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સેના દિવસ 
15 જાન્યુઅારી

ભારતના દરેક નાગરરકન ેઆપણા સનૈ્ય પર અતટૂ વિશ્ાસ છે, જ ેરાષટ્રની સલામતી માટે હંમશેા 
તતપર રહે છે. સાથે સાથ ેએ પણ ન ભૂલવંુ જોઇએ કે આપણા જિાનો મશુકેલીના સમયમાં 
લોકોને બચાિિામાં મહતિની ભમૂમકા ભજિ ેછે. ભારતનંુ લશકર મા ભારતીનંુ ગૌરિ છે.

ભારતની સેના
મા ભારતીનયું ગાૌરવ અને મદિમા

- નરેન્દ્ર મોદી, વડાપ્રધાન 
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વારા્સીની નવી 
દિવ્ય સવાર

અનયુકરણીય દ્રષ્ટાંત પૂરં ્પાડનારા મહાનાયક

નવા ભારતની નવી સવાર..
અંિરનાં પાને...

આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આ અંકમાં વાંચો ડો. સૈફુદ્ીન કકચલૂ, 
મહાદેવભાઇ દેસાઇ સહહતના સવતંત્રતા સેનાનીઓની કહાની | ્પેજ 40-43

કાશી-વવશ્વનાથ કોકિડોિનાં 
પ્રથમ તબક્ાનું ઉદઘાટન, ચાિ 
દાયકાથી પેન્ડડર સિયુ નહેિ 

પ્રોજકે્ટની શરૂઆત ્પેજ 06-10

બાના સસહના અદમય સાહસથી વવશ્વની સૌથી ઊંચી 
‘કાયદ ્પોસ્ટ’ બની ‘બાના’ ્પોસ્ટ | ્પેજ 04

શ્રધ્ાંજલિ: બબ્પીન રાવત | ્પેજ 05

પ્રગતતના ્પથ ્પર પૂવવાંચિને મળી રહી છે નવી ઓળખ 

કોવવડ કાળના ગ્રહણમાંથી મયુકત થતયું અથ્ષતંત્

ગોરખપુરમાં એઇમ્સ ્સહિત ત્રણ પ્ોજકે્ટ્સનો પ્રારંભ | પેજ 11-13

બીજા ત્ત્રમરાસ્સક ગરાળરાનરા પ્ોત્રાિક આંકડરા | પેજ 31-32

‘તમામને મા્ેટ મકાન’નયું સ્પનયું સાકાર

દદલ્ીથી દેવભૂતમ સયુધીનો પ્રવાસ માત્ અઢી કિાકમાં

કેબબનેટનરા નનણ્ણયો | પેજ 33

દિલ્હી-િિેરરાિૂન કોદરડોરનો શિલરાન્રા્સ | પેજ 34-35

ઘેર ઘેર રસીની ઝંૂબેશ

પ્રત્ેક ઘરમાં પ્રકાશ રેિાયો

કોત્િડની ્સરામેની લડરાઈમાં ભરારતની આગેકૂચ | પેજ 36-37

ઉજાલરા યોજનરાથી જીિન બનું સુગમ | પેજ 38-39

ભારત-રશશયા સંબંધોમાં નવાં ્પદરમાણ
કોત્િડનરા ્સમયમાં રશિયન રરાષટ્રપતત ભરારતની મુલરાકરાતે | પેજ 44

કવર સાેરી આઝાદીની અમૃત યાત્રાના પ્રાિંભના વર્ગમાં સંકલપથી સસધ્ધિ દ્ાિા નવા 
ભાિતના નનમમાણ માટે આરળ વધી િહેલો દેશ |  ્પેજ 14-30

સ્ંપાદક
જયદી્પ ભ્ટનાગર,
મખુ્ય મિરાનનિેિક,
પ્્ેસ ઇન્ોમ્ણિન બ્રુો,નિી દિલ્હી
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સતંોરકયુમાર

િદરષ્ઠ ્સિરાયક ્સલરાિકરાર ્સપંરાિક
વવભોર શમમા
્સિરાયક ્સલરાિકરાર ્સપંરાિક
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(ઉદયુ્ષ), સોનનત કયુમાર ગોસવામી 
(આસામીઝ), વવનયા ્પીએસ 
(મિયાિમ), ્પોિમી રશષિત 
(બંગાળી), હદરહર ્પડંા (ઉદડયા)
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્પબબિશસ્ષ પ્રાઇવ્ેટ લિતમ્ેટડ, W-30 
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સંદેશાવયવહારનયું સરનામયું 
અને ઇમેિ

રૂમ નંબર-278, બ્ૂરો ઓફ 
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સૂચનરા ભિન, બીજો મરાળ, નિી 
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્સરાિર નમસ્રાર

આ�પ સ�ૌને નવ�ં વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્�આ�ે !
2022નાં િષ્ણનો પ્રારંભ િર િષ્ણની જમે કેલેનડરમાં થતો મરાત્ર ફેરફરાર નથી. િેિ તેની સિતંત્રતરાની 75મી 
િષ્ણગાં્ઠ મનરાિી રહ્ો છે, જ ેરરાષટ્રની જીિન યરાત્રરાનો ખૂબ મિતિનો પડરાિ છે. જ ેરીતે રરાષટ્ર ત્પતરા મિરાત્રા 
ગાંધીએ ચરખરા અને મી્ઠરાને આઝરાિીનરા આંિોલનનું પ્તીક બનરાવ્ું િતું, તે રીતે આઝરાિીનો અમૃત 
મિોત્િ નિરા ભરારતનું પ્તીક છે, િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ આઝરાિીનરા 75માં િષ્ણને ્સીમરાચચહ્ન બનરાિી 
િીધું છે, જમેાં આઝરાિીનો સિર્ણમ ્સમય એટલે કે 2047 સુધી િેિને ફરી એક િરાર ‘્સોને કહી ચચડહીયરા’ 
બનરાિિરાનો નનધધાર છે.

િીતેલાં કેટલાંક િષષોમાં રરાષટ્રએ પ્ગતતનું ઉતૃ્ષટ ઉિરાિરણ પૂરં પરાડું છે. જો કે અિીં યરાત્રરા પૂરી 
નથી થતી. િજુ ઘણું આગળ િધિરાનું છે. િરેક રરાજ્યમાં પ્સંિગીનરા ત્િસતરારોને બિલે ખૂણે ખૂણે ત્િકરા્સ 
પિોંચરાડિરાનો છે, જનેે ્સરાકરાર કરિરા મરાટે અમૃત યરાત્રરા િરૂ થઈ ચૂકહી છે. ભરારતને આત્નનભ્ણર બનરાિિરાની 
ઝંૂબેિ જન આંિોલન બની ચૂકહી છે, ત્િકરા્સની યરાત્રરામાં છેિરાડરાનરા મરાણ્સને પણ ્સિભરાગી બનરાિિરામાં 
આવયો છે, જનેે કરારણે નનધધાદરત લક્ષ્ય િાં્સલ કરીને નિરા ભરારતનો પરાયો તૈયરાર કરિરામાં આિી રહ્ો છે. 
અમૃત કરાળમાં ભરારતનું લક્ષ્ય ત્િભરાજીત ત્િકરા્સ નિીં પણ, ્સમરાજનરા તમરામ િગષો, ત્િસતરાર, ગરામ-િિેર, 
ખૂણે-ખૂણે રિેતાં લોકોને ્સરાથે લઈને ચરાલિરાનું છે, જથેી ્સિવાંગી, ્સિ્ણ્સમરાિેિી ત્િકરા્સ થરાય. જમીન, 
પરાણી, આકરાિ િરેક ક્ેત્રમાં િેિે ગતત પકડહી છે. િીતેલાં કેટલાંક િષષોમાં ્સરકરારે કરેલરા પ્યત્ોએ એ 
્સરાબબત કરી િીધું છે કે 21મી ્સિીનું ભરારત મોટાં લક્ષ્ય નનધધાદરત કરીને તેને િાં્સલ કરિરાની તરાકરાત ધરરાિે 
છે. નિરા િષ્ણનરા આ ત્િિેષાંકમાં અમૃત િષ્ણ સુધી ભરારત કેવું છે અને સિર્ણમ િષ્ણનું ભરારત કેવું િિે તેની 
્સંપૂણ્ણ અમૃત યરાત્રરાને કિર સ્ોરી બનરાિિરામાં આિી છે.

વયક્તતિ શૃંખલરા અંતગ્ણત પરમિીર નરાયબ સૂબેિરાર બરાનરા સ્સિની િીરતરાની ગરાથરા, અમૃત મિોત્િની 
શૃંખલરામાં મિરાનરાયકોની પ્ેરક કિરાની રજૂ કરિરામાં આિી છે. આ ઉપરાંત, આ ત્િિેષ અંકમાં ભરારતની 
આર્થક પ્ગતત, કરાિી કોરીડોરની દિવયતરા-ભવયતરા, િિેરરાિૂન-દિલ્હી એક્સપ્ે્સ િે, પૂિવાંચલની પ્ગતત 
અને 50 ટકરા પરાત્ર િ્સતતને કોત્િડ ર્સીનરા બંને ડોઝ લગરાિિરાની સ્સધ્ધિ જિેરા ત્િષયો પર અિેિરાલ રજૂ 
કરિરામાં આવયરા છે. 

કોત્િડ પ્ોટોકોલનું પરાલન કરતાં રિો. તમરારરા સૂચનો અમને આ ્સરનરામે મોકલી િકો છોઃ

સંપાિકની કલમે

સરનામયું:  રૂમ નંબર-278, 
બીજો માળ, બ્ૂરો ઓફ આઉ્ટરીચ 
એન્ડ કમ્યુનનકેશન,
સૂચના ભવન, નવી દદલ્ી-110003
ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in (જયદીપ ભટનાગર)



હંુ પ્રાિંભભક અકંોથી જ ન્ ૂઇન્ડડયા સમાચાિ મરેઝેીનનો પ્રશસંક િહ્ો છંુ. હંુ 
આરામી અંકોની આતિુતાપવૂ્ગક િાહ જોતો હોઉં છંુ. મરેઝેીનમાં તમામ સિકાિી 
નીતતઓ, યોજનાઓ અન ેપ્રવનૃતિઓની માહહતી સિળ ભારામાં આપવામાં આવે 
છે. ગલોબલ વોર્મરની અસિોથી વવશ્વન ેબચાવવામાં ભાિતની અગ્રદૂત તિીકેની 
ભતૂમકા વવરય પિ આપવામાં આવલેી વાચન સામગ્રી સિસ છે. વડાપ્રધાન નિે્ડદ્ર 
મોદી દ્ાિા બાબા કેદાિની નરિીની કાયાપલટ કિવાના અહેવાલે ઘિે બઠેાં જ બાબા 
કેદાિના દશ્ગન કિાવી દીધા.
નરેશ કાનનૂગો
kanungo.naresh@gmail.com

પ્રતતભાવ

હંુ શહેિી વવસતાિમાં િહંુ છંુ, જ્ાં સોશશયલ તમકડયાનુ ંઘણું 
ચલણ છે. જો કે સોશશયલ તમકડયા પિ સાચી માહહતી નથી 
હોતી. તથેી દેશ અન ેદેશવાસીઓના હહતમાં સિકાિ દ્ાિા 
લવેામાં આવતા મહતવનાં વવકાસ કાયયોની જાણ નથી થતી. 
ન્ ૂઇન્ડડયા સમાચાિ મરેઝેીન સામાન્ય માણસોન ેતનેાથી 
માહહતરાિ કિાવવા અને વવકાસ કાયયોની વાસતવવક સ્થિતત 
બતાવવાનુ ંસારં અન ેવવશ્વસનીય માધયમ બની િહંુ છે.

-સતીશ ત્ાગી કાકડા
tyagisk67@gmail.com

હંુ ન્ ૂઇન્ડડયા સમાચાિ મરેઝેીન ઓનલાઇન વાંચુ ંછંુ. 
આ મરેઝેીનમાં સપધમાત્મક પિીક્ાઓ માટેની ખબૂ સાિી 
માહહતી વાંચવા મળે છે. આ મેરઝેીન વાંચવાથી માિી 
વવશલેરણાત્મક ક્મતા અન ેઊંડી સમજ વવક્સિત થઈ િહી 
છે.
-હનવંતસસહ રાઠોડ
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ન્ ૂઇન્ડડયા મરેઝેીનનો 1-15 કડસેમબિ, 2021નો અકં ઇ-મલે 
દ્ાિા પ્રાપત થયો. આ વખતના અકંમાં સિસ સમાચાિો 
વાંચવા મળયા. રોવામાં પિૂો થયલેો 52મો આંતિિાષટ્ીય 
કફલ્મ મહોત્સવ, આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવમાં ડો. 
િાજ્ેડદ્ર પ્રસાદ, િાજરોપાલાચાિી, ડો. આંબડેકિનુ ંસવતતં્રતા 
સગં્રામમાં પ્રદાન અને વડાપ્રધાન નિે્ડદ્ર મોદી દ્ાિા એસિપ્રસે 
વનેુ ંઉદઘાટન અને કોવવડ-19 પિ મહતવની માહહતી મળી. 
મરેઝેીનનંુ કવિપેજ સંુદિ છે. ભવવષયમાં પણ આવાં 
મરેઝેીન વાંચવા મળતા િહેશ ેતવેી અપેક્ા છે.

shrigopal6@gmail.com

ન્ ૂઇન્ડડયા સમાચાિ મરેઝેીન 
બહુ સિસ છે. હંુ નનયતમત િીતે 
મરેઝેીન વાંચંુ છંુ. મને આ મરેઝેીન 
સવ્ગશ્ષેઠ લારે છે. સિકાિની વવવવધ 
યોજનાઓની માહહતી, દેશ દુનનયાની 
માહહતી અન ેદેશમાં નવુ ંશંુ  થઈ િહંુ 
છે એ બધી માહહતી આ મેરઝેીનમાં 
મળે છે. ઉતૃ્ષટ સપંાદન માટે ખૂબ 
ખબૂ શુભચે્ાઓ.

-મયુકેશકયુમાર ઋષર વમમા
mukesh123idea@gmail.com
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તમારા સૂચનાે અમને માેકલાે

સંદેશાવયવહારનયું સરનામયું 
અને ઇમેિ

રૂમ નંબર-278, બ્ૂરો ઓફ આઉટરીચ 
એનડ કમ્ુનનકેિન,

સૂચનરા ભિન, બીજો મરાળ, 
નિી દિલ્હી-110003

ઇમેિઃ response-nis@pib.gov.in 
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1987ની િરાત છે. પરાદકસતરાની લશકરે સ્સયરાચીન ગલશેિયરમાં 
આિલેરા મિતિનરા િુગ્ણમ સ્થળ પર કબ્જો કરી લીધો િતો. િૂર 
િૂર સધુી ્સફેિ બરફથી ઢંકરાયેલી એ જગયરા જમીનથી 21,000 

ફુટ  ઉપર િતી. અિીંથી િુશમનની ્સનેરા ભરારતીય ્સનેરાનરા બચરાિ કે્ત્ર, 
થરાણાં ્સહિતની િરેક હિલચરાલ પર નજર રરાખી િકતી િતી. કરાયિ 
પોસ્ નરામની આ જગયરા નરાની પણ અજયે િતી, જનેી બંન ેબરાજુ ્સીધી 
અન ે ્સપરાટ દિિરાલો િતી, જનેાં પર ચઢવંુ મશુકેલ િતુ.ં ભરારતીય 
્સનેરા મરાટે તનેાં પર કબ્જો કરિો મોટો પડકરાર િતો. આ મરાટે એક 
ટહીમની રચનરા કરિરામાં આિી, જનેુ ંકરામ િતુ ંકરાયિ પોસ્ન ેિુશમનનરા 
કબ્જામાંથી છોડરાિિી. આ કરામ ખબૂ અઘરં િતુ ં એ જાણિરા છતાં 
નરાયબ સબૂિેરાર બરાનરા સ્સિે ્સરામ ે ચરાલીન ે આ ટહીમમાં પોતરાનંુ નરામ 
નોંધરાવ્ુ.ં તેમન ેઆ ટહીમનરા િડરા બનરાિિરામાં આવયરા.

સ્સયરાચીનની ભયકંર આબોિિરા, બરફનુ ં તોફરાન, મરાઇન્સ 50 
દડગ્ી તરાપમરાન અન ેઓક્ક્સજનની અછતન ેકરારણે જીિતાં રિેવુ ંપણ 
અઘરં િતુ.ં પણ નરાયબ સુબેિરાર બરાનરા સ્સિ અન ેતમેનાં જિરાનોએ 
‘ઝીરો ત્િશઝબબસલટહી’ની સ્સ્થતતમાં પણ જોખમી મરાગ્ણ દ્રારરા બરફની 
457 મીટર ઊંચી દિિરાલ પર ચઢરાઈ કરી. ભયંકર તોફરાની રરાતમાં 
ત્રીજા ભરાગનો રસતો કપરાયો િતો ત્ાં ટહીમનો એક ્સભય ખીણમાં પડહી 
ગયો. આ ઘટનરાથી ત્િચસલત થરાય તો ્સમગ્ ઓપરેિન જોખમમાં 
આિ ેએમ િતુ.ં આ શરૂિીરો પોતરાનરા ખભરા પર ્સરામરાન મકૂહીને, પગમાં 
ખીલી િરાળરા બટુ પિેરીન ેિોરડાં અન ેકુિરાડહીની મિિથી ઉપર ચઢતરા 
રહ્રા. ્સિરારે પાંચેક િરાગયરાનો ્સમય િતો. બરાનરા સ્સિ તેમની ટહીમનરા 
્સરાથીઓ ્સરાથ ેઅતંતમ પડરાિ પર આિી પિોંચયરા િતરા, જ્યાંથી િુશમનો 
થોડરા અતંરે જ િતરા. બરાનરા સ્સિ અન ેતમેનરા ્સરાથી પિેલાં મોરચરા પર 
કૂિી પડ્રા અન ેિરાથગોળરા ફેંકહીન ે િુશમનનરા બંકર ધિસત કરી િીધરા. 
બરાનરા સ્સિ એક મોરચરાથી બીજા મોરચરા પર લડતરા રહ્રા. સે્નગનથી 
ગોળહીબરાર કરતાં કરતાં, ક્રારેક ધરારિરાર અણીિરાળરા િસ્ત્ર ઘોપતરા 
તો ક્ાંક ગ્નેડે ફેંકહીન ે િુશમનોન ે પરાડહી િેતાં િતાં. તમેણે કેટલાંક 
પરાદકસતરાની ્સનૈનકોનો ખરાત્ો બોલરાવયો અન ે જ ે બચયરા િતરા તેમણે 
ડરનરા મરાયધા ટેકરી પરથી છલાંગ લગરાિી િીધી. અતં,ે બરાનરા સ્સિે 
ત્ાં રિેલરા તમરામ િુશમનોન ેખતમ કરી િીધરા અને કરાયિ પોસ્ પનુઃ 

ભરારતીય ્સનેરાનરા કબ્જામાં આિી ગઈ.
પરમિીર બરાનરા સ્સિની લશકરમાં જોડરાિરાની કિરાની પણ ર્સપ્િ 

છે. બરાનરા સ્સિનો જન્મ 6 જાનુઆરી, 1949નાં રોજ જમમુ કરાશમીરનરા 
કદડયરાલ સજલલરામાં થયો િતો. તેમનરા ત્પતરા અમર સ્સિ આમ તો 
ખેતીિરાડહી ્સરાથ ે ્સકંળરાયલેરા િતરા પણ લશકરી જીિનથી ઘણાં 
પ્ભરાત્િત િતરા કરારણ કે લશકરમાં તેમનાં અનેક ્સગરા ્સબંધંી િતરા. 
તેઓ ઇચ્છતરા િતરા કે બરાનરા સ્સિ પણ લશકરમાં ભતતી થરાય અને 
તેમનુ ંનરામ રોિન કરે. જ્યરારે પણ બરાનરા સ્સિ ગરામમાં રજા પર આિતરા 
્સનૈનકોને મળતરા અથિરા તો તેમને જોતાં ત્રારે ખૂબ ખુિ થતરા અને 
કિેતરા િતરા- મને પણ લશકરી ્ નુનફોમ્ણ ્સરારો લરાગે છે, િંુ પણ  પિેરીિ 
અને િેિની ્સિેરા કરીિ. બરાનરા સ્સિની આ ઇચ્છરા 20માં િષષે પોતરાનરા 
જન્મ દિિ્ેસ પરૂી થઈ. જન્મદિિ્સ ેઆનરાથી ્સરારી ભટે બીજી કઈ િોઈ 
િકે. 6 જાનઆુરી, 1969નાં રોજ તેઓ ભરારતીય લશકરમાં ભરતી 
થયરા િતરા. n

જ્ારે નરેન્દ્ર માેિી પીઅેમ બન્ા બાિ પ્રથમ 
વાર દિવાળી પર સસયાચીન પિાંચ્ા..
સસયાચીન સ્થિત ચોકીઓ પિ િહેતા આપણા વીિ જવાનો એવી 
સ્થિતતમાં િહે છે જવેી સ્થિતતમાં ઉતિિ ધ્ુવ પિ ઇગલુમાં એભકિમો 
િહે છે. ચાિે બાજુ દૂિ દૂિ સુધી બિફનું સામ્ાજ્. ક્ાંય કોઇ 
માણસ નજિે ન પડે. આ બફફીલા પવ્ગતો પિ ભાિતીય સૈનનકો 
પોતપોતાની ચોકીઓમાં દેશની સલામતીની િક્ા કિે છે. 
બિફથી ઢંકાયેલી આ જગયાનું નામ સસયાચીન છે, જનેો અથ્ગ 
થાય છે-ગુલાબોનો સંગ્રહ. વડાપ્રધાન બન્યા બાદ નિે્ડદ્ર મોદીએ 
જવાનો સાથે પહેલી કદવાળી સસયાચીનમાં જ મનાવી હતી. ત્ાિે 
તેમણે કહું હતું, “જ્ાં સુધી આ બફફીલા ગલેશશયિને કોઈ જૂએ 
નહીં, માઇનસ 30-40 કડગ્રીમાં જવાન કઈ િીતે ફિજ બજાવે 
છે ત્ાં સુધી તેને ખ્ાલ નહીં આવે કે  આપણાં દળો, આપણાં 
જવાનો કેટલી મુશકેલીઓ વચ્ે, કેટલા દુર્ગમ વવસતાિો વચ્ે 
માતૃભૃતમનાં િક્ણ માટે મહેનત કિી િહ્ા છે.” 

 જેમનાં અિમ્ય સાિસથી 
તવશ્વની સાૌથી ઊંચી કાયિ 
પાેસ બની ‘બાના’ પાેસ

જન્મઃ 6 જાન્યુઅારી, 1949

પરમવીર બાના સસંિ વ્યક્તિત્વ
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मीडिया कॉर्नर

1993ની િરાત છે. બબપીન રરાિત 5/11 ગોરખરા રરાઇફલ્સમાં મેજરનાં પિ પર 
િતરા. તઓે કરાશમીરનરા ઉરી ત્િસતરારમાં પોતરાનરા ્સરાથીઓ ્સરાથ ેપટે્ર ોસલગ 
પર િતરા. એ િરતમયરાન પરાદકસતરાને ગોળહીબરાર િરૂ કરી િીધો. બબપીન  

રરાિત પણ ગોળહીબરારની ઝપટમાં આિી ગયરા. એક ગોળહી તેમનરા પગની 
ઘૂટંહીમાં િરાગી અન ેબીજી ગોળહી તેમનરા જમણરા િરાથમાં િરાગી. તરાત્રાસલક તમેને 
શ્ીનગરની િોસસપટલમાં ખ્સડેિરામાં આવયરા. િોસસપટલમાં ડોકરોએ તેમની 
ઘૂટંહી અન ેિરાથ ્ઠહીક કરી િીધરા, પણ રરાિતને ડર િતો કે ગોળહી િરાગયરા પછી 
તમેનરા સ્સનનયર કમરાનડ કો્સ્ણમાં જોડિરાની નરા પરાડહી િેિ.ે તેઓ િરાર ન મરાન્રા. 
કાંખઘોડહીની મિિથી ચરાલિરાનંુ િરૂ ક્ુ્ણ અને એક મહિનરામાં ્સરાજા થઈ ગયરા. 
2015માં બબપીન  રરાિત લફે્ટનન્ટ જનરલ િતરા. તેમનાં પર નરાગરાલેનડનરા 
િીમરાપુર સ્સ્થત 3 કોર્્ણ િેડ્િરાટ્ણરની જિરાબિરારી િતી. 3 ફેબુ્આરી, 2015નાં 
રોજ ્સિરારે 9-30 કલરાકે બબપીન  રરાિત, એક કન્ણલ અને બ ે પરાયલટની 
્સરાથ ે ચચત્રા િેસલકોપટર પર ્સિરાર થયરા. િીમરાપુરથી ઉડરાન ભયધા બરાિ 
િેસલકોપટર જમીનથી 20 ફુટ ઉપર ગ્ુ ંિશુ ંત્ાં એસ્નજન ફેઇલ થઈ ગ્ંુ. 
ગણતરીની ્સકેનડોમાં િેસલકોપટર જમીન પર આિી ગ્ુ.ં તેમાં બ્ેેઠલાં તમરામ 
લોકોને ઇજા થઈ, પણ બબપીન  રરાિતે ફરી એક િરાર મોતને મિરાત આપી. 
પોતરાની બિરાિુરીથી મોતન ેમિરાત આપી િોય તેિરા આ બ ેદકસ્સરા છે. પણ 8 
દડ્સમેબરે તકિીરે તેમનો ્સરાથ ન આપયો. તરાતમલનરાડુનરા કુન્રુમાં ્સજા્ણયલેી 
િેસલકોપટર િુઘ્ણટનરામાં િેિનરા પ્થમ ્સીડહીએ્સ જનરલ બબપીન  રરાિત, તમેનાં 
પત્ી મધસુલકરા રરાિત ્સહિત 14 લોકોનાં મૃતુ્ થયાં. 11 દડ્ેસમબરનાં રોજ 
ઉત્રપ્િેિનરા બલરરામપરુમાં આયોસજત એક કરાય્ણક્રમમાં િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર 
મોિીએ જનરલ રરાિતનરા પ્િરાનને યરાિ કરતરા કહંુ, ભરારતનરા પ્થમ ચીફ ઓફ 
દડફેન્સ સ્રાફ જનરલ બબપીન  રરાિતનંુ જવુ ંએ િરેક ભરારતપ્મેી મરાટે, િરેક 
રરાષટ્રભ્ત મરાટે બિુ મોટંુ નુક્સરાન છે. િેિને આત્નનભ્ણર બનરાિિરા મરાટે 
જનરલ બબપીન  રરાિતજીએ કરેલાં પ્ત્કે કરાય્ણનંુ ્સમગ્ િેિ ્સરાક્ી છે." n

1977-78ની િાત છે. એનડીએની લેખિત પરીક્ા પાસ કરીને 
એક નિયુિક ઇન્ટરવયુ માટે બ્રિગેરડયર સમક્ પહોંચયો. આ 
નિયુિકને ટ્ર ે કકગનો બહુ શોિ હતો, ઇન્ટરવયુમાં બ્રિગેરડયરે 
સિાલ કયયો- જો તમારે 4-5 રદિસ માટે ટ્ર ે કકગ પર જિાનું 
હોય તો કઇ એિી મહતિની િસતુ છે જનેે તમે તમારી પાસે 
રાિશો. નિયુિકે કહંુ-માચીસ. બ્રિગેરડયરે બીજી ઘણી િસતુ 
સાથે રાિિા માટે દબાણ કયુું, પણ તેણે પોતાનો નનણ્ણય 
ન બદલ્ો. આ નિયુિક હતો ભારતના પ્રથમ ચીફ ઓફ 
રડફેનસ સ્ાફ જનરલ બ્બપીન  રાિત. નનણ્ણય લેિો અને તેનાં 
પર ટકી રહેવું તેમની િાસસયત હતી. મયાંમારની સરહદ 
પર જઈને આતંકિાદીઓને િતમ કરિાના હોય કે, પછી 
સર્જકલ સ્્ર ાઇકથી માંડીને બાલાકોટ એર સ્્ર ાઇક દ્ારા 
આતંકને જિાબ આપિાનો હોય..ભારતના દરેક લશકરી 
ઓપરેશનમાં તેમની મહતિની ભૂમમકા રહી છે. 

“જનરલ બબપીન ર�વત આેક બ�હ�શે સૌનનક 
આન ેસ�ચ� દૌશભક્ત હત�. તમેણ ેસને�ન� 

આ�ધનુનકીકરણમ� ંમહત્વની ભમૂમક� ભજવી. 
સનુનય�જેીત આન ેવ્હૂ�ત્મક બ�બત�મે� ંતેમન�ે 
આબભગમ આતલુનીય હત�.ે તમેન� ંજવ�થી હંુ 

ખબૂ દુઃખી છંુ. ભ�રત તેમન� ંય�ગેદ�નન ેક્�રેય 
નહીં ભલૂ.ે”

-નરેન્દ્ર મ�દેી, વડ�પ્રધ�ન

અે અાેપરેશન જેનાં માટે તેમને 
િંમેશા યાિ રાખવામાં અાવશે

n 2015ની િરાત છે. મણણપુરમાં આપણી ્સેનરા પર આતંકિરાિી 
િૂમલો થયો. 18 ્સૈનનકોની િિહીિીથી િેિમાં તીવ્ર રોષ િતો. 
તે ્સમયે 21 પેરરા થડ્ણ  કોર્નરા કમરાનડર બબપીન  રરાિત જ િતરા. 
તેમણે િુનનયરાને બતરાિી િીધું કે ભરારત પર આંચ આિે તો 
શું થરાય છે. આ ્ુનનટનરા પેરરા કમરાનડોએ ્સરિિ પરાર કરીને 
મયાંમરારમાં ઓપરેિન ક્ુું અને આતંકિરાિી ગ્ૂપનરા 60થી િધુ 
આતંકિરાિીઓને ્સરિિ પરાર જઈને ખતમ કરી િીધરા.

n પરાદકસતરાનની અિળચંડરાઈનો જિરાબ તેમણે પોતરાનરા અંિરાજમાં 
આપયો. 29 ્સપટેમબર, 2016નાં રોજ પરાદકસતરાનનરા કબ્જા 
િે્ઠળનરા કરાશમીરમાં ભરારતીય ્સેનરાનાં સપેશયલ કમરાનડો 
્ુનનટે રરાતોરરાત ઓપરેિ ક્ુું. અનેક આતંકિરાિીઓની 
્સરાથે પરાદકસતરાનનરા ્સૈનનકોને પણ ખતમ કરી િીધરા. ઉરી 
અને ્સીઆરપીએફ કેમપ પર પરાદકસતરાનનરા િૂમલરાનો આ 
જિરાબ િતો.

સીડીઆેસ જનરલ બબપીન ર�વત (1958-2021)

ભારતના નરબંકા 
શ્રધ્ાંજલલ: જનરલ સબપીન રાવત
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બનારસની બનારસની 
નવી સવારનવી સવાર

કાશી-વવશ્વનાથ કોકિડોિના લોકાપ્ગણ પિ 
વડાપ્રધાન નિે્ડદ્ર મોદીનું સંબોધન સાંભળવા માટે 
QR કોડ કેન કિો

43 વર્ષ તવરુધ્ 33 મદિના
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એ
ક ્સમય િતો જ્યરારે િરારરાણ્સીમાં મરાળખરાગત 
સતુ્િધરાઓનરા ત્િકરા્સ અગં ે કિેિરામાં આિતુ ં િતુ ં કે, 
આ િિેરનુ ં કંઇ ન થઈ િકે. તેનુ ંકરારણ એ િતુ ં કે ડગલે 

ને પગલ ે મશુકેલી િતી. રસતરામાં મદંિરો િતરા તો કોઇક જગયરાએ 
િબરાણ થઇ ગ્ુ ંિતુ.ં કિેિરાય છે કે અિીંનરા ઇનફ્રાસ્્ર્ચરની સ્સ્થતત 
મધપડુરા જિેી િતી, જને ેકોઈ છેડિરા માંગતુ ંનિોતુ.ં કરાિી ત્િશ્વનરાથ 
મંદિર પરા્સ ે તો એટલુ ં િબરાણ િતુ ં કે ક્રારેક તો ચરાલતરા જિરામાં 
પણ મુશકેલી પડતી િતી. પણ િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ કરાિી 
ત્િશ્વનરાથ કોદરડોર દ્રારરા િરારરાણ્સીની સ્સ્થતત બિલી નરાખી છે. 13 
દડ્સમેબરનાં રોજ પોતરાનરા ડ્ર હીમ પ્ોજકે કરાિી ત્િશ્વનરાથ કોદરડોરનું 
શભુ રેિતી નક્ત્રમાં ઉિઘરાટન કરતાં િરારરાણ્સી પ્ત્નેો તેમનો પે્મ 
ઝળકહી ઉઠ્ો. 2014માં પ્થમ િરાર િડરાપ્ધરાન બન્રા ત્રારથી કરાિીને 
દિવય અન ેભવય રૂપ આપિરાનુ ંતમેનુ ંસિપ્ન રહુ ંછે. તમેણ ેજણરાવ્ંુ, 
“િરાસ્ત્રોમાં િાંચ્ુ ં છે કે જ્યરારે પણ કોઇ શુભ પ્્સગં િોય ત્રારે 
તમરામ િેિી િક્તઓ બનરાર્સમાં બરાબરાની પરા્સ ેઉપસ્સ્થત થઈ જાય 
છે. કંઇક આિો જ અનભુિ આજ ેમન ેબરાબરાનરા િરબરારમાં આિીને 
થઈ રહ્ો છે. એવુ ંલરાગી રહુ ં છે કે આપણંુ ્સમગ્ ચૈતન્ બ્રહ્ાંડ 
્સરાથ ેજોડરાયલે ુછે. જો કે પોતરાની મરાયરાનો ત્િસતરાર તો બરાબરા જ જાણ.ે 
જ્યાં સધુી મરાનિીય દ્રણષટ જાય છે. ત્િશ્વનરાથ ધરામનુ ંકરામ ્સમય્સર 
પરંૂ થિરાની ્સમગ્ ત્િશ્વ જોડરાઈ ગ્ંુ છે. આજ ેભગિરાન શિિનો ત્પ્ય 
દિિ્સ ્સોમિરાર છે. ત્િક્રમ ્સિંંત 2078ની િ્સમી તતથી એક નિો 
ઇતતિરા્સ રચી રિહી છે.”

િડાપ્રધાન ે કાશીની આદ્ાત્મિકતાનો ઉલલિે કયયો અન ે મહાન 
િારસાની સાથે આઝાદીના અમતૃ મહોત્સિમાં વિકાસ યાત્ાના 
પોતાના સંકલપનો પુનરોચ્ાર પણ કયયો. િડાપ્રધાન ે આ પ્રસંગે 
કરેલા સંબોધનના અશં...

કાશીની આદ્ાત્મિકતાને નમન
આપણરા પુરરાણોમાં કિેિરામાં આવ્ંુ છે કે, કરાિીમાં પ્િિેતરાની ્સરાથે 
જ વયક્ત તમરામ બધંનમાંથી મુ્ ત થઈ જાય છે. ભગિરાન ત્િશ્વશે્વરનરા 
આિીિધાિ, એક અલૌદકક ઊજા્ણ આપણરા અતંરરાત્રાન ેજાગતૃ કરે છે.

માળિાગત સુવિધાઓ હોય કે પછી દેશના સાંસૃ્મતક ગૌરિને નવું અને આધુનનક સિરૂપ આપિાની 
પહેલ હોય, કેન્દ્ર સરકાર કોઇ પણ ક્ેત્માં કોઈ કસર છોડિા માંગતી નથી. િર્યોથી લટકેલાં પ્રોજકે્ટ 
2014 બાદ સાકાર થઈ રહ્ા છે, તો દેશના સાંસૃ્મતક િારસાને ભવય રૂપ આપીને નિી ગૌરિગાથા 
લિિામાં આિી રહી છે. ઉત્તરપ્રદેશ તેનું તાજુ ંઉદાહરણ છે. સરયૂ-નહેર નેશનલ પ્રોજકે્ટનો પાયો 

છેક 1978માં નાિિામાં આવયો હતો પણ કામની શરૂઆત 2017માં થઈ. કાશી વિશ્નાથ કોરરડોરનો 
પાયો િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 8 માચ્ણ, 2019નાં રોજ નાખ્ો હતો અને માત્ 33 મહહના અને ચાર 
રદિસમાં જ આ પ્રોજકે્ટનો પ્રથમ તબક્ો પૂરો કરી દેિામાં આવયો. 11 રડસેમબરે િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 

મોદીએ સરયૂ નહેર પ્રોજકે્ટનું લોકાપ્ણણ કયુું, તો 13 રડસેમબરે કાશી વિશ્નાથ કોરરડોરની ભેટ 
આપીને એ સાબ્બત કરી આપયું કે તેમની સરકારમાં હિે કામ અટકતાં નથી અને લટકતાં પણ નથી....

ક�શી આે શબ�ેન�ે મવરય નથી, 
સંવેદન�આ�ેની સૃષ્ટિ છે. ક�શી આે છે 

- જ�ં જાગૃમત આે જીવન છે!
ક�શી આે છે - જ�ં મૃત્ુ પણ મંગળ 

છે! ક�શી આે છે - જ�ં સત્ જ 
સંસૃ્મત છે. ક�શી આે છે જ�ં પ્રેમની 

પરંપર� છે!
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

કાશી-સરયૂ પ્રાેજેક્ટ રાષ્ટ્ર 
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સનાતન પરંપરાનો ઉલલિે
ત્િશ્વનરાથ ધરામનંુ આ ્સમગ્ નવંુ પદર્સર મરાત્ર ભવય ઈમરારત નથી, 
આ આપણરા ભરારતની ્સનરાતન ્સસૃં્તતનુ ંપ્તીક છે! આ એક પ્તીક 
છે, આપણરા આધયરાત્ત્ક આત્રાનુ!ં ત ેભરારતની પ્રાચીનતરાનુ ંપ્તતક 
છે. પરંપરરાઓ! ભરારતની ઊજા્ણ, ગતતિીલતરાનુ.ં

પરંપરા અને આધનુનકતાના સંગમ પર ભાર
ત્િશ્વનરાથ ધરામનુ ં આ નવંુ પદર્સર બનંુ ત ે પિેલાં પ્થમ મંદિર 
ત્િસતરાર મરાત્ર ત્રણ િજાર ચોર્સ ફૂટ િતો, િિ ેત ેલગભગ 5 લરાખ 
ચોર્સ ફૂટ થઈ ગયો છે. િિ ેમદંિર અન ેમદંિર પદર્સરમાં 50 થી 75 
િજાર ભ્તો આિી િકે છે. એટલ ેકે, પિેલરા મરાતરા ગગંરાનરા િિ્ણન-

વડાપ્રધાન માોદી અચાનક કાોરિડાોિ બનાવનાિા શ્રમમકાોનો મળવા પહાંચી ગયા. 
તોઅાો બધાં નવા પરિસિની સીડીઅાો પિ બોઠાં હતાં. વડાપ્રધાન તાં પહાંચ્ા અનો 
લગભગ 10 મમનનટ સુધી તોમનાં પિ ફુલ વિસાવતા િહ્ા. તોમની પાસો સીડી પિ 
પહાંચી ગયા. તોમણો શ્રમમકાોનો વવશ્વનાથ ધામના નનમામાણ સાથો સંકળાયોલા અનુભવ 
જાણયા. અો પછી તોમણો બાબાનાો જયજયકાિ કિતા બધાંની સાથો ફાોટાો પડાવાો.

શ્રતમકોનયું સન્ાન
હંુ આજ ેદિેક શ્તમક ભાઇ-બહેનનો આભાિ વયકત કિવા માંગું છંુ, 
જમેનો પિસેવો આ ભવય પકિસિના નનમમાણમાં વહ્ો છે. કોિોનાના 
સંકટ સમયમાં પણ, તેમણે અહીં કામ અટકવા ન દીધું.

શ્રદ્ાળયુઅાેને નવી સયુતવ્ા
n  કરાિી ત્િશ્વનરાથનુ ંમદંિર િિે ્સીધંુ ગગંરા ્સરાથ ેજોડરાયલેું 

છે. ભ્તો જલરા્ેસન ઘરાટ, મણણકર્ણકરા અન ેલસલતરા ઘરાટ 
પર ગંગરામાં સનરાન કરીન ેતમ ે્સીધરા બરાબરાનરા ધરામમાં પ્િિે 
કરી િકિો.

n  ત્િિરાળ બરાબરા ધરામનરા ત્રણ યરાત્રી સતુ્િધરા કેનદ્રોમાં 
ભ્તોન ેપોતરાનો ્સરામરાન ્સલરામત રરાખિરા, બ્ેસિરાની અને 
તમન ેઆરરામની સુત્િધરા મળિ.ે

n  કળરા અન ે્ંસસૃ્તતની નગરી કરાિીમાં કલરાકરારો મરાટે 
એક ્સાંસૃ્તતક કેનદ્રની ભેટ મળિ.ે બ ેમરાળની ઇમરારત 
્સાંસૃ્તતક પ્વતૃ્ત્ઓ મરાટે છે.

n  ત્િશ્વનરાથ ધરામમાં આિતરા શ્ધિરાળઓુ મરાટે યોગ અને 
ધયરાન કેનદ્ર  તરીકે િદૈિક કેનદ્રન ેસ્થરાત્પત કરિરામાં આવ્ું 
છે. ધરામ કે્ત્રમાં બિરારથી આિનરારરા શ્ધિરાળુઓ મરાટે 
સસપદરચ્ુઅલ બુક ્સને્ટર ધરાર્મક પસુતકોનુ ંનવંુ કેનદ્ર િિે.

n  શ્ધિરાળઓુ મરાટે બરાબરાની ભોગિરાળરા પણ બનરાિિરામાં 
આિી છે. અિીં એક ્સરાથ ે150 શ્ધિરાળ ુબ્ેસીન ેબરાબરા 
ત્િશ્વનરાથનો પ્્સરાિ આરોગી િકિે.

n  ્સનરાતન ધમ્ણમાં કરાિીમાં મોક્ની મરાન્તરા છે. ત્િશ્વનરાથ 
ધરામમાં મમુકુ્ષુ ભિન બનરાિિરામાં આવ્ંુ છે. અિીંથી 
લગભગ 100 ડગલાં િૂર મિરા્ટસ્મિરાન મણણકર્ણકરા છે.

n  ત્િશ્વનરાથ ધરામમાં પ્િેિ મરાટે ચરાર ત્િિરાળ િરિરાજા 
બનરાિિરામાં આવયરા છે. પિેલાં અિીં ્સાંકડહી ગલીઓ િતી. 
્સલરામતી મરાટે િરાઇટેક કન્ટ્રોલ રૂમ બનરાિિરામાં આવયો છે.

n  ધરામમાં કટોકટહીની સ્સ્થતતમાં ્સરારિરાર સતુ્િધરાથી લઈને 
એમબ્લુન્સ સધુીની વયિસ્થરા રિેિ.ે એક સજલલો-એક 
ઉતપરાિન અન ેિસતકળરાનરા ્સરામરાનની િુકરાનો અને ફુડ કોટ્ણ  
પણ બનરાિિરામાં આવયાં છે. 

n  ધરામ પદર્સરમાં મિરાિેિ રૂદ્રરાક્, બબલી, પરાદરજાતનરા છોડ 
ઉપરાંત ધરામ પદર્સરની આ્સપરા્સ આ્સોપરાલનાં વૃક્ો 
અન ેત્િત્િધ પ્કરારનરા ફૂલો લગરાિિરામાં આિી રહ્રા છે.

n  ધરામમાં દિવયાંગો અન ેિડહીલોની અિરજિર મરાટે ત્િિેષ 
વયિસ્થરા કરિરામાં આિી છે. રેમપ અન ેએસે્લટેરની 
અત્રાધનુનક સતુ્િધરા ઉપલબ્ધ છે.

સનરાન, અન ેત્ાંથી ્સીધરા ત્િશ્વનરાથ ધરામ જઈ િકરાય.

ઉજજિળ ભવિષયનો પાયો
કરાિી ત્િશ્વનરાથ ધરામનુ ંલોકરાપ્ણણ ભરારતન ેનનણધાયક દિિરા આપિ,ે  
ઉજજિળ ભત્િષય તરફ િોરી જિ.ે આ પદર્સર આપણી ક્મતરાનો, 
આપણી ફરજનો ્સરાક્ી છે. જો દ્રઢ નનશ્ચય િોય તો કંઇ કશુ ં જ 

કાશી-સરયૂ પ્રાેજેક્ટ રાષ્ટ્ર 
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244વર્ષ બાિ કાશી-તવશ્વનાથ 
મંદિરનાે પયુનરાેધ્ાર

અિક્ નથી.
િારસાને બચાિિાની પ્રમતબધ્ધતા
આજનંુ ભરારત પોતરાનો ખોિરાયલેો િરાર્સો પરાછો મળેિી રહંુ છે. 
અિીં કરાિીમાં તો મરાતરા અન્નપૂણધા પોત ેત્િરરાજ ેછે. મન ેઆનિં છે કે 
કરાિીમાંથી ચોરરાયલેી મરાતરા અન્નપૂણધાની પ્તતમરા ્સિીની રરાિ જોયરા 

બરાિ ફરી કરાિીમાં સ્થરાત્પત થઈ છે. 

ભારતિાસીઓ માટે સકંલપ
મરારે તમરારી પરા્ેસથી ત્રણ ્સકંલપો જોઈએ છે, તમરારરા મરાટે નિીં, 
પણ આપણરા િેિ મરાટે - સિચ્છતરા, ્સજ ્ણન અન ેઆત્નનભ્ણર ભરારત 
મરાટે ્સતત પ્યરા્સો.

શ્રી કાશી વવશ્વનાથ મંરદિનું ક્ોત્રફળ 
પહો લાં 3,000 સ્કવોિ ફુટ હતું. લગભગ 
રૂ. 400 કિાોડનાં ખચચે મંરદિની 
અાસપાસ 300થી વધુ બબલ્ડિંગનો 
ખિીદવામાં અાવી. અો પછી પાંચ લાખ 
સ્કવોિ ફુટથી વધુ જમીનમાં અાશિો 
રૂ. 400 કિાોડનાં ખચચે બાંધકામ 
કિવામાં અાવું. ધામ માટો ખિીદવામાં 
અાવોલી બબલ્ડિંગાોનો તાોડતી વખતો 
40થી વધુ મંરદિાો મળ્ા. અા મંરદિાોનું 
પણ વવશ્વનાથ ધામ પ્રાોજોક્ટ અંતગમાત 
નવીનીકિણ કિવામાં અાવું છો .

પ્રાેજેક્ટ માટે 300થી વ્યુ 
સબલ્ડીંગ ખરીિવામાં અાવી

n  કરાિી ત્િશ્વનરાથ મંદિર પર િષ્ણ 1194થી લઈન ે1669 સુધી અનકે િરાર િૂમલરા થયરા. 1777થી 1780 
િરતમયરાન મિરારરાણી અિલ્રાબરાઇ િોળકરે શ્ીકરાિી ત્િશ્વનરાથ મદંિરનો જીણષોધિરાર કરરાવયો િતો.

n  8 મરાચ્ણ, 2019નાં રોજ િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ 54,000 ચોર્સ મીટર ક્તે્રફળમાં ફેલરાયલેરા કરાિી 
ત્િશ્વનરાથ ધરામનો શિલરાન્રા્સ કયષો.

n  પ્રાચીન મદંિરનરા મળૂ સિરૂપન ેયથરાિત રરાખીન ે5.27 લરાખ સ્િરે ફુટથી િધ ુક્તે્રફળમાં તનેે 
ત્િક્સરાિિરામાં આવ્ુ.ં રૂ. 339 કરોડનાં ખચષે બનલેરા ત્િશ્વનરાથ ધરામમાં શ્ધિરાળુઓની સતુ્િધરા અને 
્સગિડોનુ ંખરા્સ ધયરાન રરાખિરામાં આવ્ુ ંછે. 

n  પિેલાં ્સાંકડહી ગલીઓમાં જ ેત્િશ્વનરાથ મંદિરમાં શ્ધિરાળઓુ મરાટે પગ મૂકિરાની પણ જગયરા નિોતી, 
ત્ાં િિે બે લરાખ શ્ધિરાળઓુ ઉભરા રિહીન ેિિ્ણન-પજૂા કરી િકિ.ે

કાશી-સરયૂ પ્રાેજેક્ટ રાષ્ટ્ર 
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સરયૂ નિેર 
પ્રાેજેક્ટની મયુખ્ય 

નિેરાે

43 વર્ષ પછી સરયૂ 43 વર્ષ પછી સરયૂ 
નિેર પ્રાેજેક્ટનાે પ્રારંભનિેર પ્રાેજેક્ટનાે પ્રારંભ

ઉત્રપ્િેિનાં ્સર્ૂ નિેર પ્ોજકેનંુ કરામ 1978માં બિરરાઇચપરુથી િરૂ કરિરામાં આવ્ુ ંિતુ,ં 
પણ બરાપ ુગરાડહીની ગતતથી ચરાલતરા આ પ્ોજકેનંુ કરામ 2017 સધુી મરાત્ર 52 ટકરા સધુી જ 

પરંૂ થઈ િકુ.ં િેિભરમાં િષષોથી અટકહી પડેલાં આિરા અનકે પ્ોજકે્ટ્સ પર િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર 
મોિીનરા નનિદેિથી ઝડપથી કરામ િરૂ થ્ુ.ં ્સર્ૂ પ્ોજકેનુ ંબરાકહીનુ ં48 ટકરા કરામ મરાત્ર ્સરાડરા 
ચરાર િષ્ણમાં પરંૂૂ કરી લિેરામાં આવ્ુ.ં 11 દડ્સમેબરનાં રોજ બલરરામપરુમાં તેની િરૂઆત કરતરા 
િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ કહુ,ં “જ્યરારે આ પ્ોજકે પર કરામ િરૂ થ્ુ ંત્રારે તનેો ખચ્ણ 100 કરોડ 
રૂત્પયરાથી પણ ઓછો િતો. આજ ેતે લગભગ રૂ. 10,000 કરોડનાં ખચષે પરૂો થયો છે. અગરાઉની 
્સરકરારોની બિેરકરારીને કરારણ ેિેિ ે100 ગણી િધ ુકકમત ચકૂરાિિી પડહી છે. ્સરકરારનરા પ્ૈસરા છે 
તો મરારે શંુ એિો અભભગમ િેિનરા ્સતુંસલત અને ્સપૂંણ્ણ ત્િકરા્સનાં મરાગ્ણમાં મોટો અિરોધ બની 
ગયો િતો. આ અભભગમ ે્સર્ ૂનિેર પ્ોજકેને લટકરાિી અન ેભટકરાિી પણ.”

n  20  ઓક્ોબર-કુશીનરિ 
આતંિિાષટ્ીય એિપોટ્ગનો પ્રાિંભ. બૌધિ 
સિકકટને પ્રોત્સાહનની સાથે સાથે 
પૂવવાંચલના વવકાસને નવી રતત મળશે.

n  25 ઓક્ોબર-સસધિાથ્ગનરિ સહહત 
9 નવી મકેડકલ કોલેજોનંુ લોકાપ્ગણ. 
તનેાથી પવૂવાંચલના લોકોને સાિવાિ 
માટે બીજ ેનહીં જવંુ પડે. પ્રધાનમતં્રી 
આત્મનનભ્ગિ સવથિ ભાિત યોજનાની 
શરૂઆત.

n  16 નવમેબર-પવૂવાંચલ એસિપ્રસે 
વેનંુ ઉદઘાટન, ઉતિિપ્રદેશનો બીજો 
એસિપે્રસ વે નવા િોજરાિની સાથે 
આર્થક આત્મનનભ્ગિતાની સીડી બનશ.ે

n  7  દડસેમબર-રોિખપુિમાં એઇમસ અને 
ખાતિ કાિખાનાની શરૂઆત, રભંીિ 
બબમાિી ધિાવતા લોકોને કદલ્ી કે 
લખનઉ જવામાંથી મુકકત મળશે. ખાતિ 
કાિખાનાથી ખડૂેતોને નવી ઊજા્ગ મળશે.

n  11 દડસેમબર-સિય ૂનહેિ પ્રોજકે્ટનું 
લોકાપ્ગણ. 9 સજલલાના 25 લાખથી વધુ 
ખડૂેતોને તનેો સીધો લાભ મળશે. 

n  13 દડસમેબર- વાિાણસીમાં પોતાના 
ડ્ીમ પ્રોજકે્ટ કાશી-વવશ્વનાથ કોકિડોિનાં 
પ્રથમ તબક્ાનંુ ઉદઘાટન કયુું

પૂવાાંચલના તવકાસ 
પર તવશેર ફાેકસરાપ્ી લલન્ક નિેર

21 દક.મી
સરયૂ લલન્ક નિેર

43 દક.મી

રાપ્ી મયુખ્ય લિેર

125 દક.મી
સરયૂ મયુખ્ય નિેર 

63 દક.મી

n  6,613 સ્િેર દકલોમીટર નિેરોનુ ંનટેિક્ણ  
પરાથરિરામાં આવ્ુ ંછે. આ તમરામ  નિેરો 
ગરામડાંથી કનકે કરિરામાં આિી છે, જ ે
પિૂવાંચલનરા 9 સજલલરાની પાંચ નિીઓન ેજોડે 
છે.

n  ઘરાઘરરાથી ્સર્,ૂ ્સર્થૂી રરાપતી, રરાપતીથી 
બરાણગંગરા અન ેબરાણગગંરાથી રોહિણી નિીને 
જોડિરામાં આિી. પાંચયે નિીઓમાંથી પરાણી 
લઈન ેસ્સચરાઇ મરાટે નિેરમાં છોડિરામાં 
આિિ.ે 2012માં તેન ેનિેનલ પ્ોજકે 
જાિેર કરિરામાં આવયો. 

n  નિેરનો પ્થમ દકનરારો ઘરાઘરરા અન ે્સર્ૂ 
નિી પર બનલેરા બિેરરાઇચનરા ્સર્ૂ બેરેજ 
પર છે. બિેરરાઇચ, સ્સદ્રાથ્ણનગર, બસતી, 
્સતં કબીર નગર, ગોરખપરુ, શ્રાિસતી, 
બલરરામપરુ અન ેમિરારરાજગજંનરા 6,200 
ગરામનાં 29 લરાખથી િધ ુખેડૂતોન ેતેનો લરાભ 
થિ.ે

n  આ પ્ોજકેથી 14 લરાખ િેકર જમીન પર 
સ્સચરાઇ થઈ િકિ.ે પ્ોજકેની લબંરાઈ 318 
દકલોમીટર છે, જ્યરારે 6,590 દકલોમીટર 
તનેુ ં સલને્જ છે.  n

9  લજલ્ાના 29 લાખથી વ્યુ ખેડૂતાેને ફાયિાે

વડાપ્રધાનનું સંબોધન 
સાંભળવા માટે QR કોડ 
કેિન કિો
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આત્નનભ્ણર ભરારતની ઝંૂબેિમાં ઉત્રપ્િેિ 
મિતિનું રરાજ્ય છે, જ્યાં કેનદ્ર અને રરાજ્ય 
્સરકરાર િચ્ે સુ્સંકલન દ્રારરા તમરામ ક્ેત્રો 

ત્િકરા્સની ધરારરા ્સરાથે જોડરાઈ રહ્રા છે. િરાયકરાઓથી ઉત્રપ્િેિ 
રરાજકહીય અિગણનરાને કરારણે મૂળભૂત સુત્િધરાઓનરા અભરાિનો 
્સરામનો કરી રહંુ િતું. પૂિવાંચલમાં એક્સપ્ે્સ િેનરા ઉિઘરાટનનરા 
પખિરાદડયરા બરાિ ગોરખપુરમાં ત્રણ િરાયકરાથી બંધ પડેલરા 
ખરાતર કરારખરાનરાની િરૂઆત અને એઇમ્સ જિેી િોસસપટલને 
કરારણે આ ત્િસતરાર અને પડોિી રરાજ્યોનરા ત્િકરા્સને પણ નિી 
ગતત મળિે. એક ્સમયે પૂિવાંચલમાં પરાયરાની કોઈ સુત્િધરા 
નિોતી અને લોકોને અનેક બબમરારીઓ થતી િતી. પૂિવાંચલ મરાટે 
‘એધ્ન્સદફલરાઇહટ્સ’ એટલે કે મગજનો તરાિ અભભિરાપ ્સમરાન 
િતો. પણ, 2014માં િડરાપ્ધરાન બન્રા બરાિ નરેનદ્ર મોિીએ 
આરોગયની સુત્િધરાઓ સ્થરાપિરાની િરૂઆત કરી. સિચ્છતરાને 

આંિોલન બનરાિિરામાં આવ્ું, તો આ્ુષયમરાન ભરારત દ્રારરા 
્સરામરાન્ મરાણ્સને જોડહીને પાંચ લરાખ રૂત્પયરા સુધીની મફત 
્સરારિરારની સુત્િધરા આપી. પીિરાનરા શુદ્ પરાણી મરાટે જલ જીિન 
તમિનની િરૂઆત કરી અને િરેક ઘરમાં િૌચરાલયનાં નનમધાણ 
દ્રારરા સિચ્છતરા સુનનસશ્ચત કરી. રરાષટ્ર હીય સિરાસ્થ્ય તમિન અંતગ્ણત 
ચેપી રોગો ત્િરદ્ અભભયરાન અને ‘િર ઘર િસતક’ અભભયરાન 
ચલરાિિરામાં આવ્ું. તેનાં ્સરારરા પદરણરામ આવયરા અને પૂિાંચલ 
જિેરા ત્િસતરારોમાં જાપરાની તરાિનરા કે્સોની ્સંખ્યરામાં ઘટરાડો 
થયો. કેનદ્ર અને રરાજ્યનરા ્સંકલનને કરારણે પૂિવાંચલની ્સરાથે 
્સરાથે ્સમગ્ પૂિ્ણ ઉત્રપ્િેિ િિે જાપરાની તરાિનરા પ્કોપમાંથી 
બિરાર આિી ગ્ું છે. તેનરાથી થનરારરા મૃત્ુિરમાં 95 ટકરા સુધીનો 
ઘટરાડો થયો છે. ઉત્રપ્િેિ ્સહિત િેિનરા અન્ ભરાગોમાં 
સિસ્થ ભરારત, સુરશક્ત ભરારતનરા ્સંકલપ ્સરાથે આત્નનભ્ણર 
ભરારતને પણ મજબૂતી મળહી રિહી છે.

પ્રગતતના પથ પર પૂવાાંચલને પ્રગતતના પથ પર પૂવાાંચલને 
નવી અાેળખ મળીનવી અાેળખ મળી

“અમે જનેો ખશલાન્યાસ કરીએ છીએ, તેનું ઉદઘાટન પણ અમે જ કરીએ છીએ.” િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આ 
શબ્દને િાસતવિકતામાં પરરિર્તત થતાં દેશ જોઈ રહ્ો છે.  7 રડસેમબરનાં રોજ ગોરિપુરમાં એઇમસ, િાતર 
કારિાનું અને આઇસીએમઆરના પ્રાદેખશક કેન્દ્રની નિી ઇમારત એમ ત્ણ પ્રોજકે્ટ્ટસનું ઉદઘાટન િડાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદીએ કયુું, જમેાંથી બેનું ખશલારોપણ તેમણે જ 22 જુલાઇ, 2016નાં રોજ કયુું હતું. એક્સપ્રેસ િે બાદ હિે 
િાતર કારિાનું અને આરોગય સુવિધાઓ દ્ારા ઉત્તરપ્રદેશમાં પૂિવાંચલની પ્રગમતને પાંિો મળી રહી છે.

ગાેરખપયુરને ભેટરાષ્ટ્ર  

વડાપ્રધાનનું સંબોધન 
સાંભળવા માટે QR 
કોડ કેિન કિો
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આઇસીએમઆરઃ પ્રાદેખશક કેન્દ્રન ેપગલે રરસચ્ણન ેપ્રોત્સાહન
કોત્િડ મિરામરારીએ આરોગયનરા પરાયરાનરા મરાળખરાને મજબૂત 
બનરાિિરાનાં લક્ષ્યન ેસુધરા્ુું છે. આરોગય કે્ત્રમાં અનેક નિરા આયરામ 
સ્થપરાઈ રહ્ાં છે. આ શંૃખલરામાં મેદડકલ કે્ત્રમાં દર્સચ્ણ મરાટે નિી 
નિી ્સસં્થરાઓનંુ નનમધાણ કરિરામાં આિી રહંુ છે. આઇ્સીએમઆર, 
રીજનલ મેદડકલ દર્સચ્ણ ્સને્ટર, ગોરખપુર એક દ્રષટાંત છે. આધનુનક 
સતુ્િધરાઓથી ્સજજ દરજનલ મેદડકલ દર્સચ્ણ ્સને્ટરની નિી 
બબલડીંગ આ ત્િસતરારમાં મેલદેરયરા, ટહીબી, એચઆઇિી, કેન્સર અને 
ર્તત્પત્નરા રોગો પર દર્સચ્ણ મરાટે નિી શક્તતજ ખોલિે. આ કેનદ્ર નિરા 
અન ેઊભરતરા ્સકં્રમણો, પોષણ ્સબંચંધત ્સમસયરા ઉપરાંત, સુગર, 
િરાઇ બીપી જિેાં રોગોને િૂર કરિે. તેનરાથી અત્રાધનુનક તપરા્સની 

સતુ્િધરાનો લરાભ મળિે અન ે્સમેપલને બિરાર નિીં મોકલવુ ંપડે. આ 
કેનદ્ર પ્રાિેશિક સતરની બબમરારીઓની તપરા્સ અન ે્સરારિરારની નિી 
પધિતતઓ િોધિે. આરોગય સતુ્િધરાઓન ેિધ ુમજબૂતી આપિરા 
મરાટે બરાબરા રરાઘિિરા્સ મદેડકલ કોલજેનરા પ્રાિેશિક દર્સચ્ણ ્સને્ટર, 
ગોરખપુરમાં નિ અત્રાધનુનક લબેનુ ં લોકરાપ્ણણ કરિરામાં આવ્ુ,ં 
જ્યાં જાપરાનીઝ તરાિ ્સહિતની ત્િત્િધ જતં-ુિરાયર્સજન્ રોગોનું 
પરીક્ણ અને ્સિંોધન કરાય્ણ કરિરામાં આિિે. ્સમેપલને તપરા્સ 
મરાટે મોટાં િિેરોમાં નિીં મોકલિરા પડે અન ેતરાત્રાસલક ્સરારિરાર 
થઈ િકિે. તેનરાથી પૂિવાંચલનરા સજલલરાઓનાં લરાખો લોકોન ેભરાગ 
થિ.ે આ કેનદ્રનુ ં નનમધાણ ત્િક્રમ ગતતથી કરિરામાં આવ્ુ ં છે, જથેી 
લોકો તનેો લરાભ લઈ િકે... n

ક�ેઈ પણ  દેશને આ�ગળ વધવ� મ�ટે તેની આ�ર�ેગય સેવ�આ�ે સસતી, 
બધ�ંને સુલભ હ�ેય આને બધ�ંની પહ�ંચમ�ં હ�ેય આે જરૂરી છે. મં આનેક 

લ�ેક�ેને સ�રવ�ર મ�ટે આેક શહેરથી બીજા શહેરન�ં આ�ંટ� મ�રત�, 
પ�ેત�ની જમીન ગીરવે મૂકત�ં, બીજા પ�સેથી ઉધ�રી લેત� જાેય�ં છે. હંુ 

દેશન�ં દરેક ગરીબ, દનલત, પીડડત, શ�ેમરત, વંચચત, પછી આે ક�ેઇ પણ 
વગ્ષન�ે હ�ેય, ક�ેઇ પણ મવસત�રમ�ં રહેત�ે હ�ેય, આ� સ્થિમતમ�ંથી બહ�ર 

ક�ઢવ� મ�ટે મ�ર� શ્ેષ્ઠ પ્રય�સ�ે કરી રહ�ે છંુ.

દેશ મેરડકલ આરોગય ક્ેત્માં આમિનનભ્ણરતાના માગગે 
આગળ િધી રહ્ો છે. દેશમાં નિી મેરડકલ  કોલેજો 
બનાિિામાં આિી, વિશ્ સતરીય સારિાર ટેકનનકને 
અપનાિિામાં આિી, નિી આરોગય નીમત અને ઇ-હેલ્થ 
જિેી સુવિધાઓ આપિામાં આિી. િીતેલા સાત િર્યોમાં 
16 નિી એઇમસ પર કામ શરૂ થયું છે. સાથે સાથે, રફટ 
ઇબ્ન્ડયા, આંતરરાષટ્ર ીય યોગ રદિસ, આયુષયમાન ભારત, 
રડસજટલ સિાસ્થ્ય મમશન જિેી ઝંૂબેશ શરૂ કરિામાં આિી. 
ઉત્તરપ્રદેશને બે એઇમસની ભેટ મળી છે. અગાઉ રાજ્યના 
લોકોને સારિાર માટે રદલ્ીની એઇમસમાં જવું પડતું હતું. 
પણ હિે, ગોરિપુરમા ંએઇમસ આિિાથી પૂિવાંચલની 
સાથે પડોશી રાજ્ય બ્બહાર, ઝારિંડ અને નેપાળના 
લોકોને પણ મેરડકલ સેિાઓ સરળતાથી મળી શકશે.

પૂવાાંચલને અેઇમ્સની ભેટથી 
અારાેગય ક્ેત્રમાં સયુ્ારાે

n રૂ. 1,000 કરોડનાં ખચષે 112 એકરમાં બનલેી ગોરખપરુ એઇમ્સને 
કરારણ ેગણુિત્રા્ુ્ત તતૃીય સતરની આરોગય ્સભંરાળ ્સિેરાઓની 
ઉપલબ્ધતરા િધિ.ે

n તમેાં 750 બડેની િોસસપટલ, 18 સપેશયરાસલટહી, 17 સપુર 
સપશેયરાસલટહી ત્િભરાગ અન ે14 ઓપરેિન ચથયટેર છે. આ્ષુ 
બલોક, મદેડકલ કોલજે, નર્્સગ કોલેજનુ ંનનમધાણ

n સ્સટહી સે્ન, એમઆરઆઇ, અલ્્રરા્સરાઉનડની સતુ્િધરા ્સહિત અનેક 
ગભંીર બબમરારીઓની ્સરારિરાર મળિે.

n મદેડકલ શિક્ણનરા 25થી િધ ુઅભયરા્સક્રમો ્સહિત 
એમબીબીએ્સની 125 ્સીટ છે. તનેાં નનમધાણથી ્ુિરાનોન ે્સીધી-
આડકતરી રોજગરારની તકો મળિ.ે અિરજિરન ેકરારણે ઉદ્ોગોને 
પ્ોત્રાિન મળિે. પાંચ િષ્ણમાં તનેુ ંનનમધાણ કરાય્ણ પરંૂ થિ.ે

ગારેખપયુર અઇેમ્સમઃ મદેડકલ સેક્ટરમા ંઅાત્મલનભ્ષરતા

અાઇસીઅેમઅારના દરજનલ 
સેન્ટરથી દરસચ્ષમાં મિિ

n નિરા ભિનમાં અત્રાધનુનક સતુ્િધરાઓની 
વયિસ્થરા. ચપેી અન ેબબન-ચેપી રોગોમાં 
દર્સચ્ણનાં નિાં દ્રાર ખલુિ.ે 

n  ત્િસતરારની અન્ મેદડકલ ્સસં્થરાઓને 
મિિરૂપ ્સરાબબત થિ.ે આ ત્િસતરારમાં 
જાપરાની એધ્ન્સફલરાઇટહી્સ, એકુટ 
એન્સફેલરાઇહટ્સ સ્સનડ્ર ોનો ્સરામનો 
કરિરામાં મિિ મળિ.ે

-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

ગાેરખપયુરને ભેટરાષ્ટ્ર
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ગાેરખપયુર ખાતર કારખાનયું ગાેરખપયુર ખાતર કારખાનયું 
અાત્મલનભ્ષર કૃતરનાે અા્ારઅાત્મલનભ્ષર કૃતરનાે અા્ાર

અન્નદાતા કઠીન મહેનત કિીને દેશને અનાજ પૂરંૂ પાડે છે. કૃષર 
વવકાસ અને ખેડૂત કલ્ાણને કે્ડદ્ર સિકાિની નીતતઓ અને 

કામકાજમાં સવયોચ્ પ્રાથતમકતા મળી છે. વીતેલાં વરયોમાં સિકાિે 
બબયાિણ, વીમો, બજાિ અને બચત પિ કામ કયુું છે. સાિી ગુણવતિા 
ધિાવતા બબયાિણ, નીમ કોટેડ યુકિયા, મુદ્રા સવાસ્થ્ય કાડ્ગ , સુક્ષ્મ 
સસચાઇ, ખાતિ સબસસડીમાં વધાિો જવેા વવવવધ પરલાંથી ખેડૂતો 
સમૃબધિ થયા છે. દેશમાં નાના ખેડૂતોની સંખ્ા 10 કિોડથી વધુ છે. 
ઉતપાદન અને ખેડૂતોની આવક વધાિવા માટે દેશની આત્મનનભ્ગિતા 
મહતવપૂણ્ગ છે. આ બાબતને ધયાનમાં િાખીને કે્ડદ્ર સિકાિે બંધ પડેલા 
ખાતિના કાિખાનાઓને પુનઃજીવવત કિવા અને ક્મતા વધાિવા પિ 
વવશેર ધયાન આપયું હતું. 2016માં દેશના પૂવવી િાજ્ોમાં વરયોથી બંધ 
પડેલાં ત્રણ ખાતિ કાિખાનાઓ (રોિખપુિ, બિૌની અને સસદિી)ને પુનઃ 
શરૂ કિવાના લક્ષ્ય સાથે હહ્ડદુસતાન ઉવ્ગિક એ્ડડ િસાયણ સલતમટેડ 
(HURL)ને શરૂ કિવાનો મોટો નનણ્ગય લેવામાં આવયો, જમેાં 30 વર્ગથી 
બંધ પડેલા રોિખપુિ ખાતિ કાિખાનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 
કાિખાના બંધ હોવાથી ખેડૂતો વરયો સુધી હેિાન થયા, તો અનેકની 
નોકિીઓ છીનવાઈ રઈ. કાિખાનાને કાિણે થતાં અન્ય બબઝનેસ પણ 
બંધ થવા માંડ્ા. આનાથી મોટી સંખ્ામાં િોજરાિ પિ અસિ પડવા 
માંડી. ખાતિના પુિવઠા પિ રંભીિ અસિ પડતાં વચેહટયાઓ તેનો 
લાભ  લેવા માંડ્ા. યુકિયાની સંગ્રહખોિી અને કાળાબજાિી થતી હતી. 
વધાિે કકમત પિ ખાતિ ખિીદવાને કાિણે ખેડૂતો પિ આર્થક બોજ 
પડતો હતો. અહીં બનનાિા યુકિયાને ‘અપના યુકિયા’ નામ આપવામાં 
આવયું છે. રોિખપુિમાં ખાતિ કાિખાનાને ફિીથી શરૂ કિવાની લોકોની 
માંરણી સવીકાિવાના અરાઉના સિકાિના વાયદાઓ પોકળ સાબબત 
થયાં. આ નનિાશાજનક સ્થિતતને બદલવા માટે 2016માં વડાપ્રધાન 
નિે્ડદ્ર મોદીએ આ ખાતિ કાિખાનાને ફિી બેઠંુ કિવા શશલોિોપણ કયુું. 
હવે રોિખપુિની ધિતી પિ આ સપનું સાકાિ થયું છે.

અપના અપના 
યયુદરયા યયુદરયા 

n પૂિવાંચલનરા ખેડૂતોની આકાંક્રાઓને ્સરાકરાર કરિરા 
અને ્ુદરયરાની માંગ-પુરિ્ઠરા િચ્ેનું અંતર િૂર કરિરા 
ખેડૂતોને ્સરળતરાથી ર્સરાયણણક ખરાતરની ઉપલબ્ધતરા 
સુનનસશ્ચત થિે. 

n લગભગ 8600 કરોડ રૂત્પયરાનરા ખચષે બનેલરા 
કરારખરાનરાને કરારણે ્ુદરયરા ઉતપરાિનમાં આત્નનભ્ણર 
બનિરામાં મિિ મળિે. કરારખરાનરા અને ્સંલગ્ન 
ઉદ્ોગોને કરારણે 20,000 રોજગરારની નિી તકો 
્સજા્ણિે.

n કૌિલ્ તરાલીમ દ્રારરા લોકોને રોજગરાર મરાટે તૈયરાર 
કરિરામાં આિિે. સ્થરાનનક પરંપરરાગત ઉદ્ોગોને 
પ્ોત્રાિન મળિે. ્ુદરયરાની આયરાતમાં ઘટરાડરાથી 
ત્િિેિી િંૂદડયરામણમાં બચત થિે. પસશ્ચમી-મધય 
ત્િસતરારોમાંથી ્ુદરયરાનું પદરિિન ઘટિરાથી રેલ અને 
રોડ ઇનફ્રાસ્્ટ્રર્ચર પરનું િબરાણ ઘટિે.

આશરે 30 િર્્ણથી બંધ પડેલાં પૂિવાંચલ સ્થિત 
ગોરિપુર િાતર કારિાનાનું નિીનીકરણ કરીને માત્ 
પાંચ િર્્ણમાં જ પુનઃ શરૂ કરીને સરકારે ઉદાહરણ 
થિાવપત કયુું છે, જથેી 10 કરોડથી િધુ નાના િેડૂતો 
સમૃધ્ધ બને અને ભારત આમિનનભ્ણર બને.

ગાેરખપયુરમાં ખાતર કારખાનયું અેક, 
તવકાસના માગ્ષ અનેક

3850 2200 
મેહટ્રક ટન યુરરયાનું પ્રમત રદિસ 

ઉતપાદન થશે
મેહટ્રક ટન સલસ્્િડ એમોનનયાનું 

ઉતપાદન થશે.

30 થી િધુ િર્યોથી બંધ પલાન્ટ શરૂ થિાથી આ વિસતારમાં 
સિ્ણગ્ાહી આર્થક વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે.

રાષ્ટ્ર  ગાેરખપયુરને ભેટ
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નવા ભારતની નવા ભારતની 
નવી સવારનવી સવાર

આમૃત ક�ળ 25 વર્ષન�ે છે. પણ આ�પણે 
આ�પણ� લક્યની પ્ર�મતિ મ�ટે આ�ટલી 
લ�ંબી પણ ર�હ નથી જાેવ�ની. આ�પણે 
આત્�રથી જાેડ�ઈ જવ�નું છે. આ�પણી 
પ�સે ગુમ�વવ� મ�ટે આેક પળ પણ 
નથી. આ� જ સમય છે, આ� જ સમય છે. 
આ�પણ� દેશે પણ બદલ�વું પડશે આને 
આ�પણે આેક ન�ગડરકન� ન�તે પ�ેત�ની 
જાતને પણ બદલવ�ની છે. આ�પણે 
આ�પતી જાતને બદલ�ત� યુગ પ્રમ�ણે 
બદલવ�ની છે.
-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

નવા ભારતનાો સંકલ્પકવર સાોરી 
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આઝાદીના અમૃત મહોત્સિ (75મી િર્્ણગાંઠ)માં પ્રિેશ બાદ 2022 માત્ પ્રથમ 
નવું િર્્ણ નહીં, પણ ભારતની અમૃત યાત્ાનાં મજબૂત આધારનું િર્્ણ બનિા જઈ 
રહું છે. એક મજબૂત સંકલપ સાથે નિા ભારતની પરરભાર્ા રચિામાં આિી 

રહી છે, જ્યાં એક વિશેર્ પ્રસંગ એક બાજુ ભારતની જીિન યાત્ામાં આઝાદીના 
ઇમતહાસના લોકશાહીકરણનો નિો અધયાય લિી રહ્ો છે..., તો બીજી બાજુ, 
જો અને પણ િગર વિકાસ યાત્ાને તેનાં સમાપન તરફ પહોંચાડિાનો સંકલપ 

છે, જથેી દેશ આઝાદીના 100 િર્્ણ પૂરા કરે ત્ારે દેશિાસીઓના લક્ષ્ય હાંસલ 
થાય અને 21મી સદીનું નવું ભારત સિામી વિિેકાનંદના સપનાનું ગૌરિ હાંસલ 
કરીને વિશ્ ગુરુ બને... અમૃત કાળના પ્રથમ નિા િર્્ણના પ્રારંભમાં એ સમજીએ 

કે 2047માં કેવું હશે િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંકલપોનું ભારત...

નવા ભારતનાો સંકલ્પકવર સાોરી 
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રાષ્ટ્રની પ્રગતત
પ્રતત     તમલનટમાં ભારત....
ભારતની ક્મતાને કારણે આજ ેએક 
મમનનટમાં અનેક વિક્રમ થિપાઈ રહ્ા 
છે. સાથે સાથે દેશ પ્રગમતના માગ્ણ પર 
સતત અગ્ેસર જઈ રહ્ો છે...

7.74 િાખ 
ડોિર 

ચીજવસતયુઓની નનકાસ 
કરવામાં આવી

5275
કોવવડ રસીના ડોઝ 
આ્પવામાં આવયા 1300

ઇન્ટરને્ટ ્યુઝસ્ષ 
જોડાયા

609
મોબાઇિ ફોનનયું 
ઉત્પાદન થ્યું

09
વાહનોની નનકાસ 
કરવામાં આવી

197 િોકો 

રોજગારમાં 
જોડાયા

50
વાહનોનયું 
નનમમાણ થ્યું

1.7
િાખ ડોિરનયું 

વવદેશી રોકાણ 
આવ્યું

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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9.5 
કરોડ રૂવ્પયાની જીડી્પી તૈયાર

15
કરોડ રૂવ્પયાનાં 
્યુ્પીઆઇ ્ટટ્ ાનઝેક્શન 
થયાં

14
િોકોને 
આ્યુષયમાન 
ભારતથી િાભ

2200
મોબાઇિ 
કનેક્શન 
જોડ્ાં

પ્રથમ વાર 
1020
થયો ભાિતમાં પ્રથમ વાિ 
1000 પૂરરોની સિખામણીમાં 
મહહલાઓનો ગુણોતિિ

ટોચનાં દેશોમાં ભાિતનો 
સમાવેશ થયો કૃષર 
ઉતપાદનની નનકાસ ક્ેત્રમાં

અબજ ડોલિના વધાિા સાથે ભાિતનું 
અથ્ગતંત્ર 2014માં 10માં ક્રમેથી 
સુધિીને 6ઠ્ા ક્રમે આવયું800

ઓટોમોબરાઇલ મરાકદેટમાં મેક્ક્સકોને પછરાડહીને ભરારત 2014માં 
્સરાતમાં ક્રમેથી છઠ્રા ક્રમે આવ્ું.

ત્િયેતનરામ, કોદરયરા, અમેદરકરાને પછરાડહીને ભરારત ત્િશ્વનાં અગ્ણી 
સ્મરાટ્ણફોન્ણ ઉતપરાિકોમાંનું એક બનું.

િૈત્શ્વક સતરે મેક ઇન ઇત્નડયરા પ્ોડક્ટ્સની ભરારે માંગ થઈ રિહી છે. 
ત્િશ્વની તમરામ એજન્સીઓ ભરારતન જીડહીપીમાં વૃધ્ધિ અંગેનો 
પોતરાનરા અગરાઉનરા અંિરાજમાં િધરારો કરિરા મજબૂર બની છે.

ઉજજિલરા, પરાકરા મકરાન, આ્ુષયમરાન ભરારત જિેી પિેલ 
ગરીબોને િધુ ્સરારં જીિન ધોરણ પૂરંૂ પરાડહી રિહી છે.

્સરામરાસજક જિરાબિરારી પ્ત્ે 
જાગૃત નવું ભરારત પસશ્ચમી િેિોની 
્સરખરામણીમાં ચદડયરાતું. િલડ્ણ  
‘ત્ગવિગ’ ઇનડેક્સમાં વયરાપક સુધરારરા 
્સરાથે 2014માં રેસન્ગ 69 િતું, જ ેિિે 
14 થ્ું. 

સ્હીલ રેસન્ગમાં ભરારત 2014માં 
ચોથરાથી બીજા સ્થરાને પિોંચ્ું.

ઇનોિેિન રેસન્ગમાં ભરારત 30 

પોઇન્ટનો સુધરારો કરીને 2014નાં 
76માં સ્થરાન પરથી િિે 46માં સ્થરાને 
આવ્ું.

ત્િશ્વ પય્ણટન રેસન્ગમાં 2013માં 
65માં ક્રમની ્સરખરામણીમાં 34માં 
ક્રમે પિોંચ્ું.

ત્િશ્વમાં ્સૌર ઊજા્ણ પલરાન્ટની ્સંખ્યરાનરા 
રેસન્ગમાં ભરારત 2014માં 10માં ક્રમે 
િતું, િિે બીજા ક્રમે પિોંચ્ું છે.

અબજ ડોલિને વટાવવાની 
આશા છે નનકાસમાં વધાિો 
વત્ગમાન નાણાંકીય વર્ગમાં 
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આઝરાિીનો અમૃત 
મિોત્િ મનરાિી રિેલરા 
ભરારતની ત્િકરા્સ યરાત્રરામાં 
આ ્સફળતરાઓ મરાત્ર 

એક પડરાિ છે, ્સમરાત્પત નથી. િષ્ણ 2014થી અત્રાર 
સુધી ભરારતે કરેલી પ્ગતત અમૃત કરાળનો મજબૂત 
પરાયો બન્ો છે, તો ભત્િષયનું ભરારત પોતરાની 
મિતિરાકાંક્રાઓને પૂરરા કરિરા ્સંકલપબધિ 
છે. આપણે ત્ાં કિેિરાય છે, ‘उत्सवेन बिना 
यस्ात् स्ापनम् बनष्फलम् भवेत्' . એટલે 
કે કોઈ પણ ્સંકલપ ત્િનરા ઉત્િ ્સફળ નથી 
થતો. ્સંકલપ નિરા િષ્ણનો િોય કે પછી અમૃત 
કરાળમાં ભરારતને ત્િશ્વ ગુર બનરાિિરાનો, જ્યરારે 
તે ઉત્િનું સિરૂપ ધરારણ કરે ત્રારે તેમાં લરાખો-
કરોડો લોકોનો ્સંકલપ અને ઊજા્ણ તેને ્સરાકરાર 
કરિરામાં જોડરાઈ જાય છે. તેને ્સરાકરાર કરિરામાં 
ભરારતની ્સૌથી મોટહી િક્ત ્ ુિરાનોની છે. ભરારત 
ત્િશ્વનો ્સૌથી ્ ુિરા િેિ છે, જ્યાં ્સરેરરાિ ઉંમર 29 
િષ્ણ છે અને એ જ ્ુિરા િક્ત ભરારતને ્સિ્ત 
બનરાિિરાની ્સૌથી મોટહી તરાકરાત છે. ્ુિરાનોનરા 
પ્ેરણરાસ્ત્રોત સિરામી ત્િિેકરાનંિ જ્યરારે ભરારતનરા 
ભત્િષયની િરાત કરતરા િતરા ત્રારે પોતરાની આંખો 
્સરામે મરા ભરારતીની ભવયતરાનરા િિ્ણન કરતરા િતરા 
અને કિેતરા િતરા- જ્યાં સુધી િક્ િોય, ભૂતકરાળ 
તરફ જૂઓ. પરાછળ જ ે ઝરણું િિહી રહંુ છે તેનું 
પરાણી પીઓ. પછી આગળ િધો અને ભરારતને 
અગરાઉ કરતાં િધુ ઉજજિળ, મિરાન અને શ્ેષ્ઠ 
બનરાિો.

સિતંત્ર ભરારતમાં જન્મેલરા િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર 
મોિીએ સિરામી ત્િિેકરાનંિનરા ત્િચરારોને આત્્સરાત 
કરીને ભરારતને નિી દિિરા આપિરાનું બીડંુ ઝડપ્ું 
ત્રારે તેમનો ્સંિેિ પણ સપષટ િતો-િિે િેિ ધીમી 
ઝડપથી ન ચરાલી િકે. ટૂટેલો-ફૂટેલો, અડધો-
પડધો ન ચરાલી િકે. નરાનરા-નરાનરા કરામ કરીને નિીં 
ચરાલી િકે, પણ જ ેપણ કરિરાનું િિે તે મોટંુ જ 
કરવું પડિે. આ જ ત્િચરારે ્સરામરાન્ મરાણ્સનું મન 
બિલું છે અને તેને કરારણે િેિ આજ ે્સંકલપ પણ 
લે છે અને સ્સધ્ધિ પણ િાં્સલ કરી રહ્ો છે. િિે 
િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ રરાષટ્રને િૈભિિરાળહી 
બનરાિિરાની ્સંકલપ યરાત્રરા િરૂ કરી છે, જનેે અમૃત 

ઊજા્ષના ક્ેત્રમાં 
અાત્મલનભ્ષરતા

િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 2018માં સંયુ્ત રાષટ્રના મહામંત્ીએ ‘ચેમ્પયન ઓફ અથ્ણ’ 
દ્ારા સન્ાનનત કયયા હતા, જ ેઆ નિી ઊર્્ણના સ્તોતના દોહનમાં ભારતનાં િધતાં 
જતાં આદશ્ણિાદી નેતૃતિની એક ઓળિ છે. ભારતની પ્રગમત માટે, આમિનનભ્ણર 
ભારત બનાિિા માટે ભારત ઊર્્ણ ક્ેત્માં આમિનનભ્ણર બને તે સમયની માંગ છે.

અમૃત વર્ષ

સ્વર ણ્િમ કાળ

લાિ કરોડ રૂવપયાથી 
િધુ િચ્ણ કરે છે ભારત 
ઊર્્ણની આયાત માટે12 

ટકા આયાત કરે છે ભારત 
તેની કુલ પેટ્ર ોસલયમ અને 
અન્ય ઊર્્ણ જરૂરરયાતોની85 

નેચરલ ગેસની અડધી જરૂરરયાત વિદેશથી પુરિઠાથી પૂરી પાડિામાં 
આિે છે. વિશ્માં 16 ટકાથી િધુ િસમત હોિા છતાં આપણે વિશ્ની 
પ્રાથમમક ઊર્્ણનો માત્ છ % જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. 05% કાબ્ણન 
ઉત્સજ્ણન ભારતનું છે, જ્યારે વિશ્ની િસમતમાં 16 ટકા જ હહસસો છે.

n ઊજા્ણ ્સલરામતી મરાટેની અમરારી િોધ પ્રાપયતરા, પિોંચ, 
ઓછો ખચ્ણ અને સિીકરાય્ણતરાનરા મરાળખરા િે્ઠળ કરામ કરિે, 
જનેો િેતુ તમરામ િગષો અને ત્િભરાગોને પો્સરાય તેિરા ખચષે ઊજા્ણ 
સુલભ બનરાિિરાનો છે.

n ગે્સ આધરાદરત અથ્ણતંત્ર, ્સીએનજી, પીએનજીનું નેટિક્ણ , 20 ટકરા 
ઇથેનોલ તમશ્ણ, ઇલેક્ક્રક િરાિનોને પ્ોત્રાિન અને 2030 સુધી 
રેલિેને નેટ ઝીરો કરાબ્ણન ઉત્જ્ણનિરાળું ્સેકર બનરાિિરાનું લક્ષ્ય છે.

n 2030 સુધી ભરારતીય રેલ મરાગષોનું 100 ટકરા ઇલેક્ક્ર દફકેિન કરિરાનું 
લક્ષ્ય છે.

n ભરારત 2022 સુધી 175 ત્ગગરાિોટ નિીનીકરણ ક્મતરાનું નનમધાણ કરીને 
અને 2030 સુધી 450 ત્ગગરાિોટ સુધીની ઊજા્ણ ્સલરામતી મરાટે પોતરાની 
પ્તતબધિતરાનું અનુ્સરણ કરી રહું છે. આમાંથી, 100 ત્ગગરાિોટનાં 
લક્ષ્યને ભરારતે ્સમય કરતાં પિેલાં િાં્સલ કરી લીધો છે.

બબન અશશમભૂત ઇંધણના સ્ોત દ્ારા ઊજા્ષ 
ઉત્પાદનમાં ભારતે 40 ્ટકાનયું િક્ષ્ય હાંસિ ક્યુું છે.
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કરાળ નરામ આપિરામાં આવ્ું છે. ત્િક્ક્સત ભરારતની પૃષ્ઠભૂતમ 
આ રીતે તૈયરાર થઈ રિહી છે. ઇતતિરા્સ ્સરાક્ી છે કે કોઈ રરાષટ્રનું 
ગૌરિ ત્રારે જ જાગૃત થરાય જ્યરારે તે પોતરાનરા સિરાભભમરાન 
અન બસલિરાનની પરંપરરાઓને આગરામી પેઢહીને પણ િીખિરાડે 
અને તેને ્સંસ્રાદરત અને ્સતત પ્ેદરત કરે. આ જ ત્િચરારને 
આગળ ધપરાિતરા િડરાપ્ધરાન મોિીએ આઝરાિીનરા 75 િષ્ણને 
એિરા મિરાયજ્ઞનાં રૂપમાં બિલી નરાખું છે, જ્યાં આઝરાિીનરા 
ઇતતિરા્સનું  લોકિરાિહીકરણ પણ થઈ રહંુ છે. આઝરાિીનરા 
આંિોલનોમાં ્સરામરાન્ મરાણ્સોની ્સિભરાગીતરાને પ્તીકો અને 
પ્્સંગો દ્રારરા િડરાપ્ધરાને નિી દિિરા આપી છે. જ ેરીતે મિરાત્રા 
ગાંધીએ ચરખો અને મી્ુઠને આંિોલનનું પ્તીક બનરાિી િીધું 

િતું, એ જ રીતે નિરા ભરારતમાં મિરાત્રા ગાંધીની 150મી જયંતી 
સુધી ભરારતને સિચ્છ બનરાિિરાની િરાત િોય કે પછી ભગિરાન 
બબર્સરા મુંડરાની જયંતીને જનજાતતય ગૌરિ દિિ્સ તરીકે 
મનરાિિરાની, નેતરાજી સુભરાષચંદ્ર બોઝની 125મી જન્મ જયંતી, 
આઝરાિીનરા અમૃત મિોત્િની શૃંખલરામાં ગુમનરામ નરાયકોની 
કિરાની લખિરા અંગેનું આયોજન અને િિે અમૃત કરાળનો ્સંકલપ. 

ઇતતિાસમાંથી પ્રેર્ા
ચરખ� આને મીઠ�ની જેમ જન્મજયંતીઆ�ે આને મવશેર 
પ્રસંગ મવક�સ ય�ત્�ન� નવ�ં પ્રતીક બન�ં

n ખરા્સ પ્્સંગો અને મિરાપુરષોની જન્મજયંતીને લોકભરાગીિરારીનો 
પ્્સંગ બનરાવયો.

n સિચ્છતરા આંિોલનને મિરાત્રા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતી ્સરાથે 
જોડહીને િેિને સિચ્છ બનરાિિરાનો ્સંકલપ લઈને લોકરા આંિોલન 
ઊભું કરિરામાં આવ્ું.

n આઝરાિીનરા 75 િષ્ણને અમૃત મિોત્િ નરામ આપિરામાં આવ્ું અને 
ત્િિેષ કતમટહી બનરાિીની આયોજન કરિરામાં આવ્ું.

n ગુમનરામ નરાયકોની કિરાની લખિરા મરાટે ્ુિરાનોને પ્ેદરત કરિરામાં 
આવયરા. નેતરાજી સુભરાષચંદ્ર બોઝની 125મી જન્મજયંતીને પ્્સંગ 
બનરાિિરામાં આવયો.

n જનજાતતય ગૌરિ મરાટે ભગિરાન બબર્સરા મુંડરાની જયંતી 15 
નિેમબરને િર િષષે જનજાતીય ગૌરિ દિિ્સ તરીકે મનરાિિરાનું િરૂ 
કરિરામાં આવ્ું.

n સુિેલિેિ, રરાજા મિેનદ્ર પ્તરાપ સ્સિ જિેરા અનેક મિરાપુરષોનરા 
યોગિરાનને યરાિ કરીને આઝરાિીનરા આંિોલનની એક નિી ભૂતમકરા 
તૈયરાર કરિરાની િરૂઆત થઈ.

n  િષ્ણ 1847ની જમે 2022 એટલ ેકે 75માં િષ્ણન ેઆધરારની જમે તૈયરાર 
કરિરામાં આવ્ુ ંછે, જથેી 2047 સધુી ભરારતનરા નિરા ્સકંલપોને 
્સરાકરાર કરિરાની પે્રણરા મળે.

n  આઝરાિીનુ ંઆંિોલન મરાત્ર અંગ્જેી િરા્સન સધુી ્સીતમત નથી, 
તનેી પિેલાં પણ ભરારત ગલુરામીનરા ્સમયમાંથી પ્સરાર થ્ંુ છે. એ 
્સમયનરા મિરાપરુષોનાં યોગિરાનને રજૂ લરાિિરાની પિેલ કરી.

n  િેિનાં િરેક ખણૂરા, િગ્ણનાં પ્િરાનન ેિેિની ્સરામ ેલરાિિરાનુ ંછે. એિાં 
ઘણાં લોકો છે જઓે કોઇન ેકોઈ મિરાન કરામ કરી રહ્રા છે. તમેનાં 
ત્િચરારને ્સરામ ેલરાિીન ેઅન ેિેિન ેતમેનાં પ્યરા્સો ્સરાથ ેજોડિરામાં 
આિિ.ે

n  આઝરાિીનરા આંિોલનનાં મળૂ ભક્ત્ુગમાં ્સમરાયલેરા છે. જિેી રીતે 
ભક્ત આંિોલન ેઆઝરાિીનરા આંિોલનન ેતરાકરાત આપી તિેી જ 
રીત ેઆત્નનભ્ણર ભરારતનો પરાયો તયૈરાર કરિરામાં એ મિરાપરુષોની 
પ્રેણરાન ે‘િોકલ ફોર લોકલ’નો આધરાર બનરાિિરામાં આિી રહ્ો છે.

n  િેિમાં આદ્રાત્ત્ક ચતેનરા જાગૃત થઈ રિહી છે. આદ્રાત્ત્ક ચતેનરાને 
75માં િષ્ણનાં આધરારની જમે તયૈરાર કરિરામાં આિી રિહી છે. જથેી, 
2047 સધુી ભરારતનરા નિરા ્સકંલપોને ્સરાકરાર કરિરાની પ્રેણરા મળે.

અમૃત વર્ષ સ્વર ણ્િમ કાળ

આઝાદીના આંદોલનમાં સામાન્ય લોકોની મોટી ભૂમમકા રહી છે. 
પણ તેઓને એટલી ઓળિ ન મળી, જટેલી મળિી જોઈતી હતી. 
ગાંધીજીએ ચરિા અને મીઠાને આઝાદીના પ્રતીક બનાવયા એ રીતે 
િત્ણમાન સરકારમાં પ્રતીકોનો ઉપયોગ અને અમૃત મહોત્સિ દ્ારા 
આઝાદીના ઇમતહાસનું લોકશાહીકરણ કરિામાં આિી રહું છે...

આ�ત્મનનભ્ષર ભ�રતન ેપ્ર�તે્�હન આ�પવ� મ�ટે આ�ઇેલ 
આન ેગેસ સકે્ટરન� મેનેજમેન્ટમ� ંલ�કેલ�ઇઝેશનને 
પ્ર�તે્�હન આ�પવ�મ� ંઆ�વી રહુ ંછે.

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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આિોગય સેવાને સુલભ અને કકફાયતી બનાવવા માટે આયુષયમાન ભાિત જન આિોગય યોજના 
(સવાસ્થ્ય વીમા યોજના), આયુષયમાન આિોગય અને કલ્ાણ કે્ડદ્ર, જનેેકિક દવાઓ માટે પ્રધાનમંત્રી 
ભાિતીય જનઔરધધ યોજના, આયુષયમાન ભાિત કડસજટલ તમશન અને પીએમ આયુષયમાન 
ભાિત હેલ્થ ઇ્ડફ્ાસ્્કચિ તમશન જવેી યોજનાઓ ક્રાંતતકાિી પકિવત્ગન લાવી િહી છે.

અમૃત વર્ષ

તેનો િેતુ સિતંત્રતરા ્સંગ્રામનરા જાણીતરા નરાયકોની ્સરાથે ્સરાથે એ 
્સેનરાનીઓની જીિનગરાથરાને પ્ત્ેક મરાણ્સ સુધી પિોંચરાડિરાની 
છે, જમેને ઇતતિરા્સમાં મળવું જોઇતુ િતું તેટલું સ્થરાન ન મળ્ું. 

િેિનરા િરેક ખૂણરા, િરેક િગ્ણનરા પ્િરાનને પણ િેિ ્સમક્ રજૂ 
કરિરાનું છે. આઝરાિીનરા લડિૈયરાઓ અંગ્ેજો ્સરામે લડહી રહ્રા 
િતો, તો લોક જાગૃતત અને ચેતનરાનો ્સંચરાર કરિરાનું કરામ ્સંતો, 

નાં િધારા સાથે 2.40  લાિ કરોડ 
રૂવપયાનું આરોગય બજટે કયુું. 
આરોગય બજટે પ્રથમ િાર કેન્દ્ર 
સરકારના એજન્ડામાં સિયોચ્ 
પ્રાથમમકતા બનું.

તરફ ભારત

અારાેગય 
સમૃધધ્ 

દરેક ગરીબને િધુ સારી આરોગય સુવિધાઓ પૂરી 
પાડિાની ઝડપ િધી છે, તો કોવિડના પડકારોમાંથી 
આગળ િધીને કેન્દ્ર સરકાર હિે આિા આરોગય 
માળિાના નનમયાણની રદશામાં કામ કરી રહી છે, જથેી 
દેશ ભવિષયમાં ગમે ત્ારે આિા રોગચાળાનો સામનો 
કરિા તૈયાર રહે.

137% આમિનનભ્ણર ભારત રડસજટલ હેલ્થ 
મમશનની શરૂઆત. દરેક નાગરરકને 
રડસજટલ હેલ્થ આઇડી. તેમાં 
સંપૂણ્ણ હેલ્થ રેકોડ્ણ  હશે.

UIP યોજના અંતગ્ણત 
બ્બમારીઓ સામે 
મફતમાં રસી પૂરી 
પાડિામાં આિી રહી છે.

કોવિડ રસીકરણમાં વિશ્ 
વિક્રમ થિપાયો. લોકોને 
સુરક્ાચક્ર આપી રહી છે 
કેન્દ્ર સરકાર

દડલિ્ટિ હેલ્થ આઇડી મફતમાં રસી વવક્રમ

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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મિંતો અને આચરાયષોએ પણ પૂિ્ણ, પસશ્ચમ, ઉત્ર, િશક્ણ એમ 
િરેક દિિરા, િરેક ત્િસતરારમાં ક્ુું. પૂિ્ણમાં ચૈતન્ મિરાપ્ભુ, રરામ 
કૃષણ પરમિં્સ અને શ્ીમંત િંકર િેિ જિેરા ્સંતોનરા ત્િચરારોએ 

્સમરાજને દિિરા આપી. પસશ્ચમમાં મીરરાબરાઇ, એકનરાથ, 
તુકરારરામ, રરામિરા્સ અને નરસ્સિ મિેતરા થઈ ગયરા. ઉત્રમાં 
્સંત રરામરાનંિ, કબીરિરા્સ, ગોસિરામી તુલ્સીિરા્સ, સુરિરા્સ, ગુર 

સ્વર ણ્િમ કાળ

1.5
લાિ હેલ્થ અને િેલનેસ સેન્ટર બનાિિામાં આિશે 
આયુષયમાન ભારત યોજના અંતગ્ણત. અત્ાર સુધી 
75,000થી િધુ હેલ્થ અને િેલનેસ સેન્ટર બનાિી 
દેિામાં આવયા છે.

736 સજલલામાં બાળ સારિાર એકમો અને દરેક 
રાજ્યમાં ઉતૃ્ષટ બાળ સારિાર એકમો થિપાશે 
વિશેર્ પેકેજ દ્ારા

602
સજલલામાં રક્રહટકલ 
કેર યુનનટનો પ્રારંભ 
થશે

n ્સરકરાર ‘્સંપૂણ્ણ આરોગય’ ત્િષય 
પર ધયરાન કેનદ્રરીત કરી રિહી છે. તમરામ 
નરાગદરકોનાં દડસજટલ િેલ્થ કરાડ્ણ  બનિે.

n કોત્િડ કરાળમાં મળેલાં બોધપરા્ઠ બરાિ 
કેનદ્ર ્સરકરાર ચેપી રોગોનાં નનિરારણ અને 
નનિરાન મરાટે ્સરારિરારનું મજબૂત મરાળખું 
તૈયરાર કરિે.

n િેિભમાં ગરામથી માંડહીને સજલલરા, રરાજ્યો 
સુધી આરોગયનું ્સમગ્ મરાળખું તૈયરાર 
થિે, જથેી લોકોને ઘરની નજીકમાં જ 
આરોગયની તમરામ સુત્િધરાઓ મળહી રિે.

n રોગની ્સરારિરારને બિલે નનિરારણ પર 
ત્િિેષ ભરાર મૂકતાં રરાષટ્ર હીય આ્ુષ 
તમિનને પ્ોત્રાિન આપિરામાં આિી રહંુ 
છે. તેમાં શિક્ણ અને તરાલીમની ્સરાથે 
્સરાથે નિી આ્ુષ િોસસપટલોનાં નનમધાણ 
અને ્સરારિરાનરા ્સરાધનો ઉપલબ્ધ કરિરામાં 
આિિે.

અમૃત વર્ષ

ભારતે નિો વિક્રમ સજ્યયો છે. વિશ્ના 
સૌથી ઝડપી રસીકરણ અભભયાન 
અંતગ્ણત નિ મહહનામાં રસીના 100 
કરોડ ડોઝ લગાિિામાં આવયા.

100
n કોત્િન એપનરા મરાધયમથી ત્િશ્વનાં ્સૌથી મોટાં દડસજટલ 

ર્સીકરણ અભભયરાનમાં 86 કરોડનું રજીસ્્રેિન થ્ું

n 17 ્સપટેમબર, 2021નાં રોજ ત્િશ્વમાં એક દિિ્સમાં ્સૌથી 
િધુ 2.5 કરોડ ર્સીનાં ડોઝ લગરાિિરામાં આવયરા.

n 140 કરોડથી િધુ ર્સીનાં ડોઝ લગરાિી િેિરામાં આવયરા 
છે આ િષ્ણમાં. ્સંપૂણ્ણ ર્સીકરણની ્સરાથે ભત્િષય મરાટે પણ 
આરોગયનું સુરક્રા કિચ બનરાિિરામાં આિિે.

n પ્રારંભનરા 85 દિિ્સોમાં 10 કરોડ ડોઝ લગરાિિરાની 
્સરખરામણીમાં િિે મરાત્ર 15 દિિ્સોમાં 10 કરોડ ડોઝ 
લગરાિિરામાં ્સક્મ

n ભરારતમાં કોત્િડનો પ્થમ કે્સ આવયરાનાં 11 મહિનરાની અંિર 
મેક ઇન ઇત્નડયરા ર્સી- કોત્િિીલડ અને કોિેક્ક્સનને મંજૂરી 
આપી.

n ્સરામરાન્ મરાણ્સ સુધી કોત્િડ ર્સી પિોંચરાડિરામાં આિી. 
ર્સી પિોંચરાડિરા મરાટે પ્થમ િરાર ડ્ર ોનનો ઉપયોગ.

n આઇ્સીએમઆરે ર્સીની દડસલિરી મરાટે ‘I-Drone’ લોંચ 
ક્ુું, િરાલમાં મણણપુર, નરાગરાલેનડ અને આંિરામરાન નનકોબરાર 
નદ્પ ્સમૂિમાં તેનો ઉપયોગ.

n ્સમગ્ અભભયરાનમાં પોસ્ઓદફ્સ, િરાળરા, આંગણિરાડહી 
િગેરે દ્રારરા ફ્ન્ટલરાઇન િેલ્થકેર િક્ણ ્સ્ણને મિિ

સ્વર ણ્િમ કાળ

n કોત્િડ ત્િરધિની નનણધાયક લડરાઈ મરાટે િેિનાં તમરામ 
નરાગદરકોને ર્સી લગરાિિરામાં આિિે.

n નિી ર્સીને મંજૂરી આપિરામાં આિી રિહી છે અને ટંૂક ્સમયમાં 
બરાળકોનું પણ ર્સીકરણ િરૂ થિે.

n ર્સીકરણ મરાટે ડ્ર ોનનો ઉપયોગ િેિનાં અન્ ત્િસતરારોમાં પણ 
કરિરામાં આિિે, જથેી ર્સીકરણ અભભયરાનમાં િજુ ઝડપ લરાિી 

િકરાય. ર્સીકરણમાં નિી નિી ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ થઈ 
રહ્ો છે.

n લોકભરાગીિરારીએ િધુ એક િરાર પોતરાની તરાકરાત બતરાિી છે 
અને ‘િર ઘર િસતક’ કરાય્ણક્રમે ર્સીકરણને નોંધપરાત્ર પ્ગતત પૂરી 
પરાડહી છે, તેને નિરા પદરમરાણો આપિરામાં આિી રહ્રા છે.

કરોડ ડોઝ

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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નરાનકિેિ, ્સંત રૈિરા્સ, િશક્ણમાં મરાધિરાચરાય્ણ, 
નનમબરાકધાચરાય્ણ, િલલભરાચરાય્ણ, રરામરાનુજાચરાય્ણ 
થઈ ગયરા. ભક્તકરાળનરા આ ્સમયમાં મસલક 
મોિમમિ જાય્સી, ર્સખરાન, સુરિરા્સ, કેિિિરા્સ, 
ત્િદ્રાપતત જિેરા મિરાનુભરાિોએ પોતરાની રચનરાઓ 
દ્રારરા ્સમરાજમાં વયરાપત બિીઓ ડરામિરા પ્ેદરત 
કયધા. તેને પગલે આદ્રાત્ત્ક ચેતનરા મરાટે જુસ્સો 
આવયો, જણેે 1857ની ક્રાંતતને જન્મ આપયો. 
એક રીતે જોિરા જઇએ તો, ભક્ત આંિોલને 
રરાષટ્ર વયરાપી સિતંત્રતરા ્સંગ્રામનાં બીજ રોપયાં િતરા.

ફરી એક િરાર િેિમાં આદ્રાત્ત્ક ચેતનરા જાગૃત 
થતી િેખરાઇ રિહી છે, જ ે રરાષટ્રનરા પુનર્નમધાણમાં 
પરાયરાનું કરામ કરી રિહી છે. િરેક િેિની ત્િકરા્સ 
યરાત્રરામાં એક ્સમય એિો આિે છે જ્યરારે િેિ 
ખુિને નિે્સરથી વયરાખ્યરાયયત કરે છે. ખુિને 
નિરા ્સંકલપો ્સરાથે આગળ િધરારે છે. ભરારતની 
ત્િકરા્સ યરાત્રરામાં પણ 2022 આવું જ િષ્ણ છે. 
આઝરાિીનરા અમૃત મિોત્િનું આયોજન 75 
િષ્ણની ્સફળતરાઓને ત્િશ્વ ્સમક્ રજૂ કરિરા અને 
આગરામી 25 િષ્ણ મરાટે રૂપરેખરા રજૂ કરિરા મરાટે 
કરિરામાં આવ્ું છે. 2022નું િષ્ણ આઝરાિ ભરારતનરા 
100 િષ્ણ મરાટે નિરા ્સંકલપોનો આધરાર બનિે, 
જનેું લક્ષ્ય છે- ભરારત અને ભરારતનરા નરાગદરકો 
મરાટે ્સમૃધ્ધિનાં નિરા શિખરોનું આરોિણ. 
એક એિરા ભરારતનું નનમધાણ જ્યાં ગરામડાં અને 
િિેરોની સુત્િધરાઓમાં ભેિભરાિ ન િોય. 
એક એિરા ભરારતનું નનમધાણ, જ્યાં નરાગદરકોનાં 
જીિનમાં ્સરકરાર િગર કરારણે િરતમયરાનગીરી ન 
કરે. એક એિરા ભરારતનું નનમધાણ જ્યાં ત્િશ્વનું િરેક 
આધુનનક ઇનફ્રાસ્્ર્ચર િોય. નિનનમધાણ તરફ 
િધતું ભરારત

ભરારતને આત્નનભ્ણર બનરાિિરાની ઝંૂબેિ 
િોય કે પછી ગરીબો, મજૂરોને ગરામમાં જ 
અનરાજ અને રોજગરાર અપરાિિરાનો િોય, ્ુિરા 
િક્તને સ્રાટ્ણઅપથી જોડિરાનાં િોય કે મધયમ 

અમૃત વર્ષ

વેક્સિન મૌત્રીમઃ તવશ્વ માટે 
ભારતની સંજીવની

n 20 જાનુઆરી, 2021નાં રોજ 
િેક્ક્સન મૈત્રી કરાય્ણક્રમ અંતગ્ણત 
અન્ િેિોમાં િેક્ક્સન ડોઝ 
આપિરાનું િરૂ કરિરામાં આવ્ું.

n 14 ઓકોબર, 2021નાં રોજ 
ફરી એક િરાર િેક્ક્સન મૈત્રી 
કરાય્ણક્રમ િરૂ કરિરામાં આવયો. 
આ અંતગ્ણત નેપરાળ, મયાંમરાર, 
ઇરરાન અને બાંગલરાિેિ 
પ્ત્ેકને 10 લરાખ ડોઝ પૂરાં 
પરાડિરામાં આવયરા.

n િરાલમાં 96 િેિોમાં મેડ 
ઇન ઇત્નડયરા ર્સીની નનકરા્સ 
કરિરામાં આિી રિહી છે.

સ્વર ણ્િમ કાળ

n ત્િશ્વમાં મેક ઇન ઇત્નડયરા ર્સી પર ભરો્સો િધયો છે. ડબલુએચઓ 
્સહિત ત્િશ્વનરા 125થી િધુ િેિો ભરારતની સિિેિી ર્સીનો સિીકરાર 
કયષો છે.

n લોકભરાગીિરારી અને આત્ત્િશ્વરા્સ ્સરાથે આગળ િધતું ભરારત 
ર્સીનાં નનકરા્સની ્સરાથે ્સરાથે નરાનરા િેિોને મરાનિીય ્સિરાયતરાનો ધમ્ણ 
પણ નનભરાિિે.

n નિો િેદરએન્ટ ઓતમક્રોન આવયરા બરાિ ભરારતે આદફ્કન િેિોને 
મિિ િરૂ કરી છે. તેને આગળ િધરારિરામાં આિિે, જથેી મરાનિતરાનરા 
રક્ણમાં ભરારતની અગ્ણી ભૂતમકરા બની રિે.

કરોડ રસીના ડોઝ વિશ્ને 
ઉપલબ્ધ કરાિશે ભારત 
આગામી રદિસોમાં500

સમગ્ર મવશ્વમ�ં 140 કર�ેડથી 
વધુ રસીન�ં ડ�ેઝ આપ�ય� 
ભ�રતમ�ં

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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િગ્ણ, મહિલરાઓ ્સહિત ્સમરાજનરા િરેક િગ્ણને ત્િકરા્સની 
મુખ્યધરારરામાં લરાિિરાનરા િોય. િડરાપ્ધરાન મોિીએ આ કરામોને 
પ્રાથતમકતરા આપી છે. િરાયકરાઓ સુધી નનયતતનરા ભરો્સે 
રિેલો િેિ િિે ્સંપૂણ્ણ અને ્સિ્ણગ્રાિહી ત્િકરા્સનરા અભભગમ અને 
ટેકનોલોજી દ્રારરા પ્ગતતનાં મરાગષે છે. ત્િજ્ઞરાન અને ટેકનોલોજી 
ભરારતનરા ત્િકરા્સનાં એિરા ઉપકરણ બની ગયરા છે કે  િિહીિટહી 
સુધરારરાઓ, િીજળહી, રેલિે સુધરારરા, ભ્રષટરાચરાર પર અંકુિ, 
ટેક્સમાં પરારિર્િતરા, જીએ્સટહી દ્રારરા એક િેિ-એક ટેક્સ, 
ભસ્લ ઇત્નડયરા, સ્રાટ્ણઅપ ઇત્નડયરા, દડસજટલ ઇત્નડયરા, ખેડૂતો-

મહિલરાઓનાં હિતમાં પગલાં, શિક્ણનાં ક્ેત્રમાં પદરિત્ણનથી 
માંડહીને ્સંરક્ણ આધુનનકહીકરણ અને િરાયકરાઓથી પેનનડગ 
રિેલરા એિરા પ્ોજકે પૂરરા થઈ રહ્રા છે, જ ે પિેલાં અિક્ 
લરાગતરા િતરા.

સમાજની અંતતમ વ્યક્તિ સયુ્ી 
તવકાસ અને અાત્મસન્ાન

િીતલેાં સાત િર્યોમાં શરૂ થયલેી યોજનાઓનો લાભ કરોડો ગરીબોને મળયો છે. ઉજજિલાથી માંડીને 
આયષુયમાન ભારતની તાકાત દેશનો દરેક ગરીબ ર્ણ ેછે. આજ ેસરકારી યોજનાઓએ ગમત પકડી છે 
અન ેતે નક્ી કરેલા લક્ષ્યાંકો પરૂા કરી રહી છે. પહેલાંની સરિામણીમાં ભારત બહુ ઝડપથી આગળ 
િધી રહંુ છે. પણ હિ ેવિકાસન ેઅમંતમ લક્ષ્ય સધુી લઈ જિા માટે કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓન ેઅમલી 
બનાિી રહી છે.

અમૃત વર્ષ

n 8 કરોડથી િધુ પદરિરારોને મફતમાં રાંધણગે્સનું જોડરાણ, કિરેજ 
99.6 ટકરા સુધી પિોંચ્ું, 2300 કરોડ રૂત્પયરાનો લરાભ 23 લરાખથી િધુ 
લરારીિરાળરા અને ફેદરયરાઓને સિનનચધ યોજનરા અંતગ્ણત

n 11.4 કરોડથી િધુ ખેડૂત પદરિરારોને અત્રાર સુધી 1.6 લરાખ કરોડ 
રૂત્પયરાથી િધુ ્સન્મરાન નનચધ, 50 કરોડથી િધુ લોકોને પાંચ લરાખ 
રૂત્પયરા સુધીની મફત ્સરારિરારની સુત્િધરા-આ્ુષયમરાન ભરારત

n જલ જીિન તમિનનાં મરાત્ર બે િષ્ણમાં પાંચ કરોડથી િધુ પદરિરારોને 
નળનું પરાણી મળિરાનું િરૂ થઈ ગ્ું છે.

સ્વર ણ્િમ કાળ

80 કરોડથી િધુ લોકોને 
મફત રેશન કોવિડ 
સમયમાં

કરોડથી િધુ 
પરરિારોન ેપાક્ાં 

મકાન

02
કરોડથી િધુ 

જન-ધન િાતામાં 
સામાસજક સરુક્ા

43
કરોડથી િધુ 

ઘરોમાં શૌચાલયનું 
નનમયાણ

10
અમતૃ યાત્ા દ્ારા 
સિર્ણમ િર્્ણ 
સધુી 100 ટકા 
ગામડાંઓમાં રોડ 
હોય

100 ટકા 
લાભાથથીઓ પાસે 
આયષુયમાન 
ભારતનંુ કાડ્ણ  હોય

સિનનધધ યોજના 
દ્ારા દેશનો દરેક 
લારીિાળો-ફેરરયો 
પોતાની આજીવિકા 
સાથે જોડાય

ઉજજિલા 2.0 
દ્ારા તમામ પાત્ 
વયક્તઓન ેગસેનું 
જોડાણ

સરકારની િીમા 
યોજના-પેન્શન યોજના-
આિાસ યોજના સાથે 
દેશનો દરેક પાત્ 
નાગરરક જોડાય

તમામ પરરિારોના 
બને્ક એકાઉન્ટ 
હોય

કેબબનેટે પ્રધ�નમંત્ી આ�વ�સ ય�ેજન�-
ગ્ર�મીણને વર્ષ 2024 સુધી ચ�લુ 
ર�ખવ�ની મંજૂરી આ�પી

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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અમૃત વર્ષ

પ્ગતતનરા પથ પર આગળ િધી રિેલરા િેિ ્સમક્ અને 
ત્િશ્વમાં ્સમગ્ મરાનિ જાતત ્સમક્ કોત્િડનો ્સમયગરાળો 
મોટાં પડકરાર તરીકે ્સરામે આવયો. પણ િેિે ખૂબ ્સંયમ, ધૈય્ણ 
્સરાથે આ લડરાઇને લડહી. આ લડરાઇમાં અનેક પડકરારો આિિરા 
છતાં િરેક ક્ેત્રમાં િેિિરા્સીઓએ અ્સરાધરારણ ગતતથી કરામ 
ક્ુું છે. િૈજ્ઞરાનનકો, ઉદ્ોગ ્સરાિસ્સકોની  તરાકરાતને પદરણરામે 
જ આજ ેભરારતને િેક્ક્સન મરાટે કોઈ બીજા િેિ પર આધરાર 
નથી રરાખિો પડતો. એક ્સમય િતો, જ્યરારે ર્સી મરાટે ત્િિેિો 
પર આધરાર રરાખિો પડતો િતો, કોત્િન જિેી ઓનલરાઇન 

વયિસ્થરા, દડસજટલ ્સર્ટદફકેટ આપિરાની વયિસ્થરા આજ ે
ત્િશ્વને આકર્ષત કરી રિહી છે. મિરામરારીનરા ્સમયમાં ભરારતે 
જ ેરીતે 80 કરોડ િેિિરા્સીઓને મિહીનરાઓ સુધી ્સતત મફત 
અનરાજ આપીને ગરીબોનાં ઘરમાં ચુલો ્સળગતો રરાખિરાનું 
કરામ ક્ુું, તેનરાથી ત્િશ્વને પણ નિરાઇ થઈ અને તે ચચધાનો ત્િષય 
પણ બન્ો. 2047નાં ભરારતની ત્સિીર સુિણ્ણ બનરાિિરાની 
િરૂઆત છેલલાં ્સરાત િષ્ણથી િરૂ થઈ. કરોડો ગરીબો સુધી 
અનેક યોજનરાઓનાં લરાભ પિોંચયરા છે. આજ ે િેિનો િરેક 
ગરીબ ઉજજિલરાથી માંડહીને આ્ુષયમરાન ભરારતની તરાકરાત 
જાણે છે. આજ ે ્સરકરારી યોજનરાઓની ગતત િધી છે. તે 
નનધધાદરત લક્ષ્યોને પ્રાપત કરી રિહી છે. પિેલાંની તુલનરામાં િેિ 
ઝડપથી આગળ િધી રહ્ો છે. પણ આ યરાત્રરા અિીં પૂરી નથી 
થતી. િેિે અંતતમ પડરાિ સુધી જિરાનું છે. આ ્સંકલપ ્સરાથે 
ભરારતે અમૃત કરાળની યરાત્રરા િરૂ કરી છે, જ્યાં તમરામ ગરામડાંમાં 

અપાર 
સભંાવનાઅાે

તવશ્વનાે સાૌથી 
યયુવાન િેશ ભારત

n  આઇદડયરા-ઇનોિેિન, જોખમ લેિરાની તરાકરાત અને કરામ પૂરંૂ કરિરાની 
જીિ, ્સમૃધિ િેિ મરાટે  આ મિતિપૂણ્ણ છે અને ્ુિરાનોની ્સરાચી ઓળખ 
છે.

n  સ્રાટ્ણઅપ દ્રારરા િેિનાં ્ુિરાનો નોકરી માંગિરા િરાળરાને બિલે નોકરી 
આપિરા િરાળરા બની રહ્રા છે અને સ્રાટ્ણઅપમાં ્સતત રોકરાણ િધી રહું છે.

n  ભરારત િિે સ્રાટ્ણઅપથી આગળ િધીને ્ુનનકોન્ણની દિિરામાં ઝડપથી 
આગળ િધી રહ્ો છે. ્ુનનકોન્ણ એટલે એિી કંપની જનેું મૂલ્  એક અબજ 
ડોલર (આિરે 7,000 કરોડ રૂત્પયરા)થી િધુ છે. પિેલાં ભરારતમાં 1-2 
્ુનનકોન્ણ િતરા, પણ િિે તેની ્સંખ્યરા 70ને િટરાિી ચૂકહી છે.

n  મરાત્ર કોત્િડ કરાળમાં છેલલાં 10 મહિનરામાં જ િર 10 દિિ્સમાં એક નિી 
્ુનનકોન્ણ બની છે.

n  ટોક્ો ઓસલક્મપકમાં ભરારતે એક સુિણ્ણ, બે રજત અને ચરાર કાંસયચંદ્રક 
જીત્રા.ઓસલક્મપક રમતોત્િમાં ભરારતીય ખેલરાડહીઓનો આ ્સિ્ણશ્ેષ્ઠ 
િેખરાિ છે. પેરરાસલક્મપક રમતમાં આ િખતે ભરારતે પોતરાનો ્સિ્ણશ્ેષ્ઠ 
િેખરાિ કરતાં પાંચ સુિણ્ણ, આ્ઠ રજત અને છ કાંસયચંદ્રક મેળિીને 24મું 
સ્થરાન િાં્સલ ક્ુું િતું.

ભારત વિશ્નો સૌથી યુિાન દેશ છે અને 
તેની િસમત માનિસંસાધન છે. પસચિમી 
દેશ અને યુરોવપયન દેશોમાં િડીલોની 
િસમત િધી રહી છે, ત્ારે ભારત તેની 
યુિા િસમતને કારણે અપાર ક્મતાઓ 
ધરાિે છે. યુિાનોની આકાંક્ાઓ અને 

રાષટ્ર  માટે કંઇક કરી બતાિિાની 
ઇચ્ાશક્ત નિા ભારતની મજબૂત 
આધારખશલા છે, જ ેસિર્ણમ િર્્ણના 

સંકલપોને સાકાર કરશે...

65

50

ભારતની િસમત 35 
િર્્ણથી ઓછી િયની

થી િધુ ભારતની િસમત 
25થી ઓછાં િર્્ણની છે.

સરેરાશ ઉંમર 29 
િર્્ણની છે

ભારતમાં પહેલાં સ્ાટ્ણઅપ શબ્દ ભાગયે જ બોલાતો 
હતો, પણ િીતેલા સાત િર્યોમાં ભારતમાં સ્ાટ્ણઅપનો 
નિો યુગ શરૂ થયો અને આજ ેભારતમાં 50,000થી 

િધુ સ્ાટ્ણઅપ કામ કરી રહ્ા છે.

50,000

‘સ્સ્લ, ડરસ્સ્લ આને આપસ્સ્લ’ન� 
વડ�પ્રધ�ન મ�ેદીન� મળૂ મતં્ સ�થે હવે 
ભ�રતીય યવુ�ન� ેઆ�ત્મનનભ્ષર બની રહ�ે છે.

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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પરાકરા રોડ િોય, તમરામ પદરિરારોનરા બેન્ ખરાતરા િોય, તમરામ 
લરાભરાથતીઓ પરા્સે આ્ુષયમરાન ભરારત કરાડ્ણ  િોય, તમરામ 
પરાત્ર વયક્તઓને ઉજજિલરા યોજનરા અને ગે્સ જોડરાણ મળે. 
્સરકરાર િીમરા યોજનરા, પેન્શન યોજનરા, આિરા્સ યોજનરા ્સરાથે 
િરેક વયક્તને જોડિરા માંગે છે, જ ેતેનાં મરાટે પરાત્રતરા ધરરાિે છે.  
લરારી-રેંકડહી ચલરાિનરાર ફેરીયરા, ફુટપરાથ પર બે્સીને ્સરામરાન 
િેચનરારરાઓને સિનનચધ યોજનરા દ્રારરા બેસન્ગ વયિસ્થરા ્સરાથે 
જોડિરામાં આિી રહ્રા છે. ‘િર ઘર જલ તમિન’ પર ઝડપથી 
કરામ ચરાલી રહું છે. જલ જીિન તમિન અંતગ્ણત મરાત્ર બે-અઢહી 

િષ્ણમાં પાંચ કરોડથી િધુ પદરિરારોને નળનું પરાણી મળિરાનું 
િરૂ થઈ ગ્ું છે. િેિનાં િરેક ગરીબ, િરેક વયક્ત સુધી 
પૌષટહીક આિરાર પિોંચરાડિો ્સરકરારની પ્રાથતમકતરા છે. ગરીબ 
મહિલરાઓ, ગરીબ બરાળકોમાં કુપોષણ અને જરૂરી પૌષટહીક 
આિરારની અછત તેમનાં ત્િકરા્સમાં અિરોધક ્સરાબબત થરાય 
છે. તેને જોતાં, ્સરકરારે ગરીબોને પોષણ્ુ્ત ચોખરા ફોર્ટફરાઇડ 
કરિરાનો ્સંકલપ લીધો છે. અત્રાર સુધી 75,000થી િધુ 
િેલ્થ-િેલને્સ ્સેન્ટર બનરાિી િેિરામાં આવયરા છે. િિે બલોક 
સતર પર ્સરારી િોસસપટલો અને આધુનનક લેબનાં નેટિક્ણ  
પર ખરા્સ કરામ કરિરામાં આિી રહંુ છે. બિુ જલ્ી, િેિની 
િજારો િોસસપટલોની નજીકમાં ઓક્ક્સજન પલરાન્ટ પણ 
ઉપલબ્ધ કરિરામાં આિિે. ત્િકરા્સની પિોંચથી પરાછળ રિહી 
ગયેલરા લોકો કે ત્િસતરારોને ્સરાથે લઈને ચરાલિરાનું છે. પરાયરાની 
જરૂદરયરાતોની ચચતરાની ્સરાથે િસલતો, પછરાતો, આદિિરા્સીઓ, 

સ્વર ણ્િમ કાળ

n  પોદડયમ સ્હીમ દ્રારરા 2028નરા લો્સ એનજલ્સ ઓસલક્મપકની તૈયરારી. નિી શિક્ણ નીતતમાં 
રમતગમતને ઇતર પ્વૃત્ત્ને બિલે અભયરા્સક્રમનો હિસ્સો બનરાિિરામાં આવયો. પ્તતભરાિરાળહી 
ખેલરાડહીઓનું ્સંિધ્ણન કરીને, આધુનનક ટેકનોલોજી દ્રારરા પ્ોફેિનલ બનરાિિરાનું અભભયરાન આ 
િરાયકરામાં તીવ્ર બનરાિીને ત્િસતરણ કરિરામાં આિિે.

n  નિી શિક્ણ નીતત અંતગ્ણત 2025 સુધી ઓછરામાં ઓછરા 50 ટકરા ત્િદ્રાથતીઓને વયરાિ્સરાયયક 
કુિળતરા પ્િરાન કરિરાનો લક્ષ્ય નક્હી કરિરામાં આવયો છે, જથેી િરાળરાકહીય સતરે મેળિેલાં 
વયરાિ્સરાયયક કૌિલ્ને ઉચ્ શિક્ણનરા સતર સુધી લઈ જઈ િકરાય.

ભારતીય રેિવે કૌશલ્ય 
વવકાસ ્પદરયોજના

મફત કૌશલ્ય તાિીમ ઓલિમ્્પક્સમાં ભારત શ્રેષઠ દેખાવ કરે

અ્ટિ ટ્ટન્કરીંગ િેબનો 
વયા્પ વધીને હવે 

સ્ા્ટ્ષ  ઇલન્ડયા હેકાથોનમાં 
હજારો આઇદડયાઝ

50,000 9000

46

1000000
થી િધુ યુિાનોને તાલીમ 
આપિામાં આિશે. કૌશલ્ 
વિકાસને 2024 સુધી 
પ્રોત્સાહન આપિા માટે

શાળાઓ સુધી પહોંચયો છે 
અને તેને 10,000થી િધુ 
શાળાઓ સુધી પહોંચાડિામાં 
આિશે

થી િધુ વિદ્ાથથીઓ, 7,000થી 
િધુ સંથિાઓ દ્ારા 6,000થી 
િધુ આઇરડયા આવયા. તેને હજુ 
ગમત આપિામાં આિશે.

લાિથી િધુ મહહલાઓ, 
45,000થી િધુ રદવયાંગજન 
સશ્ત થયા, તેને 100 ટકા સુધી 
પહોંચાડિામાં આિશે.

ભારતને ઓસલમ્પક રમતોમાં 2028 સુધી 
વિશ્ના ટોચનાં 10 દેશોની યાદીમાં લાિવું. 2021-
25 સુધી રમતગમત માટે અલગથી રૂ. 8,750 
કરોડની જોગિાઈ

મવશ્વભરમ�ં સ�ૌથી વધુ સ્�ટ્ષઆપ 
ભ�રતમ�ં. ઇન�ેવેશન દ્�ર� યુવ�ન�ેને 
નવી તક�ે મળી રહી છે.
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્સરામરાન્ િગ્ણનરા ગરીબો મરાટે અનરામત સુનનસશ્ચત 
કરિરામાં આિી રહંુ છે. તરાજતેરમાં જ મેદડકલ 
અભયરા્સનરા ક્ેત્રમાં ઓલ ઇત્નડયરા ્િોટરામાં 
ઓબી્સી િગ્ણ મરાટે અનરામતની વયિસ્થરા કરિરામાં 
આિી છે. ્સં્સિમાં કરાયિો બનરાિીને ઓબી્સીની 
યરાિી બનરાિિરાનો અચધકરાર રરાજ્યોને આપિરામાં 
આવયો છે. 

સવ્ષસમાવેશી-સવ્ષસ્પશશી વવકાસ

કેનદ્ર ્સરકરાર એ સુનનસશ્ચત કરી રિહી છે કે 
્સમરાજની ત્િકરા્સ યરાત્રરામાં કોઈ વયક્ત, કોઇ 
િગ્ણ, કોઈ ત્િસતરાર, િેિનો કોઈ ખૂણો પરાછળ ન 
રિહી જાય. ત્િકરા્સ ્સિવાંગી િોિો જોઇએ. િેિનાં 
આિરા ત્િસતરારોને આગળ લરાિિરા મરાટે છેલલાં 
્સરાત િષષોમાં પૂરરા પ્યરા્સ કરિરામાં આવયરા છે. પૂિ્ણ 
ભરારત, પૂિષોત્ર, જમમુ-કરાશમીર, લડરાખ ્સહિતનો 
્સમગ્ હિમરાલય ત્િસતરાર, િદરયરાઇ ત્િસતરાર 
િોય કે પછી આદિિરા્સી પટ્ો િોય. ભત્િષયનરા 
ભરારતનાં ત્િકરા્સમાં આ તમરામ ક્ેત્રોનો ત્િકરા્સ 
પણ જરૂરી છે. જમમુ કરાશમીરમાં ્સીમાંકન પંચની 
રચનરા થઈ ચૂકહી છે અને ભત્િષયમાં ત્િધરાન્સભરા 
ચૂંટણીઓ મરાટે તૈયરારીઓ પણ ચરાલી રિહી છે. 
લડરાખ પણ ત્િકરા્સની અપરાર ્સંભરાિનરાઓ 
તરફ આગળ િધી રહું છે. એક તરફ લડરાખમાં 
આધુનનક ઇન્રાસ્્ર્ચરનું નનમધાણ થઈ રહંુ છે, તો 
બીજી બરાજુ સ્સધુ ્સેન્ટ્રલ ્ુનનિર્્સટહીને કરારણે તે 
ઉચ્ શિક્ણનું કેનદ્ર બનિે.

21મી ્સિીનરા આ િરાયકરામાં ભરારત બલુ 
ઇકોનોમીનાં પ્યરા્સોને ઝડપથી આગળ િધરારી 
રહું છે. ડહીપ ્સી અભભયરાન દ્રારરા ્સમુદ્રની અપરાર 
્સંભરાિનરાઓને િોધિરાની મિતિરાકાંક્રાને ્સરાકરાર 
કરિરામાં આિી રિહી છે. િેિનરા જ ે સજલલરાઓ 
પરાછળ રિહી ગયરા િતરા ત્ાં પણ ત્િકરા્સની 
યોજનરાઓ િરૂ કરિરામાં આિી છે. િેિમાં 110થી 
િધુ આકાંક્ી સજલલરાઓમાં શિક્ણ, આરોગય, 
પોષણ, રોડ, રોજગરાર ્સરાથે ્સંકળરાયેલી 
યોજનરાઓને પ્રાથતમકતરા આપિરામાં આિી રિહી 
છે. આકાંક્ી સજલલરા ભરારતનરા અન્ સજલલરાઓની 
્સમકક્ પિોંચે તે દિિરામાં સપધધા ચરાલી રિહી છે. 
આર્થક િુનનયરામાં મૂડહીિરાિ અને ્સમરાજિરાિની 
ચચધા તો ખૂબ થરાય છે પણ ભરારત ્સિકરારિરાિ 

અમૃત વર્ષ

107

100%

37 દક.મી
લાખ કિોડનો પ્રોજકે્ટ, જમેાં લાખ કિોડનો પ્રોજકે્ટ, જમેાં 
િેલ, િોડ, શશપપર, એસિપ્રેસ િેલ, િોડ, શશપપર, એસિપ્રેસ 
વે, એિપોટ્ગસ્ગ અને અન્ય વે, એિપોટ્ગસ્ગ અને અન્ય 
યોજનાઓ સામેલ છે.યોજનાઓ સામેલ છે.

દિિોજ િસતાનું નનમમાણ દિિોજ િસતાનું નનમમાણ 
કિીને ભાિત વવશ્વ વવક્રમ કિીને ભાિત વવશ્વ વવક્રમ 
સજી્ગ  િહ્ો છેસજી્ગ  િહ્ો છે

નો વધાિો સાત વર્ગમાં નો વધાિો સાત વર્ગમાં 
નેશનલ હાઇવેના નનમમાણમાંનેશનલ હાઇવેના નનમમાણમાં

નેશનલ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર નેશનલ ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર 
પાઇપલાઇન પ્રાેજેક્ટપાઇપલાઇન પ્રાેજેક્ટ

નેશનલ િાઇવે નેશનલ િાઇવે 
અને માગ્ષ લનમા્ષ્અને માગ્ષ લનમા્ષ્

13,394
કકલોમીટિ િોડ બનાવયો કકલોમીટિ િોડ બનાવયો 
ભાિતે નાણાંકીય વર્ગ 2020-ભાિતે નાણાંકીય વર્ગ 2020-
21માં, કોવવડ છતાં21માં, કોવવડ છતાં

ભાિતીય િેલવેએ પસચિમ મધય િેલવે ભાિતીય િેલવેએ પસચિમ મધય િેલવે 
ઝોનના ભોપાલ-ઈટાિસી ત્રીજી ઝોનના ભોપાલ-ઈટાિસી ત્રીજી 
લાઈન પ્રોજકે્ટના કકબિખેડા-લાઈન પ્રોજકે્ટના કકબિખેડા-
બુદની (26.50 કકમી) વવભાર બુદની (26.50 કકમી) વવભાર 
વચ્ે મોટી લાઈન ત્રીજી લાઈન વચ્ે મોટી લાઈન ત્રીજી લાઈન 
માટે મોટા પાયે ટનલ બનાવવાનું માટે મોટા પાયે ટનલ બનાવવાનું 
કામ શરૂ કયુું છેકામ શરૂ કયુું છે

ભાિત રૌિવ ટે્નો દ્ાિા દેશ અને ભાિત રૌિવ ટે્નો દ્ાિા દેશ અને 
વવશ્વના લોકોને ભાિતના મહાન વવશ્વના લોકોને ભાિતના મહાન 
સાંકૃિતતક વાિસા અને ભવય સાંકૃિતતક વાિસા અને ભવય 
ઐતતહાસસક થિળોનાં દશ્ગન ઐતતહાસસક થિળોનાં દશ્ગન 
કિાવવામાં આવશે.કિાવવામાં આવશે.

પીએમ રતતશકકત નેશનલ પીએમ રતતશકકત નેશનલ 
માસ્િ પલાન અંતર્ગત સિકાિ માસ્િ પલાન અંતર્ગત સિકાિ 

વવવવધ મંત્રાલયોને એક પલેટફોમ્ગ વવવવધ મંત્રાલયોને એક પલેટફોમ્ગ 
પિ લાવી િહી છે. અલર-અલર પિ લાવી િહી છે. અલર-અલર 
પ્રોજકે્ટ્ટસની માહહતી, દિેક પ્રોજકે્ટ્ટસની માહહતી, દિેક 
વવભારને સમય પિ મળે એ વવભારને સમય પિ મળે એ 
માટેની વયવથિા પણ બનાવવામાં માટેની વયવથિા પણ બનાવવામાં 
આવી છે.આવી છે.

રતતશકકત માસ્િ પલાન દ્ાિા રતતશકકત માસ્િ પલાન દ્ાિા 
ભાિત હવે ઇ્ડફ્ાસ્્કચિના ક્ેત્રમાં ભાિત હવે ઇ્ડફ્ાસ્્કચિના ક્ેત્રમાં 
નવી કદશા અને દશામાં આરળ નવી કદશા અને દશામાં આરળ 
વધી િહ્ો છે.વધી િહ્ો છે.

પ્રધાનમંત્રી રતતશકકત નેશનલ પ્રધાનમંત્રી રતતશકકત નેશનલ 
માસ્િપલાન 100 લાખ કિોડથી માસ્િપલાન 100 લાખ કિોડથી 
વધુની યોજના છે, જ ેલાખો યુવાનો વધુની યોજના છે, જ ેલાખો યુવાનો 
માટે િોજરાિની નવી તકો લઈને માટે િોજરાિની નવી તકો લઈને 
આવી છે.આવી છે.

આ�ઝ�દ ભ�રતની સ�ૌથી મ�ેટી ગમતશક્ક્ત 
ય�ેજન�ને ક�રણે દેશમ�ં હવે પ્ર�ેજેક્ટસ 
આટકશે નહીં, લટકશે નહીં

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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પર પણ ખૂબ ભરાર મૂકે છે. આ ક્ેત્રમાં ્સિક્તકરણ મરાટે 
અલગ મંત્રરાલય બનરાિીને આ દિિરામાં પગલાં ભરિરામાં 
આવયાં છે.
ગામડાં-ખેડૂતોને ઇન્ફ્ાસ્ટટ્કચર

ગરામડાંઓમાં ઓબપટકલ ફરાઇબર નેટિક્ણ  દ્રારરા ઇન્ટરનેટ 

પિોંચી રહંુ છે. ગરામડાંમરા સિ્સિરાય જૂથ દ્રારરા આ્ઠ કરોડથી 
િધુ મહિલરાઓ જોડરાઇ છે. આજ ે િેિ િોકલ ફોર લોકલનરા 
મંત્ર ્સરાથે આગળ િધી રહ્ો છે. સિરાતમતિ યોજનરા દ્રારરા 
ગરામડાંઓને ્સક્મ બનરાિિરામાં આિી રહ્રા છે. િેિનરા 
80 ટકરાથી િધુ ખેડૂતો એિરા છે જમેની પરા્સે બે િેકરથી 
ઓછી જમીન છે. આ નરાનરા અને ્સીમાંત ખેડૂતોને અગરાઉની 

ઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરઇન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચર
ઇ્ડફ્ાસ્્કચિ એક એવું સેક્ટિ છે, જ ેદેશને વવકાસનાં ઇ્ડફ્ાસ્્કચિ એક એવું સેક્ટિ છે, જ ેદેશને વવકાસનાં 
માર્ગ પિ લઈ જાય છે એટલું જ નહીં, પણ આધુનનક માર્ગ પિ લઈ જાય છે એટલું જ નહીં, પણ આધુનનક 
વવશ્વમાં આધુનનક માળખાકીય સુવવધાઓ પ્રરતતનો વવશ્વમાં આધુનનક માળખાકીય સુવવધાઓ પ્રરતતનો 
પાયો છે. આ ઉપિાંત, તે મધયમવર્ગની જરૂકિયાતો અને પાયો છે. આ ઉપિાંત, તે મધયમવર્ગની જરૂકિયાતો અને 
અપેક્ાઓને પણ સંતોરે છે.અપેક્ાઓને પણ સંતોરે છે.

દેશમાં વધુ 19 થિળોએ કટોકટીમાં લેન્ડડરની સવુવધા દેશમાં વધુ 19 થિળોએ કટોકટીમાં લેન્ડડરની સવુવધા 
વવસિાવવામાં આવશ.ે તેમાં િાજથિાનમાં ફલોદી-વવસિાવવામાં આવશ.ે તેમાં િાજથિાનમાં ફલોદી-
જસેલમેિ િોડ, બાડમિે-જસેલમિે િોડ, પસચિમ જસેલમેિ િોડ, બાડમિે-જસેલમિે િોડ, પસચિમ 
બંરાળમાં ખડરપુિ-બાલાસોિ િોડ, ખડરપુિ-ક્યોંઝિ બંરાળમાં ખડરપુિ-બાલાસોિ િોડ, ખડરપુિ-ક્યોંઝિ 
િોડ, અન ેપાનારઢ-/કેં કેડીની પાસે, તાતમલનાડુમાં િોડ, અન ેપાનારઢ-/કેં કેડીની પાસે, તાતમલનાડુમાં 
ચને્નાઇ, પુડુચિેી િોડ પિ, આધં્રપ્રદેશમાં નલેલોિ-ઓરંોલ ચને્નાઇ, પુડુચિેી િોડ પિ, આધં્રપ્રદેશમાં નલેલોિ-ઓરંોલ 
િોડ અન ેઓરંોલ-ધચલકારવપટ િોડ પિ, હકિયાણામાં િોડ અન ેઓરંોલ-ધચલકારવપટ િોડ પિ, હકિયાણામાં 
મડંી-ડબવાલીથી ઓધન િોડ પિ, પંજાબમાં સંરરિ મડંી-ડબવાલીથી ઓધન િોડ પિ, પંજાબમાં સંરરિ 
પાસે, ગજુિાતમાં ભુજ-નસલયા િોડ અન ેસુિત-વડોદિા પાસે, ગજુિાતમાં ભુજ-નસલયા િોડ અન ેસુિત-વડોદિા 
િોડ પિ, જમમ ુઅને કાશમીિમાં બનનહાલ-શ્ીનરિ િોડ, િોડ પિ, જમમ ુઅને કાશમીિમાં બનનહાલ-શ્ીનરિ િોડ, 
લેહ/ન્યોમા વવસતાિમાં, આસામમાં જોિહાટ-બાિાઘાટ લેહ/ન્યોમા વવસતાિમાં, આસામમાં જોિહાટ-બાિાઘાટ 
િોડ પિ, શશવસારિની નજીક,  બારડોરિા-હાશશમાિા િોડ પિ, શશવસારિની નજીક,  બારડોરિા-હાશશમાિા 
િોડ પિ અન ેઆસામમાં હાશશમાિા-તજેપુિ માર્ગ પિ, િોડ પિ અન ેઆસામમાં હાશશમાિા-તજેપુિ માર્ગ પિ, 
હાશશમાિા-ગવુાહાટી િોડનો સમાવેશ થાય છે. હાશશમાિા-ગવુાહાટી િોડનો સમાવેશ થાય છે. 

બિલાશે રાષ્ટ્રની િશા-દિશા

સ્વર ણ્િમ કાળ

સ્વર ણ્િમ કાળ

111 
02

લાખ કિોડની નેશનલ લાખ કિોડની નેશનલ 
ઇ્ડફ્ાસ્્કચિ પાઇપલાઇનનું ઇ્ડફ્ાસ્્કચિ પાઇપલાઇનનું 
વવસતિણ, 7,400 પ્રોજકે્ટ્ટસને વવસતિણ, 7,400 પ્રોજકે્ટ્ટસને 
આવિી લેવા માટેઆવિી લેવા માટે

લાખ કક.મીની લંબાઇ સુધી લાખ કક.મીની લંબાઇ સુધી 
કિવામાં આવશે એનએચએઆઇ કિવામાં આવશે એનએચએઆઇ 
દ્ાિા નનર્મત નેશનલ હાઇવેઝનું દ્ાિા નનર્મત નેશનલ હાઇવેઝનું 
વવસતિણ વર્ગ 2024-25 સુધીવવસતિણ વર્ગ 2024-25 સુધી

75 220
75 નવી વંદે ભાિત ટે્ન 75 નવી વંદે ભાિત ટે્ન 
દેશભિમાં ચલાવવાનો દેશભિમાં ચલાવવાનો 
િેલવેનો પ્રયાસ આરામી બે િેલવેનો પ્રયાસ આરામી બે 
વર્ગમાંવર્ગમાં

થશે એિપોટ્ગ /હેલીપોટ્ગ /વોટિ થશે એિપોટ્ગ /હેલીપોટ્ગ /વોટિ 
એિોડ્ોમની સંખ્ા વધીને વર્ગ 2024-એિોડ્ોમની સંખ્ા વધીને વર્ગ 2024-
25 સુધી ઉડાન અંતર્ગત25 સુધી ઉડાન અંતર્ગત

માર્ગ પકિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયે વાહન સે્કપપર નીતત સંબંધધત માર્ગ પકિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયે વાહન સે્કપપર નીતત સંબંધધત 
પ્રોત્સાહન અને દંડાત્મક કાય્ગવાહી પિ જાહેિનામું બહાિ પાડું, જ ે1 પ્રોત્સાહન અને દંડાત્મક કાય્ગવાહી પિ જાહેિનામું બહાિ પાડું, જ ે1 
એવપ્રલ, 2022થી અમલી બનશે.એવપ્રલ, 2022થી અમલી બનશે.

અમૃત મિાેત્સવઅમૃત મિાેત્સવ ગતત શક્તિ યાેજનાગતત શક્તિ યાેજના
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્સરકરારોમાં જટેલી પ્રાથતમકતરા આપિી જોઇતી 
િતી તેટલી નથી આપિરામાં આિી. િિે િેિમાં, 
આ નરાનરા ખેડૂતોને ધયરાનમાં રરાખતાં કૃયષ સુધરારરા 
કરિરામાં આિી રહ્રા છે અને નનણ્ણય લેિરામાં આિી 
રહ્રા છે. નૂ જનરેિન ઇનફ્રાસ્્ર્ચર મરાટે ્સંકસલત 
પ્યરા્સો કરિરામાં આિી રહ્રા છે. આ ત્િચરાર 
્સરાથે પ્ધરાનમંત્રી ગતતિક્ત યોજનરા િરૂ કરી 
િેિરામાં આિી છે. આધુનનક ત્િશ્વમાં ઇન્રાસ્્ર્ચર 
પર પ્ગતતનો પરાયો ચણરાય છે, જ ે મધયમિગ્ણની 
જરૂદરયરાતો, આકાંક્રાઓને પૂરી કરે છે. આ િરાતને 
્સમજીને િેિે જળ, ભૂતમ, િરા્ુ એમ િરેક ક્ેત્રમાં 
અ્સરાધરારણ ઝડપ અને મોટરા પરાયે કરામ કરી 
બતરાવ્ું છે. નિાં જળમરાગ્ણ, િોટરિેઝ,  નિાં નિાં 
સ્થળોને ્સી પલેનથી જોડિરાની દિિરામાં િેિમાં 
ઝડપથી કરામ ચરાલી રહંુ છે. ભરારતીય રેલિે પણ 
ઝડપથી આધુનનક અિતરાર ધરારણ કરી રિહી છે. 
પૂિષોત્ર-પૂિ્ણ ભરારતમાં ત્િકરા્સ દ્રારરા નિો ઇતતિરા્સ 
લખરાઈ રહ્ો છે, જ ેલોકોનાં હૃિયની ્સરાથે ્સરાથે 
ઇનફ્રાસ્્ર્ચરને પણ જોડહી રહ્ાં છે. પૂિષોત્રનરા 
તમરામ રરાજ્યોની રરાજધરાનીઓને રેલિે ્સેિરાથી 
જોડિરાનું કરામ પૂરં થિરામાં છે. એક ઇસ્ નીતત 
અંતગ્ણત પૂિષોત્રનાં રરાજ્યો બાંગલરાિેિ, મયાંમરાર 
અને િશક્ણ-પૂિ્ણ એશિયરા ્સરાથે પણ જોડરાઇ રહ્રા 
છે. િીતેલાં િષષોમાં જ ેપ્યરા્સ થયાં તેને કરારણે િિે 
પૂિષોત્ર રરાજ્યોમાં કરાયમી િાંતત ્સજા્ણઇ છે અને 
શ્ેષ્ઠ ભરારતનરા નનમધાણ મરાટે લોકોનો ઉત્રાિ 
અનેક ગણો િધયો છે. આ રરાજ્યોમાં પય્ણટન, 
રમતગમત, જતૈ્િક ખેતી, િબ્ણલ િિરાઓ િગેરેની 
ભરપૂર ક્મતરા છે. તેને ત્િકરા્સ યરાત્રરાનો હિસ્સો 
બનરાિીને અમૃત કરાળનાં પ્રારંભભક િરાયકરાઓમાં 
જ તેને પૂણ્ણ કરિરાનો નનધધાર છે.

સયુશાસનનો નવો અધયાય

કોત્િડ પછી ્સજા્ણયેલી નિી આર્થક 
પદરસ્સ્થતતઓમાં મેક ઇન ઇત્નડયરાને સ્થરાત્પત 
કરિરા મરાટે ્સરકરારે પ્ોડક્શન સલનક્ડ ઇન્સેસન્ટિ 
(PLI) ની પણ જાિેરરાત કરી છે. આ યોજનરાને 

n ્સરકરારે નક્હી ક્ુું છે કે તે પોતરાની અલગ અલગ યોજનરાઓ 
અંતગ્ણત જ ેચોખરા ગરીબોને આપે છે, તેને પોષણ્ુ્ત કરિે

n 2024 સુધી ્સમગ્ જાિેર ત્િતરણ પ્ણરાસલમાં ફોર્ટફરાઇડ ચોખરા પૂરરા 
પરાડિરામાં આિિે, જથેી ગરીબોને પોષણ્ુ્ત ચોખરા મળે.

n રેિનની િુકરાન પર મળનરાર ચોખરા િોય કે મધયરાિન ભોજન 
યોજનરામાં બરાળકોને મળતાં ચોખરા િોય.  િષ્ણ 2024 સુધી િરેક 
યોજનરામાં મળતાં ચોખરાને પોષણ્ુ્ત કરિરામાં આિિે.

સાચયું પાેર્- િેશ રાેશન
િવે પાેર્યયુતિ ચાેખા

કેન્દ્ર સરકારે પોર્ણ અભભયાન દ્ારા કુપોર્ણ સામે ઝંુબેશ શરૂ કરી અને હિે 
પોર્ણ 2.0 દ્ારા મમશનને આગળ ધપાિિામાં આવયું છે. આ શૃંિલામાં, 
ગરીબોના પોર્ણને ધયાનમાં રાિીને સરકારે હિે તેની વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ 
પૌખષટક ચોિા આપિાનો નનણ્ણય પણ લીધો છે.  

અમૃત વર્ષ
n કે્ડદ્ર સિકાિ વવવવધ 

યોજનાઓ હેઠળ પાત્ર 
નારકિકોને ચોખા પણ આપે 
છે.

n અન્ન સલામતી આપવાના 
હેતુથી લોકોને સસતા 
ભાવમાં અથવા કોવવડ 
સમયમાં મફતમાં અનાજ 
પૂરં પાડવામાં આવયું જથેી 
તેમને અનાજ અને પોરણની 
સલામતી મળે.

n પોષણ મરાટે 2020માં ત્િશ્વ અન્ન દિિ્સ પ્્સંગે 17 અને 2021માં 35 
જિૈ ્સંિર્ધત જાતોનરા બીજ રરાષટ્રને ્સમર્પત કયધા

n કૃયષ ક્ેત્રને દર્સચ્ણ અને ટેકનોલોજી ્સરાથે જોડિરામાં આવ્ું છે, જથેી 
ઉચ્ જાતનરા બીજમાંથી પોષણ અભભયરાનને મજબૂતી મળે.

સ્વર ણ્િમ કાળ

મમશન પોર્ણ 2.0ની ર્હેરાત સામાન્ય બજટેમાં કરિામાં 
આિી છે. હિે કેન્દ્ર સરકાર આગામી રદિસોમાં પોર્ક 
તતિોને િધારિાની સાથે સાથે પોર્ણનાં તમામ અભભયાન 
આ મમશન અંતગ્ણત ચલાિશે.

મવશ્વની સ�ૌથી મ�ેટી આન્ન 
ય�ેજન� દ્�ર� 80 કર�ેડ લ�ેક�ેને 
મફતમ�ં આન�જ મળી રહું છે.

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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કરારણે આિેલાં પદરિત્ણનનું ઉિરાિરણ ઇલેક્ર ોનનક ્સેકર 
છે. ્સરાત િષ્ણ પિેલાં ભરારત લગભગ આ્ઠ અબજ ડોલરનાં 
મોબરાઇલ ફોનની આયરાત કરતું િતું, જ્યરારે િિે ત્રણ અબજ 
ડોલરનાં મોબરાઇલ ફોનની નનકરા્સ કરે છે. ઉતપરાિન ક્ેત્રમાં 
ભરારતને બ્રરાનડ એમબે્સેડર બનરાિિરાનરા ત્િચરારથી આ 
યોજનરાને આગળ િધરારતાં બજટેની જાિેરરાત પ્મરાણે તમરામ 
13 ્સેકરમાં સ્હીમ અમલી કરિરામાં આિી છે. આજ ેિેિનાં 
અલગ-અલગ ્સેકર અને િેિનાં નરાનરા િિેરોમાં પણ 
નિરા નિરા સ્રાટ્ણઅપ બની રહ્ાં છે. મોટાં પદરિત્ણન લરાિિરા 

અને સુધરારરાઓ મરાટે રરાજકહીય ઇચ્છરાિક્તની જરૂર િોય 
છે અને આજ ે િુનનયરા જોઈ રિહી છે કે ભરારતમાં રરાજકહીય 
ઇચ્છરાિક્તની કોઈ કમી નથી. આજ ેિુનનયરા એ િરાતની પણ 
્સરાક્ી છે કે કઇ રીતે ભરારત સુિરા્સનનો નિો અધયરાય લખી 
રહંુ છે.

ત્િશ્વમાં રરાષટ્ર હીય ્સલરામતીનું જટેલું મિતિ છે તેવું જ 
મિતિ પયધાિરણીય ્સલરામતીને પણ આપિરામાં આિી રહું 
છે. ભરારત આજ ેપયધાિરણીય ્સલરામતીનો પ્ખર અિરાજ છે. 
ઊજા્ણ ક્ેત્રમાં આત્નનભ્ણરતરા નિરા ભરારતની અનનિરાય્ણતરા છે 
અને આઝરાિીનરા 100 િષ્ણ પૂરાં થતાં પિેલાં સપષટ રોડમેપ 
્સરાથે ્સરાકરાર કરિરાનો ્સંકલપ પણ ભરારતે લીધો છે. ગે્સ 
આધરાદરત અથ્ણતંત્ર, ્સીએનજી, પીએનજીનું નેટિક્ણ , 20 ટકરા 
ઇથેનોલ તમશ્ણ, ઇલેક્ક્રક િરાિનોને પ્ોત્રાિન, રેલિેનું 
100 ટકરા ઇલેક્ક્ર દફકેિન અને 2030 સુધી નેટ ઝીરો કરાબ્ણન 

પીઆેલઆ�ઇ આેટલે પ્ર�ેડક્શન નલન્કડ 
ઇન્ેસ્ન્ટવ દ્�ર� મેનુફેક્ચડરંગ સેક્ટરને 
ગમત મળી રહી છે, ઉત્�દન પણ વધું

અાત્મલનભ્ષર ભારતના મૂળ મંત્રની સાથે 
અાત્મલનભ્ષરતાના પથ પર િેશ અાગળ વ્ી રહાે છે

n મેનુફે્ચકરગ ક્ેત્રમાં આત્નનભ્ણર બનિરા મરાટે ઇલેક્ર ોનનક્સ અને 
આઇટહી િરાડ્ણિેર, ઓટોમોબરાઇલ, મોબરાઇલ, ફરામધાસ્ુહટકલ્સ, ઇિી 
બેટરી ્સહિત 13 નનર્િષટ ્સેક્સ્ણ મરાટે 1.97 કરોડ રૂત્પયરા મંજૂર 
કરિરામાં આવયરા.

n ઓગસ્ 2020ની ્સરખરામણીમાં ઓગસ્ 2021માં કુલ નનકરા્સમાં 
33 ટકરાથી િધુ વૃધ્ધિ

n િષ્ણ 2013-14માં કૃયષ ક્ેત્રની ફરાળિણી રૂ. 21,934 કરોડ િતી, જ્યરારે 
2021-22માં તેમાં 5.5 ગણો િધરારો કરીને રૂ. 1,23,018 કરોડ કરિરામાં 
આિી િતી.

n કોત્િડ પિેલાં ભરારતમાં પીપીઇ દકટનું ઉતપરાિન લગભગ નગણય િતું. 
િિે ભરારત ત્િશ્વનું ્સૌથી મોટંુ ઉતપરાિક બનું.

n 2019-20માં બે અબજ ડોલરની ્સંરક્ણ નનકરા્સનું અનુમરાન

n આત્નનભ્ણર ભરારત રોજગરાર યોજનરા અંતગ્ણત ્સપટેમબર 2021 સુધી 
લગભગ 30 લરાખ લોકોને રૂ. 1500 કરોડથી િધુનો લરાભ મળયો.

n મેનુફે્ચકરગ ્સેકરમાં ભરારતમાં લઘુતમ ઉતપરાિન પાંચ િષષોમાં 
500 અબજ અમેદરકન ડોલરથી િધુ રિેિરાની આિરા

n િરાળરામાં કમપ્ુટર, સિચ્છતરા, પરાણી, િીજળહી ્સહિતની મરાળખરાકહીય 
સુત્િધરા. રોજગરારને પ્ોત્રાિન, રોજગરારની તકોને િધરારિી.

n સ્રાટ્ણઅપ દ્રારરા ્ુિરાનો આત્નનભ્ણર બની િકે અને લોકોને નોકરી 
આપનરાર બની િકે. 

અમૃત વર્ષ

સ્વર ણ્િમ કાળ

આમિનનભ્ણર ભારતના મૂળ મંત્ની સાથે આજ ેભારત િોકલ ફોર લોકલ અને મેડ ઇન ઇબ્ન્ડયાને પ્રોત્સાહન આપિામાં આિી રહું છે, જથેી 
 સિાિલંબી બની શકે. સાથે સાથે, ભારતમાં બનેલી ચીજોની વિદેશમાં મોટા પાયે નનકાસ કરી શકાય અને અહીંના યુિાનો નોકરી 
માંગનાર નહીં પણ નોકરી આપનાર બને. ભારત સરકાર આમિનનભ્ણરતાને એક અભભગમ બનાિિાની પહેલ કરી રહી છે, જથેી નૂ ઇબ્ન્ડયા 
આમિવિશ્ાસથી ભરપૂર અને પ્રગમતના પથ પર ઝડપથી અગ્ેસર રહી શકે..

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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ઉત્જ્ણનિરાળરા ્સેકર બનરાિિરાનું લક્ષ્ય છે. જળિરા્ુ 
લક્ષ્યોને િાં્સલ કરિરા મરાટે પ્યરા્સરત િેિોમાં ભરારત 
્સૌથી આગળ છે.

અમૃત સંકલ્પના ્યુવા વાહક

ભરારત ત્િશ્વનો ્સૌથી ્ુિરાન િેિ છે, જ્યાં 65 ટકરા 
િ્સતત 35થી ઓછી ઉંમર ધરરાિે છે અને 50 ટકરા િ્સતત 
25થી ઓછી ઉંમરની છે. િેિનરા ્ુિરાનો મિતિરાકાંક્ી, 
દ્રઢનનશ્ચયી અને કહટબધિ છે. િડરાપ્ધરાન મોિી ખુિ કિે 
છે, “િંુ ભત્િષયદ્રષટરા નથી, િંુ કમ્ણનરા ફળ પર ત્િશ્વરા્સ કરં 
છંુ. િેિનાં ્ુિરાનો પર, િેિની બિેનો પર, િેિની બેટહીઓ 
પર, િેિનાં ખેડૂતો પર, િેિનાં પ્ોફેિનલ પર મને ત્િશ્વરા્સ 
છે. આ ‘can do’ જનરેિન (કંઇક કરી બતરાિનરારી) છે, 
જ ેિરેક લક્ષ્ય િાં્સલ કરી િકે છે.” 21મી ્સિીનું આજનું 
ભરારત મોટાં લક્ષ્ય નનધધાદરત કરિરાની અને તેને િાં્સલ 
કરિરાની ક્મતરા ધરરાિે છે. આજ ેભરારત એ મુદ્રાઓ પણ 
ઉકેલી રહું છે, જનેે િલ થિરાની લોકો ્સિીઓથી રરાિ 
જોતાં િતરા. કલમ 370 રિ કરિરાનો ઐતતિરાસ્સક નનણ્ણય, 
િેિને ટેક્સની જાળમાંથી મુક્ત અપરાિતી વયિસ્થરા-
જીએ્સટહી, લશકર મરાટે િન રેન્-િન પેન્શનનો નનણ્ણય, 
રરામ જન્મભૂતમ ત્િિરાિ ઉકેલ જિેાં કેટલાંક મુદ્રા િલ 
થયરા છે. નનસશ્ચતપણે, અમૃત કરાળની યરાત્રરા નિરા ભરારત 
અને આઝરાિીનરા સિર્ણમ િષ્ણની નિી ગરાથરા લખી રિહી 
છે. આ ્સપનરાઓ અને આકાંક્રાઓને પૂરી કરિરાનું મૂળ 
િેિની એકતરામાં છે, જનેો અથ્ણ છે ‘્સબ કરા પ્યરા્સ.’ n

વડ�પ્રધ�ન નરેન્દ્ર મ�ેદીન� સંવેદનશીલ 
હૃદયમ�ંથી નવ� ભ�રતની તસવીર.....

वो जो सामने मुश्किलों किा अंबार है,

वो जो सामने मुश्किलों किा अंबार है,

उसी से तो मेरे हौसलों किी मीनार है,

उसी से तो मेरे हौसलों किी मीनार है।

चुनौततयों किो देखकिर घबराना किैसा,

इनहीं में तो तिपी संभावना अपार है।

चुनौततयों किो देखकिर, घबराना किैसा

इनहीं में तो तिपी संभावना अपार है।

तवकिास किे यज्ञ में पररश्रम किी महकि है,

यही तो मां भारती किा अनुपम श्र्रंगार है।

तवकिास किे यज्ञ में, पररश्रम किी महकि है,

यही तो मां भारती किा अनुपम श्र्रंगार है।

गरीब-अमीर बनें नए तहंद किी भुजाएं

गरीब-अमीर बनें नए तहंद किी भुजाएं

बदलते भारत किी यही तो पुकिार है।

देश पहले भी चला और आगे भी बढा।

अब नययू इंतिया दौड़ने किो बेताब है,

दौड़ना ही तो नययू इंतिया किा सरोकिार है।

નવા ભારતનાે સંકલ્પકવર સાેરી 
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અથ્ષતંત્રઅથ્ષતંત્ર
કાેતવડ કાળના ગ્રિ્માંથી મયુતિ થયયું

ભારતના અથ્ણતંત્ માટે નિેમબર મહહનો ખુશીના ભારતના અથ્ણતંત્ માટે નિેમબર મહહનો ખુશીના 
સમાચાર લઈને આવયો હતો. ચાલુ નાણાંકીય િર્્ણનાં સમાચાર લઈને આવયો હતો. ચાલુ નાણાંકીય િર્્ણનાં 
બીર્ વત્માસસક સમયગાળામાં જીડીપીમાં 8.4% નો બીર્ વત્માસસક સમયગાળામાં જીડીપીમાં 8.4% નો 
વૃધ્ધ્ધ દર નોંધાવયો, જ્યારે જીએસટીની િસૂલાત પણ રૂ. વૃધ્ધ્ધ દર નોંધાવયો, જ્યારે જીએસટીની િસૂલાત પણ રૂ. 
1.31 લાિ કરોડનાં વિક્રમ સતરને િટાિી ગઈ. અથ્ણતંત્માં 1.31 લાિ કરોડનાં વિક્રમ સતરને િટાિી ગઈ. અથ્ણતંત્માં 
આ વૃધ્ધ્ધ વિશ્માં સૌથી ઝડપી છે. જીએસટી િસૂલાતનો આ વૃધ્ધ્ધ વિશ્માં સૌથી ઝડપી છે. જીએસટી િસૂલાતનો 
આંકડો ઇમતહાસમાં બીર્ ક્રમે છે….આંકડો ઇમતહાસમાં બીર્ ક્રમે છે….

્સરા ત િષ્ણ પિેલાં ગુજરરાતનરા મુખ્યમંત્રીમાંથી 
િેિનરા િડરાપ્ધરાન તરીકે નરેનદ્ર મોિીએ 
કરાય્ણભરાર ્સંભરાળયો ત્રારે જીડહીપીનરા 

્સંિભ્ણમાં ભરારતનું અથ્ણતંત્ર ડરામરાડોળ િતું. ભરાિ િધી રહ્રા 
િતરા અને ત્િિેિી રોકરાણનરા આંકડરા નનરરાિરાજનક િતરા. 
િેિ ત્િકરા્સની અપેક્રા રરાખી રહ્ો િતો. ્સરકરાર ્સરામે 
અથ્ણતંત્રને આકરાર આપિરાનો પડકરાર િતો. એક િેિ એક 
કર વયિસ્થરા (જીએ્સટહી), કોપષોરેટ ટેક્સ રેટમાં ઘટરાડો, 
એમએ્સએમઇને ્સિરાયની ્સરાથે મરાળખરામાં સુધરારો અને 
આઇબી્સી કોડ જિેરા ઐતતિરાસ્સક નનણ્ણયોને પદરણરામે 
અથ્ણતંત્રમાં સુધરારો પણ થયો. પણ, કોત્િડ કરાળમાં જૂન 
્િરાટ્ણરમાં જીડહીપીમાં 24.4 ટકરાનરા ્સંકોચને અથ્ણતંત્રને 
ફટકો મરાયષો ત્રારે લોકોએ કેનદ્ર ્સરકરારની નીતતઓ પર 
્સિરાલ ઉ્ઠરાિિરાનું િરૂ કરી િીધું. પણ લોકડરાઉન બરાિ 
ઓકોબર-દડ્સેમબર 2020 ત્ત્રમરાસ્સક ્સમયગરાળરામાં 
ફરીથી જીડહીપી ્સકરારરાત્ક આંકડરામાં આિી ગઈ. જો કે, 

કોત્િડની બીજી લિેરમાં ફરી એક િરાર અથ્ણતંત્ર ડરામડોળ 
થિરા માંડું, પણ કેનદ્ર ્સરકરારે અથ્ણતંત્રને મજૂબત 
કરિરા મરાટે લીધેલાં નક્ર પગલાંને પદરણરામે ભરારતીય 
અથ્ણતંત્રએ ફરી તેજીની દિિરા પકડહી અને ત્િશ્વની તમરામ 
એજન્સીઓને ભરારતની જીડહીપીનો અંિરાજ સુધરારિો 
પડ્ો. 30 નિેમબરનાં રોજ જારી કરિરામાં આિેલરા 
આંકડરા પ્મરાણે નરાણાંકહીય િષ્ણ 2021-22નરા બીજા 
ત્ત્રમરાસ્સક ્સમયગરાળરામાં જીડહીપીમાં 8.4 ટકરાનો િધરારો 
થયો. ત્િશ્વનાં િરેક િેિની િત્ણમરાન જીડહીપીમાં આ આંક 
્સૌથી ઊંચો છે, એટલું જ નિીં, તે ભરારતનરા ભત્િષયનરા 
્સપનરાને પૂરરા કરનરારી એ આકાંક્રાનું પણ પ્તીક છે, જ ે
અંગે િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિી કિે છે, “જ્યરારે ત્િશ્વનરા મોટાં 
મોટાં અથ્ણતંત્રો મિરામરારી િરતમયરાન પોતરાનો બચરાિ 
કરિરામાં વયસત િતરા ત્રારે ભરારત સુધરારરાઓ કરિરામાં 
વયસત િતું બીજા ત્ત્રમરાસ્સક ગરાળરાનરા આંકડરાઓએ નરાણાં 
મંત્રરાલયનરા આ અનુમરાનોને ્સરાચરા ્સરાબબત કયધા છે.” 

િેશની અારથણિક પ્રગતતિેશની અારથણિક પ્રગતતઅથ્ષતંત્ર
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અથ્ષતંત્માં અસંગટઠત ષિેત્ના ઔ્પચાદરકકરણની 
પ્રદક્રયામાં ઝડ્પ
વડાપ્રધાન નિે્ડદ્ર મોદીએ દેશમાં કડસજટાઇઝેશનને પ્રોત્સાહન 
આપયું છે. આનાથી અનૌપચાકિક ક્ેત્ર એટલે કે અંસરહઠત ક્ેત્રના 
ઔપચાકિકકિણની પ્રકક્રયા ઝડપી બની છે. 2020-21માં ભાિતીય 
અથ્ગતંત્રમાં અનૌપચાકિક ક્ેત્રનું પ્રદાન 15-20 ટકા થઈ રયું છે, 
જ ે 2017-18માં 52.4 ટકા હતું. એસબીઆઇ કિસચ્ગના સંશોધન 
પ્રમાણે 2011-12માં  અથ્ગતંત્રને ઔપચાકિક બનાવવાનાં પ્રયત્ો શરૂ 
થયા હતા, પણ હવે તેણે જોિ પકડું છે. અભયાસ પિથી જણાયું છે 
કે 2016થી કડસજટાઇઝેશનમાં ઝડપ અને નરર ઇકોનોમીના ઉદભવે 
ઔપચાકિક ક્ેત્રના હહસસાને ઝડપથી વધાયયો છે. તેની સકાિાત્મક 
અસિ હવે અથ્ગતંત્ર પિ દેખાઈ િહી છે. n

જુલાઇ-સપટેમબિ 
(2020-21)

ઓક્ટોબિ-કડસેમબિ
(2020-21)

જાન્ુઆિી-માચ્ગ 
(2020-21)

એવપ્રલ-જૂન
(2021-22)

જુલાઇ-સપટેમબિ
(2021-22)

-7.3%
 0.4%  1.6%

20.1%

 8.4%

n 2021-22નરા બીજા ત્ત્રમરાસ્સક ્સમયગરાળરા એટલે કે જુલરાઇ-્સપટેમબર 
િરતમયરાન નોંધરાયેલો વૃધ્ધિ િર અપેક્રા કરતાં ્સરારો છે. આ આપણું 
અથ્ણતંત્ર કોરોનરામુ્ત બનું િોિરાનો ્સંકેત છે, કરારણ કે િિે કોરોનરા 
્સમય પિેલાં કરતાં પણ ્સરારી સ્સ્થતત છે. 2019માં અથ્ણતંત્રનું કિ 
રૂ. 35.61 લરાખ કરોડ િતું, જ ેિિે િધીને રૂ. 35.71 લરાખ કરોડ થઈ 
ગ્ું છે. 

n ્સૌથી િધુ 15.4 ટકરા વૃધ્ધિ મરાઇનનગ ્સેકરમાં થઈ છે. મેનુફે્ચકરગ 
્સેકરમાં 5.5 ટકરા, બાંધકરામ ક્ેત્રમાં 7.5 ટકરાની તેજી આિી છે. કૃયષ 
ક્ેત્રમાં 4.5 ટકરા વૃધ્ધિ નોંધરાઈ.

n 2020-21માં પ્થમ ત્ત્રમરાસ્સક ્સમયગરાળરામાં લોકડરાઉન બરાિ ્સૌથી 
િધુ અ્સર બાંધકરામ ક્ેત્ર પર પડહી િતી. 50.3 ટકરા ્સરાથે તેનું કિ 
ઘટહીને રૂ. 1.30 લરાખ કરોડ રિહી ગ્ું િતું. િિે ્સિરા િષ્ણ બરાિ આ 
્સેકરે નોંધપરાત્ર સુધરારો નોંધરાવયો અને જુલરાઇ-્સપટેમબર ત્ત્રમરાસ્સક 
ગરાળરામાં પ્ી-કોત્િડ સતરથી મરાત્ર રૂ. 660 કરોડ િૂર છે.

n ્સૌથી મિતિની િરાત એ છે કે ભરારતનો વૃધ્ધિ િર ત્િશ્વમાં ્સૌથી ઝડપી 
રહ્ો છે. ત્િશ્વનરા મિતિનાં િેિો અમેદરકરા (4.9%), ચીન (4.9%), 
જાપરાન (1.4%) િગેરેમાં િીતેલરા ્િરાટ્ણરમાં વૃધ્ધિ િર ઓછો રહ્ો છે. 
ભરારત પછીનરા ક્રમે તુકકી (6.9%) આિે છે.

િેશની અારથણિક પ્રગતતઅથ્ષતંત્ર

બીજયું  ક્ાટ્ષર (કરાેડ રૂ.)  2019-20  2021-22

કૃવિ 378602 407641+

ઉત્ખનન 64905 70022+

મોન્ુફોક્ચરિિંગ 564742 586775+

યુરટનલટી સવવવિબસસ  77469 86330+

કન્સ્ટ્રક્શન 241188 240528-

ટ્ોડ, હાોટલ, પરિવહન 638065 579113-

ફાઇનાન્સ, રિયલ અોસ્ોટ 862867 845468-

લાોકસોવા, સંિક્ણ અનો અન્  443615 472861+

અથ્ષતંત્રનાં અાઠ કાેર સેક્ટરમાં પાંચના િર પાેરિટીવમઃ ત્ર્માં સયુ્ારાે

સતત ચોથા વત્માલસક 
ગાળામાં સકારાત્મક 

આંકડા

અારબીઅાઇ અને અેસબીઅાઇના 
અંિાજ કરતા વ્યુ વૃધધ્િર

ભાિતીય કિઝવ્ગ બેન્કના અંદાજમાં 7.9 ટકા 
જીડીપી વૃધ્ધિ દિની અપેક્ા હતી. જ્ાિે દેશની 
સૌથી મોટી બેન્ક સે્ટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડડયાએ 8.1 
ટકા વૃધ્ધિ દિનો અંદાજ મૂક્ો હતો. વાસતવમાં 
બીજા કવાટ્ગિમાં 8.4 ટકાનો જીડીપી નયોંધાયો, જ ે
આ બંને અંદાજ કિતાં વધુ િહ્ો. 

તવશ્વમાં સાૌથી અાગળ અાપ્ે
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ગામડાં, ખેડૂતાે અને ઉદાેગાેને મિિરૂપ લન્્ષયાે

કેસબનેટના લન્્ષયાે

ગામડાંમાં પ્રત્ેક ગરીબને મકાન પૂરંુ પાડિા માટે શરૂ કરિામાં આિેલી પ્રધાનમંત્ી આિાસ યોજના-ગ્ામીણ માચ્ણ 
2024 સુધી લંબાિિામાં આિી છે, તો કેન-બેતિા લલક યોજનાને મંજૂરી આપીને કેન્દ્ર સરકારે નદી જોડો અભભયાનનાં 
િર્યો જૂના પ્રોજકે્ટને પૂરો કરીને દેશને વિકાસની નિી ગમત આપિાની તૈયારી કરી છે. આ ઉપરાંત, દરેક ઇલેક્ટ્ર ોનનક 

પ્રોડક્ટ માટે જરૂરી સેમીકન્ડક્ટર ધચપ ભારતમાં બનાિિા માટે રૂ. 76,000 કરોડની યોજનાને મંજૂરી આપિામાં આિી 
છે. ગામડાં, ગરીબ, િેડૂતો સાથે સંકળાયેલા આિા મહતિના નનણ્ણયોને કેન્દ્રરીય મંત્ીમંડળે મંજૂરી આપી છે.

n નનણ્ણયઃ પ્રધાનમંત્ી આિાસ યોજના-ગ્ામીણને માચ્ણ 
2024 સુધી ચાલુ રાિિા મંજૂરી, તેનો રૂ. 2,17,257 કરોડ 
િચ્ણ થશે. આનાથી ગ્ામીણ વિસતારોમાં ‘તમામને મકાન’ 
શક્ય બનશે.

અસરઃ આ .યોજનરાને 2024 સુધી ચરાલુ રરાખિરાને કરારણે એ 
સુનનસશ્ચત થિે કે ‘પીએમએિરાય-જી’ િે્ઠળ 2.95 કરોડ મકરાનો 
બનરાિિરાનરા લક્ષ્ય અંતગ્ણત બરાકહીનરા 155.75 લરાખ પદરિરારોને 
પરાયરાની સુત્િધરાઓ ધરરાિતરા પરાકરા મકરાનો બનરાિિરા આર્થક 
્સિરાય કરિરામાં આિિે, જથેી ગ્રામીણ ત્િસતરારોમાં ‘તમરામને 
મકરાન’નરા િેતુને સ્સધિ કરી િકરાય.

n નનણ્ણયઃ કેન્દ્રરીય મંત્ીમંડળે કેન-બેતિા નદીઓને 
એકબીર્થી જોડિાના પ્રોજકે્ટને મંજૂરી આપી. આ 
પ્રોજકે્ટનો િચ્ણ રૂ. 44,605 કરોડ આિશે અને તેને આઠ 
િર્્ણમાં પૂરો કરિામાં આિશે.

અસરઃ આ પ્ોજકે દ્રારરા 103 મેગરાિોટ જળ ત્િદ્ુત અને 
27 મેગરાિોટ ્સૌર ઊજા્ણનું ઉતપરાિન થિે. આ પ્ોજકેનરા 
અમલીકરણ મરાટે કેન-બેતિરા સલક પ્ોજકે ઓથોદરટહી 
(KBLPA) નરામની ત્િિેષ પ્રાયોજક ્સંસ્થરા બનરાિિરામાં 
આિિે. તેનરાથી મધયપ્િેિનરા છત્રપુર, પન્નરા અને ટહીકમગઢ 
અને ઉત્રપ્િેિનરા બાંિરા, મિોબરા અને ઝાં્સીનરા િુષ્રાળગ્સત 
ત્િસતરાર અને પરાણીની અછત ધરરાિતરા 10.62 લરાખ િેકર 
ત્િસતરાર સુધીની િરાર્ષક સ્સચરાઈ થઈ િકિે. નિેર જોડરાિરાથી 

લગભગ 62 લરાખ લોકોને પીિરાનું પરાણી મળહી િકિે. કૃયષ 
પ્વૃત્ત્ઓમાં િધરારરાથી બુંિેલખંડનરા પછરાત ત્િસતરારમાં 
્સરામરાસજક-આર્થક ્સમૃબદ્ને પ્ોત્રાિન મળિે. આનરાથી 
પરાણીની અછતથી થનરારં ત્િસ્થરાપન રોકિરામાં પણ મિિ 
મળિે. આ પ્ોજકેથી ્સરારી રીતે પયધાિરણ મેનેજમેન્ટ કરી 
િકરાિે,

n નનણ્ણયઃ મેડ ઇન ઇબ્ન્ડયા સેમીકન્ડક્ટર ધચપનું સપનું પૂરંુ 
થશે. રૂ. 76,000 કરોડની યોજનાને મંજૂરી

અસરઃ સ્મરાટ્ણ  ફોનથી માંડહીને તમરામ ઇલેક્ર ોનનક ્સરામરાનમાં 
મિતિપૂણ્ણ પરાટ્ણ  ગણરાતરા ્સેમીકનડકર ચચપ ભરારતમાં પણ 
બની િકિે.

n છ િષ્ણમાં િેિમાં ્સેમીકનડકર ચચર્ની ્સંપૂણ્ણ ઇકોસ્સસ્મ 
ત્િક્ક્સત કરિરામાં આિિે. આ અંતગ્ણત િેિમાં 
્સેમીકનડકર ચચર્ની દડઝરાઇન, ફેબબ્રકેિન, પેકેસજગ, 
ટેસ્ીંગ અને ્સંપૂણ્ણ ઇકોસ્સસ્મ ત્િક્સરાિિરામાં આિિે. 
આ મરાટે રૂ. 76,000 કરોડનાં રોકરાણને મંજૂરી આપિરામાં 
આિી છે.

n ભરારતને ગલોબલ િબ બનરાિિરા મરાટે પીએલઆઇ યોજનરા 
અંતગ્ણત રૂ. 2.3 લરાખ કરોડનું પ્ોત્રાિન આપિરામાં આિિે. 
તેને તમિન મોડમાં ચલરાિિરા મરાટે ઇત્નડયરા ્સેતમકનડકર 
તમિનની સ્થરાપનરા કરિરામાં આિિે.

n નનણ્ણયઃ પ્રધાનમંત્ી કૃષર્ લસચાઇ યોજનાને િર્્ણ 2021થી 
પાંચ િર્્ણ લંબાિીને િર્્ણ 2026 સુધી કરિાના પ્રસતાિને 
મંજૂરી

અસરઃ પ્ધરાનમંત્રી કૃયષ સ્સચરાઇ યોજનરાથી િેિનરા 22 
લરાખ ખેડૂતોનરા જીિનમાં પદરિત્ણન આિિે, જમેાં 2.5 લરાખ 
અનુસૂચચત જાતત અને બે લરાખ અનુસૂચચત જનજાતતનરા 
ખેડૂતોનો પણ ્સમરાિેિ થરાય છે. n

અથ્ષતંત્રનાં અાઠ કાેર સેક્ટરમાં પાંચના િર પાેરિટીવમઃ ત્ર્માં સયુ્ારાે
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રાજ્ાની દિલ્ીથી િેવભૂતમ સયુ્ીનાે 
પ્રવાસ માત્ર અઢી કલાકમાં પૂરાે થશે

આઝાદીના અમૃત કાળમાં દેશે પ્રગમતની જ ેઝડપ પકડી છે તેમાં હિે કોઈ અિરોધ નહીં આિે, ઉલ્ાનું તે િધુ 
વિશ્ાસ અને સંકલપોની સાથે આગળ િધશે. 2022 સુધી એક નિા ભારતનું નનમયાણ કરિા માટે એક વિશેર્ 
દ્રખષટકોણ સાથે વિશ્ સતરીય પરરિહન ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચરને પ્રાથમમકતા આપિામાં આિી છે. વિકાસ યાત્ાની આ 

શૃંિલાને આગળ ધપાિતા િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રદલ્ીથી દહેરાદૂન િચ્ે 210 રકલોમીટરનાં આર્થક 
કોરરડોરનું ખશલારોપણ કયુું. આને પગલે મુસાફરીનો સમય અડધાથી ઓછો થઇ જશે અને ઉત્તરાિંડની 

પ્રગમતને નિી રદશા મળશે.

એ
ક ્સમય િતો જ્યરારે પિરાડોમાં રિેનરારરા લોકો ત્િકરા્સની 
મખુ્યધરારરા ્સરાથે જોડરાિિરાનુ ં્સપનુ ંજોતરા િતરા. પેઢહીઓને 
પઢેહીઓ પ્રાથતમક સતુ્િધરાઓ મળેિી િકતી નિોતી. 

પણ ્સરકરાર નનધધાર કરે તો સ્સ્થતત બિલરાઈ િકે છે. કેનદ્ર ્સરકરાર 
સ્સ્થતત બિલિરાનરા નનધધાર ્સરાથે પગલાં ભરી રિહી છે, જથેી પિરાડહી 
લોકો પણ ત્િકરા્સનરા ફળ ચરાખી િકે. પિરાડોમાં રિેનરારરાઓનું 
જીિન ્સરળ બનરાિવુ ંએ િેિની ્સિષોચ્ પ્રાથતમકતરાઓમાંની એક 
છે કરારણ કે પિરાડ ભરારતીય ્સસૃં્તત અન ેઆસ્થરાનો ગઢ િોિરાની 
્સરાથ ે્સરાથ ેિેિની ્સલરામતીનો દકલલો પણ છે. આ અભભગમ ્સરાથે 
િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ 4 દડ્સમેબરનાં રોજ દિલ્હી-િિેરરાિૂન 
એક્સપ્્ેસ િ ે્સહિતનાં અનકે ત્િકરા્સ પ્ોજકેનુ ંશિલરારોપણ ક્ુું. 
ત્િશ્વસતરીય ઇનફ્રાસ્્ર્ચરને કરારણ ે રરાજધરાની દિલ્હીથી િિેરરાિૂન 

િચ્ ેમુ્સરાફરીનો ્સમય ઘટહીન ેમરાત્ર અઢહી કલરાક થઈ જિ.ે આ મરાટે 
રૂ. 12,000 કરોડનાં ખચષે એક એિરા કોદરડોરનુ ં નનમધાણ કરિરામાં 
આિી રહંુ છે, જ ેએશિયરાનરા ્સૌથી લાંબરા િન્ જીિ કોદરડોરમાંથી 
પ્સરાર થિે. દિલ્હી-િિેરરાિૂન આર્થક કોદરડોરની લબંરાઈ 210 
દક.મી છે, જ ેઉત્ર પૂિ્ણ દિલ્હી, ગરાઝીયરાબરાિ, બરાગપત, િરામલી, 
મઝુફ્ફરનગર, ્સિરારનપુર અન ેિિેરરાિૂન સજલલરામાંથી પ્સરાર થિે. 
આ પ્ોજકેન ેદડ્સમેબર 2023 સુધી પરૂો કરિરાનો લક્ષ્ય રરાખિરામાં 
આવયો છે.

દિલ્હીનરા અક્રધરામથી િિેરરાિૂન સુધીનરા આ આર્થક કોદરડોરને 
કરારણ ેઉત્રરાખંડ રરાજ્યનરા પય્ણટન અન ેત્િકરા્સન ેપ્ોત્રાિન મળિ.ે 
આ કોદરડોરથી 51 દક.મીનો સલન્ રોડ િદરદ્રારન ેપણ જોડિે. રૂ. 
2095 કરોડનાં ખચષે બનનરારરા આ રોડથી ભ્તો અન ે ્સરામરાન્ 

વડાપ્રધાનનું સંબોધન 
સાંભળવા માટે QR કોડ 
કેિન કિો
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લોકોને ્સગિડ પરૂી પરાડિ.ે આ કોદરડોરનો પ્થમ ્સકે્શન દિલ્હી-
મેર્ઠ એક્સપ્્ેસ િ ે દ્રારરા અક્રધરામથી િરૂ થિ ે અન ે બરાગપત 
પરા્ેસ ઇપીઇ જકં્શન પર પૂરો થિ.ે આ ્સકે્શનની લબંરાઈ 32 
દક.મી િિ,ે જમેાંથી 18 દક.મીનો એસલિેટેડ રોડ િિ.ે એસલિેટેડ 
્સકે્શન દિલ્હીમાં િરાસ્ત્રીપરાક્ણ , ખજુરી ખરા્સ અન ે મડંોલરા થઈને 

પ્સરાર થિ.ે ઇપીઇ ક્રોસ્સગ પછી 118 દક.મી.નો ગ્ીનદફલડ રોડ 
બનિ.ે િરાઇિે પર એન્ટ્રહી અને એક્ઝટ મરાટે કુલ ્સરાત એક્ઝટ 
અન ે 62 અનડરપરા્સ િિ.ે ચોક્્સપણ,ે આ કોદરડોર બનિરાથી 
આર્થક અન ેવયરાપરાદરક પ્વતૃ્ત્ઓ િધિ ેઅન ેરરાષટ્રની પ્ગતતની 
્સરાથ ે્સરાથ ેઉત્રરાખડંનરા ત્િકરા્સન ેપણ િેગ મળિ.ે n

તવકાસના તવતવ્ પ્રાેજેક્ટસનાે સશલાન્ાસ અને લાેકાપ્ષ્
n િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ િિેરરાિૂનમાં આિરે રૂ. 18,000 કરોડનાં 

ખચષે અનકે પ્ોજકે્ટ્સનુ ંઉિઘરાટન અને શિલરાન્રા્સ કયવાં.

n િડરાપ્ધરાન ે11 ત્િકરા્સ પ્ોજકે્ટ નંુ શિલરારોપણ ક્ુું, જમેાં દિલ્હી-
િિેરરાિૂન આર્થક કોદરડોર, (ઇસ્ન્ણ પરેીફેરલ એક્સપ્્ેસ િ ેજકં્શન 
િિેરરાિૂન સધુી)નો ્સમરાિેિ થરાય છે.  આ કોદરડોર રૂ. 8300 કરોડનાં 
ખચષે બનરાિિરામાં આિિે.

n આનરાથી દિલ્હીથી િિેરરાિૂન સુધીની મુ્સરાફરીનો ્સમય છ કલરાકથી 
ઘટહીન ેલગભગ અઢહી કલરાકનો થઈ જિ.ે

n તમેાં િન્જીિોની ત્િનરા અિરોધ અિરજિર મરાટે એશિયરાનો ્સૌથી 
મોટો િન્જીિ એસલિેટેડ કોદરડોર (12 દકલોમીટર) બનરાિિરામાં 
આિિ.ે

n િિેરરાિૂનમાં ડરાટ કરાલી મદંિર પરા્સ ે340 મીટર લાંબી સુરંગ િન્જીિો 
પર પડનરારી અ્સરને ઓછી કરિ.ે

n ગણિેપરુ-િિેરરાિૂન ્સકે્શનમાં પશઓુને િરાિન ્સરાથનેી અથડરામણથી 
બચરાિિરા મરાટે અનકે રસતરાઓ બનરાિિરામાં આવયરા છે.

n દિલ્હી-િિેરરાિૂન આર્થક કોદરડોરમાં િર્સરાિી પરાણીનરા ્સગં્િ અને 
500 મીટરનરા અતંરે 400થી િધ ુિોટર દરચરાજ ્ણ પોઈન્ટની વયિસ્થરા 
પણ િિ.ે

n દિલ્હી-િિેરરાિૂન આર્થક કોદરડોર દ્રારરા ગ્ીનફહીલડ મરાગ્ણરેખરા પ્ોજકે, 
્સિરારનપુરનરા િલગોઆથી િદરદ્રારનરા ભદ્રરાબરાિને જોડનરારરા 
પ્ોજકેનુ ંનનમધાણ રૂ. 2,000 કરોડથી િધનુાં ખચષે કરિરામાં આિિ.ે 

n રૂ. 1600 કરોડથી િધનુાં ખચષે બનનરાર મનોિરપુરથી કાંગડહી સુધીનો 
િદરદ્રાર કરગ રોડ પ્ોજકે િદરદ્રાર િિેરનરા લોકોને, ખરા્સ કરીને 
પ્િરા્સનની મો્સમ િરતમયરાન ટ્ર રાદફક જામમાં રરાિત આપિ ેઅને 
કુમરાઉ ત્િસતરાર ્સરાથનેી કનેક્કત્િટહી પણ મળિ.ે

n આિરે રૂ. 1700 કરોડનાં ખચષે બનનરાર િિેરરાિૂન-પોન્ટરા્સરાહિબ 
(હિમરાચલ પ્િેિ) રોડ પ્ોજકેથી મુ્સરાફરીનો ્સમય ઘટિ ેઅને બનંે 
સ્થળો િચ્ ેઅત્િરત કનકે્કત્િટહી પૂરી પરાડિે.

n લક્ષ્મણ ઝુલરા પરા્સ ેગગંરા નિી પર એક પુલ પણ બનરાિિરામાં આિિ.ે 
ત્િશ્વ પ્સ્સધિ લક્ષ્મણ ઝુલરાનંુ નનમધાણ 1929માં કરિરામાં આવ્ુ ંિતંુ, 
પણ તનેી ભરાર િિન ક્મતરા ઘટહી જતાં તેને બંધ કરી િેિરામાં આવયો 
છે. નિરા પલુ પર પગપરાળરા જતાં લોકો મરાટે કરાચનંુ ડેક બનરાિિરામાં 
આિિ.ે આ ઉપરાંત, િળિરા િજનનરા િરાિનોને પણ મંજૂરી 

આપિરામાં આિિે.

n િડરાપ્ધરાન ેઆ મુલરાકરાત િરતમયરાન િિેરરાિૂનમાં બરાળકોની અિરજિર 
મરાટે રસતરાઓન ે્સલરામત બનરાિિરા િિેરન ેચરાઇલડ ફે્નડલી સ્સટહી 
પ્ોજકેનો શિલરાન્રા્સ કયષો િતો.

n િિેરરાિૂનમાં રૂત્પયરા 700 કરોડનરા ખચષે જળ પરૂિ્ઠરા, મરાગ્ણ અન ેડ્રેનજેને 
લગતરા ત્િત્િધ પ્ોજકે્ટ્સનો પણ શિલરાન્રા્સ કયષો.

n સ્મરાટ્ણ  આધયરાત્ત્ક નગરોનો ત્િકરા્સ કરિરા અન ેપય્ણટન ્સબંચંધત 
મરાળખરાકહીય સતુ્િધરાઓ અપગ્ડે કરિરા મરાટે  િડરાપ્ધરાનની 
િૂરંિેિીતરાન ેઅનરુૂપ, શ્ી બદ્રરીનરાથધરામ અન ેગંગોત્રી- યમનુોત્રી ધરામ 
ખરાત ેમરાળખરાકહીય સતુ્િધરાઓનરા ત્િકરા્સ કરાયષો મરાટે પણ શિલરાન્રા્સ 
કરિરામાં આવયો. આ ઉપરાંત, રૂત્પયરા 500 કરોડ કરતાં િધુનાં ખચષે 
િદરદ્રારમાં નિી મેદડકલ કોલેજનુ ંપણ નનમધાણ કરિરામાં આિિ.ે

સલામત પ્રવાસ માટેનાં સાત 
પ્રાેજેક્ટસનયું ઉિઘાટન કરાયયું

n િડરાપ્ધરાને ્સરાત પ્ોજકેનંુ ઉિઘરાટન ક્ુું, જમેાં આ પ્િેિમાં 
કરાયમી ભસૂખલનની ્સમસયરા િૂર કરિરા મુ્સરાફરીને િધુ 
સરુશક્ત બનરાિિરાનો ્સમરાિિે થરાય છે.

n ચરારધરામ રોડ કનેક્કત્િટહી પ્ોજકે અંતગ્ણત િેિપ્યરાગથી 
શ્ીકોટ સધુી અને એનએચ-58 પર બ્રહ્પુરીથી કોદડયરાલરા 
સધુીનો રોડ પિોળો કરિરાનરા પ્ોજકેનંુ પણ ઉિઘરાટન ક્ુું.

n યમુનરા નિી પર રૂત્પયરા 1700 કરોડનરા ખચષે નનમધાણ કરિરામાં 
આિેલી 120 MWનરા વયરા્સી જળત્િદુ્ત પ્ોજકે તથરા 
િિેરરાિૂનમાં હિમરાલય ્સસૃં્તત કેનદ્રનંુ ઉિઘરાટન કરિરામાં 
આવ્ુ.ં

n હિમરાલયન ્સસૃં્તત કેનદ્રમાં રરાજ્ય સતરનંુ ્સગં્િરાલય િિે, જમેાં 
800 બ્ેઠકોનો ્સભરાખડં, પુસતકરાલય, કોન્રન્સ િોલ િગેરે 
છે. આનરાથી લોકોને ્સાંસૃ્તતક પ્વૃત્ત્ઓમાં અને રરાજ્યનરા 
્સાંસૃ્તતક િરાર્સરામાં ભરાગ લિેરામાં મિિ મળહી િકિે.

n િડરાપ્ધરાને િિેરરાિૂનમાં અદ્તન પરફ્મુરી અને અરોમરા 
લબેોરેટરી (સગંુધીિરાર છોડ કેનદ્ર)નંુ પણ ઉિઘરાટન ક્ુું.

દિલ્ી-િિેરાિૂન કાેદરડાેરરાષ્ટ્ર 
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‘િર ઘર િસતક’ અસભયાન

કોવિડ જિેી સદીની સૌથી મોટી 
મહામારીથી બચિાનો એક માત્ 

ઉપાય છે સંપૂણ્ણ રસીકરણ. 
ઓમમક્રોન સહહતનાં વિવિધ કોરોના 

િેરરયેન્ટ સામે આિી રહ્ાં છે અને 
વિશેર્ બુસ્ર ડોઝ પર  વિચારણા 

ચાલી રહી છે, ત્ારે ભારતમાં 
55 ટકા પાત્ િસમતને રસીના 

બંને ડોઝ અપાઈ ચૂક્યા છે. કેન્દ્ર 
સરકાર ‘સંપૂણ્ણ રસીકરણ, લક્ષ્ય 

અમારંુ’ના સંકલપ સાથે દેશનાં 
તમામ નાગરરકોનું રસીકરણ કરિા 
માટે ‘હર ઘર દસતક, હર ઘર ટીકા’ 

અભભયાન ચલાિી રહી છે...

રરાજસ્થરાનનરા અલિર સજલલરામાં મહિલરાઓ ખેતરોમાં 
કરામ કરી રિહી િતી. તેમનાં કરામ પર અ્સર ન પડે 
અને ર્સીકરણ પણ થરાય તે મરાટે આરોગયકમતીઓ 

પોતે ખેતરમાં ગયરા અને એ મહિલરાઓને કોત્િડની ર્સી 
આપી. આ જ રીતે, મધયપ્િેિમાં ઘુઘરી, મંડલરામાં ર્સીકરણ 
અભભયરાન અંતગ્ણત કરામનાં સ્થળે જ લોકોને ર્સી આપિરામાં 
આિી, જથેી કરામ પર અ્સર ન પડે અને કોઈ પણ વયક્ત ર્સીથી 
િંચચત ન રિે. કેનદ્ર ્સરકરાર િેિભરમાં કોત્િડ-19 ર્સીકરણનું 
કિરેજ અને ઝડપ િધરારિરા પ્તતબધિ છે. પદરસ્સ્થતત ગમે તેિી 
િોય, થરાક્રા કે િરાયધા ત્િનરા લક્ષ્યની પ્રાત્પતની તરફ આગળ 
િધતરા રિહીશું નરા મૂળ મંત્ર ્સરાથે ભરારતમાં કોત્િડ ર્સીકરણનું 
અભભયરાન ચલરાિિરામાં આિી રહું છે, જથેી કોઈ વયક્ત રિહી 
ન જાય અને લોકોનાં આરોગયને નુક્સરાન ન થરાય. આ અંતગ્ણત 
કેનદ્ર ્સરકરારે 3 નિેમબરથી 31 દડ્સેમબર સુધી ‘િર ઘર િસતક’ 
અભભયરાન ચલરાવ્ું, જમેાં આરોગયકમતીઓ ઘેર ઘેર અને 
ખેતરોમાં ગયરા જથેી િેિમાં ર્સીકરણથી કોઈ િંચચત ન રિહી 
જાય અને 100 ટકરા ર્સીકરણનો લક્ષ્ય િાં્સલ કરી િકરાય. 

આ તસવીિ અલવિ, િાજથિાનમાં ખેતી કિી િહેલી 
મહહલાઓની છે, જ્ાં હિ ઘિ દસતક અભભયાન 
અંતર્ગત િસીકિણ કિવામાં આવયું

કાેતવડ સામેની લડાઈઅારાેગય
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્સમગ્ િેિમાં અત્રાર સુધી 86 ટકરાથી િધુ લોકોને ઓછરામાં 
ઓછો એક ડોઝ લગરાિિરામાં આવયો છે, જ ે ત્િશ્વનાં અનેક 
મોટાં િેિો કરતાં િધુ છે. આટલું જ નિીં, િેિની 55 ટકરાથી િધુ 
પુખત િ્સતતને બંને ડોઝ આપી િેિરામાં આવયરા છે. િેિવયરાપી 
ર્સીકરણ અભભયરાનનરા ભરાગ રૂપે કેનદ્ર ્સરકરાર રરાજ્યો અને 
કેનદ્રિરાસ્સત પ્િેિોમાં નનઃશુલ્ક કોત્િડ ર્સી પૂરી પરાડિરા ્સંપૂણ્ણ 
્સિયોગ કરી રિહી છે. િેિનાં ્સરામરાન્ લોકો સુધી કોત્િડ ર્સીને 
પિોંચરાડિરા મરાટે પ્થમ િરાર ડ્ર ોનનો ઉપયોગ કરિરામાં આવયો. 
િરાલમાં, મણણપુર, નરાગરાલેનડ, આંિરામરાન અને નનકોબરાર નદ્પ 
્સમૂિમાં આઇ્સીએમઆરનરા ‘આઇ-ડ્ર ોન’નો ઉપયોગ થઈ 
રહ્ો છે. િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિી કિે છે, “ભરારતની જનતરા કંઇક 
કરિરાનું નક્હી કરે તો કશું જ અિક્ નથી.” ભરારતનાં લોકો 
અને આરોગયકમતીઓની તતપરતરાને કરારણે 19 દડ્સેમબર સુધી 
ભરારતે 137 કરોડથી િધુ લોકોને ર્સી લગરાિી છે અને ‘્સબ કરા 
પ્યરા્સ’નરા મંત્ર પર ચરાલતાં આરોગયકમતીઓની આકરી મિેનતને 
કરારણે હિમરાચલ પ્િેિ પોતરાની પુખત િ્સતતને 100 ટકરા બંને 
ડોઝ લગરાિનરાર પ્થમ રરાજ્ય બની ગ્ું છે.

િતરો ટળયો નથી, સાિધાની જરૂરી
ભરારતમાં ચલરાિિરામાં આિી રિેલરા ત્િશ્વનરા ્સૌથી મોટરા 
ર્સીકરણ અભભયરાન અંતગ્ણત અત્રાર સુધી 135 કરોડથી િધુ 
ર્સીનરા ડોઝ લગરાિી િેિરામાં આવયરા છે. કોત્િડથી બચિરાનરા 
બે જ ઉપરાય છે. એક ર્સીકરણ અને બીજો બચરાિ. આપણે 
યરાિ રરાખિરાનું છે કે કોત્િડનો ખતરો િજુ ટળયો નથી. એટલે 
ર્સીકરણની ્સરાથે ્સરાથે ઉપરાય પણ કરિરા જોઈએ અને મરાસ્નો 
ઉપયોગ અને કોત્િડ ઉપ્ુ્ત વયિિરારનું ચોક્્સ પરાલન કરવું 
જોઇએ. 

મોનનટરીંગ િધારો- ડબલ્ુએચઓ

ત્િશ્વ આરોગય ્સંસ્થરાએ જણરાવ્ું િતું કે, કોત્િડનો  નિો 
િેદરએન્ટ ઓતમક્રોન 77થી િધુ િેિોમાં પિોંચી ગયો છે 
અને તેનરા ્સંક્રમણનો િર ડેલ્રા િેદરએન્ટ કરતાં િધુ છે. 
ડબલુએચઓએ એમ પણ કહું છે કે એ અત્રાર સુધી સપષટ 
નથી કે નિો િેદરએન્ટ આટલી ઝડપથી કેમ ફેલરાઈ રહ્ો છે. 
24 નિેમબરનાં રોજ િશક્ણ આદફ્કરામાં કોરોનરાનો ઓતમક્રોન 
િેદરએન્ટ નોંધરાયો િતો. િરતમયરાન, ભરારત ્સરકરાર ્સતત આ 
િેદરએન્ટ પર ચાંપતી નજર રરાખી રિહી છે. િશક્ણ પૂિ્ણ એશિયરા 
મરાટે ડબલુએચઓનરા દરજનલ દડરેકર ડો. પૂનમ ખેત્રપરાલનું 
મરાનવું છે કે નિરા િેદરએન્ટનો અથ્ણ એ નથી કે સ્સ્થતત કથળતી 
જિે, પણ અનનસશ્ચત રિેિે એ ચોક્્સ છે. એટલે, મિરામરારી િજુ 
યથરાિત છે અને આપણે ્સરાિધરાન રિેવું જોઇએ. મોનનટરીંગની 
્સરાથે ્સરાથે જાિેર આરોગયને પણ મજબૂત કરવું જોઇએ. n

નવા ભારતનાે નવાે તવક્રમ

ક�ેમવડની મુશકેલ પડરસ્થિમતમ�ં પણ દેશે 
100 કર�ેડથી વધુ ક�ેમવડ રસીન�ે આ�ંકડ�ે 

પ�ર કરી લીધ�ે છે આને આ�પણે 150 કર�ેડ 
તરફ ઝડપથી આ�ગળ વધી રહ� છે. નવ� 

વેડરઆેન્ટન� સમ�ચ�ર�ે પણ આ�પણને 
જાગૃત કરી રહ� છે. આેવ�મ�ં, સ�ૌનું ઉત્તમ 
આ�ર�ેગય, દેશવ�સીઆ�ેનું ઉત્તમ આ�ર�ેગય, 
આ� સંકટ સમયમ�ં આમ�રી પ્ર�થમમકત� છે.

-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન
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55%

135

86%

100%

થી વધુ પાત્ર વસતતને કોવવડ 
િસીના બંને ડોઝ આપવામાં 
આવયા.

કિોડથી વધ ુડોઝ લરાવવામાં 
આવી ચૂક્ા છે દેશભિમાં. 
વવશ્વમાં આ સૌથી વધુ આકં છે.

લોકોને કોવવડ િસીનો પ્રથમ 
ડોઝ લરાવવામાં આવયો 
છે.

િસીકિણ કિનાિ હહમાચલ 
પ્રદેશ પ્રથમ િાજ્ બન્ું

વકે્સિન મૌત્રી- તવશ્વ માટે ભારતની સંજીવની
n ભરારત ે20 જાનુઆરી, 2021નાં રોજ િકે્ક્સન મૈત્રી કરાય્ણક્રમ અંતગ્ણત 

અન્ િેિોન ેિકે્ક્સન ડોઝ ઉપલબ્ધ કરિરાનંુ િરૂ ક્ુું.

n 14 ઓકોબર, 2021નાં રોજ ફરી એક િરાર િકે્ક્સન મૈત્રી કરાય્ણક્રમ િરૂ 
કરિરામાં આવયો. આ અંતગ્ણત નેપરાળ, મયાંમરાર, ઇરરાન, બાંગલરાિેિ 
પ્ત્કેન ે10 લરાખ િકે્ક્સન ડોઝ પૂરરા પરાડિરામાં આવયરા. િરાલમાં, 96 
િેિોન ે‘મડે ઇન ઇત્નડયરા’ ર્સીની નનકરા્સ કરિરામાં આિી રિહી છે.
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આં ધ્રપ્િેિનરા સ્સકંિરરાબરાિનરા એક અનરાથરાશ્મમાં 
રિેતી 15 િષતીય મ્સતી સ્ુસરાન બિુમખુી પ્તતભરા 
ધરરાિ ે છે. તને ે ત્પયરાનો િગરાડિો અન ે કરરાટેનો 

અભયરા્સ કરિો બિુ ગમ ેછે. િરાલમાં ત ે10માં ધોરણમાં અભયરા્સ 
કરી રિહી છે. ગણણત અને ત્િજ્ઞરાન તનેરા મનપ્ંસિ ત્િષયો છે. તે કિે 
છે, “જૂનરા બલબની ્સરખરામણીમાં નિરા એલઇડહી બલબમાં િધુ 
પ્કરાિ િોય છે, તથેી ભણિરામાં િધ ુ્સરળતરા રિે છે. પિેલાં િંુ 
જૂનરા બલબમાં બે કલરાક અભયરા્સ કરી િકતી િતી, પણ િિ ેનિરા 
બલબમાં ચરાર કલરાક િાંચી િકંુ છંુ.” િદરયરાણરામાં ્સોનીપતથી 
પ્સરાર થતરા નેિનલ િરાઇિે પર A1 ઢરાબરાનરા પરાટ્ણનર િેિિત્ 
િમધાએ પોતરાનરા ઢરાબરામાં ટુ્બલરાઇટની જગયરાએ એલઇડહી 
લરાઇટ લગરાિી છે. આન ેકરારણ ેિીજળહીનુ ં બબલ છ મહિનરામાં 
જ રૂ. 45,000થી ઘટહીન ેરૂ. 15,000 થઈ ગ્ંુ છે. ્સપંણૂ્ણ રીતે 
પ્કરાિમય બની ગયેલુ ંઢરાબુ ંિિ ેિધ ુગ્રાિકોન ેઆકષતી િકે છે તે 
અલગ.” મ્સતી અન ેિેિિત્ બનં ેએિરા લોકોમાં િરામલે છે જમેને 

ઉજાલરા યોજનરા દ્રારરા ્સસતરા એલઇડહી બલબ મળયાં છે.
5 જાનઆુરી, 2022નાં રોજ ્સરાત િષ્ણ પરૂાં કરી રિેલી ઉજાલરા 

(Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA)) 
યોજનરા ત્િશ્વનાં ્સૌથી મોટાં િોમ લરાઇટટગ પ્ોજકે્ટ્સમાંનો એક 
છે. એટલુ ંજ નિીં, ઉજાલરાન ેકરારણ ેભરારત િિ ે ત્િશ્વનંુ ્સૌથી 
મોટંુ એલઇડહી બજાર બની ગ્ુ ંછે. 19 જુલરાઇનાં રોજ ્સરકરાર 
દ્રારરા ત્િતરીત એલઇડહી બલબની ્સખં્યરા 13.3 કરોડ િતી, જ્યરારે 
1 દડ્સમેબર, 2021 સધુી 177 ટકરા િધરારરા ્સરાથ ેત ે36.78 કરોડ 
થઈ ગઈ. આ યોજનરાનો અમલ ઊજા્ણ મતં્રરાલય િે્ઠળનાં જાિેર 
્સરાિ્સોનાં ્સં્ ુ્ ત ્સરાિ્સ એનજી્ણ  એદફશિયન્સી ્સર્િસ્સ્સ 
સલતમટેડ (EESL) દ્રારરા કરિરામાં આિી રહ્ો છે.

ઉજાલરા યોજનરામાં એલઇડહી કે્ત્રમાં પદરિત્ણનકરારી પ્િરાન 
મરાટે ‘્સરાઉથ એશિયરા પ્ોક્ોરમને્ટ ઇનોિેિન એિોડ્ણ  2017’, 
‘ગલોબલ ્સોસલડ સે્ટ લરાઇટટગ એિોડ્ણ  ઓફ એક્સલન્સ’ 
જિેરા િતૈ્શ્વક પરુસ્રાર મળયાં છે.

કોઇ પણ દેશની પ્રગમત તેની પાસે ઉપલબ્ધ સંસાધનોના આયોજનબધ્ધ ઉપયોગ અને અમલીકરણ પર 
આધાર રાિે છે. ભારત જિેા દેશમાં કુલ િીજળી િપતનો 20 ટકા હહસસો લાઇટટગ માટે થાય છે. એક 
સમયે લાઇટટગમાં મોટો હહસસો જૂના બલબનો હતો, જમેાં િધુ િીજ િપરાશ થતો હતો. િધુ િપરાશને 
કારણે િધારાના સ્ોતમાંથી િીજળીનું ઉતપાદન કરવું પડતું હોિાથી પયયાિરણને પણ નુકસાન થતું હતું. 
તેનાં વિકલપ તરીકે બર્રમાં એલઇડી બલબ તો ઉપલબ્ધ હતાં જ પણ મોંઘા હોિાને કારણે ત્ાં સુધી 
કોઈની પહોંચ નહોતી. આ સમસયા ઉકેલિા 5 ર્નુઆરી, 2015નાં રોજ ઉર્લા યોજનાની શરૂઆત 

થઈ, જનેાં દ્ારા અત્ાર સુધી માત્ 10 રૂવપયાનાં ભાિે આશરે 37 કરોડ એલઇડી બલબ લોકોને 
આપિામાં આવયા છે, જણેે કરોડો ઘરોમાં પ્રકાશ ફેલાવયો છે.

’ઉજાલાઅે ઘર ઘરમાં ’ઉજાલાઅે ઘર ઘરમાં 
પ્રકાશ ફેલાવ્યાેપ્રકાશ ફેલાવ્યાે
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અેલઇડીથી વીજ વપરાશ અાેછાે થાય છે, બચત થાય છે

n  એટલ ેકે લરાઇટ એતમટટગ ડરાયોડનરા ્સરાત 
િોટનરા બલબથી 14 િોટનરા ્સીએફએલ 
અને 60 િોટનરા આઇ્સીએલ ્સમકક્ 
પ્કરાિ મળે છે.

n  એલઇડહી બલબ દ્રારરા આઇ્સીએલની 
્સરખરામણીમાં લગભગ 90 ટકરા અને 
્સીએફએલની ્સરખરામણીમાં 50 ટકરા 
ઊજા્ણની બચત થરાય છે.

n  140 કલરાક સધુી િરાપરિરાથી એલઇડહી 
બલબ એક ્ુનનટ િીજળહી ખચ્ણ કરે છે, 
જ્યરારે એટલાં જ ્સમય િપરરાિથી 
્સીએફએલમાં બે ્ુનનટ અને 
આઇ્સીએલમાં 9 ્ુનનટ િીજ િપરરાિ 
થરાય છે.

n  140 કલરાક સધુી િપરરાિ કરિરાથી 
એલઇડહી બલબમાં ચરાર રૂત્પયરાની 
િીજળહી િપરરાય છે, જ્યરારે આટલો 
્સમય િપરરાિ કરિરાથી ્સીએફએલમાં 
આ્ઠ રૂત્પયરા અન ેઆઇ્સીએલમાં 36 
રૂત્પયરાનો િીજ િપરરાિ થરાય છે. n

પ્ર્ાનમંત્રી ગ્રામી્ ઉજાલાના રૂપમાં નવી શરૂઅાત
n  પ્ધરાનમંત્રી ગ્રામીણ ઉજાલરા યોજનરા અતંગ્ણત 

ભરારતમાં મરાત્ર 10 રૂત્પયરામાં એલઇડહી બલબ 
આપિરામાં આિી રહ્રા છે, જ ેત્િશ્વમાં ્સૌથી 
્સસતો િર છે.  આ યોજનરા અંતગ્ણત િરેક 
પદરિરારન ે3થી 4 બલબ આપિરામાં આિી 
રહ્રા છે.

n  આ યોજનરા અતંગ્ણત 15થી 20 કરોડ ગ્રામીણ 
પદરિરારોન ે્સબસ્સડહી િગરનરા 60 કરોડ 
એલઇડહી બલબ પૂરાં પરાડિરામાં આિી રહ્રા છે.

n  2014માં બલબનો ભરાિ રૂ. 310 િતો, જ ે
આજ ેઘટહીન ેરૂ. 70 થઈ ગયો છે.

n  આ યોજનરા મરાટે કેનદ્ર અથિરા રરાજ્ય ્સરકરાર 
પરા્સથેી કોઇ ્સબસ્સડહી લિેરામરા આિી રિહી 
નથી. આ યોજનરામાં થનરારો તમરામ ખચ્ણ 
એનજી્ણ  એદફશિયન્સી ્સર્િસ્સ્સ સલતમટેડ 
(EESL) ભોગિી રિહી છે. યોજનરાનો ખચ્ણ 
કરાબ્ણન ટ્ર ેકડગ દ્રારરા ભરપરાઇ કરિરામાં આિિ.ે

વૌલશ્વક અાેળખ

જીવનની ગયુણવત્ામાં સયુધારો- વાર્રક 
ઘિેલ ુબબલોમાં લરભર 15 ટકાનો ઘટાડો 
આવયો. ગ્રાહકોન ેવીજળીના બબલમાં પ્રતત 
વર્ગ રૂ. 1600 કિોડની બચત થઈ.
ઉચ્ચ ગયુણવત્ાનયુ ંનનમમાણઃ ભાિત હવે 
વવશ્વનંુ બીજુ ંમોટંુ એલઇડી બજાિ છે, જ ે

દિ વરષે 2140 કિોડ રૂવપયા છે.
જળવા ય્ુ િક્ષ્યમાં યોગદાનઃ દુલ્ગભ ઉજા્ગ 
સંસાધનોની બચત અન ેભાિતના કાબ્ગન 
ઉત્સજ્ગનમાં પ્રતત વર્ગ ત્રણ અબજ ટન 
CO2નો ઘટાડો, જ ેપ્રતત વર્ગ 27 લાખ કાિ 
ફિતી બધં થવા બિાબિ છે.

પ્રગતતમાં તેજી
n  3,86,98,387 ટન કરાબ્ણન ડરાયોક્સરાઇડ પ્તત િષ્ણ ઉત્જ્ણન 

ઓછંુ થ્ુ.ં 1.10 કરોડથી િધ ુસ્્રહીટ લરાઇટ લગરાિિરામાં 
આિી. 72 લરાખથી િધ ુટ્બુલરાઇટ ત્િતરીત કરિરામાં 
આિી. 23 લરાખથી િધ ુપંખરા ત્િતદરત કરિરામાં આવયરા.

વીજળીની બચત

4800

19,110

કરોડ ્યુનન્ટથી વધયુ 
વીજળીની બચત થઈ 
દર વરષે ઉજાિા યોજના 
દ્ારા

કરોડ રૂવ્પયા પ્રતત વર્ષ 
ખચ્ષમાં બચત

9,565 
મેગાવો્ટથી વધયુ 
વીજળીની માંગમાં 
ઘ્ટાડો થયો દર વરષે 
યોજનાને કારણે

દેશને આેક આેવ� ઉપ�યની જરૂર હતી, જેમ�ં 
વીજળીન�ે વપર�શ આ�ેછ�ે હ�ેય., પ્રક�શ વધુ હ�ેય 

આને ખચ્ષ આ�ેછ�ે હ�ેય. આ� જરૂડરય�તે ઉજાલ� 
ય�ેજન�ને જન્મ આ�પ�ે છે. આેલઇડી ઉત્�દનને 

પ્ર�ેત્�હન આ�પવ� મ�ટે જરૂરી પગલ�ં લેવ�મ�ં 
આ�વ્�. નીમતઆ�ેમ�ં ફેરફ�ર કરવ�મ�ં આ�વ્�. 

તેન�થી બલબની ડકંમતમ�ં ઘટ�ડ�ે થય�ે આને જેવી 
લ�ેક�ેને તેન�ં ફ�યદ�ની ખબર પડી કે તેની મ�ંગ 

પણ વધી ગઈ.

-નરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�ન

ઉજાલાથી ઘર ઘરમાં અજવાળયુંફલેગસશપ યાેજના  
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ભારતનો સિતંત્તા સંઘર્્ણ આધુનનક વિશ્ના મહાન સંઘર્યોમાંનો એક છે. સિતંત્તા સંગ્ામમાં દરેક િગ્ણ અને 
સમુદાયના લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને પોત પોતાની રીતે યોગદાન આપયું હતું. તેમનાં સંઘર્યોનાં પરરણામે જ 15 
ઓગસ્, 1947નાં રોજ ભારત આઝાદ થઈ શક્યો. આઝાદીના 75માં િર્્ણમાં પ્રિેશ પ્રસંગે દેશ આઝાદીનો અમૃત 
મહોત્સિ મનાિી રહ્ો છે. આ મહોત્સિમાં સિતંત્તા સંગ્ામમાં ભાગ લઈને માં ભારતીને ગુલામીના બંધનમાંથી 

મુક્ત અપાિનારા લડિૈયાઓને આજ ેદેશ શ્રધ્ધાપૂિ્ણક યાદ કરી રહ્ો છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સિમાં આ અંકમાં 
મહાદેિભાઇ દેસાઇ, મતલકા માંઝી, ડો. સૈફુદ્ીન રકચલૂ, વિષ્ુ દામોદર ધચતળેએ આઝાદીની લડાઈમાં ભજિેલી 
ભૂમમકા અંગે ર્ણીએ. આ એ સેનાનીઓ છે, જમેણે અંગ્ેજોનો ટહમતભેર સામનો કયયો, એટલું જ નહીં પણ એક 

આદશ્ણ પ્રસતુત કયયો, જ ેઆજ ેપણ દેશિાસીઓ માટે અનુકરણીય છે...

જેમ્ે અાિાિીની મશાલ પ્રજવલલત જેમ્ે અાિાિીની મશાલ પ્રજવલલત 
કરીને સમાજ માટે દ્રષાંત પૂરંુ પાડયુંકરીને સમાજ માટે દ્રષાંત પૂરંુ પાડયું

રાષ્ટ્ર અાિાિી કા અમૃત મિાેત્સવ
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ગાં્ીજીનાે પડછાયાે, અંગત સરચવ અને ‘િીકરા’ 
સમાન મિાિેવભાઇ િેસાઇ

મિરાિેિભરાઇ િે્સરાઇ આમ તો રરાષટ્ર ત્પતરા 
મિરાત્રા ગાંધીનરા અંગત ્સચચિ િતરા, 

પણ બંનેની ઉંમરમાં 24 િષ્ણનો તફરાિત િતો. 
ઉંમરમાં મોટંુ અંતર િોિરા છતાં તેમનાં ્સંબંધો 
્સિજ અને મી્ઠરા િતરા. એટલાં મરાટે જ લોકો 
મિરાિેિભરાઇને મિરાત્રા ગાંધીનો પડછરાયો 
કિેતરા િતરા. મિરાિેિભરાઇ ગાંધીજીની તમરામ 
જરૂદરયરાતોનું ધયરાન રરાખતરા િોિરાથી કેટલાંક 
લોકો તેમને ગાંધીજીનો ‘જમણો િરાથ’ મરાનતરા 
િતરા. ગાંધીજીનરા ્સેકે્રટરી તરીકે તેઓ ટરાઇત્પસ્, 
અનુિરાિક, કરાઉન્સેલર, કુદરયર, િુભરાયષયરાનું 
કરામ કરિરાની ્સરાથે તેમનરા ્સંકટમોચક પણ િતરા. 
ત્ાં સુધી કે તેઓ ગાંધીજી મરાટે ર્સોઈ પણ 
બનરાિી નરાખતરા. તેમનરા િરાથની બનેલી ખીચડહીની 
ગાંધીજી ખૂબ પ્િં્સરા કરતરા િતરા. મિરાિેિભરાઇનરા 
પ્ેમ અને આત્ીયતરાને કરારણે ગાંધીજી અને 
તેમનાં પત્ી કસતુરબરા તેમને પોતરાનરા પુત્ર ્સમરાન 
ગણતરા િતરા. મિરાત્રા ગાંધીએ 1917માં િે્સરાઇ ્સરાથેની પોતરાની પ્થમ 
મુલરાકરાતમાં જ તેમનરામાં છુપરાયેલી પ્તતભરા ઓળખી કરાઢહી અને તેમને 
પોતરાની ્સરાથે કરામ કરિરાનો આગ્િ કયષો િતો. ત્રારથી 15 ઓગસ્, 
1942નાં રોજ મિરાિેિભરાઇનરા છેલલાં શ્વરા્સ સુધી બંનેનો ્સંબંધ 
જળિરાઇ રહ્ો. ગાંધીજીએ 8 ઓગસ્, 1942નાં રોજ મુંબઇમાં કરેલરા 

ઐતતિરાસ્સક ભરાષણમાં ‘કરો યરા મરો’નો નરારો 
આપયો િતો. 9 ઓગસ્ની ્સિરારે અંગ્ેજોએ 
ગાંધીજી, મિરાિેિભરાઇ ્સહિતનાં ્સેનરાનીઓની 
ધરપકડ કરીને તેમને પૂણેનરા આગરાખરાન મિેલમાં 
બંધ કરી િીધરા િતરા. આ જ જલેમાં 15 ઓગસે્ 
હૃિયરોગનરા િૂમલરાથી મિરાિેિભરાઇએ અંતતમ 
શ્વરા્સ લીધરા. તેમનાં અિ્સરાન બરાિ ગાંધીજીએ 
કહું િતું, “મિરાિેિભરાઇએ 50 િષ્ણની જંીિગીમાં 
100 િષ્ણનું કરામ કરી નાંખું.” ગાંધીજીની ઇચ્છરા 
પ્મરાણે આગરા ખરાન મિેલમાં જ મિરાિેિભરાઇની 
્સમરાચધ બનરાિિરામાં આિી. તેનાં િોઢ િષ્ણ બરાિ 
કસતુરબરા ગાંધીનું અિ્સરાન થ્ું ત્રારે તેમની 
્સમરાચધ પણ મિરાિેિભરાઇની ્સમરાચધની નજીક જ 
બનરાિિરામાં આિી. સુરત સજલલરાનરા ્સર્સ નરામનરા 
ગરામમાં જન્મેલરા મિરાિેિભરાઇએ સનરાતક સુધીનો 
અભયરા્સ કયધા બરાિ કરાયિરાનો અભયરા્સ પણ  
કયષો અને િકહીલરાત પણ કરી. તેમણે ગાંધીજીએ 

ગુજરરાતી ભરાષરામાં લખેલી આત્કથરા ‘્સત્નરા પ્યોગો’નો અંગ્ેજીમાં 
અનુિરાિ કયષો િતો. મિરાિેિભરાઇએ િષષો સુધી ડરાયરી લખી, જમેાં 
મિરાત્રા ગાંધીની જીિનિૈલી, તેમની પ્િત્ત્ઓ િગેરેનું િણ્ણન મળે છે. 
ગાંધીજીનું ચદરત્ર, ત્િચરાર અને તેમની દફલો્સોફહીને ્સમજિરા મરાટે આ 
ડરાયરી આજ ેપણ મિતિનો િસતરાિેજ છે.

જન્મઃ 1 જાન્યુઅારી, 1892 | મૃતયુમઃ 15 અાેગસ, 1942

જન્મઃ 11 ફેબ્યુઅારી, 1750 શિીિી દિવસમઃ 13 જાન્યુઅારી, 1785

મહ�દેવ દેસ�ઇઆે 
ગ�ંધીજીઆે ગુજર�તીમ�ં 

લખેલી આ�ત્મકથ� સત્ન� 
પ્રય�ેગ�ેન�ે આંગ્રેજીમ�ં 

આનુવ�દ કય�યો હત�ે. તેમણે 
વર�યો સુધી ડ�યરી લખી હતી

પહ�ડડય� ભ�ર�મ�ં 
‘મતલક�’ન�ે આથ્ષ થ�ય છે 
ગુસ્�વ�ળ�ે આને લ�લ-
લ�લ આ�ંખ�ે ધર�વત�ે 

મ�ણસ 

13 જાનુઆરી, 1784નો દિિ્સ િતો. એક ્ુિક એક ઝરાડ પર ચઢહી ગયો અને જિેો એક ઘોડે્સિરાર 
અંગ્ેજ સુપદરટેનડેન્ટ ક્્લિલેનડ ઝરાડ પરા્સેથી પ્સરાર થયો ત્રારે તીર મરારીને નીચે પરાડહી િીધો. આમ  

કરનરાર ્ુિકનું નરામ િતું તતલકરા માંઝી. જ્યરારે અંગ્ેજો ્સરામે બળિરાની િરાત પણ કોઇ નિોતું કરતું એ 
્સમયે માંઝીએ અંગ્ેજો ત્િરધિ લડરાઈ િરૂ કરી િતી. આ ઘટનરા પછી અંગ્ેજો તેમની પરાછળ પડહી 
ગયરા. એક રરાત્રે તતલકરા માંઝી અને તેમનરા ક્રાંતતકરારી ્સરાથી પરારંપદરક ઉત્િ મનરાિી રહ્રા િતરા ત્રારે 
અચરાનક તેમનાં પર િૂમલો કરિરામાં આવયો. અચરાનક થયેલરા આ િૂમલરામાં માંઝી તો બચી ગયરા પણ 
બીજાં ઘણાં લોકોનાં મોત થયરા. 13 જાનુઆરી, 1785નાં રોજ એક અંગ્ેજ અચધકરારીનરા નેતૃતિમાં 
તતલકરા માંઝીને બંિી બનરાિી લેિરામાં આવયરા અને તેમને ઘોડરાથી બાંધીને કેટલાંક દકલોમીટર 

ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામના પ્રથમ શિીિ 
મનાતા તતલકા માંિી

અાિાિી કા અમૃત મિાેત્સવરાષ્ટ્ર
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સુધી ખેંચતરા ખેંચતરા ભરાગલપુર લરાિિરામાં 
આવયરા. અંગ્ેજો ્સહિતનાં લોકોને આશ્ચય્ણ 
થ્ું કે આટલરા દકલોમીટર ખેંચીને લરાિિરા 
છતાં તતલકરા માંઝી કઈ રીતે જીિતરા રહ્રા. 
અંગ્ેજો એમ ક્ાં મરાને એિરા િતરા? તેમણે 
માંઝીને ભરાગલપુરનરા ચોક પર એક ત્િિરાળ 
િડનરા ઝરાડ પર લટકરાિીને ફાં્સી આપી 
િીધી. એ મિરાન િેિભ્ત િ્સતરા િ્સતરા િેિ 
મરાટે િિહીિ થઈ ગયરા. બરાિમાં આઝરાિીનરા 
લડિૈયરાઓએ તતલકરા માંઝીનું અનુ્સરણ 
કરતાં ‘િાં્સી િાં્સી, ચઢ ગો ફાં્સી’ ગીત 
ગરા્ું.  બબ્રટહીિ િરા્સન ત્િરધિ ્સૌ પ્થમ 
અિરાજ ઉ્ઠરાિનરાર તતલકરા માંઝી પિરાદડયરા 
્સમુિરાયનરા એિરા િીર સ્સપરાિહી િતરા જમેને 
ભરારતીય સિતંત્રતરા ્સંગ્રામનરા પ્થમ િિહીિ 
મરાનિરામાં આિે છે. 11 ફેબુ્આરી, 1750નાં 
રોજ બબિરારનરા ભરાગલપુરમાં સુલ્રાનગંજનરા 
તતલકપુર ગરામમાં ્સંથરાલ પદરિરારમાં જન્મેલરા 
તતલકરા માંઝીનું ્સરાચું નરામ જબરરા પિરાદડયરા 
િતું એમ મનરાય છે. તેમનું તતલકરા નરામ પડિરા 
પરાછળ ર્સપ્િ કિરાની છે. કિેિરાય છે કે તતલકરા 
નરામ તેમને અંગ્ેજોએ આપ્ું િતું. એક િરાર 
એક અંગ્ેજ ેતેમની ઘુરતી લરાલ આંખોમાં જો્ું 
િતું. ત્રારથી તેમને ‘તતલકરા’ નરામ આપિરામાં 
આવ્ું. પિરાદડયરા ભરાષરામાં ‘તતલકરા’નો અથ્ણ 
થરાય છે ગુસ્સરાિરાળહી અને લરાલ આંખોિરાળહી 
વયક્ત. અંગ્ેજો ્સરામે 1711થી 1784  એમ 13 
િષ્ણ સુધી મોરચો ્સંભરાળનરાર તતલકરા માંઝીએ 
સ્થરાનનક મિરાજનો અને ્સરામંતોની ઉંઘ ઉડરાિી 
િીધી િતી. ્સંથરાલોએ કરેલો પ્સ્સધિ ્સંથરાળ 
બળિરાનું નેતૃતિ પણ માંઝીએ ક્ુું િતું. તતલકરા 
માંઝીનરા નરામે ભરાગલપુરમાં તતલકરા માંઝી 
ભરાગલપુર ્ુનનિર્્સટહી પણ છે. આ ઉપરાંત, 
બાંગલરાનાં સુપ્સ્સદ્ લેશખકરા મિરાશ્વેતરા િેિીએ 
તતલકરા માંઝીનરા જીિન અને ત્િદ્રોિ પર 
બાંગલરા ભરાષરામાં ‘િરાલત્ગરર ડરાકે’ નરામની 
રચનરા લખી છે, જનેે હિનિીમાં ‘િરાલત્ગરિ 
કહી પુકરાર’ નરામથી પ્કરાશિત કરિરામાં આિી 
છે. ભરારતીય સિતંત્રતરા ્સંગ્રામમાં ્સરામેલ 
આદિિરા્સી સિતંત્રતરા ્સેનરાનીઓનું કેટલું બધું 
મિતિ છે એ િરાત પરથી ્સરાબબત થરાય છે કે 
તેમને શ્ધિાંજસલ આપિરા મરાટે િડરાપ્ધરાન 
નરેનદ્ર મોિીનરા િડપણ િે્ઠળની ્સરકરારે 15 
નિેમબરને જનજાતતય ગૌરિ દિિ્સ તરીકે 
મનરાિિરાનો પ્રારંભ કયષો છે.

અમૃત્સરનરા જસલયાંિરાલરા બરાગથી 
તમે બધાં પદરચચત િિો. આ એ 

જગયરા છે જ્યાં અંગે્જ અચધકરારી જનરલ 
ડરાયરનરા નેતૃતિમાં અંગે્જ ્સૈનનકોએ 
ઉપસ્સ્થત ્સેંકડો લોકો પર ગોળહીબરાર કયષો 
િતો. એક અંિરાજ પ્મરાણે આ િૂમલરામાં 
1,000 લોકોનાં મોત થયાં િતાં અને અનેકને 
ઇજા થઈ િતી. જસલયાંિરાલરા બરાગમાં એ 
દિિ્સે ભીડ એકત્ર થિરા પરાછળનું એક 
કરારણ  એ પણ િતું કે લોકો લોકત્પ્ય નેતરા 
ડો. ્સૈફુદ્ીન દકચલૂની ધરપકડનરા ત્િરોધમાં 
એકત્ર થયરા િતરા. અંગ્ેજ ્સરકરારે 1919માં 
રોલેટ એક પ્સરાર કયષો ત્રારે વયિ્સરાયે 
િકહીલ અને હિનિુ-મુસસલમ એકતરાનરા 
હિમરાયતી ડો. દકચલૂએ ્સરકરાર ્સરામે તીવ્ર 
ત્િરોધ નોંધરાવયો િતો. િરાસતિમાં, આ 
કરાયિરામાં એિી જોગિરાઈ િતી કે ્સરકરાર 
કોઈ પણ વયક્તની િોરન્ટ ત્િનરા ધરપકડ કરી િકે. આ કરાયિરા ્સરામે િેિભરમાં 
ત્િરોધ થિરા લરાગયો. દકચલૂએ લોકોને િડતરાળ અને બબ્રટહીિ ્સરકરાર ્સરામે 
અટિ્સક ્સત્રાગ્િમાં ભરાગ લેિરાનો આગ્િ કયષો. દકચલૂએ કરેલી અપીલને પગલે 
જાિેર્સભરામાં 30,000 લોકોએ ભરાગ લીધો, જ્યાં તેમણે જોરિરાર પ્િચન ક્ુું. એ 
પછી ડો. દકચલૂ અને ડો. ્સત્પરાલે 9 એત્પ્લ, 1919નાં રોજ અમૃત્સરમાં ્સરકરાર 
ત્િરોધી ્સરઘ્સનું નેતૃતિ ક્ુું, જનેે પગલે બંને નેતરાઓની ધરપકડ કરિરામાં આિી 
અને તેમને ધમ્ણિરાલરામાં નજરકેિ કરિરામાં આવયરા. ભરારતીય સિતંત્રતરા ્સંગ્રામમાં 
્સતત ્સદક્રય રિેનરાર દકચલૂએ ગાંધીજીએ િરૂ કરેલી અ્સિકરારની ચળિળમાં 
ભરાગ લીધો. તેમણે શખલરાફત આંિોલનમાં પણ મિતિની ભૂતમકરા ભજિી િતી. 
તેઓ એક એિરા રરાષટ્રિરાિી િતરા, જમેણે અલગ પરાદકસતરાનની મુસસલમ લીગની 
મરાગણીનો તીવ્ર ત્િરોધ કયષો િતો અને 1947માં િેિનરા ભરાગલરા ્સરામે પણ 
પોતરાનો અભભપ્રાય રજૂ કયષો િતો. તેઓ દિલ્હીની જાતમયરા તમસલયરા ઇસલરાતમયરા 
્ુનનિર્્સહટનરા ્સંસ્થરાપકોમાંનરા એક િતરા. એમ મરાનિમાં આિે છે કે તેમણે ભગત 
સ્સિ દ્રારરા સ્થરાત્પત ‘નૌજિરાન ભરારત ્સભરા’નાં મરાગ્ણિિ્ણક તરીકેની ભૂતમકરા ભજિી 
િતી. સિતંત્રતરા બરાિ દકચલૂએ િાંતતની સ્થરાપનરા અને ્સોત્િયત-ભરારત ્સંબંધોને 
પુનઃવયરાખ્યરાયયત કરિરાનું કરામ ચરાલુ રરાખંુ. 1952માં લેનનન િાંતત પુરસ્રારથી 
્સન્મરાનનત થનરારરા તેઓ પ્થમ ભરારતીય બન્રા. િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીનરા િડપણમાં 
તરાજતેરમાં જ જસલયાંિરાલરા બરાગમાં  સ્મરારકનાં નિીનીકરણનું કરામ કરિરામાં આવ્ંુ 
છે. ્સરાથે ્સરાથે, સ્મરારક સ્થળ પર ્સંગ્િરાલય, ગેલેરી તથરા લરાઇટ એનડ ્સરાઉનડ 
િોની સ્થરાપનરા કરિરામાં આિી છે.

સ્વતંત્રતા સેનાની અને જલલયાંવાલા 
બાગના નાયક ડાે. સૌફયુદ્ીન દકચલૂ

જન્મઃ 15 જાન્યુઅારી, 1888 મૃતયુમઃ 9 અાેક્ટાેબર, 1963

15 જાનઆુ�રી, 1888ન�ં 
ર�જે આમૃતસરમ� ંજને્મલ� ડ�.ે 
સૌફુદ્ીન ડકચલૂઆે કેસ્્રિજ 
યનુનવબસસિટીમ�ંથી સ્�તક 

આને જમ્ષન યનુનવબસસિટીમ�થંી 
પીઆેચડીની ડડગ્રી હ�સંલ કરી 

હતી.

રાષ્ટ્ર અાિાિી કા અમૃત મિાેત્સવ
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ત્િષણુ િરામોિર ચચતળેનો જન્મ 4 જાનુઆરી, 1906નાં રોજ 
મિરારરાષટ્રનરા કોલ્રાપુરમાં થયો િતો. જાણીતરા કમ્ુનનસ્ િોિરા 

છતાં તેઓ રરાષટ્રિરાિી િતરા, જમેણે ભરારતીય સિતંત્રતરા ્સંગ્રામમાં 
િોંિભેર ભરાગ લીધો િતો. આઝરાિીની લડરાઈની ્સરાથે ્સરાથે તેઓ 
ખેડૂતો અને મજૂરોનરા હિત મરાટે કરામ કરતરા રહ્રા અને મિરાત્રા ગાંધીનરા 
િડપણમાં યોજાયેલરા 
મી્ઠરાનરા ્સત્રાગ્િમાં પણ 
ભરાગ લીધો. ભરાઇ ચચતળેનરા 
નરામે જાણીતરા ત્િષણુ િરામોિર 
ચચતળેએ 1929માં પૂણેથી 
બીએની પરીક્રા પરા્સ કરી 
િતી. જો કે, ભરારતને આઝરાિ 
કરરાિિરા મરાટે ચરાલી રિેલરા 
રરાષટ્ર હીય આંિોલનમાં વયસત 
િોિરાને કરારણે તેઓ એમએ 
અને કરાયિરાની પરીક્રા પરા્સ 
ન કરી િક્રા. ત્િષણુ િરામોિર 
ચચતળે નીડર વયક્ત 
િતરા, જઓે મરાક્સ્ણિરાિી 
્સરાહિત્થી પ્ભરાત્િત અને 
કમ્ુનનસ્ પરાટકીનરા ્સભય 
િોિરા છતાં પક્ની નીતતનું 
આંધળું અનુકરણ ન ક્ુું. 
તેમને કમ્ુનનસ્ પરાટકીની 
નીતત ભરારતનરા રરાષટ્ર  હિતોથી ત્િપરીત જણરાઇ તો તેમણે નીડરતરાથી 
તેનો ત્િરોધ કયષો. કિેિરામાં આિે છે કે કમ્ુનનસ્ોએ 1942માં ભરારત 
છોડો આંિોલનનો ત્િરોધ કયષો િતો ત્રારે ભરાઇ ચચતળેએ તેમનું 
્સમથ્ણન ક્ુું િતું. તેમનરા પક્ે તેમને પક્માંથી િૂર કરિરામાં આવયરા 
િતરા. જો કે 1951મરા તેમને ફરીથી પક્માં લેિરાની ફરજ પડહી. ભરારત 
પર ચીનનરા આક્રમણ િખતે ફરી એક િરાર કમ્ુનનસ્ો ્સરાથે તેમનાં 
મતભેિ થયરા અને તેમણે ભરારતનરા િલણનું ્સમથ્ણન ક્ુું. આટલું જ 
નિીં, ભરારતનરા સિતંત્રતરા ્સંગ્રામમાં ભરાગ લેિરાની ્સરાથે ્સરાથે તેઓ 
ગોિરા મુક્ત આંિોલનમાં પણ ્સદક્રય રહ્રા. એ ્સમયે પોટુ્ણ ગીઝોની 
ગોળહીઓની પરિરા કયધા ત્િનરા 1,000 લોકોને લઈને ગોિરાનરા ્સરિિ 
પર પિોંચી ગયરા િતરા. n

સ્વતંત્રતા સેનાની તવષ્યુ િામાેિર 
રચતળેઅે રાષ્ટ્ર લનમા્ષ્માં 
અગ્ર્ી ભૂતમકા લનભાવી

જન્મઃ4 જાન્યુઅારી, 1906  મૃતયુમઃ 1961

મવષ્ુ દ�મ�ેદર ચચતળે આેવી 
નીડર વ્ક્ક્ત હતી, જેઆ�ે 
મ�ર્્ષવ�દી સ�ડહત્થી 

પ્રભ�મવત આને કમ્ુનનસ્ 
પ�ટટીન� સભ્ય હ�ેવ� છત�ં 
ક્�રેય પ�ટટીની નીમતનું 

આ�ંધળું આનુકરણ ન કયુું. 

आजादी के अमृत महोत्सव की देश भर में गूंज

·       कौशल ववका्स, उद्यवमता और इलेक् ट्रॉविक् ्स और ्सूचिा 
प्ौद्योवगकी राज् य मंत्ी राजीव चंद्रशेखर िे 29 िवंबर, 2021 
को ्सप् ताह भर चलिे वाले काय्यक्रम ‘आजादी का विवजटल 
महोत् ्सव’ का शुभारंभ वकया। इ्सका प्त् येक वदि इलेक् ट्रॉविक् ्स 
और ्सूचिा प्ौद्योवगकी मंत्ालय (एमईआईटीवाई) के एक 
लक्ष् य को ्समव््यत रहा।

·       ्संसककृवत राजय मंत्ी मीिाक्ी लेखी िे 4 वद्संबर,2021 को 
सवच्छ भारत लोगो के वलए आजादी का विवजटल महोत्सव के 
दौराि अिंत गो्ाल ख्सबरदार को ्सममावित वकया। उनहोंिे 
‘100 करोड़ टीकाकरण लोगो' के वलए या्सीि हारूि ्सुदे्सरा, 
‘लोक्ाल' के वलए प्शांत वमश्ा, ‘बां्स वमशि लोगो' के वलए 
्साई राम गौड़ एवदजी और ‘विवजटल इंविया' के लोगो के वलए 
राणा भौवमक की ्सराहिा की।

·       कोववि-19 महामारी के दौराि भी मायगरॉव में ्सवक्रय रू् 
्से योगदाि देिे वाले मायगरॉव ‘्साथी' (्सहयोवगयों) को भी 
्संसककृवत राजय मंत्ी मीिाक्ी लेखी िे ्सममावित वकया।

·       भारत ्सरकार िे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के प्मुख 
्समारोह के वहस् ्से के रू् में 6 वद्संबर, 2021 को महा्ररविवा्यण 
वदव्स का आयोजि वकया।

·       ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रू् में- आजादी 
के 75 वर्य का जश्न मिािे के वलए, ववद्युत मंत्ालय के अंतग्यत 
आिे वाली एक ्साव्यजविक अव्संरचिा ववत्त कं्िी आरई्सी 
वलवमटेि िे अ्सम के कामरू् वजले के ्सोिा्ुर गांव और 
आ्स-्ा्स के गांवों में ‘वबजली उत्सव' का आयोजि वकया।

·       बीआरओ मोटर्साइवकल अवभयाि India@75 राष्ट्ीय 
एकता, राष्ट् विमा्यण और ्सड़क ्सुरक्ा जागरूकता का ्संदेश 
फैलाते हुए भारत के चारों कोिों की यात्ा कर आजादी का अमृत 
महोत्सव मिा रहा है। इ्स अवभयाि को माििीय रक्ा मंत्ी 
राजिाथ व्संह िे 14 अकटटूबर 2021 को वदलली ्से रवािा वकया 
था।

·       आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंिमाि और विकोबार 
द्ी् ्समूह के आवदवा्सी ्समुदायों िे आजादी का अमृत महोत्सव 
के प्वतषष्ठित ्सपताह के दौराि आवदवा्सी लोगों, 

n  કૌિલ્ ત્િકરા્સ, ઇલકે્ર ોનનક્સ અન ેઆઇટહી ત્િભરાગનરા 
રરાજયમતં્રી રરાજીિ ચદં્રિખેરે 29 નિમેબરનાં રોજ ્સપતરાિ સધુી 
ચરાલનરારરા ‘આઝરાિી કરા દડસજટલ મિોત્િ’નો શભુરારંભ કયષો. 
તનેો િરેક દિિ્સ ઇલકે્ર ોનનક્સ અન ેમરાહિતી ટેકનોલોજી 
મતં્રરાલયનરા લક્ષ્યન ે્સમર્પત રહ્ો.

n  ્સસૃં્તત રરાજ્ય મતં્રી મીનરાક્ી લેખીએ 4 દડ્સમેબરનાં રોજ 
સિચ્છ ભરારત લોગો મરાટે આઝરાિી કરા દડસજટલ મિોત્િ 
િરતમયરાન અનતં ગોપરાલ ખ્સબરિરારનુ ં્સન્મરાન ક્ુું. તમેણે 
‘100 કરોડ ર્સીકરણ’નરા લોગો મરાટે યરા્સીન િરારૂન સિેુ્સરરા, 
‘લોકપરાલ’ મરાટે પ્િાંત તમશ્રા, ‘બાં્સ તમિન લોગો’ મરાટે ્સરાઇ 
રરામ ગૌડ એદિજીની પ્િં્સરા કરી.

n  ભરારત ્સરકરારે ‘આઝરાિી કરા અમતૃ મિોત્િ’નરા 
મખુ્ય ્સમરારોિનરા ભરાગ રૂપ ે6 દડ્ેસમબર, 2021નાં રોજ 
મિરાપદરનનિધાણ દિિ્સનુ ંઆયોજન ક્ુું.

n  આઝરાિીનરા 75 િષ્ણનો ઉત્િ મનરાિિરા મરાટે આરઇ્સી 
સલતમટેડે આ્સરામનરા કરામરૂપ સજલલરાનાં ્સોનરાપરુ અન ે
આ્સપરા્સનરા ગરામોમાં ‘િીજળહી ઉત્િ’નુ ંઆયોજન ક્ુું

n  ્સરંક્ણ મતં્રી રરાજનરાથ સ્સિે 14 ઓકટોબરનાં રોજ 
બીઆરઓ મોટર્સરાઇકલ અભભયરાન India@75, રરાષટ્ર હીય 
એકતરા, રરાષટ્ર  નનમધાણ અન ેમરાગ્ણ ્સલરામતી જાગતૃત યરાત્રરાને 
લીલીઝંડહી આપી.

n  આઝરાિી કરા અમૃત મિોત્િ અતંગ્ણત આંિરામરાન અને 
નનકોબરાર નદ્પ ્સમૂિનરા આદિિરા્સી ્સમુિરાયોએ  આઝરાિી કરા 
અમતૃ મિોત્િનરા ‘આઇકોનનક િીક’ િરતમયરાન આદિિરા્સી 
લોકો, ્સસૃં્તત અન ે્સફળતરાનરા ગૌરિિરાળહી ઇતતિરા્સને 
ઉત્રાિભેર મનરાવયો.

n  આઝરાિી કરા અમૃત મિોત્િ અતંગ્ણત આદિિરા્સી બરાબતોનરા 
મતં્રરાલયનરા ્સપતરાિ ્સમરારોિમાં િશક્ણનરા રરાજ્યોનાં 86 
આદિિરા્સી ઉદ્ોગ્સરાિસ્સકોન ે્સન્મરાનનત કયધા.

n  આઝરાિી કરા અમૃત મિોત્િ અતંગ્ણત કેનદ્રએ િરારરાણ્સીમાં 
મહિલરાઓનાં પોષણ અન ેફોર્ટફરાઇડ ચોખરા અગં ેજાગૃત કયધા.

n  ખરાદ્ અન ેજાિેર ત્િતરણ ત્િભરાગ ેરરાજ્યનરા મહિલરા અને બરાળ 
ત્િકરા્સ ત્િભરાગનરા ્સિયોગમાં જાગતૃત કરાય્ણક્રમનુ ંઆયોજન 
ક્ુું

n  આઝરાિી કરા અમૃત મિોત્િ અતંગ્ણત પચંરાયતી રરાજ્ય 
મતં્રરાલય ેઆદિિરા્સી બરાબતોનરા મતં્રરાલય અન ેરરાષટ્ર હીય 
ગ્રામીણ ત્િકરા્સ અન ેપચંરાયતી રરાજ ્ંસસ્થરાનનરા ્સિયોગમાં 
ત્િજ્ઞરાન ભિન, નિી દિલ્હીમાં એક દિિ્સીય રરાષટ્ર હીય ્ંસમલેનનંુ 
આયોજન ક્ુું.

અાિાિી કા અમૃત 
મિાેત્સવની િેશભરમાં ગયુંજ

અાિાિી કા અમૃત મિાેત્સવરાષ્ટ્ર
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ભારત-રસશયા સંબં્ાેમાં 
નવાં પદરમા્

આઝાદી પછી ભારત વિશ્ના બાકીના દેશો સાથે સબંધંો ગાઢ 
બનાિતંુ હતુ ંત્ારે રખશયાના રૂપમાં તને ેઉમદા સાથી મળયો, 
જ્યારે િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નતેતૃિ હેઠળની સરકારમાં આ 
મમત્તા િધ ુગાઢ  બની. રખશયા અન ેભારતના સબંધંો િત્ણમાન 
યગુમાં કયા મકુામ પર છે ત ે6 રડસમેબરનાં રોજ રખશયાના 
રાષટ્રપમત વલારદમીર પુહટનનાં એક રદિસના ભારત પ્રિાસ પરથી 
સમજી શકાય છે, કારણ કે િીતલેાં બ ેિર્્ણમાં કોવિડન ેકારણે 
પમુતનનો આ માત્ બીજો વિદેશ પ્રિાસ હતો.

દિલ્હીમાં 6 દડ્સેમબરનાં રોજ રશિયરાનરા રરાષટ્રપતત વલરાદિમીર પુહટન 
અને નરેનદ્ર મોિીએ કોરોનરા મિરામરારીનરા ્સમયમાં બંને િેિો િચ્ેની 

િોસતીને નિાં પદરમરાણ આપયરા, જ ે આખી િુનનયરાએ જો્ું. પુહટન G 
20 ્સતમટ મરાટે રોમ નિોતરા ગયરા. તેઓ ગલરા્સગોમાં પયધાિરણ અને 
જળિરા્ુ પર યોજાયેલરા કોપ-26 ્સંમેલનમાં પણ જોડરાયરા નિોતરા. 
તરાજતેરમાં જ તેમને ચીનનો મિતિપૂણ્ણ પ્િરા્સ પણ કરિરાનો િતો. તેઓ 
ત્ાં પણ ન ગયરા. પણ, 21માં ભરારત-રશિયરા શિખર ્સંમેલનમાં આિીને 
તેમણે મિતિનો ્સંિેિ આપયો અને તેથી િડરાપ્ધરાન નરેનદ્ર મોિીએ 
આ મુલરાકરાતમાં કહું, “છેલલાં ઘણાં િરાયકરામાં િૈત્શ્વક સતર પર અનેક 
મૂળભૂત પદરિત્ણન થયરા છે. અનેક પ્કરારનરા ભૂ-રરાજકહીય ્સમીકરણ 
રચરાયરા છે. પણ આ બધાં િચ્ે ભરારત-રશિયરા િચ્ેની તમત્રતરા ્સતત 
સ્સ્થર રિહી છે. બંને િેિોએ એકબીજા ્સરાથે નનઃ્સંકોચ ્સિયોગ કયષો છે, 
એટલું જ નિીં એક બીજાની ્સંિેિનિીલતરાનું ખરા્સ ધયરાન પણ રરાખું 
છે. આંતરરરાષટ્ર હીય તમત્રતરાનું આ નદ્તીય અને ત્િશ્વસતરીય મોડલ છે.”n

સમજૂતતઅાે પર 
િસતાક્ર28

n  બંને િેિો 2025 સુધી નદ્પક્ીય રોકરાણને 50 અબજ 
ડોલર અને િેપરારને 30 અબજ ડોલરને પરાર લઈ 
જિરા માંગે છે. રરાષટ્રપતત પુહટનની આ મુલરાકરાતમાં 
28 ્સમજૂતતઓ પર િસતરાક્ર થયરા છે. બંને િેિોએ 
કનેક્કત્િટહીથી લઈને લશકરી ્સિયોગ, ઉજા્ણ અને 
અિકરાિ ક્ેત્રમાં ભરાગીિરારી કરી. આ ઉપરાંત, ્સં્ુ્ત 
નનિેિન જારી કરીને બંને િેિો િચ્ેની િોસતીને િાંતત, 
પ્ગતત અને ્સમૃધ્ધિની ભરાગીિરારી ગણરાિી.

n  રશિયરાનરા ત્િિેિ મંત્રી ્સગષેઈ લરાિરોફ અને ્સંરક્ણ 
મંત્રી ્સગષેઈ િોઉગુ ્સરાથે ભરારતનરા ્સંરક્ણ મંત્રી 
રરાજનરાથ સ્સિ અને ત્િિેિ મંત્રી એ્સ જયિંકર િચ્ે 
િરાતચીત થઇ.

n  ત્િિેિ ્સચચિ િષ્ણિધ્ણન શૃંગલરાએ બે્ઠક બરાિ કહું, 
આ યરાત્રરામાં 28 ્સમજૂતતઓ પર િસતરાક્ર થયરા છે. 
્સમજૂતતમાં િેપરાર, ઉજા્ણ, બૌધ્ધિક ્સંપત્ત્, બેસન્ગ, 
એકરાઉન્ટન્સી જિેરા ક્ેત્રનો ્સમરાિેિ થરાય છે. િરાતધામાં 
નદ્પક્ીય િેપરાર અને રોકરાણને િધરારિરા પર ફોક્સ 
રિેિે.

n  આંતરરરાષટ્ર હીય ઉત્રિશક્ણ ટ્ર રાન્સપોટ્ણ  કોદરડોરની 
યોજનરાને આગળ ધપરાિિરા પર ્સંમતત ્સધરાઇ. બીજી 
બરાજુ, બંને પક્ ટંૂક ્સમયમાં ભરારતનરા ચેન્નરાઇને 
રશિયરાનરા વલરાદડિોસ્ોક સુધી જોડતરા િદરયરાઇ કોદરડરાર 
પર પણ ઝડપથી કરામ કરિરા ્સંમત છે.

n  ભરારત અને રશિયરાએ પોતરાની લશકરી અને ટેકનોલોજી 
્સિયોગ ્સમજૂતતને આગરામી 10 િષ્ણ મરાટે લંબરાિિરાનો 
નનણ્ણય લીધો છે. આ અંતગ્ણત ્સં્ુ્ત િસ્ત્ર ઉતપરાિન 
અને દર્સચ્ણ એનડ ડેિલપમેન્ટ પર ્સંમતત ્સધરાઈ 
છે. ભરારતની દરઝિ્ણ બેન્ અને રશિયરાની બેન્ ઓફ 
રશિયરાએ ્સરાયબર િૂમલરા ત્િરધિ ્સરાથે મળહીને 
લડિરાની ્સમજૂતત કરી છે.

રસશયા-ભારત સંમેલનરાષ્ટ્ર 

વડાપ્રધાનનું સંબોધન 
સાંભળવા માટે QR કોડ 
કેિન કિો
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 काशी-सरयू पररयोजराराष्ट्र મીદડયા કાેન્ષર
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- નરેન્દ્ર માેિી,- નરેન્દ્ર માેિી, વડાપ્ર્ાન વડાપ્ર્ાન

સ્વામી તવવેકાનંિે સ્વામી તવવેકાનંિે 
ભારતને અેક અેવી ભારતને અેક અેવી 
સાંસૃ્તતક ચેતના સાંસૃ્તતક ચેતના 
તરીકે જાેયાે, જે તરીકે જાેયાે, જે 

સિીઅાેથી ચાલી સિીઅાેથી ચાલી 
અાવે છે અને અાવે છે અને 
શ્વાસ લઈ રિી શ્વાસ લઈ રિી 
છે, અેક અેવયું છે, અેક અેવયું 

ભારત જે તવપરીત ભારત જે તવપરીત 
ભતવષ્યવા્ીઅાે ભતવષ્યવા્ીઅાે 
છતાં િરેક પડકાર છતાં િરેક પડકાર 
બાિ મજબૂત બને બાિ મજબૂત બને 
છે. તેઅાે ભારતને છે. તેઅાે ભારતને 
પ્રબયુધ્ બનાવવા પ્રબયુધ્ બનાવવા 

માંગતા િતા અથવા માંગતા િતા અથવા 
જાગૃત કરવા માંગતા જાગૃત કરવા માંગતા 

િતા.િતા.

રાષ્ટ્રીય યયુવા દિવસ
સ્વામી તવવેકાનંિ જયંતીસ્વામી તવવેકાનંિ જયંતી
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