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સુરક્ષિિ ભાેજન
ઉમદા સ્ાસ્થ્ય
મનુષ્ જીવનની પા્ાની જરૂરર્ાતોમાં 
સૌથી મહતવપૂર્ષ સુરશષિત ભોજન છયે. વવશ્વ 
આરોગ્ સંસ્ા (WHO)નાં અહેવાલ પ્રમારયે 
વવશ્વમાં દૂષરત ભોજનનયે કારરયે વરષે 4.2 લાખ 
લોકોનાં મૃત્ુ થા્ છયે  અનયે દર 10મી વ્ક્ત 
બબમાર પડે છયે . સંયુ્ત રાષ્ટ્ર  પ્યાવરર 
કા્્ષક્રમનાં ‘ફુડ વયેસ્યેજ ઇન્ડેક્સ રરપો્ટ્ષ  2021’ 
પ્રમારયે ભારતમાં વરષે પ્રતત વ્ક્ત 50 રકલો 
ખાદ્ય પદાથથોનો બગાડ થા્ છયે . અલબત, 
અનયેક દેિોની સરખામરીમાં આ ઓછો 
છયે, પર ખાદ્ય પદાથથોનો બગાડ ન થા્ તયે 
મા્ેટ 7 જૂનનાં રોજ વવશ્વ ખાદ્ય સુરષિા રદવસ 
પ્રસંગયે જરૂરર્ાતમંદો સુધી સુરશષિત ભોજન 
પહોંચાડવા મા્ેટ ચાલો પ્રતતજ્ા લઇએ. 

ભારત સરકારની પહેલથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રએે વર્ષ 2023ને એાંતરરાષ્ટ્રીય પાેરક એનાજ વર્ષ જાહેર કયુું છે. ભારતીય કૃષર સંશાેધન પરરરદે 
ચાેખા, ઘઉં, મકાઇ, બાજરી, મસૂર, મગફળી, એળસી, સરસવ, સાેયાબીનની 79 બાયાેફાેર ટ્િફાઇડ જાતાે ષવક્ાવી છે. ફલાવર, બ્ાકા, 
શક્કરરયાં, રતાળુ એને દાડમની 8 બાયાેફાેર ટ્િફાઇડ જાતાેને ખેડૂતાેમાં લાેકપ્રિય બનાવવામાં એાવી રહી છે. રિાકૃષતક ખેતી, નેનાે યુરરયાને 

રિાેત્ાહન એને મા્ીનાં પાેરક તતાેની મારહતી મા્ે સાેઇલ હેલ્થ કાડ્ષ જેવી એનેક પહેલ કેન્દ્ર સરકારે કરી છે.

ફુડ સેફ્ી અેન્ડ સ્ાન્ડરસ્સ અાેથાેરરટી અાેફ 
ઇન્ન્ડયા (FSSAI)અે ફુડ સેફ્ી અેન્ડ સ્ાન્ડર્ડ્સ 
(સરપ્લસ ફુડ રરક્સપ્ટ અેન્ડ રડસ્ટીબ્ુશન), 
2019 નાેરટફાય કયાયો અને બચેલા ખાદ્ય પદાથાયોને 
જરૂરરયાિમંદાે સુધી પહાંચાડવા માટે ‘સેવ ફુડ-શેર 
ફુડ’ પહેલ શરૂ કરી છે.

દેશનું પ્રથમ ખાદ્ય સુરક્ા સંગ્રહાલય
દેશનું પ્રથમ ખાદ્ય સુરક્ા સંગ્રહાલય 

તામમલનાડુના તંજાવુર શહેરમાં બનું છે, 
જ ેભારત દ્ારા અનાજ માટે આયાત પર 
નનભ્ભરતાથી માંડીને સૌથી મોટાં ખાદ્યાન્ન 

નનકાસકાર દેશોમાંનાં એક તરીકે બનવાની 
સફરને દશશાવે છે.
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જનશક્તિથી બની રહી છે નવા ભારતિની આધારશશલા
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નવા િારતમાં હવે છેવાડાના માણસ સુધી પહોં્ચી રહ્યો છે વવકાસ | 17-19
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રદવયા તિલવાર, અભય  ગપુતિા
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સાદર નમસ્ાર

यथा ह्येकेन चक्ेण न रथसय गतिर्भवयेत्। 
एवं पुरुषकारयेण तवना दैवं न तिधयति।।

સંસૃ્તનાં આ શલયોકમાં કહેવામાં આવયું છે કે િ ેરીતે રથ એક પૈડાથી ન ્ચાલી શકે, એ જ રીતે મહેનત 
ક્યયા વગર કયોઇ ફળ મળતું નથી. આ જ વાત રાષ્ટ્રની પ્રગતતમાં પણ લાગુ પડે છે. સરકારનાં અભિગમ 
સાથે લયોકયોની તાકાત પણ જોડા્ય છે ત્ારે જ રાષ્ટ્ર  ઝડપી ગતત સાથે સમૃધ્ધિ તરફ આગળ વધે છે. 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદી હંમેશા આ વાત કહેતા આવ્યા છે કે િારતવર્ભની તાકાત દેશનાં એક-એક 
નાગડરકની શકકતમાં સમા્યેલી છે. એ્ટલાં મા્ેટ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ સત્તાને સાધન બનાવીને 
િારતની જનતાની તાકાતને એ રીતે જોડી કે સરકારની દરેક ્યયોજના, નીતત, તમશન અને કા્ય્ભક્રમયોમાં 
દરેક વ્યકકત િાગીદાર બની ચૂકી છે. ગામ, ગરીબ, આડદવાસીઓને મજબૂત કરવાનું મયો્ંુટ અભિ્યાન 
દેશમાં ્ચલાવવામાં આવયું. આિ ેસરકારની ્યયોજનાઓ ઝડપથી વાસસતવક રીતે સાકાર બની રહી છે 
તયો તેની પાછળ સરકારનાં કામકાજમાં આવેલું પડરવત્ભન જવાબદાર છે.

‘સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણ’નાં અભિગમને સાકાર કરતા વીતેલા આઠ વર્ભમાં કેન્દ્ર સરકારે 
રાષ્ટ્ર  હહતમાં અનેક ઐતતહાજસક નનણ્ભ્ય લીધા, તયો અંત્યોદ્યનાં લક્ષ્યની પ્રાપ્ત તરફ અગ્ેસર રહીને 
દેશ વવકાસની નવી ઊં્ચાઈઓ સપશશી રહ્યો છે. વવવવધ આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય એજનસીઓએ પણ એ વાત 
સવીકારી છે કે વડાપ્રધાન મયોદીનાં નેતૃતવમાં િારત વવક્રમ ગતતથી ગરીબીને નાબૂદ કરી રહું છે. તેનયો 
શ્ે્ય કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા ગરીબયોનાં હહતમાં ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવેલા વવવવધ નનણ્ભ્યયોને જા્ય છે.

ગ્યા અંકમાં અમે આપને જણાવયું હતું કે કઈ રીતે કેન્દ્ર સરકારે લગિગ દર ્ચયોથા ડદવસે નવી 
્યયોજના શરૂ કરી અથવા અગાઉની ્યયોજનામાં વ્યાપક સુધારયો ક્યવો, િથેી તેનયો 100 ્ટકા લાિ તેનાં 
હકદાર સુધી પહોં્ચી શકે. 30મેનાં રયોજ કેન્દ્ર સરકાર સત્તા પર આઠ વર્ભ પૂરાં કરી રહી છે ત્ારે 
14 સેક્ટસ્ભમાં વગશીકૃત સેંકડયો ્યયોજનાઓની ગતતએ રાષ્ટ્રની પ્રગતતને કઈ રીતે નવી દીશા આપી 
છે, તે આ અંકની કવર સ્યોરી  છે. નૂ ઇનન્ડ્યા સમા્ચારના આગામી અંકયોમાં તમને વાં્ચવા મળશે 
કે તાિતેરમાં યુરયોપ, નેપાળ, જાપાન િવેા દેશયોની વડાપ્રધાનની ્યાત્રાથી કઈ રીતે 2014થી વવશ્વમાં 
િારતની વધતી જતી શાખ મજબૂત િરયોસામાં બદલાઈ રહી છે અને દેશ-દુનન્યામાં િારતનું માન 
સન્ાન વધયું છે. આ ઉપરાંત, 5 જૂને વવશ્વ પ્યયાવરણ ડદવસ પ્રસંગે હડરત જીવનશૈલી મા્ેટ કેન્દ્ર 
સરકારનાં પ્ર્યાસ, વ્યકકતતવ, અમૃત મહયોત્સવ, નવી રાષ્ટ્ર ી્ય શશક્ષણ નીતતની પ્રગતતની સમીક્ષા, 
સેમીકન્ડક્ટર ધ્ચપ ઉતપાદનનું હબ બનવા તરફ અગ્ેસર િારત િવેા વવશેર લેખયો આ અંકમાં 
સમાવવામાં આવ્યા છે.

આપના સૂ્ચનયો અમને મયોકલતાં રહયો.

સંપાદકની કલમે....

રહંદી, અંગ્ેજી અને અન્ 11 ભાષાઅાેમાં ઉપલબ્ધ 
મેગે્ડીન વાંચાે/ડાઉનલાેડ કરાે. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (જયદીપ ભટનાગર)
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સ્વાવલંબનથીસ્વાવલંબનથી  
વધ્યં સ્વાભિમવાનવધ્યં સ્વાભિમવાન

વર્ષઃ 02 અંકષઃ 21
01-15 મે, 2022

નિષઃશુલ્ક 

સસમમાાચચાારર
ન્ન્યૂયૂ  ઇઇનન્્ડિડિયયાા

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયા

બદલાતિા ભારતિની તિસવીરની 
સુંદર પ્રસતુતતિ
નૂ ઇનન્ડ્યા સમા્ચાર નવાં બદલાતાં 
િારતની તસવીરને સુંદર રીતે પ્રસતુત 
કરે છે. સરકારની ્યયોજનાઓ અને 
રાષ્ટ્ર હહતની પ્રવૃનત્તઓ, આગામી લક્ષ્યયો 
અને િારતનાં ગૌરવશાળી ઇતતહાસને 
સરસ રીતે વણ્ભવવામાં આવે છે. વાં્ચવા 
મા્ેટ અનેક સાધનયો અને સામગ્ી 
ઉપલબ્ધ હયોવા છતાં આ મેગેઝીનની વાત 
જ અલગ છે. એવું કહેવું અતતશ્યયોકકત 
નહીં કહેવા્ય કે ડડજિ્ટલ સમા્ચાર 
મેગેઝીનયોમાં આ સવ્ભશ્ેષઠ છે. આ મા્ેટ 
સંપાદકી્ય ્ટીમ અભિનંદનને પાત્ર છે.

-મટોહહતિ સટોની
કુક્ી, ધાર, મધયપ્રદેશ
sonimohit895@gmail.com

નવી નવી માહહતિી વાંચવા મળે છે
નૂ ઇનન્ડ્યા સમા્ચારના 16-30 એવપ્રલ અંકમાં 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીજીનાં વડપણમાં િારતની 
સંસૃ્તત અને સભ્યતાની જાણવણી મા્ેટ થઈ 
રહેલાં પ્ર્યાસયોને જાણીને મન અત્ંત ખુશ થઈ 
ગયું. આ મેગેઝીનનાં માધ્યમથી નવી નવી માહહતી 
વાં્ચવા મળે છે.
આ અંકમાં મને ‘િારતનયો વારસયો, પુનઃ િારતની 
ધરતી પર’ એ લેખ ખૂબ ગમ્યયો. દેશમાંથી 
્ચયોરી કરીને વે્ચવા મા્ેટ વવદેશમાં મયોકલવામાં 
આવતી આપણી સભ્યતા અને સંસૃ્તતનયો 
વારસયો હવે આપણી ધરતી પર પાછયો આવી 
રહ્યો છે, આ વાં્ચીને મન અત્ંત પ્રસન્ન થઈ ગયું. 
હંુ વડાપ્રધાનની કા્ય્ભશૈલીને નમન કરં છંુ. આ 
કલાકૃતતઓને સમગ્ દેશનાં લયોકયો જોઈ શકે તેવી 
વ્યવસ્ા કરવા વવનંતી કરં છંુ.

-ડટો. દીપમાલા
નવી રદલ્ી
deep.mala@sgndkc.du.ac.in

 અદભૂતિ રડશ્િ્ટલ મેગેશઝનનાં પ્રકાશન બદલ અભભનંદન
સુંદર ડડઝાઇન અને સામગ્ીની ગુણવત્તા સાથે નન્યતમત રીતે અદભૂત ડડજિ્ટલ 
મેગેઝીનનું પ્રકાશન કરવા બદલ સમગ્ ્ટીમને અભિનંદન. સમગ્ ્ટીમ ખૂબ 
સરસ કામ કરી રહી છે. મારં એક સૂ્ચન છે કે તમે મેગેઝીનમાં પ્રજસધિ થતાં 
દરેક અહેવાલને ઓડડ્યયો સવરૂપમાં પણ રજૂ કરયો તયો એવાં લયોકયો મા્ેટ પણ 
ફા્યદાકારક સાબબત થશે િઓે તમામ વાં્ચન સામગ્ી નથી વાં્ચી શકતા. 
તેનાથી વા્ચકયો અને શ્યોતાઓની સંખ્યામાં વધારયો થશે.

-ડટો. અરવવદ કુમાર પાલ, ગ્રે્ટર નટોઇડા, ઉત્તરપ્રદેશ
arvind04pal@gmail.com  

આ મેગેઝીનથી જ્ાનમાં વધારટો થાય છે
નૂ ઇનન્ડ્યા સમા્ચાર મેગેઝીન ઓનલાઇન વાંચું છંુ, િનેાંથી મારા જ્ાનમાં વધારયો થા્ય છે. િારત સરકારની 
વવવવધ ્યયોજનાઓ અને કા્યવોની માહહતી એવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે કે સરળતાથી સમજી શકા્ય. આ 
મા્ેટ આપનયો આિાર.

-હનવંતિ સસહ રાઠટોડ, ગામ રાયપુર, શ્િલલટો-પાલી

સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું અને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, બ્યૂરાે અાેફ અાઉટરીચ અેન્ડ કમ્ુનનકેશન, 
સયૂચના ભવન, બીજે માળ, નવી રદલ્ી-110003 | ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in
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26 નવમેબરનયો હૂમલયો કયોણ ભલૂી શકે. કહેવા્ય છે કે આ હૂમલાની 
રેકી કરવા મા્ેટ આતકંવાદી ડેવવડ હેડલી 2006થી 2009 
દરતમ્યાન અનકે વાર િારત આવ્યયો હતયો. પણ તેની અવરજવરની 
કયોઇ પણ માહહતીનુ ંએનાજલજસસ થઈ શકંુ નહયોતુ,ં કારણ કે એ 
વખત ેિારતમાં બબગ ડે્ટા અથવા  એનાજલહ્ટક્સનયો એવયો કયોઇ ડે્ટા 
બઝે નહયોતયો, િ ેતનેુ ંમયોનન્ટરીંગ કરે. સલામતીમાં આ મયો્ટી ભલૂને 
સધુારવા મા્ેટ 2010માં નશેનલ ઇને્ટજલજનસ નગ્ડ (ન્ેટ નગ્ડ) 
બનાવવાની પડરકલપના તયો કરવામાં આવી, પણ ગયોકળગા્યની 
ગતતએ કામ કરવાન ેકારણ ેઆ કામ આગળ જ ન વધયુ.ં 2014માં 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ દેશનુ ંસકુાન સિંાળયુ ંત ેપછી જ કામમાં 
ઝડપ આવી. ડદલ્ી સ્સ્ત નશેનલ ઇને્ટજલજનસ નગ્ડનુ ંહેડકવા્ટ્ભરનું 
કામ લગિગ પરંૂ થઈ ચકંુૂ છે તયો બેંગલરુ સ્સ્ત તનેાં પડરસરનું 
ઉદઘા્ટન કેન્દ્રરી્ય ગહૃ મતં્રી અતમત શાહે 3મનેાં રયોજ કયુથં. ગહૃમતં્રીએ 
જણાવયંુ કે, આંકડા, વ્યાપ અન ેજહ્ટલતાનાં સંદિ્ભમાં ભતૂકાળનાં 
સલામતી પડકારયોની સરખામણીમાં આિ ેસલામતીની જરૂડર્યાતયો 
ઘણી બદલાઈ ગઈ છે. ન્ેટનગ્ડ એ એક નશેનલ ડે્ટા બઝે છે, િમેાં 
આતકંવાદીઓન ે ફન્ડીંગ, નકલી ્ચલણ, નશીલા પદાથવો, બોંબ 

અાિંકવાદ તવરુધધ ્ડીરાે ટાેલરન્સ

નેશનલ ઇને્નલજન્સ 
ગ્ગ્ડ પરરસરનાે પ્રારંભ

કેન્દ્ર સરકારની કયોઈ પણ ્યયોજના ત્ારે જ સપંણૂ્ભ રીત ે સફળ 
કહેવા્ય જ્ારે સમાજના છેવાડાના માણસ સધુી તનેયો લાિ 
પહોં્ચ.ે આ જ વવ્ચાર સાથ ે શરૂ કરવામાં આવલેી પ્રધાનમતં્રી 
જીવન જ્યોતત બીમા ્યયોજના (PMJJBY), પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા 
્યયોજના  (PMSBY), અન ેઅ્ટલ પને્શન ્યયોજના 
(APY)એ સફળતાપવૂ્ભક પાં્ચ વર્ભ પરૂાં ક્યયા 
છે. દરેક વ્યકકત સધુી આર્થક સરુક્ષાનયો લાિ 
પહોં્ચાડવા મા્ેટ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ મ,ે 
2015માં તનેી શરૂઆત કરી હતી. વરગે માત્ર 
330 રૂવપ્યાનાં પ્રીતમ્યમની ચકૂવણી પર બે 
લાખ રૂવપ્યાનાં જીવન વીમાનુ ં કવ્ચ આપનાર PMJJBY હેઠળ 
પ્રારંિથી અત્ાર સધુી 12.76 કરયોડ લયોકયોએ જીવન વીમા મા્ેટ 
રજીસ્્રેશન કરાવયુ ં છે અન ે 5,76,121 વ્યકકતઓનાં પડરવારયોને 

્યયોજના અતંગ્ભત કુલ 11,522 કરયોડ રૂવપ્યાનાં કલમે સ્ેટલ કરવામાં 
આવ્યા છે. આ ્યયોજના મહામારી દરતમ્યાન ઓછી આવક 
ધરાવતા પડરવારયો મા્ેટ અત્તં ઉપ્યયોગી સાબબત થઈ છે, કારણ 
કે વર્ભ 2021માં સ્ેટલ કરવામાં આવલેા કુલ દાવામાંથી લગિગ 

50 ્ટકા કયોવવડ-19થી થ્યલેા મતૃ્ ુ સબંધધત 
હતા. વરગે માત્ર 12 રૂવપ્યાના પ્રીતમ્યમમાં બે 
લાખ રૂવપ્યાનયો અકસ્ાત વીમયો આપનારી 
પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા બીમા ્યયોજના અતંગ્ભત 
અત્ાર સધુી 28.37 કરયોડ લયોકયોએ અકસ્ાત 
કવરેજ મા્ેટ રજીસ્્રેશન કરાવયુ ં છે. 97,227 

કલમે મા્ેટ 1930 કરયોડ રૂવપ્યાનાં દાવા મજૂંર કરવામાં આવ્યા છે, 
તયો ઘડપણમાં આર્થક સહા્ય આપનારી અ્ટલ પને્શન ્યયોજનામાં 
અત્ાર સધુી ્ચાર કરયોડથી વધ ુસભ્યયો નોંધાઈ ચૂક્ા છે. 

છેવાડાના માણસને પણ હવે સામાનજક 
સલામિી યાેજનાનાે લાભ મળી રહાે છે

સમાચાર સાર

વવસ્યો્ટની ધમકીઓ, ગરેકા્યદેસર શસ્તયોની દાણ્ચયોરી અન ેઅન્ય 
આતકંવાદી પ્રવનૃત્તઓનુ ં મયોનન્ટરરગ કરી શકા્ય. આ ડે્ટાબઝેની 
મદદથી ગુ્ ત અન ેકા્યદાકી્ય એજનસીઓન ેહવ ેમહતવપણૂ્ભ ડે્ટા 
સલંગ્ન મશુકેલીઓનયો સામનયો કરવામાં મદદ મળશ.ે આ ઉપરાંત, 
ડે્ટા એનાજલહ્ટક્સ અન ે ઇન્યોમગેશન ્ેટકનયોલયોજીની મદદથી કામ 
કરવાની વત્ભમાન પધિતતમાં પણ મયો્ંુટ પડરવત્ભન આવશ.ે 11 કેન્દ્રરી્ય 
એજનસીઓની મદદથી તમામ રાજ્યો અન ેકેન્દ્ર શાજસત પ્રદેશયોની 
પયોજલસન ેન્ેટનગ્ડની સવેાઓ પરૂી પાડવામાં આવશ.ે
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લાેકલ મા્ે વાેકલ થયાે દેશ

ખાદી અને ગ્ામાેદ્યાેગ 
વેપાર અેક લાખ કરાેડ 

રૂપપયાને પાર
તમ ે ગાંધી જ્ંયતીથી માંડીન ે ‘મન કી બાત’ સધુીનાં 
કા્ય્ભક્રમયોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીન ેસવદેશી અન ેખાદી 
મા્ેટ અપીલ કરતા અનકે વાર સાંિળ્યા હશ.ે તમેની આ 
અપીલન ેલયોકયોએ પ્ર્ચડં પ્રતતસાદ આ્્યયો છે. નાણાકી્ય 
વર્ભ 2021-22માં ખાદીનુ ં વ્ેચાણ એક લાખ કરયોડને 
વ્ટાવી ચૂકુ ંછે. ખાદી અન ેગ્ામયોદ્યોગ કતમશન (KVIC)
ના અધ્યક્ષ વવન્યકુમાર સક્સનેાનાં જણાવ્યા પ્રમાણે 
દેશની કયોઇ ફાસ્ મવુવગ કન્ઝ્મુર ગડ્ુસ (FMCG) 
કંપનીએ એક નાણાકી્ય વર્ભમાં આ સીમાધ્ચહ્ન હાંસલ 
કયુથં હયો્ય તવેુ ં પ્રથમ વાર બનંુ છે. ઉલલખેની્ય છે કે 
ગ્ાહકયો દ્ારા રયોજંીદા જીવનમાં ઉપ્યયોગમાં લવેાતયો 
સામાન એફએમસીજી કે્ેટગરીમાં આવ ેછે.

1,15,415.22 5052
191%
કરટોડ રૂવપયાનટો કુલ વેપાર

કરટોડ રૂવપયાનાં 
ખાદી વસ્તટોનું 
વેચાણ થયું 
2021-22માં. િ ે
અગાઉનાં વર્ 
કરતિાં 43.20 
%વધુ છે.

તવશ્વની ફામ્સસી ભારિ

ભતવષ્યનાં ભારિની િૈયારી

8 વષ્સમાં 103 ટકા વધી 
ભારિની ફામા્સ નનકાસ

નવી યુવા નીતિનાે મુસદાે િૈયારઃ 
13 જયૂ ન સુધી સયૂચનાે અાપાે

કયોવવડનાં સમ્યમાં વવશ્વનાં 120થી વધુ દેશયોને હાઇડ્ર યોક્ક્સકલયોરયોકવીન 
સહહતની અનેક દવાઓ અને મેડડકલ ઉપકરણ ઉપલબ્ધ કરાવનાર 
િારત હવે વવશ્વની ફામ્ભસી તરીકે સ્ાવપત થઈ રહંુ છે. છેલલાં આઠ 
વર્ભ દરતમ્યાન િારતનાં ડ્ર ગસ અને ફામયા પ્રયોડક્્ટસની નનકાસમાં 
103 ્ટકાનયો નોંધપાત્ર વધારયો નોંધા્યયો છે. 2013-14માં રૂ. 90,414 
કરયોડનાં ડ્ર ગસ અને ફામયા પ્રયોડક્્ટસની નનકાસ થઈ રહી હતી, િ ે
2021-22માં વધીને 1.83 લાખ કરયોડ સુધી પહોં્ચી ગઈ છે. િારતમાં 
દવાનાં ઉતપાદન મા્ેટ 10,500થી વધુ ઔદ્યોનગક કેન્દ્રયોનું મજબૂત 
ને્ટવક્ભ  છે તથા 3,000થી વધુ ફામયા કંપનીઓ દવાઓનું ઉતપાદન 
કરી રહી છે. તયો, ફામયાસયુહ્ટકલ અને દવાઓનાં કા્ચા માલનાં 
ઉતપાદનમાં પીએલઆઇ િવેી ્યયોજનાઓ મદદરૂપ સાબબત થઈ 
છે. િારત જથથાના સંદિ્ભમાં વવશ્વમાં ત્રીજા અને મૂલ્યનાં સંદિ્ભમાં 
વવશ્વમાં 14મા સ્ાને છે.

િારત વવશ્વની સૌથી વધ ુવસતત ધરાવતયો દેશ છે. આ યુવાનયોન ેતમેનાં 
સપના સાકાર કરવા મા્ેટ ્યયોગ્ય મ્ંચ પરૂયો પાડવાની જરૂર છે. સરકારે 33 
વર્ભ પછી નવી રાષ્ટ્ર ી્ય શશક્ષણ નીતત જાહેર કરી હતી અન ેહવ ેરાષ્ટ્ર ી્ય યવુા 
નીતતનયો વારયો છે. યવુા બાબતયો અને રમતગમત મતં્રાલ્ેય તનેયો મસુદ્યો ત્ૈયાર 
કરી લીધયો છે. મસુદ્ામાં યવુાનયોનાં વવકાસ મા્ેટ 10 વરશી્ય વવઝનની કલપના 
કરવામાં આવી છે. િારત 2030 સધુી આ વવઝન હાંસલ કરવા માંગે છે. 
આ નીતત સાતત્પૂણ્ભ વવકાસ લક્ષ્યાંકયો (SDG) સાથે સકંળા્યલેી છે અને 
તમેાં િારતને આગળ વધવા મા્ેટ યવુાનયોની ક્ષમતાન ે બહાર લાવવાની 
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.  રાષ્ટ્ર ી્ય યવુા નીતતનયો હેત ુ પ્રાથતમકતા 
ધરાવતા પાં્ચ ક્ષતે્રયો- શશક્ષણ, રયોજગાર અન ે ઉદ્યોગ સાહજસકતા, યવુા 
નતેતૃવ અન ે વવકાસ, આરયોગ્ય, ડફ્ટનસે અન ેરમતગમત તથા સામાજિક 
ન્યા્યમાં યવુાનયોનાં વવકાસ મા્ેટ વ્યાપક પગલાં લવેાનયો છે. આમાંનુ ંદરેક 
ક્ષતે્ર વધં્ચત વગવોનાં હહતયોને ધ્યાનમાં  સામાજિક સમાવશેશતાના જસધિાંત 
પર આધાડરત છે. રાષ્ટ્ર ી્ય યવુા નીતતનયો સંપણૂ્ભ મસુદ્યો https://yas.nic.
in/ પર ઉપલબ્ધ છે. મુસદ્ા અગંનેાં સ્ૂચનયો dev.bhardwaj@gov.in 
અથવા policy-myas@gov.in પર મયોકલી શકયો છયો. n

નટો વધારટો થયટો 2014થી 
માચ્ 2022 સુધી 
કેવીઆઇસીનાં વેપારમાં. 
332 % વધારટો થયટો છે 
2014થી માચ્ 2022 સુધી 
ખાદીનાં વેચાણમાં

હવે મેડ ઇન વારાણસી પશમીના પણ
સમગ્ દુનન્યામાં સાડી અને ગુલાબી મીનાકારી સહહતનાં 
કૌશલ્ય મા્ેટ પ્રજસધિ વારાણસી હવે પશમીના મા્ેટ 
ઓળખાશે. દેશમાં પ્રથમ વાર વારાણસીમાં પશમીના 
વસ્તયોનું વણા્ટ અને િરતકામ કરવામાં આવયું એ્ટલું જ 
નહીં પણ પશમીના વસ્તયોનું વે્ચાણ પણ શરૂ થયું. અત્ાર 
સુધી પશમીના વસ્તયોનું ઉતપાદન માત્ર જમમુ કાશમીર 
અને લડાખમાં જ થતું હતું. વારાણસીમાં બનેલી પ્રથમ 
પશમીના શાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીને િે્ટ આપવામાં 
આવી. ઉલલેખની્ય છે કે કાશી તેનાં વણા્ટકામ મા્ેટ અને 
લેહ લડાખ પશમીના દયોરા મા્ેટ જાણીતું છે. વારાણસીમાં 
પશમીના શાલ બંનેનાં તમશ્ણ દ્ારા બનાવવામાં આવી 
રહી છે.

સમાચાર સાર
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ઉત્તરપ્રદેશનાં  ગોંડા જિલલાના છપ્ૈયા ગામમાં 3 એવપ્રલ 1781 
(્ચતૈ્ર સદુ નયોમ, સવંતં 1837)નાં રયોજ બ્ાહ્મણ પડરવારમાં 
એક બાળકનયો જન્ થ્યયો. માતા-વપતાએ બાળકનુ ં નામ 

ઘનશ્યામ રાખુ.ં કહેવા્ય છે કે બાળકનાં હાથમાં પદ્મ અન ેપગમાં 
વજ્ર , ઉધવ્ભ રેખા અન ેકમળનુ ંધ્ચહ્ન હતુ.ં જ્યોતતરીઓએ િવવષ્ય 
િાંખુ ંકે આ બાળક લાખયો લયોકયોનાં જીવનન ેસા્ચી ડદશા આપશ.ે 
તમેનાં બાળપણનયો એક ડકસસયો જાણીતયો છે. કહેવા્ય છે કે વપતા 
ધમ્ભદેવ ે એક વાર એક ્લ્ેટમાં સયોનાનાં જસક્ા, એક ્ચપુ ં અને 
શ્ીમદ્ િગવદ ગીતાની એક નકલ મકૂી. બાળક ઘનશ્યામ ેતમેાંથી 
ગીતાને ઉપાડી. પાં્ચ વર્ભની વ્ેય તમેન ે અક્ષરજ્ાન આપવામાં 
આવયુ.ં આઠ વર્ભમાં જનયોઈ સસં્ાર બાદ બાળપણમાં જ તમેણે 
અનેક શાસ્તયોનયો અભ્યાસ ક્યવો. માતા-વપતાના અવસાન બાદ 
માત્ર 11 વર્ભની નાની ઊંમરે તઓે પ્રજા કલ્યાણ મા્ેટ ઘર છયોડીને 
્ચાલ્યા ગ્યા. સાત વર્ભ સધુી તમેણ ેદેશમાં ભ્રમણ કયુથં. એ પછી 
લયોકયો તમેન ે નીલકંઠવણશી કહેવા લાગ્યા. આ 
દરતમ્યાન તઓે ગયોપાલ ્યયોગી પાસથેી અષ્ટાંગ 
્યયોગ શીખ્યા. ઉત્તરમાં હહમાલ્ય, દશક્ષણમાં 
કાં્ચી, શ્ીરંગમ અન ેરામશે્વર સધુી ગ્યા. એ પછી, 
પઢંરપરુ અન ે નાજસક થઈન ે ગજુરાત આવ્યા. 
સાત વર્ભ સુધી ફ્યયા બાદ 1799માં ્યયોગીનાં 
રૂપમાં નીલકંઠની ્યાત્રા જૂનાગઢ જિલલાના લયોજ 
નામના ગામમાં પરૂી થઈ. અહીં તમેની મલુાકાત 
રામાનદં સવામીના શશષ્ય મકુતાનદં સવામી સાથે 
થઈ. નીલકંઠવણશીએ 20 ઓક્ટયોબર, 1800નાં 
રયોજ રામાનદં સવામી પાસથેી સન્યાસ લીધયો 

અન ેતઓે સહજાનદં સવામી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. પયોતાનાં 
અવસાન પહેલાં રામાનદં સવામીએ ઉદ્ધવ સપં્રદા્યના વડા તરીકે 
સહજાનદં સવામીન ેપયોતાના ઉત્તરાધધકારી તરીકે નીમ્યા. પછીથી 
ઉદ્ધવ સપં્રદા્ય સવામીનારા્યણ સપં્રદા્ય તરીકે ઓળખાવા લાગ્યયો. 
રામાનદં સવામીના નનવયાણ બાદ સહજાનદં  સવામી સવામીનારા્યણ 
તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. તેમણ ે પયોતાના અન્ુયા્યીઓન ે એક 
નવયો મતં્ર આ્્યયો િને ે સવામીનારા્યણ મતં્ર તરીકે ઓળખવામાં 
આવ ેછે. તમેણ ેગરીબયોની સવેાન ેપયોતાનયો મતં્ર બનાવીન ેતમામ 
વગવોન ેપયોતાની સાથ ેજોડ્ા. તનેાથી તમેની ખ્યાતત ્ચયોમરે ફેલાઈ. 
તઓે પયોતાના શશષ્યયોન ેપાં્ચ વ્રત લવેાનુ ંકહેતા હતા. તેમાં માંસ, 
મડદરા, ્ચયોરી, વ્યભિ્ચારનયો ત્ાગ અન ે સવધમ્ભનાં પાલનની 
વાત હતી. િગવાન સવામીનારા્યણ ે જીવન જીવવાના બનાવલેા 
નન્યમયોનુ ંપયોત ેપણ કડક પાલન કરતા હતા. તમેણ,ે ્યજ્માં હહસા, 
બજલપ્રથા, સતીપ્રથા, કન્યા હત્ા, ભતૂ, બાધા િવેા કુડરવાજોને 

બધં કરાવ્યા. વર્ભ 1822માં અમદાવાદમાં 
કાલપુરુ ખાત ેપ્રથમ સવામીનારા્યણ મડંદરની 
સ્ાપના કરવામાં આવી. હાલમાં ગાંધીનગર 
તથા ડદલ્ીમાં અક્ષરધામ ઉપરાંત અમડેરકા, 
લડંન, અબધુાબી, નરૈયોબી સહહતનાં 
અનકે દેશયોમાં સવામીનારા્યણ સંપ્રદા્યના 
િવ્ય મડંદર છે. વર્ભ 1830માં િગવાન 
સવામીનારા્યણ ે નશ્વર શરીરનયો ત્ાગ ક્યવો 
પણ તમેણ ે આપલેાં જ્ાનનયો પ્ર્ચાર તેમનાં 
અન્ુયા્યીઓ વવશ્વિરમાં કરી રહ્ા છે. n

ભગવાન સ્ામીનારાયણ વ્યક્તિત્વ

જેમના ગ્ચંધ્ા માગયો કરાેડાે 
અનુયાયીઅાે ચાલી રહા છે
ભારતની પાવન ધરતી પર દરેક સમ્ગાળામાં અનયેક મહાન 
વવભૂતતઓ થઈ જ યેમરયે લોકોમાં સામાજજક ચયેતના જગાવવાની 
સાથયે સાથયે લાંબા સમ્ સુધી વૈશ્શ્વક ચયેતનાનયે પર અસર કરી 
છયે . સવાતમનારા્ર સંપ્રદા્ના સંસ્ાપક સહજાનંદ સવામી 
આવી જ એક મહાન વવભૂતત છયે . વવશ્વભરમાં કરોડો ભ્તો 
તયેમનયે ભગવાનનો અવતાર માનીનયે ભગવાન સવામીનારા્ર 
તરીકે પૂજ યે છયે ....

જન્ઃ 3 અેપપ્રલ, 1781  | દેહ ત્ાગઃ 1 જયૂ ન, 1830

સ્ામીનારાયણ સરંિદાયે બનાવેલા 
મરંદર, માત્ર મરંદર નથી, પણ 

સામાજજક ચેતનાના કેન્દ્રા ેછે. 
ઉમદા કલાકૃષત સાથે ્ેકનાેલાજેીનાે 

એદભતૂ રિયાગે એહીં છે, તાે 
માનવજાષતનાં કલ્ાણની સાથે 

સાથ ેષવશ્વ બંધતુની ભાવના પણ 
જાવેા મળ ેછે.

-નરેન્દ્ર માદેી, વડારિધાન 
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ઉત્કષ્સ સમારાેહરાષ્ટ્ર

ઉત્કર્ષ એ્ટલયે કે ઉન્નતત, જીવનમાં સમૃધ્ધિ. અમૃત કાળના આ સંકલપમાં ભરૂચ વહીવ્ટીતંત્રએ જજલલામાં રાજ્ય 
સરકારની ચાર મુખ્ય ્ોજનાઓનયે 100 ્ટકા પૂરી કરીનયે અનુકરરી્ દ્રષ્ટાંત પૂરં પાડું છયે . આ પ્રસંગયે, આ્ોજજત 

‘ઉત્કર્ષ સમારોહ’માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ુ્ષઅલ સંબોધન કયુું હતું અનયે અમૃત સંકલપનું પુનરાવત્ષન કયુું, “100 
્ટકા લાભાથથીઓનું કવરેજ એ્ટલયે કે દરેક જાતત, દરેક વગ્ષનો એક સમાન રીતયે સાથ લઇનયે બધાંનો વવકાસ. ગરીબ 

કલ્ારની દરેક ્ોજનામાંથી કોઈ છૂ્ટી ન જા્, કોઈ પાછળ ન રહી જા્. આ ઉત્કર્ષ સમારોહ એ વાતની સાબબતી છયે  કે 
જ્યારે સરકાર પ્રામાણરકતાથી સંકલપ લઈનયે લાભાથથી સુધી પહોંચયે છયે , તો તયેનાં કે્ટલાં સાથ્ષક પરરરામ મળયે  છયે .”  

ઉત્કષ્સ પહેલ

ગંગા સ્રૂપા બહેનાેને 
નાણાકીય સહાય યાેજના

પરરવારમાં કમાતા મુખ્ય 
સભ્યનાં એવસાન પર રૂ. 

20,000ની મદદ

60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 
એરજદારાેને માસસક 1200 

રૂપ્પયા સુધીની મદદ

રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યાેજના

1250 રૂપ્પયાની 
માસસક મદદ

60 વર્ષથી વધુ 
ઉંમરના એરજદારાેને 
માસસક 1200 રૂપ્પયા 

સુધીની મદદ

નનરાધાર વૃદ્ધ
નાણાકીય સહાય યાેજના 

રાષ્ટ્રીય પરરવાર 
સહાય યાેજના

ભરૂચ નજલ્ામાં ચાર સામાનજક 
યાેજનાઅા ે100 ટકા પયૂરી થઈ  

જ્ારે એક નક્ર વવ્ચાર અન ેસકંલપ સાથ ેકયોઇ 
પણ સરકાર સમાજની દરેક વ્યકકતની ચ્ચતા 

કરે છે ત્ારે તનેાં પડરણામ સખુદ હયો્ય છે. વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મયોદી 2014માં ગજુરાતના મખુ્યમંત્રીમાંથી 
દેશના વડાપ્રધાન બન્યા ત્ારે દેશની લગિગ અડધી 
વસતત ખલુલામાં શૌ્ચ મા્ેટ મજબરૂ હતી. તમેની પાસે 
શૌ્ચાલ્યની સવુવધા નહયોતી. રસીકરણનુ ં પરૂતુ ં માળખું 
અન ેવ્યવસ્ા ન હયોવાથી લયોકયો રસીકરણની સવુવધાથી 
વંધ્ચત રહેતા હતા. વીજળી જોડાણ ન હયોવાથી આજીવવકા 
મળેવી શકાતી નહયોતી. લયોકયો બને્ક ખાતાની સવુવધાથી 
દૂર હતા. પણ વડાપ્રધાન બન્યા પછી નરેન્દ્ર મયોદીએ 
સવચ્છતા તમશનની શરૂઆત કરીન ેદરેક ઘરમાં શૌ્ચાલ્ય 
બનાવવાની ્યયોજનાન ે આગળ ધપાવી. રસીકરણ મા્ેટ 
વવશેર અભિ્યાન ્ચલાવવામાં આવ્યા, દરેક ગામ, ઘર 
સુધી વીજળી પહોં્ચાડવામાં આવી. કયોવવડનાં સમ્યમાં 
પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન ્યયોજનાએ લયોકયોન ેગરીબી 
રેખાથી ની્ચ ેજતા બ્ચાવ્યા. અનેક દેશયોએ િારતની આ 
્યયોજનાની પ્રશંસા કરી છે. જનકલ્યાણની િાવના સાથે 
અમલ કરવામાં આવી રહેલી આ ્યયોજનાઓ લયોકયોની 
િાગીદારીન ે કારણ ે દરેક જરૂડર્યાતમદં લાિાથશી સુધી 
પહોં્ચી રહી છે. હવ ે અમતૃ કાળની ્યાત્રામાં સરકારે 
2047નાં સવર્ણમ િારત મા્ેટ દરેક ્યયોજનાન ે100 ્ટકા 
પાત્ર લાિાથશીઓ સધુી પહોં્ચાડવાનયો સકંલપ લીધયો 
છે. િરૂ્ચ જિલલા વહીવ્ટીતંત્રની આવી પહેલ અંગે 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ જણાવયુ,ં “હંુ િરૂ્ચ જિલલા 
વહીવ્ટીતતં્રન,ે ગજુરાત સરકારને સામાજિક સુરક્ષા સાથે 
સંકળા્યલેી ્ચાર ્યયોજનાઓનાં 100 ્ટકા અમલ બદલ 
અભિનદંન આપુ ં છંુ.” આ પ્રસંગ ે વડાપ્રધાન ે જણાવયંુ 
કે તેમની સરકારનયો એ સતત પ્ર્યાસ રહ્યો છે કે ગરીબ 
કલ્યાણની ્યયોજનાઓથી કયોઇ હકદાર લાિાથશી રહી ન 
જવયો જોઇએ. બધાંન ેસપંણૂ્ભ લાિ મળવયો જોઇએ.” n

ભરૂચ નજલ્ા વહીવટીિતં્રઅ ેઅા રીિે ઉત્કષ્સ પહેલ હાથ ધરી
n  જિલલા વહીવ્ટીતંત્રએ  આ વરગે 1 જાનઆુરીથી 31 મા્ચ્ભ સધુી ઉત્કર્ભ 

પહેલ અભિ્યાન ્ચલાવયુ,ં િનેયો હેત ુવવધવાઓ, વડીલયો અન ેનનઃસહા્ય 
નાગડરકયોન ેસહા્ય પૂરી પાડતી ્યયોજનાઓનુ ંસપંણૂ્ભ કવરેજ સનુનજચિત 
કરવાનયો હતયો.

n  ્ચાર ્યયોજનાઓ મા્ેટ કુલ 12,854 લાિાથશીઓની ઓળખ કરવામાં 
આવી. આ ્યયોજનાઓ છે-ગગંા સવરૂપા નાણાકી્ય સહા્ય ્યયોજના, 
રાષ્ટ્ર ી્ય વૃધિ સહા્ય ્યયોજના, નનરાધાર વધૃિ આર્થક સહા્ય ્યયોજના 
અન ેરાષ્ટ્ર ી્ય પડરવાર સહા્ય ્યયોજના.

n  અભિ્યાન દરતમ્યાન ્યયોજનાઓનાં લાિથી વધં્ચત લયોકયો અગંનેી માહહતી 
એકત્ર કરવા મા્ેટ તાલુકાવાર વયો્્ટસએપ હેલપલાઇન નબંરની જાહેરાત 
કરવામાં આવી.

n  જિલલાનાં તમામ ગામયો અને નગરપાજલકાનાં વયોડ્ભમાં ઉત્કર્ભ શશબબરનું 
આ્યયોજન કરવામાં આવયુ,ં િમેાં જરૂરી દસતાવજેો પરૂા પાડનારા 
અરજદારયોન ેસ્ળ પર જ એકનયોલજેમને્ટ આપવામાં આવયુ.ં અભિ્યાનને 
વધ ુસવુવધાજનક બનાવવા મા્ેટ ઉત્કર્ભ સહા્યકયોન ેપ્રયોત્સાહન પણ 
આપવામાં આવયુ.ં
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સવ્ષગ્ાહી અભભગમ સાથયે વીતયેલાં આઠ વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારની 
મુખ્ય ્ોજનાઓથી ક્રાંતતકારી પરરવત્ષન આવયું છયે , તો 

21મી સદીનો નવો દા્કો નવા ભારતનો પા્ો તૈ્ાર કરીનયે 
અમૃતકાળમાં ભારતનયે વવશ્વનું ગૌરવ બનાવવા મા્ેટ કૃતનનશ્ચ્ી 
છયે . દીર્ષદ્રશષ્ટ સાથયે રાષ્ટ્રની સમૃધ્ધિની ગાથા લખવા અનયે દેિનયે 

આત્મનનભ્ષર બનાવવાની ‘રાષ્ટ્રનીતત’થી ભારત માત્ર દેિ જ નહીં, 
વવશ્વ મા્ેટ આિાનું રકરર બનીનયે ઊભયુું છયે . આ મા્ેટ વીતયેલાં આઠ 

વર્ષમાં સયેવા, સુિાસન અનયે ગરીબ કલ્ારનયે લક્ષ્ય બનાવીનયે 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરેક વ્ક્તનયે તમામ ્ોજના સાથયે 
જોડીનયે તયેમનયે સવર્રમ ભારત મા્ેટ આિાવાદી બનાવ્ા છયે . 

30મયેનાં રોજ વડાપ્રધાન મોદીનાં નયેતૃતવ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર 
આઠ વર્ષ પૂરા કરી રહી છયે , ત્ારે એક નજર 14 મહતવનાં 
સયેક્ટસ્ષની સેંકડો ્ોજનાઓ પર, જ યે ભારતનો સવ્ષગ્ાહી 

વવકાસ કરી રહી છયે  અનયે લોકોનાં જીવનમાં પ્રકાિ 
ફેલાવી રહી છયે .

લાેકાેની િાકાિથી 

અાધારક્શલા
બિી રહી છયે  િવા ભારતિી 

વષ્સઃ સેવા, સુશાસન 
અને ગરીબ કલ્ાણ

િાયેક શક્તિ, 
દયેશિી પ્રગતત

કવર સ્ાેરી
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રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ેત્રના નાેઈડામાં સેક્ટર-16 
પાસેના ગામડામાં રહેતી ગુડ્ીની એપેક્ાએાે સાકાર 

થઈ છે. તે કહે છે, “મારાે પષત એને હંુ મજૂર 
છીએે. ઘરાેમાંથી કચરાે ઉપાડીને જે પૈસા મળે છે 
તેમાંથી એનાજ પાણી લાવીએે છીએે. કાેરાેનામાં 

લાેકડાઉનમાં બધું બંધ હતું. એાવકનું કાેઇ 
સાધન નહાેતું,  ત્ારે જ મેં સાંભળું કે માેદીજીએે 

ખાેલાવેલા જનધન બેંક ખાતામાં પૈસા એાવી ગયા 
છે. એા કપરાં કાળ દરષમયાન ત્રણ વખત 500-

500 રૂપ્પયા એાવ્ા, જેનાથી માે્ી રાહત થઈ. 
ઉપરથી એનાજ પણ મફત મળવા લાગયું. જાે એા 
મદદ ન મળી હાેત તાે શું કરત. બાળકાેનાં પે્ કઈ 

રીતે ભરત? 

એાેરડશાના એંતરરયાળ ગામ મગડાઇમાં 
રહેતા ષવજય, રિષતમા એને દશ્ષની રાઉત મા્ે 
ઈન્ડિયા પાેસ્ટ પેમેન્્ટસ બેંક વરદાન બની 
ગઈ છે. પહેલા પૈસા જમા કરાવવા એથવા 
ઉપાડવા મા્ે તેમને 20 રક.મી.ની મુસાફરી 
કરવી પડતી હતી. રિષતમા કહે છે, "પહેલાં 
એેક રદવસ કામ છાેડીને ઘરના બાળકાે એને 
વડીલાેને એેકલા છાેડીને બેંકમાં જવું પડું." 
પણ પાેસ્ટ પેમેન્્ટસ બેંકની સુષવધાએે ગામડે 
ગામડે જીવન કેવી રીતે બદલ્ું છે તે ષવશે  
દશ્ષની કહે છે, "બેંકાેનાં એાં્ા મારવાની દાેડ 
હવે પૂરી થઈ ગઈ છે."

9

ષવકાસ શું છે, દુ:ખ દદ્ષ શું છે, ગરીબી શું છે, મુસીબતાે શું છે, તેનાે 
ખૂબ નજીકથી એનુભવ કયાયો છે એને એે જ એનુભવને એાધારે હંુ 

એાજે સમગ્ર દેશ મા્ે, દેશના કરાેડાે નાગરરકાે મા્ે, એેક પરરવારના 
સભ્ય તરીકે કામ કરી રહાે છંુ. સરકારનાે એે સતત રિયાસ રહાે છે 
કે કાેઈ પણ લાભાથથી જે તેનાે હકદાર હાેય, તે ગરીબ કલ્ાણની 

યાેજનાએાેથી વંચચત ન રહેવાે જાેઇએે.
-નરેન્દ્ર માેદી, વડારિધાન

િાયેક શક્તિ, 
દયેશિી પ્રગતત

કવર સ્ાેરી
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લયો
કયોનાં જીવનને સરળ બનાવીન ે સવાવલબંબત અને 
સવાભિમાની બનાવતી આવી કહાનીઓની ્યાદી 
સેંકડયો કે હજારયો નહીં પણ કરયોડયોમાં પહોં્ચી ગઈ છે. 

એ પણ માત્ર આઠ વર્ભમાં. વહીવ્ટી સધુારા, વીજળી સધુારયો, રેલવે 
સધુારયો, ભ્રષ્ટા્ચાર પર અકુંશ, કર પારદશ્ભકતા, જીએસ્ટી દ્ારા 
‘એક દેશ-એક ્ેટક્સ’ની ક્રાંતત, ભસ્લ ઇનન્ડ્યા, સ્ા્ટ્ભઅપ, સે્ન્ડઅપ 
ઇનન્ડ્યા, ડડજિ્ટલ ઇનન્ડ્યા, ખડૂેતયોન ે ગણુવત્તાપણૂ્ભ ખાતરની 
સરળતાથી ઉપલબ્ધતા, 34 વર્ભ બાદ આવલેી નવી રાષ્ટ્ર ી્ય 
શશક્ષણ નીતતથી ગલયોબલ હબ બનવાની ત્ૈયારી, મહહલાઓનાં 
નતેતૃવમાં વવકાસની નવી દ્રષષ્ટ વવશ્વમાં િારતની તાકાતન ેમજબૂત 
બનાવી રહ્ાં છે. ગરીબયોન ેતમેનાં અધધકાર અપાવવા, ઉજજવલા 
્યયોજનાથી ધમુાડાંમકુત રસયોડાંનુ ં  સપનુ ંસાકાર કરવુ,ં દરેક ઘરમાં 
શધુિ પીવાનાં પાણી મા્ેટ નળથી જળ પરંૂ પાડવાની િાગીરથી 
્યયોજનાની પહેલ,  50 કરયોડથી વધુ લયોકયોન ે મફતમાં પાં્ચ લાખ 
રૂવપ્યા સધુી સારવારની સવુવધા અપાવીન ે વવશ્વની સૌથી મયો્ટી 
હેલ્થકેર ્યયોજના લાગ ુ કરવી, બધાંન ે બને્ન્કગ પ્રણાજલથી જોડવા 
મા્ેટ જન-ધન ્યયોજનાન ે સાકાર કરવી અને છ દા્યકાનાં અતંરને 
છ વર્ભમાં ઘ્ટાડીન ેજમમ-ુકાશમીરમાંથી કલમ 370ની નાબૂદી િવેાં 
અનકે પગલાં સરકારની કા્ય્ભશલૈીનાં એવા ઉદાહરણયો છે િ ે ‘ન ૂ
ઇનન્ડ્યા’નાં નનમયાણનયો પા્યયો બન્યાં છે. ભ્રષ્ટા્ચાર, આતકંવાદ, કાળા 
બજારનાં યગુમાંથી બહાર નીકળીન ેિારત એક સશકત, સલામત 
અન ેપારદશ્ભકતાની ડદશામાં આગળ વધી રહંુ છે.

પડયોશી દેશનાં નાપાક ઇરાદાઓન ેતમેનાં ઘરમાં ઘસુીને તયોડનાર 
િારતનાં ઇરાદા આિ ેબુલદં છે, તયો તેનુ ંકારણ વીતેલાં આઠ વર્ભમાં 
સરકાર તરફથી દરેક ડદશામાં સવ્ભગ્ાહી અભિગમ સાથ ે લવેામાં 
આવલેાં પગલા છે. આ દરતમ્યાન, િ ે રીતે સરકારે એક માળખું 
ઉભુ ં કયુથં, તનેાં પડરણામ ે કયોવવડ િવેી વનૈશ્વક મહામારીમાં પણ 
િારત ેતેની વયહૂાત્મક તૈ્યારીઓથી વવશ્વન ે્ચોંકાવયુ ંએ્ટલુ ંજ નહીં 
પણ આપનત્તનાં આ સમ્યમાં વવશ્વન ેસજંીવની આપનાર ‘હનમુાન’ની 
ભતૂમકા િજવી. િારતની વનૈશ્વક ધાકનયો અંદાજ એ વાત પરથી 
લગાવી શકા્ય કે વવશ્વ હવ ેિારતની ક્ષમતાન ેસવીકારે છે એ્ટલું 
જ નહીં પણ એ માનવા મજબરૂ થયુ ંછે કે આ નવંુ િારત છે, િનેી 
સસૃં્તત અને પારંપાડરક વારસયો સમધૃિ છે અન ેતે િ ેનનધયાર કરે છે 
ત ેપૂરયો કરી ન ેજ ઝંપ ેછે. આ નવુ ંિારત છે, િનેામાં ક્ષમતા પણ 
છે, તાકાત પણ છે અન ેસમૃધ્ધિ પણ. આ નવા િારતનાં નતેતૃવની 
ઓળખ વવકાસ ક્ષતે્રમાં આવલેા અભતૂપવુ્ભ પડરવત્ભનન ે કારણે 
છે, તયો તને ે સાકાર કરવામાં 130 કરયોડ દેશવાસીઓનયો સકંલપ 
છે, િ ેસવચ્છતા અન ેઆત્મનનિ્ભરતાની ઝંૂબશેન ેજન આદંયોલનમાં 
પડરવર્તત કરી નાખ ેછે.
સકંલપથી શ્સધ્ધ્ધષઃ અપકે્ાઓ થઈ સાકાર
જ્ારે 2014માં વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મયોદીએ સકુાન સિંાળયુ ં

બેંકની સુષવધા હાેય કે રકસાન સન્ાન જનષધ 
હેઠળ વરયો રૂ. 6,000નાં ત્રણ હપ્ાએાે એથવા 
એેલપીજી સબસસડી. મધ્યરિદેશના નાૈગાંવના 

દેવેન્દ્ર સસંહને તેમની એેલપીજી સબસસડી 
સીધી બેંક ખાતામાં મળવા લાગી. તેએાે કહે છે, 
"હવે વચ્ે ગેસ એેજન્ીના મેનેજર ન હાેવાથી 

કાેઇ ગરબડ નથી થતી એને લાભાથથીના 
ખાતામાં સીધા પૈસા એાવી જતા હાેવાથી કેન્દ્ર 

સરકારની યાેજના સાથે જાેડાણ પણ વધ્યું 
છે.” રાંધણ ગેસ ઉપરાંત રિધાનમંત્રી એાવાસ 

યાેજનાની રકમ પણ સીધી લાભાથથીએાેનાં 
ખાતામાં પહાેંચવા માંડી છે એને ઉત્તરરિદેશના 

એામીર ખાં, એાય્ષન ચાૈધરી જેવા લાેકાે તેનાંથી 
ખુશ છે કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતાં 

લાભમાં હવે કાેઇ વચેર્યા નથી, કે નથી 
કષમશન એાપવું પડતું.

નવી મુંબઇમા ંરહેતા પુષ્ા બનસાેડે રિધાનમંત્રી 
મુદ્રા યાેજનામાંથી ષધરાણ લઇને પાેતાનાં 

પરરવારની રિથમ મરહલા ઉદાેગ સાહસસક 
બની ગઈ છે. લડાખની કંુજેસ એંગમાે 

પરંપરાગત હસતકલાને રિાેત્ાહન એાપવાનાે 
વ્વસાય શરૂ કરીને સ્ાજનક મરહલાએાેને 

રાેજગાર એાપી રહી છે. નાેઇડાના એંરકતે 
‘સે્ટડિ એપ ઇન્ડિયા’યાેજનામાંથી ષધરાણ 

લઈને પાેતાનાે વ્વસાય શરૂ કયાયો. એાગ્રાની 
રિીષતન ેપહેલાં લાેકડાઉનમાં મફત એનાજે 

એને બેન્ક ખાતામાં એાવેલા 500-500 
રૂપ્પયાના ંહપ્ાએે એાશરાે એાપાે, બાદમાં 

સ્જનષધ યાેજનામાં મદદ લઈને ફળની લારી 
ચલાવીને સ્ાસભમાનથી જીવન જીવી રહી છે.

િાયેક શક્તિ, 
દયેશિી પ્રગતત

કવર સ્ાેરી
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ત્ારે દેશમાં માત્ર 300-400 સ્ા્ટ્ભઅપ જ હતા. સ્ા્ટ્ભઅપ શબ્દની 
્ચ્ચયા પણ નહયોતી થતી, પણ માત્ર 8 વર્ભમાં જ િારતમાં સ્ા્ટ્ભ -
અપની દુનન્યા બદલાઈ ગઈ છે. િારત આિ ેવવશ્વની ત્રીજી સૌથી 
મયો્ટી સ્ા્ટ્ભઅપ ઇકયો-જસસ્મ બની ગઇ છે અને હવે યનુનકયોન્ભ હબ 
બનવાની ડદશામાં અગ્સેર છે, િ ે દેશનાં નાના-નાના વવસતારયોમાં 
ફેલાઈ ગ્યા છે. આિ ે િારતનયો યવુાન દર 8-10 ડદવસમાં એક 
નવી યનુનકયોન્ભ બનાવી રહ્યો છે. િારતના યવુાનયો નવી ઊં્ચાઇ 
પ્રા્ત કરવાની ઇચ્છાશકકત ધરાવે છે. આિ ેિારત જી-20 દેશયોમાં 
સૌથી ઝડપથી વધૃ્ધિ કરી રહેલુ ં અથ્ભતતં્ર છે. િારત સ્ા્ટ્ભફયોન 
ડે્ટા વપરાશમાં વવશ્વમાં બીજા ક્રમ ેછે, ગલયોબલ ડર્ેટલ ઇન્ડેક્સમાં 
બીજા ક્રમ ે છે, તયો ઊજા્ભ વપરાશકાર તરીકે વવશ્વનયો ત્રીજો સૌથી 
મયો્ટયો દેશ છે. ગ્ાહકયોની સખં્યાની બાબતમાં િારત વવશ્વમાં ત્રીજા 
ક્રમે છે. િારત ેગ્યા નાણાકી્ય વર્ભમાં 417 અબજ ડયોલર એ્ટલ ેકે 
30 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાથી વધુની ્ચીજોની નનકાસ કરીન ેનવયો વવક્રમ 
સજ્વો છે. િારત પયોતાના ઇન્ફ્ાસ્્રક્ચરન ેઆધુનનક બનાવવા મા્ેટ 
િ્ેટલુ ં રયોકાણ કરી રહંુ છે એ્ટલુ ં પહેલાં ક્ારે્ય નહયોતુ ં કરતંુ. 
િારત ઇઝ ઓફ જલવવગ અન ે ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનસે પર 
સૌથી વધ ુિાર મકૂી રહુ ંછે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ તાિતેરમાં 
જ િરૂ્ચમાં આ્યયોજિત કા્ય્ભક્રમમાં કહંુ હતુ ં કે, “જ્ારે તમ ે મને 
ગુજરાતથી ડદલ્ી સવેા મા્ેટ મયોકલ્યયો હતયો, તેન ેપણ હવે આઠ વર્ભ 
થઈ જશે. 8 વર્ભ સવેા, સશુાસન અન ેગરીબ કલ્યાણન ેસમર્પત 
રહ્ા છે.”
જનકલ્ાણ અને ગરીબન ેગરરમા
િારતવર્ભની શકકત દેશનાં એક-એક નાગડરકની શકકતમાં 
સમા્યલેી છે. આ વવ્ચાર સાથે ્યયોજનાઓને તૈ્યાર કરવામાં 
આવી એ્ટલુ ંજ નહીં પણ તનેુ ંપડરણામ પણ સનુનજચિત કરવામાં 
આવયુ.ં એ્ટલાં મા્ેટ જ્ારે કયોઈ પણ ્યયોજનામાં 100 ્ટકા લક્ષ્યાંક 
હાંસલ થા્ય તનેયો અથ્ભ છે- સરકાર અન ેવહીવ્ટીતતં્ર સવેંદનશીલ 
છે. સરકાર દરેક વ્યકકતનાં સખુ-દુઃખની સાથી છે. આિ ે જ્ારે 
સરકારનાં આઠ વર્ભ પરૂાં થઈ રહ્ા છે ત્ારે તમેાં એક વવશ્વાસ 
હયો્ય છે, િ ેએક નવા સકંલપ સાથે, નવી ઊજા્ભ સાથે આગળ વધવા 
મા્ેટ પ્રયોત્સાહહત કરે છે. હવે વડાપ્રધાન મયોદીનુ ંસવપ્ન છે- સચેયરેુશન 
એ્ટલ ે કે 100 ્ટકા લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવંુ. જ્ારે 2014માં 
નરેન્દ્ર મયોદી વડાપ્રધાન બન્યા ત્ારે દેશની લગિગ અડધી વસતત 
શૌ્ચાલ્યની સવુવધાથી, રસીકરણની સવુવધાથી, વીજળીનાં 
જોડાણની સવુવધાથી, બને્ક એકાઉન્ટની સવુવધાથી વંધ્ચત હતી. 
પણ, આ વરવોમાં કેન્દ્ર સરકારે અનકે ્યયોજનાઓને 100 ્ટકા 
સચેયુરેશનની નજીક પહોં્ચાડી દીધી છે. 100 ્ટકા લાિાથશીઓનુ ં
કવરેજ એ્ટલ ે કે દરેક વગ્ભન ે કયોઇ પણ પ્રકારનાં િદેિાવ વગર 
આવરી લવેા. કયોઇ પણ વ્યકકત લાિથી વંધ્ચત ન રહેવયો જોઇએ 
એ સરકારનંુ લક્ષ્ય છે. ‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ.’ સામાજિક 
સરુક્ષા, જનકલ્યાણ અન ેગરીબનાં જીવનન ેગડરમામ્ય બનાવવંુ એ 

જ સરકારનુ ંલક્ષ્ય છે. 50 કરયોડથી વધ ુદેશવાસીઓન ેપાં્ચ લાખ 
રૂવપ્યા સધુીની મફત સારવાર, કરયોડયો લયોકયોન ે્ચાર લાખ રૂવપ્યા 
સધુીનયો અકસ્ાત અને જીવન વીમયો, કરયોડયો િારતી્યયોન ે 60 
વર્ભની ઉંમર બાદ નનજચિત રકમનાં પને્શનનયો લાિ મળ્યયો. સામાન્ય 
માણસને પાકંુ ઘર, શૌ્ચાલ્ય, રાંધણ ગસે, વીજળી,  પાણીનું 
જોડાણ, બને્કમાં ખાતુ ંિવેી સુવવધાઓથી સજજ કરીને વવકાસની 
મખુ્ય ધારામાં સારથી બનાવવામાં આવ્યા. આઝાદી પછી પ્રથમ 
વાર દેશમાં આશરે 80 ્ટકા નાના ખડૂેતયોની કાળજી લવેામાં 
આવી. આ ઉપરાંત, માછીમારયો, લારી-ગલલાવાળાઓન ેપણ મદદ 
કરવામાં આવી.
નવી સવાર ઊગી...
આિ ેિારતમાં નવી સવાર ઊગી છે. નવી સદીનાં બીજા દા્યકામાં 
નવી આશાઓ સાથે જીવન બદલાઈ રહુ ં છે. તેનંુ કારણ એ છે 
કે વર્ભ 2014માં દેશની સત્તા જ નહીં, દેશનયો મડૂ પણ બદલા્યયો. 
130 કરયોડ દેશવાસીઓનયો બદલા્યલેયો તમજાજ જ નવા િારતનયો 
પા્યયો નાખવામાં મદદરૂપ સાબબત થ્યયો છે. ભ્રષ્ટા્ચાર, આંતડરક 
સલામતી, આતંકવાદ, ખડૂેતયો સાથ ે સકંળા્યલેી સમસ્યાઓનયો 
અતં દેખાતયો નહયોતયો. એવામાં 2014માં સામાન્ય ચૂ્ંટણી નનરાશાવાદ 
વવરધિ આશાવાદનુ ંપ્રતીક બની અન ેિારતની જનતાન ેપણ નવા 
સવારની અનભુતૂત થઇ. નયોકરશાહીન ે સા્ચા અથ્ભમાં લયોકસવેક 
બનાવીન ે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ ખદુન ે પ્રધાન સવેક બનાવ્યા. 
‘હંુ ખાતયો નથી, ખાવા દેતયો નથી’ ન ેવહીવ્ટનયો મંત્ર બનાવ્યયો, િનેાં 
પર ્ચાલીન ે16થી 18 કલાક કામ કરીન ેએક ઉદાહરણ રજૂ કયુથં. 
અતં્યોદ્યના હેતનુ ેસાકાર કરવા અન ેસમાજના છેવાડાના માણસને 
સરકારની ્યયોજનાઓ અન ેપહેલનયો લાિ મળે ત ેસુનનજચિત કરવા 
મા્ેટ વડાપ્રધાન મયોદીએ ઝડપથી અન ે મયો્ટાં પા્ેય કામ કયુથં છે. 
‘અધંારં દૂર થશ,ે સરૂજ નીકળશ.ે.’... િારતના ભતૂપવુ્ભ વડાપ્રધાન 
અ્ટલબબહારી વાજપ્ેયીએ આશરે ્ચાર દા્યકા પહેલાં કરેલયો આ 
ઉદઘયોર 21મી સદીનાં િારતનયો સકંલપ બન્યયો, િ ેહવે સાકાર થતાં 
દેખાઈ રહ્યો છે.

આપણે િારતનાં લયોકયો વીતલેાં આઠ વર્ભમાં િારતમાં નવી 
સવાર જોઈ રહ્ા છીએ ત્ારે 21મી સદીની નવી આશાઓને પરૂી 
કરવામાં દેશની જનતાનાં મજબતૂ ઇરાદા પણ જરૂરી છે. વીતલેાં 
આઠ વર્ભમાં િારત ેએક પડાવ હાંસલ ક્યવો છે. પણ આ મઝંીલ 
નથી. નવા િારતનાં લક્ષ્ય સામે છે. આ તમામ બાબતયો કયોઈ પણ 
િારતી્યન ેગવ્ભથી સિર કરશે કારણ કે આ તમામ પ્ર્યાસ એવયો 
વવશ્વાસ જગાવ ે છે કે િારતની પ્રગતતની કહાની અમતૃ કાળનાં 
સકંલપન ેસાકાર કરવા મા્ેટ એક નવી ઊજા્ભ સાથે આગળ વધશ.ે 
આ સમ્ય આઝાદીનાં અમૃત મહયોત્સવનયો છે, િારત આિ ે િ ે
કરશ,ે તનેાં પરથી નવા િારતનુ ંિવવષ્ય અન ેડદશા નક્ી થશ.ે

14 કે્ત્રટોમાં વગગીકકૃતિ યટોજનાઓ કઈ રીતેિ વવકાસન ેનવી ગતતિ 
આપીન ેરાષ્ટ્ર ને સમકૃધ્ધ્ધ તિરફ લઈ જઈ રહી છે, તેિ ર્ણીએ....

િાયેક શક્તિ, 
દયેશિી પ્રગતત

કવર સ્ાેરી
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ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચર એવું સયેક્ટર છયે, જ યે દેિનયે વવકાસનાં માગષે લઈ જા્ છયે એ્ટલું જ નહીં પર તયેનાંથી 
રોજગારની તકો પર વધયે છયે . સારા ઇન્ાસ્્ર્ચરથી સમ્ની બચતની સાથયે સાથયે દેિનાં વવકાસનયે 
પર નવી ઝડપ મળયે  છયે . આ ઉપરાંત, તયેનાંથી મધ્મવગ્ષની જરૂરર્ાતો અનયે આકાંષિાઓ પર પૂરી 
થા્ છયે . એ્ટલાં મા્ેટ જ, કેન્દ્ર સરકાર દેિમાં ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચરનાં માધ્મથી કનયેક્ક્ટવવ્ટી વધારવા અનયે 
લોકોની સુવવધાનયે ધ્ાનમાં રાખીનયે એક સાથયે અનયેક સતર પર કામ કરી રહી છયે ...

 
4,260  
રક.મી

12 
રક.મી13,327

રક.મી. 37 
રક.મી

1,41,345
રક.મી.

ચાર ગણટો વધયટો રટોડ-પુલ 
નનમયાણનટો ખચ્ (કરટોડ રૂવપયામાં)

ત્રણ ગણું વળતિર આપવામાં 
આવયું જમીન સંપાદન પર

13,230 53,111 0.92
3.13

91,287 
રક.મી.

દટોઢ ગણટો વધયટો નેશનલ હાઇવે

માગ્ નનમયાણમાં ત્રણ ગણટો વધારટો ત્રણ ગણટો વધારટો થયટો પ્રતતિરદન નેશનલ 
હાઇવેનાં વવસતિારમાં 

આશરે બમણટો થયટો પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ 
સડક યટોજનાનટો વવસતિાર

2013-14 2020-21

7,05,817
રક.મી3,81,315 

રક.મી

દેશનાં તવકાસનાે દેશનાં તવકાસનાે નવાે માપદંડનવાે માપદંડ

સુતવધાઅાેની સાથે પયા્સવરણનું ધ્ાન
n •	ઇંધરની બચત: ફાસે્ગ અને નેશનલ હાઇવેના વવસતરણથી 20,000 કરયોડ 

રૂવપ્યાનાં ઇંધણની બ્ચત થઈ છે. નેશનલ હાઇવે પર 728 અને સે્્ટ હાઇવેનાં 
201 ્ટયોલ ્લાઝા પર ફાસે્ગ સુવવધા શરૂ થઈ ચૂકી છે.

n •	અંતર અનયે સમ્ રટું: ડડજિ્ટલ ્ટયોલ વ્યવસ્ાથી ્ટયોલ ્લાઝા પર 
વેઇહ્ટગનયો સમ્ય ઓછયો થ્યયો છે, તયો નવાં પુલ અને ્ટનલનાં નનમયાણથી અંતર 
ઘટું છે.

n •	92 ડક.મીની અ્ટલ ્ટનલ, ડદલ્ી-મુંબઇ વચ્ે ગયોલડન કવાડડ્રલે્ટરલ કયોડરડયોર, 
ધૌલા સડદ્યા પુલ િવેાં પ્રયોિક્ે્ટસથી મુસાફરીનયો સમ્ય ઘટ્યો છે. એક્સપ્રેસ 
વે બન્યા પછી ડદલ્ીથી મેરઠનું અંતર અઢી કલાકને બદલે 50 તમનન્ટમાં કાપી 
શકાશે. દેશનાં સૌથી લાંબા 1380 ડક.મી.નાં ડદલ્ી-મુંબઇ એક્સપ્રેસનું કામ 
્ચાલુ છે.

આંકડાષઃ પ્રતતિ હેક્ટર / કરટોડ રૂવપયા

ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચરિી 
ઝડપ

કવર સ્ાેરી
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n •	10 ગણયો વધારયો થ્યયો રેલ વવદ્તુીકરણમાં 2014 બાદ. 100 ્ટકા કવરેજ 
સાથ ે68,800 કયો્ચમાં લગાવવામાં આવ્યા બા્યયો ્ટયો્યલ્ેટ.

n •	કવ્ચ િવેી નવી સવદેશી ્ેટકનયોલયોજી, વંદે િારત ્ટ્રેનયો અન ેસે્શનયોનાં 
પનુર્વકાસ પર ફયોકસ કરવામાં આવી રહુ ંછે. કેન્દ્રરી્ય બિ્ેટ 2022-23માં 
આગામી ત્રણ વર્ભમાં 400 વંદે િારત ્ટ્રેન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં 
આવી છે.

n •	અમદાવાદ-મુબંઇ વચ્ ેબુલ્ેટ ્ટ્ર ેન પ્રયોિકે્ટ પ્રનગતમાં છે, િરૂ્ચમાં વપલલરનું 
કામ પરંૂ, પ્રથમ પરીક્ષણ 2026માં બબજલમયોરા અન ેસુરત વચ્ ેથશે.

n •	માલગાડીઓ મા્ેટ બ ેડેડડકે્ેટડ ફે્ઇ્ટ કયોડરડયોર બનાવવાની શરૂઆત. 
1504 ડક.મી.નયો દાદરીથી મંુબઇનયો વેસ્ન્ભ કયોડરડયોર જલ્ી પરૂયો થઈ શકે છે. 
1856 ડક.મીનાં દાનાકુનીથી લધુધ્યાણા સુધીનાં ઇસ્ન્ભ કયોડરડયોર પરનુ ંકામ 
્ચાલી રહુ ંછે.

રક.મી. પ્રતત વર્ષ નવાં પા્ટા 
ઉમયેરવામાં આવ્ા રેલવયેમાં વર્ષ 
2014-2021 દરતમ્ાન નવી લાઇનો 
અનયે મલ્ી-્ટ્રેક પ્રોજ યેક્ટ્ટસ દ્ારા.

1835રેલવે

જળમાગ્સઃ
n •	111 આંતરદેશી્ય જળમાગ્ભ છે હવે 

િારતમાં. 2014માં તનેી સંખ્યા માત્ર 5 
હતી.

મેટાે નેટવક્સ ઃ
n •	2014માં દેશનાં પાં્ચ શહેરયોમાં કુલ 248 

ડક.મી. લાંબુ ંને્ટવક્ભ . 2022માં દેશનાં 18 
શહેરયોમાં કુલ 732 ડક.મી. લાંબુ ંને્ટવક્ભ

સામાન્ માણસની ઉડાન
n •	2016માં દેશની પ્રથમ નાગડરક ઉડ્ડ્યન નીતત સાથે 

િારતનાં ઉડ્ડ્યન સેક્ટરની સ્સ્તત બદલાવાની 
શરૂઆત થઈ. જાહેર-ખાનગી િાગીદારી અતંગ્ભત 
એરપયો્ટ્ભ  પર સારી સવુવધાઓનયો નવયો પા્યયો 
નાંખવામાં આવ્યયો. 16 એરપયો્ટ્ભન ેસૌથી વધુ બયોલી 
લગાવનારી કંપનીઓન ે50 વર્ભની લીઝ પર 
આપવામાં આવ્યા છે.

n •	એર ઇનન્ડ્યાનુ ંવયૂહાત્મક ડડસઇન્વસે્મને્ટ 27 
જાનઆુરી, 2022નાં રયોજ પૂરં થયંુ. િ ેઅતંગ્ભત 
સરકારન ેવયહૂાત્મક િાગીદાર પાસથેી રૂ. 2700 
કરયોડ મળ્યા છે. ડરજનલ કનકે્ક્ટવવ્ટી સ્ીમ (RCS) 
દ્ારા નાના શહેરયો પર ફયોકસ કરવામાં આવયુ,ં 
તયો ‘ઉડાન’ ્યયોજના દ્ારા ઓછાં િાડાંમાં હ્ટડક્ટ 
આપવાની શરૂઆત 2016માં થઈ. 87 લાખ 
પ્રવાસીઓ માત્ર 2500 રૂવપ્યાનાં િાડાંમાં વવમાન 
પ્રવાસ કરી ચકૂ્ા છે જાનુઆરી 2022 સધુી.

ભારિમાલા પ્રાેજેક્ટ
n •	પયો્ટ્ભ , રયોડ, રાષ્ટ્ર ી્ય કયોડરડયોરન ેવધુ સારાં બનાવવા 

અન ેનશેનલ કયોડરડયોરન ેવવક્સાવવા પણ આ 
પ્રયોિકે્ટમાં સામલે છે. 7 તબક્ામાં 34,800 ડક.મી. 
રયોડ બનાવવામાં આવશ.ે 50 ઇકયોનયોતમક કયોડરડયોર 
બનાવવામાં આવશે. 4 લને અથવા તેનાંથી વધ ુ
લનેવાળા હાઇવેથી 500 જિલલાન ેજોડવામાં આવ્યા 
છે. 8,134 ડક.મી. રયોડ અત્ાર સધુી બની ગ્યાં છે.

પવ્સિમાલા
n •	 દેશમાં પ્રથમ વાર હહમા્ચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, 

જમમ-ુકાશમીર અને ઉત્તર-પવૂ્ભ િવેા વવસતારયો મા્ેટ 
પવ્ભતમાલા ્યયોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ 
્યયોજનાથી પવ્ભતયો પર પ્ય્ભ્ટન અન ેકનકે્ક્ટવવ્ટીની 
આધનુનક વ્યવસ્ા ઊિી થશ.ે આ રયોપવે પ્રયોિકે્ટ 
3 એસ પર આધાડરત છે. આ પ્રયોિકે્ટથી દર કલાકે 
6,000-8,000 લયોકયો પ્રવાસ કરી શકે છે.

વષાયોથી લટકેલાં પ્રાેજેક્ટસ શરૂ થયા 

56 વર્ભથી અટકેલો સરદાર ડેમ, 
65 વર્ભ જૂનો બાણસાગર પ્રોજકે્ટ, 

16 વર્ભ જૂનો આસામનો બોગીબીલ 
પુલ, સસક્કિમનું પાક્યોંગ એરપોટ્ભ , 

દદલ્ીને ટ્ાદફક જામ અને પ્રદૂરણથી 
બચાવનાર ઇસ્ટન્ભ અને વેસ્ટન્ભ 
પેરીફેરલ એક્સપ્રેસ વે, પાંચ 

દાયકાથી રાહ જોઈ રહેલો કેરળનો 
કોલલમ બાયપાસ જવેાં અનેક 

પ્રોજકે્ટ હવે પૂરાં થઈ ચૂક્ા છે.

હવે દેશનાં તવકાસને 
ગતિની નવી શક્તિ
રસતયો બની ગ્યા પછી પાઇપલાઇન 
નાખવા મા્ેટ ખયોદવામાં આવેલા ખાડાં તમે 
જો્યાં હશે. કારણ કે સરકારી વવિાગયોમાં 
સંકલન અને િવવષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને 
્યયોજના બનાવવાનાં અિાવને કારણે 
વવકાસ પ્રયોિકે્ટમાં આવું અનેક વાર થતું 
આવયું છે. પણ પ્રથમ વાર તેને ધ્યાનમાં 
રાખીને 16 મંત્રાલ્યયો અને વવિાગયોને 
ડડજિ્ટલ માધ્યમથી જોડીને ગતતશકકત 
માસ્ર ્લાનની શરૂઆત કરવામાં આવી 
છે. 107 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાનાં ખ્ચગે હવે 
દેશમાં ક્ાં્ય પણ બનનાર ઇન્ફ્ાસ્્રક્ચર 
પ્રયોિકે્ટ તેનાં દા્યરામાં આવશે.

નેશનલ ઇનફ્ાસ્્ર્ચર પાઇપલાઇન પ્રટોિકે્ટષઃ નેશનલ ઇન્ફ્ાસ્્ટકચર પાઇપલાઇન 
પ્રોજકે્ટ (NIP)ને 6,835 પ્રોજકે્ટ્ટસ સાથે લયોંચ કરવામાં આવયો હતો. હવે કુલ 
142.45 લાખ કરોડ રૂપપયાનાં ખચચે એનઆઇપીનું પવસતરણ લગભગ 9,367 
પ્રોજકે્ટ્ટસ સુધી થયું છે. 2,444 પ્રોજકે્ટ્ટસ પર હજુ પણ કામ ચાલી રહંુ છે.

ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચરિી 
ઝડપ

કવર સ્ાેરી
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વીતયેલાં આઠ વર્ષમાં આંતરરાષ્ટ્ર ી્ ફોરમમાં ભારતની આત્મવવશ્વાસથી ભરપૂર 
ગુંજ સંભળાઈ છયે, તો દેિની અંદર પર આતંકવાદમાં થઈ રહેલો ર્ટાડો નવા 
ભારતની તાકાતનું પ્રતીક છયે . જમમુ-કાશમીર અનયે લડાખમાંથી કલમ 370 નાબૂદ 
કરવાનો નનર્ષ્ હો્ કે ‘પડોિી પ્રથમ’ અનયે ‘વવસતારરત પડોિવાદ’ની નીતત 
સાથયે વવદેિ નીતતનયે નવી ઊંચાઇ પર લઈ જવાની હો્, કે સંરષિર ષિયેત્રમાં 
આત્મનનભ્ષરતાની પહેલ સાથયે બોડ્ષ ર ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચરનયે નવી ગતત આપવાનો સાહજસક 
નનર્ષ્ હો્, ‘ભારત પ્રથમ’નાં વવચાર સાથયે દેિનયે નવી ઊજા્ષ મળી રહીછયે...

અાિંકવાદને જડબાિાેડ જવાબ

2009

2021

3574

1723

મૃત્ુિી સંખ્યા ઘટી

2009

2021

523

314

જમમુ-કાશમીરમાં 2018માં ઘુસરખોરીની 143 ર્ટના બની હતી. 2021માં આવી માત્ર 28 ર્ટના બની.

મ્ામંારમા ંસ્ટાઇક
9 જૂન, 2015નાં રયોજ િારતે પ્રથમ વાર સરહદ પાર કરીને 

મ્યાંમારમાં આતકંવાદીઓન ેજવાબ આ્્યયો. આ સ્્રાઇકમાં 
એરફયોસ્ભની મદદ સાથ ે70 પેરા કમાન્ડયોએ 40 તમનન્ટનાં 

ઓપરેશનમાં આતંકવાદીઓન ેપકડી લવેામાં આવ્યા.

સજજીકલ સ્ટાઇક 
ઉડી કેમપ પર આતકંવાદી હૂમલાનાં જવાબમાં 
િારતી્ય લશકરનાં જવાનયોએ 28-29 સ્્ેટમબર, 
2016નાં રયોજ પાડકસતાનનાં કબ્જા હેઠળનાં કાશમીરમાં 
જઈન ેઆતકંવાદીઓનાં છુપા સ્ળયોન ેનાબૂદ ક્યયા.

સરહદ પારના અાિંકવાદ પર પ્રહાર

નવું ભારિ  
નવી ઊજ્સ

અરે સ્ટાઇકઃ પલુવામામાં જવાનયો પર કા્યરતાપણૂ્ભ આતકંવાદી હૂમલાનાં જવાબમાં એરફયોસ્ભનાં 12 તમરાજ-
2000 વવમાનયોએ પાડકસતાનનાં બાલાકયો્ટમાં હવાઇ હૂમલા ક્યયા, િમેાં 300થી 350 આતકંવાદીઓ મ્યયા.

ઓાતંકી ઘટિાઓાયેમાં ઘટાડાયે

રાષ્ટીય સિામતી 
ઓિયે તવદયેશ િીતત

કવર સ્ાેરી
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અેક દેશ, અેક કાયદાે, 
અેક પ્રિીકનું સપનું સાકાર

સંરષિણ ષિેત્રમાં 
અાત્મનનભ્સરિા િરફ પગલાં

સેનાને વધુ નાણાકીય િાકાિ

n •	ડયો. શ્યામાપ્રસાદ મુખજી્ભના ‘એક દેશ, એક 
કા્યદયો, એક વડા, એક પ્રતીક’નયો સંકલપ 
આઝાદીનાં 72 વર્ભ બાદ પૂરયો થઈ શક્યો છે.

n •	કલમ 370 અને 35A હ્ટાવ્યા  બાદ ધરતીનું 
સવગ્ભ ગણાતું જમમુ-કાશમીર અને લડાખ પણ 
આઝાદી બાદ દેશનાં બાકીનાં રાજ્યો સાથે 
વવકાસમાં ખિે ખિયો તમલાવી રહ્ા છે.

n •	890 કેન્દ્રરી્ય કા્યદા લાગુ થ્યા, રાજ્ 
સરકારનાં 205 જૂના કા્યદા હ્ટાવવામાં 
આવ્યા.

n •	80,068 કરયોડ રૂવપ્યાનાં ખ્ચગે પ્રધાનમંત્રી 
વવકાસ પેકેજ અંતગ્ભત 63 પ્રયોિક્ે્ટસ પૂરાં 
થ્યાં.

n •	28,400 કરયોડ રૂવપ્યાનાં ખ્ચગે નવી ઓદ્યોનગક 
વવકાસ ્યયોજનાની શરૂઆત થઈ.

n •	 દેશનાં સરંક્ષણ ઉપકરણયોની ખરીદીમાં પા્યાનંુ 
પડરવત્ભન લાવવા મા્ેટ સરંક્ષણ ખરીદ નીતત 2016ની 
જાહેરાત પ્રથમ પગલુ ંહતંુ. આ નીતત જ પથ પ્રદશ્ભકનંુ 
કામ કરે છે.

n •	અત્ાર સધુી કુલ 310 સંરક્ષણ ્ચીજો/પ્રણાજલઓની 
ત્રણ ્યાદી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, િનેી આ્યાત 
પર પ્રતતબધં મૂકીન ેદેશમાં જ તેને ખરીદવામાં આવશ.ે 
આ વખત ેસરંક્ષણ ખરીદી બિ્ેટમાં 68 ્ટકા રકમ 
સ્ાનનક બજારમાં ખરીદી મા્ેટ રાખવામાં આવી છે.

n •	48,000 કરયોડ રૂવપ્યામાં સવદેશી તેજસની ખરીદીને 
મજૂંરી.

n •	25 ્ટયો્ચનાં નનકાસકારયોમાં પ્રથમ વાર િારત સામેલ 
થયુ.ં

n •	36 રાફેલ વવમાન ફ્ાનસ પાસેથી ખરીદવાનયો  નનણ્ભ્ય 
લવેામાં આવ્યયો. ફેબુ્આરી, 2022 સુધી તેમાંથી 
35 વવમાન િારત પહોં્ચી ચૂક્ા છે. તેની સ્વયોડ્રન 
અબંાલા અન ેહાશીમારા એરબેઝ પર તૈનાત કરવામાં 
આવી છે.

n •	37 સૂધ્ચત યધુિ જહાજ અને સબમરીન િારતમાં જ 
બનાવવાનયો નનણ્ભ્ય.

સંરક્ણ દળોનાં આધુનનકીકરણ અને ખરીદી માટે 2022-23નાં 
બજટેમાં 1.52 લાખ કરોડ રૂપપયાની જાહેરાત કરવામાં આવી. 
2014થી અત્ાર સુધી તેમાં આશરે 76 ટકાનો વધારો કરવામાં 
આવયો છે. ત્રણેય સેનાઓનાં કમાનન્ડગ સતરનાં અધધકારીઓને 100 
કરોડ રૂપપયા સુધી અને વાઇસ ચીફ ઓફ આમમી સ્ટાફને 200 કરોડ 
રૂપપયા સુધીનાં પ્રોજકે્ટ મંજૂર કરવાની સત્ા આપવામાં આવી છે.

અાધુનનક શસ્ાેની ખરીદી
રશશયા પાસેથી એસ-400 એર દડફેનસ સસસ્ટમની પહેલી ખેપ 
મળી ગઈ છે. કલાશનનકોવ એકે-203 હવે દેશમાં જ બનશે. 
ધનુર, કે 9 વજ્, શારંગ અને અલ્્ા લાઇટ હોપવત્ઝર તોપો 
હવે દેશમાં જ બની રહી છે. નૌકાદળને મજબૂતી આપવા માટે 
6 સ્ોર્પન સબમદરન ભારતમાં જ બનાવવામાં આવી છે. 
અપાચે અને ધચનુક હેસલકોપટરે વાયુ સેનાને મજબૂતી આપી 
છે.

સ્ાટ્ભ  સસટી 
મમશન

100 પ્રોજકે્ટ પૂરાં 
થયા

જલજીવન મમશન 
57 ટકા ઘરોમાં 
નળનાં જોડાણો 

આપવામાં 
આવયા.

પીએમ જન 
આરોગય યોજના 

16.85 લાખ 
લોકો જોડાયા

માગ્ભ પવસતરણ
5300 દક.મી. નવાં 
માગ્ભ બનાવવામાં 

આવયા
મનરેગા 225 

લાખ માનવ દદવસ 
રોજગારનું સજ ્ભન 

થયું

જમ્ુ-
કાશમીરનાં 
તવકાસને 

ગતિ

બાયેડ્સર પર મજબયૂત 
ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચર
2008થી 2014
36500 દક.મી. રોડ અને
7270 પુલ બન્ા હતા

2014થી 2021
6763 દક.મી. રોડ અને
15000 પુલનું નનમશાણ થયું

રાષ્ટીય સિામતી 
ઓિયે તવદયેશ િીતત

કવર સ્ાેરી
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મદદ માટે હંમેશા િત્પર ભારિ
n •	રશશ્યા-યકેુ્રન યધુિ દરતમ્યાન પયોતાનાં 23,000થી વધુ નાગડરકયોને 

હેમખેમ પાછા લાવવા મા્ેટ ‘ઓપરેશન ગગંા’ હાથ ધરવામાં આવયંુ 
અન ેપાડકસતાન સહહત અન્ય દેશયોનાં વવદ્ાથશીઓન ેપણ િારતે 
બ્ચાવ્યા.

n •	કયોરયોનાનાં સમ્યમાં પણ એક જવાબદાર રાષ્ટ્ર  તરીકે િારત ેવવશ્વનાં 
દેશયોમાંથી પયોતાના નાગડરકયોન ેલાવવા મા્ેટ સફળતાપવૂ્ભક ‘વદેં િારત 
તમશન’ અન ેઓપરેશન સમદુ્ર સતે’ુ અભિ્યાન ્ચલાવયુ.ં આશરે ત્રણ 
કરયોડ લયોકયોન ેઅત્ાર સધુી િારત પાછા લાવવામાં આવ્યા છે.

n •	સકં્ટનાં સમ્યમાં ઇરાનમાંથી 46 નસ્ભ, સદુાનમાંથી 156 િારતી્ય, 
્યમનમાંથી 2900 લયોકયોન ેએરજલફ્ટ કરીન ેિારત પાછા લાવવામાં 
આવ્યા.

n •	નપેાળમાં 25 એવપ્રલ, 2015નાં રયોજ ભૂકંપ આવ્યયો ત્ારે વવશરે 
વવમાન દ્ારા રાહત સામગ્ી મયોકલી અને 67 તમજલ્યન ડયોલરની મદદ 
કરી.

n •	ઇન્ડયોનેશશ્યા પ્રજાસત્તાકમાં ભૂકંપ અન ેસુનામીનયો િયોગ બનલેાં લયોકયો 
મા્ેટ ઓપરેશન સમદુ્ર મતૈ્રી પણ હાથ ધયુથં.

n •	મયોઝાસ્મબકમાં 2019નાં તયોફાન દરતમ્યાન િારત ેમાનવી્ય સહા્યતા 
અન ેઆપનત્ત સહા્ય પરૂી પાડી.

n •	ઇસ્ર પર િ્યાનક આતકંવાદી હૂમલા બાદ શ્ીલંકાનયો પ્રવાસ 
ખેડનાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદી પ્રથમ વવશ્વ નતેા હતા.

‘પહેલાે સગાે પડાેશી’નાે અક્ભગમ
n •	પડયોશી દેશયો સાથે સારા સબંધંયો મા્ેટ ‘પડયોશી પ્રથમ’ અન ેદૂરના 

દેશયો સાથે સબંંધયોન ેનવા પડરમાણ આપવાની ડદશામાં ‘વવસતાડરત 
પડયોશવાદ’ (Extended Neighbourhood) ની નીતત 14 બાદ 
દેશની વવદેશ નીતતનયો આધાર બની.

n •	્ટયો્ચનાં નતેતૃવનાં નવા અભિગમથી િારત પ્રતે્ વવશ્વનયો સકંયો્ચ પણ 
દૂર થવા લાગ્યયો અન ેકયોરયોના કાળમાં ‘વસધૈુવ કુ્ુટમબકમ’ની િાવના 
સાથે િારત વવશ્વમાં એક ઉમદા નતૃેતવ તરીકે ઊિયુ્ભ છે.

n •	આતંરરાષ્ટ્ર ી્ય ્યયોગ ડદવસ પ્રસગં ેિારતનાં સયોફ્ટ પાવરન ેસમગ્ 
વવશ્વએ ઓળખુ.ં ગ્યા વરગે 177 દેશયોમાં આ ડદવસ મનાવવામાં 
આવ્યયો.

n •	ઇઝરા્યલે, ફ્ાનસ, યનુાઇ્ેટડ રકગડમ, જાપાન, અમડેરકા અન ેદશક્ષણ 
કયોડર્યા સાથે િારતના સબંધંયો મજબતૂ ક્યયા. પજચિમ એશશ્યા (ઇરાન, 
સાઉદી અરેબબ્યા, ઇઝરા્યલે) અન ેનૂઝીલેન્ડ-ઓસ્્રે જલ્યા સાથે 
સબંધંયોની નવી શરૂઆત કરી.

n •	ઓસ્્રેજલ્યા સાથે પ્રથમ વાર મુકત વપેાર સમજૂતત પર હસતાક્ષર 
ક્યયા છે. લાંબા સમ્યથી રાહ જોવાતી હતી ત ેસમજૂતતન ેપગલે હવે 
િારતી્ય સામાનન ેસારં બજાર મળશે. બબ્્ટન સાથે મકુત વપેાર 
સમજૂતત પર વાત્ચીત ્ચાલી રહી છે.

n •	બાંગલાદેશ સાથે ઐતતહાજસક િારત-બાંગલાદેશ જમીન સરહદ 
સમજૂતત લાગ ુથઈ. દડર્યાઇ સરહદનયો વવવાદ પણ પરૂયો થ્યયો.

સૈજનકાે એને ભૂતપુવ્ષ સૈજનકાેની ચાર 
દાયકા જૂની માંગને 7 નવેમ્બર, 2015નાં 
રાેજ પૂરી કરવામાં એાવી. તેને 1 જુલાઇ, 
2014થી એમલી ગણવામાં એાવી.

UAPAની મજબયૂિી
આતંકવાદને મૂળમાંથી નાબૂદ કરવા મા્ેટ વવધે્યકમાં સુધારયો 
કરીને રાષ્ટ્ર ી્ય તપાસ સંસ્ા (એનઆઇએ)ને વ્યાપક અધધકાર 
આપવામાં આવ્યા. ગેરકા્યદેસર પ્રવૃનત્તઓ (અ્ટકા્યત) કા્યદયો 
( Unlawful Activities (prevention) Act, UAPA)માં 
સુધારયો કરીને તેને કડક બનાવવામાં આવ્યયો.

ભારિમાં ડાબેરી ઉગ્વાદ ઘટાે
વર્ષ  ઉગ્રવાદી ઘ્નાએાે   મૃત્ુ  ઉગ્રવાદ એસરગ્રસત જજલ્ા
2010 2258 1005  96
2020 665 183  53

ક્ાડ અને 2+2 સંવાદ
અમેડરકા, જાપાન અને ઓસ્્રે જલ્યા સાથે િારત કવાડ 
જૂથનું મહતવનું વયૂહાત્મક િાગીદાર છે. હહન્દ-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં 
વયૂહાત્મક રીતે આ િાગીદારી અત્ંત મહતવની છે. અમેડરકા, 
જાપાન, ઓસ્્રે જલ્યાની સાથે સાથે હવે રશશ્યામાં પણ  2+2 
સંવાદ શરૂ થ્યયો. આ જ રીતે િારતને આઠમી વાર સંયુકત 
રાષ્ટ્ર  સલામતી પડરરદનાં કામ્ચલાઉ સભ્ય તરીકે ચૂં્ટવામાં 
આવયું.

વેક્સિન મૈત્રી
િારતમાં કયોવવડ િવેી વવપડરત પડરસ્સ્તતમાં બે સવદેશી રસી 
તૈ્યાર કરી અને દેશમાં જ રસીકરણ સાથે વવશ્વનાં 100થી વધુ 
દેશયોમાં રસી મયોકલી.

રાષ્ટીય સિામતી 
ઓિયે તવદયેશ િીતત

કવર સ્ાેરી
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નાગરરક કલ્ાણની ભાવના 
સાથે યાેજનાનાે અમલ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં િાસનમાં ગરીબ, 
વંચચત અનયે છયેવાડાના મારસનું કલ્ાર અનયે 

તયેમની ખુિી સવથોપરી છયે . એ્ટલાં મા્ેટ જ 
તયેઓ સવચ્છ ભારત તમિન, હર રર જલ, મુદ્રા 

્ોજના, ડીબી્ટી, પીએમ આવાસ, પીએમ-જ્ 
આયુષ્માન ભારત અનયે સ્યે ન્ડઅપ ્ોજના 

ઉપરાંત આરદવાસીઓનાં વવકાસની ્ોજનાઓનયે 
પ્રાથતમકતા આપી રહ્ા છયે . આરદવાસીઓનાં 

વવકાસ અંગયે કેન્દ્ર સરકારની ચચતાનયે પરરરામયે જ 
2014-15માં આરદવાસી બાબતોનાં મંત્રાલ્નું 

બજ યે્ટ રૂ. 3850 કરોડથી વધારીનયે 2022-
2023માં વધારીનયે રૂ. 8407 કરોડ કરવામાં 

આવયું. આ જ રીતયે, ્ટ્ર ાનસજ યેન્ડર અનયે રદવ્ાંગોના 
સુગમ જીવન મા્ેટ અનયેક પહેલ કરવામાં આવી છયે .

સ્ચ્છ ભારિ તમશનઃ ખુલ્ામાં શાૈચથી મુતિ 
ભારિ અને સ્ચ્છિા બની અાદિ
દેશન ેખલુલામાં શૌ્ચથી મુકત બનાવવા મા્ેટ શરૂ કરા્યલેી સવચ્છ 
િારત ગ્ામીણ ્યયોજનામાં 2014થી અત્ાર સધુી 10.93 કરયોડથી 
વધ ુવ્યકકતગત ઘરેલ ુશૌ્ચાલ્યયોનુ ંનનમયાણ કરવામાં આવયુ.ં તમામ 
ગામયોએ  2 ઓક્ટયોબર, 2019માં ખદુન ેખલુલામાં શૌ્ચથી મકુત જાહેર 
ક્યયા. હવ,ે 2025 સધુી તમામ ગામયોન ેઓડીએફ ્લસ બનાવવાની સાથે 
ક્ચરાના નનકાલ (વેસ્ મનેજેમેન્ટ) મા્ેટ સવચ્છ િારત તમશન ગ્ામીણ 
2.0 ્ચલાવવામાં આવયુ ંછે. 54,000 ગામમાં ઘન ક્ચરાનયો નનકાલ અને 
29,000 ગામયોમાં પ્રવાહી ક્ચરાના નનકાલની વ્યવસ્ા પરૂી થઈ ગઈ છે.

ગ્ામીણ પરરવારાે માટે શાૈચાલય કવરેજ

43.8% 100%
2014 2020

ગરીબાયે ઓિયે 
વંચચતાયેિી સયેવા

કવર સ્ાેરી
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ગ્ામીણ િારતમાં પીવાનુ ંપાણી દૂરથી લાવવામાં મહહલાઓની અડધી 
જંીદગી જતી રહેતી હતી. દીકરીઓનાં િણતર અન ેમહહલાઓનાં 
આરયોગ્ય પર તેની વવપરીત અસર પડતી હતી. વડાપ્રધાન મયોદીએ 
15 ઓગસ્, 2019નાં રયોજ લાલ ડકલલા પરથી જલ જીવન તમશનની 
જાહેરાત કરી. 2019માં 3.23 કરયોડ ગ્ામીણ પડરવારયોનાં ઘરમાં નળમાંથી 
પીવાના પાણીની વ્યવસ્ા હતી. ્યયોજનાનાં 33 મહહનામાં 6.30 કરયોડ નવાં 
નળનાં જોડાણ આપવામાં આવ્યા. હવ ે 9.54 કરયોડ પડરવારયો એ્ટલ ેકે 
આશરે 50 ્ટકા ઘરયોમાં નળમાંથી પીવાનુ ંપાણી મળવા લાગયુ ંછે.

8 એવપ્રલ, 2015નાં રયોજ શરૂ કરવામાં આવલેી પીએમ મદુ્રા ્યયોજનામાં 
શશશુ, ડકશયોર અન ેતરૂણ શ્ણેીમાં ક્રમશઃ 50,000 સુધી, રૂ. 
50,000થી રૂ. પાં્ચ લાખ સુધી અન ેરૂ. પાં્ચ લાખથી 10 લાખ સધુીની 
લયોન આપવામાં આવે છે. 18 મા્ચ્ભ, 2022 સુધી આ ્યયોજના હેઠળ રૂ. 
18.60 લાખ કરયોડની લયોન આપવામાં આવી. પીએમ મદુ્રા ્યયોજનામાં 
10 લાખ રૂવપ્યા સધુીની જામીનગીરી વગરની લયોન આપવામાં આવે 
છે, િમેાં એસસી, એસ્ટી અન ેઓબીસી અરજદારયો મા્ેટ 51 ્ટકા લયોન 
હયો્ય છે. ્યયોજનાની અસર અગં ેકરવામાં આવલેાં રાષ્ટ્ર ી્ય સવગે પ્રમાણે  
2015થી 2018 દરતમ્યાન 1.12 કરયોડ વધારાનાં રયોજગાર સિ ્ભનમાં મદદ 
મળી, િમેાંથી 68.92 લાખ એ્ટલ ેકે 62 ્ટકા મહહલાઓ હતી.

કયોવવડનાં સમ્યમાં સૌથી વધુ આર્થક ફ્ટકયો સહન કરનાર લારી-
ગલલાવાળાઓન ેપીએમ સવનનધધ હેઠળ 10,000 રૂવપ્યા સધુીની 
લયોન આપવામાં આવ ેછે. આ ્યયોજનાન ેડડસેમબર, 2024 સધુી 
્ચાલ ુરાખવાની મંજૂરી કેબબન્ેેટ આપી છે. ડકફા્યતી ધધરાણની રકમ 
8100 કરયોડ થઈ ગઈ છે. શહેરી ક્ષતે્રનાં લગિગ 1.2 કરયોડ લયોકયોને 
તનેાંથી લાિ થશે. 25 એવપ્રલ, 2022 સધુી 31.9 લાખ ધધરાણ 
મજૂંર કરવામાં આવ્યા, જ્ારે 2931 કરયોડ રૂવપ્યાનાં 29.6 લાખ 
ધધરાણ વવતરીણ કરવામાં આવ્યા છે.

n  એસસી અન ેએસ્ટી (અત્ા્ચાર નનવારણ), સુધારા કા્યદયો, 2018 
લાવવામાં આવ્યયો.

n  સે્ન્ડઅપ ઇનન્ડ્યા અંતગ્ભત ગ્ીનડફલડ પ્રયોિકે્ટની સ્ાપના મા્ેટ 10 
લાખથી એક કરયોડ રૂવપ્યા વચ્ ેસરળ બને્ક લયોનની સવુવધા. તમેાં 
એસસી, એસ્ટી ઉદ્યોગ સાહજસકયો મા્ેટ 5305 કરયોડ રૂવપ્યાથી 
વધુની લયોનન ેમજૂંરી.

n  સે્ન્ડઅપ ઇનન્ડ્યામાં 2021-22માં આશરે 1.34 લાખ લયોકયોન ે
લાિ થ્યયો, 30,160 કરયોડ રૂવપ્યાની લયોન મજૂંર.

n  દેશની કુલ વસતતનયો 8.6 ્ટકા એ્ટલ ેકે આશરે 10.4 કરયોડ લયોકયો 
અનસુધૂ્ચત જનજાતત (એસ્ટી) છે. દેશમાં 705થી વધુ નયોહ્ટફાઇડ 
જનજાતતઓ છે.

n  આડદવાસીઓ મા્ેટ િગવાન તરીકે પજૂાતા બબરસા મંુડાની જ્યતંી 
15 નવેમબરન ેજનજાતી્ય ગૌરવ ડદવસ જાહેર કરવામાં આવ્યયો, તયો 
દેશિરમાં 10 આડદવાસી સવતતં્રતા સગં્હાલ્ય બનાવવામાં આવી 
રહ્ાં છે.

n  એસ્ટી વવદ્ાથશીઓ મા્ેટ પ્રા્યયોનગક ધયોરણે એકલવ્ય મયોડલ ડે 
બયોર્ડગ સુ્લ સ્ાપવાની ્યયોજના.

n  આશરે 30 લાખ એસસી-એસ્ટી વવદ્ાથશીઓને તમામ પ્રકારની 
શશષ્યવૃનત્તઓ ગણીને રૂ.2500 કરયોડથી વધુ શશષ્યવૃનત્ત 
આપવામાં આવ ેછે.

n  પ્રધાનમંત્રી જન વવકાસ કા્ય્ભક્રમ અતંગ્ભત વક્ફ જમીન પર શાળા, 
કયોલજે, હયોસસપ્ટલ, કમયનુન્ટી હયોલ સહહતની પ્રાથતમક સવુવધાનાં 
વવકાસ મા્ેટ 100 ્ટકા ફનન્ડગ. દેશમાં વક્ફ બયોડ્ભ  પાસ ેરજીસ્ડ્ભ  
આશરે 7.95 લાખ સપંનત્ત છે.

n  આઠ વર્ભમાં લઘુમતી સમદુા્યયોનાં 5.20 કરયોડ વવદ્ાથશીઓને 
પ્રી-મેહ્ટ્રક, પયોસ્ મહે્ટ્રક, મેડર્ટ-કમ-મીનસ, હઝરત મહલ ગર્્ભ 
સ્યોલરશશપ અપાઇ, તમેાં 50 ્ટકાથી વધુ લાિાથશી વવદ્ાથશીનીઓ 
છે. ડ્ર યોપ આઉ્ટ દર 70 ્ટકાથી ઘ્ટીન ે30 ્ટકા થ્યયો.

હર ઘર જલઃ હવે પાણી ભરવામાં 
નહીં, અાગ્થથિક પ્રગતિમાં સમય ખચાયો

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યાેજનાઃ અાગ્થથિક 
મજબયૂિીનાે પ્રારંભ

પીઅમે સ્નનતધઃ લારી-ગલ્ાવાળાઅાે 
માટે પનુઃરાજેગારનુ ંસાધન 

અેસસી,અેસટી અને અાેબીસીને 
મજબયૂિ બનાવવા અનેક પહેલ

સાૈભાગય અેટલે બધાંને વીજળી
ગરીબયો અન ેવધં્ચતયોન ેવીજળીનયો અધધકાર આપવા મા્ેટ 25 
ડડસમેબર, 2017નાં રયોજ પ્રધાનમતં્રી સૌિાગ્ય ્યયોજનાની શરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી. દેશના છેવાડાંનાં ઘર સધુી મફત વીજ 
જોડાણ પરંૂ પાડવામાં આવી રહુ ંછે. િઓે પાત્ર નથી તેમન ેમાત્ર 
500 રૂવપ્યામાં જોડાણ આપવામાં આવી રહુ ંછે.

ગરીબાયે ઓિયે 
વંચચતાયેિી સયેવા
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ટાન્સજેન્ડરનું સશક્તિકરણ

n  2011ની વસતત ગણતરી પ્રમાણે 
દેશમાં 2,68,14,994 ડદવ્યાંગજન 
છે.

n  સવ્ભસુલિ સુગમ્યતા મા્ેટ 
રાષ્ટ્ર વ્યાપી સુગમ્ય િારત 
અભિ્યાનની શરૂઆત 3 ડડસેમબર, 
2015નાં રયોજ કરવામાં આવી. તેનયો 
હેતુ, ડદવ્યાંગજનયોનાં સલામત, 
સવતંત્ર અને ગડરમાપૂણ્ભ જીવન મા્ેટ 
અડ્ચણમુકત વાતાવરણ ઊભું 
કરવાનયો છે.

n  સુગમ્ય િારત અભિ્યાન અંતગ્ભત 
35 આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય એરપયો્ટ્ભ , 55 
સ્ાનનક એરપયો્ટ્ભ  A1 શ્ેણી સહહત 
પસંદગીનાં 709 રેલવે સે્શન પર 
સુગમ્યતાની સુવવધાઓ આપવામાં 
આવે છે.

n  કેન્દ્ર સરકારની 95 અને રાજ્ 
સરકાર તથા તેમનં વવિાગયોની 
603 વેબસાઇ્ટને સુગમ્ય 
બનાવવામાં આવી છે. કેન્દ્ર અને 
રાજ્ સરકારની બબલલડગયોને 
સુગમ્ય બનાવવાનું કામ ઝડપથી 
્ચાલી રહું છે. આ ઉપરાંત, 19 
ખાનગી સમા્ચાર ્ચેનલયો આંશશક 
રીતે સુગમ્ય સમા્ચાર બુલેહ્ટનનું 
પ્રસારણ કરી રહી છે.

n  સુગમ્ય િારત ્યયોજના અંતગ્ભત 
19.68 લાખ ડદવ્યાંગજનયોને 1182 
કરયોડ રૂવપ્યાનાં સહા્યક ઉપકરણ 
વવતડરત કરવામાં આવ્યા.

n  ડદવ્યાંગજન અધધકાર કા્યદયો, 
2016નાં અમલીકરણ મા્ેટ 
્યયોજનામાં અડ્ચણમુકત 
વાતાવરણ, સુગમ્ય િારત 
અભિ્યાન મા્ેટ િંડયોળ જારી 
કરવામાં આવે છે.

n  આસામનાં કામરૂપ જિલલામાં 
ડદવ્યાંગતા અભ્યાસ અને પુનવ્ભસન 
વવજ્ાન યુનનવર્સ્ટીની સ્ાપના 
મા્ેટ પ્રયોિકે્ટ ડરપયો્ટ્ભ  બનાવવાનું 
કામ સોંપવામાં આવયું.

સગુમ્ ભારિથી 
રદવ્યાંગાનેુ ંજીવન 
થયુ ંસુગમ

n  2011ની વસતત ગણતરીમાં 4,87,803 
વ્યકકતઓન ેઅન્ય શે્ણીમાં દશયાવવામાં 
આવ્યા, િમેાં ્ટ્ર ાનસિને્ડરનયો સમાવવષ્ટ છે.

n  ્ટ્ર ાનસિને્ડર વ્યકકતઓનાં અધધકારયોની 
સરુક્ષા અન ેતેમનાં કલ્યાણ મા્ેટ 
ઉિ્યન્લગી વ્યકકત (અધધકાર અને 
સરંક્ષણ) કા્યદયો, 2019ની જોગવાઈઓન ે
10 જાનઆુરી, 2020થી લાગ ુકરવામાં 
આવ્યયો.

n  ફેબુ્આરી, 2022માં મતં્રાલ્ય ે‘સ્ાઇલ’ 
નામની ્યયોજના ત્ૈયાર કરી છે, િમેાં 
્ટ્ર ાનસિને્ડર વ્યકકતઓનાં કલ્યાણ અન ે
પનુવ્ભસન મા્ેટ પ્ેટા ્યયોજના સામેલ છે.

n  તમેનાં પુનવ્ભસન, મડેડકલ સવુવધા, કૌશલ્ય 
વવકાસ, આર્થક વવકાસ, આર્થક પકેેજ 
પર ધ્યાન કેષન્દ્રત કરવામાં આવયુ ંછે. 

પીએમ-દક્ષ ્યયોજના અતંગ્ભત તમેન ેકૌશલ્ય 
વવકાસની તાલીમ આપવાની ્યયોજના 
બનાવવામાં આવી છે.

n  ઓગસ્, 2020માં રાષ્ટ્ર ી્ય ઊિ્યન્લગી 
વ્યકકત પડરરદની ર્ચના કરવા ઉપરાંત, 
નવમેબર, 2020માં ્ટ્ર ાનસિને્ડર વ્યકકતઓ 
મા્ેટ રાષ્ટ્ર ી્ય પયો્ટ્ભલની શરૂઆત કરવામાં 
આવી.

n  ્ટ્ર ાનસિને્ડર અરજદાર ઓડફસમાં ઓળખ 
વગર પ્રમાણપત્ર અન ેઓળખપત્ર મળેવી 
શકે છે.

n  ્ટ્ર ાનસિને્ડર વ્યકકતઓ મા્ેટ ‘ગડરમા ગહૃ’ 
નામથી ગજુરાત, મહારાષ્ટ્ર , ડદલ્ી, પજચિમ 
બગંાળ, રાજસ્ાન, બબહાર, છત્તીસગઢ, 
તાતમલનાડુ અન ેઓડડશામાં 12 પા્યલ્ટ 
આશ્્ય ગૃહયોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

ગરીબાયે ઓિયે 
વંચચતાયેિી સયેવા

કવર સ્ાેરી



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 1-15 જયૂન, 202220

n  સે્ચય ુઓફ યનુન્ટીષઃ સરદાર પ્ેટલન ેશ્ધિાંજજલ આપતી વવશ્વની 
સૌથી ઊં્ચી પ્રતતમા કેવડડ્યામાં બનાવવામાં આવી, િ ેઆિ ેએક 
પ્ય્ભ્ટન સ્ળ તરીકે  વવક્ક્સત થઈ છે.

n  બાબા સાહેબ મમેટોરરયલષઃ ડદલ્ીમાં બાબા સાહેબનાં 
મહાપડરનનવયાણ સ્ળ અલીપરુ રયોડ પર બાબા સાહેબ મમેયોડર્યલનું 
નનમયાણ કરવામાં આવયુ ંછે. બાબા સાહેબ આબંડેકર સાથે 
સકંળા્યલેા પં્ચતીથ્ભ વવક્સાવવામાં આવ્યા છે.

n  ક્ાંતતિ મંરદરષઃ 1940નાં દા્યકાના મધ્યમાં લાલ ડકલલામાં ઇનન્ડ્યન 
નશેનલ આમશીનાં કેસ ેરાષ્ટ્રન ેહ્ચમ્ચાવી દીધયો હતયો. અનકે 

દા્યકાઓ સધુી આ સ્ળન ેભૂલાવી દેવામાં આવયંુ હતુ.ં વડાપ્રધાન 
મયોદીએ નતેાજી સુિાર્ચદં્ર બયોઝની જન્જ્યતંીએ આ જ િવનમાં 
સગં્હાલ્ય નતેાજી અન ેઇનન્ડ્યન નશેનલ આમશીન ેસમર્પત કયુથં. 
આ સંગ્હાલ્યનાં ્ચાર િાગ છે. આ સમગ્ સકુંલન ેક્રાંતત મડંદર 
તરીકે ઓળખવામાં આવ ેછે.

n  આઝાદ ગલેેરીષઃ અલ્ાબાદ મયઝુી્યમમાં 1857થી 1947 સધુીની 
દરેક ક્રાંતતન ેપ્રદર્શત કરનારી પ્રથમ અનયોખી ગેલરેી. ક્રાંતતવીર 
્ચદં્રશખેર આઝાદન ેસમર્પત આ ‘આઝાદ ગલેરેી’માં સશસ્ત 
બળવા સાથ ેસંકળા્યલેા દસતાવજે તથા અન્ય કે્ટલી વસતઓુ  છે.

સાંસૃ્તિક વારસાનું જિન કરીને 
સમૃધધ બનિું રાષ્ટ્ર

પોતાના વારસાની જાળવરી કરવી, તયેનયે ભાવવ પયેઢી સુધી પહોંચાડવો એ દરેક રાષ્ટ્રની ફરજ છયે. પોતાની સવતંત્રતા, આંદોલન, 
પોતાનાં સાંસૃ્તતક વૈભવનાં તમામ પ્રયેરક પ્રસંગો અનયે પ્રયેરક વ્ક્તતવોનયે સામયે લાવવા મા્ેટ કેન્દ્ર સરકાર સતત કામ કરી 

રહી છયે . દેિમાંથી ચોરી થ્યેલી મૂર્તઓ અનયે કળાકૃતતઓનયે પાછી લાવવાની હો્, જૂના સંગ્હાલ્ોનું પુનનનમયાર કરવાનું 
હો્, નવાં સંગ્હાલ્ બનાવવાના હો્, ઉપયેશષિત મહાના્કોનું સન્ાન કરવાનું હો્, અ્ોધ્ા, કેદારનાથ ધામ, સોમનાથ, 

વારારસી જ યેવા સાંસૃ્તતક સ્ળોનો વવકાસ કરવાનો હો્, કાિી વવશ્વનાથ કોરીડોર, રામ મંરદરનું નનમયાર, ચાર ધામ ્ાત્રાનો 
વવકાસ, પ્રસાદ, સવદેિ, દિ્ષન જ યેવી ્ોજનાઓથી વવવવધ ધમ્ષસ્ળોનયે સર્ક્ટ તરીકે વવક્સાવવી અનયે અન્ય દેિોનાં રાષ્ટ્ર  
અધ્ષિોનયે ભારતનાં સાંસૃ્તતક વારસાથી પરરચચત કરાવવા મા્ેટ તયેમનયે એ સ્ળોએ લઈ જવાનાં હો્ કે પછી તયેમનયે તયેની 

સાથયે સંકળા્યેલી ભયે્ટો આપવાની હો્. વીતયેલાં 7-8 વર્ષમાં આ રદિામાં સતત કામ ચાલી રહું છયે .

સાંસૃ્તતક વારસાિું 
સંરક્ષણ

કવર સ્ાેરી
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n  જશ્લયાંવાલા બાગ સ્ારકષઃ જજલ્યાંવાલા બાગ પડરસરનુ ં
આધનુનકીકરણ અન ેસ્ારકમાં સંગ્હાલ્યયોની શરૂઆત આઝાદીનાં 
અમૃત મહયોત્સવ વર્ભમાં કરવામાં આવી.

n  બ્બપલટોબી ભારતિ ગેલરેીષઃ કયોલકાતામાં બબ્લયોબી િારત ગલેેરીમાં 
પણ ક્રાંતતનાં ધ્ચહ્નયોન ેિાવવ પઢેી મા્ેટ આધનુનક ્ેટકનયોલયોજીનાં 
માધ્યમથી આકર્ભક બનાવવામાં આવી રહ્ા છે. આઝાદ હહદ ફયોજનાં 
્યયોગદાનને પણ ઇતતહાસનાં પાછળના પાનાઓમાંથી કાઢીન ેસામે 
લાવવાનયો પ્ર્યાસ કરવામાં આવ્યયો છે. આદંામાનમાં જ્ાં નતેાજીએ 
પ્રથમ વાર તતરંગયો લહેરાવ્યયો હતયો તે સ્ળન ેપણ નવી ઓળખ 
આપવામાં આવી છે. સાથે, આદંામાનનાં ્ટાપઓુન ેપણ સવતતં્રતા 
સગં્ામ મા્ેટ સમર્પત કરવામાં આવ્યા છે.

n  વવભાજન વવભીષરકા સ્કૃતતિ રદવસષઃ 14 ઓગસ્ન ેદર વરગે 
વવિાજન વવિીષરકા સ્તૃત ડદવસ તરીકે મનાવવાનયો નનણ્ભ્ય લેવામાં 

આવ્યયો, િથેી આગામી પઢેીઓ તને ે્યાદ રાખ.ે
n  પ્રધાનમંત્રી સગં્રહાલયષઃ આ સગં્હાલ્ય સવતતં્રતા બાદ દેશનાં 

વડાપ્રધાનયોનાં જીવન અન ેતમેનાં પ્રદાનનાં માધ્યમથી લખવામાં 
આવલેી િારતની ગાથાનુ ંવણ્ભન કરે છે. પ્રધાનમતં્રી સંગ્હાલ્યમાં 
દેશના 14 ભતૂપુવ્ભ વડાપ્રધાનયોનાં જીવનની ઝલક અન ેરાષ્ટ્ર  
નનમયાણમાં તમેનાં ્યયોગદાનન ેદશયાવવામાં આવયુ ંછે.

n  આરદવાસી સવતંિત્રતિા સનેાની સગં્રહાલયષઃ 10 જગ્યા પર 
આડદવાસી સવતંત્રતા સનેાનીઓની ્યાદમાં સગં્હાલ્યનુ ંનનમયાણ.

n  નશેનલ વટોર મેમટોરરયલષઃ સવવોચ્ બજલદાન આપનારાં આપણા 
સનૈનકયો મા્ેટ રાષ્ટ્ર ી્ય સ્ારકનુ ંનનમયાણ કરવામાં આવયુ.ં 

n  રાષ્ટ્ર ીય પટોશ્લસ સ્ારકષઃ પયોજલસ અન ેઅધ્ભલશકરી દળયોન ેસમર્પત 
રાષ્ટ્ર ી્ય સ્ારક દેશની નવી પઢેીન ેપ્રડેરત કરે  છે. આઝાદીનાં આ્ટલા 
દા્યકાઓ સધુી દેશમાં કયોઇ રાષ્ટ્ર ી્ય પયોજલસ સ્ારક નહયોતુ.ં  

n  સાહહબજાદાઓનાં મહાન બજલદાનની ્યાદમાં 26 
ડડસમબરને વીર બાળ ડદવસ તરીકે મનાવવાનયો નનણ્ભ્ય 
લેવા્યયો.

n  લાલ ડકલલા પર 21 એવપ્રલે શ્ી ગુર તેગ બહાદુરનાં 
400મા પ્રકાશપવ્ભનું િવ્ય આ્યયોજન કરવામાં આવયું અને 
વડાપ્રધાન મયોદીએ રાષ્ટ્રને સંબયોધન કયુથં.

n  ડેરા બાબા નાનકથી આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય સરહદ સુધી તમામ 
આધુનનક સુવવધાઓ સાથે સંકજલત વવકાસ પ્રયોિકે્ટનાં 
િાગ રૂપે ઓક્ટયોબર, 2019માં કરતારપુર સાહહબ 
કયોરીડયોરનું નનમયાણ કરવામાં આવયું. આઝાદી બાદ પ્રથમ 
વાર શીખયોનાં સૌથી પવવત્ર સ્ળ કરતારપુર કયોરીડયોરની 
માંગને કેન્દ્ર સરકારે પૂરી કરી.

n  જૂન 2019 બાદ બલેક જલસે્ડ શીખ નાગડરકયોની સમીક્ષા 
કરવામાં આવી અને માફી ્યયોજના તરીકે શીખ કેદીઓને 
ગાંધી જ્યંતીએ મુકત કરવામાં આવ્યા.

n  પ્ટના સાહહબ સહહત ગુર ગયોબબદન્સહ સાથે સંકળા્યેલા 
સ્ળયોએ રેલવે સુવવધાઓનું આધુનનકીકરણ કરવામાં 
આવયું છે. ‘સવદેશ દશ્ભન’ ્યયોજના દ્ારા પંજાબમાં આનંદપુર 
સાહહબ સહહત તમામ મુખ્ય સ્ળયોને જોડીને એક તીથ્ભ 
સર્ક્ટ પણ બનાવવામાં આવી રહી છે. 

n  2015માં સવદેશ દશ્ભન ્યયોજનાની શરૂઆત કરવામાં 
આવી. આ ્યયોજના અંતગ્ભત િારતમાં 15 થીમ આધાડરત 
સર્ક્ટનાં વવકાસ મા્ેટ શરૂઆત કરવામાં આવી.

n  તેમાં બૌધિ સર્ક્ટ, રામા્યણ સર્ક્ટ, કૃષણ સર્ક્ટ, પૂવવોત્તર 
સર્ક્ટ, હહમાલ્ય સર્ક્ટ, ત્ટી્ય સર્ક્ટ, રેનગસતાન સર્ક્ટ, 
આડદવાસી સર્ક્ટ, ઇકયો સર્ક્ટ, વન્ય જીવ સર્ક્ટ, ગ્ામીણ 
સર્ક્ટ, આદ્ાપત્મક સર્ક્ટ, વવરાસત સર્ક્ટ, તીથથંકર 
સર્ક્ટ અને સૂફી સર્ક્ટનયો સમાવેશ થા્ય છે.

n  ્યયોજના શરૂ થ્યા પછી આ સર્ક્ટયોનાં વવકાસ મા્ેટ આશરે 
5700 કરયોડનાં કુલ 78 પ્રયોિક્ે્ટસ મંજૂર કરવામાં આવ્યા 
છે.

શીખ સમુદાયના રહિમાં 
લેવામાં અાવેલાં નનણ્સય

સ્દેશ દશ્સનઃ થીમ અાધારરિ 
સરકથિટનાે તવકાસ

ભારિનાે વારસાે, ફરી 
ભારિની ધરિી પર
િારતના સવર્ણમ ઇતતહાસ પ્રત્ ેલાગણીનાં પડરણામે જ 
2014થી અત્ાર સધુી પુરાતતવ મહતવ ધરાવતી 228 અમૂલ્ય 
પ્રતતમાઓન ેિારત પાછી લાવવામાં આવી છે. વર્ભ 2013 
સધુી આશરે 13 પ્રતતમાઓ જ પાછી લાવવામાં આવી હતી.

સાંસૃ્તતક વારસાિું 
સંરક્ષણ

કવર સ્ાેરી



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 1-15 જયૂન, 202222

સાંસૃ્તિક સ્થળાેનાે તવકાસ
n •	અ્યયોધ્યાને આદ્ાપત્મક કેન્દ્ર, વૈનશ્વક પ્ય્ભ્ટન કેન્દ્ર અને 

કા્યમી સ્ા્ટ્ભ  જસ્ટી તરીકે વવક્ક્સત કરવામાં આવી 
રહું છે. રામ મંડદરનાં નનમયાણ બાદ માત્ર િારત જ 
નહીં, પણ વવદેશનાં નાગડરકયો પણ જ્ારે િારતની 
મુલાકાતે આવશે ત્ારે તેઓ અ્યયોધ્યા જવાની ઇચ્છા 
ધરાવશે.

n •	અ્યયોધ્યામાં બનનારી નવી સુવવધાઓમાં શ્ધિાળુઓ 
મા્ેટ રહેવાની વ્યવસ્ા, આશ્મયો, મઠયો, હયો્ટલયો અને 
વવવવધ રાજ્યોનાં િવનયો મા્ેટ જગ્યાનયો સમાવેશ થા્ય 
છે. અહીં પ્ય્ભ્ટન સહા્યતા કેન્દ્ર અને વવશ્વસતરી્ય 
સંગ્હાલ્યનું પણ નનમયાણ કરવામાં આવશે.

n •	સરયુ નદી અને તેનાં ઘા્ટયોની આસપાસ પા્યાની 
સુવવધાઓ પર વવશેર ધ્યાન આપવામાં આવી રહું 
છે. સરયુ નદીમાં કુ્રઝ ઓપરેશન નવું આકર્ભણ રહેશે.

n •	સા્યકલ્ચાલકયો અને વ્ેટમાગુ્ભઓ મા્ેટ પૂરતી જગ્યા 
પૂરી પાડીને શહેરનયો વવકાસ સુનનજચિત કરવામાં 
આવશે. સ્ા્ટ્ભ  જસ્ટીનાં પ્રાથતમક માળખાનયો ઉપ્યયોગ 
કરીને આધુનનક રીતે વાહનવ્યવહારની વ્યવસ્ા પણ 
કરવામાં આવશે.

n •	સયોમનાથના કુદરતી સૌંદ્ય્ભન ેધ્યાનમાં રાખીન ેકેન્દ્ર સરકારની 
‘પ્રસાદ’ ્યયોજના અંતગ્ભત બનાવવામાં આવ્યયો સમુદ્ર દશ્ભન પથ.

n •	આ ગેલરેી મડંદર સ્ાપત્ની થીમ પર બની છે. સયોમનાથ 
મડંદરનાં ખડંડત અવશરેયોને અહીં સા્ચવીન ેરાખવામાં આવ્યા 
છે.

n •	ઇન્દયોરની મરાઠા મહારાણી અહહલ્યાબાઈ હયોળકર દ્ારા 
1783માં સ્ાપવામાં આવલેાં પ્રા્ચીન સયોમનાથ મંડદરનયો પણ 
જીણવોધિાર કરવામાં આવશ.ે સયોમનાથ પર આક્રમણ થ્યાં 
ત ેદરતમ્યાન આ મડંદરમાં જ પજૂા થતી હતી. સાંકડયો પૂજા 
વવસતાર અન ેપ્રવશે દ્ાર ધરાવતા જૂના મડંદરના પડરસરનંુ 
નવનનમયાણ કરીન ેકુલ 1800 સ્વરે મી્ટર વવસતારન ેમડંદર 
પડરસરનાં ક્ષતે્રમાં સામલે કરવામાં આવયુ ંછે.

n •	સયોમનાથ મડંદર પડરસરમાં શ્ી પાવ્ભતી મડંદરનયો શશલાન્યાસ 
થ્યયો. સયોમનાથ ્ટ્રસે્ સયોમનાથ મહાદેવ નજીક પાવ્ભતી 
મડંદર બનાવવાનયો નનણ્ભ્ય ક્યવો છે. અહીં 30 કરયોડનાં ખ્ચગે 
અત્ાધનુનક સર્ક્ટ હાઉસનુ ંનનમયાણ કરવામાં આવયુ ંછે. 
તમેાં પ્રવાસીઓને પયોતાનાં રૂમમાંથી જ સમદુ્રનયો નજારયો જોવા 
મળશે.

n •	પ્રા્ચીન મંડદરનાં મૂળ સવરૂપને ્યથાવત રાખીને 5.27 લાખ 
સ્વેર ફુ્ટથી વધુ ક્ષેત્રફળમાં તેને વવક્સાવવામાં આવયું 
છે. 800 કરયોડ રૂવપ્યાથી વધુનાં ખ્ચગે બનેલા વવશ્વનાથ 
ધામમાં શ્ધિાળુઓની સુવવધાનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં 
આવયું છે.

n •	પહેલાં સાંકડી ગલીઓમાં િ ેવવશ્વનાથ મંડદરમાં 
શ્ધિાળુઓ મા્ેટ પગ મૂકવાની જગ્યા નહયોતી ત્ાં હવે બે 
લાખ શ્ધિાળુઓ ઊિા રહીને દશ્ભન-પૂજા કરી શકશે.
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n •	ઉત્તરાખંડના ્ચાર ધામમાંથી એક કેદારનાથ ધામ છે. ્ચાર 
ધામ ્યાત્રાન ેસગુમ બનાવવા મા્ેટ તનેે રેલ માગ્ભથી જોડવામાં 
આવી રહ્ાં છે અન ેઆધનુનક હાઇવનેુ ંનનમયાણ કરવામાં 
આવયુ ંછે. વર્ભ 2013માં આવેલી કુદરતી આપનત્તથી આ 
તીથ્ભનગરીમાં િારે તારાજી સજા્ભઈ હતી. નનરંકુશ ઇમારતયોનાં 
નનમયાણમાં મડંદર ક્ાંક છુપાઈ ગયુ ંહતુ.ં આડદ ગરુ 
શકંરા્ચા્ય્ભની સમાધધનુ ંપનુર્નમયાણ કરવામાં આવયુ ંછે અને 
પ્યયાવરણન ેધ્યાનમાં રાખીન ેનુકસાન પામેલા કયોરીડયોરનું 
પનુર્નમયાણ કરવામાં આવયુ ંછે.
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n   Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual 
Augmentation Drive (PRASAD) એક રાષ્ટ્ર ી્ય 
તમશન છે, િનેે 2014-15માં પ્ય્ભ્ટન મતં્રાલ્ય દ્ારા શરૂ 
કરવામાં આવયુ ંહતંુ. આ ્યયોજનામાં 100 ્ટકા ફન્ડ કેન્દ્ર 
સરકાર દ્ારા આપવામાં આવે છે.

n   આ ્યયોજનાનયો હેતુ ધાર્મક પ્ય્ભ્ટન અનિુવને સમધૃિ 
કરવા મા્ેટ દેશિરનાં ્યાત્રા સ્ળયોન ેઓળખીન ેતેનયો 
વવકાસ કરવાનયો છે.  તેનયો મખુ્ય હેત ુસપૂંણ્ભ ધાર્મક 
પ્ય્ભ્ટનનયો અનુિવ પ્રદાન કરવાનયો અન ેપ્રાથતમકતા 
ધરાવતા અને કા્યમી રીત ે્યાત્રા સ્ળયોનયો સગુ્ધથત 
વવકાસ કરવાનયો છે.

n   આ અંતગ્ભત રયોડ, રેલ, જળમાગ્ભ ્ટર્મનલ, મયોબાઇલ-
ઇન્ટરને્ટ-હયો્ટ સપયો્ટ કનકે્ક્ટવવ્ટી, શૌ્ચાલ્ય, ક્રાફ્ટ 
બજાર, એ્ટીએમ, મની એક્સ્ચને્જ કાઉન્ટર િવેી 
પ્રાથતમક સુવવધાઓનયો વવકાસ કરવામાં આવી રહ્યો 
છે. તમેાં રાજ્યો/કેન્દ્ર શાજસત પ્રદેશયોનાં 57 સ્ળયોને 
સમાવવામાં આવ્યા છે. જાનુઆરી 2021 સધુી પ્રા્ત 
આકંડા પ્રમાણ ે24 રાજ્યોનાં આશરે 1160 કરયોડ 
રૂવપ્યાનાં 36 પ્રયોિક્ે્ટસ પર કામ શરૂ કરવામાં આવયુ ંછે.

પ્રસાદ યાેજનાથી પ્રાથતમક સુતવધાઅાેનાે તવકાસ

ઓક્ટયોબર 2021માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ 
દેશને કુશીનગર એરપયો્ટ્ભની િે્ટ આપી. આ 
એરપયો્ટ્ભ  589 એકરમાં 260 કરયોડ રૂવપ્યાનાં ખ્ચગે 
બનું છે. કુશીનગર એરપયો્ટ્ભ  માત્ર આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય 
કનેક્ક્ટવવ્ટી જ નહીં, પણ વવશ્વમાં િારતની 
સાંસૃ્તતક ગાથા અને બૌધિ સર્ક્ટ સુધી 
પહોં્ચવાનું માધ્યમ પણ બનવા જઈ રહું છે.

કુશીનગર અેરપાેટ્સ

રાષ્ટ્રાેનાં વડાઅાેને અનાેખી ભેટ
n   જાપાનના વડાપ્રધાન ્યયોશીહહદે સગુાન ેપીએમ મયોદીએ ્ચદંનથી બનલેી 

િગવાન બધુિની મૂર્ત િ્ેટમાં આપી. િારત-જાપાનના સંબંધયોમાં 
બૌધિ ધમ્ભની ભૂતમકા મહતવની છે.

n   પીએમ મયોદીએ પયોતાનાં ઓસ્્રે જલ્યન સમકક્ષ સ્યો્ટ મયોડરસનને 
્ચાંદીમાંથી બનેલંુ ગુલાબી મીનાકારી ધરાવતુ ં જહાજ િ્ેટમાં આ્યુ.ં 
કાશીનુ ંજીવન પ્રતતબબબબત કરતુ ંજહાજ સ્ાનનક હસતકળાનયો નમનૂયો 
છે.

n  અમડેરકન ઉપરાષ્ટ્રપતત કમલા હેડરસન ેતમેના દાદા પીવી ગયોપાલન 
સબંધંધત જૂના નયોહ્ટડફકેશનની એક કયોપી િ્ેટમાં આપવામાં આવી. 
આ નયોહ્ટડફકેશનમાં કમલા હેડરસના દાદાની િારતમાં સરકારી સવેા 
દરતમ્યાનની માહહતી છે.

n  ઇઝરા્યલેના તત્કાજલન વડાપ્રધાન બેન્જાતમન નતેન્યાહૂન ેકેરળનાં બે 
અવશેરયોની પ્રતતકૃતતઓ િ્ેટ આપવામાં આવી હતી. તેન ેિારતમાં 
્યહૂદીઓના લાંબા ઇતતહાસની મુખ્ય કળાકૃતતઓ તરીકે માનવામાં 

આવ ેછે.
n  પીએમ મયોદીએ અમેડરકાના પ્રવાસ દરતમ્યાન તત્કાજલન રાષ્ટ્રપતત 

ડયોનાલડ ્ટ્ર મપન ેઅબ્ાહમ ન્લકનનાં અવસાન બાદ 1965માં જારી 
કરવામાં આવલેી એક ્ટપાલ હ્ટડક્ટ િે્ટમાં આપી હતી. મલેનેન્યા 
્ટ્ર મપન ેકાશમીર અન ેહહમા્ચલ પ્રદેશમાં હાથથી બનલેી શાલ અને 
કાંગડા વલેીનાં કારીગરયો દ્ારા બનાવવામાં આવલેુ ંજસલવર રંગનંુ 
બ્સેલ્ેટ િ્ેટમાં આ્યુ ંહતંુ.

n   વર્ભ 2014માં પીએમ મયોદીએ જાપાનની ્યાત્રા કરી હતી. પયોતાની આ 
્યાત્રા દરતમ્યાન નરેન્દ્ર મયોદી જાપાનના સમ્ા્ટ મા્ેટ અત્તં ખાસ િ્ેટ 
લઈન ેગ્યા હતા. નરેન્દ્ર મયોદીએ તમેન ેિગવદ્ ગીતા િ્ેટમાં આપી 
હતી.

n  વર્ભ 2014માં અમેડરકાની ્યાત્રા દરતમ્યાન પીએમ મયોદીએ તત્કાલીન 
રાષ્ટ્રપતત બરાક ઓબામાન ે400 વર્ભ પ્રા્ચીન રયોગન કળાથી નનર્મત 
પઇેન્ટીંગ િે્ટમાં આપી હતી.
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યુવાનો ભવવષ્નો રાષ્ટ્ર  નનમયાતા હો્ છયે  અનયે એ્ટલાં મા્ેટ ભારત વવિયેર સ્ાન ધરાવયે છયે . કારર કે 
ભારતની 65 ્ટકા વસતત 35 વર્ષથી ઓછી ઊંમરની છયે . દેિમાં યુવાનો અનયે વવદ્યાથથીઓ પર વવિયેર 
ધ્ાન આપવામાં આવી રહું છયે . યુવાનો મા્ેટ કે્ટલીક મહતવની પહેલની સાથયે સાથયે ગુરવત્ાપૂર્ષ 

શિષિરનયે વ્ાપક બનાવવા મા્ેટ મહતવપૂર્ષ નનર્ષ્ લયેવામાં આવ્ા છયે . આ ઉપરાંત, યુવાનોનાં કૌિલ્ 
વવકાસ પર ખાસ ભાર મૂકીનયે ભારતનાં ભવવષ્નો પા્ો મજબૂત કરવામાં આવી રહ્ો છયે ....

34 વષ્સ બાદ નવી રાષ્ટ્રીય ક્શષિણ નીતિ
નવી શશક્ષણ નીતત અંતગ્ભત શાળાઓ અને કયોલેજોમાં 
અભ્યાસક્રમ તૈ્યાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. એનઇપી 2020 
િારતનાં યુવાનયોને િવવષ્ય મા્ેટ તૈ્યાર કરશે અને તેનું લક્ષ્ય 
િારતને વવશ્વનાં સૌથી મયો્ટા 
વક્ભ ફયોસ્ભમાં બદલવાનું છે. 
મધ્યમ સતરનાં વવદ્ાથશીઓને 
પણ સુથારીકામ, ઇલેક્ક્ટ્રકલ 
ડરપેરરગ, હયોર્્ટકલ્ચર, મા્ટી 
કામ, ્લમમબગ, એમબ્યોઇડરી 
િવેા કૌશલ્યમાં વ્યવહાર તાલીમ આપવામાં આવશે. નીતત 
અંતગ્ભત 2025 સુધી ઓછામાં ઓછા 50 ્ટકા વવદ્ાથશીઓને 
વ્યાવસાષ્યક કૌશલ્ય પૂરં પાડવાનયો લક્ષ્ય નક્ી કરવામાં 
આવ્યયો છે.
n • નનષઠાાઃ હેડમાસ્ર અને શશક્ષકયોની પ્રગતત મા્ેટ નનષઠા એક 

રાષ્ટ્ર ી્ય પહેલ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા શશક્ષણનાં ક્ષેત્રને 
મજબૂત કરવા મા્ેટ નનષઠા ્યયોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

n • નનપુર ભારતાઃ જુલાઇ 2021માં આ ્યયોજના શરૂ કરવામાં 

આવી હતી. ત્રીજાં ધયોરણમાં િણતા તમામ બાળકયોને વર્ભ 
પૂરં થા્ય ત્ાં સુધીમાં પા્યાની સાક્ષરતા અને આંકડા 
જ્ાનમાં નનપુણ બનાવવાનયો ધ્યે્ય છે.

n •	 વવદ્યાંજજલાઃ આ એક વયોલ્યન્ટર સેવા છે, િ ેઅંતગ્ભત ઉચ્ 
શશક્ષણ સંસ્ાઓથી માંડીને વવદ્ાથશીઓ પયોતાની સેવા 
આપી શકે છે. ઉચ્ શશક્ષણ સંસ્ાઓમાં 5,000 કયોચ્ચગ 
સેન્ટર ખયોલવામાં આવી રહ્ા છે.

n •	 વવદ્યા પ્રવયેિાઃ ધયોરણ 1માં પ્રવેશ પહેલાં બાળકયોને ત્રણ 
મહહનાનયો ખાસ કયોસ્ભ કરાવવામાં આવશે. િમેાં તેમને 
ધયોરણ 1 મા્ેટ જરૂરી અક્ષર અને આંકડા જ્ાન આપવામાં 
આવશે.

n •	સવ્ં:  ‘સ્ડી વેબસ ઓફ એક્ક્ટવ લર્નગ ફયોર ્યંગ 
એસપા્યરરગ માઇન્ડ્સ’ (સવ્યં) એક એકીકૃત મં્ચ છે 
િ ેસુ્લ (9-12)થી માંડીને પયોસ્ ગ્ેજ્ુએશન સુધી 
ઓનલાઇન અભ્યાસક્રમ પૂરયો પાડે છે.

n •	 રડજજ્ટલ લાઇબ્યેરીાઃ િારતની નેશનલ ડડજિ્ટલ લાઇબ્ેરી 
ન્સગલ-વવન્ડયો સ્ચ્ભ ફેજસજલ્ટી અંતગ્ભત લર્નગ ડરસયોર્સસની 
વચયુ્ભઅલ ડરપયોઝી્ટરી મા્ેટ માળખું ઘડવાની ્યયોજના છે.

યુવાનાેના 
રહિમાં પગલાં લીધાં

યુવા િયેતૃત્વમાં 
તવકાસ

કવર સ્ાેરી
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અાવી રીિે બદલાયું 
અેજ્ુકેશન ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચર
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2014 પછી 320 નવી યુજનવસસટિ્ી

યુજનવસસટિ્ીની સંખ્યા

સવયંપ્રભા
દેશમાં તમામ 
સ્ળયોએ ડા્યરેક્ટ 
્ુટ હયોમ માધ્યમથી 
સ્તાહમાં સાતે્ય 
ડદવસ ્ચયોવીસ 
કલાક ઉચ્ 
ગુણવત્તાયુકત 34 
શૈક્ષષણક ્ચેનલ 
પ્રસાડરત કરવાની 
આ પહેલ છે. તેનયો 
હેતુ અંતડર્યાળ 
વવસતારયોમાં 
પહોં્ચવાનયો છે, 
જ્ાં હજુ સુધી 
ઇન્ટરને્ટની સુવવધા 
ઉપલબ્ધ નથી.

આ યોજના અંતગ્ભત 25 એપપ્રલ, 2022 
સુધી 1,42,49,631 વયકકતઓએ 
રજીસે્્ટશન કરાવયું છે. 46 લાખથી વધુ 
મહહલા અને દદવયાંગજનોએ કૌશલ્ય 
તાલીમ લીધી છે. કૌશલ્ય પવકાસ યોજના 
અંતગ્ભત 75 રેલવે તાલીમ સંસ્ાઓમાં 
પણ તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે.

88 લાખ નાેકરીએાે વધી છે દેશમાં એેપ્રિલ 2022માં. 
સેન્ટર ફાેર માેજન્રીંગ ઇન્ડિયન ઇકાેનાેમીનાં 
એહેવાલ રિમાણે 2021-22માં ભારતનાં શ્રષમક દળમાં 
સરેરાશ માસસક વધારાે 22 લાખનાે છે.

સ્સ્લ ઇન્ન્ડયા તમશન

1,35,40,509 1,08,40,911
લાેકાેએે તાલીમ હાંસલ કરી 
લીધી છે એત્ાર સુધી

યુવાનાેને રિમાણણત કરવામાં એાવ્ા. 
તેમાંથી 56%નું પ્ેસમેન્ટ થઈ ગયું.

યુવા િયેતૃત્વમાં 
તવકાસ

કવર સ્ાેરી
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સ્ાટ્સઅપ ઇન્ન્ડયા
n • દેશમાં હાલમાં 68,000થી વધુ સ્ા્ટ્ભઅપછે. 

સ્ા્ટ્ભઅપે વર્ભ 2016થી માંડીને અત્ાર સુધી 6 
લાખથી વધુ રયોજગારનું સિ ્ભન કયુથં છે.

n • 44થી વધુ યુનનકયોન્ભ જોડવામાં આવ્યા વર્ભ 2021 
દરતમ્યાન. એવપ્રલ 2022 સુધી નવા 15 યુનનકયોન્ભ 
વધ્યા. દેશમાં હાલમાં 100 યુનનકયોન્ભ છે.

સે્ન્ડઅપ ઇન્ન્ડયા
n • ્યયોજનાની શરૂઆત પછી 21 મા્ચ્ભ 2022 સુધી 

સે્ન્ડઅપ ઇનન્ડ્યા અંતગ્ભત આશરે 1.34 લાખ 
ખાતામાં 30,160 કરયોડ રૂવપ્યા આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રધાનમંત્રી રાેજગાર પ્રાેત્ાહન 
યાેજના
n • આ ્યયોજના પ્રત્ે જાગૃતત વધારવા મા્ેટ વવવવધ 

અભિ્યાનયોનું સં્ચાલન કરવામાં આવી રહું છે, િથેી 
વધુને વધુ નાગડરકયો આ ્યયોજનાનયો લાિ લઈ શકે. 
તેમાં િારત સરકાર નવા રયોજગાર મા્ેટ એમ્લયો્યરને 
ઇપીએફ કયોન્ટ્ર ીબયુશનનયો 8.33 ્ટકા હહસસયો ચૂકવે છે.

n • 1.21 કરયોડ લાિાથશીઓને લાિ મળ્યયો છે 27 નવેમબર, 
2021 સુધી, 1.53 લાખ એકમયો દ્ારા.

ખેલાે ઇન્ન્ડયા
દેશમાં સપટો્્ટસ્ ઇકટો શ્સસ્મનટો વવકાસ કરવા મા્ેટ 
તેિની શરૂઆતિ એવપ્રલ 2016માં કરવામાં આવી.
દેશમાં સપટો્્ટસ્ ઇનફ્ાસ્્ર્ચર 
2008-14  38
2020-21  360
મણણપુરના ઇમ્ાલ અને ઉત્તરપ્રદેશનાં મેરઠમાં સપટો્્ટસ્ 
યુનનવર્સ્ટીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.
કુલ સાતિ ચંદ્રક (એક સુવણ્, બે રજતિ અને ચાર કાંસય) 
સાથે ્ટટોકયટો ઓશ્લમ્પકમાં ભારતિનટો દેખાવ અત્ાર 
સુધીનટો સવ્શ્ેષઠ રહ્ટો.

વૈજ્ાનનક તવચારાેને પ્રાેત્ાહન
26 એવપ્રલ, 2022 
સુધી દેશમાં અ્ટલ 
હ્ટકરીંગ લેબની 
સંખ્યા

9,500
થી વધુ છે. 34 રાજ્યો 
અને કેન્દ્ર શાજસત 
પ્રદેશયોનાં 722 જિલલામાં 
તે ફેલા્યેલી છે.

ભારત સીડ ફન્ડ દ્ારા 300 
ઇન્ક્ુબયે્ટસ્ષ દ્ારા 3600 
ઉદ્યોગ સાહજસકોનયે મદદ 
કરવામાં આવી છયે .

નેશનલ કેરરયર સતવથિસ
n • એનસીએસ પ્રયોિકે્ટ અંતગ્ભત એનસીએસ પયો્ટ્ભલ 
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લાખથી વધુ ખાલી જગ્યા મેળવવામાં આવી છે. 
3600થી વધુ વ્યવસા્યયો મા્ેટ કારકીર્દ માગ્ભદશ્ભન 
ઉપલબ્ધ છે. બે લાખથી વધુ રયોજગાર તેનાં દ્ારા મળી 
ચૂક્યો છે.

રાષ્ટ્રીય પરીષિા અેજન્સી (NTA)
n • મ,ે 2018માં રાષ્ટ્ર ી્ય પરીક્ષા એજનસીની શરૂઆત કરવામાં 

આવી. િારતમાં િઇેઇ, ની્ટ, ન્ેટ િવેી એજલજિબબજલ્ટી 
્ેટસ્ હવે એન્ટીએ દ્ારા લવેામાં આવે છે. આશરે 60 લાખ 
પરીક્ષાથશીઓ વવવવધ સસં્ાઓની પ્રવેશ પરીક્ષામાં બસે ેછે.

રાષ્ટ્રીય ભિજી અજેન્સી
n • કેન્દ્ર સરકારની નયોકરીઓ મા્ેટની િતશી પ્રડક્ર્યામાં ક્રાંતતકારી 

ફેરફાર લાવવા મા્ેટ રાષ્ટ્ર ી્ય િતશી એજનસીની ર્ચનાને 
મજૂંરી આપવામાં આવી. સરકારી નયોકરી મા્ેટ ઇચુ્છક 
તમામ ઉમદેવારયોએ રાષ્ટ્ર ી્ય િતશી એજનસી દ્ારા આ્યયોજિત 
સામાન્ય ્યયોગ્યતા પરીક્ષા આપવાની રહેશે.

દસિાવજેનેુ ંસલે્ફ-સરટથિરફકેશન
n • ‘તમનનમમ ગવમગેન્ટ-મકે્ક્સસસ ગવન્ભનસ’નુ ંપાલન કરતાં 

િારત સરકારે દસતાવેજોનાં સલે્ફ સર્્ટડફકેશનની પ્રડક્ર્યા 
શરૂ કરી છે. જૂન, 2016થી િતશી એજનસીઓ ઉમેદવારયો 
દ્ારા સવ પ્રમાષણત દસતાવેજો જમા કરવાનાં આધારે 
પ્રયોવવઝનલ એપયોઇન્ટમને્ટ જારી કરે છે.

યુવા િયેતૃત્વમાં 
તવકાસ

કવર સ્ાેરી
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n • કંપની (એમનેડમને્ટ) એક્ટષઃ 2017માં કંપની એક્ટમાં સધુારયો કરીને 
નાની કંપનીઓન ેરાહત આપવામાં આવી હતી. 2013માં એક્ટમાં 16 
્ેટકનનકલ ખામીઓન ેડડડક્રમીનલાઇઝ્ડ કરીન ેતેન ેડદવાની (જસવવલ) 
ખામી ગણવામાં આવી.  તનેયો હેત ુકંપનીના ડડરેક્ટસ્ભન ેવધ ુજવાબદાર 
અન ેજવાબદેહ બનાવીન ેકયોપવોરે્ટ ગવન્ભનસમાં સુધારયો કરવાનયો છે.

n • ઇનસટોલવનસી બેન્કરપ્ી કટોડષઃ ઇનસયોલવનસી એન્ડ બને્કરપ્ી કયોડ 
2016 બનાવવામાં આવ્યયો. તનેાથી ‘ઋણધારક’ (ડે્ટસ્ભ)ના નન્ંયત્રણની 
વત્ભમાન વ્યવસ્ાન ેબદલ ે‘ઋણ આપનાર’ (કે્રડડ્ટસ્ભ)ન ેઅકુંશ મળ્યયો. 
આનાથી, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનસેની સ્સ્તત સધુરી અન ેએનપીએમાં 
પણ ઘ્ટાડયો થ્યયો. સસંદે તાિતેરમાં જરૂરી સધુારાન ેમજૂંરી આપી હતી.  

n • કટોપપોરે્ટ ્ેટસિનટો બટોજો ઘટટોષઃ કંપનીઓ પર ઓછયો કર બયોજ.. 
પહેલાં સ્ાનનક કંપનીઓએ 30 ્ટકા કયોપવોરે્ટ ્ેટક્સ આપવયો પડતયો 
હતયો. અન ેસર્ચાિ ્ભ અલગ. હવ ેતેન ેઘ્ટાડીન ે22 ્ટકા કરવામાં આવ્યયો 
છે. સર્ચાિ ્ભ અન ેસસે સાથ ેઅસરકારક દર 25.17 ્ટકા છે. આ પહેલાં 
િારતમાં કયોપવોરે્ટ ્ેટક્સનયો અસરકારક દર વવશ્વમાં સૌથી વધ ુહતયો.

n • કાયદાના બટોજમાંથી મુક્તિ, સસગલ વવનડટો ક્્લયરનસષઃ વપેાર સાથે 
સંકળા્યલેા આવા 2875 કા્યદા કે અવરયોધયોની ઓળખ કરવામાં 
આવી. આમાંથી 2007ન ેનાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. રયોકાણકારયો 
મા્ેટ  ન્સગલ વવન્ડયો ક્કલ્યરનસ ગાઇડનસની શરૂઆત કરવામાં આવી. 
વપેારન ેસરળ બનાવવા મા્ેટ ઇનન્ડ્યન કસ્મ ઇલકે્ટ્રયોનનક ગે્ટવ ેદ્ારા 
દસતાવજે સબંધંી ક્કલ્યરનસન ેઝડપી કરવામાં આવયુ.ં

સુધારાની નવી પહેલ નનકાસમાં તવક્રમ

સીધાં તવદેશી 
રાેકાણનાે પ્રવાહ

2014 45.148
2021 74.01

(અાંકડા અબજ ડાેલરમાં)

તવદેશી હયૂં રડયામણ

8 વર્ષ પહેલાં નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમતં્રીથી ભારતના વડાપ્રધાનપદે આરૂઢ થ્ા ત્ારે ભારતનુ ંઅથ્ષતતં્ર કપરી 
સ્સ્તતમાં હતંુ. ઉદ્યોગ-ધધંા સ્સ્ર થઈ ગ્ા હતા, રોકાર ર્ટી  રહંુ હતુ ંઅનયે કા્દાઓની ગૂચં જ યેવી અનયેક સમસ્ાઓ હતી. 
વડાપ્રધાન મોદીએ સધુારાનો રસતો પસદં ક્થો. આ મા્ેટ પહેલાં અથ્ષતતં્રમાં માળખાગત સધુારા મા્ેટ જરૂરી પગલાં લયેવામાં 

આવ્ા. પછી ઉદ્યોગ-ધધંા અનયે રોકાર મા્ેટનુ ંવાતાવરર સુધારવામાં આવયુ.ં ્ેટક્સ કલયેક્શન જસસ્મમાં સુધારો થ્ો. 
કોવવડનાં પડકાર વચ્યે આત્મનનભ્ષ ર ભારત અભભ્ાન દ્ારા આ્ાત ર્ટાડીનયે આવશ્ક ચીજો ભારતમાં જ બનાવવા પર 
ભાર મૂકવામાં આવ્ો , તો નનકાસ વધારવા મા્ેટ પર ખાસ પગલાં લયેવામાં આવ્ા . નયેિનલ મોનયે્ટાઇઝયેિન પાઇપલાઇન 

્ોજના દ્ારા હવયે 2025 સધુી છ લાખ કરોડ રૂવપ્ાની આવકથી અથુંતંત્રનયે નવી ગતત મળિયે...

તવશ્વમાં સાૈથી ્ડડપથી 
વૃધધધ પામિું અથ્સિંત્ર
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ભારતેિ નાણાકીય વર્ 2021-22માં 
વાણણક્યિક વસતુઓની નનકાસમાં નવટો 
રેકટોડ્ નોંધાવયટો છે. એક વર્ દરતમયાન 
419.65 અબજ અમેરરકન ડટોલરની નનકાસ 
થઈ છે. સર્વસ સેક્ટરમાં નનકાસનટો આંકડટો 
254.4 અબજ ડટોલર હતિટો. કકૃ ષર નનકાસ 
અત્ાર સુધીનાં સવપોચ્ચ 50 અબજ ડટોલરના 
આંકડાને વ્ટાવી ચૂકી છે.

માેબાઇલ ઉત્પાદનમાં બીજે નંબર
2014-15માં મોબાઇલ ફોનનું ઉતપાદન 6 કરોડ સેટ અને રૂ. 
19,000 કરોડનું હતું, જ ે2020-21માં વધીને 30 કરોડ સેટ 
અને રૂ. 2.20 લાખ કરોડ સુધી પહયોંચી ગયું. સેલ્ુલર ફોન અને 
સપેરપાટ્ટસ્ભનાં ઉતપાદન માટે 2014માં માત્ર બે ફેક્ટરી હતી, જ ે
2021માં વધીને 200 થઈ ગઈ.

2013-14 2021-22
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આંકડા અબજ ડટોલરમાં

ઇલેકટાેનનક પ્રાેડક્ટસની નનકાસ
88% નટો વધારટો થયટો 
ઇલેક્ટ્ર ટોનનકસ પ્રટોડક્્ટસની 
નનકાસમાં નાણાકીય વર્ 2021-
22માં ર્નુઆરી 2022 સુધી.

ઇઝ ઓાયેફ ડુઇંગ 
બબઝિયેસ/ઓર્સતંત્ર

કવર સ્ાેરી
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4% સુધી બચિ થઈ ઘરેલુ માક્સક ખચ્સમાં 
જીઅેસટી લાગુ થયા પછી

n   ફુડ પ્રયોસેન્સગ ઇન્ડસ્્ર ી
n   આઇ્ટી હાડ્ભવેર
n   એસી, એલઇડી, બલબ
n   ફામયાસયુહ્ટકલ ઇન્ડસ્્ર ી
n   ફામયાસયુહ્ટકલ એપીઆઇ 

(દવાઓ મા્ેટ કા્ચયો માલ)
n   ્ેટજલકયોમ ઉતપાદન
n   સયોલર પાવર પીવી મયોડ્ુર્
n   ઇલેક્ટ્ર યોનનક મેનુફેક્ચરરગ
n   મેડડકલ ઉપકરણયો
n   ઓ્ટયોમયોબાઇલ કમપયોનન્ટ
n   ડ્ર યોન અને તેને સંલગ્ન પ્રયોડક્્ટસ
n   ્ેટક્સ્ટાઇલ
n   સપેશ્યલ સ્ીર્
n   એડવાન્્સડ કેમીકલ સેલ

14 સેક્ટરમાં રૂ. 1.97 કરાેડની 
પીઅેલઅાઇ સ્ીમથી પાંચ 

વષ્સમાં 60 લાખ નવાં રાેજગાર
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ઇ્ડ અાેફ ડ઼ુઇંગ ક્બ્ડનેસ

સરકારનું લક્ય 
ઇ્ડ અાેફ ડુઇંગ 
ક્બ્ડનેસ યાદીમાં 
ટાેચનાં 50 દેશાેમાં 
ભારિને સ્થાન 
અપાવવાનું છે.

આ ઇન્ડેક્સ વવશ્વ બેન્ક બહાર પાડે છે. તેમાં વવવવધ માપદંડયો હયો્ય છે. તમામ 
માપદંડયોને િેગાં કરીને એ જોવામાં આવે છે કે બબઝનેસ કરવામાં લયોકયોને 
કે્ટલી સરળતા છે. બબઝનેસ કરવામાં ક્યાં અવરયોધયો આવે છે એ પણ 
જોવામાં આવે છે.

રેટાેસ્ેક્ક્ટવ ટેસિની નાબયૂદી
િારતમાં રયોકાણની સાથે સાથે રયોકાણકારયોનાં િરયોસાને નુકસાન 
પહોં્ચાડનાર રે્ટ્ર યોસપેક્ક્ટવ ્ેટક્સને નાબૂદ કરીને િારતમાં વેપારનયો 
નવયો માહયોલ તૈ્યાર ક્યવો.

તવદેશી રાેકાણ માટે રસિાં ખાેલ્ાં
2014 બાદ રેલવે, ઇન્ફ્ા, ડડફેનસ, ડડવાઈસ, કનસ્્રક્શન ડેવલપમેન્ટ િવેા 
સેક્ટસ્ભને વવદેશી રયોકાણ મા્ેટ ખયોલવામાં આવ્યા. બ્યોડકાસ્સ્ગ, ડર્ેટલ 
્ટ્રે રડગ, એર ્ટ્ર ાનસપયો્ટ્ભ , વીમયો અને પેન્શન િવેા સેક્ટરમાં એફડીઆઇનાં 
નન્યમ સરળ કરવામાં આવ્યા. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં 74 ્ટકા વવદેશી રયોકાણને 
મંજૂરી આપવામાં આવી.

અેમઅેસઅેમઇ પર તવશેષ ધ્ાન
કયોરયોના કાળમાં સૌથી વધુ અસરગ્સત આ ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા નવેસરથી નક્ી 
કરવામાં આવી. એમએસએમઇ સાથે સંકળા્યેલા કેસયોનાં 72 કલાકમાં નનકાલ 
મા્ેટ ્ચેક્મપ્યનસ પયો્ટ્ભલની શરૂઆત કરવામાં આવી. એમએસએમઇ સેક્ટરની 
મદદ મા્ેટ ઇમરજનસી કે્રડડ્ટ લાઇન ગેરન્ટી ્યયોજના શરૂ કરવામાં આવી.

શ્રમ સુધારા
29 શ્મ કા્યદાઓને સરળ કરીને 4 લેબર કયોડમાં સમાવવામાં આવ્યા. 
38 કરયોડ અસંગહઠત શ્તમકયો મા્ેટ સામાજિક સુરક્ષા િંડયોળની શરૂઆત 
કરવામાં આવી. શ્તમકયોનાં હહતમાં રાષ્ટ્ર ી્ય ડે્ટા બેઝનાં રૂપમાં ઇ-શ્મ 
પયો્ટ્ભલની શરૂઆત કરવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી શ્મ્યયોગી માનધન 
્યયોજના અંતગ્ભત 3000 રૂવપ્યાનું માજસક પેન્શન શરૂ કરવામાં આવયું.

અેક નજલ્ાે-અેક ઉત્પાદન
એક જિલલા-એક ઉતપાદન ્યયોજના દ્ારા ્ચયોક્સ પ્રયોડક્ટ મા્ેટ જાણીતા 
હયો્ય તેવા જિલલાની ઓળખ કરવામાં આવી. અહીં તેનાં ઉતપાદનને 
પ્રયોત્સાહન આપવા મા્ેટ તમામ જરૂરી મદદ પૂરી પાડવામાં આવે છે. 
અત્ાર સુધી 103 જિલલામાંથી 106 પ્રયોડક્્ટસ નક્ી કરવામાં આવી છે. 
739 જિલલામાંથી 739થી વધુ પ્રયોડક્્ટસની ્યાદી તૈ્યાર કરવામાં આવશે

તવશ્વનું સાૈથી ્ડડપી અથ્સિંત્ર
2021માં કયોવવડનાં સમ્યમાં જીડીપી વૃધ્ધિ 

દર માઇનસ 8.9 ્ટકા થઈ ગ્યયો હતયો, િ ે
સૌથી વધુ હતયો. સરકારે 2022-23 મા્ેટ 
પ્રથમ એડવાનસ એસ્સ્મે્ટ 9.2 ્ટકા રજૂ 

ક્યવો છે. 2014માં િારતની જીડીપી વવશ્વનાં 
10મા ક્રમે હતી, 2021માં તે છઠ્ા ક્રમે હતી. 

િારત 2030 સુધીમાં જાપાનને પાછળ 
પાડીને એશશ્યાનું બીજુ ંસૌથી મયો્ંુટ અથ્ભતંત્ર 

બનવાની સંિાવના છે.

જીઅેસટીઃ અેક રાષ્ટ્ર, અેક કરની શરૂઅાિ
વે્ટનાં દર નક્ી કરવાની સત્તા રાજ્યો પાસે હતી. એવું જોવામાં આવયું કે 
રયોકાણકારયોને આકર્ભવા મા્ેટ વવવવધ રાજ્યો ઘણી વાર આ દરને ઘ્ટાડી 
દેતાં હતાં. તેનાંથી કેન્દ્ર અને રાજ્ સરકાર બંનેને આવકમાં નુકસાન જતું 
હતું. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખતા વર્ભ 2017માં જીએસ્ટી (ગુડ્ઝ એન્ડ 
સર્વજસસ ્ેટક્સ)ને લાગુ કરવામાં આવ્યયો. હવે દેશિરમાં ્ેટક્સનાં દર 
અને પ્રડક્ર્યામાં સમાનતા છે

જીઅેસટી 
કલેક્શન 

માચ્સ 2018

અેપપ્રલ 2022
0.85

1.68
આંકડા લાખ કરયોડ રૂવપ્યામાં 

ઇઝ ઓાયેફ ડુઇંગ 
બબઝિયેસ/ઓર્સતંત્ર

કવર સ્ાેરી
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રાજકારર હો્ કે રાષ્ટ્રનીતત, રડજજ્ટલનું મહતવ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી સારી રીતયે કોર સમજી િકે. 
રડજજ્ટલ આજની જરૂર છયે  અનયે ભવવષ્ની અનનવા્્ષતા છયે . એ્ટલાં મા્ેટ 2014માં દેિનું નયેતૃતવ સંભાળતા જ 
તયેમરયે સરકારી ્ોજનાઓથી માંડીનયે પા્ાના સતર સુધી દરેક જગ્ાએ રડજજ્ટલ અનયે ્ેટકનોલોજીનયે મહતવ 

આપયું છયે . ડીબી્ટીનાં માધ્મથી રદલ્ીથી એક-એક રૂવપ્ો જરૂરર્ાતમંદનાં ખાતામાં પહોંચ્ો છયે , ત્ારે 
‘તમનનમમ ગવમષેન્ટ-મયેક્ક્સમમ ગવન્ષનસ’નું સપનું સાકાર થઈ રહું છયે ..

ટેકનાેલાેજી 
પરરવિ્સનની 

ક્રાંતિ

ડાયરેક્ટ બેનનરફટ ટાન્સફર
ડીબી્ટી એ્ટલે કે લાિાથશીઓનાં ખાતામાં સીધા પૈસા જમા થવાથી 
વ્ચેહ્ટ્યાઓની નાબૂદી થઈ ગઈ છે અને પારદર્શતા આવી છે, તયો 
લાિાથશીઓને સીધા તેમનાં ખાતામાં મદદ મયોકલવાનું શક્ બનું છે. 
જનધન-આધાર-મયોબાઇલ એ્ટલે કે િમે હ્ટ્ર નન્ટી પર આધાડરત આ લીકેજ 
પ્ુફ જસસ્મથી નાણાકી્ય વર્ભ 2021-22માં જ આશરે 44,000 કરયોડ 
રૂવપ્યાની બ્ચત થઈ છે.

ડીબી્ી સાથે સંકળાયેલા 
મંત્રાલયાે

ડીબી્ી સાથે સંકળાયેલી 
યાેજનાએાે

માેબાઇલ જાેડાણાે
116.7 કરાેડ

એાધાર-એાશરે
132 કરાેડ

સીધા લાિાથશી સુધી 
મદદ મયોકલવી હવે 
શક્
લાિાથશીઓને સા્ચી 
ઓળખ કરવામાં મદદ
છેતરવપડથી મુકત 
જસસ્મ

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

લાભાથથીએાેની સંખ્યામાં એાશરે 16 ગણાે વધારાે

2013-14: 10.80 કરાેડ    2021-22: 168.2 કરાેડ

ટયેકિાયેિાયેજી 
ઓાધારરત તવકાસ

કવર સ્ાેરી
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યુનનફાઇડ પેમેન્ ઇન્રફેસ (યુપીઅાઇ) અને રડનજટલ પેમેન્

*As on 02-05-2022

Launched in 2016

Boost to small value transactions

Big help to small / street vendors

Facilitating money transfer for migrants

Nearly Rs. 10 lakh crore transacted through 
600 Crore transactions

26 Crore plus unique users of UPI; 15+ Crore 
UPI QRs deployed 

Comprises 40% of all digital transactions 

UPI: SINGLE LARGEST RETAIL PAYMENT PLATFORM IN THE 
COUNTRY

n  2016માં  શરૂ થ્યેલું આ અગ્ણી ડડજિ્ટલ પેમેન્ટ 
્લે્ટફયોમ્ભ છે. તેમાં એક જ મયોબાઇલ એસ્લકેશન 
પર અનેક બેન્ક ખાતાઓને જોડી શકા્ય છે.

n  તેનાં દ્ારા ડડજિ્ટલી નાનાં પેમેન્ટ શક્ બન્યાં છે. 
ફેબુ્આરી, 2022 સુધી 229 બેન્ક યુપીઆઇની 
સેવાથી જોડાઈ ચૂકી છે.

n  10 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાનું પેમેન્ટ 600 કરયોડ 
્ટ્ર ાનઝેક્શનસ દ્ારા થઈ ચૂકું છે. 26 કરયોડ 
લયોકયો તેનયો ઉપ્યયોગ કરી રહ્ા છે. 15 કરયોડ QR 
યુપીઆઇ કયોડ લગાવી ચૂક્ા છે. (આંકડા 2 મે, 
2022 સુધીનાં)

કાેતવડ દરતમયાન યુપીઅાઇનું મહત્વ વધ્ું

n   2014 પહેલાં આપણ ેઆડેધડ નનણ્ભ્યયો લેવાતા હયોવાની અને 
ભ્રષ્ટા્ચારની વાતયો સાંિળતા હતા. પણ, 2014 પછી ્ેટકનયોલયોજી 
આધાડરત જસસ્મ દ્ારા પારદશ્ભકતા સનુનજચિત કરવામાં આવી.

n  સપકે્ટ્રમ અને કયોલસા સહહત તમામ સરકારી નીલામી પ્રડક્ર્યાઓને 
ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે.

n  પારદશ્ભકતા સનુનજચિત કરવા મા્ેટ ઇનયોવહે્ટવ પગલાં અતંગ્ભત 
પ્યયાવરણ મતં્રાલ્ય સહહત વવિાગી્ય મજૂંરીઓની પ્રડક્ર્યાને 
ઓનલાઇન કરવામાં આવી.

n  કેન્દ્ર સરકાર સાથે સકંળા્યલેાં તમામ મતં્રાલ્યયો અન ેવવિાગયોની 
વબેસાઇ્ટ પર ઓનલાઇન ડેશબયોડ્ભની શરૂઆત કરવામાં આવી. 
આ ડેશબયોડ્ભ  પર દરેક ્યયોજના સાથ ેસંકળા્યલેયો ડે્ટા ડર્યલ ્ટાઇમ 
અપડે્ટ કરવામાં આવે છે.

n  જનતા સાથ ેસીધા જોડાવા મા્ેટ 26 જુલાઇ, 2014નાં રયોજ 
MYGOVની શરૂઆત કરવામાં આવી. વેબસાઇ્ટ, એપ અન ેડવિ્ટર 
હેન્ડલ દ્ારા લયોકિાગીદારીનુ ંઆ મ્ંચ સામાન્ય માણસયોન ેપયોતાનાં 
વવ્ચારયો અન ેસ્ૂચનયો રજૂ કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

n  સરકારી વવિાગયોની ખરીદીન ેભ્રષ્ટા્ચાર મુકત બનાવવા મા્ેટ 
ઓગસ્ 2016માં ગવમગેન્ટ ઇ-માકકે્ટ ્લેસ (GeM) પયો્ટ્ભલની 
શરૂઆત કરવામાં આવી. તેનાં દ્ારા તમામ વવિાગયોની સરકારી 
ખરીદી ફરજિ્યાત કરવામાં આવી છે. તનેી સાથ ે40 લાખથી વધુ 
વપેારીઓ જોડા્યલેા છે.

n  કેન્દ્ર સરકારનાં 42 મંત્રાલ્ય અન ેવવિાગયોની 511 સેવાઓ 
ઓનલાઇન છે. રાજ્યોના આકંડાને પણ જોડી દેવામાં આવ ેતયો તનેી 
સખં્યા 7000ન ેવ્ટાવી ચકૂી છે.

ટેકનાેલાેજીથી પારદશ્સકિા અાવી

ટયેકિાયેિાયેજી 
ઓાધારરત તવકાસ

કવર સ્ાેરી

રડનજટલ લાેકર
ડડજિ્ટલ લયોકર જારીકતયાન ેડડજિ્ટલ ડરપયોઝી્ટરીમાં દસતાવજેોન ેઅપલયોડ 
કરવા મા્ેટ ડરપયોઝી્ટરી અન ેગ્ેટવ ેસંગ્હ સાથ ેએક ઇકયો જસસ્મ પરૂી 
પાડે છે. તમેાં ફેબુ્આરી, 2022નાં પ્રથમ સ્તાહ સધુી 9.23 કરયોડથી વધુ 
યઝુર રજીસ્ર થઈ ચકૂ્ા છે. તનેાં માધ્યમથી 19 એવપ્રલ, 2022 સધુી 
507 કરયોડ રૂવપ્યાથી વધ ુદસતાવજે જારી કરવામાં આવ્યા છે. તમેાં 1695 
ઇશયુઅર અન ે349 સગંઠનયોને સામલે કરવામાં આવ્યા છે.  

ઉમંગ અેપ
હાલમાં િારત બબલ પમેને્ટ જસસ્મ (BBPS) ઉપ્યયોનગતા સવેાઓની 
20,527 સવેાઓની સાથ ેસાથ ેકેન્દ્ર અન ેરાજ્ સરકારનાં 279 વવિાગયો, 
33 રાજ્ની એજનસીઓની 1417 સવેાઓન ેઉમગંમાં સામલે કરવામાં 
આવી છે.

ઇ-ક્સગ્ેચર
યઆુઇડીએઆઇની ઓ્ટીપી આધાડરત સર્્ટડફકેશન સવેાઓનયો ઉપ્યયોગ 
કરીન ેવવવવધ કામગીરીમાં  ફેબુ્આરીનાં પ્રથમ સ્તાહ સધુી કુલ 23.72 
કરયોડ ઇ-હસતાક્ષર જારી કરવામાં આવ્યા છે. સી-ડેકે પણ કુલ 4.45 કરયોડ 
ઇ-જસગે્ન્ચર જારી કરી છે.

હયાિીનું પ્રમાણપત્ર 
પને્શનધારકયોએ હ્યાતીનુ ંપ્રમાણપત્ર લવેા મા્ેટની સમગ્ પ્રડક્ર્યાને હવે 
ડડજિ્ટલ કરી દેવામાં આવી છે.  નથી. 2014થી ફેબુ્આરી, 2022 સુધી 
આશરે 5.68 અબજ ડડજિ્ટલ લાઇફ સર્્ટડફકે્્ટસ જારી કરવામાં આવ્યા 
હતા.

કાેતવન અને અારાેગય સેિુ
કયોવવડ સામનેી લડાઈમાં ડડજિ્ટલ ્લ્ેટફયોમ્ભ કયોવવન શરૂ કરવામાં આવયંુ. 
પયો્ટ્ભલ અન ેએપ દ્ારા કયોવવડ રસીકરણથી માંડીન ેસર્્ટડફકે્ટ સુધીનાં 
તમામ તબક્ાની સવુવધા કયોવવન દ્ારા પરૂી પાડવામાં આવી. તયો, આરયોગ્ય 
સતે ુકયોવવડ વવરધિ કયોને્ટક્ટ ્ટ્રેન્સગનુ ંમહતવનુ ંમાધ્યમ બનંુ.
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અિંરરષિ અન ેડાને સકે્ટર
n  િારતનુ ંમગંળ્યાન ઓ્ટયો ડરક્ષાથી પણ ઓછાં િાડાંમાં મગંળ ગ્હ 

પર પહોંચયુ.ં િારતની નવેવગેશન સ્ેેટલાઇ્ટ જસસ્મ, એસ્્રયોસ્ેટથી 
માંડીન ેસવદેશ નનર્મત અંતડરક્ષ ્યાન રી-યઝેુબલ લયોન્ચ શહિકલ-
્ેટકનયોલયોજી ડેમયોનસ્્રે્ટર (RLV-TD)નંુ સફળ પ્રક્ષપેણ આ સફળતાની 
કહાની છે.

n  અવકાશ ક્ષતે્રન ેખાનગી િાગીદારી મા્ેટ ખયોલવામાં આવયંુ છે. 
ઇસરયો કયોમર્શ્યલ બ્ાન્ચનાં બિ્ેટની ફાળવણીમાં 38 ગણયો વધારયો 
કરવામાં આવ્યયો છે. 

n  અવકાશમાં કયોઈ પણ ઉપગ્હન ેતયોડી પાડવાની ક્ષમતા હાંસલ 
કરનાર િારત વવશ્વનયો ્ચયોથયો દેશ બની ગ્યયો છે. ્ચદં્ર્યાન 2 તમશનની 
આંશશક સફળતા બાદ ્ચદં્ર્યાન 3 અન ેગગન્યાન તમશનન ેમજૂંરી 
આપવામાં આવી.

રડનજટલ ઇન્ન્ડયા
n  ડડજિ્ટલ ઇનન્ડ્યા િારત સરકારનયો મહતવનયો કા્ય્ભક્રમ છે. તે 

મખુ્યતવ ત્રણ ઘ્ટકયો પર આધાડરત છે. પ્રત્કે નાગડરક મા્ેટ 
ડડજિ્ટલ ઇન્ફ્ાસ્્રક્ચર, ઇ-શાસન અન ેસવેાઓની સવુવધા 
અન ેનાગડરકયોનુ ંડડજિ્ટલ મજબૂતીકરણ.

n  રૂપ ેપેમને્ટ ગે્ટવ ેિારતનંુ પ્રથમ ગલયોબલ પેમને્ટ ન્ેટવક્ભ  
છે. 70 કરયોડ િારતી્યયો પાસે રૂપ ેકાડ્ભ  ઉપલબ્ધ છે. ્ચાર 
દેશયોમાં રૂપ ેકાડ્ભ  ્ચલણમાં છે. તેમ ંન્સગાપયોર, યએુઇ, ભતુાન 
અન ેનપેાળનયો સમાવશે થા્ય છે.

n  ડડજિ્ટલ ઇનન્ડ્યા લને્ડ રેકયોડ્સ્ભ મયોડનયાઇઝેશન પ્રયોગ્ામ 1 
એવપ્રલ, 2016થી ્ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. 1,62,71,251 
નકશામાંથી 1,11,47,387 નકશાનુ ંડડજિ્ટાઇઝેશન થઈ 
ચકૂુ ંછે. 6,11,178 ગામયોમાં લેન્ડ રેકયોડ્ભનુ ંકમ્ય્ુટરાઇઝેશન 
પરંૂ થઈ ચકંુૂ છે, િ ેદેશનાં કુલ ગામયોનાં 93.10 ્ટકા છે.

n  પ્રધાનમંત્રી ગ્ામીણ ડડજિ્ટલ સાક્ષરતા અભિ્યાન દ્ારા 15 
મા્ચ્ભ, 2022 સધુી 4.81 કરયોડથી વધ ુઉમેદવારયોન ેતાલીમ 
અન ે3.56 કરયોડથી વધ ુઉમદેવારયોન ેપ્રમાષણત કરવામાં 
આવ્યા છે.

n  ઓક્ટયોબર, 2018માં ડડજિ્ટલ વવલજે પા્યલ્ટ પ્રયોિકે્ટ શરૂ 
કરવામાં આવ્યયો. 700 ગ્ામ પ્ંચા્યતયોમાં ડડજિ્ટલ આરયોગ્ય 
સવેા, શશક્ષણ સવેા, નાણાકી્ય સવેા, કૌશલ્ય વવકાસ અને 
સરકાર અન ેનાગડરક સવેાઓ ડડજિ્ટલ આપવામાં આવી 
રહી છે.

n  િારતને્ટ ગ્ામીણ વવસતારયોમાં બ્યોડબને્ડ કા્ય્ભક્રમને ગતત 
આપવાની પહેલ છે. ્ેટજલકયોમ વવિાગનાં આ પ્રયોિકે્ટમાં 
2.5 લાખ ગ્ામ પ્ંચા્યતયો અન ેગામયોને જોડવામાં આવશ.ે 
15 મા્ચ્ભ, 2022 સધુી 1,75,827 ગ્ામ પં્ચા્યતયોમાં બ્યોડબને્ડ 
સવેા મા્ેટ ત્ૈયારી થઈ ચકૂી છે. 2014 પહેલાં દેશનાં 100 
ગામયો સધુી પણ ઇન્ટરન્ેટ કનકે્ક્ટવવ્ટી નહયોતી.

n  કૃષર ઉપજનાં પડરવહન મા્ેટ વાહનયો િાડે લેવામાં ખડૂેતયો, 
ખડૂેત ઉતપાદક સગંઠનયો અન ેવપેારીઓની સવુવધાને 
ધ્યાનમાં રાખીન ેડકસાન રથ મયોબાઇલ એસ્લકેશન શરૂ 
કરવામાં આવી છે. આ એપ પર 5.84 લાખ ખડૂેતયો, ખડૂેત 
ઉતપાદક સગંઠનયો, વપેારીઓ અન ેસર્વસ પ્રયોવાઇડસ્ભ 
રજીસ્ડ્ભ  છે. 

n  ડડસમેબર, 2021ની સ્સ્તત પ્રમાણ ે4.46 લાખથી વધ ુકયોમન 
સર્વસ સને્ટર છે, િમેાંથી 3.48 લાખ ગ્ામ પં્ચા્યત સતર 
પર કામ કરી રહ્ા છે.

n  2014માં િારતમાં આશરે 25 કરયોડ મયોબાઇલ ગ્ાહકયો હતા. 
2021માં આ સખં્યા 80 કરયોડન ેપાર થઈ ગઈ છે. 2014માં 
પ્રતત જીબી ડે્ટાની રકમત રૂ. 268.97 હતી, િ ેહાલમાં રૂ. 
6.7 પ્રતત જીબી છે.

ડાેન સેક્ટરમાં અાત્મનનભ્સરિા િરફ કદમ
એક અંદાજ પ્રમાણે િારતમાં ડ્ર યોન ઇન્ડસ્્રીનુ ંવાર્રક ્ટન્ભઓવર 
5000 કરયોડ રૂવપ્યાનુ ંછે. આગામી પાં્ચ વર્ભમાં તેમાં 10 ગણયો 
વધારયો થવાનયો અંદાજ છે. તમેાં િારતની હહસસદેારી વધારવા મા્ેટ 
કેન્દ્ર સરકાર પીએલઆઇ ્યયોજના દ્ારા આગામી ત્રણ વર્ભમાં 120 
કરયોડ રૂવપ્યાનયો ખ્ચ્ભ કરી રહી છે.

ટયેકિાયેિાયેજી 
ઓાધારરત તવકાસ

કવર સ્ાેરી

ઇ-નજલ્ા તમશન માેડ પ્રાેજેક્ટ (MMP)
ઇ જિલલા એમએમપીન ેસમગ્ દેશમાં અમલી બનાવવાનયો હેત ુજિલલા 
સતર પર ઓળખવામાં આવેલી નાગડરક કેન્દ્રરી સેવાઓ ઇલેક્ટ્રયોનનકલી 
ઉપલબ્ધ કરાવવાની છે. દેશનાં 709 જિલલામાં 3916 ઇ-જિલલા સવેાઓ 
શરૂ થઈ ચકૂી છે.

ઇ-હાેક્સ્ટલઃ અાેનલાઇન રજીસે્ટશન ક્સસ્મ
ઓનલાઇન રજીસ્્રેશન અને ઇ-હયોસસપ્ટલ એસ્લકેશનસ એનઆઇસીનાં 
નશેનલ કલાઉડ પર હયોસ્ કરવામાં આવે છે. હાલમાં, 631 હયોસસપ્ટલયોને 
ઇ-હયોસસપ્ટલ સાથે જોડવામાં આવી છે, િમેાં 23.38 કરયોડથી વધ ુ
્ટ્ર ાનઝેક્શનસ થ્યા છે. દેશિરની 422 હયોસસપ્ટલયોએ ઓનલાઇન 
રજીસ્્રેશન પ્રણાજલન ેઅપનાવી છે, િનેાંથી 49 લાખથી વધુ 
એપયોઇન્ટમને્ટ બકુ કરવામાં આવી છે.
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ખેડયૂિાેનાં 
કલ્ાણ 

માટેની યાેજના

2014 બાદ ખેડયૂિાે માટે અૈતિહાક્સક પગલાં લેવાયા
ભારિ બન્ું તવશ્વનું કુ્રડ બાસે્ટ

કૃતિ નિકાસ ઓત્ાર સુધીિાં સવાવોચ્ચ સતરયે

ઘઉંની નનકાસમાં આશરે ્ચાર ગણયો વધારયો, ્ચયોખાનાં વનૈશ્વક 
બજારમાં િારતનયો હહસસયો લગિગ 50 ્ટકા, દડર્યાઇ પદેાશયોની 

નનકાસ વવક્રમ 7.71 અબજ ડયોલરે પહોં્ચી, વવદેશયોમાં િારતની કયોફી 
પ્રથમ પસદં બની, નનકાસ એક અબજ ડયોલરન ેપાર. મસાલાની 

નનકાસ સતત બીજા વરગે ્ચાર અબજ ડયોલરન ેપાર થઈ.

કૃતષ નનકાસ

વાતષથિક વૃધધધ 20 ટકા રહી
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ખાંડ 

અન્  

ચાેખા

ઘઉં

9.65 અબજ ડોલર

2.12 અબજ ડોલર

4.6 અબજ ડોલર

1.08 અબજ ડોલર

પીઅેમ રકસાન સન્ાન નનતધઃ અાગ્થથિક સાથી
દેશમાં પ્રથમ વાર રાષ્ટ્ર ી્ય સતરે કેશ ્ટ્ર ાનસફરવાળી ્યયોજના 24 ફેબુ્આરી, 
2019નાં રયોજ શરૂ કરવામા આવી. ડીબી્ટી અતંગ્ભત ત્રણ હ્તામાં 6000 
રૂવપ્યા પાત્ર ખેડૂતયોનાં ખાતામાં દર વરગે ્ટ્ર ાનસફર કરવામાં આવ ેછે. તમેાં 25 
એવપ્રલ, 2022 સધુી 11.3 કરયોડથી વધ ુખડૂેતયોનાં ખાતામાં 1.82 લાખ કરયોડ 
રૂવપ્યા મયોકલવામાં આવ્યા.

ખેડયૂિાેને સુરષિા કવચઃ પીઅેમ ફસલ બીમા યાેજના
્યયોજનાની શરૂઆત 2018માં કરવામાં આવી, િમેાં ખેડૂતયોન ેકુદરતી 
આપનત્તમાં િરપરૂ રાહત મળવા લાગી છે. ્યયોજનાની શરૂઆતથી અત્ાર 
સધુી 37.52 કરયોડ ખડૂેતયો રજીસ્ડ્ભ  થ્યા છે. આધુનનક ્ેટકનયોલયોજીથી 
જોડીન ેદાવાનયો નનકાલ ઝડપથી કરવામાં આવ ેછે. ્યયોજનામાં 10.25 કરયોડ 
દાવા આવ્યા, િમેાં 1.2 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાનુ ંવળતર આપવામાં આવયુ ંછે.

ઇ-નામઃ કૃતષ ઉપજેનાે યાેગય ભાવ અપાવનાર મંડી
ખડૂેતયોન ેતમેની ઉપજ પર લાિદા્યક વળતર અપાવવા મા્ેટ ઓનલાઇન 
પારદશ્ભક બયોલી પ્રણાજલ ‘ઇ-નામ’ શરૂ કરવામાં આવી. ‘ઇ-નામ’ સાથે 
દેશિરની 1000 મંડી જોડાઈ ચકૂી છે. પયો્ટ્ભલ પર 31 મા્ચ્ભ, 2022 સધુી 
1.73 કરયોડથી વધુ ખડૂેત, 3.24 લાખ વપેારીઓ અન ેકતમશન એજન્ટ 
અન ે2,113 એફપીઓ રજીસ્ડ્ભ  થઈ ચકૂ્ા છે. 22 મા્ચ્ભ, 2022 સધુી આ 
્લ્ેટફયોમ્ભ પર 1.82 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાની કૃષર ઉપજનયો વેપાર કરવામાં 
આવ્યયો છે.

સ્ાતમત્વ યાેજનાઃ જમીનનાે માનલકી અતધકાર મળાે
જમીનનયો ડડજિ્ટલ રેકયોડ્ભ  બનાવવાની સાથ ેસાથ ેખેડૂતયોન ેજમીનનુ ંમાજલકી 
કાડ્ભ  આપવામાં આવે છે. તનેે 2025 સધુી દેશિરમાં લાગુ કરવામાં 
આવશે. 1 મે, 2022 સધુી આશરે 1.35 લાખ ગામયોનયો ડ્ર યોન સવગે પરૂયો, 
31,000 ગામયોનાં 36 લાખથી વધ ુસપંનત્ત કાડ્ભ  જારી.

કૃતિ કલ્ાણ
કવર સ્ાેરી
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રકસાન કે્રરડટ કાડ્સ: સરળ શરિાે સાથે તધરાણ
ખડૂેતયોન ેશાહુકારયો અન ેવ્યાજખયોરયોની ચંુગાલમાંથી છયોડાવવા મા્ેટ કેન્દ્ર 
સરકારે સરળ શરતયો અન ેન્સગલ વવન્ડયો બેન્ન્કગ જસસ્મ દ્ારા ત્રણ લાખ 
રૂવપ્યા સધુીનાં ધધરાણ મા્ેટ 4 જુલાઈ, 2018નાં રયોજ ડકસાન કે્રડડ્ટ કાડ્ભ  
્યયોજના શરૂ કરી. 25 એવપ્રલ, 2022 સધુી 3.38 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાની 
ધધરાણ મ્યયાદા મજૂંર કરીન ે3.05 કરયોડ ડકસાન કે્રડડ્ટ કાડ્ભ  જારી કરવામાં 
આવ્યા. આમાં અસરકારક વાર્રક વ્યાજદર માત્ર 4 ્ટકા જ છે.

દાેઢ ગણી અેમઅેસપીથી ખેડયૂિને અાગ્થથિક લાભ થયાે
દેશિરમાં એમએસપી પર ઘઉં અન ે ્ચયોખાની ખરીદી ્ચાલ ુ છે. રવી 
માકકે હ્ટગ સીઝન 2022-23માં 24 એપ્રલ, 2022 સધુી 137 લાખ 
મહે્ટ્રક ્ટન ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવી. 2021-22ની ખરીફ સીઝનમાં 
757.27 લાખ મેહ્ટ્રક ્ટન ્ચયોખાની ખરીદી કરવામાં આવી. રવી પાક મા્ેટ 
િ ે એમએસપી ત્ૈયાર કરવામાં આવી છે, િ ેખડૂેતયોની પડતર કરતા દયોઢ 
ગણી વધ ુછે.

10,000 ખેડયૂિ ઉત્પાદક સંગઠનાેની રચના થશે
ખડૂેતયોની આવક વધારવા મા્ેટ દેશમાં 10,000 ખડૂેત ઉતપાદક 
સગંઠનયોની ર્ચના કરવામાં આવશે, િમેન ેપાં્ચ વર્ભ સધુી મદદ કરવામાં 
આવશે. એવપ્રલ, 2022 સુધી 2315 એફપીઓ રજીસ્ડ્ભ  થઈ ચકૂ્ા છે.

રાષ્ટ્રીય બાંસ તમશન
કેબબને્ેટ પુનઃરધ્ચત રાષ્ટ્ર ી્ય બાંસ તમશનને 25 એવપ્રલ, 2018નાં 
રયોજ મંજૂરી આપી હતી. તમશનમાં સરકાર ખડૂેતયોને વાંસની ખતેી મા્ેટ 
50,000ની સબજસડી આપ ેછે અન ેનાના ખેડૂતયોન ેએક ઝાડ પર 120 
રૂવપ્યાની સબબજસડીની જોગવાઈ છે. િારતમાં દર વરગે આશરે 14 
તમજલ્યન ્ટન વાંસનંુ ઉતપાદન થા્ય છે.

ખેડયૂિાેની ઉપજ સમયસર મંડીમાં પહાંચે
ખડૂેતયોની ઉપજ સમ્યસર મંડીમાં પહોં્ેચ ત ેમા્ેટ કયોલડ સ્યોરેજ ધરાવતા 
કયો્ચ વાળી ડકસાન રેલ ્યયોજના શરૂ કરવામાં આવી. ડકસાન રેલ 25 મા્ચ્ભ, 
2022 સધુી 2190 ફેરા લગાવી ચૂકી છે. ‘ઓપરેશન ગ્ીનસ-્ટયોપ ્ુટ ્ટયો્ટલ’ 
અતંગ્ભત ડકસાન રેલ પડરવહનમાં ફળયો અન ેશાકિાજીનાં પડરવહન પર 
50 ્ટકાથી સબજસડી ફુડ પ્રયોસને્સગ મતં્રાલ્ય દ્ારા આપવામાં આવ ેછે. 

આ જ રીત,ે ઓગસ્, 2020માં કૃષર ઉડાન 1.0 અન ેકૃષર ઉડાન 2.0ની 
શરૂઆત 27 ઓક્ટયોબર, 2021નાં રયોજ કરવામાં આવી. આ અતંગ્ભત 
દેશિરમાં 53 એરપયો્ટ્ભ  પર અનકે પ્રકારની ડુ્્ટીમાં રાહત ઉપરાંત 
ખડૂેતયોન ેવવમાનની 50 ્ટકા સી્ટયો પર રાહત આપવામાં આવે છે.

સાેઇલ હેલ્થ મેનેજમેન્
મા્ટી પરીક્ષણ આધાડરત પયોરણ તતવ મનેેજમને્ટ મા્ેટ શરૂ કરવામાં 
આવલેી ્યયોજનાથી 2018-2019થી 2020-2021 સધુી 5.67 કરયોડથી 
વધ ુખેડૂતયોન ેલાિ થ્યયો છે. 19 એવપ્રલ, 2022 સધુી 22.19 કરયોડથી વધુ 
કાડ્ભ  બનાવીન ેખડૂેતયોન ેમયોકલી દેવામાં આવ્યાં છે.

પીઅેમ રકસાન સંપદા યાેજના
3 મે, 2015નાં રયોજ 6,000 કરયોડ રૂવપ્યાનાં અદંાજિત ખ્ચ્ભ સાથ ેશરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી. હવ ેતને ે2025-26 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. 
તમેાં મગેા ફુડ પાક્ભ , તમની ફુડ પાક્ભ , ફુ્ટ ્ેટસ્સ્ગ લબેયોરે્ટરી સહહત 1088 
પ્રયોિક્ે્ટસન ેમજૂંરી આપવામાં આવી છે.

રાષ્ટ્રીય ગાેકુલ ગ્ામ તમશન
આ તમશનમાં એકીકૃત સવદેશી પશ ુવવકાસ કેન્દ્ર તરીકે 16 ગયોકુલ ગ્ામની 
સ્ાપના મા્ેટ 31 મા્ચ્ભ, 2022 સધુી િડંયોળ જારી કરવામાં આવયુ ંહતુ.ં
તમશનનયો હેત ુ વજૈ્ાનનક અન ે સપંણૂ્ભ પધિતતથી દેશી બયોવાઇન વંશનયો 
વવકાસ અન ેદેશી વશંની ઉતપાદકતામાં વધારયો કરવાનયો છે. છેલલાં ત્રણ 
વર્ભમાં આશરે 2082 કરયોડ રૂવપ્યામાં તમશન અતંગ્ભત રાજ્ અને કેન્દ્ર 
શાજસત પ્રદેશયોને જારી કરવામાં આવ્યા.

પીઅેમ કૃતષ ક્સંચાઇ યાેજનાઃ ખેિરાે સુધી પાણીની 
પહાંચ
પ્રધાનમંત્રી કૃષર ન્સ્ચાઇ ્યયોજના 2015-16માં શરૂ થ્ેયલી એક અમબે્લા 
્યયોજના છે. તમેાં ન્સ્ચાઇના તાત્કાજલક લાિ, દરેક ખેતરન ેપાણી, પર 
ડ્ર યોપ મયોર ક્રયોપ અન ે વયો્ટર શડે ડેવલપમને્ટ િવેાં પાસા સમાવવષ્ટ છે. 
તવડરત ન્સ્ચાઈ લાિ કા્ય્ભક્રમમાં 99 મયો્ટાં પ્રયોિક્ે્ટસનુ ં કામ તમશન 
મયોડમાં ્ચાલ ુકરવામાં આવયુ,ં િમેાં 46 પ્રયોિક્ે્ટસ પરૂાં થઈ ચકૂ્ાં છે. 
્યયોજનામાં મા્ચ્ભ, 2021 સધુી 50.64 લાખ હેક્ટર જમીનની વધારાની 
ન્સ્ચાઈ ક્ષમતા ઊિી કરવામાં આવી છે.
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2014માં રિષત હેક્ટર સરેરાશ 18,000 
રૂપ્પયા સમ ઇન્શયાેડ્ષ  મળતી હતી, જે 
2022માં વધીને રૂ. 45,000 થઈ ગઈ છે.

પાક વીમા લઘુિમ ટેકાનાે ભાવ
2014થી 2022 દરતમયાન ચાેખામાં 43% 

અને ઘઉંમાં 39%નાે વધારાે

લઘુિમ ટેકાનાં ભાવે ખરીદીઃ

356
250

433
894

ચાેખા ઘઉં ઓાંકડા િાખ મયેરરિક ટિમાં

કૃતિ કલ્ાણ
કવર સ્ાેરી

કરાેડ

કરાેડ
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સ્સ્થ હશે ભારિ 
િાે સશતિ 
બનશે દેશ
આરોગ્ એ સફળતા અનયે સમૃધ્ધિનો આધાર છયે . પછી એ પ્રગતત 
એક વ્ક્ત સાથયે સંકળા્યેલી હો્ કે પરરવાર, સમાજ સાથયે કે 
સમગ્ રાષ્ટ્ર  સાથયે જોડા્યેલી હો્. તયેનો પા્ો આરોગ્ પર જ 
્ટકેલો હો્ છયે . એ્ટલાં મા્ટ જ છયેલલાં આઠ વર્ષમાં આરોગ્ ષિયેત્ર 
કેન્દ્ર સરકારની પ્રાથતમકતાઓમાં રહંુ છયે . કોવવડ જ યેવી મહામારી 
વચ્યે આરોગ્ ષિયેત્ર સાથયે સંકળા્યેલા ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચરનયે બલોક સતરે 
સુધારવાની નવી પહેલ િરૂ થઈ છયે.

અત્ાર સધુી આશરે 18 કરયોડ 
લાિાથશીઓન ેઆયષુ્યમાન કાડ્ભ  

પરૂાં પાડવામાં આવ્યા છે.

23 સ્્ેટમબર, 2018નાં 
રયોજ શરૂ કરવામાં આવલેી 

આયષુ્યમાન િારત ્યયોજનાનયો 
હેત ુ10.74 કરયોડ પડરવારયોને 

પ્રતત પડરવાર એક વર્ભમાં પાં્ચ 
લાખ રૂવપ્યા સધુી મફતમાં 

સારવારની સવુવધા પરૂી 
પાડવાનયો છે.

આ ્યયોજના અંતગ્ભત 
141 એવી મેડડકલ પ્રયોસીજર 
સામેલ કરવામાં આવી છે, િ ે

માત્ર મહહલાઓ મા્ેટ છે.ઓક્ટયોબર 
2019થી સ્્ેટમબર 2021 સુધી આ 
્યયોજનાનાં લાિાથશીમાં 46.7 ્ટકા 

મહહલાઓ

3.28 કરયોડથી વધુ લયોકયો 
મફત સારવારની સુવવધા લઈ 

ચૂક્ા છે. આ ્યયોજનાથી આશરે 
27,300 ખાનગી અને સરકારી 

હયોસસપ્ટલયો જોડા્યેલી છે.

પીઅેમ જય-અાયુષ્યમાન ભારિ હેલ્થ અેન્ડ વેલનેસ સેન્ર 
અને ઇ-સંજીવની અાેપીડી

આયષુ્યમાન િારત અતંગ્ભત 
2018માં હેલ્થ એન્ડ વલેનસે સેન્ટર 
ખયોલવાની શરૂઆત થઈ હતી. 
અત્ાર સધુી 1.18 લાખ સેન્ટર 
ખયોલવામાં આવ્યા છે. તમેાં 1.02 
કરયોડ વલેનસે સત્ર થ્યાં અને 
85.63 કરયોડ વાર લયોકયો આવ્યા. 
ડડસમેબર, 2022 સધુી આ કેન્દ્રયોની 
સખં્યા 1.58 લાખ પહોં્ચાડવાનયો 
લક્ષ્ય.

2020માં શરૂ થ્યલેી ્ેટજલમડેડજસન 
સવેા ઇ-સજંીવનીથી એક 
લાખથી વધ ુહેલ્થ એન્ડ વલેનેસ 
સને્ટર જોડવામાં આવ્યા છે. 
ઇ-સજંીવનીથી દેશિરમાં દરરયોજ 
લગિગ 90,000 દદદીઓને 
સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

ઓારાયેગય ઓિયે 
મહામારી 

કવર સ્ાેરી
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n  એવપ્રલ, 2020માં રસી મા્ેટ ્ટાસ્ ફયોસ્ભની ર્ચના કરી દેવામાં 
આવી. રસીની શયોધ અને વવકાસ મા્ેટ બિ્ેટમાં રૂ. 35,000 
કરયોડ ફાળવવામાં આવ્યા. પીએમ કેસ્ભ ફન્ડ બનાવીને કયોવવડ 
વવરધિ લડાઈને મજબૂત કરવામાં આવી.

n  માત્ર આઠ મહહનામાં જ િારતને બે રસી મળી એ્ટલું જ નહી 
પણ તેનાં સંગ્હ, પડરવહન, ખરીદી, કયોલડ ્ચેઇનથી માંડીને 
લગાવવા સુધીની રૂપરેખા તૈ્યાર કરીને 16 જાનુઆરી, 
2021થી વવશ્વનું સૌથી મયો્ંુટ રસીકરણ અભિ્યાન શરૂ કરી 
દેવામાં આવયું.

n  ‘હર ઘર દસતક’ અને ‘સબકયો વેક્ક્સન મુફત વેક્ક્સન’ િવેા 
અભિ્યાન ્ચલાવીને િારતે વવક્રમ સમ્યમાં મહત્તમ લયોકયો સુધી 

રસી પહોં્ચાડી.
n  Co-WIN ડડજિ્ટલ ્લે્ટફયોમ્ભનાં માધ્યમથી સરળતાથી 

રજીસ્્રેશન. દેશિરમાં 4143 નવાં ઓક્ક્સજન ઉતપાદન 
્લાન્ટ. ઇમરજનસી ડરસપયોનસ પેકેજ અંતગ્ભત 631 જિલલામાં 
પીડડ્યાહ્ટ્રક કેર યુનન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યા.

n  2020માં િારતમાં પ્રથમ કયોવવડ કેસ સામે આવ્યયો હતયો ત્ારે 
તેની તપાસ મા્ેટ દેશમાં માત્ર એક જ લેબ હતી, હવે 3370 
લેબમાં તેની તપાસ થઈ રહી છે.

n  િારત આિ ેપીપીઈ ડક્ટ અને એન95 માસ્નું વવશ્વનું બીજુ ં
સૌથી મયો્ંુટ ઉતપાદક છે. આપણે 48 દેશયોને ડક્ટ પૂરી પાડીએ 
છીએ.

કાેતવડ સામે તવશ્વનું સાૈથી 
માેટંુ નનઃશુલ્ક રસીકરણ 
અક્ભયાન
કોવવડ મહામારી િરૂ થતાં જ ભારતયે સૌથી કડક 
લોકડાઉન લગાવયું, તો બીજી બાજુ પોતાનાં 
આરોગ્ માળખાંનયે મજબૂત કરવાની સાથયે સાથયે 
આ બબમારી સામયે લડવાની તૈ્ારી િરૂ કરી દીધી.

87 ્કા પુખ્ત વસષતને 
કાેષવડનાં બંને ડાેઝ એાપી 
દેવામાં એાવ્ા છે 15 મે, 
2022 સુધી. કુલ ડાેઝ 
191.32 કરાેડને પાર.

n કયોવેક્ક્સન
n કયોવવશીલડ
n કયોબગેવેક્સ

n ઝા્યકયોવ ડી
n જીનયોવા

મેડ ઇન ઇન્ન્ડયા 
કાેતવડ રસી ....જેથી 

કાેઈ ભયૂખું 
ન સયૂવે

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્ાણ અન્ન યાેજના
n  કયોવવડ-19 મહામારી દરતમ્યાન 26 મા્ચ્ભ, 2020નાં રયોજ 

ત્રણ મહહના મા્ેટ શરૂ કરવામાં આવેલી ્યયોજના સરકાર 
સતત લંબાવી રહી છે.

n  આ ્યયોજનામાં પ્રતત વ્યકકત પ્રતત માસ પાં્ચ ડકલયો મફત 
અનાજ આપવામાં આવે છે.

ઓારાયેગય ઓિયે 
મહામારી 

કવર સ્ાેરી
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પ્રધાનમંત્રી 
ગરીબ કલ્ાણ 
અન્ન યાેજના

3.40
લાખ કરાેડ રૂપપયા ખચ્સ 
થયાે અત્ાર સુધી 

759
લાખ મેરટક ટન અનાજ 
તવિરીિ કરવામાં અાવ્યું 

છે અત્ાર સુધી

61 
કરાેડ ટાને્ક્શન 

અેક દેશ-અેક રેશન કાડ્સ  
વ્યવસ્થામાં કરવામાં 

અાવ્યાં છે.

80 
કરાેડ લાભાથજી ધરાવિી 

તવશ્વની સાૈથી માેટી 
યાેજના

એાંતરરાષ્ટ્રીય નાણા ભંડાેળે પણ 
એા યાેજનાની રિશંસા કરતા કહું- 
એન્ન યાેજનાએે ભારતનાં લાેકાેને 
એષતશય ગરીબીમાંથી બચાવ્ું

અાયુષ્યમાન ભારિ રડનજટલ હેલ્થ તમશન
15 ઓગસ્, 2020નાં રયોજ વડાપ્રધાન મયોદીએ લાલ ડકલલા પરથી 
તનેી જાહેરાત કરી હતી.  આ આધાર કાડ્ભ  િવેુ ંજ હેલ્થ કાડ્ભ  છે, િમેાં 
લાિાથશીનાં આરયોગ્ય અગંનેયો તમામ ડે્ટા હશે.

21,50,71,056 
લયોકયોનાં ડડજિ્ટલ આરયોગ્ય ખાતાં આ તમશન અતંગ્ભત ખયોલવામાં 
આવ્યાં છે 20 એવપ્રલ, 2022 સધુી

મેરડકલ ક્શષિણની ક્સ્થતિ સુધરી
ખાનગી કયોલજેોની 50 ્ટકા બઠેકયો પરની ફીન ે સરકારી 
કયોલજેોની ફી સમકક્ષ કરવામાં આવી છે. શશક્ષણનાં કે્ષત્રમાં 
સધુારા મા્ેટ કાઉધ્નસલ ઓફ ઇનન્ડ્યાન ે રદ કરીને તનેી 
જગ્યાએ નશેનલ મડેડકલ કતમશનની ર્ચના કરવામાં આવી. 
આ જ ડદશામાં શશક્ષણમાં ઓબીસીન ે27 ્ટકા અન ેઆર્થક 
રીત ેનબળાં (EWS) વગવો મા્ેટ 10 ્ટકા અનામત અને દેશની 
તમામ સરકારી, ડીમડ યનુનવર્સ્ટી અન ેખાનગી કયોલજેોમાં 
પ્રવશે મા્ેટ એક સમાન પ્રવશે પરીક્ષા ની્ટન ે ફરજિ્યાત 
કરવાનંુ ઐતતહાજસક પગલુ ંિરવામાં આવયુ.ં

માિૃ અને ક્શશુ સુરષિા પાેષણ અક્ભયાન
8 મા્ચ્ભ, 2018નાં રયોજ આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય મહહલા ડદવસ પ્રસગંે 
રાજસ્ાનથી શરૂઆત કરવામાં આવી. આ અગાઉ, આ 
્યયોજનાનુ ંનામ ન્ુટ્ર ીશન તમશન હતુ,ં િને ે2018માં પયોરણ 
અભિ્યાન નામ આપીને બહુ મયો્ટા પા્ય ેલાગુ કરવામાં 
આવી. આ ્યયોજના અંતગ્ભત બાળકનાં જન્ બાદ પ્રારંભિક 
1000 ડદવસ પર વવશરે િાર મકૂવામાં આવી રહ્યો છે. 
2030 સધુી કુપયોરણ મકુત િારતનંુ લક્ષ્ય છે. જાહેર 
વવતરણનાં અનાજની દુકાનયોમાં આ મા્ેટ ફયોર્્ટફાઇડ ્ચયોખા 
વહેં્ચવાની શરૂઆત પણ કરવામાં આવી છે.

પીઅેમ માિૃ વંદના યાેજનાઃ 2017થી દેશનાં 
તમામ જિલલામાં આ ્યયોજના લાગુ છે. આ અંતગ્ભત ગિ્ભવતી 
મહહલાઓને સલામત ડડજલવરી કરાવવા અને સતનપાન 
કરાવતી મહહલાઓને પયોરક આહાર આપવા મા્ેટ રૂ. 5,000 
આપવામાં આવે છે. દેશનાં 650 જિલલામાં આ ્યયોજનાનયો 
ફા્યદયો ઉઠાવનારી મહહલાઓની સંખ્યા આશરે બે કરયોડ 
છે. નાણાકી્ય વર્ભ 2018થી 2020 દરતમ્યાન આ ્યયોજના 
અંતગ્ભત 1.75 કરયોડ પાત્ર લાિાથશીઓને કુલ 5931.95 
કરયોડની ચૂકવણી કરવામાં આવી.

તમશન ઇન્દ્રધનયૂષઃ અત્ાર સુધી 4.10 કરયોડ 
બાળકયોનું રસીકરણ થઈ ચૂકું છે. ફેબુ્આરી 2022માં તમશન 
ઇન્દ્રધનૂર 4.0 શરૂ કરવામાં આવયું હતું, િ ેઅંતગ્ભત વરગે ત્રણ 
કરયોડથી વધુ ગિ્ભવતી મહહલાઓ અને 2.6 કરયોડ બાળકયોને 
સાવ્ભવત્રક રસીકરણ કા્ય્ભક્રમ દ્ારા આવરી લેવામાં આવશે. 
તમશન ઇન્દ્રધનૂરમાં 12 બબમારીની રસી આપવામાં આવે છે, 
જ્ારે કા્ય્ભક્રમ શરૂ થ્યયો ત્ારે તેની સંખ્યા સાત હતી.

અારાગેય ષિતે્રમાં લખી પરરવિ્સનની કહાની
પીએમ ભારતી્ જન ઔરચધ પ્રોજ યેક્ટ
n  અહીં 50થી 90 ્ટકા સધુી સસતા દરમાં િનેડરક 

દવાઓ મળે છે. દેશિરમાં 31 મા્ચ્ભ, 2022 સુધી 
આશરે 8,700 જન ઔરધધ કેન્દ્ર ખયોલવામાં આવ્યા.

n  2025 સધુી સમગ્ િારતમાં 10,500 જન ઔરધધ 
કેન્દ્ર ખયોલવાનયો લક્ષ્ય છે. 1.25 કરયોડ લયોકયો દર મહહને 
અહીંથી દવાઓ ખરીદે છે.

મેરડકલ કાેલેજેમાં સ્ાિક અને સ્ાિકાેત્તર બેઠકાે

2014     82,000
2022 1,48,000

7
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2014 2022

ઓારાયેગય ઓિયે 
મહામારી 

કવર સ્ાેરી

 અેઇમ્સ મેરડકલ કાેલેજ
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નારીને શક્તિ, દેશની ઉન્નતિ

મરહલાઅાેનું ગાૈરવપયૂણ્સ જીવન સુનનનચિિ
સવચ્છ િારત તમશન ગ્ામીણ અને શહેરી અંતગ્ભત 31 

મા્ચ્ભ, 2022 સુધી 11.5 કરયોડથી વધુ ઘરયોમાં શૌ્ચાલ્ય 
બનાવીને મહહલાઓને ગૌરવપૂણ્ભ જીવન સુવનજચિત 

કયુથં. ક્ચરા મુકત શહેર અને ન્સગલ યુઝ ્લાસ્સ્કની 
નાબૂદી તથા ઘન અને પ્રવાહી ક્ચરાનાં નનકાલ મા્ેટ 

સવચ્છ િારત 2.0 શરૂ કરવામાં આવયું. ગ્ામીણ 
પડરવારયો મા્ેટ શૌ્ચાલ્યનું કવરેજ 2014માં 43.8 ્ટકા 

હતું, િ ે2019-20માં વધીને 100 ્ટકા થઈ ગયું છે.

પ્રધાનમંત્રી અાવાસ યાેજના શહેરી
1.23 કરયોડ મકાનયો મંજૂર કરવામાં આવ્યા, િમેાં 58.9 લાખ 
મકાનયો વવતરીત કરવામાં આવ્યા છે. આ રીતે, પીએમ 
આવાસ ્યયોજના ગ્ામીણમાં 2.95 કરયોડ મકાનયો બનાવવાનું 
લક્ષ્ય છે, િમેાંથી 2.55 કરયોડ મકાનયોનું નનમયાણ પૂરં 
થઈ ચૂકું છે. અત્ાર સુધી બંને ્યયોજનાઓમાં વવતરીત 
મકાનયોમાંથી 3.14 કરયોડથી વધુ પાકા ઘરયોની માજલકી 
મહહલા સભ્ય કે સંયુકત નામે કરવામાં આવી છે. 2014 
પહેલાં સરકારે માત્ર 13 લાખ શહેરી મકાન મંજૂર ક્યયા હતા, 
જ્ારે 2015-2022 દરતમ્યાન 58.59 લાખ ઘર ‘તમામને 
ઘર’ કા્ય્ભક્રમ અંતગ્ભત બનાવવામાં આવ્યા. 

ઉજ્જવલા યાેજનાઃ ધુમાડાં મુ્તિ રસટોડાં મા્ેટ 1 મે, 2016નાં રટોજ શરૂ કરવામાં આવેલી ઉજજવલા 
યટોજનામાં 9.17 કરટોડથી વધુ મહહલાઓને મફતિમાં ગેસ જોડાણ, સૌભાગય યટોજનામાં અઢી કરટોડથી વધુ 
વીજળી જોડાણટો આપવામાં આવયા, િનેાંથી ઇંધણ મા્ેટ લાકડાં પરનું અવલંબન ઘટું. વર્ 2016માં 
એલપીજી કવરેજ 62 ્ટકા હતું, િ ે2022માં 104.1 ્ટકા થયું. તેિનાંથી મહહલાઓનું જીવન સરળ બનું છે 
અને આરટોગય પર સકારાત્મક અસર પડી છે. 

નારી િક્તનયે દેિની પ્રગતત અનયે સમૃધ્ધિનો આધાર માનીનયે તયેમનાં માન, સન્ાન, સવાભભમાનની રષિા થા્ તયેવી 
્ોજનાઓ પર ઝડપથી કામ કરવામાં આવયુ.ં આયષુ્માન ભારત જન આરોગ્ ્ોજના હેઠળ જ યે પાંચ લાખ 

રૂવપ્ાનો આરોગ્ વીમો આપવામાં આવ્ો છયે, તયેનાં લાભાથથીમાં આિરે 49 ્ટકા મહહલાઓ છયે, જ્યારે જનધન 
ખાતામાં 55 ્ટકા મહહલાઓ છયે. 29 શ્રમ કા્દાઓનયે સરળ કરીનયે 4 શ્રમ સહંહતા બનાવવામાં આવી, જ યેમાં 

મહહલાઓની સલામતીની અનયેક જોગવાઇઓ કરવામાં આવી. માતતૃવ રજા વધારવામાં આવી. એ ઉપરાંત, 50થી 
વધ ુકમ્ષચારી ધરાવતા એકમોમાં રોરડ્ારરની સવુવધાની જોગવાઈ કરવામાં આવી. મહહલાઓનયે રાતપાળીમાં કામ 

કરવાની મજૂંરી આપવામાં આવી. સલામતી મા્ેટ હહમત એપ અનયે કડક કા્દા બનાવવામાં આવ્ાં.

િવા ભારતિી િારી 
શક્તિ

કવર સ્ાેરી



n  1 એપપ્રલ 2015થી સખી-વન સ્ટોપની શરૂઆત થઈ, જમેાં હહસાથી 
અસરગ્રસત મહહલાઓને એક છત હેઠળ પસલસ સુપવધા, કાનૂની 
સહાયતા અન ેપરામશ્ભ, મદેડકલ મદદ પૂરી પાડવામાં આવે છે. દેશભરનાં 
729 સજલલા માટે 733 સેન્ટરને મજૂંરી આપવામાં આવી, જમેાં 704 
સને્ટર શરૂ કરવામાં આવયા છે. આ કેન્દ્રમાં 4.93 લાખ મહહલાઓન ેમદદ 
આપવામાં આવી છે.

n  1 એપપ્રલ, 2016નાં રોજ શરૂ કરવામાં આવેલી સવાધાર ગૃહ યોજનામાં 
મશુકેલીમાં મકૂાયલેી મહહલાઓનાં પુનવ્ભસનની સપુવધા આપવામાં આવે 
છે. કેન્દ્ર સરકારે ઉત્રપ્રદેશના વંૃદાવનમાં કૃષણા કુહટર ગૃહનંુ નનમશાણ કયુું 
છે, જ ેદેશમાં પવધવાઓ માટેનંુ સૌથી મોટંુ આશ્રય ગહૃ છે.

n  પાણી ભરીન ેલાવવામાં હવે અડધી જજદગી નહીં વીતઃે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ 15 ઓગસ્ટ, 2019નાં રોજ લાલ દકલલા પરથી જલ જીવન 
મમશનની જાહેરાત કરી હતી. 2019માં 3.23 કરોડ ગ્રામીણ પદરવારોનાં 
ઘરમાં પીવાનુ ંપાણી હતંુ. યોજનાનાં 33 મહહનામાં 6.30 કરોડ નવાં નળ 
જોડાણ આપવામાં આવયા, જનેાંથી હવે 9.54 કરોડ પદરવારો એટલે કે 
લગભગ 50 ટકા ઘરોમાં નળમાં પીવાનંુ પાણી મળવા લાગયંુ છે. ગામની 
પાણી સમમમતઓમાં 50 ટકા મહહલાઓ હોય છે.

n  નવી ઊંચાઇઓ સપશમી રહેલાં સ્ટાટ્ભઅપમાં મહહલા ઉદ્યોગ સાહસસકોઃ 
અત્ાર સુધી આશરે 68,000 સ્ટાટ્ભઅપને માન્તા મળી છે, જ ે2014માં 
માત્ર 300 હતી. પ્રતે્ક રાજ્ય અન કેન્દ્રશાસસત પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછંુ 
એક સ્ટાટ્ભઅપ છે. ભારતમાં લગભગ 45 ટકા સ્ટાટ્ભઅપમાં મહહલા 
સાહસસક છે. સે્ટન્ડઅપ ઇનન્ડયા અતંગ્ભત ગ્રીનફીલડ સાહસ સ્ાપવા માટે 
મહહલાઓન ે24.8 હજાર કરોડ રૂપપયાનંુ ધધરાણ એટલે કે આશરે 80 
ટકા ઋણ મહહલાઓને આપવામાં આવયંુ.

n  વર્ભ 2021 દરતમ્યાન િારતી્ય સેનામાં કુલ 60 મહહલા ઉમેદવારયો 
કતમશન્ડ થઈ હતી. નૌકા દળમાં 2018થી 2021 દરતમ્યાન 170 મહહલા 
ઉમેદવારની અધધકારી તરીકે િતશી કરવામાં આવી હતી. આ જ રીતે, 
િારતી્ય વાયુ સેનામાં 28 મા્ચ્ભ, 2022 સુધી 15 મહહલા ફાઇ્ટર 
પા્યલ્ટને કતમશન્ડ કરવામાં આવી છે.

n  િારતી્ય સેનામાં તમજલ્ટરી પયોજલસ કયોપ્્ભમાં અન્ય રેન્ક મા્ેટ મહહલાની 
િતશીની જોગવાઈ 2019માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ્યયોજના અંતગ્ભત 
તબક્ાવાર રીતે વાર્રક 100નાં આધારે 1700 િતશી કરવાની છે.

n  સૈનનક સુ્લયોમાં ધયોરણ છની વેકનસીમાંથી 10 ્ટકા દીકરીઓ મા્ેટ 
અનામત, સત્ર 2021-2022માં 33 સૈનનક સુ્લયોમાં 320 વવદ્ાથશીનીઓને 
પ્રવેશ મળ્યયો.

મરહલા સશક્ક્તકરણનાે ચહેરાે એે 9 કરાેડ 
ગરીબ મરહલાએાે પણ છે, જેમને રિથમ વાર 

ગેસ કનેક્શન મળાં છે એને ધૂમાડાંમાંથી મુક્ક્ત 
મળી છે. એાજે મરહલા સશક્ક્તકરણનાે ચહેરાે 

એે કરાેડાે માતાએાે, બહેનાે પણ છે, જેમને 
તેમનાં ઘરમાં શાૈચાલય મળાં છે. એાજે મરહલા 
સશક્ક્તકરણનાે ચહેરાે એે માતાએાે પણ છે, 
જેમને પાેતાનાં માથા પર રિથમ વાર પાકી છત 
મળી છે. જેમનાં નામથી રિધાનમંત્રી એાવાસ 

બને છે.
-નરેન્દ્ર માેદી, વડારિધાન

કાયકા કડક કયયાષઃ 12 વર્ભથી ઓછી ઉંમરની છયોકરીઓ 
સાથે દુષ્કમ્ભ પર ફાંસીની સજા અને દુષ્કમ્ભનાં કેસમાં બે 
મહહનામાં સુનાવણી પૂરી કરવાનયો કા્યદયો બનાવ્યયો. 
મહહલાઓ વવરધિ ગુના કરનારાઓની ઓળખ મા્ેટ 
નેશનલ ડે્ટા બેઝ બનાવવામાં આવ્યયો. મહહલાઓ 
વવરધિ ગુનાનાં કેસયોની સુનાવણી મા્ેટ 1000થી વધુ 
ફાસ્ ્ટ્રેક કયો્ટ્ભ  બનાવવાનું કામ ્ચાલી રહું છે. નવી 
્ેટક્સી નનતીમાં જીપીએસ અને પેનનક બ્ટન ફરજિ્યાત 
કરવામાં આવયું.

તિીન તિલાકની નાબૂદીષઃ મુસસલમ મહહલાઓનું 
સવાવલંબન, સવાભિમાન અને આત્મવવશ્વાસ વધારવા 
મા્ેટ તીન તલાક પર પ્રતતબંધ અને લગ્નનાં અધધકારયોની 
જાળવણી મા્ેટ કા્યદયો બનાવ્યયો. આ કા્યદયો લાગુ 
થવાથી 1 ઓગસ્, 2021નયો ડદવસ મુસસલમ મહહલા 
અધધકાર ડદવસ તરીકે મનાવવામાં આવ્યયો. આ 
કા્યદામાં ત્રણ વાર તલાક બયોલીને છુ્ટાછેડા આપનાર 
પતતને ત્રણ વર્ભ સુધીની િલે અને દંડ થઈ શકે છે.

િવા ભારતિી િારી 
શક્તિ

કવર સ્ાેરી
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તવકાસની રદશામાં ભારિની 

‘અષ્ટલક્મી’
નવેમબર 2014નાં પ્રારંભમાં મઘેાલયમાં પ્રથમ પેસને્જર ટે્નન ેલીલી ્ંઝડી આપતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતનાં 
પવૂવોત્ર પવસતારનાં આઠ રાજ્યોને ‘અષટલક્ષી’ નામ આપયુ ંહતુ.ં વડાપ્રધાન ેઅનભુવયુ ંકે અરૂણાચલ પ્રદેશ, આસામ, 

મણણપુર, મઘેાલય, મમ્ઝોરમ, નાગાલને્ડ, સસક્કિમ અન ેપત્રપરુામાં પવકાસની અપાર સભંાવના છે અન ેતેનાંથી ભારતનાં અન્ 
પવસતારોન ેપવક્ક્સત કરવામાં પણ મદદ મળી શકે છે. આ સાથ ેપવૂવોત્રમાં પવકાસની યાત્રા શરૂ થઈ. તમામ મતં્રાલયોની 

કેન્દ્રરીય યોજનાઓમાં હવ ે10 ટકા બજટે પવૂવોત્ર માટે ખચ્ભ કરવુ ંફરસજયાત છે. કેન્દ્રરીય મતં્રીઓનો પવૂવોત્ર રાજ્યોનો પ્રવાસ 
પણ ફરસજયાત કરવામાં આવયો.  આ રાજ્યોમાં શાંમતનુ ંવાતાવરણ સ્ાપવાની સાથ ેસાથ ેરાજ્યો વચ્ ેપવવાદ દૂર કરવા પર 
પ્રાથમમકતા આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જપૈવક ખેતી, ઇન્ફ્ાસ્્ટકચરને પ્રોત્ાહન અને રમતગમત સંસૃ્મત સાથ ેપય્ભટનને 

પ્રોત્ાહન આપવામાં આવી રહુ ંછે, જથેી પવૂવોત્ર પવકાસનાં માગ્ભ પર ચાલી શકે અન ેદેશનાં પવકાસનુ ંએનન્જન બન.ે..

બટોડટો સમજૂતતિ પર હસતિાક્રષઃ 50 વર્ભથી વધુ સમ્યથી ્ચાલી 
રહેલી બયોડયો સમસ્યાને નાબૂદ કરવા મા્ેટ વ્યાપક સમજૂતત.

બ્ૂ (રરયાંગ) શરણાથગી સમસયાનટો ઉકેલષઃ કેન્દ્ર સરકારે તમઝયોરમ 
અને વત્રપુરા સાથે વત્રપક્ષી્ય સમજૂતત બાદ બે દા્યકા જૂના બૂ્ 
(ડર્યાંગ) શરણાથશી સમસ્યાનયો ઉકેલ શયોધ્યયો. વત્રપુરાને બૂ્ (ડર્યાંગ) 
શરણાથશીઓનાં પુનવ્ભસન અને સવવાંગી વવકાસ મા્ેટ 600 કરયોડ 
રૂવપ્યા ફાળવ્યા.

એનએલએફ્ટી (વત્રપુરા) સમજૂતતિષઃ િારત સરકાર, વત્રપુરા 
સરકાર અને રાષ્ટ્ર ી્ય વત્રપુરા મયો્ચયા (એનએલફ્ટી/એસડી)વચ્ે 
ઓગસ્, 2019માં વત્રપક્ષી્ય સમજૂતત. (એનએલફ્ટી/એસડી)એ 
હહસાનયો માગ્ભ છયોડવા, મુખ્ય પ્રવાહમાં સામેલ થવા અને િારતનાં 
બંધારણનું પાલન કરવા સંમતત દશયાવી. આને પડરણામે 44 શસ્તયો 
સાથે 88 કેડરે આત્મસમપ્ભણ કયુથં.

કાબગી-આંગલોંગ શાંતતિ સમજૂતતિષઃ 2021 અને નાગાલેન્ડ સમજૂતત-
2015

રાજ્ાેમાંથી AFSPA નાબયૂદ થયાે
હાલમાં નાગાલેન્ડ, આસામ અને મણણપુરમાં 
AFSPA અંતગ્ભત અશાંત પવસતાર ઘટાડવાનું 
કામ કયુું છે. આસામમાં 1990થી AFSPA 
લાગુ હતો અને સતત 60 વાર તેને લંબાવવામાં 
આવયો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં 8 વર્ભનાં 
શાસનમાં આસામનાં 23 સજલલામાં AFSPA 
સંપૂણ્ભ રીતે અને એક સજલલામાં આંશશક રીતે 
હટાવી દેવામાં આવયો. આજ ેઆસામનાં 60 
ટકાથી વધુ ભાગોમાં આ કાયદો હટાવી દેવામાં 
આવયો છે. આ અગાઉ, પત્રપુરા, મેઘાલય અને 
અરૂણાચલ પ્રદેશનાં અનેક સજલલામાંથી AFSPA 
હટાવી દેવામાં આવયો છે.

પયૂવાવોત્તરિાં તવકાસિયે 
ગતત

કવર સ્ાેરી
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પયૂવાયોત્તરમાં ઇન્ફ્ાસ્ટક્ચર
n  પ્રધાનમંત્રી વવકાસ પહેલ (પીએમ-ડડવાઇન) નામની નવી 

સ્ીમની જાહેરાત 2022-23નાં બિ્ેટમાં કરવામાં આવી 
હતી. પીએમ ગતતશકકતની િાવનાથી ઇન્ફ્ાસ્્રક્ચર અને 
પૂવવોત્તરની જરૂડર્યાતયોનાં આધારે સામાજિક વવકાસનાં 
પ્રયોિકે્ટનું ફનન્ડગ કરવામાં આવશે. પીએમ-ડડવાઇન વવવવધ 
વવસતારયોમાં ખામીઓને દૂર કરીને યુવાનયો અને મહહલાઓ મા્ેટ 
આજીવવકાની પ્રવૃનત્તઓને શક્ બનાવશે. બિ્ેટમાં રૂ. 1500 
કરયોડની પ્રારંભિક ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

n  ડડબાંગ અને લયોહહત પુલયોનું બાંધકામઃ મે, 2023 સુધી કયોહહમા, 
ઇ્ટાનગર, ગંગ્ટયોક, તમઝયોરમ અને મષણપુરને પાં્ચ મુખ્ય રયોડથી 
જોડવામાં આવશે.

n  પૂવવોત્તરનાં ત્રણ રાજ્ આસામ, અરૂણા્ચલ પ્રદેશ અને વત્રપુરા 
િારતી્ય રેલવેનાં ને્ટવક્ભ થી જોડા્યા. નાગાલેન્ડ, તમઝયોરમ, 
મષણપુર, જસસ્ક્મ અને મેઘાલ્ય મા્ેટ રેલ કનેક્ક્ટવવ્ટીનાં 
પ્રયોિક્ે્ટસ મા્ચ્ભ 2023 સુધી પૂરાં થશે.

n  તમામ રાજ્યોની રાજધાનીઓને રેલ માગ્ભથી જોડવામાં આવશે. 
આરસીએસ-ઉડાન 3.0 ્યયોજના અંતગ્ભત દીમાપુર-ઇમ્ાલ, 
ગુવાહા્ટી-દીમાપુર, આઇઝયોલ-અગરતલા ફલાઇ્ટ શરૂ. 
ઓગસ્ 2022 સુધી હયોલોંગી એરપયો્ટ્ભ  પ્રયોિકે્ટ પૂરયો થશે.

n  બ્હ્મપુત્રા નદી પર ધુબરી અને હથન્સનગમારી, નેમા્ટી્યા અને 
કમલાબાડી અને ગુવાહા્ટી તથા ઉત્તર આસામ વચ્ે રયો-રયો 
સેવા શરૂ.

n  54 મંત્રાલ્ય અને વવિાગયોને કેન્દ્ર દ્ારા પુરસૃ્ત સ્ીમયો મા્ેટ 
પયોતાનાં કુલ બિ્ેટમાંથી 10 ્ટકા રકમ પૂવવોત્તર વવસતારયો મા્ેટ 
ખ્ચ્ભ કરવાનું ફરજિ્યાત કરવામાં આવયું છે. વર્ભ 2014-15થી 
વર્ભ 2020-2021 સુધી 2.66 લાખ કરયોડ રૂવપ્યાનયો ખ્ચ્ભ 
પૂવવોત્તરનાં રાજ્યો પર કરવામાં આવ્યયો છે.

n  નાણાકી્ય વર્ભ 2003-2004થી 2013-2014 દરતમ્યાન ઉત્તર 
પૂવ્ભ વવસતાર  વવકાસ મંત્રાલ્યનયો વવવવધ ્યયોજના અંતગ્ભત 
પૂવવોત્તર રાજ્યોને 8271.05 કરયોડ રૂવપ્યાનું ફન્ડ જારી કરવામાં 
આવયું હતું.

n  પૂવથોત્રમાં પ્્ષ્ટન, સંસૃ્તત અનયે રમતગમતનયે પ્રોત્ાહનાઃ 
પ્ય્ભ્ટનને પ્રયોત્સાહન આપવા મા્ેટ ‘પૂવવોત્તર પ્ય્ભ્ટન વવકાસ 
પડરરદ’ની શરૂઆત. પ્ય્ભ્ટન અને કૃષર સહહત આર્થક ક્ષમતા 
પર વવશેર ધ્યાન. મષણપુરમાં નેશનલ સપયો્્ટસ્ભ યુનનવર્સ્ટી 
સ્ાપવામાં આવી. પૂવવોત્તરનાં આઠ એથલી્ટયોએ ્ટયોક્યો 
ઓજલક્મપક 2020માં િારતનું પ્રતતનધધતવ કયુથં.

n  જવૈવક ખયેતીાઃ િારતનાં પૂવવોત્તર રાજ્યોનું સાનુકુળ વાતાવરણ 
અને ફળદ્રપુ મા્ટીને કારણે અહીં ઉગાડવામાં આવતા પાકની 
ઉપજ વધી છે અને આ વવસતારનાં ખેડૂતયોની કમાણી વધી છે.

n  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ 2015 દરતમ્યાન આ વવસતારમાં 
વાષણક્જ્ક િવૈવક ખેતીનાં વવકાસ મા્ેટ એક ્યયોજના શરૂ 
કરવામાં આવી હતી, િનેે બાદમાં ‘પૂવવોત્તર વવસતાર મા્ેટ તમશન 
ઓગગેનનક વેલ્ુ ્ચેઇન ડેવલપમેન્ટ’ તરીકે ઓળખવામાં આવી.

n  નાગાલેન્ડના રકગ ધ્ચલી (મર્ચાં)ની પ્રથમ વાર લંડનમાં નનકાસ 
કરવામાં આવી. નાગાલેન્ડનાં આ મર્ચાંને ‘ભૂત જોલયોડક્યા’ 
અથવા ‘ઘયોસ્ પેપર’ પણ કહેવામાં આવે છે. તેને 2008માં 
જીઆઇ સર્્ટડફકેશન મળયું હતું.

n  પામ ઓઇલની ખેતી મા્ેટ 27.99 લાખ હેક્ટર સંિવવત 
વવસતારનું આકલન કરવામાં આવયું છે, િમેાં પૂવવોત્તર રાજ્યોમાં 
9.62 લાખ હેક્ટર વવસતારનયો સમાવેશ થા્ય છે.

n  સરકારે વાંસને ઝાડમાંથી ફરી એક વાર ઘાસ તરીકે વગશીકૃત 
કયુથં છે.

n  અરૂણા્ચલ પ્રદેશમાં નયોથ્ભ ઇસ્ ડરજન ્ેટક્સ્ટાઇલ પ્રમયોશન 
સ્ીમ અંતગ્ભત સંકજલત અને મયો્ટાં પા્યે ઇરી ફાર્મગ શરૂ 
કરવામાં આવયું.

પયૂવાવોત્તરિાં તવકાસિયે 
ગતત

કવર સ્ાેરી
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મધ્મ વગ્સનું જીવન બન્ું 
સરળ અને સુગમ

 ‘ઇઝ ઓફ જલવવગ’- એ્ટલયે કે લોકોનાં જીવન નનવયાહનયે સરળ બનાવવું. લોકોનાં જીવનનયે સરળ બનાવવાનાં 
હેતુથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમયેિા સામાન્ય મારસની સુવવધા મા્ેટ ‘ઇઝ ઓફ જલવવગ’ પર ભાર મૂકતા 
રહ્ા છયે . એ્ટલાં મા્ેટ જ તયેઓ લોકોનું જીવન સરળ બનયે તયેવી નીતત અનયે ્ોજનાઓ રડવા પર અનયે તયેનો 

અમલ કરવા પર કામ કરે છયે . તયેમનાં પ્ર્ાસોનાં પરરરામયે આજયે મધ્મ વગ્ષનાં જીવનમાં આવાસ ્ોજના, હર 
રર જલ ્ોજના, સવચ્છ ભારત તમિન, સૌભાગ્ ્ોજના સહહત અનયેક ્ોજનાઓની સપષ્ટ અસર દેખાઈ 

રહી છયે  અનયે લોકોનું જીવન સરળ બની રહું છયે ...

n ઓગસ્ 2019માં જલ જીવન તમશનની જાહેરાત. 2024 સધુી 
ગ્ામીણ ઘરયોમાં નળમાંથી જળ પહોં્ચાડવાનાં લક્ષ્ય સાથ ેશરૂ 
કરવામાં આવી હતી.

n તમેાં પાણી સતમતત, જન આંદયોલન, સામદુાષ્યક માજલકી અને 
મહહલાઓની કેન્દ્રરી્ય ભતૂમકા છે.

n 2015 સુધી દેશની આશરે 50 ્ટકા વસતત પાસે જ બેન્ક 
ખાતા હતા. જ્ારે પ્રધાનમંત્રી જનધન ્યયોજના અંતગ્ભત 45.33 
કરયોડ ખાતા ખયોલવામાં આવ્યા. 2019માં આ ્યયોજનાને કારણે 
દેશમાં 80 ્ટકા લયોકયો પાસે બેન્ક ખાતા થઈ ગ્યા. જનધન 
ખાતામાં 1.66 લાખ કરયોડ રૂવપ્યા જમા છે. સરેરાશ જમા 
રકમ રૂ. 3,694 છે.

n આ ્યયોજના અંતગ્ભત પ્રથમ વાર ઝીરયો બેલેનસ પર ખાતું 
ખયોલવામાં આવયું હતું. લયોકડાઉન દરતમ્યાન 20 કરયોડ 
મહહલાઓનાં જનધન ખાતામાં પાં્ચસયો રૂવપ્યા આપવામાં 
આવ્યા. 31.64 કરયોડ રૂપે કાડ્ભ  જારી કરવામાં આવ્યા છે. આ 
્યયોજના 15 ઓગસ્, 2014નાં રયોજ લોં્ચ કરવામાં આવી હતી.

જલ જીવન તમશન

પ્રધાનમંત્રી જનધન યાેજના

3.23
કરયોડ ઘરયોમાં નળનુ ંપાણી 
આવતંુ હતુ ં2019 સધુી

6.3 
કરયોડ ઘરયોમાં નવા કનકે્શન આપવામાં 

આવ્યા છેલલાં 33 મહહનામાં

ઇઝ ઓાયેફ નિતવંગ
કવર સ્ાેરી
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રેરામાં મહત્વપયૂણ્સ જેગવાઈ તમશન અમૃિથી ક્સ્થતિ બદલાઈ
n ડર્યલ એસે્્ટ (રેગયલુશેન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ, 2016 (RERA) 

સસંદમાં પસાર કરવામાં આવ્યયો હતયો. રેરાનયો હેતુ ડર્યલ એસે્્ટ 
સકે્ટરમાં ગ્ાહકયોનુ ંરયોકાણ વધારવાનયો અને તમેનાં હહતયોનુ ંરક્ષણ 
કરવાનયો છે.

n નાગાલેન્ડન ેબાદ કરતાં તમામ રાજ્ અન ેકેન્દ્ર શાજસત પ્રદેશયોએ રેરા 
અતંગ્ભત નન્યમયોન ેઅધધસધૂ્ચત ક્યયા છે. 31 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાજસત 
પ્રદેશયોએ લને્ડ એસે્્ટ રેગયલુ્ેટરી ઓથયોડર્ટીની સ્ાપના કરી છે.

n 28 રાજ્ અન ેકેન્દ્ર શાજસત પ્રદેશ ડર્યલ એસે્્ટ એપલેે્ટ હ્ટ્રબયનુલ 
સ્ાપના કરી છે અન ેનન્યમનકારી સત્તામડંળ હેઠળ પયોતાની 
વબેસાઇ્ટ ઓપરે્ટ કરી રહ્ાં છે.

n દેશિરમાં 78,734 ડર્યલ એસે્્ટ પ્રયોિકે્ટ અન ે62,204 ડર્યલ 
એસે્્ટ એજન્ટયોએ રેરા હેઠળ રજીસ્્રેશન કરાવયુ ંછે. દેશિરમાં લને્ડ 
એસે્્ટ રેગયુલ્ેટરી ઓથયોડર્ટીઝ દ્ારા 88,894 ફડર્યાદયોનુ ંનનરાકરણ 
લાવવામાં આવયુ ંછે.

n અમૃત 1.Oની શરૂઆત 25 જૂન, 2015નાં રયોજ થઈ, િ ેપછી 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ શહેરયોને જળ સુરશક્ષત બનાવવા 
અને તમામ ઘરયોમાં નળમાંથી પાણી પહોં્ચાડવાનાં હેતુથી 1 
ઓક્ટયોબર, 2021નાં રયોજ અમૃત 2.0 લોં્ચ કયુથં. 80,713 કરયોડ 
રૂવપ્યાનાં 5818 પ્રયોિક્ે્ટસ અમલ હેઠળ છે.

n  અમૃત 2.0 મા્ેટ કુલ ખ્ચ્ભ રકમ રૂ. 2,77,000 કરયોડ છે, િમેાં 
2021-22થી 2025-26ની મુદત મા્ેટ 76,760 કરયોડ રૂવપ્યા 
કેન્દ્રનયો હહસસયો છે.

n  પાણી પુરવઠા ક્ષેત્રમાં 41,850 કરયોડ રૂવપ્યાનાં 1326 પ્રયોિક્ે્ટસ 
મા્ેટ કયોન્ટ્ર ાક્ટ આપવામાં આવ્યા છે, િમેાંથી રૂ. 11,530 કરયોડનાં 
740 પ્રયોિકે્ટ પૂરાં થઈ ચૂક્ા છે.

n તમામને નળમાંથી જળ પહોં્ચાડવા મા્ેટ 1.39 કરયોડ નળ જોડાણ 
પૂરાં પાડવાનયો લક્ષ્ય છે.

આવકવયેરા વવભાગયે ઇ-ફાઇલલગ પ્રરક્ર્ાનયે સરળ કરી છયે , જ યેનાંથી 
કરદાતાઓનયે આવકવયેરા સંબંચધત માહહતી મળયે  છયે . તયેનાંથી 
ઇ-ફાઇલલગ કરવામાં અગાઉની સરખામરીમાં રરી સરળતા 
રહે છયે . પ્રામાણરક કરદાતાનું સન્ાન અનયે ફેસલયેસ એસયેસમયેન્ટ 
વ્વસ્ાની િરૂઆત કરવામાં આવી. તયેનાં પરરરામયે કર 
વસુલાતમાં વધારો જોવા મળ્ો.

n  આ ્યયોજના અંતગ્ભત અત્ાર સુધી 2.55 
કરયોડ ઘરયોનું નનમયાણ પૂરં થયું.

n  2016માં આ ્યયોજના ગામડાંમાં લયોકયોને પાકંુ 
મકાન આપવા મા્ેટ શરૂ કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રી અાવાસ યાેજના (ગ્ામીણ) પ્રધાનમંત્રી અાવાસ યાેજના (શહેરી)

2004-2014 સધુી શહેરી વવસતારયોમાં 13.48 લાખ મકાન મજૂંર કરવામાં આવ્યા, તયો 
2015-2022 દરતમ્યાન તનેાંથી 10 ગણા વધ ુએ્ટલ ેકે 122.69 લાખ મકાન મજૂંર 
કરવામાં આવ્યા. મકાન પ્રયોજક્ટમાં 2004-2014 દરતમ્યાન 0.38 લાખ કરયોડ રૂવપ્યા 
રયોકવામાં આવ્યા હતા, તયો 2015-22 દરતમ્યાન તમેાં 22 ગણા વધારા સાથે 8.31 લાખ 
કરયોડ રૂવપ્યાનુ ંરયોકાણ કરવામાં આવયુ.ં મકાનમાં કેન્દ્રરી્ય મદદમાં 10 ગણયો વધારયો 
કરવામાં આવ્યયો. 2004-14 દરતમ્યાન તે 0.20 લાખ કરયોડ હતી, તયો 2015-22માં તે 
વધીન ે1.86 લાખ કરયોડ રૂવપ્યા થઈ ગઈ.

2004-15ની 
સરખામણીમાં 
2015-22 દરષમયાન 
સંપૂણ્ષ રીતે તૈયાર 
મકાનાેની સંખ્યા 7.5 
ગણી વધીને 58.59 
લાખ થઈ ગઈ.

સરળ 
ઇ-ફાઇનલંગ 

અને ફેસલેસ 
અેસેસમેન્

20
13

-14
20

21
-2

2

6.39 
14.10

 આંકડા લાખ કરયોડ રૂવપ્યામાં

ઇઝ ઓાયેફ નિતવંગ
કવર સ્ાેરી
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અંધારામાંથી અજવાળા િરફઃ
પ્રધાનમંત્રી ઉન્નત જ્યોતત બા્ય એફયોડકેબલ એલઇડી ફયોર ઓલ (UJALA) 
કા્ય્ભક્રમ વવશ્વનયો સૌથી મયો્ટયો નયોન-સબજસડાઇઝ્ડ સવદેશી પ્રકાશ 
કા્ય્ભક્રમ છે, િનેી શરૂઆત 5 જાનુઆરી, 2015નાં રયોજ કરવામાં આવી.

2014 20142022 2022

કરયોડ એલઇડી બલબ ્યયોજનાની શરૂઆતથી 
22 એવપ્રલ, 2022 સુધી આપવામાં આવ્યા

કરયોડ ્ટન કાબ્ભન ડા્યયોક્સાઇડ ઉત્સિ્ભન પ્રતત 
વર્ભ ઓછંુ થયું છે.

તમજલ્યન ડકલયોવયો્ટ પ્રતત કલાક વાર્રક 
ઊજા્ભની બ્ચત થઈ

તમજલ્યન યુનન્ટ વીજળીની વાર્રક 
બ્ચત થઈ.
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અેલઇડી બલબ

વિશ્વમાં એ�લઇડીનું બીજંુ મા�ટંુ બજાર ભારતમાં છ�

જયેથી ગગંા સવચ્છ અનયે અવવરત રહેાઃ જૂન 2014માં નમાતમ ગગેં તમશનની શરૂઆત  કરવામાં આવી. મા્ચ્ભ 2022 સધુી તેમાં 30,853 કરયોડ 
રૂવપ્યાનાં અદંાજિત ખ્ચ્ભનાં 364 પ્રયોિક્ે્ટસન ેમજૂંરી આપવામાં આવી, િમેાંથી 183 શરૂ થઈ ચકૂ્ા છે. 2014માં 1305 એમએલડી ગદંા 
પાણીની ્ટ્ર ી્ટમને્ટ ક્ષમતા હતી, િ ે2022માં 2407 એમએલડી થઈ. 2014-15થી 2022 સધુી 160 સીવરેજ ઇન્ફ્ાસ્્રક્ચર 5227 ડક.મી. સીવરેજ 
ન્ેટવક્ભ નુ ંકામ 24,567 કરયોડ રૂવપ્યાનાં ખ્ચગે કરવામાં આવી રહુ ંછે. નમાતમ ગગંથેી નદીની સ્સ્તતમાં સુધારયો થ્યયો છે. હવ ેનમાતમ ગગં ેતમશનને 
2026 સધુી મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

પ્રધાનમંત્રી રકસાન ઊજ્સ સુરષિા અને ઉત્ાન 
મહાઅક્ભયાન (પીઅેમ-કુસુમ) યાેજનાઃ 
અન્નદાતાથી ઊજા્ભ દાતા બનવા મા્ેટ ફેબુ્આરી, 2019માં શરૂઆત. 
સયોલર પપં અન ેસે્ન્ડ એલયોન પપં મા્ેટ કેન્દ્ર સરકાર મહત્તમ 30 
્ટકા અને પવ્ભતી્ય તથા પૂવવોત્તર રાજ્યોમાં 50 ્ટકા સધુી નાણાકી્ય 
સહા્યતા પરૂી પાડે છે. આ ્યયોજના અતંગ્ભત 3.59 લાખ સે્ન્ડ 
એલયોન પપંયોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

લક્યઃ ખડૂેતયોની ઉજજડ અને 
પડતર જમીન પર 10,000 
મગેાવયો્ટ ક્ષમતાનાં લઘ ુસયોલર 
પાવર ્લાન્ટ લગાવવાં. 25 
લાખ સે્ન્ડ એલયોન સયોલર 
પપંયોની સ્ાપના. 15 લાખ 
વત્ભમાન નગ્ડથી જોડા્યલેા 
પપંયોનુ ંસયોલરાઇઝેશન કરવંુ.

રકંમિ ઉત્પાદન

રાષ્ટ્રીય સિર પર મળી સુતવધાઅાે,
અાંિરરાષ્ટ્રીય સિર પર માગ્સ દશા્સવ્યાે
ભારત જળવાયુ પરરવત્ષન અનયે પ્યાવરર મુદ્યે અત્ંત સાવચયેત છયે  અનયે આ મુદ્યે 
આંતરરાષ્ટ્ર ી્ મંચ પર અવાજ પર ઉઠાવયે છયે . ભારતમાં વવશ્વની 17 ્ટકા વસતત છયે  પર 
ઉત્જ્ષનમાં માત્ર 4 ્ટકા જ હહસસો છયે , એ્ટલયે કે જળવાયુનયે જ યે પર નુકસાન થયું તયેમાં 
ભારતની ભાગીદારી નહહવત છયે. ભારતયે સવચ્છ ઇંધરનયે પ્રોત્ાહન આપવા મા્ેટ બજ યે્ટમાં 
વધારો ક્થો એ્ટલું જ નહીં, 19,500 કરોડ રૂવપ્ાની પીએલઆઇની પર જાહેરાત કરી. 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘કચરામાંથી કંચન’ ્ોજના અંતગ્ષત ઇન્દોરમાં ગોબરધન-બા્ો 
સીએનજી પલાન્ટનું ઉદરા્ટન કયુું, દેિમાં પ્યાવરર, વન, જળ જીવ સંરષિર પર કામ કયુું 
અનયે વવશ્વનયે લાઇફ સ્ાઇલ ફોર એન્વા્્ષનમયેન્ટ ( LIFE) પંચામૃતનો મંત્ર પર આપ્ો.

14.10

કરયોડથી વધુ સ્્ર ી્ટ લાઇ્ટ એલઇડીમાં 
બદલવામાં આવી મા્ચ્ભ 2022 સુધી 
સ્્ર ી્ટ લાઇ્ટ નેશનલ પ્રયોગ્ામમાં

1.23 

પયા્સવરણ ઓિયે 
સાતત્પયૂણ્સ તવકાસ
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નેશનલ હાઇડાેજન તમશનઃ 15 ઓગસ્, 2021નાં રયોજ 
લોં્ચ કરવામાં આવેલી ્યયોજનામાં 2030 સુધી પાં્ચ તમજલ્યન ્ટન ગ્ીન 
હાઇડ્ર યોજન ઇંધણનાં ઉતપાદનનું લક્ષ્ય છે. પા્યલ્ટ પ્રયોિકે્ટ ્લાન્ટની 
શરૂઆત આસામથી થઈ ચૂકી છે.

ઇથેનાેલ તમશ્રણઃ 2014 સુધી િારતમાં 
પે્ટ્ર યોલમાં 1.5 ્ટકા ઇથેનયોલ િેળવવામાં આવતું 

હતું. હવે 10 ્ટકા તમશ્ણનયો લક્ષ્ય હાંસલ થઈ 
ગ્યયો છે. 2025-26થી પે્ટ્ર યોલમાં 20 ્ટકા ઇથેનયોલ 

મેળવવામાં આવશે.

ઇલેધકટક વાહનાે માટે ફેમ 
ઇન્ન્ડયા કાય્સક્રમઃ 31 મા્ચ્ભ, 2022 સુધી 
આશરે 11 લાખ ઇલેક્ક્ટ્રક વાહનયો રજીસ્ડ્ભ  
થ્યા છે. બે્ટરી સવેવપગ પયોજલસીમાં 4500 
્ચાર્િગ સે્શનને મંજૂરી આપવામાં આવી.

અેક સયૂરજ, અેક તવશ્વ, અેક ગ્ગ્ડનાે મંત્ર

n  િારતે કાબ્ભન ઉત્સિ્ભનમાં 2070 સુધી ને્ટ ઝીરયોનયો સંકલપ 
લીધયો છે. એક સૂ્ય્ભ, એક વવશ્વ, એક નગ્ડનાં વવ્ચાર સાથે એક 
વૈનશ્વક નગ્ડ તૈ્યાર કરવા મા્ેટ કેન્દ્ર સરકાર એક અભ્યાસ પણ 
કરાવી રહી છે. કયોપ-26 દરતમ્યાન િારત અને 88 અન્ય દેશયોએ 
એક સૂ્ય્ભની જાહેરાત કરી હતી.

n  એવા ક્ષેત્રયોમાં જ્ાં પગલાં લેવા અઘરા છે, ત્ાં સવૈસચ્છક 
આધાર પર ઓછાં કાબ્ભન ઉત્સિ્ભન મા્ેટ િારતે સવીડન સાથે 
િાગીદારીમાં લીડરશીપ ગ્ુપ ઓફ ઇન્ડસ્્ર ીઝ ્ટ્ર ાનઝીશન ્ટ્રેકની 
શરૂઆત કરી છે.

n  િારતમાં ઇન્ટરનેશનલ સયોલર એલા્યનસ (ISA) અને 

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure 
(CDRI) િવેા આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય જોડાણયોની શરૂઆત કરવામાં આવી. 
તેમાં િારતની અગ્ણી ભૂતમકાનયો મડાગાસ્રના રાષ્ટ્રપતત એન્ડ્ર ી 
રાજોએજલનાએ પણ સવીકારી છે.

n  બબન અસ્શમભૂત સ્તયોતથી 40 ્ટકા સ્ાવપત ક્ષમતાનું િ ેલક્ષ્ય 
િારતે 2030 સુધીનું રાખું હતું, તેને નવ વર્ભ પહેલાં જ પૂરં કરી 
લેવામાં આવયું છે. અક્ષ્ય ઊજા્ભ ક્ષમતામાં છેલલાં 6-7 વરવોમાં 
250 ્ટકાથી વધુ વૃધ્ધિ થઈ છે. ખાસ કરીને છેલલાં છ વર્ભમાં સૌર 
ઊજા્ભની ક્ષમતા લગિગ 15 ગણી વધી છે. સૌર ઊજા્ભ ઉતપાદનની 
સ્ાવપત ક્ષમતા 54,000 મેગાવયો્ટથી વધુ પહોં્ચી ચૂકી છે.

n  2019ની સરખામણીમાં 2021માં 2261 ડક.મી. જગંલ વવસતાર અને 
્ટ્ર ી કવરમાં વધારયો થ્યયો.

n  2014થી 2019 સુધી એક શીંગડાવાળા ગેંડાની સંખ્યામાં 15 
્ટકાનયો વધારયો. 2014માં 2600 ગેંડા હતા, િ ે2019માં વધીને 
3000 થઈ ગ્યા. આસામમાં ગેંડાનાં ગેરકા્યદેસર શશકારની સંખ્યા 
2014માં 32થી ઘ્ટીન ે2021માં એક થઈ.

n  દેશમાં ફેબુ્આરી, 2021માં તાતમલનાડુનાં શ્ીવવજલપુત્રુ 
મગેામલાઈ વાઘ અિ્યારણ્યન ે51મા ્ટાઇગર ડરઝવ્ભ એડર્યા 
તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યયો. દર ્ચાર વરગે કરવામાં આવતી વાઘની 

ગણતરી પ્રમાણ ે2014માં દેશમાં 2226 વાઘ હતા, િ ે2018માં 
વધીન ે2967 થ્યા હતા. 2022નાં લક્ષ્ય વર્ભ પહેલાં જ વસતત 
બમણી કરવાનુ ંલક્ષ્ય હાંસલ કરી લવેામાં આવયુ ંછે.

n  જળ્ચર જીવયોનાં સંરક્ષણ પર કેન્દ્ર સરકાર નમાતમ ગગં,ે નિભતૂમ 
સરંક્ષણ ્યયોજના પર કામ કરી રહી છે. આ રીત ેનિભતૂમ ઇકયો 
જસસ્મનાં સરંક્ષણ મા્ેટ નિભૂતમ (સરંક્ષણ અન ેસ્ંચાલન), નન્યમ, 
2017 નયોહ્ટફા્ય ક્યવો છે.

n  2010માં એશશ્યન ન્સહ 411 હતા, િ ે2020માં 674 થ્યા. હાથીની 
વસતત 2007માં 27694 હતી, િ ેહવે 30,000 થઈ ગઈ છે. n

જંગલ તવસિાર અને દુલ્સભ વન્ જીવ

પયા્સવરણ ઓિયે 
સાતત્પયૂણ્સ તવકાસ

કવર સ્ાેરી
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અાપણે અાવિી કાલનું

હરરિ હરરિ તવશ્વતવશ્વ  

જળવાયુ પરરવત્ષન આજની દુનન્ાની સૌથી મો્ટી ચચતાનો વવર્ બની ગયું છયે . ગ્ા વરષે ગલાસગોમાં 
વવશ્વનાં લગભગ તમામ દેિો આ મુદ્યે વવચારરા કરવા એકત્ર થ્ા ત્ારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 

પંચામૃતના સંકલપની સાથયે LIFE એ્ટલયે કે 'લાઇફ સ્ાઇલ ફોર એન્વા્્ષનમયેન્ટ'નો મંત્ર આપ્ો. સમગ્ 
વવશ્વ જ્યારે પ્યાવરર સમસ્ાથી સજા્ષ્યેલા જોખમનો સામનો કરી રહું છયે  ત્ારે પ્યાવરર અનુકુળ 
જીવનિૈલી આજનાં સમ્ની સૌથી મો્ટી જરૂરર્ાત છયે . પ્યાવરર અનુકુળ જીવનિૈલીની રદિામાં 
ભારતયે છયેલલાં આઠ વર્ષમાં અનયેક મહતવનાં પગલાં લીધાં છયે . ઇ-શહિકલ્સનયે પ્રોત્ાહન, સમ્ પહેલાં 

ઇથયેનોલ તમજશ્રત ઇંધરનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાથી માંડીનયે ઊજા્ષનાં ષિયેત્રમાં આપરયે વવક્રમ સ્ાપ્ાં 
છયે .  આ ઉપરાંત, ભારત વવશ્વનો એવો ચોથો દેિ છયે, જ યેરયે પયેરરસ સતમ્ટમાં નનધયારરત પ્યાવરરી્ 

લક્ષ્યાંકોનયે હાંસલ ક્યા છયે . 5 જૂનનાં રોજ આપરયે પ્યાવરર રદવસ મનાવી રહ્ા છીએ ત્ારે આપરયે 
સૌ ‘લાઇફસ્ાઇલ ફોર એન્વા્્ષમયેન્ટ’ એ્ટલયે કે પ્યાવરર અનુકુળ જીવનિૈલીનો સંકલપ લઇએ...
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આઇઆઇ્ટી મુબંઇ અન ે ડદલ્ીના 
વવદ્ાથશીઓ અર્પત અને સાક્ષીન ે પ્રકૃતત 
અન ે પ્યયાવરણની સલામતી મા્ેટ કંઇક 

કરવાની િાવના જાગી. તમેણ ે હવેથી જાત ે ઉગાડેલુ ં જ 
અનાજ જ ખાવાનયો નનધયાર ક્યવો. બંનએે નયોકરી છયોડી દીધી 
અને ઉજિનૈ પાસ ે બડનગરમાં સાડા ત્રણ વીઘા જમીન 
ખરીદી. આ જમીનને િવૈવક બનાવી, વૃક્ષયો વાવ્યા અન ેનાનંુ 
તળાવ બનાવયુ.ં જમીનન ેવવવવધ િાગમાં વહેં્ચી નાખી. એક 
િાગમાં શાકિાજી, એક િાગમાં ફળયો અને એક િાગમાં 
વકૃ્ષ વાવ્યાં અન ે તનેી વચ્યોવ્ચ મા્ટીનંુ ઘર બનાવયંુ, 
િમેાં પ્રકૃતત સાથ ે જોડા્યા હયોવાની લાગણી થા્ય. અર્પત 
અને સાક્ષીનાં આ પ્ર્યાસયો પરથી કહી શકા્ય કે જળવાયુ 
પડરવત્ભન અન ેપ્યયાવરણનુ ંરક્ષણ કરવા મા્ેટ આવાં પગલાં 
અને આ પ્રકારની જીવન્ચ્યયા અપનાવવાની જરૂર છે.

દેશનાં ્ટયો્ચનાં નતેતૃવનાં સકંલપન ેપગલ ેિારત સરકારે 
વીતેલાં સાત-આઠ વર્ભમાં પ્યયાવરણ સરંક્ષણ અન ેવવકાસ 
વચે્ સતંજુલત જીવન મા્ેટ લયોકયોન ે પ્રકૃતત અન ે પ્યયાવરણ 
સાથ ેજોડવાનુ ંઅન ેતેનુ ંરક્ષણ કરવા કહ્ટબધિ કરવાનુ ંકામ 
કયુથં છે. જનિાગીદારી વાળા જળ-જગંલ-જમીનનાં કા્ય્ભક્રમયો 
િમે કે સવચ્છ િારત તમશન, જલ જીવન તમશન, નમાતમ 
ગંગ.ે ન્સગલ યઝુ ્ લાસ્સ્ક, પ્રાકૃતતક ખતેી અન ેનનેયો યડુર્યા 
દ્ારા પ્યયાવરણન ેબ્ચાવવાનુ ં તમશન હાથ ધરવામાં આવયુ ં
છે. ‘ક્ચરામાંથી કં્ચન’ અંતગ્ભત ઊજા્ભ ્ લાન્ટ, નદીઓની ઇકયો 
જસસ્મ સુધારવા વ્ેટલેન્ડ વવકાસ અને ્ચયોખખી હવા મા્ેટ 
સૌર ઊજા્ભ અન ે ઇલકે્ક્ટ્રક વાહનન ે પ્રયોત્સાહન, હાઇડ્ર યોજન 
તમશન, પ્ેટ્ર યોલમાં ઇથેનયોલ તમશ્ણનંુ પ્રમાણ વધારવા 
સરકાર કામ કરી રહી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ કયોપ-26 દરતમ્યાન વવશ્વ સમક્ષ 
સપષ્ટ કયુથં કે િારતમાં વવશ્વની 17 ્ટકા વસતત છે પણ 
ઉત્સિ્ભનમાં માત્ર 4 ્ટકા હહસસયો છે. એ્ટલે કે જળવાયનુે 
િ ે પણ નકુસાન થયુ ં તમેાં િારતની ભતૂમકા નહહવત ્ છે. 
િારતી્ય રેલવનેાં વવશાળ ન્ેટવક્ભ માં 2030 સધુી ન્ેટ ઝીરયો 
ઉત્સિ્ભનનુ ં લક્ષ્ય રાખવામાં આવયુ ં છે. આ પહેલથી 60 
તમજલ્યન ્ટન ઉત્સિ્ભન ઓછંુ થશ.ે આપણ ેઇન્ટરનેશનલ 
સયોલર એલા્યનસનુ ં વડપણ કયુથં. જળવાયુ પડરવત્ભનમાં 
લાઇફ સ્ાઇલની મયો્ટી ભતૂમકા છે અન ે સમગ્ વવશ્વ તનેે 
માની રહંુ છે. આ પડકારનયો સામનયો કરવા આપણ ે LIFE 
પર ફયોકસ કરવાનુ ં છે, એ્ટલે કે ‘લાઇફસ્ાઇલ ફયોર 
એન્વા્ય્ભનમને્ટ’ન ે પ્રયોત્સાહન મળશ.ે આપણ ે ‘યઝુ એન્ડ 
થ્યો’નાં માઇન્ડસ્ેટમાંથી બહાર નીકળવાનુ ંછે. આ પડકારનયો 
સામનયો કરવા મા્ેટ વડાપ્રધાન ેપં્ચામતૃનાં સવરૂપમાં 2030 
સધુી કાબ્ભન ઇને્ટધ્નસ્ટીન ે 45 ્ટકા સધુી ઘ્ટાડવાનયો અને 

ભારત  ષવશ્વ મા્ે એે ઉદાહરણ રજૂ કરી રહું 
છે કે પયા્ષવરણની સલામતી મા્ે ષવકાસને 

રાેકવાે જરૂરી નથી. એથ્ષતંત્ર એને ઇકાે-
સસસ્ટમ બંને એેક સાથે એાગળ વધી શકે છે. 
ભારતે એા જ માગ્ષ પસંદ કયાયો છે. જળવાયુ 

પરરવત્ષનનાં જાેખમનાે સામનાે કરવા મા્ે જે 
વૈજશ્વક રિયાસ ચાલી રહા છે તેમાં ભારત એેક 

નવાે રિકાશ બનીને ઊભયુું છે.
-નરેન્દ્ર માેદી, વડારિધાન

તવશ્વ પયા્સવરણ રદવસનાે અા તવશ્વ પયા્સવરણ રદવસનાે અા 
વષ્સનાે તવષય-‘અાેન્લી વન અથ્સ’ વષ્સનાે તવષય-‘અાેન્લી વન અથ્સ’ 

અેટલે કે ‘માત્ર અેક પૃથ્ી’અેટલે કે ‘માત્ર અેક પૃથ્ી’
 5 જૂનનાં રોજ મનાવવામાં આવનારા પવશ્વ પયશાવરણ 
દદવસ 2022ની થીમ ‘ઓન્લી વન અથ્ભ’ એટલે કે ‘માત્ર 
એક પૃથવી’ રાખવામાં આવી છે. આ સૂત્રમાં પ્રકૃમત સાથે 
જોડાણની સાથે સાથે સવચ્છ, હદરયાળું અને ટકાઉ 
જીવનને અપનાવવાનો સંદેશ છુપાયેલો છે. આ વર્ભની 
થીમ પ્રકૃમતની સાથે સંતુલન સાધવાની જરૂદરયાત, 
નીમતઓ અને વયકકતગત પવકલપોનાં માધયમથી એક 
હદરત જીવનશૈલી (ગ્રીન લાઇફસ્ટાઇલ) તરફ વળવાની 
આપણી સંભાવનાઓ પર ધયાન કેન્દ્રરીત કરશે. 1972નાં 
સ્ટોકહોમ સંમેલન બાદ સંયુકત રાષટ્ પયશાવરણ 
કાય્ભક્રમ (UNEP)ની રચના થઈ, જનેો સસદ્ાંત પણ 
‘ઓન્લી વન અથ્ભ’ (માત્ર એક જ પૃથવી) જ હતો, જ ેઆજ ે
પણ પ્રાસંનગક છે. આ ગ્રહ આપણું એક માત્ર ઘર છે 
અને માનવ જાતે પોતાના મયશાદદત સંસાધનોનું રક્ણ 
કરવું જોઇએ. આ વર્ભનાં પવશ્વ પયશાવરણ દદવસની 
યજમાની સવીડન કરી રહું છે.
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2070 સધુી ન્ેટ ઝીરયો ઉત્સિ્ભન સહહત પાં્ચ મયો્ટાં લક્ષ્ય સામ ે
રાખ્યા, િનેાં પર િારત ઝડપથી કામ કરી રહુ ંછે. વવકાસ અને 
પ્યયાવરણમાં આ સતંલુન એ આપણી પ્રા્ચીન પરંપરાનયો મખુ્ય 
હહસસયો છે,  િને ે આત્મનનિ્ભર િારતની તાકાત બનાવવામાં 
આવી રહી છે. જીવ અન ેપ્રકૃતતના સબંંધયોનુ ંસંતલુન, વ્યકકત અને 
સમષષ્ટનુ ંસતંલુન, જીવ અન ે શશવનુ ં સંતલુન હંમશેાથા આપણા 
શાસ્તયોએ આપણન ેશીખવાડ્ુ ંછે. આપણે ત્ાં કહેવાયુ ંછે

्त् डिंिेतत् ब्रहांिे। 
એ્ટલ ેકે િ ેવપડ (જીવ)માં છે એ જ બ્હ્માંડમાં છે. આપણ ેઆપણાં 
મા્ેટ િ ેપણ કરીએ છીએ તનેી સીધી અસર આપણા પ્યયાવરણ 

પર પણ પડે છે. એ્ટલાં મા્ેટ, આપણાં સસંાધનયોની ક્ષમતા અગેં 
િારતનાં પ્ર્યાસયો વધી રહ્ા છે. િારત સકુ્ભલર ઇકયોનયોમી મા્ેટ 
એવી ્ચીજવસતઓુ અન ેપ્રડક્ર્યા પર ફયોકસ કરી રહંુ છે િનેાથી 
સસંાધનયો પર ઓછામાં ઓછંુ દબાણ આવે. સરકારે એવાં 11 
સકે્ટસ્ભ ઓળખી કાઢ્ાં છે િનેાંથી આધનુનક ્ેટકનયોલયોજીનાં 
માધ્યમથી સસંાધનયોન ે ડરસાઇકલ કરીન ેસદુપ્યયોગ કરી શકીએ 
છીએ. ક્ચરામાંથી કં્ચન અભિ્યાનન ેતમશન મયોડ પર ્ચલાવવામાં 
આવી રહુ ં છે, િમેાં ઘર અન ેખતેરમાંથી નીકળતયો ક્ચરયો, સે્કપ 
મ્ેટલ કે બ્ેટરીન ે નવી ્ેટકનયોલયોજીથી ડરસાઇકલ કરવા પર 
પ્રયોત્સાહન આપવામાં આવી રહંુ છે.
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પયા્સવરણ અનુકુળ જીવનપયા્સવરણ રદવસ

n દેશનાં 33 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસસત પ્રદેશો માટે 
જળવાયુ પદરવત્ભન સંબંધી એક્શન પલાન તૈયાર 
કરવામાં આવયો છે.

n સોસલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ, 2016 અંતગ્ભત 
ઘન કચરાને સળગાવવાની મનાઇ છે.

n સવચ્છ ભારત મમશન 2.0 અંતગ્ભત આગામી 
પાંચ વર્ભમાં જૂનાં કચરાનાં ઢગલાંની નાબૂદી 
અને સાયસન્ટદફક વેસ્ટ દફજલગ સાઇટ્ટસ ખાતે 
તેનાં સલામત નનકાલ સહહત તમામ કચરાનાં 
સંપૂણ્ભ વૈજ્ાનનક સંચાલન દ્ારા કચરા મુકત 
શહેર બનાવવાની યોજના છે.

n ભારત સરકારે રાષટ્ીય સવચ્છ કાય્ભક્રમ અંતગ્ભત 
2024 સુધી પીએમ 10 અને પીએમ 2.5ની 
સાંદ્રતામાં 20થી 30 ટકા ઘટાડાનો લક્ચ 
રાખ્ો છે.

n ભારત સરકારે 130.3 મમસલયન અમેદરકન 
ડોલરનાં ખચચે  ભારતીય તટીય સમુદાયની 
જળવાયુ પ્રમતરોધ ક્મતાને વધારવા માટે 
આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષટ્ અને ઓદડશા રાજ્યોમાં 
એક પ્રોજકે્ટ શરૂ કયવો છે.

n પેદરસ સમજૂમતનો હેતુ વૈનશ્વક સરેરાશ 
તાપમાનમાં વધારાને બે દડગ્રી પૂરતું 
મયશાદદત રાખવા અને તાપમાનમાં વધારાને 

ઔદ્યોનગકીકરણ પૂવ્ભનાં સતરથી 1.5 દડગ્રી સુધી 
સીમમત રાખવા માટે જળવાયુ પદરવત્ભનનાં જોખમ અને 
આડઅસરને ઘટાડવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખવાનો છે.

પયા્સવરણ સંરષિણમાં મહત્વનાં પગલાં

ઓટોમેહટક રૂટ અંતગ્ભત 100 ટકા સુધી સીધા પવદેશી 
રોકાણને મંજૂરી આપવામાં આવી.

પ્રધાનમંત્રી દકસાન 
ઊજા્ભ સુરક્ા અને 
ઉત્ાન મહાઅભભયાન 
(પીએમ-કુસુમ), સોલર 
રૂફટોપ બીજો તબકિો,  
12,000 મેગાવોટ 
સીપીએસયુ યોજના 
બીજો તબકિો શરૂ

n   વર્ભ 2022 સધુી 
અક્ય ઊજા્ભ ખરીદી 
જવાબદારી માટે 
ટે્જકે્ટરીની જાહેરાત.

n   ‘લગાઓ અને 
ચલાઓ’ આધાર 
પર અક્ય ઊજા્ભ 
ડેવલપસ્ભન ેજમીન 
અન ેટ્ાનસમમશનની 
સપુવધા પરૂ પાડવી.

30 જૂન, 2025 
સુધી ચાલુ થનારાં 
પ્રોજકે્ટ્ટસને 
જકાતમાંથી 
મુકકત

સારૈ ઊજ્સન ેપ્રાતે્ાહન અાપવાની પહેલ

1186 મમસલયન ડોલરથી વધુ એફડીઆઇ 
આવયું એપપ્રલથી દડસેમબર 2021 સુધી.



ખ્યાલ સાથ ેવનૈશ્વક નગ્ડ ત્ૈયાર કરવા મા્ેટ એક અભ્યાસ પણ 
કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. કયોપ-26 દરતમ્યાન િારત તથા 
અન્ય 88 દેશયોએ એક સ્ૂય્ભની જાહેરાત કરી હતી. િારત ે યકેુ 
સાથ ેસયંકુત રીતે વૈનશ્વક ગ્ીન નગ્ડ પહેલ-‘એક સ્ૂય્ભ,એક વવશ્વ, 
એક નગ્ડ’ મા્ેટ મતં્રાલ્યયોનાં સ્ંચાલન જૂથમાં િાગ લેવા મા્ેટ 
અમડેરકા, ઓસ્્રે જલ્યા, આડફ્કન યનુન્યન, ફ્ાનસ, જમ્ભની અને 
ઓમાનન ેપત્ર પણ લખ્યયો છે.

િારત માત્ર સકંલપ જ નથી લતેુ,ં પણ વવશ્વનાં એવા જૂજ 
દેશયોમાં સ્ાન પામે છે િ ેઆ ડદશામાં વ્યકત કરેલી પ્રતતબધિતાને 
સમ્યથી વહેલી પરૂી કરે છે. બબનઅસ્શમભતૂ સ્તયોતથી 40 
્ટકા ક્ષમતા સ્ાપવા 2030 સધુીનયો િ ેલક્ષ્ય હતયો ત ેિારતે 9 
વર્ભ પહેલાં જ પૂરયો કરી લીધયો છે. અક્ષ્ય ઊજા્ભ મા્ેટ આપણી 
ક્ષમતામાં છેલલાં 6-7 વર્ભમાં 250 ્ટકાથી વધ ુ વધૃ્ધિ થઈ છે. 
િારત આિ ેસ્ાવપત અક્ષ્ય ઊજા્ભ ક્ષમતામાં વવશ્વનાં ્ટયો્ચનાં 5 
દેશયોમાં છે. સૌર ઊજા્ભની ક્ષમતા છેલલાં છ વર્ભમાં લગિગ 15 
ગણી વધી છે. િારતમાં સૌર ઊજા્ભ ઉતપાદનની સ્ાવપત ક્ષમતા 
50,000 મગેાવયો્ટથી વધી ગઈ છે. જળમાગ્ભ અન ેમલ્ીમયોડલ 
કનકે્ક્ટવવ્ટીન ે કારણ ે ગ્ીન ્ટ્ર ાનસપયો્ટકેશનનુ ં તમશન મજબતૂ 
થશ,ે એ્ટલુ ં જ નહીં, પણ દેશની લયોજિસ્સ્ક ક્ષમતામાં પણ 
સધુારયો થશ.ે આિ ેદેશમાં મ્ેટ્ર યો સવેા પાં્ચ શહેરયોથી વધીન ેદયોઢ 
ડઝનથી વધુ શહેરયોમાં પહોં્ચી ચકૂી છે, િનેાંથી અગંત વાહનનયો 
ઉપ્યયોગ ઘ્ટાડી શકા્યયો છે. રેલવ ેને્ટવક્ભ નાં એક મયો્ટાં હહસસાનું 
વવદ્તુીકરણ કરવામાં આવયુ ંછે, તયો એરપયો્ટ્ભમાં પણ બહુ ઝડપથી 
સૌર ઊજા્ભ સ્ાવપત કરવામાં આવી રહી છે. 2014 પહેલાં માત્ર 
સાત એરપયો્ટ્ભ  પર જ સૌર ઊજા્ભની સવુવધા હતી, જ્ારે આિ ેઆ 
સખં્યા વધીન ે50થી વધ ુથઈ ગઈ છે.

વવશ્વિરમાં લયોકયો િ ે ગ્ાહકવાદી સસૃં્તત અન ે વવ્ચાર સાથે 
આગળ વધી રહ્ા છે ત ેઆત્મઘાતી પગલાં સમાન છે. આ દુઘ્ભ્ટના 
દા્યકાઓ બાદ નહીં સજા્ભ્ય, પણ જળવાયુ પડરવત્ભનન ે કારણે 
તાપમાનમાં વધારયો, ઝડપી વૃધ્ધિ, ગલશેશ્યર ઓગળવા કે દુકાળ 
અથવા અતતવષૃષ્ટ અન ેલ ૂઉપરાંત મહામારીનાં સવરૂપમાં સામે 
આવી રહી છે. આપણાં પૂવ્ભજોની ઇચ્છા હતી- पृथववीः पूीः च उववी 
रव। એ્ટલ ેકે સપંણૂ્ભ પથૃવી, સપંણૂ્ભ પડરવશે, આપણાં બધાં મા્ેટ 
ઉત્તમ હયો્ય, આપણા સપનાને તક આપ.ે એ્ટલાં મા્ેટ જળવાયુ 
અન ેપ્યયાવરણ સરંક્ષણનાં લક્ષ્ય અંગ ેઆપણ ેસગંહઠત પ્ર્યાસયો 
કરવા ખબૂ જરૂરી છે. દેશનયો એક-એક નાગડરક જળ, વાય ુઅને 
જમીનનુ ંસતુંલન સાધવા મા્ેટ એકત્ર થઈન ેપ્ર્યાસ કરશ,ે તયો જ 
આપણે આપણી આવનારી પઢેીઓન ેએક સલામત પ્યયાવરણ 
આપી શકીશુ.ં આપણા પૂવ્ભજોએ આપણાં મા્ેટ તનેુ ંસરંક્ષણ કયુથં 
અન ેહવ ેઆપણી એ જવાબદારી છે કે આપણ ેઆવનારી પઢેીઓ 
મા્ેટ આપણી પથૃવીનંુ જતન કરીએ. n

જળવાયુ પડરવત્ભનનાં પડકારયો વચ્ે દેશનાં તાપમાનમાં 
વધારયો થઈ રહ્યો છે. જળવાયુ પડરવત્ભન પર આંતર-
સરકારી પેનલે 2021નાં અહેવાલમાં 2040 પહેલાં વૈનશ્વક 
તાપમાનમાં 1.5 ડડગ્ી વધારયો થવાની સંિાવના વ્યકત 
કરી છે. તેનાંથી સમુદ્રનાં સતરમાં વધારયો અને લૂ િવેી 
કુદરતી આપનત્ત સજા્ભઈ શકે છે. દરતમ્યાન, દેશમાં વધતી 
ગરમી અને આગની ઘ્ટનાઓને જોતાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મયોદીએ 5 મેનાં રયોજ લૂના મેનેજમેન્ટ અને પૂરની તૈ્યારી 
અંગે સમીક્ષા બેઠકનું વડપણ કયુથં. તેમણે સપષ્ટ કયુથં કે, લૂ 
અને આગની ઘ્ટનાઓમાં જાનમાલનાં નુકસાનથી બ્ચવા 
મા્ેટ તમામ ઉપા્ય કરયો. જગંલમાં આગનું જોખમ ઘ્ટાડવા 
મા્ેટ ગંિીર પ્ર્યાસ કરવા જોઇએ અને આવી ઘ્ટનામાં 
પગલાં લેવાનયો સમ્ય ઓછામાં ઓછયો હયોવયો જોઇએ. 
વડાપ્રધાને રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાજસત પ્રદેશયોને રાજ્, 
જિલલા અને શહેરનાં સતરે સ્ાન્ડડ્ભ  ડરસપયોનસ તરીકે 
હી્ટ એક્શન ્લાન તૈ્યાર કરવાની અને પૂર એક્શન 
્લાન બનાવવાની સલાહ આપી, તયો દડર્યાડકનારાના 
વવસતારયોમાં હવામાન સંબંધી એલ્ટ્ભ  સમ્યસર પ્રસાડરત 
કરવાનાં અને સાવ્ચેતીનાં પગલાં લેવાનાં નનદકેશ આ્્યા 
છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ે અસરકારક સંકલનની પણ 
્ચ્ચયા કરવામાં આવી.

વડાપ્રધાિિી સમીક્ષા બયેઠક

ગરમીના વધિા પારાની ગ્ચંિાઃ સ્ાન્ડડ્સ 
પ્રાેસીજર સાથે હીટ અેક્શન પ્લાન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદી કહે છે, “િ ેદુનન્યા એક સમ્ેય િારતને 
એક પડકાર તરીકે જોતી હતી, તમેન ે લાગતુ ં હતુ ં સકં્ટ અહીંથી 
જ આવશે. આિ ે સ્સ્તત બદલાઈ ગઈ છે. આિ ે આપણયો દેશ 
જળવાય ુ ન્યા્યમાં અગે્સર બન્યયો છે. િારત એક મયો્ટાં વનૈશ્વક 
વવઝન સાથે આગળ વધી રહંુ છે.” િારતને જળવાય ુ પડરવત્ભન 
પ્રદશ્ભન સૂ્ચકાંકમાં ્ટયો્ચનાં 10 દેશયોમાં સામલે કરવામાં આવયુ ંછે. 
િારત જળવાય ુ પડરવત્ભનથી સજા્ભ્ેયલાં પડકારયો પ્રત્ ે જાગતૃ છે 
અને સડક્ર્ય રીત ેકામ કરી રહુ ંછે. વડાપ્રધાન ેિનૈ આતંરરાષ્ટ્ર ી્ય 
સગંઠન (JITO) નાં જીતયો કનકે્ટ 2022માં EARTH ન ેબ્ચાવવા મા્ેટ 
કામ કરવાનયો આગ્હ ક્યવો હતયો. અહીં E એ્ટલ ેએન્વા્ય્ભનમેન્ટ, A 
એ્ટલ ેએગ્ીકલ્ચર, R એ્ટલ ેડરસાઇકન્લગ, T એ્ટલ ે્ેટકનયોલયોજી 
અને H એ્ટલ ેહેલ્થકેર. િારત ેકાબ્ભન ઉત્સિ્ભન અગં ે2070 સધુી 
ને્ટ ઝીરયોનયો સકંલપ લીધયો છે. ‘એક સ્ૂય્ભ, એક વવશ્વ, એક નગ્ડ’નાં 
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જીિાે કનેક્ટ 2022રાષ્ટ્ર 

‘અાત્મનનભ્સર ભારિ’

સ્રણથિમ ભારિના ંનનમા્સણના ેસકંલ્પ
પોતાનાં કૌિલ્થી વવકાસ કરવો એ જ આત્મનનભ્ષરતાનો સાચો અથ્ષ છયે . આઝાદીનાં અમૃતકાળમાં 2047નાં 

સવર્રમ ભારતનાં નનમયાર તરફ વધી રહેલાં દેિનો માગ્ષ અનયે સંકલપ પર એ જ છયે. આત્મનનભ્ષરતાનાં આ વવચાર 
સાથયે ભારત હવયે આગળ વધી રહું છયે . 6મયેનાં રોજ જીતો કનયેક્ટ 2022 સતમ્ટમાં ઉદરા્ટન પ્રવચન કરતા વડાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદીએ તયેનો ઉલલયેખ કરતા કહું, “ભારતમાં સંપદાની કોઇ કમી નથી. તયેનો ઉપ્ોગ કરવા મા્ેટ આપરયે 
આપરા મગજ અનયે સંસાધનોનયે કામયે લગાડવાનાં છયે .”

વવ
વવધ ક્ષતે્રયોમાં કામ કરી 
રહેલા યવુા વ્યાવસાષ્યકયોન ે
એક સાથે, એક મ્ંચ પર 

લાવવા મા્ેટ િનૈ આતંરરાષ્ટ્ર ી્ય 
વપેાર સગંઠન (JITO) દ્ારા ‘જીતયો 
કનકે્ટ’ની શરૂઆત કરવામાં આવી 
છે.  િનૈ આંતરરાષ્ટ્ર ી્ય વપેાર 
સંગઠન વવશ્વિરનાં િનૈ સમદુા્ય 
સાથે સકંળા્યલેા વેપારીઓન ે જોડતું 
વનૈશ્વક સગંઠન છે. ‘જીતયો કનકે્ટ’ 
કા્ય્ભક્રમ દ્ારા આ સગંઠન વ્યાવસા્ય 
અન ે ઉદ્યોગ જગતને ને્ટવર્કગ અને 
વ્યકકતગત બેઠક દ્ારા વધૃ્ધિનયો 
માગ્ભ મયોકળયો કરે છે. 6થી 8 મ ેસધુી 
પણૂ ે સ્સ્ત ગંગાધામ એનકે્સી 
દ્ારા ત્રણ ડદવસી્ય ‘જીતયો કનકે્ટ-
2022’નંુ આ્યયોજન કરવામાં આવયંુ 
હતુ.ં તેમાં વ્યવસા્ય અન ે અથ્ભતંત્ર 
સાથે સંકળા્ેયલા વવવવધ મદુ્ાઓ 
પર વવવવધ સત્રયો ્યયોજવામાં આવ્યા 
હતા. 6મનેાં રયોજ ઉદઘા્ટન સત્રમાં 
કા્ય્ભક્રમની થીમમાં ‘સબકા પ્ર્યાસ’ની 
િાવનાનયો ઉલલેખ કરતા વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મયોદીએ આત્મનનિ્ભર િારતના 
સંકલપની ્ચ્ચયા કરી એ્ટલુ ં જ નહીં 
પણ પ્રકૃતતનયો સદુપ્યયોગ કરીને 
‘સંકલપથી જસબદ્ધ’ના મતં્ર પર આગળ 
વધી રહેલા િારતની વવકાસ ્યાત્રાનયો 
પણ ઉલલખે ક્યવો. n

વડાપ્રધાનના સંબાેધનના અંશ...

એટલે કે environmentની સમધૃ્ધિ જમેાં હોય, તવેા રોકાણન,ે 
એવી પ્રણાસલન ેતમ ેપ્રોત્ાહહત કરો.

એટલે કે Agricultureન ેવધુ લાભદાયક બનાવવા માટે નચેરલ 
ફાર્મગ, ફાર્મગ ટેકનોલોજી અને ફુડ પ્રોસેજસગ સેક્ટરમાં વધનુે 
વધુ રોકાણ કરો.

એટલે કે Recycling પર ભાર મકૂો. Reuse, Reduce અને 
Recycle માટે કામ કરો.

એટલે કે Technology ન ેવધનુ ેવધુ લોકો સુધી લઈ જાવ.

એટલે કે Healthcare, દેશમાં દરેક સજલલામાં મદેડકલ કોલજે 
જવેી વયવસ્ાઓ માટે સરકાર આજ ેબહુ મોટંુ કામ કરી રહી છે.

EARTHનાે મંત્ર

E
A

R
T
H

ભારતિ પર વવશ્વનટો વવશ્વાસષઃ આિ ેિારતનાં વવકાસના સંકલપયોને વવશ્વ પયોતાનાં લક્ષ્યયોની 
પ્રાપ્તનું માધ્યમ માને છે. વૈનશ્વક શાંતત હયો્ય, વૈનશ્વક સમૃધ્ધિ હયો્ય, વૈનશ્વક પડકારયો સંબંધધત 
સમાધાન હયો્ય કે ગલયોબલ સ્લા્ય ્ચેઇનને મજબૂત બનાવવાની હયો્ય, વવશ્વ િારત તરફ ખૂબ 
વવશ્વાસપૂવ્ભક જોઈ રહું છે. 

સવચ્છ નનયતિ, સપષ્ટ ઇરાદટો અને અનુકુળ નીતતિઓષઃ તમારી સાથે અગાઉ થ્યેલા આવા જ 
સંવાદમાં મેં સવચ્છ નન્યત, સપષ્ટ ઇરાદયો અને અનુકુળ નીતતઓની વાત કરી હતી. તમારી સાથે 
ઘણી ્ચ્ચયા થઈ હતી. વીતેલાં આઠ વરવોમાં આ મંત્ર પર ્ચાલતા સ્સ્તતઓમાં િ ેપડરવત્ભન 
આવી રહું છે, તેનયો આપણે રયોજબરયોજના જીવનમાં અનુિવ કરી રહ્ા છીએ.

િમે પટો્્ટલ પર 40 લાખ 
વવકે્તિા જોડાયાષઃ જ્ારથી 
ગવમગેન્ટ ઇ-માકકે્ટ્લેસ 
એ્ટલે કે GEM પયો્ટ્ભલ 
અસસતતવમાં આવયું છે 
ત્ારથી તમામ ખરીદી 
એક ્લે્ટફયોમ્ભ પર 
પારદશ્ભક રીતે થા્ય છે. 
હવે અંતડર્યાળ ગામનાં 
લયોકયો, નાના દુકાનદારયો અને 
સવસહા્ય જૂથયો પયોતાની 
પ્રયોડક્્ટસ સીધી સરકારને 
વે્ચી શકે છે.
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ભારિ સેતમકન્ડક્ટર ગ્ચપનું 
નનમા્સણ હબ બનશે

દેિનાં વવકાસમાં નાનાથી માંડીનયે મો્ટા એમ દરેક પ્રકારનાં વ્વસા્નું મહતવપૂર્ષ ્ોગદાન હો્ 
છયે . સહહ્ારા પ્ર્ાસની આ ભાવના અમૃતકાળમાં દેિની તાકાત બની રહી છયે . સરકારનો એ 
સતત પ્ર્ાસ હો્ છયે  કે પોતાની નીતતઓ અનયે પગલાં દ્ારા દેિમાં એવું વાતાવરર બનાવયે કે 

સામાન્યથી સામાન્ય પરરવારનો યુવાન પર ઉદ્યોગ સાહજસક બનયે અનયે તયેનાં મા્ેટ સપના જૂએ. આ 
દા્કાનયે ્ેટકનોલોજીનો દા્કો બનાવવાના સંકલપ સાથયે આગળ વધી રહેલું ભારત આ રદિામાં 

સયેમીકોન ઇબન્ડ્ા જ યેવા સંમયેલન દ્ારા વૈશ્શ્વક સયેમી-કન્ડક્ટર સપલા્ ચયેઇનમાં ભારતનયે વવશ્વનાં મુખ્ય 
ભાગીદારોમાંના એક તરીકે સ્ાવપત કરવા પ્ર્ત્નિીલ છયે....

વયો
શશગ મશીન હયો્ય કે મયોબાઇલ ફયોન કે પછી ઘરમાં 
વપરાતયો કયોઇ પણ ઇલેક્ક્ટ્રક સામાન. સેમીકન્ડક્ટર 
ધ્ચપ આ તમામ પ્રયોડક્ટ મા્ેટ જરૂરી હયો્ય છે. 

તાિતેરમાં જ કયોવવડ દરતમ્યાન સેમીકન્ડક્ટર ધ્ચપની અછતને 
કારણે ઇલેક્ટ્ર યોનનક પ્રયોડક્્ટસ બનાવતી કંપનીઓને અસર 
પડી હતી. દેશમાં સેમીકન્ડક્ટર ધ્ચપનયો વપરાશ ઝડપથી 
વધી રહ્યો છે, પણ મયો્ટા િાગની ધ્ચપ વવદેશી મંગાવવી પડે 
છે. એ્ટલાં મા્ેટ સરકારે ધ્ચપ ઉતપાદન ક્ષેત્રમાં આત્મનનિ્ભર 
બનવા મા્ેટ પ્ર્યત્યો વધારી દીધાં છે, િનેાંથી િારત વૈનશ્વક 
સેમી-કન્ડક્ટર સ્લા્ય ્ચેઇનમાં મહતવનાં િાગીદારયોમાં સ્ાન 
પામશે. તાિતેરમાં જ, બેંગલુરમાં ત્રણ ડદવસનાં ‘સેમીકયોન 
ઇનન્ડ્યા સંમેલન-2022’નું આ્યયોજન થયું. તેનયો હેતુ િારતને 

વૈનશ્વક સેમીકન્ડક્ટર હબ બનાવવાનયો અને ધ્ચપ ડડઝાઇન 
અને ઉતપાદન મા્ેટ અનુકુળ વાતાવરણ ઊભું કરવાનયો છે. 
આ સંમેલનનું આ્યયોજન િારત સેમીકન્ડક્ટર તમશનને 
સાકાર કરવા અને િારતની આકાંક્ષાઓથી સમગ્ વવશ્વને 
માહહતગાર કરવાની ડદશામાં પ્રથમ પગલું હતું. આ સંમેલનમાં 
વત્ભમાન ક્ષમતાઓ, ્ેટકનયોલયોજી સંબંધધત ્ટ્રે ન્ડ્સ, ડરસ્ચ્ભ એન્ડ 
ડેવલપમેન્ટમાં રયોકાણ, િારતમાં વત્ભમાન અને િાવવ બજાર 
તકયો અને વૈનશ્વક સતર પર ઉતપન્ન થતી અપાર સંિાવનાઓ 
અને અસર પર ્ચ્ચયા થઈ, િમેાં સ્ા્ટ્ભઅપ્, શશક્ષણ અને 
ઉદ્યોગ જગતની વવવવધ હસતીઓએ િાગ લીધયો હતયો.

કયોવવડ બાદ પણ નવી વૈનશ્વક પડરસ્સ્તત આકાર લઈ રહી 
છે, તયો િારત પણ આ તકનયો લાિ ઉઠાવવામાં આગળ છે. 

સેતમકાેન ઇન્ન્ડયા સંમેલનરાષ્ટ્ર
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્ેટકનયોલયોજી અને જોખમ લેવાની િારતી્ય યુવાનયોની ભૂખ 
વધી રહી છે અને હવે િારતમાં એક જીવંત સેમીકન્ડક્ટર 
ઇકયોજસસ્મ બનાવવાની બધાંની જવાબદારી બને છે. 
તાિતેરમાં બેંગલુરમાં પૂરા થ્યેલા ત્રણ ડદવસના સંમેલન 
સેમીકયોન ઇનન્ડ્યા િવેું સંમેલન િારતમાં થવું રાષ્ટ્રની વધતી 
જતી તાકાતની ઓળખ બની ગઈ છે. સેમી કન્ડક્ટર વવશ્વમાં 
મહતવની ભૂતમકા િજવી રહંુ છે અને િારત 21મી સદીની 
જરૂડર્યાતયો પ્રમાણે દેશનાં યુવાનયોનાં કૌશલ્ય અને તાલીમ પર 
િારે રયોકાણ કરી રહંુ છે. દેશ પાસે સેમી કન્ડક્ટર ડડઝાઇન 
મા્ેટ અસાધારણ પ્રતતિા છે. િ ેવવશ્વના એસ્ન્િનન્યસ્ભનયો 20 
્ટકા હહસસયો છે. આ સંમેલનનું ઉદઘા્ટન કરતા વડાપ્રઘાન 
નરેન્દ્ર મયોદીએ વવગતવાર તેનયો ઉલલેખ ક્યવો કે િારત કઈ રીતે 
ડડજિ્ટલ ્ેટકનયોલયોજીનયો ઉપ્યયોગ નાગડરકયોનાં કલ્યાણથી 
માંડીને સમાવેશશતા અને સશકકતકરણ સુધી, તમામ ક્ષેત્રયોમાં 
જીવનને બદલવાનયો પ્ર્યાસ કરી રહંુ છે. તેમણે જણાવયું કે 
િારત આગામી ્ેટકનયોલયોજી ક્રાંતતનું નેતૃતવ કરવા મા્ેટનયો 
માગ્ભ પ્રશસત કરી રહંુ છે, કારણ કે િારત વવશ્વનાં સૌથી 
ઝડપથી આગળ વધી રહેલા સ્ા્ટ્ભઅપ ઇકયોજસસ્મ સાથે 
મજબૂત આર્થક વવકાસ તરફ આગળ વધી રહંુ છે. તેમનાં 
જણાવ્યા પ્રમાણે િારતમાં ્ેટકનયોલયોજી પ્રાપ્ત અને જોખમ 
લેવાની અદભૂત ક્ષમતા છે. ઇલેક્ટ્ર યોનનક્સ અને ઇન્યોમગેશન 
્ેટકનયોલયોજી મંત્રી અનશ્વની વૈષણવે જણાવયું, “િારતની સૌથી 
મયો્ટી સંપનત્ત તેનયો પ્રતતિાશાળી વક્ભ ફયોસ્ભ છે, િનેાં પર વવશ્વનયો 
િરયોસયો છે. ધ્ચપ ડડઝાઇન અને ઉતપાદનમાં એક મહતવનાં 
ખેલાડી તરીકે િારતે લાંબી મુસાફરી કરવાની છે. આ 
ડદશામાં ધ્ચપ્ સ્ા્ટ્ભઅપ િવેયો કા્ય્ભક્રમ મહતવપૂણ્ભ પ્ર્યાસ 
છે, િનેાં દ્ારા 85,000થી વધુ લયોકયોને તાલીમ આપીને 
સેમીકન્ડક્ટરનાં ઉતપાદન મા્ેટ વક્ભ ફયોસ્ભ તૈ્યાર થશે.”

એાજે ભારત પાસે કે્લું બધું છે. એાપણે બસ 
એાપણાં એાત્મષવશ્વાસને, એાત્મજનભ્ષરતાનાં 

ઇરાદાને મજબૂત કરવાનાે છે. એા એાત્મષવશ્વાસ 
ત્ારે જ એાવશે જ્ારે ષવકાસમાં બધાંની 

ભાગીદારી એને બધાંનાે રિયાસ હાેય.
-નરેન્દ્ર માેદી, વડારિધાન

ભારતિને સમેીકનડક્ટર ્ેટકનટોલટોજી મા્ેટ આકરક્ 
રટોકાણ સ્થળ બનાવવા મા્ેટ વડાપ્રધાનના છ સતૂ્ર

•n 	િારત 1.3 અબજથી વધ ુિારતી્યયોન ેજોડવા મા્ેટ એક ડડજિ્ટલ 
માળખુ ંત્ૈયાર કરી રહુ ંછે. િારત ેતાિતેરમાં જ નાણાકી્ય 
સમાવેશશતા, બેન્ન્કગ અન ેડડજિ્ટલ પેમને્ટ વગેરે ક્ષતે્રયોમાં 
ઝડપથી પ્રગતત કરી છે, િનેાથી લયોકાનાં જીવનમાં પડરવત્ભન 
આવયુ ંછે.

•n 	5જી, આઇઓ્ટી અને સવચ્છ ઊજા્ભ ્ેટકનયોલયોજી ક્ષમતામાં વવકાસ 
સાથ ેછ લાખ ગામયોન ેબ્યોડબને્ડથી જોડવા િવેાં પગલાં દ્ારા 
િારત આગામી ્ેટકનયોલયોજી ક્રાંતતનુ ંનતેતૃવ કરવાનયો માગ્ભ પ્રશસત 
કરી રહુ ંછે.

•n 	િારત વવશ્વનાં ઝડપથી આગળ વધી રહેલી સ્ા્ટ્ભ -અપ ઇકયો 
જસસ્મ સાથ ેમજબતૂ આર્થક વવકાસ તરફ આગળ વધી રહું 
છે. િારતનયો સમેીકન્ડક્ટરનયો પયોતાનયો વપરાશ 2026 સધુી 80 
અબજ ડયોલર અન ે2030 સધુી 110 અબજ ડયોલર વ્ટાવવાની 
સિંાવના છે.

•n 	િારત ે‘ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનસે’ મા્ેટ વ્યાપક સધુારા ક્યયા 
છે. 25,000થી વધ ુકયોમ્લા્યનસન ેનાબૂદ ક્યયા છે, લાઇસનસનાં 
ઓ્ટયો-રીનુઅલની ડદશામાં પ્ર્યાસ ્ચાલ ુછે, ડડજિ્ટાઇઝેશન 
દ્ારા નન્યમનકારી માળખામાં પારદર્શતા અન ેગતત તથા વવશ્વમાં 
સૌથી સાનકુુળ કર માળખાં િવેા પગલાં લીધાં છે.

•n 	21મી સદીની જરૂડર્યાતયો મા્ેટ યવુા િારતી્યયોનાં કૌશલ્ય 
વવકાસ અન ેતાલીમમાં િારે રયોકાણ. િારત પાસે સમેી કન્ડક્ટર 
ડડઝાઇન મા્ેટ અસાધારણ પ્રતતિા છે, િ ેવવશ્વનાં સમેીકન્ડક્ટર 
ડડઝાઇન એસ્ન્િનન્યસ્ભનાં 20 ્ટકા િ્ેટલાં છે. ્ટયો્ચની 25 
સમેીકન્ડક્ટર ડડઝાઇન કંપનીઓમાંથી લગિગ તમામ િારતમાં 
પયોતાનાં ડડઝાઇન અન ેઆરએન્ડડી સને્ટર ધરાવ ેછે.

•n 	િારત ેઉતપાદન ક્ષતે્રમાં પડરવત્ભન મા્ેટ અનકે પગલાં લીધાં છે. 
કયોવવડ મહામારીનાં સમ્યમાં પણ અથ્ભતંત્ર પર અસર ન પડવા 
દીધી. આ ઉપરાંત, પીએલઆઇ િવેી ્યયોજનાથી 14 મુખ્ય 
ક્ષતે્રયોમાં 26 અબજ ડયોલરથી વધનુાં પ્રયોત્સહનયોની જોગવાઈ કરી 
છે, િનેાંથી આગામી પાં્ચ વર્ભમાં ઇલકે્ટ્ર યોનનકસ ઉતપાદન ક્ષતે્રમાં 
વવક્રમ વધૃ્ધિ થવાની આશા છે. n

સેતમકાેન ઇન્ન્ડયા કાય્સક્રમ
•n 	તેનયો કુલ ખ્ચ્ભ 10 અબજ ડયોલરથી વધુ છે. આ 

કા્ય્ભક્રમનયો હેતુ સેમીકન્ડક્ટર, ડડસ્લે ઉતપાદન અને 
ડડઝાઇન ઇકયોજસસ્મમાં રયોકાણ કરતી કંપનીઓને 
િંડયોળ પૂરં પાડવાનયો છે.

•n 	િારતનયો સેમીકન્ડક્ટરનયો વપરાશ 2026 સુધી 80 
અબજ ડયોલર અને 2030 સુધી 110 અબજ ડયોલર 
વ્ટાવવાની સંિાવના છે.

•n 	આગામી વરવોમાં સેમીકન્ડક્ટર પ્રયોડક્્ટસમાં િારત 
વવશ્વનું ્ટયો્ચનું કેન્દ્ર બનવાની ડદશામાં આગળ વધી રહું 
છે.

સેતમકાેન ઇન્ન્ડયા સંમેલનરાષ્ટ્ર
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રાષ્ટ્રીય ક્શષિણનીતિની સમીષિારાષ્ટ્ર

સમીષિામા ંવડાપ્રધાન માેદીના મતં્ર
n 	શાળાએ જતાં બાળકયોન ે્ેટકનયોલયોજીના વધ ુપડતા ઉપ્યયોગથી બ્ચાવવા મા્ેટ 

ઓનલાઈન અન ેઓફલાઈન શશક્ષણની હાઇબબ્ડ જસસ્મ વવકસાવયો.

n 	વવજ્ાન પ્ર્યયોગશાળાઓ ધરાવતી માધ્યતમક શાળાઓએ તમેના વવસતારના ખેડૂતયો 
સાથ ેમા્ટી પરીક્ષણ મા્ેટ જોડાવવુ ંજોઈએ.

n 	ઉચ્ શશક્ષણ સસં્ાઓન ેસવુવકજસત ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમયો ્ચલાવવાની 
મજૂંરી આપવાની સાથ ેસાથે ઓનલાઈન સામગ્ીની મજૂંર મ્યયાદાન ે40 ્ટકા સધુી 
વધારીને ઓનલાઈન શશક્ષણ પર િાર મકૂવામાં આવી રહ્યો છે.

n 	આગંણવાડી કેન્દ્રયો દ્ારા જાળવવામાં આવતા ડે્ટાબઝેન ેશાળાના ડે્ટાબઝે સાથે 
એકીકૃત કરવયો જોઈએ કારણ કે બાળકયો આંગણવાડીમાંથી શાળાઓમાં જા્ય છે.

જશક્ણની હાઇસરિડ રિણાજલ ષવક્ક્ત થશે
અાેનલાઇન અને અાેફલાઇન

આઝાદીનયો અમૃત કાળ નવા 
િારતની નવી વ્યાખ્યા 
ઘડી રહંુ છે, િમેાં શશક્ષણ 

સૌથી મહતવનું છે કારણ કે આજના બાળકયો 
અને યુવાનયો સવર્ણમ િારતનયો આધાર 
બનશે. એ્ટલાં મા્ેટ વડાપ્રધાન મયોદીએ 
રાષ્ટ્ર ી્ય શશક્ષણ નીતત-2020ના અમલની 
પ્રગતતની સમીક્ષા કરવા મા્ેટ ઉચ્સતરી્ય 
બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી અને કયોવવડ પછીની 
પડરસ્સ્તત મા્ેટ નવી જસસ્મ વવકસાવવા 
મા્ેટના મંત્રયો આ્્યા.

માત્ર નીતતઓ રડવાથી કંઇ નથી થતું, તયેનયે અમલમાં લાવવી પર જરૂરી છયે . તયેનું સચો્ટ ઉદાહરર છયે 
નવી શિષિર નીતત. ભારતનયે 34 વર્ષ પછી નવી રાષ્ટ્ર ી્ શિષિર નીતત મળી. આ નીતત રડવાની વાત 

હો્, લાગુ કરવાનો નનર્ષ્ હો્ કે સમ્ સમ્યે તયેની સમીષિા કરવાની જરૂર હો્. તમામનયે શિષિર મળયે , 
સવ્ષસમાવયેિીતા હો્ અનયે ગુરવત્ાસભર હો્ તયે સુનનજશ્ચત કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમ્ સમ્યે 

સંવાદ કરતા રહે છયે . 7મયેનાં રોજ તયેમરયે નવી શિષિર નીતતની પ્રગતતની સમીષિા કરી હતી...
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n 	સંશયોધન, ઇન્કુબેશન અને સ્ા્ટ્ભઅપ્ની સંસૃ્તત 
વવક્સાવવા મા્ેટ NEP સાથે  સંતુલન સાધીને અ્ટલ રેન્ન્કગ 
ઑફ ઇસનસ્ટુશનસ ઑન ઇનયોવેશન એધ્ચવમેન્ટ (ARIIA) 
ડડસેમબર 2021 માં શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમાં 1438 
સંસ્ાઓએ િાગ લીધયો હતયો.

n 	ઓલ ઈનન્ડ્યા કાઉધ્નસલ ફયોર ્ેટકનનકલ એજ્ુકેશન 
(AICTE) એ ગયોખવાને બદલે આઈડડ્યા ડેવલપમેન્ટ, 
મૂલ્યાંકન અને એસ્લકેશન લેબ મા્ેટ પ્રા્યયોનગક શશક્ષણ મા્ેટ 
ઉદ્યોગની િાગીદારી સાથે 100 સંસ્ાઓને િંડયોળ પૂરં 
પાડ્ું છે.

ભારિીય ભાષાઅાનેા ેપ્રચાર
n 	શશક્ષણ અને પરીક્ષામાં બહુિારાવાદ પર િાર મૂકવામાં 

આવી રહ્યો છે, િથેી એ સુનનજચિત કરી શકા્ય કે અંગ્ેજીનાં 
જ્ાનનયો અિાવ કયોઈ પણ વવદ્ાથશીનાં શશક્ષણમાં નડતર ન 
બને.

n 	આ હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યો મૂળભૂત સતરે નદ્િારી/
વત્રિારી પાઠ્યપુસતકયો પ્રકાશશત કરી રહ્ા છે અને દીક્ષા 
મં્ચ પરની સામગ્ી 33 િારતી્ય િારાઓમાં પૂરી પાડવામાં 
આવી છે.

n 	માધ્યતમક સતરે િારા વવર્ય તરીકે િારતી્ય સાંકેતતક 
િારાને રજૂ કરવામાં આવી છે.

n 	NTAએ 13 િારાઓમાં JEE પરીક્ષાનું આ્યયોજન કયુથં છે. 
AICTE એ આર્્ટડફશશ્યલ ઈને્ટજલજનસ આધાડરત અનુવાદ 
એપ વવકસાવી છે અને અભ્યાસ સામગ્ીનું િારતી્ય 
િારાઓમાં અનુવાદ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

n 	2021-22 સુધીમાં 10 રાજ્યોની 19 એસ્ન્િનન્યરરગ કયોલેજોમાં 
6 િારતી્ય િારાઓમાં એસ્ન્િનન્યરરગ અભ્યાસક્રમયો 
િણાવવામાં આવી રહ્ા છે. n

અાવી રીિ ેઅાગળ વધી રહી છે રાષ્ટ્રીય 
ક્શષિણ નીતિ....
n 	શાળાનાં બાળકયોને નનધયાડરત કરીન ેતમેન ેમખુ્ય ધારામાં પાછા 

લાવવાનાં વવશરે પ્ર્યાસયોથી માંડીન ેઉચ્ શશક્ષણમાં ‘મલ્ીપલ 
એન્ટ્રી એન્ડ એકકઝ્ટ’ની શરૂઆત િવેાં પડરવત્ભનકારી સધુારા 
કરવામાં આવ્યા છે.

n 	રાષ્ટ્ર ી્ય સ્ંચાલન સતમતતના માગ્ભદશ્ભન હેઠળ રાષ્ટ્ર ી્ય અભ્યાસક્રમ 
માળખુ ંતૈ્યાર કરવામાં આવી રહુ ંછે

n 	એકેડેતમક બેંક ઓફ કે્રડડ્ટ સાથ ેનોંધા્યલેી આશરે 400 ઉચ્ 
શશક્ષણ સસં્ાઓન ેકારણ ેઉચ્ શશક્ષણમાં ‘મલ્ીપલ એન્ટ્રી એન્ડ 
એકકઝ્ટ’ વાસતવવકતા બની છે.

n 	યનુનવર્સ્ટી ગ્ાન્ટ કતમશન ( UGC)ની માગ્ભદર્શકા પ્રમાણે 
વવદ્ાથશીઓન ેએક સાથ ેબ ેશકૈ્ષષણક અભ્યાસક્રમયો પણૂ્ભ કરવાની 
મજૂંરી આપવામાં આવી છે. 

n 	શાળાકી્ય શશક્ષણમાં સારાં પડરણામયો અને બાળકયોનાં સવવાંગી 
વવકાસ મા્ેટ બાળમંડદરમાં ગણુવત્તાયકુત ECCE િવેી પહેલ, 
NIPUN િારત, વવદ્ા પ્રવશે, પરીક્ષા સધુારણા અન ેકલા 
સંબધંધત શશક્ષણ, રમકડા-આધાડરત શશક્ષણ શાસ્ત િવેાં નવીન 
કા્ય્ભક્રમયો અપનાવવામાં આવી રહ્ા છે.

n 	ફલકે્ક્સબબજલ્ટી અન ેઆજીવન શશક્ષણ મા્ેટ ‘મલ્ીપલ એન્ટ્રી 
એન્ડ એકકઝ્ટ’ની માગ્ભદર્શકાની સાથ ેસાથ ેડડજિલયોકર ્લ્ેટફયોમ્ભ 
પર એકેડેતમક બેંક ઓફ કે્રડડ્ટની શરૂઆતથી વવદ્ાથશીઓને તમેની 
અનકૂુળતા અન ેપસદંગી મુજબ અભ્યાસ કરવયો સરળ બનશે.

n 	નશેનલ પ્રયોગ્ામ ફયોર હા્યર એજ્કેુશન (NHEQF) પણ તૈ્યારીના 
અગ્ીમ તબક્ામાં છે. UGCNHE HEQF સાથ ેસુસગંતતા દ્ારા 
વત્ભમાન અભ્યાસક્રમનુ ંમાળખુ ંઅન ેસનાતક કા્ય્ભક્રમ મા્ેટ કે્રડડ્ટ 
જસસ્મ'માં ફેરફાર કરી રહુ ંછે.

n 	સવ્ય,ં દીક્ષા, સવ્યપં્રિા, વચયુ્ભઅલ લબે અન ેઅન્ય ઓનલાઈન 
સંસાધન પયો્ટ્ભલમાં વવદ્ાથશીઓની નોંધણીમાં તીવ્ર વધારયો નોંધા્યયો 
છે. આ પયો્ટ્ભલ સાંકેતતક િારા અન ેઓડડ્યયો ફયોમગે્ટ સહહત અનેક 
િારતી્ય િારાઓમાં દૃષષ્ટહીન લયોકયો મા્ેટ અભ્યાસ સામગ્ી 
પ્રદાન કરે છે.

ઇનાેવેશન અને 
સ્ાટ્સઅપ

સંસ્થાઓમાં ઇનટોવેશન કાઉધ્નસલની સ્થાપના 
કરવામાં આવી છે. સ્ા્્ટ-અપ અને ઇનટોવેશનનાં 
ઇકટો-શ્સસ્મને પ્રટોત્ાહહતિ કરવા મા્ેટ 28 રાયિટો 
અને 6 કેનદ્રશાશ્સતિ પ્રદેશટોમાં.

2,774

રાષ્ટ્રીય ક્શષિણનીતિની સમીષિારાષ્ટ્ર
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જનધન-આધાર-મોબાઇલ (જ યેમ) હ્ટ્ર નન્ટી દ્ારા નારાકી્ સવ્ષસમાવયેશિતા 
દ્ારા સામાજજક-આર્થક રીતયે લાંબા સમ્ સુધી ઉપયેશષિત એક મો્ટાં વગ્ષનાં 
વવકાસનો નવો માગ્ષ તૈ્ાર કરવામાં આવ્ો છયે . 1 સપ્ેટમબર, 2018નાં રોજ 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇબન્ડ્ા પોસ્ પયેમયેન્ટ બયેન્કની િરૂઆત કરી. 
તયેનો હેતુ દેિના અંતરર્ાળ વવસતારોમાં પોસ્ઓરફસ અનયે ્ટપાલીઓનાં 
વવિાળ નયે્ટવક્ષ નો ઉપ્ોગ કરીનયે સામાન્ય મારસો સુધી બયેલન્કગ 
સુવવધાઓ પહોંચાડવાનો છયે . 27 એવપ્રલનાં રોજ કેન્દ્રરી્ કેબબનયે્ેટ ઇબન્ડ્ા 
પોસ્ પયેમયેન્ટ બયેન્કનયે 820 કરોડ રૂવપ્ાની આર્થક મદદનયે મંજૂરી આપી, જ યેથી 
નારાકી્ સવ્ષસમાવયેશિતાની આ પહેલનયે મજબૂતી મળયે .

ઇન્ન્ડયા પાેસ્ પેમેન્ બેન્કફલેગક્શપ યાેજના 

તાતમલનાડુના મગુયૈઅુર (થયોપુ) ગામનાં રહેવાસી 
વડીલ સુદંરમ શારીડરક રીત ેનબળા છે. તમેનાં ઘરથી 
નજીકની સરકારી બને્કની શાખા 10 ડક.મી. દૂર છે. 

ડદવ્યાંગ અન ેઉંમરલા્યક હયોવાન ેકારણ ેપસૈા કાઢવા મા્ેટ બને્કમાં 
જવુ ંતમેનાં મા્ેટ પડકારથી ઓછંુ નહયોતુ.ં તમેની તકલીફ સમજીને 
પયોસ્ માસ્ર અરૂણ સલેવાકુમારે તમેન ેઆધાર આધાડરત પેમને્ટ 
જસસ્મ (AEPS) અગં ે જણાવયુ.ં સુદંરમન ે ખાતામાંથી પસૈા 
કાઢવા મા્ેટ હવ ે 10 ડકલયોમી્ટર દૂર નથી જવુ ં પડતુ ં કે સસલપ 
િરાવવા મા્ેટ બને્ક કમ્ભ્ચારીન ેહાથ નથી જોડવા પડતા. હવ ેતઓે 
્ટપાલી પાસ ેઉપલબ્ધ બા્યયોમહે્ટ્રક સાધન પર અગંઠુયો લગાવીને 
સરળતાથી પસૈા મળેવી શકે છે. આિ ેદેશનાં કરયોડયો લયોકયો માત્ર 
એક અગંઠુયો લગાવીન ે સરળતાથી પસૈા મળેવી શકે છે તયો તનેું 
કારણ છે ઇનન્ડ્યા પયોસ્ પમેેન્ટ બને્ક. સદેંશાવ્યવહાર મતં્રાલ્ય 
અતંગ્ભત પા્યલ્ટ પ્રયોિકે્ટ તરીકે રાં્ચી અન ેરા્યપરુથી શરૂ થ્ેયલી 
આ સવેા હવ ેદરેક જિલલામાં મળી રહી છે.

હવ ેતિમારા ઘરે આવી બેન્ક
ખાતુ ં ખયોલવુ ં હયો્ય કે ખાતામાંથી કયોઇ સવુવધાનયો લાિ લવેયો 
હયો્ય, હવ ે માત્ર એક મસેજે મયોકલીન ે તમ ે ્ટપાલીન ે તમારાં ઘરે 
બયોલાવીન ેઆ સવુવધાનયો લાિ ઉઠાવી શકયો છયો. ઇનન્ડ્યા પયોસ્ 
પમેને્ટ બને્ક (IPPB)  સામાન્ય માણસ મા્ેટ સલુિ, સસતી અને 
વવશ્વસનન્ય બને્ક છે. સ્્ેટમબર 2018માં શરૂ થ્યલેી ઇનન્ડ્યા 
પયોસ્ પમેને્ટની આ સફર હવ ે 1.36 લાખ પયોસ્ ઓડફસ સધુી 
પહોં્ચી ચૂકી છે. દેશનાં લગિગ તમામ શહેરમાં તનેી શાખા/ કેન્દ્ર 
હાજર છે. આશરે 1.89 લાખ પયોસ્મને અન ેગ્ામીણ ડાક સવેક 
સ્ા્ટ્ભફયોન અન ે બા્યયોમહે્ટ્રક ડડવાઇસ સાથ ે દેશનાં અતંડર્યાળ 
વવસતારયો સધુી આ સવુવધા પહોં્ચાડી રહ્ા છે. શહેરી અને 
ગ્ામીણ વવસતારયોમાં 1,36,078 પયોસ્ ઓડફસ બને્ન્કગ એક્સસે 
પયોઇન્ટ અસસતતવમાં છે. િ ેઇનન્ડ્યા પયોસ્ પમેને્ટ બને્કનયો પ્રારંિ 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મયોદીએ પયોતાનુ ં પ્રથમ ખાતુ ં ખયોલાવીન ે કરી 
હતી, તમેાં આિ ે દેશિરમાં 5.25 કરયોડ ખાતા ખલૂી ચકૂ્ા છે. 

ગરીબાેનાં ઘર સુધી 
પહાંચી બેન્ક
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આ ખાતાઓમાં 1,61,811 કરયોડ રૂવપ્યા જમા છે. 765 લાખ 
્ટ્ર ાનઝેક્શન દ્ારા આ ખાતામાં 21,343 કરયોડ રૂવપ્યાની લવેડદેવડ 
થઈ ચકૂી છે. નાણાકી્ય સવ્ભસમાવશેશતાની વવશ્વની સૌથી મયો્ટી 
્યયોજના અંતગ્ભત ખયોલવામાં આવલેા કુલ ખાતામાં 77 ્ટકા ખાતા 
ગ્ામીણ વવસતારયોમાં ખયોલવામાં આવ્યા છે. કુલ ખાતામાં 48 ્ટકા 
ખાતાધારક મહહલાઓ છે, િમેનાં ખાતામાં લગિગ 1,000 
કરયોડ રૂવપ્યા જમા છે. આ ઉપરાંત, લગિગ 40 લાખ મહહલા 

ખાતાધારકયોના ખાતામાં ડીબી્ટી દ્ારા 2500 કરયોડ રૂવપ્યા 
મયોકલવામાં આવ્યા છે. આશરે, 7.80 લાખ બને્ક ખાતા શાળાના 
વવદ્ાથશીઓનાં છે, તયો આકાંક્ષી જિલલામાં હવ ે95.71 લાખ ખાતા 
ખયોલવામાં આવ્યા છે. IPPB એપ દ્ારા હવ ેતમ ેઘરે બઠેાં બને્ન્કગ 
સવેાનયો લાિ ઉઠાવી શકયો છયો, ડાકપ ેદ્ારા QR કયોડ સે્ન કરીને 
અથવા વચયુ્ભઅલ ડેબબ્ટ કાડ્ભ  અન ેયપુીઆઇ દ્ારા કયોઇન ેપમેને્ટ 
પણ કરી શકયો છયો. n

ઇન્ડિયા પાેસ્ટ પેમેન્ટ બેન્ક દ્ારા દેશભરનાં ગરીબાે એને પવ્ષતાે-જંગલાેમાં 
રહેતા લાેકાેનાં દરવાજા સુધી બેન્ક પહાેંચાડવાનાે સંકલ્પ પૂરાે કરવાનાે 
માગ્ષ ખૂલી ગયાે છે. એમે હવે બેન્કને ગામ એને ગરીબાેનાં દરવાજા સુધી 
પહાેંચાડી રહા છીએે. ‘તમારી બેન્ક તમારે દ્ાર’ એે હવે એમારં કષમ્મેન્ટ 
છે. -નરેન્દ્ર માેદી, વડારિધાન 

n 	પટોસ્ ઓરફસ સેવવગસ બેન્ક (SB): માત્ર 500 રૂવપ્યાથી 
શરૂ કરીને તમે પયોસ્ ઓડફસમાં બ્ચત ખાતું ખયોલાવી શકયો 
છયો.

n 	5 વરગીય રરકરરગ રડપટોઝી્ટ (RD): નાની બ્ચતનયો મયો્ટયો 
સહારયો. પયોસ્ ઓડફસમાં પાં્ચ વર્ભની પાકતી મુદત મા્ેટ દર 
મહહને લઘુતમ 100 રૂવપ્યામાં આરડીની સુવવધા ઉપલબ્ધ છે.

n 	પટોસ્ ઓરફસ ્ટાઇમ રડપટોઝી્ટ સ્ીમ (TD): પયોસ્ 
ઓડફસમાં ્ટાઇમ ડડપયોઝી્ટ એકાઉન્ટ ઓછામાં ઓછા રૂ. 
1000 રૂવપ્યામાં ખયોલાવી શકા્ય છે. આ સ્ીમમાં પાં્ચ વર્ભ 
મા્ેટ કરવામાં આવેલા રયોકાણ પર કલમ 80સી હેઠળ મુકકત 
મળે છે.

n 	રાષ્ટ્ર ીય બચતિ માશ્સક આવક ખાતું (MIS):  1000ના 
ગુણાંકમાં પ્રતત માસ નાણા જમા કરાવી શકા્ય છે.

n 	વરરષઠ નાગરરક બચતિ યટોજના ખાતુષઃ 60 વર્ભથી વધુ 
ઊંમરની કયોઇ પણ વ્યકકત અથવા 55થી 60 વર્ભ વચ્ેનાં 
નનવૃત્ત સરકાર કમ્ભ્ચારી ખાતું ખયોલાવી શકે છે.

n 	પબ્લક પ્રટોવવડન્ટ ફનડ એકાઉન્ટષઃ એક નાણાકી્ય વર્ભમાં 
લઘુતમ 500 અને મહત્તમ 15000 રૂવપ્યા જમા કરાવી 
શકા્ય છે. આ રયોકાણ પર 80 સી હેઠળ કરમુકકત મળે છે.

n 	સુકન્ા સમકૃધ્ધ્ધ ખાતુષઃ નાણાકી્ય વર્ભમાં લઘુતમ 250 
અને મહત્તમ 1,50,000 રૂવપ્યા જમા કરાવી શકા્ય છે. 
કરમુકકતનયો લાિ મળે છે.

n 	રાષ્ટ્ર ીય બચતિ પ્રમાણપત્રષઃ તેમાં રયોકાણની કયોઈ મહત્તમ 
મ્યયાદા નથી. પાકતી મુદત 5 વર્ભ છે.

n 	રકસાન વવકાસ પત્રષઃ કયોઇ પણ વ્યકકત લઘુતમ 1000 
રૂવપ્યાનું રયોકાણ કરી શકે છે. 124 મહહના બાદ તમને 
રયોકાણની બમણી રકમ પરત મળશે.

n 	વેસ્ન્ યુનનયન મની ્ટ્ર ાનસફર સર્વસષઃ ઓનલાઇન રકમ 
મયોકલવાની કે મંગાવવાની સુવવધા.

આ ઉપરાંત પોસ્ટ ઓદફસમાં લાંબી મુદતની રોકાણ યોજના, 
યુટીઆઇ સાથે નેશનલ પેન્શન સ્ીમ અને અકસ્ાત વીમા 
યોજના જન સુરક્ાનો લાભ પણ ઉઠાવી શકાય છે.

િમારી બચિ, િમારી સુરષિા

બે સેવાઅાે જેની શરૂઅાિ પ્રથમ વાર થઈ..
ટપાલીઓ અને ગ્રામીણ પોસ્ટ 
ઓદફસો દ્ારા દરેક ઘરનાં દરવાજા 
સુધી બેજકિંગ સેવાઓ પહયોંચાડવી.

એવી સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડવી જ ેએવા 
લોકોની મદદ કરે જમેને રોકડમાંથી દડસજટલ 
બેજકિંગમાં થયેલા પદરવત્ભનનો કોઇ અનુભવ નથી.

ઇન્ન્ડયા પાેસ્ પેમેન્ બેન્કફલેગક્શપ યાેજના 
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આપરા સવતંત્રતા સયેનાનીઓ મા્ેટ જીવન, પરરવાર, સંબંધ અનયે ભાવનાઓથી પર વધુ મહતવની 
હતી દેિની આઝાદી. અંગ્યેજોના અત્ાચાર સામયે દા્કાઓ સુધી અનયેક આંદોલનો થ્ાં. આ 

તમામ સંરરથોમાં અનયેક અગ્રીઓ ઊભ્યા, અનયેક ર્ટનાઓ બની, આ અદભૂત ક્રાંતતમાં 
અસંખ્યા લોકોએ પોતાનાં જીવનાં બજલદાન આપ્ા, અનયેક લોકોનયે ઇજા થઈ. આવાં અનયેક 

આંદોલન અનયે વ્ક્તઓનયે ઇતતહાસમાં સન્ાનજનક સ્ાન મળયું પર એવાં અનયેક આંદોલનો 
થ્ાં જ યે ઇતતહાસનાં પાનાઓમાંથી ગુમ થઈ ગ્ાં. ક્રાંતતની અનયેક ર્ટનાઓ 1857નાં વવપલવ 

પહેલાં પર બની હતી. આઝાદીના અમૃત મહોત્વની શુંખલામાં આ અંકમાં કે્ટલીક ક્રાંતતઓની 
કહાની જ યે તમયે ક્ારે્ વાંચી કે સાંભળી નહીં હો્...

200 વર્ભથી લાંબા વવદેશી શાસન બાદ આપણને મળેલી 
સવતંત્રતા રાતયોરાતની ઘ્ટના નહયોતી. એનાં મા્ેટ ખૂબ સંઘર્ભ 
કરવયો પડ્યો. આઝાદીના ઇતતહાસમાં 3 જૂનની તારીખ અત્ંત 
મહતવની છે. કારણ કે આ ડદવસે િારતનાં િાગલાની ્યયોજના 
રજૂ કરવામાં આવી હતી. 1947નું વર્ભ હતું અને આ ્યયોજના 
ર્ચનારા હતા અંતતમ બબ્હ્ટશ વાઇસરયો્ય માઉન્ટબે્ટન. 

એ્ટલાં મા્ેટ િારતનાં િાગલાની આ ્યયોજનાને ‘ત્રણ જૂન 
્યયોજના’ અથવા ‘માઉન્ટબે્ટન ્યયોજના’ તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે. સમગ્ દેશમાં આ ્યયોજના સામે વવરયોધ થ્યયો. અંતે, 
15 જૂન, 1947નાં રયોજ કોંગ્ેસે આ ્યયોજના સવીકારી લીધી. 
આ ્યયોજનાને આધારે િારતને અંગ્ેજોના દમનમાંથી મુકકત 
મળી, પણ પાડકસતાન તરીકે િારતનયો એક મયો્ટયો હહસસયો 

અા્ડાદીના પાયામાં દબાઈ 
ગયેલા કેટલાંક જન અાંદાેલન

અમૃિ મહાેત્વરાષ્ટ્ર 
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સંન્ાસી અાંદાેલનઃ સંન્ાસીઅાેઅે 
ગેરરલા યુદ્ધથી અંગ્ેજેનાે સામનાે કયાયો

અલગ થઈ ગ્યયો. 3 અને 15 જૂન િારતનયો 
ઇતતહાસ અને ભૂગયોળ બદલનારા ડદવસ 
તરીકે ઇતતહાસમાં નોંધાઈ ચૂક્ા છે, કારણ 
કે પછીથી પડેલાં િાગલાથી કરયોડયો લયોકયોને 
અસર થઈ અને તેમને વવસ્ાવપત થવું પડ્ું. 
કહેવા્ય છે કે િાગલા દરતમ્યાન થ્યેલી 
હહસામાં આશરે 10 લાખ લયોકયો મા્યયા ગ્યા 
અને આશરે બે કરયોડ લયોકયો પર અસર પડી. 
આ વવિાજન માનવ ઇતતહાસનાં સૌથી 
મયો્ટાં વવસ્ાપનયોમાંનું એક હતું, િનેે કારણે 
લાખયો પડરવારયોને પયોતાના પૈતૃક ગામ અને 
શહેરયોને છયોડવાં પડ્ાં અને શરણાથશી 
તરીકે એક નવું જીવન જીવવા મા્ેટ મજબૂર 
થવું પડ્ું. રાષ્ટ્રનાં િાગલાને કારણે જીવ 
ગુમાવનારા લયોકયો અને પયોતાનાં જડથી દૂર 
થનારાં તમામ લયોકયોને શ્ધિાંજજલ આપવા 
અને તેમનાં બજલદાનને ્યાદ કરવા કેન્દ્ર 
સરકારે 14 ઓગસ્ને ‘વવિાજન વવિીષરકા 
સ્ૃતતડદવસ’ તરીકે મનાવવાનયો નનણ્ભ્ય 
લીધયો.  િારતને 15 ઓગસ્, 1947નાં રયોજ 
બબ્હ્ટશ શાસનથી સવતંત્રતા મળી અને એ 
ડદવસે સવતંત્રતા ડદવસ મનાવવામાં આવે છે. 
જો કે, આ સવતંત્રતા મેળવવા મા્ેટ આપણે 
અનેક આંદયોલનયો, સંઘરવો અને પડાવયોમાંથી 
પસાર થવું પડ્ું.

િારતની આઝાદીનાં પ્રથમ સયોપાન 
કહેવાતા 1857નાં વવ્લવ અગાઉ પણ 
કે્ટલાંક મયો્ટાં આંદયોલનયો થ્યા હતા. આ 
આંદયોલનયોમાં ફકીર આંદયોલન (1776-77), 
સંન્યાસી આંદયોલન, પાડ્ગારયોનું આંદયોલન 
(1801-1805), વેલલયોર આંદયોલન (1806), 
ના્યક આંદયોલન (1806), ત્રાવણકયોર 
આંદયોલન (1808), ્ચેરયો આંદયોલન (1802), 
બરેલી-અલીગઢનાં આંદયોલન (1816-1817), 
ઓડડશામાં પા્યકયો આંદયોલન (1821), 
ડકત્ૂરનું આંદયોલન (1824), ગોંડ આંદયોલન 
(1833-57), કયોલ આંદયોલન (1824-1850) 
મહતવનાં હતા.

આઝાદીના અમૃત મહોત્વમાં આ 
અંકમાં આવા જ કે્ટલાંક આંદોલનો પર 
નજર કરીએ....

િારતના ઇતતહાસમાં ‘વંદે માતરમ’ એવયો ઉદઘયોર છે, િ ેદરેક સમ્યમાં, 
દરેક વ્યકકત મા્ેટ પયોતાની માતૃભૂતમ પ્રત્ે સમર્પત આદરિાવ 

વ્યકત કરવાનયો વવ્ચાર રહ્યો છે. િારતી્ય સવતંત્રતા સંગ્ામ દરતમ્યાન 
હજારયો વીરયોએ રાષ્ટ્ર  મા્ેટ થઈને પયોતાનું સવ્ભસવ ત્ાગ કરી દીધું અને વંદે 
માતરમ’નયો ઉદઘયોર કરતાં ફાંસીના તખતે ્ચડી ગ્યા. સવતંત્રતા સંગ્ામમાં 
આઝાદીના મૂળ મંત્ર બની ચૂકેલા ‘વંદે માતરમ’ બયોલતા માતૃભૂતમનાં 
અનેક સપૂતયોએ છાતી પર ગયોળીઓ પણ ખાધી. આ ‘વંદે માતરમ’ ને 
સૌ પ્રથમ બંડકમ્ચંદ્ર ્ચે્ટરજીએ પયોતાની નવલકથા ‘આનંદમઠ’માં લખું 
હતું. આ પુસતકમાં સંન્યાસી આંદયોલનનયો ઉલલેખ છે. લાંબા સમ્ય સુધી 
્ચાલેલા સંન્યાસી આંદયોલને અંગ્ેજોની ઉંઘ હરામ કરી દીધી હતી અને આ 
આંદયોલનનું વડપણ નગરી સંપ્રદા્યના સંન્યાસીઓ કયુથં હતું. આપણા દેશમાં 
સદીઓથી ઋષરઓ અને સંન્યાસીઓએ દેશની પડરસ્સ્તત પ્રમાણે આગળ 
વધીને જનતાનાં હહતયો મા્ેટ અનેક કામ ક્યયા છે. એ્ટલે જ જ્ારે જરૂર પડી 
ત્ારે તેઓ અંગ્ેજો સામે લડાઇ પણ લડ્ા. તેમણે રાષ્ટ્રધમ્ભની સ્ાપના 
કરી એ્ટલું જ નહીં પણ દેશને આઝાદી 
અપાવવાની ડદશામાં શરૂઆત પણ કરી. 
સંન્યાસી બળવયો ખાસ કરીને બંગાળ 
અને બબહારની ધરતી પર થ્યયો, કારણ કે 
અંગ્ેજોએ સૌ પહેલાં અહીં જ પગપેસારયો 
ક્યવો હતયો. અંગ્ેજો વવરધિ સૌ પ્રથમ 
બળવયો સંન્યાસીઓનયો જ માનવામાં આવે 
છે. કહેવા્ય છે કે આ આંદયોલનમાં અનેક 
હજાર લયોકયો મા્યયા ગ્યા હતા. બંગાળ પર 
અંગ્ેજોએ કરેલા કબ્જા બાદ 1770માં 
િીરણ દુકાળ પડ્યો. તેમ છતાં અંગ્ેજોએ 
કડક કર વસૂલી ્ચાલુ રાખી અને તેઓ ધાર્મક સ્ળયો પર અવરજવર પર 
પ્રતતબંધ મૂકવા માંડ્ા. અંગ્ેજોની આ કુ્રર નીતતથી સંન્યાસી નારાજ થઈ 
ગ્યા અને તેમણે આંદયોલન કરવાનયો નનણ્ભ્ય લીધયો. સંન્યાસીઓનાં આ 
આંદયોલનમાં ખેડૂતયો, જમીનદારયો અને નાના રાજાઓનયો િરપૂર સાથ મળ્યયો 
અને તેમણે િેગાં થઈને અંગ્ેજો વવરધિ આંદયોલન શરૂ કરી દીધું. રાષ્ટ્ર  પ્રત્ે 
સંન્યાસીઓનાં સમપ્ભણનયો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકા્ય કે આ 
વીરયોએ દેશને પયોતાની માતા અને ખુદને દેશના સંતાન જાહેર કરી દીધા. તેઓ 
ગેરીલા યુધિ કરવામાં માહેર હતા. કહેવા્ય છે કે તેઓ સરકારી તતજોરીને 
લૂં્ટીને ગરીબયોમાં વહેં્ચી દેતા હતા. આ આંદયોલનકારીઓની અસર તેનાં 
પરથી લગાવી શકા્ય કે તેમણે અંગ્ેજોનાં અનેક બંગલાઓ પ્ચાવી પાડીને 
અંગ્ેજોની હત્ા કરી હતી. આ આંદયોલનને દબાવવા મા્ેટ અંગ્ેજોએ પયોતાની 
પૂરી તાકાત લગાવી દીધી અને અંતે બંગાળના ગવન્ભર જનરલ વયોરેન હેસ્સ્ગ 
આ બળવાને ડામવામાં સફળ થ્યા.

એેમ મનાય  છે બંગાળમાં 
સંન્ાસીએાેએે ભેગાં થઈને 
એંગ્રેજાેનાં એત્ાચાર 
સામે લડાઈ શરૂ કરી હતી 
એને એા એાંદાેલનનું 
વડપણ ચગરી સંરિદાયના 
સંન્ાસીએાેએે લીધું હતું.

અમૃિ મહાેત્વરાષ્ટ્ર 
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િારતમાં 1857માં અંગ્ેજો વવરધિ પ્રથમ સવતંત્રતા 
સંગ્ામ પહેલાં પૂવ્ભ દશક્ષણ િારતમાં પાડ્ગારયોએ 

પણ આંદયોલન કરીને અંગ્ેજોને જોરદાર ્ટક્ર આપી હતી. 
1801થી માંડીને 1805 સુધી ્ચાલેલા આ આંદયોલનનું નેતૃતવ 
કટ્ટબયોમ ના્યકન નામના પાડ્ગારે કયુથં હતું. તેનું મુખ્ય કેન્દ્ર 
તાતમલનાડુ હતું. વાસતવમાં, દશક્ષણ િારતમાં ડકલલાનાં 
શાસકને પાડ્ગાર કહેવામાં આવે છે. પાડ્ગારયોએ 
અંગ્ેજોની અત્ા્ચારી નીતતને નકારીને અંગ્ેજ કંપનીની ગુલામી 
સવીકારવાનયો ઇનકાર કરી દીધયો હતયો. ઇસ્ ઇનન્ડ્યા કંપનીને 
મહેસૂલ આપવાનયો ઇનકાર કરી દીધયો. અંગ્ેજો આ કઈ રીતે સહન 
કરે?  અંગ્ેજોએ દમન કરવાનું શરૂ કયુથં તયો કટ્ટબયોમ ના્યકનનાં 
વડપણમાં પાડ્ગારયોએ આંદયોલન શરૂ કયુથં. આ આંદયોલનમાં 
આંદયોલનકારીઓએ મયો્ટી સંખ્યામાં અંગ્ેજોને મા્યયા. તેમની 
સંપનત્તને નુકસાન પહોં્ચાડ્ું. કહેવા્ય છે કે કટ્ટબયોમ ના્યકન 

ઝારખંડના પલામુમાં ્ચેરયો આડદવાસીએ વધુ કર 
વસૂલી અને જમીન પટ્ટાનાં પુનઃસંપાદન સામે વર્ભ 

1800માં અંગ્ેજો સામે બળવયો પયોકા્યવો હતયો. આ બળવાનું 
વડપણ ભૂખનન્સહે કયુથં હતું. કહેવા્ય છે કે અંગ્ેજો વર્ભ 
1700માં જ પલામુના ડકલલા પર કબ્જો કરવા માંગતા હતા. 
પણ અનેક પ્ર્યત્યો છતાં તેઓ એમ કરી ન શક્ા. બાદમાં, 
અંગ્ેજોએ ગમે તેમ કરીને કબ્જો કરી લીધયો અને ત્ાં એવયો 
શાસક નનમી દીધયો િ ેતેમનું કહંુ કરે. ધીમે ધીમે રાજા વવરધિ 
સ્ાનનક લયોકયોનાં મનમાં અસંતયોર ફેલાવા લાગ્યયો અને 
1800માં ્ચેરયોએ અંગ્ેજો સામે ખુલલેઆમ બળવયો પયોકા્યવો. 
અનેક વરવો સુધી ્ચેરયો અંગ્ેજોથી બ્ચતા રહ્ા. પલામુનાં ્ચેરયો 
આડદવાસીઓ પહેલાં પણ ત્ાં અંગ્ેજો સામે આંદયોલન કરતા 
હતા, પણ આ વખતે તેઓ મક્મપણે મયોર્ચયો સંિાળીને 
બેઠાં હતા. અંગ્ેજોએ આ બળવાને ડામવા મા્ેટ તમામ શક્ 
પ્ર્યાસ ક્યયા, પણ તેમને ધારી સફળતા ન મળી. એવામાં 
અંગ્ેજોએ આ બળવાને દબાવવા મા્ેટ છળ કપ્ટ અને 

દક્ષિણ ભારિઃ પાડ્યગારાેઅે અંગ્ેજે તવરુધધ 
બળવાનું રણક્શંગુ ફયૂં કીને ટક્કર અાપી હિી

ચેરાે અાંદાેલને ક્રિરટશ શાસનને 
હચમચાવી દીધું હિું

1801થી 1805 સુધી ચાલેલા એા 
એાંદાેલનનું નેતૃત કટ્ટબાેમ નાયકન 
નામના પાડગારે કયુું હતું એને તેનું 
મુખ્ય કેન્દ્ર તાષમલનાડુ હતું

ચરેાે એારદવાસીએાેએ ે વધ ુકર વસૂલી એને 
જમીનપટ્ટાનાં પુનઃ સંપાદન સામ ે1800માં 
એગેં્રજા ેસામ ેએાદંાલેન કયુું હતંુ એન ેએા 
બળવાનુ ંનતૃેત ભૂખનસસંહે કયુું હતંુ.

અમૃિ મહાેત્વરાષ્ટ્ર 

અલગ પ્રકારનાં ્યયોધિા હતા, િઓે સામાન્ય માણસયોને ખૂબ મદદ 
કરતા હતા. એ્ટલાં મા્ેટ જ તેઓ લયોકયોમાં ઘણાં લયોકવપ્ર્ય હતા 
અને અંગ્ેજોની આંખયોમાં ખૂં્ચતા હતા. આંદયોલનને દબાવવા મા્ેટ 
તેમણે પયોતાની સંપૂણ્ભ તાકાત લગાવી દીધી અને કટ્ટબયોમને પકડી 
લીધાં. કહેવા્ય છે કે જનતાને ડરાવવા મા્ેટ અંગ્ેજોએ કટ્ટબયોમને 
લયોકયોની સામે જ ફાંસી આપી હતી. કટ્ટબયોમ ના્યકનનાં ગ્યા પછી 
આંદયોલન નબળું પડી ગયું અને અંગ્ેજોએ 1806માં તેને સંપૂણ્ભપણે 
દબાવી દીધું.

્ચાલાકીનયો આશરયો લીધયો. અંતે, અંગ્ેજોએ ભૂખનન્સહને પકડી 
લીધા અને 1802માં ફાંસી આપી દીધી. કન્ભલ જોસે આ બળવાને 
ડામ્યયો હતયો. તેમ છતાં અહીં અસંતયોર ્ચાલુ રહ્યો અને અંગ્ેજોને 
પડકાર ફેંકતા રહ્ા. આ બળવાને કારણે 1809માં બબ્હ્ટશ સરકારે 
છયો્ટાનાગપુરમાં કા્યદયો અને વ્યવસ્ા જાળવવા મા્ેટ જમીનદારી 
પયોજલસ દળની ર્ચના કરી. 1814માં પલામુ પરગણાની નીલામીનાં 
બહાને અંગ્ેજોએ તેનાં પર કબ્જો કરી લીધયો અને શાસનની 
જવાબદારી રાજા ઘનશ્યામન્સહને સોંપી દીધી. અંગ્ેજોના આ 
કાવતરા સામે 1817માં ફરી એક વાર આડદવાસીઓની મદદથી 
બળવયો કરવામાં આવ્યયો, પણ તેને્ય દબાવી દેવામાં આવ્યયો.
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બં ગાળનાં વવ્ચરતા મુસલમાનયોનાં એક જૂથે 
અંગે્જો વવરધિ આંદયોલનનંુ બયુગલ ફંૂકું  હતું 

અને તેમનાં શાસનને પડકાર આપવાનુ ં જોખમ વહયોરી 
લીધુ ંહતંુ. તમે છતાં ફકીરયોએ અગં્જેો વવરધિ આંદયોલનની 
શરૂઆત કરી અન ે તમેન ે ્ટક્ર આપી. સૌથી મયો્ટી વાત 
એ છે કે આ આંદયોલનમાં ધમ્ભ અન ેજાતતના બધંનયોથી પર 
રહીન ે તમામ લયોકયોએ ફકીરયોન ે સાથ આ્્યયો હતયો અને 
આદંયોલનન ે મજબતૂ કરવામાં મહતવની ભતૂમકા નનિાવી. 
આ આદંયોલનમાં સામલે ફકીરયોમાંથી મયો્ટાં િાગનાં લયોકયો 
સૂફી પરંપરાથી પ્રિાવવત હતા. ફકીર સમદુા્ય મદારી અને 
બરહાના જાતતઓનાં હતા, િ ે મુગલ શાસન દરતમ્યાન 
બગંાળ અન ેબબહારનાં વવવવધ િાગયોમાં વસ્યા હતા. બબ્હ્ટશ 
રાજ્માં બંગાળનયો વવલ્ય કરવાનાં વવરયોધમાં 1776-77માં 
મજન ૂશાહનાં નેતતૃવમાં ફકીર વવદ્રયોહીઓએ સ્ાનનક ખડૂેતયો 
અન ે જમીનદારયો પાસેથી ધન વસૂલવાનુ ં શરૂ કયુથં. કામમાં 
બગંાળનાં પઠાણયો, રાજપતૂયો અન ેસનેાના ભતૂપુવ્ભ સૈનનકયોએ 
મદદ કરી. અનકે હહન્દુ નતેાઓએ આ કામમાં ઉદાર ફાળયો 
આ્્યયો. આ આદંયોલનનાં સમથ્ભકયોએ થયોડાં સમ્ય પછી 
હહસક પ્રવનૃત્તઓ શરૂ કરી દીધી અન ે અગં્જે ફેક્ટરીઓ 
અન ેસનૈનકયોનાં શસ્ત સરંજામનાં ગયોડાઉનયો પર હૂમલા કરવા 
માંડ્યા. અગં્જેોએ મજન ૂ શાહની પ્રવનૃત્તઓ રયોકવા મા્ેટ 
પ્ર્યાસ ક્યયા અન ેકે્્ટન િમેસરેનલે એક અથડામણમાં મજનૂ 
શાહન ે પરાજિત કરી દીધા. મજન ૂ શાહનાં મૃત્ ુ બાદ આ 
આદંયોલનનુ ંવડપણ ધ્ચરાગઅલી શાહે સિંાળયંુ અન ેતણેે 
આદંયોલનન ે બગંાળનાં ઉત્તરનાં જિલલાઓ સુધી વવસતાયુથં. 
આ આંદયોલનની અસર લાંબા સમ્ય સધુી રહી. જો કે, 
બબ્હ્ટશ સનેાએ આ આદંયોલનન ેકઠયોરતાપૂવ્ભક દાબી દીધુ.ં

જ્ારે િારતનાં સવતતં્રતા સગં્ામની વાત ્ચાલ ેછે ત્ારે 1857ને 
આઝાદીની લડાઇનયો પ્રથમ સવતતં્રતા સગં્ામ માનવામાં આવે 

છે. પણ િાગ્ય ેજ કયોઇન ેખબર હશ ે કે તેનાં 51 વર્ભ પહેલાં િારતી્ય 
જસપાહીઓનયો આવયો જ બળવયો થ્યયો હતયો. આ બળવયો 1806માં 
વલેલયોરમાં થ્યયો હતયો, િણે ે 1857નાં બળવામાં અગેં્જોનાં દમનકારી 
શાસન વવરધિ બદલાની િાવના જગાવવામાં અતં્ત મહતવપણૂ્ભ 
ભતૂમકા નનિાવી હતી. વલેલયોરમાં થ્ેયલા બળવાનુ ં તાત્કાજલક કારણ 
પણ 1857ના વવ્લવ સાથ ેમળતુ ંઆવ ેછે. વાસતવમાં, અગેં્જોએ એક 
નવયો ડ્રેસ કયોડ લાગુ ક્યવો હતયો, િમેાં હહદુઓન ેતતલક લગાવવાની અને 
મસુસલમયોન ેદાઢી રાખવાની મજૂંરી નહયોતી આપવામાં આવી. આ ઘ્ટનાથી 
સનેામાં સામલે હહન્દુ અન ેમુસસલમ બનેં સમદુા્યયોના સનૈનકયોની લાગણી 
દુિાઇ. આ પડરવત્ભન વવરધિ અવાજ ઉઠાવનાર કે્ટલાંક પ્રદશ્ભનકારી 
સનૈનકયોન ેવલેલયોર ડકલલામાંથી સેન્ટ જ્યોિ ્ભ ડકલલામાં મયોકલી દીધા અને 
બાકીનાં સનૈનકયો પર 90-90 સયો્ટીઓ મારવામાં આવી. આ ઘ્ટના તથા 
ડકલલાની અદંર અસતંયોરનાં અવાજન ેડામી દેવાન ેકારણ ેવલેલયોર વવદ્રયોહ 
િડકી ઉઠ્યયો. આ ઘ્ટનાના વવરયોધમાં જસપાહીઓએ 1806માં બળવયો 
પયોકા્યવો. તાતમલનાડુનાં વલેલયોર ડકલલામાં સનૈનકયોએ કરેલા આ બળવામાં 
લગિગ 200 અગં્જેો મા્યયા ગ્યા હતા અથવા તયો ઇજા પામ્યા હતા. આ 
બળવયો માત્ર એક ડદવસનયો હતયો અન ેઆ ઘ્ટના 10 જુલાઇ, 1806નાં રયોજ 
બની હતી. અગં્જેોએ આ ઘ્ટનાનયો કુ્રરતાપૂવ્ભક બદલયો લીધયો અન ેકહેવા્ય 
છે કે ત્ાં હાજર અનકે સનૈનકયોન ેમારી નાખ્યા અન ેઅનકેન ેપકડી લીધા 
અન ે તમેની વવરધિ કેસ ્ચલાવ્યયો. આશરે 100 આંદયોલનકારીઓને 
ફાંસીની સજા ફરમાવવામાં આવી. આ બળવાને 200 વર્ભ પરૂા થવા 
પ્રસગેં 2006માં િારત સરકારે એક ્ટપાલ હ્ટડક્ટ પ્રજસધિ કરી હતી. 
કહેવા્ય છે કે વેલલયોર ડકલલાએ અગં્જેોનાં અન્યા્ય વવરધિ પ્રથમ લડાઈ 
લડી હતી અન ેઅસંતયોરનાં પ્રારંભિક બીજ ઉગાડવા મા્ેટ ફળદ્રપુ જમીન 
પરૂી પાડી હતી. આશરે 800 ક્રાંતતકારીઓનાં આ બળવાએ અગેં્જોની 
સત્તાન ેજડમાંથી હ્ચમ્ચાવી દીધી હતી. n

અંગ્ેજે સામેનાં ફકીર 
અાંદાેલનને િમામ સમુદાયનાે 

સાથ મળાે

ક્સપાહીઅાેઅે 1806માં ઇસ્ 
ઇન્ન્ડયા કંપની તવરુધધ વેલ્ાેરમાં 

પ્રથમ બળવાે કયાયો હિાે

 દેશનાં ભાગલાનાં દદ્ષને ક્ારેય ભૂલાવી શકાશે નહીં. નફરત એને રહંસાને કારણે એાપણાં લાખાે 
ભાઇ-બહેનાેને ષવસ્ાપ્પત થવું પડું એને પાેતાનાે જીવ પણ ગુમાવવાે પડાે. એે લાેકાેનાં સંઘર્ષ 

એને બજલદાનની યાદમાં 14 એાેગસ્ટને 'ષવભાજન ષવસભરીકા સ્ૃષતરદવસ' તરીકે મનાવવાનાે 
જનણ્ષય લેવામાં એાવ્ાે છે. #PartitionHorrorsRemembranceDay  એાપણને ભેદભાવ, 
વૈમનસ્ય એને દુભા્ષવનાનાં ઝેરને ખતમ કરવા મા્ે રિેરણા એાપશે એે્લું જ નહીં, પણ એેકતા, 

સામાજજક સદભાવ એને માનવીય સંવેદના પણ મજબૂત થશે.  -નરેન્દ્ર માેદી, વડારિધાન

અમૃિ મહાેત્વરાષ્ટ્ર 
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કેનેડામાં સરદાર પટેલની પ્રતિમાતવદેશ

ભારિ-કેનેડાના સંબંધાેમાં 
અેક નવી શરૂઅાિ
ભારત અનયે કેનયેડા સંસૃ્તતની સાથયે સાથયે ઊજા્ષ, વયેપાર 
જ યેવાં અનયેક મુદ્યે એકબીજા સાથયે સંકળા્યેલા છયે . 
કેનયેડામાં પર એક તમની ઇબન્ડ્ા વસયે છયે  અનયે તયેની 
ઝલક 1 મયેનાં રોજ જોવા મળી, જ્યારે ઓન્ટારર્ોનાં 
સનાતન મંરદર સાંસૃ્તતક કેન્દ્ર (SMCC)માં ભારતનયે 
એકતાના સૂત્રમાં બાંધનાર સરદાર વલલભભાઈ 
પ્ેટલની મૂર્ત સ્ાપવામાં આવી..

િારતી્ય ક્ાં્ય પણ રહેતયો હયો્ય, ગમે 
તે્ટલી પેઢીઓ આવી ગઈ હયો્ય, 
તેની િારતી્યતા, િારત પ્રતે્ની 
નનષઠા, લેશ માત્ર ઓછી થતી નથી. 

એ િારતી્ય િ ે પણ દેશમાં રહેતયો હયો્ય, પૂરી ધગશ અને 
પ્રામાષણકતાથી દેશની સેવા કરે છે. તેનાં પૂવ્ભજો લયોકશાહી 
મૂલ્યયો અને કત્ભવ્યયોને િારતમાંથી લઈ ગ્યા હયો્ય, તે તેનાં 
હૃદ્યમાં હંમેશા જીવંત રહે છે. કેનેડાના ઓન્ટાડર્યયોમાં સનાતન 
મંડદર સાંસૃ્તતક કેન્દ્ર આવું જ એક સ્ળ છે.  1985માં ગુજરાતી 
સમાજ દ્ારા સ્ાવપત આ કેન્દ્ર ગે્્ટર ્ટયોરયોન્ટયોમાં સામાજિક 
અને સાંસૃ્તતક પ્રવૃનત્તઓ કરે છે. 1 મેનાં રયોજ આ સેન્ટરમાં 
િારતનાં પ્રથમ ના્યબ વડાપ્રધાન સરદાર વલલિિાઇ 
પ્ેટલની પ્રતતમા સ્ાપવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મયોદીએ વીડડ્યયો સંદેશામાં આ  સેન્ટરને બંને દેશયો વચે્નાં 
સંબંધયોનું પ્રતીક ગણાવયું હતું. પયોતાના સંબયોધનમાં તેમણે 
િારતની સભ્યતા અને સંસૃ્તતનયો ઉલલેખ ક્યવો, તયો સાથે 
સાથે િારતના 
અમૃત સંકલપોનંુ પર પુનરાવત્ષન કયુું. વાંચો વડાપ્રધાનના 
સંબોધનના અંિ....

વસુધૈવ કુ્ુટમબકમની ભાવના
િારત એક રાષ્ટ્ર  હયોવાની સાથે સાથે એક મહાન પરંપરા છે, એક 
વૈ્ચાડરક અધધષઠાન છે, એક સંસ્ાર સડરતા છે. િારત એ શીર્ભ 
ચ્ચતન છે િ ે ‘વસુધૈવ કુ્ુટમબકમ’ની વાત કરે છે. િારત બીજાનાં 
નુકસાનનાં િયોગે પયોતાનાં ઉત્ાનનાં સપના નથી જોતું. િારત 
પયોતાની સાથે સંપૂણ્ભ માનવતાનાં, સમગ્ વવશ્વનાં કલ્યાણની કામના 
કરે છે.
આત્મનનભ્ષરતાનો અમૃત સંકલપ

િારતના અમૃત સંકલપ માત્ર િારતની સરહદયો પૂરતાં મ્યયાડદત 
નથી. આ સંકલપ વવશ્વિરમાં ફેલાઈ રહ્યો છે, સમગ્ વવશ્વને જોડી 
રહ્યો છે. આિ ે જ્ારે આપણે આત્મનનિ્ભર િારત અભિ્યાનને 
આગળ વધારી રહ્ા છીએ ત્ારે વવશ્વ મા્ેટ પ્રગતતની નવી 
સંિાવનાઓ ખયોલવાની વાત કરીએ છીએ.
માનવતાનું પ્રતતનનચધતવ
આિ ેજ્ચારે આપણે ્યયોગનયો પ્ર્ચાર કરી રહ્ા છીએ ત્ારે વવશ્વની 
દરેક વ્યકકત મા્ેટ 'સવગેસંતુનનરામ્યઃ' ની કામના કરીએ છીએ. 
જળવાયુ પડરવત્ભન અને સતત વવકાસ િવેા વવર્યયો અંગે પણ 
િારતનયો અવાજ સમગ્ માનવતાનું પ્રતતનનધધતવ કરી રહ્યો છે.
નવાં ભારતનું સવપ્ન
આપણી મહેનત માત્ર આપણા મા્ેટ નથી, પણ િારતની પ્રગતત 
સાથે સમગ્ માનવતાનું કલ્યાણ જોડા્ેયલું છે, આપણે વવશ્વને આ 
અહેસાસ અપાવવાનયો છે. તેમાં આપ સૌ િારતી્યયો, િારતી્ય 
મૂળનાં તમામ લયોકયોની મયો્ટી ભૂતમકા છે. અમૃત મહયોત્સવનું આ 
આ્યયોજન િારતનાં પ્ર્યાસયોને, િારતનાં વવ્ચારયોને પણ વવશ્વ સુધી 
પહોં્ચાડવાનું માધ્યમ બને, એ આપણી પ્રાથતમકતા હયોવી જોઇએ. 
મને વવશ્વાસ છે કે પયોતાનાં આ આદશવો પર ્ચાલીને આપણે એક 
નવું િારત પણ બનાવીશું અને એક સારા વવશ્વનું સપનું પણ સાકાર 
કરીશું. n
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તમરડયા કાેન્સર
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એાપણે વડારિધાન નરેન્દ્ર માેદીનાં ‘હેડ એાેફ ધ ગવમયોન્ટ’નાં 20 વર્ષનાં એનુભવ પહેલાંનાં 30 વર્ષનાે 
એભ્યાસ ન કરીએે, તાે તે એધૂરાે રહી જશે. સમસ્યાએાેને સમજવાની એા્લી માે્ી શક્ક્ત પીએેમ 
માેદી પાસે ક્ાંથી એાવે છે? નીષત જનધા્ષરણ કરતી વખતે નાનામાં નાના માણસ મા્ે નીષત હાેય એે 
એાગ્રહ એને નીષત સવ્ષસમાવેશી એને સવ્ષસ્પશથી હાેય એે ષવચાર ક્ાંથી એાવે છે. તેનાે જવાબ 30 
વર્ષની એંદર છે.    -એષમત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી

માેદીમાેદી
ડીમ્સ મીટ રડલીવરી
વડનગર જેવા નાના શહેરથી નીકળીને ચા વેચવાથી 
માંડીને દેશના વડારિધાન પદ સુધી પહાેંચવાની 
પીએેમ નરેન્દ્ર માેદીની સફર સરળ નહાેતી. 
તાજેતરમાં જ તેમણે મુખ્યમંત્રી એને વડારિધાન 
તરીકે શાસનના કુલ 20 વર્ષ પૂરાં કયા્ષ છે. એા 20 
વર્ષની સફર પર રિકાજશત પુસતક ‘માેદી@20: ડ્ીમ્સ 
મી્ રડલીવરી’નું લાેકાપ્ષણ ઉપરાષ્ટ્રપષત એેમ વેંકૈયા 
નાયડુએે 11 મેનાં રાેજ કયુું. એા પુસતકમાં દેશનાં 
રિસસધધ બુધધધશાળીએાે એને 
જનષ્ાતાેએે લખેલા લેખાેનું 
સંકલન છે. ગૃહમંત્રી એષમત શાહે 
પણ એેક લેખ લખ્યાે છે.

@20@20

સમપ્સણ, સંકલ્પ અને સામર્્સનાં 20 વષ્સ....
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