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સશ�� સેના ઝંડા િદવસઃ 7 �ડસે�બર

સૈ�યમાં સામા�ય નાગ�રકોના
યોગદાનનો િદવસ 
જળ, જમીન અને આકાશમાં રા��ના સ�માન અને ર�ણ ��યે પોતાના �ાણનું બિલદાન આપવા માટ� 
સશ�� સૈિનકો દરેક પ�ર��થિતમાં ત�પર છ�. પોતાના કત��યો પૂણ� કરવા માટ� �ાણોની આહૂિત 
આપનારા શહીદોનું રા�� હંમેશા ઋણી છ�. આવા જ સૈિનકો, શહીદો અને તેમના પ�રવારના ક�યાણ 
માટ� દર વષ� 7 �ડસે�બરે સશ�� સેના ઝંડા િદવસ ઉજવવામાં આવે છ�. આ �સંગે �ણેય સેનાઓ 
કાય��મ યોજે છ� અને નાગ�રકોમાં નાના-નાના ઝંડાની વહ�ચણી કરીને તેમની પાસેથી અનુદાન 
મેળવવામાં આવે છ�. આ રકમ ઝંડા િદવસ ભંડોળમાં જમા થાય છ�. આ રકમ યુ�માં િદ�યાંગ સૈિનકો, 
વીર નારીઓ અને શહીદ પ�રવારોની દેખભાળ ��યે સામા�ય નાગ�રકોનું ઉ�રદાિય�વ અદા કરવાનો 
અવસર પણ પૂરો પાડ� છ�, તો આવો કરીએ સહયોગ....

28 ઑગ�ટ, 1949ના રોજ સરકારે સૈ�યના જવાનો માટ� એક સિમિતની રચના 
કરી હતી. તે સિમિતએ 7 �ડસે�બરનો િદવસ ઝંડા િદવસ તરીક� ઉજવવા માટ� 
પસંદ કય� હતો.

આ િદવસે મોટર વાહનો ઉપર લગાવવામાં આવતાં કાર �વજ અને �તીક 
�વજની વહ�ચણી કરીને ભંડોળ એકિ�ત કરવામાં આવે છ�.

એકિ�ત થયેલા ભંડોળમાંથી શહીદ સૈિનકોના પ�રવારજનો, િદ�યાંગ, પૂવ� અને 
સેવારત સૈિનકો તથા તેમના આિ�તોના ક�યાણ તથા પુનવ�સન સાથે સંબંિધત 
યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છ�.

સશ�� સેના ઝંડા િદવસ આપણાં સશ�� દળો અને તેમના પ�રવારો ��યે આભાર �ય�ત 
કરવાનો િદવસ છ�. ભારત તેમની બહાદુરી અને િનઃ�વાથ� ભાવે કરેલા બિલદાન ઉપર ગવ� 
અનુભવે છ�. આપણી સશ�� સેનાઓના ક�યાણ માટ� થોડ�� યોગદાન આપો, તમારા આ કાય�થી 
આપણાં અનેક બહાદુર જવાનો અને તેમના પ�રવારોને ખૂબ જ મદદ મળશે. 

- નરે�� મોદી, �ધાનમં�ી 
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'િમશન લાઇફ'થી દશા��યો આશાનો માગ� 

સંપાદકની કલમે

સાદર નમ�કાર,

િવ�ના દેશો ફરી એકવાર �યારે કૉપ-27માં 
મનોમંથન કરી ર�ાં છ� �યારે ભારતે 'િમશન 
લાઇફ'ના �વ�પમાં આશાનો માગ� દશા��યો છ�. 
પાછલા ક�ટલાક દાયકાઓમાં િવ�એ સં�યાબંધ 
આપદાઓનો સામનો કય� છ�. કોઇ �થળ� 
�લેિશયર િપગળી ર�ાં છ� તો કોઇ �થળ� સમુ�નું 
જળ�તર વધી ર�ું છ�. કોઇ �થળ� નદીઓ સુકાઇ 
રહી છ� તો કોઇ જ�યાએ ઋતુઓ અિનિ�ત બની 
રહી છ�. આ પ�ર��થિતમાં પયા�વરણના િવષયને 
મા� નીિત િનમા�ણના �તર પર છોડી શકાય તેમ 
નથી.

તેના માટ� જ��રયાત છ� �વનશૈલીને પયા�વરણ 
સાથે અનુક�ળ બનાવવાની. પાછલા વષ� 
�લાસગોમાં આયોિજત કૉપ-2 6 ની બેઠકમાં 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 'LiFe' એટલે ક� 
પયા�વરણ માટ� �વનશૈલીનો મં� આ�યો હતો. 
આ મં�ને 'િમશન લાઇફ'ના �વ�પમાં તાજેતરમાં 
જ �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ સંયુ�ત રા��ના 
મહાસિચવની હાજરીમાં શ� કય� જેથી દરેક 
�ય��તઓ પોતાના સામ�ય� અનુસાર પોતાનું 
યોગદાન આપી શક�. 'િમશન લાઇફ' �ે�રત કરે છ� 
ક� આપણે બધા આપણાં રોજબરોજના �વનમાં 
એવા ઘણાં કાય� કરી શકીએ છીએ જેનાથી 
પયા�વરણની �ળવણી કરી શકાય. ' િમશન 
લાઇફ'  માને છ� ક� પોતાની �વનશૈલીમાં 
પ�રવત�ન કરીને પયા�વરણનું ર�ણ કરી શકાય છ�.

ભૂતકાળ પાસેથી શીખ મેળવીને આપણે વધારે 
સારા ભિવ�યનું િનમા�ણ કરી શકીએ છીએ. 

ભારતમાં હ�રો વષ�થી �ક�િત પૂ�ની સ�� 
પરંપરા �વા મળી છ�. ' િમશન લાઇફ' 
�ક�િતના સંર�ણ સાથે �ડાયેલી દરેક 
�વનશૈલીનો સમાવેશ કરશે, જેને આપણાં 
પૂવ��એ �વીકારી હતી અને જેને આપણે 
પોતાની �વનશૈલીનું અંગ બનાવી શકીએ 
છીએ. કૉપ-27ની બેઠક અને રા��ીય �દૂષણ 
િનયં�ણ િદવસના સંદભ�માં 'િમશન લાઇફ' જ 
અમારી આ વખતની કવર �ટોરી બની છ�.

�ય��ત�વના અંકમાં સુ�હમ�ય ભારતીનો 
સમાવેશ કરવામાં આ�યો છ� જેમને મહાકિવ 
ભારિતયાર તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. 
�લેગિશપ યોજના અંતગ�ત સુગ�ય ભારત 
અિભયાનથી િદ�યાંગોના સશ��તકરણ અને 
અ�ત મહો�સવની �ેણીમાં મહાનાયકોની 
�ેરક ગાથાનો આ અંકમાં સમાવેશ કરવામાં 
આ�યો છ�. આ િસવાય કણા�ટક, તિમલનાડ�, 
આં��દેશ અને તેલંગણાને િવકાસ 
પ�રયોજનાઓની ભેટ-સોગાદો, કણા�ટકના 
રોકાણકાર િશખર સંમેલનમાં, ક���ીય સતક�તા 
આયોગના સતક�તા સ�તાહમાં �ધાનમં�ી 
મોદીનું સંબોધન, િદ�હીના કાલકા�માં 3024 
નવિનિમ�ત �લેટોનું ઉ�ાટન,  G ૨૦ની 
ભારતને મળ�લી અ�ય�તા અને �ધાનમં�ી 
નરે�� મોદી �ારા માનગઢની પિવ� ભૂિમ પર 
મહાન �વતં�તા સેનાની ગોિવંદ ગુ�ને 
��ાંજલી પણ આ અંકનો ભાગ બની છ�.

તમે તમારા સૂચનો મોકલતા રહો.

િહંદી, અં�ે� તેમજ અ�ય 11 ભાષામાં ઉપલ�ધ
પિ�કા વાંચો/ ડાઉનલોડ કરો.



�િતભાવ...

કવર �ટોરી ખૂબ જ રસ�દ લાગી 

�યૂ ઇ��ડયા સમાચારનો 1 થી 15 નવે�બરનો અંક �ા�ત થયો. કવર પેજ ઉપર 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીની તસવીર સાથે જે િશષ�ક આપવામાં આ�યું છ�, તે ખૂબ જ 
પસંદ પ�ું. કવર �ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સામ�ી ખૂબ જ રસ�દ લાગી. 
�ધાનમં�ી મોદી સમ� દેશના �ડિજટલીકરણની સાથે સડક માગ�, રેલ માગ�, હવાઇ 
માગ� �ારા લોકોને સુિવધા �દાન કરવા માટ� �ઢ સંક��પત છ�. અંકમાં �કાિશત તમામ 
લેખો �શંસનીય છ�. સંપાદકમંડળને અમારા તરફથી હાિદ�ક અિભનંદન. સમ� રીતે 
કહ� શકાય ક� �યૂ ઇ��ડયા સમાચાર પિ�કા િદન-�િતિદન સારી �ટોરીઓથી સ�� બની 
ર�ું છ�.

�ીગોપાલ �ીવા�તવ
shrigopal16@gmail.com

િનયિમત વાંચુ છ�� �યૂ ઇ��ડયા સમાચાર 

�યૂ ઇ��ડયા સમાચાર પિ�કા િનયિમત ઑનલાઇન 
વાંચુ છ��. નવા ભારતની પ�રક�પનામાં સરકારના 
િવિવધ આયામોના િવકાસ ઉપર �યાન આપી રહી છ�. 
ઇ��ા���ચરનો િવકાસ ઝડપથી થઇ ર�ો છ�. 
'પંચા�ત અને પંચ �ણ'ના લ�યાંકોની �ા��તનો 
�યાસ સરકાર તથા સામા�ય નાગ�રકોની 
સહભાિગતાના મા�યમથી કરવામાં આવી ર�ો છ�.

હનવંતિસંહ રાઠોડ
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ખૂબ જ સુંદર પિ�કા

'�યૂ ઇ��ડયા સમાચાર'નો નવીનતમ અંક વાંચવાનું 
સૌભા�ય �ા�ત થયું. હું તેને િનયિમત વાંચુ છ��. તેમાં 
સમસામિયક ગિતિવધીઓ અને ઘટનાઓ અંગે ખૂબ 
જ સુંદર અને સચોટ �ણકારી મળ� છ�. સમ� 
સંપાદકીય ટીમને અમારી તરફથી ખૂબ-ખૂબ 
શુભકામનાઓ.

મુક�શ ક�માર ઋિષ વમા�
mukesh123idea@gmail.com 

પિ�કામાં આપવામાં આવેલી �ણકારી ખૂબ જ સારી લાગી 

હું દર પખવા�ડયે �યૂ ઇ��ડયા સમાચાર પિ�કાની ઉ�સુકતાપૂવ�ક રાહ �ઉ છ��. મને ખબર નથી પડતી ક� આટલી સારી પિ�કા 
ઉપલ�ધ કરાવવા બદલ હું ક�વી રીતે મારી ક�ત�તા �ય�ત કરું. 16-31 ઓ�ટોબરના અંકમાં આપવામાં આવેલી �ણકારી ખૂબ 
જ સારી લાગી. તેમાં ખાંડનું ઉ�પાદન, ભારતમાં િનમા�ણ પામેલા આઇફોન અને ગરીબોના દરવા� સુધી બ�કોની પહ�ચની 
�ણકારી વા�તવમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છ�.

ડૉ. િજ�ક�મારી ટી
jijikumari@gmail.com

પિ�કાથી મળ� છ� નવા પાસાની �ણકારી 

�યૂ ઇ��ડયા સમાચાર પિ�કાનો નવો અંક મ�યો. હું િનયિમત રીતે �યૂ ઇ��ડયા સમાચાર પિ�કાની �ડિજટલ આ�િત વાંચું છ�� 
અને તેના માટ� હું સરકાર અને �ધાનમં�ી નરે�� મોદીનો આભારી છ��. પિ�કાના મા�યમથી સરકાર �ારા િવિભ�ન �ે�ોમાં 
હાથ ધરવામાં આવી રહેલી નવી પહેલો અંગે �ણવું વા�તવમાં અદભૂત છ�.

સૌરભ શમા� 
sharmasourav1261@gmail.com

અમને ફોલો કરે @NISPIBIndia

પ��યવહાર અને ઇમેઇલનું સરનામું: �મ નંબર - 278, ક���ીય સંચાર �યૂરો, સૂચના ભવન,
બી� માળ, નવી િદ�હી - 110003  ઇમેઇલ - response-nis@pib.gov.in
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�વન િવ�ાન આંકડાઓ માટ�
દેશનો �થમ રા��ીય કોષ

સમાચાર-સાર

શમાં માનવ, ��ો, �નવર, �વા�ં અને �ગ સાથે દસેંકળાયેલા અ�યાસો માટ� જ�રી આંકડાઓનો સં�હ 
હવે દેશમાં જ થશે. અ�યાર સુધી �વન િવ�ાન સંબંિધત 
આંકડાઓ યુરોપ અને અમે�રકામાં '�રપોિજટરી' (સં�હ)માં 
એકિ�ત કરવામાં આવતા હતા. ક���ીય િવ�ાન અને 
ટ��નોલો� મં�ી �તે�� િસંહે 1 0  નવે�બરના રોજ 
હ�રયાણાના ફરીદાબાદમાં �વન િવ�ાન ડ�ટા-ઇ��ડયન 
બાયોલોિજકલ ડ�ટા સે�ટર (IBDC) માટ� દેશનો �થમ રા��ીય 
કોષ રા��ને સમિપ�ત કય�. IBDCમાં દેશભરમાં સરકારી ખચ� 
�વન િવ�ાન સાથે સંકળાયેલા જે પણ સંશોધન કરવામાં 
આવશે, તેને મુકવામાં આવશે. આ સે�ટરમાં 4 પેટાબાઇટ ડ�ટા 
સં�હ કરવાની �મતા છ�. તેમાં �વ�રત ક��યુ�ટ�ગ સુિવધા 
' ��ા'  પણ છ�. તેમાં I N S A C O G  �યોગશાળા 
(https://inda.rcb.ac.in/insacog/statisticsinsacog)ના 
�નોિમક સવ��ણ ડ�ટા માટ� એક ડ�શબોડ� સમાવેલું છ�. તે 
વા�તિવક સમય પર SARS-CoV-2ના �કારની દેખરેખની 

સુિવધા હશે. �વન િવ�ાન સાથે �ડાયેલા આંકડા પર ક���ીય 
મં�ી �તે�� િસંહે જણા�યું હતું ક� રા��ીય સૂચના િવ�ાન ક���, 
ભૂવને�રમાં આપદા �રકવરી સે�ટરની �થાપના કરવામાં આવી 
છ�. IBDCએ દેશભરમાં 50થી વધારે સંશોધન �યોગશાળામાં 
200 અરબથી વધારે 'બેઝ' એકિ�ત કયા� છ�.

IPPB એ દેશની સૌ �થમ પાણીમાં તરતી 
િવ�ીય સા�રતા િશિબરનું આયોજન કયુ�

દેશનું �થમ 'ઇલે���ક વાહનો' ધરાવતું
શહેર બ�યું ગુજરાતનું ક�વ�ડયા 

રત માટ� હજુ પણ લોકોની અંદર નાણાકીય ભાસા�રતાનો ફ�લાવો કરવો એક પડકારજનક કાય� 
છ�, કારણ ક� વ�તીનો એક મોટો િહ�સો હજુ પણ �ામીણ 
�ે�ોમાં વસવાટ કરે છ�. આ પ�ર��થિતમાં ઇ��ડયા પો�ટ 
પેમે��સ બે�ક (IPPB)એ િવ�ના સૌથી મોટા પો�ટ 
નેટવક�ની મદદથી પોતાની પહ�ચને છ�વાડાના �તર સુધી 
વધારવા માટ� નાણાકીય સમાવેશનનો તફાવત ઘટાડવા માટ� 
એક નવી રણનીિત બનાવી છ�. આ રણનીિત અંતગ�ત, 
IPPBએ �ીનગરમાં નાણાકીય સા�રતાને �ો�સાહન 
આપવા માટ� 'મિહલાઓ �ારા, મિહલાઓ માટ�' 'રોકાણકાર 
દીદી' નામની એક પહેલના મા�યમથી દાલ ઝીલમાં ભારતની 
�થમ નાણાકીય સા�રતા િશિબરનું આયોજન કયુ� હતું. આ 
િશિબર દૂર દૂર સુધી દેશના દરેક ઘરમાં પહ�ચવાની �મતા 
દશા�વે છ�. �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 'રોકાણકાર દીદી' 
અંતગ�ત જ�મુ અને કા�મીરના �ીનગરના દાલ સરોવરમાં 
ભારતની �થમ 'તરતી નાણાકીય સા�રતા િશિબર'નું 
આયોજન કરવા બદલ IPPBની �શંસા કરી છ�.

જળવાયુ પ�રવત�ન અને વધી રહેલા �દૂષણ પર હવે 
સરકાર આકરાં િનણ�યો લઇ રહી છ�. �દૂષણ મુ�ત 

ભારતની િદશામાં એક દૂરોગામી પહેલા હાથ ધરતાં ગુજરાતનું 
ક�વ�ડયા શહેર દેશનું �થમ 'ઇલે���ક વાહનો' ધરાવતું શહેર 
બની ગયું છ�. ગુજરાતનું ક�વ�ડયા તે શહેર છ� �યાં દુિનયાની 

સૌથી �ચી �િતમા �થાિપત કરવામાં 
આવી છ�. ક�વ�ડયાને હવે સરદાર 
વ�લભભાઇ પટ�લની 182 મીટર �ચી 
મૂિત� '�ટ��યુ ઓફ યુિનટી' માટ� જ નહ� 
પરંતુ દેશના એવા પહેલા શહેર તરીક� 

પણ ઓળખવામાં આવશે, �યાં મા� ઇલે���ક વાહનોનો 
ઉપયોગ થઇ ર�ો છ�. આ પહેલથી હ�રત અને �વ�છ 
ભારતની િદશામાં ભારતના મજબૂતીથી આગળ વધી રહેલા 
પગલાં અને બી� શહેરોને �ેરણા મળશે. સૌથી મહ�વની 
વાત એ છ� ક� અહ� �થાિનક અનુસૂિચત જન�િતની 
મિહલાઓ �ારા ઇ-�ર�ાનું સંચાલન કરવામાં આવી ર�ું છ� જે 
નારી સશ��તકરણની િદશામાં એક મજબૂત પહેલ છ�.

�યૂ ઈ��ડયા સમાચાર 1-15 �ડસે�બર 2022
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સૌર ઉ��એ બચા�યું 4.2 અબજ ડૉલરનું �ધણ
�ને એક સૂય�, એક િ�ડનો �યાલ આપવાની સાથે આંતરરા��ીય સૌર િવગઠબંધનની આગેવાની કરનારા �ધાનમં�ી નરે�� મોદીની 

દૂરંદેશીતાનું જ આ પ�રણામ છ� ક� હવે ભારત સૌર ઉ�� ઉ�પાદનમાં ઝડપથી 
આગળ વધી ર�ું છ�. દેશમાં �થાિપત સૌર િવ�ુત �મતા 2014-2015માં 2.63 
ગીગાવૉટ હતી જે લગભગ 22 ગણી વધીને હવે 57.71 ગીગાવૉટથી પણ વધારે 
થઇ ગઇ છ�. તેનું પ�રણામ છ� ક� ભારતે 2022ના �થમ છ મિહનામાં સૌર ઉ��થી 
ઉ�પાદનથી �ધણ ઉપર ખચ� થનારા 4.2 અબજ ડૉલર અને 1.94 કરોડ ટન 
કોલસાની બચત કરી છ�. એનજ� િથંક ટ�ક એ�બર, સે�ટર ફોર �રસચ� ઓન એનજ� 
એ�ડ ��લન એર અને ઇ���ટ�ુટ ફોર એનજ� ઇકોનોિમ�સ એ�ડ ફાઇના��શયલ 
એનાિલિસસના તાજેતરના �રપોટ�માં ભારતની વધી રહેલી સૌર �મતાના કારણે 
�ધણની ખરીદીમાં થનારા આ ખચ�માં થયેલી બચતની �ણકારી આપવામાં 
આવી છ�. ��યુઆરીથી જૂન, 2022ના િવ�ેષણ ઉપર આધા�રત �રપોટ�માં 
જણાવવામાં આ�યું છ� ક� એિશયા મહા�ીપના સાત દેશોએ આ દરિમયાન ક�લ 34 
અબજ ડૉલરના સંભિવત �વા�મ �ધણ ખચ�ની બચત કરી છ�. મા� આટલું જ 
નહ� ટોપ-10 અથ��યવ�થામાં એિશયાના પાંચ (ભારત, ચીન, �પાન, દિ�ણ 
કો�રયા અને િવયેતનામ) દેશોનો સમાવેશ થાય છ�.

સ�ટ��બર - ઓ�ટોબરમાં 85 લાખથી
વધારે નોકરીઓમાં �િ� 

િવ�ની સૌથી મોટી મહામારી બાદ ક��� સરકારે આિથ�ક 
�યવ�થાને મજબૂતી પૂરી પાડવા માટ� આ�મિનભ�ર ભારત 
પેક�જ, PLI યોજના સિહત એક પછી એક અનેક પગલાં 

ભયા� છ�. હવે આ પગલાંનું પ�રણામ નોકરીઓના સજ�નના �વ�પમાં 
�વા મળી ર�ું છ�. સે�ટર ફોર મોિનટ�રંગ ઇ��ડયન ઇકોનોમી �ારા 

પોતાના તાજેતરના 
�રપોટ�માં જણાવવામાં 
આ�યું છ� ક� સ�ટ��બર 
અને ઓ�ટોબર, 2022 
દરિમયાન દેશમાં 8 5 
લાખથી વધુ સવેતન 
નોકરીઓમાં �િ� થઇ 
છ�. તેના કારણે દેશમાં 
પગારદાર �િમકોની ક�લ 

સં�યા હવે 8.6 કરોડ થઇ ગઇ છ� જે કોિવડ મહામારી પહેલાના 
�તરથી પણ વધારે છ�.

  આ �રપોટ� અનુસાર મહામારીમાં લાગુ કરવામાં આવેલા 
લૉકડાઉનના કારણે ઑગ�ટ, 2020 સુધી સવેતન �િમકોની સં�યા 
ઘટીને 6.5 કરોડ પર પહ�ચી ગઇ હતી. સ�ટ��બર - ઓ�ટોબર, 
2022માં સવેતન નોકરીમાં વધારે ઝડપથી �િ� શહેરી �ે�ોમાં �વા 
મળી છ�. આ સમય દરિમયાન 44 લાખ નોકરીઓ મા� શહેરી 
�ે�ોમાં જ વધી છ�.

ધાનમં�ી મ��ય સંપદા યોજના અંતગ�ત અ�ણાચલ 

�દેશમાં ભારતનો �થમ એ�વા પાક� બનાવવામાં 
આવશે.�ણ વષ� પહેલાં �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ ��યૂ 
�રવો�યુશન માટ� �ધાનમં�ી મ��ય સંપદા યોજના અંતગ�ત 
��યેક રા�ય અને ક���શાિસત �દેશ માટ� એક એકીક�ત એ�વા 

પાક�ની �હેરાત કરી હતી. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
દરેક રા�યમાં એ�વા પાક� 
�થાિપત કરવાનું સપનું સે�યું 
છ�. આ યોજના અંતગ�ત જ 
આ પાક� િન�ન સુબનિસરી 
િજ�લાના તા�રન (�રો)માં 

�થાિપત કરવામાં આવશે. આ પ�રયોજનામાં નવા તળાવની 
�થાપના, �ાઉટ હૈચરી, �ફશ િમલ, �ૂડ બ�ક, છ�ટક મ��ય 
બ�ર, એ�વા સં�હાલય વગેરે જેવી ��િતઓનો સમાવેશ 
કરવાની યોજના ઘડવામાં આવી છ�. આ રા�યની �ે�ઠતમ 
મ��ય પ�રયોજનાઓ પૈકીની એક હશે. અ�ણાચલ �દેશમાં 
ભારતનો �થમ એ�વા પાક� માટ� મંજૂરી સંબંિધત 
અિધકારીઓ �ારા યો�ય તપાસ પછી �ા�ત થશે.

અ�ણાચલ �દેશમાં દેશનો
�થમ એ�વા પાક� બનશે

�
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રા�� સતક�તા ��િત સ�તાહ 

સતક�તા ��િત સ�તાહ - �ધાનમં�ી મોદીનું સંબોધન

��ટાચાર પર િનણા�યક લડાઇ,
ર�ા�મક બનવાની જ�ર નથી

“પાછલા 8 વષ�ની �મ-સાધના પછી હવે દેશને ઉધઇની 
જેમ ખોખલો કરી દેનારા ��ટાચારની િવરુ� િનણા�યક 
લડાઇ લડવાનો સમય આવી ગયો છ�. અમારો �ય�ન છ� ક� 
જેમણે દેશને લૂં�ો છ�, તેમને પરત પણ કરવું પડ�, તે ��થિત 
અમે પેદા કરીશું.”
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ નવી િદ�હીમાં 3 નવે�બરે 
યોજવામાં આવેલા સતક�તા ��િત સ�તાહ કાય��મમાં 
િદ�હીના લાલ �ક�લાની �ાચીર પરથી 76માં �વતં�તા 
િદવસ પર પોતે કરેલું આ�ાન ફરી એક વાર દોહરા�યું હતું. 
તેમણે જણા�યું હતું ક� િવકિસત ભારત માટ� આપણે 
��ટાચાર ��યે ઝીરો ટોલર�સ ધરાવતી �શાસિનક 
ઇકોિસ�ટમ િવકિસત કરવાની છ�. તેના માટ� ર�ા�મક થવાની 
જ�રત નથી...

“��ટ લોકો ગમે તેટલા શ��તશાળી ક�મ ન 
હોય, તે કોઇપણ ��થિતમાં બચવા �ઇએ 

નહ�, તે CVC જેવા સંગઠનોની જવાબદારી 
છ�. કોઇપણ ��ટ �ય��તને રાજકીય-

સામાિજક સમથ�ન ન મળ�, દરેક ��ટ �ય��ત 
સમાજના કઠ�ડામાં ઊભો રહે, તેવું 
વાતાવરણ સજ�વું પણ જ�રી છ�.”

- નરે�� મોદી, �ધાનમં�ી

�ટાચાર કોઇપણ દેશ અથવા સમાજ માટ� ઉધઇ 
જેવો હોય છ�. ભારતમાં �શાસિનક �યવ�થામાં 

��ટાચારનો �ડો �યાપ દશા�વતી ઘટનાઓ આજે પણ તમને 
યાદ હશે, �યારે કહેવામાં આવતું હતું ક� િદ�હીથી એક �િપયો 
નીકળ� છ� અને ગામડાંમાં 15 પૈસા પહ�ચે છ�. 2014 પછી 
દેશના આ નસીબને બદલવાની �વાયત શ� થઇ. હવે 
100માંથી પૂરેપૂરા 100 પૈસા સીધા ગરીબોના ખાતામાં પહ�ચે 
છ�. ��ટાચાર િનવારક અિધિનયમ, 1988માં 30 વષ� બાદ 
સુધારો કરી �ધાનમં�ી નરે�� મોદીના ને��વવાળી સરકારે 
અનેક નવી �ગવાઇઓ ઉમેરી છ� જેમાં લાંચ લેનારાની સાથે 
સાથે લાંચ આપવી તે પણ ગુનો બનાવવામાં આ�યો છ�, 
કોપ�રેટ સં�થાઓના ��ટાચાર રોકવા માટ� �ગવાઇ કરવામાં 
આવી છ�. બી� તરફ અ�ય� અને સ�યોની િનમ�ંક સાથે 

�
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િવકિસત રા�� માટ� ��ટાચાર મુ�ત ભારત 

1 3

2

લોકપાલ સં�થા કાય���વત બની છ�. ટ��નોલો� અને 
પારદિશ�તાની જ અસર છ� ક� પાછલા આઠ વષ�માં ક���ીય �તરે 
કોઇ કૌભાંડ સામે આ�યું નથી.

સતક�તા ��િત સ�તાહ કાય��મમાં �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
ફરી એક વખત ��ટાચારની િવરુ� આ િનણા�યક જંગમાં પૂણ� 
િવજય મેળવવાની પોતાની �િતબ�તાનો પુનરો�ાર કય� 
હતો. તેમણે જણા�યું હતું ક�, “��ટાચાર અને લોકોની 
�ગિતમાં અવરોધના બે મુ�ય કારણ છ� અને તે છ� 
સુિવધાઓનો અભાવ અને સરકારનું િબનજ�રી દબાણ. 

આપણે પાછલા 8 વષ�થી અભાવ અને દબાણથી બનેલી 
�યવ�થાને બદલવાનો �યાસ કરી ર�ાં છ�, માંગ અને 
પુરવઠાના તફાવતને દૂર કરવાનો �ય�ન કરી ર�ાં છ�. લાંબા 
સમયથી મૂળભૂત સુિવધાઓ અને અવસરોની અછતને 
ઇરાદાપૂવ�ક �ળવી રાખવામાં આવી હતી. આ તફાવતનો �યાપ 
વધારવામાં આ�યો, જેનાથી એક હાિનકારક �િત�પધા� પેદા 
થઇ, જેનાથી કોઇ પ�રણામ મળવાનું નહોતું. આ દોડ� 
��ટાચારને ઉ�ેજન આ�યું.”

રા�� સતક�તા ��િત સ�તાહ 

ક���ીય સતક�તા આયોગ દર વષ� સ�યિન�ઠાનો સંદેશ ફ�લાવવા માટ� સતક�તા સ�તાહ ઉજવે છ�. આ 
વષ� 31 ઓ�ટોબરથી 6 નવે�બર સુધી, “એક િવકિસત રા�� માટ� ��ટાચાર મુ�ત ભારત” િવષય 

ઉપર સતક�તા સ�તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ કાય��મમાં �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
��ટાચાર અંગે જણાવી આ વાતો...

િવકિસત ભારત માટ� િવ�ાસ અને િવ�સનીયતા 
મહ�વપૂણ� છ�. સરકાર ઉપર લોકોનો િવ�ાસ 
આ�મિવ�ાસથી વધે છ�. અગાઉની સરકારોએ ન મા� 
લોકોનો િવ�ાસ ગુમાવી દીધો હતો, પરંતુ તે લોકો ઉપર 
િવ�ાસ કરવામાં પણ િન�ફળ રહી.

ગુલામીના લાંબા કાય�કાળથી આપણને ��ટાચાર, 
શોષણ અને સંશોધનો ઉપર િનયં�ણ જેવો જ વારસો 
મ�યો, દૂભા��યપૂવ�ક આઝાદી પછી તેનો વધુ િવ�તાર 
થયો. તેણે આ દેશની ઓછામાં ઓછી ચાર પેઢીઓને 
ગંભીર નુકસાન પહોચા�ું. પરંતુ આઝાદીના અ�ત 
કાળમાં આપણે દાયકાઓથી ચાલી રહેલી આ પરંપરાને 
સંપૂણ�પણે બદલવાની છ�.

માંગ અને પુરવઠા વ�ેના અંતરથી પેદા થયેલા 
��ટાચાર, ગરીબ અને મ�યમ વગ�ને સૌથી વધારે 
�ભાિવત કરે છ�. � ગરીબ અને મ�યમ વગ� મૂળભૂત 
સુિવધાઓ મેળવવામાં પોતાની ઉ�� ખચ�તા રહેશે તો દેશ 
�ગિત ક�વી રીતે કરશે.

સરકારી યોજનાની દરેક પા� લાભાથ� સુધી પહ�ચ, 
સમાજમાં ભેદભાવ અને ��ટાચારને પણ સમા�ત   
કરે છ�, કારણ ક� મૂળભૂત સુિવધાઓ માટ�ની       
કતાર જેટલી લાંબી હોય છ�, ��ટાચારની જમીન   
તેટલી જ સ�� હોય છ�.

��ટાચારની િવરુ� સરકાર જે ઇ�છાશ��ત દશા�વી  
રહી છ�, તે ઇ�છાશ��ત દરેક િવભાગોમાં પણ દેખાવી 
જ�રી છ�. આ ઇ�છાશ��ત અને આ જ ભાવ આપણી 
�શાસિનક �યવ�થાના DNAમાં પણ મજબૂતીથી 
�વા મળવો �ઇએ.

આપણે રાજકીય એજ�ડા પર ચાલવાનું નથી. પરંતુ દેશના 
સામા�ય માનવીને જે મુ�ક�લીઓ પડ� છ�, તેનાથી તેમને 
છ�ટકારો અપાવવાનું કામ કરવાનું છ�.

એક એવી �ણાલી િવકિસત કરો, �યાં ��ટાચાર સાથે 
સંબંિધત અનુશાસના�મક કાય�વાહી સમયબ� અને 
િમશન મોડમાં હાથ ધરવામાં આવે. આરોપો ઉપર 
ઝડપથી િનણ�યો આવવાથી પારદિશ�તા અને 
�યવ�થાની શ��ત વધશે.

��ટાચારના પડતર �ક�સાઓના આધાર ઉપર 
િવભાગોની રે��ક�ગની એક પ�િત તૈયાર કરો અને 
માિસક અથવા �ીમાિસક આધાર પર તે સંબંિધત 
�રપોટ� �કાિશત કરો.

- કોઇપણ ��ટ �ય��તને રાજકીય-સામાિજક સમથ�ન 
ન મળ�, દરેક �ય��તને સમાજના કઠ�ડામાં ઊભા 
કરવામાં આવે,  આવું વાતાવરણ સમાજની 
ભાગીદારીથી સજ�વું જ�રી છ�. ��ટાચારી ભલે ગમે 
તેટલા શ��તશાળી ક�મ ન હોય, તે કોઇપણ ��થિતમાં 
બચવા �ઇએ નહ�, આ CVC જેવી સં�થાઓની 
જવાબદારી છ�.

અભાવ-દબાણની
�યવ�થા બદલવાના

�ણ માગ�.

આધુિનક

ટ��નોલો�નો

માગ�.

મૂળભૂત સુિવધાઓની સં��તતા
એટલે ક� સે�યૂરેશનનું લ�ય.

આ�મિનભ�રતાનો
માગ�. 
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�વનની નવી
શ�આતની
ચાવી મળી....

રા�� સપનાનું ઘર 

ઘર વગર તમામ સંભાવનાઓ ધૂંધળી હોય છ�. 
�યારે કોઇ �ય��તને નવા ઘરની ચાવી મળ� છ� 

તો નવી ખુશી, નવા સંક�પ અને નવા 
સપનાઓ ��ત થાય છ�. પછી ભલેને વષ�થી 
ઝૂંપડીઓમાં વસી રહેલા પ�રવારને સુિવધાયુ�ત 
ઘર મળ� તો સમ� લો ક� તેમના માટ� નવા 
�વનની શ�આત થવા જઇ રહી છ�. મનમાં 
નવી ઉ��નો સંચાર થવાની સાથે સાથે નવી 
સંભાવનાઓ પણ તેમને દેખાય છ�. આવી જ 
રીતે નવા ઉમંગની શ�આત થઇ િદ�હીના 
કાલકાઝી િવ�તારમાં રહેતાં સેકડો લોકોના 

�વનમાં �યારે 2 નવે�બરે �ધાનમં�ી નરે�� 
મોદીએ અહ� 575 �લેટની ચાવી સ�પી....

ષ� 2011ના વ�તી ગણતરીના �રપોટ� અનુસાર 1.39 વકરોડ પ�રવારોના આશરે 6 . 5 5  કરોડ લોકો 
ઝૂંપડપ�ીઓમાં રહેવા માટ� મજબૂર હતાં. તેમાંથી રાજધાની 
િદ�હીની 10 ટકાથી વધારે વ�તી એટલે ક� 17.85 લાખ લોકો 
અહ�ની �લમ વ�તીઓ (ઝૂંપડપ�ી)માં રહેતાં હતાં. તેમને 
મૂળભૂત સુિવધાઓથી વંિચત રાખવામાં આ�યાં હતાં. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીના ને��વમાં સરકાર બની તો 
દેશભરના ગરીબ-વંિચતોને પાકા ઘરો આપવા માટ� 
�ધાનમં�ી આવાસ યોજનાની શ�આત થઇ, જેમાં �યાં 
ઝૂંપડી �યાં મકાન યોજના અંતગ�ત ઝૂંપડપ�ીના રહેવાસીઓને 
પાકા ઘરો ઉપલ�ધ કરાવવામાં આવે છ�. આ હેઠળ પાછલા 
�ણ વષ�માં જ આશરે 2.50 લાખ મકાન ઉપલ�ધ કરાવવામાં 
આ�યાં, સંક�પ િસિ�ની સાથે અં�યોદય અને સવ�દયનો 

ઉ�ેશ પૂરો કરવાનો માગ� પણ તેના થકી બની ર�ો છ�. નવા 
ભારતના સપનાઓ સાકાર કરવાની સાથે સાથે દરેક 
સમ�યાનો ઉક�લ શોધવામાં �ય�નશીલ �ધાનમં�ી નરે�� 
મોદી દેશવાસીઓનું �વન સરળ બનાવી, દેશને �ગિતની 
માગ� ઉપર આગળ વધારી ર�ાં છ�. આ સંક�પોમાં દરેક 
દેશવાસીઓને પોતાનું ઘરનું ઘર ઉપલ�ધ કરાવવાનો પણ 
સમાવેશ થાય છ�. િદ�હીના �લમ િવ�તારમાં રહેતા લોકોને તો 
તેમની ઝૂંપડીના બદલે પાક�� ઘર આપવાની શ�આત 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ કાલકા� ��થત �યાં ઝૂંપડી �યાં 
મકાન પુનવા�સ યોજનાના �થમ ચરણમાં બનેલા 3,024 
�લેટના શુભારંભ કરવાની સાથે કય� હતો. તેમાં 1,862 
પ�રવારોને ફાળવણી પ� વહ�ચવાની �િ�યા પૂણ� કરી 
લેવામાં આવી છ�.
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ક���ની યોજનાનો
લાભ િદ�હીને

  

 

 

 

િદ�હી િવકાસ સ�ામંડળ, િદ�હીના 376 ઝૂંપડી �લ�ટરમાં તે 
�થાનની આસપાસ ઝૂંપડપ�ી પુનવા�સનું કામ કરી રહી છ�. 
કાલકા�ના ભૂિમરિહત ક��પના ઝૂંપડી �લ�ટર િનવાસીઓના 
પુનવ�સન માટ� ગુણવ�ાયુ�ત મોડલના EWS �લેટોનું 
િનમા�ણ કયુ� છ�. પહેલા તબ�ામાં 343 કરોડના �િપયાના 
ખચ�થી 3.06 હે�ટરમાં ક�લ 5 ટાવર બનાવવામાં આ�યાં છ�. 
આ �લેટમાં ભૂિમરિહત િશિબર, નવ�વન િશિબર અને 
જવાહર િશિબરનું પુનવ�સન તબ�ાવાર રીતે કરવામાં 
આવશે. 25 વગ� મીટરના �ે� પર બનનારા આ �લેટમાં એક 
િલિવંગ �મ, એક બેડ�મ, એક �કચન, એક બાથ�મ અને એક 
બા�કનીનો સમાવેશ થશે. લાભાથ�ઓની આંખોમાં પોતાના 

ઘરની ચાવી મળવાની ખુશી �પ�ટ રીતે ઝલકતી �વા મળી 
હતી. લાભાથ� ઉષા રોય જણાવે છ� ક�, “મારા અને મારા બે 
બાળકોનું ભિવ�ય તેનાથી ખૂબ જ વધારે ઉ�વળ બનશે.” 
આ અવસર પર �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ જણા�યું હતું ક�, 
“દરેક માટ� ઘર, દરેક માટ� વીજળી, દરેક માટ� વીમો, દરેક માટ� 
ગેસ કને�શન, આ �યૂ ઇ��ડયાની સંપૂણ�તાની તસવીર હશે. 
આજે દેશમાં જે સરકાર છ�, તે ગરીબોની સરકાર છ�, તેથી તે 
ગરીબોને તેમના હાલ પર છોડી શકતી નથી. દેશની નીિતઓ 
અને િનણ�યોના ક���માં ગરીબો છ�. િદ�હીના અનિધક�ત 
કોલોનીઓમાં બનેલા ઘરોને પીએમ ઉદય યોજનાના 
મા�યમથી િનયિમત કરવાનું કામ ચાલી ર�ું છ�.”

�વ�છતા �ળવો, વીજળી-પાણીની બચત કરો 

�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ નવા ઘરની સાથે �વનમાં એક 
નવી શ�આત કરનારા લાભાથ�ઓ પાસેથી વચન મેળ�યું 
હતું ક� “ઘરમાં LED બ�બનો ઉપયોગ કરશે”, “કોઇપણ 
પ�ર��થિતમાં પાણીનો �યય થવા દેશે નહ�”, “આપણે 
અહ� ઝૂંપડપ�ીનું વાતાવરણ બનવા દેવાનું નથી”. 
�ધાનમં�ી મોદીએ ક�ું હતું ક�, “�વ�છતા મામલે તમે 
લોકો જ પોતાની કોલોનીમાં ટાવર-ટાવરની વ�ે દર 
મિહને �પધા� કરો ક� કયો ટાવર સૌથી વધારે �વ�છ છ�. 
ઝૂંપડપ�ી અંગે ગંદકીની જે ધારણા છ� તેને સમા�ત 
કરવાની છ�.”

િદ�હીમાં 50 લાખથી વધુ લોકોને બે��ક�ગ સુિવધા સાથે 
��ા.  બે��ક�ગ સાથે �ડવાને કારણે િદ�હીના 50 
હ�રથી વધુ ફ�રીયાઓને પીએમ �વિનિધ યોજનાનો 
લાભ મ�યો.

પીએમ મુ�ા યોજનામાં ગેરંટી વગર �િપયા 30 હ�ર 
કરોડથી વધુની સહાયતા નાના ઉ�મીઓને આપવામાં 
આવી.

ક��� સરકારે િદ�હીના લાખો ગરીબોને બે વષ�થી સતત 
મફત રાશન આપવા માટ� �. 2500 કરોડથી વધુ રકમ 
ખચ� કરી. 40 લાખથી વધુ ગરીબોને વીમા સુર�ાનું કવચ 
આપવામાં આ�યું.

ગરીબ અને મ�યમ વગ�ના લોકો પોતાનું મકાન બનાવી 
શક� તે માટ� ક��� સરકારે �યાજમાં �. 700 કરોડથી વધુ 
સબિસડી આપી.

િદ�હી - NCRમાં 2014માં 190 �કલોમીટરનું મે�ો રેલ 
નેટવક� હતું, જે આજે 400 �કલોમીટર સુધી પહ�ચી ગયું 
છ�. આઠ વષ�માં 135 નવા મે�ો �ટ�શન ઉમેરવામાં આ�યાં 
છ�.

�ા�ફક �મથી રાહત મેળવવા માટ� ભારત સરકાર તરફથી 
�. 50 હ�ર કરોડથી વધારે રકમનું રોકાણ કરીને ર�તાઓ 
વધુ પહોળા અને આધુિનક બનાવવામાં આવી ર�ાં છ�.

�ારકા એ�સ�ેસ-વે,  અબ�ન એ�સટ��શન રોડ, 
અ�રધામથી બાગપત સુધી 6 માગ�ય એ�સ�ેસ ક��ોલ 
હાઇવે, ગુરુ�ામ-સોહના એિલવેટ�ડ કો�રડોર સિહત 
ઇ��ા���ચરના અનેક કામ સરકાર કરી રહી છ�.

િદ�હી-NCR માટ� ટ��ક જ સમયમાં રેિપડ રેલ શ� થવા જઇ 
રહી છ� તો નવી િદ�હીનું ભ�ય રેલવે �ટ�શનના 
પુનિન�મા�ણનું કામ જ�દી શ� થવા જઇ ર�ું છ�. �ારકામાં 
80 હે�ટર જમીન ઉપર ભારત વંદના પાક�નું િનમા�ણ 
આગામી થોડા મિહનામાં સમા�ત થવાનું છ�.

યમુના નદીના �કનારે વિજરાબાદ બેરેજથી ઓખલા 
બેરેજ સુધીના 22 �કલોમીટરના ���ચ ઉપર DDA જુદા-
જુદા પાક� િવકિસત કરી ર�ું છ�.

રા�� સપનાનું ઘર 
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ભારતને 1 �ડસે�બર 2022થી 30 નવે�બર 2023
માટ� G20 ની અ�ય�તા મળી

સમાન િવકાસ અને સિહયારા
ભિવ�યનો સંદેશ 

G20ની ભારતની અ�ય�તા 'વસુધૈવ ક�ટ��બકમ' અથવા 
'એક ��વી, એક પ�રવાર, એક ભિવ�ય'ની થીમ ઉપર 
આધા�રત છ�, જે તમામ માટ� સમાન િવકાસ અને 
સિહયારા ભિવ�યનો સંદેશ રેખાં�કત કરે છ�. આ િદશામાં 
એક મહ�વપૂણ� પગલાંના �વ�પમાં ભારત, ઔપચા�રક 
રીતે 1 �ડસે�બર, 2022થી 30 નવે�બર 2023 સુધી 
G20ની અ�ય�તા કરશે. G20 આિથ�ક સહયોગનો એક 
મુ�ય મંચ છ�. તેની અ�ય�તા ભારતને આંતરરા��ીય 
મહ�વના મુ�ાઓ ઉપર વૈિ�ક એજ�ડામાં યોગદાન 
આપવા માટ� એક િવિશ�ટ અવસર �દાન કરશે. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 8 નવે�બરના રોજ ભારતની 
G20ની અ�ય�તાનો લોગો, થીમ અને વેબસાઇટનું 
અનાવરણ કયુ� તો બી� તરફ 14-16 નવે�બર સુધી 
ઇ�ડોનેિશયામાં આયોિજત G20ના 17માં સંમેલનના મંચ 
પરથી આ�યો િવ� સંદેશ....

ભારત વૈિ�ક મંચ ઉપર ને��વની ભૂિમકા અદા કરવાની 
���ટથી ઝડપથી ઉભરી ર�ું છ�. એવામાં G20ની અ�ય�તા 
ભારત માટ� એક ઐિતહાિસક અવસર પૂરો પાડશે. 
ઇ�ડોનેિશયાના રા��પિત �કો િવડોડોએ બાલી િશખર 
સંમેલનના સમાપન સમારોહમાં 16 નવે�બરના િદવસે 
ભારતને G20ની અ�ય�તા સ�પી હતી. ભારત સ�ાવાર રીતે 1 
�ડસે�બર 2022થી 23 નવે�બર 2023 સુધી G20નું અ�ય� 
રહેશે. ભારતમાં G20 િશખર સંમેલનનું આયોજન આગામી 
વષ� થશે. G20 સંમેલનના સમાપન સમારોહમાં �ધાનમં�ી 
નરે�� મોદીએ જણા�યું હતું ક�, “ભારત G20ની અ�ય�તા 
સમાવેશી, મહ�વાકાં�ી, િનણા�યક અને કામગીરીલ�ી હશે. 
આગામી એક વષ�માં અમારો �યાસ હશે ક� અમે G20ની 
સામૂિહક કાય�વાહીને ગિત પૂરી પાડવા માટ� એક વૈિ�ક 
��તાવક તરીક� કામ કરીએ. આપણે G20 એજ�ડામાં 
મિહલાઓના ને��વના િવકાસને �ાથિમકતા આપવી પડશે.” 
G20ની અ�ય�તા મેળવવી દરેક ભારતીય માટ� ગવ�પૂણ� 
અવસર છ�. આ દરિમયાન દેશના જુદા-જુદા રા�યો અને 
શહેરોમાં 32 �ે�ોની લગભગ 200 બેઠકોનું આયોજન કરવામાં 
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આવશે. આપણાં અિતિથઓને ભારતની અદભૂત િવિવધતા, સમાવેશી પરંપરાઓ 
અને સાં�ક�િતક સ�િ�નો સંપૂણ� અનુભવ મળશે. G20માં ભારતની અ�ય�તાનો મં� 
છ� - 'વસુધૈવ ક�ટ��બકમ' અથવા એક ��વી, એક પ�રવાર, એક ભિવ�ય. �ધાનમં�ી 
મોદીએ જણા�યું હતું ક�, “આજે સમયની જ��રયાત છ� ક� િવકાસના લાભ સવ��પશ� 
અને સવ� સમાવેશી હોય. આપણે િવકાસના લાભોને મમભાવ અને સમભાવથી 
માનવ-મા� સુધી પહ�ચાડવા પડશે. શાંિત અને સુર�ા વગર, આપણી આવનારી 
પેઢીઓ આિથ�ક �િ� અથવા તકિનકી નવાચારનો લાભ મેળવી શકશે નહ�. G20ને 
શાંિત અને સૌહાદ�ના પ�માં એક �ઢ સંદેશ આપવો પડશે. આ તમામ �ાથિમકતાઓ, 
ભારતની G20 અ�ય�તાની થીમ - “એક ��વી, એક પ�રવાર, એક ભિવ�ય”-માં 
સંપૂણ� રીતે સમાિવ�ટ છ�.” આ અગાઉ �ધાનમં�ીએ 8 નવે�બરે ભારતની G20ની 
અ�ય�તાના લોગો, થીમ અને વેબસાઇટનું અનાવરણ કરીને તમામ દેશવાસીઓને 
અિભનંદન આ�યાં હતા અને તેને દેશ માટ� એક ઐિતહાિસક અવસર ગણા�યો હતો. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ જણા�યું હતું ક�, “G20નો આ લોગો મા� એક �િતક િચ� 
નથી. તે એક સંદેશ છ�. તે એક ભાવના છ�, જે આપણી રગેરગમાં છ�. આ લોગોમાં 
કમળનું �લ ભારતની પૌરાિણક ધરોહર, આપણી આ�થા, આપણી બૌિ�કતાને 
�િતિબંિબત કરી ર�ું છ�.” આ લોગો, થીમ અને વેબસાઇટ ભારતના સંદેશ અને દુિનયા 
��યે તેની �યાપક �ાથિમકતાને �િતિબંિબત કરે છ�.

બાલીમાં �ધાનમં�ી મોદીએ ભારતીય સમુદાય સાથે કરી વાતચીત 

�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ બાલીમાં મા� આંતરરા��ીય નેતાઓ સાથે જ નહ� પરંતુ 
�થાિનક ભારતીય મૂળના �થાિનક લોકો સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. �ધાનમં�ી 
મોદીએ 15 નવે�બર 2022ના રોજ �વાસી ભારતીય સમુદાય અને ����સ ઓફ 
ઇ��ડયાના 800થી વધારે સ�યોને સંબોિધત કયા� અને તેમની સાથે વાતચીત કરી. 
પોતાના સંબોધન દરિમયાન, �ધાનમં�ી મોદીએ ભારત અને ઇ�ડોનેિશયા વ�ે 
ઘિન�ઠ સાં�ક�િતક અને સ�યતાગત સંબંધો ઉપર �કાશ પા�ો હતો. �ધાનમં�ી 
મોદીએ આગામી �વાસી ભારતીય િદવસ સંમેલન અને પતંગ ઉ�સવમાં ભાગ લેવા 
માટ� તે લોકોને આમંિ�ત કયા� હતા. �વાસી ભારતીય િદવસ સંમેલન 8 ��યુઆરીથી 
10 ��યુઆરી સુધી ઇ�દોરમાં અને પતંગ ઉ�સવ ગુજરાતમાં આયોિજત કરવામાં 
આવશે.

�ધાનમં�ી મોદીએ � બાઇડન, ઋિષ સુનક 
સિહત અનેક રા��ના વડા સાથે મુલાકાત કરી

�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ બાલીમાં G20 િશખર 
સંમેલન દરિમયાન અમે�રકાના રા��પિત � 
બાઇડન,  િ�ટનના �ધાનમં�ી ઋિષ સુનક, 
�ા�સના રા��પિત ઇમેનુએલ મે�ો સિહત અનેક 
નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. �ધાનમં�ી 
મોદીએ ઇ�ડોનેિશયાના રા��પિત �કો િવડોડો 
સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. ભારતીય મૂળના 
ઋિષ સુનક� ગત મિહને િ�ટનના �ધાનમં�ી બ�યા 
પછી �ધાનમં�ી નરે�� મોદીની તેમની સાથે આ 
પહેલી મુલાકાત હતી. આ મુલાકાત બાદ િ�ટને 
ભારતીય યુવા �યાવસાિયકોને િ�ટનમાં કામ કરવા 
માટ� 3,000 િવઝા આપવાની મંજૂરી આપી છ�.

પીએમ મોદીએ G20ની અ�ય�તા 
માટ� 'લોગો'  અને 'વેબસાઇટ'નું 
અનાવરણ કયુ� 

�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ G20 ને��વ 
માટ� લોગો, થીમ અને વેબસાઇટનું 8 
નવે�બરે અનાવરણ કયુ� હતું. લોગોના 
િનમા�ણમાં દેશવાસીઓએ મોટી ભૂિમકા 
ભજવી હતી. લોકો માટ� દેશવાસીઓ પાસે 
સૂચનો મંગાવવામાં આ�યાં હતા, આ 
સૂચનોમાં આવેલા સજ�ના�મક િવચારોનો 
તેમાં સમાવેશ કરવામાં આ�યો હતો.

લોગો - G20નો લોગો ભારતના રા��ીય 
�વજના �વંત રંગોથી �ે�રત છ� - ક�સરી, 
સફ�દ, લીલો અને વાદળી. તેમાં ભારતના 
રા��ીય �લ કમળની સાથે ��વીને 
�ડવામાં આવી છ�, જે પડકારોની વ�ે 
િવકાસ દશા�વે છ�. લોગોમાં ��વીના 
�વન ��યે ભારતના તે ���ટકોણને 
દશા�વવામાં આ�યો છ� જે �ક�િતની સાથે 
સંપૂણ� સમ�વય �િતિબંિબત કરે છ�. G20 
લોગોની નીચે દેવનાગરી િલિપમાં 
'ભારત' લખેલું છ�. કમળની 7 પાંખડીઓ 
િવ�ના 7 મહા�ીપો અને સંગીતના 7 
સૂરોનું �તીક છ�.

વેબસાઇટ અને એપ 

�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ ભારતની 
G ૨૦ની અ�ય�તાની વેબસાઇટનો 
શુભારંભ કય�. આ સાથે જ એ��ોઇડ અને 
iOS માટ� મોબાઇલ એપ 'G૨૦ ઇ��ડયા' 
લૉ�ચ કરી.
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કવર �ટોરી િમશન લાઇફ - કૉપ-27

“�ક�િતઃ ર�િત રિ�તા - એટલે ક� જે 

�ક�િતની ર�ા કરે છ�, �ક�િત તેની ર�ા કરે 

છ�.”

પરંતુ પયા�વરણમાં માનવીય હ�ત�ેપે ધરતી 

ઉપર િવનાશની આશંકા વધારી દીધી છ�. 

તેનાથી કોઇ �થળ� ઋતુઓમાં અ��ય� 

પ�રવત�ન તો કોઇ �થળ� પૂર, તોફાન, સમુ� 

�તરમાં વધારો, ભૂ�ખલન, વન�ે�ોમાં 

આગ, એ�ટાક�ટ�કામાં બરફ પીગળવો જેવી 

ઘટનાઓ સામા�ય બની રહી છ�. એવામાં 

પયા�વરણ સાથે અનુક�ળ �વનશૈલી જ 

બચાવનું એકમા� સાધન છ�. તેના માટ� શ� 

થયેલી �ધાનમં�ી નરે�� મોદીની પહેલ 

'િમશન લાઇફ' વૈિ�ક જન આંદોલન બની 

ર�ું છ� તો જળવાયુ પ�રવત�ન ઉપર 

�લાસગો પછી હવે ઇિજ�તમાં આયોિજત 

કૉપ-27ની બેઠકમાં િવ�ને નવો રાહ િચંધી 

ર�ું છ� ભારત...

ળવાયુ પ�રવત�નથી થઇ રહેલા પ�રવત�નો જહવે લોકો પોતાના આસપાસ અનુભવી ર�ાં 

છ�. પાછલા ક�ટલાક દાયકાઓમાં િવ� અનેક અ��ય� 

આપિતઓનો સામનો કરી ર�ું છ�. આજે આપણાં 

�લેિશયર પીગળી ર�ાં છ�, સમુ�ના જળ�તર વધી 

ર�ાં છ�. આપણી નદીઓ સુકાઇ રહી છ�, ઋતુઓ 

અિનિ�ત બની રહી છ� અને આ પ�રવત�નોએ લોકોને 

િવચારવા માટ� મજબૂર કરી દીધા છ� ક� જળવાયુ 

પ�રવત�નના મુ�ાને મા� નીિત િનમા�ણના �તર પર જ 

છોડી શકાય તેમ નથી. લોકો પોતે અનુભવ કરવા 

લા�યા છ� ક� એક �ય��ત, એક પ�રવાર અને એક 

સમુદાય તરીક� તેમને આ ધરતીની કોઇને કોઇ 

જવાબદારી ઉઠાવવી પડશે. લોકો પણ હવે તે �ણવા 

માંગે છ� ક� પોતાના �ય�નમાં અથવા પ�રવાર સાથે 

અને પોતાના સમુદાય સાથે મળીને તે કયાં પગલાંઓ 

ભરી શક� છ�, જેનાથી તેઓ આ ��વીની સુર�ા કરી 

શકાય.

આ તમામ સવાલોનો જવાબ 'િમશન લાઇફ'માં 

સામેલ છ�. 'િમશન લાઇફ'નો મં� છ� 'Lifestyle for 

Environment' એટલે ક� પયા�વરણ સાથે અનુક�ળ 

�વનશૈલી. ��વી પર વસતાં દરેક �ય��તના �ય��તગત 

�યાસોની મનોકામના સાથે 20 ઓ�ટોબરે સરદાર 

પટ�લની �િતમા �ટ��યુ ઓફ યુિનટી સમ� �ધાનમં�ી 

નરે�� મોદીએ સંયુ�ત રા�� મહાસિચવ એ�ટોિનયો 

ગુટ�રસની હાજરીમાં 'િમશન લાઇફ'ની શ�આત કરી. 

'િમશન લાઇફ' આ ધરતીની સુર�ા માટ� લોકોની 

શ��તઓને �ડ� છ�, તેનો વધુ સારો ઉપયોગ કરવાનું 

શીખવે છ�. 'િમશન લાઇફ', જળવાયુ પ�રવત�નની 

િવરુ� જંગનો લોકતાંિ�ક િવ�તાર કરી ર�ું છ�. જેમાં 

દરેક �ય��ત પોતાના સામ�ય� અનુસાર યોગદાન આપી 

શક� છ�. 'િમશન લાઇફ' તે વાત ઉપર િવ�ાસ મૂક� છ� ક� 

નાના-નાના �યાસોથી પણ �યાપક �ભાવ ઊભો કરી 

શકાય છ�. 'િમશન લાઇફ' �ે�રત કરે છ� ક� આપણે બધા 

આપણાં રોજબરોજના �વનમાં એવું ઘ�ં બધુ કરી 

શકીએ છીએ જેનાથી પયા�વરણની સુર�ા કરી શકાય. 

'િમશન લાઇફ' તે વાતમાં માને છ� ક� આપણી 

�વનશૈલીમાં પ�રવત�ન કરીને પયા�વરણનું ર�ણ કરી 

શકીએ છીએ.
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પંચા�તથી નવો માગ� 

2070

કવર �ટોરી િમશન લાઇફ - કૉપ-27

પયા�વરણ સાથે અનુક�ળ �વનનો મં� 
છ� - 'િમશન લાઇફ'

'લાઇફ'ની અવધારણાને �ધાનમં�ી મોદી �ારા 
1 નવે�બર 2021ના રોજ �લાસગોમાં આયોિજત 
કૉપ-26માં રજૂ કરવામાં આવી હતી. 5 જૂન 2022ના 
રોજ િવ� પયા�વરણ િદવસ પર ભારતે િશ�ણિવદો, 
સંશોધનકતા�ઓ અને �ટાટ�-અપને આમંિ�ત કરીને 
લાઇફ �લોબલ મુવમે�ટ શ� કરીને લાઇફની 
પ�રક�પના આગળ વધારી હતી. જેથી િવ�ભરમાં 
િવિશ�ટ અને વૈ�ાિનક પ�િતઓ અંગે િવચારીને 
અને પયા�વરણ સંકટને દૂર કરવા માટ� સામૂિહક 
કાય�વાહીનો સંપૂણ� �મતાથી ઉપયોગ કરી શકાય. 
આ અિભયાનને વૈિ�ક નેતાઓનું િવ�મી સમથ�ન 
મ�યું. િમશન લાઇફ, િમશન - મોડ પર વૈ�ાિનક 
અને માપદંડ આધા�રત કાય��મોના મા�યમથી 
લાઇફના િવચારો અને આદશ�ને કાય���વત કરશે. તે 
જળવાયુ પ�રવત�ન ઉપર વાતચીત કરવા માટ� 
ભારતની �િતબ�તા દશા�વે છ�. િમશન લાઇફને 
2022થી 2027ના સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા 
એક અબજ ભારતીય અને અ�ય વૈિ�ક નાગ�રકોને 
પયા�વરણની ર�ા અને સંર�ણ માટ� �ય��તગત અને 
સામૂિહક કાય�વાહી કરવાના ઉ�ેશ સાથે તૈયાર 
કરવામાં આ�યું છ�. વષ� 2028 સુધી ભારતની અંદર, 
તમામ ગામો અને શહેરી �થાિનક એકમોમાં 
ઓછામાં ઓછા 80 ટકા એકમોને પયા�વરણ સાથે 
અનુક�ળ બનાવવાનું લ�ય છ�.

િ�ટનના �લાસગોમાં પાછવા વષ� આયોિજત 
કૉપ-26ની બેઠકમાં �ધાનમં�ી મોદી �ારા �થમ 
વખત ��તાિવત િમશન લાઇફ હવે ભારતના 
ને��વમાં ચાલી રહેલા વૈિ�ક જનઆંદોલનના 
�વ�પમાં �વા મળી ર�ું છ�. ઇિજ�તના શમ�-અલ-
શેખમાં 6-18 નવે�બર 2022 સુધી આયોિજત 
કૉપની 27મી બેઠકમાં ભારતીય ટ��ટની થીમ પણ - 
લાઇફ રાખવામાં આવી. આ ટ��ટ અંગે ક���ીય 
પયા�વરણ, વન અને જળવાયુ પ�રવત�ન મં�ી ભૂપે�� 
યાદવે જણા�યું હતું ક� �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
જળવાયુ પ�રવત�નની જ�ટલ સમ�યાનું સરળ 
સમાધાન રજૂ કયુ� છ�. તેમણે જણા�યું હતું ક�, 
“ભારતનું માનવું છ� ક� જળવાયુ કાય�વાહી જમીની 
�તરે, �ય��તગત �તરે શ� થાય છ� અને તેના માટ� 
લાઇફ - પયા�વરણ માટ� �વનશૈલી િવષય ઉપર 
આધા�રત ટ��ટની �ડઝાઇન રાખવામાં આવી છ�.” 
ટ��ટના િવિભ�ન ��ય-�ા�ય, �તીક િચ�ો, 3D 

�લાસગોમાં સંપ�ન થયેલા 26મા સંયુ�ત રા��
જળવાયુ પ�રવત�ન સંમેલન એટલે ક� કૉપ-26માં

�ધાનમં�ી મોદીએ ભારત તરફથી રજૂ કયા� આ પાંચ મુ�ાઃ

ભારતે આટલું 
મહ�વાકાં�ી લ�ય 

�યારે રા�યું છ� �યારે 
િવ�ની 

સરખામણીમાં 
કાબ�ન ઉ�સજ�નમાં 
તેનું યોગદાન ખૂબ 

જ ઓછ�� છ�.

50 ટકા ઉ�� 
આવ�યકતાઓ પૂણ� 

કરવા પુનઃ�ા�ય 
�ોતોનો ઉપયોગ 

કરવો 

ન�ધનીય છ� ક� 
િવ�ની 17 ટકા 

વ�તી ધરાવતો દેશ 
હોવા છતા ભારત 

મા� ૪ ટકાથી ઓછ�� 
ઉ�સજ�ન કરે છ�.

અથ�તં�ની કાબ�ન 
તી�તામાં 45 ટકા 

કરતાં ઘટાડો કરવો.

� વૈિ�ક �માણ 
સાથે તુલના કરવામાં 

આવે તો ભારતનું 
�ય��તિદઠ કાબ�ન 
ઉ�સજ�ન વૈિ�ક 

સરેરાશથી 60 ટકા 
ઓછ�� છ�

2030 સુધી ભારત 
�ારા પોતાના િબન-
અ��મભૂત ઉ��ની 
�મતા 500 ગીગાવૉટ 
સુધી લઇ જવી

આમ એટલા માટ� છ� 
કારણ ક� ભારતીય 
�વનશૈલી હજુ પણ 
પરંપરાગત �થાઓમાં 
સમાયેલી છ�. ભારતે 
ખૂબ જ સમ�-
િવચારીને આ લ�ય 
િનધા��રત કય� છ�.

પોતાના ક�લ અંદાિજત 
કાબ�ન ઉ�સજ�નમાં 
એક અબજ ટન ઘટાડો 
કરવો.

સુધી નેટ ઝીરોના
ઉ�સજ�નનું લ�ય
હાંસલ કરવાનો

િવ�ાસ.
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સ�યુ�લર ઇકોનોમીની જ��રયાત

મોડલ, સેટઅપ, ડ�કોર અને સાઇડ ઇવે�ટના 
મા�યમથી લાઇફ િમશનનો સંદેશ રજૂ કરવા 
માટ� �ડઝાઇન કરવામાં આ�યો હતો. ટ��ટની 
�ડઝાઇનનો માગ�દશ�ક િવચાર તે હતો ક� 
સદીઓથી, ભારતીય સ�યાતાઓએ �થાયી 
�વનશૈલીનો અ�યાસ અને ને��વ કયુ� છ�. 
ભારતીય સં�ક�િતમાં પયા�વરણ સાથે અનુક�ળ 
આદતોનો સમાવેશ થાય છ�. પયા�વરણ ��યે 
સ�માન દશા�વતી અનેક �થાઓ દૈિનક 
�વનમાં સમાયેલી છ�. આ �થાઓ જળવાયુ 
પ�રવત�ન િવરુ� આપણી લડાઇમાં 
મહ�વપૂણ� સાિબત થઇ શક� છ�. એક હ�ર 
વષ�માં પેઢીઓથી ચાલી રહેલી ��થરતા સાથે 
સંબંિધત આ ગહન �ાને ભારતના 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીને િવ�ને 'લાઇફ'નો 
એક મં� આપવા માટ� �ે�રત કયા� છ� - જેનો 
ઉ�ેશ ધરતીના �વા��ય અને ક�યાણ ઉપર 
ઉ�લેખનીય રીતે સકારા�મક �ભાવ પાડવાનો 
છ�. વૈિ�ક જળવાયુ સંકટનો સામનો કરવામાં 
ભારતનું યોગદાન લાઇફ િમશન છ�. લાઇફ 
િમશન �ય��તઓને 'ધરતીના િહતમાં કામ 
કરનારા લોકો'ના �પમાં બદલવાનો �યાસ કરે 
છ�, જે આધુિનક િવ�માં �થાયી �વનશૈલી 
અપનાવશે.

ટ��ટના �િતક િચ�માં લીલા રંગનો 
ઉપયોગ કરવામાં આ�યો, આ લીલો રંગ 
હ�રયાળી ધરતીનો સૂચક છ�. �િતક િચ�માં 
લીલા રંગનો �ે�ડએ�ટ શે�સના �વ�પમાં 
ઉપયોગ કરવામાં આ�યો. પ�રિધ ઉપર 
દશા�વેલી પણ� �ક�િતનું �િતિનિધ�વ કરે છ�. 
આ �તીક દશા�વે છ� ક� ભારત સરકારની 
િવિભ�ન પહેલોના મા�યમથી �ક�િત સાથે 
સંતુલન અને તાલમેળ ક�વી રીતે બેસાડી શકાય 
છ�. �તીક િચ�નો મ�ય ભાગ સૂય�ની સાથે 
સંતુિલત �ક�િતનું �િતિનિધ�વ કરે છ� જેમાં 
ઝાડ, પહાડ, પાણી અને જૈવ-િવિવધતાનો 
સમાવેશ થાય છ�. િમશન લાઇફનો નારો 

આ વખતનું ભારતીય ટ��ટ
પયા�વરણ માટ� �વનશૈલી
લાઈફ પર આધારીત છ�.

કવર �ટોરી િમશન લાઇફ - કૉપ-27

કૉપ 27નો એજ�ડા પયા�વરણ સંર�ણ
કૉપ એટલે ક� કો�ફર�સ ઓફ પાટ�ઝમાં 192 પાટ�ઝ (પ�કારો) છ�. તેની 
પહેલ 1995માં બિલ�નમાં થઇ હતી. તે જળવાયુ પ�રવત�ન પર સંયુ�ત 
રા�� ��મવક� ક�વેશન ઓન �લાઇમેટ ચે�જ (UNFCCC)માં સમાિવ�ટ 
સ�યોનું સંમેલન છ�. કૉપ 27 સંયુ�ત રા��ના જળવાયુના મુ�ા પર 27મી 
બેઠક છ�. તેનો ઉ�ેશ - જળવાયુ પ�રવત�નનો સામનો કરવા માટ� આિથ�ક 
મદદ ઉપલ�ધ કરાવવાનો, �ીન હાઉસ ગેસનું ઉ�સજ�ન ઘટાડવાનો 
અને નવી તકિનક અને નવીનીકરણીય ઉ��ને ઉ�ેજન આપવાનો છ�.

આ રીતે સમ�ઃ સંયુ�ત રા��ના મત અનુસાર � િવ�ની 
8 અબજથી વધારે વ�તીમાંથી મા� 1 અબજ લોકો પોતાની 
રોિજંદા �વનચયા�ને પયા�વરણ સાથે અનુક�ળ બનાવી લે 
તો તેનાથી વૈિ�ક કાબ�ન ઉ�સજ�નમાં 20 ટકાનો ઘટાડો 

આવી શકશે.

Ÿ કારણ ક� પયા�વરણને નુકસાન - જળવાયુ પ�રવત�ન સમ� ઇકો 
િસ�ટમની સાથે સાથે સમ� માનવતા માટ� આજે સૌથી મોટો 
વૈિ�ક પડકાર છ�. � આપણે આજે પગલાં નહ� ભરીએ તો 
વૈિ�ક તાપમાનમાં 2 �ડ�ી સે��સયસ સુધી વધારાથી 800 
િમિલયનથી 3 િબિલયન સુધીની વ�તીને પાણીના ભયાનક 
સંકટનો સામનો કરવો પડશે.

Ÿ � આજે આપણે સૌ સાથે મળીને પગલાં નહ� ભરીએ તો 
2050 સુધી િવ�ની GDPને 18 ટકાનું નુકસાન થશે તે ન�ી છ�. 
િવ�માં અનેક દેશો પયા�વરણ �યય અને જળવાયુ પ�રવત�ન 
રોકવા માટ� પગલાં ભરી ર�ાં છ�. પરંતુ આ એટલા માટ� સંપૂણ� 
રીતે સફળ નથી કારણ ક� તેમાં લોકોની �ય��તગત અને સં�થાકીય 
�તરે ભાગીદારી �વા મળતી નથી.

Ÿ કોઇપણ �યાસ �યારે જ સંપૂણ� રીતે સફળ થઇ શક� છ� �યારે તેમાં 
દરેક �ય��ત, દરેક સં�થાની ભાગીદારી હોય.
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પયા�વરણ ઉપર આધા�રત છ�
ભારતની સં�ક�િત - પરંપરાઓ 

ભારતમાં પયા�વરણ સાથે
અનુક�ળ નીિત-રીિતની શ�આત,
જેણે બતા�યો દુિનયાને માગ� 

�વનના મૂળ સંદેશ “સવ� ભવ�તુ સુિખન” એટલે ક� 
તમામના સુખની કામનાથી �ે�રત છ�.

�ય��ત, પ�રવાર અને સમુદાયો સાથે �ડાયેલું છ� 
'લાઇફ'

િમશન લાઇફથી પયા�વરણની સુર�ા અને સંર�ણ 
માટ� �ય��તગત અને સામૂિહક કાય�વાહીની �ેરણા મળશે. 
આ અંગે �ધાનમં�ીએ િવ�તારપૂવ�ક જણાવતાં ક�ું હતું ક� 
િમશન લાઇફ P-3 મોડલ એટલે ક� �ો �લાનેટ પીપલની 
ભાવના આગળ વધારે છ�. આ મોડલ “લાઇફ �ટાઇલ 
ઓફ ધ �લેનેટ, ફોર ધ �લાનેટ એ�ડ બાય ધ �લાનેટ” 
એટલે ક� પયા�વરણનું, પયા�વરણ માટ� અને પયા�વરણ �ારા 
�વનના મૂળ િસ�ાંતો ઉપર કામ કરે છ�. ગુજરાતના 
એકતાનગરથી િમશન લાઇફની શ�આત કરતાં �ધાનમં�ી 

મોદીએ જળવાયુ પ�રવત�નની િવરુ� જંગમાં એકતાના 
મહ�વ ઉપર �કાશ પા�ો. તેમણે �ચિલત ધારણાં તરફ 
ઇશારો કરતાં જણા�યું હતું ક� જળવાયુ પ�રવત�નને મા� 
નીિત સાથે �ડાયેલો મુ�ો માનવામાં આવે છ�. 
�ધાનમં�ી મોદીએ તે બાબત ઉપર �કાશ પાડતાં 
જણા�યું હતું ક� જળવાયુ પ�રવત�ન મા� સરકારોનું 
દાિય�વ નથી અને તેમાં �ય��ત,  પ�રવારો અને 
સમુદાયોના યોગદાનની આવ�યકતા છ�. તેમણે તે પણ 
રેખાં�કત કયુ� હતું ક� િમશન લાઇફ જળવાયુ પ�રવત�નની 
િવરુ� લડાઇને લોકતાંિ�ક બનાવે છ�. તેમણે જણા�યું ક� 
આ લડાઇમાં દરેક �ય��ત પોતાના સામ�ય� અનુસાર 
યોગદાન આપી શક� છ�. તેમણે '�ર�ુસ, �રયુઝ અને 
�રસાઇકલ' અને સ�યુ�લર ઇકોનોમીની અવધારણા ઉપર 

કવર �ટોરી િમશન લાઇફ - કૉપ-27

Ÿ �વ�છ સાગર, સુરિ�ત સાગર અિભયાન 
અંતગ�ત 75 િદવસમાં 75 સમુ� તટો પરથી 
15,000 ટનથી વધારે કચરો સાફ કરવામાં 
આ�યો.

Ÿ �વ�છ ભારત અિભયાન અંતગ�ત 7 વષ�ની 
અંદર જ �ામીણ ભારતમાં 10 કરોડથી વધારે 
શૌચાલયોનું િનમા�ણ કરીને ગંદકી મુ�ત 
ભારત તરફ દેશ આગળ વ�યો.

Ÿ ઉ�વલા યોજનામાં મફત રસોઇ ગેસ 
કને�શન આપવાથી 2015માં જે કવરેજ 62 
ટકા હતુ તે 2021માં 99.8 ટકા પર પહ�ચી 
ગયું.

Ÿ ભારતમાં દરેક �ય��તની �િત વષ� સરેરાશ કાબ�ન �ટિ��ટ 
૧.૮ ટન છ�, �યારે િવ�માં આ સરેરાશ ૪.૫ ટન છ�.

Ÿ ભારતમાં અલગ-અલગ �થળો પર �થાિનક તકિનકો �ારા 
વરસાદના પાણીનો સં�હ કરવા અને જળ �ોતોનું 
સંર�ણ કરવા માટ� �ાચીન સમયથી જ ભાર આપવામાં 
આવી ર�ો છ�. ઉદાહરણ તરીક� ગુજરાત અને 
રાજ�થાનમાં વાવની પરંપરા, અનેક જ�યાઓ ઉપર ચેક 
ડ�મની તકિનક, તિમલનાડ�માં ભૂિમગત પાણીની ટાંકીઓ 
બનાવવી, નાગાલે�ડમાં જૈબો તકિનક.

Ÿ આપણાં �યાં �ાચીન સમયથી જ માટીના વાસણોનું 
મહ�વ દશા�વવામાં આ�યું છ�. ઉદાહરણ તરીક� માટીના 
વાસણોમાં ભોજન બનાવવું અને પીરસવું, ક�લડીની ચા, 
હાંડીમાં બનાવેલી દાળ.

Ÿ અનેક પરંપરાગત �થાઓ જેમ ક� કઠોળ એટલે ક� 
િમલે�સનો આહારમાં ઉપયોગ. જેમ ક� બાજરીના પાકમાં 
ઓછા પાણીનો ઉપયોગ થાય છ� અને તે પોષક ત�વોથી 
પણ ભરપૂર હોય છ�. જૂની વા�તુશૈલી, જેમાં ઓછામાં 
ઓછી વીજળીની જ��રયાત હોય છ�. કપડાને હાથથી ધોવા 
અને તડકામાં સૂકવવા.
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િમશન LiFe એટલે ક� લાઇફ �ટાઇલ ફોર એ�વાયરમે�ટ 

�કાશ પા�ો હતો. તેમણે ઉ�લેખ કય� હતો ક� તે હ�રો 
વષ�થી ભારતીય �વનશૈલીનો ભાગ બની રહી છ�.

�યારે પણ ભારત અને સંયુ�ત રા��એ સાથે મળીને 
કામ કયુ� છ� �યારે �યારે િવ�ને વધુ સારું �થાન બનાવવાની 
નવીન રીતો શોધવામાં આવી છ�. �ધાનમં�ી મોદીએ 
જણા�યું ક�, “ભારતે આંતરરા��ીય યોગ િદવસનો ��તાવ 
રજૂ કય� હતો, જેને સંયુ�ત રા��નું સમથ�ન �ા�ત થયું હતું. 
આજે તે િવ�ભરના લાખો લોકોને �વ�થ �વન �વવા 
માટ� �ે�રત કરી ર�ું છ�.” તેમણે વધુમાં જણા�યું ક�, 
'િમશન લાઇફ' �યારે જ સફળ બની શકશે �યારે તે િવ�ના 
દરેક ખુણા સુધી પહ�ચી શકશે. આપણે તે મં�ને યાદ 
રાખવાનો છ� ક� જે �ક�િતની ર�ા કરે છ�, �ક�િત તેની ર�ા કરે 
છ�. પયા�વરણ ��યે ભારતની �િતબ�તા અંગે સંયુ�ત રા�� 

મહાસિચવ એ�ટોિનયો ગુટ�રસે જણા�યું હતું ક�,”ભારતે 
પયા�વરણની ���ટથી સારી નીિતઓને આગળ વધારવા 
માટ� જે �િતબ�તા �ય�ત કરી છ� તેનાથી હું ખૂબ જ 
ઉ�સાિહત છ�� અને હું આ એજ�ડાને આગળ વધારવા 
માટ� ભારત સાથે કામ કરવા માટ� ઉ�સુક છ��.”

કૉપ 27માં ભારતે ક�ું હવે છ� અમલનો સમય 

ભારતના ને��વએ તે વાત �પ�ટ કરી હતી ક� િનિ�ત 
સમય સીમા અને �યાવહા�રક ���ટકોણ સાથે સમાધાન 
મેળવી શકાય છ�. ભારતે જળવાયુ પ�રવત�નની 
સમ�યામાં અવરોધના બદલે સમાધાનનો માગ� દશા��યો 
છ�. ભારતની પયા�વરણીય ગંભીરતા અને તેના માટ� 
ઉઠાવવામાં આવી રહેલા ન�ર પગલાઓ પહેલા તે 
સમજવું પણ જ�રી છ� ક� અચાનક જળવાયુ પ�રવત�ન 

કવર �ટોરી િમશન લાઇફ - કૉપ-27

6-18 નવે�બર સુધી ચાલેલી કૉપ 27ની બેઠક અને 2 
�ડસે�બરે રા��ીય �દૂષણ િનયં�ણ િદવસના સંદભ�માં 
સમ� ક� િમશન લાઇફ ક�વી રીતે પયા�વરણ માટ� 
�વનશૈલી �ે�રત કરે છ�ઃ-

Ÿ િમશન લાઇફ અંતગ�ત એક વૈિ�ક કાય��મના 
�વ�પમાં સામૂિહક ���ટકોણમાં પ�રવત�ન માટ� મુ�ય 
રીતે �ણ પ�રક�પના કરવામાં આવી છ�.

Ÿ માંગમાં પ�રવત�ન (ચરણ - I): િવ�ભરના લોકોની 
દૈિનક �વનમાં સરળ પરંતુ પયા�વરણ સાથે અનુક�ળ 
�ભાવ સજ�તા કાય� અપનાવવા માટ� �ે�રત કરવા.

Ÿ પુરવઠામાં પ�રવત�ન (ચરણ - II): મોટા પાયા ઉપર 
�ય��તગત રીતે માંગમાં પ�રવત�નથી ઉ�ોગો અને 
બ�રોને ધીરે-ધીરે આગળ વધારવા અને પ�રવિત�ત 
માંગો અનુસાર આપૂિત� અને ખરીદી માટ� તૈયાર કરવા.

Ÿ નીિતમાં પ�રવત�ન (ચરણ - III): િમશન લાઇફનો 
દીધ�કાિલન ���ટકોણ ભારત અને િવ�ના માંગ અને 
પુરવઠાની વ�ે સમ�વય બેસાડીને મોટાપાયા ઉપર 
ઔ�ોિગક અને સરકારી નીિતઓમાં પ�રવત�ન શ� 
કરવાનો છ� જેથી અિવરત રીતે વપરાશ અને ઉ�પાદન 
બ�નેનો સહયોગ મળ�.
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ઉ��ને બચવીને

તમે પણ આ રીતે આપી શકો છો યોગદાન 

ઉપર ગંભીરતાથી મંથનની જ��રયાત િવ� શા માટ� 
અનુભવવા લા�યું છ�? વા�તવમાં �લોબલ વૉિમ�ગના 
કારણે િવ�ની સામે માનવતાના અ��ત�વ ઉપર �ખમ 
મંડરાવવા લા�યું છ�. �યાંક ઋતુઓમાં અ��ય� પ�રવત�ન 
તો �યાંક પૂર-તોફાન-દુકાળ, �યાંક ભૂ�ખલન તો �યાંક વન 
�ે�ોમાં આગ, �યાંક સમુ�ના જળ�તરમાં વધારો થવો તો 
�યાંક ઝડપથી બરફ પીગળવા જેવી ઘટનાઓ સામા�ય 
બની રહી છ�. મી�ડયાના �રપોટ� અનુસાર, િવ�ના 
વૈ�ાિનકોનું માનવું છ� ક� દોઢ �ડ�ી સુધી તાપમાનમાં 
વધારો સ� છ�, પરંતુ જે રીતે વાતાવરણમાં કાબ�ન 
ઉ�સજ�નનું �માણ વધી ર�ું છ� તેનાથી 21મી સદી સમા�ત 
થતાં સુધીમાં ધરતીનું તાપમાન �ણ �ડ�ી સે��સયસ સુધી 
વધી જશે. આ સં�ગોમાં માનવતાને બચાવવાની 

મથામણ દાયકાઓથી ચાલી રહી છ�, પરંતુ િવકિસત, 
િવકાસશીલ અને અ�પ િવકિસત દેશોમાં િવકાસની 
અસમાનતાઓના કારણે તેનું કોઇ ન�ર સમાધાન મળી 
ર�ું નથી. આ મુ�ા પર સંયુ�ત રા��ના ને� હેઠળ 
િ�ટનના �લાસગોમાં જળવાયુ પ�રવત�નના િવષય ઉપર 
પાછલા વષ�માં ગંભીર મંથન હાથ ધરવામાં આ�યું હતું. 
પરંતુ આ વખતે કૉપ-27ના નામથી યો�ઇ રહેલા 
જળવાયુ િશખર સંમેલન તે માટ� પણ મહ�વપૂણ� છ� 
કારણ ક� હવે ભારતે અમલીકરણ ઉપર �યાન ક����ત 
કરવાની અપીલ કરી છ�. ક���ીય પયા�વરણ મં�ી ભૂપે�� 
યાદવે જણા�યું હતું ક�, “િવ� જળવાયુ પ�રવત�ન સામે 
લડવાની �થાયી રીતો ઉપર િવચાર-િવમશ� કરવા માટ� 
એકિ�ત થયું છ�. સીઓપી-27 'સીઓપી ઓફ એ�શન' 
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Ÿ LED બ�બ/�ુબ લાઇટનો 
ઉપયોગ કરો.

Ÿ �યારે પણ સંભવ હોય �યારે 
સાવ�જિનક પ�રવહનનો 
ઉપયોગ કરો.

Ÿ �યારે પણ શ�ય હોય �યારે 
િલ�ટ બદલે સીડીઓનો 
ઉપયોગ કરો.

Ÿ રેડ િસ�નલ અને રેલવે �ોિસંગ 
પર વાહનનું એ��જન બંધ કરો.

Ÿ ન�કના �થળ પર અવર-જવર 
માટ� સાઇકલનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ ઉપયોગ કયા� પછી િસંચાઇ પંપ 
બંધ કરો

Ÿ પે�ોલ અથવા ડીઝલ વાહનો 
બદલે CNG અને ઇ-વાહનને 
�ાથિમકતા આપો.

Ÿ િમ�ો અને સહકમ�ઓ સાથે 
કાર પૂિલંગ કરો.

Ÿ યો�ય ગીયરમાં વાહન ચલાવો. 
�યારે ગીયર ન બદલી ર�ાં 
હોય �યારે પગ �લચથી દૂર 
રાખો.

Ÿ છત ઉપર સોલર વૉટર અથવા 
સોલર ક�કર હીટર લગાવો.

Ÿ �યારે ઉપયોગ ન હોય તો 

�લગ પોઇ�ટમાંથી વીજળીના 
ઉપકરણો દૂર કરી દો.

Ÿ ખાવાનું પકાવવા અને 
વીજળીની જ��રયાતો માટ� 
બાયોગેસનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ એરક��ડશનરનું તાપમાન ૨૪ 
�ડ�ી રાખો.

Ÿ ખોરાક બનાવવા માટ� અ�ય 
વાસણોની તુલનામાં �ેશર 
ક�કરને �ાથિમકતા આપો.

Ÿ પોતાના ઇલે��ોિનક 
ઉપકરણોને પાવર સેિવંગ 
મોડમાં રાખો.

Ÿ હંમેશા ઉપયોગ કરવામાં 
આવતાં ઉપકરણો માટ� �માટ� 
��વચનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ પાણીને ઠ�ડા કરવા માટ� 
માટીના વાસણોનો ઉપયોગ 
કરો.

Ÿ િ�જ અને િ�જરને િનયિમત 
રીતે �ડ�ો�ટ કરો.

Ÿ ��ડિમલના બદલે બહાર દોડો.
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ડોલનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ �લશ,  નળ અને 
વૉટરપાઇપમાં લીક�જ �ઠક કરો. 
નહાવામાં એવા શાવર અને 
શૌચાલયમાં એવા �લશનો 
ઉપયોગ કરો જેમાં ઓછા 
પાણીનો ઉપયોગ થતો હોય.

Ÿ પાણીના વપરાશને િનયિમત 
રીતે માપવા માટ� પોતાના 
ઘરમાં પાણીનું મીટર લગાવો.

Ÿ AC,  ROમાંથી િનકળ�લા 
પાણીથી વાસણ સાફ કરવા, 
છોડમાં પાણી આપવું વગેરે 
જેવા કામોમાં ફરીથી 
ઉપયોગમાં લો. પાણી સાફ 
કરવાની એવી �ણાલીને 
�ાથિમકતા આપો તે પાણીનો 
ઓછો �યય કરે.

િસંગલ યુઝ �લા��ટકમાં 
ઘટાડો કરીને 
Ÿ ખરીદી કરવા માટ� �ઓ તો 

�લા��ટકની થેલીના બદલે 
કપડાની થેલીનો �યોગ કરો.

Ÿ અદલ-બદલ કરીને ખેતી કરો. 
ચોખા અને ઘંઉની ખેતીથી કઠોળ 
અને તેિલિબયાની ખેત �ણાલી 
તરફ આગળવધો. ક�શળ જળ 
બચત �ણાલીઓનો ઉપયોગ 
કરો.

Ÿ ઘરો, �ક�લો અને કાયા�લયોમાં 
વરસાદી પાણીના સંચયની 
માળખાકીય સુિવધાઓ તૈયાર 
કરો.

Ÿ િ�પ િસંચાઇ (ટપક િસંચાઇ) 
�ણાલીનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ ધોયેલી શાકભા�ના પાણી છોડ 
અને અ�ય કામોમાં લઇને ફરીથી 
ઉપયોગ કરો.

Ÿ ભારે વાસણો અને કઢાઇ ધોતા 
પહેલા તેને પલાળીને રાખો. દર 
વખતે નળોમાં તાજું પાણી 
આવવા પર ઉપયોગ ન કરેલું 
પાણી ફ�કો નહ�.

Ÿ ફશ� (ભ�યતિળયું) અથવા વાહન 
ધોવા માટ� પાઇપના બદલે 
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હોવું �ઇએ, જેમાં જળવાયુ ભંડોળને �યા�યાિયત કરવા, 
અનુક�લન અને હાની તથા �િત પ�રણામો જેવા મુ�ય 
મુ�ાઓ ઉપર િવશેષ રીતે �યાન ક����ત કરવું �ઇએ.”

દુિનયા માટ� અનુકરણીય ભારત 

િમશન લાઇફ મારફતે જળવાયુ પ�રવત�નના પડકારોને 
પહ�ચી વળવાની પહેલ હોય ક� પછી પંચા�તથી િવ�ને 
સમાધાનનો માગ� િચંધવાનો હોય, ભારતે હંમેશા એક 
ઉદાહરણ પૂરું પા�ું છ�. �ધાનમં�ી મોદીના ને��વમાં 
ભારત નવું �કિત�માન �થાિપત કરી ર�ું છ�, જેની પાછળ 
િનરંતરતાની સાથે સુધારા�મક �યાસ જવાબદાર છ�. 
2014માં ભારતની નવીનીકરણીય ઉ�� �મતા 20 
ગીગાવૉટ હતી, �યારે �ધાનમં�ી મોદીએ ન�ી કયુ� હતુ ક� 
2022 સુધી તેને 100 ગીગાવૉટ સુધી પહ�ચાડીશું. પરંતુ 

આ િનધા��રત સમય કરતાં પહેલાx જ આ લ�ય �ા�ત 
કરીને ભારતે િવ�ને એક નવો માગ� દશા��યો છ�. એટલું જ 
નહ�, સૌર ઉ��ની �ક�મત 16 �િપયા યુિનટથી ઘટીને 
આજે 2 �િપયા યુિનટ ઉપર આવી ગઇ છ�.

ભારતે જ 2015માં ઇ�ટરનેશનલ સોલર એલાય�સ 
(ISA)નો પાયો નાં�યો હતો. સૌર ઉ�� એક �ે�ઠતમ 
વૈક��પક ઉ�� છ�. આંતરરા��ીય સૌર ગઠબંધનની 
�ગિતનું જ પ�રણામ છ� ક� ભારત સંભવતઃ િવ�નો 
એકમા� દેશ હશે �યાં જૈવ �ધણ (બાયો-�યુઅલ) �ારા 
વાિણ�યક એર�ા�ટ� ઉડાન ભરી છ�. સૌર ઉ��ના �ે�માં 
બેટરી ભંડારણ એક પડકાર છ�, જેના  માટ� ભારત 
અિવરતપણે કામ કરી ર�ું છ�. 2030 સુધી રેલવેને હ�રત 
બનાવવાનું લ�ય છ� જેનાથી 60 િમિલયન ટન કાબ�ન 
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�વનશૈલીમાં કરો થોડ�� ઘ� ંપ�રવત�ન 

પાણીની બચત કરીને 

Ÿ બાજરી જેવા ઓછા પાણીમાં 
પાકતાં પાકોની ખેતી કરો.

Ÿ અ�ત સરોવર યોજનાના 
મા�યમથી �ામીણ જળ 
એકમોને ફરી ભરવાની 
�િ�યામાં ભાગ લો.
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ઉ�સજ�ન ઘટાડવામાં મદદ મળશે. ભારતના ઉ�ોગો 
�ો�સાહન પછી 2050 સુધી જ નેટ-ઝીરોના લ�ય સંબંિધત 
નવી તકિનક ઉપર કામ કરવા લા�યું છ�. તેવામાં �ધાનમં�ી 
નરે�� મોદીએ રજૂ કરેલું 1 અબજ ટન કાબ�ન ઉ�સજ�નમાં 
ઘટાડાનું લ�ય ભારત સરળતાથી હાંસલ કરી શક� છ�. કૉપ-
26ની બેઠક દરિમયાન પણ �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
િવકાસના માગ�માં િવ�નો કોઇ દેશ પાછળ ન રહે તેના 
માટ� 'ઇ��ા���ચર ફોર ધ રેિજિલઅ�ટ આઇલે�ડ �ટ�ટસ 
(IRIS)'ની શ�આત કરી છ�. નાના �ીપીય દેશોમાં 

માળખાગત સુિવધાઓનો િવકાસ કરવા માટ� આ 
મહ�વપૂણ� પહેલ છ�. �ધાનમં�ીએ જણા�યું હતું ક�, આ 
પહેલ સૌથી સંવેદનશીલ દેશો માટ� ક�ઇક કરવાની નવી 
આશા, નવો આ�મિવ�ાસ અને સંતોષ પૂરો પાડશે. 

નાના �યાસોની વ�ે મોટા સમાધાનનો �યાલ

�ય��તગત અને સમાજના નાના-નાના �યાસોથી 
ક�વી રીતે મોટા પ�રણામો આવી શક� છ�. તેનું ઉદાહરણ 
છ� LED બ�બનો ઉપયોગ. ક��� સરકારે LED બ�બની 
યોજના શ� કરી તો દેશનું ખાનગી �ે� પણ તેનું 
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Ÿ �યારે પણ સંભવ હોય �યારે 
પોતાની સાથે પાણીની બોટલ 
લઇ �ઓ.

Ÿ ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતી કાંચ 
અથવા �લા��ટક ક�ટ�નર લંચ 
બો�સનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ શહેરો અને જળ એકમોના 
સફાઇ અિભયાનમાં ભાગ લો.

Ÿ સભા અને કાય��મો દરિમયાન 
પયા�વરણને અનુક�ળ 
સામ�ીનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ સેિનટરી નેપ�કનના બદલે 
મે���અલ કપનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ �યારે પણ શ�ય હોય �યારે 
ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતાં 
�લા��ટકનો ઉપયોગ કરો.

Ÿ દૂધ, છાશ વગેરે માટ� ઉપયોગ 
થતી પેક�િજંગ બેગોને મા� 
આંિશક �પે કાપો જેથી 
�લા��ટકના ટ�કડાઓને 
બાયો�ડ�ેડ�બલ કચરામાં 
ભળવાથી બચાવી શકાય.

લાંબા સમય સુધી 
ચાલનારી ખા� �ણાલી 
અપનાવીને 

Ÿ આંગણવાડી,  મીડ-ડ� િમલ 
અને પીડી યોજનાના મા�યમથી 
મળનારા આહારમાં કઠોળનો 

સમાવેશ કરો. ઘર ઉપર ખા� 
કચરાનું ખાતર બનાવો. 

Ÿ ઘર,  �ક�લો અને કાયા�લયોમાં 
�કચન અને ટ�રેસ ગાડ�ન બનાવો.

Ÿ ગાયના છાણમાંથી જૈિવક ખાતર 
તૈયાર કરીને ખેતરોમાં આપો.

Ÿ �થાિનક રીતે ઉપલ�ધ અને 
મોસમી ખા� પદાથ�ને 
�ાથિમકતા આપો.

Ÿ ભોજનનો �યય રોકવા માટ� દૈિનક 
ભોજન માટ� નાની �લેટોનો 
ઉપયોગ કરો.

કચરાનું �બંધન કરીને 

Ÿ બાયોગેસ માટ� (ગોબરધન 
અંતગ�ત �દાન) પશુ કચરા, 

ખા� કચરા અને ક�િષ કચરાનો 
ઉપયોગ કરો.

Ÿ ઘરોમાં સૂકા અને ભીના 
કચરાને અલગ-અલગ કરવાનું 
કામ કરો.

Ÿ ક�િષ કચરા,  પશુ કચરાનો 
ઉપયોગ ખાતર બનાવવા માટ� 
કરો.

Ÿ જૂના સમાચારપ�, 
પિ�કાઓનો �રસાઇકલ અને 
પુનઃઉપયોગ કરો.

Ÿ નકામી અને કાચી શાકભા� 
પશુઓને ખવડાવો.

Ÿ િ��ટરમાં �ડફો�ટ ડબલ-સાઇડ 
િ���ટ�ગ સેટ કરો.

Ÿ જૂના ફિન�ચરનું સમારકામ કરો 
અને ફરીથી ઉપયોગ કરો.

Ÿ �રસાઇકિલંગ કાગળથી બનેલા 
કાગળના ઉ�પાદનો ખરીદો.

Ÿ જૂના કપડાં અને પુ�તકોનું દાન 
કરો.

Ÿ જળ એકમો અને સાવ�જિનક 
�થલો ઉપર કચરો ન ફ�કો.

Ÿ પાળતું �નવરોને સાવ�જિનક 
�થળો ઉપર 
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- નરે�� મોદી, �ધાનમં�ી

ભાગીદાર બની ગયું. થોડા જ સમયની અંદર ભારતના 
લોકોએ 160 કરોડથી વધારે LED બ�બ પોતાના ઘરોમાં 
લગાવી દીધા છ�. તેની અસર તે �વા મળી ક� 100 
િમિલયન ટનથી વધારે કાબ�ન ડાયો�સાઇડનું ઉ�પાદન 
ઘ�ું છ�. આજે ભારતની વાિષ�ક �િત �ય��ત કાબ�ન 
�ટિ��ટ આશરે દોઢ ટન જ છ�, �યારે દુિનયાની �િત વષ� 
સરેરાશ 4 ટન છ�. તેમ છતાં, ભારત જળવાયુ પ�રવત�ન 
જેવા વૈિ�ક સમ�યાના સમાધાન માટ� સૌથી આગળ 
આવીને કામ કરી ર�ું છ��. ભારતે ઉ�વલા યોજના શ� 

કરી જેથી કોલસા અને લાકડાના ધૂમાડાથી મુ��ત મળ�. 
દરેક િજ�લામાં 75 અ�ત સરોવર બનાવવા પર કામ 
ચાલી ર�ું છ�. આજે ભારત િવ�માં નવીનીકરણીય 
ઉ��ની ચોથો સૌથી વધુ �મતા ધરાવતો દેશ છ� તો 
પવન ઉ��માં પણ ચોથા �થાન પર છ� અને સૌર ઉ��માં 
પાંચમા �થાન પર છ�. આજે ભારત �ગિત પણ કરી ર�ું 
છ� અને સાથે સાથે �ક�િતની સાથે ક�વી રીતે �વવું તેનું 
�ે�ઠ ઉદાહરણ પણ રજૂ કરી ર�ું છ�. આજે ભારત 
િવ�ની પાંચમી સૌથી મોટી અથ��યવ�થા પણ બની 
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�વ�થ �વનશૈલી અપનાવીને 
Ÿ ભોજનમાં બાજરી, દેશી જડી-બુ�ીઓ 

અને ઔષધીય છોડોનો પોષણ અને 
આરો�ય માટ� સમાવેશ કરો.

Ÿ આહારમાં �ાક�િતક અને જૈિવક ઉ�પાદનો 
લો.

Ÿ સામૂદાિયક �તર પર જૈવ િવિવધતા 
સંર�ણ શ� કરો.

Ÿ ઔષધીય છોડો જેમ ક� લીમડો, તુલસી, 
િગલોય, �િદના, કઢી પ�ા, અ�ગંધા 
વગેરે ઘરના બગીચામાં ઉગાડો.

Ÿ �ાક�િતક અને જૈિવક ખેતી કરો.

Ÿ �દૂષણનો �ભાવ ઘટાડવા માટ� ��ો 
વાવો.

Ÿ જંગલી �નવરોના ચામડા, હાથી દાંત 
અને ફરથી બનેલા ઉ�પાદનો, ��િત િચ�ો 
ખરીદવાથી દૂર રહો.

Ÿ સામૂદાિયક ભોજન, કપડા બે�ક અને પશુ 
આ�ય બનાવો અને �વયંસેવા કરો.

Ÿ પોતાના રહેણાંક �ે�,  િવ�ાલય, 
કાય�લયમાં �ીન �લબ શ� કરો અથવા તેની 
સાથે �ડાઓ.

ઇ-કચરો ઘટાડીને 
Ÿ ઉપકરણો દૂર કરવાના બદલે ઇલે��ોિનક 

ઉપકરણોનું સમારકામ કરો અને ઉપયોગ 
કરો.

Ÿ ન�કના ઇ-�રસાઇકિલંગ એકમોમાં 
ગેજે�સ જમા કરાવો.

Ÿ �રચાજ�બલ િલિથયમ સેલનો �યોગ કરો. 
પેન �ાઇવ/ હાડ��ાઇવના બદલે �લાઉડ 
�ટોરેજને �ાથિમકતા આપો.

રા��ીય હાઇ�ોજન િમશનના મા�યમથી ભારત એક પયા�વરણ 
અનુક�ળ ઉ�� �ોતની િદશામાં અ�ેસર બની ચૂ�યું છ�. તેનાથી 
ભારત અને િવ�ના અનેક દેશોને નેટ ઝીરોના પોતાનું લ�યાંક 
�ા�ત કરવામાં મદદ મળશે. ભારત તે વાતનું એક મુ�ય 
ઉદાહરણ બની ચૂ�યું છ� ક� ક�વી રીતે �ગિત અને �ક�િતની સાથે 
સાથે આગળ વધી શકાય છ�. હવે �યારે ભારત િવ�ની પાંચમી 
સૌથી મોટી અથ��યવ�થા બની ચૂ�યું છ� �યારે આપ�ં વન�ે� 
પણ વધી ર�ું છ� અને વ�ય�વોની સં�યા પણ વધી રહી છ�.
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“મા� વચનો નહ�, કાય�થી િવ�ને
આ�ય�ચ�કત કરશે ભારત”

ર�ું છ�, આપણાં વન�ે� પણ વધી ર�ાં છ�, વ�ય�વોની 
સં�યા પણ આપણાં �યાં સતત વધી રહી છ�. ભારત હવે 
િવ�ની સાથે પોતાની ભાગીદારી વધુ મજબૂત કરવા ઇ�છ� 
છ�. વન સન, વન વ�ડ�, વન િ�ડ જેવા અિભયાનોથી 
સંક�પો મજબૂત કરી ર�ું છ�. િમશન લાઇફ આ જ 
�ૃંખલાનું આગામી પગલું છ�. ભૂતકાળ પાસેથી શીખીને 

આપણે વધારે સારા ભિવ�યનું િનમા�ણ કરી શકીએ 
છીએ. ભારતમાં હ�રો વષ�થી �ક�િતની પૂ�ની સ�� 
પરંપરા રહી છ�. િમશન લાઇફ �ક�િતના સંર�ણ સાથે 
�ડાયેલી તે દરેક �વનશૈલીનો સમાવેશ કરશે, જેને 
આપણાં પૂવ��એ અપનાવી હતી અને જેને આપણે 
આપણી �વનશૈલીનો િહ�સો બનાવી શકીએ છીએ.
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દીધ�કાિલન િવકાસના ���ટકોણમાં સમાનતા, જળવાયુ 
�યાય, એક-બી� પાસેથી શીખવાની ભાવના હોવી 
�ઇએ, જેથી એક એવા સમાવેશી અને �યાયપૂણ� િવ�નું 
િનમા�ણ થાય જેમાં કોઇ પાછળ રહે નહ�. આ ભાવના સાથે 
ભારતે ઇિજ�તમાં આયોિજત કૉપ-27માં િવ�ની સમ� 
2023માં 'એક ��વી, એક પ�રવાર, એક ભિવ�ય'ના આદશ� 
વા�યની સાથે G20ની અ�ય�તા �હણ કરીને માનવતા 
માટ� સુરિ�ત �હની સામૂિહક યા�ામાં વૈિ�ક સમુદાયને 
સાથે આપવાની અપીલ કરી છ�.

ભારતે ક�ું છ� ક� િવ�ના સૌથી મોટા લોકતં� અને 
ઝડપથી ઉભરી રહેલી અથ��યવ�થા ધરાવતું ભારત 
અનુકરણીય ઉદાહરણ સાથે ને��વ કરવા માગે છ�. આ માટ� 
જળવાયુ પ�રવત�ન અંગે �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
�લાસગો 2070 સુધી શૂ�ય કાબ�ન ઉ�સજ�નનું લ�ય �ા�ત 
કરવાની જે �હેરાત કરી હતી, તે વાતને ક���માં રાખીને 
કૉપ-27માં જળવાયુ પ�રવત�ન પર સંયુ�ત રા�� ��મવક� 
સંમેલનની સામે ભારતે ઓછા ઉ�સજ�ન િવકાસ રણનીિત 
(LT-LDES) રજૂ કરી છ�. ભારત તે પસંદગીના 60થી 
ઓછા દેશોમાં સામેલ થઇ ગયુ છ� જેણે આ રણનીિત 
અપનાવી છ�. ક���ીય પયા�વરણ વન અને જળવાયુ 
પ�રવત�ન મં�ી ભૂપે�� યાદવે કૉપ-27માં આપેલા રા��ીય 
�ય�ત�યમાં જણા�યું હતું ક� ભારતે ઑગ�ટ, 2022માં 2030 
સુધી િનધા��રત પોતાના જળવાયુ લ�યાંકો વધારી દીધા છ�. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 'LiFe - પયા�વરણ માટ� 
�વનશૈલી'નો સંક�પ આ�યો હતો. ગુજરાતના ક�વ�ડયામાં 
2 0  ઓ�ટોબરે સંયુ�ત રા�� મહાસિચવ એ�ટોિનયો 
ગુટ�રસની હાજરીમાં તેનો શુભારંભ પણ કરી દીધો હતો. 
આ રણનીિત આ�મિનભ�ર ભારત અને મેક ઇન ઇ��ડયાના 
���ટકોણ ઉપર ક����ત છ� જે નવાચાર અને અનુસંધાનને 

દરેક �ે�માં ઝડપથી આગળ વધારશે. ભારતે જણા�યું હતું ક� 
અમારી રણનીિત મા� શ�દોમાં નથી. અથ��યવ�થાના 
િવિભ�ન સે�ટરના એ�શનમાં તે સામેલ છ�. ભારતનું �ર 
મા� શ�દો ઉપર અથવા સં�યાના વચનો ઉપર નથી પરંતુ 
પોતાના કાય�થી ભારત િવ�ને આ�ય�ચ�કત કરશે. ભારતે 
િવકિસત દેશોને પણ ક�ું છ� ક� જણાવો ક� તે તેમના લ�યો ક�વી 
રીતે �ા�ત કરશે? િવકાસશીલ દેશોને જણાવવામાં આવે ક� 
100 અબજ ડૉલરના વચનો ક�વી રીતે પૂરા કરવામાં આવશે.

ઓછા ઉ�સજ�નની રણનીિતના 4 મહ�વપૂણ� મુ�ા

Ÿ ભારતની વ�તી 130 કરોડ અને ઉ�સજ�ન 4%થી ઓછ�� છ� 

અને વૈિ�ક �િત �ય��ત વાિષ�ક ઉ�સજ�ન એક �િતયાંશ છ�.

Ÿ ભારતના િવકાસ માટ� ઉ�� મહ�વપૂણ� છ�.

Ÿ રા��ીય પ�ર��થિતઓ અનુસાર ભારત િવકાસ માટ� ઓછ�� 

કાબ�ન ઉ�સજ�ન ધરાવતી રણનીિતઓ આગળ વધારવા 

માટ� �િતબ� છ�.

Ÿ ભારતે જળવાયુ સહનશીલ થવાની જ�ર છ�.
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મં�ીમંડળના િનણ�ય 

ખેડ�તોને
બેવડી ભેટ 
રિવ સીઝનમાંરિવ સીઝનમાં  

  ,  ,સ�તું મળશે ખાતરસ�તું મળશે ખાતર
ઇથેનોલનાઇથેનોલના

    ભાવોમાં વધારોભાવોમાં વધારો

રિવ સીઝનમાં 
  ,સ�તું મળશે ખાતર

ઇથેનોલના
  ભાવોમાં વધારો

ભારત સરકાર ગામ-ગરીબ-ખેડ�તોને આગળ વધારવા અને તેમના �વનને વધારે સારું બનાવવાની 
િદશામાં અિવરત કામ કરી રહી છ�. ખેડ�તોને દરેક આવ�યક સુિવધાઓ મળ�, તે િદશામાં સરકાર 

�ય�નશીલ છ� જેનો લાભ આજે દેશના કરોડો ખેડ�તોને મળી ર�ો છ�. આ �યાસની િદશામાં વધુ 
ન�ર પગલાં ભરતાં ક���ીય મં�ીમંડળ� રિવ સીઝન માટ� ફૉ�ફ��ટક અને પોટાશ જેવા ખાતરો માટ� 
વધારવામાં આવેલી સબિસડીને મંજૂરી આપી છ�. સાથે જ ઇથેનોલના મૂ�યમાં �િ�ને પણ મંજૂરી 

આપવામાં આવી છ�. આ િનણ�યોથી દેશના કરોડો ખેડ�તોને ફાયદો થશે....

િનણ�ય - રિવ િસઝનમાં 1 ઓ�ટોબર, 2022થી 31 માચ�, 
2023 સુધી ફૉ�ફ�ટ અને પોટાશયુ�ત ખાતરો માટ� પોષક ત�વ 
આધા�રત સબિસડી દરોના દરોને મંજૂરી આપી.

�ભાવઃ આ િનણ�યથી રિવ 2022-23 દરિમયાન તમામ 
ફૉ�ફ�ટ અને પોટાશ ખાતરો સ�તી �ક�મતો પર ખેડ�તોને 
સરળતાથી ઉપલ�ધ બનશે તેનાથી ક�િષ �ે�ને સહાયતા 
મળશે. ખાતરો અને કાચા માલની આંતરરા��ીય �ક�મતોમાં 
અ��થરતાના કારણે મૂ�યમાં વધારો થયો છ� જેને મુ�ય�વે ક��� 
સરકાર �ારા વહન કરવામાં આવશે. પોષક ત�વ આધા�રત 
સબિસડી રિવ-2022 (01 ઓ�ટોબર 2022થી 31 માચ� 

2023 સુધી) માટ� મં�ીમંડળ �ારા મંજૂર કરાયેલા સબિસડીનો 
ખચ� �.51,875 કરોડ હશે, જેમાં માલ-સામાન પ�રવહન 
સબિસડીના મા�યમથી �વદેશી ખાતરને સમથ�ન આપવાનો 
સમાવેશ થાય છ�. આ અંતગ�ત �િત �કલો�ામ નાઇ�ોજન 
(એન) �.98.02, ફૉ�ફરસ (પી) �.66.93, પોટાશ (ક�) 
�.23.65 અને સ�ફર (એસ) �.6.12 સુધી સ�તી મળશે.

િનણ�ય - જળ સંશાધનના િવકાસ તથા �બંધનના �ે�માં 
સહયોગ માટ� ભારત અને ડ�નમાક�ની વ�ે એક સમજૂતી પ� 
ઉપર હ�તા�ર કરવાની મંજૂરી.

�ભાવઃ આ સમજૂતી નદી અને જળ એકમના કાયાક�પ સાથે 
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િનણ�ય - મં�ીમંડળ� ઇટાનગરના હોલ�ગોમાં ��થત �ીન�ફ�ડ હવાઇ મથકનું નામ બદલીને “ડોની પોલો હવાઇ મથક, 

ઇટાનગર” કરવાની મંજૂરી આપી 

�ભાવઃ આ નામ અ�ણાચલ �દેશની પરંપરા અને સ�� સાં�ક�િતક વારસાના �તીક ડોની (સૂય�) અને પોલો (ચં�મા) ��યે 

લોકોની ��ા દશા�વે છ�. ભારત સરકારે ��યુઆરી, 2019માં હોલ�ગી �ીન�ફ�ડ હવાઇ મથકના િવકાસ માટ� 'સૈ�ાંિતક' �વીક�િત 

�દાન કરી છ�. ભારતીય હવાઇમથક સ�ામંડળ આ પ�રયોજના �. 646 કરોડના ખચ�થી િવકિસત કરી ર�ું છ�.

સંબંિધત છ� અને �યાપક રીતે જળ સંશાધન િવકાસ અને 
�બંધનના �ે�માં સહયોગને મજબૂત બનાવશે. �ામીણ જળ 
આપૂિત� અને સહયોગના �ે�માં આવનારા �ે�ોમાં 
અિધકારીઓ, િશ�ાિવદો, જળ �ે�ો અને ઉ�ોગની વ�ે સીધા 
સહયોગના મા�યમથી ગટર અને ગંદા પાણીને ચો�ખું 
બનાવવામાં આવશે. સાથે જ તેનાથી સતત જળ આપૂિત�, 
પાણીના લીક�જ અને ઉ��ના વપરાશમાં ઘટાડો થશે.

િનણ�ય - સતત �ધણ અને ખેડ�તોની આવક વધારવા માટ� 
ઇથેનોલના મૂ�યમાં �િ�ને મંજૂરી 

�ભાવઃ તેનાથી સાવ�જિનક �ે�ની ઓઇલ �રફાઇનરી ક�પનીઓ 
હવે વધારે �ક�મતે ઇથેનોલ ખરીદી શકશે. ઇથેનોલ �ણ �કારના 
હોય છ�, જેની �ક�મતો પણ અલગ-અલગ હોય છ�. 1 �ડસે�બર 
2022થી શ� થનારા પુરવઠા વષ� માટ� શેરડીના રસથી બનનારા 
ઇથેનોલની �ક�મત વધારીને �. 65.60 �િત લીટર કરી દેવામાં 
આવી છ�. તે અ�યારે �. 63.45 �િત લીટર છ�. બી� તરફ સી-
હેવી �વાહીથી બનનારા ઇથેનોલનો દર �. 46.66 �િત લીટરથી 
વધારીને �.49.40 �િત લીટર અને બી-હેવી �વાહીથી બનનારા 
ઇથેનોલ દર �. 59.08થી વધારીને �. 60.73 કરી દેવામાં આ�યો 
છ�. તમામ �ડ��ટલરી આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી શકશે. સરકાર 
ઇથેનોલ િમિ�ત પે�ોલ કાય��મ લાગુ કરી રહી છ� અને પે�ોલમાં 
ઇથેનોલ િમ�ણને 20 ટકા સુધી વધારવાની યોજના છ�. ઓઇલ 

�રફાઇનરી ક�પનીઓ િવિશ�ટ રીતે એવું પે�ોલ વેચે છ� જેમાં 10 
ટકા ઇથેનોલ હોય છ�. 

િનણ�ય - ક���ીય મં�ીમંડળ� 'ભારતમાં સેટ�લાઇટ ટ�િલિવઝન 
ચેનલોના અપિલં�ક�ગ અને ડાઉનિલં�ક�ગ માટ� િદશાિનદ�શ, 
2022'ને મંજૂરી આપી 

�ભાવઃ આ માગ�દિશ�કાના મા�યમથી ભારતીય ટ�લીપોટસ� 
િવદેશી ચેનલોને કોઇપણ સમયે અપિલંક કરી શક� છ� પરંતુ તે 
અંતગ�ત રા��ીય અને જનિહતમાં �િતિદન 30 િમિનટનો 
કાય��મ �સા�રત કરવાનું બંધન પણ રહેશે. ટ�િલિવઝન 
ચેનલોને કોઇપણ ઇવે�ટ લાઇવ ટ�િલકા�ટ કરવા માટ� 
પરવાનગી મેળવવાની આવ�યકતા રહેશે નહ�, પરંતુ લાઇવ 
ટ�િલકા�ટ કરનારા કાય��મો માટ� પહેલેથી રિજ���શન કરાવવું 
જ�રી હશે.
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સુગ�ય ભારત
સશ�ત ભારત 

�લેગિશપ સુગ�ય ભારત યોજના 

દેશનો દરેક �ય��ત સશ�ત બને. એક 
સમાવેશી સમાજનું િનમા�ણ થાય. 
'સમ' અને 'મમ'ના ભાવથી સમાજમાં 
સમરસતામાં વધારો થાય અને દરેક 
�ય��ત સાથે મળીને આગળ વધે. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ આ વાત 
�યાનમાં રાખીને 3 �ડસે�બર, 2015ના 
રોજ આંતરરા��ીય િદ�યાંગજન િદવસ 
પર પહેલા, સુગ�ય ભારત 
અિભયાનની શ�આત કરી અને પછી 
સમાજમાં સંવેદનશીલતા, િદ�યાંગોની 
શ��તની ઓળખ અને સ�માન 
આપવા માટ� મન કી બાત કાય��મમાં 
'િદ�યાંગ' શ�દનો ઉપયોગ કરવાનું 
આ�ાન કયુ�. એટલું જ નહ�, 
િદ�યાંગજન અિધકાર અિધિનયમ, 
2016 લાગુ કરીને સુગ�યતાને 
અિધકાર બનાવવામાં આ�યો. 
અિભયાનના 7 વષ� પૂણ� થયા અને 
િદ�યાંગ બની ર�ાં છ� સમથ� અને 
સશ�ત....

જરાતના અમદાવાદથી ���ટ િદ�યાંગ િશ�ક િદલીપ 

ચૌહાણ સાથે વાત કયા� બાદ �ધાનમં�ી નરે�� 
મોદીએ મન કી બાત કાય��મમાં 2016માં જણા�યું હતું ક�, 
“મારા મનમાં એક િવચાર આ�યો છ� ક� આપણે દેશમાં 
િવકલાંગ શ�દના બદલે િદ�યાંગ શ�દનો ઉપયોગ શા માટ� ન 
કરીએ. પરમા�માએ જેને કોઇ અંગમાં �િત આપી છ�, તેને 
આપણે િવકલાંગ કહીએ છીએ. પરંતુ �યારે આપણે તેમને 
કામ કરતાં �ઇએ છીએ તો આપણા મનમાં આવે છ� ક� 
તેમનામાં કોઇ અન�ય શ��ત છ�. આ તે લોકો છ� જેમના એકથી 
વધારે અંગમાં િદ�યતા છ�. િદ�ય શ��તનો સંચાર છ�. મને આ 
શ�દ ખૂબ જ સારો લાગે છ�. મારા દેશવાસીઓ, શું આપણે 
�યવહારમાં િવકલાંગ શ�દના બદલે િદ�યાંગ શ�દ �ચિલત 

કરી શકીએ છીએ? હું આશા રાખું છ�� ક� તમે આ વાતને આગળ 
વધારશો.” આ જ શ�દોના પ�રવત�ન અને ક�યાણકારી 
ઉપાયથી સુગ�યતાનો અિધકાર આપવાની સાથે સમાજ અને 
દેશમાં જૂની પરંપરાઓ બદલવા, િદ�યાંગોને દયા ભાવથી 
�વાના બદલે તેમને બરાબરીમાં ઊભા રહેવા માટ� લાયક 
વાતાવરણ આપવાની સંવેદનશીલતાને મજબૂતી મળવાની 
શ�આત થઇ છ�.

ભારતમાં 2011ની વ�તી ગણતરી અનુસાર 2.68 કરોડ 
િદ�યાંગજન છ�, જે ક�લ વ�તીના 2.21% છ�. આથી અવસરોમાં 
સમાનતા અને એક સ�મ માહોલ �દાન કરવા માટ� 
િદ�યાંગજનોને મદદ�પ થાય તેવી સુગ�ય ઇકોિસ�ટમના 
િનમા�ણની જ��રયાત �તા 3 �ડસે�બર, 2015ના િદવસે 

ગુ
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સુગ�ય ભારત અિભયાનની શ�આત કરવામાં આવી. આ 
અિભયાનની અસર ક���ીય �હમં�ી અિમત શાહે હાલમાં જ 
જણાવેલા તે શ�દોથી સમ� શકાય છ�, જેમાં તેમણે ક�ું હતું 
ક�, “લોકો િદ�યાંગોને પહેલા દયાભાવથી �તા હતો �યારે હવે 
સ�માન ભાવથી જૂએ છ�. ભારત દુિનયાભરમાં એકમા� એવો 
દેશ છ� જેની કર�સી ઉપર �ેઇલ િલિપમાં પણ લખવામાં 
આ�યું છ�.”

દેશમાં વષ� 2015 પહેલા સુગ�યતા સાથે સંબંિધત મુ�ા ઉપર 
�યાન આપવામાં આ�યું નથી �યારે ભારતે યુનાઇટ�ડ નેશન 
ક�વેશન ઓન રાઇ�સ ફોર પસ��સ િવથ �ડસેિબિલટીઝ 
(UNCRPD) 2007 અંતગ�ત બંધનમુ�ત વાતાવરણ અને 
સુગ�યતા ��યે �િતબ�તા �ય�ત કરી હતી. આ �િતબ�તા 
દશા��યાં છતાં ન તો સમયની સાથે એક મજબૂત કાયદો લાગુ 
કરવામાં આ�યો અને ન તો સુગ�યતા સુિનિ�ત કરનારું કોઇ 

�લેગિશપ સુગ�ય ભારત યોજના 

િદ�યાંગજનોના ક�યાણ માટ� પગલાં...

Ÿ િદ�યાંગજન અિધકાર (RPWD) અિધિનયમ, 
2016, જે 19 એિ�લ, 2017થી અમલી છ� તેની 
દેખરેખ રા�ય િદ�યાંગજન કિમશનર અને 
મુ�ય િદ�યાંગજન કિમશનરના મા�યમથી થશે.

Ÿ િદ�યાંગજન અિધકાર (RPWD) અિધિનયમ, 
2016ની કલમ 34માં 40% અથવા તેનાથી 
વધારે િદ�યાંગતા ધરાવતાં લોકો માટ� સરકારી 
નોકરીમાં 4% આર�ણ લાગુ કરાયું.

Ÿ સાવ�જિનક અને ખાનગી �ે�માં રોજગારીનો 
�યાપ વધારવા માટ� િદ�યાંગજનો (15 થી 59 
વષ�) માટ� કૌશલ િવકાસની રા��ીય કાય� યોજના 
શ� કરી.

Ÿ િદ�યાંગજન �વાવલંબન યોજનામાં નેશનલ 
હે��ડક�પ ફાઇના�સ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ કોપ�રેશન 
તરફથી આવક સજ�નની ��િતઓ, ઊ� 
િશ�ણ અને કૌશ�ય �િશ�ણ તથા સહાયક 
ઉપકરણોની ખરીદી માટ� વાજબી દરો પર �.50 
લાખ સુધીની નાણાકીય સહાયતા.

Ÿ એક �બ પોટ�લ 
http://www.disabilityjobs.gov.in/ શ� 
કરાયું. તેમાં િદ�યાંગજન નોકરી,  કૌશલ 
�િશ�ણ, િશ�ણ અથવા �વરોજગાર લોન 
માટ� અર� કરી શકાય છ�.

Ÿ િદ�યાંગ િવ�ાથ�ઓને ભારત સરકાર તરફથી 6 
�કારની િશ�ય�િ�ઓ આપવામાં આવી રહી 
છ�.

Ÿ ભારત સરકારે વા�તિવક સમય પર િદ�યાંગોના 
એક રા��ીય ડ�ટાબેઝ માટ� િવિશ�ટ િદ�યાંગતા 
ઓળખ પ� પોટ�લ 
www.swavlambancard.gov.in લૉ�ચ કયુ� 
છ�. દેશમાં 20 જુલાઇ, 2022 સુધી 77 લાખથી 
વધારે િદ�યાંગતા �માણપ� (યુડીઆઇડી) 
બનાવવામાં આ�યાં છ� જેમાં 26.09 લાખ 
મિહલાઓનો સમાવેશ થાય છ�.

િનયમમાં િનધા��રત કરી દીધી સાવ�જિનક ભવનોની સુગ�યતા

RPWD અિધિનયમ 2016ની કલમ 44માં �પ�ટ લખવામાં આ�યું છ� 
ક� કોઇપણ ઇમારતને �યાં સુધી ક��લીશન સ�ટ��ફક�ટ આપવામાં 
આવશે નહ� અથવા ઉપયોગીતા પરવાનગી આપવામાં આવશે નહ� 
�યાં સુધી RPWD િનયમ, 2016ના િનયમ 15માં િનધા��રત 
સાવ�જિનક ભવનોની સુગ�યતાના માપદંડોનું પાલન કરતાં હોય 
નહ�.

હવાઇ મુસાફરીમાં સુગ�યતા
Ÿ તમામ 35 આંતરરા��ીય હવાઇ મથકો અને 69 ઘરેલું હવાઇ 

મથકોમાંથી 55માં સુગ�યતાની કામગીરી પૂરી કરી લેવામાં આવી છ�. 
તમામ આંતરરા��ીય હવાઇ મથકોમાં એરોિ�ટ તૈયાર કરવામાં આ�યાં 
છ�.

Ÿ રેલવે �ટ�શનોની સુગ�યતા
Ÿ તમામ 709 એ1, એ અને બી �ેણીના રેલવે �ટ�શનને સુગ�ય 

બનાવવામાં આ�યાં છ�. આ િસવાય 4068 રેલવે �ટ�શનોને આંિશક 
રીતે સુગ�ય બનાવવામાં આ�યાં છ�.

સુગ�ય સાવ�જિનક પ�રવહનનું �માણ વધારવું 
Ÿ સરકારી માિલકીના સાવ�જિનક વાહનોમાં 10%ને સંપૂણ�પણે સુગ�ય 

બનાવવાનું છ�. જુલાઇ, 2022 સુધીના આંકડા દશા�વે છ� ક� 29% બસો 
આંિશક રીતે અને આશરે 6% બસો સંપૂણ�પણે સુગ�ય બની ગઇ છ�. 
24 રા�યોની સૂચના મુજબ 3533 બસ મથકોમાંથી 3120ને સુગ�ય 
બનાવી દેવામાં આ�યાં છ�.

સરકારી ભવનોની સુગ�યતા
Ÿ ક��� સરકારે 1108માંથી 1030ના રે�ો�ફ�ટ�ગની કામગીરી પૂરી કરી 

લીધી છ�. બી� તરફ દેશભરમાં 48 શહેરોમાં 1671 ભવનોની 
સુગ�યતા ઑ�ડટ કરવામાં આ�યું છ�. 1314 ભવનોનું રે�ો�ફટમે�ટ 
કરવાનું છ� જેમાંથી 21 રા�ય અને ક���શાિસત �દેશોની સૂચના 
મુજબ 595 ભવનોમાં રે�ો�ફ�ટ�ગનું કામ પૂણ� કરી લેવામાં આ�યું છ�.

સંચારમાં સુગ�યતા
Ÿ સરકારના િવભાગ અને મં�ાલયની 95 વેબસાઇટ અને રા�ય 

સરકારોની 611 વેબસાઇટને સુગ�ય બનાવી દેવામાં આવી છ�. 
દેશભરમાં 24 ખાનગી સમાચાર ચેનલ આંિશક �વ�પે સુગ�ય 
સમાચાર બુલે�ટન �સા�રત કરી ર�ાં છ�.

�યૂ ઈ��ડયા સમાચાર 1-15 �ડસે�બર 2022
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અિભયાન ચલાવવામાં આ�યું.

�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ સબકા સાથ, 
સબકા િવકાસ,  સબકા િવ�ાસ,  સબકા 
�યાસના િવઝન અંતગ�ત હવે િદ�યાંગજનો માટ� 
સુગ�યતાનો અિધકાર બનાવી દીધો છ�. સુગ�ય 
ભારત અિભયાન અને સુગ�યતાના અિધકારને 
પૂણ� કાનૂની મજબૂતી આપવા માટ� વત�માન 
સરકારે િદ�યાંગજન અિધકાર (R P W D ) 
અિધિનયમ, 2016 એિ�લ, 2017થી લાગુ કય� 
છ�. આ કાયદો લાગુ થવાથી િદ�યાંગજનો માટ� 
સુગ�યતા એક અિધકાર બની ગયો છ�, �યારે 
આ પહેલા તે મા� એક ક�યાણકારી ઉપાય 
હતો. અિધિનયમ અથવા તેના િનયમોનું પાલન 
નહ� કરવા પર દંડ અને જેલની �યવ�થા 
કરવામાં આવી છ�.

સુગ�ય ભારત એપ 

સુગ�યતાને �ો�સાહન આપવા માટ� માચ�, 
2 0 2 1 માં એક �ાઉડ સોિસ�ગ મોબાઇલ 
એ��લક�શનનું લોકાપ�ણ કરવામાં આ�યું. તેમાં 
સુગ�ય ભારતના �તંભોમાં સમાિવ�ટ સુગ�યતા 
ન હોવાની ફ�રયાદની ન�ધણી, જનભાગીદારી 
માટ� અનુકરણીય �યવહારના ફીડબેક તથા 
સુગ�યતા સંબંધી િદશા-િનદ�શ અને પ�રપ�નો 
સમાવેશ થાય છ�. એપમાં પોતાનું નામ, 
મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇડી દાખલ 
કરીને ઉપયોગ કરી શકાય છ�. આ એપ 
િદ�યાંગજનો માટ� પણ અનુક�ળ છ� અને 10 
�ે�ીય ભાષાઓમાં છ�.

સુગ�યતાને મા� િદ�યાંગજનો માટ� જ 
સમજવી �ઇએ નહ�. તે �વનના જુદા-જુદા 
ચરણોમાં દરેક �ય��ત માટ� આવ�યક છ� - ભલે 
તે બાળપણ હોય, વુ�ાવ�થા હોય, ગભા�વ�થા 
હોય ક� બીમારીનો સમય હોય. દેશમાં 
માળખાકીય સવલતો અને સેવોઓમાં  
સુગ�યતા માટ� સામા�ય લોકોની માનિસકતામાં 
પ�રવત�ન અને સંવેદનશીલતા પણ જ�રી છ� 
જેની શ�આત �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
'િદ�યાંગ' શ�દના ઉપયોગથી કરવામાં આવી 
હતી. આવો સુગ�યતાને પોતાના અને પોતાના 
માટ� �વનન એક ભાગ તરીક� આગળ 
વધારીએ.

આજે િદ�યાંગજનો માટ� અવસર અને સુગ�યતા ઉપર િવશેષ 
�યાન આપવામાં આવી ર�ું છ�. અમારો �યાસ છ� ક� દેશની 
��યેક �ય��ત સશ�ત હોય, સમાવેશી સમાજનું િનમા�ણ થાય, 
સમાનતાની ભાવના પેદા થાય અને સહયોગથી સમાજમાં 
સદભાવ વધે અને દરેક સાથે મળીને આગળ વધે.

- નરે�� મોદી, �ધાનમં�ી

ઇ-કોિમકથી તૈયાર થઇ ર�ાં છ� સુગ�યતા યો�ા
આ અિભયાન અંતગ�ત બાળકોમાં સુગ�યતા અંગે ��િત, સંવેદનશીલતા 
અને તેના મહ�વને સમ�વવા માટ� એક સુગ�ય અને ઇ�ટરે��ટવ ઇ-કોિમક 
બૂક તૈયાર કરવામાં આવી છ�. આ કોિમક ���પમાં એક યુવા યુવતીની વાત છ� 
જે સુગ�યતાનું મહ�વ શીખે છ� અને એક સુગ�યતા યો�ા બનવાની �િત�ા 
કરે છ�. તો બી� તરફ પહેલા ધોરણથી 12મા ધોરણ અને બીએડના 
પા�પુ�તકોમાં પણ NCERT અને રા�ય બોડ� સુગ�યતા િવષયનો સમાવેશ 
કય� છ�.

સંવાદ પણ, �વન સરળ પણ 
સાત-આઠ વષ� પહેલા 'એક રા�� - એક સાંક�િતક ભાષા' સંબંધે જે અિભયાન 
શ� થયુ હતું તે જ કારણથી આજે ભારતીય સાંક�િતક ભાષાના 10 હ�ર 
શ�દોનો શ�દકોષ છ�. આ અિભયાનનો લાભ હવે લાખો િદ�યાંગો અને 
તેમના પ�રવારજનોને મળી ર�ો છ�. �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ પોતાના મન 
કી બાત કાય��મમાં તેના િવશે �ણકારી આપી છ�. સાથે જ હ�રયાણામાં 
રહેતી પૂ�નો અનુભવ વણ��યો હતો. પૂ� ભારતીય સાંક�િતક ભાષાથી ખૂબ 
જ ખુશ છ�. પહેલા તેનો પુ� વાતચીત કરી શકતો નહોતો પરંતુ 2018માં 
સાંક�િતક ભાષામાં �િશ�ણ લીધા પછી માતા-પુ� બ�ને વાતચીત કરી શક� છ� 
અને તેમનું �વન સરળ બની ગયું છ�.

�લેગિશપ સુગ�ય ભારત યોજના 
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રા�� �ધાનમં�ીનો દિ�ણ ભારતનો �વાસ

દિ�ણથી િવકાસ,
વારસાનો સંદેશ 

આઝાદીના અ�તકાળમાં દેશ િવકિસત 
ભારતના લ�ય તરફ િવકાસના માગ� ઉપર 
ઝડપથી આગળ વધી ર�ું છ�. િવકાસની આ 
યા�ા બહુઆયામી છ�. તેમાં સામા�ય માનવ 
�વન સાથે �ડાયેલી જ��રયાતોની િચંતાનો 
પણ સમાવેશ થાય છ� તો આધુિનક 
ઇ��ા���ચર અને સમાવેશી િવકાસ સાથે 
વારસાને િવકસાવવાના લ�યનો પણ સમાવેશ 
થાય છ�. વારસાની સાથે િવકાસના આ 
િવઝનનું �િતિબંબ 11 અને 12 નવે�બરે 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીના દિ�ણ ભારતના 4 
રા�યોના �વાસ દરિમયાન �વા મ�યું, જેની 
શ�આત તેમણે બ�ગલુરુમાં મહિષ� વા��મકી, 
�ી નાડ�ભુ ક��પેગૌડા અને સંત કિવ �ી કનક 
દાસને નમન સાથે કરી હતી. આ સાથે જ 
તેમણે દિ�ણ ભારતમાં �થમ વંદે ભારત ��ન, 
નવું એરપોટ� ટિમ�નલ, 6 માગ�ય �ીન �ફ�ડ 
ઇકોનોિમક કો�રડોર, ખાતર કારખાના સિહત 
આશરે �.25,000 કરોડની િવકાસ 
પ�રયોજનાઓની ભેટ કણા�ટક, આં��દેશ, 
તિમલનાડ� અને તેલંગણાને આપી...

રતની સાં�ક�િતક િવકાસ યા�ામાં ભાદિ�ણ ભારતનું જેટલું યોગદાન છ�, 

તેટલું જ મહ�વપૂણ� યોગદાન િવકિસત ભારતની 

યા�ામાં રહેલું છ�. પૂવ� ઐિતહાિસક સમયથી લઇને 

આજ સુધી, કોઇપણ એવો તબ�ો આ�યો નથી �યારે 

દિ�ણે સમ� દેશને ઐિતહાિસક, રાજકીય અને 

સાં�ક�િતક રીતે �ભાિવત કય� ન હોય. ભારતના 

િવકાસમાં દિ�ણની મહ�વપૂણ� ભાગીદારી અને 

યોગદાન 11-12 નવે�બરે કણા�ટક, તિમલનાડ�, 
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આં��દેશ અને તેલંગણાના �વાસે પહ�ચેલા �ધાનમં�ી નરે�� 

મોદીએ પણ દશા��યું હતું. વૈ�ણવ સં�દાયના મહાન સંત કનક 

દાસની જયંતી પર બ�ગલુરુથી પોતાના �વાસની શ�આત 

�ધાનમં�ી મોદીએ તેમની અને મહિષ� વા��મકીની �િતમાઓ 

ઉપર પુ�પાંજલી અપ�ણ કરીને કરી હતી. �ધાનમં�ી મોદીએ 

નાડ�ભુ ક��પેગૌડાની 108 �ટ �ચી કાં�ય �િતમા “�ટ��યુ ઓફ 

�ો�પે�રટી”નું અનાવરણ પણ કયુ�. '�ટ��યુ ઓફ યુિનટી'થી 

�િસિ� મેળવનારા રામ વી. સુથાર �ારા �ડઝાઇન અને તૈયાર 

કરવામાં આ �િતમાના િનમા�ણમાં 98 ટક કાં�ય અને 120 ટન 

�ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો છ�. નાડ�ભુ ક��પેગૌડાને 

બ�ગલુરુના સં�થાપકના �વ�પમાં ઓળખવામાં આવે છ�. 

ક��પેગૌડાના પીવાના પાણી અને ક�િષની જ��રયાતો પૂણ� કરવા 

માટ� શહેરમાં લગભગ 1,000 ઝીલો િવકાસાવવાનો �ેય પણ 

�ય છ�. ક��પેગૌડા દિ�ણ કણા�ટકમાં મુ�ય ક�િષ વો�ાિલગા 

સમુદાય છ�.

આ સાથે જ �ધાનમં�ી મોદીએ દિ�ણ ભારતને �થમ વંદે 

ભારત ��નની ભેટ આપી હતી. તેમણે �ાંિતવીર સંગોલી રાય�ના 

રેલવે �ટ�શન ઉપર ચે�નાઇ-મૈસૂર વંદે ભારત એ�સ�ેસ અને 

વંદે ભારત એ�સ�ેસ, ભારત ગૌરવ યા�ા ��ન અને નાડ�ભુ 
ક��પેગૌડાની �િતમા સાથે બ�ગલુરુના ક��પેગૌડા આંતરરા��ીય 
હવાઇ મથકને ટિમ�નલ 2ની ભટ પણ �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
આપી હતી. ટિમ�નલ 2ને બ�ગલુરુની ગાડ�ન િસટી ��યે એક 
િ��યુટના �વ�પમાં �ડઝાઇન કરવામાં આ�યું છ�. તે મુસાફરોને 
'બગીચામાં ફરવા' જેવો અનુભવ પૂરો પાડવાનો ઉ�ેશ ધરાવે છ�. 
મુસાફરો અહ� 10,000થી વધારે વગ�મીટરની લીલી િદવાલો, 
હ�િગંગ ગાડ�ન અને બા� બગીચાઓમાંથી પસાર થશે. આ હવાઇ 
મથક� પહેલા જ પ�રસરમાં અ�ય ઉ��ના 100 ટકા ઉપયોગની 
સાથે સ�ટ�નેિબિલટીના મામલે એક બે�ચમાક� ��થાિપત કય� છ�. 
ટિમ�નલ 2 ને બનાવતાં તેના �ડઝાઇનમાં સ�ટ�નેિબિલટી 
(ટકાઉ�મતા)ના િસ�ાંતોને આવરી લેવામાં આ�યાં છ�. બ�ગલુરુમાં 
આયોિજત સમારોહમાં �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ િવકિસત 
ભારતના લ�ય સાથે ખભેથી ખભા િમલાવીને આગળ વધી રહેલા 
કણા�ટકનો પણ ઉ�લેખ કય�. તેમણે ક�ું ક�,”આજે સમ� 
દુિનયામાં ભારતની ઓળખ �ટાટ� અપ માટ� કરવામાં આવે છ�. 

બ�ગલુરુઃ આંતરરા��ીય હવાઇ મથકનું વધુ એક ટિમ�નલ
ભારતની આ ઓળખને સશ�ત બનાવવામાં ખૂબ જ મોટી ભૂિમકા 
આપણાં બ�ગલુરુએ િનભાવી છ�. આજે િવ�માં ભારતમાં રોકાણ 
માટ� જે અભૂતપૂવ� િવ�ાસ ઊભો થયો છ� તેનો ખૂબ જ મોટો લાભ 
કણા�ટકને પણ મળી ર�ો છ�. તમે ક�પના કરો ક� પાછલા 3 વષ�માં 
�યારે સમ� િવ� કોિવડથી �ભાિવત હતું �યારે કણા�ટકમાં 
લગભગ �. 4 લાખ કરોડનું રોકાણ થયું. દેશમાં ગરીબોને 3.4 કરોડ 
પાકા ઘર મ�યા છ�, જેમાંથી 8 લાખ મકાન કણા�ટકમાં આપવામાં 
આ�યાં છ�. જળ �વન િમશન અંતગ�ત દેશમાં 7 કરોડથી વધારે 
નળ �ડાણો આપવામાં આ�યાં છ�. તેમાં 30 લાખ કને�શન 
કણા�ટકમાં છ�. આયુ�યમાન ભારત યોજના અંતગ�ત લાભ 
મેળવનારા દેશના 4 કરોડ દદ�ઓમાંથી 30 લાખ કણા�ટકના લોકો 
છ�. પીએમ �કસાન યોજના અંતગ�ત કણા�ટકના 55 લાખથી વધારે 
ખેડ�તોના ખાતામાં �. 11 હ�ર કરોડ �ા�સફર કરવામાં આ�યાં છ�. 
તો બી� તરફ �વિનધી યોજના અંતગ�ત કણા�ટકના 2 લાખ 
ફ��રયાઓને સહાયતા મળી છ�.”

રા�� �ધાનમં�ીનો દિ�ણ ભારતનો �વાસ
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ભારત ગૌરવ કાશી યા�ા ��નની લીલી ઝંડી બતાવી હતી. તે 

દેશની 5મી વંદે ભારત એ�સ�ેસ ��ન છ� તો બી� તરફ ભારત 

ગૌરવ યા�ા ��નની શ�આત કરનારું કણા�ટક �થમ રા�ય બ�યું. 

આ ધાિમ�ક યા�ા ��ન છ�, જે કાશી, અયો�યા અને �યાગરાજ 

જેવા ઐિતહાિસક શહેરોથી કણા�ટકવાસીઓને �વાસ કરાવશે. 

આ સાથે જ �ધાનમં�ી મોદીએ કણા�ટક,  તિમલનાડ�, 

આં��દેશ અને તેલંગણાના લોકોને આશરે �.25,000 કરોડની 

િવકાસ પ�રયોજનાઓની ભેટ આપી હતી.

આં��દેશમાં ઇકોનોિમક કો�રડોરની
સાથે ડીપ વૉટર �લોક પ�રયોજના 

Ÿ પોતાની મુલાકાતના બી� િદવસે �ધાનમં�ી મોદીએ 
આં��દેશના િવશાખાપ�નમમાં �. 10,500 કરોડથી 
વધારે ખચ�ની િવકાસ પ�રયોજનાઓની આધારશીલા 
મૂકી હતી અને ક�ટલીક રા��ને સમિપ�ત કરી હતી. અહ� 
આયોિજત એક સમારોહને સંબોિધત કરતાં તેમણે 
જણા�યું ક� આં��દેશના લોકોની એક ખાિસયત હોય છ� ક� 
તે �વભાવથી ખૂબ જ �નેહી અને ઉ�મી હોય છ�.

Ÿ તેમણે જણા�યું ક� આજે િવ�ના લગભગ દરેક ખુણામાં, 
દરેક કામમાં આં��દેશના લોકો પોતાની �િતભા �દિશ�ત 
કરી ર�ાં છ�. આ વાત િશ�ણની હોય ક� સાહસની હોય, 
ટ��નોલો� હોય ક� મે�ડકલ �યવસાયની હોય, દરેક �ે�માં 
આં��દેશના લોકોએ પોતાની આગવી ઓળખ 
��થાિપત કરી છ�. �િપયા દસ હ�ર કરોડથી વધારેના 
�ોજે�ટના લોકાપ�ણ અને િશલા�યાસ, આં��દેશ અને 
િવશાખાપ�નમની આકાં�ાઓ પૂણ� કરવાનું એક મા�યમ 
બનશે.

Ÿ �ધાનમં�ી મોદીએ 6  માગ�ય �ીન�ફ�ડ રાયપુર-
િવશાખાપ�નમ ઇકોનોિમક કો�રડોરના આં��દેશ 
�ભાગની આધારશીલા મૂકી હતી. તેને �. 3,750 કરોડથી 
વધારેના ખચ� બનાવવામાં આવશે. આ ઇકોનોિમક 
કો�રડોર છ�ીસગઢ અને ઓ�ડશાના ઔ�ોિગક નો�સથી 
લઇને િવશાખાપ�નમ બંદર અને ચે�નાઇ-કોલકાતા 
રા��ીય હાઇવેની વ�ે ઝડપથી સંપક� �દાન કરશે.

Ÿ �ધાનમં�ી મોદીએ િવશાખાપ�નમમાં કો�વ�ટ જં�શનને 
શીલાનગર જં�શન સુધી એક સમિપ�ત પોટ� રોડની 
આધારશીલા પણ મૂકી છ�. આ �થાિનક વાહન�યવહાર 
અને બંદર સુધી પહ�ચતા માલવાહક વાહન�યવહારને 
અલગ કરીને િવશાખાપ�નમ શહેરમાં વાહન�યવહારના 
�ા�ફકને હળવો બનાવશે.

Ÿ તેમણે �ીકાક�લમ-ગજપિત કો�રડોરના િહ�તા તરીક� �. 
200 કરોડથી વધારેના ખચ�થી િનિમ�ત NH-326Aનો 
પથપ�નમ �ભાગ પણ રા��ને સમિપ�ત કય� હતો. 
�ધાનમં�ી મોદીએ આં��દેશમાં ઓએન�સીના યુ-
�ફ�ડ ઑનશોર ડીપ વૉટર �લોક પ�રયોજના પણ રા��ને 
સમિપ�ત કરી હતી, જેને �. 2,900 કરોડથી વધારેના 
ખચ�થી િવકસાવવામાં આ�યો છ�. આ તે પ�રયોજનાની 
સૌથી �ડી ગેસ શોધ છ�, �યાં લગભગ 3 િમિલયન મેિ�ક 
�ટા�ડડ� �યુિબક મીટર/િદનની ગેસ ઉ�પાદન �મતા છ�.

Ÿ �ધાનમં�ી મોદીએ આશરે �. 450 કરોડના ખચ�થી 
બનનારા િવશાખાપ�નમ રેલવે �ટ�શનના પુનિવ�કાસની 
આધારશીલા પણ મૂકી હતી. આ પુનિવ�કિસત �ટ�શન 
દરરોજ 75,000 મુસાફરોને સેવાઓ આપશે અને 
આધુિનક સુિવધાઓ પૂરી પાડીને મુસાફરોના અનુભવમાં 
સુધારો કરશે. આ િસવાય �ધાનમં�ી મોદીએ �. 150 
કરોડના ખચ�થી િવશાખાપ�નમ �ફિશંગ હાબ�રના 
આધુિનકીકરણ અને સુધારણાની પણ આધારશીલા મૂકી 
હતી.

રા�� �ધાનમં�ીનો દિ�ણ ભારતનો �વાસ
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તેલંગણાઃ �. 9,500 કરોડથી વધારેની િવકાસ
પ�રયોજનાઓનું લોકાપ�ણ અને િશલા�યાસ

રા�� �ધાનમં�ીનો દિ�ણ ભારતનો �વાસ

ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ તેલંગણાના 

રામાગુંડમમાં ખાતર કારખાનું રા��ને 
સમિપ�ત કયુ� હતું. આ પ�રયોજનાની આધારશીલા 
પણ 7 ઑગ�ટ 2016ના રોજ �ધાનમં�ી મોદીએ 
જ મૂકી હતી. ખાતર ઉ�પાદનમાં 
આ�મિનભ�રતાના લ�યને �ા�ત કરવામાં આ 
કારખાનું મહ�વપૂણ� ભૂિમકા અદા કરશે. 
રામાગુંડમ કારખાનું �િત વષ� 12.7 લાખ મેિ�ક 
ટન �વદેશી િનમ કોટ�ડ યૂ�રયાનું ઉ�પાદન કરશે. 
�ધાનમં�ી મોદીએ �. 1,000 કરોડના ખચ� તૈયાર 
થનારી ભ�ાચલમ રોડ-સ�ુપ�લી રેલવે લાઇનની 
પણ શ�આત કરી હતી. તેની સાથે જ તેમણે �. 
2,200 કરોડથી વધારે �ક�મતની જુદી-જુદી સડક 
પ�રયોજનાઓનો િશલા�યાસ પણ મૂ�યો હતો.

રામાગુંડમમાં આયોિજત કાય��મમાં �ધાનમં�ી 
મોદીએ િસંગારેણી કોઇલરીઝ ક�પની િલિમટ�ડ 
(SCCL) અને જુદા-જુદા કોલ માઇ�સ અંગે 
ફ�લાવવામાં આવે રહેલી અફવાઓ ઉપર 
પૂણ�િવરામ મૂકતાં ક�ું હતું ક�, “�યારે દેશ િવકાસ 
કરે છ� �યારે િવકાસના કાય�માં ગિત આવે છ� તો 
ક�ટલીક વખત રાજકીય �વાથ� માટ� ક�ટલાક િવક�ત 
માનસ ધરાવતાં લોકો અફવા ઉડાવવા લાગે છ�. 
તેલંગણામાં આવી જ અફવાઓ 'િસંગારેણી 
કોઇલરીઝ ક�પની િલિમટ�ડ' અને જુદી-જુદી કોલ 
માઇ�સ અંગે ફ�લાવવામાં આવી રહી છ�. 
SCCLમાં 51 ટકા ભાગીદારી તેલંગણાની રા�ય 
સરકારની છ�, �યારે ભારત સરકારની ભાગીદારી 
મા� 49 ટકા છ�. SCCLના ખાનગીકરણ સાથે 
�ડાયેલો કોઇપણ િનણ�ય ક��� સરકાર પોતાના 
�તર પર કરી જ શકતી નથી. SCCLના 
ખાનગીકરણનો કોઇપણ ��તાવ ક��� સરકાર 
પાસે િવચારાધીન નથી અને ક��� સરકાર આવો 
કોઇ ઇરાદો પણ ધરાવતી નથી.”

� �ડ��ડગુલના ગાંધી�ામમાં �ધાનમં�ીએ ક�ું - 

“મહા�મા ગાંધી વત�માન
યુગમાં વધારે �ાસંિગક”

�ધાનમં�ી નરે�� મોદી 12 નવે�બરે તિમલનાડ�ના �ડ��ડગુલમાં ગાંધી�ામ 
�ામીણ સં�થાના 36મા િદ�ાંત સમારોહમાં હાજર ર�ાં હતાં. આ િદ�ાંત 
સમારોહમાં 2018-19 અને 2019-20ની બ�ચના 2300થી વધારે 
િવ�ાથ�ઓએ �ડ�ી મેળવી હતી. �ધાનમં�ી મોદીએ િવજેતાઓને �વણ� 
પદક અને માનદ પુર�કાર આ�યાં હતા.

અહ� �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ ક�ું હતું ક� ગાંધી�ામ આવવું તેમના માટ� 
એક ખૂબ જ �ેરણાદાયક અનુભવ ર�ો છ�. તેમણે યાદ કયુ� ક� આ સં�થાનું 
ઉ�ાટન મહા�મા ગાંધીએ કયુ� હતું. હું આ સં�થામાં મહા�મા ગાંધીના આદશ� 
અને �ામીણ િવકાસના િવચારોની ભાવના �ઇ ર�ો છ��. મહા�મા ગાંધીના 
આદશ� આજના િદન અને યુગમાં અ�યંત �ાસંિગક બની ગયા છ�, ભલે તે 
સંઘષ�ને સમા�ત કરવાની વાત હોય ક� જળવાયુ સંકટનો સામનો કરવાની વાત, 
તેમના િવચારોમાં આવા અનેક પડકારો અને �વલંત મુ�ાઓનો જવાબ 
હાજર છ� જેનો સામનો આજે સમ� દુિનયા કરી રહી છ�. તેમણે જણા�યું ક� 
મહા�મા ગાંધીને સૌથી ઉ�મ ��ાંજલી તે છ� ક� તેમના �દયની વધારે ન�ક 
જે િવચાર છ� તેની ઉપર કામગીરી કરવામાં આવે. �ધાનમં�ીએ 'ખાદી ફોર 
નેશન, ખાદી ફોર ફ�શન'નું ઉદાહરણ આ�યું જેણે લાંબા સમય પછી તે 
ઉપેિ�ત અને ભૂલાવી દેવામાં આવેલા કપડાને પુનિજ�િવત કરી દીધા. તેમણે 
જણા�યું ક� પાછલા 8 વષ�માં ખાદી �ે�ના વેચાણમાં 300%થી વધારે �િ� 
�વા મળી છ�. તેમણે જણા�યું ક�,”ખાદી અને �ામો�ોગ આયોગે પાછલા 
વષ� �.1 લાખ કરોડથી વધારેનો િવ�મજનક �યવસાય કય� છ�. તિમલનાડ� 
�વદેશી આંદોલનનું એક મુ�ય ક��� હતું. તે ફરી એક વાર આ�મિનભ�ર 
ભારતમાં એક મહ�વપૂણ� ભૂિમકા અદા કરશે.”
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રા�� કણા�ટક રોકાણકાર સંમેલન

વૈિ�ક સંકટના સમયગાળામાં પણ ભારત છ�
િવ�ની આશાઓનું ઊ�વળ ક��� 

�યારે કોિવડ વૈિ�ક મહામારીની અસર અને યુ�ની 
પ�ર��થિતનો સમ� દુિનયા સામનો કરી રહી છ�. દરેક 
િદશાઓમાં અિનિ�તતાનો માહોલ છ�. ભારતમાં પણ 
તેના કારણે સ��યેલી ��થિતઓનો િવપ�રત �ભાવ 
પ�ો છ�. તેમ છતાં પણ આજે સમ� િવ� ભારત 
તરફ ખૂબ જ આશાભરી નજરોથી �ઇ ર�ું છ�. આ 
બ�રમાં ઉતાર-ચઢાવનો તબ�ો છ�, પરંતુ 130 કરોડ 
ભારતીયોની આકાં�ાઓ આપણા ઘરેલુ બ�રની 
મજબૂતીની ગેર�ટી આપી રહી છ� તો તેની પાછળ 
રહેલા છ� પાછલા 8 વષ�માં સુધારાઓ �ારા મુકવામાં 
આવેલા મજબૂત પાયો. ભારતના આ જ �યાસોનો 
ઉ�લેખ �ધાનમં�ી નરે�� મોદીના 2 નવે�બરના રોજ 
આયોિજત કણા�ટક રોકાણકાર િશખર સંમેલનના 
ઉ�ાટન સ�ને સંબોિધત કરતાં કય� હતો. આ જ 
�યાસોના મા�યમથી રોકાણકારો માટ� રેડ ટ�પના બદલે 
ભારતે રેડ કાપ�ટનું વાતાવરણ પેદા કયુ� છ�...

રત આજે જે �ચાઇ ઉપર છ�, �યાંથી હવે ભાતેને સતત આગળ જ વધવાનું છ�. પાછલા 
વષ� ભારતે આશરે 84 િબિલયન ડૉલરનું િવ�મી ��ય� 
િવદેશી રોકાણ મેળ�યું હતું. તે પણ �યારે �યારે િવ� યુ� 
અને મહામારીના બેવડા સંકટના તબ�ામાંથી પસાર 
થઇ રહી હતી. વૈિ�ક સંકટના આ તબ�ામાં પણ 
િવ�ભરના િવશેષ� ભારતને આશાઓનું ઊ�વળ 
ક��� માની ર�ાં છ�. તેની પાછળ છ� �ધાનમં�ી નરે�� 
મોદીનું તે િવઝન, જેની ઉપર આગળ વધીને પોિલસી 
�ાઇિસસના તબ�ામાંથી બહાર નીકળીને ભારત 
િવ�માં રોકાણ માટ� સૌથી વધારે પસંદ કરવામાં આવતાં 
દેશોમાં સામેલ થયુ છ�. ભારતમાં પ�રવત�નની આ 
�િ�યાનો ઉ�લેખ કરતાં �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 
ક�ું,”નવા ભારતના િનમા�ણ સાહિસક સુધારા, વધુ 
સારી માળખાકીય સુિવધાઓ અને �ે�ઠ �િતભાઓના 
મા�યમથી જ સંભવ છ�. આજે સરકારના દરેક �ે�માં 
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સુધારો કરવામાં આવી ર�ો છ�. આિથ�ક �ે�માં GST અને 
ઇનસો�વ�સી બે�કર�સી કોડ જેવા સુધારા કરવામાં આ�યાં છ�. 
બે��ક�ગ સે�ટર સિહત તમામ સુધારા મારફતે અથ��યવ�થાને 
મજબૂત બનાવવામાં આવી છ�. આ જ રીતે UPI જેવા 
પગલાંઓ �ારા દેશમાં �ડિજટલ �ાંિત લાવવાની તૈયાર કરવામાં 
આવી છ�. અમે 1500થી વધારે જૂના થઇ ગયેલા કાયદાઓ 
સમા�ત કયા�, આશરે 40 હ�ર િબનજ�રી અનુપાલનો ર� કયા� 
છ�. અમે તેમની �ગવાઇઓમાં પણ સુધારો કય� છ�. અમે 
કોપ�રેટ ટ��સના દરો ઘટાડવા જેવા પગલાં ભયા� છ� અને સાથે 
સાથે ફ�સલેસ એસેસમે�ટ જેવા સુધારાઓ થકી પારદિશ�તા 
પણ વધારી છ�. ભારતમાં FDI માટ� નવા સે�ટરોના દરવા� 
ખોલવામાં આ�યાં છ�. ભારતમાં �ોન, િજયો-�પેિશયલ સે�ટર, 
�પેસ સે�ટર અને એટલે સુધી ક� �ડફ��સ સે�ટરમાં રોકાણને 
પણ અભૂતપૂવ� �ો�સાહન આપવામાં આવી ર�ું છ�.”

�ધાનમં�ી મોદીએ જણા�યું હતું ક�, “આજે �યારે િવ� 
ઇ�ડ��ી 4.0ની તરફ આગળ વધી રહી છ�, તો આ ઔ�ોિગક 
�ાંિતમાં ભારતીય યુવાનોની ભૂિમકા અને ભારતીય યુવાનોનું 
ટ�લે�ટ �ઇને િવ�ને આ�ય� થાય છ�, નવાઇ લાગે છ�, િવ� 
અચંિબત છ�. ભારતના યુવાનો પાછલા વષ�માં પોતાના �યાં 
100થી વધારે યુિનકોન� બનાવી ચૂ�યાં છ�. ભારતમાં 8 વષ�માં 
80 હ�રથી વધારે �ટાટ�અપ બ�યાં છ�. આજે ભારતનું દરેક 

સે�ટર યુવાશ��તની તાકાતથી આગળ વધી ર�ું છ�. પાછલા 
વષ� ભારતે િવ�મી િનકાસ કય� હતો. કોિવડ પછી જે પ�ર��થિત 
છ� તેમાં આ ઉપલ�ધી ખૂબ જ મહ�વપૂણ� બની �ય છ�.”

નવા ભારતની યા�ામાં કણા�ટકના મહ�વપૂણ� યોગદાનનો 
ઉ�લેખ કરતાં �ધાનમં�ી મોદીએ ક�ું હતું ક�, “ઇઝ ઓફ ડ��ગ 
િબઝનેસમાં કણા�ટક સતત ટોપ રે��ક�ગમાં પોતાનું �થાન 
�ળવી રા�યું છ�. આ જ કારણ છ� ક� FDIની ���ટએ કણા�ટકનું 
નામ ટોચના રા�યોની સૂચીમાં સામેલ થયું છ�. ભારતના 
100થી વધારે યુિનકોન�માં 40થી વધારે કણા�ટકમાં જ છ�. 
કણા�ટકની ગણતરી આજે િવ�ના સૌથી મોટા ટ��નોલો� 
�લ�ટર તરીક� કરવામાં આવી રહી છ�. અહ� કણા�ટકમાં 
ઉ�ોગથી લઇને ઇ�ફોમ�શન ટ��નોલો� સુધી, �ફનટ�કથી લઇને 
બાયોટ�ક સુધી, �ટાટ�અપથી લઇને અ�ય ઉ�� સુધી, દરેક 
�ે�માં િવકાસની નવી ગાથાઓ લખવામાં આવી રહી છ�. 
િવકાસના ક�ટલાક આંકડા તો એવા છ� ક� કણા�ટક મા� ભારતના 
બી� રા�યોને જ નહ� પરંતુ ક�ટલાક દેશોને પણ પડકારી ર�ું 
છ�. આજે ભારત નેશનલ સેમી ક�ડ�ટર િમશનની સાથે 
મે�યુફ��ચ�રંગના નવા ચરણમાં �વેશ કરી ચૂ�યું છ�. તેમાં 
કણા�ટકની ભૂિમકા મહ�વપૂણ� છ�. િચપ �ડઝાઇન અને 
મે�યુફ��ચ�રંગને અહ�ની ટ�ક ઇકો િસ�ટમ નવી �ચાઇ પર લઇ 
જશે.”

રા�� કણા�ટક રોકાણકાર સંમેલન
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વીર-વીરાંગનાઓના તપ, �યાગ
અને દેશભ��તનુ ં�િતિબંબ

રા�� માનગઢ ધામ 

માનગઢ ધામ 

�યારે ભારતમાં િવદેશી હક�મત િવરુ� અવાજ બુલંદ થઇ ર�ો હતો �યારે 
ગોિવ�દ ગુ� ભીલ આિદવાસીઓની અંદર િશ�ાની ભાવના ��ત કરી ર�ાં 
હતાં અને તેમની અંદર દેશભ��તની ઉ�� ભરી ર�ાં હતાં. માનગઢ ધામ 
ગોિવંદ ગુરુ અને મા�ભૂિમ માટ� �ાણ �યોછાવર કરનારા સ�કડો 
આિદવાસીઓના બિલદાનનું �તીક છ�. �વતં�તા સં�ામના ગુમનામ 
આિદવાસી નાયકો અને શહીદોને ��ાંજલી આપવા માટ� �ધાનમં�ી નરે�� 
મોદી 1 નવે�બર 2022ના રોજ રાજ�થાનમાં માનગઢ પહાડી ઉપર આયોિજત 
સાવ�જિનક કાય��મ 'માનગઢ ધામની ગૌરવ ગાથા'માં �ડાયા હતા.

રતનું અતીત, ભારતનો ઇિતહાસ, ભારતનો વત�માન અને ભાભારતનું ભિવ�ય આિદવાસી સમાજ વગર પૂણ� થઇ શક� તેમ નથી. 
આપણી આઝાદીની લડાઇનું પણ દરેક ચરણ, ઇિતહાસના પાને-પાના 
આિદવાસી વીરતાથી ભરપૂર છ�. 1857ની �ાંિત પહેલા િવદેશી હક�મતની િવરુ� 
આિદવાસી સમાજે સં�ામનુ �યુગલ ��યું હતું. વષ� 1780માં સંથાલમાં િતલકા 
માંઝીના ને��વમાં 'દાિમન સ�યા�હ' લડવામાં આ�યો હતો. ગુલામીના 
�ારંિભક સમયગાળાથી લઇને 20મી સદી સુધી, એવો કોઇ સમયગાળો નથી ક� 
�યારે આિદવાસી સમાજે �વાધીનતા સં�ામની મશાલ ઉપાડી ન હોય. 
�ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ રાજ�થાનના બાંસવાડામાં માનગઢ પહાડી �ે�માં 
સાવ�જિનક કાય��મ 'માનગઢ ધામની ગૌરવ ગાથા'માં ભાગ લીધો અને 
�વતં�તા સં�ામના ગુમનામ જન�તીય નાયકો અને શહીદોને તેમના બિલદાન 
માટ� નમન કયુ�. �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ ક�ું હતું ક�, “આપણે આિદવાસી 
સમાજના બિલદાનોના ઋણી છીએ. આપણે તેમના યોગદાનોના ઋણી છીએ. 
આ સમાજે �ક�િતથી લઇને પયા�વરણ સુધી, સં�ક�િતથી લઇને પરંપરાઓ સુધી, 
ભારતના ચ�ર�ને સાચ�યું છ� અને તેને વળગી ર�ાં છ�. આજે સમય છ� ક� દેશ આ 
ઋણ અને યોગદાન માટ� આિદવાસી સમાજની સેવા કરી તેમનો ધ�યવાદ કરે.” 
આઝાદીના અ�ત મહો�સવના ભાગ�પે સરકારે �વતં�તા સં�ામના ગુમનામ 
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જન�તીય નાયકોને યાદ કરવાના અનેક પગલાં ભયા� છ�. 
માનગઢમાં કાય��મ દરિમયાન ભીલ �વતં�તા સેનાની ગોિવંદ 
ગુરુને નમન કરતાં �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ ક�ું હતું ક�, “ગોિવંદ 
ગુરુ જેવા મહાન �વતં�તા સેનાની ભારતની પરંપરાઓ, 
ભારતના આદશ�ના �િતિનિધ હતા. તે કોઇ રજવાડાના રા� 
નહોતા પરંતુ તેમ છતાં તે લાખો આિદવાસીઓના નાયક હતા. 
પોતાના �વનમાં તેમણે પ�રવાર ગુમાવી દીધો પરંતુ ધૈય� �યારેય 

ગુમા�યું નહોતું. તેમણે દરેક આિદવાસીને, દરેક કમ�ર, ગરીબ 
અને ભારતવાસીને પોતાનો પ�રવાર બના�યો.” માનગઢ પહાડ 
ભીલ સમુદાય અને રાજ�થાન, ગુજરાત અને મ�ય�દેશની અ�ય 
જન�િતઓ માટ� િવશેષ મહ�વ ધરાવે છ�. �વતં�તા સં�ામ 
દરિમયાન અહ� ભીલ અને અ�ય જન�િતઓએ અં�ે� સાથે 
લાંબા સમય સુધી સંઘષ� કય� હતો.

રા�� માનગઢ ધામ 

ભારતની પરંપરા અને આદશ�ના �િતિનિધ હતાં ગોિવંદ ગુરુ 

ગોિવંદ ગુરુ ગામે-ગામ િશ�ણ માટ� પાઠશાળાનું િનમા�ણ કરવા, બાળકોમાં સં�ક�િતની 
સમજ �ો�સાિહત કરવા, વડીલોને સનાતન ધમ�ના અનુસરણની �ેરણા આપવા, મા� 
�વદેશી વ�તુઓનો ઉપયોગ, દા� અને માંસનું સેવન બંધ કરવા ઉપર ભાર મુકતા હતા. તે 
એક સમાજ સુધારક, આ�યા��મક ગુરુ, એક સંત અને એક લોકનેતા હતા. ગોિવંદ ગુરુએ 
ભીલોમાં સામાિજક સુધારાઓની ધૂણી તો ધખાવી જ હતી તેની સાથે સાથે તેમની અંદર 
�વરાજનો નવસંચાર પણ કય� હતો. તે દરિમયાન, અં�ે�ને તે ખબર પડી ક� ગોિવંદ ગુરુ 
મોટી સં�યામાં પોતાના અનુયાયીઓની સાથે એક સભામાં એકિ�ત થવાના છ� અને આ 
સભામાં ભીલ િ��ટશ અિધકારીઓની િવરુ� આંદોલન પણ કરી શક� છ�. તે તારીખ હતી 17 
નવે�બર અને વષ� હતું 1913 �યારે ગોિવંદ ગુરુના ને��વમાં 1.5 લાખથી વધારે ભીલોએ 
માનગઢ પહાડ ઉપર રેલી કરી. આ સભા ઉપર અં�ે�એ ગોળીઓનો વરસાદ વરસા�યો 
હતો, જેને માનગઢ નરસંહાર તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. આશરે બે કલાક સુધી થયેલા 
ગોળીબારમાં 1500થી વધારે ભીલ આિદવાસીઓ શહીદ થઇ ગયા અને તેમના લોહીથી આ 
પહાડનો રંગ લાલ થઇ ગયો. ગોિવંદ ગુરુની ધરપકડ કરવામાં આવી. તેમને ફાંસીની સ� 
થઇ જેને બાદમાં આ�વન કારાવાસમાં બદલવામાં આવી હતી. જેલમાંથી મુ�ત થયા પછી 
ગોિવંદ ગુરુએ પોતાનું બાકીનું �વન લોકોની સેવામાં િવતા�યું હતું. તેમણે ગીતોના 
મા�યમથી ભીલોને ��ત કયા�. �યારે સમ� ભારત અં�ે� િવરુ� છ�ડવામાં આવેલી 
લડાઇમાં પોત-પોતાની રીતે યોગદાન આપી ર�ું હતું �યારે તે સમયે ગોિવંદ ગુરુ અ�ાન 
અને અિશ�ાની �ળમાં ફસાયેલા આિદવાસીઓને ��ત કરવા માટ� તેમની અંદર 
ભ��તની િચનગારી �ગટાવી ર�ાં હતાં.

આિદવાસી સમાજની સેવા
માટ� �પ�ટ નીિતઓ સાથે
દેશ કરી ર�ો છ� કામ 

�ધાનમં�ી મોદીએ આ કાય��મમાં 
ભાગ લીધા પછી �ંબુઘોડા ગયા 
�યાં ગોિવંદ ગુરુના નામ પર 
બનેલા િવ�િવ�ાલયના ભ�ય 
�શાસિનક પ�રસરનું લોકાપ�ણ 
કયુ�.

15 નવે�બરે ભગવાન િબરસા 
મુંડાની જયંિત પર દેશભરમાં 
' જન�તીય ગૌરવ િદવસ' 
મનાવવામાં આ�યો. આ િદવસ 
�વતં�તા સં�ામમાં 
આિદવાસીઓના ઇિતહાસ અંગે 
જનતાને િશિ�ત કરવાનો એક 
�યાસ છ�.

આિદવાસી સમાજના અતીત અને 
ઇિતહાસને જન-જન સુધી 
પહ�ચાડવા માટ� આજે દેશભરમાં 
આિદવાસી �વતં�તા 
સેનાનીઓને સમિપ�ત િવશેષ 
સં�ાહલય બનાવવામાં આવી 
ર�ાં છ�.

'વનબંધુ ક�યાણ યોજના' �ારા 
આજે જન�િત વસતીને પાણી, 
વીજળી, િશ�ણ, �વા��ય અને 
રોજગારીના અવસરો સાથે 
�ડવામાં આવી ર�ાં છ�.

આિદવાસી �ે� �ડિજટલ ઇ��ડયા 
સાથે પણ �ડાઇ ર�ું છ�. 
પારંપા�રક કૌશ�યની સાથે-સાથે 
આિદવાસી યુવાનોને આધુિનક 
િશ�ણના પણ અવસરો મળી રહે 
તે માટ� તેમના માટ� 'એકલ�ય 
આવાસીય િવ�ાલય'  પણ 
ખોલવામાં આવી ર�ાં છ�.
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'�ાંિતકારી' નાયક

अमृि◌ महो्सव रा��

િ��ટશ સ�ા સામે પડકાર ફ�કનારા 

દેશને આઝાદી ચાંદીની થાળીમાં સ�વીને મળી નહોતી પરંતુ તેના માટ� �વતં�તા 
સેનાનીઓએ અનેક �કારના બિલદાન આપવા પ�ાં હતાં. તેમાં એવી �ય��તઓનો 

પણ સમાવેશ થાય છ� જે '�ાંિત'ના મા�યમથી અં�ે� શાસનને પડકારી ર�ાં હતાં. આ 
સંઘષ�માં આઝાદીના પરવાનાઓએ જબરજ�ત રીતે આિથ�ક, શારી�રક, માનિસક અને 

પા�રવા�રક મુ�ક�લીઓનો સામનો કરવો પ�ો પરંતુ તેમણે પોતાના ઉ�ેશ પૂણ� કરવામાં 
જરા સરખો હરફ પણ ઉ�ાય� નહોતો. આ સેનાનીઓનો ઉ�ેશ સં�થાનવાદી શાસનને 
ઉખાડી ફ�કવું અને ભારતના �વતં�તા સં�ામને ગિત �દાન કરવાનો હતો. રા���ેમ, 
�યાગ અને બિલદાનની ભાવનાઓથી ઓત�ોત આ �ાંિતકારીઓએ ધૈય� અને સાહસ 
સાથે અં�ે� સરકારની કઠોર નીિતઓ તથા દમનનો સામનો કય�. 'આઝાદી કા અ�ત 

મહો�સવ' �ૃંખલાની આ �ેણીમાં કહાની નાના પા�ટલ, જતી��નાથ મુખર�, 
અમરનાથ િવ�ાલંકાર અને અનંત િસંહની છ� જેમણે '�ાંિતકારી' રીતે લડી 

�વાધીનતાની લડાઇ...
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( IN LAKH HECTARES )આંકડા લાખ હે�ટરમાં

રા��  અ�ત મહો�સવ

અનંત િસંહઃ જેમણે
�ાંિતકારીઓ માટ� બના�યાં

બો�બ અને કારતૂસ
જ�મઃ 1 �ડસે�બર 1903, અવસાન 25 ��યુઆરી 1979

�ાંિતકારી �વતં�તા સેનાની અનંત િસંહનો જ�મ 1 �ડસે�બર 1903ના રોજ 
ચટગાંવમાં થયો હતો. તેમનો પ�રવાર મૂળ આ�ા (ઉ�ર�દેશ)નો િનવાસી 
હતો અને બંગાળમાં જઇને વ�યાં હતાં. તે �ક�લમાં હતાં �યારે તેમનો પ�રચય 
મા�ટર દા સૂય�સેન સાથે થયો અને તે પોતાનો અ�યાસ છોડીને ભારતના 
�વતં�તા સં�ામમાં �ડાઇ ગયા. 1921માં તે અસહયોગ આંદોલનમાં પણ 
�ડાયા હતા અને પોતાના સહઅ�યાયીઓને પણ આ આંદોલનમાં 
�ડાવવા માટ� અપીલ કરી હતી. �ક�, �યારે 1922માં આ આંદોલન પાછ�� 
ખ�ચવામાં આ�યું તો તે સંપૂણ� રીતે �ાંિતકારી ગિતિવધીઓમાં �ડાઇ ગયા 
અને જ�દી જ સૂય�સેનના ન�કના સહયોગીઓમાંથી એક બની ગયા. દેશને 
આઝાદ કરાવવા માટ� તે �ાંિતકારી ગિતિવધીઓમાં �ડાતાં ર�ાં અને જેલ 
પણ ગયા હતા. દેશને અં�ે�થી મુ�ત કરાવવાનું ઝનૂન તેમને તેવું ચ�ું હતું 
ક� તે �ાંિતનું કામ કરનારા લોકો માટ� બો�બ અને કારતૂસ બનાવવા લા�યાં 
હતાં. તે બો�બ અને કારતૂસ બનાવવામાં િવશેષ રીતે િનપૂણ માનવામાં 
આવતાં હતાં. એવું માનવામાં આવે છ� ક� અનંતિસંહના સંગઠના�મક 
કૌશ�યએ ચટગાંવ શ��ાગારમાં છાપેમારી કરવામાં �ાંિતકારીઓની ખૂબ જ 
સહાયતા કરી હતી. ચટગાંવ ��થત અં�ે�ના શ��ાગારને સફળતાપૂવ�ક 
લૂંટવામાં અનંતિસંહનું મહ�વપૂણ� યોગદાન ર�ું હતું. એવું કહેવામાં આવે છ� 
ક� આ યોજના માટ� હિથયાર પણ તેમણે જ મેળ�યાં હતાં. ચટગાંવ ઘટના બાદ 
અનંત િસંહે �ાંસના કબ�ના િવ�તાર ચંદન નગરમાં શરણ લીધી હતી. �ક�, 
�યારે તેમણે પોતાના સાથીઓ ઉપર ચાલી રહેલા ક�સ અને તેમની ઉપર 
આચરવામાં આવી રહેલા યાતનાની �ણકારી મળી તો તેઓ તે સહન કરી 
શ�યા નહી. એવામાં તેમણે કોલકાતામાં પોલીસ કિમશનર સમ� 
આ�મસમપ�ણ કરી દીધું. જેલની અંદર રહીને તેમણે ડાયનામાઇટ િવ�ફોટથી 
જેલને ઉડાવી રહેવાની યોજના  ઘડી. આ માટ� તે જેલની િદવાલ ઉપર બો�બ 
લગાવવા માટ� પકડવામાં આ�યાં. �યારબાદ અનંતિસંહ અને અ�ય નવ 
ક�દીઓને આંદામાન �ીપની સે�યુલર જેલમાં મોકલી દેવામાં આ�યાં. �યાં 
જેલની અંદર અનંતિસંહે ભૂખ હડતાલ શ� કરી દીધી. બાદમાં રવી��નાથ 
ઠાકોર અને અ�યના હ�ત�ેપ બાદ તેમને સે�યુલર જેલથી પાછા ભારતની 
મુ�યભૂિમ સાથે �ડાયેલી બી� જેલમાં મોકલી દેવામાં આ�યાં. આઝાદીના 
એક વષ� પહેલા 1946માં અનંતિસંહને જેલમાંથી છોડી દેવામાં આ�યાં. 
�યારબાદ, અનંતિસંહે એક �ાંિતકારી તરીક� પોતાના અનુભવો લોકોની સાથે 
શેર કરવા માટ� અનેક પુ�તકો પણ લ�યાં. તેમના મુ�ય પુ�તકોમાં ચટગાંવ 
યુવા િવ�ોહ, અ��નગભ� ચટગાંવ, મા�ટરદા અને �વ�ન અને સાધના છ�. 
અનંતિસંહનું 25 ��યુઆરી 1979ના રોજ િનધન થયું હતું.

ભારતના ક�લ િસંચાઇ

�ે�માં �િ� 

૧૯૫૧થી ક�લ િસંિચત �ે�માં �ણ ગણી �િ�.

સુ�મ િસંચાઇના મા�યમથી જળ ઉપયોગ સંબંધી દ�તા 
ઉપર �યાન.

2015માં �ધાનમં�ી ક�િષ િસંચાઇ યોજના

(PMKSY)નો શુભારંભ.

રા��પિત મહા�મા ગાંધી કહેતા હતા ક�, “ભારત 
ગામડાઓને દેશ છ� અને ક�િષ ભારતની આ�મા છ�.” 
ભારત જેવા ક�િષ �ધાન દેશમાં ક�િષ, �ામ �વન 
પ�રવત�નનું એક મોટ�� સાધન બની શક� છ�. આ જ કારણ 
છ� ક� ખેડ�તોની આવકમાં વધારો, ખેતીના ખચ�માં 
ઘટાડો, બીજથી બ�ર સુધી ખેડ�તોને આધુિનક 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવી વગેરે જેવી બાબતો વત�માન 
સરકારની �ાથિમકતાઓમાં સામેલ થયેલી છ�. આપણે 
બીજથી બ�ર સુધી આવી જ અનેક નવી �યવ�થાઓ 
તૈયાર કરી અને જૂની �યવ�થાઓમાં સુધારો કય�. 
ભારતમાં ક�લ િસંચાઇ �ે�માં પણ �િ� થઇ જેનાથી 
ખેડ�તોને ખૂબ જ મદદ મળી રહી છ�. 1951ની 
સરખામણીમાં �યારે ક�લ િસંિચત �ે�માં �ણ ગણો 
વધારો થયો છ� �યાં સુ�મ િસંચાઇના મા�યમથી જળ 
ઉપયોગ સંબંધી કાય��મતા ઉપર પણ �યાન આપવામાં 
આ�યું છ�. 2015માં �ધાનમં�ી ક�િષ િસંચાઇ યોજના 
(PMKSY)નો શુભારંભ કરવામાં આ�યો. સરકાર Per 
Drop More Crop ઉપર ખૂબ જ  ભાર આપી રહી છ� 
જે સમયની માંગ પણ છ�.

��ોતઃ પીઆઈબી
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રા��  અ�ત મહો�સવ

નાના પા�ટલે િ��ટશ સ�ાને પડકાર
ફ�કીને ચલાવી સમાનાંતર સરકાર 

જ�મઃ 3 ઑગ�ટ 1900, ��યુઃ 6 �ડસે�બર 1976

લોકોમાં '�ાંિત િસંહ'ના નામથી ઓળખવામાં આવતાં નાના 
પા�ટલનો જ�મ 3 ઑગ�ટ, 1900ના રોજ મહારા��ના સાંગલીમાં 
થયો હતો. તે િહંદુ�તાન �રપ��લકન એસોિસએશનના સં�થાપક 
સ�યોમાંથી એક હતાં. પા�ટલે સામાિજક કાય�ની શ�આત 1919માં 
�ાથ�ના સમાજની સાથે મળીને કરી હતી. વંિચત વગ�ના િવકાસ 
માટ� �ાથ�ના સમાજ અને સ�યશોધક સમાજની સાથે તેમણે 10 વષ� 
સુધી કામગીરી કરી. તે �િત �યવ�થાની પણ િવરુ� હતા અને 
�વનભર ગરીબ અને ખેડ�તોના અિધકારો માટ� લડતાં ર�ાં. તે એક 
�વ�થ સમાજના િનમા�ણ માટ� હંમેશા �યાસરત ર�ાં હતાં. નાના 
પા�ટલે મહા�મા ગાંધીના િવચારોના �ભાવમાં આવીને પોતાની 
સરકારી નોકરી છોડી દીધી હતી અને રા��ીય આંદોલનમાં �ડાઇ 
ગયા હતા. પા�ટલને િ��ટશ રા�ય સામે �વાધીનતા સં�ામ સંઘષ� 
દરિમયાન અનેક વખત ક�દ કરવામાં આ�યાં હતાં. 1942માં ભારત 
છોડો આંદોલન દરિમયાન તે 44 મિહના સુધી ભૂગભ�માં ર�ાં. 
નાના પા�ટલ ભારત છોડો આંદોલન દરિમયાન મહારા��ના 
સાંગલી િજ�લામાં રચવામાં આવેલી '�ાંિતકારી પ�ી સરકાર'ના 
સં�થાપક હતા. આ સંગઠને િ��ટશ સ�ાને જબરજ�ત પડકાર ફ��યો 
હતો અને સમાનાંતર સરકારની �થાપના કરી હતી. તેમણે પોતાના 
સમાનાંતર સરકાર હેઠળ ગામડ� ગામડ� સિમિતઓની રચના કરી 
હતી. આ દરિમયાન લોકોએ ગામડાઓમાં મળતાં તમામ િવદેશી 
કપડાં સળગાવી નાં�યાં હતાં. આ સિમિતઓ િનઃ�વાથ� અને 

સમાનાંતર સરકારના િસ�ાંતોનું પાલન કરીને �વતં� રીતે પોતાનું 
કામ કરતી હતી. �વતં�તા સં�ામ દરિમયાન પ�ી સરકાર 
આંદોલનના કાય�કતા�ઓએ િ��ટશ સરકારના નાકમાં દમ કરવા અને 
તેમને હાંકી કાઢવા માટ� અનેક રીતો શોધી કાઢી હતી. �યારેક તેઓ 
પો�ટ હાઉસ સળગાવી દેતા તો �યારેક તેઓ રેલવેના પાટાઓ તોડી 
નાંખતા હતા. અનેક વખત તો આ લોકોએ ટ�િલફોનની લાઇનોને 
પણ ઉખાડી નાંખી હતી. પા�ટલને આ સંઘષ�માં પોતાના પ�રવાર 
અને અ�ય સહયોગીઓનો ભરપૂર સાથ મ�યો હતો. નાના 
પા�ટલની ગિતિવધીઓથી અં�ેજ સરકાર હેરાન પરેશાન થઇ ગઇ 
હતી. એવું માનવામાં આવે છ� ક� આ જ કારણે તેમણે પા�ટલને 
પકડાવવામાં મદદ કરનારા �ય��તને ઇનામ આપવાની �હેરાત કરી 
હતી. �ક�, અં�ેજ પોતાના આ �યાસમાં સફળ થઇ શ�યાં નહોતા 
અને નાના પા�ટલ ભૂગભ�માં રહીને કામ કરતાં ર�ાં. કહેવામાં આવે 
છ� ક� મહારા��ના સં�યાબંધ યુવાનો પા�ટલની 'સમાનાંતર સરકાર' 
આંદોલન માટ� કામ કરવા લા�યાં હતાં. લોકોએ �વદેશી ઉ�પાદનોના 
મહ�વ િવશે સમ�વવા માટ� ગામે-ગામ મુલાકાત લીધી હતી. સાથે 
જ તેમણે લોકોને િ��ટશ શાસનની સ�ા ઉખાડી ફ�કવા માટ� પણ 
�ે�રત કયા� હતા. ભારતની આઝાદી પછી પણ તે રા�� સેવા માટ� 
હંમેશા સ�ીય બની ર�ાં. પા�ટલે મહારા�� રા�યના િનમા�ણ માટ� 
આચાય� અ�ે સાથે મળીને લડાઇ પણ લડી. 6 �ડસે�બર 1976ના 
રોજ તેમનું િનધન થયું હતું.

અમરનાથ િવ�ાલંકારઃ
જેમણે ભગતિસંહને ભણા�યો
હતો દેશભ��તનો પાઠ 

જ�મઃ 8 �ડસે�બર 1901, િનધનઃ 21 સ�ટ��બર 1985 

સામાિજક કાય�કતા� અને �વતં�તા સેનાની અમરનાથ 
િવ�ાલંકારનો જ�મ 8  �ડસે�બર 1 9 0 1 ના રોજ 
અિવભાિજત પં�બમાં થયો હતો. તેમણે ન મા� 
ભારતીય �વતં�તા સં�ામ સેનાની તરીક� અં�ે�થી દેશને 
આઝાદી અપાવવામાં મહ�વપૂણ� ભૂિમકા િનભાવી હતી 
પરંતુ પ�કાર, સામાિજક કાય�કતા�, ખેડ�ત િહતે�છ� અને 
સાંસદ તરીક� પણ સામાિજક ઉ�થાનમાં મહ�વપૂણ� 
યોગદાન આ�યું હતું. િવ�ાલંકારનું િશ�ણ આય� સમાજ 
શૈ�િણક સં�થાનમાં થયું હતું. િશ�ણ પૂણ� કયા� પછી 
િવ�ાલંકાર અસહયોગ આંદોલનમાં �ડાઇ ગયા હતા. 
�યારે લાલા લજપત રાયે 'સવ��ટ ઓફ ધ િપપ�સ 
સોસાયટી'ની �થાપના કરી તો િવ�ાલંકારની સાથે લાલ 
બહાદુર શા��ી, બલવંતરાય મહેતા અને અનેક અ�ય 
લોકો આ સંગઠનના સ�ય બની ગયા. લાલા લજપત રાયે 

�યૂ ઈ��ડયા સમાચાર 1-15 �ડસે�બર 2022



39

અમરનાથ િવ�ાલંકારને લાહોર નેશનલ કોલેજમાં ઇિતહાસ 
ભણાવવાની જવાબદારી સ�પી �યાં ભગતિસંહ અને તેમના 
સાથીઓ પણ ભણી ર�ાં હતાં. નેશનલ કોલેજ બંધ થયા પછી 
લાલા લજપત રાયે અમરનાથ િવ�ાલંકારને િહસાર મોક�યાં 
જેથી છ�વાડાના �ે�ોમાં દુકાળ �ભાિવત લોકોની સહાયતા કરી 
શકાય. આ દરિમયાન તે દુકાળમાં પી�ડતોની સેવાની સાથે સાથે 
�િમકોને સંગ�ઠત બનાવવાનું કામ પણ કરતાં ર�ાં. તેમણે 
હ�રયાણામાં મજદૂર આંદોલન ચલાવવામાં પણ મહ�વપૂણ� 
ભૂિમકા અદા કરી હતી. તેમણે ક�ટલાક સહયોગીઓની સાથે 
મળીને પં�બના ગામોમાં �કસાન િવ�ાલયો ખો�યાં હતાં. 
તેમણે અનેક �િમક સંમેલનોમાં ભારતના �િતિનિધમંડળનું 
ને��વ પણ કયુ�. એટલું જ નહ�, તેઓ પ�કાર�વના મા�યમથી 
પણ આઝાદીના આંદોલનને આગળ ધપાવવા માટ� કામ કરતાં 

હતા અને પં�બ ક�સરી સા�તાિહકની સંપાદકીય જવાબદારી 
પણ િનભાવતાં ર�ાં. ગોળમે� સંમેલનોની અસફળતા પર 
તં�ી લેખના કારણે િવ�ાલંકારને 1931માં બે વષ� માટ� જેલ 
મોકલવામાં આ�યાં હતાં. ભારત છોડો આંદોલન દરિમયાન પણ 
િવ�ાલંકારને બે વષ� જેલની સ� સંભળાવવામાં આવી હતી. 
1947માં દેશના ભાગલા વખતે તેમણે લોકોની સહાયતા માટ� 
બચાવ દળ બના�યું હતું. આઝાદી પછી પણ તેઓ રા��ની સેવા 
માટ� અિવરતપણે સિ�ય ર�ાં અને કામ કરતાં ર�ાં. �વતં�તા 
પછી તે 1957થી 1962 સુધી પં�બ સરકારમાં મં�ી ર�ાં અને 
�ણ વખત લોકસભાના સાંસદ તરીક� પણ ચૂંટાઇ આ�યાં હતાં. 
અમરનાથ િવ�ાલંકારે અનેક પુ�તકો લ�યાં હતા. મા�ભૂિમના 
મહાન સપૂત અમરનાથ િવ�ાલંકારનું 21 સ�ટ��બર 1985ના 
રોજ િનધન થયું હતું.

રા��  અ�ત મહો�સવ

વાઘને મારવા બદલ લોકિ�ય બની
ગયા હતા જતી��નાથ મુખર�

િ��ટશ શાસન િવરુ� જંગ છ�ડનારા એક બહાદુર �ાંિતકારી 
જતી��નાથ મુખર�નો જ�મ અિવભાિજત બંગાળના નાિદયા 
િજ�લામાં 7 �ડસે�બર 1879ના રોજ થયો હતો. તેમણે મા� 27 
વષ�ની �મરમાં એક વાઘને મારી નાં�યો હતો અને પોતાની 
બહાદુરીથી ગામના લોકોને બચા�યાં હતાં. આ ઘટના બાદ તે 
બાઘા જતીનના નામથી �િસ� થઇ ગયા હતા. જિતને પોતાની 
સરકારી નોકરી છોડીને આઝાદીની લડાઇનો ર�તો પસંદ કય� 
હતો. વષ� 1908માં િસિલગુડી રેલવે �ટ�શન ઉપર તેમણે �ણ 
અં�ેજ અિધકારીઓની એકલા હાથે િપટાઇ કરી હતી જે ઘટના 
બાદ િ��ટશ અિધકારીઓમાં તેમનો ડર બેસી ગયો હતો. 
કહેવામાં આવે છ� ક� બાગા જતીન કોઇપણ �ય��ત સાથે થતાં 
ખોટા �યવહારને �ઇ શકતાં નહોતા. બાળપણથી જ શરીરથી 
��ટપુ�ટ જતીનમાં સાહસની જરાય પણ ઉણપ નહોતી. આ જ 
કારણે અં�ે� પણ તેમનાથી ડરતા હતા. �ી અરિવંદોએ 
જતીનને િસ��ટ સોસાયટી બનાવવાનો િનદ�શ કય� જે િસ��ટ 
સોસાયટી યુગાંતરના નામથી ઓળખવામાં આવી. બાઘા 
જતીન િસ��ટ સોસાયટી યુગાંતરના 'કમા�ડર ઇન ચીફ' બ�યા. તે 
િ��ટશકાળમાં �ાંિતકારીઓનું એક �મુખ સંગઠન હતું. તેમણે 
અનેક યુવાનોને �ે�રત કયા�. બાઘા જિતને ક�ું હતું, 'આમરા 
મોરબો, જગત �ગબે', જેનો અથ� હતો ક� 'અમે રા��ને 
બચાવવા માટ� બિલદાન આપીશું.' આ સમયગાળા દરિમયાન 
�ાંિતકારીઓ પાસે આંદોલન માટ� ધન મેળવવાનું મુ�ય સાધન 

ધાડ પાડવાનું હતું. આ દરિમયાન કોલકાતામાં બંદૂક-કારતૂસની 
ક�પની 'રાડા', 'બિલયા ઘાટ' અને 'ગાડ�ન �રચ'ની મોટી ધાડમાં 
જતી��નાથ મુખર�નું નામ પણ સામે આ�યું હતું. વષ� 
1914માં �યારે િવ� યુ� શ� થયું તો જિતને િવદેશી સહાયતા 
માંગી અને અં�ે� િવરુ� લડાઇ શ� કરવાનો �યાસ કય�. 9 
સ�ટ��બર 1915ના રોજ તે બાલે�રની ન�ક હિથયારોની ખેપ 
લેવા જઇ ર�ાં હતા પરંતુ આ ખેપની �ણ અં�ે�ને થઇ ગઇ. 
�યારબાદ અં�ે�એ સામૂિહક હુમલો કય�. જતીન અને અનેક 
સમૂહના સ�યોએ અં�ે�નો બહાદૂરીપૂવ�ક સામનો કય� પરંતુ 
આ લડાઇમાં બાઘા જતીન ગંભીર રીતે ઘાયલ થઇ ગયા. 
અં�ે�એ તેમના તમામ હિથયારો જ�ત કરી લીધા. આ 
લડાઇમાં �ાંિતકારી િચ�િ�ય રાય શહીદ થઇ ગયા અને 
મનોરંજન સેનગુ�તા તથા િનરેન નામના �ાંિતકારીઓને 
પોલીસ પકડી પા�ાં. આગામી િદવસે જ 10 સ�ટ��બર 1915ના 
રોજ આઝાદીના આ મહાન �ાંિતકારીનું ઓ�ડશાના બાલે�ર 
િસટી હો��પટલમાં અવસાન થયું હતું. �ધાનમં�ી નરે�� 
મોદીએ �વતં�તા સેનાના બાઘા જતીનને બિલદાન િદવસની 
શતા�દી પર તેમને નમન કયુ� હતુ અને પોતાના સંદેશમાં ક�ું 
હતું ક�, “હું બાઘા જતીનના બિલદાન િદવસની શતા�દી પર 
નમન કરું છ��. મા�ભૂિમ માટ� તેમનું શૌય� અને બિલદાન હંમેશા 
યાદ રાખવામાં આવશે.”

જ�મઃ 7 �ડસે�બર 1879, િનધનઃ 10 સ�ટ��બર 1915 
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�ય��ત�વ સુ�હમ�ય ભારતી

ભારતીયતાના
અન�ય ઉપાસક 

“એલલારુ� અમરિનલઇ આઇડ�મનાનમુરઇઅઇ �િદયા ઉલાિગ�રકક� અિલકક�મ”
એટલે ક� ભારત િવ�ને દરેક બંધનમાંથી મુ��ત મેળવવાનો માગ� દશા�વશે. રા��કિવ સુ�હમ�ય ભારતીના 
આ જ શ�દો સાથે �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ 15 ઑગ�ટ 2018ના રોજ લાલ �ક�લા પરથી નવા ભારતનું 

િવઝન દેશ સમ� રજૂ કયુ� હતું. િશ�ા દાનને સવ�પરી માનનારા સુ�હમ�ય ભારતી મા� એક લેખક 
અથવા કિવ જ નહોતા, તેઓ એક �વતં�તા સેનાની અને સમાજ સુધારક પણ હતા. તેમના િવચારો અને 

લેખનમાં પોતાના સમયથી ખૂબ જ આગળના િવચાર ધરાવતા હતા. ��ા અને �ેમપૂવ�ક દેશભરના 
�વતં�તા સેનાની અને તિમલભાષી તેમને 'મહાકિવ ભારિતયાર' તરીક� ઓળખે છ�...

વા ભિવ�ય��ટા મહાકિવનો જ�મ 11 �ડસે�બર 1882ના આરોજ તિમલનાડ�ના તૂતુક�ડી િજ�લામાં એ�યપુરમ ગામમાં, 
માતા લ�મી અ�મલ અને િપતા િચ�ના�વામી ઐયરના ઘરે થયો હતો. 
તેમનું બાળપણનું નામ સુબૈ�યા હતું. િપતા તિમલ િવ�ાન હતા અને 
એ�યપુર� મહારાજના િમ� પણ હતા. આથી સુબૈ�યાને ભાષા�ેમ 
વારસામાં મ�યો હતો. તે મા� 5 વષ�ના હતા �યારે તેમની માતાનું 
િનધન થઇ ગયું હતું. કદાચ એટલે જ ભારતી તમામ મિહલાઓમાં 
પોતાની માતાના દશ�ન કરતા હતા અને �વનપય�ત મિહલાઓની 
��થિત વધારે સારી બનાવવાના કામમાં �ડાયેલા ર�ાં. મા� 7 વષ�ના 
સુબૈ�યા તિમલમાં કિવતાઓ લખવા લા�યાં હતા. 11 વષ�ની 
બાળવ�થામાં તેમની ભાષાશૈલી એવી હતી ક� ભણેલા-ગણેલા લોકો 
પણ તેમની �િતભાથી આ�ય�ચ�કત બની જતા હતા. તેઓ શાળાના 
અ�યાસમાં સાધારણ હતા પરંતુ ભાષાનું તેમના ઉપર વરદાન હતું. આ 
જ સમયે તેમના �વનમાં એક મહ�વપૂણ� ઘટના બની. તેમણે 
એ�યપુર� દરબારમાં તિમલ િવ�ાનોથી ભરેલી સભામાં 'િશ�ા' િવષય 
ઉપર વાદ-િવવાદમાં અભૂતપૂવ� િવજય મેળ�યો હતો. આ �દશ�ન પછી 
બાળક “એ�યપુરમ સુબૈ�યા”ને લોકો માં સર�વતીના એક નામ 
“ભારતી”થી ઓળખવા લા�યો.

જૂન ૧૮૯૭માં ૧૪ વષ�ય ભારતીના િવવાહ ચે�લમાં સાથે થયા. 
આગલા જ વષ� તેમના િપતાનું અચાનક અવસાન થઇ ગયું. ભારતીના 
નાજૂક ખભા ઉપર સમ� ઘરની જવાબદારી આવી પડી. તેઓ 
ચે�લમાંને િપયર મોકલી દીધી અને પોતે વારાણસી જતા ર�ાં. 
૧૮૯૮થી ૧૯૦૨ સુધી વારાણસી �વાસમાં તેઓ પોતાની ફોઇ 
ક��પ�માલ અને �વા ક��ણ િશવન સાથે ર�ાં. તેમણે �યાં ઉ�સાહપૂવ�ક 
નવી ભાષાઓ - સં�ક�ત, િહંદી અને અં�ે� શીખી. તે િહંદુ કોલેજમાં 
ભણવા લા�યાં. ૧૯૦૪માં ચે�નાઇ આવીને તેમણે દૈિનક 
સમાચારપ� '�વદેસિમ�ણ'માં સહાયક સંપાદકનું કામ સંભા�યું. 
�ડસે�બર ૧૯૦૬માં કોલકાતા ક��ેસથી પરત ફરતી વખતે ભારતની 
મુલાકાત �વામી િવવેકાનંદની િશ�યા િનવેિદતા સાથે થઇ. આ એક 
મુલાકાત પછી તે નારી સશ��તકરણના મજબૂત પ�ધારક બની ગયા.

તિમલ સાિહ�યમાં મહાકિવ ભારતની સાથે એક નવા યુગનો 
આરંભ થયો. ભારતીએ જૂના િનયમો તો�ા અને નવા માપદંડો 
��થાિપત કયા�. ૧૯૦૩માં ભારતીની પહેલી કિવતા �કાિશત થઇ. 
ભારતી પોતાના દેશભ��તના ગીતોના કારણે એક રા��ીય કિવ 
માનવામાં આવે છ�. તેમની કિવતાઓ તમામ ભારતીય ભાષાઓમાં 
અનુવાદ થઇને લોકિ�ય બની છ�. તે તિમલનાડ�ના જ નહ� પરંતુ 

ભારતના મહાનતમ કિવઓમાંથી એક છ�. તેમણે લોકોને �વતં�તા 
સં�ામમાં ભાગ લેવા માટ� �ે�રત કયા� અને �ર-શોરથી દેશની 
આઝાદીની લડાઇમાં ભાગ લીધો. તે �યાં પણ ર�ાં, જનતાના બનીને 
ર�ાં અને દરેક રાજકીય અને �ે�ીય સંકટમાં તેમણે સમાજને નવો 
માગ� દશા��યો. ભારતી પોતે અં�ે� કિવ શૈલીથી ખૂબ જ �ભાિવત 
હતા અને તેમણે અં�ે� ગ� કિવતાઓનો તિમલમાં અનુવાદ 
શૈ��લદાસન ઉપનામથી કય� હતો. તેમણે તિમલ ગ� કોમે��ી, તં�ી 
લેખ, લઘુ કથાઓ અને ઉપ�યાસના �પમાં પણ લઘુ કથાઓ અને 
ઉપ�યાસના �પમાં પણ લખી છ�. તિમલની આધુિનક કથા શૈલીઓમાં 
તેમની એક આગવી ઓળખ ઊભી થઇ હતી.

પોતાના �વનના મહ�વપૂણ� વષ� તેમણે પ�કાર�વમાં કા�ાં 
હતાં. '�વદેસિમ�ણ' પછી ૧૯૦૭માં તેમણે તિમલ સા�તાિહત 
'ઇ��ડયા' અને અં�ે� પિ�કા 'બાલ ભારત'નું સંપાદનકાય� સંભા�યું. 
તે સતત િ��ટશ સરકારની િવરુ� પોતાનો અવાજ ઉઠાવતાં ર�ાં. 
તેમના ગીત �ઘી રહેલી જનતાને જગાડવા માટ� તિમલ જનચેતનાના 
વાહક બ�યાં. 'ઇ��ડયા' તિમલનાડ�ની �થમ પિ�કા હતી, જેમાં 
રાજકીય કાટ��ન છપાતાં હતાં.

૧૯૦૮થી ૧૯૧૮ સુધી તે પુ�ચેરીમાં ર�ાં, �યાં તેમણે 
'ઇ��ડયા'નું �કાશન ચાલુ રા�યું. આ દરિમયાન તે ભારતીય �વતં�તા 
આંદોલનના નેતાઓ - અરિબંદો, લાલા લજપત રાય અને 
વી.વી.એસ. ઐયરને મ�યાં. અરિબંદોની સાથે તેમણે વેદોનું અ�યયન 
કયુ�. તેમણે �યાંથી જ તિમલ યુવા શ��તને દેશભ��તનો માગ� દશા��યો. 
ભારતીએ 'િવજયા' નામની પિ�કા પણ �કાિશત કરી. તેના વધી 
ગયેલા �ભાવના કારણે િ��ટશરો ગુ�સે ભરાયા અને ૧૯૧૦માં 
'��ડયા' અને 'િવજયા' ભારતમાં �િતબંિધત થવાના કારણે બંધ કરવી 
પડી. ૧૯૧૮માં તેમને જેલ મોકલવામાં આ�યાં, �યાં તેમણે પોતાનો 
સમય ગીત, કિવતાઓ લખવામાં િવતા�યો. ધમ� અને �ત-પાતના 
નામ પર વહ�ચાયેલા સમાજને સલાહ આપતાં ભારતી કહેતા હતા ક� 
�યાં સુધી ભારત માતાના દરેક બાળકો એકજૂથ નહ� થાય �યાં સુધી 
ભારતને આઝાદી નહ� મળ�. તે િવધવા િવવાહના સમથ�ક હતા, 
દહેજના િવરોધી હતા અને બાળિવવાહને ક�રીિત માનતા હતા. ૧૧ 
સ�ટ��બર ૧૯૨૧ના રોજ તેમનું િનધન થયું પરંતુ તે કરોડો લોકોના 
�વનના િવચારો બદલી ગયા. તેમની ૧૦૦મી પુ�યતીિતના અવસર 
ઉપર પાછલા વષ� જ �ધાનમં�ી નરે�� મોદીએ બનારસ 
િવ�િવ�ાલયમાં તેમના નામથી એક ચેરની �થાપના કરવાની �હેરાત 
કરી હતી.
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પાિ�ક
સમાચાર

નૌસેના િદવસ - 4 �ડસે�બર

નૌસેના લખી રહી છ�
આ�મિનભ�રતાની ગૌરવગાથા

ભારતીય નૌસેના �ારા દર વષ� ૪ �ડસે�બરના રોજ નૌસેના ભારતીય નૌસેના �ારા દર વષ� ૪ �ડસે�બરના રોજ નૌસેના 
િદવસ ઉજવવામાં આવે છ�. 1971માં ભારત - પા�ક�તાન િદવસ ઉજવવામાં આવે છ�. 1971માં ભારત - પા�ક�તાન 
યુ�માં 4 �ડસે�બરે જ ભારતીય નૌસેનાને પા�ક�તાની યુ�માં 4 �ડસે�બરે જ ભારતીય નૌસેનાને પા�ક�તાની 
નૌસૈનાની છાવણીઓનો નાશ કરવામાં સફળતા મળી હતી. નૌસૈનાની છાવણીઓનો નાશ કરવામાં સફળતા મળી હતી. 
દેશના �થમ િવશાખાપ�નમ �માટ� િશપયાડ�માં ગાઇડ�ડ દેશના �થમ િવશાખાપ�નમ �માટ� િશપયાડ�માં ગાઇડ�ડ 
િમસાઇલ િવ�વંસક INS મૈસૂરને અપ�ેડ કરવામાં આવી ર�ું િમસાઇલ િવ�વંસક INS મૈસૂરને અપ�ેડ કરવામાં આવી ર�ું 
છ� જેનાથી નૌસેનાની તાકાતમાં વધારો થશે. નૌસેનાનું લ�ય છ� જેનાથી નૌસેનાની તાકાતમાં વધારો થશે. નૌસેનાનું લ�ય 
2030 સુધી સંપૂણ�પણે આ�મિનભ�ર થવાનું છ�. અ�યારે આશરે 2030 સુધી સંપૂણ�પણે આ�મિનભ�ર થવાનું છ�. અ�યારે આશરે 
90% �વદેશી તકિનક અને સામ�ીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે 90% �વદેશી તકિનક અને સામ�ીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે 
છ�. નૌસેનાને આ વષ� ભારતનું �થમ �વદેશી િવમાન વાહક છ�. નૌસેનાને આ વષ� ભારતનું �થમ �વદેશી િવમાન વાહક 
યુ�જહાજ INS િવ�ાંત મ�યું અને ગુલામીની ઓળખ દૂર યુ�જહાજ INS િવ�ાંત મ�યું અને ગુલામીની ઓળખ દૂર 
કરીને નવા �વદેશી �વજ-િનશાનનું અનાવરણ કરવામાં આ�યું. કરીને નવા �વદેશી �વજ-િનશાનનું અનાવરણ કરવામાં આ�યું. 
�વજમાં બે સીમા ધરાવતું અ�ટકોણ છ� જેને િશવા� �વજમાં બે સીમા ધરાવતું અ�ટકોણ છ� જેને િશવા� 
મહારાજના િચ�માંથી લેવામાં આ�યું છ�. મહારાજના િચ�માંથી લેવામાં આ�યું છ�. 

ભારતીય નૌસેના �ારા દર વષ� ૪ �ડસે�બરના રોજ નૌસેના 
િદવસ ઉજવવામાં આવે છ�. 1971માં ભારત - પા�ક�તાન 
યુ�માં 4 �ડસે�બરે જ ભારતીય નૌસેનાને પા�ક�તાની 
નૌસૈનાની છાવણીઓનો નાશ કરવામાં સફળતા મળી હતી. 
દેશના �થમ િવશાખાપ�નમ �માટ� િશપયાડ�માં ગાઇડ�ડ 
િમસાઇલ િવ�વંસક INS મૈસૂરને અપ�ેડ કરવામાં આવી ર�ું 
છ� જેનાથી નૌસેનાની તાકાતમાં વધારો થશે. નૌસેનાનું લ�ય 
2030 સુધી સંપૂણ�પણે આ�મિનભ�ર થવાનું છ�. અ�યારે આશરે 
90% �વદેશી તકિનક અને સામ�ીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે 
છ�. નૌસેનાને આ વષ� ભારતનું �થમ �વદેશી િવમાન વાહક 
યુ�જહાજ INS િવ�ાંત મ�યું અને ગુલામીની ઓળખ દૂર 
કરીને નવા �વદેશી �વજ-િનશાનનું અનાવરણ કરવામાં આ�યું. 
�વજમાં બે સીમા ધરાવતું અ�ટકોણ છ� જેને િશવા� 
મહારાજના િચ�માંથી લેવામાં આ�યું છ�. 

મને િવ�ાસ છ�, ભારતીયતાની 
ભાવનાથી ઓત�ોત નવો �વજ, 

ભારતીય નૌસેનાના આ�મબળ અને 
આ�મસ�માનને નવી ઉ�� આપશે.

- નરે�� મોદી, �ધાનમં�ી

પાંચ વખત બદલવામાં આ�યો ભારતીય નૌસેનાનો �વજ 

આવો છ� નવો �વજ 
નવા �વજમાં ઉપરની નવા �વજમાં ઉપરની 
તરફ ડાબી તરફ ભારતીય તરફ ડાબી તરફ ભારતીય 
િતરંગો છ�. ��ઠભૂિમ સફ�દ િતરંગો છ�. ��ઠભૂિમ સફ�દ 
છ�. ઝંડામાં જમણી તરફ છ�. ઝંડામાં જમણી તરફ 
વાદળી રંગના ��ઠભૂિમ વાદળી રંગના ��ઠભૂિમ 
સાથે અ�ટકોણ બનેલો છ� સાથે અ�ટકોણ બનેલો છ� 
જેની બે સીમાઓ છ�. જેની બે સીમાઓ છ�. 
�વિણ�મ રંગની બોડ�ર �વિણ�મ રંગની બોડ�ર 
અને રા��ીય �તીક છ�. અને રા��ીય �તીક છ�. 
અ�ટકોણની અંદર લ�યું અ�ટકોણની અંદર લ�યું 
છ� 'શં નો વ�ણઃ' એટલે છ� 'શં નો વ�ણઃ' એટલે 
ક� 'જળના દેવતા વ�મ ક� 'જળના દેવતા વ�મ 
અમારા માટ� શુભ બને.'અમારા માટ� શુભ બને.'

નવા �વજમાં ઉપરની 
તરફ ડાબી તરફ ભારતીય 
િતરંગો છ�. ��ઠભૂિમ સફ�દ 
છ�. ઝંડામાં જમણી તરફ 
વાદળી રંગના ��ઠભૂિમ 
સાથે અ�ટકોણ બનેલો છ� 
જેની બે સીમાઓ છ�. 
�વિણ�મ રંગની બોડ�ર 
અને રા��ીય �તીક છ�. 
અ�ટકોણની અંદર લ�યું 
છ� 'શં નો વ�ણઃ' એટલે 
ક� 'જળના દેવતા વ�મ 
અમારા માટ� શુભ બને.'

મુ�ય સંપાદકઃ
સ�યે�� �કાશ, મુ�ય મહાિનદેશક, 
�ેસ ઇ�ફોમ�શન �યૂરો, નવી િદ�હી

�કાશક અને મુ�કઃ
મનીષ દેસાઇ, મહાિનદેશક, ક���ીય 

સંચાર �યૂરો

�મ નં - 278, ક���ીય સંચાર �યૂરો, 
સૂચના ભવન, બી� માળ, 

નવી િદ�હી - 110003થી �કાિશત
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