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પ્રસાર ભારતી
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ

Date : 19-05-2022
Day:-Thursday

Midday : 1.20 to 1.30 PM
National News

આકાશવાણી સમાચાર સોનલ પરમાર વાંચે છે .
---------------------------------------------------------------------------------------------• પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ જણાવ્� ંુ ક�, ભારતીયોએ પ્રાચીન પરં પરાઓ અને
આ�િુ નક જ્ઞાનના સમન્વયથી નવા ભારતના િનમાર્ણના પ્રયાસો શ� કયાર્ છે ,
ુ ાય ભારત તરફ નવી આશાથી જોઈ રહ્યો છે .
ત્યાર� િવ� સ�દ
• ભારતે �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� અનાજની સલામતી ક્ષેત્રે ઉભા થયેલા પડકારોને
ુ ો છે .
�ુર કરવા સ�હયારો પ્રયાસ કરવા ઉપર ભાર ��
• ઉપરાષ્ટ્રપિત એમ.વ�ક�યા નાય�ુએ દ� શના ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં પ્રાથિમક આરોગ્ય
ક�ન્દ્રને �ખોના દદ�ની સારવાર �િુ વધાથી સજ્જ બનાવવા અ�રુ ોધ કય�
છે .
• ક�ન્દ્ર સરકાર� આગામી ચાર વષર્માં દ� શભરમાં 200 િવમાન મથકો, વોટરડ્રોમ
અને હ�લીપેડ બનાવવાની યોજના બનાવી છે .
• આકાશવાણીના સ�ાવાર �્ િવટર હ�ન્ડલ “એટધર� ટ એર ન્� ૂઝ એલ�્ર્ સ’’ના

ફોલોવસર્ની સંખ્યામાં વધીને 30 લાખથી વ� ુ થઈ છે .
---------------------------------------------------------------------------------------------(ન્� ૂઝ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળ� રહ્યા છો)
(સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર � ૂરા થયા )
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ુ ા િશ�બર
પ્રધાનમંત્રી �વ
ભારતીય

નાગ�રકોએ

પ્રાચીન

પરં પરાઓ

અને

આ�િુ નક

જ્ઞાનના

સમન્વયથી નવા ભારતના િનમાર્ણના પ્રયાસો શ� કયાર્ છે , ત્યાર� સંઘષર્ અને
ુ ાય ભારત તરફ નવી આશાથી જોઈ રહ્યો
અસંતોષ�પી પ્ર�ોથીગ્રસ્ત િવ� સ�દ
છે .
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ વડોદરામાં સ્વાિમનારાયણ મં�દરો દ્વારા
ુ ા િશ�બરને સંબોધતા જણાવ્� ંુ હ� ંુ ક�, આપણે સમગ્ર માનવ�તીને
આયો�ત �વ
�દશા � ૂચવી શક� તેવા નવા ભારત� ંુ િનમાર્ણ કરવા� ંુ છે .
ુ �દના સામથ્યર્થી યોગ અને આ�વ
ુ �દ
પ્રધાનમંત્રીએ ક�ં ુ ક�, યોગ અને આ�વ
તેમજ િવજ્ઞાન ક્ષેત્રે પ્રગતી સાંધતો ભારત સમગ્ર િવ� માટ� આશા� ંુ �કરણ લઈ
આવ્યો છે . કોરોનાના કપરા કાળમાં ભારતીય વૈજ્ઞાિનકોએ તૈયાર કર� લી રસી અને
દવાઓની મદદથી આત્મિનભર્ર ભારતની સંકલ્પનાને ન� ંુ બળ મળ્� ંુ છે .
શ્રી

મોદ�એ

ુ ાઓ
�વ

માટ�

સંસ્કાર

ુ ય
અભ્�દ

િશ�બર

યોજવાના

સ્વાિમનારાયણ સંપ્રદાયના પ્રયાસોને �બરદાવ્યા હતા. સ્વાિમનારાયણ મં�દર,
�ું ડલ ધામ અને કાર� લી બાગ ખાતેના સ્વાિમનારાયણ મં�દર દ્વારા યો�યેલા આ
ુ સી.આર.પાટ�લ અને રા�યના મંત્રી મનીષાબેન
િશ�બરમાં પ્રદ� શ ભાજપ પ્ર�ખ
વક�લ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.
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અ� સલામતી
ભારતે �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� અનાજની સલામતી ક્ષેત્રે ઉભા થયેલા પડકારો
અને તેનાથી અસરગ્રસ્તોના �ુઃખોને �ુર કરવા સ�હયારો પ્રયાસ કરવા ઉપર ભાર
ુ ો છે .
��
ુ લીધરને ન્�ય
ુ ોકર્ માં અ� સલામતી �ગે ની
િવદ� શ રા�યમંત્રી િવ.�ર
ુ બ જણાવ્� ંુ હ�.ંુ
મંત્રીસ્તરની યો�યેલી બેઠકમાં આ �જ
તેમણે ક�ં ુ ક�, કોિવડની પ�ર�સ્થિત અને હાલમાં રિશયા � ૂક્ર�ન વચ્ચેના
સંઘષર્થી �ધણ અને આવશ્યક ચીજોના ભાવોમાં વધારો અને �રુ વઠાની શ્રેણીને
અસર થવાથી િવકાસશીલ દ� શોને સૌથી વ� ુ અસર થઈ છે .
તેમણે વૈિ�ક સ્તર� અનાજની સલામતી �ળવી રાખવા સમાનતા અને
સામા�ક ન્યાયના ધોરણે �ળવી રાખવા ભારત પોતાની � ૂિમકા ભજવશે, તેમ
જણાવ્� ંુ હ�.ંુ
ુ લીધરને ભારતે માનવતાના ધોરણે અફઘાિનસ્તાનને 50 હ�ર
શ્રી �ર
મેટ્ર�ક ટન ઘ�, મ્યાનમારને 10 હ�ર ટન ચોખા અને ઘ� તેમજ શ્રીલંકાને
આપેલી અનાજની સહાયની િવગતો આપી હતી.
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ઉપરાષ્ટ્રપિત આરોગ્ય
ઉપરાષ્ટ્રપિત એમ.વ�ક�યા નાય�ુએ દ� શના ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં પ્રાથિમક
આરોગ્ય ક�ન્દ્રને �ખોના દદ�ની પ્રાથિમક સારવાર �િુ વધાથી સજ્જ બનાવવા
અ�રુ ોધ કય� છે .
હ�દરાબાદમાં ર� ટ�ના સંસ્થા� ંુ વી�ડયો કોન્ફિસ�ગ માધ્યમથી ઉદઘાટન કરતાં
તેમણે લોકોમાં ખાસ કર�ને ગ્રામીણ િવસ્તારમાં �ખોના આરોગ્ય �ગે ��ૃિત
ક�ળવવાનો અ�રુ ોધ કય� છે .
તેમણે ખાનગી હો�સ્પટલોને ગ્રામીણ િવસ્તારોમાં સેટ�લાઈટ સેન્ટર શ�
કર�ને આરોગ્ય સેવા ગ્રામીણ િવસ્તારોમાં પહ�ચાડવાના સરકારના પ્રયાસોને
મદદ�પ થવા અપીલ કર� હતી.
ુ ીક �વન શૈલી અને ઓ�ફસની
ઉપરાષ્ટ્રપિતએ જણાવ્� ંુ ક�, આ�ન
કામગીર�માં ઈલેક્ટ્રોિનક ગે ઝેટ્સનો ઉપયોગ વધ્યો છે તેમજ ટ�વી ક� મોબાઈલ
સ્ક્ર�ન સામેનો લોકોનો સમય વધ્યો હોવાથી �ખોને લગતી સમસ્યાઓમાં પણ
વધારો થયો છે .
શ્રી નાય�ુએ �ખોની યોગ્ય ર�તે સંભાળ અને �ખોના દદ� બાબતે ��ૃિત
આ બે પર�બળોને �ખોની સમસ્યાઓ ઉભી થતાં અટકાવવા માટ� મહત્વના
ગણાવ્યા છે .
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�યોિતરા�દત્ય- એર ટ્રા�ફક
ક�ન્દ્ર સરકાર� આગામી ચાર વષર્માં દ� શભરમાં 200 િવમાન મથકો,
વોટરડ્રોમ અને હ�લીપેડ બનાવવાની યોજના બનાવી છે . આકાશવાણી સમાચાર
ુ ાં, ક�ન્દ્રીય નાગ�રક ઉડ્ડયન મંત્રી �યોિતરા�દત્ય િસ�િધયાએ
સાથેના ઇન્ટરવ્�મ
જણાવ્� ંુ ક�, સરકાર નાગ�રક ઉડ્ડયન માટ� યોગ્ય ઇકોિસસ્ટમ બનાવીને માળ� ંુ
િવકસાવવા અને કાફલાના કદમાં વધારો કરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� રહ� છે .
તેમણે ક�ં ુ ક�, છે લ્લા આઠ વષર્માં 67 નવા એરપોટર્ , વોટરડ્રોમ અને હ�લીપેડ
બનાવવામાં આવ્યા છે �યાર� તેના પહ�લાના 70 વષર્માં માત્ર 74 એરપોટર્
બનાવવામાં આવ્યા હતા.
શ્રી િસ�િધયાએ ગગન નેિવગે શન િસસ્ટમ િવકસાવવા માટ� ભારતીય
િવજ્ઞાનીઓ અને એ�ન્જિનયરોની ક્ષમતાઓની પ્રશંસા કર� હતી. તા�તરમાં,
ઈ�ન્ડગો સ્વદ� શી નેિવગે શન િસસ્ટમ ગગનનો ઉપયોગ કર�ને િવમાન ઉતારનાર
દ� શની પ્રથમ િવમાનસેવા બની છે .
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આકાશવાણી �્ િવટર
આકાશવાણીના સ�ાવાર �્ િવટર હ�ન્ડલ “એટધર� ટ એર ન્� ૂઝ એલ�્ર્ સ’’ના
ફોલોવસર્ની સંખ્યામાં વધીને 30 લાખથી વ� ુ થઈ છે .
વધતાં જતાં ફોલોઅસર્ની સંખ્યા ભારતની સ�ાવાર પ્રસારણ સંસ્થામાં
લોકોનો િવ�ાસ દશાર્વે છે .
આકાશવાણીના

સમાચાર

મહાિનદ� શક

એન.વી.ર� ડ્ડ�એ

શ્રોતાઓએ

આકાશવાણીના સમાચારોમાં દશાર્વેલા િવ�ાસ માટ� તેમનો આભાર માન્યો છે
અને આ સફળતાને ટ�મ વકર્ એટલે ક� સ�હયારા પ્રયાસ થક� મેળવેલી સફળતા
તર�ક� દશાર્વી છે .
તેમણે ક�ં ુ છે ક�, વષર્ 1936માં શ� થયેલ આકાશવાણીના સમાચાર િવભાગ
દ્વારા 77 ભારતીય ભાષાઓ અને બોલી ભાષાઓ તેમજ 12 િવદ� શી ભાષાઓમાં
સમાચારો� ંુ પ્રસારણ થઈ ર�ં ુ છે .
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ગોયલ કોટન
ુ યમંત્રી એમ.ક�.સ્ટાલીને ક�ન્દ્રીય વા�ણ�યમંત્રી િપ� ૂષ
તિમલના�ુના �ખ્
ગોયલને કોટન અને યાનર્ના વધતા જતાં ભાવને રોકવા કાયર્વાહ� કરવાની
ર�ૂઆત કર� છે .
તિમલના�ુ સરકારની યાદ�માં જણાવ્� ંુ છે ક�, શ્રી સ્ટાલીને ક�ન્દ્રીય મંત્રીને
લખેલા પત્રમાં કોટન અને યાનર્ના વધતા જતાં ભાવથી કાપડ ઉદ્યોગ સામે ઉભા
થયેલા પડકારોથી વાક�ફ કરાયા છે .
શ્રી સ્ટાલીનનો આ પત્ર લઈને બધા જ રાજક�ય પક્ષોના સાંસદો� ંુ એક
પ્રિતિનિધ મંડળ ગઈકાલે શ્રી િપ� ૂષ ગોયલને મળ્� ંુ હ� ંુ અને કાપડ ઉદ્યોગના
પ્ર�ોના ઝડપી િનરાકરણ માટ� ર�ુઆત કર� હતી.

Midday National News at 1.20 PM to 1.30 PM 19-05-2022 -8

ક�રળ વરસાદ
ઉ�ર અને મધ્ય ક�રળના ઘણા િવસ્તારોમાં ગઈકાલે રાતથી ભાર� વરસાદ
થઈ રહ્યો છે . આ વરસાદના પગલે કોચી શહ�રના િનચાણવાળા િવસ્તારોમાં પાણી
ભરાયા હોવાના અહ�વાલ છે .
એનાર્�ુલમ �જલ્લામાં પેર�યાર નદ� કાંઠ� રહ�તા લોકોને સતકર્ રહ�વાની
� ૂચના અપાઈ છે .
સ�ાવાળાઓએ તાક�દની પ�ર�સ્થિતને પહ�ચી વળવા િનયંત્રણ કક્ષો શ�
કયાર્ છે . દરિમયાન હવામાન િવભાગે છ �જલ્લાઓમાં ભાર� થી અિતભાર� વરસાદ
થવાની સંભાવના દશાર્વી છે અને માછ�મારોને દ�રયો નહ� ખેડવાની � ૂચના
આપી છે .
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ુ લ
ક��બનેટ - બાયોફ�અ
ુ લ પરની રાષ્ટ્ર�ય નીિત-2018માં �ધ
ુ ારાને
ક�ન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બાયોફ�અ
ુ ારાનો હ�� ુ �િવક �ધણના ઉત્પાદન માટ� વ� ુ જથ્થાને
મં�ૂર� આપી છે . આ �ધ
મં�ૂર� આપવા, પેટ્રોલમાં ઇથેનોલના 20 ટકા િમશ્રણના લ�યને આગળ વધારવા
અને દ� શમાં �વ �ધણના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે .
�વ �ધણના ક્ષેત્રમાં પ્રગિત અને �વ �ધણ� ંુ ઉત્પાદન વધારવા માટ�
સિમિતની બેઠકોમાં લેવાયેલા િવિવધ િનણર્યો, સ્થાયી સિમિતની ભલામણો અને
ુ ી ઈથેનોલ િમિશ્રત પેટ્રોલ ર�ૂ કરવાના િનણર્યને
સમગ્ર િવ�માં વીસ ટકા �ધ
ુ ારા લાવવામાં આવ્યા છે .
ધ્યાનમાં રાખીને આ �ધ

Midday National News at 1.20 PM to 1.30 PM 19-05-2022 -10

ઉ�રાખંડ-ચારધામ યાત્રા
ુ ીમાં પાંચ લાખ 72
ઉ�રાખંડમાં આ વષર્ની શ�આતથી અત્યાર �ધ
ુ ાફરોની �િુ વધાને ધ્યાનમાં
હ�રથી વ� ુ શ્રદ્ધા�ઓએ ચારધામ યાત્રા કર� છે . �સ
રાખીને ન�ધણી ફર�યાત કરવામાં આવી છે . જો કોઈએ ન�ધણી ન કરાવી હોય
તો, શ્રદ્ધા�ઓને ઋિષક�શથી પરત મોકલવામાં આવે છે . રા�ય સરકાર અને
પોલીસ, શ્રદ્ધા�ઓની મદદ માટ� શ� તમામ પ્રયાસો કર� રહ� છે , તેમજ
ુ ાફરોની વધતી સંખ્યાને જોતાં વ્યવસ્થા પણ વધારવામાં આવી રહ� છે .
�સ
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અમરનાથ � ૂવર્ તૈયાર�
આગામી 30મી �ૂનથી શ� થનાર� અમરનાથ યાત્રા માટ� કાશ્મીરમાં
અનંતનાગ �જલ્લા વ�હવટ�તંત્ર દ્વારા � ૂવર્ તૈયાર�ઓને આખર� ઓપ આપવામાં
આવી રહ્યો છે .
�જલ્લા ન્યાયાધીશ પી� ૂષ િસ�ગલાએ આકાશવાણી સાથેની વાતચીતમાં
જણાવ્� ંુ હ� ંુ ક�, પરં પરાગત 36 �કલોમીટરના પહલગામ માગર્ ઉપર �ાસ લેવાની
તકલીફ યાત્રીકોમાં ઉભી થાય તો તેમને મદદ�પ થવા ઓ�ક્સજન પોઈન્ટ્સ
તારવી કાઢવામાં આવ્યા છે .
ુ ી અમરનાથ યાત્રાના માગર્ ઉપર શૌચાલયો અને
પયાર્વરણની રક્ષા હ��થ
કચરા પેટ�ઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહ� છે .
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રાષ્ટ્રપિત
રાષ્ટ્રપિત રામનાથ કોિવ�દ� ક�ં ુ ક� ભારત અને જમૈકા વષર્ 2030ની
િવકાસલક્ષી પ�રકલ્પનાનો અ�ભગમ એકસમાન છે .
ુ ાકાતના ત્રી�ને �િતમ �દવસે ગઇકાલે જમૈકાની
શ્રી કોિવ�દ� જમૈકા �લ
સંસદના બંને �ૃહોની સં�ક્ુ ત બેઠકને સબોધન ક�� ુ હ�.ંુ
રાષ્ટ્રપિતએ ક�ં ુ ક�, બંને દ� શો વચ્ચે વેપાર, ર� લવે, �ૃિષ અને પ્રવાસન
સ�હત ઘણા ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહકારની િવશાળ સંભાવનાઓ છે .
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એમઓ� ુ
ક�ન્દ્રના ભાર� ઉદ્યોગ િવભાગ અને રાષ્ટ્ર�ય સંશોધન િવકાસ િનગમ વચ્ચે
ભારતના ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં સ્પધાર્ત્મકતા વધારવા માટ� િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ માટ�
સમ�ુિત કરાર થયા છે .
ુ બ રાષ્ટ્ર�ય સંશોધન િવકાસ
ગઈકાલે �દલ્હ�માં થયેલા સમ�ુતી કરાર �જ
િનગમ ક�પીટલ � ૂડ્સ થીમ હ�ઠળ િવકસીત થનાર ઉત્પાદનો માટ�ની યોજનાઓના
આ�િુ નક�કરણ પ્ર� ૃિ�ઓ હાથ ધરશે અને સિમક્ષા કરશે.
આ ઉપરાંત િનગમ દ્વારા બૌ�દ્ધક સંપદા અિધકાર વ્યવસ્થાપન અને િવિવધ
ઉત્પાદનોના વેપાર� ધોરણે વેચાણ માટ� સમથર્ન અપાશે.
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શ્રીલંકા રાહત સામગ્રી
શ્રીલંકા માટ� તિમલના�ુ સરકાર� મોકલેલી રાહત સામગ્રી લઈ જ� ંુ પહ�� ં ુ
જહાજ ગઇકાલે ચે�ઈ બંદર� થી રવાના થ� ંુ છે .
ુ યમંત્રી એમ.ક�.સ્ટાલીને લીલી ઝંડ� બતાવી તેને પ્રસ્થાન
તાિમલના�ુના �ખ્
કરાવ્� ુ હ�.ંુ આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્� ંુ હ� ંુ ક�, આ ઉમદા કાયર્ માટ� નાગ�રકો
સ્વેચ્છાથી ફાળો આપી રહ્યા છે . શ્રીલંકામાં પ્રવતર્માન આિથ�ક કટોકટ�ની
પ�ર�સ્થતીમાં શ્રીલંકાના નાગ�રકોને મદદ�પ થવા તાિમલના�ુ સરકાર તરફથી
આ રાહત સામગ્રી મોકલવામાં આવી રહ� છે . આ રાહત સામગ્રીમાં નવ હ�ર
મે�ટ્રક ટન ચોખા, બસો ટન િમલ્ક પાવડર અને ચોવીસ ટન આવશ્યક દવાઓનો
સમાવેશ થાય છે .

