એ�ંબી રહ્�� છ� .

-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુલનિશસથિટીરાષ્ટ્ર



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 એપ્રિલ, 202234

પયા્ણિરણનરે સ્વચ્છ રાખિામાં 
િરદાન સાશબત ર્તી યારેજના

ફરેમ ઇન્ડિયા યારેજના

ભારત સરકાર પયશાવરણને સવચ્છ રાખવા મા્ેટ ઘણાં સમયથી 
સવચ્છ ઇંધણ પર આધાદરત કારની ખરીદી કરવા રિોત્સાહન 

આપવાનો રિયાસ કરી રહી છે. આ રિયાસ અંતગ્ષત, પયશાવરણ 
અનુકુળ વાહનોને રિોત્સાહન આપવાના હેતુથી ભારત સરકારે 

1 એપ્રિલ, 2015નાં રોજ રિથમ વાર ઇલેક્ક્ટ્રક મોબબલલ્ટી 
તમશન અંતગ્ષત ફેમ (FAME) ઇબન્ડયા યોજનાની શરૂઆત 

કરી હતી. આ યોજનાની સફળતા બાદ સરકારે ફેમ યોજનાના 
બીજા તબક્કાની જાહેરાત કરી હતી, જનેે પગલે આજ ેઅનેક 
કંપનીઓ બજારમાં ઇલેક્ક્ટ્રક કાર લોંચ કરી રહી છે. ફેમ-2 
નીતતને કારણે જ આજ ેકોમર્શયલ સેક્ટરમાં બસ, ્ટ્રક અને 
્ેટક્ી જવેાં ઇલેક્ક્ટ્રક વાહનોને રિોત્સાહન મળી રહું છે અને 

પયશાવરણને સવચ્છ રાખવામાં પણ મદદ મળી રહી છે...

મહારાષ્ટ્ર િાં પણૂરેમાં રહેતા સાકેત જ્ારે ગાિહી 
ખરીદવા જઇ રહ્યા હતા ત્ારે અસમજંસમાં હતા 
કે પરે્ટ્ર ફોલ ગાિહી લરેવી કે િહીઝલ. તરે વવચારતા હતા કે 

ઇલરેમક્ટ્રક કાર બહુ મોંઘી હશરે, જ રે બજ રે્ટિી બહાર હશરે. પણ 
ફેમ ઇત્ન્િયા યફોજિાિી મદદથી તરેમિરે કારિી રકમત પર લગભગ 
1.25 લાખન ુ દિસ્ાઉન્ મળ્ુ.ં આ યફોજિાિરે કારણરે સાકેત 
ઇલરેમક્ટ્રક કાર ખરીદી શક્ા, જ રે પયયાવરણિરે પ્દૂષષત િથી 
કરતી.

પયયાવરણિરે સવચ્ અિરે સલામત રાખવુ ં આજિા 
સમયિી તાતી માંગ છરે . કારણ કે સવચ્ પયયાવરણ જ સવસ્ 
જીવિિફો આધાર છરે . રસતા પર ચાલતા પરે્ટ્ર ફોલ અિરે દિઝલિાં 
વાહિફોમાંથી િીકળતા ધમુાિાિરે કારણરે બહુ પ્દૂષણ ફેલાય 
છરે , જ રે આપણા આરફોગયિરે મફો્ંુટ નકુસાિ પહોંચાિે છરે . આ 
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ઉપરાંત, ભારતમાં એક દાયકા દરતમયાિ પરે્ટ્ર ફોલ અિરે દિઝલથી 
ચાલતા વાહિફોિી સંખ્યામાં બહુ ઝિપથી વધારફો થયફો છરે  અિરે 
ભારત પફોતાિી જરૂદરયાતનુ ંલગભગ 83 ્ટકા ઓઇલ આયાત 
કરે છરે . આ મસ્તતમાં, પરે્ટ્ર ફોલ અિરે દિઝલિા વાહિફોિી સંખ્યા 
ઘ્ટાિવા, તરેલિફો સતત વધતફો જતફો વપરાશ અિરે તરેિાથી થતા 
પ્દૂષણિરે ઘ્ટાિવા મા્ેટ કેન્દ્ર સરકારે 1 એવપ્લ, 2015િાં રફોજ 
ફેમ ઇત્ન્િયાિી શરૂઆત કરી હતી. આ યફોજિાિી સફળતાિરે 
ધયાિમાં લઈિરે 1 એવપ્લ, 2019િાં રફોજ ફેમિાં બીર્ તબક્કાિી 
શરૂઆત કરવામાં આવી. અગાઉ,. બીર્ તબક્કાિી સમય 
મયયાદા ત્રણ વષ્મ રાખવામાં આવી હતી, જ રેિી મદુત 31 માચ્મ, 
2022િાં રફોજ પૂરી થતી હતી, પણ પછીથી તરેિરે બરે વષ્મ એ્ટલરે 
કે 31 માચ્મ, 2024 સધુી લબંાવવાિફો નિણ્મય લરેવામાં આવયફો 
હતફો. ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફોિાં ઉતપાદિ અિરે ઉપયફોગિરે પ્ફોત્સાહિ 
આપિારી ફેમ ઇત્ન્િયા યફોજિાિાં બીર્ ંતબક્કામાં ર્હેર અિરે 
કફોમિ ્ટ્ર ાનસપફો્ટ્મ  સાધિફોિરે વીજ સંચાલલત બિાવવા પર ભાર 
છરે . આ યફોજિા અતંગ્મત ર્હેર પદરવહિ મા્ેટ ઇલરેમક્ટ્રક કાર 
બિાવિાર અિરે તરેિરે ખરીદિારે પ્ફોત્સાહિ આપવામાં આવરે છરે . 
ફેમ ઇત્ન્િયા યફોજિા અતંગ્મત ઇલરેમક્ટ્રક કારિા ઉતપાદિથી 
દેશમાં રફોજગારિી તકફો પણ વધશરે કારણ કે ઇત્ન્િયિ 
ઓ્ટફોમફોબાઇલ મરેનુ્ફે્ચરસ્મ સફોસાય્ટહી (SIAM) િાં અહેવાલ 
પ્માણરે ઓ્ટફો ઉદ્ફોગ પ્ત્રેક ્ટ્રકિાં ઉતપાદિ દ્ારા 13 વયક્તઓ, 
પ્ત્રેક કાર મા્ેટ 6, પ્ત્રેક થ્ી શહિલર દ્ારા 4 અિરે પ્ત્રેક ્ુટ 
શહિલરિાં ઉતપાદિ દ્ારા એક વયક્તિરે રફોજગારી પરૂી પાિે છરે . n

n  હાલમાં ફેમ ઇત્ન્િયા સ્હીમિા બીર્ તબક્કામાં કુલ 10,000 કરફોિ 
રૂવપયાિી અદંાજપત્રીય સહાય સાથરે 1 એવપ્લ, 2019થી પાંચ વષ્મિી 
મદુત મા્ેટ અમલ કરવામાં આવી રહ્યફો છરે .

n  ભારે ઉદ્ફોગ મતં્રાલયરે 1 ફેબુ્આરી, 2022 સુધીમાં ફેમ ઇત્ન્િયા સ્હીમિા 
બીર્ તબક્કા અતંગ્મત કુલ રૂ. 827 કરફોિિી માંગ પ્ફોત્સાહિ દ્ારા 
2,31,257 ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફોિરે પ્ફોત્સાહિ આપ્ુ.ં

n  મતં્રાલયરે ફેમ ઇત્ન્િયા સ્હીમિા બીર્ તબક્કા અતંગ્મત 25 રાજ્ફો /
કેન્દ્રશાલસત પ્દેશફોિા 68 શહેરફોમાં 2877 ચાર્જગ સ્રેશિફોિરે મંજૂરી 
આપી.

n  બીર્ તબક્કાનુ ંલક્ષ્ય 7090 ઇ-બસફો, 5 લાખ થ્ી-શહિલસ્મ અિરે 
55,000 ફફોર શહિલસ્મ પરેસરેન્જર કાર તથા 10 લાખ ઇ-્ુટ શહિલરિી માંગ 
પ્ફોત્સાહિ દ્ારા મદદ પરૂી પાિવાનંુ છરે . આ ઉપરાંત, આ સ્હીમ હે્ઠળ 
ચાજીુંગ ઇન્રિાસ્્ર્ચર મા્ેટ પણ મદદ કરવામાં આવશરે.

n  ફેમ ઇત્ન્િયા યફોજિા (ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફોનંુ ઝિપી ઉતપાદિ અિરે 
ઉપયફોગ)િાં બીર્ તબક્કામાં ર્હેર પદરવહિ સાધિફોિરે ઇલરેમક્ટ્રક 
બિાવવા પર ભાર મકૂવામાં આવયફો છરે .

n  આશરે રૂ. 158 કરફોિિાં ખચગે ્ેટસ્ીંગ ઇન્રિાસ્્ર્ચર, ઇલરેમક્ટ્રફાઇિ 
્ટ્ર ાનસપફો્ટદેશિ મા્ેટ ‘સરેન્ર ઓફ એક્લનસ,’ બરે્ટરી એમન્જનિયરીંગ 
જ રેવાં પ્ફોજ રેક્ટ્ટસિી સ્ાપિાિરે મંજૂરી આપવામાં આવી છરે .    

ફરેમ-2માં કુલ 10,000 કરારેડ 
રૂપપયાની ઓંદાજપત્રીય સહાય

હાલમાં દરેશભિમાં 9,66,363 
ઇલેક્ક્્ટક વાહનરો િરોડ પિ 
છે. આ વવગત સેન્્લાઇઝ્ડ 
વાહન-4 અનુરૂપ રડલજટાઇઝ્ડ 
વાહન િરેકરોડ્ણ  માટરે છે અને 
આંધ્રપ્રદરેશ, મધયપ્રદરેશ, તેલંગણા 
અને લક્નદ્પના ડરેટાનરો તેમાં 
સમાવેશ નથી થતરો કાિણ કરે  તે 
સેન્્લાઇઝ્ડ વાહન-4માં નથી.

18,000 થી 3 લાખ રૂવપયાની 
સબલસડી આપવામાં આવી િહી છે 
ઇ-વાહનરો પિ ફરેમ ઇનનડયા યરોજના 
અતંગ્ણત

9,66,363 
ઇલરેક્ટ્ટ્ક િાહન 
છરે  રારેડ પર

ઇ-વ્હિકલ્સનરે પ્રારેત્ાહન ઓાપિા માટરે પ્રયાસ 
n સરકારે દેશમાં બરે્ટરીિાં ભાવમાં ઘ્ટાિફો 

કરવા મા્ેટ દેશમાં જ એિવાન્્સિ કેતમસ્્ર હી સરેલ 
(ACC)િાં ઉતપાદિ મા્ેટ 12 મરે, 2021િાં રફોજ 
ઉતપાદિ સંબંધધત પ્ફોત્સાહિ (PLI) યફોજિાિરે 
મંજૂરી આપી હતી. બરે્ટરીિાં ભાવમાં ઘ્ટાિફો 
થવાથી ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફોિી પિતરમાં પણ 
ઘ્ટાિફો થશરે.

n ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફોિરે ઓ્ટફોમફોબાઇલ અિરે 
ઓ્ટફો કમપફોિન્ મા્ેટિી ઉતપાદિ સંબંધધત 
પ્ફોત્સાહિ (PLI) યફોજિા અંતગ્મત આવરી 
લરેવામાં આવરે છરે , જ રેિાથી રૂ. 25,938 કરફોિિી 
અંદાજપત્રીય સહાય સાથરે 15 સપ્ેટમબર, 
2021િાં રફોજ પાંચ વષ્મિી મુદત મા્ેટ મંજૂરી 
આપવામાં આવી.

n ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફો પર જીએસ્ટહી દર 12 
્ટકાથી ઘ્ટાિહીિરે 5 ્ટકા કરવામાં આવયફો, 
ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફો મા્ેટિાં ચાજ ્મર/ચાર્જગ 
સ્રેશિફો પર જીએસ્ટહી દર 18 ્ટકાથી 
ઘ્ટાિહીિરે 5 ્ટકા કરવામાં આવયફો.

n માગ્મ પદરવહિ અિરે હાઇવરે મંત્રાલયરે ર્હેરાત 
કરી કે બરે્ટરી સંચાલલત વાહિફોિરે લીલા 
રંગિી લાઇસનસ પલરે્ટ આપવામાં આવશરે 
તથા તરેમિરે પરતમ્ટ સંબંધધત જરૂદરયાતફોમાંથી 
મુક્ત આપવામાં આવશરે.

n રાજ્ફોિાં માગ્મ પદરવહિ મંત્રાલયરે એક 
ર્હેરિામું બહાર પાિહીિરે ઇલરેમક્ટ્રક વાહિફો 
પર રફોિ ્ેટક્ માફ કરવા જણાવ્ું છરે .

બ
જ

રેટ ઇ-વાહિોિે રિોત્સાહિ આપવા માટે 
બેટરી સવોપપગ પોલલસીિી જાહેરાત કરી. 50

 તમલલયિ લલટર ઇંધણિી બચત થઈ 
ફેમ ઇલનડયા-1 અંતગત્ (*31-01-2022 સધુી ઇલેક્ક્્ટક 

વાહનરોની સખં્ા) 

ફરેમફલરેગશિપ યારેજના
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તરે
લંગાણાિા નિઝામાબાદ લજલલાિા એક ગામમાં રહેતા 
45 વષથીય મુકુ્ક વવદ્ાસાગર પાસરે સાત એકર જમીિ 
છરે  અિરે તરેઓ કૃષષ અિરે કૃષષ વરેપારમાં 20 વષ્મિફો 

અનુભવ ધરાવરે છરે . તરેઓ િાંગર, મકાઇ અિરે સૌયાબીિિી 
ખરેતી કરે છરે . મુકુ્ક હવરે ઇ-િામ પફો્ટ્મલ પર જોિાઈ ગયા છરે . 
સીધાં ખરીદ-વરેચાણથી તરેમિરે ઘણફો લાભ થયફો અિરે તરેમિરે 
24 કલાકિી અંદર ઉપજનું પરેમરેન્ મળહી ગ્ું. વવદ્ાસાગર 
ખુશી સાથરે કહે છરે , “ઉપજ વરેચીએ એ દદવસરે જ પૈસા મળહી 
ર્ય છરે . આવફો અનુભવ પહેલાં ક્ારેય િહફોતફો થયફો.”  તરેિાં 
મા્ેટ તરેઓ ઇ-િામ અિરે લજલલા વહહીવ્ટહીતંત્રિફો આભાર માિરે 
છરે . એ જ રીતરે, આંધ્રપ્દેશિાં ગું્ુટર લજલલાનું દુગગીરાલા ગામ 

મરે, 2017માં ઇ-િામ પલરે્ટફફોમ્મ સાથરે જોિા્ું. પ્ફોગ્રામિા બીર્ 
તબક્કામાં ઇ-િામમાં સમાવરેશ પામિાર આંધ્રપ્દેશિી 10 
મંિહીઓમાં તરેિફો પણ સમાવરેશ થાય છરે . અહીં તમામ કામગીરી 
ઇ-િામિી પ્દક્યા પ્માણરે જ કરવામાં આવરે છરે  અિરે દરરફોજ 
સવારે 9.30થી 11 વાગયા દરતમયાિ ઓિલાઇિ બફોલી 
લગાવવામાં આવરે છરે . ઇ-િામમાં સામરેલ થવાિરે કારણરે આ 
મંિહી ઘણી બદલાઈ ગઈ છરે  અિરે તરેિાંથી ખરેિૂતફોિરે ઘણફો ફાયદફો 
થઈ રહ્યફો છરે . આજરે, દેશમાં ખરેિૂતફોિી આવકમાં વધારફો થઈ 
રહ્યફો છરે  અિરે તરેમિરે પફોતાિી ઉપજ વરેચવામાં મુશકેલી િથી 
િિતી તરેિફો શ્રરેય ઇ-િામિરે ર્ય છરે . વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 
14 એવપ્લ, 2016િાં રફોજ 21 મંિહીઓ સાથરે તરેિી શરૂઆત કરી 

ઓરેક રાષ્ટ્ર-ઓરેક બજર
ખરેડયૂતારેની ઓાિક િ્ધારી રહરે લું ‘ઇ-નામ’

ઇ-નામ માત્ર એક યોજના નથી, પણ એક યાત્રા છે, જનેો હેતુ તમામ ખેડૂતોને 
લાભ પહોંચાડવાનો અને તેમનાં કૃષર ઉતપાદન વેચવાની પધ્ધતત બદલવાનો 
છે. ઇ-નામને કારણે દેશનાં ખેડૂતોને વધારાનો ખચ્ષ કયશા પ્વના પારદશ્ષક રીતે 
સપધશાત્મક અને વળતરદાયી ભાવ મળે છે, જનેાથી તેમની આવક વધી રહી 
છે. આ ઉપરાંત, તેનાંથી ગુણવતિા રિમાણે ભાવ અને કૃષર ઉપજ મા્ેટ એક 

‘રાષ્ટ્ર -એક બજાર’નો કનસેપ્ટ પણ પ્વક્ી રહ્ો છે...

E-NAMના છ િષ્ણફલરેગશિપ યારેજના
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હતી. ઇ-િામિફો હેતુ ખરેિૂતફોિરે વચરેહ્ટયાઓમાંથી બચાવવાિફો 
અિરે તરેમિરે ખરીદ-વરેચાણિી સીધી સુવવધા પૂરી પાિવાિફો છરે , 
જ રેથી તરેઓ વધુિરે વધુ ફાયદફો મરેળવી શકે. આ ઉપરાંત, તરેમિરે 
પફોતાિી ઉપજિા વરેચાણ મા્ેટ કફોઈિાં પર આધાર િહીં રાખવફો 
પિે અિરે ખરીદિાર દેશિાં કફોઇ પણ વવસતારમાંથી ઘરેર બરે્ઠાં 
ખરીદી કરી શકશરે. ઇ-િામ (િરેશિલ એગ્રીકલ્ચરલ માકદે્ટ) 
એ્ટલરે કે રાષ્ટ્ર હીય કૃષષ બર્ર ઓિલાઇિ માકદે હ્ટગ પફો્ટ્મલ છરે , 
જ રે દેશમાં વવવવધ કૃષષ ઉપજોિરે વરેચવા મા્ેટ ઓિલાઇિ ્ટ્રે રિગ 
પલરે્ટફફોમ્મ છરે . ઇ-િામ પફો્ટ્મલિફો મુખ્ય હેતુ સંપૂણ્મ ભારતમાં 
તમામ એપીએમસીિરે એક સસગલ િરે્ટવક્મ થી જોિવાિફો અિરે 
રાષ્ટ્ર હીય સતર પર કૃષષ ઉતપાદિફો મા્ેટ એક બર્ર પૂરં પાિવાનું 
છરે , જ રેિાંથી વરેપારિી લરેવિદેવિમાં પારદશ્મકતા સુનિલચિત થઈ 
શકે, ખરેિૂતફોિરે પાકિી ગુણવતિા પ્માણરે ભાવ મળરે  અિરે કૃષષ 
ઉપજ મા્ેટ 'એક રાષ્ટ્ર  એક બર્ર’િફો કનસરેપ્ટ વવક્ી શકે. આજરે 
દેશિાં 21 રાજ્ફો અિરે કેન્દ્રશાલસત પ્દેશફોિી 1,000 મિંહી ઇ-િામ 
સાથરે જોિાઈ ગઈ છરે . ઇ-િામ પ્ફોજ રેક્ટ ખરેિૂતફોિાં જીવિધફોરણમાં 
સુધારફો અિરે તરેમિાં ઘરમાં સમૃધ્ધ્ધ લાવશરે. ભારત સરકાર 
સંપૂણ્મ પ્તતબધ્ધતા સાથરે તરેિાં પર કામ કરી રહહી છરે . n

િુલ િંડી

1,000

ન�ંધ�ય�લ� 
વ�પ�રી

એ�ફપીએ��

એ�િીિૃિ 
લ�ઇસન્સ

ર�જ

21
ન�ંધ�ય�લ� 
ખ�ડૂિ��

2,19,639

1,72,89,499

2,083

1,03,134

ખરેડયૂતારેનરે ગમરે તા ંઉપજ િરેચિાનારે ઓવ્ધકાર મળારે

ઇ-નામર્ી ખરેડયૂતારેનરે ર્નારા લાિ

વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 
14 એવપ્લ, 2016િાં રફોજ 
21 મંિહીઓ સાથરે ઇ-િામિી 
શરૂઆત કરી હતી.

ખરેિૂતફો ઇ-િામ પફો્ટ્મલ પર 
રજીસ્્રરેશિ કરવા મા્ેટ 
સવતંત્ર છરે .

ખરેિૂતફો ઇ-િામ મંિહીઓમાં 
ઓિલાઇિ વરેચાણ મા્ેટ 
પફોતાિી ઉપજ અપલફોિ કરી 
શકે છરે  અિરે વરેપારીઓ પણ 
કફોઇ પણ સ્ળરેથી ઇ-િામ 
હે્ઠળ ખરીદી કરવા મા્ેટ 
બફોલી લગાવી શકે છરે .

વજિ તફોળવામાં પારદશ્મકતા 
લાવવા મા્ેટ ચીજ વસતુઓિરે 
યફોગય રીતરે તફોલવા મા્ેટ 
ઇલરેક્ટ્ર ફોનિક વજિ કાં્ટા 
આપવામાં આવયા છરે . 
વરેપારીઓ દ્ારા પરેમરેન્ કરવા 
મા્ેટ BHIM પરેમરેન્ સુવવધાિફો 
ઉપયફોગ કરી શકાય છરે .

રજીસ્ટરેિન  ઓારેનલાઇન િરેચાણ ઇલરેટ્ટ્ારેલનક િજન કાંટારે

ખરેિૂતફો અિરે ગ્રાહકફો વચ્રે કફોઇ વચરેહ્ટયફો હફોતફો િથી. 
ખરેિૂતફોિી સાથરે સાથરે ગ્રાહકફોિરે પણ તરેિફો પૂરફો લાભ 
મળરે  છરે .

ખરેિૂતફોિરે ઉપજિા સારફો ભાવ મળરે  છરે . ખરેિૂતફોિરે 
બર્રમાં જવા આવવાિફો સમય બચી ર્ય છરે . 

ખરેિૂત તરેિાં વરેપારિી પ્ગતત પફો્ટ્મલ પર જોઈ શકે છરે . 
ખરેિૂતફોિરે તરેમિાં ફફોિિી એપ પર ભાવિી વાસતવવક 
બફોલીિી પ્ગતત દેખાય છરે . 

ખરેિૂતફોિરે દરેક મંિહીિી માહહતી સમયસર મળહી ર્ય 
છરે . ઉપજિાં યફોગય વરેચાણિી સુવવધા મળહી ર્ય છરે .

ખ�ડૂિ��ન� ઉપજન�� ય��ગય ભ�વ િળ� 
એન� િ�ની પડિર એ��છી થ�ય િ� િ�ટ� 
એન�િ રિય�સ િરવ�િ�ં એ�વી રહ્� 
છ� . ઇ-ન�િ પ�ટફ��િ્ષ દ્�ર� દ�શભરની 
સંિડ�� િંડીએ��ન� જા�ડવ�નું િ�િ ચ�લી 
રહ્ુ ંછ� . િ�ન�થી ખ�ડૂિ��ન� દ�શની િ��ઈ 
પણ િંડીિ�ં એ��નલ�ઇન પ��િ�ની 
ઉપજ વ�ચવ�ન�� મવિલ્પ િળશ�. 
એ�ન� િ�રણ� િ��ઈ વચ�કટય�� ભ�વ પર 
એસર નહીં િરી શિ� .
-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન

E-NAMના છ િષ્ણફલરેગશિપ યારેજના

આંકડા 8 માચ,્ 2022 સુધીિાં
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વૈત્શ્વક મહામારી કોપ્વડ-19ની ત્રીજ લહેર ભારતમાં નબળી પડી રહી છે, પણ આ લડાઇમાં સરકાર 
હજુ પણ સતક્ષ  છે અને દેશભરમાં રસીકરણનો વયાપ વધારવા પર ધયાન આપી રહી છે. આ દદશામાં 

મહતવપૂણ્ષ પગલું ભરતાં 16 માચ્ષથી 12થી 14 વર્ષનાં બાળકોનાં રસીકરણની શરૂઆત કરવામાં આવી. 
દેશવયાપી રસીકરણ અભભયાનનાં ભાગ રૂપે કેન્દ્ સરકાર રાજ્ો/કેન્દ્શાલસત રિદેશોને નનઃશુલ્ કોપ્વડ 

રસી આપીને તેમને સંપૂણ્ષ સહયોગ કરી રહી છે. તો સ્સ્થતત પર નજર રાખવા મા્ેટ વડારિધાન નરેન્દ્ 
મોદી સતત સમીષિા બેઠક કરી રહ્ા છે..

12 મરહનાર્ી િ્ધુ ઉંમરનાં  
બાળકારેનરે રસી મયૂકાિરે

રાજસ્ાિિા જોધપુરિફો રેત્ગસતાિી વવસતાર. અહીં 
મહહલા આરફોગયકમથીઓ રસીકરણ મા્ેટ ઘરેર 
ઘરેર ચાલતાં જ ર્ય છરે . કપરી મસ્તતમાં તરેમિફો 

આ જુસસફો દશયાવરે છરે  કે લક્ષ્ય ગમરે તરે્ટલું મુશકેલ કેમ િ હફોય, 
ભારત તરેિરે હાંસલ કરવાિી તાકાત ધરાવરે છરે . કફોવવિ કાળમાં 
આ આરફોગયકમથીઓએ સાબબત ક્ુું છરે  કે િદી, બરફ, પહાિ 
કે તપતું રેત્ગસતાિ તરેમિરે રફોકહી શકે તરેમ િથી અિરે તરેમિી 
ઇચ્ાશક્તિાં પદરણામરે જ દેશમાં 14 માચ્મ સુધી 180 કરફોિ 
રસી લગાવવામાં આવી છરે . આ ઉપરાંત, હવરે 16 માચ્મથી 12થી 
14 વષ્મિાં વયજૂથિાં બાળકફોનું રસીકરણ શરૂ થઈ ગ્ું છરે . 
આ ઉપરાંત, 60 વષ્મથી વધુ ઉંમરિા તમામ લફોકફો પ્ીકફોશિ 
િફોઝ પણ લગાવી શકશરે. કેન્દ્ર સરકારનું માિવું છરે  કે બાળક 
સલામત, તફો દેશ સલામત. આ કારણસર જ આરફોગય મંત્રી 
મિસુખ માંિવવયા બાળકફોિા માબાપ અિરે 60 વષ્મથી ઉપરિી 
ઉંમરિા લફોકફોિરે રસી લગાવવાિફો આગ્રહ કરી રહ્યા છરે . બીજી 
બાજુ, દેશમાં રસીકરણિી ઝિપ ચાલુ છરે . 14 માચ્મ સુધીમાં 
15થી 17 વષ્મિાં 5,58,92,605 દકશફોરફોિરે પ્થમ િફોઝ આપી 
દેવામાં આવયફો છરે , તફો 3,38,83,880 દકશફોરફોિરે બીજો િફોઝ 
આપી દેવામાં આવયફો છરે . ભારતમાં 14 માચ્મ સુધી કફોવવિિા 

રસીિરણ એંગ� ભ્રિ ફ�લ�વિ�ં 
િ��ઈ પણ રિયત્નન� એ�પણ� ટિવ� 
દ�વ�ન�� નથી. ઘણી વ�ર એ�પણન� 
એ� સ�ંભળવ� િળ� છ�  િ�  રસી છિ�ં 
સંક્િણ ફ�લ�ઈ રહ્ું છ� , િ�� રસીન�� 
શું ફ�યદ��.? િ�સ્ક એંગ� પણ એ�વી 

એફવ� ઉડ� છ�  િ�  િ�ન�થી લ�ભ નથી 
થિ��. એ�વી એફવ�એ��ન�� જવ�બ 

એ�પવ�ની બહુ જરૂર છ� .
-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન 

કારેવિડ સામરેની લડાઈઓારારેગય

22 મરહના બાદ કારેવિડના કરેસ 3,000ર્ી નીચરે
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સદક્ય દદ્મઓિી સંખ્યા 36,168 હતી, જ રે 675 દદવસફો 
બાદ કફોવવિિા સૌથી ઓછા સદક્ય કેસફો છરે . આ દદવસરે 
24 કલાકમાં 2503 િવા કેસફો િોંધાયા હતા, જ રે 680 
દદવસફોમાં સૌથી ઓછા છરે . દરકવરી રે્ટ 98.72 ્ટકા 
હતફો. 

વડારિધાિે ઉચ્ સતરીય સમીક્ષા બે્ઠક યોજી 
વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 9 માચ્મિાં રફોજ કફોવવિ-
19 મહામારીિી મસ્તતિી સમીષિા મા્ેટ, ખાસ કરીિરે 
ઓતમક્ફોિ વરેદરયરેન્ અિરે દેશમાં રસીકરણ અભભયાિિી 
મસ્તતિા સંદભ્મમાં એક ઉચ્ સતરીય બરે્ઠકનું વિપણ 
સંભાળ્ું હતું. આ બરે્ઠકમાં રસીકરણ અભભયાિ અિરે 
કફોરફોિાિા િવા વરેદરએન્ દરતમયાિ હફોસસપ્ટલમાં 
દદદીઓિી ઓછી સંખ્યા, કેસફોિી ગંભીરતા અિરે 
મૃત્ુદરમાં ઘ્ટાિાિા સંદભ્મમાં રસીિી અસરકારકતા પર 
સમીષિા કરવામાં આવી હતી. બરે્ઠક દરતમયાિ થયરેલી 
સમીષિામાં એવું ફલલત થ્ું કે કેન્દ્ર સરકારિા િરેતૃતવમાં 
સદક્ય અિરે સહયફોગાત્મક પ્યાસફોિરે કારણરે સંક્મણ 
રફોકવામાં મદદ મળહી હતી. એ બાબત પર પણ ભાર 
મૂકવામાં આવયફો કે મહામારી સામરે ભારતિાં પગલાં 
અિરે રસીકરણિી પ્શંસા સમગ્ર વવશ્વએ કરી છરે , જ રેમાં 
વવશ્વ આરફોગય સંસ્ા, સં્ુ્ત રાષ્ટ્ર , આંતરરાષ્ટ્ર હીય 
િાણાં ભંિફોળ, હાવ્મિ બબઝિરેસ સુ્લ અિરે ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ 
ફફોર કફોમમપહ્ટહ્ટવિરેસિફો સમાવરેશ થાય છરે . વિાપ્ધાિરે 
કફોવવિ સંબંધધત પ્ફો્ટફોકફોલનું પાલિ કરવાિફો અિરે 
લફોકફોિરે રસી લગાવવા તથા કફોવવિ અનરુપ વયવહારનું 
પાલિ કરવાિફો આગ્રહ કયષો હતફો.

12થી 17 વર્િાં બાળકો માટે કોવોવેક્સિે મંજૂરી
િ્રગ કન્્ર ફોલર જિરલ ઓફ ઇત્ન્િયાએ સીરમ ઇન્નસ્ટ્ૂ્ટ 
ઓફ ઇત્ન્િયાિી કફોવવિ-19 વવરફોધી રસી કફોવફોવરેક્િા 
ઇમરજનસી ઉપયફોગ મા્ટ મંજૂરી આપી દીધી છરે . આ 
રસીિરે 12થી 17 વષ્મિા બાળકફો મા્ેટ વવક્ાવવામાં 
આવી છરે . દેશમાં 18 વષ્મથી ઓછી ઉંમરિા દકશફોરફો 
મા્ેટ ઉપલબ્ધ આ કફોવવિ વવરફોધી ચફોથી રસી હશરે. 
િ્રગ કન્્ર ફોલર જિરલ ઓફ ઇત્ન્િયા (િહીસીજીઆઇ)એ 
કફોવવિ-19 સંબંધધત નિષણાત સતમતતિી ભલામણિાં 
આધારે કફોવફોવરેક્િા ઇમરજનસી ઉપયફોગિરે મંજૂરી 
આપી છરે . 11 ફેબુ્આરીથી એઇમસમાં કફોવવિથી બચાવ 
મા્ેટ િરેઝલ વરેક્ક્િિા બુસ્ર િફોઝિી ્ટ્ર ાયલ શરૂ થઈ 
ગઈ છરે . િાક વા્ેટ અપાત રસીિાં બસુ્ર િફોઝિી આ 
્ટ્ર ાયલ છરે . દેશિી િવ હફોસસપ્ટલફોમાં આ ્ટ્ર ાયલ થઈ રહહી 
છરે , જ રેમાં એઇમસ, દદલ્હીિફો સમાવરેશ થાય છરે . n

ટ્રેનમાં ્ધાબળાં, બરેડિીટ ઓનરે 
ઓારેશિકા ઓાપિાનું િરૂ ર્િરે

પ્રિાસીઓારે માટરે રાહતનાં સમાચાર..

બરે િષ્ણ બાદ ઓાંતરરાષ્ટ્રીય 
વિમાન સરેિાઓારે િરૂ ર્ઈ

રેલવરેએ દેશભરમાં કફોવવિિાં િવા કેસફોિી સખં્યામાં ઘ્ટાિફો અિરે 
મસ્તતમાં થઈ રહેલા સતત સુધારાિરે ધયાિમાં લઇિરે ધાબળાં, 
બરેિશી્ટ અિરે ઓશશકા તથા પિદા પર મૂકેલફો પ્તતબંધ પાછફો 
ખેંચવાિફો નિણ્મય લીધફો છરે . હવરે પહેલાંિી જ રેમ આ ્ટ્રેિમાં આ ચીજો 
આપવાનું શરૂ કરવામાં આવશરે, જ રેિાથી મુસાફરફોિરે મફો્ટહી રાહત 
મળશરે. ઉલલરેખિીય છરે  કે કફોવવિ-19 મહામારી શરૂ થઈ ત્ારે 
કફોવવિ પ્ફો્ટફોકફોલિાં ભાગ રૂપરે ્ટ્ર ેિફોમાં પ્વાસ કરવા મા્ેટ સ્ાન્િિ્મ  
ઓપરેહ્ટગ પ્ફો્ટફોકફોલ (SOP) ર્રી કરવામાં આવયફો હતફો, જ રે 
અંતગ્મત લલિિ, બલરેન્કરે્ટ તથા ્ટ્ર ેિિી અંદરિા પિદા પર પ્તતબંધ 
લગાવી દેવામાં આવયફો હતફો.

કફોવવિિાં કેસફોમાં થઈ રહેલાં ઘ્ટાિાિરે ધયાિમાં લઈિરે સરકારે બરે 
વષ્મ બાદ 27 માચ્મ, 2022થી આંતરરાષ્ટ્ર હીય વવમાિ સરેવાઓ પુિઃ 
શરૂ કરવાિફો નિણ્મય લીધફો છરે . ભારતિા કફોવવિ રસીકરણ કાય્મક્મિરે 
વવશ્વભરમાં મળરેલી માન્યતા અિરે ઉદ્ફોગ સાથરે સંકળાયરેલા લફોકફો 
સાથરે મંત્રણા કયયા બાદ સરકારે આ નિણ્મય લીધફો છરે . કફોવવિ મહામારી 
દરતમયાિ સંક્મણિરે રફોકવા મા્ેટ સરકારે 23 માચ્મ, 2020િાં રફોજ 
ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્ર હીય વવમાિ સરેવાઓ સ્ત્ગત કરવાિફો નિણ્મય 
લીધફો હતફો. જો કે, જુલાઇ 2020થી એર બબલ વયવસ્ા અંતગ્મત 
37 દેશફો વચ્રે વવશરેષ આંતરરાષ્ટ્ર હીય ફલાઇ્ટ્ટસ સંચાલલત થઈ 
રહહી છરે . િાગદરક ઉડ્યિ મંત્રી જ્ફોતતરાદદત્ સસધધયાિા જણાવયા 
પ્માણરે ઉદ્ફોગ સાથરે સંકળાયરેલા લફોકફો સાથરે મંત્રણા અિરે કફોવવિિાં 
િવા કેસફોમાં થઈ રહેલાં ઘ્ટાિાિરે ધયાિમાં લઈિરે. કયયા બાદ 27 માચ્મ, 
2022થી આંતરરાષ્ટ્ર હીય વવમાિ સરેવાઓ પુિઃ શરૂ કરવાિફો નિણ્મય 
લરેવામાં આવયફો છરે . આ  સાથરે એર બબલ વયવસ્ાિરે દૂર કરી દેવામાં 
આવી છરે . જો કે, આંતરરાષ્ટ્ર હીય મુસાફરી દરતમયાિ કફોવવિ બચાવ મા્ેટ 
કેન્દ્રવીય આરફોગય મતં્રાલયિા દદશાનિદદેશફોનું કિકથી પાલિ કરવામાં 
આવશરે.

કારેવિડ સામરેની લડાઈઓારારેગય
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દાડી
ગુજરાતના નવસારી લજલલાથી 16 
દકલોમી્ટર દૂર આવેલું દાંડી ભારતના 
ઇતતહાસનું સૌથી ચર્ચત ગામ છે. છેલલાં 
92 વર્ષથી સમગ્ પ્વશ્વમાં તેની ઓળખ છે. 
આપણે તેને ભારતીય સવતંત્રતા સંઘર્ષનું 
‘તીથ્ષ’ પણ કહી શકીએ. દાંડીમાં માત્ર એક 
ચપ્ટી મીઠંુ હાથમાં લઇને ગાંધીજએ કહું 
હતું, “આ એક ચપ્ટી મીઠાંથી હંુ અંગ્ેજ 
શાસનને લૂણો લગાડંુ છંુ.”

િારતની ઓાઝાદીનું તીર્્ણ

મી
્ઠાંિા ઉતપાદિમાં અંગ્રરેજોિી ઇર્રાશાહહી દૂર કરવા 
મા્ેટ મહાત્મા ગાંધીએ દાંિહી માચ્મનુ ં આહવાિ ક્ુું હતુ.ં 
ભારતમાં મી્ંુઠ પકવવાિી પરંપરા પ્ાચીિ કાળથી રહહી છરે . 

પરંપરાગત રીતરે મી્ંુઠ બિાવવાનુ ંકામ ખરેિૂતફો દ્ારા કરવામાં આવતું 
હતંુ, પણ અંગ્રરેજોએ ભારતીયફો પાસરેથી મી્ંુઠ પકવવાિફો અધધકાર 
છીિવી લીધફો અિરે ઇંગલરેન્િથી મોંઘા ભાવિાં મી્ઠાિી આયાત શરૂ 
કરવામાં આવી. 2 માચ્મ, 1930િાં રફોજ લફોિ્મ  ઇરવવિિરે લખરેલા પત્રમાં 
ગાંધીજી કહે છરે , “રાજકહીય દ્રણષ્ટએ આપણી મસ્તત ગલુામફો કરતા 
સારી િથી. આપણી સસૃં્તતિાં મૂષળયાં િબળા કરી દેવામાં આવયા 
છરે .” નિલચિત કાય્મક્મ પ્માણરે 12 માચ્મિાં રફોજ સાબરમતી આશ્રમથી 
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દાંિહી કૂચિફો પ્ારંભ થયફો. સાિા છ વાગરે ગાંધીજીએ 
પફોતાિા અનયુાયીઓ સાથરે આશ્રમ છફોડ્ફો અિરે 
કૂચિફો પ્ારંભ કયષો. દાંિહી સધુી 241 માઇલનુ ંઅતંર 
તરેમણરે 24 દદવસમાં પરંૂ ક્ુું. ગાંધીજીિી મંજૂરીથી 
સત્ાગ્રહહીઓ મા્ેટ એક પ્તતજ્ાપત્ર બિાવવામાં 
આવ્ુ,ં આ પત્રિી શરતફોમાં લખવામાં આવ્ુ ં હતું 
કે હંુ જ રેલ જવા તૈયાર છંુ અિરે આ આંદફોલિમાં જ રે 
પણ કામ અિરે સર્ મિરે આપવામાં આવશરે એ હંુ 
સહષ્મ સવીકાર કરીશ. 4 એવપ્લ, 1930િી રાવત્રએ 
પદયાત્રા દાંિહીમાં પ્વરેશી. 5 એવપ્લિી સવારે ખાદી 
પહેરેલાં સેંકિફો ગાંધીવાદી સત્ાગ્રહહી દાંિહીિાં દકિારે 
ભરેગાં થયા. 6 એવપ્લિી સવારે દાંિહી દકિારે મી્ંુઠ 
હાથમાં લઇિરે ગાંધીજીએ મી્ઠાિા કાયદાિફો ભગં 
કયષો. બરિહ્ટશ કાયદા હે્ઠળ તરેમિી ધરપકિ કરવામાં 
આવી. ધરપકિ પહેલાં પફોતાિા સદેંશામાં ગાંધીજીએ 
કહેલંુ, ‘‘ત્ાગ વગર મળરેલુ ંસવરાજ ્ટકહી િ શકે. તરેથી 
શક્ છરે કે જિતાએ બહુ મફો્ટાં બલલદાિ આપવા પિે. 
સાચા બલલદાિમાં એક જ પષિરે કષ્ટ સહિ કરવંુ પિે 
છરે , એ્ટલરે કે માયયા વગર મરવંુ પિે છરે . ’’

બાપુિી દાંિહી માચ્મિી 91મી વષ્મગાં્ેઠ વિાપ્ધાિ 
િરેન્દ્ર મફોદીએ 12 માચ્મ, 2021િાં રફોજ 80 લફોકફોિરે 
દાંિહી યાત્રા પર રવાિા કરીિરે એવા ઐતતહાલસક અમૃત 
મહફોત્સવિી શરૂઆત કરી હતી, જ રેિફો હેત ુભારતિી 
સવતંત્રતા મા્ેટ પફોતાનુ ં સવ્મસવ ત્ાગ કરિાર મહાિ 
બલલદાિીઓિરે યાદ કરવાિફો છરે .

બાપુનુ ંઆ આંદફોલિ માત્ર ગજુરાત કે દાંિહી પૂરતું 
મયયાદદત િહફોતુ,ં પણ તરેિાં સમથ્મિમાં દેશિાં અિરેક 
વવસતારફોમાં આદંફોલિ થયા. આઝાદી કા અમતૃ 
મહફોત્સવિી આ શંુખલામાં આ અકંમાં વાંચફો દાંિહી 
માચ્મ અિરે મી્ઠાંિા સત્ાગ્રહ સાથરે સકંળાયરેલા 
સરેિાિીઓ કહાિી..

 ‘િૃધ્ધ ગા્ંધી’ માતંત્ગની હાજરા

માંતત્ગિી હાજરાએ મી્ઠાિા સત્ાગ્રહ સહહતિાં અિરેક આંદફોલિફોમાં ગાંધીજી 
સાથરે ભાગ લીધફો હતફો. તરેમણરે ચરખફો અપિાવયફો, ખાદીિાં વસ્ત્રફો પહેયયા અિરે 

લફોકફોિી સરેવામાં જીવિ વયતતત ક્ુું. મહહલાઓમાં સવાભભમાિિી ભાવિા જગાવિાર 
માંતતં્ગિીિરે લફોકફો તરફથી ખબૂ સન્ાિ મળ્ંુ અિરે તરેઓ “બુઢહી ગાંધી” િાં િામરે ર્ણીતાં 
બન્યાં. સવતતં્રતા આંદફોલિિી િાષયકા માતતં્ગિી હાજરાએ એ સાબબત કરી આપ્ુ ંકે દેશ 
મા્ેટ મરી ફહી્ટવાિી કફોઇ ઉંમર િથી હફોતી. 1930િાં વષ્મિી વાત છરે . આંદફોલિમાં તરેમિાં 
ગામિાં કે્ટલાંક ્વુકફોએ ભાગ લીધફો હતફો. પ્થમ વાર માતંત્ગિીએ સવતતં્રતા વવષરે 
સાંભળ્ંુ અિરે ર્ણ્ુ ંકે અગં્રરેજો કઈ રીતરે દેશ પર રાજ કરી રહ્યા છરે . પફોતાિી ઝંૂપિહીિી 

બહાર િીકળહીિરે સવવિય કાનૂિ ભગં ચળવળિાં 
સરઘસિફો શખં વગાિહીિરે સવાગત કરિાર માતતં્ગિી 
હાજરા 60 વષ્મિી ઉંમરમાં આઝાદીિા આદંફોલિમાં 
જોિાઈ હતી. તરેમણરે અિરેક આંદફોલિમાં ભાગ 
લીધફો, જ રેમાં મી્ઠાિા સત્ાગ્રહિફો પણ સમાવરેશ 
થાય છરે . તરેમણરે અસહકારિી ચળવળ, સવવિય 
કાનિૂ ભગં અિરે ભારત છફોિફો આંદફોલિમાં પણ 
સદક્ય ભતૂમકા ભજવી. માતતં્ગિી હાજરાિફો જન્ 

19 ઓક્ટફોબર, 1870િાં રફોજ અત્તં ગરીબ પદરવારમાં થયફો હતફો. તરેમિા વપતા ખરેિૂત 
હતા અિરે તરેમણરે કફોઇ પણ અભયાસ કયષો િહફોતફો. ગરીબીિરે કારણરે 12 વષ્મિી િાિી ઉંમરે 
લગ્ન થઈ ગયાં અિરે બહુ િાિી ઉંમરમાં પતતનુ ંઅવસાિ થ્ુ.ં માતતં્ગિીએ વષ્મ 1942માં 
ભારત છફોિફો આંદફોલિ દરતમયાિ તામલકુમાં 6,000 સમથ્મકફોનુ ં િરેતતૃવ ક્ુું હતુ,ં 
જ રેમાંથી મફો્ટા ભાગિી મહહલાઓ હતી. તરેમણરે મફો્ટહી રેલી કાઢવાિફો નિણ્મય લીધફો અિરે 
29 સપ્ેટમબરિાં રફોજ એક સરઘસ સાથરે પફોલલસ સ્રેશિ તરફ િીકળહી પડ્ાં. બરિહ્ટશ 
સરકારે સમગ્ર વવસતારમાં 144મી કલમ લાગ ુકરી. પણ માતતં્ગિી હાથમાં તતરંગફો લઇિરે 
વંદે માતરમિાં ઉદઘફોષ સાથરે આગળ વધતાં રહ્યાં. અચાિક એક ગફોળહી તરેમિાં જમણા 
હાથ પર વાગી. ઘાયલ માતંત્ગિી બીરં્ હાથમાં તતરગફો લઇિરે આગળ વધયાં, પણ 
ગફોળહીબાર ચાલુ રહ્યફો. 72 વષથીય માતતં્ગિીિાં માથા પર બીજી ગફોળહી વાગી. અંતતમ 
શ્વાસ સધુી તરેમિાં હાથમાં તતરંગફો અિરે હફો્ઠ પર વદેં માતરમિફો ઉદઘફોષ હતફો. અદભૂત 
સાહસ, ઉત્સાહ અિરે આઝાદી મરેળવવાિી જીદિરે કારણરે માતતં્ગિી હાજરાએ સમગ્ર દેશ 
મા્ેટ એક ઉદાહરણ સ્ાવપત ક્ુ્મ. વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 15 ઓગસ્, 2021િાં રફોજ 
લાલ દકલલા પરથી માતતં્ગિી હાજરાિરે યાદ કયયાં હતાં.

જન્મઃ 19 ઓક્ટરોબિ, 1870  મૃત્ુમઃ 29 સપટરેમબિ, 1942
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રાષ્ટ્ર વપતા મહાત્મા ગાંધીએ મી્ઠાિા કાયદાિફો ભંદ કરવા મા્ેટ દાંિહી કૂચ યફોજવાિફો 
નિણ્મય લીધફો ત્ારે તરેમાં મહહલાઓિરે સામરેલ િ કરવાનું િક્કહી કરવામાં આવ્ંુ 

હતું. ગાંધીજીએ આંદફોલિમાં મહહલાઓિી ભૂતમકા ચરખફો ચલાવવાિી અિરે શરાબિી 
દુકાિફો પર ઘરેરાબંધી પૂરતી મયયાદદત કરી હતી. 
ગાંધીવાદી આદશષો અિરે અહહસાથી પ્રેદરત 
કમલાદેવી ચટ્ફોપાધયાય સુધી આ વાત પહોંચી 
તફો તરેમિાંથી રહેવા્ું િહીં અિરે તરેમિરે બાપિુરે 
મળહીિરે તરેમિરે સમર્વવાિફો નિણ્મય લીધફો. 
તરેઓ ગાંધીજીિરે સમર્વવામાં સફળ રહ્યા કે 
આંદફોલિમાં મહહલાઓિી પણ ભાગીદારી 
હફોવી જોઇએ. ગાંધીજીએ તરેમિી વાત સવીકારી 
લીધી. એ પછી મી્ઠાિા સત્ાગ્રહનું િરેતૃતવ 
કરવા મા્ેટ મુંબઇમાં સાત સભયફોિી સતમતત 
બિાવવામાં આવી, જ રેમાં કમલાદેવી અિરે 
અવંતતકાબાઈ ગફોખલરેિફો સમાવરેશ થાય છરે . 
એ્ટલું જ િહીં, મહાત્મા ગાંધીિા નિણ્મય બાદ 

આઝાદીિા આંદફોલિમા મહહલાઓિી ભાગીદારી વધતી ગઈ. આ આંદફોલિમાં તરેમિી 
સદક્ય ભાગીદારીિરે કારણરે કાયદાિફો ભંગ કરવાિ આરફોપમાં તરેમિરે જ રેલમાં પૂરી દેવામાં 
આવયા.

3 એવપ્લ, 1903િાં રફોજ કણયા્ટકિા બેંગલફોરમાં જન્રેલાં કમલા દેવી ચટ્ફોપાધયાયરે 
લંિિ ્ુિવર્સ્ટહીમાંથી સમાજ વવજ્ાિમાં દિપલફોમા કયષો હતફો. એ પછી તરેઓ ભારત 
આવી ગયાં. અહીં તરેઓ ભારતીય  સવતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લરેવા માંડ્ાં અિરે 
ગાંધીવાદી સંગ્ઠિ સરેવાદળમાં જોિાયા. દેશિી સવતંત્રતા મા્ેટ વવદેશફોમાં રાજકહીય સંપક્મ  
બિાવી રહેલાં કમલાદેવી ચટ્ફોપાધયાય 1936માં ઓલ ઇત્ન્િયા વીમરેિ કફોન્રનસિાં 
અધયષિ પણ બન્યાં. તરેઓ મહાિ લરેશખકા પણ હતાં. તરેમનું અંતતમ પુસતક 'સવાધીિતા 
કે લલયરે ભારતીય મહહલાઓકહી જગં' વષ્મ 1982માં પ્કાશશત થ્ું હતું. કમલાદેવીએ 
ભારતીય હસતકળા અિરે હાથશાળિરે પુિજી્મ વવત કરવામાં મહતવિી ભૂતમકા ભજવી 
હતી. એ્ટલાં મા્ેટ જ તરેમિરે ‘હસતકળા મા’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવરે છરે . તરેમણરે 
હસતકળા અિરે સહકારી આંદફોલિમાં મહતવપૂણ્મ ભૂતમકા નિભાવી હતી. િા્ટક, કળા, 
ધથયરે્ટર, સંગીત અિરે ક્ઠપુતળહીિરે પ્ફોત્સાહિ આપવા મા્ેટ તરેમણરે અિરેક રાષ્ટ્ર હીય 
સંસ્ાઓિરે પ્ફોત્સાહિ આપ્ું. તરેમિાં પ્યાસફોિરે પદરણામરે 1944માં દદલ્હીમાં ઇત્ન્િયિ 
િરેશિલ ધથયરે્ટરિી સ્ાપિા કરવામાં આવી હતી, જ રેિરે આજરે રાષ્ટ્ર હીય િાટ્ય વવદ્ાલય 
(NSD) તરીકે ઓળખવામાં આવરે છરે . તરેમિરે 1955માં પદ્મભૂષણ અિરે 1987માં પદ્મ 
વવભૂષણ પુરસ્ારથી સન્ાનિત કરવામાં આવયા હતા.

ભારતીય સવતંત્રતા સંગ્રામિા યફોધ્ધા 
ત્ગદરવરધારી ચૌધરી િાિી ઉંમરમાં 

જ રાષ્ટ્ર વપતા મહાત્મા ગાંધીિા સંપક્મ માં આવી 
ગયા હતા. તરેઓ આજીવિ બાપુએ ચચધરેલા સત્ 
અિરે અહહસિા માગ્મ પર ચાલતા રહ્યા. સવવિય 
કાનૂિ ચળવળ દરતમયાિ મહાત્મા ગાંધીએ 
બરિહ્ટશ કાયદફો તફોિવા મા્ેટ સત્ાગ્રહહીઓિી 
પસંદગી કરી તરેમાં ત્ગદરવરધારી ચૌધરીિફો 
પણ સમાવરેશ થાય છરે . એ સમયરે તરેમિી 
ઉંમર માત્ર 20 ઉંમર જ હતી, પણ આઝાદી 
મા્ેટ અંગ્રરેજો સામરેિી લિાઇમાં તરેઓ મહાત્મા 
ગાંધી સાથરે િીકળહી પડ્ા. દાંિહી માચ્મિરે 
કારણરે આ આંદફોલિ બહુ જલ્ી બબહારિા 
અિરેક વવસતારફોમાં ફેલાઇ ગ્ંુ અિરે લફોકફોએ 
મી્ઠાિા કાયદાિફો ભંગ કરીિરે પ્તીકાત્મક રીતરે 
ધરપકિ હિફોરી. બબહાર નિવાસી ત્ગદરવરધારી 
ચૌધરીનું ઉપિામ કારીબાબુ હતું. તરેમિાં મફો્ટા 
ભાઇ હદરગફોવવદ ચૌધરીિફો ગાંધીજી સાથરે 
પત્રવયવહાર થતફો હતફો. તરેમિી પ્રેરણાથી જ 
તરેઓ સાબરમતી આશ્રમ સુધી પહોંચી શક્ા. 
ત્ગદરવરધારી દાંિહી કૂચમાં બબહારિા એક માત્ર 
યાત્રી હતા. એક મુલાકાતમાં િફો. રાજ રેન્દ્ર પ્સાદે 
તરેમિરે કહંુ હતું, ‘તમરે બબહારિી લાજ રાખી.’ 
ત્ગદરવરધારી પર ગાંધીજીિફો ભારે પ્ભાવ હતફો. 
દાંિહી યાત્રાિી તપસયામાં તરેઓ અહહસા અિરે 
બાપુિા ભ્ત થઈ ગયા. ત્ાંથી પાછા આવયા 
બાદ તરેમણરે ખાદીિી ધફોતી લસવાય અન્ય કફોઇ 
વસ્ત્રફોિ પહેયયા. ચપ્પલ પહેરવાનંુ પણ બંધ 
કરી દીધું. તરેમિાં ઘરમાં દેવી-દેવતાઓિી સાથરે 
મહાત્મા ગાંધીિી તસવીર લગાવવામાં આવતી 
હતી. આ વવસતારમાં તરેઓ ‘મૈધથલ ગાંધી કારફો 
બાબુ’િાં િામથી ર્ણીતા હતા. 18 ઓગસ્, 
1990િાં રફોજ  ત્ગદરવરધારીનું અવસાિ થ્ંુ.

કમલા દરેિીઃ જરેમણરે 
મીઠાના સતાગ્હમાં 
મરહલાઓારેનરે સામરેલ 
કરિા મહાત્મા ગા્ંધીનરે 
મનાવ્યા

ત્ગરરિર્ધારી ચાૌ્ધરીઃ દાંડી 
માચ્ણમાં સામરેલ 

સતાગ્હીઓારેમાંર્ી શબહારના 
ઓરેક માત્ર સતાગ્હી 

જન્મઃ 3 એવપ્રલ, 1903  મૃત્ુમઃ 29 ઓક્ટરોબિ, 1988
જન્મઃ 11 જાન્ુઆિી, 1911  મૃત્ુમઃ 18 ઓગસ્ટ, 1990

દ�શની સ્વિંત્િ� િ�ટ� 
ભ�રિ બહ�ર ર�જિીય 
સંપિ�યો બન�વી રહ� લી 
િિલ�દ�વી ચટ��પ�ધ�ય 
1936િ�ં એ��લ ઇન્ન્ડય� 
મવિ�ન િ�ંગ્�સન�ં 
એધક્ષ રહ્�ં હિ�ં

ઓમૃત મહારેત્િરાષ્ટ્ર 
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આજીવિ ગાંધીવાદી અિરે અહહસાિાં માગગે ચાલિારા પયારેલાલ 
િયૈરે મહાત્મા ગાંધીિા િરેતતૃવમાં િીકળરેલી દાંિહી કૂચમાં ભાગ 

લીધફો હતફો. પયારેલાલ િૈયરે સવતંત્રતા સગં્રામમા સદક્ય રીતરે ભાગ 
લીધફો હતફો અિરે મહાત્મા ગાંધીએ ચચધરેલા માગ્મ પર આજીવિ ચાલ્યા. 
પયારેલાલ િૈયર લાંબા સમય સધુી મહાત્મા ગાંધીિા અગંત સધચવ 
રહ્યા. 1899માં દદલ્હીમાં જન્રેલા િૈયરે પરં્બ ્ુનિવર્સ્ટહીમાંથી બીએિફો 
અભયાસ કયષો હતફો અિરે 1920માં અસહકારિી ચળવળમાં ભાગ લરેવા 
મા્ેટ એમએિફો અભયાસ છફોિહી દીધફો હતફો. 1931માં ગફોળમરેજી પદરષદમાં 
ભાગ લરેવા મા્ેટ પયારેલાલ, મહાત્મા ગાંધી સાથરે લિંિ ગયા હતા. તરેઓ 
મહાત્મા ગાંધી સાથરે બમયા અિરે લસલફોિ પણ ગયા હતા. 1946માં કફોમી 
તફોફાિફો થયા ત્ારે તરેઓ મહાત્મા ગાંધી સાથરે બંગાળિાં અિરેક સ્ળફોએ 
ગયા. િફોઆખલીમાં તરેમણરે કફોમી સદભાવ મા્ેટ પ્શસંિીય કાય્મ ક્ુ્મ. 
સવતંત્રતા સગં્રામ દરતમયાિ અિરેક વાર તરેમિી ધરપકિ કરવામાં આવી. 
તરેમણરે મહાત્મા ગાંધીિા વવચાર અિરે જીવિ પર લાંબુ ંકામ ક્ુું અિરે અિરેક 
પસુતકફો પણ લખ્યા. એક સારા પત્રકાર િયૈરે સાહહત્ સજ ્મિનુ ંકામ પણ 
ચાલુ રાખુ.ં તરેમણરે મહાત્મા ગાંધીએ શરૂ કરેલા હદરજિ સાપતાહહકનું 
સંપાદિ ક્ુું હતંુ. તરેઓ મહાત્મા ગાંધીિા જીવિ અિરે તરેમિી દફલફોસફોફહીિા 
પ્ામાણણક ઇતતહાસકાર અિરે વયાખ્યાકાર હતા. 27 ઓક્ટફોબર, 1982િાં 
રફોજ પયારેલાલ િૈયરનુ ંઅવસાિ થ્ુ.ં

રાષ્ટ્ર વપતા મહાત્મા ગાંધીિા િરેતતૃવમાં દાંિહી કૂચિફો પ્ારંભ થયફો 
ત્ારે તરેમાં સૌથી વધ ુ 32 સત્ાગ્રહહીઓ ગજુરાતિા હતા, જ રેમાં 

વાલજીભાઈ ગફોવવદજી દેસાઇિફો પણ સમાવરેશ થાય છરે . એ સમયરે તરેમિી 
ઉંમર 35 વષ્મ હતી. મહાત્મા ગાંધીએ દાંિહી કૂચ મા્ેટ સત્ાગ્રહહીઓિી 
પસદંગી શરૂ કરી ત્ારે તરેમિી સમષિ સપંપૂ્મણરે શશસતબધ્ધ, કિક 
નિયમફોનુ ંપાલિ કરી શકે તરેવા લફોકફોિરે લરેવાિફો પિકાર હતફો. વાલજીભાઇ 
ગાંધીજીિી કસફો્ટહીમાં પાર ઉતયયા અિરે તરેમિી પસદંગી કરવામાં આવી. 
પફોતાિી બૌધ્ધ્ધક પ્તતભા મા્ેટ ર્ણીતા પસદંગીિા સાથીઓમાં તરેમિફો 
પણ સમાવરેશ થતફો હતફો. તરેઓ અગં્રરેજી ભાષાિા નિષણાત હતા. એક 
સમયરે તરેઓ ગજુરાત કફોલરેજમાં અગં્રરેજી સાહહત્ ભણાવતા હતા, 1916માં 
કોંગ્રરેસ અધધવરેશિમાં ભાગ લરેવાિી મંજૂરી િ મળતા તરેમણરે હફોદ્ા પરથી 
રાજિામુ ં આપી દીધુ ં હતુ.ં ગાંધીજી દશષિણ આદરિકાથી ભારત પાછા 
આવયા અિરે અમદાવાદિા સાબરમતી આશ્રમિરે કમ્મ સ્ળ બિાવ્ંુ. એ 
વખતરે વાલજીભાઇ તરેમિા સપંક્મ માં આવયા અિરે તરેમિાથી પ્ભાવવત 
થઈિરે આઝાદીિી લિાઇમાં કૂદી પડ્ા. સવતતં્રતા સગં્રામમાં ભાગ લરેવા 
બદલ 1921માં તરેમિી ધરપકિ કરવામાં આવી. મદિમફોહિ માલવવયિા 
પ્યાસફોથી બિારસ હહન્દુ ્નુિવર્સ્ટહીિી સ્ાપિા થઈ ત્ારે વાલજીભાઇ 
ત્ાં વવદ્ાથથીઓિરે ભણાવતા હતા. 1920માં અમદાવાદમાં ગજુરાત 
વવદ્ાપી્ઠ સ્પાઇ પછી ત્ાં પણ તરેમણરે સરેવા આપી હતી.

પારરેલાલ નૌયરઃ ઓસહકારની ચળિળ 
ઓનરે દાંડી કયૂ ચર્ી નારેઓાખલીના 
તારેફાનારે સુ્ધી બાપુ સાર્રે રહ્ા

િાલજીિાઇ ગારેવિંદજી દરેસાઇઃ જરેમણરે 
સ્વતંત્રતા સંગ્ામ માટરે પ્રારેફરેસરની નારેકરી 

છારેડી દી્ધી

કસતુરબા ગા્ંધીઃ ઓાઝાદીની લડાઈમાં દરરેક ક્ષણરે ગાં્ધીજીની સાર્રે રહ્ાં

રાષ્ટ્ર વપતા મફોહિદાસ કરમચંદ ગાંધીિાં ધમ્મપત્ીથી 
અલગ સવતંત્રતા સંગ્રામિાં અગ્રણી િરેતા તરીકે 

પફોતાિી ઓળખ પ્સ્ાવપત કરિાર કસતુરબા ગાંધી 
આજીવિ ગાંધીજીિી પિખરે રહ્યાં. તરેમિાંમાં એ્ટલફો 
બધફો વાત્સલ્ય ભાવ હતફો કે ગાંધીજી તરેમિરે ‘બા’ કહહીિરે 
બફોલાવતા હતા. પત્ી તરીકે પિછાયાિી જ રેમ પતતિફો 
સાથ આપિાર કસતરુબાએ દાંિહી માચ્મ દરતમયાિ પણ 
મહાત્મા ગાંધીિરે સહયફોગ કયષો હતફો. તરેમિાં સહયફોગિરે 
કારણરે જ બાપુ સંપૂણ્મ સમપ્મણ સાથરે દદવસ રાત આઝાદી 
મા્ેટ સંઘષ્મરત રહહી શક્ા. કસતરુબાએ 1930માં બારિફોલીમાં ‘િા કર 
' લિત અિરે મી્ઠાિા સત્ાગ્રહમાં ભાગ લીધફો હતફો. 1932માં તરેમિી 
ધરપકિ કરવામાં આવી. દાંિહી માચ્મ બાદ મહાત્મા ગાંધીિી ધરપકિ 
કરવામાં આવી ત્ારે કસતુરબાએ જ લફોકફોિરે િૈતતક મિફોબળ પૂરં 
પાડું. જો કે, કસતરુબા ગાંધી દાંિહી કૂચિા સત્ાગ્રહહીઓમાં સામરેલ 
િહફોતા. આ દરતમયાિ, તરેઓ આંદફોલિકારીઓ સાથરે સતત ઊભા 
રહ્યા અિરે મહાત્મા ગાંધીિી કમીિરે પૂરી કરવા મા્ેટ સતત મહેિત 

કરતાં રહ્યાં. એક રસપ્દ વાત છરે  કે બાપુ ખુદ બાિરે પ્રેરક 
્ટહીકાકાર માિતા હતા. કહેવાય છરે  કે કસતુરબાિરે મહાત્મા 
ગાંધી પહેલાં જ સત્ાગ્રહિા પ્યફોગમાં સફળતા મળહી ગઈ 
હતી. વાસતવમાં, ગાંધીજી દશષિણ આદરિકામાં હતા ત્ારે 
કસતરુબા ગાંધીએ ત્ાં લગ્ન કાયદા સામરે સત્ાગ્રહનું 
િરેતૃતવ ક્ુ્મ હતું. આ સત્ાગ્રહમાં તરેમિરે સફળતા મળહી 
હતી. આ સત્ાગ્રહે મહહલાઓિરે ઘરમાંથી બહાર 
િીકળવા મા્ેટ પ્રેદરત કરી હતી. આ ઉપરાંત, કસતરુબા 
ગાંધીએ આદશ્મ પત્ીિી ભતૂમકા ભજવીિરે પતતિરે ઘરિી 

જવાબદારીમાંથી મુ્ ત રાખ્યા. તરેઓ શાંતતપૂવ્મક પફોતાિી ફરજોનું 
પાલિ કરતાં હતાં. તરેમિાંથી પ્ભાવવત થઈિરે ગાંધીજીએ કહું હતું, હંુ 
અહહસાિફો પા્ઠ કસતુરબા પાસરેથી શીખ્યફો છંુ. પફોરબંદરમાં 11 એવપ્લ, 
1869િાં રફોજ ગફોકુળદાસ કાપદિયા િામિા વરેપારીિરે ત્ાં જન્રેલાં 
કસતરુબા ગાંધી 14 વષ્મિા હતા ત્ારે ગાંધીજી સાથરે તરેમિાં લગ્ન 
થયા હતા. 22 ફેબુ્આરી, 1944િાં રફોજ 74 વષ્મિી વયરે કસતુરબાનું 
અવસાિ થ્ું. n

જન્મઃ 11 એવપ્રલ, 1869, મૃત્ુમઃ 22 ફરેબ્ુઆિી, 1944

ઓમૃત મહારેત્િરાષ્ટ્ર 
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દવા પર થતો ખચ્ષ બચે તો એક રીતે એ તમારી બચતમાં 
ઉમેરાય છે. ગરીબ હોય કે મધયમ વગ્ષ, દવા પાછળ 
બચેલા પૈસા તે બીજાં કામોમાં ખચચી શકે છે. આ પ્વચાર 
સાથે કેન્દ્ સરકારે જન ઔરચધ કેન્દ્ોની શરૂઆત કરી, 
આ તમશન અંતગ્ષત દેશમાં 8500થી વધુ જન ઔરચધ 
કેન્દ્ સ્થાપવામાં આવયા છે, જ્ાં લોકોને બજાર ભાવ 
કરતાં 50-90 ્ટકા ઓછા ભાવમાં દવા મળે છે.

દવાનું વપ્ભ્રિપ્શિ હાથમાં આવતાં જ લફોકફોિાં મિમાં આશંકા 
થાય છરે  કે કે્ટલફો ખચ્મ થશરે દવામાં? પણ જિ ઔષધધ કેન્દ્રિરે 
કારણરે આ ચચતા ઓછી થઈ છરે . જિ ઔષધધ કેન્દ્ર શરીર મા્ેટ 

દવાઓ આપરે છરે , તફો મિિી ચચતા ઓછી કરવામાં પણ દવા જ રેવું જ કામ 
કરે છરે . સૌથી મહતવિી વાત એ છરે  કે આ કેન્દ્રફો લફોકફોિા પૈસા બચાવીિરે 
રાહત પણ આપરે છરે  અિરે અન્ય સુવવધાઓ મા્ેટ આર્થક સંસાધિફો 
પણ બચાવરે છરે . આપણરે ચાલુ િાણાકહીય વષ્મિા આંકિા જોઇએ તફો, 
જિ ઔષધધ કેન્દ્ર દ્ારા 800 કરફોિથી વધુ દવાઓ વરેચાઇ છરે , જ રેિાથી 
સામાન્ય માણસફો અિરે જરૂદરયાતમંદફોિાં રૂ. 5,000 કરફોિિી બચત થઈ 
છરે . પ્ારંભથી અત્ાર સુધીિી વાત કરીએ તફો આ રકમ રૂ. 13,000 
કરફોિ સુધી પહોંચી ગઈ છરે .

આ કેન્દ્રફો પર મહહલાઓ મા્ેટ માત્ર એક રૂવપયામાં સરેનિ્ટરી િરેપદકિ 
મળહી રહ્યા છરે . આ કેન્દ્રફો પરથી અત્ાર સુધી 21 કરફોિથી વધુ સરેનિ્ટરી 
િરેપદકનસનું વરેચાણ થ્ું છરે . આિાથી સધૂચત થાય છરે  કે આ જિ ઔષધધ 
કેન્દ્રફો મહહલાઓ અિરે દકશફોરીઓનું જીવિ સરળ બિાવી રહ્યાં છરે . 
વિાપ્ધાિ િરેન્દ્ર મફોદીએ 7 માચ્મિાં રફોજ જિ ઔષધધ કેન્દ્રિા માલલકફો 
અિરે યફોજિાિા લાભાથથીઓ સાથરે સંવાદ કયષો અિરે બીર્ં કે્ટલાંક 
લફોકફોનું પણ સન્ાિ ક્ુું. વાસતવમાં, જ રેિરેદરક દવાઓિાં ઉપયફોગ અિરે 
જિ ઔષધધ પ્ફોજ રેક્ટિા લાભ અંગરે ર્ગૃતત પરેદા કરવા મા્ેટ 1 માચ્મથી 
સમગ્ર દેશમાં જિ ઔષધધ સપતાહ મિાવવામાં આવ્ું. આ આયફોજિિફો 
વવષય 'જિ ઔષધધ-જિ ઉપયફોગી’ છરે . n

સફળતાની કહાની રજયૂ  કરતા ઓાંકડા

2024-2025 સુ્ધી 10,500 કરેનદ્ર ખારેલિાનું લક્ય

240
સલજથિકલ 

ઓનરે સંલગ્ન 
ચીજિસતઓુારે

31, જન્ુઓારી 2022 
સુ્ધી દરેિમાં 

8,675 
કરેનદ્ર િરૂ કરિામાં ઓાવ્યા

n કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા કેનસર, ્ટહીબી, િાયાબબ્ટહીસ, હૃદયરફોગ 
જ રેવી બબમારીઓિી સારવાર મા્ેટ જરૂરી 800થી વધુ 
દવાઓિા ભાવ પર અંકુશ લાદવામાં આવયફો છરે .

n કેન્દ્ર સરકારે િક્કહી ક્ુું છરે  કે પ્ાઇવરે્ટ મરેદિકલ કફોલરેજોમાં 
અિધી સી્ટ પર સરકારી મરેદિકલ કફોલરેજ જ રે્ટલી જ ફહી 
લરેવામાં આવશરે.

n આ્ુષયમાિ ભારત યફોજિાિા દાયરામાં આજરે 50 કરફોિથી 
વધુ લફોકફો છરે . જ્ારથી યફોજિા શરૂ થઈ છરે  ત્ારથી ત્રણ 
કરફોિથી વધુ લફોકફો તરેિફો લાભ ઉ્ઠાવી ચૂક્ા છરે .

હરે લ્થ ઇનફ્ાસ્ટક્ચરનરે મજબયૂતી

1451

સસતા િાિમાં ગરીબારે સ્ુધી પહાંચી માંઘી દિાઓારે

જન એ�ૌરમધ િ�ન્દ્ર લ��િ��ન�ં પૌસ� બચ�વન�ર 
િ�ન્દ્ર છ� . દવ�નું પ્રિસ્ક્રિપશન હ�થિ�ં એ�વિ�ં જ 
લ��િ��ન�ં િનિ�ં એ�શિં� જાગ� છ�  િ�  ખબર નહીં, 
દવ� ખરીદવ�િ�ં િ�ટલ�� ખચ્ષ થશ�. એ� ચચંિ� હવ� 
દૂર થઇ છ� .
-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન

પ્ર્ધાનમંત્રી જન ઓાૌષવ્ધ કરેનદ્ર

જરેનરરક 
દિાઓારે
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ડારે. િીમરાિ 
ઓાંબરેડકર જયંતી

14 ઓરેપપ્રલ
40ન� દ�યિ�ન� સિયગ�ળ�િ�ં િ��ટ� 40ન� દ�યિ�ન� સિયગ�ળ�િ�ં િ��ટ� 
ભ�ગની ચચ�્ષ બીજંુ મવવિયુદ્ધ, િ��લ ભ�ગની ચચ�્ષ બીજંુ મવવિયુદ્ધ, િ��લ 
વ��ર એન� ભ�ગલ�ં એંગ� થિી હિી. વ��ર એન� ભ�ગલ�ં એંગ� થિી હિી. 
એ�વ� સિયિ�ં ડ��. એ�ંબ�ડિર� ટીિ એ�વ� સિયિ�ં ડ��. એ�ંબ�ડિર� ટીિ 

ઇન્ન્ડય�ની ભ�વન�ન�� પ�ય�� ન�ખ�� ઇન્ન્ડય�ની ભ�વન�ન�� પ�ય�� ન�ખ�� 
હિ��. િ�િણ� સિવ�ય િ�ળખ�ન�ં હિ��. િ�િણ� સિવ�ય િ�ળખ�ન�ં 
િહત્વની વ�િ િરી એન� દ�શન� િહત્વની વ�િ િરી એન� દ�શન� 

ઉત્�ન િ�ટ� િ�ન્દ્ર એન� ર�જ��એ� ઉત્�ન િ�ટ� િ�ન્દ્ર એન� ર�જ��એ� 
સ�થ� િળીન� િ�િ િરવ�ં પર ભ�ર સ�થ� િળીન� િ�િ િરવ�ં પર ભ�ર 

િૂક��. એ�જ� એિ� વહીવટન�ં દર�િ િૂક��. એ�જ� એિ� વહીવટન�ં દર�િ 
પ�સ�િ�ં સહિ�રી સંઘવ�દ એન� પ�સ�િ�ં સહિ�રી સંઘવ�દ એન� 

િ�ન�થી પણ એ�ગળ વધીન� સ્પધ�્ષત્મિ િ�ન�થી પણ એ�ગળ વધીન� સ્પધ�્ષત્મિ 
સહિ�રી સંઘવ�દન�� િંત્ એપન�વ�� સહિ�રી સંઘવ�દન�� િંત્ એપન�વ�� 
છ� . સ�ૌથી િહત્વપૂણ્ષ વ�િ એ� િ�  ડ��. છ� . સ�ૌથી િહત્વપૂણ્ષ વ�િ એ� િ�  ડ��. 
બ�બ� સ�હ� બ એ�ંબ�ડિર િ�ર� જ�વ� બ�બ� સ�હ� બ એ�ંબ�ડિર િ�ર� જ�વ� 

પછ�િ વગ્ષન� િર��ડ�� લ��િ�� િ�ટ� પછ�િ વગ્ષન� િર��ડ�� લ��િ�� િ�ટ� 
રિ�રણ� છ� . એ�િણ� એ�પણન� બિ�વું રિ�રણ� છ� . એ�િણ� એ�પણન� બિ�વું 
િ�  એ�ગળ વધવ� િ�ટ� જરૂરી નથી િ�  િ�  એ�ગળ વધવ� િ�ટ� જરૂરી નથી િ�  
િ��ટ�ં િ�  ધનનિ પકરવ�રિ�ં જ જન્મ િ��ટ�ં િ�  ધનનિ પકરવ�રિ�ં જ જન્મ 

થ�ય, પણ ભ�રિિ�ં ગરીબ પકરવ�રિ�ં થ�ય, પણ ભ�રિિ�ં ગરીબ પકરવ�રિ�ં 
જન્મ લ�ન�ર� લ��િ�� પણ પ��િ�ન�ં જન્મ લ�ન�ર� લ��િ�� પણ પ��િ�ન�ં 
સપન� જા�ઈ શિ�  છ� , એ� સપન�ન� સપન� જા�ઈ શિ�  છ� , એ� સપન�ન� 

પૂર�ં િરવ�ન�� રિય�સ િરી શિ�  છ�  એન� પૂર�ં િરવ�ન�� રિય�સ િરી શિ�  છ�  એન� 
સફળિ� પણ િ�ળવી શિ�  છ� .સફળિ� પણ િ�ળવી શિ�  છ� .

-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન-નર�ન્દ્ર િ��દી, વડ�રિધ�ન
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