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National News
આકાશવાણી સમાચાર જયેશ વેગડા વાંચે છે .
...................................................................................

ધાનમં ી નર

•

મોદ એ ક ું છે ક ડ જટલ ઈ ડયા હઠળ પ રવત&ના'મક બાબતો

દશમાં લા*ુ કરવા માટ નવીન નાણાક ય ટકનોલો, માટ દરવા- ખો/યા છે .
ધાનમં ી નર

•

7િપયાના બ9ુિવધ
• ક

મોદ

આ2 ઉતરાખંડના દહરા4ુનમાં અઢાર હ-ર કરોડ

ો2:;સ=ું ઉ>ાટન અને િશલા યાસ કરશે.

સરકાર ઓિમ@ોન વે રઅ ટના ફલાવાને રોકવા માટ વBુ સતક& રહવા રાCયોને

જણાDEું છે .
• ટો કયો ઓ!લ#$પ&સમાં ભારત માટ' ગો(ડ મેડલ )તીને ઇિતહાસ સ-નાર ખેલાડ/
ુ રાતના અમદાવાદમાં આવેલા સં3કારધામની 5લ
ુ ાકાત
નીરજ ચોપરા આ0 1જ
લેશે.
• ભારતની અન યા બંસલે ગઈ કાલે બહર નના મનામામાં એિશયા Eુથ પેરાIલJKપક
ગેKસની F-20 કટગર માં ગોળાફLકમાં રજતચં ક ,'યો હતો.

--------------------------------------------------------------------------------------કોરોના અપીલ
સમાચાર પહલાં સાંભળ એ કોરોના Nગેનો આ સંદશ....
ુ )
(કોિવડ ટ7ન
PM – ઇ<=ફિનટ/ ફોરમ
ધાનમં?ી નર' =@ મોદ/એ કB ં ુ છે ક' ટ' &નોલો) અપનાવવામાં અથવા નવીનતા
લાવવામાં આપણે કોઈથી પાછળ નથી એ િવFમાં સા!બત કર/ દ/H ંુ છે . તેમણે જણાIJ ંુ ક',

ડKજટલ ઈ<=ડયા હ'ઠળ પ રવતMનાNમક બાબતો દ' શમાં લા1 ુ કરવા માટ' નવીન નાણાક/ય
ટ' કનોલો) માટ' દરવાO ખો(યા છે .

ધાનમં?ી નર' =@ મોદ/એ ગઈકાલે વી ડયો

કો=ફર#=સPગ Qારા ઈ<=ફિનટ/ ફોરમR ંુ ઉTાટન કJ.U ુ !ગVટ િસટ/ અને WX ૂમબગMના
સહયોગથી ભારત સરકારના નેO હ'ઠળ ઈ=ટરનેશનલ ફાઈના#=સયલ સિવZસ સે=ટસM
ઓથો રટ/ Qારા આ ઈવે=ટR ંુ આયોજન કરવામાં આIJ ંુ છે . ઇ=ડોનેિશયા, દ![ણ આ \કા
અને !]ટન આ ફોરમમાં સહયોગી દ' શો છે . નાણાક/ય ટ' કનોલો)- ફનટ' કના મહNવ પર
કાશ પાડતાં ^ી મોદ/એ જણાIJ ંુ ક', દ' શમાં ગયા વષ`

થમ વખત મોબાઇલ પેમે=ટની

સંaયા એટ/એમ રોકડ ઉપાડ કરતાં વધી છે અને સંb ૂણM ડKજટલ બcકો વા3તિવકતા બની
ગઈ છે .
આ ફોરમમાં 70 થી વH ુ દ' શોના

િતિનિધઓ ભાગ લઇ રહયા છે . નીિત પંચ,

ુ ય સહયોગી સં3થાઓ છે .
ઈ=વે3ટ ઈ<=ડયા, ફf/ અને નાસકોમ ઈ<=ફિનટ/ ફોરમની 5a
ધાનમં?ી – ઉgરાખંડ
ુ ાકાત લેશેતેઓ બપોર' .
ધાનમં?ી નર' =@ મોદ/ આ0 ઉgરાખંડના દ' હરાhૂનની 5લ
ો0&nસR ંુ ઉTાટન અને

એક વાiયે jદા0 અઢાર હOર કરોડ lિપયાના બmુિવધ
િશલા=યાસ કરશે .
0માં ખાસ કર/ને

ુ ારવાના
રોડ ઈ=\ા3o&ચરને pધ

ો0&nસ પર qયાન ક'<=@ત

ુ ાફર/ને સરળ અને pરુ ![ત બનાવશે અને આ
રહ'શે, 0 5સ

દ' શમાં

વાસનને વેગ

ુ ાકાત . અને િવકાસ કાયr એક સમયે hૂરના ગણાતા િવ3તારોમાં
આપશે આ 5લ
કને<&ટિવટ/ વધારવાના

ધાનમં?ીના િવઝનને અRlુ પ છે .

ક'=@ - OMICRON
ક'=@ સરકાર' , ઓિમyોન વે રઅ=ટના ફ'લાવાને રોકવા માટ' વH ુ સતકM રહ'વા જણાIJ ંુ
છે .

ક'=@ીય આરોiય સ!ચવ રા0શ z ૂષણે આ jગે તમામ રા{યો અને ક'=@શાિસત
ુ ય સ!ચવ અને અ| સ!ચવને પ? લaયા છે . તેમણે કB ં ુ ક', અ=ય
દ' શોના અિધક 5a
ુ ાફરોR ંુ જોખમ ધરાવતા રા{યો અને ક'=@શાિસત
દ' શોમાંથી }તરરા~o/ય 5સ

દ' શોએ

ખાસ તક'દાર/ની જlર છે . નાગ રક ઉ•યન મં?ાલયને એર pિુ વધા પોટM લની ઍ&સેસ
આપવામાં આવી છે . ^ી z ૂષણે રા{યોને િવિવધ }તરરા~o/ય એરપોટM

પરથી

ુ ાફરોની િવગતો અગાઉથી Oણવા માટ' દરરોજ
પોતપોતાના રા{યમાં આવતા 5સ
પોટM લનો ઉપયોગ કરવા જણાIJ ંુ છે . તમામ પો!ઝ ટવ Iય#&તઓના સંપકM શોધવા એ
મહNવની ચાવી છે . તેમણે 72 કલાકની jદર શોધીને &વોર' =ટાઇન કરવા તથા પર/[ણ
કર‚ ંુ આવƒયક છે . ^ી z ૂષણે જણાIJ ંુ ક' 0 લોકોનો ટ' 3ટ પો!ઝ ટવ આવે છે તેમના સે$પલ
આખા )નોમ િસ&વ#=સPગ માટ' ઝડપથી મોકલવા જોઈએ. તેમણે કB ં ુ ક' રસી લીધેલ
Iય#&તઓ રોગની ગંભીરતાથી pરુ ![ત છે . કોિવડ યોiય વતM„ ૂક પર ભાર 5 ૂકવો જોઈએ
અને તેનો અમલ કરવો જોઈએ. ભીડને િનયંિ?ત કરવી, મા3ક પહ'રવાનો આ|હ, અને
સામાKજક jતર લા1 ુ કરવા માટ' તમામ

યNનો કરવા જોઈએ.

WHO વૈˆાનીક
ુ ય વૈˆાિનક' કB ં ુ છે ક', ઓિમyોન વે રઅ=ટ
વ(ડM હ'(થ ઓગ` નાઈઝેશન WHOના 5a
‰ ૂબ જ સંyિમત છે પરં Š ુ લોકોએ ગભરા‚ ંુ જોઈએ નહ‹ .WHOના ટોચના વૈˆાિનક સૌ$યા
3વામીનાથને કB ં ુ ક', આપણે ગભરાવાની નહ‹ પણ તૈયાર અને સાવચેત રહ'વાની જlર
છે તેમણે જ .ણાIJ ંુ હŠ ંુ ક', આ ન‚ ંુ 3વlપ ઝડપથી સંyિમત કર' છે , દ![ણ આ \કામાં
પ ર#3થિત જોતા તે દશાMવે છે ક' ક'સોની સંaયા દરરોજ બમણી થઈ રહ/ છે ડ'(ટા .વેર/ય=ટ
હાલમાં વૈિFક 3તર' 99% ક'સ માટ' જવાબદાર છે , તેમણે ઉમેJU ુ ક' Jરુ ોિપયન Jિુ નયન અને
ઑ3o' !લયાના વૈˆાિનકો આગાહ/ કર/ ર•ા છે ક' ઓિમyોન થોડા મ હનામાં ડ'(ટા કરતાં
વH ુ ચેપ માટ' જવાબદાર હોઈ શક' છે .

એલએસઆJ~ુ માન ભારતુ માંડિવયાએ કB ં ુ છે ક' આરોiય વીમા યોજનાના .
ક'=@ીય આરોiય મં?ી ડૉમનpખ
.કરોડથી વH ુ આJ~ુ માન કાડM આપવામાં આIયા છે 17 લાભાથ’ઓને એક લે!ખત
જવાબમાં, તેમણે કB ં ુ ક' jદા0 અઢ/ કરોડ લોકોને કરોડ lિપયાના દવાઓ 863 હOર 28
હOર Oહ'ર અને ખાનગી હો#3પટલોના નેટવકM Qારા 24 લગભગ .—કુ વવામાં આIયા છે
અ=ય

›ના જવાબમાં તેમણે જણાIJ ંુ ક' સમ| દ' શમાં .અિધ™ૃત કરવામાં આIયા છે

$Jકુ ોમાMયકોિસસના તેમણે કB ં ુ ક' અસર|3ત દદžઓની .ક'સ ન•ધાયા હતા 775 હOર 51
બી દવાની ?ણ લાખ -સારવાર માટ' ક'=@ સરકાર' રા{યોને !લપોસોમલ એ$ફોટ' રિસન
.બોટલ ફાળવી હતી
PARL-PAC શતાWદ/
સંસદની Oહ'ર હસાબ સિમિતની 3થાપનાને આ0 100 વષM થશે. Oહ'ર હસાબ
સિમિતના અqય[ અધીર રં જન ચૌધર/એ એક

ેસ કો=ફર=સમાં જણાIJ ંુ ક' રા~oપિત રામ

નાથ કોિવ¡દ આ0 સંસદના સે=oલ હોલમાં બે દવસીય શતાWદ/ સમારોહR ંુ ઉTાટન કરશે.
^ી ચૌધર/એ જણાIJ ંુ ક', ઉજવણીમાં વતMમાન સમયમાં કામગીર/ અને પડકારો
jગે ચાર થીમ આધા રત સ?ો યોOશે. ઉTાટન દરિમયાન, રા~oપિત પીએસીની યા?ાના
100 ગૌરવશાળ/ વષr અને રા~oમંડળ દ' શોના 15 સ હત 67 િવશેષ લેખો ધરાવતી
3મર!ણકા બહાર પાડશે.
ુ ીની ખાસ પળોને આવર/ લેતા એક
^ી ચૌધર/એ જણાIJ ંુ ક', 1921 થી 2021 pધ
દશMનR ંુ પણ ઉTાટન કરવામાં આવશે. શતાWદ/ સમારોહમાં ઉપરા~oપિત એમ.વcક¢યા
નાય£ુ અને લોકસભાના અqય[ ઓમ !બરલા સ હત તમામ રા{યની િવધાનસભાના
અqય[ અને રા{યની Oહ'ર હસાબ સિમિતના અqય[ પણ ભાગ લેશે.
દ' શ રસીકરણ

દ' શમાં એકસો 26 કરોડ 44 લાખથી વH ુ કોવીડ િવરોધી રસીના ડોઝ આપવામાં
આIયા છે આરોiય . મં?ાલયે કB ં ુ ક' ગઈકાલે રસીના 66 લાખ 58 હOરથી વH ુ ડોઝ
આપવામાં આIયા હતા.
એક અગNયનો સંદ'શ
બધા જ Oાહકોને આઝાદ ના અQ ૃત મહો'સવની SુભેTછા. હોલમાક& સોનાની
SુUતાની ખાતર આપે છે . હંમેશા હોલમાક& વાળા સોનાના દાગીના ખર દવાનો આOહ
રાખજો. Oાહક બાબતોની કોઈપણ ફ રયાદ કરવા રાVW ય Oાહક હ/પલાઇનના ટોલ Y
નંબર-૧૪૪૦૪નો ઉપયોગ કરજો. ભારત સરકારના Oાહક બાબતોના મં ાલય ^ારા
જન હતમાં -ર . -ગો Oાહક -ગો.

અગ'યનો સંદશ _ ૂરો થયો.
નીરજ ચોપડા – અમદાવાદ
ટો કયો ઓ!લ#$પ&સમાં ભારત માટ' ગો(ડ મેડલ )તીને ઇિતહાસ સ-નાર ખેલાડ/
ુ રાતના અમદાવાદમાં આવેલા સં3કારધામની 5લ
ુ ાકાત લેશે.
નીરજ ચોપરા આ0 1જ
ભાલા ફ¤કના આ 3ટાર ખેલાડ/એ એ¥લે ટ&સમાં ભારતને

ુ ણM ચં@ક )તવાR ંુ
થમ pવ

બmુમાન અપાIJ ંુ છે .
અમારા સંવાદદાતા જણાવે છે ક'

ધાનમં?ી ^ી નર' =@ મોદ/ના અRરુ ોધ પર

ુ રાતમાંથી પસંદ કરાયેલા
યોOનારા આ કાયMyમમાં નીરજ ચોપરા સં3કારધામ ખાતે 1જ
િવધાથ’ઓ સાથે વાતાMલાપ કરશે. સં3કારધામ શૈ[!ણક સં™ુલના િનયામક ^ી હર' ન પર/ખે
જણાIJ ંુ ક'

ુ ા ખેલાડ/ઓ અને િવ¦ાથ’ઓ સાથેના આ વાતાMલાપમાં નીરજ ચોપરા
Jવ

ુ
ુ વો જણાવશે.
સંŠ!લત
આહારના મહNવ અને રમતગમત jગે ના પોતાના અRભ

સં3કારધામ સં™ુલમાં ક'$પસ ઈનચા- ^ી બી.વી. મહ'Fર/ એ જણાIJ ંુ ક' આ
કાયMyમમાં રાજયની ૭૫ 3™ુ લના ૨૫૦ થી વH ુ િવ¦ાથ’ઓ ભાગ લેશે.
WB-જવાદ
બંગાળના ઉપસાગરમાં સOMયેX ં ુ હવાR ંુ હળ‚ ંુ દબાણ 25 કલોમીટરની ઝડપે ઉgર
તરફ વાયIય ‰ ૂણે આગળ વqJ ંુ છે અને તે તી¬ બનીને વાવાઝો£ું જવાદ બને તેવી
સંભાવના છે . તે િવશાખાપ-નમથી લગભગ 420 કલોમીટર દ![ણમાં અને ઓડ/શાના
ગોપાલbરુ થી અ#iન ‰ ૂણે 530

કલોમીટર તથા પારાદ/પથી નૈઋNય

દશામાં 650

કલોમીટર છે . આ0 તે ઉgર દશામાં ઈશાન ‰ ૂણે આગળ વધીને આવતીકાલે બપોર
ુ ીમાં ઓ ડશાના દ રયાકાંઠ' bરુ / ન)ક પહ•ચે તેવી શ¯તા છે .
pધ
દરિમયાન, ઓ ડશા અને }°

દ' શ સરકાર' વાવાઝોડા જવાદની અસરને પહ•ચી

વળવા માટ' સંb ૂણM તૈયાર/ઓ કર/ છે . ઓ ડશાના દ રયાકાંઠાના િવ3તારોમાં ભાર' પવન
સાથે વરસાદ થાય તેવી શ¯તા છે . એનડ/આરએફ, ઓડ/આરએએફ અને ફાયર સિવZસ
ટ/મો તૈનાત કરવામાં આવી છે . નેશનલ ડઝા3ટર ર3પો=સ ફોસMના ડાયર' &ટર જનરલ,
ુ
અŠલ
કરવાલે જણાIJ ંુ ક', પિ±મ બંગાળ, ઓ ડશા, }° દ' શ, તિમલના£ુ તથા
}દામાન અને િનકોબારમાં 46 ટ/મ તૈનાત કરવામાં આવી છે , તથા 18 ટ/મને અનામત
રાખવામાં આવી છે .
એિશયા પેરા!લ#$પક ગોલાફ'ક
ુ પેરા!લ#$પક
ભારતની અન=યા બંસલે ગઈ કાલે બહ'ર/નના મનામામાં એિશયા Jથ
ગે $સની F-20 ક'ટ'ગર/માં ગોળાફ¤કમાં રજતચં@ક )Nયો હતોઆ સાથે જ ભારત ને આ .
ભારતની પેરા!લ#$પક સિમિતના
.અન=યાના શાનદાર

દશMનની

ુ દ/પા મ!લક' .3પધાMમાં
5ખ
શંસા કર/ છે

થમ રજતચં@ક મ³યો છે

હોક/
ુ નેFરમાં રમાયેલી b´ુ ુ ષ
zવ

µુિનયર વ(ડM કપ હોક/ ¶ુનાMમે=ટમાં ગઈકાલે

સેમીફાઈનલ મેચમાં જમMનીએ ભારતને 4-2થી હરાIJ ંુ હŠબી)
ંુ
સેમીફાઈનલમાં
રિવવાર'

ફાઇનલમાં

જમMની

નો

.આજ `<=ટનાએ

\ા=સને

· ૂટઆઉટમાં

.

હરાIJ ંુ હŠ ંુ

ુ ાબલો આજ `<=ટના સાથે થશેજયાર' કાં3યચં@ક માટ' ભારતનો 5ક
ુ ા .બલો \ા=સ સાથે
5ક
થશે.

yક'ટ ટ' 3ટ
ુ ીલે=ડ વ¸ચેની બી) અને jિતમ yક'ટ ટ' 3ટ મેચમાં,
5બ
ંુ ઈમાં ભારત અને =Jઝ
ગઈકાલે

થમ દવસે ભારતે ચાર િવક'ટ' 221 રન કયાM છે . રમત બંધ રહ/ Nયાર' , 120

રન સાથે મયંક અ|વાલ અને 25 રન પર ર¹ºમાન સાહા રમી ર•ા છે .
આઉટ ફ(ડ અને િપચ ભીની હોવાના કારણે, િવલં!બત શlઆત પછ/
પસંદ કર/ને ભારતીય ઓપનરોએ

થમ બે ટ¡ગ

થમ િવક'ટ માટ' 80 રન ઉમેયાM. જો ક' એOઝ પટ' લે

?ણ ઓવરમાં ?ણ િવક'ટ લીધી હતી. િવરાટ કોહલી અને ચેતેFર b ૂOરા એક પણ રન
કર/ શ¯ાન હતા.

