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માનવ જાતિ એક વર્ષમાં જટેલી ઊજા્ષનો ઉપયોગ કરે છે  િટેલી ઊજા્ષ સયૂ્ષ એક કલાકમાં ધરિીન ેઆપે છે. 
જળવાયુ પરરવિ્ષનને કારણ ેસમગ્ર વવશ્વ માનવિાના અસ્િતવ પર સકંટ અનુભવી રહુ ંછે ત્ારે સૌર ઊજા્ષ સૌથી 

પ્ાસગંગક મદુ્ો બની જાય છે. ગયા વરષે ગલાસગોમાં દુનનયાના દેશો આ વવરય પર ચિંિન કરી રહ્ા હિા ત્ારે 
વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘એક સરૂજ એક વવશ્વ એક ગગ્રડ’ના મંત્રનો પનુરોચ્ાર કયયો. બદલાિી દુનનયાની આ સૌથી 
મોટી જરૂરરયાિ છે. સૌર ઊજા્ષનાં ઉપયોગન ેપ્ોત્ાહન આપવા માટે દર વરષે 3 મેનાં રોજ આંિરરાષટ્ીય સયૂ્ષ રદવસ 

મનાવવામાં આવ ેછે. ભારિ િનેી સૌર ઊજા્ષ ક્ષમિાઓમાં સિિ વધારો કરી રહુ ંછે એટલંુ જ નહીં પણ વવશ્વનાં 
િમામ દેશોમાં એક માત્ર એવો દેશ છે જણે ેપોિાનાં અક્ષય ઊજા્ષ લક્ષ્યને સમય કરિાં વહેલો હાંસલ કયયો છે.

આવાંતરરવાષ્ટીય સૂય્ય દિવસ 

n ભારતે 2010માં રાષ્્ટરીય સૌર મમશન 
અંતર્ગત વર્ગ 2022 સુધી 20 ગરરાવો્ટ સૌર 
ઊર્્ગ ક્ષમતા પ્ાપત કરવાનો લક્ષ્ય રાખ્ો 
હતો. સવચ્છ ઊર્્ગ પ્ત્ે કેન્દ્ર સરકારની 
પ્મતબધ્ધતાને કારણે વર્ગ 2015માં તેને 
વધારીને 100 ગરરાવો્ટ કરવામાં આવ્ું હતું. 
હવે 2030 સુધી 280 ગરરાવો્ટ સૌર ઊર્્ગનું 
લક્ષ્ય છે.

n સૌર ઊર્્ગ ઉત્ાદનમાં મહત્તમ યોરદાન 
રૂફ્ટો્ સોલર ઊર્્ગ (40 ્ટકા) અને 
સોલર ્ાક્ગ  (40 ્ટકા)નું છે. વર્ગ 2030 
સુધી 280 ગરરાવો્ટ સ્ાપ્ત ક્ષમતાનું 
મહતવાકાંક્ષી લક્ષ્ય હાંસલ કરવા રૂ. 19,500 
કરોડનાં પ્ોડક્ટિપવ્ટરી લલન્ક્ડ ઇનસેલટિવસ 
(્ીએલઆઇ)ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

n ્ીએમ કુસુમ મહાઅભભયાન દ્ારા ખેડૂતોને 
બબનફળદ્ર ુ્  જમીન ્ર સૌર ઊર્્ગ ્ેદા કરીને 
આત્મનનભ્ગર બનાવવાની ્હેલ ્ણ કરવામાં 
આવી. ભારતનાં દરેક રાજ્યમાં ઓછામાં 
ઓછા એક સોલર લસ્ટરીની સ્ા્ના ્ર કામ 
કરવામાં આવી રહું છે.

“િેમ િેમ ર�રત વવક�સિ�ં િવ� નશખરિી તરફ વધી 
રહું છે, આ�પણી આ�શ�-આપેક્�આ�ે વધી રહી છે, તેમ 
તેમ આ�પણી ઊર્્ભિી, વીિળીિી િરૂરરય�ત�ે પણ વધી 
રહી છે. આેવ�મ�ં, આ�ત્મનિર્ભર ર�રત મ�ટે વીિળીિી 
આ�ત્મનિર્ભરત� ખૂબ િરૂરી છે. તેમ�ં સ�ૌર ઊર્્ભ બહુ મ�ેટી 
રૂવમક� નિર�વશે આિે આમ�ર�ે પ્રય�સ ર�રતિી આ� 
ત�ક�તિે વવસત�રવ�િ�ે છે. -િરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�િ

ઇન્ટરનેશનલ સવાલેર આલેવાયન્સ
ભારત અને ફ્ાન્ે 30 નવેમ્બર, 2015નાં રોજ પેરર્માં  

આયોજિત જળવાયુ પરરવત્તન પર ્ંયુકત રાષ્ટ્ર  કનવેન્શન 
ફ્રેમવક્ત ની 21મી ્બેઠક દરમમયાન ઇન્ટરરેશનલ ્ોલર એલાયન્ની 
સ્ાપના કરી હતી. તેનું વડંુમથક ગુરુગ્ામ (હરરયાણા)માં આવેલું 

છે. યુએ્એ ઇન્ટરનેશનલ ્ોલર એલાયન્નું 10મું ્ભય દરેશ 
્બનું. તાિતેરમાં જ નેપાળ પણ તેનું ્ભય ્બનંુ છે.

િવવષ્યનવાે સવાૌથી 
િરવાેસવામંિ સવાથી
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સાદર નમસ્ાર,
આ્ણાં દરેક પ્યત્નથી અંદરની તાકાતને ઓળખવાની તક ્ણ મળે છે. જ ે લક્ષ્યોની ્હેલાં આ્ણે 
કલ્ના ્ણ નહોતા કરતા તેનાં ્ર સરકાર કામ કરી રહરી છે. આ્ણે ત્ાં કહેવાય છે કેઃ 
क्षणश: कणशश्चैव , वव द्याम् अर्थं ् सयाधये त् |
क्षणे नष्टे कुतो वव द्या, कणे नष्टे कुतो धनम् ||

એ્ટલે કે જ્યારે આ્ણે પવદ્ા પ્ાપત કરવાની હોય ત્ારે આ્ણે દરેક ક્ષણનો ઉ્યોર કરવો જોઇએ. 
જ્યારે આ્ણે પ્રમત કરવાની હોય ત્ારે દરેક કણનો, દરેક સંસાધનનો, સંપૂણ્ગ ઉ્યોર કરવો જોઇએ. 
કારણ કે ક્ષણની સાથે સાથે પવદ્ા અને જ્ાન ્ણ જતાં રહે છે અને કણ નષ્ટ થવાથી ધન, પ્રમતના રસતા 
બંધ થઈ ર્ય છે.

જો દેશની દરેક વયક્તને સવાવલંબી બનાવવી હોય અને રાષ્્ટને આત્મનનભ્ગર બનાવવું હોય તો દરેક 
ક્ષણ અને દરેક સંસાધનનો સંપણૂ્ગ ઉ્યોર કરવો જોઇએ. સવાવલંબન અને આત્મનનભ્ગરતાનો આ મંત્ 
છે. સવાવલંબનનું રૌરવ આ ઉદાહરણ ્ રથી સમજી શકાય છે- એક વાર વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી બરિ્ટનનાં 
મહારાણી એલલઝાબેથને મળયા ત્ારે મહારાણીએ લારણીશીલ થઈને વડાપ્ધાનને એક રૂમાલ 
બતાવયો. આ રૂમાલ ખાદીમાંથી બનેલો હતો, જ ેરાષ્્ટપ્તા મહાત્મા રાંધીએ તેમને લગ્નમાં ભ્ેટ આપયો 
હતો. તેનો સંદેશ સ્ષ્ટ છે કે સરકારમાં રહો કે ન રહો, ્ણ દેશ હંમેશા રહેશે. એ્ટલે એવી વયવસ્ાનું 
નનમમાણ થવું જોઇએ જ ેસલામત-સવાભભમાની અને સવાવલંબી હોય, એવી વયવસ્ા જ ેલોકોની જજદરીને 
સરળ બનાવી દે તેવી હોય. વીતેલાં કે્ટલાંક વરષોમાં યોજનાઓને બનાવવામાં અને તેનો વાસતપવક અમલ 
કરવા ્ાછળનો નવો પવચાર જ ભારતને સવાવલંબી બનાવી રહ્ો છે. ઉજજવલા, મદુ્રા, સે્ટન્ડઅ્ ઇગન્ડયા 
ઇ-નામ, ્ેન્શન સુરક્ષા, ઉસતાદ-હુનર, શ્રમ સુધારા દ્ારા અસરંઠઠત ક્ષેત્ના શ્રમમકોને સંરક્ષણ જવેી અનેક 
યોજનાઓએ તેને સાથ્ગક બનાવી છે. કેન્દ્ર સરકારનાં આ પ્યાસોને આ અંકમાં કવર સ્ટોરીમાં રજૂ કરવામાં 
આવયા છે. 

12 મેનાં રોજ આત્મનનભ્ગર ભારતનાં આહવાનને બે વર્ગ પૂરાં થઈ રહ્ા છે ત્ારે આત્મનનભ્ગરતાની 
દદશામાં ભારતનાં ડર, રાષ્્ટરીય ્ેટકનોલોજી દદવસ (11 મે)ના સંદભ્ગમાં સવાવલંબનમાં ્ેટકનોલોજીનું પ્દાન, 
કોપવડ સામેની લડાઇમાં સફળતા તરફ વધતું ભારત જવેી વાંચન સામગ્રી આ અંકમાં સમાવવામાં આવી 
છે. આ ઉ્રાંત, વયક્તતવ શુંખલામાં સંસૃ્તને નવો આયામ આ્નાર ડો. ્ાંડુરંર વામન કાણે, અમૃત 
મહોત્સવમાં 1857નાં પવપલવનાં લડવૈયાઓની પ્ેરક રાથા સામેલ છે.

આત્મસન્ાન અને આત્મરૌરવ જ આત્મનનભ્ગર ભારતની પ્ાણ-શક્ત અને પ્ેરણા છે. તેને મજબૂત 
કરવાથી જ ભારતની પ્રમત સંભવ છે.

સલામત રહો અને તમારા સૂચનો અમને મોકલતા રહો.

તમારાં સૂચિો response-nis@pib.gov.in પર મોકલતાં રહો.

સંપવાિકની કલમે....

દહંિી, આંગ્ેજી આન્ આન્ 11 િવાષવાઆવામેવાં ઉપલબ્ધ 
મેરેઝીન વવાંચવાે/ડવાઉનલવાેડ કરવાે. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (જયદીપ ભટનાગર)
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સરકારિરી યોજિાિરી માહહતરી પ્રશંસિરીય 
નમસતે. મારંુ નામ વી વી વઘાસીયા છે. મેં ગુજરાત સરકારમાં કૃષર અને શહેરી 
ગૃહ નનમમાણ પવભારમાં રાજ્યકક્ષા મંત્ી તરીકે તથા સાવરકંુડલા / લીલીયા 
પવધાનસભાના સભય તરીકે લોકસેવા કરી છે. "નુ ઈગન્ડયા સમાચાર" નો 
અંક મને મળતો રહે છે. ખૂબ જ વાંચવાની મર્ આવે છે તેમજ સરકારની 
યોજનાઓની માઠહતી ્ણ પ્શંસનીય છે. રયા અંકમાં શીલભદ્ર યાજી, ચંદ્રપ્ભા 
સૈકરીયાની, લક્ષ્મણ નાયક, બસંતી દેવી અને એમ એ આયંરર જવેા સવતંત્તા 
સેનાનીઓની કહાનીઓ વાંચવાનો આનંદ અલર જ છે. આ મા્ેટ હંુ નૂ ઇગન્ડયા 
સમાચારનો આભારી છંુ.
વરી વરી વઘાસરીયા  vaghasiyavv@gmail.com

પ્રવતિવાવ
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રશિયા-યુક્રેન યુધ્ધમાં ફસાયરેલા વિદ્ાર્થીઓારેનરે સ્વદરેિ પાછા લાિિા સરકારરે ‘ઓારેપરરેિન ગંગા’ ઓશિયાન 

દ્ારા વિશ્વનરે સંદરેિ ઓાપારે કરે  િારતીયારે વિશ્વમાં ગમરે તાં મુશકરેલીમાં હારેય, સરકાર તરેમની સાર્રે છરે

સંકટમારેચકસંકટમારેચક
સરકારસરકાર

સમાચાર
ન્યૂ ઇન્ડિયાવર્ષઃ 02 અંકષઃ 19

01-15 એપ્રિલ, 2022

નિષઃશુલ્ક 

શ્ેષઠ માહહતરીથરી રરપૂર ન્ૂ ઇશ્ન્ડયા 
સમાચાર
શ્રેષઠ માઠહતીથી ભરપૂર નૂ ઇગન્ડયા સમાચાર 
મરેેઝીન મળ્ું. આ અંકમાં પ્કાશશત લેખોમાં 
ભારતનાં પવકાસ કાયષો ્ર પ્કાશ ્ાડવામાં 
આવયો છે. તેમાં દરેક પવરય ્ર રાષ્્ટના પવકાસ 
સંબંધધત મહતવની માઠહતી ઉ્લબ્ધ છે. 
સરકારની નવી યોજનાઓ અંરે સચો્ટ માઠહતી 
આ્વામાં આવે છે. સુંદર અંક મા્ેટ હાર્દક 
ધન્યવાદ.

મુકેશકુમાર ઋષર વમમા
mukesh123idea@gmail.com

સપધમાત્મક પરીષિાઓિરી તૈયારી માટેિ ખિૂં 
ઉપયોગરી
‘નૂ ઇગન્ડયા સમાચાર’ તેનાં નામ પ્માણે જ નવા 
ભારતની તસવીર પ્સતુત કરે છે. તેમાં આ્વામાં 
આવેલી માઠહતી સ્ધમાત્મક તૈયારીના સંદભ્ગમાં 
ખૂબ ઉ્યોરી છે. સમયની સાથે સાથે તેનાં દરેક 
અંકમાં નનખાર જોવા મળે છે. આરામી અંકોની 
આતુરતાપવૂ્ગક રાહ જોતો હોઉં છંુ. સમાચારોનું 
સચો્ટ પૃથક્કરણ અને આંકડા સાથે પ્સતુમતકરણ 
વાચકોને બાંધી રાખે છે. સુંદર પવરય સામગ્રીની 
્સંદરી અને ઇ-મેલ દ્ારા વાચકોને મેરેઝીનની 
નકલ પૂરી ્ાડવા મા્ેટ સં્ાદકરીય ્ટરીમનો ખૂબ ખૂબ 
આભાર.

મોહહત સોિરી  sonimohit895@gmail.com

મહતવપૂણ ્માહહતરીથરી સરર પ્રશંસિરીય મેગેઝરીિ
ન ૂઇગન્ડયા સમાચારનો 1 એપપ્લ-15 એપપ્લ 2022નો અંક પ્ાપત થયો. તેમાં રેલવે અંતર્ગત સુરક્ષા કવચ ્ેટકનોલોજીની 
વયવસ્ા અને વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્ારા મમશન રંરા અંતર્ગત ્ુકે્નમાં ફસાયેલા પવદ્ાથથીઓને ્ાછા લાવવાની 
વયવસ્ા કરવાનો ઉલલેખ કરવામાં આવયો છે. એમાં કોઈ શક નથી કે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી જવેા નેતા ન  ્હેલાં કોઈ 
હતાં કે થશે. અમને સમયસર મેરેઝીન આ્વા બદલ અને તેની સામગ્રીના સંકલનમાં તમારી ્ટરીમની સખત મહેનત બદલ 
તમામનો આભાર.

શ્રીગોપાલ શ્રીવાસતવ
shrigopal6@gmail.com

મેગેઝરીિમાં સુંદર રીતે સામગ્રરીનું સંયોજિ કરવામાં આવ્ું છે
લોકપપ્ય મેરેઝીન ‘નૂ ઇગન્ડયા સમાચાર'નો જૂનો અંક વાંચવા મળયો. મરેેઝીનનાં વાંચન સામગ્રીનું સંયોજન સુંદર રીતે કરવામાં 
આવ્ું છે અને ઘણી માઠહતી દુલ્ગભ છે. મેરેઝીનના સં્ાદક મંડળને ખૂબ ખૂબ ધન્યાવાદ.

ajsalempur123@gmail.com

સંિેશવાવ્યવહવારન્યં સરનવામ્યં આને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, બ્ૂરવાે આવાેફ આવાઉટરીચ આેડિ કમ્્યનનકેશન, 
સૂચનવા િવન, બીજે મવાળ, નવી દિલ્ી-110003 | ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in
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સમવાચવાર સવાર

સંરક્ષણ ઉત્વાિનમવંા આવાત્મનનિ્યરતવા તરફ ડરલ્યં

ભારતે સંરક્ષણ ક્ષેત્માં સવદેશીકરણને પ્ોત્સાહન 
આ્વાની સાથે સાથે આત્મનનભ્ગરતા તરફ વધુ એક 

્રલું ભ્ુું છે. 7 એપપ્લનાં રોજ 101 સંરક્ષણ ચીજોની યાદી 
ર્રી કરવામાં આવી હતી, જનેી આયાત ્ર ્ાંચ વર્ગ સુધી 
પ્મતબંધ રહેશે. આ ચીજો હવે ભારતીય કં્નીઓ ્ાસેથી 
જ ખરીદવાની રહેશે. હવે તેની આયાત કરવાને બદલે દેશમાં 
જ બનાવવામાં આવશે. આ અરાઉ, 2020થી અત્ાર સુધી 
બે યાદીઓને ર્રી કરીને 209 સંરક્ષણ ચીજો/પ્ણાલલઓની 
આયાત ્ર પ્મતબંધ મૂકવામાં આવયો છે. પ્થમ યાદી 
ઓરસ્ટ 2020માં અને બીજી યાદી મે 2021માં ર્રી કરવામાં 
આવી હતી. ઉલલેખનીય છે કે સંરક્ષણ ઉત્ાદન એક માત્ 
એવું ક્ષેત્ છે જ્યાં વરષો સુધી ભારતની છબી પવશ્વનાં સૌથી 
મો્ટા શસ્ત્ર ગ્રાહક તરીકે રહરી છે. એ્ટલે, વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ ‘આત્મનનભ્ગર ભારત’ની સાથે સંરક્ષણ ઉત્ાદનમાં 
્ણ આત્મનનભ્ગરતાનું લક્ષ્ય રાખું છે. સંરક્ષણ મંત્ી રાજનાથ 
જસહના જણાવયા અનુસાર આ ત્ણ યાદીઓને ર્રી કરવા 
્ાછળ સરકારનો હેતુ સ્ાનનક ઉદ્ોરની ક્ષમતાને પ્ોત્સાહન 
આ્વાનો છે. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની માંરને પૂરી કરવાની 
સાથે સાથે આંતરરાષ્્ટરીય મા્દંડ ધરાવતા ઉ્કરણોની 

નનકાસનો ્ણ લક્ષ્ય છે. તેનાથી ્ેટકનોલોજી અને ઉત્ાદન 
ક્ષમતાઓમાં નવા રોકાણને આકર્રત કરીને સંશોધન અને 
પવકાસની ક્ષમતાને પ્ોત્સાઠહત કરવાનો પ્યાસ છે.

િવારતની કૃવષ નનકવાસમવાં વવક્રમ નવાંધવાયવાઃે  
50 આબજ આમેદરકન ડવાેલરને પવાર 

કૃ ષર નનકાસને પ્ોત્સાહન આ્વા અને ખેડૂતોનાં 
ઠહતમાં સતત લેવામાં આવેલાં ્રલાંને કારણે 

નાણાકરીય વર્ગ 2021-22માં કોપવડ-19 મહામારીનાં 
્ડકાર છતાં ભારતની કૃષર નનકાસ 50.21 અબજ 
ડોલર નોંધાઇ છે, જ ે જનરલ ઓફ કોમર્શયલ 
ઇટેિલલજનસ એન્ડ સે્ટઠ્ટસ્સ્ટક્સ (DGCIS)
નાં જણાવયા પ્માણે ભારતે ચોખાની નનકાસમાં 
ઐમતહાલસક વૃધ્ધ્ધ હાંસલ કરીને પવશ્વ બર્રનાં 
લરભર 50 ્ટકા ઠહસસા ્ર કબ્જો કરી લીધો છે. વર્ગ 2021-
22માં 9.65 અબજ ડોલર ચોખા અને 2.19 અબજ ડોલર ઘઉંની 
નનકાસ થઈ હતી. ખાંડની નનકાસ 4.6 અબજ ડોલર અને અન્ય 
અનાજોની નનકાસ 1.08 અબજ ડોલર થઈ રઈ છે, જ ેઅત્ાર 
સુધીની સૌથી વધુ નનકાસ છે. ચોખા, ઘઉ સઠહતનાં અનાજની 

નનકાસથી ્ંર્બ, હદરયાણા, ઉત્તરપ્દેશ, બબહાર, 
્લચિમ બરંાળ, છત્તીસરઢ, મધયપ્દેશ, તેલંરાણા, 
આંધ્રપ્દેશ, મહારાષ્્ટ જવેા રાજ્યોનાં ખેડૂતોને લાભ 
થયો છે. દદરયાઇ ચીજોથી અત્ાર સુધી સવષોચ્ 
7.71 અબજ ડોલરની નનકાસ થઈ છે, જનેો લાભ 
્લચિમ બંરાળ, આંધ્રપ્દેશ, ઓદડશા, તામમલનાડુ, 
કેરળ, મહારાષ્્ટ અને ગુજરાતનાં ખેડૂતોને લાભ 
થયો છે. મસાલાની નનકાસ સતત બીર્ વરષે વધીને 

ચાર અબજ ડોલર થઈ છે. કોફરીની નનકાસ પ્થમ વાર એક 
અબજ ડોલરને ્ાર થઈ છે, જનેે કારણે કણમા્ટક, કેરળ અને 
તામમલનાડુમાં કોફરી ઉત્ાદકોને રસ વધયો છે.અરાઉનાં વર્ગ 
કરતા 20 ્ટકા વધુ છે. આ નનકાસમાં દદરયાઇ અને કૃષર ચીજો 
બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
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સમવાચવાર સવાર

વડવાપ્રધવાને કહ્યં, આવા રવાઢ 
સંબંધવાેન્યં પ્રતીક

િવારત આને આવાેસે્ટનલયવા વચ્ે 
આૌવતહવાભસક વેપવાર સમજૂવત

કેન્દ્ર સરકાર જનતાને કનેક્ટિપવ્ટરી પૂરી ્ાડવા ્ર સતત 
ભાર મૂકરી રહરી છે અને એ્ટલાં મા્ેટ ઉડાન યોજના શરૂ 

કરવામાં આવી છે. હવે આ યોજનામાં સફળતાનો નવો 
અધયાય જોડાઈ રયો છે. પ્ાદેશશક એરલાઇનસ એલાયનસ 
એરે પ્થમ વાર સવદેશ નનર્મત ડોર્નયર પવમાનનો ઉ્યોર 
કોમર્શયલ ફલાઇ્ટ તરીકે કયષો છે. 12 એપપ્લનાં રોજ 
દદબુ્રઢ અને ્ાસીઘા્ટ વચ્ે ઓ્રે્ટ થયેલી ફલાઇ્ટ 
મા્ેટ ડોર્નયર 228 પવમાનનો ઉ્યોર કરવામાં આવયો. 17 
સી્ટર ડોર્નયર-228 પવમાન દદવસ-રાતના સંચાલન મા્ેટ 
સક્ષમ છે. આ લાઇ્ટ ્્ટાનસ્ો્ટ્ગ  એરક્ાફ્ટ દ્ારા ઉત્તરપૂવથી 
રાજ્યમાં પ્ાદેશશક કનેક્ટિપવ્ટરીમાં સુધારો થશે. આ 
ઉ્રાંત, આ પવમાન ્વ્ગતીય પવસતારોમાં નાના રનવે ્ર 
ઉડાન ભરવા અને લેન્ડ કરવા મા્ેટ ્ણ સક્ષમ છે. n

કોપવડ મહામારી અને રશશયા-્ુકે્ન સંક્ટનાં સમયમાં ્ણ 
દેશનું અથ્ગતંત્ મજબૂત બનું છે. ગલોબલ કનસલ્ટિંર ફમ્ગ 

કે્ીએમજીએ કહું છે કે વર્ગ 2022માં પવશ્વમાં સૌથી ઝડ્થી 
વૃધ્ધ્ધ કરનારાં અથ્ગતંત્ોમાં ભારતનો સમાવેશ થશે. નાણાકરીય 
વર્ગ 2021-22માં ભારતનો વૃધ્ધ્ધ દર 9.2 ્ટકા અને 2022-
23માં 7.7 ્ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. કે્ીએમજીનું કહેવું છે કે 
ભારત સરકારની વત્ગમાન આર્થક નીમતઓ આર્થક ઝડ્ને 
ર્ળવી રાખશે. ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચરને મજબૂત કરવા ્ર ફોકસ અને 
આ ક્ષેત્માં કરવામાં આવી રહેલા રોકાણથી પવકાસ દરમાં 
તેજી આવશે એ્ટલું જ નહીં, બેકારી ્ણ ઘ્ટશે. કે્ીએમજીનાં 
જણાવયા પ્માણે, કોરોના બાદ ભારતીય અથ્ગતંત્નો દરકવરી રે્ટ 
વધયો છે. આર્થક સુધારાનાં મોરચે આરળ વધવા અને માંરમાં 
તેજીને કારણે મોબબલલ્ટરી ઇન્ડેક્સ, ડાયરેટિ ્ેટક્સ કલેક્શન, 
વીજળરીની માંરમાં વધારો નોંધાઈ રહ્ો છે. બીજી બાજુ, ઉદ્ોર 
સંરઠન દફક્કરીનું કહેવું છે કે નાણાકરીય વર્ગ 2022-23માં જીડરી્ી 
વૃધ્ધ્ધ દર 7.4% રહરી શકે છે.

પ્રવવાસીઆવાેને લઈને પ્રથમ વવાર મેડ 
ઇન ઇન્ડિયવા ‘ડવાેનનનિયર’ની ઉડવાન

ઠહન્દ-પ્શાંત પવસતારનાં બે શક્તશાળરી દેશ અને ્ વાડ 
સંરઠનના મુખ્ સભયો ભારત-ઓસે્્ટલલયા હવે 

મહતવનાં વે્ ારી ભારીદાર ્ ણ છે. બંને દેશો વચે્ મહતવની 
સમજૂમત અંતર્ગત 2 એપપ્લનાં રોજ ભારત-ઓસે્્ટલલયા 
આર્થક સહયોર અને વે્ ાર સમજૂમત (IndAus ECTA) 
્ર હસતાક્ષર કરવામાં આવયા. આ સમજૂમત બંને દેશો 
મા્ેટ કે્ટલી મહતવની હતી તે એ વાત ્રથી સમર્ય છે કે 
જ્યારે બંને દેશોનાં વાણણજ્ય મંત્ીઓએ આ સમજૂમત ્ર 
હસતાક્ષર કયમા ત્ારે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી અને વડાપ્ધાન 
સ્ો્ટ મોદરસન ્ણ વર્ુ્ગઅલી જોડાયેલા હતા. ફેબુ્આરી 
મઠહનામાં બંને દેશો વચ્ેની વાતચીતમાં જ આ સમજૂમત 
્ર હસતાક્ષર કરવાની ર્હેરાત કરી દેવામાં આવી હતી. 
આ પ્થમ મુ્ ત વે્ ાર સમજૂમત (FTA) છે જનેાં ્ર ભારતે 
એક દાયકા કરતાં વધુ સમય બાદ કોઇ અગ્રણી પવક્ક્સત 
દેશ સાથે હસતાક્ષર કયમા હોય. સમજૂમતને ઐમતહાલસક 
રણાવતા વડાપ્ધાન મોદીએ કહું, “આ્ટલાં ઓછાં 
સમયમાં IndAus ECTA ્ર સમજૂમત અને હસતાક્ષર 
બંને દેશો વચે્ ્રસ્ર પવશ્વાસની ઊંડાઇ દશમાવે છે.” આ 
સમજૂમત અંતર્ગત ઓસે્્ટલલયા ભારતને ચામડંુ, કા્ડ, 
રમતરમતના ઉ્કરણો અને જવલેરી જવેી 96 ્ટકા ચીજો 
્ર ડ્ુ્ટરી ફ્રી એક્સેસ પ્દાન કરશે. વાણણજ્ય મંત્ી પ્્ુર 
રોયલના જણાવયા અનુસાર આનાથી બંને દેશો વચે્નો 
નદ્્ક્ષીય વે્ાર આરામી ્ ાંચ વરષોમાં 27 અબજ ડોલરથી 
વધીને 45-50 અબજ ડોલર થવાની ધારણા છે. 

વવશ્વનવંા સવાૌથી ઝડપી વૃધ્ધ કરતવા 
આથ્યતંતવાેમવાં િવારતનવા ેસમવાવેશ થશે
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સંસૃ્તનવા સંસૃ્તનવા 
કમ્યયવાેરીકમ્યયવાેરી

સંસૃ્તન ે દેવોની ભારા રણવામાં આવે છે. આધનુનક ભારતમાં 
સસૃં્તના પ્કાંડ ્ દંડત આરંળરીનાં વઢેે રણાય ત્ેટલાં છે. કાણનેો 
જન્ મહારાષ્્ટના રત્નાગરરી લજલલામાં સાધારણ મધયમવરથીય 

રૂઢરીચસુત ્દરવારમાં 7મે, 1880નાં રોજ થયો હતો. તમેનાં પ્તા વામન 
શકંર કાણ ેતાલકુા અદાલતમાં વકરીલ હતા. કાણેએ એસ્ીજી સુ્લમાંથી 
હાઇસુ્લની ્રીક્ષા ્ાસ કરી અન ેલજલલામાં 23મા ક્મ ેઆવયા હતા. 
1897માં તેઓ મેઠ્્ટક ્ાસ થયા. એ ્છીનાં છ વરષોમાં તમેણે બીએ, 
એમએ, એલએલબી અન ે એલએલએમની ્રીક્ષા ્ાસ કરી. તમેણે 
સાત વર્ગ સુધી સરકારી શાળાઓમાં ભણાવ્ંુ. ્ણ પ્મોશનમાં ્ક્ષ્ાત 
થતાં સરકારી નોકરીમાંથી રાજીનામંુ આ્ી દીધુ.ં એ ્છી તઓે બોમબ ે
હાઇકો્ટ્ગમાં વકરીલાત કરવા લાગયા. ધમ્ગશાસ્ત્રના ઇમતહાસ ્ર લખલેા 
પસુતક બદલ તમેની ખબૂ પ્શસંા થઈ. અહીં ધમ્ગનો અથ્ગ કાયદો છે. તેમણે 
્ોતાનંુ સમગ્ર જીવન ધમ્ગશાસ્ત્ર ભણાવવામાં સમર્્ત કરી દીધુ.ં તમેની 
આ મહાન રચનામાં છેલલાં 2400 વર્ગ દરમમયાન ઠહન્દુઓનાં ધાર્મક 
અન ે દદવાની કાયદાઓનાં પવકાસની યાત્ાનુ ં વણ્ગન છે. આવંુ પસુતક 
કોઇએ લખંુ નથી. તેમાં તેમણ ેકાયદાઓની પવકાસ યાત્ાનુ ંવણ્ગન કરીને 
તનેી ઊંડરી સમીક્ષા કરી છે. 

આ પુસતકની રચના ્ાછળની વાત ્ણ રસપ્દ છે. કાણએે ્ોતે 
્ણ નહોતંુ પવચા્ુું કે તેઓ ભારતીય ધમ્ગશાસ્ત્રનો ઇમતહાસ લખી 
નાખશે. તેઓ તો સસૃં્તમાં 'વયવહાર મ્ખૂ' નામનુ ં પસુતક લખવામાં 
વયસત હતા. આ પુસતક લખ્ા બાદ તેમનાં મનમાં પવચાર આવયો કે 
પસુ્તકનો ્દરચય ્ણ લખવો જોઇએ, જથેી વાચકોન ે ધમ્ગશાસ્ત્રના 
ઇમતહાસની ્ંૂટકરી માઠહતી મળરી શકે. ધમ્ગશાસ્ત્રની ્ંૂટકરી ર્ણકારી 
આ્વાનાં પ્યત્નમાં કાણ ેએક ગં્રથથી બીજો ગં્રથ, એક શોધમાંથી બીજી 
શોધ, એક માઠહતીમાંથી બીજી માઠહતી શોધતાં શોધતાં આરળ વધતાં 
રયા અન ેએક ્છી એક ્ાનાં લખતા રયા. અન ેઆ રીત,ે નવુ ંમો્ંુટ 
પસુતક તૈયાર થવા લાગ્ંુ અન ેભારતીય જ્ાનનાં ઇમતહાસમાં મો્ંુટ કામ 

થઈ ર્ંુ. ધમ્ગશાસ્ત્રના ઇમતહાસનો પ્થમ ભાર 1930માં પ્કાશશત થયો. 
તમેણ ે ધમ્ગશાસ્ત્રના ઇમતહાસને ્હેલાં અંગ્રજેીમાં લખ્ો અને ્છી 
સસૃં્ત અન ેમરાઠરી ભારામાં. ધમ્ગશાસ્ત્રના ઇમતહાસનાં એક ્છી એક 
એમ કુલ ્ાંચ ભાર પ્કાશશત થયા. 1862માં ્ાંચમો ભાર પ્કાશશત 
થયો. 1930માં તઓે 50 વર્ગનાં હતા ત્ારે ધમ્ગશાસ્ત્રના ઇમતહાસનો 
પ્થમ ભાર આવયો હતો. જ્યારે અમંતમ ભાર આવયો ત્ારે તેઓ 82 
વર્ગના હતા. લરભર 6500 ્ાનાનાં ઐમતહાલસક પસુતક ઉ્રાંત બીર્ં 
અનકે પસુતક પ્કાશશત થયા. તમેણ ેઉત્તર રામચદરતથી માંડરીન ેકાદંબરી, 
હર્ગચદરત, ‘ઠહન્દુઓ કે રીમતદરવાજ’ ઔર આધનુનક પવધધ અને ‘સસૃં્ત 
કાવયશાસ્ત્ર કા ઇમતહાસ’ તેમની કૃમતઓ છે. તમેણે રચેલો જ્ાન કોશ 
અગં્રજેી, સસૃં્ત અન ે મરાઠરી ભારામાં 20,000થી વધ ુ ્ાનાઓમાં 
ઉ્લબ્ધ છે. તમેણ ેધમ્ગશાસ્ત્ર સંબધંધત તમામ પવરયો જમે કે જ્યોમતર, 
રણણત અન ે્દરણામો, સાંખ્, યોરતતં્, પરુાણ, મીમાંસાનુ ંપવવેચન ક્ુું 
છે. કાણેએ કરેલી પવરતવાર સમીક્ષા અન ે તમેની રચનાનાં સત્તાવાર 
સવરૂ્ન ે જોતાં આજ ે ્ણ સરકારી તતં્નાં પવવાદમાં દરેક ્ક્ષ ્ોતાને 
મજબૂત કરવા મા્ેટ કાણનેા પવચારોનો આશરો લ ેછે. તમેનો અભભરમ 
ઉદાર, સમીક્ષાત્મક અન ેઆધનુનક છે. તમેનુ ંમાનવુ ંહતુ ંકે, ધાર્મક નનયમ 
કાયમી નથી હોતા. તઓે છુતઅછૂત, પવધવાઓનાં મુડંન જવેી પ્ાચીન 
અન ેરૂઢરીચસુત ્રં્રાઓનાં પવરોધી રહ્ા.

ડો. કાણ ેસસૃં્તના આચાય્ગ, મુબંઇ ્ુનનવર્સ્ટરીના કુલ્મત તથા વર્ગ 
1953થી 1959 સધુી રાજ્યસભાના ચંૂ્ટાયલેા સભય રહ્ા. તેમણ ે્ેદરસ, 
ઇસતંબલુ તથા કેમ્મરિજના સમેંલનોમાં ભારતનંુ પ્મતનનધધતવ ્ણ ક્ુું. 
સાઠહત્ અકાદમીએ 1956માં તમેન ે 'ધમ્ગશાસ્ત્ર કા ઇમતહાસ' પુસતક 
મા્ેટ સાઠહત્ અકાદમી પરુસ્ાર અ્્ગણ કયષો હતો. ભારત સરકાર 
તરફથી તમેન ે ‘મહામહો્ાધયાય ‘ની ઉ્માથી નવાજવામાં આવયા હતા. 
ભારત સરકારે તમેને 1963માં દેશનાં સવષોચ્ નારદરક પરુસ્ાર  ‘ભારત 
રત્ન'થી સન્ાનનત કયમા હતા.  n

વીિેલી સદીઓમાં અનેક ઋષર મુનનઓએ ભારિીય િતવદશ્ષન, ધમ્ષ અને અદ્ાત્મમાં ક્ાંતિ સર્્ષ  છે. િેમણે 
ઇતિહાસ રચયો છે એટલું જ નહીં પણ સમગ્ર વવશ્વમાં ભારિને આદર અપાવયો છે. વૈરદક ભારા િરીકે સંસ્કૃિને 

આજ ેપણ વવશ્વની િમામ ભારાઓની માિા માનવામાં આવે છે. ભારિની અત્ંિ પ્ાિંીન ધમ્ષ સંસ્કૃતિને 
વવશ્વભરમાં ભારે સન્ાનથી જોવામાં આવે છે. સંસ્કૃિને પ્િંલલિ કરવામાં મહાન ભારિીય સંસ્કૃિજ્ઞ અને વવદ્ાન 

પંરડિ ડોક્ટર પાંડુરંગ વામન કાણેનાં અમૂલ્ય યોગદાનને ક્ારેય ભુલાવી નહીં શકાય....

જન્ષઃ 7 મે, 1880 મૃતુષઃ 18 એવપ્રલ 1972

ડવાે. પવાંડ્ય રંર વવામન કવાણેવ્યક્તિત્વ
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n નિણ્ય- કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે રાષટિ્ર ીય અન્ન સલામતરી કાયદા 
અંતગ્ત લક્ષિત જાહેર વવતરણ પ્રણાશ્લ, ઇન્ીગ્રેટેિડ 
ચાઇલડ ડેવલપમેન્ સર્વસ, પ્રધાિમંત્રી પોરણ, શક્ત 
નિમમાણ-પરીએમ પોરણ અિે રારત સરકારિરી અન્ય 
કલ્ાણ યોજિાઓ હેઠળ ફોર્ટિફાઇડ ચોખાિાં વવતરણિે 
મંજૂરી આપરી છે.

n અસરષઃ ફોર્્ટફાઇડ ચોખાનું પવતરણ જૂન, 2024 સુધી તમામ 
રાજ્યો અને કેન્દ્રશાલસત પ્દેશોમાં તબક્કાવાર રીતે કરવામાં  
આવશે. ચોખાનાં ફોર્્ટદફકેશનનો રૂ. 2700 કરોડનો વાર્રક 
ખચ્ગ ભારત સરકાર દ્ારા ભોરવવામાં આવશે. તેનાથી 
મઠહલાઓ, બાળકો અને સતન્ાન કરાવતી માતાઓને ફાયદો 
થશે. પૂરવઠા અને પવતરણ મા્ેટ ્હેલાં જ 88.65 લાખ મેઠ્્ટક 
્ટન ફોર્્ટફાઇડ ચોખાની ખરીદી કરી લેવામાં આવી છે.

n નિણ્યષઃ ગ્રામરીણ સ્ાનિક સુધરાઇ એકમોિાં આર્થક 
વવકાસિે પ્રોત્સાહિ આપવા માટેિ કેબિંિેટેિ રૂ. 5,911 કરોડિાં 
ખચચે સુધારવામાં આવેલા રાષટિ્ર ીય ગ્રામ સવરાજ અભરયાિિે 
31 માચ્, 2026 સુધરી મંજૂરી આપરી.

n અસરષઃ તેનાંથી 2.78 લાખથી વધુ ગ્રામીણ સ્ાનનક એકમોનાં 
સાતત્પૂણ્ગ પવકાસ લક્ષ્યાંકો (SDG) સુધી ્હોંચવામાં મદદ 
મળશે. આ ઉ્રાંત, આર્થક પવકાસની સાથે સાથે સમાનતા 
અને સમાવેશશતાને પ્ોત્સાહન મળશે અને સેવા પવતરણ અને 
્ારદર્શતા હાંસલ કરવામાં ્ણ મદદ મળશે. યોજના ્ાછળ 
રૂ. 5,911 કરોડનો ખચ્ગ થશે.

n નિણ્યષઃ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે અટિલ ઇિોવેશિ તમશિિે માચ્ 
2023 સુધરી ચાલુ રાખવાિરી મંજૂરી આપરી

n અસરષઃ અ્ટલ ઇનોવેશન મમશનમાંથી હાંસલ થનારા લક્ષ્ય 
છે- 10,000 અ્ટલ ઠ્ટન્કરીંર લેબ, 101 અ્ટલ અ્ટલ 
ઇન્કુ્બેશન સટેિર અને 50 અ્ટલ કમ્ુનન્ટરી ઇનોવેશન 
સેટિસ્ગની સ્ા્ના. આ ઉ્રાંત, અ્ટલ નૂ ઇગન્ડયા ચેલને્જનાં 

માધયમથી 200 સ્ટા્ટ્ગઅ્ને મદદ પૂરી ્ાડવામાં આવશે. 
આ સેટિસ્ગની સ્ા્ના અને લાભાથથીઓને મદદ કરવાની આ 
પ્દક્યામાં કુલ રૂ. 2,000 કરોડથી વધુનું બજ્ેટ નક્કરી કરવામાં 
આવ્ું છે.

n નિણ્યષઃ કોલસા અિે ઊજા ્સંિંંધધત ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચર વવકાસ 
માટેિ કેબિંિેટેિ કોલ સેક્ટર એક્ટ 1957 હેઠળ હસતગત 
કરેલરી જમરીિિો ઉપયોગ કરવા માટેિ પોશ્લસરીિે મંજૂરી આપરી

n અસરષઃ જ ે જમીન પવસતારોમાં કોલસો કાઢવામાં આવયો છે, 
એ જમીનનો ફરીથી ઉ્યોર શરૂ કરવામાં આવશે, આને 
કારણે માઇનનર વરરની જમીનનું રક્ષણ કરવામાં આવશે. 
આ ઉ્રાંત, કોલસા અને ઊર્્ગ મા્ેટનું ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર ્ણ 
પવક્સાવવામાં આવશે. આનાથી, સીધી અને આડકતરી 
રોજરારીનું સજ ્ગન થશે અને ્છાત પવસતારોમાં રોકાણને 
પ્ોત્સાહન મળશે. n

ફવાેદટનિફવાઇડ ચવાખેવાથી સ્યનનનચિત થશે પવાેષણ, ગ્વામ 
સ્રવાજ આભિયવાન ચવાલ્ય રવાખવવા મંજૂરી

કેન્દ્ર સરકાર ગામડાં, ગરીબ અને ર્વનમાં સુધારા માટે પ્તિબધ્ધ છે. આ રદશામાં કેન્દ્રરીય મંત્રીમંડળે 2024 સુધી 
િમામ રાજ્ો અને કેન્દ્રશાલસિ પ્દેશોમાં િબક્ાવાર રીિે ફોર્ટફાઇડ િંોખાનાં વવિરણને મંજૂરી આપી છે, જથેી 
મહહલાઓ, બાળકો અને ્િનપાન કરાવાિી મહહલાઓને યોગય પોરણ મળી રહે. મંત્રીમંડળે ગ્રામીણ સ્ાનનક 

સુધરાઇ એકમોનાં આર્થક વવકાસને પ્ોત્ાહન આપવા માટે સુધારેલા ગ્રામ ્વરાજ અભભયાનને 31 માિં્ષ, 2026 
સુધી અને અટલ ઇનોવેશન તમશનને માિં્ષ 2023 સુધી િંાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી છે...

કેભબનેટનવા નનણ્યયવાે
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આવાત્મનનિ્યરતવાનવા પવાયવા પર 
નવવા િવારતન્યં નનમવા્યણ

કોવવડ મહામારીના પ્ારંભમાં જ્ારે વવશ્વના દરેક દેશનું અથ્ષિંત્ર મુશકેલીમાં હતું, ત્ારે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
‘આપગતિમાં અવસર’ અને ‘વોકલ ફોર લોકલ’ના મંત્ર સાથે 12 મે, 2020નાં રોજ આત્મનનભ્ષર ભારિ અભભયાનની 
શરૂઆિ કરી હિી. િેનો હેતુ, ભારિ અને િેનાં નાગરરકોને િમામ ક્ષેત્રોમાં ્વિંત્ર અને આત્મનનભ્ષર બનાવવાનો 

હિો. િેમણે આત્મનનભ્ષર ભારિના પાંિં ્િભં- અથ્ષિંત્ર, માળખાકીય સુવવધા, વયવસ્ા, વાઇબ્રન્ટ ડેમોગ્રાફી અને 
માંગને ઓળખી કાઢ્ા. કેન્દ્ર સરકારે કકૃષર, િક્ષ સંગિ કર પ્ણાલલ, સરળ અને ્પષટ કાયદો, સક્ષમ માનવ સંસાધન 

અને મજબૂિ નાણાકીય પ્ણાલલ માટે સપલાય િંેઇનમાં સુધારો જવેા અનેક સાહલસક સુધારા કયયા. આત્મનનભ્ષર 
ભારિ અભભયાન અંિગ્ષિ જાહેર આર્થક પેકેજ ેમુશકેલ સમયમાં અથ્ષિંત્રને ટેકો આપયો એટલું જ નહીં, પણ આ બે 

વર્ષમાં િે નવા ભારિનાં નનમયાણનો પાયો સાબબિ થયું...

કો
પવડ જવેી સદીની સૌથી મો્ટરી મહામારીના સમયમાં 
આ્ણે ત્ીર્ લોકડાઉનમાં ઘરોમાં બંધ હતા ત્ારે 
બે શબ્ોનાં એક મતં્એ દેશનો જુસસો ્ટકાવી રાખ્ો.. 

‘આત્મનનભ્ગર ભારત.’ મુશકેલીમાં ફસાયેલું અથ્ગતંત્, ઘરોમાં 
કેદ લોકો, અર્ણી મહામારી, જનેાંથી બધાં ડરેલા હતા. આ 
બધાં વચે્ આ બે શબ્ોએ લોકોનું મનોબળ ્ટકાવી રાખંુ. 12 
મે, 2020નાં રોજ રાષ્્ટનાં નામે સંબોધન કરતાં વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ આત્મનનભ્ગર ભારત અભભયાનની ર્હેરાત કરતાં આશરે 
20 લાખ કરોડ રૂપ્યાનાં આર્થક ્ેકેજની ર્હેરાત કરી હતી. 
ત્ારે કોઇનાં મનમાં ભલે શંકા હોય, ્ ણ વડાપ્ધાનના પવઝન અને 
કેન્દ્ર સરકારની તૈયારીઓને કારણે જ ર્હેરાત કરતાં ્હેલાં તેની 
સાથે સંકળાયેલા દરેક સેટિર અંરેની તમામ તૈયારીઓ પૂરી કરી 

લેવામાં આવી હતી. બીર્ દદવસે 13મેનાં રોજ નાણા મંત્ી નનમ્ગલા 
સીતારામને દેશ સમક્ષ તેની રૂ્રેખા રજૂ કરી. ત્ારે કોઇએ 
પવચા્ુું ્ણ નહોતું કે ‘આત્મનનભ્ગરતા’ પવશ્વનો સૌથી ચર્ચત શબ્ 
બની જશે અને ઓક્સફડ્ગ  દડક્શનરીમાં ‘આત્મનનભ્ગરતા’ શબ્ને 
‘વડ્ગ  ઓફ ધ યર’ ર્હેર કરવામાં આવશે. વડાપ્ધાન મોદીએ 
રાષ્્ટનીમતના આ પવઝનને સાકાર કરવા મા્ેટ સમગ્ર દેશ એક થઈ 
રયો.

આત્મનનભ્ગર ભારતની દદશામાં આજ ેનવું ભારત સામૂઠહકતાની 
તાકાત સાથે આરળ વધી રહંુ છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ આજ ે પવશ્વ 
ભારતને મેનુફે્ચરરર ્ાવર હાઉસ તરીકે જોઈ રહું છે. 'મેક 
ઇન ઇગન્ડયા' અને આત્મનનભ્ગર ભારત બનાવવા મા્ેટ સતત 
સકારાત્મક ્હેલ કરી રહેલી કેન્દ્ર સરકારે આ દદશામાં અ્ાર 

સફળતવાનવાં બે વષ્યઆવાત્મનનિ્યર િવારત  
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સંભાવનાઓ ્ેદા કરી છે. મેક ઇન ઇગન્ડયા અને દરેક ક્ષેત્માં 
ભારત આત્મનનભ્ગર બને તે સમયની માંર છે. ભારતમાં ઉત્ાદન 
પ્વૃગત્ત શરૂ કરવા અને તેને ચલાવવામાં ‘કોમપલાયનસ’ સૌથી મો્ટો 
અવરોધ છે. આ કારણસર જ વત્ગમાન સરકારે કોરોના મહામારી 
દરમમયાન અને તેનાં ્છી 25,000થી વધુ કોમપલાયનસને નાબૂદ 

કયમા છે, લાઇસનસના ઓ્ટો રીનુઅલની વયવસ્ા શરૂ કરી છે. 
ભારત સરકાર ઉદ્ોરોમાં સતત સુધારાઓ હાથ ધરી રહરી છે, અને 
તેની અસર ્ણ જોવા મળરી રહરી છે. મો્ટાં સતરનાં ઇલટ્ેિોનનક્સ 
ઉત્ાદન મા્ેટની ્ીએલઆઇ યોજનામાં દડસેમબર 2021 સુધી 
એક લાખ કરોડ રૂપ્યાનાં ઉત્ાદનનો લક્ષ્યાંક ્ાર થઈ ચૂક્ો 

આવાવી રીતે શરૂ થઈ આવાત્મનનિ્યરતવાની ઉડવાન...
કોવવડે જનર્વન જ નહીં, દેશની આર્થક પ્ગતિ પર પણ બ્રકે 
મારી ત્ારે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ િેન ેપુનઃ ગતિ આપવા માટે 
આત્મનનભ્ષર ભારિ પેકેજની જાહેરાિ કરી. નાણા મતં્રી નનમ્ષલા 
સીિારામન ે13મેથી 17 મ,ે 2020 સધુી પાંિં િબકકામાં 20.97 
લાખ કરોડનાં આત્મનનભ્ષર પકેેજ 1.0 ની રૂપરેખા દેશ સમક્ષ 
રજૂ કરી. 12 ઓક્ટોબર, 2020નાં રોજ રૂ. 73,000 કરોડનાં 
આત્મનનભ્ષર પકેેજ 2.0 અન ે12 નવમેબર 2020નાં રોજ રૂ. 2.65 
લાખ કરોડનાં આત્મનનભ્ષર ભારિ પેકેજ 3.0 ની જાહેરાિ કરી. 
આત્મનનભ્ષર ભારિ પેકેજ અિંગ્ષિ કયા િબક્ામાં શુ ંમળયંુ 
અન ેદેશનાં અથ્ષિતં્ર પર િેની શી અસર પડી િે સમર્એ....

પ્રધાિમંત્રી ગરીિં કલ્ાણ પેકેજ 
રૂ. 1,92,800 કરોડ

આત્મનિર્ર રારત અભરયાિ 1.0 
રૂ. 11,02,650 કરોડ 

પ્રધાિમંત્રી ગરીિં કલ્ાણ પેકેજ 
અન્ન યોજિા રૂ. 82,911 કરોડ

આત્મનિર્ર રારત અભરયાિ 2.0 
રૂ. 73,000 કરોડ

આત્મનિર્ર રારત અભરયાિ 3.0 
રૂ. 2,65,080 કરોડ

રરઝવ્ િેંન્ક દ્ારા જાહેર થયેલાં 
પગલાં રૂ. 12,71,200 કરોડ 

સમાજિાં દરેક વગ્િો ખ્ાલ

નોંધઃ પ્રધાનમંત્ી ગરી્બ કલ્ાણ યોજના ત્ણ મહહના મા્ટરે હતી. 
એ પછી ક્રમશઃ તેને લં્બાવવામાં આવી. તાિતેરમાં  કરે બ્બન્ેટરે  તેને 
્પ્ટરેમ્બર, 2022 સુધી તેનાં છઠ્ા ત્બક્ાને મંજૂરી આપી છે. 80 
કરોડ લોકોને મફત રરેશન મા્ટરે રૂ. 2.60 લાખ કરોડનો ખર્ત થઈ 
ચૂક્ો છે. આગામી છ મહહનામાં તેની પાછળ વધુ રૂ. 80,000 
કરોડનો ખર્ત કરવામાં આવશે.

60થરી વધુ દેશોિાં રારતરીય તમશિ અિે 
દૂતાવાસમાં આત્મનિર્ર રારત કોિ્ર
જનર્મતય કાય્ગ મંત્ાલય દ્ારા લોકસભામાં આ્વામાં 
આવેલી માઠહતી પ્માણે, 14 જીઆઇએસ ્ેટર ધરાવતી 
જનર્મતય ચીજોને પવદેશોમાં 63 ભારતીય મમશન અને 
દૂતાવાસોને આત્મનનભ્ગર ભારત કોન્ગર મા્ેટ મોકલવામાં 
આવી છે. તેમાં, ફેબુ્આરી, 2022 સુધી 40થી વધુ સ્ળો 
્ર પ્દર્શત કરવામાં આવી હતી.

સફળતવાનવાં બે વષ્યઆવાત્મનનિ્યર િવારત  
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છે. 14 સટેિરમાં ્ીએલઆઇ યોજનાનું અમલીકરણ મહતવનાં 
તબક્કામાં છે. આત્મનનભ્ગર ભારતની ઝલક આ વખતનાં 
સામાન્ય બજ્ેટમાં ્ણ જોવા મળરી છે. બજ્ેટ બાદ તેનો ઉલલેખ 
કરતા વડાપ્ધાન મોદીએ કહું, “આ બજ્ેટમાં આત્મનનભ્ગર 
ભારત અને મેક ઇગન્ડયા અરંે જ ે નનણ્ગય લેવામાં આવયા છે, તે 
આ્ણા ઉદ્ોર અને અથ્ગતંત્ બંને મા્ેટ ઘણાં મહતવનાં છે. મેક ઇન 
ઇગન્ડયા અભભયાન આજ ે21મી સદીનાં ભારતની જરૂર છે અને તે 

આ્ણને આ્ણી તાકાત બતાવવાની તક પૂરી ્ાડે છે. ભારત 
જવેો પવશાળ દેશ માત્ એક બર્ર બનીને રહરી ર્ય તો ભારત 
ક્ારેય પ્રમત નહીં કરી શકે, અને આ્ણી ્ુવા ્ેઢરીને તક ્ણ 
નહીં આ્ી શકે.”

વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી વે્ારીઓ સાથે સંવાદ કરે, પવપવધ 
સટેિરનાં ઠહતધારકો સાથે વેબબનાર કરે કે ્ છી ્ ુવાનો સાથે ચચમા 
કરતા હોય, તેઓ ભારતની જરૂદરયાતો મા્ેટ પવદેશો ્ ર અવલંબન 

 આવાત્મનનિ્યરતવા તરફ આવારળ વધતવાં ડર

રારતે 48 દેશોિે પરીપરીઇ િંોડી ્વરઓલ્સ અિે 
એિ-95 માસ્ પરૂાં પાડ્ા

ભારત ્સ્ગનલ પ્ો્ેટક્ટિવ ઇમ્્વ્મેટિ એ્ટલ ેકે ્ી્ીઇ 
દક્ટ બનાવનાર પવશ્વનો બીજો મો્ટો દેશ બન્યો. ્હેલાં તો 

ભારતમાં ભાગય ેજ તનેુ ંઉત્ાદન થતંુ હતુ.ં ભારતની આરળ 
માત્ ચીન જ છે. લોકસભામાં કા્ડ મતં્ાલય તરફથી 

આ્વામાં આવલેી માઠહતી પ્માણ ેદેશમાં એપપ્લ-દડસમેબર 
2020 દરમમયાન છ કરોડ ્ી્ીઇ બોડરી ્વરઓલ્સ અને 

15 કરોડ એન-95 માસ્નુ ંઉત્ાદન કરવામાં આવ્ંુ. દેશમાં 
્ી્ીઇ બોડરી ્વરઓલ્સ મા્ેટ 1100 ઉત્ાદકો અન ેએન-95 

માસ્ મા્ેટ 200 ઉત્ાદકોએ રજીસે્્ટશન કરાવ્ુ ંછે. દેશમાં 
્ી્ીઇ બોડરી ્વરઓલ્સની ઉત્ાદન ક્ષમતા પ્મત દદન 4.5 
લાખ અન ેએન-95 માસ્ની ઉત્ાદન ક્ષમતા 32 લાખ પ્મત 

દદન ્હોંચી રઈ છે. દેશમાં આ નવા ઉદ્ોરનંુ સરેરાશ બર્ર 
રૂ. 7,000 કરોડે ્હોંચી ર્ંુ છે. પવશ્વનાં 48 દેશોન ેકોરોના 

મહામારી દરમમયાન ્ી્ીઆઇ બોડરી ્વરઓલ્સ અન ેએન-
95 માસ્ પરૂાં ્ાડવામાં આવયા હતા.

જીએસટિી વસૂલાતમાં વવક્રમ
માચ્ગ, 2022માં રૂ. 1.42 લાખ કરોડની પવક્મ જીએસ્ટરી વસુલાત 
થઈ છે, જણેે ર્નુઆરી, 2022માં થયેલી રૂ. 1,40,986 લાખ 
કરોડની વસુલાતનો પવક્મ તોડ્ો છે. માચ્ગ 2022ની આવક માચ્ગ 
2021ની આવક કરતાં 15%  વધુ અને માચ્ગ 2020નાં જીએસ્ટરી 
કરતાં 46%  વધુ છે. નાણાકરીય વર્ગ 2021-22માં આ ્ાંચમી 
વાર એવું બનું કે જ્યારે જીએસ્ટરી વસૂલાતનો આંક રૂ. 1.30 
લાખ કરોડને ્ાર થયો હોય.  

હાલમાં વવશ્વમાં સૌથરી ઝડપરી જીડીપરી વવકાસ દર રારતિો છે
કોરોના મહામારીનાં મશુકેલ સમયમાં કેન્દ્ર સરકારની દીઘ્ગદ્રણષ્ટન ે્દરણામે 
કડક લોકડાઉન બાદ -23.9% નીચ ેજતાં રહેલા જીડરી્ી વૃધ્ધ્ધ દરને 
્ોશઝઠ્ટવ ઝોનમાં લાવવામાં આવયો એ્ટલંુ જ નહીં ્ણ પવશ્વભરનાં આર્થક 
નનષણાતોએ ભારતમાં મદંીની કરેલી આરાહરીન ેખો્ટરી ્ાડરી. ઓટિોબર-
દડસમેબર 2021 કવા્ટ્ગરમાં જીડરી્ી વધૃ્ધ્ધ દર 5.4% થયો હતો. પવશ્વમાં આ 
દર સૌથી વધ ુછે. કેન્દ્ર સરકારે 2021-22 મા્ેટ પ્થમ અગ્રીમ અંદાજ 9.2% 
મકૂ્ો છે.

વવક્રમ આેફડીઆવાઇ સવાથે વૌનશ્વક સમ્યિવાયનવાે વધતવાે િરવાેસવાે
સરકાર દ્ારા રોકાણકારલક્ષી એફડરીઆઇ નીમત અને વગૈશ્વક 
સમુદાયનાં વધતા ભરોસાને કારણે એફડરીઆઇ પ્વાહ વધીને નવા 
પવક્મ સતરે ્ હોંચી રયો છે. ભારતમાં એફડરીઆઇ પ્વાહ વર્ગ 2014-
15માં 45.14 અબજ અમેદરકન ડોલર નોંધાયો ત્ારથી સતત વધારો 
થઈ રહ્ો છે. ભારતમાં વર્ગ 2020-21માં 81.97 અબજ અમદેરકન 
ડોલર (કામચલાઉ)નો અત્ાર સુધીનો સૌથી વધુ વાર્રક એફડરીઆઇ 
પ્વાહ નોંધાયો, જ ેઅરાઉનાં વર્ગની સરખામણીમાં 10 ્ટકા વધારો 

સૂચવે છે. વર્ગ 2021-22નાં પ્થમ છ મઠહનામાં એફડરીઆઇ પ્વાહ 
ચાર ્ટકા વધીને 42.86 અબજ ડોલરનાં સતરે ્હોંચી રયો, જ્યારે 
રયા વર્ગનાં સમાન સમયરાળામં તે 41.37 અબજ ડોલર હતો. 
છેલલાં સાત નાણાકરીય વર્ગ (2014-21) દરમમયાન ભારતમાં 440.27 
અબજ અમદરકન ડોલરનો એફડરીઆઇ પ્વાહ નોંધાયો, જ ે છેલલાં 
21 વર્ગ દરમમયાન ભારતમાં નોંધાયેલા કુલ એફડરીઆઇ (763.83 
અબજ ડોલર)નાં લરભર 58 ્ટકા છે. 

સફળતવાનવાં બે વષ્યઆવાત્મનનિ્યર િવારત  
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ઘ્ટાડવા, સવદેશીને પ્ોત્સાહન આ્વા અને દેશમાં ઉત્ાદદત 
સંરક્ષણ, કૃષર ઉ્કરણો સઠહત અનેક વસતઓુની આયાત ્ર 
પ્મતબંધ લરાવીને આત્મનનભ્ગરતા ્ર સતત ભાર મૂકરી રહ્ા છે. 
તેમણે જણાવ્ંુ કે, આત્મનનભ્ગર બનીને દેશમાં જ જરૂદરયાતો પૂરી 
થાય અને નનકાસમાં ્ ણ કઇ રીતે આરળ વધીએ એ આજ ેદેશની 
પ્ાથમમકતા છે. જ્યારે આ્ણે દેશમાં જ ઉત્ાદદત ચીજ ખરીદીએ 
છીએ, વોકલ ફોર લોકલ બનીએ  છીએ,  આત્મનનભ્ગર ભારતને 

રમત આ્ીએ છીએ ત્ારે ્ણ આ્ણી ફરજનું જ ્ાલન કરતા 
હોઇએ છીએ. ભારત જ ેઝડ્થી આત્મનનભ્ગરતા હાંસલ કરી રહું 
છે તેનાં ્ર દરેક ભારતીય રવ્ગ અનુભવી રહ્ો છે. ્ી્ીઇ દક્ટનું 
નનમમાણ, ્ુ્ીઆઇ, રૂ્ે ્ેમેટિ રે્ટવે અથવા સંરક્ષણ સાધનોનું 
ઉત્ાદન એમ દરેક બાબતમાં ભારતે વૈગશ્વક સતરે ડંકો વરાડ્ો 
છે. આનાથી એ સુનનલચિત થાય છે કે આ પ્રમતથી દરેક ભારતીય 
અને રાષ્્ટને લાભ મળરી રહ્ો છે.  n

િવારતની નનકવાસ પ્રથમ વવાર 400 આબજ ડવાેલરને પવાર
ભારતે નાણાકરીય વર્ગ 2021-22માં કોમર્શયલ વસતુઓની નનકાસમાં નવો પવક્મ નોંધયો 
છે, જમેાં ઇલેક્ટ્િક ડે્ટા એક્સચને્જ નહીં કરનારા ્ો્ટ્ગના આંકડાનો સમાવેશ નથી થતો. 
એ આંકડાને ્ણ જોડરી દઈએ તો નનકાસનો આંક 418 અબજ ડોલરની સવષોચ્ સ્ા્ટરીએ 
્હોંચી ર્ય છે. આ 12 મઠહના દરમમયાન નનકાસ 30 અબજ અમદેરકન ડોલરથી ઉ્ર 
રહરી છે, જ્યારે માચ્ગ 2022માં 40.38 અબજ ડોલરની નનકાસ કરી, જ ે માચ્ગ 2021નાં 
35.26 અબજ અમેદરકન ડોલરની સરખામણીમાં 14.53 ્ટકા વધુ અને માચ્ગ 2020નાં 
21.49 અબજ અમેદરકન ડોલરની સરખામણીમાં 87.89 ્ટકા વધુ છે.

આગામરી લક્ષ્ય- 2 હટિ્ર શ્લયિ ડોલર 
n 2027 સધુી 2 ઠ્્ટલલયન ડોલરની નનકાસ 

સુધી ્હોંચવા મા્ેટ ્ે્ટડ પ્મોશન 
એજનસી સ્ા્ના

n  વાણણજ્ય અન ેઉદ્ોર મંત્ાલય મમશન 
અન ે કોમોદડ્ટરી બોડ્ગ  સાથ ે વાતચીત 
ચાલુ. નાણાકરીય વર્ગ 2021-22નાં રેકોડ્ગ  
417 અબજ ડોલરનાં નનકાસના આંકડાને 
સ્શયમા બાદ અદંાજ કરતા વધ ુ નનકાસ 
થઇ હોય તેવા દેશો ્ર ફોકસ

મોિંાઇલ હેન્ડસટેિ ઉતપાદિમાં 
રારત હવ ેિંરીજા ક્રમે
n 2014-2015માં  6 કરોડ સે્ટ અને 

રૂ.19,000 કરોડનાં મોબાઇલ 
ફોનનુ ં ઉત્ાદન થ્ંુ હતુ,ં જ ે 2020-
21માં વધીન ે 30 કરોડ સ્ેટ થ્ંુ 
હતુ.ં 2014માં સેલુ્લર ફોન અને 
સ્રે્ા્્ટસ્ગનાં ઉત્ાદનની માત્ બે 
ફેટિરી જ હતી, જ ે 2021માં વધીને 
200 થઈ રઈ.

વવદેશરી હંૂરડયામણ અિામતમાં વવશ્વમાં ચોથા ક્રમે

આઇઆઇપરીમાં વધારો

રોજગારિરી િવરી તકો

નવેમબર 2021 સુધી િંીન, જાપાન અને સ્વતઝલષેન્ડ બાદ ભારિ વવશ્વમાં િંોથી સૌથી 
મોટી વવદેશી હંૂરડયામણની અનામિ ધરાવિો દેશ બની ગયો.

477.8 577.0 633.6

2019-20  
2020-21  

2021-22*

n એપપ્લ-નવેમબર 2021 દરમમયાન 
ઔદ્ોગરક ઉત્ાદનનો સૂચકાંક 
(આઇઆઇ્ી) વધીન ે 17.4 ્ટકા (વર્ગ 
પ્મત વર્ગ) થયો હતો, જ ે એપપ્લ-નવેમબર 
2021માં (-)15.3 ્ટકા હતો. 

n આત્મનનભ્ગર ભારત ્કેેજ 3.0 અંતર્ગત 
ભારત રોજરાર યોજનાની ર્હેરાત 
કરવામાં આવી, જ ે1 ઓટિોબર, 2020થી 
લાગ ુછે.

n પ્ારંભભક 10 મઠહનાના ઇ્ીએફઓ ડે્ટા 
પ્માણે આ યોજના હેઠળ 32.9 લાખ 
રોજરારીનુ ં સજ ્ગન થ્ુ.ં આ યોજનાથી 
58.5 લાખ કમ્ગચારીઓન ેલાભ થશ.ે

n 31 માચ્ગ, 2024 સધુી આ યોજના ્ર રૂ. 
22,810 કરોડનો ખચ્ગ થશે. આ યોજના 
મા્ેટ ચાલ ુ નાણાકરીય વર્ગમાં સરકારે રૂ. 
6400 કરોડનુ ંબજ્ેટ રાખુ ંછે.

 (આવાંકડવા આબજ ડવાેલરમવાં 31 દડસેમ્બર, 2021 સ્યધીનવાં)

14 મેન્ુફેકિંરરગ સેક્ટસ્ષમાં પીએલઆઇ યોજનાને સારો પ્તિસાદ સાંપડ્ો 
છે. િેમાં 60 લાખ નવા રોજગાર સજ ્ષન કરવાની ક્ષમિા છે. આગામી પાંિં 

વરયોમાં 30 લાખ કરોડ રૂવપયાનાં વધુ ઉતપાદનની ક્ષમિા છે.
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વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં સિિ પ્યાસ અને િેમની પ્તિબધ્ધિાને પરરણામ પૂવયોતિર ભારિમાં જોવા મળી રહ્ાં છે. 
દાયકાઓથી વવકાસ અને મુખ્યધારાથી ઉપેક્ક્ષિ પૂવયોતિર વવ્િાર હવે શાંતિ, સમકૃધ્ધ્ધ અને અભૂિપવુ્ષ વવકાસનાં 
નવા યુગની સાબબિી બની રહ્ો છે. સરકારે પૂવયોતિરનાં વવકાસમાં રોડા નાખનારા બળવાખોરો માટે સમપ્ષણનો 
માહોલ ઊભો કયયો, બળવાની ઘટના ઓછી થઈ િો અશાંિ ક્ષેત્રમાં પણ ક્મશઃ ઘટાડો કરવામાં આવયો. હવે, 
નાગાલેન્ડ, આસામ અને મણણપુરનાં અનેક લજલલાઓ અને પોલલસ મથકોમાંથી સશસ્ત્ર દળ વવશેર અધધકાર 

કાયદો (AFSPA) ઉઠાવી લેવામાં આવયો છે...

વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃતવમાં ભારત સરકારે 
પવૂષોત્તરમાં બનતી ઉગ્રવાદની ઘ્ટનાઓ, સલામતીની 
મ્સ્મતમાં સુધારા વચ્ે દાયકાઓ બાદ નારાલેન્ડ, 

આસામ અને મણણપુરમાં સશસ્ત્ર દળ પવશેર અધધકાર કાયદો 
(AFSPA) અંતર્ગત અશાંત પવસતારોમાં ઘ્ટાડો કરવાનો નનણ્ગય 
લીધો છે. તેનાથી અફસ્ા અંતર્ગત આવનારા પવસતારોમાં ઘ્ટાડો 
થયો છે. પવૂષોત્તરમાં ઉગ્રવાદ સમાપત કરવા અને કાયમી શાંમત 

લાવવા મા્ેટ વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં પવઝનને ઝડ્થી પૂરંુ 
કરવા મા્ેટ પૂવષોત્તર રાજ્યોમાં કરવામાં આવેલી સમજૂમતને ્રલે 
આ નનણ્ગય લેવાયા હોવાનું માનવામાં આવે છે. શાંમતપૂણ્ગ અને 
સમૃધ્ધ ઉત્તર-પવૂ્ગ અંરે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીની ્દરકલ્નાને 
સાકાર કરવા મા્ેટ કેન્દ્રરીય ગૃહ મંત્ી અમમત શાહે ઉત્તર-
પવૂ્ગનાં તમામ રાજ્યો સાથે સતત સંવાદ કયષો. તેનાં ્દરણામે 
પવૂષોત્તરના મો્ટા ભારનાં ઉગ્રવાદી જૂથો દેશનાં બંધારણ અને 

 વડ�પ્રધ�િ િરેન્દ્ર મ�ેદીિ�ં દૂરદશશી િેતૃત્વમ�ં કેન્દ્ર 
સરક�રિ� સતત પ્રય�સ�ેથી ઉત્તર-પૂવ્ભિ�ં ર�જ�મે�ં 
આેવ� આિેક પગલ�ં લેવ�મ�ં આ�વ્�, િેિ�થી 
સલ�મતીિી સ્થિવતમ�ં ઘણ�ે સુધ�ર�ે થય�ે છે આિે 
વવક�સમ�ં ઝડપ આ�વી છે. 2014િી સરખ�મણીમ�ં 
2021મ�ં ત્�સવ�દિી ઘટિ�આ�ેમ�ં 74 ટક�િ�ે ઘટ�ડ�ે 
થય�ે છે. આ ેિ રીતે, આ� સમયગ�ળ�મ�ં સલ�મતી 
કમ્ભચ�રીઆ�ે આિે િ�ગરરક�ેિ�ં મૃત્ુમ�ં આિુક્રમે 60 
ટક� આિે 84 ટક�િ�ે ઘટ�ડ�ે થય�ે છે.
-આવમત શ�હ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ી

શવાંવતનવંા મવારગે પૂવવાગેત્તરરવાષ્ટ

તણ રવાજવાેનવાં આનેક વવસતવારવા ે

AFSPAની બહવાર

પૂવવાગેત્તરમવાં નવી સવવાર
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2015થી જ પૂવવાગેત્તરનવા રવાજવાેમવાં AFSPA હટવાવવવાની શરૂઆવાત થઈ હતી

n સલામતીની મ્સ્મત સધુરવાથી 2015માં પત્પરુા અને 
2018માં મેઘાલયમાંથી AFSPA હેઠળ અશાંત પવસતાર 
ર્હેરનામંુ સપંણૂ્્ગ ણ ેદૂર કરી દેવામાં આવ્ુ ંહતંુ.

n સમગ્ર આસામમાં વર્ગ 1990થી અશાંત પવસતાર 
ર્હેરનામંુ લાગુ છે, ્ણ મોદી સરકારનાં સાત વર્ગનાં 
પ્યત્નોને કારણ ે સલામતીની મ્સ્મત સધુરી છે. તનેે 
ધયાનમાં રાખીન ે 1 એપપ્લ 2022થી આસામના 23 
લજલલામાંથી સપંણૂ્ગ રીત ેઅન ેએક લજલલામાં AFSPA 
આશંશક રીત ેહ્ટાવવામાં આવયો હતો.

n સમગ્ર મણણપુર (ઇમ્ાલ નરર્ાલલકા પવસતારન ેબાદ 
કરતાં)માં અશાંત પવસતાર ર્હેરનામંુ 2004થી અમલી 
છે. 1 એપપ્લ, 2022થી 6 લજલલાના 15 ્ોલલસ સે્ટશન 
પવસતારોન ે અશાંત પવસતાર ર્હેરનામાથી બહાર 
કરવામાં આવયો.

n સંપણૂ્ગ નારાલને્ડમાં અશાંત પવસતાર ર્હેરનામંુ 
1995થી લાગ ુ છે. કેન્દ્ર સરકારે આ સદંભ્ગમાં રચલેી 
સમમમતએ તબક્કાવાર રીત ે AFSPA હ્ટાવવા કરેલી 
ભલામણન ેસવીકારી લવેામાં આવી છે. નારાલેન્ડમાં 1 
એપપ્લ, 2022થી 7 લજલલાનાં 15 ્ ોલલસ સે્ટશનોમાંથી 
અશાંત પવસતાર ર્હેરનામુ ંહ્ટાવી લવેામાં આવ્ંુ છે.

n અરૂણાચલ પ્દેશમાં 2015માં 3 લજલલા, અરૂણાચલ 
પ્દેશથી આસામ સલંગ્ન 20 દકમીનો ્ટ્ો અન ેઅન્ય 9 
લજલલાનાં 16 ્ોલલસ સે્ટશન પવસતારમાં AFSPA લાગુ 
હતો. તેન ેક્મશઃ ઘ્ટાડતાં હાલમાં માત્ 3 લજલલા અને 
અન્ય એક લજલલામાં બ ે્ોલલસ સે્ટશન પવસતારમાં જ 
આ કાયદો લાગ ુછે.

પૂવવાગેત્તરમવાં ઘટતવાે બળવવાે

824
2014

574
2015

484
2016

308
2017

252
2018

223
2019

163
2020

187*
2021

સરહિની સમસ્વાઆવાે ઉકેલવાઈ રહી છે
વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી જ ેપવૂષોત્તરને 

અષ્ટલક્ષ્મી કહે છે તે પૂવષોત્તર હવે પવવાદમુ્ત 
થઈ રહ્ો છે. ઉગ્રવાદી સરંઠનો સરકારની 

નીમતઓ અને નેતૃતવમાં પવશ્વાસ વય્ત કરી 
રહ્ા છે. અહીંના રાજ્યો વચ્ે ચાલી રહેલા 

સરહદી પવવાદ ્ણ ઉકેલાવા લાગયા છે. 
આસામ અને મેઘાલય વચ્ે ચાલી રહેલા 

આશરે 50 વર્ગ જૂના સરહદ પવવાદનાં 12માંથી 
6 પવસતારોનાં પવવાદ ઉકેલવા મા્ેટ આસામના 

મુખ્મંત્ી ઠહમંત બબસવા સરમા અને 
મેઘાલયના મુખ્મંત્ી કોનરાડ કે સરંમાએ 29 
માચ્ગનાં  રોજ કેન્દ્રરીય ગૃહ મંત્ી અમમત શાહની 

હાજરીમાં સમજૂમત ્ર હસતાક્ષર કયમા.

અશાંત વવસતાર
અશાંત પવસતાર એ્ટલે 
એવો પવસતાર જ્યાં 
શાંમત ર્ળવવા મા્ેટ 
સનૈનક દળોનો ઉ્યોર 
જરૂરી છે. કાયદાની ત્ીજી 
કલમ અતંર્ગત કોઈ ્ણ 
પવસતારન ેપવપવધ ધાર્મક, 
વશંીય, ભારા કે પ્ાદેશશક 
જૂથનાં સભયો વચે્ મતભદે 
કે પવવાદોનાં કારણ ેઅશાંત 
ર્હેર કરી શકાય છે. 

મોદી સરકારની નીમતઓમાં પવશ્વાસ વય્ત કરતા સમ્્ગણ કરી 
રહ્ા છે. તેઓ બધાં લોકશાહરીનો ઠહસસો બનીને ઉત્તર પૂવ્ગની 
શાંમત અને પવકાસમાં સહભારી બની રહ્ાં છે. 2019થી 2022 
દરમમયાન 6900થી વધુ હધથયારધારીઓએ સમ્્ગણ ક્ુું છે. 
4800થી વધુ શસ્ત્રો કાનૂની સત્તાવાળા સમક્ષ સરન્ડર કરવામાં 
આવયા. એ બહુ મો્ટરી સફળતા છે. 
કાયમી શાંતિ માટે અનેક સમજૂતિઓ પર હ્િાક્ષર
પવૂષોત્તરમાં શાંમતની શરૂઆત ઓરસ્ટ 2019માં પત્પુરાથી થઈ 
હતી. અહીંનાં ઉગ્રવાદીઓને સમાજનાં મખુ્ પ્વાહમાં લાવવા 
મા્ેટ NLFT(SD)  સમજૂમત કરવામાં આવી. આ સમજૂમત બાદ, 
જ્ેટલાં ્ણ શસ્રધારી હતા તેઓ શરણે આવયા હતા. તેણે 
પત્પુરાને શાંત રાજ્ય બનાવવામાં મો્ંુટ યોરદાન આપ્ું. એ ્છી, 
27 ર્નુઆરી, 2020થી આસામમાં નવી શરૂઆત થઈ, જ્યાં 
ઐમતહાલસક સમજૂમતને ્રલે ્ાંચ દાયકા જૂની બોડો સમસયાનું 
સમાધાન થ્ું. આજ ે બોડોલેન્ડ અત્ંત શાંત પવસતાર તરીકે 

ઓળખાય છે અને આ પવસતાર પવકાસનાં મારષે ચાલી રહ્ો છે. 
આ જ રીતે, 4 સપ્ેટમબર, 2021નાં રોજ કાબથી-આંરલોંર સમજૂમત 
સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આસામના કાબથી પવસતારનાં 
પવવાદનો અંત આવયો. આ સમજૂમતમાં આશરે 1,000થી વધુ 
સશસ્ત્ર કેડરે સરેન્ડર ક્ુું હતું. 16 ર્નઆુરી, 2020નાં રોજ 23 
વર્ગ જૂના બુ્-દરઆંર શરણાથથી સમસયાને ઉકેલવા સમજૂમત થઈ 
હતી. આ અંતર્ગત 37,000 આંતદરક પવસ્ાપ્તોનું પુનવ્ગસન 
પત્પુરામાં કરવામાં આવી રહું છે, જઓે ્હેલાં મુશકેલ જીવન 
જીવતા હતા. 29 માચ્ગ, 2022નાં રોજ આસામ અને મેઘાલય 
રાજ્યની સરહદના સંદભ્ગમાં એક સમજૂમત થઈ હતી.

વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પૂવષોત્તર રાજ્યોમાં પવકાસ અને 
કાયમી શાંમતના એજન્ડાને પ્ાથમમકતા આ્ી અને એટિ ઇસ્ટને 
્ોલલસી સટેિર બનાવવાનાં પવઝન ્ર ઝડ્થી કામ ક્ુું તેની 
અસર અહીં બળવાની સંખ્ામાં ઘ્ટાડો અને જીવનને સરળ 
કરનારા પવકાસના ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર ્ર સ્ષ્ટ જોવા મળરી રહંુ છે. n

આવાંકડવા* 15 નવેમ્બર 2021 સ્યધીનવાં 

શવાંવતનવાં મવારગે પૂવવાગેત્તરરવાષ્ટ
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દ્વારવા સ્વાવલંબનનવાે 

નવવા ેમવાર્ય
કોઇ પણ સામાન્ય નાગરરકના ર્વનમાં ત્રણ બાબિો મહતવપૂણ્ષ હોય છે- ્વાવલંબન, ્વમલૂ્યાંકન અને 

્વાભભમાન. મહાત્મા ગાંધીએ પણ સત્, અહહસા, સત્ાગ્રહ સાથે ્વાવલંબનનાં વવિંારો દ્ારા દેશને નવો 
માગ્ષ ચિંધયો હિો.  િેમનાં માગ્ષ પર િંાલીને ્વચ્છ, સમકૃધ્ધ અને સશકિ નવા ભારિનું નનમયાણ થઈ રહંુ છે. 
દેશમાં જનહહિની યોજનાઓને અંતિમ વયકકિ સુધી પહોંિંાડીને જનભાગીદારી દ્ારા સુરક્ક્ષિ-્વાભભમાની 

અને ્વાવલંબી ભારિની એવી વયવસ્ા િૈયાર થઈ રહી છે, જ ેલોકોની જજદ ગીને સરળ અને ર્વન ધોરણમાં 
સુધારો કરી રહી છે. આ માટે કેન્દ્ર સરકારની વવવવધ પહેલથી સામાન્ય માણસને સુવવધાઓ મળી રહી છે અને 

એવું વાિાવરણ બની રહું છે જમેાં દેશનો સામાન્ય નાગરરક નોકરી માંગનારને બદલે નોકરી આપનાર બની 
રહ્ો છે અને આ રીિે ્વાવલંબનનો મંત્ર સાકાર થઈ રહ્ો છે....

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 



ઉ
ત્તરપ્દેશનાં નોઇડાનો 
અંદકત હંમેશા કંઇક મો્ંુટ 
કરવાનંુ સ્નું જોતો હોતો. 
અંદકતના આ સ્નાને સે્ટન્ડ અ્ 

ઇગન્ડયાએ ્ાંખો આ્ી. આ યોજના અંતર્ગત 
તેણે 70 લાખ રૂપ્યાની લોન લઇને પપ્ટિર 
કાર્્્ટજનાં દરસાઇકજલરનું કામ શરૂ ક્ુું. અંદકત કહે 
છે, “જ ે કામ ્હેલાં અમે વે્ારને આરળ વધારવા મા્ેટ 
નહોતા કરી શકતા, તે હવે બેન્ક અને સરકારની મદદથી શક્ 
બની રહંુ છે. અમે એ તમામ ઉ્કરણો ખરીદીને અમારંુ કામ 
આરળ વધારી રહ્ા છીએ.” આ જ રીતે સમીના યાલસમે 
એમરિોઇડરી ્ુનન્ટ સ્ા્વા મા્ેટ 14 લાખ રૂપ્યાની લોન 
લીધી. ્હેલાં તે હાથથી ભરતકામ કરતી હતી, જમેાં બહુ 
ઓછી આવક થતી હતી. આજ ેસે્ટન્ડ અ્ ઇગન્ડયાની મદદથી 
તેમણે ભરતકામનાં મશીનો ખરીદ્ા, જનેાથી તેમનાં વે્ારની 
નાણાકરીય મ્સ્મત સુધરી રહરી છે. મહારાષ્્ટની સવામત રાહુલ 
ધુંડલેએ અનાજ દફટિંર સ્ા્વા મા્ેટ 10 લાખ રૂપ્યાની 
લોન લીધી. તે ખેડૂતો ્ાસેથી અનાજ ખરીદીને તેને દફટિંર 
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કરશે અને ્છી સારા ભાવે વેચશે. અંદકત અને સમીના 
રણયા રાંઠ્ા ઉદાહરણો નથી. સે્ટન્ડ અ્ ઇગન્ડયાએ, ખાસ 
કરીને મઠહલાઓ, અનુસુધચત ર્મત, અનુસુધચત જનર્મતના 
સંભપવત ઉદ્ોર સાહલસકોમાં આશા, આકાંક્ષાઓ અને 
અ્ેક્ષાઓ જરાવી છે. ્હેલાં તેમને ્ોતાના સ્નાં સાકાર 
કરવા મા્ેટ ્ડકારોનો સામનો કરવો ્ડતો હતો, ્ણ આજ ે
સે્ટન્ડ અ્ ઇગન્ડયા યોજના તેમના સ્નાને ્ાંખો આ્ી રહરી 
છે.

કોઇ ્ણ શરૂઆતનો એક ઇમતહાસ હોય છે. મઠહલા 
ઉદ્ોરસાહલસક બનેલાં પુષ્ા બનસોડે ્ણ ચહેરા ્ર સ્મિત 
રેલાવતા કહે છે, “હંુ મારા ્દરવારની પ્થમ સભય છંુ, જ ે
વે્ાર કરવા માંરતી હતી. આ મા્ેટ મારે ્ૈસાની જરૂર હતી 
અને ્છી મને મુદ્રા યોજનામાંથી લોન મળરી, જમેાં વયાજ 
ઓછંુ અને ફાયદો વધુ છે. આજ ેમારી ્ાસે ્ોતાની ફેટિરી 
છે અને મારી ્ેઢરીઓમાંથી આજ સુધી કોઇએ નથી કરી 
બતાવ્ું એ મેં કરી બતાવ્ું છે.” નવી મંુબઇમાં રહેતાં પુષ્ાની 
સંઘર્ગમાંથી સફળતાની કહાની આજ ે પ્ેરણા બની રઈ છે. 
તેને ્ોતાનંુ સ્નું પૂરંુ કરવા મા્ેટ ‘પ્ધાનમંત્ી મુદ્રા યોજના’ 
દ્ારા જરૂદરયાત પ્માણેનંુ ધધરાણ મળ્ંુ.  આ યોજના દ્ારા 
દેશની નારી શક્ત આત્મનનભ્ગર ભારતના સંકલ્ને આરળ 
વધારી રહરી છે. ્ંર્બના દોલતાબાદમાં રહેતી દયા રાની કહે 
છે, “્હેલાં મારી ્ાસે સમય ઓછો હતો, ્ણ મુદ્રા લોન 
લીધાં ્છી દુકાનનું કામ શરૂ ક્ુું અને બુઠ્ટકનું પવસતરણ ક્ુું. 
મને ખુશી છે કે સરકાર ્ાસેથી મને મદદ મળરી. સરકારે મારો 
હાથ ્કડરીને મદદ કરી.” આવી જ એક લાભાથથી અંજનાએ 
બે લાખ રૂપ્યાનું ધધરાણ લીધંુ છે. તે કહે છે, “હવે હંુ મશીન 
અને કાચો માલ સરળતાથી લઈ શકંુ છંુ. આ મા્ેટ મારે બીર્ 
બે લોકોની ્ ણ જરૂર ્ ડશે. તેમને રોજરાર મળશે. મારંુ કામ 
વધશે તો દેશનો ્ણ પવકાસ થશે.” મધયપ્દેશનાં ્ન્નાની 
તમિીન ઉમિાની ્ણ બબઝનેસ મા્ેટ મુદ્રા યોજનાથી મળેલી 
લોનથી ખૂબ ખુશ છે અને કેન્દ્ર સરકારનો આભાર વય્ત કરે 
છે.

આરરાની પ્ીમત ્હેલાં શાકભાજી વેચવાનું કામ કરતી 
હતી, પ્ીમત કહે છે, “લોકડાઉન દરમમયાન મફત અનાજ 

આમે કવાેઇ આેક વર્ય કે કેટલવાંક 
લવાેકવાેનવાં સીવમત વવકવાસનવાે 

નહીં, પણ બધવાંનવા વવકવાસનવાે 
સંકલ્પ લીધવાે છે. મવારી 

સરકવારનવાે મંત છે- ‘સબકવા 
સવાથ, સબકવા વવકવાસ, સબકવા 
વવશ્વવાસ આને સબકવા પ્રયવાસ.’ 

પ્રરવત મવાટે આમવારં વવઝન 
સમવાવેશી છે. આમવારં વમશન 
સમવાવેશી છે. આવા સમવાવેશી 
િશ્યન મવારી સરકવારની િરેક 

નીવતનવાે, િરેક યવાેજનવાઆવાેનવાે  
આવાધવાર છે.

-નરેન્દ્ર મવાેિી, વડવાપ્રધવાન

2014થી આ�ઠ વર્ભમ�ં વવક�સકીય 
ખચ્ભ પેટે રૂ. 91 લ�ખ કર�ેડ 
ખચ�્ભય�. 2004-14 દરવમય�િ રૂ. 
49.2 લ�ખ કર�ેડ ખચ�્ભય� હત�

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 
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અને બેંક ખાતામાં આવેલા 500-500 રૂપ્યાના હપતાએ 
બહુ ્ેટકો આપયો. લોકડાઉન દરમમયાન ્દરવાર મુશકેલીમાં 
મૂકાયો ત્ારે સવનનધધ યોજના અંરે સાંભળ્ંુ. મ્ુનનલસ્લ 
કો્ષોરેશન જઈને અધધકારીઓને તેના અંરે પૂછંુ. મેં તો 
પવચા્ુું જ નહોતું કે 10,000 રૂપ્યાની લોન સરળતાથી 
મળરી જશે. આ ્ૈસામાંથી ફળોની લારી શરૂ કરી. હવે તો 
લોનનો પ્થમ હપતો ્ણ ચૂકવી દીધો છે. દડલજ્ટલ ્ેમેટિ 
કરવાને કારણે સરકાર તરફથી વરષે રૂ. 1200નું કેશબેક મળરી 
ર્ય છે. હવે જજદરી ફરીથી ્ા્ટા ્ર આવી રઇ છે.”

રાજસ્ાનના નારૌર લજલલાના જોરારામ બીર્ંના ઘરે 
રસોઇ બનાવવાનું કામ કરે છે. ્દરવારમાં તેઓ એકલાં 

જ કમાનાર છે. એક દદવસ જોરારામને ખબર ્ડરીકે તેમની 
ત્ણ મઠહનાની દીકરી વેદદકાનાં હૃદયમાં કાણંુ છે. ્દરવાર 
મા્ેટ આ આઘાતજનક સમાચાર હતા. તેમણે અનેક 
જગયાએ પૂછ્રછ કરી. એવામાં એક અધધકારીએ તેમને 
આ્ુષયમાન કાડ્ગ  અંરે બતાવ્ંુ. આ કાડ્ગ ધારક ્દરવાર દર 
વરષે ્ાંચ લાખ રૂપ્યા સુધીની સારવાર મફતમાં કરાવી 
શકે છે. જોરારામે આંરણવાડરી જઇને કાડ્ગ  બનાવ્ું, જનેાથી 
વેદદકાનું ઓ્રેશન સંપૂણ્ગ્ણે મફતમાં થઈ ર્ું. વેદદકા હવે 
સંપૂણ્ગ સવસ્ છે. જોરારામ કહે છે, વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 
આભાર, જમેણે અમારા જવેા જરૂદરયાતમંદો મા્ેટ આ કાડ્ગ  
યોજનાની શરૂઆત કરી. આ ના હોત તો પવચારો અમારંુ શું 

ખેડૂત�ે, શ્રવમક�ે આિે મરહલ�આ�ેિી િેમ િ�િ�-િ�િ� સ્ર�ેિગ�ર સ�થે સંકળ�યેલ� સ�થીઆ�ેિ�ે 
બહુ મ�ેટ�ે વગ્ભ હત�ે, િેમિી ક�ળજી ક્�રેય લેવ�ઈ િહ�ેતી. લ�રી-ગલ્�વ�ળ�, ખુમચ�વ�ળ� 
લ�ખ�ે સ�થીઆ�ે આ�ત્મસન્�િ સ�થે પ�ેત�િ� પરરવ�રિું રરણપ�ેરણ કરે છે, તેમિ�ં મ�ટે 
પણ પ્રથમ વ�ર વવશરે ય�ેિિ� બિ�વવ�મ�ં આ�વી છે. ખેડૂત�ે, ખેત મિૂર�ે, િ�િ� દુક�િદ�ર�ે, 
આસંગરઠત કે્ત્િ� મિૂર�ે મ�ટે 60 વર્ભિી ઉંમર પછી પેન્શિ આિે વીમ� સંલગ્ન ય�ેિિ�આ�ે 
સરક�રે પહેલ�ં િ શરૂ કરી દીધી છે. હવે િવી ર્ેગવ�ઈઆ�ેથી સ�મ�નિક સલ�મતીિંુ કવચ વધુ 
મિબૂત થશે.  -િરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�િ

સ્વાવલંબનકવર સવાેરી 
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થાત.”
લોકોને સવાવલંબી બનાવવાનો સરકારનો હેતુ ધધરાણ 

પૂરંુ ્ ાડવા પૂરતો મયમાદદત નથી, ્ ણ કેન્દ્ર સરકારની યોજના 
દેશનાં દરેક ્દરવાર અને સમાજમાં એવું વાતાવરણ તૈયાર 
કરવાની છે, જ્યાં કોઇ ્ણ વયક્તને મુળભૂત જરૂરીયાતો 
મા્ેટ સંઘર્ગ ન કરવો ્ડે. સંઘર્ગની મ્સ્મતમાં વયક્ત ્દરવાર 
મા્ેટ સંતોરપ્દ જીવન ધોરણ પૂરંુ ્ાડરી શકતો નથી અને 
તેને કારણે સમાજ અને રાષ્્ટની ઉન્નમત થઈ શકતી નથી. 
એ્ટલાં મા્ેટ 2014માં લાલ દકલલા ્રથી ્ોતાનાં પ્થમ 
સંબોધનમાં દરેક ઘરમાં શૌચાલય બનાવવાની ્હેલ હોય 
કે કોપવડ કાળમાં આત્મનનભ્ગરતાને જનક્ાંમત બનાવવાનુ 

આહવાન, જનતાની ્ાયાની સુપવધાઓને સવષોચ્ 
પ્ાથમમકતા આ્વામાં આવી છે. ઉજજવલા, આવાસ 
યોજના, શૌચાલય, હર ઘર નલ સે જલ, સંક્ટ સમયમાં 
દરેક રરીબને મફતમાં રેશન, રેશન કાડ્ગ  ્ો્ટટેબબલલ્ટરી, 
આ્ુષયમાન ભારત જવેી યોજના અંતર્ગત ્ાંચ લાખ 
રૂપ્યા સુધી મફત સારવારની સુપવધા. ઉસતાદ, હુનર, 
કૌશલ્ય પવકાસ દ્ારા ્ુવાનોને રોજરારથી જોડવાની ્હેલ 
હોય કે ્છી ખેડૂતો મા્ેટ ઇ-નામ પલે્ટફોમ્ગ જવેી યોજનાઓ 
દ્ારા દરેક નારદરક મૂળભુત સુપવધાઓની ચચતા કયમા 
પવના એવો ઉદ્ોર સ્ા્ી શકે છે જ ે સમાજ અને રાષ્્ટની 
પ્રમતમાં યોરદાન આ્ી શકે. ઉત્તરપ્દેશનઆં અમેઠરીની 

દરેશનાં 80 કરોડ લોકોને મફતમાં અનાજ પૂરંુ પાડનાર 
પ્રધાનમંત્ી ગરી્બ કલ્ાણ યોજનાથી ગરી્બોને કરે્ટલી ્બધી 

મદદ મળી છે, તનેી ્ાબ્બતી તાિતેરમાં આતંરરાષ્ટ્ર ીય નાણા 
ભડંોળે પ્રજ્ધ્ધ કરરેલા અહરેવાલમાં જણાઈ આવે છે. અહરેવાલ 
પ્રમાણ ે2019માં ભારતમાં અતં્ત ગરી્બોનુ ંપ્રમાણ 1 ્ટકાથી 

ઓછંુ હતંુ, િ ે2020 દરમમયાન પણ એ જ સતરરે જળવાઈ રહંુ. 
‘મહામારી, ગરી્બી અન ે્માનતાઃ ભારતની ્ાબ્બતી’ નામના 

્શંોધન અહરેવાલમાં જણાવવામાં આવયંુ છે કરે  પ્રધાનમંત્ી 
ગરી્બ કલ્ાણ યોજનાન ેકારણ ેકોરોના કાળમાં પણ 

અમતશય ગરી્બીનાં સતરમાં કોઈ વધારો નથી થયો. મહામારી 
પહરેલાં વર્ત 2019માં અમત ગરી્બીનુ ંસતર 0.8 ્ટકા હતુ ંઅને 

અન્ન ્લામતી કાય્તક્રમન ેકારણ ેજ 2020નાં મહામારી વર્તમાં 
પણ એ જ સતર રહંુ.

આવંાતરરવાષ્ટીય નવાણવા િંડવાેળે 
પીઆેમ રરીબ કલ્વાણ 

આન્ન યવાજેનવાની પ્રશંસવા કરી

વવશ્વિરી સૌથરી મોટિી અન્ન યોજિા
કોપવડ કાળમાં માચ્ગ 2020માં આત્મનનભ્ગર ભારત અભભયાન 

અતંર્ગત આ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 

અન્ન યોજનામાં દરેક રરીબને ્ાંચ દકલો વધારાના ઘઉં અથવા 
કુલ 10 દકલો ઘઉં કે ચોખા આ્વામાં આવી રહ્ા છે. આ 

ઉ્રાંત, તેમન ેએક દકલો દાળ ્ણ આ્વામાં આવી રહરી છે.

્હેલાં આ યોજના માત્ ત્ણ મઠહના મા્ેટ જ હતી, ્ણ બાદમાં 
કેન્દ્ર સરકારે જરૂદરયાતમદંોની અનાજ જરૂદરયાતોન ેજોતાં ્ાંચ 

મઠહના મા્ેટ લબંાવી હતી. તાજતેરમાં જ, કેન્દ્રરીય કેબબન્ેેટ તનેે 
સપ્ેટમબર 2022 સુધી ચાલ ુરાખવાની મંજૂરી આ્ી છે. 

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 
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લાભાથથી લલલતાને ્ણ આ યોજનાથી લાભ થયો છે. 
તે કહે છે, “અમે એ્ટલાં રરીબ હતા કે લાકડાં્ણ લાવી 
શકતા નહોતા. ્ણ જ્યારથી ઉજજવલા લસલલન્ડર મળ્ું 
છે, ત્ારથી ઘરનાં પુરુરો ્ણ સમયસર કામ મા્ેટ નીકળરી 
્ડે છે અને બાળકો ્ણ શાળાએ જઈ શકે છે.” ઓદડશાના 
ખોધમાની મમતા દેવી ્ણ ઉજજવલા અંતર્ગત રાંધણ રેસનું 
જોડાણ મળવાથી ખુશ છે અને જીવનને સરળ બનાવવા 
મા્ેટ કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માને છે. ગ્રામીણ મઠહલાઓનાં 
જીવનમાં ્દરવત્ગનની ્હેલ બનેલી ઉજજવલા યોજના 
કરોડો મઠહલાઓનાં જીવનમાં નવી ઉમંર ભરી રહરી છે. 
હવે ભારત ્ોતાની નવી યોજનાઓ અને રાષ્્ટને નવી દદશા 

આ્વાની પ્મતબધ્ધતા સાથે બાપુનાં આત્મનનભ્ગર અને 
આત્મપવશ્વાસથી ભરપૂર ભારતનાં સ્નાને સાકાર કરી રહું 
છે. મેક ઇન ઇગન્ડયા, સ્ટા્ટ્ગઅ્ ઇગન્ડયા, સે્ટન્ડઅ્ ઇગન્ડયા, 
ઉસતાદ, હુનર અને ઇ-નામ જવેા પલે્ટફોમ્ગ સવાવલંબનની 
નવી ્્ટકથા લખી રહ્ા છે. નોકદરયાત મઠહલાઓ, કુશળ 
મઠહલાઓ, ્ુવાનો હોય કે ઘરનું કામકાજ કરતી મઠહલાઓ 
હોય કે લારી-રલલા ચલાવતા શ્રમમક, સમાજનો દરેક વર્ગ 
સવાવલંબન મા્ેટ કેન્દ્ર સરકારનાં પ્યાસોથી અલર ઓળખ 
ઊભી કરી રહ્ો છે અને બીર્ઓ મા્ેટ પ્ેરણા ્ણ બની 
રહ્ો છે.
બાપુનું ્વાવલંબનનું સપનંુ હવે સાકાર થઈ રહું છે

કેન્દ્ર સરકારે નનયમો અને પ્દક્યાઓને સરળ બનાવીને 
સામાન્ય માણસનું જીવન સરળ બનાવવાનું કામ ક્ુું છે, 
તો દડલજ્ટલ ઇગન્ડયા, એફોડટેબલ હાઉજસર, ઉજજવલા 
યોજના, જલ જીવન મમશન, આ્ુષયમાન ભારત અને 
સવચ્છ ભારત મમશન જવેી યોજનાઓએ ‘ઇઝ ઓફ 
લલવવર’ની દદશામાં ્રલાં લીધાં છે. 

જીવિમ�ં સહિત�થી 
સ્�વલંબિિી 

આવાધવારભશલવા

n  31 માચ્ગ, 2022નાં રોજ 17.9 કરોડ લાભાથથીઓને આ્ુષયમાન કાડ્ગ  
પરૂાં ્ાડવામાં આવયા છે. ્દરવાર દીઠ ્ાંચ લાખ રૂપ્યા સધુી મફત 
સારવાર પરૂી ્ાડતી આ યોજના પવશ્વની સૌથી મો્ટરી આરોગય વીમા 
યોજના છે. આ યોજના અતંર્ગત 3.28 કરોડથી વધ ુલોકો સારવાર લઈ 
ચકૂ્ા છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવનારામાં 46.7 ્ટકા મઠહલાઓ છે.

n  1.17 લાખ આ્ુષયમાન ભારત હેલ્થ એન્ડ વલેનસે સટેિર સમગ્ર દેશમાં 
બનાવવામાં આવયા છે, જ્યારે અત્ાર સુધી ત્ણ કરોડ લોકો ્ેટલલ-
કનસલટિનસી ઇ-સંજીવનીનો લાભ લઈ ચૂક્ા છે.

n  8600થી વધ ુપ્ધાનમતં્ી જનઔરધધ કેન્દ્ર દેશભરમાં સામાન્ય લોકોને 
90 ્ટકા સધુી ઓછા ભાવમાં જ દવાઓ પરૂી ્ાડરી રહ્ાં છે.

n  પ્ધાનમંત્ી જનધન યોજના અતંર્ગત અત્ાર સધુી 45 કરોડથી વધ ુબને્ક 
ખાતા ખોલાવવામાં આવયા છે. તનેાં લાભાથથીમાં 55 ્ટકા મઠહલાઓ 
છે. 1.66 લાખ કરોડ રૂપ્યા જમા છે જનધાન ખાતામાં.

n  પ્ધાનમંત્ી આવાસ યોજના (શહેરી) અતંર્ગત અત્ાર સધુી 58 લાખથી 
વધ ુ મકાન તયૈાર થઈ ચકૂ્ા છે. જ્યારે પ્ધાનતં્ી આવાસ યોજના 
(ગ્રામીણ) અતંર્ગત 1.95 કરોડ મકાનોન ે કેન્દ્રની મદદ પરૂી ્ાડવામાં 
આવી છે.

કરોડથી વધુ મકાન અત્ાર સુધી 
પ્ધાનમંત્ી આવાસ યોજના (શહેરી) 
અંતર્ગત મંજૂર કરવામાં આવયાં છે.

1.22

કરોડથી વધુ મકાનનું નનમમાણ પ્ધાનમંત્ી 
આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અંતર્ગત 
કરવામાં આવ્ું છે.

2.52

સ્નનવધ યવાેજનવા
360 કરોડ રૂવપયા લારી-ગલલાવાળાનાં ખાિામાં 
મોકલવામાં આવયા. આ યોજનામાં 41% મહહલા, 51%, 
ઓબીસી અન ે22% એસસી/એસટી લાભાથથી છે.

સ્વાવલંબનકવર સવાેરી 
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લોકશાહરીની વયાખ્ાનો એક મયમાદદત અથ્ગ એ છે કે 
જનતા ્ોતાની ્સંદરીની સરકાર ્સંદ કરે અને સરકાર 
જનતાની અ્ેક્ષા પ્માણે કામ કરે. ્ણ મહાત્મા રાંધીએ 
લોકશાહરીની સાચી તાકાત ્ર ભાર મૂક્ો હતો. તેમણે 
એવી દદશા દશમાવી જમેાં લોકો સરકાર ્ર આધાદરત 
ન હોય અને સવાવલંબી બને. મહાત્મા રાંધીએ એક એવી 
સમાજ વયવસ્ા ઊભી કરવાનું બીડંુ ઝડપ્ંુ, જ ે સરકાર 
્ર આધાદરત ન હોય. તેમણે લોકોની આંતદરક શક્તને 
જરાવીને તેમને ર્તે ્દરવત્ગન લાવવા મા્ેટ ર્ગૃત કયમા. 
આ જ અભભરમ સાથે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ્ણ તકોની 
સાથે ખાનરી કે્ષત્ને જોડવાની ્હેલ કરી છે અને લોકોને 
સરકાર ્ર અવલંબબત બનાવવાને બદલે તેમને સવાવલંબી 

બનાવવાની દદશામાં ્રલાં લીધાં છે. રાંધીજીનંુ પવઝન 
આજ ેભારત સમક્ષ મો્ટાં ્ડકારોને ઉકેલવાનું મો્ંુટ માધયમ 
બની રહું છે. રાંધીજીનો સંકલ્ હતો, એક એવું ભારત 
જ્યાં દરેક રામ સવાવલંબી હોય. કેન્દ્ર સરકાર રાષ્્ટરીય 
ગ્રામ સવરાજ દ્ારા આ સંકલ્ને લસધ્ધ્ધની તરફ લઈ જઈ 
રહરી છે. રાંધીજી સમાજમાં છેવાડાનાં માણસ સુધી નનણ્ગય 
લેવાની વાત કરતા હતા, તો કેન્દ્ર સરકારે ઉજજવલા, 
પ્ધાનમંત્ી આવાસ યોજના, જનધન યોજના, સૌભાગય 
યોજના અને સવચ્છ ભારત મમશન જવેી યોજનાઓ દ્ારા 
બાપુના મંત્ને વયવસ્ાનો ઠહસસો બનાવી દીધો છે. એ્ટલું 
જ નહીં, બાપુએ ્ેટકનોલોજીનો ઉ્યોર કરીને લોકોનું જીવન 
સરળ બનાવવાની વાત કરી હતી, તો કેન્દ્ર સરકારે આધાર, 

1.3
4

07

ભારત વવકા્નાં માગ્ત પર ઝડપથી રાલી રહ્ો છે. તેની ્ાથ ે્ાથ,ે 
્ભંવવત ઉદ્ોગ ્ાહજ્કોની આશા, અપેક્ાઓ અન ેઆકાંક્ાઓ 

પણ વધી રહી છે. તેઓ પોતાનુ ંઉદ્ોગ ્ાહ્ સ્ાપવા માંગ ેછે, 
િથેી તેઓ પોત ેપણ ્ફળ ્બની શકરે  અન ેઆગળ વધી શકરે . 

આવા લોકોનાં ્પના ્ાકાર કરી રહી છે કરે નદ્ર ્રકારની સે્નડ 
અપ ઇનનડયા યોજના...

સેડિ આપ ઇન્ડિયવા 
પ્રારંભઃ 5 ઓયેપ્પ્રિ 2016

આવારથનિક સશક્તિકરણથી 
રાયેજગાર સજ્સિિાયે માગ્સ

n ગ્રીનફરીલડ પ્ોજટ્ેિસની સ્ા્ના મા્ેટ 10 લાખથી એક કરોડ 
સુધીની લોન. રૂ. 30,160 કરોડથી વધુ લોન મંજૂર

n તમામને તક અને દકફાયતી ધધરાણ. ઋણ મા્ેટ માર્જન મનીમાં 
ઉલલેખનીય ઘ્ટાડો. ્હેલાં 25 ્ટકા હતું જ ેહવે 15 ્ટકા છે.

વર્ગ સુધી લોનનાં સરળ 
દર્ેમેટિની સુપવધા, યોજનાને 
2025 સુધી લંબાવવામાં આવી.

લાખ લોકોને સે્ટન્ડ અ્ 
ઇગન્ડયાનો લાભ મળયો છે 
અત્ાર સુધી

થરી વધુ ખાતાધારક મહહલા 
ઉદ્ોગસાહશ્સકો

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 

80%

22 માર્ત 2022 સુધીના આંકડા
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ડરીબી્ટરી, દડલજ્ટલ ઇગન્ડયા, ભીમ એ્, દડલજલોકર જવેી 
સુપવધાઓ દ્ારા દેશવાસીઓનું જીવન સરળ બનાવવાનો 
પ્યત્ન કયષો છે.

દરેક નારદરકને સવાવલંબી બનાવવાનાં કેન્દ્ર સરકારનાં 
અભભરમ અને યોજનાઓને ્ દરણામે બાળકોના અભયાસથી 
માંડરીને લોકોની ઉદ્ોર સાહલસકતા ્ર સકારાત્મક 
અસર ્ડરી છે. તેનાંથી દેશમાં નારદરકોની સલામતી અને 
સશક્તકરણની મ્સ્મતમાં ્દરવત્ગન આવ્ું છે અને રામડે-
રામડે રરીબ મઠહલાઓનાં સવાવલંબનને નવું ્દરમાણ 
મળ્ું છે. મહાત્મા રાંધીએ પવકાસના આવા મોડલની જ 
કલ્ના કરી હતી. ્ણ હવે સવાલ એ થાય છે કે શંુ દેશે જ ે
પ્ાપત ક્ુું છે તે પૂરતંુ છે? તેનો જવાબ સીધો અને સ્ષ્ટ છે. 

આજ ેરાષ્્ટએ જ ેપ્ાપત ક્ુું છે તેનો આ માત્ ્ડાવ જ છે, 
સવાવલંબી ભારત મા્ેટની યાત્ા તો સતત ચાલુ છે.

વીતેલાં કે્ટલાંક વરષોમાં જનભારીદારીને પ્ાથમમકતા 
આ્વામાં આવી રહરી છે. આને કારણે, જનતાએ જ 
સરકારના અભભયાનોને જન અભભયાન બનાવી દીધું છે. 
વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી ઘણા પ્સંરોએ કહરી ચૂક્ા છે કે 
રાંધીજીએ ક્ારેય ્ોતાના જીવનમાં પ્ભાવ ્ેદા કરવાનો 
પ્યાસ નહોતો કયષો, ્ણ તેમનું જીવન જ પે્રણાનું કારણ 
બનંુ. આજ ે નવા ભારતમાં ્ણ ્ુવાન હોય કે મઠહલા કે 
નારદરક, કેન્દ્ર સરકારનાં પ્યાસો અને નીમતઓને કારણે 
દેશ-દુનનયા મા્ેટ પ્ેરણા બની રહ્ાં છે.

ઇ-નવામ 
પ્રારંભઃ 14 ઓયેપ્પ્રિ 2016

આેક રવાષ્ટ-આેક બજરનવાે 
ખ્યાિ વવક્ાવતું 

ઇ-નવામ
ઇ-નામનો હરેત ુતમામ ખડૂેતોને લાભ પરૂો પાડવાનો અન ેતમેનાં 
દ્ારા કૃષર રીજોનાં વરેાણની પધ્ધમત ્બદલવાનો છે. તેનાથી 

આપણા ખડૂેતોન ેવધારાના ખર્ત વગર પારદશ્તક રીત ેસપધધાત્મક 
અન ેવળતરદાયી ભાવ મળી રહરે  છે. તનેાંથી તમેની આવકમાં 

વધારો થઈ રહ્ો છે. ્ાથે ્ાથ,ે ભાવ અન ેકૃષર ઉપજ મા્ટરે ‘એક 
રાષ્ટ્ર -એક ્બજાર’નો ખ્ાલ પણ વવક્ી રહ્ો છે.

 ઇ-નામ પ્ોજકે્ટ ખેડૂિોનાં ર્વન ધોરણમાં સુધારો અને િેમનાં 
ઘરમાં સમકૃધ્ધ્ધ લાવનાર છે.

1,000 
મંડરી સંકળાઇ 21 
રાજ્ય અને કેન્દ્ર 

શાલસત પ્દેશોમાં 
ઇ-નામથી

વે્ારી અને 
1,73,06,313 ખેડૂતો 
જોડાયા છે અત્ાર 
સુધી 21 રાજ્યોનાં

કમમશન એજટિ 
(સીએ), 2083 ખેડૂત 

ઉત્ાદક સંઘ ્ણ 
જોડાયા

2,21,191 1,03,156 

સ્વાવલંબનકવર સવાેરી 

 આંકડા 31 માચ્, 2022 સુધરી
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આલરિિ નહીં, અધધકાર આપવાનું લક્ષ્ય
રરીબી દૂર કરવા મા્ેટ કોઈ ્ણ ્રલાંની સફળતા તેનાં 
અભભરમ ્ર આધાર રાખે છે. નરેન્દ્ર  મોદી સરકારની 
નીમત અને દ્રણષ્ટકોણ રરીબોને અધધકારો પૂરાં ્ાડવાનો 
છે, અધધકારો ્ર આલશ્રત કરવાનો નહીં. એ્ટલાં મા્ેટ કેન્દ્ર 
સરકારે લોકપપ્યતાનો શો્ટ્ગ  ક્ટ અ્નાવવાને બદલે લાંબા 
સમય સુધી ફાયદો ્હોંચાડતા કાય્ગક્મોની શરૂઆત કરી 
અને એવાં સાધન, તકો અને સંસાધનો પૂરાં ્ાડરી રહરી છે, 
જ ે રરીબો-વંધચતોનાં જીવન સુધારનારાં સાબબત થયા છે, 
રરીબોને આત્મનનભ્ગર, સવાવલંબી બનાવવાની સાથે સાથે 

્ોતાનાં ્દરવારની દેખરેખ રાખવામાં સક્ષમ બનાવવા મા્ેટ 
પ્ોત્સાઠહત કરી રહરી છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ આજ ેદરેક રરીબ 
્દરવાર ્ાસે ્ોતાનંુ બેન્ક ખાતું છે, ધધરાણ અને વીમા 
મા્ેટ અનેક નાણાકરીય માધયમ છે, ઉચ્ શશક્ષણ અને કુશળ 
બનવાની તકો છે, આરોગય વીમા, વીજળરી, રોડ સઠહતની 
માળખારત સુપવધાઓ છે. દરેક ગ્રામીણ અને શહેરી 
ઘરોમાં શૌચાલય બનાવવામાં આવયા છે, મઠહલાઓની 
એલ્ીજીથી ચાલતા ચૂલા અને રાંધણ રેસનાં જોડાણો 
આ્વામાં આવયા છે.

એક બાજુ, રરીબોને અધધકાર સં્ન્ન બનાવવામાં આવી 

દરરેક માણ્ વધૃ્ધાવસ્ા અને જીવનમાં આકસ્મિક રીત ેઆવતી 
સ્સ્મતઓ અગં ેચરમતત રહરેતો હોય છે. તમેનાં મનમાં અ્લામતીનો 
ભાવ હોય છે. આવા લોકોન ેઆર્થક ્લામતી અન ેજીવન રક્ાની 
ગરેન્ટી આપવા મા્ટરે કરે નદ્ર ્રકારરે પ્રધાનમતં્ી જીવન જ્ોમત ્બીમા 
યોજના, પ્રધાનમંત્ી સરુક્ા ્બીમા યોજના અન ેઅ્ટલ પેન્શન િવેી 

યોજનાઓ શરૂ કરી છે.

સમવાજ કલ્વાણ

જન સ્યરક્ષવાથી જીવિ 
રક્�િી રદશ�મ�ં વધત�ં ડગ

3.8
8 કરોડથી વધુ લોકો 

જોડાઈ ચૂક્ા છે અ્ટલ 
્ેન્શન યોજના શરૂ 
થયાના ત્ણ વર્ગમાં

અટિલ પેન્શિ યોજિા, પ્રધાિમંત્રી જીવિ જ્ોતત િંરીમા 
યોજિા, પ્રધાિમંત્રી સુરષિા િંરીમા યોજિા સહહત સામાશ્િક 

સુરષિા યોજિાઓ અંતગ્ત ત્ણ વર્િરી અંદર 20 કરોડથરી વધુ 
લોકોિે સમાવવામાં આવયા.

આટલ પેન્શન યવાેજનવા
12 રૂપ્યા વાર્રક પ્ીમમયમે બે 

લાખ રૂપ્યા સુધીનો અકમિાત 
વીમો. આશરે 27 કરોડ 68 લાખ 

લોકો જોડાઈ ચૂક્ા છે.

સ્યરક્ષવા વીમવા યવાેજનવા

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 
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રહ્ા છે, તો બીજી બાજુ, તેમની સામાલજક સલામતી 
્ણ સુનનલચિત કરવામાં આવી રહરી છે. દકસાન સન્ાન 
નનધધ, મુદ્રા ઋણ, મનરેરા, સલામતી વીમા યોજના, 
ર્હેર પવતરણ પ્ણાલલ, ખાતર સબલસડરી, પ્ધાનમંત્ી 
આવાસ યોજના, એસસી-એસ્ટરી-ઓબીસી અને લઘુમતી 
પવદ્ાથથી-પવદ્ાથથીનીઓને મળનારી સબલસડરી, અન્ન 
સલામતી કાયદાનો અસરકારક અમલ, આંરણવાડરી 
દ્ારા ્ોરણ સુરક્ષા અભભયાન, સવરોજરાર મા્ેટ ઋણ, 
એમએસએમઇને સસતું ધધરાણ, સવચ્છ ભારત મમશન 
અંતર્ગત શૌચાલય નનમમાણ વરેરે સેંકડો યોજનાનો લાભ 

મ્યદ્રવા યવાેજનવા
પ્રારંભઃ 8 ઓયેપ્પ્રિ, 2015

સ્ર�ેિગ�રિ�ં સપિ�િે 
નવી ઊડવાન આ�પી રહેલી 

પીઆેમ મુદ્ર� ય�ેિિ�
વયકકતગત ધોરણ ેઅને સકુ્ષ્મ અને લઘ ુએકમોન ેઉતપાદન મા્ટરે 

તથા બ્બઝને્  કરે  ્ર્વ્ ્કે્ટરમાં આવક પેદા કરતી પ્રવનૃતિઓ, 
કૃષર કે્ત્ની પ્રવનૃતિઓ મા્ટરે પીએમ મુદ્રા યોજનામાં ્બાળક, રકશોર 

અન ેતરૂણ એમ ત્ણ કરે્ટરેગરીમાં ક્રમશઃ રૂ 50,000 સધુી, રૂ. 
50,000થી રૂ. પાંર લાખ સધુી અને રૂ. પાંર લાખથી રૂ. 10 લાખ 
સધુીની લોન આપવામાં આવ ેછે. તનેો ફાયદો દરરેક વગ્તના લોકોને 

થઈ રહ્ો છે, િમેાં યવુાનો અન ેમહહલાઓની ્ખં્ા વધ ુછે. 

18.52 8.10 
લાખ કરોડના 34.28 કરોડથી 
વધુ લોન આ્વામાં આવી છે, 

મદુ્રા યોજના હેઠળ પ્ારંભથી 18 
માચ્ગ, 2022 સુધીમાં

લાખ કરોડ રૂપ્યા એ્ટલે 
કે આશરે 68 ્ટકા રકમની 
લોન 23.27 કરોડ મદુ્રા લોન 
મઠહલાઓને આ્વામાં આવી.

મદુ્રા યોજનામાં એસસી, એસ્ટરી અન ેઓબીસી લાભાથથીઓનાં 34.41 
કરોડ ખાતામાં 18.60 લાખ કરોડ રૂપ્યાનુ ંધધરાણ, સે્ટન્ડ અ્ 
ઇગન્ડયા અતંર્ગત ગ્રીન દફલડ પ્ોજટ્ેિસ સ્ા્વા મા્ેટ એસસી, એસ્ટરી 
લાભાથથીઓન ે5.3 હર્ર કરોડ રૂપ્યા. સવરોજરાર યોજનામાં માથે 
મલેુ ંઉ્ાડનારા આશરે 79,000 લોકોને રૂ. 27.8 હર્ર કરોડની મદદ. 
ઇનોવશેન મા્ેટ ઉદ્ોર સાહલસકોન ેમદદ મા્ેટ આંબેડકર સોશશયલ 
ઇનોવશેન મમશન. ્ીએમ દક્ષ યોજનાથી 2.7 લાખ એસસી ્ુવાનોન ે
નનઃશુલ્ક તાલીમ આ્ી.વને્ચર કેપ્્ટલ ફન્ડ દ્ારા ઉદ્ોર સાહલસકોને 
રૂ. 450 કરોડ. ઉજજવલામાં 3.1 કરોડ જોડાણ, ્ીએમ આવાસ 
યોજનામાં 1.31 કરોડ ્ાકા મકાનો વધંચત સમહૂોન ેઆ્વામાં આવયા.

આ�વી રીતે સમ�િિ� વંચચત�ેિું સ્�વલંબિ થઈ રહું છે

સ્વાવલંબનકવર સવાેરી 
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સવચ્છ ઇંધણ, ્ારા જીવન ધોરણનાં વરન ્ાથ ેશરૂ થયલેી 
ઉજજવલા યોજના દ્ારા ભારત ેધુમાડામકુત ર્ોડાં તરફ પગલાં 
લીધાં છે. આ યોજનાથી મહહલાઓની આરોગય ્મસયાઓમાં 
ઘ્ટાડો થયો છે, તો કોરોના કાળ દરમમયાન ત્ણ મહહનામાં ફ્ી 
જ્જલનડરરે પણ પરરવારોન ે્કં્ટ ્મયમાં ્ટરેકો પૂરો પાડ્ો....

ઉજ્જવલવા યવાેજનવા 
પ્રારંભઃ 1 મયે, 2016

ચહેરવા પર ખ્યશી છવવાઈ
ધુમ�ડ�મુક્ત બન્ું રસ�ેડંુ

રરીબ ્દરવારની મઠહલાઓને દડ્ોઝી્ટ 
વરર એક કરોડ એલ્ીજી જોડાણો પૂરા 
્ાડવા મા્ેટ 10 ઓરસ્ટ, 2021નાં રોજ 
ઉજજવલા 2.0ની શરૂઆત

ઉજજવલા 2.0 અતંગ્ત 27 જાન્ુઆરી, 2022 સુધરી 99.14 લાખ 
જોડાણ આપરી દેવામાં આવયા છે. એ પછી સરકારે વધારાિા 60 
લાખ જોડાણો પૂરા પાડવા માટેિ વત્માિ કાય્ પધ્ધતતિાં આધારે 

તેનું વવસતરણ ક્ુું છે.

ઉજ્જવલવા 2.0
દેશભરમાં ઉજજવલા 1.0 

અંતર્ગત 8 કરોડ એલ્ીજી 
રેસ જોડાણો પૂરા ્ાડવામાં 

આવયા છે.

ઉજ્જવલવા 1.0

હવે સીધો લાભાથથીઓને મળરી રહ્ો છે. સવ્ગ શશક્ષણ 
અભભયાન, મનરેરા દ્ારા આવકમાં સહયોર પૂરો ્ાડવામાં 
આવી રહ્ો છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ગમાં કેન્દ્ર 
સરકારની યોજનાઓ ‘્દરવત્ગનકારી’ બનીને ઊભરી છે.

્વાવલંબન માટે યોજનાઓ દ્ારા પરરવિ્ષન
સમાજના છેવાડાના માણસને આરળ આવવા મા્ેટ તક 
મળવી જોઇએ. જો કોઇને થોડરી ્ણ મદદ મળરી ર્ય તો તે 
એક નવી અને ભવય સ્નાને સાકાર કરતી ્ોતાની જંીદરીને 
આરળ વધારી શકે છે. અને આવા જ પવચારમાંથી સે્ટન્ડ 
અ્ ઇગન્ડયાની કલ્ના થઈ. 5 એપપ્લ, 2016નાં રોજ સે્ટન્ડ 

અ્ ઇગન્ડયાના શુભારંભ સમયે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 
જ ે્દરકલ્ના કરી હતી, તે આજ ેસાકાર થઈ રહરી છે. આ 
યોજનાને હવે 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તેણે નારી 
શક્ત અને સમાજના વંધચત વર્ગને સવાવલંબી બનાવવામાં 
મહતવપૂણ્ગ ભૂમમકા ભજવી છે. આ યોજનામાં 81 ્ટકાથી વધુ 
ખાતાધારક મઠહલા ઉદ્ોર સાહલસકો છે અને અત્ાર સુધી 
1.34 લાખ લોકો આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી ચૂક્ા છે. 
આ યોજના મઠહલાઓ, અનુસૂધચત ર્મત અને અનુસૂધચત 
જનર્મતઓમાં ઉદ્ોર સાહલસકતા દ્ારા આર્થક રીતે 
સશક્તકરણ અને રોજરાર સજ ્ગનનંુ નોંધ્ાત્ ઉદાહરણ 
બનીને ઊભરી છે. 

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 
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આ રીતે એપપ્લ 2015માં શરૂ કરવામાં આવેલી મુદ્રા 
યોજના દ્ારા 24 માચ્ગ, 2022 સુધી 34.21 કરોડથી વધુ લોન 
મંજૂર કરવામાં આવી છે. મંજૂર કરવામાં આવેલી લોનની 
કુલ રકમ રૂ. 15.60 લાખ કરોડથી વધુ છે. આ યોજના દ્ારા 
લોન લેનારાઓમાં 70 ્ટકાથી વધુ મઠહલાઓ, 50 ્ટકાથી 
વધુ અનુસૂધચત ર્મત, જનર્મત, ્છાત વર્ગ અને વંધચત 
સમાજના ઉદ્ોર સાહલસકો છે. ્ ીએમ દકસાન સન્ાન નનધધ 
યોજના દ્ારા આશરે 11 કરોડ ખેડૂતોનાં ખાતામાં 1.82 લાખ 
કરોડથી વધુની મદદ પૂરી ્ાડવામાં આવી છે, જમેાં 1.29 
લાખ કરોડ રૂપ્યા  કોપવડ-19 મહામારી દરમમયાન ર્રી 

કરવામાં આવયા હતા. કોપવડ સમયમાં શરૂ કરવામાં 

આવેલી સવ નનધધ યોજના અંતર્ગત પ્થમ વાર લારી-
રલલાવાળાઓને નાણાકરીય કે્ષત્માં સમાવવામાં આવયા 
અને અત્ાર સુધી 29 લાખથી વધુ લારી-રલલાવાળાઓને 
રૂ. 3,244.24 કરોડનું ધધરાણ આ્વામાં આવ્ંુ છે. આજ ે
્ુ્ીઆઇ દ્ારા દર મઠહને સરેરાશ ચાર લાખ કરોડ રૂપ્યાથી 
વધુની લેવડદેવડ થઈ રહરી છે અને રૂ્ે કાડ્ગ ની સંખ્ા ્ણ 
60 કરોડને વ્ટાવી ચૂકરી છે. આધારની મદદથી ઓન-ધ-
સ્ો્ટ વેદરદફકેશન, ઇગન્ડયા ્ોસ્ટ ્ેમેટ્િસ બેન્કનું પવશાળ 
ને્ટવક્ગ  અને લાખો કોમન સર્વસ સેટિસ્ગ શરૂ થવાથી દેશના 
અંતદરયાળ પવસતારો સુધી નાણાકરીય સેવાઓ ્હોંચી રહરી 
છે.

મધયપ્દેશના લસવની લજલલાના અંતદરયાળ 
આદદવાસી પવસતાર ઘંસૌર ડેવલ્મેટિ 
બલોકમાં જલ સખી બનીને મઠહલાઓ 

સવાવલંબનની નવી ્દરભારા શીખી રહરી છે. આ 
પવસતારના 15 રામો મા્ેટ મધયપ્દેશ જલ નનરમે 
12 કરોડ રૂપ્યા ખચથીને ઝુરકરી જૂથ ્ાણી પુરવઠા 
યોજના શરૂ કરી હતી, ્ણ વો્ટર ્ેટક્સ વસૂલ 
ન થવાથી વીજ બબલની ચૂકવણી સઠહતની અન્ય 
સમસયાઓને કારણે યોજના નનષ્ફળ રઈ. એ ્છી, 
આજીપવકા મમશન સાથે સંકળાયેલા સવસહાય 
જૂથની મઠહલાઓએ આરળ આવીને વો્ટર ્ેટક્સ 
વસૂલાતની જવાબદારી ઉઠાવી. ર્નુઆરી 2021થી 
ફેબુ્આરી 2022 સુધીનાં 13 મઠહનામાં મઠહલાઓએ 
11 લાખ રૂપ્યાથી વધુ વો્ટર ્ેટક્સ વસૂલ કરીને એ 
રકમ ્ ંચાયત, જળ અને સવચ્છતા સમમમતના ખાતામાં 
જમા કરાવી દીધી છે. વો્ટર ્ેટક્સ વસૂલાતથી 
મઠહલાઓને કમમશન ્ ે્ેટ રૂ. 1.90 લાખની રકમ પ્ાપત 
થઈ છે. દરેક રામમાં ત્ણથી ચાર મઠહલા સભયોની 
્ટરીમ બનાવવામાં આવી. નળનાં જોડાણમાં તોડ ફોડ 
અને મેઇટેિનનસની દેખરેખ શરૂ કરી. દરરોજ એક-
એક કલાક સવાર-સાંજ નનધમાદરત સમયે ્ાણીનો 
પુરવઠો આવવા લાગયો. રેરકાનૂની નળ જોડાણ 
અને ્ાઇ્લાઇનને નુકસાન ્હોંચાડનાર ્ાસેથી 
નાણાકરીય અને સામાલજક દંડની જોરવાઈ કરવામાં 
આવી. હવે મધયપ્દેશના બાકરીના લજલલાઓમાં ્ણ 
ઝુરકરી મોડલને લાગુ કરવામાં આવી રહું છે.

િળ-િંગલમ�ં શ�ેધી 
લીધ્યં સ્વાવલંબન

આ વવ્િારના 15 ગામોમાં લગભગ દરેક 
ઘરમાં શુધ્ધ પીવાનું પાણી પહોંિંાડવાનું કામ 

મહહલાઓની દેખરેખમાં કરવામાં આવી રહું છે. 
યોજના સાથે જૂથની 43 મહહલાઓને0 પ્ત્ક્ષ 

રીિે જોડવામાં આવી છે. મહહલા જૂથોનાં કામથી 
મધયપ્દેશ સરકાર ખૂબ પ્ભાવવિ છે.

સ્વાવલંબનકવર સવાેરી 
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બીજી બાજુ, વડાપ્ધાન જન-ધન યોજના બચતનું નવું 
માધયમ સાબબત થઈ છે. જઓે અત્ાર સુધી બેજન્કર 
સેવાઓથી દૂર હતા, તેમની ્ાસે ્ોતાના બેન્ક ખાતા છે, 
એ્ટલંુ જ નહીં રૂ્ે ડેબબ્ટ કાડ્ગ  દ્ારા કેન્દ્ર સરકારની પવપવધ 
સામાલજક સલામતી યોજનાઓનો લાભ ્ણ મળરી રહે છે. 
ધનનકોની જમે હવે રરીબો ્ણ રૂ્ે કાડ્ગ નાં સવરૂ્માં ડેબબ્ટ-
કે્દડ્ટ કાડ્ગ  રાખવા માંડ્ા છે, જનેાંથી તેઓ સન્ાનની 
લારણી અનુભવી રહ્ા છે.

ગામડાં બન્યા ્વાવલંબનનો આધાર
એક સમય હતો જ્યારે સરકારી નીમતઓનું વતુ્ગળ અને 

લાભ એક ચોક્કસ વર્ગ સુધી મયમાદદત હતાં. એ્ટલે, 
અનેક યોજનાઓ એ્ટલી સફળતા હાંસલ ન કરી શક્ા, 
જ્ેટલી મળવી જોઇતી હતી. એક વર્ગ હંમેશા તેનાં લાભથી 
વંધચત રહ્ો. ્ણ હવે દરેક નીમત સમાજના છેવાડે બેઠેલી 
વયક્ત કે વર્ગને ધયાનમાં રાખીને ઘડવામાં આવી રહરી છે. 
મઠહલા સવસહાય જૂથ અને દીનદયાલ અંત્ોદય યોજના 
તેનાં ઉદાહરણ છે. આ યોજનાઓ આજ ેગ્રામીણ ભારતમાં 
ક્ાંમતકારી ્રલું સાબબત થઈ છે. વીતેલાં 6-7 વર્ગમાં 
મઠહલા સવસહાય જૂથોનું આંદોલન ઝડ્ી બનંુ છે. આજ ે
દેશભરમાં લરભર 70 લાખ સેલ્ફ હેલ્ ગૂ્્ છે, જનેી સાથે 
આશરે આઠ કરોડ મઠહલાઓ સંકળાયેલી છે. છેલલાં 6-7 

ઉસતવાિ/હ્યનર
પ્રારંભઃ 14મયે, 2015

‘ઉસતવાિ’ દ્વારવા ભશલ્પકળવા 
આને કસબની પરંપરવાન્યં 

જતન
08

લાખથી વધુ 
શશલ્કાર, કારીરરોને 
તેનો લાભ મળરી ચૂક્ો 
છે.

ઉ્િાદ અંિગ્ષિ 2016-17થી હુનર હાટનું આયોજન પણ 
કરવામાં આવી રહું છે, જમેાં દેશભરનાં ક્શલપકારો અને 
કારીગરોને પોિાના હ્િક્શલપ અને ્વદેશી કળાકકૃતિઓ 

પ્દર્શિ કરવાની િક આપવામાં આવે છે.

હ્યનર હવાટ23, 123 
તાલીમાથથીઓને તાલીમ આ્વામાં 

આવી છે 24 માચ્ગ, 2022 સુધી. 
આમાં 33 % બેઠકો મઠહલાઓ 

મા્ેટ અનામત 

‘ઉસતાદ’ (Upgrading the Skills and Training in 
Traditional Arts/ Crafts for Development) સ્ીમ દ્ારા 

હસતકળા, શશલપકળા અન ેકારીગરીનુ ંજતન થઈ રહંુ છે.

સ્વાવલંબનકવર સવારેી 
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શ્રવમક કલ્વાણ

િવ�ે લેબર ક�ેડ આિે ઇ-શ્રમ પ�ેટ્ભલ

શ્રવમકવાેને મળી રહી છે 
નવી આવાેળખ

શ્રમમક દરેશ મા્ટરે મૂડી ્માન છે, િ ેરાષ્ટ્ર  નનમધાણમાં મહતવનું 
યોગદાન આપે છે. તમે છતાં, શ્રમમકોના હહતમાં અગાઉ નક્ર 
પગલાં લવેામાં આવતા નહોતા. શ્રમમકો મા્ટરે કાયદા તો ્બન્ાં 

પણ તમેાં એ્ટલી અસપષ્ટતા હતી કરે  લોકો આ કાયદાની જાળમાં 
ફ્ાઇ જતા હતા. 

n કેન્દ્ર સરકારે શ્રમમકોનાં ઠહતમાં મહતવનું ્રલું ભરતાં ચાર શ્રમ 
સંઠહતા લાગુ કરીને 73 વર્ગમાં પ્થમ વાર ન્યાય આ્વાનું કામ 
ક્ુું. આ ચાર કોડમાં તમામ 29 જૂના શ્રમ કાયદાઓને સમાવવામાં 
આવયા છે. 

n અસરંઠઠત ક્ષેત્નાં શ્રમમકોને સરકારની સામાલજક સલામતી 
યોજનાનો લાભ મળે તે મા્ેટ પ્થમ વાર દેશમાં વીતેલા વર્ગમાં 
ઈ-શ્રમ ્ો્ટ્ગલની શરૂઆત કરવામાં આવી. આ ્ો્ટ્ગલ ્ર 
રજીસે્્ટશન બાદ અત્ાર સુધી 38 કરોડથી વધુ ઈ-શ્રમ કાડ્ગ  ર્રી 
કરી દેવામાં આવયા છે. આ કાડ્ગ  દ્ારા શ્રમમકોને કેન્દ્ર સરકારની 
સામાલજક સુરક્ષા યોજનાઓનો લાભ મળે છે.

વર્ગ દરમમયાન સવસહાય જૂથોમાં ત્ણ રણાથી વધુ વધારો 
થયો છે. વરષો સુધી મઠહલાઓનં આર્થક સશક્તકરણનાં 
એ્ટલાં પ્યત્નો નહોતા થયા, જ્ેટલાં થવા જોઇતા હતા.

આ જૂથોની રેરટિરી વરરની લોનની મયમાદા 10 લાખ 
રૂપ્યાથી વધારીને 20 લાખ કરવામાં આવી છે. આજ ેદેશમાં 
44 કરોડથી વધુ જનધન ખાતા છે. તેમાં આશરે 55 ્ટકા 
ખાતા મઠહલાઓનાં છે. આ ખાતામાં હર્રો કરોડ રૂપ્યા 
જમા ્ડ્ા છે. હવે ગૃઠહણીઓ રસોડામાં ડબબામાં નહીં ્ણ 
બેન્ક ખાતામાં ્ૈસા જમા કરાવી રહરી છે.

કોઇ ્ણ દેશ વયવસ્ાથી ચાલે છે, સંસ્ાઓથી આરળ 

વધે છે અને આ કામ બે-ચાર મઠહના કે બે-ચાર વર્ગમાં નથી 
થતું ્ણ વરષોનાં સતત પવકાસનંુ ્દરણામ હોય છે. ભારતની 
પ્ાચીન ્રં્રાઓને બદલીને સમયની જરૂદરયાત પ્માણે 
ફેરફાર કરીને તેને જીવંત રાખવાનું કામ ભારત રત્ન  નાનાજી 
દેશમુખે ક્ુું. તેમણે ભારતને સવાવલંબનનાં રસતે લઈ જવાનું 
અભભયાન શરૂ ક્ુું હતું. આ યોજનાઓનું સંચાલન હોય કે 
્છી તેને રમત પૂરી ્ાડવાની હોય, કેન્દ્ર સરકાર જનતાના 
હાથમાં સીધું ભંડોળ આ્ી દે છે, જથેી લોકો ્ોતાનો નનણ્ગય 
્ોતે જ લઈ શકે અને સવાવલંબનને સંસ્ાર બનાવીને નવા 
ભારતના નનમમાણમાં ્ોતાનું અમૂલ્ય યોરદાન આ્ી શકે.n

સ્વાવલંબનકવર સવાેરી 
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JAM  હટિ્ર નિટિી એટિલે કે વવકાસનુ ંિવુ ંસોપાિ
દેશનો દરેક નારદરક આજ ે કોઇન ે કોઈ રીત ે નાણાકરીય લવેડદેવડથી 
જોડાઈ ચકૂ્ો છે. પવદ્ાથથી, મઠહલા, રરીબ, ખડૂેત, ્શુ્ ાલક, માછીમાર. 
નાના દુકાનદાર એ બધાં ડાયરેટિ બનેનદફ્ટ ્્ટાનસફર (DBT)ના લાભ 
લઈ રહ્ા છે. આ મા્ેટ સરકારે સૌ પ્થમ આધારન ેનીમતપવરયક માળખું 
આપ્ુ ંઅને ્છી JAM એ્ટલે કે ‘જનધન-આધાર-મોબાઇલ’ ઠ્્ટનન્ટરીની 
વયવસ્ાથી ડાયરેટિ બનેનદફ્ટ ્્ટાનસફર(DBT)ન ેજોડવાનુ ંશરૂ કરવામાં 
આવ્ુ.ં 1 ર્નુઆરી, 2015નાં રોજ સબલસડરીના ડાયરેટિ બેનનદફ્ટ 
્્ટાનસફર(DBT)ની શરૂઆત કરવામાં આવી, જને ે‘્હલ’ નામ આ્વામાં 
આવ્ુ.ં ગરનીઝ બકુ ઓફ વલડ્ગ  રેકોડ્ગમાં સ્ાન ્ામનાર આ યોજનાથી 
4.11 કરોડ નકલી અન ે નનબ્રિય જોડાણો ઓળખી કાઢવામાં આવયા, 
જનેાથી સરકારી મતજોરીન ેમાચ્ગ 2021 સધુી 72.9 હર્ર કરોડની બચત 
થઈ. ડરીબી્ટરી સાથ ે 52 મંત્ાલયોની 313 યોજનાઓ જોડાઈ, જનેાથી 
2014-2015થી 2021-22 સુધી 21.87 લાખ કરોડ રૂપ્યા લાભાથથીઓનાં 
ખાતામાં સીધા ્હોંચી ચકૂ્ા છે. સરકારની સામાલજક સરુક્ષા ધરાવતી 
JAM  ઠ્્ટનન્ટરી પલ્ેટફોમ્ગનાં ઉ્યોરથી સરકારી મતજોરીમાંથી રૂ. 2,22968 
કરોડની લીકેજ રોકવામાં આવી છે. ્ેટકનોલોજીનો ઉ્યોર કરીને 
સરકારે આધાર જલક ઓળખ દ્ારા સહાયતા રકમ પરૂી ્ાડરી જને ેકારણે 
મઠહનાઓ કે વરષો સધુી વચે્ અ્ટકરી ્ડતા ્સૈા લાભાથથીઓન ેજલ્ી 
મળરી રહ્ા છે. જનતા સલંગ્ન આ યોજનાના લાભના આકંડા દશમાવ ેછે કે 
જનતાની મદદથી જનતા સધુી લાભ ્હોંચાડવાની નીમત મોદી સરકારના 
સશુાસનનો ્ યમાય બની ચકૂરી છે. હવ ેસબલસડરી હોય કે નળ જોડાણ હોય કે 
્છી સરકારી ઇન્ફ્ાસ્્ટ્ચર, બધાંને આધાર કે જીયો્ેટરની ્ેટકનોલોજીથી 
જોડરીન ેતેનુ ંમોનન્ટરીંર ્ારદશ્ગક કરી દેવામાં આવય ંછે, જનેાથી દરેક વર્ગ 
સધુી લાભ ્હોંચી રહ્ો છે.

ટેિકિોલોજીથરી ભ્રષટિાચાર પર અંકુશ
્ેટકનોલોજી  દ્ારા નાણાકરીય સવ્ગસમાવેશશતાના અભભરમથી ભ્રષ્ટાચાર 
અન ે સાંઠરાંઠ ્ર લરામ કસવામાં આવી છે. ‘ઇઝ ઓફ લલવવર’માં 
્ેટકનોલોજીનો સાથ મળરી રહ્ો છે. હવ ેલાભ લવેા મા્ેટ લાંબી લાઇનોમાં 
નથી ઊભુ ંરહેવુ ં્ડતંુ, તો સમાજના છેવાડાનો માણસ અથુંતંત્નો ઠહસસો 

બનીન ે્ોતાના ્સૈાન ેસલામત માની રહ્ો છે. રવમષેટિ ઇ-માકટે્ટ પલસે 
(GeM) ન ેકારણ ેસરકારી ખરીદીમાં થતો ભ્રષ્્ટાચાર બધં થઈ રયો છે, તો 
દેશનાં દરેક ભારમાં બેઠેલા વે્ ારીને ્ોતાનો સામાન સરકારને વેચવાન 
તાકાત પરૂી ્ાડરી છે. એક વર્ગમાં રેકોડ્ગ  એક લાખ કરોડ રૂપ્યાનાં ઓડ્ગર 
આ પલ્ેટફોમ્ગ ્ર મળયાં છે.

નાણાકરીય લેવડદેવડ મા્ેટ મિા્ટ્ગફોનની સાથે સાથે સામાન્ય ફોનનો 
ઉ્યોર કરવા મા્ેટ ભીમ એ્ જવેી સપુવધા 35 કરોડથી વધ ુલોને પૂરી 
્ાડવામાં આવી છે. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં શબ્ોમાં, “એમ-રવન્ગનસ 
મજબૂત સશુાસન છે. તેમાં પવકાસન ેસમાવેશી અન ેવયા્ક જન આદંોલન 
બનાવવાની ક્ષમતા છે. ત ેસરકાર સુધી દરેક વયક્તની ્હોંચ સનુનલચિત 
કરે છે. તનેાં દ્ારા શાસન સધુી તમારી ્હોંચ 24x7 છે.” n

હવે ટેકનવાલેવાેજીનવા સહવારે આંવતમ 
વ્યક્તિ સ્યધી સરકવારની પહવાંચ
રાજનીતિ હોય કે રાષટ્નીતિ, સામાન્ય માણસ માટે ટેકનોલોર્ કેટલી ઉપયોગી સાબબિ 
થઈ શકે છે, િને ેવડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીથી સારી રીિ ેકોણ જાણી શકે. 2014માં દેશનું 
નતેકૃતવ સંભાળિાની સાથ ેજ િમેણ ેરડલજટલને મહતવ આપવાની શરૂઆિ કરી હિી. 
િનેો હેતુ પારદર્શિાને સનુનલચિિ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓનો લાભ સમાજના 
છેવાડાના માણસ સુધી લઇ જવાનો છે. 11 મેનાં રોજ રાષટ્ીય ટેકનોલોર્ રદવસ છે, ત્ારે 
જાણો ભારિ કઈ રીિે ટેકનોલોર્ની મદદથી પ્ગતિ કરી રહુ ંછે...

n •   ્ુ્ીઆઇ ્સંદરીનાં દડલજ્ટલ ્ેમેટિ પવકલ્ તરીકે 
ઊભરી આવયો. નાણાકરીય વર્ગ 2021-22માં ્ુ્ીઆઇની 
લેવડદેવડ 1 ઠ્્ટલલયન ડોલરના આંકડાને વ્ટાવી ચૂકરી છે.

n •   ભારતના ્ુ્ીઆઇ પલે્ટફોમ્ગને જસરા્ોર, ભુતાન અને 
ને્ ાળે ્ણ અ્નાવ્ું.

n • હવે ને્ ાળે ્ણ ભારતનું રૂ્ે કાડ્ગ  અ્નાવ્ું. જસરા્ોર, 
ભુતાન અને ્ુએઇ બાદ ચોથો દેશ બન્યો.

n • ્ેટકનોલોજીની મદદથી 77 કરોડ લોકોને ‘વન નેશન, વન 
રેશન યોજના’નો લાભ.

n • દેશમાં 60 કરોડ મિા્ટ્ગફોન વ્રાશકતમા અને 55 કરોડ 
ઇટિરને્ટ વ્રાશકતમા સાથે પવશ્વમાં સૌથી વધુ દડલજ્ટલ 
્ેમટેિ.

n • 44.95 કરોડ જનધન યોજનાના લાભાથથી બેંક ખાતાઓ 
સાથે જોડાયા, તો રૂ્ે કાડ્ગ  દ્ારા મફતમાં વીમા કવચ મળ્ું.

n • કેન્દ્ર સરકારની દરકે યોજના સંબંધધત પ્વગૃત્તઓ હવે 
ડેશબોડ્ગ  દ્ારા વેબસાઇ્ટ ્ર દરરોજ અ્ડે્ટ કરવામાં 
આવે છે.

રવાષ્ટીય ટેકનવાલેવાેજી દિવસવવશેષ
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સવામવાનજક ચેતનવાનવા ફેલવાવવામવાં 
આવાસ્વા કેન્દ્રવાેની વધતી િૂવમકવા

એ
ક સમય હતો જ્યારે ગુજરાતમાં લોકો ્ાણીની 
સમસયાથી ત્સત હતા. લોકો મા્ેટ દુકાળ ચચતાનો 
મો્ટો પવરય હતો. સરકારે ચેક ડેમનંુ નનમમાણ અને 

જળ સંચય અભભયાન શરૂ ક્ુું. ‘્ર ડ્ો્ મોર ક્ો્, દડ્્ 
ઇદરરેશન'નું અભભયાન ચલાવવામાં આવ્ંુ અને ્ાણી અંરે 
ર્ગૃમત ફેલાવવામાં આવી. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉમમયા 
માતા મંદદરના 14મા સ્ા્ના દદવસને સંબોધધત કરી રહ્ા 
હતા ત્ારે તેમણે ત્ાંના લોકોને દરેક લજલલામાં 75 અમૃત 
સરોવર બનાવવા ્ર ભાર મૂક્ો. તેમણે કહું, “હર્રો ચેક 
ડેમ બનાવનાર ગુજરાતના લોકો મા્ેટ આ કોઇ મો્ંુટ કામ 
નથી. ્ણ આ પ્યત્નની અસર બહુ મો્ટરી હશે.” આ ઉ્રાંત, 
આ અભભયાનને સામાલજક આંદોલનની જન શક્તથી રમત 
આ્ીને 15 ઓરસ્ટ, 2023 ્હેલાં પૂરં કરવાનો આગ્રહ 
કરવામાં આવયો. ્ોતાના સંબોધનમાં વડાપ્ધાન મોદીએ 
પ્ાકૃમતક ખેતીને પ્ોત્સાહન આ્વાની જરૂદરયાત ્ર ભાર 
મૂક્ો અને ગુજરાતના દરેક ખેડૂતને રાસાયણણક ખેતીને 
અ્નાવવાનો આગ્રહ કયષો. તેમણે કહંુ, “આ્ણે આ્ણી 
માતાને બબનજરૂરી દવાઓ નથી ખવડાવતા, તેથી આ્ણે 

આ્ણી જમીન ્ર ્ણ બબનજરૂરી રસાયણોનો ઉ્યોર 
ન કરવો જોઇએ. ધરતી માતાને રસાયણોથી બચાવવાની 
જરૂર છે. ” n

કડવા પાટિીદારોિરી કુળદેવરી માિવામાં આવે છે 
ઉતમયા માતા
વડાપ્રધાન નરરેનદ્ર મોદીએ 2008માં મરંદરનું ઉદઘા્ટન કયુું. 
ત્ારરે તેઓ ગુજરાતના મુખ્મંત્ી હતા. 2008માં તેમણે 
કરરેલા સૂરનોને આધારરે મંરદર ્ટ્રસે્ વવવવધ ્ામાજિક અને 
આરોગય ્ં્બંધધત પ્રવૃનતિઓ ્ાથે ્ાથે મફતમાં મોમતયાનું 
ઓપરરેશન અને આર્થક રીતે ન્બળાં દદદીઓ મા્ટરે મફતમાં 
આયુવવેરદક દવાઓનાં વવતરણનો કાય્તક્રમ શરૂ કયયો. ઉમમયા 
માતાને પા્ટીદારોની કુળદરેવી માનવામાં આવે છે. આ મંરદર 
પા્ટીદારોનાં શ્રધ્ધાનું કરે નદ્ર ઉપરાંત ્ામાજિક રેતના અને 
પય્ત્ટનનું કરે નદ્ર પણ ્બની ગયું છે. અહીં 60થી વધુ રૂમ, અનેક 
મેરરેજ હોલ અને વૈભવી ડાઇનનગ હોલ પણ ્બનાવવામાં 
આવયું છે.

આસ્ાના કેન્દ્રો આદ્ાત્ત્મક સુવાસ ફેલાવવાની સાથે સાથે સામાલજક િંેિના ફેલાવવામાં પણ મહતવની ભૂતમકા 
નનભાવે છે. આ કારણસર વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રામનવમીના રદવસે જૂનાગઢના ગાંઠીલામાં ઉતમયા માિા 

મંરદરના 14મા સ્ાપના રદવસ સમારોહને સંબોધન કયુું ત્ારે િેમણે ગુજરાિના દરેક લજલલામાં 75 અમકૃિ સરોવર 
બનાવવાનું આહવાન કયુું. િેનાથી જળ સંિંય થવાની સાથે સાથે ગામડાંનો વવકાસ પણ થશે...

ઉવમયવા મવાતવા મંદિર મહવાેત્સવરવાષ્ટ
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િરેક િ્યઘ્યટનવામવાં ખડે પરે મિિ 
કરતવાં આવાપણવા જવવાન

ઉતિરાખંડની દુઘ્ષટના હોય કે બબહાર અને કેરળમાં પૂર, કાશમીરની ઝેલમ નદીમાં ફસાયેલા લોકોને 
બિંાવવાના હોય કે પછી સમુદ્રમાં ફસાયેલા લોકોને બિંાવવાનું અભભયાન.. ભારિીય સેનાનો સિક્ષ  

જવાન દરેક પરરસ્સ્તિ માટે હંમેશા િૈયાર હોય છે. ભારિ જવેા વવશાળ દેશમાં કુદરિી આપગતિઓ વચ્ે 
આ િૈયારી ખૂબ જરૂરી છે. િેનું એક ઉદાહરણ િાજિેરમાં ઝારખંડના દેવઘરમાં જોવા મળયું, જ્ાં રોપવેની 
ટ્ોલીઓ અટકવાથી િેમાં ફસાઈ ગયેલા લોકોને બિંાવવા માટે એરફોસ્ષ, એનડીઆરએફ, આઇટીબીપી 

અને સેનાના જવાનોએ દેવદૂિ બનીને 45 કલાક સુધી મથીને ર્વનાં જોખમે લોકોનાં ર્વ બિંાવયા...

પત્કુ્ટ ્વ્ગત દેવઘરનું આકર્ગક ્ય્ગ્ટન અને યાત્ાધામ છે. 
અહીં રો્ વે દ્ારા લોકો ઊંચા ્હાડ ્ર ર્ય છે. આ  
રો્વેનો તાર હૂકમાંથી નીકળરી જવાથી રો્વેની ્્ટોલીઓ 

નીચેની બાજુ નમી રઈ. આ ્્ટોલીઓમાં ફસાયેલા 48માંથી 
46 લોકોને બચાવી લેવામાં આવયા. આ દુઘ્ગ્ટના 10 એપપ્લે 
રામનવમીનાં રોજ બની હતી. દુઘ્ગ્ટના બાદ બચાવ અભભયાનમાં 
સામેલ સલામતી કમ્ગચારીઓ સાથેના સંવાદમાં વડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ કહું, “્ુનનફોમ્ગ ્ર લોકોની બહુ આસ્ા હોય છે. 
સંક્ટમાં ફસાયેલા લોકો જ્યારે ્ણ તમને જૂએ છે ત્ારે તેમને 
પવશ્વાસ થઈ ર્ય છે કે તેમનો જીવ હવે સલામત છે, તેમનામાં 
નવી આશા ર્રી ર્ય છે.” વડાપ્ધાનના આ પવચાર દશમાવે છે કે 
આ્ણા સલામતી દળો એ્ટલાં સક્ષમ છે, જ ેદેશવાસીઓને દરેક 
સમસયામાંથી સલામત બહાર કાઢવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને 

િેવઘર રવાપેવે િ્યઘ્યટનવારવાષ્ટ 

િેવઘર રવાેપવે િ્યઘ્યટનવા

ગાઢ જગંલમાં 1500 ફુટિિરી ઊંચાઈ, રારે પવિ 
વચ્ ેઓપરેશિ ચાલું
1800 ફુ્ટની ઊંચાઇ ્ર રો્વે ્ર 18 ્્ટોલીઓ લ્ટકરી રઈ હતી. 
આ રો્વ ે્વ્ગતોથી ઘરેાયેલા રાઢ જરંલમાંથી ્સાર થાય છે, 
જ્યાં હવાઇ માર્ગ લસવાય બીજી કોઈ રીત ે્હોંચવુ ંમશુકેલ છે. આ 
મ્સ્મતમાં એર ફોસ્ગ, આઇ્ટરીબી્ી અન ેએનડરીઆરએફન ેબચાવ 
કામરીરી મા્ેટ બોલાવવામાં આવયા. વા્ુસનેાના એમઆઇ-17 અને 
ધચત્તા હેલલકોપ્ટસ્ગની મદદ લેવામાં આવી. ડ્ોન દ્ારા ્્ટોલીઓમાં 
ફસાયલેા લોકોન ેખાવા ્ીવાન ચીજો ્હોંચાડવામાં આવી. ઊંચાઈ 
અન ેભારે ્વનન ેકારણ ેઆ મમશન ભારે ્ડકારજનક હતુ.ં રાત 
થઈ રઈ હોવાથી અભભયાન રોકવુ ં્ડ્ુ.ં કઠરીન ્દરમ્સ્મતઓ 
છતાં 45 કલાક સધુી ઓ્રેશન હાથ ધરીન ેજવાનોએ 10 કેબલ 
કારમાંથી 35 યાત્ીઓન ેસલામત બહાર કાઢ્ા..
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તાજતેરનાં વરષોમાં કેન્દ્ર સરકારના નેતૃતવમાં ઝડ્ી કાય્ગવાહરી 
્ણ થવા માંડરી છે. ગૃહ મંત્ી અમમત શાહે સલામતી દળો સાથે 
વાતચીતનાં કાય્ગક્મની શરૂઆત તમામ જવાનોને અભભનંદન 
આ્ીને કરી. ત્ારબાદ વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બચાવ 
અભભયાનમાં સામેલ લોકો સાથે વાતચીત કરી. કાય્ગક્મમાં ચીફ 
ઓફ આમથી સ્ટાફ, સલામતી દળોના પ્મુખ સઠહત ઝારખંડના 
ડરીજી્ી અને રોડ્ાના સાંસદ નનશશકાંત દુબે ્ણ જોડાયેલા હતા.

સંવાદમાં એનડરીઆરએફના એએસઆઇ ઓમપ્કાશે 
વડાપ્ધાનને જણાવ્ું કે, તેમને સૌ પ્થમ દેવધરના એસડરીએમ 
્ાસેથી ઘ્ટનાની માઠહતી મળતાં તાત્ાલલક ત્ાં ્હોંરયા. 
્્ટોલીઓ બહુ ઊંચાઈ ્ર ફસાયેલી હતી, તેથી સૌ પ્થમ ્ાણી, 
ભોજન પૂરંુ ્ાડવા ્ર પ્ાથમમકતા આ્વામાં આવી. આ કામ 
મેઇટેિનસ ્્ટોલી અને ડ્ોનની મદદથી કરવામાં આવ્ું. એ ્છી 
મદદ મા્ેટ એરફોસ્ગની ્ટરીમ ્ણ ્હોંચી રઈ અને ્છી સાથે 
મળરીને અભભયાન હાથ ધરવામાં આવ્ંુ.

ભારતીય વા્ુ સેનાના ગ્ૂ્ કેપ્ટન વાય કે કંદાલકરે 
વડાપ્ધાનને સંક્ટના સમયમાં વા્ુ સેનાના અભભયાનની 
માઠહતી આ્ી. તેમણે વડાપ્ધાનને ઉડન ખ્ટોલાના તાર ્ાસે 
હેલલકોપ્ટરના ્ાયલ્્ટસની કુશળતા અંરે માઠહતી આ્ી. 
ભારતીય વા્ુસેનાના સાજ ્ગટિ ્ંકજ કુમાર રાણાએ કેબલ 
કારમાં ફસાયેલા યાત્ીઓને કાઢવામાં રરુડ કમાન્ડોઝની 

ભૂમમકા અંરે જણાવ્ું. તેમણે જણાવ્ંુ કે બાળકો અને 
મઠહલાઓ બધાં સંક્ટમાં ફસાયેલા હતા, જમેને બહાર 
કાઢવામાં આવયા. વડાપ્ધાને વા્ુસેનાના કમ્ગચારીઓનાં અદમય 
સાહસની પ્શંસા કરી. આઇ્ટરીબી્ીની પ્ારંભભક સફળતાએ 
ફસાયેલા યાત્ીઓનાં નૈમતક મનોબળને પ્ોત્સાહન આપ્ું હતું. 
આઇ્ટરીબી્ીના સબ-ઇનસ્ેટિર અનંત ્ાંડેએ અભભયાનમાં 
આઇ્ટરીબી્ીની ભૂમમકા અંરે જણાવ્ું. સંવાદ દરમમયાન, 
વડાપ્ધાને સમગ્ર ્ટરીમની ધીરજની પ્શંસા કરી અને જણાવ્ંુ કે 
સફળતા ત્ારે જ મળે છે જ્યારે ્ડકારોનો સામનો ધીરજ અને 
મક્કમતા સાથે કરવામાં આવે. દુઘ્ગ્ટના બાદ દામોદર રજજુ માર્ગ, 
દેવઘરના ્ન્નાલાલ જોશીએ અનેક યાત્ીઓનાં જીવ બચાવયા. 
તેમણે વડાપ્ધાનને બચાવ અભભયાનમાં જોડાયેલા નારદરકોની 
ભૂમમકા અરંે જણાવ્ું. વડાપ્ધાને તેમને જણાવ્ંુ કે બીર્ઓને 
મદદ કરવી આ્ણી સંસૃ્મત છે. એ ઉ્રાંત તેમણે તેમનાં સાહસ 
અને કુશળતાની ્ણ પ્શંસા કરી. 

દેવઘરના લજલલા મેજીસે્્ટ્ટ અને ડેપ્ુ્ટરી કમમશનર મંજુનાથ 
ભજનતરીએ અભભયાનમાં સ્ાનનક લોકોનાં સહયોર અરંે 
પ્શંસા અંરે વડાપ્ધાનને માઠહતરાર કયમા. વડાપ્ધાને જણાવ્ંુ 
કે દુઘ્ગ્ટનાનું સમગ્ર વણ્ગન તૈયાર કરવામાં આવે. જથેી ભપવષયમાં 
આ પ્કારની દુઘ્ગ્ટનામાંથી બચી શકાય અને તેનું પુનરાવત્ગન ન 
થાય. n

િેવઘર રવાેપવે િ્યઘ્યટનવારવાષ્ટ 
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ઇમતહાસ અને વત્ગમાનમાંથી ભપવષયનાં નનમમાણ અરંે રાષ્્ટ 
કપવ રામધારીજસહ દદનકરે લખું હતું, “वरियदश्शन 
इवतहयास कंठमें, आज धववनत हो कयावयबने। वत्शमयान 

कीव्त्रप्ीपर, भूतकयाल कया संभयावयबने।।”  કહેવાનો 
અથ્ગ એ છે કે આ્ણી સાંસૃ્મતક ચેતનામાં જ ે રૌરવશાળરી 
અતીત સમાયેલું છે, તે કાવય રૂ્ે ગુંજ.ે આ દેશનો રૌરવશાળરી 
ઇમતહાસ આ્ણે વત્ગમાનના સંદભ્ગમાં ્ણ પુનરાવર્તત કરી 
શકરીએ. દેશનાં ્ુવાનો અને ભાપવ ્ેઢરીને સવર્ણમ ભૂતકાળથી 
રૂબરૂ કરાવે અને વારસાને ર્ળવી રાખે એ દરેક રાષ્્ટની 
ફરજ બને છે. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં વડ્ણમાં સરકાર 
સતત તેનાં ્ર કામ કરી રહરી છે. દેશમાંથી ચોરાયેલી મૂર્તઓ 
અને કલાકૃમતઓને પવદેશમાંથી ્ાછી લાવવાની હોય, જૂના 

સંગ્રહાલયોનું પુનઃનનમમાણ હોય કે નવા સંગ્રહાલય બનાવવાના 
હોય, છેલલાં સાત-આઠ વર્ગમાં મો્ટાં અભભયાન હાથ ધરવામાં 
આવયા છે. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી કહે છે, કે આ પ્યત્નો ્ાછળ 
બીજો એક મો્ટો હેતુ છે. જ્યારે આ્ણી ્ુવા ્ેઢરીઓ જીવંત 
પ્તીક જૂએ છે ત્ારે તેમને હકરીકતનો ્ણ બોધ થાય છે અને 
સત્નો ્ણ બોધ થાય છે.

વડાપ્ધાને જ ે નવી ્ેટકનોલોજીથી સજજ પ્ધાનમંત્ી 
સંગ્રહાલયનું લોકા્્ગણ ક્ુું તે ભારતના પવકાસને વયાખ્ાષયત 
કરનારંુ છે. આ સંગ્રહાલય સવતતં્તા સંગ્રામના પ્દશ્ગનથી 
શરૂ કરીને બંધારણ ઘડતરની રાથા સંભળાવે છે, તો એ ્ણ 
દશમાવે છે કે કઈ રીતે આ્ણા વડાપ્ધાનોએ પવપવધ ્ડકારોનો 
સામનો કરીને દેશને નવો માર્ગ ચીંધયો અને દેશની સવવાંરી 

એમ કહેવામાં આવે છે કે જો િમે ભવવષયને વયાખ્યાષયિ કરવા માંગિા હોવ િો િમારો ઇતિહાસ વાંિંો. પોિાનાં દેશ 
અંગે જટેલું વધુ જાણશો, સમજશો, એટલો િંોક્સ નનણ્ષય લઈ શકશો. નવી વવિંારધારાના સંવધ્ષક વડપ્ધાન નરેન્દ્ર 
મોદી ્વર્ણમ ભિૂકાળમાંથી નવી પેઢીને અવગિ કરાવવા ઉજજવળ, જાગકૃિ અને વવશ્વાસસભર નવા ભારિનાં ઉદયને 

ગતિ આપી રહ્ા છે. એ જ શંુખલામાં 14 એવપ્લનાં રોજ નવી રદલ્ીમાં વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્ધાનમતં્રી સંગ્રહાલયનું 
લોકાપ્ષણ કયુું અને કહંુ, “દેશ આજ ેજ ેઊંિંાઈ પર છે, ત્ાં સુધી િેને પહોંિંાડવામાં ્વિંત્ર ભારિમાં બનેલી દરેક સરકારનું 

પ્દાન છે. આ સંગ્રહાલય પણ દરેક સરકારના સહહયારા વારસાનું ર્વંિ પ્તિબબબ બની ગયું છે.”

આવાપણવા વવારસવાન્યં 
જીવંત પ્રવતભબંબ

પ્રધવાનમંતી સંગ્હવાલયરવાષ્ટ
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પ્રમતને સુનનલચિત કરી. દેશના દરેક વડાપ્ધાને બંધારણીય 
લોકશાહરીનુ ્ાલન કરવામાં ભરપૂર યોરદાન આપ્ંુ છે. તેમને 
યાદ કરવાં એ સવતંત્ ભારતની યાત્ાને ર્ણવા બરાબર છે. 
દેશે જ ેઅનેક રૌરવમય ક્ષણો જોઇ છે, એ અતુલનીય ્ળોની 
ઝલક આ સંગ્રહાલયમાં જોવા મળશે. પ્ધાનમંત્ી સંગ્રહાલય 
આવનારી ્ેઢરીઓ મા્ેટ જ્ાન, પવચાર, અનુભવોનો દરવાજો 
ખોલવાનું કામ કરશે. અહીં આવીને તેમને જ ેમાઠહતી મળશે, જ ે
હકરીકતોથી ્દરધચત થશે એ તેમને ભપવષયનો નનણ્ગય લેવામાં 
મદદ કરશે.

આ પ્સંરે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહું, ભારતના 
ઇમતહાસની મહાનતાથી, ભારતનાં સમૃધ્ધ્ધ કાળથી આ્ણે 

બધાં ્દરધચત છીએ. આ્ણને હંમેશા તેનો રવ્ગ રહેશે. 
ભારતનો વારસો અને ભારતના વત્ગમાનથી પવશ્વ સાચા રૂ્માં 
્દરધચત હોય એ ્ણ એ્ટલું જ જરૂરી છે. આજ ેજ્યારે એક 
નવો વલડ્ગ  ઓડ્ગર ઊભરી રહ્ો છે અને પવશ્વ ભારતને આશા 
અને પવશ્વાસની નજરે જોઈ રહ્ો છે ત્ારે ભારતે ્ણ દરેક ક્ષણે 
નવી ઊંચાઈ ્ર ્હોંચવા મા્ેટ ્ોતાના પ્યત્નો વધારવા ્ડશે.

એ આ્ણે ભારતવાસીઓ મા્ેટ રૌરવની વાત છે કે આ્ણા 
મો્ટા ભારના વડાપ્ધાન બહુ સાધારણ ્દરવારમાંથી આવયા 
હતા. એ દેશને પવશ્વાસ અ્ાવે છે કે ભારતની લોકશાહરી 
વયવસ્ામાં સામાન્ય ્દરવારની વયક્ત ્ણ ્ટોચનાં હોદ્ાઓ 
સુધી ્હોંચી શકે છે. n

વવચ�ર�ે આગં ેસંમવત કે 
આસમંવત હ�ેઈ શકે છે, આલગ 
આલગ ર�િકીય ધ�ર�આ�ે હ�ઈે 
શકે છે, પણ લ�કેશ�હીમ� ં
બધ�ંિ� ેધ્યે આકે િ 
હ�યે છે- દેશિ� ેવવક�સ. 
આ� સગં્રહ�લય આ�ગ�મી 
પઢેીઆ�ેિ ેપ્રરેરત કરશ ેઆિે 
ઊર્્ભિુ ંકેન્દ્ર બિશ.ે આ�પણ� 
યવુ�િ�ે ર્ણી શકશ ેકે દેશિ�ં 
દરેક વડ�પ્રધ�િે પડક�ર�ેિે 
પ�ર કરીિે દેશિે આ�ગળ 
વધ�રવ�મ�ં, િવ� ર�રતિ� 
નિમ�્ભણમ�ં પ�તે�િંુ ય�ગેદ�િ 
આ�પુ ંછે.
-િરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�િ

આવા હેત્ય છે
્ુવા ્ઢેરીન ેદેશનાં નતૃેતવની 
ઉ્લમ્બ્ધઓ અરેં સવેંદનશીલ 
બનાવવા જથેી દેશ મા્ેટ કરવામાં 
આવલેા કાયષોથી લોકો માઠહતરાર 
થાય. ભલ ેકોઈ ્ણ કાય્ગકાળ કે 
પવચારધારા હોય. આ ઉ્રાંત તનેાં 
દ્ારા બંધારણ ઘડતરની પ્દક્યા 
સમજી શકાય છે. લોકોન ેજનેાં પવરે 
નથી ખબર તને ે્ેટકનોલોજીની મદદથી 
સમજી શકાય છે.

સંગ્હવાલયની વવશેષતવા

સંગ્રહ�લયિ�ં નિમ�્ભણ આિે પુિનિનિમ�્ભણમ�ં 
સહય�ેગ આ�પ�ે વર્ભ 2014થી આત્�ર સુધી 
કેન્દ્ર સરક�રે. 50 સંગ્રહ�લય શરૂ થઈ ચૂક્� છે108

n તીન મૂર્ત ભવનના બલોક વનને નવનનર્મત 
્ંગ્હાલયના બલોક ્બે ્ાથે એકીકૃત 
કરવામાં આવયું છે. ્બંને બલોક મળીને કુલ 
ક્ેત્ફળ 15,600 રોર્ મી્ટરથી વધુ છે.

n મયુઝીયમમાં કુલ 43 ગેલેરી છે અને આશરરે 
4000 લોકો તેને જોઈ શકરે  એવી વયવસ્ા 
છે.

n આ ્ંગ્હાલયમાં 14 વડાપ્રધાન અંગેની 
માહહતી, તેમની પ્રરેણાદાયી વસતુઓ 
રાખવામાં આવી છે.

n ્ંગ્હાલયનો લોગો રાષ્ટ્ર  અને 
લોકશાહીના પ્રતીક ધમ્તરક્રને ધારણ 
કરનારા ભારતના લોકોના હાથનું 
પ્રમતનનધધતવ કરરે છે.

n વર્ુ્તઅલ રરયલ્ી અને રો્બો્ટનાં 
માધયમથી ભારતની ઝડપથી ્બદલાતી 
ત્વીર જોવા મળશે. આ ્ંગ્હાલય 

વવશ્વને ્બતાવશે કરે  ભારત કઈ રીતે 
ઝડપથી વવકા્ કરી રહંુ છે.

n ્ંગ્હાલયમાં વડાપ્રધાનો ્ાથે ્ેલ્ી અને 
વરયુ્તઅલ ્ંવાદની વયવસ્ા કરવામાં 
આવી છે.

n પ્રોિકે્ટ દરમમયાન એક પણ વૃક્ કાપવામાં 
આવયું નહોતું.

n મયઝુીયમમાં પ્રદર્શત ્ામગ્ી પ્ર્ાર 
ભારતી, દૂરદશ્તન, રફલ્મ રડવવઝન, ્ં્દ 
્ટીવી, ્ંરક્ણ મંત્ાલય, મીરડયા હાઉ્ 
(ભારતીય અને વવદરેશી), વવદરેશી ્મારાર 
એજન્ીઓ પા્ેથી મેળવવામાં આવી છે.

n આકધાઇવ્ઝનો યોગય ઉપયોગ, કરે્ટલીક 
વયકકતગત વસતુઓ, ભે્ટો અને 
સૃ્મતધરહ્ો, વડાપ્રધાનનાં ભારણો 
અને તેમનાં જીવનનાં વવવવધ પા્ાઓને 
થીમહે્ટક ફોમવે્ટમાં રજૂ કરવામાં આવયાં છે.
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ભા રત અને અમદેરકા બંને દેશોનો ઇમતહાસ 
અનેક બાબતોમાં સમાન રહ્ો છે. બંને દેશોએ 
સામ્ાજયવાદી સરકારો સામે સંઘર્ગ કરીને 

સવતતં્તા મેળવી અને સવતતં્ રાષ્્ટ તરીકે બંને દેશોએ શાસનની 
લોકશાહરી પ્ણાલલને અ્નાવી. 1990ના દાયકામાં ભારતમાં 
આર્થક નીમત બદલાતાં ભારત અને અમદેરકાના સંબંધો ઝડ્થી 
આરળ વધયા તો 2014 બાદ આ સંબંધોમાં અભૂતપવુ્ગ પ્રમત 
થઈ છે. 2018માં પવદેશ અને સંરક્ષણ મંત્ી સતરની 2+2  મતં્ણાની 
શરૂઆત બાદ બંને દેશોનાં સંબંધોને નવો આયામ મળયો છે. 11 
એપપ્લનાં રોજ અમેદરકામાં આયોલજત આ મતં્ણામાં ભારતના 
સંરક્ષણ મંત્ી રાજનાથ જસહ અને પવદેશ મંત્ી એસ જયશંકરે 
અમદેરકાન સંરક્ષણ મંત્ી લોઇડ જ ે ઓસ્ટરીન અને પવદેશ મંત્ી 

એટિની બબલન્કન સાથે મંત્ણા કરી. મંત્ણા ્હેલાં ભારત-
અમેદરકા વચે્ વર્ુ્ગઅલ શશખર સંમેલનનું આયોજન કરવામાં 
આવ્ું, જનેે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેદરકન રાષ્્ટ્મત જો 
બાઇડેને સંબોધધત ક્ુું.

મંત્રણામાં અનેક મુદ્ા પર સમજૂતિ સધાઈ
ભારત અને અમેદરકા વચ્ે 2+2 મંત્ણામાં બંને દેશોના સંરક્ષણ 
મંત્ી અને પવદેશ મંત્ીઓએ અનેક મહતવનાં મુદ્ાઓ ્ર ચચમા 
કરી. તેમાં રશશયા અને ્ુકે્ન ્ુધ્ધ મુદે્ ્ણ વાતચીત થઈ. મતં્ણા 
દરમમયાન, બંને ્ક્ષોએ ્ુકે્ન સઠહત વત્ગમાન ઘ્ટનાક્મો ્ર ચચમા 
કરી અને ઠહન્દ-પ્શાંત ક્ષેત્માં ્ોતાના સહયોરની સમીક્ષા કરી. 
મંત્ીઓએ ્ુકે્નમાં બરડતી મ્સ્મતનો ઉકેલ લાવવા ્રસ્ર 

િવારીિવારીનવાે નવવા ેિવાયકવાે
િવારત આને આમેદરકવા

વવશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ભારિ અને વવશ્વનો સૌથી મોટો લોકશાહી દેશ અમેરરકા આજ ે
એક બીજા માટે અતં્િ મહતવનાં છે, એટલું જ નહીં પણ ઊજા્ષ, આરોગય, ટેકનોલોર્, અવકાશ, 
સંરક્ષણ જવેા મહતવપૂણ્ષ ક્ષેત્રોમાં િથા આિંકવાદ સામે ભાગીદારીમાં નવા પરરમાણ ઉમેરી રહ્ા 

છે. આનો મોટા ભાગનો રિેય 2018માં થયેલા 2+2 ને સંવાદને જાય છે. િાજિેરમાં બંને દેશો 
વચ્ે સિિ િંોથા 2+2 સંવાદનું આયોજન થયું....

भारत-जापान विशि િવારત આમદેરકવા 2+2 સંવવાિવવશ્વ
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પ્યત્નોની સમીક્ષા કરી અને આ ્ ુધ્ધને પૂરંુ કરવા અ્ીલ કરી. આ 
દરમમયાન, સાયબર સલામતી અને સાયબર સ્ેસનાં મહતવ ્ર 
્ણ ભાર મૂક્ો. આ ઉ્રાંત, મંત્ીઓએ આતંકવાદની ્ટરીકા કરી 
અને તેનો સામનો કરવાના ઉ્ાય અંરે પવચારણા કરી. મતં્ણામાં 
મંત્ીઓએ દશક્ષણ ચીન સમુદ્ર સઠહત નનયમ આધાદરત વયવસ્ાનાં 
્ડકારોનો સામનો કરવા મા્ેટ આંતરરાષ્્ટરીય કાયદાનાં ્ાલનનાં 
મહતવ ્ર ્ણ ભાર મૂક્ો. આ ઉ્રાંત, અફઘાનનસતાનનાં મુદ્ા 
્ર ્ણ વાતચીત કરવામાં આવી.

સંરક્ષણ મંત્ી રાજનાથ જસહે જણાવ્ંુ હતું કે, “એક દાયકાની 
અંદર અમદેરકાથી આ્ણો સંરક્ષણ પુરવઠો 20 અબજ ડોલરથી 
વધુ રહ્ો છે. અમે અમેદરકન કં્નીઓ ્ાસે ભારતમાં રોકાણ 

કરવાની અને મેક ઇન ઇગન્ડયા કાય્ગક્મમાં સહયોરની અ્ેક્ષા 
રાખીએ છીએ. કોપવડ મહામારી છતાં ભારત-અમેદરકા સૈન્ય 
સંબંધોમાં વધારો થયો છે. સંદેશાવયવહારમાં ઉચ્ ક્ષમતા અને 
માહરીતી વહેંચણીમાં ્ણ વધારો થયો છે. આ આ્ણા સંરક્ષણ 
ભારીદારીમાં વધતા જતા મા્દંડોનું પ્મતબબબ છે.”

પવદેશ મંત્ી એસ જયશંકરે જણાવ્ું, “2+2 મંત્ણાનો હેતુ 
આ્ણી ભારીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. હાલના 
સમયમાં, આ વધુ પ્ાસંગરક છે કારણ કે અમારી ભારીદારીનો 
દાયરો સતત વધી રહ્ો. આ્ણી ભારીદારીનું મહતવપૂણ્ગ કેન્દ્ર 
ઠહન્દ-પ્શાંત ક્ષેત્ ્ ણ છે. અમે જો્ું છે કે છેલલાં એક વર્ગથી ્ વોડે 
ભારે ઝડ્થી કામ કરીને નવી ઊંચાઇઓને સ્શ્ગ કયષો છે.”n

વડવાપ્રધવાન નરેન્દ્ર મવાેિીઆે કહ્યં-
આવાજનવા આમદેરકવા-િવારતનવા સંબંધવાનેી 
િવાયકવાઆવાે પહેલવંા કવાઇેને કલ્પનવા નહવાતેી

તમને જોઈને હંમેશા સારંુ લારે છે. હંુ 24 મે (્વાડ 
સમમ્ટ)નાં રોજ આ્ને ર્્ાનમાં જોવા મા્ેટ ઉત્ુક 
છંુ. અમે બંને દેશો વચ્ે આર્થક અને સંરક્ષણ ક્ષેત્માં 
ભારીદારી મજબૂત કરવા અને બંને દેશોનાં લોકો વચ્ે 
્રસ્ર સંબંધોને પ્ોત્સાહન આ્વા મા્ેટ પ્મતબધ્ધ 
છીએ. અમદેરકા અને ભારત વચ્ે ‘મજબૂત અને પવસતતૃ 
મહતવની સંરક્ષણ ભારીદારી’ છે. રશશયન ્ુધ્ધથી 
સર્્ગયેલી અમ્સ્રતાનો સામનો કઈ રીતે કરવો તે અરંે 
ભારત અને અમેદરકા રાઢ મંત્ણા ચાલુ રાખશે. હંુ 
્ુકે્નના લોકો મા્ેટ ભારતનાં માનવીય સમથ્ગનનું સવારત 
કરવા માંગું છંુ. અમારી ભારીદારીની જડમાં લોકો વચ્ે 
રાઢ સં્ક્ગ , ્ાદરવાદરક દોસતી અને સઠહયારા મૂલ્યો છે. 
કોપવડ-19, આરોગય સલામતી અને જળવા્ુ સમસયાને 
કારણે સર્્ગયેલા વૈગશ્વક ્ડકારો અરંે અમારી સઠહયારી 
ચચતા છે. આ ઉ્રાંત, ભારત અને અમદેરકા વચ્ે મજબૂત 
સંરક્ષણ સંબંધો છે.

રવાષ્ટપવત બવાઇડેને કહ્યં, 
િવારત સવાથેનવા પરસ્પર સંબંધને પ્રવાેત્સવાહન 
આવાપવવા મવાટે પ્રવતબ્ધ

ભારત અને અમદેરકા એક બીર્ના સવાભાપવક સહયોરી 
છે અને બંને દેશો વચે્ છેલલાં કે્ટલાંક વરષોમાં સંબંધોમાં 
જ ે પવકાસ થયો છે, તેની કે્ટલાંક દાયકાઓ ્હેલાં કલ્ના 
્ણ કરી શકાતી નહોતી. આજની આ્ણી વાત એવા સમયે 
થઈ રહરી છે જ્યારે ્ુકે્નમાં મ્સ્મત બહુ ચચતાજનક છે. થોડાં 
સપતાહ ્હેલાં સુધી 20,000થી વધુ ભારતીયો ્ુકે્નમાં 
ફસાયેલા હતા. ઘણી મહેનત બાદ, અમે તેમને સલામત ્ાછા 
લાવવામાં સફળ રહ્ા, જો કે એક પવદ્ાથથીને જીવ ગુમાવવો 
્ડ્ો. મેં ્ુકે્ન અને રશશયા બંને દેશોનાં રાષ્્ટ્મતઓ સાથે 
અનેક વાર ફોન ્ર વાતચીત કરી. મેં શાંમતની અ્ીલ કરી 
એ્ટલું જ નહીં ્ણ રાષ્્ટ્મત પ્ુટરીનને ્ુકે્નના રાષ્્ટ્મત સાથે 
સીધી વાતચીત કરવાનું ્ણ સૂચન ક્ુું.

તમે તમારા કાય્ગકાળનાં પ્ારંભમાં જ મહતવપૂણ્ગ સૂત્ 
આપ્ંુ હતું- Democracies can Deliver. ભારત અને 
અમેદરકાની ભારીદારીની સફળતા આ સૂત્ને સાથ્ગક કરવાનું 
ઉત્તમ માધયમ છે.

भारत-जापान विशि િવારત આમેદરકવા 2+2 સંવવાિવવશ્વ
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વર્ગ 2014માં વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશનું વડ્ણ 
સંભાળ્ું ત્ારે ને્ ાળ ભારતીય ઉ્ખંડના એ 
દેશોમાં હતું જનેી ભારતે પ્થમ મુલાકાત લીધી 

હતી. આ ઉ્રાંત, 2014 ઉ્રાંત 2019માં ્ણ વડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ર મોદીના શ્થગ્રહણ સમારોહમાં ને્ાળના તત્ાલીન 
વડાપ્ધાન હાજર રહ્ા હતા. વાત એપપ્લ-મે 2015ના ભૂકં્ની 
હોય કે કોપવડનાં સમયમાં મુશકેલ મ્સ્મત હોવા છતાં રસીની 
મદદ કરવાની હોય, કે ્છી રશશયા-્ુકે્ન સંક્ટમાં ફસાયેલા 
6 ને્ાળરી નારદરકોને બચાવીને લાવવાની હોય. ‘નેબર ફસ્ટ્ગ ’ 
(્ડોશી પ્થમ) એ હંમેશા વડાપ્ધાનની પ્ાથમમકતા રહરી છે. 
ભારતે હંમેશા સાબબત ક્ુું છે કે દરેક મુશકેલ સમયમાં ભારત 
તેનાં ્ડોશી ને્ાળ સાથે ઊભું છે. ભારત, ને્ાળનું સૌથી 

મો્ંુટ વે્ારી ભારીદાર હોવાની સાથે સાથે પવદેશી રોકાણનો 
સૌથી મો્ટો સ્ત્રોત ્ણ રહ્ો છે. 2 એપપ્લનાં રોજ દદલ્રીના 
હૈદરાબાદ હાઉસમાં ને્ાળના વડાપ્ધાન શેરબહાદુર દેઉબા 
અને વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ે મંત્ણા થઇ. ભારત-ને્ાળ 
સંબંધોના પવકાસમાં દેઉબાની ભૂમમકા મહતવપૂણ્ગ રહરી છે 
અને ને્ાળની શાંમત, પ્રમત અને પવકાસની યાત્ામાં ભારત 
મજબૂત સાથી રહું છે. શેરબહાદુર દેઉબા ભારતના જૂના મમત્ 
રહ્ા છે અને વડાપ્ધાન તરીકે આ તેમની ્ ાંચમી ભારત યાત્ા 
હતી. 

 િેપાળમાં રૂપે લોંચ, યાત્રી ટિ્રેિ સેવાઓનું ઉદઘાટિિ
n  વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ને્ાળના વડાપ્ધાન શેર 

બહાદુર દેઉબાએ સં્ ુ્ત રીતે ને્ાળમાં રૂ્ે કાડ્ગ  લોંચ ક્ુું

સંબંધવાેમવાં નવી મીઠવાશ
ભારિ અને અમેરરકા બે એવા પડોશી છે જમેના સંબંધોને ‘રોટી-બેટી‘ના સંબંધની ઉપમાથી 

વયાખ્યાષયિ કરવામાં આવે છે. ઐતિહાલસક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મક, ભૌગોલલકની સાથે સાથે આર્થક 
્િર પર બંને દેશો વચ્ેના સંબંધો ગાઢ રહ્ા છે. નેપાળના વડાપ્ધાન શેરબહાદુર દેઉબા ત્રણ 

રદવસનાં ભારિ પ્વાસે આવયા ત્ારે આ સંબંધોની મીઠાશને દરેક વયકકિએ અનુભવી....

િવારત-નેપવાળ સંબંધ

િવારત-નેપવાળ મંતણવા વવશ્વ 
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n  બંને નેતાઓએ સં્ુ્ત રીતે ભારતની આર્થક મદદથી બનેલી 
જયનરર (ભારત) અને કુથમા (ને્ ાળ) વચ્ે સરહદ ્ાર યાત્ી 
્ે્ટન સેવાઓનું ઉદઘા્ટન ક્ુું.

n  બંને નેતાઓએ ભારત સરકારની કે્દડ્ટ લાઇન અંતર્ગત 
ને્ાળમાં બનેલા સોલુ કોદરડોર 132 કેવી ્ાવર ્્ટાનસમમશન 
લાઇન અને સબ સે્ટશનનું ઉદઘા્ટન ક્ુું.

n  સોલર એલાયનસમાં ્ણ ને્ાળ સત્તાવાર રીતે સામેલ થ્ું છે.

ઝડપરી ગતતથરી આગળ વધવાિાં મહતવ પર રાર મૂક્ો
n  બંને દેશોએ રેલવે અને ઊર્્ગના ક્ષેત્ોમાં સહયોરનાં પવસતરણ 

મા્ેટ ચાર સમજૂમતઓ ્ર હસતાક્ષર કયમા.

n  મંત્ણામાં બંને દેશોએ ્ ંચેશ્વર પ્ોજટેિમાં ઝડ્ી રમતથી આરળ 
વધવાના મહતવ ્ર ભાર મૂક્ો. આ પ્ોજટેિ આ પવસતારનાં 
પવકાસ મા્ેટ રેમ ચેઇન્જર સાબબત થશે.

n  મંત્ણામાં ભારતીય કં્નીઓ દ્ારા ને્ાળમાં હાઇડ્ો્ાવર 
પવકાસ યોજનાઓમાં વધુ ભારીદારીના પવરય ્ર ્ણ સંમમત 
વય્ત કરવામાં આવી.

n  બંને દેશોના વડાપ્ધાનોએ વે્ાર અને તમામ પ્કારના સરહદ 
્ાર સં્કષોને પ્ાથમમકતા આ્વા ્ર ્ણ સંમમત વય્ત કરી.

n  ને્ાળમાં રૂ્ે કાડ્ગના પ્ાંરભથી ફાઇનાધ્નસયલ કનેક્ટિપવ્ટરીમાં 
નવો અધયાય જોડાશે. ને્ાળ ્ોલલસ એકેડેમી, ને્ ાળરંજમાં 
સંકલલત ચેક ્ોસ્ટ, રામાયણ સર્ક્ટ વરેરે ્ણ બંને દેશોને વધુ 
નજીક લાવશે. n

સદીઓ જૂિો છે વારાણસરી અિે િેપાળિો 
સંિંધ
ને્ાળના વડાપ્ધાન શેર બહાદુર દેઉબા ્ોતાની 
ભારત યાત્ાના છેલલાં દદવસે કાશી ્ણ રયા. અહીં 
કાળ ભૈરવ મંદદરમાં પરૂ્ બાદ તેઓ કાશી પવશ્વનાથ 
મંદદર રયા અને પૂર્ અચ્ગના કરી. કાશી યાત્ા 
દરમમયાન તેઓ લલલતાઘા્ટ મ્સ્ત ્શુ્ મતનાથ 
મંદદર ્ણ રયા અને ને્ ાળ સરકાર દ્ારા સંરશક્ષત 
અને સંચાલલત મંદદરમાં પવશેર પૂજન, અભભરેક અને 
આરતી કરી. કાશીમાં તેમણે ને્ ાળરી મંદદર સાથે 
સંકળાયેલા વૃધ્ધાશ્રમના જીણષોધ્ધાર કાય્ગક્મમાં 
ભાર લીધો. 

સતત ચાલુ છે સંવાદ
ભારત અને ને્ ાળ વચ્ે રાષ્્ટના વડા સતરની 
છેલલી યાત્ા 2019માં થઈ હતી, જ્યારે ને્ાળના 
તત્ાલીન વડાપ્ધાન કે્ી શમમા ઓલી, વડાપ્ધાન 
નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રરીય મંત્ીમંડળના શ્થગ્રહણ 
સમારોહમાં ભારત આવયા હતા. આ ્હેલાં ્ીએમ 
મોદીએ ઓરસ્ટ 2018માં કાઠમંડુના ચોથા બબમસે્ટક 
શશખર સંમેલનમાં ભાર લેવા ને્ાળની મુલાકાત 
લીધી હતી. ને્ાળની સંસદમાં વો્ટ ઓફ કોન્રીડનસ 
જીત્ા બાદ તરત જ ્ીએમ મોદીએ ્ીએમ શેર 
બહાદુર દેઉબાને અભભનંદન આપયા હતા. એ ્છી 
19 જુલાઇ, 2021નાં રોજ ્ેટલલફોન ્ર બંને નેતાઓ 
વચે્ વાતચીત થઈ હતી. ્ીએમ મોદી અને ્ીએમ 
શેર બહાદુર દેઉબા વચે્ 2 નવેમબર, 2021નાં રોજ 
ગલાસરોમાં COP 26 સંમેલનમાં મુલાકાત થઈ હતી.

ર�રત આિે િપે�ળિી દ�સેતી, બિં ેદેશ�િે�ં 
લ�કે�િે� પરસ્પર સંબધં�િેુ ંઉદ�હરણ વવશ્વમ�ં 
બીિે ક્�ંય રે્વ� િથી મળતુ.ં આ�પણી સભ્યત�, 
આ�પણી સસૃં્વત, આ�પણંુ આ�દ�િ-પ્રદ�િ પ્ર�ચીિ 
ક�ળથી રે્ડ�યેલ� ંછે. આિ�રદક�ળથી આ�પણે 
આકે બીર્િ� સુખ-દુઃખિ� સ�થી રહ� છીઆ.ે  
-િરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�િ

હંુ વ�સતવમ� ંિપે�ળ મ�ટે તમ�ર� પ્રમે આિે 
સ્હેિી પ્રશસં� કરં છંુ આિે મ�રી આ�િિી ય�ત્� 
આ� સહિ ર�વિ�આ�ેિ ેઆ�ગળ વધ�રશ.ે ર�રત 
સ�થે િપે�ળિ� સબંંધ� ેઆતં્ત મહત્વપણૂ્ભ છે. 
-શરે બહ�દુર દેઉબ�, વડ�પ્રધ�િ, િપે�ળ

િવારત-નેપવાળ સંબંધવવશ્વ 
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પવ
શ્વભરમાં ફરી એક વાર કોપવડના કેસોમાં વધારો 
થઈ રહ્ો છે ત્ારે ભારતમાં મ્સ્મત કાબુમાં 
છે. પ્મતબંધોમાં છૂ્ટછા્ટ આ્વામાં આવી 

રહરી છે અને જનજીવન સામાન્ય બની રહંુ છે. ભારતમાં 
રાષ્્ટવયા્ી કોપવડ રસીકરણ અંતર્ગત 18 એપપ્લ સુધી 
186.54 કરોડથી વધુ ડોઝ લરાવી દેવામાં આવયા છે, 
જ્યારે 12-14 વયજૂથના 2.43 કરોડથી વધુ દકશોરોને 
કોપવડ-19 રસીનો પ્થમ ડોઝ લરાવવામાં આવયો છે. 12-
14 વયજૂથના દકશોરો મા્ેટ કોપવડ-19 રસીકરણનો પ્ારંભ 
16 માચ્ગ, 2022નાં રોજ થયો હતો. બીજી બાજુ, 15થી 17 
વર્ગના વયજૂથના 4.04 કરોડ દકશોરોનું રસીકરણ પૂરંુ 
થઈ ર્ું છે અને 5.78 કરોડ દકશોરોને એક ડોઝ રસી 
લરાવી દેવાઈ છે. કોપવડ-19 રસી બધાં મા્ેટ ઉ્લબ્ધ 
કરવા મા્ેટ નવો તબક્કો 21 જૂન, 2021થી શરૂ કરવામાં 
આવયો હતો. વધુને વધુ ડોઝ પૂરાં ્ાડરીને રસીકરણ 

અભભયાનને ઝડ્ી બનાવવામાં આવી રહંુ છે. ભારતમાં 
કોપવડના સદક્ય કેસોની સંખ્ા 18 એપપ્લનાં રોજ 11,542 
હતી, જ્યારે આ દદવસે છેલલાં 24 કલાકમાં 2,183 નવા 
કેસો નોંધાયા હતા. સદક્ય કેસો 0.03 ્ટકા અને દરકવરી 
રે્ટ 98.76 ્ટકા હતો. 

કેન્દ્રએ સાવધાની રાખવા નનદદેશ આપયો
કેન્દ્ર સરકારે દેશનાં ્ાંચ રાજ્યોમાં કોરોના કેસોમાં 
વધારા અંરે ચચતા વય્ત કરી છે અને આ રાજ્યોને ્ત્ 
લખીને સાવધાન રહેવા અને કડક દેખરેખ રાખવા નનદટેશ 
આપયો છે. કેન્દ્ર સરકારનાં આરોગય મંત્ાલય દ્ારા દદલ્રી, 
હદરયાણા, કેરળ, મહારાષ્્ટ અને મમઝોરમને ્ત્ લખીને 
કોપવડ કેસો ્ર દેખરેખ રાખવા, સતક્ગ તા રાખવા અને 
તમામ જરૂરી ્રલાં લેવાનો નનદટેશ આપયો છે. આ ્ત્માં 
કહેવામાં આવ્ંુ છે કે કોરોનાના નવા કેસોમાં વધારા ્ર 
સખત દેખરેખ રાખવામાં આવે અને જરૂર ્ડ્ે કડક 

માિં્ષના મહહનામાં કોવવડનાં દૈનનક કેસોની સંખ્યામાં ઐતિહાલસક ઘટાડો થયો છે, પણ કેન્દ્ર સરકાર 
આ મુદે્ સહેજ પણ કિંાશ રાખવા માંગિી નથી. કોવવડનાં નવા વેરરએન્ટ સિિ સામે આવી રહ્ા છે 
ત્ારે રસીકરણની ઝડપ િંાલુ છે. હવે 18 વર્ષથી ઉપરની વયના લાકોને બુસ્ટર ડોઝ લગાવવાનો 
વવકલપ આપવામાં આવયો છે, જથેી નવા વેરરએન્ટનો મજબૂિ રીિે સામનો કરી શકાય. ભારિ હવે 

કોવવડ સામેની લડાઈનાં મહતવપૂણ્ષ પડાવ પર છે..

રસીકરણ 185 કરવાેડને પવાર

કવાેવવડ સવામેની 
લડવાઇમવાં 

મહત્વપૂણ્ય પડવાવ 
પર િવારત

રવાષ્ટ કવાેવવડ સવામેની લડવાઈ
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કાય્ગવાહરી ્ણ કરવામાં આવે. દરમમયાન, કોપવડ-19નું 
નવું સવરૂ્ XE ફરી એક વાર પવશ્વભરમાં ફેલાઇ રહું છે. 
ભારતમાં અત્ાર સુધી XEના કેસની પુણષ્ટ નથી થઈ. 
સાવધાની રાખવાની અને કોપવડના દદશા નનદટેશોનું ્ાલન 
કરવું જરૂરી છે.

હવે દરેક પુખિો માટે બુસ્ટર ડોઝ
રસીકરણના ખાનરી કેન્દ્રો ્ર હવે 10 એપપ્લથી 18થી વધુ 
ઉંમરના લોકો મા્ેટ કોપવડનો પપ્કોશન ડોઝ પૂરો ્ાડવામાં 
આવી રહ્ો છે. ખાનરી રસીકરણ કેન્દ્રોનાં માધયમથી 18 
વર્ગથી વધુ ઉંમરના લોકોને પપ્કોશન ડોઝ આ્વાનંુ કામ 
10 એપપ્લથી શરૂ થ્ંુ છે. 18 વર્ગથી ઉ્રનાં બધાં લોકો 
બીજો ડોઝ લીધાના 9 મઠહના બાદ પપ્કોશન ડોઝ લઈ 
શકશે. આ સુપવધા તમામ ખાનરી રસીકરણ કેન્દ્ર ્ર 
ઉ્લબ્ધ છે. ્ાત્તા ધરાવતી વયક્તઓ મા્ેટ પ્થમ અને 
બીર્ ડોઝ મા્ેટ સરકારી રસીકરણ કેન્દ્રોનાં માધયમથી 
ચાલી રહેલા મફત રસીકરણ કાય્ગક્મની સાથે સાથે હેલ્થકેર 
વક્ગ સ્ગ અને 60 વર્ગથી વધુ ઉંમરના લોકો મા્ેટ પપ્કોશન 
ડોઝ ચાલુ રહેશે અને તેને ઝડ્ી કરવામાં આવશે. ખાનરી 
રસીકરણ કેન્દ્રો ્ર 18-59 વર્ગનાં લોકો મા્ેટ કોપવડનાં 
પપ્કોશન ડોઝ લરાવવા સંબંધમાં રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાલસત 
પ્દેશોનાં આરોગય સધચવોની એક નીમત નનધમારક બેઠક 9 
એપપ્લનાં રોજ આરોગય અને ્દરવાર કલ્યાણ મંત્ાલયના 
સધચવનાં વડ્ણમાં આયોલજત કરવામાં આવી. કેન્દ્રરીય 
આરોગય અને ્દરવાર કલ્યાણ મંત્ાલય દ્ારા અરાઉ ર્રી 
કરવામાં આવેલા દદશા-નનદટેશ પ્માણે ખાનરી રસીકરણ 
કેન્દ્રો રસીકરણ સ્ળોનંુ મેઇટેિનનસ કરશે. દેશમાં 18 વર્ગથી 
59 વર્ગના લોકોને રસીકરણનાં પ્થમ દદવસે કોપવડ-19નાં 
કુલ 9,674 પપ્કોશન ડોઝ લરાવવામાં આવયા.

કોવવડ મકૃત્ુનાં વળિર માટે સમય મયયાદા 
કેન્દ્રરીય આરોગય મંત્ાલય પ્માણે, સુપ્ીમ કો્ટટે  નેશનલ 
દડઝાસ્ટર મેનેજમેટિ ઓથોદર્ટરી  દ્ારા ર્હેર કોપવડ 
વળતર  મા્ેટની અરજી દાખલ કરવાની મુદત નક્કરી કરી છે. 
મંત્ાલયના જણાવયા પ્માણે કોપવડ પ્દડતોને વળતર મા્ેટ 
અરજી કરવા 24 માચ્ગથી 60 દદવસનો સમય આ્વામાં 
આવયો છે. 20 માચ્ગ, 2022 ્હેલાં કોપવડ સંક્મણથી મૃતુ્ 
્ામનારી વયક્ત મા્ેટ આ નનયમ છે. ભપવષયમાં કોપવડથી 
થનારા મૃત્ુ મા્ેટ 90 દદવસનો સમય આ્વાની જોરવાઈ 
કરવામાં આવી છે. જો કે અરાઉ નનધમાદરત નનયમો ચાલુ 
રાખવામાં આવશે. મંત્ાલયે એમ ્ણ જણાવ્ું કે નકલી 
દાવાના જોખમને ઘ્ટાડવા મા્ેટ ત્ાસની વયવસ્ા ્ણ 
કરવામાં આવશે. n

n વવશ્વનું ્ૌથી મો્ંુટ અને મફત ર્ીકરણ 
અભભયાન. 3 મેડ ઇન ઇનનડયા ર્ી, CoWIN 
રડજિ્ટલ પલે્ટફોમ્ત દ્ારા ્રળ રજીસ્્રેશન

n દરેશભરમાં 4143 નવા ઓક્ક્જન ઉતપાદન 
પલાન્ટ

n ઇમરજન્ી રરસપોન્ પેકરેજ અંતગ્તત 631 
જિલલામાં વપડીયાહ્ટ્રક કરેર યુનન્ટ.

n ભારતનો દરરેક જિલલો આરોગય 
સુવવધાઓમાં આત્મનનભ્તર ્બની રહ્ો 
છે- પ્રધાનમંત્ી આયુષયમાન ભારત હરેલ્થ 
ઇનફ્ાસ્્રકરર મમશન (PM-ABHIM)  
અંતગ્તત રૂ. 64,180 કરોડની

 જોગવાઈ. (આંકડા 12 મે, 2022 સુધીનાં)

બધવંાને રસી, મફત િવવા
કવાેવવડ સવામે આવારળ વધત્યં િવારત

185 કર�ેડથી વધુ ક�ેવવડ 
રસી ડ�ેઝ આ�પવ�િંુ ક�મ 
તમ�ર� સ�ૌિ� પ્રયત�ેથી 
િ શક્ બિી શક્ુ ંછે. 
પણ ક�ેર�ેિ� વ�યરસ હિુ 
ગય�ે િથી. તે વ�રંવ�ર સ�મે 
આ�વી રહ�ે છે. રલે તે થ�ેડ�ં 
સમય મ�ટે ર�ેક�ઇ ગય�ે હ�ેય 
પણ ક�ેઇિે ખબર િથી કે 
તિેું ક�ેઈ િવું સ્રૂપ ક્�રે 
સ�મે આ�વી ર્ય. તેથી, 
સંપૂણ્ભ સ�વધ�િી ર�ખ�ે.
-િરેન્દ્ર મ�ેદી, વડ�પ્રધ�િ 

રવાષ્ટ કવાેવવડ સવામેની લડવાઈ
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િવારતની આવાઝવાિીન્યં પ્રથમ બૂ્રલ
ભારિના ્વિંત્રિા સંગ્રામની િંિંયા થિી હોય ત્ારે 1857માં થયેલાં પ્થમ વવપલવમાં પોિાનાં પ્ાણોનું બલલદાન 
આપનારા ક્ાંતિકારીઓને ન ભૂલવા જોઇએ. બળવાની શરૂઆિ ૧૦ મે ૧૮૫૭ના રોજ મેરઠમાં થઇ હિી જ્ારે 
બબ્રટીશ ઇસ્ટ ઇબન્ડયા કંપનીની સેના દ્ારા ભરિી કરવામાં આવેલા મૂળ સૈનનકોમાંથી લસપાહીઓના એક જૂથે 
કધથિ જાતિ આધારરિ અન્યાય અને અસમાનિા સામે બંડ પોકાયયો હિો. આ આંિરરક બળવો ટંૂક સમયમાં 

કંપની સામે વવદ્રોહ અને નાગરરક બળવામાં ફેરવાઇ ગયો હિો....

વડાપ્રધાિ િરેન્દ્ મોદી કહે છે, “્ોતાનાં ઇમતહાસનું 
સન્ાન ન કરે અન ેજ ેલોકોએ ઇમતહાસ સ્ાપયો છે 
અથવા એ ઇમતહાસનો મહતવપૂણ્ગ ઠહસસો છે, તમેને 
યાદ ન કરે તનેુ ંભપવષય સલામત નથી હોતુ.ં” 200 

વર્ગની ગુલામીના સમયરાળામાં ભારતનાં ઇમતહાસને અનેક 
વાર પવકૃત કરવામાં આવયો, તો આઝાદી બાદ ઇમતહાસનું 
જતન કરવાનાં ખાસ પ્યત્નો ન થયાં. 1857નો સવતંત્તા સંગ્રામ 
તેનું એક ઉદાહરણ છે. સમગ્ર પવશ્વમાં તેને ‘લસ્ાહરી બળવો’ 
કહેવામાં આવયો, ્ણ આ બળવાનાં 52 વર્ગ બાદ 1909માં 
પવનાયક દામોદર સાવરકરે ્ોતાના પુસતક ‘ધ ઇગન્ડયન વોર 
ઓફ ઇગન્ડ્ેન્ડનસ 1857’ માં તેને સવતંત્તા સંગ્રામ તરીકેનું સ્ાન 
આપ્ંુ. ગૃહ મંત્ી અમમત શાહે એક કાય્ગક્મ દરમમયાન તેનો 
ઉલલેખ કરતાં જણાવ્ું હતું, “વીર સાવરકર ન હોત તો 1857ની 
ક્ાંમત ્ણ ઇમતહાસ બની ર્ત, અને તેને ્ણ આ્ણે અગં્રેજોની 
નજરે જોતાં હોત. ”

ભારતના ઇમતહાસમાં 1857નો સવતંત્તા સગં્રામ એવી ્હેલી 
સશસ્ત્ર ક્ાંમત હતી, જમેાં મો્ટાં ્ાયે અને મો્ટરી સંખ્ામાં લોકોએ 
ભાર લીધો હતો. કમળ અને રો્ટલી તેનું પ્તીક બન્યાં. ક્ાંમત 
મા્ેટ 31 મે, 1857નો દદવસ નક્કરી કરવામાં આવયો હતો, ્ણ 
તેની શરૂઆત 10મેનાં રોજ મેરઠની છાવણીમાં અચાનક થઈ 
રઈ. ચરબીવાળરી કારતૂસનો ઉ્યોર કરવાની મનાઇ કરનાર 
ભારતીય લસ્ાહરીઓને કો્ટ્ગ  માશ્ગલ કરીને જલેમાં પૂરવાનો 

આદેશ કરવામાં આવયો. લસ્ાહરીઓએ જલે તોડરી નાખી અને 
85 લસ્ાહરીઓેએ મેરઠની છાવણીમાં વચ્ે આવનારાં તમામ 
અંગ્રેજી અધધકારીઓની હત્ા કરી દીધી. એક રામ ્ાસે બધાં 
એકઠાં થયા અને દદલ્રી તરફ નીકળરી ્ડ્ાં. વૃધ્ધ મરુલ 
બાદશાહ બહાદુર શાહ ઝફરને ્ોતાના નેતા બનાવીને અંગ્રેજો 
સામે મેદાનમાં ઉતરી ્ડ્ાં. મેરઠ અને દદલ્રીમાં ક્ાંમત થઈ રહરી 
છે તેવાં સમાચાર મળતાં જ બીર્ પવસતારોનાં લોકો ્ણ તેમાં 
જોડાઈ રયા અને અગં્રેજોને ્હેલી વાર ભારતમાં આ્ટલાં મો્ટા 
સામૂઠહક પવરોધનો સામનો કરવો ્ડ્ો. ્ેશવા નાના સાહેબ, 
તાત્ા ્ટો્ે, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બાબુ કંુવર જસહ, અઝીમુલલા ખાં, 
બેરમ હઝરત મહલ સઠહત અનેક ક્ાંમતકારીઓ પવપલવના મખુ્ 
ચહેરા તરીકે ઊભયમા. ક્ાંમતની આ જવાળાને દબાવવામાં અંગ્રેજોને 
બે વર્ગથી વધુ સમય લાગયો અને તેનાં ્દરણામે ભારતમાં ઇસ્ટ 
ઇગન્ડયા કં્નીનાં શાસનનો અંત આવયો. આ ક્ાંમતએ ભારતમાં 
સામંતી ્ુરનો અંત આણયો અને એક નવા ્ુરને જન્ આપયો. 
નવા ્ુરનું નેતૃતવ પ્રમતશીલ અને શશશક્ષત ભારતીય ્ેઢરી 
કરવાની હતી. આ બળવાએ ભારતીય રાજકારણ, વહરીવ્ટ, 
સામાલજક અને આર્થક વયવસ્ા અને રાષ્્ટરીય ભાવનાને અસર 
કરી. હકરીકતમાં, 1857ની ક્ાંમત કોઈ સામાન્ય લસ્ાહરી બળવો 
નહોતો. અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી ભારત માતાને સવતંત્ કરવા મા્ેટ 
આ્ણા પવૂ્ગજો દ્ારા સુનનયોજીત સવતંત્તા સંગ્રામ હતો, જનેે 
કારણે 90 વર્ગ બાદ 1947માં આ્ણે સવતંત્ થયા. મેરઠમાં જ ે

1857નવા ેસ્તંતતવા સંગ્વામ
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1857માં દેશમાં આઝાદીનું બ્ુરલ ફંુકનારા મો્ટાં 
નામોમાં એક નામ તાત્ા ્ટો્ેનું ્ ણ છે. તેમણે 1857માં 
સવતંત્તા સંગ્રામનો ્ાયો નાંખ્ો એ્ટલું જ નહીં, ્ણ 
સમગ્ર દેશમાં આઝાદી મા્ેટ ચેતના જરાવી. તેમણે, 
ગુલામીને ્ ોતાની નનયતી માની ચૂકેલી જનતાને બતાવ્ંુ 
કે આઝાદી શું હોય છે અને તેને હાંસલ કરવી કે્ટલી 
જરૂરી છે.? 16 ફેબુ્આરી, 1814નાં રોજ જને્લા તાત્ા 
્ટો્ેનું સાચું નામ રામચંદ્ર ્ાંડુરંર રાવ હતું. મહારાષ્્ટનું 
યેવલા તેમનું ્ૈતૃક રામ હતું, ્ેશવા બાજીરાવ બીર્ 
પૂણેથી નીકળરીને કાનપુર ્ાસે બબઠુર રયા ત્ારે 
પૂણેથી અનેક ્દરવારો તેમની સાથે ત્ાં રયા હતા. 
તેમાં ્ાંડુરંર ્દરવાર ્ણ સામેલ હતો. ્ાંડુરંર તેમનાં ્ત્ની, બાળકો 
રામચંદ્ર અને રંરાધર સાથે બબઠુર આવી રયા હતા. બબઠુરમાં તાત્ા 
્ટો્ે નાના સાહેબ અને મોરો્ંત તાંબે (રાણી લક્ષ્મીબાઈના પ્તા)ના 
સં્ક્ગ માં આવયા. તેઓ નાના સાહેબના મમત્, દીવાન, વડાપ્ધાન અને 
સેના પ્મુખ જવેા હોદ્ાઓ ્ર રહ્ા હતા. બરિઠ્ટશ સૈનનકોએ ઝાંસીને 
ઘેરી લીધું ત્ારે નાના સાહેબે તાત્ાના વડ્ણમાં સેનાને મોકલી. 
પવષણભુ્ટ રોડસેએ ્ોતાની પ્વાસ ડાયરી 'માઝા પ્વાસ'માં લખું છે 
કે આ ્ુધ્ધમાં તાત્ા ્ટો્ેની સેના બહુ બહાદુરીપવૂ્ગક લડરી, ્ણ તાત્ા 
આ ્ુધ્ધ ન જીતી શક્ા. ્ેશવા ઝાંસી ્ર કબ્જો કરવામાં નનષ્ફળ 
જતાં રાણી લક્ષ્મીબાઇ ્ાસે ઝાંસી છોડવા લસવાય કોઈ પવકલ્ ન 
બરયો. કાનપુર, ચરખારી, ઝાંસી અને કોંચની લડાઇનું વડ્ણ તાત્ા 
્ટો્ેનાં હાથમાં હતું. ચરખારીને બાદ કરતાં બાકરીનાં તમામ સ્ળે તેમનો 
્રાજય થયો. તાત્ા અને લક્ષ્મીબાઇને ગવાલલયમાં સફળતા મળરી. 
ગવાલલયરનાં દકલલા ્ર કબ્જો કયમા બાદ અગં્રજેો ્ણ અચંબબત રહરી 
રયા. અહીં અંગ્રેજો સાથે ફરી એક વાર ભીરણ ્ુધ્ધ થ્ું, જ્યાં રાણી 
લક્ષ્મીબાઇનું મૃતુ્ થ્ું. ્ણ નાના સાહેબનાં ભત્ીર્ રાવ સાહેબ અને 

તાત્ા અંગ્રજેોના હાથમાં ન આવયા. બંનેએ સંઘર્ગ ચાલુ 
રાખ્ો. એ ્છી તાત્ા ્ટો્ેનું જીવન શૌય્ગ રાથાથી 
ભરપૂર રહંુ. લરભર તમામ સ્ળો ્ર બળવાને ડામી 
દેવામાં આવયો હતો. ્ણ તાત્ાએ એક વર્ગનાં લાંબા 
સમય સુધી રણયા રાંઠ્ા સૈનનકો સાથે અંગ્રેજ સેનાને 
હચમચાવી દીધી. આ દરમમયાન, તેમણે દુશમનો પવરુધ્ધ 
એવા રેદરલા ્ુધ્ધનું સંચાલન ક્ુું જણેે તેમને પવશ્વનાં 
રેદરલા યોધ્ધાની પ્થમ હરોળમાં લાવીને મૂકરી દીધાં. આ 
રેરીલા ્ુધ્ધ દરમમયાન તાત્ા ્ટો્ેએ દુર્ગમ ્ેટકરીઓ 
અને ખીણોમાં વરસાદથી વહેતી નદીઓ અને ભયાનક 
જરંલો ્ાર કરીને મધયપ્દેશ અને રાજસ્ાનમાં એવી 

લાંબી દોડ લરાવી જણેે અગં્રેજોના કેમ્માં સન્ના્ટો મચાવી દીધો. 
કહેવાય છે કે શશવપુરી ્ાસે નરવરના રાર્ માનજસહે તાત્ાનાં ઠેકાણા 
અંરે અંગ્રેજોને ર્ણ  કરી દીધી. 7 એપપ્લ, 1858નાં રોજ ઉંઘી રહેલા 
તાત્ાની ધર્કડ કરી લેવામાં આવી. શૂરવીર તાત્ાને અગં્રેજો ર્રતા 
ન ્કડરી શક્ા. બળવો અને અગં્રેજો પવરુધ્ધ ્ુધ્ધ લડવાના આરો્માં 
15 એપપ્લ, 1859નાં રોજ શશવપુરીમાં તાત્ાનું કો્ટ્ગ  માશ્ગલ કરવામાં 
આવ્ું. તેમને ફાંસીની સર્ ફરમાવવામાં આવી. શશવપુરીનાં દકલલામાં 
તેમને ત્ણ દદવસ બંધ રાખવામાં આવયા. 18 એપપ્લનાં રોજ સાંજ ેચાર 
વારે તાત્ાને અંગ્રેજ કં્નીની સલામતી હેઠળ બહાર લાવવામાં આવયા 
અને હર્રો લોકોની હાજરીમાં ખુલલા મેદાનમાં ફાંસી ્ર લ્ટકાવી 
દીધાં. કહેવાય છે કે તાત્ા ફાંસીનાં માંચડા ્ર નીડરતાપૂવ્ગક ચડ્ા 
અને ર્તે જ રાષળયામાં ્ોતાનું રળું નાખી દીધું. જો કે, આ ર્ણીતી 
વાત અંરે બહુ પવવાદ થયા છે. તો એવું ્ણ કહેવામાં આવી રહું છે કે 
અંગ્રેજોએ તાત્ાની જગયાએ બીર્ કોઇને ્કડરી લીધાં હતાં. તાત્ાનાં 
મૃત્ુ અંરે ભલે પવવાદ થયા હોય ્ ણ તેમની બહાદુરીએ અગં્રેજોની ઉંઘ 
હરામ કરી દીધી હતી એમાં કોઇ શક નથી.

રેદરલવા ય્ય્ધનવા મહવાનવાયક તવાત્વા

સ્ળે આ સવતંત્તા સગં્રામની શરૂઆત થઈ, ત્ાં શહરીદ મિારક 
દ્ારા આ 85 વીર બલલદાનીઓની સ્ૃમતને ર્ળવવામાં આવી છે. 
આ વરષે ર્નઆુરી મઠહનામાં વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદી ખુદ ત્ાં 
રયા હતા. નરેન્દ્ર મોદી બીર્ વડાપ્ધાન છે, જમેણે મેરઠના આ 
શહરીદ સ્ળે જઇને અમર બલલદાનીઓને શ્રધ્ધાંજલલ અ્્ગણ કરી. 

1857િાં રારતરીય સવતંત્તા સંગ્રામિરી 165મરી વર્ગાંઠે 
અમૃત મહોત્સવિરી શંુખલામાં આ અંકમાં વાંચો આ 
વવપલવ સાથે સંકળાયેલા તાત્ા ટિોપે, ઉદા દેવરી, િેં 
રાઇ િરીલાંિંર અિે પરીતાંિંર તથા વપયાલરી િંરુઆિરી 
િંશ્લદાિ ગાથા...
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1857ના બળવામાં ઝાંસીની રાણીની જમે અંગ્રેજો સામે હહમતભેર 
લડનારી વીરાંરના ઉદા દેવીને ઇમતહાસમાં મળવું જોઇતું હતું તે્ટલું 
સ્ાન નથી મળ્ું. અવધના ઉજદરયા રામના રરીબ ્દરવારમાં 
જન્ેલાં ઉદા દેવીને અગં્રેજો સામે ઝઝૂમનારી વીરાંરનાઓમાંની 
એક તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે. બાળ્ણથી જ ઉદા દેવીના 
મનમાં અંગ્રેજો પ્ત્ે આક્ોશ હતો. 1856માં અગં્રજેોએ અવધના 
નવાબ વાલજદ અલી શાહને કોલકતા મોકલી દીધાં હતા અને 
અવધનું સુકાન તેમની બરેમ હઝરત મહલને સોં્ી દીધી. કહેવાય 
છે કે ઉદા દેવીએ બેરમ હઝરત મહલને અગં્રેજો સામેની લડાઇમાં 
ભાર લેવાની પવનંતી કરી. બેરમે તેમને મઠહલાઓની તાલીમબધ્ધ 
્ૂટકડરી તૈયાર કરવા જણાવ્ંુ. આ દરમમયાન, ઉદા દેવીનાં લગ્ન 
અવધ સેનાના સૈનનક મક્ક ્ાસી સાથે થયાં. 10 જૂન, 1857નાં રોજ 
લખનઉના ધચનહ્ટ કસબા ્ાસેના ઇમિાઇલરંજમાં ઇસ્ટ ઇગન્ડયા 
કં્નીની સેના સાથે થયેલા ્ ુધ્ધમાં મક્કા ્ ાસી શહરીદ થયા. ્ મતનાં 
મૃત્ુની આઘાતમાં સરી ્ડેલા ઉદા દેવીનું જીવન અહીંથી બદલાઈ 
ર્ું. કહેવાય છે કે, ઉદા દેવીએ ્મતનાં શબ ્ર તેમની શહરીદીનો 
બદલો લેવાનાં સોરંધ ખાધા હતા. 16 નવેમબર, 1857નાં રોજ 
અંગ્રેજોની પવશાળ સેનાએ લખનઉના લસકંદરબારને ઘેરી લીધું. 
એ વખતે લસકંદરબારમાં આશરે 2,000 ભારતીય લસ્ાહરીઓ 
હતા. ઉદા દેવીએ ્ોતાની મઠહલા સૈનનકોની ્ૂટકડરીને અંગ્રજે સેનાનો 
સામનો કરવાનો હૂકમ આપયો. તેઓ ્ ોતે ્ ણ પુરુરોનાં વેશમાં બંને 
હાથમાં પ્સતોલ અને કારતૂસ લઈને ્ ી્ળાનાં ઝાડ ્ ર ચડરી રયાં. 
ઝાડનાં ્ાંદડાઓ વચ્ે છુ્ાઇને અંગ્રેજ સૈનનકોને નનશાન બનાવયાં. 
તેમણે આક્મણખોર અંગ્રેજ સૈનનકોને રોકરી રાખ્ા અને તેમનો 
દારુરોળો ખલાસ થઈ જતાં લસકંદરબારમાં પ્વેશી જ ન શક્ા. 
કહેવાય છે કે ઉદા દેવીએ સનાઇ્રની જમે હૂમલો કરીને 32 અગં્રેજ 
સૈનનકોને મારી નાખ્ા. સૈનનકોને ્ ત્તાની જમે ્ ડતાં જોઇને અગં્રેજોને 

ખબર ્ડરી રઈ કે ઝાડ ્રથી રોળરીઓ વરસી રહરી છે. ઉદા દેવી 
ઝાડ ્રથી નીચે ઉતરતાં હતા ત્ારે અંગ્રજે સૈનનકોએ તેમને રોળરી 
મારી દીધી. તેમનાં મૃત શરીરને નીચે ઉતારવામાં આવ્ું ત્ારે બંનેના 
હાથમાં પ્સતોલ ધરાવતા પુરુર વેશમાં સ્ત્રીને જોઇને બધાં નવાઇ 
્ામી રયા. કહેવાય છે કે ઉદા દેવીની વીરતાથી પ્ભાપવત થઈને 
અગં્રેજ સેના્મતએ ્ોતાની હે્ટ ઉતારીને તેમને સલામી આ્ી 
હતી. બરિઠ્ટશ અધધકારીઓ ્ર ઉદા દેવીની વીરતાની એ્ટલી ઘેરી 
અસર ્ડરી કે બરિ્ટનના અખબારોમાં આ સમાચાર હેડલાઇન સાથે 
છ્ાયા. આજ ે્ણ ્ીલીભીત પવસતારમાં ઉદા દેવીની વીરતા અને 
વીરરમતની પ્શંસામાં લોકરીત રવાય છે. ઉદા દેવીની વીરતા 
માતૃભૂમમ મા્ેટ સમર્્ત ્ુવાનો મા્ેટ પ્ેરણાસ્રોત છે અને સમગ્ર દેશ 
મા્ેટ એક દ્રષ્ટાંત છે. 19 નવમેબર, 2021નાં રોજ રાષ્્ટ રક્ષા સમ્્ગણ 
્વ્ગ પ્સંરે વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીરાંરના ઉદા દેવીની વીરતાને 
યાદ કરી હતી.

ઉિવા િેવી, જેમણે 1857નવા બળવવામવાં 30થી વધ્ય આંગ્ેજ 
સૌનનકવાેનવા ેખવાત્મવાે બવાેલવાવ્યવાે હતવાે

પપયવાલી બરઆવાઆ ે1857ની ક્રવાંવતમવાં આવાસવામમવાં 
આંગ્ેજે સવામે મવાેરચવા ેસંિવાળવાે હતવાે

1857માં ભારતનાં પ્થમ સવતંત્તા સગં્રામમાં 
પ્યાલી બરુઆએ સદક્ય ભાર લીધો હતો 
એ્ટલું જ નહીં ્ણ તેમણે અન્ય એક સવતતં્તા 
સેનાની મણણરામ દીવાન સાથે મળરીને અંગ્રજેો 
પવરુધ્ધ મોરચો માંડ્ો હતો. પ્યાલી બરુઆ 
અસાધારણ વયક્તતવ ધરાવતા હતા, જમેણે 

્લચિમી તાકાતનો હહમતભેર સામનો કયષો હતો. 
સવતંત્તા સેનાની અને આસામીઝ નેતા પ્યાલી 
બરુઆએ સવતંત્ આસામ મા્ેટ બરિઠ્ટશ શાસનો 
પવરુધ્ધ ક્ાંમતની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે 
આસામમાં ચીફ લેફ્ટનટિ તરીકે અંગ્રેજો સામે 
તમામ યોજનાઓ ઘડરી હતી. તેમણે 1857ની 

આમૃત મહવાેત્સવરવાષ્ટ 
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1857માં આઝાદીની પ્થમ લડાઈમાં શહરીદી વહોરનાર ઝારખંડના 
મહાનાયક નીલાંબર અને ્ીતાંબર એવા મહાન સવતંત્તા સેનાની 
હતા, જમેણે 1857નાં પ્થમ સવતંત્તા સગં્રામમાં અંગ્રેજો સામેનાં 
બળવામાં મહતવની ભૂમમકા ભજવી હતી. ઝારખંડના ્લામુના 
રહેવાસી નીલાંબર અને ્ ીતાંબરનાં મનમાં બાળ્ણથી જ રાષ્્ટપ્ેમની 
ભાવના હતી. તેમનાં નેતૃતવમાં ્લામુમાં અગં્રેજો સામે મોરચો ખૂલ્યો. 
બળવાખોરોને સ્ાનનક ર્રીરદારો અને અન્ય લોકોનું સમથ્ગન 
મળવા લાગ્ું. અંગ્રજેો સામેની લડાઈમાં બંને ભાઇઓએ ભોરતા 
અને ખરવાર સમુદાયને ભેરાં કરીને શક્તશાળરી સંરઠન બનાવ્ું 
અને ્ોતાન શક્તશાળરી બનાવવા ર્રીરદારો સાથે મમત્તા કરીને 
અંગ્રેજો સામેનું બ્ૂરલ ફંૂકરી દીધું. અગં્રેજો સામેની લડાઈમાં બાબુ 
કંુવર જસહ સાથે ્ણ તેમનો સતત સં્ ક્ગ  રહ્ો. કહેવાય છે કે બંને 
ભાઇઓ રેદરલા ્ુધ્ધમાં ્ાવરધા હતા, જનેા કારણે તેઓ અગં્રજેોને 
બહુ દોડાવતા હતાં. તેમના વડ્ણમાં મો્ટરી સંખ્ામાં ગ્રામીણો અંગ્રેજો 
સામે આઝાદીની લડાઈ લડરી રહ્ા હતા. તેમના આંદોલને અંગ્રેજ 
સરકારને ઘણંુ નુકસાન ્ હોંચાડ્ું હતું. તેમણે અગં્રેજોને એ્ટલાં હેરાન 
કયમા કે આ પવસતારના કમમશનર ડાટિંનને મોરચો સંભાળવા મા્ેટ 
્લામુ આવવું ્ડ્ું. તેમની સાથે લશકરની મો્ટરી ્ૂટકડરી આવી અને 
જોરદાર સંઘર્ગ થયો. અંગ્રેજોએ અનેક પ્યત્નો કયમા છતાં તેઓ બંને 
ભાઇઓની ધર્કડ ન કરી શક્ા. અંતે, મહામહેનતે કન્ગલ ડાટિંને 
બંને ભાઇઓની ધર્કડ કરી અને તેમની સામે કેસ ચલાવીને માત્ 
35 વર્ગની વયમાં બંનેને ફાંસીએ લ્ટકાવી દીધા. 1859માં ર્હેરમાં 
્હાડરી ગુફા સામે આંબાના ઝાડ ્ર તેમને ફાંસી આ્વામાં આવી 
જથેી આદદવાસીઓનું મનોબળ તૂ્ટરી ર્ય, આજ ે્ણ અહીંના લોકો 
બંને ભાઇઓને શ્રધ્ધાપૂવ્ગક યાદ કરે છે. નીલાંબર અને ્ીતાંબરના 
રામ ચેમો સાન્યામાં આજ ે્ણ એ ઝાડ હાજર છે, જનેી નીચે બેસીને 
બંને ભાઈ અંગ્રેજો સામેની લડાઈ મા્ેટ વ્ૂહ ઘડતા હતા. કહેવાય 

પપય�લી બરઆ�આે આ�સ�મમ�ં ચીફ લેફ્ટિન્ટ તરીકે 
આંગ્રેર્ ેસ�મે તમ�મ ય�ેિિ�આ�ે ઘડી હતી 

નીલવાંબર આન ેપીતવાંબરનવા રેદરલવા ય્ય્ધથી આંગ્ેજે કવાંપતવા હતવા

છે કે અંગ્રજે શાસન સામે 1857નાં સવતતં્તા સગં્રામના મહાનાયક 
નીલાંબર-્ીતાંબરે માત્ ્લામુ જ નહીં ્ણ આરા, ભોજપુર, 
સરગુર્, રાંચી, લોહરદરા, ગુમલા અને ચતરા સુધી અંગ્રેજો સામે 
ઝીંક ઝીલી હતી. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જનર્મતય રૌરવ દદવસ 
પ્સંરે 15 નવેમબર, 2021નાં રોજ રાંચીમાં ભરવાન બબરસા મુંડા 
સ્ૃમત બાર અને સવતંત્તા સેનાની સંગ્રહાલયનું ઉદઘા્ટન ક્ુું જમેાં 
પવપવધ આંદોલનો સાથે સંકળાયેલા અન્ય આદદવાસી સવતંત્તા 
સેનાનીઓની સાથે સાથે નીલાંબર-્ીતાંબર અરેં ્ણ માઠહતી 
આ્વામાં આવી છે.

સવતંત્તા સામેની પ્થમ લડાઇમાં અગં્રેજો સામે બળવાની રૂ્રેખા 
તૈયાર કરવામાં મખુ્ ભૂમમકા નનભાવી. એ મા્ેટ તેમણે આસામના 
્ુવાનોને બરિઠ્ટશ શાસનનો સામનો કરવાની અ્ીલ કરી અને 
ક્ાંમતકારીઓનું એક જૂથ રર્ું. કલકત્તામાં રહેતા હોવા છતાં 
મણણરામ સતત પ્યાલીના સં્ક્ગ માં રહ્ા અને યોજના ઘડતા 
રહ્ા. જો કે, તેમની એક ગુપત બેઠક મળે તે ્હેલાં જ યોજનાનો 
્દમાફાશ થઈ રયો. અગં્રજેોએ મણણરામ દીવાનની કલકત્તામાં અને 
પ્યાલી બરુઆની જોરહા્ટમાં ધર્કડ કરી. તેમનાં ્ ર રાજદ્રોહનો 

આરો્ લરાવવામાં આવયો અને 26 ફેબુ્આરી, 1858નાં રોજ બંનેને 
જોરહા્ટમાં ર્હેરમાં ફાંસી ્ર લ્ટકાવી દીધા. લોકોનાં દદલમાં 
બળવાનું બ્ૂરલ ફંુકનાર બંને ક્ાંમતકારીઓનો અવાજ કાયમ મા્ેટ 
ચૂ્ થઈ રયો. દર વરષે 26 ફેબુ્આરીનાં રોજ સમગ્ર દેશ સવતંત્તા 
સંગ્રામના આ શહરીદોને શ્રધ્ધાંજલલ અ્્ગણ કરે છે. અગં્રેજો સામેની 
લડાઈ અને દેશની આઝાદી મા્ેટ તેમનાં બલલદાનનું સન્ાન કરવા 
મા્ેટ ગુવાહા્ટરીમાં મણણરામ દીવાન અને પ્યાલી બરૂઆની પ્મતમા 
સ્ા્વામાં આવી છે. n

આમૃત મહવાેત્સવરવાષ્ટ 
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િવારત પર મવા આન્નપણૂવા્યનવા 
આવાશીવવા્યિ હંમેશવા રહવા છે

ભારત સરકાર દેશનાં એક ્ણ નારદરકન ે ભખૂ્ા ન સૂવા 
દેવા મા્ેટ પ્મતબધ્ધ છે. એ્ટલાં મા્ેટ જ કોપવડ મહામારી 

દરમમયાન સરકારે 80 કરોડથી વધ ુ લોકો મા્ેટ મફતમાં અનાજની 
વયવસ્ા કરી અન ે્છી ્ણ આ યોજનાન ેલબંાવવામાં આવી. એ્ટલંુ 
જ નહીં, અન્ન અન ે અન્નપૂણમા અરેં ભારતની પ્મતબધ્ધતાન ે એ વાત 
્રથી સમજી શકાય કે તાજતેરમાં જ મા અન્નપૂણમાની એક પ્મતમાને 
કેનડેાથી કાશી ્ાછી લાવવામાં આવી. આ્ણી સસૃં્મતનાં આવા 
ડઝનબંધ પ્તીકો છેલલાં કે્ટલાંક વરષોમાં પવદેશમાંથી ્ ાછા લાવવામાં 
આવયા છે. વડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અડાલજમાં શ્રી અન્નપૂણમાધામ 
્્ટસ્ટની હોસે્ટલ અન ે શશક્ષણ સકુંલનાં ઉદઘા્ટન પ્સરં ેજણાવ્ંુ કે, 
તમેણ ે અમદેરકન રાષ્્ટ્મતને કહુ ં છે કે જો પવશ્વ વે્ ાર સરંઠનના 
નનયમો હળવા કરવાની મજૂંરી આ્વામાં આવ ેતો, તો  ભારત અન્ય 
દેશોન ે અનાજ મોકલવાનો પ્સતાવ મકૂરી શકે છે. વડાપ્ધાનનુ ં આ 
વ્તવય દશમાવ ેછે કે ભારત આજ ેઅનાજનાં ઉત્ાદનમાં કઈ મ્સ્મત 
્ર ્હોંચી ર્ુ ં છે. આ ઉ્રાંત, મા અન્નપણૂમાની કૃ્ાથી ભારતીય 
ખડૂેતો ્હેલાંથી જ પવશ્વનાં લોકોનુ ંધયાન રાખી રહ્ા છે. 

શ્રી અન્નપણૂમાધામ ટિ્રસ્િરી હોસે્લ અિે ક્શષિણ સકુંલમાં 
અિેક સવુવધાઓ
હોસે્ટલ અન ે શશક્ષણ સકુંલમાં 600 પવદ્ાથથીના રહેવાની અને 
ભોજનની સપુવધા મા્ેટ 150 રૂમ છે. અન્ય સપુવધાઓમાં જી્ીએસસી, 
્ુ્ ીએસસી ્રીક્ષા મા્ેટ તાલીમ કેન્દ્ર, ઇ-લાઇરિરેી, કોન્રનસ રૂમ, 
સ્ો્ટ્ગસ રૂમ, ્ટરીવી રૂમ, પવદ્ાથથીઓ મા્ેટ પ્ાથમમક આરોગય સુપવધાનો 
સમાવેશ થાય છે.

વડાપ્રધાિ િરેન્દ્ મોદીએ જિસહાયક ટિ્રસ્િા હીરામણણ 
આરોગયધામનુ ંભૂતમપજુિ ક્ુું
જનસહાયક ્્ટસ્ટ હરીરામણણ આરોગયધામન ે પવક્સાવશ.ે તમેાં એક 
વારમાં 14 વયક્તઓ મા્ેટ ડાયાલલલસસની સપુવધા, 24 કલાક 
લોહરી પરૂી ્ાડતી બલડ બને્ક, ચોવીસ કલાક ખુલલો રહેતો મદેડકલ 
સ્ટોર, આધુનનક ્ેટસ્સ્ટર લબેોરે્ટરી અન ેઆરોગય ત્ાસ મા્ેટ ઉચ્ 
કક્ષાના સાધનો સઠહત લ્ેેટસ્ટ મદેડકલ સપુવધા હશ.ે આ આ્વુષેદ, 
હોમમયો્થી, એકુ્્ં્ ચર, યોર થરે્ી વરરેે મા્ેટ આધનુનક 
સપુવધાઓ ધરાવતુ ંએક ડે-કેર સેટિર હશે. અહીં ફસ્ટ્ગ  એઇડ ્ે્ટઇનનર, 
્ેટકનનશશયલ ્ે્ટઇનનર અન ે ડોટિર ્ે્ટઇનનરની સપુવધાઓ ્ણ 
ઉ્લબ્ધ હશ.ે આ સકુંલ 50 કરોડ રૂપ્યાનાં ખચષે તયૈાર થશે. n

આપણી સંસ્કૃતિમાં ભોજન, આરોગય અને 
ક્શક્ષણને હંમેશા બહુ મહતવ આપવામાં 
આવયું છે અને મા અન્નપણૂયાની કકૃપાથી 
ભારિીય ખેડૂિો પહેલાંથી જ વવશ્વનાં લોકોનું 
ધયાન રાખી રહ્ા છે. એટલું જ નહીં, વગૈશ્વક 
મહામારી કોવવડ-19 દરતમયાન મા અન્નપૂણયાના 
આશીવયાદથી જ આપણે િર્યા માટે પાણી, 
બબમારો માટે દવાઓ અને ભખૂ્યાં માટે ભોજન 
પૂરં પાડી શકીએ છીએ. ગુજરાિનું રિી 
અન્નપણૂયાધામ લાંબા સમયથી આદ્ાત્ત્મક 
અને સામાલજક કાયયો સાથે જોડાયેલું રહંુ છે 
અને હવે િેમાં વવ્િરણ પણ થયું છે....

શ્રી આન્નપૂણવા્યધવામમવાં પીઆમેરવાષ્ટ 
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વમદડયવા કવાેન્યર
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વવશ્વ પ્રવવાસી પક્ષી દિવસ (14 મે)

આવાપણવાે સદહયવારવાે આવાપણવાે સદહયવારવાે 
પ્રવાકૃવતક વવારસવાેપ્રવાકૃવતક વવારસવાે

આ�પણ ેપરંપર�ગત રીતે ‘આવતથી દેવ�ે રવઃ’ િ� મતં્િે વ્વહ�રમ� ંલ�વીઆ ેછીઆ.ે 
ય�ય�વર પક્ીઆ�ેિી પ્રર્વત ગ્રહિ ેર્ડેે છે આિ ેઆ�પણ ેઆકે સ�થ ેતમેિ� ંઘર 
આ�વવ� બદલ સ્�ગત કરીઆ ેછીઆ.ે આ� પ્રર્વતઆ�ે પ�સપ�ટે્ભ આિ ેવવઝ� વગર 
આિેક દેશ�મે� ંફરે છે, પણ આ� પ્રર્વત શ�વંત આિે સમધૃ્ધિી સદેંશ�વ�હક છે 
આિે તમેિુ ંરક્ણ કરવુ ંઆ�પણી ફરિ છે.  -નરેન્દ્ર મવાિેી, વડવાપ્રધવાન

ભારિ એક વવશાળ દેશ છે, જ ેકુદરિી સંસાધનોથી ભરેલો છે. અહીંના ગાઢ જગંલ અને સરોવરોની 
સાથે ખુશનુમા આબોહવા યાયાવર પક્ષીઓને પોિાની િરફ આકરષે છે. દર વરષે મોટી સખં્યામાં યાયાવર 

પક્ષીઓ અહીં આવે છે.  આ પક્ષીઓની અનેક પ્જાતિ લુપિ થઈ રહી છે. િેમનાં સંરક્ષણ  માટે રાષટ્ીય અને 
આિંરરાષટ્ીય ્િર પર સમય-સમયે અનેક કાય્ષક્મોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. પક્ષીઓનાં સંરક્ષણ માટે 
વગૈશ્વક ્િરે વવશ્વ પ્વાસી પક્ષી રદવસ મનાવવામાં આવે છે. મે અને ઓક્ટોબર મહહનાના બીજા શનનવારે િે 
મનાવવામાં આવે છે. આ વર્ષની થીમ to Focus on Light Pollution  (પ્કાશીય પ્દૂરણથી બિંાવ) છે. 

સાંભર ઝીલ, લજમ કોબષેટ, રદલ્ી બાયોડાઇવર્સટી પાક્ષ , ભરિપુર, પુલલકટ સરોવર, ધિંલ્ા સરોવર, કોલેર 
સરોવર અને ભરિપુરનો કેવલાદેવ રાષટ્ીય ઉદ્ાન ભારિમાં યાયાવર પક્ષીઓનાં પસંદગીના સ્ળો છે.
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