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સમાચાર

નિઃશુલ્ક

અમૃત વિશેષાંક

અમૃત યાત્રા
નવા ભારતન�ો આ�ધાર

સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ પૂરા કરીને 100મી વર્ષગાંઠ તરફ વધતા રાષ્ટ્ર ના
એવા 100 નિર્ણય જે બની રહ્યા છે અમૃત યાત્રાનો આધાર સ્તંભ
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મન કી બાત મ�ોદી 2.0 (39મ�ો હપ્તો, 28 ઓ��ગસ્ટ, 2022)

પૂર્વજોનું ઊંડં ુ જ્ઞાન અને દીર્ઘદ્રષ્ટિથી આ�શ્ચર્ય થાય છે.
ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થયા તે ઓગસ્ટ મહિનામાં લોકપ્રિય જનસંવાદ કાર્યક્રમ ‘મન કી
બાત’માં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ તિરં ગામય થયેલો દેશ, વિદેશોમાં અમૃત મહોત્સવ, ગુમનામ નાયકો
સાથે પરિચય કરાવતી ટીવી શ્રેણી ‘સ્વરાજ’, વનસ્પતિથી ભરપૂર ઉત્તરાખંડનાં ફળ-બેડુની બ્રાન્ડિંગ,
હિમાચલ પ્રદેશમાં મહિલાઓનાં પરસ્પર સહયોગ, પોષણ અંગે રાજ્યોની અનોખી પહે લ જેવા વિષયો
પર વાતચીત કરી. પ્રસ્ત
તુ છે ‘મન કી બાત’ના મુખ્ય અંશઃ
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હજારો વર્ષ પહે લાં સમજાવવામાં આવ્યું જળ સંરક્ષણનું મહત્વઃ આપણી સંસ્કૃતિમાં હજારો વર્ષ પહે લાં જળ અને જળ સંરક્ષણનું
મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે . જ્યારે આ જ્ઞાનને દે શ પોતાની તાકાતનાં રૂપમાં સ્વીકારે છે ત્યારે તેમની તાકાત અનેક ગણી
વધી જાય છે . જ્યારે આપણે પૂર્વજોનાં જ્ઞાન અને તેની ઊંડાઈમાં જઇએ છીએ ત્યારે આપણે આશ્ચર્યથી ભરાઈ જઇએ છીએ.
અમૃત સરોવરનું નિર્માણ બન્યું જન આંદોલનઃ ‘મન કી બાત’માં ચાર મહિના પહે લા મેં અમૃત સરોવરની વાત કરી હતી.
જોતજોતાંમાં અમૃત સરોવરનું નિર્માણ જન આંદોલન બની ગયું છે . જ્યારે દે શ માટે કં ઇક કરવાની ભાવના હોય, પોતાનાં
કર્તવ્યનો અહે સાસ હોય, આગામી પેઢીઓની ચિંતા હોય, તો સામર્થ્ય પણ જોડાય છે અને સંકલ્પ પવિત્ર બની જાય છે .
તિરં ગા બનાવવાથી માંડીને ફરકાવવા સુધીનો ઉત્સવઃ ઓગસ્ટનાં મહિનામાં સમગ્ર દે શમાં અમૃત મહોત્સવની અમૃતધારા
વહી રહી છે . આટલો મોટો દે શ, આટલી વિવિધતા, પણ વાત જ્યારે તિરં ગો ફરકાવવાની આવે છે ત્યારે દરે ક વ્યક્તિ એક
જ ભાવનામાં વહે તી જોવા મળી. આપણે સ્વચ્છતા અભિયાન અને રસીકરણ અભિયાનમાં પણ દે શનાં ઉત્સાહને જોયો હતો.
‘સ્વરાજ’ સીરિયલ જૂ ઓઃ દૂરદર્શન પર ‘સ્વરાજ’ સીરિયલ આઝાદીના આંદોલનમાં ભાગ લેનારા ગુમનામ નાયક-નાયિકાઓનાં
પ્રયત્નોથી દે શની યુવા પેઢીને પરિચિત કરાવવાની ઉમદા પહે લ છે . મારો આગ્રહ છે કે દૂરદર્શન પર દર રવિવારે રાત્રે નવ વાગે
તમે આ સીરિયલ જૂ ઓ અને બાળકોને પણ જરૂર બતાવો.
ટે કનોલોજીનો સુંદર ઉપયોગ અને જનભાગીદારી પોષણ અભિયાન મહત્વપૂર્ણ હિસ્સોઃ સપ્ટેમ્બરનો મહિનો તહે વારોની સાથે
સાથે પોષણ સાથે સંકળાયેલા અભિયાનને સમર્પિત છે . આપણે દર વર્ષે 1થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી પોષણ માસ મનાવીએ છીએ.
કુ પોષણ વિરુધ્ધ દે શમાં ટે કનોલોજીનો ઉમદા ઉપયોગ અને જનભાગીદારી પણ પોષણ અભિયાનનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો બન્યો
છે .
વિશ્વભરમાં વધી રહ્યો છે જાડા ધાન્ય (મિલેટ્સ)નો ક્રે ઝઃ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘે ભારતનાં પ્રસ્તાવ પર વર્ષ 2023ને આંતરરાષ્ટ્રીય
જાડું અનાજ વર્ષ (Intertnational Year Of Millets) જાહે ર કર્યું છે . છે લ્લાં કે ટલાંક સમયથી ભારતમાં જ્યારે પણ કોઈ
રાષ્ટ્ર ના પ્રમુખ કે વિદે શી મહે માન આવે છે ત્યારે મારો એ પ્રયાસ રહે છે કે ભારતનાં જાડા અનાજમાંથી બનેલું ભોજન ખવડાવું.
આ ભોજન તેમને ખૂબ ગમે છે . આજે વિશ્વમાં મિલેટ્સનો ક્રે ઝ વધી રહ્યો છે .
ગામમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયાની સફળતાની કહાનીઓ રજૂ કરોઃ ગામડે ગામડે અનેક લોકો ડિજિટલ અભિયાન દ્વારા નવી શક્તિ
મેળવી રહ્યા છે . તમે મને ગામડાંના ડિજિટલ આંત્રપ્રિન્યોર્સ અંગે વધુમાં વધુ લખી જણાવો.

‘મન કી બાત’ સંપૂર્ણ સાંભળવા QR માટે સ્કે ન કરો.
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મુખ્ય સંપાદક
સત્ન્યે દ્ર પ્રકાશ,
મુખ્ય મહાનિદેશક,
પ્રેસ ઇન્ફોર્મશન બ્રયુ ો, નવી દિલ્હી
વરિષ્ઠ સલાહકાર સંપાદક
સંતોષકુ માર
વરિષ્ઠ સહાયક સલાહકાર સંપાદક
વિભોર શર્મા
સહાયક સલાહકાર સંપાદક
અખિલશ
ે કુ માર
ચંદન કુ માર ચૌધરી
ભાષા સંપાદન
સુમીત કુ માર (અંગ્જી
રે ),
જયપ્રકાશ ગુપ્તા (અંગ્જી
રે ),
અનિલ પટેલ (ગુજરાતી),
નદીમ અહેમદ (ઉર્દુ),
પોલમી રક્ષિત (બંગાળી),
હરિહર પંડા (ઉડિયા)
સીનિયર ડિઝાઇનર
શ્યામ શંકર તિવારી
રવિન્દ્રકુ માર શર્મા
ડિઝાઇનર
દિવ્યા તલવાર, અભય ગુપ્તા

કવર સ્ટોરી

આઝાદીના 75 વર્ષને અમૃત મહોત્સવ તરીકે મનાવતા વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં
વડપણમાં સ્વર્ણિમ ભારત તરફ આગળ વધતું રાષ્ટ્ર | 08-12

અમૃત યાત્રાનો આધાર સ્તંભ
બન્યા 100 મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો
માતૃભૂમિ માટે
કણ-કણ સમર્પિત

13-78

સમાચાર-સાર
04-05

મેરી આવાઝ હી
પહે ચાન હૈ
06-07

અન્નદાતાઓને
સરળ ધિરાણ...
13 ભાષામાં ઉપલબ્ધ ન્યૂ
ઇન્ડિયા સમાચાર વાંચવા માટે
ક્લિક કર�ો
https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx
ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચારના જૂના
અંક વાંચવા માટે ક્લિક કર�ો

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

79

ગુજરાતને મળી
નવી ભેટ
80-82

રાષ્ટ્ર ને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત
કરાવીને સ્વતંત્રતાનો શ્વાસ અપાવનાર
કે ટલાંક સ્વતંત્રતા સેનાનીઓની કહાની.
85-88

આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં નવી
જન-ક્રાંતિ
83-84

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર અંગે સતત અપડે ટ
મેળવવા ફ�ોલ�ો કર�ોઃ- @NISPIBIndia

પ્રકાશક અને મુદ્રક: મનીષ દેસાઇ, મહાનિદેશક, સીબીસી (સેન્ટ્રલ બ્યૂર�ો ઓ��ફ કમ્યુનિકે શન વતી) | મુદ્રણઃ અરાવલિ પ્રિન્ટર્સ એ�ન્ડ પબ્લિશર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ,
W-30 ઓ��ખલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એ�રિયા, ફે ઝ-ટુ, નવી દિલ્હી-110020 | સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું અને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, સેન્ટ્રલ બ્યૂર�ો ઓ��ફ કમ્યુનિકે શન,
સૂચના ભવન, બીજો માળ, નવી દિલ્હી-110003| ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in RNIન્યૂNo.
: DELGUJ/2020/78810
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સંપાદકની કલમે....
સાદર નમસ્કાર!

अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो।
લક્ષ્ય ગમે તેટલું અઘરું કે મ ન હોય, ભારત જ્યારે નિર્ધાર કરે છે ત્યારે કોઈ પણ લક્ષ્ય અશક્ય નથી
હોતું. આ અમૃત વિચાર સાથે સંકલ્પિત ભારત સ્વર્ણિમ વર્ષની યાત્રા માટે નીકળી પડ્યું છે . આ 15
ઓગસ્ટે રાષ્ટ્ર એ પોતાની સ્વતંત્રતના 75 વર્ષ પૂરાં કર્યા છે અને 25 વર્ષ બાદ જ્યારે 2047માં ભારત તેની
સ્વતંત્રતાની 100મી વર્ષગાંઠ મનાવશે ત્યાં સુધી વિક્સિત ભારતનાં લક્ષ્યને લઈને આગળ વધી રહ્યું છે .
આત્મનિર્ભરતા અને આઝાદીને એક બીજાનાં પૂરક કહે વામાં આવે છે . જે દે શ જેટલો આત્મનિર્ભર હોય
એટલો જ સશક્ત હોય, એટલે આજે, ભારત તાકાત અને પરિવર્તન બંનેને એક સાથે લઇને ચાલી રહ્યું
છે . એક નિશ્ચિત સમયગાળામાં ભારતને વિક્સિત બનાવવાનો સંકલ્પ એમ જ નથી લેવામાં આવ્યો, પણ
છે લ્લાં કે ટલાંક વર્ષોમાં રાષ્ટ્ર એ પોતાની વિકાસ યાત્રામાં પોતાની જાતને નવેસરથી વ્યાખ્યાયિત કરી છે .
વિકાસની નવી પરિભાષા જ અમૃત કાળનો આધાર બની છે .
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં કે ન્દ્ર સરકારે સેંકડો નિર્ણાયક દુરોગામી નિર્ણયો દ્વારા દે શનાં વિકાસની
ધારા બદલી નાખી છે , જે અમૃત યાત્રાને આગળ વધારવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે . આ વિકાસ
યાત્રામાં એવાં અનેક અજાણ્યા નિર્ણય સામેલ છે , જેને અગાઉ નિયતિના ભરોસે છોડી દે વામાં આવ્યા હતા.
પણ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ એ સમસ્યાઓનાં સમાધાનને નવી દિશા આપી. ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચારનો આ
અમૃત વિશેષાંક એ જ આધાર સ્તંભો પર આધારિત છે .
વ્યક્તિત્વ શ્રુંખલામાં સ્વર સામ્રાજ્ઞી અને ભારત રત્નથી સન્માનિત લતા મંગેશકર, અમૃત મહોત્સવની
શ્રુંખલામાં મહાનાયકોની પ્રેરક ગાથા અને વડાપ્રધાન મોદી તરફથી રાષ્ટ્ર ને સમર્પિત વિકાસની અનેક
યોજનાઓ આ અંકમાં સમાવિષ્ટ છે .
મજબૂત ભારત શાંત અને સલામત વિશ્વનો માર્ગ મોકળો કરશે. રાષ્ટ્ર કવિ રામધારી સિંહ દિનકરે કહ્યું છે ઃ

नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!
नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो, नमो, नमो!
આપના સૂચનો અમને મોકલતા રહે શો..
હિં દી, અંગ્રેજી અને અન્ય 11 ભાષાઓ��માં ઉપલબ્ધ
મેગેઝીન વાંચ�ો/ડાઉનલ�ોડ કર�ો.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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સત્યેન્દ્ર પ્રકાશ

પ્રતિભાવ
મેગેઝીન વાંચીને સકારાત્મક ઊર્જાને બળ મળ્યું

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે જ્યારે નવું ભારત બન્યું અને બદલાઈ રહ્યું છે ત્યારે નવા
ભારતના સંકલ્પ પર પ્રકાશ પાડનાર ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર’નો 16-31 ઓગસ્ટનો અંક મને
મળ્યો. મેં આ મેગેઝીન પ્રથમ વાર વાંચ્યું. મેગેઝીનમાં નવા ભારતનાં નેતૃત્વનું પ્રતીક રાષ્ટ્ર પતિ
દ્રૌપદી મુર્મુની જીવન કહાની, નવા ભારતનાં નિર્માણમાં અટલજીનું યોગદાન, નવા ભારતની
નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-2020, વિશ્વનું સૌથી મોટું રસીકરણ અભિયાન, દે શભક્તોનું
પ્રેરણાદાયક જીવન, ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા પીએમ મોદી સાથે સંકળાયેલી કહાની
વાંચીને સકારાત્મક ઊર્જાને બળ મળ્યું. વાંચીને એવું લાગ્યું કે ખરે ખર મારું ભારત બદલાઈ
રહ્યું છે એટલું જ નહીં પણ તેનું નવનિર્માણ થઈ રહ્યું છે . સાથે સાથે, દિવસ-રાત નવી નવી
સફળતાઓની સાથે નવા નવા આયામ સ્થાપિત કરી રહ્યું છે . ભવિષ્યમાં મેગેઝીન પ્રગતિની
નવી ઊંચાઇઓ હાંસલ કરે તેવી મંગલ કામના કરું છુ ં .

-ડો. સંજયકુ માર મિશ્રા
mishrakadma74@gmail.com

ઉલ્લેખનીય નવો અંક

ઉપયોગી અને રસપ્રદ માહિતી

પ્રો. પ્રેમા તંજાવુરી
prof.prema@gmail.com

મોહિત ત્રિપાઠી
mohittripathivashisth27@gmail.com

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચારનો નવો અંક ભારત સરકારની
નોંધપાત્ર સફળતાથી સભર છે . એક સાધારણ
પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતી મજબૂત મહિલાને રાષ્ટ્ર પતિ
તરીકે ચૂંટવાના હોય કે રમતગમતનાં ક્ષેત્ર સાથે
સંકળાયેલા સમાચાર, બધાંને પ્રેરિત કરે છે . વંચિત
લોકોનો પ્રોત્સાહિત કરવા એ મોટી સફળતા છે
અને પ્રત્યેક ભારતીયને મહત્વનાં ક્ષેત્રોમાં આપણી
સફળતાઓ પર ગર્વ હોવો જોઇએ. આપણે એ લોકો
સુધી પહોંચવાનું છે જ્યાં સુધી આપણે નથી પહોંચ્યા
અને તેમની સફળતાઓનો લાભ ઉઠાવવો જોઇએ.

મને ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર મેગેઝીનનો નવો અંક ખૂબ
ગમ્યો. મેં મારા વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીઓને પણ આ અંકનું
વિગતવાર વાંચન કરવા જણાવ્યું છે . મને લાગે છે કે
આ મેગેઝીન દરે ક દે શવાસીએ વાંચવું જોઇએ કારણ
કે તેમાંથી આપણને આપણા દે શ સાથે સંકળાયેલી
મહત્વપૂર્ણ, ઉપયોગી અને રસપ્રદ માહિતી મળે છે .
આ મેગેઝીન આપણા સામાન્ય જ્ઞાનનાં પણ વધારો
કરે છે . દે શમાં થઈ રહે લાં ક્રાંતિકારી અને ઐતિહાસિક
પરિવર્તનો જાણવા અને સમજવામાં આ મેગેઝીન ખૂબ
સહાયક છે .

પ્રશંસનીય પ્રયત્ન છે ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર’

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર મેગેઝીનનો 16-31 ઓગસ્ટનો અંક વાંચવા મળ્યો. આ અંકમાં કે ન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ અને વિવિધ
કાર્યક્રમોની સચોટ માહિતી, પખવાડિયાનાં મહત્વનાં વિષય પર કવર સ્ટોરી, કે બિનેટનાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો સહિત અન્ય
માહિતીપ્રદ જાણકારીથી અવગત કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે , જે પ્રશંસનીય છે . સાથે સાથે આઝાદીનાં અમૃત
મહોત્સવનાં નાયકોની કહાની પણ પ્રેરણાદાયી લાગી. anuragmishrabhu@gmail.com

પરીક્ષાની તૈયારી માટે અત્યંત ઉપયોગી

હું એક વિદ્યાર્થી છુ ં અને સિવિલ સેવા પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો છુ ં . ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર મેગેઝીન વાંચવા મળ્યું. મને આ
મેગેઝીન મારી તૈયારી માટે અત્યંત ઉપયોગી લાગ્યું.

સિધ્ધાર્થ સિંહ
siddharthathakur888@gmail.com

ફ�ોલ�ો કર�ો @NISPIBIndia
સંદેશાવ્યવહારનું સરનામું અને ઇમેલ: રૂમ નંબર-278, સેન્ટ્રલ બ્યૂર�ો ઓ��ફ કમ્યુનિકે શન, સૂચના
ભવન, બીજો માળ, નવી દિલ્હી-110003 | ઇમેલઃ response-nis@pib.gov.in

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022

3

સમાચાર સાર

આ�ત્મનિર્ભરતાથી મજબૂત બનતું સંરક્ષણ ક્ષેત્ર

ન�ૌકાસેનાને મળ્યો સમુદ્રન�ો
બાહુ બલી આ�ઇએ�નએ�સ વિક્રાંત
ભારતનું પ્રથમ સ્વદે શી વિમાન વાહક જહાજ આઇએનએસ
વિક્રાંત નૌકા દળમાં સામેલ થઈ ગયું છે . 2 સપ્ટેમ્બરનાં રોજ
કોચી શિપયાર્ડ માં યોજાયેલા સમારોહમાં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીએ સમુદ્રનો બાહુ બલિ કહે વાતું જહાજ નૌસેનામાં સામેલ
કર્યું. આ ઉપરાંત ભારત વિશ્વનાં એ છ દે શોનાં એલીટ
ગ્રૂપમાં સામેલ થઈ જશે, જે 40,000 ટનનું એરક્રાફ્ટ કે રિયર
બનાવવામાં સક્ષમ છે . વિક્રાંતનો 70 ટકા હિસ્સો સંપૂર્ણપણે
સ્વદે શી છે . 2002માં તત્કાલીન વડાપ્રધાન અટલ બિહારી
વાજપેયીએ આ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી હતી. તેને બનાવવા
માટે 500થી વધુ ભારતીય કં પનીઓ અને સંસ્થાઓ સામેલ
છે . તેને બનાવવામાં કુ લ 13 વર્ષ અને 20,000 કરોડ રૂપિયાનો

વિક્રાંત વિશાળ છે , એ� ખાસ છે . એ� ગ�ૌરવમયી છે . આ�
માત્ર વ�ોરશીપ નથી. આ� 21મી સદીનાં ભારતની આ�કરી
મહે નત, ક�ૌશલ્ય અને કર્મઠતાની સાબિતી છે . આ�જે
ભારત એ� દેશ�ોની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું છે , જે પ�ોતાની
ટેકન�ોલ�ોજીથી આ�ટલા મ�ોટા જહાજ બનાવી શકે છે .
આ�જે આ�ઇએ�નએ�સ વિક્રાંતે ભારતીય�ોને નવા વિશ્વાસથી
ભરી દીધા છે . -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
ખર્ચ થયો છે . આ યુધ્ધજહાજ સ્વદે શ નિર્મિત એડવાન્સ્ડ
લાઇટ હે લિકોપ્ટર (ALH) અને હળવા લડાકુ વિમાન (LCA)
ઉપરાંત, MIG-29 ના લડાકુ જેટ, કામોવ-31, એમએચ-60R
અને મલ્ટી રોલ હે લિકોપ્ટરો સાથે 30 વિમાનોથી યુક્ત એર
વિંગના સંચાલન માટે સક્ષમ છે . ભારતીય નૌકાદળને તેનો નવો
ધ્વજ સોંપતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, “શિવાજીની દરિયાઇ
તાકાતથી દુશ્મનો કાંપતા હતા. આજે હું નૌકા દળનો નવો ધ્વજ
છત્રપતિ વીર શિવાજી મહારાજને સમર્પિત કરું છુ ં . આ નવો
ધ્વજ નૌકા સેનાની તાકાત અને આત્મસન્માનને તાકાત આપશે.
અત્યાર સુધી નૌકા સેનાના ધ્વજ પર ગુલામીની તસવીર હતી.
એ તસવીર અમે હટાવી દીધી છે .”

શાળાન�ો અભ્યાસક્રમ કે વ�ો હ�ોવ�ો જોઇએ�? સર્વેમાં ભાગ લઇને જણાવ�ો
ત્રણ દાયકા બાદ આવેલી નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ
નીતિનો મુખ્ય હે તુ ભારતને વૈશ્વિક સ્તર પર શૈક્ષણિક
રીતે મહાશક્તિ બનાવવાનો અને ભારતમાં શિક્ષણનું
સાર્વત્રિકરણ કરીને શિક્ષણની ગુણવત્તાને સુધારવાનો
છે . આ પહે લને આગળ લઈ જવાની દિશામાં હવે કે ન્દ્રીય
શિક્ષણ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા તૈયાર
કરવા માટે જાહે ર સર્વેક્ષણ દ્વારા સૂચનો મંગાવ્યા છે .
સર્વેક્ષણનો હે તુ સામાન્ય જનતાનાં વિચાર જાણવાનો અને
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અભિપ્રાય મેળવવાનો છે , જેમાં બાળકોનાં માતા-પિતા,
શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થી સમુદાયને ‘રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ
માટે ડિજિટલ સર્વેક્ષણ’માં ભાગ લેવા અને આ વ્યાપક
જાહે ર પરામર્શ પ્રક્રિયાની સફળતામાં યોગદાન કરવા માટે
આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે . એનઇપી 2022 ડિજિટલ
સર્વેક્ષણની લિન્ક ncfsurvey.ncert.gov.in પર જઈને
તમે તેમાં ભાગ લઈ શકો છો. તેમાં અભ્યાસક્રમ સંબંધિત
10 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે.

સમાચાર સાર

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મ�ોદી ફરી એ�ક વાર
વિશ્વનાં સ�ૌથી લ�ોકપ્રિય નેતા
નરે ન્દ્ર મોદીનાં સતત પ્રયાસોનાં પરિણામે ભારત જૂ ના બંધનોને
તોડીને વિકાસની નવી યાત્રા પર નીકળી પડ્યું છે ત્યારે વૈશ્વિક
મંચો પર ભારતની હાજરીની પ્રશંસા થઈ રહી છે . તેનાં પરિણામે
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી ફરી એક વાર વિશ્વનાં સૌથી લોકપ્રિય નેતા
તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે . અમેરિકી ડે ટા ઇન્ટેલિજન્સ ફર્મ ‘ધ મોર્નિંગ
કન્સલ્ટ’નાં સર્વે પ્રમાણે વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ એપ્રુવલ રે ટિંગમાં
અમેરિકન રાષ્ટ્ર પતિ જો બાઇડે ન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન
એન્થોની અલ્બેનેસ સહિત વિશ્વનાં 22 દે શોનાં નેતાઓને પાછળ
છોડી દીધાં છે . પીએમ મોદીની એપ્રુવલ રે ટિંગ 75 ટકા છે . તેઓ
છે લ્લાં બે વર્ષથી સતત આ રે ટિંગમાં ટોચનાં સ્થાને યથાવત રહ્યા
છે . જાન્યુઆરી મહિનામાં કરવામાં આવેલા સર્વેમાં પણ પીએમ
મોદી 71 ટકા લોકોની પસંદ સાથે વિશ્વનાં સૌથી લોકપ્રિય નેતા
ચૂંટાયા હતા.

‘એ�ક દે શ-એ�ક ફર્ટિ લાઇઝર’ ય�ોજનાઃ હવેથી
બધાં ખાતર 'ભારત' બ્રાન્ડનેમથી વેચાશે
કે ન્દ્ર સરકાર ખાતરનાં ઉત્પાદન શ્રેત્રમાં ‘એક દે શ-એક
ફર્ટિલાઇઝર યોજના’ લાગુ કરવા જઈ રહી છે . આ યોજના
અંતર્ગત દે શમાં 2 ઓક્ટોબરથી તમામ પ્રકારનાં ખાતર માત્ર
એક જ બ્રાન્ડ નેમ ‘ભારત’થી વેચાશે. તેનો હે તુ ખાતર ઉત્પાદનનાં
ક્ષેત્રમાં ‘ભારત’ બ્રાન્ડને નવી ઓળખ અપાવવાનો છે . સરકારનું
માનવું છે કે ખેડૂતોને
અલગ
અલગ
બ્રાન્ડનાં
ખાતરની
પસંદગી કરવામાંથી
આઝાદી
મળશે.
આ યોજના અંતર્ગત
કં પનીઓએ પોતાની
ખાતર પ્રોડક્ટ્સને માત્ર ‘ભારત’ નામ આપવાનું રહે શે, એટલું
જ નહીં પણ ખાતરની થેલી પર પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનઉર્વરક
પરિયોજના (PMBJP) લોગો લગાવવો પડશે. આ યોજના લાગુ
થયા બાદ તમામ પ્રકારનાં ખાતર જેમ કે યુરિયા, ડાય-એમોનિયમ
ફોસ્ફે ટ (DAP), મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (MOP) અને NPK સહિતનાં
તમામ ખાતર 'ભારત' બ્રાન્ડથી જ વેચાશે. 2 ઓક્ટોબરથી આ
ખાતર ભારત યુરિયા, ભારત DAP, ભારત MOP અને ભારત
NPKનાં નામે જ વેચાશે.

પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં જીડીપીમાં
13.5 ટકાન�ો નોંધપાત્ર વધાર�ો
હાલમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર મંદી અને મોંઘવારીમાંથી પસાર
થઈ રહ્યું છે પણ ભારતીય અર્થતંત્ર તમામ પડકારો છતાં
ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે . 31 ઓગસ્ટનાં રોજ પ્રથમ
ક્વાર્ટરમાં જીડીપી અંગે પ્રસિધ્ધ થયેલા આંકડા પરથી
આ સંકેત મળે છે . લેટેસ્ટ આંકડા પ્રમાણે, જૂ ન, 2022
ત્રિમાસિક સમયગાળામાં 13.5 ટકાનાં નોંધપાત્ર દરે વૃધ્ધિ
થઈ છે . ભારતીય અર્થંતંત્રમાં એક વર્ષમાં આ સૌથી ઝડપી
વૃધ્ધિ છે . તમામ અંદાજોમાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર
વૃધ્ધિની જ અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ભારતીય
અર્થતંત્રમાં આ તીવ્ર વૃધ્ધિ એવા સમયે થઈ છે જ્યારે
વિશ્વનાં અનેક અર્થતંત્રો મુશ્કેલ સ્થિતિમાં છે . નેશનલ
સ્ટેસ્ટેસ્ટિકલ ઓફિસ (NSO) ના લેટેસ્ટ આંકડામાં આ
માહિતી આપવામાં આવી છે . એપ્રિલ-જૂ ન દરમિયાન
ગ્રોથના મજબૂત આંકડા ભારતીય અર્થતંત્રની મજબૂતી
દર્શાવે છે . વર્તમાન નાણાકીય વર્ષનાં બીજા ક્વાર્ટર એટલે
કે જુ લાઇ-સપ્ટેમ્બર 2022 દરમિયાન દે શની જીડીપીનો
વૃધ્ધિ દરનો આંક 30 નવેમ્બરનાં રોજ જારી કરવામાં
આવશે. n
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ભારત રત્ન લતા મંગેશકર

જન્મઃ 28 સપ્ટેમ્બર, 1929
મૃત્યુઃ 6 ફે બ્રુઆરી, 2022

મેરી આ�વાઝ હી પહે ચાન હૈ ....

લતાજીનાં અવસાનને એક વર્ષ થઈ ગયું.. આ દુનિયામાંથી તેમનો મધૂર સ્વર વિલીન થઈ ગયો જેની
ગુંજ અવિરત સંભળાઈ રહી છે ... હિન્દુ માન્યતાઓમાં કહે વાય છે કે જે બ્રહ્મ છે તેનાંથી મોટું કોઇ
નથી. બ્રહ્મ જ સત્ય છે અને અંતિમ સત્તા છે . તે સ્વર છે , ઇશ્વર છે . આનાથી સારો સંયોગ કયો હોઇ
શકે કે વસંત પંચમીનાં દિવસે જ્ઞાનની દેવી સરસ્વતીની પૂજા બાદ બીજા દિવસે લોકો તેમની પ્રતિમાને
વિસર્જી ત કર રહ્યા હતા ત્યારે સરસ્વતીનું જ રૂપ ગણાતાં લતા મંગેશકરે પણ પોતાની અંતિમ સફર
શરૂ કરી. તેમનાં જન્મદિવસ 28 સપ્ટેમ્બરે ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલિ...

લ

તા મંગેશકરનો જન્મ કર્હાડા બ્રાહ્મણ દાદા અને
ગોમાંતક મરાઠા દાદીનાં પરિવારમાં થયો હતો.
મધ્યપ્રદે શનાં ઇન્દોર શહે રમાં પંડિત દીનાનાથ
મંગેશકરનાં મધ્યમવર્ગીય પરિવારમાં સૌથી મોટી દીકરી તરીકે
તેમનો જન્મ થયો. તેમના પતિ પંડિત દીનાનાથ મંગેશકર મરાઠી
સંગીત નાટ્યના લોકગાયક અને નાટકકાર હતા એટલે ઘરનું
વાતાવરણ સંગીતમય હતું. તેમનો ઉછે ર સંગીતનાં સ્વર વચ્ચે
જ થયો એટલે શાળામાં પણ સંગીતનો અભ્યાસ કે ન્દ્રસ્થાને
રહ્યો. ક્લાસમાં તેઓ બાળકોને ગીતો શીખવતા હતા. એક વાર
શિક્ષકે ના પાડી એટલે નારાજ થઈને બીજા દિવસથી શાળામાં
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આવવાનું બંધ કરી દીધું અને સંપૂર્ણપણે સંગીત સાથે જોડાઈ
ગયા અને આજીવન સંગીતમય રહ્યા.

જિંદગી ગમ કા સાગર ભી હૈ

1942માં લતા મંગેશકરનાં પિતાનું અવસાન થાય છે . સૌથી
મોટી હોવાને કારણે ત્રણ નાની બહે નો-મીના, આશા, ઉષા અને
સૌથી નાના ભાઇ હૃદયનાથ સહિત પરિવારની જવાબદારી
લતાના ખભે આવી જાય છે . પરિવારની આર્થિક સ્થિતિને જોતાં
તેમણે અભિનય અને ગાયકી દ્વારા આર્થિક ઉપાર્જન કરવાનું
નક્કી કર્યું. માસ્ટર વિનાયક દામોદર કર્ણાટકી તેમનાં પિતાના
મિત્ર હતા અને તેઓ નવયુગ ચિત્રપટ કં પનીના માલિક હતા.

વ્યક્તિત્વ

તેમણે લતાને તેમની કળા દ્વારા આજીવિકા મેળવવાનું સૂચન
કર્યું. લતા મંગેશકરે કે ટલીક મરાઠી, હિન્દી ફિલ્મોમાં નાની-મોટી
ભૂમિકાઓ ભજવી. પણ અભિનય કરવો ગમતો નહોતો તેમણે
પોતાનું સમગ્ર ધ્યાન સંગીત તરફ કે ન્દ્રીત કર્યું. લતા મંગેશકરે
પ્રથમ વાર મરાઠી ફિલ્મમાં ગીત ગાયું હતું અને અભિનય કર્યો
હતો. ફિલ્મનું નામ હતું ‘પહિલી મંગલા ગૌર’ (1942). 1948માં
માસ્ટર વિનાયકનાં અવસાન બાદ સંગીતકાર ગુલામ હૈ દરે
લતાની સંગીત કારકીર્દિને નવી દશા આપી. વર્ષ 1948ની વાત
છે . એક દિવસ ગુલામ હૈ દર લતાને લઇને શશધર મુખર્જી પાસે
ગયા. તેઓ એ વખતે ફિલ્મ ‘શહીદ’ બનાવતા હતા. મુખર્જી એ
લતાનો અવાજ સાંભળ્યો અને જણાવ્યું કે આ છોકરીનો અવાજ
તો બહુ જ પાતળો છે . ગુલામ હૈ દર તો ગુસ્સે થઈ ગયા અને
કહ્યું, “ભવિષ્યમાં નિર્માતા નિર્દે શકો લતાને પગે લાગશે અને
પોતાની ફિલ્મમાં ગાવા માટે આજીજી કરશે.” પ્રારં ભમાં લતાનાં
અવાજમાં તે સમયની પ્રસિધ્ધ ગાયિકા નૂરજહાંનાં અવાજની
છાપ જણાતી હતી પણ બાદમાં તેમણે પોતાની શૈલી બનાવી
દીધી.

જિંદગી ઔર કુ છ ભી નહીં, તેરી મેરી કહાની હૈ

મહાન શાસ્ત્રીય ગાયક પંડિત જસરાજે એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું
હતું- તેઓ એક વાર બડે ગુલામ અલી ખાંને મળવા અમૃતસર
ગયા. તેઓ વાતો કરતા હતા ત્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર પર લતાનું ગીત
‘જિંદગી ઔર કુ છ ભી નહીં, તેરી મેરી કહાની હૈ ’ સંભળાયું. ખાં
સાહે બ વાત કરતા કરતા એકદમ ચૂપ થઈ ગયા અને ગીત પૂરું
થયા બાદ બોલ્યા, “કમબખ્ત, કભી બેસૂરી હોતી હી નહીં.”
આ ટિપ્પણીમાં પિતાનો પ્રેમ પણ હતો અને કલાકાર તરીકે ની
પ્રશંસા પણ.. ફિલ્મ સંગીતમાં ઉર્દુનું વર્ચસ્વ રહ્યું છે . કહે વાય
છે કે એક વાર સંગીતકાર અનિલ વિશ્વાસે લતા મંગેશકરની
મુલાકાત તે સમયના દિગ્ગજ અભિનેતા દિલીપકુ માર સાથે
કરાવી. લતા મંગેશકરનો પરિચય કરાવતા અનિલ વિશ્વાસ
બોલ્યા, દિલીપભાઇ, આ લતા મંગેશકર છે , ગીતો ગાય છે અને
મરાઠી છે . દિલીપકુ મારે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો, “ઓહ..
મરાઠી હો. મરાઠીયોંકી હિન્દી ઔર ઉર્દુ ઐસે મિલે હૈ જેસે
દાલ-ચાવલ.” આ વાત લતાને ખૂબ ખટકી. તેઓ એક મૌલવી
પાસેથી સતત એક વર્ષ ઉર્દુ શીખ્યા.

મેરી આવાઝ હી પહે ચાન હૈ

વર્ષ 1958માં ફિલ્મ મધુમતિના ગીત ‘આજા રે પરદે સી’ માટે
પ્રથમવાર ફિલ્મફે રનો સર્વશ્રેષ્ઠ પાર્શ્વગાયિકાનો એવોર્ડ મળ્યો.
ફિલ્મનું સંગીત સલિલ ચૌધરીએ બનાવ્યું હતું. એ પછી તેમનાં
સ્વરમાં નિખાર આવતો ગયો અને નવા નવા સંગીતકારો સાથે
કામ કરીને તેમનો અવાજ પણ વૈવિધ્યપૂર્ણ બનતો ગયો. ચાર

ભારતરત્ન લતા મંગેશકર

પીએ�મ મ�ોદી સાથે લતા
દીદીન�ો ખાસ સંબંધ હત�ો.....
લતા મંગેશકર વડાપ્રધાન મોદીને
‘નરે ન્દ્ર ભાઇ’ કહીને બોલાવતાં હતાં, તો
પીએમ મોદી તેમને હં મેશા ‘લતા દીદી’
કહીને સંબોધિત કરતા હતા. લતાજીનાં
અવસાન પર પીએમ મોદીએ લેખ દ્વારા
લતા દીદી સાથેનાં તેમનાં ખાસ સંબંધો
જણાવ્યા હતા. 2014ની સામાન્ય
ચૂંટણી પહે લાં લતાજીએ કહ્યું હતું, ‘હં ુ
ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છુ ં કે આપણે
નરે ન્દ્ર ભાઇને વડાપ્રધાન તરીકે જોઇએ.’

વાર ફિલ્મફે ર પુરસ્કાર જીત્યા બાદ તેઓ પુરસ્કારોની દોડમાંથી
દૂર થઈ ગયા, જેથી નવી પેઢીની નવી પ્રતિભાઓને પુરસ્કાર
મેળવવાની તક મળે . આ વાત 1969ની છે . તેમને 1975માં ફિલ્મ
‘કોરા કાગઝ’ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળી ચૂક્યો હતો. સ્વર
સામ્રાજ્ઞી લતા મંગેશકરને દે શ અને દુનિયામાં અનેક પુરસ્કાર
મળ્યા હતા પણ ભારત સરારે તેમને 1969માં પદ્મભૂષણ,
1989માં દાદા સાહે બ ફાળકે , 1999માં પદ્મવિભૂષણ અને
2001માં દે શનાં સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ‘ભારત સન્માન’થી
સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. n
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કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

રાષ્ટ્રવાદની પ્રેરણા, અંત્યોદયનું દર્શન, સુશાસન જ મંત્ર

100 નિર્ણય દ્વારા

થશે શતાબ્દિ વર્ષન�ો

સંકલ્પ સાકાર
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કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ પૂરા કરીને કર્તવ્ય પથને જીવન પથ બનાવીને ભારત
સ્વર્ણિમ સંકલ્પ સાથે અમૃત યાત્રા માટે નીકળી પડ્યું છે . કોઇ પણ રાષ્ટ્ર ની
યાત્રામાં તેનો આધાર અત્યંત મહત્વનો હોય છે . તેનો પાયો મજબૂત હોવો જરૂરી
છે . આઝાદીનાં 75મા વર્ષથી 100 વર્ષની યાત્રા માટે જોયેલા સપના સંપૂર્ણ
પણે સાકાર થાય તે માટે વીતેલાં કે ટલાંક વર્ષોમાં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં
વડપણમાં રાષ્ટ્ર એ મહત્વનાં નિર્ણયો લીધાં છે , જેથી મજબૂત પાયા સાથે
દેશ તેની સ્વતંત્રતાની 100મી વર્ષગાંઠ મનાવતો હોય ત્યારે વિકાસશીલથી
વિક્સિત દેશોની હરોળમાં ભારત ઊભું રહી શકે . આવો જાણીએ., રાષ્ટ્ર નાં
એવા 100 નિર્ણયો જે બની રહ્યાં છે અમૃત યાત્રાનો આધાર......

રા

ષ્ટ્ર વાદને પ્રેરણા, અંત્યોદયના દર્શન અને સુશાસનને મંત્ર બનાવીને
દેશને નવી ઊંચાઇઓ પર લઇ જવા અને સતત પ્રગતિનાં પથ પર
અગ્રેસર રાખવાનાં અભિગમ સાથે પ્રથમ વાર કોઇ કે ન્દ્ર સરકારે
સમયબધ્ધ રીતે છે વાડાના માણસ સુધી વિકાસની પહોંચ સુનિશ્ચિત
કરીને વિક્સિત ભારતનો પાયો નાખ્યો છે . જેથી એક મજબૂત પાયો સાથે જ્યારે દેશ
2047માં સ્વતંત્રતાની શતાબ્દિ સમારોહ મનાવતો હશે ત્યારે ભારત વિકાસશીલમાંથી
વિક્સિત દેશોની શ્રેણીમાં ઊભો હોય એટલું જ નહી પણ તેનું નેતતૃ ્વ કરવાનું સામર્થ્ય
પણ હોય. સામાન્ય રીતે, કોઈ પણ સરકારની કસોટી એ નથી હોતી કે તેણે શું કર્યું,
પણ છે વાડાના માણસ સુધી લાભ પહોંચાડ્યો છે કે નહીં તે મહત્વનું છે , જે વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીની કાર્યશૈલીની અમીટ છાપ બની ગઈ છે . ભારત તેની સ્વતંત્રતાનાં 75 વર્ષ
પૂરાં કરીને અમૃત યાત્રા તરફ આગળ વધી ગયું છે , જેને વડાપ્રધાને અમૃત કાળ નામ
આપ્યું છે .
આ સમયગાળો આગામી 25 વર્ષ જ નહીં, પણ સેવા, સુશાસન અને ગરીબ
કલ્યાણનાં ધ્યેય સાથે છે લ્લાં આઠ વર્ષમાં વડાપ્રધાન મોદીનાં નેતતૃ ્વમાં કે ન્દ્ર સરકારે
ગરીબોનાં કલ્યાણ, મધ્યમ વર્ગને મજબૂત કરવા પર, મહિલાઓને સશક્ત બનાવીને
નારી શક્તિનાં નેતતૃ ્વમાં વિકાસ, ખેડૂતોનાં હિતમાં નીતિઓ દ્વારા વાવણીનાં દરે ક
તબક્કામાં અન્નદાતાઓની ચિંતાનું ધ્યાન, યુવાઓ માટે શિક્ષણ અને રોજગારીની તકો,
સામાજિક ન્યાયની સુનિશ્ચિતતા સાથે રાષ્ટ્ર નાં વિકાસને હં મેશા પ્રાથમિકતા આપી છે .
વિકાસવાદને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવીને અન્ય સામાજિક કુ રીતિઓને નાબૂદ કરી છે અને
વિકાસને દેશનાં રાજકારણ, કાર્યનીતિ અને રાષ્ટ્ર નીતિનો મુખ્ય આધાર બનાવ્યો છે .
2014માં વડાપ્રધાનપદે કાર્યભાર સંભાળ્યો ત્યારથી વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાની દરે ક
નીતિ, નિર્માણ અને એક્શનમાં ‘ભારત પ્રથમ’ને સર્વોપરિ રાખ્યું અને એ સંકલ્પે તેમને
અઘરાંમાં અઘરા નિર્ણય લેવાનું સાહસ પૂરું પાડ્યું. ભારતની સરહદની સલામતી
હોય કે એ ક્ષેત્રોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત બનાવવાનું હોય, આંતરિક સલામતીને
સુનિશ્ચિત કરતાં વસુધવ
ૈ કુ ટુમ્બમકની ભાવના સાથે વિદેશોમાં પણ ભારતીય હિતોની
સાથે સાથે માનવતાના કલ્યાણનાં અભિગમનું નેતતૃ ્વ કર્યું. ડિજિટલ ક્રાંતિથી માંડીને
ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022

9

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

જન્મદિવસ વિશેષઃ 17 સપ્ટે મ્બર

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મ�ોદી
અને 'નવા ભારત'ના સૂચિતાર્થ

નરે ન્દ્ર મોદીએ જ્યારથી વડાપ્રધાન તરીકે દેશનું
નેતૃત્વ સંભાળ્યું છે ત્યારથી એક શબ્દ ખૂબ
ચર્ચાસ્પદ રહ્યો છે - ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા.’ એટલે કે નવું
ભારત. પણ આ શબ્દ પાછળ તેમનો શો વિચાર
છે ? આ 17 સપ્ટેમ્બરનાં રોજ વડાપ્રધાન મોદીનાં
જન્મદિવસ પ્રસંગે આ ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા’ શબ્દને
સમજવો જરૂરી છે કારણ કે સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ
પૂરાં કરીને ભારતે અમૃત યાત્રા એટલે કે આગામી
25 વર્ષનાં સંકલ્પને સિદ્ધિ તરફ લઇ જવાનો માર્ગ
પસંદ કર્યો છે .....

એ

ક એવી પૃષ્ઠભૂમિ જેનો સામનો કરતા રાષ્ટ્ર સેવાને જ
સંકલ્પ બનાવીને લોકોનાં જીવન સાથે જોડાવું સહજ
નથી હોતું, વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીની પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિથી
દરે ક વ્યક્તિ પરિચિત છે . તેમણે ગરીબી જોઇ છે , ગરીબીનો
અનુભવ કર્યો છે અને ગરીબી જીવી છે . વડાપ્રધાન બન્યા બાદ
મળનારી સરકારી સુવિધાઓ બાદ પણ પોતાનાં ભોજનનો
ખર્ચ જાતે ઉઠાવે છે , જેની ચર્ચા આજે મીડિયામાં થઈ રહી છે .
વડાપ્રધાન મોદી કોઈ પણ યોજના અંગે વિચારે છે ત્યારે તેની
શરૂઆત પરિણામોથી થાય છે . તેમનાં આ વિચારનું પરિણામ
એ આવે છે કે તેઓ જે પણ યોજના લાવે છે તેને વાસ્તવિક રીતે
અમલી કરવાની તૈયારી સાથે આવે છે . લાલ કિલ્લા પરથી
મોદીએ અત્યાર સુધી જેટલી યોજનાઓની જાહે રાત કરી છે
તેનો 100 ટકા અમલ કરવામાં આવ્યો છે અને દરે ક લાભાર્થીને
તેનો લાભ થયો છે .
વડાપ્રધાન મોદી અવારનવાર નવા ભારતના નવનિર્માણની

ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્તિ, કોવિડની સ્વદેશી રસીથી દેશનાં
નાગરિકોની સાથે સાથે વિશ્વ માનવતાને સુરક્ષિત કરવુ,ં નિકાસમાં
વિક્રમ વધ્ૃ ધિ સુધી પહોંચવું એ એવી કે ટલીક સફળતાઓ છે જેને
ભૂતકાળમાં ભગવાન ભરોસો છોડી દેવામાં આવી હતી. છે વાડાનાં
માણસ સુધી સેવાઓ અને યોજનાઓની પહોંચ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
અને પ્રોજેક્ટ્સને સમયબધ્ધ રીતે પૂરાં કરવા, દરે ક નાગરિક સુધી
પ્રાથમિક સુવિધાઓ પહોંચાડવી એ વડાપ્રધાન મોદીનાં શાસનમાં
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વાત કરે છે , તો તેની પાછળ કારણ પણ છે . વિદેશી
આક્રમણખોરોએ ‘સોને કી ચીડિયા’ કહે વાતા ભારતની
સંપત્તિને પોતાનું નિશાન બનાવ્યું અને તેને લૂંટવાનો પ્રયત્ન
કર્યો. પણ તેઓ ભારતની મજબૂત સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાને
તેઓ પડાવી ન શક્યા. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એવો સવાલ
થાય કે તો પછી કયા નવા ભારતની વારં વાર વાત થઈ રહી
છે .? વાસ્તવમાં 15 ઓગસ્ટ, 1947નાં રોજ ભારત સ્વતંત્ર થયું
પણ આઝાદીનો અહે સાસ છે વાડાના માણસ સુધી પહોંચી
શકતો નહોતો. આઝાદીના 67 વર્ષ સુધી 50 ટકાથી વધુ
લોકો સુધી બેન્કિંગ વ્યવસ્થા પહોંચી નહોતી. મકાન હોય કે
સ્વચ્છ ઇંધણ, હોય કે સારવાર પણ તેમનાં પહોંચની બહાર
હતી. વિકાસનાં પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ તો થતા હતા પણ પૂરા જ
નહોતા થતા. સરકારી ખજાના પર બોજો વધતો જતો હતો.
અમલદારો પણ લાપરવાહ બનીને ફાઇલોને અટકાવી રાખતા
હતા. ગરીબી હટાવોની વાત તો થતી હતી, પણ લાંબા સમય
સકારાત્મક વૃધ્ધિનાં ઉદાહરણ છે . સરકારે વિવિધ ઉપેક્ષિત
સમૂહોનું સશક્તિકરણ કરીને તેમને સામાજિક સલામતી કવચ
પ્રદાન કર્યું છે , જેથી તેઓ આત્મનિર્ભર બની શકે . કે ન્દ્ર સરકારે
હં મેશા એ વાત પર ધ્યાન આપ્યું છે કે કોઇ પણ વ્યક્તિ વિકાસનાં
માર્ગમાં પાછળ ન રહી જાય, તેથી વીતેલાં કે ટલાંક વર્ષોમાં
જનકલ્યાણથી જગ કલ્યાણનો વિચાર પ્રાથમિકતા રહ્યો છે . એટલાં
માટે જ હવે સરકારે અમૃત કાળમાં તમામ યોજનાઓનો 100 ટકા
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મારી સરકારની કામ કરવાની પધ્ધતિ છે . હવે
અટકાવવાનું, લટકાવવાનું અને ભટકાવવાનું કામ
નથી થતું. હવે ફાઇલ�ોને દબાવવાની સંસ્કૃતિ ખતમ
થઈ ગઈ છે . સરકાર પ�ોતાનાં દરે ક મિશન, દરે ક
સંકલ્પને જનતાનાં સહય�ોથી પૂરી કરી રહી છે .
સુધી ગરીબી નાબૂદીની દિશામાં કોઇ નક્કર પ્રયાસ નહોતા થયા.
આવી સ્થિતિમાં વડાપ્રધાન તરીકે નરે ન્દ્ર મોદીએ સત્તા સંભાળી
તો તેમની સામે મોટો પડકાર હતો કે , ‘ચલતા હૈ , ચલને દો, કુ છ
નહીં હો સકતા, એડજસ્ટ કર લો..’ જેવો અભિગમ દૂર કરીને નવી
ઊર્જાનો સંચાર કઈ રીતે કરવો. દેશની 65 ટકા વસતિ 35 વર્ષથી
નીચેની ઊંમરની છે , અને 50 ટકા વસતિ 25 વર્ષથી નીચેની વયની
છે જેમનામાં સ્વાભાવિક આકાંક્ષા છે અને રાષ્ટ્ર ને પ્રગતિની નવી
ઊંચાઇ પર લઈ જવાનો ઉત્સાહ પણ છે . પીએમ મોદીએ આ
યુવા ભારતની યુવા આકાંક્ષાઓને નજીકથી જોઈ અને સમજી
અને તેમનાં નવી ઊર્જાનો સંચાર કરવા માટે ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા’ એટલે
કે ‘નવા ભારત’નો અવાજ બુલંદ કર્યો, જેથી જે રીતે જીવનમાં કં ઇક
નવું મળવાથી પરિવારમાં દરે ક વ્યક્તિમાં ઉત્સાહ જોવા મળે છે , એ
જ રીતે, સલામત, સમૃધ્ધ અને પ્રગતિશીલ ભારતનાં નિર્માણ માટે
કં ઇક નવું કરવાનો સંકલ્પ અને ઉત્સાહ પેદા થાય. તેમણે ડિજિટલ
ટે કનોલોજીને જે રીતે અપનાવી છે એવું બીજાં કોઇ નેતાએ કર્યું નથી.
એટલાં માટે જ દેશમાં પ્રથમ વાર એવું બન્યું કે સમાજની હરોળમાં
છે વાડે ઊભેલો માણસ સરકારી યોજનાનો સીધો લાભાર્થી બન્યો.
‘રાષ્ટ્ર પ્રથમ’ તેમનાં જીવનનો મંત્ર જ નથી પણ તેમણે પોતાનાં
જીવનમાં પણ ઉતાર્યો છે . તેઓ કડક વહીવટકર્તા પણ છે .
તેમણે ઉરી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક કરીને
દુનિયાને ભારતની તાકાત બતાવી આપી અને સંદેશો આપ્યો કે
ભારત પોતાનાં સરહદોનાં રક્ષણ માટે કોઇ પણ હદ સુધી જઈ શકે
છે .
દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાની ઝૂ ંબેશને જન આંદોલનનું રૂપ
આપી ચૂકેલા વડાપ્રધાન મોદી અંગે તેમનાં વિરોધીઓ પણ માને
લાભ 100 ટકા લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે .
વડાપ્રધાન મોદીએ મજબૂત, સમધ્ધ
ૃ , સમાવેશી અને વિક્સિત
ભારત બનાવવા માટે આગામી 25 વર્ષ માટે અમૃત કાળનાં રૂપમાં
રાષ્ટ્ર ને નવો સંકલ્પ આપ્યો છે અને તેને સાકાર કરવા માટે દરે ક
વ્યક્તિને પ્રેરિત કરી છે .
વીતેલાં આઠ વર્ષ દરમિયાન દેશમાં અનેક મોટાં કામ થયાં
છે . તેમાંથી અનેક અભિયાન એવા છે જેનાં મૂળમાં વ્યવહારગત
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દે શની દરે ક વ્યક્તિએ� નરે ન્દ્ર મ�ોદીજીને
પ�ોત પ�ોતાની નજરે જોયા છે . ક�ોઇએ�
તેમને સમાજ સેવકનાં રૂપમાં જોયા
છે ત�ો ક�ોઇએ� દે શની સલામતી માટે
કટિબદ્ધ દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિવાળા
મજબૂત નેતૃત્વકર્તા તરીકે , ક�ોઇએ�
તેમને ભારતીય સંસ્કૃતિને વિશ્વમાં
ઓ��ળખ અપાવનાર મહાન તપસ્વી
તરીકે જોયા છે , ત�ો ક�ોઇએ� ય�ોગ
અને ભારતને તમામ વૈશ્વિક મંચ પર
પ્રતિષ્ઠિત કરનાર ભારત માતાના
પુત્રના રૂપમાં જોયા છે . યુવાન�ોને
તેમનામાં સ્ટાર્ટઅપ માટે માર્ગ
દર્શાવનાર માર્ગદર્શક દે ખાય છે , ત�ો
ક�ોઇને તેમનામાં ગરીબને ઘર, એ� ઘરમાં
વીજળી, પાણી, ગેસ, શ�ૌચાલય અને
આ�યુષ્યમાન કાર્ડ ઉપલબ્ધ કરાવનાર
ગરીબ�ોનાં ઉધ્ધારક દે ખાય છે .
-અમિત શાહ
કે ન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી
છે કે તેઓ ક્યારે ય તક નથી ચૂકતા, ઉલ્ટાનું દેશ સમક્ષ
આવતા પડકારોને પણ અવસરમાં બદલી નાખે છે .
એવાંમાં આત્મનિર્ભરતા માટે , આત્મવિશ્વાસથી સભર
મોદીએ ભવિષ્યનાં ભારતની દિશામાં પગલું લીધું છે ,
તો આ પરિવર્તનનું સાક્ષી રહે લો વર્તમાન ચોક્કસપણે
સુવર્ણ ઇતિહાસ લખશે.
પરિવર્તન છે . આવું કરવું કોઇ પણ નેતતૃ ્વ માટે સહજ નથી હોતુ,ં
પણ લોક-નીતિને પોતાનું ધ્યેય માનીને સેવારત વડાપ્રધાન મોદીએ
આ દિશામાં સાર્થક પ્રયાસ કર્યો અને સ્વચ્છતા હોય કે સરકારની
કોઇ પણ નીતિ યોજના, દરે કમાં લોકો જોડાઈ રહ્યાં છે . હવે એક
નવા અભિગમ સાથે ભારતે અમૃત યાત્રાનો પ્રારં ભ કર્યો છે .

બદલાતા સૂત્રો, વિકાસનો પાયો
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કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

સૂત્રો અંગે સામાન્ય રીતે એવી ધારણા છે કે તે આકર્ષક હોવા
જોઇએ જેથી લોકોની જીભે ચઢે . પણ મોદી સરકારે વિકાસની
ગતિ અને કે ટલાંક ખાસ સંદેશ સાથે દર વર્ષે સૂત્રો આપ્યા. મોદી
સરકારનું કોઇ પણ સૂત્ર અનાયાસે નથી હોતુ.ં પ્રથમ વર્ષમાં ‘સાલ
એક શરૂઆત અનેક’નું સૂત્ર આપીને કામ શરૂ કર્યું, તો બીજા વર્ષમાં
‘મેરા દેશ બદલ રહા હૈ , આગે બઢ રહા હૈ ’ દ્વારા દેશમાં પરિવર્તન
અને વિકાસની ગતિ વધવાનો સંદેશ આપ્યો. ત્રીજા વર્ષમાં નોટબંધી
જેવા નિર્ણય બાદ ‘સાથ હૈ , વિશ્વાસ હૈ , હો રહા વિકાસ હૈ ’ નાં સૂત્રએ
જનતાને સાથ અને વિશ્વાસ સાથે વિકાસનો સંદેશ આપ્યો. ચોથા
વર્ષમાં ‘સાફ નીયત, સહી વિકાસ’ દ્વારા સરકારની સ્વચ્છ નિયત
પર ભરોસાનો સંદેશ આપ્યો. ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ ઔર
સબકા વિશ્વાસ’ નું સૂત્ર સરકારનો મૂળ મંત્ર બન્યું. તો લાલ કિલ્લા
પરથી વડાપ્રધાન મોદીએ તેમાં જન-જનને પ્રયાસનો જોડ્યો અને નવું
સૂત્ર આપ્-યું ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ ઔર
સબકા પ્રયાસ.’ દર વર્ષને રાષ્ટ્ર નાં વિકાસમાં નવું પરિમાણ જોડનારું
બનાવ્યું અને તાજેતરમાં જ 8 વર્ષ પૂરાં થયા ત્યારે વડાપ્રધાને પોતાનાં
શાસનને સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણને સમર્પિત ગણાવ્યું.

અમૃત સંકલ્પઃ સબકા પ્રયાસ અને જન ભાગીદારી

લોક સહભાગિતા એટલે કે ‘’સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા
વિશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ’ને પરિણામે સ્વચ્છ ભારતથી શરૂ
થયેલો સિલસિલો ડિજિટલ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા થઈને
આત્મનિર્ભર ભારત અને વોકલ ફોર લોકલ સુધી પહોંચી ગયો, જેને
લોકોએ જન આંદોલન બનાવી દીધુ.ં વડાપ્રધાન મોદીની કાર્યશૈલીમાં
લોકોની જરૂરિયાતને સમજવી સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે . તેઓ સરકાર
કે રાજકારણમાં કોઇ પણ નિર્ણય લેતાં પહે લાં સીધા લોકો સાથે
જોડાવાની કોશિશ કરે છે . જ્યારે આ પ્રકારનો અભ્યાસ પૂરો થઈ
જાય છે ત્યારે તેઓ આગળની રણનીતિ પર કામ કરીને તેને સાકાર
કરે છે . તાજેતરના કે ટલાંક ઉદાહરણો જોઇએ તો કોવિડનાં સમયમાં
તેમણે આત્મનિર્ભરતાની ઝૂ ંબશ
ે શરૂ કરી જે લોકોનાં મન મસ્તિષ્ક
પર છવાઈ ગઈ કારણ કે લોકો લોકડાઉનને કારણે ઘરોમાં બંધ હતા
અને એવા સમયમાં દરે ક વ્યક્તિ પોતાના મર્યાદિત સંસાધનોમાં
જિંદગીને કઈ રીતે આગળ વધારી શકે તેને ધ્યાનમાં રાખતા કોવિડ
સામે લડાઈ લડતા હતા. એ પણ એક હકીકત છે કે 25 માર્ચથી
લોકડાઉન શરૂ થયું અને 26 માર્ચનાં રોજ 1.7 લાખ કરોડ રૂપિયાની
ગરીબ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી. એટલે કે સંપર્ણ
ૂ વ્યૂહ
અને અભિગમ સાથે કામ કરવાની મોદીની અલગ શૈલી છે .
કે ન્દ્ર સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરી રહી છે કે સમાજની વિકાસ
યાત્રામાં કોઇ વ્યક્તિ, વર્ગ રહી ન જાય, કોઈ વિસ્તાર, દેશનો કોઈ
ખૂણો પાછળ ન રહી જવો જોઇએ. વિકાસ સર્વાંગી હોવો જોઇએ.
દેશનાં એવા ક્ષેત્રોને આગળ લઇ જવા માટે છે લ્લાં આઠ વર્ષમાં
પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે . પૂર્વ ભારત હોય કે પૂર્વોત્તર કે જમ્મુ
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અમૃત યાત્રા અને નયા ભારત
આઝાદીના 100 વર્ષ થશે ત્યારે દેશ કે વો હશે તે અંગે દેશ મોટાં
સંકલ્પો લઇને કામ કરી રહ્યો છે . આ સંકલ્પોની પૂર્તિ માટે ‘જય
અનુસંધાન’ ઉદઘોષના ધ્વજવાહક આપ યુવા ઇનોવેટર્સ છો.
અમૃત કાળના આ 25 વર્ષનો સમયગાળો અભૂતપુર્વ સંભાવના
લઈને આવ્યો છે . આ સંભાવનાઓ અને આ સંકલ્પ યુવાનોના
ભવિષ્ય સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલાં છે . આગામી 25 વર્ષમાં
યુવાનોની સફળતા જ ભારતની સફળતાને નક્કી કરશે. લાલ
કિલ્લા પરથી વડાપ્રધાને આકાંક્ષી સમાજનો નવો ખ્યાલ દેશ
સમક્ષ રજૂ કર્યો. જેનો હે તુ સ્પષ્ટ હતો કે આકાંક્ષાથી ભરે લો
સમાજ મોટાં પરિવર્તનનો વાહક બને છે કારણ કે તેનાં મનમસ્તિષ્કમાં આશા, પડકારો, અવસર અને દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ હોય
છે . જે રીતે 60-70ના દાયકામાં હરિત ક્રાંતિથી ભારતે પોતાનું
સામર્થ્ય બતાવ્યું અને ખેડૂતોએ ભારતને અનાજમાં આત્મનિર્ભર
બનાવ્યું. છે લ્લાં કે ટલાંક વર્ષોમાં ભારતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્ક્ચર ક્રાંતિની
દિશામાં ઝડપી પગલાં ભર્યા છે . આરોગ્ય હોય કે ડિજિટલ,
ટે કનોલોજી ક્ષેત્ર હોય કે ક્ષમતાની ઓળખ, કૃષિ ક્ષેત્ર હોય કે
શિક્ષણ અને સંરક્ષણ શ્રેત્ર. પ્રત્યેક સેક્ટરને આધુનિક બનાવવા
પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે , જે દરરોજ નવી તકોને લઈને
આવી રહ્યું છે . ડ્રોન ટે કનોલોજી, ટે લિ-કન્સલ્ટે શન, ડિજિટલ
ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ, વર્ચ્યુઅલ સોલ્યુશન્સ આ તમામ ક્ષેત્રોમાં
સર્વિસથી માંડીને મેન્યુફેક્ચરિંગ સુધીની અનેક સંભાવના છે .
યુવાનો ખેતી અને હે લ્થ સેક્ટરમાં ડ્રોન ટે કનોલોજીનાં ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવા નવા સોલ્યુશન્સ પર કામ કરી રહ્યા
છે , તો સિંચાઇનાં ઉપકરણો-નેટવર્ક ને સ્માર્ટ બનાવવાની દિશામાં
સંભાવનાઓને વાસ્તવિક બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે .

કાશ્મીર, લડાખ સહિત સમગ્ર હિમાલયનું ક્ષેત્ર હોય, દરિયાકિનારો
હોય કે અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તાર, ભવિષ્યમાં ભારતની
વિકાસ યાત્રાનો આ સૌથી મોટો આધાર બની રહ્યો છે .
વિશ્વસ્તરીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોષણ,
રોડ, રોજગાર સંલગ્ન યોજનાઓને પ્રાથમિકતા હોય, દરે ક ગામને
ઓપ્ટિકલ ફાઇબરથી જોડવાનાં હોય કે ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન
આપવાની સાથે સાથે યુવા આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવાની હોય કે
જમીન, વાયુ, દરિયાઇ ક્ષેત્રમાં દેશે અસાધારણ સ્પીડ અને સ્કેલ
પર કામ કરી બતાવ્યું છે . હવે જ્યારે ભારત સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ
પૂરા કરીને 25 વર્ષની અમૃત યાત્રા શરૂ કરીને શતાબ્દિ વર્ષ માટે
સ્વર્ણિમ સંકલ્પ લઈ ચૂક્યો છે , ત્યારે આવો જાણીએ વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીનાં એવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો જે અમૃત યાત્રાનો આધાર
અને અમૃત કાળનાં સંકલ્પને સાકાર કરવાના વિકાસરૂપી સંસ્કાર
બની ગયા છે ....
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આ�પત્તિને અવસર બનાવીને
ભારત આ�ત્મનિર્ભરતાનાં માર્ગે
સદીની સૌથી મોટી મહામારીનો ડર તમામ જગ્યાએ ફે લાયેલો હતો, ત્યારે વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 12 મે, 2020નાં
રોજ રાષ્ટ્ર નાં નામે કરે લા સંબોધનમાં 21મી સદીને ભારતની સદી બનાવવા માટે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાની
વાત કહી. દરે ક મંચ પર સંવાદ કર્યો, વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો માટે કાનૂની અવરોધો દૂર કર્યા, 20 લાખ કરોડ
રૂપિયાનું આત્મનિર્ભર પેકેજ આપ્યું, જેની અસર ઉત્પાદન અને નિકાસના આંકડાઓમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે .
n

n

n

n

ભારત દૂધ ઉત્પાદનમાં 21 ટકા હિસ્સા સાથે દૂધનું
સૌથી મોટું ઉત્પાદક. ખાંડનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક,
ઘઉં અને માછલી ઉત્પાદનમાં બીજો અને ઇંડાનાં
ઉત્પાદનમાં ત્રીજો અને કોફીનાં ઉત્પાદનમાં ચોથો
સૌથી મોટો દે શ.
આઝાદી બાદ નિકાસ 600 ગણી વધી. 202122માં કુ લ નિકાસ 674 અબજ ડોલરની, જેમાં
વસ્તુઓની નિકાસ 420 અબજ અમેરિકન ડોલર
અને સેવાઓની નિકાસ 254 અબજ ડોલર.
2021-22માં 5.5 અબજ ડોલરની મોબાઇલ
નિકાસ કરવામાં આવી, જ્યારે અગાઉ આયાત
કરવી પડતી હતી.
આઝાદી બાદ ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદનમાં 6 ગણો
વધારો, 2021-22માં 314.51 મિલિયન ટનનું
ઉત્પાદન.

21મી સદીને ભારતની સદી
બનાવવાનું સપનું પુરું કરવા માટે એ�
સુનિશ્ચિત કરતાં આ�ગળ વધવાનું છે
કે દે શ આ�ત્મનિર્ભર બની જાય. હવે
લ�ોકલ ચીજવસ્તુઓ��ન�ો ગર્વથી પ્રચાર
કરવા અને લ�ોકલ ચીજોને વૈશ્વિક
બનાવવામાં મદદ કરવાન�ો સમય
આ�વી ગય�ો છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

ફે શન બ્રાન્ડ બની ગઈ ખાદી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે નરે ન્દ્ર મોદીએ 2003માં ખાદીની સ્થિતિ
સુધારવા માટે ‘ખાદી ફોર નેશન’ અને “ખાદી ફોર નેશન’ પર જે કામ શરૂ
કર્યું તેને 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા બાદ ‘ખાદી ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન’નો
સંકલ્પ જોડીને આગળ વધાર્યું. ખાદી સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ દૂર કરી,
દે શવાસીઓને ખાદીનાં ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. ખાદી ટોપની ફ્રે શન
બ્રાન્ડ બની. છે લ્લાં આઠ વર્ષમાં વેચાણમાં ચાર ગણો વધારો થયો. ભારતમાં
પ્રથમ વાર ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગનું ટર્નઓવર એક લાખ કરોડ રૂપિયા થયું.
પોણા બે કરોડ નવાં રોજગાર સર્જાયા.

પીપીઇ કિટ અને એ�ન-95 માસ્કઃ શૂન્યથી
શિખર સુધી પહોંચ્યા
કોવિડ-19 મહામારી ફે લાઈ ત્યારે દે શમાં પીપીઇ કિટનું ઉત્પાદન નહિવત
હતું. હવે ભારત પીપીઇ કિટ બનાવનાર ચીન બાદ વિશ્વનો બીજો મોટો
દે શ બન્યો છે . પીપીઇ બોડી ક્વરોલ્સની ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રતિ દિવસ 4.5
લાખ અને એન-95 માસ્કની ઉત્પાદન ક્ષમતા 32 લાખ પ્રતિ દિવસ પહોંચી
ગઈ છે .
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આ�ધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
એ�ટલે કે ભારતનાં વિકાસમાં નવું પ્રકરણ

02

જ્યારે આ�પણે પુલ અને ર�ોડ બનાવીએ� છીએ� ત્યારે
માત્ર નગર અને ગામને જ નથી જોડતાં. આ�પણે
આ�કાંક્ષાઓ��ની સાથે ઉપલબ્ધિ, આ�શાની સાથે
અવસર અને અપેક્ષાની સાથે આ�નંદને જોડીએ�
છીએ�.
- નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
લાંબા સમય સુધી માળખાકીય સંસાધનોની અછતનો
સામનો કરી રહે લા દેશમાં પ્રથમ વાર આ ક્ષેત્રમાં સૌથી
વધુ રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે એટલું જ નહીં પણ
વિશ્વસ્તરીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર ક્ચરનાં નિર્માણની ગતિ અને
માપદં ડનાં નવા રે કોર્ડ બની રહ્યા છે ....

2013-14
2020-21
લક્ષ્ય

આંકડા કિ.મી. પ્રતિ દિવસ

દ�ોઢ ગણ�ો વધ્યો નેશનલ
હાઇવેન�ો વિસ્તાર
2013

2020-21

91,287 1,41,345

12
37
50

દે શનાં 99 ટકા ગ્રામીણ
વિસ્તાર�ો સુધી ર�ોડ પહોંચ્યો
2013

2020-21

3,81,315 7,05,817

n

n

n

આંકડા કિ.મી.

ત્રણ ગણી થઈ દૈ નિક નેશનલ
હાઇવે વિસ્તરણની ઝડપ

n

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોની
સરે રાશ ગતિમાં 25 ટકાનો
વધારો.
65,000 કિ.મી. લાંબા
નેશનલ હાઇવે નેટવર્ક નો
વિકાસ પ્રગતિ પર.
550 જિલ્લા ચારથી વધુ
લેનવાળા હાઇવેથી જોડાયા.
6થી વધીને 50 થયા
કોરિડોર.
પોર્ટ આધારિત વિકાસ

8,000

n

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ગતિને નવી શક્તિ

આ� સમય ભારતની આ�ઝાદીનાં 75 વર્ષન�ો છે , આ�ઝાદીના અમૃત કાળન�ો છે .
આ�ત્મનિર્ભર ભારતનાં સંકલ્પની સાથે આ�પણે આ�ગામી 25 વર્ષનાં ભારતન�ો
પાય�ો રચી રહ્યા છે . પીએ�મ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન, ભારતનાં આ�
આ�ત્મબળને, આ�ત્મવિશ્વાસને, આ�ત્મનિર્ભરતાનાં સંકલ્પ સુધી લઈ જનાર�ો છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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યોજના સાગરમાલા
અંતર્ગત 194 પ્રોજેક્ટ પૂરાં.
n

n

લગભગ 27 એક્સપ્રેસ વે
ચાલુ થઈ ચૂક્યા છે . 25થી
વધુ પર કામ ચાલુ છે .
142 લાખ કરોડ રૂપિયાથી
વધુનાં ખર્ચની નેશનલ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન
યોજનામાં 9,367 પ્રોજેક્ટ્સ
સામેલ. 2,444 પ્રોજેક્ટ્સ
પર કામ શરૂ.

કિ.મી.થી વધુ રોડ બનાવવામાં
આવ્યા ભારતમાલ પ્રોજેક્ટ હે ઠળ
અત્યાર સુધી. 11 એક્સપ્રેસ વે પર
કામ ચાલુ છે .

કવર સ્ટોરી
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પ્રગતિથી
03
n

n

n

મળી
પ્રોજેક્ટ્ને
ગતિ....

સત્તાનું સુકાન સંભાળ્યા બાદ વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીએ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સને પૂરાં
કરવામાં જે સક્રિય અભિગમ અપનાવ્યો
તેનું એક ઉદાહરણ ‘પ્રગતિ’ પ્લેટફોર્મ પણ
છે .
કે ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને સામેલ કરીને
બનાવવામાં આવેલું આ ટે કનોલોજી
આધારિત મલ્ટીમોડલ મંચ છે . અહીં
વડાપ્રધાન જાતે પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા કરે
છે .
‘પ્રગતિ’ની 40 બેઠકોમાં વડાપ્રધાન
મોદી જાતે અત્યાર સુધી 15 લાખ કરોડ
રૂપિયાથી વધુનાં આશરે 320 પ્રોજેક્ટ્સ
અને કાર્યક્રમોની સમીક્ષા કરી ચૂક્યા છે .

પ્રોજેક્ટ્સ હવે અટકતાં,
લટકતાં કે ભટકતાં નથી
ભારતે વીતેલાં આઠ વર્ષમાં વિશ્વસ્તરીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર ક્ચરનું નિર્માણ
કરી બતાવ્યું છે , તો દાયકાઓથી અટકી પડે લાં વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ
પણ હવે પૂરાં થઈ રહ્યા છે . હવે વિકાસ યોજનાઓ વિક્રમ સમયમાં
પૂરાં થઈ રહ્યાં છે . એટલે જ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી કહે છે , “જેનો
શિલાન્યાસ અમે કરીએ છીએ, તેનું ઉદઘાટન પણ અમે જ કરીએ
છીએ. આ અહં કાર નથી, પણ અમારો વિશ્વાસ છે .”
પ્રોજેક્ટ	પ્રોજેક્ટની શરૂઆ�ત

ઉદઘાટન

અટલ સુરંગ

2002

2020

ક�ોસી રે લ બ્રિજ

2003

2020

પેરીફે રલ એ�ક્સપ્રેસ વે

2003

2018

બીદર-કલબુર્ગી રે લ લાઇન

2000

2017

પાક્યોંગ એ�રપ�ોર્ટ	

2008

2018

પારાદીપ રિફાઇનરી

2002

2016

ક�ોલ્લમ બાઇપાસ

1972

2019

સરયુ નહે ર પ્રોજેક્ટ

1978

2021

ગ�ોરખપુર ફર્ટિ લાઇઝર પ્લાન્ટ 1990માં બંધ

n

n

રોડ બનાવ્યા બાદ પાઇપ નાખવા માટે ખાડો
ખોદવા કે કે બલ પાથરવા આખા રોડને ખોદવામાં
આવે છે . વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સંકલનનો અભાવ
હોય છે . પણ આપણને વર્ષોથી તેની આદત પડી
ગઈ છે .
સંકલનનાં આ અભાવને દૂર કરવા માટે વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીએ 16 મંત્રાલય અને વિભાગોને એક
મંચથી જોડવા માટે ઓક્ટોબર, 2021માં 107 લાખ

2021માં પુનઃ શરૂ

કરોડ રૂપિયાનો ગતિશક્તિ માસ્ટર પ્લાન શરૂ કર્યો.
n

હવે દેશમાં બનનાર દરે ક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ
ગતિશક્તિનાં દાયરામાં આવી જશે. આગામી નાણા
વર્ષમાં 25000 કિ.મી. નેશનલ હાઇવે વિસ્તરણ,
રોપવેનાં 60 કિ.મી.નાં પ્રોજેક્ટ્સથી માંડીને રે લવેની
સલામતીની દિશામાં ‘કવચ’, 100 કાર્ગો ટર્મિનલનાં
વિકાસને પણ તેનાંથી જોડવામાં આવ્યો છે .
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ઉન્નત જળમાર્ગ

પાણી પર વિકાસની નવી તસવીર

05

આઝાદી પહે લાં ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં નદીઓ
પરિવહનનું મુખ્ય માધ્યમ હતી, જેમાં હોડીઓ ફરતી
હતી. પણ રે લવેનાં આગમન બાદ તેનાં પર ધ્યાન
ઓછુ ં થતું ગયું, પણ ખરે ખર તો તેનાં દ્વારા માલની
હે રફે ર અત્યંત સસ્તી હતી. 2014 સુધી માત્ર પાંચ
જળમાર્ગ જ હતા. 2014થી જળમાર્ગો દ્વારા વેપારનાં
નવા માર્ગ ખૂલ્યાં..વીતેલાં આઠ વર્ષમાં ભારતમાં 111
નવાં જળમાર્ગ જાહે ર કરવામાં આવ્યા.
n

n

રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ-1

ખર્ચ

કિ.મી. હલ્દિયાથી
વારાણસી

કર�ોડ રૂપિયા

1390

4634

2015માં સરકારે ભારતનાં વિશાળ દરિયાકિનારાનો
લાભ લેવા અને દે શમાં વિવિધ પોર્ટ ને જોડીને માળખાકીય
વિસ્તરણ માટે મહત્વાકાંક્ષી સાગરમાલા યોજના શરૂ કરી.
2016માં સરકારે રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ અધિનિયમ, 2016
પસાર કર્યો અને રાષ્ટ્રીય અંતર્દેશીય જળમાર્ગ કાર્યક્રમની
શરૂઆત કરવામાં આવી. ઓગસ્ટ, 2016માં ટ્રાયલ
રન અંતર્ગત વારાણસીથી મારૂતિ કારની ખેપ હલ્દિયા
મોકલવામાં આવી.

બ�ોગીબીલ બ્રિજ

આ�સામ-અરૂણાચલની નવી
લાઇફલાઇન
“આ� માત્ર એ�ક બ્રીજ નથી, પણ આ�
વિસ્તારનાં લાખ�ો લ�ોક�ોનાં જીવનને
જોડનારી લાઇફલાઇન છે . તેનાંથી
આ�સામ અને અરૂણાચલ પ્રદે શ
વચ્ચેનું અંતર ઘટી ગયું છે અને લ�ોક�ોને
અનેક મુશ્કેલીઓ��માંથી મુક્તિ મળી છે .
તેમનું જીવન પણ સરળ બન્યું છે .”
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
16
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n

4.94 કિલોમીટર લાંબા બોગીબીલ બ્રિજને કારણે ધમાજીથી દિબ્રુગઢનું
અંતર માત્ર 100 કિલોમીટર થઈ ગયું છે . પહે લાં આ અંતર 500
કિલોમીટર હતું, જેને કાપવામાં 24 કલાક લાગતા હતા. દે શનો આ
સૌથી લાંબો રે લ કમ રોડ બ્રિજ છે , જેમાં ઉપર રોડ અને નીચે રે લ માર્ગ
છે . બોગીબિલ બ્રિજ બનાવવાની માંગ 1965થી હતી. 30 લાખ બોરી
સિમેન્ટ સાથે તેમાં 125 મીટરનાં 39 ગર્ડ ર લગાવવામાં આવ્યા છે .

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

07

ચિનાબ બ્રીજ
ં �ો
વિશ્વન�ો સ�ૌથી ઊચ
રે લવે પુલ
લંબાઇ

1315
મીટર

ખર્ચ

27,949
કર�ોડ રૂપિયા

ં �ો ચિનાબ આ�ર્ક વિશ્વન�ો
359 મીટર ઊચ
ં �ો રે લવે બ્રિજ છે . પેરિસનાં
સ�ૌથી ઊચ
એ�ફિલ ટાવર કરતાં 35 મીટર વધુ છે
ં ાઇ
ઊચ

28,660

મેટ્રિક ટન સ્ટીલથી બનેલા
આ� પુલની પહ�ોળાઇ 13
મીટર છે અને તેની ઉંમર
120 વર્ષથી વધુ છે .

વિશ્વમાં પ્રથમ વાર
ડીઆ�રડીઓ��ની
મદદથી આ� પુલને
વિસ્ફોટક વિર�ોધી
બનાવવામાં આ�વ્યો
છે .

ભારતીય રે લવેએ 5 એપ્રિલ, 2021નાં રોજ જમ્મુ કાશ્મીરમાં
ચિનાબ નદી પર વિશ્વના સૌથી ઊંચા રે લવે બ્રિજનાં આર્ક નું
નિર્માણ કાર્ય પૂરું કરી લીધું છે . એન્જિનિયરીંગ કૌશલ્યનાં
ઉત્તમ ઉદાહરણ સમાન આ બ્રિજ પ્રત્યેક દેશવાસીને
ગૌરવનો અનુભવ કરાવે છે . આ પુલનાં નિર્માણથી હવે
કલાકોની મુસાફરી મિનિટોમાં પૂરી કરી શકાશે.
આ� નિર્માણ કાર્ય અત્યાધુનિક એ�ન્જિનિયરીંગ
અને ટે કન�ોલ�ોજીનાં ક્ષેત્રમાં ભારતની વધતી
જતી તાકાતને પ્રદર્શિ ત કરે છે , એ�ટલું જ નહીં
પણ સંકલ્પથી સિધ્ધિની દે શની બદલાયેલી
કાર્ય સંસ્કૃતિનું પણ ઉદાહરણ છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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પ્રથમ વાર સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં થઈ
આ�ત્મનિર્ભરતાની શરૂઆ�ત
આઝાદી પહે લાં પણ ભારતનું સંરક્ષણ ક્ષેત્ર અત્યંત મજબૂત હતું. બીજા વિશ્વ યુધ્ધમાં ભારત
સંરક્ષણ ઉપકરણોનું મહત્વનું સપ્લાયર હતું. પણ આઝાદી બાદ આ સેક્ટર પર ધ્યાન
આપવાને કારણે ભારતની ગણના વિશ્વનાં સૌથી મોટા શસ્ત્ર ગ્રાહક તરીકે થવા લાગી. આ
છબીને તોડવાની શરૂઆત આત્મનિર્ભર સંરક્ષણ ક્ષેત્રનાં અભિયાન સાથે થઈ....
n

08

n

n

દે શનાં સંરક્ષણ ઉપકરણોની ખરીદીમાં પાયાનું
પરિવર્તન લાવવા માટે સંરક્ષણ ખરીદ નીતિ
2016ની જાહે રાત પ્રથમ પગલું હતું.
અત્યાર સુધી કુ લ 310 સંરક્ષણ ઉત્પાદનો/
પ્રણાલિઓની ત્રણ યાદી જારી થઈ ચૂકી છે , જેની
આયાતને પ્રતિબંધિત કરીને દે શમાં જ તેની ખરીદી
કરવામાં આવશે. આ વખતનાં સંરક્ષણ બજેટમાં
68 ટકા રકમ સ્થાનિક બજારમાંથી ખરીદવા
ફાળવવામાં આવી છે .
48,000 કરોડ રૂપિયામાં સ્વદે શી તેજસ
ખરીદવાની મંજૂરી. લઘુ ઉદ્યોગો સાથે સ્ટાર્ટ અપને
જોડવા માટે ઇન્ડેક્સ ઝૂ ંબેશ ચલાવવામાં આવી.
મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત શસ્ત્ર અને સરં જામ
બનાવવાની શરૂઆત.

હં ુ આ� સંકલ્પમાં આ�ત્મનિર્ભર ભારતના
ઉજ્જવળ ભવિષ્યનાં એ� બીજ જોઈ રહ્યો
છંુ જે આ� સપનાને વટવૃક્ષમાં પરિવર્તિત
કરનારા છે . સેનાનાં અધિકારીઓ��ને
મારાં પ્રણામ.

--નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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n

2 ડિફે ન્સ કોરિડોરની સ્થાપના કરવામાં આવી તામિલનાડુ અને
ઉત્તરપ્રદે શમાં સ્વદે શી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે . 212
ટકા સંરક્ષણ ઉત્પાદનોની આયાત ઘટી વીતેલાં પાંચ વર્ષમાં.
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બ�ોર્ડ ર પર મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

પરિણામ

શસ્ત્ર નિકાસકાર�ોમાં પ્રથમ વાર
25 ટ�ોચનાં
સામેલ થયું ભારત

9,116
2019-20

8,435
2020-21

12,815
2021-22

આંકડા કરોડ રૂપિયામાં

તેજસ વિમાન ખરીદવા માટે અનેક દેશોએ રસ
બતાવ્યો, ફિલિપાઇન્સ બાદ ભારત હવે બીજા
દેશોને બ્રહ્મોસ મિસાઇલ સપ્લાય કરશે.

પુલ

ર�ોડ

2008-14
4700
2014-20
14953

2008-14

3600 કિમી.
2014-20
7220 કિમી.

અગ્નિપથ ય�ોજનાથી સેનાને મળશે યુવા જોશ
n

n

n

ભારતીય સેનાઓને બદલાતાં સમયની
સાથે વધુ મજબૂત બનાવવા, ટે કનોલોજીની
રીતે સજ્જ અને આધુનિકીકરણ સાથે યુવા
જોશનાં સામંજસ્યને વધારવાની દિશામાં
તાજેતરમાં જ અગ્નિપથ યોજના શરૂ કરવામાં
આવી છે .
અગ્નિપથ માટે 17.5 વર્ષથી 23 વર્ષ વચ્ચેનાં
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . કોરોના
મહામારીને કારણે છે લ્લાં બે વર્ષથી
રોકાયેલી ભરતીને કારણે વધુને વધુ
યુવાનોને તક આપવા માટે માત્ર પ્રથમ વર્ષની
ભર્તીમાં વય મર્યાદામાં બે વર્ષની રાહત
આપવામાં આવી છે .
ભર્તી થનાર યુવકોને છ મહિના સુધી તાલીમ
આપવામાં આવશે. એ પછી 3.5 વર્ષ સુધી
સેનામાં સર્વિસ આપવાની રહે શે. ચાર વર્ષની
સેવા બાદ 25 ટકા અગ્નિવીરોને તેમની
કુ શળતાને આધારે કાયમી કરવામાં આવશે.
ચાર વર્ષમાં નિવૃત્ત થનાર અગ્નિવીરોને
11.71 લાખ રૂપિયા સર્વિસ ફન્ડ આપવામાં
આવશે.

સીડીએ�સની રચના
n

સેનાઓ વચ્ચે સુસંકલન માટે વર્ષોથી
થઈ રહે લી ચીફ ઓફ ડિફે ન્સ સ્ટાફની
માંગને સ્વીકારવામાં આવી. જનરલ
બિપિન રાવત પ્રથમ સીડીએસ
નિયુક્ત થયા હતા.

વન રે ન્ક-વન પેન્શન
n

આધુનિકીકરણ ઉપરાંત વન રે ન્ક
વન પેન્શન લાગુ કરવી એ પણ
મોદી સરકારનાં ઐતિહાસિક
નિર્ણયોમાંનો એક છે . છે લ્લાં 43
વર્ષથી આ નિર્ણય પેન્ડિંગ હતો.
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ઉરી સર્જિકલ અને બાલાક�ોટ

એ�ર સ્ટ્રાઇક
n

n

n

પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓએ 18 સપ્ટેમ્બર,
2016નાં રોજ ઉરીમાં સેનાના વડામથક પર
હૂ મલો કર્યો હતો, જેમાં 18 જવાન શહીદ થઈ
ગયા હતા. તેનાં જવાબમાં ભારતે સર્જિકલ
સ્ટ્રાઇક કરી. ભારતે 28-29 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે
પાકિસ્તાનનાં કબ્જા હે ઠળનાં કાશ્મીર (POK)
માં ઘુસીને આતંકવાદીઓનાં લોન્ચ પેડ્સ પર
સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીને તેનો નાશ કરી દીધો. આ
સ્ટ્રાઇકમાં ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનનાં અનેક
આતંકવાદી કે મ્પને સંપૂર્ણપણે ધ્વસ્ત કરી દીધાં.

09

પાકિસ્તાનની આતંકવાદીઓએ 14 ફે બ્રુઆરી,
2019નાં રોજ જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામામાં
સીઆરપીએફનાં કાફલા પર હૂ મલો કર્યો હતો.
આ હુ મલામાં 40 સીઆરપીએફ જવાન શહીદ
થયા હતા અને અનેકને ગંભીર ઇજા થઈ હતી.
આશરે 12 દિવસ બાદ ભારતીય વાયુસેનાના
જાંબાઝ જવાનોએ પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનવા
પ્રાંતના બાલાકોટમાં એરસ્ટ્રાઇક કરી, જેમાં
બાલાકોટ સ્થિત જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી
ઠે કાણા ધ્વસ્ત થઈ ગયા. અનેક આતંકવાદી માર્યા
ગયા. આ પહે લાં 1971નાં યુધ્ધમાં ભારતીય સેના
પાકિસ્તાનની સરહદમાં ઘુસી હતી.

મહત્વ
ભારતે વિશ્વને પોતાની લશ્કરી તાકાતની સાથે સાથે
એ પણ અહે સાસ કરાવ્યો કે આતંકી હરકતોનો
જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવશે.

સ�ોગંદ મને આ� માટીની, હં ુ દે શને નહીં ઝૂકવા દઇશ. સોંગદ મને આ� માટીની હં ુ દે શને
નહીં મટવા દઇશ. હં ુ દે શને નહીં અટકવા દઉં. મારું વચન છે , ભારત મા, તારું માથું નહીં
ઝૂકવા દઉં. જાગી રહ્યો છે દે શ માર�ો, દરે ક ભારતવાસી જીતશે. સોંગદ મને આ� માટીની, હં ુ
દે શ નહીં ઝૂકવા દઉં.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન (બાલાક�ોટ એ�રસ્ટ્રાઇક બાદ રાજસ્થાનમાં એ�ક રે લી દરમિયાન)
20
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આ�તંકવાદ પર મજબૂત ગાળિય�ો
2014માં દેશનું નેતૃત્વ સંભાળતા જ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ ‘ભારત પ્રથમ’નાં સરળ અને શક્તિશાળી મંત્રને સર્વોચ્ચ
પ્રાથમિકતા સાથે દેશવાસીઓનાં હૃદય જીતી લીધાં. આ મંત્ર સાથે આગળ વધતા એક બાજુ દેશ સરહદોનું રક્ષણ કરી
રહ્યો છે તો બીજી બાજુ આતંકવાદનો જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યો છે .
n

2016 બાદ જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ
અને પૂર્વોત્તરની બહાર આતંકવાદને
લીધે એક પણ મૃત્યુ નથી થયું, તો
કોઇ આતંકવાદી હૂ મલો કે બ્લાસ્ટ
પણ નથી થયો. ભારતે આતંકવાદને
વૈશ્વિક મુદ્દો બનાવ્યો, તો હવે તે તેની
સામે લડાઇનું નેતૃત્વ પણ કરી રહ્યું
છે . ડાબેરી ઉગ્રવાદી ઘટનામાં 53
ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને 2015માં
1,089ની સરખામણીમાં 2021માં
ઘટીને 509 પર આવી ગઈ છે .

આ�તંકવાદી ઘટનાઓ��માં ઘટાડ�ો

2009		

3574

મૃત્યુની સંખ્યામાં ઘટાડ�ો

2009		

523

2021		

1723

2021		

314

10

આ�જે વિશ્વ સમક્ષ ઉદ્દામવાદનું
જોખમ વધી રહ્યું છે . જે દે શ�ો
આ�તંકવાદને ટુલ તરીકે ઉપય�ોગ
કરે છે તે એ� વાત ભૂલી જાય છે
કે આ�તંકવાદ તેમનાં માટે પણ
જોખમ બની જાય છે .

ઘુસણખોરીની સંખ્યા
2018		 143

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

2019		

138

2020		

51

2021		

34

સંયુક્ત રાષ્ટ્રનાં 76મા સત્રમાં

11

દરે ક સંકટમાં દે શવાસીઓ��ની મદદમાં

ભારતીય વિશ્વનાં કોઇ પણ ખૂણે
રહે તો હોય તે રાષ્ટ્ર દૂત સમાન હોય
છે . નવા ભારતનાં આ નવા વિચારે
દરે ક મુશ્કેલીમાં પોતાનાં લોકોને
બચાવ્યા છે એટલું જ નહીં પણ
દરે ક સમસ્યામાં સહાયતા અને
રાહત પ્રયાસોનું નેતૃત્વ પણ કર્યું
છે . પછી એ રશિયા-યુક્રે ન યુધ્ધ
દરમિયાન ચલાવવામાં આવેલું
ઓપરે શન ગંગા હોય કે કોવિડ
સમયમાં ઓપરે શન વંદે ભારત.

n

n

n

n

n

n

2014- યમન અને સીરિયા-ISIS દ્વારા બંધક બનાવવામાં આવેલી 46 નર્સોને બચાવવામાં આવી. કુ લ 7000
ભારતીયોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા.
2015-યમન- ઓપરે શન રાહત અંતર્ગત 4,778 ભારતીયો સહિત અનેક વિદેશી નાગરિકોને પણ
બચાવવામાં આવ્યા. પીએમ મોદીનાં એક ફોન પરથી સાઉદી અરે બિયાએ એક અઠવાડિયા સુધી દરરોજ
સવારે 9થી 11 દરમિયાન બોંબમારો રોકી રાખ્યો હતો.
2015-નેપાળ- ભૂકંપ બાદ ઓપરે શન મૈત્રી અંતર્ગત 5,188 ભારતીયો સહિત અનેક વિદેશીઓને બચાવવામાં
આવ્યા.
2016-સુદાન-દક્ષિણ સુદાનથી 153 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા. 2020-ચીન- કોવિડની શરૂઆતમાં
વુહાનમાં ફસાયેલા 637 ભારતીયોને લાવવામાં આવ્યા.
2020-કોવિડમાં વિશ્વભરમાં ફસાયેલા ભારતીયોને ઓપરે શન વંદે ભારત હે ઠળ બચાવવવામાં આવ્યા. તે
અંતર્ગત 2.17 લાખ ફ્લાઇટ્ સ દ્વારા 1.83 કરોડ લોકોને સ્વદેશ લાવવામાં આવ્યા.
2021-અફઘાનિસ્તાન-તાલિબાન સંકટ વચ્ચે 550થી વધુ લોકોને બચાવવામાં આવ્યા. શ્રી ગુરુ ગ્રંથ
સાહિબની પવિત્ર પ્રતોને પાછી લાવવામાં આવી. 2022-યુક્રેન-રશિયા યુધ્ધ દરમિયાન ઓપરે શન ગંગા
અંતર્ગત 22,500થી વધુ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને યુક્રેનમાંથી કાઢવામાં આવ્યા.
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सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वे सन्तु निरामय:
સમાજના છે વાડે જે માણસ ઊભ�ો છે , ગરીબમાં
ગરીબ માણસને સારવાર મળે, આ�ર�ોગ્યની સારી
સુવિધા મળે તે વિચારથી કે ન્દ્ર સરકારે પગલાં ભર્યા
છે . -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન.
અંત્યોદયના આ વિચાર સાથે 23 સપ્ટેમ્બર, 2018નાં રોજ શરૂ થઈ પીએમજય-આયુષ્યમાન ભારત યોજના.
તેનો હે તુ દેશનાં 10.74 કરોડ ગરીબ પરિવારોનાં આશરે 50 કરોડ લોકોને પરિવાર દીઠ વાર્ષિક પાંચ લાખ
રૂપિયાની સારવારની સુવિધા પૂરી પાડવાનો હતો.

18.77

કરોડથી વધુ આયુષ્યમાન કાર્ડ
15 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી જારી
કરવામાં આવ્યા છે ..

n

n

3.50 કરોડથી વધુ લોકો અત્યાર સુધી આયુષ્યમાન
ભારત યોજના અંતર્ગત નિઃશુલ્ક સારવાર કરાવી ચૂક્યા
છે . તેમાં લગભગ અડધી સંખ્યા મહિલાઓની છે .
28000થી વધુ ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલો આ
યોજના સાથે જોડાયેલી છે . 1.18 લાખ હે લ્થ એન્ડ વેલનેસ
સેન્ટર પણ આ યોજના અંતર્ગત ખોલવામાં આવ્યા છે .

આ�ર�ોગ્ય માળખાને સુધારવાની શરૂઆ�ત
નેશનલ હે લ્થ એકાઉન્ટનાં સર્વે પ્રમાણે 2013-14માં કે ન્દ્ર સરકારે
પોતાનાં કુલ ખર્ચનાં માત્ર 3.78 ટકા હિસ્સો જ આરોગ્ય પર ખર્ચ્યો
હતો, જે 2017-18માં વધીને 5.12 ટકા થયો છે . પણ ખરો પડકાર
2020માં કોવિડ કટોકટીમાં સર્જાયો. સમયસર લોકડાઉન લાદવાનાં
નિર્ણયની સાથે દેશનાં આરોગ્ય માળખામાં પરિવર્તનની શરૂઆત
પણ થઇ. આ વર્ષનાં સામાન્ય બજેટમાં પ્રથમ વાર આરોગ્ય સાથે
સંકળાયેલા બજેટમાં 137 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો.

આ�યુષ્યમાન હે લ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મિશન
n

આ�યુષ્યમાન ભારત ડિજિટલ હે લ્થ મિશન
n

15 ઓગસ્ટ 2020નાં રોજ લાલ કિલ્લા પરથી વડાપ્રધાન
મોદીએ તેની જાહે રાત કરી હતી. તે આધાર કાર્ડ ની જેમ જ
ડિજિટલ હે લ્થ કાર્ડ છે , જેમાં લાભાર્થીનો તમામ આરોગ્ય
ડે ટા એક જગ્યાએ સંગ્રહાયેલો હોય છે . 25 ઓગસ્ટ,
2022 સુધી આ અંતર્ગત 23,50,03,937 આરોગ્ય
ખાતાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે .
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n

25 ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ વડાપ્રધાન મોદીએ
આ યોજનાની શરૂઆત કરી. દે શનાં હે લ્થકે ર
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરનારી આજ સુધીની સૌથી
મોટી યોજના અંતર્ગત પાંચ વર્ષમાં 64,000 કરોડ
રૂપિયા દ્વારા બ્લોકથી માંડીને જિલ્લા સ્તર સુધી
આરોગ્ય માળખાને સુધારવાની શરૂઆત થઈ.
ક્રિટિકલ કે ર બ્લોક, 17000થી વધુ ગ્રામીણ અને
હે લ્થ વેલનેસ સેન્ટર, ચેપી રોગોની ઓળખ માટે
પ્રયોગશાળાઓ સહિત આ યોજનામાં સમગ્ર
આરોગ્ય માળખાને નવી રીતે ઊભું કરવાની
શરૂઆત થઈ છે .

કવર સ્ટોરી
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ડ�ોક્ટરની સંખ્યામાં
આ� રીતે વધાર�ો
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મેડિકલ ક�ોલેજની
સંખ્યામાં વધાર�ો

2001

334

2011

612

2021

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

13.01

લાખ છે ભારતમાં
ડ�ોક્ટર્સની સંખ્યા, જ્યારે
1951માં તે 61840 હતી.

834

લ�ોક�ો સામે એ�ક ડ�ોક્ટર છે ,
ભારતમાં. ડબલ્યુએ�ચઓ��નાં
ગુણ�ોત્તરથી ઘણાં વધુ છે .

34.41

લાખ છે ભારતમાં નર્સોની
સંખ્યા, જ્યારે 1951માં
16650 હતી.

નેશનલ ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રાઇસિં ગ
ઓ��થ�ોરિટી (NPPA)

106 એન્ટી-ડાયાબિટીક અને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલરની
દવાના ભાવ, કોરોનરી સ્ટેન્ટનું મૂલ્ય નિર્ધારણ, ઘુંટણનાં
પ્રત્યારોપણનું મૂલ્ય નિર્ધારણ, 42 કે ન્સરવિરોધી દવાઓનું
TMR (ટ્રે ડ માર્જિન રે શનલાઇઝેશન), ઓક્સિમીટર,
ગ્લુકોમીટર, બ્લેડપ્રેશર મોનિટર, નેબ્યુલાઇઝર, ડિજિટલ
થર્મોમીટરનાં ટ્રે ડ માર્જિન પર મર્યાદા લાદવામાં આવી. તેનાં
ભાવ પર નિયંત્રણ દ્વારા ગ્રાહકોને આશરે રૂ. 8400
કરોડની વાર્ષિક બચત થઈ છે .

ટેલિમેડિસિન
2020માં કોવિડ મહામારી સમયે શરૂ થયેલી ટે લિમેડિસિન
સેવા ઇ-સંજીવની સાથે અત્યાર સુધી એક લાખથી વધુ હે લ્થ
અને વેલનેસ સેન્ટર્સને જોડવામાં આવ્યા છે . તમે ઘેર બેઠાં
ડોક્ટરોની સલાહ લઈ શકો છો. દરરોજ 90,000 રોગી આ
સેન્ટર્સનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે .

ટીબી મુક્ત ભારત

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એ વિશ્વને 2030 સુધી ટીબી મુક્ત કરવાનું મોટું લક્ષ્ય નિર્ધારિત
કર્યું છે , જ્યારે ભારતે તેનાં માટે 2025 સુધીનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે . ત્રણ વર્ષમાં
12,000 કરોડ રૂપિયા દ્વારા આ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે .

તાજા આ�ંકડા પ્રમાણે
ભારતમાં પ્રતિ 1000
લ�ોક�ોએ� બે નર્સ સેવા
આ�પી રહી છે .

મેડિકલ શિક્ષણની સ્થિતિ
બદલાઈ

ખાનગી કોલેજોમાં 50 ટકા બેઠકોની ફીને સરકારી
કોલેજોની સમકક્ષ કરી છે , તો સમગ્ર દેશમાં
મેડિકલ શિક્ષણમાં પ્રવેશ માટે નીટ પરીક્ષાની
શરૂઆત કરી. મેડિકલ કોલેજ અને નવી એઇમ્સ
ખોલવામાં આવી તો સાથે
સાથે ડોક્ટરોની અછત દૂર
કરવા માટે સીટોની
સંખ્યામાં પણ વધારો
કરવામાં આવ્યો.

મલેરિયા મુક્ત ભારત

મોદી સરકારે જુ લાઇ, 2017માં દેશમાંથી
મલેરિયા નાબૂદ કરવા માટે નેશનલ સ્ટ્રેટે જીક
પ્લાન ફોર મેલેરિયા એલિમિનેશન 2017-22
લોંચ કર્યો. પૂર્વોત્તર ભારતમાં લક્ષ્ય હાંસલ
કર્યા બાદ હવે મહારાષ્ટ્ર , ઓડિશા, ઝારખંડ,
છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યો પર જોર છે .
2016માં સરકારે નેશનલ ફ્રે મવર્ક ફોર મલેરિયા
એલિમિનેશન 2016-2030 જારી કર્યું હતું.
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સ્વદે શી રસી
13

ક�ોર�ોના સામે સ�ૌથી મ�ોટં ુ
રસીકરણ અભિયાન
ક્યારથી- 2020થી અત્યાર સુધી

શું- ક�ોવિડની મહામારી વચ્ચે વિશ્વ પર
આ�શા રાખવાને બદલે ભારતે ખુદની ક�ોવિડ
રસી બનાવીને વિશ્વનું સ�ૌથી મ�ોટંુ નિઃશુલ્ક
રસીકરણ અભિયાન શરૂ કર્યું.
n

n

212.50

કર�ોડથી વધુ રસી ડ�ોઝ લગાવી દે વામાં
આ�વ્યા છે , રાષ્ટ્રવ્યાપી ક�ોવિડ રસીકરણ
અંતર્ગત 25 ઓ��ગસ્ટ, 2022 સુધી
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n

n

કોવિડમાં એપ્રિલ 2020માં રસી માટે ટાસ્ક ફોર્સની રચના
કરવામાં આવી. બજેટમાં રૂ. 3500 કરોડની જોગવાઈ માત્ર
રસીની શોધ અને વિકાસ માટે કરવામાં આવી.
માત્ર આઠ મહિનામાં કોવેક્સિન અને કોવિશીલ્ડ બનાવીને
ભારતે 16 જાન્યુઆરી, 2021થી રસીકરણ અભિયાન શરૂ કરી
દીધુ.ં
વિશ્વનાં જરૂરિયાતમંદ દેશો સુધી ભારતે આ મુશ્કેલ સમયમાં
વેક્સિન મૈત્રી કાર્યક્રમ અંતર્ગત અત્યાર સુધી આશરે 25
કરોડથી વધુ રસીનાં ડોઝ મોકલ્યા છે .
આજે ભારત પાસે પાંચ મેડ ઇન ઇન્ડિયા કોવિડ રસી છે .
કોવેક્સિન, કોવિશીલ્ડ, કોર્બેવેક્સ, ઝાયકોવ ડી અને જિનોવા.
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ઓ��ક્સિજન ઉત્પાદનમાં આ�ત્મનિર્ભરતા
કોવિડની બીજી લહે ર દરમિયાન ઓક્સિજનની અછત પ્રત્યે બધાંનું ધ્યાન આકર્ષાયું. ઓક્સિજનનની તાતી
જરૂર હતી, પણ પરિવહનની ક્ષમતા અત્યંત ઓછી હતી. આવા મુશ્કેલ સમયમાં પીએમ કે ર્સ ફન્ડ દ્વારા
ઓક્સિજન પીએસએ પ્લાન્ટથી માંડીને એ દરે ક પગલું ભરવામાં આવ્યું જેથી દેશ ઓક્સિજનનાં ઉત્પાદનમાં
આત્મનિર્ભર બને. યોગ્ય સમયે લેવામાં આવેલા મજબૂત પગલાંને કારણે દેશમાં દૈનિક ઓક્સિજન ઉત્પાદન
ક્ષમતા 10 ગણાથી વધુ થઈ....

14

n

n

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

કોવિડ મહામારી દરમિયાન દેશમાં
હોસ્પિટલોને જરૂરિયાત પ્રમાણે
ઓક્સિજનનાં ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર
બનાવવા માટે કુ લ 4,115 પ્રેશર સ્વિંગ
એડસોર્પ્શન પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યા, જેની
ક્ષમતા (પીએસએ) 4,755 મેટ્રિ ક ટન છે .

1,225

પીએ�મ કે ર્સ અંતર્ગત
પીએસએ પ્લાન્ટ સ્થાપિત અને
કાર્યાન્વિત કરીને રાજ્યો, કે ન્દ્રશાસિત
પ્રદેશોને સહયોગ પૂરો પાડ્યો છે .

સંકટ દરમિયાન

900

સામાન્ય દિવસ�ોમાં ભારત એ�ક દિવસમાં 900 મેટ્રિક ટન
લિક્વિડ મેડિકલ ઓ��ક્સિજનનું ઉત્પાદન કરતું હતું. માંગ
વધવાની સાથે ભારતે મેડિકલ ઓ��ક્સિજનનું ઉત્પાદન 10
ગણાંથી વધુ વધારી દીધું. વિશ્વનાં ક�ોઇ પણ દે શ માટે આ�
અકલ્પનીય લક્ષ્ય હતું, પણ ભારતે તેને હાંસલ કરી લીધું.

કોવિડની બીજી લહે ર દરમિયાન લિક્વિડ
મેડિકલ ઓક્સિજનની ઉત્પાદન ક્ષમતા
દૈનિક 900 મેટ્રિ ક ટન હતી. હવે ઓક્સિજન
ઉત્પાદન ક્ષમતા 10 ગણી વધીને દૈનિક
9600 મેટ્રિ ક ટન થઈ ગઇ છે .

ઓક્સિજન એક્સપ્રેસ ટ્રેન દ્વારા
36,840 ટનથી વધુ લિક્વિડ
ઓક્સિજન પહોંચાડવામાં આવ્યું.

15 જન ઔ��ષધિ ય�ોજનાઃ અસરકારક, સસ્તી અને જનઉપય�ોગી દવા
સારવારનાં તોતિંગ ખર્ચમાં
મોંઘી દવાઓનો પણ સમાવેશ
થાય છે . પણ આ દવા તમને
બજાર કિંમત કરતા 50થી 90
ટકા સસ્તા ભાવમાં મળે તે
આશયથી સરકારે પ્રધાનમંત્રી
જન ઔષધિ કે ન્દ્ર શરૂ કર્યાં છે ..

n

n

n

16 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી જન ઔષધિ કે ન્દ્રોની સંખ્યા 8786 છે , જેની સંખ્યા સરકારે માર્ચ
2024 સુધી વધારીને 10,000 કરવાનો લક્ષ્ય નક્કી કર્યો છે .
આ કે ન્દ્રો પર બજાર કિંમત કરતાં 50-90 ટકા ઓછા ભાવમાં દવા અને મહિલાઓ માટે એક
રૂપિયામાં સેનિટરી નેપકિન પણ મળે છે .
આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સામાન્ય માણસને 15,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બચત થઈ છે .
આ યોજના અંતર્ગત સાધારણ બિમારીથી માંડીને કે ન્સર સુધીની દવાઓ અને મેડિકલ
ઉપકરણોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે .
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પીએ�મ ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ
..જેથી ક�ોઇ ભૂખ્યું ન સૂવે

20 13.62

કરોડ મહિલા જનધન ખાતાધારકોને ત્રણ
મહિના સુધી 500-500 રૂપિયાની રકમ
સીધી તેમનાં ખાતામાં
n

2020માં જ્યારે આપણે કોવિડ જેવી વૈશ્વિક
મહામારીનો સામનો કરતા હતા અને કડક
લોકડાઉન સાથે દેશ તેની સામે લડવાની તૈયારી
કરી રહ્યો હતો. બીજી એક ચિંતા હતી, કોવિડ
ઉપરાંત ભૂખ અને ગરીબી સામે લડવાની. આ
ચિંતાને દૂર કરવા વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ માર્ચ
2020માં 1.70 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનાં
પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજની જાહે રાત કરી
જેથી કોઈ ભૂખ્યું ન સૂવે અને કોઇને તકલીફ ન પડે ..

પેકજની મહત્વની બાબત�ો
n

n

26

કોવિડ સામે લડી રહે લા આરોગ્યકર્મીઓ માટે 50
લાખ રૂપિયાનો આરોગ્ય વીમો.
કોવિડ દરમિયાન 80 કરોડ લોકોને પ્રતિ વ્યક્તિ
દર મહિને પાંચ કિલો ઘઉં અથવા ચોખા અને
એક કિલો દાળ મફત આપતી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ
કલ્યાણ અન્ન યોજના છે . નિઃશુલ્ક રે શનની આ
વિશ્વની સૌથી મોટી યોજના છે . યોજનાની પ્રશંસા
કરતા આંતરરાષ્ટ્ રીય નાણા ભંડોળે જણાવ્યું કે ,
તેને કારણે ભારતની મોટી વસતિ કોવિડને કારણે
અતિશય ગરીબીની શ્ણ
રે ીમાં જતી બચી ગઈ.
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કરોડ પરિવારોનાં હિતમાં
મનરે ગાની લઘુતમ મજૂ રી 182
રૂપિયાથી વધારીને રૂ. 202 કરી.

વૃધ્ધો, વિધવાઓ અને દિવ્યાંગોને 1000
03 કરોડ
રૂપિયાનું માસિક પેન્શન
પીએ�મ કિસાન ય�ોજના અંતર્ગત 8.7 કર�ોડ
ખેડૂત�ોને એ�પ્રિલનાં પ્રથમ સપ્તાહમાં ખાતામાં
2000 રૂપિયાની મદદ.

રાજ્ય સરકારોને મજૂ રો માટે કન્સ્ટ્ર ક્શન
વેલફે ર ફન્ડ બનાવવાનો નિર્દેશ
ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત મફત સિલિન્ડર
43 લાખ કર્મચારીઓનાં ઇપીએફ ખાતામાં
24 ટકા કોન્ટ્રીબ્યુશન.
જેઓ�� મને જાણે છે તેઓ�� મને સમજે પણ છે . હં ુ
મારા માટે નથી અને પ�ોતાનાઓ�� માટે પણ નથી. હં ુ
અહીં ગરીબ�ો માટે છંુ . હં ુ ગરીબીમાં જન્મ્યો છંુ અને
ગરીબીમાં જીવ્યો છંુ . હં ુ ગરીબ�ોનું દર્દ સમજંુ છંુ
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન (ગરીબ કલ્યાણ
ય�ોજનાની શરૂઆ�ત કરાવતા)

કવર સ્ટોરી
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ઉજ્જવલા- ગિવ ઇટ અપ
એ�ક કર�ોડ લ�ોક�ોએ� ગેસ સબસિડી છ�ોડી,
ધુમાડામુક્ત રસ�ોડાંની દિશામાં પ્રયાસ...
ડબલ્યુએચઓ અનુસાર ભારતમાં રસોડાંનાં ધૂમાડાને
કારણે દર વર્ષે આશરે પાંચ લાખ લોકોનાં મૃત્યુ થતા હતા.
એલપીજીને સાધન સંપન્ન લોકોની ઓળખ માનવામાં
આવતી હતી. વડાપ્રધાને લોકોને સબસિડી જતી કરવા
માટે ‘ગિવ ઇટ અપ’નું આહવાન કર્યું હતું...
n

n

તમામ ઘર�ોમાં સ્વચ્છ ઇં ધણ

0
1947
n

n

0.31
1965

1980

1.62
1990

એક કરોડથી વધુ લોકોએ સ્વેચ્છાએ સબસિડી છોડી, તો 1 મે,
2016નાં રોજ પીએમ મોદીએ ઉજ્જવલા યોજનાની શરૂઆત
કરી. આ અંતર્ગત ગરીબોને નિઃશુલ્ક એલપીજી કનેક્શન
આપવામાં આવે છે .

30.53

આ�ંકડાઃએ�લપીજી ગ્રાહક�ો કર�ોડમાં

એલપીજી કનેક્શન આપવાની શરૂઆત
1965માં કરવામાં આવી. આ વર્ષે 2000
કનેક્શન આપવામાં આવ્યા છે .

2014માં ‘પહલ’ યોજના દ્વારા નકલી કનેક્શનની ઓળખ
કરવામાં આવી. માર્ચ, 2015માં પીએમ મોદીએ ‘ગિવ ઇટ અપ’
દ્વારા સંપન્ન લોકોને એલપીજી સબસિડી જતી કરવાનું આહવાન
કર્યું, જેથી બચેલા પૈસામાંથી જરૂરિયાતમંદો સુધી એલપીજી
સિલિન્ડર પહોંચાડી શકાય.

11.49
5.78
2001

2010

2022

ઉજ્જવલા યોજનામાં 9.34 કરોડ નવા એલપીજી કનેક્શન
આપવામાં આવ્યા. લગભગ 100 ટકા લોકોને એલપીજી કવરે જમાં
સમાવી લેવામાં આવ્યા છે . દે શમાં આશરે 31 કરોડ ગેસ જોડાણો
છે , જ્યારે 2014માં માત્ર 14 કરોડ જ હતા.
હવે 75 ટકાથી વધુ ઘરોમાં પાઇપ દ્વારા ગેસ પહોંચાડવાનાં લક્ષ્ય
પર કામ ચાલી રહ્યું છે .

મુન્શી પ્રેમચંદે 1933માં એ�ક
વાર્તા લખી હતી-ઇદગાહ.
તેનું મુખ્ય પાત્ર હતું હામીદ
નામન�ો નાનકડ�ો બાળક.
હામીદ મેળામાં મીઠાઇ
ખાવાને બદલે દાદી માટે
ચિપિય�ો ખરીદીને લાવે છે ,
જેથી રસ�ોઇ કરતી વખતે
દાદીનાં હાથ ન દાઝે . જો
હામીદ આ�વું કરી શકે ત�ો
દે શના વડાપ્રધાન કે મ ન
કરી શકે
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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…..જેથી બમણી થાય ખેડૂત�ોની આ�વક
એ વિટં બણા કહી શકાય કે કૃ ષિ પ્રધાન દેશ તરીકે ઓળખાતાં ભારત જેની અડધીથી વધુ વસતિ આ ક્ષેત્ર સાથે
સંકળાયેલી હોવા છતાં દેશનો અન્નદાતા અત્યંત ઓછી આવક અને તમામ મુશ્કેલીઓ વચ્ચે આર્થિક ઉપાર્જન
કરવા મજબૂર હતો. પણ વડાપ્રધાન મોદીએ ‘બીજથી બજાર’ સુધીનાં વિચાર સાથે ખેડૂતોની આવક બમણી
કરવાનો સંકલ્પ લીધો, એટલું જ નહીં પણ વાવણીની તૈયારીથી માંડીને બજારમાં પાક પહોંચાડવા સુધીનાં દરે ક
તબક્કામાં પગલું ભર્યું...

વાવણી પહે લાં
n

n

વાવણી બાદ

માટીનાં આરોગ્યની માહિતી ધરાવતા
22.91 કરોડ મુદ્રા આરોગ્ય કાર્ડ જારી.
પૈસાની સમસ્યા ન નડે તે માટે આશરે
3.28 કરોડ નવા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ
મંજૂર.

n

n

ખાતર માટે ની લાંબી લાઇનો નાબૂદ.
25 મે, 2015નાં રોજ નવી યુરિયા નીતિ
જારી. 100 ટકા નીમ કોટીંગ ધરાવતું
યુરિયા ઉપલબ્ધ.

n

n

વાવણી દરમિયાન
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઇ યોજનામાં
સિંચિત ક્ષેત્રમાં વૃધ્ધિ. ખેડૂતોને તેમનાં
જિલ્લામાં મોસમ અને કૃષિ સંબંધિત
માહિતી એસએમએસ દ્વારા. ઉન્નત
બીજની ઉપલબ્ધતા વધી.

n

n

n

લિક્વિડ નેનો યુરિયાની દૈ નિક 15
બોટલ ઉત્પાદન ક્ષમતા તૈયાર. એક
વર્ષમાં 3.27 કરોડ બોટલોનું વેચાણ
થયું.

n

n

પીએમ ફસલ બીમા યોજનામાં 2018થી
અત્યાર સુધી 11.42 કરોડથી વધુ
ખેડૂતો સામેલ.
કૃષિ પડતરની સરખામણીમાં દોઢ ગણી
એમએએસપી કરી.
ઇ-નામમાં 1.73 કરોડથી વધુ ખેડૂતો
રજીસ્ટર.
પ્રાકૃ તિક કૃષિનો સૌથી વધુ લાભ નાના
ખેડૂતોને થઈ રહ્યો છે , જેમની વસતિ 80
ટકાથી વધુ છે , જેનાથી તેમને પ્રોત્સાહન
મળી રહ્યું છે .
કિસાન રે લના 167થી વધુ રૂટ ખેડૂતોનાં
પાકને દેશનાં ખૂણે ખૂણે પહોંચાડી રહ્યા
છે .
એક લાખ કરોડ રૂપિયાનું એગ્રીકલ્ચરલ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ લોંચ કરવામાં આવ્.યું
ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનોની શરૂઆત.
ઇ-નામ જેવા પ્લેટફોર્મ દ્વારા પાક
વેચવાની સુવિધા.

બજેટ પણ વધ્યું, આ�ર્થિક સલામતી સુનિશ્ચિત
n

n

28

કૃષિનું બજેટ આઠ વર્ષ પહે લાં 22,000 કરોડ રૂપિયા હતું,
જેને 5.6 ગણું વધારીને ચાલુ વર્ષમાં 1.32 લાખ કરોડ રૂપિયા
કરવામાં આવ્યું.
ભારતીય પાકની વિદે શોમાં માંગ વધી છે , જેને કારણે 20212022માં કૃષિ ચીજોની નિકાસનો આંક 50 અબજ ડોલરે
પહોંચ્યો છે .
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n

n

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિમાં 12.02 કરોડ લાભાર્થીઓનાં
ખાતામાં વર્ષે 6,000 રૂપિયા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે .
કિસાન માનધન યોજનામાં 19.16 લાખ લોકો સામેલ. બે
હે ક્ટરથી ઓછી ઉપજાઉ જમીન અને 18-40 વચ્ચેની ઉંમર
હોય તો મહિને રૂ. 3,000નું પેન્શન.

કવર સ્ટોરી

19

બજેટ
સુધારાથી
બદલાઇ
દે શની દિશા
n

n

n

બજેટ વેબિનાર
n

n

કોવિડનાં સમયમાં સામાન્ય બજેટ બાદ વડાપ્રધાને તમામ હિતધારકોખાનગી, જાહે ર, રાજ્યો, કે ન્દ્ર સરકાર મળીને સરકારનાં વિવિધ
વિભાગો સાથે સંવાદની નવી પરં પરા શરૂ કરી, જેથી બજેટને વહે લી તકે
વાસ્તવિક રીતે અમલી કરી શકાય અને તેનાં સારા પરિણામ મળે .

n

આ સુધારા દ્વારા ઐતિહાસિક બજેટ ‘ન્યૂ ઇન્ડિયા’નાં પાયાને મજબૂત
કરવા અને ભારતને આર્થિક મહાશક્તિ તરીકે ઉપસાવવાનું વિઝન
ડોક્યુમેન્ટ બની રહ્યું છે .

અમે બજેટને એ�ક મહિન�ો વહે લું કર્યું છે . એ�ક
મહિન�ો વહે લું કરવાન�ો અર્થ છે મારે દે શની આ�ર્થિક
વ્યવસ્થાને એ�ક મહિના પહે લાં દ�ોડાવવાની છે .
- નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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n

બજેટ રજૂ કરવાની પરં પરા તોડીને મોદી
સરકારે ક્રાંતિકારી પહે લ કરી. બજેટ રજૂ
કરવાની તારીખને નાણાકીય વર્ષ 201718થી 28 ફે બ્આ
રુ રીને બદલે 1 ફે બ્આ
રુ રી
કરી, જેથી સંસદમાં વહે લું મંજૂર થઈ
જાય.
21 સપ્ટેમ્બર, 2016નાં રોજ કે બિનેટે આ
સુધારાને મંજૂરી આપી અને રે લ બજેટને
સામાન્ય બજેટની સાથે મર્જ કરી દીધુ.ં
પહે લાં એવું થતું હતું કે ફે બ્આ
રુ રીનાં
અંતિમ કાર્ય દિવસ પર સંસદમાં બજેટ
રજૂ થતું હતું અને બજેટ પાસ થતાં થતાં
મે મહિનાનાં પહે લાં કે બીજા સપ્તાહ
સુધી સંસદીય પ્રક્રિયા ચાલુ રહે તી હતી,
જેનાથી બજેટની મોટી રકમ ખર્ચ થઈ
શકતી નહોતી.
આટલું જ નહીં, નાણાકીય વર્ષનાં
પ્રારં ભનાં બે મહિનાનાં ખર્ચ માટે સરકારે
સંસદમાંથી લેખાનુદાન પસાર કરાવવું
પડતું હતુ.ં આ સુધારાથી એ લાભ થયો
કે પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં જ કુ લ ખર્ચમાં વધારો
જોવા મળ્યો.
અંદાજપત્રીય સુધારાનાં આ ઉપાયથી
મંત્રાલયો અને વિભાગોને પણ નાણાકીય
વર્ષનાં પ્રારં ભથી જ આખું બજેટ ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં મદદ મળે છે , જેનાંથી
યોજનાઓનાં અમલીકરણમાં આખું વર્ષ
ઝડપ રહે છે .
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સુધારાઓ��થી સરળ

બન્યો ઉદ્યોગ�ોન�ો માર્ગ
20

એમએસએમઇ પર
વિશેષ ફોકસ

આ સેક્ટરની વ્યાખ્યા
નવેસરથી નક્કી થઈ.
સમસ્યા નિવારણ માટે
ચેમ્પિયન પોર્ટ લ શરૂ
કરવામાં આવ્યું
વિદે શીરો રોકાણનાં માર્ગ ખોલ્યાં
રે લવે, ઇન્ફ્રા, ડિફે ન્સ, ડિવાઇસ જેવા
ક્ષેત્રોમાં એફડીઆઇને મંજૂરી.
બીજાં સેક્ટર્સ માટે નિયમ
સરળ કરવામાં
આવ્યા.

કં પનીઝ એમેન્ડમેન્ટ
એક્ટ, 2017
આનાંથી નાની
કં પનીઓને રાહત
મળી

2014માં જ્યારે નરે ન્દ્ર મોદીએ દેશનું સુકાન
સંભાળ્યું ત્યારે અર્થતંત્ર અત્યંત નિરાશાજનક
સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. આ સમયમાં
વડાપ્રધાને સુધારાનો માર્ગ અપનાવ્યો. પહે લાં
માળખાકીય સુધારો અને પછી ઉદ્યોગ-ધંધો
અને રોકાણ માટે અનુકુળ વાતાવરણ તૈયાર
કર્યું. આ સુધારાઓનું પરિણામે ઇઝ ઓફ ડુ ઇંગ
બિઝનેસનાં રે ન્કિંગમાં જોવા મળ્ય,ું તો કોવિડ
અને રશિયા-યુક્રે ન યુધ્ધ જેવા સંકટનાં સમયમાં
પણ અર્થતંત્રએ સુધારાની ગતિ દર્શાવી....

ઇઝ ઓ��ફ ડુઇંગ
બિઝનેસ

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

રેટ્રોસ્પેક્ટિવ ટેક્સ નાબૂદ

કં પનીઓ પાસેથી જૂ નાં સોદા પર
પણ ટે ક્સ વસૂલી નાબૂદ કરવાના
નિર્ણયની વિશ્વભરમાં પ્રશંસા થઈ

63

77
77

100

142
134
130

સિંગલ વિન્ડો
ક્લિયરન્સ

ઉદ્યોગ અથવા
રોકાણ માટે તમામ
મંજૂરી હવે એક જ
જગ્યાએ મળે છે .

ઇનસોલ્વન્સી બેન્કરપ્સી
કોડ 2016 અને 2021માં
સુધારો
એનપીએ ઘટી અને ઉદ્યોગ
ચલાવવો સરળ બનાવ્યો
કાયદાઓની
જાળમાંથી મુક્તિ
વેપાર સાથે
સંકળાયેલા 2875
કાયદા/અડચણોને
ઓળખીને
2007 નાબૂદ
કર્યા. 25,000
કોમ્પ્લાયન્સ નાબૂદ
કર્યા.

અંગ્રેજીમાં એ�ક કહે વત છે , કે ‘સાઇઝ ઓ��ફ
ધ કે ક મેટર્સ’. એ�ટલે કે જેટલી મ�ોટી કે ક હશે
એ�ટલ�ો મ�ોટ�ો ટૂકડ�ો લ�ોક�ોનાં ભાગમાં આ�વશે.
આ�વી જ રીતે, અર્થતંત્રનું લક્ષ્ય પણ જેટલું
મ�ોટંુ હશે, દે શની સમૃધ્ધિ પણ એ�ટલી જ હશે.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
30
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આ�ઝાદી બાદ આ� રીતે વૃધ્ધિ પામ્યું અર્થતંત્ર
300

ભારતની જીડીપી
200

ભારતમાંથી નિકાસ

236.4

આઝાદી બાદ અત્યાર સધ
ુ ી 600 ગણો વધારો

છે લ્લાં 20 વર્ષમાં 10
ગણાથી વધુ વૃધ્ધિ

249.82

100

44.08

76.3
50

0.1
1950-51

0.2
19ે60-61

0.5
1970-71

1.5 5.8
1980-81

જીડીપી (વર્તમાન ભાવે-લાખ કરોડ રૂપિયામાં).

1990-91

8.49
1.27 1.35 2.03

21.5
2000-01

2010-11

2020-21

સ્રોતઃ ઇકોનોમિક સર્વે, સ્ત્રોતઃ પીઆઇબી, વર્લ્ડ બેન્ક.

21 ઇનસ�ોલ્વન્સી બેન્કરપ્સી ક�ોડ
n

n

n

n

676.20

ડૂ બેલું ધિરાણ એટલે કે એનપીએ હં મેશા બેન્કો માટે સમસ્યા
રહી છે . તેનાંથી બેન્કની ધિરાણ ક્ષમતા પર અસર પડે છે અને
અર્થતંત્રની ગતિ અવરોધાય છે .
બીજી બાજુ , કોર્પોરે ટ જગત તરફથી એવી ફરિયાદ કરવામાં
આવે છે કે ભારતમાં ખોટમાં ચાલી રહે લી કં પની બંધ કરવામાં
ઘણો સમય લાગે છે . તેથી જલ્દી કં પનીઓનું સેટલમેન્ટ કરીને
બેન્કોને પૈસા આપવાની જરૂર હતી. એટલાં માટે , ઐતિહાસિક
સુધારા તરીકે 2016માં ઇન્સોલ્વન્સી બેન્કરપ્સી કોડ લાગુ
કરવામાં આવ્યો.
વ્યાપારિક સુગમતા અને એનપીએનાં સેટલમેન્ટ માટે નું આ
ઐતિહાસિક પગલું હતું. કોવિડ 19 બાદથી અસરગ્રસ્ત કં પનીઓ
ખાસ કરીને એમએસએમઇ સેક્ટરનાં હિતમાં તાજેતરમાં જ તેમાં
કે ટલાંક ફે રફાર કરવામાં આવ્યા છે .
વર્તમાન કે ન્દ્ર સરકારનાં કાર્યકાળમાં પ્રથમ વાર બેન્કોએ
ડિફોલ્ટર્સની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની સાથે તેમની પાસેથી રૂ.
10,000 કરોડથી વધુની રકમ ભરપાઈ કરાવી. ભારતમાં
બેન્કોની એનપીએ છ વર્ષનાં સૌથી નીચા સ્તર 5.9 ટકાએ છે .

1950-51

1960-61

1970-71

1980-81

સ્રોતઃ ઇકોનોમિક સર્વે,પીઆઇબી

18.14

1990-91

2000-01

2010-11

2021-22

તમામ આંકડા અબજ ડોલરમાં

ઉદ્યોગ�ો માટે ક�ોર્પોરે ટની જેમ
22
ઇન્સેન્ટિવ સુવિધા
અત્યાર સધ
ુ ી તમે કોર્પોરે ટ જગતમાં સારી કામગીરી કરવા
બદલ પર્ફોમન્સ લિન્ક્ડ ઇન્સેન્ટિવ એટલે કે પીએલઆઇ
અંગે સાંભળ્યું હતું, પ્રથમ વાર કે ન્દ્ર સરકારે દેશનાં ઉદ્યોગ
જગતને સારાં ઉત્પાદન પર પીએલઆઇ આપવાની જાહે રાત
કરી. 14 મહત્વનાં ક્ષેત્રોમાં આશરે બે લાખ કરોડ રૂપિયાની
પીએલઆઇ યોજનામાં પાંચ વર્ષની અંદર 30 લાખ કરોડનાં
ઉત્પાદન અને 60 લાખ નવાં રોજગાર પેદા કરવાની ક્ષમતા હૈ .
1. ફુડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી

8. ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ

2. આઇટી હાર્ડ વેર

9. મેડિકલ ઉપકરણ

3. એસી, એલઇડી બલ્બ

10. ઓટોમોબાઇલ કમ્પોનન્ટ

4. ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી

11. ડ્રોન અને સંલગ્ન ચીજો

5. ફાર્માસ્યુટિકલ એપીઆઇ
(દવાઓનો કાચો માલ)

12. ટે ક્સટાઇલ

6. ટે લિકોમ મેન્યુફેક્ચરિંગ

14. એડવાન્સ્ડ કે મિકલ સેલ

7. સોલર પીવી મોડ્યુલ્સ

13. સ્પેશ્યાલિટી સ્ટીલ
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દરે ક ઘરમાં વીજળી
જીવનમાં પ્રકાશ રે લાય�ો

23

પર્યાવરણ અનક
ુ ુ ળ અને સસ્તી વીજળી સધ
ુ ી, તમામ
લોકોની પહોંચ શક્ય બની શકી, તેનાં માટે કે ન્દ્ર સરકાર
કૃ તનિશ્ચયી છે . આ પહે લ અંતર્ગત કે ન્દ્ર સરકાર દીનદયાલ
ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના, સૌભાગ્ય યોજના, ઉજાલા
યોજના, ગ્રામ ઉજાલા યોજના, પીએમ કુસમ
ુ યોજનાથી
વીજળી ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે પરિવર્તન કરી રહી છે .
આ�જે માત્ર દે શનાં ઘરે ઘરે જ વીજળી નથી પહોંચી, પણ
વધુ કલાક�ો વીજળી મળવા લાગી છે . વન નેશન વન
પાવર ગ્રિડ આ�જે દે શની તાકાત બની ચૂકી છે . સ�ૌભાગ્ય
ય�ોજના અંતર્ગત ત્રણ કર�ોડ વીજળી જોડાણ�ો આ�પીને અમે
સેચ્યુરેશનનાં લક્ષ્ય સુધી પહોંચી રહ્યા છીએ�.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

37
1285

32

કરોડથી વધુ એલઇડી વહેં ચવામાં
આવ્યા સૌથી મોટા એલઇડી વિતરણ
કાર્યક્રમ ઉજાલા યોજના અંતર્ગત
મિલિયન ટન પ્રતિ વર્ષ કાર્બન
ડાયોક્સાઇડ ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થયો
પ્રધાનમંત્રી કુસમ
ુ યોજનાથી.,

મિલિયન યુનિટ હતું નાણાકીય વર્ષ
2021-22માં. વાર્ષિક વીજળી વપરાશ
1,385 મિલિયન યુનિટ થયો.

2014

ભારત સરકારે ગ્રામીણ ભારતને સતત
વીજળી સપ્લાય કરવાનાં હે તુથી દીનદયાલ
ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના તૈયારી કરી.

n

n

n
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સૌભાગ્ય યોજના અંતર્ગત ત્રણ કરોડ કનેક્શન આપીને આપણે
પૂર્ણતાની નજીક છીએ. લગભગ 18,000 ગામનું વીજળીકરણ
કરવામાં આવ્યું છે .
પીએમ કુ સુમ યોજના દ્વારા વીજળી બચાવવા પર ભાર છે . સરકાર
ખેડૂતોને સોલર પંપની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે , ખેતરનાં કિનારે
સોલર પેનલ લગાવવામાં મદદ કરી રહી છે .
ઉજાલા યોજનાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનાં પરિવારોને વીજળી
બિલમાં દર વર્ષે 50,000 કરોડ રૂપિયાની બચત થાય છે .
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24

ડિજિટલ ઇન્ડિયાઃ મજબૂત
થય�ો સામાન્ય માણસ
વૈશ્વિક પડકારો વચ્ચે ડિજિટલ અર્થતંત્ર અને નાગરિકોને મજબૂત કરવામાં જોડાયેલા વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીથી વધુ ડિજિટલ તાકાતને કોણ સમજી શકે . એટલાં માટે 1 જુ લાઇ, 2015નાં રોજ ડિજિટલ ઇન્ડિયા
લોંચ કરવામાં આવ્યું, જે સામાન્ય નાગરિકોને સશક્ત બનાવી રહ્યું છે . આ અંતર્ગત નાગરિકોનું જીવન સુગમ
બનાવવામાં આવી રહ્યું છે ....
n

કોમન સર્વિસ સેન્ટરઃ ગ્રામીણ સ્તરનાં ઉદ્યોગ સાહસિકોનાં
માધ્યમથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં સરકારી અને વ્યવસાયી 400થી
વધુ સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે . દે શભરમાં 5.31 લાખ કે ન્દ્ર
છે , જેમાં 4.20 લાખ ગ્રામ પંચાયત સ્તર પર છે .

n

ઉમંગ એપઃ આ એપ પર 1570થી વધુ સરકારી સેવાઓ અને
22,000થી વધુ બિલ ચૂકવણી સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે .

n

ડિજિલોકરઃ તેમાં મહત્વનાં દસ્તાવેજોને પેપરલેસ સેવ
કરવાની સુવિધા છે . તેનાં પર 11.7 કરોડથી વધુ યુઝર્સ, 2167
ઇશ્યુઅર્સ, 532 કરોડથી વધુ દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ કરવામાં
આવ્યા.

n

રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સાક્ષરતા મિશન અને ડિજિટલ સાક્ષરતા
અભિયાનમાં 53.67 લાખથી વધુ લાભાર્થી પ્રમાણિત.

n

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનમાં વિશ્વનાં ટોચનાં ત્રણ દે શોમાં સામેલ
થશે. 2025 સુધી 300 અબજ અમેરિકન ડોલરનાં ઉત્પાદનનું
લક્ષ્ય.

ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાને જે એ�ક બહુ મ�ોટંુ
કામ કર્યું છે તે છે શહે ર અને ગામ�ો વચ્ચેના
અંતરને ઘટાડવાનું. આ�જે ભારત એ� દિશા
તરફ આ�ગળ વધી રહ્યું છે , જેમાં નાગરિક�ોને
ય�ોજનાઓ��નાં લાભ માટે , દસ્તાવેજો માટે
સરકાર પાસે રૂબરૂ હાજર થવાની જરૂર નથી
પડતી.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
n

દે શમાં સેમી કન્ડક્ટર અને ડિસ્પ્લે ઉત્પાદનનાં વિકાસ માટે
76,000 કરોડનાં ખર્ચનાં સેમિકોન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમને મંજૂરી
આપી.
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25

'ટે કેડ' એ�ટલે ટે કન�ોલ�ોજીન�ો દાયક�ો
જેઓ સમયની સાથે આધુનિક ટે કનોલોજીને નથી અપનાવતાં, સમય તેને પાછળ મૂકીને આગળ જતો
રહે છે અને એ ત્યાંનો ત્યાં રહી જાય છે . ત્રીજી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ સમયે ભારતે તેનો અનુભવ કર્યો છે .
એટલાં માટે 2014માં દેશનું નેતૃત્વ સંભાળતા જ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ ડિજિટલનું ગવર્નન્સ જોડીને
ઇઝ ઓફ લિવિંગને નવાં આયામ આપ્યા. હવે ટે કેડ (ટે કનોલોજીનો દાયકો)ની સાથે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ
4.0 માટે ભારત તૈયાર છે .

34
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સુશાસન માટે આ�ઇટીન�ો ઉપય�ોગ

મ�ોબાઇલ સબસ્ક્રાઇબર-ઇન્ટરનેટ ક્રાંતિ

આયુષ્યમાન ભારત, જલ જીવન મિશન, ઉમંગ એપ, ડિજિલોકર,
હયાતીનું પ્રમાણપત્ર, આધાર આધારિત ડીબીટી સહિત મોટાં
ભાગની સરકારી યોજનાઓને ઇ-સેવાથી જોડીને પારદર્શિતા
સુનિશ્ચિત થઈ છે , તો લોકો હવે લાઇનમાં ઉભા રહે વાને બદલે ઘેર
બેઠાં સેવાઓનો લાભ લઈ રહ્યા છે .

ભારત વિશ્વનાં એવા દેશોમાં સામેલ છે જ્યાં પ્રતિ જીબી ઇન્ટરનેટ
ડે ટાનો દર સૌથી ઓછો છે . ડિસેમ્બર 2014માં આ દર પ્રતિ જી બી
સરે રાશ 269 રૂપિયા હતો, તો જૂ ન, 2021 સુધીમાં 96 ટકા ઘટીને
સરે રાશ 10 રૂપિયા થઈ ગયો હતો. માર્ચ 2014માં દેશમાંં 25 કરોડ
ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હતા, જ્યારે 2021 સુધીમાં 83 કરોડ થઈ ગયા
હતા. 2021માં ભારતમાં 120 કરોડ મોબાઇલ સબસ્ક્રાઇબર થયા,
જેમાંથી 75 કરોડ લોકો સ્માર્ટ ફોનનો ઉપયોગ કરે છે .

ઓ��પ્ટિકલ ફાઇબરથી ગામડે ગામડે ઇન્ટરનેટ
5.75 કિ.મી. ઓપ્ટિકલ ફાઇબરની લાઇન પાથરીને અત્યાર સુધી
1.79 લાખ ગ્રામ પંચાયતોને તેની સાથે જોડવામાં આવી છે . એક
લાખથી વધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં વાઇ-ફાઇની સુવિધા છે .

ભ્રષ્ટાચાર પર લગામ
ગવર્મેન્ટ ઇ-માર્કેટ પ્લેસ એટલે કે GEM પોર્ટ લને કારણે
સરકારી ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર પર લગામ મૂકાઈ છે . પોર્ટ લ
દ્વારા એક લાખ કરોડ રૂપિયાની વાર્ષિક ખરીદી થઈ રહી છે . તો
ડાયરે ક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા પૈસા હવે સીધા ગરીબોનાં
ખાતામાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે . 2014થી 2021 દરમિયાન
આશરે 2.22 લાખ કરોડ રૂપિયા બચાવવામાં આવ્યા છે .

અવકાશ ક્ષેત્રે મહાશક્તિ બન્યું ભારત
મંગલયાન પ્રથમ જ પ્રયાસમાં મંગળની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશ
કરનાર ભારત વિશ્વનો એક માત્ર દેશ બન્યો. ભારત 2014 બાદ 34
દેશોનાં 342 ઉપગ્રહ અવકાશમાં મોકલી ચૂક્યું છે , જ્યારે 2014
સુધી માત્ર 35 વિદેશી ઉપગ્રહ જ મોકલવામાં આવ્યા હતા. હાઇ
સ્પીડ સંદેશાવ્યહાર સુવિધાઓ વધારવા માટે ભારતે એડવાન્સ્ડ
ઉપગ્રહ જીસેટ-11 અને જીસેટ-29 અવકાશમાં મોકલ્યા.

ડ્રોન ટે કન�ોલ�ોજી
જંતુનાશક અને પોષક તત્વોનાં છં ટકાવ માટે ખેડૂત ડ્રોનનો
ઉપયોગ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે . ડ્રોનનાં માધ્યમથી દુર્ગમ
વિસ્તારોમાં કોવિડ રસી અને દવાઓ પહોંચાડવામાં આવી.
ડ્રોન સેક્ટરમાં ભવિષ્યની સંભાવનાઓને જોતાં પ્રથમ વાર ડ્રોન
નીતિ જાહે ર કરવામાં આવી.

આ�પણે સેમીકન્ડક્ટર તરફ આ�ગળ વધી રહ્યા છીએ�. 5જી તરફ પગલાં વધારી રહ્યા છીએ�,
ઓ��પ્ટિકલ ફાઇબરનું નેટવર્ક બિછાવી રહ્યા છીએ�, આ� માત્ર આ�ધુનિકતાની ઓ��ળખ છે ,
એ�વું નથી. તેમાં ત્રણ મ�ોટી તાકાત સંકળાયેલી છે . શિક્ષણમાં ડિજિટલ માધ્યમથી મ�ોટી ક્રાંતિ
આ�વવાની છે . આ�ર�ોગ્ય સેવાઓ��માં મ�ોટંુ પરિવર્તન આ�વવાનું છે . ડિજિટલથી કૃષિ જીવનમાં
પણ મ�ોટંુ પરિવર્તન આ�વવાનું છે . એ�ક નવું વિશ્વ તૈયાર થઈ રહ્યું છે . આ� દાયક�ો માનવ જાતિ
માટે ટે કેડન�ો સમય છે . -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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આ�ર્ટિ ફિશિયલ

ઇન્ટેલિજન્સ

26

પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્કમાં
નવ�ો ઇતિહાસ
વિજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી એ ક્ષેત્ર છે , જેનાં પર કોઇ પણ દેશનાં
ભવિષ્યનો પાયો ટકે લો છે . ભારતમાં 2014 બાદ શાસન
વ્યવસ્થામાં તેનાં પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો, તો ભવિષ્યની
એ ટે કનોલોજી પર ફોકસ કરવામાં આવ્યું જેમાં આગામી
વર્ષોમાં વિકાસનાં અર્થ બદલવાની ક્ષમતા છે . આમાંથી એક છે
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે કૃ ત્રિમ બધ્ુ ધિમત્તા. આ
સાથે કે ન્દ્ર સરકારે ઇનોવેશન અને રિસર્ચને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્ક નાં નિયમોને બદલ્યા, જેથી નીતિગત
જડતાથી નીકળીને નવા ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે .
n

n

n

2018-19નાં બજેટમાં કે ન્દ્ર સરકારે આર્ટિફિશિયલ
ઇન્ટેલિજન્સનાં ઉપયોગ પર વ્યાપક કાર્યનીતિ બનાવવાની
જવાબદારી નીતિ આયોગને સોંપવામાં આવી. આ માટે ટાસ્ક
ફોર્સની રચના કરવામાં આવી છે . તેની સાથે, ઓક્ટોબર
2020માં સાત સૂત્રીય રણનીતિ પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે .
સીબીઆઇએ ઇન્ટે લ સાથે મળીને ભારતમાં એઆઇની પ્રાથમિક
માહિતી આપવાના હે તુથી એઆઇ ફોર ઓલ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો
છે .
પેટન્ટ અને ટ્રે ડમાર્ક ની ઓછી સંખ્યાને જોતાં કે ન્દ્ર સરકારે
2016થી બૌધ્ધિક સંપદા નીતિની શરૂઆત કરી. કે ન્દ્ર સરકારે
પેટન્ટ અરજદારોની મુશ્કલી ઉકે લવા માટે 2016, 2017, 2019,
2020માં પેટન્ટ નિયમોમાં ફે રફાર કર્યા છે . સાથે સાથે, રિસર્ચને
પ્રોત્સાહન આપવાના હે તુથી શિક્ષણ સંસ્થાઓ પરની પેટન્ટ ફી
80 ટકા સુધી ઘટાડી દીધી છે .
ટ્રે ડમાર્કોમાં પહે લાં 74 ફોર્મ રહે તા હતા પણ હવે તેને ઘટાડીને
માત્ર આઠ કરી દે વામાં આવ્યા છે અને આ પ્રકારનાં પેટન્ટ માટે
તમામ પ્રકારનાં ફોર્મને સમાપ્ત કરી દીધા છે અને તેનાં માટે માત્ર
એક જ ફોર્મ રાખવામાં આવ્યું છે . વિવિધ ટે કનોલોજીકલ ક્ષેત્રો
માટે પેટન્ટની તપાસ માટે 2016 દરમિયાન 72 મહિનાનો સમય
લાગતો હતો, જેને ઘટાડીને 5થી 23 મહિના કરવામાં આવ્યો છે .
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66,440

સુધી પહોંચી પેટન્ટ ફાઇલિંગની
સંખ્યા નાણાકીય વર્ષ 2021-22
દરમિયાન. નાણાકીય વર્ષ 201415માં તે 42763 હતી. જે સાત વર્ષની
મુદતમાં 50 ટકાથી વધુ વૃદ્ધિ છે .

આ�જે ભારતની વર્તમાન
આ�ર્થિક રિકવરીન�ો મુખ્ય
આ�ધાર ટે કન�ોલ�ોજી આ�ધારિત
વિકાસ છે . કારણ કે અમે દરે ક
સેક્ટરમાં ઇન�ોવેશનને સપ�ોર્ટ
કરી રહ્યા છીએ�.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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ઇન�ોવેશન પર હવે
સરકારનું ફ�ોકસ

ભારતમાં ક્યારે ય વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભાઓની કમી નહોતી. પણ આ પ્રતિભાઓને યોગ્ય મંચ અને સિસ્ટમ પૂરી
પાડવાનો અભાવ હતો. એટલાં માટે , આ પ્રતિભાઓને ન સાચી મંઝીલ મળી ન વિકાસની નીતિઓમાં વૈજ્ઞાનિક
અભિગમનો આધાર સામેલ થઈ શક્યો. 2014માં દેશનું સુકાન સંભાળતા જ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ આ
દિશામાં પગલાં લેતાં કહ્યું, “રિસર્ચને ‘લેબમાંથી લેન્ડ’ પર લાવવાની જરૂર છે .” આ સાથે સરકારની દરે ક નીતિમાં
વિજ્ઞાનની સાથે ઇનોવેશન પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું, નવેમ્બર 2016માં અટલ ઇનોવેશન મિશન સાથે આ
પ્રયત્નોને નવી મંઝીલ મળી. આને કારણે ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સમાં સતત સુધારો થયો.

ગ્લોબલ ઇન�ોવેશન
48
ઇન્ડેક્સમાં આ�ગળ
વધતું ભારત 52 2020
57
60

66

81

2021

n

n

સ્ટાર્ટઅપથી યુનિક�ોર્ન સુધી પહોંચ્યો દેશ

2019

28

2018

2017

2016

2015
n

સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા

46

અટલ ઇનોવેશન મિશન દ્વારા 2200થી વધુ સ્ટાર્ટ અપને
મદદ કરવામાં આવી છે . હવે અટલ ઇનોવેશન મિશનને
માર્ચ 2023 સુધી વધારવા માટે કે બિનેટે મંજૂરી આપી છે .

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનું સપનું છે કે દેશનો યુવાન
નોકરી માગનાર નહીં પણ નોકરી આપનાર બને.
આત્મનિર્ભર બને. એ માટે જરૂર છે યુવાનોનાં સપનાનાે
સાચો રસ્તો બતાવવાની. સ્ટાર્ટ અપ ઇન્ડિયા યોજનાનો
મુખ્ય હે તુ ઉદ્યોગ સાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો
છે , જેનાંથી દેશમાં રોજગારની તકો વધે...
n

નરે ન્દ્ર મોદીએ પ્રથમ વાર 15 ઓગસ્ટ, 2015નાં રોજ લાલ
કિલ્લા પરથી ‘સ્ટાર્ટ અપ’ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમની જાહે રાત કરી
હતી અને હવે ભારત વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી સ્ટાર્ટ અપ
ઇકો સિસ્ટમ બની ગયું છે .
સ્ટાર્ટ અપ ઇન્ડિયા અભિયાનના શુભારં ભ બાદ 24
ઓગસ્ટ, 2022 સુધી દે શમાં 76,689થી વધુ સ્ટાર્ટ અપને
માન્યતા અપાઈ ચૂકી છે . ભારતમાં 45 ટકા સ્ટાર્ટ અપમાં
ઓછામાં ઓછી એક મહિલા ડિરે કટર છે અને 100થી
વધુ સ્ટાર્ટ અપ યુનિકોર્ન બની ગયા છે .

n

અટલ ઇનોવેશન મિશનની જવાબદારી નીતિ
આયોગને સોંપવામાં આવી અને તે અંતર્ગત સ્કુ લમાંથી
જ બાળકોમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે અટલ ટિન્કરીંગ લેબની સ્થાપના કરવામાં આવી,
તો ઉદ્યોગ સાહસિકોનાં સપના સાકાર કરવા માટે
અટલ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરની સ્થાપનાની શરૂઆત
કરવામાં આવી.
દે શનાં 722 જિલ્લામાં 10,000 અટલ ટિન્કરીંગ
લેબની સ્થાપના થઈ ચૂકી છે .

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022 37

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

29

ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર
હયાતીનું પ્રમાણપત્ર
આ�પવાનું ટે ન્શન હવે દૂર
સેલ્ફ સર્ટિફિકે શન
બાદ હવે ડિજિટલ
લાઇફ સર્ટિફિકે ટ
વધુ એ�ક સક્ષમ અને
અસરકારક વ્યવસ્થા
છે , જેનાંથી સામાન્ય
માણસને લાભ થશે.
ડિજિટલ સર્ટિફિકે ટથી
પેન્શનધારક�ોએ� હવે દર
વર્ષે નવેમ્બર મહિનામાં
જાતે જઈને હયાતીનું
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાની
જરૂર નહીં પડે . હવે
તેઓ�� નિર્વિધ્ને પ�ોતાનાં
ખાતામાં પેન્શન મેળવી
શકે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી,
વડાપ્રધાન

30

n

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ હયાતીનું પ્રમાણપત્ર લોંચ
કરતી વખતે આ વાત કહી હતી. વરિષ્ઠ નાગરિકોએ
જીવન સરળ કરનાર હયાતીનાં પ્રમાણપત્રને કારણે
હવે પેન્શનર્સે વર્ષમાં એક વાર જાતે જઇને જીવિત
હોવાનું પ્રમાણપત્ર આપવાની જરૂર નહીં રહે . ઉમંગ
એપ, સ્થાનિક જીવન પ્રમાણ કે ન્દ્ર, જાહે ર સેવા કે ન્દ્રનાં
માધ્યમથી હવે તેઓ ડિજિટલ હયાતીનું પ્રમાણપત્ર જમા
કરાવી શકે છે .

n

2014માં હયાતીનાં પ્રમાણપત્રની ડિજિટલ સેવા શરૂ
થવાથી 16 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી આશરે 5.81 કરોડ
ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર જમા થઈ ચૂક્યા છે .

n

હયાતીનાં પ્રમાણપત્ર સંબંધિત વધુ માહિતી https://
jeevanpramaan.gov.in/#homeપરથી મળી
શકશે. ઉમંગ એપ પર કે ટલીક માહિતી ભરીને ડિજિટલ
હયાતીનું પ્રમાણપત્ર જનરે ટ કરાવી શકાય છે .

n

વેરિફિકે શન માટે UIDAIથી પ્રમાણિત બાયોમેટ્રિ ક
ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરો.

n

હયાતીનાં સર્ટિફિકે ટનું એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે
9718397183 નંબર પર મિસ્ડ કોલ કરો.

યુપીઆ�ઇઃ ડિજિટલ પેમેન્ટમાં ક્રાંતિની શરૂઆ�ત

ભારત સરકાર ટ્રિલિયન ડોલર ડિજિટલ અર્થતંત્રનું લક્ષ્ય
હાંસલ કરવા માટે સ્ટાર્ટઅપ અને યુવાનોની સક્રિય ભાગીદારી
સુનિશ્ચિત કરવા માટે નવી તકો પેદા કરી રહી છે , તો કે શલેસ
ઇકોનોમી માટે ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપી રહીછે ,
જેનાંથી ડિજિટલ ઇકોનોમીની સંસ્કૃતિ પેદા થઈ રહી છે . એપ્રિલ
2016માં યુપીઆઇની શરૂઆત થઈ, જેથી હવે કોઇને રોકડ

સાથે રાખવાની, બેન્ક કે એટીએમ શોધવાની જરૂર ન પડે .
n

•યુપીઆઇ એક અગ્રણી ડિજિટલ ચૂકવણીનું પ્લેટફોર્મ છે .

હવે કોઇ પણ વર્ગ, કોઇ પણ શહે ર-ગામમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ,
યુપીઆઇ કરી રહ્યો છે . તે 330 બેન્કો સાથે જોડાયેલું છે .
જુ લાઇ, 2022માં રે કોર્ડ રૂ. 10.62 લાખ કરોડથી વધુનાં
600 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા.

600 કર�ોડ યુપીઆ�ઇ ટ્રાન્ઝે ક્શન ઉત્કૃષ્ટ ઉપલબ્ધિ છે . તે નવી ટે કન�ોલ�ોજી અપનાવવી અને અર્થતંત્રને સ્વચ્છ
બનાવવાની દિશામાં ભારતનાં લ�ોક�ોનાં સામૂહિક સંકલ્પને નિર્દિષ્ટ કરે છે . મારા દે શવાસીઓ��ની તાકાત જૂઓ��, વિશ્વની
40 ટકા ડિજિટલ લેવડદે વડ આ�પણા હિન્દુસ્તાનમાં થાય છે . -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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નવી કર પ્રણાલિ

કરદાતાઓ��નું જીવન સરળ

n

n

n

n

વ્યક્તિગત કરદાતાઓને પૂરતી રાહત આપવા અને
આવકવેરા કાયદા સરળ બનાવવા માટે સરકારે
2020નાં બજેટમાં ઇન્કમટે ક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવા
માટે નવી વ્યવસ્થા દાખલ કરી. નવી કર પ્રણાલિને
ફાઇનાન્સ એક્ટ 2020 દ્વારા લાવવામાં આવી. નવી
કર વ્યવસ્થા કરદાતાઓ માટે વૈકલ્પિક છે અને આ
નવી પ્રણાલિથી લોકો વધુ ઇન્કમટે ક્સ બચાવી રહ્યા
છે .
પાંચ લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કર
ચૂકવણીમાંથી સંપૂર્ણ રાહત. 2.5થી 5 લાખ સુધીનાં
સ્લેબ માટે ટે ક્સનાં દર 10 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા
કરવામાં આવ્યો. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન રૂ. 40,000થી
વધારીને રૂ. 50,000 કરવામાં આવ્યું છે .
આવકવેરા રિટર્ન ફોર્મ પહે લેથી ભરે લું હોવાથી હવે
આઇટીઆર ઓછાં સમયમાં ભરવું હવે સરળ બની
ગયું છે . આઇટી રિટર્ન અને અપીલનું ઇલેક્ટ્રોનિક
વેરિફિકે શન થાય છે .
આઇટી વિભાગમાંથી તમામ સંદેશાવ્યવહાર યુનિક
ડોક્યુમેન્ટ આઇડે ન્ટિફિકે શન નંબર સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક
રીતે જનરે ટ થાય છે અને પાન તથા આધાર હવે એક
બીજાનાં વિકલ્પમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે .

ફે સલેસ એ�સેસમેન્ટ, કર સુધારા
કર સુધારાની દિશામાં મહત્વનાં
પગલાં લેવામાં આવ્યા છે .
પ્રામાણિક કરદાતાઓને સન્માન
સાથે ફે સલેસ એસેસમેન્ટ
વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરવામાં
આવી છે . ફે સલેસ એસેસમેન્ટ
દ્વારા ઇન્કમટે ક્સ રિટર્ન દાખલ
કરવા માટે વેરિફિકે શન પ્રોસેસ,
તપાસ, મૂલ્યાંકન, અપીલ, રિફન્ડ
જારી કરવાની પ્રક્રિયામાં ઘણી
મદદ મળશે.

n

n

નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે 31 જુ લાઇ, 2022 સુધી આશરે 5.83 કરોડ
આઇટીઆર ભરવામાં આવ્યા. 31 જુ લાઇ, 2022નાં રોજ એક દિવસમાં
72.42 લાખથી વધુ આઇટીઆર દાખલ કરવાની સાથે આઇટીઆર દાખલ
કરવાની સંખ્યામાં નવો વિક્રમ સર્જાયો.
નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે 16.06.22 સુધી સીધા કરવેરાની વસૂલાત
ગયા વર્ષનાં સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 45 ટકાથી વધુ વધી. નાણાકીય
વર્ષ 2022-23 માટે કુ લ કર વસુલાત લગભગ 40 ટકાનાં દરે વધી.
નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે એડવાન્સ કર વસુલાત 1,01,017 કરોડ રહી
જે 33 ટકાથી વધુનો વધારો સૂચવે છે .
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હવે નવા ભારતનાં
કે ન્દ્રમાં નારી શક્તિ
ભારતન�ો વડાપ્રધાન ભિક્ષુક બનીને તમારી સમક્ષ
દિકરીઓ��ની જિં દગીની ભીખ માંગી રહ્યો છે . દિકરીઓ��ને
પરિવારનું ગર્વ માન�ો, રાષ્ટ્રનું સન્માન માન�ો.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

સાત વર્ષ પહે લાં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મ�ોદીએ� દીકરીઓ��ની જિં દગી અંગે ભીખ
માંગી હતી, જે મહિલા કે ન્દ્રીત નવા
ભારતનાં નિર્માણની દિશામાં તેમન�ો
એ�વ�ો સંકલ્પ હત�ો, જેમાં નવા ભારતનાં
કે ન્દ્રમાં નારી શક્તિને તેનંુ ઉચિત સન્માન
આ�પવાની નવી શરૂઆ�ત થઈ હતી.

લિં ગ ગુણ�ોત્તરમાં સુધાર�ો
બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ જેવી યોજનાઓને કારણે નવેમ્બર
2021માં જારી નેશનલ ફે મિલી હે લ્થ સર્વે પ્રમાણે દેશમાં પ્રથમ વાર
1000 પુરુષોની સરખામણીમાં 1020 મહિલાઓ છે .

કાયદાકીય સલામતી
પ�ોષણની સાથે આ�ર�ોગ્ય પર ધ્યાન
જન ઔષધિ કે ન્દ્રોમાંથી એક રૂપિયામાં સેનિટરી નેપકિનની
શરૂઆત. માતૃ વંદના યોજનાથી ખાતામાં સીધી આર્થિક મદદ.
મિશન ઇન્દ્રધનૂષ અંતર્ગત ગર્ભવતી મહિલાઓ અને નવજાત
બાળકોને નિઃશુલ્ક રસીકરણની વ્યવસ્થા.

આ�ર્થિક અને સામાજિક સશક્તિકરણ
સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતાની શરૂઆત. જનધન ખાતામાં 55 ટકા
ખાતાધારક મહિલાઓ. સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા અને મુદ્રા યોજના
અંતર્ગત મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને સરળ ધિરાણ. પ્રધાનમંત્રી
આવાસ યોજનામાં મહિલા અરજકર્તાઓને પ્રાથમિકતા.
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12 વર્ષથી ઓછી વયની બાળકીઓ પર દુષ્કર્મમાં ફાંસીની સજા.
દુષ્કર્મ કે સોમાં બે મહિનાની સુનાવણી પૂરી કરવાનો કાયદો.
દે શભરમાં વન સ્ટોપ સેન્ટરની શરૂઆત. નાઇટ શિફ્ટમાં
મહિલાઓને કામ કરવાની મંજૂરી. મહિલાઓ વિરુધ્ધ અપરાધ
કરનારાઓનો નેશનલ ડે ટા બેઝ. 5600 કરોડ રૂપિયાનાં નિર્ભયા
ફન્ડની સ્થાપના.

તમામ બંધ દરવાજા ખ�ોલ્યા
સૈનિક સ્કુલોમાં હવે છોકરીઓને પણ પ્રવેશ. સીઆરપીએફ અને
સીઆઇએસએફમાં મહિલાઓ માટે વિશેષ અનામત. દિલ્હી અને
કે ન્દ્રશાસિત પ્રદેશની પોલિસ ભર્તીમાં નોન-ગેઝેટેડ હોદ્દાઓ પર
અનામત. સેનામાં પ્રથમ વાર મહિલાઓને લડાકુ ભૂમિકામાં સામેલ
કરવામાં આવી. વાયુસન
ે ામાં ફાઇટર પાયલટ તરીકે સ્વીકાર્યતા.

કવર સ્ટોરી

મુ
સ્લિ
મ
મહિલાઓ��ને
ટ્રિપલ
33
તલાકમાંથી મુક્તિ
જુ લાઇ 2019
શુ-ં મુસ્લિમ મહિલાઓને ટ્રિપલ તલાક (તલાકએ-બિદ્દત) આપવાની પ્રથાને ગુનો બનાવવાનું
વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્.યું
વર્ષ 2017માં સુપ્રીમ કોર્ટે સાયરા બાનો કે સમાં
નિર્ણય આપતા એક સાથે તીન તલાકની પ્રથાને
ગેરબંધારણીય ગણાવી. અલગ અલગ ધર્મોનાં
પાંચ જજની બેન્ચે 3-2થી ચૂકાદો સંભળાવ્યો હતો.
કોર્ટે સરકારને આ દિશામાં છ મહિનાની અંદર
કાયદો લાવવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. તેને ધ્યાનમાં
રાખીને સરકારે મુસ્લિમ મહિલા વિવાહ અધિકાર
સંરક્ષણ વિધેયક સંસદનાં બંને ગહ
ૃ ોમાંથી પસાર
કરવામાં આવ્યું. 25 જુ લાઇનાં રોજ લોકસભામાં
અને 30 જુ લાઇ, 2019નાં રોજ રાજ્યસભામાં
વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું.
મહત્વ- લાખો મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે આ
રાહતભર્યું પગલું હતુ.ં તેને પગલે તીન તલાકનાં
કે સોમાં ઘટાડો થયો.

35

તૃષ્ટિકરણનાં નામ પર દે શની
કર�ોડ�ો માતા-બહે ન�ોને તેમનાં
અધિકારથી વંચિત રાખવાનું
પાપ કરવામાં આ�વ્યું. મને એ�
વાતન�ો ગર્વ છે કે મુસ્લિમ
મહિલાઓ��ને તેમનાં અધિકાર
આ�પવાનું ગ�ૌરવ અમારી
સરકારને પ્રાપ્ત થયું છે .
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હવે 26 સપ્તાહની
‘મેટરનિટી લીવ’
દે શમાં ગર્ભવતી મહિલાઓનાં
આરોગ્ય અને બાળકોની યોગ્ય
દે ખરે ખ માટે 12 સપ્તાહની રજા
મળતી હતી, જે ઓછી પડતી
હતી. કુ પોષણથી બાળકો અને
મહિલાઓનાં આરોગ્ય પર અસર
પડતી હતી. બાળકોની યોગ્ય દે ખરે ખ
અને ભરણપોષણ થાય તે માટે
સરકારે 2017માં મેટરનિટી બેનિફિટ
એક્ટ, 1961માં સુધારો કરીને 55
વર્ષથી વધુ જૂ ના કાયદામાં પરિવર્તન
સાથે મેટરનિટી રજા 12 સપ્તાહથી
વધારીને 26 સપ્તાહ કરવામાં આવી.
આ પગલાં સાથે મેટરિનિટી લીવની
બાબતમાં કે નેડા અને નોર્વે જેવા સૌથી
વધુ મેટરનિટી લીવ આપતા દે શોમાં
ભારત સામેલ થઈ ગયું છે .

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

બેટી બચાઓ��, બેટી પઢાઓ�ઃ� દરે ક બાજુ સુધાર�ો

સમગ્ર જીવન ચક્રમાં ઘટતો જતો બાળ લિંગ
ગુણોત્તર, છોકરીઓ અને મહિલાઓનાં
સશક્તિકરણ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવા
માટે જાન્યુઆરી, 2015માં બેટી બચાઓ, બેટી
પઢાઓ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી.
દીકરીઓને મહત્વ આપવાની દિશામાં શરૂ કરવામાં
આવેલી આ યોજનાએ જન અભિયાનનું રૂપ લીધું.
વાહનો પાછળ પણ ‘બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ’
લખેલું જોવા મળ્યું. 405 જિલ્લા પર વિશેષ ફોકસ.
દીકરીઓની આર્થિક સલામતી માટે સુકન્યા સમૃધ્ધિ
યોજના શરૂ, 3.03 કરોડ ખાતા ખુલ્યા. યોજનામાં
પરં પરાગત વ્યાજથી વધુ વ્યાજ દર મળે છે અને તે
પણ કરમુક્ત.

અસર જોવા મળી

937

થયો રાષ્ટ્ રીય સ્તરે
લિંગ ગુણોત્તર 202021માં વધીને. 201415માં તે 918 હતો.

n

n

1020 મહિલાઓ 1000
પુરુષોની સરખામણીમાં
નેશનલ ફે મિલી હે લ્થ સર્વે
પ્રમાણે
માધ્યમિક શિક્ષણમાં
દીકરીઓની નોંધણી 201415માં 75.51 ટકાથી વધીને
2020-21માં 79.46 ટકા થઈ.

સંસ્થાકીય પ્રસુતિમાં પણ સુધારો થયો. 201415માં સંસ્થાકીય પ્રસુતિ 87 ટકા હતી, જે 202021માં વધીને 94.8 ટકા થઈ.
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અનુસૂચિત જનજાતિનું
સશક્તિકરણ
આઝાદીનાં 75 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા
છે , પણ આઝાદીના આંદોલનમાં
અવિસ્મરણીય યોગદાન અને
બલિદાન આપનાર આદિવાસી
સમાજને મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડવા માટે
8-9 વર્ષ પહે લાં ખાસ પ્રયત્નો નહતા
કરવામાં આવ્યા. અટલબિહારી
વાજપેયીની સરકારમાં 1999માં
અલગ મંત્રાલય બનાવવામાં આવ્યું
હતું પણ ‘સબકા સાથ, સબકા
વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ ઔર સબકા
પ્રયાસ’નાં અભિગમ સાથે સાચા
અર્થમાં આ સમુદાયને આગળ
વધારવાનું કામ નરે ન્દ્ર મોદીનાં વડપણ
હે ઠળની સરકારે કર્યું છે .
n

n

n

n

n

દે શનાં સૌથી મોટા બંધારણીય હોદ્દા
રાષ્ટ્ર પતિનાં પદ પર આદિવાસી મહિલા
પહોંચી છે . અંતરિયાળ જંગલ વિસ્તારમાંથી
રાયસિના હિલ સુધી પહોંચનાર દ્રૌપદી મુર્મુ
આ આદિવાસી સમુદાયમાંથી આવે છે .
અનુસૂચિત જનજાતિનાં લોકોનાં કલ્યાણ અને
આદિવાસી વિસ્તારોનાં વિકાસ માટે 202223માં 41 મંત્રાલય અને વિભાગોને બજેટમાં રૂ.
87,584 કરોડની ફાળવણી.
ભગવાન બિરસા મુંડાની જયંતી 15 નવેમ્બર
જનજાતીય ગૌરવ દિવસ જાહે ર.
ઝારખંડમાં ભગવાન બિરસા મુંડા આદિવાસી
સ્વતંત્રતા સેનાની સંગ્રહાલય સહિત દે શભરમાં
આદિવાસી સ્વતંત્રતા સેનાની સંગ્રહાલયનું
નિર્માણ થશે. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી સંગ્રહાલય
નર્મદા જિલ્લાના ગરૂડે શ્વરમાં સ્થપાશે.
27 જિલ્લામાં 50 નવા એકલવ્ય મોડલ
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સામાજિક ન્યાયન�ો અર્થ છે - સમાજનાં દરે ક
વર્ગને સમાન તક�ો મળે, જીવનની પાયાની
જરૂરિયાત�ોથી ક�ોઇ વંચિત ન રહે . દલિત, પછાત,
આ�દિવાસી, મહિલા, દિવ્યાંગ જ્યારે આ�ગળ
આ�વશે ત્યારે જ દે શ આ�ગળ વધશે.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
રે સિડે ન્શિયલ સ્કુ લની આધારશિલા, 2026 સુધી 740 બનશે.
n

n

ટ્રાઇબ્સ ઇન્ડિયા-આદિ મહોત્સવ લઘુ ભારત છે , જ્યાં આદિવાસી
કારીગરો, વણકર, કું ભાર, કઠપૂતળી બનાવનાર અને ભરતકામ કરનારની
ઉત્કૃ ષ્ટ શિલ્પ પરં પરા બધું એક જ સ્થળે એકત્રિત થાય છે .
ટ્રાઇફે ડ પોર્ટ લ www.tribesindia.com દ્વારા આદિવાસી પ્રોડક્ટ્સનાં
વેચાણને ઇ-કોમર્સ દ્વારા પ્રોત્સાહન આપે છે . આદિવાસી વસતિનું બાહુ લ્ય
ધરાવતા પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં છે લ્લાં આઠ વર્ષમાં એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ
અંતર્ગત વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.
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વૃધ્ધોની સામાજિક-આ�ર્થિક સલામતી સુનિશ્ચિત
n

n

n

દેશમાં વૃધ્ધોની 2011ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે 10.38 કરોડ અને 2031 સુધી
19.34 કરોડની સંભાવનાને જોતાં સરકારે રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધજન આરોગ્ય દેખરે ખ
કાર્યક્રમ નામનાં કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી.
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે અટલ વયો અભ્યુદય યોજના નામની અમ્બ્રેલા યોજના 1
એપ્રિલ, 2020થી લાગુ કરી છે . આર્થિક અને સામાજિક સલામતી સાથે વ્યાજની
વધઘટ સામે સલામતી આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી વયવંદના યોજના શરૂ કરી.
દેશના અસંગઠિત ક્ષેત્રનાં લોકોને આર્થિક સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકારે
બે વીમા યોજનાઓ શરૂ કરી. પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના અને
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના. 9 મે, 2022નાં રોજ યોજનાના સાત વર્ષ પૂરાં.
આ યોજનાઓ ઓછા પ્રીમિયમમાં જીવન, અકસ્માત કવચની સુવિધા આપે છે .

અટલ પેન્શન ય�ોજના
વડીલોની આર્થિક સલામતી માટે 9 મે, 2015નાં રોજ શરૂ થયેલી આ યોજના 1840 વર્ષનાં તમામ નાગરિકો માટે ખુલ્લી છે . યોજનામાં પાંચ સ્લેબ 1000 રૂપિયા,
2000 રૂપિયા, 3000 રૂપિયા, 4000 રૂપિયા અને 5,000 રૂપિયા પેન્શનની ગેરન્ટી
આપવામાં આવે છે . વીમાધારકનાં મૃત્ન
યુ ી સ્થિતિમાં પત્ની કે પતિ સમાન પેન્શનનાં
હકદાર છે . આંતરરાષ્ટ્રીય વૃધ્ધજન દિવસ 1 ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ રાષ્ટ્રીય
હે લ્પલાઇન-એલ્ડરલાઇન નામે ટોલ ફ્રી 14567 શરૂ કરવામાં આવી છે .

સવર્ણોને અનામતઃ દરે ક વર્ગની આ�કાંક્ષા થઈ રહી છે સાકાર
38
આર્થિક રીતે નબળી સવર્ણ
જાતિઓને સરકારી સેવાઓમાં
અનામત આપવાનો વાયદો
ઘણો જૂ નો છે , પણ એવું
પ્રથમ વાર થયું છે કે જ્યારે
કોઇ વર્ગની આર્થિક સ્થિતિને
અનામત સાથે જોડવામાં આવી
હોય. સરકારે આ દિશામાં
અનેક નવી પહે લ કરી છે , તો
આ પગલું સમાજનાં એક મોટા
વર્ગની લાંબા સમયથી ચાલી
રહે લી માંગને પૂરી કરનારું
ગણાવવામાં આવ્યું.

n

n

n

સામાન્ય વર્ગનાં આર્થિક રીતે નબળાં લોકોને શિક્ષણ અને રોજગારમાં 10 ટકા
અનામત આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી.
અનામત આપવાનો હે તુ કે ન્દ્ર અને રાજ્યમાં શિક્ષણનાં ક્ષેત્ર, સરકારી નોકરીઓ,
ચૂંટણી અને કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં દરે ક વર્ગની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે .
પરિવારની વાર્ષિક આવક આઠ લાખથી ઓછી અને પાંચ એકરથી ઓછી ખેતીલાયક
જમીન ધરાવનારને આર્થિક રીતે પછાત માનવામાં આવે છે .

અન્ય પછાત વર્ગને બંધારણીય દરજ્જો
રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ પંચને બંધારણીય દરજ્જો આપવા માટે 102મું બંધારણીય
સુધારા વિધેયક, 2018 પસાર કરવાનું છે . નવા કાયદામાં સ્વીકારવામાં આવ્યું
છે કે પછાત વર્ગોને અનામત ઉપરાંત વિકાસની પણ જરૂર છે . અન્ય પછાત
વર્ગની આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવા માટે શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22થી ગ્રેજ્યુએટ
અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ અને ડે ન્ટલમાં ઓબીસી માટે 27 ટકા અનામત
લાગુ કરવામાં આવી.
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નીતિ આ�ય�ોગ

એ�ટલે ભારતની થિંક ટે ન્ક
સ્વતંત્રતા બાદ આપણા દેશે તત્કાલીન સોવિયેત
સંઘના સમાજવાદી શાસનની વ્યવસ્થાને અપનાવી,
જેમાં યોજના બનાવીને કામ કરવામાં આવતું
હતું. પંચવર્ષીય તથા એકવર્ષીય ચોજના ઘણાં
લાંબા સમય સુધી ચાલતી રહી. આયોજન પંચે
યોજના એકમ તરીકે દાયકાઓ સુધી યોજનાઓ
બનાવવાનું કામ કર્યું. પણ 65 વર્ષ જૂ નું આયોજન
પંચ આર્થિક માળખામાં પ્રાસંગિક તો હતું પણ
વીતેલાં કે ટલાંક વર્ષોમાં અસરકારક નહોતું રહ્યું. 1
જાન્યુઆરી, 2015નાં રોજ આયોજન પંચનાં સ્થાને
કે ન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નીતિ (નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન
ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા) આયોગની રચના કરી.
તેમાં સહકારી સમવાયતંત્રની ભાવનાને કે ન્દ્રમાં
રાખીને ‘મેક્સિસસ ગવર્નન્સ, મિનિમમ ગવર્મેન્ટ’નાં
અભિગમની પરિકલ્પનાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું.
નીતિ આયોગનાં બે હબ છે .
n

n

ટીમ ઇન્ડિયા હબઃરાજ્યો અને કે ન્દ્ર વચ્ચે
સંકલનકર્તાનું કામ કરે છે .
નોલેજ અને ઇનોવેશન હબઃ નીતિ આયોગ થિન્ક
ટેન્કની જેમ કામ કરે છે .

41
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દેશમાં 70 કરોડ વંચિત
વર્ગનાં લોકોને આર્થિક
રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવા
માટે સહકારિતાથી સારું
બીજુ ં કં ઇ ન હોઇ શકે .
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ
દેશની આઝાદીનાં 75મા
વર્ષમાં કે ન્દ્રીય સહકારિતા
મંત્રાલયની રચના કરીને
સહકારિતા આંદોલનમાં
પ્રાણ ફં ૂ ક્યા.
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n

n

સમગ્ર વિશ્વની 30 લાખ સહકારી સમિતિઓમાંથી 8,55,000 ભારતમાં છે
અને તેની સાથે લગભગ 13 કરોડ લોકો સીધી રીતે સંકળાયેલા છે . દે શનાં 91
ટકા ગામ એવાં છે જેમાં કોઇને કોઇ સહકારી સમિતિ છે . મોદી સરકારે દે શની
65,000 પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ મંડળીઓનાં કમ્પ્યુટરાઇઝેશનનો નિર્ણય
લીધો છે , જેનાંથી આ મંડળીઓ, જિલ્લા સહકારી બેન્ક, રાજ્ય સહકારી બેન્ક
અને નાબાર્ડ ઓનલાઇન થઈ જશે.
સહકારિતા યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાનું કામ પણ આગળ વધ્યું છે , જેનાંથી
નવા પ્રોફે શનલ તૈયાર થશે અને સહકારિતા ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા લોકો અને
નવા કર્મચારીઓ માટે તાલીમની વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ થશે. સહકારિતાનાં
વિચારને આધુનિક સમય પ્રમાણે બનાવીને, ટે કનોલોજી અને પ્રોફે શનાલિઝમ
સાથે જોડીને તેને આગામી 100 વર્ષ સુધી આગળ લઇ જવામાં આવી રહ્યું છે .
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n

n

n

એક સમયે લાંબી લાઇન, એપોઇન્ટમેન્ટ
માટે લાંબા સમયથી રાહ અને
ઓફિસનાં સતત આંટા મારવાને કારણે
પાસપોર્ટ ઓફિસ બદનામ હતી. હવે
પાસપોર્ટ સેવાનાં નામથી પોર્ટલ પર
ઓનલાઇન જ અરજી કરી શકાય છે .
2014 સુધી દેશમાં માત્ર 77 પાસપોર્ટ
સેવા કે ન્દ્ર હતા, જ્યારે હવે 424 પોસ્ટ
ઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા સાથે કુ લ 521
કે ન્દ્ર દેશભરમાં છે .
2014 સુધી પાસપોર્ટ બનાવવામાં
સરે રાશ 16 દિવસ લાગતા હતા. હવે
માત્ર પાંચ દિવસમાં તમારા હાથમાં
પાસપોર્ટ આવી જાય છે .

ટ્રાન્સજેન્ડરનું
સશક્તિકરણ
43

આઝાદી બાદથી સમાજમાં પોતાની
ઓળખ માટે ઝઝૂ મી રહે લા ટ્રાન્સજેન્ડર
સમુદાયને પણ અધિકાર આપવાની
પહે લ....
n

n

n

ટ્રાન્સજેન્ડરને સલામતી અને કલ્યાણ
માટે ઉભયલિંગી વ્યક્તિ (અધિકાર અને
સંરક્ષણ) અઘિનિયમ, 2019 લાગુ.
સ્માઇલ યોજનામાં ટ્રાન્સજેન્ડરનાં કલ્યાણ
અને પુનર્વસનને પેટાયોજના સામેલ
છે . પીએમ-દક્ષ યોજના અંતર્ગત તેમને
કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ આપવાની યોજના
બનાવવામાં આવી છે .
નવેમ્બર, 2020માં ટ્રાન્સજેન્ડર્સ માટે
રાષ્ટ્રીય પોર્ટ લની શરૂઆત કરવામાં આવી.

44

પીએ�મ સ્વનિધિ...

લારી-ગલ્લાવાળાઓ�� માટે
ર�ોજગારનાં પુનઃસર્જનનું સાધન
n

એ�વું પ્રથમ વાર બન્યું છે
કે લાખ�ો સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ
સીધા સિસ્ટમ સાથે
જોડાયા છે , જેથી તેમને
તેમન�ો લાભ મળવાનું શરૂ
થઈ શકે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

n

n

દે શમાં લાખો સ્ટ્રીટ વેન્ડર છે , જેઓ ગ્રામીણ કે
શહે રી વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર ફળ, શાકભાજી
વેચે છે અથવા લારી ગલ્લા કે નાની મોટી દુકાન
ચલાવે છે . પણ આઝાદીનાં 70 વર્ષમાં તેમનાં માટે
કોઇ યોજના નહોતી આવી.
કોવિડ લોકડાઉન વચ્ચે આ વર્ગ પર સૌથી વધુ
અસર પડી ત્યારે વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 1 જૂ ન,
2020નાં રોજ પીએમ સ્વનિધિ યોજનાની શરૂઆત
કરી. તેમાં સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને 10,000 રૂપિયા સુધીનું
ધિરાણ આપવામાં આવે છે .
આ અંતર્ગત અત્યાર સુધી 38 લાખથી વધુ લોન
અરજી મંજૂર કરવામાં આવી છે , તો 3,848 કરોડ
રૂપિયાથી વધુની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે .
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દરે ક ઘરમાં નળમાંથી જળ
ભગીરથ સપનું સાકાર થઈ રહ્યું છે
એ વિટં બણા કહે વાય કે આઝાદીનાં સાત દાયકા
બાદ પણ માત્ર 3.23 કરોડ ગ્રામીણ ઘરોમાં જ
નળનાં જોડાણ હતા. ગામડાની એક મોટી વસતિ
પરં પરાગત સ્ર્તોત અને ગંદા પાણીથી થતી
બિમારીઓનો સામનો કરતી હતી. આ સમસ્યાનાં
ઉકે લ માટે વડાપ્રધાન મોદીએ ઓગસ્ટ 2019નાં
રોજ લાલ કિલ્લા પરથી પાંચ વર્ષમાં દરે ક ઘરમાં
નળમાંથી જળ પૂરું પાડવાન સંકલ્પ કર્યો હતો.
n

n

3.60 19.14

n

લાખ કરોડ રૂપિયા ચાલુ કરોડ ઘરોમાં નળથી જળનું
યોજના પર ખર્ચ થઈ રહ્યો છે લક્ષ્ય 2024 સુધી પૂરું થશે.

46

પીએમ મોદીનાં નિર્ણય અને લક્ષ્ય હાંસલ
કરવાની દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ અને મોનિટરિંગની
ફોર્મ્યુલાને કારણે માત્ર ત્રણ વર્ષમાં 6.90 કરોડ
ઘરોમાં નવા કનેક્શન આપવામાં આવ્યા અને
10.1 કરોડ ઘરોમાં હવે નળમાંથી જળ મળે છે .
6 રાજ્યોનાં 100 ટકા ઘરોમાં હવે નળનાં
જોડાણ અપાઈ ગયા છે . આશરે 85 ટકા સ્કુ લ
અને 80 ટકાથી વધુ આંગણવાડીઓ સુધી
નળમાંથી જળ પહોંચાડવામાં આવ્યું છે .

ક�ૌશલ્ય વિકાસઃ 5.70 કર�ોડથી વધુને તાલીમ

વર્ષ 2014માં કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગ
સાહસિકતા મંત્રાલયની રચના કર્યા બાદ
ભારતને વિશ્વની સ્કિલ કે પિટલ બનાવવાના
હે તુથી 15 જુ લાઇ, 2015નાં રોજ કૌશલ્ય
વિકાસ મિશનની શરૂઆતક કરી. અખિલ
ભારતીય સ્તર પર મિશન અંતર્ગત 20
મંત્રાલય અને વિભાગ 40થી વધુ યોજનાઓને
લાગુ કરી રહ્યું છે . તેમાં 31 માર્ચ, 2021 સુધી
એક કરોડથી વધુ યુવાનો સહિત 5.70 કરોડ
લોકોને તાલીમ આપવામાં આવી છે .
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વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ બીજા કાર્યકાળમાં સૌ
પ્રથમ જળ સંબંધિત તમામ કે સોને ભેગાં કરીને
નવા જળશક્તિ મંત્રાલયની રચના કરી.
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n

n

વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસનાં ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા,
રશિયા, ફિનલેન્ડ સહિત આઠ દેશો સાથે સમજૂ તિ.
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020માં વ્યાવસાયિક શિક્ષણ માટે જાગૃતિ, વિવિધ વ્યવસાયો
માટે જરૂરી કૌશલ્ય, તમામ શાળાઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ફરજિયાત વિષયો
અને કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમનાં એકીકરણની કલ્પના. અમૃત કાળ એટલે કે ભારત@2047
માટે કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગ સાહસિક મંત્રાલયે એક વિઝન તૈયાર કર્યું છે .
ઝડપથી બદલાઇ રહે લા વેપારનાં વાતાવરણ અને બજારની
સ્થિતિમાં પ્રાસંગિક બની રહે વાન�ો મંત્ર છે -સ્કિલ, રીસ્કિલ અને
અપસ્કિલ. -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

કવર સ્ટોરી

47

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

પીએ�મ આ�વાસ
‘ઘરનાં ઘર’નું સપનું સાકાર

પાકા ઘરનું સપનું કોને ન હોય, પણ 2014 પહે લાં સબકા
સાથ-સબકા વિકાસની ભાવનાથી કામ નહોતું થતું.
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 2015માં પીએમ આવાસ
યોજનાથી ગ્રામીણ અને શહે રી વિસ્તારોમાં પાકા ઘરનું
સપનું સરળ કર્યું. હવે પાકા ઘરની સાથે શૌચાલય, મફત
એલપીજી કનેક્શન અને રસોડામાં નળમાંથી જળ મળે
છે , જેનાંથી ગરીબો અને વંચિતોમાં નવી આશા જાગી
છે . છે વાડાનાં માણસ સુધી લાભ પહોંચે તે માટે પીએમ
આવાસની બંને યોજનાઓને 2024 સુધી ચાલુ રાખવાની
મંજૂરી આપવામાં આવી છે .

03
26
4.2

મકાન માત્ર ઇં ટ, સિમેન્ટથી તૈયાર થયેલું માળખું નથી,
પણ તેની સાથે આ�પણી ભાવના, આ�પણી આ�કાંક્ષાઓ��
જોડાયેલી હ�ોય છે . ઘરની ચાર દિવાલ�ો આ�પણને
સલામતી ત�ો પૂરી પાડે છે , સાથે સાથે આ�પણી અંદર સારી
આ�વતી કાલન�ો ભર�ોસ�ો અને વિશ્વાસ પણ જગાવે છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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કરોડથી વધુ મકાન બનાવ્યા
પીએમ આવાસ યોજનામાં
લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની
રકમ ખર્ચાઈ અત્યાર સુધી
કરોડ પાકા મકાન પ્રાથમિક
સુવિધા સાથે બનાવવાનું લક્ષ્ય

અત્યાર સુધી 2.3
કરોડ લાભાર્થીઓને
આપવામાં આવ્યા છે
મકાન
ચાલુ નાણાકીય
વર્ષમાં 80 લાખ
નવા મકાન બનશે,
48,000 કરોડ
રૂપિયા મંજૂર

જૂના કાયદાઓ��ની ઝંઝાળમાંથી મુક્તિ મળી

દેશની આઝાદી બાદ છ દાયકા વીતવા છતાં અનેક
કાયદા એવા હતા જેનો ન કોઈ ઉપયોગ હતો કે કોઇ
પ્રાસંગિકતા. તેમ છતાં આટલાં લાંબા સમય સુધી તેનાં
પર કોઇનું ધ્યાન ગયું નહોતું.

1500

થી વધુ નકામા કાયદા અત્યાર સુધી રદ કરવામાં
આવ્યા છે . તો વેપારમાં અડચણયુક્ત 25,000થી
વધુ કોમ્પ્લાયન્સ કે શર્તોને પણ નાબૂદ કરવામાં
આવી છે .

n

n

વડાપ્રધાન બનતા પહે લાં નરે ન્દ્ર મોદીએ 27 ફે બ્રુઆરી, 2014નાં
રોજ દિલ્હીમાં ઉદ્યોગપતિઓ અને વેપારીઓની બેઠકમાં કહ્યું હતું,
‘આપણી જિંદગી, કાર્યસ્થળ અને વેપારને નિયંત્રિત કરવા માટે
કાયદાઓની કે ટલી મોટી જાળ છે .’
વડાપ્રધાન નિયુક્ત થયા બાદ તરત તેમણે કે ન્દ્રીય સચિવોને કહ્યું,
“તમે તમારા વિભાગ સંબધિત
ં
10 એવા કાયદા કે નિયમ બતાવો
જેમને આપણે નાબૂદ કરી શકીએ.” જૂ નમાં તત્કાલીન કે ન્દ્રીય
કાયદા મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે સંસદમાં રિપિલીંગ એન્ડ એમેન્ડિંગ
બિલ 2014 રજૂ કરીને અપ્રાસંગિક કાયદાઓને નાબૂદ કરવાની
દિશામાં શરૂઆત કરી હતી.
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પીએ�મ મુદ્રા ય�ોજના
ઉદ્યોગસાહસિક�ોને પાંખ�ો મળી
એક સમય હતો જ્યારે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા
યુવકોએ ઋણ હાંસલ કરવા માટે તમામ ઓફિસો,
બેન્કોનાં આંટા મારવા પડતા હતા. આ સમસ્યા
ઉકે લવા માટે પીએમ મુદ્રા યોજના શરૂ કરવામાં આવી
હતી, જેમાં 10 લાખ રૂપિયા સુધીની ગેરન્ટી મુક્ત લોન
લઇને સ્વરોજગારનું સપનું સાકાર થઈ રહ્યું છે ...
n

n

અમાર�ો મંત્ર છે , જેમને ફન્ડીંગ નથી મળી રહ્યું, તેમને
ફન્ડિંગ કરવાનું આ�પણે બીડં ુ ઝડપીએ� છીએ�. અમે એ�વ�ો
નવ�ો વિશ્વાસ પેદા કરવા માંગીએ� છીએ� કે તમે દે શ માટે
કામ કરી રહ્યા છ�ો, દે શનાં વિકાસનાં ભાગીદાર છ�ો, દે શ
તમારા માટે ચિં તા કરવા તૈયાર છે .

નાણાકીય સર્વસમાવેશિતાનો લક્ષ્ય ધરાવતી પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા
યોજનાનો હે તુ નોન-કોર્પોરે ટ અને બિન કૃષિ લઘુ અને સુક્ષ્મ
એકમોને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની કિફાયતી ગેરન્ટીમુક્ત ઋણ
સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે .
આ યોજનાએ પાયાના સ્તરે મોટાં પાયે રોજગારીની તકો સર્જી
છે . 8 એપ્રિલ, 2022નાં રોજ આ યોજનાની 8મી વર્ષગાંઠ હતી.
મુદ્રા યોજના અંતર્ગત 24 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી 36 કરોડથી
વધુ ધિરાણ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે . આ યોજનામાં 68
ટકાથી વધુ ધિરાણ ખાતા, મહિલાઓ માટે મંજૂર કરવામાં
આવ્યા છે અને 22 ટકા ધિરાણ નવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને
આપવામાં આવ્યા છે .

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનો મંત્ર
રહ્યો છે , રિફોર્મ, પરફોર્મ,
ટ્રાન્સફોર્મ. વડાપ્રધાનનાં
આ મંત્ર પર અમલ કરતાં
શ્રમ સંહિતાનાં માધ્યમથી
સમગ્ર શ્રમ સુધારાનાં સપના
સાકાર થયા, તો ‘શ્રમેવ
જયતે’નાં સૂત્ર સાથે પ્રથમ
વાર આ અસંગઠિત મજૂ રોને
સામાજિક સલામતીનો લાભ
પહોંચાડવામાં આવ્યો, જેમનાં
વિષે સાત દાયકા સુધી
વિચારવામાં આવ્યું નહતું.
48
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આઝાદી બાદ પ્રથમ વાર 29 શ્રમ કાયદાઓને હવે ચાર લેબર કોડમાં બદલીને શ્રમ સુધારા
કરવામાં આવ્યા. આ અંતર્ગત, 50 કરોડ શ્રમિકોને વેતન સલામતી, સામાજિક સલામતી
અને આરોગ્ય સલામતી તથા સારી સામાજિક સલામતીનો લાભ મળી શક્યો.
સાથે સાથે, ટ્રાન્સજેન્ડર સહિત પુરુષ અને મહિલાઓને સમાન કામ માટે સમાન વેતનની
જોગવાઇ કરવામાં આવી. શ્રમ સુવિધા પોર્ટ લ દ્વારા ઉદ્યોગો માટે સહજ રિટર્નની વ્યવસ્થા
કરવામાં આવી. 25 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી 28 કરોડથી વધુ ઇ-શ્રમ કાર્ડ જારી કરવામાં
આવ્યા છે .

શ્રમ સુધારા આ�પણા મહે નતુ શ્રમિક�ોની ભલાઈ સુનિશ્ચિત કરશે
અને આ�ર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આ�પશે. આ� શ્રમ સુધારા ઇઝ
ઓ��ફ ડુઇંગ બિઝનેસ સુનિશ્ચિત કરશે. આ� સુધારાથી શ્રમિક�ો
અને ઉદ્યોગ�ો બંનેની પ્રગતિ માટે ટે કન�ોલ�ોજીન�ો ઉપય�ોગ કરી
શકાશે. -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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સ્વચ્છ ભારત અભિયાન
ખુલ્લામાં શ�ૌચમાંથી મુક્તિ મળી
ભારતમાં 2014 સુધી માત્ર 39 ટકા સ્વચ્છતા કવરે જ હતું.
કચરનાં ઢગલા, ખુલ્લામાં શૌચ સામાન્ય દ્રશ્યો હતા. આ
સ્થિતિને બદલવા અને મહાત્મા ગાંધીની 150મી જયંતી પર
2019માં તેમને સ્વચ્છ દેશની ભેટ આપવા માટે વડાપ્રધાન
મોદીએ 15 ઓગસ્ટ, 2014નાં રોજ લાલ કિલ્લા પરથી એક
સંકલ્પ લીધો. સ્વચ્છ ભારતનો સંકલ્પ. બધાંના પ્રયાસથી આ
સંકલ્પ જનઆંદોલનમાં બદલાયો તો હવે ખુલ્લામાં શૌચમાંથી
મુક્તિ બાદ સ્વચ્છ ભારત મિશને આગેકૂચ કરી છે ...
n

જનભાગીદારી કઈ રીતે દે શનાં વિકાસમાં
નવી ઊર્જા ભરી દે છે , તેની પ્રત્યક્ષ
સાબિતી સ્વચ્છ ભારત અભિયાન છે .
શ�ૌચાલયનું નિર્માણ હ�ોય કે કચરાન�ો
નિકાલ, ઐ�તિહાસિક વારસાની
જાળવણી હ�ોય કે સફાઇની સ્પર્ધા. દે શ
આ�જે સ્વચ્છતાનાં ક્ષેત્રમાં નવી ગાથા
લખી રહ્યો છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

n

n

ઓડીએફ પ્લસ તરફ અગ્રેસર છે . 24 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી
ઓડીએફ-પ્લસ વિલેજની સંખ્યા 1,03,398 છે .
ઓડીએફ પ્લસ એટલે કે જેમાં ખુલ્લામાં શૌચમાંથી મુક્ત થવાની
સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં આવે છે , જ્યારે ઓડીએફ પ્લસ પ્લસમાં
મળનાં નિકાલની વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે .
સ્વચ્છ ભારત મિશન શહે રી અંતર્ગત 62 લાખથી વધુ વ્યક્તિગત
શૌચાલયનું નિર્માણ કરીને 100 ટકા ઓડીએફ કવરે જ હાંસલ
કરવામાં આવ્.યું પીએમ મોદીએ 1 ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ સ્વચ્છ
ભારત મિશન-શહે રીનો બીજો તબક્કો શરૂ કર્યો.

સ્વચ્છ ભારત અભિયાનથી લાભ
અસર જોવાઇ

2.16 12.7

ગણું ઓછુ ં ખાદ્ય પ્રદૂષણ

2.48

ગણું ઓછુ ં ભૂજળ પ્રદૂષણ

ગણંુ ઓછુ ં પીવાનાં પાણીનું પ્રદૂષણ
(ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ ફાઇન્ડિંગ)

સામાજિક આ�ર્થિક લાભ

727
2.6

ડોલરનો વાર્ષિક આર્થિક લાભ મળ્યો
સ્વચ્છતાથી પ્રતિ પરિવાર

ગણંુ નાણાકીય વળતર મળ્યું ગરીબોને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનથી. તેની સાથે 10 વર્ષમાં કુ લ ખર્ચ
પર સમાજને પડતર પર 4.3 ગણું વળતર મળ્યું.
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ઉડાનઃ હવાઇ ચપ્પલથી
હવાઇ જહાજ સુધીની યાત્રા
આર્થિક વિકાસની સંભાવનાઓ માત્ર મોટાં શહે રો પૂરતી
મર્યાદિત નથી અને વિમાન પ્રવાસ માત્ર સંપન્ન વર્ગ પૂરતો
મર્યાદિત નથી. આ વિચાર સાથે શરૂ થઈ ‘ઉડે દેશકા આમ
નાગરિક’ (ઉડાન) યોજના. તેનાં દ્વારા મધ્યમ વર્ગનાં લોકો 500
કિલોમીટર સુધીનો વિમાન પ્રવાસ માત્ર 2500 રૂપિયામાં કરી
શકે છે . આ યોજનાએ વિમાન પ્રવાસ કરવાનું સામાન્ય માણસનું
સપનું સાકાર કર્યું છે અને નાના શહે રોમાં વિમાન સેવાનાં
વિસ્તરણનાં વિકાસની સંભાવનાનાં નવા દ્વાર ખોલ્યાં છે ...
n

મને ખુશી છે કે આ�ઝાદી બાદ
પ્રથમ વાર દે શમાં એ�વિએ�શન
નીતિ બનાવવાનું સ�ૌભાગ્ય અમારી
સરકારને મળ્યું. આ�પણા દે શમાં
ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિની એ�ક
ઓ��ળખ છે કે તે હવાઇ ચપ્પલ પહે રે
છે અને હં ુ ઇચ્છું છંુ કે હવાઇ જહાજમાં
હવાઇ ચપ્પલ પહે રે લાં લ�ોક�ો જોવા મળે
અને એ� આ�જે શક્ય બની રહ્યું છે .

n

n

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

2014માં કાર્યરત એરપોર્ટ ની સંખ્યા 74 હતી. ઉડાન
યોજનાને કારણે આ સંખ્યા વધીને 141 થઈ છે . ઉડાન
યોજના અંતર્ગત 58 એરપોર્ટ , 8 હે લિપોર્ટ અને બે
વોટર એરોડ્રોમ સહિત 68 અપૂરતી સુવિધા ધરાવતા
ડે સ્ટીનેશનને જોડવામાં આવ્યા છે .
યોજના અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવેલા નવા 425
માર્ગ સાથે ઉડાને દે શભરમાં 29થી વધુ રાજ્યો અને
કે ન્દ્રશાસિત પ્રદે શોને એર કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડી છે .
ઉડાન અંતર્ગત 220 ડે સ્ટિનેશનને 2026 સુધી 1000
માર્ગ સાથે પૂરા કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે .
એક કરોડથી વધુ પ્રવાસીઓ ઓગસ્ટ 2022 સુધી આ
યોજના અંતર્ગત કિફાયતી વિમાન પ્રવાસનો લાભ લઈ
ચૂક્યા છે .

રે રાઃ મકાન ખરીદનારાઓ��નાં હકમાં અધિકાર�ો
રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની શી સ્થિતિ હતી તેનાંથી
આપણે સૂપેરે પરિચિત છીએ. બિલ્ડરો, ડે વલપર્સ
અને ગ્રાહકો વચ્ચે વિશ્વાસનો અભાવ હતો. કે ટલાંક
લેભાગુ બિલ્ડર્સને કારણે સમગ્ર રિયલ એસ્ટેટ
ક્ષેત્ર બદનામ થયું હતું. ગ્રાહકોની આ મુશ્કેલી
દૂર કરવા માટે RERA કાયદો લાવવામાં આવ્યો.
તાજેતરમાં જ આવેલાં કે ટલાંક અહે વાલ બતાવે
છે કે આ કાયદો આવ્યા બાદ મકાનોનું નિર્માણ
ઝડપથી થઈ રહ્યું છે .
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31 રાજ્યો અને કે ન્દ્ર શાસિત પ્રદે શોમાં
રિયલ એસ્ટેટ રે ગ્યુલેટરી ઓથોરિટીની
સ્થાપના કરવામાં આવી. દે શભરમાં
91,554 રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ અને
67,649 રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટોએ
રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે . દે શભરમાં રે રા
દ્વારા 97,753 ફરિયાદોનું નિરાકરણ
લાવવામાં આવ્યું છે . (આંકડા 20
ઓગસ્ટ, 2022 સુધીનાં છે .)
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પ�ોષણ મિશન બન્યું રાષ્ટ્રનું મિશન
કોઇ પણ દેશનાં સારા ભવિષ્ય માટે બાળકો, કિશોરી,
ગર્ભવતી અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓને પૂરતું
પોષણ મળવું જરૂરી છે . કુપોષણનું સૌથી વધુ પ્રમાણ
બાળકો અને મહિલાઓમાં હોય છે . એટલાં માટે
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ પૌષ્ટિક આહાર માટે પોષણ
અભિયાનની શરૂઆત કરી. તેમણે પોષણ મિશન 2.0ને
એકીકૃ ત પોષણ કાર્યક્રમ જાહે ર કર્યો, જેને સફળ બનાવવા
માટે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં 20,000 કરોડ રૂપિયા
ફાળવવામાં આવ્યા છે .
n

n

55

NFHSનો 2019-21નો અહે વાલ જણાવે છે કે ભારતમાં
2015-16ની સરખામણીમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી આવકનાં
બાળકોમાં ઠીંગણાપણાનું પ્રમાણ 38.4 ટકાથી ઘટીને
35.5 ટકા થયું છે . આ બાળકોમાં નબળાઇનું પ્રમાણ
21 ટકાથી ઘટીને 19.3 ટકા થયું છે . આ જ રીતે, ઓછાં
વજનનાં કે સો 35.8 ટકાથી ઘટીને 32.1 ટકા થયા છે .
પોષણ અભિયાનમાં 40 કરોડથી વધુ જન આંદોલન
આધારિત પ્રવૃત્તિઓ, પોષણ ટ્રે કર એપ્લિકે શનથી 11.38
કરોડ લાભાર્થીઓનું મોનિટરીંગ. આ યોજનામાં 11.20
લાખ શાળાઓના 11.80 કરોડ બાળકો સામેલ છે .

દે શનાં દરે ક ગરીબ, દરે ક વ્યક્તિ સુધી પ�ોષણ પહોંચાડવું
સરકારની પ્રાથમિકતા છે . ગરીબ મહિલાઓ�� અને ગરીબ
બાળક�ોમાં કુપ�ોષણ અને જરૂરી પ�ૌષ્ટિક પદાર્થોની અછત
તેમનાં વિકાસમાં મ�ોટંુ વિધ્ન બને છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

અમૃતઃ જેથી શહે રી વિસ્તાર�ોની ઝં ૂ પડપટ્ટીમાં પાણી મળે

દેશમાં શહે રી આયોજનનાં વિષયમાં
સંપૂર્ણ વિઝનનો અભાવ હતો.
શહે રોનું વિસ્તરણ વહીવટકર્તાને
બદલે ડે વલપર્સનાં હિસાબે થતું હતું.
ગંદી ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં જળ પુરવઠો,
ગટર મેનેજમેન્ટ, વરસાદી પાણીનાં
નિકાલ જેવી મૂળભુત જરૂરિયાતનો
અભાવ હતો. આ સ્થિતિ સુધારવા
માટે 25 જૂ ન, 2015નાં રોજ અટલ
નવીનીકરણ અને શહે રી પરિવર્તન
મિશન (amrut) ની શરૂઆત
કરવામાં આવી.

n

n

n

તેનો હે તુ ગટર અને સેપ્ટિક મેનેજમેન્ટ સુધારવાનો, શહે રોને જળ સુરક્ષિત
કરવાનો અને નદીઓમાં ગંદા નાળાનું પાણી ન ભળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનું
છે .
મિશન અમૃત અંતર્ગત રાજ્યો અને કે ન્દ્ર શાસિત પ્રદે શોમાં 77,640
કરોડ રૂપિયાનાં પ્રોજેક્ટ્સ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે . દે શનાં 500 અમૃત
શહે રોમાં જળ પુરવઠાનાં સાર્વત્રિક કવરે જ માટે 1.39 કરોડ નળ કનેક્શન
અને પૂરતાં ગટર નેટવર્ક માટે 1.45 કરોડ ગટર કનેક્શન આપવાનાં છે .
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું, “બાબા સાહે બ આંબેડકર શહે રી
વિકાસને અસમાનતા દૂર કરવાનું મોટું માધ્યમ માનતા હતા. સ્વચ્છ
ભારત મિશન અને મિશન અમૃતનો આગામી તબક્કો બાબા સાહે બનાં
સપનાને પૂરા કરવાની દિશામાં પણ મહત્વનું પગલું છે .”
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સેલ્ફ સર્ટિ ફિકે શન

સરકારે જનતા પર
વિશ્વાસ મૂક્યો
n

n

દે શમાં નોકરી માટે અરજી કરતી વખતે પોતાનાં
પ્રમાણપત્રોને કોઇ ગેઝેટેડ ઓફિસર દ્વારા પ્રમાણિત
કરાવવા પડતા હતા. આને કારણે ગ્રામીણ ભારત કે
પછાત વિસ્તારોમાં રહે તા લોકો ઘણી વાર અરજી
કરી શકતા નહોતા. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને
2014માં કે ન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ માટે સર્ટિફિકે ટનાં
સેલ્ફ સર્ટિફિકે શને માન્ય રાખવામાં આવ્યું.
તેની શરૂઆત નોકરી માટે અરજી સાથે જોડવામાં
આવતા દસ્તાવેજોનાં સેલ્ફ સર્ટિફિકે શનથી થઈ, જેને
જૂ ન 2016થી અનેક કામમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું.
હવે સ્વ પ્રમાણિત દસ્તાવેજો જમા કરાવવાથી પણ
એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર જારી કરી દે વામાં આવે છે .

મારી સરકારે એ�ક નિર્ણય કર્યો છે - સેલ્ફ
સર્ટિફિકે શનન�ો. તમને આ� નિર્ણય કદાચ બહુ નાન�ો
લાગત�ો હશે. તેમાં ક�ોઇ વિઝન નહીં દે ખાતું હ�ોય. પણ
એ�ક સરકાર સવા સ�ો કર�ોડ દે શવાસીઓ��ની સત્યતા
પર વિશ્વાસ કરવાન�ો નિર્ણય કરે , તેનાંથી મ�ોટ�ો નિર્ણય
બીજો ક�ોઇ ન હ�ોઇ શકે . -નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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સ્વામિત્વ ય�ોજના

તમારી જમીનનાં અધિકારનું પ્રમાણ

1,73,065 1,27,555

ગામોમાં ડ્રોન સર્વેનું કામ ગામનાં નક્શા સંબંધિત
પૂરું થઈ ચૂક્યું છે 28 રાજ્યોને સોંપી દેવામાં
ઓગસ્ટ, 2022 સુધી આવ્યા છે યોજના અંતર્ગત

41, 368
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ગામોમાં લોકોને પ્રોપર્ટી કાર્ડ
વિતરીત કરી દેવામાં આવ્યા છે .
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સેટલમેન્ટ અને રાઇટ્ સ રે કોર્ડ માટે ભારતમાં 70 વર્ષ પહે લાં
ગ્રામીણ જમીનનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું, પણ તેમાં વસતિનો
મોટો ભાગ રહી ગયો. પરિણામ એ આવ્યું કે લોકોની
પાસે તેમની સંપત્તિનો કોઇ કાનૂની દસ્તાવેજ નહોતો. આને
કારણે ઘણી વાર જમીનનાં વિવાદ થતાં હતા, તો ગ્રામીણોને
નાણાકીય રીતે આ સંપત્તિનો કોઇ લાભ નહોતો થતો. આ
ચિંતાને દૂર કરવા માટે વડાપ્રધાન મોદીએ 24 એપ્રિલ,
2021નાં રોજ પ્રધાનમંત્રી સ્વામિત્વ યોજનાની શરૂઆત કરી
હતી. તેનો હે તુ ગ્રામીણ વિસ્તારનાં લેન્ડ રે કોર્ડ ને ડિજિટલાઇઝ
કરીને ગ્રામીણોને પ્રોપર્ટી કાર્ડ આપવાનો છે . 2025 સુધી આ
અંતર્ગત દે શનાં 6.62 લાખ ગામોમાં સર્વેનું કામ પૂરું કરવાનો
લક્ષ્ય છે .
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પીએ�મ જનધન ય�ોજનાઃ નાણાકીય સલામતીની ખાતરી
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આઝાદીનાં 68 વર્ષ બાદ પણ
દેશની 68 ટકા વસતિ બેન્કિંગ
સુવિધાથી વંચિત હતી. તેમની પાસે
બચતનું કોઇ માધ્યમ નહોતું અને
સંસ્થાકીય ધિરાણ લેવા માટે નો
પણ કોઇ સ્ત્રોત નહોતો. સરકારી
મદદનાં નામે મોકલવામાં આવતી
સબસિડી રોકડમાં આપવામાં
આવતી હતી, જેમાં મોટા ભાગે
ભ્રષ્ટાચાર થતો હતો....
n

n

આવા લોકોને દેશનાં અર્થતંત્ર સાથે જોડવા માટે પ્રથમ વાર
15 ઓગસ્ટ, 2014નાં રોજ લાલ કિલ્લા પરથી વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીએ વિશ્વની સૌથી મોટી આર્થિક ભાગીદારીનાં
કાર્યક્રમ જનધન યોજનાની જાહે રાત કરી. 28 ઓગસ્ટ,
2014નાં રોજ તેની ઔપચારિક શરૂઆત કરવામાં આવી.
વિશ્વનાં સૌથી મોટાં નાણાકીય સર્વસમાવેશિતા કાર્યક્રમમાં
પ્રથમ વાર ઝીરો બેલને ્સ પર ખાતું ખોલવામાં આવ્યું અને
તેમાં 55 ટકાથી વધુ ખાતાધારક મહિલાઓ છે .

n

n

n

માર્ચ 2015માં જનધન ખાતાઓની સંખ્યા 15 કરોડ હતી
અને ઓગસ્ટ 2022 સુધી કુ લ 46.40 કરોડ બેન્ક ખાતા
ખોલવામાં આવ્યા છે .
લાભાર્થીઓનાં ખાતામાં 1,73,954.07 કરો રૂપિયાની
રકમ જમા છે . સબ-સર્વિસ ક્ષેત્રોમાં 1.26 લાખ ‘બેન્ક મિત્ર’
શાખા રહિત બેન્કિંગ સેવા પૂરી પાડી રહ્યા છે ,
કોવિડ કાળમાં મહિલાઓને જનધન ખાતાઓમાં સહાયતા
રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

ન�ોન-ગેઝેટેડ હ�ોદ્દાઓ�� માટે ની ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા રદ કરવામાં આ�વી
n
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n

વર્ષ 2015માં સ્વતંત્રતા દિવસે લાલ કિલ્લા પરથી રાજ્ય અને કે ન્દ્ર સરકારના
વહીવટી તંત્રને નીચલા ગ્રેડની નોકરીઓમાં ઇન્ટરવ્યુમાં ભ્રષ્ટાચારનો હવાલો
આપવામાં આવ્યો હતો, જેને પગલે 1 જાન્યુઆરી, 2016થી ભારત સરકારે
તમામ મંત્રાલય, વિભાગ, જાહે ર ક્ષેત્રનાં એકમોમાં ગ્રુપ બી (નોન-ગેઝેટેડ)
ઉપરાંત ગ્રુપ ડી અને સીમાં હોદ્દાઓમાં ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા રદ કરવામાં આવી હતી.

મોટાં ભાગનાં રાજ્યો અને કે ન્દ્ર
શાસિત પ્રદેશોની સરકારોએ નીચલા
સ્તરનાં હોદ્દાઓ પર ઇન્ટરવ્યુ સમાપ્ત
કરવાની નીતિને સ્વીકારી લીધી છે .
કૌશલ્ય પરીક્ષા અને શારીરિક
પરીક્ષાને જારી રાખવામાં આવી.
વિશિષ્ટ હોદ્દાઓનાં કિસ્સામાં કોઇ
વિભાગ કે મંત્રાલય વિશેષ ઇન્ટરવ્ન
યુ ે
અનિવાર્ય માને તો તે સંજોગોમાં કાર્મિક
અને તાલીમ વિભાગ પાસેથી ‘NOC’
લેવું પડે .
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નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-2020
શિક્ષણને સંકુચિત દાયરામાંથી
બહાર લાવવામાં આ�વ્યું
દેશમાં 1986ની શિક્ષણ નીતિ લાગુ હતી, જ્યારે વિશ્વસ્તરે
ટેકનોલોજી અને શૈક્ષણિક સ્તરે જ નહીં પણ આર્થિક
ઉપાર્જનની રીતમાં પણ આ 34 વર્ષમાં મોટાં પરિવર્તન
આવી ગયા હતા. એટલાં માટે જ યુવાનોમાં બૌધ્ધિક
ક્ષમતા, ઇનોવેશન અને શિક્ષણ સંબંધિત મજબૂત નીતિઓ
સાથે નવા ભવિષ્યનાં નિર્માણમાં મદદ કરવા માટે ભારત
સરકારે 29 જુ લાઇ, 2020નાં રોજ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ,
2020ની જાહે રાત કરી.
n

60

શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં મોટાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કામ થઈ રહ્યું છે ,
જેમાં નવી કોલેજ, નવી યુનિવર્સિટી, નવી આઇઆઇટી,
નવી આઇઆઇએમની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી
છે . ભારતીય મૂલ્યોને સમાવતી આ શિક્ષણ પ્રણાલિમાં
વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી જ્ઞાન અને કૌશલ્યથી સુસજ્જિત
કરતાં ભારતને એક વૈશ્વિક જ્ઞાન મહાશક્તિ બનાવવાની
પરિકલ્પના છે . કે ન્દ્ર સરકારે આઝાદી બાદનાં
ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર 2022-23નાં બજેટમાં એક લાખ
કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ શિક્ષણ મંત્રાલયને ફાળવી
હતી.

61

હે કાથ�ોનઃ ‘જય અનુસંધાન’ ઉદઘ�ોષ ઇન�ોવેટર્સ

સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હે કાથોન 2022ના
ફિનાલે કાર્યક્રમમાં 25 ઓગસ્ટ,
2022નાં રોજ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીએ જણાવ્યું, સ્માર્ટ ઇન્ડિયા
હે કાથોન જનભાગીદારીનું
મહત્વનું માધ્યમ બની ચૂક્યું છે .
આઝાદીનાં 100 વર્ષ પૂરા થશે
ત્યારે આપણો દેશ કે વો હશે,
તેને લઇને દેશ જે મોટા સંકલ્પો
પર કામ કરી રહ્યો છે તેને પૂરાં
કરવા ઇનોવેટર્સ ‘જય અનુસંધાન’
ઉદઘોષનાં ઘ્વજવાહક છે .
54
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સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હે કાથોનની પાંચમી આવૃત્તિમાં 53 કે ન્દ્રીય મંત્રાલયોની 476
સમસ્યાઓનાં ઉકે લ માટે 2900થી વધુ 2200 ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓનાં
વિદ્યાર્થીઓની પ્રવૃત્તિઓ સામેલ હતી. આ હે કાથોનનાં આયોજનનો હે તુ એ પણ
છે કે સરકાર જે સમસ્યાઓનો ઉકે લ ઇચ્છે છે એ સમસ્યાઓ અને તેનાં ઉકે લને
દે શભરમાં આવેલા નવયુવાનો સમજે, સમસ્યાઓનાં નિવારણનો રસ્તો પણ શોધે.
વિદ્યાર્થી, સરકાર અને ખાનગી સંગઠનોનાં ‘સબકા પ્રયાસ’ની આ ભાવના વિક્સિત
ભારતનાં નિર્માણ માટે જરૂરી છે . દે શમાં ઇનોવેશનની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે વડાપ્રધાનનાં પ્રયાસો અંતર્ગત સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હે કાથોન (SIH) 2017માં શરૂ
કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે, વિદ્યાર્થીઓમાં ઇનોવેશનની સંસ્કૃતિનું નિર્માણ
કરવા અને સમસ્યા-ઉકે લ દ્રષ્ટિકોણ વિક્સિત કરવા માટે સ્માર્ટ ઇન્ડિયા-હે કાથોન
જુ નિયરને પાયલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે .
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પૂર્વોત્તર-વિકાસનું નવું
ગ્રોથ એ�ન્જિન
આઝાદી મળી ત્યારથી જ વિકાસથી જોજનો દૂર પૂર્વોત્તર
હવે નવા ભારતનાં નિર્માણમાં મહત્વનું પ્રદાન આપી રહ્યું
છે , તો તેનો શ્રેય વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીને જાય છે , જેમણે
એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસીની સાથે પૂર્વોત્તર રાજ્યોને ભારતની
પ્રગતિમાં સાચા અર્થમાં ભાગીદાર બનાવ્યાં છે . પ્રથમ વાર
પૂર્વોત્તરનાં તમામ રાજ્યોની રાજધાનીઓને રે લ નેટવર્ક થી
જોડવામાં આવી રહી છે .
n

n

છે લ્લાં આ�ઠ વર્ષમાં પૂર્વોત્તરમાં અભૂતપુર્વ
વિકાસ જોવા મળ્યો છે . પાયાની
સુવિધાઓ��નું નિર્માણ, સારી આ�ર�ોગ્ય
સેવાઓ��, શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા અને
આ� વિસ્તારનાં વિવિધ રાજ્યોની સમૃધ્ધ
સંસ્કૃતિઓ��ને લ�ોકપ્રિય બનાવવા પર ધ્યાન
કે ન્દ્રીત કરવામાં આ�વ્યું છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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n

AFSPA અંતર્ગત અશાંત વિસ્તારોમાં ઘટાડો.
પૂર્વોત્તરનાં દાયકા જૂ ના વિવાદનો ઉકે લ. લગભગ
7,000 બળવાખોરોએ આત્મસમર્પણ કર્યું. ઐતિહાસિક
કાર્બી આંગલોંગ સમજૂ તિ પર હસ્તાક્ષર (2021), જેને
પગલે આસામમાં દાયકા જૂ ની સમસ્યાનો ઉકે લા આવ્યો.
એનએસસીએન (આઇએમ) સાથે ફ્રે મવર્ક સમજૂ તિ અને
અન્ય નાગા સંગઠનો સાથે યુધ્ધવિરામ સમજૂ તિ. બ્રુરિયાંગ સમજૂ તિ થઈ.
8 વર્ષમાં 6 નવા એરપોર્ટ , 4,000 કિ.મીથી વધુ રોડ
પ્રોજેક્ટ્સ. આસામમાં 21 મેડિકલ કોલેજ, વન-ધન
યોજના અંતર્ગત 3.3 લાખ લોકોને લાભ, 1.55 લાખ
હે ક્ટર જમીનનો ઉપયોગ ઓર્ગેનિક ખેતી માટે કરવાની
સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય વાંસ મિશન જેવાં પગલાં પૂર્વોત્તર
રાજ્યોમાં વિકાસની નવી સવાર લઇને આવ્યાં છે .

પૂર્વોદયનાં મંત્રથી પૂર્વ ભારતન�ો વિકાસ

સ્વતંત્રતા આંદોલન હોય કે સામાજિક
સુધારો, પૂર્વ ભારતે રાષ્ટ્ર ને નેતૃત્વ પૂરું
પાડ્યું છે . પુષ્કળ ખનીજ, પ્રાકૃ તિક
સુંદરતા અને જૈવિક સંપન્નતા સાથે
અસીમ સંભાવનાઓથી ભરે લો આ
વિસ્તાર ભારતનાં બીજા રાજ્યોની
સરખામણીમાં આઝાદી બાદ
વિકાસમાં ઘણો પાછળ રહી ગયો હતો.
પણ 2014 બાદ વડાપ્રધાન મોદીની
એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ અને પૂર્વોદયથી ભારત
ઉદયના મંત્રએ સંભાવનાઓનાં નવા દ્વાર
ખોલ્યાં છે .

n

n

n

તત્કાલીન પેટ્રોલિયમ, પ્રાકૃ તિક ગેસ અને સ્ટીલ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને 11 જાન્યુઆરી,
2020નાં રોજ પશ્ચિમ બંગાળનાં કોલકતામાં “પૂર્વોદયઃ એકીકૃત સ્ટીલ હબનાં
માધ્યમથી પૂર્વ ભારતનો ત્વરિત વિકાસ” લોંચ કર્યું.
લગભગ અડધા ડઝન આકાંક્ષી જિલ્લા આ વિસ્તારમાં છે , જે સામાજિક-આર્થિક
વિકાસનાં નવાં કે ન્દ્ર બની રહ્યાં છે . પીએમ નરે ન્દ્ર મોદીએ 29 ડિસેમ્બર, 2020નાં
રોજ ન્યુ ભાઉપુર-ન્યૂ ખુર્જા ડિવિઝન તથા ઇસ્ટર્ન ડે ડિકે ટેડ ફ્રે ઇટ કોરિડોર મેનેજમેન્ટ
કન્ટ્રોલ સેન્ટરનું ઉદઘાટન કર્યું. હલ્દિયા પોર્ટે વિકાસનો નવો રસ્તો ખોલ્યો છે .
એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ અંતર્ગત આજે પૂર્વોત્તરનાં રાજ્યો બાંગલાદે શ, મ્યાંમાર અને
દક્ષિણ-પૂર્વી એશિયા સાથે પણ કનેક્ટ થઈ રહ્યાં છે . વીતેલાં વર્ષોમાં જે પ્રયત્નો થયાં
છે તેને કારણ હવે પૂર્વોત્તરમાં કાયમી શાંતિ માટે શ્રેષ્ઠ ભારતનાં નિર્માણ માટે નો
ઉત્સાહ અનેક ગણો વધ્યો છે .
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પર્યાવરણ
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જીવ-પ્રકૃતિનાં સંબંધ�ોનું સંતુલન
પ્રકૃતિની પુજા કરતા આ�પણા દે શમાં બાય�ોફ્યુઅલ
એ�ટલે કે જૈવિક ઇં ધણ પ્રકૃતિનાં રક્ષણન�ો એ�ક માત્ર
પર્યાય છે . આ�પણા માટે જૈવ ઇં ધણ એ�ટલે કે હરિયાળી
ધરાવતા ઇં ધણ, પર્યાવરણને બચાવનાર ઇં ધણ છે
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
વિકાસ અને પર્યાવરણમાં સંતુલન આપણી પ્રાચીન
પરં પરાનો મહત્વનો હિસ્સો છે . પછી એ વન ક્ષેત્રોમાં વધારો
હોય કે વાઘ, સિંહ કે એક શિંગડાવાળા ગેંડાની સંખ્યામાં
વૃદ્ધિ, પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ, અક્ષય ઊર્જા હોય કે પછી
જૂ ના વાહનોની સ્ક્રેપિંગ પોલિસી અને ઇલેક્ટ્રોનિક વાહનો
માટે ફે ઇમ ઇન્ડિયા, વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં
સરકાર આ પાસાઓ પર કામ કરી રહી છે .

અક્ષય ઊર્જા

ઇથેન�ોલનું મિશ્રણ

દે શમાં કુ લ 114.07 ગિગાવોટ અક્ષય ઊર્જા ક્ષમતા સ્થાપિત
કરવામાં આવી છે , જેમાં મોટાં હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ
નથી થતો. આ ઉપરાંત, 60.66 ગિગાવોટ ક્ષમતાનાં અક્ષય
ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સ વિવિધ તબક્કમાં છે . સાથે, 23.14 ગિગાવોટ
ક્ષમતાનાં પ્રોજેક્ટ હજુ પણ વિવિધ તબક્કાઓમાં છે . દે શમાં
સ્થાપિત સૌર વિદ્યુત ક્ષમતા 2014-15માં 2.63 ગિગાવોટ હતી,
જે લગભગ 22 ગણી વધીને હવે 57.71 ગિગાવોટ થઈ ગઇ છે .

દેશમાં 2014 સુધી પેટ્રોલમાં 1.5 ટકા ઇથેનોલ ભેળવવામાં આવતું
હતુ.ં હવે 10 ટકા ભેળવવાનું લક્ષ્ય પાર કરી લીધું છે . તેને 2030
સુધી 20 ટકા કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતુ,ં જેને પહે લાં 2025
કરવામાં આવ્યું અને હવે 1 એપ્રિલ, 2023થી કે ટલાંક પેટ્રોલ પમ્પ પર
20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણનું લક્ષ્ય છે .. માત્ર 10 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણથી
આઠ વર્ષમાં માત્ર રૂ.50,000 કરોડનાં વિદેશી હૂં ડિયામણની બચત
થઇ છે , તો આટલી રકમ ઇથેનોલની સામે ખેડૂતોને આપવામાં આવી.

જીવાશ્મ ઇંધણ પરનું અવલંબન ઘટાડવા અને
વાહનોમાંથી થતા ઉત્સર્જનનાં નિરાકરણ માટે હાઇબ્રિડ
અને ઇલેક્ટ્રોનિક વાહનોને ઝડપથી અપનાવવા માટે 2015માં ફે મ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો. હવે 1 એપ્રિલ, 2019થી પાંચ વર્ષ
માટે 10,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ સાથે ફે મ ઇન્ડિયાનો બીજો તબક્કો લાગુ છે . ઓગસ્ટ, 2022 સુધી આશરે 14 લાખ ઇલેક્ટ્રિ ક વાહન
રજીસ્ટર્ડ થયા છે . બજેટ 2022માં બેટરી સ્વેપિંગ પોલિસીન જાહે રાત થઈ છે . બ્યૂરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી નવ અગ્રણી શહે રોમાં 2030
સુધી 46,000 જાહે ર ચાર્જિંગ સ્ટેશન લગાવશે. અત્યાર સુધી આશરે 1500 ચાર્જિંગ સ્ટેશન લગાવી દેવામાં આવ્યા છે .

ઇલેક્ટ્રોનિક વાહન�ો માટે ફે મ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ

વાઘની સંખ્યા વધી

દે શમાં ફે બ્રુઆરી, 2021માં તામિલનાડુ ના શ્રીવિલિપુત્તુર મેગામલઇ
વાઘ અભયારણ્યને 51મું વાઘ અભયારણ્ય જાહે ર કરવામાં આવ્યું.
દર ચાર વર્ષે કરવામાં આવતી વાઘની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે
2014માં દે શમાં 2226 વાઘ હતા, જેની સંખ્યા 2018માં 2967 થઈ
ગઈ. વિશ્વનાં 70 ટકા વાઘ ભારતમાં છે .
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વ્હિકલ સ્ક્રેપિં ગ પ�ોલિસી
જૂ ના અનફીટ અને પ્રદૂષણ ફે લાવતા આશરે એક કરોડ વાહનોને
તબક્કાવાર રીતે હટાવવા માટે સ્ક્રેપિંગ પોલિસી લાગુ કરી છે . જૂ ના
વાહન નવાંની સરખામણીમાં લગભગ 10 ગણું પ્રદૂષણ ફે લાવે છે .
જૂ ના વાહન જમા કરાવવાનાં પ્રમાણપત્રની સામે નવા વાહન પરનાં
કર પણ છૂ ટ મળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે .

કવર સ્ટોરી

65

ભારતનું મિશન LIFE…
એ�ટલે પર્યાવરણ સંરક્ષણનાં
વૈશ્વિક નેતૃત્વની પહે લ
n

n

n
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ગયા વર્ષે ગ્લાસગોમાં કોપ-26ની બેઠક દરમિયાન
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ LIFE (લાઇફ સ્ટાઇલ
ફોર એન્વાયર્નમેન્ટ એટલે કે પર્યાવરણ અનુકુળ
જીવનશૈલી)નો મંત્ર આપ્યો, તો સમગ્ર વિશ્વએ તેની
પ્રશંસા કરી. હવે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ની નવી એજન્સીઓની
ભાગીદારીમાં ભારતે LIFE આંદોલન શરુ કર્યું છે .
આ અભિયાનનો દ્રષ્ટિકોણ એવી જીવનશૈલી
જીવવાનો છે જે આપણા ગ્રહને અનુરૂપ હોય અને તેને
નુકસાન ન પહોંચાડે .
વિશ્વભરનાં લોકો, સમુદાયો અને સંગઠનોને
પર્યાવરણ અનુકુળ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરિત
કરવાના હે તુથી આ વર્ષે 5 જૂ નનાં રોજ પીએમ નરે ન્દ્ર
મોદીએ લાઇફ ગ્લોબલ મુવમેન્ટની શરૂઆત કરી છે .

મિશન લાઇફ ભૂતકાળમાંથી બ�ોધ લે છે ,
વર્તમાનમાં સંચાલિત થાય છે અને ભવિષ્ય પર
ધ્યાન કે ન્દ્રીત કરે છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

2030

66

2070 સુધી ભારત
નેટ-ઝીર�ોનું લક્ષ્ય
હાંસલ કરશે
પર્યાવરણ સલામતી માટે સ્કોટલેન્ડના ગ્લોસગોમાં
નવેમ્બર 2021માં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 2070
સુધી ભારતને નેટ ઝીરો હાંસલ કરવાની જાહે રાત
કરી. સાથે, યુએનનાં જળવાયુ પરિવર્તન કાર્યક્રમ
કોપ-26માં પીએમ મોદીએ પંચામૃતનો મંત્ર પણ
આપ્યો.

સુધી બિન-અશ્મિભૂત ઊર્જા
ક્ષમતાને 500 ગિગાવ�ોટ સુધી
પહોંચાડવામાં આ�વશે.

01

બિલિયન
ટન કાર્બન
ઉત્સર્જનન�ો
ઘટાડ�ો કરશે
2030 સુધી

સુધી ભારત નેટઝીર�ોનું લક્ષ્ય હાંસલ
કરશે.

45%

50%

ઊર્જા
જરૂરિયાત�ોને
2030 સુધી
અક્ષય ઊર્જાથી
પૂરી કરાશે

થી પણ ઓ��છી થશે
કાર્બનની તીવ્રતા 2030
સુધી
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વિશ્વનાં સ�ૌથી સ્વચ્છ
દરિયાકિનારામાં
ભારતનાં 10
દરિયાકિનારા સામેલ
ઇન્ટીગ્રેટે ડ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેન્ટ
પ્રોજેક્ટ હે ઠળ બીચ એન્વાયર્નમેન્ટ
એન્ડ બ્યુટી મેનેજમેન્ટ સર્વિસિસ
પ્રોગ્રામ લોંચ કરવામાં આવ્યો છે .
આ અંતર્ગત બ્લુ ફ્લેગ
બીચ સર્ટિફિકે ટ માટે
પ્રદૂષણ ઉપશમન,
સૌંદર્યીકરણ,
રક્ષણ અને
મોનિટરીંગ
સેવાઓ પૂરી
પાડવામાં આવે છે .
તેની અસર એ પડી કે
વિશ્વનાં સ્વચ્છ બીચમાં ભારતનાં 10
બીચને સમાવવામાં આવ્યા છે . આ બ્લુ
ફ્લેગ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર માન્યતા
પ્રાપ્ત ઇકો લેબલ છે .

68
પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત
સિં ગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકમાંથી
મુક્તિન�ો માર્ગ
n

n

ઓક્ટોબર 2019માં વડાપ્રધાન મોદીએ મહાબલીપુરમના
દરિયાકિનારે ફે લાયેલા સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનાં કચરાને જાતે
ઉઠાવીને સ્વચ્છ ભારત અને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકમુક્ત ભારત
અભિયાનને વેગ આપ્યો હતો. દરિયાકિનારા પર 40 ટકાથી 96
ટકા સુધી પ્લાસ્ટિક કચરો હોય છે .
આ માટે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન 2.0માં સિગંલ યુઝ પ્લાસ્ટિક
નાબૂદ કરવાનો સંકલ્પ સામેલ કરવામાં આવ્યો એટલું જ
નહીં પણ પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનજ
ે મેન્ટ એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ, 2021
નોટિફાય કરીને 1 જુ લાઇ, 2022થી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકની
ચીજો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. તેમાં એવી વસ્તુઓ છે
જેની ઉપયોગિતા ઓછી છે પણ કચરો ફે લાવવાની ક્ષમતા વધુ
છે . હાલમાં 75 માઇક્રોનથી નાની પ્લાસ્ટિક કે રી બેગનાં ઉપયોગ
પર પ્રતિબંધ છે , જેને 1 ડિસેમ્બર, 2022થી 120 માઇક્રોન સુધી
પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી છે .
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દે શનાં 10 સર્વશ્રેષ્ઠ
દરિયાકિનારા
n

• શિવરાજપુર, દેવભૂમિ દ્વારકા,
ગુજરાત

n

• ઘોઘલા, દાદરા નગર હવેલી,
દમણ અને દીવ

n

• પડુ બિદરી, ઉડ્ડુપી, કર્ણાટક.

n
n
n
n
n
n
n

• કાસરકોડ, કર્ણાટક.
• કપ્પડ, કે રળ.

• કોવાલમ, કે રળ.
• ઇડન, પુડુચેરી.

• રુશિકોંડા, આંધ્રપ્રદેશ.
• ગોલ્ડન, ઓડિશા.

• રાધાનગર, આંદામાન અને

પહાડ�ોને પ્લાસ્ટિકથી જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે તે અંગે પણ
અમારી સરકાર સતર્ક છે . સિં ગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વિરુધ્ધ
દે શવ્યાપી અભિયાન સાથે અમારી સરકાર પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ
મેનેજમેન્ટ પર પણ કામ કરી રહી છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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નમામિ ગંગે....

જેથી ગંગા નિર્મળ અને અવિરલ બને
n

• ગંગા નદીનું માત્ર સાંસ્કૃ તિક અને

n

આદ્યાત્મિક મહત્વ જ નથી, પણ
દે શની 40 ટકા વસતિ ગંગા નદી
પર આધારિત છે .

n

70

જૂ ન, 2014માં કરવામાં આવી.
માર્ચ, 2022 સુધી તેમાં 30,853
કરોડ રૂપિયાનાં અંદાજિત
ખર્ચનાં 364 પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી
આપવામાં આવી, જેમાં 183 શરૂ
થઈ ચૂકી છે .

• 2014માં ન્યૂયોર્ક માં મેડિસન

સ્કવેર ગાર્ડ નમાં ભારતીય
સમુદાયને સંબોધિત કરતા
વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું, “જો
આપણે તેને સાફ કરવામાં સક્ષમ
બની ગયા તો તે દે શની 40 ટકા
વસતિ માટે મોટી મદદ સાબિત
થશે. હવે ગંગાની સફાઇ આર્થિક
એજન્ડા પણ છે .”

• નમામિ ગંગે મિશનની શરૂઆત

n

• 2014માં 1305 એમએલડી

સીવરે જની ટ્રીટમેન્ટ ક્ષમતા હતી,
જે 2022માં 2407 એમએલડી
થઈ ગઈ. હવે નમામિ ગંગે
મિશનને 2026 સુધી મંજૂરી
આપવામાં આવી છે .

રાષ્ટ્રીય હાઇડ્રોજન મિશન તરફ વધતાં ડગ
જળવાયુ પરિવર્તનનો સામનો કરી રહે લી
દુનિયા હવે ઊર્જાનાં વૈકલ્પિક સ્રોત તરફ
જોઈ રહી છે . ભારતને 2047 સુધી ઊર્જા
સંપન્ન રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે વડાપ્રધાન
મોદીએ 15 ઓગસ્ટ, 2021નાં રોજ
લાલ કિલ્લા પરથી નેશનલ હાઇડ્રોજન
મિશનની જાહે રાત કરી હતી.

n

• આ નીતિ લાગુ થવાથી દેશનાં સામાન્ય લોકોને સ્વચ્છ ઇંધણ મળી શકશે. તેનાંથી

જીવાશ્મ ઇંધણ પરનું અવલંબન ઘટશે અને ક્રુ ડ ઓઇલ પરની આયાત પણ ઘટશે.
તેનો હે તુ ભારતની ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને ગ્રીન એમોનિયા માટે નિકાસ કે ન્દ્ર તરીકે
સ્થાપિત કરવાનો પણ છે . આ નીતિ અક્ષય ઊર્જા ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપે છે .

n

• સરકારે સમગ્ર દેશમાં ગેસ પાઇપલાઇનનાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે

અને સ્માર્ટ ગ્રિડની શરૂઆત સહિત પાવર ગ્રિડનાં સુધારા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે .

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022 59

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

સામાન્ય માણસને

4,85,122

પદ્મ સન્માન

2022

n

રાષ્ટ્ર પતિ ભવનની ચમકતી લાલ
જાજમ પર ખુલ્લા પગે, લુંગી પહે રીને,
ગળામાં ‘ગમછા’ નાખીને દેશનું ટોચનું
પદ્મ સન્માન સ્વીકારતા લોકોનુ દ્રશ્ય
તમે ભૂલ્યાં નહીં હોય. આ એ નવા
ભારતની તસવીર છે , જ્યાં હવે પદ્મ
સન્માન ‘ખાસ’ નહીં, પણ ‘સામાન્ય’
માણસોનું સન્માન બની ગયું છે .
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અરજીઓની સંખ્યા
વર્ષ

2021

38,961

2020

46,553

2019

49,992

2017

18768

2016

2761

2015

2297

2014

2228

2013

1657

2012

1588

2011

1581

1313

2010

2018

35,995

71

• કે ન્દ્ર સરકારે 2017થી પદ્મ સન્માનમાં પ્રથમ વાર સામાન્ય

માણસને પણ ભાગીદાર બનાવવાની શરૂઆત કરી, જેની
રાહ 70 વર્ષથી જોવાતી હતી. આ સાથે પદ્મ પુરસ્કારો માટે
નોમિનેશનની પ્રક્રિયાને સંપર્ણ
ૂ રીતે પારદર્શી બનાવવામાં આવી.

n

• પદ્મ પુરસ્કારો માટે વિશેષ વેબસાઇટ બનાવવામાં આવી અને

2016માં ઓનલાઇન નોમિનેશનની શરૂઆત થઈ ત્યારે આ
પુરસ્કારોની નિર્ણાયક સમિતિએ સંબધિત
ં
ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર
કામ કરનાર સમાજનાં તમામ ક્ષેત્રોની ટોચી હસ્તિઓને સ્થાન
આપવામાં આવ્યું. હવે કોઇ પણ વ્યક્તિ ખુદને કે બીજાં કોઇને
પદ્મ સન્માન માટે નોમિનેટ કરી શકે છે .

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

72

ઉપેક્ષિત નાયક�ોનું
સન્માન
ભારતનો ઇતિહાસ એ જ નથી જે દેશને
ગુલામ બનાવનાર કે ગુલામીની માનસિકતા
સાથે ઇતિહાસ લખનારાઓએ લખ્યો.
ભારતનો ઇતિહાસ એ પણ છે જે ભારતનાં
સામાન્ય માણસ, ભારતની લોકગાથાઓમાં
વસ્યો છે , જે પેઢીઓએ આગળ વધાર્યો છે .
પણ લાંબા સમય સુધી એ દુર્ભાગ્ય રહ્યું કે
ભારત અને ભારતીયતાનાં રક્ષણ માટે જેમણે
જીવન સમર્પિત કરી દીધું, એવાં અનેક નાયકનાયિકાઓને એ સ્થાન ન આપવામાં આવ્યું જેનાં
તેઓ હકદાર હતા. 2014 બાદ દેશનાં આવા
અસલી નાયકોને તેમનું સાચું સ્થાન આપવાની
શરૂઆત થઈ.

બાબા સાહે બની પરં પરાને સન્માન
આધુનિક ભારતના નિર્માતાઓમાંનાં એક ડો. ભીમરાવ આંબેડકરનાં
વારસાને આઝાદી બાદ એ સન્માન ન મળ્યું, જેનાં તેઓ અધિકારી
હતા. આ ઐતિહાસિક ભૂલને સુધારતાં કે ન્દ્ર સરકારે બાબા
સાહે બનાં જીવનમાં નજીકનાં સંબંધ રાખનારા સ્થળોને ‘પંચતીર્થ’
તરીકે વિક્સિત કર્યા છે . 26 નવેમ્બરનાં રોજ બાબા સાહે બનાં
સન્માનમાં બંધારણ દિવસ જાહે ર કરવામાં આવ્યો.

નેતાજી સુભાષચંદ્ર બ�ોઝ

આઝાદ હિન્દ સરકારની 75મી વર્ષ ગાંઠે વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ
લાલ કિલ્લા પરથી તિરં ગો લહે રાવ્યો. નેતાજી સાથે સંકળાયેલી
મોટા ભાગની ગુપ્ત ફાઇલોને ‘ડિક્લાસિફાય’ કરીને વર્ષો જૂ ની
માંગ પૂરી કરવામાં આવી. ઇન્ડિયા ગેટ પર નેતાજીની પ્રતિમા પણ
સ્થાપવામાં આવી છે .

સ્ટેચ્યુ
ઓ��ફ યુનિટી

ભારતને એક કરનાર લોખંડી પુરુષ
સરદાર વલ્લભબાઇ પટે લને શાનદાર
શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે ગુજરાતના કે વડિયામાં
‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’નું નિર્માણ કરવામાં
આવ્યું છે . નરે ન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
હતા ત્યારે વિશ્વની સૌથી ઊંચી 600
ફુટ ઊંચી પ્રતિમાનું શિલોરોપણ
કર્યું હતું.

ઇતિહાસ રચનારાઓ�� સાથે ઇતિહાસ લખવાનાં
નામે હે રફે ર કરનારાઓ��એ� જે અન્યાય કર્યો તેને
હવે આ�જનું ભારત સુધારી રહ્યું છે . સરખું કરી
રહ્યું છે . તેમની ભૂલ�ોથી દે શને મુક્ત કરી રહ્યું છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

નાયક�ોનું સન્માન

વીર સાવરકરની સાથે મહારાજા સુહેલદે વ, રાજા
મહે ન્દ્રપ્રતાપ, દીનબંધુ, સર છોટુ રામ સહિત અનેક
નાયકનું યોગદાન ઇતિહાસમાં દબાઈ ગયું હતું, હવે
તેમનાં વારસાને પુનર્જી વિત કરવામાં આવ્યો છે .
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રામ મંદિર

રામ જન્મભૂમિનું પુનર્નિર્માણ
સદીઓ�� જૂનાં વિવાદન�ો અંત
અયોધ્યામાં વિશ્વ સ્તરીય સુવિધાઓનું નિર્માણ
કરવામાં આવી રહ્યું છે . આ મંદિર બન્યા બાદ
અયોધ્યાની ભવ્યતા વધશે એટલું જ નહીં, પણ
આ વિસ્તારનું સમગ્ર અર્થતંત્ર બદલાઈ જશે અને
દરે ક વિસ્તારમાં નવી તકો સર્જાશે, વધશે અને
અહીં સમગ્ર વિશ્વમાંથી લોકો આવશે. અયોધ્યાને
આદ્યાત્મિક કે ન્દ્ર, વૈશ્વિક કે ન્દ્ર અને કાયમી સ્માર્ટ
કે ન્દ્ર તરીકે વિક્સાવવામાં આવી રહ્યું છે .

•

499 વર્ષ જૂ નાં વિવાદનો સુખદ અંત 9 નવેમ્બર,
2019નાં રોજ આવ્યો, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે સમગ્ર
જમીન રામલલ્લા વિરાજમાનને સોંપી દીધી.

•

5 ઓગસ્ટ, 2020નાં રોજ ઉત્તરપ્રદે શમાં
અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો પાયો નાખવામાં
આવ્યો. હવે ત્યાં ભવ્ય રામંદિરનું નિર્માણ થઈ
રહ્યું છે . પાયામાં વિશ્વભરમાંથી લાવેલી પવિત્ર
માટી નાખવામાં આવી છે .

n

n

74

ડે રા બાબા નાનક-કરતારપુર ક�ોરિડ�ોર

ડે રા બાબા નાનકથી
આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ સુધી
તમામ આધુનિક સુવિધાઓ
સાથે સંપૂર્ણ વિકાસ પ્રોજેક્ટનાં
રૂપમાં ઓક્ટોબર, 2019માં
કરતારપુર સાહિબ કોરિડોરનું
નિર્માણ કરવામાં આવ્યું.
આઝાદી બાદ પ્રથમ વાર
શીખોનાં સૌથી પવિત્ર સ્થળ
કરતારપુર કોરિડોરની માંગને
કે ન્દ્ર સરકારે પૂરી કરી.
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•

અમૃતસરને ડે રા બાબા નાનક સાથે જોડતા ગુરદાસપુર હાઇવે પર 4.2 કિલોમીટર
લાંબો ફોર લેન રોડ રૂ. 120 કરોડનાં ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો.

•n

15 એકર જમીન પર અત્યાધુનિક પેસન્જ
ે ર ટર્મિનલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. આ
બિલ્ડીંગ સંપૂર્ણપણે એરકન્ડીશન્ડ છે , જ્યાં રોજ લગભગ 5,000 પ્રવાસીઓની
સુવિધા માટે 50થી વધુ ઇમિગ્રેશન કાઉન્ટર છે . તેનાં મુખ્ય બિલ્ડીંગની અંદરની
બાજુ કિયોસ્ક, શૌચાલય, બાળકોનાં દે ખરે ખની વ્યવસ્થા, પ્રાથમિક મેડિકલ સુવિધા,
પ્રાર્થના ખંડ અને સ્નેક્સ કાઉન્ટર જેવી જરૂરી જાહે ર સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે .

•n

સીસીટીવી મોનિટરીંગ અને પબ્લિક એડ્રે સ સિસ્ટમ સાથે સલામતી માટે ઉત્તમ
માળખાકીય સુવિધાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે .

n

કવર સ્ટોરી
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75

કે દારનાથ ધામનું
પુનર્નિર્માણ

વર્ષ 2013માં કે દારનાથ ધામમાં ભયાનક
કુ દરતી આપત્તિ આવી હતી. વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદીનાં વડપણમાં કે ન્દ્ર સરકારે હવે
તેનો જીર્ણોધ્ધાર કર્યો છે .

•

કે દારનાથ ધામમાં પાયાની સુવિધાઓ સાથે
જોડાયેલાં પ્રોજેક્ટ્સ પૂરાં થઈ ચૂક્યા છે , તેમાં
સરસ્વતી આસ્થા પથ અને ઘાટની આસપાસ
સલામતીની દિવાલો, મંદાકિની આસ્થા પથની
આસપાસ સલામતીની દિવાલો, તીર્થ પુરોહિત ગૃહ
અને મંદાકિની નદી પર ગરુડ ચટ્ટી પુલનો સમાવેશ
થાય છે . આ પ્રોજેક્ટ્સને રૂ. 130 કરોડથી વધુનાં
ખર્ચે પૂરો કરવામાં આવ્યો છે .

•

વર્ષ 2013નાં પૂરમાં નુકસાન પામેલી આદિ
શંકરાચાર્યની સમાધિનું પુનર્નિર્માણ કરવામાં આવ્યું.

•

ચાર ધામ રોડ પ્રોજેક્ટ પર ઝડપથી કામ ચાલી
રહ્યું છે . ચારે ય ધામ હાઇવે સાથે જોડાઈ રહ્યા છે .
ભવિષ્યમાં શ્રધ્ધાળુઓ કે બલ કાર દ્વારા અહીં સુધી
આવી શકે તે માટે ની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે .

n

n

n

76

સ�ોમનાથ મંદિરન�ો પુનર�ોધ્ધાર

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 20 ઓગસ્ટ, 2021નાં રોજ સોમનાથ સમુદ્ર દર્શન પથ, સોમનાથ પ્રદર્શન કે ન્દ્ર અને જૂ ના સોમનાથનાં
પુનર્નિર્મિત પરિસરનું ઉદઘાટન કર્યું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાને શ્રી પાર્વતી મંદિરનું શિલોરોપણ પણ કર્યું.
n

n

જૂ ના સોમનાથ મંદિર પરિસરના વિકાસકાર્યઃ રે મ્પ, આંગણું,
યાત્રિકો માટે બેસવાની વ્યવસ્થા, 15 દુકાનો, લિફ્ટ અને બે
મોટાં હોલનો સમાવેશ થાય છે . આ માટે શ્રી સોમનાથ ટ્ર સ્ટ
દ્વારા 3.5 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.
પ્રસાદ યોજના અંતર્ગત સોમનાથમાં યાત્રીઓનાં વિકાસ
સંબંધિત પ્રોજેક્ટ્સને પર્યટન મંત્રાલયે, માર્ચ 2017માં મંજૂરી
આપી હતી. આ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ રૂ. 45.36 કરોડ હતો.
પ્રોજેક્ટનાં વિવિધ ઘટકો જેમ કે ‘પાર્કિંગ એરિયા ડે વલપમેન્ટ’,
અને ‘સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ’ને સફળતાપૂર્વક પૂરું કરવા

જુ લાઇ, 2020માં રાષ્ટ્ર ને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું.
n

n

સોમનાથનાં કુ દરતી સૌંદર્યને ધ્યાનમાં રાખીને કે ન્દ્ર સરકારની
‘પ્રસાદ’ યોજના અંતર્ગત સમુદ્ર દર્શન પથ બનાવવામાં આવ્યો.
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 21 જાન્યુઆરી, 2022નાં રોજ
સોમનાથ સર્કિટ હાઉસનું લોકાર્પણ કર્યું. આ બિલ્ડિંગને એવી
રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે અહીં રોકાનાર અતિથીઓને
‘સી વ્યુ’ પણ જોવા મળશે. એટલે કે , તેઓ પોતાનાં રૂમમાંથી
સમુદ્રની લહે રો પણ જોઇ શકશે અને સોમનાથનું શિખર પણ
દે ખાશે.
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77

કાશી-ક�ોરિડ�ોર
એક સમય હતો જ્યારે વારાણસીમાં પાયાની
સુવિધાઓ અંગે કહે વાતું હતું કે આ શહે રનું કં ઇ
ન થઈ શકે . આડે ધડ દબાણોને કારણે નગરમાં
અવ્યવસ્થા સર્જાઈ ગઈ હતી, જેનાં પર કોઇ ધ્યાન
આપતું નહોતું. વળી, કાશી વિશ્વનાથ મંદિરની
આસપાસ તો ચાલવું પણ મુશ્કેલ હતું. પણ
વડાપ્રધાન મોદીએ બાબાની નગરીનો કાયાપલટ
કરવાનું બીડું ઝડપ્યું અને માર્ચ 2019માં કાશી
વિશ્વનાથ કોરિડોરનો પાયો નાખ્યો...

કાશી હં મેશાથી જીવંત, નિરં તર,
પ્રવાહમાન રહી છે . હવે કાશીએ�
એ�ક તસવીર સમગ્ર દે શને દર્શાવી
છે , જેમાં વારસ�ો પણ છે અને
વિકાસ પણ છે . એ�વ�ો વારસ�ો
જેને ભવ્ય, દિવ્ય અને નવ્ય
બનાવવાનું કામ સતત ચાલુ છે .
એ�વ�ો વિકાસ જે કાશીનાં રસ્તા,
ગલીઓ��, કંડ�ો
ુ , તળાવ�ો, ઘાટ�ો
અને પટ�ો, રે લવે સ્ટે શનથી લઇને
એ�રપ�ોર્ટ સુધી સતત ગતિમાન છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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કાશી વિશ્વનાથ ધામનાં
ગૌરવની પુનર્સ્થાપના
•n

પ્રાચીન મંદિરનાં મૂળ સ્વરૂપને યથાવત રાખતા 5.27 લાખ
સ્કવેર ફુટથી વધુ ક્ષેત્રફળમાં વિક્સાવવામાં આવ્યું છે . પહે લાં
અહીં મંદિર પરિસર માત્ર 3,000 સ્કવેર ફુટમાં જ હતું. હવે મંદિર
અને મંદિર પરિસરમાં 50થી 75 હજાર શ્રધ્ધાળુ આવી શકે
છે . એટલે પહે લાં મા ગંગાનાં દર્શન, સ્નાન અને ત્યાંથી સીધાં
વિશ્વનાથ ધામ.

•

આ અગાઉ, આશરે 244 વર્ષ પહે લાં લોકમાતા દે વી અહિલ્યાએ
1777-1780 દરમિયાન કાશી વિશ્વનાથ મંદિરનો જીર્ણોધ્ધાર
કરાવ્યો હતો.

n

કવર સ્ટોરી

78

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

સ્મારક�ોન�ો નવ�ો યુગ
વારસામાંથી નવી પ્રેરણા

પોતાનાં ભવિષ્યને પરિભાષિત કરવા
માટે ઇતિહાસને વાંચવા અને સમૃધ્ધ
વારસાને સાચવવાના વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીનાં મંત્રને ભારત આત્મસાત કરી
રહ્યું છે જેથી ગૌરવશાળી 75 વર્ષને
જોવાની તક વર્તમાન
અને ભાવિ પેઢીને
મળી શકે .
પ્રધાનમંત્રી સંગહાલયઃ
n

n

n

n

n

n

14 એપ્રિલ, 2022નાં રોજ
પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય નવી
દિલ્હીનાં તીન મૂર્તિ પરિસરમાં શરૂ
કરવામાં આવ્.યું ભારતનાં આધુનિકતમ સંગ્રહાલયોમાંનાં
એક પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલયમાં 43 ગેલરે ી છે , જેમાં
આઝાદીથી માંડીને ડો. મનમોહનસિંઘ સુધીના
વડાપ્રધાનોનાં યોગદાન, તેમનાં શાસનમાં આવેલા
પડકારો તેમની સિધ્ધિઓની માહિતી પ્રદર્શિત છે .
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આ�કાંક્ષી જિલ્લાઃ ઉપેક્ષિત
જિલ્લાને હવે આ�કાંક્ષી
જિલ્લામાં સામેલ કરવામાં
આ�વ્યા છે

નેશનલ વોર મમ
ે ોરિયલઃ નવી દિલ્હી સ્થિતિ વોર
મેમોરિયલનું નિર્માણ સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનારા સૈનિકોની
યાદમાં કરવામાં આવ્યું છે . હવે અહીં અમર જવાન જ્યોતિ પણ પ્રજ્વલિત છે .
રાષ્ટ્રીય પોલિસ સ્મારકઃ નવી દિલ્હી સ્થિત આ સ્મારક પોલિસ અને
અર્ધસૈનિક દળોને સમર્પિત છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 21 ઓક્ટોબર,
2018નાં રોજ આ સ્મારક રાષ્ટ્ર ને સમર્પિત કર્યું.

n

જલિયાંવાલા બાગ સ્મારકઃ જલિયાંવાલા બાગ પરિસરનું પુનર્નિર્માણ
અને સ્મારક દીર્ધાઓની શરૂઆત પણ વર્તમાન સરકારે કરી છે .
વિપ્લોવી ભારત ગલ
ે રે ીઃ કોલકાતા સ્થિત આ ગેલરે ીમાં ક્રાંતિનાં ચિહ્નોને
આધુનિક ટે કનોલોજી દ્વારા આકર્ષક બનાવવામાં આવી રહી છે . અહીં
આઝાદ હિન્દ ફોજનાં યોગદાનને જીવંત રૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે .
આદિવાસી સ્વતંત્રતા સેનાની સંગ્રહાલયોની શ્રુંખલાનાં ભાગ રૂપે
ઝારખંડમાં ભગવાન બિરસા મુડં ા આદિવાસી સ્વતંત્રતા સેનાની સંગ્રહાલય
શરૂ કરવામાં આવ્યું. દેશનું પ્રથમ રાષ્ટ્રીય આદિવાસી સ્વતંત્રતા સેનાની
સંગ્રહાલય ગુજરાતમાં બની રહ્યું છે . આ સંગ્રહાલય સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી
માત્ર છ કિ.મી. દૂર છે .

n

લોકો પોતાની આકાંક્ષાઓ માટે દિવસ રાત મહે નત
કરે છે , જેને અમુક અંશે પૂરી પણ કરે છે . પણ જ્યારે
બીજાઓની આકાંક્ષાઓ અને સપનાને પૂરી કરવી એ
સફળતાનો માપદં ડ બની જાય તો એ ઇતિહાસ રચે છે .
2018માં શરૂ થયેલા આકાંક્ષી જિલ્લા કાર્યક્રમમાં થઈ
રહે લા વિકાસથી આ જ પ્રકારનો ઇતિહાસ બની રહ્યો છે .
જે દે શમાં એવા 112 જિલ્લા સામેલ કરવામાં આવ્યા
છે , જે આરોગ્ય, પોષણ, શિક્ષણ, કૌશલ્ય વિકાસ
સહિત 49 માપદં ડોમાં પાછળ રહી ગયા હતા. આ
કાર્યક્રમથી નાગરિકોનાં જીવનની ગુણવત્તા અને આર્થિક
ઉત્પાદકતામાં સુધારો થયો છે . યોજનામાં દર મહિને
પ્રગતિનાં આધારે રે ન્ક આપવામાં આવે છે , જેનાથી
સ્પર્ધાની ભાવનાથી કામ થઈ રહ્યું છે .
ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022 65

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

સુવિધા સાથે હવે
સલામત, સમયબધ્ધ અને ગતિમાન રે લવે
હં મેશા મોડી આવતી ટ્રેનો, પાટા પર ગંદકી, ધીમી ઝડપ,
વારં વાર દુર્ઘટનાઓ અને જૂ ની સિસ્ટમ માટે બદનામ
રે લવેનાં પરિવર્તનની શરૂઆત 2014થી થઈ. હવે ટ્રેનોમાં
જૂ ના ટોયલેટ નથી દેખાતા, તો વંદે ભારત જેવી ટ્રેનથી
ઝડપ પણ વધી અને રે લવેની છબી પણ સુધરી...

80

n

n

RRTS
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં વડપણમાં સરકાર બન્યા પછી
કે ન્દ્ર અને રાજ્યોનાં સહયોગથી ચાલનારાં રેપિડ રે લ
પ્રોજેક્ટને ગતિ આપવામાં આવી. પ્રથમ લાઇન દિલ્હીમેરઠ પર ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે , જે જૂ ન 2025માં પૂરું
થવાની સંભાવના છે .

81

ઓગસ્ટ, 2023 સુધી 75 વંદે ભારત ટ્રે ન અને આગામી
ત્રણ વર્ષમાં 400 ટ્રે ન શરૂ કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે .
હાલમાં વંદે ભારત ટ્રે નની ઝડપ 160 કિલોમીટર પ્રતિ
કલાક છે , જ્યારે ટૂં ક સમયમાં તેનું અપગ્રેડે ડ વર્ઝન
આવવાનું છે . તેની ગતિ 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક
હશે.
ત્રીજુ ં અપગ્રેડ વર્ઝન 220 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક
ચાલશે. તેનાં કોચ બનાવવાનું કામ ચાલુ છે .

ર�ોડ બન્યા વધુ સલામત....

દેશમાં મોટી સંખ્યામાં થઈ રહે લા માર્ગ અકસ્માતો અને
તેમાં થતાં મૃત્યુની સંખ્યાને ઘટાડવા માટે કે ન્દ્ર સરકારે
2019માં જૂ ના મોટર વ્હિકલ એક્ટમાં અનેક સુધારા
કર્યા છે . નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા પર 10 ગણા સુધી દં ડ
વધારવામાં આવ્યો. વાહનોની અથડામણમાં પ્રવાસીઓને
બચાવવા માટે 2017માં ડ્રાઇવર માટે , 2021માં ડ્રાઇવર
પાસેની સીટમાં બેઠેલા પ્રવાસી માટે અને જાન્યુઆરી,
2022માં પ્રત્યેક વાહનમાં બે સાઇડ એરબેગ અને બે કાર્ટે ન
એરબેગ ઓક્ટોબર 2022 બાદ બનેલા વાહનો માટે
ફરજિયાત કરવામાં આવ્યા. ભારતે સલામતી રે ટિંગનું
આકલન કરવા માટે 24 જૂ ન, 2022નાં રોજ નોટિફે કેશન
ડ્રાફ્ટ પણ જારી કરી દીધો છે .
66

n

સ્વદે શી, ગતિ અને સુવિધાની રીતે વંદે ભારત ટ્રે ન
ભારતીય રે લવેની સૌથી સારી ટ્રે ન છે . હાલમાં બે વંદે
ભારત ટ્રે ન નવી દિલ્હીથી વારાણસી અને નવી દિલ્હીથી
વૈષ્ણોદે વી ચાલી રહી છે .
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વડાપ્રધાન મોદીનાં શાસનમાં રોડ માર્ગે અવરજવર સલામત કરવાનાં
પ્રયાસ અંતર્ગત જાગૃતિ અભિયાન, સારું એન્જિનિયરીંગ, કાયદાનું
કડકાઈથી પાલન કરાવવાને લીધે માર્ગ અકસ્માતોમાં મોટો ઘટાડો થયો છે .

1970

54 ગણો ઘટાડો થયો દુર્ઘટનાની સંખ્યામાં

814

1980

339

1990

148

2000

80

2010

39

2020

15

માર્ગ અકસ્માતોની
સંખ્યા પ્રતિ 10,000
વાહનો પર

કવર સ્ટોરી

પીએ�મ કેર્સ ફન્ડ
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82

સાથ અને વિશ્વાસ સભર પ્રયાસ

કોવિડ-19 મહામારી જેવી કટોકટીની સ્થિતિનો
સામનો કરવા માટે વડાપ્રધાન નાગરિક
સહાયતા અને રાહત ભંડોળ (પીએમ કે ર્સ ફન્ડ)
બનાવવામાં આવ્યું. કોવિડનાં સમયમાં હે લ્થ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સુધારા બાદ હવે કોવિડમાં
મા-બાપને ગુમાવનાર બાળકોનું ભવિષ્ય ઊજળું
બની રહ્યું છે ....
n

n

n

સરકારે ભંડોળનો એક હિસ્સો વેન્ટિલેટર
સહિત મેડિકલ ઉપકરણ ખરીદવા, કોવિડ19 વિરુધ્ધ લડાઇને મજબૂત કરવા અને
પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને રાહત આપવા ફાળવ્યો.
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 29 મે, 2021નાં રોજ
પીએમ કે ર્સ ફોર ચિલ્ડ્ર નની શરૂઆત કરી.
પીએમ કે ર્સ ફન્ડની રકમમાંથી પીએમ કે ર્સ ફોર
ચિલ્ડ્ર ન દ્વારા દે શનાં 4,000થી વધુ અનાથ
બાળકોનાં સપના પૂરા કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં
આવ્યો. આ એવા બાળકો છે જેમણે કોવિડ
દરમિયાન પોતાના માતાપિતાને ગુમાવ્યાં.

83
n

n

સહકારી સમવાયતંત્રઃ ટીમ ઇન્ડિયાની

ભાવના સાથે ક�ોવિડન�ો સામન�ો કર્યો

પીએમ મોદીએ રાજ્યસભામાં પોતાનાં પ્રથમ ભાષણમાં
સહકારી સમવાયતંત્ર એટલે કે વડાપ્રધાન અને મુખ્યમંત્રીને
ટીમ ઇન્ડિયા બનીને કામ કરવાનો જે મંત્ર આપ્યો તેની અસર
સદીની સૌથી મોટી મહામારી કોવિડ-19 વિરુધ્ધની લડાઇમાં
જોવા મળી.
પીએમ મોદીએ 22 માર્ચ, 2020નાં રોજ દેશમાં પ્રથમ જનતા
કર્ન
ફ્યુ ી જાહે રાતનાં એક દિવસ પહે લાં 20 માર્ચ, 2020નાં રોજ
ટીમ ઇન્ડિયાની ભાવના સાથે મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં સ્થિતિ
પર ચર્ચા કરી. 2020માં 10થી વધુ બેઠક સહિત આશરે બે
ડઝન બેઠકો મુખ્યમંત્રીઓ સાથે આ મુદ્દે કરી હતી.

આ�પણા બંધારણમાં જે સમવાય
માળખું છે તે સ�ૌથી મ�ોટી તાકાત છે .
જો ભારતને આ�ગળ વધારવું હ�ોય
ત�ો રાજ્યોને આ�ગળ વધારવા પડશે.
રાજ્યોએ� મજબૂત બનવું પડશે.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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આ�ંતરરાષ્ટ્રીય ય�ોગ દિવસ
ય�ોગ હવે Way of Life
વિશ્વ જનકલ્યાણની ભાવનાથી ભારતે યોગ સાથે
વિશ્વનો પરિચય કરાવ્યો. ભારતનાં પ્રસ્તાવ પર
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માં વિશ્વનાં સૌથી વધુ દેશોનાં સમર્થન
અને રે કોર્ડ સૌથી ઓછાં સમયમાં 21 જૂ નનાં રોજ
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પ્રસંગે મનાવવાની મંજૂરી
આપવામાં આવી.
આ�પણે ય�ોગને જાણવ�ો પણ છે , આ�પણે ય�ોગને
પામવ�ો પણ છે , આ�પણે ય�ોગને અપનાવવ�ો
અને વિક્સાવવ�ો પણ છે . જ્યારે આ�પણે ય�ોગને
જીવવા માંડીશું ત્યારે ય�ોગ દિવસ, ય�ોગ કરવાન�ો
નહીં પણ આ�ર�ોગ્ય, સુખ અને શાંતિને સેલિબ્રેટ
કરવાનું માધ્યમ બની જશે.

84

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
n

• યુનસ્
ે કોએ ભારતના યોગને માનવ સંસ્કૃતિનાં અમર
વારસા તરીકે માન્યતા પી છે .

n

• વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને 2030 સુધી સાર્વત્રિક આરોગ્ય
કવરે જ માટે ભારત સાથે મળીને મોબાઇલ યોગનો
પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે .

n

• આયુષ મંત્રાલયે સ્ટાર્ટઅપ યોગ ચેલન્જ
ે ની શરૂઆત

કરી. દેશમાં 451 આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી છે . દેશમાં 69
યુનિવર્સિટી છે , જે કોલેજોને જોડાણ આપે છે .

85

દરે ક વ્યક્તિનાં મન સુધી સરકાર પહોંચી

MYGOV.. લોકશાહીની સફળતા લોકોની ભાગીદારી વિના અશક્ય
છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ હોદ્દો સંભાળ્યા બાદ માત્ર 60 દિવસ
બાદ 26 જુ લાઇ, 2014નાં રોજ https://www.mygov.in/ પોર્ટલ
લોંચ કર્યું. સુશાસન પ્રત્યે લોકોની ભાગીદારી માટે સિંગલ સેન્ટર
તરીકે તેમાં 2.5 કરોડ યુઝર્સ નોંધાયા છે . આ મંચ પર તમે સૂચન
આપી શકો છો અને કાર્યો સાથે જોડાઈ શકો છો.
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મન કી બાત.. જનતા સાથે જોડાણની કડી મજબૂત કરવા માટે ખુરશી
સંભાળ્ચાનાં પાંચમાં મહિનામાં 03 ઓક્ટોબર, 2014નાં રોજ
વડાપ્રધાન મોદીએ રે ડિયો પર ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો, જેનો
92મો હપ્તો ઓગસ્ટ, 2022માં પ્રસારિત થયો. અહીં વડાપ્રધાન
અભિયાનની અપીલ, દેશવાસીઓને સંદેશ અને પ્રેરક કહાની
સંભળાવે છે . આ કાર્યક્રમ માટે તમે પણ સૂચનો કે માહિતી મોકલી
શકો છો.

કવર સ્ટોરી
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આ�ંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર

મજબૂતીથી આ�ગળ વધતું ભારત
ભારતનાં વિકાસનાં સંકલ્પોને વિશ્વ
પ�ોતાનાં લક્ષ્યોની પ્રાપ્તિનું માધ્યમ
માની રહી છે . વૈશ્વિક શાંતિ હ�ોય કે
વૈશ્વિક પડકાર�ો સાથે સંકળાયેલા
ઉકે લ, વિશ્વ ભારત તરફ ભારે
વિશ્વાસથી જોઈ રહ્યું છે .
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
n

ઇન્ટરનેશનલ સ�ોલર એ�લાયન્સ
ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સની શરૂઆત પેરિસ સમિટ
દરમિયાન ભારતે ફ્રાન્સ સાથે મળીને કરી હતી. સૌર
સંસાધન સંપન્ન દેશોની વિશેષ ઊર્જા જરૂરિયાતોને પૂરી
કરવા માટે આ પહે લ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં 103
દેશો આ સંગઠનનાં સભ્ય છે .

n

n

n

ક�ોએ�લિશન ફ�ોર ડિઝાસ્ટર
રિઝિલન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (CDRI)
n
n

n

n

જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે આવનારી મુશ્કેલીઓ સામે ઝઝૂ મી
રહે લાં દેશોને ભારતે કોએલિશન ફોર ડિઝાસ્ટર રિઝિલન્ટ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (CDRI) એટલે કે આપત્તિ વિરોધી પાયાના માળખા
માટે નાં જોડાણ દ્વારા નવો માર્ગ દર્શાવ્યો છે .
તેનો પ્રારં ભ સપ્ટેમ્બર 2019માં ન્યૂયોર્ક જળવાયુ પરિવર્તન શિખર
સંમલ
ે ન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં આહવાનથી કરવામાં
આવી હતી. તેની સ્થાપના બાદ 31 દેશ, 6 આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન
અને બે ખાનગી ક્ષેત્રનાં સંગઠન સભ્ય તરીકે જોડાયા.
તે સભ્ય દેશોને સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ લક્ષ્યાંકો, પેરિસ જળવાયુ
પરિવર્તન સંધિની સાથે આપત્તિઓ દરમિયાન ઓછામાં ઓછાં
જોખમ માટે મજબૂત તંત્ર બનાવવામાં મદદ કરે છે . આઇએસએ બાદ
આ બીજુ ં એવું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન છે , જેનું વડું મથક ભારતમાં છે .

n

ભારતે ઓગસ્ટ, 2021માં પ્રથમ વાર સંયક્ત
ુ રાષ્ટ્ર સલામતી
પરિષદનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું. પીએમ નરે ન્દ્ર મોદી પ્રથમ ભારતીય
વડાપ્રધાન બન્યા જેમણે સંયક્ત
ુ રાષ્ટ્ર સલામતી પરિષદનું
અધ્યક્ષપદ સંભાળ્.યું
40 વર્ષ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિએ આઇઓસી
બેઠકની યજમાની માટે ભારતને પસંદ કર્યું.
મંગળયાન દ્વારા પોતાનાં પ્રથમ જ પ્રયત્નમાં મંગળની કક્ષામાં પ્રવેશ
કરનાર ભારત વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો.
ભારતનાં યોગે પ્રાચીન, સમધ્ધ
ૃ પરં પરાને વૈશ્વિક ઓળખ અપાવી.
વિશ્વએ 21 જૂ નને આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે સ્વીકારી.
20215માં દિલ્હીનાં કર્તવ્યપથ પર આયોજિત યોગ દિવસ કાર્યક્રમમાં
84 દેશોનાં લોકોએ ભાગ લીઘો, જે ગિનીઝ વર્લ્ડ રે કોર્ડમાં નોંધાયેલો
છે .
વર્તમાન સરકાર પહે લાં કૂ ટનીતિનો પ્રયોગ સ્થાનિક વિકાસ માટે
નહોતો કરવામાં આવતો. વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી દ્વારા ચલાવવામાં
આવેલા કાર્યક્રમ ક્લિન ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા,
સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્માર્ટ સિટીઝની સફળતા માટે કૂ ટનીતિનો પ્રયોગ
કર્યો જેનું નામ ‘ડિપ્લોમસી ઓફ ડે વલપમેન્ટ’ આપવામાં આવ્યું.
ભારતનાં આયુર્વેદનાં મહત્વને સમગ્ર દુનિયા સ્વીકારી રહી છે . કે ન્દ્ર
સરકારે આ માટે અલગથી આયુષ મંત્રાલય બનાવીને 2014 બાદ
આયુર્વેદ, યોગ અને અન્ય પરં પરાગત સારવાર પધ્ધતિઓને એકીકૃત
કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે . 19 એપ્રિલ, 2022નાં રોજ જામનગરમાં
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાનાં સહયોગથી વિશ્વનાં પ્રથમ ગ્લોબલ સેન્ટર
ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટરની આધારશિલા મૂકવામાં આવી.
ડબલ્એ
યુ ચઓએ ભારતનાં ‘એક ધરતી, એક સ્વાસ્થ્ય’નાં વિઝનને
આગળ વધાર્યું છે .
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સાંસ્કૃતિક પર્યટનને
પ્રોત્સાહન આ�પવામાં આ�વ્યું

'પ્રસાદ' ય�ોજના

('Pilgrimage Rejuvenation And
Spiritual Augmentation Drive')
યોજના રાષ્ટ્રીય મિશન છે , જેને પર્યટન
મંત્રાલયે 2014-15માં શરૂ કર્યું હતું.
આ યોજના અંતર્ગત પર્યટન સ્થળો પર
પ્રાથમિક સુવિધાઓનો વિકાસ કરવામાં
આવી રહ્યો છે .

દરે ક યુગની એ� માંગ હ�ોય છે કે
આ�પણે ધાર્મિક પર્યટનમાં નવી
સંભાવનાઓ��ની શ�ોધ કરીએ� અને
તીર્થયાત્રા તથા સ્થાનિક અર્થતંત્ર
વચ્ચેના સંબંધ�ોને મજબૂત કરીએ�.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
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87
n
n

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ
ઓક્ટોબર, 2021માં
કુ શીનગર એરપોર્ટની
ભેટ આપી. આ એરપોર્ટ
580 એકરમાં રૂ. 260
કરોડનાં ખર્ચે બન્યું છે .
કુ શીનગર એરપોર્ટ માત્ર
આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્ક
નહીં, પણ વિશ્વ સુધી
ભારતની સાંસ્કૃ તિક ગાથા
અને બૌધ્ધ સરકિટ સુધી
પહોંચવાનું મોટું માધ્યમ
બનવા જઈ રહ્યું છે .

n

n

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીએ બાબા
બૈદ્યનાથ ધામની સીધી એર
કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવા માટે 12 જુ લાઇ,
2022નાં રોજ દે વઘર એરપોર્ટ નું ઉદઘાટન કર્યું.
2015માં શરૂ કરવામાં આવેલી સ્વદે શ દર્શન
યોજનામાં પર્યટન સ્થળો પર અત્યાધુનિક
સુવિધાઓ સાથે 500થી વધુ ડે સ્ટિનેશન અને 15
થીમ આધારિત સર્કિટોનું નિર્માણ કરવામાં આવી
રહ્યું છે .
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 8 નવેમ્બર, 2021નાં રોજ
પંઢરપુરથી અવરજવર સરળ બનાવવા માટે વિવિધ
રોડ પ્રોજેક્ટસનું લોકાર્પણ કર્યું.
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સેન્ટ્રલ વિસ્ટા
નવું સંસદ
ભવન
88

n

n

n

n

વર્તમાન સંસદ ભવનનું નિર્માણ 1921થી 1927
દરમિયાન થયું હતુ,ં મૂળ તો તેને ‘’ કાઉન્સિલ
હાઉસ’ કહે વામાં આવતું હતુ.ં
આ બિલ્ડીંગ આજે લગભગ 100 વર્ષ જૂ નું થઈ
ગયું છે અને હે રિટે જ ગ્રેડ-1 બિલ્ડિંગમાં સામેલ
છે . સમયની સાથે સંસદીય પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો
થયો. 1971ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે લોકસભાની
બેઠકોની સંખ્યા 545 છે , જ્યારે ભવિષ્યમાં હજુ
વધારો કરવાની જરૂર છે .
સંસદનાં સેન્ટ્ર ્લ હોલમાં માત્ર 440 સીટની
વ્યવસ્થા છે . ત્યારે બદલાતા સમયની સાથે
ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખતા
વડાપ્રધાન મોદીએ નવાં સંસદ ભવન અને સેન્ટ્રલ
વિસ્ટા પ્રોજેક્ટનું શિલારોપણ કર્યું.
સેન્ટ્રલ વિસ્ટાનું નિર્માણ રાષ્ટ્ર પતિ ભવનથી
રાજપથ સુધીની બંન બાજુ ત્રણ કિલોમીટરનાં
દાયરામાં થઈ રહ્યું છે . આ અંતર્ગત તમામ
મંત્રાલય, વિભાગ એક જ જગ્યાએ એક જ છત
નીચે આવી જશે. નવા સંસદ ભવનનું બાંધકામ થઈ
ગયું છે અને હાલમાં ફિનિશિંગ કામ ચાલુ છે .

જૂના સંસદ ભવને આ�ઝાદી બાદનાં ભારતને દિશા
આ�પી, ત�ો નવું સંસદ ભવન આ�ત્મનિર્ભર ભારતનાં
સર્જનનું સાક્ષી બનશે.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022 71

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

89

જીએ�સટી કાયદ�ો

એ�ક દેશ-એ�ક કર સાથે એ�ક
વ્યવસ્થાની શરૂઆ�ત
2017માં લાંબી ચર્ચા બાદ નરે ન્દ્ર મોદી સરકારે સમગ્ર
દેશ માટે આડકતરો ટે ક્સ ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસિસ
ટે ક્સ (જીએસટી) લાગુ કરી દીધો.
n

n

ભારતમાં અપ્રત્યક્ષ કર શાસનની સુધારા પ્રક્રિયાની
કહાની લાંબી છે . અગાઉની અનેક સરકારોએ તેનાં
માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા. મોદી સરકાર આવી તે બાદ તે
સરકારની પ્રાથમિકતા બની. કે બિનેટે જીએસટી માટે 122મા
બંધારણીય સુધારાને મંજૂરી આપી. તત્કાલીન નાણા મંત્રી
અરૂણ જેટલીએ લોકસભામાં જીએસટી સંબધિત
ં
સુધારા
(122મો બંધારણીય સુધારો) ખરડો રજૂ કર્યો. સપ્ટેમ્બરમાં
જીએસટી કાઉન્સિલની રચના થઈ. 17 વર્ષના લાંબા
સમયગાળા બાદ દે શમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો કર
સુધારો જીએસટી 1 જુ લાઇ, 2017થી અમલી બન્યો.
મહત્વ- તેને ઉદારીકરણ પછીનો સૌથી મોટો નાણાકીય
સુધારો માનવામાં આવ્યો. જીએસટી લાગુ થયા બાદ પ્રતિ
પરિવાર ઘરે લુ સ્થાનિક ખર્ચમાં ચાર ટકા સુધીનો ઘટાડો
થયો છે .

90

કલમ 370
જમ્મુ કાશ્મીર અને લડાખમાં
વિકાસની નવી સવાર
વડાપ્રધાન મોદીની સરકારે પોતાનાં બીજા
કાર્યકાળમાં અત્યંત મહત્વનો અને ઐતિહાસિક
નિર્ણય જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370ને નાબૂદ
કરવાનો લીધો. જમ્મુ-કાશ્મીરમાંથી કલમ 370ની
નાબૂદીની સાથે સાથે જમ્મુ-કાશ્મીર અને લડાખને બે
કે ન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં વહેં ચી દેવામાં આવ્યા.
n

n

ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે રાજ્યસભામાં કલમ 370ને
નાબૂદ કરવાનો સંકલ્પ લધો અને જમ્મુ કાશ્મીર
પુનર્ગઠન બિલ રજૂ કર્યું. આ સાથે જાહે રનામું પ્રસિધ્ધ
કરીને કલમ 370ને નાબૂદ કરી દીધી. આ કલમ જમ્મુ
કાશ્મીરને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો આપતી હતી.
મહત્વ- મોદી સરકારના આ નિર્ણય બાદ કાશ્મીરમાં
એક દે શ, એક કાયદો અને એક પ્રતીક લાગુ થઈ
ગયું. જમ્મુ-કાશ્મીર અને લડાખના લોકોને કે ન્દ્રીય
યોજનાઓનો લાભ મળવા લાગ્યો.

ભારતની ધર�ોહર ફરીથી ભારતની ધરતી પર
ભારત તેની વિવિધતા સાથે
સાંસ્કૃતિક પરં પરાઓ અને
સમૃધ્ધ વારસા માટે ઓળખાય
છે . પણ આ વારસાને વીતેલાં
આઠ વર્ષમાં જેટલી પ્રાથમિકતા
મળી, તેટલી પહે લાં ક્યારે ય
નહોતી મળી. પછી એ દેશમાંથી
ખોવાયેલી કે ચોરાયેલી ચીજોને
પાછી લાવવાની હોય કે પછી
પોતાનાં વારસાને વૈશ્વિક મંચ
પર પ્રાથમિકતા આપવાની
હોય.
72

n

91

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022

2014 સુધી માત્ર 13 મૂર્તિઓ પાછી લાવી શકાઈ હતી. પણ 2014થી અત્યાર સુધી
228 ચોરાયેલી કલાકૃ તિઓ ભારત પાછી લવાઈ ચૂકી છે . આમાં, 2021માં પીએમ
મોદીનાં અમેરિકા પ્રવાસ બાદ 157 અને 2022માં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ બાદ ત્યાંથી
લાવવામાં આવેલી 29 કલાકૃ તિઓનો સમાવેશ થાય છે . યુનેસ્કોની વિશ્વ ધરોહર
યાદીમાં હવે ભારતનાં 40 સ્થળો સામેલ છે . તેમાં 10 સાઇટ 2014 બાદ ઉમેરવામાં
આવી છે . વધુ 49 સ્થળો પર વિચારણા ચાલુ છે .
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એ�ક દે શ-એ�ક વ્યવસ્થા
એ�ક દે શ-એ�ક રે શન કાર્ડ
‘વન નેશન, વન રે શન કાર્ડ ’ દ્વારા એક સ્થળે થી બીજા સ્થળે
નોકરી માટે જતા નાગરિકોને નવું રે શન કાર્ડ બનાવવાના
ચક્કરોમાંથી મુક્તિ મળી છે . દેશમાં પ્રથમ વાર એક જ રે શન
કાર્ડ થી ગમે ત્યાંથી અનાજ લેવાનું શક્ય બન્યું છે .
n

n

એ�ક દે શ-એ�ક મ�ોબિલિટી કાર્ડ
n

n

n

દે શભરમાં ખરીદી અને પરિવહન કરવામાં સરળતા
રહે તે માટે રાષ્ટ્રીય કોમન મોબિલિટી કાર્ડ બનાવવામાં
આવ્યું છે .
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 4 માર્ચ, 2019નાં રોજ
અમદાવાદમાં એક સમારોહ દરમિયાન ટ્રાન્સપોર્ટ
મોબિલિટી માટે વન નેશન, વન કાર્ડ નો શુભારં ભ કર્યો.
નેશનલ કોમન મોબિલિટી કાર્ડ પર આધારિત સ્વદે શી
ઓટોમેટિક ભાડાં વસૂલી પ્રણાલિ ભારતમાં આ પ્રકારની
પ્રથમ પ્રણાલિ છે .
ગ્રાહક મેટ્રો, બસ, સબર્બન રે લવે, ટોલ, પાર્કિંગ, સ્માર્ટ
સિટી અને રિટે લ ખરીદારી સહિત તમામ ક્ષેત્રોમાં પેમેન્ટ
માટે આ સિંગલ કાર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકે છે . આ કાર્ડ
માસિક પાસ, સીઝન ટિકિટ વગેરેને સપોર્ટ કરે છે .

એક રાષ્ટ્ર , એક રે શન કાર્ડ યોજના લાગુ કરનાર
આસામ દે શનું 36મું રાજ્ય બન્યું. આ સાથે તમામ
રાજ્યો અને કે ન્દ્રશાસિત પ્રદે શોમાં અન્ન સલામતી
સુનિશ્ચિત થઈ ગઇ છે .
9 ઓગસ્ટ, 2022નાં રોજ આ યોજનાની સફળતાનાં
ત્રણ વર્ષ પૂરાં થયા. આ યોજના 2019માં ચાર રાજ્યોમાં
પાયલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે શરૂ થઈ, ‘મેરા રે શન’ નામની
મોબાઇલ એપ પણ લોન્ચ કરવામાં આવી છે .

એ�ક દે શ-એ�ક ગેસ ગ્રિડ
n

n

n

એક દે શ-એક ગેસ ગ્રિડનો હે તુ દરે ક ઘરમાં એલપીજી અને
વાહનો માટે સીએનજી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે . તેનાથી એ
વિસ્તારોમાં અવિરત ગેસ કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત થઈ રહી
છે , જ્યાં ગેસ આધારિત જીવન અને અર્થતંત્ર સપનું હતું.
2014 પહે લાં 27 વર્ષોમાં માત્ર 15,000 કિલોમીટર ગેસ
પાઇપલાઇન પાથરવામાં આવી. હવે દે શભરમાં 16,000
કિલોમીટરથી વધુ પાઇપલાઇન પાથરવામાં આવી રહી છે
અને આ કામ આગામી પાંચ વર્ષમાં પૂરું થઈ જશે.
ગેસ જોડાણમાં વધારાને કારણે કે રોસિનનાં વપરાશમાં
ઘટાડો થયો છે અને અનેક રાજ્યો તથા કે ન્દ્ર શાસિત
પ્રદે શોએ પોતાનાં રાજ્યને કે રોસિનમુક્ત જાહે ર કરી દીધું છે .

એ�ક દે શ-એ�ક પરીક્ષા (NTA)
n

n

ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે પ્રવેશ પરીક્ષાઓ યોજવા માટે
રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA)ની રચના કરવામાં આવી.
આ એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે , જેનો હે તુ કુ શળ, પારદર્શી અને
આંતરરાષ્ટ્રીય માપદં ડોને આધારે પરીક્ષાનું આયોજન કરવાનો
છે .
ભારતમાં પ્રવેશ પરીક્ષા માટે કોઇ વિશેષ સંસ્થા નથી, તેથી

2017-18નાં બજેટમાં નાણા મંત્રીએ એનટીએની સ્થાપનાની
દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી.
n

એનટીએની સ્થાપનાથી વિવિધ પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાં ભાગ લઈ
રહે લા 40 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને લાભ થવાની સંભાવના
છે . તેનાથી સીબીએસઇ, એઆઇસીટીઇ સહિતની એજન્સીઓ
પ્રવેશ પરીક્ષાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ રહી છે .
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નેતૃત્વનાં પ્રથમ વર્ષમાં મેક
ઇન ઇન્ડિયાનું આ�હવાન
n

n

n

93

“ભારત જેવો વિશાળ દે શ, માત્ર એક બજાર બનીને રહી
જશે, તો ભારત ક્યારે ય પ્રગતિ નહીં કરી શકે , નહીં આપણી
યુવા પેઢીને અવસર આપી શકશે.” મેક ઇન ઇન્ડિયા
અભિયાનનાં સંદર્ભમાં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં આ વાક્યનું
મહત્વ લોકો સમજ્યા કારણ કે 2014માં સ્વતંત્રતા દિવસે
લાલ કિલ્લા પરથી વડાપ્રધાન મોદીએ આહવાન કર્યું હતું,
“મેક ઇન ઇન્ડિયા માટે આગળ વધો. આપણે એવી વસ્તુઓ
નહીં બનાવીએ જેમાં ખામી હોય જેથી વિશ્વનાં બજારમાંથી
ચીજ પાછી ન આવે. આપણે એવી વસ્તુ બનાવીએ જેની
પર્યાવરણ પર ઝીરો ઇફે ક્ટ હોય અથવા નેગટિ
ે વ ઇફે ક્ટ ન
હોય.”
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 25 સપ્ટેમ્બર, 2014નાં રોજ વૈશ્વિક
સ્તર પર અગ્રણી બનનારા 25 મહત્વનાં ક્ષેત્રો સાથે વિજ્ઞાન
ભવનથી મેક ઇન ઇન્ડિયાની વૈશ્વિક પહે લનો શુભારં ભ કર્યો.
ઉત્પાદન ક્ષેત્ર પર વધુ ભાર મૂકવાની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં
રાખીને સમીક્ષા બાદ મેક ઇન ઇન્ડિયા 2.0 શરૂ કર્યું.

આ�જે મેક ઇન ઇન્ડિયા સૂત્ર નથી. આ� મેક ઇન
ઇન્ડિયા, આ�મંત્રણ નથી. મેક ઇન ઇન્ડિયા એ�
આ�પણા સ�ૌની જવાબદારી છે . આ�પણે બધાં
જવાબદારી સાથે આ�ગળ વધીએ� ત�ો વિશ્વનાં લ�ોક�ો
આ�પણે ત્યાં શ�ોધતા આ�વશે. તમે વિશ્વાસ કર�ો.
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

94
દેશમાં દર વર્ષે એક તૃતીયાંશ
વિસ્તારમાં દુકાળ અને સરે રાશ ચાર
કરોડ હે ક્ટરમાં પૂર આવે છે . આ
પ્રકારનું અસંતુલન દૂર કરવામાં આવે
તો દેશમાં જે અપાર જળ સંસાધન
છે તે વિનાશ નહીં પણ વિકાસની
કહાની લખશે. આ ભાવના સાથે
ભૂતપુર્વ વડાપ્રધાન અટલબિહારી
વાજપેયીએ નદીઓને જોડવાનું સપનું
જોયું હતું પણ સરકાર બદલાઇ જતાં
આ યોજના ભંડકીયે મૂકી દેવામાં
આવી. યોજનામાં 30 રિવર લિન્ક
તૈયાર કરવામાં આવશે.
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નદીઓ��ને જોડવાની શરૂઆ�ત
2014માં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ નેતૃત્વ સંભાળ્યું
તે પછી તેનાં પર ઝડપથી કામ કરવા માટે સપ્ટેમ્બર
2014માં નદીઓનાં ઇન્ટરલિન્કિંગ પર વિશેષ સમિતિ
અને એપ્રિલ 2015માં ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવામાં
આવી. ડિસેમ્બર, 2021માં 44,605 કરોડ રૂપિયાનાં
ખર્ચે પ્રથમ નદી જોડો પ્રોજેક્ટ કે ન બેતવા લિન્કને
મંજુરી આપવામાં આવી. 31 જુ લાઇ, 2022 સુધી
આશરે રૂ. 395 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થઈ ગયો છે . લિંક
પૂરી થયા બાદ મધ્યપ્રદે શ અને ઉત્તરપ્રદે શમાં 10.62
લાખ હે ક્ટર સિંચાઇ થઈ શકશે. 62 લાખ લોકોને
પીવાના પાણીની સુવિધા મળશે. 103 મેગાવોટ
જળવિદ્યુત અને 27 મેગાવોટ સૌર ઊર્જા ઉત્પાદન
ક્ષમતા તૈયાર થશે. પાંચ અન્ય રિવર લિન્કનો ડ્ રાફ્ટ
ડીપીઆર બની ચૂક્યો છે .
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બ્લુ રિવ�ોલ્યુશનઃ ભારતની
‘બ્લુ ઇક�ોન�ોમી’માં ર�ોકાણ
આ�ઝાદી બાદ તેનાં પર જેટલું ર�ોકાણ થયું તેનાંથી અનેક ગણું
ર�ોકાણ પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા ય�ોજનામાં કરવામાં આ�વી
રહ્યું છે . આ� પ્રયત્નોને પરિણામે જ દે શમાં માછલી ઉત્પાદનનાં
તમામ રે ક�ોર્ડ તૂટી ગયા છે .

આ�ઝાદી બાદ માછલી
ઉત્પાદન 20 ગણું વધ્યું
ઉત્પાદન હજાર ટનમાં

દેશમાં દરિયાકિનારો અને મત્સ્યપાલન સેક્ટર સહિત
બ્લુ રીવોલ્યુશનની અપાર સંભાવના છે . ભારત
વિશ્વનો સૌથી મોટો ઝીંગા ઉત્પાદક અને વિશ્વના
બીજો સૌથી મોટો માછલી ઉત્પાદક દેશ છે અને આ
સેક્ટર પર દેશનાં આશરે 2.8 કરોડ લોકો નિર્ભર છે .
આ કારણસર જ જ્યારે 2014માં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીએ નેતૃત્વ સંભાળ્યું ત્યારે ખેડૂતોની આવક બમણી
કરવાના સંકલ્પમાં હરિત ક્રાંતિ, શ્વેત ક્રાંતિ બાદ બ્લુ
રીવોલ્યુશનને સામેલ કર્યું.
n

8400

n

n

3836

5656

n

752
1160
1756
2442

દાયકો

14,725

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

n

દેશમાં પ્રથમ વાર મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડે રી મંત્રાલય
બનાવવામાં આવ્યું.
2015-16માં ‘બ્લુ રિવોલ્યુશનઃ ઇન્ટીગ્રેટે ડ ડે વલપમેન્ટ એન્ડ
મેનજ
ે મેન્ટ ઓફ ફીશરીઝ’ નામની પાંચ વર્ષમાં રૂ. 3,000 કરોડનાં
ખર્ચવાળી યોજના શરૂ કરવામાં આવી.
માળખાગત સુવિધાઓ મજબૂત કરવા માટે 2018-19માં 7522
કરોડ રૂપિયાનું ફીશરીઝ અને એક્વાકલ્ચર માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
ડે વલપમેન્ટ ફન્ડ રચવમાં આવ્યું.
ફીશરીઝ ક્ષેત્રનાં કાયમી વિકાસ અને બ્લુ રિવોલ્યુશન માટે મે,
2020માં આઝાદી બાદનાં સૌથી વધુ રૂ. 20,500 કરોડનાં રોકાણ
ધરાવતી પ્રધાનમંત્રી મત્સ્યસંપદા યોજના લાવવામાં આવી જે
2024-2025 સુધી લાગુ કરવામાં આવી રહી છે . એકલી PMMSY
યોજના દ્વારા 55 લાખ લોકોને નવા રોજગાર સર્જનનો લક્ષ્યાંક
2025 સુધી રાખવામાં આવ્યો છે .
ભારત સરકારે બ્લુ ઇકોનોમી-2021 માટે રાષ્ટ્રીય નીતિનો મુસદ્દો
તૈયાર કર્યો છે , જેનો હે તુ ભારતની જીડીપીમાં બ્લુ ઇકોનોમીનું પ્રદાન
વધારવાનો, દરિયાકિનારે રહે તા લોકોનાં જીવનધોરણમાં સુધારો
કરવાનો, દરિયાઇ જૈવ વૈવિધ્યનું સંરક્ષણ કરવાનો અને દરિયાઇ
ક્ષેત્રો તથા સંસાધનોની રાષ્ટ્રીય સલામતી જાળવી રાખવાનો છે .

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022 75

કવર સ્ટોરી

નવા ભારતની સંકલ્પ યાત્રા

96

97

દિવ્યાંગ�ોને અધિકાર
દરે ક સ્થળે સુગમ્યતા
મારા મનમાં વિચાર આ�વ્યો, આ�પણે કે મ
આ�પણા દે શમાં વિકલાંગની જગ્યાએ�
‘દિવ્યાંગ’ શબ્દન�ો ઉપય�ોગ ન કરીએ�.
આ� એ� લ�ોક�ો છે જેમની પાસે એ�ક એ�વું
અંગ છે અથવા એ�કથી વધુ અંગ�ો છે જેમાં
દિવ્યતા છે , દિવ્ય શક્તિન�ો સંચાર છે , જે
આ�પણે સામાન્ય શરીરવાળા પાસે નથી.
મને આ� શબ્દ ખૂબ સાર�ો લાગે છે . શું મારા
દે શવાસીઓ�� વિકલાંગ શબ્દ બ�ોલવાની
આ�દતને બદલે ‘દિવ્યાંગ’ શબ્દને પ્રચલિત
કરી શકે છે . હં ુ આ�શા રાખું છંુ કે આ� વાતને
તમે આ�ગળ વધારશ�ો.’
-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
n

n

n

n

2011ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે દે શમાં
2,68,14,994 દિવ્યાંગજન છે . આ એ લોકો
છે જેને અનામત તો મળતું રહ્યું પણ તેમની
સુવિધાઓનો ખ્યાલ કોઇને ન આવ્યો. આ
દિવ્યાંગોને સલામત, સ્વતંત્ર અને ગરિમાપૂર્ણ
જીવનની સાથે અડચણમુક્ત વાતાવરણ
બનાવવા માટે શરુ કરવામાં આવ્યું સુગમ્ય
ભારત અભિયાન.
સુગમ્ય ભારત અભિયાન અંતર્ગત 35
આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ , 55 સ્થાનિક એરપોર્ટ ,
એ1 શ્રેણી સહિત નિશ્ચિત 709 રે લવે સ્ટેશનો પર
સુગમ્યચતાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી
છે .
કે ન્દ્ર સરકારનાં 95 અને રાજ્ય સરકાર તથા
તેમનાં વિભાગનોની 603 વેબસાઇટને સુગમ્ય
બનાવવામાં આવી છે . કે ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની
બિલ્ડીંગોને સુગમ્ય બનાવવાનું કામ ઝડપથી
ચાલી રહ્યું છે .
19 ખાનગી સમાચાર ચેનલ આંશિક રીતે સુગમ્ય
સમાચાર બુલેટિનનું પ્રસારણ કરી રહ્યા છે .
સુગમ્ય ભારત યોજના અંતર્ગત 19.68 લાખ
દિવ્યાંગજનોને 1182 કરોડ રૂપિયાનાં સહાયતા
ઉપકરણો વિતરિત કરવામાં આવ્યા.
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NDRF

દરે ક આ�પત્તિમાં સતર્ક-સજાગ
દેશમાં ક્યાંય પણ કોઇ દુર્ઘટના, પૂર, ભૂસ્ખલન, ચક્રવાતી તોફાન
આવે તો કે ન્દ્ર સરકાર તરત જ કાર્યવાહી કરીને તત્પરતા અને
ચોક્સાઇપૂર્વક રાહત અને બચાવ અભિયાન શરૂ કરી દે છે . તેનાંથી
પ્રાકૃ તિક આપત્તિમાં ઝડપી પગલાંથી જાનમાલને નુકસાન ઘટ્યું છે .
n

n

n

આધુનિક ઉપકરણો અને તાલીમથી સજ્જ એનડીઆરએફનાં તમામ
સભ્યોને સર્વોચ્ચ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે તે માટે અનેક મહત્વનાં
પગલાં લેવામાં આવ્યા છે .
ઉત્તરાખંડમાં દુર્ઘટના હોય કે પછી બિહાર, કે રળમાં પૂર, કાશ્મીરમાં ઝેલમ
નદીનાં પાણીમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના હોય કે પછી દરિયામાં
ફસાયેલા લોકોને બચાવવાનાં હોય, કે દે વઘરમાં ત્રિકુ ટ પર્વત પર 2500
ફુટની ઊંચાઇ પર સર્જાયેલી રોપવે દુર્ઘટનામાં આશરે 45 કલાક સુધીનું
બચાવ અભિયાન. ભારતનાં ચપળ જવાનો દરે ક પરિસ્થિતિ માટે હં મેશા
તૈયાર છે .
એનડીઆરએફે તેની સ્થાપનાથી માંડીને જાન્યુઆરી, 2022 સુધી લગભગ
7,600 અભિયાન દરમિયાન 1,40,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા અને
મુશ્કેલીમાં મૂકાયેલા આશરે 7.13 લાખથી વધુ લોકોને સલામત સ્થળો પર
પહોંચાડ્યા.
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સ્પોર્ટ્સની નવી

ઇક�ોસિસ્ટમ

જેથી પાયાના સ્તરે થી જ
પ્રતિભાઓ��ને ઓ��ળખી શકાય

ઓગસ્ટ, 2016માં કે બિનેટની બેઠકમાં વડાપ્રધાને
2020, 2024 અને 2028 સુધીની ઓલિમ્પિક
રમતો માટે વિગતવાર કાર્યયોજના તૈયાર કરવા
માટે ટાસ્ક ફોર્સની રચનાનાં નિર્દેશ આપ્યા.
લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું-2028નાં લોસ એન્જલસ
ઓલિમ્પિકમાં ભારતને ટોચનાં 10 દેશોની
હરોળમાં ઊભું કરવાનું.

35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની 65 ટકા વસ્તી ધરાવતો દેશ વૈશ્વિક સ્તરે કે મ પાછો
રહી ગયો.? અમુક રમતોને બાદ કરીએ તો ઓલિમ્પિક અને એશિયાડ જેવા મંચ
પર ભારતનાં પ્રદર્શનને લઇને આ સવાલ દરે ક ભારતીયનાં મનમાં અવારનવાર
ગુંજતો હતો. પણ હવે ટોક્યો ઓલિમ્પિથી માંડીને બર્મિંઘમ કોમનવેલ્થ, વર્લ્ડ
ચેમ્પિયનશિપ અને થોમસ કપ સુધી ભારતીય ખેલાડી સફળતાની નવી કહાની
લખી રહ્યા છે , તો તેનો શ્રેય ભારતે લીઘેલાં પગલાંને જાય છે જેને કારણે દેશમાં
રમતગમત ક્ષેત્રમાં નવી ઇકો સિસ્ટમ વિકસવાની શરૂઆત થઈ..

ટારગેટ ઓ��લિમ્પિક ખેલ�ો ઇન્ડિયાઃ શ�ોધથી
પ�ોડિયમ સ્કીમ (ટ�ોપ્સ) માંડીને સંવર્ધન સુધી...
n

n

2014માં શરૂ કરવામાં આવેલી
યોજના અંતર્ગત ટોપ લેવલનાં
એથ્લેટ્ સને તાલીમ, ખર્ચ, સ્પર્ધામાં
ભાગીદારીથી માંડીને તમામ
જવાબદારી રમતગમત મંત્રાલય
ઉઠાવે છે .
આ જ રીતે, ટોપ્સ જુ નિયર યોજનામાં
254 સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓને પસંદ
કરીને તેમને ભવિષ્ય માટે તૈયાર
કરવામાં આવી રહ્યા છે .

n

n

2016માં શરૂ થયેલી આ યોજનાનો
હે તુ પાયાના સ્તરે ખેલાડીઓને
પસંદ કરીને તેમને તાલીમ સહિત
તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે .
2014 સુધી દે શમાં 38 સ્પોર્ ટ્સ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હતા, તો ખેલો
ઇન્ડિયા બાદ તેની સંખ્યા 360
થઈ ગઈ છે . આનાથી, પસંદિત
પ્રતિભાઓને તૈયાર કરીને ટોપ્સ
સુધી આગળ લઈ જવામાં આવે છે .

ફિટ ઇન્ડિયા

29 ઓગસ્ટ, 2019નાં રોજ ‘ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ’ની શરૂઆત કરવામાં આવી. ફિટ
ઇન્ડિયા મુવમેન્ટનો હે તુ જીવનશૈલીથી માંડીને દૈ નિક જીવનમાં શારીરિક રીતે સક્રિય
પધ્ધતિઓને વ્યવહારમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે . આ અંતર્ગત, શાળાથી જિલ્લાઓ
સુધી અનેક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે .
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ફાસ્ટેગથી પૈસા અને
સમયની બચત

99

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર બનેલા ટોલ પ્લાઝા પર
લાગતી લાંબી લાઇનો, રોકડની લેવડદદેવડમાં
ભ્રષ્ટાચાર અને ઝગડાની આશંકા જોતાં સરકારે
દેશભરનાં નેશનલ હાઇવે પર ટોલ પ્લાઝાની
તમામ લેનનો 15-16 ફે બ્રુઆરી, 2021ની
મધ્યરાત્રિથી ટોલ પ્લાઝાની ફાસ્ટ ટે ગ લેન તરીકે
જાહે ર કરી દીધી. તમામ વાહનોમાં ફાસ્ટટે ગ
ફરજિયાત કરવાની સાથે એવો કાયદો બનાવી
દીધો કે કોઇ વાહન ટોલ પ્લાઝા પર ફાસ્ટટે ગ
વગર આવે તો તેણે લાગુ ટોલનો બમણો ટોલ
આપવાનો રહે શે. આ સુધારાના સકારાત્મક
પરિણામ સામે આવી રહ્યા છે .
n

• ટોલ પ્લાઝા પર આવતા 97 ટકા વાહનો ફાસ્ટેગ
યુક્ત,

n

• માર્ચ. 2022ના આંકડા પ્રમાણે બેન્કોએ કુ લ પાંચ
કરોડ ફાસ્ટેગ જારી કર્યા.

n

• વર્ષ 2021નાં આકલન પ્રમાણે ફાસ્ટેગનાં ઉપયોગથી
વર્ષે 35 કરોડ લિટર ઇંધણની બચત થઈ.

n

• 9.78 લાખ ટનથી વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું
ઉત્સર્જન ઘટ્યું.

100

GeM થી પારદર્શિતા આ�વી

દેશમાં સરકારી ખરીદી પ્રક્રિયામાં ભ્રષ્ટાચારનાં કે સોનાં જૂ ના રે કોર્ડ ને જોતાં વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ ડિજિટલ ઇન્ડિયા
અંતર્ગત સરકારી વિભાગોમાં ખરીદીને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત બનાવવા માટે 9 ઓગસ્ટ, 2916નાં રોજ ગવર્મેન્ટ ઇ-માર્કેટ પ્લેસ
(GeM) પોર્ટ લની શરૂઆત કરી. તમામ વિભાગોની સરકારી ખરીદી આ પોર્ટ લ દ્વારા કરવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે .
હવે સહકારી સમિતિઓ પણ આ પોર્ટ લ પર જોડાઈ ગઈ છે .
n

• GeM પર 49 લાખ વિક્રેતાઓ પાસેથી 2.78 લાખ કરોડ રૂપિયાનાં મૂલ્યની 54 લાખ પ્રોડક્ટ્સની ખરીદી. આશરે એક અબજ અમેરિકન
ડોલરની બચત થઈ. GeM પર આશરે 62000 સરકારી ખરીદાર ઉપલબ્ધ છે . નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં રે કોર્ડ એક લાખ કરોડ
રૂપિયાની ખરીદી તેનાં દ્વારા કરવામાં આવી.

અને હવે

અમૃત યાત્રા..
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100 ટકા લાભાર્થીઓ�� સુધી લાભ પહોંચાડવાનાં લક્ષ્ય
સાથે વિક્સિત ભારતનું સપનું સાકાર કરવાની દિશામાં
રાષ્ટ્રની આ�ગેકૂચ.

કેબિનેટનાં નિર્ણય�ો

અન્નદાતાઓ��ને સરળ ધિરાણ
ખેડૂતોને કોઇ પણ મુશ્કેલી વગર ધિરાણ પૂરું પાડવું એ ભારત
સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા રહી છે . એ પ્રમાણે ખેડૂતો માટે કિસાન
ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે . જેથી તેઓ ગમે તે સમયે
ઋણ પર કૃ ષિ ચીજો અને સેવાઓ ખરીદી શકે . ખેડૂતો બેન્કોને લઘુતમ
વ્યાજ દર ચૂકવી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભારત સરકારે વ્યાજ
રાહત યોજના શરૂ કરી છે . તેનું નામ બદલીને હવે સુધારિત વ્યાજ રાહત
યોજના કરવામાં આવ્યું છે , જેથી ઓછાં વ્યાજ દરે ખેડૂતોને ટૂં કી મુદત
માટે ધિરાણ પૂરું પાડી શકાય.

n

n

n

n

નિર્ણયઃ ત્રણ લાખ રૂપિયા સુધીનાં ટૂં કી મુદતનાં કૃ ષિ
ધિરાણ પર વર્ષે 1.5 ટકા વ્યાજ રાહતને મંજૂરી આપી.
અસરઃ કૃષિ ક્ષેત્રમાં પૂરતાં પ્રમાણમાં ઋઃણ પ્રવાહ
સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પહે લ કરવામાં આવી છે , જેનાંથી
પશુપાલન, ડે રી, મરઘા ઉછે ર, મત્સ્યપાલન વગેરે ક્ષેત્રોમાં
રોજગારની તકોમાં વધારો થશે. આ યોજના અંતર્ગત,
2022-23થી 2023-24 સુધીની મુદત માટે રૂ. 34,856
કરોડની વધારાની બજેટ જોગવાઈ કરવાની રહે શે. ખેડૂતો
સમય પર ઋણ ચૂકવતી વખતે વર્ષે ચાર ટકાનાં દરે ટૂં કા
મુદતનું કૃષિ ધિરાણ લઇ શકશે.
નિર્ણયઃ સામાન્ય ઉપયોગકર્તાઓ માટે પરં પરાગત
જ્ઞાન ડિજિટલ લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝના એક્સેસને મંજૂરી.
આ 2001માં સ્થાપિત ભારતીય પરં પરાગત જ્ઞાનનો
પ્રાથમિક ડેટાબેઝ છે .
અસરઃ પરં પરાગત જ્ઞાન ડિજિટલ લાઇબ્રેરી ખુલવાથી
વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારતનાં અમૂલ્ય વારસાના આધારે રિસર્ચ
અને ડે વલપમેન્ટ અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન મળશે. આ
જ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની મર્યાદાને આગળ વધારવા માટે
મહત્વપૂર્ણ સ્રોત તરીકે કામ કરશે.. તેની વર્તમાન સામગ્રી
ભારતીય પરં પરાગત દવાઓને વ્યાપક રૂપે અપનાવવાની
સુવિધા પૂરી પાડશે.

n

n

n

n

નિર્ણયઃ ટેકાના ભાવની યોજના અંતર્ગત તુવેર, અડદ
અને મસૂરની ખરીદી મર્યાદા હાલનાં 25 ટકાથી વધારીને
40 ટકા કરવાની મંજૂરી. સાથે, રાજ્યો અને કે ન્દ્રશાસિત
પ્રદેશોને વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં ઉપયોગ
માટે બફર સ્ટોકમાં રાહત દરે 15 લાખ ટન ચણા જારી
કરવા મંજૂરી આપવામાં આવી.
અસરઃ રાજ્યોને ‘ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ’નાં ધોરણે સ્ર્તોત
વાળા રાજ્યોને ઇશ્યુ પ્રાઇસ પર આઠ રૂપિયે પ્રતિ કિલોનાં
ડિસ્કાઉન્ટ સાથે 15 લાખ ટન ચણા ખરીદવાની ઓફર
આપવામાં આવશે. સરકાર આ યોજનાનાં અમલીકરણ
પર 1200 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે.
નિર્ણયઃ ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરન્ટી યોજનાની
મર્યાદામાં 50,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરીને તેને
4.5 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધારીને પાંચ લાખ કરોડ
કરવાની મંજૂરી.
અસરઃ આ વૃધ્ધિ દ્વારા ઋણ પ્રદાન કરનારી સંસ્થાઓને
આ ક્ષેત્રોમાં ઓછાં ખર્ચે વધારાનું ઋણ આપવા પ્રોત્સાહિત
કરીને આ વ્યાવસાયિક એકમોને પોતાની સંચાલન
સંબંધિત ઉધાર ચૂકવવા અને પોતાનાં વ્યવસાયને ચાલુ
રાખવા સક્ષમ બનાવી શકાશે. આ વધારાની રકમ ખાસ
કરીને હોસ્પિટાલિટી અને તેનાં સંબંધિત ક્ષેત્રોનાં એકમો
માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે . n
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રાષ્ટ્ર

પીએ�મન�ો ગુજરાત પ્રવાસ

ગુજરાતને કર�ોડ�ો રૂપિયાનાં
પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ મળી
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી 27 અને 28 ઓગસ્ટ એમ બે
દિવસ ગુજરાતનાં પ્રવાસે આવ્યા હતા જ્યાં તેમણે
અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદઘાટન અને શિલાન્યાસ
કર્યો. પીએમ મોદીએ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર
આયોજિત ખાદી ઉત્સવ કાર્યક્રમમાં એક સભાને
સંબોધન કર્યું, તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરે શન
દ્વારા ભૂતપુર્વ વડાપ્રધાન અટલબિહારી વાજપેયીનાં
નામ પર બનેલા ફુટ ઓવર બ્રિજનું ઉદઘાટન કર્યું.
બીજા દિવસે તેમણે ભુજમાં સ્મૃતિ વન સ્મારકનું
ઉદઘાટન કર્યું અને વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સની
આધારશિલા પણ મૂકી. ભારતમાં સુઝુકીના 40 વર્ષ
પ્રસંગે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી...
80
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ગુ

જરાતમાં કચ્છમાં વર્ષ 2001માં આવેલા
વિનાશક ભૂકંપ બાદ કે ટલાંક લોકોએ કચ્છને
ખતમ થયેલું માની લીધું હતું. તેમનું માનવું હતું કે
કચ્છ હવે ક્યારે ય બેઠં ુ નહી થઈ શકે . પણ શંકા ધરાવતા
આ લોકો કચ્છની ભાવનાને સમજી શક્યા નહીં. ભૂકંપ
બાદ ગુજરાતનો એ જ કચ્છ વિસ્તાર આજે ઉદ્યોગ, કૃષિ,
પર્યટન વગેરેનું સમૃધ્ધ કે ન્દ્ર બની ગયું છે . ગણતરીનાં
સમયમાં કચ્છ ફરીથી બેઠં ુ થયું અને તે ઝડપથી વૃદ્ધિ
કરી રહે લા જિલ્લાઓમાંનું એક બની ગયું. વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોદી કહે છે , “કચ્છનાં લોકોએ, ભુજનાં લોકોની
ભુજાઓએ આ સમગ્ર ક્ષેત્રનો કાયાકલ્પ કરી બતાવ્યો
છે . કચ્છનો કાયાકલ્પ ભારત જ નહીં, પણ સમગ્ર વિશ્વની
મોટી શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે , રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ
માટે સંશોધનનો વિષય છે . 2001માં સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ

રાષ્ટ્ર

સ્મૃતિ વન સ્મારક

પીએ�મન�ો ગુજરાત પ્રવાસ

n

પુનર્જન્મ

n

પુનઃશોધ

મેં ભારે આત્મવિશ્વાસ સાથે કહ્યું હતું કે અમે આપત્તિને
અવસરમાં બદલીને રહીશું. હું લાલ કિલ્લા પરથી કહું છુ ં કે
2047માં ભારત વિક્સિત દે શ બનશે. 2001-02માં ભૂકંપ
પછીનાં એ સમય ગાળામાં મેં જે કહ્યું હતું તે આજે તમારી
આંખોની સામે સત્ય બનીને દે ખાઈ રહ્યું છે . હું આજે સપનું
જોઇ રહ્યો છુ ં . 2001-02માં આપણાં મૃત્યુની ચાદર ઓઢી
હતી ત્યારે મેં સપના જોયા હતા જે આજે સાકાર થયા છે .
2047માં હિન્દુસ્તાન પણ કરી બતાવશે.” 2001ના ભૂકંપ
બાદ કચ્છએ ન માત્ર પોતાનો વિકાસ કર્યો, પણ સમગ્ર
ગુજરાતને નવી ઊંચાઇઓ પર લઈ ગયું.

n

પુનઃસ્થાપના

કચ્છની તસવીર બદલાઈઃ વિનાશથી વિકાસ તરફ

n

પુનર્નિર્માણ

n

પુનર્વિચાર

n

પુનર્જીવન

n

નવીનીકરણ

વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ ભુજ જિલ્લામાં સ્મૃતિ વન સ્મારકનું
ઉદઘાટન કર્યું, તેને લગભગ 470 એકર જમીનમાં બનાવવામાં આવ્યું
છે . કચ્છીઓની દ્રઢતાને સમર્પિત આ સંગ્રહાલય 2001નાં ભૂકંપ બાદ
ભુજની યાત્રાને પ્રદર્શિત કરે છે . સ્મારકને સાત થીમ પર આધારિત
સાત વિભાગોમાં વહેં ચવામાં આવ્યું છે .

થયા બાદ કચ્છમાં જે કામ થયું તે અકલ્પનીય છે .” મૃત્યુ અને
આપત્તિ વચ્ચે અમે 2001માં કે ટલાંક સંકલ્પ લીધાં અને આજે
અમે તેને હકીકતમાં બદલ્યાં છે . આ જ રીતે અમે જે સંકલ્પ
લઇશું તેને ચોક્કસપણે 2047માં હકીકતમાં બદલી નાખીશું.
વડાપ્રધાને કહ્યું હતું, "મને યાદ છે , મુશ્કેલીનાં આ દિવસોમાં

કચ્છમાં વર્ષ 2003માં ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃ ષ્ણવર્મા
યુનિવર્સિટી બની અને ત્યાં 35થી વધુ નવી કોલેજોની પણ
સ્થાપના થઈ. આટલાં ઓછાં સમયમાં 1000થી વધુ સારી
નવી સ્કુ લ બનાવવામાં આવી. આજે કચ્છમાં ભૂકંપ વિરોધી
આધુનિક હોસ્પિટલ છે , 200થી વધુ નવા મેડિકલ સેન્ટર
કાર્યરત છે . જે કચ્છમાં હં મેશા દુકાળ પડતો હતો તે કચ્છ
જિલ્લામાં આજે દરે ક ઘરમાં નર્મદાનું પાણી પહોંચવા લાગ્યું
છે . આજે કચ્છમાં હજારો ચેક ડે મ બનાવીને, સુજલામસુફલામ જળ અભિયાન ચલાવીને હજારો હે ક્ટર જમીનને
સિંચાઇનાં દાયરામાં લાવવામાં આવી છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર
મોદીએ ભુજમાં આશરે 4,400 કરોડ રૂપિયાનાં વિવિધ
પ્રોજેક્ટ્સનો શુભારં ભ કર્યો. સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટની
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પીએ�મન�ો ગુજરાત પ્રવાસ

સુઝુકીનાં 40 વર્ષ પૂરા, મજબૂત
ભારત-જાપાન ભાગીદારીનું પ્રતીક

આજે ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર માં બુલેટ ટ્રે નથી માંડીને ઉત્તરપ્રદેશમાં
વારાણસીનાં રૂદ્રાક્ષ સેન્ટર સુધી, વિકાસનાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સ ભારતજાપાન દોસ્તીનું ઉદાહરણ છે . સાથે સાથે, આ દોસ્તીની જ્યારે જ્યારે
વાત થાય છે ત્યારે દરે ક ભારતવાસીને જાપાનના ભૂતપુર્વ વડાપ્રધાન
શિંજો આબેની યાદ જરૂર આવે છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ ભારતમાં
સુઝુકીના 40 વર્ષ પૂરા થવા પ્રસંગે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં
આયોજિત કાર્યક્રમને સંબોધન કરતા જણાવ્યું, “અમારા પ્રયાસોએ
હં મેશા જાપાન માટે ગંભીરતા બતાવી અને તેનું સન્માન કર્યું. એટલાં માટે
જ સુઝુકીની સાથે સાથે લગભગ 125 જાપાની કં પનીઓ ગુજરાતમાં
કામ કરી રહી છે .” ગુજરાતમાં 13 વર્ષ પહે લાં સુઝુકીનું આગમન થયું
અને આજે ગુજરાત વિશ્વમાં ટોચનાં વાહન ઉત્પાદક કે ન્દ્રોમાંનું એક છે .
કાર્યક્રમ દરમિયાન જાપાનના વડાપ્રધાન કિશિદાનો વીડિયો સંદેશો
પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું, “વડાપ્રધાન મોદીનાં
મજબૂત નેતૃત્વમાં ઉત્પાદન ક્ષેત્રની મદદ માટે કરવામાં આવેલા વિવિધ
ઉપાયોને કારણે ભારતનાં આર્થિક વિકાસમાં વધુ તેજી આવી.” સાથે
સાથે, તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ વડાપ્રધાન મોદીની સાથે મળીને જાપાનભારત વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને વધુ વિક્સાવવા તથા
સ્વતંત્ર અને ખુલ્લા ઇન્ડો-પેસિફિક ને સાકાર કરવાનો પ્રયાસ કરવા દ્રઢ
સંકલ્પિત છે

સૂતર કાંતવું ઇશ્વર પ્રાર્થનાથી ઓ��છંુ નથી
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી દ્વારા ખાદીની લોકપ્રિયતા વધારવા,
ખાદીની ચીજવસ્તુઓ અંગે જાગૃતિ ફે લાવવા અને યુવાનોમાં
ખાદીનાં ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સતત પ્રયાસ
કરવામાં આવી રહ્યા છે . વડાપ્રધાનનાં પ્રયત્નોને પરિણામે
2014થી ભારતમાં ખાદીનાં વેચાણમાં ચાર ગણો વધારો થયો
છે , જ્યારે ગુજરાતમાં ખાદીનાં વેચાણમાં આઠ ગણો વધારો
થયો છે . અને પ્રથમ વાર ખાદી ગ્રામોદ્યોગનો વેપાર એક લાખ
કરોડને વટાવી ગયો છે . આ ક્ષેત્રએ 1.75 કરોડ નવાં રોજગારનું
સર્જન કર્યુ છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદમાં
સાબરમતી નદીનાં કિનારે આયોજિત ખાદી ઉત્સવમાં ભાગ
લીધો અને ચરખા સાથે પોતાનાં વ્યક્તિગત સંબંધોને યાદ કર્યા.
સાથે, બાળપણાનાં એ દિવસોને યાદ કર્યા જ્યારે તેમની માતા
ચરખો ચલાવતી હતી. તેમણે કહ્યું, “સાબરમતીનો કિનારો
આજે ધન્ય થઈ ગયો કારણ કે સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષનાં પ્રસંગે
7500 બહે નો અને દીકરીઓએ એક સાથે ચરખા પર સૂતર
કાંતીને ઇતિહાસ રચ્ય છે . ચરખા પર કાંતણ કોઇ પૂજાથી ઓછુ ં
નથી.”

ખાદી ઉત્સવઃ સ્વતંત્રતા સંગ્રામના દિવસોમાં
ખાદી અને તેનાં મહત્વનું સન્માન
n

n

વડાપ્રધાને સુઝુકી ગ્રૂપનાં બે મોટાં પ્રોજેક્ટ ્સનું
શિલારોપણ કર્યું
કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ ભારતમાં સુઝુકી જૂ થનાં
બે મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સનું શિલોરોપણ કર્યું. તેમાં હાંસલપુરમાં સુઝુકી
મોટર ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિ ક વ્હિકલ બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ ફે સિલિટી અને
હરિયાણાના ખરમોડામાં મારુતિ સુઝુકીની વાહન ઉત્પાદન સુવિધાનો
સમાવેશ થાય છે . હાંસલપુરમાં સુઝુકી મોટર ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિ ક
વ્હિકલ બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એકમની સ્થાપના લગભગ 7300 કરોડ
રૂપિયાનાં ખર્ચે કરવામાં આવશે.

357 કિલોમીટર લાંબી કચ્છ શાખા નહે રનું ઉદઘાટન કર્યું.
સરહદ ડે રીનાં નવા મિલ્ક પ્રોસેસિંગ અને પેકિંગ પ્લાન્ટ, ભુજમાં
પ્રાદે શિક વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર સહિત અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદઘાટન
કર્યું. ભુજ-ભીમાસર રોડ સહિત 1500 કરોડ રૂપિયાથી વધુ
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આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનાં ભાગ રૂપે આયોજિત
અનોખા કાર્યક્રમમાં ખાદીને શ્રધ્ધાંજલિ આપવા અને
સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન તેનાં મહત્વ માટે ખાદી
ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
‘ચરખાનો વિકાસ’- 1920નાં દાયકામાં ઉપયોગ માટે
વિવિધ 22 ચરખાનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. ત્યારથી
લઇને આજનાં લેટેસ્ટ ઇનોવેશન અને ટે કનોલોજી
ધરાવતા ચરખા પણ હતા.
તેમાં ‘યરવડા’ ચરખાનો પણ સમાવેશ થાય છે , જે
સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલા
ચરખાનું પ્રતીક છે . પોડુ રુ ખાદી બનાવવાનું પ્રદર્શન પણ
કરવામાં આવ્યું હતું.

પ્રોજેક્ટ્સનું શિલારોપણ કર્યું. વડાપ્રધાને ગાંધીધામમાં ડો.
બાબાસાહે બ આંબેડકર કન્વેન્શન સેન્ટર, અંજારમાં વીર બાલ
સ્મારક, ભુજ 2 સબસ્ટેશન નખત્રાણા જેવા અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું
ઉદઘાટન કર્યું. n
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અમૃતા હ�ોસ્પિટલ અને હ�ોમી ભાભા કેન્સર હ�ોસ્પિટલ

આ�ર�ોગ્ય અને આ�ધ્યાત્મઃ

આ�ર�ોગ્ય ક્ષેત્રની નવી જન ક્રાંતિ
ભારતને વિક્સિત બનાવવા માટે આરોગ્ય સેવાઓ વિક્સાવવી ખૂબ જરૂરી છે અને તે માટે વિશાળ બિલ્ડીંગ ઊભું કરી
દેવું એ તેનો ઉકે લ નથી, પણ પૂરતી સંખ્યામાં સારા ડોક્ટર-પેરા મેડિકલ સ્ટાફ હોવા એટલું જ મહત્વનું છે . આ વિચાર
સાથે વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ આરોગ્યને છ આધારભૂત સ્તંભમાં વહેં ચીને સમગ્રતા સાથેનાં પગલાં ભર્યા છે , જેમાં
હવે ખાનગી ક્ષેત્રની સાથે સાથે આદ્યાત્મિક જગત સાથે સંકળાયેલા ધર્મગુરુ પણ સામે આવી રહ્યા છે અને સમાજના
દરે ક વર્ગનાં સહયોગથી આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં નવી જન ક્રાંતિ આવી રહી છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ 24 ઓગસ્ટનાં રોજ
ફરીદાબાદમાં અમૃતા હોસ્પિટલ અને મોહાલીમાં હોમી ભાભા કે ન્સર હોસ્પિટલ અને શોધ કે ન્દ્રનું ઉદઘાટન કર્યું.

ભા

રત આરોગ્ય સેવાઓનાં ક્ષેત્રમાં વિશ્વમાં ઝડપથી
આગળ વધી રહ્યું છે . ભારત વિશ્વ માટે સંજીવની
બનીને ઉપસી રહ્યું છે . વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીનાં
નેતતૃ ્વમાં દરે ક ગામ, દરે ક શહે રમાં આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં
આવી રહી છે . વડાપ્રધાન મોદીએ દેશમાં આરોગ્ય ક્રાંતિની જે
મશાલ પ્રજ્વલિત કરી છે , તેનો પ્રકાશ દેશમાં જ નહીં, વિદેશમાં
પણ ફે લાઈ રહ્યો છે . તેનું કારણ એ છે કે વીતેલા આઠ વર્ષમાં
દેશમાં ‘હોલિસ્ટીક હે લ્થકે ર’ને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતાઓમાં સ્થાન
આપવામાં આવ્યું છે . આરોગ્ય સેવાઓનું વિસ્તરણ કરવામાં હવે
ખાનગી ક્ષેત્રની સાથે સાથે ધાર્મિક અને આદ્યાત્મિક ગુરુઓ પણ
જોડાઈ રહ્યા છે . આરોગ્ય ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવાની વડાપ્રધાન

નરે ન્દ્ર મોદીની આ તપસ્યામાં હવે અમૃતા હોસ્પિટલનો પણ સાથ
મળ્યો છે . રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (એનસીઆર)માં ફરીદાબાદ
સ્થિત અમૃતા હોસ્પિટલ દેશની સૌથી મોટી ખાનગી હોસ્પિટલ
બની છે , જ્યાં તમામ અત્યાધુનિક સુવિધાઓ અને સારવાર
ઉપલબ્ધ રહે શ.ે અમૃતા હોસ્પિટલ, બિલ્ડીંગ અને ટે કનોલોજીનાં
સંદર્ભમાં જેટલા આધુનિક છે એટલી જ સેવા, સંવદે ના અને
આદ્યાત્મિક ચેતનાનાં હિસાબે અલૌકિક છે . વડાપ્રધાન મોદીએ
માતા અમૃતાનંદમયીની સદભાવનાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે સાચો
વિકાસ એ જ છે જે બધાં સુધી પહોંચે, જેનાંથી બધાંને લાભ થાય.
ગંભીર બિમારીની સારવાર તમામ લોકો માટે સુલભ કરવાની
આ ભાવના અમૃતા હોસ્પિટલની પણ છે . આધુનિકતા અને
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અમૃતા હ�ોસ્પિટલ અને હ�ોમી ભાભા કેન્સર હ�ોસ્પિટલ

રાષ્ટ્ર

स्नेहत्तिन्डे, कारुण्यत्तिन्डे, सेवनत्तिन्डे, त्यागत्तिन्डे,
पर्यायमाण अम्मा। माता अमृतानंन्दमयी देवी, भारत्तिन्डे
महत्ताय, आध्यात्मिक पारंपर्यत्तिन्डे, नेरवकाशियाण। हमारे
यहां कहा गया है - अयं निजः परो वेति गणना, लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा उपनिषद
आशयमाण, अम्मयुडे, जीविता संदेशम। એટ� લે કે અમ્મા,
પ્રેમ, કરૂણા, સેવા અને ત્યાગનું પ્રતીક છે . તેઓ�� ભારતની
આ�દ્યાત્મિક પરંપરનાં વાહક છે . અમ્માનું જીવન સદં ેશ
આ�પણને મહાઉપનિષદ�ોથી પરિચિત કરાવે છે .

મ�ોહાલીમાં હ�ોમી ભાભા કેન્સર
હ�ોસ્પિટલ અને સંશ�ોધન કે ન્દ્ર

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન

અમૃતા હ�ોસ્પિટલ
n

n

n

n

n

n

ફરીદાબાદ સેક્ટર-88માં
સ્થિત નવું આ�ર�ોગ્ય કે ન્દ્ર

વડાપ્રધાન દ્વારા ફરીદાબાદમાં અમૃતા હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન
કરવાની સાથે રાષ્ટ્ રીય રાજધાની ક્ષેત્રમાં આધુનિક મેડિકલ
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપલબ્ધ થયું. આ હોસ્પિટલનું સંચાલન માતા
અમૃતાનંદમયી મઠ દ્વારા થઈ રહ્યું છે .
દે શની સૌથી મોટી ખાનગી સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ.
130 એકરનું વિશાળ પરિસર. 2600 બેડ. 5.20 લાખ સ્કવેર
ફુટમાં ફે લાયેલી મેડિકલ કોલેજ. 81 સુપર સ્પેશ્યાલિટીઝ
અને 64 અત્યાધુનિક ઓપરે શન થિયેટરથી સજ્જ. 24 કલાક
ડિજિટલી મોનિટર્ડ 534 ક્રિટિકલ કે ર્સ બેડ વાળનું ભારતું
સૌથી મોટું પિડિયાટ્ રીક સુપર સ્પેશ્યાલિટી સેન્ટર.
અત્યાધુનિક ઓટોમેટેડ સ્માર્ટ લેબોરટરી, દે શભરમાં સર્વોત્તમ
અને ઉચ્ચ ક્ષેણીની ઇમેજિંગ સર્વિસ. કે ન્સરની સારવાર માટે
દે શનું સૌથી મોટું રે ડિયેશન સેન્ટર.
ભારતનું સૌથી મોટું અને અત્યાધુનિક લેટેસ્ટ ફીઝિકલ
મેડિસિન અને રીહે બિલિટે શન સેન્ટર. ન્યુક્લિયર મેડિસિનનું
સેન્ટર, રોબોટિક્સ જેવા તમામ પ્રકારની સારવાર માટે સૌથી
મોટાં કે ન્દ્ર તરીકે ઉપસ્યું છે .
અહીં ચેપી રોગો માટે અત્યાધુનિક વોર્ડ , રિસર્ચ માટે એક
અલગ વિભાગ છે .
પર્યાવરણનાં સંદર્ભમાં ઝીરો કાર્બન ફુટપ્રિન્ટ અને ઝીરો વેસ્ટ
ડિસ્ચાર્જ હે લ્થકે રની સુવિધા.

આદ્યાત્મિકતાનું સમાગમ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનાં પરિવારોની
સેવાનું તેમનાં માટે સુલભ અને અસરકારક સારવારનું માધ્યમ
બનશે. આ ઉપરાંત, વડાપ્રધાને પંજાબના મોહાલીમાં હોમી ભાભા
કે ન્સર હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટરનું પણ ઉદઘાટન કર્યું. આ
પ્રસંગે વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે કે ન્સરની 500થી વધુ દવાઓ જે
પહે લાં બહુ મોંઘી હતી તેની કિંમતમાં લગભગ 90 ટકા ઘટાડો
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n

n

n

પંજાબ અને પડોશી રાજ્યો તથા કે ન્દ્ર શાસિત પ્રદે શોનાં
નિવાસીઓને વિશ્વસ્તરીય કે ન્સર સુવિધા અને ઉપચાર પૂરી
પાડતી ‘હોમી ભાભા કે ન્સર હોસ્પિટલ અને સંશોધન કે ન્દ્ર’નું
વડાપ્રધાને લોકાર્પણ કર્યું. આ હોસ્પિટલ મુલ્લાનપુર, ન્યૂ ચંદીગઢ,
સાહિબજાદા અજીતસિંહ નગર, જિલ્લો મોહાલી ખાતે બની છે .
આ હોસ્પિટલને રૂ. 660 કરોડનાં ખર્ચે ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટરે
બનાવી છે , જે ભારત સરકારના પરમાણુ ઊર્જા વિભાગ અંતર્ગત
અનુદાન પ્રાપ્ત સંસ્થા છે . આ કે ન્સર હોસ્પિટલ ટે રીટરી લેવલની
હોસ્પિટલ છે , જે 300 બેડની ક્ષમતા ધરાવે છે . હોસ્પિટલ કે ન્સરની
તમામ પ્રકારની સારવાર માટે દરે ક આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ
છે .
અહીં સર્જરી, રે ડિયોથેરપી અને મેડિકલ ઓન્કોલોજી-કીમોથેરેપી,
ઇમ્યુનોથેરપી અને બોન મેરો ટ્ રાન્સપ્લાન્ટની સુવિધા ઉપલબ્ધ
હશે. આ હોસ્પિટલ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં કે ન્સર સુવિધા અને ઉપચાર
માટે ‘કે ન્દ્ર’ તરીકે અને સંગરુરમાં 100 બેડની હોસ્પિટલ તેની
શાખા તરીકે કાર્ય કરશે.
ભારત એ�વું રાષ્ટ્ર છે જ્યાં સારવાર એ�ક સેવા છે , આ�ર�ોગ્ય
એ�ક દાન છે . જ્યાં આ�ર�ોગ્ય આ�દ્યાત્મ બંને એ�ક બીજા સાથે
સંકળાયેલા છે . આ�પણે ત્યાં આ�યુર્વિ જ્ઞાન વેદ છે . આ�પણે
આ�પણાં મેડિકલ સાયન્સને પણ આ�યુર્વેદનું નામ આ�પ્યું
છે . આ�પણે આ�યુર્વેદનાં સ�ૌથી મહાન વિદ્વાન�ો, સ�ૌથી મહાન
વૈજ્ઞાનિક�ોને ઋષિ અને મહર્ષિન�ો દરજ્જો આ�પ્યો છે , તેમનામાં
પારમાર્થિક આ�સ્થા વ્યક્ત કરી. મહર્ષિ ચરક, મહર્ષિ સુશ્રૃત,
મહર્ષિ વાગ્ભટ્ટ. આ�વા ત�ો અનેક ઉદાહરણ�ો છે , જેમનું જ્ઞાન
અને સ્થાન આ�જે પણ ભારતીય માનસમાં અમર થઈ ચૂક્યું છે .

-નરે ન્દ્ર મ�ોદી, વડાપ્રધાન
કરવામાં આવ્યો છે . એટલે કે , જે દવા 100 રૂપિયામાં આવતી હતી
તે જન ઔષધિ કે ન્દ્રમાં 10 રૂપિયામાં પૂરી પાડવામાં આવે છે . આને
કારણે દર્દીઓને વર્ષે આશરે રૂ. 1,000 કરોડની બચત થાય છે .
ચોક્કસપણે, એક એક વ્યક્તિ સુધી આરોગ્ય સેવા પહોંચાડવા
માટે પીએમ મોદીના સંકલ્પમાં અમૃતા હોસ્પિટલ, ખાનગી ક્ષેત્ર
અને દરે ક નાગરિક ભાગીદાર બની રહ્યા છે .n
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આ�ઝાદીન�ો અમૃત મહ�ોત્સવ

માતૃભૂમિ માટે જેમણે પ�ોતાનાં

જીવ આ�પી દીધાં

ભારતની આઝાદી મળ્યાંને 75 વર્ષ પૂરાં થઈ ચૂક્યા છે .
સમગ્ર ભારત આ પ્રસંગને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ
તરીકે મનાવી રહ્યો છે . આ આઝાદી કં ઇ એમ જ નહોતી
મળી. તેનાં માટે અનેક સેનાનીઓ ફાંસી પર લટકી
ગયા અને અનેક સેનાનીઓએ છાતી પર ગોળી ખાધી.
આજે આપણે અનેક ક્રાંતિકારીઓ અને સ્વતંત્રતા
સેનાનીઓનાં ઋણી છીએ જેમણે દેશને ગુલામીમાંથી
મુક્ત કરાવવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ ત્યજી દીધું. જ્યારે
આઝાદીની લડાઈ ચાલી રહી હતી ત્યારે દેશને
ડરાવવા, નિરાશ કરવા માટે અનેક પગલાં ભરવામાં
આવ્યા. પણ તેઓ જરા પણ ઝૂ ક્યા નહીં અને આઝાદી
મેળવવા માટે સતત કાર્યરત રહ્યા. તેમને પોતાની
હિંમત પર ભરોસો હતો અને સાબિત કરી આપ્યું કે
અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ દેશ આગળ વધી
શકે છે અને આઝાદી મેળવી શકે છે ...

મહાવીરસિં હ રાઠ�ોડઃ જેમનાં પાર્થિવ શરીરને
પથ્થરથી બાંધીને અંગ્રેજોએ� સમુદ્રમાં ફેં કી દીધું હતું
જન્મઃ 16 સપ્ટેમ્બર, 1904 મૃત્યુઃ 17 મે, 1933

ક્રાં

તિકારી મહાવીર સિંહ રાઠોડ છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ
દરમિયાન જ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં જોડાઇ ગયા હતા.
કહે વાય છે કે તેમણે ક્રાંતિકારીઓનાં સંપર્ક માં આવ્યા
પછી ભણવાનું છોડી દીધું હતું અને ભગતસિંહ, રાજગુરુ
જેવા મોટા ક્રાંતિકારીઓને સાથ આપ્યો હતો. મહાવીરસિંહ
રાઠોડનો જન્મ 16 સપ્ટેમ્બર, 1904નાં રોજ ઉત્તરપ્રદે શનાં

એટા જિલ્લામાં થયો હતો. તેમની રાષ્ટ્ર ભક્તિ અને નીડરતાનો
અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય કે 1922માં એક સભા
દરમિયાન તેમણે બ્રિટિશ અધિકારોની સામે જ અંગ્રેજી
શાસન વિરુધ્ધ અને મહાત્મા ગાંધીનાં સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર
કર્યા હતા. બાદમાં તેમણે ક્રાંતિકારી સંગઠન નૌજવાન ભારત
સભાનું સભ્યપદ લીધું હતું. તેમને આ સંગઠનના વીર સિપાહી
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સાક્ષર ભારતનાં મહાનાયક�ોનાં સપનાને સાકાર કરી રહ્યું છે રાષ્ટ્ર
જ્યારે દે શ આઝાદ થાય છે ત્યારે તેનાં
પોતાનાં વિચાર હોય છે અને તેનાં પ્રમાણે
આયોજનને અંતિમ રૂપ આપે છે . ભારત
વિશાળ દે શ છે જ્યાં નિરક્ષરતા મોટી
સમસ્યા રહી છે . આઝાદી દરમિયાન
પણ લોકો અશિક્ષિત હોવાને કારણે
પોતાનાં અધિકારોને સમજી શક્યા
નહોતા, જેની કમી આઝાદીનાં નાયકોને
હં મેશા ખટકતી હતી. આઝાદીના આ
લડવૈયાઓએ સ્વતંત્ર ભારત અંગે
અનેક સપના જોયા હતા. આ સપનામાં
શિક્ષિત ભારતનું સપનું પણ હતું.
1951માં ભારતનો સાક્ષરતા દર માત્ર
18.3 ટકા હતો, જે 2018માં વધીને 74.4
ટકા થયો. આ બધું શક્ય બન્યું શિક્ષણ
સાથે સંકળાયેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નીતિ
અને બેટી બચાઓ-બેટી પઢાઓ, સર્વ
શિક્ષા અભિયાન, સમગ્ર શિક્ષા જેવા
અભિયાનથી. હવે નવી શિક્ષણ નીતિથી
આ સપના સાકાર થઈ રહ્યા છે ...

માનવામાં આવતા હતા. રાઠોડે જ ભગતસિંહ, બટુ કેશ્વર દત્ત
અને દુર્ગા દે વીને લાહોરમાંથી ભાગવામાં મદદ કરી હતી.
અંગ્રેજોએ વર્ષ 1929માં લાહૌર ષડયંત્ર કે સમાં ધરપકડ કરી
હતી. કે સોની સુનાવણી માટે તેમને લાહોર મોકલી આપવામાં
આવ્યા અને આજીવન જેલની સજા કરી. જેલમાં મહાવીર
સિંહ રાઠોડ ભૂખ હડતાળ પર ગયા હતા. તેઓ ભગતસિંહ,
રાજગુરુ, સુખદે વ અને અન્ય ક્રાંતિકારીઓની સાથે 40
દિવસ સુધી જેલની અંદર ભૂખ હડતાળ પર રહ્યા. બાદમાં
તેમને તેમનાં કે ટલાંક સાથીઓ સાથે આંદામાન નિકાબોર
સ્થિત પોર્ટ બ્લેરની સેલ્યુલર જેલમાં કાળા પાણીની સજા
કાપવા મોકલી દે વામાં આવ્યા. જેલમાં બંધ કે દીઓ સાથે
અંગ્રેજ સરકારની ગેરવર્તણુંક વિરુધ્ધ 1933માં થયેલી ભૂખ
હડતાળમાં રાઠોડે પણ ભાગ લીધો. જેલમાં મહાવીર સિંહનાં
મોંમાં બળજબરીથી દૂધ નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો.
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આ દરમિયાન, દૂધ તેમનાં ફે ફસામાં જતું રહ્યું જેને કારણે તેમનું
અવસાન થયું. કહે વાય છે કે અંગ્રેજોએ તેમનાં શબને પથ્થરોથી
બાંધીને સમુદ્રમાં ફેં કી દીધું હતું. રાઠોડના પિતા દે વી સિંહે એક
વાર કહ્યું હતું, “દે શ માટે તમારી લડાઈ એ સાબિત કરે છે કે
તમે હૃદયથી ગુલામીને સ્વીકારી નથી. હવે તમે સ્વતંત્રતાની
લડાઇનાં માર્ગે નીકળી પડ્યા છો ત્યારે પાછુ ં વળીને ન જૂ ઓ
અને તમારા સાથીઓને ક્યારે ય દગો ન આપતા.”
આઝાદીના અમર બલિદાની મહાવીરસંહ રાઠોડની
પ્રતિમા સેલ્યુલર જેલનાં પ્રાંગણમાં સ્થાપવામાં આવી છે . 30
ડિસેમ્બર, 2018નાં રોજ વડાપ્રધાન મોદીએ સેલ્યુલર જેલ
જઇને મહાવીરસિંહને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. તે પછી, 15
ઓક્ટોબર, 2021નાં રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સેલ્યુલર
જેલ જઇને મહાવીર સિંહને શ્રધ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા હતા.
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મદનલાલ ધીંગરાઃ માતૃભૂમિની સ્વતંત્રતા માટે
વિદે શમાં ક્રાંતિની રચના કરી
જન્મઃ 18 સપ્ટેમ્બર, 1883 મૃત્યુઃ 17 ઓગસ્ટ, 1909

બંગાળનાં ભાગલા સામે શરુ થયેલું આંદોલન એટલું આગળ
વધ્યું કે તે ભારતીય સ્વતંત્રતાના રાષ્ટ્ર વાદી આંદોલનનું પ્રતીક બની
ગયુ.ં આ વિરોધ પ્રદર્શનોને ડામવા અંગ્રેજ સરકારનો અત્યાચાર
વધતો ગયો. નવી નવી ક્રાંતિ થતી રહી. આ ક્રાંતિકારીઓમાંથી એક
હતા મદનલાલ ઢીંગરા. મહાન સ્વતંત્રતા સેનાની અને ક્રાંતિકારી
મદનલાલ ઢીંગરાનો જન્મ 18 સપ્ટેમ્બર, 1883નાં રોજ પંજાબના
અમૃતસરમાં થયો હતો. તેઓ સરકારી કોલેજમાં ભણવા માટે
1900માં લાહોર જતા રહ્યા અને ત્યાં સ્વરાજ્ય માટે રાષ્ટ્ર વાદી
આંદોલનના સંપર્ક માં આવ્યા. કોલેજમાં અભ્યાસ દરમિયાન
ઢીંગરાની નેતતૃ ્વ ક્ષમતા જોવા મળી. વાસ્તવમાં, પ્રિન્સિપાલે
કોલેજમાં બ્રિટિશ કપડાંનુ બજાર લગાવવાનું શરૂ કર્યું, જેની સામે
ઢીંગરાએ વિરોધ કર્યો. બાદમાં તેમને કોલેજમાંથી કાઢી મૂકવામાં
આવ્યા, આ ઘટના બાદ તેઓ ક્રાંતિકારી રાષ્ટ્ર વાદ તરફ આકર્ષાયા.
1905માં ઢીંગરા લંડન જતા રહ્યા અને ત્યાં ઇન્ડિયા હાઉસમાં
રોકાયા. ઇન્ડિયા હાઉસમાં તેમની મુલાકાત વીર સાવરકર સાથે
થઈ. સાવરકર એ વખતે ઇન્ડિયા હાઉસના મેનજ
ે ર હતા. 8 જૂ ન,
1909નાં રોજ સાવરકરના મોટા ભાઇ બાબારામ ગણેશ સાવરકરને
દેશવટો આપવામાં આવ્યો. સરકારી પક્ષ માત્ર એટલું જ સાબિત
કરી શક્યો કે તેમણે માત્ર ઐતિહાસિક કવિતા પ્રકાશિત કરી હતી,
જેને રાજદ્રોહ માનવામાં આવ્યો. બાબારામ ગણેશ સાવરકારને
દેશવટાની સજાથી લંડનનાં રહે તા ભારતીય ક્રાંતિકારીઓ રોષે

ભરાયા. એ સમયે ભારતના સચિવના સલાહકાર સર વિલિયમ
કર્ઝન વાયલી, સાવરકર અને ક્રાંતિકારીઓ અંગન
ે ી માહિતી
મેળવવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. કર્ઝન વાયલીને કારણે લંડનમાં
ક્રાંતિકારી સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને ટારગેટ કરવામાં આવ્યા.
શ્યામજી કૃ ષ્ણ વર્માના જર્નલ ‘ધ ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ’એ
વાયલીને ભારતનો જૂ નો ક્રુ ર દુશ્મન ગણાવ્યો. 1 જુ લાઇ, 1909નાં
રોજ ઢીંગરા ઇમ્પિરિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સભામાં સામેલ થયા
અને વાયલીની હત્યા કરી. તેમનાં પર કે સ ચાલ્યો અને એમ
કહીને સરકારી વકીલની સેવા લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો કે તેઓ
અદાલતને કાયદેસર નથી માનતા. તેમણે જાહે રાત કરી કે વાયલીની
હત્યાનું આ કૃત્ય અંગ્રેજો દ્વારા દેશભક્ત ભારતીયોની ફાંસી અને
દેશવટાનો વિનમ્ર બદલો છે . મદનલાલ ઢીંગરાને જ્યારે અદાલતમાં
લઇ જવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે મુખ્ય ન્યાયાધીશને કહ્યું
હતુ,ં “ધન્યવાદ મી. લોર્ડ. મને પરવા નથી. પણ પોતાની માતભ
ૃ મિ
ૂ
માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરવાનું સન્માન પ્રાપ્ત કરવાનો ગર્વ
છે .” ઢીંગરાને મોતની સજા સંભળાવવામાં આવી અને 17 ઓગસ્ટ
1909નાં રોજ માત્ર 26 વર્ષની ઉંમરમાં લંડનની પેન્ટવિલે જેલમાં
ફાંસી આપવામાં આવી. એની બેસન્ટે તેમની વીરતાની પ્રશંસામાં
કહ્યું હતુ,ં “આવા અનેક મદનલાલ ઢીંગરા થાય તે સમયની માંગ
છે .” જર્મનીમાં તેમની યાદમાં માસિક પત્રિકા 'મદન તલવાર' શરૂ
કરવામાં આવી હતી, જેનું પ્રકાશન મેડમ ભીકાજી કામા કરતા હતા.

યુ એ�ન ઢે બરઃ સ્વતંત્રતા આ�ંદ�ોલનમાં જોડાવા
માટે વકીલાતન�ો વ્યવસાય છ�ોડ્યો

મ

જન્મઃ 21 સપ્ટેમ્બર, 1905 મૃત્યુઃ 11 માર્ચ, 1977

હાન ભારતીય સ્વતંત્રતા સેનાની અને સૌરાષ્ટ્ર ના ભૂતપુર્વ
મુખ્યમંત્રી ઉચ્છંગરાય ઢે બરનો જન્મ 21 સપ્ટેમ્બર,
1905નાં રોજ જામનગર પાસેનાં ગામમાં થયો હતો.
મહાત્મા ગાંધીથી પ્રભાવિત થઈને ઢે બરે 1936માં રાજકોટમાં
ભારતીય સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં જોડાવા માટે વકીલાતનો
વ્યવસાય છોડ્યો હતો. ઢે બરે 1938 અને 1942 વચ્ચે રાજકોટમાં

સત્યાગ્રહનું નેતતૃ ્વ કર્યું. સાથે સાથે, વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ અને
કન્ફે ડરે શન મુવમેન્ટમાં સક્રિય રીતે ભાગીદારી પણ કરી. ભારતીય
સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં સક્રિય ભાગીદારીને કારણે તેમને ત્રણ
વાર જેલમાં જવું પડ્યું. મોટાં ભાગનાં રજવાડા જનતાનાં હિતોની
અવગણના કરીને તેમનાં પર તોતિંગ ટે ક્સ નાખીને ભારે બોજ
નાખતા હતા. અંગ્રેજોએ તેમને સ્થાનિક અને વિદેશી આક્રમણ સામે
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રાષ્ટ્ર

આ�ઝાદીન�ો અમૃત મહ�ોત્સવ

દૂરદર્શન પર 'સ્વરાજ' સીરિયલમાં જૂઓ��
આ�ઝાદીનાં નાયક�ોની 75 કહાનીઓ��
આઝાદીનાં અમૃત મહોત્સવ માત્ર નવા સંકલ્પો અને નવા વિચારોની સ્થાપનાનું જ પર્વ નથી પણ એ એવા નાયકો
અંગે નવી પેઢીને માહિતગાર કરવાનો અવસર છે જેમણે પોતાનું સર્વસ્વ આઝાદીની લડાઈમાં કુ રબાન કરી દીધું. આ
દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું લઇને દૂરદર્શને ‘સ્વરાજ’ સીરિયલ શરૂ કરી છે ..
આઝાદીની લડાઇમાં પોતાનું યોગદાન આપનારા 550થી વધુ સ્વતંત્રતા
સંગ્રામ સેનાનીઓનાં અદમ્ય સાહસની ગાથાઓને પુનઃજીવંત કરવા
અને ગુમનાન નાયક-નાયિકાઓથી યુવા પેઢીને માહિતગાર કરવાની
પહે લ દૂરદર્શને ‘સ્વરાજઃ ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામની સમગ્ર ગાથા’નાં
સિરીયલનાં સ્વરૂપમાં કરી છે . અમૃત મહોત્સવનાં ઉપલક્ષ્યમાં
સીરિયલનાં 75 એપિસોડ 75 હપ્તા સુધી પ્રસારિત કરવામાં આવશે.
14 ઓગસ્ટથી દર રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે . 17
ઓગસ્ટનાં રોજ સંસદનાં બાલયોગી ઓડિટોરિયમમાં આ ધારાવાહિકનાં
સ્પેશ્યલ સ્ક્રિનિંગમાં ભાગ લીધા બાદ વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીએ પોતનાં
‘મનકી બાત’ કાર્યક્રમમાં લોકોને તે જોવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે
જણાવ્,યું ‘આ આઝાદીનાં આંદોલનમાં ભાગ લેનારા ગુમનાન નાયકનાયિકાઓનાં પ્રયત્નોથી દેશની યુવા પેઢીને પરિચિત કરાવવાની ઉમદા
પહે લ છે . મારો આગ્રહ છે કે તમે સમય કાઢીને જાતે જૂ ઓ અને બાળકોને
પણ જરૂર બતાવો’.

‘સ્વરાજ’માં શું છે ખાસ...

આ ધારાવાહિકનો આરં ભ એ સમયથી થાય છે જ્યારે 1498માં વાસ્કોડી-ગામાએ ભારતની ધરતી પર પગ મૂક્યા હતા. પછી પોર્ટુગીઝો,
ફ્રાન્સિસીઓ, ડચ અને અંગ્રેજોએ ભારતમાં વસાહત સ્થાપવાનાં પ્રયત્ન
કર્યા. એ સમયથી લઇને ભારત સ્વતંત્ર થયું ત્યાં સુધીનો સંઘર્ષ અને
આપણાં સ્વતંત્રતા નાયકોની ગૌરવ ગાથા આ ધારાવાહિકમાં રજૂ
કરવામાં આવી છે .

રક્ષણ આપ્યું અને બદલામાં દેશી શાસકોએ બ્રિટિશ સામ્યવાદી
નીતિઓનું સમર્થન કરીને રાષ્ટ્ર વાદી ભાવનાઓ વિરુધ્ધ કામ કર્યું.
20મી શતાબ્દિનાં પ્રથમ અને બીજા દાયકામાં ભારતમાં રાષ્ટ્ર વાદી
આંદોલન વેગ પકડવા માંડ.્યું અનેક ક્રાંતિકારીઓ બ્રિટિશ સત્તાથી
અંતર કરીને આ રજવાડાંને સાથ આપતા આંદોલન મજબૂત થવા
માંડ.્યું 1930 અને 1940નાં દાયકામાં તેઓ રાજકોટમાં સ્વતંત્રતા
આંદોલનના અગ્રણી નેતા તરીકે ઊભરી આવ્યા. 30ના દાયકાના
ઉત્તરાર્ધમાં તેમણે કાઠીયાવાડ આંદોલનનું નેતતૃ ્વ કર્યું, સંયક્ત
ુ
સૌરાષ્ટ્ર ના નિર્માણમાં પણ ઢે બરનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન હતુ.ં
ઓક્ટોબર 1947માં જૂ નાગઢનાં નવાબે જૂ નાગઢને પાકિસ્તાનમાં
સામેલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તેમણે વિરોધ કર્યો અને
સરકારનાં આર્થિક બહિષ્કારની જાહે રાત કરી જેનાંથી જૂ નાગઢનાં
88

ન્યૂ ઇન્ડિયા સમાચાર | 16-30 સપ્ટે મ્બર, 2022

75 હપ્તા, 75 એપિસોડ

આ ધારાવાહિકનું પ્રસારણ ડીડી નેશનલ ચેનલ પર રવિવારે રાત્રે 9થી 10
દરમિયાન કરવામાં આવી રહ્યું છે . સાથે, સપ્તાહ દરમિયાન એપિસોડનું
પુનઃપ્રસારણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે . એટલું જ નહીં, મૂળ હિન્દીમાં
બનેલી આ ધારાવાહિકનું પ્રસારણ તામિલ, તેલગ
ુ ,ુ કન્નડ, મલયાલમ,
મરાઠી, ગુજરાતી, ઉડિયા, બંગાળી અને આસામીઝ ભાષામાં 20
ઓગસ્ટથી કરવામાં આવ્યું છે .

માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયની અનોખી પહે લ

સ્વતંત્રતા સંગ્રામ પર આધારિત ઓનલાઇન શૈક્ષણિક ગેમ્સની શ્રુંખલા
‘આઝાદી ક્વેસ્ટ’ ઓનલાઇન ગેમિંગનાં સતત વધતા બજારમાં બાળકો
આઝાદીનાં નાયક, આપણા સ્વતંત્રતા સંગ્રામ અંગે જાણી શકે તે માટે
કે ન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે આઝાદી ક્વેસ્ટ (Azadi Quest)
મોબાઇલ ગેમનાં રૂપમાં એક નવી પહે લ કરી છે . આ ગેમને આઝાદીનાં
અમૃત મહોત્સવ વર્ષ પ્રસંગે લોંચ કરવામાં આવી છે . તેનો હે તુ ભારતીય
સ્વતંત્રતા સંગ્રામની કહાની લોકો સામે લાવવાનો છે . આ ઓનલાઇન
લર્નિંગ મોબાઇલ ગેમ્સ સીરીઝને ઝીંગા ઇન્ડિયાનાં સહયોગમાં ડે વલપ
કરવામાં આવી છે . ગેમને લોંચ કરતા માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી
અનુરાગ ઠાકુ રે જણાવ્યું કે , ‘આ ગેમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં આપણા
સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ અને ગુમનામ નાયકોનાં યોગદાનને સ્વીકારવ
કરવા માટે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસોની શખ
્રું લામાંથી એક
છે . આઝાદી ક્વેસ્ટ (Azadi Quest) નીં પ્રથમ બે ગેમ ‘આઝાદી ક્વેસ્ટ’:
મેચ 3 પઝલ’ અને ‘આઝાદી ક્વેસ્ટ: હીરોઝ ઓફ ભારત’ છે .

નવાબને ભૂમિગત થવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું. ઢે બરે શરૂ કરે લા
બહિષ્કાર આંદોલનથી બીજા રજવાડાંઓનાં સેનાનીઓને પણ
પ્રેરણા મળી અને તેની વ્યાપક અસર પડી. એ પછી ભારતીય
સંઘમાં જૂ નાગઢનાં જોડાવાનો માર્ગ મોકળો થયો અને આ રીતે
ઢે બરનાં નેતતૃ ્વમાં જૂ નાગઢ રજવાડાંને નિરં કુશ શાસનમાંથી મુક્તિ
મળી. 15 ફે બ્આ
રુ રી, 1948નાં રોજ જ્યારે અનેક રજવાડા અને
પ્રાંતોને મેળવીને ભારતીય સંઘનું સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય બન્યું ત્યારે તેની
રચનામાં ઢે બરની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હતી. તેને જોતાં એ જ દિવસે
ઢે બરને સૌરાષ્ટ્ર નાં પ્રથમ મુખ્યમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
ઢે બરની સેવાઓને જોતાં 1973માં તેમને દેશનાં બીજા સર્વોચ્ચ
નાગરિક સન્માન પદ્મ વિભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા. 11 માર્ચ,
1977નાં રોજ તેમનું અવસાન થયુ.ં n

મીડિયા ક�ોર્નર

RNI No. :
DELGUJ/2020/78810
September: 16-30, 2022

Fortnightly

RNI Registered No DELGUJ/2020/78810, Delhi Postal License
No DL(S)-1/3554/2020-22, WPP NO U (S)-102/2020-22, posting at
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance
Fortnightly (Publishing Date September 6, 2022, Pages - 92)

એ�ક મજબૂત રાષ્ટ્ર જ વિશ્વને ય�ોગદાન આ�પી શકે છે
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય
જન્મતિથીઃ 25 સપ્ટે મ્બર, 1916
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય માત્ર રાજનેતા નહીં
પણ ઉચ્ચ કક્ષાનાં ચિં તક, વિચારક અને લેખક
હતા. તેમણે સંતુલિત રીતે વિક્સિત શક્તિશાળી
રાષ્ટ્રની કામના કરી હતી. તેઓ�� કહે તા હતાદે શ એ�વા લ�ોક�ોન�ો સમૂહ છે , જે એ�ક લક્ષ્ય,
એ�ક આ�દર્શ, એ�ક મિશન સાથે જીવે છે અને
આ� ધરતીનાં ટૂકડાને માતૃભૂમિ તરીકે જૂએ� છે .
જો આ� બેમાંથી એ�ક પણ આ�દર્શ કે માતૃભમિ
ૂ
ન હ�ોય ત�ો આ� દે શનું અસ્તિત્વ પણ નથી.
ભારતના અંત્યોદયના પ્રણેતા પંડિત દિનદયાળ
ઉપાધ્યાયને 25 સપ્ટેમ્બરનાં ર�ોજ તેમની
જન્મજયંતી પર શત-શત નમન...

એ�કાત્મ માનવ દર્શનના પ્રણેતા પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયને
તેમની જન્મજયંતી પર શત-શત નમન. તેમનું સંપર્ણ
ૂ જીવન
સર્વજન હિતાય-સર્વજન સુખાયના સિધ્ધાંત પર આ�ધારિત
રહ્યું અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં પ�ોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું,
તેમનાં વિચાર હં મેશા દે શવાસીઓ��ને પ્રેરણા આ�પતા રહે શે.
પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયજી કહે તા હતા, ‘એ�ક સબળ રાષ્ટ્ર
જ વિશ્વને ય�ોગદાન આ�પી શકે છે .’ આ� જ સંકલ્પ આ�જે
આ�ત્મનિર્ભર ભારતન�ો મૂળ ખ્યાલ છે . આ� આ�દર્શને લઇને જ
દે શ આ�ત્મનિર્ભરતાનાં માર્ગે આ�ગળ વધી રહ્યો છે .
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