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लाल किले िी प्ाचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने कदया ‘पंच प्ण’
िा मंत्र, 2047 ति कििकसत भारत िे कनमामाण िा सिंलप

અમૃત ધ્યેય...અમૃત ધ્યેય...

લાલ કિલલા પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આપ્ો ‘પંચ 
પ્રણ’નો મંત્ર, 2047 સુધી વવક્સિત ભારતના નનમમાણનો સંિલપ
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નવજાગરણન�યે અમૃત ક�ળ 
76મા સવતંત્રતા કદવસ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલલા પરથી 

તતરંગો ફરિાવીને દેશવાસીઓ સમક્ષ ભારતને વવક્સિત રાષ્ટ્ર  બનાવીને 
નવી ઊંચાઇ પર લઈ જવા મા્ેટ અમૃત ્ાત્રાનો સંિલપ લીધો.

સ્વતંત્રતા દિ્વસનાં 
આયોજનનો સંપૂર્ણ કાય્ણક્રમ 
જો્વા માટે QR કોડ સ્કેન કરો.
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સાિર નમસ્ાર!
સ્વતંત્રતાના 75 ્વષ્ષ પૂરા થ્વા પ્રસંગે અને 76મા ્વષ્ષમાં પ્ર્વેશ પર લાલ દિલલાથી માંડીને િેશનાં 
ખૂણે ખૂણે લહેરાતા મતરંગાનો અિભૂત નજારો જો્વા મળર્ો. 75 ્વષ્ષ પહેલાં આઝાિી મળી તે 
અગાઉ ્વષયો સુધી ચાલેલા સંઘષ્ષનાં ફળ જો્વા મળી રહ્ાં છે. ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ ન્વમી 
્વાર લાલ દિલલા પરથી િરેલા ઉિબોધનમાં આજનાં ભારતની વ્વિાસ ર્ાત્રાની ઝલિ હતી, 
તો ભવ્વષર્નાં ભારતનો સિંલપ પણ હતો. એ્વા આત્મનનભ્ષર ભારતનું સ્વપ્ન જમેાં રાષટ્રની િરેિ 
વર્ક્તની ભાગીિારી હોર્, આત્મીર્તા હોર્, શાંમત-ભાઇચારાનો સિેંશ હોર્ અને વ્વશ્વમાં છ્વાઇ 
જ્વાની દ્રઢ ઇચ્ાશક્ત હોર્, મજબૂત સંિલપ હોર્. ન્વા ભારતના સંિલપને સાિાર િર્વા માટે 
જ રાષટ્રએ સ્વતંત્રતાના 75મા ્વષ્ષથી આગામી 25 ્વષ્ષ સુધીની અમૃત ર્ાત્રા શરૂ િરી છે. 

અમૃત ર્ાત્રાથી આત્મનનભ્ષરતાનો લાલ દિલલાનો સિેંશ અમારા આ અંિની િ્વર સ્ોરી બની 
છે. આ ઉપરાંત, રાષટ્રપમત દ્રૌપિી મુમુ્ષએ િરે્ું રાષટ્રજોગ સંબોધન પણ આ અંિમાં છે. વ્વશ્વના 
અથથંતંત્રની નબળી હાલત ્વચે્ ભારતીર્ અથ્ષતંત્ર મજબૂત રહું તે્વા વ્વવ્વધ ્વૈશ્શ્વિ એજ્સીનાં 
અહે્વાલોને પણ આ અિંમાં સ્ાન આપ્વામાં આવ્ું છે. વર્ક્તત્વ શુંખલામાં પરમ્વીર ચક્ર 
વ્વજતેા મેજર રામાસ્વામી પરમેશ્વરનની ્વીર ગાથા, ફલેગશશપ ર્ોજનાઓમાં આ ્વખતે પ્રધાનમતં્રી 
મત્ર્સંપિા ર્ોજના અને ખેડૂત િલ્ાણ સાથે સિંળાર્ેલી પીએમ દિસાન માનધન અને  ખેડૂતો 
તથા નાના ્વેપારીઓ માટે પેન્શન ર્ોજના આ અંિમાં સામેલ છે.

િેશનાં મહાન શશક્ષણવ્વિ્ ડો. સ્વ્ષપલલી રાધાિૃષણનની જન્મજર્ંતી 5 સપટેમબરનાં રોજ શશક્ષિ 
દિ્વસ તરીિે મના્વ્વામાં આ્વે છે, જઓે રાજનેતાને બિલે શશક્ષિ િહે્વડા્વ્વાનું પસંિ િરતા 
હતા. શશક્ષિ દિનના પદરપ્રકે્ષ્યમાં રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ નીમત અને શશક્ષણનાં ક્ષેત્રમાં ભારતને ગલોબલ 
હબ બના્વ્વાનું આહ્વાન િરનાર ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીના સંબોધનો પર આધાદરત વ્વશેષ લેખ 
સામેલ છે.. રમતગમતની િુનનર્ામાં ભારતનો ડંિો, અમૃત મહોત્સ્વ શુંખલામાં મહાનાર્િોની 
િહાની અને 75 ્વષ્ષની વ્વિાસ ર્ાત્રાની શુંખલા પણ આ અંિથી શરૂ થઈ રહી છે.

ભારત તેની વ્વિાસ ર્ાત્રામાં ન્વાં ન્વાં વ્વક્રમ સજી્ષ  રહું છે અને 2047માં જ્ારે આઝાિીનો 
શતાબ્દિ સમારોહ મના્વ્વામાં આ્વશે ત્ારે ‘સબિા પ્રર્ાસ’થી શરૂ થર્ેલી અમૃત ર્ાત્રા અમૃત 
સંિલપ સાથે ન્વા ભારતનાં નનમમાણનું સાક્ષી બનશે.

આપના સૂચનો અમને મોિલતા રહેશો.

સંપ�દકની કલમયે...

હહંદી, અંગ્યેજી અનયે અન્ 11 ભ�ષ�અ�યેમ�ં ઉપલબ્ધ 
મયેગયેઝીન વ�ંચ�યે/ડ�ઉનલ�યેડ કર�યે. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx સત્યે્દ્ર પ્રકાશ
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આ મિંરેગરેઝીિ અમિંિરે ખૂ્બ ગમિંરે છરે
િેશહિત અનકે ભારત સરકારની લોક કલ્ારકારી યોજનાઓની માહિતી 
અમનકે ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર મકેગકેઝીન દ્ારા મળકે  છકે . આ મકેગકેઝીન અમનકે 
બિુ ગમકે છકે . આ મકેગકેઝીન બિુ સરસ અનકે જ્ાન્વર્ણક માહિતી સાથકે 
પ્રકાશશત કર્વામાં આ્વી રહું છકે , જ કે પ્રશંસનીય છકે .
nlgurjar@gmail.com
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રાષ્ટ્રપતિ િરીકે દ્રૌપદી મુમુમુની પસંદગી માત્ર મહિલા સશક્િકરણ જ નિીં, નારીના 

નેતૃત્વમાં ભારિની વ્વકાસ યાત્રા અને ‘સબકા સાથ, સબકા વ્વકાસ, સબકા વ્વશ્ાસ 

અને સબકા પ્રયાસ’નું પ્રિીક અને ન્વા ભારિના સંકલપનું ઉમદા દ્ષ્ટાંિ પણ છે.

‘પ્રતીક’‘પ્રતીક’
નવા ભારતનાં નેતૃત્વનું

સબકા પ્રયાસ - સબકા કત્તવ્ય

વર્ષઃ 03 અંકષઃ 04
16-31 ઓગસ્ટ, 2022

સમાચાર
ન્ન્યૂયૂ  ઇઇનન્્ડિડિયયાા નિષઃશુલ્ક 

સવિંત્રિા સરેિાિીઓિી શૌય્ ગાથા 
વાંચીિરે રોમિંાંચચિ થયો
‘અમૃત મિોત્સ્વથી સ્વર્રમ ભારત તરફ’ 
શીર્ણક સાથકે પ્રકાશશત ક્વર સ્ોરી અત્ંત 
સરસ લાગી. આ ઉપરાંત, ન્ૂ ઇન્ડયા 
સમાચારના 1-15 ઓગસ્ના અંકમાં પ્રકાશશત 
અન્ય અિે્વાલો પર સારા લાગયા. આઝાિીના 
અમૃત મિોત્સ્વ શુંખલામાં સ્વતંત્રતા 
સકેનાનીઓની શૌય્ણ ગાથા ્વાંચીનકે રોમાંચચત 
થઇ ગયો.
anuragmishrabhu@gmail.com

વાંચવું ગમિંરે િરેવું છરે  ન્ૂ ઇનન્ડયા 
સમિંાચાર
ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચારનો 1-15 ઓગસ્નો અંક 
મળયો. આ અંકનું ક્વર પકેજ બિુ આકર્ણક 
લાગ્ું. આ અંકમાં પ્રકાશશત ક્વર સ્ોરી 
ઉપરાંત અન્ય સ્ોરી પર ્વાંચ્વામાં રસપ્રિ 
લાગી. આ મકેગકેઝીનમાં સ્ોરી અતં્ત સુંિર 
રીતકે લખ્વામાં આ્વકે છકે , જ કે ્વાંચ્વામાં સારી 
લાગકે છકે .
abhaychaudhary.clinic
@gmail.com

એક સંપૂણિ્ મિંરેગરેઝીિ છરે નૂ્ ઇનન્ડયા સમિંાચાર
નૂ્ ઇન્ડયા સમાચાર મકેગકેઝીન એક સંપૂર્ણ મકેગકેઝીન છકે . આ મકેગકેઝીન દ્ારા સપરધાત્મક પરીક્ાની તૈયારી 
કરનારા વ્વદ્ાથથીઓનકે બિુ ફાયિો થાય છકે . િંુ આ મકેગકેઝીનની આતુરતાથી રાિ જોતો િોઉં છંુ. તકેમાં પ્રકાશશત 
લકેખો બિુ સરસ રીતકે લખ્વામાં આ્વકે છકે .
snehasurabhi5@gmail.com

ભારિ વવશ્વમિંાં મિંોખરટે રહટેશરે
ભારત સરકારે ્વડાપ્રરાન નરે્દ્ર મોિીનાં ગતતશીલ નકેતૃત્વ િેઠળ 130 કરોડ િેશ્વાસીઓનકે સાથકે લઇનકે તકેમની 
સાથકે જોડાઇનકે આઝાિીના 75મા ્વર્ણનકે ‘આઝાિી કા અમૃત મિોત્સ્વ’ તરીકે મના્વ્વાનું શરૂ ક્ુું. આગામી 25 
્વર્ણ માટે ‘અમૃત કાળ’ નામ આપીનકે ‘અમૃત યાત્રા’ શરૂ કર્વામાં આ્વી છકે . ‘ન્ૂ ઇન્ડયા સમાચાર’ મકેગકેઝીનના 
1-15 ઓગસ્નાં અંકમાં આ બધું ્વાંચીનકે અત્ંત ખુશીનો અનુભ્વ થયો. જ કે રીતકે પીએમ મોિી િેશનકે 
પુનઃવયાખ્ાયયત કર્વા માટે ન્વી પિેલ, કાય્ણક્રમ અનકે સપરધાઓ દ્ારા ભવ્વષયની યોજનાઓનકે આકાર આપી 
રહ્ા છકે  તકે્વામાં આપરકે 2047માં સ્વતંત્રતાની શતાબ્ી મના્વીશું ત્ારે ચોક્કસપરકે ભારત વ્વશ્વમાં મોખરે 
િશકે.  shaktisinghadv@gmail.com

પ્રવતભ�વ..

ફ�યેલ�યે કર�યે @NISPIBIndia

સંદયેશ�વ્યવહ�રનું સરન�મું અનયે ઇમયેલ: રૂમ નંબર-278, સયેન્ટ્રલ બ્યૂર�યે અ�યેફ કમ્ુનનકયેશન, સયૂચન� 
ભવન, બીજાયે મ�ળ, નવી હદલ્ી-110003 | ઇમયેલઃ response-nis@pib.gov.in
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પીઅયેમજી હદશ�મ�ં 5.24 કર�યેડ લ�યેક�યેનયે 
ત�લીમ, લકય�ંક કરત� વધુ રજીસ્ટયેશન

દડલજટલ અથ્ષતંત્ર તરફ ભારતનાં ્વધતાં ડગલાંને મજબૂતી 
આપ્વા માટે માચ્ષ, 2023 સુધી 6 િરોડ ગ્ામીણ પદર્વારોમાંથી 
પ્રમત પદર્વાર ઓછામાં ઓછી એિ વર્ક્તને પીએમજી દિશા 
અંતગ્ષત દડલજટલ સાક્ષર બના્વ્વાનું લક્ષ્ય રાખ્વામાં આવ્ંુ છે. 

આ અંતગ્ષત 22 જુલાઇ, 2022 સુધી 6.15 િરોડથી 
્વધુ ઉમેિ્વારોએ રજીસ્્રેશન િરાવ્ંુ છે. આમાંથી, 
5.24 િરોડ ઉમિે્વારોને તાલીમ આપ્વામાં આ્વી 
છે અને 3.89 િરોડ ઉમેિ્વારોને વ્વધધ્વત પ્રમાણપત્ર 
આપી િે્વામાં આવર્ા છે. આ માહહતી ઇલેક્્ર ોનનિ 

અને માહહતી ટેિનોલોજી મતં્રી રાજી્વ ચંદ્રશેખરે રાજ્સભામાં 
આપી હતી. ગ્ામીણ ભારતમાં દડલજટલ સાક્ષરતાની શરૂઆત 
િર્વા માટે ફેબુ્આરી, 2017માં િેન્દ્રરીર્ િેબબનેટે પ્રધાનમંત્રી 
ગ્ામીણ દડલજટલ સાક્ષરતા અબ્ભર્ાન (પીએમજી દિશા)ને 
મંજૂરી આપી હતી.

આઝાિીના 75 ્વષ્ષની સમાપપત અને 76મા સ્વતંત્રતા દિ્વસે સમગ્ 
િેશમાં ખૂણે ખૂણે મતરંગો લહેરાતો જો્વા મળર્ો. અનેિ મિાનો તો 
એ્વા હતા જમેાં એિ નહીં પણ અનેિ મતરંગા લહેરા્વ્વામાં આવર્ા 
હતા. આઝાિીના અમૃત મહોત્સ્વ અંતગ્ષત ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 

મોિીના આહ્વાનથી 13-15 ઓગસ્ િરમમર્ાન 
ચાલેલા ‘હર ઘર મતરંગા’ અબ્ભર્ાનમાં 6.10 
િરોડ લોિોએ મતરંગા સાથે harghartiranga.
com પર સેલ્ી અપલોડ િરી. આ ઉપરાંત, પાંચ 
િરોડથી ્વધુ લોિોએ ્ેવબસાઇટ પર દડલજટલ 

ઝંડા પણ ફરિાવર્ા. ભારત અને િરેિ ભારત્વાસી માટે આન-
બાન-શાનના પ્રતીિ મતરંગા સાથે સેલ્ી અપલોડ િરનારાઓમાં 
ગૃહ મંત્રી અમમત શાહ, સચીન તેંડુલિર, અમમતાભ બચ્ન, 
રજનીિાંત અને સોનુ સૂિ જ્ેવી હસતીઓ હતી, તો નાના બાળિોએ 
પણ સેલ્ી અપલોડ િરી હતી.

ભ�રતન� ‘તયેજસ’નયે ખરીદવ� 
મ�ંગયે છયે  વવશ્વન�ં અનયેક દયેશ

1965ના ્ુધ્ધમાં પાદિસતાની એરફોસસે અચાનિ િરેલા 
હૂમલામાં ભારતનાં અનેિ ફાઇટર જટે ધરાશાર્ી થઈ ગર્ા 
હતા. એટ્ંુ જ નહીં, લડાિુ વ્વમાનોમાં જીપીએસ અને 
રડાર ન હો્વાથી સ્્વોડ્રન લીડર વ્વલલર્મ ગ્ીન ભારતને 
બિલે પાદિસતાનમાં લેન્ડ થર્ા. આ એ સમર્ હતો જ્ારે 
ભારત બીજા િેશો પાસેથી ફાઇટર જટે ખરીિી રહું હતું. હ્વે 
સમર્ બિલાઈ ગર્ો છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનનભ્ષરતાના 
્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીના મંત્ર સાથે ભારત વ્વશ્વનાં ટોચનાં 25 
સંરક્ષણ નનિાસિારોમાં સામેલ થઈ ગ્ું છે. ભારતના સ્વિેશી 
જટે વ્વમાન તેજસની માંગ સમગ્ વ્વશ્વમાં જો્વા મળી રહી 

છે. વ્વશ્વનાં મોટા મોટા િેશોએ તેને ખરીિ્વામાં રસ િશમાવર્ો 
છે. અમેદરિા, ઓસ્્રે લલર્ા, ઇન્ડોનેશશર્ા અને દફલલપાઇ્સ 
સહહત છ િેશોએ ભારતનાં તેજસ વ્વમાનમાં રસ બતાવર્ો છે. 
મલેશશર્ા તો આ વ્વમાનને ખરીિ્વાની તૈર્ારીમાં છે. ભારતે 
મલેશશર્ાને 18 તેજસ ્ેવચ્વાની ઓફર િરી છે. લોિસભામાં 
એિ લેશખત પ્રશ્નના જ્વાબમાં સંરક્ષણ રાજ્ મતં્રી અજર્ 
ભટે્ આ માહહતી આપી હતી. આ અનુસાર આજસેન્ટીના અને 
ઇલજપત ે તેજસ વ્વમાનોમાં રસ િશમાવર્ો છે. ઉલલેખનીર્ છે 
િે ભારતીર્ ્વા્ુસેના 83 તેજસ વ્વમાનો માટે પહેલેથી જ 
હહન્િુસતાન એરોનોહટસિ લલમમટેડ સાથે િરાર િરી ચૂિી છે.

છ કર�યેડથી વધુ લ�યેક�યેઅયે વતરંગ� 
સ�થયે સયેલ્ી અપલ�યેડ કરી

સમ�ચ�ર સ�ર
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હવયે ભ�રતન�યે પ�યેત�ન�યે ડ�યેપપંગ 
વવર�યેધી ક�યદ�યે

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીની પ્રાથમમિતાઓમાં રમતગમત અને 
ખેલાડીઓ હંમેશા રહ્ા છે. રમતગમત માટે મજબૂત માળખાંથી 
માંડીને ખેલાડીઓને વ્વશ્વ સતરની સુવ્વધાઓ અને તાલીમની 
અસર આપણે ટોક્ો ઓલલમ્પિથી માંડીને િોમન્વેલ્થ 
ગેમસમાં જોઇ. આ સપધમાઓમાં આપણે ઉત્તમ િેખા્વ િર્યો. આ 
દિશામાં આગળ ્વધતાં ભારતે હ્ેવ ડોપપગ વ્વરોધી િાર્િો, 
2021ને મંજૂરી આપી છે. રમતગમત અને ્ુ્વા બાબતોના મંત્રી 
તરીિે અનુરાગ ઠાિુરે સંસિમાં રજૂ િરે્ું આ પ્રથમ વ્વધરે્િ 
હતું. આનાથી રમતગમત અને ખેલાડીઓને મિિ મળશે, સાથે 
સાથે આત્મનનભ્ષર ભારતને પણ બળ મળશે. તેનો સૌથી મોટો 
ફાર્િો એ થશે િે ખેલાડીઓના ડોપપગ ટેસ્ માટે ભારતે બીજા 
િોઇ િેશ પર આધાર નહીં રાખ્વો પડે. અગાઉ, ડોપ ટેસ્ માટે 
સે્પલ બીજા િેશમાં મોિલ્વા પડતા હતા, જ્ાં સે્ પલની 
સાથે છેડછાડ થ્વાની આશંિા રહેતી હતી. હ્વે ભારતમાં આ 
િાર્િો લાગુ થાર્ પછી ભારતમાં જ તેનાં ટેસ્ થઈ શિશે અને 
પૈસાની પણ બચત થશે. એન્ટી ડોપપગ િાર્િો બન્વાની સાથે 
ભારત હ્વે અમેદરિા, ચીન, ઓસ્્રે લલર્ા અને જાપાન જ્ેવા 
િેશોની ર્ાિીમાં સામેલ થઈ ગ્ું છે.

િેશનાં ્ુ્વાનો શશશક્ષત હો્વાની સાથે સાથે િૌશલ્્ુ્ત હોર્, 
આત્મવ્વશ્વાસથી સભર હોર્, વર્ા્વહાદરિ હોર્ એ દિશામાં 
ભારત આગળ ્વધી રહું છે. શશક્ષણમાં સુધારાને લઇને ન્વી 
રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ નીમત ્વષ્ષ 2020માં અમલી બની પણ શશક્ષણ 
ક્ષતે્રમાં સુઘારાનો પ્રારંભ તો ્વષ્ષ 2014માં જ થઈ ગર્ો હતો. 
એટલાં માટે જ છેલલાં આઠ ્વષ્ષમાં ્ુનન્વર્સટીથી માંડીને િોલેજ 
અને શાળાના માળખાને મજબૂત બના્વ્વાનું ઘણંુ િામ થ્ું છે. 
સાત ન્વી આઇઆઇએમ, સાત ન્વી આઇઆઇટી, મેદડિલ 
િોલેજોમાં લગભગ બમણી સીટો, ત્રણ ગણી એઇમસ સાથે આઠ 
્વષ્ષમાં 320 ન્વી ્ુનન્વર્સટી સાથે ઉચ્ શશક્ષણનું સંપૂણ્ષ માળખું 

મજબૂત િર્વાનો પ્રર્ત્ન િેન્દ્ર સરિારે િર્યો છે, જનેી નોંધ હ્વે 
્ૈવશ્શ્વિ સતરે પણ લ્ેવાઈ રહી છે. ્ુનન્વર્સટી માટેનાં ્્વા્્વેરેલી 
સાર્મન્ડ્સ (QR) વ્વશ્વ રેન્કિંગ 2023માં ટોચનાં 1422 નામોમાં 
ભારતની 41 સંસ્ાઓએ સ્ાન મેળવ્ંુ છે. આમાંથી સાત 
સંસ્ાઓને પ્રથમ ્વાર આ ર્ાિીમાં સ્ાન મળ્ંુ છે. 2014માં આ 
ર્ાિીમાં ભારતની માત્ર 12 સંસ્ાઓ જ સામેલ હતી. આ ્વષસે 
ઇશ્ન્ડર્ન ઇન્્સ્ટ્ૂટ ઓફ સાર્્સ િેશની ટોચની સંસ્ા બની છે. 
ગર્ા ્વષ્ષની સરખામણીમાં તેના રેન્કિંગમાં 31 ક્રમનો સુધારો થર્ો 
છે. એ પછી આઇઆઇટી, મુંબઇ અને આઇઆઇટી, દિલ્ીએ 
વ્વશ્વની શ્ેષઠ 200 સંસ્ાઓમાં સ્ાન મેળવ્ું છે.

QS વર્્ત યુનનવરસસિટી રયેન્ંકગમ�ં પ્રથમ વ�ર ભ�રતની 42 સંસ્�અ�યે

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ લાલ દિલલા પરથી ‘જર્ જ્વાન, 
જર્ દિસાન, જર્ વ્વજ્ાન’ બાિ ‘જર્ આવ્વષ્ાર’નું સૂત્ર આપ્ું 
હતું, પણ િેશને પોતાના ‘આવ્વષ્ાર’ (શોધ)થી ત્ારે જ 
લાભ થાર્ જ્ારે િેશનાં સંશોધનિતમાઓ પેટન્ટ િરા્વ્વાની 
ર્ોગર્ પધ્ધમતઓથી માહહતગાર હોર્. આઝાિીના અમૃત 
મહોત્સ્વ અંતગ્ષત 8 દડસેમબર, 2021નાં રોજ શરૂ િર્વામાં 
આ્વેલા રાષટ્ર ીર્ બૌનધ્ધિ સંપશ્ત્ત જાગમૃત મમશન (National 
Intellectual Property Awareness Mission (નનપમ) 
અંતગ્ષત 10 લાખ વ્વદ્ાથથીઓને પેટન્ટ સંબંધધત જાગૃમત અને 
તાલીમનું લક્ષ્ય નનધમાદરત િર્વામાં આવ્ંુ હતું, જનેે 15 દિ્વસ 
પહેલાં એટલે િે 31 જુલાઇનાં રોજ હાંસલ િર્વામાં આવ્ું હતું. 
આ લસનધ્ધને ભારતના બૌનધ્ધિ સંપિાનાં ક્ષતે્રમાં વ્વશ્વગુરુ 
તરીિે વ્વશ્વનું નેતૃત્વ િર્વાની દિશામાં મજબૂતીથી ્વધતાં 
પગલાં તરીિે જોઈ શિાર્ છે. ઇને્ટલલજન્ટ પ્રોપટટી ઓદફસ, 
ઓદફસ ઓફ ધ િન્ટ્ર ોલર જનરલ ઓફ પેટન્્ટસ, દડઝાઇન 
એન્ડ ટ્ર ેડ માસિ્ષ (CGPDTM) અને ્વાણણજ્ તથા ઉદ્ોગ 
મંત્રાલર્ દ્ારા તેનો અમલ િર્વામાં આ્વી રહ્ો છે. તેમાં, 
28 રાજ્ અને સાત િેન્દ્રશાલસત પ્રિેશોનાં 3662 શૈક્ષણણિ 
સંસ્ાઓનો સમા્વેશ થાર્ છે. િેશને આત્મનનભ્ષર બના્વ્વા 
માટે શોધની સાથે સાથે તેનું પેટન્ટ િરા્વવું પણ જરૂરી છે. n

10  લ�ખ વવદ્�થથીઅ�યેનયે પયેટન્ટની 
ત�લીમનું લકય વહયે લું પયૂરં 
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“રશક્ષકનું ક�મ પયેઢીઅ�યેનયે બન�વવ�નું, 
પયેઢીઅ�યેનયે વધ�રવ�નું છયે .”

“શશક્ષિ એ નથી, જ ેવવદ્ાથથીનાં મગજમાં બળજબરીથી હિીિતોન ેઠોિી બસેાડે. સાચો શશક્ષિ એ છે 
જ ેવવદ્ાથથીઓન ેઆવનારાં પડિારો મા્ેટ તૈ્ ાર િરે.” સાચા શશક્ષિની આ વ્ાખ્ા આપનાર હતા 
ભારતના બીજા રાષ્ટ્રપતત ડો. સવ્વપલલી રાધાિૃષણન, જમેન ેઆપણ ેરાજનેતા િે રાષ્ટ્રપતતન ેબદલે 
શશક્ષિ તરીિે જાણીએ છીએ અન ે5 સપ્ેટમબરે તેમની જન્મજ્ંતીન ેશશક્ષિ કદવસ તરીિે મનાવીએ 

છીએ. આજ ેદેશની આશરે 15.09 લાખ શાળાઓમાં 97 લાખ શશક્ષિ 26.44 િરોડથી વધુ 
વવદ્ાથથીઓનુ ંઘડતર િરી રહ્ા છે. આ વવદ્ાથથીઓ પર જ ભારતના ભવવષ્નો આધાર છે, તો આ 
શશક્ષિોનાં  ખભા પર તમેન ેપડિારો મા્ેટ તૈ્ ાર િરવાની જવાબદારી છે. િેન્દ્ર સરિારે નવી રાષ્ટ્ર ી્ 
શશક્ષણ નીતતથી માંડીન ેઅનેિ િા્્વક્રમો દ્ારા શશક્ષિોન ેતાલીમ આપવાની નવી શરૂઆત િરી છે. 

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શશક્ષિોની મહતવપણૂ્વ ભતૂમિા અગં ેપોતાના ઉદબોધનમાં જણાવી ચકૂ્ા છે. આ 
ઉપરાંત, ‘પરીક્ષા પ ેચચમા’થી માંડીન ેવવવવધ િા ્્વક્રમો દ્ારા તેઓ સતત વવદ્ાથથીઓ અન ેશશક્ષિો સાથે 
સવંાદ િરતા રહ્ા છે. આ શશક્ષિ કદવસનાં વવશષે પ્રસંગ ેવડાપ્રધાનના ભાષણોનાં અશંો રજૂ િરીએ 
છીએ, જમેાં તમેણે શશક્ષિો મા્ેટ આહવાન િ્યાં હતા.  આ ઉપરાંત નવુ ંઉદાહરણ પ્રસ્ાવપત િરનાર 

િે્ટલાંિ શશક્ષિો અગેં પણ જાણીએ..

ભારતના ભતૂપ્ુવ્ષ રાષટ્રપમત સ્વ્ષપલલી રાધાિૃષણનનો 
જન્મ 5 સપટેમબરનાં રોજ છે અન ેઆ દિ્વસન ેશશક્ષિ 

દિ્વસ તરીિે ઉજ્વ્વામાં આ્ેવ છે. તઓે જી્વનમાં અનિે મોટાં 
હોદ્ા પર રહ્ાં છતાં પોતાનુ ં જી્વન શશક્ષિ તરીિે જ જી્વ્વાનો 
પ્રર્ત્ન િર્યો. એટ્ુ ં જ નહીં, પણ તઓે િહેતા હતા િે, “ સારો 
શશક્ષિ એ જ છે જનેી અિંરનો વ્વદ્ાથથી િિી મરતો નથી. શશક્ષિ 
ક્ારેર્ ઉંમરથી બધંાર્લેો નથી હોતો.  શશક્ષિ ક્ારેર્ નનવૃત્ત 
થઈ જ ન શિે. વ્વદ્ાથથીનો શશક્ષિ પ્રત્ ેઆિર, શશક્ષિનુ ંશશક્ષણ 
પ્રત્ ે સમપ્ષણ અન ે વ્વદ્ાથથી તથા શશક્ષિ ્વચ્ ે પોતીિાપણાનો 

ભા્વ, આ જ એિ જોડી હોર્ છે જ ેજ્ાન વપરસ્વાની સાથ ેસાથે 
જી્વનની િળા પણ શીખ્ેવ છે અને સપનાને ્વાગોળ્વાની આિત 
પણ બના્વ ેછે. આપણા શાસ્તોમાં િહે્વામાં આવ્ુ ંછે,“दषृ्टान्तो 
नवै दषृ्: त्रि-भवुन जठर,े सद्ुरतोः ज्टान दटा्ुः”lએટલ ેિે સમગ્ 
બ્રહ્ાંડમાં ગુરુની િોઇ ઉપમા નથી હોતી, િોઇ બરાબરી નથી 
હોતી. જ ેિામ ગુરુ િરી શિે ત ેબીજુ ંિોઇ ન િરી શિે. આપણા 
શશક્ષિ પોતાનાં િામને માત્ર વર્્વસાર્ નથી માનતા, તમેનાં માટે 
ભણા્વવંુ એિ માન્વીર્ સ્ેંવિના છે, એિ પવ્વત્ર અન ે નમૈતિ 
ફરજ છે. એટલાં માટે, આપણે ત્ાં શશક્ષિ અને બાળિો ્વચ્ે 

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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પ્રોફેશનલ સબંધં નથી હોતો, પણ પરંપરાગત સબંધં હોર્ છે. 
આ સંબધં સમગ્ જી્વનભરનો હોર્ છે. એટલાં માટે આજ ેિેશ 
પોતાના ્્ુવાનો માટે શશક્ષણ સાથ ે સિંળાર્લેો જ ે પણ પ્રર્ત્ન 
િરે છે તનેાં સતૂ્રો આપણા આ શશક્ષિ ભાઇ-બહેનો સાથ ેછે. હંુ 
શશક્ષિ દિ્વસ પ્રસગં ેિેશનાં તમામ ગરુુઓન ેનમન િરંુ છંુ. અને 
તમામ શશક્ષિો પાસ ેઅપકે્ષા રાખુ ં છંુ િે આપણુ ંિામ પઢેીઓને 
બના્વ્વાનુ ંછે, પઢેીઓન ેપ્રોત્સાહન આપ્વાન ુછે, તઓે જ િેશને 
આગળ લઈ જશે. એ િામન ેબધાં  સાથ ેમળીન ેિરે.” 
િવી શશક્ષણિ િીતિમિંાં દરટેક િ્બક્રે શશક્ષકિી સરરિય 

ભાગીદારી
િોઇ પણ વ્વદ્ાથથીનાં અભર્ાસિાળ િરમમર્ાન 
તનેાં જી્વનમાં સૌથી મોટો પ્રરેણાસ્તોત 

શશક્ષિ હોર્ છે. આપણ ે ત્ાં િહે્વાર્ છે 
િે, ्रुौ न प्टाप्य्े ्यत्तन्टान्यरिटात्ि त्ि लभ्य्।े 

्रुुप्सटादटा् सववं ्ु प्टाप्तोत्यवे न सशं्यः। એટલે 
િે જ ેગરુુ પાસથેી પ્રાપત ન થઈ શિે તે બીજ ેક્ાંર્થી પ્રાપત ન 
થઈ શિે. એટલ ેિે એવુ ંિંઇ પણ નથી જ ેસારા ગરુુ મળર્ા પછી 
િુલ્ષભ હોર્. એટલાં માટે, રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ નીમતનાં ઘડતરથી 
અમલીિરણ સધુીનાં િરેિ તબકે્ શશક્ષિની સદક્રર્ ભાગીિારી 
હોર્ છે.

સરિારનો નનષઠા 2.0 અન ે નનષઠા 3.0 પ્રોગ્ામ આ દિશામાં 
મહત્વપણૂ્ષ ભમૂમિા ભજ્વશ.ે તમામ શશક્ષિ, શશક્ષણનાં ક્ષતે્રમાં 
બહોળો અનભુ્વ ધરા્વતા હોર્ છે. એટલ ેતમ ેજો પ્રર્ત્ન િરશો તો 
ત ેરાષટ્રન ેબહુ આગળ લઈ જશ.ે હંુ માનુ ંછંુ િે આ સમર્ગાળામાં 
આપણ ેજ ેપણ ભમૂમિામાં છીએ, આપણ ેસૌભાગર્શાળી છીએ 
િે આપણ ે આટલાં મોટો પદર્વત્ષનનાં સાક્ષી બની રહ્ા છીએ 
અન ેઆ પદર્વત્ષનમાં સદક્રર્ ભમૂમિા નનભા્વી રહ્ા છીએ. તમારા 
જી્વનમાં આ સ્વર્ણમ અ્વસર આવર્ો છે િે તમ ેિેશનાં ભવ્વષર્નંુ 
નનમમાણ િરશો. ભવ્વષર્ની રૂપરેખા પોતાનાં હાથોથી ખેંચશો. 
મન ેપૂરો વ્વશ્વાસ છે િે આગામી સમર્માં જમે જમે ન્વી શશક્ષણ 
નીમતનાં અલગ અલગ ફીચર હિીિતમાં પદર્વર્તત થશ,ે તેમ 
આપણો િેશ ન્વા ્ગુનો સાક્ષાત્ાર િરશ.ે જમે જમે આપણા 
્્ુવાનો આધનુનિ અન ેરાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ વર્્વસ્ા સાથ ેજોડાતા 
જશે, િેશ આઝાિીનાં અમતૃ સંિલપોન ેહાંસલ િરતો જશ.ે

પલરેિ ગમિંરે િર્ે લુ ંઆધનુિક હોય, ઉડાવરે િો ્પાયલ્ જ.
રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ નીમતની આ ર્ાત્રાના પથપ્રિશ્ષિ િેશનાં શશક્ષિ 
છે. એ ન્વી રીત ે‘લર્નગ’ હોર્, િે ‘પરખ’ દ્ારા ન્વી પરીક્ષા હોર્, 
શશક્ષિોએ જ વ્વદ્ાથથીઓન ેઆ ન્વી ર્ાત્રા પર લઇ જ્વાના છે. 
િારણ િે વ્વમાન ગમ ે તટે્ુ ં આધનુનિ િેમ ન હોર્, ઉડા્વ ે તો 
પાર્લટ જ છે. એટલાં માટે, આ તમામ શશક્ષિોએ પણ ઘણંુ બધું 
‘લન્ષ’ િર્વાનુ ંછે, ઘણુ ંબધુ ંજૂનુ ં‘અનલન્ષ’ િર્વાનુ ંછે. 

્બાળકોમિંાં કોઇ ભરેદભાવ િ હોવો જોઇએ
ખરેખર, એિ શશક્ષિ તરીિે જોઉં તો બાળિોમાં િોઇ ભિેભા્વ 
ન હો્વો જોઇએ. તમામ બાળિોમાં ગુણ અને અ્વગુણ હોર્ છે. 
શશક્ષિનંુ િામ હોર્ છે વ્વદ્ાથથીઓનાં સારપને સમજ્વી, તને ેઓપ 
આપ્વો, તનેાં જી્વનને આગળ લઇ જ્વાની તિ આપ્વી. શશક્ષિ 
માત્ર તજેસ્વી વ્વદ્ાથથી પર જ ધર્ાન આપે એવંુ ન િરી શિે. ઘરમાં 
માતા-વપતા પોતાનાં તમામ બાળિો પર બરાબર ધર્ાન આપ ેછે. 
એ જ રીત,ે શશક્ષિ માટે પણ િોઇ આગળ, િોઇ પાછળ, િોઇ 
ઉપર, િોઈ નીચ ે નથી હોતુ.ં બધાં જ વ્વદ્ાથથીઓ પોતાનાં હોર્ 
છે. િરેિનાં ગુણોને જાણ્વા જોઇએ. શશક્ષિ ્લાસમાં પણ તમામ 
બાળિોને ધર્ાનમાં રાખીન ે ્વાક્ પ્રર્ોગ િરે છે. બધાંન ે સરખું 
પીરસ્વાનો પ્રર્ત્ન િરે છે.

જીવન ય�ત્�મ�ં ક�યેઇનયે ક�યેઇ 
રશક્ષકની ય�દ અ�વયે છયે
આપણે બધાં આપણા જી્વનની સફળતાઓ, જી્વન 
ર્ાત્રાને જોઇએ છીએ, ત્ારે િોઇને િોઇ શશક્ષિની ર્ાિ 
ચોક્સ આ્વે છે. િોરોના િાળમાં આપણા શશક્ષિો 
સમક્ષ પદર્વત્ષનનો પડિાર આવર્ો, શશક્ષિોએ આ 
પડિારને સ્વીિાર્યો એટ્ું જ નહી પણ તેને અ્વસરમાં 
બિલી નાખ્યો. અભર્ાસમાં ટેિનોલોજીનો સૌથી ્વધુ 
ઉપર્ોગ િઈ રીતે થાર્, િઈ રીતે ન્વી ટેિનોલોજીને 
અપના્વ્વી જોઇએ, વ્વદ્ાથથીઓને મિિ િઈ રીતે 
િર્વી એ આપણા શશક્ષિોએ સહજતાથી અપનાવ્ંુ 
છે અને પોતાના વ્વદ્ાથથીઓને પણ શીખ્વાડું છે. 
મને વ્વશ્વાસ છે િે જ ે રીતે િેશમાં રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ 
નીમત દ્ારા મોટંુ પદર્વત્ષન થ્વા જઇ રહું છે, આપણા 
શશક્ષિો તેનો લાભ વ્વદ્ાથથીઓ સુધી પહોંચાડ્વામાં 
મહત્વની ભૂમમિા ભજ્વશે.
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ઝંુઝુન ુજજલલાના નાના શિેર સરૂજગઢની શાસ્ીય માધયતમક શાળામાં 
2015માં સપોટ્ણસ ટીચર તરીકે આ્વકેલા જયસસિે બાળકોનકે શાળામાં 
જ રમતગમતની સવુ્વરા મળકે , તાલીમ માટે બિાર ન જવુ ંપડે તકે માટે 
સરકારની અલગ અલગ યોજનાઓ અનકે બરાંના સિયોગથી બિુ જલ્ી 
ત્ાં રાષટ્ીય સતરનંુ મકેિાન તયૈાર કરાવ્ંુ. આ મકેિાનમાં એક એથલકેહટક 
ટે્ક, ફલડ લાઇટ રરા્વતા ચાર ્વોલીબોલ કોટ્ણ  બના્વડાવયા. તાલીમનાં 
સારનો પર ત્ાં ્વસાવયા. આજકે અિીં બાળકોનકે સારી તાલીમ મળી રિી 
છકે. આનકે પદરરામકે સરુજગઢનાં અનકેક વ્વદ્ાથથીઓ રાષટ્ીય સતર સરુીની 
રમત સપરધાઓમાં શાળાનકે ગૌર્વ અપા્વી રહ્ા છકે.

સરક�રી ય�યેજન�અ�યે-સ્�નનક 
સહય�યેગથી સ્યેહડયમ તૈય�ર

જયરસંહ
ઝંુઝુનુ, ર�જસ્�ન

રાજકોટની વ્વનોબા ભા્વકે સુ્લનાં આચાય્ણ ્વનનતા િયાભાઇ રાઠોડ 
પોતાનાં વ્વદ્ાથથીઓમાં અભયાસની સાથકે સાથકે પયધા્વરરનંુ સસચન 
કર્વાનંુ કામ કરી રહ્ાં છકે. છત્ીસગઢના બસતરના એકલવય મોડલ 
રેજસડેન્શિયલ મોડલ સુ્લમાં અંગ્કેજીના લકેકચરર પ્રમોિકુમાર શુકલાએ 
આદિ્વાસી બાળકોનકે અગં્કેજીમાં સક્મ બનાવયા છકે. નાગાલક્ે ડના 
જાખમા ગામની સરકારી તમડલ સુ્લની િેડ ટીચર સ્વકેિેશનુાઓ 
જાઓએ બાળકોનાં ઘકેર ઘકેર જઇનકે અભયાસનુ ંમિત્વ સમજાવ્ુ.ં 
બાળકોનકે ભરા્વ્વા માટે આટ્ણ  ઇન્ીગ્કેટેડ લર્નગનકે અપનાવ્ુ ંછકે . સુ્લ 
અનકે કલાસરૂમની દિ્વાલોનકે પર પસુતક જ કે્વી બના્વી છકે. n

પય�્તવરણથી પ્રયેમ, રમકડ�ંથી 
વવજ્�ન દ્�ર� રશક્ષણ

અ�મનયે 
પણ જાણ�યે

મિારાષટ્ના ગઢચચરૌલી જજલલાના નાનકડા ગામ અસાર અલીની 
જજલલા પ્રાથતમક શાળામાં ભરા્વતા  શશક્ક ખશુથીિ કુતબદુ્ીન શકેખ 
પોતાની સજ ્ણનાત્મકતા દ્ારા આ આદિ્વાસી વ્વસતારનાં બાળકોનકે મખુ્ 
પ્ર્વાિથી જોડ્વા માટે સતત પ્રયત્ન કરી રહ્ા છકે. સરિિી વ્વસતારમાં 
ભારાનો પડકાર િો્વાથી ખશુથીિ કુતબદુ્ીન શકેખકે ‘મૈં ભી દરપોટ્ણર’ 
નામની પ્રવનૃત્ દ્ારા તકેનો સામનો કયયો. બાળકોનો આત્મવ્વશ્વાસ 
્વરાર્વા માટે તકેમનકે લઇનકે અનકેક ્વીદડયો બનાવયા. શકેખ કિે છકે, જ કેમ 
િુનનયામાં િોલીવડુ, ભારતમાં બોલીવડુ છકે તકેમ મારી શાળામાં જોલીવડુ 
છકે. જોલીવડુ એટલકે ‘જોયફુલ લર્નગ ઇન ચાઇલડિુડ.’

‘મૈં ભી હરપ�યેટ્તર’ દ્�ર� ભ�ષ�ન� 
પડક�રનયે ન�બયૂદ કય�યો

ખુશથીદ કુતબુદ્ીન શયેખ
ગઢચચર�ૈલી, મહ�ર�ષ્ટ્ર

પુડુચકેરીના માનાપકેટની ગ્વમમેન્ તમડલ સુ્લના શશક્ક જયસુિંર 
્વીનો વપ્રય વ્વરય વ્વજ્ાન છકે. વ્વદ્ાથથીઓમાં ન્વા વ્વચારો અનકે 
ન્વી શોરની પરંપરા વ્વક્સિત કર્વી એ તકેમનો લક્ષ્ય છકે. એટલકે, 
પોતાના વ્વદ્ાથથીઓનકે ન્વા આઇદડયા અનકે પ્રોજ કેક્ટ પર કામ 
કર્વા માટે પ્રકેદરત કરે છકે. જયસુિંર  ્વી કિે છકે, મારો િેત ુિેશ માટે 
ભવ્વષયનાં ્ૈવજ્ાનનક તયૈાર કર્વાનો છકે. આ માટે બાળકોમાં વ્વજ્ાન 
પ્રત્કે ઉતુ્કતા જગા્વ્વી જરૂરી છકે. તકેમનાં કેટલાંક વ્વદ્ાથથીઓની 
પસિંગી રાષટ્ીય સતરના ઇનસપાયર એ્વોડ્ણમાં થઈ ચૂકી છકે.

નવ� વવચ�ર અનયે નવી શ�યેધની 
પરંપર� વવસિ�વી રહ્� છયે

જયસુંદર વી
મ�ન�ક�યેટ-પુડુચયેરી

અભ્�સ સ�થયે જાયેડ�વ� મ�ટયે 
રશક્ષક�યેનું પ�યેત�નું “જાયેલીવુડ”

શિક્ષક આ�જીવન જ્�નધ�ર� સ�થે જેડ�યેલ� રહે છે. તેઆ�ે ક�મમ�ંથી શનવૃત્ત થઈ િકે છે, પણ શિક્ષણ ક�ય્યમ�ંથી નહીં, ક�રણ કે આભ્�સથી 
મ�ંડીને ક�રકકર્દી સુધી, ર્રેક જગય�આે શિક્ષકની, ગ�ઇડની જરૂર પડે છે. ગુરુ આને શિષ્યની પ્�ચીન પરંપર�ની જેમ જ કેટલ�ંક શિક્ષક પુસતકકય� 

શિક્ષણથી આ�ગળ વધીને વવદ્�થદીઆ�ેને ભવવષ્યન�ં પડક�ર�ેન�ે સ�મન�ે કરવ� આને વવજય મેળવવ� મ�ટે તૈય�ર કરે છે, ત�ે કેટલ�ંક શિક્ષક�ે 
આભ્�સની સ�થે સ�થે પય�્યવરણ, રમતગમત આને રૈ્શનક જરૂકરય�ત�ેને જેડીને પ�ેતપ�ેત�ની ‘જેલીવુડ’ સ્�ઇલ આેટલે કે ‘જેયફુલ લશનિંગ’ દ્�ર� 
બ�ળપણથી જ વવદ્�થદીઆ�ેન�ં ભવવષ્યનું સસંચન કરે છે. શિક્ષક કર્વસે ચ�લ�ે આ�વ� કેટલ�ંક ર�ષ્ટીય પુરસ્�રથી સન્�શનત શિક્ષક�ેને મળીઆે...

ર�ષ્ટ્ર રશક્ષક હદવસ વવશયેષ
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આ દિસસો 1980નાં િાર્િાના અતં ્વખતનો છે. 
શ્ીલિંા લસવ્વલ ્વોરનો સામનો િરી રહંુ હતુ.ં 
ભારત-શ્ીલિંા સમજૂમત પ્રમાણ,ે ભારતીર્ 

સનેાને ત્ાં શાંમત અન ેિાર્િો વર્્વસ્ા જાળ્વ્વા માટે મોિલ્વામાં 
આ્વી હતી. શ્ીલિંાની અંિર ભારતીર્ સનેા દ્ારા ચલા્વ્વામાં 
આ્વલેા આ અબ્ભર્ાનન ે ‘ઓપરેશન પ્વન’ નામ ે ઓળખ્વામાં 
આ્વ ેછે. આ અબ્ભર્ાન 1987થી 1990 સધુી ચાલુ.ં આ સમગ્ 
મમશનમાં િરેિ ભારતીર્ જ્વાન ે પોતાની મહત્વની ભમૂમિા 
નનભા્વી, તમેાં એિ એ્વા પણ જાબંાઝ સનૈનિ હતા, જમેન ે આ 
મમશન િરમમર્ાન પોતાની બહાિુરી માટે મરણોપરાંત પરમ્વીર 
ચક્રથી સન્માનનત િર્વામાં આવર્ા. એ હતા મજેર રામાસ્વામી 
પરમેશ્વરન. 13 સપટેમબર, 1946નાં રોજ મહારાષટ્રમાં તમેનો જન્મ 
થર્ો. શાળાના અભર્ાસ બાિ 1968માં સાર્્સમાં ગે્જ્એુશન 
પરંૂુ િર્મા બાિ પરમશે્વરન ભારતીર્ સનેામાં જોડાઇ ગર્ા. તઓે 
1971માં પાદિસતાન સામનેાં ્ દુ્ધમાં લડનારા સનૈનિોનાં બલલિાનથી 
પ્રદેરત હતા. 1971માં તઓે ઓદફસસ્ષ ટ્ર ેઇનનગ એિેડેમી (OTA)
માં પહોંચ્વામાં સફળ રહ્ા. ત્ાંથી પાસ થર્ા બાિ 16 જૂન, 
1972નાં રોજ તઓે 15 મહાર રેલજમને્ટમાં િમમશન્ડ થર્ા અને 
અધધિારી બન્ા. તમેન ે જ ે પણ જ્વાબિારી સોંપ્વામાં આ્વતી 
તેને તેઓ સારી રીત ે નનભા્વતા હતા. મમઝોરમ અન ે વત્રપરુામાં 
ઉગ્્વાિી ઘટના સામ ેિાર્્ષ્વાહી િરમમર્ાન તમેની સદક્રર્તા તમેની 
ફરજનનષઠાનાં બે મોટાં ઉિાહરણ હતા. આ િરમમર્ાન, તમેણે 

પોતાની િાર્્ષશલૈીથી બધાંન ેપ્રભાવ્વત િર્મા. તઓે પોતાનાં ્વદરષઠ 
અધધિારીઓનાં વપ્રર્ બન્ા, તો સાથ ેસાથ ેપોતાના જુનનર્ર અને 
સહિમથીઓમાં પણ લોિવપ્રર્ થર્ા. તઓે તમેન ે પે્રમથી ‘પરેી 
સાહેબ’ િહીન ેબોલા્વતા હતા. તઓે ‘ઓપરેશન પ્વન’નાં ભાગ 
રૂપ ેશ્ીલિંા ગર્ા અન ેત્ાં શાંમત સ્ાપ્વાની િામગીરી નનભા્વ્વા 
લાગર્ા. 25 ન્વમેબર, 1987નાં રોજ ‘ઓપરેશન પ્વન’ િરમમર્ાન 
શ્ીલિંામાં એિ સચ્ષ ઓપરેશનમાંથી પાછા આ્વી રહ્ા હતા ત્ારે 
તમેનાં સનૈનિ િળ પર આતિં્વાિીઓનાં જૂથ ેહૂમલો િર્યો. ભારે 
ધીરજપ્ૂવ્ષિ તમેણ ે આતિં્વાિીઓન ે પાછળથી ઘરેી લીધા અને 
તમેનાં પર હૂમલો િર્યો. આતિં્વાિીઓ સપંણૂ્ષપણ ે સતબ્ધ થઈ 
ગર્ા. સામસામનેી લડાઈમાં એિ આતિં્વાિીએ તમેની છાતીમાં 
ગોળી ધરબી િીધી. તમે છતાં મજેર પરમશે્વરન ે આતિં્વાિીઓ 
પાસથેી રાઇફલ આચંિી લીધી અન ેતને ેખતમ િરી િીધો. ગભંીર 
રીત ેઘાર્લ હાલતમાં પણ તઓે પોતાની ટીમના જ્વાનોને નનિદેશ 
આપતા રહ્ા અન ે છેલલાં શ્વાસ સધુી સાથીઓનુ ં મનોબળ 
મજબતૂ િરતા રહ્ા. તમેનાં આ સાહસભર્મા પગલાંન ેિારણ ેપાંચ 
આતિં્વાિીઓ માર્મા ગર્ા અન ે તમેની પાસથેી મોટી માત્રામાં 
શસ્તો અન ેિારુગોળો જપત િર્યો. મજેર રામાસ્વામી પરમશે્વરને 
અસાધારણ શૌર્્ષ અન ેપે્રરિ નતેતૃ્વ િશમા્વીન ે િેશ માટે સ્વયોચ્ 
બલલિાન આપ્ંુ, જનેાં માટે તમેન ેમરણોપરાંત પરમ્વીર ચક્રથી 
સન્માનનત િર્વામાં આવર્ા.  n

છ�તીમ�ં ગ�યેળી ખ�ઇનયે 
પણ મયેદ�નમ�ં ટકી રહ્�
ભારતી્ સેનાાની બહાદુરીનો પરચો માત્ર દેશની અંદરની 
સરહદો પર જ નહીં પણ સંયુકત રાષ્ટ્રના શાંતત તમશનથી 
માંડીને પડોશી શ્ીલંિા સુધી જોવા મળ્ો છે. ભારતનાં વીર 
જવાનોની બલલદાનની ગાથાનું સાક્ષી સમગ્ર વવશ્વ છે. આવા 
જ એિ પરમવીર છે મેજર રામાસવામી પરમેશ્વરન, જમેણે 
શ્ીલંિામાં ઓપરેશન પવન દરતમ્ાન છાતી પર ગોળી ખાઇને 
પણ પોતાનાં લક્ષ્યને હાંસલ િયુું....

વ્યક્તિત્વ મયેજર ર�મ�સ્�મી પરમયેશ્વરન

જન્ષઃ 13 સપ ટ્ેમ્બર, 1946 | મૃતુષઃ 25 િવરેમ્બર, 1987
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ભારતીર્ લોિશાહીમાં િહે્વા માટે રાજ્પાલનો હોદ્ો 
રાજ્નાં શાસનમાં સ્વયોચ્ હોર્ છે, પણ મોટે ભાગે 

રાજ્પાલ સદક્રર્ વર્્વસ્ાથી િૂર જ રહે છે. પણ જગિીપ 
ધનખડને એ્વા રાજ્પાલ તરીિે લાંબા સમર્ સુધી ર્ાિ 
િર્વામાં આ્વશે, જઓે પલચિમ બંગાળમાં આ હોદ્ા પર રહીને 
સામાન્ માણસો સાથે સંિળાર્ેલાં મુદ્ાઓ પર સતત સદક્રર્ 
રહ્ા છે. તેઓ રાજભ્વનમાં સમર્ પસાર િર્વાને બિલે 
લોિોનાં હહત અને રાજ્નાં મુદ્ાઓને એટ્ું મહત્વ આપે 
છે િે રાજ્પાલ તરીિે હોદ્ો સંભાળતા જ પલચિમ બંગાળને 
સમજ્વા માટે માત્ર ત્રણ મહહનામાં આશરે 1,000 પુસતિો 
્વાંચી િાઢ્ા. 

રાજસ્ાિિાં ખરેડૂિ ્પરરવારમિંાં જન્
ઉપરાષટ્રપમત ધનખડનો જન્મ 18મે, 1951નાં રોજ રાજસ્ાનના 
ઝંુઝુનુ લજલલાના દિઠાનામાં થર્ો હતો. તેમનું પ્રારંબ્ભિ 
શશક્ષણ સરિારી પ્રાથમમિ શાળા, દિઠાનામાં થ્ું. ધોરણ 
6થી તેમણે ગામથી 4-5 દિલોમીટર િૂર સરિારી મમડલ સુ્લ, 

ઘરઘાનામાં પ્ર્વેશ લીધો. તેઓ ગામના અન્ વ્વદ્ાથથીઓ 
સાથે પગપાળા સુ્લ જતા હતા. 1962માં સૈનનિ સુ્લમાં 
પાસ થર્ા. રાજસ્ાન ્ુનન્વર્સટી સંલગ્ન મહારાજા િોલેજ 
જર્પુરમાં ત્રણ ્વષ્ષના ભૌમતિશાસત્રમાં બીએસસી (ઓનસ્ષ) 
િ્ુથં.

નસવવલ સર્વસ છોડીિરે વકીલાિિો વયવસાય કયવો
ધોરણ 12 બાિ ઉપરાષટ્રપમત ધનખડની પસંિગી 
આઇઆઇટી અને પછી એનડીએમાં થઈ હતી, પણ તેઓ 
ગર્ા નહીં. ગે્જ્ુએટ થર્ા પછી તેમણે લસવ્વલ સર્્વસ 
પરીક્ષા પણ પાસ િરી લીધી હતી. જો િે તેમણે આઇએએસ 
બન્વાને બિલે ્વિીલાતનો વર્્વસાર્ પસિં િર્યો. તેમણે 
્વિીલાતની શરૂઆત રાજસ્ાન હાઇિોટ્ષમાંથી િરી હતી. 
1987માં રાજસ્ાન હાઇિોટ્ષ  બાર એસોલસએશન, જર્પુરના 
અધર્ક્ષપિે તેઓ સૌથી નાની ઉંમરનાં વર્ક્ત હતા. 1988માં 
તેઓ રાજસ્ાન બાર િાઉન્સલના સભર્ પણ બન્ા. 
સુપ્રીમ િોટ્ષમાં પણ ્વિીલ તરીિે તેમણે નામના મેળ્વી. તેઓ 

વવશ્વની સૌથી મો્ટી 
લોિશાહીની ખૂબી જૂઓ 
િે ઓકડશાના અંતકર્ાળ 
આકદવાસી ગામમાં જન્મેલાં 
દ્રૌપદી મુમુ્વએ 25 જુલાઇનાં 
રોજ દેશનાં સવવોચ્ચ પદ 
રાષ્ટ્રપતત તરીિે શપથ 
લીધાં, તો તેનાં 16 કદવસ 
બાદ રાજસ્ાનના ઝંુઝુનુ 
લજલલાના નાનિડા ગામનાં 
ખેડૂત પકરવારમાં ઉછરેલા 
જગદીપ ધનખડે દેશનાં બીજા 
ક્રમનો ્ટોચનો હોદ્ો એ્ટલે િે 
ઉપરાષ્ટ્રપતત પદ પર શપથ 
લીધા..

નવ� ચૂંટ�યેલ� ઉપર�ષ્ટપવત જગર્ીપ ધનખડ

ખયેડયૂત પુત્મ�ંથી ભ�રતન�ં બીજા સવ�યોચ્ચ 
ન�ગહરક સુધીની સફર

ર�ષ્ટ્ર ઉપર�ષ્ટ્રપવતની ચયૂંટણી
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ઉપર�ષ્ટપવત તરીકેની મરુ્ત પૂરી થત�ં વેંકૈય� ન�યડુન�ે વવર્�ય સમ�ર�ેહ

રાજસ્ાન ઓલલમ્પિ સંઘ અને રાજસ્ાન ટેનનસ સંઘન અધર્ક્ષ 
રહી ચૂક્ા છે.

લોકસભાિા સભય િરીકટે  સરરિય રાજકારણિમિંાં પ્વરેશ
ઉપરાષટ્રપમત ધનખડે 1989માં ઝંુઝુનુ લોિસભાની ચૂંટણી લડી 
અને વ્વજર્ મેળવર્ો. 1990થી માંડીને 1993માં િેન્દ્ર સરિારમાં 
સંસિીર્ બાબતોના રાજ્મંત્રી રહ્ા. બાિમાં તેઓ રાજસ્ાનના 
અજમેર લજલલાની શનગઢ વ્વધાનસભા બેઠિ પરથી જીત્ા. 
તેમની પાસે ્વહી્વટી િામગીરીનો બહોળો અનુભ્વ છે. 2019માં 
તેમને પલચિમ બંગાળના રાજ્પાલ નન્ુ્ત િર્વામાં આવર્ા. 
11 ઓગસ્નાં રોજ રાષટ્રપમત દ્રૌપિી મુમુ્ષએ તેમને ઉપરાષટ્રપમત 
પિની શપથ લ્ેવડા્વી.  n   

ભૂતપુ્વ્ષ ઉપરાષટ્રપમત ્વેંિૈર્ા નાર્ડુએ 11 ઓગસ્, 2017નાં 
રોજ ભારતના 13મા ઉપરાષટ્રપમત તરીિે શપથ લીધી હતી 
અને પાંચ ્વષ્ષનો િાર્્ષિાળ પૂરો િર્મા બાિ તેમનાં નામે અનેિ 
ઉપલબ્બ્ધઓ જોડાઇ ગઈ. તેમની અધર્ક્ષતા હેઠળ 13 
સત્રોમાંથી પ્રથમ પાંચ સત્રોમાં 42.77 ટિા િામ થ્ંુ, જ્ારે 
પછીના આઠ સત્રમાં 82.34 ટિા િામ થ્ંુ. માતૃભાષાઓ 
અને ભારતીર્ સંસૃ્મતને પ્રોત્સાહન આપ્વાના િટ્ર  સમથ્ષિ 
તરીિે તેમનાં િાર્્ષિાળમાં ઉપલા ગૃહની િાર્્ષ્વાહીમાં 
ભારતીર્ ભાષાઓના ઉપર્ોગમાં નોંધપાત્ર ્વધારો જો્વા 
મળર્ો. રાજ્સભામાં 1952 બાિ પ્રથમ ્વાર  ડોંગરી, 
િોંિણી, િાશમીરી અને સંથાલી ભાષાનો ઉપર્ોગ િર્વામાં 
આવર્ો અને રાજ્સભા સધચ્વાલર્ તરફથી એિ સાથે 
અનુ્વાિ સુવ્વધાઓ પણ પૂરી પાડ્વામાં આ્વી. આ રીતે, 
અસમમર્ા, બોડો, ગુજરાતી, મધૈથલી, મણણપુરી અને નેપાળી 
ભાષાઓનો લાંબા સમર્ બાિ રાજ્સભામાં ઉપર્ોગ 
િર્વામાં આવર્ો. જ્ારે િોવ્વડ-19 મહામારીએ વ્વશ્વભરમાં 

જનજી્વન ખોર્વી નાખંુ હતું ત્ારે સંસિના િામિાજને 
વર્્વબ્સ્ત રીતે ચલા્વ્વા માટે તત્ાલીન ઉપરાષટ્રપમત 
નાર્ડુના નેતૃત્વમાં અનેિ ન્વી પહેલ િર્વામાં આ્વી, જમે િે 
સંસિીર્ સમમમતઓનાં દરપોટ્ષ  ્વર્ુ્ષઅલ રીતે રજૂ િર્વામાં 
આવર્ા. ભારતીર્ મૂલ્ો સાથે મજબૂતીથી જોડાર્ેલા 
હો્વાનાં િારણે તેમણે અનિે સામ્ાજ્્વાિી પરંપરાઓને પણ 
બંધ િરા્વી િીધી.  જમે િે, હંુ ‘ગૃહનાં ટેબલ પર રાખ્વાનું 
નન્વેિન િરંુ છંુ’ ને બિલીને ‘હંુ િસતા્વેજ સભા પટલ પર 
રાખું છંુ અથ્વા આ િહે્વા ઊભો થર્ો છંુ..’ િર્વામાં આવ્ું. 
ભારતના લોિશાહી લોિાચાર પર ભાર મિૂતા જૂના થઈ 
ગરે્લા શદિ ‘મહામહહમ’ શદિને પણ બિલીને ‘માનનીર્ 
ઉપરાષટ્રપમત’ િર્વામાં આવ્ું. તેમનાં આ ગુણોને ર્ાિ િરતા 
8 ઓગસ્નાં રોજ તેમના વ્વિાર્ સમારોહને સંબોધધત 
િરતા ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ િહું, “આપણે હંમેશા તેમની 
અપકે્ષાઓને પૂરી િર્વાનો પ્રર્ત્ન િર્વો જોઇએ, જ ેતેઓ 
બધાં સાંસિો પાસેથી રાખે છે.” 

અ�પણયે હંમયેશ� તયેમની અપયેક્ષ�અ�યે પયૂરી કરવ�ન�યે પ્રયત્ન કરવ�યે 
જાયેઇઅયે, જયે તયેઅ�યે તમ�મ સ�ંસદ�યે પ�સયેથી ર�ખયે છયે ઃ વડ�પ્રધ�ન મ�યેદી

જગર્ીપ ધનખડને તમ�મ પક્ષ�ને�ં ભ�રે સમથ્યનથી 
ભ�રતન� ઉપર�ષ્ટપવત ચૂંટ�વ� બર્લ આસભનંર્ન. 
આ�પણ� રે્િને તેમની બુધ્ધમત્ત� આને જ્�નથી 
ઘણ�ે લ�ભ મળિે. આ�વ� સમયમ�ં જ્�રે ભ�રત 

આ�ઝ�ર્ીન�ે આમૃત મહ�ેત્સવ મન�વી રહ�ે છે ત્�રે 
આ�પણે ખેડૂતન�ં પુત્રન�ં રૂપમ�ં ઉપર�ષ્ટપવત મળવ� 
પર ગવ્ય છે, જેમની પ�સે ઉતૃ્ષ્ટ ક�નૂની જ્�ન આને 

બ�ૈધ્ધક કુિળત� છે.

-નરેન્દ્ર મ�ેર્ી, વડ�પ્ધ�ન

ર�ષ્ટ્ર ઉપર�ષ્ટ્રપવતની ચયૂંટણી
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સવતંત્રતા સેનાનીઓને સાદર નમન
76મા સ્વતંત્રતા દિ્વસની પૂ્વ્ષ સંધર્ાએ િેશ-વ્વિેશમાં રહેતા 
તમામ ભારતીર્ોને હંુ હાર્િિ અબ્ભનંિન પાઠવું છંુ. 14 
ઓગસ્નાં રોજ વ્વભાજન ્વીબ્ભષષિા સૃ્મત દિ્વસ તરીિે 
મના્વ્વામાં આ્વી રહ્ો છે. આ સૃ્મત દિ્વસને મના્વ્વાનો 
હેતુ સામાલજિ સિભા્વ, માન્વ સશક્તિરણ અને એિતાને 
પ્રોત્સાહન આપ્વાનો છે. 15 ઓગસ્, 1947નાં રોજ આપણે 
સામ્ાજ્્વાિી શાસનની બેડીઓને તોડી નાખી હતી. એ દિ્વસે 
આપણે આપણી નનર્મતને નવું સ્વરૂપ આપ્વાનો નનણ્ષર્ લીધો 
હતો. એ શુભ દિ્વસની ્વષ્ષગાંઠ મના્વતા આપણે બધાં લોિો 
સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને સાિર નમન િરીએ છીએ, જમેણે પોતાનું 
સ્વ્ષસ્વ બલલિાન િરી િીધું જથેી આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં શ્વાસ 
લઇ શિીએ.
લોિશાહીની જડ સતત ઊંડી અને મજબૂત થઈ ગઈ
જ્ારે ભારત સ્વતંત્ર થ્ું ત્ારે અનેિ આંતરરાષટ્ર ીર્ નેતાઓ 
અને વ્વચારિોએ આપણી લોિશાહી શાસન પ્રણાલલની 
સફળતા પર આશંિા વર્્ત િરી હતી. તેમની આ આિાંક્ષાનાં 

ભ�રતીયત�ન�યે ઉત્સવ અનયે ર�ષ્ટ્રની પ્રગવત

એિ રાષ્ટ્ર  મા્ેટ, ખાસ િરીને ભારત જવેા પ્રાચીન 
દેશનાં લાંબા ઇતતહાસમાં 75 વષ્વનો સમ્ 
ઘણો નાનો લાગે છે. ભારતે 75 વષ્વના આ 

સમ્ગાળામાં અનેિ મહતવપૂણ્વ પડાવ જો્ા છે. 
76મા સવતંત્રતા કદવસની પૂવ્વ સંધ્ાએ રાષ્ટ્રપતત 

દ્રૌપદી મમુુ્વએ દેશનાં નામે િરેલા પોતાના પ્રથમ 
સંબોધનમાં આ વવિાસ ્ાત્રાનો ઉલલેખ િ્વો, તો 

આઝાદીના 100મા વષ્વમાં નવું ભારત િેવું હો્ 
તેના સિંલપની પણ ્ાદ અપાવી. આકદવાસી 

જાતતમાંથી દેશનાં સવવોચ્ચ બંધારણી્ હોદ્ા પર 
પહોંચેલાં રાષ્ટ્રપતત મુમુ્વએ િહું, “જ્ારે આપણે 
સવતંત્રતા કદવસ મનાવીએ છીએ તો વાસતવમાં 

આપણે આપણી ભારતી્તાનો ઉત્સવ મનાવીએ 
છીએ.” વાંચો તેમના સંબોધનનાં અંશ....

ર�ષ્ટ્ર ર�ષ્ટ્રપવતનું સંબ�યેધન
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અનિે િારણો પણ હતા. એ દિ્વસોમાં લોિશાહી આર્થિ 
રીતે સમૃધ્ધ રાષટ્ર ો સુધી જ સીમમત હતી. વ્વિેશી શાસિોએ 
્વષયો સુધી ભારતનું શોષણ િ્ુથં હતું. આ િારણસર ભારતનાં 
લોિો ગરીબી અને નનરક્ષરતાનો સામનો િરી રહ્ા હતા. પણ 
ભારત્વાસીઓએ તેમની અપકે્ષાઓને ખોટી સાબબત િરી 
િીધી. ભારતની માટીમાં લોિશાહીનાં મૂષળર્ાં સતત ઊંડા 
અને મજબૂત થતાં ગર્ા.
લોિશાહીની વાસતવવિ ક્ષમતાથી પકરચચત િરાવયું
મોટાં ભાગનાં લોિશાહી િેશોમાં મત આપ્વાનો અધધિાર 
મેળ્વ્વા માટે મહહલાઓએ લાબા સમર્ સુધી સંઘષ્ષ િર્વો 
પડ્ો હતો. પણ આપણા પ્રજાસત્તાિનાં પ્રારંભથી જ ભારતે 
સા્વ્ષભૌમમિ ્વર્સ્ મતાધધિારને અપનાવર્ો. પ્રતે્િ ્વર્સ્ 
નાગદરિને રાષટ્ર  નનમમાણની સામૂહહિ પ્રદક્રર્ામાં ભાગ લ્ેવાની 
તિ પૂરી પાડ્વામાં આ્વી.

‘આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ’ જનતાને સમર્પત
માચ્ષ 2021માં િાંડી ર્ાત્રાની સ્ૃમતને પુનઃ જી્વંત રૂપ આપીને 
આઝાિીના અમૃત મહોત્સ્વની શરૂઆત િર્વામાં આ્વી હતી. 
આ ્ુગાંતરિારી આંિોલને આપણા સંઘષ્ષને વ્વશ્વ સતરે સ્ાન 
આપ્ંુ. આ સન્માન સાથે અમૃત મહોત્સ્વની શરૂઆત િર્વામાં 
આ્વી. આ મહોત્સ્વ ભારતીર્ જનતાને સમર્પત છે.

15 નવેમબર ‘જન જાતી્ ગૌરવ કદવસ’
અનિે ્વીર ર્ોધ્ધાઓ તથા તેમનાં સંઘષયો ખાસ િરીને ખેડૂત 
અને આદિ્વાસી સમિુાર્નાં ્વીરોનું ર્ોગિાન લાંબા સમર્ 
સુધી સામૂહહિ સૃ્મતથી િૂર રહંુ. ગર્ા ્વષ્ષથી 15 ન્ેવમબરને 
‘જન-જાતીર્ ગૌર્વ દિ્વસ’ તરીિે મના્વ્વાનો સરિારનો 
નનણ્ષર્ સ્વાગત ર્ોગર્ છે. આપણા જન-જાતીર્ મહાનાર્િો 
માત્ર સ્ાનનિ િે ક્ષેત્રીર્ પ્રતીિ નથી પણ  સમગ્ િેશ માટે 
પ્રેરણાસ્તોત છે.

આપણી ઉપલબ્ધિઓ અનિે વવક્સિત દેશોથી વધુ
આપણે િેશમાં જ નનર્મત રસી સાથે માન્વ ઇમતહાસનું સૌથી 
મોટંુ રસીિરણ અબ્ભર્ાન શરૂ િ્ુથં. ગર્ા મહહને આપણે 200 
િરોડ ડોઝનો આિંડો ્વટા્વી િીધો છે. આ મહામારીનો સામનો 
િર્વામાં આપણી ઉપલબ્બ્ધઓ વ્વશ્વનાં અનેિ વ્વક્સિત િેશો 

િરતાં ્વધુ રહી છે. જ્ારે િુનનર્ા િોરોના મહામારીની ગંભીર 
સમસર્ાના આર્થિ પદરણામોનો સામનો િરી રહી હતી ત્ારે 
ભારતે ખુિને સંભાળ્ું અને ફરીથી તીવ્ર ગમતથી આગળ ્વધી 
રહું છે. હાલમાં ભારત વ્વશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વૃનધ્ધ િરી 
રહેલા ટોચના અથ્ષતંત્રોમાંનું એિ છે.

મૂળ િત્વવ્ો અંગે જાણો
ભારતમાં આજ ેસં્વેિનશીલતા અને િરૂણાનાં જી્વન મૂલ્ોને 
પ્રાથમમિતા આપ્વામાં આ્વી રહી છે. આ જી્વન મૂલ્ોનો મુખ્ય 
હેતુ આપણા ્વંધચત, જરૂદરર્ાતમંિ અને સમાજમાં િોરાણે 
મિૂાઇ ગર્ેલા લોિોનાં િલ્ાણનું િાર્્ષ િર્વાનો છે. આપણા 
રાષટ્ર ીર્ મૂલ્ોને, નાગદરિોનાં મૂળ િત્ષવર્ો તરીિે, ભારતના 
બંધારણમાં સમા્વ્વામાં આવર્ા છે. િેશનાં િરેિ નાગદરિને 
મારો અનુરોધ છે િે તેઓ પોતાના િત્ષવર્ો અંગે જાણે, તેનું 
પાલન િરે, જનેાંથી આપણો િેશ ન્વી ઊંચાઇઓને સપશથી શિે

વવધ્ોને પાર િરીને આગળ વધી રહેલી મહહલાઓ
મહહલાઓ અનિે રૂઢીઓ અને વ્વધ્ોને પાર િરીને આગળ 
્વધી રહી છે. સામાલજિ અને રાજિીર્ પ્રદક્રર્ાઓમાં તેમની 
્વધતી જતી ભાગીિારી નનણમાર્િ સાબબત થશે. આજ ેઆપણી 
પંચાર્તી રાજ સંસ્ાઓમાં ચૂંટાર્ેલી મહહલા પ્રમતનનધધઓની 
સખં્યા 14 લાખથી ્વધુ છે. આપણા િેશની અનેિ આશાઓ 
આપણી િીિરીઓ પર ટિી છે. પૂરતી તિ મળે તો તેઓ 
નોંધપાત્ર સફળતા હાંસલ િરી શિે છે. આપણી િીિરીઓ 
ફાઇટર પાર્લટથી માંડીને અ્વિાશ ્વૈજ્ાનનિ સુધીનાં તમામ 
ક્ષેત્રમાં િેશને ગૌર્વ અપા્વી રહી છે.

માતૃભતૂમ મા્ેટ બધું જ અપ્વણ િરવાનો સંિલપ લઇએ
આજ ે જ્ારે આપણા પર્મા્વરણ સમક્ષ ન્વાં ન્વાં પડિારો 
આ્વી રહ્ા છે ત્ારે આપણે ભારતની સુંિરતા સાથે 
સિંળાર્ેલી િરેિ બાબતનું દ્રઢતાપૂ્વ્ષિ સંરક્ષણ િરવું જોઇએ. 
જળ, માટી અને જવૈ્વિ વ્વવ્વધતાનું સંરક્ષણ િરવું એ આપણી 
ભાવ્વ પેઢીઓ પ્રત્ે આપણી ફરજ છે. આપણી પાસે જ ેિંઇ 
પણ છે તે આપણી માતૃભૂમમએ આપે્ંુ છે. એટલાં માટે 
આપણે િેશની સલામતી, પ્રગમત અને સમૃનધ્ધ માટે પોતાનું 
બધું જ અપ્ષણ િર્વાનો સિંલપ લે્વો જોઇએ. n

આ�ર�ેગય, શિક્ષણ આને આથ્યતંત્ર 
તથ� તેની સ�થે સંકળ�યેલ� આન્ય 
ક્ષેત્ર�ેમ�ં જે સ�ર�ં પકરવત્યન રે્ખ�ઈ 
રહ�ં છે, તેન�ં મૂળમ�ં સિુ�સન છે.

આ�પણ�ે સંકલ્પ છે કે વર્ય 
2047 સુધી આ�પણે સ્વતંત્રત� 
સેન�નીઆ�ેન�ં સપન�ને સંપૂણ્ય પણે 
સ�ક�ર કરી લઇિંુ.

ર�ષ્ટ્ર ર�ષ્ટ્રપવતનું સંબ�યેધન
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કત્તવ્ય પથ જ જીવન પથ
અમૃત ક�ળન�યે ધ્યેય

જયેથી વવક્સિત 
દયેશ બનયે ભ�રત



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 સપ ટ્ેમ્બર, 2022  15



ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર  | 01-15 સપ ટ્ેમ્બર, 2022 16

ભારતની આઝાદીને 75 વષ્વ પૂરા થવા પ્રસંગે 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલલા પરથી રાષ્ટ્રને 

નવમી વાર સંબોચધત િરી રહ્ા હતા ત્ારે તેમાં 
આજનાં ભારતની વવિાસ ્ાત્રાનો ઉલલેખ 

હતો, તો દેશમાં આવેલી સામૂહહિ ચેતનાનાં 
પુનજા્વગરણની ઊજા્વ પણ હતી. દેશને વવક્સિત 

રાષ્ટ્ર  બનાવવાના સંિલપની દ્રઢ ઇચ્ાશકકત 
વ્કત િરીને તેમણે આઝાદીનાં 75 વષ્વની 

્ાત્રાને આગળ વધારવા અને અમૃત િાળમાં 
‘પંચ પ્રણ’થી એવા વવક્સિત ભારતનાં નનમમાણનાં 

સંિલપનું પુનરાવત્વન િયુું જ્ાં જગ િલ્ાણથી 
જન િલ્ાણનો અભભગમ હો્, ગુલામીનાં 

મનોભાવમાંથી મુકત હો્, પોતાનાં વારસા પર 
ગવ્વ િરતા ભારતના દરેિ નાગકરિનો િત્વવ્ પથ 
જ જીવન પથ બને અને એિતા-અખકંડતતા સાથે 

નવા ભારતનું નનમમાણ થા્..
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ભારતની સ્વતંત્રતાનાં 75 ્વષ્ષ 
એટલે િે આઝાિીની ઊજા્ષનો 
ઉત્સ્વ, ન્વા વ્વચારોનું અમૃત, 
આત્મનનભ્ષરતાનું અમૃત, 

ભારતને વ્વક્સિત રાષટ્ર  બના્વ્વાના ન્વા સંિલપોનું અમૃત. 
ભારત આ 15 ઓગસે્ આઝાિીના 75 ્વષ્ષ પૂરા િરીને 
76મા ્વષ્ષમાં પ્ર્વેશ િરી રહું હતું ત્ારે લાલ દિલલો, 
િેશનાં િરેિ ખૂણામાં ્વસેલા ભારતીર્ો અથ્વા ભારતને 
ચાહનારાઓનો રાષટ્ર ઘ્વજ મતરંગા પ્રત્ેનો ઉત્સાહ િંઇિ 
એ્વો જ હતો જનેી િલપના 75 ્વષ્ષ પહેલાં સ્વતંત્રતા 
સેનાનીઓએ િરી હતી. િરેિ ખૂણામાં આન-બાન-શાન 
સાથે લહેરાતા મતરંગાએ અમૃત મહોત્સ્વની અમમટ છાપ 
છોડી અને આ ઐમતહાલસિ દિ્વસ ભારતની ર્ાત્રાનો પૂણર્ 
પડા્વ, ન્વો માગ્ષ, ન્વો સંિલપ અને ન્વી તાિાત સાથે 
ડગલાં માંડ્વાનો પા્વન પ્રસંગ બની ગર્ો.

આઝાિીના આ 75 ્વષયોમાં ભારતે િરેિ પડિારનો 
સામનો િર્યો. 75 ્વષ્ષની આ ર્ાત્રામાં આશા—અપેક્ષાઓ, 
ઉતાર-ચઢા્વ ્વચ્ે સૌનાં પ્રર્ાસથી િેશ અહીં સુધી 
પહોંચર્ો છે. ્વષ્ષ 2014માં િેશની જનતાએ આઝાિ 
ભારતમાં જન્મેલા નરેન્દ્ર મોિીને ્વડાપ્રધાન તરીિે રાષટ્રની 
સ્ેવા િર્વાની તિ આપી ત્ારે તેમણે લાલ દિલલા પરથી 
સંબોધન હોર્ િે રાષટ્ર  સાથે સંિળાર્ેલા સામાલજિ-
નીમતગત-આર્થિ નનણ્ષર્ો હોર્, દ્રઢ ઇચ્ાશક્તનો 
પદરચર્ આપર્ો છે. પોતાના જી્વનના લાંબા સમર્ સુધી 
તેઓ સમાજની અંિર ગરીબમાં ગરીબને સશ્ત િર્વામાં 
વર્સત રહ્ા. િલલત, શોષષત, પીદડત, ્ંવધચત, આદિ્વાસી, 
મહહલા, ્ુ્વાન, ખેડૂત, દિવર્ાંગ એમ િરેિ ્વગ્ષની ચચતા 
િરીને તેમને સમથ્ષ િર્વાનું િામ િ્ુથં. પૂ્વ્ષ હોર્ િે પલચિમ 
હોર્, ઉત્તર હોર્ િે િશક્ષણ, િદરર્ો હોર્ િે પ્વ્ષત હોર્ િરેિ 
ખૂણાનો વ્વિાસ િર્વા માટેનું િામ િ્ુથં અને તેમનાં માટે 
પોતાની જાતને સમર્પત િરી. આ આઠ ્વષ્ષમાં િરેલા િાર્્ષ 
અને સુશાસનને પદરણામે આઝાિીના આટલા િાર્િાઓ 
બાિ પણ ભારત પોતાનાં અમૃત િાળ તરફ ડગલાં માંડી 
રહું છે ત્ારે તેઓ એિ એ્વા સામરર્્ષને જોઇ રહ્ા છે 
જનેાંથી મનને ગ્વ્ષ થ્વો સ્વાભાવ્વિ છે. જ ે રીતે ્વીતેલાં 
િેટલાંિ ્વષ્ષમાં િેશની િરેિ વર્ક્ત સરિારની નીમતઓ 
સાથે જોડાઇ છે અને ન્વી સામૂહહિ ચેતનાનું પુનજા્ષગરણ 
થ્ું છે તેનાંથી ભારત વ્વિાસશીલમાંથી વ્વક્તસ રાષટ્ર  
બન્વાની દિશામાં અગ્ેસર છે. અમૃત િાળની વ્વિાસ 
ર્ાત્રાથી ભારતને વ્વક્સિત બના્વ્વા માટે ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોિીએ લાલ દિલલા પરથી આ્વી રૂપરેખા રજૂ િરી....
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n  િેશન ેસ્વતંત્ર િરા્વ્વા માટેનુ ંઆિંોલન સઘંષ્ષમાં ્વીતુ ંછે. 
હહન્િુસતાનનો િોઇ ખૂણો એ્વો નહોતો, િોઇ સમર્ એ્વો નહોતો, 
જર્ારે િેશ્વાસીઓએ સેંિડો ્વષ્ષ સધુી ગલુામી સામ ેલડાઇ ન 
લડી હોર્, જી્વન ન ખપાવ્ંુ હોર્, મશુિેલીઓ ન સહન િરી હોર્, 
બલલિાન ન આપર્ા હોર્. આજ ેઆપણ ેસૌ િેશ્વાસીઓ માટે 
આ્વા િરેિ મહાપરુુષોન ેનમન િર્વાનો અ્વસર છે.

n  આપણે બધાં િેશ્વાસીઓ િૃતજ્ છીએ પજૂ્ બાપનુાં, નેતાજી 
સુભાષચદં્ર બોઝના, બાબા સાહેબ આબેંડિરના, ્વીર સા્વરિરના 
િે જમેણ ેિત્ષવર્ પથ પર જી્વનને ્વીતા્વી િીધુ.ં િત્ષવર્ પથ જ તમેનો 
જી્વન પથ રહ્ો.

n  આ િેશ િૃતજ્ છે મગંલ પાંડે, તાત્ા ટોપે, ભગત ન્સહ, સુખિે્વ, 
રાજગરુુ, ચદં્રશખેર આઝાિ, અશફાિ ઉલલા ખાન, રામ પ્રસાિ 
બબસ્મિલ સહહતનાં અનિે અસખં્ય ક્રાંમત્વીરોનો, જમેણ ેઅગેં્જી 
શાસનનો પાર્ો હચમચા્વી નાખ્યો હતો. આ રાષટ્ર  િૃતજ્ છે રાણી 
લક્ષીબાઇ, ઝલિારી બાઇ, િુગમા ભાભી, રાની ગાઇદિનલુ, 
રાણી ચનેમમા, બેગમ હઝરતમહલ અન ે્ેવ્ ુનાસ્ચ્ર્ાર જ્ેવી 
્વીરાંગનાઓનુ,ં જમેણ ેબતાવ્ુ ંિે ભારતની નારી શક્ત શુ ંહોર્ છે.

n  ભારતની નારી ત્ાગ અન ેબલલિાનની િે્વી પરાિાષઠા હોર્ છે ત્ેવી 
અગણણત ્વીરાંગનાઓનુ ંમિરણ િરતાં િરેિ હહન્િુસતાની ગ્વ્ષથી 
ભરાઈ જાર્ છે. આઝાિીની લડાઇ લડનાર અન ેઆઝાિી બાિ િેશ 
બના્વનાર ડો. રાજને્દ્ર પ્રસાિ, નહેરુ, સરિાર ્વલલભભાઇ પટેલ, 
શર્ામાપ્રસાિ મુખરજી, લાલબહાિુર શાસ્તી, દિનિર્ાલ ઉપાધર્ાર્, 
જર્પ્રિાશ નારાર્ણ, રામમનોહર લોહહર્ા, આચાર્્ષ વ્વનોબા ભા્ેવ, 
નાનાજી િેશમુખ, સબુ્રમણર્મ ભારતી જ્ેવા સખં્યાબધં મહાપરુુષોન ે
નમન િર્વાન અ્વસર છે.

ર�ષ્ટ્ર ન�યક�યેનયે નમન...
્વડાપ્રરાન મોિીએ અમૃત ્વર્ણમાં મિાન સ્વતંત્રતા સકેનાનીઓનું 
સ્મરર કરીનકે ભારતની એ તાકાતની અનુભૂતત કરા્વી, જ કેરકે 
ક્ારેય સુરજ અસત ન થનારી અંગ્કેજી િકૂમત વ્વરુધ્ધ રાષટ્ની 
ચકેતનાનકે બળ આપ્ંુ િતું.

આ� રે્િનું સ�ૈભ�ગય રહું છે કે 
આ�ઝ�ર્ીન� જંગમ�ં આેક રૂપ આે પણ 
હતું જેમ�ં ન�ર�યણ ગુરુ, સ્વ�મી 
વવવેક�નંર્, મહવરષિ આરવવંર્, ગુરુરે્વ 
રવવન્દ્રન�થ ટ�ગ�ેર જેવ� આનેક 
મહ�પુરુર કહનુ્સત�નન�ં ર્રેક 
ખૂણ�મ�ં, ર્રેક ગ�મમ�ં ભ�રતની 
ચેતન�ને જગ�વત� રહ�. ભ�રતને 
ચેતન�મય બન�વત� રહય�.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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લ�યેકશ�હીની જનની 
ભ�રતની અમયૂલ્ય ત�ક�ત
અંગ્કેજો કિીનકે ગયા િતા કે અમારા ગયા પછી ભારત ્વકેરવ્વખકેર 
થઈ જશકે. એમરકે નિીં વ્વચા્ુું િોય કે ભારત વ્વશ્વનાં સૌથી વ્વશાળ 
લોકશાિી િેશ તરીકે ઊપસી આ્વશકે, પર બરાંનો પ્રયાસ ભારતની 
અમૂલ્ તાકાત બની ગયો.

આ�તંકવ�રે્ ડગલેને પગલે પડક�ર�ે 
સજ્�્ય, શનર્�દોર ન�ગકરક�ેની હત્� 
કરી. છદ્મ યુ્ ધ થત�ં રહ�, પ્�કૃવતક 
આ�પવત્તઆ�ે આ�વતી રહી, સફળત�-
શનષ્ફળત�, આ�િ�-શનર�િ�, જેવ� 
આનેક પડ�વ આ�વ્�. છત�ં આ� પડ�વ 
વચ્ે પણ ભ�રત આ�ગળ વધતું રહંુ.

આ�પણે જંગલમ�ં રહેત� આ�પણ� 
આ�કર્વ�સી સમ�જનું પણ ગ�ૈરવગ�ન 
કરવ�નંુ ન ભૂલી િકીઆે. ભગવ�ન 
સબરસ� મુંડ�, સસ્ધુ-ક�ન્હુ, આલ્ુરી 
સીત�ર�મ ર�જુ, ગ�ેવવંર્ ગુરુ આેવ� 
આગણય ન�મ�ે છે, જેમણે આ�ઝ�ર્ીન� 
આ�ંર્�ેલનન�ે આવ�જ બનીને 
આંતકરય�ળ જંગલ�ેમ�ં પણ મ�તૃભૂવમ 
મ�ટે જીવવ� મરવ�ની પ્ેરણ� જગ�વી.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન

n  આજ ેઆપણે આઝાિીનો અમૃત મહોત્સ્વ મના્વી રહ્ા 
છીએ ત્ારે છેલલાં 75 ્વષ્ષમાં િેશ માટે જી્વ્વા મરનારા, 
િેશનું રક્ષણ િરનારા, િેશના સંિલપોને પૂરા િરનારા, 
સેનાના જ્વાન હોર્, પોલલસિમથી હોર્, શાસનમાં બેઠેલા 
બ્ુરોકે્રટ્સ હોર્, જનપ્રમતનનધધ હોર્, સ્ાનનિ સ્વરાજની 
સંસ્ાઓનાં શાસિ, ્વહી્વટિાર હોર્, રાજ્ોનાં શાસિ-
્વહી્વટિાર હોર્, િેન્દ્રનાં શાસિ-્વહી્વટિાર હોર્....75 
્વષ્ષમાં આ બધાંનાં ર્ોગિાનને પણ ર્ાિ િર્વાનો આજ ે
અ્વસર છે. આ પ્રસંગ એ િરોડો નાગદરિોને પણ નમન 
િર્વાનો છે જમેણે 75 ્વષ્ષમાં અનિે પ્રિારની મુશિેલીઓ 
્વચ્ે પણ િેશને આગળ ્વધાર્વા માટે પોતાનાથી જ ેથઇ 
શકું, તે િર્વાનો પ્રર્ત્ન િર્યો છે.

n  ્વષયોની ગુલામીએ ભારતનાં મનને, ભારતીર્ોની ભા્વનાને 
ઊંડા ઘા આપર્ા છે, મોટો ફટિો પાડ્ો છે, પણ તેની 
અિંર એિ જીિ પણ હતી, એિ લજજીવ્વષા પણ હતી, 
એિ ઝનૂન પણ હતું, એિ જોશ પણ હતો. અને તેને િારણે 
અભા્વો ્વચ્ે પણ, ટીિા ્વચ્ે પણ અને આઝાિીની 
લડાઇ અમંતમ તબક્ામાં હતી ત્ારે િેશને ડરા્વ્વા માટે, 
નનરાશ િર્વા માટે, હતાશ િર્વા માટે તમામ ઉપાર્ 
િર્વામાં આવર્ા હતા.

n  એવું િહે્વામાં આ્વતું હતું િે અંગ્ેજો જતા રહેશે તો િેશ 
તૂટી જશે, વ્વખરાઇ જશે, લોિો અિંર અંિર લડીને મરી 
જશે, િશું નહીં બચે, ભારત અંધિાર ્ુગમાં જતો રહેશે, 
િોણ જાણે િે્વી િે્વી આશિંાઓ વર્્ત િર્વામાં આ્વી 
હતી. પણ તેમને ખબર નહોતી િે આ હહન્િુસતાનની માટી 
છે, આ માટીમાં એ તાિાત છે જ ેમુશિેલીઓને પાર િરીને 
પણ િેશ સિીઓ સુધી જી્વી રહ્ો છે.
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n  હંુ આજ ેિેશનું સૌથી મોટંુ સૌભાગર્ જોઇ રહ્ો છંુ 
િે ભારતનાં લોિોનું મન મહત્વાિાંક્ષી છે. આિાંક્ષી 
સમાજ િોઇ પણ િેશની મોટી સંપશ્ત્ત હોર્ છે 
અને આપણને ગ્વ્ષ છે િે આજ ેહહન્િુસતાનનાં િરેિ 
ખૂણામાં, િરેિ સમાજનાં િરેિ ્વગ્ષમાં આિાંક્ષાઓ 
જોરમાં છે.

n  િેશનો િરેિ નાગદરિ બ્સ્મત બિલ્વા માંગે છે, 
બિલતી જો્વા માંગે છે, પણ રાહ જો્વા માટે તૈર્ાર 
નથી, પોતાની આંખોની સામે જો્વા માંગે છે, િત્ષવર્ 
સાથે જોડાઈને િાર્્ષ િર્વા માંગે છે. તે ગમત ઇચે્ છે, 
પ્રગમત ઇચે્ છે. 75 ્વષ્ષમાં જોર્ેલાં તમામ સપના 
પોતાની આંખો સામે પૂરા િર્વા માટે ઉતા્વળા છે, 
ઉત્સાહહત છે અને ઉતા્વળા પણ છે.

n  જ્ારે સમાજ આિાંક્ષી હોર્ છે ત્ારે સરિારોએ 
પણ તલ્વારની ધાર પર ચાલવું પડે છે. સરિારોએ 
પણ સમર્ની સાથે િોડવું પડે છે અને મને વ્વશ્વાસ 
છે િે િેન્દ્ર સરિાર હોર્ િે રાજ્ સરિાર, સ્ાનનિ 
સ્વરાજ્ની સંસ્ા હોર્, િોઇ પણ પ્રિારની શાસન 
વર્્વસ્ા િેમ ન હોર્, િરેિે આ આિાંક્ષી સમાજની 
ઇચ્ા પૂરી િર્વી પડશે. તેમની આિાંક્ષાઓ માટે 
આપણે લાંબી રાહ ન જોઇ શિીએ. એટલાં માટે આ 
અમૃત િાળની પ્રથમ સ્વાર એ આિાંક્ષી સમાજની 
આિાંક્ષાઓ પૂરી િર્વા માટે બહુ મોટી સુ્વણ્ષ તિ 
લઈને આ્વી છે.

ભ�રતન�ં લ�યેક�યે 
મહત્વ�ક�ંક્ષી
ભારતનો સમાજ જાગૃત છકે  અનકે પોતાની આકાંક્ાઓનકે પૂરી 
કર્વા માટે તતપર પર છકે . તકે પડકારોનો સામનો કર્વાનું પર 
જારકે છકે  અનકે ન્વા ઉપાય પર. અમૃત કાળની સ્વાર આકાંક્ી 
સમાજ માટે સુ્વર્ણ તક લઇનકે આ્વી છકે ...

હવે ર�જકીય સ્થિરત� હ�ેય, નીવતઆ�ેમ�ં 
ગવતિીલત� હ�ેય, શનણ્યય�ેમ�ં ઝડપ હ�ેય, 
સવ્યવ્�પકત� હ�ેય, સવ્યસમ�વેશિત� 
હ�ેય, ત�ે વવક�સ મ�ટે ક�ેઈ પણ ભ�ગીર્�ર 
બને છે. સબક� સ�થ, સબક� વવક�સન�ે 
મંત્ર લઇને આમે ચ�લ્� હત� પણ 
જેતજેત�મ�ં રે્િવ�સીઆ�ેઆે બધ�ંન�ં 
વવશ્�સ આને બધ�ંન� પ્ય�સથી તેમ�ં રંગ 
ભરી ર્ીધ� છે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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સ�મયૂહહક શક્તિથી વવશ્વની 
અ�શ� ભ�રત
ભારતમાં ન્વી સામૂહિક ચકેતનાનું પુનજા્ણગરર ન્વા ભારતની જ 
નિીં, વ્વશ્વ માટે પર આશા બનીનકે ઊભ્ુું છકે  કારર કે નીતતઓનું 
સામથય્ણ અનકે તકેનાં પ્રત્કે ભરોસાનકે ભારતકે આગળ ્વરાયયો છકે .

130 કર�ેડ રે્િવ�સીઆ�ે આનેક 
ર્�યક�આ�ેન�ં આનુભવ બ�ર્ 
સ્થિર સરક�રનું મહત્વ િું છે, 
ર�જકીય સ્થિરત�નું મહત્વ 
િું હ�ેય છે, ર�જકીય સ્થિરત� 
રુ્શનય�મ�ં કય� પ્ક�રની ત�ક�ત 
બત�વી િકે છે, તેને સમજ્�ં છે.

આ�ઝ�ર્ીન�ં આ�ટલ�ં ર્�યક� બ�ર્ સમગ્ર 
વવશ્ની ભ�રત તરફ જેવ�ની દ્રષ્ષ્ટ 
બર્લ�ઈ ચૂકી છે. વવશ્ ભ�રત તરફ 
ગવ્યથી જેઈ રહું છે, આપેક્ષ�આ�ેથી 
જેઈ રહું છે. રુ્શનય� સમસ્�ન�ે ઉકેલ 
ભ�રતની ધરતી પર િ�ેધી રહી છે. 
વવશ્નું આ� પકરવત્યન, વવશ્ની દ્રષ્ષ્ટમ�ં 
આ� પકરવત્યન 75 વર્યની આ�પણી 
આનુભવ ય�ત્ર�નું પકરણ�મ છે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન

n  આપણે તાજતેરનાં દિ્વસોમાં ્વધુ એિ તાિાતનો 
અનુભ્વ િર્યો છે અને તે છે ભારતમાં સામૂહહિ ચેતનાનું 
પુનજા્ષગરણ. એિ સામૂહહિ ચેતનાનું પુનજા્ષગરણ 
આઝાિીના લાંબા સંઘષ્ષમાં જ ેઅમૃત હતું તે સંિલલત 
થઈ રહંુ છે. સંિલપમાં પદર્વર્તત થઈ રહંુ છે, 
પુરુષાથ્ષની પરાિાષઠા જોડાઈ રહી છે અને લસનધ્ધનો 
માગ્ષ િેખાઈ રહ્ો છે.

n  ચેતનાનું જાગરણ, આ પુનજા્ષગરણ, આપણૌ સૌથી મોટો 
્વારસો છે. આ પુનજા્ષગરણ જૂઓ. 10 ઓગસ્ સુધી 
લોિોને ખબર પણ નહતી િે િેશની અંિર િે્વી તાિાત 
છે. પણ છેલલાં ત્રણ દિ્વસથી જ ેરીતે મતરંગા ઝંડાથી 
લઇને મતરંગા ર્ાત્રા લઇને િેશ આગળ ્વધી રહ્ો છે. 
મોટાં મોટાં સમાજ નનષણાતોએ પણ િિાચ િલપના નહીં 
િરી હોર્ િે મારા િેશની અંિર િેટલી મોટી તાિત છે. 
એિ મતરંગા ઝંડાએ બતા્વી િીધી છે. આ પુનચસેતના, 
પુનજા્ષગરણની ક્ષણ છે.

n  જ્ારે જનતા િરફ્ુ માટે હહન્િુસતાનનો ખૂણે ખૂણો 
નીિળી પડે છે, ત્ારે એ ચેતનાની અનુભૂમત થાર્ છે. 
જ્ારે િેશ તાળી, થાળી ્વગાડીને િોરોના ર્ોધ્ધાઓ 
સાથે ખભે ખભો મેળ્વીને ઊભો રહે છે, ત્ારે ચેતનાની 
અનુભૂમત થાર્ છે. જ્ારે િી્વો પ્રજ્વલલત િરીને 
શુભિામના આપ્વા માટે િેશ નીિળી પડે છે, ત્ારે એ 
ચેતનાની અનુભૂમત થાર્ છે.

n  વ્વશ્વ િોરોનાનાં સમર્ગાળામાં રસી લે્વી િે ન લે્વી, 
રસી િામની છે િે નહીં તેની નદ્ધામાં હતું. એ સમર્ે મારા 
િેશનાં ગામ-ગરીબ પણ 200 િરોડ ડોઝ લઈને વ્વશ્વને 
ચોંિા્વનારંુ િામ િરી બતા્વે છે. આ ચેતના છે, આ જ 
તાિાત છે. આ તાિાતે આજ ેિેશને ન્વી તાિાત આપી છે.
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n  સમ્વાર્ તંત્રનો આિર િરીને આપણે ખભાથી ખભો 
મેળ્વીને આ અમૃત િાળમાં ચાલીશું તો સપના 
સાિાર થઇને જ રહેશે. િાર્્ષક્રમ અલગ હોઈ શિે, 
િાર્્ષશૈલી અલગ હોઇ શિે પણ સંિલપ અલગ ન 
હોઈ શિે, રાષટ્રનાં સપના અલગ ન હોઈ શિે.

n  જ્ારે હંુ ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો, ત્ારે િેન્દ્રમાં 
અમારા વ્વચારની સરિાર નહોતી, પણ મારા 
ગુજરાતમાં િરેિ જગર્ાએ એિ જ મંત્ર લઇને ચાલતો 
હતો િે ભારતનાં વ્વિાસ માટે ગુજરાતનો વ્વિાસ. 
આપણે ગમે ત્ાં હોઈએ, આપણા સૌનાં મન 
મસ્સતષ્માં ભારતનો વ્વિાસ હો્વો જોઇએ.

n  િેશમાં એ્વાં અનેિ રાજ્ો છે જમેણે િેશને આગળ 
્વધાર્વા માટે મોટી ભૂમમિા નનભા્વી છે, નેતૃત્વ 
િ્ુથં છે, અનેિ ક્ષેત્રોમાં અનુિરણીર્ િામ િ્ુથં છે. 
આ આપણા સમ્વાર્ તંત્રને તાિાત આપે છે. પણ 
આજના સમર્ની માંગ છે સહિારી સંઘ્વાિની 
સાથે સાથે સહિારી સપધમાત્મિ સંઘ્વાિ. આપણને 
વ્વિાસની સપધમાની જરૂર છે.

n  િરેિ રાજ્ને લાગવું જોઇએ િે અમારંુ રાજ્ 
આગળ નીિળી ગ્ું. એટલી મહેનત િરીશ િે 
આગળ નીિળી જઇશ. તેણે આ 10 સારા િામ 
િર્મા છે, હંુ 15 સારા િામ િરીને બતા્વીશ. તેણે 
ત્રણ ્વષ્ષમાં િામ પૂરંુ િ્ુથં છે, હંુ બે ્વષ્ષમાં િરીને 
બતા્વીશ. સરિારનાં તમામ એિમો ્વચ્ે સપધમાનંુ 
્વાતા્વરણ હોવું જોઇએ, જ ેઆપણને વ્વિાસની ન્વી 
ઊંચાઇઓ પર લઈ જ્વા માટે પ્રર્ત્ન િરે.

સહક�રી સમવ�ય મ�ળખું, 
નવ� ભ�રતની અ�યેળખ
રાષટ્ની પ્રગતતમાં કે્દ્ર અનકે રાજ્ય સરકારો મળીનકે કામ કરે તકે મિત્વનું 
છકે . અમૃત કાળમાં વ્વક્સિત ભારત બના્વ્વા માટે સંકલ્પત રાષટ્ માટે 
સમ્વાય માળખાની ભા્વનાનકે સન્ાન અનકે સાથકે લઇનકે ચાલવું એ જ 
ન્વા ભારતની આરારશશલા બની શકે છકે ...

75 વર્યન�ે સમયગ�ળ�ે ગમે તેટલ�ે િ�નર્�ર 
હ�ેય, ગમે તેટલી સમસ્�થી ભરેલ�ે હ�ેય, 
ગમે તેટલ�ં પડક�ર�ે આ�વ્� હ�ેય, તેમ છત�ં 
આ�જે જ્�રે આ�પણે આમૃતક�ળ�મ�ં પ્વિેી 
રહ� છીઆે ત્�રે આ�ગ�મી 25 વર્ય આ�પણ� 
રે્િ મ�ટે આત્ંત મહત્વપણૂ્ય છે. આ�પણે 
આ� પંચ પ્ણ (પ�ંચ પ્વતજ્�)ને લઇને તમ�મ 
સપન� પૂર� કરવ�ની જવ�બર્�રી ઉઠ�વીને 
ચ�લવું પડિે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન

આ�પણે જે રીતે સંકલ્પ લઇને નીકળી 
પડ્� છીઆે, તેને રુ્શનય� જેઈ રહી 
છે આને આંતે વવશ્ પણ આપેક્ષ� લઈને 
જીવી રહંુ છે.

આપેક્ષ�આ�ે પૂરી કરવ�ની ત�ક�ત 
ક�ેન�મ�ં પડેલી છે આે તેને રે્ખ�વ� 
મ�ંડ્ું છે. હંુ તેને વત્ર-િક્તિન�ં રૂપમ�ં 
જેવું છંુ.
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પંચ પ્રણઃ 25 વષ્તની 
ય�ત્�ન�યે અમૃત મંત્
િેશ સંકલ્પત છકે- ‘મોટા સંક્પ લઇનકે જ ચાલશકે.’ લાલ દકલલા 
પરથી અમૃત કાળ માટે ્વડાપ્રરાન મોિીએ ‘પંચ પ્રર’નો મંત્ર 
આપયો..

પ્રથમ પ્રવતજ્�

હવે દેશ માેટા સંકલ્પ લઇને જ ચાલશે. બહયુ  
માેટા સંકલ્પ લઇને ચાલવયું પડશે. ઓને તે માેટાે 
સંકલ્પ છે વવક્સિત ભારત, હવે તેનાંથી કંઇ 
પણ ઓાેછયું  ન જેઇઓ.ે

પાંચમી રિવતજ્ા નાગરરકાેની ફરજ છે, જેમાં વડારિધાન 
પણ બાકાત. નથી હાેતા, મયુખ્યમંત્ી પણ બાકાત નથી, 
તેઓાે પણ નાગરરક છે. નાગરરકાેની ફરજ. ઓાગામી 25 
વષ્સનાં ઓાપણાં સપનાંઓાેને પયૂરાં કરવા માટે ઓા ઓેક 
માેટી રિવતજ્ા શક્તિ છે.

હંુ તેને ત્રણ િક્તિ આેટલે કે 
વત્રિક્તિ તરીકે જેઉં છંુ. આ� 
ત્રણ િક્તિ છે-આ�ક�ંક્ષ�ની, 
પુનજ્યગરણની આને વવશ્ની 
આપેક્ષ�આ�ેની. તેને પૂરી કરવ� 
આને વવશ્�સ જગ�વવ�મ�ં મ�ર� 
રે્િવ�સીઆ�ેની બહુ મ�ેટી 
ભૂવમક� છે.

दसूरा प्रण

કાેઇ પણ ખયૂણામાં ઓાપણા મનની ઓંદર, ઓાપણી ટેવાેની ઓંદર, ગયુલામીનાે ઓેક ઓંશ પણ હાેય તાે તેને કાેઇ પણ 
હાલમાં બચવા દેવાે ન જેઇઓે. હવે 100 ટકા, 100 ટકા, સેંકડાે વષાષોની ગયુલામીઓે ઓાપણને બાંધીને રાખ્યા છે, 
ઓાપણા મનાેભાવને બાંધીને રાખ્યા છે, ઓાપણા વવચારાેમાં વવકૃવતઓાે પેદા કરી રાખી છે. ગયુલામીની નાની નાની વસતયુ 
ઓાપણને કાંય પણ દેખાય છે, તે ઓાપણી ઓંદર દેખાય છે, ઓાપણી ઓાસપાસ દેખાય છે, ઓાપણે તેમાંથી મયુક્તિ 
મેળવવી જ પડશે. બીજી પ્રવતજ્�

पांचवा प्रण

ઓાપણને ઓાપણા વારસા પર ગવ્સ હાેવાે જેઈઓે, 
કારણ કે ઓા વારસાઓે જ ઓેક સમયે ભારતને 

સયુવણ્સ કાળ ઓાપાે હતાે. ઓને ઓા તે વારસાે છે જેને 
સમયાનયુસાર પરરવત્સન કરવાની ટેવ છે. ઓા તે જ 

વારસાે છે જે કાળ-બાહ્યને છાેડતાે રહ્યા ેછે. નનત્ય નવયું 
સ્ીકારતાે  રહ્યા ેછે. ઓને તેથી ઓાપણને ઓા વારસાે 

પર ગવ્સ હાેવાે જેઈઓે. 

ત્ીજી પ્રવતજ્�

ચાેથી રિવતજ્ા છે ઓેકતા ઓને ઓેકજયૂ થતા. 130 કરાેડ 
દેશવાસીઓાેમાં ઓેકતા, ન કાેઈનયું પાેતાનયું કે ન કાેઇ 
પારકયું , ઓેકતાની તાકાત, 'ઓેક ભારત, શે્ષ્ઠ ભારત'નાં 
સપનાઓાે માટે ઓાપણી ચાેથી રિવતજ્ા છે.ચ�યેથી પ્રવતજ્� 

પ�ંચમી પ્રવતજ્�
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n  આજ ેજ્ારે અમૃતિાળની પ્રથમ પરોઢ છે, ત્ારે આ 25 
્વષ્ષમાં આપણે એિ વ્વિલસત ભારત બનીને જ રહે્વાનું 
છે. મારા િેશનાં 20-22-25 ્વષ્ષના મારા ્ુ્વાનો મારી 
સમક્ષ છે, જ્ારે િેશ આઝાિીનાં 100 ્વષ્ષની ઉજ્વણી 
િરશે, તમે 50-55 ્વષ્ષના થઇ ગર્ા હશો, એટલે િે 
તમારાં જી્વનનો આ સુ્વણ્ષ િાળ, તમારી ઉંમરનો આ 
25-30 ્વષ્ષનો સમર્ગાળો ભારતનાં સપનાઓને પૂરાં 
િર્વાનો સમર્ છે. આપ સંિલપ લઈને મારી સાથે 
નીિળી પડો, મમત્રો, મતરંગા ઝંડાના શપથ લઇને નીિળો, 
ચાલો આપણે બધા પૂરી તાિાતથી લાગી જઈએ. 
મહાસંિલપ લઇએ િે મારો િેશ વ્વિલસત િેશ હશે,, 
વ્વિાસના િરેિ માપિંડમાં આપણે એિ માન્વિેન્દ્રરી 
વર્્વસ્ા વ્વિલસત િરીશું, આપણાં િેન્દ્રમાં માન્વ હશે, 
આપણાં િેન્દ્રમાં માન્વીર્ આશાઓ હશે, આિાંક્ષાઓ 
હશે. આપણે જાણીએ છીએ િે જ્ારે ભારત મહાન 
સિંલપો િરે છે, ત્ારે તેને િરી પણ બતા્વે છે.

n  જ્ારે મેં લાલ દિલલા પરથી મારાં પ્રથમ ભાષણમાં 
સ્વચ્તાની ્વાત િરી હતી, ત્ારે િેશ નીિળી પડ્ો, જ ે
જ્ાં પણ શક્ હોર્ ત્ાં સ્વચ્તાની દિશામાં આગળ 
્વધર્ો છે, ગંિિી પ્રત્ે નફરત એિ સ્વભા્વ બની ગર્ો છે. 
આ એ જ  િેશ છે, જણેે રસીિરણ િ્ુથં છે, વ્વશ્વ નદ્ધામાં 
હતું, 200 િરોડનો લક્ષ્યાંિ પાર િર્યો છે. આપણે નક્ી 
િ્ુથં હતું િે આપણે ખાડીના તેલ પર ગુજારો િરીએ 
છીએ, ઝાડીના તેલ તરફ િે્વી રીતે આગળ ્વધવું, 10 
ટિા ઇથેનોલ મમશ્ણનું સપનું મોટંુ લાગતું હતું. પણ 
સમર્ િરતા પહેલા 10 ટિા ઇથેનોલને મમલશ્ત િરીને, 
િેશે આ સ્વપ્નને પૂણ્ષ િ્ુથં છે.

વવક્સિત દયેશ�યેની શ્યેણીમ�ં 
ભ�રત પણ ઊભું રહયે શયે
આપનત્નકે અ્વસરમાં બિલીનકે ભારતનકે ન્વો માગ્ણ ચચર્વાની 
ઇચ્ાશલકત રરા્વતા ્વડાપ્રરાન નરે્દ્ર મોિીએ લાલ દકલ્ા પરથી 
સપષટ સંિેશ આપયો,-2047 સરુી ભારતનકે વ્વશ્વનાં વ્વક્સિત િેશોની 
શ્કેરીમાં લા્વ્વાનું છકે ...

આનુભવ કહે છે કે આેક વ�ર આ�પણે 
બધ�ં સંકલ્પ લઇને નીકળી પડીઆે ત�ે 
શનધ�્યકરત લકય�ેને પ�ર કરી િકીઆે છીઆે. 
નવીનીકરણીય ઊજ્યનું લકય, રે્િમ�ં નવી 
મેકડકલ ક�ેલેજ બન�વવ�ન�ે ઇર�ર્�ે હ�ેય, 
ડ�ેક્ટર�ેની તૈય�રી કર�વવ�ની હ�ેય, ર્રેક 
ક્ષતે્રમ�ં પહેલેથી ગવત બહુ વધી છે. આેટલે 
હંુ કહંુ છંુ કે હવે આ�ગ�મી 25 વર્ય મ�ેટ� 
સંકલ્પ�ેન�ં હ�ેય, આે જ આ�પણી પ્વતજ્� હ�ેવી 
જેઇઆે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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ભ�રતન� સમૃધધ વ�રસ� 
પર ગવ્ત
ભારતનો ્વારસો સિીઓ જૂનો છકે , તો આગામી ્વરયોમાં 
વ્વકાસ યાત્રા પર ્વારસો બનશકે. આજકે ભારત વ્વશ્વનકે પોતાનાં 
ગૌર્વશાળી ્વારસાથી પદરચચત કરા્વી રહંુ છકે  અનકે ગ્વ્ણની 
અનુભૂતત કરી રહંુ છકે ...

હવે આમ�રી ત�ક�ત જૂઆ�ે. આ�પણે આે 
લ�ેક�ે છીઆ ેજે પ્કૃવત સ�થે જીવવ�નું 
જણે છે. પ્કૃધતને પ્ેમ કરવ�નું જણે 
છે.
આ�પણી પ�સે જે વ�રસ�ે છે, ગલ�બેલ 
વ�ેવમિંગની સમસ્�આ�ેન�ં ઉકેલન�ે 
રસત�ે આ�પણી પ�સે છે. આ�પણ� 
પવૂ્યજેઆે આ�પેલ�ે છે.

આ�પણ ેરુ્શનય�નુ ંકલ્�ણ જેયુ ંછે. આ�પણ ેજગ 
કલ્�ણથી જન કલ્�ણન�ં વટેમ�ગુ્ય રહ� છીઆ.ે 
જન કલ્�ણથી જગ કલ્�ણન�ં મ�ગદો ચ�લન�ર� 
આ�પણ ેસ�ૈ વવશ્ની ક�મન� કરીઆ ેછીઆે ત્�રે 
કહીઆે છીઆ-ે सिवे भिनततु सतुकिनः। सिवे सनततु 
कनरामयाः। બધ�ંન� ંસખુની વ�ત, બધ�ંન� 
આ�ર�ેગયની વ�ત કરવી આ�પણ�ે વ�રસ� ેછે. આને 
આેટલ ેઆ�પણે બહુ િ�નથી આ�પણ� આ� વ�રસ� 
પર ગવ્ય કરત� િીખીઆ,ે આ� પ્વતજ્� િક્તિ છે 
આ�પણી, જે આ�પણ ે25 વર�દોન�ં સપન�ં પરૂ�ં 
કરવ� મ�ટે જરૂરી  છે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન

n  આપણને આપણા ્વારસા પર ગ્વ્ષ થ્વો જોઈએ. જ્ારે આપણે 
આપણી ધરતી સાથ ેજોડાઈશંુ, ત્ારે જ તો આપણ ેઊંચે 
ઊડીશુ,ં અન ેજ્ારે આપણ ેઊંચ ેઉડીશુ,ં ત્ારે આપણ ેિુનનર્ાને 
સમસર્ાનાં ઉિેલો પણ આપી શિીશુ.ં

n  આજ ેિુનનર્ા સમગ્લક્ષી હેલ્થિેરની ્વાત િરી રહી છે, પરંતુ 
જ્ારે તનેી ચચમા િર્વામાં આ્ેવ છે ત્ારે તનેી નજર ભારતના 
ર્ોગ, ભારતના આ્ુ્વસેિ, ભારતની સપંણૂ્ષ જી્વનશલૈી પર જાર્ 
છે. આ આપણો ્વારસો છે જ ેઆપણ ેવ્વશ્વન ેઆપી રહ્ા છીએ. 
િુનનર્ા આજ ેતનેાથી પ્રભાવ્વત થઈ રહી છે.

n  જ્ારે આપણ ેપર્મા્વરણન ેઅનુિૂળ જી્વનશલૈી વ્વશ ે્વાત િરીએ 
છીએ, આપણ ેલાઇફ મમશન વ્વશ ે્વાત િરીએ છીએ, આપણે 
વ્વશ્વનુ ંધર્ાન આિર્ષત િરીએ છીએ. આપણી પાસ ેઆ ક્ષમતા 
છે. આપણુ ંબરછટ અનાજ, બાજરી, આપણ ેત્ાં તો ઘર ઘરમાં 
્વપરાર્ છે. આ આપણો ્વારસો છે, આપણા નાના ખેડૂતોના 
પદરશ્મથી નાની નાની જમીનના ટુિડાઓમાં પાિતુ ંઆપણું 
અનાજ. 

n  સં્ ુ્ ત િુટંુબની પ્રણાલીનો ્વારસો સિીઓથી આપણી માતાઓ 
અન ેબહેનોનાં બલલિાનન ેિારણે પદર્વાર નામની જ ેવર્્વસ્ા 
વ્વક્સિત થઈ છે તે આપણો ્વારસો છે. આપણ ેઆ ્વારસા પર 
િે્વી રીત ેગ્વ્ષ ન િરી શિીએ? આપણે એ લોિો છીએ જ ેજી્વમાં 
પણ શશ્વન ેજુએ છે. આપણે એ લોિો છીએ જ ેનરમાં નારાર્ણને 
જુએ છે. આપણ ેનારીન ેનારાર્ણી િહેનારા લોિો છીએ. આપણે 
એ્વા લોિો છીએ જ ેછોડમાં પરમાત્માન ેજુએ છે. આપણે  એ્વા 
લોિો છીએ જ ેનિીન ેમાતા માન ેછે. આપણે એ લોિો છીએ જ ે
િરેિ િંિરમાં શિંરન ેજુએ છે. આ આપણુ ંસામરર્્ષ છે, આપણે 
િરેિ નિીમાં માતાનુ ંસ્વરૂપ જોઈએ છીએ. પર્મા્વરણની આટલી 
વર્ાપિ વ્વશાળતા એ આપણુ ંગૌર્વ જ્ારે વ્વશ્વની સામે જાતે 
િરીશુ ંતો િુનનર્ા િરશ.ે
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n  ઘરમાં પણ પુત્ર-પતુ્રી સમાન હોર્ ત્ારે જ એિતાનો 
પાર્ો નંખાર્ છે. જો પુત્ર-પુત્રી એિ સરખા ન હોર્ 
તો એિતાના મતં્રોનો જાપ િરી શિાતો નથી. ન્લગ 
સમાનતા એ આપણી એિતાની પ્રથમ શરત છે. 
જ્ારે આપણે એિતાની ્વાત િરીએ છીએ, જો 
આપણી પાસે એિ જ માપિંડ હોર્, જ ેમાપિંડને 
આપણે ઇશ્ન્ડર્ા ફસ્્ષ  િહીએ જમેાં હંુ જ ેિંઈ પણ 
િરી રહ્ો છંુ, હંુ જ ેિંઈ પણ વ્વચારી રહ્ો છંુ, જ ેિંઈ 
બોલી રહ્ો છંુ તે ઇશ્ન્ડર્ા ફસ્્ષ  સાથે સુસંગત હોર્.

n  આપણે એિતા સાથે બાંધનારો મંત્ર પિડ્વો પડશે. 
મને સંપૂણ્ષ વ્વશ્વાસ છે િે સમાજમાં ઊંચ-નીચના 
ભેિભા્વથી માંડીને મારા અને તારાના ભેિભા્વોથી 
આપણે આપણા સૌના પૂજારી બનીશું. ‘શ્મે્વ જર્તે’ 
િહે છે િે શ્મમિોનું સન્માન િરવું એ આપણો સ્વભા્વ 
હો્વો જોઈએ.

n  હંુ લાલ દિલલા પરથી મારી બીજી એિ પીડા િહે્વા 
માંગુ છંુ, હંુ આ િિ્ષ િહ્ા ્વગર રહી શિતો નથી. હંુ 
જાણંુ છંુ િે આ ્વાત િિાચ લાલ દિલલાનો વ્વષર્ ન 
હોઇ શિે. પણ મારી અંિરની પીડા હંુ ક્ાં િહીશ? 
જો હંુ િેશ્વાસીઓની સામે નહીં િહંુ તો િોને િહીશ 
અને તે એટલા માટે િે િોઇને િોઇ િારણસર 
આપણામાં એ્વી વ્વિૃમત આ્વી ગઇ છે, આપણી 
બોલચાલમાં, આપણા ્વત્ષનમાં, આપણા શદિોમાં 
આપણે નારીઓનું અપમાન િરીએ છીએ.

ભ�રત પ્રથમની 
ભ�વન� સવ�યોપહર
ભારત પ્રથમ-સિૈ્વ પ્રથમનો વ્વચાર િરેક વયલકતમાં ફેલાયકેલો છકે , 
પર સમાજમાં કેટલીક વ્વકૃનત્ઓ પર છકે , આ દિશામાં ્વડાપ્રરાન 
મોિીએ લાલ દકલલા પરથી સામાજજક આિ્વાન ક્ુું

આ�ટલ�ં મ�ેટ� રે્િને તેની 
વવવવધત�ને આ�પણે ઉજવવ�ની 
છે. આ�ટલ�ં પંથ આને પરંપર�આ�ે 
આ�પણી આ�ન-બ�ન-િ�ન છે.
ક�ેઇ નીચું નથી, ક�ેઇ ઊચંું નથી, 
બધ�ં બર�બર છે. ક�ેઇ મ�રંુ નથી, 
ક�ેઇ પ�રકંુ નથી, બધ�ં પ�ેત�ન� છે. આ� 
ભ�વ આેકત� મ�ટે ખૂબ જરૂરી છે.

િંુ આ�પણે સ્વભ�વથી, સંસ્�રથી, 
ર�ેશજંર્� જીવનમ�ં ન�રીઆ�ેને 
આપમ�શનત કરતી ર્રેક બ�બત�ેમ�ંથી 
મુક્તિ મેળવવ�ન�ે સંકલ્પ લઇ 
િકીઆે? ર�ષ્ટન� સપન�ંને સ�ક�ર 
કરવ�મ�ં ન�રીઆ�ેનું ગ�ૈરવ આેક મ�ેટી 
મૂડી બની રહેિે. હંુ આ� સ�મર્્ય જેઇ 
રહ�ે છંુ આને તેથી હંુ તેન�ે આ�ગ્રહ 
ર�ખું છંુ.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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કત્તવ્ય પથ જ 
જીવન પથ
નાગદરક કત્ણવયથી કોઇ અસપૃશય ન રિી શકે. જ્યારે િરેક નાગદરક 
પોતાનાં કત્ણવયનકે નનભા્વકે તો રાષટ્ પોતાના ઇન્ચ્ત લક્ષ્યની પ્રાપપત 
સમય પિેલાં કરી શકે છકે .

આ�પણ� સ�મૂકહક સ�મર્્યને આ�પણે જેયું 
છે. આ�ઝ�ર્ીન�ે આમૃત મહ�ેત્સવ જે રીતે 
મન�વવ�મ�ં આ�વ્�ે, જે રીતે આ�જે ર્રેક 
શજલ્�મ�ં 75  આમૃત સર�ેવર બન�વવ�નું 
આસભય�ન ચ�લી રહું છે, ગ�મે ગ�મન�ં 
લ�ેક�ે જેડ�ઈ રહ� છે, સેવ� ક�ય્ય કરી રહ� 
છે. તેથી સ્વચ્છત� આસભય�ન હ�ેય કે 
ગરીબ�ેન�ં કલ્�ણનું ક�મ હ�ેય, રે્િ આ�જે 
પૂરી િક્તિથી આ�ગળ વધી રહ� ેછે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન

n  િુનનર્ાના જટેલા પણ િેશોએ પ્રગમત િરી છે. 
જટેલા પણ િેશોએ િંઇિને િંઇિ પ્રાપત િ્ુથં છે, 
અંગત જી્વનમાં પણ જમેણે લસબદ્ધઓ પ્રાપત િરી 
છે, તેમાંથી િેટલીિ બાબતો ઉભરીને સામે આ્વી 
છે. એિ શશસતપૂણ્ષ જી્વન, બીજુ,ં ફરજ પ્રત્ેની 
નનષઠા. વર્ક્તના જી્વનની, સમાજની, પદર્વારની 
િે પછી, રાષટ્રની સફળતાની ્વાત હોર્. આ જ 
મૂળભૂત માગ્ષ છે, આ જ મૂળભૂત પ્રણશક્ત છે.

n  એટલે આપણે ફરજ નનષઠા પર ભાર મૂિ્વો જ 
પડશે. 24 િલાિ ્વીજળી આપ્વાના પ્રર્ાસો 
િર્વા એ સરિારનું િામ છે, પરંતુ નાગદરિોની 
ફરજ છે િે તેઓ શક્ હોર્ તેટલા ્ુનનટ 
્વીજળીની બચત િરે. િરેિ ખેતરમાં પાણી 
પહોંચાડ્વાની જ્વાબિારી સરિારની છે, અને 
સરિારનો આ પ્રર્ાસ છે, પરંતુ 'િરેિ ટીપે ્વધુ 
પાિ'નું પાલન િરીને પાણીની બચત િર્વા અને 
આગળ ્વધ્વા માટે િરેિ ખેતરમાંથી અ્વાજ 
ઉઠ્વો જોઇએ. િેમમિલ મુ્ત ખેતી, સજી્વ ખેતી, 
પ્રાિૃમતિ ખેતી એ આપણી ફરજ છે.

n  પોલીસ હોર્ િે પ્રજા હોર્, શાસિ હોર્ િે પછી 
પ્રશાસિ હોર્, િોઇ પણ વર્ક્ત આ નાગદરિ 
તરીિેની ફરજથી અછૂત રહી શિતી નથી. જો િરેિ 
વર્ક્ત નાગદરિ તરીિેની પોતાની ફરજો નનભા્વે, 
તો મને પૂરો વ્વશ્વાસ છે િે આપણું ઇસ્ચ્ત ધર્ેર્ 
સમર્ િરતાં પહેલાં આપણે પ્રાપત િરી શિીએ 
છીએ.
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n  જ્ારે હંુ ભાઇ-ભત્રીજા્વાિ અને પદર્વાર્વાિ વ્વશે ્વાત 
િરંુ છંુ, ત્ારે લોિોને એવું લાગે છે િે હંુ ફ્ત રાજિીર્ 
ક્ષેત્રની ્વાત િરંુ છંુ. ના, િમનસીબે રાજિીર્ ક્ષેત્રની આ 
નબળાઇએ હહન્િુસતાનની િરેિ સંસ્ામાં પદર્વાર્વાિને 
પોષષત િર્યો છે.

n  મારા િેશના ન્વ્ુ્વાનો, તમારા ઉજજ્વળ ભવ્વષર્ 
માટે, તમારાં સપનાં માટે, હંુ ભાઇ-ભત્રીજા્વાિ સામેની 
લડાઇમાં તમારો સાથ સહિાર ઇચંુ્ છંુ. પદર્વાર્વાિી 
રાજનીમત સામેની લડાઇમાં હંુ તમારો સાથ ઇચંુ્ છંુ.

n  તાજતેરમાં રમતગમતમાં આપણને જો્વા મળ્ું િે, 
આપણા િેશમાં પહેલાંના સમર્માં પણ પ્રમતભાઓ 
નહોતી એવું નથી, એવું પણ નથી િે રમત-ગમતની 
િુનનર્ામાં હહન્િુસતાનના ન્વ્ુ્વાનો, આપણા િીિરા-
િીિરીઓ િંઇ િરી શિે તેમ નહોતા. પરંતુ પસંિગીઓમાં 
ભાઇ-ભત્રીજા્વાિની ચેનલમાંથી તેમને પસાર થવું પડતું 
હતું. અને તેના િારણે તેઓ રમતના મેિાન સુધી તો 
પહોંચી જતા હતા, પરંતુ તેમને જીત િે હાર સાથે િોઇ 
લે્વાિે્વા નહોતી. પરંતુ જ્ારે પારિર્શતા આ્વી ત્ારે 
ર્ોગર્તાના આધારે ખેલાડીઓની પસંિગી િર્વામાં 
આ્વી રહી છે, સંપણૂ્ષ પારિર્શતા સાથે રમતના ક્ષેત્રમાં 
સામરર્્ષનું સન્માન થ્વા લાગ્ું છે. આજ ેવ્વશ્વના રમત-
ગમતના મિેાનમાં ભારતનો મતરંગો લહેરાતો જો્વા મળે 
છે. ભારતનું રાષટ્રગાન ગા્વામાં આ્વે છે.

n  આ્વા સમર્ે આપણને ગૌર્વનો અનુભ્વ થાર્ 
છે અને પદર્વાર્વાિમાંથી મુક્ત મળે છે, ભાઇ-
ભત્રીજા્વાિમાંથી મુક્ત મળે ત્ારે આ્વા પદરણામ 
આ્વે છે.

ભ્રષ્�ચ�ર અનયે 
પહરવ�રવ�દમ�ંથી મુક્તિ
રાજકારર િોય કે તંત્ર કે કોઇ સંસ્ા, યોગયતાનકે કોરારકે મૂકીનકે 
ભ્રષટાચાર અનકે પદર્વાર્વાિે જગયા બના્વી લીરી તો સમસયાનું 
સમારાન ન આ્વી શકે. આ્વામાં, ્વડાપ્રરાનકે આ વ્વકૃતતમાંથી 
મલુકતનો મંત્ર આપયો...

રે્િ સ�મે બે મ�ેટ�ં પડક�ર�ેઃ પ્થમ 
પડક�ર-ભ્રષ્ટ�ચ�ર, બીજે-ભ�ઇ 
ભત્રીજવ�ર્, પકરવ�રવ�ર્

ભ્રષ્ટ�ચ�ર રે્િને ઉધઇની જેમ ખ�ઇ 
રહ�ે છે. તેની સ�મે રે્િે લડવું જ પડિે. 
આ�પણ�ે પ્યત્ન છે કે જેમણે રે્િને 
લૂંટ�ે છે, તેમણે પરત પણ આ�પવું 
પડિે.

મ�ર� 130 કર�ેડ રે્િવ�સીઆ�ે, તમે મને 
આ�િીવ�્યર્ આ�પ�ે, તમે મ�ર�ે સ�થ આ�પ�ે, 
હંુ આ�જે તમ�ર�ે સ�થ મ�ંગવ� આ�વ્�ે છંુ, 
તમ�ર�ે સહય�ેગ મ�ંગવ� આ�વ્�ે છંુ જેથી 
હંુ આ� લડ�ઇને લડી િકંુ. આ� લડ�ઇને 
રે્િ જીતી િકે આને સ�મ�ન્ય ન�ગકરકની 
શજંર્ગી ભ્રષ્ટ�ચ�રે બરબ�ર્ કરી ર્ીધી છે. હંુ 
મ�ર� આ� સ�મ�ન્ય ન�ગકરકની શજંર્ગીને 
ફરીથી આ�ન, બ�ન, િ�નથી જીવવ� 
મ�ટેન�ે રસત�ે બન�વવ� મ�ંગું છંુ.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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અ�ત્મનનભ્તરત�-જન 
જનન�યે મંત્
ભારતનકે વ્વક્સિત રાષટ્ બના્વ્વાના સંક્પમાં 
આત્મનનભ્ણરતા મિત્વપૂર્ણ આરાર છકે , જ કે િ્વકે 
જનઆંિોલન બની ચૂકું છૈ....

આ�પણે આ�ત્મશનભ્યર બનવું છે, રે્િન�ં 
આેનજદી સેક્ટરમ�ં. સ�ૈર ક્ષેત્ર, પવન ઊજ્ય, 
નવીનીકરણીય ઊજ્યન�ં ક્ષેત્રમ�ં. આ�પણે 
આ� વ્વથિ�ને આ�ગળ વધ�રવી પડિે.
તમે જૂઆ�ે પીઆેલઆ�ઇ સ્ીમ, 
આેક લ�ખ કર�ેડ રૂપપય�, વવશ્ન�ં 
લ�ેક�ે કહનુ્સત�નમ�ં પ�ેત�નું નસીબ 
આજમ�વવ� આ�વી રહ�ં છે.

આ�જે પ્�કૃવતક ખેતી પણ આ�ત્મશનભ્યરત�ન�ે 
મ�ગ્ય છે. આ�જે રે્િમ�ં નેન�ે ફકટષિલ�ઇઝરન�ં 
ક�રખ�ન� નવી આ�િ� લઇને આ�વ્� છે. 
પણ પ્�કૃવતક ખેતી, કેવમકલ ફ્ી ખેતી 
આ�ત્મશનભ્યર ભ�રતને ત�ક�ત આ�પી િકે 
છે. આ�જે રે્િમ�ં ર�ેજગ�રન�ં ક્ષેત્રમ�ં ગ્રીન 
જેબન�ં નવ� નવ� ક્ષેત્ર બહુ ઝડપથી ખૂલી 
રહ� ંછે. ભ�રતે નીવતઆ�ે દ્�ર� આંતકરક્ષ 
ક્ષેત્રને ખુલ્ુ ંમૂકી ર્ીધું છે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન

n  આજ ેમહર્ષ અરપ્વિની જન્મજરં્તી પણ છે. તેમણે  ‘સ્વિેશીથી 
સ્વરાજ, સ્વરાજથી સૂરાજ’ એમ િહું હતું. આ તેમણે આપેલો 
મંત્ર છે, આપણે બધાએ એ વ્વચારવું પડશે િે આપણે ક્ાં સુધી 
િુનનર્ાના અન્ લોિો પર નનભ્ષર રહીશું. જ્ારે િેશે નક્ી િરી 
લીધું િે આપણું પેટ આપણે જ ભરીશું, ત્ારે િેશે િરી બતાવ્ું.અને 
આથી જ આત્મનનભ્ષર ભારતનું નનમમાણ એ િરેિ નાગદરિની, િરેિ 
સરિારની, સમાજના િરેિ એિમની જ્વાબિારી છે. આત્મનનભ્ષર 
ભારત એ  સરિારનો એજન્ડા િે સરિારી િાર્્ષક્રમ નથી. આ 
સમાજનું જન આંિોલન છે, જનેે આપણે આગળ લઇ જ્વાનું છે.

n  75 ્વષ્ષ બાિ લાલ દિલલા પરથી મતરંગાને સલામી આપ્વાનું િામ 
પહેલી ્વખત મેડ ઇન ઇશ્ન્ડર્ા તોપ દ્ારા િર્વામાં આવ્ું છે. એ્વા 
િર્ા હહન્િુસતાની હશે, જમેને આ ્વાત, આ અ્વાજ એિ ન્વી પ્રેરણા, 
ન્વી તાિાત ના આપે. 

n  મારી આત્મનનભ્ષરતાની ્વાતને સંગહઠત સ્વરૂપમાં, સાહસના 
સ્વરૂપમાં, સેનાના જ્વાનોએ, સેના નાર્િોએ જ ેજ્વાબિારીથી 
પોતાના ખભા પર ઉપાડી છે તેના માટે હંુ તેમને સલામ િરંુ 
છંુ. 300 એ્વી ચીજો આપણે બીજા િેશો પાસેથી નહીં લઇએ. 
જ્વાનોની આ પ્રમતજ્ા નાની નથી.

n   સેંિડો પદર્વારોમાંથી મને સાંભળ્વા મળ્ું છે િે, માત્ર 5- 7 
્વષ્ષના બાળિો ઘરમાં એવું િહેતા હોર્ છે િે હ્ેવથી તેઓ વ્વિેશી 
રમિડાંથી નહીં રમે. 5 ્વષ્ષના બાળિો ઘરમાં વ્વિેશી રમિડાંથી નહીં 
રમે એ સિંલપ આત્મનનભ્ષર ભારત બનીને તેમની નસેનસમાં િોડે 
છે.

n  ઇલેક્્ર ોનનિ સામાન િે મોબાઇલ ફોનનાં ઉતપાિનમાં િેશ ખૂબ જ 
ઝડપથી આગળ ્વધી રહ્ો છે. જ્ારે બ્રહ્ોસ િુનનર્ામાં જાર્ છે 
ત્ારે એ્વો િર્ો હહન્િુસતાની હશે જનેું મન આિાશમાં આંબતું ના 
હોર્. આજ ેઆપણી મેટ્ર ોના િોચ, ્વંિે ભારત ટ્રેન આખી િુનનર્ા 
માટે આિષ્ષણ બની રહ્ા છે.
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n  આપણી પાસે 75 ્વષ્ષનો અનુભ્વ છે, આપણે 75 
્વષ્ષમાં અનેિ લસનધ્ધઓ હાંસલ િરી છે. આપણે 
75 ્વષ્ષનાં અનુભ્વમાં ન્વા સપના જોર્ાં છે, ન્વા 
સંિલપ પણ લીધાં છે. પણ અમૃત િાળ માટે 
આપણા માન્વ સંસાધનનાં મહત્તમ પદરણામ િઈ 
રીતે હાંસલ થાર્? આ લક્ષ્યને લઈને આપણે 
ચાલ્વાનું છે.

n  તમે જો્ું હશે, આજ ેઅિાલતની અંિર ્વિીલાત 
ક્ષેત્રમાં િામ િરનારી આપણી નારી શક્ત િઈ 
રીતે શક્તશાળી િેખાઈ રહી છે. તમે ગ્ામીણ 
ક્ષેત્રમાં લોિ પ્રમતનનધધઓનાં રૂપમાં જૂઓ. 
આપણી નારી શક્ત િે્વા મમજાજથી સમર્પત 
ભા્વથી પોતાનાં ગામની સમસર્ાઓ ઉિેલ્વામાં 
લાગી છે. આજ ેજ્ાનનું ક્ષેત્ર જૂઓ, વ્વજ્ાનનું ક્ષેત્ર 
જૂઓ. આપણા િેશની નારી શક્ત મોખરે નજરે 
પડી રહી છે.

n  આજ ેતમે પોલલસમાં જૂઓ, આપણી નારી શક્ત 
લોિોની સલામતીની જ્વાબિારી ઉઠા્વી રહી 
છે. આપણે જી્વનનાં િરેિ ક્ષેત્રમાં, રમતગમતનાં 
મેિાનમાં, ્ુધ્ધની ભૂમમમાં, ભારતની નારી શક્ત 
ન્વાં સામરર્્ષ, ન્વા વ્વશ્વાસ સાથે આગળ આ્વી 
રહી છે. ભારતની 75 ્વષ્ષની ર્ાત્રામાં જ ેર્ોગિાન 
નારીનું છે, તેમાં અનેિ ગણું ્વધુ ર્ોગિાન હંુ 
આગામી 25 ્વષ્ષમાં હંુ જોઇ રહ્ો છંુ. n

અમૃત ક�ળનું ભ�રત અનયે 
ન�રી શક્તિ
ભારતની અમૃત યાત્રા િર ્વરમે તકેનાં ન્વા લક્ષ્ય તરફ અગ્કેસર છકે , પર 
આપરકે કઈ રીતકે આગળ ્વરવું છકે  જ કેથી ભારતનું અમૃત સપનું સાકાર 
થાય તકે અંગકે ્વડાપ્રરાન મોિીએ લાલ દકલલા પરથી જરાવ્ું...

આ�પણે તેન�ં પર જેટલું ધ્�ન 
આ�પીિું, આ�પણે જેટલી તક�ે 
આ�પણી ર્ીકરીઆ�ેને આ�પીિું, 
જેટલી સુવવધ�આ�ે આ�પણી ર્ીકરીઆ�ે 
મ�ટે કેન્દ્રીત કરીિું, તમે જેજે, આ ે
આ�પણને ઘણું બધું પ�છંુ આ�પિે. 
તેઆ�ે રે્િને ઊચં�ઇ પર લઈ જિે.

આ� આમૃત ક�ળમ�ં સપન� પૂર� 
કરવ�મ�ં જે મહેનત લ�ગવ�ની 
છે, તેમ�ં આ�પણી ન�રી િક્તિની 
મહેનત જેડ�ઈ જય ત�ે આ�પણી 
મહેનત ઘટી જિે, આ�પણી સમય 
મય�્યર્� પણ ઘટી જિે, આ�પણ�ં 
સપન� વધુ તેજસ્વી થિે, આ�ેજસ્વી 
થિે આને રૈ્ર્ીપ્યમ�ન થિે.

-નરયેન્દ્ર મ�યેદી, વડ�પ્રધ�ન
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કયે રબનયેટન� નનણ્તય�યે

n નિણ્િયષઃ મિંતં્રીમિંડંળરે  પ્ધાિમંિંત્રી આવાસ યોજિા-શહટેરી 
(PMAY-U)- ‘િમિંામિં મિંા ટ્ે આવાસ તમિંશિ’િરે 31 રડસરેમ્બર, 
2024 સુધી ચાલ ુરાખવાિી મંિંજૂરી આ્પી.

n  અસરઃ વ્વવ્વધ રાજ્ો દ્ારા બના્વ્વામાં આ્વી રહેલા અને 
મંજૂર િર્વામાં આ્વલેા મિાનોની પૂણ્ષતાની માંગન ે ધર્ાનમાં 
રાખતા સરિારે તને ે 31 દડસમેબર, 2024 સધુી લબંા્વ્વાનો 
નનણ્ષર્ િર્યો છે. આ ર્ોજનાનો હેત ુ તમામ પાત્ર શહેરી 
લાભાથથીઓન ે પાિાં ઘર ઉપલબ્ધ િરા્વ્વાનો છે. 31 માચ્ષ, 
2022 સધુી મજૂંર 122.69 લાખ મિાનોનુ ં નનમમાણ પૂરંુ િર્વા 
માટે આર્થિ મિિ પરૂી પાડ્વામાં આ્વી રહી છે. િેશમાં શહેરી 
અને ગ્ામીણ વ્વસતારોમાં બધાંને પાિ મિાન પૂરાં પાડ્વા માટે 
શરૂ િર્વામાં આ્વલેી આ ર્ોજનાની અત્ાર સધુીની પ્રગમત 
બહુ સારી રહી છે. ‘તમામ માટે આ્વાસ’ ઉપલબ્ધ િરા્વ્વા માટે 
આ અબ્ભર્ાનન ેજૂન, 2015માં શરૂ િર્વામાં આવ્ંુ હતંુ.

n નિણ્િયષઃ ભારિ-ઓસ્્રરે નલયા મિંળીિરે રિલ્મ ્બિાવવાિો 
મિંાગ ્મિંોકળો, કટે ન્દ્રરીય મિંતં્રીમિંડંળિી ્બરેઠકમિંાં ્ંબિરે દટેશો વચ્ચરે 
ઓરડયો વવઝુ્અલ કો-પ્ોડક્શિ સંચધિરે મિંજૂંરી

n અસરઃ સરિારે ભારત અન ે ઓસ્્રે લલર્ા દ્ારા સં્ુ્ ત રીતે 
દફલ્મ બના્વ્વાનો માગ્ષ મોિળો િર્યો છે. ભારત-ઓસ્્રે લલર્ા 
્વચે્ હ્વ ેટંૂિ સમર્માં સાથે મળીન ેદફલ્મ બના્વ્વા માટે સધંધ 
થશ.ે ભારત અત્ાર સધુી 15 િેશો સાથે આ્વી સમજૂમતઓ 

િરી ચૂકંુ છે. એ પછી ભારતમાં શટૂટગ અન ેદફલ્મ નનમમાણનાં 
ક્ષતે્રમાં ઓસ્્રે લલર્ાનો સહર્ોગ ્વધશ.ે આ પ્રિારની સમજૂમત 
એ્વા િેશો ્વચ્ ેથાર્ છે, જઓે એિ બીજાન ેત્ાં દફલ્માંિનથી 
માંડીન ેનનમમાણ  સધુીની સવુ્વધા પરૂી પાડે છે. સમજૂમત અતંગ્ષત 
ખાનગી, અધ્ષ સરિારી, સરિારી એજ્સીઓ એિ સાથ ેમળીને 
દફલ્મ નનમમાણ માટે િોન્ટ્ર ાક્ િરે છે. તાજતેરનાં દિ્વસોમાં 
ઓસ્્રે લલર્ા ભારતીર્ દફલ્મોના શટૂટગ માટે આિશ્ષ સ્ળ 
તરીિે ઊપસી આવ્ુ ંછે.

n  નિણ્િયષઃ મિંતં્રીમિંડંળરે  યનુિવસ્લ ્પોસ્લ યુનિયિિા ્ંબધારણિમિંાં 
સમિંાવવષ્ 11મિંા અચધક પ્ો્ોકોલિરે ્બહાલી આ્પી

n  અસરઃ  આ બહાલીને િારણ ેભારત સરિારનો ટપાલ વ્વભાગ 
િેશના રાષટ્રપમત દ્ારા હસતાક્ષર િરારે્લા ‘અનમુોિનના 
સાધન’ની પ્રાપપત અન ે તને ે ્નુન્વસ્ષલ પોસ્લ ્નુનર્નના 
આતંરરાષટ્ર ીર્ બ્રુોના મહાનનિેશિ સમક્ષ જમા િરા્વી શિશે. 
મતં્રીમંડળનાં આ નનણ્ષર્થી ્ુનન્વસ્ષલ પોસ્લ ્નુનર્નની 
િલમ 25 અન ે30માં ્વણ્ષ્વ્વામાં આ્ેવલી જ્વાબિારીઓ પરૂી 
થશ,ે જ ે સભર્ િેશો દ્ારા બઠેિમાં પસાર િર્વામાં આ્વલેા 
બધંારણીર્ સધુારાન ે ઝડપથી મંજૂર િર્વાની જોગ્વાઈ 
ધરા્ેવ છે. ઉલલેખનીર્ છે િે ્નુન્વસ્ષલ પોસ્લ ્નુનર્ન 
આતંરરાષટ્ર ીર્ ટપાલનાં આિાનપ્રિાનનાં આિાનપ્રિાન સાથે 
સબંધંધત સગંઠન છે. n

પીઅયેમ અ�વ�સ ય�યેજન� ( શહયે રી) હવયે 
2024 સુધી ચ�લુ રહયે શયે

ભારત સરિાર તમામને પાિા મિાનનું  સપનું સાિાર િરવા મા્ેટ િૃતનનશ્ચ્ી છે. સાથે સાથે, ભારતને દરેિ ક્ષેત્રમાં 
અગ્રણી બનાવવા મા્ેટ પણ પ્ર્ત્ન િરવામાં આવી રહ્ા છે. સરિારના આ પ્ર્ત્નની ઝલિ િેન્દ્રરી્ મંત્રીમંડળની 
તાજતેરની બેઠિમાં પણ જોવા મળી, જમેાં પ્રધાનમતં્રી આવાસ ્ોજના શહેરી (PMAY-U)ને કડસેમબર 2024 

સુધી ચાલુ રાખવાનો અને ઓસ્્રે લલ્ા સાથે મળીને કફલ્મ નનમમાણનો માગ્વ મોિળો િરતા બંને દેશો વચ્ચે ઓકડ્ો 
વવઝ્ુઅલ પ્રોડક્શન સંચધને મંજૂરી આપવામાં આવી...
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સ્વ્ષ મંગલની ભા્વનાથી િામ િરતી સરિાર માત્ર 
ગુજરાત જ, નહીં સમગ્ રાષટ્ર  અને વ્વશ્વને પણ 
પોતાના વ્વિાસનું સારથી બના્વી રહી છે. અમૃત 

મહોત્સ્વ ્વષ્ષમાં માન્વની સાથે સાથે પશુ િલ્ાણ અને 
ગ્ામીણ મહહલાઓનાં સ્વા્વલંબન માટે વ્વશશષટ િેન્દ્રનું નનમમાણ 
્વલસાડમાં િર્વામાં આ્વી રહું છે. ઓગસ્ મહહનાના પ્રથમ 
સપતાહમાં ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ ્વલસાડના ધરમપુરમાં 
શ્ીમિ રાજચંદ્ર હોસ્સપટલનું ઉિઘાટન િ્ુથં. 250 બેડની આ 

હોસ્સપટલથી જરૂદરર્ાતમંિ પદર્વારોને સારી સાર્વાર મળશે. 
ધરમપુર તા્ુિાના લોિોને અન્ શહેરમાં સાર્વાર માટે નહીં 
જવું પડે. શ્ીમિ રાજચંદ્ર હોસ્સપટલ દ્ારા ગર્ા ્વષસે  એિ 
લાખથી ્વધુ િિદીઓને સાર્વાર અપાઇ. ધરમપુર તા્ુિામાં 
એમબ્ુલ્સ દ્ારા પણ સાર્વાર આપે છે. રૂ. 200 િરોડથી 
્વધુના ખચસે 8 એિર જમીનમાં અદ્તન હોસ્સપટલ તૈર્ાર િરાઇ 
છે. આ ઉપરાંત, ્વડાપ્રધાને શ્ીમિ રાજચંદ્ર પશુ હોસ્સપટલનું 
શશલોરોપણ િ્ુથં હતું. આ હોસ્સપટલ પશુઓની સંભાળ અને 

આપણે ત્ાં શાસ્તોમાં િહેવામાં આવયું છે િે स जीिकत गतुणा यसय धममो यसय जीिकत . એ્ટલે િે જનેાં ગુણધમ્વ,  િત્વવ્ જીવવત 
રહે છે તે જીવવત રહે છે, અમર રહે છે, જનેાં િમ્વ અમર હો્ છે, તેમની ઊજા્વ અને પ્રેરણા પેઢીઓ સુધી સમાજની સેવા િરતી રહે 
છે. આ ભાવનાને સાિાર થતી અને માનવતા પ્રત્ે સમર્પત ઉદાહરણ ધરમપુરમાં 4 ઓગસ્નાં રોજ જોવા મળયું, જ્ાં એિ સાથે 
ત્રણ વવશશષ્ટ ્ોજનાઓની શરૂઆત થઈ. શ્ીમદ રાજચંદ્ર તમશન દ્ારા 500 ગામોના લાખો લોિો મા્ેટ અત્ાધુનનિ સુવવધાથી 

સજજ આરોગ્ મંકદર (હોસસપ્ટલ) બનાવવામાં આવી રહું છે. આ ઉપરાંત પશુઓ મા્ેટ હોસસપ્ટલ બનાવવામાં આવી રહી છે અને 
મહહલાઓને સવાવલંબી બનાવીને રાષ્ટ્રશકકત બનાવવાના હેતુથી વવશશષ્ટ િેન્દ્રનું પણ નનમમાણ િરવામાં આવી રહું છે. વડાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદીએ વીકડ્ો િોન્ફરન્સસગનાં માધ્મથી હોસસપ્ટલનું ઉદઘા્ટન િયુું અને બાિીના બે િેન્દ્રોનું શશલારોપણ િયુું હતું.

ધરમપુરમ�ં અદ્તન હ�યેસ્પિટલનું 
ઉદઘ�ટનઃ બયે વવરશષ્ કયેન્દ્ર�યેનું રશલ�ર�યેપણ
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િેખરેખ માટે પરંપરાગત સાર્વાર પૂરી પાડશે. ્વડાપ્રધાને આ 
પ્રસંગે શ્ીમિ રાજચંદ્ર સેન્ટર ઓફ એસિલ્સી ફોર ્વીમેનની 
આધારશશલા પણ મિૂી, તેમાં મનોરંજન માટે સુવ્વધાઓ, 
આત્મ-વ્વિાસ સત્રો માટે ્વગયો, આરામગૃહ ્વગેરેની વર્્વસ્ા 
હશે. આને િારણે 700થી ્વધુ આદિ્વાસી મહહલાઓને 
રોજગાર મળશે અને બાિમાં હજારો લોિોને આજીવ્વિા 
મળશે.

આ ત્રણ પ્રોજકે્નો પ્રારંભ િરતા ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોિીએ જણાવ્ું િે શ્ીમિ રાજચંદ્ર મમશન ગુજરાતના 
ગ્ામીણ આરોગર્નાં ક્ષેત્રમાં પ્રશંસનીર્ િામ િરી રહું છે અને 
આ ન્વી હોસ્સપટલને િારણે ગરીબની સે્વા િર્વાની આ 
પ્રમતબધ્ધતા મજબૂત થશે. તેમણે શ્ીમિ રાજચંદ્ર હોસ્સપટલને 

આરોગર્નું એવું મંદિર બતાવ્ું જ ે અમૃત િાળમાં સ્વસ્ 
ભારતનાં વ્વઝનને તાિાત આપનાર અને સબિા પ્રર્ાસની 
ભા્વનાને મજબૂત િરનાર છે. આટ્ું જ નહીં, મહહલાઓ માટે 
બની રહેલા વ્વશશષટ િેન્દ્રને ્વડાપ્રધાને આદિ્વાસી બહેન-
િીિરીઓનાં િૌશલ્ને નનખાર્વાનું અને તેમનાં જી્વનને ્વધુ 
સમૃધ્ધ બના્વનાર પગ્ું ગણાવ્ું. ્વડાપ્રધાનનું િહેવું હતું િે 
નારી શક્તને આઝાિીના અમૃત િાળમાં રાષટ્ર  શક્ત તરીિે 
લા્વ્વા એ બધાંની ફરજ છે. તેમણે જણાવ્ું િે, “િેશની નારી 
શક્તને આઝાિીનાં અમૃત િાળમાં રાષટ્ર  શક્ત તરીિે સામે 
લા્વ્વી આપણા સૌની ફરજ છે. િેન્દ્ર સરિાર આજ ે બહેન-
િીિરીઓને નડતી િરેિ સમસર્ાને િૂર િર્વામાં વર્સત છે, જ ે
તેને આગળ ્વધતી રોિે છે. ” n

પ્ર�યેજયેક્ટની વવશયેષત� શું છયે

શ્ીમદ ર�જચંદ્ર સયેન્ટર અ�યેફ અયેસિલન્ી ફ�યેર વીમયેન
આ વ્વશાળ પ્રોડક્શન ્ુનનટ ગ્ામીણ મહહલાઓને સ્વતંત્ર અને સશ્ત બના્વશે. રૂ. 40 િરોડનાં અંિાલજત ખચસે તેનું નનમમાણ 

િર્વામાં આ્વશે. ગ્ામીણ મહહલાઓને શારીદરિ, ભા્વનાત્મિ અને આર્થિ રૂપથી સ્વા્વલંબી બના્વ્વા માટે આ િેન્દ્રમાં અનિે 
પ્રવૃશ્ત્તઓ હાથ ધર્વામાં આ્વશે. જમે િે, 100થી ્વધુ ચીજોનું ઉતપાિન અત્ાધુનનિ મશીનો દ્ારા થશે. આર્થિ સાક્ષરતા માટે 

વ્વવ્વધ ક્ષેત્રોમાં ્વોિેશનલ ટ્રેઇનનગ પણ આપ્વામાં આ્વશે. િ્પ્ુટર તાલીમ, ઉચ્ શશક્ષણ માટે આર્થિ સહાર્તા, લસલાઇ ્વગ્ષ, 
સ્વચ્તા અને આરોગર્ સંબંધધ જાગૃમત, ર્ોગ માશ્ષલ આટ્ષ , િૃષષ ક્ષેત્રમાં સુધારા માટે તાલીમની પણ વર્્વસ્ા હશે.

િશક્ષણ ગજુરાતમાં ધરમપરુ ખાત ેશ્ીમિ રાજચંદ્રજીની દિવર્ પ્રરેણા 
અન ેપુજ્ ગરુુિે્વ શ્ી રાિેશજીના માગ્ષિશ્ષનથી 500થી ્વધુ 
ગામ અન ેલાખો ગ્ામીણોનાં આરોગર્ માટે 11 એિરમાં ફેલારે્્ું 
250 બડે ધરા્વતુ ંઆરોગર્ મદંિર શ્ીમિ રાજચંદ્ર હોસ્સપટલમાં 
વ્વવ્વધ પ્રિારની સાર્વાર સુવ્વધાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રોજકે્નો 
ખચ્ષ લગભગ રૂ. 200 િરોડ છે. હૃિર્રોગ, સજ ્ષરી, દિડની, 
ન્રૂોલોજી, િે્સર, આઇસી્,ુ પ્રસમૂત, શશશ,ુ ઇમરજ્સી સર્્વસ 
વ્વભાગ, એમઆરઆઇ, સોનોગ્ાફી, દફશઝર્ોથરેપી, એક્ા 
થરેપી, રોબોહટસિ ટેિનનિ, દિવર્ાંગ બાળિોન ેપ્રારંભમાં જ ર્ોગર્ 
સાર્વારની સવુ્વધા ઉપલબ્ધ છે. શ્ીમિ રાજચદં્ર હોસ્સપટલ અનિે 
આતંરરાષટ્ર ીર્ સસં્ાઓ સાથ ેપણ જોડારે્લાં છે.

ઇજાગ્સત અને રોગગ્સત પ્રાણીઓનાં જી્વન બચા્વ્વા 
માટે શ્ીમિ રાજચંદ્ર પશુ હોસ્સપટલ 150 ્વોડ્ષ ની ક્ષમતા 
ધરા્વતી અનોખી અને અનદ્મતર્ હોસ્સપટલ હશે. આશરે રૂ. 
70 િરોડનાં ખચસે આ હોસ્સપટલ બના્વ્વામાં આ્વશે. આ 
હોસ્સપટલ વ્વશ્વસતરીર્ ઉપિરણો, અત્ાધુનનિ સુવ્વધાઓ 
અને િુશળ ડોક્રોની ટીમથી સુસજજ છે. પક્ષીઓથી માંડીને 
હાથી સુધી વ્વવ્વધ પ્રાણીઓ માટેની આ હોસ્સપટલમાં 
ડાર્ાલલલસસ, એન્ડોસ્ોપી, લેઝર થેરપી અને બલડ બેકિં 
પણ હશે. આ હોસ્સપટલથી આ પ્રાણીઓની પીડા ઓછી થશે 
એટ્ું જ નહીં પણ

શ્ીમદ ર�જચંદ્ર હ�યેસ્પિટલ શ્ીમદ ર�જચંદ્ર પશુ હ�યેસ્પિટલ
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ડાં ગર અને ઘઉંની ઉપજ જ્ાં ્વધુ હોર્ છે, 
પરાળીનો સંપૂણ્ષ ્વપરાશ નથી થઈ શિતો. આ 
સમસર્ાનો ઉિેલ લા્વ્વા માટે ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 

મોિીએ વ્વશ્વ જ્ૈવ ઇંધણ દિ્વસ પ્રસંગે પાણીપતમાં 2જી 
ઇથેનોલ પલાન્ટ રાષટ્રને સમર્પત િર્યો. પાણીપતના આ જવૈ્વિ 
ઇંધણ પલાન્ટમાંથી પરાળીને સળગાવર્ા ્વગર તેનો નનિાલ 
િરી શિાશે અને તેનાંથી એિ િે બે નહીં પણ અનેિ ફાર્િા થશે. 
િાર્્ષક્રમમાં ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ જણાવ્ું િે, “પાણીપતના 

જવૈ્વિ ઇંધણ પલાન્ટમાંથી પરાળને બાળર્ા ્વગર પણ નનિાલ 
િરી શિાશે. પરાળ ખેડૂતો માટે બોજ હતી, પરેશાનીનું િારણ 
હતી, પણ હ્વે એ જ પરાળ દ્ારા તેઓ ્વધારાની આ્વિ 
મેળ્વી શિશે અને િેશને ્વૈિબ્લપિ ઇંધણ પણ મળશે,” િેન્દ્ર 
સરિારની પ્રાથમમિતાઓમાં ખેડૂતોની આ્વિ ્વધ્વાની સાથે 
સાથે પેટ્ર ોલ, દડઝલ અને ગેસનો વ્વિલપ તૈર્ાર િર્વાનો પણ 
સમા્વેશ થાર્ છે. આ પલાન્ટ એ જ પ્રમતબધ્ધતાને િશમા્વે છે.  
આ ઉપરાંત, આ પલાન્ટને િારણે દિલ્ી-એનસીઆર અને 

પ્રિૃતત આપણને જીવન આપે છે અને ઊજા્વ આપણને ગતતમાન રાખે છે. પ્રિૃતતની પૂજા િરનાર 
ભારતમાં બા્ોફ્ુઅલ એ્ટલે િે જવૈવિ ઇંધણ, પ્રિૃતતની રક્ષાનો એિ માત્ર પ્મા્ છે. જવૈવિ ઇંધણ 
પલાન્ટને િારણે પ્રદૂષણ ઓછંુ થા્ છે એ્ટલું જ નહીં પણ પ્માવરણની રક્ષામાં ખેડૂતોનું ્ોગદાન 

વધે છે. સાથે સાથે દેશને વૈિકલપિ ઇંધણ પણ મળે છે. જવૈ ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપવાના પગલાંના 
ભાગ રૂપે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 10 ઓગસ્નાં રોજ વવશ્વ જવૈ ઇંધણ કદવસ પ્રસંગે હકર્ાણાના 

પાણીપતમાં બીજી પેઢી (2જી) ઇથેનોલ પલાન્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પત િ્વો....

જૈવ ઇંધણથી વ�ત�વરણ સ્ચ્છ 
અનયે ખયેડયૂત સમૃધધ બનશયે

પ�ણીપતમ�ં 2જી ઇથેન�ેલ પ્�ન્ટ ર�ષ્ટને સમપપષિત

ર�ષ્ટ્ર વવશ્વ જૈવ ઇંધણ હદવસ
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સમગ્ હદરર્ાણામાં પ્રિૂષણ ઘટાડ્વામાં પણ મિિ મળશે. 
્વાસત્વમાં, ભારત જ્ેવા િેશને ઊજા્ષની સતત જરૂર છે. ઊજા્ષના 
ક્ષેત્રમાં આત્મનનભ્ષર બન્વા માટે છેલલાં િેટલાંિ ્વષયોમાં 
મજબૂત પ્રર્ત્ન શરૂ િર્વામાં આવર્ા છે. િેશમાં જ્ૈવ ઇંધણનાં 
ઉતપાિન અને ઉપર્ોગને પ્રોત્સાહન આપ્વા માટે સરિાર 
દ્ારા ્વષયોથી લ્ેવામાં આ્ેવલાં પગલાંનાં ભાગ રૂપે પલાન્ટનું 
લોિાપ્ષણ િર્વામાં આવ્ું છે. તે ઊજા્ષ ક્ષતે્રને ્વધુ દિફાર્તી, 
સુલભ, િુશળ અને ટિાઉ બના્વ્વા માટે ્વડાપ્રધાનના સતત 
પ્રર્ત્નોનો ભાગ છે.
જવૈ ઇંધણિ રદવસ

બબનપરંરાગત જી્વાશમ ઇંધણનાં મહત્વ અંગે જાગમૃત 
્વધાર્વા માટે િર ્વષસે 10 ઓગસ્નાં રોજ વ્વશ્વ જ્ૈવ ઇંધણ 
દિ્વસ મના્વ્વામાં આ્વે છે, જ ેપરંપરાગત જી્વાશમ ઇંધણનાં 
વ્વિલપ તરીિે િામ િરે છે. આ દિ્વસ ‘સર રૂડોલ્ ડીઝલ’નાં 
સન્માનમાં મના્વ્વામાં આ્વે છે. તેમણે ડીઝલ એબ્ન્જનની શોધ 
િરી હતી અને જી્વાશમ ઇંધણનાં વ્વિલપ તરીિે ્વનસપમત 
તેલનાં ઉપર્ોગની સંભા્વનાની ભવ્વષર્્વાણી િરનાર પ્રથમ 
વર્ક્ત હતા. n

ક�બ્તન ડ�ય�યેસિ�ઇડની મ�ત્�મ� ંવષયો ત્ણ લ�ખ ટનન�યે ઘટ�ડ�યે
n 2G  એટલે સિેન્ડ જનરેશન એટલે િે બીજી પેઢી. 

2જી ઇથેનોલ પલાન્ટનું નનમમાણ ઇશ્ન્ડર્ન ઓઇલ 
િોપયોરેશન લલમમટેડ દ્ારા 900 િરોડ રૂવપર્ાથી 
્વધુનાં અંિાલજત ખચસે િર્વામાં આવ્ું છે.

n અત્ાધુનનિ સ્વિેશી ટેિનોલોજી પર આધાદરત 
આ પ્રોજકે્ હેઠળ ્વષસે લગભગ ત્રણ િરોડ લીટર 
ઇથેનોલનું ઉતપાિન િર્વામાં આ્વશે. તેમાં ્વષસે 
લગભગ બે લાખ ટન ડાંગરનાં ભૂસા (પરાળ)નો 
ઉપર્ોગ થશે. આમ, િચરામાંથી પૈસા િમા્વ્વાની 
દિશામાં ન્વાં પ્રિરણની શરૂઆત થશે.

n આ વ્વસતારનાં એિ લાખથી ્વધુ ખેડૂતો પાસેથી 
િૃષષ અ્વશેષોની સીધી ખરીિી િર્વામાં આ્વશે. 
તેનાંથી ખેડૂતો આર્થિ રીતે મજબૂત બનશે અને 
તેમને ્વધારાની આ્વિ મેળ્વ્વાની તિ મળશે.

n  આ પ્રોજકે્થી આ પલાન્ટનાં સંચાલન સાથે 
સિંળાર્ેલા લોિોને પ્રત્ક્ષ રોજગારી મળશે અને 
ડાંગરનું ભૂસું િાપવું તેનો સંગ્હ િર્વો ્વગેરે િામ 
દ્ારા સપલાર્ ચેનમાં અપ્રત્ક્ષ રોજગારી પેિા થશે.

n પરાળને બાળ્વાનું ઓછંુ થ્વાથી આ પ્રોજકે્ 
ગ્ીનહાઉસ ગેસની માત્રામાં ્વષસે લગભગ ત્રણ લાખ 
ટન િાબ્ષન ડાર્ોસિાઇડનાં ઉત્સજ્ષનનો સમિક્ષ 
ઘટાડો લા્વ્વામાં મિિ િરશે, જ ેિેશનાં રસતાઓ 
પરથી ્વષસે લગભગ 63,000 િાર િૂર થ્વાની 
બરાબર ગણી શિાર્.

ખયેડયૂત�યેનયે ઘણ�યે મ�યેટ�યે લ�ભ થય�યે
n પેટ્ર ોલમાં ઇથેનોલનું મમશ્ણ િર્વાથી ્વીતેલાં સાત-આઠ 

્વષ્ષમાં આશરે 50,000 િરોડ રૂવપર્ા વ્વિેશમાં જતા 
બચર્ા છે અને આશરે એટલાં જ રૂવપર્ા ઇથેનોલ મમશ્ણને 
િારણે આપણાં િેશનાં ખેડૂતો પાસે ગર્ા છે.

n 8 ્વષ્ષ પહેલાં સુધી િેશમાં માત્ર 40 િરોડ લલટર ઇથેનોલનું 
ઉતપાિન થતું હતું. હ્વે તે ્વધીને 400 િરોડ લીટર થ્ું છે. 
તેનાંથી શેરડીનાં ખેડૂતોને મોટો લાભ થર્ો છે.

n પાઇપ ગેસનાં િનેક્શનનો આંિડો એિ િરોડને સપશથી રહ્ો 
છે. સરિાર એ લક્ષ્ય પર િામ િરી રહી છે િે આગામી 
િેટલાંિ ્વષયોમાં િેશનાં 75 ટિાથી ્વધુ ઘરોમાં પાઇપ દ્ારા 
ગેસ પહોંચાડી શિાર્.

ર�ષ્ટ્ર વવશ્વ જૈવ ઇંધણ હદવસ
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ભારત માત્ર દિલ્ી નથી, તેમાં િેશનાં િરેિ રાજ્ 
અને િેન્દ્ર શાલસત રાજ્નો પણ સમા્વેશ થાર્ 
છે. સહિારી સંઘ્વાિનાં આ વ્વચારને પદરણામે 

ભારતે િોવ્વડ જ્ેવી ભર્ાનિ બબમારીનો સામનો િર્વામાં ઝડપ 
બતા્વી અને િેન્દ્ર-રાજ્ સમન્્વર્નું અનુિરણીર્ ઉિાહરણ રજૂ 
િ્ુથં. હાલમાં જ્ારે ભારત આઝાિીના 75 ્વષ્ષ પૂરાં થ્વાનો 
ઉત્સ્વ મના્વી રહ્ો છે ત્ારે રાજ્ોએ ચુસત, લચીલા અને 
આત્મનનભ્ષર બન્વાની સાથે સાથે સહિારી સમ્વાર્તંત્રની 
ભા્વનાને અનુરુપ ‘આત્મનનભ્ષર ભારત’ની દિશામાં આગળ 
્વધ્વાની જરૂર છે. સમા્વેશી ભારતનાં નનમમાણની દિશામાં નીમત 

આર્ોગની ગ્વર્નગ િાઉન્સલની સાતમી બેઠિ 7 ઓગસ્, 
2022નાં રોજ મળી. આ બેઠિના એજન્ડામાં અન્ બાબતોની 
સાથે સાથે પાિનાં વ્વવ્વધીિરણ, તેલલબબર્ાં-િઠોળ તથા 
અન્ િૃષષ ઉપજોની બાબતમાં આત્મનનભ્ષરતા હાંસલ િર્વી, 
રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ નીમત-શાળાિીર્ શશક્ષણનું અમલીિરણ, 
રાષટ્ર ીર્ શશક્ષણ નીમત-ઉચ્ શશક્ષણનું અમલીિરણ અને 
શહેરી ્વહી્વટીતંત્રનો સમા્ેવશ થતો હતો.

આ પ્રસંગે ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ સહિારી સમ્વાર્તંત્રની 
ભા્વનાથી તમામ રાજ્ોએ િરેલાં સામૂહહિ પ્રર્ત્નોને એ્વી 
તાિાત બતા્વી જણેે ભારતને િોવ્વડ મહામારીમાંથી બહાર 

વવક�સ ય�ત્�નયે સ�થ્તક બન�વી રહયે લું 
સહક�રી સમવ�યતંત્ અનયે ‘સબક� પ્રય�સ’

િોઇ પણ દેશની પ્રગતતનો આધાર િેન્દ્ર અને રાજ્ો સાથે મળીને િામ િરે અને નનલશ્ચત કદશામાં આગળ વધે 
તેનાં પર રહેલો છે. આ અભભગમ સાથે આગળ વધતા િેન્દ્ર સરિારે સમવા્ માળખાને સાથ્વિ અને લજલલા 
સતર સુધી સપધમાત્મિ બનાવતાં વવિાસને પ્રોત્સાહન આપયું. તેનું ઉદાહરણ દેશ-દુનન્ાએ િોવવડનાં સમ્માં 
જોયું અને દુનન્ામાં પણ ભારતની છબી પણ ઉજળી બની. સબિા પ્ર્ાસ અને સહિારી સમવા્તંત્ર હવે 

નવા ભારતની વવિાસ ્ાત્રાને ગતત આપી રહું છે. આ શુંખલામાં 7 ઓગસ્નાં રોજ નીતત આ્ોગની 
ગવર્નગ િાઉન્સસલની બેઠિમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3્ટી-્ટ્રેડ (વેપાર), ્ુટકરઝમ (પ્્વ્ટન), ્ેટિનોલોજીને 

પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂક્ો....

ર�ષ્ટ્ર નીવત અ�ય�યેગઃ ગવનનિંગ ક�ઉન્ન્લની 7મી બયેઠક
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આ્વ્વામાં મિિ િરી. તેમનું િહેવું હતું, “િરેિ રાજ્એ 
પોતાની તાિાત પ્રમાણે મહત્વની ભૂમમિા નનભા્વી અને િોવ્વડ 
સામે ભારતની લડાઈમાં ર્ોગિાન આપ્ું. તેણે ભારતને 
વ્વિાસશીલ િેશો માટે ્ૈવશ્શ્વિ નેતા તરીિે િેખા્વામાં ઉિાહરણ 
તરીિે ઊભર્વાની તિ આપી.” ્વડાપ્રધાને જણાવ્ંુ િે તેનો શ્ેર્ 
રાજ્ સરિારોને જાર્ છે, જમેણે પરસપર સહર્ોગ દ્ારા જાહેર 
સ્ેવાઓનાં જમીની સતર પર વ્વતરણ પર ધર્ાન િેન્દ્રરીત િ્ુથં.

ભારતને આત્મનનભ્ષર બના્વ્વાની પહેલમાં ્વડાપ્રધાન 
મોિીએ રાજ્ોને વ્વશ્વભરમાં ભારતીર્ મમશન દ્ારા 3ટી- 
ટ્ર ેડ (્વેપાર), ટુદરઝમ (પર્્ષટન) અને ટેિનોલોજીને પ્રોત્સાહન 
આપ્વા પર ભાર મૂક્ો. તેમનાં િહે્વા પ્રમાણે રાજ્ોએ આર્ાત 
ઘટાડીને, નનિાસ ્વધાર્વા પર અને તેનાં માટે િરેિ રાજ્માં 
તિો શોધ્વા પર ભાર મૂિ્વો જોઇએ. તેમણે જણાવ્ું હતું િે, 
‘્વોિલ ફોર લોિલ’ િોઇ એિ રાજિીર્ પક્ષનો એજન્ડા નથી 
પણ સહહર્ારંુ લક્ષ્ય છે. ્વડાપ્રધાન મોિીએ આ બેઠિમાંથી 
નનિળનાર નનષ્ષ્ષને અમૃત િાળ માટે રાષટ્ર ીર્ પ્રાથમમિતાઓને 
વર્ાખ્યાષર્ત િરનારો જણાવર્ો. તેમણે જણાવ્ંુ િે, “આજ ે
આપણે જ ેબીજ ્વા્વીશું, તે 2047માં ભારત દ્ારા તોડ્વામાં 
આ્વનારા ફળોને વર્ાખ્ખ્યત િરશે.” 

િોવ્વડ બાિ ગ્વર્નગ િાઉન્સલની આ પ્રથમ બેઠિ હતી. 
આ બેઠિના એજન્ડા તરીિે રાષટ્ર ીર્ પ્રાથમમિતાઓની ઓળખ 
િર્વા માટે િેન્દ્ર અને રાજ્ો ્વચે્ મહહનાઓ સુધી વ્વચાર મંથન 
અને પરામશ્ષ થર્ો. ભારતની આઝાિીનાં 75 ્વષ્ષમાં પ્રથમ ્વાર 
ભારતનાં રાજ્ોનાં મુખ્ય સધચ્વોએ એિ જગર્ા, એિ સાથે 
મુલાિાત િરી અને ત્રણ દિ્વસ સુધી રાષટ્ર ીર્ મહત્વનાં મુદ્ાઓ 
પર વ્વચાર-વ્વમશ્ષ િર્યો. આ સામૂહહિ પ્રદક્રર્ા દ્ારા બેઠિનો 
એજન્ડા આ પ્રિારે ઊપસી આવર્ો.

આ વર્િી િીતિ આયોગિી ગવર્િગ કાઉધ્્સલરે 
ચાર મુખચ એજન્ડા ્પર ચચમા કરીષઃ-
1. પાક ્વૈવ્વધયીકરર અનકે તકેજલબબયાં, કઠોળ તથા અન્ય 

કૃયર ઉપજોમાં આત્મનનભ્ણરતા પ્રાપત કર્વી.
2. શાળાકીય શશક્રમાં રાષટ્ીય શશક્ર નીતત (એનઇપી)નું 

અમલીકરર
3. ઉચ્ચ શશક્રમાં રાષટ્ીય શશક્ર નીતત (એનઇપી)નું 

અમલીકરર.
4. શિેરી ્વિી્વટીતંત્ર

્વડાપ્રધાને ઉપરો્ત તમામ મુદ્ાઓનાં મહત્વ પર 
પ્રિાશ પાડર્ો. તેમણે ખાસ િરીને ભારતને આધુનનિ, િૃષષ, 
પશુપાલન અને ફુડ પ્રોસેન્સગ પર ધર્ાન િેન્દ્રરીત િર્વાની 
જરૂરીર્ાત પર ભાર મૂક્ો જથેી િૃષષ ક્ષેત્રમાં આત્મનનભ્ષર 

અને ્ૈવશ્શ્વિ માગ્ષિશ્ષિ બની શિે. તેમણે જણાવ્ું િે, શહેરી 
ભારતનાં િરેિ નાગદરિ માટે જી્વનની સુગમતા, પારિશથી 
સ્ેવા વ્વતરણ અને જી્વનની ગુણ્વત્તામાં સુધારો સુનનલચિત 
િર્વા માટે ટેિનોલોજીનો લાભ ઉઠા્વીને ઝડપથી ્વધી રહેલા 
શહેરીિરણને નબળાઇને બિલે ભારતની તાિાત બના્વી 
શિાર્ છે. પીએમ મોિીએ 2023માં ભારત દ્ારા જી-20ની 
અધર્ક્ષતા અંગે જણાવ્ું િે ભારત માત્ર દિલ્ી નથી, તેમાં 
િેશનાં રાજ્ો અને િેન્દ્રશાલસત પ્રિેશો સામેલ છે. ્વડાપ્રધાને 
જણાવ્ું િે, જી-20 અંગે જન આંિોલન ઊભું િરવું જોઇએ. 
તેનાથી આપણને િેશમાં ઉપલબ્ધ સ્વ્ષશ્ેષઠ પ્રમતભાઓની 
ઓળખ િર્વામાં મિિ મળશે. િાર્્ષક્રમમાં ઉપબ્સ્ત િરેિ 
મુખ્યમંત્રી અને લેફ્ટનન્ટ ગ્વન્ષરે ચાર મુખ્ય એજન્ડાઓ પર 
વ્વશેષ ભાર મૂિ્વાની સાથે પોતાનાં રાજ્ો અને િેન્દ્રશાલસત 
પ્રિેશોની પ્રાથમમિતાઓ, ઉપલબ્બ્ધઓ અને પડિારો પર 
પ્રિાશ પાડીને બેઠિને સંબોધધત િરી હતી. n

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ િોવ્વડનો સામનો િર્વા ઐમતહાલસિ 
પહેલ િરતાં સમ્વાર્ માળખામાં સૌથી મહત્વનાં િેન્દ્ર-
રાજ્ ્વચે્ સમન્્વર્નો સતે ુ બના્વીને ‘સબિા સાથ’ના 
મતં્રન ેચદરતાથ્ષ િરી બતાવર્ો. િોવ્વડનાં સમર્માં અન ેઅન્ 
પ્રસગંોએ ર્ોજારે્લી બેઠિોમાં તમામ મુખ્યમતં્રીઓનો 
અબ્ભપ્રાર્ લ્ેવામાં આવર્ો એટ્ુ ં જ નહીં પણ રાજ્ોએ 
આપલેી નોંધ અન ેસલાહ પર વ્વચારણા િરીન ેજ લોિડાઉન 
સહહતનાં મહત્વનાં નનણ્ષર્ો લ્ેવામાં આવર્ા હતા. આ 
ઉપરાંત, ્વડાપ્રધાન ે 19 માચ્ષ, 2020નાં રોજ પહેલાં રાષટ્ર ને 
નામ સબંોધનમાં જનતા િફ્ુ્ષની જાહેરાત િરી પણ સીધી 
લોિડાઉનની જાહેરાત ન િરી. પહેલાં મખુ્યમતં્રીઓ સાથે ્વાત 
િરી તો બીજા દિ્વસે િ્વા ઉદ્ોગનાં અગ્ણીઓ સાથ ે્વાતચીત 
િરીન ે ્ુધ્ધ સતર પર િામ િર્વા, િાળાબજારી રોિ્વાનાં 
નનિદેશની સાથ ેસાથે 14,000 િરોડ રૂવપર્ાનાં બે પ્રોજક્ે્સને 
આગળ ્વધાર્મા. એ પછી મેડીિલ સકે્ર, આ્ષુ ડોક્સ્ષ, 
ઇન્ડસ્્રી, ઇલેક્્રોનનિ મીદડર્ા, વપ્રન્ટ મીદડર્ા, સામાલજિ 
સગંઠનો, રેદડર્ોના આરજ,ે તમામ રાજિીર્ પક્ષોનાં નેતાઓ, 
સરપચંો, િેશનાં ખલેાડીઓ અન ે એ તમામ લોિો સાથે 
સ્ંવાિ િર્યો જઓે આ પડિારજનિ સમર્માં રાષટ્રન ેપોતાનંુ 
સદક્રર્ ર્ોગિાન આપી શિે તેમ હતાં. આ તમામ પહેલ દ્ારા 
્વડાપ્રધાનનો અબ્ભગમ લોિોન ેસિારાત્મિ સિેંશ આપ્વાનો 
અન ેનનરાશા્વાિ િે ગભરાટ િૂર િર્વાનો હતો.  આ બધાંને 
્વડાપ્રધાનની અપીલ હતી િે િમ્ષચારીઓન ે નોિરીમાંથી ન 
િાઢો અન ેતમેન ેસલામતીનુ ં્વાતા્વરણ પરંૂુ પાડો.

સમવ�ય મ�ળખુઃ સંવ�દ અનયે સમન્વય

ર�ષ્ટ્ર નીવત અ�ય�યેગઃ ગવનનિંગ ક�ઉન્ન્લની 7મી બયેઠક
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દુનનય� વૈનશ્વક મંદીન� અ�યેછ�ય�મ�ં, 
ભ�રતની મજબયૂત ક્સ્વત

િોવવડ મહામારીને પગલે સજા્વ્ેલી સમસ્ા અને પછી રશશ્ા-યકેુ્રન યુધ્ધ અને 
વધતી જતી મોંઘવારી વવશ્વભરનાં દેશોનાં અથ્વતંત્ર મા્ેટ પડિાર બની ગઈ છે, 
તો ભારતી્ અથુંતંત્ર આ સમ્માં પણ મજબૂતી સાથે આગળ વધી રહંુ છે. 
બલુમબગ્વનાં તાજતેરનાં સવવે પ્રમાણે વવશ્વનાં અનિે દેશોનાં અથ્વતંત્રમાં મંદીની 

આશંિા છે, પણ માત્ર ભારત જ એવો દેશ છે જ ેતેનાંથી અસપૃશ્ છે...

્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી અલગ વ્વચારસરણી ધરા્વતા 
નેતા છે. તેઓ અલગ વ્વચારે છે, અનોખું વ્વચારે છે અને 

સૌથી મોટી ્વાત એ િે તેનાં પર અમલ પણ િરે છે અને િરા્વે 
છે. િેન્દ્રની સત્તામાં આઠ ્વષ્ષ િરમમર્ાન પીએમ મોિીએ એ્વાં 
અનેિ પદર્વત્ષનો િર્મા જ ે એ અગાઉ માત્ર િલપનાઓમાં જ 
હતાં અથ્વા તો િોઇએ તેનાં પર ધર્ાન પણ નહોતું આપ્ું. 
અથ્ષતંત્ર પણ એવું જ ક્ષતે્ર હતું જ્ાં મજબૂરી ન આ્વે ત્ાં 
સુધી િોઇ સુધારા િર્વામાં આ્વતા નહોતા. પણ 2014 બાિ 
પ્રથમ ્વાર અથ્ષતંત્રને ઔપચાદરિ રૂપ આપ્વાની શરૂઆત 
િરતા એ્વાં અનિે નનણ્ષર્ો લે્વામાં આવર્ા જનેો ફાર્િો લાંબા 
ગાળે િેશને મળર્ો છે. જીએસટી, બકેિંરપ્ી િોડથી માંડીને 
એમએસએમઇ પર વ્વશેષ ધર્ાન, ઉદ્ોગ અને રોિાણ માટે 
અનુિુળ માહોલથી માંડીને ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બબઝનેસ માટે 
એ્વાં િરેિ પગલાં ભર્વામાં આવર્ા જનેી જરૂર અથ્ષતંત્રને હતી. 
પદરણામે.. િોવ્વડ િાળમાં નેગહેટ્વ થઈ ગરે્લા અથ્ષતંત્રએ બે 
્્વાટ્ષર બાિ ્વેગ પિડ્ો અને એ બાઉ્સ બેિની નોંધ તમામ 
્ૈવશ્શ્વિ આર્થિ એજ્સીઓએ લીધી.

તાજતેરમાં બ્ુમબગ્ષએ િરેલા સ્વસેમાં પણ ભારતીર્ 
અથ્ષતંત્ર મજબૂત બ્સ્મતમાં હો્વાનું જણા્વ્વામાં આવ્ું છે. 
અહે્વાલ પ્રમાણે આગામી એિ ્વષ્ષમાં વ્વશ્વમાં અનેિ િેશો 
સામે મંિી તોળાઈ રહી છે. એશશર્ાનાં િેશોની સાથે સાથે 
વ્વશ્વનાં મોટાં અથ્ષતતં્રો પર પણ મંિીનો ખતરો ્વધી રહ્ો 
છે. િોરોના લોિડાઉન અને રશશર્ા-્ુકે્રન ્ુધ્ધને િારણે 
્ુરોવપર્ન િેશોની સાથે અમેદરિા, જાપાન અને ચીન જ્ેવા 
િેશોમાં મિંીનું જોખમ ઘણું ્વધુ છે. પણ સારી ્વાત એ છે 
િે ભારતને મિંીનાં જોખમથી સંપૂણ્ષપણે બહાર બતા્વ્વામાં 
આવ્ંુ છે. બ્ુમબગ્ષ સ્વસે પ્રમાણે ભારત જ એ્વો િેશ છે જ્ાં 
મંિીની આશંિા શૂન્ એટલે િે ન બરાબર છે. બ્ુમબગ્ષ 
સ્વસેમાં એશશર્ા મંિીમાં જ્વાની સંભા્વના 20-25 ટિા છે, 
જ્ારે અમદેરિા માટે તે 40 અને ્ુરોપ માટે 50-55 ટિા છે. 
અહે્વાલ પ્રમાણે, શ્ીલંિા આગામી ્વષ્ષમાં મંિીમાં જ્વાની 
સંભા્વના 85 ટિા છે. તો મોગ્ષન સે્ન્લીના અહે્વાલમાં 
જણા્વ્વામાં આવ્ું છે િે 2022-23માં ભારતનું અથ્ષતંત્ર 
સમગ્ એશશર્ામાં સૌથી ઝડપી ગમતથી વ્વિાસ િરશે.

અથ્તતંત્ ભ�રતની મજબયૂત ક્સ્વત
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જૂનમાં િોર સેક્ટરનાં ઉતપાદનમાં તીવ્ર વધારો
જૂન મહહનામાં િોર સકે્રનું ઉતપાિન 12.7 ટિા ્વધ્ંુ છે, 
જ્ારે એિ ્વષ્ષ પહેલાં આ મહહનામાં 9.4 ટિાનો ્વધારો થર્ો 
હતો. આઠ િોર સેક્રમાં િોલસો, કુ્રડ ઓઇલ, નેચરલ ગેસ, 
દરફાઇનરી ઉતપાિન, ખાતર, સ્ીલ, લસમેન્ટ અને ્વીજળીનો 
સમા્ેવશ થાર્ છે. ઔદ્ોશ્ગિ ઉતપાિન સૂચિાંિ (આઇઆઇપી)
માં આ આઠ િોર સકે્રનો હહસસો 40.27 ટિા છે. સરિારી 
આંિડા પ્રમાણે આ ્વષસે જૂન મહહનામાં િોલસાનાં ઉતપાિનમાં 
31.1 ટિા, ્વીજળીનાં ઉતપાિનમાં 15.5 ટિા, સીમેન્ટનાં 
ઉતપાિનમાં 19.4 ટિા, દરફાઇનરીનાં ઉતપાિનમાં 15.1 ટિા, 
ખાતરનાં ઉતપાિનમાં 8.2 ટિા, સ્ીલનાં ઉતપાિનમાં 3.3 ટિા 
અને નેચરલ ગેસનાં ઉતપાિનમાં 1.2 ટિા ્વધારો નોંધાર્ો છે.

ડોલર સામે અન્ય ચલણો િરતાં ભારતનો રૂવપ્ો 
મજબૂત
રશશર્ા-્ુકે્રન ્ુધ્ધને પગલે વ્વશ્વભરનાં બજારો મોંઘ્વારીની 
સમસર્ાનો સામનો િરી રહ્ા છે, ત્ારે અમેદરિાની ફેડરલ 
દરઝ્વસે થોડાં ્વખત પહેલાં નીમતગત વર્ાજ િર ્વધારતાં તેની 
અસર ડોલરની સામે બીજા િેશોનાં ચલણો પર પડી હતી. આ 
ચલણોમાં ભારતીર્ રૂવપર્ાનો પણ સમા્ેવશ થાર્ છે. એિ 
સમર્ે ડોલરની સરખામણીમાં 80 સુધી ગબડેલો રૂવપર્ો ફરી 
સુધરી રહ્ો છે. 9 ઓગસ્નાં રોજ તે 79.64નાં સતરે હતો. 
નાણા મંત્રી નનમ્ષલા સીતારામનનાં જણાવર્ા અનુસાર, “સરિાર 
િરેિ બ્સ્મત પર નજર રાખી રહી છે. દરઝ્વ્ષ બેકિં રૂવપર્ાનાં 
વ્વનનમર્ િર પર નજર રાખી રહી છે. પણ અન્ ચલણોની 
સરખામણીમાં ડોલર સામે રૂવપર્ાએ ઘણો સારો િેખા્વ િર્યો 
છે.”

ડોલરની સરખામણીમાં બીજા દેશોનાં ચલણોની બ્સ્તત
2022માં ડોલરની સરખામણીમાં સાત ટિાનો ઘટાડો થર્ો 
છે, જ્ારે જાપાનનાં ર્ેન, ્ુરોપનાં ્ુરો અને સ્વીડનનાં ક્રોનામાં 
ડોલરની સરખામણીમાં સરેરાશ 10 ટિાનો ઘટાડો નોંધાર્ો છે. 
એટ્ું જ નહીં, આ ચલણોની સામે રૂવપર્ો મજબૂત થર્ો છે. 

ડોલરની સરખામણીમાં ્ુરોવપર્ન િેશોનાં ચલણ ્ુરોની 
બ્સ્મત પણ બહુ સારી નથી. જુલાઇમાં ડોલરની સરખામણીમાં 
્ુરોમાં બે ્વાર નોંધપાત્ર ઘટાડો થર્ો છે. જુલાઇ, 2021માં એિ 
ડોલર 0.84 ્ુરો બરાબર હતો, જ્ારે 9 ઓગસ્નાં રોજ તે 
0.98 ્ુરોનાં સતરે હતો.

અમેદરિન ડોલરની સરખામણીમાં જાપાની ર્ેન પણ સતત 
નબળો પડી રહ્ો છે. 22 જૂન, 2022નાં રોજ ર્ેન 24 ્વષ્ષનાં 
રેિોડ્ષ  નીચલા સતર 136.45 પ્રમત ડોલર સુધી આ્વી ગર્ો હતો. 
જુલાઇ, 2021માં રે્નની કિમત આશરે 109.98ની આસપાસ 
હતી, તે જુલાઇ, 2022માં 138.80 રે્ન સુધી ગબડી હતી. n

જયૂ નમ�ં ચીજવસતુઅ�યેની 
નનક�સ 23.52 ટક� વધીનયે 
40.13 અબજ ડ�યેલર થઈ

મયેડ ઇન ઇન્ડિય� ચીજાયેની 
નનક�સમ�ં 17 ટક�ન�યે વધ�ર�યે

નારાકીય ્વર્ણ 2022-23નાં જૂન મહિનામાં 
ચીજ્વસતુઓની નનકાસ 23.52 ટકા ્વરીનકે 40.13 
અબજ ડોલર પર પિોંચી િતી. ચાલુ નારાકીય 

્વર્ણનાં પ્રથમ ક્વાટ્ણર એવપ્રલ-જૂનમાં નનકાસ 24.51 
ટકા ્વરીનકે 118.96 અબજ ડોલર થઈ િતી.

ભારતકે જૂન, 2022માં મકેડ ઇન ઇન્ડયા ચીજોની 
નનકાસમાં રેકોડ્ણ  સજ્યયો છકે . જૂન, 2021માં નનકાસ 
32.5 અબજ ડોલર િતી, જ કે જૂન 2022માં ્વરીનકે 

37.9 અબજ ડોલર થઈ િતી. જૂન, 2022માં 
નનકાસનો આ આંકડો કોઇ એક મહિનામાં સ્વયોચ્ચ 
છકે  અનકે એક ્વર્ણમાં તકેમાં 17 ટકાનો ્વરારો થયો છકે .

અથ્તતંત્ ભ�રતની મજબયૂત ક્સ્વત
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મત્સ્યપ�લન ક્ષયેત્મ�ં મત્સ્યપ�લન ક્ષયેત્મ�ં 
ઉત્�દન, નનક�સમ�ં વધ�ર�યેઉત્�દન, નનક�સમ�ં વધ�ર�યે

બલુ હરવ�યેલ્યુશન

2014માં જ્ારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશનાં ખેડૂતોની આવિ બમણી િરવાનો સંિલપ લીધો ત્ારે પ્રથમ 
વાર હકરત ક્રાંતત અને શ્વેત ક્રાંતતની સાથે મત્્ પાલનને પણ સામેલ િયુું.. અને 10 સપ્ેટમબર, 2020નાં રોજ 
‘આત્મનનભ્વર ભારત’ અંતગ્વત મત્્પાલન ક્ષેત્રમાં સવતંત્રતા પછીની સૌથી મો્ટી ્ોજના પ્રધાનમતં્રી મત્્ 
સંપદા ્ોજના શરૂ િરવામાં આવી. આ ્ોજનાનો હેતુ પાંચ વષ્વમાં 20,000 િરોડ રૂવપ્ાથી વધુનાં રોિાણ 

સાથે આ સેક્ટરની બ્સ્તત બદલવાનો હતો. આ ્ોજનાએ બે વષ્વમાં મત્્પાલન ક્ષતે્રમાં ઉતપાદનથી માંડીને 
નનિાસ સુધીમાં મહતવનું ્ોગદાન આપયું છે. હવે તેને આગળ વધારવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી િહે 

છે, “એ સમ્ આવી ગ્ો છે િે બલ ુકરવોલ્ુશનને અશોિ ચક્રના વાદળી રંગમાં ચચવત્રત િરવામાં આવે.”

વ્વ
શ્વનાં સૌથી મોટા ઝીંગા ઉતપાિિ અન ે બીજા સૌથી મોટા 
માછલી ઉતપાિિ ભારતનાં મત્ર્ કે્ષત્રમાં નફાની ભરપરૂ 
સભંા્વના છે. આ હેતથુી 2015માં શરૂ િર્વામાં આ્વલેી 

બ્ુ દર્વોલુશન  ર્ોજના અન ે2020માં રૂ. 20,500 િરોડનાં ખચ્ષની 
પ્રધાનમંત્રી મત્ર્ સપંિા ર્ોજનાન ેિારણ ેમાછલી ઉતપાિનમાં ઝડપથી 
્વધારો થઈ રહ્ો છે. ન્વી ટેિનોલોજી, આરએએસ, બાર્ોફલોિ અને 
િેજ િલ્ચર જ્ેવી ન્વી પધ્ધમતઓથી માછલીની ઉતપાિિતા ્વધાર્વામાં 
આ્વી રહી છે. ર્ોજનામાં મત્ર્પાલિ ખડૂેતો અન ેતનેાં ્વપેાર સાથે 
સંિળારે્લા લોિોની સલામતી માટે ્વીમો, અને િેશમાં પ્રથમ ્વાર 
મત્ર્ ઉદ્ોગ સાથ ેસિંળારે્લા જહાજોનો ્વીમો આપ્વાનુ ંશરૂ િર્વામાં 
આવ્ુ ં છે. સાથ ેસાથ,ે મહહલાઓન ેસશુોભન માટેનાં (ઓનમામેન્ટલ) 
મત્ર્પાલન અન ે સી્વીડ ફાર્મગ માટે પ્રોત્સાહન આપ્વામાં આ્વી 
રહુ ંછે.

આઝાિી બાિ જ ેસકે્ર પર ખાસ ધર્ાન ન આપ્વામાં આવ્ંુ, તમેાં 
મત્ર્પાલન સકે્રનો પણ સમા્વશે થાર્ છે. આઝાિી બાિથી 2014 
સુધી આ સકે્રમાં માત્ર રૂ. 3682 િરોડનંુ જ રોિાણ િર્વામાં આવ્ંુ 
હતંુ, જ્ારે 2014થી 2024-25 સધુી પીએમ મત્ર્ સપંિા ર્ોજના, 

બ્ુ દર્વોલુશન ર્ોજના અન ેફીશરીઝ ઇન્ફ્ાસ્્ર્ચર ડે્વલપમેન્ટ ફન્ડ 
સહહત રૂ. 30,572 િરોડનાં અિંાલજત ખચ્ષ  સાથ ેઝડપથી િામ ચાલી 
રહંુ છે. એિલી પ્રધાનમંત્રી મત્ર્ સપંિા ર્ોજના દ્ારા 2025 સધુીમાં 
55 લાખ લોિો માટે ન્વાં રોજગાર સજ ્ષનનુ ંલક્ષ્ય રાખ્વામાં આવ્ંુ છે.

ભારતમાં મત્ર્પાલન અન ેજળ િૃષષ માટે ્વત્ષમાન વ્વસતાર અને 
વ્વશાળ સભંા્વનાઓથી સજજ વર્્વસ્ાન ે િારણ ે સી-ફુડની નનિાસ 
2020-21માં  1.15 મમલલર્ન મહેટ્રિ ટનથી ્વધીન ે 2021-22માં 1.51 
મમલલર્ન મેહટ્રિ ટન થઈ છે. ભારત વ્વશ્વમાં 112 િેશોમાં સી-ફુડની 
નનિાસ િરે છે અન ે વ્વશ્વમાં સી-ફુડનો ચોથો મોટો નનિાસિાર છે. 
સં્ ુ્ ત રાષટ્ર  મહાસભાએ 2022ન ે ‘િારીગર મત્ર્પાલન અન ેજળ 
િૃષષનુ ંઆતંરરાષટ્ર ીર્ ્વષ્ષ’ જાહેર િ્ુથં છે. મત્ર્ પાલન શરૂ િર્વા માટે 
સબલસડી, મહહલાઓ અન ેઅનસુધૂચત જામતન ેઆ ક્ષતે્રમાં વર્્વસાર્ 
શરૂ િર્વા માટે 60 ટિા ગ્ાન્ટ આપતી પ્રધાનમતં્રી મત્ર્ સપંિા 
ર્ોજનાનો ઉપર્ોગ િરીન ે બ્ ુ દર્વોલુશનન ે ગમત આપ્વામાં આ્વી 
રહી છે. મત્ર્ પાલન સાથ ે સિંળાર્લેા ખડૂેતો અન ે અન્ લોિોની 
સામાલજિ અન ેઆર્થિ બ્સ્મત સધુારીને િેશન ેમાછલીનાં ઉતપાિનમાં 
નબંર ્વન બના્વ્વાનો સિંલપ છે.
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10,225 
હેક્ર તળા્વ ક્ષતે્રમાં 
જળ િૃષષ

6.77 
લાખ માછીમાર 
પદર્વારને મિિ

3102
દરટેલ માછલી બજાર 
અને દિર્ોસ્ની 
શરૂઆત

3230
હોડી બિલ્વામાં આ્વી

1270
સુશોભન માટેનાં 
મત્ર્પાલન એિમો શરૂ

273
ઊંડા સમુદ્રમાં માછલી 
પિડનાર જહાજો ્વધર્ા

16 
લાખ લોિો અત્ાર સુધી 
પ્રત્ક્ષ િે અપ્રત્ક્ષ રીતે 
લાભા્વનન્્વત

720
મત્ર્ િૃષષ ઉતપાિિ 
સંગઠન બન્ાં

40.65  
લાખ માછીમારો અને 
મત્ર્પાલિને તાલીમ

7268 
િરોડ રૂવપર્ાથી ્વધુનાં 
પ્રસતા્વ 8 ઓગસ્, 
2022 સુધી મંજૂર

PMMSYમ�ં શું 
શું થયું

ય�યેજન�મ�ં 2024-25 સુધી અ� 
મ�યેટ�ં લકય પયૂર� થશયે

અત્�ર સુધીની સફળત�

હવયે અ�ન�યે વ�ર�યે

મત્સ્ય પ�લન ક્ષયેત્નયે સનર�ઇઝ સયેક્ટરની મ�ન્ત�

n   માછલી ઉતપાિન 2018-19માં 13.75 
મમલલર્ન મેહટ્રિ ટનથી ્વધારીને 2024-
25માં 22 મમલલર્ન મેહટ્રિ ટન િરવું.

n   માછલી ઉતપાિનમાં 9 ટિા સુધી ્વધારો 
િર્વો.

n   મત્ર્ નનિાસથી આ્વિ 2018-2019માં 
46,589 િરોડ હતી, જનેે ્વધારીને 2024-
25માં એિ લાખ િરોડ એટલે િે બમણી 
આ્વિ િર્વી.

n   મત્ર્ ઉતપાિન બાિ થનારા નુિસાનને 
20-25 ટિાથી ઘટાડીને 10 ટિા પર 
સીમમત િરવું.

n   પ્રમત વર્ક્ત માછલીનો ્વપરાશ પાંચ 
દિલોથી ્વધારીને 12 દિલો િર્વો.

PMMSYથી જીવન અનયે 
અ�જીવવક�ની સુરક્ષ�

n   34 રાજ્ો અન ેિેન્દ્ર શાલસત પ્રિેશોન ેર્ોજનામાં 
સમા્વ્વામાં આવર્ા છે. માછીમારોને મંિીની મોસમમાં 
મહહન ે1500 રૂવપર્ાની મિિ મહત્તમ ત્રણ મહહના સધુી 
આપ્વામાં આ્ેવ છે.  છેલલાં બ ે્વષ્ષ િરમમર્ાન 8.12 લાખ 
માછીમારોન ેસહાર્ િર્વામાં આ્વી.

n   1,000થી ્વધ ુબાર્ોફલોિ એિમો અન ે1500થી ્વધુ 
રેસકલેુટરી એ્્વાિલ્ચર લસસ્મ મજૂંર. મત્ર્પાલિ 
ખડૂેતોન ેપ્રથમ ્વાર દિસાન કે્રદડટ િાડ્ષ  આપ્વામાં આ્વી 
રહ્ા છે. અત્ાર સધુી આશરે 88,000 દિસાન િાડ્ષ  જારી 
અન ેરૂ. 1060 િરોડની લોન મજૂંર.

n   પાંચ લાખ રૂવપર્ાનુ ંગૂ્પ ઇન્શર્ોર્સ િ્વરેજ. બે ્વષ્ષમાં 
27.51 લાખ માછીમારોનો ્વીમો ઉતરાવર્ો. પ્રત્ક્ષ િે 
પરોક્ષ રીત ે16 લાખથી ્વધ ુમત્ર્ પાલિન ેલાભ. એવપ્રલ 
2020થી માચ્ષ, 2022 સધુી 34,700 મહહલા લાભાથથીઓ 
માટે આશરે 1120 િરોડ રૂવપર્ાનાં પ્રોજકે્ન ેમંજૂરી આપી.

દયેશમ�ં વધી રહયે લું મત્સ્ય ઉત્�દન
2016-2017  114.31 લ�ખ ટન

2017-2018  127.04 લ�ખ ટન

2018-2019  135.73 લ�ખ ટન

2019-2020  141.64 લ�ખ ટન

2020-2021  147.25 લ�ખ ટન

2021-2022 161.87 લ�ખ ટન

િોવવડ-19 મહામારીની વૈશ્શ્વિ અસરને િારણે 
2020-2021માં નનિાસમાં ઘ્ટાડો થ્ો હતો. એ 
પછી 2021-22માં રૂ. 57,586 િરોડની નનિાસ થઈ 
હતી. 2020-21માં રૂ. 43,721 િરોડની નનિાસ થઈ 
હતી.

રે્િન�ં ર્રેક ભ�ગમ�ં મ�છલીન�ં 
વેપ�રને ધ્�નમ�ં ર�ખત� પ્થમ 

વ�ર રે્િમ�ં આ�ટલી મ�ેટી 
ય�ેજન� બન�વવ�મ�ં આ�વી. 

આ�ઝ�ર્ી બ�ર્ તેન�ં પર જેટલું 
ર�ેક�ણ થયું તેન�ંથી આનેક ગણું 
ર�ેક�ણ પ્ધ�નમંત્રી મત્સ્ય સંપર્� 
ય�ેજન�મ�ં કરવ�મ�ં આ�વી રહંુ 
છે. બલુ કરવ�ેલુ્િન ય�ેજન� 

પણ ચ�લી રહી છે. આ� પ્યત્ન�ેને 
ક�રણે રે્િમ�ં મત્સ્ય ઉત્�ર્નન�ં 

તમ�મ રેક�ેડ્ય  તૂટી ગય� છે.
-નરેન્દ્ર મ�ેર્ી, વડ�પ્ધ�ન

...જથેી જનતા અને માછીમારોને પૂરતાં વળતરની માહહતી મળી શિે નેશનલ કફશરીઝ ડેવલપમેન્ટ બોડડે 
2018માં મત્્ બજારની ભાવ પદ્ધતત શરૂ િરી હતી. તેમાં, વેપારી રીતે મહતવનાં સમુદ્રરી અને અંતરદેશી્ 
માછલીનાં 88 જથથાબંધ અને કર્ેટલ બજારોનાં ભાવ કર્લ ્ટાઇમ પર પો્ટ્વલ પર અપલોડ અને પ્રસાકરત 

િરવામાં આવે છે. n
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ખયેડયૂત, વયેપ�રી અનયે સ્ર�યેજગ�ર 
કરન�ર�અ�યેનયે સુરરક્ષત ભવવષ્યની ગયેરન્ટી
દેશનાં દરેિ નાગકરિની આજની સાથે સાથે આવતી િાલ પણ સુરશક્ષત હો્ તો જ વવિાસ શક્ છે. આ 
અભભગમ સાથે િેન્દ્ર સરિાર એવા જરૂકર્ાતમંદોને સામાલજિ સુરક્ષાની સાથે સાથે ભવવષ્માં આર્થિ 

આત્મનનભ્વરતા તરફ લઇ જવાનો પ્ર્ત્ન િરી રહી છે જનેા અંગે પહેલાં ક્ારે્ વવચારવામાં આવયું નહોતું. આવા 
જરૂકર્ાતમંદોમાં ખેડૂત, વેપારીઓ અને સવરોજગાર ધરાવતા લોિોનો સમાવેશ થા્ છે, જમેને અમુિ ઉંમર પછી 

આવિની અનનલશ્ચતતાનો સામનો િરવો પડતો હતો. આવા લોિોનું ભાવવ પ્ધાિમંિંત્રી રકસાિ મિંાિધિ યોજિા 
અિરે વરે્પારીઓ િથા સવરોજગાર ધરાવિી વયક્િઓ મિંા ટ્ે  રાષ ્્ર ીય ્પરેન્શિ યોજિા દ્ારા સલામત થયું છે. 12 
સપ્ેટમબર, 2019નાં રોજ શરૂ િરવામાં આવેલી આ બંને ્ોજના તેની સફળતાના ત્રણ વષ્વ પૂરાં િરી રહી છે...

સરિાર ખેડૂત, ્વેપારી અને સમાજના અલગ અલગ 
્વગયો માટે અ્વારન્વાર ર્ોજનાઓ બના્વતી હોર્ 
છે. આ ર્ોજનાઓ તેમનાં ્વત્ષમાનને સુધાર્વાનું 

િામ િરે છે પણ એિ ઉંમર બાિ તેઓ જ્ારે મહેનત િર્વાની 
બ્સ્મતમાં નથી હોતા ત્ારે આર્થિ અનનલચિતતા ઊભી 
થાર્ છે. સરિારે આ્વા ્વગ્ષના લોિોની આર્થિ સલામતીને 
ધર્ાનમાં રાખીને 12 સપટેમબર, 2019નાં રોજ રાંચીમાં ર્ોજના 
શરૂ િરી. ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ પાંચ િરોડ લઘુ અને 
સીમાંત ખેડૂતોનું જી્વન સલામત િર્વા અને આ્વા ખેડૂતોને 
60 ્વષ્ષની ઉંમર થતાં માલસિ લઘુતમ રૂ. 3,000નું પેન્શન 
આપતી પ્રધાનમંત્રી દિસાન માનધન ર્ોજનાનો શુભારંભ િર્યો. 
એ જ દિ્વસે ્વડાપ્રધાને ્ેવપારીઓ અને સ્વરોજગાર િરનારા 
લોિો માટે રાષટ્ર ીર્ પેન્શન ર્ોજનાની પણ શરૂઆત િરી, 

જનેો હેતુ નાના ્વેપારીઓ અને સ્વરોજગાર સાથે સંિળાર્ેલા 
લોિોને 60 ્વષ્ષની ઉંમર થાર્ ત્ારે માલસિ લઘુતમ રૂ. 
3,000નું પેન્શન આપ્વાનો છે. આ ર્ોજનાનો લાભ લગભગ 
ત્રણ િરોડ નાના ્વેપારીઓ લઈ રહ્ા છે. સરિારે ્વેપારીઓ 
અને સ્વરોજગાર સાથે સંિળાર્ેલી વર્ક્તઓનાં મહત્વપૂણ્ષ 
ર્ોગિાનને જોતાં તેમનાં માટે રાષટ્ર ીર્ પેન્શન ર્ોજનાને મંજૂરી 
આપી છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન ્ોજના
n પ્રધાનમંત્રી દિસાન માનધન ર્ોજના સ્વૈસ્ચ્િ અને 

ર્ોગિાન આધાદરત છે. 60 ્વષ્ષની ઉંમર પછી ખેડૂતોને 
િર મહહને 3,000 રૂવપર્ા પેન્શન આપ્વાની જોગ્વાઇ 
િર્વામાં આ્વી છે. તેનાં માટે ખેડૂતોએ િર મહહને રૂ. 
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55થી 200નું ર્ોગિાન આપ્વાનું રહેશે. 
ખેડૂતો દ્ારા અપાતા ર્ોગિાનની સમિક્ષ 
રિમ િેન્દ્ર સરિાર ભરશે. ર્ોજનામાં 
જોડાતા સમર્ે તેમની ઉંમરનાં આધારે રિમ 
નક્ી િર્વામાં આ્વી છે.

n પમત અને પત્ની અલગ અલગ આ 
ર્ોજનાનો લાભ ઉઠા્વી શિે છે. ભારતીર્ 
જી્વન ્વીમા નનગમને પેન્શન ભંડોળનાં ફન્ડ 
મેનેજર નન્ુ્ત િર્વામાં આ્વી છે. પેન્શન 
ચૂિ્વ્વા માટે નનગમ જ્વાબિાર હશે. 
ર્ોગિાન આપનારનાં મૃતુનાં સંજોગોમાં 
તેનાં જી્વનસાથી બાિીનું ર્ોગિાન આપીને 
ર્ોજનાને ચા્ુ રાખી શિે છે અને પેન્શનનો 
લાભ ઉઠા્વી શિે છે.

n પમત િે પત્ની ર્ોજનાને ચા્ુ ન રાખ્વા 
માંગે તો વર્ાજ સહહત િુલ ર્ોગિાન રિમ 
ચૂિ્વી િે્વામાં આ્વશે. પમત િે પત્ની ન હોર્ 
તો નોમમનેટેડ વર્ક્તને વર્ાજ સહહતની 
ર્ોગિાન રિમ ચૂિ્વી િે્વામાં આ્વશે.

n લાભાથથી ઓછામાં ઓછાં પાંચ ્વષ્ષ સુધી 
નનર્મમત ર્ોગિાન આપે અને તે પછી 
ર્ોજનાને છોડી િે્વા માંગે તો આ બ્સ્મતમાં 
એલઆઇસી બેકિંનાં બચત ખાતાનાં વર્ાજ 
િરનાં આધારે વર્ાજ સહહતની રિમ ચૂિ્વી 
િેશે.

n િોમન સર્્વસ સેન્ટરમાં આ ર્ોજનાનું 
રજીસ્્રેશન િરા્વી શિાર્ છે. રજીસ્્રેશન 
નનઃશુલ્ક છે. સરિાર આ સે્વા િેન્દ્રોને પ્રમત 
રજીસ્્રેશન 30 રૂવપર્ા ચૂિ્વે છે. તમે જાતે 
પણ રજીસ્્રેશન િરા્વી શિો છો અને આ 
માટે તમારે ર્ોજનાની સત્તા્વાર ્ેવબસાઈટ 
maandhan.in પર જવું પડશે.

n ફદરર્ાિોનાં ઉિેલ માટે ફદરર્ાિ નન્વારણ 
વર્્વસ્ા પણ બના્વ્વામાં આ્વી છે, 
જમેાં એલઆઇસી, બેકિં અને સરિારનાં 
પ્રમતનનધધનો સમા્ેવશ થાર્ છે. દિસાન 
પેન્શન ર્ોજના માટે આધાર િાડ્ષ , આ્વિનું 
પ્રમાણપત્ર અને બેકિંમાં ખાતું હોવંુ જરૂરી 
છે. n

n આ પેન્શન ર્ોજના ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીનાં બીજા 
િાર્્ષિાળની સ્વયોચ્ પ્રાથમમિતાઓમાંની એિ છે. આ 
ર્ોજના એ ્ેવપારીઓ અને સ્વરોજગારીઓ માટે છે જમેનો 
્વાર્ષિ ્ેવપાર 1.5 િરોડ રૂવપર્ાથી ્વધુ નથી.

n આ ર્ોજના અંતગ્ષત ભાવ્વ લાભાથથીઓ માટે રજીસ્્રેશનની 
સુવ્વધા િેશભરમાં આ્વેલા 3.50 લાખ િોમન સર્્વસ 
સેન્ટરનાં માધર્મથી ઉપલબ્ધ િરા્વ્વામાં આ્વી છે. પાત્ર 
્વેપારીઓ આ ર્ોજના અંતગ્ષત પોતાનાં નજીિનાં સીએસસી 
પર જઇને રજીસ્્રેશન િરા્વી શિે છે. આ ઉપરાંત પોટ્ષલ 
www.maandhan.in/Vyapar પર જઇને પણ જાતે 
રજીસ્્રેશન િરા્વી શિાર્ છે.

n રજીસ્્રેશન માટે લાભાથથી પાસે આધાર િાડ્ષ  અને બકેિંમાં 
ખાતું હોવું જોઇએ. લાભાથથીની ઉંમર 18થી 40 ્વષ્ષની 
્વચ્ે હો્વી જોઇએ અને આ્વિ્ેવરો ન ભરતો હો્વો જોઇએ. 
ર્ોજના અંતગ્ષત લાભાથથીઓ માટે રજીસ્્રેશન નનઃશુલ્ક છે. 
રજીસ્્રેશન સેલ્ સટ્ષ દફિેશન પર આધાદરત છે.

n 18થી 40 ્વષ્ષની ઉંમરના ્વેપારીઓ માટે આ સ્વૈસ્ચ્િ અને 
િોન્ટ્ર ીબ્ુટરી પેન્શન ર્ોજના છે. તેમાં લાભાથથીની ઉંમર 60 
્વષ્ષ થાર્ ત્ારે લઘુતમ રૂ. 3000 માલસિ પેન્શન આપ્વાની 
જોગ્વાઈ છે.

n આ ર્ોજના અંતગ્ષત માલસિ ફાળામાં િેન્દ્ર સરિાર 50 ટિા 
અને લાભાથથી 50 ટિા રિમ ચૂિ્વશે. માલસિ ર્ોગિાન 
ઓછંુ રાખ્વામાં આવ્ું છે. ઉિાહરણ તરીિે લાભાથથીએ 
29 ્વષ્ષની ઉંમરે માત્ર 100 રૂવપર્ા પ્રમત મહહને ર્ોગિાન 
િર્વાનું રહેશે.

વયેપ�રીઅ�યે અનયે સ્ર�યેજગ�રીઅ�યે 
મ�ટયે ર�ષ્ટ્રીય પયેન્શન ય�યેજન�

19,15,168

51,227
લાભાથથી પ્રધાનમંત્રી કિસાન 
માનધન ્ોજનામાં

રાષ્ટ્ર ી્ પેન્શન 
્ોજનામાં વેપારીઓ અને 
સવરોજગારીઓ મા્ેટ (આંિડા 10 

ઓગસ્, 2022 સુધીનાં)

ન�ન� ખયેડયૂત�યેનયે લ�ભ
n પ્રધાનમંત્રી દિસાન માનધન 

ર્ોજનાનો લાભ એ્વા નાના 
અને સીમાંત ખેડૂતો લઈ શિે છે 
જમેની ઉંમર 18થી 40 ્વષ્ષની 
્વચે્ હોર્.

n જમેની પાસે બે હેક્ર િે તેનાંથી 
ઓછી ખેતીલાર્િ જમીન હોર્.
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્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી એિ િમ્ષઠ િાર્્ષિતમાની જમે મહેનત 
િરે છે, એિ સે્ટ્સમેનની જમે િેશનું ગૌર્વ ્વધારે 
છે. એિ ટીમ લીડરની જમે સમગ્ િેશનું નેતૃત્વ િરે 

છે, ભાવિુ રાજનેતાની જમે સ્ંવેિનશીલ નનણ્ષર્ો લે છે, નીડર 
સેનાપમતની જમે રાષટ્રરક્ષામાં અડગ પરથરની જમે ઊભા રહે 
છે. િી્વાની જ્ોમતની જમે ઉપરની દિશામાં જ વ્વચારે છે.” 
‘મોિી@20: ડ્ર ીમસ મીટ દડલલ્વરી’ પુસતિને ઓદડશાની રાજધાની 
ભ્ુવનેશ્વરમાં લોિાર્પત િરતા િેન્દ્રરીર્ ગૃહ મંત્રી અમમત શાહે 
જ્ારે આમ જણાવ્ંુ ત્ારે એમનો સંિેત સપષટ હતો િે રાષટ્રની 
સે્વા ર્ાત્રામાં આ પડા્વ સુધી પહોંચેલા ્વડાપ્રધાન મોિીનાં 
સા્વ્ષજનનિ જી્વનની ર્ાત્રામાં અનિે ઉતાર-ચડા્વ આવર્ા, પણ 
તેઓ રોિાર્ા નહીં. તેનું િારણ એ છે િે તેમણે રાજનીમતનાં 
પાઠ પણ રાષટ્રનીમતની ભાષામાં ્વાંચીને તેને જી્વનનાં સંસ્ાર 
બનાવર્ા અને સ્વ્ષસમા્ેવશી વ્વિાસની ન્વી પટિથા તૈર્ાર િરી. 

ન થાિવું, ન રોિાવું, આિરી મહેનતથી આગળ ્વધતાં જવું. 
ન્વા ન્વા લક્ષ્ય નનધમાદરત િર્વા અને અંમતમ છેડા સુધી તેને 
પહોંચાડીને વ્વિાસની મજબૂત ગાથા લખ્વી. ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોિીનાં નેતૃત્વની અલગ ઓળખ છે, જમેનો ખિુનો પદર્વાર 
આજ ેપણ સામાન્ જી્વન જી્વી રહ્ો છે િારણ િે તેમનાં માટે 
130 િરોડ િેશ્વાસીઓ જ તેમનો પદર્વાર છે.

આ પુસતિમાં સં્ેવિનશીલ નેતા, સુશાસન અને સમાજની 
સમસર્ાઓને જડમાંથી નાબૂિ િરનાર સમાજ સુધારિ અને 
્વહીટ્વિતમા અને મૂષળર્ાંને મજબૂત િરીને તેમને ફેલા્વતા નેતા 
સહહત ્વડાપ્રધાન મોિીનાં વર્ક્તત્વનાં અનેિ આર્ામોનો પદરચર્ 
છે. સમારોહમાં િેન્દ્રરીર્ ગૃહ મંત્રીએ જણાવ્ંુ, “‘મોિી@20: ડ્ર ીમસ 
મીટ દડલલ્વરી’ પુસતિ મોિીના બહુઆર્ામી વર્ક્તત્વનાં િરેિ 
આર્ામનો પદરચર્ િરા્વે છે. તેમનાં જવેું વ્વરાટ વર્ક્તત્વ એિ 
પુસતિમાં ન સમા્વી શિાર્. એ આપણાં િેશનું સૌભાગર્ છે િે 

પાંચ દા્િાનું જાહેર જીવન અને 20 વષ્વથી વધુ 
શાસનમાં ‘સેવિ’ બનીને પોતાની નનષઠા અને રાષ્ટ્ર -
સમાજને નવી કદશા આપવાનાં વવચાર સાથે આગળ 
લઈ જવાની દ્રઢ ઇચ્ા શકકત જ િોઇ નેતૃતવિતમાને 
જનતાનું સન્માન અપાવે છે. આવા વ્કકતતવ તરીિે 
નવા ભારતના ઓળખ બનાવી ચૂિેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીની સેવા ્ાત્રા અંગે પ્રિાશશત પુસતિ ‘મોદી@20: 
ડ્ર ીમસ મી્ટ કડલીવરી’ ના ઓકડશા ચેપ્ટર લોંચ (8 
ઓગસ્) પ્રસંગે િેન્દ્રરી્ ગૃહ મંત્રી અતમત શાહે તેમનાં 
વ્કકતતવોનાં આ્ામ રજૂ િ્મા અને જણાવયું, “જ્ારટે 
એક વયક્િ ્પોિાિાં ્પરરવારિરે ભૂલાવીિરે જીવિિી 
ક્ષણિ-ક્ષણિ અિરે શરીરિો કણિ-કણિ 130 કરોડ લોકોિાં 
કલ્ાણિ મિંા ટ્ે  સમિંર્્પિ કરટે છરે , ત્ારટે િરટેન્દ્ર મિંોદી 
િામિંિી વયક્િ ્બિરે છરે .”  

પીઅયેમ મ�યેદીઃ 
ર�જનીવત અનયે 
ર�ષ્ટ્રનીવતન� 
અ�દશ્ત
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પીએમ મોિી આપણા નેતા છે અને ભારતનું નેતૃત્વ િરી રહ્ા છે.” 
તેમણે જણાવ્ું િે ્વડાપ્રધાન મોિી હંમેશા િહે છે, “મને આિરી 
મહેનતથી ક્ારેર્ થાિ નથી લાગતો પણ મહેનતને િારણે ગરીબ 
જનતાનાં ચહેરા પર આ્વતાં હાસર્થી અતં્ત સંતોષની અનુભૂમત 
થાર્ છે.” આ્વા ભા્વ સાથે મહેનત િરતી વર્ક્ત બહુ લાંબા 
સમર્ બાિ િેશને મળી છે. ્વડાપ્રધાન મોિી અત્ંત સં્વેિનશીલ 
વર્ક્ત છે, જમેનાં મનમાં િેશના િલલત, ગરીબ, આદિ્વાસી અને 
પછાત લોિો માટે અપાર સ્ેંવિનશીલતા છે. િરેિ નનણ્ષર્ લેતી 
્વખતે હંમેશા અંત્ોિર્ અને ગરીબ િલ્ાણની ભા્વનાથી સૌથી 
પહેલાં ગરીબોનું વ્વચારવું એ તેમની પ્રિૃમત બની ગઈ છે. પુસતિ 
લોિાપ્ષણ સમારોહમાં િેન્દ્રરીર્ ગૃહ મંત્રી અમમત શાહે પીએમ 
મોિીનાં વર્ક્તત્વ અંગે પ્રિાશ પાડ્ો. તેનાં મહત્વનાં મુદ્ા નીચે 
પ્રમાણે છેઃ
n ્વડાપ્રધાન મોિીની જમે સાિગીથી રહેનાર બીજો િોઇ 

રાજનેતા મેં મારા જી્વનમાં નથી જોર્ો.

n સમથ્ષ રામિાસજીની ‘ઉપભોગ શૂન્ સ્વામી’ની િલપનાને 
આ ્ુગમાં પીએમ મોિીએ ચદરતાથ્ષ િર્વાનું િામ કું છે. આ 
િારણસર જનતા તેમને આટ્ું માન આપે છે.

n સે્ટ્સમેન તરીિે તેમણે િરેલી પેદરસ સમજૂમત અને 
વ્વશ્વભરમાં ર્ોગ દિ્વસ મના્વ્વાનો નનણ્ષર્ આપણે જોર્ો છે.

n આ સૂચ્ેવ છે િે ભારતનો નેતા આત્મવ્વશ્વાસથી િુનનર્ાના 
મંચ પર પોતાની ્વાત મૂિે છે તો તેની સ્વીિૃમત એટલી જ 
સ્વાભાવ્વિ હોર્ છે, જટેલી મોટાં િેશનાં નેતાની હોર્ છે.

n ્વડાપ્રધાન મોિી એ્વા આિશ્ષ્વાિી નેતા છે જઓે િેશનાં હહત 
અને ગૌર્વ લસ્વાર્ બીજી િોઇ ્વાતની ચચતા નથી િરતા, 
તેમનું સૌથી મોટંુ ર્ોગિાન એ છે િે તેમણે િેશમાં લોિશાહીના 
મૂષળર્ાંને પાતાળ સુધી મજબૂત િર્વાનું િામ િ્ુથં છે.

n િોઇએ મોિી@20 ને સમજવું હોર્ તો તેનાંથી પહેલાંના 30 
્વષ્ષ સુધી િાર્્ષિતમા, સ્વર્ંસે્વિ અને સમાજસે્વિ તરીિેની 
પીએમ મોિીની ર્ાત્રાને જો્વી અને સમજ્વી ખૂબ જરૂરી છે.

n પીએમ મોિીએ 30 ્વષ્ષ સુધી ગુજરાત અને િેશનાં િરેિ 
ભાગનો પ્ર્વાસ િર્યો, સમાજની સમસર્ાઓને સમજ્ા અને 
તેનાં ઉિેલ માટે ચચતા િરી. વર્ક્તઓને પરખ્વાનું પણ િામ 
િ્ુથં. આપશ્ત્તને અ્વસરમાં બિલ્વાનો ગુણ પણ શીખ્યા.

n ્વડાપ્રધાન મોિી િૂરિશથી નેતા છે, જઓે ક્ારેર્ ટૂિડામાં 
નથી વ્વચારતા પણ સમગ્ વ્વચારે છે, િૂરનું વ્વચારે છે અને જ ે
વ્વચારે છે તેને પૂરંુ િરે છે.

n મોિીએ તુણષટિરણનાં રાજિારણને પણ સમાપત િરી િીધું, 

આજ ેિેશનાં િરોડો ગરીબો માટે બનેલી ર્ોજનાઓમાં િોઈ 
આરોપ ન લગા્વી શિે િે તેનાં લાભાથથીઓ ્વચ્ે ભિેભા્વ 
િર્વામાં આવર્ો છે, બધાંને એિ સરખો લાભ મળી રહ્ો છે.

n સલામતી માટે િુશમનનાં ઘરમાં ઘુસીને એર સ્્ર ાઇિ અને 
સર્જિલ સ્્ર ાઇિ િરીને સજા આપ્વાની તાિાત ભારત પાસે 
છે.

n લાલ બહાિુર શાસ્તી બાિ નરેન્દ્ર મોિી એ્વા પ્રથમ ્વડાપ્રધાન 
છે, જમેની િરેિ ્વાતને જનતાએ સન્માન સાથે માની છે.

n પીએમ મોિી જ ેપણ ર્ોજના લા્વે છે તેમાં જનભાગીિારીનું 
તત્વ મોટંુ હોર્ છે અને જનભાગીિારીને િારણે જ તેમને 
આટલી સફળતા મળી છે.

n સમગ્ િેશ એવું માનતો હતો િે જ્ાં સુધી િલમ 370 છે, ત્ાં 
સુધી િાશમીરનું ભારત સાથે જોડાણ ન થઈ શિે. 5 ઓગસ્, 
2019ની સ્વારે નનણ્ષર્ લે્વાર્ો અને ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીનાં 
નેતૃત્વમાં િલમ 370 અને 35 A ને નાબૂિ િરી િે્વામાં આ્વી.

n ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ અમૃત મહોત્સ્વને િરેિ વર્ક્તનો 
મહોત્સ્વ બનાવર્ો અને આજ ે એિ એિ બાળિ હાથમાં 
મતરંગો લઇને ફરે છે, જનેાંથી તેનાં મનમાં રાષટ્રપ્રેમની ભા્વના 
જાગે છે.

n એિ નેતૃત્વમાં આ વ્વઝન અને સંિલપ ત્ારે જ આ્વે જ્ારે 
તેનાં જી્વનની એિ એિ ક્ષણ અને શરીરનો િણ-િણ માત્ર 
અને માત્ર ભારતને જ સમર્પત હોર્. ્વડાપ્રધાન મોિીનાં રૂપમાં 
આપણને સૌને આ્વા સમર્પત નેતા મળર્ો છે. n
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સ્રણસિમ 
ઇવતહ�સ

ટ�યેક�યેથી 
બવમિંઘમ સુધી

િો
મન્વેલ્થ ગેમસમાં 19 રમતમાં ભાગ લ્ેવા 215 
ખેલાડીઓની ભારતીર્ ટીમ ગઈ હતી. આ ્વખતે 
શૂટટગ અને તીરંિાજી જ્ેવી રમત સામેલ ન હો્વા છતાં 

22 સુ્વણ્ષ  સહહત 61 ચંદ્રિ મેળવર્ા. ભારતે લોન બોલ્સ, હટ્રપલ 
જ્પ, બેડમમન્ટન પુરુષ ડબલ્સમાં સ્વર્ણમ ઇમતહાસ રચર્ો, તો 
સ્્વોશ ન્સગલ્સમાં પ્રથમ ભારતીર્ ચંદ્રિ, લાંબી િૂિમાં 44 ્વષ્ષ 
બાિ ચંદ્રિ, 10,000 મીટર ્વોકિગમાં ચંદ્રિ જીતનારી પ્રથમ 
ભારતીર્ મહહલા, પુરુષ સ્ીપલ ચેઝમાં િેન્ાનું ્વચ્ષસ્વ તોડંુ 
અને ભાલા ફેંિમાં ચંદ્રિ જીતનાર પ્રથમ ભારતીર્ મહહલાનો ન્વો 
વ્વક્રમ સજ્યો. ચંદ્રિોની ્વાત િરીએ તો  પુરુષોએ 13 સ્ુવણ્ષ 
સહહત 35 અને મહહલાઓએ આઠ સુ્વણ્ષ સહહત 23 ચંદ્રિ અને 
મમક્સ્ડ સપધમાઓમાં એિ સુ્વણ્ષ સહહત ત્રણ ચંદ્રિ જીત્ા છે.

“િઇ રીતે રમવું છે, તેનાં એસિપ્ટ્વ  તમે 
છો. હંુ બસ એ્ટલું જ િહીશ- મન મિૂીને 

રમજો, બરાબર રમજો. પૂરી તાિાતથી 
રમજો અને વગર ્ેટન્શને રમજો. તમે 
માત્ર તમારાં સવ્વશ્ેષઠ દેખાવ પર જ 

ધ્ાન લગાવજો. બાિી ચચતા દેશ 
િરશે.” બર્મઘમ જતા પહેલાં પીએમ 

મોદીએ િરેલી આ ઉત્સાહવધ્વિ વાતો 
અને ‘ખેલો ઇનન્ડ્ા’ તથા ‘્ટારગે્ટ 

ઓલલમ્પિ પોકડ્મ સ્ીમ’ (TOPS)માં 
મળેલા સહ્ોગની અસર િોમનવેલ્થ 

ગેમસ 2022માં જોવા મળી.. ્ટોપ્સ િોર 
ગ્ુપના લગભગ દોઢ ડઝન ખેલાડીઓ 

અને બંને હોિી ્ટીમોએ મેડલ જીત્ાં 
અને ઇતતહાસ રચ્ો.. 

સ્વ�યેશ, લ�ંબી કયૂ દ, વ�યેહકંગ અનયે પુરષ 
સ્ીપલચયેઝમ�ં વવક્રમ સર્�યો

શયૂહટંગ અનયે તીરંદ�જી વગર 22 સુવણ્ત 
સહહત 61 ચંદ્રક જીત્�

સ્ણ્તસ્ણ્ત
2222

રજતરજત
1616

ક�ંસ્યક�ંસ્ય
2323

રમતગમત ક�યેમનવયેલ્થ ગયેમ્સ 2022
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અજાણિી રમિંિ ‘લોિ ્બોલ્સ’મિંાં ભારિિરે ્બરે ચંદ્રક
િોમન્વેલ્થ ગેમસમાં ભારતીર્ો માટે અજાણી રમતા ‘લોન બોલ્સ’માં 
ભારતની મહહલા ટીમે સ્ુવણ્ષ ચંદ્રિ અને પુરુષ ટીમે રજત ચંદ્રિ જીતીને 
બધાંને આચિર્્ષચદિત િરી િીધાં એટ્ંુ જ નહીં પણ આ રમત પ્રતે્ 
ભારતીર્ોની િુતુહલતા અને રૂધચ ્વધાર્વાનું િામ પણ િ્ુથં છે. મહહલા 
ટીમમાં લ્વલી ચૌબે, પપિી રૂપા પાની અને નર્ન મોની સાઇદિર્ાનો 
સમા્વેશ થાર્ છે. તેમણે સુ્વણ્ષ ચંદ્રિ મેળ્વતા ્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ 
લખું, “બર્મઘમમાં ઐમતહાલસિ જીત. ટીમે અતં્ત નનપુણતાનું પ્રિશ્ષન 
િ્ુથં છે અને તેમની સફળતા અનિે ભારતીર્ોને લોન બોલ્સની રમત રમ્વા 
માટે પ્રેદરત િરશે.” િોમન્વેલ્થ ગેમસમાં 1930થી રમાતી લોન બોલ્સમાં 
પુરુષોની ટીમે રજત ચંદ્રિ મેળવર્ો. ટીમના સભર્ોમાં ન્વનીત ન્સહ, 
ચંિનિુમાર ન્સહ, સુનીલ બહાિુર અને દિનેશિુમારનો સમા્વેશ થાર્ છે.

10,000 મિંી્ર વોકકગમિંાં પ્થમિં ચંદ્રક
ઉત્તરપ્રિેશમાં રહેતી વપ્રર્ંિા ગોસ્વામીએ 10,000 મીટરની ્વોકિગ 
સપધમામાં રજત ચંદ્રિ જીતીને પોતાનાં નામે વ્વક્રમ નોંધા્વી િીધો છે. 
્વોકિગમાં ચંદ્રિ મેળ્વનાર તે પ્રથમ ભારતીર્ મહહલા બની ગઈ છે. 
વપ્રર્ંિાના વપતા મિનપાલ ગોસ્વામી ્ ુપી રોડ્વેઝમાં િન્ડક્ર હતા. તે 14 
્વષ્ષની હતી ત્ારે અચાનિ વપતાની નોિરી જતી રહેતાં પદર્વારની આર્થત 
બ્સ્મત ખરાબ થઈ ગઈ. 2018માં સપોટ્સ્ષ ્્વોટામાંથી તેને રેલ્વેમાં 
નોિરી મળતાં ઉત્સાહ ્વધી ગર્ો અને ખૂબ મહેનત િરી. ઓલલમ્પિમાં 
પણ તેણે ભાગ લીધો હતો પણ તેને ચંદ્રિ નહોતો મળર્ો.

ટ ્્ર્પલ જમ્પમિંાં ભારિિરે 
પ્થમિં સુવણિ્ ચંદ્રક

િેરળમાં રહેતા એલડોસ પોલ 
િોમન્વેલ્થ ગેમસમાં હટ્રપલ જ્પ 
સપધમામાં સુ્વણ્ષ ચંદ્રિ મેળ્વનાર 
પ્રથમ ભારતીર્ બની ગર્ો છે. તે 
નૌિા સેનામાં જ્વાન છે. ફાઇનલ 

સપધમામાં તેણે ત્રીજા પ્રર્ત્નમાં 
17.03 મીટરનો િૂિિો લગાવર્ો. 

આ સપધમામાં અદુિલલા અબુબિરે 
17.02 મીટરનો િૂિિો લગા્વીને 

રજત ચંદ્રિ મેળવર્ો છે.

લાં્બી કૂદમિંાં 44 વર્ ્બાદ 
ચંદ્રક
મુરલી શ્ીશંિરને 8.08 મીટરની 
લાંબી છલાંગ લગા્વીને ભારતને 
લાંબી િૂિમાં 44 ્વષ્ષ બાિ ચંદ્રિ 
અપા્વીને ન્વો ઇમતહાસ રચર્ો 
છે. આ અગાઉ 1978માં સુરેશ 
બાબુએ િોમન્વેલ્થ ગેમસમાં 
િાંસર્ ચંદ્રિ મેળવર્ો હતો. ટોપ્ 
ર્ોજનાના િોર ગ્ૂપના સભર્ 
મુરલી શંિરનું સપનું િેશ માટે 
ઓલલમ્પિ મેડલ જીત્વાનું છે.

સ્ી્પલચરેઝ 3000 મિંી્રમિંાં પ્થમિં વાર ચંદ્રક
આમથી મેન અવ્વનાશ સાબલેએ પુરુષ સ્ીપલ ચેઝમાં િેન્ાનું 
એિચક્રી શાસન ખતમ િ્ુથં છે. 1998થી સતત 3000 મીટરની 
સ્ીપલચેઝ સપધમામાં ત્રણેર્ ચંદ્રિ મેળ્વનાર િેન્ાના ખેલાડીઓને 
પાછળ પાડીને ટોપ્ િોર ગ્ૂપના સભર્ અવ્વનાશ સાબલેએ 
રાષટ્ર ીર્ રેિોડ્ષ  બનાવર્ો અને િોમન્વેલ્થ ગેમસની આ સપધમામાં 
રજત ચંદ્રિ મેળ્વનાર પ્રથમ ભારતીર્ બન્ા.
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િોમન્વેલ્થ ગેમસ માટે ભારતીર્ ટીમને વ્વિાર્ િરતી ્વખતે 
્વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીએ તેમને ્વચન આપ્ંુ હતું િે જ્ારે 
તેઓ જીતીને પાછા આ્વશે ત્ારે મળીને જીતની ઉજ્વણી 
િરશે. ્વડાપ્રધાન મોિીએ ્વચન નનભા્વતા 13 ઓગસ્નાં 
રોજ પોતાનાં નન્વાસસ્ાને ખેલાડીઓ સાથે મુલાિાત 
િરી, જમેાં તેમણે િહંુ, એ ગૌર્વની ્વાત છે િે આપણા 
ખેલાડીઓની આિરી મહેનતને િારણે િેશ પ્રેરિ ઉપલબ્બ્ધ 
સાથે આઝાિીનાં અમૃત િાળમાં પ્ર્ેવશ િરી રહ્ો છે. 
િોમન્વેલ્થ ગેમસમાં સુંિર િેખા્વ અંગે ્વડાપ્રધાને જણાવ્ું, 
“ચંદ્રિોની સંખ્યા સમગ્ િહાનીને પ્રમતબબબબત નથી િરતી, 
િારણ િે અનિે ચંદ્રિ બહુ ઓછા અંતરથી ચૂિી ગર્ા, જનેે 
ભવ્વષર્માં પુનઃ હાંસલ િર્વામાં સફળતા મળશે. ભારતે 
ગર્ા ્વખતની તુલનામાં ચાર ન્વી રમતમાં જીતનો ન્વો માગ્ષ 
શોધી લીધો છે. આ પ્રિશ્ષનથી િેશમાં ્ુ્વાનોમાં ન્વી રમતો 
પ્રતે્નો ઝૂિા્વ ્વધ્વાનો છે. પિાપ્ષણ િરનારા ખેલાડીઓએ 
31 ચંદ્રિ મેળવર્ા છે, તે ્ુ્વાનોનાં ્વધતા આત્મવ્વશ્વાસને 
િશમા્વે છે.” પીએમ મોિીએ ખેલો ઇશ્ન્ડર્ા અને ટોપ્ના 
સિારાત્મિ પ્રભા્વ પર ખુશી વર્્ત િરતા ખેલાડીઓને 
આગામી એશશર્ન ગેમસ અને ઓલલમ્પિની સારી તરૈ્ારીનો 
આગ્હ િર્યો.

અનયે પીઅયેમ મ�યેદીઅયે વચન પ�ળું

જયેમન�યે સંઘષ્ત પ્રયેરણ� અ�પયે છયે
અચચંત�નયે વયેઇટનલફ્ટીંગન� 74 હકલ�યે વગ્તમ�ં સુવણ્ત ચંદ્રક

ટોપ્ના ડે્વલપમેન્ટ ગૂ્પની સભર્ અચચતા શઉેલીએ 
્વઇેટલલફ્ટીંગમાં સુ્વણ્ષ ચદં્રિ મળેવર્ો છે. તનેો સઘંષ્ષ 
ખલેાડીઓન ેપ્રદેરત િરતો રહેશ.ે 2013માં તેનાં વપતાનંુ 
અ્વસાન થ્ંુ. આર્થિ બ્સ્મત એટલી ખરાબ હતી િે 
વપતાના અમંતમ સંસ્ાર િર્વા માટે પણ પસૈા નહોતા.

હરનજન્દર ક�ૈરનયે વયેઇટનલફ્ટીંગન� 71 હકલ�યે વગ્તમ�ં ક�ંસ્ય
હરલજન્િરનો પદર્વાર એિ રૂમનાં ઘરમાં રહેતો હતો. 
ઘરમાં છ ભેંસ પાળી હતી. હરલજન્િર પશઓુ માટે ચારો 
િાપ્વાનુ ંમશીન ચલા્ેવ છે. પ્રારંભમાં પ્રકે્ીસ અન ેસપધમા 
માટે ગામમાંથી પસૈા ઉધાર લીધા અન ેપછી બેંિમાંથી 
50,000 રૂવપર્ાની લોન લ્ેવી પડી. િોમન્ેવલ્થ ગમેસમાં 

મડેલ જીત્ો. 2017માં હરલજન્િર સે્ટ ચમે્પર્ન બની હતી.

સ�ગરયે સંઘષ્ત કરીનયે બ�યેક્સંિગમ�ં રજત ચંદ્રક મયેળવ્ય�યે
સાગરના વપતા ભાડાપટ્ાની જમીન પર ખતેી િરે 
છે. િોરોના સમર્માં પણ અભર્ાસ ચા્ ુ રાખ્યો. 
બોક્સિગના 92 દિલો ્વગ્ષમાં તણેે રજત ચદં્રિ મળેવચો, 
જ ેતેનાં પદર્વારનાં સઘંષ્ષનુ ંજ પદરણામ છે. n

મહહલ� હ�યેકી ટીમયે 16 વષ્ત બ�દ ચંદ્રક મયેળવ્ય�યે
ટોક્ો ઓલલમ્પિ 2020માં િટ્ર મિુાબલામાં િાંસર્ ચદં્રિ ચકૂ્ા બાિ 
િોમન્ેવલ્થ ગમેસ 2022માં ભારતીર્ મહહલા હોિી ટીમ ેપોતાના નામે ચદં્રિ 
િર્યો. 2002માં િાંસર્ અન ે2006માં રજત ચંદ્રિ જીત્ા બાિ િોમન્ેવલ્થ 
ગમેસમાં મહહલા હોિી ટીમનો િેખા્વ સારો નહોતો. ખાસ ્વાત એ છે િે 
સમેીફાઇનલમાં ઓસ્્રે લલર્ા સામનેી સપધમામાં પનેલ્ી શટૂ આઉટમાં 
િેટલીિ સિેન્ડ માટે ઘદડર્ાળ બંધ રહે્વાથી ભારતન ેહારનો સામનો િર્વો 
પડ્ો હતો.
જયેવનલન થ�યે (મહહલ�): પ્રથમ વ�ર ખ�તું ખ�યેલ્યું
ભારતનાં 88 ્વષ્ષનાં િોમન્ેવલ્થ ગમેસનાં ઇમતહાસમાં ભાલા ફેંિ એટલે િે 
જ્ેવલલન થ્ોમાં ચદં્રિ જીતનારી અન્ ુરાણી પ્રથમ ભારતીર્ મહહલા બની 
ગઈ છે. અન્નુા વપતા અમરપાલ ન્સહ ખડૂેત છે, જમેણ ેપોતાની િીિરીનંુ 
સપનુ ંપરંૂુ િર્વા માટે િોઢ લાખ રૂવપર્ાનુ ંિેવુ ંિરીન ેભાલો ખરીદ્ો હતો. 
અભર્ાસ માટે પ્રારંબ્ભિ દિ્વસોમાં ડોનશેનના પસૈામાંથી અન્ ુમાટે જૂત્તાં 
ખરીદ્ા હતા. ગામની પગિંડી પર શરેડીનો ભાલો બના્વીન ેપ્રકે્ીસ િરતી 
હતી. તનેાં ભાઇ એરલીટ હતા જમેણ ેપોત ેરમત છોડીન ેઅનુ્ન ેઆગળ 
્વધાર્વા પર ધર્ાન િેન્દ્રરીત િ્ુથં.

આ�પણ� પર સ�ેરસ્ય 
ઇક�ેસસસ્મ બન�વવ�ની 
જવ�બર્�રી છે, જે વવશ્ સતરે 
ઉતૃ્ષ્ટ, સમ�વેિી, વવવવધ 
આને ગવતિીલ છે આને તેમ�ં 
ક�ેઇ પણ પ્વતભ� પ�છળ ન 
રહી જવી જેઇઆે.
-નરેન્દ્ર મ�ેર્ી, વડ�પ્ધ�ન 

રમતગમત ક�યેમનવયેલ્થ ગયેમ્સ 2022



િે
શના સ્વતંત્રતા આંિોલનમાં અગ્ણી ર્ોગિાન આપનાર 
્વી ઓ ધચિમબરમ વપલલઇ એ્વા સ્વતંત્રતા સેનાની 
હતા જમેણે બાલ ગંગાધર મતલિ પાસેથી રાજિારણના 

પાઠ શીખ્યા હતા. તેમનો જન્મ 5 સપટેમબર, 1872નાં રોજ 
તામમલનાડુમાં થર્ો હતો. ‘્વી.ઓ.સી’ 

અને ‘િપ્પલોદટ્ર્ 

તમમલન’નાં નામથી જાણીતા વપલલઇએ ભારતીર્ સ્વતંત્રતા 
સંગ્ામમાં મહત્વપૂણ્ષ ભૂમમિા નનભા્વી હતી. તેમણે 1905માં 
બંગાળના ભાગલા બાિ રાજિારણમાં પ્ર્વેશ િર્યો હતો. 
1905માં તેઓ બાળ ગંગાધર મતળિ અને લાલા લાજપત 
રાર્ દ્ારા શરૂ િર્વામાં આ્વેલા સ્વિેશી આંિોલન સાથે 
જોડાઈ ગર્ા. તેઓ રામિૃષણ મમશન તરફ પણ આિષમાર્ા 
હતા. ધચિમબરમ વપલલઇએ ‘સ્વિેશી પ્રચાર સભા’ બના્વીને 

સમગ્ વ્વસતારમાં 

ર�ષ્ટ્રપ્રયેમ મ�ટયે પ્રયેરણ� અ�પતું રહયે શયેર�ષ્ટ્રપ્રયેમ મ�ટયે પ્રયેરણ� અ�પતું રહયે શયે

વી અ�યે ચચદમ્બરમ પપલ્લઇઃ જયેમનયે ઘ�ણીમ�ં 
બળદની જગય�અયે જાયેતરવ�મ�ં અ�વ્ય� હત�

જન્ઃ 5 સપે્મ્બર, 1872  મૃત્ુઃ 18 નવેમ્બર, 1936

ભારતના ઇતતહાસમાં સવતંત્રતા સગં્રામ એવો સમ્ગાળો હતો જનેી મશાલ સતત પ્રજવલલત થતી રહેશે 
અને આપણને પ્રેરણા આપતી રહેશે. ભારત માતાને ગુલામીમાંથી મુકત િરાવવા મા્ેટ દેશનાં અનિે સવતંત્રતા 
સેનાનીઓએ પોતાનાં જીવનાં બલલદાન આપી દીધાં અને વતન મા્ેટ પોતાનું સવ્વસવ લૂં્ટાવી દીધું. ભારત તેનાં 
આ સવતંત્રતા સેનાનીઓને િઈ રીતે ભૂલી શિે?  આઝાદીનાં અમૃત મહોત્સવમાં અમે એવા જ સવતંત્રતા 
સેનાનીઓ અને મહાપુરુષોને ્ાદ િરીએ છીએ જમેનું ્ોગદાન આજનાં સમ્માં વધુ પ્રાસંશ્ગિ છે અને 
આપણને િત્વવ્નાં માગવે અડગ રહેવા પ્રેકરત િરે છે...

તયેમનું ય�યેગદ�ન અ�પણનયે તયેમનું ય�યેગદ�ન અ�પણનયે 
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AMRIT 

અ�ઝ�દીની સંઘષ્ત ગ�થ� લખન�ર 
મહ�ન�યક�યેન�ં સપન� સરક�ર 
સ�ક�ર કરી રહી છયે
દાંડી ્ાત્રાની વષ્વગાંઠ 12 માચ્વ, 2021નાં રોજ આઝાદીનો 
અમૃત મહોત્સવ શરૂ થ્ો ત્ારે તેનો હેતુ તદ્ન સપષ્ટ હતો. 
130 િરોડ દેશવાસીઓ આઝાદીનાં અમૃત મહોત્સવ સાથે 
જોડાશે, લાખો સવતંત્રતા સેનાનીઓ પાસેથી પ્રરેણા લેશે 
તો જન સહભાશ્ગતા દ્ારા ભારત મો્ટાંમાં મો્ટા લક્ષ્યાંિ 
પાર િરશે એવી ભાવના સાથે અમૃત મહોત્સવની શરૂઆત 
થઈ. આધુનનિ ભારતનાં શશલપીઓએ જ ેકદશા બતાવી, 
તેનાં એિ એિ પગલાં સાથે દેશે છલાંગ લગાવી. આવો, 
આપણે આઝાદીનાં 75 વષ્વની ્ાત્રા સમજીએ...

અંગ્રેજો િહીને ગ્ા હતા િે અમારા ગ્ા પછી ભારત 
વેરવવખેર થઈ જશે, પણ તેમણે િદાચ એવું નહીં વવચાયુું 
હો્ િે ભારત વવશ્વનાં સૌથી વવશાળ લોિશાહી દેશ 
તરીિે મજબૂત બનશે.
n  ભારત આજ ેવવશ્વની સૌથી જીવંત લોિશાહી છે.
n  મતદાન ્ટિાવારી 1951માં 46 ્ટિા હતી, જ ે2019માં 

વધીને 67 ્ટિા થઈ ગઈ છે.

ભ�રતની જીવંત લ�યેકશ�હી

મતદ�ન કયેન્દ્ર�યેની સંખ્� 
(લ�ખમ�ં)

લ�યેકસભ�ની સ�મ�ન્ 
ચયૂંટણીમ�ં મતદ�નની ટક�વ�રી

ર્ર ત્રણમ�ંથી બે મતર્�ત� મતર્�ન કરે છે

રજીસ્ડ્ય મતર્�ત� (કર�ેડમ�ં) કુલ વસતી (કર�ેડમ�ં) રજીસ્ડ્ય વસતીન�ં ટ�ક�

n  91.2 કરોડ ્પાત્ર મિંિદાિાઓ સાથરે ભારિ વવશ્વિી સૌથી મિંો્ી લોકશાહી

n  કુલ વસિીિાં સંદભ્મિંાં ચૂં્ણિી ્પંચ દ્ારા રજીસ્ડ્ મિંિદારોિી સખં્યામિંાં સિિ વધારો

n  મિંિદાિ કટે ન્દ્રોિી સંખ્યામિંાં ્પાંચ ગણિો વધારો

*સ�ેતઃ ભ�રતીય ચૂંટણી પંચ

ક�ેવવડને ક�રણે 2021ની વસતી ગણતરી બ�કી છે.

મજબયૂત થતી ગઈ લ�યેકશ�હી

તેનો પ્રસાર િર્વાનું શરૂ િ્ુથં. તેમણે ્વણિર અને િારીગરો 
માટે મદ્રાસ એગ્ો ઇશ્ન્ડર્ન સોસાર્ટી લલમમટેડ સ્ાપી. આ 
ઉપરાંત, તેમણે ‘પૈસા ફન્ડ’ નામની સ્વિેશી બેકિં અને સ્વિેશી 
સ્ીમ નેવ્વગેશન િંપની પણ સ્ાપી, જનેે િારણે અંગે્જોને ઘણંુ 
નુિસાન થઈ રહું હતું. બાિમાં તેઓ સુબ્રમણર્મ ભારતીનાં 
સંપિ્ષ માં આવર્ા. એમ માન્વામાં આ્ેવ છે િે મહાત્મા ગાંધીના 
ચંપારણ સત્ાગ્હ (1917) પહેલાં જ ધચિમબરમ વપલલાઇએ 
તામમલનાડુમાં મજૂરોનાં પ્રશ્નો ઉઠાવર્ા હતા. ધચિમબરમ 
વપલલાઇએ અન્ નેતાઓ સાથે મળીને 9 માચ્ષ, 1908નાં રોજ 
સ્વારે બબવપનચંદ્ર પાલની જલે મુક્તની ઉજ્વણી િર્વા અને 
સ્વરાજનો ઝંડો ફરિા્વ્વા વ્વશાળ સરઘસ િાઢ્વાનો સિંલપ 
લીધો. વપલલાઇ સામે રોષે ભરાર્ેલી અંગે્જ સરિારે તેમને 

જલેમાં પૂરી િીધાં અને તેમનાં પર ખૂબ અત્ાચાર િર્મા. તેમની 
પાસે ખાણમાં મજૂરી િરા્વી. ત્ાં સુધી િહે્વાર્ છે િે તેમને 
ઘાણીમાં બળિની જગર્ાએ જોતર્વામાં આવર્ા હતા. તેમને 
લેખનનો પણ શોખ હતો. તેમણે મેર્ારામ (1914), મરે્ાદરવુ 
(1915), એન્ોલોજી (1915), આત્મિથા (1946) સહહત 
અનેિ િૃમતઓની રચના િરી હતી. 18 ન્વેમબર, 2021નાં રોજ 
તેમની જન્મજર્ંતીએ શ્ધ્ધાંજલલ અપ્ષણ િરતા ્વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોિીએ િહંુ, “તેમણે આપણા સ્વતંત્રતા આિંોલનમાં 
મહત્વનો ફાળો આપર્ો હતો. તેમણે આત્મનનભ્ષર ભારતી 
િલપના િરી હતી અને તેનાં માટે પોટ્ષ  અને શશપપગ સકે્રમાં 
મહત્વનાં પ્રર્ાસ િર્મા. તેઓ આપણા સૌ માટે વ્વશેષ પ્રેરણા 
સ્તોત છે.”
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િેશને ગુલામીની બેડીઓમાંથી 
મુ્ત િરા્વ્વા માટે રાજસ્ાનના 
સપૂત અજુ્ષનલાલ સેઠીએ લોિોમાં 
ઉત્સાહનો સંચાર િર્યો અને ક્રાંમતની 
મશાલ પણ પ્રજ્વલલત િરી. 
રાજસ્ાનમાં ‘આઝાિીના વપતા’ તરીિે 
જાણીતા સ્વતંત્રતા સેનાની અને શશક્ષિ 
અજુ્ષનલાલ સેઠીનો જન્મ 9 સપટેમબર, 
1880નાં રોજ રાજસ્ાનના જર્પુર 
શહેરમાં થર્ો હતો. 1912માં દિલ્ીના 
ચાંિની ચોિમાં ગ્વન્ષર જનરલ લોડ્ષ  હાર્ડગના સરઘસ પર બોમબ 
ફેંિ્વાની ર્ોજના પણ તેમણે જ બના્વી હતી. તેઓ રાસબબહારી 
બોઝ, શચીન્દ્રનાથ સાન્ાલ અને અમીરચંિ જ્ેવા ક્રાંમતિારીઓનાં 
સંપિ્ષ માં આવર્ા, જઓે િેશમાં સશસ્ત ક્રાંમત િર્વા માંગતા હતા. 
રાસબબહારી બોઝે તેમને રાજસ્ાનમાં સશસ્ત ક્રાંમત િર્વાની 
જ્વાબિારી સોંપી હતી. ્ુ્વાનોમાં લોિવપ્રર્ અજુ્ષનલાલ સેઠી 
પોતાનાં જોશીલા ભાષણો દ્ારા ક્રાંમતિારીઓમાં જોશ ભરી 
િીધા હતા. ઇન્િોરમાં િલ્ાણમલ હાઇસુ્લમાં હેડમાસ્ર હતા 
ત્ારે અંગે્જોએ તેમની ધરપિડ િરી હતી. તેમને છ ્વષ્ષ એટલે 
િે 1922 સુધી જલેમાં રાખ્વામાં આવર્ા હતા. જલેમાંથી છૂટ્ા 
બાિ અજુનલાલ સેઠીએ અજમેરને પોતાનું િાર્્ષક્ષતે્ર બનાવ્ું. 
િહે્વાર્ છે િે તેમની પાસે પ્રલસધ્ધ ક્રાંમતિારી ચંદ્રશેખર આઝાિ 
અને તેમની ટૂિડીના સભર્ો માગ્ષિશ્ષન લ્ેવા આ્વતા હતા. તેમણે 
મેરઠ ષડર્ંત્ર િાંડના આરોપી શૌિત ઉમિાની અને િાિોરી િાંડના 
ફરાર આરોપી અશફાિ ઉલલા ખાનને પોતાનાં ઘરમાં આશરો 
આપર્ો હતો. એમ પણ િહે્વાર્ છે િે સેઠીએ િલેક્રનું પિ પણ 
ફગા્વી િીધું હતું. તેમનું માનવું હતું િે તેઓ બબ્રહટશ સરિાર હેઠળ 
િામ િરશે તો િેશની આઝાિી માટે િોણ િામ િરશે. 1923માં 
સેઠીનાં પુત્ર પ્રિાશને ગંભીર બબમારી થઈ. તેમને એિ ટેલલગ્ામ 
મળર્ો જમેાં તાત્ાલલિ જોધપુર આ્વ્વા િહે્વામાં આવ્ું હતું. 
આ ટેલલગ્ામ સાથે તેમને એિ બીજો ટેલલગ્ામ પણ મળર્ો જમેાં 
આઝાિી સંલગ્ન પ્રવૃશ્ત્તની બેઠિ માટે મુંબઇ આ્વ્વા િહે્વામાં 
આવ્ું હતું. દિિરાનો પ્રેમ પણ તેમને ફરજથી વ્વચલલત ન િરી 
શક્ો અને તેઓ મુંબઇ જ્વા ર્વાના થઈ ગર્ા. અજુ ્ષનલાલ 
સેઠીનું જી્વન આગામી પેઢીઓને હંમેશા પ્રેદરત િરતું રહેશે. 23 
દડસેમબર, 1941નાં રોજ તેમનું અ્વસાન થ્ું.

જન્મઃ 9 સપ્ેટમબર, 1880
મૃતુઃ 23 કડસેમબર, 1941

અજુ્તનલ�લ સયેઠીઃ જયેમણયે ગવન્તર 
જનરલ લ�યેડ્ત  હ�હડિંગ પર બ�ંબ 

ફંકવ�ની ય�યેજન� ઘડી હતી
n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘આઝાદી િા અમૃત 

મહોત્સવ’ની રાષ્ટ્ર ી્ સતમતતની ત્રીજી બેઠિને સંબોચધત 
િરી.

n વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવયું 
િે, દેશમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ દેશભકકતનાં 
ઉત્સાહનું વાતાવરણ તૈ્ ાર િરી રહ્ો છે અને આ રાષ્ટ્ર  
નનમમાણની સાથે સાથે આપણા યુવાનોનાં ભાવનાત્મિ 
જોડાણને સ્ાવપત િરવાની સુવણ્વ તિ છે.

n પીએમ મોદીએ જણાવયું િે, આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ 
યુવાનો મા્ેટ સંસ્ાર ઉત્સવ છે, જ ેદેશ મા્ેટ ્ોગદાન 
આપવા મા્ેટનાં ઉત્સાહમાં વધારો િરશે. આજની પેઢી 
આવતી િાલની લીડર હશે. 

n રાષ્ટ્ર ી્ સતમતતની પ્રથમ બેઠિ 12 માચ્વ, 2021નાં 
રોજ વડાપ્રધાન દ્ારા આઝાદી િા અમૃત મહોત્સવનો 
શુભારંભ િરતા પહેલાં 8 માચ્વ, 2021નાં રોજ ્ોજવામાં 
આવી હતી.

n બેઠિમાં રાષ્ટ્ર ી્ સતમતતના વવવવધ સભ્ોએ ભાગ 
લીધો, જમેાં લોિસભાના અધ્ક્ષ, રાજ્પાલો, િેન્દ્રરી્ 
મંત્રીઓ, મુખ્મંત્રીઓ, રાજિી્ નેતાઓ, અચધિારી, 
મીકડ્ાિમથી, ધમ્વગુરુ, િલાિારો, કફલ્મી હસતીઓ અને 
જીવનના વવવવધ ક્ષેત્રો સાથે સંિળા્ેલી વ્કકતઓનો 
સમાવેશ થા્ છે.

n દેશમાં અત્ાર સુધી 60,000થી વધુ િા્્વક્રમનું 
સફળતાપૂવ્વિ આ્ોજન થઈ ચૂકંુ છે અને આઝાદીનો 
અમૃત મહોત્સવ િા્્વક્રમ રાષ્ટ્ર ી્ સતરથી માંડીને રાજ્, 
લજલલા અને ખૂણે ખૂણે ્ોજાઈ ચૂક્ો છે.

અમૃત ક�ળ સંકલ્પથી અમૃત ક�ળ સંકલ્પથી 
રસધધધન�યે સમય...રસધધધન�યે સમય...
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ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્ામના 
પ્રલસધ્ધ ક્રાંમતિારી તથા 
સમાજશાસ્તી ભૂપેન્દ્રનાથ િત્તનો 
જન્મ 4 સપટેમબર, 1880નાં રોજ 
િોલિતામાં થર્ો હતો. તેઓ 
સ્વામી વ્વ્વેિાનંિના નાના ભાઇ 
અને બ્રહ્સમાજના અનુર્ાર્ી 
હતા. બ્રહ્સમાજ ે તેમની ધાર્મિ 
અને સામાલજિ માન્તાઓને 
આિાર આપર્ો હતો, જમેાં 
જામતવ્વહીન સમાજમાં વ્વશ્વાસ, 
એિેશ્વર્વાિમાં વ્વશ્વાસ અને અંધવ્વશ્વાસ સામેનાં વ્વરોધનો 
સમા્ેવશ થાર્ છે. ભૂપેન્દ્રનાથ િત્ત ્ુ્વા્વસ્ામાં બબ્રહટશ શાસન 
સામે લડ્વા માટે 1902માં બંગાળનાં ક્રાંમતિારી સમાજમાં જોડાઈ 
ગર્ા. આ િરમમર્ાન તેઓ  મહર્ષ અરપ્વિ અને બારીન્દ્ર ઘોષના 
નજીિના સહર્ોગી બની ગર્ા. 1906માં તેઓ ્ુગાંતર નામના 
બાંગલા અખબારના સંપાિિ બન્ા, જ ે બંગાળમાં ક્રાંમતિારી 
સમાજનું મુખપત્ર હતું. 1907માં િત્તને બબ્રહટશ પોલલસે રાજદ્રોહના 
આરોપમાં ધરપિડ િરીને એિ ્વષ્ષ માટે જલેમાં મોિલી આપર્ા. 
જુલાઇ, 1908માં જલેમાંથી છૂટ્ાના થોડાં દિ્વસો બાિ 
ભૂપેન્દ્રનાથને અભર્ાસ માટે અમેદરિા મોિલ્વામાં આવર્ા. જો િે, 
ત્ાં પણ તેઓ ચૂપ ન બેઠાં અને રાષટ્ર હહતમાં ભારતીર્ સ્વતંત્રતા 
માટે િામ િરી રહેલી ગિર પાટટીમાં જોડાઈ ગર્ા. પ્રથમ વ્વશ્વ્ુધ્ધ 
િરમમર્ાન ભૂપેન્દ્રનાથ જમ્ષની જતા રહ્ા અને ત્ાં ભારતની 
સ્વતંત્રતા માટે ક્રાંમતિારી અને રાજિીર્ પ્રવશૃ્ત્તઓમાં સદક્રર્ 
થઈ ગર્ા. 1916માં બર્લનમાં ઇશ્ન્ડર્ન ઇશ્ન્ડપને્ડ્સ િમમટીના 
સધચ્વ બન્ા. 1921માં ભૂપેન્દ્રનાથ િત્ત મોસ્ો ગર્ા અને બાિમાં 
ત્ાંથી પાછા ભારત આ્વી ગર્ા. 1930માં િરાચીમાં આર્ોલજત 
ભારતીર્ રાષટ્ર ીર્ િોંગ્ેસના ્વાર્ષિ સંમેલનમાં તેમણે ભારતીર્ 
ખેડૂતો માટે મૂળભુત અધધિારનો પ્રસતા્વ મૂક્ો, જનેે બાિમાં 
િોંગ્ેસ િમમટીએ સ્વીિારી લીધો. રાજિીર્ પ્રવશૃ્ત્તઓમાં સદક્રર્ 
રહે્વાને િારણે બબ્રહટશ પોલલસે અનેિ ્વાર ભૂપેન્દ્રનાથની ધરપિડ 
િરી. ભૂપેન્દ્રનાથ િત્તે સામાલજિ ઉત્ાન માટે પણ િામ િ્ુથં. તેઓ 
લેખિ પણ હતા. તેમણે ભારતીર્ સમાજ અને સંસૃ્મત પર અનેિ 
પુસતિો લખ્યા. તેમણે પોતાના મોટા ભાઇ સ્વામી વ્વ્વેિાનંિ પર 
પણ પુસતિ લખચું હતું, જ ે ખૂબ ચચમાસપિ બન્ુ.ં 25 દડસેમબર, 
1961નાં રોજ તેમણે અમંતમ શ્વાસ લીધા.

જન્મઃ 4 સપ્ેટમબર, 1880
મૃતુઃ 25 કડસેમબર, 1961

જન્મઃ 6 સપ્ેટમબર, 1889
મૃતુઃ 20 ફેબ્ુઆરી, 1950

શરતચંદ્ર બ�યેઝઃ નયેત�જી 
સુભ�ષચંદ્રન� ‘ટ્રબલ શયૂટર’

ભયૂપયેન્દ્રન�થ દત્ઃ સ્�મી વવવયેક�નંદન� 
ન�ન� ભ�ઇ, જયેમણયે વવદયેશમ�ં પણ 
અ�ઝ�દીની ચળવળ જીવંત ર�ખી
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નેતાજી સુભાષચંદ્રના 
ટ્રબલશુટર તરીિે જાણીતા 
તેમના મોટા ભાઈ શરતચંદ્ર બોઝ 
અટહસિ મૂલ્ો પર વ્વશ્વાસ 
ધરા્વતા હતા. શરતચંદ્રએ જ 
સુભાષચંદ્રનું ઘડતર િ્ુથં હતું જનેે 
આધારે તેમને આગળ ્વધ્વામાં 
મિિ મળી. સુભાષચંદ્ર બોઝે 
આઇસીએસની પરીક્ષા પાસ 
િરીને નોિરીમાંથી રાજીનામું 
આપ્ું હતું ત્ારે શરતચંદ્રએ જ 
આ નનણ્ષર્માં તેમનો સાથ આપર્ો હતો. તેઓ ભારતના રાષટ્ર ીર્ 
આંિોલનના વ્વલક્ષણ ર્ોધ્ધા હતા જમેણે િેશની સ્વંતંત્રતા માટે 
સતત પ્રર્ાસ િર્મા. શરતચંદ્ર બોઝનો જન્મ 6 સપટેમબર, 1889નાં 
રોજ ઓદડશાના િટિમાં થર્ો હતો. 1911માં તેઓ ્વિીલાતનો 
અભર્ાસ પૂરો િરીને ઇંગલને્ડ જતા રહ્ા. તેમણે નૃપેન્દ્રનાશ 
લસરિારનાં માગ્ષિશ્ષનમાં બેદરસ્ર તરીિે ખૂબ નામના મેળ્વી અને 
ભારત પાછા ફરીને ્વિીલાત શરૂ િરી. જો િે, ્વિીલાત છોડીને 
સવ્વનર્ િાનૂન ચળ્વળમાં સામેલ થઈ ગર્ા. તત્ાલીન ભારતના 
ગૃહ વ્વભાગનાં અહે્વાલમાં તેમને “પોતાના ભાઇ સુભાષચંદ્ર 
બોઝની શક્ત અને િોલિતામાં સવ્વનર્ િાનૂન ચળ્વળના 
ફાઇના્સર” ગણા્વ્વામાં આવર્ા હતા. શરતચંદ્ર બોઝનું ર્ોગિાન 
પત્રિારત્વમાં પણ હતું. તેમણે 1929માં ‘ઓદરએન્ટ પ્રસે એજ્સી’ 
નામની સમાચાર એજ્સીની સ્ાપના િરી હતી. 1940નાં િાર્િામાં 
તેમણે ‘ધ નેશન’ અખબારનું પ્રિાશન શરૂ િ્ુથં હતું. િેટલાંિ ્વષયો 
બાિ તેઓ રાજિારણમાં આ્વી ગર્ા. તેમને વ્વશ્વાસ હતો િે એવું 
િશું જ નથી જ ેનૈમતિ રીતે ખોટંુ હોર્ અને રાજિીર્ રીતે ર્ોગર્ 
હોર્. આ તેમનો માગ્ષિશ્ષિ લસદ્ધાંત હતો. શરતચંદ્ર બોઝ પહેલા 
વર્ક્ત હતા જમેણે બંગાળ અને પંજાબનાં ભાગલાનો વ્વરોધ 
િર્યો હતો. આ મુદ્ા પર તેમણે જાન્ુઆરી 1947માં િોંગ્ેસ છોડી 
િીધી અને ફેબુ્આરી 1947માં વ્વરોધ આિંોલન શરૂ િ્ુથં. 15 
ઓગસ્, 1947નાં રોજ ભારત સ્વતંત્ર થતાં જ શરતચંદ્રએ ભારત, 
પાદિસતાન, નેપાળ, બમમા અને લસલોનના પ્રાિેશશિ સંગઠનની 
હહમાર્ત િરી. તેઓ એશશર્ાના િશક્ષણ-પૂ્વથી રાષટ્ર ોની એિતના 
પણ સમથ્ષિ હતા. શરતચંદ્ર બોઝ સાચા રાષટ્ર્વાિી હતા. તેઓ 
વ્વવ્વધ પધ્ધમત દ્ારા અંત સુધી ભાગલા રોિ્વાનાં પ્રર્ત્ન િરતા 
રહ્ા અને ભાગલનાં શક્ તમામ વ્વિલપ શોધતા રહ્ા. 20 
ફેબુ્આરી, 1950નાં રોજ તેમનું અ્વસાન થ્ું. n
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गुरु को ससर राखिये, चसिये आज्ा माहिं।
किैं कबीर ता दास को, तीन िोकों भय नाहिं॥

ગરુ સમ�ન ક�યેઇ નહટીં

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ ેવડીલની સામે હાથ જોડીને પ્રણામ િરીને 
આશીવમાદ લઈ રહ્ા છે તે બીજુ ંિોઇ નહીં પણ બાળપણમાં તમેન ે
જ્ાનના પાઠ શીખવાડનાર શશક્ષિ જગદીશ નાઇિ છે. આવંુ પહેલી 
વાર નથી બનુ ંિે પીએમ મોદીએ શશક્ષિો સાથે મુલાિાત િરીને 
તમેનંુ સન્માન િયુું હો્. તઓે મુખ્મંત્રી હતા ત્ારે પણ 2005માં 
પોતાનાં તમામ શશક્ષિોનાં સન્માનનો િા્્વક્રમ રાખ્ો હતો, જમેાં 27 
શશક્ષિોને આમતં્રણ આપવામાં આવયુ ંહતુ.ં ગુજરાતના તત્ાલીન 
રાજ્પાલ પંકડત નવલકિશોર શમમાએ ત ેસમ્ે િહંુ હતુ,ં ‘આવો 
િા્્વક્રમ દેશમાં ક્ારે્ જો્ો નથી અન ેસાંભળ્ો પણ નથી.’

શિક્ષક કહે છે, હંુ ક�ંવતન�ં બીજ વ�વી રહ�ે 
છંુ. આે સમયે આ�પણે કલ્પન� ન કરી 

િકીઆ ેકે શિક્ષક કેટલ�ં િક્તિિ�ળી છે, 
પણ ચ�ેક્કસપણે તે પ�ેત�ની ફરજ પૂરી 

કરવ�ન�ે આ�નંર્ પ્�પ્ત કરી િકે છે.
-નરેન્દ્ર મ�ેર્ી, વડ�પ્ધ�ન
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