


n  જળ સંરક્ષણષઃ આપણે પાણીનું રિસાઇકલિંગ, ચેક ડેમનાં નનમમાણ, વિસાદી પાણીનો સંચય અને જળ સંિક્ષણ માટે વયક્તિગતિ પ્રયત્ો પિ સમાન 
િીતિે ભાિ મૂકતિા િહેવાનો છે. મુપટ્ટમ શ્ી નાિાયણ ઉનાળા દિમમયાન પશુ-પક્ષીઓ માટે માટીના વાસણો વહેંચી િહ્ા છે. અરૂણ કૃષણમૂર્તિ 
પોતિાના વવસતિાિોના તિળાવો અને સિોવિોને  સાફ કિવાનું અભભયાન ચિંાવી િહ્ા છે. િોહન કાળે મહાિાષટ્રમાં સીડી વાળા જૂના કુવાના 
સંિક્ષણની ઝંૂબેશ ચિંાવી િહ્ા છે. ઓરડશાના પિુીના િાહુિં મહાિાણા દિ િવવવાિે સવાિ સવાિમાં યાત્ાધામોની પાસે પિંાસ્ટિકનો કચિો સાફ 
કિે છે.

n  આયુરષઃ આયુષનું બજાિ ઝડપથી વધી િહું છે અને આજ ેઆયુષ ઉતપાદન ઉદ્ોગ િંગભગ 1.4 િંાખ કિોડ રૂવપયા સુધી પહોંચી ગયો છે. 
ટિાટ્ટઅપની દુનનયામાં કવપવા, નનિોગ-ટિ્ર ીટ અને આતે્ય ઇનોવેશન જવેા આયુષ ટિાટ્ટઅપ પોતિાની ઓળખ ઊભી કિી િહ્ા છે.

n  આરોગ્ષઃ આિોગય અંગે જાગમૃતિ વધાિવા માટે 7 એવપ્રિંનાં િોજ આપણે વવશ્વ આિોગય રદવસ મનાવીશું. ગયા સપતિાહે જ કતિાિમાં આયોજજતિ 
એક યોગ કાય્ટક્રમમાં 114 દેશોના નાગરિકોએ ભાગ િંઇને નવો વવશ્વ વવક્રમ સર્જ્યો હતિો.

n  નિકાસમાં પ્વક્રમષઃ ભાિતિે ગયા સપતિાહે 400 અબજ ડોિંિની નનકાસનો િંક્ષાંક હાંસિં કય્યો છે. આ ભાિતિની તિાકાતિ અને આત્મનનભ્ટિ 
ભાિતિના આપણા પ્રયાસોનું સફળ પરિણામ દશમાવે છે. હવે તિમને િંડાખનાં વવશ્વ પ્રજસધ્ધ જિદાળુ દુબઇમાં પણ મળશે અને સાઉદી અિેબબયામાં 
તિામમિંનાડુમાંથી મોકિંેિંા કેળાં મળશે. હવે સૌથી મોટી વાતિ એ કે નવી નવી પ્રોડક્ટ, નવા નવા દેશોમાં પણ મોકિંવામાં આવી િહી છે. જમે કે, 
હહમાચિં, ઉત્તિાખંડમાં પેદા થતિા ‘મમિંેટ’ એટિેં કે જાડાં ધાન્યની પ્રથમ ખેપ ડેન્ાક્ટ માં નનકાસ કિવામાં આવી.

n  િાિો વેપાર અિે GEM: જમે પોટ્ટિંથી સિકાિની ખિીદ પ્રરક્રયામાં પરિવતિ્ટન આવયું છે, એટલું જ નહીં પણ તિેણે સમગ્ર દેશમાં ગ્રાહકો અને 
વવકે્રતિાઓને પણ મજબૂતિ બનાવયાં છે. જમેની વધુ એક સફળતિા એ છે કે નાણાકીય વષ્ટ 2021-22માં એક િંાખ કિોડ રૂવપયાથી વધુની કકમતિના 
સામાનની ખિીદી તિેનાં દ્ાિા થઈ છે.

n  સવચ્છતાષઃ બાળકોએ આપણા સવચ્છતિા અભભયાનનને સફળ બનાવયુ ંછે. આપણે પાણીનાં રિસાઇક્િંગ પિ ધયાન આપવું જોઇએ. આવો,  
‘વોટિ વોરિયસ્ટ’ બનવાનો સંકલપ િંઇએ.

n  એક ભારત-શે્ષ્ઠ ભારતષઃ ગુજિાતિના પોિબંદિમાં યોજાતિો માધવપુિનો મેળો એક ભાિતિ-શ્ેષ્ઠ ભાિતિનું સુંદિ ઉદાહિણ છે. તિે પૌિાણણક 
િંોકકથાઓમાં પૂવ્ટ અને પજચિમ ભાિતિ વચ્ેનો ગાઢ સંબંધ દશમાવે છે. ભગવાન કૃષણનાં િંગ્ન પૂવ્યોત્તિની િાણી રુકમણી સાથે પોિબંદિમાં થયાં 
હતિાં.

n  કન્ા શિક્ષણષઃ મહાત્મા ફુિેં અને સાવવત્ીબાઇ ફુિેંએ શાળાઓ સ્ાપીને મહહિંાઓને શશશક્ષતિ અને સમાજને સશ્તિ કિવામાં મહતવપૂણ્ટ 
ભૂમમકા ભજવી. દીકિીઓનાં અભયાસ માટે તિેમને ફિી શાળામાં િંાવવા અને અભયાસ શરૂ કિવા પિ ફોકસ કિવામાં આવી િહંુ છે.

n  પદ્મ સન્ાિષઃ પદ્મ સન્ાન સમાિોહમાં તિમે બાબા શશવાનંદજીને ચોક્કસ જોયા હશે. 126 વષ્ટનાં વડીિંની સૂ્ર્તિ જોઇને માિી જમે દિેકને આચિય્ટ 
થયું. મેં જોયું, આંખનાં પિંકાિમાં તિેઓ નંદી મુદ્ામાં પ્રણામ કિવા િંાગયા. મેં પણ બાબા શશવાનંદજીને નમીને વાિંવાિ પ્રણામ કયમા.

જ્ારે દરેક ભારતવાસી ‘લાેકલ’ માટે 
‘વાેકલ’ થાય છે ત્ારે ‘લાેકલ’ને 
‘ગલાેબલ’ થતાં વાર નથી લાગતી

મન કી બાત  માેદી 2.O (34મી કડી, 27 માર્ચ, 2022)

જ્ાિે સપનાથી પણ મોટાં સકંલપ હોય ત્ાિે દેશ મોટાં પગલાં ભિે છે. જ્ાિે સકંલપ માટે રદિસ-િાત પ્ામાણણકતાથી પ્યત્ન 
થાય છે ત્ાિે એ સંકલપ સસધ્ પણ થાય છે. તાજતેિમાં નનકાસના લક્ષ્ય હાંસલ કિિાનો િેકોર્ગ  હોય કે પછી નાના દુકાનદાિો 
માટે ટેકનોલોજીથી સજ્જ સિકાિી મચં, કે પછી ્જળ સિંક્ષણની િાત હોય, કે પછી સિચ્છતા અન ેઆિોગયની દુનનયામાં 
ભાિતના આયરુ્ ( Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy)ની િધતી અસિ. આ 
્જ છે નવંુ ભાિત જ ેએ દશશાિ ેછે કે જ્ાિે પણ કોઇના સકંલપ, તનેાં પ્યત્નો તનેાં સપનાથી પણ મોટાં થઇ જાય છે ત્ાિે સફળતા 
સામથેી ચાલીન ેતેની પાસ ેઆિે છે. િરાપ્ધાન નિેન્દ્ર મોદીએ પોતાના માસસક િેરરયો કાય્ગક્રમ મન કી બાતમાં આ મહતિપણૂ્ગ 
મદુ્ાઓ પિ પોતાના વિચાિ િ્ૂજ કયશાાઃ

મિ કી બાત સંપણૂ્ સાંભળવા માટે QR કોડ સે્િ કરો
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ફલેગશિપ ્ોજિાષઃ ખેલો ઇન્ડ્ા
રિતતભાઓિે િવી ઓળખ, િવી 

તકો મળી

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ
ભારતિી આઝાદી માટે જ્ારે સેંકડો 

વીરોએ આપી રિાણોિી આહૂતત

બજેટને ગતત, રાષ્ટ્રને પ્રગતત

કવર સ્ોરી
બજટે વબેબનાિના માધયમથી ખાનગી કે્ષત્ અન ેઅન્ય હહતિધાિકો સાથ ેવડાપ્રધાન સંવાદ 
કિે છે, જથેી સિકાિ નહીં, દેશનો દિેક સામાન્ય નાગરિક બજટેમાં ભાગીદાિ બને. 16-29 

અંદરના પાના પર...

પ્રમતિભાઓન ેઓળખવાનો અન ેઘડવાનો 
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‘અન્ન સલામતી’ સુનિનચિત, કે્દ્રી્ કમ્ચારીઓિે ડીએમાં વધારો

ભારતિો વારસો ફરી ભારતિી ધરતી પર

પરીક્ષાઓિે તહેવાર બિાવી દો તો તેમાં રંગ ભરાિે

હહસા અિે અરાજકતાિો પ્વરોધ કરવો આપણી ફરજ

રિગતતિા સાથી

બદલાઈ ગઈ જજદગી.. જ્ારે વંચચતોિે મળયુ ંપોતાનું ઘર

િવા ભારતિા પદ્મ

રિતતબંધો ખતમ

ગુરુકુળ પરંપરાએ ‘સવ્જિ હહતા્’િે આત્મસાત કયુું હતું

કહાની ભાિતિિત્ ધોંડો કેશવ કવવેની | 8
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13 ભાષામાં ઉપલબ્ધ ન્યૂ 
ઇન્ડિયા સમારાર વાંરવા માટે 
ક્લિક કરાે

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમારારના જયૂ ના 
અંક વારંવા માટે ક્લિક કરાે

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

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

સપંાદક
જ્દીપ ભટિાગર,
મખુ્ય મહાનનદેશક,
પે્રસ ઇન્ોમ્ટશન બયિુો, નવી રદલ્ી

વરિષ્ઠ સિંાહકાિ સપંાદક
સતંોરકુમાર

વરિષ્ઠ સહાયક સિંાહકાિ સંપાદક
પ્વભોર િમમા

સહાયક સિંાહકાિ સંપાદક
ચદંિ કુમાર ચૌધરી

ભાષા સંપાદન
સમુીત કુમાર (અગં્જેી), અનિલ 
પટેલ (ગુજરાતી), િદીમ અહેમદ 
(ઉદ્ુ), સોનિત કુમાર ગોસવામી 
(આસામીઝ), પ્વિ્ા પીએસ 
(મલ્ાલમ), પોલમી રશક્ષત 
(બંગાળી), હરરહર પડંા (ઉરડ્ા)

સીનનયિ રડઝાઇનિ
શ્ામ િંકર તતવારી
રપ્વ્દ્કુમાર િમમા
રડઝાઇનિ
રદવ્ા તલવાર, અભ્  ગપુતા
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उद्यमेन हिहिध्यन्तिका्यायाहि न मनोरथैः। 
न हििुपतिस्यहिंिस्यप्रहिशन्तिमुखे मृगा:

એટલે કે-મહેિતથી જ કા્્ સફળ થા્ છે, ઇચ્છાઓથી િહીં. જવેી રીતે સૂતેલા જસહિા મોંમાં હરણ 

જાતે િથી આવતું, એિાં માટે જસહે મહેિત કરવી પડે છે.
સાદિ નમસ્ાિ
સામાન્ય બજટેની વાતિ હોય કે, અન્ય યોજનાઓને આકાિ આપવાનો હોય, સંકલપોને સાકાિ કિવા માટે 
પરિશ્મ જ કે્દ્ સિકાિની નીમતિઓનો આધાિ છે. આઝાદી બાદ િંાંબા સમય સુધી સામાન્ય બજટે િજૂ 
થતિાં પહેિંાં કેટિંાંક પસંદગીના િંોકો સાથે જ મંત્ણા કિવાની પિંપિા હતિી. ર્જાિે દેશ આઝાદીના 
સવર્ણમ વષ્ટ માટે નવો સંકલપ, નવી રદશા નક્કી કિી િહ્ો હોય, ત્ાિે પહેિંાંની પિંપિા અપેશક્ષતિ 
પરિણામ ન આપી શકે. એવામાં અમૃતિ મહોત્સવ વષ્ટમાં સવર્ણમ િાષટ્રની અમૃતિ યાત્ા માટે વડાપ્રધાન 
નિે્દ્ મોદીએ સંસદીય ઇમતિહાસમાં એક નવી પિંપિા –‘બજટે બાદ હહતિધાિકો સાથે સંવાદ અને 
સમ્વય’ની શરૂઆતિ કિી. બજટે સુધાિાઓની સાથે આ નવી પિંપિાનાં ઉત્સાહવધ્ટક પરિણામ ગયા 
વષવે જોવા મળયાં. નાણાકીય વષ્ટના સમાપનના ત્ણ મહહના પહેિંાં જ સામાન્ય બજટેની મોટા ભાગની 
જાહેિાતિોનો વાસતિવવક અમિં થઈ ગયો હતિો.

2047ના સવર્ણમ ભાિતિ માટે જ ેિીતિે સામાન્ય બજટેને દિ વષવે સાતિત્પૂણ્ટ િીતિે આગળ વધાિવામાં 
આવી િહું છે, તિે જ િીતિે સંવાદની શુંખિંાને વવસતિાિતિા વડાપ્રધાને 2022-23ના સામાન્ય બજટેને િંગભગ 
ડઝનબંધ સેક્ટિમા વવભાજીતિ કિીને 40,000થી વધુ હહતિધાિકો સાથે મંથન કયુું. તિેનો હેતુ, તિકોની 
સાથે જાહેિ-ખાનગી ભાગીદાિી વચ્ે વવકાસનો િાષટ્ર  સેતુ તિૈયાિ કિવાનો છે, ર્જાં ઉદ્ોગ સાહજસકો 
પોતિાની સવદેશી ચીજવસતુઓ પિ ગવ્ટ કિે અને ગ્રાહકો પણ તિેનાથી પ્રેિાય. ‘સબકા પ્રયાસ’નો મતં્ કઈ 
િીતિે િાષટ્રના વવકાસમાં હવે મહતવપૂણ્ટ ભાગીદાિ બની ગયો છે, તિેનાં પિ કવિ ટિોિી બનાવવામાં આવી 
છે.

આ અંકમાં પંચાયતિી િાજ વયવસ્ાની મજબૂતિી અને તિેનાં પ્રયત્ો અંગે વવશેષ િંેખ, ખેિંો ઇન્ડયા 
યોજનાથી ખેિં ક્રાંમતિની શરૂઆતિ, વવશ્વ વાિસા રદવસ પ્રસંગે વાિસાની જાળવણી અને ભાિતિમાંથી 
ચોિાયેિંી પ્રાચીન ચીજોને ભાિતિ પાછી િંાવવાની ગૌિવવંતિી કહાની પણ છે. આ ઉપિાંતિ, ભાિતિ િત્થી 
સન્ાનનતિ ડો. ધોંડો કેશવ કવવે, અમૃતિ મહોત્સવની શુંખિંામાં ક્રાંમતિની ભૂમમનું સ્મિણ, ભાિતિ-જાપાન 
સંબંધોની મજબૂતિીને નવાં પરિમાણ અને પખવારડયાનાં અન્ય તિાજા સમાચાિો આ અંકમાં ઉપિંબ્ધ છે.

તમારાં સૂચિો response-nis@pib.gov.in પર મોકલતાં રહો

સંપાદકની કલમે

હહંદી, અંગે્જી અન્ અન્ 11 ભાષાઅાેમાં ઉપલબ્ધ 
મેગેઝીન વાંરાે/ડાઉનલાેડ કરાે. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (જયદીપ ભટનાગર)
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ગાગરમાં સાગર છે ''ન્ ૂઇન્ડ્ા સમાચાર''
જળ જ આપણાં જીવનનો આધાિ છે અને જળન ેકઈ િીતિ ેસશુાસનનો આધાિ 
બનાવવામાં આવયો છે તિ ેઅંગે ''ન્ ૂઇન્ડયા સમાચાિ''ના 16-31 માચ્ટના અકંની કવિ 
ટિોિીમાં મહતવની માહહતિી આપવામાં આવી છે. આ વવષય પિ કે્દ્રીય જળશક્તિ 
મતં્ી ગજ ે્ દ્લસહ શખેાવતિનો વવશષે િંખે પ્રશસંનીય છે. 'ઇન્ટિનશેનિં હેપ્ીનસે ડે'ના 
સદંભ્ટમાં કિોડો ચહેિા પિ હાસય, ટેકનનકિં ટેક્ટાઇલ્સ ક્ષતે્માં આત્મનનભ્ટિતિાની 
શરૂઆતિ, જળવાયુ ન્યાય જ પયમાવિણ સંિક્ષણનો વવકલપ, મહાદેવી વમમાનો જીવન 
પરિચય પણ ઉલિેંખનીય છે. આ િંખેોએ જાણ ે‘ગાગિમાં સાગિ’ ભિી દીધો છે.
ચૌધરી િક્તજસહ એડવોકેટ 
shaktisinghadv@gmail.com

પ્રતતભાવ

દેશનાં ઘર ઘરમાં પાણી પહોંચાડવાના અને જળ સંરક્ષણનાં ‘ભાગીરથી’ સંકલપ સાથે સરકારે કેટલીક યોજનાઓ શરૂ 

કરી છે. ‘જળ એ જ જીવન’ના મંત્ર દ્ારા રાષટ્રને જળ સમૃધ્ધ બનાવવાની દદશામાં નવું ભારત આગળ વધી રહું છે.

સમાચાર
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16-31 માર્, 2022

નિષઃશુલ્ક 

મગેઝેીિ અતં્ત રસરિદ અિે સશંક્ષપત
નૂ્ ઇન્ડયા સમાચાિના 16-31 માચ્ટના અંકમાં 'જળ 
સશુાસન' અગં ેવાંચયુ.ં તિમારંુ આ મગેઝેીન અતં્તિ 
િસપ્રદ છે અને તિમેાં તિમામ વવગતિો આવિી િંવેામાં આવે 
છે. દિેક વગ્ટના વાચકન ેતિનેાથી િંાભ થાય છે. આમ 
તિો, આ અકંનો દિેક િંખે સપંણૂ્ટ છે, પણ ખાસ કિીને 
હંુ છાયાવાદની મીિા-મહાદેવી વમમા પિ િંખિેંા િંખેની 
વાતિ કિીશ. મહાદેવી વમમા આજની મહહિંાઓ માટે એક 
દ્ષટાંતિ છે, કે કઈ િીતિ ેમહેનતિ અન ેધગશથી સમાજ અને 
અધયયનના ક્ષતે્માં પોતિાનુ ંસ્ાન બનાવી શકાય છે. 
મહાદેવી વમમા જવેી પ્રગમતિશીિં મહહિંાની જીવન-કથા 
વાસતિવમાં આજ ેપણ પ્રિેણાદાયી છે.

સજં્ કાલા
sanjay_kala7s@rediffmail.com

માહહતીથી ભરપરૂ ઉત્તમ મગેેઝીિ છે ''નૂ્ 
ઇન્ડ્ા સમાચાર''
કે્દ્ સિકાિની યોજનાઓ સાથ ેસંકળાયિેંી 
માહહતિી અતં્તિ િોચક અન ેસિળતિાથી સમજાવવી 
એ આપનાં મગેઝેીનની વવશષેતિા છે. આ એવી 
માહહતિી છે, જનેી જરૂિ આપણન ેબધાંને ક્ાિેક ને 
ક્ાિેક પડે જ છે. પણ તિમામ માહહતિી એક જગયાએ 
મળી જાય એ શક્ નહોતુ.ં તિમાિાં િેંખ વાંચીને 
સ્મૃતિપટિં પિ અરંકતિ થઈ જાય છે. જટેલુ ંઅમાિે 
જાણવંુ જોઇએ તેિનાંથી વધાિે અન ેતિ ેપણ િોચક 
અદંાજમાં વાંચવા મળે છે.

-િૈલે્ દ્કુમાર સોિી

િારી િક્ત પરિો અકં સગં્હણી્ છે
દિેક દેશન ેબ ેપાંખ હોય છે. એક સ્તી, બીજી પરુુષ. કોઇ પણ દેશના વવકાસની ઉડાન એક પાંખથી ન થઈ શકે. મહહિંાઓ વવકાસનો 
મખુ્ય આધાિ હોય છે. તેિઓ પરિવાિ, સમાજ અન ેદેશની પ્રગમતિમાં પોતિાની મહતવપણૂ્ટ ભમૂમકા ભજવ ેછે. ભાિતિમાં પણ નાિી શક્તિની 
સફળતિા આપણન ેબધાંન ેગૌિવ અપાવી િહી છે. તેિની ઝિંક ન્ ૂઇન્ડયા સમાચાિ મગેઝેીનના 1-15 માચ્ટના અકંમાં વતિમાય છે. લસધતુિાઇની 
મમતિાભિી સત્તિા હોય કે પિંંગની નીચ ેમશરુમ ઉગાડનાિી બીના દેવી. આવી તિમામ મહહિંાઓ પિ સમગ્ર દેશન ેગવ્ટ છે. આંતિિિાષટ્ર ીય 
મહહિંા રદન ેસગં્રહણીય સામગ્રી પ્રકાશશતિ કિનાિ નૂ્ ઇન્ડયા સમાચાિ મગેઝેીનની સમગ્ર ટીમન ેઅભભનંદન.

-વીરે્દ્ પ્વશ્વકમમા | virendrakbpl@gmail.com

જળ અપ્ણ કરતા વડારિધાિિી મિમોહક તસવીર
આ અંકના મુખપૃષ્ઠ પિ જળ અપ્ટણ કિતિા વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીની તિસવીિ પ્રકાશશતિ કિવામાં આવી, જ ેઅત્તંિ મનમોહક િંાગી. આ 
અકંમાં 'છાયાવાદની મીિા' મહાદેવી વમમાજી અગં ેસુદંિ િેંખ પ્રકાશશતિ કિવામાં આવયો છે, જ ેખબૂ િોચક છે. આ ઉપિાંતિ, વડાપ્રધાન મોદી 
દ્ાિા નદીઓન ેજોડવા સબંધંી યોજનાઓની માહહતિી જાણવા મળી. આપની સમગ્ર ટીમ અભભનદંનન ેપાત્ છે.

શ્ી ગોપાલ શ્ીવાસતવ | shrigopal6@gmail.com

સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું અને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, બ્યૂરાે અાેફ અાઉટરીર અેડિ કમ્ુનનકેશન, 
સયૂરના ભવન, બીજાે માળ, નવી હદલ્ી-110003 | ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in
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હંુ પચંાયતિી િાજ રદવસની શભુકામના પા્ઠવુ ંછંુ. પચંાયતિી િાજ 
રદવસ ગ્રામીણ ભાિતિના નવનનમમાણના સકંલપોનુ ંપનુિાવતિ્ટન 
કિવાનો પ્રસગં હોય છે. આ પરુ્જ બાપનુા સપનાઓન ેસાકાિ 
કિવાની મહતવપણૂ્ટ તિક છે, કાિણ કે મહાત્મા ગાંધી વાિંવાિ 

કહેતિા હતિા કે ''સાચુ ંભાિતિ ગામડાંઓમાં વસે છે.'' મહાત્મા ગાંધીએ 
ગ્રામ સવિાજની કલપના કિી હતિી. મહાત્મા ગાંધીએ ગ્રામોદયથી 
િાષટ્ર ોદય સધુીનો માગ્ટ પ્રશસતિ કિવા પ્રિેણા આપી હતિી. બાપુ 
હંમશેા ગ્રામીણ વવકાસ અન ેઆત્મનનભ્ટિ ગામોની વાતિ કિતિા હતિા. 
દેશ ઓગટિ, 2023 સધુી આઝાદીનો અમતૃિ મહોત્સવ મનાવી 
િહ્ો છે. આપણ ે બાપનુાં 'ગ્રામીણ વવકાસ'ના સપનાન ે પરંૂુ કિવું 
જોઇએ. પચંાયતિી િાજ રદવસ આપણી ગ્રામ પચંાયતિોના યોગદાન 
અન ે તિમેનાં અસાધાિણ કાય્યોન ે જોવાનો, સમજવાનો અન ે તિમેની 
પ્રશસંા કિવાનો રદવસ છે. આપણા દેશની પ્રગમતિ અને સસૃં્મતિનું 
નતેતૃવ હંમેશા ગામોએ જ કયુું છે. એટિંાં માટે, આજ ેદેશ પોતિાની 
દિેક નીમતિ, દિેક પ્રયાસના કે્દ્માં ગામોને િાખીન ે આગળ વધે 

ગ્ામ-જન પ્રતતનનતિઅાનેા 
સંકલ્પથી થશે સસધ્િ

વડાપ્રધાન
નરેન્દ્ર માેદી

ગ્ામ પંચાયતાો આાપણી 
લાોકશાહીની આોકતાની 
તાકાત આનો કોન્દ્ર છો . 
આાપણો તાં કહો વાય 
છો  કો , ''संघमूलम् 
महाबलम्”. આોટલો કો  
સંગઠન કો  આોકતામાં જ 
માોટી શક્તિનું કોન્દ્ર હાોય 
છો .

દેશ માટે જટેલું મહતિ લોકસભાનું છે, એટલું ્જ 
મહતિ ગામ માટે ગ્ામસભાનું હોય છે. લોકસભા 
દેશનું ભવિષય નક્ી કિે છે, તો ગ્ામ સભા ગામનું 
ભવિષય નક્ી કિે છે. િાષટ્ર વપતા મહાત્ા ગાંધી 
કહેતા હતા, ગામમાં સફાઈ, ગામમાં શશક્ષણ, ગામમાં 
આિોગય, ગામમાં અસપપૃશયતામાંથી મુક્ત, ગામમાં 
િો્જગાિ અને સિાિલંબન મૂળભુત સુવિધા છે. િીતેલાં 
કેટલાંક િર્ષોમાં અંત્ોદયના સસધ્ાંતને સાકાિ કિતા 
અંતતમ વયક્ત સુધી યો્જનાઓના લાભ પહોંચયા 
છે, તો તેનું કાિણ છે કેન્દ્ર સિકાિની ગામરાં સુધી 
સિવાંગી, સિ્ગસપશશી, સમાિેશી વિકાસની દ્રશષટ. અને 
પંચાયતી િા્જના સશક્તકિણ િગિ તે શક્ય નથી. 
24 એવપ્લનાં િો્જ પંચાયતી િા્જ રદિસ હોય છે. 
િરાપ્ધાન નિેન્દ્ર મોદીએ અગાઉના પંચાયતી િા્જ 
રદિસોએ વિવિધ કાય્ગક્રમોમાં વય્ત કિેલા વિચાિોનું 
સંકલન પ્સ્ુત છે...

પંરાયત રાજ હદવસ 24 અેપ્પ્રલરાષ્ટ્ર
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છે. આપણો પ્રયાસ છે કે આધુનનક ભાિતિનુ ં ગામ શક્તિશાળી 
હોય, આત્મનનભ્ટિ હોય. આ માટે પંચાયતિી િાજની ભમૂમકાનું 
વવસતિિણ કિવામાં આવી િહુ ં છે, પંચાયતિોન ે નવાં અધધકાિ 
આપવામાં આવી િહ્ા છે. અમાિી સિકાિે ગામડાંન ેસમૃધ્ધ કિવા 
માટે મકાન, આિોગય સવેાઓ અન ે દિેક ઘિમાં નળથી જળની 
સવુવધા પિૂી પાડી છે એટલુ ં જ નહીં, પણ સવામમતવ યોજના, 
રડજજટાઇઝેશન, કોમન સર્વસ સને્ટિ, સવા િંાખ ગામડાં સધુી 
બ્ોડ બે્ ડ હાઇ સપીડ ઇન્ટિનટે, િોડ અન ેિેિંવે કનકે્ક્ટવવટી પિ 
પણ ઝડપથી કામ કિી િહી છે. આઝાદીના 72 વષ્ટ બાદ ખલુિંામાં 
શૌચ માટે જવાની બહેનોની પીડા હોય કે પછી અડધી લજદગી 
પીવાનુ ંપાણી દૂિથી ઊંચકીન ેિંાવવાનો અભભશાપ, નવંુ ભાિતિ 
દેશમાં ખલુિંામાં શૌચથી મુ્ તિ થયંુ છે, તિો 2024 સધુી દિેક ઘિમાં 
પીવાનુ ંપાણી પણ મળવા િંાગશે. જટેિંાં નળ જોડાણ 72 વષ્ટમાં 
નથી િંાગયાં, તિનેાંથી િંગભગ બમણાં ઘિોમાં 30 મહહનામાં પાણી 
પહોંચાડવામાં આવયુ ંછે.

ક્ાિેક ક્ાિેક એવુ ં થતુ ં કે ગામમાં વવકાસ કિવાની વાતિ 
આવ ેત્ાિે મોટાં ભાગનાં િંોકો બજટેની વાતિ કિતિા હતિા. એક 
જમાનો હતિો, ર્જાિે બજટેન ે કાિણ ે કદાચ તિકિંીફ પડી હોય, 
પણ આજ ેબજટેની ચચતિા ઓછી છે. આજ ેચચતિા એ વાતિની છે કે 
બજટેના પસૈાનો સાચા િંોકો માટે સાચા સમય ેપાિદર્શતિા અને 
ઇમાનદાિીની સાથે સાચો ઉપયોગ કઈ િીતેિ થાય. 

હંુ ર્જાિે ગજુિાતિનો મખુ્યમતં્ી હતિો ત્ાિે એક ઘટનાએ માિા 
પિ ઘિેી અસિ કિી હતિી. ખડેા જજલિંાની વાતિ હતિી, ર્જાં સિદાિ 
પટેિં સાહેબનો જન્ થયો હતિો. અહીં એક ગામમાં પંચાયતિ 
પ્રધાનની સીટ મહહિંા માટે અનામતિ હતિી. ગામનાં િંોકોએ નક્કી 
કયુું કે આપણ ેતિમામ મહહિંા સભયો બનાવીએ. ચંૂટણીમાં એક 
પણ પરુુષ ઊભો ન િહ્ો અન ેતિમામ સભયો મહહિંા હતિી, ર્જાિે કે 
અનામતિ તિો માત્ એક તતૃિીયાંશ બે્ઠકો પિ હતંુ. આ ઘટના 2005 
કે 2006ની હશે. એ તિમામ મહહિંાઓ મને મળવા આવી.  એ 
બધાંમાં સૌથી ભણિેંી મહહિંા પાંચમુ ંધોિણ પાસ હતિી. મેં પછંુૂ, 
આગળના પાંચ વષ્ટ કઈ િીતિ ે ચિંાવવના છે, તિો પ્રધાન ે જવાબ 
આપયો, અમ ેઇચ્છીએ છીએ કે ગામમાં કોઇ ગિીબ ન િહે. હંુ માનું 
છંુ કે એક સિકાિ, પચંાયતિ, નગિપાજિંકા કે મહાનગિપાજિંકાએ 
આ અગાઉ એક જગયાએ મળીન ેનક્કી કયુું છે કે આપણે આપણા 
ગામમાં એવી યોજનાઓ બનાવીશુ ંકે ગામમાં કોઈ ગિીબ ન િહે. 
જો પચંાયતિો એવો નનધમાિ કિે અન ેવવચાિી િં ેકે ગમે તિ ેકિીશંુ, પણ 
પાંચ િંોકોને તિો ગિીબીમાંથી બહાિ િંાવીશંુ. તિો વવચાિો કે કેવાં 
પરિવતિ્ટન આવશે. આ વાતિો બજટેથી નહીં, સકંલપથી પૂિી થશ.ે

પચંા્તોમાં મહહલા અિામત પ્વશ્વિા દેિો માટે આચિ્્, 
SP કલ્ચર બંધ થા્
દેશમાં આશિે 31 િંાખ પંચાયતિ જનપ્રમતિનનધધ છે, તિમેાંથી 

એક તતૃિીયાંશથી વધ ુ માતિા-બહેનો છે. તિઓે નતેતૃવ કિી િહ્ાં 
છે. આપણા દેશ ે બહુ મોટો નનણ્ટય િંીધો છે. વવદેશોમાં ર્જાિે 
પણ ભાિતિમાં મહહિંાઓ માટે પંચાયતિી વયવસ્ામાં અનામતિ 
અગંનેી વાતિ થાય છે ત્ાિે બધાંન ેઆચિય્ટ થાય છે કે િાજકીય 
પ્રરક્રયા અન ેનનણ્ટય િંવેામાં મહહિંાઓન ેઆટિંો મોટો અધધકાિ 
આપવામાં આવયો છે. પણ ક્ાિેક-ક્ાિેક આપણે ત્ાં શુ ંથાય 
છે. ? સાંભળવામાં આવ ેછે કે હંુ સિપચં પમતિ (SP)  છંુ.  જૂઓ, 
કાયદાએ મહહિંાઓને શાસન કિવાની તિક આપી છે, પણ વહીવટ 
SP ચિંાવે છે. ર્જાિે મહહિંાઓન ેઅધધકાિ આપવામાં આવયો છે 
તિો એમને તિક આપો. બહુ સારંુ કામ કિશ,ે સાચા અથ્ટમાં ગામમાં 
પરિવતિ્ટન થશ.ે એટિંાં માટે આ SP  કલ્ચિ બંધ થવુ ંજોઇએ.

તમ ેસકંલપ કરો, ભારત સરકાર ખભથેી ખભો તમલાવીિે 
સાથે ચાલિે
મારંુ માનવંુ છે કે ભાગય ે જ કોઇ પચંાયતિ પ્રધાન કે પચંાયતિ 
પ્રમતિનનધધ એવા હશ ે જ ે એવુ ં ના ઇચ્છતિા હોય કે તિમેનાં કામને 
ભવવષયની પઢેી યાદ કિે. હંુ પંચાયતિના જનપ્રમતિનનધધઓની એ 
ઇચ્છાઓને મજબતૂિ કિવા માંગુ ં છંુ. હંુ તિમામ પચં પિમશે્વિોને 
વવશ્વાસ અપાવવા માંગંુ છંુ કે જ ેપણ સંકલપ કિો, તિ ેસકંલપોને 
પિૂા કિવામાં ભાિતિ સિકાિ પણ ખભથેી ખભો મમિંાવીન ેતિમાિી 
સાથ ેચાિંશે. આપણ ેજ ેગામમાં જન્યાં, તિનેાં પ્રત્ ેસન્ાન હોવું 
જોઇએ. ર્જાં મહાત્મા ગાંધી જન્યાં, એ ગામનો માણસ ક્ાિેક 
ક્ાંક મળી જાય તિો કહેશ,ે હંુ એ ગામનો છંુ ર્જાં મહાત્મા ગાંધીનો 
જન્ થયો હતિો. આપણે, ગામનો જન્રદવસ મનાવી શકીએ  
અન ે એક કાય્ટક્રમ યોજીન ે ગામનાં તિમામ િંોકોને બોિંાવવામાં 
આવ.ે આમાં પોતિીકાપણાનો ભાવ છે. એ ગામમાંથી બહાિ જઈને 
આગળ આવિેંા િંોકો પોતિાનાં ગામનાં વવકાસ પિ ભાિ મૂકશ.ે 
તિમ ેજૂઓ, જન-ભાગીદાિીનો એવો માહોિં બનશ,ે ગામનંુ રુપ િંગ 
બદિંાઇ જશ.ે

ગામડાં બિિે આત્મનિભર્, દરેક કામ પર રહેિ ેિજર
ભાિતિમાં આત્મનનભ્ટિતિાનો વવચાિ સદીઓથી િહ્ો છે, પણ 
આજ ે બદિંાયેિંી સ્સ્મતિઓએ આપણન ે ફિીથી યાદ અપાવયુ ં
છે કે આત્મનનભ્ટિ બનો. તિમેાં ગ્રામ પંચાયતિોની ઘણી મોટી 
ભમૂમકા છે. પચંાયતિની વયવસ્ા જટેિંી મજબતૂિ થશે, એટિંી જ 
િંોકશાહી વધ ુ મજબૂતિ બનશ ે અન ે એટિંો જ વવકાસનો િંાભ 
અમંતિમ હિોળમાં ઉભિેંી વયક્તિ સધુી પહોંચશ.ે ઇ-ગ્રામ સવિાજ 
પોટ્ટિંમાં પચંાયતિી િાજ વયવસ્ામાં થતિાં દિેક કામનો હહસાબ 
રકતિાબ કલ્ચિન ેપાિદશથી બનાવી િહ્ો છે. આ જ િ િીતિ ેસવામમતવ 
યોજના, e-NAM ગામડાંન ેઆત્મનનભ્ટિ બનવામાં મદદ કિશ.ે n

(આ લખે વડારિધાિ િરે્દ્ મોદીએ અગાઉ પચંા્તો અગંે 
કરેલા પ્વપ્વધ સબંોધિો પર આધારરત છે.)

પરંાયત રાજ હદવસ 24 અેપ્પ્રલરાષ્ટ્ર
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સમારાર સાર

કોવવડ જવેી સદીની સૌથી ભયંકિ મહામાિીએ ર્જાિે સમગ્ર 
વવશ્વ સમક્ષ નવાં પડકાિો િજૂ કયમા ત્ાિે ભાિતિ ે‘આપનત્તમાં 

અવસિ’ના વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીના મતં્ની સાથે આત્મનનભ્ટિતિાનાં 
માગ્ટ પિ આગળ વધવાની પ્રમતિજ્ા િંીધી, નવાં િંક્ષ નક્કી કિવામાં 
આવયા, જનેે પરિણામ ેનાણાકીય વષ્ટ 2021-22 પૂરંુ થવાનાં નવ 
રદવસ પહેિંાં જ ભાિતિ ે400 અબજ ડોિંિનાં ઐમતિહાજસક સતિિને 
પાિ કિી િંીધુ.ં ભાિતિમાંથી નનકાસનો અત્ાિ સધુીનો આ સૌથી 
મોટો આંક છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કોવવડ મહામાિી દિમમયાન જ 
મમશન આત્મનનભ્ટિ ભાિતિ અતંિગ્ટતિ વવશ્વભિનાં તિમામ હહતિધાિકો 
સાથ ેસીધો સવંાદ કય્યો. તિમેણ ેમાત્ ભાિતિીય વેપાિીઓ જ નહીં 
પણ વવદેશોમાં કાય્ટિતિ ભાિતિીય દૂતિાવાસો સાથે પણ પોતિાનાં 
વવઝન અંગ ે વાતિ કિી. આશિે 200 દેશોમાં થતિાં બબઝનસે પિ 
તિમેની સીધી નજિ હતિી. તિમેનાં આ િંક્ષ પિ વાણણર્જ અને ઉદ્ોગ 
મંત્ી વપયષુ ગોયિં સતિતિ મોનનટિીંગ કિતિા હતિા અન ે િંગભગ 
દિ સપતિાહે નનકાસ સંિંગ્ન વેપાિીઓ-ઉદ્ોગપમતિઓ સાથ ે સપંક્ટ  
સ્ાવપતિ કિીન ે તિમેની સમસયાઓનો ઉકેિં શોધતિા િહ્ા. આ 
િંક્ષન ેહાંસિં કિવા માટે સૌ પ્રથમ ભાિતિમાં તિનેાંથી સકંળાયિેંી 
ક્ષમતિાવાળા િાર્જોની ઓળખ કિવામાં આવી. એ પછી એવા 
480 જજલિંાઓને પણ નનકાસ નટેવક્ટ  સાથે જોડવામાં આવયા જનેી 
ચીજોની વવદેશોમાં જરૂરિયાતિ પડવાની હતિી.

400 અબજ ડાેલરનાે 
નનકાસ લકયાંક હાંસલ

અાત્મનનભ્ચર ભારતની યાત્ામાં સીમાચરહ્ન

ટોચિી પાંચ નિકાસ ચીજો
એન્જિનિયરીંગ ગુડ્સ
પેટ્રોલિયમ પેદાશરો
જિમેસ એ્ડ જ્ેિરી
ઓગગેનિક/ઇિરોઓગગેનિક 
કેમમકલ્સ
દ્ા અિે ફામમાસ્ુટટકલ્સ

ટોચિાં પાંચ 
આ્ાતકાર દેિ
અમેરરકા 
સં્ુક્ત આરબ અમમરા્ત
ચીિ 
બાંગિાદેશ
િેધરિે્ડ્સ

ભારતો પ્રથમ વાર 400 આબજ ડાોલરનાં 
માલની નનકાસનાો લકયાંક હાંસલ કયાયો છો . 
હંુ આા સફળતા માટો દોશનાં ખોડૂતાો, વણકરાો, 
આોમઆોસઆોમઇ, ઉત્ાદકાો આનો નનકાસકારાોનો 
આભભનંદન પાઠવું છંુ. આા આાપણી આાત્મનનભ્ભર 
ભારત યાત્ામાં મહત્વનું સીમાચચહ્ન છો .
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 

GEM પર અેક વષ્ચમાં રૂ. અેક લાખ કરાડેનાં અાેડ્ચર અાવ્યા

એક સમય હતિો ર્જાિે સિકાિી વવભાગોમાં ખિીદીને 
ભ્રષટાચાિનો સૌથી મોટો પયમાય માનવામાં આવતિો હતિો. 

નાના વપેાિીઓ અન ે તિમેની ચીજવસતુઓ અહીં સધુી પહોંચવી 
અશક્ હતિી. પણ ઓગટિ 2016માં વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીની 
પાિદર્શતિાવાળા વવઝન સાથે ગવમવેન્ટ ઇ-માકકેટ પિંસે પોટ્ટિં 
(GEM)ની શરૂઆતિ થઈ. તિમામ સિકાિી ખિીદી માટે આ 
પોટ્ટિંનો ઉપયોગ ફિજજયાતિ કિવામાં આવયો છે અન ે દેશના 
કોઇ પણ ખૂણાનો વપેાિી કે ઉતપાદક પોતિાનો સામાન વચેવા 
માટે આ પોટ્ટિં પિ િજીટિ્રેશન પણ કિાવી શકે છે. આ પોટ્ટિંને 
અપ્રમતિમ સફળતિા મળી અન ેઆ વષવે જીઇએમ પોટ્ટિં પિ એક 
િંાખ કિોડ રૂવપયાનાં કુિં ઓડ્ટિ પ્રાપતિ થયા. વડાપ્રધાન નિે્દ્ 

મોદીએ આ અગં ેખુશી વય્તિ કિતિી રવિટ કિતિાં કહુ,ં “અગાઉનાં 
વષ્ટની સિખામણીમાં આ નોંધપાત્ વધૃ્ધ્ધ છે. જમે પિંટેફોમ્ટ ખાસ 
કિીન ેસકુ્ષ્મ, િંઘ ુઅન ેમધયમ વપેાિીઓન ેમજબતૂિ બનાવી િહું 
છે તિથા ઓડ્ટિની કુિં કકમતિનો 57 ટકા હહસસો આ સકે્ટિથી જ 
આવ ેછે.” આકંડા પ્રમાણ ેજમે પોટ્ટિં પિ નાણાકીય વષ્ટ 2016-
17માં 4,299 વવકે્રતિા િજીટિડ્ટ  હતિા, જ ે2020-21માં િંગભગ 14 
િંાખ અન ેપછીનાં વષ્ટમાં જ 40 િંાખન ેવટાવી ગયા. ગ્રાહકોની 
સખં્યા પણ 2020-21ની 52,000ની સિખામણીમાં 2021-22માં 
59,000ને પાિ થઈ ગઈ. આ ઉપિાંતિ, પ્રથમ વાિ એવુ ંબનંુ્ કે આ 
પિંટેફોમ્ટ પિ 160 ટકાનાં વધાિા સાથ ેનાણાકીય વષ્ટ 2021-22માં 
એક િંાખ કિોડથી વધનુાં ઓડ્ટિ મળયાં.
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હવે 13 નદીઅાનેી કાયાપલટ કરશે ભારત સરકાર
વવશ્વની દિેક પ્રાચીન સસૃં્મતિ નદીઓનાં રકનાિે 

જ ઉદભવી છે અન ેકાળ ક્રમે વવક્ી છે. આ 
નદીઓનાં રકનાિાઓ પિ ઇમતિહાસ બન્યો છે, તિો 
આજ ેપણ મોટા ભાગની વસમતિ પોતિાની જરૂરિયાતિો 
માટે તિનેાં પિ આધારિતિ છે. જો કે એવી ઘણી નદીઓ 
છે, જ ેધીિે ધીિે પોતિાનુ ંમળૂ સવરૂપ ગમુાવી િહી છે. 
2014માં વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ નમાનન ગગેં દ્ાિા ગગંા નદીની 
કાયાપિંટ કિવાનુ ંબીડંુ ઝડપયુ ંઅન ેહવે ઝેિંમ, ધચનાબ, િાવી, 
બબયાસ, સતિિંજ, યમનુા, બ્હ્મપુત્ા, લનૂી, નમ્ટદા, ગોદાવિી, 
મહાનદી, કૃષણા અન ે કાવેિીના સિંક્ષણનો વાિો છે. પયમાવિણ 
મંત્ાિંયે તિનેી જવાબદાિી સંભાળી છે. વન સવંધ્ટન દ્ાિા આ 
નદીઓના સિંક્ષણ અંગે વવસતૃતિ પ્રોજકે્ટ રિપોટ્ટ  (ડીપીઆિ) 
જાિી કિવામાં આવી છે. 14 માચ્ટનાં િોજ કે્દ્રીય પયમાવિણ, વન 

અન ેજળવાય ુપરિવતિ્ટન મતં્ી ભુપે્દ્ યાદવ અન ેકે્દ્રીય 
જળશક્તિ મંત્ી ગજ ે્ દ્લસહ શખેાવતેિ આ રિપોટ્ટ  
પ્રજસધ્ધ કય્યો. આ નદીઓ સામૂહહક િીતિ ે 18,90,110 
વગ્ટ રકિંોમીટિના કુિં બેજસન વવસતિાિન ેઆવિી િં ેછે, 
જ ે દેશના ભૌગોજિંક વવસતિાિનો 57.45%  છે. આ 13 
નદીઓની િંબંાઇ 42,830 રકમી છે. આશિે 20,000 

કિોડ રૂવપયાનાં ખચવે નદીઓની બંન ેબાજુ વૃક્ષો વાવવામાં આવશ.ે 
તિનેાંથી 10 વષ્ટમાં 50.21 મમજિંયન ટન કાબ્ટન ડાયોક્ાઇડનાં 
શોષણમાં મદદ મળશે. આ નદીઓન ે તિમેની પટેા નદીઓની 
સાથ ે પ્રાકૃમતિક, કૃષષ અન ે વકૃ્ષાિોપણ દ્ાિા સમધૃ્ધ બનાવવામાં 
આવશે, વકૃ્ષાિોપણ અતંિગ્ટતિ અહીં ઘાસ, ઔષધધય વકૃ્ષો, ઝાડી 
અન ેફળોના વૃક્ષ વાવવામાં આવશ.ે તિનેાં દ્ાિા જમીનનાં ધોવાણન ે
િોકવામાં આવશ.ે

વારાણસી-ગાેરખપુર વચ્ે 
સીિી તવમાન સેવા

બાળકોનાં હાથમાં િમકડાં માત્ મનોિંજનનુ ંસાધન નથી હોતુ,ં 
પણ તેિનાં શાિીરિક અને માનજસક વવકાસમાં િમકડાંનુ ંમોટંુ 

પ્રદાન હોય છે. મોડન્ટ અન ે ઇનોવેહટવ િમકડાંના વધતિા ચિંણને 
કાિણ ે ભાિતિના િમકડાં બજાિમાં વવદેશી િમકડાંનો કબ્જો હતિો. 
જૂન, ઓગટિ 2020માં પોતિાના ‘મન કી બાતિ’ કાય્ટક્રમમાં વડાપ્રધાન 
નિે્દ્ મોદીએ િમકડાં કે્ષત્માં ભાિતિની આત્મનનભ્ટિતિાનુ ંઆહવાન 
કયુું. સિંામતિ િમકડાં, ભાિતિના પિંપિાગતિ િમકડાંન ે પ્રોત્સાહન, 
ટોય ફેિ, ટોયકોથોન, ટોય ્િંટિિનુ ંનનમમાણ અન ેજરૂિી મદદ જવેા 
પ્રયાસોને કાિણે ભાિતિમાં વવદેશી િમકડાંની આયાતિમાં સતિતિ 
ઘટાડો થયો છે. વાણણર્જ મતં્ાિંય દ્ાિા િંોકસભામાં આપવામાં 
આવિેંા એક જવાબ પ્રમાણ ે 2018-19માં ભાિતિમાં રૂ. 7,125 
કિોડનાં િમકડાંની આયાતિ કિવામાં આવી હતિી, 2020-21મા આ 
આંક ઘટીન ેરૂ. 4,027 કિોડ થયો હતિો. નાણાકીય વષ્ટ 2021-22* 
(જાન્આુિી સધુી) માત્ રૂ. 2,655 કિોડનાં િમકડાંની આયાતિ 
કિવામાં આવી છે.

બાબા વવશ્વનાથની ધિતિી વાિાણસી અન ે બાબા 
ગોિખનાથની ધિતિી ગોિખપિુ હવે વવમાન સવેા દ્ાિા 

જોડાઈ ચકૂી છે. ઉત્તિપ્રદેશનાં આ બ ેપ્રાચીન અન ેઐમતિહાજસક 
શહેિો વચે્ 27 માચવે ફિંાઇટ શરૂ કિવામાં આવી છે. ‘ઉડાન’ 
યોજના અંતિગ્ટતિ આ સવેા શરૂ કિવામાં આવી છે. આ સેવાથી 
બનં ે શહેિો વચ્નેુ ં અતંિિ માત્ 20 મમનનટમાં કાપી શકાશે. 
ઉલિંખેનીય છે કે નાના અન ેનવા શહેિોન ેવવમાન સેવાથી જોડવા 
માટેની પહેિં ‘ઉડાન’ યોજના દ્ાિા હાથ ધિવામાં આવી િહી છે. 
છેલિંાં પાંચ વષ્ટમાં ઉડાન યોજના અતંિગ્ટતિ 409 માગ્ટ અન ે66 
એિપોટ્ટનુ ં સચંાિંન કિવામાં આવયુ ં છે અન ે 90 િંાખથી વધુ 
િંોકોએ તિનેો િંાભ િંીધો છે. આ યોજના અંતિગ્ટતિ 1.75 િંાખથી 
વધ ુફિંાઇટ ઓપિેટ થઈ ચકૂી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્ાિંય 
વષ્ટ 2025 સધુી ઉડાન રિજનિં કનકે્ક્ટવવટી યોજના અંતિગ્ટતિ 
1,000 નવાં રૂટ સાથ ે ભાિતિમાં કુિં એિપોટ્ટની સંખ્યા 100 
સધુી િંઈ જવા માટે 34 નવા એિપોટ્ટનાં નનમમાણની યોજના ઘડી 
િહંુ છે. n

અાત્મનનભ્ચર બની રહેલું રમકડાં ક્ેત્

4 વષ્ચમાં રમકડાંની 
અાયાતમાં 62% ઘટાડાે

સમારાર સાર
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મ હાિાષટ્ર ના િત્ાનગિી જજલિંાના શિેાવિંી ગામના 
ગિીબ પરિવાિમાં 18 એવપ્રિં, 1858નાં િોજ ધોંડો કેશવ 
કવવેનો જન્ થયો હતિો. વષ્ટ 1881માં મટે્ર ીક પિીક્ષા પાસ 

કયમા બાદ મંુબઇની એિંરફન્ટિન કોિંજેમાં પ્રવશે િંીધો. 1891માં 
તિમેણ ેપણૂનેી ફગયુ્ટસન કોિંજેમાં ગણણતિ વવષય ભણાવવાનુ ંશરૂ 
કિી દીધુ.ં આ એ સમય હતિો ર્જાિે દેશમાં ક્રાંમતિકાિી પરિવતિ્ટન 
થઈ િહુ ં હતુ.ં કવવે પણ િાજા િામમોહન િાય, 
ઇશ્વિચદં્ વવદ્ાસાગિ, વવષ્ુ શાસ્તી, પરંડતિા 
િમાબાઇ અ ર્જોમતિિાવ ફુિં ેજવેા મહાન સમાજ 
સધુાિકોના સપંક્ટ માં આવયા. તિમેનાં વવચાિો 
સાથ ેસમંતિ કવવેએ પણ દેશમાં મહહિંાઓ, ખાસ 
કિીન ે વવધવાઓની સ્સ્મતિ સધુાિવાની રદશામાં 
કામ કિવાની પ્રમતિજ્ા િંીધી. કવવે ર્જાિે 14 વષ્ટના 
હતિા ત્ાિે તિમેનાં િંગ્ન િાધાબાઈ સાથ ેથયાં. પણ 
1891માં પ્રસમુતિ દિમમયાન બહુ નાની ઉંમિમાં 
િાઘાબાઈનુ ંમતુૃ્ થયુ.ં કવવે પિ તિનેી ઊંડી અસિ 
પડી.

એ પછી, કવવેએ બાળ વવવાહ, નાની ઊંમિમાં ગભ્ટધાિણ, 
બાળ વવધવા જવેી મહહિંાઓની સમસયાઓ પિ ગભંીિતિાથી 
ચચતિન કયુું. 1893માં તિમેણે વવધવા પનુર્વવાહ માટે એક મડંળી 
બનાવી. ઉદાહિણ સ્ાવપતિ કિવા માટે તિમેણ ે પોતિાના મમત્ની 
વવધવા બહેન ગોદુબાઇ સાથ ે િંગ્ન કયયાં. કવવેને સમાજમાંથી 
બહહષૃ્તિ કિવામાં આવયા. એ પછી તિમેણે પણૂનેી હહગણ ેનામની 
જગયાએ વવધવાઓ માટે દેશની પ્રથમ શાળા શરૂ કિી. કવવેની 
વવધવા ભાભી પાવ્ટતિી આ્ઠવિં ે આ સુ્િંની પ્રથમ વવદ્ાથથીની 
હતિી. સુ્િં બાદ તિમેણ ે 1907માં પણૂમેાં જ મહહિંા શાળાની 

સ્ાપના કિી, જ ે િેજસડેન્શિયિં સુ્િં હતિી. કવવેનાં આ કામો 
ધયાનમાં આવતિા ખદુ મહાત્મા ગાંધીએ તિમેનાં સન્ાનમાં પોતિાના 
સાપતિાહહક અખબાિ ઇન્ડયન ઓવપનનયન અંગે િંખંુ. એ વખતિે 
ગાંધીજી દશક્ષણ આરરિકામાં હતિા, છતિાં કવવે અગં ેિંખુ.ં 1914માં 
કવવેએ પોતિાની નોકિીમાંથી િાજીનામુ ં આપી દીધુ ં અન ે પોતિાને 
જાતિન ે સપંણૂ્ટપણ ે પોતિાની સસં્ાઓ માટે સમર્પતિ કિી દીધી. 

જાપાનમાં ટોક્ોની મહહિંા યનુનવર્સટી અગંે 
જાણીન ેકવવે એ પણ નક્કી કયુું કે તિ ેભાિતિમાં પણ 
માત્ મહહિંાઓ માટેની યનુનવર્સટી શરૂ કિશ.ે 
યનુનવર્સટીનાં નનમમાણ માટે ભડંોળ એકત્ કિવા 
તિમેણ ેદેશ-વવદેશની યાત્ાઓ કિી અન ેિંગભગ 
રૂ. 2.5 િંાખનાં ભડંોળ સાથ ે યનુનવર્સટીનો 
પાયો નાખ્યો, પણ પસૈા ખટૂી પડતિાં કામ અટકી 
પડુ.ં એવામાં, મુબંઇના જાણીતિા ઉદ્ોગપમતિ 
વવઠ્ઠિંદાસ દામોદિ ્ઠાકિસીએ યનુનવર્સટી માટે 
રૂ. 15 િંાખનુ ંદાન આપયુ.ં માત્ પાંચ વવદ્ાથથીનીઓ 

સાથ ે1916માં આ યનુનવર્સટી શરૂ થઈ. આજ ેઆ યનુનવર્સટીની 
26 કોિંજેોમાં હજાિો વવદ્ાથથીનીઓ ભણ ેછે. કવવે શશક્ષણની સાથે 
સાથ ે જામતિવાદનાં મદુ્ાઓ પિ પણ કામ કિતિા િહ્ા. ગામડાંમાં 
શશક્ષણનાં પ્રચાિ માટે કવવેએ “મહાિાષટ્ર  ગ્રામ પ્રાથમમક શશક્ષા 
સમમમતિ”ની સ્ાપના કિી, જણે ેએક પછી એક વવવવધ ગામોમાં 40 
પ્રાથમમક શાળાઓ ખોિંી. એ પછી તિમેણ ે ‘સમતિા સઘં’ની પણ 
શરૂઆતિ કિી, જનેા અતંિગ્ટતિ તિમેનો હેત ુિંોકોન ેએ સમજાવવાનો 
હતિો કે તિમામ વયક્તિઓ સમાન ેછે. 1955માં ભાિતિ સિકાિે તિમેને 
‘પદ્મ વવભષૂણ’ પિુસ્ાિથી સન્ાનનતિ કયમા. 1958માં તિમેન ેદેશનાં 
સવ્યોચ્ સન્ાન ‘ભાિતિ િત્’થી વવભષૂષતિ કિવામાં આવયા. n

સમાજમાંથી બહહષ્કૃત થઈને જેમણે 
મહહલાઅાેના સશક્તિકરણનાે પાયાે નાખાે

મહાિાષટ્રના મુરુદ નામના ગામની િાત છે. ગામમાં ભાિે ઉત્ાહનુ ંિાતાિિણ હ્ુ.ં િરોદિાના 
મહાિા્જના પ્તતનનધધ ગામમાં દિેક બ્ાહ્મણન ેદશક્ષણા પટેે 10 રૂવપયા આપી િહ્ા હતા. આ ગામમાં 
કેશિપતં કિષેનો પરિિાિ પણ િહેતો હતો. તમેના મોટા પુત્ર ભીકુએ આ િાત સાંભળી તો માતા પાસે 
દશક્ષણા લિેા ્જિાની જીદ કિિા માંડ્ો. માતાએ કહંુ, એક સમય ેઆપણા પરિિાિે િરોદિાના 
મહાિા્જન ેઋણ આપયંુ હ્ંુ, અને આપણ ે્જ દશક્ષણા લિેા ્જઈશુ ંતો પછી આપણુ ંકોઇ સિાભભમાન 
નહીં િહે. ભીકુ નનિાશ થઈ ગયો. પણ નાના ભાઇ ધોંરુનાં મનમાં આ િાત અસિ કિી ગઈ 
બાળપણમાં માતાની આ શીખને આત્સાત કિનાિ ધોંરુને બાદમાં દુનનયા રો. ધોંરો કેશિ કિષેનાં 
નામ ેઓળખિા માંરી, જમેણે પોતાનુ ંસમગ્ જીિન મહહલા ઉત્ાનમાં લગાિી દીધુ.ં..

ડા.ે િાંડાે કેશવ કવવેવ્યક્તિત્વ

જન્ષઃ 18 એપ્રિલ, 1858 મતુૃષઃ 9 િવમેબર, 1962

બોટી બચાઆાો-બોટી 
પઢાઆાો આનો મહહલા 

સશક્તિકરણ સંલગ્ન 
કોન્દ્ર સરકારની 

યાોજનાઆાો નારીશક્તિના 
નોતૃત્વમાં વવકાસનાો પાયાો 

નાખી રહાં છો .
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નિણ્્ષઃ સમાજિાં ગરીબ અિે િબળા વગગો રિત્ે ચચતા 
અિે સંવેદિિીલતા ધ્ાિમાં રાખતા વડારિધાિ િરે્દ્ 
મોદીિાં વડપણમાં કે્દ્રી્ મંત્ીમંડળે રિધાિમંત્ી ગરીબ 
કલ્ાણ ્ોજિાિી મુદત વધુ છ મહહિા એટલે કે 
સપટેમબર મહહિા સુધી લંબાવી છે.

n અસરષઃ દિેક િંાભાથથીને અન્ન સિંામતિી યોજના અતંિગ્ટતિ 
સામાન્ય ્વોટા ઉપિાંતિ દિ મહહને પાંચ રકિંો મફતિ 
િેશન આપવામાં આવશે. આ માટે સપટેમબિ 2022 સુધી 
80,000 કિોડ રૂવપયા અને 244 એિંએમટી અનાજ 
ફાળવવામાં આવયું છે. 

n પીએમ-GKAYને એવપ્રિં 2020થી જ વવશ્વનાં સૌથી મોટાં 
અન્ન સિંામતિી કાય્ટક્રમ તિિીકે િંાગુ કિવામાં આવી િહી 
છે. આ યોજનાનો િંાભ દેશભિમાં 80 કિોડ િંોકોને મળી 
િહ્ો છે.

n પીએમ-GKAY અંતિગ્ટતિ કુિં ખચ્ટ િંગભગ 3.40 િંાખ 
કિોડ રૂવપયા થશે અને 1003 એિંએમટી નનઃશુલ્ક 
અનાજ વવતિિણ કિવામાં આવયું છે.

n દેશભિમાં િંગભગ પાંચ િંાખ િેશનનગ દુકાનો પિ િંાગુ 
‘એક િાષટ્ર  એક િેશન કાડ્ટ ’  યોજના દ્ાિા કોઇ પણ 
પિપ્રાંતિીય શ્મમક અથવા િંાભાથથી કોઇ પણ સ્ળેથી 
નનઃશુલ્ક િેશનનો િંાભ િંઈ શકે છે.

નિણ્્ષઃ િણ ઉતપાદકોિે વધુ વળતરિો લાભ સુનિનચિત 
કરવા માટે 2022-23િી સીઝિ માટે કાચા િણિી 
એમએમસપીમાં વધારાિે મંજૂરી

n અસરષઃ ગુણવત્તાસભિ જ્ુટ ફાઇબિને પ્રોત્સાહન 
આપવાની રદશામાં આ પહેિં છે, જનેાંથી ખેડૂતિો પ્રત્ે 
બજાિની સિંામતિી ઉપિાંતિ સાિી આવકની ખાતિિી 
મળશે.

n 2022-23ની સીઝન માટે કાચા શણ (Tdn3એ Td5 ગ્રેડની 
સમકક્ષ)નો િંઘુતિમ ટેકાનો ભાવ (એમએસપી) પ્રમતિ 
સ્્વન્ટિં રૂ. 4750 નક્કી કિવામાં આવયો છે. આનાથી, 
પડતિિ કકમતિ પિ સિેિાશ 60.53 ટકા વધુ ભાવ મળશે.

નિણ્્ષઃ કે્દ્ સરકારિા કમચ્ારીઓ માટે મોંઘવારી 
ભથ્ું અિે પેન્શિધારકો માટે મોંઘવારી રાહતિો 
વધારાિો હપતો જારી કરવાિી મંજૂરી આપવામાં આવી 
છે. તેિો અમલ 1 જાનુ્આરી, 2022થી ગણાિે અિે 
તેમાં બેશઝક સેલરી/પેન્શિિા 31 ટકાિાં વત્માિ દરમાં 
ત્ણ ટકાિો વધારો કરવામાં આવ્ો છે.

n અસરષઃ આનાથી કે્દ્ સિકાિનાં િંગભગ 47.68 િંાખ 
કમ્ટચાિીઓ અને 68.62 િંાખ પેશિનધાિકોને િંાભ થશે. 
મોંઘવાિી ભથ્ું અને મોંઘવાિી િાહતિને કાિણે સિકાિી 
મતિજોિી પિ કુિં રૂ. 9,544.50 કિોડનો ફટકો પડશે. n

અન્ન યાજેના લંબાવવાથી અન્ન સલામતી સુનનનચિત, 
કેન્દ્રીય કમ્ચરારીઅાેનાં ડીઅમેાં 3 ટકા વિારાે

ભાિતની તાકાત તેનાં એક-એક નાગરિકની શક્તમાં સમાયેલી છે. કોવિરનાં સમયમાં િો્જગાિી નહોતી, 
ત્ાિે મુશકેલીમાં મૂકાયેલા 80 કિોર લોકોને કેન્દ્ર સિકાિે મફતમાં અના્જ આપિા માટે વિશ્વની સૌથી 

મોટી યો્જના 'પ્ધાનમંત્રી ગિીબ કલ્ાણ અન્ન યો્જના'ની શરૂઆત કિી. હિે કેબબનેટે આ યો્જનાને િધુ છ 
મહહના લંબાિીને સપટેમબિ 2022 સુધી ચાલુ િાખિાનો નનણ્ગય લીધો છે. સિકાિનાં આ નનણ્ગયથી દેશનાં 
80 કિોરથી િધુ લોકો પહેલાંની જમે તેનો લાભ ઉઠાિી શકશે. 2022-23ની સીઝન માટે કાચા શણની 
એમએસપીમાં િધાિો અને 47 લાખથી િધુ કેન્દ્રરીય કમ્ગચાિીઓ અને 68 લાખથી િધુ પેન્શનધાિકોનાં 

હહતમાં ત્રણ ટકા મોંઘિાિી િાહત ભથ્ું િધાિિા મં્ૂજિી આપિામાં આિી.

કેસબનેટના નનણ્ચયાે
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સિહદ પિ ઘુસણખોિીનાં પ્રયત્ો હોય, વવસતિાિવાદી 
તિાકાતિોનું દુઃસસાહસ હોય કે પછી દેશની અંદિ 
દેશને તિોડવાનું કાવતિરંુ હોય, ભાિતિ બધાંને જડબાં 

તિોડ જવાબ આપી િહંુ છે. એક બાજુ, દેશમાં ગિીબી, અન્યાય 
અને ભેદભાવ, ભ્રષટાચાિ સામે કડક પગિંાં િંેવામાં આવી 
િહ્ાં છે, તિો બીજી બાજુ આત્મનનભ્ટિતિાના માગ્ટ પિ અગ્રેસિ 
ભાિતિ નવા ભાિતિનાં નનમમાણ તિિફ આગળ વધી િહું છે. તિો 
ભાિતિ તિેની સભયતિા, સંસૃ્મતિ માટે વવશ્વભિમાં જાણીતું છે. 
દેશનો અમૂલ્ય અને ઐમતિહાજસક વાિસો ભૂતિકાળમાં ચોિી 
કિીને વવદેશોમાં વેચી દેવામાં આવતિો હતિો, આ વાિસાને 
હવે સિકાિનાં પ્રયાસોથી પાછો િંાવવામાં આવી િહ્ો છે. 
વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીની શ્ધ્ધા, આસ્ા અને ભાિતિના 
સવર્ણમ ઇમતિહાસ પ્રત્ે િંગાવને પરિણામે 2014થી અત્ાિ 
સુધી પુિાતિતવ મહતવ ધિાવતિી 228 અમૂલ્ય પ્રમતિમાઓને 

ભારતનાે વારસાે ફરીથી 
ભારતની િરતી પર

તવશ્વ વારસા હદવસ (18 અેપ્પ્રલ) તવશેષ

ભાિતના હજાિો િર્ષોનાં ઇતતહાસમાં દેશનાં ખૂણે ખૂણે 
એકથી એક ચરરયાતી મૂર્તઓ બનતી િહી છે. ભાિતની 

મૂર્તકળા વિશ્વભિમાં જાણીતી છે. આ મૂર્તઓ સાથે 
આપણી આસ્ા પણ જોરાયેલી છે. ભૂતકાળમાં આિી 
અનેક મૂર્તઓ ચોિી થઈને વિદેશમાં ્જતી િહી છે. એક 
સમયે તેને પાછા લાિિાનાં પ્યત્નોની ચચશા પણ નહોતી 

થતી, કાિણ કે ત્ાિે તેને માત્ર એક કલાકપૃતત ્જ સમ્જિામાં 
આિતી હતી. પણ, 2014માં જ્ાિે દેશમાં સત્ા પરિિત્ગન 
થયું ત્ાિે આ બાબત પિ ધયાન ગયું અને આપણી આસ્ા 
સાથે સંકળાયેલા િાિસાને પાછો લાિિાની શરૂઆત થઈ. 

21 માચ્ગનાં િો્જ ભાિત અને ઓસ્્રે સલયા િચ્ે િચયુ્ગઅલ 
સંમેલન થયું ત્ાિે આિી 29 કલાકપૃતતઓ ઓસ્્રે સલયાના 
િરાપ્ધાન સ્ોટ મોરિસને િરાપ્ધાન નિેન્દ્ર મોદીને પાછી 

આપી તેનાં પિ પણ ઘણી ચચશા થઈ...

વારસાનું પુનરાગમનસંસ્કૃ તત

્ડાપ્રધાિ દ્ારા ઓસે્્લિયાથી િા્્ામાં 
આ્ેિી પ્રમ્તમાઓનું નિરીક્ષણ કર્તરો ્ીરડયરો 
જો્ા માટે QR કરોડ સે્િ કરરો.
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સફળતિાપૂવ્ટક ભાિતિ પાછી િંાવવામાં આવી છે, ર્જાિે 2013 
સુધીમાં આવી માત્ 13 પ્રમતિમાઓ જ ભાિતિ પાછી િંાવવામાં 
આવી હતિી. પણ હવે, અમેરિકા, બબ્ટન, નેધિંવે્ડડસ, રિાન્સ. 
કેનેડા અને જમ્ટની જવેાં અનેક દેશોએ ભાિતિની િંાગણીને 
સમજીને મૂર્તિઓ પાછી આપી છે. આવું જ એક ઉદાહિણ 21 
માચ્ટનાં િોજ ભાિતિ-ઓટિ્રે જિંયા શશખિ સંમેિંન પહેિંાં જોવા 
મળયું, ર્જાિે ઓટિ્રે જિંયાએ 29 અમૂલ્ય પ્રાચીન ચીજો ભાિતિને 
પાછી આપી. વડાપ્રધાન કાયમાિંયનાં જણાવયા પ્રમાણે આ 
ચીજોમાં બલુઆ પથથિ, સંગેમિમિ, કાંસય, વપત્તળની મૂર્તિઓ 
અને કાગળ પિ બનાવેિંા પેઇલન્ટગસનો સમાવેશ થાય છે. 
ઓટિ્રે જિંયામાંથી િંાવવામાં આવેિંી આ પ્રાચીન મૂર્તિઓ 
અને વસતુઓ િાજસ્ાન, ગુજિાતિ, મધયપ્રદેશ, ઉત્તિપ્રદેશ, 
તિામમિંનાડુ, તેિિંંગાણા અને પજચિમ બંગાળમાંથી ચોિી 
થઈ હતિી. વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ આ 29 કિંાકૃમતિઓનું 
ઝીણવટભયુું નીરિક્ષણ કયુું હતું. આ પ્રાચીન વસતઓુને છ 
વયાપક શ્ેણીઓમાં વવભાજીતિ કિી શકાય- શશવ અને તેિમના 
શશષય, શક્તિની પૂજા, ભગવાન વવષ્ુ અને તિેમનાં રૂપ, જનૈ 
પિંપિા, ધચત્ અને સુશોભનની ચીજો. ઉલિંેખનીય છે કે આ 
પ્રાચીન ચીજો ઇન્સવન પૂવવે 9થી 10મી સદીની છે. વડાપ્રધાન 
નિે્દ્ મોદી કહે છે, “આ મૂર્તિઓને પાછી િંાવવી એ ભાિતિ 
માતિા પ્રત્ે આપણી ફિજ છે. તેિનું સાંસૃ્મતિક અને ઐમતિહાજસક 
મહતવ પણ છે.. કાિણ કે તેિની સાથે ભાિતિની િંાગણી 
જોડાયેિંી છે, ભાિતિની શ્ધ્ધા જોડાયેિંી છે..આ ભાિતિ પ્રત્ે 
બદિંાઈ િહેિંા વૈનશ્વક અભભગમનું જ ઉદાહિણ છે.”

2014માં સત્તામાં આવયા બાદ મોદી સિકાિના પ્રયાસોથી 
જ ેપ્રાચીન વસતુઓ કે મૂર્તિઓ વવદેશોમાંથી પાછી આવી શકી 
છે, તિેમાં ચૌિં શાસકોનાં સમયની શ્ીદેવીની ધાતુની મૂર્તિ અને 
મૌય્ટ શાસનની ટેિાકોટાની એક મહહિંાની મૂર્તિનો સમાવેશ 
થાય છે. આ ઉપિાંતિ, 24 ચર્ચતિ પ્રાચીન વાિસાને પાછંુ 
િંાવવાનું કામ પણ કિવામાં આવયું, જમેાં 16 અમેરિકામાંથી, 
5 ઓટિ્રે જિંયામાંથી અને એક એક મૂર્તિ કેનેડા, જમ્ટની અને 
લસગાપોિમાંથી િંાવવામાં આવી છે. આ પ્રમતિમાઓમાં 
બાહુબિંીની ધાતુની પ્રમતિમા અને એક નટિાજની પ્રમતિમાનો 
પણ સમાવેશ થાય છે. વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીનાં નેતૃતવમાં 
ઐમતિહાજસક વાિસાને પાછો િંાવવા 2014થી જ ે પહેિં શરૂ 
થઈ છે, તેિવા પ્રયાસ બહુ પહેિંાં કિવા જોઇતિા હતિા. આ 
દુભમાગય કહેવાય કે ભાિતિીયોની આસ્ાનાં પ્રતિીક સમાન 
મૂર્તિઓ વષ્યો સુધી લૂંટ અને ચોિી દ્ાિા વવદેશોમાં વેચાતિી િહી. 
પણ કૂટનીમતિથી માંડીને પિસપિના સંબંધોનો માગ્ટ અપનાવીને 
વડાપ્રધાન મોદીએ જ ેપહેિં શરૂ કિી છે, તિે દિેક ભાિતિીયની 
આસ્ા અને ભાિતિનાં ઐમતિહાજસક ગૌિવને પાછંુ િંાવવાનું 
પ્રશંસનીય કાય્ટ છે. n

જ્ારે અમેરરકાથી 157 મૂર્તઓ પાછી આવી
ગયા ્ર્ગે સપટેમબરમાં પરો્તાિી અમેરરકા યાત્ા બાદ 
્ડાપ્રધાિ િરે્દ્ર મરોદી 157 કિાકૃમ્તઓ િઇિે સ્દેશ 
પાછા ફયમા હ્તા. આ એ કિાકૃમ્તઓ હ્તી, જિમેિે ચરોરી, 
ગેરકાનૂિી ્ેપાર અિે દાણચરોરી દ્ારા િા્્ામાં આ્ી 
હ્તી, જિિેે અમેરરકાએ જપ્ત કરી િીધી હ્તી. અમેરરકાએ 
આ કિાકૃમ્તઓ ્ડાપ્રધાિ મરોદીિે પાછી આપ્ાિરો 
નિણ્ણય િીધરો હ્તરો. ્ડાપ્રધાિે અમેરરકાિા આ નિણ્ણયિી 
પ્રશંસા કરી હ્તી. આ 157 કિાકૃમ્તઓ અથ્ા ્સ્ુઓમાં 
10મી સદીિા બલુઆ પથથરમાંથી બિા્ેિી દરોઢ મીટરિી 
કરો્તરણીથી માંડીિે 12મી સદીિી કાંસાિી 8.5 સલેટિમીટર 
ઊંચી િટરાજિી મૂર્્તિરો સમા્ેશ થાય છે. કિાકૃમ્તઓમાં 
71 સાંસૃ્મ્તક, 60 ટહ્દુ ધમ્ણિી, 16 બૌધ્ધ ધમ્ણિી અિે 9 જિિૈ 
ધમ્ણિી મૂર્્તઓિરો સમા્ેશ થાય છે.

ભારત લાવવામાં આવી ચોરા્ેલી 14 રિાચીિ 
વસતુઓ
્ડાપ્રધાિ િરે્દ્ર મરોદી સરકારિાં પ્રયત્રોિે કારણે 
ઓસે્્લિયામાં કેિબેરા નથિ્ત િેશિિ ગેિેરી ઓફ 
ઓસે્્લિયાએ ભાર્તિે 14 પ્રાચીિ કિાકૃમ્તઓ 
પાછી આપ્ાિરો નિણ્ણય િીધરો છે. આ 14 મહત્પૂણ્ણ 
કિાકૃમ્તઓમાં કાંસા અિે પથથરિી મૂર્્તઓ, પેઇટેિડ સ્કરોિ 
અિે ્તસ્ીરરોિરો સમા્ેશ થાય છે. ્તેનું મૂલ્ય 30 િાખ 
ડરોિર આંક્ામાં આવ્ું છે. 

વારસાનું પુનરાગમનસંસ્કૃ તત
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કોઇને પણ નિાઇ લાગે કે એક સમયે ઘણાં બધાં મહતિનાં કામો કિતાં વિશ્વના સૌથી શક્તશાળી અને 
લોકવપ્ય નેતાઓમાં સ્ાન પામતા િરાપ્ધાન નિેન્દ્ર મોદીને વિદ્ાથશીઓ સાથે પોતાના જીિનનું જ્ાન 

િહેંચિાનો સમય મળી જાય છે. દિ િર્ષે પિીક્ષાની તૈયાિી કિનાિા વિદ્ાથશીઓ અને િાલીઓ તથા શશક્ષકો 
સાથે તેઓ તમત્ર, માગ્ગદશ્ગક અને સંિક્ષક તિીકે 'પિીક્ષા પે ચચશા' અંતગ્ગત સીધો સંિાદ કિે છે. 1 એવપ્લનાં 
િો્જ નિી રદલ્ીના તાલકટોિા સે્રરયમમાં 'પિીક્ષા પે ચચશા'ની પાંચમી આવપૃતતમાં િરાપ્ધાન મોદીએ ફિી 

એક િાિ વિદ્ાથશીઓને મંત્ર આપયો..

શે્ષ્ઠતિાની ઓળખ અન ેકોઈ પણ સ્સ્મતિનો સામનો કિવાની 
તિયૈાિીનુ ં નનિીક્ષણ જ પિીક્ષાનો હેત ુ છે. પિીક્ષા આપણી 
ખામીઓની સાથે આપણી તિાકાતિ અગં ેપણ બતિાવ ેછે. આ 

એક એવા મમત્ની જમે છે, જ ેઆપણન ેસચ્ાઇનો અિીસો દશમાવ ેછે. 
જો પિીક્ષાઓનંુ અન્સતિતવ ન હોતિ તિો કદાચ લજદગીમાં આગળ વધવું 
બહુ મશુકેિં હોતિ. પણ કેટિંાંક વવદ્ાથથીઓ પિીક્ષાન ેકાિણ ેતિણાવ 
કે રડપ્રશેનનો ભોગ બની જાય છે. યાદ િાખો કે પિીક્ષા જીવનને 
ઘડવાનો પ્રસગં છે, ટેશિન િંવેાનો નહીં. 'પિીક્ષા પે ચચમા'ની પાંચમી 
આવમૃતિમાં ફિી એક વાિ વવદ્ાથથીઓ, વાિંીઓ અન ેશશક્ષકો સાથે 
સવંાદ કિતિા વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ કહુ,ં જો સપધમા ન હોય, તિો 
લજદગી જ શુ.ં આપણે સપધમાન ેઆમવંત્તિ કિવી જોઇએ. તિ ેજીવનનો 
આગળ વધાિવાનુ ંમાધયમ છે. આપણ ેપોતિાની સમીક્ષા કિીન ેસારંુ 
કિી શકીએ છીએ. આજ ેસપધમા વધુ પડતિી છે, તિો તિક પણ વધુ છે. ''

ભારતના આોક નાગહરક તરીકો  આાપણી સાૌથી માોટી ફરજ 
છો-રાષ્ટ્ર પ્રથમની નીવત. રાષ્ટ્રની ઉપર કાોઈ નથી. આાપણું 

દરોક કામ રાષ્ટ્રનો પ્રથમ રાખીનો થવું જોઇઆો. કાોઇ પણ પગલું 
ભરતાં પહો લાં આાપણો આો ચાોક્કસ વવચારીઆો કો  તોનાંથી 
રાષ્ટ્રનું ભલું થાય. આા સ્થિવતમાં, ભ્રષ્ાચારનો ડામવાો આો 

સમાજ આનો રાષ્ટ્ર પ્રતો આોક નાગહરક તરીકો  આાપણી ફરજ 
બની જય છો . કાંય પણ કાોઇ પણ આતાચાર થઈ રહાો 
હાોય, તાો તાં ચાોક્કસ આવાજ ઉઠાવવાો સમાજ પ્રતો આનો 

રાષ્ટ્ર પ્રતો પણ આાપણી ફરજ બની જય છો .
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

પરીક્ાઅાે ન હાેય તાે જીવનમાંપરીક્ાઅાે ન હાેય તાે જીવનમા ં 
અાગળ વિવું મુશકેલ બની જાયઅાગળ વિવું મુશકેલ બની જાય

 પરીક્ા પે રરા્ચ

્ડાપ્રધાિનું સંપૂણ્ણ 
સંબરોધિ સાંભળ્ા માટે 
QR કરોડ સે્િ કરરો.
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બ ેવષ્ટ કોવવડનાં પડકાિો વચ્ ે'પિીક્ષા પ ેચચમા'નંુ આયોજન વચયુ્ટઅિંી 
થયુ ંહતંુ પણ આ વખતિ ેવડાપ્રધાન ેવવદ્ાથથીઓ સાથ ેસામસામ ેચચમા 
કિી. અઢી કિંાક સધુી ચાિેંિંા આ કાય્ટક્રમમાં આશિે 1,000 
વવદ્ાથથીઓ સાથ ે વડાપ્રધાન ે સીધો સવંાદ કય્યો, તેિમનાં સવાિંોના 
જવાબ આપયા. વવદ્ાથથીઓએ અનકે પ્રકાિનાં સવાિંો પછૂ્ાં, જમે 
કે, પિીક્ષાન ેકાિણ ેતિણાવન ેકઈ િીતિ ેઘટાડવો, મોહટવશેન માટે શુ ં
કિીએ, માતિા-વપતિાન ેસપના અગં ેકઈ િીતેિ સમજાવંુ? 

પોતાિી પરીક્ષા લેતાં રહો, િવી રદિા મળિે
વડાપ્રધાન ેજણાવયુ ંકે ક્ાિેક પોતિાની પિીક્ષા પણ િંો. મેં આ અગંે 
માિા પસુતિક એ્ઝામ વોરિયસ્ટમાં પણ િંખુ ંછે. ક્ાિેક એ્ઝામને 
એક ધચઠ્ઠી િંખી દો- હે રડયિ એ્ઝામ. હંુ આટલુ ંશીખીને આવયો 
છંુ. આટિંી તૈિયાિી કિી છે. ત ુશુ ં હંુ જ તિાિી પિીક્ષા િંઈશ. હંુ તિને 
હિાવીન ેજ િહીશ. િીપિં ેકિવાની આદતિ બનાવો. જ ેતિમ ેશીખ્યા તેિ 
મમત્ોને પણ શીખવાડો. તિમ ેજોશો કે કેટિંાંક પોઇન્ટ જોડાઇ જશે.

પરીક્ષાિા અનભુવોિે તાકાત બિાવો
પિીક્ષાનુ ં ટેશિન ન હોવુ ંજોઇએ. પિીક્ષાને તિહેવાિ બનાવો તિો તિમેાં 
િંગ ભિાઇ જશ.ે પિીક્ષા જીવનનો સહજ હહસસો છે. આ નાના-મોટા 
પડાવ છે. તેિનાંથી ડિવંુ ન જોઇએ. અહીં બે્ેઠિંામાંથી કોઇ એવુ ંનથી 
જણે ેપહેિંાં પિીક્ષા ના આપી હોય. તિમ ેપહેિંાં પણ પિીક્ષા આપી 
ચકૂ્ા છે. આવા અનભુવોન ેતિમાિી તિાકાતિ બનાવો. જ ેકિતિા આવયા 
છો એમાં વવશ્વાસ કિો. હવ ે આપણ ે એ્ઝામ આપતિા આપતિા 
એ્ઝામ પ્ફુ બની ગયા છે, તિથેી ટેશિન િંવેાની કોઈ જરૂિ નથી. 
સમસયા માધયમ નથી, મન છે. તિમ ે ર્જાિે ઓનિંાઇન અભયાસ 
કિતિા હો ત્ાિે તિમ ેખિેખિ અભયાસ કિો છો કે પછી િીિં જૂઓ છો. 
? હકીકતિમાં દોષ ઓનિંાઇન કે ઓફિંાઇનનો નથી. ્િંાસમાં પણ 
ઘણી વાિ તિમારંુ શિીિ ્િંાસમાં હશ,ે તિમાિી આખંો ટીચિ તિિફ 
હશે પણ કાનમાં એક પણ વાતિ નહીં જતિી હોય કાિણ કે તિમારંુ મગજ 
બીજ ેક્ાંક હશ.ે એનો અથ્ટ માધયમ સમસયા નથી, મન સમસયા છે.

્ોગ્ બિવા માટે ભણ્ા હોવ તો પરરણામિી ચચતા િ 
કરો
હંુ નથી માનતિો કે આપણે પિીક્ષા માટે વાંચવુ ંજોઇએ, ભિૂં ત્ાં જ 

કાયેવવડિાં પડકારાયેિાં બયે વર્સ બાદ વવદ્ાર્થીઓાયે સાર્યે 
વર્ુ્સઓિિી જગયાઓયે વડાપ્રિાનનાે સીિાે સંવાદ

પીઓયેમયે વવદ્ાર્થીઓાયેિયે કહું- અેક ચરઠ્ી લખાે, 
‘હડયર અેકઝામ, હંુ તને હરાવીને જ રહીશ.’

પીએમ મોદીએ જવાબમાં કહંુ, મોહટવેશનનું કોઇ ઇ્જકે્શન કે ફોમયુ્ટિંા 
નથી હોતિી. તિમે પોતિે જૂઓ કે એવી કઈ ચીજ છે, જનેાંથી તિમે રડમોહટવેટ 
થઈ જાવ છો. પોતિાની હતિાશાનું મૂળ કાિણ જાણો. પોતિાનાં વવષે 
વવશિંેષણ કિો. કોઇ અન્ય પિ આધાિ ન િાખો. તિેનાથી વીકનેસ પેદા 
થશે. પોતિાની પોશઝહટવ અને નેગેહટવ બાજુને સમજો. તિેનાથી તિમે ખુદને 
સાિી િીતિે સમજી શકશો અને બીજા કોઇનાં મોહટવેશનની જરૂિ નહીં પડે. 
એવું મન બનાવો કે માિા જીવનમાં મુસીબતિમાં હતિાશા-નનિાશા આવશે 
તિો હંુ િંડીશ. હંુ જ તિેને ખતિમ કિીશ, એવો વવશ્વાસ પેદા કિો. બીજુ,ં 
વસતુઓનું નનિીક્ષણ કિો, તિેનાથી પ્રેિણા મળે છે. ઇશ્વિે દિેક વયક્તિમાં 
વવશેષ તિાકાતિ આપી છે. રદવયાંગમાં શિીિમાં બહુ જ ખામી છે, છતિાં તિે 
નવા માગ્ટ કાઢી જ િંે છે. તેિ કઈ િીતિે ખામીઓને માતિ આપે છે, તિેનાં પિથી 
શીખો.

વડાપ્રધાને કહું, દિેકને િંાગે છે કે મને યાદ નથી િહેતું, હંુ ભૂિંી ગયો. 
પણ ઘણી વાિ એવું પણ અનુભવાયું હશે કે પિીક્ષામાં એવો સવાિં 
આવયો, જ ે હમણાં નહોચો વાંચયો પણ બહુ સારંુ િંખી દઇએ છીએ. 
આવું એટિંાં માટે થાય છે કે ર્જાિે ર્જાિે તિે વાંચયું હોય ત્ાિે મનના 
દિવાજા ખુલિંા હતિા, ધયાન કે્દ્રીતિ હતું. ધયાનને સિળતિાથી સવીકાિો. 
આ કોઇ સાયન્સ નથી. ધયાન બહુ સિળ ચીજ છે. તિમે જ ેપળમાં છો, એ 
પળને મન ભિીને જીવો છો ત્ાિે તિે તિમાિી તિાકાતિ બની જાય છે. ઇશ્વિની 
સૌથી મોટી તિાકાતિ વતિ્ટમાન છે. જ ેવતિ્ટમાનને જાણી શકે છે, જ ેતિેને જીવી 
શકે છે, તિેનાં માટે ભવવષયનો કોઇ પ્રશ્ન નથી હોતિો. મેમિીનો જીવન સાથે 
સંબંધ હોય છે. માત્ એ્ઝામથી નથી હોતિો.

રદલ્ીિી કે્દ્રી્ પ્વદ્ાલ્, જિકપરુીિા પ્વદ્ાથથી વભૈવ કિૌનજ્ા, 
જ્પુરિી પ્વદ્ાથથીિી કોમલ અિે ઓરડિાિા વાલી સજુીત રિધાિે 
પછૂુ ંકે, કઈ રીતે ખુદિે બાળકો અિે સહપા્ઠીઓિ ેમોહટવટે કરીએ? 

િમો એપ પર ગા્ત્ી સક્િેાએ અિે ચચમા દરતમ્ાિ તેલગંાણાિી 
પ્વદ્ાથથીિીએ પછૂુ,ં જ્ારે શિક્ષક ભણાવે છે ત્ારે અમે િીખી લઇએ 
છીએ, પણ થોડાં રદવસો બાદ પરીક્ષા ખડંમાં બે્ઠા પછી ભલૂી જઇએ 
છીએ. ?

પીઅેમનાે મંત્- પાેતાનામાં શાેિાે હતાશાનું કારણ

તમે જ્ાં છા ેઅે પળને ભરપયૂર જીવાે

 પરીક્ા પે રરા્ચરાષ્ટ્ર
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થઈ જાય છે. હંુ આ પિીક્ષા માટે વાંચીશ, પછી હંુ એ પિીક્ષા માટે 
વાંચીશ. આનો અથ્ટ એ થયો કે તિમ ેવાંચી નથી િહ્ા, તિમ ેએ જડી-
બટુ્ટીઓન ેશોધી િહ્ા છો જ ેતિમારંુ કામ સિળ કિી દે. તિમ ેયોગય 
બનવા માટે વાંચયંુ હોય, તિો પરિણામની ચચતિા ન કિો. પિીક્ષા માટે 
તૈિયાિ કિવાન ે બદિેં ખદુન ે યોગય, શશશક્ષતિ વયક્તિ બનવા અન ે
વવષયના માટિિ બનવા માટે મહેનતિ કિો. 

ઓિલાઇિમાં મેળવીિે ઓફલાઇિમાં સાકાર કરો
આજ ે આપણે રડજજટિં ગજેટેના માધયમથી ખબૂ સિળતિાથી 
અન ે વયાપક િીતિ ે માહહતિીન ે શોધી શકીએ છીએ. ઓનિંાઇનને 

આપણે તિક માનવી જોઇએ, સમસયા નહીં. ઓનિંાઇન અભયાસને 
એક રિવોડ્ટ  તિિીકે પોતિાનાં ટાઇમટેબિંમાં િાખી શકીએ છીએ. 
ઓનિંાઇન મેળવવા માટે છે અન ે ઓફિંાઇન બનવા માટે છે. 
માિે જટેલુ ં જ્ાન મેળવવુ ં છે, તેિ હંુ માિા મોબાઇિં ફોન પિ િંઈ 
આવીશ. મેં ઓફિંાઇનમાં જ ેમેળવયુ ંછે તિને ેખીિંવાની તિક આપીશ. 
ઓનિંાઇનમાં તિમાિો આધાિ મજબૂતિ કિો અન ેઓફિંાઇનમાં તિનેે 
સાકાિ કિો. જીવનમાં પોતિાની સાથે જોડાવાનો એટિંો જ આનદં હોય 
છે, જટેિંો આઇપેડ કે ફોનમાં ઘસુવાનો હોય છે. રદવસમાં કેટિંોક 
સમય એવો કાઢો ર્જાિે તિમ ેઓનિંાઇન અથવા ઓફિંાઇન નહીં, 
પણ ઇનિ િંાઇન િહો. n

પરીક્ા ઉપરાંત સમાજ અને પયા્ચવરણની વાત

િવી પેઢી ભારતિા ભપ્વષ્િે સારંુ બિાવવા માટે શું 
્ોગદાિ આપી િકે છે? 

ગ્ામીણ ક્ષેત્િી પ્વદ્ાથથીઓએ પ્વકાસ અંગે શું કરવું 
જોઇએ, માગ્દિ્િ આપો

પીએમિો જવાબષઃ સમગ્ર વવશ્વ ગિંોબિં વોર્મગથી પિેશાન છે. 
પિમાત્માએ આપણને જ ેઆપયું છે તિેને બિબાદ કિી નાખું. આજ ે

આપણને વૃક્ષ, પાણી, નદી વગેિે આપણા પૂવ્ટજોને કાિણે મળયાં છે. 
આપણે આપણી આવનાિી પેઢીઓ માટે પણ પોતિાની ફિજ અને 

જવાબદાિી નનભાવવાના છે. આ કોઇ સિકાિી નનયમથી નહીં થાય. 
દિેક બાળકો પોતિાનાં ઘિમાં લસગિં યુઝ પિંાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ કિી 

દે તિો પયમાવિણ માટે આ સારંુ યોગદાન હશે. યુઝ એ્ડ થ્ો કલ્ચિની 
જગયાએ િી-યુઝ કલ્ચિને પ્રોત્સાહન આપવું પડશે.

પીએમિો જવાબષઃ પહેિંાં કિતિાં વવચાિોમાં પરિવતિ્ટન આવયું છે. પહેિંાં 
પુત્ોને ભણાવવામાં આવતિા હતિા, અને દીકિીઓને સાસરિયાના ભિોસે 
છોડી દેવામાં આવતિી હતિી. હજુ પણ ક્ાંક ક્ાંક આવું થાય છે. પણ, 
દીકિીઓ વગિ સમાજનો વવકાસ ન થઈ શકે. સમાજની અંદિ દીકિા-
દીકિીમાં ભેદભાવ ન થવો જોઇએ. િાણી અહલ્યાબાઇ અને િાણી 
િંક્ષ્મીબાઇ જવેાં અનેક ઉદાહિણો છે. આજ ેિમતિગમતિ, વવજ્ાન, બોડ્ટ  
પિીક્ષાઓ બધાંમાં દેશની દીકિીઓ પ્રગમતિ કિી િહી છે. સમાજ માટે આ 
મોટી શક્તિ છે.

માતિા-વપતિા પોતિાનાં જીવનમાં જ ેકિવા માંગે છે, 
તિેને બાળકો પિ િંાગુ કિવા માંગે છે. માતિા-વપતિા 
આજનાં સમયમાં પોતિાની મહતવાકાંક્ષા અને 
સપનાં બાળકો પિ થોપવાનો પ્રયાસ કિે છે. બીજી 
વાતિ, ટીચિ પણ પોતિાની શાળાનું ઉદાહિણ 
આપીને તિેનાં પિ દબાણ વધાિે છે. આપણે 
બાળકોની ભસ્િંને સમજવાનો પ્રયત્ જ નથી 
કિતિાં, જનેાથી ઘણી વાિ બાળકો ભાંગી પડે છે. 
બાળકોને સમજવાનો પ્રયાસ કિો. દિેક બાળકની 
પોતિાની વવશેષતિા હોય છે. સવજનો, શશક્ષકોના 
ત્ાજવામાં તિે રફટ હોય કે ન હોય, પણ ઇશ્વિે તિેને 
કોઇને કોઇ વવશેષ તિાકાતિ સાથે મોકલ્યો છે. તિમે 
તિેની તિાકાતિને, તિેનાં સપનાને સમજી નથી શકતિાં 
એ માતિા-વપતિાની ખામી છે. તિેનાંથી બાળકોથી 
તિમારંુ અંતિિ પણ વધવા િંાગે છે.

બાળકાેના સપનાઅાેને 
ન સમજી શકવા, અે મા-
બાપની ખામી છે

નેશનિં એજુ્કેશન પોજિંસી (NEP) વયક્તિતવના 
વવકાસ માટે મોટી તિકો પ્રદાન કિી િહી છે. આપણે 
એનઇપીને જટેિંી સાિી િીતિે સમજી શકીશું, 
એટિંો ફાયદો થશે. શશક્ષકોને આગ્રહ છે કે તિેને 
વાસતિવવક િીતિે સાકાિ કિવાનાં માગ્ટ બનાવો. 
વવશ્વમાં શશક્ષણની નીમતિ ઘડવામાં ભાગયે જ આટિંા 
િંોકો સંકળાયેિંા હશે. 2014માં મને તિક આપવામાં 
આવી ત્ાિથી દિેક સતિિે બ્ેઇન ટિોર્મગ થયું, 
તિેમાંથી જ ેતિાિણ નીકળયું તિેનાં પિથી નનષણાતિોએ 
મુસદ્ો બનાવયો અને પછી િંોકો વચ્ે મોકિંવામાં 
આવયો. 15થી 20 િંાખ સૂચનો પિ ચચમા કિીને 
અંમતિમ ઓપ આપવામાં આવયો. એનઇપીમાં 
િમતિગમતિને હવે અભયાસનો હહસસો બનાવવામાં 
આવયો છે. િમયા વગિ કોઇ બાળક ખીિંી શકતું 
નથી. આપણે 20મી સદીનાં અભભગમ અને નીમતિ 
સાથે આપણે આગળ ન વધી શકીએ. નવી નીમતિમાં 
માગ્ટ બદિંીને નવા િસતિા તિિફ સન્ાનની સાથે 
આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે માત્ જ્ાન જ નહીં, 
કૌશલ્ય પણ જરૂિી છે. 

અેનઇપીને સાકાર કરવાના 
સશક્કાે માગ્ચ બનાવે

 પરીક્ા પે રરા્ચરાષ્ટ્ર
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હહંસા અને અરાજકતાનાે 
તવરાેિ કરવા ેઅાપણી ફરજ

ર્જાિે બધાં િંોકો મળીને િાષટ્રની પ્રગમતિમાં યોગદાન કિે છે, ત્ાિે આપણે 
એક સમાવશેી સમાજનાં નનમમાણની રદશામાં આગળ વધીએ છીએ. એક 
એવા સમાવશેી સમાજનાં નનમમાણની રદશામાં, ર્જાં હહસા, અિાજકતિાની 
માનજસકતિા સામે તેિનો વવિોધ કિવામાં આવ.ે વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ 
29 માચ્ટનાં િોજ શ્ીશ્ી હરિચદં ્ઠાકુિજીની 211મી જયંતિી પ્રસગેં શ્ીધામ 
્ઠાકુિનગિ, ્ઠાકુિબાડી, પજચિમ બગંાળમાં આયોજજતિ મતુઆ ધમ્ટ 
મહામેિંા 2022ને સબંોધધતિ કિતિા કહુ,ં “િાજકીય પ્રવનૃત્તઓમાં ભાગ 
િંવેો એ આપણો િંોકશાહી અધધકાિ છે. પણ િાજકીય વવિોધનાં કાિણે 
કોઇને હહસાથી, ડિાવી ધમકાવીને કોઇ િોકે, તિો તેિ બીજાના અધધકાિોનો 
ભગં છે. એટિેં, સમાજમાં ક્ાંય પણ હહસા, અિાજકતિાની માનજસકતિા 
હોય તિો તિનેો વવિોધ કિવો જોઇએ.” મૂળ તિો, આપ્ુ ંબધંાિણ અનકે 
અધધકાિો આપે છે. એ અધધકાિોને આપણ ે ત્ાિે જ સિંામતિ િાખી 
શકીએ ર્જાિે આપણે આપણી ફિજોને પ્રામાણણકતિાથી નનભાવીશુ.ં 
વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદી માચ્ટ 2021માં બાંગિંાદેશના ઓિકાંડી ્ઠાકુિબાડી 
ગયા હતિા અને ત્ાં શ્ી શ્ી ગરુચદં ્ઠાકુિજી અને મહાન મહાન મતઆુ 
પિંપિાને શ્ધ્ધાપવૂ્ટક નમન કયુું હતંુ. વડાપ્રધાન ફેબુ્આિી 2019માં પણ 
્ઠાકુિનગિની યાત્ા પિ ગયા હતિા.

સામાનજક આર્થક આદંોલિથી ‘મતઆુ-ધમ્’િો ઉદભવ થ્ો
શ્ી શ્ી હરિચદં ્ઠાકુિજીએ દેશની આઝાદી પહેિંાંના સમયમાં સયંુ્ તિ 
બગંાળમાં પીરડતિ, સમાજનાં કચડાયિેંા અને પ્રાથમમક સવુવધાઓથી 
વધંચતિ િંોકોની ભિંાઇ માટે પોતિાનંુ જીવન સમર્પતિ કિી દીધુ ંહતંુ. તિમેણે 
1860માં ઓિકાંડી (હાિંમાં બાંગિંાદેશ)થી શરૂ કિેિંી સામાજજક અને 
ધાર્મક ચળવળ 'મતુઆ મહાસઘં’માં પરિણમી હતિી. ઓિં ઇન્ડયા મતઆુ 
ફેડિેશન દ્ાિા 29 માચ્ટથી 5 એવપ્રિં, 2022 સધુી મતુઆ ધમ્ટ મહામિેંાનું 
આયોજન કિવામાં આવયુ ંહતંુ.  પોતિાનંુ સમગ્ર જીવન સામાજજક ન્યાય અને 
િંોક કલ્યાણ માટે સમર્પતિ કિી દેનાિા શ્ી શ્ી હરિચદં ્ઠાકુિની 211મી 
જન્જયતંિીનંુ આયોજન 29 માચ્ટ, 2022નાં િોજ કિવામાં આવયુ ંહતુ.ં

મતઆુ પરંપરાિે િમિ કરવાિી તક
મતુઆ ધમ્ટ મહામેિંા, મતુઆ પિંપિાને નમન કિવાનો પ્રસગં છે. આ એ 
મૂલ્યો પ્રત્ ેઆસ્ા વય્તિ કિવાનો પ્રસગં છે, જનેો પાયો શ્ી શ્ી હરિચદં 
્ઠાકુિજીએ નાખ્યો હતિો. તેિને ગુરુચદં ્ઠાકુિજીએ અને બોિો માંએ આ 
પિંપિાને મજબતૂિ કિી. આ મહામેિંા એક ભાિતિ, શ્ષે્ઠ ભાિતિનાં મલૂ્યોને 
મજબૂતિ કિે છે. આપણી સસૃં્મતિ અને સભયતિા મહાન એટિંાં માટે છે, 
કાિણ કે તેિમાં સાતિત્ છે, તેિ વહેતિી છે અને તેિમાં ખુદને મજબૂતિ કિવાની 
સવાભાવવક પ્રવૃનત્ત છે. n

ભાિતના એક નાગરિક તિીકે આપણી 
સૌથી મોટી ફિ્જ છે, ‘િાષટ્ર  પ્થમ’ની નીતત-
િાષટ્રથી ઉપિ કોઇ નથી. આપણું દિેક કામ 
િાષટ્રને આગળ િાખીને થવું જોઇએ. કોઇ 
પણ પગલું ઉઠાિતાં પહેલાં આપણે એ 
ચોક્સ વિચાિવું જોઇએ કે તેનાંથી િાષટ્રનું 
ભલું થવું જોઇએ. ભ્રષટાચાિને નાબૂદ કિિો 
એ એક નાગરિક તિીકે સમા્જ અને િાષટ્ર  
પ્તે્ આપણી ફિ્જ બને છે. ક્યાંય પણ, 
કોઇની સતામણી થતી હોય તો તેની સામે 
અિા્જ ઉઠાિિો એ સમા્જ પ્ત્ે અને િાષટ્ર  
પ્તે્ આપણી ફિ્જ બને છે....

મતુઅા િમ્ચ મહામેલારાષ્ટ્ર

્ડાપ્રધાિનું સંપૂણ્ણ 
સંબરોધિ સાંભળ્ા માટે 
QR કરોડ સે્િ કરરો 
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બજેટને ગતત 
રાષ્ટ્રની પ્રગતત

એક સમય હતો, જ્ાિે દેશમાં સામાન્ય બજટે િ્ૂજ થયા બાદ લોકો ભૂલી ્જતા હતા. પણ 
સંસદીય ઇતતહાસમાં 2021માં પ્થમ િાિ એવું બનું કે બજટેમાં આપિામાં આિેલા તમામ 
િચનોને પૂિાં કિિામાં આવયાં. બજટે પહેલાં સલાહ અને માગ્ગદશ્ગન લેિાની આ પિંપિાને 
આગળ ધપાિતા સિકાિે આ િર્ષે એક રગલું આગળ િધીને બજટે પછી પણ સિંાદની 

નિી પિંપિા શરૂ કિી. બજટેમાં કિિામાં આિેલી જાહેિાતો સામાન્ય માણસ સુધી પહોંચે 
તે માટે િરાપ્ધાને ખાનગી ક્ષેત્ર સહહતનાં તમામ હહતધાિકો સાથે સિંાદ શરૂ કયષો, જથેી 
સામાન્ય બજટે ભાિતનાં આઝાદી િર્્ગ 2047 સુધી વિઝન દસતાિે્જ તિીકે સાકાિ થાય 

અને તેમાં માત્ર સિકાિ ્જ નહીં, દેશનો દિેક નાગરિક ભાગીદાિ બને...

#સબકા પ્રયાસ
કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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વડાપ્રધાનનાં આ શબ્ો િાષટ્રનાં નવનનમમાણ માટે કે્દ્ 
સિકાિના દૂિોગામી અભભગમ અને ‘સબકા પ્રયાસ’ની 
ભાવનાને વયાખ્યાષયતિ કિે છે. તિેઓ ડઝનબંધ 
સેક્ટિનાં 40,000થી વધુ હહતિધાિકો સાથે બજટે 

બાદ સંવાદ કિી ચૂક્ા છે. ભાિતિના સંસદીય ઇમતિહાસમાં આવું 
પ્રથમ વાિ બન્ું છે કે દેશનું સામાન્ય બજટે નાણાકીય જરૂરિયાતિોને 
પૂિી કિવાનો દસતિાવેજ માત્ નહીં, પણ તિેને સંપણૂ્ટપણે અમિં 
કિવાનો સંકલપપત્ બની ગયો છે. આ વવઝનનો અમિં કિવા માટે 
ટોચનું નેતૃતવ એટિંે વડાપ્રધાનના સતિિે જ વીતિેિંા વષ્ટનાં સામાન્ય 
બજટેમાં પ્રથમ વાિ તિમામ હહતિધાિકો સાથે સંવાદનો નવો અને 
અનોખો પ્રયોગ શરૂ કિવામાં આવયો. સિકાિ દ્ાિા ઉદ્ોગ જગતિ 
સાથે સંકિંન કિીને િંોકોની અપેક્ષાઓને પાિ પાડવામાં આવી 
િહી છે અને અથ્ટતિંત્ને વેગ મળી િહ્ો છે. આ પિંપિાને આગળ 
ધપાવતિા વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ સતિતિ બીજા વષવે હહતિધાિકો 
સાથે સંવાદ અને સમ્વય સ્ાવપતિ કિીને સિકાિ અને ખાનગી ક્ષેત્ 
વચે્ વવશ્વાસનો સેતુ સ્ાપયો છે, જથેી ભાિતિ આઝાદીનું શતિાબ્ી 
વષ્ટ મનાવતું હોય, ત્ાિે સિકાિ જ નહીં, દેશનાં 130 કિોડ િંોકોનાં 
અભભગમથી આત્મનનભ્ટિ ભાિતિનું સપનું સાકાિ થાય.

કોવવડનાં સમયમાં બજટે બાદ હહતિધાિકો સાથે સંવાદની 
શરૂઆતિ રડજજટિં િીતિે કિવામાં આવી, તિેથી તેિને ‘બજટે વેબબનાિ’ 
નામ આપવામાં આવયું. બજટે બાદ હહતિધાિકો સાથે સંવાદ 
અને સમ્વયની આ નવી પિંપિા છે. વેબબનાિમાં કે્દ્-િાર્જ 
સિકાિોના પ્રમતિનનધધઓ ઉપિાંતિ, ઉદ્ોગ સાહજસકો, સુક્ષ્મ, િંઘુ 
અને મધયમ ઉદ્ોગો, નનકાસકાિો, વૈનશ્વક િોકાણકાિો, ટિાટ્ટઅપ 
સાથે સંકળાયેિંા યુવાનો ભાગ િંેતિાં હોય છે. પ્રતે્ક વેબબનાિ 
દિમમયાન વયાપક પેનિં ચચમા અને વવષય આધારિતિ બ્ેક-આઉટ 
સત્નું આયોજન કિવામાં આવયુ.ં આ વેબબનાિ દિમમયાન સિકાિને 
એકથી એક ચરડયાતિાં કકમતિી સૂચન મળયાં હતિા, જનેાંથી બજટેની 
જાહેિાતિોનો અસિકાિક િીતિે અમિં કિવામાં મદદ મળશે.

સંવાદ અિે સમ્વ્થી મળી ગતત
બજટે બાદ હહતિધાિકો સાથે સંવાદ અને સમ્વયની પિંપિામાંથી 
નીકળેિંી સકાિાત્મકતિાનું સૌથી મોટંુ ઉદાહિણ  ગયા વષ્ટનું સામાન્ય 
બજટે છે, જનેી મોટા ભાગની જાહેિાતિોનો અમિં નાણાકીય વષ્ટ 

5.4%
જીડીપી નાંધાઇ 
આાોકાોબર-હડસોમ્બર 
2021નાં ક્ાટ્ભરમાં

8.5%
જીડીપી રહો વાનાો આંદાજ 
આા નાણાકીય વર્ભમાં 
આાચથથિક સવયોક્ષણ 
આનુસાર

બજોટ આમલીકરણ આંગો 
ઉદાોગ જગત આનો સરકાર 
વચ્ો બજોટ વોભબનાર સાથો 
ભરાોસાની શરૂઆાત

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા

“તમિે બધાંિે ખબર છે કે આપણે છેલલાં બે વરગોથી િવી 
પરંપરા િરૂ કરી છે. બજટેિે અમે એક મહહિા પહેલું કયુું છે. 
1 એપ્રિલથી બજટે લાગુ થા્ છે, તેથી વચ્ેિાં બે મહહિા 
અમિે તૈ્ારી માટે મળી જા્ છે. અમે રિ્ત્ન કરી રહ્ા 
છીએ કે બજટેિા સંદભ્માં તમામ હહતધારક-ખાિગી, જાહેર, 
રાજ્-કે્દ્ સરકાર મળીિે પ્વપ્વધ પ્વભાગ સામાન્ બજટેિી 
િક્ય એટલી વહેલી તકે કઈ રીતે અમલી બિાવીએ જથેી 
તેનું સારામાં સારંુ પરરણામ મળે.”
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પુરંુ થતિાં પહેિંાં જ થઈ ચૂક્ો હતિો. ગયા વષ્ટનાં સામાન્ય બજટેમાં 
કિવામાં આવિેંી જાહેિાતિોનો અમિં કિવામાં આવયો છે, જમે કે. 
િસીકિણ માટે રૂ. 35,000 કિોડની જોગવાઈ, આિોગય ક્ષેત્માં 
રડજજટિં વયવસ્ાને પ્રોત્સાહન, શાળાઓમાં પોષણ અભભયાનને 
પાંચ વષ્ટ માટે િંંબાવવું, જિં જીવન મમશન. ઉજજવિંા 2.0, 
શહેિોમાં સવચ્છતિા માટે એસબીએમ 2.O, અમતૃિ 2.O, સવચ્છ 
પયમાવિણની રદશામાં સે્કપ પોજિંસનો અમિં, ભાિતિને ઉતપાદનનું 
હબ બનાવવા માટે 13 સેક્ટિમાં આશિે બે િંાખ કિોડ રૂવપયાની 
પીએિંઆઇ યોજના, સાતિ ટેક્ટાઇિં પાક્ટ ની પહેિં, નેશનિં 
મોનેટાઇઝેશન પાઇપિંાઇન, હાઇવે, િેિંવે, જળમાગ્ટ, વીજળી, 
શહેિી ઇ્રિાટિ્ર્ચિ જવેાં ક્ષતે્ોમાં પ્રધાનમંત્ી ગમતિશક્તિ, િંઘુતિમ 
ટેકાનાં ભાવે કૃષષ ઉપજની ખિીદી, કૃષષ ઇ્રિા ફ્ડની નીમતિઓમાં 
ફેિફાિ, સવામમતવ યોજનાનું વવસતિિણ, એક દેશ-એક િેશન કાડ્ટ  
યોજનાનું વવસતિિણ, ઇ-શ્મ પોટ્ટિં, દેશમાં 100 સૈનનક સુ્િં 
ખોિંવાની પહેિં, િંેહમાં સેન્ટ્રિં યુનનવર્સટી, કૌશલ્ય વવકાસ. આ 
ઉપિાંતિ, નાણાકીય સુધાિા હાથ ધિવામાં આવયાં, જમેાં ‘મમનનમમ 
ગવવેમેન્ટ-મેક્ક્મમ ગવન્ટન્સ’ અતંિગ્ટતિ નવી પહેિં સાથે નાણાકીય 
વષ્ટનાં સમાપનના ત્ણ મહહના પહેિંાં જ બજટેની મોટા ભાગની 
જાહેિાતિોનો અમિં થઈ ચૂક્ો હતિો.

િવા ભારતિા બજટેિે િવી રદિા
અગાઉનાં સમયમાં ર્જાિે બજટે િંાગુ થતું હતું ત્ાિે મે મહહનો પિૂો 
થતિાં જ વિસાદ શરૂ થઈ જતિો હતિો, જનેાથી જુિંાઇથી સપટેમબિ 
સુધી ઇ્રિાટિ્ર્ચિ સાથે સંકળાયિેંી યોજનાઓ અટકી જતિી હતિી. 
ર્જાિે ઇ્રિાટિ્ર્ચિનાં હહસાબે એવપ્રિંથી જૂન સુધીનો સમયગાળો 
અત્ંતિ મહતવનો હોય છે. આ સ્સ્તિમાં બજટેને એક મહહનો વહેલું 
કિવાથી એવપ્રિં-જૂન સુધીનાં ત્ણ મહહનાનો ઉપયોગ કિીને ઝડપી 
ગમતિથી આગળ વધવાની રદશામાં કામ થઈ િહું છે. સિકાિનું 
માનવું છે કે 1 એવપ્રિંથી નવું બજટે િંાગુ થાય તિો એ જ રદવસથી 
તિમામ યોજનાઓ પણ આગળ વધવી જોઇએ અને ફેબુ્આિી-માચ્ટ 
મહહનામાં તિેની તૈિયાિી કિવામાં આવે. સિકાિની આ તિૈયાિીઓને 
પરિણામે જ કોિોના પછી આવેલું ઐમતિહાજસક બજટે ન્ૂ ઇન્ડયાના 
પાયાને મજબતૂિ કિનાિ અને ભાિતિને આર્થક મહાશક્તિ તિિીકે 
ઉપસાવવાનું વવઝન ડોકુ્મેન્ટ બન્ુ ંછે.

યુવા ભારતિાં સપિાિે સાકાર કરિે
ભાિતિની યુવા પેઢી દેશનાં ભવવષયની કણ્ટધાિ અને િાષટ્ર નનમમાતિા 
છે. આ બાબતિને ધયાનમાં િાખીને જ સામાન્ય બજટેમાં શશક્ષણ 
સાથે સંકળાયિેંા પાંચ પાસાઓ પિ ખાસ ભાિ મૂકવામાં આવયો 
છે. તિેમાં, તિમામ સુધી ગુણવત્તાયુ્ તિ શશક્ષણની પહોંચ, કૌશલ્ય 
વવકાસ, શહેિી આયોજન અને રડઝાઇન, શશક્ષણ અને જ્ાન સાથે 
સંકળાયેિંી સંસ્ાઓને આતંિિિાષટ્ર ીય સતિિની બનાવવા માટે 
પ્રોત્સાહન, ટેકનોિંોજી દ્ાિા વવઝુ્અિં અસિ કિતિા ક્ષતે્ોને 
પ્રોત્સાહન આપવાનો સમાવેશ થાય છે. શશક્ષણનું વવસતિિણ, 
તેિની ક્ષમતિામાં વધાિો, ઉદ્ોગોના સંદભ્ટમાં કૌશલ્ય વવકાસ, 

સબકા સાથ, સબકા 
વવકાસ, સબકા વવશ્ાસ, 
સબકા પ્રયાસ.. આા બજોટમાં 
પણ સબકા પ્રયાસ.. આો 
બહુ જરૂરી છો . બજોટ આો 
માત્ આાંકડાનાં લોખા જોખાં 
નથી. આાપણો, સાચી રીતો, 
સાચા સમયો બજોટનાો 
ઉપયાોગ કરીઆો તાો આાપણા 
મયા્ભહદત સંસાધનાો દ્ારા પણ 
બહુ માોટાં પહરવત્ભન લાવી 
શકીઆો તોમ છીઆો. આનો આા 
તારો જ શક છો , જ્ારો 
બધાંનાં મનમાં આો સ્પષ્ થઈ 
જય કો  બજોટથી શું કરવું છો .
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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ભાિતિના પ્રાચીન અનુભવ અને જ્ાનનું એકીકિણ કિવું, ભાિતિમાં 
વવશ્વસતિિીય યુનનવર્સટીઓને િંાવવી અને એનનમેશન ક્ષેત્માં 
ક્ષમતિા વવસતિિણ- આ પાંચ પાસાઓ મહતવનાં છે. ભાિતિમાં 
કોવવડ પહેિંાં રડજજટિં ભવવષયની રદશામાં કામ શરૂ થઈ ગયું 
હતું. એટિંાં માટે જ, આ મહામાિી દિમમયાન કશું અટક્ું નહોતું. 
સિકાિ આધુનનક શશક્ષણ વયવસ્ાને િંાવવા માંગે છે, તિેથી 
સામાન્ય બજટેમાં અનેક જાહેિાતિો કિવામાં આવી. તેિમાં, રડજજટિં 
શશક્ષણ અતંિગ્ટતિ ઈ-વવદ્ા, વન ્િંાસ-વન ચેનિં, રડજજટિં 
િેંબોિેટિીઝ, રડજજટિં યુનનવર્સટી જવેી પહેિંો દ્ાિા ગ્રામીણ 
ભાિતિ સુધી ગિીબ, દજિંતિ, પછાતિ, આરદવાસીઓને વધુ સારંુ 
શશક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ કિવામાં આવયો છે.

નેશનિં રડજજટિં યુનનવર્સટી એ ભાિતિીય શશક્ષણ 
વયવસ્ામાં અનોખું અને અભતૂિપુવ્ટ પગલું છે. યુનનવર્સટીમાં 
સીટની કમી એક સમસયા િહી છે. પણ આ પહેિંથી શશક્ષણ 

જગતિમાં ક્રાંમતિકાિી પરિવતિ્ટન આવશે, કાિણ કે વનૈશ્વક સતિિની 
સધૂચતિ રડજજટિં યુનનવર્સટી િંર્નગ અને રિ-િંર્નગની વતિ્ટમાન 
અને ભાવવ જરૂરિયાતિો માટે યુવાનોને તિૈયાિ કિશે. માનજસક 
વવકાસમાં માતૃભાષાનાં મહતવને જોતિાં અનેક િાર્જોમાં સ્ાનનક 
ભાષામાં મરેડકિં અને ટેકનોિંોજીનો અભયાસ શરૂ થઈ ચૂક્ો 
છે. આ માટે, વવશેષ ઇ-કને્ટન્ટને વવક્ાવવાની રદશામાં ઝડપથી 
કામ ચાલુ છે. ભાિતિીય સાંકેમતિક ભાષામાં પણ એવા અભયાસક્રમ 
વવક્ાવવામાં આવી િહ્ા છે, જ ેરદવયાંગ યુવાનોને મજબતૂિ કિશે. 

કોવવડ બાદની પરિસ્સ્મતિ અનુસાિ યુવાનોને કૌશલ્યથી 
સજજ કિવા અને આત્મનનભ્ટિ ભાિતિનાં િંક્ષને સાકાિ કિવાના 
અભભગમ સાથે બજટેમાં રડજજટિં ઇકોજસટિમ ફોિ ભસ્લિંગ 
એ્ડ િંાઇવિંીહુડ (DESH STACK  ઇ-પોટ્ટિં) અને ઇ-ભસ્લિંગ 
િેંબોિેટિીઝની જાહેિાતિ કિવામાં આવી છે. આ પહેિંથી 
પય્ટટન, ડ્ર ોન, એનનમેશન-કાટુ્ટન, સંિક્ષણ ઉતપાદન ક્ષેત્ને કુશળ 

આાપણો ખોડૂતાોમાં પણ આોવી જગૃવત ફોલાવવી પડશો, તોમનાો સહજ 
સ્વભાવ બનાવવાો પડશો કો  તોઆાો દર આોક-બો વરયો પાોતાનાં ખોતરની માટીનો 
ટોસ્ટ કરાવો આનો તો પ્રમાણો કઈ દવાઆાોની જરૂર છો , કયા ખાતરની જરૂર 
છો , તોનું તોમનો વૌજ્ાનનક જ્ાન મળશો. શું તમનો માહહતી છો  કો  આાપણા યુવા 
વૌજ્ાનનકાોઆો નોનાો ફહટથિલાઇઝર વવક્ાવું છો . આા શાોધ ગોમ ચોઇન્જર 
સાભબત થવાની છો .  -નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન
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કમ્ટચાિીઓ મળશે. આ ઉપિાંતિ, શશક્ષણ ક્ષેત્નાં હહતિધાિકો સાથે 
સંવાદમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ગામડાં સુધી ગુણવત્તાયુ્ તિ શશક્ષણ 
પૂરંુ પાડવા અને નવી કલપનાઓને આગળ વધાિવામાં સહયોગ પિ 
ભાિ મૂક્ો. તેિમના કહેવા પ્રમાણે બજટે બાદ આ પ્રકાિની ચચમાનો 
હેતુ બજટેની જોગવાઇઓને મૂળ રૂપમાં સહજતિાપૂવ્ટક છેવાડા સુધી 
િંાગુ કિવાનો છે. ભાિતિ જવેા દેશમાં ર્જાં નાિંંદા, તિક્ષશશિંા, 
વલિંભી જવેી મોટી શશક્ષણ સંસ્ાઓ હોવા છતિાં વવદ્ાથથીઓ 
ભણવા માટે વવદેશ જતિાં હતિાં, પણ હવે કે્દ્ સિકાિ 21મી સદીને 
અનુકુળ હોય તિેવી િીતિે વપ્ર-પ્રાઇમિીથી માંડીને પોટિ ગ્રેજ્ુએશન 
સુધીનું શશક્ષણ માળખું ઘડી િહી છે. એટિંાં માટે સૈનનક સુ્િંની 
સખં્યા પણ જાહેિ-ખાનગી ભાગીદાિી અતંિગ્ટતિ વધાિવામાં આવી 
િહી છે. શશક્ષણમાં ટેકનોિંોજીનાં મહતવ પિ ભાિ મૂકવામાં આવી 
િહ્ો છે, જમેાં અટિં હટન્કિીંગ િંેબ મુખ્ય છે. આ બજટેમાં આઝાદી 
ના અમતૃિ મહોત્સવ કાળમાં િાષટ્ર ીય શશક્ષણનાં પરિપ્રેક્ષમાં મજબતૂિ 
પાયો નાંખવામાં આવયો છે.

ગામડાં સુધી સવવાંગી, સવ્સપિથી, સમાવેિી પ્વકાિો 
પા્ો
આઝાદીના અમૃતિકાળ માટે નવા ભાિતિનો સંકલપ સૌનાં પ્રયાસથી 
જ જસધ્ધ થઈ શકે છે. સૌનો વવકાસ થાય,  દિેક વયક્તિ દિેક વગ્ટને 
વવકાસનો સંપણૂ્ટ િંાભ મળે. છેલિંાં સાતિ વષ્ટમાં કે્દ્ સિકાિે દેશનાં 
દિેક નાગરિક, દિેક વગ્ટને સક્ષમ બનાવવા માટે સતિતિ પ્રયાસ કયમા 
છે. દેશના ગામડાં અને ગિીબોને પાકાં ઘિ, શૌચાિંય, િાંધણ 
ગેસ, વીજળી, પાણી, િોડ જવેી મૂળભુતિ સુવવધાઓથી જોડવાની 
યોજનાઓને આ જ હેતુ છે. સિકાિે તિેમાં ઘણી સફળતિા મેળવી છે. 
પણ હવે સિકાિનું િંક્ષ યોજનાઓને એક ચોક્કસ વગ્ટને બદિંે 
100 ટકા િંોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે. આ િંક્ષને પ્રાપતિ કિવા 
માટે જ સામાન્ય બજટેમાં ગ્રામીણ ભાિતિ માટે વવશેષ અભભગમ 
અપનાવવામાં આવયો છે. બજટેમાં પીએમ આવાસ યોજના, 
ગ્રામીણ સડક યોજના, જિં જીવન મમશન. પૂવ્યોત્તિની કનેક્ક્ટવવટી, 
ગામડાંમાં બ્ોડબે્ ડ કનેક્ક્ટવવટી જવેી દિેક યોજના માટે જરૂિી 
જોગવાઈ કિવામાં આવી છે. ગ્રામીણ વવસતિાિો, પવૂ્યોત્તિના વવસતિાિો 
અને આકાંક્ષી જજલિંાઓમાં સુવવધાઓની પહોંચ બધાં સુધી 
પહોંચાડવાનાં પ્રયાસોનો જ આ હહસસો છે. બજટેમાં સિહદ પિનાં 
ગામડાઓ માટે પ્રથમ વાિ વવશેષ ‘વાઇબ્ન્ટ વવિંેજ પ્રોગ્રામ’ની 
જાહેિાતિ કિવામાં આવી છે. પીએમ-રડવાઇનથી પૂવ્યોત્તિનાં 
િાર્જોમાં સમયમયમાદાની અંદિ વવકાસ યોજનાઓનાં 100 ટકા 
િંાભને સુનનજચિતિ કિવાની યોજના છે.

આ સેક્ટિ સાથે સંકળાયિેંા હહતિધાિકો સાથેના સંવાદમાં 
વડાપ્રધાને દેશનાં ગ્રામીણ વવસતિાિો પ્રત્ે પોતિાનાં વવચાિ પણ 
િજૂ કયયાં. જમીનની માપણી સાથે સંકળાયિેંી સવામમતવ યોજના, 
િેં્ડ િેકોડ્ટનું રડજજટાઇઝેશન, યુઆઇડી વપન જવેી યોજનાનો 
હેતુ ગામડાંની પ્રગમતિને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ સુધાિાથી 
ગામડાંમાં ઇ્રિાટિ્ર્ચિ અને વેપાિી પ્રવનૃત્તઓને પ્રોત્સાહન મળશે. 
દિેક પરિવાિનું પોતિાનું પાકંુ મકાન સુનનજચિતિ કિવા માટે આ વખતિનાં 

ટેકનાેલાેજી અને 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરની 
મદદથી ગામની 
તસવીર બદલાશો

n ગામડાંમાં ઓબપટકિં ફાઇબિ બબછાવવાનંુ કામ 2025 સુધી પરંૂુ 
થવાની અપકે્ષા છે.

n પવૂ્યોત્તિનાં ગામોમાં વવકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ‘પીએમ 
વવકાસ પહેિં’ નામની નવી યોજના.

n યનુનક િેં્ડ પાસ્ટિં આઇડેજન્ટરફકેશન નબંિ (ULPIN)નંુ કામ 13 
િાર્જોમાં િંાગ ુથયુ,ં નાણાકીય વષ્ટ 2022-23ના અતંિ સુધીમાં 
સમગ્ર દેશમાં જમીનન ેવવશશષટ આઇડી ફાળવવાનુ ંિંક્ષ.

n સવામમતવ યોજનામાં 2025 સધુી દેશનાં તિમામ ગામોની જમીનનંુ 
ડ્ર ોન દ્ાિા સવવેક્ષણ કિીન ેરડજજટિં િેકોડ્ટ  તિયૈાિ કિવાનુ ંિંક્ષ 
િાખવામાં આવયુ ંછે. 1.10 િંાખથી વધ ુગામોમાં ડ્ર ોન ઉડાડવાનંુ 
કામ પરંૂુ.

3.8
કરાોડ નવા નળ જોડાણ ગ્ામીણ પહરવારાોનો 
ચાલુ નાણાકીય વર્ભ 2022-23માં આાપવામાં 
આાવશો, જોનાં માટો 60,000 કરાોડ રૂપપયાનું 

બજોટ રાખવામાં આાવું છો .

વાઇબ્રન્ટ વવલોજથી સુધરશો સરહદ 
નજીકનાં ગામડાંનું ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર, ગયા 
વરયો 2500 કરાોડ રૂપપયાની સરખામણીમાં 
આા વરયો બજોટમાં 3500 કરાોડની જોગવાઇ 
કરવામાં આાવી છો .

વાઇબ્રન્ટ તવલેજ

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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आवरण कथा नया भारत, नई परंपरा 

બજટેમાં 80 િંાખ નવાં ઘિ બનાવવાનું િંક્ષ િાખવામાં આવયું 
છે. દેશનાં છ શહેિોમાં િંાઇટ હાઉસ જવેી નવી ટેકનોિંોજીનાં 
ઉપયોગથી ઘિ બનાવવામાં આવી િહ્ાં છે. ગ્રામીણ વવસતિાિોમાં 
પાયાની સુવવધા પિૂી પાડવા માટે આ બજટેમાં જિં જીવન મમશન 
અંતિગ્ટતિ િંગભગ 4 કિોડ નવાં કનેક્શનનું િંક્ષ નનધમારિતિ 
કિવામાં આવયું છે. વડાપ્રધાને હહતિધાિકોને કહંુ કે આ િંક્ષને 
પ્રાપતિ કિવા માટે તિમામનો સહયોગ જરૂિી છે, જથેી 2024 સુધી 

દિેક ઘિમાં નળથી જળનું િંક્ષ સાકાિ થઈ શકે.
ગામડાંમાં બ્ોડબે્ ડની સુવવધા આજની જરૂરિયાતિ બની 

ગઈ હોવાનું જણાવતિા વડાપ્રધાને કહંુ કે, તેિનાથી રડજજટિં 
કનેક્ક્ટવવટીને પ્રોત્સાહન મળશે એટલું જ નહીં પણ કુશળ 
યુવાનોનું એક મોટંુ નેટવક્ટ  પણ તૈિયાિ થશે. આ પ્રયોગથી તિમામ 
પોટિ ઓરફસને કોિ બેલન્કગ જસટિમ હે્ઠળ િંાવવાની શરૂઆતિ 
થઈ છે, જથેી નાણાકીય સવ્ટસમાવેશશતિા માટે શરૂ થયેિંી જનધન 

તરફ આાગોકૂચ

નેક્સ્ટ જનરેશન 

અેગ્ીકલરર 

1.32 

રસાયણમુતિ પ્રાકૃવતક ખોતીનો 
પ્રાોત્ાહન, પ્રથમ તબક્કામાં ગંગા 
નદીનાં હકનારો પાંચ હકલાોમીટર પહાોળા 
કાોહરડાોર પર ખોડૂતાોની જમીન પર ફાોકસ   

પ્રાકકૃ તતક ખેતી

લાખ કરાોડ રૂપપયા કરવામાં આાવંુ કૃવર 
આનો કલ્ાણ મંત્ાલયનું બજોટ, ગયા વર્ભનાં 
1.23 લાખ કરાોડ રૂપપયાની સરખામણીમાં

આોસોસમોન્ટ, લોન્ડ રોકાોડ્ભનુ ંહડનજટાઇઝોશન આનો હકટનાશકાો 
તથા પાોરક તત્વાોના છંટકાવ માટો ‘હકસાન ડાોન’ના ંઉપયાોગનો 
પ્રાોત્ાહન. પીપીપી માોડમા ંખોડૂતાોનો હડનજટલ આનો હાઇટોક 
સોવાઆાોની હડનલવરી. કૃવર સ્ટાટ્ભઆપનાં ફાઇનાન્સિંગ માટો 
વવશોર ભડંાોળ સાથો ફન્ડની થિાપના. 9.1 લાખ હો કર જમીન 
માટો કોન બોતવા નલન્ક પ્રાોજોક પર વરાયો બાદ કામ શરૂ થશો.

ટેકનાેલાેજીની મદદથી અવરાેિાે દયૂર થશે

1. ગંગાનાં બંને રકનાિા પિ 5 રક.મીનાં દાયિામાં પ્રાકૃમતિક ખેતિી 
કોરિડોિ બનાવવાનું િંક્ષ.

2. ખેડૂતિોને કૃષષ અને બાગાયતિમાં આધુનનક ટેકનોિંોજી પૂિી 
પાડવામાં આવશે.

3. ખાદ્ તિેિંની આયાતિને ઘટાડવા માટે પામ ઓઇિં મમશન 
સાથે તિેજિંબબયાં પિ પણ ભાિ મૂકવો.

4. ખેતિી સંિંગ્ન ચીજોનાં પરિવહન માટે પીએમ-ગમતિ શક્તિથી 
િંોજજસ્ટિક્ની નવી વયવસ્ા ઘડવી.

5. કૃષષ કચિાનું ઉત્તમ વયવસ્ાપન કિીને કચિામાંથી ઊજા્ટ 
ઉતપાદન કિીને ખેડૂતિોની આવક વધાિવી.

6. ખેડૂતિોની સિળતિા માટે દેશની દોઢ િંાખથી વધુ પોટિ 
ઓરફસોમાં બેલન્કગ સુવવધાઓ પૂિી પાડવી.

7. કૃષષ સંશોધન-શશક્ષણ સાથે સંકળાયેિંા અભયાસક્રમ, માનવ 
સંસાધન વવકાસમાં આધુનનક સમય પ્રમાણે પરિવતિ્ટન.

16
3 લાખ ખોડૂતાોનો કરવામાં આાવશો 

2.37 લાખ કરાોડ રૂપપયાના લઘુતમ 
ટોકાના ભાવની ચૂકવણી

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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યોજનાને સંપૂણ્ટપણે િંોકો સુધી પહોંચાડી શકાય.
આ નાણાકીય સવ્ટસમાવેશશતિાને કાિણે મહહિંાઓ આર્થક 

નનણ્ટયોમાં ભાગ િંઈ શકે છે. કે્દ્ સિકાિની પહેિં ગ્રામીણ 
વવસતિાિોમાં વધુને વધુ ટિાટ્ટઅપ િંાવવાની છે, જમેાં ખાનગી ક્ષેત્ની 
ભૂમમકા મહતવની છે. વડાપ્રધાને આકાંક્ષી જજલિંાઓની જમે જ 
2022માં ગામડાંમાં વવકાસની હરિફાઇ તિાલુકા સતિિે કિવા પિ પણ 
ભાિ મૂક્ો.

7 સતૂ્થી કૃષરિા િેકસ્ જિરેિિિી રદિામાં પગલાં
ખેડૂતિોની આવક વધાિવી, ખેતિીનો ખચ્ટ ઓછો કિવો, બીજથી બજાિ 
સુધી ખેડૂતિોને આધુનનક સુવવધા આપવી વતિ્ટમાન કે્દ્ સિકાિની 
પ્રાથમમકતિાઓમાં સામિેં છે. એટિંાં માટે જ વીતિેિંાં સાતિ વષ્યોમાં 
અનેક નવી વયવસ્ાઓ તૈિયાિ થઈ છે. માત્ છ વષ્યોમાં કૃષષ બજટે 
અનેક ગ્ંુ વધયું છે, તિો ખેડૂતિો માટે કૃષષ િંોનમાં સાતિ વષ્યોમાં અઢી 
ગણો વધાિો કિવામાં આવયો છે. કોવવડનાં મુશકેિં સમયમાં પણ 
વવશેષ અભભયાન હાથ ધિીને ત્ણ કિોડ નાના ખેડૂતિોને રકસાન 
કે્રરડટ કાડ્ટ (KCC) ની સુવવધાથી જોડવામાં આવયાં છે. આ તિમામ 
પ્રયાસોને કાિણે દિ વષવે ખેડૂતિો વવક્રમ ઉતપાદન કિી િહ્ાં છે અને 
સિકાિ દ્ાિા િંઘુતિમ ટેકાનાં ભાવે ખિીદીનાં નવા િેકોડ્ટ  બની િહ્ાં 
છે. જવૈવક ખેતિીને પ્રોત્સાહન આપવાને કાિણે જવૈવક વસતઓુનું 
બજાિ હવે રૂ. 11,000 કિોડને વટાવી ચૂક્ુ ંછે. તિેની નનકાસ 6 વષ્ટમાં 
રૂ. 2,000 કિોડથી વધીને રૂ. 7,000 કિોડ થઈ ગઈ છે. સિકાિ હવે 
આ કૃષષ સુધાિાઓનું સતિતિ વવસતિિણ કિી િહી છે. કૃષષને આધુનનક 
અને સ્માટ્ટ  બનાવવા માટે આ વષ્ટનાં સામાન્ય બજટેમાં સાતિ ઉપાયો 
સૂચવવામાં આવયા છે. (જૂઓ બોક્). તેિમાં પ્રાકૃમતિક ખેતિીનો 
કોરિડોિ, રિસચ્ટ અને કૌશલ્ય વવકાસ જવેા પરિવતિ્ટનનો સમાવેશ 
થાય છે.

વડાપ્રધાને તિમામ હહતિધાિકોને કહું કે પ્રાકૃમતિક ખતેિીનાં િંાભ 
દિેક વયક્તિ સુધી પહોંચાડવામાં કૃષષ વવજ્ાન કે્દ્ો અને કૃષષ 
યુનનવર્સટીઓએ પિૂી તિાકાતિ સાથે કામ કિવું પડશે. તેિમણે રકસાન 
વવકાસ કે્દ્ોને એક-એક ગામ દત્તક િેંવા અને યુનનવર્સટીઓને 
100-500 ખેડૂતિોને આગામી એક વષ્ટમાં પ્રાકૃમતિક ખતેિી તિિફ િંઇ 
જવાનો િંક્ષ િાખવાનું સૂચન કયુું. તેિમનાં કહેવા પ્રમાણે, આિોગયનાં 
નામે અનેક વવદેશી ચીજો િંોકોનાં ડાઇનનગ ટેબિં પિ પહોંચી િહી 
છે, ર્જાિે હકીકતિ એ છે કે આ તિમામ ચીજો ભાિતિીય ખેડૂતિ પણ 
ઉગાડે છે અને તિેમાં સવાદ પણ હોય છે. તિેમણે વોકિં ફોિ િંોકિં 
અંતિગ્ટતિ આ ચીજોનો પ્રચાિ કિવા પિ પણ ભાિ મૂક્ો. બદિંાતિા 
વાતિાવિણની સાથે સાથે દિ વષવે માટીની તિપાસને પ્રોત્સાહન 
આપવા અને તેિનાં માટે િંેબોિેટિીઝનું નેટવક્ટ  ઊભું કિવાની જરૂિ 
પિ સિકાિ કામ કિી િહી છે. સુક્ષ્મ લસચાઈ, કેન-બતેિવા જિંન્ક જવેાં 
રિવિ જિંલન્કગ પ્રોજકે્ટ, પાક ચક્રમાં પરિવતિ્ટન જવેી પહેિં દ્ાિા કે્દ્ 
સિકાિ ખતેિીને પ્રોત્સાહન આપવા પગિંાં ભિી િહી છે. વડાપ્રધાન 
મોદીએ કોપ્યોિેટ જગતિને આગળ આવવા આહવાન કયુું છે. આ 
ઉપિાંતિ, ભાિતિની અન્ન જરૂરિયાતિોનો અભયાસ કિીને ખેડૂતિો સાથે 
પહેિેંથી કિાિ (કોન્ટ્ર ાક્ટ) કિીને પાકનાં ઉતપાદનને પ્રોત્સાહન 

વવશ્માં દરોક પ્રકારની પ્રાકૃવતક 
સંપવતિ, પ્રાકૃવતક સંસાધનાોની 
આછત ઊભી થઈ રહી છો . 
તારો સકુ્ભલર ઇકાોનાોમી આો 
સમયની માંગ છો  આનો તોનો 
જીવનનાો આનનવાય્ભ હહસાો 
બનાવવાો જ પડશો. આાપણાં 
માટો દરોક ક્ષોત્માં ઇનાોવોશન 
ખૂબ જરૂરી છો . નવી વસતુઆાો 
જરૂરી છો  આનો હંુ દોશનાં 
ખાનગી ક્ષોત્નો વવશ્ાસ આપાવું 
છંુ કો  સરકાર તમારાં પ્રયતાોમાં 
તમારી સાથો ઊભી છો .
-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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સંરક્ષણ ખચ્ભનાં મુદ્ો  ભારત 
વવશ્માં ત્ીજ ક્રમો છો

સંરક્ણ ખર્ચ

આપવા ખાનગી ક્ષેત્નાં સહયોગ પિ સિકાિે ભાિ મૂકયો છે. 
પિાળી અને અન્ય કૃષષ કચિાના વયવસ્ાપનમાં પણ ખાનગી 
ક્ષેત્ની ભાગીદાિી મુખ્ય છે. સિકાિ પોતિાનાં સતિિે પગિંાં િંઈ 
િહી છે, પણ ખાનગી ક્ષેત્એ પણ તિેમાં પોતિાનું યોગદાન આપવું 
પડશે. આ ઉપિાંતિ, આ બજટે વેબબનાિ દ્ાિા હહતિધાિકો સાથેના 
સંવાદમાં વડાપ્રધાને જણાવયું કે, ભાિતિમાં ફુડ પ્રોસલેસગ અને 
ઇથેનોિંમાં િોકાણની વયાપક સંભાવના છે. સિકાિ ઇથેનોિંનાં 
20 ટકા મમશ્ણનાં િંક્ષ સાથે આગળ વધી િહી છે. 2014 
પહેિંાં માત્ 1-2 ટકા જ ઇથેનોિંનું જ મમશ્ણ થતું હતું, પણ હવે 
તેિ વધીને 8 ટકાની આસપાસ થઈ ગયું છે. ઇથેનોિં મમશ્ણને 
વધાિવા માટે સિકાિ અનેક પ્રોત્સાહનો આપી િહી છે, જથેી 
આ ક્ષેત્માં પણ વેપાિીઓ આગળ આવે. કૃષષ ક્ષેત્માં શોધની 
સાથે સાથે ટિાટ્ટઅપ અને ખેડૂતિ ઉતપાદન સંઘોને પણ આર્થક 
મદદ આપીને પ્રોત્સાહન આપવામાં ખાનગી ક્ષેત્નાં મહતવ અંગે 
વડાપ્રધાને ઉલિંખે કય્યો. કૃષષને નેકટિ જનિેશન તિિફ િંઇ જવા 
અને પિંપિાગતિ પધ્ધમતિઓમાંથી બહાિ િંાવવા માટે ખેડૂતિોને 
મદદ કિવામાં તિેમણે ખાનગી ક્ષેત્ને વવનંતિી કિી હતિી.

રાષટ્રિા ઇરાદાિો આધાર આત્મનિભ્ર સંરક્ષણ ક્ષેત્

દેશ આઝાદ થયો ત્ાિે ભાિતિની સંિક્ષણ ઉતપાદન ક્ષમતિા 
મજબૂતિ હતિી. પણ સમયની સાથે આ તિાકાતિ નબળી પડતિી ગઈ. 
સિંક્ષણ ઉપકિણો માટે ભાિતિને આયાતિ પિ આધાિ િાખવો 
પડતિો હતિો. પણ હવે ભાિતિે પોતિાની જૂની ક્ષમતિા પાછી િંાવવા 
અને આધુનનકતિા સાથે તિાદામય સાધીને સંિક્ષણ ક્ષેત્માં દેશને 
આત્મનનભ્ટિ બનાવવાની નનણમાયક ઝંૂબેશ શરૂ કિી છે. આ વષ્ટનાં 
સામાન્ય બજટેમાં પણ તેિનાં પિ પ્રમતિબધ્ધતિા વય્તિ કિવામાં આવી. 
કે્દ્ સિકાિે આ વષ્ટનાં સામાન્ય બજટેમાં સંિક્ષણ ક્ષેત્ માટે દેશની 
અંદિ જ રિસચ્ટ, રડઝાઇન અને વવકાસથી માંડીને ઉતપાદન સુધીની 
બલુવપ્રન્ટ િજૂ કિી છે. સિંક્ષણ ક્ષેત્માં 68 ટકા બજટે માત્ સ્ાનનક 
સિંક્ષણ ઉદ્ોગ માટે િાખવામાં આવયું છે. સંિક્ષણ મંત્ાિંય 
અત્ાિ સુધી 309 ઉપકિણોની યાદી જાિી કિી ચકૂ્ું છે, જનેી 
ખિીદી સવદેશી ઉતપાદકો પાસેથી જ કિવામાં આવશે. તેિની ત્ીજી 
યાદી પણ ટંૂક સમયમાં જ બહાિ પાડશે. આ યાદી બાદ 54,000 
કિોડ રૂવપયાના સવદેશી ઉપકિણોની ખિીદીની સમજૂમતિ થઈ ચૂકી 
છે અને 4,500 કિોડ રૂવપયાથી વધુનાં ઉપકિણો માટે ઉદ્ોગો 
સાથે થયેિંી સમજૂમતિઓ અિંગ અિંગ તિબક્કામાં છે. સંિક્ષણ 
ક્ષેત્માં ભાિતિની આત્મનનભ્ટિતિાના મહતવને સમજતિાં મોટાં નનણ્ટય 
િેંવામાં આવી િહ્ાં છે. સાઇબિ સિંામતિી પણ િંડાઇનું શસ્ત 

રાષ્ટ્રનાં ઇરાદાનાો 
આાધાર આાત્મનનભ્ભર 

સંરક્ણ ક્ેત્

5.25 
લાખ કરાોડ રૂપપયાની ફાળવણી 
સંરક્ષણ બજોટનો, જો કુલ 
બજોટનાં 13.31%  છો .

n સિંક્ષણ બજટેમાં 2021-22માં બજટે 
અદંાજની સિખામણીમાં 46,970 કિોડ 
રૂવપયા (9.82 ટકા)નો વધાિો કિવામાં 
આવયો છે.

n સિંક્ષણ સવેાઓનાં મડૂીગતિ ખચ્ટ 
અતંિગ્ટતિ કુિં ફાળવણી 2013-14ના રૂ. 
86,740 કિોડથી વધીન ે2022-23માં રૂ. 
1.52 િંાખ કિોડ થઈ ગઈ છે. નવ વષ્ટમાં 
આ વધૃ્ધ્ધ 76 ટકા િહી છે.

n કે્દ્રીય બજટે 2022-23માં સશસ્ત 
દળોનાં આધનુનકીકિણ અને 
ઇ્રિાટિ્ર્ચિ વવકાસ સબંધંધતિ મડૂી 
ફાળવણી 1.52 િંાખ કિોડ રૂવપયા 
કિવામાં આવી, જ ેઅગાઉનાં વષ્ટ કિતિાં 
12.82 ટકા વધુ

n આ નાણાંકીય વષ્ટમાં સિંક્ષણ ખિીદીનાં 
બજટેનો 68 ટકા હહસસો સ્ાનનક ઉદ્ોગ 
માટે ફાળવવામાં આવયો છે, જ ેવીતિિેંા 
વષ્ટમાં 58 ટકા હતિો.

n દરિયાઇ સિંામતિીની મજૂબતૂિી માટે 
ભાિતિીય નૌસનેાના મૂડી બજટેમાં 44.31 
% નો વધાિો.

n રિસચ્ટ અન ેડેવિંપમને્ટ ક્ષતે્ન ેઉદ્ોગ, 
ટિાટ્ટઅપ અન ેશશક્ષણ જગતિ માટે 
ખોિંવાની તૈિયાિી, તેિમનાં માટે સિંક્ષણ 
રિસચ્ટ અન ેવવકાસ બજટેનો 25 ટકા 
હહસસો.

n મોટાં પાય ેપિીક્ષણ અન ેસર્ટરફકેશન 
જરૂરિયાતિોન ેપિૂી કિવા માટે એક સવતંિત્ 
નોડિં અમબે્િંા બોડીની સ્ાપના.

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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બની ગયું છે, જનેાં માટે ભાિતિ તિૈયાિ થઈ િહું છે. વડાપ્રધાને 
હહતિધાિકોને કહંુ કે ર્જાિે સંપૂણ્ટ નનષ્ઠા સાથે સંકલપ િંઇને દેશ 
આગળ વધે છે ત્ાિે તેિનું પરિણામ શું આવે છે તેિનું ઉત્તમ ઉદાહિણ 
આયુષ ફેક્ટિીઓ છે, જ ેઝડપથી વવસતિિણ કિી િહી છે. વીતિેિંાં 
છ વષ્ટમાં ભાિતિે સંિક્ષણ ઉપકિણોની નનકાસમાં છ ગણી વૃધ્ધ્ધ 
કિી છે, તિો 75થી વધુ દેશોમાં ભાિતિમાં નનર્મતિ ઉપકિણોની નનકાસ 
કિવામાં આવી િહી છે. છેલિંાં સાતિ વષ્ટમાં સિંક્ષણ ઉતપાદન માટે 
350થી વધુ િંાઇસન્સ મંજૂિ કિીને આ ક્ષેત્ને પ્રોત્સાહન આપવામાં 
આવી િહંુ છે. ખાનગી ક્ષેત્ પણ ડીઆિડીઓ અને જાહેિ સંિક્ષણ 
એકમોની સમકક્ષ બની શકે તેિ માટે સિંક્ષણ ક્ષેત્માં રિસચ્ટ માટે 
ફાળવિેંા બજટેનો 25 ટકા હહસસો ટિાટ્ટ  અપ માટે ફાળવવામાં 
આવયો છે. રડફેન્સ કોરિડોિ, વવશેષ નીમતિવવષયક સુધાિા દેશનાં 
સિંક્ષણ ક્ષેત્ને મજબતૂિી પ્રદાન કિશે. વડાપ્રધાને ખાનગી ક્ષેત્ને 
આહવાન કયુું કે સંિક્ષણ ક્ષેત્ માટે કામ કિતિી વખતેિ નફાને બદિંે 
દેશને શક્તિશાળી બનાવવાનો અભભગમ િાખે.

આરોગ્ ક્ષેત્માં હવે સમાવિેી અભભગમ
ભાિતિનું આિોગયતિંત્ કેટલું મજબતૂિ છે તિે વવશ્વએ કોવવડનાં સમયમાં 
નજીકથી અનુભવયું છે. ભાિતિે આ મહામાિીની અસિને ઘટાડી, તિો 
વસુધૈવ કુટુમબકમની ભાવના સાથે વવશ્વનાં અન્ય દેશોને પણ મદદ 
કિી. તેિ પછી િસીકિણ અભભયાનમાં ભાિતેિ પોતિાની ક્ષમતિા સાબબતિ 
કિી. કે્દ્ સિકાિની યોજના ભાિતિમાં એવું હેલ્થ ઇ્રિાટિ્ર્ચિ 
બનાવવાની છે, જ ે માત્ મોટાં શહેિો પિૂતું મયમારદતિ ન હોય. આ 
માટે આિોગય માટે પ્રથમ વાિ સવ્ટગ્રાહી અભભગમ અપનાવવામાં 
આવયો છે. એક બાજુ, બબમાિીની સાિવાિ પિ ભાિ મૂકવામાં આવી 
િહ્ો છે ત્ાિે બીજી બાજુ િોગોથી બચાવને પણ એટલું જ મહતવ 
આપવામાં આવી િહું છે. આ માટે સવચ્છ ભાિતિ અભભયાન, રફટ 
ઇન્ડયા મમશન, પોષણ અભભયાન, મમશન ઇ્દ્ધનૂષ, આયુષયમાન 
ભાિતિ, જિં જીવન મમશન જવેી પહેિંને બધાંની મદદથી મહત્તમ 
િંોકો સુધી પહોંચાડવા પિ કામ ચાિંી િહું છે.

કે્દ્ સિકાિ આિોગય ક્ષેત્માં સમગ્રતિા સાથે બધાંને સાથે 
િંઇને ચાિંવાની વાતિ કિી િહી છે અને તેિનાં માટે ત્ણ પાસા પિ 
કામ ચાિંી િહું છે- આધુનનક મરેડકિં સાયન્સ સાથે જોડાયિેંા 
ઇ્રિાટિ્ર્ચિ અને માનવ સંસાધનનું વવસતિિણ, બીજુ,ં આયુષ 
જવેી પિંપિાગતિ મેરડકિં જસટિમમાં રિસચ્ટને પ્રોત્સાહન સાથે 
આિોગય સાિવાિમાં જોડવી અને ત્ીજુ,ં આધુનનક અને ભવવષયની 
ટેકનોિંોજીનાં માધયમથી દેશની દિેક વયક્તિ સુધી સહજ અને 
સિુંભ આિોગયસેવાને પહોંચાડી. આ માટે સામાન્ય બજટેમાં ઘણો 
મોટો વધાિો કિવામાં આવયો છે. વન ઇન્ડયા-વન હેલ્થને મમશન 
માનીને જજલિંા, બિંોક અને ગામ સતિિ સુધી ગંભીિ બબમાિીઓની 
સાિવાિ સુધીનું ઇ્રિાટિ્ર્ચિ ઊભું કિીને સુવવધા સ્ાપવામાં 
આવી િહી છે, જનેે જાળવી િાખવા માટે ખાનગી અને અન્ય સેક્ટસ્ટને 
જોડવાની પહેિં કિવામાં આવી િહી છે.

સાિા ઇ્રિાટિ્ર્ચિને કાિણે સુવવધા વધે છે એટલું જ નહીં, 

n આયુષયમાન ભાિતિ રડજજટિં મમશન અતંિગ્ટતિ નેશનિં 
રડજજટિં હેલ્થ ઇકોજસટિમ ઓપન પિંેટફોમ્ટ શરૂ થશે.

n ્વોજિંટી કાઉન્સલેિંગ માટે નેશનિં ટેજિં મેન્ટિં હેલ્થ 
પ્રોગ્રામથી તિણાવ દૂિ થશે.

n મમશન શક્તિ, મમશન વાત્સલ્ય, સક્ષમ આંગણવાડી 
અને પોષણ 2.0 શરૂ કિવામાં આવશે.

n બે િંાખ આંગણવાડીઓને સક્ષમ આંગણવાડીમાં 
અપગ્રેડ કિવામાં આવશે.

વન ઇન્ડિયા 
વન હેલ્થ

86, 200 
કરાોડ રૂપપયા ફાળવવામા આાવા છો , આા 

નાણાકીય વર્ભમાં આારાોગય બજોટ માટો, જો ગયા 
બજોટ કરતાં 16% વધુ છો .

આાયુર મંત્ાલય માટો 3050 કરાોડ 
રૂપપયા ફાળવવામાં આાવા છો , જો 
ગયા બજોટ કરતાં 2.69 ટકા વધુ છો .

બજેટ

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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પણ આિોગય સેવાની માંગને પણ પ્રોત્સાહન મળે છે, જ ેિોજગાિ 
વધાિવા માટેનું મોટંુ માધયમ પણ છે. કુશળ આિોગયકમથીઓ 
તૈિયાિ કિવા માટે બજટેમાં આિોગય શશક્ષણ અને માનવ સંસાધન 
માટેના ભંડોળમાં વધાિો કિવામાં આવયો છે. સિકાિે દવાઓ 
માટે િો મહટરિયિં અને ઉપકિણો માટે પણ પીએિંઆઇ સ્ીમ 
શરૂ કિી છે. આિોગય ક્ષેત્ને મજબૂતિીથી આગળ વધાિવા માટે 
ટેકનોિંોજીનો વધુ સાિો ઉપયોગ કિવામાં આવી િહ્ો છે. 
કોવવડ વેક્ક્નેશન માટે બનાવવામાં આવેિંા કો-વવન પિંટેફોમ્ટ 
જવેી રડજજટિં ટેકનોિંોજીને આખી દુનનયા પ્રશંસા કિી િહી 
છે. હવે આયુષયમાન ભાિતિ રડજજટિં મમશન નામનું ઓપન 
પિંટેફોમ્ટ બનાવવાની યોજના છે. કોિોના કાળમાં રિમોટ હેલ્થકેિ, 
ટેિંીમેરડજસન, ટેિંી કન્સલે્શન દ્ાિા િંગભગ અઢી કિોડ 
દદદીઓને સાિવાિ આપવામાં આવી.

આિોગય ક્ષેત્ના હહતિધાિકો સાથેના સંવાદમાં વડાપ્રધાને 
અત્ંતિ મહતવપણૂ્ટ અપીિં કિી. તેિમણે કહંુ, ભાિતિના બાળકો 

મરેડકિં શશક્ષણ માટે વવશ્વનાં નાના-નાના દેશોમાં જાય છે, ર્જાં 
ભાષાની સમસયા હોય છે અને દેશનાં અબજો રૂવપયા બહાિ જાય 
છે. આ માટે ખાનગી ક્ષેત્એ મોટી સખં્યામાં આગળ આવવું જોઇએ 
અને િાર્જ સિકાિોએ પણ આ કામ માટે જમીન આપવામાં 
સાિી નીમતિઓ ઘડવી જોઇએ જથેી વધુ સંખ્યામાં ડોક્ટસ્ટ અને 
પેિામરેડક્ દેશમાં જ તૈિયાિ થઈ શકે.

ગતતિક્તષઃ 21મી સદીનું િવું ભારત
સામાન્ય િીતિે એક પિંપિા બની ગઈ હતિી કે જટેિંી જરૂિ હોય 
એટિંાં જ ઇ્રિાટિ્ર્ચિનું નનમમાણ કિવું. એટિેં કે ટૂકડે ટૂકડે 
જરૂિ પ્રમાણે કામ કિવાનું. કે્દ્-િાર્જ સિકાિો, સ્ાનનક સુધિાઇ 
એકમો અને ખાનગી ક્ષેત્માં તિાિંમિેંના અભાવે દેશને બહુ 
નુકસાન થયું. જમે કે િેિંવેનું કામ હોય કે િોડનું કામ હોય. આ 
બંને વચે્ તિાિંમિેંનો અભાવ અને ટકિાવ અનેક જગયાએ દેખાઈ 
િહ્ો છે. ક્ાંક િોડ બન્યો હોય તિો બીજા રદવસે પાણીની પાઇપ 

ગતતશક્તિ
રૂ. 107 લાખ કરાોડથી બદલાશો 
દોશનાં ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરની સ્થિવત

ઇ્ફ્ાસ્્ર્ચર રિોજકે્ટ માટે ક્ષમતા નિમમાણ, પીપીપી 
મોડ પર  બે  સ્થળો પર મલ્ી-મોડલ લોનજસ્સ્ક્ પાક્ 
બિાવવાિો કોન્્ર ાક્ટ અપાિે.

25, 000 400
રક.મી િેિિલ હાઇવેનું 

કામ પૂરંુ થિે િાણાકી્ 
વર્ 2022-23માં

િવી પેઢીિી વંદે ભારત 
ટ્રેિથી મળિે િવી 
ઝડપ

n વનૈશ્વક  સતિિીય આધનુનક ઇ્રિાટિ્ર્ચિ માટે નશેનિં માટિિ પિંાન 
પીએમ ગમતિશક્તિન ેપ્રોત્સાહન આપવા સાતિ એસ્્જન- િોડ, િેિં, 
એિ, એિપોટ્ટ , રેિઇટ ટ્ર ાન્સપોટ્ટ , જળમાગ્ટ અને િંોજજસ્ટિક્- મલ્ી 
મોડિં નટેવક્ટ  વવક્ાવવામાં મદદરૂપ બનશ.ે

n યનુનફાઇડ િંોજજસ્ટિક્ ઇન્ટિફેસ પિંટેફોમ્ટ (ULIP)ની સ્ાપના 
અન ેઓપન-સોસ્ટ મોબબજિંટી ટેિકની સવુવધા.

n પોટિ અન ેિેિં નટેવક્ટ નુ ંએકીકિણ થશે, વન ટેિશન-વન પ્રોડક્ટથી 
સ્ાનનક ઉદ્ોગન ેપ્રોત્સાહન મળશ.ે 

n મલ્ી મોડેિં િંોજજસ્ટિક્ સવુવધાઓ માટે 100 કાગ્યો ટર્મનિં 
સ્પાશે.

n વવશ્વસતિિીય ભાિતિીય ટેકનોિંોજી અન ેક્ષમતિા વધૃ્ધ્ધ કવચ અતંિગ્ટતિ 
િેિં માગ્ટ નટેવક્ટ માં 2000 રકિંોમીટિ જોડવામાં આવશે.

n શહેિી પરિવહન અન ેિેિંવ ેટેિશનો વચ્ ેમલ્ી મોડેિં કનેક્ક્ટવવટી 
મળશે.

n નશેનિં િોપવઝે ડેવિંપમને્ટ પિંાનમાં 60 રકિંોમીટિ િંાંબા િોપવે 
પ્રોજકે્ટ માટે કોન્ટ્ર ાક્ટ આપવામાં આવશે.

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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નાખવા માટે તિેને ખોદી નાખ્યો હોય. િોડ ફિીથી બનાવયો હોય તિો 
ગટિ િંાઇન નાખનાિા તિેને ખોદી નાખે. આવું એટિંાં માટે થતું 
હતું કે વવવવધ વવભાગો પાસે સપષટ માહહતિીનો અભાવ હતિો. આ 
અવિોધને દૂિ કિવાનું કામ ‘પીએમ-ગમતિ શક્તિ’ યોજના કિી િહી 
છે. આ વષ્ટનાં સામાન્ય બજટેમાં 21મી સદીના ભાિતિના વવકાસની 
ગમતિશક્તિ નનધમારિતિ કિવામાં આવી છે. આને કાિણે વવિંંબમાં 
પડતિા પ્રોજકે્ટથી ખચ્ટ વધવાનું બંધ થઈ જશે. પીએમ ગમતિશક્તિ 
પિંાનમાં 400થી વધુ ડેટા િંેયિ ઉપિંબ્ધ છે, જનેાંથી વતિ્ટમાન અને 
સુનનયોજીતિ ઇ્રિાટિ્ર્ચિની માહહતિી મળે છે એટલું જ નહીં પણ 
તેિમાં જગંિં વવસતિાિ, ઉપિંબ્ધ ઔદ્ોનગક સંપનત્ત જવેી માહહતિીઓ 
પણ ઉપિંબ્ધ છે. વડાપ્રધાને પ્રાઇવેટ સેક્ટિને પણ તેિનો શક્ 
તેિટિંો વધુ ઉપયોગ કિવાનું સૂચન કયુું છે. તેિમાં સાિા સંકિંન માટે 
સધચવોનું જૂથ પણ િચવામાં આવયું છે.

ગમતિશક્તિ ઇ્રિા નનમમાણ સાચા અથ્ટમાં જાહેિ-ખાનગી 
ભાગીદાિીને સુનનજચિતિ કિશે. ઇ્રિાટિ્ર્ચિ બનતું હોય તિો 
સવાભાવવક છે કે વયવસ્ા વવક્ે છે. વડાપ્રધાન મોદી કહે છે, 
“હવે િંાગી િહંુ છે કે ર્જાં ર્જાં ઓબપટકિં ફાઇબિ હશે ત્ાં ત્ાં 
દુનનયા વવક્ક્તિ થતિી િહેશે. સમય બદિંાઈ િહ્ો છે. એનો અથ્ટ 
એ કે ઇ્રિાટિ્ર્ચિ આઇસોિેંટેડ નથી હોતું. તિેને કાિણે આસપાસ 
સમગ્ર નવી ઇકો-જસટિમ વવક્ક્તિ થઈ જાય છે. તિેને ધયાનમાં િાખતિા 
ગમતિશક્તિ માટિિપિંાનથી આપણને બહુ ફાયદો થશે.”

ટેકિોલોજીથી પ્વકાસમાં િવી તેજી
કોઇ પણ સમાજ અને અથ્ટતિંત્ને અસિકાિક બનાવવામાં ચાિ 
સતિભં મહતવપૂણ્ટ હોય છે. પ્રથમ-વવજ્ાન અને ટેકનોિંોજી. બીજુ,ં 
નાગરિક સમાજ, જનેાં માટે આિોગય, શશક્ષણ, કૃષષ, નોકિી, 
પરિવહન જવેી સુવવધા માટે કામ કિવું. ત્ીજુ,ં ઉદ્ોગ, જ ેવસતઓુનું 
નનમમાણ કિીને િંોકો સુધી પહોંચાડે છે અને ચો્ંુ, સિકાિ. વવજ્ાન 
અને ટેકનોિંોજીની સાથે ચાિંનાિા આ ચાિ મહતવપૂણ્ટ સતિભં છે, 
જનેાં પિ દેશનું અથ્ટતંિત્ અને વવકાસ નનભ્ટિ છે. આઝાદી બાદ આ 
સતિભંોનો વવકાસ તિો થયો, પણ સંગહ્ઠતિ િીતેિ તિેમનામાં પિસપિ જ ે
સંપક્ટ  કે જોડાણ હોવું જોઇએ તેિ ન થઈ શક્ું. આ તિફાવતિને પૂિવા 
અને તિમામ ક્ષેત્ો વચ્ે સેતુ બનાવવાની અભતૂિપવુ્ટ પહેિં થઈ િહી 
છે. ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ ઔિ સબકા વવશ્વાસ’ મંત્ સાથે 
આ ભિોસાને સેતુ બનાવવાનું બીડંુ વડાપ્રધાને ઝડપયું છે. સાચા 
અથ્ટમાં અંત્ોદયના જસધ્ધાંતિને સાકાિ કિીને અંમતિમ વયક્તિ સુધી 
વવકાસનો િંાભ પહોંચાડવામાં ટેકનોિંોજી વતિ્ટમાન સિકાિની 
નીમતિઓનો આધાિ બની ચૂકી છે.

વતિ્ટમાન દાયકાને વડાપ્રધાન મોદી હંમેશા ‘ટેકેડ’ એટિંે કે 
‘ટેકનોિંોજીનો દાયકો’ કહે છે. એવામાં ટેકનોિંોજી સામાન્ય 
નાગરિકોને સશ્તિ કિવા અને ભાિતિને આત્મનનભ્ટિ બનાવવા 
માટેનો મુખ્ય આધાિ છે. વવશ્વમાં જ ેનવી વયવસ્ાઓ બની િહી છે 
તેિમાં ભાિતિ માટે પણ બહુ જરૂિી છે કે તેિ આત્મનનભ્ટિતિાની સાથે 
આગળ વધે. સામાન્ય બજટેમાં તેિનાં પિ ખાસસો ભાિ મૂકવામાં 
આવયો છે. સનિાઇઝ સેક્ટસ્ટ જવેા કે એઆઇ, ડ્ર ોન, સેમી ક્ડક્ટિ, 

હંુ આાપ સાૌનો આાગ્હ કરં છંુ 
કો  આા દોશ ભક્તિનું કામ છો .  
આા દોશ સોવાનું કામ છો . આાવાો, 
નફાો કારો થશો, કોટલાો થશો, આો 
પછી વવચારીશું. પહો લાં તાો દોશનો 
આાપણો શક્તિશાળી કઈ રીતો 
બનાવીઆો તોનાં પર વવચારાો. હંુ 
તમનો આામતં્ણ આાપું છંુ આનો 
મનો ખુશી છો  કો  આાજો આમારી 
સોના, સોનાની ત્ણોય પાંખાો ભારો 
ઉમંગ આનો ઉત્ાહ સાથો આા 
કામાોનો પણૂ્ભ કરવા ઇનનનશયોહટવ 
લઈ રહી છો , પ્રાોત્ાહન આાપી 
રહી છો . હવો આા તક આાપણી 
પ્રાઇવોટ પાટટીનાં લાોકાોઆો ખાોવી 
ન જોઇઆો.

-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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સપેસ ટેકનોિંોજી, 5G આજ ે દેશની પ્રાથમમકતિાઓમાં સામેિં 
છે. એટિંાં માટે, સિકાિ ટેકનોિંોજી સક્ષમ વવકાસનાં વવષય 
સાથે સંકળાયિેંાં તિમામ હહતિધાિકો સાથે મળીને કામ કિવાની 
જરૂરિયાતિ પિ ભાિ મૂકી િહી છે.

આિોગય ક્ષેત્ સિંંગ્ન ઉપકિણ હોય કે પછી ગેમમગ- એનનમેશન 
સેક્ટસ્ટને પ્રોત્સાહન આપવાનું હોય કે, સંદેશાવયવહાિ માધયમોને 
સિંામતિ બનાવવાના હોય કે પછી નાણાકીય સવ્ટસમાવેશી 
તંિત્ને મજબતૂિ બનાવવાનું હોય કે ટિાટ્ટ  અપ ઇકોજસટિમને 
ગમતિ આપવાની હોય કે કચિાના નનકાિંનો ઉપાય, વવદેશો પિ 
અવિંંબન ઘટાડીને દેશમાં જ તિેને પ્રોત્સાહન આપવાની પહેિં થઈ 
િહી છે. ઉતપાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 14 સેક્ટસ્ટમાં આશિે 
બે િંાખ કિોડ રૂવપયાની પીએિંઆઇ યોજનાના વવકાસની સાથે 
સાથે 60 િંાખ નવાં િોજગાિની તિકો પણ ઉપિંબ્ધ થશે.

ભારતિી તાકાતષઃ “મેક ઇિ ઇન્ડ્ા ફોર ધ વરડ્”
એક સમય હતિો, ર્જાિે ભાિતિને માત્ વવશ્વના સૌથી મોટાં બજાિ 
તિિીકે જ ઓળખવામાં આવતું હતું, પણ વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીનાં 
‘મેક ઇન ઇન્ડયા ફોિ ધ વરડ્ટ ’નાં વવઝન પિ ચાિંીને હવે ભાિતિ 
વવશ્વના ટોચનાં નનકાસકાિ તિિીકે ઊભિી િહંુ છે. એટિંાં માટે જ 

આ વવષય પિ હહતિધાિકો સાથેના સંવાદમાં વડાપ્રધાને ભાિતિને 
વવશ્વનું મેનુ્ફે્ચકિગ પાવિહાઉસ બનાવવાનું આહવાન કયુું અને 
કહું કે, એ સવીકાિી શકાય તેિમ નથી કે ભાિતિ જવેો દેશ માત્ એક 
બજાિ બનીને જ િહી જાય. યુવા અને પ્રમતિભાશાળી વસમતિના 
ડેમોગ્રારફક િંાભ, િંોકશાહી વયવસ્ા, કુદિતિી સંસાધનો જવેા 
સકાિાત્મક કાિણોનાં જોિે દ્ઢ સંકલપ સાથે મેક ઇન ઇન્ડયા તિિફ 
આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી િહું છે.

ભાિતિની આ પહેિંને પરિણામે આ વષવે 400 અબજ ડોિંિની 
ચીજવસતઓુની નનકાસનું િંક્ષ સમય પહેિંાં હાંસિં કિીને 
વવક્રમ સ્ાપવામાં આવયો છે. દેશની જીડીપીમાં મેનુ્ફે્ચકિગ 
સેક્ટિની ભાગીદાિી 15 ટકા છે. વડાપ્રધાને ભવવષય માટે બે મતં્ 
આપયા- પ્રથમ, નનકાસને ધયાનમાં િાખીને વવચાિવું અને બીજુ-ં 
ભાિતિની જરૂરિયાતિોને પિૂી કિવા માટે વવચાિવું. આ માટે તિેમણે 
વવશ્વસતિિીય ગુણવત્તા ધિાવતિી ચીજવસતઓુનું ઉતપાદન કિવા પિ 
ભાિ મૂક્ો જથેી વનૈશ્વક હરિફાઇમાં ભાિતિ સૌથી આગળ િહે. 
માત્ ચીજવસતુઓનાં ઉતપાદનમાં જ નહીં, સવચ્છ ઊજા્ટ જવેા નવા 
ક્ષેત્માં પણ મેક ઇન ઇન્ડયાની પહેિં નવી સંભાવના િંઈને આવી 
છે.

વાહનોનું ઉતપાદન હોય કે પછી પયમાવિણિંક્ષી મશીન, ભાિતિ 

n ટિાટ્ટઅપ માટે વતિ્ટમાન કિમુક્તિની મયમાદા વધુ 
એક વષ્ટ વધવાથી ટિાટ્ટઅપ ઇકો-જસટિમ મજબૂતિ 
બનશે.

n સાવ્ટવત્ક શશક્ષણ અને રડજજટિં યુનનવર્સટી 
તિથા ગણણતિ-વવજ્ાન માટે 750 વચયુ્ટઅિં િંેબની 
સુવવધાથી વવદ્ાથથીઓને વવકાસની તિક.

n દેશ ટેિક ઇ-પોટ્ટિંની શરૂઆતિઃ કૌશલ્ય અને 
આજીવવકા માટે રડજજટિં ઇકો જસટિમ મળશે.

n ચાલુ નાણાકીય વષ્ટમાં એમબડેેડ ધચપ તિથા 
ભવવષયની ટેકનોિંોજીવાળો ઇ-પાસપોટ્ટ  જાિી થશે, 
વવદેશ યાત્ા સિળ િહેશે.

n ભાિતિીય રિઝવ્ટ બેન્ક બિંોકચેઇન સહહતિની 
ટેકનોિંોજીનો ઉપયોગ કિીને આ વષ્ટમાં જ 
રડજજટિં રૂપી જાિી કિશે, કાગળવાળી નોટ 
શખસસામાં િાખીને નહીં ફિવું પડે.

n આર્ટરફશશયિં ઇને્ટજિંજન્સ, જીયો સપેશશયિં 
જસટિમ અને ડ્ર ોન, સેમમક્ડક્ટિ અને તિેમની 
ઇકો જસટિમ, સપેસ ઇકોનોમી, જીનોમમક્ 
અને ફામમાસયુહટકલ્સ, ગ્રીન એનજી્ટ  અને ક્્િંન 
મોબબજિંટી જસટિમસ જવેા આિએ્ડડી સનિાઇઝ 
સેક્ટસ્ટમાં આિએ્ડડીને પ્રોત્સાહન આપશે, નવા 
ભાિતિને મજબૂતિી મળશે.

ટેકનાલેાેજીથી

ઝડપી 
તવકાસ

સારી કનેક્ટિતવટી

હડનજટલ બેન્ંકગ યુનનટસ

સાિી કનેક્ટિવિટી અને હાઇ સપીર નેટિક્ગ  5G 
ની 2022-23માં શરૂઆત થશે, ્જરૂિી સપેટિ્રમની 
નનલામી 2022માં કિિામાં આિશે.

દેશમાં શીડ્ુલર કોમર્શયલ બેન્ો દ્ાિા 75 
સજલલામાં 75 રરસજટલ બેન્ન્ગ યુનનટ્સથી રરસજટલ 
પેમેન્ટને પ્ોત્ાહન મળશે.

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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ઇનોવેશન સાથે િંીડિશીપ ભૂમમકા ભજવવાની રદશામાં પગિંાં 
ભિી િહંુ છે. આ સંવાદમાં વડાપ્રધાનનું ફોકસ એ બાબતિ 
પિ િહું કે દેશમાં જટેિંાં પણ ભાવવ નનમમાતિા છે તેિમણે એવો 
અભભગમ અપનાવવો જોઇએ કે દેશની જરૂરિયાતિો દેશમાં નનર્મતિ 
ચીજવસતઓુથી જ પિૂી થાય. તિેમણે ખાનગી ક્ષેત્નાં િંોકોને 
વોકિં ફોિ િંોકિંમાં અગ્રણી ભૂમમકા નનભાવવાનું આહવાન 
કયુું. તેિમણે કહું, કે કંપનીઓએ ચીજોનું ઉતપાદન કિતિી વખતિે 
પોતિાનાં પિ અભભમાન હોવું જોઇએ અને િંોકોને પણ ગવ્ટ િંેવા 
માટે પ્રેરિતિ કિવા જોઇએ. તિેમણે કહંુ કે, વવશ્વનાં બજાિો અંગે 
અભયાસ કિીને વધુને વધુ પ્રોડક્ટડસ અને પેકેલજગ માટે પોતિાની 
મમિંોને અત્ાિથી તિૈયાિ કિવી જોઇએ. હેલ્થ, માઇનનગ, કોિં, 
રડફેન્સ જવેા સેક્ટસ્ટ ખિુંવાની પણ નવી શક્તિાઓ વધી છે. 
એટિંાં માટે, બજટેમાં એમએસએમઇને મજબૂતિ કિવા પિ પણ 
ખાસ ધયાન આપવામાં આવયું છે.

ઊજા ્ક્ષતે્ષઃ પ્વકાસિી સ્સ્થરતાિાં િવા પરરમાણ
િાષટ્રની પ્રગમતિમાં ઊજા્ટ ક્ષેત્ની મોટી ભૂમમકા છે, કાિણ કે તેિમાં 
જીવન અને વેપાિમાં સિળતિા (ઇઝ ઓફ જિંવવગ અને ઇઝ 
ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ) બંને સંકળાયિેંા છે. એવામાં કે્દ્ સિકાિે 
ઊજા્ટ ક્ષેત્માં પહોંચ (Reach), મજબૂતિીકિણ (Reinforce), 
સુધાિા(Reforms) અને અક્ષય ઊજા્ટ (Renewable Energy) 
ને મૂળ મતં્ બનાવયો છે. સતિતિ વવકાસ માટે ઊજા્ટ ભાિતિની 
પ્રાચીન પિંપિાઓથી પ્રરેિતિ છે, તિો ભવવષયની જરૂરિયાતિો-
મહતવાકાંક્ષાઓ પૂિી કિવાનો માગ્ટ પણ છે. એટિંાં માટે, ભાિતિે 
ગિંાસગોમાં વવશ્વ સમક્ષ 2027 સુધી નેટ ઝીિોનું િંક્ષ મકૂ્ું અને 
િંાઇફ એટિેં કે પયમાવિણ અનુકુળ જીવનશૈિંીનો સંદેશો પણ 
આપયો. સાથે સાથે, બબનઅસ્શમભૂતિ ઇંધણની ક્ષમતિાનો પણ નવો 
િંક્ષ મૂકયો. આ વખતિનાં બજટેમાં એ નનધમારિતિ કિવામાં આવયું 
કે, આ સંદેશની નીમતિ વવષયક સતિિ પિ કઈ િીતિે આગળ વધાિવો 
છે. સૌિ ઊજા્ટ માટે બજટેની જોગવાઈઓથી સૌિ ઊજા્ટવાળી 
ચીજો બનાવવાથી ભાિતિને ગિંોબિં હબ બનવામાં મદદ મળશે. 
નેશનિં હાઇડ્ર ોજન મમશન દ્ાિા ભાિતિને ગ્રીન હાઇડ્ર ોજન હબ 
બનાવવામાં ખાનગી ક્ષેત્ દ્ાિા ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપવા 
અને િાષટ્રની ક્ષમતિાનાં ઉપયોગની જરૂરિયાતિ પિ આ સંવાદમાં 
ભાિ મૂકવામાં આવયો. ભાિતિે છેલિંાં કેટિંાંક વષ્યોમાં આ કિીને 
બતિાવયું છે કે કઈ િીતેિ નવા પ્રયોગથી જીવન અને પયમાવિણ 
બંનેને િંાભ પહોંચાડી શકાય તેિમ છે. 2014માં નવી સિકાિ 
આવી ત્ાિે એિંઇડી બલબનો ભાવ રૂ. 300-400 હતિો, પણ 
સિકાિે ઉતપાદન વધાયુું અને તેિનો ભાવ ઘટીને રૂ. 70-80 થઈ 
ગયો છે. દેશમાં ઉજાિંા યોજના અંતિગ્ટતિ 37 કિોડ એિંઇડી 
બલબ વહેંચવામાં આવયા. તિેનું પરિણામ એ આવયું કે વીજળીની 
બચતિ થવાની સાથે સાથે ગિીબ-મધયમ વગ્ટને વીજળીનાં બબિંમાં 
વષવે 20,000 કિોડ રૂવપયાની બચતિ થઈ. કાબ્ટન ઉત્સજ્ટનમાં 
ચાિ કિોડ ટનનો ઘટાડો થયો. કોિં ગેજસરફકેશન માટે બજટેમાં 
ચાિ પાયિંટ પ્રોજકે્ટ શરૂ કિવામાં આવયા છે, જમેાં આ ક્ષેત્નાં 

n ઉચ્ કાય્ટક્ષમતિા ધિાવતિા સોિંિ મોડલુ્સનાં ઉતપાદનને 
પ્રોત્સાહન આપવા 19,500 કિોડ રૂવપયાની વધાિાની 
ફાળવણી, ટંૂક સમયમાં િંક્ષ હાંસિં થશે.

n થમ્ટિં પિંાન્ટડસમાં 5થી 7 ટકા બાયોમાસ પેિંેટડસ કો-
ફાયડ્ટ  કિવામાં આવશે, જનેાંથી વષવે 38 MMT કાબ્ટન 
ડાયોક્ાઇડની બચતિ થશે.

n સૌિ ઊજા્ટનાં ઉતપાદનથી ખેડૂતિોને વધાિાની આવક મળશે 
અને સ્ાનનક િંોકોને િોજગાિીની તિક મળશે.

n કોિં ગેજસરફકેશન અને ઉદ્ોગ માટે કોિંસાને િસાયણમાં 
પરિવર્તિતિ કિવા ચાિ પાયિંટ પ્રોજકે્ટડસની સ્ાપના થશે.

n એગ્રો-ફોિેટિ્ર ી અપનાવનાિ અનુસૂધચતિ જામતિ અને જનજામતિ 
સંબંધધતિ ખેડૂતિોને નાણાકીય સહાયતિા, જથેી િોજગાિ પણ 
વધે અને પયમાવિણને પણ િંાભ થાય.

n ગ્રીન ઇ્રિાટિ્ર ા્ચિના સંસાધન એકત્ કિવા સોવિીન ગ્રીન 
બો્ડ જાિી કિવામાં આવશે, જથેી ઇ્રિાટિ્ર્ચિમાં પૈસાની 
અછતિ અવિોધ ન બને.

ઊજા્ચ ક્ેત્
વવકાસની સાતતતમાં 
નવા પહરમાણ

2070 
સુધી શૂન્ય ઉત્જ્ભનનાં લકયનો પણૂ્ભ કરવા 

વડાપ્રધાનો ગલાસગાોમાં સંકલ્પ લીધાો

2030 સુધી 280 ચગગાવાોટ થિાપપત 
સાૌર ક્ષમતાના મહત્વાકાંક્ષી લકયનો 
હાંસલ કરવા માટો જરૂરી ઘરોલુ 
ઉત્ાદન પણ સુનનનચિત થશો.

મહત્વાકાંક્ી લકય

કવર સાેરી 
નવું ભારત, નવી પરંપરા
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િંોકોને જોડાવા માટેનું આહવાન વડાપ્રધાને કયુું. ઊજા્ટની માંગ 
સતિતિ વધી િહી છે, ત્ાિે ભાિતિનાં 24-25 કિોડ ઘિોમાં િસોઇ 
બનાવવા સવચ્છ ઇંધણની યોજનાને કઈ િીતિે આગળ વધાિવી એ 
રદશામાં ઝડપથી કામ થઈ િહું છે.

નાણાકીય સંસાધનો વિકાસ આરે ન આિે
સદીની સૌથી મોટી મહામાિી બાદ ભાિતિીય અથ્ટતિંત્ ફિી એક વાિ 
ગમતિ પકડી િહંુ છે અને તિે દેશનાં આર્થક નનણ્ટયો અને અથ્ટતંિત્નાં 
મજબૂતિ પાયાને દશમાવે છે. આ બાબતિને ધયાનમાં િાખીને કે્દ્ 
સિકાિે આ બજટેમાં તિીવ્ર આર્થક વવકાસ ચાલુ િાખવા માટે અનેક 
પગિંાં ભયમા છે. આમાં વવદેશી િોકાણ પ્રવાહને પ્રોત્સાહન આપવું, 
ઇ્રિાટિ્ર્ચિ ઇ્વેટિમેન્ટ પિ ટેક્ ઘટાડવો, એનઆઇઆઇએફ, 
નગફ્ટ જસટી, નવા ડીએફઆઇ જવેી સંસ્ાઓનાં નનમમાણનો 
સમાવેશ થાય છે. તિેનાં દ્ાિા નાણાકીય અને આર્થક પ્રગમતિને નવી 
રદશા આપવાનાં પ્રયાસ કિવામાં આવી િહ્ા છે. નાણાકીય ક્ષેત્માં 
રડજજટિં ટેકનોિંોજીના વયાપક ઉપયોગ માટે દેશની પ્રમતિબધ્ધતિા 
હવે આગામી સતિિ પિ પહોંચી િહી છે. 75 જજલિંામાં 75 રડજજટિં 
બેલન્કગ એકમો હોય કે સને્ટ્રિં બેન્ક રડજજટિં કિન્સી  (CBDC), 
તેિ નવા ભાિતિનાં દ્ણષટકોણને દશમાવે છે. આત્મનનભ્ટિ ભાિતિ 
અભભયાન હોય કે પછી પીએમ-ગમતિ શક્તિ નેશનિં માટિિ પિંાન, 
અન્ય દેશો પિ પિનું અવિંંબન ઘટાડવાની પધ્ધમતિઓ પિ દેશ 
કામ કિી િહ્ો છે. વવકાસને સંતુજિંતિ અને સમાવેશી બનાવવા માટે 
આકાંક્ષી જજલિંા કાય્ટક્રમ હોય કે પછી પવૂ્ટ ભાિતિ અને પૂવ્યોત્તિમાં 

વવકાસ યોજનાઓને પ્રાથમમકતિા આપવાની હોય, ભાિતિે નવી 
શરૂઆતિ કિી દીધી છે. હહતિધાિકો સાથેના સંવાદમાં વડાપ્રધાને 
ભાિપૂવ્ટક કહું કે, ર્જાં સુધી દેશ રફનટેક, એગ્રીટેક, મેરડટેક 
અને કૌશલ્ય વવકાસ જવેા ક્ષેત્ોમાં આગળ  ન વધે ત્ાં સુધી 
ઔદ્ોનગક ક્રાંમતિ 4.0 શક્ નથી. તિેમણે આશા વય્તિ કિી હતિી 
કે આવા ક્ષેત્ોમાં નાણાકીય સંસ્ાઓની મદદથી ભાિતિ તેિમાં નવી 
ઊંચાઇઓ પિ પહોંચશે. વડાપ્રધાને એવા સેક્ટસ્ટને શોધવાનાં 
દ્ણષટકોણ અંગે વાતિ કિી જમેાં ભાિતિ ટોચનાં ત્ણ દેશોમાં સામેિં 
થઈ શકે છે. તેિમણે ધધિાણમાં નવીનતિા અને નવા ભાવવ વવચાિો 
અને પહેિંનાં િંાંબા ગાળાનાં રિસ્ મેનેજમેન્ટનાં મહતવ પિ ભાિ 
મૂક્ો હતિો. તિેમનું કહેવું હતું કે, જો કોઇ નવું કામ કિવા માંગે અથવા 
કિે તિો નાણા સંસ્ાઓએ પણ તિેને મદદ કિવી જોઇએ. એટલું જ 
નહીં, ભાિતિનો અભભગમ એવાં ડઝનબંધ સેક્ટસ્ટની ઓળખ કિીને 
વવશ્વમાં ટોચનું સ્ાન હાંસિં કિવાનો છે, જમેાં ખાનગી ક્ષેત્ની 
ભાગીદાિી મુખ્ય હોય.

કે્દ્ સિકાિ ભાિતિની અસીમ યુવા ક્ષમતિા દ્ાિા સવર્ણમ વષ્ટના 
સંકલપો સાથે દિ વષવે સાતિત્પૂણ્ટ િીતેિ આગળ વધી િહી છે, ત્ાિે 
બજટેમાં વેબબનાિ તિિીકે તિમામ હહતિધાિકો સાથે સંવાદની પિંપિા 
ખાનગી ક્ષેત્ને ભિોસો આપનારંુ પગલું સાબબતિ થયું છે, ત્ાિે 
બીજી બાજુ સિકાિી યોજનાઓનાં પણ વાસતિવવક અમિંમાં મદદ 
મળી િહી છે, જ ેનવા ભાિતિનાં નવ નનમમાણ માટે ક્રાંમતિકાિી પગલું 
બનીને ઊભિી િહંુ છે. n

n મેન્ુફે્ચકિગ ભાિતિની જીડીપીમાં 15 ટકા હહસસો ધિાવે છે, પણ મેક ઇન 
ઇન્ડયામાં અપાિ સંભાવનાઓ છે. સિકાિે એમએસએમઇ માટે 6,000 
કિોડ રૂવપયાનાં કાય્ટક્રમની જાહેિાતિ કિેિંી છે, જનેાંથી આત્મનનભ્ટિ ભાિતિને 
મજબતૂિી મળશે.

n મોટાં ઉદ્ોગો, એમએસએમઇ અને ખેડૂતિો માટે નવા િેિંવે િંોજજટિીક્ 
વવક્ાવવા પિ ફોકસ. આનાથી ઉતપાદનને ઝડપથી પહોંચાડવામાં અને 
વેચવામાં સિળતિા.   

મેક ઇન 
ઇન્ડિયા ફાેર 

િ વર્્ચ
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જાપાન સાથ ે ભાિતિના સબંધંો નવી ઊંચાઇ પિ છે. તિનેું 
ઉદાહિણ એ છે કે 2014માં વડાપ્રધાનપદ સભંાળયા 
બાદ વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદી ઉપખડંની બહાિ પ્રથમ 

વવદેશ યાત્ામાં જાપાન જ ગયા હતિા. બનં ેદેશો વચે્ દિ વષવે શશખિ 
સમંિેંનનુ ંઆયોજન કિવામાં આવ ેછે. 19 માચ્ટનાં િોજ 14મા શશખિ 
સમંિેંનમાં ભાગ િંવેા જાપાનના વડાપ્રધાન ફુમમયો રકશશદા રદલ્ી 
પહોંચયા હતિા. શશખિ સંમિેંમાં તિમામ નદ્પક્ષીય મદુ્ાઓ પિ ચચમા 
કિવામાં આવી હતિી, જ ેકોવવડ-19 અન ેબનં ે દેશો વચ્નેા સ્ાનનક 
મદુ્ાઓન ે કાિણે સાડા ચાિ વષ્ટ મોડી યોજાઈ હતિી. હૈદિાબાદ 
હાઉસમાં પીએમ રકશશદાએ વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદી સાથ ે મુિંાકાતિ 
કિી. વવદેશ સધચવ હષ્ટવધ્ટન શુગંિંાનાં જણાવયા પ્રમાણે વડાપ્રધાન 
મોદી અન ેજાપાનીઝ પીએમ વચે્ િશશયા-યકેુ્રન વચ્ ેચાિંી િહેિંાં 
સઘંષ્ટ અન ેમાનવીય સકંટ પિ ચચમા થઈ. બનંએે તિનેાં શાંમતિપૂવ્ટક ઉકેિં 
પિ ભાિ મકૂ્ો. બનં ેદેશોએ આર્થક, વપેાિ અન ેઊજા્ટ ક્ષતે્ સહહતિનાં 
નદ્પક્ષીય સબંંધોન ેમજબતૂિ કિવા મદેુ્ સાથ્ટક વાતિ કિી. બંન ેદેશો વચ્ે 
છ સમજૂમતિ પિ હસતિાક્ષિ કિવામાં આવયા. જાપાન ે2014માં કિવામાં 
આવિેંી િોકાણ પ્રોત્સાહન ભાગીદાિી અતંિગ્ટતિ ભાિતિમાં 3.2 િંાખ 
કિોડ રૂવપયાનાં િોકાણનાં િંક્ષની જાહેિાતિ કિી.

પ્રગતતમાં સમકક્
ભારત-જાપાન 14મું વાતષષિક સશખર સંમેલન

જાપાન સાથે ભાિતનું વિશેર્ મહતિ િહું છે. 
ભગિાન બુધ્થી લઈને નેતાજી સુભાર્ચંદ્ર 

બોઝ, મેિા ્ુજતા હૈ જાપાનીથી લઈને આધુનનક 
યુગની મેટ્ર ો િેલ, કાિ અને ટેસલવિઝન સેટથી 

માંરીને આિનાિી બુલેટ ટ્ર ેન. આ દિેક  બાબત 
સાથે જાપાન સંકળાયેલું છે. 2014 બાદ બંને 
દેશો િચ્ે સંબંધો નિી ઊંચાઇ પિ પહોંચયા 
છે. અમદાિાદ-મુંબઇ હાઇ સપીર િેલ નેટિક્ગ  

સ્પાઈ િહું છે તો ્િાર સમૂહમાં પણ બંને દેશો 
સંકળાયેલા છે. હોદ્ો સંભાળતા ્જ પોતાની પ્થમ 

ભાિત મુલાકાતમાં જાપાની િરાપ્ધાન ફુતમયો 
રકશશદા બંને દેશો િચ્ે 14મા િાર્ર્ક શશખિ 

સંમેલનમાં ભાગ લેિા રદલ્ી આવયા હતા, તો 
સંબંધોની ઉષમા ફિી એક િાિ જોિા મળી....

ભારત-જાપાનતવશ્વ

્ડાપ્રધાિનું સંપૂણ્ણ 
સંબરોધિ સાંભળ્ા માટે 
QR  કરોડ સે્િ કરરો.
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ભાર્ત અિ ે ઓસે્્લિયા ્ચે્ િાંબા સમયથી એક બીજા સાથે 
સૌહાદપૂ ્્ણકિાં સંબંધ રહ્ાં છે. સમયિી સાથે સાથ ે બંિે દેશરો 
્ચે્ પ્રગમ્ત થઈ રહી છે. નદ્પક્ષીય ્ેપાર, વ્હૂાત્મક પ્રયાસ. 
સુ્ડટિ એક્સચે્જ કાય્ણક્રમ અિે સા્તત્યપૂણ્ણ વ્કાસ માટે 
સમાિ પ્રમ્તબધ્ધ્તાઓએ ભાર્ત અિે ઓસે્્લિયાિા સંબંધરોિે 
્ધુ ગમ્તશીિ બિાવયા છે. જ્ારે ્શૈ્વિક વય્થિામાં ઝડપથી 
પરર્્ત્ણિ આ્ી રહુ ં છે ત્યારે આ સમયમાં ટહ્દ-પ્રશાં્ત કે્ષત્નંુ 
મહત્ અિે ભાર્ત-ઓસે્્લિયાિી વ્ૂહાત્મક ભાગીદારી મહત્િી 
બિી જાય છે. બંિે દેશરો ્ચે્ 21 માચ્ણિાં રરોજ ્ર્ુ્ણઅિ શશખર 
સંમિેિમાં જ્ારે ્ડાપ્રધાિ િરે્દ્ર મરોદી અિે ઓસે્્લિયિ 
્ડાપ્રધાિ સ્રોટ મરોરરસિ ્ચ્ ે ્ા્તચી્ત થઈ ત્યારે આ સબંધં 
િ્ી ઊંચાઈઓ પર પહોંરયા..આ બીજા ્ર્ુ્ણઅિ સંમિેિમાં 
િરે્દ્દ મરોદી અિ ેસ્રોટ મરોરરસિ ્ચે્ મહત્િી ્ા્તચી્ત થઈ. બિંે 
દેશરોિાં િ્ેતાઓએ જૂિ 2020માં પ્રથમ ્ર્ુ્ણઅિ શશખર સંમિેિ 
દરમમયાિ થિાવપ્ત વયાપક વ્ૂહાત્મક ભાગીદારી અ્ંતગ્ણ્ત થયિેી 
પ્રગમ્ત અગં ે સં્તરોર્ વયક્ત કયયો. ્ડાપ્રધાિ મરોદીએ પરસપરિા 
સંબંધરોિાં ્ધ્તાં જ્તાં વયાપ અગં ેસં્તરોર્ વયક્ત કયયો. ભાર્ત અિે 
ઓસે્્લિયા ્ચ્ ે્ર્ુ્ણઅિી આયરોલજિ્ત બીજા શશખર સંમિેિિે 
સંબરોધધ્ત કર્તા ્ડાપ્રધાિ મરોદીએ કહુ,ં  અમ ે બંિ ે દેશરો ્ચ્ે 
્ાર્ર્ક શશખર સંમિેિ માટે સંથિાકીય વય્થિા થિાવપ્ત કરી 
રહ્ા છીએ. આપણા વયાપક આર્થક સહયરોગ સમજૂમ્ત (CECA)
માં બહુ ઓછા સમયમાં િોંધપાત્ પ્રગમ્ત થઈ છે. ક્ાડમાં પણ 
અમારી ્ચ્ ેસારરો સહયરોગ છે. અમારરો સહયરોગ સ્્ંતત્, ખલુિા 
અિે સમા્ેશી ટહ્દ-પ્રશાં્ત પ્રતે્ય અમારી પ્રમ્તબધ્ધ્તાિ ેદશમા્ ેછે.

ભારત-અાેસે્ટ્રનલયાઃ બીજંુ વર્ુ્ચઅલ સશખર સંમેલન

મુતિ અને સ્વતંત્ હહંદ-પ્રશાંત 
અમારી પ્રતતબ્િતાઃ પીઅેમ માેદી

આાજના સમયમા ંસમગ્ વવશ્ 
ગભંીર સકંટમાથંી પસાર થઈ 
રહુ ંછો  તારો ભારત આનો 
જપાન વચ્ો ગાઢ ભાગીદારી 
હાોવી ખબૂ જરૂરી છો . નશખર 
સમંોલનમાં આમો આમારા 
વવચાર વતિ કયા્ભ, સાથો સાથો 
યકુ્રોન પર રનશયાઆો કરોલા 
હૂમલા આંગો પણ વાત કરી. 
આમો આાતંરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો 
આાધારો શાવંતપણૂ્ભ સમાધાનની 
જરૂર હાોવાની વાત કરી. બનંો 
દોશાોઆો મુતિ હહન્દ-પ્રશાતં 
વવસતાર માટો પ્રયતાો વધારવા 
જોઇઆો. જપાન માટો ભારત 
ખબૂ મહત્વનાો ભાગીદાર છો . 
હંુ ટાોકાોમા ંક્ાડ નશખર 
સમંોલનની બોઠક માટો 
વડાપ્રધાન નરોન્દ્ર માોદીનો 
આામતં્ણ આાપુ ંછંુ.

પ્રગવત, સમધૃ્ધ આનો 
ભાગીદારી ભારત-જપાન 
સબંધંાોનાો આાધાર છો . આમો 
2014મા ંનનધા્ભહરત 3.5 
હરિનલયન જપાની યોનનાં 
રાોકાણનાો લકય હાસંલ કયાયો 
છો . આાગામી પાચં વરાયોમા ં
પાચં હરિનલયન જપાની યોન 
આોટલો કો  રૂ. 3.20 લાખ 
કરાોડનાો નવાો લકય નક્કી 
કરવામા ંઆાવાો છો . ભારતો 
છોલા ંકોટલાંક વરાયોમાં 
વાપક આાચથથિક સુધારા કયા્ભ 
છો .  ભારત ‘મોક ઇન ઇન્ન્ડયા, 
મોક ફાોર ધ વર્્ભ‘ માટો આસીમ 
સભંાવનાઆાો પ્રસતતુ કરો છો . 
આમો જપાની કંપનીઆાોનો 
ભારતમા ંઆનકુુળ માહાોલ 
આાપવા માટો પ્રવતબ્ધ છીઆો.

પીઅેમ માેદીઅે પીઅેમ હકસશદાને શુ્િ 
રંદનમાંથી બનેલું  'કકૃષ્ણ પંખી' ભેટ અાપું

ભારત અને જાપાન વચ્ે મહત્વનાં સંબંિ

્ડાપ્રધાિ િરે્દ્ર મરોદીએ જાપાિિા ્ડાપ્રધાિ ફુમમયરો રકશશદાિે 
'કૃષણ પંખી' ભેટમાં આપ્ુ.ં 'કૃષણ પંખી' શધુ્ધ ચદંિિાં િાકડાંમાંથી 

બિા્્ામાં આ્ે છે. ્ેતિી રકિારીઓ પર કિાત્મક આકૃમ્તઓિાં 
માધયમથી ભગ્ાિ કૃષણિી વ્વ્ધ મદુ્રાઓિે દશમા્્ામાં આ્ી છે.

2022માં ભાર્ત અિે જાપાિ ્ચે્ રાજકીય સંબંધરોિી 70મી ્ર્્ણગાંઠ 
છે. બદિા્તાં ્ૈશ્વિક સમીકરણરો ્ચ્ ેભાર્ત અિ ેજાપાિ માત્ આર્થક 
જ િહીં, પણ મહત્િાં વ્ૂહાત્મક ભાગીદાર પણ છે. ટહ્દ-પ્રશાં્ત 
વ્સ્તારમાં સિામ્તી સુનિલચિ્ત કર્ા માટે બંિે દેશરોએ અમરેરકા અિે 
ઓસે્્લિયા સાથ ેક્ાડ સંગઠિિા સભય છે. શાંમ્ત, સમધૃ્ધ્ધ અિે 
પ્રગમ્તિાં પરરપે્રક્ષ્યમાં આ એક મહત્પૂણ્ણ ભાગીદારી છે. n

ભારત-જાપાનતવશ્વ
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સુખનું સરનામુઃં ગરીબાે અને 
વંચરતાેને પાેતાનું ઘર મળું

કરકરતી ઠંરી હોય કે ધોધમાિ િિસાદ હોય.. 
િંધચતો માટે િહેવું મુશકેલ હ્ંુ. પણ પીએમ આિાસ 

યો્જનાને કાિણે ગિીબોને હિે પોતાનું ઘિ મળી 
િહંુ છે.  િરાપ્ધાન નિેન્દ્ર મોદીએ આિા િંધચતોની 

તકલીફ સમજીને ્ૂજન, 2014માં પીએમ આિાસ 
યો્જના ગ્ામીણની શરૂઆત કિી હતી. આ યો્જના 
અંતગ્ગત 24 માચ્ગ, 2022 સુધી 2.32 કિોરથી િધુ 

પાકા ઘિ બનીને તૈયાિ થઈ ચૂક્યા છે. આમાંથી 
બે કિોર મકાનોના માસલકી હક મહહલાઓનાં નામ 
પિ કિિામાં આવયો છે. પોતાની માસલકીનાં ઘિનું 

િંધચતોનું સપનું પૂરંુ કિનાિ િરાપ્ધાન મોદીની 
આ મહતિાકાંક્ષી યો્જના અંતગ્ગત 29 માચ્ગનાં િો્જ 

મધયપ્દેશનાં પાંચ લાખથી િધુ પરિિાિોને ચાિી 
સોંપિામાં આિી...

મધયપ્રદેશનાં બાિંાઘાટના િંાંજી બિંોકમાં 
જમના તિનેી બે દીકિીઓ સાથ ે િહે છે. ઘિ 
બબિંકુિં િહેવાિંાયક નથી અન ે પડંુ પડંુ થઈ 

િહંુ છે.  જમના કહે છે, મોદી સિકાિે અમન ેમદદ કિી. 
મારંુ મકાન હવે પાકંુ થઈ ગયુ ં છે. અમ ેહવ ેઆિામથી 
િહીએ છીએ. દેવાંગની ભગવતંિાદેવીન ે પણ એ વાતિની 
ખશુી છે કે હવ ેવિસાદમાં બહુ વાંધો નહીં આવ.ે સામાન્ય 
માણસોની આવી ખશુીની કહાની તિમન ે િંગભગ દિેક 
િાર્જ અને જજલિંામાંથી સાંભળવા મળશ.ે જ ે િંોકો 
માની ચકૂ્ા હતિા કે લજદગી હવે ફુટપાથ અન ેઝંૂપડીમાં 
જ વીતિશ,ે તિમેન ેસિકાિે ખશુીઓથી ભિપિૂ ઘિની ચાવી 
સોંપી છે. પીએમ આવાસ યોજનામાં એ વાતિનુ ં પણ 
ધયાન િાખવામાં આવ ેછે કે ગિીબોન ેજ ેઘિ આપવામાં 
આવ ે છે તિમેાં જીવનની બાકીની સુવવધાઓ પણ પિૂી 
પાડવામાં આવ.ે જમે કે, આ યોજના હે્ઠળ આપવામાં 
આવતિા ઘિમાં શૌચાિંય છે, સૌભાગય યોજના અંતિગ્ટતિ 

પીઅેમ અાવાસ યાેજનારાષ્ટ્ર 

્ડાપ્રધાિનું સંપૂણ્ણ 
સંબરોધિ સાંભળ્ા માટે 
QR  કરોડ સે્િ કરરો.

પીઅેમ અાવાસ યાેજના ગ્ામીણ
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 આમારાો પ્રયાસ છો  કો  આાઝાદીના 
આમૃતકાળમાં આાપણો દરોક લાભાથટી 
સુધી પાયાની સુવવધાઆાો ઝડપથી 
પહાંચાડી શકીઆો. આમો યાોજનાઆાોનો 
‘સોચ્ુરોશન’ આોટલો કો   દરોક યાોજનાના 
100% લાભાથટીઆાો સુધી પહાંચવાના 
સંકલ્પ પર કામ કરી રહા છીઆો. 
ગામમાં આા યાોજનાના જો લાભાથટી હશો, 
હહતધારક હશો તોનો તોનાો હક તોના ઘર 
સુધી પહાંચવાો જોઈઆો. આા કામમાં આમો 
લાગી ગયા છીઆો. ‘સોચ્ુરોશન’નાં  આા 
ધ્ોયનાો સાૌથી માોટાો ફાયદાો આો છો  કો  
કાોઇ પણ ગરીબ યાોજનાઆાોના લાભાોથી 
વંચચત નહીં રહો . સરકાર દરોક વક્તિ 
સુધી પહાંચશો. આાનાથી ભોદભાવ આનો 
ભ્રષ્ાચારની સંભાવના નહીં રહો .

-નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન 

વીજળીનુ ંજોડાણ આપવામાં આવે છે, ઉજાિંા યોજના અતંિગ્ટતિ 
એિંઇડી બલબ હોય છે, ઉજજવિંા યોજના અતંિગ્ટતિ ગસેનું 
જોડાણ પરંૂુ પાડવામાં આવે છે અને ‘હિ ઘિ જિં’ યોજના 
અતંિગ્ટતિ પાણીનુ ંજોડાણ પણ આપવામાં આવે છે. એટિં ે કે, 
ગિીબ િંાભાથથીઓન ેઆ સુવવધાઓ મળેવવા માટે સિકાિી 
કચિેીઓનાં આટંા માિવાની જરૂિ નહીં પડે. છેલિંાં બ ેવષ્ટમાં 
કોિોનાને કાિણ ેઅનકે અવિોધ આવયા છતિાં કામને ધીમુ ંનથી 
પડવા દીધુ.ં

મધયપ્રદેશમાં આવા 5.25 િંાખ િંાભાથથીઓને 'ગહૃ પ્રવશેમ' 
કાય્ટક્રમ દ્ાિા ઘિની ચાવી સોંપવામાં આવી. વડાપ્રધાન નિે્દ્ 
મોદીએ આ કાય્ટક્રમમાં અનેક િંાભાથથીઓ સાથ ે વાતિચીતિ 
પણ કિી. વડાપ્રધાન ેકાય્ટક્રમમાં કહુ,ં “ર્જાિે ગિીબ મજબૂતિ 
થાય તિો તિનેામાં ગિીબી સામ ેિંડવાની તિાકાતિ આવે છે. એક 
પ્રામાણણક સિકાિના પ્રયાસ અને એક સશ્તિ ગિીબના પ્રયાસ 
સાથ ેમળે છે ત્ાિે ગિીબી દૂિ થાય છે. ” કાય્ટક્રમમાં વડાપ્રધાન ે
કહુ,ં “ગિીબોન ે તિમેની માજિંકીનંુ પાકંુ ઘિ આપવાનંુ આ 
અભભયાન માત્ એક સિકાિી યોજના નથી. આ ગામને, ગિીબન ે

વવશ્વાસ અપાવવાની પ્રમતિબધ્ધતિા છે. ગિીબોન ે ગિીબીમાંથી 
બહાિ િંાવવાની, ગિીબી સામ ે િંડવાની હહમતિ બતિાવવાની 
આ પ્રથમ સીડી છે. ર્જાિે ગિીબના શશિે પાકી છતિ હોય છે, 
ત્ાિે તિ ે પોતિાનુ ં સપંણૂ્ટ ધયાન બાળકોના શશક્ષણ અન ે અન્ય 
કાય્યોમાં િંગાવી શકે છે. ર્જાિે ગિીબન ેઘિ મળે છે ત્ાિે તિનેા 
જીવનમાં સ્સ્િતિા આવ ેછે. આ વવચાિ સાથ ેઅમાિી સિકાિ 
પીએમ આવાસ યોજનાન ે સવ્યોચ્ પ્રાથમમકતિા આપી િહી 
છે.”વડાપ્રધાન મોદીએ કહુ,ં પીએમ નિે્દ્ મોદીએ કહુ,ં “માિાં 
આવયા પહેિંા અગાઉની સિકાિોમાં જ ે િંોકો હતિા, તેિમણે 
તિમેના શાસન દિમમયાન માત્ થોડા િંાખ મકાનો જ બનાવયા, 
ર્જાિે અમાિી સિકાિ 2.5 કિોડથી વધ ુઘિો બનાવની સોંપી 
ચકૂી છે, જમેાંથી િંગભગ બે કિોડ ગામડાઓમાં છે. પીએમ 
આવાસ યોજના હે્ઠળ બનિેંા મકાનોમાંથી િંગભગ બ ેકિોડ 
મકાનો પિ મહહિંાઓનો માજિંકી હક છે. આ માજિંકીના કાિણે 
ઘિના અન્ય આર્થક નનણ્ટયોમાં મહહિંાઓની ભાગીદાિી પણ 
મજબૂતિ બની છે. બે વષ્ટ સધુી કોિોના કાળમાં અવિોધો છતિાં 
કામ ધીમુ ંપડુ ંન હતુ.ં” n

ખુશીઅાેનાે ગકૃહપ્રવેશ

2, 32, 43,740 2.29 

2.28

પાકા મકાિ બિીિે તૈ્ાર 24 
માચ્, 2022 સુધી દેિમાં

કરોડથી વધુ 
લાભાથથી િોંધા્ા 
અત્ાર સધુી

કરોડથી વધુ 
ઘર મજૂંર

2022 સધુી પ્રાથમમક 
સવુ્ધાઓ સાથ ે2.95 
કરરોડ પાકા ઘર બિા્્ાનું 
િક્ષ્ય

જિ ેઘર બન્ાં છે ્ેતમાંથી 
આશરે બે કરરોડ ઘરરો પર 
માલિકી હક મટહિાઓિે 
આપ્ામાં આવયરો છે

બજિટેમાં 80 િાખ િ્ા 
ઘરરો બિા્્ા માટે ફ્ડ 
ફાળ્્ામાં આવ્ંુ છે.

પીઅેમ અાવાસ યાેજનારાષ્ટ્ર 
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નવા ભારતનાં 

પદ્મ
હિે દેશ બદલાઈ િહ્ો છે, ્ૂજની વયિસ્ાઓ પણ બદલાઈ િહી છે. આ પરિિત્ગન હિે પદ્મ પુિસ્ાિ 

સન્ાનમાં પણ જોિા મળી િહું છે. િાષટ્રપતત ભિનના ઐતતહાસસક દિબાિ હોલમાં િાષટ્રપતત, 
િરાપ્ધાન, ઉપિાષટ્રપતત સહહત દેશની સૌથી મોટી હસતીઓ પદ્મ પુિસ્ાિો દિતમયાન ઉપસ્સ્ત િહી 
હતી. કેમેિાની આંખો આં્જતી ફલશે અને તાળીઓની ગુ્ંજ િચ્ે િેર કાપષેટ પિ હિે અસાધાિણ કામ 
કિનાિાં,  પણ બહુ સાધાિણ દેખાતા લોકો ન્જિે પરે છે. બદલાતા ભાિતની આ તસિીિ છે, જમેાં 
વિશશષટ ઉપલસ્ધિઓ હાંસલ કિનાિાં સામાન્ય માણસને પણ પદ્મ પુિસ્ાિથી સન્ાનનત કિિામાં 

આિી િહ્ો છે. આ િર્ષે કુલ 128 પદ્મ પિુસ્ાિો અપ્ગણ કિિામાં આવયા, જમેાં ચાિ પદ્મ વિભૂર્ણ, 17 
પદ્મ ભૂર્ણ અને 107 પદ્મશ્ીનો સમાિેશ થાય છે.

થોરાં રદિસો પહેલાં 126 િર્્ગનાં બાબા શશિાનંદની 
તંદુિસતીએ સમગ્ દેશમાં ચચશા ્જગાિી હતી. 
બાબા શશિાનંદ તેમની ઉંમિ કિતાં ચાિ ગણી 
ઓછી િયના લોકો કિતાં પણ િધુ રફટ છે. બાબા 
શશિાનંદનું જીિન આપણને બધાને પ્ેિણા આપે તેવું 
છે. તેમનામાં યોગ પ્ત્ે ભાિે ્ુજસસો છે અને તેઓ 
અત્ંત સિસ્ જીિનશૈલી જીિે છે. પદ્મ પુિસ્ાિ 
લેતા પહેલા તેઓ િરાપ્ધાન તિફ ઝૂક્યા હતા, તો 
ખુદ પીએમ મોદીએ તેમને નમીને પ્ણામ કયશા હતા.

પદ્મ પુરસ્ારરાષ્ટ્ર

પદ્મ પુરસ્ાર સમારરોહ જો્ા માટે 
QR કરોડ સે્િ કરરો
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ગોંર પેઇન્ન્ટગને િૈશ્શ્વક ઓળખ આપનાિ 
દુગશાબાઈ વયોમ મૂળ મધય પ્દેશના ડરરોિીના 
નાનકરા ગામ બિબાસપુિના િહેિાસી છે. પદ્મ 
પુિસ્ાિથી સન્ાનનત થિા બદલ તેમણે આભાિ 
વય્ત કયષો હતો.

હહમાચલની લોક સંસ્પૃતતની જાળિણી બદલ 
પ્ખ્ાત લોક કલાકાિ વિદ્ાનંદ સિૈકને પદ્મશ્ીથી 
સન્ાનનત કિિામાં આવયા છે. તેમણે ્જણાવયું કે 
સિકાિે યોગય અને લાયક વયક્તઓની પસંદગી 
કિીને ્જ પુિસ્ાિ અપ્ગણ કયશા છે.

પંજાબના લોક િાિસાનું ્જતન કિનાિ સિુોની 
મલલલકા ગુિમીત બાિાને મિણોપિાંત પદ્મ ભૂર્ણ 
પુિસ્ાિથી સન્ાનનત કિિામાં આવયા છે. તેમની 
પુત્રી ગલોિી બાિાએ આ માટે િરાપ્ધાન નિેન્દ્ર 
મોદીનો આભાિ વય્ત કયષો. 

્જમમુ કાશમીિમાં મયશારદત સંસાધનો સાથે માશ્ગલ 
આટ્ગ  એકેરેમી ચલાિનાિ ફાસસલ અલી દાિને 
પદ્મશ્ીથી નિા્જિામાં આવયા છે. પુિસ્ાિ મળયા 
બાદ ફાસસલે કહું કે આનાથી યુિાનોને જીિનમાં 
સારંુ કિિાની પ્ેિણા મળશે. n

પદ્મ પુરસ્ારરાષ્ટ્ર



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 એપ્રિલ, 202236

પ્રતતબંિા ે
દયૂર થયા

2 િર્્ગ પહેલાં જ્ાિે સમગ્ વિશ્વ કોવિર જિેી સદીની સૌથી મોટી મહામાિીનો સામનો 
કિી િહું હ્ું ત્ાિે સામાન્ય જીિન થંભી ગયું હ્ું. સિકાિે અનેક પ્તતબંધો લગાવયા 

હતા, જમેાં ક્રમશાઃ િધાિો કિિામાં આવયો, ક્યાિેક િાહતો પણ આપિામાં આિી. પણ 
ઝરપી િસીકિણ અને કોવિરના દૈનનક કેસોમાં સતત ઘટારાને કાિણે કેન્દ્ર સિકાિે 

31 માચ્ગથી તમામ પ્કાિના પ્તતબંધો હટાિી દીધા છે. કેટલાંક િાજ્ોએ તો માસ્ ન 
પહેિિા બદલ લેિાતો દંર પણ નાબૂદ કિી દીધો છે...

રાષ્ટ્ર કાેતવડ સામેની લડાઈ

સદીિી સૌથી મોટી મહામારી 
કોપ્વડિાં દૈનિક કેસોમાં 
ભલે સતત ઘટાડો થઈ રહ્ો 
હો્, પણ સરકાર જરા્ 
ઢીલાિ વત્વા માંગતી 
િથી અિે એટલાં માટે જ 
રસીકરણ અભભ્ાિ સતત 
ચાલુ જ છે. આરોગ્કમથીઓ, 
ફ્ન્લાઇિ વક્સ્ અિે 60થી 
વધુ વ્િા લોકોિે પ્રિકોિિ 
ડોઝ આપવામાં આવી રહ્ો 
છે ત્ારે 12થી 17 વર્િી 
વ્િા બાળકોનું રસીકરણ 
અભભ્ાિ પણ ઝડપથી ચાલી 
રહું છે. દેિમાં અત્ાર સુધી 
કુલ 185 કરોડથી વધુ લોકોિે 
રસીિા ડોઝ આપવામાં આવી 
ચૂક્ા છે. દૈનિક કેસોિી 
સંખ્ા ઘટીિે 1,000િી 
આસપાસ થઈ ગઈ છે.
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કેન્દ્ર સરકારે ભલે 31 માર્ચથી કોવિડ સબંધંિત તમામ પ્રતતબિંો 
હટાિિાનો નનર્ચય લીિો હોય, પરંત ુકોવિડ હજુ ગયો નથી. તેના 

િરેરએન્ટ સિરૂપ બદલીન ેઆિતા-જતા રહેશ.ે આ સ્થિતતમાં, 
આપરે હજુ પર મહામારી અગં ેખબૂ સાિરેત રહેિાની જરૂર છે. 

માસ્ક પહેરવંુ, હાથન ેસનેનટાઇઝ કરિા અન ેબે ગજનુ ંઅંતર રાખિા 
જિેા નનયમોનુ ંપાલન કરતા રહેિાનુ ંછે. કેન્દ્ર સરકારે સાિરતેીનાં 

ભાગ રૂપ ેહજુ આ પ્રોટોકોલનુ ંપાલન રાલ ુરાખિાનો નનર્ચય લીિો 
છે. આ ઉપરાંત, આરોગય મતં્ાલયે કોવિડ-19 અગંનેી તમામ 

સાિિાનીનુ ંપાલન કરિા જરાવ્ંુ છે. કોઈ રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસસત 
પ્રદેશમાં કોઈ વિસતારમાં કોવિડનાં કેસ િિી જાય તો તને ેરોકિા 

માટે રાજ્ય સરકાર પગલાં ભરી શકે છે. કેન્દ્રએ 24 માર્ચ, 2020નાં 
રોજ કોવિડથી બરિા તમામ પ્રતતબંિો લગાવયા હતા અને સમય 
સમય ેતેમાં ફેરફાર પર કરિામાં આિતો હતો.  મહારાષટ્રમાં XE 

િરેરએન્ટનો પ્રથમ કેસ નોંિાયાના અહેિાલો પ્રસસધ્ધ થયા હતા, જો 
કે કેન્દ્રરીય આરોગય મતં્ાલય ેતને ેરદીયો આપયો હતો.

દેશભરમાં 6 એવપ્રલ સિુીમાં 185.20 કરોડથી િધ ુડોઝ અપાઈ 
ચકૂ્ા છે, તો 29 માર્ચ સિુી 12-14 િર્ચનાં 1.36 કરોડથી િધુ 
રકશોરોન ેકોવિડ-19નો પ્રથમ ડોઝ લગાિિામાં આવયો છે. 12-14 
િર્ચનાં રકશોરો માટે કોવિડ-19 રસીકરર 16 માર્ચ, 2022નાં રોજ 
શરૂ થ્ંુ હતંુ. ભારતમાં કોવિડનાં સરરિય કેસોની સખં્ા 29 માર્ચનાં 
રોજ 15,378 હતી, જ્યારે છેલલાં 24 કલાકમાં માત્ 1259 નિા કેસો 
નોંિાયા હતા. સરરિય કેસો 0.04 ટકા નોંિાયા હતા, જ્યારે રરકિરી 
રેટ 98.75 ટકા રહ્ો હતો. બીજી બાજુ, 15થી 17ની િયજૂથનાં 50 
ટકાથી િધ ુરકશોરોનુ ંરસીકરર થઈ ગ્ંુ છે. કોવિડ-19ની રસી બિાં 
માટે ઉપલબ્ધ કરાિિા માટે બીજો તબક્ો 21 જૂન, 2021થી શરૂ 
કરિામાં આવયો હતો. િધનેુ િધ ુલોકો સિુી પહોંરી શકાય ત ેમાટે 
રસીકરર અભભયાનની ઝડપ િિારિામાં આિી છે. બીજી બાજુ, 
ભારત ેવિશ્વસતરીય રસી ઉતપાદન ક્ષમતા પ્રદર્શત કરી છે અન ે150થી 
િધ ુદેશોમાં રસીનો પરૂિઠો પરૂો પાડ્ો છે. તો ડબલુ્એરઓની રસી 
જરૂરરયાતમાં 65થી 70 ટકા પ્રદાન આપ્ંુ છે.  n

ક�ોવિડ હજુ ખતમ નથી 
થય�ો, સ�િધ�ની જરૂરી

દોશવ્�પી રસીકરણની 
ઝડપ ચ�લુ છો

ટ્ોન�ોમ�ં ફરી મળિ� લ�ગય� તકકય�, ચ�દર, બલોન્ોટ
દેશમાં કોવિડના નિા કેસોની સંખ્ામાં ઘટાડો અને 
પરરસ્થિતતમાં સતત સુિારાને ધયાનમાં રાખીને રેલિેએ 
તાત્ાસલક અસરથી તરકયા, રાદર, બલેને્ટ અને બારીનાં 
પડદા પર લાદિામાં આિેલા પ્રતતબંિને પાછો ખેંરી લેિાનો 
નનર્ચય કયયો છે. જો કે, મીરડયાના  અહેિાલો પ્રમારે તાત્ાસલક 
અસરથી ટ્ર ેનમાં િાબળા અને રાદરો પરનો પ્રતતબિં 
હટાિિામાં આવયો હોિા છતાં ઘરી ટ્ર ેનોમાં તેનો અમલ 

કરિામાં આવયો નથી. રેલિે સત્ાિાળાઓએ તબક્ાિાર 
રીતે એસી ટ્ર ેનોમાં આ રીજો આપિાનું શરૂ ક્ુું છે. વિલંબ 
થિાનું કારર એ છે કે લગભગ બે િર્ચ સુિી ઉપયોગ વિના 
પડી રહેલો મોટા ભાગના સ્ોક હિે કામનો નથી રહ્ો. રેલિે 
મોટી માત્ામાં નિા રાદર અને બલેને્ટની ખરીદી કરી રહી છે. 
કોવિડ પહેલાંની જમે આ સેિા પૂિ્ચિત કરિા માટે ભારતીય 
રેલિે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે.

707 દિવસ બાિ 30 માર્ચનાં રોજ 15,000થી ઓછાં 
સદરિય કેસો નોંધવામાં આવયા.

રસીકરણ શરૂ થવાના 439 દિવસો બાિ િેશમાં 183.82 
કરોડથી વધુ ડોઝ લગાવી િેવામાં આવયા છે.

ભારત આવવા-જવા માટે કમર્શયલ આંતરરાષટ્રીય 
પેસેનજર ફલાઇટ્સ 27 માર્ચ, 2022થી પુનઃ શરૂ. આરોગય 
અને પદરવાર કલ્ાણ મંત્ાલયના દિશા નનિદેશ પ્રમાણે 
કામગીરી શરૂ.

ક�ોવિડ કોસ�ોમ�ં થઈ રહો લ�ો ઘટ�ડ�ો
22 મ�ચ્ચ-  1,581 
23 મ�ચ્ચ-  1,778 
24 મ�ચ્ચ- 1,938  
25 મ�ચ્ચ-  1,685  
26 મ�ચ્ચ-  1,660 
27 મ�ચ્ચ-  1,421 
28 મ�ચ્ચ-  1,270 
29 મ�ચ્ચ-   1,259 

ર�ષ્ટ્ર ક�ોવિડ સ�મોની લડ�ઈ
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પ્રતતભાઅાનેે મળી રહી છે 
નવી અાેળખ, નવી તકાે

દિેક વયક્તનાં જીિનમાં િમતગમતનું િધુ મહતિ હોય છે. િમતગમતથી વયક્તમાં ટીમ ભાિના પેદા થાય છે, તો 
મનોબળ મ્જબૂત બને છે, ને્ પૃતિ કુશળતા, લક્ષ્ય નનધશાિણ અને જોખમ લેિાનો વિશ્વાસ પણ પેદા કિે છે. થોરાં િર્ષો 
પહેલાં ઓસલક્્પક, એશશયાર જિેા આંતિિાષટ્ર ીય િમતગમત મંચ પિ ભાિતની હા્જિી ખાસ અસિકાિક નહોતી. 
દેશમાં પ્તતભાશાળી ખેલારીઓની કમી નહોતી, પણ એ પ્તતભાઓને સ્ાનનક સતિે શોધિાથી માંરીને તેમને મોટા 
મંચ પિ સપધશા કિિા તૈયાિ કિિાની સસસ્મની કમી હતી. આ કમીને પૂિી કિિાની શરૂઆત 22 એવપ્લ, 2016નાં 

િો્જ ‘ખેલો ઇબન્રયા’ યો્જના સાથે થઈ. કાિણ કે “ખેલેગા ભાિત, તભી તો બઢેગા ભાિત...”

હરિયાણાના જઝડઝિમાં િહેતિી મન ુ ભાકિે બહુ ઓછા 
સમયમાં જ ભાિતિીય િમતિગમતિની દુનનયામાં જાણીતિી 
ખિેંાડીઓમાં સ્ાન મળેવયુ ંછે. ખિેંો ઇન્ડયાથી આગળ 

આવિેંી મન ુભાકિ 2017માં વત્વે્દ્મમાં આયોજજતિ 61મી િાષટ્ર ીય 
શહૂટગ ચકે્્પયનશીપમાં મહહિંાઓની 10 મીટિ વપટિિંની 
શ્ણેીમાં સફળતિા મેળવીન ે પ્રથમ વાિ િંાઇમિંાઇટમાં આવી 
હતિી અન ે 2018માં ખિેંો ઇન્ડયા અતંિગ્ટતિ પ્રથમ સુ્િં ગમેમાં 
મહહિંાઓની 10 મીટિ એિ વપટિિં સપધમામાં તિમેની કુશળતિા 
િંોકોનાં ધયાનમાં આવી. બીજી બાજુ, 2018માં જ ખિેંો ઇન્ડયા 
સુ્િં ગમેસમાં 10 મીટિ એિ વપટિિં સપધમામાં સવુણ્ટચંદ્ક 
મેળવનાિ મેિ્ઠના કિંીના ગામના નનવાસી સૌિભ ચૌધિીએ પણ 
બહુ ઓછા સમયમાં નોધપાત્ દેખાવ કય્યો છે. આ જ િીતિ,ે રદવયાંશ 
લસહ પંવાિની પ્રમતિભા પણ ખેિંો ઇન્ડયામાંથી બહાિ આવી છે. 
તિમેણે ખેિંો ઇન્ડયા ગેમસના બે સત્ોમાં ભાગ િંીધો હતિો. 2018માં 

રદલ્ીમાં યોજાયેિંી સુ્િં ગમે અન ે2019માં પણેૂમાં યોજાયિેંી યથુ 
ગમેસમાં તિણે ેભાગ િંીધો હતિો. આજ ેમન ુભાકિ, સૌિભ ચૌધિી 
અન ેરદવયાંશ લસહ પવંાિ જવેા ખિેંાડીઓ િમતિગમતિની દુનનયામાં 
દેશનુ ંનામ ઉજળુ ંકિી િહ્ા છે ત્ાિે તિમેાં ખિેંો ઇન્ડયા યોજનાની 
મહતવની ભમૂમકા િહી છે, જનેાં દ્ાિા સિકાિ દેશમાં િમતિગમતિનાં 
સમગ્ર વાતિાવિણન ે બદિંવા માંગ ે છે. ખિેંો ઇન્ડયા કાય્ટક્રમનો 
હેત ુ પ્રમતિભાશાળી ખિેંાડીઓન ે પ્રાિંભથી જ ઓળખીન ે તિમેને 
સાિી તિાિંીમ, આધનુનક સવુવધા પૂિી પાડવાનો અન ેિમતિગમતિ 
માટે ઉત્તમ માળખાગતિ સુવવધાઓ પૂિી પાડવાનો છે.

આજ ે દેશ ખિેંાડીઓ સધુી પહોંચવાનો પ્રયત્ કિી િહ્ો 
છે અન ે ગ્રામીણ વવસતિાિો પિ વવશષે ધયાન આપવામાં આવી 
િહંુ છે. આપણા ગામ અન ેઅંતિરિયાળ વવસતિાિો પ્રમતિભાશાળી 
ખિેંાડીઓથી ભિેિંા છે અન ે દેશ પોતિાનાં ખેિંાડીઓન ે ખુલિંાં 
હૃદયથી મદદ કિી િહ્ો છે.

ખેલાે ઇન્ડિયા

યાેજના  ખેલાે ઇન્ડિયા
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અા બજેટમાં 48% ના ેવિારાે
n ચાલુ િાણાકીય ્ર્્ણિાં બજિટેમાં ખેિરો ઇશ્્ડયા યરોજિા 

માટે 974 કરરોડ રૂવપયાિી જોગ્ાઈ કર્ામાં આ્ી છે, 
જિ ેઅગાઉિાં બજિટેિી સરખામણીમાં 48.9%િરો ્ધારરો 

છે. સરકારે રૂ. 3165.50 કરરોડિાં ખચ્ણ સાથે 15મા 
િાણા પંચિી મુદ્ત (2021-22થી 2025-26) દરમમયાિ 
‘ખિેરો ઇશ્્ડયા-ખેિરો’િા વ્કાસ માટે રાષટ્ીય કાય્ણક્રમ 

યરોજિાિે ચાલુ રાખ્ાિરો નિણ્ણય કયયો.

સાેટસ્ચનાં મેદાનાનેા ેતવકાસ

વાતષષિક રમતગમત સિા્ચ

સાેટસ્ચ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરનાે 
ઉપયાગે અને સજ્ચન

કાેચરંગમાં સુિારા ે

રાજ્ સતરીય ખલેાે ઇન્ડિયા સેન્ટર

પ્રતતભા શાેિ-તેમના ેતવકાસ

શાળાના બાળકાનેી હફટનેસ

હદવ્યાગંા ેમાટે રમતને પ્રાેત્ાહન

સ્વદેશી રમતને પ્રાતે્ાહન

સાેટસ્ચ અેકેડેમીને મદદ

મહહલાઅાે માટે રમતગમત

શાંતત-તવકાસ માટે રમતગમત

શાળાથી કરોિેજ સ્તર સુધીિી પ્રમ્તભા 
સામ ેઆ્ે છે. ખિેરો ઇશ્્ડયા સુ્િ ગમેસ, 
ખિેરો ઇશ્્ડયા ્ુથ ગેમસ અિે ખિેરો ઇશ્્ડયા 
્નુિ્ર્સટી ગમેસ સાથ ેસપરોટ્ણસિરો િ્રો મચં

હરોકી ટે્ક, ટફ્ણ , લજિમ, ફુટબરોિ ટફ્ણ , ઇ્ડરોર 
હરોિ, સપરોટ્ણસ હરોસે્િ જિ ે્ ી સવુ્ધાઓિાં 
વ્સ્તરણિી િ્ી શરૂઆ્ત કર્ામાં આ્ી

કરોચિે પાયાિા સ્તરે પ્રમ્તભા પસદં કર્ા માટે 
્તાિીમ આપ્ામાં આ્ી

એથિીટરોિે કરોચચગથી માંડીિ ે્તમામ સવુ્ધાઓ 
પરૂી પાડી શકાય ્ેત માટે રાજ્રોમાં ખેિરો 
ઇશ્્ડયા સટેિર ્તરીકે સપરોટ્સ્ણ કરોમપિકે્સ 
બિા્્ાિી શરૂઆ્ત કર્ામાં આ્ી.

ઝરોિ પ્રમાણ ેટેિટેિ સચ્ણ ટીમ બિા્્ામાં આ્ી, 
જિથેી લજિલિા અિ ેબિરોક સ્તરે પ્રમ્તભશાળી 
ખિેાડીઓ સધુી પહોંચી શકાય. ટેિટેિ સચ્ણ 
પરોટ્ણિિી શરૂઆ્ત કર્ામાં આ્ી.

િાિી ઉંમરમાં બાળકરોિ ેરમ્ત માટે પ્રરોત્ાટહ્ત 
કર્ા અિે ્તમેિ ેશારરરરક રી્ેત રફટ રાખ્ા 
માટે ટે્િસ્ણિી મદદ િે્ામાં આ્ી. ખિેરો ઇશ્્ડયા 
મરોબાઇિ એપિી શરૂઆ્ત કર્ામાં આ્ી.

ભાર્તિા પેરા એથિેટ્સ ેસ્ત્ત સુદંર દેખા્ કયયો 
છે. ખિેરો ઇશ્્ડયા કાય્ણક્રમ અ્ંતગ્ણ્ત ્ેતિાં પર 
વ્શરે્ ભાર મકૂ્ામાં આ્ી રહ્રો છે. 2021માં 
ટરોપ્સ યરોજિામાં 32 પેરા એથિીટ સામિે હ્તા.

મિખમ, યરોગાસિ જિ ે્ ા પરંપરાગ્ત 
ભાર્તીય રમ્તિે પ્રરોત્ાહિ આપ્ા માટે 19 
જગયાએ એક ભાર્ત-શે્ષઠ ભાર્ત સપધમાિાં 
36 આયરોજિ કર્ામાં આવયા છે.

સપરોટ્ણસ એકેડેમીિ ેમદદ ્તરીકે સારં 
ઇ્ફ્ાસ્્કચર પૂરંૂ પાડ્ામાં આવ્ુ ંછે. 
દરેક પ્રકારિાં ઇ્ફ્ાસ્્કચર સાથ ેિ્ી 
પ્રમ્તભાઓિે સારી ્તકરો

્તિેાં દ્ારા રમ્તગમ્તમાં મટહિાઓિી 
હરીફાઇ સનુિલચિ્ત કર્ામાં આ્ી. િાિા 
અિે પાયાિા સ્તરે છરોકરીઓ માટે અિગથી 
‘સપરોટ્ણસ મીટ’િી શરૂઆ્ત

જમમ-ુકાશમીરમાં ખેિરો ઇશ્્ડયા વ્ટિર 
ગમેસનંુ પ્રથમ ્ાર આયરોજિ કર્ામાં આવ્ંુ. 
કે્દ્રશાલસ્ત પ્રદેશરો માટે વ્ટિર ગમેસનું 
આયરોજિ િડાખમાં કર્ામાં આવ્ંુ હ્ુ.ં

14,595 

દેશમાં ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર

38 2672008
2014

2014
2020

ખેલાે ઇન્ડિયાથી પ્રતતભાઅાેમાં રમક
n 2021 સુધી ખેિરો ઇશ્્ડયા સુ્િ એ્ડ ્થુ ગમેસિી ત્ણ આવૃશ્તિ, 

ખેિરો ઇશ્્ડયા ્ુનિ્ર્સટી ગેમસિી એક આવૃશ્તિ અિે ખિેરો 
ઇશ્્ડયા વ્ટિર ગેમસિી બ ેઆવૃશ્તિનુ ંઆયરોજિ કર્ામાં આવ્ંુ.

n ્તિેાથી પ્રમ્તભાશાળી ્ુ્ ા ખેિાડીઓિ ેખેિરો ઇશ્્ડયા 
સ્રોિરશીપ્સ જી્ત્ાિી અિે અત્યાધુનિક રમ્તગમ્ત સંકુિરોમાં 
્તાિીમ મેળ્્ાિી ્તક મળી. સાધિરો, ભરોજિ અિે શશક્ષણ સહાય 
ઉપરાં્ત દર મટહિે રૂ. 1,000નંુ ભથ્ુ ંપણ આપ્ામાં આ્ે છે. n

ખેલાે ઇન્ડિયા અને નેશનલ ટેલેન્ટ સર્ચ
ભાિતમાં ખણૂ ેખૂણે અનકે પ્તતભાશાળી ખેલારીઓ છે, જમેન ેઆગળ આિિા માટે યોગય મચં નથી મળતો. જો કે ખલેો 
ઇબન્રયા યો્જનાએ સે્ ુતિીકે કામ કયુું છે. 2016માં લોંચ કિાયલેી આ યો્જના ભાિતમાં ગ્ાસ રૂટ લિેલથી પ્તતભાઓને 

બહાિ લાિિામાં અને તમેન ેઓસલક્્પકના પોરરયમ સુધી પહોંચારિામાં સૌથી મહતિની ભતૂમકા નનભાિી િહી છે. 

 યાજેના ખેલાે ઇન્ડિયા
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ગુરુકળ પરંપરાઅ ે‘સવ્ચજન 
હહતાય’ને અાત્મસાત કયુું હતું

ભાિતિના ઇમતિહાસમાં સંતિો અને ભક્તિ 
આંદોિંનનો મોટો ફાળો િહ્ો છે. સંતિો અને 
ભક્તિ આંદોિંને સવતિંત્તિા આંદોિંનનો 

પાયો નાખવામાં મહતવની ભૂમમકા નનભાવી હતિી. વતિ્ટમાન 
સમયમાં પણ તિેની અિંગ ભૂમમકા હોઈ શકે છે. એટિંાં માટે 
જ, 20 માચ્ટનાં િોજ અમદાવાદ સ્સ્તિ સવામમનાિાયણ ગુરુકુળ 
વવશ્વવવદ્ા પ્રમતિષ્ઠાનમ (એસજીવીપી) ગુરુકુળનાં ભાવ વંદના 
કાય્ટક્રમ પ્રસંગે સંબોધન કિતિા વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ 
કહંુ, “ગુરુકુળ પરિવાિ આઝાદીના અમતૃિ મહોત્સવ અને 
અમૃતિકાળમાં યોગદાન કિવા માટે આગળ આવી શકે છે. ” આ 
કાય્ટક્રમનું આયોજન શાસ્તીજી મહાિાજના જીવન પિ આધારિતિ 
‘શ્ી ધમ્ટજીવન ગાથા’ના છ ખંડોનાં વવમોચન માટે કિવામાં આવયુ ં
હતું. આ ઉપિાંતિ, વડાપ્રધાને ગુરુકુળ પરિવાિને કેમમકિંથી થતિાં 
નુકસાનથી ધિતિી માતિાની િક્ષા માટે પ્રાકૃમતિક ખતેિીને પ્રોત્સાહહતિ 
કિવા આહવાન કયુું કાિણ કે ગુરુકુળ પરિવાિને વવનતંિી કિી 

કે તેિઓ પુર્જ શાસ્તીજી મહાિાજના ઉપદેશોનું પાિંન કિતિાં 
નવીનતિાપવૂ્ટક આઝાદીનો અમૃતિ મહોત્સવ મનાવે.

વડારિધાિ િરે્દ્ મોદીિા સંબોધિિા અંિ...
n ગુરૂદેવ શાસ્તીજી અને તિેમની એક સાધના હતિી, તિપસયા 

હતિી, સમાજ માટે સમપ્ટણ હતું. પૂર્જ માધવવપ્રયદાસ 
મહાિાજ ે આપણને ‘શ્ીધમ્ટજીવન ગાથા’ સવરૂપમાં પ્રેિક 
ગ્રંથ આપયો છે.

n ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ અને સબકા 
પ્રયાસ’ની પરિકલપના શાસ્તીજી મહાિાજ જવેી મહાન 
વયક્તિઓથી પ્રેરિતિ છે અને ‘સવ્ટજન હહતિાય, સવ્ટજન 
સુખાય’ની રફિંોસોફી પિ આધારિતિ છે. તેિમનું જીવન 
માત્ ઉપદેશાત્મક કે મેથડીકિં નહોતું, પણ શશસતિ અને 
તિપચિયમાથી સભિ હતું. તિેઓ કતિ્ટવયપથ પિ સતિતિ આપ્ું 
માગ્ટદશ્ટન કિતિા િહ્ા છે. n

પ્ાચીન ભાિતની ગુરુકુળ પિંપિાએ ‘સિ્ગ્જન 
હહતાય’ને આત્ાસાત કયુું હ્ું, કાિણ કે ગુરુકુળમાં 
તમામ િગ્ગના શશષયો હતા અને બધાં એક સાથે 
ભણતા હતા. આ પિંપિામાં તેનો ગૌિિશાળી 
ભૂતકાળ અને ભવય ભવિષયના બી્જ સમાયેલા છે. 
ગુરુકુળ પિંપિા સામાન્ય નાગરિકોને પણ ધાર્મક, 
સાંસ્પૃતતક અને સામાસજક પ્ેિણા પિૂી પારે છે અને 
દેશને પ્ગતતની સાથે આત્નનભ્ગિતાનાં માગષે લઈ 
્જઈ િહી છે...

રાષ્ટ્ર શ્ી િમ્ચજીવન ગાથાનું તવમાેરન

ધરતી માતાનો કો વમકલના બાોઝમાંથી મુક્તિ આપાવાો, તમારો તાં ગાૌશાળા પણ છો . આનો 
પ્રાકૃવતક ખોતીની જો પ્ધવત છો , તો ગુરકુળમાં શીખવાડવામાં આાવી છો . ગરુકુળમાંથી ગામ 
જવ, ગામડો-ગામડો જઇનો દરોક ખોડૂતનો શીખવાડાો. ફહટથિલાઇઝર, કો વમકલ, દવાઆાોની 
જરૂર નથી. હંુ માનું છંુ કો  આા ગુજરાત આનો દોશની માોટી સોવા હશો આનો શાસ્તીજી 
મહારાજનો સાચી શ્ર્ધાજંલી હશો. -નરોન્દ્ર માોદી, વડાપ્રધાન
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ભારતની અાઝાદી માટે જ્ારે સંકડાે 
વીરાેઅે પ્રાણાનેી અાહયૂ તત અાપી 

ભાિતને મળેલી આઝાદી માત્ર એક રદિસ કે એક વયક્તના સઘંર્્ગનુ ંપરિણામ નથી. િર્ષો સધુી અસખં્ 
લરિૈયાઓનાં સંઘર્્ગનુ ં પરિણામ હ્ુ.ં આશિે 200 િર્ષોની ગુલામી દિતમયાન અનકે પ્સગંો બન્યાં, 
જ્ાિે અગેં્જી શાસન સામે બળિાનુ ંબયગુલ ફંૂકિામાં આવયુ.ં અગેં્જોએ અત્ાચાિ દ્ાિા તેન ેદબાિિાનો 
પ્યાસ કયષો અન ેસખં્ાબધં સનેાનીઓએ પોતાના પ્ાણોનંુ બસલદાન આપવુ ંપડ્ુ.ં ભાિતની આઝાદીના 
ઇતતહાસમાં મણણપુિમાં ખોંગજોમ અન ેઓરરશાના ક્યોંઝિ આિા સઘંર્્ગનાં સાક્ષી છે....

િા ષટ્ર  માટે જ ે બજિંદાન આપે છે, તેિમને અમિતવ 
પ્રાપતિ થાય છે. તેિઓ પ્રેિણાના પુષપ બનીને પેઢી 
દિ પેઢી પોતિાની સુગંધ પ્રસાિતિા િહે છે. ભાિતિને 

ગુિંામીના સમયગાળામાં ત્ણ પ્રવાહોના સંયુ્તિ પ્રયાસોથી 
આઝાદી મળી હતિી. એક પ્રવાહ હતિો ક્રાંમતિનો, બીજો પ્રવાહ 
હતિો સત્ાગ્રહનો અને ત્ીજો પ્રવાહ હતિો જાગૃમતિનો. ત્ણેય 

પ્રવાહ મતિિંગાના ત્ણ િંગોમાં વહેતિા િહ્ા છે. 23 માચ્ટનાં 
િોજ શહીદ રદવસ પ્રસંગે વવક્ટોરિયા મેમોરિયિં હોિંમાં 
બબપિંોબી ભાિતિ ગેિેંિી (જૂઓ બોક્)નું ઉદઘાટન કિતિા 
વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ તિેનો ઉલિંખે કિતિા જણાવયું હતું, 
“આપણા મતિિંગામાં કેસરિયો િંગ ક્રાંમતિના પ્રવાહનું પ્રતિીક છે. 
સફેદ િંગ સત્ાગ્રહ અને અહહસાનાં પ્રવાહનું પ્રતિીક છે, િંીિંો 

ખાંગજાેમનું અંગલાે-મણણપુર યુ્િ અને કાંઝરનાે બળવાે

્ડાપ્રધાિનું સંપૂણ્ણ 
સંબરોધિ સાંભળ્ા માટે 
QR કરોડ સે્િ કરરો

અમકૃત મહાેત્વરાષ્ટ્ર 
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િંગ િચનાત્મક પ્રવનૃત્તનો પ્રવાહ અને મતિિંગાની અંદિ વાદળી 
ચક્રોમાં સાંસૃ્મતિક ચતેિનાના પ્રતિીક તિિીકે જોઉં છંુ. આજ,ે 
મતિિંગાના ત્ણ િંગોમાં નવા ભાિતિનાં ભવવષયને પણ જોઈ િહ્ો 
છંુ. કેસરિયો િંગ હવે આપણને ફિજ અને િાષટ્ર ીય સિંામતિીની 
પ્રેિણા આપે છે. સફેદ િંગ હવે ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, 
સબકા વવશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ'નો પયમાય છે. િંીિંો િંગ 
આજ ેપયમાવિણની સિંામતિી માટે, અક્ષય ઊજા્ટ માટે ભાિતિનાં 
મોટાં િંક્ષોનું પ્રતિીક છે. અને મતિિંગાનું વાદળી ચક્ર આજ ેબલુ 
ઇકોનોમીનો પયમાય છે. ” 18 માચ્ટનાં િોજ મિંયાિંમ દૈનનક 
માતૃભૂમમનાં શતિાબ્ી વષ્ટ સમાિોહ (જૂઓ બોક્)નું ઉદઘાટન 
કિતિાં વડાપ્રધાન નિે્દ્ મોદીએ ફિી એક વાિ આઝાદીનાં 
બજિંદાનીઓનાં સંઘષ્ટ પિ કહંુ, “સવિાર્જ માટે સવતિંત્તિા 
સગં્રામ દિમમયાન અમને અમાિાં જીવનનું બજિંદાન આપવાની 
તિક ન મળી. જો કે, આ અમૃતિ કાળ આપણને એક મજબૂતિ, 
વવક્ક્તિ અને સમાવેશી ભાિતિ બનાવવાની રદશામાં કામ 

કિવાની તિક પૂિી પાડી િહ્ો છે. કોઇ પણ દેશનાં વવકાસ માટે 
સાિી નીમતિ બનાવવી એક પાસું છે.” આનાથી સાબબતિ થાય 
છે કે આગામી વષ્યોમાં એક સારંુ િાષટ્ર  બનાવવા માટે ઘ્ું 
બધું છે, જ ે આઝાદીના અમૃતિ મહોત્સવને ધયાનમાં િાખીને 
કિી શકાય તિેમ છે. સવતિંત્તિા સંગ્રામની ઓછી ચચમાસપદ 
ઘટનાઓ અને ગુમનામ સવતિંત્તિા સેનાનીઓની ચચમાને આગળ 
વધાિવામાં મીરડયા મોટંુ માધયમ બની શકે તિેમ છે. આ જ િીતિે, 
દિેક ગામમાં સવતિંત્તિા આંદોિંન સાથે સંકળાયિેંા સ્ળો છે, જ ે
અંગે વધુ માહહતિી નથી. આપણે આ સ્ળોને હાઇિંાઇટ કિીને 
અને િંોકોને ત્ાં જવા માટે પ્રોત્સાહહતિ કિી શકીએ તિેમ છીએ.

આઝાદીિા અમૃત મહોત્સવમાં આ અંકમાં વાંચો એવા 
બે સંઘર્િી કહાિી, જિેે ઇતતહાસિા પાિામાં મળવું જોઇતું 
હતું તેવું સ્થાિ િ મળી િકું. જો કે આ ઘટિાઓએ અંગે્જી 
સામ્ાજ્િે હલાવવાનું કામ કયુું. મણણપુરિા ખોંગજોમ અિે 
ઓરડિાિા ક્યોંઝરમાં થ્ેલા સવતંત્તા સંગ્ામિી કહાિી...

બબપિરોબી ભાર્ત ગિેેરી પલચિમ બંગાળિી સમધૃ્ધ સાંસૃ્મ્તક 
અિે ઐમ્તહાલસક ્ારસાિ ેજાળ્્ાનુ ંઅિ ે્ેતિે સુદંર બિા્્ાિી 
સરકારિી પ્રમ્તબધ્ધ્તાનુ ંપ્રમાણ છે. આ ગેિરેીમાં સ્્તતં્્તા 
સંગ્રમમાં ક્રાંમ્તકારીઓનુ ંયરોગદાિ અિે સામ્ાજ્્ાદી શાસિ 
સામ ે્ેતમિાં સશસ્ત્ર પ્રમ્તકારિ ેપ્રદર્શ્ત કર્ામાં આવ્ંુ છે. આ 
િ્ી ગિેેરીિરો હે્ ુ1947 સુધીિી ઘટિાઓિ ેસ ્્ણગ્રાહી રી્ત ે
રજૂ કર્ાિરો અિે ક્રાંમ્તકારીઓિી મહત્પૂણ્ણ ભમૂમકાિે રજૂ 
કર્ાિરો છે. બબપિરોબી ભાર્ત ગિેરેી એ રાજકીય અિે બૌધ્ધ્ધક 
પૃષઠભૂમમિ ેદશમા્ે છે જિણે ેક્રાંમ્તકારી આદંરોિિિ ેગમ્ત આપી. 
્તમેાં ક્રાંમ્તકારી આદંરોિિિી શરૂઆ્ત, ક્રાંમ્તકારીઓ દ્ારા 
મહત્પૂણ્ણ સગંઠિરોિી રચિા, આદંરોિિિાં પ્રસાર ્ગરેેિ ેપ્રદર્શ્ત 
કર્ામાં આવયાં છે.

તવટિાેહરયા મેમાેહરયલ હાેલમાં જાેઇ 
શકાશે સબપાેબી ભારત ગેલેરી

મહાત્મા ગાંિીના અાદશાવેથી પ્રેરાઇને 
'માતકૃભયૂતમ' નાે જન્મ થયાે હતાે
ભાર્તિા સ્્તંત્્તા સંગ્રામિે મજબ્ૂત કર્ા માટે અિે મહાત્મા 
ગાંધીિા આદશયોથી પ્રેરાઇિે 18 માચ્ણ, 1923િાં રરોજ મા્ૃભૂમમ 
અખબારિરો જન્મ થયરો હ્તરો. આપણે ઇમ્તહાસ પર િજર િાખીએ 
્તરો અિેક મહાિ વયકક્ત કરોઇિે કરોઇ અખબાર સાથે જોડાયેિાં 
હ્તા. િરોકમાન્ મ્તળકે 'કેસરી' અિે 'મહરઅટ્ા'નું સુકાિ સંભાળ્ું 
હ્ું, ્તરો ગરોપાિકૃષણ ગરોખિે 'ટહ્ત્ાદ' સાથે સંકળાયેિા હ્તા. 
સ્ામી વ્્ેકાિંદિરો સંબંધ 'પ્રબુધ્ધ ભાર્ત' સાથે હ્તરો, અિે 
મહાત્મા ગાંધી 'યંગ ઇશ્્ડયા', 'િ્જી્િ' અિે 'હરરજિ' સાથે 
સંકળાયિે રહ્ા હ્તા. કેરળથી પ્રકાશશ્ત મિયાિમ દૈનિક 
મા્ૃભૂમમિી થિાપિા કેપી કેશ્ મેિિે કરી હ્તી, જિઓે અંગ્રજેી 
વ્રધ્ધ ભાર્તીય સ્્તંત્્તા સંગ્રામિા સરક્રય સ્યંસે્ ક હ્તા.

અમકૃત મહાેત્વરાષ્ટ્ર 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-30 એપ્રિલ, 2022 43

સ્વતંત્તા સેનાનીઅાે મણણપુરના ખાંગજાેમમાં 
સબ્રહટશ સામ્ાજ્ સામે મજબયૂતીથી લડ્ા

ખાંગજાેમ યુ્િ સ્ારક 
પહરસર 
ખોંગજોમ ્ુધ્ધ સ્ારક પરરસર મણણપુરિા 
થૌબિ લજિલિાિા ખોંગજોમમાં આ્ેલું છે. 
સ્ારક પરરસરનું નિમમાણ એ ્ીર મણણપુરી 
સૈનિકરોિે શ્ધ્ધાંજલિ ્તરીકે કર્ામાં આવ્ું 
હ્ું, જિમેણે 1891િાં એગંિરો મણણપુરી ્ુધ્ધમાં 
અંગ્રેજો સામે િડાઈ િડી હ્તી. ખોંગજોમ રદ્સ 
દર ્ર્ગે 23 એવપ્રિિાં રરોજ મિા્્ામાં આ્ે છે 
અિે આ ્ર્ગે ્તેિી 131મી ્રસી છે.

ખોં
ગજોમ, પૂવ્યોત્તિ િાર્જ મણણપિુની એવી જગયા છે, 
ર્જાં એક સશસ્ત બળવાએ અગં્રજેી શાસનની ઉંઘ 
હિામ કિી દીધી હતિી. 1981માં થયલંુે એગંિંો-મણણપિુ 

યધુ્ધ દેશનાં ઇમતિહાસની સૌથી મહતવપૂણ્ટ ઘટનાઓમાંની એક છે. 
બબ્હટશસ્ટના સામ્ાર્જવાદ વવરુધ્ધ થયિેંા યધુ્ધમાં મણણપિુનાં 
નાનામાં નાના િાર્જનાં અનેક િંોકો અંગ્રજેોના શક્તિશાળી સામ્ાર્જ 
સામ ેિંડાઈ િંડ્ા અને પોતિાની માતૃભમૂમની ગરિમા, સન્ાન અને 
સાવ્ટભૌમતવન ેબચાવવા માટે પોતિાનાં પ્રાણોનંુ બજિંદાન આપી દીધંુ. 
એ જમાનામાં કહેવામાં આવતંુ હતંુ કે, ‘બબ્હટશ સામ્ાર્જનો સુિજ 
ક્ાિેય ડૂબતિો નથી. ' એ સમય ેમણણપુિ જવંુે નાનંુ િાર્જ અગં્રજેો 
સામ ેિંડે તિનેો અથ્ટ માત્ અને માત્ હાિ હતિો. તિમે છતિાં, મણણપિુી 
યોદ્ાઓ હાિ ન માન્યા. બબ્હટશ સિકાિ પ્રાિંભથી જ મણણપિુને 
પોતિાના નનયતં્ણમાં િાખવા માંગતિી હતિી, પણ એ શક્ નહોતંુ 
બનતુ.ં અગં્રજેોએ 22 માચ્ટ, 1890નાં િોજ 400 ગોિખા સનૈનકોને 
મણણપુિ મોકિંી આપયા અને 24 માચ્ટ, 1891માં મણણપુિનાં મહિં 
કાંગિંા પિ હૂમિંો કિી દીધો.

અગં્રજેોના આ અન્યાયપૂણ્ટ અભભગમને કાિણે અનેક િંોકો 
માયમા ગયા અન ેમણણપુિી અને બબ્હટશ સેના વચ્ ેસશસ્ત સઘંષ્ટ 
શરૂ થઈ ગયો. અંગ્રજેી સેના પાસે આધુનનક શસ્તો અને બોંબ હતિા, 
તિો મણણપિુી સનેા પાસે માત્ પિંપિાગતિ ભાિંા અને તિિંવાિો હતિી. 
તેિમ છતિાં, મણણપુિી સેનાએ અગં્રજેોને ટક્કિ આપી. યધુ્ધનાં પ્રથમ 
તિબક્કામાં અગં્રજેોએ આત્મસમપ્ટણ કિી દીધુ ં હતંુ, પણ બીજા 
તિબક્કામાં અગેં્રજોએ મણણપુિ પિ ત્ણ રદશામાંથી હંૂમિંો કય્યો. 
મણણપુિી સનેાએ ભાિે વીિતિા સાથે િંડાઈ િંડી, પણ 23 એવપ્રિં, 
1891નાં િોજ ખોંગજોમમાં તિનેે હાિનો સામનો કિવો પડ્ો અને 
અનકે બહાદુિ યોધ્ધા આ યધુ્ધમાં શહીદ થઈ ગયા. આ િંડાઈને 
ભાિતિના સવતંિત્તિા સંગ્રામના ઇમતિહાસમાં સૌથી ભીષણ યધુ્ધોમાંનુ ં
એક માનવામાં આવ ેછે. આ યધુ્ધ મણણપિુની ખોંગજોમની ખેબા 
ટેકિીઓ પિ િંડવામાં આવયંુ હતંુ અને તિથેી આ રદવસને ખોંગજોમ 
રદવસનાં નામ ેઓળખવામાં આવ ેછે. 27 એવપ્રિં, 1891નાં િોજ યુધ્ધ 
પરંૂુ થયુ ંતેિ પછી મણણપિુ પિ અગેં્રજોનંુ સંપણૂ્ટ નનયતં્ણ થયુ.ં યધુ્ધ 
બાદ બબ્હટશ સિકાિે અનેક િંોકો સામે કેસ ચિંાવીને તેિમન ેફાંસીની 
સજા આપી. 13 ઓગટિ, 1891નાં િોજ િાજકુમાિ હટકે્દ્જીતિ સાથે 
ચાિ અન્ય િંોકોને ફાંસી પિ િંટકાવી દેવામાં આવયા, ર્જાિે કુિંચંદ્ 
અન ેઅન્ય 22 જણને આંદામાન નદ્પ સમૂહ મોકિંી દેવામાં આવયા. 
કહેવાય છે કે મણણપુિી સેના અને સ્ાનનક િંોકોની વીિતિા અન ે
બહાદુિી જોઇન ેઅગં્રજેો નવાઇ પામયા હતિા. મણણપિુના ખોંગજોમમાં 

બહાદુિ સનૈનકોએ એટિંાં માટે પોતિાનાં પ્રાણોની આહૂમતિ આપી 
હતિી, જથેી આવનાિી પેઢીઓ આઝાદીની હવામાં શ્વાસ િંઈ શકે. 
ભાિતિીય િાર્જોને બબ્હટશ સામ્ાર્જમાં જોડવાનુ ં કામ 1757નાં 
પિંાસીનાં યુધ્ધ સાથે શરૂ થયુ ંહતુ ંઅને ખોંગજોમનાં યધુ્ધ સાથે પૂરંુ 
થયુ ંહતંુ. આ યધુ્ધ બાદ ભાિતિીય ઉપખંડમાં બબ્હટશ સામ્ાર્જનાં 
કબ્જામાં આવનારંુ મણણપુિ અમંતિમ િાર્જ હતંુ. આ યધુ્ધન ે1891નાં 
એગંિંો-મણણપિુ યધુ્ધ તિિીકે ઓળખવામાં આવ ે છે. તિત્ાિંીન 
િાષટ્રપમતિ પ્રણવ મુખજી્ટએ 23 એવપ્રિં, 2016નાં િોજ મણણપુિના 
ખોંગજોમમાં ખોંગજોમ યધુ્ધ સ્માિકનંુ ઉદઘાટન કયુું હતુ.ં ખોંગજોમ 
સ્માિક સ્ળ માત્ મણણપિુ જ નહીં, બીજંા િાર્જોનાં િંોકો માટે પણ 
તિીથ્ટ સ્માિક સમાન બની ગયુ ંછે.

અમકૃત મહાેત્વરાષ્ટ્ર 
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કાંઝરમાં ભુઇયાં અને જુઅાંગ અાહદવાસીઅાેના 
બળવાઅે અંગે્જાેની ઊંઘ ઉડાડી મયૂકી હતી

કાંઝરના સંગ્ામની 
નનશાની
ઓરડશામાં ્તત્ાિીિ ક્ોંઝર સે્ટિરો શાહી 
મહેિ, જ્ાંથી આ બળ્ાિી શરૂઆ્ત થઈ 
અિે ભૂઇયાં આરદ્ાસી સમાજિા િરોકરોએ રત્ા 
િાયકિાં િે્ૃત્માં શસ્ત્રરો ઉપાડ્ા. બળ્ાનું 
પરરણામ ભિે અંગ્રેજોિી ્તરફેણમા ગ્ું હરોય, 
પણ આ આંદરોિિિી અસર માત્ ઓરડશા જ 
િહીં, સમગ્ર દેશ પર પડી

ઓ
રડશાના ક્ોંઝિમાં થયેિંા બળવાએ અંગ્રજે શાસનને 
જોિદાિ ટક્કિ આપી હતિી. બનંુ્ એવુ ં કે, અગં્રજે 
સિકાિે ક્ોંઝિના ભઇૂયાં અને જુઆંગ િંોકોની 

ઇચ્છા અન ે િીમતિ રિવાજો વવરુધ્ધ એક નવા િાજાના ગાદી પિ 
બસેાડી દીધા. અગં્રજેો એ િાજા માિફતેિ શાસન કિવા માંગતિા હતિા, 
જમેન ેસ્ાનનક િંોકો પસંદ નહોતિા કિતિા. નવા િાજા જનતિાન ેબદિં ે
અગં્રજેોનાં હહતિમાં કામ કિી િહ્ા હતિા. િાજાએ ગાદી સંભાળતિા જ 
મન ફાવે તેિમ કિ વસૂિંવાનંુ શરૂ કિી દીધુ.ં અંગે્રજો અને નવા િાજાના 
શોષણ વવરુધ્ધ 21 એવપ્રિં, 1868નાં િોજ િત્ા અને નંદા નાઇકનાં 
નતેતૃવમાં જુઆગં અને ભઇૂયાં િંોકોએ શસ્ત ઉ્ઠાવીન ે બળવો 
પોકાય્યો. અગેં્રજો સામે ક્ોંઝિમાં થયિેંા આંદોિંનનંુ નેતતૃવ િત્ા 
નાયકે કયુું હતુ.ં તિમેનો જન્ 1820માં ક્ોંઝિ જજલિંાનાં તિાિપિુ 
ગામમાં થયો હતિો. િત્ા નાયક અને ધિણીધિ નાયક ભઇૂયાં 
આરદવાસી સમાજમાંથી આવતિા હતિા અને આ આંદોિંનમાં નદં 
નાયક, નદં પ્રધાન, બાબ ુનાયક અને દસિથી કંુવિ, પાદુ નાયક જવેા 
િંોકોએ તિમેને સાથ આપયો હતિો. આ બળવો અંગે્રજી શાસન અન ે
સ્ાનનક િાજાના અત્ાચાિ અને અન્યાય વવરુધ્ધ હતિો.

બળવાખોિોએ ક્ોંઝિ બજાિને લંૂટંુ અ 28 એવપ્રિં, 
1868નાં િોજ મહેિંમાં ઘુસીને િાજાના રદવાન સહહતિ તેિનાં 100 
જસપાહીઓ અન ે સમથ્ટકોનંુ અપહિણ કયુું. એ પછી, અગં્રજેી 
શાસન ે આદંોિંનન ે કચડી નાંખવાનો નનણ્ટય િંીધો અન ે 7 મ,ે 
1868નાં િોજ લસહભમૂના ડેપયટુી ગવન્ટિ ડોક્ટિ ડબલ્ ુહાઇસના 
નતેવૃમાં સનેાની એક ટીમ ક્ોંઝિ પહોંચી. ત્ાં પહોંચતિાની સાથે 
જ સનેાએ આરદવાસીઓ પિ હૂમિંો કિી દીધો. આનાથી આંદોિંન 
ઉગ્ર થયુ.ં એ પછી, િત્ા નાયકના નેતૃતવમાં આંદોિંનકાિીઓએ 
રદવાનની હત્ા કિી દીધી. હાઇસ આ પિાજયને સહન ન કિી 
શક્ા અન ે તેિમણે આ ઘટનાને પ્રમતિષ્ઠાનો સવાિં બનાવી દીધો. 
અગં્રજેોએ આરદવાસીઓનાં ઘિોમાં આગ િંગાવવાનો આદેશ 
આપયો અન ેકાય્ટવાહી શરૂ કિી. હાઇસે ફિમાન જાિી કિતિા કહંુ, 
“તિમે િંોકો આત્મસમપ્ટણ કિો, નહીંતિિ તિો બધાંને માિી નાખવામાં 
આવશે.” પણ આંદોિંનકાિીઓએ આ ફિમાનની અવગણના 
કિી અન ે ચાઇબાસા અને ક્ોંઝિ વચ્નેાં િોડ સંપક્ટ ન ે કાપી 
નાખ્યો. એવામાં અગેં્રજોએ છોટા નાગપિુથી કમમશનિ કન્ટિં ઇ ટી 
ડાલ્નન ેક્ોંઝિ મોકલ્યા, પણ જૂન મહહનામાં ગિમી અન ેપવ્ટતિીય 
વવસતિાિન ેકાિણ ેતેિઓ આંદોિંન સ્ળ સુધી ન પહોંચી શક્ા. આ 
સ્સ્મતિમાં, અગં્રજેોએ પડોશી િાર્જોના િાજાઓ અને મોટી સનેાની 
મદદથી આ બળવાને દબાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કિી દીધો. પડોશી 

િાર્જ બણાઇ, મયિૂભજં, પાિંિંહડા અન ે ઢેંકાનાિંથી સનેાઓ 
મોકિંવાની પ્રરક્રયા શરૂ કિવામાં આવી. કટકથી કમમશનિ ટી ઇ 
િમેંસાને ક્ોંઝિ મોકિંાવમાં આવયા, જમેણે આદંોિંનકાિીઓન ે
આત્મસમપ્ટણ કિવાનુ ંકહંુ, પણ િત્ા નાયકે સમપ્ટણ નહીં કિીન ેઅતંિ 
સધુી િંડવાનો નનણ્ટય િંીધો. બાદમાં, ભઇૂયાં સમુદાયન ેબચાવવા 
માટે િત્ા નાયક અન ેનદં નાયક બનંએે સમપ્ટણ કિી દીધંુ. અગં્રજેોએ 
બનંનેે ફાંસી આપી. આંદોિંનકાિીઓનુ ં સમથ્ટન અન ે સહયોગ 
કિનાિ િાણી વવષ્વુપ્રયા દેવીન ેપણ અગં્રજેોએ જિેંમાં પિૂી દીધાં. 
બાદમાં ધિણીધિ નાયકે આ આદંોિંનન ે નવી ધાિ આપી, જમેનાં 
નામ ેઆજ ેપણ ક્ોંઝિમાં એક કોિંજે છે. આ આદંોિંનની અસિ 
એટિંી વયાપક હતિી કે તેિની અસિ સમગ્ર દેશમાં જોવા મળી. n

અમકૃત મહાેત્વરાષ્ટ્ર 
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અાયુષ્યમાન ભારત હદવસ (30 અેપ્પ્રલ)

1લાખ

17,86,97,235 
આયુષયમાન કાર્ગ  ઇશયુ થઈ ચૂક્યા છે યો્જના શરૂ 

થયાથી 21 માચ્ગ, 2022 સુધી

પહેલું સુખ તેપહેલું સુખ તે
જાતે નયા્ચજાતે નયા્ચ

આયુષયમાન ભાિત આિોગય 
અને કલ્ાણ કેન્દ્રોની સ્ાપના 

કિિામાં આિી છે, જ્ાં 
ટેસલકનસલે્શન દ્ાિા તમે 
નનષણાતો સાથે સીધો સંપક્ગ  
કિી શકો છો.

ગિીબો માટે આિોગય કલ્ાણને 
પ્ોત્ાહન આપિા અને તેમને આિોગય 
િીમાનો બેિરો લાભ આપિાના હે્ુથી 
2018માં પ્ધાનમંત્રી ્જન આિોગય-
આયુષયમાન ભાિત યો્જનાની 
શરૂઆત કિિામાં આિી હતી. વિશ્વની 
આ સૌથી મોટી આિોગય િીમા 
યો્જનાનાં આ બે લક્ષ્યાંક સસધ્ કિિા 
માટે દેશ દિ િર્ષે 30 એવપ્લનાં િો્જ 
આયુષયમાન ભાિત રદિસ મનાિે છે. 
આ યો્જના અંતગ્ગત સામાસજક-આર્થક 
જાતત િસતત ગણતિીનાં રેટા બેઝનાં 
આધાિે દેશનાં અંતરિયાળ વિસતાિોમાં 
સસતી મેરરકલ સાિિાિને પ્ોત્ાહન 
આપિામાં આવયું છે, તો 50 કિોરથી 
િધુ લોકોને પાંચ લાખ રૂવપયા સુધીનો 
મફત આિોગય િીમો આપિાનાં લક્ષ્ય 
સાથે સિકાિ આગળ િધી િહી છે.

આાપણા દોશમાં દાયકાઆાોથી કરાોડાો ગરીબ નાગહરક આો ચચિંતામાં 
ડૂબીનો જીવન વવતત કર રહા હતા કો  જો તોઆાો ભબમાર પડી જય 

તાો શું થશો? ભબમારીની સારવાર કાં કરાવશો આથવા પહરવાર 
માટો ભાોજનની ચચિંતા કરશો. દોશનાં આા ગરીબ આનો મધ્મવગટીય 
લાોકાોની સારવારમાં આા યાોજનાઆો મહત્વની ભૂવમકા ભજવી છો . 
હવો આાયુષ્યમાન ભારત હડનજટલ વમશનના હડનજટલ પ્ોટફાોમ્ભ 

પર પણ તોનું વવસતરણ કરવામાં આાવંુ છો .
-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રિાન  
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3,11,27,750 
લોકો હોસસપટલોમાં 

ભતશી થઈને આ યો્જના 
અંતગ્ગત આિોગયનો 
લાભ લઈ ચકૂ્યા છે
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