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ચિન�બ રેલવે બ્રિજચિન�બ રેલવે બ્રિજ
્વાદળો ્વચ્ે અદભૂતિ એન્જિનનયરીંગનો નમૂનોઃ જમમમુ કાશમીરના રરયાસી 

જજિલ્ામાં ચચનાબ નદી પર બની રહે્ા 359 મીટર ઊંચા ચચનાબ પમુ્નમું દ્રશય

મીટર ઉંરો ચરિાબ આક્ વવશ્વિો સૌથી 

ઊંરો રેલવે બ્રિજ છે. તેિી ઊંરાઈ પેરરસિા 

એરિલ ટાવરથી 35 મીટર ઊંરી છે359
ટિ લોખંડથી બિેલા આ પુલિી પહોળાઈ 13 
મીટર અિે તેનું અંદાજિત આયુષ્ય 120 વર્થી 
વધુ છે

24,000પ�ેજેક્ટ ખિ્ત

લંબ�ઇ
27,949

1,315 

કર�ેડ

મ્રીટર

`
n કટરા-બનિહાલ સેક્શિ પર આ પુલ ફ્ાનસિા એફિલ 

ટાવરથી 35 મીટર ઊંચો છે.
n ચચિાબ બ્રિજ વવશ્વિો સૌથી ઊંચો રેલવે બ્રિજ છે, જિેે 

અત્ાધુનિક ટેકિોલોજી સાથે બિાવવામાં આવ્ો છે.
n આ બ્રિજ 266 ફક.મી. પ્રતિ કલાકિી ઝડપથી િંૂકાિી 

હવાિો સામિો કરવા સક્ષમ છે.  
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સાિર નમસ્ાર।,

तू बस आगे बढ़के ठान ले तो कदमों पर तेरे है कामयाबी।
स्वतंत्रता, संसककृतत , सममान , शक्त सब तुझसे ही है।
्वो आतमत्व श्वा सी नारी तू नारायणी।।।
ભારત તરેની આઝાિીનો અમૃત મહોત્સવ મનાવી રહ્ો છરે , ત્ારે આંતરરાષટ્ર હીય મહહલા દિવસનયું 
મહતવ વધી જાય છરે . દકત્યૂરની રાણી ચરેનમમા, મતંગગની હાજરા, રાણી લક્ષીબાઇ, ઝલકારી બાઇ જ રેવી 
વીરધાંગનાઓથી મધાં્ડહીનરે અહલ્ાબાઈ હોળકર અનરે સાવવત્રબાઈ ફયુલરે જ રેવધાં સામાલજક કાય્મકતતાઓ આજરે 
પણ નારી શક્તનધાં પ્તીક છરે  અનરે િેશ માટે પ્રેરણાનો સ્તોત છરે , જ રેમણરે ભારતની ઓળખ જાળવી રાખી. 
તરેમણરે િશતાવરેલા માગ્મ પર ચાલીનરે ન્યૂ ઇગન્ડયા તરેમનધાં સપનાઓનરે પયૂરા કરી રહયું છરે .

મહહલાઓનયું સન્ાન કરે તરે સમાજ જ પ્ગતત કરી શકે છરે . મહહલાઓની સલામતીથી મધાં્ડહીનરે સવાવલંબન 
બનાવવાની દિશામધાં વીતરેલધાં કેટલધાંક વષષોમધાં કેનદ્ર સરકારે અનરેક પગલધાં લીધધાં છરે  અનરે કેટલીક મહતવની 
યોજનાઓ અમલી બનાવી છરે . આનાથી િેશની અ્ડધી વસતતનરે પોતાનયું કૌશલ્ િશતાવવાની તક મળહી રહહી 
છરે . નવા ભારતનો અભભગમ મહહલા વવકાસ પયૂરતો સીતમત નથી. િેશ હવરે મહહલાના નરેતૃતવમધાં વવકાસની 
યાત્રા પર નીકળહી પડ્ો છરે .

તરેનયું પદરણામ એ આવ્યું કે, ન્યૂ ઇગન્ડયામધાં સરેના, સ્ાટ્મઅપ, ઓલલમ્પક, દરસચ્મ એન્ડ ્ેડવલપમરેન્ટ 
સહહતનધાં ક્રેત્રોમધાં િેશની િીકરીઓ નવી લસધ્ધ્ઓ નોંધાવી રહહી છરે . સંસિમધાં મહહલાઓની ભાગીિારી 
વધી રહહી છરે , તો સરેક્સ રેશશયોમધાં પયુરુષો કરતા મહહલાઓની સંખ્યા વધી છરે . આ પદરવત્મન એ વાતનો 
સંકેત છરે  કે નવયું ભારત કેટલયું શક્તશાળહી હશરે. ‘બરેટહી બચાઓ બરેટહી પઢાઓ’ સયૂત્રનરે ધયાનમધાં રાખીનરે 
મહહલાઓ માટે બનાવવામધાં આવરેલી સંવરેિનશીલ નીતતઓએ સમાજનરે જાગૃત કયષો છરે . લોકો હવરે 
િીકરીઓનરે આત્મનનભ્મરતાની ઊ્ડાન ભરતી જોવા મધાંગરે છરે , તરેમનધાં સપનાનરે પધાંખો આપવા મધાંગરે છરે .

કેનદ્ર સરકારની યોજનાઓ અનરે નીતતઓનરે કારણરે મહહલા શક્ત રાષટ્રની સમૃધ્ધ્ની વાહક બની 
રહહી છરે . 8 માચચે આંતરરાષટ્ર હીય મહહલા દિવસના ખાસ પ્સંગરે આ થીમ પર કવર સ્ોરી બનાવવામધાં 
આવી છરે . ભારત રત્ન લતા મંગરેશકરના અવસાન પર શ્રધ્ધાંજલલ અનરે વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીનો તરેમની 
સાથરેનો વવશરેષ પ્રેમ િશતાવતો લરેખ, શ્રતમકોનયું માન વધારતી પીએમ શ્રમયોગી માન ધન યોજના, વયક્તતવ 
શયુંખલામધાં બીજયુ  પટનાયક, અમૃત મહોત્સવ શયુંખલામધાં મહાનાયકોની ગાથા, બિલાતા ભારતની કહાની, 
કોવવ્ડ અપ્ેડટ અનરે સંસિથી મધાં્ડહીનરે અનરેક યોજનાઓ પર વ્ડાપ્ધાનના સંબોધનો આ અંકમધાં સામરેલ 
કરવામધાં આવયા છરે .

તમરે તમારા સયૂચનો ઇમરેલ response-nis@pib.gov.in પર મોકલતા રહો. 

સંપ�િકન્રી કલમે...

(જયદીપ ભટનાગર)



વવશ્વનું પવતનનવ્ધ ભ�રત
ન્યૂ ઇગન્ડયા સમાચારનો 1-15 ફેબ્યુઆરીનો અંક મળયો. એમધાં કોઈ શંકા નથી કે 
ભારતરે રસીકરણના અભભયાનમધાં વવશ્વ ઇતતહાસમધાં જ રે સફળતા હધાંસલ કરી છરે , 
તરેનધાં પર ભારતનરે ગવ્મ છરે . એક વષ્મથી ઓછા સમયમધાં િેશમધાં 150 કરો્ડ રસીના 
્ડોઝ લગાવવા એ વવશ્વભરના લોકો માટે આશ્ચય્મનો વવષય છરે . એમધાં કોઇ શક 
નથી કે મોિી સરકારની મજબયૂત ઇચ્ાશક્ત અનરે રસી ઉતપાિન એજનસીઓની 
ક્મતાએ િેશનરે વવક્ક્સત િેશોની સરખામણીમધાં કોરોનાનો વધયુ અસરકારક 
રીતરે સામનો કરવામધાં સફળતા અપાવી છરે . બીજી બાજયુ , રસીના ઉતપાિન ક્રેત્રમધાં 
ભારત આજરે વવશ્વનો પ્તતનનધધ િેશ બની ગયો છરે .

-ડો. હરરકૃષણ બડોરદ્યા, haribarodiya@gmail.com

પવતભ�વ
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એક માત્ર વિકલ્પ’ના મૂળ મંત્ર સાથે આરળ િધી રહેલું ભારત...

સાથે મળીનેસાથે મળીન ે 
જીતીશું આાપણેજીતીશું આાપણે

રસીકરણ: 160 કરાેડને પારરસીકરણ: 160 કરાેડને પાર

न्यू इडंिया समाचार 1

2021 की सबसे बडी2021 की सबसे बडी

उम्मीद साकारउम्मीद साकार
आत्मनिर्भर रारत की अन्मट पहचाि बिी स्वदेशी ्वैक्ीि ्ब्े 

पहले एम्, नदलली के फ्रंटलाइि ्वक्कर ्मिीष कु्मार को लगीकोविड 
िैकसमीन

 » 1 से 15 फरवरी 2021, नि:शुल्क

 » वर्षः 01, अंकषः15
72वें गणतंत्र दिवस की झलदकयां पेज 17 से 20

73મા પ્રજાસત્ાક દિવસની ઝલક
73મા પ્રજાસત્ાક દિવસની ઝલક

સમાચારસમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ષ: 02, અંક: 15વર્ષ: 02, અંક: 15

01-15 ફેબ્રુઆરી, 2022 01-15 ફેબ્રુઆરી, 2022 

નિઃશરુલ્ક નિઃશરુલ્ક 

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાન્યૂ ઇન્ડિયા

પેજ 21-24પેજ 21-24

િરેક આંકમ�ં નવ્રી મ�હિત્રી
 ન્યૂ ઇગન્ડયા સમાચારના માધયમથી આપણા િેશના 
વવકાસની જ રે માહહતી મળરે  છરે  તરેનરે શબ્ોમધાં વણ્મન 
કરવયું અશક્ય છરે . િરેક અંકમધાં નવી માહહતીનરે કારણરે 
જ્ાનમધાં વધારો થાય છરે . વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીના 
વ્ડપણમધાં પોતાના િેશનો વવકાસ થતો જોવો એક 
આત્ત્મક અનયુભયૂતત છરે . ‘સમાજ સયુધારાની મશાલ 
પ્જવલલત કરવાની સાથરે આઝાિીની લ્ડાઈ લ્ડહી’ 
વવષય પરનો લરેખ વધાંચીનરે મન પ્યુફયુલ્લત થઈ ગ્યું. 
આઝાિીના લ્ડવૈયાઓની કહાનીઓ મનમધાં તરેમનધાં 
જ રેવા બનવાની ઇચ્ા જગાવરે છરે . ભવવષયમધાં પણ તમરે 
મનરે અંક મોકલતા રહેશો તરેવી અપરેક્ા રાખયું છયુ ં .

-ડો. દીપમાલા
deep.mala@sgndkc.du.ac.in

સંગ્રિણ્રીય આને વ�ંિવ�લ�યક મેગેઝ્રીન
ન્યૂ ઇગન્ડયા સમાચાર િેશનધાં િરેક ભાગમધાં થઈ રહેલી 
પ્ગતતની તસવીર રજયૂ  કરે છરે . તરેમધાં આપરેલી માહહતીથી 
સામાન્ય જ્ાનમધાં વૃધ્ધ્ થાય છરે  એટલયું જ નહીં, પણ 
િેશ પ્ત્રે ચચતન-મનનની ક્મતા પણ વવક્ક્સત થાય 
છરે . કોઈ પણ સમાચારની ઉપયોગગતાની ત્રણ કસોટહી 
છરે ઃ વવશ્વસનનયતા, પ્ામાણણકતા અનરે નનષપક્તા. ન્યૂ 
ઇગન્ડયા સમાચાર આ ત્રણરેય કસોટહીઓમધાં સંપયૂણ્મપણરે 
ખરંુ ઉતરે છરે . મરેગરેઝીનનો િરેક અંક સંગ્હણીય 
અનરે વધાંચવા લાયક હોય છરે . સયુંિર મરેગરેઝીન અનરે 
સમાચારોના વવશલરેષણ-પ્સતયુતતકરણ માટે સંપાિકહીય 
ટહીમનો વવશરેષ આભાર અનરે અભભનંિન.

મોઠહત સોિી
sonimohit895@gmail.com

મ�હિત્રીનું સશક્ત મ�ધ્યમ
આ મરેગરેઝીન સરકારની નીતતઓનરે જાણવાનયું મજબયૂત માધયમ છરે . મરેગરેઝીનમધાં રસપ્િ અનરે સચોટ આંક્ડા રજયૂ  કરવામધાં 
આવરે છરે . સરકારની પારિર્શતાનયું વણ્મન આ મરેગરેઝીનમધાં જ વધાંચવા મળરે  છરે . આનંિની વાત છરે  કે િેશની લગભગ તમામ 
મયુખ્ય ભાષાઓમધાં તરે પ્કાશશત થાય છરે .

કૃષણરંદ્ર વત્રપાિી , krishnchandratripathi@gmail.com

ભ�રત સરક�રન્રી ય�ેજન�આ�ેન્રી સિ�ેટ મ�હિત્રી
ન્યૂ ઇગન્ડયા સમાચાર મરેગરેઝીન નનયતમત રીતરે મળહી રહયું છરે , તરેમધાં લરેટેસ્ અનરે ભારત સરકારની યોજનાઓ પર વવષયવાર અનરે 
ક્રમ અનયુસાર પ્કાશશત સામગ્ી માહહતીપ્િ, સચોટ અનરે સમજવામધાં સરળ અનરે ઉપયોગી હોય છરે .

અરવવદ ્યાદવ , yadavarvind1965@gmail.com
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ઇમેલ આેડે્સ
ઇમેલ- response-nis@pib.gov.in 
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કઠ�ેળન� ઉત્�િનમ�ં આ�ત્મનનભ્તરત� 
તરફ આ�ગળ વ્ધ્રી રિેલું ભ�રત

જેબ મ�કકેટમ�ં તેજી પ�છ્રી ફર્રીઃ જન્ુઆ�ર્રીમ�ં ર�ેજગ�રમ�ં 41% વ્ધ�ર�ે

િેશના ્યુવાનો માટે સારા સમાચાર છરે . વવવવધ સરેક્ટસ્મમધાં 
મોટા પાયરે ભરતી થવાનરે કારણરે 2022નો પ્ારંભભક મહહનો 

નોકરી શોધી રહેલા ્યુવાનો માટે શયુકનનયાળ નીવડ્ો. નોકરી 
જોબસપીક ઇન્ેડક્સ પ્માણરે, જાન્યુઆરીમધાં ભરતીમધાં વાર્ષક 
ધોરણરે 41 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. જાન્યુઆરી 2021મધાં 
1925ની સરખામણીમધાં જાન્યુઆરી 2022મધાં ઇન્ેડક્સ 2716 
થયો હતો. ખાસ કરીનરે આઇટહી સોફ્ટવરેર, દરટેલ અનરે ટેલલકોમ 
જ રેવા સરેક્ટસ્મમધાં નોકરીઓમધાં વધારો થયો હતો. કોપષોરેટ 
વવશ્વ ભવવષયની સંભાવનાઓ અંગરે ઘણયું ઉત્સાહહત હોવાથી 
રોજગારીની સ્થિતત સયુધરી હતી.

2021ની સરખામણીમધાં મોટા ભાગનધાં મહતવનધાં સરેક્ટસ્મમધાં 
મજબયૂત ગ્ોથના સંકેત મળયા. ટેલલકોમ (48%), દરટેલ (58%), 
આઇટહી-સોફ્ટવરેર (80%), શશક્ણ (31%), ફામતા (29%), 
મરેદ્ડકલ હેલ્થકેર(10%), ઓઇલ અનરે ગરેસ /પાવર (10%), વીમો 
(8%), એફએમસીજી અનરે ઉતપાિન (2%) જ રેવા સરેક્ટરમધાં ગયા 
વષ્મ કરતધાં ભરતી વધી છરે .   

પ્ોટહીન મરેળવવાનયું સૌથી સરળ માધયમ ક્ઠોળ છરે . એટલધાં માટે સામાન્ય 
નાગદરકોનરે સારંુ પોષણ આપવાની દિશામધાં સતત પ્યાસ કરી રહેલી 

કેનદ્ર સરકારે પ્ધાનમંત્રી ગરીબ કલ્ાણ અન્ન યોજના અંતગ્મત ઘઉં અનરે ચોખાની 
સાથરે સાથરે ક્ઠોળ પણ મફતમધાં પયૂરંુ પા્ડવાનયું નક્હી ક્યુું છરે . એક અંિાજ પ્માણરે 
વષ્મ 2050 સયુધી ભારતમધાં િર વષચે ક્ઠોળની ખપત 320 લાખ ટન થઈ જશરે. 
ભારત તરેની જરૂદરયાતનયું મોટા ભાગનયું ક્ઠોળ આયાત કરે છરે . પણ કેનદ્ર સરકારે 
આત્મનનભ્મર ભારત તરફ આગરેકયૂચ કરી તો ક્ઠોળનધાં ઉતપાિનનરે પણ પ્ોત્સાહન 
આપવાનો નનણ્મય કયષો અનરે બરે તરફહી વ્યૂહ ઘડ્ો. એક બાજયુ , ક્ઠોળની સારી 
વરેરાઇટહીની ઉપજ અનરે બીજ વવક્ક્સત કરવા માટે વૈજ્ાનનકોનરે અપીલ કરવામધાં 
આવી, તો બીજી બાજયુ , ખરે્ડયૂતોનરે ક્ઠોળનધાં ઉતપાિન માટે પ્ોત્સાહહત પણ 
કરવામધાં આવયા. િેશભરમધાં 150 ક્ઠોળ બીજ હબની થિાપના કરવામધાં આવી. 
ક્ઠોળની એમએસપીમધાં 40થી 73%  સયુધીનો વધારો કરવામધાં આવયો. આનરે 
પદરણામરે ક્ઠોળનધાં ઉતપાિનમધાં આશ્ચય્મજનક વધારો થયો છરે . 2013-14મધાં 
િેશમધાં 192.7 લાખ ટન ક્ઠોળનયું ઉતપાિન થ્યું હતયું, જ્ારે 2021-22ના ચોથા 
એ્ડવાનસ અંિાજ પ્માણરે તરે વધીનરે 257.2 લાખ ટન થઈ ગ્યું છરે . આયાતમધાં 
ઘટા્ડો થયો છરે , જ્ારે િેશનરે િર વષચે રૂ. 15,000 કરો્ડની બચત થઈ રહહી છરે .

સમ�િ�ર સ�ર
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જમ્ુ ક�શમ્રીરઃ નેશનલ બ્સંગલ 
વવન�ે બ્સસ્ટમમ�ં જેડ�ન�ર પથમ 

કેન્દ્રશ�બ્સત પિેશ

પથમ વ�ર બ�ંગલ�િેશન�ં મ�ગકે 
પટણ�થ્રી ગુવ�િ�ટ્રીન� પ�ંડુ 
પિ�ંચું મ�લવ�િક જિ�જ

370મી કલમ નાબયૂિ થયા પછી જમમયુ-કાશમીર વવકાસનધાં 
માપિં્ડમધાં આગળ આવી રહયું છરે . આ વખતરે વંધચતો અનરે 

જરૂદરયાતમંિોનરે કેનદ્ર સરકારની મહતવની યોજનાઓનો લાભ મળયો 
છરે , તો હવરે આ કેનદ્રશાલસત પ્િેશ ઇઝ ઓફ ્ડયુઇંગ બબઝનરેસના 

સરેક્ટરમધાં આગળ વધવાની તૈયારી 
કરી રહ્ો છરે . તાજ રેતરમધાં, જમમયુ 
કાશમીર નરેશનલ સસગલ વવન્ડો 
લસસ્મ (NSWS) સાથરે જો્ડાનાર 
િેશનો પ્થમ કેનદ્રશાલસત પ્િેશ 
બની ગયો છરે . કેનદ્ર સરકારે વષ્મ 

2020મધાં બજ રેટ િરતમયાન તરેની જાહેરાત કરી હતી. નરેશનલ સસગલ 
વવન્ડો લસસ્મ દ્ડલજટલ પલરેટફોમ્મ છરે . તરે રોકાણકારોનરે તરેમનધાં 
વરેપારની જરૂદરયાતોના આધારે અરજી કરવા અનરે તરેનરે ઓળખવા 
માટેની માગ્મિર્શકા તરીકે કામ કરે છરે . ધ ઇગન્ડયા ઇન્ડસ્્ર હીયલ 
લરેન્ડ બરેન્ક (IILB) નરેશનલ સસગલ વવન્ડો લસસ્મ સાથરે જો્ડાયરેલી 
છરે . તરેમધાં જમમયુ-કાશમીરનધાં 45 ઇન્ડસ્સ્્રયલ પાક્મ  સામરેલ છરે . તરેનાથી 
રોકાણકારો માટે જમમયુ કાશમીરમધાં ઉપલબ્ધ પલોટ્સ શોધવામધાં 
મિિ મળરે  છરે . આનરે કારણરે રોકાણકારોનરે પલોટ અંગરેની માહહતી 
મરેળવવા અનરે વવવવધ હહતધારકો પાસરેથી મંજયૂરી મરેળવવા માટે 
વવવવધ પલરેટફોમ્મ પર જવાની જરૂર નહીં પ્ેડ. આનરે કારણરે જમમયુ 
કાશમીરમધાં રોકાણની નવી તકો ઉપલબ્ધ થવાથી નવી રોજગારી 
ઊભી થશરે. 

નિીઓઓ દકનારા પર અનરેક સભયતાઓ જન્ી છરે , 
માનવ સભયતાના વવકાસમધાં નિીઓનયું મોટયું  પ્િાન હોય 

છરે . ભારત જ રેવા વવશાળ વવસતાર ધરાવતા િેશમધાં નિીઓ 
હવરે કનરેમક્ટવવટહીનયું માધયમ બની રહહી છરે . નિીઓ સસતો અનરે 

સારો વવકલપ હોવા છતધાં 
વષ્મ 2014 સયુધી જળમાગષોના 
વવકાસ પર ખાસ ધયાન નહોતયું 
આપવામધાં આવ્યું. 2016મધાં 
રાષટ્ર હીય જળમાગ્મ કાયિો 
રચાયા બાિ આ સરેક્ટરની 
સ્થિતત બિલાવાની શરૂઆત 

થઈ. વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ આ સરેક્ટર પર વવશરેષ ધયાન 
કેનદ્રરીત ક્યુ્મ હોવાથી પયૂવષોત્તર જ રેવા ભૌગોલલક પ્ડકાર ધરાવતા 
વવસતારોમધાં પણ જળમાગ્મ દ્ારા પ્ગતત હધાંસલ કરવામધાં આવી 
રહહી છરે . 5 ફેબ્યુઆરીનધાં રોજ બબહારની રાજધાની પટણાથી 200 
મરેહટ્રક ટન અનાજ લઈનરે એમવી લાલ બહાિયુર શાસ્ી નામનયું 
માલવાહક કાગષો જહાજ ગયુવાહાટહીના પધાં્ડયુ જવા માટે રવાના 
થ્યું. આ કાગષો રાષટ્ર હીય જળમાગ્મ-1 (ગંગા નિી)ના ભાગલપયુર, 
મનનહારી, સાહહબગંજ, ફરક્ા, વત્રવરેણી, કોલકતા, હસ્દિયા, 
હેમનગર માગચે બધાંગલાિેશ થઈનરે જળમાગ્મ-2ના ધયુબરી અનરે 
જોગીધોપા થઈનરે 2,350 દકલોમીટરનયું અંતર કાપશરે. આ 
જહાજનરે તરેની મયુસાફરી પયૂરી કરવામધાં લગભગ 25 દિવસ 
લાગશરે અનરે માચ્મના પ્ારંભ સયુધીમધાં તરે પધાં્ડયુ પહોંચી જશરે.

આટલ ટનલન�ે વવશ્વન્રી સ�ૌથ્રી લ�ંબ્રી િ�ઇવે ટનલન�ે િવશ્વવવક્રમ

અત્ાધયુનનક ટેકનોલોજીથી તૈયાર થઈ રહેલી વ ય્ૂહાત્મક દ્રણષટએ અત્તં મહતવની 
અટલ ટનલ, રોહતધાંગનયુ ંનામ વર્ડ્મ  બયુક ઓફ રેકો્્ડસ્મ દ્ારા પ્માણણત કરવામધાં આવ્યું 

છરે . િદરયાઇ સપાટહીથી 10,044 ફયુટ ઊંચાઈ પર બનરેલી અટલ ટનલનરે વર્ડ્મ  બયુક ઓફ રેકો્્ડસચે 
સત્તાવાર રીતરે વવશ્વની સૌથી લધાંબી ટ્ર ાદફક ટનલ તરીકે પ્માણણત કરી છરે . ટનલની લબંાઇ 
9.02 દકલોમીટર છરે . બો્ડ્મર રો્ડ ઓગચેનાઇઝરેશન (બીઆરઓ)એ હહમાલયના પીરપજંાલ 
પવ્મતમાળામધાં 10 વષ્મની મહેનત બાિ આ ટનલ બનાવી છરે . વષ્મ 2002મધાં આદિવાસી લજ્લા 
લાહૌલ-સસપતતના હે્ડ્વાટ્મર કેલધાંગમધાં તત્ાલીન વ્ડાપ્ધાન અટલ બબહારી વાજપરેયીએ 
આ ટનલ બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી. એ પછી વષષો સયુધી લટકહી રહેલો આ પ્ોજ રેક્ટ 
વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીની પ્તતબધ્તાનરે કારણરે વષ્મ 2020મધાં પયૂરો થયો. તરેનાથી મનાલીથી 
લરેહનયુ ંઅતંર આશરે 45 દકલોમીટર ઘટહી ગ ય્ુ ંછરે  અનરે મયુસાફરીનધાં સમયમધાં ઓછામધાં ઓછા 
પધાંચ કલાકનો ઘટા્ડો થયો છરે . n

સમ�િ�ર સ�ર



ખ�સ સંબં્ધ...ખ�સ સંબં્ધ...
સ્વર સામ્ાજ્ી, સ્વર કોરક્ા... તિમામ વ્વશેષણ સંગીતિની આ મહાન વ્વભૂતતિ 
સામે નાનાં પડી જાય છે. સંગીતિ વ્વશ્વમાં ્ોકોનાં હૃદય પર રાજ કરનાર ્તિા 
દીદી સાથે ્વડાપ્રધાનનો ખાસ સંબંધ હતિો. તિેઓ તિેમને ‘નરે્દ્રિાઇ’ કહીને 
બો્ા્વતિા હતિા. 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીના બહમુ પહે્ા ્તિા દીદીએ કહમું 
હતમું, “હમું  િગ્વાનને પ્રાથ્થના કરં છમુ ં  કે આપણે નરે્દ્રિાઇને ્વડાપ્રધાન પદ પર 
જોઇએ.” ્તિા મંગેશકરનમું અ્વસાન માત્ર િારતિ જ નહીં, પણ સમગ્ર વ્વશ્વ માટે 
કદીયે ન પૂરાય તિે્વી ખોટ સમાન છે. અટ્ બબહારી ્વાજપેયીના  શાસનકાળમાં 
િારતિ રત્નથી સન્ાનનતિ ્તિા મંગશકરને રાષટ્રની િા્વપૂણ્થ શ્રધ્ધાંજજ્. 
્વડાપ્રધાન મોદી સાથે ્તિા દીદીના વ્વશેષ સંબંધો પરનો ્ેખ જિ ેનમો એપ પર 
ઉપ્બ્ધ છે....
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લતા િીિી સવગ્મલોક માટે પ્થિાન કરી ચયૂકહી છરે . 
ભારતીય દફલ્મ ઉદ્ોગના મધયુર ્યુગનો આ 
અંત છરે . તરેમનધાં સયૂરીલા અવાજ રે િેશભરનધાં 
શ્રોતાઓનરે ્ડોલતા કયતા અનરે તરેમનધાં મન મોહહી 

લીધા. પ્શંસકો તરેમનરે ‘સવર કોદકલા’ તરીકે નવાજતા હતા અનરે 
લતા િીિીએ પણ તરેમના પ્શંસકો સાથરે અમયૂત્મ સંબંધો રાખ્યા.

 લતા િીિીનરે વ્ડાપ્ધાન મોિી સાથરે પણ લગાવ હતો. મોિીજી 
અનરે લતા િીિીનો જન્દિવસ પણ એક જ મહહનામધાં આવરે છરે . 
તરેઓ વ્ડાપ્ધાનનરે પ્રેમથી નરેનદ્રભાઇ કહહીનરે બોલાવતધાં હતધાં. 
વષ્મ 2013મધાં જ્ારે વ્ડાપ્ધાન મોિી ગયુજરાતના મયુખ્યમંત્રી હતા 
ત્ારે લતા િીિી અનરે તરેમના પદરવારજનોએ પયૂણરેમધાં એક સયુપર 
સપરેશયાલલટહી હોસસપટલના ઉિઘાટન માટે તરેમનરે આમંત્રણ 
આપ્યું હતયું. હોસસપટલ લતા િીિીનધાં હૃિયની ખયૂબ નજીક હતી 
કારણ કે તરેમણરે વપતા િીનાનાથ મંગરેશકરની યાિમધાં બનાવી 
હતી. કાય્મક્રમ િરતમયાન લતા િીિીએ કહયું કે “હયું  ભગવાનનરે 
પ્ાથ્મના કરંુ છયુ ં  કે આપણરે નરેનદ્રભાઇનરે વ્ડાપ્ધાન તરીકે 
જોઇએ.”

તરેઓ િર વષચે રક્ાબંધનના પ્સંગરે પોતાના ‘નરેનદ્રભાઇ’નરે 
શયુભકામનાઓ આપતા હતા. પોતાના વીદ્ડયો સંિેશમધાં લતા 
િીિીએ એ અંગરે િયુઃખ વય્ત ક્યુું હતયું કે તરેઓ કોવવ્ડ મહામારીનરે 
કારણરે પીએમ મોિીનરે રાખ્ડહી ન મોકલી શક્યા. તરેમણરે કહયું હતયું, 
“નરેનદ્રભાઇ, હયું  રક્ાબંધન પ્સંગરે તમનરે અભભનંિન અનરે પ્ણામ 
કરંુ છયુ ં . હયું  રાખ્ડહી મોકલી શકહી નહીં અનરે બધધાં તરેનયું કારણ જાણરે 
છરે .” જ રેનધાં જવાબમધાં વ્ડાપ્ધાનરે કહયું હતયું કે, “તમારો હાર્િક 
સંિેશ અનંત પ્રેરણા અનરે ઊજા્મ આપરે છરે . તમરે સવથિ રહો અનરે 
િીધતા્યુ રહો, એ જ મારી ઇશ્વરનરે પ્ાથ્મના છરે .”

વષ્મ 2019મધાં મન કહી બાતના એક રસપ્િ એવપસો્ડમધાં 
પીએમ મોિીએ અમરેદરકાના પ્વાસરે જતધાં પહેલધાં લતા િીિી 
સાથરે કરેલી વાતચીત રજયૂ  કરી હતી. તરેમણરે આ વાતચીતનરે 
“એક નાના ભાઈની જ રેમ પોતાની મોટહી બહેન સાથરે પ્રેમથી વાત 
કરવા” સમાન ગણાવી હતી.

પીએમ મોિીએ આ વાતચીત િરતમયાન લતા િીિી સાથરે 
પોતાના અંગત સંબંધોનો ઉ્લરેખ કયષો હતો. તરેમણરે યાિ ક્યુું કે, 
“મનરે જ્ારે પણ લતા િીિીનરે મળવાની તક મળહી ત્ારે તરેમણરે 
(લતા િીિીએ) હંમરેશા ગયુજરાતી ભોજન જમાડયું હતયું.”

આ વાતચીતમધાં તરેઓ કહે છરે . ભાગયરે જ કોઇક એવયું હશરે 
જ રે લતા મંગરેશકરજી પ્ત્રે બહયુ સન્ાન ન ધરાવતા હોય. તરેઓ 
આપણધાંમધાંથી મોટા ભાગના લોકોથી મોટધાં છરે  અનરે િેશમધાં 
વવવવધ ્યુગોનધાં સાક્ી રહ્ધાં છરે . આપણરે તરેમનરે ‘િીિી’ કહહીનરે 
સંબોધીએ છીએ. પણ લતાએ જવાબમધાં કહયું હતયું, “તમરે 
(પીએમ મોિી) પોતરે પણ નથી જાણતા કે તમરે વાસતવમધાં કોણ 
છો. મનરે ખબર છરે  કે તમારા આવવાથી ભારતની તસવીર 

જ્ારે વપતાએ પ્થમ વાર ગાતા સાંભળી
લતા મંગરેશકરનો જન્ 28 સપટેમબર, 1929નધાં રોજ ઇનિોરમધાં 

થયો હતો. તરેમના વપતા િીનાનાથ મગંરેશકર પોતરે ગાતા હતા 
અનરે ્ડ્ર ામા કંપની પણ ચલાવતા હતા. સાથરે સાથરે તરેઓ 

વવદ્ાથથીઓનરે સગંીતની તાલીમ પણ આપતા હતા. એક 
ઇન્ટરવ ય્ુમધાં લતાજીએ કહયુ ંહતયુ,ં “એક વાર મારા વપતાજી 
પોતાના શશષયનરે શીખવા્ડતા હતા. એવામધાં તરેમનરે બહાર 

જવાનયુ ંથ્યુ,ં તો તરેમણરે પોતાના શશષયનરે કહયુ,ં તયુ દરયાઝ કર હયું  
આવયુ ંછયુ ં . હયું  બાલ્કનીમધાં બરે્ઠહી બરે્ઠહી સધાંભળતી હતી. હયું  તરેની 

પાસરે ગઈ અનરે કહયુ ંકે આ બદંિશ તયુ ખોટહી રીતરે ગાઈ રહ્ો છયુ ં . 
મેં તરેનરે એ બંદિશ ગાઈ બતાવી. એટલામધાં વપતાજી આવયા 
અનરે હયું  ત્ધાંથી ભાગી ગઈ. એ વખતરે હયું  માત્ર પધાંચ જ વષ્મની 

હતી અનરે વપતાજીનરે નહોતી ખબર કે હયું  ગાઉં પણ છયુ ં . શશષય 
ગયો પછી વપતાજીએ માનરે કહયુ ંકે આપણા ઘરમધાં ગાયયકા 

બરે્ઠહી છરે  અનરે આપણરે બહારના લોકોનરે શીખવા્ડહી રહ્ા છીએ. 
બીજા દિવસરે સવારે છ વાગરે ઉ્ઠા્ડહીનરે વપતાજીએ મારા હાથમધાં 

તાનપયુરો પક્ડાવી િીધો.”

અભભિ્યિી િરૂ કરીિ ેગા્યકી સધુી
વષ્મ 1943-44ની વાત છરે . કોલ્ાપયુરમધાં એક દફલ્મનયુ ંશયૂટટગ 
ચાલી રહયુ ંહતયુ ંઅનરે એ સમયની જાણીતી ગાયયકા નયૂરજહધાં 

ગીતોનધાં રેકોર્્ડગ માટે ત્ધાં આવી હતી. એ દફલ્મમધાં એક 
નાની બાળકહી પણ રોલ કરી રહહી હતી. દફલ્મના નનમતાતાએ 

નયૂરજહધાં સાથરે પદરચય કરાવતા કહયુ,ં “આ છોકરી પણ 
ગીત ગાય છરે . નયૂરજહધાંએ કહયુ,ં અચ્ા, તો કંઇક સભંળાવ.” 

લતાએ શાસ્તીય સંગીતથી મઢેલયુ ંગીત ગા્યુ.ં નયૂરજહધાં 
સધાંભળતી રહહી અનરે લતા ગાતી રહહી. બાળકહીના અવાજથી 

ખયુશ થઈનરે નયૂરજહધાંએ કહયુ,ં “બહયુ સરસ ગાય છરે . દરયાઝ 
કરતી રહેજ રે.” આજીવવકા માટે દફલ્મોમધાં નાના-મોટા રોલ 

કરનારી આ બાળકહી આગળ જતધાં સવરોની મલ્લકા 
લતામંગરેશકર   તરીકે પ્લસધ્ થઈ.

લત� મંગેશકરશ્રધ્ધ�ંજનલ
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બિલાઈ રહહી છરે  અનરે તરેનાથી મનરે બહયુ ખયુશી થાય છરે .” લતા 
િીિીએ એમ પણ જણાવ્યું કે, તરેમણરે પોતાના જન્દિવસરે પીએમ 
મોિીનધાં માતાનધાં આશીવતાિ લીધા હતા. લતા િીિી અનરે પીએમ 
મોિી એક બીજાનરે જન્દિવસની વધામણી આપતા હતા. એક 
જન્દિવસ સંિેશમધાં તરેમણરે કહયું હતયું, “નમસ્ાર નરેનદ્રભાઇ, 
તમનરે જન્દિવસની ખયૂબ ખયૂબ શયુભરેચ્ાઓ. ઇશ્વર તમનરે તમામ 
કામમધાં સફળતા આપરે, એ જ મંગળ કામના. તથાસતયુ.” આના 
જવાબમધાં પીએમ મોિીએ કહયું હતયું. “ધન્યવાિ લતા િીિી. મનરે 
ઘણધાં વષષો સયુધી તમારા આશીવતાિ મરેળવવવાનયું સૌભાગય પ્ાપત 
થ્યું છરે . તરેનાથી મનરે અપાર શક્ત મળરે  છરે .” અભભવાિનના આ 
આિાનપ્િાનનરે જોઇએ તો લતા િીિી અનરે તરેમના નરેનદ્રભાઇ વચ્રે 
પરસપર સનરેહ અનરે ઉષમાભયતા સંબંધો જોઈ શકાય છરે .

પીએમ મોિીએ વષ્મ 2021મધાં લતા િીિીનરે તરેમનધાં 92મા 
જન્દિવસ પ્સંગરે શયુભકામના પા્ઠવી હતી. તરેમણરે કહયું હતયું, 
“આિરણીય લતા િીિીનરે જન્દિવસની શયુભરેચ્ા. તરેમની મધયુર 
વાણી સમગ્ વવશ્વમધાં ગયુંજ રે છરે . તરેમની વવનમ્રતા અનરે ભારતીય 
સંસૃ્તત પ્ત્રે તરેમના લગાવ બિલ તરેમનયું સન્ાન કરવામધાં આવરે 
છરે . તરેમનધાં આશીવતાિ મારા માટે શક્તનો સ્ોત છરે . હયું  લતા 
િીિીનધાં િીઘતા્યુ અનરે તરેમનધાં સવથિ જીવન માટે પ્ાથ્મના કરંુ છયુ ં .” 
લતા િીિીનો સવર હજયુ  પણ સમગ્ િેશમધાં ગયુંજતો રહેશરે. આ વષચે 
બીટટગ દરટ્ર હીટ સરેરેમનીમધાં પીએમ મોિીના કહેવાથી “એ મરેરે વતનરે 
કે લોગોં” ની ધયૂન વગા્ડવામધાં આવી હતી. લતા િીિીએ ગાયરેલયું 
આ ગીત પ્ત્રેક ભારતીયના હૃિયમધાં િેશભક્તની ભાવના ભરી 
િે છરે . n

દુકાળ પીરડતો માટે મિતમાં િો ક્યયો
રાજથિાનમધાં 1987મધાં િયુકાળ પડ્ો હતો. િયુકાળ પીદ્ડતોની મિિ 
માટે એક સથંિા દ્ારા જયપયુરના સવાઇ માનસસઘ સ્રેદ્ડયમમધાં 
શો રાખવામધાં આવયો હતો. સથંિાની વવનતંીથી લતા મગંરેશકરે 
કોઈ પણ ફહી લીધા વવના કાય્મક્રમ કરવાનયુ ંસવીકા્યુું. પણ એ દિવસરે 
ગયુરુવાર હતો અનરે લતાજી ગયુરુવારે ઉપવાસ કરતા હતા અનરે કોઈ 
ગીતો ગાતા નહોતા. પણ લોકો માટે થઈનરે તરેમણરે આ નનયમ તો્ડહી 
નાખ્યો. આ શોમધાં લતા મંગરેશકરે ભયુખ્યા પરેટે 26 ગીતો ગાયા. 
ઉપવાસ હોવાથી આખો દિવસ તરેમણરે કંઇ ખાધયુ ંનહોતયુ.ં આ 
શોમધાંથી રૂ. 1.01 કરો્ડની કમાણી થઈ. લતાજીએ આ ભ્ંડોળમધાં 
પોતાની તરફથી પણ ફાળો આપયો અનરે િયુકાળ પીદ્ડતોનરે આપી 
િીધા.

લતાજી રાજ્સભાિા સાંસદ હતા
લતા મગંરેશકર વષ્મ 1999થી 2005 સયુધી રાજ્સભાના સધાંસિ 
હતા. તરેમનરે વષ્મ 1999મધાં રાજ્સભા (સસંિનયુ ંઉપલયુ ંગહૃ)મધાં 
નોતમનરેટ કરવામધાં આવયા હતા. તરેમનરે પ્તતણષ્ઠત રોયલ આ્બટ્મ  
હોલ, લ્ંડનમધાં પરફોમ્મ કરનાર પ્થમ ભારતીય હોવાનયુ ંગવ્મ છરે . 
ફ્ાનસ સરકારે તરેમનરે 2007મધાં પોતાના સવષોચ્ નાગદરક પયુરસ્ાર 
‘લીજન ઓફ ઓનર’થી સન્ાનનત કયતા હતા. સૌથી વધયુ ગીતો 
રેકો્ડ્મ  કરવા બિલ 2011મધાં લતા મગંરેશકરનયુ ંનામ ગગનીઝ બયુક 
ઓફ રેકો્્ડસ્મમધાં નોંધા્યુ ંહતયુ.ં લતા મગંરેશકરના આ રેકો્ડ્મનરે તરેમની 
નાની બહેન અનરે પ્લસધ્ ગાયયકા આશા ભોંસલરેએ તોડ્ો હતો.

પ્થમ રિલ્મિેર એવોડ્
1958 સયુધી દફલ્મફેર એવો્્ડસ્મમધાં સવ્મશ્રરેષ્ઠ ગાયન માટેનધાં પયુરસ્ાર 
નહોતા. 1957મધાં શંકર જયદકશનનરે શ્રરેષ્ઠ સગંીતકારનો એવો્ડ્મ  મળવાનો 
હતો અનરે તરેમણરે લતાજીની પાસરે આવીનરે સમારોહમધાં ગીત ગાવા વવનંતી 
કરી, પણ લતાજીએ ઇનકાર કરતા કહયુ,ં હયું  દફલ્મફેરમધાં ગીત નહીં ગાવયુ.ં 
પયુરસ્ાર તમનરે મળહી રહ્ો છરે  મનરે નહીં. તરેઓ શ્રરેષ્ઠ ગાયક કે ગીતકારનરે 
પયુરસ્ાર નથી આપતા, તો તમારી ઓરકેસ્્રાનરે કહો કે ગાયક વગર ધયૂન 
વગા્ડો. હયું  દફલ્મફેર માટે ત્ધાં સયુધી નહહી ગાવયુ ંજ્ધાં સયુધી પાશ્વ્મગાયક અનરે 
ગીતકારો માટે પણ પયુરસ્ાર ન આપવામધાં આવરે. આમ, 1959મધાં ગાયકો 
માટે પયુરસ્ાર શરૂ થયો, ત્ારે પયુરુષ અનરે મહહલા ગાયકો માટે એક જ 
કેટેગરી હતી. 1959મધાં પ્થમ એવો્ડ્મ  લતાજીએ જ દફલ્મ મધયુમતીના ગીત 
‘આજા રે પરિેસી’ માટે જીત્ો હતો.

અતંતમ વાર 2019માં ગીત રેકોડ્ કયુું હતું
લતા મંગરેશકરે પોતાનયુ ંઅતંતમ ગીત ‘સૌગધં મયુઝરે ઇસ તમટ્ીકહી’ 
વષ્મ 2019મધાં રેકો્ડ્મ  કરવામધાં આવ્યુ ંહતયુ.ં ભારતીય સરેના અનરે 
રાષટ્રનરે શ્રધ્ધાંજલલ આપતયુ ંગીત મ્યૂરેશ પધાં્ેડએ ક્પોઝ ક્યુું હતયુ.ં 
30 માચ્મ, 2019નધાં રોજ આ ગીત દરલીઝ કરવામધાં આવ્યુ ંહતયુ.ં  

લત� મંગેશકરશ્રધ્ધ�ંજનલ
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ઓ
દ્ડશાના ગજંમમધાં 5 માચ્મ, 1916નધાં રોજ લક્ષી નારાયણ 
પટનાયક અનરે આશાલતા િેવીના ઘરે જન્રેલા બીજયુએ 
કટકની તમશન પ્ાઇમરી સ્યુલ અનરે તમશન ક્રાઇસ્ 

કોલરેલજયરેટમધાંથી પ્ાથતમક શશક્ણ લીધયુ ંહતયુ.ં 1927મધાં રેવરેનશો કોલરેજમધાં 
ભણયા, જ્ધાં એક સમયરે નરેતાજી સયુભાષચંદ્ર બોઝ ભણયા હતા. તરેઓ 
કોલરેજના દિવસોમધાં પ્તતભાશાળહી ખરેલા્ડહી હતા અનરે ્યુનનવર્સટહીની 
ફયુટબોલ, હોકહી અનરે એથલરેહટક્સ ટહીમનયુ ંનરેતતૃવ કરતા હતા. તરેઓ સતત 
ત્રણ વષ્મ સયુધી સપોટ્સ્મ ચરેમ્પયન રહ્ા. તરેમણરે દિલ્હી ફલાઇંગ ્ લબમધાંથી 
પાયલટની તાલીમ લરેવા માટે અધવચ્રેથી અભયાસ છો્ડહી િીધો. તરેમનરે 
બાળપણથી જ વવમાન ઉ્ડા્ડવાનો શોખ હતો. તાલીમ લીધા પછી તરેઓ 
પ્ાઇવરેટ એરલાઇનસમધાં પાયલટ બન્યા. પણ બીજા વવશ્વ ્યુધ્ િરતમયાન 
રોયલ ઇગન્ડયન એરફોસ્મમધાં જો્ડાઈ ગયા.

કહેવાય છરે કે બીજા વવશ્વ ્યુધ્ િરતમયાન સોવવયરેત સઘં મયુશકેલીમધાં 
મયૂકાઈ ગ ય્ુ ં ત્ારે પટનાયકે ્ડકોટા વવમાન ચલાવીનરે િયુશમન સરેના પર 
બોંબમારો કયષો હતો. તરેમની આ બહાિયુરીના ઇનામ રૂપરે તરેમનયુ ંસોવવયત 
સઘંના સવષોચ્ પયુરસ્ાર અનરે નાગદરકતા આપીનરે સન્ાન કરવામધાં 
આવ્યુ.ં બીજા વવશ્વ ્ યુધ્ િરતમયાન રંગયુનમધાં ફસાયરેલા હજારો ભારતીયોનરે 
બચાવવાનો શ્રરેય પણ તરેમનરે જાય છરે. મહાત્મા ગધાંધીથી પ્ભાવવત થઈનરે 
તરેઓ સવતંત્રતા સગં્ામમધાં જો્ડાઈ ગયા. 1947મધાં આઝાિી મળયા પછી 
તરત જ પાદકસતાની આદિવાસીઓએ કાશમીરમધાં હયૂમલો કયષો ત્ારે 
ભારતીય સનૈનકોની પ્થમ ટયૂક્ડહી લઇનરે બીજયુ પટનાયક જ શ્રીનગર 
એરપોટ્મ  પર ઉતયતા હતા. તરેમની પાછળ સૈનનકોથી ભરેલા અન્ય વવમાનો 
પણ ઉતયતા અનરે ગમરે તરે રીતરે કાશમીરનરે બચાવવામધાં આવ્યુ.ં

બીજયુ પટનાયક સાથરે ઇન્ડોનરેશશયાની એક મહતવની ઘટના પણ 
સકંળાયરેલી છરે . ઇન્ડોનરેશશયાએ 1946ના અતંતમ મહહનાઓમધાં પોતાના 

મોટા ભાગના વવસતારોનરે ્ડચ એટલરે કે નરેધરલરેન્્ડસનધાં કબ્જામધાંથી મય્ુ ત 
કરાવી લીધા હતા, પણ જયુલાઇ, 1947મધાં ્ડચોએ ઇન્ડોનરેશશયા પર ફરી 
એક વાર હયૂમલો કયષો. ત્ારે ઇન્ડોનરેશશયાના સવષોચ્ નરેતા સયુકણષોનરે 
પોતાના તમત્ર જવાહરલાલ નહેરુની યાિ આવી. તરેમણરે નહેરુનરે ભારતમધાં 
તાત્ાલલક આશ્રય આપવા વવનતંી કરી. નહેરુએ બીજયુ પટનાઇકનરે જયૂના 
્ડકોટા વવમાન સાથરે ઇન્ડોનરેશશયા મોકલ્ા. ્ડચ સરેનાએ તરેમના વવમાનનરે 
તો્ડવાનો પ્યત્ન કયષો, પણ બીજયુ કોઇ પણ રીતરે તત્ાલીન વ્ડાપ્ધાન 
સજાહહીર અનરે ઉપરાષટ્રપતત મોહમમિ હટ્ાનરે બચાવીનરે દિલ્હી આવી 
ગયા. આ બહાિયુરી બિલ બીજયુ બાબયુનરે ઇન્ડોનરેશશયાનયુ ંમાનિ નાગદરકતવ 
આપવામધાં આવ ય્ુ ં અનરે તરેમનરે ઇન્ડોનરેશશયાના ‘ભયૂતમ પયુત્ર’ સન્ાનથી 
નવાજવામધાં આવયા. 1996મધાં તરેમનરે ઇન્ડોનરેશશયાના સવષોચ્ રાષટ્ર હીય 
પયુરસ્ાર ‘બબતધાંગ જસા ઉતાન’થી પણ સન્ાનનત કરવામધાં આવયા હતા. 

સયુકણષોની પયુત્રી મરેઘાવતીનયુ ં નામકરણ પણ બીજયુ પટનાઇકે જ ક્યુું 
હતયુ.ં બાિમધાં મરેઘાવતી ઇન્ડોનરેશશયાના રાષટ્રપતત બન્યધાં. ઇન્ડોનરેશશયાએ 
દિલ્હીમધાં પોતાના િયૂતાવાસનો એક રૂમ બીજયુના નામરે કયષો છરે .

તરેમણરે કસલગ એરલાઇનસની શરૂઆત કરી હતી, જ રે 1953મધાં 
ઇગન્ડયન એરલાઇનસ બની. 50ના િાયકામધાં બીજયુ રાજકારણમધાં આવી 
ગયા. પહેલધાં કોંગ્રેસના પ્િેશ પ્મયુખ બન્યા અનરે 1961મધાં ઓદ્ડશાના 
મયુખ્યમતં્રી બન્યા. કટોકટહીમધાં જ રેલ ગયા, તો 1977મધાં મોરારજી િેસાઇની 
સરકારમધાં કેનદ્રરીય સ્હીલ અનરે ખાણ મતં્રી બન્યા. 1990મધાં તરેમણરે જનતા 
િળની થિાપના કરી અનરે મયુખ્યમતં્રી બન્યા. 17 એવપ્લ, 1997નધાં રોજ 
તરેમનયુ ં અવસાન થ્યુ.ં 19 એવપ્લ, 1997નધાં રોજ તરેમની અતંતમ યાત્રા 
નીકળહી ત્ારે તરેમનધાં પાર્થવ શરીરનરે ત્રણ િેશો (ભારત, ઇન્ડોનરેશશયા 
અનરે રશશયા)ના રાષટ્રધવજમધાં લપરેટવામધાં આવયો હતો.   n

એક એ્વા રાજનેતિા જિ ેનાનપણથી જ સાહજસક હતિા. મોટાં થઇને પાય્ટ બન્યા. તિેમણે બે દેશોના સ્વતિંત્રતિા 
સંગ્રામમાં િાગ ્ીધો હતિો. કાશમીરમાં પારકસતિાન સામેના યમુધ્ધમાં જી્વ દા્વ પર મૂકી દીધો. આઝાદ િારતિમાં 
રાજકારણમાં સરરિય થયા. બે ્વાર મમુખ્યમંત્રી અને એક ્વાર કે્દ્રરીય મંત્રીના પદ પર રહ્ા અને મૃત્મુ થયમું ત્ારે 

તિેમના પાર્થ્વ શરીરને ત્રણ દેશોનાં રાષટ્ર ધ્વજથી ્પેટ્વામાં આવયમું. આ હતિા બબજયાનંદ પટનાયક, જિમેને દેશ 
બીજમુ પટનાયકના નામે અને આધમુનનક ઓરડશાના ઘડ્વૈયા તિરીકે જાણે છે....

આ�્ધુનનક 
આ�ેહડશ�ન� ઘડવૌય�

જન્મઃ 5 માચ્ટ, 1916,  મૃતુમઃ 17 એવપ્રલ, 1997

બ્રીજુ પટન�યકવ્યક્ક્તત્વ



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 માચ્ચ, 202210

ન�ર્રી શક્ક્ત
િેશ મ�ટે પેરણ�સ્�ેત

यत्र नाय्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते ्त्र दतेव्ा:
यत्ररै्ास्तु न पूजयन्ते सवा्यस्त्राफला: क्रिया: 

એટલરે કે જ્ધાં નારીની પયૂજા થાય છરે  ત્ધાં િેવતાઓ નનવાસ કરે છરે . જ્ધાં એવયું નથી થતયું ત્ધાં તમામ કાય્મ નનષ્ફળ જાય છરે .

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 

સશક્ત મહિલ� સમૃધ્ધ ર�ષ્ટ
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આ કવવતા નવા ભારતની અમતૃ યાત્રામધાં નારી 
શક્તનધાં પ્િાનનરે પ્સતયુત કરી રહહી છરે . સવ્મગ્ાહહી 
અભભગમ સાથરે મહહલા શક્તનરે કેનદ્રરીય 

ભયૂતમકામધાં લાવવા માટે કેનદ્ર સરકારે કરેલા સતત પ્યાસોનધાં પદરણામરે 
આજરે રાજપથ પર ગણતતં્ર દિવસની પરે્ડ હોય કે સૌથી આધયુનનક 
લ્ડાકયુ વવમાન રાફેલ ઉ્ડાવવાનયુ ંહોય, કે મોરચા પર િયુશમનોનો સામનો 
કરવાનો હોય કે રમતગમતની િયુનનયામધાં િેશનયુ ં નામ રોશન કરવાનયું 
હોય, કે પછી સવરોજગારની તકોનો લાભ ઉ્ઠાવીનરે બરાબરી સાથરે 
િેશની આર્થક પ્ગતતનરે ટેકો આપવાન હોય, મહહલા શક્ત પયુરુષ 
સમોવ્ડહી બની છરે  એટલયુ ંજ નહીં પણ ઘણી આગળ નીકળહીનરે રાષટ્રનયું 
અભભમાન બની રહહી છરે . મહહલાઓએ પોતાની અિભયૂત ક્મતાથી એ 
સાબબત કરી િીધયુ ંછરે  કે તરેમનરે સમાન તકો મળરે  તો માત્ર ઘર જ નહીં, 
એક સમૃધ્ અનરે ગૌરવશાળહી રાષટ્રનયુ ંનનમતાણ પણ કરી શકે છરે . 

આઇએમએફના અહેવાલ પ્માણરે  વક્મ ફોસ્મમધાં મહહલાઓની 
કામગીરીનરે પણ સામરેલ કરવામધાં આવરે તો જી્ડહીપીમધાં 27 ટકાનો વધારો 
થઈ શકે છરે . 50 ટકા કયુશળ મહહલાઓ વક્મ ફોસ્મમધાં સામરેલ થાય તો 
વાર્ષક વવકાસ િર 1.5 ટકા વધીનરે 9 ટકા થઈ શકે છરે . નવા ભારતમધાં 
મહહલાઓનરે વક્મ  ફોસ્મમધાં સામરેલ કરવાની જરૂર છરે , એટલા માટે કેનદ્ર 
સરકાર મહહલાઓનરે સમાન તકો અનરે સલામત વાતાવરણ પયૂરંુ 
પા્ડવા માટે નવા સંકલપો સાથરે નવી નવી પહેલ કરી રહહી છરે . સરકાર 
એ સયુનનલશ્ચત કરે છરે  કે તરેની યોજનાઓ માત્ર કાગળ પર ન રહે અનરે તરેનો 
વાસતવવક અમલ થાય અનરે મહહલાઓનધાં જીવનમધાં પદરવત્મન આવરે. 
‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ ઔર સબકા પ્યાસ’ 
અમતૃ મહોત્સવમધાં નવા ભારતનો લસધ્ધાંત છરે. આ જ ફરજ નનષ્ઠાથી 
કરો્ડો િેશવાસીઓ આજરે સવર્ણમ ભારતનો પાયો નાખી રહ્ા છરે . 
લોકોથી જ રાષટ્રનયુ ંઅસસતતવ બનરે છરે  અનરે રાષટ્રથી જ આપણયુ ંઅસસતતવ 
છરે . નવા ભારતના નનમતાણમધાં આ લાગણી ભારતવાસીઓની સૌથી 
મોટહી તાકાત બની રહહી છરે . કેનદ્ર સરકારના પ્યાસો દ્ારા એક એવી 
વયવથિાનયુ ં નનમતાણ થઈ રહયુ ંછરે , જ રેમધાં ભરેિભાવ માટે કોઈ અવકાશ 

િારતિીય સંસૃ્તતિમાં નારી સન્ાનની સંપૂણ્થતિા માત્ર આ શ્ોક પરથી જ સપષટ થઈ જાય છે. મહહ્ા શક્તિ 
્વગર કોઇ પણ રાષટ્રની કલપના પણ ન કરી શકાય. માત્ર નારી ઉત્ાન જ નહીં નારીના નેતૃત્વમાં વ્વકાસનો 
અભિગમ છેલ્ાં કેટ્ાંક ્વષષોમાં રાષટ્ર  નીતતિ બની છે. આ ઉપરાંતિ, કે્દ્ર સરકારના સં્વેદનશી્ અભિગમે 
સમાજમાં ્ોકોને જાગૃતિ પણ કયયા છે અને હ્વે રદકરીઓ પરર્વાર અને દેશનમું અભિમાન બની રહી છે. ્ોકો 

હ્વે દીકરીઓને આત્મનનિ્થર િારતિની ઉડાન િરતિી જો્વા માંગે છે. એટ્ાં માટે જ ન્ૂ ઇબ્ડયામાં આજિ ેદેશની 
દીકરીઓ દરેક ક્ેત્રમાં અગ્રેસર બની રહી છે. આ્વો જાણીએ કે આઝાદીના અમૃતિ મહોત્સ્વ ્વષ્થમાં દમુનનયા 8 
માચચે આંતિરરાષટ્ર ીય મહહ્ા રદ્વસ મના્વી રહી છે ત્ારે ન્વા િારતિમાં મહહ્ા શક્તિની આકાંક્ાઓને કઈ 

રીતિે ન્વી ઉડાન મળી રહી છે તિે જાણીએ...

बेटियों को टिलने दो, 

उन्हें ्हंसने दो, मुसकराने दो। 
उन्हें भी पढ़ने दो, 

आसमान अपने नाम करने दो। 
संवर उठेगा समाज, 

जब बेटियों को टमलेगी शक्ति। 
बढ़ेगा देश, 

जब साथ ्होगी आतमटनभ्भर नारी शक्ति। 

बेटियों की आगे बढ़ने की ललक 
अब पूरी ्हो र्ही ्है। 

कुछ कर टदिाने के जजबे को 
अब जमीन टमल र्ही ्है। 

सेना  ्हो या सिाि्टअप, 
ओलंटपक ्हो या ररसर्भ 

या टिर आइिी इनोवेशन, 
बेटियों का ्हो र्हा ्है आटथ्भक 
सश्तिीकरण, 

गव्भ कर र्हा ्है पूरा राष्ट्र। 

्हर बंधन ्हर बाधा को पार करो, 
कोई रुकावि तिुम्हें न्हीं रोक सकतिी। 

देश को नई ऊंराई पर ले जाएगी 
्हमारी बेटियों की सामूट्हक शक्ति। 
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भारत की नारी आज अपने घरों 
से ननकलकर व्यवसा्य, उद्योग 
जैसे क्ेत्ों में अपना दम-खम 

नदखा रही है। वे आज आगे आकर 
टेकसटाइल, सटाट्टअप एवं अन्य 

क्ेत्ाें में बढ़-चढ़ कर अपनी 
भागदारी सुननश्चत कर रही है। 

- नरेंद्र मयोदी, प्रधानमंत्ी 

की वृद्धि (मद्िलाओं की सुरक्ा आैर अद्िकाररता द्मशनकी वृद्धि (मद्िलाओं की सुरक्ा आैर अद्िकाररता द्मशन))

નથી. એક એવા સમાજનયુ ંનનમતાણ થઈ રહયુ ંછરે  જ્ધાં સમાનતા અનરે 
સામાલજક ન્યાયનો પાયો મજબયૂત થઈ રહ્ો છરે .

મઠહલા સિક્તકરણષઃ િવો અધ્યા્ય, િવાં પરરમાણ
એક સમય હતો જ્ારે િેશમધાં મહહલા સશક્તકરણ અંગરે સંકયુધચત 
ખ્યાલ રાખવામધાં આવયો હતો. ગામ્ડધાં અનરે ગરીબ પદરવારોનધાં 
સશક્તકરણ પર ભાગયરે જ ધયાન આપવામધાં આવ ય્ુ ં હતયુ.ં પણ 
છરે્લધાં કેટલધાંક વષષોમધાં આ ભરેિભાવ ખતમ કરવા માટે કેનદ્ર સરકારે 
કામ ક્યુ્મ છરે . આજરે મહહલા સશક્તકરણનો ચહેરો એ 9 કરો્ડ 
ગરીબ મહહલાઓ પણ છરે, જ રેમનરે પ્થમ વાર ગરેસ કનરેક્શન મળ્યું 
છરે  અનરે ધયુમા્ડા્ય્ુ ત રસો્ડામધાંથી છયૂ ટકારો મળયો છરે . આજરે મહહલા 
સશક્તકરણનો ચહેરો એ કરો્ડો માતાઓ અનરે બહેનો પણ છરે, 
જ રેમનરે સવચ્ ભારત તમશન અંતગ્મત તરેમનધાં ઘરમધાં શૌચાલય મળયા 
છરે . ઉત્તરપ્િેશમધાં તરેનરે ‘ઇજજત ઘર' કહેવામધાં આવરે છરે . પ્ધાનમંત્રી 
આવાસ યોજના અંતગ્મત તરેમનરે પાકા મકાન જ નહીં, તરેનો માલલકહી 
હક પણ મળયો છરે  એ મહહલાઓનયુ ં સશક્તકરણ થ ય્ુ ં છરે . આ 
રીતરે, કરો્ડો મહહલાઓનરે ગભતાવથિા અનરે પ્સયૂતત સમયરે મિિ મળરે  
છરે , કરો્ડો મહહલાઓનધાં પોતાના જનધન બરેન્ક ખાતા છરે  અનરે હવરે 
સરકારની સબલસ્ડહી સીધી મહહલાઓના ખાતામધાં જાય છરે. 

વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિી કહે છરે , “વવશ્વમધાં જ્ારે અજ્ાન હતયું 
અનરે મહહલાઓનરે અન્યાય થતો હતો ત્ારે ભારત િેવીના રૂપમધાં 
માતશૃક્તની પયૂજા કરતો હતો. આપણરે ત્ધાં ગાગથી, મતૈ્રી, અનસયૂયા, 
અરંૂધતત અનરે મિાલસા જ રેવી વવિયૂષીઓ સમાજનરે જ્ાન આપતી હતી. 
મધય્યુગમધાં પણ ભારતમધાં પન્નાધાય અનરે મીરા બાઇ જ રેવી મહાન 
નારીઓ થઈ. અમતૃ મહોત્સવમધાં િેશ જ રે સવાધધનતા સંગ્ામના 
ઇતતહાસનરે યાિ કરી રહ્ો છરે  તરેમધાં પણ કેટલી બધી મહહલાઓએ 
બલલિાન આપયા છરે . દકત્યૂરની રાણી ચરેનમમા, મતગંગની હાજરા, 
રાણી લક્ષીબાઈ, વીરધાંગના ઝલકારી બાઇથી મધાં્ડહીનરે સામાલજક 
ક્રેત્રમધાં અહલ્ાબાઈ હોળકર અનરે સાવવત્રીબાઇ ફયુલરે સયુધીની 
મહહલાઓએ ભારતની ઓળખ જાણવી રાખી.” 
આત્મનિભર્ ભારતિા કેન્દ્રમાં િારી
ભારતની નારી શક્તનો આત્મવવશ્વાસ વધયો છરે  અનરે હવરે તરે જાતરે 
પોતાનયુ ંભવવષય નક્હી કરીનરે િેશનધાં ભવવષયનરે દિશા આપી રહહી છરે . 
પહેલધાં જ્ારે બબઝનરેસની વાત થતી હતી, ત્ારે તરેનો એવો અથ્મ 
કાઢવામધાં આવતો હતો કે મોટા કોપષોરેટ અનરે પયુરુષોના કામની વાત 
જ થઈ રહહી છરે . પણ, હકહીકત એ છરે કે સિીઓથી એમએસએમઇના 
રૂપમધાં થિાનનક ઉદ્ોગ જ ભારતની તાકાત રહ્ો છરે . આ ઉદ્ોગોમધાં 

સ�મ�ન્ બજેટમ�ં ન�ર્રી શક્ક્ત મ�ટે નવ્રી પિેલ
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ભારતની નારી આાજે પાેતાનાં 
ઘરાેમાંથી નીકળીને ઉદાેગ જેવાં 
ક્ેતાેમાં પાેતાની તાકાત બતાવી 
રહી છે. આાજે તે આાગળ વધીને 

ટેક્સટાઇલ, સ્ાટ્ટઆપ આને 
આન્ય ક્ેતાેમાં ઉત્ાહભેર પાેતાની 
ભાગીદારી સુનનનચિત કરી રહી છે.

-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન 
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જરેટલી ભયૂતમકા પયુરુષોની હોય છરે , તરેટલી જ મહહલાઓની પણ હોય 
છરે . ટેક્સટાઇલ ઉદ્ોગ હોય કે પોટરી, કૃયષ હોય કે ્ેડરી પ્ો્ડક્્ટસ 
ઉદ્ોગ, તરેનો આધાર મહહલાશક્ત અનરે મહહલા કૌશલ્ જ છરે. 
રૂહઢચયુસત લોકોએ મહહલાઓના કૌશલ્નરે ઘરેલયુ કામકાજનો વવષય 
માની લીધો હતો. િેશના અથ્મતંત્રનરે આગળ ધપાવવા માટે આ જયૂની 
વવચારધારાનરે બિલવાની જરૂર છરે . મરેક ઇન ઇગન્ડયા આજરે એ જ 
કામ કરી રહયુ ંછરે . આત્મનનભ્મર ભારત અભભયાન મહહલાઓની આ 
ક્મતાનરે િેશના વવકાસ સાથરે જો્ડહી રહયુ ંછરે . તરેનયુ ંએ પદરણામ આવ્યું 
કે, આજરે મયુદ્રા યોજનાની આશરે 70 ટકા લાભાથથી મહહલાઓ છરે. 
આ યોજના દ્ારા કરો્ડો મહહલાઓએ પોતાનયુ ંકામ શરૂ ક ય્ુું છરે  અનરે 
બીજાઓનરે પણ રોજગાર આપી રહહી છરે . આ જ રીતરે, મહહલાઓના 
સવ-સહાય જયૂથો દ્ારા ઉદ્ોગ સાહલસકતાનરે પ્ોત્સાહન આપવા 
માટે િીનિયાલ અતં્ોિય યોજના ચલાવવામધાં આવી રહહી છરે . 
િેશની મહહલાઓનો ઉત્સાહ અનરે સામથય્મ એટલયુ ંછરે  કે છરે્લધાં 6-7 
વષષોમધાં સવ-સહાય જયૂથોની સખં્યા ત્રણ ગણી વધી ગઈ છરે. આવી 
જ પ્ગતત ભારતના સ્ાટ્મઅપ ઇકો-લસસ્મમધાં પણ જોવા મળહી રહહી 
છરે . વષ્મ 2016મધાં િેશમધાં 56 અલગ-અલગ સરેક્ટસ્મમધાં 60,000થી 
વધયુ નવા સ્ાટ્મઅપ બન્યા છરે . આમધાંથી 45 ટકામધાં ઓછામધાં ઓછી 
એક દ્ડરેક્ટર મહહલા છરે .
સમાિ તકોથી સ્થિતત બદલાઈ
સન્ાન અનરે સમાન તકો મળરે  તો મહહલા શક્તનયુ ંયોગિાન કેટલયું 
મોટયું  હોઈ શકે છરે  તરેની ઝલક િેખાવાનયુ ં શરૂ થઈ ગ ય્ુ ં છરે . બરેટહી 
બચાઓ, બરેટહી પઢાઓ, સયુકન્યા સમૃધ્ધ્ જ રેવી યોજનાઓનરે કારણરે 
સરેક્સ રેશશયોમધાં ક્રધાંતતકારી પદરવત્મન આવ્યુ ંછરે . પ્થમ વાર એક 
હજાર પયુરુષોની સરખામણીમધાં મહહલાઓની સખં્યા 1020 થઈ છરે. 
શાળાઓમધાંથી ્ યુવતીઓનો ્ડ્ર ોપ આઉટ િર ઓછો થયો છરે , કારણ 
કે આ અભભયાનો સાથરે મહહલાઓ જાતરે જો્ડાઈ છરે . ભારતની 
માટહીમધાં એ િમ છરે સ્તી કોઇ નનધતાર કરે તો તરેનરે પયુરો કરીનરે જ ઝંપરે 
છરે . નાની ઉંમરમધાં લગ્નથી િીકરીઓના અભયાસ પર અસર ન થાય 
તરે માટે તરેમનધાં લગ્નની ઉંમર 21 વષ્મ કરવાની સરકારની યોજના 
છરે . સાત વષ્મ પહેલધાં ‘બરેટહી બચાવો બરેટહી પઢાઓ’નો શયુભારંભ 
કરતા વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ કહયુ ં હતયુ,ં “ભારતનો વ્ડાપ્ધાન 
એક ભભક્ષુક બનીનરે તમારી સમક્ િીકરીઓની સજિગીની ભીખ 
મધાંગી રહ્ો છરે . િીકરીઓનરે પદરવારનયુ ં ગવ્મ માનો, રાષટ્રનયુ ં સન્ાન 
માનો. તમરે જયૂઓ કે આપણરે આ અસતંયુલનમધાંથી બહયુ ઝ્ડપથી 
બહાર આવી રહ્ા છીએ. િીકરો અનરે દિકરી બનંરે એવી પધાંખો છરે  
જ રેના વગર જીવનની ઊંચાઇઓનરે હધાંસલ કરવાની કોઈ સભંાવના 
નથી. તરેથી ઊંચી ઉ્ડાન ભરવી હોય તો િીકરો અનરે દિકરી એમ 
બનંરે પધાંખો હોય તો જ સપના પયૂરા થશરે.” અમૃત મહોત્સવના 
વષ્મમધાં પ્લસદ્ધ થયરેલો રાષટ્ર હીય પદરવાર આરોગય સવચેક્ણ દરપોટ્મ  
જણાવરે છરે  કે સરેક્સ રેશશયોમધાં ઐતતહાલસક પદરવત્મન (1000 

પયુરુષોની સામરે 1020 મહહલાઓ) આવ ય્ુ ં છરે . અમૃત મહોત્સવ 
વષ્મમધાં િેશ લાખો સવતતં્રતા સરેનાનીઓ સાથરે આઝાિીની લ્ડાઈમધાં 
નારી શક્તના મહતવપયૂણ્મ યોગિાનનરે યાિ કરીનરે તરેમનધાં સપનાનરે 
સાકાર કરવા પ્યાસ કરી રહ્ો છરે . તરેથી, આજરે સનૈનક સ્યુલોમધાં 
અભયાસ કરવાનયુ ં િીકરીઓનયુ ંસવપ્ન પયૂરંુ થઈ રહયુ ંછરે , હવરે િેશની 
કોઈ પણ િીકરી, રાષટ્રની સલામતી માટે સરેનામધાં જઈનરે મહતવની 
જવાબિારીઓ ઉ્ઠાવી શકે છરે . મહહલાઓનયુ ંજીવન અનરે કારકહીર્િ 
બંનરે એક સાથરે ચાલરે, તરે માટે સૌથી વધયુ મરેટરનનટહી લીવ આપનારા 
િેશોમધાં ભારતનો પણ સમાવરેશ થાય છરે . િેશના લોકતંત્રમધાં પણ 
મહહલાઓની ભાગીિારી વધી રહહી છરે . 2019ની ચયૂટંણીમધાં પયુરુષો 
કરતા મહહલાઓએ વધયુ મતિાન ક ય્ુું હતયુ.ં િેશની સરકારમધાં મોટહી 
મોટહી જવાબિારીઓ મહહલા મતં્રી સભંાળહી રહહી છરે . આ પદરવત્મન 
એ વાતનો સકેંત છરે કે નવયુ ંભારત કેવયુ ંહશરે, કેટલયુ ંશક્તશાળહી હશરે. 

નવા ભારતના વવકાસ ચક્રમધાં મહહલાઓની ભાગીિારી સતત 
વધી રહહી છરે . છરે્લધાં સાત વષ્મમધાં સરકારે તરેનધાં પર વધયુ ભાર મયૂક્યો 
છરે . પ્તતષ્ઠહીત પદ્મ પયુરસ્ારોમધાં મહહલાઓની વધતી ભાગીિારી 
તરેનયુ ં વધયુ એક ઉિાહરણ છરે. 2015થી લઈનરે અત્ાર સયુધી 185 
મહહલાઓનરે તરેમના અભયૂતપયુવ્મ કાયષો બિલ પદ્મ પયુરસ્ાર આપવામધાં 
આવયા છરે . આ વષચે પણ વવવવધ ક્રેત્રમધાં કામ કરનારી મહહલાઓનરે 
34 પદ્મ પયુરસ્ાર મળયા છરે . આ એક વવક્રમ છરે. અત્ાર સયુધી 
ક્યારેય આટલી મહહલાઓનરે પદ્મ સન્ાન મળ ય્ુ ંનથી. આ જ રીતરે, 
રમતગમતમધાં પણ ભારતની િીકરીઓ વવશ્વમધાં કમાલ કરી રહહી 
છરે  અનરે ઓલલમ્પકમધાં પણ િેશ માટે મરે્ડલ જીતી રહહી છરે . કોવવ્ડ 

દેશભરમાં 8,000થી વધુ જન આા�ષધધ કેન્દ્રાેના 
માધ્યમથી માત આેક રૂપપયામાં સેનેટરી 
નેપકકન ઉપલબ્ધ કરવામાં આાવી રહ્ા છે.

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 
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મહામારી વવરુધ્ િેશરે આટલી મોટહી લ્ડાઈ લ્ડહી, તરેમધાં પણ નસ્મ, 
્ડોક્ટસ્મ અનરે મહહલા વૈજ્ાનનકોએ મોટહી ભયૂતમકા નનભાવી. 

મઠહલા સલામતીષઃ કાનયૂિી કવર
2014મધાં કેનદ્રમધાં નવી સરકાર બન્યા બાિ રાષટ્ર હીય સતર પર મહહલા 
સલામતી માટેનધાં અનરેક પ્યાસ કરવામધાં આવયા. આજરે િેશમધાં 
મહહલાઓ વવરુધ્ ગયુનાઓ અંગરેના ક્ડક કાયિાઓ છરે, બળાત્ાર 
જ રેવા જઘન્ય કેસોમધાં ફધાંસીની પણ જોગવાઈ કરવામધાં આવી છરે . 
િેશભરમધાં ફાસ્ ટ્રેક કોટ્મ  પણ બનાવવામધાં આવી રહહી છરે  અનરે 
કાયિાઓનયુ ં ક્ડકાઈથી પાલન કરાવવા માટેની વયવથિા પણ 
સયુધારવામધાં આવી રહહી છરે . પોલલસ મથકોમધાં મહહલા સહાયતા 
્ેડસ્ની સખં્યામધાં વધારો, ચોવીસ કલાક ચાલયુ રહેતી હેલપલાઇન, 
સાઇબર ક્રાઇમનો સામનો કરવા માટે પોટ્મલ જ રેવા અનરેક પગલધાંઓ 
મહહલાઓ માટે સયુરક્ા કવચ બની રહ્ા છરે . એક સમય એવો પણ 
હતો જ્ારે આપણરે નનભ્મયા કધાં્ડ જ રેવી કમનસીબ ઘટના જોઈ, 
પણ હવરે વત્મમાન કેનદ્ર સરકાર મહહલાઓ વવરુધ્ ગયુનાઓમધાં 
‘ઝીરો ટોલરનસ’ નીતત પર કામ કરી રહહી છરે .  હટ્રપલ તલાક જ રેવી 
સિીઓ જયૂની કયુપ્થામધાંથી મહહલાઓની આઝાિી અપાવીનરે તરેમનરે 
સરંક્ણ અનરે લ્ડવાની શક્ત આપી છરે . આ કાયિાનયુ ંમહતવ એ 
બાબત પરથી આકંહી શકાય કે તરેનો અમલ થયા પછીના માત્ર બરે 
વષ્મમધાં જ હટ્રપલ તલાકના કેસોમધાં 80થી 82 ટકાનો ઘટા્ડો થયો 
છરે , જ રે મયુલસલમ મહહલાઓનરે આત્મસન્ાન અનરે સલામતી લાગણી 
આપરે છરે . દકશોરીઓ હોય કે ય્ુવતીઓ, મહહલાઓ હોય કે વ્ડહીલ 
માતાઓ, તરેઓ આજરે લ્ડવાનયુ ંસાહસ કરી રહહી છરે  તો તરેનયુ ંકારણ છરે   

છરે્લધાં કેટલધાંક વષષોમધાં સામાલજક નનષરેધ તો્ડહીનરે કરવામધાં આવરેલી 
નવી પહેલ, જ રેનરે કારણરે િરેક મહહલા પોતાના અધધકારો પ્ત્રે સજાગ 
બની રહહી છરે . મહહલાઓ વવરુધ્ થનારી ટહસાના કેસોમધાં કાનયૂની 
જોગવાઈઓનરે એટલી ક્ડક બનાવવામધાં આવી છરે કે બળાત્ાર 
જ રેવા કેસો વષષો સયુધી પરેનન્ડગ રહેવાનરે બિલરે ગણતરીના દિવસોમધાં 
ન્યાય મળહી રહ્ો છરે . કયુદરવાજો વવરુધ્ પગલધાં અનરે મહહલાઓ 
સાથરે થતી ટહસા સામરે કેનદ્ર સરકારના ક્ડક પગલધાંઓએ પણ નારી 
શક્તનરે સલામત વાતાવરણ પયૂરંુ પાડયુ ંછરે , જ રે રાષટ્રની પ્ગતતનો 
આધાર બની રહ્ો છરે . સરકારી યોજનાઓ દ્ારા મહહલાઓનરે 
કાનયૂની સરંક્ણ મળ ય્ુ ં છરે  એટલયુ ં જ નહીં પણ સરકારે તરેમનધાં 
આત્મસન્ાન માટે અભભયાન ચલાવ ય્ુ ં છરે . કેનદ્ર સરકારની મોટા 
ભાગની યોજનાઓ દ્ારા પદરવારની મહહલાઓનરે જ કેનદ્રમધાં રાખીનરે 
િસતાવરેજ કરવામધાં આવરે છરે . પહેલા જમમયુ કાશમીરમધાં બબનકાશમીરી 
સાથરે લગ્ન કરનાર મહહલાઓ અનરે બાળકોનરે પૈતકૃ સંપગત્તના 
અધધકારથી વધંચત રાખવામધાં આવતી હતી, પણ કલમ 370ની 
નાબયૂિી બાિ રાજ્ની માહહલાઓનરે તરેમનો હક મળયો છરે . પ્વાસી 
ભારતીયો દ્ારા લગ્ન કરીનરે તરછો્ડહી િેવાના કેસોમધાં પણ કાયિાનરે 
ક્ડક બનાવવામધાં આવયો છરે .

8 માચચે આતંરરાષટ્ર હીય મહહલા દિવસ પ્સગંરે નારી શક્ત પર આ 
અકંની કવર સ્ોરી પ્સતયુત છરે . મહહલા સશક્તકરણની દિશામધાં 
ભારતની લક્ષી હવરે પદરવાર અનરે સમાજની સાથરે સાથરે રાષટ્રનયું 
ગૌરવ બની રહહી છરે  તરેનધાં કેટલધાંક ઉિાહરણો આગળના પાના પર 
રજયૂ કરવામધાં આવયા છરે . 

મેટરનનટી લીવને વધારીને 26 હપ્ા કરવામાં 
આાવી છે. આા ઉપરાંત આાેકિસમાં ઘાેકડયાઘરને 
િરનજયાત કરવામાં આાવું છે, જેથી નાેકકરયાત 
મકહલાઆાેને કાેઈ મુશકેલી ન પડે.
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ક�શમ્રીરન્રી નમિ� િસતકળ�મ�ં 
નવ�ે પ�ણ ફંૂક�ે

અત્ાર સુધી કાશમીરમાં મહહલાઓ પડદા પાછળ રહીિ ે જ 
જજદગી જીવિી હિી, પણ આફરિાિો ચહેરો એ કાશમીરનંુ ચચત્ર 

દિશાવ ે છે, જ્ાં મહહલાઓ આઝાદીિી સાથ ેસિળિાિી િવી ગાથા 
રચી રહી છે. આફરિાિી કહાિી શ્રીિગરિી એક સાંકડી ગલીમાંથી િરૂ 
થા્ છે, જ્ાં િ ેએક સપનુ ં જૂએ છે. આફરિા જાિે સાિ વર્ટ પહેલાં 
ક્ાફ્ટ મિેજેમને્ટિો કોસ્ટ ક્યો હિો. એ પછી િ ે બજારમાંથી વચેાિી 
બધં થઈ ગ્લેી કાશમીરિી િમદા જાજમ (કાપપેટ)િ ેિરીથી બજારમાં 
લાવવાિા તમિિમાં જોડાઈ ગઈ. િમદા ઉિમાંથી બિેલી જાજમ છે. 
કાશમીર યનુિવર્સટીમાંથી કોમસ્ટમાં ગ્જે્એુિિ ક્શા બાદ િણે ે બે 
વર્ટિો ક્ાફ્ટ મિેજેમને્ટિો કોસ્ટ ક્યો. પણ િિેી પાસ ેવધ ુઅભ્ાસ કરવા 
માટે પૈસા િહોિા. િણે ેમાકકેટમાં િવા ટે્નડ જો્ા. િવી ફડઝાઇિ બિાવી 
અિ ેિવી ફદલ્ીમાં આ્ોલજિ પ્રદિ્ટિમાં હાથમાંથી બિાવલેી િમદા 
જાજમ પ્રદર્િિ કરી. િિેાં માટે આ ટર્િગ પોઇન્ટ હિો. િણે ેવણકરો 
સાથે કામ કયુું અિે િમદા જાજમિી િવી િવી ફડઝાઇિો બિાવી. પહેલાં 
વણકરોિ ેઆ કામ કરવા માટે રૂ. 175 મળિા હિા, પણ આફરિાએ 
િમેિી મજૂરી વધારીિ ેરૂ. 450 કરી આપી. િમદા જાજમ લોકવપ્ર્ થવા 
માંડી અિે અમફેરકાએ પણ િિેી પ્રિંસા કરી. આજ ેવવદેિોમાં પણ િણેે 
બિાવલેી જાજમિી માંગ છે.

આ�હરફ� જન
જસડબી અથવા મદુ્રા લોિ દ્ારા િવી ઉડાિ ભરો
ભારિી્ લઘ ુઉદ્ોગ વવકાસ બેન્ક (SIDBI) એમએસએમઇિે 
બ્બઝિસે લોિ માટે ખાસ મદદ કરે છે. પ્રધાિમતં્રી મદુ્ા લોિ ્ોજિા 
અિંગ્ટિ પણ રૂ. 50,000થી રૂ. 10 લાખ સુધીિી લોિ મળી િકે છે. 
વધુ માહહિી https://sidbi.in/hi અિે https://www.mudra.
org.in પર ઉપલબ્ધ છે.

15% 
100 પુરુરોિી સરખામણીમાં 

પીએચડીમા 130, એમફિલમાં 109, 
સિાિકોત્તરમાં 122, ફડપલોમામાં 104 

અિ ેઇલન્ટગ્ટેેડમાં 376 મહહલાઓ છે.
થી ્વધમુ ્વધારો થયો છે 
10 ્વષ્થ કે તિનેાથી ્વધમુ 
શશક્ણ મેળ્વનારી 
છોકરીઓની સખં્યામાં. 
2015માં યોજના શરૂ થયા 
બાદ

દયૂરવતતી શિક્ણ બેટી બરાઓ, 
બેટી પઢાઓ

55%
થી ્વધમુ જનધન બને્ક 

ખાતિા મહહ્ાઓના છે

જિધિ
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વ�ર�ણસ્રીન� ગંગ� ઘ�ટ�ેને 
નવજીવન બક્ષન�ર

િમિે િમારી આજુબાજુમાં ગંદકી જોઈિે વહીવટીિંત્ર પર 
ખૂબ રુસસો આવિો હિે. પણ િેમસુતુલા ઇમસોંગ એવાં 

જૂજ લોકોમાં છે જમેણે ગંદકી જોઈિે વહીવટીિંત્ર અિે સરકારિી 
ટીકા કરવાિે બદલે સિાઇનું કામ જાિે ઉપાડી લીધું. આ કામમાં 
િેમિે દર્િકા િાહિો પણ સાથ મળ્ો. મુળ િાગાલેનડિાં રહેવાસી 
િેમસુતુલા નિમઃસવાથ્ટ ભાવે વારાણસીમાં ગંગા ઘાટોિી સિાઈ કરી 
રહ્ાં છે. વડાપ્રધાિ િરેનદ્ મોદીએ પોિાિી એક ફવિટમાં િેમનું િામ 
લીધું ત્ારે લોકોિે િેમિાં આ ઉમદા કામ અંગે જાણ થઈ. કોલેજિો 
અભ્ાસ પૂરો ક્શા પછી િેમસુતુલાએ સાકાર સેવા સતમતિ 
િામિા બ્બિ સરકારી સંગઠિ (NGO)િી સ્ાપિા કરી. પ્રારંભમાં 
િેઓ ફદલ્ીથી કામ કરિા હિા, પણ પછીથી વારાણસી જિા 
રહ્ાં. વર્ટ 2013માં વારાણસી િહેરથી દૂર આવેલા શૂલ ટંકેશ્વર 
ઘાટથી સિાઈનું કામ િરૂ કયુું અિે આ રીિે એક અભભ્ાિિી 
િરૂઆિ થઈ. એ પછી િેમણે પ્રભુઘાટિી સિાઈનું કામ હાથમાં 
લીધું અિે િેિે પણ ચમકાવી દીધો. પ્રથમ ફદવસે િેઓ પ્રભુઘાટિી 
સિાઇ કરવા ગ્ા ત્ાં એટલી ખરાબ સ્સ્તિ હિી કે બે તમનિટ 
પણ ઊભાં રહી િકા્ િેવું િહોતું. બધી જગ્ાએ મળ પડેલું હતું. 

તેમસુતુલ� ઇમસ�ંગ

33% 80,509 

19,500 
િો વધારો છોકરીઓિા ગ્ોસ 
એિરોલમને્ટ રેશિ્ોમાં  

1020 થઈ મહહલાઓિી સખં્ા 
પ્રથમ વાર પ્રતિ એક હજાર 
પુરુરોિી સરખામણીમાં 

સકુન્ા સમબૃ્ધિ ડટ્ોપઆઉટમાં ઘટાડો, 
પ્વિેમાં વધારો

લલગ ગુણોત્તર

કરોડ રૂવપ્ાથી વધુિી રકમ 2.26  
કરોડ સુકન્ા ખાિામાં ઓક્ોબર 

2021 સુધી જમા ક્શા છે

થી વધુ ગામોિ ેસંપૂણ્ટ સુકન્ા 
ગ્ામ જાહેર કરવામાં આવ્ા

િેમણે માંડ માંડ સિાઈ કરી. પણ બીજા ફદવસે લોકોએ િરી ગંદકી 
િેલાવી દીધી. િે લોકોિે રોકિાં િો  લોકો ધમકાવિાં કહેિાં, તુ કોણ 
છે અમિે રોકિાર.? પણ િેમસુતુલા અિે િેમિી ટીમે હાર િ માિી. 
િેમસુતુલાિાં કામથી પ્રભાવવિ થઈિે વડાપ્રધાિ િરેનદ્ મોદીએ 
જુલાઇ 2015માં િેમિે વડાપ્રધાિ કા્શાલ્માં પણ બોલાવ્ાં હિાં.
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આ�ેહડશ�મ�ં ત�ંવરિકને બિલે ડ�ેક્ટર 
પ�સે જવ� મ�ટે જગૃવત ફેલ�વન�ર

ગ્ા વરપે િોરસ્ટ ઇનનડ્ાએ િક્િિાળી મહહલાઓિી ્ાદી 
પ્રલસધ્ધ કરી ત્ારે િેમાં સામેલ મતિલ્ા કુલલુિા િામે સમગ્ 

દેિનું ધ્ાિ ખેંચયું. ઓફડિાિા સુંદરગઢ લજલલાિાં રહેવાસી 
મતિલ્ા આિા વક્ટ ર છે. પોિાિા વવસિારમાં ‘આિા દીદી’િાં 
િામે જાણીિા મતિલ્ા 15 વર્ટ પહેલાં આિા વક્ટ ર બન્ા. િેમણે 
જોયું કે ગામિાં લોકો બ્બમાર પડે ત્ારે ડોક્ર પાસે જવાિે બદલે 
'કાળો જાદૂ' કરિાર િાંવત્રક પાસે જિા હિા. િેઓ ગામિા લોકોિે 
બ્બમારીિી સારવાર કરાવવા હોચ્સપટલ જવાિી સલાહ આપિા 
િો લોકો િેમિી મજાક ઉડાવિા, પણ િેમણે હાર િ માિી. કોઇ 
પણ બ્બમારીિી સારવાર માટે જરૂરી ઉપચાર અિે દવાઓ અંગે 
લોકોમાં જારૃતિ િેલાવીિે લોકોિી માિલસકિા બદલવામાં િેમણે 
મહતવિી ભૂતમકા નિભાવી. ગામિા લોકો હવે િાંવત્રક પાસે જવાિે 
બદલે ડોક્ર પાસે જા્ છે. કોવવડ-19 મહામારી િેલાઈ ત્ારે 
મતિલ્ાનું કામ વધી ગયું. બડાગાંવ િાલુકાિા ગરબડબહલ 
ગામમાં િેમણે 964 લોકોિી સારવાર કરી. સવારે પાંચ વાગે 
િેમિો ફદવસ િરૂ થા્ છે. ઘરનું કામ પૂરંુ કરીિે ચાર લોકો માટે 
ભોજિ બિાવ્ા બાદ પશુઓિે ચારો િાખીિે િેઓ સા્કલ 

મવતલ્� કુલ્ુ

83% 

15%  કમર્િ્લ પા્લટ 
મહહલા છે ભારિમાં. 
આિંરરાષટ્ી્ સરેરાિ-5%થી 
ઘણી વધુ.

સ્ાટ્અપ ઇજન્ડ્યા િાગરરક ઉડ્ડ્યિ

સે્ન્ડ અપ ઇજન્ડ્યા

11 માંથી 5 સ્ાટ્ટઅપનંુ 
િતેતૃવ મહહલા પાસે છે, જમેાં 
ઓછાંમાં ઓછી એક મહહલા 

ફડરેક્ર છે. 

ઋણ સે્નડ અપ ઇનનડ્ા 
્ોજિા અિંગ્ટિ મહહલા ઉદ્ોગ 

સાહલસકોિ ેમળયંુ

મહહ્ાઓની ્ગ્નની ઉંમર 
18થી ્વધારીને 21 ્વષ્થ કર્વા 
માટે ્ોકસિામાં બાળ ્ગ્ન 
પ્રતતિબંધ (સમુધારો) કાયદો રજૂ 
કર્વામાં આવયો.

લગ્નિી ઉંમર

પર િીકળી પડે છે. િેઓ ઘેર ઘેર જઈિે લોકો પાસેથી આરોગ્િી 
માહહિી મેળવે છે. આ ઉપરાંિ, મહહલાઓિે િવજાિ બાળકો અિે 
ફકિોરીઓનું રસીકરણ, પ્રસૂતિ પહેલાંિી િપાસ, પ્રસૂતિિી િૈ્ારી, 
ગભ્ટવિી મહહલાઓિે પૌષષટક આહાર વગેરેિી સલાહ આપે છે.

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 
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ભારિી્ વાયુ સેિામાં મહહલાઓ લાંબા સમ્થી સામેલ રહી 
છે, પણ િમેિ ે  લડાકુ ભતૂમકાઓથી હંમિેા દૂર રાખવામાં 

આવી. જો કે જૂિ, 2016માં િવો ઇતિહાસ લખવામાં  આવ્ો, જ્ારે 
ફલાઇંગ ઓફિસર મોહિા જસહ, ફલાઇંગ ઓફિસર ભાવિા કંઠ 
અિ ે ફલાઇંગ ઓફિસર અવિી ચતવુપેદીએ સયંુ્ િ સિાિક પરેડમાં 
ભાગ લઈિે મહહલા લડાકુ પા્લટ બિવાનુ ં ગૌરવ હાંસલ કયુું. 
સિસ્ત્ર દળોએ મહહલાઓિે મહતવપણૂ્ટ ભતૂમકા આપીિે દેિનું 
ગૌરવ વધાયુું છે એટલંુ જ િહીં, લાખો દીકરીઓ માટે માગ્ટ પણ 
ચચધ્ો છે. 2018માં ફલાઇંગ ઓફિસર અવિી ચતવુપેદીએ તમગ-21 
બાઇસિ વવમાિ ઉડાડિાર દેિિી પ્રથમ મહહલા િાઇટર બિી ગઈ. 
રાજસ્ાિિી નિવાસી મોહિ જસહિા વપિા અિ ે દાદાએ પણ દેિિી 
સલામિી માટે સેવા આપી હિી, જિેાં પરથી મોહિાિે પ્રરેણા મળી, િો 
મધ્પ્રદેિિા સિિામાં રહેિી અવિીએ ફલાઇંગ ઓફિસર ્લબમાં 
વવમાિ ઉડાડ્ા બાદ વાયસેુિામાં આવવાિો નિણ્્ટ  ક્યો. બ્બહારમાં 
દરભગંામાં રહેિી ભાવિા કંઠ આકાિિ ે ચમૂવા માંગિી હિી. આ 
ત્રણે્  મહહલા પા્લટિી સિળિા બાદ સરંક્ષણ મતં્રાલ્ ેભારિી્ 
વાય ુ સિેામાં મહહલા લડાકુ પા્લટિી પ્રાથતમક ્ોજિાિ ે કા્મી 
્ોજિામાં બદલવાિો નિણ્્ટ  ક્યો. વધુ એક મહતવિાં પગલાંમાં 
વડાપ્રધાિ િરેનદ્ મોદીએ યવુિીઓિા પ્રવેિ માટે અત્ાર સધુી બંધ 

મ�ેિન�, ભ�વન�, આવન્રી

ઓએસસી 
વિ સ્ોપ સેન્ટર ્ોજિા 

અિંગ્ટિ 54 લાખથી વધુ 
મહહલાઓિ ેમદદ પૂરી 

પાડવામાં આવી

પૂરક પોરણનુ ંફર્લ 
ટાઇમ મોનિટરીંગ 
સુનિલચિિ કરવા માટે 
પોરણ ટે્કર લોંચ કરવામાં  
આવયંુ. 100% ફરિાઇનડ 
ચોખા વવિરીિ કરવાિો 
નિણ્્ટ .

પોરણ 

મહિલ� પ�યલટન્રી ગગનિૂંબ્રી 
સફળત�

ઇિોવિેિ-રરસર્
16  મહહલા ટેકિોલોજી 

પાક્ટ  ઇિોવેિિ અિે વવજ્ાિ 
િીખવા માટે મહહલાઓિે 

િવી િકો આપી રહ્ા છે. આ 
ક્ષતે્રમાં ફકરણ સ્ોલરિીપ 

મહહલા વૈજ્ાનિકો માટે 
મદદરૂપ સાબ્બિ થઈ છે.

ગભ્ટવિી અિ ેસિિપાિ 
કરાવિી બે કરોડથી વધુ 
મહહલાઓિ ેઅત્ાર 
સુધી આ ્ોજિાિો લાભ 
મળ્ો છે 

માતવંૃદિા ્યોજિા

રહેલી સૈનિક સુ્લિા દરવાજા ખોલવાિી િરૂઆિ કરી, િો આ વર્ટથી જ 
રાષટ્ી્ સંરક્ષણ એકેડેમીમાં મહહલાઓિા પ્રવેિિે મજૂંરી આપીિ ેિારી 
િક્િિ ેિવા ભારિિા કેનદ્માં મકૂવાિા સંકલપિી િરૂઆિ થઈ છે.

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 
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િરેક આન�થ બ�ળક મ�ટે 
મમત�ન્રી મૂવતતિ 

આપણા દેિમાં માિાિે ઇશ્વરનુ ં રૂપ ગણવામાં આવ ે છે. 
મહારાષટ્િાં જસધુ િાઈ રસિા પર િરિા દરેક અિાથ 

બાળક માટે માિાથી પણ વધ ુછે. િમેિ ેપદ્મશ્રી સહહિ 750થી વધુ 
પરુસ્ારો મળ્ા ત્ારે સમગ્ દેિિાં લોકો િમેિ ેઓળખવા માંડ્ા, 
પણ િમેિી આ સિળિા સરળ િહોિી. િિેી પાછળ લાંબો સઘંર્ટ 
રહ્ો છે, જિેી િરૂઆિ િો િમેિાં જન્િી સાથ ેજ થઈ ગઈ હિી. 
મહારાષટ્િા વધશામાં જને્લમાં જસધુ િાઈનંુ િામ ચચદી રાખવામાં 
આવયુ ંહતુ.ં ચચદી એટલ ેચચથરંુ, જિેી કોઈ કકમિ િથી હોિી. દારૂણ 
ગરીબીમાંમાં જન્્ાં હોવાથી િ સારી રીિ ેઉછેર થ્ો, િ સારંુ ભણિર 
મળયુ.ં 10 વર્ટિી બાળવ્માં જ 30 વર્ટિી શ્રીહફર સપકાળ સાથ ે
લગ્ન કરી દેવામાં આવ્ા. 20 વર્ટિી ઉંમરમાં ચચદી ત્રણ બાળકોિી 
માિા બિી ગઈ અિે ચોથુ ંબાળક પેટમાં હતુ.ં અન્ા્ સામ ેઅવાજ 
ઉઠાવ્ો િો પતિએ ઘરમાંથી કાઢી મકૂી અિ ેમા બાપે પણ િરછોડી 
દીધી. નિમઃસહા્ સ્સ્તિમાં સંિાિિ ે જન્ આપ્ો, જ ે ફદકરી હિી. 
પ્રસતુિ દરતમ્ાિ પણ કોઇએ મદદ િ કરી, િો ગભ્ટિાળિે પથથરથી 
કાપી િાંખી. ફદકરી માટે થઈિે રેલવ ેસે્િિ પર ભીખ પણ માંગી. 
આત્મહત્ા કરવાિો પણ વવચાર આવ્ો. િમેણ ેબહુ ભોજિ એકઠંુ 
કયુું અિે પેટ ભરીિ ેજમી. બાકી બચલેુ ંભોજિ સાથે બાંધી લીધુ ંઅિે 

બ્સં્ધુ ત�ઈ

પોિાિી દીકરીિે સાથે લઈિ ેરેલવેિે પાટા પર િીકળી પડ્ાં. રસિામાં 
એક ભભખારી મળ્ો િો િિે ેબચલંુે ભોજિ આપી દીધંુ. િમેણે જોયુ ંકે 
માબાપે િરછોડી દીધાં હો્ િવેા અિેક બાળકો છે. િમેણ ેઆ બાળકોિે 
ભોજિ આપવાનુ ંિરૂ કયુું અિ ેજ ેપણ અિાથ બાળક મળે િિેી માિા 
બિી ગ્ાં. આિ ેકારણ ેબાળકો િમેિે "માઇ" (માિા) કહીિે બોલાવવા 
માંડ્ા. િમેણ ે1500થી વધ ુઅિાથ બાળકોનંુ પોરણ કયુું અિે િમેિે 
મોટાં ક્શા. 4 જાનુ્આરી, 2022િાં રોજ િમેનુ ંઅવસાિ થિાં વડાપ્રધાિ 
િરેનદ્ મોદીએ િમેિે શ્રધ્ધાંજલલ આપિા ફવિટ કયુું કે, ડો. જસધ ુ િાઈ 
સપકાળિ ેસમાજમાં િેમિી સેવા માટે હંમેિા ્ાદ રાખવામાં આવિ.ે”

અિામત
જાન્આુરી 2016માં કેનદ્ 

સરકારે સીઆરપીએિ અિે 
સીઆઇએસએિમાં લસપાહીિા પદ પર 

33 ટકા મહહલા અિામિ િરલજ્ાિ 
કયુું. આિે કારણ ેસલામિી દળોમાં 

મહહલાઓ પ્રત્િેા અભભગમમાં 
પફરવિ્ટિ આવિ.ે

2019માં સામાન્ ચૂટંણીમાં 
પ્રથમ વાર વવક્મ 78 મહહલાઓ 
ચૂટંાઈ આવી હિી, િો પંચા્િી 
રાજ વ્વસ્ામાં પણ 46 ટકા 
મહહલાઓ મહતવપણૂ્ટ ભૂતમકા 
નિભાવી રહી છે.

સસંદમાં િતેતૃવ
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ત્રીન તલ�ક સ�મે લ�ખ�ે 
મહિલ�આ�ેન�ે આવ�જ

ઉત્તરાખંડિા કાિીપુરમાં રહેિા નિવૃત્ત લશકરી અચધકારીિી 
પુત્રી સા્રા બાિોિાં લગ્ન 11 એવપ્રલ, 2022િાં રોજ 

પ્ર્ાગરાજિા જીટીબી િગર વવસિારમાં રહેિા રીઝવાિ સાથે 
થ્ા હિા. સોશિ્લ સા્નસમાં માસ્ર ફડગ્ી લીધા બાદ લગ્ન 
કરિાર સા્રા અન્ યુવિીઓિી જમે ખુિખુિાલ જજદગીિા 
હજારો સપિા લઈિે વપ્રમાંથી વવદા્ થઈ હિી. લગ્નિા 
થોડાં ફદવસો બાદ પ્રોપટટી ડીલર પતિ અિે સાસફર્ાઓ િેમિે 
હેરાિ કરવા માંડ્ા. સમ્ જિાં િે બે સંિાિોિી માિા બિી. 
િેિે મારવામાં આવિી હિી, મહેણા ટોણા આપવામાં આવિા 
અિે વાિવાિમાં ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાિી ધમકી આપવામાં 
આવિી હિી. વર્ટ 2015માં ઓક્ોબર મહહિામાં સા્રા થોડાં 
ફદવસો માટે વપ્રમાં આવી િો પતિએ એક કાગળ પર ત્રણ 
વાર ‘િલાક’ લખીિે િેિે કા્મ માટે ત્જી દેવાિી જાહેરાિ 
કરી દીધી. સા્રા જવેી સ્સ્તિ લાખો મહહલાઓિી હિી. પણ 
સા્રા હવે ચૂપ રહેવા માંગિી િહોિી, િેણે સુપ્રીમ કોટ્ટમાં 

સ�યર� બ�ન�ે

િફર્ાદ કરી. મે, 2017માં સુપ્રીમ કોટકે િેિી િરિેણમાં ચૂકાદો 
આપ્ો, િો 1985માં િાહબાિો કેસમાં િત્ાલીિ સરકારિી 
ભૂલિે િાત્ાલલક વટહુકમ બહાર પાડીિે સુધારવામાં આવી.

તીિ તલાક પ્થા િાબયૂદ કડક જોગવાઈ
મસુસલમ મહહલા વવવાહ અચધકાર 

સંરક્ષણ કાનિૂ 2019માં 
રાષટ્પતિિા હસિાક્ષર બાદ લારુ 

થ્ો પણ િિે ે19 સપટેમબર, 
2018થી અમલી માિવામાં 

આવ્ો. 

િોજદારી કા્દો (સધુારો) 
અચધનિ્મ 2018િ ેપાસ 
કરીિે બળાત્ારિા દોષરિોિે 
િાંસ સહહિિી કડક સજાિી 
જોગવાઈ

ફાસ્ટટ્રેક સપેશશય્ કોટ્થ ઃ જાતતિય ગમુનાઓ સંબંચધતિ કેસોની 
તિાત્ાજ્ક સમુના્વણી માટે 1023 ફાસ્ટટ્રેક સપેશશય્ 

કોટ્થની સ્ાપના: કોવ્વડ મહામારી દરતમયાન પણ બળાત્ાર 
અને પોક્ો સંબંચધતિ 49,000થી ્વધમુ પેન્ડગ કેસોનો 

નનકા્ ્ા્વ્વામાં આવયો. 
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કંઇક કરી બિાવવાિો મક્કમ નિધશાર હો્ િો કોઈ કામ અઘરંુ 
િથી હોતું. જમમુ-કાશમીરિી નિતિકા રુપિા િેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ 

છે. એિઆઇએિટીમાંથી ગ્ેજ્ુએિિ કરીિે એક કંપિીમાં પ્રોડક્ 
મેિેજર િરીકે કામ કરીિે નિતિકાએ દરેક રાજ્િી પરંપરાગિ કળાિે 
િજીકથી જોઇ. બાળપણથી િે સજ ્ટિાત્મકિા પ્રત્ે આકરશાિી હિી, 
પણ િોકરીમાં કંટાળો આવિો હોવાથી િેિે પોિાિી સજ ્ટિાત્મકિા 
દબાિી હોવાનું લાગતું હતું. કોવવડિે કારણે દેિમાં કડક લોકડાઉિ 
લાદવામાં આવયું ત્ારે વક્ટ  ફ્ોમ હોમ દરતમ્ાિ નિતિકાિે િવી 
િરૂઆિ કરવાિો વવચાર આવ્ો. લોકડાઉિમાં મોટા ભાગિા 
હેનડીક્ાફ્ટ કારીગરો ઘેર બેઠાં હિા. નિતિકાએ િેમિો સંપક્ટ  ક્યો 
અિે ઇનસ્ાગ્ામ પર ‘પાઇિ કોિ’ િામનું પેજ બિાવીિે િેમણે 
બિાવેલી ચીજવસતુઓનું માકકે ટટગ િરૂ કયુું. થોડો સમ્ લાગ્ો 
પણ ધીમે ધીમે િરૂઆિ ક્શા બાદ ફદલ્ીમાં પોિાિી કંપિી અિે 
ઓફિસ ખોલી. માત્ર એક વર્ટિી અંદર ટિ્ટઓવર વધીિે રૂ. 10 
લાખિે પાર થઈ ગયું. હાલમાં અિેક રાજ્ોિા 200થી વધુ કારીગરો 
િેિી સાથે જોડા્ેલા છે, િેમાંથી અિેક મહહલાઓ છે, જ ેપહેલાં બહુ 
મુશકેલીથી રુજરાિ ચલાવિી હિી. હવે િેમિી આવક વધી ગઈ છે. 
નિતિકા અિેક રાજ્ોિી હસિકળાિી ચીજો વેચે છે.

ન્રીવતક� ગુપ્�

સ્ાટ્અપ ઇજન્ડ્યા દ્ારા સિળતા મેળવી
યવુાિોિા સપિાિ ેઉડાિ આપવા માટે 2016માં સ્ાટ્ટઅપ ઇનનડ્ા અભભ્ાિિી 
િરૂઆિ કરવામાં આવી હિી. સ્ાટ્ટઅપ ઇનનડ્ા જવેા કા્્ટક્મિ ેકારણ ેઆજ ે
ભારિ વવશ્વિી ત્રીજી સૌથી મોટી સ્ાટ્ટઅપ ઇકો લસસ્મ બિી ગયુ ંછે. વધ ુ
માહહિી માટે લલન્ક https://www.startupindia.gov.in પર જાવ.

રસોડામાં ધમુાડામાંથી મળી મકુ્ત

ઓજલમ્પકમાં મઠહલા એથલટ્ેસિો દેખાવ

દેિમાં 9 કરોડથી વધ ુગરીબ પફરવારોિે ઉજજવલા અિંગ્ટિ રાંધણ 
ગસેિાં જોડાણો આપવામાં આવ્ા છે. વવશ્વ આરોગ્ સંસ્ાિા આકંડા 
પ્રમાણ ેલાકડાં, કોલસો જવેા પરંપરાગિ ઇંધણથી રસોઇ બિાવવાિે 
કારણ ેભારિમાં વરપે પાંચ લાખ લોકોિાં મતૃ ુથિા હિા. પણ કેનદ્ 
સરકારિી ્ોજિાિ ેકારણ ેમહહલાઓમાં શ્વાસ સંબંચધિ બ્બમારીિા 
કેસોમાં 20 ટકાિો ઘટાડો થ્ો છે.

ઓલલમ્પકમાં સહભાગીઓિી 
સંખ્ા 2008માં 25 હિી, જ ે

2012માં 23 થઈ ગઇ. 

વડાપ્રધાિ મોદીિા િાસિકાળમાં 
2016માં 54 હિી, જ ે2020માં વધીિે 
57 થઈ ગઈ.

ઇન્સ�ગ્ર�મ પર મ�કકે હટંગ દ્�ર� 
સ્ટ�ટ્તઆપમ�ં સફળત� મેળવ્રી
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પહરવ�ર ઇચ્છત�ે િત�ે કે તે રસ�ેડંુ 
સંભ�ળે, પણ તેણે સ્સ્ટક પકડ્રી લ્રી્ધ્રી 

ટોક્ો ઓલલમ્પકમાં દશક્ષણ આફફ્કા વવરુધ્ધિી મેચમાં 
મહહલા હોકી ટીમિે ઓછી આંકવામાં આવિી હિી ત્ારે 

વંદિા કટારી્ાએ પોિાિી સ્સ્કથી એક પછી એક ત્રણ ગોલ 
કરીિે દેિવાસીઓિાં ફદલ જીિી લીધા હિા. િે ઓલલમ્પકિા 
ઇતિહાસમાં ભારિ િરિથી હેહટ્ક લેિાર પ્રથમ મહહલા બિી 
ગઈ. કટાફર્ા માટે હોકીનું ખેલાડી બિવાનું સપનું પૂરંુ કરવા 
એટલું સરળ િહોતું. ઉત્તરાખંડિા રોિિાબાદ ગામમાં ઉછેર 
થ્ો હિો. િેિી દાદી ઇચ્છિી હિી કે િે ઘર કામમાં મદદ કરે. 
િેિાં િજીકિા સગા પણ િહોિા ઇચ્છિા કે વંદિા િેિાં સપિાિે 
પૂરા કરે, પણ િેિા પહેલવાિ વપિા િાહરજસહ કટાફર્ાએ 
વંદિાિે મિોબળ પૂરંુ પાડું અિે િેિે પ્રોિેિિલ રીિે રમવામાં 
મદદ કરી. િરૂઆિિા ફદવસોમાં િેિી પાસે િાલીમ લેવા પૂરિા 
સાધિો િહોિા. િે પોિાિા કૌિલ્યિે નિખારવા માટે વૃક્ષિી 
િાખાઓ સાથે પ્રેક્ીસ કરિી હિી. િેિાં પ્રથમ કોચ પ્રદીપ 
ચચન્ોિીએ િેિે એક સુ્લ ટુિશામેન્ટમાં જોઈ અિે પ્રથમ વાર 
ભારિ િરિથી રમવામાં િેિે મદદ કરી. ભારિી્ ટીમમાં િોરવડ્ટ  
પોશઝિિ પર રમિાર વંદિા ટીમિી કેપટિ પણ રહી ચૂકી છે. 

વંિન� કટ�ર્રીય�
સરંક્ણ ક્તે્ર આવાસ ્યોજિા

િૌકા દળમાં મહહલા 
પા્લટ્સિ ેસામેલ કરવામાં 

આવી છે

યુધ્ધ માટે િૈ્ ાર 
સ્વોડ્િમાં મહહલા 

પા્લટ સામલે. સ્ા્ી 
કતમિિ માટે મહહલાઓિે 

િિેિલ ફડિેનસ એકેડેમીમાં 
સામલે કરવામાં આવિ.ે

વધારો થ્ો મહહલાઓિી 
સંખ્ામાં, જમેિે 2015 
બાદ પ્રધાિમતં્રી આવાસ 
્ોજિા અિંગ્ટિ જમીિ 
અિ ેમકાિિો માલલકી હક 
મળ્ો છે 

13%

રાષટ્ી્ આંિરરાષટ્ી્ સિરે અિેક એવોડ્ટ  મેળવિાર વંદિા કેનદ્ 
સરકારિી ટારગેટ ઓલલમ્પક પોફડ્મ સ્ીમ (TOPS)િો હહસસો 
રહી ચૂકી છે. આ ઉપરાંિ િે, ઉત્તરાખંડમાં બેટી બચાઓ-બેટી 
પઢાઓ અભભ્ાિિી રિાનડ એમબેસેડર પણ છે.
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પલંગન્રી ન્રીિે મશરૂમ ઉગ�ડ્રીને 
‘મશરૂમ લેડ્રી’ બન્રી 

કૃષરપ્રધાિ ભારિમાં કૃષર જ એક માત્ર એવું ક્ષેત્ર છે જમેાં 
મહહલાઓિી હાજરી ખૂબ ઓછી છે. કૃષર ક્ષેત્રમાં મહતવપૂણ્ટ 

્ોગદાિ આપિાર બીિા દેવીિી કહાિી રસપ્રદ છે, જમેણે પોિાિા 
પલંગિી િીચે જ મિરૂમિી ખેિી કરી અિે આજ ે િેઓ સમગ્ 
દેિમાં જાણીિા છે. િેમિાં માટે આ કામ ખૂબ મુશકેલ હતું. િેમિી 
પાસે મિરૂમિી ખેિી કરવા િ કોઈ જમીિ હિી, કે િ ખેિર.

પણ િેઓ ટહમિ િ હા્શા. િેમિે એક વવચાર આવ્ો. િેઓ 
જ ેપલંગમાં સૂિા હિા િેિી િીચે જ મિરૂમિા એક ફકલો બ્બ્ાં 
મંગાવીિે િેિી ખેિી િરૂ કરી દીધી. મિરૂમિી ખેિી કરવા 
માટે બીિા દેવીએ પહેલાં િો પલંગિે ચારેબાજુથી સાડીથી 
ઘેરી લીધો. િેમિી આ અિોખી રીિ અંગે લોકોિે જાણ થઈ 
િો કૃષર વવશ્વવવદ્ાલ્િી ટીમ િેમિાં ઘરે પહોંચી ગઈ અિે 
આ ઇિોવેિિિી િસવીરો અિે વવફડ્ો વા્રલ થઈ ગ્ો. 
યુનિવર્સટીઓમાં પણ િે દિશાવવામાં આવ્ો. બીિા દેવીએ 
મિરૂમિી ખેિી માટે આપેલી પ્રેરણાિે પગલે લોકો મુગેરિા પાંચ 
રલોકિા 105 ગામોમાં મિરૂમ ખેિી કરવા લાગ્ા, જિેાં કારણે 
1500 પફરવારો આજીવવકા મેળવી રહ્ા છે. મિરૂમિી ખેિીિી 
સાથે સાથે બીિા દેવી અિેક ખેડૂિોિે ઓગપેનિક િાર્મગ, ક્પોસ્ 

બ્રીન� િેવ્રી
િારી િક્તિી સલામતી

એક રાષટ્, એક ઇમરજનસી 
િબંર 112 લોંચ, 35 રાજ્ો-
કેનદ્િાલસિ પ્રદેિોમાં ચાલુ 

હેલપ્ાઇન દ્ારા 24 
રડસમેબર 2021 સમુધી 54 
્ાખથી ્વધમુ મહહ્ાઓને 
મદદ કર્વામાં આ્વી

181

ખાિર અિે ઓગપેનિક ઇનસેક્ક્સાઇડ િૈ્ાર કરવાિી િાલીમ પણ 
આપે છે. બીિા દેવીિા પ્ર્ાસોિે કારણે આજ ેગ્ામીણ મહહલાઓ 
દૂધિા વ્વસા્ િરિ આકરશાઇ છે. બીિા દેવીિી આ કહાિીિે 
પીએમ િરેનદ્ મોદીએ પોિાિા ફવિટર હેનડલ દ્ારા રજૂ કરી હિી. 

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 
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જેમન�ં જીવનનું ધ્યેય વૃક્ષ�ે 
બિ�વવ�નું છે

વડાપ્રધાિ િરેનદ્ મોદીએ મિ કી બાિમાં પદ્મશ્રી પુરસ્ાર 
મેળવિાર ચાર રુમિામ િા્કોિો ઉલલેખ ક્યો હિો, જમેાં 

દેવભૂતમ ઉત્તરાખંડિી બસંિી દેવીનું પણ િામ હતું. પ્રલસધ્ધ 
સમાજ સેવવકા બસંિી દેવીએ ઉત્તરાખંડિા પ્શાવરણ સંરક્ષણ, 
વૃક્ષો અિે િદીિે બચાવવા માટે પોિાનું ્ોગદાિ આપયું છે.  
કૌસાિીિા લક્ષી આશ્રમમાં રહેિી બસંિી દેવીએ પ્શાવરણ 
સંરક્ષણ ઉપરાંિ સમાજમાં િેલા્ેલી કુરીતિઓિે િાબૂદ કરવામાં 
મહતવિી ભૂતમકા ભજવી છે. પંચા્િોિા સિક્િકરણ માટે પણ 
િેમણે પ્ર્ાસ ક્શા છે. માત્ર 12 વર્ટિી ઉંમરમાં પતિિે રુમાવિાર 
બસંિી દેવીએ જીવિમાં ક્ારે્ હાર િથી માિી. પતિિા અવસાિ 
પછી લક્ષી આશ્રમ જ િેમનું ઘર બિી ગયું. અહીં રહીિે જ િેમણે 
12મા ધોરણ સુધીિો અભ્ાસ પૂરો ક્યો. િેમણે સમાજ સેવાિી 
િરૂઆિ અલ્ોડા લજલલાિા ધૌલાદેવી રલોકમાં ‘બાલવાડી’ 
કા્્ટક્મ દ્ારા કરી. અહીં િેઓ પોિે ભણાવિા પણ હિા અિે 
મહહલાઓનું સંગઠિ બિાવયું. િેમણે કોસી િદી બચાવવા માટે 
પણ મહતવનું કામ કયુું છે. 2003માં એક અખબારમાં સમાચાર 
છપા્ા કે જગંલ કપાવાિે કારણે આગામી 10 વર્ટમાં કોસી િદી 
સુકાઇ જિે. બસંિી દેવીએ જગંલ બચાવવાનું બીડંુ ઝડપયું. 

ડીએિએ વવશલરેણ 
માટે એકમ

સ્ોપ સેન્ટર

કરોડ રૂવપ્ાિાં ખચપે 20 
રાજ્ો-કેનદ્િાલસિ પ્રદેિોમાં 
ડીએિએ એિાલલલસસ 
યુનિટિી સ્ાપિા અિે 
અપગ્કેડગિ ેમજૂંરી

વિ સ્ોપ સેન્ટર ખાિગી, 
જાહેર, પફરવાર, સમદુા્ 
અથવા કામકાજિા સ્ળે 

ટહસાથી પીફડિ મહહલાઓિી 
સહા્િા માટે દેિભરમાં ચાલે 

છે, જમેાં ત્રણ લાખથી વધુ 
મહહલાઓિ ેમદદ મળી

190 
704

બસંત્રી િેવ્રી

‘ચચપકો આંદોલિ’િી ધરિી પરથી આવિી બસંિીદેવી જગંલ 
જગંલ ભટક્ાં અિે લોકોિે સમજાવયું કે વૃક્ષ િ કાપિો, િહીંિર 
િદી સૂકાઇ જિે. િેમિાં પ્ર્ાસોથી પફરસ્સ્તિ બદલાવા માંડી. વર્ટ 
2016માં િેમિે િારી િક્િ પુરસ્ારથી સન્ાનિિ કરવામાં આવ્ા. 
2022 માટે બસંિી દેવીિે પદ્મશ્રી સન્ાિ આપવામાં આવયું.

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 માચ્ચ, 2022 25

આ�સ�મમ�ં સશક્ક્તકરણનું 
પત્રીક બન્�ં 

અહોમ રાજાઓિી અતંિમ રાજધાિી જોરહાટ ચાિા બગીચાઓ 
માટે પણ જાણીતુ ં છે. હવ ે લખીમી બરુઆએ જોરહાટિે 

ગૌરવ અપાવયુ ં છે. ગ્ા વરપે ભારિ સરકારે લખીમી બરુઆનું 
પદ્મશ્રીથી સન્ાિ કયુું હતુ.ં 1949માં િમેિો જન્ થ્ો પણ િરિ 
માિાનંુ અવસાિ થયુ.ં ઘરિી આર્થક સ્સ્તિ િબળી હિી, છિાં 
વપિાએ સારી રીિે ઉછેર ક્યો. િઓે ભણવામાં હોંશિ્ાર હિા પણ 
કુદરિ ેકંઇક બીજુ ંજ મજૂંર હતુ.ં 1969માં વપિાિી છત્રછા્ા રમુાવી 
િો કોલજે છોડવી પડી. 1973માં લગ્ન થ્ા અિ ે પતિએ અભ્ાસ 
પરૂો કરવામાં મદદ કરી. 1980માં લખીમીએ ગે્જ્એુિિ કયુું અિે 
ફડસ્સ્્ક્ સેન્્ટલ કોઓપરેહટવ બને્કમાં એકાઉન્ટ મિેજેર બિી ગ્ા. 
અહીં લખીમીિા િવા જીવિિી િરૂઆિ થઈ જિે ેકારણ ેઆજ ેમાત્ર 
આસામ જ િહીં, સમગ્ દેિ િમેિ ેજાણ ેછે. િોકરી કરિી વખિે િમેણે 
જોયુ ંકે ગામડાંિી ગરીબ, અભણ સ્ત્રીઓ, ચાિા બગીચાઓમાં મજૂરી 
કરિારી મહહલાઓ ઉધાર લેવા માટે કલાકો સુધી લાઇિમાં ઊભી 
રહે છે. કાઉન્ટર સધુી પહોંચ ે િો દસિાવજેોિા અભાવ ે ખાલી હાથે 
પાછી િરિી. લાચાર મહહલાઓિા આસં ુ જોઈિે લખીમીનુ ં હૃદ્ 
દ્વી ઉઠતુ.ં આિા પરથી પ્રરેણા લઈિ ે િમેણ ે 1983માં જોરહાટમાં 
એક મહહલા સતમતિ બિાવી અિે 1990માં કિકલિા મહહલા 
કોઓપરેહટવ બને્કિી િરૂઆિ કરી. બને્કિાં રજીસે્્િિ માટે િમેણે 

લખ્રીમ્રી બરૂઆ�

આઠ વર્ટ સંઘર્ટ ક્યો. બે દા્કાથી વધુ સમ્થી સંચાલલિ આ બને્કિી 
હવે ચાર િાખાઓ છે. જમેાં હાલ 45,000 ખાિાધારકો છે. બેંકમાં માત્ર 
મહહલા કમ્ટચારીઓિી જ ભરિી કરવામાં આવે છે.

મઠહલા સિક્તકરણ

કોવવડ કાળમાં મહહલાઓિે 
વવિરે મદદ કરવામાં આવી

કરોડ રૂવપ્ાથી વધુ રકમ 
ટ્ાનસિર કરવામાં આવી, 

એવપ્રલ-જૂિ 2020 દરતમ્ાિ 
20 કરોડ મહહલાઓિા 

ખાિામાં

પીએમ ગરીબ કલ્ાણ 
યોજના અતંિગ્થતિ 14 કરોડ 
રરરફ્ જસજ્્ડર મફતિ 
આપ્વામાં આવયા. 

મહહ્ા સ્વ સહાય જૂથો 
માટે જામીન ્વગર ્ોન 
આપ્વાની મયયાદા રૂ. 
10 ્ાખથી ્વધારીને રૂ. 
20 ્ાખ સમુધી કર્વામાં 
આ્વી.

30,000

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 
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મિુર�ઈથ્રી હિલ્્રી સુ્ધ્રી સ�મ�ન 
સપ્�ય કર્રી રિેલ�ં

અરૂલમોઝી એવી મહહલાઓ માટે દ્ષટાંિ બિીિે ઊભરી 
છે, જઓે ઘરિી સારસંભાળ અિે બાળકોિા ઉછેરમાં 

પોિાિા સપિાિે સાકાર િથી કરી િકિી. પણ િાતમલિાડુિા 
મદુરાઈમાં રહેિી અરૂલમોઝીએ પોિાિી સ્સ્તિિે સમસ્ા િરીકે 
િહીં પણ પડકાર િરીકે સવીકારી. બે બાળકોિે કારણે િેઓ બહાર 
કામ કરવા જઈ િકિા િહોિા એટલે વવચાયુું કે કોઇ બ્બઝિેસ 
કરીએ જથેી ઘરમાં રહીિે જ કામ કરી િકા્. િેમણે સે્િિરી 
કામથી િરૂઆિ કરી અિે ગવમપેન્ટ ઇ-માકકેટ પલેસ (Gem) પોટ્ટલ 
પર રજીસે્્િિ કયુું. મોટા ઓડ્ટર મળવાનું િરૂ થયું પણ ભંડોળ 
ક્ાંથી લાવવું િે સમસ્ા સામે આવી. જોકે પ્રધાિમંત્રી મુદ્ા લોિ 
દ્ારા િેિો ઉકેલ આવ્ો. અરૂલમોઝી કહે છે, “માત્ર આધાર કાડ્ટ  
અિે એક િોટો પર લોિ. આટલી સરળિાથી લોિ મળી જા્ 
એવું પહેલાં િમે ક્ારે્ સાંભળયું હતું.?” હવે િેઓ મદુરાઇથી 
જ સામાિ સપલા્ કરે છે. વડાપ્રધાિ કા્શાલ્થી માંડીિે વવદેિ 
મંત્રાલ્ સુધી િેમિો સામાિ જમે પોટ્ટલ દ્ારા પહોંચી જા્ છે. 
અરૂલમોઝીએ પોિાિા આ સાહસમાં ચાર લોકોિે પણ રોજગારી 
આપી. ટંૂક સમ્માં િેઓ મોટી કંપિી દ્ારા 40 લોકોિે રોજગારી 
આપવા જઈ રહ્ા છે. n

આરૂલમ�ેઝ્રી
તમ ેપણ િમે પોટ્લિો લાભ લઈ િકો છો
સરકારી ખરીદીમાં ભ્રષટાચારિે ખિમ કરવા માટે વડાપ્રધાિ િરેનદ્ 
મોદીએ જમે (GeM) પોટ્ટલિી િરૂઆિ કરી હિી. હવે દરેક સરકારી 
ઓફિસમાં થિારી િમામ ખરીદી આ પોટ્ટલ દ્ારા ઓિલાઇિ થા્ 
છે. વધુ માહહિી https://gem.gov.in પરથી મળી િકિે.

ગભ્પાતિી સમ્ય મ્યમાદાષઃ ટહસા પીફડિ મહહલાઓિ ેરાહિ 
આપવાિા હેતથુી િાજિેરમાં જ મફેડકલ ટર્મિેિિ પે્રગિનસી એક્િે 
મજૂંરી આપવામાં આવી છે, જિેાથી ગભ્ટપાિ માટેિી સમ્મ્શાદા 20 
સપિાહથી વધારીિ ે24 સપિાહ કરવામાં આવી છે. 

િી (SHE)
જાતિ્ િોરણિા કેસમાં 
િફર્ાદ કરવા અિે િિેા 

મોનિટરીંગ માટે ઓિલાઇિ 
વ્વસ્ાિી િરૂઆિ 2017માં 

કરવામાં આવી

નિરંિર શિક્ષણ અભભ્ાિ 
અિંગ્ટિ સરકારી િાળાઓમાં 
ધોરણ 6-12 સુધીિી 
વવદ્ાથથીઓિ ેઆત્મરક્ષાિા 
રણુ િીખવવાિી િરૂઆિ 
કરવામાં આવી.

આત્મરક્ાિી પહેલ

ન�ર્રી શક્ક્તકવર સ્ટ�ેર્રી 
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હડનજટલ ટેકન�ેલ�ેજીથ્રી હડનજટલ ટેકન�ેલ�ેજીથ્રી 
ખેડૂત�ે બનશેખેડૂત�ે બનશે

બદ્ાતિા સમયની સાથ ેિારતેિ ટેકનો્ોજી અને રડજજિટાઈઝેશન પર િાર મકૂ્ો છે, ત્ારે કૃષષ ક્તે્ર પણ તિનેાથી બાકાતિ 
નથી. ન્વા િારતિનમુ ંઆ મહત્વપણૂ્થ સાધન છે, જિનેાં દ્ારા કૃષષ કે્ત્ર પડકાર માટે તૈિયાર થઈ રહમુ ંછે. એટલમુ ંજ નહીં પણ 

િારતિીય યમુ્વાનો આ કે્ત્રમાં મોટમું  પ્રદાન આપી શકે છે. પાક સ્વચેક્ણ, ્ે્ ડ રેકોડ્થ  રડજજિટાઇઝેશન, ડ્ર ોન દ્ારા જતંમુનાશકો 
અને પોષક તિત્વોના છંટકા્વ જિ્ેવા કામોમાં ટેકનો્ોજી અને આર્ટરફશશય્ ઇને્જ્જનસનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ 

સિંા્વનાઓન ેજોતિાં ટેકનો્ોજીની સાથ ેસાથ ેકૃષષની ન્વી રદશામાં િારતિ આગળ ્વધી રહમુ ંછે...

ભા રત જ રેવા િેશોમધાં ખરેતીવા્ડહીનયું ખયૂબ મહતવ છરે . 
એટલધાં માટે જ વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિી કૃયષ અનરે 

કૃયષ ટેકનોલોજીનરે આધયુનનક બનાવવા માટે કૃત સંકસ્લપત છરે  
અનરે ભારત ઉચ્ કૃયષ વવકાસની સાથરે સાથરે સમાવરેશી વવકાસ 
પર ધયાન કેનદ્રરીત કરી રહયું છરે . કૃયષ ક્રેત્રમધાં મહહલાઓના સવ-
સહાય જયૂથો દ્ારા સહાયતા પ્િાન કરવામધાં આવી રહહી છરે , કારણ 
કે કૃયષમધાં વસતતના એક મોટા હહસસાનરે ગરીબી રેખાની ઉપર 
લાવવાની અનરે તરેમનરે સારી જીવનશૈલી આપવાની ક્મતા છરે . 
“અમરે ખાદ્ા સલામતીની સાથરે સાથરે પોષણ સલામતી પર ફોકસ 
કરી રહ્ા છીએ. આ વવઝન સાથરે વીતરેલા સાત વષષોમધાં અમરે અનરેક 
બાયો-ફોર્ટફાઇ્ડ જાતોનરે વવક્સાવી છરે .” 5 ફેબ્યુઆરીનધાં રોજ 
તરેલંગાણામધાં સ્થિત ICRISATની 50મી વષ્મગધાં્ઠના સમારોહના 
પ્ારંભમધાં વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ કહેલા આ શબ્ો િશતાવરે છરે  કે 
ભારતનયું લક્ષ્ય માત્ર અનાજનયું ઉતપાિન વધારવાનયું જ નથી, પણ 
80 ટકાથી વધયુ નાના અનરે સીમધાંત ખરે્ડયૂતોનયું કલ્ાણ કરવાનયું પણ 
છરે . સાથરે સાથરે, ભારત એફપીઓ અનરે એગ્ીકલ્ચર વરેલ્યુ ચરેઇન 
થિાપવા પર પણ ધયાન કેનદ્રરીત કરી રહ્ો છરે , કારણ કે વ્ડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોિી િેશના નાના ખરે્ડયૂતોનરે હજારો એફપીઓમધાં સંગહ્ઠત 
કરીનરે તરેમનરે જાગૃત અનરે મોટો માકકેટ ફોસ્મ બનાવવા મધાંગરે છરે . n

સશક્તસશક્ત

ICRISATન્રી 50મ્રી વષ્તગ�ંઠ સમ�ર�ેિન્રી શરૂઆ�ત
વડાપ્રધાિે હૈદરાબાદિા પાટિચેરુમાં ઇન્ટરિેિિલ ક્ોપ્સ 
ફરસચ્ટ ઇસનસ્ટ્ૂટ િોર સેમી-એફરડ ટ્ોવપક્સ (ICRISAT) 
કો્પલેક્સિી મુલાકાિ લીધી અિે ICRISATિી 50મી 
વર્ટગાંઠિા સમારોહનું ઉદઘાટિ કયુું. વડાપ્રધાિે પાક સંરક્ષણ 
અંગેિા ્લાઇમેટ ચેનજ ફરસચ્ટ સેન્ટર અિે સેન્ટર િોર રેવપડ 
જિરેિિ એડવાનસમેન્ટનું પણ ઉદઘાટિ કયુું. આ બે સુવવધા 
એશિ્ા અિે સબ-સહારિ આફફ્કાિા િાિા ખેડૂિોિે સેવા પૂરી 
પાડે છે. વડાપ્રધાિે િા વવિેર રીિે ફડઝાઇિ કરવામાં આવેલા 
ICRISATિા લોગોિાં અિાવરણિી સાથે સાથે એક સ્ારક 
હટફકટ પણ જારી કરી.

ICRISAT કૃવષ સંશ�ે્ધન કરે છે
ઇન્ટરિેિિલ ક્ોપ ફરસચ્ટ ઇસનસ્ટ્ૂટ િોર સેમી-એફરડ 
ટ્ોવપક્સ (ICRISAT) એક એવું આંિરરાષટ્ી્ સંગઠિ 
છે, જ ે એશિ્ા અિે આફફ્કાિા સબ-સહારિ વવસિારોમાં 
વવકાસ માટે કૃષર સંિોધિ કરે છે. િે પાકિી ઉમદા જાિોિે 
વવક્સાવીિે ખેડૂિોિે મદદ કરે છે અિે સુકી જમીિ ધરાવિા 
િાિા ખેડૂિોિે જળવાયુ પફરવિ્ટિિી અસરોિો સામિો 
કરવામાં મદદ કરે છે.

સશક્ત ખેડૂતર�ષ્ટ 
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રા માનયુજાચાય્મ ભારતની એકતા અનરે અખદં્ડતતા માટે 
પ્રેરણા સમાન હતા, જ રેમનો જન્ ભલરે િશક્ણ ભારતમધાં 
થયો હોય પણ તરેમનો પ્ભાવ િશક્ણથી ઉત્તર અનરે 

પયૂવ્મથી પલશ્ચમ સયુધી સમગ્ ભારતમધાં છરે . રામાનયુજાચાય્મ કહેતા હતા, 
‘‘उईरगलु्ककूलबडेम इलल’ै’. એટલરે કે તમામ જીવ સમાન છરે . 
તરેઓ બ્રહ્મ અનરે જીવની એકતાના માત્ર વાત નહોતા કરતા, પણ 

વરેિધાંતના આ સયૂત્રનરે ખયુિ ચદરતાથ્મ પણ કરતા હતા. એમણરે એટલયું 
જ કહયુ ં કે, ધમ્મ કહે છરે , “न जाततः कारण ंलोके गणुाः कलयाण 
हते्वः” એટલરે કે સસંારનયુ ંકલ્ાણ જાતતથી નહીં, ગયુણોથી થાય છરે . 
રામાનયુજાચાય્મના આ ઉપિેશ પર ચાલીનરે આજનયુ ંભારત કોઈ પણ 
પ્કારના ભરેિભાવ વગર તમામનો વવકાસ અનરે સામાલજક ન્યાયના 
લસધ્ધાંત પર આગળ વધી રહ્ો છરે . જ રેમનધાં પર સિીઓ સયુધી ત્રાસ 

સંસૃ્વતન્રી સ�થે સમ�નત�ન�ે સંિેશ 

સે્ટચુ આ�ેફ ઇક્�નલટ્રી
11મી સદીના મહાન સંતિ રામાનમુજાચાય્થની યાદમાં હૈદરાબાદમાં 216 ફમુટ ઊંચા સે્ટચયમુ ઓફ ઇ્્વાજ્ટીની સ્ાપના 
કર્વામાં આ્વી છે. ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ 5 ફેબ્મુઆરીનાં રોજ તિેને રાષટ્રને સમર્પતિ કરી હતિી. રામાનમુજાચાય્થ એક 
એ્વા સંતિ હતિા જિમેણે દેશમાં સામાજજિક સમુધારાઓ કયયા, તિો દજ્તિો અને પછાતિ ્વગ્થના ્ોકો માટે પણ કામ કયમુું. 

િ્ે આજિ ેરામાનમુજાચાય્થ નથી, પણ તિેમનાં વ્વચાર અને તિેમની આ વ્વશાળ પ્રતતિમા ‘સે્ટચયમુ ઓફ ઇ્્વાજ્ટી’ તિરીકે 
સમાનતિાનો સંદેશા આપે છે અને આ સંદેશ ્ઈને આજિ ેદેશ ‘સબકા સાથ, સબકા વ્વકાસ, સબકા વ્વશ્વાસ ઔર 

સબકા પ્રયાસ’ ના મંત્રની સાથે ન્વા િવ્વષયનો મજબૂતિ પાયો નાખી રહ્ો છે.

સે્ટચુ આ�ેફ ઇક્�નલટ્રીર�ષ્ટ



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 માચ્ચ, 2022 29

ગયુજારવામધાં આવયો તરેઓ સપંયૂણ્મ ગદરમા સાથરે િેશના વવકાસમધાં ભાગીિાર 
બની શકે તરે માટે આજનયુ ંબિલાતયુ ંભારત એક જયૂથ થઈનરે પ્યાસ કરી 
રહયુ ંછરે .

‘સબકા સાથ, સબકા વવકાસ, સબકા વવશ્વાસ ઔર સબકા પ્યાસ’નરે 
પોતાનો મયૂળ મતં્ર માનનારી કેનદ્ર સરકારના પ્યાસોના પદરણામરે જ આજરે 
ભારતમધાં પાકા ઘર, ઉજજવલામધાં મફત જો્ડાણ, રૂ. પધાંચ લાખ સયુધી મફત 
સારવારની સયુવવધા, મફત વીજ જો્ડાણ, જનધન બરેન્ક ખાતયુ ંઅનરે સવચ્ 
ભારત અભભયાન જ રેવી યોજનાઓએ િલલતો, પછાતો અનરે વધંચત વગષોનરે 
મજબયૂત કયતા છરે . વસતં પચંમીના શયુભ અવસરે હૈિરાબાિમધાં આ પ્તતમા 
થિાવપત થતધાં વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ સહષ્મ જણાવ્યુ ંહતયુ ંકે, “જગિગયુરુ 
શ્રીરામાનયુજાચાય્મની આ ભવય વવશાળ મયૂર્ત દ્ારા ભારત માનવીય ઊજા્મ 
અનરે પ્રેરણાનરે મયૂત્મ રૂપ આપી રહયુ ંછરે . રામાનયુજાચાય્મની આ પ્તતમા તરેમનધાં 
જ્ાન, વરૈાગય અનરે આિશ્મની પ્તીક છરે .” રામાનયુજાચાય્મની 1000મી 
જન્જયતંી પ્સગંરે સ્રેચ્યુ ઓફ ઇ્વાલલટહીનયુ ંઉિઘાટન કરવામધાં આવ્યું 
હતયુ,ં જ રે 12 દિવસીય શ્રીરામાનયુજ સહસ્તાસ્બ્ધ સમારોહનો હહસસો હતો.

રામાનુજારા્યએ્ સમાિતાિા વવરારોિ ેપ્ોત્સાહિ આપયંુ
રામાનયુજાચાય્મ હહનિયુ ભક્ત પરંપરામધાંથી આવરે છરે  જ રેમણરે આથિા, જાતત 
અનરે પંથ સહહત જીવનના તમામ પાસાઓમધાં સમાનતાના વવચારોનરે 
પ્ોત્સાહન આપ ય્ુ ંહતયુ.ં તરેમણરે રાષટ્ર હીયતા, સલગ, વશં, જાતત કે પથંની પરવા 
કયતા વવના િરેક વયક્તની ભાવના સાથરે લોકોનધાં કલ્ાણ માટે અવવરત 
કામ ક્યુું. તરેમનો જન્ ઇ.સ, 1017મધાં થયો હતો અનરે તરેમનયુ ં અવસાન 
1137મધાં થ ય્ુ ંહતયુ.ં તાતમલના્ડયુના શ્રીપરેરામબયુિયુરમધાં એક બ્રાહ્મણ પદરવારમધાં 
તરેમનો જન્ થયો હતો અનરે તરેઓ વરિરાજ સવામીના ભ્ત હતા. તરેમણરે 
દ્તૈ-અદ્તૈનો સમનવય સાધીનરે વવશશષટાદૈ્તનો લસધ્ધાંત આપયો હતો. આ 
સપં્િાયનયુ ંપાલન કરતા ભ્તો માથા પર બરે સીધી લીટહીવાળયુ ંતતલક કરતધાં 
હોય છરે અનરે તરેઓ પોતાના ખભા પર હંમરેશા શંખ ચક્ર પ્તીક રાખરે છરે .

તેલગુ ુસસૃં્તતએ ભારતિી વવવવધતાિ ેમજબયૂત કરી
તરેલયુગયુ સંસૃ્તત સિીઓ જયૂની છરે . અનરેક મહાન રાજાઓ અનરે રાણીઓએ 
તરેનો પ્ચાર કયષો હતો. સાતવાહન, કાકતતયા અનરે વવજયનગર સહહતનધાં 
તમામ સામ્રાજ્ોએ તરેલયુગયુ સસૃં્તતનરે પ્ોત્સાહહત કરી હતી. મહાન 
કવવઓએ તરેલયુગયુ સસૃં્તતનરે સમધૃ્ કરી છરે . ગયા વષચે તરેલગંાણામધાં 
આવરેલા 13મી સિીના કાકતતયા રૂદ્રરેશ્વર-રામાપ્ા મદંિનરે ્યુનરેસ્ો વવશ્વ 
ધરોહર થિળ જાહેર ક્યુ્મ છરે . વવશ્વ પય્મટન સગં્ઠનરે પોચમપ્લીનરે ભારતના 
સૌથી સયુિંર પય્મટન ગામનો િરજજો આપયો છરે . પોચમપ્લીની મહહલાઓ 
દ્ારા બનાવવામધાં આવતી સા્ડહી પોચમપ્લી સા્ડહી તરીકે સમગ્ વવશ્વમધાં 
જાણીતી છરે . એટલયુ ંજ નહીં, તરેલયુગયુ દફલ્મોની ચચતા માત્ર ભારત જ નહીં, 
પણ સમગ્ વવશ્વમધાં જાણીતી છરે . વ્ડાપ્ધાનરે જણાવ્યુ ં હતયુ ં કે, “તરેલયુગયુ 
દફલ્મોની સજ ્મનાત્મકતા લસ્વર સ્કહીનથી મધાં્ડહીનરે ઓટહીટહી પલરેટફોમ્મ સયુધી 
છવાયરેલી છરે . વવિેશોમધાં પણ તરેની ખયૂબ પ્શસંા થાય છરે . તરેલયુગયુ ભાષી 
લોકોનયુ ં પોતાની કળા અનરે સસૃં્તત પ્ત્રે સમપ્મણ બધધાં માટે પ્રેરણાનો 
સ્તોત છરે .”  n

ર�મ�નુજિ�ય્તન્રી પવતમ�ન્રી વવશેષત�
216 િુટ ઊંચી આ પ્રતિમા પંચધાતુમાંથી બિી છે, જમેાં 
સોિા, ચાંદી, િાંબ,ુ વપત્તળ અિે જસિિો સમાવેિ 
થા્  છે. બેઠેલી મુદ્ામાં વવશ્વિી સૌથી ઊંચી ધાતુ 
પ્રતિમાઓમાંિી એક છે. િે 'ભદ્ વેદી' િામિી 54 િૂટ 
ઊંચી પા્ાિી ઇમારિ પર સ્ાપવામાં આવી છે. આ 
પફરસરમાં વૈફદક ફડલજટલ લાઇરિેરી અિે સંિોધિ 
કેનદ્, પ્રાચીિ ભારિી્ ગ્ંથ, ચથ્ેટર, રામાનુજાચા્્ટિાં 
ઘણાં કા્યોિી માહહિી આપિી િૈક્ષષણક ગેલેરી છે. 
આ પ્રતિમાિી કલપિા  રામાનુજાચા્્ટ આશ્રમિા ચચન્ા 
જી્ર સવામી દ્ારા કરવામાં આવી છે.

િૌ િર�બ�િનું નવું આ�કષ્તણ
હૈદરાબાદિી મુલાકાિે આવિારા પ્્ટટકો માટે 
રામાનુજમિી પ્રતિમા આકર્ટણનું િવું કેનદ્ બિી રહેિે. 
અહીં ્દાદ્રી મંફદર ઉપરાંિ આ પ્રતિમા વવષ્ુ ભ્િો 
અિે અન્ પ્્ટટકોિે આકર્રિ કરિે. આ કારણસર 
હૈદરાબાદમાં પ્્ટટકોિી સંખ્ામાં પણ વધારો થિે. 
વડાપ્રધાિ િરેનદ્ મોદીએ ‘વવશ્વકસેિ ઇષષટ્જ્’િી 
પૂણશાતિમાં પણ ભાગ લીધો હિો.

ગૃિ મંરિ્રી આવમત શ�િે પણ સે્ટચુ 
આ�ેફ ઇક્�નલટ્રીન્રી મુલ�ક�ત લ્રી્ધ્રી
કેનદ્રી્ રૃહ અિે સહકાફરિા મંત્રી અતમિ િાહે 
8 િેબ્ુઆરીિાં રોજ હૈદરાબાદમાં સે્ચયુ ઓિ 
ઇ્વાલલટી પર મહાિ સંિ શ્રી રામાનુજાચા્્ટિે 
શ્રધ્ધાંજલલ અપ્ટણ કરી. અતમિ િાહે શ્રી 
રામાનુજાચા્્ટ જન્ સહસ્ત્રાભદિ સમારોહિે 
પણ સંબોધિ કયુું અિે જણાવયું કે, કોઈ પણ 
માન્િા કે સંપ્રદા્િા અનુ્ા્ી હો્, િેમણે 
એક વાર અહીં એટલાં માટે આવવું જોઇએ 
કારણ કે છેલલે િો સિાિિ ધમ્ટિી િરણમાં જ 
બધાંિો ઉદ્ાર છે.
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આસંગહઠત ક્ષેરિન� ક�મિ�ર�ેનું 
ભ�વવ સલ�મત બન્ું

અસંગહિતિ ક્ેત્રના કરોડો શ્રતમકો આપણા દેશની કરોડરજજમુ છે, જિમેનમું કલ્ાણ કર્વાની ્વાતિો તિો ્ોકો કરે 
છે પણ વ્વટંબણા એ છે કે તિેમની સાચી સંખ્યા જાણ્વાની કોઈ વય્વસ્ા નહોતિી. આખી જંીદગી મહેનતિ કરીને 

ગમુજારનાર આ શ્રતમક જ્ારે ઢળતિી ઉંમરે કામ કર્વાની નસ્તતિમાં નથી હોતિા ત્ારે તિેમની સામે ગંિીર આર્થક 
તિંગી તિોળાતિી હોય છે. રાતિ રદ્વસ પરસે્વો એક કરીને આયખમું કાઢી નાખનાર આ ્ોકોને સામાજજિક સમુરક્ાનો 
્ાિ નહોતિો મળતિો. 5 માચ્થ, 2019નાં રોજ પ્રથમ ્વાર કે્દ્ર સરકારે શ્રતમકોને આર્થક તિંગીમાં મદદ મળી રહે તિે 

માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના શરૂ કરી, તિો ઓગસ્ટ 2021માં ઈ-શ્રતમક પોટ્થ્ શરૂ કરીને પ્રથમ ્વાર 
આ્વા શ્રતમકોનમું રજીસ્ટ્રેશન કરીને તિેમને સામાજજિક સ્ામતિી આપ્વાની રદશામાં મહત્વનમું પગલમું િયમુું..

રે
ણયુિેવી બબહારના બરેગયુસરાય લજ્લાની રહેવાસી છરે . 
તરેણરે પ્ધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતગ્મત 
રજીસ્્રરેશન કરાવીનરે પોતાનયું ભવવષય સલામત કરી લીધયું 

છરે , જ રેથી 60 વષ્મ બાિ તરેમનરે આર્થક સલામતીનયું કવચ મળહી 
શકે. રેણયુ િેવી કહે છરે ,  “કેનદ્ર સરકારની આ એવી પહેલ છરે , 
જ રેમધાં નબળહી આર્થક સ્થિતત ધરાવતા લોકોમધાં વવશ્વાસનો 
સંચાર થયો છરે  અનરે લોકોનયું ભવવષય સલામત બન્યું છરે .” 

રેણયુ િેવીની જ રેમ મધયપ્િેશના ચછિવા્ડામધાં રહેતા શશવમ 
સયૂય્મવંશીએ પણ પોતાનયું ભાવવ સલામત કરવા માટે આ યોજના 
હે્ઠળ રજીસ્્રરેશન કરાવ્યું છરે . શશવમરે જણાવ્યું. “મારા વપતાજી 
મજયૂરીનયું કામ કરે છરે . ઘરની આર્થક સ્થિતત એટલી સારી નથી. 
અમનરે અમારા ભવવષયની ચચતા હતી. વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
એટલી સારી યોજના શરૂ કરી તો મેં મારંુ રજીસ્્રરેશન કરાવી 
લીધયું. હયું  લોકોનરે પણ કહહીશ કે તરેઓ આ યોજનાનો લાભ લરે.” 

“દેશનાં કરાેડાે ગરીબાેનાં મનમાં આે સવાલ 
હાેય છે કે જાં સુધી હાથ-પગ ચાલે છે તાં 
સુધી તાે કામ મળશે, થાેડા ઘણા પ�સા પણ 
મળશે, પણ જારે શરીર નબળું પડી જશે 

તારે શું થશે?  દેશનાં કરાેડાે ગરીબાેનાં 
મનમાં આા સવાલ છે આેનાે મને આહેસાસ 

હતાે. આા તકલીિ મારા મન-મસ્તષ્કમાં હતી. 
જેને પગલે આમારી સરકારને પ્રધાનમંતી 
શ્રમયાેગી માનધન યાેજના ઘડવા પ્રેરણા 
મળી. આાઝાદી પછીના ઇધતહાસની આા 

પ્રથમ યાેજના છે, જેણે સમાજને આે વગ્ટને 
સ્પશયાયો છે.”

-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

પ્રીઆેમ શ્રમય�ેગ્રી મ�ન્ધનફલેગબ્શપ ય�ેજન� 
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શશવમની માતા બબીતા પણ કહે છરે  કે તરેમની આર્થક સ્થિતા 
સારી નથી અનરે આ યોજના ભવવષય માટે ઘણી સારી છરે .

પ્ધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના રેણયુિેવી અનરે શશવમ 
જ રેવા અનરેક લોકો માટે આજરે આશાનયું દકરણ બની ગઈ છરે , જ રે 
તરેમની ભવવષયની જરૂદરતાયોનરે પયૂરા કરવા માટે સંઘષ્મ કરી 
રહ્ા છરે . વાસતવમધાં, પ્ધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના 

અસંગહ્ઠત ક્રેત્રના લોકો માટે વરિાન સાબબત થઈ રહહી છરે  
કારણ કે આ યોજના અંતગ્મત 15,000 રૂવપયા અથવા તરેનાથી 
ઓછી માલસક આવક ધરાવતા 18થી 40 વષ્મની વયજયૂથમધાં 
આવતા અસંગહ્ઠત ક્રેત્રના શ્રતમકો નોંધણી કરાવી શકે છરે  
અનરે 60 વષ્મની ઉંમર બાિ પ્તત માસ 3,000 રૂવપયાનયું પરેન્શન 
મરેળવી શકે છરે . n

આ�વ્રી ર્રીતે ય�ેજન�આ�ેન�ે લ�ભ લઈ શક�ે છ�ે

કેનદ્ સરકારે અસંગહઠિ ક્ષેત્રિા કમ્ટચારીઓિો રાષટ્ી્ ડેટા બેઝ બિાવવા 
માટે શ્રમ અિે રોજગાર મંત્રાલ્ અંિગ્ટિ ઈ-શ્રમ પોટ્ટલ િૈ્ાર કયુું છે, 
જિેે આધાર સાથે જોડવામાં આવી રહંુ છે. િેમાં િામ, વ્વસા્, સરિામું, 
િૈક્ષષણક ્ ોગ્િા, કુિળિા અિે પફરવાર વગેરેિી માહહિી હિે, જથેી િેિી 
રોજગાર ક્ષમિાિો ્ોગ્ રીિે ઉપ્ોગ થઈ િકે અિે િેિા સુધી સામાલજક 
સલામિી ્ોજિાિો લાભ પહોંચી િકે. પર પ્રાંતિ્ો, ઘરઘાટીઓ સહહિિા 
ક્ષેત્રોિા અસંગહઠિ શ્રતમકોિો આ પ્રથમ રાષટ્ી્ ડેટાબેઝ છે.

ઇ-શ્રમથ્રી જેડ�વ�ે, પગવત કર�ે

ઇ-શ્રમઃ ઊડત્રી નજરે..
n  ઈ-શ્રમ પોટ્ટલ પર રજીસ્ડ્ટ  અસંગહઠિ શ્રતમકિે બે લાખ રૂવપ્ાિો 

અકસ્ાિ વીમો.

n  આ પોટ્ટલ પર રજીસ્ડ્ટ  શ્રતમક અકસ્ાિિો ભોગ બિે િો મૃતુ કે 
કા્મી ખોડ ખાંપણિા સંજોગોમાં િેિે બે લાખ રૂવપ્ા અિે આંશિક 
રીિે અપંગ થા્ િો એક લાખ રૂવપ્ા આપવામાં આવિે.

n  ઈ-શ્રમ પોટ્ટલ પર રજીસે્્િિ સંપૂણ્ટપણે મિિ છે. કામદારોએ કોમિ 
સર્વસ સેન્ટર (CSC)કે અન્ કોઈ જગ્ાએ રજીસે્્િિ માટે કોઈ 
ચાજ ્ટ િહીં ચૂકવવો પડે.

n  રજીસે્્િિ માટે શ્રતમકોિે યુનિક યુનિવસ્ટલ એકાઉન્ટ િંબર (UAN)
ધરાવતું ઈ-શ્રમ કાડ્ટ  જારી કરવામાં આવિે અિે આ કાડ્ટ  દ્ારા િેઓ 
ગમે ત્ાં અિે ગમે ત્ારે વવવવધ સામાલજક સલામિી ્ોજિાઓિો 
લાભ લઈ િકિે.  

n  ઈ-શ્રમ પોટ્ટલ અંિગ્ટિ આવિારા શ્રતમકો છે- બાંધકામ મજૂરો, 
ઘરઘાટીઓ, પરપ્રાંિી્ો, કૃષર મજૂરો, નગગ અિે પલેટિોમ્ટ શ્રતમકો, 
િેફર્ાઓ, પાથરણાવાળા અિે અન્ અસંગહઠિ શ્રતમકો. 

n  પ્રધાિમંત્રી શ્રમ્ોગી માિધિ ્ોજિાિો હેતુ 60 
વર્ટિી ઉંમર બાદ વૃધ્ધોિે દર મહહિે રૂ. 3,000નું 
પેન્શિ આપીિે આર્થક મદદ કરવાિો છે અિે 
્ોજિા દ્ારા અસંગહઠિ ક્ષેત્રિા મજૂરો અિે દેિિાં 
વફરષઠ િાગફરકોિે સિ્િ અિે આત્મનિભ્ટર 
બિાવવાિો છે.

n  46,26,768 લોકોએ પ્રધાિમંત્રી શ્રમ્ોગી માિધિ 
્ોજિા અંિગ્ટિ 9 િેબ્ુઆરી સુધી રજીસે્્િિ 

n  ડ્ાઇવર, ફરક્ષાચાલક, મોચી, દજી્ટ , મજૂરો, ઘરોમાં 
કામ કરિા લોકો, ઇંટ ભઠ્ી પર કામ કરિારાઓ 
જવેા અંસગહઠિ ક્ષેત્રિા શ્રતમકો આ ્ોજિાિો 
લાભ ઉઠાવી િકે છે.

n  અરજી કરવા માટે શ્રતમકો પાસે મોબાઇલ િોિ, 
આધાર િંબર અિે બેન્કમાં બચિ ખાતું હોવું 
જોઇએ. િેમાં અરજી કરવા માટે િમામ જરૂરી 
દસિાવેજો સાથે ઓિલાઇિ એટલે કે િજીકિા જિ 
સેવા કેનદ્ પર જઈિે રજીસે્્િિ કરાવી િકા્ છે.

n  પીએમ શ્રમ્ોગી માિધિ ્ોજિા અંિગ્ટિ 
ઓિલાઇિ અરજી પણ કરી િકા્ છે.

n  અરજી કરવા માટે www.maandhan.in 
વેબસાઇટ પર જાવ

n  કોઇ શ્રતમક 18 વર્ટિો હો્ િો િેણે દર મહહિે 55 
રૂવપ્ાનું રોકાણ કરવું પડિે. 29 વર્ટિી ઉંમરિાં 
લોકોએ દર મહહિે 100 રૂવપ્ા અિે 40 વર્ટિી 
ઉંમરિી વ્ક્િએ મહહિે રૂ. 200નું રોકાણ કરવું 
પડિે.

n  પેન્શિ મળવાનું િરૂ થા્ પછી લાભાથથીનું મૃતુ 
થા્ િો પેન્શિિી 50 ટકા રકમ િેિા જીવિસાથીિે 
પેન્શિ િરીકે આપવામાં આવિે.

પ્રીઆેમ શ્રમય�ેગ્રી મ�ન્ધનફલેગબ્શપ ય�ેજન� 

કરોડથી વધુ અંસગઠિત શ્રતમકોએ 
અત્ાર સુધી ઈ-શ્રમ પોટ્લ પર 
રજીસ્ટ્ેિિ કરાવયું છે.25 
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સંસિમ�ં પણ નવ� 
ભ�રતન� નનમ�્તણન�ે સંિેશ

સંસદીય િાષણો પર દેશની નજર હોય છે. ખાસ કરીને, જ્ારે ્વડાપ્રધાન પોતિે રાષટ્રપતતિના અભિિાષણ પર આિાર 
પ્રગટ કરી રહ્ા હોય. કારણ કે તિેમાં વ્વકાસનાં ્ેખા-જોખા હોય છે, સામાન્ય માણસની આશાઓનો ઉલ્ેખ હોય છે. 

દેશની પ્રગતતિની ્વાતિ હોય છે. અને દેશ જ્ારે અમૃતિકાળમાં આઝાદીના 100માં ્વષ્થમાં ન્વા િારતિનાં નનમયાણ તિરફ પ્રગતતિ 
કરી રહ્ો હોય ત્ારે આ ્વ્તિવય ્વધમુ મહત્વનમું બની જાય છે. 7 ફેબ્મુઆરીનાં રોજ ્ોકસિા અને 8 ફેબ્મુઆરીનાં રોજ 

રાજ્સિામાં ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ દેશ સમક્ વ્વકાસનાં ્ેખા-જોખા રજૂ કયયા એટલમું જ નહીં પણ 2047માં િારતિ 
કેવમું હોય તિે રદશામાં પ્રયાસોની રૂપરેખા પણ રજૂ કરી. ્ોકસિામાં એક ક્ાક 40 તમનનટ અને રાજ્સિામાં 1 ક્ાક 26 
તમનનટના િાષણમાં ્વડાપ્રધાન નરે્દ્ર મોદીએ રાષટ્રપતતિના અભિિાષણનાં ધન્ય્વાદ પ્રસતિા્વ પર ચચયાનો જ્વાબ આપયો. 
પોતિાના િાષણમાં ્વડાપ્રધાને ્ોકશાહીથી માંડીને આઝાદી સમુધી અને કે્દ્ર અને રાજ્ોની ્વાતિ કરી. તિો ગામ, ગરીબ, 

ખેડૂતિથી માંડીને મહહ્ા સશક્તિકરણનાં મમુદે્ સરકારે ્ીધે્ાં તિમામ પગ્ાંની વ્વગતિો સાંસદો સમક્ રજૂ કરી.
્વડાપ્રધાન કયા મમુદે્ શમું બોલ્ા, ્વાંચો ્ોકસિા અને રાજ્સિામાં તિેમણે આપે્ા િાષણના સંપારદતિ અંશ..

અમૃતકાળિાં મહતવ પર....
આજરે િેશ આઝાિીનો અમૃત મહોત્સવ મનાવી રહ્ો છરે . 75 
વષ્મની આઝાિીના સમયગાળામધાં િેશનરે દિશા આપવાના, િેશનરે 
ગતત આપવાના પ્યાસ અનરેક સતર પર થયા છરે  અનરે તરે બધાના 
લરેખા-જોખા લઈનરે જ રે સારંુ છરે  તરેનરે આગળ વધારવાનયું છરે , જ રે 
ખામીઓ છરે  તરેનરે ્ઠહીક કરવાની છરે  અનરે જ્ધાં નવી પહેલ કરવાની 
જરૂર છરે  તરે પહેલ કરવાની છરે . િેશ આઝાિીના 100 વષ્મ ઉજવશરે 
ત્ારે આપણરે િેશનરે ક્યધાં લઈ જવો છરે , કઈ રીતરે લઈ જવો છરે , કઈ 
કઈ યોજનાઓની મિિથી િેશનરે આગળ લઈ જવો છરે  તરેનધાં માટે 
આ અત્ંત મહતવપયૂણ્મ સમય છરે .

કોવવડિા પડકારજિક સમ્ય અંગે...
કોરોના વૈગશ્વક મહામારી છરે  અનરે છરે્લધાં 100 વષ્મમધાં માનવ જાતતએ 
આટલયું મોટયું  સંકટ ક્યારેય નથી જો્યું. જ રેમણરે ભારતનરે ભયૂતકાળનધાં 
આધાર પર જ સમજવાનો પ્યાસ કયષો તરેમનરે તો આશંકા હતી 
કે આટલો વવશાળ િેશ, આટલી વવવવધતા, આ આિતો, આ 
સવભાવ...કિાચ આ ભારત આટલી મોટહી લ્ડત લ્ડહી શકશરે 
નહીં. ભારત પોતાની જાતનરે બચાવી શકશરે નહીં..આ જ તો તરેમની 
વવચારસરણી હતી. પરંતયુ આજરે સ્થિતત શયું છરે ...મરે્ડ ઇન ઇગન્ડયા 
કોવરેક્ક્સન, કોવવ્ડની રસી િયુનનયામધાં સૌથી અસરકારક છરે . આજરે 
ભારત સો ટકા પ્થમ ્ડોઝનધાં લક્ષ્યધાંકની લગભગ નજીક પહોંચી 
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ગયો છરે . અનરે લગભગ 80 ટકા બીજા ્ડોઝનો પ્ડાવ પણ પયૂરો થઈ 
ગયો છરે . આ લસધ્ધ્ િેશની છરે , 130 કરો્ડ િેશવાસીઓની છરે .

કોવવડકાળમાં સરકારિી પ્તતબધ્ધતા અંગે...
કોરોના કાળમધાં 80 કરો્ડથી વધયુ િેશવાસીઓનરે આટલા લધાંબા 
સમય સયુધી મફતમધાં રેશનની વયવથિા, તરેમના ઘરનો ચયુલો ક્યારેય 
બંધ ન રહે એવી સ્થિતત ન સજ ્મવા િીધી. આ કામ કરીનરે ભારતરે વવશ્વ 
સમક્ મોટયું  ઉિાહરણ રજયૂ  ક્યુું છરે . આ જ કોરોના કાળમધાં પધાંચ કરો્ડ 
ગ્ામીણ પદરવારોનરે નળનયું પાણી પયૂરંુ પા્ડવાનયું કામ કરીનરે એક નવો 
વવક્રમ સજ ્મવામધાં આવયો. આ જ કોરોના કાળમધાં ઇનફ્ાસ્્ર્ચર સાથરે 
સંકળાયરેલા અનરેક પ્ોજ રેક્્ટસ પયૂરા કરવામધાં આવયા કારણ કે અમરે 
જાણીએ છીએ કે આવા સંકટ સમયમધાં ઇનફ્ાસ્્ર્ચર પર જ રે રોકાણ 
થાય છરે  તરેનાથી લોકોનરે રોજગારીની તકો મળરે  છરે . અનરે તરેથી, અમરે તરેનધાં 
પર પણ ભાર મયૂક્યો જ રેથી રોજગાર પણ મળતો રહે અનરે આપણરે તમામ 
પ્ોજ રેક્્ટસ પયૂરધાં કરી શકહીએ. આ જ કોરાના કાળમધાં જમમયુ કાશમીર હોય 
કે નોથ્મ ઇસ્, િરેક વવસતારમધાં વવકાસની યાત્રાનરે આગળ ધપાવવામધાં 
આવી અનરે અમરે તરેમનરે ચલાવી છરે . નરેશનલ હાઇવરે બની રહ્ા છરે , રેલવરે 
લાઇનોનયું વીજળહીકરણ થઈ રહયું છરે . આજરે િેશમધાં એરપોટ્મ , હેલલપોટ્મ  
અનરે વોટરવરેઝનયું નરેટવક્મ  ઊભયું થઈ રહયું છરે . િેશનધાં 6 લાખથી વધયુ 
ગામોમધાં ઓબપટકલ ફાઇબર નરેટવક્મ નયું કામ ચાલી રહયું છરે .

ગરીબો અિે ખેડયૂતો માટે ઠહતકારક પગલાં પર....
લાખો પદરવારોનરે, ગરીબોનરે, પાકધાં ઘર આપવાની અમારા વાયિાના 
દિશામધાં અમરે સતત આગળ ચાલતા રહ્ા. આજરે ગરીબોનધાં ઘર 
બનાવવામધાં પણ લાખો રૂવપયાનો ખચ્મ થાય છરે . જ રેટલધાં પણ કરો્ડો 
પદરવારોનરે આ ઘર મળયા છરે  તરે િરેક ગરીબ પદરવારનરે આજરે લખપતત 
કહહી શકાય તરેમ છરે . ગરીબીમધાંથી મયુક્ત જોઈએ તો આપણરે નાના 
ખરે્ડયૂતોનરે મજયૂબત બનાવવા પ્ડશરે. ગ્ામીણ અથ્મતંત્રનરે મજબયૂત બનાવવયું 
હોય તો, આપણા નાના ખરે્ડયૂતોનરે મજબયૂત બનાવવા પ્ડશરે. કોરોનાના 
સમયમધાં પણ આપણા ખરે્ડયૂતોએ વવક્રમજનક ઉતપાિન ક્યુું, સરકારે 
વવક્રમ ખરીિી કરી. મહામારી છતધાં ઘઉં-ચોખાની ખરીિીના નવા વવક્રમ 
સજા્મયા. ખરે્ડયૂતોનરે વધયુ એમએસપી મળહી અનરે તરે પણ ્ડાયરેક્ટ બરેનનદફટ 
ટ્ર ાનસફરની સ્હીમ અંતગ્મત. આ િેશરે કોઈનરે ભયૂખથી મરવા નથી િીધો. 
80 કરો્ડથી વધયુ િેશવાસીઓનરે મફતમધાં અનાજ પયૂરંુ પા્ડવામધાં આવ્યું 
અનરે આજરે પણ આપવામધાં આવી રહયું છરે .

યુવાિો અિે પ્યમાવરણ પર...
આ જ કોરોના કાળમધાં આજરે િેશનધાં સ્ાટ્મઅપ ભારતના ્યુવાનોની 
ઓળખ બની ચયૂક્યધાં છરે , પયતાય બની ગયા છરે . આજરે િેશના ્યુવાનોએ 
ભારતનરે સ્ાટ્મઅપની િયુનનયામધાં ટોચના ત્રણ િેશોમધાં થિાન અપાવ્યું 
છરે . િેશમધાં આંત્રવપ્ન્યોસ્મ માટે સારંુ વાતાવરણ પયૂરંુ પા્ડવા માટે કર 
પ્ણાલલ સરળ કરવામધાં આવી છરે . આનરે કારણરે ક્પલાયનસમધાં ઘટા્ડો 
થયો છરે . આપણા િેશમધાં િરેક દ્ડપાટ્મમરેન્ટ આ લાવો, પરેલયું લાવ, પરેલયું 
કાગળ લાવો કહેતા હોય છરે . અમરે આશરે 25,000 ક્પલાયનસ નાબયૂિ 

આત્મનિભર્ ભારત પર...
એમએસએમઇ સહહત િરેક ઉદ્ોગની જરૂરી મિિ કરી. 
નનયમોનરે, પ્દક્રયાઓનરે સરળ કરી. આત્મનનભ્મર ભારતનયુ ંજ રે 
તમશન છરે, તરેનરે અમરે ચદરતાથ્મ કરવાનધાં ભરપયૂર પ્યાસ કયતા 
છરે . આ તમામ ઉપલસ્બ્ધઓ િેશરે એવી સ્થિતતમધાં હધાંસલ 
કરી છરે  જ્ારે આંતરરાષટ્ર હીય સતર પર, આર્થક વવશ્વમધાં બહયુ 
મોટહી ઉથલપાથલ આજરે પણ  ચાલી રહહી છરે . આત્મનનભ્મર 
ભારત અભભયાન દ્ારા આજરે આપણરે વગૈશ્વક ચરેઇનનો 
હહસસો બની રહ્ા છીએ. ભારત માટે આ સારો સકેંત 
છરે . અમારંુ મોટયું  ફોકસ એમએસએમઇ અનરે ટેક્સટાઇલ 
સરેક્ટર પર છરે . અમરે એમએસએમઇની વયવથિા અનરે 
એમએસએમઇની પદરભાષામધાં સયુધારો કરીનરે નવી તકો પયૂરી 
પા્ડહી છરે . એસબીઆઇનો અભયાસ કહે છરે  કે આ યોજનાનરે 
કારણરે સા્ડા તરેર લાખ એમએસએમઇ બરબાિ થતધાં બચી 
ગયા છરે  અનરે એસબીઆઇનો અભયાસ કહે છરે  કે િોઢ કરો્ડ 
નોકરીઓ બચી ગઈ છરે અનરે લોનનરે કારણરે આશરે 14 ટકા 
એમએસએમઇ એનપીએ થવાની સભંાવનામધાંથી બચી ગયા 
છરે . વવવવધ મતં્રાલયોએ લોંચ કરેલી પીએલઆઇ સ્હીમનરે 
કારણરે મરેન્યુફે્ચરરગનરે બળ મળ ય્ુ ં છરે . ભારત હવરે અગ્ણી 
મોબાઇલ મરેન્યુફે્ચરર બની ગ્યુ ંછરે  અનરે નનકાસમધાં પણ તરેનયું 
પ્િાન વધી રહયુ ંછરે . આપણી કયુલ નનકાસ ઐતતહાલસક સતરે 
છરે . અનરે આ કોરોના કાળ હોવા છતધાં સ્થિતત છરે . કૃયષ નનકાસ 
ઐતતહાલસક સપાટહીએ પહોંચી ગઈ છરે. સોફ્ટવરેર નનકાસ 
નવી ઊંચાઈ તરફ આગળહી વધી રહહી છરે . મોબાઇલ ફોનની 
નનકાસમધાં અભયૂતપયુવ્મ વધારો થયો છરે . આત્મનનભ્મર ભારતની 
આ કમાલ છરે, કે આજરે િેશ સરંક્ણ નનકાસમધાં પોતાની 
ઓળખ પ્થિાવપત કરી રહ્ો છરે .
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કયતા છરે . આજરે હયું  રાજ્ોનરે પણ આગ્હ કરીશ કે તરેઓ પણ શોધી શોધીનરે 
ક્પલાયનસ નાબયૂિ કરે. િેશનધાં િરેક નાગદરકનરે મયુશકેલી પ્ડહી રહહી છરે . 
તરેનરે સમજો તમરે લોકો. આજરે િેશમધાં આ પ્કારનધાં બરેદરયસ્મ હટાવવામધાં 
આવી રહ્ા છરે . કોરોના કાળમધાં કોપ 26નો મયુદ્ો હોય, જી 20ની વાત 
હોય, સમાજ જીવનમધાં વવવવધ વવષયોમધાં કામ કરવાનયુ હોય કે વવશ્વનધાં 
150 િેશોનરે િવા પહોંચા્ડવાની વાત હોય, ભારતરે એક લી્ડરશીપ રોલ 
અપનાવયો છરે . આજરે ભારતની આ લી્ડરશીપની વવશ્વભરમધાં ચચતા છરે .

મોંઘવારી પર....
મોંઘવારી િેશનધાં સામાન્ય માણસો સાથરે જો્ડાયરેલો મયુદ્ો છરે . અમારી 
સરકારે, એન્ડહીએ સરકારે પહેલધાં દિવસથી જ સતક્મ  અનરે સંવરેિનશીલ 
રહહીનરે આ મયુદ્ાનરે બારીકાઈથી ફાઇનલ કરવાનો પ્યાસ કયષો છરે . અમારી 
સરકારે મોંઘવારી પર નનયંત્રણનરે પોતાની નાણધાંકહીય નીતતનયું પ્ાથતમક 
લક્ષ્ય બનાવ્યું છરે . સામાન્ય માણસ માટે, ખાસ કરીનરે ગરીબ માટે, 
મોંઘવારી સહનશક્તની મયતાિાની બહાર ન જાય અનરે મોંઘવારીનરે 
નનયંત્રણમધાં રાખવા માટે અમરે શયું ક્યુું છરે  તરે આંક્ડા જ કહહી બતાવરે છરે .

રોજગારી મુદે્..
આ ગૃહમધાં આિરણીય સભયોએ રોજગાર અંગરે કેટલધાંક મહતવનધાં મયુદ્ા 
ઉ્ઠાવયા છરે . કેટલધાંક સભયોએ સયૂચન પણ કયતા છરે . કેટલી નોકરીઓનયું 
સજ ્મન થ્યું તરે જાણવા માટે ઇપીએફઓ પરેરોલનરે સૌથી વવશ્વસનીય 
માધયમ માનવામધાં આવરે છરે . વષ્મ 2021મધાં લગભગ 1.20 કરો્ડ નવા લોકો 
ઇપીએફઓના પરેરોલમધાં જો્ડાયા હતા. આ બધી ઔપચાદરક નોકરીઓ 
છરે  અનરે તરેમધાં પણ 60-65 લાખ લોકો 18-25 વષ્મની વયજયૂથનધાં છરે . 
આનો અથ્મ એ થયો કે આ ઉંમર પ્થમ નોકરીની છરે . એટલરે કે પ્થમ વાર 
જોબ માકકેટમધાં તરેમની એન્ટ્ર હી થઈ છરે . દરપોટ્મ  કહે છરે  કે, કોરોના પહેલધાંની 
સરખામણીમધાં કોવવ્ડ પ્તતબંધ હટહી ગયા પછી હાયરરગ બમણયું થઈ 
ગ્યું છરે . નાસ્ોમના અહેવાલમધાં પણ આ ટ્રે ન્ડની ચચતા છરે . તરેનધાં જણાવયા 
પ્માણરે, 2017 બાિ પ્ત્ક્ અનરે અપ્ત્ક્ રીતરે 27 લાખ નોકરીઓ 
આઇટહી સરેક્ટરમધાં આવી હતી અનરે તરેઓ માત્ર ભસ્લની દ્રણષટએ જ 
નહીં, તરેનધાંથી ઉપરનધાં લરેવલના લોકો હોય છરે  જ રેમનરે રોજગારી મળહી છરે . 
મરેન્યુફે્તરરગમધાં વધારાનરે કારણરે ભારતની નનકાસમધાં વધારો થયો છરે  
અનરે તરેનો સીધો લાભ રોજગાર ક્રેત્રનરે થાય છરે .

મઠહલા સિક્તકરણ પર...
મહહલાઓનયું સશક્તકરણ અમારા માટે પ્ાથતમકતા છરે . ભારત જ રેવા 
િેશમધાં 50 ટકા વસતત અમારી વવકાસ યાત્રામધાં ‘સબકા પ્યાસ’નો 
હહસસો છરે . અમરે મરેટરનનટહી લીવ વધારી છરે , જ રે એક રીતરે મહહલાઓનધાં 
સશક્તકરણ અનરે પદરવારના સશક્તકરણનો પ્યાસ છરે . ‘બરેટહી 
બચાઓ-બરેટહી પઢાઓ’ અભભયાનનરે કારણરે સરેક્સ રેશશયોમધાં આપણરે 
સારી સ્થિતતમધાં પહોંચી ગયા છીએ. એક સમયરે તરેમધાં અસંતયુલન હતયું. 
આજરે એનસીસીમધાં આપણી િીકરીઓ છરે . સરેનામધાં આપણી દિકરીઓ 
છરે . વા્યુ સરેનામધાં િીકરીઓ છરે . નૌકા સરેનામધાં િીકરીઓ છરે .  n

સમવા્ય તંત્રિાં શે્રષિ ઉદાહરણ અંગે...
હયું  કહહી શકયું  છયુ ં  કે કોરોનાનો સમગ્ સમયગાળો એક રીતરે 
સમવાય તંત્રનયું ઉત્તમ ઉિાહરણ છરે . વ્ડાપ્ધાનના એક 
કાય્મકાળમધાં મયુખ્યમંત્રીઓ સાથરે 23 વાર બરે્ઠક કરવાનયું 
ઉિાહરણ ભાગયરે જ સધાંપ્ડશરે. મયુખ્યમંત્રીઓ સાથરે 23 
બરે્ઠકો કરવામધાં આવી અનરે લંબાણપયૂવ્મક ચચતા કરવામધાં 
આવી. મયુખ્યમંત્રીઓના સયૂચન અનરે ભારત સરકાર પાસરે 
જ રે માહહતી હતી, તરેમધાં હળહી મળહીનરે લંબાણથી ચચતા કરીનરે 
વ્યૂહ બનાવીનરે બધધાંનરે સાથરે લઈનરે ચાલવાનયું છરે . કેનદ્ર 
સરકાર હોય, રાજ્ સરકાર હોય કે થિાનનક સવરાજ્ની 
સંથિા હોય, બધધાંએ સાથરે મળહીનરે પ્યાસ કયષો છરે . અમરે 
તરેનરે િેશની તાકાત માનીએ છીએ. આ રીતરે જ અમરે રાજ્ 
સરકારો સાથરે વાતચીત કરીનરે 100 આકધાંક્ી લજ્લાઓ 
પસંિ કયતા. એક રાજ્નરે બાિ કરતધાં તમામ રાજ્ોએ 
તરેનો સવીકાર કયષો. બધધાંએ સાથરે મળહીનરે એટલધાં ઉત્તમ 
પદરણામ આપયા કે અનરેક માપિં્ડમધાં આ લજ્લા પોતાના 
રાજ્ના સરેરાશ લજ્લાથી પણ આગળ નીકળહી ગયા 
છરે . પહેલધાંની સરખામણીમધાં ચાર ગણા જનધન ખાતા 
ખોલવામધાં આવયા છરે . તમામ રાજ્ોએ આ લજ્લામધાં 
િરેક પદરવારનરે શૌચાલય મળરે , વીજળહી મળરે , તરે માટે પણ 
ઉત્તમ કામ ક્યુ્મ છરે , હયું  માનયું છયુ ં  કે આ સમવાય તંત્રનયું ઉત્તમ 
ઉિાહરણ છરે .

 સંસિમ�ં વડ�પ્ધ�નનું સંબ�ે્ધનિેશ 
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તમ�મ િેશવ�સ્રીઆ�ેન�ં 
રસ્રીકરણન્રી હિશ�મ�ં આ�ગેકૂિ

કોવ્વડ સામનેી ત્રીજી ્હેરમાં જિટે્ી ઝડપથી દૈનનક કેસ નોંધાતિા હતિા, તેિટ્ી જ ઝડપથી કેસોમાં ઘટાડો પણ નોંધાઈ રહ્ો 
છે. તિ ેપછી પણ કે્દ્ર સરકાર કોઈ કચાશ રાખ્વા માંગતિી નથી, તેિથી રસીકરણનો વયાપ ્વધાર્વા પર સતિતિ િાર મકૂ્વામાં 
આ્વી રહ્ો છે, જિથેી દરેક પાત્ર વયક્તિન ેઝડપથી રસી મળી શકે. આટલમુ ંજ નહીં, 15-17 ્વષ્થના રકશોરોન ેરસી આપ્વાનમું 

કામ પણ ઝડપથી ચા્ી રહમુ ંછે અને પાંચ ્વષ્થથી ્વધમુ ઉંમરના બાળકો માટે રસી તિયૈાર કર્વાનમુ ંકામ પણ ચા્ી રહમુ ંછે. આ 
ઉપરાંતિ, િવ્વષયમાં કોવ્વડના કોઈ પણ ્ેવરરએન્થી ્ોકોન ેબચા્વ્વા માટે દેશ શક્ એટ્ાં તિમામ પ્રયાસો કરી રહ્ો છે.

હહ
માચલ પ્િેશના મ્ંડહી લજ્લામધાં શશયાળામધાં ભારે 
બરફવષતા થતી હોય છરે . આ સ્થિતતમધાં અહીં એક 
જગયાએથી બીજી જગયાએ આવવયુ ં જવયુ ં સરળ નથી 

હોતયુ.ં તરેમ છતધાં, અહીં કોવવ્ડ રસીકરણની ગતત અટકહી  નથી. 
આરોગયકમથીઓ 6 દકલોમીટર ચાલતા જઈનરે બાળકોનરે રસી 
લગાવરે છરે . આ નવા ભારતનધાં સાહસની પરાકાષ્ઠા અનરે આશાનયું 
દકરણ છરે. આપણા આરોગયકમથીઓએ પોતાની ઇચ્ાશક્તથી 
તરે સાકાર કરી બતાવ ય્ુ ં છરે . તરેમની આ ઇચ્ાશક્તનરે કારણરે જ 
19 ફેબ્યુઆરી સયુધી ભારતમધાં 175 કરો્ડ કોવવ્ડ રસીનધાં ્ડોઝ 
લગાવી િેવામધાં આવયા છરે , જ્ારે 15થી 17 વષ્મનધાં બરે કરો્ડથી 
વધયુ બાળકોનરે કોવવ્ડના બનંરે ્ડોઝ લગાવવામધાં આવયા છરે . કેનદ્ર 
સરકાર િેશભરમધાં કોવવ્ડ-19 રસીકરણનો વયાપ વધારવા અનરે 
લોકોનરે રસી લગાવવાની ગતત વધારવા માટે પ્તતબધ્ છરે. મોટહી 

સખં્યામધાં રસી ઉપલબ્ધ કરાવીનરે રસીકરણ અભભયાનની ઝ્ડપનરે 
વધારવામધાં આવી રહહી છરે . આ અતંગ્મત રાજ્ો અનરે કેનદ્ર શાલસત 
પ્િેશોનરે રસીની ઉપલસ્બ્ધ અગંરે આગોતરી જાણ કરવામધાં આવરે 
છરે , જ રેથી તરેઓ સયુવયવસ્થિત યોજના સાથરે રસી લગાવી શકે અનરે 
રસીની સપલાય ચરેઇનનરે સયુધારી શકાય.

સપતુનિક લાઇટ વકે્સિિિ ેમજંયૂરી
્ડ્રગ કન્ટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇગન્ડયા એટલરે કે ્ડહીસીજીઆઇએ 
ભારતમધાં સસગલ ્ડોઝ સપયુતનનક લાઇટ કોવવ્ડ-19 રસીનરે ભારતમધાં 
ઇમરજનસી ઉપયોગ માટે મજંયૂરી આપી છરે . કોવવ્ડ સામરેની લ્ડાઈમધાં 
ભારતનો મળરેલી  આ નવમી રસી છરે . અત્ાર સયુધી ભારતમધાં આ્ઠ 
રસીનરે મજંયૂરી આપી િેવામધાં આવી છરે . આ રીતરે, સિીની સૌથી મોટહી 
વગૈશ્વક મહામારી કોવવ્ડ સામરેની લ્ડાઈમધાં ભારતનરે વધયુ એક શસ્ત 
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મળહી ગ્યુ ંછરે , જ રેનાથી કોવવ્ડ-19 મહામારી સામરે િેશની સામયૂહહક 
લ્ડાઈનરે વધયુ મજબયૂતી મળશરે.

કોવવડ-19 રસી માટે આધારકાડ્ િરજિ્યાત િથી
કેનદ્ર સરકારના આરોગય અનરે પદરવાર કલ્ાણ મતં્રાલયના 
જણાવયા પ્માણરે, કોવવ્ડ-19 રસીકરણ અનરે કોવવન પોટ્મલ પર 
રજીસ્્રરેશન માટે આધાર કા્ડ્મ  ફરલજયાત નથી અનરે 87 લાખ 
લોકોનરે આઇ્ડહી વગર રસી આપી િેવામધાં આવી છરે . આરોગય 
મતં્રાલયના જણાવયા પ્માણરે, પોટ્મલ પર રજીસ્્રરેશન માટે 
આધાર કા્ડ્મ  ફરલજયાત નથી અનરે બાકહીના િસતાવરેજોમધાંથી કોઈ 
એક પણ રજયૂ કરી શકાય છરે . આના પરથી સપષટ થાય છરે કે 
કોવવ્ડની રસી લરેવા માટે આધાર જ એક માત્ર શરત નથી. આના 
પરથી િરેક નાગદરકનરે રસી આપવાની સરકારની પ્તતબધ્તા 
સાબબત થાય છરે .

આરોગ્ય સતુે એપ સાથે વધુ એક િીરર જોડાયું
કોવવ્ડ કાળમધાં સકં્રમણમધાંથી બચવાથી મધાં્ડહીનરે રસી માટે 
રજીસ્્રરેશન કરાવવા, સરેન્ટર શોધવા અનરે સર્ટદફકેટ મરેળવવામધાં 
મહતવની ભયૂતમકા ભજવનાર આરોગય સરેતયુ એપ હવરે આ્યુષયમાન 
ભારત દ્ડલજટલ તમશન સાથરે જો્ડાઈ ગઈ છરે. તરેની મિિથી ્ડોક્ટરનયું 

વપ્ભસ્કપ્શન અનરે તપાસનો અહેવાલ સહહતનો તમામ મરેદ્ડકલ ્ેડટા 
એક ક્્લકમધાં મળહી શકશરે. આ માટે તમારે આરોગય સરેતયુ એપ પર 
જઈનરે આ ય્ુષયમાન ભારત હેલ્થ એકાઉન્ટ ખોલાવવાનયુ ં રહેશરે. 
એકાઉન્ટ ખયુલતધાં જ આરોગય સરેતયુ પર 14 આકં્ડાનો નબંર જનરેટ 
થશરે, જ રેની મિિથી તમામ મરેદ્ડકલ ્ેડટા મોબાઇલ એપ પર સ્ોર 
કરી શકાય છરે . 

કોવવડ ગ્યો િથી, સાવધાિી જરૂરી
કોવવ્ડ મહામારી હજયુ ગઈ નથી, ત્ારે લાપરવાહહી કરવી 
નયુકસાનકારક સાબબત થઈ શકે છરે . વવશ્વ આરોગય સંગ્ઠનરે પણ 
સપષટ શબ્ોમધાં કહયુ ંછરે  કે મહામારી હજયુ પયૂરી નથી થઈ અનરે હજયુ  
પણ કોવવ્ડ-19ના અનરેક વરેદરએન્ટ ત્રાટકહી શકે છરે . ્ડબલ્યુએચઓના 
ચીફ સાયલન્ટસ્ સૌમયા સવામીનાથનરે ભવવષયમધાં આવનારા 
કોવવ્ડ-19ના અન્ય વરેદરએન્ટ અગંરે ચરેતવણી આપી છરે . તરેમણરે 
જણાવ ય્ુ ં કે, આપણરે જો્યુ ંછરે  કે વાયરસ તરેનધાં રૂપ બિલી રહયુ ંછરે . 
તરે નવા નવા સવરૂપમધાં સામરે આવી રહ્ો છરે , તરેથી કોવવ્ડના નવા 
વરેદરએન્ટની આશકંાથી ઇનકાર ન કરી શકાય. તરેથી લોકોએ 
સાવધાની રાખવાની અનરે કોઇ પણ પ્કારનયુ ંજોખમ ન લરે તરેની ખાસ 
જરૂર છરે . તરેથી, કોવવ્ડ સામરેની લ્ડાઈમધાં માસ્નરે તમારંુ સલામતી 
કવચ બનાવો અનરે સંક્રમણનરે ફેલાતો રોકવામધાં પ્િાન કરો. n

સામાન્ બિી રહેલું જિજીવિ
ભારતમધાં કોવવ્ડ-19ની ત્રીજી લહેર વચ્રે 
નવા કેસોમધાં દિવસરે નરે દિવસરે ધટા્ડો થઈ 
રહ્ો છરે  અનરે જનજીવન ઝ્ડપથી સામાન્ય 
બની રહયું છરે . ભારતમધાં આશરે 40 દિવસ 
બાિ 13 ફેબ્યુઆરીનધાં રોજ કોવવ્ડ-19ના 
કેસોની સંખ્યા 50,000થી નીચરે હતી 
અનરે 44,877 નવા કેસો નોંધાયા. 19 
ફેબ્યુઆરીનધાં રોજ 22,270 નવા કેસો 
નોંધાયા અનરે દરકવરી રેટ 98.21 % હતો. 
આ કારણસર જ હવરે સરકારો પ્તતબંધ 
હળવા કરી રહહી છરે  અનરે જનજીવન 
સામાન્ય બની રહયું છરે . શાળા, કોલરેજ, 
મોલ્સ, ધથયરેટર ખોલવામધાં આવી રહ્ા છરે  
અનરે ઔદ્ોગગક એકમો ફરી ખયૂલી રહ્ા છરે .

 દિવસ  નવા કેસ સાજા થયા
19 ફેબુઆરી      22,270            60,298
18 ફેબુઆરી      25,920            66,254
17 ફેબુઆરી      30,757            67,538
16 ફેબુઆરી      30,615            82,988
15 ફેબુઆરી  27,409 82,817
14 ફેબુઆરી  34,113 91,930
13 ફેબુઆરી  44,877 1,17,591
12 ફેબુઆરી  50,407 1,36,962 

સકં્રવમત�ને્રી સરખ�મણ્રીમ� ંસ�જ થન�ર�ન્રી સખં્�

આાંકડા 19 િેબ્આુારી, 2022 સધુીનાં 

·       175
કરાેડ કાેધવડ રસીના ડાેઝ 

આાપવામાં આાવા

  80ટકા પખુ્ત વસધતન ેકાધેવડ રસીના 
બનં ેડાઝે આાપવામાં આાવા

15 થ્રી 17 
વષ્ટના વયજૂથના 
કરાડેથી વધ ુકકશારેાેનું 
સપૂંણ્ટ રસીકરણ 2
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12 માચ્થ...આ ઐતતિહાજસક રદ્વસે 92 ્વષ્થ પહે્ાં મહાત્મા ગાંધીએ સાબરમતિી આશ્રમથી દાંડી કૂચ 
શરૂ કરી હતિી, જિણેે અંગ્રેજ શાસનનો પાયો હચમચા્વી દીધો હતિો. ગયા ્વષચે આ જ રદ્વસે િારતિે 
75 સપતિાહ પહે્ાં આઝાદીના અમૃતિ મહોત્સ્વની શરૂઆતિ કરી અને આજિ ેદેશનો દરેક નાગરરક 

સ્વતિંત્રતિા સેનાનીઓને યાદ કરીને તિેમની પાસેથી પ્રેરણા ્ઈ રહ્ો છે...

ભારતનો સવતંત્રતા સંગ્ામ માત્ર પોતાની સત્તા અનરે 
પોતાના અધધકારોની લ્ડાઈ જ નહોતી, પણ આ 
લ્ડાઈમધાં એક બાજયુ  ‘સંથિાનવાિ માનલસકતા’ 

હતી, તો બીજી બાજયુ  ‘જીવો અનરે જીવવા િો’નો વવચાર હતો. તરેમધાં 
એક બાજયુ  વંશીય શ્રરેષ્ઠતા અનરે ભૌતતકવાિનો ઉન્ાિ હતો, તો 
બીજી બાજયુ  માનવતા અનરે આદ્ાત્મમધાં આથિા હતી. આ લ્ડાઈમધાં 
ભારતનો વવજય થયો, ભારતની પરંપરાનો વવજય થયો. ભારતના 
સવતંત્રતા સંગ્ામમધાં સમાનતા, માનવતા અનરે આદ્ાત્ત્મક ઊજા્મનો 
પણ સંચાર હતો. આઝાિીની આ લ્ડાઈમધાં જ રેટલધાં સરેનાનીઓએ 
પ્િાન આપ્યું, િેશ માટે જીવયા અનરે મયતા, િેશ માટે ્ યુવાની ખપાવી 
િીધી, એ િરેકનરે સ્મરણ કરવાનો, તરેમનરે ફરીથી યાિ કરવાનો આ 
પ્સંગ છરે . સાથરે સાથરે, આ તરેમનધાં સપનાનરે યાિ કરીનરે કેટલધાંક 

સંકલપો લરેવાનો પણ પ્સંગ છરે . 8 માચ્મ, 1930નધાં રોજ શરૂ થયરેલી 
સવવનય કાનયૂન ભંગની ચળવળ અનરે 12 માચ્મ, 1930નધાં રોજ 
મહાત્મા ગધાંધીજીના નરેતૃતવમધાં ઐતતહાલસક િધાં્ડહી માચ્મ આપણા 
સવતંત્રતા સંગ્ામના એ સીમાધચહ્ન છરે , જ રેનધાં પર ચાલીનરે આપણરે 
આઝાિ ભારતનયું સપનયુ પયૂરંુ ક્યુું. ગયા વષચે 2021મધાં મી્ઠાના 
સત્ાગ્હના 91 વષ્મ પયૂરા થવા પ્સંગરે વ્ડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ 
પિયાત્રાનરે લીલી ઝં્ડહી આપીનરે સાબરમતી આશ્રમથી અમૃત 
મહોત્સવની શરૂઆત કરાવી હતી.

અમૃત મહોત્સવિી શુંખલામાં આ અંકમાં વાંરો સુિીલા 
દીદી, સચ્ચિદાિંદ હીરાિંદ વાત્સા્યિ ‘અજ્ે્ય’, બુગુ્લા 
રામકૃષણ રાવ અિે વવશ્વિાથ દાસિી કહાિી....

આમૃત મિ�ેત્સવનું આેક વષ્ત

આમૃત મિ�ેત્સવર�ષ્ટ 

આ�ઝ�િ ભ�રતન� આમર બનલિ�ન્રી
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સુશ્રીલ� િ્રીિ્રીઆે ક્ર�ંવતક�ર્રીઆ�ે મ�ટે પ�ેત�ન�ં ઘરેણ�ં વેચ�ં

એક વાર િેશબંધયુ ધચત્તરંજન િાસ એક વાર લાહોર આવયા હતા કહેવાય 
છરે કે એ જાહેર સભામધાં સયુશીલા િીિીએ પોતરે લખરેલયુ ંગીત ‘ જયુગ જયુગ 
ગગન લહરાવરે ઝં્ડા ભારત િા’ સભંળાવ ય્ુ ંહતયુ.ં જ રેનરે સધાંભળહીનરે િેશબંધયુ 
ર્ડહી પડ્ા, તો ભારત કોદકલા સરોલજની નાય્ડયુ પણ ભાવ વવભોર 

થઈ ઉઠ્ધાં હતધાં. આ ગીત એ જમાનામધાં 
ક્રધાંતતકારીઓનયુ ં મનગમતયુ ં ગીત બની ગ્યું 
હતયુ.ં સયુશીલા િીિી નાનધાં હતા ત્ારે જ 
તરેમની માતાનયુ ં અવસાન થઈ ગ્યુ ં હતયુ.ં 
તરેમણરે પોતાના અભયાસની સાથરે સાથરે 
અનરેક ક્રધાંતતકારી સંગ્ઠનો સાથરે જો્ડાયરેલા 
રહ્ા. િેશનરે આઝાિ કરાવવા માટે તરેઓ 
અનરેક ક્રધાંતતકારી પ્વગૃત્તઓમધાં જો્ડાવા 

લાગયા, જ રેમધાં ગયુપત માહહતી પહોંચા્ડવી, લોકોનધાં મનમધાં ક્રધાંતતની જવાળા 
પ્જવલલત કરવા ચોપાનનયધાં વહેંચવા વગરેરે કામોનો સમાવરેશ થાય છરે . 5 
માચ્મ, 1905નધાં રોજ િત્તોચયૂહ્ડ (હાલમધાં પાદકસતાનમધાં)મધાં જન્રેલા સયુશીલા 
િીિી એક એવી િેશભ્ત મહહલા હતી, જ રેમણરે કાકારીકધાં્ડમધાં ફસાયરેલા 
ક્રધાંતતકારીઓનરે બચાવવા માટે પોતાનધાં લગ્ન માટે સઘંરેલયુ ં10 તોલા સોનયું 
પણ વરેચી િીધયુ ંહતયુ.ં આ સોનયુ ંસયુશીલા િીિીની માતાએ પોતાની િીકરી 

જન્મઃ 5 માચ્ટ, 1905   મૃતુમઃ 13 જાન્યુઆારી, 1963 કિેવ�ય છે કે સેનસ્તન્રી િત� બ�િ ભગત 
બ્સંિ કલકત્�મ�ં સુશ્રીલ� િ્રીિ્રીન�ં ઘરમ�ં 
રહ્� િત�.

ભ�રતમ�ં િૌ િર�બ�િન� વવલય મ�ટે આવ�જ 
ઉઠ�વન�ર ક્ર�ંવતક�ર્રી ર�મકૃષ્ણર�વ

મહાન સવતંત્રતા સરેનાની અનરે હૈિરાબાિના પ્થમ મયુખ્યમતં્રી બયુગયુ્મલા 
રામકૃષણરાવરે અગં્રેજો જ નહીં, પણ હૈિરાબાિના નનઝામના અત્ાચાર 
સામરે પણ સંઘષ્મ કયષો હતો. તરેમણરે સવામી રામાનિં તીથ્મ સહહતનધાં 
અનરેક નરેતાઓના નરેતતૃવમધાં હૈિરાબાિના સવતતં્ર ભારતમધાં વવલયમધાં 

મહતવની ભયૂતમકા ભજવી. હૈિરાબાિમધાં 
એક વકહીલ તરીકે પોતાની કારદકિદી 
શરૂ કરનાર બયુગયુ્મલા રામકૃષણરાવનો 
જન્ 13 માચ્મ, 1899નધાં રોજ આજના 
તરેલગંાણા રાજ્ના મહેબયૂબ નગર 
લજ્લામધાં એક બ્રાહ્મણ પદરવારમધાં થયો 
હતો. 1923મધાં પયૂણરેની ફગ ય્ુ્મસન કોલરેજ 
અનરે મયુબંઇ ્યુનનવર્સટહીમધાંથી અભયાસ 

કયતા બાિ તરેમણરે 1924મધાં હૈિરાબાિમધાં વકહીલાત કરવાનયુ ં શરૂ ક્યુું 
હતયુ.ં આ િરતમયાન તરેમણરે ભારતના સવતંત્રતા સંગ્ામમધાં ભાગ લરેવાનયું 
શરૂ ક્યુું. તરેમણરે  ભારતના સવતતં્રતા સગં્ામમધાં સદક્રય ભાગીિારી કરી 
અનરે ભારત છો્ડો આિંોલનમધાં પણ ભાગ લીધો. આ િરતમયાન, તરેમનરે 
અનરેક વાર જ રેલમધાં જવયુ ંપડયુ ંઅનરે અનરેક મયુશકેલીઓ સહન કરવી પ્ડહી. 

તરેઓ ‘હૈિરાબાિ સામાલજક સમંરેલન'ના સધચવ અનરે 'હૈિરાબાિ સયુધાર 
સતમતી' તથા 'હૈિરાબાિ રાજનતૈતક સમંરેલન'ના સભય હતા. 1938મધાં 
તરેમનરે રાજ્ કોંગ્રેસની કારાબોરીના સભય બનાવવામધાં આવયા અનરે 
1937મધાં પ્યુવપલ્સ કનવરેશનના સધચવ નન્ય્ુ ત થયા. તરેઓ ત્રણ વષ્મ 
સયુધી આંધ્રપ્િેશ કોંગ્રેસના અધયક્ પણ રહ્ા. ભારતની આઝાિી બાિ 
તરેમણરે સમાજ સયુધારા અનરે નવા ભારતના નનમતાણમધાં મહતવની ભયૂતમકા 
નનભાવી અનરે અનરેક સમકાલીન આંિોલનોમધાં પણ ભાગ લીધો. અનરેક 
ભાષાઓનધાં જાણકાર રાવ 6 માચ્મ, 1952થી 31 ઓક્ટોબર, 1956 
સયુધી હૈિરાબાિ રાજ્ના પ્થમ ચયૂટંાયરેલા મયુખ્યમતં્રી રહ્ા. બાિમધાં 
તરેઓ 22 નવરેમબર, 1956થી 1 જયુલાઇ, 1960 સયુધી કેરળ અનરે 1 જયુલાઇ, 
1960થી 15 એવપ્લ, 1962 સયુધી ઉત્તરપ્િેશના રાજ્પાલ પણ રહ્ા. 
ભયૂતપયુવ્મ વ્ડાપ્ધાન અટલબબહારી વાજપરેયીએ 31 ઓગસ્, 1999નધાં 
રોજ હૈિરાબાિના રાજભવનમધાં બયુગયુ્મલા રામકૃષણારાવની જીવનકથાનયું 
વવમોચન ક્યુું હતયુ.ં 13 માચ્મ, 2000નધાં રોજ ભારત સરકારના ટપાલ 
વવભાગરે તરેમનધાં સન્ાનમધાં એક ટપાલ હટદકટનયુ ં વવમોચન ક્યુું હતયુ.ં 15 
સપટેમબર, 1967નધાં રોજ બયુગયુ્મલા રામકૃષણરાવનયુ ંઅવસાન થ્યુ.ં

જન્મઃ 13 માચ્ટ, 1899   મૃતુમઃ 15 સપે્મ્બર, 1967

આમૃત મિ�ેત્સવર�ષ્ટ 

માટે રાખયુ ંહતયુ.ં સયુશીલામધાંથી સયુશીલા િીિી બનવાની કહાની પણ ખયૂબ 
રસપ્િ છરે . સયુશીલાની શાળાના આચાય્મએ તરેમની મયુલાકાત િયુગતા ભાભી 
સાથરે કરાવી હતી અનરે ધીરે ધીરે બનંરેના સબંધંો ગાઢ બનતા ગયા અનરે 
બનંરે વચ્રે નણિં ભાભીનધાં સંબધંો બન્યા. એ પછી સયુશીલા મોહન તમામ 
ક્રધાંતતકારીઓ માટે સયુશીલા િીિી બની ગઈ. કહેવાય છરે કે ભગત સસહ પણ 
સયુશીલા િીિીનરે મોટહી બહેન ગણીનરે માન આપતા હતા અનરે તરેમણરે બબ્રહટશ 
સરકાર વવરુધ્ સાથરે મળહીનરે કામ ક્યુ્મ હતયુ.ં બબ્રહટશ પોલલસ અધધકારી 
સરેન્ડસ્મની હત્ા બાિ ભગત સસહ, િયુગતાભાભીની સાથરે છદ્મવરેશમધાં કલકત્તા 
પહોંચયા, જ્ધાં સયુશીલા િીિીએ પોતાનધાં ઘરે તરેમનરે આશરો આપયો. 
1933મધાં શયામ મોહન સાથરે તરેમનધાં લગ્ન થયા, પતત વકહીલ હોવાની સાથરે 
સાથરે સવતતં્રતા આંિોલન સાથરે પણ જો્ડાયરેલા હતા. 1942ના આિંોલનમધાં 
પતત-પત્ની બંનરે જ રેલમધાં પણ ગયા. આ િરતમયાન, શયામ મોહનનરે દિલ્હીમધાં 
રાખવામધાં આવયા હતા, જ્ારે િીિીનરે લાહોરમધાં રાખવામધાં આવયા હતા. 
િેશનરે આઝાિ કરવા માટે તરેઓ સતત મયુશકેલી સહન કરતા રહ્ા પણ 
તરેમણરે ક્યારેય પોતાનો સઘંષ્મ બંધ ન કયષો
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ભારતની આઝાિીની સંઘષ્મ ગાથામધાં સસચ્િાનંિ હહીરાનંિ 
વાત્સાયન ‘અજ્રેય’નયું નામ એવા ક્રધાંતતકારી તરીકે આવ્યું છરે , જ રે િેશની 
આઝાિી માટે 1930થી 1936 સયુધી અલગ અલગ જ રેલમધાં બંધ 
રહ્ા અનરે છ વષ્મ સયુધી નજરબંધ રહ્ા બાિ આઝાિ થયા. 7 માચ્મ, 
1911નધાં રોજ ઉત્તરપ્િેશના કયુશીનગરમધાં જન્રેલા હહનિીના મયૂધ્મન્ય 
સાહહત્કાર સસચ્િાનંિ હહીરાનંિ વાત્સાયન ‘અજ્રેય’નો પ્ારંભભક 
અભયાસ ઘરમધાં થયો હતો કારણ કે તરેમના વપતાનરે શાળાકહીય 
શશક્ણમધાં વવશ્વાસ નહોતો. ્યુવાન થયા પછી તરેમણરે લાહોર 
્યુનનવર્સટહીમધાંથી ઇન્ડસ્સ્્રયલ સાયનસમધાં બીએસસી અનરે પછી 
એમએ અંગ્રેજીમધાં એ્ડતમશન લીધયું. અહીં જ અભયાસ િરતમયાન 
તરેમનો પદરચય ભગતસસહ અનરે હહનિયુસતાન દરપબબલકન આમથીના 
સભયો-ક્રધાંતતકારી ચંદ્રશરેખર આઝાિ, સયુખિેવ અનરે ભગવતીચરણ 
વોરા સાથરે થયો અનરે અહીં જ નૌજવાન ભારત સભા સાથરે પણ 
પદરચય થયો. ભણતા હતા ત્ારે જ તરેઓ આંિોલનમધાં જો્ડાયા. 
કહેવાય છરે  કે તરેઓ બોંબ બનાવતા હતા તરે સમયરે પક્ડાઈ ગયા, 
પણ ફરાર થઈ ગયા. પછી ફરીથી પક્ડાઈ ગયા અનરે અંગ્રેજોએ 
તરેમનરે ફધાંસી અપાવવા ખયૂબ પ્યાસ કયતા પણ નનષ્ફળ ગયા. અજ્રેય 
એવા સાહહત્કાર હતા, જ રે ક્યારેક ક્રધાંતતકારી રહ્ા, તો ક્યારેક 
સરેનામધાં સૈનનકની ભયૂતમકામધાં પણ રહ્ા. િેશની આઝાિી માટે સતત 
સંઘષ્મરત રહ્ા. અજ્રેયના લરેખકહીય જીવન પર જ રેલની અસર પણ 
જોવા મળરે  છરે . તરેમની કહાની ‘કો્ઠરી કહી બાત' વધાંચીનરે સમજાય છરે  

કે આંિોલનકારી કેટલધાં મજબયૂત હશરે. જ્ારે તરેઓ જ રેલમધાં હતા 
ત્ારે તરેમનો કાવય સંગ્હ‘ ભગ્નિયૂત' અનરે ‘ઇત્લમ' પ્કાશશત થયો 
હતો અનરે આ સંગ્હની કવવતાઓમધાં ક્રધાંતતનો સયૂર હતો. કહેવાય 
છરે  કે સસચ્િાનંિ હહીરાનંિ વાત્સાયનનરે ‘અજ્રેય’ ઉપનામ મયુન્શી 
પ્રેમચંિે આપ્યું હતયું. વાત્ાસનરે તરેમની કેટલીક રચનાઓ પ્રેમચંિ 
પાસરે મોકલી હતી, જ રેનધાં પર કોઇનયું નામ નહોતયું તરેથી પ્રેમચંિે 
કોઇનરે લરેખકનયું નામ પયૂછયું પણ જાણવા ન મળ્યું એટલરે તરેમણરે 
કહયું કે હયું  ‘અજ્રેય’ નામથી આ રચના છાપી િઈશ. એ જ દિવસથી 
સસચ્િાનંિ હહીરાનંિ વાત્સાયન સાથરે ‘અજ્રેય’ નામ જો્ડાઈ ગ્યું. એ 
પછી તરેમની રચના ‘અજ્રેય’ નામથી પ્કાશશત થવા મધાં્ડહી. ‘અજ્રેય’ 
હહનિી ભાષાના એવા પ્તતણષ્ઠત કવવ, વાતતાકાર અનરે નવલકથાકાર 
હતા જ રેમણરે અનરેક રચનાકારોની કૃતતઓનો હહનિીમધાંથી અંગ્રેજીમધાં 
અનયુવાિ કયષો હતો. િેશ આઝાિ થયો તરે પછી તરેઓ પત્રકારતવ અનરે 
સાહહત્ની િયુનનયામધાં વયસત થઈ ગયા. પત્રકારતવ અનરે સાહહત્ના 
ક્રેત્રમધાં પ્શંસનીય યોગિાન આપનાર રચનાકાર અજ્રેયરે આગ્ાથી 
પ્લસધ્ થતા સાપતાહહક ‘સૈનનક'થી પત્રકારતવની કારદકિદી શરૂ કરી 
હતી. તરેમનરે અનરેક ભારતીય પયુરસ્ાર, આંતરરાષટ્ર હીય 'ગોર્ડન રીથ' 
પયુરસ્ાર, સાહહત્ અકાિમી પયુરસ્ાર અનરે જ્ાનપી્ઠ પયુરસ્ારથી 
સન્ાનનત કરવામધાં આવયા હતા. 4 એવપ્લ, 1987નધાં રોજ તરેમનયું 
અવસાન થ્યું હતયું.

‘આજ્ેય’... જેઆ�ે િેશને આ�ઝ�િ કર�વવ� મ�ટે 
બ�ંબ બન�વત� પણ શ્રીખ્�

જન્મઃ 7 માચ્ટ, 1911, મૃતુમઃ 4 આેપપ્રલ, 1987

આજ્ેયન્રી જણ્રીત્રી રિન�આ�ેમ�ં 
‘ભગ્નિૂત’, ‘ચિંત�’, ‘ઇતલમ’, ‘િર્રી 
ઘ�સ પર ક્ષણ ભર,’ ‘બ�વર� આિેર્રી, 
‘આ�ંગન કે પ�ર દ્�ર,’’ ‘પૂવ�્ત, ‘હકતન્રી 
ન�વ�ંમં હકતન્રી હકતન્રી બ�ર,’’ ‘ક�ંહક 
મૈં ઉસે જનત� િંૂ, ‘સ�ગર મુદ્ર�’, ‘પિેલે 
મં સન્�ટ� બુનત� િંૂ,’ ‘શેખર,’ આેક 
જીવન્રી,’ ‘નિ્રી કે દ્્રીપ,’ આને ‘આપને 
આપને’ન�ે સમ�વેશ થ�ય છે.

આમૃત મિ�ેત્સવર�ષ્ટ 
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વવશ્વન�થ િ�સ...આ�ેહડશ�ને ર�જ્ય બન�વવ� 
મ�ટે જેમણે મિ�ત્મ� ગ�ં્ધ્રીને મન�વ્ય�

િેશ સરેવા માટે આજીવન સમર્પત રહેલા સવતંત્રતા સરેનાની પદં્ડત 
વવશ્વનાથ િાસ મહાત્મા ગધાંધીથી ખયૂબ પ્ભાવવત હતા અનરે તરેમના પ્ભાવનરે 
કારણરે જ વકહીલાતનયુ ંકામ છો્ડહીનરે પોતાનયુ ંજીવન િેશની આઝાિી માટે 

સમર્પત કરી િીધયુ ં હતયુ.ં 1921મધાં તરેઓ 
કોંગ્રેસમધાં જો્ડાઈ ગયા, 8 માચ્મ, 1889નધાં 
રોજ તત્ાલીન મદ્રાસ પ્રેલસ્ડનસીના 
ગજંમ લજ્લામધાં જન્રેલા વવશ્વનાથ 
િાસરે સવતતં્રતા સરેનાનીઓ સાથરે મળહીનરે 
સઘંષ્મ કયષો એટલયુ ંજ નહીં, પણ અગં્રેજોનરે 
િેશમધાંથી કાઢહી મયૂકવા માટે સવવનય 
કાનયૂન ભગં, ભારત છો્ડો આિંોલન અનરે 

મી્ઠાના સત્ાગ્હમધાં ભાગ લઈનરે જ રેલ પણ ગયા. 1921મધાં તરેમણરે મદ્રાસ 
પ્રેલસ્ડનસીમધાં ખરે્ડયૂત સંઘની થિાપના કરી હતી. 1920-29 સયુધી તરેઓ 
મદ્રાસ કાઉધ્નસલના સભય પણ રહ્ા. વવશ્વનાથ િાસરે મહાત્મા ગધાંધીનરે 
અલગ ઓદ્ડશા રાજ્ની રચના માટે વવશ્વાસમધાં લીધા હતા. તરેમણરે 
કૃષણચંદ્ર ગજપતત નારાયણ િેવ અનરે અન્ય સાથીઓ સાથરે મળહીનરે ઉદ્ડયા 
ભાષી લોકો માટે અલગ રાજ્નધાં નનમતાણમધાં મહતવપયૂણ્મ યોગિાન આપ્યું 
હતયુ.ં તરેમનધાં પ્યાસોનરે કારણરે જ મહાત્મા ગધાંધી અગં્રેજો સમક્ પ્સતાવ 

રાખવા માટે સંમત થયા અનરે ઓદ્ડશાનરે અલગ રાજ્ તરીકેની માન્યતા 
આપવામધાં આવી. પાક્ા ગધાંધીવાિી અનરે મક્મ વવચારો ધરાવતા 
વવશ્વનાથ િાસ 1936મધાં બબ્રહટશ ્યુગના ભારતના ઓદ્ડશા પ્ધાંતના 
વવધાનસભાના સભય તરીકે ચયૂટંાયા હતા અનરે 1937થી 1939 સયુધી 
પ્ીતમયર (વ્ડાપ્ધાન) રહ્ા. જો કે બાિમધાં તરેમણરે આ હોદ્ા પરથી રાજીનામયું 
ધરી િીધયુ.ં તરેઓ 1947-1951 સયુધી ઓદ્ડશામધાંથી ભારતની બધંારણ 
સભાના સભય રહ્ા અનરે અનરેક વષષો સયુધી અશખલ ભારતીય કોંગ્રેસ 
કતમટહીના સભય પણ રહ્ા. સાિગીભ્યુું જીવન જીવનાર વવશ્વનાથ િાસ 
ત્રણ વાર ઉત્લ પ્િેશ કોંગ્રેસ કતમટહીના અધયક્ પણ ચયૂટંાયા. ઓદ્ડશા 
પ્ધાંતના પ્ીતમયર હતા ત્ારે તરેમણરે જનહહતમધાં વવકાસનધાં અનરેક કાયષો કયતા 
અનરે નવી નીતતઓ બનાવી. તરેમણરે લોકોનરે જમીનિારોના અત્ાચારમધાંથી 
બચાવવા અનરેક સાથ્મક પ્યાસ કયતા. એટલયુ ંજ નહીં, તરેમણરે ઓદ્ડશાના 
લોકોનરે પયૂરમધાંથી બચાવવા માટે હહીરાકયું ્ડ બધં બનાવવા માટે અગં્રેજો 
સમક્ પ્સતાવ મયૂક્યો. આ બધં વવશ્વપ્લસધ્ એસ્નજનનયર મોક્ગયુ્ંડમ 
વવશ્વરેશ્વરૈયાનધાં નરેતતૃવ હે્ઠળ તયૈાર કરવામધાં આવયો હતો. 1962મધાં તરેઓ 
ઉત્તરપ્િેશના રાજ્પાલ બન્યા અનરે 1967 સયુધી આ હોદ્ા પર રહ્ા. 2 
જયૂન, 1984નધાં રોજ તરેમનયુ ંઅવસાન થ્યુ.ં n

જન્મઃ 8 માચ્ટ, 1889   મૃતુમઃ 2 જૂન, 1984

આાઝાદીના આમૃત મહાેત્વમાં 
આાપણે સ્વતંતતા સંગ્ામના 

ઇધતહાસને યાદ કરી રહ્ા છીઆે. 
આાજે દેશ પાેતાના સ્વતંતતા 

સેનાનીઆાેને કૃતજ્ઞ શ્રધધાંજનલ આાપી 
રહ્ાે છે. આાપણા ઇધતહાસમાંથી 
આાપણે પ્રેરણા લઈ રહ્ા છીઆે, 

ઊજા્ટ લઈ રહ્ા છીઆે. આેટલે, આમૃત 
મહાેત્વનું આા આાયાેજન આાઝાદીની 
લડાઈની  સાથે સાથે હજારાે વષાયોનાં 

ભારતનાં વારસાને પણ આાવરી લે છે.
-નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન

'સંગ્રિ�લય�ેન્રી પુનઃકલ્પન�' પર વૌનશ્વક મંથન
ભારતની સવતંત્રતાની 75મી વષ્મગધાં્ઠના પદરપ્રેક્ષ્યમધાં િેશની જનતા, 
તરેની સંસૃ્તત અનરે ઉપલસ્બ્ધઓના ગૌરવશાળહી ઇતતહાસનો ઉત્સવ 
મનાવવા માટે મહતવના કાય્મક્રમ આઝાિી કા અમૃત મહોત્સવના 
ઉપક્રમરે ‘ભારતમધાં સંગ્હાલયોની પયુનક્મ લપના’ વવષય પર 
હૈિરાબાિમધાં 15-16 ફેબ્યુઆરીનધાં રોજ સંમરેલનનયું આયોજન કરવામધાં 
આવ્યું હતયું. આ સંમરેલનમધાં ભારત, ઓસ્્રરે લલયા, ફ્ાનસ, ઇટાલી, 
સસગાપોર, સં્યુ્ત આરબ અમીરાત, ્યુનાઇટે્ડ રકગ્ડમ અનરે 
અમરેદરકા જ રેવા િેશોના પ્તતનનધધઓએ ભાગ  લીધો હતો. ભારત 
સરકાર સવતંત્રતા સંગ્ામમધાં આદિવાસી સવતંત્રતા સરેનાનીઓના 
યોગિાનનરે માન્યતા આપવા માટે 10 સંગ્હાલયોનરે વવક્સાવવા 
પર કામ કરી રહહી છરે  અનરે વસ્ત અનરે શશલપ સંગ્હાલયો, સંરક્ણ 
સંગ્હાલયો અનરે રેલવરે સંગ્હાલયો જ રેવા વવશરેષ સંગ્હાલયોનરે 
મિિ કરી રહહી છરે . 2014થી અત્ાર સયુધી સંસૃ્તત મંત્રાલયરે 
િેશભરમધાં 110 સંગ્હાલયોનરે આર્થક મિિ આપી છરે  અનરે વૈજ્ાનનક 
અભભગમનરે પ્ોત્સાહન આપવા માટે 18 વવજ્ાન સંગ્હાલય પણ 
વવક્સાવવામધાં આવી રહ્ા છરે . આ ઉપરધાંત, મંત્રાલય અંતગ્મત કામ 
કરનાર ભારતીય પયુરાતતવ સવચેક્ણ િેશભરમધાં 52 સંગ્હાલયોનયું 
સંચાલન પણ કરે છરે .    

આમૃત મિ�ેત્સવર�ષ્ટ 



મ્રીહડય� ક�ેન્તર
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ડો. વ્વદ્ા વ્વદમુ સસહ  રમી્ાબેન ગામીતિ અ્વનન ્ખેરા  ગમુરમીતિ બા્વા  બસંતિ દે્વી બડાપજ્ન ્વાર એ્ બબનો દે્વી 

મમુ્તિામણણ દે્વી શકમું તિ્ા ચૌધરી સમુ્ોચના ચૌહાણ માધમુરી બથ્થ્વા્ નઝમા અખતિર પ્રતતિિા રાય સમુચચત્રા એ્ા

દમુગયાબાઈ વયામ ્જ્તિા ્વકી્ અંજીતિા શ્રી્વાસતિ્વ તિાતતિયાના એ્ પદ્મજા રેડ્ી ્વંદના કટારરયા સૌકર જાનકી

શયામમણણ દે્વી સંઘતમત્રા કમજ્ની અસ્ાના અને નજ્ની અસ્ાના પ્રિા અત્રે મધમુર જાફરી આર મમુથમુકન્નમ્ 

પ્રિાબેન શાહ તિારા જૌહર આચાય્થ ચંદનાજી કે ્વી રાબબયા સોસમમા જ્પ્ે ડો. ્તિા દેસાઈ

ભ�રત ભ�ગય લક્મ્રી
નવા ભારતમાં આાજે નારી શક્તિને 
મહત્વનું સ્ાન મળું છે, તાે દેશનાં ઉચ્ચ 
પુરસ્ારાેમાં પ્રાથધમકતા આાપવામાં આાવી 
છે. 2022નાં પદ્મ પુરસ્ારાેની યાદીમાં 34 
મકહલાઆાેનાે સમાવેશ થાય છે.

2015થી આતાર સુધી 185 મકહલાઆાેને તેમનાં આભૂતપુવ્ટ કાય્ટ 
બદલ પદ્મથી સન્ાનનત કરવામાં આાવાં છે. આા વષયો ધવધવધ ક્ેતાેમાં 
કામ કરનારી મકહલાઆાેને 34 પદ્મ પુરસ્ારાે મળા છે. આા આેક 
પ્રકારનાે રેકાેડ્ટ  છે. આા પહેલાં આાટલી માેટી સંખ્ામાં મકહલાઆાેને 
પદ્મ પુરસ્ારાે નથી મળા.   -નરેન્દ્ર માેદી, વડાપ્રધાન
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