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પ્રસાર ભારતી
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ
Date :- 23-09-2022
Day :- Friday

Midday : 1.20 to 1.30
National News

આકાશવાણી સમાચાર સોનલ પરમાર વાંચે છે .
_____________________________________________________________
• પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ �ુજરાતના એકતાનગરમાં ક�ન્દ્રીય પયાર્વરણ મંત્રીઓની
પ�રષદમાં કહ�ુ ં હ�ું ક�, ન�ુ ભારત ઝડપથી સમસ્યાઓના સ્થાયી સમાધાનમાં એક
અગ્રણી તર�ક� ઉભર� રહ�ુ ં છે .
• પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�નાં પસંદ કર� લાં ભાષણોના સંગ્રહ�ુ ં આ� નવી�દલ્હ�માં
આકાશવાણી ભવન ખાતે િવમોચન કરવામાં આવ્�ુ ં છે .
• િવદ� શમંત્રી ડોકટર એસ.જયશંકર� િવદ� શમંત્રીઓની �-૪ બેઠક�ુ ં આયોજન ક�ુ.ર્
• ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી અિમત શાહ આજથી બે �દવસીય �બહારની �ુલાકાતે જશે - અનેક
કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લેશે.
• �દલ્હ�માં ભાર� વરસાદના પગલે જન�વન અસ્તવ્યસ્ત – હવામાન િવભાગે યલો
એલટર્ �હ�ર ક�ુ.ર્
• આ� સાંક�િતક ઇશારા ભાષા �દવસની દ� શભરમાં થઇ રહ�લી ઉજવણી.
---------------------------------------------------------------------------------------------(ન્� ૂઝ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળ� રહ્યા છો)
(સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર � ૂરા થયા )
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PM Gujarat
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ કહ�ુ ં છે ક� � ૂતન ભારત સમસ્યાઓના સ્થાયી
સમાધાનમાં એક અગ્રણી તર�ક� ઉભર� રહ�ુ ં છે . તેમણે કહ�ુ ં ક�, ભારત �તરરાષ્ટ્ર�ય
સૌર ઉ�ર્ ગઠબંધનથી લઇને �વનશૈલી �વા કાય�માં અગ્રણી છે . િવડ�યો કોન્ફરન્સ
ધ્વારા તમામ રાજયોના પયાર્વરણ મંત્રીઓની રાષ્ટ્ર�ય પ�રષદને સંબોધતા શ્રી મોદ�એ
કહ�ુ ં ક� ન�ુ ભારત નવા અભીગમ અને તેની િવચારસરણી સાથે આગળ વધી રહ�ુ ં
છે . તેમણે કહ�ુ ં ક� આ� ભારત પણ ઝડપથી િવકસિત અથર્વ્યવસ્થા બની ગઇ છે અને
તેની ઇકોલો� સતત મજ�ુત કર� રહ� છે .
પ્રધાનમંત્રીએ કહ�ુ ં ક� ભારત�ુ ં વન આવરણ વધ્�ુ છે અને વેટલેન્ટસ પણ
ઝડપથી િવસ્તર� રહયાં છે . તેમણે કહ�ુ ં ક� વષ�થી ગીરના િસહ, વાઘ અને એક
િશ�ગડાવાળા ગ�ડા અને �ચ�ાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે .
શ્રી મોદ�એ કહ�ુ ં ક�, ભારત ધ્વારા �ચ�ા�ુ ં ઉષ્માભ�ુર્ સ્વાગત એ ભારતના
િવિશષ્ટ અિતથ્ય�ુ ં ઉદાહરણ છે . તેમણે પ�રષદમાં ઉપ�સ્થત તમામ રાજયોને પયાર્વરણ
સંરક્ષણની શ્રેષ્ઠ પધ્ધિતઓ શીખવા અને સમગ્ર ભારતમાં સફળ ઉક�લો લા�ુ કરવા
િવનંતી કર� હતી.
(બાઇટ – પી.એમ.)
�ુજરાતના �ુખ્યમંત્રી �ુપન્ે દ્ર પટ�લે પયાર્વરણ મંત્રીઓની રાષ્ટ્ર�ય પ�રષદમાં
�ુજરાતે પયાર્વરણ ક્ષેત્રે કર� લા િવકાસની આ �ુજબ વાત કર� હતી.
(બાઇટ – સી.એમ.)
આ પ્રસંગે ક�ન્દ્રીય પયાર્વરણમંત્રી �ુપેન્દ્ર યાદવ અને સ�હત તમામ રાજયના
પયાર્વરણ મંત્રીઓ, અિધકાર�ઓ ઉપ�સ્થત રહયાં હતા.
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PMSPEECHES-BOOK RELEASE
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�નાં પસંદ કર� લાં ભાષણોના સંગ્રહ�ુ ં આ� નવી�દલ્હ�માં
આકાશવાણી ભવન ખાતે િવમોચન કરવામાં આવ્�ુ ં છે . “પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ� કહ�
છે -સબકા સાથ, સબકા િવકાસ, સબકા િવ�ાસ. આ �ુસ્તકમાં � ૂતન ભારતના
પ્રધાનમંત્રીના દ્ર�ષ્ટકોણને ર�ુ કરવામાં આવ્યા છે . આ �ુસ્તક િવમોચન કાયર્ક્રમમાં
ક�રળના રા�યપાલ આર�ફ મોહમ્મદ ખાન, � ૂવર્ ઉપરાષ્ટ્રપિત એમ. વ�ક�યા નાય�ુ તથા
મા�હતી અને પ્રસારણ મંત્રી અ�ુરાગ ઠા�ુર ઉપ�સ્થત રહયા હતા.

મા�હતી અને

પ્રસારણ મંત્રાલયના પ્રકાશન િવભાગ દ્વારા તે� ુ ં આયોજન કરવામાં આવ્�ુ ં છે .
આ પ્રસંગે � ૂવર્ ઉપરાષ્ટ્રપિત એમ વ�ક�યા નાય�ુએ ક�ું ક�, આ �ુસ્તક શ્રી નર� ન્દ્ર
મોદ� સરકારના િવચારો, સંકલ્પ અને િનણાર્યકતાને પ્રિત�બ��બત કર� છે . �ુધારા અને
�ુશાસન આ સરકારનો મંત્ર છે �ણે લોકો�ુ ં �વન બદલી નાખ્�ુ ં છે . મા�હતી અને
પ્રસારણમંત્રી અ�ુરાગ ઠા�ુર� જણાવ્�ુ ં ક�, �ુસ્તકમાં પ્રધાનમંત્રીના � ૂતન ભારતના
દ્ર�ષ્ટકોણ અને દ� શને િવ�ની પાંચમા ક્રમની અથર્વ્યવસ્થા બનાવવા માટ� તેમના દ્વારા
દશાર્વવામાં આવેલ ને� ૃત્વ�ુ ં �ચત્રણ કરવામાં આવ્�ુ ં છે . તેમણે િવપક્ષોને આ �ુસ્તક
વાંચવા ક�ું કારણ ક� તેમના પ્ર�ોના જવાબ તેમાંથી મળ� જશે.
આ પ્રસંગે ક�રળના રા�યપાલ આર�ફ મોહમ્મદ ખાને ક�ું ક�, આ �ુસ્તકમાં
મ�હલાઓ અને હાંિસયામાં ધક�લાઈ ગયેલા વગર્ પ્રત્યેની �ચ�તાઓ પ્રિત�બ��બત થઈ છે .
તેમણે ક�ું ક�, પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ �ટ્રપલ તલાકને ખતમ કરવા માટ� ઐિતહાિસક
પગ�ું ભ�ુ� છે .
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આ પગલા�ુ ં મહત્વ ભિવષ્યમાં જોવા મળશે. � ૂતન ભારત આત્મિનભર્ર બને અને
આફતને અવસરમાં ફ�રવવામાં સક્ષમ બને તેવી આશા અને આકાંક્ષાઓ વ્યક્ત કરતા
આ �ુસ્તકમાં મે 2019 થી મે 2020 દરિમયાનના પ્રધાનમંત્રીના 86 ભાષણોનો સંગ્રહ
છે . તેને �ુદા �ુદા દસ િવષયોમાં વગ��ૃત કરવામાં આવ્યા છે . આત્મિનભર્ર ભારત,
અથર્વ્યવસ્થા, લોકક�ન્દ્રી શાસન, કોિવડ સામેની લડાઈ, ઉભરતા ભારત અને િવદ� શી
બાબતો, જય �કસાન, ટ�ક ઈ�ન્ડયા-ન્�ુ ઈ�ન્ડયા, ગ્રીન ઈ�ન્ડયા-ર� �ઝ�લએન્ટ ઈ�ન્ડયાક્લીન ઈ�ન્ડયા, �ફટઈ�ન્ડયા-કાયર્ક્ષમ ભારત, આ�ુિનક ભારત-સાંસ્�ૃિતક વારસો અને
'મન ક� બાત' �વી બાબતોને તેમાં આવર� લીધી છે .
આ �ુસ્તક �હન્દ� અને �ગ્રે� ભાષામાં પ્રકાિશત કરવામાં આવ્�ુ ં છે . દ� શભરના
પ્રકાશન િવભાગનાં વેચાણ ક�ન્દ્રો અને નવી �દલ્હ�માં � ૂચના ભવનની �ુક ગેલેર�માં તે
ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત પ્રકાશન િવભાગની વેબસાઈટ તેમજ ભારતકોશ પ્લેટફોમર્
પરથી પણ ઓનલાઈન ખર�દ� શકાય છે . ઈ-�ુક્સ એમેઝોન અને � ૂગલ પ્લે પર પણ
ઉપલબ્ધ હશે.
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JAISHANKAR G4
િવદ� શ પ્રધાન ડો . એસ. જયશંકર� િવદ� શમંત્રીઓની � -4 બેઠક�ુ ં આયોજન ક�ુ�
હ�.ું બ્રા�ઝલના િવદ� શ પ્રધાન કાલ�સ ફ્રાન્કા, �પાની િવદ� શ પ્રધાન યોશીમાસા હયાશી
અને જમર્ન િવદ� શ પ્રધાન અ�ાલેના બારબો ક� આ બેઠકમાં હાજર� આપી હતી. તેઓએ
ટ�ક્સ્ટ આધા�રત વાટાઘાટો તરફ કામ કરવાની તેમની સં�ક્ુ ત પ્રિતબદ્ધતાને
�ુનરાવિત�ત કર� � �ુધાર� લ બ�ુપક્ષીયતા તરફ દોર� �ય છે . તેઓ આ લ�ય પ્રત્યે
તેમનો સહયોગ ચા�ુ રાખશે.
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Amit Shah
ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી અિમત શાહ આજથી �બહારની બે �દવસીય �ુલાકાતે જશે. શ્રી
શાહ િવિવધ કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લેવા � ૂ�ણ�યા અને �કશનગંજ જશે. �ુખ્યમંત્રી નીિતશ
�ુમારની આગેવાની હ�ઠળના જનતા દળ (�ુનાઈટ�ડ)એ ભાજપ સાથેના સંબધ
ં ો તોડ�ા
પછ� �બહારની આ તેમની પ્રથમ �ુલાકાત હશે. ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી આ� � ૂ�ણ�યાના
રં ગ� ૂિમ મેદાન ખાતે જનભાવના ર� લીને સંબોધશે. �બહાર ભાજપના અધ્યક્ષ સંજય
જયસ્વાલે ક�ું ક� રા�યમાં બદલાયેલા રાજક�ય માહોલ વચ્ચે અિમત શાહની �ુલાકાત
મહત્વ� ૂણર્ છે .
શ્રી શાહ બપોર� �કશનગંજમાં સાંસદો, ધારાસભ્યો અને ભાજપના પદાિધકાર�ઓને
મળવાના છે . બાદમાં તેઓ �બહારની રાજક�ય �સ્થિત �ગે ચચાર્ કરવા માટ� �બહાર
ભાજપ કોર કિમટ� સાથે સમીક્ષા બેઠક પણ કરશે.
આવતીકાલે ક�ન્દ્રીય �ૃહ મંત્રી SSB ક�મ્પની �ુલાકાત લેશે અને �કશનગંજમાં
BSF ક�મ્પમાં �ુરક્ષા અિધકાર�ઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક કરશે. �દલ્હ� જતા પહ�લા અિમત
શાહ આઝાદ� િનિમ�ે આયો�જત '�ુદર
ં �ુ� ૂિમ' કાયર્ક્રમમાં ભાગ લેશે.
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PM-MANN KI BAAT
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ� આ રિવવાર� સવાર� 11 વાગ્યે ઓલ ઈ�ન્ડયા ર� �ડયો પર
'મન ક� બાત' કાયર્ક્રમમાં દ� શ-િવદ� શના લોકો સાથે તેમના િવચારો ર�ૂ કરશે. તે
માિસક ર� �ડયો કાયર્ક્રમનો 93મો એિપસોડ હશે.
આ કાયર્ક્રમ ઓલ ઈ�ન્ડયા ર� �ડયો અને �ૂરદશર્નના સમગ્ર નેટવકર્ , એઆઈઆર
ન્� ૂઝ વેબસાઈટ અને ન્� ૂઝઓન એર મોબાઈલ એપ પર પ્રસા�રત કરવામાં આવશે.
એઆઈઆર ન્� ૂઝ, ડ�ડ� ન્� ૂઝ, પીએમઓ અને મા�હતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયની
�ુટ�ુબ ચેનલો પર પણ તે� ુ ં લાઈવ સ્ટ્ર�િમ�ગ કરવામાં આવશે. �હન્દ� પ્રસારણ પછ�
તરત જ AIR પ્રાદ� િશક ભાષાઓમાં કાયર્ક્રમ�ુ ં પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
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Delhi Rain
�દલ્હ� – એનસીઆરમાં ભાર� વરસાદના પગલે જન�વન અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગ�ુ ં
છે . �ના કારણે ટ્રાફ�ક �મ થયો છે . પોલીસ રસ્તા વચ્ચે ટ્રાફ�ક ઓછો કરવા માટ� કામે
લાગી છે . ભારતીય હવામાન િવભાગે આ� રાષ્ટ્ર�ય રાજધાની �દલ્હ�માં યલો એલટર્
�હ�ર ક�ુર્ છે . મોટાભાગના િવસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ �ગે લોકોને ચેતવણી આપી
છે .
ખરાબ વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખતા નોયડામાં આવેલી શાળાના ધોરણ ૧ થી
૮ ના િવદ્યાથ�ઓ માટ� શાળાઓ બંધ રાખવામાં આવી છે . આપિ� વ્યવસ્થાપન
પ્રાિધકરણો પણ એક નોટ�સ �હ�ર કર� છે . �માં �ુડગાવની ઓ�ફસો અને કોપ�ર� ટ
િવભાગના કમર્ચાર�ઓને આ� ઘર� થી કામ કરવાની સલાહ આપી છે . કારણે �ુડગાવ
�ુધી વરસાદ થવાાની સંભાવના છે .
�દલ્હ�માં શાળાઓ બંધ રાખવાની સ�ાવાર �હ�રાત કરવામાં આવી નથી. જો ક�
ક�ટલીક ખાનગી શાળાઓ બંધ રહ�વા પામી હતી. એવી જ ર�તે �ુડગાવ અને ફર�દાબાદ
�લ્લામાં પણ ખાનગી શાળાઓ બંધ રહ�વાની �હ�રાત કર� છે .
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SIGH LANGUAGE DAY
આ� સાંક�િતક ઇશારા �દવસ છે . �ુનાઇટ�ડ નેશન્સ દ્વારા 23 મી સપ્ટ�મ્બરને
સાંક�િતક ઇશારા
ન્યાય

અને

ભાષા �દવસ તર�ક� �હ�રાત કરવામાં આવી ત્યારથી, સામા�જક

સશ�ક્તકરણ

મંત્રાલયમાં

િવકલાંગ

વ્ય�ક્તઓના

સશ�ક્તકરણ

િવભાગના ભારતીય સાઇન લ�ગ્વેજ �રસચર્ એન્ડ ટ્ર�િન�ગ સેન્ટર આઇએસએલઆરટ�સી
દર વષ� તેને ઉજવે છે .
આ વષર્ની સાંક�તીક ઇશારા �દવસ -2022 ની થીમ છે "સાંક�િતક
ભાષા

ઇશારા

અમને એક કર� છે ".
સામા�જક ન્યાય અને સશ�ક્તકરણ રા�ય મંત્રી પ્રિતમા ભૌિમક, િશક્ષણ રા�ય

મંત્રી �પીનાર્ દ� વી, સશ�ક્તકરણ િવભાગના અને અન્ય ઘણા મહા�ુભાવો આ� નવી
�દલ્હ�માં સાંક�િતક

ઇશારા

�દવસ

કાયર્કમર્ માં

ભાગ લેશ.ે કાયર્ક્રમ દરિમયાન,

ભારતીય સાંક�િતક ઇશારા ભાષા�ુ ં શબ્દકોશ , એ�પ્લક�શન, ભારતીય સાંક�િતક ઇશારા
ભાષા

એનસીઇઆરટ�

ધોરણ

6

ના

�ુસ્તકોનો

ઇ-કન્ટ�ન્ટ,

ભારતીય

સાંક�િતક ઇશારા ભાષાની 500 નવી િવદ્વાનોની શરતો અને ભારતીય સાંક�િતક ઇશારા
ભાષામાં નેશનલ �ુક ટ્રસ્ટની વેગાર્થા શ્રેણીની ઇ-કન્ટ�ન્ટ શ� કરવામાં આવશે.
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PM Japan
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ� આ મ�હનાની ર૭મી તાર�ખે �પાનના �ુવર્ પ્રધાનમંત્રી
િશ�જો આબેના �િતમ સંસ્કારમાં ભાગ લેવા ટોકયો જશે. િવદ� શ મંત્રાલયના પ્રવકતા
અ�રદમ બાગચીએ નવી �દલ્હ�માં પત્રકારો સાથે વાત કરતા કહ�ુ ં ક� શ્રી મોદ�
�પાનના પ્રધાનમંત્રી �િમયો �કિશદાાની પણ �ુલાકાત લેશ.ે
પત્રકારોના સવાલોનો જવાબ આપતા શ્રી બાગચીએ કહ�ુ ં ક�, ભારતીય
નાગર�કોએ થાઇલેન્ટમાં રોજગાર�ની તકો પર િવચાર કરતા પહ�લા સાવચેતી રાખવી
પડશે. મા�હતી ટ�કનોલો�ની ક�ટલીક કંપનીઓ થાઇલેન્ડમાં રોજગાર�ના બહાના હ�ઠળ
ભારતીય કાર�ગરોની ભરતી કર� છે પછ� તેમને ગેરકાયદ� સર ર�તે મ્યાનમારમાં લઇ
જવામાં આવે છે .
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NIA
રાષ્ટ્ર�ય તપાસ સંસ્થા અને એન્ફોસર્મેન્ટ �ડર� કટોર� ટ – ઇડ�એ અનેક રાજયોની
પોલીસની સાથે સં�કુ ત ર�તે દ� શના �ુદા �ુદા ભાગોમાં પોપ્�ુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઇ�ન્ડયા
– પીએફઆઇ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ત્યાં દરોડા પાડયા છે . દ� શના ૧પ રાજયોમાં
૯૩ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે .
તપાસ દરિમયાન આપિ�જનક દસ્તાવેજો, રોકડ રકમ, હિથયારો અને મોટ�
સંખ્યામાં �ડ�ટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે . એનઆઇએ એ આ �ગે ક�રળ,
તમીલના�ુ, કણાર્ટક, �ધ્રપ્રદ� શ, રાજસ્થાન, ઉ�રપ્રદ� શ અને તેલગ
ં ણાના એકસોથી
વ�ુ લોકોની ધરપકડ કર� છે .
આ લોકો પર આતંકવાદ માટ� ભંડોળ �ુ�ુ પાડવા માટ� હિથયારો ચલાવવાની
તાલીમ આપવા માટ� અને અને લોકોને ઉપસાવવાનો આરોપ છે .
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COVID-NATIONAL UPDATE
રાષ્ટ્રવ્યાપી રસીકરણ અ�ભયાન હ�ઠળ અત્યાર �ુધીમાં 217 કરોડ 26 લાખથી
વ�ુ કોરોના રસીના ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે . છે લ્લા 24 કલાકમાં 14 લાખ 91
હ�રથી વ�ુ ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે . સા� થવાનો dar હાલમાં 98.71 ટકા છે .
છે લ્લા

24

કલાકમાં

છ

હ�ર

લોકો

સા�

થયા

છે .

છે લ્લા 24 કલાકમાં પાંચ હ�રથી વ�ુ નવા ક�સ ન�ધાયા છે . અત્યાર �ુધીમાં 89 કરોડ
30 લાખથી વ�ુ કોિવદના પર�ક્ષણ કરવામાં આવ્યા છે .
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J&K-BOVINE IMPORT
જમ્�ુ અને કાશ્મીર સરકાર� 25મી ઑક્ટોબર 2022 �ુધી પાડોશી રા�યોમાંથી
ગોવંશ ની આયાત અને ગૌવંશની �તર-�જલ્લા �હલચાલ પર સં� ૂણર્ પ્રિતબંધ લાદ્યો
છે . આ સરકાર� આદ� શ લમ્પીના ફ�લાવાને કારણે �હ�ર કરવામાં આવ્યો છે .જમ્�ુ અને
કાશ્મીર અને દ� શના ક�ટલાક રા�યોમાં ત્વચા રોગ (LSD)ના કારણે આ આદ� શમાં
વ�ુમાં કહ�વામાં આવ્�ુ ં છે ક� પ�ર�સ્થિતના �ુધારા બાદ

િનણર્યની સમીક્ષા કરવામાં

આવશે.

-

Midday National News at 1.20 Pm to 1.30 pM 23-09-2022 -14

JAPAN-COVID RESTRICTIONS
�પાને �હ�રાત કર� છે ક� તે િવદ� શી પ્રવાસીઓ પર સખત કોિવડ પ્રિતબંધોને
હટાવશે, અઢ� વષર્ પછ� સરહદો ફર�થી ખોલશે. ન્�ુ યોકર્ સ્ટોક એક્સચ�જમાં બોલતા
પ્રધાનમંત્રી �િમઓ �કિશડાએ જણાવ્�ુ ં હ�ું ક� રોગચાળોએ લોકો, માલ અને � ૂડ�ના
�ુક્ત પ્રવાહમાં િવક્ષેપ પાડ�ો છે . તેમણે ક�ું ક� �પાન 11 ઓક્ટોબરથી સરહદ
િનયંત્રણના પગલાંમાં �ટ આપવામાં આવસે

અને િવઝા �ુક્ત �ુસાફર� અને

વ્ય�ક્તગત �ુસાફર� ફર� શ� કરશે.
લગભગ અઢ� વષર્માં પ્રથમ વખત, કોિવડ -19 ના ફ�લાવાને િનયંિત્રત કરવાના
ૂ ને મં�ૂર� આપે છે , અને દ� િનક આગમન પર
પ્રયાસમાં, �પાન હાલમાં ફક્ત પેક�જ �ર
50,000 ની ક�પ સાથે બધા �ુલાકાતીઓ માટ� િવઝાની જ�ર પડ� છે . જો ક�, આના
કારણે �પાનની અથર્વ્યવસ્થા પ્રવાસીઓ માટ� સં� ૂણર્ ર�તે ફર�થી ખોલવામાં અસમથર્
છે .
ૂ ા ગાળાના �ુલાકાતીઓએ હવે ��ૂ રસ્ટ િવઝા માટ�
હવે, 11 ઓકટોમબેરથી, �ંક
અર� કરવાની જ�ર રહ�શે નહ�. અગાઉ, રોગચાળો પહ�લાં, �પાન િસ�ગાપોર,
મલેિશયા, થાઇલેન્ડ, હ�ગક�ગ અને અમે�રકા �વા 68 દ� શો અને પ્રદ� શોના લોકો
ૂ ા ગાળાની �ુસાફર�ની મં�ૂર� આપી હતી અને ટ્રાવેલ એજન્સીઓ
પાસેથી િવઝા �ુક્ત �ંક
દ્વારા પ્રવાસ કરવાની જ�ર નથી.

-
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BRICS
િવદ� શ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર� ગઈકાલે �બ્રક્સ િવદ� શ મંત્રીઓ

અને

�તરરાષ્ટ્ર�ય સંબધ
ં ોના મંત્રીઓની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. 2023માં આવનારા
BRICS પ્ર�ુખ તર�ક� દ�ક્ષણ આ�ફ્રકાના �તરરાષ્ટ્ર�ય સંબધ
ં ો અને સહકાર મંત્રી ડૉ.
નાલેદ� પાંડોરની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક યો�ઈ હતી. બ્રા�ઝલના િવદ� શ મંત્રી કાલ�સ
આલ્બટ� ફ્રાન્કો ફ્રાન્કા, રિશયાના િવદ� શ મંત્રી સેગ�ઈ લવરોવ અને ચીનના િવદ� શી
બાબતોના

મંત્રી

વાંગ

યીએ

તેમના

પ્રિતિનિધમંડળ�ુ ં

ને� ૃત્વ

ક�ુ.�

મંત્રીઓએ રાજક�ય, �ુરક્ષા, આિથ�ક, નાણાક�ય અને ટકાઉ િવકાસ ક્ષેત્રો તેમજ �તર�બ્રક્સ પ્ર� ૃિ�ઓ પર સં�ક્ુ ત રાષ્ટ્રના કાયર્� ૂ�ચ પરના �ુખ્ય વૈિ�ક અને પ્રાદ� િશક �ુદ્દાઓ
પર મંતવ્યો�ુ ં આદાનપ્રદાન ક�ુ.�
તેઓએ બ�ુપક્ષીય પ્રણાલી, ખાસ કર�ને સ�ુક્ત
�ુદાઓ

રાસ્ટ સંઘ ના

�ુખ્ય

ને મજ� ૂતીકરણ અને �ુધારણા માટ�ની તેમની પ્રિતબદ્ધતાને �ુનઃ�ુ�ષ્ટ કર�.

તેઓએ આતંકવાદ અને ઉગ્રવાદનો સામનો કરવાના બેવડા ધોરણોને નકાર� કાઢ�ા.
તેઓએ �તરરાષ્ટ્ર�ય આતંકવાદ પર વ્યાપક સંમેલનને ઝડપથી �િતમ સ્વ�પ
આપવા અને અપનાવવાની હાકલ કર�. તેઓએ તમામ રા�યોની સાવર્ભૌમત્વ અને
પ્રાદ� િશક અખં�ડતતા�ુ ં સન્માન કરવા માટ� પ્રિતબદ્ધતા દશાર્વી, વાતચીત અને પરામશર્
દ્વારા દ� શો વચ્ચેના મતભેદો અને િવવાદોના શાંિત� ૂણર્ ઉક�લ માટ� તેમની પ્રિતબદ્ધતા
પર ભાર � ૂ�ો. તેઓએ �ુક્ર�નમાં પ�ર�સ્થિતના શાંિત� ૂણર્ સમાધાન માટ�ના તમામ
પ્રયાસોને સમથર્ન આપ્�ુ ં હ�.ું
મંત્રીઓએ 2023માં તેની BRICSની

અધ્યક્ષતા અને XV BRICS સિમટના

આયોજન માટ� દ�ક્ષણ આ�ફ્રકાને સં� ૂણર્ સમથર્ન આપ્�ુ.ં

