
ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 ઓગસ્ટ, 2022 1

રાષ્ટ્રપતિ િરીકે દ્રૌપદી મુમુમુની પસંદગી માત્ર મહિલા સશક્િકરણ જ નિીં, નારીના 
નેતૃત્વમાં ભારિની વ્વકાસ યાત્રા અને ‘સબકા સાથ, સબકા વ્વકાસ, સબકા વ્વશ્ાસ 

અને સબકા પ્રયાસ’નું પ્રિીક અને ન્વા ભારિના સંકલપનું ઉમદા દ્ષ્ટાંિ પણ છે.

‘પ્રતીક’‘પ્રતીક’
નવા ભારતનાં નેતૃત્વનું

સબકા પ્રયાસ - સબકા કત્તવ્ય
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n  આત્મનનભમુર રમકડાં ક્તે્રરઃ આજ ેઆપણા રમકડાં ઉદ્યોગે જ ેસફળતા હાંસલ કરી છે, તેની કયોઇએ કલપના પણ નહીં કરી હયોય. પહેલાં 
રૂ. 3,000 કરયોડનાં રમકડાં વિદેશથી આિતા હતા, જયારે આજ ેભારતે વિદેશયોમાં 2600 કરયોડ રૂવપયાનાં રમકડાંની નનકાસ કરી છે. 
આિયો, આપણ ેસૌ મળીન ેભારતીય રમકડાંન ેવિશ્વભરમાં િધુ લયોકવરિય બનાિીએ.

n  શમૂી ્ટોય્ઝ નામનંુ સ્ા્ટમુઅપરઃ બેંગલરુુમાં શૂમી ટયોય્ઝ નામનુ ંસ્ાટ્ટઅપ પયયાિરણ અનકુુળ રમકડાં પર ધયાન કેન્દ્રીત કરી રહુ ંછે. 
ગજુરાતમાં આર્કડ્ઝ કંપની એઆર આધારરત ફલશે કાડ્ટ  અને એઆર આધારરત સ્યોરી બુક બનાિી રહી છે. પણેૂ સ્થિત કંપની 
ફનિેન્શન લર્નગ રમકડાં અન ેઉખાણા દ્ારા બાળકયોમાં વિજ્ાન, ટેકનયોલયોજી અન ેગણણત રિત્ ેરસ જગાિિાનુ ંકામ કરે છે.

n  રમિગમિમાં ભારિીય ગરૌર્વરઃ આજ ેઆપણા યુિાનયો દેશનાં દરેક ક્તે્રમાં ગૌરિ અપાિી રહ્ા છે. પીિી સસધએુ સસગાપરુ ઓપનનયો 
રિથમ ખખતાબ જીત્યો. નીરજ ચયોપડાએ િરડ્ટ  એથલેટટક્સ ચમે્પયનશીપ્સમાં દેશન ેસસલિર મડેલ અપાવયયો. આયલલેન્ડ પેરા બડેમમન્ટન 
ઇન્ટરનશેનલમાં આપણા ખલેાડીઓએ 11 ચંદ્ક મળેવયા. એથલીટ સરુજ ે32 િર્ટના લાંબા સમયગાળા બાદ કુશતીનયો સિુણ્ટચદં્ક 
જીતીન ેગ્ીકયો-રયોમન સપધયામાં બધાંન ેચોંકાિી દીધા.

n  ભારિીય મળેાનુ ંમિત્વરઃ ભારતમાં મળેાનુ ંસાંસ્કૃમતક મહતિ છે. તમે ટહમાચલ ફરિા જઇ રહ્ા હયોિ તયો ચબંાનયો મમજર મળેયો ચયોક્કસ 
જોજો. તલેગંાણામાં સરલમમા જાત્રા મેળયો બે આરદિાસી મટહલાઓ-સમક્કા અન ેસરલમમાની યાદમાં મનાિિામાં આિે છે. આ મેળાને 
તલેગંાણાનયો મહાકંુભ કહેિામાં આિ ેછે. આધં્રરિદેશમાં મરરદમમા મળેયો, રાજથિાનમાં સસયાિાનયો મેળયો, છત્ીસગઢના નારાયણપરુનયો 
માિલી મળેયો, ગજુરાતમાં તરણતેર અન ેમાધિપુર જિેા અનેક મળેા જાણીતા છે.

n  આયષુ પર આશારઃ આયરુ ચીજોની નનકાસમાં વિક્રમ િધારયો નોંધાયયો છે અને આ ક્તે્રમાં અનકે નિા સ્ાટ્ટઅપ આિી રહ્ા છે. 
તાજતેરમાં જ િૈશ્શ્વક આયરુ રયોકાણ અન ેઇનયોિેશન ખશખર સમેંલન યયોજિામાં આવયુ ંહતુ ંજ્ાં લગભગ 10,000 કરયોડ રૂવપયાનાં 
રયોકાણની દરખાસતયો મળી હતી. મહામારી દરમમયાન ઔરધીય છયોડ પર રરસચ્ટમાં પણ િધારયો થયયો હતયો.

n  અમિૃ મિોત્સ્વ બનંુ જનઆદંોલનરઃ દેશ માટે સિ્ટસિ ત્ાગ કરનાર શહીદ ઉધમસસહ અન ેઅન્ય સિતતં્રતા સનેાનીઓન ેશ્રધ્ાંજસલ. 
મઘેાલયમાં લયોકયોએ એક લયોકવરિય કાર્નિલ દ્ારા સિતતં્રતા સંગ્ામમાં યુ મતરયોતસસહના યયોગદાનન ેયાદ કયુું. કણયાટકમાં અમકૃતા 
ભારતી કન્નડાથથી નામના અનયોખા અભભયાન દ્ારા આ વિસતારના સિતતં્રતા સનેાનીઓન ેશ્રધ્ાંજસલ આપિામાં આિી.

n  આઝાદીની રેલગાડીરઃ દેશનાં 24 રાજ્યોમાં એિા 75 રેલિે સે્શનયોન ેઓળખી કાઢિામાં આવયા, જ્ાં સિતતં્રતા સગં્ામમાં તમેની 
ભૂમમકા અંગ ેજાગકૃમત િધારિા માટે નિી પહેલ-‘આઝાદીની રેલગાડી અન ેરેલિ ેસે્શન’ શરૂ કરિામાં આિી છે.

n  કિમુવય કાળરઃ આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિમાં થઈ રહેલાં આ તમામ આયયોજનયોનયો સૌથી મયોટયો સદેંશયો એ છે કે આપણ ેબધાં દેશિાસી 
પયોતાનાં કત્ટવયનુ ંસપૂંણ્ટ નનષ્ાથી પાલન કરીએ. તથેી જ આગામી 25 િર્ટનયો આ અમકૃતકળ દરેક દેશિાસી માટે કત્ટવય કાળ જિેયો જ 
છે. 

આાપણા યુવાનાે દેશને દરેક કે્ત્રમાં 
ગાૌરવ આપાવી રહ્ા છે.

મન કી બાત    માેદી 2.0 (38મી કડી, 31 જુલાઇ, 2022)

ભારિની આઝાદીના 75 ્વષમુ પૂરા થાય િે અગાઉ લોકવપ્રય ‘મન કી બાિ’ કાયમુક્રમમાં 
્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ ભારિમાં મેળાના સાંસૃ્તિક મિત્વનો ઉલલેખ કરીને દેશના જાણીિા 
મેળાની ્વાિ કરી િિી. િો રમકડાં ક્ેત્રમાં આત્મનનભમુરિા, િાજિેરમાં રમિમગમિ ક્ેત્ર ે
ભારિના ખેલાડીઓની સફળિા, આયુષમાં ન્વા સ્ા્ટમુઅપ્સ િથા અમિૃ મિોત્સ્વના જન 
આંદોલન જ્ેવા વ્વષયો પર ્વાિચીિ કરી િિી. પ્રસતુિ છે ‘મન કી બાિના’ અંશરઃ

  
મન કી બાિ સપૂંણમુ સાંભળ્વા મા્ેટ QR કોડ સે્ન કરો
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વવશ્વ ફોટોગ્રાફી દિવસ
વવશ્વ મરાિવતરા દિવસ

જમેણે રરાષટ્ર  મરાટે સવ્સવ 
કુરબરાિ કરુું

કવર સ્ટોરી આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિ િર્ટમાં આરદિાસી સમદુાયનાં રિથમ રાષટ્રપમતપદે દ્ૌપદી મમુુ્ટનયો 
વિજય સિ્ટ સમાજની રિગમતનાં લક્ષ્ય સાથ ેચાલી રહેલા નિા ભારતનુ ંદ્ષટાંત છે. | 20-36

મહરામરારી અિે લોકડરાઉિ 
િરમમયરાિ સરકરારિાં મરાિવ 

કલ્રાણ કરાયયોિી તસવીરી ઝલક 
16-19

આઝરાિીિરા અમૃત મહોત્સવમાં 
રરાષટ્ર  મરાટે સવ્સવ ન્ોછરાવર કરિરાર 

િરાયકોિી કહરાિી
48-51

સમરાચરાર સરાર |  6-7

સુશરાસિિરા ‘અટલ રત્ન’

ભરારતીય સેિરાઓમાં આત્મનિભ્રતરાનું લક્ષ્ય

ઉજ્જવળ ભરારત, ઉજ્જવળ ભવવષય

શશક્ષણ ક્ષેત્ે પુિષઃ મહરાશક્ત બિી રહેલું ભરારત

જમેણે ‘ઝાંસીવરાલી રરાિી’ કવવતરા લખી હતી

દફટ થરું રમતગમતનું તંત્

ભરારતિરા રુવરાિો વવશ્વનું વવકરાસ એન્જિ

સહકરારથી સમૃધ્ધિ

બીએસએિએલિે રૂ. 1.64 લરાખ કરોડિી ભેટ

સુગમતરાથી ન્રાય તરફ વધતું ભરારત

ભતૂપિુ્ટ િડારિધાન અટલબબહારી િાજપયેીની પણૂયમતથી પર વિશરે | 8-9

ભારત હિે સરંક્ણ ક્તે્રમાં ગ્ાહક નહીં પણ નનકાસકાર બનુ ં|  10-11

21મી સદી માટે તૈયાર થઈ રહેલી િીજ સસસ્મ | 12-13

રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમતનાં બ ેિર્ટ | 14-15

કલમને તલિાર બનાિનાર કિયયત્રી સભુદ્ાકુમારી ચૌહાણ | 37

રફટ ઇશ્ન્ડયાના ત્રણ િર્ટ, આં.રા. સપધયામાં ચમકતંુ ભારત | 38-42

અન્ના યુનનિર્સટીનયો 42મયો દીક્ાંત સમારયોહ  | 43

િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનયો ગુજરાત રિિાસ  | 44-45

કેબબનેટની બે્કમાં વિવિધ નનણ્ટયયો | 46-47

ઇઝ ઓફ જસ્સ્સ હિે સરકારની રિાથમમકતા |  52

જનતાનાં રાષ્ટ્રપતત દાૌપદી મમુુ્ત
આંદરના પાને...
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 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

મુખ્ય સંપરાિક
સતે્્દ્ર પ્રકરાશ,
મખુ્ય મહાનનદેશક,
રેિસ ઇન્યોમ્ટશન બયરુયો, નિી રદલ્ી

િરરષ્ સલાહકાર સપંાદક
સતંોરકુમરાર

િરરષ્ સહાયક સલાહકાર સંપાદક
વવભોર શમમા
સહાયક સલાહકાર સંપાદક
અશખલશે કુમરાર
ચિંિ કુમરાર ચૌધરી

ભારા સંપાદન
સમુીત કુમરાર (અગેં્જી), 
્જયપ્રકરાશ ગપુતરા (અગેં્જી),
અનિલ પટેલ (ગ્ુજરરાતી), 
િિીમ અહેમિ (ઉિ્ુ),
પોલમી રશક્ષત (બંગરાળી), 
હદરહર પડંરા (ઉદડયરા)

સીનનયર રડઝાઇનર
શયરામ શકંર મતવરારી
રવવ્દ્રકુમરાર શમમા
રડઝાઇનર
દિવયરા તલવરાર, અભય  ગપુતરા

13 ભાષામાં ઉપલબ્ધ ન્યૂ 
ઇન્ડિયા સમાચાર વાંચવા માટે 
ક્લિક કરાે

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચારના જયૂ ના 
આંક વાંચવા માટે ક્લિક કરાે

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

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

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર આંગે સતત આપડેટ 
મેળવવા ફાેલાે કરાેઃ- @NISPIBIndia



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 ઓગસ્ટ, 2022 2

સાદર નમસ્ાર!

આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિ િર્ટના આ પાિન રિસંગે ‘નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચાર’ પણ આપના સનેહ અને સૂચનયો 
સાથે આગળ િધતા ત્રીજા િર્ટમાં રિિેશી ચૂકું છે. 16-31 ઓગસ્, 2020નાં અંક સાથે અમે િાચકયો સમક્ 
આવયા હતા. ત્ારે એ કલપના પણ ન હતી કે આ નાનકડયો રિયત્ન, નિા ભારતનયો સંકલપ બની જશે અને 
આપ તેનાં સારથી. આ અંક માત્ર એક મેગેઝીન નહીં પણ રાષટ્રના સામાસજક પરરિત્ટનું પણ ઉદાહરણ બની 
રહું છે. સામાસજક ક્રાંમત અને નિા ભારતના સંકલપયોનું એનાથી મયોટંુ દ્ષટાંત બીજુ ંન હયોઈ શકે કે દેશના 
સિવોચ્ચ બંધારણીય પદ પર આરૂઢ થિાની તક આરદિાસી સમુદાયનાં મટહલાને રિથમ િાર મળી. 

રાષટ્રપમતનાં પદ પર બબરાજલેાં દ્ૌપદી મમુુ્ટના જીિનનું દરેક પાસું એિી કહાની જવેું છે જ ેઆિનારી 
પેઢીઓને હંમેશા રિરેરત અને રિભાવિત કરતું રહેશે. િયોડ્ટના કયોપવોરેટરથી માંડીને ભારતના રાષટ્રપમત બનિા 
સુધીનું તેમનું જીિન એ દશયાિે છે કે દ્ૌપદી મમુુ્ટ બનવું સરળ નથી હયોતું. પણ લયોકશાહીની જનની ભારતની 
એ મહાનતા અને લયોકશાહીની તાકાત છે કે જમેાં ગરીબ ઘરમાં જન્ેલી દીકરી, અંતરરયાળ આરદિાસી 
વિસતારમાં જન્ેલી દીકરી, ભારતનાં સિવોચ્ચ બંધારણીય પદ સુધી પહોંચી શકે છે.

 આરદિાસી સમુદાયની સાથે સાથે તમામ સમાજ માટે સિ્ટસમાિેશી અભભગમ સાથે વિકાસની યાત્રા 
નિા ભારતનયો નિયો િારસયો કરી રહી  છે. મટહલા સશક્તકરણ જ નહીં, પણ મટહલાના નેતકૃતિમાં વિકાસનાં 
અભભગમને ચરરતાથ્ટ કરતા િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં િડપણમાં દેશનાં નિાં રાષટ્રપમતને ચૂંટિાનયો િારયો 
આવયયો ત્ારે દ્ૌપદી મુમુ્ટ તેનું રિમતક બન્યાં.

િાત મટહલા સશક્તકરણની હયોય કે સામાસજક ન્યાયની, િડારિધાન મયોદી માટે તેનયો અથ્ટ છે- સમાજનાં 
તમામ િગ્ટને સમાન તકયો મળે, જીિનની મુખ્ય જરૂરરયાતયોથી કયોઇ િંચચત ન રહે. દસલત, પછાત, આરદિાસી, 
મટહલાઓ, રદવયાંગ જ્ારે આગળ આિશે, ત્ારે જ દેશ આગળ આિશે. રાષટ્રપમત દ્ૌપદી મમુુ્ટ કઈ 
રીતે િડારિધાન મયોદીનાં સંકલપયોનું દ્ષટાંત બન્યાં અને કઇ રીતે તમામ સમાજનાં વિકાસનાં અભભગમને 
અપનાિિામાં આવયયો છે તે આ અંકની કિર સ્યોરીમાં િણ્ટિિામાં આવયું છે.

આ ઉપરાંત, વિશ્વ માનિતા કલ્ાણ રદિસના સંદભ્ટમાં માનિતાને સમર્પત ભારતની યાત્રા, ભારત 
રત્ન અટલબબહારી િાજપેયી અને રિણિ મુખજી્ટ  પર વિશરે, રમત જગતમાં રફટ ઇશ્ન્ડયા અને કયોમનિેલ્થ 
ગેમસમાં ભારતની તૈયારી અંગેના અહેિાલયો પણ આ અંકમાં સામેલ કરિામાં આવયા છે. અમકૃત મહયોત્સિની 
આ શુંખલામાં મહાનાયકયોની રિેરક ગાથા, વયક્તતિ શુંખલામાં કિયયત્રી સુભદ્ાકુમારી ચૌહાણ અંગેનાં 
લેખ છે.

આપના સૂચનયો અમને મયોકલતાં રહેશયો. 

સંપાદકની કલમે...

હહંદી, આંગ્ેજી આને આન્ 11 ભાષાઆામેાં ઉપલબ્ધ 
મેગેઝીન વાંચાે/ડાઉનલાેડ કરાે. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx સત્યે્દ્ર પ્રકાશ
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ઉપયાેગી માહહતીથી ભરપયૂર મેગેઝીન
મારંુ નામ જયદેિકુમાર રાિત છે. હંુ મહેસાણામાં રહંુ છંુ. હંુ નનયમમત 
રીતે નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન િાંચું છંુ અને મને ખૂબ ખુશી છે કે 
તેમાં દેશના સિતંત્રતા સેનાનીની રિેરક કહાની અને સરકારી યયોજનાઓ 
અંગે ઘણી ઉપયયોગી માટહતી આપિામાં આિે છે. હંુ મારા વિસતારનાં 
લયોકયોને જાગકૃત કરંુ છંુ. નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચારમાં રિકાખશત થતી સરકારી 
યયોજનાઓથી મને બહુ મદદ મળે છે.
-જયદે્વકુમાર રા્વિ  jaydevgravat@gmail.com

માહહતીનું મજબયૂત માધ્યમ
ન ૂઇશ્ન્ડયા સમાચાર અગેં પયોતાના વિચાર રજૂ કરતા મન ેખબૂ 
ખશુી થઈ રહી છે. આ મગેઝેીનમાં વિકાસ સાથ ેસકંળાયેલા 
લખે િાંચિા મળે છે. સાથે સાથ,ે તે ભવિષયન ેસારંુ બનાિનાર 
દેશનાં કાય્ટક્રમ અને યયોજનાઓ અગેં જાણિાનુ ંમાધયમ પણ 
છે. ન ૂઇશ્ન્ડયા સમાચાર ભારતનાં વિકાસ પથન ેજાણિાનું 
ઉત્મ માધયમ બની ગયુ ંછે. આ મગેઝેીન દ્ારા ખશક્ક અને 
વિદ્ાથથી બનંને ેસરખયો લાભ થાય છે.
-ડો. જજજીકુમારી ્ટી
jijikumari@gmail.com

માહહતીથી ભરપયૂર મેગેઝીન
નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચારનયો નિયો અંક મળયયો. 
આ મેગેઝીન િાંચીને ખૂબ ખુશી થઈ. તેમાં 
ખરેખર બહુ ઉપયયોગી માટહતી મળે છે. 
માટહતીથી ભરપૂર આ મેગેઝીન તૈયાર 
કરિા માટે સમગ્ સંપાદકીય ટીમનયો ખૂબ 
ખૂબ આભાર. 
રાજશેકુમાર ચરૌરાગડે
hamidia.apexbank@gmail.com

જ્ાન વધારવામાં મદદરૂપ મેગેઝીન
હંુ નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન નનયમમત રીતે રડસજટલ માધયમથી િાંચું છંુ. મને આ મેગેઝીન ખૂબ સારંુ લાગે 
છે. તેમાં પુષ્કળ માટહતી આપિામાં આિે છે, જ ે જ્ાન િધારિામાં સહાયક સાબબત થાય છે. મેગેઝીનમાં લેખયોનું 
રિસતુમતકરણ બહુ સારી રીતે કરિામાં આિે છે, જ ેસારંુ લાગે છે.
મોહિિ સોની sonimohit895@gmail.com

ભારત તવશ્વમાં માેખરે હશે
ભારત સરકારે િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીના ગમતશીલ નતેકૃતિમાં 130 કરયોડ દેશિાસીઓને સાથ ે લઇન ે અન ે તેમન ે જોડીને 
આઝાદીના 75મા િર્ટન ે ‘આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિ’નાં રૂપમાં મનાિિાનુ ંશરૂ કયુું. આગામી 25 િર્ટ માટે ‘અમકૃત કાળ’ 
નામ આપીન ે ‘અમકૃત યાત્રા’ની શરૂઆત કરિામાં આિી છે. નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચાર મગેઝેીનના 1-15 ઓગસ્નાં અકંમાં આ 
બધુ ંિાંચીને દેશિાસીઓન ેઅત્તં ખશુીની લાગણી થઈ. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદી દેશન ેપનુઃ વયાખ્યાયયત કરિા માટે નિી 
પહેલ, કાય્ટક્રમ અન ેસપધયાઓ સાથે ભવિષયની યયોજનાઓન ેઆકાર આપી રહ્ા છે. આિા સમય,ે 2047માં જ્ારે સિતતં્રતાનું 
શતાભદિ િર્ટ મનાિિામાં આિશ ેત્ારે ચયોક્કસપણે, ભારત વિશ્વમાં મયોખરે હશ.ે 
-શક્િસસિ એડ્વોકે્ટ shaktisinghadv@gmail.com

ફાેલાે કરાે @NISPIBIndia

સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું આને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, સેન્ટ્રલ બ્યૂરાે આાફે કમ્ુનનકેશન, સયૂચના 
ભવન, બીજે માળ, નવી હદલ્ી-110003 | ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

પ્રતતભાવ..
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ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર
નવા ભારતનાો સંકલ્પ

ત્રીજ વષ્તમાં પ્રવેશ...
િવરા ભરારતિરા સંકલપ સરાથે શરૂ થયેલું મેગેઝીિ ન્યૂ ઇન્ડયરા સમરાચરાર આઝરાિીિરા અમૃત 
મહોત્સવ વર્િાં પરાવિ પ્રસંગે ત્ીજા વર્માં પ્રવેશી રહંુ છે. બે વર્ પહેલાં 16-31 ઓગસ્ટિાં 
અંક સરાથે અમે આપ વરાચકો સમક્ષ આવયરા હતરા. ત્રારે એ કલપિરા પણ િ હતી કે િેશિાં 
સમસરામયયક વવરયો અિે કલ્રાણકરારી યો્જિરાઓિે તેિાં વરાસતવવક રૂપમાં લરાવવરાિો અમરારો 
િરાિકડો પ્રયત્ન િવરા ભરારતિો સંકલપ બિી ્જશે...

માત્ર બે િર્ટમાં જ તમે આ મેગેઝીનને અપાર સનેહ આપીને રિશંસા કરી છે અને રાષટ્ર  રિત્ે કકૃતસંકસ્લપત થઇને ‘નૂ ઇશ્ન્ડયા સમાચાર’નાં 
રિયત્નયોને નિી ઓળખ અપાિી છે. રાષટ્રની સાથે સાથે અમારા સૌ માટે એ ગૌરિની િાત છે કે નિા ભારતને સમર્પત િડારિધાન નરેન્દ્ 
મયોદીનાં િડપણમાં ભારતનયો આ રિયત્ન તેનાં નામને અનુરુપ ‘સિર્ણમ ભારત’ને સમર્પત છે. આ પાખક્ક ટહન્દી-અંગે્જી સટહત દેશની 13 
ભારામાં ઉપલબ્ધ છે. મેગેઝીનના દરેક અંકમાં કેન્દ્ સરકારની યયોજનાનું સચયોટ િણ્ટન, સામાસજક યયોજનાઓનાં પરરણામ, કેબબનેટના 
મહતિપૂણ્ટ નનણ્ટય, પખિારડયા સાથે સંકળાયેલાં મહતિનાં વિરય પર કિર સ્યોરી અને કેન્દ્ સરકારનાં વિવિધ કાય્ટક્રમયો પર અહેિાલયો 
હયોય છે. આ મેગખેઝન દેશની તમામ ગ્ામ પંચાયતયો, પંચાયત સમમમતઓ, સજલલા પરરરદનાં કાયયાલયયો, ધારાસભયયો, સાંસદયો, પત્રકારયો અને 
સપધયાત્મક પરીક્ાની તૈયારી કરી રહેલા યુિાનયોને નનઃશુલ્ક મયોકલિામાં આિે છે.
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આ મેગેઝીનની દરેક નકલ https://newindiasamachar.pib.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે. રડસજટલ 
અને વરિન્ટમાં ઉપલબ્ધ આ મેગેઝીન માત્ર દેશ જ નહીં, વિદેશમાં પણ તેની અલગ ઓળખ બનાિી ચૂકી છે. રજૂ 

કરીએ છીએ ‘ન્યૂ ઇન્ડયરા સમરાચરાર’ની આ યાત્રાની એક ઝલક...
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સમાચાર સાર

સ્ાટ્તઆપે છ વષ્તમાં 7.46 
લાખ નાેકરીઆાે સજજી

નાૌકા દળમાં આગ્નિવીર માટે 
આાશરે 9.55 લાખ આરજીઆાે
‘હર કામ દેશ કે નામ’ આદશ્ટ િાક્યને અપનાિીને 
દેશની સેિા માટે નૌકા દળમાં અશ્નિિીર બનિા 
માટે રજીસ્્રેશન રિરક્રયા પૂરી થતાં સુધીમાં 9.55 
લાખ યુિાનયોએ અરજી કરી છે, જમેાં 80,000થી 
િધુ યુિતીઓ અને 8,75,000 યુિકયોનયો સમાિેશ 
થાય છે. ભારતીય નૌકા દળે 1 જુલાઇનાં રયોજ 
અશ્નિપથ યયોજના અંતગ્ટત ભતથી રિરક્રયા શરૂ કરી 
હતી. નૌકા દળની યયોજના અશ્નિપથ અંતગ્ટત 
આશરે 3,000 કમ્ટચારીની ભરતી કરિાની છે. આ 
અગાઉ  ભારતીય િાયુ દળમાં અશ્નિિીર બનિા 
માટે આશરે 7.5 લાખ અરજીઓ મળી હતી. 
લશકરમાં અશ્નિિીર તરીકે ભતથી રિરક્રયા અલગ 
અલગ રાજ્યોમાં શરૂ થઈ ચૂકી છે. અશ્નિપથ 
યયોજના અંતગ્ટત પસંદગીનાં ઉમેદિારયોમાંથી 25 
ટકા ઉમેદિારયોને નનયમમત સેિા માટે સામેલ 
કરિામાં આિશે.

સશસ્ત્ર દળાે માટે ડાેન, બુલેટપ્રફુ 
જેકેટ, ફાસ્ પેટ્રાેલ બેસલ 
ખરીદીને મંજયૂ રી
પારકસતાન, ચીન સટહતનાં દેશયો સાથે ભારતની સરહદયો પર દેખરેખ 
અને સલામતી માટે રડફેનસ એસ્્િખઝશન કાઉનનસલે 28,732 કરયોડ 
રૂવપયાનાં શસ્તયો અન ેઅન્ય સરંક્ણ ઉપકરણયોની ખરીદીનાં રિસતાિને 
મંજૂરી આપી દીધી છે. સરંક્ણ મતં્રી રાજનાથ સસહનાં િડપણ 
હે્ળની બે્ કમાં ડ્ર યોન, બુલટેપુ્ફ જકેેટ, ઇને્ન્ટ્રી કમાન્ડ ખહિકલ, 

દરરયાઇ સરહદ પર રક્ણ માટે ફાસ્ 
પેટ્ર યોલ િસેલની ખરીદીનયો સમાિશે થાય 
છે. સૂચચત ખરીદીમાં સામેલ ગાઇડેડ 
એકે્સન્ડેડ રેન્જ રયોકેટ એમયનુનશન રિમત 
સકેન્ડ 75 રકલયોમીટરની ઝડપથી 40 
મીટરની ચયોક્સાઇથી ત્રાટકિાની ક્મતા 

ધરાિે છે. તયો, ઇને્ન્ટ્રી કયોમબેટ ખહિકલ-કમાન્ડરયોન ેરરયલ ટાઇમની 
માટહતી એકત્ર કરીન ે  તેન ે પહોંચાડિાની ટેકનયોલયોજીથી સજજ 
છે. યધુ્ અભભયાનયોમાં  સલામતી માટે બીઆઇએસ VI સતરની 
સલામતી સાથ ેબલુટેપુ્ફ જકેેટ, આશરે ચાર લાખ ્લયોઝ ્િાટ્ટર 
બેટલ કાબયાઇન ખરીદીન ેપણ મજૂંરી આપિામાં આિી છે.

ભારત વિશ્વમાં ત્રીજી સૌથી મયોટી ઇકયોસસસ્મ 
ધરાિતયો દેશ છે. આત્મનનભ્ટર ભારતનુ ંપી્બળ 

બનનાર સ્ાટ્ટઅપ અન ેયનુનકયોન્ટની સખં્યા છેલલાં છ િર્ટમાં 
બહુ ઝડપથી િધી રહી છે. 2006માં સ્ાટ્ટઅપ ઇશ્ન્ડયા 
પહેલ શરૂ થઈ ત્ારથી 3 ઓગસ્, 2022 સધુી 75,000 
સ્ાટ્ટઅપન ે માન્યતા આપિામાં આિી છે, જમેાં 49 ટકા 
સ્ાટ્ટઅપ ટટયર-ટુ અન ે ટટયર-થ્ી શહેરયોમાંથી છે. આ 
સ્ાટ્ટઅપ દ્ારા 7.46 લાખ નયોકરીઓનુ ંસજ ્ટન થયુ ં છે, જ ે
િરલે 10 ટકાનાં દરે િધી રહી છે.

કેન્દ્રીય િાણણજ્ અને ઉદ્યોગ મતં્રી વપયરુ ગયોયલે 
આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિ દરમમયાન એટલ ેકે આઝાદીના 

75 િર્ટ પૂરા થનારા પખિારડયામાં મળેલી આ ઉપલસ્બ્ધને 
સીમાચચહ્ન ગણાિી છે. રિારંભનાં 10,000 સ્ાટ્ટઅપન ે808 
રદિસયોમાં માન્યતા મળી હતી, જ્ારે હિે છેલલાં 10,000 
સ્ાટ્ટઅપન ે માત્ર 156 રદિસયોમાં જ માન્યતા આપિામાં 
આિી હતી. આ ગણતરીએ દરરયોજ 80થી િધ ુસ્ાટ્ટઅપને 
માન્યતા આપિામાં આિી રહી છે. આ દર વિશ્વમાં સૌથી િધુ 
છે.  2016માં માત્ર 471 સ્ાટ્ટઅપ શરૂ થયા હતા, જ્ારે તનેી 
સખં્યા દર િરલે િધી રહી છે. દેશભરમાં 2021માં 20,160 
સ્ાટ્ટઅપ શરૂ થયા હતા, જ ે 2022ના રિારંભનાં આ્ 
મટહનામાં જ 14,300 સ્ાટ્ટઅપન ેમાન્યતા આપિામાં આિી 
છે. દેશમાં યનુનકયોન્ટની સખં્યા 103 થઈ ગઈ છે. દર 10મા 
રદિસ ેએક યનુનકયોન્ટ બની રહંુ છે.
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રાષ્ટ્રીય પુરસ્ાર પાેટ્તલ 
લાંચ, વ્યક્તિ-સંગઠનનને 
નાેતમનેટ કરવાની સુતવધા
પારદર્શતા અને જનભાગીદારીથી િડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીનાં િડપણમાં સરકાર સુશાસન 
સુનનસચિત કરી રહી છે. પુરસ્ારયોની માટહતી 
બધાં સુધી પહોંચે અને અરજી દ્ારા પુરસ્ારની 
રિરક્રયામાં પારદશથીતા જળિાય તે માટે રાષટ્ર ીય 
પુરસ્ાર પયોટ્ટલ (https://awards.gov.in) 
લોંચ કરિામાં આવયુ ં છે. ભારતનાં ઇમતહાસમાં 
રિથમ િાર તમામ રાષટ્ર ીય પુરસ્ારયો અંગેની 
માટહતી, તેની પાત્રતા, માપદંડ, પસંદગી રિરક્રયા 
અને છેલલાં પુરસ્ાર વિજતેાઓની જાણકારી 
સટહત તમામ માટહતી એક જ રડસજટલ પલેટફયોમ્ટ 
પર ઉપલબ્ધ રહેશે. હિે https://awards.
gov.in પર વિવિધ પુરસ્ારયો માટે નયોમમનેશન 
કરાિિાની સાથે સાથે તમામ માટહતી પણ મળી 
રહેશે. 

મંત્રાલયયો, વિભાગયો અને એજનસીઓ દ્ારા 
પયોતાનાં વિસતારમાં ઉત્કૃષટ કામગીરી અને 
નનઃસિાથ્ટ સેિા કરિા માટે આપિામાં આિતા 
પુરસ્ારયો એક મંચ પર લાિિામાં આવયા છે. 
આ પયોટ્ટલ પર વિવિધ પુરસ્ારયો માટે વયક્ત કે 
સંગ્નયોને નયોમમનેટ કરિાની સુવિધા છે. 

'સ્વરાજઃ ભારત કે સ્વતંત્રતા સંગ્ામ કી સમગ્ ગાથા': દયૂરદશ્તન પર શરૂ
આઝાદી કા અમકૃત મહયોત્સિ અંતગ્ટત દૂરદશ્ટન પર 14 ઓગસ્થી 

‘સિરાજઃ ભારત કે સિતતં્રતા સંગ્ામ 
કી સમગ્ ગાથા’ સીરરયલનંુ રિસારણ 
શરૂ થશ,ે જ ે75 સપતાહ સધુી ચાલશ.ે 
દૂરદશ્ટન પર ત ેરવિિારે રાતે્ર 9થી 10 
િાગયા સધુી રિસારરત થશ,ે જ્ારે 
અગં્જેી અને નિ રિાદેખશક ભારામાં 

20 ઓગસ્થી રિસારરત કરિામાં આિશ.ે આ સીરરયલનું 
રિસારણ ઓલ ઇશ્ન્ડયા રેરડયયો પર 20 ઓગસ્થી દર શનનિારે 
સિારે 11 િાગયે કરિામાં આિશ.ે 5 ઓગસે્ કેન્દ્રીય ગકૃહ 

અન ે સહકાર મંત્રી અમમત શાહ અન ે સૂચના તથા રિસારણ 
મતં્રી અનરુાગ ્ાકુરે સીરરયલ લોંચ કરી. કેન્દ્રીય ગકૃહમંત્રીએ 
કાય્ટક્રમાં જણાવયુ,ં “જમેણ ેિરવો સધુી આપણા પર શાસન કયુું, 
તમેણ ેલયોકમાનસમાં હીન ભાિ પેદા કરિાનુ ંકામ કયુું. સિરાજ 
સીરરયલનયો હેત ુઆ હીન ભાિનાન ેજડમાંથી ઉખાડી કાઢિાનયો 
હયોિયો જોઇએ. આ આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિની સૌથી મયોટી 
ઉપલસ્બ્ધ હશ.ે”માટહતી અન ે રિસારણ મતં્રી અનરુાગ ્ાકુરે 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, “આ સીરરયલ દ્ારા યિુાનયો સિતંત્રતા સગં્ામ 
દરમમયાન સિતતં્રતા સેનાનીઓએ આપલેા બસલદાન અંગે 
જાણી શકશ.ે" n

લુપ્ત થઈ ગયેલાં ચચત્ા ફરી દેખાશેઃ 
ભારતે નામીબબયા સાથે કરાર કયા્ત

ભારતમાં આશરે સાત દાયકા પહેલાં લુપત થઈ ગયેલા ચચત્ા ફરી 
એક િાર ભારતની ધરતી પર જોિા મળશે. આઝાદીના 75 િર્ટ પૂરા 
થિા રિસંગે તે ભારતમાં આિિાની સંભાિના છે. ભારત સરકારના 
પયયાિરણ અને જળિાયુ પરરિત્ટન મંત્રાલયે નામીબબયા સરકાર 
સાથે આ અંગે કરાર કયયા છે. પયયાિરણ અને જળિાયુ પરરિત્ટન 
મંત્રી ભુપેન્દ્ યાદિે સયોખશયલ મીરડયા દ્ારા આ માટહતી આપી 
હતી. આ કરાર અંતગ્ટત નામીબબયા ભારતને ચચત્ા આપશે. ચચત્ા 
આવયા પછી ભારત એક માત્ર એિયો દેશ બની જશે, જ્ાં ‘બીગ 
કેટ’ રિજામતના પાંચેય સભયયો- િાઘ, સસહ, દીપડા, ચચત્ા અને ટહમ 
ચચત્ા (સનયો લેપડ્ટ ) હશે. આ કરાર અંતગ્ટત બંને દેશયો જિૈ િૈવિધયના 
સંરક્ણની સાથે સાથે ચચત્ા સંરક્ણની રદશામાં પણ પરસપર મળીને 
કામ કરશે. વિદેશથી આિનારા આ મહેમાનયોને મધયરિદેશનાં શયયોપુર 
સ્થિત કુનયો-પાલપુર નેશનલ પાક્ટ માં તૈયાર કરિામાં આિેલા વિશરે 
િાડામાં રાખિામાં આિશે. ચચત્ાને ભારતમાં લાિિા પાછળનયો હેતુ 
માત્ર  લુપત રિજામતને લાિિાનયો નથી, પણ તેનાં દ્ારા જિૈ િૈવિધયતા 
દ્ારા પયયાિરણ સંતુલન વિક્સાિિાનયો પણ છે.
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સુશાસનના આટલ રત્ન
1998માં અ્ટલબબિારી ્વાજપેયીએ તમશ્ર સરકારનું ્વડાપ્રધાનપદ સંભાળયું ત્ારે િેમણે અગાઉની સરકારોનાં 
શાસનમાંથી લુપિ થયેલા સુશાસનની સ્ાપના કર્વાનો સંકલપ લીધો. ‘રાષ્ટ્ર -પ્રથમ’ની ભા્વનાથી રાષ્ટ્ર હિિ 
અને જનહિિમાં નનણમુય લઈને સંકલપો પૂરા કયયા ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ ‘સુશાસન’ના પયયાય અ્ટલજીના 
જન્મદદ્વસ 25 દડસેમબરને ‘સુશાસન દદ્વસ’ િરીકે મના્વ્વાની જાિેરાિ કરી એ્ટલું જ નિીં, પણ ‘તમનનમમ 
ગ્વમમેન્ટ, મેક્સિમ ગ્વનમુનસ’નો મંત્ર અપનાવયો. આ ઉપરાંિ, િેઓ ્ેટકનોલોજીની મદદથી પારદશમુક શાસન, 

્વેપાર અને ઇઝ ઓફ જલવ્વગમાં નડિરરૂપ કાયદાને નાબૂદ કરીને સુશાસનને મજબૂિી આપી રહ્ા છે.

‘ઇશ્ન્ડયા ફસ્્ટ ’  તમેનાં જીિનનયો ધયેય હતયો. દેશ માટે 
પયોખરણ પરમાણ ુ વિસ્યોટ જરૂરી હતયો એટલ ે તમેણે 
રિમતબંધયો અન ેટીકાઓની ચચતા ન કરી. કાળના કપાળ 

પર લખિાની અન ેભૂસંિાની તાકાત તમેની છાતીમાં હતી, કારણ 
કે એ છાતી દેશ માટે ધડકતી હતી.” િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ આ 
શદિયો કરયોડયો હૃદયમાં િસતા અને ‘સશુાસનના’ પયયાય ભતૂપિુ્ટ 
િડારિધાન અટલબબહારી િાજપેયી માટે લખ્યા હતા હતા, જમેની 
ચયોથી પણૂચમતથી 16 ઓગસ્નાં રયોજ છે. ‘સદૈિ અટલ’ના સ્કૃમત 
થિળ પર શ્રધ્ાંજસલ આપિા માટે જતી દરેક વયક્ત તમેનાં 
શાસન દરમમયાન મળેલી નિી ટેસલકયોમ નીમત, ત્રણ નિા રાજ્, 
ચલયો સુ્લ ચલ ે હમ અભભયાન, અતં્યોદય અન્ન યયોજના અને 

રિધાનમંત્રી ગ્ામીણ સડક યયોજના જિેી લયોકકેન્દ્રી યયોજનાઓની 
સાથ ેસાથ ેઅસખસલત િાણી માટે યાદ કરે છે.

નિી રદલ્ીની એઇમસ ે16 ઓગસ્, 2018નાં રયોજ સિારે પાંચ 
િાગીને પાંચ મમનનટે અટલજીના અિસાનના સમાચાર જાહેર કયયા. 
ભારતિાસીઓનાં મન મસસતષ્કમાં રહેતા અટલજીની અમંતમ 
યાત્રાની આગેિાની િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ પગપાળા કરી હતી. 
અટલજીન ેજટેલુ ંસન્ાન અન ેઊંચાઇ મળતી  ગઈ તેમ તેમ તેઓ 
જમીનથી જોડાતા ગયા. અટલજીએ કહેલુ,ં ‘હે પ્રભ,ુ મને ક્યારેય 
એટલી ઊંચયાઇ ન આપતો કે અજાણયયાઓન ેગળે ન લગયાવી શકંુ.”

પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ મોદી કિે છે, સશુાસન કોઇ પણ દેશની 
પ્રગતિની ચા્વી છે. સશુાસન એ્ટલે કે ગડુ ગ્વનમુનસન ે મખુ્ય 

સ્ૃતત ભારત રત્ન આટલબબહારી વાજપેયી

જન્મઃ 25 ડિસોમ્બર, 1924  |  મૃત્યમઃ 16 ઓાોગસ્ટ, 2018
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ગુડ ગ્વનમુનસ એ્ટલે કે સુશાસનનો કનસેપ્ટ બિુ 
પિેલાંથી િિો પણ ભારિમાં િેનાં પર ગંભીરિાથી કામ 
અ્ટલબબિારી ્વાજપેયીએ પોિાના શાસનકાળમાં કયુું. 
આ્વો આ્વી કે્ટલીક યોજનાઓ અંગે જાણીએરઃ
n  સ્વર્ણમ ચતુરુમુજ યોજનારઃ 2001માં તેની શરૂઆત 

થઈ જ ેભારતનયો સૌથી મયોટયો અને વિશ્વનયો પાંચમયો 
સૌથી મયોટયો હાઇિે રિયોજકે્ટ છે. આ યયોજના 2021માં 
પૂરી થઈ, જનેાં પર આશરે રૂ. 60,000 કરયોડ રૂવપયા 
ખચ્ટ થયયો.

n  દકસાન કે્રદડ્ટ કાડમુ રઃ તેની શરૂઆત 1998માં થઈ હતી 
જમેાં સસતા વયાજ દરે લયોન મળે છે અને વયક્તગત 
દુઘ્ટટના િીમયો પણ મળે છે.

n  પ્રધાનમંત્રી ગ્ામ સડક યોજનારઃ આ યયોજનાની 
શરૂઆત િર્ટ 2000માં થઈ હતી, અંતરરયાળ 
વિસતારયોને રયોડ માગલે જોડિાનું કામ શરૂ કરિામાં 
આવયું.

n  નદીઓને જોડ્વાની યોજનારઃ િડારિધાન હતા ત્ારે 
અટલબબહારી િાજપેયીએ નદીઓને પરસપર જોડિાનું 
સપનું જોયું હતું.

n  સ્વમુ શશક્ા અભભયાનરઃ ડ્ર યોપ આઉટ બાળકયોને પુનઃ 
શાળાએ જતાં કરિા માટે ‘ચલયો સુ્લ ચલે હમ’ 
અભભયાન ચલાવયું.

આટલજીઆે શરૂ કરી પ્રજલક્ી યાેજનાઆાે
‘આટલ સુશાસન’ને સમરપપિત યાેજનાઆાે
n અ્ટલ રૂજલ યોજનારઃ આ યયોજના મખુ્ય રીત ેસાત રાજ્યો-

ગજુરાત, હરરયાણા, કણયાટક, મધયરિદેશ, મહારાષટ્ર , રાજથિાન અને 
ઉત્રરિદેશની 8562 ગ્ામ પચંાયતયોમાં જનભાગીદારી સાથ ેસતત 
ભજૂળ સચંાલન સુધારિાનાં હેતથુી લાગુ કરિામાં આિી રહી છે.

n અ્ટલ ્વયો અભયદુય યોજનારઃ તનેાં એક ઘટક િરરષ્ નાગરરક 
એકીકકૃત કાય્ટક્રમ અતંગ્ટત અન્ય બાબતયોની સાથ ેિરરષ્ નાગરરક ગકૃહયો 
માટે એજનસીઓન ેઅનદુાન આપિામાં આિે છે.

n અ્ટલ બીતમિ વયક્િ કલણાય યોજનારઃ આ યયોજના 1 જુલાઇ, 
2018થી લાગ ુકરિામાં આિી હતી. તે અતંગ્ટત નયોકરી જતી રહે તયો 
જીિનમાં એક િાર ત્રણ મટહના સધુી સરેરાશ પગારનાં 50 ટકા રકમ 
્લમે કરી શકાય છે.

n અ્ટલ ઇનો્ેવશન તમશન અન ેઅ્ટલ હ્ટન્કરરગ લબેરઃ મમશન અતંગ્ટત 
10 લાખ બાળકયોન ેનનયયોટટક ઇનયોિેટસ્ટ તરીકે વિક્ક્સત કરિા માટે 
દેશભરમાં અટલ ટટન્કરીંગ લેબ થિાપિામાં આિી રહી છે. અત્ાર 
સધુી 9606 લબે થિાવપત.

n અ્ટલ પેન્શન યોજનારઃ 9 મ,ે 2015નાં રયોજ શરૂ થયલેી આ યયોજનામાં 
લઘતુમ 18 િર્ટ અન ેમહત્મ 40 િર્ટની વયક્ત જોડાઈ શકે છે. તઓે 
60 િર્ટનાં થાય પછી પને્શનનયો લાભ મળે છે. માચ્ટ, 2022 સધુી 3.89 
કરયોડ લયોકયો આ યયોજનામાં જોડાયા હતા.

n અ્ટલ જ્ોતિ યોજનારઃ આ યયોજનામાં એિા ગ્ામીણ, અધ્ટશહેરી અને 
શહેરી વિસતારમાં એલઇડી લાઇટ્સ લગાિિામાં આિે છે, જ્ાં 
િીજળીનયો અપરૂતયો પરુિ્યો છે.

પ્ર્વાિમાં લા્વ્વા મા્ેટ આ દેશ િંમશેા અ્ટલબબિારી ્વાજપયેીનો 
આભારી રિેશે. ્વડાપ્રધાન મોદીના શાસનકાળમાં સુશાસનને 
આ રીિે આગળ ્વધાર્વામાં આ્વી રહુ ંછે...
n એક રાષટ્ર -એક બધંારણ માટે જમમ-ુકાશમીરમાંથી કલમ 

370 અન ે35એ નાબદૂ કરી. પૂિવોત્ર રાજ્યોન ે રેલ અને રયોડ 
કનેમક્ટવિટી આપી.

n નદીઓને જોડિા માટે અટલબબહારી િાજપેયીનાં વિઝન 
ધરાિતા કેન બતેિા સલન્ક રિયોજકે્ટને બજટે સાથે કેબબનટેે 
મંજૂરી આપી.

n સિચ્છ ભારત અભભયાન, ખલુલામાં શૌચ મુ્ ત ભારત, યયોગ 
રદિસ, રફટ ઇશ્ન્ડયા, હર ઘર નલ સ ે જલ યયોજનામાં જન 
ભાગીદારી અન ેતમામ નાગરરકયોનુ ંરડસજટલ મયોનનટરરગ.

n રિજાલક્ી યયોજનાઓ દ્ારા જનધન ખાતા, ઉજજિલા, પીએમ 
મુદ્ા, ફસલ બીમા યયોજના, જીિન જ્યોમત બીમા યયોજના, પીએમ 

આિાસ યયોજનાન ે100 ટકા લાભાથથી એટલ ે કે પૂણ્ટતા તરફ 
લઇ જિાનુ ંલક્ષ્ય.

n ટેકનયોલયોજી દ્ારા સપકે્ટ્રમ, ખાનગી એફએમ ચનેલની 
ઓનલાઇન નીલામી, યપુીઆઇ દ્ારા લિેડદેિડમાં વિશ્વ 
વિક્રમ, ડીબીટીના દાયરામાં તમામ મંત્રાલય, ઇપીએફઓ માટે 
ઓનલાઇન પયોટ્ટલથી પારદશથી વયિથિા.

n યયોજનાન ેગમત આપીન ેદેશની રિગમતને ઝડપી કરિા માટે ‘રિગમત’ 
અતંગ્ટત િડારિધાન ખદુ નનસચિત સમયાંતરે મયોટાં રિયોજક્ે્ટસની 
સમીક્ા કરે છે.

n સશુાસન સચૂકાંકમાં ટયોચ પર રહેિાની સપધયા થઈ રહી છે. 25 
રડસમેબર, 2021નયો સશુાસન સચૂકાંક જારી. ગુજરાત, મહારાષટ્ર  
અન ે ગયોિા આ રેન્કમાં ટયોચનાં થિાન ે છે. સશુાસન સચૂકાંક- 
2021 રરપયોટ્ટ  www.darpg.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે. n

સ્ૃતત ભારત રત્ન આટલબબહારી વાજપેયી
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ભારતીય સેનાઆાેમા ં
આાત્મનનભ્તરતાનુ ંલક્ય

ભારિ સ્વિંત્ર થયો ત્ારે 18 શસ્ત્ર ફેક્ટરીઓ િિી, જ્ાં આ્ટમુલરી ગન સહિિનાં શસ્ત્ર સરંજામનું ઉતપાદન થતું િતું. 
બીજા વ્વશ્ યુધ્ધ દરતમયાન ભારિ સંરક્ણ સામગ્ીનું મિત્વનું સપલાયર િતું. આપણી િોવ્વતઝર િોપો, ઇશાપુર રાઇફલ 
ફેક્ટરીમાં બનિી મશીનગનોને એ સમયે શ્રેષ્ઠ માન્વામાં આ્વિી િિી. બદલાિા સમયની સાથે આપણે આ નનપુણિાને 

જાળ્વી રાખ્વામાં નનષ્ફળ ગયા અને એક સમય એ્વો આવયો જ્ારે ભારિની ઓળખ સંરક્ણ ક્ેત્રમાં સરૌથી મો્ટાં 
ગ્ાિકની બની ગઈ. પણ િ્વે આ છબીને િોડ઼ીને ભારિ ગ્ાિકને બદલે નનકાસકારની રૂતમકા િરફ આગળ ્વધી રહું 

છે. સંરક્ણ ઉપકરણોનાં ઉતપાદનમાં આત્મનનભમુર બન્વા મા્ેટ સરકારે લીધેલાં પગલાંને કારણે આ શક્ય બનું છે. 18 
જુલાઇનાં રોજ ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ NIIO સેતમનાર ‘સ્વા્વલંબન’ સતેમનારમાં િેનો ઉલલેખ કયયો િિો..

સંરક્ણ ઉતપાદનનાં કે્ત્રમાં ભારતની આત્મનનભ્ટરતાની 
કહાની બે ઘટનાઓ દ્ારા સમજીએઃ એક ઘટના 
1990નાં દાયકાની છે, જ્ારે ભારતન ે શસ્તયોની શયોધ 

કરતા રડારની જરૂર હતી અન ે ત ે મળેિિા માટે અમરેરકાથી 
માંડીન ેઇઝરાયલે સધુી રિયત્ન કરિામાં આવયા. બીજી ઘટના િર્ટ 
2020ની છે, જ્ારે ભારત ેઆમલેનનયાન ેઆિા રડાર ચાર કરયોડ 
ડયોલરમાં િચેયા. એક અહેિાલ રિમાણે, આવંુ રિથમ િાર બનુ ંકે 
જ્ારે ભારત 2020માં વિશ્વનાં ટયોચનાં 25 શસ્ત નનકાસકારયોમાં 
સામેલ થયુ.ં ઇઝરાયેલ, સિીડન, સયંુ્ ત આરબ અમમરાત 
(યએુઇ), બ્ાખઝલ, બાંગલાદેશ, બલ્રેરયા જિેા દેશયોન ેઆપણી 
શસ્ત ફેક્ટરીઓમાંથી નનકાસ કરિામાં આિી રહી છે. શસ્ત 
ફેક્ટરીઓ પહેલાં શસ્તયોની નનકાસ ન હતી કરતી પણ દેશનાં 
જ સૈન્ય અન ે સલામતી દળયોને સપલાય કરિા પૂરતી સીમમત 
હતી. પણ, 2015-16થી તેમન ે નનકાસની મજૂંરી આપિામાં 
આિી. ત્ારે રૂ. 6 કરયોડનાં શસ્તયોની નનકાસ કરિામાં આિી 
હતી. 2019-20માં રૂ. 140 કરયોડની નનકાસ કરિામાં આિી. 
2020-21માં રૂ. 225 કરયોડની નનકાસનુ ંઅનમુાન છે. ભારત હિ ે
રફસલપાઇનસ બાદ ઇન્ડયોનખેશયાન ેબ્હ્યોસ મમસાઇલનું 
એન્ટી ખશપ િરેરએન્ટ િચેિા જઈ રહુ ં છે. 
આ સયોદાની િાતચીત અમંતમ તબક્કામાં છે 
પણ સરંક્ણ ક્તે્રમાં આત્મનનભ્ટરતા માત્ર શસ્ત 
નનકાસકાર તરીકે ઓળખ બનાિિા પૂરતી મયયારદત 
નથી, પણ આપણી સનેા માટે સિદેશી અન ે બીજા દેશયો કરતાં 

ભારતની સંરક્ણ નનકાસ
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સારી ગુણિત્ાના શસ્ત સરંજામ બનાિિામાં પણ છે. સરંક્ણ 
ક્તે્રમાં આત્મનનભ્ટરતાનુ ં આ વિઝન િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 
18 જુલાઇનાં રયોજ ‘નિેલ ઇનયોિેશન એન્ડ ઇશ્ન્ડસજનાઇઝેશન 
ઓગલેનાઇઝેશન’ દ્ારા આયયોસજત સિાિલબંન સમેમનારમાં સૌની 
સમક્ રજૂ કયુું

રૂિકાળમાંથી પા્ઠ શીખો અન ેઆગળ ્વધો
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ જણાવયુ ં કે, આજ ે જ્ારે આપણે 
સરંક્ણ ક્તે્રમાં આત્મનનભ્ટર ભવિષયની ચચયા કરી રહ્ા છીએ 
ત્ારે એ જરૂરી છે કે િીતલેા દાયકાઓમાં જ ે થયુ ં તમેાંથી 
બયોધપા્ લઇએ. તનેાથી આપણન ેભવિષયનયો માગ્ટ બનાિિામાં 
મદદ મળશે. આજ ેજ્ારે આપણ ેપાછળ જોઇએ છીએ ત્ારે 
આપણને આપણા સમકૃધ્ દરરયાઈ િારસાનાં દશ્ટન થાય છે. 
ભારતનયો સમકૃધ્ િપેાર માગ્ટ આ િારસાનયો ટહસસયો રહ્યો છે. 
આપણા પૂિ્ટજ સમદુ્ પર એટલાં માટે િચ્ટસિ જાળિી રાખ્યા 
કે તમેને હિાની રદશા અને અંતરરક્ વિજ્ાન અગંનેી ઘણી બધી 
માટહતી હતી.

સ્વદેશી શસ્ત્ર આજની જરૂદરયાિ
િીતલેાં આ્ િર્ટમાં અમે સરંક્ણ ક્તે્રનુ ં બજટે િધાયુું છે 
એટલ ુજ નહીં પણ આ બજટે દેશમાં જ રડફેનસ મનેફેુ્ચરરગ 
ઇકયોસસસ્મનાં વિકાસમાં પણ કામ આિ ેએ સુનનસચિત કયુું છે. 
સરંક્ણ ઉપકરણયોની ખરીદી માટે નનસચિત બજટેનયો બહુ મયોટયો 
ટહસસયો આજ ેભારતીય કંપનીઓ પાસથેી ખરીદી માટે ફાળિિામાં 
આવયયો છે. 300થી િધ ુશસ્તયો, ઉપકરણયોની યાદી બનાિિામાં 
આિી છે, જ ેમેડ ઇન ઇશ્ન્ડયા જ હશ ેઅન ેતેનયો ઉપયયોગ આપણી 
સનેાઓ કરશ.ે

અન ેપદરણામ બધાંની સામ ેછે....
આિા રિયત્નયોનાં પરરણામ હિ ેજોિા મળી રહ્ા છે. િીતલેાં 4-5 
િર્ટમાં આપણી સરંક્ણ આયાત લગભગ 21 ટકા ઘટી છે. 
આટલા ઓછા સમયમાં આ સફળતા હાંસલ થઈ છે. આજ ે
આપણે સંરક્ણ સામગ્ીનાં સૌથી મયોટા આયાતકારન ે બદલે 
મયોટા નનકાસકાર બનિાની રદશામાં આગળ િધી રહ્ા છીએ. n

2014માં સંરક્ણ ક્ેત્રમાં નવી ઇકાે 
બસસ્મ બનાવવાની શરૂઆાત
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ જણાવયુ ં કે, 2014 બાદ અમ ે મમશન મયોડમાં 
કામ શરૂ કરી દીધુ ં છે. િીતેલા દાયકાઓનાં એરિયોચમાંથી શીખીને અમે 
સટહયારા રિયાસની તાકાતથી નિી રડફેનસ ઇકયોસસસ્મનયો વિકાસ કરી 
રહ્ા છીએ. આજ ેરડફેનસ રરસચ્ટ એન્ડ ડેિલપમેન્ટન ેરિાઇિટે સકે્ટર અન ે
સ્ાટ્ટઅપ માટે ખયોલી દીધુ ંછે. પબબલક સકે્ટરની રડફેનસ કંપનીઓને અમે 
અલગ અલગ સકે્ટરમાં સગંટ્ત કરીન ે તમેને નિી તાકાત આપી છે. 
આજ ેઅમે એ સુનનસચિત કરી રહ્ છીએ કે આઇઆઇટી જિેી આપણી 
રિીમમયર ઇન્નસ્ટુ્શનસને પણ રડફેનસ રરસચ્ટ અન ેઇનયોિશેન સાથે કેિી 
રીત ેજોડીએ.

હરસચ્ત પર ધ્યાન ન આાપું, ન નવી 
ફેક્ટરીઆા ેબનાવી
પીએમ મયોદીએ જણાવયુ ંકે, આઝાદી બાદનાં રિથમ દયોઢ દાયકામાં આપણે 
નિી ફેક્ટરીઓ જ ન બનાિી. જૂની ફેક્ટરીઓ તમેની ક્મતા ગુમાિતી 
ગઈ. 1962નાં યધુ્ બાદ મજબરૂીમાં નીમતઓમાં થયોડંુ પરરિત્ટન થયુ,ં પણ 
તમેાંય રરસચ્ટ, ઇનયોિેશન, ડેિલપમેન્ટ પર ભાર ન મકૂિામાં આવયયો. વિશ્વ 
એ સમયે નિી ટેકનયોલયોજી અન ેનિા ઇનયોિશેન માટે રિાઇિટે સકે્ટર પર 
ભરયોસયો કરી રહુ ંહતંુ, પણ કમનસીબ ેસરંક્ણ ક્તે્રન ેમયયારદત સરકારી 
સંસાધનયોના દાયરામાં રાખિામાં આવયુ.ં ભારતીય સનેાન ેરાઇફલ જિેા 
સામાન્ય શસ્ત માટે વિદેશયો પર નનભ્ટર રહેવુ ંપડુ.ં

રાષ્ટ્ર સ્વાવલંબન સેતમનાર
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રાષ્ટ્ર પાવર @2047

ઉજ્જવળ ભારત
ઉજ્જવળ ભતવષ્ય

આગામી 25 િર્ટમાં ભારતની રિગમતને તીવ્ર 
ગમતથી આગળ લઈ જિામાં ઊજા્ટ કે્ત્રની 
મયોટી ભૂમમકા છે. ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ 

દ્ારા ઊજા્ટ કે્ત્રની મજબૂતી જરૂરી છે અને ઇઝ ઓફ સલવિગ 
માટે પણ તે એટલંુ જ જરૂરી છે. 2047 સુધી ઊજા્ટ ક્ેત્રમાં 
દેશની વિશ્વાસપાત્ર થિમત સુનનસચિત કરિા માટે અનેક 
પગલાં લેિામાં આવયા છે. આ અંગે લયોકયોની ભાગીદારી 
મયોટી તાકાત રહી છે. િીજળી કે્ત્રમાં ભારતે છેલલાં આ્ 
િર્ટમાં અભૂતપુિ્ટ રિગમત કરી છે અને 'પાિર ઓફ ઓલ'નાં 
વિઝન સાથે િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં દૂરંદેશી અને નનણયાયક 
નેતકૃતિમાં આઝાદી બાદ રિથમ િાર દરેક ગામ અને ઘર 
સુધી િીજળી પહોંચી છે. િીજળીની સહજ ઉપલબ્ધતાથી 

લયોકયોનાં જીિનમાં સકારાત્મક પરરિત્ટન આવયું છે. વિકાસનાં 
રિકાશથી િંચચત રહી ગયેલા અંતરરયાળ વિસતારયો સુધી પણ 
રિગમત અને વિશ્વાસનયો રિકાશ રેલાયયો છે. ‘ઉજજિળ ભારત 
ઉજજિળ ભવિષય-પાિર @2047‘ નાં સમાપન રિસંગે ગ્ાન્ડ 
રફનાલેમાં ભાગ લેતાં િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ જણાવયું, 
“સરકારનું ફયોકસ િીજળીનું ઉતપાદન િધારિાની સાથે સાથે 
િીજળીની બચત કરિા પર પણ છે. િીજળી બચાિિી એટલે 
ભવિષયને સલામત કરવું. પીએમ કુસુમ યયોજના તેનું ઉત્મ 
ઉદાહરણ છે. અમે ખેડૂતયોને સયોલર પંપની સુવિધા આપી રહ્ા 
છીએ. ખેતરનાં રકનારે સયોલર પેનલ લગાિિામાં મદદ કરી 
રહ્ા છીએ.” ઉજાલા અને કુસુમ જિેી યયોજનાઓ દ્ારા ગામ, 
ગરીબનાં જીિનમાં ખુશી આિી છે. આપણા મહેનતુ ખેડૂતયો 

વ્વકાસનાં માગમે ઝડપથી આગળ ્વધી 
રિેલાં ભારિની ભવ્વષયની જરૂદરયાિો 
મા્ેટ દેશનું ્વીજ િંત્ર 21મી સદી મા્ેટ 
િૈયાર િોય એ જરૂરી છે. વ્વકાસને ગતિ 
આપ્વા મા્ેટ ્વીજ પુર્વ્ઠાનું માળખું 
આધુનનક બને એ જરૂરી છે. બધાં સુધી 
્વીજ પુર્વ્ઠો સુનનજચિિ થાય િે મા્ેટ દેશની 
્વીજ કંપનીઓ આત્મનનભમુર બને િે જરૂરી 
છે. આ વ્વચાર સાથે ્વીજ વ્વિરણના 
આધુનનકીકરણની દદશામાં ‘પુનરોત્ાન 
વ્વિરણ ક્ેત્ર સ્ીમ’ મિત્વનું પગલું છે. 
્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ 30 જુલાઇનાં 
રોજ િેનો શુભારંભ કયયો....
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હિે અન્નદાતા ખેડૂતની સાથે સાથે ઊજા્ટદાતા ખેડૂત બની 
રહ્ા છે.” આ કાય્ટક્રમ દરમમયાન િડારિધાને ઊજા્ટ ક્ેત્રની 
પુનરયોત્ાન વિતરણ કે્ત્ર યયોજનાનયો શુભારંભ કયવો અને 
એનટીપીસીની વિવિધ હરરત ઊજા્ટ યયોજનાઓનું લયોકાપ્ટણ 

અને ખશલાન્યાસ કયવો. સાથે સાથે તેમણે નેશનલ સયોલર 
રૂફટયોપ પયોટ્ટ લનયો પણ શુભારંભ કયવો. આ રિસંગે, િડારિધાને 
વિવિધ યયોજનાઓનાં લાભાથથીઓ સાથે સંિાદ પણ કયવો. n

આાધુનનકીકરણની હદશામાં મહત્વપયૂણ્ત પગલું-
પુનરાેત્ાન તવતરણ ક્ેત્ર યાજેના

n  ત્રણ લાખ કરયોડ રૂવપયાથી િધુનાં ખચ્ટની 
‘પુનરુત્ાન વિતરણ કે્ત્ર યયોજના’ સિ્ટગ્ાહી 
યયોજના છે, જ ેદેશને િીજળી વિતરણ ક્ેત્રમાં 
મજબૂત બનાિશે. આ યયોજના અવિરત અને 
ગુણિત્ાપૂણ્ટ િીજ પુરિ્યો અને આધુનનક 
ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચર સુનનસચિત કરશે.

n  િીજ કંપનીઓનાં ઓપરેશનલ લયોસમાં ઘટાડયો 
થશે. ગ્ાહકયોને રિીપેડ સ્ાટ્ટ  મીટરની સુવિધા 
અને ખયોટાં િીજ બબલમાંથી મુક્ત મળશે.

n  સમયસર િીજ િપરાશની ચયોક્કસ માટહતી 
સમય પર મળશે. આ ઉપરાંત, રરચાજ ્ટનાં સરળ 
વિકલપની સુવિધા પણ મળશે.

n  25 કરયોડ રિી પેઇડ સ્ાટ્ટ  મીટર લગાિિાનું 
લક્ષ્ય રાખિામાં આવયું છે. ખેડૂતયોને ખેતી માટે 
ડેરડકેટેડ ફીડર મળશે. આ ફીડર સૌર ઊજા્ટથી 
સંચાસલત થશે, જનેાંથી કકૃ યર ક્ેત્રમાં િીજ 
પુરિ્યો સરળ અને સુવિધાજનક બનશે.

n  દેશનું િીજ વિતરણ તંત્ર ભવિષયલક્ી બનશે 
અને ગ્ાહકયોને વિશ્વ સતરની િીજ રિણાસલ મળશે. 
ગ્ાહકયો સ્ાટ્ટ  બનશે અને દેશ આત્મનનભ્ટરતા 
તરફ આગળ િધશે.

n  છેલલાં 10 િર્ટમાં દેશમાં લગભગ 1.70 લાખ મેગાિયોટ િીજ ઉતપાદન ક્મતા 
ઉમરેિામાં આિી છે. િન નેશન િન પાિર શ્ગ્ડ આજ ેદેશની તાકાત બની ગઈ છે.

n  સમગ્ દેશન ેજોડિા માટે લગભગ 1.70 લાખ સર્કટ રકલયોમીટર ટ્ર ાનસમમશન 
લાઇન પાથરિામાં આિી છે. આ ઉપરાંત, સૌભાગય યયોજના અતંગ્ટત ત્રણ કરયોડ 
કનકે્શન આપીન ેપણૂ્ટતાના લક્ષ્યાંકની નજીક છીએ.

n  આઝાદીના 75 િર્ટ પરૂા થાય ત્ાં સધુી 175 શ્ગગાિયોટ અક્ય ઊજા્ટ ક્મતાનંુ 
ઉતપાદન કરિાનયો સકંલપ લીધયો હતયો. આજ ેઆપણે આ લક્ષ્યાંકની નજીક 
છીએ. અત્ાર સધુી 170 શ્ગગાિયોટ ક્મતા બબન-અસ્શમભતૂ સ્તયોતથી થિાવપત 
થઈ ચકૂી છે.

n  આજ ેભારત થિાવપત સૌર ક્મતાની બાબતમાં વિશ્વનાં ટયોચનાં 4-5 દેશયોમાં છે. 
વિશ્વનાં અનકે મયોટાં સયોલર પલાન્ટ ભારતમાં છે. આ ઉપરાંત, ઘર િપરાશ માટે 
સયોલર પનેલન ેરિયોત્સાહન આપિામાં આિી રહંુ છે.

n  ઉજાલા યયોજનાએ દેશમાં િીજ િપરાશ અન ેબબલ ઘટાડિામાં મયોટી ભમૂમકા 
નનભાિી છે. ગરીબ અને મધયમ િગ્ટનાં પરરિારયોને િીજળી બબલમાં દર મટહને રૂ. 
50,000 કરયોડની બચત થાય છે.

n  િીજળીથી િંચચત લગભગ 18,000 ગામયોનુ ંિીજળીકરણ. 2015ની 
સરખામણીમાં હાલમાં ગ્ામીણ વિસતારયોમાં િીજ પરુિ્યો 12 કલાકથી િધીને 
22.5 કલાક થઇ ગયયો છે.

5200 કરાેડ રૂરપયાથી વધુનાં પ્રાજેેક્ટસનાે શુભારંભ
n  િડારિધાને એનટીપીસીની 5200 કરયોડ રૂવપયાથી િધુ 

ગ્ીન રિયોજક્ે્ટસનાં લયોકાપ્ટણ અને ખશલાન્યાસ કયવો.

n  પીએમ મયોદીએ તેલંગાણામાં 100 મેગાિયોટ રામાગુંડમ 
ફલયોટટગ સયોલર રિયોજકે્ટ અને કેરળમાં 92 મેગાિયોટ 
કાયમકુલમ ફલયોટટગ સયોલર રિયોજકે્ટનું ઉદઘાટન કયુું

n  તેમણે રાજથિાનમાં 735 મેગાિયોટના નયોખ સૌર રિયોજકે્ટ, 
લેહમાં ગ્ીન હાઇડ્ર યોજન મયોબબસલટી રિયોજકે્ટ અને 

ગુજરાતમાં નેચરલ ગેસ સાથે કાિાસ ગ્ીન હાઇડ્ર યોજન 
મમક્ચર રિયોજકે્ટનું ખશલારયોપણ કયુું

n  િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ નેશનલ સયોલર રૂફટયોપ 
પયોટ્ટલનયો પણ શુભારંભ કયવો. આઝાદીના અમકૃત 
મહયોત્સિ અંતગ્ટત 25થી 30 જુલાઇ સુધી ‘ઉજજિલ 
ભારત ઉજજિલ ભવિષય-પાિર@ 2047’નું આયયોજન 
કરિામાં આવયું.

વીજ ઉત્ાદન ક્મતામાં 1.70 લાખ મેગાવાેટનાે વધારાે

રાષ્ટ્ર પાવર@2047
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બશક્ણના ક્ેત્રમાં તવશ્વમાં પુનઃ 
મહાશક્તિ બની રહેલું ભારત

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીતત-2020

રાષ્ટ્ર ીય શશક્ણ નીતિ, 2020 માત્ર નીતિ વ્વષયક દસિા્ેવજ નથી, પણ ભારિના શશક્ણ ક્ેત્રમાં કામ કરનાર િમામ 
શશક્ાવ્વદ અને નાગદરકોની આકાંક્ાઓનું પ્રતિબબબ છે. ભારિની ન્વી રાષ્ટ્ર ીય શશક્ણ નીતિનાં બે ્વષમુ પૂરા થ્વા 
પ્રસંગે 29 જુલાઇનાં રોજ કેન્દ્રીય ગૃિ અને સિકાર મંત્રી અતમિ શાિે શશક્ણ અને કરૌશલ્ય વ્વકાસ સંબંધધિ અનેક 
ન્વી પિેલનો શુભારંભ કયયો. આ પિેલમાં દડજજ્ટલ શશક્ણ, ઇનો્વેશન, શશક્ણ અને કરૌશલ્યમાં િાલમેલ, શશક્ક 

િાલીમ અને મૂલ્યાંકન સહિિ અનેક મુદ્ાનો સમા્ેવશ થાય છે, જ ેદેશમાં વ્વશ્સિરીય શશક્ણ વય્વસ્ા ઉપલબ્ધ 
કરા્વીને યુ્વાનોનું ભવ્વષય ઉજજ્વળ બના્વ્વાના ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીનાં સંકલપને સાકાર કરશે...

સિામી વિિેકાનંદે કહું હતું, “વયક્તને સંઘર્ટ માટે 
સમથ્ટ બનાિે, તેને ચારરત્યિાન અને પરયોપકારી 
બનાિે અને તેનામાં સસહ જવેું સાહસ પેદા કરે 

તે ખશક્ણ છે.” વયાપક વિચારણા કરીને ખશક્ણનાં આ તમામ 
હેતુઓને રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમત 2020માં સમાિિામાં આવયા 
હતા. િાસતિમાં, ગયોખણપટ્ી દ્ારા સારયો હયોદ્યો તયો મળી શકે છે 
પણ માણસ મયોટયો નથી બની શકતયો. માણસે મયોટાં બનવું હયોય 
તયો તેનામાં યાદશક્ત, ચચતન, તક્ટ , વિશલેરણ અને નનણ્ટય 

ક્મતા િધારીને નીમતનાં આધારે અમલીકરણ કરિાની ક્મતા 
વિક્ક્સત કરિી પડશે. રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમત 2020નયો આ જ 
હેતુ છે. નિી રદલ્ીમાં રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમત-2020નાં બે િર્ટ 
પૂરા થિા રિસંગે નિી પહેલનું ઉદઘાટન કરતા કેન્દ્રીય ગકૃહ અને 
સહકાર મંત્રી અમમત શાહે જણાવયું, “િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીની 
રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમતને લયોકયો અલગ અલગ રીતે જૂએ છે. પણ 
હંુ માનું છંુ કે રાષટ્રનું નનમયાણ તેનાં નાગરરકયોથી થાય છે અને 
રિમતભાશાળી નાગરરક બનાિિાની મુળ કલપના સાથે એનઇપી 

રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રીય બશક્ણ નીતતનાં બે વષ્ત
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2020 ઘડિામાં આિી હતી.”  નિી ખશક્ણ નીમત આત્મનનભ્ટર, 
મજબૂત, સમકૃધ્ અને સલામત ભારતનયો પાયયો છે. આ ખશક્ણ 
નીમત દરેક બાળક સુધી પહોંચીને તેનું ભવિષય ઘડિાનું સાધન 
છે. એનઇપી-2020 ભારતની સાંસ્કૃમતક જડ સાથે જોડાયેલી છે 
અને તમામ સૂચનયોને ધયાનમાં રાખીને ખશક્ણ નીમત બનાિિામાં 
આિી છે. આ કારણસર રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમત અંગે સમગ્ 
દેશમાં ઉત્સાહ જોિા મળે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અમમત શાહ કહે છે, 
“ટેકનનકલ ખશક્ણ હયોય કે મેરડકલ ખશક્ણ હયોય કે કાયદાકીય 
ખશક્ણ, આપણે આ તમામ વિરયયો ભારતીય ભારાઓમાં 

ન ભણાિીએ તયો આપણે દેશની ક્મતાઓને મયયારદત કરીને 
માત્ર 5 ટકાનયો જ ઉપયયોગ કરી શકીએ છીએ. પણ જ્ારે આ 
જ્ાનને ભારતીય ભારાઓમાં ભણાિીએ છીએ ત્ારે આપણે 
દેશની 100 ટકા ક્મતાઓનયો ઉપયયોગ કરી શકીએ છીએ.” 
જાહેર ખશક્ણ રિણાસલ જ જીિંત લયોકશાહી સમાજનયો આધાર 
હયોય છે. રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમત 2020માં ભારતની સંસ્કૃમત અને 
જ્ાન પરંપરાને સમાિિાની સાથે સાથે વિશ્વભરનાં ઇનયોિશન, 
ચચતન અને આધુનનકતાને સમાિિાનયો રસતયો પણ ખુલ્યો છે, જમેાં 
સંકુચચત વિચારને કયોઇ અિકાશ નથી. n

રાષ્ટ્રીય બશક્ણ નીતત 2020 સાથે આાગેકયૂ ચ
n કેન્દ્રીય મતં્રીમંડળે 29 જૂલાઇ, 2020નાં રયોજ નિી 

રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમતને મંજૂરી આપી હતી, જણેે 
1986માં બનાિિામાં આિેલી 34 િર્ટ જૂની નીમતનું 
થિાન લીધું છે.

n  તેનયો હેતુ ભારતને િૈશ્શ્વક જ્ાનની મહાશક્ત બનાિિા 
માટે સુ્લ અને ઉચ્ચ ખશક્ણ વયિથિામાં પરરિત્ટનકારી 
સુધારાનયો માગ્ટ મયોકળયો કરિાનયો છે. આ નીમતમાં 
ખશક્ણની પહોંચ, સમતા, ગુણિત્ા અને જિાબદેટહતા 
જિેા મુદ્ાઓ પર વિશરે ધયાન આપિામાં આવયું છે.

n  આ ખશક્ણ નીમતમાં સુ્લ અને ઉચ્ચ ખશક્ણ રિથામાં 
2025 સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 50 ટકા વિદ્ાથથીઓને 
વયાિસાયયક ખશક્ણ રિદાન કરિાનું લક્ષ્ય રાખિામાં 
આવયું છે, જ ેઅતં્ત મહતિનું પગલું છે.

n  લગભગ અઢી લાખ પંચાયતયો, 12,500થી િધુ 
લયોકલ બયોડી, 675 સજલલા અને બે લાખથી િધુ નક્કર 
સૂચનયોમાંથી વિચાર મંથન કરીને આ અમકૃતને કાઢિામાં 
આવયું છે.

n  2030 સુધી દરેક સજલલયો કે બે સજલલા િચ્ચ ેએક મલ્ી-
રડસસસપલનરી હાયર એજ્ુકેશન ઇન્નસ્ટ્ૂટ ઉપલબ્ધ 
કરાિિાનું લક્ષ્ય રાખિામાં આવયું છે.

n  કેન્દ્ સરકારે 2022-23માં ખશક્ણ મતં્રાલયનું બજટે 
આઝાદી બાદના ઇમતહાસમાં રિથમ િાર એક લાખ 
કરયોડ રૂવપયાથી િધુ (રૂ. 1.04 લાખ કરયોડ)નું રાખું છે, 
જ ે2021-22માં 93,224 કરયોડ હતું.

n  રાષટ્ર ીય ખશક્ણ નીમત 2020માં કેન્દ્ અને રાજ્ 
સરકારયો દ્ારા ખશક્ણમાં જાહેર રયોકાણમાં પૂરતયો િધારયો 
કરતાં તેને જીડીપીનાં 6 ટકા સુધી પહોંચાડિાનું સપષટ 

સમથ્ટન અને પરરકલપના કરિામાં આિી છે.

n  િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં િડપણ હે્ળની સરકારે 
6 સેન્ટ્રલ યુનિર્સટી બનાિી છે. આ ઉપરાંત, સાત 
આઇઆઇટી, સાત આઇઆઇએમ, 16 આઇઆઇઆઇટી, 
15 એઇમસ અને 209 મરેડકલ કયોલેજ િધારિાનું કામ કયુું 
છે. કયોલેજોની સંખ્યામાં 5700નયો િધારયો થયયો છે.

ઓા શિક્ષણ ન્રીતત ગ્ંથ નથ્રી, પણ ગં્થાલય છો  
ઓનો ઓોક પ્રકારન્રી લાયબ્ોર્રી છો . તોનાં દરોક િબ્દ 

ઓનો વાક્યન્રી પાછળ ઊિંાો તવચાર છો  ઓનો 
જોમણો તોનો વાસતતવક બનાવ્યં છો  તોમણો પણ 

તોનો  ઓો જ દ્રષ્ટિથ્રી જોવ્યં જોઇઓો. 

-ઓતમત િાહ, કોન્દ્ર્રીય ગૃહ ઓનો સહકાડરતા મંત્્રી

રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રીય બશક્ણ નીતતનાં બે વષ્ત
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માન્વિાનો સંદેશો ફેલા્વ્વા મા્ેટ 19 ઓગસ્નાં રોજ વ્વશ્ માન્વિા દદ્વસની ઉજ્વણી કર્વામાં 
આ્ેવ છે. આ દદ્વસે વ્વશ્ ફો્ટોગ્ાફી દદ્વસ પણ છે, જ ેશોખ મા્ેટ ફો્ટોગ્ાફી કરનારાઓને પ્રેદરિ 
કરે છે. આ ્વષમે વ્વશ્ ફો્ટોગ્ાફી દદ્વસનો વ્વષય છે- ‘લેનસના માધયમથી મિામારી લોકડાઉન.’ 

દેશની પ્રગતિ ્વચે્ માન્વિાની ભા્વનાને ધયાનમાં રાખીને ‘સબકા સાથ, સબકા વ્વકાસ, 
સબકા વ્વશ્ાસ સાથે સબકા પ્રયાસ’ની જન ભાગીદારીથી સદીની સરૌથી મો્ટી ્વૈશ્શ્ક મિામારી 
કોરોનામાં સરકારે કઈ રીિે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ, વ્વશ્નાં સરૌથી મો્ટી રસીકરણ 

અભભયાનમાં 200 કરોડ ડોઝ દ્ારા માન્વિાની સે્વા કરી િેની િસ્વીરી ઝલક અિીં રજૂ 
કર્વામાં આ્વી છે.

તવશ્વ ફાેટાેગ્ાફી હદવસ
તવશ્વ માનવતા હદવસતવ

શ
ેષ 

હંમેશા માનવતાને સમરપપિત

તવશેષ તવશ્વ ફાટેાેગ્ાફી હદવસ-તવશ્વ માનવતા હદવસ
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મેડ ઇન ઇન્ડિયા વેક્સિન...

પીઆેમ ગરીબ કલ્ાણ 
આન્ન યાેજના

જથેી કોઇ ભયૂખું િ સયૂવે

રસીનાં વવકયાસ અને ઉતપયાદનની પ્રક્રિયયાની વયક્તગત 
સમીક્યા કરવયા મયાટે વડયાપ્રધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
અમદયાવયાદમાં ઝયાયડસ બયાયોટેક પયાક્ક , હૈદરયાબયાદમાં 
ભયારત બયાયોટેક અને પૂણેમાં સીરમ ઇન્સ્ટિટૂ્ટ ઓફ 
ઇનન્ડયયાની મુલયાકયાત લીધી.

નવયા ભયારતની આત્મનનભ્કરતયા અને તયાકયાતનું ઉદયાહરણ 
રજૂ કરતયા રસીનયા વવકયાસ મયાટે અત્યાર સુધીની સૌથી 
ઝડપી મંજૂરી આપવયામાં આવી.

ઝયાયકોવ-ડી દેશમાં વવક્સિત વવશ્વની સૌ પ્રથમ 
ડીએનએ અને GEMCOVAC-19, ભયારતની પ્રથમ 
mRNA કોવવડ-19 રસી છે.

મહિનાની 
અંદર દેશને 
મળી પ્રથમ 
સ્વદેશી 
કોરોના રસી-
કોરોનાનો 
પ્રથમ કેસ 
નોંધાયા બાદ.

11 
2.78
લાખ કરાોિ ખચ્ચ. ઓોપ્પ્રલ 2020થ્રી 
80 કરાોિ ગર્રીબાોનો પાંચ ડકલાો પ્રતત 
માસ મફતમાં ઓનાજ ઓાપવામાં 
ઓાવ્રી રહ્યં છો .

39,000
કરાોિ રૂપ્પયાથ્રી વધ્યન્રી 
રકમ છૂટ્રી કર્રી છો  સરકારો 
12 જ્ય લાઇ, 2022 સ્યધ્રી ઓા 
યાોજના હો ઠળ રાજાોનો

તવશેષ તવશ્વ ફાેટાેગ્ાફી હદવસ-તવશ્વ માનવતા હદવસ
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દેશમાં પ્રથમ ્વાર ડ્ર ોન દ્ારા મણણપુરના બબશનપુરથી કરાંગ 
સુધી રસી મોકલ્વામાં આ્વી. રોડ માગમે બંને ્વચ્ેનું અંિર 
26 દક.મી. છે, પણ ડ્ર ોનથી િે 15 દક.મી.જ િતું. ICMR એ 
માત્ર 12થી 15 તમનન્ટમાં જ રસી પિોંચાડી દીધી.

ભારિે ‘્વસુધ્ૈવ કુ્ુટમબકમ’ની દફલોસોફી પ્રમાણે 
્વેક્સિન મૈત્રી અંિગમુિ વ્વશ્ને 24 કરોડ ્ેવક્સિન ડોઝ 
સપલાય કયયા છે.

વ્વશ્ના સરૌથી મો્ટા અને સરૌથી ઝડપી રસીકરણ 
અભભયાનમાં એક દદ્વસમાં સરૌથી ્વધુ 2.5 કરોડ રસીનાં 
ડોઝ આપ્વાનો વ્વક્રમ.

કોવ્વન એપ પર 110 કરોડ રજીસ્્રેશન કરા્વીને વ્વશ્નાં 
સરૌથી મો્ંુટ દડજજ્ટલ રસીકરણ અભભયાનની સાથે િ્વે 200 
કરોડ ડોઝનો ન્વો રેકોડમુ  બનાવયો છે.

રસીકરણનાે ઘટનાક્રમ 

પ્રથમ વાર....

200 કરાેડ ડાેઝ
ભારતમાં તવશ્વન્યં સાૌથ્રી ઝિપ્રી ઓનો મફત 
રસ્રીકરણ ઓભભયાન ચલાવવામાં ઓાવ્યં, ઓા 
ઓંતગ્ચત ભારતો 1.5 વર્ચમાં 200 કરાોિ િાોઝન્યં લક્ય 
હાંસલ કય્યું

વોક્સિન મૌત્્રી..

બાિમોર, રાજસ્ાન કાશમ્રીર

પશચિમ બંગાળ

તવશેષ તવશ્વ ફાેટાેગ્ાફી હદવસ-તવશ્વ માનવતા હદવસ
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ઓાવ્રી ર્રીતો વધ્યં િૂન્યથ્રી 200 
કરાોિ સ્યધ્રીન્યં રસ્રીકરણ

રસીકરણનાે ઘટનાક્રમ 

16 જન્ય્યઓાર્રી, 2021 તવશ્વનાં સાૌથ્રી માોટા   
 રસ્રીકરણનાો િ્યભારંભ

2 ઓાોગસ્ટ, 2021       50 કરાોિ , 204 ડદવસ

21 ઓાોકાોબર, 2021      100 કરાોિ , 75 ડદવસ

8 જન્ય્યઓાર્રી, 2022       150 કરાોિ , 79 ડદવસ

15 જ્ય લાઇ, 2022       200 કરાોિ , 191 ડદવસ

કાબબી ઓાંગલાંગ, ઓાસામ પહલગામ, કાશમ્રીર

રાજનાંદ ગાંવ, છત્્રીસગઢ

આ તસવીર હહમયાચલ પ્રદેશનયા 
લયાહૌલ સ્પતીની છે. આરોગયકમમી 
પહોંચયયા ત્યારે સાંજ પડી ગઈ હતી. 
છેવટે, અધંયારયામાં મોબયાઇલ ટોચ્કનાં 
પ્રકયાશમાં રસી આપવયામાં આવી.

મહયારયાષટ્રનયા 
હહગોલી 

જિલલયામાં 108 
વર્મીય વડીલને 
‘હર ઘર દ્તક’ 
અતંગ્કત રસી 

લગયાવતયા 
આરોગયકમમી. 

તવશેષ તવશ્વ ફાેટાેગ્ાફી હદવસ-તવશ્વ માનવતા હદવસ
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કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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જનતાનાં રાષ્ટ્રપતત

દાૌપદી મુમુ્ત
ભારિની આઝાદીના 75મા ્વષમુમાં સામાજજક પદર્વિમુનની આ 

યાદગાર િસ્વીર છે. માત્ર મહિલા સશક્િકરણ નિીં, પણ મહિલા 
શક્િનાં નેતૃત્વમાં વ્વકાસના અભભગમનું આ ઉત્તમ દ્ષ્ટાંિ છે. 

પ્રથમ આદદ્વાસી રાષ્ટ્રપતિ, પ્રથમ મહિલા આદદ્વાસી રાષ્ટ્રપતિ 
અને ઓદડશાના અંિદરયાળ આદદ્વાસી વ્વસિારમાંથી આ્વિા 
દ્રૌપદી મમુુમુનુ જી્વન સંઘષમુ સામે ઝઝૂમ્વાની પ્રેરણા આપે છે અને 
ન્વા ભારિનું પ્રતિબબબ છે. જગંલ વ્વસિારમાંથી રાઇજસના હિલ 

સુધી પિોંચનાર રાષ્ટ્રપતિ મુમુમુ એ ન્વા ભારિનું પ્રિીક છે જનેે અમૃિ 
કાળમાં સાકાર કર્વામાં દેશનો પ્રત્ેક નાગદરક કાયમુરિ છે. આ્વો 
જાણીએ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુમુમુની રાઇજસના હિલ સુધીની યાત્રાના 
પ્રેરક ઘ્ટનાક્રમ અંગે જનેે સાકાર કર્વામાં ભારિ સરકારે “સબકા 

સાથ, સબકા વ્વકાસ, સબકા વ્વશ્ાસ અને સબકા પ્રયાસ અને સબકા 
કિમુવય”ને આધારસિંભ બનાવયો....

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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પિાડપુર, ઓદડશાના મયૂરભંજના રાયરંગપુર 
નગરનું નાનકડંુ ગામ છે. અિીંથી લગભગ 
અઢી દકલોમી્ટર દૂર એક સુ્લ છે. શયામ, 
લક્ષ્મણ, શશપુણ સેકન્ડરી રેજસડેન્ન્શયલ સુ્લ. 

એક સમયે અિીં એક ઘર િતું. ત્ારે ન પાકી દદ્વાલો િિી, 
કે ન પાકી છિ. નળળયા અને સુકા ઘાસમાંથી બનેલું ઘર અને 
્વાંસનો નાનકડો દર્વાજો. ઓક્ટોબર, 2009થી 2013 એમ 
માત્ર ચાર ્વષમુમાં બે પતુ્રો અને પતિનાં મૃત્ુએ એક મહિલાને 
ભારે આઘાિ આપયો. સુમસામ બની ગયેલું આ ઘર જી્વંિ 
રિે િે મા્ેટ િેમણે િેને રેજસડેન્ન્શયલ સુ્લ બના્વ્વા મા્ેટ 
દાનમાં આપી દીધું. પતિ અને બંને પુત્રોની યાદમાં અિીં 
શાળા બના્વ્વામાં આ્વી, જ્ાં િાલમાં 75 વ્વદ્ાથથીઓ 
અભયાસ કરી રહ્ા છે. આ શાળામાં બંને દીકરાઓ અને 
પતિની પ્રતિમા છે, જમેની પૂણયતિથીએ આ મહિલા જરૂર 
જાય છે.

એક પછી એક બે પતુ્રો અને પતિનાં મૃત્ુથી આઘાિમાં 
સરી પડેલી આ મહિલાએ આદ્ાત્મનો આશરો લીધો અને 
પોિાની જાિને સમાજના કામોમાં વયસિ રાખી. રાયરંગપુરમાં 
બ્રહ્મકુમારી સંસ્ામાં િેઓ િંમેશા સમયસર જિા િિા. આ 
ક્રમ ઝારખંડના રાજ્પાલ બન્ાં ત્ાં સુધી ચાલુ રહ્ો. ભલે 

િેમણે કેન્દ્માં જ્વાનું બંધ કરી દીધું પણ ધયાન (મેડી્ેટશન) 
કર્વાનું ચાલુ રાખું. િેમની માનજસક શક્િનું આ મો્ંુટ 
કારણ છે. સ્વારે ્વિેલું ઉ્ઠી જવું, ચાલ્વા જવું અને યોગને 
નનયતમિ જી્વનશૈલી બના્વીને માનજસક રીિે મજબૂિ રિેવું 
એ દેશનાં 15મા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુમુમુના જી્વનની કિાની છે.

દ્રૌપદી મુમુમુ બાળપણથી જ દ્ઢ નનચિયી રહ્ાં છે. િેમને 
ભણા્વનાર શશક્ક બાસુદે્વ બિેરા કિે છે કે િેઓ પોિાનાં 
્વગમુમાં પ્રથમ ક્રમે આ્વિા અને િેમને િંમેશા સરૌથી ્વધુ 
માસિમુ મળિા િિા. એ ્વખિે એ્વો નનયમ િિો કે ્વગમુમાં 
સરૌથી ્વધુ માકમુ  મેળનાર વ્વદ્ાથથી જ ્વગમુ મોનન્ટર બને. પણ 
્વગમુમાં છોકરીઓની સંખ્યા ઓછી િિી એ્ટલે શશક્કને 
ભય િિો કે િે આખા ્વગમુને નિીં સંભાળી શકે. પણ દ્રૌપદી 
મુમુમુ ન માન્ા. અંિે શશક્કને િેમને જ મોનન્ટર બના્વ્વાની 
ફરજ પડી. બેિરા કિે છે કે દ્રૌપદી સાિમા ધોરણ બાદ 
અભયાસ મા્ેટ રુ્વનેશ્ર જિાં રહ્ાં. એ ્વખિે િેઓ પોિાના 
ગામ ઉપરબેડાથી રુ્વનેશ્ર જઇને ભણનાર એક માત્ર 
છોકરી િિી.

દ્રૌપદી બાળપણથી જ દ્ઢ સંકલપ અને એકાગ્િા 
ધરા્વિાં િિાં. શાળાના દદ્વસોમાં જ્ારે પણ ભારે ્વરસાદ 
થિો િોય, ચારે બાજુ પાણી િોય, નદી ભરાઈ ગઈ િોય અને 

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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શશક્કો પણ ન આ્વિા િોય ત્ારે વ્વદ્ાથથીઓ િો સ્વાભભ્વક 
રીિે ન જ આ્વે. પણ દ્રૌપદી નદીમાં િરીને શાળામાં આવયા. 
એ સમયે શશક્કે કહંુ િતું, એક દદ્વસ દ્રૌપદી પણ શશક્ક 
બનશે.

દ્રૌપદીના બાળપણ કે શાળાના દદ્વસોની ્વાિ છે. 1970ના 
દાયકાની ્વાિ છે. એ સમયે મયૂરભંજમાં સાક્રિા દર માત્ર 
12.22 ્ટકા િિો અને ત્ાં કોઇ મહે્ટ્રક પાસ ન િતું. પણ 
દ્રૌપદીને ભણ્વામાં ખૂબ રસ િિો. એ સમયે રાજને્દ્ નારાયણ 
સસિદે્વ રાજ્ના મુખ્યમતં્રી િિા, જમેના મતં્રીમંડળમાં શિેરી 
વ્વકાસ મંત્રી કાર્િક ચંદ્ માંઝી િિા, જઓે ઉપરબેડાના 
રિે્વાસી િિા. એક દદ્વસ િેમની જાિેર સુના્વણી િિી 
અને એ બે્ઠકમાં દ્રૌપદી િેમના ખેડૂિ વપિા બબરંચી ્ુટડુ 
સાથે ગયા િિાં. િેમણે સાિમું ધોરણ પાસ કરી લીધું િતું 
પણ ગામમાં આ્ઠમા ધોરણ મા્ેટની સુવ્વધા ન િિી. દ્રૌપદી 
િેમની માકમુ શી્ટ લઇને માંઝી પાસે ગયા અને અિીંથી િેમની 
રુ્વનેશ્રની યાત્રા શરૂ થઈ. 1970માં દ્રૌપદી િેમની માિા અને 
ગામ છોડીને 280 દકલોમી્ટર દૂર રુ્વનેશ્ર જિાં રહ્ાં. દ્રૌપદી 
કંુિલકુમારી િોસે્લમાં રહ્ાં અને કન્ા શાળામાં ભણયાં. 
રમાદે્વી કોલેજમાંથી પોજલહ્ટકલ સાયનસમાં સનાિકની દડગ્ી 
મેળ્વી.

દ્રૌપદી મુમુમુ રાષ્ટ્રપતિ બનિાં ભા્વવ્વભોર થિાં ઉપરબેડા 
ગામના નન્વાસી કિે છે, મારં ગામ િો દડજજ્ટલ ગામ છે. 
બધાં ઘરોમાં લોકોના બેન્ક ખાિા છે. ખિેી્વાડી મા્ેટ ઘેર બે્ઠાં 
ધધરાણ મળી જાય છે. િમામ ઘરોમાં પાણીની પાઇપલાઇન 
છે. િમામને ત્ાં શરૌચાલય છે. ગરીબો મા્ેટ પીએમ આ્વાસ 
છે. િેનો શ્રેય દ્રૌપદીને જાય છે.

આવું સંઘર્ટમય જીિન જીિનાર, રિમતભાશાળી, ખશસતના 
આગ્હી, અભયાસમાં તેજસિી અને સમાજસેિા કરનાર દ્ૌપદી 
મુમુ્ટ 25 જુલાઇનાં રયોજ દેશનાં રાષટ્રપમત પદ પર આરૂઢ થયાં. 
અંતરરયાળ જગંલ વિસતારમાંથી રાયસસના ટહલ પહોંચીને રાષટ્ર  
રિમુખ બનિાની સફર સરળ નથી હયોતી. રાષટ્રપમતની ચૂંટણી 
દરમમયાન રિથમ િાર મીરડયામાં તેમનાં જીિનનાં સંઘર્ટની 
કહાની સામે આિી, જ ે હિે રાષટ્ર  માટે રિેરણા બની ગઈ છે. 
દ્ૌપદી મુમુ્ટ કહે છે, “જીિનમાં મને બધું જ મળયું છે. ક્યારેય 
કયોઇ હયોદ્યો માંગયયો નથી. ખબર નહીં મારી અંદર શું છે. મારંુ 
કામ મને ખેંચી લાવયું છે.” પયોતાના જીિનની યાત્રા પૂિ્ટ ભારતના 
ઓરડશાના નાનકડા આરદિાસી ગામથી શરૂ કરનાર, સામાન્ય 
પકૃષ્ભૂમમ ધરાિતાં દ્ૌપદી મુમુ્ટ માટે રિાથમમક ખશક્ણ મેળિવું 
એ પણ એક સપના જવેું હતું. પણ અનેક મુશકેલીઓ છતાં દ્ઢ 
સંકલપને કારણે કયોલેજ અભયાસ કરનાર તેઓ પયોતાના ગામની 
રિથમ મટહલા બન્યાં. આરદિાસી સમાજમાં જન્ેલાં દ્ૌપદી મુમુ્ટ 

માર્રી સામો ભારતના રાષ્ટપતતપદનાો 
મહાન વારસાો છો . દોિના પ્રથમ રાષ્ટપતત 
િાોકર રાજોન્દ્રપ્રસાદથ્રી માંિ્રીનો રામનાથ 
કાોતવંદ સ્યધ્રી, ઓનોક તવભૂતતઓાોઓો ઓા 
હાોદ્ાનો િાોભાવાો છો . બંધારણનો ઓન્યરુપ 
હ્યં  સંપૂણ્ચ શનષ્ાથ્રી માર્રી ફરજોન્યં પાલન 
કર્રીિ. મારા માટો ભારતનાં લાોકિાહ્રી-
સાંસૃ્તતક ઓાદિ્ચ ઓનો તમામ દોિવાસ્રી 
હંમોિા માર્રી ઊજ્ચના સ્ાોત રહો િો.

ઓાઝાદ્રી પછ્રી પ્રથમ વાર ઓાડદવાસ્રી 
સમાજમાંથ્રી ઓોક મડહલા રાષ્ટપતત દોિન્યં 
નોતૃત્વ કરવા જઈ રહાં છો . ઓા ઓાપણ્રી 
લાોકિાહ્રીન્રી તાકાત છો , ઓાપણાં 
સવ્ચસમાવોિ્રી તવચારન્યં જીવત્યં જગત્યં 
ઉદાહરણ છો .

સામાશજક ન્યાયનાો ઓથ્ચ છો - સમાજનાં 
દરોક વગ્ચનો સમાન તક મળો, જીવનન્રી 
પાયાન્રી જરૂડરયાતાોથ્રી કાોઇ પણ વંચચત 
ન રહો . દશલત, પછાત, ઓાડદવાસ્રી, 
મડહલાઓાો, ડદવાગં ઓાગળ ઓાવિો 
તારો જ દોિ ઓાગળ ઓાવિો.

-દાૌપદી મુમુ્ત, રાષ્ટ્રપતત

-નરેન્દ માેદી, વડાપ્રધાન

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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િયોડ્ટના નગરસેિકથી માંડીને ભારતનાં રાષટ્રપમત પદ સુધી 
પહોંવું એ લયોકશાહીની જનની ભારતના મહાન િારસાનું 
ઉદાહરણ છે.

ભારતના લયોકશાહીની તાકાત જૂઓ કે દેશના 
અંતરરયાળ આરદિાસી વિસતારનાં ગરીબ ઘરમાં જન્ેલી 
દીકરી ભારતના સિવોચ્ચ બંધારણીય હયોદ્ા પર પહોંચી છે. 
રાષટ્રપમત પદે શપથ ગ્હણ કયયા બાદ કરેલા સંબયોધનમાં 

દ્ૌપદી મુમુ્ટએ રાષટ્રની આ ઉપલસ્બ્ધને આ રીતે વય્ત કરી, 
“રાષટ્રપમતના પદ પર પહોંચવું મારી વયક્તગત સફળતા 
નથી, આ ભારતનાં દરેક ગરીબની સફળતા છે. મારી 
પસંદગી એ િાતની સાબબતી છે કે ભારતમાં ગરીબ વયક્ત 
સપના જોઈ શકે છે અને તેને પૂરાં પણ કરી શકે છે. અને મારા 
માટે એ બહુ સંતયોરની િાત છે કે જઓે સદીઓથી િંચચત 
રહ્ા, જઓે વિકાસના લાભથી દૂર રહ્ા, દસલત, પછાત અને 

n  પૂજ્ બાપુએ આપણને સિરાજ, સિદેશી, સિચ્છતા અને સત્ાગ્હ 
દ્ારા ભારતના સાંસ્કૃમતક આદશવોની થિાપનાનયો માગ્ટ દશયાવયયો 
હતયો. નેતાજી સુભારચદં્ બયોઝ, નહેરુજી, સરદાર પટેલ, બાબા 
સાહેબ આંબેડકર, ભગતસસહ, સુખદેિ, રાજગુરુ, ચંદ્શેખર 
આઝાદ જિેા અનેક સિતંત્રતા સેનાનીઓએ આપણને રાષટ્રના 
સિાભભમાનને સિવોપરર રાખિાની શીખ આપી હતી.

n  રાણી લક્ષીબાઇ, રાણી િેલુ નચચયાર, રાણી ગાઇરદનલ્ુ અને 
રાણી ચેન્નમમા જિેી અનેક િીરાંગનાઓએ રાષટ્ર  રક્ા અને રાષટ્ર  
નનમયાણમાં નારી શક્તની ભૂમમકાને નિી ઊંચાઈ આપી હતી.

n  સંથાલ ક્રાંમત, પાઇક ક્રાંમતથી માંડીને કયોલ ક્રાંમત અને ભીલ ક્રાંમતએ 
સિતંત્રતા સંગ્ામમાં આરદિાસી યયોગદાનને િધુ મજબૂત કયુું હતું. 
સામાસજક ઉત્ાન અને દેશ રિેમ માટે ‘ધરતી આબા’ ભગિાન 
બબરસા મુંડાના બસલદાનમાંથી આપણને રિરેણા મળી હતી.

n  મને ખુશી છે કે આઝાદીની લડાઇમાં આરદિાસી સમાજના 

નવા ચૂંટાયોલાં રાષ્ટપતતન્યં પ્રથમ સંબાોધન

મા ેજીવન પછે નકકે  પડી
થાઉ, જગત ઉધધાર હેઉ

આેટલે કે પાતેાના જીવનના હહત-આહહત કરતાં 
તવશ્વનાં કલ્ાણ માટે કામ કરવું ઘણું સારં

શ્રી જગન્ાથ ક્ેત્રના પ્રખ્યાિ કવ્વ ભીમ ભોઇજીની કવ્વિાની આ પંક્િને ્ટાંકીને દેશનાં પ્રથમ મહિલા આદદ્વાસી 
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મમુુમુએ મિાન ભારિની પદરકલપનાને સાકાર કર્વાનો સંકલપ લીધો. પોિાના પ્રથમ સંબોધનમાં 
િેમણે જણાવયું, “જગિ કલ્યાણની આ ભા્વના સાથે િંુ આપ સરૌનાં વ્વશ્ાસ પર ખરા ઉિર્વા મા્ેટ સંપૂણમુ નનષ્ઠા 
અને લગનથી કામ કર્વા મા્ેટ િંમેશા િતપર રિીશ.” િેમણે દેશને આિ્વાન પણ કયુું કે બધાં સાથે મળીને સમર્પિ 
ભા્વથી કિમુવય પથ પર આગળ ્વધે િથા ્વૈભ્વશાળી અને આત્મનનભમુર ભારિનું નનમયાણ કરે. િેમના સંબોધનમાં 
ન્વા ભારિની દ્શષ્ટ અને િે મા્ેટનાં સંકલપો પર એક નજરરઃ

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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આરદિાસી મારામાં પયોતાનું રિમતબબબ જોઈ રહ્ા છે. મારી 
નનયુક્તમાં દેશનાં ગરીબનાં આશીિયાદ જોડાયેલા છે, દેશની 
કરયોડયો મટહલાઓ અને દીકરીઓનાં સપના અને સામથય્ટની 
ઝલક છે. મારી નનયુક્તમાં જૂની પરંપરાથી અલગ નિા 
રસતાઓ પર ચાલનારા ભારતના આજના યુિાનયોનું સાહસ 
પણ સામેલ છે. આિા રિગમતશીલ ભારતનું નેતકૃતિ કરતા 
આજ ે હંુ ગૌરિની લાગણી  અનુભિી રહી છે.” દ્ૌપદી 

મુમુ્ટ દેશનાં રિથમ રાષટ્રપમત બન્યાં છે, જમેનયો જન્ સિતંત્ર 
ભારતમાં થયયો છે.

રાષટ્રપમત તરીકે દ્ૌપદી મુમુ્ટની નનયુક્તએ દેશની રિત્ેક 
વયક્તમાં આશાનયો સંચાર કયવો છે. દેશમાં કયોઇ પણ 
સામાન્ય વયક્ત ઊંચા હયોદ્ા સુધી પહોંચી શકે છે. ભારતે 
આઝાદીના 75મા િર્ટમાં ઇમતહાસ રચયયો છે. િડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદી કહે છે, “ભારતે ઇમતહાસ રચયયો છે. દેશના 1.3 

યયોગદાનને સમર્પત અનેક મયુઝીયમ દેશભરમાં બનાિિામાં 
આિી રહ્ા છે.

n  સંસદીય લયોકશાહીનાં રૂપમાં 75 િર્ટમાં ભારતે રિગમતના 
સંકલપને ભાગીદારી અને સિ્ટ સંમમતથી આગળ િધાયયા છે.

n  વિવિધતાથી ભરેલા આપણા દેશમાં આપણે અનેક ભારાઓ, 
ધમ્ટ, સંરિદાય, ખાણી-પીણી, રહેણકરણી, રીમત-રરિાજો 
અપનાિતા ‘એક ભારત શ્રેષ્ ભારત’ના નનમયાણમાં સરક્રય 
છીએ.

n  આઝાદીના 75મા િર્ટ રિસંગે આિેલયો અમકૃત કાળ ભારત 
માટે નિા સંકલપયોનયો સમયગાળયો છે. આજ ેહંુ આ નિા યુગનાં 
સિાગતમાં આપણા દેશની નિી દ્ણષટ સાથે તતપર અને તૈયાર 
જોઇ રહી છંુ.

n  આપણે ભારતીયયોએ પયોતાના રિયત્નયોથી કયોરયોનાનાં િૈશ્શ્વક 
પડકારયોનયો સામનયો કયવો છે એટલું જ નહીં, વિશ્વ સમક્ નિા 
માપદંડ પણ રિથિાવપત કયયા છે. થયોડાં રદિસયો પહેલાં ભારતે 
કયોરયોના િેક્ક્સનનયો 200મયો ડયોઝ લગાિિાનયો રેકયોડ્ટ  સજ્વો છે.

n  કયોવિડ મહામારીથી સજા્ટયેલા માહયોલમાં આજ ેવિશ્વ ભારતને 
નિા વિશ્વાસથી જોઈ રહું છે. વિશ્વની આર્થક સ્થિરતા માટે, 
સપલાય ચેઇનની સુગમતા માટે અને િૈશ્શ્વક શાંમત માટે વિશ્વને 
ભારત પર ખૂબ આશા છે.

n  આગામી મટહનાઓમાં ભારત તેનાં િડપણ હે્ળ જી-20 
ગ્ૂપની યજમાની કરિા જઈ રહંુ છે. તેમાં વિશ્વનાં 20 મયોટાં 
દેશ ભારતનાં િડપણમાં િૈશ્શ્વક વિરયયો પર મંથન કરશે. મને 
વિશ્વાસ છે કે ભારતમાં થનારા આ મંથનમાંથી જ ેનનષ્કર્ટ અને 
નીમતઓ નનધયારરત થશે, તેમાંથી આગામી દાયકાઓની રદશા 
નક્કી થશે.

n  લયોકરિમતનનચધ તરીકે વિવિધ હયોદ્ાઓ પર કાય્ટ કરતા અને 
રાજ્પાલ તરીકે પણ શૈક્ણણક સથંિાઓ સાથે મારંુ સરક્રય 
જોડાણ રહું છે. મેં દેશના યિુાનયોના ઉત્સાહ અને આત્મબળને 
નજીકથી જોયું છે.

n  આપણા બધાંના શ્રધે્ય અટલજી કહેતા હતા કે દેશનાં 
યુિાનયો જ્ારે આગળ િધે છે ત્ારે તેઓ માત્ર પયોતાનું જ 

ભાગય નથી બદલતા પણ દેશનું પણ ભાગય બનાિે છે. આજ ે
આપણે તેને સાચું થતાં જોઈ રહ્ા છીએ.

n  િયોકલ ફયોર લયોકલથી માંડીને રડસજટલ ઇશ્ન્ડયા સુધીનાં દરેક 
ક્ેત્રમાં આગળ િધી રહેલું આજનું ભારત વિશ્વ સાથે ખભે 
ખભયો મમલાિીને ચયોથી ઔદ્યોશ્ગક ક્રાંમત માટે સંપણૂ્ટ રીતે 
તૈયાર છે.

n  વિક્રમ સંખ્યામાં બની રહેલા સ્ાટ્ટઅપમાં, નિા-નિા 
ઇનયોિેશનમાં, અંતરરયાળ વિસતારયોમાં રડસજટલ ટેકનયોલયોજીની 
સિીકાય્ટતામાં ભારતના યિુાનયોની ઘણી મયોટી ભૂમમકા છે.

n  િીતેલા િરવોમાં ભારતે જ ેરીતે મટહલા સશક્તકરણ માટે 
નનણ્ટય લીધાં છે, નીમતઓ બનાિી છે, તેમાં પણ દેશમાં નિી 
શક્તનયો સંચાર થયયો છે. હંુ ઇચંુ્છ છંુ કે આપણી તમામ બહેનયો 
અને દીકરીઓ િધુને િધુ મજબૂત બને તથા દેશનાં દરેક 
ક્ેત્રમાં પયોતાનું યયોગદાન િધારતી રહે.

n  હંુ મારા દેશનાં યુિાનયોને કહેિા માંગું છંુ કે તમે તમારા 
ભવિષયનું નનમયાણ કરિાની સાથે સાથે ભવિષયનાં ભારતનયો 
પણ પાયયો નાખી રહ્ા છયો. દેશનાં રાષટ્રપમત તરીકે હંમેશા 
તમને મારયો પૂરયો સહયયોગ રહેશે.

n  વિકાસ અને રિગમતશીલતાનયો અથ્ટ સતત આગળ િધિાનયો 
હયોય છે, પણ સાથે સાથે પયોતાના ભૂતકાળનું જ્ાન પણ એટલું 
જ જરૂરી છે.

n  આજ ેજ્ારે વિશ્વ ‘સસે્નેબલ પલેનેટ’ની િાત કરે છે ત્ારે 
તેમાં ભારતની રિાચીન પરંપરાઓ, આપણા ભૂતકાળની 
સાતત્પૂણ્ટ જીિનશૈલીની ભૂમમકા િધી જાય છે.

n  મારયો જન્ તયો એ આરદિાસી પરંપરામાં થયયો છે, જણેે હજારયો 
િરવોથી રિકકૃમત સાથે તાલમેલ બનાિીને જીિનને આગળ 
િધાયુું છે. મેં જગંલનાં મહતિને મારા જીિનમાં અનુભવયું 
છે. અમે રિકકૃમત પાસેથી જરૂરી સંસાધનયો લઈએ છીએ અને 
એટલી જ શ્રધ્ાથી રિકકૃમતની સેિા પણ કરીએ છીએ. આ જ 
સંિેદનશીલતા આજ ેિૈશ્શ્વક અનનિાય્ટતા બની ગઈ છે. મને એ 
િાતની ખુશી છે કે ભારત પયયાિરણ સંરક્ણના કે્ત્રમાં વિશ્વનું 
માગ્ટદશ્ટન કરી રહું છે.

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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ભારતના રાષ્ટ્રપતત

ડાે. રાજેન્દ પ્રસાદ
ભારતીય સિતંત્રતા આંદયોલનના મુખ્ય 

નેતા. બે મુદત સુધી રાષટ્રપમત, બંધારણ 
સભાના અધયક્. 1962માં ભારત રત્ન 

અપ્ટણ કરિામાં આવયયો.

ડાે. સવ્તપલ્ી રાધા કૃષ્ણન
રફલયોસયોફર અને લેખક આંધ્ર યુનનિર્સટી 
અને બનારસ ટહન્દુ યુનનિર્સટીના કુલપમત 

રહ્ા. તેમનયો જન્રદિસ 5 સપટેમબર ખશક્ક 
રદિસ તરીકે મનાિાય છે.

ડાે. ઝાકીર હયૂ સૌન
સિતંત્રતા સેનાની અને રિથમ મુન્સલમ 
રાષટ્રપમત. ભારત રત્નથી સન્ાનનત. 

જામમયા મમસલયા ઇસલામમયા યુનન.ના 
થિાપક સભયયોમાંના એક હતા્.

વરાહગીરી વંકટચગરી
ચયોથા રાષટ્રપમત. અગાઉ કાય્ટકારી 

રાષટ્રપમત હતા. 1975માં તેમને ભારત 
રત્નથી સન્ાનનત કરિામાં આવયા.

ફખરદ્ીન આલી આહમદ
ભારતના પાંચમા રાષટ્રપમત. જમેનું મકૃતુ્ 

રાષટ્રપમતના હયોદ્ા પર થયું હયોય તેિા 
બીજા રાષટ્રપમત.

નીલમ સંજીવ રેડ્ી
આંધ્રરિદેશના મુખ્યમંત્રી પણ રહ્ા. 
નીલમ સંજીિ રેડ્ી કવિ, અનુભિી 

રાજનેતા અને કુશળ િહીિટકાર હતા.

જ્ાની ઝૌલ બસંહ
ભારતના રિથમ રાષટ્રપમત જઓે શીખ 
ધમ્ટના હતા. રાષટ્રપમત બનતા પહેલાં 
જ્ાની ઝૈલ સસહ પંજાબના મુખ્યમંત્રી 

અને કેન્દ્માં મંત્રી હતા.

આાર વંકટરમણ
તેઓ િકીલ, સમાજસેિક અને મહાન 

રાજનેતા હતા. તેમણે પયોતાના રાષટ્રપમત 
કાળમાં સૌથી િધુ િડારિધાનને હયોદ્ાનાં 

શપથ લેિડાવયા હતા.

ડાે. શંકરદયાળ શમા્ત
મધયરિદેશના મુખ્યમંત્રી અને કેન્દ્રીય 
સંદેશાવયિહાર મંત્રી રહ્ા હતા. આ 

ઉપરાંત તેઓ આંધ્રરિદેશ, પંજાબ અને 
મહારાષટ્રના રાજ્પાલ પણ હતા.

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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ભારતના રાષ્ટ્રપતત

અબજ ભારતીયયો આઝાદીનયો અમકૃત મહયોત્સિ મનાિી રહ્ા છે 
ત્ારે ભારતના આરદિાસી સમુદાયની પુત્રીને આપણાં રાષટ્રપમત 
ચૂંટિામાં આવયા છે, જમેનયો જન્ પૂિ્ટ ભારતના અંતરરયાળ 
વિસતારમાં થયયો હતયો. દ્ૌપદી મુમુ્ટનું જીિન, તેમનયો રિારંભભક 
સંઘર્ટ, તેમની સમકૃધ્ સેિા અને તેમની અનુકરણીય સફળતા 
રિત્ેક ભારતીયને રિરેણા આપે છે. તેઓ દેશનાં નાગરરકયો, ખાસ 
કરીને ગરીબયો, િંચચતયો અને નબળા િગવો માટે આશાનાં રકરણ 
તરીકે ઊભયયા છે.” આજ ેભારતમાં એિા સામાસજક-ક્રાંમતકારી 
પરરિત્ટન થઈ રહ્ાં છે જનેી 75 િર્ટમાં ચચયા પણ નહતી થતી. 

પ્રથમ વાર ઓાડદવાસ્રી સમાજમાંથ્રી ઓાવત્રી 
દોિન્રી બોટ્રી ભારતના સાૌથ્રી માોટા બંધારણ્રીય 

હાોદ્ા પર પહાંચ્ા છો . દોિો શ્્રીમત્રી દ્રાૌપદ્રી 
મ્યમ્ય્ચજીનો રાષ્ટપતત બનાવા છો . ઓા 130 કરાોિથ્રી 
વધ્ય ભારતવાસ્રીઓાો માટો બહ્ય  ગાૌરવન્રી ક્ષણ છો .

-નરોન્દ્ર માોદ્રી, વિાપ્રધાન

કે આાર નારાયણન
ભારતના રિથમ દસલત રાષટ્રપમત અને 
રિથમ મલયાલી વયક્ત જમેને દેશનયો 

સિવોચ્ચ હયોદ્યો રિાપત થયયો.

ડાે. આે પી જે આબુ્લ કલામ
‘ભારતના મમસાઇલ મેન’ તરીકે 

જાણીતા હતા. રાષટ્રપમત બનનાર તેઓ 
પહેલાં િૈજ્ાનનક હતા. 1997માં ભારત 

રત્નથી સન્ાનનત.

પ્રતતભા દેવીબસંહ પાટીલ
રિથમ મટહલા રાષટ્રપમત. રાજથિાનનાં 

રાજ્પાલ રહ્ાં. સખુયોઇ વિમાન ઉડાડનાર 
તઓે રિથમ મટહલા રાષટ્રપમત હતાં.

પ્રણવ મુખજજી
રાષટ્રપમતની ચૂંટણી લડ્ાં તે પહેલાં 

કેન્દ્ સરકારમાં નાણા મંત્રી હતા. 
2017માં તેમને ભારત રત્નથી સન્ાનનત 

કરિામાં આવયા.

રામનાથ કાેતવંદ
િકીલ, સમાજસેિક અને દસલત 

રાજનેતા હતા. રાષટ્રપમત બનતાં પહેલાં 
તેઓ બબહારના રાજ્પાલ અને 
રાજ્સભાના સાંસદ પણ હતા.

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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પણ િીતેલાં કેટલાંક િરવોમાં ભારત સરકારની સિ્ટસમાિેશી 
વિચારધારા અને મટહલા સશક્તકરણ, આરદિાસી કલ્ાણ, 
પછાત-સિણ્ટ, અનુસૂચચત જામત, િંચચતયોનાં વિકાસ માટે 
પગલાં લિેામાં આવયા છે. આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિ િર્ટમાં 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીના મંત્ર ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, 
સબકા વિશ્વાસ અને સબકા રિયાસ’ના સંકલપનું એનાથી મયોટંુ 

ઉદાહરણ બીજુ ંકયોઇ ન હયોઈ શકે કે આરદિાસી સમુદાયમાંથી 
રિથમ િાર કયોઈ રાષટ્રપમત બનું છે.

મહહલરા સશક્તકરણ ્જ િહીં, મહહલરાિરા િેતૃતવમાં 
વવકરાસ
સામાન્ય રીતે મટહલા સશક્તકરણની િાત થતી હયોય છે, પણ 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ તેમાં નિા પરરમાણ ઉમેરતાં ‘મટહલા 

મજબયૂત આાહદવાસી,
રાષ્ટ્રનું સશક્તિકરણ

n • અટલબબહારી િાજપેયીના નેતકૃતિમાં 
એનડીએ સરકાર બન્યા બાદ આરદિાસી 
સમાજના ઉત્ાન અને સમકૃનધ્ માટે 
1999માં અલગ મતં્રાલય અને રાષટ્ર ીય 
અનુસૂચચત જનજામત પંચની રચના કરી.

n • આરદિાસી સમાજનાં ઉત્ાનની શરૂઆત 
અટલબબહારી િાજપેયીએ કરી હતી, તેને 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં નેતકૃતિ હે્ળની 
સરકારે છેલલાં આ્ િર્ટમાં ‘સબકા સાથ, 
સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ અને 
સબકા રિયાસ’નાં અભભગમ સાથે આગળ 
ધપાિી છે.

n •ઉદ્યોગ સાહસસકતાનાં વિકાસનાં હેતુથી 
નિી યયોજનામાં 327 કરયોડ રૂવપયાના 
બજટેથી 3,110 િન-ધન વિકાસ કેન્દ્યો 
અને 53,000 િન ધન સિ સહાય જૂથયોની 
થિાપના.

ભારતમાં આનુસયૂચચત જનજતતઆાેની સંખ્ા 705 છે આને 
તેની વસતત આાશરે 10.45 કરાેડ છે. ટકાવારીમાં વાત 
કરીઆે તાે કુલ વસતતના ે8.6 ટકા હહસાે છે.

આાહદવાસી બાબતાેના મંત્રાલયનું બજેટ 2014-15માં રૂ. 
3850 કરાેડ હતું, તેને 2022-23માં વધારીને 8407 કરાડે 
રૂરપયા કરવામાં આાવ્યું છે.

87,584 કરયોડ રૂવપયા બજટેમાં ફાળિાયા અનુસૂચચત 
જનજામતના લયોકયોનાં કલ્ાણ અને આરદિાસી 
વિસતારના વિકાસ માટે 2022-23માં

આા માેટાં બજેટ આંતગ્તત થશે આા મહત્વનાં કામ

1.28 1.45 85 38
કરોડ ઘરોમાં 
નળનું પયાણી

કરોડ ઘરોમાં 
શૌચયાલય

લયાખ આયુષયમયાન 
ભયારત કયાડ્ક

લયાખ પયાકયા 
મકયાન

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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શક્તનાં નેતકૃતિમાં વિકાસ’નયો નિયો ખ્યાલ દેશ સમક્ રજૂ કયવો 
છે. આ નીમત અને વિચારને ચરરતાથ્ટ કરિાને પરરણામે દેશના 
સિવોચ્ચ બંધારણીય હયોદ્ા પર એિી આરદિાસી મટહલા આરૂઢ 
થઈ છે જમેણે પયોતાની સંઘર્ટ યાત્રાને જ રાષટ્ર -સમાજનયો ધયેય 
બનાિી દીધયો છે. જીિનમાં આિેલા તમામ પડકારયો છતાં તેમણે 
સમાજ સિેાનયો માગ્ટ ન છયોડ્યો. કેન્દ્ સરકારનાં અભભગમ અને 

નીમતને પરરણામે જ છેલલાં કેટલાંક િરવોમાં મટહલા ઉત્ાન 
નહીં પણ મટહલાના નેતકૃતિમાં વિકાસની દ્ષટી રાષટ્રની નીમત 
બની ગઈ છે. તેમાં કેન્દ્ સરકારના સંિેદનશીલ અભભગમે 
સમાજમાં લયોકયોમાં જાગકૃમત લાિિાનું પણ કામ કયુું છે અને 
હિે દીકરીઓ અભભમાન બની રહી છે. લયોકયો હિે દીકરીઓને 
આત્મનનભ્ટરતાની ઉડાન ભરતા જોિા માગે છે. એટલાં માટે 

વીતેલાં આાઠ વષ્તનાં શાસનમાં આાહદવાસી તવકાસની 
લગભગ તમામ યાેજનાઆાેમાં આગાઉની સરખામણીમાં 
નાંધપાત્ર વધારાે થયાે છે.

n  નાણાકીય િર્ટ 2021-22માં 35.2 લાખ 
આરદિાસી સમુદાયના વિદ્ાથથીઓને 
ડાયરેક્ટ બેનનરફટ ટ્ર ાનસફર (ડીબીટી) 
દ્ારા 2500 કરયોડ રૂવપયાની રિી અને પયોસ્ 
મેટટ્રક ખશષયવકૃશ્ત્ આપી. યયોજનામાં 331 
યુનનિર્સટીને સામેલ કરિામાં આિી છે.

n  આરદિાસીની િસતી ખાસ કરીને ખાણ ધરાિતા 
શહેરયોમાં છે, પણ તેમને ક્યારેય ખાણમાંથી 
થતી આિકમાં ટહસસયો મળયયો નથી. રડસ્્ર ીક્ટ 
મમનરલ ફન્ડની થિાપનાથી આ વિસંગમતને દૂર 
કરતા સુનનસચિત કયુું કે આિકનયો 30 ટકા ટહસસયો 
થિાનનક વિકાસ પાછળ ખચ્ટિામાં આિે.

n  તેનાં દ્ારા અત્ાર સુધી 57000 કરયોડથી િધુ 
રકમ એકત્ર થઈ છે, જનેયો ઉપયયોગ આરદિાસી 
વિસતારયોના વિકાસ માટે થઈ રહ્યો છે.

n  આરદિાસી ચીજિસતઓુનાં વિતરણ માટે 
બનેલા ટ્ર ાઇફેડ સંચાસલત ટ્ર ાઇબસ ઇશ્ન્ડયા 
આઉટલેટ્સની સખં્યા 29થી િધીને 116 થઈ ગઈ 
છે.

n  દેશભરમાં 200 કરયોડનાં ખચલે આરદિાસી 
સિતંત્રતા સગં્હાલયયોની થિાપના ગુજરાત, 
ઝારખંડ, આંધ્રરિદેશ, છત્ીસગઢ, કેરળ, 
મધયરિદેશ, તેલંગાણા, મણણપુર, મમઝયોરમ અને 
ગયોિામાં થશે, જનેે મંજૂરી આપિામાં આિી છે.

n  નમ્ટદા સજલલાના ગરુડેશ્વરમાં રાષટ્ર ીય 
આરદિાસી સંગ્હાલય થિાપિામાં આિી રહંુ છે. 
નનમયાણાધીન સગં્હાલય સે્ચયુ ઓફ યુનનટીથી 
માત્ર છ રકલયોમીટર દૂર છે.

n  આઝાદીના આંદયોલનમાં અવિસ્રણીય યયોગદાન 
અને બસલદાન આપનાર આરદિાસી સમાજના 
વિકાસનાં મુખ્ય રિિાહમાં જોડિાના, સામાસજક 
આર્થક કલ્ાણ અને રાજકીય રિમતનનચધતિના 
રિયત્ન  કરિામાં આવયા.

n  ભગિાન બબરસા મંુડાની 
જન્મતથી 15 નિેમબરનાં 
રયોજ જનજામત ગૌરિ 
રદિસ જાહેર કરિામાં 
આવયયો.

n  ભગિાન બબરસા મંુડા 
આરદિાસી સિતંત્રતા 
સનેાની સગં્હાલય અને 
બગીચયો ઝારખડંમાં 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 
રાષટ્રન ેસમર્પત કયવો.

આાહદવાસી વગ્તના કલ્ાણ 
માટે લીધેલાં પગલાં

50 

10

740

ન્વા એકલવય મોડલ 
રેજસડેન્ન્શયલ સુ્લનું 
શશલારોપણ કયુું પીએમ મોદીએ 
27 જજલલામાં

આદદ્વાસી સંશોધન સંસ્ાને 
મંજૂરી આપ્વામાં આ્વી 2014 
બાદ દેશભરમાં

સુધી પિોંચાડ્વાનું લક્ષ્ય 
રાખ્વામાં આવયું છે 2026 
સુધી એકલવય મોડલ સુ્લનું

્ટોપ ્લાસ શશષયવૃશ્ત્ત યોજના 
અંિગમુિ દર ્વષમે 1,000 
વ્વદ્ાથથીઓને આઇઆઇ્ટી, 
આઇઆઇએમ, એઇમસ જ્ેવી 
્ટોચની સંસ્ાઓમાં એડતમશન 
મા્ેટ શશષયવૃશ્ત્ત આપ્વામાં 
આ્વે છે.

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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જ સેના હયોય કે સ્ાટ્ટઅપ હયોય, ઓસલમ્પક હયોય કે રરસચ્ટ, 
ખશક્ણ-વિજ્ાન હયોય કે રાજકારણ, ઉદ્યોગ સાહસસકતા હયોય 
કે રમતગમત, દરેક ક્ેત્રમાં મટહલા શક્ત આકાશને આંબી 
રહી છે. દીકરીઓ દરેક ક્ેત્રમાં સફળતા મેળિી રહી છે.

એક સમય હતયો જ્ારે દેશમાં મટહલા સશક્તકરણને 
સીમમત દાયરામાં જોિા આિતું હતું., ગામ અને ગરીબ 
પરરિારયો તેનાંથી દૂર હતા. પણ િીતેલાં કેટલાંક િરવોમાં આ 
ભેદને દૂર કરિા માટે પણ કેન્દ્ સરકારે કામ કયુું છે. આજ ે

મટહલા સશક્તકરણનયો ચહેરયો એ 9 કરયોડથી િધુ ગરીબ 
મટહલાઓ પણ છે જમેને રિથમ િાર ગેસ જોડાણ મળયું છે 
અને ધુમાડાિાળા રસયોડામાંથી મુક્ત મળી છે. આજ ેમટહલા 
સશક્તકરણનયો ચહેરયો એ કરયોડયો માતા-બહેનયો પણ છે જમેને 
સિચ્છ ભારત મમશન અંતગ્ટત તેમનાં ઘરમાં શૌચાલય મળયું 
છે, જનેે ઉત્રરિદેશમાં ‘ઇજજત ઘર’ કહેિામાં આિે છે. આ 
મટહલાઓને રિથમ િાર રિધાનમંત્રી આિાસ યયોજના અંતગ્ટત 
પાકંુ મકાન મળયું છે એટલું જ નહીં પણ તેનયો માસલકી હક મળયયો 

n  સિચ્છ ભારત મમશન ગ્ામીણ અને શહેરીમાં 11.5 કરયોડથી િધુ ઘરયોમાં 
શૌચાલય નનમયાણ સટહત સામુદાયયક શૌચાલયનું નનમયાણ કરીને 
મટહલાઓને ગૌરિપૂણ્ટ જીિન સુનનસચિત કયુું.

n  રિધાનમંત્રી આિાસ યયોજના ગ્ામીણ અને શહેરીમાં 3.14 કરયોડથી િધુ 
પાકા ઘરયોમાં 3.10 કરયોડથી િધુ ઘરયોની માસલકી મટહલા સભય અથિા 
સંયુ્ત નામ પર આપિામાં આિી છે.

n  ધુમાડામુ્ ત રસયોડાં માટે ઉજજિલા યયોજના 1.0 અને 2.0 મળીને 1 
જુલાઇ, 2022 સુધી 9.34 કરયોડ એલપીજી કનેક્શન આપિામાં આવયા. 
એલપીજી કિરેજ 2016માં 62 ટકા હતું, જ ે2022માં 104.1 ટકા થઈ 
ગયું છે.

n  મુન્સલમ મટહલાઓને તીન તલાકની અન્યાયપૂણ્ટ રિથાથી કાયમ માટે 
સિતંત્રતા મળી. 2019થી લાગુ આ કાયદા બાદ તીન તલાકનાં કેસયોમાં 
80 ટકા સુધીનયો ઘટાડયો થયયો છે.

n  29 શ્રમ કાયદાનું સરળીકરણ કરીને 4 શ્રમ સંટહતા બનાિિામાં આિી, 
જમેાં મટહલાઓ માટે સલામતીની અનેક જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

n  સરકારે 2017માં મેટરનનટી બેનનરફટ એક્ટ, 1961માં સુધારયો કરીને 
મેટરનનટી લીિને 12 સપતાહથી િધારીને 26 સપતાહ કરી દીધી છે. 
હિે ત્રણ મટહનાથી નાની ઉંમરના બાળકને દત્ક લેનાર માતાને પણ 12 
સપતાહની મેટરનનટી લીિ મળે છે.

n  સૈનનક સુ્લયોમાં વિદ્ાથથીઓનયો રિિેશ શરૂ, 10 ટકા સીટયો અનામત, 
એનડીએમાં પણ છયોકરીઓનયો રિિેશ શરૂ.

નારી શક્તિનું સશક્તિકરણ
આાયુષ્યમાન ભારત જન આારાેગય કાડ્ત  યાજેનામાં 
પાંચ લાખ રૂરપયા સુધીનું હેલ્થ કવરેજ, જેમાં 49 
ટકા લાભાથજી મહહલા છે

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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છે. આ જ રીતે, કરયોડયો મટહલાઓને ગભયાિથિા અને રિસૂમત 
સમયે મદદ મળે છે, કરયોડયો મટહલાઓને પયોતાના જનધન 
બેન્ક ખાતા મળયા છે અને જ્ારે સરકારની સબસસડી સીધી 
મટહલાઓના બેન્ક ખાતામાં જાય છે ત્ારે આ મટહલાઓ 
મટહલા સશક્તકરણ અને બદલાતા ભારતનયો ચહેરયો બને છે.

ભારતની નારી શક્તનયો આત્ત્મવિશ્વાસ િધી રહ્યો છે 
અને હિે તે ખુદ પયોતાના ભવિષયનું નનધયારણ કરીને દેશનાં 
ભવિષયને રદશા આપી રહી છે. આત્મનનભ્ટર ભારત અભભયાન 

મટહલાઓની ક્મતાને દેશનાં વિકાસ સાથે જોડિામાં આિી 
છે. તેનાં પરરણામે, આજ ે મુદ્ા યયોજનાની 70 ટકા લાભાથથી 
મટહલા છે, જમેણે મુદ્ા હે્ળ લયોન લઇને પયોતાનયો બબઝનેસ 
શરૂ કયવો છે અને બીજાનંે પણ રયોજગાર આપી રહી છે. આ જ 
રીતે, મટહલાઓમાં સિ સહાય જૂથયો દ્ારા ઉદ્યોગ સાહસસકતા 
િધારિા માટે દીન દયાલ અંત્યોદય યયોજના ચલાિિામાં 
આિી રહી છે. દેશની મટહલાઓનયો ઉત્સાહ અને સામથય્ટ 
એિાં છે કે િીતેલાં 6-7 િર્ટમાં સિસહાય જૂથયોની સખં્યા ત્રણ 

n  આરદ મહયોત્સિ એક લઘુ ભારત છે, જ્ાં આરદિાસી 
કારીગરયો, િણકર, કંુભાર, ક્પુતળી બનાિનાર  અને ભરતકામ 
કરનારાઓની ઉત્કૃષટ ખશલપ પરંપરા એક જ થિળે રજૂ કરિામાં 
આિે છે.

n  આરદિાસી ચીજોનાં ઉતપાદન અને માકકે ટટગ માટે સથંિાકીય 
કાય્ટક્રમ અંતગ્ટત ટ્ર ાઇફેડ તેનાં પયોટ્ટલ www.tribesindia.com 
દ્ારા આરદિાસી ચીજોનાં િેચાણને ઇ-કયોમસ્ટ દ્ારા રિયોત્સાહન આપે 
છે. આ પયોટ્ટલ સાથે 1.25 લાખ કારીગરયો જોડાયેલા છે, જનેી એક 
લાખ રિયોડક્્ટસ યાદીમાં છે.

n  આરદિાસી િસમતની મયોટી સંખ્યા ધરાિતા પિૂવોત્ર વિસતારયોમાં 
છેલલાં આ્ િર્ટમાં ‘એક્ટ ઇસ્’ નીમત અંતગ્ટત વિકાસ પર ભાર 
મૂકિામાં આવયયો. તમામ મતં્રાલયયોની યયોજનાઓમાં 10 ટકા બજટે 
પિૂવોત્ર માટે ફરસજયાત કરિામાં આવયું. ભારતની ‘અષટલક્ષી’ 
સમાન પિૂવોત્ર રાજ્યોને રાષટ્ર ીય રિગમતમાં સામેલ કરિામાં આવયાં.

n  દેશભરમાં અનામત અને સામાન્ય સીટયો પર 2014માં 53 
અનુસૂચચત જનજામતના સાંસદ લયોકસભા ચૂંટણીમાં ચૂંટાયા હતા, 
જ ે2019માં િધીને 56 થયા હતા.

n  2011ની િસમત ગણતરી રિમાણે દેશમાં 2.68 કરયોડ 
રદવયાંગજન છે.

n  સિ્ટસુલભ સુગમયતા માટે રાષટ્ર વયાપી સુગમય ભારત 
અભભયાનની શરૂઆત 3 રડસેમબર, 2015નાં રયોજ કરિામાં 
આિી.

n  રદવયાંગજનયો માટે કૌશલ્ વિકાસ, પુનિ્ટસન અને 
સશક્તકરણ માટે રાષટ્ર ીય સથંિાઓના વિસતરણ કેન્દ્ તરીકે 
21 એકીકકૃત કેન્દ્ થિાપિામાં આવયા છે.

n  રદવયાંગજન અચધકાર અચધનનયમ, 2016ના અમલીકરણ 
માટેની યયોજનામાં અડચણમુ્ ત િાતાિરણ, સુગમય ભારત 
અભભયાન માટે ભંડયોળ જારી કરિામાં આિે છે.

n  આસામના કામરૂપ સજલલામાં રદવયાંગતા અભયાસ અને 
પુનિ્ટસન વિજ્ાન યુનનિર્સટીની થિાપના માટે વિસતકૃત રિયોજકે્ટ 
રરપયોટ્ટ  બનાિિાનું કામ સોંપિામાં આવયુ.ં

ટ્રાઇબ્સ ઇન્ડિયા હદવ્યાગંાેનુ ં
સશક્તિકરણ

કવર સ્ાેરી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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ગણી િધી ગઈ છે. આ જ રિગમત ભારતના સ્ાટ્ટઅપ ઇકયો-
સસસ્મમાં પણ જોિા મળી રહી છે. િર્ટ 2016થી દેશમાં 56 
વિવિધ સેક્ટસ્ટમાં 60,000થી િધુ નિા સ્ાટ્ટઅપ બન્યાં છે. 
તેમાંથી 45 ટકામાં ઓછામાં ઓછી એક મટહલા રડરેક્ટર છે.

મટહલા સલામતી અંગે 2014 બાદ રાષટ્ર ીય સતરે અનેક 
સાથ્ટક રિયત્નયો કરિામાં આવયા છે. આજ ે દેશમાં મટહલાઓ 
વિરુધ્ ગુનાઓ સામે અનેક મયોટાં કાયદા છે. બળાત્ાર 
જિેા જઘન્ય કેસયોમાં ફાંસીની પણ જોગિાઈ કરિામાં આિી 
છે. કાયદાનું કડક પાલન કરાિિા માટે પણ વયિથિાને 
સુધારિામાં આિી રહી છે. પયોસલસ સે્શનમાં મટહલા 
સહાયતા ડેસ્ની સંખ્યા િધારિાની હયોય કે, ચયોિીસ કલાક 
ખુલલી રહેતી હેલપલાઇન હયોય, સાઇબર ક્રાઇમનયો સામનયો 
કરિા પયોટ્ટલ હયોય, આિા અનેક પગલાં મટહલાઓની 
સલામતીનું કિચ બની રહ્ાં છે. એક સમય હતયો જ્ારે દેશે 
નનભ્ટયા કાંડ જિેી ઘટનામાં અસલામતીનયો માહયોલ જોયયો 
હતયો, પણ હિે િત્ટમાન કેન્દ્ સરકાર મટહલાઓ સામેનાં 

ગુનાઓમાં ‘ઝીરયો ટયોલરનસ’ની નીમત પર કામ કરી રહી છે. 
ભારતની મટહલાઓ આજ ેસિતંત્ર છે, આર્થક રીતે મજબૂત 
છે, દ્ઢ સંકલપથી સજજ છે, સલામતીની લાગણી છે અને માત્ર 
સપના નથી જોતી, તેને સાકાર પણ કરી રહી છે, તયો તેનું મયોટંુ 
કારણ િડારિધાન મયોદીનાં િડપણ હે્ળની મક્કમ સરકારનયો 
રિયત્ન છે.

પ્રત્ેક દેશ્વાસીનું કલ્યાણ ન્વા ભારિનો અભભગમ
કયોઇ પણ રાષટ્રનાં નિનનમયાણમાં રિત્ેક નાગરરકની ભૂમમકા 
મહતિની હયોય છે. આ વિચાર સાથે 2014થી સમાજનાં તમામ 
િગવોને દેશનાં સંસાધનયોમાં સમાન ભાગીદારી સુનનસચિત કરિા 
માટે લાંબા ગાળાની અનેક યયોજનાઓ લાિિામાં આિી. 
િંચચત અને પછાત સમુદાયયો માટે વિશેર યયોજનાઓ સાથે 
સાથે જીિનમાં સુગમતા લાિનાર કેન્દ્ સરકારની તમામ 
યયોજનાઓમાં તેમને ભાગીદાર બનાિિામાં આવયા છે. એટલાં 
માટે જ હિે અંતરરયાળ વિસતારમાં રહેતા આરદિાસીઓ, 
અનુસૂચચત જામત કે લઘુમતી સમુદાય સાથે સંકળાયેલાં 

લઘુમતીઆાેનું 
સશક્તિકરણ

ટ્રાન્સજેડિરનું 
સશક્તિકરણ

n  2011ની િસમત ગણતરીમાં 4,87,803 વચક્તઓને 
‘અન્ય’ની કેટેગરીમાં દશયાિિામાં આવયા છે, જમેાં 
ટ્ર ાનસજને્ડરનયો સમાિેશ થાય છે.

n  ટ્ર ાનસજને્ડર વયક્તઓનાં અચધકારયોની સલામતી અને 
તેમના કલ્ાણ માટે ઉભયસલગી (અચધકાર અન ેસરંક્ણ) 
વયક્ત અચધનનયમ 2019ની જોગિાઈન ે10 જાનઆુરી, 
2020થી લાગ ુકરિામાં આિી. ફેબુ્આરી, 2022માં 
મંત્રાલય ે‘સ્ાઇલ’ નામની યયોજના તયૈાર કરી જમેાં 
ટ્ર ાનસજને્ડર વયક્તઓનાં કલ્ાણ અન ેપનુિ્ટસનની પેટા 
યયોજના સામેલ હતી.

n  પીએમ-દક્ યયોજના અતંગ્ટત તમેન ેકૌશલ્ વિકાસ 
તાલીમ આપિાની યયોજના ઘડિામાં આિી. ઓગસ્, 
2020માં રાષટ્ર ીય ઊભયસલગી વયક્ત પરરરદની રચના 

ઉપરાંત નિેમબર, 2020માં ટ્ર ાનસજને્ડર વયક્તઓ માટે 
રાષટ્ર ીય પયોટ્ટલની શરૂઆત કરિામાં આિી.

n  ટ્ર ાનસજને્ડર વયક્તઓ માટે ‘ગરરમા ગકૃહ’ 
નામથી ગજુરાત, મહારાષટ્ર , રદલ્ી, પસચિમ બગંાળ, 
રાજથિાન, બબહાર, છત્ીસગઢ, તામમલનાડુ અને 
ઓરડશામાં 12 પાયલટ આશ્રય ગકૃહયોની શરૂઆત 
કરિામાં આિી છે.

n  આઝાદી બાદ રિથમ િાર િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં નેતકૃતિમાં 
નબળા િગવો માટે રિધાનમંત્રી જનવિકાસ કાય્ટક્રમ શરૂ કરિામાં 
આવયયો. તેમાં િક્ફ બયોડ્ટની જમીન પર સુ્લ, કયોલેજ, હયોસસપટલ, 
કમયનુનટી સેન્ટર અને અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસ 
માટે 100 ટકા રકમ સરકાર આપી રહી છે.

n  દેશમાં 7,94,875 રજીસ્ડ્ટ  િક્ફ સંપશ્ત્ છે, જનેું મેઇને્ટનનસ 
કરનાર તમામ રાજ્ િક્ફ બયોડ્ટનું રડસજટલીકરણ પરંૂુ કરિામાં 
આવયુ.ં

n  આ્ િર્ટમાં તમામ છ અચધસૂચચત લઘુમતી સમુદાયના 5.20 
કરયોડ વિદ્ાથથીઓને વરિ અને પયોસ્ મેટટ્રક સટહત તમામ રિકારની 
ખશષયવકૃશ્ત્ આપિામાં આિી, જમેાં 50 ટકા વિદ્ાથથીની છે.

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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તમામ િગવો સાથે હિે કયોઇ ભેદભાિ નથી થતયો કારણ કે 
દેશનાં સંસાધનયો પર કયોઇ ખાસ િગ્ટનયો નહીં, બધાંને સમાન 
અચધકાર આપિામાં આવયયો છે. ખાસ કરીને, આરદિાસી 
સમુદાયની િાત કરીએ તયો, ભારત સરકાર તમામ સમાજની 
સાથે સાથે આ સમાજનાં ઉત્ાન રિત્ે હંમેશા કકૃતનનચિયી 
રહી છે અને િડારિધાન મયોદીના નેતકૃતિમાં રિથમ િાર આ 
િગ્ટમાંથી રાષટ્રપમતની પસંદગી આ તેનું સીધું દ્ષટાંત છે.

ભારતીય લયોકશાહી માટે આ ઐમતહાસસક રિસંગ 
છે. આ સમાજને ટયોચનું રિમતનનચધતિ આપિામાં દેશને 
સાત દાયકા રાહ જોિી પડી. આજ ેભારતીય લયોકશાહી 
આ રિશ્નચચહ્નથી મુ્ ત થઈ ગઈ છે કારણ કે દેશની કુલ 
િસમતમાં આરદિાસી સમાજની સંખ્યા લગભગ 9 ટકા છે. 
સિતંત્રતા આંદયોલનમાં પણ આરદિાસી સમાજનું યયોગદાન 
અવિસ્રણીય છે પણ સિતંત્ર ભારતમાં લાંબા સમય 
સુધી તેમને વિકાસનાં મુખ્ય રિિાહથી જોડિા અને તેમનાં 
સામાસજક-આર્થક ઉત્ાન અને રાજકીય રિમતનનચધતિ 
માટે પૂરતાં રિયત્નયો ન કરિામાં આવયા.

ભૂતપુિ્ટ િડારિધાન અટલબબહારી િાજપેયીના 
િડપણમાં સરકાર બની ત્ારે આ સમાજની આકાંક્ાને 
સમજિાના ગંભીર રિયાસ થયા. આરદિાસી સમાજના 
ઉત્ાન અને સમકૃનધ્ માટે 1999માં અલગ મતં્રાલય 
બનાિિાની સાથે જ 89મા બંધારણીય સુધારા દ્ારા 
રાષટ્ર ીય અનુસૂચચત જનજામત નનગમની થિાપના કરીને 
તેમનાં ટહતયોને સુનનસચિત કરિાની પહેલ કરિામાં આિી. 
આરદિાસી સમાજના ઉત્ાન અને સમકૃનધ્ માટે છેલલાં 
આ્ િર્ટમાં િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ અનેક કાય્ટ કયયા 
છે. કયોઇ પણ સમાજનાં વિકાસ માટે ખશક્ણ મહતિપૂણ્ટ 
માધયમ છે, એટલાં માટે કેન્દ્ સરકારે એકલવય મયોડલ 
સુ્લ પર ફયોકસ કયુું છે. આરદિાસી સમાજના સામાસજક-
આર્થક કલ્ાણની સાથે સાથે તેમનાં સાંસ્કૃમતક િારસાને 
સન્ાનપૂિ્ટક દેશ સમક્ લાિિાનું કામ પણ િડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીનાં નેતકૃતિમાં સતત ચાલુ છે. આરદિાસી કળા, 
સાટહત્, પરંપરાગત જ્ાન અને કૌશલ્ જિેા વિરયયોને 
અભયાસમાં સામેલ કરિામાં આવયા છે. આઝાદીના 
અમકૃત મહયોત્સિનાં ઉપલક્ષ્યમાં આરદિાસી નાયકયો-
નાયયકાઓની િીરગાથાઓને સામે લાિિાના હેતુથી 
દેશભરમાં અનેક કાય્ટક્રમયોનું આયયોજન થઈ રહું છે.

ચયોક્કસપણે 25 જુલાઇ, 2022 આઝાદીના અમકૃત 
મહયોત્સિ િર્ટની એિી તારીખ બની ગઈ છે જ ેરદિસે દેશે 
અલગ ઉત્સાહ જોયયો. દેશનાં દરેક નાગરરકે રાષટ્રપમત પદ 
પર આરુઢ દ્ૌપદી મુમુ્ટનાં રૂપમાં પયોતાનયો ચહેરયો જોયયો. 

તમામ વગ્તનાે ખ્ાલ
સામાન્ વગ્ત
સયામયાન્ય વગ્કને આર્થક આધયાર પર 10 ટકયા અનયામત 
આપવયાનો નનણ્કય લેવયાની સયાથે તેને લયાગુ પણ કરવયામાં 
આવયો. તેમાં આઠ લયાખ રૂવપયયાથી ઓછી વયાર્ર્ક આવક 
ધરયાવતયા પક્રવયારનયા વવદ્યાથમીને લયાભ થશે.

આાેબીસી
રયાષટ્ર ીય પછયાત વગ્ક પંચને બંધયારણીય દરજ્જો આપવયા 
મયાટે 2018માં 102મું બંધયારણીય સુધયારયા વવધેયક પસયાર 
કરવયામાં આવયું હતું. નવયા કયાયદયામાં ્વીકયારવયામાં આવયું છે 
કે પછયાત વગગોને અનયામત ઉપરાંત વવકયાસની પણ જરૂર છે.

વહરષ્ઠ નાગહરક
2011ની વસતત પ્રમયાણે દેશમાં 60 વર્્કથી વધુ ઉંમરનયા 
વક્રષઠ નયાગક્રકોની વસતત 10.38 કરોડ છે, િ ે2026 સુધી 
17.32 કરોડે પહોંચવયાનું અનુમયાન છે. વક્રષઠ નયાગક્રકો મયાટે 
અટલ વયો અભયુદય યોજનયા (AVYAY) નયામની અમ્બ્ેલયા 
યોજનયા 1 એવપ્રલ, 2020થી લયાગુ કરવયામાં આવી છે, િમેાં 
વૃધ્ોની નયાણયાકીય સલયામતી, ભોજન, આરોગય દેખરેખ 
અને સન્યાનનીય જીવન પર કેન્દ્રરીય યોજનયાઓને સયામેલ 
કરવયામાં આવી છે.

-દાૌપદી મુમુ્ત, રાષ્ટ્રપતત

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 

ઓાપણા સ્વતંત્તા સોનાન્રીઓાોઓો ઓાઝાદ 
ડહન્્યસતાનના નાગડરકાો પાસો જો ઓપોક્ષા 
રાખ્રી હત્રી, તોનો પૂર્રી કરવા માટો ઓાપણો ઓા 
ઓમૃત કાળમાં ઝિપથ્રી કામ કરવાન્યં છો . ઓા 
25 વર્ચમાં ઓમૃતકાળન્રી ભસધ્ધનાો રસતાો 
બો પાટા પર ઓાગળ વધિો- સબકા પ્રયાસ 
ઓનો સબકા કત્ચવ. ભારતના ઉજ્જવળ 
ભતવષ્યન્રી નવ્રી તવકાસ યાત્ા ઓાપણો 
બધાંના પ્રયતાોથ્રી કરવાન્રી છો , કત્ચવનાં 
માગગે ચાલ્રીનો કરવાન્રી છો .
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નારી શક્તનાં નેતકૃતિની મૂર્ત બનેલાં રાષટ્રપમત અંગે આ 
રિકારનયો ઉત્સાહ દેશના સંસદીય ઇમતહાસમાં બહુ ઓછયો 
જોિા મળયયો હશે. સાધારણ પકૃષ્ભૂમમ, ભારતની સભયતા, 
બંધારણીય મૂલ્યો અને લયોકશાહીમાં કાયમી વિશ્વાસની 
અભભવયક્ત બનેલાં રાષટ્રપમત દ્ૌપદી મુમુ્ટ નિા ભારત માટે 

િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીનાં સકંલપયોનું દ્ષટાંત બન્યા છે, જમેણે 
હંમેશા પયોતાનાં કત્ટવયને સિવોપરર રાખું છે. દેશનાં રિથમ 
આરદિાસી મટહલા રાષટ્રપમત બનિાનું ગૌરિ હાંસલ કરનાર 
દ્ૌપદી મુમુ્ટનાં જીિનનું દરેક પાસુ એિી કહાનીની જમે છે જ ે
આિનારી પેઢીઓને રિેરરત અને અસર કરતી રહેશે. n

તવદાય સમારાેહ

પક્ીય રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને કામ 
કરવું જેઇઆેઃ રામનાથ કાેતવંદ

ભૂતપુવ્ક રયાષટ્રપતત રયામનયાથ કોવવદની મુદત 
24 જુલયાઇનાં રોજ પૂરી થઇ. 23 જુલયાઇની 
સાંિ ે લોકસભયા અને રયાજ્યસભયાનયા સાંસદોએ 
સંસદ ભવનનયા સેન્્રલ હોલમાં આયોજિત એક 
સમયારોહમાં રયાષટ્રપતત રયામનયાથ કોવવદને વવદયાય 
આપવયામાં આવી, જ્યાં તેમણે તમયામ રયાજકીય 
પક્ોને પક્ીય રયાજકયારણથી ઉપર ઉઠીને 
દેશવયાસીઓ મયાટે કયામ કરવયાનું આહવયાન કયુું. 24 
જુલયાઇનાં રોજ તેમણે રયાષટ્રનાં નયામે વવદયાય સંદેશ 
પણ આપયો, િમેાં તેમણે વવશ્વયાસ વય્ત કયગો કે 
21મી સદીને ભયારતની સદી બનયાવવયામાં દેશ સંપૂણ્ક 
રીતે સક્મ અને સમથ્ક બની રહ્ો છે...

વવદયાય સમયારોહમાં ભયાગ લેતયા રયામનયાથ 
કોવવદે જણયાવયું કે, પક્ોએ પક્ીય રયાજકયારણથી 
ઉપર ઉઠવું જોઇએ અને ‘રયાષટ્ર  સવગોપક્ર’ની 
ભયાવનયાથી એ વવચયાર કરવો જોઇએ કે સયામયાન્ય 
દેશવયાસીઓનાં વવકયાસ અને કલ્યાણ મયાટે શું કરવું 
જરૂરી છે. પોતયાનયા સંબોધનમાં રયાષટ્રપતતએ કહું, 

‘જ્યયારે આપણે સમગ્ર રયાષટ્રને એક વવશયાળ સંયુ્ ત 
પક્રવયારનાં રૂપમાં જોઇએ છીએ ત્યારે આપણે એ 
સમજીએ છીએ કે ક્યારેક મતભેદ પણ પેદયા થઈ 
શકે છે. આ પ્રકયારનાં મતભેદોને વયાતચીત દ્યારયા 
શાંતતપૂણ્ક અને સૌહયાદપૂણ્ક રીતે ઉકેલી શકયાય છે.”

24 જુલયાઇનાં રોજ રયાષટ્રનાં નયામે કરેલયા 
સંબોધનમાં તેમણે વવશ્વયાસ વય્ત કયગો હતો કે દેશ 
21મી સદીનાં ભયારતને બનયાવવયામાં સંપૂણ્ક સક્મ 
અને સમથ્ક બની રહ્ો છે. તેમણે કહંુ, “ભયારતનું 
ભવવષય તેનાં દરેક નયાગક્રકમાં સલયામત છે, િ ે
પોતયાનાં દેશને વધુ સયારો બનયાવવયાનયા પ્રયયાસમાં 
લયાગયો છે.” પોતયાનયા બયાળપણને યયાદ કરતયા કોવવદે 
જણયાવયું કે મયાટીનયા ઘરમાં રહેનયાર યુવયાન દેશનાં 
સવગોચ્ચ બંધયારણીય હોદયા અંગે ક્યારેય વવચયારી 
શકતો ન હતો. સંબોધનનાં અંતમાં તેમણે દરેક 
વયક્તને આવનયારી પેઢીઓ મયાટે પયયાવરણ, 
જમીન, વયાયુ અને જળ સંરક્ણ કરવયાની અપીલ 
કરી.

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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પીએમ મોિીએ રરાષટ્રપમત મરાટે આમ કહું
ભૂતપુવ્ક રયાષટ્રપતત રયામનયાથ કોવવદને 24 જુલયાઇનાં રોજ 
લખેલયા બે પયાનયાનયા પત્રમાં વડયાપ્રધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણયાવયું 
કે, તેમણે ભયારતનયા રયાષટ્રપતત તરીકે પોતયાનયા કયાય્કકયાળ 
દરતમયયાન જસધ્ાંતો, ઇમયાનદયારી, કયામકયાજ, સંવેદનશીલતયા 
અને સેવયાનયા ઉચ્ચ મયાપદંડો પ્રસ્યાવપત કયયા. પીએમ મોદી 
વધુમાં લખે છે, “આપનયા સમગ્ર જીવન અને કયારક્કદદીમાં તમે 
દ્રઢ સંકલપ અને ગક્રમયા જાળવી રયાખી, આપણયા બંધયારણનયા 
જસધ્ાંતો પ્રતે્ ઊંડી પ્રતતબધ્તયા, સવગોચ્ચ સન્યાન અને 
જવયાબદયારી દશયાવી. સમગ્ર દેશ તરફથી હંુ આપને રયાષટ્રપતત 
તરીકે શયાનદયાર કયાય્કકયાળ બદલ અભભનંદન પયાઠવું છંુ.”
િરાિરા ગરામથી રરાષટ્રપમત ભવિ સુધી પહોંચવરા બિલ 
પ્રશંસરા
વડયાપ્રધયાન મોદીએ ઉત્તરપ્રદેશનયા નયાનયા ગયામથી રયાષટ્રપતત 
ભવન સુધીની તેમની વયક્તગત યયાત્રયાની પણ પ્રશંસયા કરી. 

દેશના રૂિપ્ુવમુ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવ્વદે 
રાષ્ટ્રપતિ ભ્વનમાંથી વ્વદાય લીધી. િેમની 

જગયાએ દ્રૌપદી મુમુમુએ રાષ્ટ્રપતિપદનાં 
શપથ લીધાં. આ દરતમયાન, રામનાથ કોવ્વદે 

પોિાના સત્તા્વાર દવિ્ટર િેન્ડલ પર પીએમ 
મોદીએ િેમને લખેલો પત્ર રજૂ કયયો. િેમાં 

્વડાપ્રધાન મોદીએ દેશના સ્વયોચ્ બંધારણીય 
પદ પર રિેલા રૂિપ્ુવમુ રાષ્ટ્રપતિના 

કાયમુકાળની પ્રશંસા કરી િિી. િેમણે એમ પણ 
લખું કે, મારી માિા સાથે િમારી મુલાકાિ 

અને ્વાિચીિ ખાસ િિી. સાથે સાથે, એ અંગે 
ખુશી વય્િ કરી કે િેમને કોવ્વદ સાથે કામ 

કર્વાની િક મળી.....

-નરેન્દ માેદી, વડાપ્રધાન

વડાપ્રધાન તરીકે તમારી સાથે 
કામ કરવું ખરેખર મારા માટે 
સાૌભાગય હતું

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 16-31 ઓગસ્ટ, 2022 36

તેમણે લખું, “આપણે ્વતંત્રતયાની 75મી વર્્કગાંઠની નજીક 
પહોંચી રહ્યા છીએ. તમયારી વયક્તગત યયાત્રયા, દેશનયા નયાનકડયા 
ગયામથી રયાષટ્રપતત ભવન સુધી, આપણયા દેશનાં વવકયાસ મયાટે 
એક દ્રષટાંત છે અને આપણયા સમયાજ મયાટે પ્રેરણયા છે.”

તમરારી સરાથે કરામ કરવું ખરેખર સૌભરાગય હતું મોિી
વડયાપ્રધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણયાવયું કે છેલલાં પાંચ વર્્કમાં 
તેમણે હંમેશયા સમય આપીને ખુલલયા મનથી મયાગ્કદશ્કન આપયું 
છે. તેમણે કહંુ, “હંુ આગળ પણ આપની સલયાહ લેતો રહીશ. 
રયાષટ્રપતતજી, વડયાપ્રધયાન તરીકે આપની સયાથે કયામ કરવું મયારં 
સૌભયાગય હતું.”

હંમેશરા સૌથી િબળરા વગ્િરા િરાગદરકોિાં કલ્રાણ મરાટે 
લડતરા રહ્રા 
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ જણયાવયું કે, રયાષટ્રપતત તરીકે રયામનયાથ 
કોવવદે ભયારતનયા બંધયારણનયા આદશગો અને લોકશયાહીનાં મમ્કને 
સયાચયા નનણ્કય, ઉતૃ્ષટ ગક્રમયા અને અસયાધયારણ શયાલીનતયા 
દ્યારયા યથયાવત રયાખ્ાં અને હંમેશયા પ્રજાસત્તયાકનયા સવગોત્તમ હહતો 
મયાટે કયામ કયુું. પીએમ મોદીએ વધુમાં જણયાવયુ ંકે, દેશનયા પ્રથમ 
નયાગક્રક તરીકે રયામનયાથ કોવવદ હંમેશયા સૌથી નબળાં વગ્કનાં 
નયાગક્રકોનાં કલ્યાણ મયાટે લડતયા રહ્યા અને મક્કતયાપૂવ્કક અને 
ગવ્કથી પોતયાની મયાટીનયા લોકો સયાથે જોડયાયેલયા રહ્યા.

આપે ભરારતનું સવયોશ્ેષ્ઠ પ્રમતનિધધતવ કરુું
મહયામયારી અંગે વયાત કરતયા વડયાપ્રધયાને જણયાવયુ,ં સમગ્ર વવશ્વ 
મહયામયારીનાં અભૂતપુવ્ક તણયાવ, અશાંતત અને સંઘર્્કમાં 
ફસયાયેલું હતું ત્યારે તમે દેશમાં શાંતત, એકતયા અને 
આશ્વયાસનનયા સ્તોત હતયા અને વવદેશોમાં ભયારતનયા મૂલ્ો અને 
હહતોનયા પ્રેરક અધધવ્તયા હતયા. વડયાપ્રધયાને ઉલલખે કયગો કે 
તમયારયા પ્રમુખપદ દરતમયયાન તમે અનેક કયાયગો, હ્તક્ેપો અને 
ભયાર્ણોમાં આપણયા દેશ અને દુનનયયાનયા તમયામ ખૂણયાઓમાં 

પ્રીઓોમ માોદ્રીના ઓા પત્ઓો મારા 
મનનો ઊિંાઈથ્રી સ્પિબી લ્રીધ્યં. હ્યં  
ઓા માતમમિક ઓનો હૃદયનો સ્પિ્ચનાર 
િબ્દાોનો ઓો પ્રોમ ઓનો સન્ાન 
તર્રીકો  સ્વ્રીકારંુ છ્યં , જો સાથ્રી 
નાગડરકાોઓો મનો ઓાપાો છો . હ્યં  
ઓાપ સાૌનાો હૃદયથ્રી ઓાભાર્રી છ્યં .

- રામનાથ કાોતવંદ
ભૂતપ્યવ્ચ રાષ્ટપતત

ભયારતનું સવ્કશ્ેષઠ પ્રતતનનધધતવ કયુું. રયાષટ્રપતત પદ પર 
બબરયાજમયાન થયયા તે પહેલાં કોવવદની કયામગીરીનો ઉલલખે 
કરતયા તેમણે કહંુ કે, મેં આપને આપનયા રયાજકીય જીવન 
દરતમયયાન લોકો વચ્ચે આકરી મહેનત કરતયા જોયાં છે. 
આપે હંમેશયા સયામયાજિક કલ્યાણ અને શશક્ણ સંબંધધત 
મુદ્યાઓને ઉઠયાવયયા છે. બબહયારમાં રયાજ્યપયાલ તરીકેનો 
તમયારો કયાય્કકયાળ ઉતૃ્ષટ રહ્ો.

તમે પદરવરારનું મકરાિ િરાિ કરુું એ સરારં લરાગરું
કયાનપુરમાં કોવવદનયા ગયામનાં તયાિતેરનાં પ્રવયાસને યયાદ 
કરતયા વડયાપ્રધયાને જણયાવયું કે, “હંુ થોડાં સપતયાહ પહેલાં 
પરૌંખની યયાત્રયાને ક્યારેય નહીં ભૂલી શકંુ. મને ખયાસ કરીને 
એ જોઇને સયારં લયાગયું કે તમે બીજાઓને મદદ કરવયા મયાટે 
પક્રવયારનાં ઘરને કઈ રીતે દયાનમાં આપી દીધું.” પીએમે 
રયામનયાથ કોવવદને શુભકયામનયા આપતયા લખું, “આપની 
મયારી મયાતયા સયાથેની મુલયાકયાત અને તેમની સયાથે વયાતચીત 
કરવી મયારયા મયાટે અત્ંત ખયાસ છે. આ આપનયા મૂલ્ોને 
દશયાવે છે અને પ્રગટ કરે છે કે તમે મૂળથી કેટલાં વધુ 
જોડયાયેલયા છો.” સયાથે સયાથે વડયાપ્રધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
કોવવદને દીઘયાયુ અને ્વસ્ જીવનની શુભકયામનયા પણ 
આપી. n

રાષ્ટ્રપતત તરીકે રામનાથ કાેતવંદની મુદત 24 
જુલાઇનાં રાજે પયૂરી થઈ આને 25 જુલાઇનાં 
રાેજ દાૌપદી મુમુ્તઆે ભારતના 15મા રાષ્ટ્રપતત 
તરીકે શપથ લીધી.

23 જુલાઇનાં રાેજ રામનાથ કાેતવંદના 
સન્ાનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ માેદીઆે ડીનરનું 
પણ આાયાેજન કયુું

કવર સ્ારેી નવાં રાષ્ટ્રપતત 
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चमक उठी सन् सत्तावन में, वह तलवतार पुरतानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहतानी थी,
खूब लडी मरदतानी वह तो, झतांसी वताली रतानी थी।

આ કવિતા તમ ેશાળામાં ભણયા હશયો. કદાચ કયોઇ વયક્ત 
આ કવિતા ભલંુૂ્ નહી હયોય. પણ શુ ં તમન ે ખબર છે 

આ કવિતા કયોણ ેલખી હતી? સુભદ્ાકુમારી ચૌહાણે 
જલેિાસ દરમમયાન આ કવિતા લખી હતી. 

 સુભદ્ાકુમારી ચૌહાણનયો જન્ 
નાગપચંમીના રદિસ ે 16 ઓગસ્, 
1904નાં રયોજ રિયાગરાજ પાસનેાં 
નનહાલપુર ગામમાં થયયો હતયો. તેઓ 
બાળપણથી જ કવિતા લખતાં 
હતાં. તમેની રચનાઓ રાષટ્ર ીય 
ભાિનાથી ઓતરિયોત હતી. તમેના વપતા 
ખશક્ણરેિમી હતા અન ે તમેનાં દેખરેખ 
હે્ળ રિારંભભક ખશક્ણ લીધંુ. તમેણે 
ક્રાથિિટે ગર્્ટ સુ્લમાંથી અભયાસ કયવો હતયો. 
1913માં નિ િર્ટની ઉંમરમાં રિયાગથી રિસસધ્ થતા 
મેગઝેીન ‘મયયાદા’માં તમેની રિથમ કવિતા રિકાખશત થઈ હતી. 
આ કવિતા ‘સભુદ્ાકંુિરી”નાં નામે રિસસધ્ થઈ હતી. આ કવિતા 
લીમડાનાં ઝાડ પર લખિામાં આિી હતી. સુભદ્ા ચંચળ અને 
મેઘાિી રિમતભા ધરાિતી હતી. મહાદેિી િમયા તમેની જ શાળામાં 
ભણતા હતાં અન ેતમેની બાળપણની સખી હતી. નિમા ધયોરણ 
પછી તેમન ેઅભયાસ છયોડી દેિાની ફરજ પડી. અભયાસ પૂરયો કયયા 
પછી ્ાકુર લક્ષણસસહ સાથે તમેનાં લનિ થયાં. લનિ બાદ તઓે 
જબલપુર આિી ગયાં. લક્ષણસસહ નાટ્યકાર હતા અન ેતમેણે 

પત્નીની રિમતભાન ે આગળ િધારિામાં હંમશેા મદદ કરી. બંનએે 
મળીન ે કોંગે્સ માટે કામ કયુું. મહાત્મા ગાંધીની અસહકારની 
ચળિળમાં ભાગ લનેાર તઓે રિથમ મટહલા હતાં અન ે અનકે 
િાર જલેમાં પણ ગયા. તમેન ે18 માચ્ટ, 1923નાં રયોજ જબલપરુમાં 
ઝંડા સત્ાગ્હમાં ભાગ લિેા માટે પણ ઓળખિામાં આિ ે છે. 

કહેિાય છે કે આ સત્ાગ્હના સમાચારે લડંનમાં ઉહાપયોહ 
મચાિી દીધયો હતયો. 1941ના વયક્તગત સત્ાગ્હ 

અન ે 1942ના ભારત છયોડયો આદંયોલનમાં ભાગ 
લિેાન ે કારણ ે તેઓ પાંચ અલગ અલગ 

કેસમાં આશરે એક િર્ટ જલેમાં રહ્ા. પણ 
જલેમાં િીતાિેલા સમયન ે તમેણે એળે ન 
જિા દીધયો. તેઓ જલેમાં રહીન ેપણ લખતા 
રહ્ાં. જલેમાં જ તમેન ે પયોતાની કહાનીના 
પાત્રયો મળયા. જબલપરુ જલેિાસ દરમમયાન 

તમેણ ેઅનકે િાતયાઓ લખી. તઓે મધયરિદેશ 
વિધાનસભાનાં ધારાસભય પણ રહ્ા. જીિનકાળ 

દરમમયાન તમેણ ે 88 કવિતાઓ અન ે 46 િાતયાઓ 
લખી. 15 ફેબુ્આરી, 1948નાં રયોજ બપયોરે નાગપુરથી 

જબલપુર પાછા આિતી િખતે માગ્ટ અકસ્ાતમાં માત્ર 44 િર્ટની 
નાની િય ે તમેનુ ં નનધન થઈ ગયંુ. તમેનાં મકૃત્ ુ પર માખનલાલ 
ચતિુલેદીએ લખંુ હતુ,ં “સભુદ્ાજીનાં અિસાનથી એવંુ લાગ ે છે 
જાણ ે રિકકૃમતનાં પકૃષ્ પર નમ્ટદાની ધારા િગર રકનારાના પણુય 
તીથવોનાં તમામ ઘાટ પયોતાનયો અથ્ટ અન ેઉપયયોગ ગુમાિી બેસા છે. 
સભુદ્ાજીનુ ંજવુ ંએવુ ંલાગ ેછે જાણ ેઝાંસીિાલી રાનીની ગાયયકા, 
ઝાંસીની રાણીન ેકહેિા ગઇ હયોય કે લયો, રફરગીઓન ેભગાિી દીધા 
અન ેમાતકૃભમૂમ આઝાદ થઈ ગઈ.” n

જેમણે ઝાંસીની રાણીની 
વીરતાને કતવતા રૂપે રજયૂ  કરી

ભારિના ઇતિિાસમાં ક્વત્રય પોિાની િલ્વાર મા્ેટ પ્રજસધ્ધ િિા. પણ એક ક્ત્રાણી એ્વી િિી જણેે પોિાની 
કલમને િલ્વાર બના્વી લીધી. એ પણ એ્વા સમયમાં જ્ારે જાિેર જી્વનમાં મહિલાઓની ભાગીદારી અંગે ચચયા 
અને ઝંૂબેશ બંનેને િાર્કક અંિ સુધી લઈ જ્વા મા્ેટ અનેક સિરો પર સંઘષમુ ચાલચો િિો. આઝાદીના ચાર દાયકા 

પિેલાં જન્મ લેનાર સુભદ્ાકુમારી ચરૌિાણે પોિાનાં દેશ મા્ેટ કલમ ઉ્ઠા્વી અને ઘરની બિાર નીકળીને આંદોલનોમાં 
જોડા્વાનો સાિજસક નનણમુય લીધો. િેઓ મિાત્મા ગાંધી પ્રેદરિ અસિકારની ચળ્વળમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા 

બન્ાં, િો દેશભરમાં િેમને ઓળખ મળી પ્રજસધ્ધ કવ્વિામાં જમેાં િેમણે મણણકર્ણકાની ્વીરિાને બબરદા્વ્વા 
‘ઝાંસી્વાલી રાની’ કિી િિી.....

વ્યક્તિત્વ સુભદાકુમારી ચાૌહાણ



હફટ ઇન્ડિયાના ત્રણ વષ્ત

...હફટ થયું રમતગમતનુ ં

વ્યવસ્ા તંત્ર
આપણા પૂ્વમુજોએ ્વારં્વાર કહું િતું - व्या्यामयात् लभते स्यास्थ्यं दीरयाघा्ुष्यं बलयं सुखयं। आरोग्यं परमयं भयाग्यं 

स्यास्थ्यं स्याघारघासयाधनम्॥  એ્ટલે કે વયાયામથી જ આરોગય, લાંબું આયુષય, શક્િ અને સુખની પ્રાપપિ થાય 
છે. નનરોગી િોવું એ સદભાગયની ્વાિ છે અને સારં આરોગય િોય િો બાકીનું િમામ કામ સરળ બની જાય 
છે. આ જસધ્ધ્ધ મેળ્વ્વા વ્વશ્ના સરૌથી યુ્વાન દેશ ભારિે ્વીિેલાં આ્ઠ ્વષમુમાં રમિગમિ, યોગ, િંદુરસિીને 

સંસૃ્તિ બના્વીને રમિગમિની આધુનનક વયાખ્યા પદરભાળષિ કરી છે એ્ટલું જ નિીં પણ દફ્ટ ઇબન્ડયા, 
ખેલો ઇબન્ડયા, ્ટારગે્ટ ઓજલમ્પક પોદડયમ સ્ીમ (્ટોપ્સ) સહિિ અનેક પિેલ કરી છે, જનેાથી લોકો 

િંદુરસિી પ્રત્ે જાગૃિ બન્ા છે અને ખેલાડીઓ ન્વાં ન્વાં ઇતિિાસ રચી રહ્ા છે. ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદી ખુદ 
દરેક મો્ટી રમિ સપધયા પિેલાં ખેલાડીઓ સાથે સં્વાદ કરે છે અને એવું કિીને િેમને વ્વશ્ાસ અપા્વે છે કે, 

“િમે માત્ર િમારાં સ્વમુશ્રેષ્ઠ દેખા્વ પર ધયાન આપો, બાકી ચચિા દેશ કરશે...”

રાષ્ટ્ર રમતગમતમાં ક્રાંતત
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હફટ ઇન્ડિયાઃ બાેડી હફટ તાે 
માઇડિ હહટ 

હફટ ઇન્ડિયા ‘પાેગ રન’થી 
આારાેગયની સાથે સ્વચ્છતા પણ

રિથમ પાેગ રન 2 ઓાેકાેબર, 
2019નાં રાેજ યાેજવામાં 
ઓાવી હતી. પાેગ રન ઓેવી 
દાેડ કે જેગગંગને કહેવાય છે, 
જેમાં ધીરે ધીરે દાેડતા રસતામાં 
મળનારા કચરાને ઉઠાવવાનાે 
હાેય છે.

2020માં રફટ ઇન્ન્ડયા ઓંતગ્સત 
સાયકાેથાેન, રફટ ઇન્ન્ડયા 
સ્યુલ વીકની સાથે ઓાેગસ્ટથી 
ઓાેકાેબર દરપ્મયાન ‘રફટ 
ઇન્ન્ડયા ફ્ીડમ રન’નયું ઓાયાેજન 
થયયું. ત્રણ લાખથી વધયુ 
ઓાયાેજનાેમાં પાંચ કરાેડ લાેકાેઓે 
ભાગ લીધાે.

2021માં રફટ ઇન્ન્ડયા માેબાઇલ 
ઓેપ લાંચ કરવાની સાથે ઓેક 
ક્વિઝ પણ રાખવામાં ઓાવી 
હતી. તેમાં 36,000થી વધયુ 
વવદ્ાથથીઓાેઓ ેભાગ લીધાે હતાે. 
ઓા વખતે સાૌથી વધયુ 9 કરાેડ 
લાેકાેઓે રફટ ઇન્ન્ડયા રફ્ડમ રન 
2.0માં ભાગ લીધાે હતાે.

2019

2020

2021

n દેશભરનાં 36 રાજ્ અન ેકેન્દ્ શાસસત રિદેશયોના 56 બયોડ્ટ  સાથ ે
સકંળાયલેી 10.16 લાખ સુ્લ રફટ ઇશ્ન્ડયામાં નોંધાયલેી છે. રફટ 
ઇશ્ન્ડયા અભભયાનમાં ઉંમરના ટહસાબ ેઅલગ અલગ રફટનસે 
રિયોટયોકયોલ બનાિિામાં આવયા છે.

n રફટ ઇશ્ન્ડયા અતંગ્ટત 4.52 લાખ શાળાઓન ેફલેગ સાથ ેિેરરફાઇડ 
કરિામાં આિી છે. રફટ ઇશ્ન્ડયા મુિમને્ટ અંતગ્ટત દેશભરમાં 
13,000થી િધ ુશાળાઓન ેફાઇિ સ્ાર આપિામાં આવયા છે, જ્ારે 
43,320 શાળાઓન ેથ્ી સ્ાર રેટટગ આપિામાં આવયુ ંછે.

શાળાના બાળકાેમાં હફટનેસ

ભગિાન બધુ્ કહેતા હતા, “તમારા શરીરન ે સિથિ 
રાખવુ ંએ પણ એક કત્ટવય છે.” તમારંુ શરીર સિથિ 
નહી હયોય તયો તમ ે તમારા મનન ે સારંુ અન ે સિચ્છ 

નહીં રાખી શકયો. મતલબ, સિથિ શરીરમાં જ નનમ્ટલ મનનયો િાસ 
હયોય છે. આિા મનમાં જ સારા વિચારયો પેદા થાય છે. આ જ વિઝન 
સાથ ે રાષટ્ર ીય રમતગમત રદિસ. 29 ઓગસ્, 2019નાં રયોજ 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ રફટ ઇશ્ન્ડયા અભભયાનની શરૂઆત કરી 
હતી. ‘રફટનસે કા ડયોઝ-આધા ઘંટા રયોજ”નયો મતં્ર જીિનશલૈીનયો 
ભાગ બન્યયો. માત્ર ત્રણ િર્ટમાં ઘર, ઓરફસ અન ેશાળા દ્ારા આ 
અભભયાન જન આંદયોલન તરીકે આગળ િધી રહુ ંછે. રફટનસે એક 
શદિ નહીં પણ સિથિ અન ેસમકૃધ્ જીિનની જરૂરી શરત છે.

સિામી વિિેકાનંદ પણ કહેતા હતા, જીિનમાં હેત ુ હયોય, સંપણૂ્ટ 
લગન સાથ ેતેનાં માટે કામ કરિામાં આિે તયો સારંુ આરયોગય, સુખ-
સમકૃનધ્ તનેાં બાયરિયોડક્ટનાં રૂપમાં તમારાં જીિનમાં આિી જાય છે. 
જ ેફીટ છે, ત ેઆકાશન ેઆબેં છે. એમ પણ કહી શકાય કે બયોડી રફટ 
હયોય તયો માઇન્ડ રફટ હયોય. રફટ ઇશ્ન્ડયા અભભયાન અગં ેિડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીનુ ં માનવુ ં છે કે રફટનસેથી એક ભાિના જાગ ે છે કે 
આપણે પયોતાના ઘડિયૈા છીએ. રફટનસેથી આત્મવિશ્વાસ આિ ેછે. 
વયક્તનયો આ આત્મવિશ્વાસ તનેે જીિનના અલગ અલગ ક્તે્રયોમાં 
સફળતા અપાિે છે. સિથિ અન ેફીટ ભારત જ એ નવંુ ભારત છે, 
જનેી કલપના સાથ ે શારીરરક રફટનસેને જીિનનયો ભાગ બનાિિા 
માટે રફટ ઇશ્ન્ડયા અભભયાનની શરૂઆત થઈ અન ેમાત્ર ત્રણ િર્ટમાં 
તે જનઆદંયોલન બની ચકૂુ ં છે. તનેયો અદંાજ સુ્લની ઓરફસ જ 
નહીં, પણ રફટ ઇશ્ન્ડયા ફ્ીડમ રન 2.0માં નિ કરયોડથી િધુ લયોકયોની 
ભાગીદારીથી લગાિી શકાય છે. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ રફટ 
ઇશ્ન્ડયાના ‘રફટનસે કી ડયોઝ, આધા ઘંટા રયોજ’ મંત્ર અગેં કહંુ છે, 
“આમાં તમામનુ ંઆરયોગય, તમામનુ ંસખુ છુપાયલેુ ંછે. પછી એ યયોગ 
હયોય, કે બડેમમન્ટન હયોય, ટેનનસ હયોય કે ફુટબયોલ હયોય, કરાટે હયોય કે 
કબડ્ી હયોય, જ ેપણ ગમે, ઓછામાં ઓછા 30 મમનનટ રમયો.”

ભારત સરકારે નાગરરકયોની રફટનસેને ચુસત રાખિા માટે રફટ 
ઇશ્ન્ડયા મયોબાઇલ એપ પણ લોંચ કરી છે, જ ે મયોબાઇલ દ્ારા 
રફટનેસનાં સતરન ેતપાસિાની સવુિધા આપે છે. આ એપમાં રફટનસે 
સ્યોર, એનનમટેેડ િીરડયયો, એક્શન ટ્રેકસ્ટ અન ેવયક્તગત વિખશષટ 
જરૂરરયાતયોન ેપૂરી કરનાર ‘માય પલાન’ જિેી અનયોખી વિશેરતા છે. 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદી કહે છે, રફટનસે, યયોગ અન ેકસરતમાં શનૂ્ય 
રયોકાણ છે પણ અમયયારદત િળતર છે. સિથિ વયક્ત, સિથિ 
પરરિાર અન ે સિથિ સમાજ એ જ નિા ભારતન ે શ્રષે્ ભારત 
બનાિિાનયો રસતયો છે. એિયો સકંલપ લઇએ કે આપણ ે ખદુ પણ 
રફટ રહીશુ,ં પયોતાના પરરિાર, મમત્રયો, પડયોશીઓ અન ે જમેન ે પણ 
ઓળખીએ છીએ એ બધાંન ેરફટ રહેિા માટે રિયોત્સાટહત કરીશુ.ં હંુ 
રફટ તયો ઇશ્ન્ડયા રફટ.

રાષ્ટ્ર રમતગમતમાં ક્રાંતત
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n  ્ટારગે્ટ ઓજલમ્પક પોદડયમ સ્ીમ (્ટોપ્સ): સરકાર ભારતના ટયોચના 
ખલેાડીઓન ેઓસલમ્પક અન ેપેરાસલમ્પક સપધયાની તૈયારી માટે મદદ કરે છે. 
હાલમાં આ યયોજના અતંગ્ટત કયોર સમહૂમાં 162 એથલટ્ેસ, મટહલા અન ેપરુુર 
હયોકી ટીમયોન ેસામેલ કરિામાં આિી છે. આ રીતે, વિકાસ સમહૂમાં 254 સિ્ટશ્રષે્ 
ખલેાડીઓની ઓળખ કરિામાં આિી છે. કયોર સમહૂના ખેલાડીઓન ેદર મટહને 
50,000 અન ેવિકાસ સમહૂના ખલેાડીઓને મટહન ે25,000 આઉટ ઓફ પયોકેટ 
ભથ્ુ ંઆપિામાં આિે છે.

n  ટયોપ્સમાં 2028 સુધીનાં લક્ષ્ય સાથ ેસરકાર હાલ એ જ રમતયોનાં રિસતાિન ેઆગળ 
િધારી રહી છે, જ ેઓસલમ્પક, એખશયન ગેમસ, કયોમનિેલ્થ ગમેસ, પરેાસલમ્પક, 
પરેા એખશયન ગમેનયો ટહસસયો છે અથિા તયો ઓસલમ્પક 2028, પરેાસલમ્પક 2028, 
કયોમનિેલ્થ ગેમ 2026, એખશયન ગમે 2026 અન ેપરેા એખશયન ગમે 2026માં 
સામેલ થિાની સંભાિના છે.

n  ખલેો ઇબન્ડયા કાયમુક્રમરઃ તનેયો હેત ુરમતગમતમાં લયોકયોની ભાગીદારી અને ઉત્કૃષટતા 
છે. એથલીટનાં તાલીમ માટે ખેલયો ઇશ્ન્ડયા એકેડેમીને રિમત એવથલટ દર િરલે રૂ. 6.28 
લાખની મદદ કરિામાં આિે છે. 2016-17માં ખલેયો ઇશ્ન્ડયા યયોજના બાદ દેશભરમાં 
વિવિધ રમતથી જોડાયલેા 289 સપયોટ્ટસ ઇન્ફ્ા. રિયોજકે્ટન ેસરકારે મજૂંરી આપી છે.

હવ ેહવામા ંપણ રમવા માટે ભારત તૌયાર
દેશમાં રિથમ િાર એરરયલ સપયોટ્સ્ટ અને તનેાં ઉપકરણયો સાથે 
ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચરને રિયોત્સાહન આપિા માટે જૂન, 2022માં કેન્દ્ 
સરકારે નશેનલ એરરયલ સપયોટ્ટસ પયોસલસી, 2022 લોંચ કરી 
છે. તમેાં એરયોબટેટક્સ, એરયોમયોડેસલગ એન્ડ મયોડલ રયોકેટ્ર ી, 
એમચેયયોર બબલ્ એન્ડ એક્સપરરમને્ટલ એરક્રાફ્ટ, બલુનનગ, 
ડ્ર યોન, ગલાઇરડગ એન્ડ પાિર ગલાઇરડગ, હેન્ડ ગલાઇરડગ એન્ડ 
પાિડ્ટ  ગલાઇરડગ, પેરાશટૂ, પેરા ગલાઇરડગ અન ેપરેામયોટરરગ, 
પાિડ્ટ  એરક્રાફ્ટ અન ેરયોટક્રાફ્ટ નામની 11 શ્રણેીઓને સામલે 
કરિામાં આિી છે. નનતીમાં એરરયલ સપયોટ્સ્ટ એસયોસસએશન 
રચિાની પણ દરખાસત કરિામાં આિી છે, જનેયો મખુ્ય હેતુ 
એરરયલ સપયોટ્સ્ટ ઇકયોસસસ્મન ેરિયોત્સાહન આપિાનયો, 
આતંરરાષટ્ર ીય સતરની રિણાસલઓન ેઅપનાિિાનયો, િૈશ્શ્વક 
રમતગમત આયયોજનયોમાં ભાગીદારી અન ેઅસરકારક િહીિટ 
રિણાસલન ેવિક્ક્સત કરિાનયો સમાિેશ થાય છે.

કામેનવેલ્થ 
ગેમ્સમાં ભારત

માં બ્રીજી કાોમનવોલ્થ ગોમ્સ ઓોટલો 
કો  ભબ્ડટિ ઓમ્ાયર ગોમ્સ લંિનમાં 
યાોજઇ, જોમાં ભારતો પ્રથમ વાર 
ભાગ લ્રીધાો, પણ ભબ્ડટિ ઝંિા 
હો ઠળ રમ્યં કારણ કો  તો વખતો 
ભારતમાં ઓંગ્ોજોન્યં િાસન હત્યં.

1934

ભારતો માત્ બો સ્પધા્ચ ક્ય શત્રી ઓનો 
ઓોથલોડટસિમાં ભાગ લ્રીધાો હતાો, જોમાં ભારતના 
રાશિદ ઓનવરો 74 ડકલાો વગ્ચન્રી ક્ય શત્રીમાં 
કાંસ્ય ચંદ્રક મોળવાો હતાો.

મી વાર ભારતે કાેમનવેલ્થ 
ગેમ્સમાં ભાગ લીધાે.18

15 110 103
આા વખતની ભારતીય ટીમ

રમત પરુષ મહહલા

ભારત્રીય દળમાં ઓાોશલમ્મ્ક ચંદ્રક તવજોતા પ્રીવ્રી 
ભસંધ્ય, મ્રીરાબાઇ ચાન્ય, બજરંગ પ્યશનયા, રતવક્યમાર 

દડહયા, મશનકા બત્ા પણ સામોલ છો .

રાષ્ટ્ર રમતગમતમાં ક્રાંતત
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વિશ્વનાં મહાન હયોકી ખલેાડીઓમાં સામલે મજેર ધયાનચદંનયો જન્રદિસ 29 
ઓગસ્નાં રયોજ છે, જમેનાં નામે હિ ેખેલ રત્ન પરુસ્ાર આપિામાં આિી રહ્યો 
છે. મજેર ધયાનચદં જિેા ખલેાડીઓએ જ ે માગ્ટ બતાવયયો તનેાં પર દેશ અને 
ખલેાડી જીતના નનધયાર સાથ ે આગળ િધી રહ્ા છે. ભારતમાં સપયોટ્સ્ટ માટે 
સારંુ િાતાિરણ બનાિિા માટે છેલલાં સાત-આ્ િર્ટથી જ ેરિયાસ થઈ રહ્ા 
છે તનેયો લાભ જોિા મળી રહ્યો છે. ઓસલમ્પક, પેરસલમ્પક, ડેફસલમ્પક, િરડ્ટ  
ચમે્પયનશીપમાં ખલેાડીઓ ઉત્મ દેખાિ કરી રહ્ા છે. આપણા ખલેાડીઓ, 
આપણી આશા અને આકાંક્ાઓન ેનિી પાંખયો લગાિી રહ્ા છે. તમેણ ેજીતલેા 
મડેલ, તેમની મહેનતનુ ંપરરણામ તયો છે જ, ત ેનિા ભારતનાં નિા જોશ અને 
નિા આત્મવિશ્વાસનયો પણ માપદંડ છે. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 20 જુલાઇએ 
આંતરરરાષટ્ર ીય ચેસ રદિસ પર કયોમનિેલ્થ ગમેસ 2022માં ભાગ લેનારી 
ભારતીય ટીમ સાથ ે િાતચીત કરીન ે તમેનાં અનભુિ પછૂ્ાં એટલુ ં જ નહીં 
પણ ્હુ,ં “કઈ રીતે રમવુ ં છે તનેાં એક્સપટ્ટ  તમ ેછયો. હંુ તયો બસ એટલુ ંજ 
કહીશ કે લગનથી રમજો, મજબૂત રીત ેરમજો, પરૂી તાકાતથી રમજો અને કયોઇ 
ટેન્શન િગર રમજો.” જઓે રિથમ િાર આંતરરાષટ્ર ીય ટુનયામને્ટમાં ઉતરી રહ્ા 
છયો તમેન ેકહુ,ં “મદેાન બદલાયંુ છે, તમારયો મમજાજ નહીં. તમારી જીદ નહીં. લક્ષ્ય 
એ જ છે કે મતરંગાન ેલહેરાતયો જોિયો છે, રાષટ્રગાનની ધનૂન ેિાગતી સાંભળિી 
છે. એટલ ેદબાણમાં નથી રહેિાનુ,ં સારંુ અન ેદમદાર રમીન ેઅસર છયોડિાની 
છે.” િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ ‘કયોઇ નહીં હૈ ટક્કર મેં , ક્યોં પડે હયો ચક્કર મેં’ 
કહેિતન ેટાંકીન ેજણાવયુ ંકે, જીતિાનયો નનધયાર હયોય તયો કયોઇ પણ લક્ષ્ય અશક્ય 
નથી. દરેક પડકાર તમારા જુસસા સામ ેહારી શકે છે, તમારંુ સમપ્ટણ જીતિા 
માટે રિરેરત કરે છે. કયોઇ પણ પડકાર સામ ે હારિાનુ ં નથી, સતત ગમતમાન 
રહેજો, તમારા લક્ષ્ય માટે સમર્પત રહેિાનુ ંનામ જ ખલેાડી હયોય છે. સાથ ેસાથ,ે 
િડારિધાન ેિચન પણ આપયુ,ં જ્ારે તમ ેપાછા ફરશયો ત્ારે આપણે ચયોક્કસ 
મળીશુ ંઅન ેતમારા વિજયનયો ઉત્સિ મનાિીશુ.ં

ડફટ ઇમ્ડિયા ઓનો ખોલાો ઇમ્ડિયા 
ઓભભયાન ઓતંત સફળ થઈ રહા છો . 
વિાપ્રધાન નરોન્દ્ર માોદ્રીન્રી દ્રીર્ચદ્રષ્ટિથ્રી 
ડફટ ઇમ્ડિયા ઓભભયાનનાો ઓારંભ 
થયાો હતાો. તોનાો હો ત્ય દોિના ય્યવાનાોનો 
િાર્રીડરક ઓનો માનભસક ર્રીતો સ્વસ્ 
બનાવવાનાો છો .
-ઓન્યરાગ ઠાક્ય ર, કોન્દ્ર્રીય રમતગમત મંત્્રી

શયૂટટગ અિે તીરંિરાજી આ વખતે 
રમતિો હહસસો િથી.

ભરારતે છેલલી 17 આવૃત્તિમાં 503 
ચંદ્રક મેળવયરા છે, જમેાં સૌથી વધુ 
કોમિવેલ્થ ગેમસ 2010 દિલ્ીમાં 38 
સુવણ,્ 27 ર્જિ અિે 36 કાંસય ચંદ્રક 
સરાથે સૌથી વધુ 101 મેડલ જીત્રા.

1934થી માંડીિે અત્રાર સુધી સૌથી 
વધુ મેડલ શયૂટટગમાં મળયરા પણ આ 
વખતે કોમિવેલ્થ ગેમસમાં શયૂટટગ િથી

આંકડરા કહે છે કે વપસ્ટલ શયૂટર 
્જસપરાલ રરાણરાએ અત્રાર સુધી 
કોમિવેલ્થ ગેમસમાં ભરારત તરફથી 
સૌથી વધુ 15 ચંદ્રક મેળવયરા છે, જમેાં 
9 ગોલડ, ચરાર નસલવર અિે બે બ્ોનઝ 
ચંદ્રક સરામેલ છે.

 આ વખતે 14 વર્િી અિહત ,16 
વર્િી સં્જિરા સુશીલ જોરી, શેફરાલી 
અિે બેબી સહરાિરાએ ભરાગ લીધો છે. 
આ 17-18 વર્િાં બરાળકો આપણરા 
િેશનું િરામ રોશિ કરવરા ્જઈ રહ્રા છે.

ખેલાડીઆાનેે પીઆેમ માેદીનાે મંત્ર

ટેન્શન વગર 
રમજે
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રમતમાં કાેઇ હારતું નથી
ભારતે લાેન બાેલમાં ઇતતહાસ રચાે

આઝાદીનાં 75 િર્ટ પરૂા થઈ રહ્ા છે ત્ારે દરેક િગ્ટની સાથે 
ભારતીય ખલેાડી ભારતીય મતરંગયો ઊંચયો કરીને જુસસા 

સાથ ેઝડપથી આગળ િધી રહ્યો છે. રમતગમતના સદંભ્ટમાં ઓગસ્ 
2022નયો મટહનયો ખાસ છે. 28 જુલાઇથી 10 ઓગસ્ સધુી એક 
સાથ ેબે મયોટી રમતગમત સપધયા ચસે ઓસલમ્પયાડ અન ેકયોમનિેલ્થ 
ગમેસ, 2022 યયોજાઈ. 95 િર્ટના ઇમતહાસમાં ચસે ઓસલમ્પયાડનું 
આયયોજન રિથમ િાર ભારતમાં થઈ રહંુ છે. ઇંગલને્ડના બર્મઘમ 
કયોમનિેલ્થ ગમેસ, 2022માં ભારતના ખલેાડીઓએ અનકે વિક્રમ 
સજ ્ટયા. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ રમતગમત સપધયાઓ ં ભાગ 
લનેારાં ખલેાડીઓન ેબધુ ંભલૂીન ેસિ્ટશ્રષે્ દેખાિ કરિા આહિાન 
કરતાં જણાવયુ,ં “રમતમાં કયોઇ હારતંુ નથી. તમેાં વિજતેા હયોય છે 
અન ેભાવિ વિજતેા હયોય છે.”

કયોમનિેલ્થ ગમેસમાં લયોન બયોર્માં મટહલા ટીમ ે ગયોરડ મડેલ 
જીતીન ે નિયો ઇમતહાસ રચયયો છે. અત્ાર સુધીનાં ઇમતહાસમાં 
ભારતને આ રમતમાં ક્યારેય મેડલ મળયયો નહતયો. આ રમત અગંે 
બહુ લયોકયો જાણતા પણ નથી. આ રમતમાં લિલી ચૌબે, રૂપા રાની 
ટટકકી, વપકી અન ે નયનમયોની સારકયા નામની ચાર મટહલાઓની 
ટીમ ેદખક્ણ આરફ્કાની ટીમન ે17-10થી માત આપીન ેગયોરડ મેડલ 
જીત્યો. 2 ઓગસ્ સધુી ભારતીય ખલેાડીઓએ પાંચ ગયોરડ અને 
પાંચ સસલિર સટહત 13 મડેલ જીતીને 72 દેશયોમાં મેડલ ટેલીમાં 
6ઠ્ા નબંરે થિાન મેળવયુ ંછે. ભારતના ખાતામાં રિથમ ગયોરડ મડેલ 
િઇેટસલફ્ટીંગમાં મીરાબાઇ ચાનએુ અપાવયયો. કુલ 13માંથી ત્રણ 
ગયોરડ સટહત 8 મડેલ િેઇટસલફ્ફ્ટગમાં જ મળયા. ભારતના 19 
િરથીય િઇેટસલફ્ટર જરેેમી લાલરરનુગંાએ 67 રકલયો િગ્ટમાં ગયોરડ 
મડેલ જીત્ાં હતા. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ તેમન ે અભભનદંન 
આપતા સદેંશમાં કહુ,ં ‘’આપણી યિુાશક્ત ઇમતહાસ રચી રહી 
છે. જરેેમીન ેઅભભનદંન, જમેણ ેપયોતાના રિથમ કયોમનિલે્થ ગમેસમાં 
ગયોરડ મેડલ જીત્યો અન ેશાનદાર રેકયોડ્ટ  કયવો. આટલી નાની ઉંમરમાં 
તમેણ ેદેશન ેગયોરિ અપાવયુ.ં’’ n

ભારતમાં રમતગમત માટો ઓાનાથ્રી સારાો સમય ક્યારોય ન 
હતાો. ભારતો ઓાોશલમ્મ્ક, પોરાશલમ્મ્ક, બતધર ઓાોશલમ્મ્કમાં 
પાોતાનાો સવ્ચશ્ોષ્ દોખાવ કયાગે. ઓાપણો ઓો રમતમાં પણ 
ગાૌરવ હાંસલ કય્યું, જા ંઓાપણો પહો લાં ક્યારોય ન હતા 
જતા. ભારતનાં મજબૂત બન્રી રહો લા સ્પાોરસ્ચ કલચરનાો 
શ્ોય ય્યવાનાોન્રી ઊજ્ચ ઓનો તોમનો મળ્રી રહો લા ઓન્યક્યળ 
વાતાવરણનો જય છો . -નરોન્દ્ર માોદ્રી, વિાપ્રધાન

44મી ચેસ આાેનલન્પિયાડમાં પ્રથમ વાર
n  આ ઓસલમ્પયાડ રિથમ િાર ચસેની ઉતપશ્ત્ થઈ હતી ત ેભારતમાં યયોજાયયો. 
n  ત્રણ દાયકામાં રિથમ િાર એખશયામાં આયયોજન થયુ.ં
n  રિથમ િાર સૌથી િધ ુ187 દેશની ટીમયો ભાગ લઈ રહી છે.
n  ભારત ેપયોતાની સૌથી મયોટી ટીમ ઉતારી, જમેાં 6 ટીમયોનાં 30 ખલેાડી.
n  આ િખત ેમટહલા િગ્ટમાં સૌથી િધુ અરજીઓ મળી હતી.
n  ચસે ઓસલમ્પયાડમાં રિથમ િાર મશાલ રરલ ેશરૂ થઈ.

ગાેલ્ડન ગાૌરવ
મીરાબાઈ ચાનુ- ગાેલ્ડ મેડલ 
(વેઇટનલફં્ગ 49 હકલાે)
જેરેમી લાલહરનુંગા-ગાેલ્ડ મેડલ
ગાેલ્ડ મેડલ (વેઇટનલફં્ગ 49 
હકલાે)
આચચંતા શેઉલી-ગાેલ્ડ મેડલ 
(વેઇટનલફં્ગ 73 હકલાે)
મહહલા ટીમ- ગાેલ્ડ મેડલ
(લાેન બાેલ્સ)
પુરષ ટીમ-ગાેલ્ડ મેડલ
(ટેબલ ટેનનસ)
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ભારતના યુવાનાે બની રહ્ા છે 
તવશ્વના તવકાસનું આનેન્જન

આજ ેસમગ્ દુનનયા ભારિનાં ય્ુવાનોને આશાભરી નજરે જોઈ રિી છે કારણ કે યુ્વાનો દેશનાં વ્વકાસનું એનન્જન 
છે અને ભારિ વ્વશ્નાં વ્વકાસનું એનન્જન છે. આ્વા 69 યુ્વાનોને સુ્વણમુચદં્ક અને પ્રમાણપત્રક પ્રદાન કર્વા મા્ેટ 

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદી 29 જુલાઇનાં રોજ ચેન્ાઇની પ્રતિણષ્ઠિ અન્ા યુનન્વર્સ્ટીના 42મા દીક્ાંિ સમારોિમાં િાજર 
રહ્ા િિા. આ ઉપરાંિ, િેમણે સનાિક થનારા િમામ લોકોને અભભનંદન આપયા અને રૂતુપુ્વમુ રાષ્ટ્રપતિ ડો. એપીજ ે

અબુ્લ કલામની જમે દેશ મા્ેટ કામ કર્વા અને સપનું જો્વા મા્ેટ િેમનાં પગલે ચાલ્વા પ્રેરણા આપી...

અન્ના યનુનિર્સટીના 42મા દીક્ાંત સમારયોહમાં સનાતક 
થયલેાં તમામ વિદ્ાથથીઓન ે અભભનંદન આપતા 
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ જણાવયુ,ં “તમ ેતમારા મગજમાં 

પહેલેથી જ પયોતાનાં માટે એક ભવિષય બનાિી લીધંુ હશે. તેથી, આજનયો 
રદિસ સફળતાનયો જ નહીં, આકાંક્ાઓનયો પણ છે.” વિદ્ાથથીઓને 
રેિરણા આપતા િડારિધાન ે કહુ,ં “મશુકેલીનાં સમયમાં જ આપણને 
આપણી તાકાતની ખબર પડે છે.  કયોવિડનાં સમય ેઆપણન ેઆ તાકાત 
અન ે ઇચ્છાશક્તથી પરરચચત કરાવયયો.” ભારતની તાકાત એ બાબત 
પરથી જણાઇ આિ ેછે કે કયોવિડનાં સમયમાં ગયા િરલે જ ભારત વિશ્વનું 
સૌથી મયોટંુ મયોબાઇલ ઉતપાદક બનંુ અન ે માત્ર છ િર્ટમાં જ માન્યતા 
રિાપત સ્ાટ્ટઅપની સંખ્યામાં 15,000 ટકાનયો િધારયો થયયો છે. આટલુ ં
જ નહીં, ગયા િરલે ભારતમાં 83 અબજ ડયોલરથી િધનુુ ંવિદેશી રયોકાણ 
આવયુ ંઅન ેમહામારી બાદ આપણા સ્ાટ્ટઅપન ેપણ રેકયોડ્ટ  ફનન્ડગ મળયુ.ં 
આતંરરાષટ્ર ીય િપેારનાં પરરમાણયોમાં ભારત અત્ાર સધુીની સૌથી સારી 
સ્થિમતમાં છે અને ઇનયોિેશન હિ ેઆપણા જીિનનુ ંઅભભન્ન અગં બનતું 
જાય છે. દીક્ાંત સમારયોહમાં પીએમ મયોદીએ ભારત રત્ન અન ેભતૂપિુ્ટ 
રાષટ્રપમત ડયો. એપીજ ે અદુિલ કલામન ે યાદ કયયા અન ે વિદ્ાથથીઓને 
રેિરણા આપતા જણાવયુ ં કે, ડયો. એપીજ ે અદુિલ કલામ હૃદયથી આ 
યનુનિર્સટી સાથ ેજોડાયેલા હતા. તમેણ ેઆપલેા સસધ્ાંત અન ેખશક્ણ 
આપ સૌ યિુાનયોનુ ં માગ્ટદશ્ટન કરતાં રહેશે. િડારિધાન ે યિુાનયો અને 
રાષટ્રની રિગમત િચ્ચનેી કડી અગં ેચચયા કરી અન ેકહુ,ં “તમારયો વિકાસ 
ભારતનયો વિકાસ છે. તમારી શીખ  ભારતની શીખ છે.” n

અન્ના યુનનિર્સટીની થિાપના 4 સપટેમબર, 1978નાં રયોજ થઈ હતી. 
તામમલનાડુના ભતૂપુિ્ટ મખુ્યમતં્રી સી એન અન્નાદુરાઇનાં નામ પરથી 
તનેુ ંનામ રાખિામાં આવયુ ંછે. તેમાં 13 માન્યતા રિાપત કયોલજે, 
તામમલનાડુમાં 494 સલંનિ કયોલજે, મતરુનલેિેલી, મદુરાઇ અને 
કયોઇમબતરુમાં ત્રણ કયો્પલેક્સનયો સમાિેશ થાય છે. િડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ અન્ના યનુનિર્સટીના 42મા દીક્ાંત સમારયોહમાં 69 
સિુણ્ટચદં્ક વિજતેાઓન ેચદં્ક અન ેરિમાણપત્ર એનાયત કયયા. અન્ના 
યનુનિર્સટીના 42મા દીક્ાંત સમારયોહનાં સમાપન રિસગં ેિડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ વિદ્ાથથીઓ સાથે મલુાકાત પણ કરી.

વડરાપ્રધરાિ મોિીએ ્જણરાવરું, ટેકિોલોજીિરા આ 
રુગમાં ભરારતિાં પક્ષમાં ત્ણ મહતવપયૂણ્ પરાસરા-

1. ટેકિોલોજીનું પરીક્ષણ- ટેકનયોલયોજીને અપનાિિાની 
સમજ િધી રહી છે.

2. જોખમ લિેરારરા પર ભરોસો- ઉદ્યોગ સાહસસકયોને હિે 
સન્ાનની નજરે જોિામાં આિે છે.

3. સુધરારરાષઃ લયોકયોની રિમતભાને યયોગય તક આપનાર મજબૂત 
અને ઉત્રદાયી સરકાર

સીઆેન આન્નાદુરાઇનાં નામ પરથી 
યુનનવબસપિટીનું નામ પડંુ

રાષ્ટ્ર દીક્ાંત સમારાેહ
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સાબરકાં્ા સજલલામાં આિેલી સાબર ડેરી આજ ે દેશની 
અગ્ણી ડેરી તરીકે જાણીતી છે. િર્ટ 1964માં ભુરાભાઇ 
પટેલ, ગયોપાળભાઇ પટેલ અને અંબુભાઇ પટેલ અને 

ડયો.િગથીઝ કુરરયનનાં રિયત્નયોથી માત્ર 19 દૂધ ઉતપાદક સયોસાયટીથી શરૂ 
થયેલી સાબર ડેરી સાથે આશરે 1800 સયોસાયટીના લાખયો દૂધ ઉતપાદક 
ખેડૂતયો જોડાયેલા છે. કેન્દ્ અને રાજ્ સરકારે ડેરી સેક્ટરની મજબૂતી 
માટે લીધેલાં પગલાં અને સાબર ડેરી તથા અમૂલનાં મેનેજમેન્ટથી 
સાબરકાં્ા સજલલાના લાખયો ખેડૂતયોએ રિગમત કરી છે અને આત્મનનભ્ટર 
બન્યા છે. સાબરકાં્ામાં ગઢયોદા ચયોકી પાસે સાબર ડેરીમાં રૂ. 1,000 
કરયોડથી િધુનાં રિયોજક્ે્ટસનું ઉદઘાટન અને ખશલાન્યાસ કરતા િડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ જણાવયું, “આજ ે સાબર ડેરીનું વિસતરણ થયું છે. સેંકડયો 
કરયોડ રૂવપયાનાં નિા રિયોજકે્ટ થિપાઇ રહ્ા છે. આધુનનક ટેકનયોલયોજીથી 
સજજ મમલ્ક પાઉડર પલાન્ટ અને એ-સેબપટક પેરકગ સેક્શનમાં િધુ 
એક લાઇન જોડાિાથી સાબર ડેરીની ક્મતામાં િધારયો થશે.” આ 
રિયોજક્ે્ટસથી થિાનનક ખેડૂતયો અને દૂધ ઉતપાદકયોને મજબૂત બનાિિામાં 
આિશે અને તેમની આિકમાં િધારયો થશે. તેનાથી ગ્ામીણ અથ્ટતંત્રને 
પણ મજબૂતી મળશે. ખેડૂત અને પશુપાલકયો માટે તકયોનાં નિા દ્ાર 
ખયોલતી સાબર ડેરી આજ ે ગુજરાત ઉપરાંત રાજથિાન, મહારાષટ્ર , 
હરરયાણા, પંજાબ સટહત દેશનાં અનેક રાજ્યોમાં આધુનનક ડેરી પલાન્ટ 
થિાવપત કરી ચૂકી છે અને સતત નિી રિયોડક્્ટસ બનાિિા નિા પલાન્ટ 
થિાપે છે. લાખયો લયોકયોનાં જીિનમાં સમકૃનધ્ અને ખુશી લાિતી સાબર 
ડેરી આજ ે દેશની ઝડપી વિકાસ યાત્રામાં મહતિની ભાગીદાર બની છે 
તે ગયોરિની િાત છે. સાબર ડેરી અને અમૂલના ગ્ામીણ વિકાસ કેન્દ્માં 
હંમેશા મટહલાઓનું સશક્તકરણ રહંુ છે. ગામડે ગામડે આધુનનક ડેરી 
ટેકનયોલયોજીને પહોંચાડીને મટહલાઓને વિકાસ યાત્રા સાથે જોડિાનાં 
કાય્ટમાં ડેરી હંમેશા આગળ રહી છે અને ભવિષયમાં આ જ લક્ષ્યયોને લઇને 
આગળ િધી રહી છે. સાબર ડેરી ગુજરાત કયો-ઓપરેટટિ મમલ્ક માકકે ટટગ 
ફેડરેશન (GCMMF)નયો ટહસસયો છે, જ ેઅમૂલ બ્ાન્ડ અંતગ્ટત દૂધ અને દૂધ 
ઉતપાદનયોની સમગ્ શુંખલા બનાિે છે અને તેનું વિતરણ કરે છે.  

સહકારથી સમૃનધધ

કેન્દ્ સરકારનું મુખ્ય ફોકસ ગ્ામીણ અથમુિંત્રને પ્રોત્સાિન આપ્વાની સાથે સાથે કૃળષ અને સંલગ્ન પ્રવૃશ્ત્તઓને 
્વધુ લાભદાયક બના્વ્વાનું છે. આ દદશામાં ્વધુ એક પગલું ભરિા ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ 28 જુલાઇનાં રોજ 
સાબર ડેરીની મુલાકાિ દરતમયાન 1,000 કરોડ રૂવપયાથી ્વધુનાં અનેક પ્રોજકે્ટ્ટસનું ઉદઘા્ટન અને શશલાન્ાસ 

કયયો. આ પ્રોજકે્ટથી સ્ાનનક ખેડૂિો અને દૂધ ઉતપાદકોને મજબૂિ બના્વ્વામાં આ્વશે અને િેમની આ્વકમાં 
્વધારો થશે. િેનાંથી આ વ્વસિારનાં ગ્ામીણ અથમુિંત્રને મજબૂિી મળશે.

રાષ્ટ્ર વડાપ્રધાનનાે ગુજરાત પ્રવાસ

સાબર િોર્રીમાં 1,000 કરાોિ રૂપ્પયાથ્રી વધ્યનાં ઓનોક 
પ્રાોજોકરસન્યં ઉદરાટન ઓનો શિલાન્યાસ
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પાન્ટમાં દયૂધમાથંી તમલ્ક પાઉડર બનાવવામા ંઆાવશે
n  િડારિધાન ેસાબર ડેરીમાં દરરયોજ લગભગ 120 મેટટ્રક 

ટન ક્મતા ધરાિતા પાઉડર પલાન્ટનુ ંઉદઘાટન કરિામાં 
આવયુ.ં રિયોજકે્ટનયો કુલ ખચ્ટ રૂ. 305 કરયોડથી િધ ુછે.

n  પલાન્ટનયો લઆેઉટ િૈશ્શ્વક અન્ન સરુક્ા માપદંડયોન ેપરૂયો 
કરે છે. લગભગ શનૂ્ય ઉત્સજ્ટન ધરાિતા આ પલાન્ટમાં 
ઊજા્ટનયો ઓછયો િપરાશ થાય છે. આ પલાન્ટ લટેેસ્ અને 
સંપણૂ્ટપણ ેઓટયોમેટટક બલ્ક પરેકગ લાઇનથી સસુજજ છે.

કરાડેા ેગ્ાહકા ેસધુી ચીઝ પહાંચશે
n  િડારિધાન ેઅત્ાધનુનક ટેકનયોલયોજી પર આધારરત સાબર 

ચીઝ એન્ડ હેિ ડ્ર ાઇંગ પલાન્ટ રિયોજકે્ટનુ ંખશલારયોપણ પણ 
કયુું. રિયોજકે્ટનયો અદંાસજત ખચ્ટ આશરે રૂ. 600 કરયોડ છે.

n  આ પલાન્ટમાં ચડેર ચીઝ, મયોઝરેલા અને રિયોસસેડ ચીઝનું 
ઉતપાદન કરિામાં આિશ.ે પનીરનાં ઉતપાદનમાંથી 
નીકળનાર મ્ાન ેપણ 40 એમટીપીડીની ક્મતા ધરાિતા 
પલાન્ટમાં સકુિિામાં આિશે.

દયૂધ ઉત્ાદકાનેે વધુ વળતર મળી શકશે
િડારિધાને સાબર ડેરીમાં એસેબપટક મમલ્ક પેકેસજગ 
પલાન્ટનું પણ ઉદઘાટન કયુું. આ પલાન્ટ દૈનનક ત્રણ 
લાખ લીટરની ક્મતા ધરાિે છે. આ રિયોજકે્ટને 
લગભગ 125 કરયોડ રૂવપયાનાં ખચલે તૈયાર કરિામાં 
આવયયો છે. પલાન્ટમાં ઊજા્ટનયો ઘણયો ઓછયો િપરાશ 
થાય છે અને પયયાિરણ અનુકુળ ટેકનયોલયોજીની સાથે 
સાથે લેટેસ્ ઓટયોમેટટક રિણાસલ કામ કરી રહી છે. 
આ રિયોજકે્ટથી દૂધ ઉતપાદકયોને િધુ સારંુ િળતર 
મેળિિિામાં મદદ મળશે.

ગાંધીનગરમાં વડાપ્રધાને ચગફ્ 
બસટીની મુલાકાત લીધી

ભારતનાં પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ 
બુનલયન આેસિચને્જની શરૂઆાત

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ ગાંધીનગરમાં દેશનાં પ્રથમ ઇન્ટરનશેનલ બજુલયન 
એસિચને્જનુ ંઉદઘા્ટન કયુું. ઇબન્ડયા ઇન્ટરનશેનલ બજુલયન એસિચને્જ 
એક એવુ ંપલ્ેટફોમમુ છે, જનેાં દ્ારા બજુલયન (સોના-ચાંદી)ની આયાિ કર્વામાં 
આ્વશે. િનેાંથી ભારિ ગલોબલ બજુલયન માકકે્ટથી જોડાઇ જશ ેઅને 
આગામી સમયમાં ભારિ પ્રાઇસ ્ેટકરમાંથી પ્રાઇસ મેકર બની જશે. સાથે 
સાથ ેભારિ જ નક્ી કરશ ેકે સોનાનો ભા્વ શુ ંિો્વો જોઇએ....
ભારત હિે અમરેરકા, બબ્ટન અન ેસસગાપયોર જિેા વિશ્વનાં એિા દેશયોની 
હરયોળમાં આિી રહ્યો છે, જ્ાંથી ગલયોબલ ફાઇનાનસનયો રદશાનનદકેશ કરિામાં 
આિે છે. ભારતન ેહિે આર્થક મહાશક્ત બનાિિા માટે અમયયારદત તક પણ 
મળી રહી છે. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ 29 જુલાઇનાં રયોજ ગાંધીનગરમાં શ્ગફ્ટ 
સસટીની મલુાકાત લીધી, જ્ાં તમેણ ેવિવિધ રિયોજક્ે્ટસનયો શભુારંભ અને 
ખશલાન્યાસ કયવો. આ રિસગં ેિડારિધાન ેભારતમાં ઇન્ટરનશેનલ ફાઇનાનનસયલ 
સર્િસ સને્ટર (IFSC)નાં િડામથકનયો ખશલાન્યાસ કયવો અન ેNSE IFSC-SGX 
કનકે્ટનયો શભુારંભ કયવો. શ્ગફ્ટ સસટીની પરરકલપનામાં દેશની આકાંક્ા 
જોડાયલેી છે. આટલુ ંજ નહીં, શ્ગફ્ટ સસટીમાં ભારતનાં ભવિષયનંુ વિઝન 
જોડાયલંુે છે. શ્ગફ્ટ સસટી (ગજુરાત ઇન્ટરનશેનલ ફાઇનાનસ ટેક-સસટી) માત્ર 
ભારત માટે જ નહીં પણ વિશ્વ માટે નાણાકીય અને ટેકનયોલયોજી સિેાઓ માટે 
એકીકકૃત કેન્દ્ તરીકે પરરકસ્લપત કરિામાં આવયુ ંછે.

બનુલયન આસેિચને્જથી સાનેાની આાયાત સરળ બનશે
િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ શ્ગફ્ટ સસટીમાં ભારતનાં રિથમ આતંરરાષટ્ર ીય 
બસુલયન એક્સચને્જ-IIBXનયો શુભારંભ કયવો. આયાત થનારા સયોનાનાં ગટેિે 
તરીકે કામ કરશ.ે  IIBXમાં સટયોરડયાઓ ભાિ ઉપર-નીચ ેનહીં કરી શકે. ભારત 
સયોનાનયો િપરાશ કરનાર વિશ્વનયો બીજો મયોટયો દેશ છે. હાલમાં લંડન બુસલયન 
માકકેટ એસયોસસએશન દ્ારા નનધયારરત રકમત રિમાણ ેબસુલયન બજારમાં સયોનાનંુ 
િેચાણ થાય છે. આ એક્સચને્જન ેશાંઘાઇ ગયોરડ એક્સચેન્જ અન ેબયોસયા 
ઇસતંબલુની જમે થિાપિામાં આિી રહંુ છે, જ ેભારતન ેબસુલયનનાં કે્ત્રમાં હબ 
તરીકે મજબતૂ સ્થિમત રિદાન કરશ.ે  ઇન્ટરનશેનલ બસુલયન એક્સચને્જ માટેની 
પયોસલસી IIM અમદાિાદમાં (IIM-A) તયૈાર કરિામાં આિી છે.આ પયોસલસીને 
લગતા તમામ સૂચનયોની જિાબદારી સરકારે ઇશ્ન્ડયન ગયોરડ પયોસલસી સેન્ટર 
(IGPC)ન ેસોંપી છે.   n

ઓાપણા સહકારઓાંદાોલનનાો ઓોક મજબતૂ પાયાો 
તૌયાર થઈ ચકૂ્યાો છો  ઓનો તોના ંપર ઓોક મજબતૂ 
ઇમારત બનાવવાન્ય ંકામ ઓાપણો ઓનો ઓાપણ્રી 
ઓાવનાર્રી પોઢ્રીઓાોઓો કરવાન્ય ંછો . સહકાડરતના 
તવચારનો ઓાધ્યશનક સમયનો ઓન્યરૂપ બનાવ્રીનો 

ટોકનાોલાોજી ઓનો પ્રાોફોિનશલઝમ સાથો જોિ્રીનો તોનો 
100 વર્ચ ઓાગળ લઇ જવાન્ય ંકામ કરવાન્ય ંછો .
-ઓતમત િાહ, કોન્દ્ર્રીય ગહૃ ઓનો સહકાર મતં્્રી

રાષ્ટ્ર વડાપ્રધાનનાે ગુજરાત પ્રવાસ
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વંચચત ગામાેને 4જી સેવા, બીઆેસઆેનઆેલને 
1.64 લાખ કરાેડ રૂરપયાની ભેટ

કેબબનેટના નનણ્તયાે

n નિણ્યષઃ કે્દ્રરીય મંત્ીમંડળે વંધચત ગરામોમાં 4જી 
મોબરાઇલ સેવરાઓ મરાટે કુલ 26,316 કરોડ રૂવપયરાિાં 
ખચ્િાં પ્રોજકે્ટિે મં્જયૂરી આપી છે.

n અસરષઃ આ રિયોજકે્ટ અંતગ્ટત પહાડી અને અંતરરયાળ 
24,680 ગામયોને આિરી લેિામાં આિશે. આ ઉપરાંત, 
માત્ર 2જી/3જી કનેમક્ટવિટી ધરાિતા 6,279 ગામયોને 
અપગે્ડ કરીને ત્ાં 4જી કનેમક્ટવિટી પૂરી પાડિામાં 
આિશે. આ રિયોજકે્ટને બીએસએનએલ દ્ારા 
આત્મનનભ્ટર ભારતના 4જી ટેકનયોલયોજી સે્કનયો ઉપયયોગ 
કરીને અમલી બનાિિામાં આિશે. તેનયો ખચ્ટ યુનનિસ્ટલ 
ઓબબલગેશન ફન્ડ દ્ારા કરિામાં આિશે.

n આ રિયોજકે્ટ ગ્ામીણ વિસતારયોમાં મયોબાઇલ કનેમક્ટવિટી 
પૂરી પાડિાના સરકારના વિઝનને સાકાર કરિાની 
રદશામાં મહતિનું પગલું છે. આ રિયોજકે્ટથી  મયોબાઇલ 
બ્યોડબેન્ડના માધયમથી વિવિધ ઇ-ગિન્ટનસ સેિાઓ, 
બેસન્કગ સેિાઓ, ટેસલ-મેરડસસન, ટેસલ-એજ્ુકેશન 
િગેરેની ઉપલબ્ધતાને રિયોત્સાહન મળશે અને ગ્ામીણ 
વિસતારયોમાં રયોજગાર સજ ્ટન થશે.

n નિણ્યષઃ જાહેર ક્ષેત્િી િયૂરસંિેશરાવયવહરાર કંપિી 
બીએસએિએલિરા દરવરાઇવલ મરાટે 1.64 લરાખ 
કરોડ રૂવપયરાિરા પેકે્જિે મં્જયૂરી આપી છે. આ ઉપરાંત, 
બીએસએિએલ અિે બીબીએિએલિો પણ વવલય 
કરવરામાં આવશે.

n અસરષઃ આ નનણ્ટયથી બીએસએનએલને તેની િત્ટમાન 

િમામ મા્ેટ દડજજ્ટલ સમા્ેવશન અને કનેમક્ટવ્વ્ટી સરકારના ‘અંત્ોદય’ વ્વઝનનો અભભન્ 
હિસસો છે. આ વ્વઝન અંિગમુિ ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીનાં ્વડપણમાં કેબબને્ેટ 24,680 

અિંદરયાળ ગામોમાં 4જી મોબાઇલ સે્વા પૂરી પાડ્વા મા્ેટ પ્રોજકે્ટને અને બીએસએનએલનાં 
દર્વાઇ્વલ મા્ેટ રૂ. 1.64 લાખ કરોડનાં પેકેજને મંજૂરી આપી છે. આ ઉપરાંિ, બીએસએનએલ 
અને બીબીએનએલનો વ્વલય, ફીફા અન્ડર-17 મહિલા વ્વશ્કપ 2022ની યજમાની મા્ેટ ગેરન્ટી 

પર િસિાક્ર કર્વા સહિિનાં અનેક નનણમુયોને મંજૂરી આપી િિી..

નિણ્યષઃ ભરારતમાં આંતરરરાષટ્ર ીય ફુટબોલ 
મહરાસંઘ (ફીફરા) અંડર-17 મહહલરા વવશ્વકપ 
2022િી ય્જમરાિી મરાટે ગેરન્ી પર હસતરાક્ષર 
કરવરાિી મં્જયૂરી આપી

n અસરઃ  ભારતમાં 11 ઓક્ટયોબરથી 30 
ઓક્ટયોબર 2022 દરમમયાન અંડર-17 મટહલા 
વિશ્વકપ 2022 યયોજિામાં આિશે. ફીફા અન્ડર-
17 મટહલા વિશ્વ કપ રિમતષ્ીત સપધયા છે અને તે 
ભારતમાં રિથમ િાર આયયોસજત કરિામાં આિશે. 
તેનાથી યુિાનયોને મયોટી સંખ્યામાં ભાગ લેિા માટે 
રિયોત્સાહન મળશે અને સાથે સાથે, ભારતમાં 
ફુટબયોલની રમતને વિક્સાિિામાં મદદ મળશે. 

n અખખલ ભારતીય ફુટબયોલ મહાસંઘને રમતનાં 
મેદાનનાં મેઇને્ટનનસ, સે્રડયમાં િીજળી, ઊજા્ટ અને 
કેબલ પાથરિા, સે્રડયમ અને તાલીમ કેન્દ્યોની 
બ્ાનન્ડગ િગેરે માટે ‘સ્ીમ ફયોર નેશનલ સપયોટ્સ્ટ 
ફેડરેશનસ’ હે્ળ 10 કરયોડ રૂવપયાની અંદાજપત્રીય 
ફાળિણી કરિામાં આિશે. આ આયયોજનથી 
છયોકરીઓને ફુટબયોલ રમિા માટે અને રમતગમતમાં 
નેતકૃતિમાં રિમતનનચધતિ િધારિા માટે રિેરણા મળશે.
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સેિાઓની ગુણિતા સુધારિામાં, 4જી સેિા શરૂ 
કરિામાં અને નાણાકીય રીતે સક્મ બનાિશે. લેટેસ્ 
પેકેજનયો હેતુ સેિાઓ અને તેની ગુણિત્ાને િધારિાનયો 
અને બીએસએનએલની બેલેનસશીટને સુધારિાનયો છે. 
આ ઉપરાંત, બીએસએનએલના ઓબપટકલ ફાઇબર 
નેટિક્ટ ને િધારિા પર પણ ધયાન કેન્દ્રીય કરિામાં આવયુ ં
છે.

n બીએસએનએલને મુશકેલીમાંથી બહાર લાિિા માટે 
આ અગાઉ સરકારે 2019માં પણ આર્થક પેકેજ આપયું 
હતું. આ ઉપરાંત, બીએસએનએલમાં બીબીએનએલનાં 
વિલય બાદ બીએસએનએલની ઓબપટકલ ફાઇબર 
ક્મતામાં મયોટયો િધારયો થશે. અત્ાર સુધી સજલલાથી 
બલયોક સુધીનું નેટિક્ટ  બીએસએનએલ મેનેજ કરતી હતી 
અને બલયોકથી પંચાયત સુધીનું નેટિક્ટ  બીબીએનએલ 
મેનેજ કરતી હતી.

n  નિણ્યષઃ એિડીસીિે મં્જયૂરી, તેમાં વડરાપ્રધરાિ િરે્દ્ર 
મોિીિો ‘પંચરામૃત’િો મંત્ સરામેલ કરવરામાં આવયો છે.

n અસરષઃ ગલાસગયો સંમેલનમાં િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદી 
દ્ારા જાહેર ‘પંચામકૃત’ રણનીમતને એડિાન્સડ ્લાઇમેટ 
ગયોર્માં સમાવિષટ કરીને રાષટ્ર ીય સતર પર નનધયારરત 
રિદાન (NDC)ને મંજૂરી આપિામાં આિી. આ રિકારનાં 
રિયત્નયો ભારતની ઉત્સજ્ટન વકૃનધ્ને ઘટાડિામાં ઘણી 
મદદરૂપ સાબબત થશે. તેનાંથી દેશનાં ટહતયોનું રક્ણ થશે 
અને સંયુ્ત રાષટ્ર  જળિાયુ પરરિત્ટન ફે્મિક્ટ  સંમેલનનાં 
સસધ્ાંતયો અને જોગિાઈઓનાં આધારે ભવિષયની 
વિકાસ જરૂરરયાતયોનું રક્ણ કરશે. ભારતને 2070 સુધી 
નેટ ઝીરયો કરિાનાં લક્ષ્યને હાંસલ કરિાની રદશામાં 
આ પગલું છે. ભારત હિે જીડીપીની રિદૂરણ તીવ્રતાને 
2030 સુધી 45 ટકા ઘટાડિા માટે રિમતબધ્ છે.

n નિણ્યષઃ ખેડયૂતોિાં હહતમાં વધુ એક પગલું ભરતરા 
સરકરારે 2022-23િી ખાંડ સીઝિમાં મમલો દ્રારરા 
શેરડીિાં ચયૂકવવરાપરાત્ વરા્જબી અિે વળતરિરાયી 
દકમતિે મં્જયૂરી આપી છે.

n અસરષઃ આ નનણ્ટયથી પાંચ કરયોડ શેરડી ખેડૂતયો અને 
તેમનાં આસશ્રતયોની સાથે સાથે ખાંડ મમલયો સંબંચધત 
રિવકૃશ્ત્ઓમાં જોડાયેલા પાંચ લાખ શ્રમમકયોને લાભ થશે. 
શેરડી પકિતા ખેડૂતયો માટે અત્ાર સુધીનાં મહત્મ  
305  રૂવપયા રિમત સ્્િન્ટલની લાભદાયક રકમત મંજૂર 
કરિામાં આિી છે. ભારત સરકાર ખેડૂતયોની આર્થક 
સ્થિમતમાં સુધારા માટે રિમતબધ્ છે અને ખેડૂતયોની 
આિક િધારિા માટે સરકારે છેલલાં આ્ િર્ટમાં પાકની 
િાજબી અને િળતરદાયી રકમતમાં 34 ટકાનયો િધારયો 
કયવો છે. નિ િર્ટ પહેલાં 2013-14ની ખાંડ સીઝનમાં 
એફઆરપી માત્ર 210 રૂવપયા રિમત સ્્િન્ટલ હતી.

n નિણ્યષઃ મંત્ીમંડળે જાહેર કે્ષત્િી કંપિી ભરારત 
પેટ્ર ોનલયમ કોપયોરેશિ નલમમટેડ (બીપીસીએલ)િે 
બ્રાશઝલિાં ઓઇલ બલોકમાં 1600 મમનલયિ ડોલર 
(લગભગ રૂ. 12,000 કરોડ)િાં વધરારરાિાં રોકરાણિે 
મં્જયૂરી આપી છે.

n અસરષઃ આર્થક બાબતયોની મંત્રીમંડળ સમમમતએ બીએમ-
એસઇએએલ-11નાં વિકાસ માટે બીપીસીએલની 
આનુરાંશ્ગક કંપની ભારત પેટ્ર યો રરસયોર્સસ સલમમટેડ 
(બીપીઆરએલ) દ્ારા આ િધારાના રયોકાણને મંજૂરી 
આપી છે. આ નનણ્ટયથી ભારતની ઊજા્ટ સલામતીમાં 
મજબૂતી અને કુ્રડ ઓઇલ સપલાયમાં િૈવિધયને 
રિયોત્સાહન મળશે. આ ઉપરાંત, બ્ાઝીલમાં ભારતની 
સ્થિમત મજબૂત બનશે, જનેાંથી પડયોશી લેટટન અમેરરકન 
દેશયોમાં િેપારનયો માગ્ટ ખૂલશે. n
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જેમની સંકલ્પ શક્તિઆે જેમની સંકલ્પ શક્તિઆ ે
લડવા માટે પ્રેરણા આાપીલડવા માટે પ્રેરણા આાપી

 દેશની યુ્વા પેઢીને દેશભક્િની ભા્વનાથી ઓિપ્રોિ કર્વા અને બાળકો, દકશોરો 
અને યુ્વાનોને આગામી ્વષયો સુધી દેશનાં વ્વકાસ, સુરક્ા અને ભવ્વષય સાથે 

જોડા્વાનાં સંસ્ાર આપ્વા એ આપણા સરૌની ફરજ છે. ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ 
આઝાદીના અમૃિ મિોત્સ્વના માધયમથી આ ફરજને આગળ ્વધાર્વાનું કામ કયુું 

છે. અમૃિ મિોત્સ્વ અત્ંિ મિત્વપૂણમુ કાયમુક્રમ છે અને િેની સાથે સંકળાયેલા 
કાયમુક્રમ 15 ઓગસ્, 2023 સુધી ચાલ્વાના છે. ચાલો આપણે આઝાદીનાં અમિૃ 
મિોત્સ્વ પર લે્વામાં આ્વેલા સંકલપોથી દરેક ક્ેત્રમાં દેશને સ્વયોચ્ સ્ાન પર 
પિોંચાડ્વાના કિમુવય પથમાં જોડાઇ જઇએ જથેી આપણો સંકલપ જસધ્ધ થાય...

આાઝાદીનાે આમૃત મહાેત્સવરાષ્ટ્ર 
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આઝાદીનયો અમકૃત મહયોત્સિ દેશનાં દરેક નાગરરક માટે ગૌરિનયો વિરય છે. આઝાદીનાં 75 િર્ટમાં ભારતે 
લયોકશાહીનાં મૂયળયાંને મજબૂત કયયા છે એટલું જ નહીં પણ વિકાસનાં દરેક પાસાની રીતે આપણે આજ ેવિશ્વમાં 
ઘણાં આગળ છીએ. િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ દેશમાં અલગ રીતે અમકૃત મહયોત્સિ મનાિિાનયો સંકલપ લીધયો 

અને આઝાદીની શતાભદિ સુધી 25 િર્ટનાં સમયગાળાને અમકૃત કાળ તરીકે મનાિિાનું આહિાન કયુું છે. અમકૃત કાળમાં દેશમાં 
દરેક કે્ત્રમાં આઝાદીની શતાભદિ સમયે આપણે ક્યાં હયોઈશું તે 25 િર્ટ સંકલપ સસનધ્નયો સમય છે. 22 ઓગસ્નાં રયોજ 1921માં 
મહાત્મા ગાંધીએ વિદેશી કપડાંની હયોળી કરીને સિદેશીનયો નારયો બુલંદ કયવો હતયો અને અંગે્જો વિરુધ્ અલગ રીતે વિરયોધની 
શરૂઆત કરી હતી. આ અંકમાં આઝાદીના અમકૃત મહયોત્સિ શુંખલામાં િાંચયો સિતંત્રતા સેનાનીઓ મેડમ ભીકાજી કામા, સુંદર 
શાસ્ત્રી સત્મૂર્િ, કેલપ્ાજી કેલપ્ન અને ઝ્વેરચંદ કાલીદાસ મેઘાણીની કિાની.....

ભારતની આઝાદીના ચાર દાયકા પહેલાં િર્ટ 1907માં વિદેશમાં રિથમ િાર ભારતનયો ઝંડયો લહેરાિનાર એક 
મટહલા હતી, જમેનું નામ મેડમ ભીકાજી રૂસતમ કામા હતું. તેેમણે જમ્ટનીના સુ્ટગાટ્ટમાં યયોજાયેલી બીજી 
ઇન્ટરનેશનલ સયોખશયસલસ્ કોંગ્સેમાં આ ધિજ ફરકાવયયો હતયો. આ ઝંડયો આજના ઝંડાથી અલગ અને સિતંત્રતા 
પહેલાં બનાિિામાં આિેલાં અનેક અનૌપચારરક ઝંડામાંથી એક હતયો. મેડમ કામાનાં નામથી લયોકવરિય ભીકાજી 
કામાનયો જન્ 24 સપટેમબર, 1861નાં રયોજ મુંબઇના પારસી પરરિારમાં થયયો હતયો. મુંબઇ રિેસસડનસીમાં 1896માં 
દુકાળ અને પછી પલેગ ફેલાયયો ત્ારે ભીકાજીએ લયોકયોની ખૂબ સેિા કરી અને તેમને પણ પલેગ થઈ ગયયો. પલેગની 
સારિાર માટે તેઓ લંડન ગયા ત્ાં તેમની મુલાકાત રાષટ્રિાદી શયામજી કકૃષમ િમયા અને દાદાભાઈ નિરયોજી સાથે 
થઈ.

તેમની રિેરણાથી મેડમ કામા ભારતીય સિતંત્રતા સંગ્ામમાં જોડાઈ ગયા. એ પછી મેડમ કામાએ 1905માં 
લંડનમાં ઇશ્ન્ડયન હયોમ રૂલ સયોસાયટીની થિાપનામાં મદદ કરી, બાદમાં તેઓ પેરરસ જતા રહ્ા અને પેરરસ 
ઇશ્ન્ડયન સયોસાયટીની થિાપનામાં મદદ કરી. વિદેશમાં રહીને ભારતીય આઝાદીના આંદયોલનમાં સામેલ અનેક 
લયોકયો સાથે મળીને તેમણે ક્રાંમતકારી સાટહત્ લખું અને તેને રિકાખશત કરીને લયોકયો સુધી પહોંચાડિામાં મહતિપણૂ્ટ 
ભૂમમકા નનભાિી. તેમનાં લેખ અને ભારણથી ક્રાંમતકારીઓને રિરેણા મળી. ભારતીય સિતંત્રતા માટે સતત સરક્રય 
મેડમ કામાએ જમ્ટનીના સુ્ટગાટ્ટમાં યયોજાયેલી બીજી સયોખશયસલસ્ કોંગ્ેસમાં ભાગ લીધયો હતયો. 22 ઓગસ્, 
1907નાં રયોજ યયોજાયેલા આ સંમેલનમાં તેમણે માનિાચધકાર અને સમાનતાના સિાલ ઉ્ાવયા અને બબ્ટટશ 
શાસનમાંથી ભારતને આઝાદી અપાિિાની અપીલ પણ કરી હતી. કામાએ ત્ાં બબ્ટટશ ઝંડયો જોયયો તયો તેની 
હટાિીને ભારતનયો નિયો ઝંડયો ફરકાિી દીધયો, જનેે તેમણે ભારતીય સિતંત્રતાનયો ધિજ કહ્યો હતયો. બાદમાં આ 
ઝંડાને ભારત લાિિામાં આવયયો અને પૂણેના મરા્ા અને કેસરી પુસતકાલયમાં રાખિામાં આવયયો. મેડમ કામાએ 
રડઝાઇન કરેલા આ ઝંડાનાં આધારે જ ભારતીય સિાભભમાનનાં રિતીક સમાન િત્ટમાન ધિજને બનાિિામાં 
આવયયો. સિતંત્રતા માટે મેડમ કામાનયો સંઘર્ટ અને ત્ાગનાં િારસાનું ભારતે સન્ાનપૂિ્ટક જતન કયુું છે.

26 જાનુઆરી, 1962નાં રયોજ ટપાલ વિભાગે તેમની સ્કૃમતમાં ટપાલ ટટરકટ જારી કરી હતી. મેડમ કામા ધીરજ, 
રિમતબધ્તા અને રાષટ્ર  રિમેનું ઉદાહરણ છે. મુંબઇ સ્થિત રાજભિનમાં જલ ભૂરણ ભિન અને ક્રાંમતકારીઓની 
ગેલેરીનું ઉદઘાટન કરતા િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ મેડમ કામાનાં યયોગદાનને યાદ કરતા જણાવયું હતું કે, “મેડમ 
ભીકાજી કામાએ પયોતાના સાધન સંપન્ન જીિનનયો ત્ાગ કરીને આઝાદીની મશાલ રિજિસલત કરી હતી. આપણા 
િત્ટમાન વત્રરંગાની રિેરણાનયો સ્તયોત મેડમ કામા અને શયામજી કકૃષણ િમયા જિેા સેનાની હતા. સામાસજક, પારરિારરક, 
િૈચારરક ભૂમમકા કયોઇ પણ હયોય, આંદયોલન દેશ-વિદેશમાં ગમે ત્ાં હયોય, લક્ષ્ય એક જ હતયો. ભારતની સંપણૂ્ટ 
આઝાદી.” 13 ઓગસ્, 1936નાં રયોજ 74 િર્ટની ઉંમરે મેડમ કામાએ પારસી જનરલ હયોસસપટલમાં જીિનનયો 
અંમતમ શ્વાસ લીધયો. 

ભીકાજી કામાઃ તવદેશમાં પ્રથમ વાર 
ભારતીય ઝંડા ેફરકાવનાર મહહલા

જન્ઃ 24 સપે્મ્બર, 1861, 
મૃતુઃ 13 આાગેસ્,1936

કામાઓો જમ્ચન્રીમાં 
સંમોલનમાં ભબ્ડટિ 
ઝંિાો જોયાો તાો તોનો 
હટાવ્રીનો ભારતનાો 
ઝંિાો સભામાં 
ફરકાવ્રી દ્રીધાો, જોમનો 
તોમણો ભારત્રીય 
સ્વતતં્તાનાો ધ્વજ 
કહાો.
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સવિનય કાનનૂ ભગં અન ેભારત છયોડયો આંદયોલનમાં ભાગ લનેાર ભારતના રિસસધ્ ક્રાંમતકારી નતેા એસ સત્મરૂ્ત મહાન 
િકતા, ખશક્ણવિદ અન ેકલા પારખુની સાથ ેસાથે ત્ાગ અને સાહસની મૂર્ત પણ હતા. તમેણ ે ખશક્ણ અને સમાજ 
કલ્ાણનાં કે્ત્રમાં આજીિન યયોગદાન આપયુ.ં વયિસાય ેિકીલ સુદંર શાસ્તી સત્મરૂ્ત બહુ નાની ઉંમરમાં જ રાષટ્ર ીય 
આદંયોલનથી રિભાવિત થયા હતા. દેશન ેઆઝાદ કરાિિાની ઇચ્છા તેમન ેક્રાંમતનાં માગ્ટ પર લઈ ગઈ હતી. ઉત્કૃષટ અને 
રિભાિશાળી િ્તા એસ સત્મરૂ્ત તામમલનાડુના પદુુકયોટ્ઇ રજિાડાના મતરુમયમના નનિાસી હતા. તમેનયો જન્ 19 
ઓગસ્, 1887નાં રયોજ થયયો હતયો. પરંપરાગત િાતાિરણમાં તમેનયો ઉછેર થયયો અન ેમદ્ાસમાં અભયાસ પૂરયો કયયા પછી 
તમેણ ેથયોડયો સમય િકીલાત કરી. બાદમાં ભારતીય રાષટ્ર ીય કોંગે્સમાં સામલે થઈ ગયા. તેમણ ેસામ્ાજ્િાદી શાસનનાં 
વિરયોધમાં સરક્રય રીતે ભાગ લીધયો. બગંાળનંુ વિભાજન હયોય કે રયોલટે એક્ટ, જસલયાંિાલા બાગ હત્ાકાંડ હયોય કે 
સાઇમન કમમશનનયો વિરયોધ. સત્મૂર્ત હંમશેા આગળ રહ્ા. તેઓ િાયકયોમ સત્ાગ્હ, મી્ાના સત્ાગ્હ અને ગરુિાયર 
મરંદરના આંદયોલનમાં પણ સામેલ રહ્ા. તેમણ ેસિદેશી આંદયોલનમાં પણ ભાગ લીધયો. 1919માં કોંગે્સ ેતમેને બબ્ટનમાં 
રયોલટે એક્ટ અન ેમયોને્ટગ ુચમેસફયોડ્ટ  સધુારાનયો વિરયોધ કરિા માટે પયોતાના રિમતનનચધ તરીકે પસદં કયયા. તઓે રિારંભમાં 
ગાંધીિાદી હતા અન ેપછી કોંગ્સે સયોશયસલસ્ બની ગયા. સત્મરૂ્ત, સીઆર દાસ અને મયોતીલાલ નહેરુ જિેા િરરષ્ 
કોંગ્સેી નતેાઓ સાથ ેસિરાજ પાટકીમાં સામલે થયા. સત્મરૂ્ત, સીઆર દાસ અન ેમયોતીલાલ નહેરુ જિેા િરરષ્ કોંગ્સેી 
નતેાઓ સાથે સિરાજ પાટકીમાં સામેલ થયા. 1930માં મદ્ાસમાં એક મરંદરમાં વત્રરંગયો ફરકાિિાનયો રિયત્ન કરિા બદલ 
તમેની ધરપકડ કરિામાં આિી. 1937માં મદ્ાસ વિધાનસભામાં કોંગે્સની જીતમાં સત્મરૂ્તએ મહતિની ભમૂમકા ભજિી 
હતી. 1939માં તઓે મદ્ાસમાં મયેર બન્યા ત્ારે શહેરમાં પાણીની સમસયા હતી, જને ેદૂર કરિા માટે તમેણે જળાશયનંુ 
નનમયાણ કરિાનંુ વિચાયુું. દૂરદ્ષટા રાજનીમતજ્ સત્મૂર્તએ જળ પરુિ્યો િધારિા માટે શહેરથી 50 રકલયોમીટર દૂર પંૂડીમાં 
જળાશયનુ ંનનમયાણ કયુું.  મહતિની િાત એ છે કે આજ ેપણ ચને્નાઇ માટે આ એક માત્ર જળાશય છે. આટલુ ંજ નહીં, તઓે 
વિવિધ સમાજસિેી સગં્નયોના સિયસંિેકયોની મદદથી મદ્ાસ શહેર માટે સૌંદયથીકરણ યયોજના લાગ ુકરનાર રિથમ વયક્ત 
હતા. 1942માં ભારત છયોડયો આદંયોલન શરૂ થયા બાદ અગં્જેોએ તેમની ધરપકડ કરી લીધી અન ેતમેની હેરાનગમત કરી. 
તમેનાં પર કેસ ચલાિિમાં આવયયો અન ેજલેિાસની સજા સંભળાિીન ેતમેન ેઅમરાિતી જલેમાં મયોકલી દીધા. જલેમાં 
મજૂર કરાિી હયોિાતી તમેનાં આરયોગય પર ગભંીર અસર પડી. આ દરમમયાન, તમેન ેકરયોડરજજુની સમસયા પણ થઈ. 28 
માચ્ટ, 1943નાં રયોજ મદ્ાસની જનરલ હયોસસપટલમાં તમેનુ ંઅિસાન થઈ ગયુ.ં સત્મરૂ્તન ેએક અન્ય સિતતં્રતા સનેાની કે 
કામરાજના ગરુૂ તરીકે પણ યાદ કરિામાં આિે છે, જઓે બાદમાં તામમલનાડુના મખુ્યમતં્રી બન્યા. સત્મરૂ્ત લયોક કલામાં 
પણ નનપણુ હતા. તેઓ કણયાટક લયોક કલામાં પારંગત હતા. તમેણ ેમદ્ાસમાં સગંીત અકાદમીની થિાપનામાં મહતિપૂણ્ટ 
ભમૂમકા ભજિી. સત્મરૂ્ત લયોકનતેા હતા, જ ેહંમશેા સામાન્ય માણસયોનાં ટહત માટે કામ કરતા રહ્ા.

કેરળના અગ્ણી સિતંત્રતા સેનાનીઓમાંના એક કે કેલપ્પને સમાજ 
સુધારક, ખશક્ણવિદ્ અને પત્રકાર તરીકે પણ અમીટ છાપ છયોડી. 24 
ઓગસ્, 1889નાં રયોજ કાલીકટ પાસે નાના ગામમાં જન્ેલા કેલપ્પને બે 
લડાઈ લડી-એક સામાસજક સુધારાઓ માટે અને બીજી અંગે્જો સામે. 
કેલપ્પનને તેમના સિભાિ અને અટહસાના ગુણયોને કારણે કેરળના ગાંધી 
તરીકે ઓળખિામાં આિે છે. કેરળનાં લયોકયોને કેલપ્પનનાં માધયમથી 
ગાંધીિાદી આદશવોનયો પરરચય થયયો. કેલપ્પને મહાત્મા ગાંધીનાં નેતકૃતિ 

હે્ળ અસહકારની ચળિળનયો ભાગ બનિાનયો નનણ્ટય લીધયો. એ પછી 
તેમને રયોકનારંુ કયોઇ ન હતું. કેલપ્પને પયયાનૂર અને કાલીકટ મી્ાના 
સત્ાગ્હયોનું નેતકૃતિ કયુું અને મહાત્મા ગાંધી દ્ારા શરૂ કરિામાં 
આિેલા વયક્તગત સત્ાગ્હ આંદયોલનમાં કેરળનાં રિથમ સત્ાગ્હી 
તરીકે પસંદ કરિામાં આવયા. 1932માં િાયકયોમ સત્ાગ્હ અને 
ગુરિાયર સત્ાગ્હને કારણે કેલપ્પન કેરળના સિતંત્રતા સંગ્ામમાં 
જાણીતા બન્યા. 1942માં ભારત છયોડયો આંદયોલનમાં ભાગ લેિા બદલ 

સુંદર શાસ્ત્રી સતમયૂતતપિઃ મદાસ પાસે 
જળાશયનું નનમા્તણ કરાવ્યું

કે કેલપ્પન: કેરળના ગાંધી તરીકે 
જણીતા સ્વતંત્રતા સેનાની

જન્ઃ 18 આાેગસ્, 1887, 
મૃતુઃ 28 માચ્ત, 1943

બંગાળનાં ભાગલા 
હાોય કો  રાોલોટ ઓોક, 
જશલયાંવાલા બાગ 
હતાકાિં હાોય કો  
સાઇમન કતમિનનાો 
તવરાોધ, સતમૂતતમિ 
હંમોિા સાૌથ્રી 
ઓાગળ રહા

જન્ઃ 24 આાેગસ્, 1889 મૃતુઃ 7 આાેક્ટાેબર, 1971
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ચયોટીલામાં જન્ લેિાને કારણે ખુદને ‘પહાડનું બાળક’ કહેનાર ઝિેરચંદ મેઘાણી કવિ, શાયર, 
લેખક, લયોક સાટહત્ના સંશયોધક અને સંપાદક હતા. 28 ઓગસ્, 1896નાં રયોજ જન્ેલા ઝિેરચંદ 
મેઘાણીને ગાંધીજીએ ‘રાષટ્ર ીય શાયર’ની ઉપમા આપી હતી. નાનપણથી જ તેમને સાટહત્માં 
રસ હતયો. તેમણે પયોતાની રિથમ કવિતા માત્ર 12 િર્ટની ઉંમરમાં લખી હતી. તેમણે સંસ્કૃત અને 
અંગે્જી સાટહત્માં રડગ્ી મેળિી હતી. બબ્ટટશ સરકારના અત્ાચાર અંગે લયોકયોને જાગકૃત કરિા 
તેઓ લયોકગીત ગાતા હતા. દેશના લયોકગીતની પંરપરાને જીવિત રાખિાનું કામ પણ તેમણે કયુું. 
તેમણે 1930માં શૌય્ટ ગીતયોનયો સંગ્હ ‘સસધુડયો’ રિસસધ્ કયવો જમેાં મી્ા અને ધયોલેરા સત્ાગ્હયોની 
રિશંસા કરિામાં આિી હતી. બબ્ટટશ સરકારે તે પુસતક પર રિમતબંધ મૂકી દીધયો અને તમામ 
નકલયો જપત કરી લીધી. પણ સરકાર લયોકયોનાં અિાજને દબાિી ન શકી અને ખાનગીમાં પુસતકની 
નકલયો વિતરીત થતી રહી. અંગે્જોએ તેમનાં પર રાજદ્યોહનયો આરયોપ લગાિીને અદાલતમાં હાજર 
રહેિાનું સમન મયોકલ્ું અને તેમને બે િર્ટન સજા ફરમાિીને સાબરમતી જલેમાં પૂરી દીધા. પણ 
ગાંધી-ઇરવિન સમજૂમત બાદ 1931માં તેમને જલેમાંથી મુ્ત કરિામાં આવયા. બીજી ગયોળમેજી 
પરરરદમાં લંડન જઈ રહેલા ગાંધીજીને સંબયોધીને તેમણે ‘છેલલયો કટયોરયો’ કાવય લખું, જનેે િાંચીને 
ગાંધીજીએ કહંુ કે, "એમ લાગે છે કે મેઘાણી મારી આત્મામાં રિિેશી ગયા છે અને આ કવિતાનાં 
માધયમથી મારા મસસતષ્કને સંપૂણ્ટ રીતે િશમાં કરી લીધંુ છે.” અને તેમણે મેઘાણીને ‘રાષટ્ર ીય 
શાયર’નું ઉપનામ આપયું.

સરદાર િલલભભાઇ પટેલે પણ મેઘાણીની રિશંસા કરતા કહંુ હતું, મેઘાણીનયો સિર સાહસથી 
ઓતરિયોત હતયો. મેઘાણીએ 100થી િધુ પુસતકયો લખ્યા છે. તેમનું રિથમ પુસતક કુરબાનીની કથાઓ 
હતું, જ ેરવિન્દ્નાથ ટાગયોરની ‘કયોથા ઓ કાટહની’નયો અનુિાદ હતયો. આ પુસતક રિથમ િાર 1922માં 
રિકાખશત થયું હતું. તેઓ જન્ભૂમમ જૂથના ફુલછાબ અખબારના સંપાદક પણ રહ્ા. જો કે 
ગુજરાતી સાટહત્માં તેમનું અભૂતપુિ્ટ કાય્ટ હતું લયોક સાટહત્નું સંશયોધન, સંપાદન અને રિકાશન. 
૯ માચ્ટ ૧૯૪૭નાં રયોજ ૫૦ િર્ટની ઉંમરે હૃદયરયોગના હુમલાથી બયોટાદ સ્થિત નનિાસથિાને તેમનું 
મકૃત્ુ થયું. ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્ારા ૧૪ સપટેમબર ૧૯૯૯ના રયોજ તેમના માનમાં ટપાલ 
ટટરકટ બહાર પાડિામાં આિી હતી.   

ઝવેરચંદ કાનલદાસ મેઘાણીઃ જેમને ગાંધીજીઆે 
‘રાષ્ટ્રીય શાયર’ કહ્ા હતા

જન્ઃ 28 આાેગસ્, 1896   
મૃતુઃ 9 માચ્ત, 1947

મોરાણ્રીઓો 1930માં 
િાૌય્ચ ગ્રીતાોનાો સંગ્હ 
‘ભસંધ્યિાો’ પ્રભસ્ધ 
કયાગે જોમાં મ્રીઠા ઓનો 
ધાોલોરા સતાગ્હાોન્રી 
પ્રિંસા કરવામાં 
ઓાવ્રી હત્રી. ભબ્ડટિ 
સરકારો તો પ્યસતક પર 
પ્રતતબંધ મૂક્રી દ્રીધાો. 

તેમને જલેમાં પૂરિામાં આવયા. ભારતના સિતંત્રતા સંગ્ામમાં પયોતાની 
ભૂમમકા ઉપરાંત તેમણે સમાજનાં કચડાયેલા લયોકયોનાં ઉત્ાન માટે 
પણ રિયત્ન કયયા. તેમણે અસપકૃશયતા નાબૂદી માટે ખૂબ મહેનત કરી 
અને હરરજનયોનાં ઉત્ાન માટે પણ કામ કયુું. તેમણે કેરળમાં હરરજન 
હયોસે્લ અને સુ્લની પણ થિાપના કરી. તેઓ સિદેશી આંદયોલનમાં 
સૌથી આગળ હતા અને તેમણે ખાદી અને ગ્ામયોદ્યોગને રિયોત્સાહન 
આપિાનું પણ કામ કયુું. ભારતની સિતંત્રતા માટે રિમતબધ્ 
કેલપ્પનની મહતિની સફળતાઓમાંની એક છે ગુરિાયુરનયો લયોકમત. 
અહીં થયેલા લયોકમતને કારણે સિણ્ટ જામતનું રિભુતિ ધરાિતા અનેક 
ખાનગી મંરદરયોનાં દ્ાર અન્ય િગ્ટનાં લયોકયો માટે ખયોલિામાં આવયા.
નાયર સર્િસ સયોસાયટીના સંથિાપક અને અધયક્ તરીકે કેલપ્પનના 
સુધારાિાદી અભભગમની આજ ે પણ રિશંસા કરિામાં આિે છે. 

સિતંત્રતા બાદ તેમણે મલયાલમ ભારી લયોકયોનાં ત્રણ રજિાડાનું 
એકીકરણ કરીને કેરળ રાજ્ની રચનામાં મહતિની ભૂમમકા ભજિી. 
1952માં તેઓ સંસદસભય તરીકે ચૂંટાયા. પયોતાના કાય્ટકાળના 
અંતમાં તેમણે સરક્રય રાજકારણ છયોડી દીધું અને સિવોદય કાય્ટકતયા 
બની ગયા. તેઓ કેરળમાં ભૂદાન આંદયોલનમાં સરક્રય રીતે જોડાઈ 
ગયા. તેઓ કેરળનાં લગભગ તમામ ગાંધીિાદી સંગ્નયોના અધયક્ 
રહ્ા. ઇમતહાસ તેમને એિા નનઃસિાથ્ટ વયક્ત તરીકે યાદ કરે છે 
જમેને ક્યારેય સત્ાનયો મયોહ ન હતયો. તેઓ ગાંધીજીનાં આદશવો પર 
ચાલ્ા અને સિેક તરીકે જીવયા. માતકૃભૂમમ અખબારના શતાદિી િર્ટ 
સમારયોહનાં ઉદઘાટન પર િડારિધાન નરેન્દ્ મયોદીએ ‘કેરળના ગાંધી’ કે 
કેલપ્પનને યાદ કયયા હતા. 7 ઓક્ટયોબર, 1971નાં રયોજ તેમનું અિસાન 
થયું હતું. n
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આાઝાદીનાે આમૃત મહાેત્સવરાષ્ટ્ર 
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ભારતમાં ન્યાય અંગ ેકહેિામાં આવયુ ંછે,  अंगेन गातं् 
नयनेन वक्त्ं, नयायेन राजय ंलवणेन भोजयम्॥ એટલે 
કે જ ે રીતે વિવિધ અગંયોથી શરીરની, આખંયોથી 

ચહેરાની અન ેમી્ાથી ભયોજનની સાથ્ટકતા પૂરી થાય છે એ રીત ેદેશ 
માટે ન્યાય પણ મહતિનયો છે. દેશનાં નાનામાં નાના માણસને પણ એ 
વિશ્વાસ હયોય છે કે જો કયોઇ તનેી િાત નહીં સાંભળે તયો છેિટે અદાલતનાં 
દ્ાર તયો ખલુલા જ છે. ન્યાય પરનયો આ ભરયોસયો દરેક દેશિાસીન ેએ 
અહેસાસ કરાિે છે કે દેશની વયિથિા તનેાં અચધકારયોનુ ંરક્ણ કરી 
રહી છે. આ વિચાર સાથ ેદેશમાં રાષટ્ર ીય કાનૂની સિેા સત્ા મડંળની 
થિાપના કરિામાં આિી હતી જથેી નબળાથી નબળા માણસને પણ 
ન્યાયનયો અચધકાર મળે. રિથમ અખખલ ભારતીય સજલલા ન્યાય સિેા 
સત્ામંડળ સંમલેનનાં ઉદઘાટન સત્રને સબંયોધન કરતા િડારિધાન 
નરેન્દ્ મયોદીએ જણાવયંુ, “આ સમય આપણી આઝાદીનયો અમકૃત 
કાળનયો સમય છે. આ સમય એ સકંલપયોનયો સમય છે જ ેઆગામી 25 
િર્ટમાં દેશન ેનિી ઊંચાઇ પર લઈ જશ.ે દેશની આ અમકૃત યાત્રામાં 
િપેાર કરિામાં સરળતા અન ે જીિનમાં સરળતાની જમે ન્યાયમાં 
પણ સરળતા એટલી જ જરૂરી છે.” િડારિધાન મયોદીએ કહેલા આ 
શદિયોની ઝલક છેલલાં આ્ િર્ટમાં ન્યાયનુ ંમાળખુ ંમજબૂત કરિા 
માટે ઝડપથી કરિામાં આિેલા કામમાં જોિા મળે છે. સાથ ેસાથે, 
ન્યાયયક માળખાન ે આધુનનક બનાિિા માટે દેશમાં 9000 કરયોડ 
રૂવપયા ખચ્ટ કરિામાં આવયયો છે અન ેકયોટ્ટ  હયોલની સખં્યા પણ િધી 

સરળતાથી ન્ાય તરફ 
આાગળ વધતું ભારત

ઇઝ ઓાોફ જસ્ટ્રીસ

કિે્વાય છે કે ‘ન્ાયમાં વ્વલંબ એ ન્ાયનો ઇનકાર’ છે.. આ મંત્ર સાથે છેલલાં આ્ઠ ્વષમુમાં દેશના ન્ાય માળખાને મજબૂિ કર્વા 
મા્ેટ ઝડપી કામ કર્વામાં આવયુ ંછે. ‘ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ’ અને ‘ઇઝ ઓફ જલવ્વગ’ બાદ િ્વે અમૃિ યાત્રામાં ‘ઇઝ ઓફ 

જસ્ીસ’ પણ સરકારની પ્રાથતમકિામાં છે. સુગમિાથી ન્ાયના આ વ્વચાર સાથે ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ 30 જૂલાઇનાં રોજ ન્વી 
દદલ્ીનાં વ્વજ્ાન ભ્વનમાં પ્રથમ અશખલ ભારિીય જજલલા કાનૂની સે્વા સત્તામંડળને સંબોધન કયુું...

રાષ્ટ્રીય કાનયૂની સેવા સત્ામંડળ ન્ાયમાં મદદ કરે છે

n  દેશમાં કુલ 676 સજલલા કાનૂની સેિા સત્ામંડળ છે. આ 
સત્ામંડળયોનું નેતકૃતિ સજલલા ન્યાયાધીશ કરે છે, જ ેતેનાં અધયક્ 
તરીકે કામ કરે છે.

n  સજલલા કાનૂની સેિા સત્ામંડળ અને રાજ્ કાનૂની સેિા 
સત્ામંડળનાં માધયમથી રાષટ્ર ીય કાનૂની સેિા સત્ામંડળ દ્ારા 
વિવિધ કાનૂની સહાયતા અને જાગકૃમત કાય્ટક્રમ ચલાિિામાં આિે છે.

n  સજલલા કાનૂની સેિા સત્ામંડળ અને રાજ્ કાનૂની સેિા સત્ામંડળ 
દ્ારા આયયોસજત લયોક અદાલત, અદાલતયો પરનું ભારણ ઘટાડિામાં 
પણ મદદરૂપ નીિડે છે.

n  રાષટ્ર ીય કાનૂની સેિા સત્ામંડળે 30-31 જુલાઇ, 2022 દરમમયાન 
નિી રદલ્ીનાં વિજ્ાન ભિનમાં સજલલા કાનૂની સેિા સત્ામંડળનું 
રાષટ્ર ીય સતરનું રિથમ સંમેલન યયોજ્ુ.ં

n  આ સંમેલનમાં ગરીબયો અને સમાજમાં કયોરાણે મૂકાઇ ગયેલા 
લયોકયોને અસરકારક કાનૂની મદદ પૂરી પાડિા માટે સંયુ્ત કાય્ટ 
રિરક્રયાનાં અમલીકરણ પર ચચયા કરિામાં આિી.

છે. કાનનૂી માળખાનાં નનમયાણથી ન્યાય રિદાન કરિાની રિરક્રયામાં 
પણ ઝડપ આિશ.ે િડારિધાન ે આ રિસગેં ‘મફત કાનનૂી મદદનાં 
અચધકાર’ પર  એક સ્કૃમત ટપાલ ટટરકટ પણ જારી કરી. n

રાષ્ટ્ર કાનયૂની સેવા સત્ામંડળ
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મીહડયા કાેન્તર
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ભારત રત પ્રણવ મ્યખજબીઓો દોિનાં તવકાસ પથ પર ઓમ્રીટ છાપ છાોિ્રી. તોઓાો ઓોવા સવાગેતૃ્ટિ તવદ્ાન ઓનો ઉમદા ભારત રત પ્રણવ મ્યખજબીઓો દોિનાં તવકાસ પથ પર ઓમ્રીટ છાપ છાોિ્રી. તોઓાો ઓોવા સવાગેતૃ્ટિ તવદ્ાન ઓનો ઉમદા 
રાજનોતા હતા જોમન્યં સન્ાન તમામ રાજક્રીય પક્ષાો ઓનો સમાજનાં તમામ વગ્ચનાં લાોકાો કરતા હતા. ભારતના રાષ્ટપતત રાજનોતા હતા જોમન્યં સન્ાન તમામ રાજક્રીય પક્ષાો ઓનો સમાજનાં તમામ વગ્ચનાં લાોકાો કરતા હતા. ભારતના રાષ્ટપતત 

તર્રીકો  પ્રણવ મ્યખજબીઓો રાષ્ટપતત ભવનનો સામાન્ય નાગડરકાો માટો વધ્ય સ્યલભ ઓનો સહજ બનાવ્યં હત્યં. તોમણો રાષ્ટપતત તર્રીકો  પ્રણવ મ્યખજબીઓો રાષ્ટપતત ભવનનો સામાન્ય નાગડરકાો માટો વધ્ય સ્યલભ ઓનો સહજ બનાવ્યં હત્યં. તોમણો રાષ્ટપતત 
ભવનનો જ્ાન પ્રાતતિ, ઇનાોવોિન, સંસૃ્તત, તવજ્ાન ઓનો સાડહતન્યં ઉતૃ્ટિ કોન્દ્ર બનાવ્રી દ્રીધ્યં હત્યં. મહત્વનાં ન્રીતતતવરયક ભવનનો જ્ાન પ્રાતતિ, ઇનાોવોિન, સંસૃ્તત, તવજ્ાન ઓનો સાડહતન્યં ઉતૃ્ટિ કોન્દ્ર બનાવ્રી દ્રીધ્યં હત્યં. મહત્વનાં ન્રીતતતવરયક 

મ્યદ્ા પર તોમન્રી જ્ાનપૂણ્ચ સલાહનો હ્યં  ક્યારોય નહીં ભૂલ્રી િક્યં .મ્યદ્ા પર તોમન્રી જ્ાનપૂણ્ચ સલાહનો હ્યં  ક્યારોય નહીં ભૂલ્રી િક્યં .
-નરોન્દ્ર માોદ્રી, વિાપ્રધાન-નરોન્દ્ર માોદ્રી, વિાપ્રધાન

n  રરાષટ્રપમત તરીકેષઃ રયાષટ્રપતત પદ 
પર દેશ વવદેશમાં પોતયાની વવદ્તયા 
અને અભયયાસુ ્વભયાવ તથયા 
ઇતતહયાસ અને આંતરરયાષટ્ર ીય 
બયાબતોમાં  પોતયાનયા જ્યાન દ્યારયા 
રયાષટ્રનું સન્યાન વધયાયુું.

n  મંત્ી તરીકેષઃ પ્રણવ મુખજી્કએ 
અનેક દયાયકયાનયા રયાજકીય જીવન 
દરતમયયાન મહતવનયા આર્થક અને 
વયૂહયાત્મક મતં્રયાલયોમાં નોંધપયાત્ર 
યોગદયાન આપયું. તેઓ અનેક 
દયાયકયાઓ સુધી ભયારતીય 
રયાજકયારણનયા આકયાશમાં ધૃ્વ 
તયારયાની િમે કયામ કરતયા રહ્યા.

n  સાંસિ તરીકેષઃ પ્રણવ મુખજી્કનયા 
ભયાર્ણો અને ચચયાએ દેશને નવી 
ક્દશયા પ્રદયાન કરી. તેઓ હંમેશયા 
સજગ રહેતયા હતયા અને સયાથે સયાથે 
અત્ંત હયાજર જવયાબી પણ હતયા.

તેઓ િેશ મરાટે પોતરાિી નિષ્રામ 
સેવરા અિે અમીટ યોગિરાિ મરાટે 
હંમેશરા યરાિ રહેશે....

‘ભારત રત્ન’ ભયૂતપુવ્ત રાષ્ટ્રપતત પ્રણવ મુખજજીની‘ભારત રત્ન’ ભયૂતપુવ્ત રાષ્ટ્રપતત પ્રણવ મુખજજીની
 બીજી પયૂણયતતથી પર કૃતજ્ રાષ્ટ્રનાં નમન.. બીજી પયૂણયતતથી પર કૃતજ્ રાષ્ટ્રનાં નમન..

પયૂણયતતથીઃ 31 આાેગસ્પયૂણયતતથીઃ 31 આાેગસ્
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