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��ટાચાર ભગાવો,દ�શ બચાવો 
 

અશોકભાઇ �પશ�ગભાઇ ગામીત 

મદદનીશ િશકક, �ા.શા.બોરલાઈ-૨ 

તા.ઉમરગામ, �જ.વલસાડ 

�ા�તાિવક: 

આપણા �તુ�વૂર રાા�પિત અનન ‘િમસાઇલમનન’ ડો.અ�લુ પક�ર ��લુા�દ�ન અ��ુલ કલામના �વ�ન �જુબ 

આપણો દ�શ ૨૦૨૦ �ધુીમા ંિવકિસત થઈ જશન,મહાસ�ા બની િવ�મા ંઆગળ પડતો દ�શ બનશન,પરં� ુ�યા ં

જોઈએ �યા ં આપણા દ�શમા ં �ાટાચાર એટલી હદ� �યાપક બ�યો છન ક� સમાજમા ં અિધકાર�ઓ તનમજ 

પદાિધકાર�ઓમા ં �ામા�ણ�તા,નૈિતકતા,નાગ�રકતાની સમજ,તન ��યનની તનમની ફરજો,પ�રવહનની 

��તૃતા,પયારવરણ �રુકા તરફ�ના વલણ વગનર�મા ં ઉદાસીનતા જોવા મળન છન,તો પછ� દ�શ કઈ ર�તન 

મહાસ�ા બનશન?તન યક �  કહ� શકાય.ખર�ખર �ાટાચાર એટલી બધી હદ� �યા�ત છન ક� કોણ કોનન 

દંડ�?તનવી પ�ર��થિત છન.આ �ા�ાચાર� સમાજમા ં કઈ ક�ટલાનન સ�ા પરથી ફ�કાવી દ�ધા છન ��ુ ં પ�રણામ 

આપણી રાજધાની �દ�હ�મા ં જોવા મ��ુ.ંિવ�ના સૌથી મોટા લોકશાહ� દ�શમા ંઆ� મોટ� મોટ� રાજક�ય 

પાટ�ઓએ �ાટાચારનન કારણન સ�ા �મુાવી છન તો ક�ટલાક� સમાજનન �ાટાચાર નાથવાના વચન આપી 

સ�ાની �રુશી મનળવી છન.આમ પણ રોગ અનન �ુ�મનનન ઊગતો જ ડામવો સારો એમ કહ�વાય તનમ 

�ાટાચાર િવશન િવચાર�એ તો આપણન આપણા ંજ સમાજના આ ક��સરથી પણ વ� ુભયકંર રોગનન નથી તો 

ઉગતા પહ�લા સાવચનતી રાખી �ૂર કર� શ�ા ક� નથી તનનન �ાથિમક તબ�ામા ંડામી શ�ા.તનથી જ આ� 

વટ�કૃ બની ગયનલા આ �ાટાચારનન નામશનષ કરવા�ુ ં િવચારવા પહ�લા ંતનની થોડ� તાકાત ઓછ� કરવા 

માટ� પણ આપણન સૌએ પગલા ં લનવા જ જોઈશન,�દોલનો કરવા પડશન,તનની સામન �રૂ� તાકાતથી લડ�ુ ં

પડશન,�ાિંત કરવી પડશન. આપણા ઘર પાસનથી કચરો ઉપાડવા �વી નાની બાબતથી ઉ�ચ હો�ા પર િનમ�કૂ 

�ધુીના બધાજ કહ�વાતા �યવહારોમા ંઅ�કુ અપવાદોનન બાદ કરતા ંમોટા ભાગન �ાટાચાર�ુ ંચલણ જોવા 

અનન સાભંળવા મળન છન. 
 

��ટાચાર એટલે �ુ?ં 

સામા�ય ર�તન �ાટાચાર એટલન �ા�+આચાર.� વ�� ુ ક� દર�જો,પદ આપણા હકની ક� અિધકારની હોય 

છતા ંતન વાપરવા ક� મનળવવા માટ� આપણન ક�કુ �કૂવ�ુ ંક� ભોગવ�ુ ંપડ� તનનન ‘�ાટાચાર’ કહ� શકાય.�ૂંકમા ં

�ય��ત સાથન થતો �બનકાયદાક�ય અનીિતભય� �યવહાર. 
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આમ, છનતરિપ�ડ�,ભનટસોગાદો લનવી,લાચં-��ત લનવી વગનર� �વ�પન �ાટાચાર સમાજમા ં જોવા મળન છન. 

�ાટાચાર સમાજમા ંએવો સમાયનન બનસી ગયો છન ક� તનનન અલગ કરવો,શોધવો એ જ �ુગરમ બની ગ�ુ ં

છન.પર�કામા ં ચોર� કરવી ક� કરાવવી,ડમી િવ�ાથ�ઓ બનસાડવા,ખોટા �માણપ�ો ર�ૂ કરવા,અણઆવડત 

�પાવવા પૈસા ધર� દ�વા,પનપરો ફોડ� નાખવા,ફાઈલોનન આગળ ધપાવવા તમામ ઓ�ફસોમા ં ધ�ા 

ખાવા,ફાઈલો �મુ કર� દ�વી,વીજ ચોર�,કા�ં ધન,સ�ંહખોર� વગનર� અનનક બદ�ઓ ઉપરાતં મોટા મોટા 

કૌભાડંોથી દ�શ ખોખલો થઈ ગયો છન.� સમ� સમાજમા ં�યાપકપણન �સર� ગયનલો છન.ક�ટલાક લોકો અનૈિતક 

અનન બનજવાબદાર� �વૂરક પોતાનો �વાથર સાધવા પોતાના પદ,સ�ા વગનર�નો ઉપયોગ કર�,�ાટ આચરણનો 

આ�ય લન છન,� સમાજ�ુ ંમોટામા ંમો�ંુ �ૂષણ છન. 
 

��ટાચારની અસરો: 

• માનવ અિધકારોનો ભગં થાય છન. 

• �વુાનોમા ં��ૂયો ��યનનો િવ�ાસ ઓછો થાય છન. 

• રાા�વાદની ભાવના પર અસર પડ� છન. 

• લાયકાતવાળા અનન આવડતવાળાઓનન તક મળતી નથી. 

• રાા�નો િવકાસ મદં પડ� �ય છન. 

• નૈિત�તાનો �ાસ થાય છન. 

• સ�ંહખોર�નન આશરો મળન છન. 

• મોઘવાર�નન પોષણ મળન છન. 

• કાળાધનનન સમાજ માટ� લાવી શકા� ુ ંનથી. 

• કાળાબ�રનન કા�મુા ંલાવી શકા� ુ ંનથી. 

• સગાવાદ પોષાય છન. 

• કાયદા કા�નૂ ��યન િવ�ાસ ઘટ� છન. 

• માનવીય િવ�ાસ અનન ��ધા ઘટ� છન. 
 

��ટાચાર િનવારણના ઉપાયો: 

આપણા પાસન ��ુઇ લાકડ� નથી ક� �ાટાચારનન આપણન એકાએક �ૂર કર� શક�એ.આ સડો છન�લા ક�ટલાક 

વષ�થી દ�શની વહ�વટ� �યવ�થામા ં ગાઢ ર�તન સકંળાઇ ગયનલો છન.તનના િનવારણ માટ� સમાજના ��યનક 

નાગ�રક� તનમજ દ�શના તમામ રાજક�ય પકોએ સરકારની સાથન મળ� સ�ં�ુત ર�તન અસરકારક પગલા ંલનવા 

પડશન. �ાટાચાર િનવારણ માટ� મારા મતન આ �કારના પગલા ંલનવા ંજોઈએ. 
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• આ�માના અવાજથી શ�આત  

કહ�વાય છન નન ક� આપણન બી�ની તરફ �યાર� �ગળ� બતાવીએ છ�એ �યાર� બાક� રહ�લી ��ઠૂા સાથનની 

�ગળ�ઓ આપણા ંપોતાની તરફ હોય છન � �ણન કહ� છન ક� પહ�લા ંતમન �ધુરો.(આદશર બનો )પછ� બી� 

તરફ �ગળ� ચ�ધજો.આમ દર�ક �ય��તએ બી�ના �ાટ �ય��ત�વ બતાવતા ંપહ�લા ંપોતાની �તનન પિવ� 

અનન સ�ય બનાવશન તો સમાજમાથંી આ �ૂષણ પો�લયો ��ુત ભારતની �મ �ાટાચાર ��ુત ભારત બનશન. 
 

ડૉ. કલામન ક�ુ ંછન ક� આપણન અમન�રકા જઈએ છ�એ અનન પરત આવીએ �યાર� અમન�રકાની �યવ�થાનન �બૂ 

વખાણતા હોઈએ છ�એ.�યા ં તો આ�ુ.ં..�યા ં તો આ�ુ ં ન થાય,�યા ં તો �ા�ફકનો �  જ ન જોવા 

મળન ...�વ�છતા�ુ ંતો �છૂ�ુ ંજ �ુ.ં.એકદમ �વ�છ..,વહ�વટ પારદશરક ...એ�ુ ંકહ�નાર �ય��ત અમનર�કામા ંહોય 

�યાર� ગમન �યા ં ��ૂવાનન બદલન �કૂદાની માજ ��ૂતો હોય છન,કોઈ ફળ ખા�ુ ં હોય તો તન�ુ ં છોત�ંુ 

કચરાપનટ�માજં નાખન છન.�યા ંવાહન ચલાવન �યાર� �ા�ફક િસ�નલના િનયમો પાળન  છન.એ જ �ય��ત ભારતના 

એરપોટર પર ઉતર� છન,�યાર� �વો બહાર આવન તનવો જ ગમન �યા ં��ૂવા લાગન છન,ફળો ખાઈ ગમન �યા ંકચરો 

ફ�કવા લાગન છન.�ા�ફકના િનયમો તોડ� વાહન હકંાર� છન,અનન આપણા ંદ�શની િસ�ટમનો વાકં કાઢ� છન.આપણન 

િવચાર�ુ ંજોઈએ ક� આપણી િસ�ટમ આપણા ંપોતાનાથી જ બદલવી પડશન. 
 

• �ુ�ંુબ: 

�ુ�ંુબ એ સમાજ�ુ ંધ�ંુવા�ડ�ુ ંછન.બાળકનો જ�મ �ુ�ંુબમા ંથાય છન �યાર� તન માસંનો લોચો હોય છન.ધીમન ધીમન 

તનનો િવકાસ અનન ��ૃ�ધ થાય છન.�ુ�ંુબમા ંબાળકનન એ�ુ ંવાતાવરણ મળ�ુ ંજોઈએ ક� �થી તન �મા�ણક બની 

શક� છન. 
 

એક સ�જન  િસનનમા �હૃમા ંસહ�ુ�ંુબ િસનનમા જોવા �ય છન,તનની સાથન બા�ુ�ુ ં �ુ�ંુબ પણ િસનનમા જોવા 

�ય છન.�યા ંલખન�ુ ંહોય છન ક� સાડા �ણ વષરથી મોટા બાળકોની �ટ�કટ લનવી,�યાર� બા�ુના �ુ�ંુબમાથી એક 

�ય��ત તન સ�જન નન કહ� છન,તમારો દ�કરો સાડા �ણ વષરથી નાનો છન એમ જણાવી દો,પૈસા બચી જશન.�યાર� 

તન દ�કરો પણ આ વાત સાભંળતો હોય છન,દ�કરાનન ખબર છન ક� તન�ુ ંપાચ�ુ ંવષર ચાલન છન.આ સાથન સ�જન 

તનમના દ�કરાની પણ �ટ�કટ લન છન અનન કહ� છન ક� �િપયાથી વધાર� મહ�વ ��ૂય�ુ ંછન.અનન મારા બાળકમા ંતન�ુ ં

િસ�ચન થાય તનમા ં જ �ુ ં �શુ �.ંતનના માટ� આપણન િનયમો�ુ ં પાલન કર�ુ ં પડ�.અહ� ‘�વૂામા ં હોય તો 

હવાડામા ંઆવન’તન કહ�વત બરાબર લા� ુપડ� છન. 
 

સ�ય,અ�હ�સા,�નમ,સનવા,ક�ુણા,સમપરણની ભાવના,દયા,કમા �વા માનવીય ��ૂયોથી � ધનવાન બનન છન તનનન 

�વનમા ં લાખોપિત ક� કરોડપિતથી વધાર� સ�માન મળન છન.એવી �ય��તના માતા િપતા,�ુ�ંુબ,�ુળ અનન 

સમાજ�ુ ંનામ રોશન થાય છન. 
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• �ાથિમક કકાષુ ંન િતક િશકણ 

બાળક �યાર� શાળામા ંઆવન છન �યાર� � કઈ શીખન છન તન ચીરદાઈ હોય છન.તન સમયન િશકક જ તનનો આદશર 

હોય છન.� પાઠ શીખવન છન અનન બોલન છન તનની અસર �વન પય�ત રહ� છન.તનથી આજના િશકણમા ં

ક�ળવણીકારો અનન ત�વ�ચ�તકો તનમજ સમાજના �હત ઇ��કોએ િશકણમા ં િનાપક અનન સમાજનન િવકાસનન 

પથંન લઈ જના�ંુ નૈિતકતા,રાા�વાદ,�ામા�ણ�તા,િનાઠા,પ�ર�મ,હક અનન ફરજ, સમાનતાના હ��ઓુ િસ� થાય 

અનન તન �વન પય�ત રહ� એવો અ�યાસ�મ બનાવી શાળાઓ-િશકકોએ અનન સચંાલકોએ �ાથિમક કકાના 

બાળકો �ધુી પહોચાડ�ુ ંજોઈએ. 
 

• સચંાર મા�યમો �ારા ��ટાચાર િવ�ુ� �ચાર 

વતરમાનપ�ો,�ૂરદશરન,આકાશવાણી,ચલ�ચ�ો,ર��ડયો,સામિયકો,મોબાઈલો,પો�ટરો �વા ંમા�યમો �ાટાચારના 

�ક�સા �કાશમા ંલાવવાની મહ�વની કામગીર� કર� શક� છન.કારણ ક� �ાટાચાર અ��યતાની છતા ંઓપન 

િસ��ટની ખાિસયત ધરાવન છન.સચંાર મા�યમો અનન �વન��છક સ�ંથાઓ િનભરય હોય છન.કોઈ પણ ગનરર�િત 

આચરનાર �ય��ત ક� રા�ય ક� રાા�સનવક ક� કમરચાર�ના કર�તૂોનો પદારફાશ ટ�વી ચનનલોમા ં લાઈવ 

દશારવવા જોઈએ તનમજ સમાચારપ�ોમા ં�ુુ ય સમાચારમા ંપણ દશારવવા જોઈએ. 
 

વતરમાનપ�ોમા ંઅનન ખાસ ટ�વી ચનનલોમા ંલાઈવ �સારણ કર� દ�શ િવદ�શની ચનનલોમા ંપણ તન�ુ ંલાઈવ 

�સારણ બતાવ�ુ ંજોઈએ.�થી બી� �ય��તઓ ક� દ�શની સરકાર પણ �ાટાચાર આચરનારનન દંડ કર� અનન 

અ�ય �ય��તઓનન શીખ પણ મળન અનન �ા�ાચાર� લાચાર બનન.ખોટા ંકામ કરતા ંપહ�લા ંસો વખત િવચાર� 

અનન તનમા ંન પડ�.આમ, �ાટાચારનો નાશ થાય. 

• રાજક�ય પકોએ એંફ લેવો જોજએ ન ન  

કોઈ �ય��ત ક� કંપનીએ ક� કોઈ પાટ�એ, રાજક�ય પકોએ ફંડ આપન તો લનવો જોઈએ નહ�.કારણ ક� રાજક�ય 

પાટ�નન � �ય��ત ક� કંપની ફંડ આપન છન એની શરમમા ંરહ��ુ ંપડ� છન,�યાર� એવી �ય��ત ક� કંપની �ાટાચાર 

આચર� છન �યાર� એમના પકન પકપાત જોવા મળન એ �વાભાિવક છન.તનથી �ાટાચારનન કા�મુા ંલઈ શકાતો 

નથી,તનથી પાટ� ફંડ લનવો જોઈએ નહ�.�ટ�કટની ફાળવણી પણ �વ�છ છબીવાળા 

,પ�ર�મી,સનવાભાવી,દ�ઘર�ાટ�વાળા,રાા�વાદની ભાવનાવાળા,માનવતાવાદ� િવચારધારાવાળ� �ય��તનન જ 

કરવી જોઈએ.કોઈ પણ સજંોગોમા ં�નુા�હત �તૂકાળ ધરાવતી ક� સ� પામનલ �ય��તઓનન ઉમનદવાર�થી 

સદંતર �ૂર રાખી �ાટાચારનન �વનશતો અટકાવી શકાય॰  
• મતદાનમા ંસમા� તટ�થતા �ળવવી: 

મતદાન વખતન સમાજના તમામ નાગ�રકોએ ધમર,કોમ,નાત-�ત,જાિત,�યવસાય �વા ંપ�રબળોથી �ૂર રહ� 

ઉમદા અનન �વ�છ �િતભાવાળા ઉમનદવારોની પસદંગી કરવી જોઈએ.લોકો �ારા �ટૂ�નન મોકલનલ 
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�િતિનિધઓ િવધાનસભા,િવધાન પ�રષદ,સસંદ ક� રા�ય સભામા ંલોકશાહ��ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છન.તન સમયન 

તનમના �ારા કોઈ ખાસ �યવસાય,કોમ માટ� જ લાભો અપાવન અનન કોઈ એક �િત િવકાસથી અ�લ�ત રહ� 

એવો �ાટાચાર ન થાય તનના માટ� આપણન એવા ઉમનદવારોનન મત આપવો જોઈએ � ખર�ખર સૌનન સાથન 

લઈ િવકાસ કરવા�ુ ં વલણ અપનાવન તો સમાજમાથંી �ાટાચાર �ૂર કર� સમાજના સવર લોકોનો િવકાસ 

થાય. 

• પારદશરક  યાયતંં : 

આપણા દ�શમા ં�યાય�ુ ંમ�ંદર,�યાયની દ�વી કહ�વાતી �યાયપા�લકા પણ �ાટાચારથી ��ુત નથી.તનના પર 

આરોપો થયા છન ક�,�યાય ખર�દ� શકાય છન.જો �યાયમા ંપકપાત ક� �ાટાચાર હોય તો તનની અસર સમાજ 

પર પડશન.તનથી જ�ર છન ક� �યાય �ારા પકપાત ર�હત અનન રાજકારણથી પર રહ�નન પોતાનો �યાય 

સભંળાવવો. પરં� ુ �ુખ સાથન કહ��ુ ં પડ� છન ક� આ� એવા પકપાત ર�હત �યાયની ઉણપ છન.લાચં-

��ત,લાગવગ ક� રાજક�ય દબાણ વગર કઈ કામ થ� ુ ં નથી.વક�લોની તો વાત જ �ુદ� છન.તનઓ પૈસા 

કમાવાની લાલચમા ંએટલા �ાટ થઈ ગયા છન ક� તનઓ �ણતા હોય છન ક� આ �ય��તએ ગભંીર અપરાધ 

કય� છન,એ�ુ ં�ણવા છતા ંપૈસા માટ� તનનન િનદ�ષ સા�બત કરાવી આપન છન.આ ર�તન �યાયપા�લકા�ુ ંચ� ચાલન 

છન.તનથી �યાયપા�લકાનન �ાટાચાર ��ુત કરાવવી પડશન. 
 

ખર�ખર તો �યાર� કોઈ �નુનગાર પર કાયરવાહ� થાય છન �યાર� તનના પર  ડાણથી અનન તટ�થ ર�તન તપાસી 

�નુો ઉક�લવો જોઈએ.કોઈનો �નુો સા�બત થાય તનવા �ા�ાચાર�નન તનની સાથન તનના માતા િપતા,પ�ની,�ુુ ત 

વયના બાળકો,તનની ન�કના ંસબંધંીઓનન પણ જ�ર� તપાસ કર�નન તનઓનન પણ યો�ય સ� કરવી  જોઈએ 

�થી �ાટાચાર કરતા ંપહ�લા ં ક� �નુો કરતા ંપહ�લા ં�નુનગાર સો વાર િવચારશન.બી�નન શીખ મળશન અનન 

�ાટાચાર �ૂર થશન. 

•  �એ�સ પગાર �થા ના�દૂ થવી જોજએ: 

�ાટાચાર વધવા પાછળના ઘણા કારણોમાથી એક કારણ �ફ�સ પગાર �થા પણ ગણી શકાય.સમાજમા ં

આ� �વન જ��રયાતો પાછળ ઘણો ખચર થતો હોય છન અનન સરકાર� નોકર�મા ં૧૧ માસ કરાર આધા�રત 

નોકર� હોય,અનન કાયમી થવાની કોઈ સભંાવના નહ� એવા કમરચાર�ઓની ૫ વષર �ધુી �ફ�સ પગાર હોવાનન 

કારણન ઘણી ��ુક�લીઓ વધી જતી હોય છન.અનન તનમના માટ� રોટ�,કપડા,ંમકાન,વીજળ�,પાણી,દવા વગનર�નો 

ખચર વધી જતો હોય છન,�યાર� મજ�રૂ�મા ંક�ટલાક લોકો ખોટો ર�તો અપનાવન છન,તનથી �ફ�સ પગાર� �થા �ૂર 

કરવાથી પણ �ાટાચાર �ૂર થાય તનમ છન. 
 

•  અ�ભયાન: 

સમાજમા ં �ાટાચાર�ુ ં �વ�પ,તનની અસરો,તનનાથી થતા ગનરલાભ,અ�યાય,શોષણ,મ�ઘવાર�,ભાવ 

વધારો,સ�ંહખોર� કઈ ર�તન આવન છન તન લોકો સમજતા થાય,લોકો �ાટાચાર સામન અવાજ ઉઠાવતા 
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થાય,અ�યાય થયનલ લોકોનન �યાય મનળવવામા ંમદદ મળન ,�ામીણ લોકો,િનરકર લોકો તનમજ શહ�ર�જનોમા ં

�ાટાચાર સદંભ� ��િૃત આવન તનના માટ� �વન��છક સ�ંથા (એન.�.ઓ),�ારા સરકાર� અ�ભયાનો ચલાવવા 

જોઈએ.દર�ક ��લામા ંઆવનલ લાચં ��ત ��રૂો કચનર�ની િવગત,રા�ય લાચં ��ત ��રૂો કચનર�ની િવગત, 

�ાટાચાર ક� લાચં ��ત ના�દૂ કરવા થયનલી જોગવાઇઓ તથા કાયદાઓનન લગતી મા�હતી આપવી 

જોઈએ. 
 

અ�ા હ�ર�,બાબા રામદ�વ વગનર�ના અ�ભયાનો આ� ચાલન છન,પરં� ુઆવા ંઅ�ભયાનોમા ં �વાથર ન આવવો 

જોઈએ.જો આવા ંઅ�ભયાનોમા ંસમાજ�ુ ં �હત હશન તો સમાજ તનમા ંજ�ર ટ�કો આપશન.�ામીણ અનન તા�કુા 

કકાએ આ અ�ભયાનો ચલાવન તનવી �યવ�થા હોવી જોઈએ. �ાટાચારના �ૂષણનન �ૂર કરવા ૧૯૮૮થી ભારત 

સરકાર� કાયદાની જોગવાઈ કર�લ છન.૧૯૬૪મા ં‘લાચં ��ત િવરોધી ��રૂો’ની રચના કરવામા ંઆવનલ છન.� 

�ાટાચારની તપાસ કર� છન.નાગ�રકોનન આ સમ�યાના ઉક�લ માટ��ુ ં માગરદશરન આપન છન.આવા ંઅ�ભયાનો 

સદંભ� લોકોમા ં��િૃત લાવી,��તૃ સમાજ બનાવી શકાય અનન �ાટાચારનન ભગાવી શકાય. 
 

િન�કષર: 

આમ,ભારતના પાડોશી દ�શો પર નજર કર�એ તો ૨૦૧૬મા ં�ાટાચારમા ં�તૂાનનો �મ ૨૭ �ટલો નીચો 

જોવા મ�યો છન.� સાર� બાબત છન.ચીન-૭૯,�ીલકંા-૯૫,પા�ક�તાન-૧૧૬,નનપાળ-૧૩૧,બાગંલાદ�શ-૧૪૫ 

�ટલા ઉચા �મન છન॰ 
 

ટ�.આઈ.આઈ.�ારા �હ�ર કરવામા ંઆવનલ ‘કર�શન પશ��શન ઇ�ડ��સ’ના અહ�વાલમા ંજણાવવામા ંઆ��ુ ંછન 

ક� ભારતન વષર:૨૦૧૩ ના �ાટાચારના �કોર ૯૪ �માકંથી �ધુાર�નન ૨૦૧૪ મા ં તનનો �મ ૮૫ થયો,� 

આકડાક�ય મા�હતી �ાટાચાર પર નજર રાખતી સ�ંથા ‘�ા�સપર�સ ઇ�ટરનનશનલ ઈ��ડયા’એ આપી 

હતી..િવ�કપી�ડયામા ં જોતા ં ૨૦૧૫ મા ં ભારત �ાટાચારમા ં ૭૬ �માકં પર છન �યાર� ૨૦૧૬મા ં પાછળ 

ધક�લાતા ૭૯ �મ પર છન. 
 

જો આપણન પોતન જ ��તૃ બની �ાટાચાર �ૂર કરવા સહકાર આપતા રહ��ુ ંતો સભંવ છન ક� આવનારા 

સમયમા ં આપણન ‘�ાટાચાર ભગાવો, દ�શ બચાવો’ અ�ભયાન સાકાર કર� આપણા દ�શનન 

ડ��માકર ,��ઝૂીલન�ડ,�ફનલન�ડ,�વીડન,�વીઝલ��ડ વગનર� દ�શોની �મ આપણન પણ આપણા ભારત દ�શનન 

�ાટાચાર ��ુત રાા� બનાવી શક��ુ.ં 
 

સદંભર્�ૂચ 

1. સામા�જક િવજાન,ધોરણ-૮,��તીયસ�.�જુરાત રા�ય શાળા પાઠ���ુતક મડંળ,ગાધંીનગર. 

2. િવ�કપી�ડયા. 


