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કોવિડ સામેની લડાઈમાં 'મહેનત જ એક માત્ર માર્ગ, વિજય જ 
એક માત્ર વિકલ્પ’ના મૂળ મંત્ર સાથે આરળ િધી રહેલું ભારત...

સાથે મળીનેસાથે મળીન ે 
જીતીશું આાપણેજીતીશું આાપણે

રસીકરણ: 160 કરાેડને પારરસીકરણ: 160 કરાેડને પાર

न्यू इडंिया समाचार 1

2021 की सबसे बडी2021 की सबसे बडी
उम्मीद साकारउम्मीद साकार

आत्मनिर्भर रारत की अन्मट पहचाि बिी स्वदेशी ्वैक्ीि ्ब्े 
पहले एम्, नदलली के फ्रंटलाइि ्वक्कर ्मिीष कु्मार को लगी

कोविड 
िैकसमीन
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કેન્દ્રીય ચૂંટણરી પંચ દ્વારવા પવાંચ રવાજવાેનરી 
ચૂંટણરીનરી જાહેરવાત કરવવામવાં આવાવરી છે. 
વવધવાનસભવાનરી ચૂંટણરી રવાજનવા વવકવાસ 
આને સમૃધ્ધનરી સવાથે સવાથે સશક્ત 
રવાષ્ટ્રનવાે સતંભ પણ હવાેય છે. હંુ આવા તમવામ 
રવાજવાેનરી જનતવાને રવાજનરી પ્રગવત આને 
દેશનવા વવકવાસમવાં પ્રદવાન કરે તેવરી સરકવાર 
ચૂંટવવા આપરીલ કરં છંુ. કેન્દ્રીય ચૂંટણરી પંચે 
જનતવાનરી સલવામતરી મવાટે કેટલવાંક જરૂરરી 
નનણ્ણય લરીધવા છે, જેનું આમે હૃદયથરી સ્વાગત 
કરરીઆે છરીઆે. તેનું પવાલન કરવું આે તમવામ 
રવાજકરીય પકવાેનરી સવામૂહહક જવવાબદવારરી છે.

-આવમત શવાહ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી

કોવિડ પ્ોટોકોલની સાથે ્પાંચ રાજ્ોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. 
આ ચૂંટણીમાં 18 કરોડ 34 લાખથી િધુ મતદાતાઓ ્પોતાના પ્તતનનધધઓને ચૂંટશે. કયા 

રાજ્માં ક્ારે અને કેટલાં તબક્ામાં મતદાન થિાનું છે તે જાણોઃ

લાેકશાહીનુ લાેકશાહીનુ પવ્વપવ્વ

ચૂંટણી પદરણામઃ 10 માચ્વ, 2022
ઉત્રપ્રિેશ
મતદાતા 

મતદાનઃ ફેબ્ુઆરી 
10,14,20,23,27 અને 
માચ્ગ 3,7 

કુલ બેઠકઃ 403
15,05,82,750

પંજાબ
મતદાતા 

મતદાનઃ 20 ફેબ્ુઆરી
કુલ બેઠકઃ 117
2,13,88,764

ઉત્રાખંડ
મતદાતા 

મતદાનઃ 14 ફેબ્ુઆરી
કુલ બેઠકઃ 70
82,38,187  

ગાેવા
મતદાતા 

મતદાનઃ 14 ફેબ્ુઆરી
કુલ બેઠકઃ 40
11,56,762

મતદાતા 
20,56,901 મણણપુર કુલ બેઠક મતદાનઃ

60 27 ફેબ્ુઆરી, 3 માચ્ગ

પાંચ રાજાેની વવધાનસભા ચૂંટણીની વવસતતૃત 
માદહતી માટે આા લલન્ક પર ક્લિક કરાેઃ
https://static.pib.gov.in/
writereaddata/userfiles/PN_3.pdf
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યરુવાઃ ભારતનરું મિ, ભારતિી 
ક્ષમતા, ભારતિાં સપિા

સમાજ સરુધારાિી ઝંૂબેશ સાથે આઝાદીિી લડાઈ પણ લડ્ા

રાષ્ટ્રશક્તિનું પ્રવતબબંબ

કવર સ્ોરી 
એક વર્ષથી પણ ઓછા સમયમાં રસીના 150 કરોડ ડોઝ લગાવીને કોવવડ 
સામેની લડાઈમાં ભારતે નવો વવક્રમ સ્ાપયો | પેજ 6-20

આંિરના પાને....

અમૃત મહોત્સવની શ્રુંખલામાં આ અુંકમાં વાંચો સ્રભદ્ાક્રમારી ચૌહાણ, 
શચીન્દ્નાથ સાન્ાલ, સતગ્રરુ રામસસહ અને ગાંધીવાદી વવચારક મગનભાઈ 
દેસાઈની કહાની | પેજ 38-41

સમાચાર સાર 

વંદે ભારતઃ આધરુનિકતાિા રંગમાં રંગાઈ રહેલી ભારતીય રેલ

િવરું વર્ષ, િવી શરૂઆત 

પ્રથમવાર કોઈ રાજ્યમાં એક સાથે 11 િવી મેડડકલ કોલેજિો પ્રારંભ 

પેજ 4-5

હાઇસપીડ કનેક્ટિવવટીથી દેશના વવકાસને નવી ઝડપ | પેજ 25

ઉત્તરપ્રદેશ, પૂવવોત્તર અને પશ્ચિમ બુંગાળને નવી ભેટ | પેજ 30-35

તામમલનાડ્રના આરોગય માળખાને મળી નવી મજબૂતી | પેજ 36

અક્ષય ઊર્્ષ ક્ષમતાનરું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાિી ડદશામાં વધતાં ડગ
કેબબનેટની બેઠકમાં મહતવના નનણ્ષયો | પેજ 37

સમાજ સરુધારાિા પ્રણેતા

પરીક્ષા પર ચચચા

શશક્ષણ અિે પ્રાકૃતતક ખેતી માટે બન્ા પ્રેરણાસ્તોત

સવામી દયાનુંદ સરસવતીની જન્મજયુંતી પર વવશેર | પેજ 42

પરીક્ા પૂવવે વડાપ્રધાન મોદીની વવશેર પહેલ | પેજ 43

બદલાતા ભારતની સકારાત્મક કહાનીઓ |  પેજ 44

73મા પ્રર્સત્ાક ડદવસ પ્રસંગે વવેશેર
રાજપથ પર પ્રજાસત્તાક દદવસની પરેડની ઝલક

25મા રાષટ્ીય ય્રવા દદવસ પર 
વડાપ્રધાન મોદીન્રું સુંબોધન

 પેજ 26-29

 

સપંાદક
જયદીપ ભટિાગર,
મ્રખ્ય મહાનનદેશક,
પ્રસે ઇન્ોમ્ષશન બય્રરો, નવી દદલ્ી

વદરષઠ સલાહકાર સુંપાદક
સતંોરકરુમાર

વદરષઠ સહાયક સલાહકાર સુંપાદક
વવભોર શમચા
સહાયક સલાહકાર સુંપાદક
ચદંિ કરુમાર ચૌધરી
ભારા સુંપાદન
સરુમીત કરુમાર (અગં્જેી), અનિલ 
પટેલ (ગરુજરાતી), િદીમ અહેમદ 
(ઉદરુ્ષ), સોનિત કરુમાર ગોસવામી 
(આસામીઝ), વવિયા પીએસ 
(મલયાલમ), પોલમી રશક્ષત 
(બંગાળી), હડરહર પડંા (ઉડડયા)

સીનનયર દડઝાઇનર
શયામ શકંર તતવારી, રવવન્દ્રકરુમાર 
શમચા
દડઝાઇનર
ડદવયા તલવાર, અભય  ગરુપતા
પ્રકાશક અન ેમ્રદ્ક
સત્ને્દ્ર પ્રકાશ,
મરુખ્ય મહાનિદેશક, બીઓસી
(બયરૂો ઓફ આઉટરીચ એન્ડ 
કમયરુનિકેશિ વતી)

મ્રદ્ણઃ અરાવલલ વપ્રન્ટસ્ષ એન્ડ 
પબબલશસ્ષ પ્રાઇવટે લલતમટેડ, W-30 
ઓખલા ઇન્ડસ્ટ્ીયલ એડરયા, ફેઝ-
ટરુ, િવી ડદલ્ી-110020
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સંદેશાવયવહારનરું સરિામરું 
અિે ઇમેલ

રૂમ નુંબર-278, બયૂરો ઓફ 
આઉટરીચ એન્ડ કમય્રનનકેશન,
સૂચના ભવન, બીજો માળ, નવી 

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

 સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

RNI No. : 
DELGUJ/2020/78810
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સાદર નમસ્ાર!

ચાણક્ય નીતિ કહે છે, “कार्य पुरुषा करे, ना लक्रम संपा दरात”े એટલે કે ઇચ્ાશક્િ સાથે કરેલા પ્રયત્નો 
દ્ારા લક્ષ્ય ચનોક્કસ હાંસલ કરી શકાય છે. કનોવિડ સામેની લડાઈમાં ટીમ ઇન્ડયાએ કરેલી કામગીરીએ આ 
નીતિને ફરી એક િાર સાચી ઠેરિી છે. ભારિમાં કનોવિડ મહામારી પ્રિેશી ત્ારે સમગ્ર વિશ્વને ભારિ પર શંકા 
હિી. પણ ‘હર ઘર દસિક’ અભભયાન સુધી પહોંચેલી રસીકરણ કામગીરીએ સાબિિ કરી દીધું કે અડગ નનધધાર 
સાથે કામ કરીએ િનો પિન હનોય િનો પણ દીિનો િળી શકે છે. નિા ભારિની િાકાિનાં પરરણામે આપણે એક 
િર્ષથી ઓછાં સમયમાં 150 કરનોડથી િધુ લનોકનોનું રસીકરણ કરી ચૂક્યા છીએ, 15-18 િર્ષના રકશનોરનોને રસી 
આપિાનું શરૂ કરી દેિામાં આવ્ું છે, ફ્રન્ટલાઇન િક્ષ સ્ષ અને િરરષઠ નાગરરકનો માટે વપ્રકનોશન ડનોઝની શરૂઆિ 
કરિામાં આિી છે.

 જીિન જીિિાની સરેરાશ ઉંમરમાં એક િર્ષનનો િધારનો દેશની જીડીપીમાં ચાર ટકાનનો િધારનો કરે છે. આ િાિને 
ધયાનમાં રાખીને જ કે્દ્ર સરકારે ‘જાન હૈ િનો જહાં હૈ’ અને ‘જાન ભી જહાં ભી’ ના િે મંત્નોની સાથે કનોવિડ સામે 
્ુધ્ધની શરૂઆિ કરી હિી. પ્રારંભભક રદિસનોમાં ભારિમાં દિા, પીપીઇ રકટ, એન-95 માસ્નું ઉતપાદન નહહિિ 
હતું. આ ચીજો ઉપરાંિ રસી માટે આપણે વિદેશનો પર આધાર રાખિનો પડિનો હિનો. આજ ેઆપણે પીપીઇ રકટ, 
માસ્, રસી અને દિાઓનાં ઉતપાદનમાં વિશ્વમાં મનોખરે છીએ, િેનું કારણ આત્મનનભ્ષરિાની રદશામાં િધિાં ડગ. 
રસીકરણ શરૂ કયયાંના એક િર્ષથી ઓછા સમયમાં દેશની 100 ટકા િસતિ સુધી પહોંચ સુનનશ્ચિિ કરિાની 
ભારિની આ શ્સધ્ધ્ધ આત્મનનભ્ષરિા, આત્મગૌરિનું પ્રિીક છે, પણ િેનાંથી સંતુષષટ પામિાની જરૂર નથી કારણ 
કે દેશનાં 130 કરનોડ લનોકનોની લનોકનોની ભાગીદારીથી શરૂ થયેલી આ લડાઈ હજુ ચાલુ છે. જ્ાં સુધી ્ુધ્ધ ચાલી 
રહું હનોય. શસ્તનો નીચા ન મૂકી શકાય. કનોરનોના િાયરસના િદલાઈ રહેલા િેરરઅન્ટને ધયાનમાં રાખિા કે્દ્ર 
સરકાર દરેક સંભવિિ પડકારનનો સામનનો કરિા િૈયારી કરી રહી છે. આ ઉપરાંિ, રસીકરણની ગતિને િધુ ઝડપી 
કરિામાં આિી રહી છે. રસીકરણ અભભયાનને 16 જાન્ુઆરીએ એક િર્ષ પૂરં થ્ું ત્ાં સુધીની યાત્ા આ અંકની 
કિર સ્નોરી છે. 

િંદે ભારિ એક્સપ્રેસ ટે્નના પ્રારંભથી રેલિેને મળેલી નિી રદશા, જાન્ુઆરીના પ્રથમ પખિારડયામાં 
િડાપ્રધાને રાષટ્ને વિકાસની વિચારધારા સાથે જોડનારી નિી યનોજનાઓ શરૂ કરી, િનો 25મા રાષટ્ીય ્ુિા 
મહનોત્સિ પ્રસંગે ્ુિાનનોના નેતૃતિમાં નિા ભારિનનો વિકાસ, અમૃિ મહનોત્સિમાં મહાનાયકનોની પ્રેરક કહાનીઓ, 
વયક્િતિ શુંખલામાં સિામી દયાનંદ સરસિિી અને રાજપથ પર પરેડનાં નિા આકર્ષણનો સાથે ભારિીય 
પ્રજાસત્ાક રદિસની ઝલક આ અંકની વિશેર િાંચન સામગ્રી છે.

કનોવિડ પ્રનોટનોકનોલનું પાલન કરનો અને િમારા સૂચનનો અમને ઇમેલ response-nis@pib.gov.in પર મનોકલિા 
રહનો.

સંપાિકની કલમે..

(જયદીપ ભટનાગર)



ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીનમાં સરકાર દ્ારા દેશહહતમાં કરવામાં આવી 
રહેલા મહતવપૂણ્ષ વવકાસ કાયવોની માહહતી મળે છે, જ ેસોશશયલ મીદડયા 
પર નથી મળી શકતી. સૌથી સારી વાત એ છે કે આ મેગેઝીન વાંચીને 
મારી જાણકારીમાં વધારો થયો છે. 1થી 15 જાન્્રઆરી, 2022ના અુંકમાં 
ગોરખપ્રર ખાતર કારખાના અુંગે મહતવપૂણ્ષ માહહતી મળી. 

niralabhuwanpati1964@gmail.com

પ્રવતભાવ

મને ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીન વાંચીને ઘણો આનુંદ થયો 
છે. ખાસ વાત એ છે કે મેગેઝીનમાં વત્ષમાન પ્રવાહોન્રું ખૂબ 
સારુું  જ્ાન મળે છે. હ્રું  આગામી અુંકોની રાહ જોતો હોઉું  છ્ર ું .
જઠેારામ હરુડ્ા
jetharamchoudharylorta@gmail.com

1-15 જાન્્રઆરીનો અુંક મળયો. 
આ અુંકમાં બનારસ કોદરડોર, 
બબપીન રાવત અને વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ મોદી દ્ારા પ્રોજટેિ્ટસનાં 
શશલારોપણ અને લોકાપ્ષણ 
અુંગેની માહહતી મળી. આ 
ઉપરાંત, ગુંગા નદીમાં સનાન 
કરતા વડાપ્રધાન મોદીજીની 
તસવીર પણ ગમી.
-શ્ીગોપાલ શ્ીવાસતવ
shrigopal6@gmail.com

મને ઇમેલ પર ભારત સરકારના 
સૂચના અને પ્રસારણ મુંત્ાલય 
દ્ારા પ્રકાશશત ન્ૂ ઇનન્ડયા 
સમાચાર મેગેઝીન મળી રહ્રું છે, 
જનેાં માટે હ્રું  આપનો આભારી 
છ્ર ું .
વરૂણ શમચા 
varunbaran@gmail.com

ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીનનો 16-31 દડસેમબરનો અુંક 
વાંચવાની તક મળી. મ્રખપૃષઠ પર વડાપ્રધાનની તસવીર 
અને દડઝાઇન આકર્ષણન્રું કેન્દ્ છે. ‘આઝાદી કા અમૃત 
મહોત્સવ’ અુંતગ્ષત ગ્રમનામ નાયકોને શોધી-શોધીને રજૂ 
કરવામાં આવી રહ્ા છે, જ ેપ્રશુંસનીય છે. 
-મરુકેશકરુમાર ઋષર વમચા
mukesh123idea@gmail.com

હ્રું  ન્ૂ ઇનન્ડયા સમાચાર મેગેઝીનનો જૂનો વાચક છ્ર ું . 
આ મેગેઝીનમાં દેશની પ્રગમત, દેશમાં ચાલી રહેલા 
નવા પ્રોજટેિ, આગામી પ્રોજટેિ અને ભારતના વીર 
સવતુંત્તાસેનાનીઓ અુંગે અદભૂત માહહતી મળે છે. 
આનાથી મને પ્રેરણા પણ મળે છે કે હ્રું  પણ મારુું  જીવન 
દેશની સેવા માટે સમર્પત કરુું .
piyush17220878@gmail.com

ઇમેલ આેડે્સ
ઇમેલ- response-nis@pib.gov.in 
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સ્વર ણ્િમ સ્વર ણ્િમ 
સંકલ્પસંકલ્પ
નવા વર્ષમાં નવા ભારતના નનમમાણની 
નવા વર્ષમાં નવા ભારતના નનમમાણની 

અમૃત યાત્ાનો નવો સંકલ્પ
અમૃત યાત્ાનો નવો સંકલ્પ

અમૃત વર્ષઅમૃત વર્ષ

વર્ષ: 02, અંક: 13

01-15 જાન્યુઆરી 2022

નનઃશયુલ્ક 

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા
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સાદહબજાિા જાેરાવરબસંહ 
આને ફતેહબસંહજીની 
શહાિતની યાિમાં 26 

દડસેમ્બરે વીર બાલ દિવસ 
મનાવવામાં આાવશે

િૂધનાં ઉત્ાિનમાં ગલાેબલ લીડર 
તરીકે ઊભરી રહેલું ભારત

વર્વ 2030 સુધી જાપાનને પાછળ 
છાેડી િેશે ભારતીય આથ્વતંત્ર

કોવવડ જવેા કટોકટીના સમયમાં સમગ્ર વવશ્વએ 
ભયુંકર મ્રશકેલીનો સામનો કયવો એ જ સમયે ભારતને 

આત્મનનભ્ષર બનાવવા માટે આપનત્તને અવસરમાં બદલવાની 
શરૂઆત પણ થઈ. ખાસ કરીને કૃષર અને નાના ઉદ્ોગોને ટેકો 
આપવા માટે કેન્દ્ સરકારે અનેક નવી પહેલ પણ કરી. દૂધ 

ઉતપાદનના ક્ેત્માં અસીમ સુંભાવનાઓને જોતાં 
ડેરી પ્રોસેસસગ ઇન્ફ્ાસ્્કચર ડેવલપમેન્ટ ફન્ડ 
અુંતગ્ષત તેનાં પર વવશેર ધયાન આપવામાં આવય્રું 
છે. વર્ષ 2013-14માં ભારતમાં 13.76 કરોડ ટન 
દૂધન્રું ઉતપાદન થત્રું હત્રું, જ ેવર્ષ 2019-20માં વધીને 

19.84 કરોડ ટન થઈ ગય્રું છે. વર્ષ 2024 સ્રધી દૂધ ઉતપાદન 
વધીને 33 કરોડ ટન થવાની સુંભાવના છે. હાલમાં માત્ 20-25 
ટકા દૂધ જ પ્રોસેસસગ સેટિર અુંતગ્ષત આવે છે, જનેે વધારીને 
40 ટકાએ લઈ જવાનાં સરકારનાં પ્રયાસ છે.

નાણાંકીય વર્ષ 2020-21માં કોવવડ કાળમાં સખત લોકડાઉન 
વચ્ે ભારતન્રું અથ્ષતુંત્ નકારાત્મક સતરમાં જત્રું રહ્રું હત્રું 

પણ આત્મનનભ્ષર ભારત જવેા મહાઅભભયાનને કારણે સકારાત્મક 
વૃધ્ધિદર હાંસલ થયો એટલ્રું જ નહીં પણ નાણાંકીય વર્ષ 2021-
22નાં બીજા વત્માશ્સક સમયગાળામાં 8.4 ટકાનાં વૃધ્ધિદર 

સાથે વવશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વૃધ્ધિ કરી 
રહેલ્રું અથ્ષતુંત્ પણ બન્્રું. હવે અથ્ષતુંત્નાં 
મોરચે વધ્ર એક સારા સમાચાર આવયા છે. 
આઇએચએસ માર્કટના અહેવાલ પ્રમાણે 
ભારતીય અથ્ષતુંત્ વર્ષ 2030 સ્રધી જાપાનને 

પાછળ છોડી શકે છે. ત્ાં સ્રધી ભારતની જીડીપીન્રું કદ જમ્ષની 
અને બરિટનથી પણ વધ્ર થવાની અને વવશ્વન્રું ત્ીજ્ર ું મોટ્રું  અથ્ષતુંત્ 
બનવાની સુંભાવના છે. ભારત હાલમાં અમેદરકા, ચીન, જાપાન, 
જમ્ષની અને બરિટને બાદ વવશ્વન્રું છઠ્ઠું  સૌથી મોટ્રું  અથ્ષતુંત્ છે.

ધમ્ષનાં રક્ણ માટે ગ્રરુ ગોવવદસસહે પોતાન્રું 
સવ્ષસવ ત્જી દીધ્રું હત્રું. એમણે જીવનમાં અનેક 

બશ્લદાન આપયા હતા. શીખોના દસમા ગ્રરુ શ્ીગ્રરુ 
ગોવવદસસહજીના ચારેય પ્રત્ોની શહાદત ઇમતહાસન્રું 
એવ્રું સ્રવણ્ષ પાન્રું છે જનેી કોઇ જોડ મળે એમ નથી. 
તેમનાં ચારેય પ્રત્ો સાહહબજાદા અજીતસસહ, જ્રઝાર 
સસહ, જોરાવરસસહ અને ફતેહસસહે શહીદી વ્ોરી લીધી 
પણ ધમ્ષ પર આુંચ ન આવવા દીધી. તેમની યાદમાં 21થી 
27 દડસેમબર સ્રધી શીખ બશ્લદાની સપતાહ મનાવવામાં 
આવે છે. હવે સાહહબજાદા જોરાવરસસહ અને 
સાહહબજાદા ફતેહસસહજીની શહાદતના પ્રણયસ્મરણમાં 
દર વરવે 26 દડસેમબરે ‘વીર બાલ દદવસ’ મનાવવામાં 
આવશે. ગ્રરુ ગોબબદસસહજીની જન્મજયુંતી પ્રકાશ 
પવ્ષ પ્રસુંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ આ જાહેરાત કરી 
હતી. વડાપ્રધાને ટ્ીટમાં લખ્રું કે, “વીર બાલ એ દદવસ 
છે, જ્ારે સાહહબજાદા જોરાવરસસહ, સાહહબજાદા 
ફતેહસસહ આ દેશ માટે ક્રરબાન થઈ ગયા હતા અને 
તેમને દદવાલમાં જીવતા ચણી દેવામાં આવયા હતા. આ 
બે મહાન વવભૂમતઓએ બીજો ધમ્ષ અુંગીકાર કરવાને 
બદલે મોતને વ્ાલ્રું કય્રું હત્રું. લોકો તેમનાં વવરે જાણે એ 
સમયની માંગ છે.”

સમાચાર સાર
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નાણાંકીય વર્વમાં 65 લાખથી વધુ 
લાેકાે આટલ પેનશન યાેજનામાં જાેડાયા

ઘડપણમાં આર્થક તુંગીથી બચવા માટે સૌથી મોટો 
સહારો પેન્શન જ હોય છે. પણ અસુંગહઠત ક્ેત્માં 

કામ કરતા કરોડો લોકોને તેનો લાભ નથી મળતો. 60 વર્ષની 
ઉુંમર પછી તેમને આવી ચચતાનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ મે 2015માં અટલ પેન્શન યોજનાની 
શરૂઆત કરી હતી. આ યોજનામાં નનશ્ચિત આવકની ગેરન્ટી 
આપવામાં આવે છે. આ યોજનાના લાભાથથીને 60 વર્ષ બાદ 
દર વરવે મહત્તમ રૂ.60,000 મળે છે. એટલે કે રોજના માત્ 
સાત રૂવપયાના રોકાણથી દર મહહને રૂ. 5,000ન્રું પેન્શન મળે 
છે. આ યોજનાનો લાભ કોઈ પણ વયકકત લઈ શકે છે. તેમાં 
કરમ્રકકતનો લાભ પણ મળે છે. ચાલ્ર નાણાંકીય વર્ષ 2021-
22માં અત્ાર સ્રધી 65 લાખથી વધ્ર લોકો આ યોજના 
અુંતગ્ષત પોતાન્રું રજીસે્્શન કરાવી ચૂક્ા છે. યોજનાના 
સાડા છ વર્ષમાં રજીસે્્શન કરાવનારાની સુંખ્યા રૂ. 3.68 
કરોડથી વધ્ર છે. 

બો ડ્ષ ર રોડ ઓગવેનાઇઝેશન (બીઆરઓ)ના કમ્ષચારીઓની 
ભારે મહેનતને પગલે કાશમીરથી લડાખને જોડતો 

જોજીલા પાસ જાન્્રઆરીની કડકડતી ઠું ડીમાં પણ ચાલ્ર રહ્ો 
છે. સામાન્ રીતે જોજીલા પાસને 31 દડસેમબર પછી બુંધ કરી 
દેવામાં આવે છે. કારણ કે ભારે બરફ અને માઇનસ 20 દડગ્રી 
સેલ્સિયસ સ્રધી નીચે પહોંચી જતાં તાપમાનમાં પદરવહન 
કરવ્રું અત્ુંત મ્રશકેલ બની જાય છે અને શ્ીનગર-લેહ અથવા 
મનાલી-લેહ નેશનલ હાઇવે બુંધ થવાથી લડાખ દેશનાં અન્ 
ભાગોથી કપાઈ જાય છે. આ મ્રશકેલ સ્સ્મત છતાં બીઆરઓના 
કમ્ષચારીઓ સતત બરફ હટાવીને જોજીલા પાસને ચાલ્ર રાખવા 

દદવસ-રાત કામ કરી રહ્ા છે, જથેી સમય પર આવશયક 
ચીજવસત્રઓનો પ્રરવઠો પૂરો  પાડી શકાય. જો  કે, ભારે 
બરફવરષા વચ્ે દર વરવે પડકાર ઊભો કરતી આ પદરસ્સ્મતનો 
સામનો કરવા માટે શ્ીનગર-લેહ રાજમાગ્ષ પર જોજીલા ટનલ 
બનાવવામાં આવી રહી છે. આ ટનલ શ્ીનગર-લેહ દડવવઝનમાં 
બાલતાલ અને મીનામાગ્ષ વચ્ે લેહ-લડાખને આખ્રું વર્ષ 
કનેક્ટિવવટી પૂરી પાડશે. એશશયામાં બુંને દદશાઓથી આવતી-
જતી આ સૌથી મોટી ટનલ હશે. સાથે સાથે 11,575 ફ્રટની 
ઊું ચાઈ પર વવશ્વની  આ સૌથી ઊું ચી ટનલ હશે. તેન્રું કામ વર્ષ 
2023ના અુંત સ્રધી પૂરુું  થવાની સુંભાવના છે.

જાન્ુઆારી મદહનામાં જાેલજલા પાસને ખુલાે રાખીને ઇવતહાસ રચાે

દે શને દડશ્જટલ બનાવવાન્રું સપન્રું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ 
મોદીએ 2014માં જોય્રું હત્રું. ભીમ ય્રપીઆઇ જવેી એપે 

આ સપનાને નવી પાંખો આપી, તો કોવવડનાં સમયમાં 
ય્રપીઆઇ ટ્ાનઝેક્શનસમાં  વવક્રમ સજા્ષયો, જણેે સાબબત 
કય્રું કે દડજીટલ ટ્ાનઝેક્શન આજના સમયની મોટી અને 
પાયાની જરૂદરયાત છે. આ દદશામાં વધ્ર એક ઐમતહાશ્સક 
પગલ્રું લેતા ભારતીય દરઝવ્ષ બેને્ નવી શરૂઆત કરી 
છે. દડજીટલ પેમેન્ટ માટે પ્રશ્સધિ કરવામાં આવેલા નવા 
નનયમો અન્રસાર હવે કોઇ વયકકત ઓફલાઇન એટલે કે 
ઇન્ટરનેટ વગર 200 રૂવપયા સ્રધીન્રું પેમેન્ટ કરી શકશે. 
ઓફલાઇન પેમેન્ટ માટે ગ્રાહક કાડ્ષ , મોબાઇલ વોલેટ 
કે મોબાઇલ દડવાઇસ જવેા અલગ અલગ માધયમનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે. ઓફલાઇન મોડમાં પેમેન્ટ હું મેશા 
સામ-સામે કરવામાં આવશે.  n

હવે ઇન્ટરનેટ વગર રૂ. 200 
સુધીનું દડલજટલ પેમેન્ટ 
આાેફલાઇન કરી શકાશે

આવી રીતે કરો અરજીઃ અટલ પેન્શિ યોજિાિી સત્ાવાર વેબસાઇટ- 
https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem 
ઉપરાંત APY એપ પર આ યોજિા માટે રજીસ્ટ્ેશિ કરાવી શકાય છે.

સમાચાર સાર
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100 િર્ગની સૌથી મોટી મહામારી કોવિડ 
વિરુધ્ધની લડાઈમાં દેશે નિા નિા ઉકેલ 
શોધયા, ઇનોિેટટિ ્પધ્ધતતઓ અજમાિી. 
દરેક રાજ્ોનાં લોકોએ ્પોતાની રીતે નિા 
નિા પ્યોર કયયા. વિજ્ાન નનર્મત, વિજ્ાન 
સંચાલલત અને વિજ્ાન આધારરત રસીકરણના 
મહાઅભભયાને કોઈ ્પણ પ્કારનાં ભેદભાિ 
િરર માનિ જાતતના ઇતતહાસમાં અભૂતપુિ્ગ 
કામ કરુું અને 130 કરોડ દેશિાસીઓના 
સામૂટહક પ્યાસને ્પરલે વિજય સુનનલચિત 
કયયો. આ અભભયાનમાં તમામ લોકો જોડાયા 
અને તેનું આચિય્ગજનક ્પરરણામ મળરું. એક 
િર્ગથી ઓછા સમયમાં રસીના 160 કરોડ ડોઝ 
લરાિિાનો વિક્રમ તેનું જીિતું જારતું ઉદાહરણ 
છે. રસીના બંને ડોઝથી બધાંને સલામતી 
કિચ મળે તે માટે ‘હર ઘર ટીકા, ઘર ઘર ટીકા’ 
અભભયાને આ્પેલા આત્મવિશ્ાસથી આરળ 
િધતું ભારત કૃતસંકલ્પ છે, જથેી આઝાદીના 
75મા િર્ગમાં દેશ સિસ્થ હોય અને લોકોમાં 
નિો ઉંમર અને ઉત્ાહનો સંચાર થાય.

રાષ્ટ્ર શક્તિનું 
ઉિાહરણ

રસીકરણ 160 કરાેડને પાર

રસીકરણ મહાઆબભયાનનું આેક વર્વકવર સાેરી  
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રસીકરણ મહાઆબભયાનનું આેક વર્વકવર સાેરી  



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ફેબ્રુઆરી, 2022 8

હરું  20 મહહિાથી પટેા આરોગય કેન્દ્ર સરુદંરામાં કામ કરં છરુ ં . અહીં રહેવાિી 
વયવસ્ા િથી અિ ેબબલ્ડડગ ખડેંર થઈ ગઈ છે. આ વવસતારમાં લોકો ઓછરુ ં  
ભણેલા છે અિ ેલોકોિ ેરસીકરણિાં ફાયદા સમર્વવામાં પણ ભારે મહેિત 
કરવી પડે છે.   -મરુકેશ (સરુદંરા આરોગય કેન્દ્રમાં એએિએમ)

રાજસ્ાનનનો િાડમેર શ્જલલનો સરહદની નજીક છે. સરહદ પરના સુંદરા 
ગામમાં જાગૃતિનનો અભાિ છે અને રનોડ જિેી પ્રાથતમક સુવિધાની પણ 
અછિ છે. કાચનો રનોડ અને તૂટેલી પગદંડીઓ િચ્ે અહીં કાર દ્ારા પહોંચવું 
અત્ંિ મુશકેલ છે. એટલાં માટે જ અહીં કનોવિડનું રસીકરણ મનોટનો પડકાર 
હિનો. િેમ છિાં, આરનોગયકમમીઓએ હાર ન માની. ક્યાંક ઉંટ પર િનો ત્ાંક 
પગપાળા જઈને રસીકરણ કામગીરી પૂરી કરિામાં આિી.

રસી આપવા માટે એક ડદવસમાં આટલાં બધાં સ્ળોએ જવરુ ંશક્ય િહોતરુ.ં 
તેથી અમારે બે-ત્રણ ડદવસ સરુધી હોડીમાં અિ ેલોકોિાં ઘરોમાં રહેવરું 
પડરુ.ં અમારો એ પ્રયત્ન હતો કે કોવવડ સામિેી લડાઈમાં એક પણ વયક્ત 
રસીકરણથી બાકાત િ રહી ર્ય.
-ડો. અનિલ પાટીલ (રસીકરણ ટીમિા વડા)

મહારાષટ્ના નંદુરિાર શ્જલલામાં અંિરરયાળ વિસિારનોમાં રહેિા લનોકનોનું 
રસીકરણ કરવું ખૂિ મુશકેલ કામ હનોિાથી નૌકા એમ્બ્ુલનસની મદદ 
લેિામાં આિી, જથેી લનોકનોને કનોવિડની રસી મૂકાિી શકાય. 

આેક પણ વ્યક્ક્ત 
રસરીકરણથરી રહરી 
ન જાય તે મવાટે 
આવાસવામનવા ધુબરરી 
નજલ્વામવાં ‘હર ઘર 
દસતક’ આભભયવાન 
ચલવાવવવામવાં 
આવાવરી રહું છે. આવા 
આભભયવાન આંતગ્ણત 
કવાેઈ કવારણસર 
આેક પણ ડવાેઝ ન 
લેનવાર વ્યક્ક્તને 
રસરીકરણનું મહત્વ 
સમજાવવવામવાં આવાવે 
છે. આવારવાેગયકમમી 
તેમને સમજાવે 
છે, ‘કવાેવવડ રસરી 
લેવવાથરી કવાેઈ 
ભબમવાર નથરી પડતું. 
આવા તવાે આેટલવા 
મવાટે છે જેથરી 
તમે આને તમવારવા 
પહરવવારજનવાેને 
કવાેવવડ સવામે સંપૂણ્ણ 
રકણ મળરી શકે.”
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એક રાષટ્ માત્ માટી, પાણી અને પથથર નથી હોત્રું પણ 
‘આપણે બધાં ભારતીયો-વી ધ પીપલ’ની ભાવનાથી 
મળીને બને છે. કોવવડ સામેની લડાઈ પણ લગભગ બે 
વર્ષથી આ સુંકલપ સાથે લડવામાં આવી રહી છે. કેન્દ્ 
સરકાર એવ્રું સપષટપણે માને છે કે મહામારી સામેન્રું કવચ 
ગમે તેટલ્રું સારુું , આધ્રનનક હોય, સલામતીની ગેરન્ટી 
આપત્રું હોય તો પણ જ્ાં સ્રધી ય્રદ્ધ ચાલી રહ્રું હોય ત્ાં 
સ્રધી શસ્તો હેઠાં ન મૂકી શકાય.  આ લડાઈ સામે લડવા 
સુંપૂણ્ષ સતક્ષ તા જરૂરી છે. બબમારી કોઈ જાતનો ભેદભાવ 
નથી કરતી તેથી રસીકરણમાં પણ કોઈ ભેદભાવ ન 
હોવો જોઇએ. સરકારની આ વવચારધારાને કારણે 
સમગ્ર મહાઅભભયાનમાં એ સ્રનનશ્ચિત કરવામાં આવય્રું 
કે રસીકરણ પર વીઆઇપી સુંસૃ્મત હાવી ન થઈ જાય. 
દેશમાં રસી વવક્ાવવાથી માંડીને છેવાડાના માનવી 
સ્રધી સલામતી કવચ પહોંચાડનારો સમગ્ર રસીકરણ 
કાય્ષક્રમ વવજ્ાન પર આધાદરત છે, જણેે એક વર્ષથી પણ 
ઓછાં સમયમાં 150 કરોડ લોકોને રસીનો વવક્રમ સજ્વો. 
વત્ષમાન સ્સ્મત એ છે કે આજ ેભારતની પ્રખત વસમતમાંથી 
94 ટકાથી વધ્ર લોકોને રસીનો ઓછામાં ઓછો એક 
ડોઝ લગાવી દેવામાં આવયો છે. 15-17 વર્ષનાં દકશોરો 
માટે શરૂ કરવામાં આવેલા રસીકરણનાં એક સપતાહમાં 
બે કરોડથી વધ્ર બાળકોને સલામતી પૂરી પાડવામાં આવી 
છે. શૂન્થી શરૂ થયેલો સુંકલપ 21 જાન્્રઆરી, 2022નાં 
રોજ 160 કરોડ રસીના ડોઝન્રું શશખર પાર કરી ચૂક્ો છે, 
જનેો શ્ેય જાય છે લોકોનું સહહયારા પ્રયાસને.

પણ આ પ્રયાસ એટલો સરળ નહોતો. સદીની સૌથી 
મોટી મહામારી ભારતમાં પ્રવેશી ત્ારે તેની સામે લડવાની 
ભારતની ક્મતા અુંગે અનેક સવાલો ઉઠાવવામાં આવયા. 
રસી અુંગે અનેક સવાલો ઉઠાવવામાં આવયા કે બીજા 
દેશો પાસેથી આટલા બધા ડોઝ ખરીદવાના પૈસા ભારત 
ક્ાંથી લાવશે?  ભારતને ક્ારે રસી મળશે? ભારતના 
લોકો રસી લગાવી શકશે કે નહીં? શ્રું ભારત  આ 
મહામારીને ફેલાતી રોકવા માટે પૂરતી સુંખ્યામાં રસીકરણ 
કરી શકશે? એવો પણ સવાલ કરવામાં આવયો કે ભારત 
જવેા વવવવધતાસભર દેશમાં સુંયમ અને શશસત કઈ રીતે 

રસરીકરણ આંગે આ�વતહવાભસક હદવસ. 
150 કરવાેડ રસરીનવા ડવાેઝનરી ઉપલક્ધિ 
હવાંસલ કરવવા બદલ દેશવવાસરીઆવાેને 
આભભનંદન. આવાપણવા રસરીકરણ 
આભભયવાને આે સુનનનચિત કયુું છે કે 
વધુ લવાેકવાેનવાે જીવ બચવાવરી શકવાય. 
સવાથે સવાથે, આવાપણે કવાેવવડ-19 
સંબંવધત તમવામ પ્રવાેટવાેકવાેલનું પવાલન 
પણ ચવાલુ રવાખવવાનું છે. ભવારત 
આે બધવાંનવાે આવાભવારરી છે જેઆવાે 
આવાપણવા રસરીકરણ આભભયવાનને 
સફળ બનવાવવવા મવાટે કવામ કરરી 
રહવા છે. આવાપણે આવાપણવા ડવાેક્ટરવાે, 
વ�જ્વાનનકવાે, સંશવાેધકવાે આને રસરી 
લગવાવનવાર આવારવાેગયકમમીઆવાેનવાે 
આવાભવાર મવાનરીઆે છરીઆે. હંુ તમવામ 
પવાત્ લવાેકવાેને પવાેતવાનું રસરીકરણ 
કરવાવવવાનવાે આવાગ્રહ રવાખું છંુ. આવાવવાે, 
આવાપણે સવાથે મળરીને કવાેવવડ-19 
સવામે લડરીઆે.
- નરેનદ્ર માેિી, વડાપ્રધાન
(રસરીકરણનવાે આવાંકડવાે 150 કરવાેડ પર 
પહવાંચવાે તે સમયે)

રાષટટ્િી સમૂહ શક્તિે અભભિંદિ
માિવર્તતિા ઇતતહાસમાં અભૂતપરુવ્ષ 
પડાવ તરીકે 160 કરોડથી વધરુ રસીિા ડોઝ 
લગાવવા માટે
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શકય બનશે? અને જ્ારે ભારતે રસી વવક્ાવી લીધી ત્ારે 
એવો સવાલ પણ કરવામાં આવયો કે મોટાં ભાગનાં લોકો 
રસી લેવા માટે રસીકરણ કેન્દ્ પર નહીં જાય. પણ ભારતીય 
લોકશાહીનો અથ્ષ જ છે-‘સબકા સાથ, સબકા વવશ્વાસ અને 
સબકા પ્રયાસ.’ અને આ મુંત્ન્રું પદરણામ એ આવય્રું કે માત્ એક 
વર્ષમાં 160 કરોડ ડોઝ લગાવવાનો વવક્રમ સજા્ષયો.

લોકભાગીદારી બિી અભભયાિિો આધાર

રેનગસતાની વવસતારોમાં ઊું ટ પર સવાર થઈને જતી નસ્ષ, 
ભૂસખલનવાળા વવસતારોમાં પગદુંડીઓના સહારે આગળ 
વધતી આશા વક્ષ સ્ષ, પૂરગ્રસત વવસતારોમાં ‘ટીકે વાલી નાવ’ (રસી 
આપતી હોડી), ક્ાંક દ્રગ્ષમ પવ્ષતો, અુંતદરયાળ આદદવાસી 
વવસતારો, ભારા અને ધમ્ષની વવશેરતાઓ અને અફવાઓ 
વચ્ે અભૂતપ્રવ્ષ રસીકરણની ગમત. વીતેલા એક વર્ષમાં 
રસીકરણની આવી અનેક તસવીરો દેશ સામે આવી, જણેે એ 
સાબબત કરી આપય્રું કે ભારતનો સામાન્ નાગદરક કોઇ નનધષાર 
કરી લે તો તેને પૂરો કયષા વગર અટકતો નથી. વૈવવધયસભર 
દેશમાં કઠણ ભૌગોશ્લક પદરસ્સ્મતઓમાં જનસુંવાદ અને 
જનભાગીદારી વવશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ અભભયાનનો 
આધાર બની ગયો, જ ેઆ મહામારી વવરુધિ જીવન રક્ા અને 

કવેાવવડ વવરદ્ધ ત�યવારરીઆવાનેરી સવાથે 
રસરીકરણ કવાય્ણક્રમનરી વડવાપ્રધવાન 
સતરે સતત સમરીકવા
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માનવ સભયતાને બચાવવાન્રું પ્રતીક બન્ાં. માત્ નવ મહહનામાં 
જ સવદેશી રસીને વવક્ક્ત કરવી અને માત્ એક વર્ષમાં જ પાત્ 
વસમતના મોટા હહસસા સ્રધી રસી પહોંચાડવાની દદશામાં ભારત 
આગળ વધી રહ્ો છે. દેશે ‘મફત રસી અને બધાંને રસી’ જવેા 
મોટાં અભભયાનની શરૂઆત કરી. ગરીબ-અમીર, ગ્રામીણ-
શહેરી લોકોને સમાન રીતે રસીના ડોઝ આપવામાં આવયા. કોઈ 
પણ પ્રકારનાં ભેદભાવ વગર બધાં સ્રધી રસી પહોંચાડવાની 

પહેલ કરવામાં આવી. કેન્દ્ સરકારે આ મહામારી સામે દેશની 
લડાઈમાં લોકભાગીદારીને પ્રાથમમકતા આપી.

વૈજ્ાનનક પધિમતઓ અને નવા પ્રયોગો દ્ારા ભારતે આ 
પડકારોનો ઉકેલ શોધી કાઢ્ો. આરોગય માળખાને વધ્ર 
મજબૂત કય્રું. ભારતમાં બનેલા કોવવડ પલેટફોમ્ષને કારણે 
સામાન્ માણસની સ્રવવધા વધી એટલ્રું જ નહીં પણ મેદડકલ 
સ્ાફન્રું કામ પણ સરળ બન્્રું. રસીકરણમાં દેશે કરેલી પ્રગમત 
બધાંની મહેનતન્રું પદરણામ છે. ડોટિરો, આરોગયકમથીઓ સહહત 
દરેક શ્જલલાના ગામ, નાનામાં નાના કમ્ષચારી, આશા વક્ષ રે દૂર 
દૂરના વવસતારો સ્રધી પગે ચાલીને લોકો સ્રધી રસી પહોંચાડી છે.

શૂન્થી શશખરિો સંકલપ
ભારતના રસીકરણ કાય્ષક્રમની પ્રશુંસા બીજા દેશો પણ કરી 

3 જાન્આુવારરીથરી શરૂ થયલેુ ં15-
17 વર્ણનવા ંહકશવારેવાનંુે રસરીકરણ 21 
જાન્આુવારરી સધુરી 4 કરવેાડન ેપવાર થયું

િરેક ઘરમાં રસી
િરેક સભ્યને રસી
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રહ્ા છે, પણ તેનાં વવશલેરણમાં એક વાત હું મેશા રહી જાય 
છે કે દેશે તેની શરૂઆત ક્ાંથી કરી?  વવશ્વનાં બીજા દેશો તો 
રસીન્રું સુંશોધન અને રસી શોધવામાં દાયકાઓથી નનપ્રણ 
હતા. ભારત મહદ્ટ અુંશે આ દેશોએ બનાવેલી રસી પર જ 
આધાર રાખત્રું હત્રું. ભારતના સાધનો-સુંસાધનો પર સવાલો 
ઉઠતા હતા. પણ સામાશ્જક અને ભૌગોશ્લક પડકારોનો 
સામનો કરવા માટે દેશ અને લોકોએ જ ેપ્રકારન્રું સુંકલન કરીને 
રસીકરણમાં વવક્રમ સજ્વો એ સફળતા પ્રત્ેક ભારતવાસીની 

મહેનતની પરાકાષઠાન્રું પદરણામ છે. એટલાં માટે જ ગયા વરવે 
21 ઓટિોબરે ભારતે 100 કરોડ રસીનાં ડોઝ લગાવવાનો 
વવક્રમ સજ્વો ત્ારે વવશ્વભરના રાજકીય વડાઓ અને 
પ્રમ્રખોએ ભારતને અભભનુંદન આપવાની સાથે સાથે તેને 
પ્રચુંડ અને અત્રલનીય સફળતા બતાવી. આ બદલ વડાપ્રધાન 
મોદીએ વવશ્વનાં નેતાઓનો આભાર માન્ો અને આ અભૂતપ્રવ્ષ 
ઇમતહાસ રચવાનો શ્ેય દેશની 130 કરોડ જનતા, ભારતના 
વવજ્ાનીઓની મહેનત, ડોટિરો, નસવો અને આ અભભયાનમાં 

પાત્ર વયસાેને આાેછામાં આાેછાે આેક ડાેઝ 
આાપવાની બાબતમાં આાપણે વવશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે

આ�ંકડ� મિલિયનિ�ં (19 જાન્યુઆ�રી,2022 સયુધીન�ો સ�ોત: our world in data)

પાત્ર વયસાેને બંને ડાેઝ આાપનારા 
િેશાેમાં ભારત માેખરે

ભારત

ઇનાેનેબશયા

આમેદરકા 

બ્ાઝઝલ

પાદકસતાન

બાંગલાિેશ

મેક્સિકાે

રબશયા

નાઇજીદરયા

નાઇજીદરયા

રબશયા

બાંગલાિેશ

મેક્સિકાે

પાદકસતાન

ઇનાેનેબશયા

બ્ાઝઝલ

આમેદરકા

ભારત
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919.06
294.7

178.26

102.69
91.32

75.11
13.16

5.08
57.68
68.96
76.01
78.39

208.75
147.74
121.08

667.55

167.55

83.00
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જોડાયેલા તમામ લોકોને આપયો. આ શ્રુંખલામાં 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીનો  જન્મદદવસ 17 સપટેમબર 
યાદગાર દદવસ બની ગયો, જ્ારે એક જ દદવસમાં 
અઢી કરોડ લોકોએ રસી લગાવી. એટલે કે દર 
મમનનટે 26,000થી વધ્ર. દર સેકન્ડે 425થી વધ્ર 
ડોઝ લગાવવામાં આવયા. 

ડકશોરોિા રસીકરણ અભભયાિમાં ઉત્ાહ
હહમાચલ પ્રદેશના લાહૌલ સપીમતમાં રહેતી શ્સમરન 
કેલોંગમાં 12મા ધોરણમાં ભણે છે. તેણે તાજતેરમાં 
જ રસીનો પ્રથમ ડોઝ લીધો છે. તેણે જણાવય્રું, 
“અમે લાંબા સમયથી રસીની રાહ જોઈ રહ્ા હતા. 
અમે હવે રસીનો પ્રથમ ડોઝ લઈ લીધો છે. રસી 
લગાવવામાં અમને કોઈ પણ મ્રશકેલી નહોતી પડી. 
હ્રું  15થી 17 વર્ષની વવદ્ાથથીનીઓને અપીલ કરુું  
છ્ર ું  કે તમે બધાં પણ રસીનો પ્રથમ ડોઝ લગાવો. 
કોવવડ-19 વાયરસ સામે બચાવમાં તે સહાયક 
સાબબત થશે.” કોવવડનાં સમયગાળામાં ય્રવાનોને 
અભયાસમાં ન્રકસાન ન થાય તે માટે કેન્દ્ સરકાર 
તરફથી સતત પ્રયાસ કરવામાં આવયા છે. તેનાં 
ભાગ રૂપે હવે 15-17 વર્ષની ઉુંમરના દકશોરો માટે 
મફત રસીકરણ અભભયાન શરૂ કરવામાં આવય્રું છે 
અને એક સપતાહની અુંદર બે કરોડથી વધ્ર ડોઝ 
લગાવી દેવામાં આવયા છે. આ રસીકરણ અુંગે 
દકશોરોમાં ભારે ઉત્સાહ છે અને તેમને ફરી એક 
વાર નનયમમત શાળા-કોલેજ જવાની સુંભાવના 
દેખાઈ રહી છે. તેથી, રસી લગાવનારા દકશોરો 
ખ્રશી વયકત કરવાની સાથે સાથે અન્ લોકોને 
પણ રસી લગાવવાની અપીલ કરી રહ્ા છે. રસી 
લગાવનાર દકશોર-દકશોરીઓન્રું માનવ્રું છે કે તેમને 
રસી લગાવવાનો અત્ુંત આનુંદ છે કારણ કે 
કોવવડના નવા નવા વેદરએન્ટ સામે આવી રહ્ા છે 
ત્ારે તેની સામે બચાવ અત્ુંત જરૂરી છે.

આત્મનિભ્ષરતાએ િવો માગ્ષ દશચાવયો
આપણે હાયષા નથી અને હારીશ્રું પણ નહીં. કોવવડ 
સામેની લડાઈમાં ભારતે વધ્ર એક શ્સબદ્ધ હાંસલ 
કરી છે. 160 કરોડથી વધ્ર રસીના ડોઝનો આુંકડો 
રસીકરણના ઉત્સવનો નથી, પણ આ આુંક 
આત્મનનભ્ષર બની રહેલા ભારતનો છે. આ ઉત્સવ 
આપણા ડોટિરો, નસ્ષ અને હેલ્થ વક્ષ સ્ષ પ્રત્ેના 
સમપ્ષણ ભાવનો છે. આ ઉત્સવ વૈજ્ાનનકો અને 
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94% લાેકાેને પ્રથમ આને 72% 
લાેકાેને બંને ડાેઝ આાપી િેવાયા

150 કરવાેડ રસરીનવાં ડવાેઝ આને તે પણ 
આેક વર્ણથરી આવાેછવા સમયમવાં. આવા આવાંકડવાે 
હહસવાબનરી રરીતે મવાેટવાે છે. વવશ્વનવાં મવાેટવા 
ભવાગનવા મવાેટવા-મવાેટવા દેશવાે મવાટે પણ આવા 
કવાેઈ આવાચિય્ણથરી આવાેછંુ નથરી. ભવારત 
મવાટે આવા 130 કરવાેડ દેશવવાસરીઆવાેનરી 
તવાકવાતનું પ્રતરીક છે. ભવારત મવાટે આવા 
નવરી ઇચ્વાશક્ક્તનું પ્રતરીક છે, જે 
આશક્યને શક્ય કરવવા મવાટે કંઇ પણ 
કરરી બતવાવવવાનરી હહંમત ધરવાવે છે. ભવારત 
મવાટે આવા પ્રતરીક છે આવાત્મવવશ્વવાસનું. આવા 
પ્રતરીક છે આવાત્મનનભ્ણરતવાનું. આવા પ્રતરીક છે 
આવાત્મગવા�રવનું. હંુ આવાજે આવા પ્રસંગે તમવામ 
દેશવવાસરીઆવાેને આભભનંદન આવાપું છંુ.

-નરેન્દ્ મવાેદરી, વડવાપ્રધવાન

આમેદરકા બબ્ટન ફ્ાન્સ સ્ેન ભારત
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રસીની શોધ કરનાર કમ્ષવીરો પ્રત્ે સન્માનનો છે. આ ઉત્સવ 
છે આપણી આશા અને આુંગણવાડી કાય્ષકરોની કમ્ષશીલતાનો 
છે. આ ઉત્સવ છે ભારતના ક્રશળ નેતૃતવ પ્રત્ે સન્માનનો. 
તેમણે બતાવી આપય્રું કે ભારત પોતાનાં જોરે દરેક અવરોધોને 
પાર કરવાન્રું જાણે છે. કોવવડનાં રસીકરણમાં જ ે રીતે ભારત 
નવી ઊું ચાઇઓ હાંસલ કરી રહ્રું છે તેની પાછળ વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ મોદીન્રું માગ્ષદશ્ષન રહ્રું છે, જઓે શરૂઆતથી જ કોવવડ 
સામેની લડાઈની આગેવાની લઈ રહ્ા છે. ભારતીયોનાં 
સુંકલપને પદરણામે જ ભારત આજ ે કોવવડ સામેની લડાઈમાં 
મક્કમતાથી ઊભ્રું છે. વવશ્વનાં સૌથી મોટાં, ઝડપી અને મફત 
રસીકરણની તાકાત આજ ેદરેક બાજ્રએ દેખાઈ રહી છે. ‘હર ઘર 

દસતક’ અભભયાને તેને નવી ગમત પૂરી પાડી છે,  તો તેન્રું કારણ 
છે આત્મવવશ્વાસ. આ આત્મવવશ્વાસ જ કોઈ પણ અભભયાનનો 
મૂળ આધાર હોય છે. રસીકરણમાં આપણે વવક્રમ સજી્ષ  શક્ા 
તેની પાછળના આત્મવવશ્વાસનો આધાર દેશન્રું વત્ષમાન નેતૃતવ 
છે, જ ે પડકારો અને સમસયાઓનો સામનો કરવામાં વવશ્વાસ 
ધરાવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ કોવવડના પડકારોને તકમાં 
બદલીને આત્મનનભ્ષર ભારતની ઝૂુંબેશને ગમત આપી અને 
પદરણામે આપણને બે બે સવદેશી રસી મળી. આ માટે દડશ્જટલ 
ટેકનોલોજીને જ આધાર બનાવવામાં આવયો. 16 જાન્્રઆરી, 
2021નાં રોજ રસીકરણ અભભયાનની શરૂઆત થઈ ત્ારે 
અનેક પ્રકારની શુંકાનો માહોલ હતો અને રસીમાં ફ્ન્ટલાઇન 
વક્ષ સ્ષને જ પ્રાથમમકતા આપવામાં આવી. જો કે, ભારતને 
રસીકરણમાં 10 કરોડ ડોઝનો આુંકડો સપશ્ષવામાં 85 દદવસ 
લાગયા, પણ એ પછી ભારતે કોવવડ સામે નનણષાયક લડાઈ શરૂ 
કરી. આ ઝૂુંબેશન્રું પદરણામ એ આવય્રું કે એક વર્ષની અુંદર જ 
160 કરોડથી વધ્ર રસીનાં ડોઝ લગાવવામાં સફળતા હાંસલ 
કરી. આ માત્ એક આુંકડો નથી, પણ ભારતની પોતાની રસી, 

આાેક્સિજન ઉત્ાિન ક્ષમતા 10 ગણી વધી
9300 
મેહટટ્ક ટિ થઈ લલક્વડ મેડડકલ 
ઓક્સિજિિી ઉતપાદિ ક્ષમતા 
બીજી લહેર દરતમયાિ, 2019માં 
900 મેહટટ્ક ટિ હતી

1500 

1225 

1463 

થી વધરુ પ્રેશર સસવગ એડસોપ્ષશિ 
ઓક્સિજિ જિરેશિ (પીએસએ) 
પલાન્ટિે મંજૂરી આપવામાં આવી  

પીએસએ પલાન્ટિે પીએમ 
કેસ્ષ ફન્ડ અંતગ્ષત દેશિા દરેક 
લજલલામાં લગાવવામાં આવયા છે

પીએસએ ઓક્સિજિ પલાન્ટ 
ચાલરુ થઈ ચૂક્યા છે

3,000 પીએસએ ઓક્સિજિ પલાન્ટ હાલમાં સંપૂણ્ષ 
રીતે કામ કરી રહ્ા છે. ચાર લાખ ઓક્સિજિ 
લસલલન્ડર દેશભરમાં આપવામાં આવયા છે

આવાકે્સિજન ઉત્વાદનથરી મવંાડરીને 
આવાઇસવાલેશેન બેડ સુધરીનરી તમવામ 
વ્યવસ્વા સતત સુધવારવવામવા ંઆવાવરી છે

રસીકરણ મહાઆબભયાનનું આેક વર્વકવર સાેરી  
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રસીકરણ માટે આટલ્રું મોટ્રું  નેટવક્ષ  અને ક્રશળ કમ્ષચારીઓ 
તથા દેશની તાકાતન્રું જીવત્રું જાગત્રું ઉદાહરણ છે. આ 
સફળતાએ વધ્ર એક વાર વવશ્વને ભારતની ક્મતાનો પદરચય 
કરાવયો, કારણ કે વાત રાષટ્ની આવે ત્ારે દરેક ભારતીયનો 
એ સવભાવ છે કે તે ઊજા્ષસભર બનીને ગૌરવ ગાથા લખવા 
તૈયાર થઈ જાય છે.

તેની પહેલ થઈ “જાન હૈ તો જહાન હૈ અને જાનભી જહાન 
ભી”ના મુંત્ સાથે. આ બુંને મુંત્ો પર આગળ વધતા કેન્દ્ સરકારે 

કોવવડ સામેનાં બચાવની સાથે સાથે ભવવષયની રણનીમત પર 
કામ શરૂ કરી દીધ્રું હત્રું. ત્ારે કોઈએ સપનામાં પણ વવચાય્રું 
નહોત્રું કે ભારત પોતે કોવવડની રસી બનાવી શકે છે. લોકો 
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કાેવવડ સામેની લડાઈમાં આાપણે મજબૂત તૈયારીઆાે કરી
આઇસોલેશિ બેડ આઇસીયરુ બેડ

લાેકડાઉનથી પહેલી લહેર, પછી બીજી આને 
પછી ત્રીજી લહેર સુધી મજબૂત બની વ્યવસ્ા

05 90 લાખ ઓક્સિજિ બેડ ઉપલબ્ધ છે ત્રીજી 
લહેરિાં પડકારો વચ્ે

હર્ર આઇસીયરુ અિે િોિ આઇસીયરુ 
બેડ ઉપલબ્ધ છે બાળકો માટે

ત્રીજી લહેર વચ્ ેદવવાઆવાનેવા બફર 
સવાકેથરી મવાડંરીન ેતમવામ ત�યવારરીઆવાનેરી 
સતત સમરીકવા કરવવામવંા આવાવરી રહરી છે

રસીકરણ મહાઆબભયાનનું આેક વર્વકવર સાેરી  
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વવચારતા હતા કે અમેદરકા પોતાની રસી બનાવશે. 
પહેલાં પોતાના નાગદરકોને રસી આપશે અને પછી 
બચેલી રસી વવશ્વનાં અન્ દેશોને મોકલશે. પણ 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીના દૂરોગામી અભભગમને 
કારણે દેશમાં જ રસી બનાવવાન્રું બીડ્રું  ઝડપય્રું 
અને ભારતે વયૂહાત્મક રીતે આ દદશામાં પગલાં 
લેવાન્રું શરૂ કય્રું અને ટાસ્ ફોસ્ષ બનાવીને રસી 
વવક્ાવવાન્રું કામ શરૂ કય્રું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદી 
પોતે પૂણે, ગ્રજરાત અને હૈદરાબાદ ગયા અને રસી 
બનાવતી કું પનીઓને પ્રોત્સાહન પૂરુું  પાડ્રું. તેમણે 
આ કું પનીઓને મદદ કરી અને તેન્રું પદરણામ એ 
આવય્રું કે જોતજોતામાં બે રસી-કોવવશીલડ અને 
કોવેક્ક્ન ઉપયોગ માટે તૈયાર થઈ ગઈ. રસી 
બની તે પહેલાં જ રસીકરણ માટે હેલ્થવક્ષ સ્ષને 
મોટા પાયે તાલીમ આપવામાં આવી. રસીનો સુંગ્રહ 
કરવાની, પદરવહનની અને શ્સરીંજ પૂરી પાડવાની 
યોજના પહેલેથી જ તૈયાર કરી દેવામાં આવી હતી. 
જ્ારે રસી આપવામાં આવી ત્ારે સૌ પ્રથમ 
હેલ્થ વક્ષ સ્ષને રસી લગાવવાનો નનણ્ષય લેવામાં 
આવયો. ફ્ન્ટલાઇન વક્ષ સ્ષ અને વડીલો બાદ તેમાં 
તમામ પ્રખતો અને હવે 15-17 વર્ષના દકશોરોને 
પણ સામેલ કરવામાં આવયા. ટીમ ઇનન્ડયાના 
પ્રયાસોથી વવજ્ાન અને ટેકનોલોજીમાં દેશે પ્રગમત 
કરી અને ટોચનાં નેતૃતવએ કોવવડ સામેની લડાઈમાં 
તેને મૂળ આધાર બનાવયો. કોવવડ સામે લડવા 
માટે ઇન્ફ્ાસ્્કચરને શૂન્માંથી ઊભ્રું કરવાન્રું 
હોય ક પછી લોકડાઉનને કારણે સામાન્ લોકોની 
મ્રશકેલી દૂર કરવા ગરીબ કલ્ાણ પેકેજ સહહતની 
આર્થક સહાયતા પહોંચાડવાની હોય કે પછી રસી 
વવક્ાવવાની હોય, કેન્દ્ સરકારે વવજ્ાન અને 
ટેકનોલોજીને જ સૌથી મોટો આધાર બનાવયો. 
સમવાય માળખાન્રું અદભૂત ઉદાહરણ રજૂ કરતા 
કેન્દ્ સરકારે ડઝનથી વધ્ર વાર મ્રખ્યમુંત્ીઓને 
વવશ્વાસમાં લઈને આ આપનત્તને અવસરમાં બદલી 
અને આત્મનનભ્ષરતાન્રું દ્ષટાંત રજૂ કય્રું. વવજ્ાન 
અને ટેકનોલોજીના સ્રભગ સમન્વયને કારણે 
આપણે ગણતરીના મહહનાઓમાં રસી તૈયાર કરી 

ભારતમાં આત્ાર સુધી 
રસીકરણની ક્સ્વત

દરેક વ્યક્ક્ત સુધરી રસરી પહવાચેં તે 
મવાટે દેશભરમવા ં‘હર ઘર દસતક’ 
આભભયવાનનરી શરૂઆવાત થઈ

રસીકરણ મહાઆબભયાનનું આેક વર્વકવર સાેરી  

કયા વયજૂથમાં આત્ાર સુધી કેટલી રસી

22,07,24,664
1,38,16,09,547

81,68,50,984

પુરુર  
મદહલા

કાેને, કઈ રસી લગાવાઈ

77,93,53,558

95,61,11,267

37,64,41,690

23,04,15,277 4,00,67,315

કાેવવશીલ્ડ

સ્ુતલનક વી

કાેવેક્સિન

15-17

18-44

45-60

60+

(*આંકડા 21 જાન્ુઆરી, 2022 સુધી। સ્નોિ: COWIN)



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ફેબ્રુઆરી, 2022 17

લીધી એટલ્રું જ નહીં પણ સુંપૂણ્ષ મોનનટરીંગ કરીને છેવાડાના 
માણસ સ્રધી પહોંચાડવા માટેન્રું માળખ્રું પણ ઊભ્રું કરી લીધ્રું. 
ભારતન્રું કો-વવન પલેટફોમ્ષ આજ ે વવશ્વ માટે પણ ઉદાહરણ 
બની ચૂક્રું છે. 130 કરોડથી વધ્રની વસમત ધરાવતા ભારતમાં 
સવદેશી રસીની સફર સ્રધી પહોંચવ્રું સરળ નહોત્રું. આત્મનનભ્ષર 
ભારત પેકેજ અુંતગ્ષત મમશન કોવવડ સ્રરક્ા દ્ારા કું પનીઓને 
હજારો કરોડ રૂવપયા પૂરા પાડવામાં આવયા. ગયા વરવે 16 
જાન્્રઆરીથી શરૂ કરીને એવપ્રલના અુંત સ્રધીમાં ભારતનો 
રસીકરણ કાય્ષક્રમ મ્રખ્યતઃ કેન્દ્ સરકારની દેખરેખ હેઠળ જ 

ચાલ્ો. બધાંને મફતમાં રસી આપવાની દદશામાં દેશ આગળ 
વધી રહ્ો હતો. પણ કેટલીક રાજ્ સરકારોએ રસીન્રું કામ 
રાજ્ો પર છોડવાની વાત કરી. લાંબી વવચારણા બાદ એ મ્રદે્ 
સુંમમત સધાઇ કે રાજ્ સરકારો પોતાની તરફથી પણ પ્રયત્ન 
કરવા માંગતી હોય તો કરી શકે છે. એવામાં, 1 મે, 2021થી 
25 ટકા કામ રાજ્ોને  સોંપવામાં આવય્રું. પણ બીજી લહેર 
બાદ રાજ્ોએ અગાઉની વયવસ્ાને જ સારી ગણાવી. એ 
પછી 7 જૂન, 2021નાં રોજ રાષટ્ને સુંબોધધત કરતા વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ મોદીએ જૂની વયવસ્ાને પૂવ્ષવત કરી અને રસીકરણની 
કામગીરી સુંપૂણ્ષપણે કેન્દ્ સરકારે સુંભાળી લીધી. એ પછી 21 
જૂન, 2021નાં રોજ આુંતરરાષટ્ીય યોગ દદવસ પ્રસુંગે ‘બધાંને 
રસી, મફત રસી’ન્રું મહાઅભભયાન શરૂ થય્રું. રસીન્રું ઉતપાદન 
વધારવા માટે બીજાું અનેક કેન્દ્ો શરૂ કરવાનો નનણ્ષય લેવામાં 
આવયો જથેી આવનારા દદવસોમાં રસીની ઝડપને વધારી 

કાેવવડ સામેની લડાઈમાં આા રીતે આાગળ વધ્ા આાપણે

હહમવાચલ પ્રદેશ દેશનુ ંપ્રથમ રવાજ છે, 
જવા ંપવાત્ વયસ્ક વસવતને રસરીનવંા બનેં 
ડવાઝે આવાપરી દેવવામવા ંઆવાવ્યવા છે

 લોકડાઉિ 1 બીજી લહેર ત્રીજી લહેર

પીપીઇ રકટ ઉતપાદન   નહનોતું થતું 4.5 લાખ પ્રતિ રદન વિશ્વમાં સૌથી મનોટંુ નનકાસકાર

એન-95 માસ્ ઉતપાદન નહહિિ દૈનનક 1.26 કરનોડ                                  સૌથી મનોટાં નનકાસકારનોમાં સમાિેશ

પરીક્ષણ લેિ         134 (માચ્ષ 2020 સુધી) 2600 (જુલાઈ 2021) 3128 (જાન્ુઆરી 2022)

રસી નહનોિી  કનોિેક્ક્સન અને કનોવિશીલડ કનોિેક્ક્સન, કનોવિશીલડ,  
   સપુિનનક િી, ઝાયકનોિ-ડી,   
   કનોિનોિેક્સ, કનોિમીિેક્સ 
રસીકરણ - 50 કરનોડ (6 ઓગસ્, 2021)            160.43 કરનોડ (21 જાન્ુઆરી, 2022)
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શકાય. 

સતક્ષ  સરકારિી તવડરત પહેલ
વાત કોવવડની પહેલી લહેરની હોય, બીજી લહેરની કે હવે ત્ીજી 
લહેરની. કેન્દ્ સરકારની દીઘ્ષ દ્ષષટ અને સતક્ષ તાથી લેવામાં 
આવેલા કડક નનણ્ષયોએ સૌથી મોટી મહામારી સામે દેશને 
ઘણા અુંશે સલામતી પૂરી પાડી. નવા-નવા વેદરએન્ટથી પડનારા 
પ્રભાવોને જોતા ટેસ્સ્ગનો વયાપ વધારવામાં આવયો. નવેમબર 
મહહનામાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ ઓમમક્રોન વેદરએન્ટ અુંગે 
ઉચ્ સતરીય સમીક્ા શરૂ કરી દીધી હતી. બદલાઈ રહેલાં 
ઘટનાક્રમને જોતાં વડાપ્રધાને અધધકારીઓને આુંતરરાષટ્ીય 
યાત્ા પર પ્રમતબુંધો હળવા કરવાની યોજનાની સમીક્ા કરવા 
જણાવય્રું અને રસીનો વયાપ વધારવા માટે ‘હર ઘર દસતક’ને 
છેક પાયાનાં સતરે લઈ જવાનો નનદદેશ પણ આપયો. કોવવડ 
મહામારીની શરૂઆત હોય કે રસીકરણની ગમતને વધારવાની 
હોય, ટોચનાં સતરે આ અભભયાનની દેખરેખ ખ્રદ વડાપ્રધાને 
પોતાની પાસે રાખી છે. તેમણે વીતેલા એક વર્ષમાં રસીકરણ 
માટે લગભગ દર પખવાદડયે ઔપચાદરક બેઠકમાં તમામ પક્ો 
સાથે સમીક્ા કરી અને અનૌપચાદરક રીતે સતત નજર રાખી 
રહ્ા છે. દવા માટે કું પનીઓના પ્રમતનનધધઓની સાથે રાખવાના 
હોય કે વેક્ક્ન ઉતપાદકો સાથે સતત સુંપક્ષ માં રહેવાન્રું હોય, 
આરોગય સેવામાં જોડાયેલા ડોટિરો-કમ્ષચારીઓ સાથે સતત 
સુંવાદ કરવાનો હોય કે રસી લગાવવા માટે લોકો સાથે સુંવાદ 
કરવાનો હોય, વડાપ્રધાને તમામ પાસાઓન્રું ધયાન રાખ્રું.

‘બધાંને રસી, મફત રસી’ અભભયાન અુંતગ્ષત ભારત એક 
દદવસમા આશરે અઢી કરોડ ડોઝ લગાવીને પોતાની તાકાત 
બતાવી ચૂક્રું છે. આજ ેભારત પાસે ઘર ઘરમાં રસી પહોંચાડવા 
માટે જરૂરી સપલાય ચેઇન નેટવક્ષ  તૈયાર છે. કયા મહહનામાં 
કેટલી રસીના ડોઝ ઉપલબ્ધ હશે તેની વવગતવાર માહહતી 
રાજ્ોને પહેલાં આપી દેવામાં આવી છે, જથેી પહેલેથી લક્ષ્ય 
નક્કી કરી શકાય. દરેક  શ્જલલામાં રસીકરણ વધારવા માટે 
નવીન પધિમતઓ પર કામ કરવા માટે વડાપ્રધાને શ્જલલાના 
અધધકારીઓ સાથે સીધી બેઠકો પણ કરી. વડાપ્રધાને શ્જલલા 
અધધકારીઓ (DM)ને સલાહ આપી કે તેઓ પોતાનાં શ્જલલામાં 
એક-એક ગામ, એક-એક નગર માટે અલગ-અલગ રણનીમત 
બનાવવી હોય તો પણ બનાવે. કેટલાંક લોકોની ટીમ બનાવીને 

આવાદંવામવાન-નનકવેાબવાર, ચદંરીગઢ, ગવાવેવા, હહમવાચલ, 
જમ્-ુકવાશમરીર, લકહદ્પ, ભસક્કિમ, ઉત્તરવાખંડ 
આન ેદવાદરવા નગરહવલેરીમવા ં100 ટકવા પવાત્ 
વયસ્કવાને ેપ્રથમ ડવાઝે આવાપરી દેવવામવંા આવાવ્યવા ેછે
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તુંદ્રરસત સપધષાને પણ પ્રોત્સાહન આપે. વડાપ્રધાને થોડાં દદવસ 
પહેલાં વેહટકનમાં પોપ ફ્ાધ્નસસ સાથે થયેલી મ્રલાકાતનો 
ઉલલેખ કરતા રસી અુંગે ધમ્ષગ્રરુઓનો સુંદેશો જનતા સ્રધી 
પહોંચાડવા પર ભાર આપવા જણાવય્રું. વડાપ્રધાને તમામ 
અધધકારીઓને એ સ્રનનશ્ચિત કરવા પ્રોત્સાહહત કયષા કે તેઓ 
રસીકરણ કવરેજન્રું વવસતરણ કરે અને નવા આત્મવવશ્વાસ અને 
નનચિય સાથે આગળ વધે. તેમન્રું કહેવ્રું હત્રું, “તમારે એવા લોકોનો 
પ્રાથમમકતાના આધારે સુંપક્ષ  કરવાનો છે જમેણે નનધષાદરત સમય 

થઈ ગયો હોવા છતાં બીજો ડોઝ ન લીધો હોય.” એટલ્રું જ નહીં, 
વડાપ્રધાને આરોગય સુંબુંધધત પાયાના માળખાન્રું વવસતરણ, 
દવાઓનો બફર સ્ોક તૈયાર કરવા અને શ્જલલા સતરે તેની 
વયાપક પહોંચને સ્રનનશ્ચિત કરવાની પહેલ સતત ચાલ્ર રાખી છે. 
વાયરસના નવા સવરૂપ આવી રહ્ા હોવાથી તેના મોનનટરીંગ 
માટે જીનોમ શ્સકવનનસગ પર ભાર મૂકવામાં આવયો. આ માટે 
(INSACOG) (કોવવડ-19 જીનોમમક્ કનસોર્ટયમ) અુંતગ્ષત 
હવે દેશભરમાં 28 લેબોરેટરીઝ છે. ક્કલનનકલ જોડાણ માટે 
લેબ નેટવક્ષ ને હોસસપટલ નેટવક્ષ  સાથે પણ જોડવામાં આવય્રું છે. 
જીનોમમક સવવેલનસ માટે સીવેજ સેમપસલગ પણ કરવામાં આવી 
રહ્રું છે. વડાપ્રધાનના સતરે તમામ રાજ્ોને નનદદેશ આપવામાં 
આવયા છે કે ઓક્ક્જન કોનસને્્ટટર, શ્સશ્લન્ડર અને પીએસએ 
પલાન્ટ સહહત ઓક્ક્જનની ઉપલબ્ધતામાં વધારો કરવા 
માટે તેની સાથે સુંકળાયેલા સમગ્ર તુંત્ને ઝડપથી વધારવામાં 

દેશભરમવા ં28 લબેવેારેટરરીઝમવા ંજીનવેામ 
ભસક્વન્ંસગનરી શરૂઆવાત, જેથરી વવાયરસનવા 
નવવા સ્રૂપ પર સતત દેખરેખ રવાખરી શકવાય
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આવે.  પ્રત્ેક બલોકમાં ઓછામાં ઓછી એક એમબય્રલનસની 
વયવસ્ા કરવા માટે એમબય્રલનસ નેટવક્ષ ને પણ વવસતારવામાં 
આવી રહ્રું છે. દેશભરમાં સ્ાપવામાં આવી રહેલા પીએસએ 
ઓક્ક્જન પલાન્ટની સ્સ્મતની પણ સમીક્ા ચાલ્ર છે. ભારતે 
પોતાના આરોગયકમથીઓ, વૈજ્ાનનકો, ડોટિર, પેરામેદડકલ 
સ્ાફ, આશા વક્ષ ર, આુંગણવાડી કાય્ષકર, શશક્ક અને બીજાું 
લોકોનાં જ્રસસા દ્ારા રસીકરણ અુંગે ઇમતહાસ રચયો છે. આ 
સફળતા પાછળન્રું મ્રખ્ય કારણ છે આરોગય માળખા અુંગે 
છેલલાં કેટલાંક વરવોમાં થયેલા પ્રયાસ અને કોવવડ મહામારી 
વવરુધિ ટોચના નેતૃતવની દીઘ્ષદ્ષષટ. આઝાદ ભારતમાં પ્રથમ 
વાર આરોગય ક્ેત્ને પ્રાથમમકતા મળી એટલ્રું જ નહીં પણ 
વત્ષમાન કેન્દ્ સરકારે તેનાં એજન્ડામાં તેને સૌથી ઉપર રાખ્રું. 

ચાલ્ર નાણાકીય વર્ષના બજટેમાં આરોગય ક્ેત્માં 137 ટકાનો 
વધારો કરવામાં આવયો. ભારત રસીકરણમાં નવા નવા વવક્રમ 
સજી્ષ  રહ્રું છે તો તેની પાછળ આરોગય માળખાની મજબૂતી 
માટે સતત કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસ જવાબદાર છે. હવે 
ભારત ભવવષયમાં આવી કોઈ પણ મહામારીનો સામનો કરવા 
આરોગય માળખાન્રું નવ્રું તુંત્ વવક્ાવવાની તૈયારીમાં લાગી 
ગય્રું છે. ચોક્કસપણે, કોવવડ સામેની નનણષાયક લડાઈ ચાલ્ર છે 
અને ભારત મોટાં લક્ષ્ય નનધષારીત કરીને સાથે મળીને જીતવાની 
ક્મતા પણ ધરાવે છે. પણ જ્ાં સ્રધી આ ય્રદ્ધ પૂરુું  નથી થત્રું 
ત્ાં સ્રધી શસ્તો નીચે ના મૂકી શકાય. તેથી સતત સાવધાન 
રહેવાની જરૂર છે, જથેી ભારતમાંથી કોવવડ મહામારીનો ખાત્મો 
બોલાવી શકાય. n

મુખ્યમંત્રીઆાેની બેઠકમાં વડાપ્રધાન દ્ારા રસીકરણ વધારવા પર ભાર

આારાેગય મંત્રાલયે બહાર પાડી માગ્વિબશશિકા

કાેવવડ સામેની લડાઈમાં પદરશ્રમ જ આેક માત્ર રસતાે 
આને વવજય જ આેક માત્ર વવકલ્પ

ઓમમક્રોન વેદરએન્ટ તમામ જૂના વેરએન્ટની 
સરખામણીમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્ો છે. 

તે ધારણા કરતા વધ્ર સુંક્રમક સાબબત થયો છે. 
આરોગય નનષણાતો સ્સ્મતની સમીક્ા કરી રહ્ા છે, 
તો સરકાર પણ તૈયારીઓમાં કોઈ કસર છોડવા 
માંગતી નથી. એટલા માટે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ 
મોદી પોતે કોવવડની ત્ીજી લહેર વચ્ે સ્સ્મતની 
સતત સમીક્ા કરી રહ્ા છે. 13 દડસેમબરે રાજ્ો / 
કેન્દ્શાશ્સત પ્રદેશોના મ્રખ્યમુંત્ી /વહીવટકતષાઓ 
સાથેની બેઠકમાં તેમણે હોસસપટલમાં બેડ, 
ઓક્ક્જનની ઉપલબ્ધતા અને રસીકરણની ઝડપ 
પર ચચષા કરી. બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદીએ 100 
ટકા રસીકરણન્રું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે ‘હર ઘર 
દસતક’ અભભયાનને હજ્ર  ઝડપી કરવા પર ભાર 
મૂક્ો, તો રસીકરણ કે માસ્ પહેરવા અુંગેની કોઇ 
પણ અફવાઓ દૂર કરવાની જરૂદરયાત પર પણ 
ભાર મૂક્ો. વડાપ્રધાને કહ્રું, “100 વર્ષની સૌથી 
મોટી મહામારી સામે ભારતની લડાઈ હવે ત્ીજા 
વર્ષમાં પ્રવેશી ચૂકી છે. પદરશ્મ જ આપણો એક 
માત્ રસતો છે અને વવજય જ એક માત્ વવકલપ છે. 
આપણે 130 કરોડ ભારતીયો પોતાના પ્રયાસોથી 
કોરોના સામે જીત મેળવી લઈશ્રું.”

બેિરકારી ન રાખાે
નીમત આયોગના સભય (આરોગય) ડો. 
વી કે પૌલ ેચતેવણી આપી છે કે કેટલાંક 
લોકો ઓમમક્રોનન ે સામાન્ શરદી કે 
તાવ સમજીન ે બદેરકારીથી વતવે છે. આ 
જોખમી સાબબત થઈ શકે છે. તમેણ ેકહ્રું 
કે, તેની ઝડપ ધીમી રાખવી આપણા સૌની 
જવાબદારી છે, જનેાં માટે માસ્ પહેરવ્રું 
અન ેરસી મકૂાવવી જ એક માત્ ઉપાય છે.

n  ઓતમક્નોન િરેરએન્ટના સિિ િધી રહેલા કેસનો િચ્ ેઆરનોગય મતં્ાલય ેકનોવિડ 
સંિધંધિ ગાઇડલાઈન જારી કરી છે. મતં્ાલયના સં્ુ્ િ સધચિ લિ અગ્રિાલના 
જણાવયા અનસુાર હિ ેહળિા કેસમાં પનોઝઝહટિ આવયાના સાિ રદિસ િાદ અને 
નનોન-ઇમરજનસી કેસમાં ત્ણ રદિસ િાદ દદદીન ેરડસચાજ ્ષ કરી શકાશ ેઅન ેએ 
િખિ ેટેસ્ કરિાની જરૂર નથી. સામાન્ય સંક્મણમાં લક્ષણ ઘટી રહ્ા હનોય અને 
ત્ણ રદિસ સુધી ઓક્ક્સજનનુ ંસિર 93%  હનોય િનો િને ેરડસચાજ ્ષ કરી શકાશ.ે

n જમેનામાં કનોવિડના લક્ષણ જોિા મળયા હનોય િનેા સંપક્ષ માં આિનારે ટેસ્ કરિનો 
જરૂરી છે. રરસ્ કેટેગરીમાં ન હનોય િિેા લક્ષણનો વિનાના કેસમાં ટેસ્ની જરૂર 
નથી. આિા લનોકનોના સંપક્ષ માં આિનાર િમામ લનોકનોએ સાિ રદિસનુ ંહનોમ 
્િનોરન્ટાઇન જરૂરી છે.

આાટલું ધ્ાન રાખાે
n ટેસ્નાં અભાિમાં સજ ્ષરી કે 

રડશ્લિરી ન રનોકિામાં આિ.ે 
ટેસ્ની સુવિધા ન હનોય િનો 
દદદીને રીફર ન કરિનો જોઇએ.

n આિંરરાષટ્ીય ફલાઇટમાં 
આિનારાં િમામ 
પ્રિાસીઓનનો કનોવિડ ટેસ્ 
ફરશ્જયાિ થિનો જોઇએ.

રસીકરણ મહાઆબભયાનનું આેક વર્વકવર સાેરી  



ગણ એટલે જનતા અને તંત્ર એટલે શાસન. ગણતંત્ર અથવા લોકતંત્રનો શાબ્દિક અથ્થ થયો જનતાનું 
શાસન. ગણતંત્ર માત્ર એક શદિ નથી પણ સાવ્થભૌમ રાષટ્રનો પયયાય છે. તેની પાછળ એ સવતંત્રતા 
સેનાનીઓના મહાન પ્રયાસ, ત્ાગ અને બલલદાન છૂપાયાં છે, જમેણે પોતાના લોહીથી ગણતંત્રને 

સીંચ્ું છે. પ્રજાસત્ાક દદવસનું આ પાવન પવ્થ આવા ક્ાંતતકારી બલલદાનોને એક જાગૃત રાષટ્ર  દ્ારા 
આભાર પ્રગટ કરવાનો દદવસ છે...

રાજપથ પર 73મા પ્રજાસત્ાક દિવસ સમારાોહનું ભવ્ય આાયાોજન કરવામાં આાવ્યું. સોન્ટ્રલ વવસ્ા પ્રાોજોક્ટનાં કાય્યમાં પ્રગવિ િરમમયાન 
મનાવવામાં આાવોલાો પ્રજાસત્ાક દિવસ આનોક રીિો આલગ રહાો. પ્રથમ વાર પ્રજાસત્ાક દિવસ સમારાોહની શરૂઆાિ 24 જાન્ુઆારીનો 

બિલો 23 જાન્ુઆારીથી થઈ, કારણ કો  આો દિવસો પરાક્રમ દિવસ આોટલો કો  નોિાજી સુભાષચંદ્ર બાોઝની જન્મજયંિી છો . પ્રજાસત્ાક 
દિવસ સમારાોહ સાથો સંકળાયોલાો આા નનણ્યય િોશનાો ઇવિહાસ આનો સંસ્કૃ વિના મહત્વપૂણ્ય ઘટનાક્રમાોનો યાિ રાખવાનાો આનો 

મહાપુરુષાોનો સાચી શ્રધ્ાંજનલ આાપવાના કોન્દ્ર સરકારના પ્રયાસાોનાો આોક ભાગ છો .

अत्र जन्म सहस्राणरां सहस्रैरपि सत्त्म। 
कदरापिल्लभते जनततु्मरामानतुष्ं ितुण्सञ्च्रात्॥

એ�ટલ� ક� .. હજાર�� જન��ન� હજાર�� પૂણ્યકર�મો ભ�ગ�ં થ�્ય પછી જ એહીં ભ�રતની ભૂમર પર રનુષ્ય જન પ્�પ્ત 
થ�્ય છ� . એ�વ��, પ્જાસત્�ક દિવસ� ભ�રતની ઊડં�ઈ એન� રહ�નત�ન�� એનુભવ કરીએ�..

પ્રજાસત્તાક દિવસનો સંપૂર્ણ કતાર્ણક્રમ 
જોવતા મતાટે QR કોડ સ્કેન કરો.

ગ�ૌરવશ�ળી 
પ્રજાસત્�ક
ગ�ૌરવશ�ળી 
પ્રજાસત્�ક



ઉત્તરપ્રદેશની ઝાંખીમાં 
કાશીના રંગ

વિશ્વએે નનહાળી 
ભારતની તાકાત

બનિદાનને નમન 
‘બનારસની બેટી’ નશિાંગી સસંહ પ્રજાસત્તાક 
દદિસની પરેડમાં રાફેિ સાથે જાેિા મળી. રાફેિ 
ઉડાિનાર તે ભારતની પ્રથમ મદહિા પાયિટ છે

રાજપથ પર પીટી-76 ટેન્ક, જેનાે ઉપયાેગ 1965 એને 
1971ના યુધ્ધમાં કરિામાં એાવાે હતાે



ભારત માતાના િીર સપૂત નેતાજી સુભાષચંદ્ર બાેઝની 
125મી જન્મજયંતી પર તેમને શ્રધ્ધાંજનિ એાપતા 
િડાપ્ર્ધાન નરેન્દ્ર માેદીએે ઇન્ડિયા ગેટ પર નેતાજીની 
પ્રવતમા સ્ાપિાની જાહેરાત કરી. 23 જાન્ુએારીનાં 
રાેજ નેતાજીની હાેિાેગ્ામ પ્રવતમાનું એનાિરણ કરતા 
િડાપ્ર્ધાને કહું, “જેમણે ભારતની ્ધરતી પર પ્રથમ 
એાઝાદ સરકારની સ્ાપના કરી હતી, તેિા એાપણા 
નેતાજીની ભવ પ્રવતમા એાજે દડનજટિ સ્વરૂપમાં 
ઇન્ડિયા ગેટ સામે સ્પાઈ રહી છે. ટંૂક સમયમાં એા 
હાેિાેગ્ામ પ્રવતમાની જગયાએે ગ્ેનાઇટની વિશાળ 
પ્રવતમા મૂકિામાં એાિશે. એા પ્રવતમા એાઝાદીના એે 
મહાનાયકને કૃતજ્ઞ રાષ્ટ્રની શ્રધ્ધાંજનિ છે. નેતાજી 
સુભાષની એા પ્રવતમા એાપણી િાેકશાહી સંસ્ાએાે, 
એાપણી પેઢીએાેને રાષ્ટ્રીય ફરજનાે એહેસાસ 
કરાિશે એને એાિનારી પેઢીએાેને, િત્તમાન પેઢીને 
સતત પ્રેરણા એાપતી રહેશે.”

ઇન્ડિય� ગેટ પર નેત�જીની પ્રતતમ�

એમૃત ફાેમમેશન



સંસૃ્વતના રંગ

પ્રજાસત્તાક દદિસની પરેડ દરવમયાન હિાઇ દળના ફિાયપાસ્ટના 
જીિતં પ્રસારણની સાથ ેકાેકપપટ કિરેજ પણ દશા્તિિામા ંએાવુ ંહતંુ

રાષ્ટ્રપવતના સિામતી દળમાં સામેિ ઘાેડાે ‘વિરાટ’ 13 િષ્ત 
બાદ નનિૃત્ત થયાે ત્ારે િડાપ્ર્ધાને તેને પંપાળાે હતાે

દરેક પ્રજાસત્તાક દદિસે ભારતની વિવિ્ધ સંસૃ્તાેએાે પ્રદનશશિત કરતી ખાસ પાઘડી કે ટાેપી પહેરનાર 
િડાપ્ર્ધાન નરેન્દ્ર માેદી એા િખતે બ્રહ્મકમિથી સુસજ્જિત ઉત્તરાખંડની પરંપરાગત ટાેપીમાં નજરે 
પડ્ા, જ્ારે ગળામાં મણણપુરી ગમછાે નાખાે હતાે.
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ભા રતીય રેલવેએ અનેક સકારાત્મક પદરવત્ષન લાવવાના 
હેત્રથી 2014 પછી અનેક મહતવનાં નનણ્ષયો લીધા હતા, જમેાં 
રેલવેની ગમત, તેની ક્મતા અને નેટવક્ષ  સાથે સુંકળાયેલા 

તમામ નકારાત્મક પાસાઓને દૂર કરવાના નનણ્ષયોનો સમાવેશ થાય છે. 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના 75 સપતાહ એટલે કે 
15 ઓગસ્, 2023 સ્રધી 75 વુંદે ભારત ટે્ન ચલાવવાની જાહેરાત કરી. આ ટે્નો 
ભારતીય રેલવે દ્ારા હાલમાં ચલાવવામાં આવતી બે વુંદે ભારત એક્પ્રેસ 
ટે્ન ઉપરાંતની હશે. પ્રથમ ટે્ન વારાણસી-દદલ્ી અને બીજી કટરા-દદલ્ી રૂટ 
પર શરૂ કરવામાં આવી હતી. રેલવે હવે હાવડા-રાંચી વુંદે ભારત એક્પ્રેસ 
ચલાવવાની યોજના ધરાવે છે. રેલવે બોડદે  તેને મુંજૂરી પણ આપી દીધી છે. આ 
ટે્ન હાવડા (કોલકાતા)ને ઝારખુંડની રાજધાની રાંચી સાથે જોડશે. n

આાધુલનકતાના રંગમા ં
રંગાઈ રહેલી ભારતીય રેલ

વંિે ભારત ટે્ન
n દેશની આ પ્રથમ સિદેશ નનર્મિ સેમી 

હાઇ સપીડ ટે્ન છે. પ્રથમ િંદે ભારિ 
એક્સપ્રેસ ટે્ન 15 ફેબ્ુઆરી, 2019નાં રનોજ 
ચલાિિામાં આિી હિી.

n ભારિની આ સૌથી આધુનનક ટે્ન છે, જનેે 
્ુરનોવપયન રડઝાઇનમાં િૈયાર કરિામાં 
આિી છે. િેનું એક મનોડલ રેલ મંત્ાલયના 
પરરસરમાં પણ લગાિિામાં આવ્ું છે.

n િંદે ભારિ એક્સપ્રેસ ટે્નની મુખ્ય વિશેરિા 
િેની આધુનનક બ્ેકકગ પ્રણાશ્લ છે. આ 
ટે્નમાં મનનોરંજન માટે િાઇ-ફાઇની સાથે 
અત્ાધુનનક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

n નિી ટે્નનો માટેનાં કનોચનું નનમધાણ ઇન્ટીગ્રલ 
કનોચ ફેક્ટરી, ચેન્ાઇ, મનોડન્ષ કનોચ ફેક્ટરી, 
રાયિરેલી અને રેલ કનોચ ફેક્ટરી, 
કપૂરથલામાં કરિામાં આિશે.

n િંદે ભારિ એક્સપ્રેસ ટે્નમાં ઓટનોમેહટક 
એન્્ટી, તમની પેન્્ટી, મનોડ્ુલર િાયનો-
િેક્ુમ શૌચાલય, ધૂળ મુ્િ િાિાિરણ 
માટે સંપૂણ્ષપણે સીલ ગેંગિે અને સેનસડ્ષ  
ઇન્ટરકનેક્ક્ટગ દરિાજા છે.

n નિી ટે્નનોમાં ફાયર સિધાઇિલ કેિલ 
ઇન-ડનોર સર્કટની પણ સુવિધા હશે. એક 
અપડેટેડ એર કન્ડશનનગ શ્સસ્મ પણ 
પૂરી પાડિામાં આિશે.

n દરેક કનોચમાં ચાર રડઝાસ્ર લાઇટ હશે. 
ઇમરજનસી પુશિટનની સંખ્યા પણ િધશે.

હાઇ સ્પીડ કનેક્ટિવિટીથી સમયની બચત થાય છે અને દેશમાં વિકાસની 
રતત ્પણ ઝડ્પી બને છે. એટલાં માટે જ દેશમાં નિા જળમાર્ગની સાથે 
સાથે વિમાન માર્ગથી શહેરોને જોડિાનું કામ બહુ ઝડ્પથી ચાલી રહું છે, 
તો ભારતીય રેલિે ્પણ ઝડ્પથી આધુનનક અિતાર ધારણ કરી રહી છે. 
તેનાથી અિરજિરમાં સરિડતા થઈ છે અને રોજરારીની તકો ્પણ િધી 
રહી છે. પ્થમ િંદે ભારત ટે્ન 15 ફેબ્ુઆરી, 2019નાં રોજ ચલાિિામાં 
આિી હતી. િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રેલિેની રતતને ઝડ્પ આ્પિા માટે 
15 ઓરસ્ટ, 2021નાં રોજ લાલ રકલલા ્પરથી 75 િંદે ભારત એક્સપ્ેસ 
ટે્ન ચલાિિાની જાહેરાત કરી હતી...

વંિે ભારત ટે્નની વવશેરતા

સફળતાના ત્રણ વર્વ વંિે ભારત આેસિપ્રેસ    
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ભારતનું મનભારતનું મન
ભારતની તાકાતભારતની તાકાત
ભારતનાં સપનાભારતનાં સપના

વિશ્નો ઇતતહાસ સાક્ી છે.. કોઈ ્પણ આંદોલન, વિશ્ની કોઈ ્પણ વિચારધારા રુિાશક્ત િરર સશ્ત ન બની 
શકે. િાસતિમાં, રુિા શક્તનાં જોરે જ કોઈ ્પણ રચનાત્મક કામનો ્પાયો નખાતો હોય છે અને તો જ રાષટ્ સશ્ત 

અને આત્મનનભ્ગર બની શકે છે. વિશ્માં ભારત સૌથી િધુ રુિા િસતત ધરાિતો દેશ છે. આ રુિાનોની આંખોમાં 
સોનેરી ભવિષયનાં સ્પના ્પણ છે, રાષટ્ નનમયાણની તીવ્ર ઇચ્ા ્પણ છે. સિામી વિિેકાનંદ જયંતી પ્સંરે િડાપ્ધાન 

નરેન્દ્ર મોદીએ દેશની રુિા શક્તને આહિાન કરતાં કહું હતું, “સરકારનો પ્યત્ન આ રુિા શક્તને યોગય 
િાતાિરણ પૂરં ્પાડિાનો, સંસાધનો પૂરા ્પાડિાનો છે, તેઓ સક્મ બને તે માટેની વયિસ્થા બનાિિાનો છે.”

કરોડિી વસતત છે 18થી 
24 વર્ષિા યરુવાિોિી 11 

વર્ષ ભારતીયોિી 
સરેરાશ ઉંમર

થી વધરુ વસતત 
35 વર્ષિી િીચેિી 

વયિી29
65%હહ

માલયના પવ્ષતીય ક્ેત્ોમાં દર વરવે લાખો 
પ્રવાસીઓ આવે છે, પણ તેઓ જ્ારે 
પાછા જાય છે ત્ારે બહ્ર બધો કચરો 

અહીં છોડી જાય છે. પ્રદીપ સાંગવાન અને તેમની 
‘હીસલગ હહમાલય’ ટીમ પ્રવાસીઓ દ્ારા છોડી 
દેવામાં આવેલા કચરાને સાફ કરીને સવચ્છ ભારત 

યુવા દિવસરાષ્ટ્ર 

યુવા



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ફેબ્રુઆરી, 2022 27

અભભયાનમાં મહતવપૂણ્ષ યોગદાન આપે છે, 
એટલ્રું જ નહીં પણ હહમાલયના પ્રાકૃમતક સૌંદય્ષને 
પ્રનજી્ષ વવત પણ કરી રહી છે. મધયપ્રદેશની 
હરષાલી પ્રરોહહતની કહાની પ્રદીપ સાંગવાનથી 
થોડી અલગ છે. કોવવડ સામેની લડાઈમાં રસી 
સૌથી જરૂરી શસ્ત છે, તો ઘણાં લોકોના મનમાં 
રસીકરણ અુંગે ગેરસમજ પ્રવતવે છે. હરષાલી 
પોતાની ટીમ સાથે મળીને આવા લોકોને સાચી 
માહહતી પૂરી પાડે છે. રસીકરણ માટે પ્રેદરત 
કરીને આવા લોકોનાં મનનો વહેમ દૂર કરીને તેઓ 
રાષટ્ને સશકત બનાવવામાં મહતવન્રું પ્રદાન કરી 
રહ્ા છે. આ બે ઉદાહરણ દેશની ય્રવા શકકતની 
ક્મતાન્રું પ્રતીક છે. હજારો વરવો પહેલાં વેદોમાં 
પણ કહેવામાં આવય્રું છે-
अपप रथा, रुवानो मतसथा, नो पवशवं जगत्, 
अपिपपतवे मनीषा॥

આનો અથ્ષ એમ થાય કે ય્રવાનો જ વવશ્વમાં 
સ્રખથી માંડીને સલામતી સ્રધીનો ફેલાવો કરે 
છે. આ ય્રવાનો જ આપણા ભારત માટે, આપણા 
રાષટ્ માટે સ્રખ અને સલામતીનો માગ્ષ કું ડારશે. 
નવા ભારતના સપનાને સાકાર કરવામાં ભારતના 
ય્રવાનો સૌથી મોખરે છે. પ્રડ્રચેરીમાં આયોશ્જત 
25મા રાષટ્ીય ય્રવા મહોત્સવને સુંબોધધત કરતા  
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ દેશની ય્રવા શકકતની 
તાકાત, તેમનાં સાહસ અને તેમનાં ભવવષય 
અુંગે જણાવય્રું, “વવશ્વએ એ વાતને માની છે કે 
આજ ેભારત પાસે બે અમયષાદદત શકકતઓ છે, 
એક ડેમોગ્રાફી (વસમત) અને બીજી ડેમોક્રસી 
(લોકશાહી). જ ેદેશ પાસે જટેલાં વધ્ર ય્રવાનો એ 
દેશ એટલો વધ્ર મજબૂત અને તેની સુંભાવનાઓને 
એટલી વધ્ર વયાપક માનવામાં આવે છે. ભારતના 
ય્રવાનો ખૂબ શ્મ કરે છે અને પોતાનાં ભવવષય 
અુંગે પણ સપષટ છે. એટલાં માટે, ભારત આજ ેજ ે
કહે છે તેને દ્રનનયા આવતી કાલનો અવાજ માને 
છે. આજ ે ભારત જ ે સપના જૂએ છે, જ ે સુંકલપ 
લે છે, તેમાં ભારતની સાથે સાથે વવશ્વન્રું ભવવષય 
દેખાય છે અને ભારતનાં આ ભવવષયન્રું, દ્રનનયાનાં 
ભવવષયન્રું નનમષાણ આજ ેથઈ રહ્રું છે.”

(યરુવાિોિે વડાપ્રધાિિો ગરુરમંત્ર.. આગામી 
પેજ પર જૂઓ બોસિ)

આવાજે વવશ્વ ભવારતને આેક આવાશવાનરી દ્ષ્ટિથરી, 
વવશ્વવાસનરી દ્ષ્ટિથરી જૂઆે છે. કવારણ કે ભવારતનવાે 
નવાગહરક પણ યુવવાન છે આને ભવારતનું મન પણ 
યુવવાન છે. ભવારત તેનરી કમતવામવાં પણ યુવવાન છે, 

ભવારત સપનવાથરી પણ યુવવાન છે. ભવારત તેનવા 
ચચંતનથરી પણ યુવવાન છે. ભવારત તેનરી ચેતનવાથરી 

પણ યુવવાન છે, ભવારત યુવવાન છે કવારણ કે 
ભવારતનરી દ્ષ્ટિઆે હંમેશવા આવાધુનનકતવાને સ્રીકવારરી 
છે. ભવારતનરી હફલસૂફરીઆે પહરવત્ણનને સ્રીકવાયુું છે. 

ભવારતનરી પ્રવાચરીનતવામવાં પણ નવરીનતવા છે.
-નરેન્દ્ મવાેદરી, વડવાપ્રધવાન 
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યુવાશક્તિના પ્રિાનનાે ઉલેખ
ભારિમાં વયક્િથી વિશ્વ સુધીની યનોગની યાત્ા હનોય, ક્ાંતિ 
હનોય કે વિકાસ હનોય, સેિાનનો માગ્ષ હનોય કે સમપ્ષણનનો માગ્ષ 
હનોય, િાિ પરરિિ્ષનની હનોય કે પરાક્મની, માગ્ષ સહયનોગનનો 
હનોય કે સુધારાનનો, િાિ મૂળળયાં સાથે જોડાિાની હનોય કે િૈનશ્વક 
વિસિરણની, એવું કનોઇ ક્ષેત્ નથી જમેાં આપણા દેશના ્ ુિાનનોએ 
ઉત્સાહભેર ભાગ ન લીધનો હનોય.

યુવાશક્તિની ક્ષમતાની વાત
સમગ્ર વિશ્વ એ સિીકારે છે કે આજ ેભારિ પાસે િે અપાર શક્િ 
છે-એક ડેમનોગ્રાફી (િસતિ) અને િીજી ડેમનોક્સી (લનોકશાહી). જ ે
દેશમાં ્ ુિાનનોની જટેલી િધુ િસતિ હનોય એ દેશને એટલનો મનોટનો 
માનિામાં આિે છે, િેમની સંભાિનાઓને એટલી જ વયાપક 
માનિામાં આિે છે. પણ ભારિના ્ુિાનનો પાસે ડેમનોગ્રારફક 
રડવિડ્ડની સાથે સાથે લનોકશાહી મૂલ્નો પણ છે, િેનું ડેમનોકે્હટક 
રડવિડ્ડ પણ અતુલનીય છે. ભારિ િેના ્ુિાનનોને ડેમનોગ્રારફક 
રડવિડ્ડની સાથે સાથે ડેિલપમેન્ટ ડ્ાઇિર પણ માને છે. 
આજ ે ભારિનનો ્ુિાન દેશના વિકાસની સાથે સાથે આપણા 

યુવાનાેને વડાપ્રધાનનાે ગુરુમંત્ર
મહાપુરુરાેને નમન...
ભારિ માિાના પનનોિા પુત્ સિામી વિિેકાનંદજીને 
િેમની જયંિી પર હંુ નમન કરં છંુ. આઝાદીના 
અમૃિ મહનોત્સિમાં િેમની જન્મયજયંિી િધુ 
પ્રેરણાદાયક િની ગઈ છે. આપણે આ િર્ષમાં જ 
અરવિદનોની 150મી જન્મજયંિી પણ મનાિી રહ્ા 
છે. ગયા િરષે જ મહાકવિ સુબ્મણયમ ભારિીની 
100મી પૂણયતિથી હિી. આ િંને ઋળરઓનનો 
પુડુચેરી સાથે ખાસ સંિંધ રહ્નો છે. િંને એક 
િીજાની સાહહત્ત્ક અને આદ્ાત્ત્મક યાત્ાના 
ભાગીદાર રહ્ા છે.

યુવા આાશાઆાેને ઉડવા માટે પાંખાે મળી

ભારત ય્રવાનોની સૌથી વધ્ર સુંખ્યા ધરાવતો દેશ છે, જ્ાં 
નાગદરકોની સરેરાશ ઉુંમર 29 વર્ષ છે. ચીનમાં સરેરાશ ઉુંમર 
37, અમેદરકામાં 45 અને ય્રરોપ-જાપાનમાં 48 વર્ષ છે.

દડશ્જટલ ઇનન્ડયા, મેક ઇન ઇનન્ડયા, સ્ાટ્ષઅપ ઇનન્ડયા, મ્રદ્ા 
લોન, અટલ ઇનોવેશન મમશન આ દદશામાં મહતવનાં પગલાં 
છે, તો નવી રાષટ્ીય શશક્ણ નીમતથી માંડીને કૌશલ્ વવકાસ 
સ્રધી ય્રવા શકકતની તાકાતને વધ્ર મજબૂત કરવાન્રું કામ 
કરવામાં આવી રહ્રું છે.

કરોડથી િધુ લોકો 13થી 35 િર્ગની િય 
જૂથમાં છે ભારતમાં, આ રુિાનોના સ્પના 
પૂરા કરિાની રદશામાં કેન્દ્ર સરકાર સતત 
નિી યોજનાઓ ્પર કામ કરી રહી છે. 

60
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લનોકશાહી મૂલ્નોની પણ આગેિાની કરી રહ્નો છે. 

ટેકનાેલાેજીની જરૂદરયાત સાથે ભવવષ્યના 
પાયાનાે ઉલેખ
ભારિના ્ુિાનનોમાં ટેકનનોલનોજીનું આકર્ષણ છે, િનો 
લનોકશાહીની ચેિના પણ છે. ભારિના ્ુિાનનોની 
િાકાિને કારણે જ આજ ે ભારિ રડશ્જટલ પેમેન્ટમાં 
વિશ્વમાં આટલું આગળ નીકળી ગ્ું છે. સમગ્ર વિશ્વમાં 
્ુનનકનોન્ષની િાિિમાં ભારિના ્ુિાનનોનનો દિદિનો છે. 
આજ ેભારિ પાસે 50,000થી િધુ સ્ાટ્ષઅપની મજબૂિ 
ઇકનોશ્સસ્મ છે. િેમાં 10,000થી િધુ સ્ાટ્ષઅપ િનો 
કનોરનોનાના પડકારનોની િચ્ે અને  છેલલાં 6-7 મહહનામાં 
સ્પાયા છે. ભારિના ્ુિાનનોની આ જ િાકાિ છે, જનેાં 
જોરે આપણનો દેશ સ્ાટ્ષઅપના સુિણ્ષ ્ુગમાં પ્રિેશ કરી 
રહ્નો છે. 

આાત્મવવશ્વાસનાે નવાે મંત્ર
નિા ભારિનનો મંત્ છે- Compete અને Conquer 

એટલે કે સપધધા કરનો અને લડાઈ જીિનો. પેરાશ્લમ્પક્સમાં 
ભારિે જટેલાં મેડલ જીત્ાં, એટલાં અત્ાર સુધી 
મળેલાં કુલ મેડલથી પણ િધુ હિા. ઓશ્લમ્પકમાં પણ 
આપણનો દેખાિ શ્ેષઠ રહ્નો કારણ કે આપણા ્ુિાનનોમાં 
જીિનનો વિશ્વાસ પેદા થયનો. 

સપનાની ઉડાનમાં બંધનાેમાંથી મુક્તિ
સરકારનનો પ્રયાસ છે કે ્ુિાનનોની આ િાકાિ માટે િેમને 
મનોકળું મેદાન મળે, સરકારની દરતમયાનગીરી ઓછામાં 
ઓછી હનોય. સરકારની જિાિદારી િેમને યનોગય 
િાિાિરણ પૂરં પાડિાની, સંસાધનનો પૂરા પાડિાની, 
િેમની ક્ષમિા િધે િે માટે વયિસ્ા ઊભી કરિાની છે. 
રડશ્જટલ ઇન્ડયાના માધયમથી સરકારી પ્રરક્યાઓને 
સરળ કરિાથી આ વયિસ્ા મજબૂિ િને છે. મુદ્રા, 
સ્ાટ્ષઅપ ઇન્ડયા, સે્્ડ અપ ઇન્ડયા જિેા અભભયાનનો 
દ્ારા ્ુિાનનોને ઘણી મદદ મળી રહી છે. ભસ્લ ઇન્ડયા, 
અટલ ઇનનોિેશન તમશન અને નિી રાષટ્ીય ઝશક્ષણ 
નીતિ ્ુિાનનોની િાકાિને િધારિાનનો જ પ્રયાસ છે. 

n દરસચ્ષને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવી રાષટ્ીય શશક્ણ 
નીમત અુંતગ્ષત નેશનલ દરસચ્ષ ફાઉન્ડેશનની સ્ાપના 
કરવામાં આવી. પ્રથમ વાર ગોખવાને બદલે શીખવાની 
પ્રદક્રયાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂકવામાં આવયો. 
શશક્ણમાં ભારાના બુંધનોમાંથી મ્રકકત આપવામાં આવી.

n 16 નવી આઇઆઇટી, સાત નવી એઇમસ, 209 નવી 
મેદડકલ કોલેજ શશક્ણના ક્ેત્માં નવી શરૂઆત થઈ 
હોવાની સાબબતી છે.

n 2014માં દેશમાં લગભગ 82,000 મેદડકલ 
અન્ડરગ્રેજ્્રએટ અને પોસ્ ગ્રેજ્્રએટ બેઠકો હતી. છેલલાં 
સાત વરવોમાં આ સુંખ્યા વધીને આશરે 1,48,000 બેઠક 
સ્રધી પહોંચી ગઈ છે.

n ભસ્લ ઇનન્ડયા મમશન અુંતગ્ષત વર્ષ 2022 સ્રધી આશરે 
40 કરોડ ય્રવાનોને તાલીમન્રું લક્ષ્ય રાખવામાં આવય્રું છે.

n મ્રદ્ા યોજના અુંતગ્ષત નાણાંકીય વર્ષ 2021-22માં અત્ાર 
સ્રધી રૂ. 1,86,123 કરોડની લોન મુંજૂર કરવામાં આવી છે.

n 60,000થી વધ્ર સ્ાટ્ષઅપ અને 75થી વધ્ર ય્રનનકોન્ષ સાથે 
ભારત પાસે આજ ેવવશ્વની ત્ીજી મોટી સ્ાટ્ષઅપ ઇકો 
શ્સસ્મ છે.

n એક અહેવાલ પ્રમાણે ભારતમાં સ્ાટ્ષઅપ 2025 સ્રધીમાં 
50 લાખ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડશે.

n આર્ટદફશશયલ ઇને્ટશ્લજનસ, બબગ ડેટા, રોબોહટક્ 
સહહત નવી ટેકનોલોજીના ક્ેત્માં ય્રવાનોનાં કૌશલ્ 
વવકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્ો છે.

n એક દેશ-એક પરીક્ા, એક દેશ-એક ભરતી જવેી પહેલ 
ય્રવાનોના સપનાને પૂરાં કરવામાં મદદરૂપ સાબબત થઈ 
રહી છે.  n

યુવા દિવસરાષ્ટ્ર 
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વવ
શ્વમાં એ દેશે સૌથી વધ્ર પ્રગમત કરી, જણેે પોતાના 
ઇન્ફ્ાસ્્કચરમાં ગુંભીરતાથી રોકાણ કય્રું હોય. 
પણ ભારતમાં દાયકાઓ સ્રધી ઇન્ફ્ાસ્્કચરના 

મોટા અને વયાપક પદરવત્ષન લાવનારા પ્રોજટેિ પર 
ખાસ ધયાન ન આપવામાં આવય્રું. નબળ્રું અથવા અપૂરત્રું 
ઇન્ફ્ાસ્્કચર વવકાસના માગ્ષમાં મોટો અવરોધ છે. રોડ, 
પ્રલ, ઇન્ટરનેટ, પીવાના પાણી સાથે સુંકળાયેલ્રું મજબૂત 
ઇન્ફ્ાસ્્કચર આજની સૌથી મોટી જરૂદરયાતો છે, એટલ્રું જ 
નહીં પણ તેનાથી દેશની આર્થક ગમતને ઝડપ મળે છે અને 
સીધી તથા આડકતરી રીતે નવા રોજગારન્રું સજ ્ષન પણ કરે છે. 
તેથી કેન્દ્ સરકાર આ સેટિર પર સૌથી વધ્ર ભાર મૂકી રહી 
છે. આગામી 4-5 વર્ષમાં તેની પાછળ રૂ. 110 લાખ કરોડનો 

ખચ્ષ કરવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવયો છે. આમાંથી, 19 લાખ 
કરોડનાં પ્રોજટેિ માત્ હાઇવે સાથે સુંકળાયેલા છે. વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ મોદી કહે છે, “સવ્ષસમાવેશી, સવ્ષપોરક, સવ્ષસપશથી 
અને સવ્ષવયાપી વવકાસ અમારી પ્રાથમમકતા છે. ઇન્ફ્ાસ્્કચર 
અમારા માટે રાજકારણનો નહીં પણ રાષટ્નીમતનો હહસસો છે. 
પ્રોજટેિ્ટસ અટકે નહીં, લટકે નહીં અને ભટકે નહીં તે અમે 
સ્રનનશ્ચિત કરી રહ્ા છીએ.”

ક્રશીનગરમાં આુંતરરાષટ્ીય એરપોટ્ષ , નોઇડામાં એશશયાન્રું 
સૌથી મોટ્રું  એરપોટ્ષ , ભોપાલમાં આુંતરરાષટ્ીય સતરન્રું રેલવે 
સે્શન, કાશી-વવશ્વનાથ કોદરડોર, પૂવવાંચલ એક્પ્રેસ વે, 
ગુંગા એક્પ્રેસ વે, દદલ્ી-મ્રુંબઇ, દદલ્ી-દહેરાદૂન, દદલ્ી-
અમૃતસર-કટરા જવેા એક્પ્રેસવે સહહત દેશમાં દરરોજ 

દ્રઢ ઇચ્ાશક્ત હોય તો કઈ રીતે સરકાર દેશની રદશા અને દશા બદલી શકે છે એનાં અનેક 
ઉદાહરણો િર્ગ 2021માં જોિા મળયા. દાયકાઓથી ્પેનન્ડર પ્ોજટેિ્ટસ પૂરા થયા તો પ્થમ િાર એક 
એિા પ્ોજટેિનો ્પાયો નાખિામાં આવયો, જનેી લોકો લાંબા સમયથી રાહ જોતા હતા. નિા િર્ગની 

શરઆત વિકાસની ભેટ સાથે થઈ. ઉત્તરપ્દેશને પ્થમ સ્પોટ્ટસ્ગ રુનનિર્સટી મળી, તો પૂિયોત્તરને રોડ 
ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર, ્પીિાનું ્પાણી, શહેરી વિકાસ, મકાન, કૌશલ્ય વિકાસ સટહત વત્રપુરામાં મહારાજા બીર 

બબક્રમ એર્પોટ્ગ  સાથે વિકાસ યાત્રામાં નવું ્પરરમાણ ઉમેરારું...

નવું વર્વ, નવી શરૂઆાત

વવકાસની ભેટરાષ્ટ્ર 
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37 દકલોમીટરની ઝડપે હાઇવે બની રહ્ા છે. નવી મેદડકલ 
કોલેજ બની રહી છે, ગામે ગામ ઇન્ટરનેટ પહોંચાડવાની 
ઝૂુંબેશ ચાલી રહી છે. ગમતશકકત માસ્ર પલાન દ્ારા 
ઇન્ફ્ાસ્્કચરના ક્ેત્માં સૌથી મોટી યોજના શરૂ થઈ છે. આ 
તમામ મહતવાકાંક્ી યોજનાઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીના 
વવઝનનો ભાગ છે. વર્ષ 2021માં આપણે એવાં અનેક 
પ્રોજટેિ્ટસને અમલી થતાં જોયા જ ે દાયકાઓથી લટકેલા 
હતા. હવે નવા વર્ષમાં ફરીથી નવા પ્રોજટેિ શરૂ કરવામાં 
આવી રહ્ા છે. તેની શરૂઆત 2 જાન્્રઆરીનાં રોજ મેરઠથી 
થઈ, જ્ાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ ઉત્તરપ્રદેશની પ્રથમ 

સપોટ્ટસ્ષ ય્રનનવર્સટીન્રું શશલારોપણ કય્રું. 4 જાન્્રઆરીનાં 
રોજ મષણપ્રર અને વત્પ્રરાને વવકાસની અનેક ભેટ મળી, તો 
7 જાન્્રઆરીનાં રોજ પૂવ્ષ ભારતમાં આરોગય સ્રવવધાઓન્રું 
વવસતરણ અને આધ્રનનકીકરણની દદશામાં કોલકતામાં 
ધચત્તરુંજન રાષટ્ીય કેનસર ઇલ્નસ્ટ્ૂટના બીજા કેમપસન્રું 
ઉદઘાટન કરવામાં આવય્રું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદી કહે છે, 
“અુંધારુું  જટેલ્રું ગાઢ હોય, પ્રકાશન્રું મહતવ એટલ્રું વધ્ર હોય 
છે. પડકારો જટેલાં મોટા હોય, મનોબળ એટલ્રું મહતવપૂણ્ષ 
બની જાય છે. અને લડાઇ ગમે તેટલી મ્રશકેલ હોય, અસ્ત-
શસ્ત એટલાં જ જરૂરી થઈ જાય છે.”

મહાન ક્રાંતતકારી મંરલ ્પાંડેની ભૂતમ મેરઠ રમતરમતની દુનનયામાં ્પણ જાણીતું નામ છે. અહીં બનાિિામાં આિતા 
રમતરમતના સાધનો ખાસ કરીને રક્રકેટ અને તેને સંબંધધત ઉ્પકરણોની નનકાસ સમગ્ર વિશ્માં કરિામાં આિે છે. 
આ મેરઠ હિે ઉત્તર ભારતમાં રમરમતનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનિા જઈ રહું છે. મેરઠના સરઘનામાં ર. 700 કરોડનાં ખચચે 
બનનાર મેજર ધયાનચંદ સ્પોટ્ટસ્ગ રુનનિર્સટી દ્ારા નિા ભારતમાં સ્પોટ્ટસ્ગ કલ્ચર વિક્સાિિાનું સ્પનું સાકાર થશે. 

િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નિા િર્ગના બીજા રદિસે તેનો શશલાન્ાસ કયયો.

ઉત્ર ભારતનું નવું સ્ાેરસ્વ હબ બનશે મેરઠ

રમિગમિની દુનનયામાં આિિા આપણા ્િુાનનો પહેલાં પણ ક્ષમિાિાન 
હિા. િમેની મહેનિમાં પહેલા પણ કમી નહનોિી. દેશના ્િુાનનોમાં જ ે
પ્રતિભા હિી, િ ે અગાઉની સરકારનોની રમિગમિ પ્રત્નેી અિગણનાને 
કારણ ેરંૂધાઈ ગઈ હિી. હનોકી િનેુ ંસચનોટ ઉદાહરણ છે. જ ેહનોકીન ેગલુામીના 
સમયગાળામાં પણ મજેર ધયાનચંદજી જિેી પ્રતિભાઓએ દેશન ે ગૌરિ 
અપાવ્ુ ંિમેાં પણ મડેલ મળેિિા આપણ ેદાયકાઓ સધુી રાહ જોિી પડી. 
કારણ કે વિશ્વની હનોકી કુદરિી મેદાનમાંથી એસ્્નોટફ્ષ  િરફ આગળ િધિી 
ગઈ પણ આપણ ેત્ાંનાં ત્ાં જ રહી ગયા. જ્ાં સધુી આપણ ેજાગયા ત્ાં 
સધુી ઘણનો વિલિં થઈ ગયનો હિનો. િદલાિી ટેકનનોલનોજી, િદલાિી માંગ, 
િદલાિી ભસ્લ્સ માટે દેશની અગાઉની સરકારનો સારી ઇકનોશ્સસ્મ િયૈાર 
ન કરી શકી. 2014 િાદ આ શ્સસ્મ િદલિા માટે કે્દ્ર સરકારે દરેક 
સિર પર સધુારાઓ કયધા. સસંાધન, આધનુનક સવુિધાઓ, આિંરરાષટ્ીય 
એક્પનોઝર અન ે પસદંગીમાં પારદર્શિા પર વિશરે ભાર મકૂિામાં 
આવયનો. સપનોટ્સ્ષન ે્િુાનનોની રફટનસે અન ે્િુાનનોના રનોજગાર, સિરનોજગાર 
અન ેિમેની કારરકદદી સાથે જોડિામાં આવ્ંુ. ઓશ્લમ્પકની િયૈારી માટે 
‘ટારગટે ઓશ્લમ્પક પનોરડયમ સ્ીમ’ એટલે કે Tops ની શરૂઆિ કરિામાં 
આિી. ‘ખલેનો ઇન્ડયા’ના અભભયાનન ે કારણ ે આજ ે દેશના ખણૂ ે ખણૂે 
પ્રતિભાશાળી ખલેાડીઓન ે ઓળખિામાં આિી રહ્ા છે. આ પ્રયાસનોને 
કારણ ેઆજ ેભારિનનો ખલેાડી આંિરરાષટ્ીય મેદાનમાં ઉિરે છે ત્ારે િનેા 
દેખાિની પ્રશસંા સમગ્ર વિશ્વ કરે છે. ગયા િરષે આપણ ેઓશ્લમ્પક અને 
પેરાશ્લમ્પકમાં િ ેજો્ંુ. સપનોટ્સ્ષ ્નુનિર્સટી રમિગમિનુ ંસિંધ્ષન કરિા 
માટે નસ્ષરી િરીકેનુ ંકામ કરે છે. એટલાં માટે જ આઝાદીના સાિ દાયકા 
િાદ 2018માં પ્રથમ િાર કે્દ્ર સરકારે મષણપરુમાં દેશની પ્રથમ નેશનલ 
સપનોટ્ષસ ્નુનિર્સટી શરૂ કરી.

વવકાસની ભેટરાષ્ટ્ર 
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મેરઠમાં ઉત્રપ્રિેશની પ્રથમ સ્ાેરસ્વ યુલનવબસશિટી

n  ઓશ્લક્મપકની જમે રમતગમતમાં સપધષાઓ યોજાશે. 
આુંતરરાષટ્ીય માપદુંડો અન્રસાર સપોટ્ટસ્ષ ટે્ક અન ેસે્દડયમ 
તયૈાર થશ.ે

n  એથલહેટક્ની સાથ ેફ્રટબોલ, જવેશ્લન થ્ો, દડસક્ જવેી 
રમતમાં સપધષા થશ.ે ય્રનનવર્સટીમાં 540 મહહલા અને 540 
પ્રરુર ખેલાડીઓ એમ ક્રલ 1080 ખલેાડીઓન ેતાલીમ 
આપવાની ક્મતા હશ.ે

n  સપોટ્ટસ્ષ ય્રનનવર્સટીમાં એક આઉટડોર સે્દડયમ અન ેએક 
ઇન્ડોર સે્દડયમ બનશ.ે આઉટડોર ગમેસમાં આશરે 30,000 
લોકોને બસેવાની વયવસ્ા હશે. ઇનડોર ગમેસ માટે સે્દડયમમાં 
લગભગ 5,000 દશ્ષકોની ક્મતા ઊભી કરવામાં આવશ.ે

n ય્રનનવર્સટીમાં વવશ્વસતરીય ટેકનોલોજી અન ેઅત્ાધ્રનનક 
સ્રવવધાઓ સ્ાપવામાં આવશ.ે ગુંગનહરમાં રાફ્ટિંગ, રોવવગ, 
નૌકાયન જવેી વોટર સપોટ્ટસ્ષની તાલીમ આપવામાં આવશ.ે

n ઓશ્લક્મપક રમતોત્સવ જવેી શટૂટગ રેન્જ, જવેશ્લન થ્ો, 
વઇેટશ્લટિંીંગ, ક્રશતી, હોકી, વોલીબોલ, ટે્ક દફલડ ઉપરાંત ખો-
ખો, મલખમ (મલખુંભ) જવેી પરુંપરાગત રમત માટે પણ તાલીમ 
આપવામાં આવશ.ે

n ટફ્ષ  મેદાનોની સાથ ેઓશ્લક્મપક આકારનો સસવમમગ પ્રલ અને 
સાઇકસલગ ટે્ક પણ બનાવવામાં આવશ.ે આ ઉપરાંત, વહીવટી 
બલોક, એકેડેમમક બલોક, સન્ે્ટલ લાઇરિરેી, ઓદડટોદરયમ, 
ફેશ્સશ્લટી સને્ટર (બેન્, પોસ્ ઓદફસ અન ેદ્રકાન), શોવપગ 
કોમપલેક્, મેઇને્ટનનસ કાયષાલય, હેલ્થ સને્ટર, પોશ્લસ 

સે્શન, ગસે્હાઉસ, ક્રલપમત આવાસ, બોય્ઝ અન ેગસિ્ષ હોસે્લ, 
અધધકારીઓ અન ેકમ્ષચારીઓ માટે અલગ અલગ ટાઇપ 2,3,4 
અન ે5નાં મકાનો બનાવવામાં આવશ.ે

n સપોટ્ટસ્ષ ય્રનનવર્સટીમાં મલ્ીપરપઝ હોલ, જીમે્શશયમ, યોગ હોલ, 
ગાડ્ષરૂમ, બાસે્ટ બોલ, લોન ટેનનસ, વોલીબોલ, 100 મીટર ટે્ક, 
હોકી ગ્રાઉન્ડ, ફ્રટબોલ, એથલહેટક્, હેન્ડબોલ કોટ્ષ , 60 મીટર 
શટૂટગ રેન્જ, 90 મીટર શટૂટગ રેન્જ અને 125 મીટર શટૂટગ રેન્જનો 
પણ સમાવશે થાય છે.

- નરેન્દ્ મવાદેરી, વડવાપ્રધવાન

આવાપણ ેજવારે પણ નવરી કવાય્ણ સસૃં્કવતને પ્રવાતે્વાહન 
આવાપવવાનવા ેપ્રયવાસ કરરીઆ ેત્વારે તનેવા ંમવાટે ત્ણ 
બવાબતવા ેજરૂરરી છે- સવાનનધ્ય, દ્ષ્ટિ આને સસંવાધન. 
રમતગમત સવાથે આવાપણુ ંસવાનનધ્ય સદરીઆવેા જૂનું 
રહુ ંછે. પણ રમતગમતનરી સસૃં્કવત પદેવા કરવવા 
મવાટે રમતગમત સવાથ ેઆવાપણવા પ્રવાચરીન સબંધંવાથેરી 
કવામ નહીં ચવાલ.ે આવાપણ ેતનેવા ંમવાટે નવરી દ્ષ્ટિ પણ 
વવસિવાવવરી પડશ.ે દેશમવા ંરમતગમત મવાટે જરૂરરી છે 
કે આવાપણવા યવુવાનવામેવા ંરમતગમત મવાટે વવશ્વવાસ પદેવા 
થવાય, સવારેસ્ણન ેપવાતેવાનવા ેવ્યવસવાય બનવાવવવા મવાટે 
મનવેાબળ વધ.ે આવા જ મવારવા ેસકંલ્પ છે આન ેઆવા જ 
મવારં સપનુ ંપણ છે.

વવકાસની ભેટરાષ્ટ્ર 
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n મષણપ્રરના પ્રવાસ દરમમયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ 
આશરે રૂ 1850 કરોડનાં 13 પ્રોજટેિ્ટસન્રું ઉદઘાટન કય્રું અને 
આશરે રૂ. 2950 કરોડના નવ પ્રોજટેિનો શશલાન્ાસ કયવો. 
રોડ ઇન્ફ્ાસ્્કચર, પીવાન્રું પાણી, આરોગય, શહેરી વવકાસ, 
રહેણાંક, ઇન્ોમવેશન ટેકનોલોજી, કૌશલ્ વવકાસ, કળા 
અને સુંસૃ્મત જવેા વવવવધ ક્ેત્ો સાથે સુંબુંધધત આ પ્રોજટેિ 
મષણપ્રરના વવકાસને નવી ગમત આપશે.

n વડાપ્રધાન મોદીએ રૂ. 1700 કરોડથી વધ્રનાં ખચવે બનનારાં 
પાંચ નેશનલ હાઇવે પ્રોજટેિ્ટસન્રું શશલારોપણ કય્રું.

n રૂ. 75 કરોડથી વધ્રનાં ખચવે એનએચ-37 પર બરાક નદી પર 
બનેલા સ્ીલનાં રિીજન્રું ઉદઘાટન થય્રું, જ ેશ્સલ્ચર અને 
ઇમ્ાલ વચ્ે અવરજવરને સરળ બનાવશે.

n લગભગ રૂ. 1100 કરોડનાં ખચવે બનાવવામાં આવેલા 2,387 
મોબાઇલ ટાવરો મષણપ્રરના લોકોને સમર્પત કરવામાં 
આવયા.

n ઇમ્ાલ શહેરમાં પાણીના પ્રરવઠાને સરળ બનાવવા માટે રૂ. 
280 કરોડનો થૌબલ બહ્રહેત્રક પ્રોજટેિ હવે શરૂ થઈ ગયો 
છે. તેની સાથે સાથે,  રૂ. 51 કરોડનાં ખચવે ‘સેનાપમત શ્જલલા 
મ્રખ્યાલય જળ પ્રરવઠા યોજના વવસતાર યોજના’ની પણ 
શરૂઆત કરવામાં આવી. 

આઝાદી બાદ સૌથી વધ્ર ઉપેશક્ત અન ે પછાત 
વવસતારોમાં ગણાતા પૂવવોત્તરના રાજ્ોમાં 
એક સમય ે રોડ, પ્રલ સહહતની માળખાકીય 

સ્રવવધાઓનો ભારે અભાવ હતો. ક્રદરતી સૌંદય્ષ અન ે જળ 
સુંસાધનોથી ભરપૂર હોવા છતાં પય્ષટનન ેપ્રોત્સાહન આપવા પર કે 
જળવવદ્્રત પ્રોજટેિની સ્ાપના પર ખાસ ધયાન ન આપવામાં આવય્રું. 
પણ વડાપ્રધાન મોદીએ ‘ટ્ાનસફોમવેશન બાય ટ્ાનસપોટદેશન’નો 
મુંત્ આપીન ે કનકે્ટિવવટીની દદશામાં નવી શરૂઆત કરી છે, તો 
ઉગ્રવાદગ્રસત વવસતારોમાં શાંમતની નવી પહેલ અુંતગ્ષત બોડો 
અને બ્્ર-દરયાંગ જવેી સમજૂમતઓનો વાસતવવક અમલ કરવામાં 
આવયો. પૂવવોત્તરના વવકાસન ે લઈન ે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદી કેટલા 
સુંવદેનશીલ છે તનેો અુંદાજ એ વાત પરથી પણ આવે છે કે તઓે 
પોતાના સાત વર્ષના કાય્ષકાળ દરમમયાન પૂવવોત્તર રાજ્ોની સૌથી 
વધ્ર મ્રલાકાત લનેારા વડાપ્રધાન છે.  

નવા ભારતનું નવા ભારતનું 
સપનું પૂરંુ કરવાનું સપનું પૂરંુ કરવાનું 

પ્રવેશદ્ાર બની પ્રવેશદ્ાર બની 
રહેલું પૂવાવોત્રરહેલું પૂવાવોત્ર

અસંતુલલત વિકાસમાં કેટલાંક રાજ્ો ્પાછળ રહી જાય છે અને 
કેટલાંક લોકો ્પાયાની સુવિધાઓથી િંધચત રહી જાય છે. િરયો 
સુધી પૂિયોત્તરનાં રાજ્ો વિકાસથી િંધચત રહ્ા હતા. આઝાદી 
્પછીના 6 દાયકા કરતાં ્પણ િધુ સમય સુધી વિકાસથી િંધચત 
રહી રયેલો આ વિસતાર હિે નિા ભારતના સ્પનાને પૂરા 
કરિાનો પ્િેશ દ્ાર બની રહ્ો છે, જનેો શ્ેય િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદીની ‘એટિ ઇસ્ટ’ નીતતને જાય છે. હાઇ સ્પીડ કનેક્ટિવિટી, 
્પીિાનું ્પાણી અને ઇન્ટરનેટ જિેી ્પાયાની સુવિધાઓએ પૂિયોત્તર 
ભારતમાં સંભાિનાઓનાં નિા દ્ાર ખોલ્યા છે. નિા િર્ગનાં 
પ્થમ જ સપતાહમાં 4 જાન્ુઆરીનાં રોજ મણણપુર અને વત્રપુરામાં 
નિા ડેિલ્પમેન્ટ પ્ોજટેિ્ટસની શરઆત કરીને િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ સશ્ત પૂિયોત્તરની રદશામાં કૂચ કરી છે...

મણણપુરને રૂ. 4800 
કરાેડની ભેટ

મણણપુર આને વત્રપુરામાં મણણપુર આને વત્રપુરામાં 
વવકાસના પ્રાેજેકરસની શરૂઆાતવવકાસના પ્રાેજેકરસની શરૂઆાત

વવકાસની ભેટરાષ્ટ્ર 
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n ઇમ્ાલમાં લગભગ રૂ. 160  કરોડનાં ખચવે પીપીપી આધારે 
બનનારા અત્ાધ્રનનક કેનસર હોસસપટલનો શશલાન્ાસ. 
દકયામગેઇમાં 200 બેડવાળી કોવવડ હોસસપટલન્રું ઉદઘાટન. 
ડીઆરડીઓના સહયોગથી લગભગ રૂ. 37 કરોડનાં ખચવે આ 
હોસસપટલ બનાવવામાં આવી છે.

n  ઇમ્ાલ સ્માટ્ષ  શ્સટી મમશન અુંતગ્ષત રૂ. 170 કરોડથી વધ્રનાં 
ખચવે વવક્ક્ત ત્ણ પ્રોજટેિન્રું પણ ઉદઘાટન થય્રું. લગભગ રૂ. 
200 કરોડનાં ખચવે રાજ્માં બનનારા ‘સેન્ટર ફોર ઇન્વેન્શન. 
ઇનોવેશન. ઇનક્રબેશન એન્ડ ટે્ઇનનગ’ (CIIT) ન્રું પણ 
શશલારોપણ  કરવામાં આવય્રું.

મહારાજા બીર બબક્રમ આેરપાેટ્વ

િિ્ષમાન સરકાર વત્પુરામાં કનેત્ક્ટવિટી િધારિા માટે ‘હીરા’ 
(HIRA)- H-હાઇિે,  I- ઇન્ટરનેટ, R-રેલિે અને A- એરિેઝના 
મંત્ સાથે આિી છે. િડાપ્રધાન મનોદીએ કહંુ, “મેં વત્પુરાના 
લનોકનોને HIRAનું આશ્વાસન આપ્ું હતું. આજ ે હીરા મનોડલના 
આધારે વત્પુરામાં કનેત્ક્ટવિટીમાં સુધારનો થઈ રહ્નો છે. રાજ્ની 
કનેત્ક્ટવિટી િધી રહી છે.” િડાપ્રધાને મહારાજા િીર બિક્મ 
એરપનોટ્ષના ઇન્ટીગ્રેટેડ ટર્મનલ ભિનનું ઉદઘાટન ક્ુું અને 
મુખ્યમંત્ી વત્પુરા ગ્રામ સમૃધ્ધ્ધ યનોજના અને વિદ્ાજ્નોતિ 
શાળાના પ્રનોજકે્ટ તમશન 100 જિેી મહતિની યનોજનાઓની 
શરૂઆિ કરી.

િેનનો હેતુ રાજ્માં 100 િિ્ષમાન ઉચ્ માધયતમક શાળાઓમાં 
અત્ાધુનનક સુવિધાઓ અને ગુણિત્ાપૂણ્ષ અભયાસની સાથે 
વિદ્ાજ્નોતિ શાળાઓમાં પરરિર્િિ કરીને ઝશક્ષણની ગુણિત્ામાં 
સુધારનો કરિાનનો છે. આ પ્રનોજકે્ટમાં નસ્ષરીથી ધનોરણ 12 સુધીના 
લગભગ 1.2 લાખ વિદ્ાથમીનનો સમાિેશ થાય છે અને િેની પાછળ 
ત્ણ િર્ષમાં લગભગ રૂ. 500 કરનોડનનો ખચ્ષ કરિામાં આિશે.

HIRA માેડલના આાધારે 
વત્રપુરામાં વવકાસ

વવદ્ાજાેવત શાળાઆાેનાે 
પ્રાેજેક્ટ વમશન 100

વત્રપુરા ગ્ામ સમતૃધ્ધ યાેજના
આ યનોજના દરેક ઘરમાં નળનું જોડાણ, આ્ુષયમાન કિરેજ, િીમા 
કિર, કેસીસી (રકસાન કે્રડટ કાડ્ષ ), રસિા અને નળનાં પાણી જિેી 
સુવિધાઓ પૂરી પાડશે, જનેાથી ગ્રામીણ લનોકનોને રાહિ મળશે.

n અગરતલામાં નવ્રું ઇન્ટીગ્રેટેડ ટર્મનલ ભવન લગભગ રૂ. 450 કરોડનાં ખચવે 
બનાવવામાં આવય્રું છે. આધ્રનનક સ્રવવધાઓ ધરાવત્રું આ ટર્મનલ 30,000 ચોરસ 
મીટર વવસતારમાં ફેલાયેલ્રું છે.

n ટર્મનલની અુંદરનાં ભાગોમાં ઉનાકોટી પહાડોનાં સ્ાનનક આદદવાસી પથથરની 
મૂર્તઓ અને સ્ાનનક વાંસના હસતશશલપોનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવયો છે.

n બાંગલાદેશ સાથે સરહદ હોવાથી અને દશક્ણ-પૂવ્ષ એશશયાના દેશો સ્રધી પહોંચને 
કારણે આ નવા ટર્મનલના પ્રારુંભને આુંતરરાષટ્ીય એરપોટ્ષ  તરીકે સુંચાશ્લત 
કરવાની દદશામાં પ્રથમ પગલ્રું માનવામાં આવે છે.

n આ અગાઉ તે અગરતલા એરપોટ્ષ  તરીકે ઓળખાત્રું હત્રું અને વર્ષ 2018માં તેન્રું નામ 
બદલવામાં આવય્રું હત્રું.

વવકાસની ભેટરાષ્ટ્ર 
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કાેલકાતાઃ ઝચત્રંજન કેન્સર 
ઇન્સ્ટિટ્ૂટના બીજા કેમ્પસની શરૂઆાત

કોવિડ જિેા સકંટના સમયમાં કેન્દ્ર સરકારે દેશની દરેક 
વયક્ત સુધી ઉત્તમ સિેાઓ ્પહોંચાડિા માટે આરોગયના 
માળખાની  જ ેબલુવપ્ન્ટ તયૈાર કરી તને ેસાકાર કરિા એક 
્પછી એક ્પરલાં લેિામાં આિી રહ્ા છે. ઉત્તરપ્દેશમાં 
એક સાથ ેનિ નિી મરેડકલ કોલજે, ઉત્તરાખડંમાં 
મરેડકલ કોલેજ, રોરખપરુમાં એઇમસ, પ્ધાનમતં્રી 
આત્મનનભ્ગર ભારત જિેી યોજનાની શરઆત બાદ હિે 
્પલચિમ બરંાળમાં કેનસરની  સારિાર માટે ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચરને 
િધુ મજબતૂ કરિાની રદશામાં ્પરલાં લિેાની શરઆત 
કરિામાં આિી છે. કોલકતાની ધચત્તરંજન રાષટ્ીય કેનસર 
સસં્થાના બીજા કેમ્પસનુ ંઉદઘાટન િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ 7 જાન્આુરીનાં રોજ કરુું હતુ.ં

n  ધચતરુંજન કેનસર ઇલ્નસ્ટ્ૂટમાં દદદીઓની સુંખ્યામાં 
ખૂબ વધારો થઈ ગયો હતો અને છેલલાં કેટલાંક 
સમયથી તેન્રું વવસતરણ કરવાની જરૂદરયાત 
અન્રભવાતી હતી. હવે બીજ્ર ું કેમપસ બનાવીને આ 
જરૂદરયાતને પૂરી કરવામાં આવશે. 

n  બીજ્ર ું કેમપસ રૂ. 530 કરોડથી વધ્રનાં ખચવે તૈયાર 
કરવામાં આવય્રું છે, જમેાં આશરે રૂ. 400 કરોડ કેન્દ્ 
સરકાર અને બાકીનાં પશ્ચિમ બુંગાળ સરકારે આપયાં 
છે.

n  આ કેમપસ 460 બેડ ધરાવત્રું વયાપક કેનસર ય્રનનટ 
છે, જમેાં કેનસર નનદાન, કેનસરના તબક્કાન્રું નનધષારણ, 
ઉપચાર અને દેખરેખ માટે અત્ાધ્રનનક પાયાની 
સ્રવવધા ઉપલબ્ધ છે.

n  આ પદરસર ન્ૂક્કલયર મેદડશ્સન (પીઇટી), 
3.0, ટેસલા MRI, 128 સલાઇસ સીટી સે્નર, 
રેદડયોન્ૂકલાઇડ થેરપી ય્રનનટ, એન્ડોસ્ોપી સૂટ, 
આધ્રનનક રિેકીથેરપી ય્રનનટ જવેી સ્રવવધાઓથી 
સ્રસજજ છે.

n  આ પદરસર અદ્તન કેનસર સુંશોધન કેન્દ્ તરીકે 
પણ કામ કરશે. ખાસ કરીને દેશના પૂવથીય અને ઉત્તર 
પૂવથીય રાજ્ોના કેનસર દદદીઓને ઉત્તમ સારવારની 
સ્રવવધા મળી શકશે.

-નરેન્દ્ મવાેદરી,વડવાપ્રધવાન

 કે્સરનરી ભબમવારરી તવાે આેવરી છે 
જેનું નવામ સવાંભળતવા જ ગરરીબ 
આને મધ્યમ વગ્ણ હહંમત હવારરી જતવાે 
હતવાે. ગરરીબને આવા વવરચક્ર, આવા 
ચચંતવામવાંથરી બહવાર લવાવવવા મવાટે 
સસતરી આને સુલભ સવારવવાર પૂરરી 
પવાડવવા દેશ પગલવાં ભરરી રહવાે છે.

વવકાસની ભેટરાષ્ટ્ર 
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કોવવડ-19 મહામારીએ જીવનમાં આરોગય ક્ેત્ન્રું કેટલ્રું મહતવ 
છે એ વધ્ર એક વાર પ્રરવાર કય્રું છે. આરોગય સેવાઓમાં 
રોકાણ કરનાર સમાજ જ માનવજાતન્રું સુંવધ્ષન કરશે. 
ભારત સરકારે આ ક્ેત્માં અનેક સ્રધારા કયષા છે. ગરીબ 
લોકોને ઉચ્ ગ્રણવત્તાય્રકત અને સસતી આરોગય સેવાની 
પહોંચ પ્રદાન કરવાન્રું શ્ેય આય્રષયમાન ભારતને જાય છે, તો 
પ્રધાનમુંત્ી જનઔરધધ કેન્દ્ દ્ારા હવે લોકોને 90 ટકા સ્રધી 
સસતા ભાવમાં દવાઓ મળી રહી છે. કેન્દ્ સરકાર ઉત્તમ 
આરોગય સ્રવવધાઓની દદશામાં સતત કામગીરી કરી રહી છે, 
પણ દેશમાં વરવો સ્રધી ડોટિરોની અછત હું મેશા મોટો મ્રદ્ો 
રહ્ો છે. 2014માં આ દદશામાં કેન્દ્ સરકારે કામ શરૂ કય્રું 
અને ત્ારથી સાત વર્ષમાં એ પદરણામ આવય્રું કે 209 નવી 
મેદડકલ કોલેજ, 22 નવી એઇમસ ખ્રલી છે. 2014માં દેશમાં 
387 મેદડકલ કોલેજ હતી, જ ે વધીને હવે 596 થઈ ગઈ છે. 
2014માં દેશમાં મેદડકલ સનાતક અને સનાતકોત્તરની 82,000 
સીટ હતી, તેની સુંખ્યા વધીને હવે 1.84 લાખ થઈ ગઈ છે. 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીની એ પ્રમતબધિતાન્રું આ પદરણામ છે, 
જનેો ઉલલેખ કરતા તેઓ વારુંવાર કહે છે, “મારુું  સપન્રું છે કે 
દેશનાં દરેક શ્જલલામાં એક મેદડકલ કોલેજ હોય.”

12 દડસેમબરનાં રોજ તામમલનાડ્રમાં એક સાથે 11 નવી 
મેદડકલ કોલેજન્રું ઉદઘાટન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ 
કહ્રું, “એક રાજ્માં એક સાથે 11 મેદડકલ કોલેજોન્રું ઉદઘાટન 
થઈ રહ્રું હોય એવ્રું પ્રથમ વાર બની રહ્રું છે. હજ્ર  થોડાં દદવસો 

પહેલાં ઉત્તરપ્રદેશમાં મેં એક સાથે 9 મેદડકલ કોલેજોન્રું 
ઉદઘાટન કય્રું હત્રું. એટલે, મને મારો જ રેકોડ્ષ  તોડવાની તક 
મળ રહી છે.” n

િેશમાં પ્રથમ વાર કાેઇ રાજમાં આેક સાથે 11 
નવી મેદડકલ કાેલેજાેની શરૂઆાત થઈ

મજબૂત હેલ્થ ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર આજના સમયમાં ્પાયાની મોટી જરરરયાત છે. અતંરરયાળ વિસતારો સધુી આરોગયની ઉત્તમ 
સવુિધાઓ ્પહોંચાડિી અન ેડોટિરોની અછતને દૂર કરિી એ કેન્દ્ર સરકારની પ્ાથતમકતાઓમાં સામલે છે. તનંુે ઉદાહરણ આ રહુ:ં  
િર્ગ 2014માં દેશમાં 387 મરેડકલ કોલજેો હતી, જ્ારે હિે તનેી સખં્યા િધીન ે596 થઈ રઈ  છે. 25 ઓટિોબરનાં રોજ િડાપ્ધાન 

નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તરપ્દેશન ેએક સાથ ેનિ મરેડકલ કોલજેની ભેટ આ્પી હતી, તો હિ ેતાતમલનાડુમાં એક સાથ ે11 નિી મરેડકલ 
કોલજેની શરઆત થઈ છે...

તાવમલનાડુને આનેક ભેટ
n  નવી મેદડકલ કોલેજ આશરે રૂ. 4,000 કરોડનાં ખચવે 

સ્ાપવામાં આવી છે, જમેાં રૂ. 2,145 કરોડનો ખચ્ષ કેન્દ્ 
સરકારે ભોગવયો છે.

n  જ ેનવ શ્જલલાઓમાં મેદડકલ કોલેજ સ્ાપવામાં આવી છે, 
તેમાં વવરુધનગર, નમક્કલ, નીલનગરી, મતરુપ્રર, મતરુવલલૂર, 
નાગપટ્ીનમ, ડડડીગ્રલ, કલલા ક્રદરચી, અદરયાલ્રર, 
રામનાથપ્રરમ અને કૃષણાનગરીનો સમાવેશ થાય છે.

n  નવી મેદડકલ કોલેજો ખૂલવાથી એમબીબીએસની બેઠકોમાં 
1,450નો વધારો થશે. દેશમાં સસતા મેદડકલ શશક્ણને 
પ્રોત્સાહન મળશે. આરોગયની પાયાની સ્રવવધાઓમાં સ્રધારો 
થશે.

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ ચેન્ાઇમાં કેન્દ્રીય શાસ્તીય તામમલ 
સુંસ્ામાં નવા પદરસરન્રું ઉદઘાટન કય્રું. તેનાથી CICTન્રું નવ્રું 
પદરસર શાસ્તીય ભારાઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં અને 
ભારતીય વારસાન્રું સુંરક્ણ કરવામાં મદદ કરશે.

n  ‘મતરુક્ક્રરલ’નો અન્રવાદ અને પ્રકાશન ભારતીય ભારાઓની 
સાથે સાથે 100 વવદેશી ભારામાં પણ થશે. પ્રસતકાલયમાં 
સેમમનાર હોલ, મલ્ી મમદડયા હોલ પણ હશે.
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2030 સુધી આક્ષય ઊજા્વ ક્ષમતાનું લક્ય હાંસલ 
કરવાની દિશામાં વધુ આેક પગલું

ભવિષયમાં ઊજા્ગની જરરરયાતો પૂરી કરિા અન ે્પયયાિરણન ેસલામત રાખિા માટે અત્ારથી કામ કરિાની જરર છે. એટલાં માટે જ 
સરકારે દેશની લાંબા રાળાની ઊજા્ગ સલામતીમાં પ્દાન કરિા માટે ઇન્ટર-સે્ટટ ટ્ાનસતમશન લસસ્ટમ ગ્રીન એનજી્ગ  કોરરડોરના બીજા 
તબક્ાને મજૂંરી આ્પી છે. આનાથી ઊજા્ગની જરરરયાતો સતંોરાશ ેએટલંુ જ નહીં, તનેાથી સીધી અન ેઆડકતરી નોકરીઓનંુ ્પણ 
સજ ્ગન થશે. આ ઉ્પરાંત કેબબનટેે ધારચુલા (ભારત) અન ેધારચલુા (ન્ેપાળ) િચે્ મહાકાળી નદી ્પર બરિજનાં નનમયાણન ે્પણ મજૂંરી 

આ્પી હતી..

n  નિણ્ષયઃ કેન્દ્રરીય મતં્રીમડંળે ઇન્ટર-સે્ટ ટટ્ ાનસતમશિ લસસ્મ 
ગ્ીિ એિજી્ષ  કોડરડોરિા બીર્ તબક્ાિ ેમજૂંરી આપી હતી. 
કરુલ રૂ. 12,031 કરોડિાં અદંાલજત ખચચે યોજિા શરૂ કરવાનરું 
લક્ષ્ય મકૂવામાં આવયરુ ંછે. 

n  અસરઃ આ યોજનાથી 2030 સ્રધી 450 નગગાવોટ સ્ાવપત 
અક્ય ઊજા્ષન્રું લક્ષ્ય પ્રાપત કરવામાં સહાયતા મળશે. તમેાં 
ઊજા્ષ સલામતી અન ેપયષાવરણલક્ી વવકાસ જવેા અન્  
લાભનો પણ સમાવશે થાય છે.

n  અક્ય ઊજા્ષન ેનગ્રડમાં એકીકૃત કરવાથી ટ્ાનસમમશન સરળ 
રહેશ.ે આ પહેલથી ગ્રજરાત, હહમાચલ પ્રદેશ, કણષાટક, 
કેરળ, રાજસ્ાન, તામમલનાડ્ર અન ેઉત્તરપ્રદેશને લાભ થશે, 
જનેાથી આશરે 20 નગગાવોટ અક્ય ઊજા્ષના નગ્રડ ઇન્ટીગ્રશેન 
અને પાવર ઇવકે્રએશન પ્રોજટેિ્ટસન ેમદદ મળશે. કાબ્ષન 
ફ્રટવપ્રન્ટને ઘટાડીન ેપયષાવરણીય સાતત્પૂણ્ષ વવકાસને 
મદદ મળશ,ે જનેાથી મોટા પાય ેસીધી અન ેઆડકતરી રીતે 
રોજગાર સજ ્ષન થશે.

n  નિણ્ષયઃ કેન્દ્રરીય મતં્રીમડંળે ધારચરુલા (ભારત) અિે 
ધારચરુલા (િેપાળ) વચ્ ેમહાકાળી િદી પર બરિજિાં નિમચાણ 
માટે ભારત અિે િેપાળ વચ્ ેસમજૂતતપત્રિ ેમજૂંરી આપી.

n  અસરઃ આનાથી ઉત્તરાખુંડની સાથે સાથે નપેાળની બાજ્ર  
રહેનારા લોકોન ેપણ લાભ થશ.ે સમજૂમતપત્ પર હસતાક્ર 
થવાથી બુંન ેદેશો વચે્ રાજદ્ારી સુંબુંધો વધ્ર મજબૂત થશે.

n  ગાઢ સુંબુંધો ધરાવતા પડોશી તરીકે ભારત અન ેનપેાળ વચ્ે 

મમત્તા અન ેસહકારનો અનોખો સુંબુંધ છે, જનેો પ્રરાવો ખ્રલલી 
સરહદ અન ેલોકો વચે્ પરસપરના ગાઢ સુંબુંધો અને સુંસૃ્મત 
છે. ભારત અન ેનપેાળ સાક્ષ , બબમસે્ક તેમજ વનૈશ્વક મુંચો પર 
સાથ ેમળીન ેકામ કરી રહ્ા છે.  

n  નિણ્ષયઃ કેન્દ્રરીય મતં્રીમડંળે કસ્મસ અગેંિી બાબતોમાં 
ભારત અિ ેસપિે વચ્ ેપરસપર સહકાર મરુદે્ સમજૂતતિે 
મજૂંરી આપી હતી.

n  અસરઃ આ સમજૂમતથી કસ્મસના નનયમોનો ભુંગ થતો 
અટકાવવા અન ેતપાસ માટે વવશ્વાસપાત્, સમયસર અને 
ઓછા ખચ્ષમાં માહહતી અન ેગ્રપત માહહતી મેળવવામાં અને 
કસ્મસના ગ્રનગેારોન ેપકડવામાં મદદ મળશ.ે

n  આ સમજૂમત બુંન ેદેશો વચ્નેા કસ્મસ અધધકારીઓ વચે્ 
માહહતીની આપલ ેકરવા માટે કાનનૂી માળખ્રું પરૂુું  પાડશે અને 
તનેાથી કસ્મસ નનયમનોન્રું સુંચાલન કરવ્રું તથા કસ્મસના 
ગ્રનાઓ અન ેકાનનૂી વપેાર ઓળખવાન્રું અન ેતનેી તપાસ 
કરવી સરળ બનશે.

n  નિણ્ષયઃ ભારત અિ ેતરુક્ષ મનેિસતાિ વચ્ ેઆપત્ત્ 
વયવસ્ાપિ ક્ષતે્રમાં સહકાર અંગ ેસમજૂતતપત્રિ ેમજૂંરી

n  અસરઃ તનેો હેત્ર એવી શ્સસ્મ ઊભી કરવાનો છે જનેાથી 
ભારત અન ેત્રક્ષ મનેનસતાન બુંનને ેએકબીજાની આપનત્ત 
વયવસ્ાપન પ્રદક્રયાનો લાભ થશે અન ેઆપનત્ત માટેની 
તયૈારી, પ્રમતસાદ અન ેક્મતા નનમષાણન ેમજબતૂી મળશ.ે n

કેબબનેટના લનણ્વયાે
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સમાજ સુધારણાની 
જાગતૃવતની સાથે આાઝાિીની 
લડાઈ પણ લડ્ા

શનનવારનો દદવસ હતો અને તારીખ હતી 4 ફેબ્્રઆરી, 1922. આ દદવસે 
ગોરખપ્રરના પશ્ચિમમાં આશરે 20 દકલોમીટર દૂર ચૌરીચોરામાં એક પોશ્લસ 

મથકમાં આગ લગાવવાની ઘટના બની. આ ઘટનામાં આપવામાં આવેલા બશ્લદાને 
દેશના સવતુંત્તા સુંગ્રામને નવી દદશા ચચધી. દ્રભષાગયની વાત છે કે ચૌરીચોરાના 

શહીદોની જટેલી ચચષા થવી જોઈએ તેટલી ન 
થઈ. આ સુંગ્રામના શહીદો અને ક્રાંમતકારીઓને 
ઇમતહાસના પાનામાં ભલે ખાસ જગયા ન મળી 
હોય પણ આઝાદી માટે તેમણે આપેલ્રું લોહી 
દેશની માટીમાં મળેલ્રું છે, જ ે હું મેશા પ્રેરણા 
આપત્રું રહ્રું છે. આ ઘટનાને 100 વર્ષ થયા 
ત્ારે 4 ફેબ્્રઆરી, 2021નાં રોજ વડાપ્રધાને 
ચૌરીચોરામાં શતાભદિ સમારોહન્રું ઉદઘાટન 

કરીને ટપાલ હટદકટ પણ જારી કરી હતી. આ સમારોહ એવા સમયે થયો હતો જ્ારે 
દેશ તેની સવુંતુંત્તાના 75મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્ો હતો.

આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં આ અુંકમાં સ્રભદ્ાક્રમારી ચૌહાણ, શચીન્દ્નાથ 
સાન્ાલ, સતગ્રરુ રામ સસહ અને ગાંધીવાદી વવચારક મગનભાઇ દેસાઇની કહાની, 
જમેણે પોતાની રીતે આઝાદીની લડાઈ લડી એટલ્રું જ નહીં પણ ભારતના નવનનમષાણનો 
પાયો મજબૂત કરવામાં મહતવન્રું યોગદાન આપય્રું...

ભારતના સિતંત્રતા સંગ્રામમાં એિા અનેક નામો છે, જમેણે 
આઝાદીની લડાઈ લડતા લડતા ્પોતાનું જીિન મા ભારતીના 
ચરણોમાં સમર્્પત કરી દીધું. અનેક રુિાનો ્પોતાનો અભયાસ 
છોડીને આંદોલનમાં જોડાઈ રયા તો અનેકે ્પોતાનું ભવિષય, 
નોકરી, કારકીર્દ દેશ ્પર કુરબાન કરી દીધાં. આ આંદોલનમાં 
નિરુિાનોની સાથે સાથે સમાજ સુધારકો ્પણ હતા. આઝાદીનાં 
અમૃત િર્ગમાં આિા િીરોનું પુણયસ્મરણ કરીને તેમને નમન કરિામાં 
આિી રહું છે. અમૃત મહોત્િની શુંખલામાં આ િખતે આિા 
કેટલાંક િીરલાઓનાં બલલદાન અને સમ્પ્ગણની કહાની....

આમતૃત મહાેત્સવરાષ્ટ્ર 
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તમામ સવતુંત્તા સેનાનીઓમાં શચીન્દ્નાથ સાન્ાલ જ એક 
એવી વયકકત હતી જમેને અુંગ્રેજ સરકારે બે વાર કાળા પાણીની 

સજા કરી હતી. વારુંવાર તેમની ધરપકડ થતી રહી, વારુંવાર તેમને 
નજરકેદમાં રાખવામાં આવયા, પણ આટલી બધી મ્રશકલી સહન કયષા 
પછી પણ તેઓ પાછા આવયા અને અુંગ્રેજો સામે સુંઘર્ષ કરતા રહ્ા 
અને મા ભારતીને ગ્રલામીની બેડીઓમાંથી સવતુંત્ કરાવવાન્રું પોતાન્રું 
અભભયાન ક્ારેય ન રોક્રું. 3 એવપ્રલ, 1893નાં રોજ વારાણસીમાં 
જન્મેલા શચીન્દ્નાથ સાન્ાલ એવા સવતુંત્તા સેનાની હતા જમેણે 
પોતાનાં સાહસ અને દેશભકકત દ્ારા વીર ક્રાંમતકારીઓની નવી પેઢી 
તૈયાર કરીને સવતુંત્તા આુંદોલનને નવી દદશા અને ધાર આપવાન્રું 
કામ કય્રું હત્રું. તેઓ વારાણસીની સ્કવનસ કોલેજમાં ભણતા હતા 
ત્ારે કાશીના પ્રથમ ક્રાંમતકારી દળ અન્રશીલન સમમમતની રચના 
કરીને સવતુંત્તા આુંદોલનમાં સદક્રય ભૂમમકા ભજવવાનો સુંકલપ કયવો 
હતો. નવી પેઢીના ક્રાંમતકારીઓના પ્રમતનનધધ સાન્ાલ હહન્દ્રસતાન 
દરપબબલકન એસોશ્સએશનના સુંસ્ાપકોમાંના એક હતા, જમેને 
લાહોર રડયુંત્ અને વારાણસી રડયુંત્ બુંનેમાં આરોપી બનાવવામાં 
આવયા હતા. 1915માં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને કાળા 
પાણીની સજા કરવામાં આવી. તેઓ લાંબા સમય સ્રધી રાસબબહારી 
બોસના સુંપક્ષ માં રહ્ા હતા અને અુંગ્રેજો સામે લડાઈમાં સતત 
આગળ વધતા રહ્ા. 9 ઓગસ્, 2015નાં રોજ લખનઉથી આશરે 
16 દકલોમીટર દૂર કાકોરી નામની જગયાએ રામ પ્રસાદ બબસસ્મલના 
નેતૃતવમાં ક્રાંમતકારીઓએ એક ટે્નમાંથી અુંગ્રેજોનો ખજાનો લૂુંટ્ો 
હતો. આ કેસમાં શચીન્દ્નાથ સાન્ાલની પણ ધરપકડ કરવામાં 
આવી હતી. તેમના નાના ભાઈ ભ્રપેન્દ્ને પાંચ વર્ષ અને મન્મથનાથને 14 
વર્ષની સજા થઈ. શચીન્દ્નાથ સાન્ાલનો ગોરખપ્રર સાથે ગાઢ સુંબુંધ 
હતો. ટીબીના રોગમાં સપડાયા બાદ ગોરખપ્રરમાં તેમણે અુંમતમ શ્વાસ 

જેમને બે વાર ‘કાળા 
પાણી’ની સજા મળી હતી

શચરીન્દ્નવાથ સવાન્વાલ કહેતવા હતવા-હંુ જવારે 
બવાળક હતવા ેત્વારથરી જ નનણ્ણય કરરી લરીધવેા હતવા ેકે 
ભવારતન ેસ્તતં્ કરવવાનુ ંછે આન ેતનેવંા મવાટે મવારે 
લશકરનુ ંજીવન જીવવવાનંુ છે.

આમતૃત મહાેત્સવરાષ્ટ્ર 

શચીનદ્રનાથ સાન્ાલ (ડાબેથી બીજા નંબરે)

શચીનદ્રનાથ સાન્ાલ



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 ફેબ્રુઆરી, 2022 40

જન્ઃ 16 આાેગસ, 1904,  મતૃત્ુઃ 15 ફેબ્ુઆારી, 1948સુભદ્રાકુમારી ચાૈહાણ   

‘ખૂબ લડી મિા્વની, વાે તાે ઝાંસીવાલી રાની 
થી’ કવવતા લખનાર સુભદ્રાકુમારી ચાૈહાણ

રાષટ્વપતા મહાત્મા ગાંધીની અસહકારની ચળવળમાં ભાગ 
લેનાર પ્રથમ ભારતીય મહહલા સ્રભદ્ાક્રમારી ચૌહાણનો 

જન્મ ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં નનહાલપ્રર ગામમાં ઠાક્રર 
રામનાથ સસહના ઘરમાં 16 ઓગસ્, 1904નાં રોજ થયો હતો. 
પ્રારું ભભક અભયાસ પ્રયાગરાજની ક્રોસ્વેટ ગસિ્ષ સ્્રલમાં કયવો 
અને 1919માં માધયમમક શશક્ણ પૂરુું  કય્રું. એ જ વરવે ખુંડવાના 
ઠાક્રર લક્ષ્મણસસહ ચૌહાણ સાથે લગ્ન બાદ તેઓ જબલપ્રર 
આવી ગયા. તેમણે અસહકારની ચળવળમાં પણ ભાગ લીધો 
હતો અને રાષટ્વાદી કવવતાઓ પણ લખી. તેમણે ભારતની 
આઝાદીની લડાઈમાં સદક્રય ભૂમમકા ભજવી, જનેે કારણે તેમને 
અનેક વાર જલેમાં પણ જવ્રું પડ્રું અને મ્રશકેલીઓ વેઠવી પડી. 
તેમણે પોતાની આ મ્રશકેલીઓના અન્રભવો પોતાના લેખનમાં  
રજૂ કયષા છે. એટલ્રું જ નહીં, પોતાની રચનાઓના માધયમથી 
બીજા લોકોને પણ આઝાદીની લડાઈમાં સામેલ થવા પ્રેદરત 
કયષા અને સવતુંત્તા સુંઘર્ષમાં ક્રાંમતકારી ભારણો આપયા. 
‘ખૂબ લડી મદષાની’ કવવતા લખીને તેમણે રાણી લક્ષ્મીબાઈની 
વીરગાથા ભારતના ઘર ઘરમાં પહોંચાડી હતી. તેઓ એક એવાં 

માગ્ષદશ્ષક લેશખકા અને સવતુંત્તા સેનાની હતાં, જ ેસાહહત્માં 
પ્રરુરોના પ્્રભ્રતવ ધરાવતા સમયમાં રાષટ્ીય સતર પર જાણીતાં 
બન્ાં. તેમની પ્રથમ કવવતા માત્ નવ વર્ષની ઉુંમરમાં પ્રકાશશત 
થઈ ગઈ હતી. તેમણે ક્રલ 88 કવવતાઓ તથા 46 લઘ્ર કથાઓ 
લખી છે. ‘બબખરે મોતી’, ‘ઉન્માદદની’ ‘સીધે સાધે ધચત્’ ઉપરાંત 
કવવતા સુંગ્રહ ‘શખલૌનેવાલા’, ‘યે કદમબ કા પેડ’ અને ‘વત્ધારા’ 
તેમની પ્રશ્સધિ કૃમતઓમાં સામેલ છે. તેમનાં નામ પર એક 
ભારતીય તટરક્ક જહાજન્રું નામ પણ રાખવામાં આવય્રું છે. 
ગયા વરવે 16 ઓગસ્નાં રોજ સ્રભદ્ાક્રમારી ચૌહાણનાં 117મા 
જન્મદદવસ પ્રસુંગે ગ્રગલે ડ્રડલ બનાવીને તેમને શ્ધિાંજશ્લ 
આપી હતી. 15 ફેબ્્રઆરી, 1948નાં રોજ માત્ 44 વર્ષની 
ઉુંમરે તેમન્રું અવસાન થય્રું હત્રું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદીએ વવશ્વ 
પયષાવરણ દદવસ પ્રસુંગે 5 જૂન, 2015નાં રોજ વડાપ્રધાન 
નનવાસની લોન પર કદુંબનો છોડ વાવયો હતો. આ પ્રસુંગે તેમણે 
સ્રભદ્ાક્રમારી ચૌહાણની કવવતાની પુંકકતઓ ‘रह कदंब का पेड़ 
अगर मां होता रमुना तीरे। मैं िी उस पर बैठ कनहैरा बनता 
धीरे-धीर’ेન્રું સ્મરણ કય્રું હત્રું. 

સભુદ્વાકુમવારરી ચવા�હવાણ ેપવાતેવાનરી કવવતવાઆવેા, કહવાનરીઆવાે 
આન ેરચનવાઆવાનેે આત્તં સરળ શબવામેવા ંલખવંા. તમેનરી 
રચનવાઆવામેવા ંવરીરતવાનવેા ઉલ્ખે છે, તવા ેતમેણ ેબવાળકવા ેમવાટે 
કવવતવાઆવા ેપણ લખરી હતરી. તેમણ ેમધ્યમવગ્ણનવા જીવન 
પર વવાતવા્ણઆવેા લખરી, તવા ેપવાતેવાનવા લખેન દ્વારવા ભવારતરીય 
જનમવાનસન ેહચમચવાવવવાનુ ંકવામ પણ કયુું.

આવાઝવાદરીનવાે આમૃત મહવાેત્વ આવાપણને આવાઝવાદરીનરી લડવાઈનરી યવાદવાેને જીવવવાનરી 
તક આવાપે છે, તેને આનુભવવવાનરી તક આવાપે છે. દેશ મવાટે નવવાે સંકલ્પ લેવવાનવાે, 

કંઇક કરરી બતવાવવવાનરી ઇચ્વાશક્ક્ત દશવા્ણવવવાનવાે, પ્રેરક ઉત્વ છે, પ્રેરક પ્રસંગ છે. 
આવાવવાે, આવાપણે સ્તંત્તવા સંગ્રવામનરી મહવાન વવભૂવતઆવાેથરી પ્રેહરત થતવા રહરીઆે, દેશ 

મવાટે આવાપણવાં પ્રયતવાે વધુ મજબૂત કરતવા રહરીઆે- નરેન્દ્ મવાેદરી, વડવાપ્રધવાન

આમતૃત મહાેત્સવરાષ્ટ્ર 
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જન્ઃ 3 ફેબ્ુઆારી, 1816  મતૃત્ુઃ 29 નવેમ્બર, 1885સતગુરુ રામબસંહ

મગનભાઇ િેસાઇઃ ગાંધીવાિી વવચારક, 
સ્વતંત્રતાસેનાની, બશક્ષણવવિ આને સમાજ સુધારક

િેશને આાઝાિ કરાવવા માટે સતગુરુ રામબસંહે 
કૂકા આાંિાેલન શરૂ કરાવ્યું હતું

પ્ર શ્સધિ ગાંધીવાદી વવચારક અને શશક્ણવવદ્ટ મગનભાઈ 
દેસાઇનો જન્મ 11 ઓટિોબર, 1889નાં રોજ ગ્રજરાતના ખેડા 

શ્જલલાના ધમ્ષજમાં એક ધમ્ષપરાયણ પદરવારમાં થયો હતો. તેમણે 
ક્ારેય પોતાના શ્સધિાંતો સાથે સમાધાન નહોત્રું કય્રું. મગનભાઇ 
મ્રુંબઇમાં અભયાસ કરી રહ્ા હતા ત્ારે ગાંધીજીન્રું ભારણ સાંભળયા 
બાદ તેમનાંથી પ્રભાવવત થઈને અભયાસ છોડી દીધો હતો. જો કે 
પાછળથી અભયાસ પૂરો કયવો અને શશક્ક તરીકે કામ કરતા રહ્ા. 
તેમણે ભારતના સવતુંત્તા સુંગ્રામમાં ભાગ લીધો એટલ્રું જ નહીં પણ 
દેશની આઝાદી પહેલાં અને પછી પણ સામાશ્જક કાયવોમાં જોડાયેલા 
રહ્ા. 1930માં સવવનય કાનૂન ભુંગ દરમમયાન તેઓ ઘણા સદક્રય 
રહ્ા અને 1932માં બરિહટશ સરકારે તેમની તેમની ધરપકડ કરી. 

સતગ્રરુ રામસસહ સવતુંત્તા સેનાની અને સમાજ સ્રધારક 
હોવાની સાથે સાથે મહાન આદ્ાત્ત્મક ગ્રરુ, વવચારક, 

દ્ષટા, દાશ્ષનનક પણ હતા. લગભગ 150 વર્ષ પહેલાં દેશ અને 
માનવજામતની સુંપૂણ્ષ સવતુંત્તા માટે તેમણે ભારતીય નાગદરકોને 
સુંગહઠત કયષા હતા. 19મી સદીમાં તેમણે શશક્ણ અને વયવહાર 
ક્રશળતાનો જ ે અન્રભવ પૂરો પાડ્ો તે 21મી સદીમાં આજ ે
પણ પ્રાસુંનગક છે. તેઓ સાદાઇથી લગ્ન, વવધવા પ્રનલ્ષગ્ન અને 
સામૂહહક લગ્નનાં પણ હહમાયતી હતા. સવતુંત્તા સુંગ્રામમાં તેમન્રું 
ઉલલેખનીય પ્રદાન હત્રું અને તેમણે અુંગ્રેજો વવરુદ્ધ પ્રથમ બળવો 
કયવો હતો. સતગ્રરુ રામસસહનો જન્મ 3 ફેબ્્રઆરી, 1816નાં રોજ 
પુંજાબના લ્રધધયાણા શ્જલલાના એક ગામમાં થયો હતો. તેમણે 
દેશને સવતુંત્ કરાવવા માટે નામધારી સુંપ્રદાયન્રું નેતૃતવ કય્રું હત્રું 
અને 1857ના બળવાના એક મહહના પહેલાં કૂકા આુંદોલન શરૂ 
કય્રું હત્રું. સતગ્રરુ રામસસહે બરિટનમાં બનેલી ચીજવસત્રઓ અને 

સેવાઓનો પણ બહહષ્ાર કરવાન્રું સમથ્ષન કય્રું હત્રું. મહાન સમાજ 
સ્રધારક હોવાની સાથે સાથે તેઓ દીકરીઓને દૂધપીતી કરવાના 
દરવાજના પણ ભારે વવરોધી હતા. સતગ્રરુએ સતીપ્રથા સામે 
પણ તીવ્ર આુંદોલન ચલાવય્રું. તેઓ વવધવાઓને પ્રનલ્ષગ્ન કરવાનો 
આગ્રહ કરતા હતા, જથેી વવધવાઓ સમાજમાં સવાભભમાન સાથે 
જીવન જીવી શકે. તેમણે નવી સમૂહ લગ્ન વયવસ્ાની શરૂઆત 
કરાવી હતી, જમેાં માત્ સવા રૂવપયો ખચથીને લગ્ન કરાવવામાં 
આવતા હતા. કોઇ પણ પ્રકારનાં દહેજની લેવડદેવડ પર સુંપૂણ્ષ 
પ્રમતબુંધ લગાવવાનો પ્રયાસ પણ તેમણે કયવો હતો. દેશમાં 
આત્મસન્માન અને બશ્લદાનની ભાવનાને વેગ આપવા માટે તેમણે 
લોકોમાં ધાર્મક જાગૃમતનો પ્રસાર કયવો હતો. 29 નવેમબર, 1885નાં 
રોજ તેમન્રું અવસાન થય્રું હત્રું. 2016માં ભારત સરકારે સત્તાવાર 
રીતે સતગ્રરુ રામસસહની 200મી જન્મજયુંતી મનાવવાનો નનણ્ષય 
લીધો હતો. n

1930મવા ંસવવનય કવાનૂન ભગં દરવમયવાન તઆેવાે 
સહક્રય રહવા આને 1932મવા ંભરિહટશ સરકવારે 
તમેનરી તમેનરી ધરપકડ કરરીઃ ભવારત છવેાડવાે 
આવાદંવાલેનમવંા પણ ભવાગ લરીધવા ે 

જન્ઃ 11 આાેક્ટાેબર, 1889   મતૃત્ુઃ 1 ફેબ્ુઆારી, 1969મગનભાઇ િેસાઇ    

આમતૃત મહાેત્સવરાષ્ટ્ર 

ભારત છોડો આુંદોલન દરમમયાન પણ તેમણે અત્ાચારી અુંગ્રેજો 
વવરુદ્ધ પોતાની લડત ચાલ્ર રાખી અને આુંદોલનમાં ગાંધીવાદી 
શ્સધિાંતોન્રું પાલન કરીને ભાગ લેતા રહ્ા. ગાંધીજીના વવચારોને 
ફેલાવવા માટે તેમણે ઓટિોબર 1939માં ‘શશક્ણ અને સાહહત્’ 
નામન્રું સામષયક ચાલ્ર કય્રું હત્રું, જનેાં તુંત્ી તરીકે તેઓ એવપ્રલ 1961 
સ્રધી રહ્ા. દેશ આઝાદ થયા બાદ મગનભાઇએ ગાંધીવાદી મૂલ્ો 
પ્રમાણે શશક્ણ, ગૃહ ઉદ્ોગ, દારૂબુંધી ક્ેત્માં અભભયાન ચલાવય્રું. 
તેઓ હહન્દી, દારૂબુંધી, સવવોદય, પ્રૌઢ શશક્ણ, રાજ્ભારા પુંચ 
વગેરેની લગતી 30થી વધ્ર પ્રાદેશશક અને રાષટ્ીય સમમમતઓ 
સાથે જોડાયેલા હતા. તેઓ 1946થી 1953 સ્રધી અમદાવાદ 
મય્રનન. સૂ્લ બૉડ્ષના પ્રમ્રખ રહ્ા હતા. 1946માં નવજીવન ટ્સ્ના 
સભય બન્ા. તેમણે શશક્ણ, સુંસૃ્મત, ઇમતહાસ, ગાંધીદશ્ષન, ધમ્ષ, 
રાજકારણ, અથ્ષશાસ્ત, સમાજશાસ્ત જવેા વવરયો પર લેખો અને 
પ્રસતકો લખ્યા. ગ્રજરા વવદ્ાપીઠ છોડ્ા પછી ઓગસ્, 1961થી 
મૃત્્ર સ્રધી તેઓ સત્ાગ્રહ સાપતાહહકના તુંત્ી રહ્ા. 1 ફેબ્્રઆરી, 
1969નાં રોજ તેમન્રું અવસાન થય્રું હત્રું. 
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ગ્રજરાતમાં મોરબી પાસે ટુંકારામાં 12 ફેબ્્રઆરી, 1824નાં 
રોજ એક રિાહ્મણ પદરવારમાં જન્મેલા દયાનુંદ સરસવતીન્રું 
બાળપણન્રું નામ મૂળશુંકર હત્રું. હહન્દ્ર પુંચાગ પ્રમાણે 

ફાગણ મહહનાના કૃષણપક્માં તેમની જન્મજયુંતી મનાવવામાં આવે 
છે. તેમનો પદરવાર સમૃધિ હતો અને પ્રારું ભભક જીવન આરામથી 
વીત્્રું. મૂળશુંકર 20 વર્ષ સ્રધી સમગ્ર દેશનાં મુંદદરો, તીથ્ષસ્ળો 
અને પવવત્ સ્ળોએ ફરતા રહ્ા. તેઓ પવ્ષતો અથવા જુંગલોમાં 
રહેતા યોગીઓને પણ મળયા. તેમને પોતાની સમસયાઓ અુંગે 
પૂછ્રું પણ કોઇની પાસેથી તેમને સુંતોરકારક જવાબ ન મળયો. 
અુંતમાં તેઓ મથ્રરા પહોંચયા જ્ાં તેમની મ્રલાકાત સવામી 
વવરજાનુંદ સાથે થઈ. મૂળશુંકર તેમના શશષય બની ગયા અને 
સવામી વવરજાનુંદે તેમને સીધ્રું વેદોમાંથી શીખવાની સલાહ આપી. 
વેદોના અભયાસ દરમમયાન તેમને જીવન, મૃત્્ર અને જીવન અુંગેનાં 
તેમનાં તમામ પ્રશ્ોનાં જવાબ મળયા. સવામી વવરજાનુંદે મૂળશુંકરને 
સમગ્ર સમાજમાં વૈદદક જ્ાન ફેલાવવાન્રું કામ સોંપય્રું અને તેમને 
ઋષર દયાનુંદ નામ આપય્રું.

એવપ્રલ 1875માં દયાનુંદ સરસવીએ બોમબે (હવે મ્રુંબઇ)
માં આય્ષસમાજની સ્ાપના કરી. આ હહન્દ્ર સ્રધાર આુંદોલન 
હત્રું, જમેાં હહન્દ્ર ધમ્ષને સમાજની કાલપનનક માન્તાઓમાંથી 
બહાર લાવવાનો હતો. તેમણે વેદોની સત્તાને સવવોપદર માની. 
સવામીજીએ કમ્ષ શ્સધિાંત, પ્રનજ ્ષન્મ, રિહ્મચય્ષ તથા સુંન્ાસને 
પોતાની દફલોસોફીના ચાર સતુંભ બનાવયા. કહેવાય છે કે સૌ 

પહેલાં 1876માં તેમણે જ ‘સવરાજ્’ન્રું  સૂત્ આપય્રું હત્રું, જનેે પછી 
લોકમાન્ મતળકે આગળ વધાય્રું. સત્ાથ્ષ પ્રકાશના લેખનમાં 
તેમણે ભકકત-જ્ાન ઉપરાંત સમાજના નૈમતક ઉત્ાન અને સમાજ 
સ્રધારા પર પણ ભાર મૂક્ો. તેમણે સમાજન્રું કપટપૂણ્ષ વત્ષન, 
દુંભ, ક્ર્રરતા, દૂરાચાર, આડુંબર અને મહહલાઓ પર અત્ાચારની 
ટીકા કરવામાં કોઈ સુંકોચ ન રાખ્યો. તેમણે ધમ્ષનાં ક્ેત્માં 
વયાપેલો અુંધવવશ્વાસ, ક્રરીવાજો અને ઢોંગનો વવરોધ કયવો અને 
ધમ્ષના વાસતવવક સવરૂપને સ્ાવપત કય્રું.

સવામી દયાનુંદ સરસવતીએ ધમ્ષક્રાંમતની મશાલ જગાવવાની 
સાથે સાથે અુંગ્રેજોની ચ્રુંગાલમાં ફસાયેલા દેશને આઝાદી 
અપાવવા માટે રાષટ્ક્રાંમતમાં પણ પ્રદાન આપય્રું. સવામી દયાનુંદ 
સરસવતીએ આય્ષસમાજના માધયમથી સમાજ સ્રધારણાનાં 
અનેક કાય્ષ કયષા. છ્ર તઅછૂત, સતીપ્રથા, બાળલગ્ન, નરબશ્લ, 
ધાર્મક સુંક્ર ધચતતા અને અુંધવવશ્વાસ સામે તેમણે સમગ્ર દેશમાં 
વવરોધ કયવો અને વવધવા પ્રનલ્ષગ્ન, ધાર્મક ઉદારતા અને પરસપર 
ભાઇચારાન્રું સમથ્ષન કય્રું. કહેવાય છે કે વર્ષ 1883માં સવામી 
દયાનુંદ સરસવતી જોધપ્રરના મહારાજાને ત્ાં ગયા. તેમનાથી 
પ્રભાવવત થઈને ત્ાંના રાજા યશવુંત સસહે નત્ષકી સાથેના સુંબુંધ 
તોડી નાખ્યા. જનેાં કારણે નત્ષકીએ ગ્રસસામાં આવીને રસોઇયા 
સાથે મળીને સવામીજીના ભોજનમાં કાચના ટૂકડા નાખી દીધા, 
જનેા કારણે તેમની તબબયત બગડી ગઈ અને 30 ઓટિોબર, 
1883નાં રોજ તેમન્રું અવસાન થય્રું. n

શશિરાવત્રની મધરાતે એક બાળકે જોરું કે એક ઉંદર શશિલલર ્પર ચઢીને પ્સાદ ખાઈ રહ્ો છે. તેને આચિય્ગ થરું અને આઘાત ્પણ 
લાગયો. એ જ ક્ણથી મૂર્ત પૂજા ્પરથી તેનો વિશ્ાસ ઉઠી રયો. પુત્રના વિચારોમાં થઈ રહેલું ્પરરિત્ગન જોઈને વ્પતા તેનાં લગ્નની 

તૈયારીમાં લારી રયા. બાળકને આ િાતની ખબર ્પડી એટલે તે ઘર છોડીને ભારી રયો. માથુ મુંડાિી નાખું, ભરિા િસ્ત્ર ધારણ 
કરી લીધાં અને રિહ્મચય્ગનું વ્રત લીધું. સમાજમાં ફેલાયેલી બદીઓ, કુરરિાજોને નાબૂદ કરીને ભારતનો ઉધ્ધાર કરિાની પ્તતજ્ા 

લઈને ઘર છોડી રયેલું આ બાળક આરળ જતાં મહર્ર દયાનંદ સરસિતી તરીકે જાણીતું બન્ું.

સમાજ સુધારાના 
પ્રણેતા
જન્: 12 ફેબ્ુઆારી, 1824
મતૃત્ુઃ 30 આાેક્ટાેબર, 1883

િયાનંિ સરસ્વતીવ્યક્તિત્વ
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આવા પરરીકવા પર ચચવા્ણ છે, પણ મવાત્ 
પરરીકવાનરી જ ચચવા્ણ નથરી. ઘણરી બધરી 
વવાતવાે હવાેઈ શકે છે. આેક હળવું ફુલ 
વવાતવાવરણ ઉભું કરવવાનું છે. આેક નવવાે 
આવાત્મવવશ્વવાસ પેદવા કરવવાનવાે છે. જેવરી રરીતે 
તમે તમવારવા ઘરમવાં બેસરીને વવાતવાે કરવાે છવાે, 
પવાેતવાનવાઆવાે સવાથે વવાત કરવાે છવાે, વમત્વાે 
સવાથે વવાત કરવાે છવાે.

-નરેન્દ્ મવાેદરી, વડવાપ્રધવાન

પરીક્ા દર વરવે આવે છે અને જ્ારે આવે છે ત્ારે પોતાની 
સાથે તણાવ, બેચેની અને ગભરાટ પણ લાવે છે. પરીક્ાને 

લઈને વવદ્ાથથી, શશક્ક અને માતા-વપતા બધાં ચચમતત હોય 
છે. તેમને આ સમસયાનો ઉકેલ પ્રેમપૂવ્ષક બતાવવા કોઈ 

હોત્રું નથી. તેમની આ સમસયાઓ જોઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ 
મોદી દર વરવે વવદ્ાથથીઓની સાથે પરીક્ા પર ચચષા કરે છે, 

જથેી વવદ્ાથથીઓને સમસયા અને ચચતામાંથી મ્રકકત મળી 
શકે. આ વરવે પણ તેમણે પરીક્ા પહેલાં વવદ્ાથથીઓ સાથે 

પરીક્ા પર ચચષા કરવાન્રું આયોજન કય્રું છે. આ કાય્ષક્રમ માટે 
28 દડસેમબરથી MyGov.in પર રજીસે્્શન શરૂ કરવામાં 

આવય્રું હત્રું, જ ે20 જાન્્રઆરી સ્રધી ચાલ્રું. પરીક્ા પર 
ચચષા કાય્ષક્રમમાં લોકોને વડાપ્રધાન દ્ારા સૂચનો અને સલાહ 

મળશે એટલ્રું જ નહીં પણ તેમને પોતાનાં મનનાં પ્રશ્ો પણ 
પૂછી શકે છે. પરીક્ા પર ચચષા કાય્ષક્રમ માટે ધોરણ 9થી 12 

સ્રધીના વવદ્ાથથીઓ, શશક્ક અને માતા-વપતા માટે ઓનલાઇન 
સપધષાન્રું પણ આયોજન કરવામાં આવય્રું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ 

મોદીએ ‘મન કી બાત’ કાય્ષક્રમમાં પરીક્ા પર ચચષા વવરય અુંગે 
જણાવય્રું હત્રું, હ્રું  ઇચ્છ્ર ું  છ્ર ું  કે તમે બધાં પરીક્ા પર ચચષામાં જરૂર 
ભાગ લો. તમારી સાથે મ્રલાકાત કરવાની તક મળશે. આપણે 

બધાં મળીને પરીક્ા, કારકીર્દમાં સફળતા અને વવદ્ાથથી 
જીવન સાથે જોડાયેલાં અનેક પાસા પર મુંથન કરીશ્રું.n

MyGov પર આયનોશ્જિ સપધધાઓ દ્ારા લગભગ 2050 
વિદ્ાથમીઓ, ઝશક્ષકનો અને િાલીઓને ઝશક્ષણ મંત્ાલય 
દ્ારા પીપીસી રકટ ભેટમાં આપિામાં આિશે. ગયા િરષે 
િડાપ્રધાન નરે્દ્ર મનોદીએ પરીક્ષા પર ચચધા કાય્ષક્મમાં 
વિદ્ાથમીઓ, ઝશક્ષકનો અને િાલીઓ સાથે િર્ુ્ષઅલ 
માધયમથી 90 તમનીટ સુધી િાિચીિ કરી હિી.    

પુરસાર

પરીક્ષા પર ચચધાની 
માહહિી માટે QR કનોડ 
સે્ન કરનો

પરીક્ષા
પર

ચચા્વ 2022
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બિલાતું ભારતરાષ્ટ્ર 

બશક્ષણ આને પ્રાકતૃ વતક ખેતી પર 
બીજાઆાે માટે પ્રેરણાસ્ાેત બન્ા

શશક્ણ અને આરોગય જીિનનાં બે અમૂલ્ય રત્નો છે. દરેક વયક્ત તેને મેળિિા માંરે છે, ્પણ ઘણી િાર 
સંસાધનોની અછતને કારણે એ શક્ નથી બનતું. તેલંરણાના ડોટિર કુરેલા વિટ્ઠલાચાય્ગએ પુસતકાલય 
શર કરીને લોકોને શશક્ીત કરિાનું કામ કરુું છે, તો આણંદના એક રામમાં વિમલભાઈ ્પટેલ ્પયયાિરણનું 

સંરક્ણ કરિાની સાથે સાથે ખેડૂતોને અને રુિાનોને સિાિલંબી બનાિિાના કામમાં જોડાયા છે...

સપનું સાકાર કરવા ઉંમરનાે 
બાધ નથી નડતાે

પ્રાકતૃ વતક ખેતીના પ્રેરક બનચા 
આાણંિના વવમલભાઈ પટેલ

કોઈ પણ કામ કરવા માટે ઉુંમર આડે ન આવવી જોઇએ. 
ઘણાં લોકો મોટી ઉુંમરમાં પણ ય્રવાનોને શરમાવે એવાં 

કામ કરી જાય છે. આરામ કરવાની ઉુંમરે તેઓ એવા કામ 
કરે છે જ ેબીજાઓ માટે પ્રેરણા સમાન હોય છે. આવા જ એક 
ડોટિર છે તેલુંગાણાના ડોટિર ક્ર રેલા વવઠલાચાય્ષ. તેમની 

ઉુંમર 84 વર્ષ છે. સપના 
પૂરા કરવા હોય તો ગમે તે 
ઉુંમરે કરી શકાય એ તેમણે 
પ્રરવાર કય્રું છે. બાળપણથી 
તેમની ઇચ્છા મોટ્રું  પ્રસતકાલય 
ખોલવાની હતી. તેમને આ 
વવચાર આવયો ત્ારે દેશમાં 
અુંગ્રેજોન્રું શાસન હત્રું અને 
એ સપન્રું સપન્રું બનીને જ 
રહી ગય્રું. અભયાસ પૂરો કયષા 
પછી તેઓ લેકચરર બની 

ગયા અને તેલ્રગ્ર ભારાનો ઊું ડો અભયાસ કયવો. તેલુંગાણાના 
યદ્ાનદ્-ભ્રવનાનગરી શ્જલલાના રમન્ાપેટમાં તેમણે બનાવેલા 
પ્રસતકાલયમાં લગભગ બે લાખ પ્રસતકો છે. વવઠલાચાય્ષ કહે 
છે, “અભયાસ કરતી વખતે મને જ ેમ્રશકેલીઓનો સામનો કરવો 
પડ્ો તે બીજાઓને ન કરવો પડે એવ્રું હ્રું  ઇચ્છ્ર ું  છ્ર ું .” આજ ેતેમને 
એ જોઇને આનુંદ થાય છે કે તેમણે બનાવેલા પ્રસતકાલયને 
કારણે મોટી સુંખ્યામાં વવદ્ાથથીઓને લાભ મળી રહ્ો છે. 
તેમનાં પ્રસતકાલય પરથી પ્રેરણા લઈને આજ ેબીજા ગામોના 
ઘણાં લોકો પ્રસતકાલય બનાવવામાં જોડાઈ ગયા છે.

આજકાલ પ્રાકૃમતક ખેતીન્રું ચલણ ઝડપથી વધી રહ્રું છે. 
પ્રાકૃમતક ખેતી કરી રહેલા ખેડૂતોનાં જીવનધોરણમાં 

હવે ક્રાંમતકારી પદરવત્ષન આવી રહ્રું છે. તેઓ ઓછાં ખચ્ષમાં વધ્ર 
નફો કમાવીને કૃષર ક્ેત્ને સમૃદ્ધ બનાવી રહ્ા છે. વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ મોદી પણ અવારનવાર પ્રાકૃમતક ખેતી પર ભાર મૂકતા 

રહ્ા છે. અનેક ખેડૂતો આ 
પધિમતને અપનાવી રહ્ા છે. 
આણુંદના એક ગામમાં રહેતા 
ખેડૂત વવમલભાઇ પટેલ 
આવા જ એક ખેડૂત છે, જઓે 
પોતે તો પ્રાકૃમતક ખેતી કરે જ 
છે, સાથે સાથે બીજાઓને 
પણ તેનાં માટે પ્રેરણા આપે 
છે. વવમલભાઇ કહે છે, “મેં 
પ્રાકૃમતક ખેતી એટલાં માટે 
શરૂ કરી છે કે મને તેમાં 

ભવવષય દેખાઈ રહ્રું છે. આગામી સમય પ્રાકૃમતક ખેતીનો 
જ હશે. વળી, પ્રાકૃમતક ખેતીથી આપણને જુંત્રનાશકોની 
આડઅસરમાંથી પણ મ્રકકત મળે છે અને લોકોન્રું આરોગય 
પણ સારુું  રહે છે. કારણ કે ખાતરને કારણે લોકોન્રું આરોગય 
બગડી રહ્રું છે.” પ્રાકૃમતક ખેતીથી ખેડૂતોની આવક વધી 
રહી છે એટલ્રું જ નહીં તેમને આત્મનનભ્ષર પણ બનાવી રહી 
છે. તેનાથી ખેતીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા કેમમકસિની 
આયાતમાં ઘટાડો થશે અને તેનાથી દેશનાં 80 ટકા ખેડૂતોને 
પણ લાભ થશે. n
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न्यू इंडिया समाचार | 16-31 जनवरी 20224

मीडया कॉर्नर
મીદડયા કાેન્વર
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આંત્ાેિયના 
પ્રણેતાને નમન

(પૂણયવતથીઃ 11 ફેબ્ુઆારી)

િીનિયાલજીઆે િેશની આેકતા 
આખંદડતતા માટે પણ આાત્મલનભ્વરતાની 

જરૂર પર ભાર મૂકાે હતાે. 1965માં 
ભારત-પાદકસતાન યુ્ધ િરવમયાન 
ભારતે વવિેશી શસ્ાે પર આાધાર 

રાખવાે પડતાે હતાે. િીનિયાલજીઆે 
કહું હતું, આાપણે માત્ર આનાજ જ નહીં 
પણ શસ્ આને વવચારનાં ક્ષેત્રમાં પણ 
ભારતને આાત્મલનભ્વર બનાવવું પડશે. 
તેમનાં આા વવઝનને પૂરંુ કરવા માટે 
ભારત આાગળ વધી રહું છે. શસ્ 
ઉદ્ાેગમાં આાત્મલનભ્વરતાને કારણે 

ભારતની તાકાત આને ભારતનું આથ્વતંત્ર 
મજબૂત થઈ રહું હાેય તાે વવચારની 
આાત્મલનભ્વરતા દ્ારા ભારત આાજે 
વવશ્વનાં આનેક ક્ષેત્રાેમાં નેતતૃત્વ લઈ 
રહું છે. આાજે ભારતની વવિેશ નીવત 
િબાણ આને આસરથી મુતિ થઈને 

રાષ્ટ્ર પ્રથમના લનયમથી ચાલી રહી છે. 
િીનિયાલજીઆે આાપણને પ્રકતૃ વત સાથે 

સામંજસ્યની દફલાેસાેફી આાપી છે. 

" ચરૈવેવત ચરૈવેવત 
ચરૈવેવત "

ના થકાે, ના રૂકાે, 
ના ઝુકાે, બસ 
ચલતે હી રહાે.

નરેનદ્ર માેિી, વડાપ્રધાન

પંદડત િીનિયાલ ઉપાધ્ાય
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