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

Evening : 7.50 to 8.00
National News

આકાશવાણી સમાચાર જયેશ પટ�લ વાંચે છે .
*************************************************************************************

• પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�નાં પસંદ કર� લાં ભાષણોના સંગ્રહ�ુ ં આ� નવી�દલ્હ�માં
િવમોચન કરવામાં આવ્�ુ ં
• ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી અિમત શાહ� ક�ું ક� આર.�.ડ�. અને ક�ગ્રેસ સાથે ગઠબંધન
સરકાર બનાવીને નીિતશ�ુમાર� �બહારની જનતા સાથે દગો કય� છે .
• દ� શમાં િશ�ુ � ૃત્�ુદર 28 થયો છે , જયાર� પાંચ વષર્થી નાના બાળકોનો � ૃત્�ુદર
32 થયો
• �ુબ
ં ઈ વડ�અદાલતે િશવસેનાના ઉદ્ધવ ઠાકર� �ૂથને િશવા�પાકર્ માં દશેરા ર� લી
યોજવા મં�ૂર� આપી
• રિશયા અને �ુક્ર�ન વચ્ચે શાંિત સ્થાપવામાં મધ્યસ્થી કરવા માટ� પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર
મોદ�ના અધ્યક્ષપદ� સિમિત રચવા મે�ક્સકોએ પ્રસ્તાવ � ૂ�ો
• પ્રવાસ અને િશક્ષણ માટ� ક�નેડા ગયેલા લોકોને સાવધાની રાખવા અને �ગ્રત
રહ�વા િવદ� શ મંત્રાલયે સલાહ આપી.
**************************************************************************************
(ન્� ૂઝ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળ� રહ્યા છો)
(સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર � ૂરા થયા )
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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 પાંચમાક્રમની 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 .
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તેમણે ક�ું ક�, પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ �ટ્રપલ તલાકને ખતમ કરવા માટ�
ઐિતહાિસક પગ�ું ભ�ુ� છે . 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, લોક ક�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�ન્ડયા-ક્લીન

ઈ�ન્ડયા,

�ફટ

ઈ�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 પ્લેપર પણ ઉપલબ્ધ હશે..
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PM-ENVIRONMENT CONFERENCE
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ ક�ું છે ક� � ૂતન ભારત ટકાઉ િવકાસલક્ષી બાબતોમાં
અગ્રણી તર�ક� ઉભર� ર�ું છે . �તરરાષ્ટ્ર�ય સૌરમંડળથી માંડ�ને �વનધોરણ �ુધી,
તમામ બાબતોમાં ભારત�ુ ં ને� ૃત્વ ર�ું છે . વી�ડયો કોન્ફર�ન્સ�ગ દ્વારા રા�યોના
પયાર્વરણ મંત્રીઓની રાષ્ટ્ર�ય પ�રષદને સ્ટ�ચ્�ુ ઓફ �ુિનટ� ખાતે સંબોધતાં શ્રી
મોદ�એ ક�ું ક�, ભારત નવા અ�ભગમ અને નવી િવચારસરણી સાથે આગળ વધી
ર�ું છે . ઝડપથી િવકસતી અથર્વ્યવસ્થા બનીને ભારત પયાર્વરણીય ર�તે મજ� ૂત
બની ર�ું છે .
પ્રધાનમંત્રીએ ક�ું ક�, દ� શ�ુ ં વન આવરણ વધ્�ુ ં છે અને જળપ્લાિવત િવસ્તારો
પણ ઝડપથી િવસ્તર� રહ્યાં છે . તેમણે ક�ું ક�, વષ�થી ગીરના િસ�હ, વાઘ, હાથી, એક
િશ�ગડાવાળા ગ�ડા અને દ�પડાઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે . હવે ભારત દ્વારા
�ચતા�ુ ં ઉષ્માભ�ુ� સ્વાગત કર�ને તેનો ઉમેરો કય� છે . પ્રધાનમંત્રીએ 2070 �ુધીમાં
દ� શમાં � ૂન્ય ઉત્સ�નના લ�યને હાંસલ કરવા માટ� રા�યોને સાથે મળ�ને કામ કરવા
િવનંતી કર� હતી. અથર્તત્ર
ં ને વેગ આપવા અને ભાિવ પેઢ�ઓ માટ� પયાર્વરણના
સંરક્ષણમાં લોકોની ભાગીદાર�ને પ્રોત્સા�હત કરવા જણાવ્�ુ ં હ�ુ.ં ઘન કચરાના
વ્યવસ્થાપન અને િસ�ગલ-�ુઝપ્લા�સ્ટકને ના� ૂદ કરવા તરફના પ્રયત્નોને છે . તેમણે
પ�રષદમાં ઉપ�સ્થત તમામ રા�યોને પયાર્વરણ સંરક્ષણમાં શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો શીખવા
અને સમગ્ર ભારતમાં સફળ ઉક�લો લા�ુ કરવા િવનંતી કર�.
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અગાઉ, ક�ન્દ્રીય પયાર્વરણમંત્રી � ૂપેન્દ્ર યાદવે જણાવ્�ુ ં ક� બે �દવસીય
પ�રષદમાં �વન, આબોહવા પ�રવતર્ન, વનિવસ્તાર વ્યવસ્થાપન, પ્ર�ૂષણ
િનયંત્રણ, વન્ય�વન વ્યવસ્થાપન, પ્લા�સ્ટક અને કચરા�ુ ં વ્યવસ્થાપન વગેર� પર
ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવામાં આવશે.
આ પ્રસંગે �ુખ્યમંત્રી � ૂપેન્દ્ર પટ�લ, પયાર્વરણ રા�યમંત્રી અિ�ની�ુમાર ચૌબે
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. બે �દવસીય પ�રષદમાં તમામ રા�યોના પયાર્વરણ મંત્રીઓ
અને સ�ચવો ભાગ લઈ રહ્યા છે ..
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CHILDREN - PM GIFT
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�ને આપવામાં આવેલી ભેટની ઓનલાઈન હરા�
ચાલી રહ� છે , અને તે બી� ઓક્ટોબર �ુધી ચાલશે. આ સમયગાળા દરિમયાન
એક હ�ર 222 સ્� ૃિત�ચહ્નોની હરા� થશે. આ ભેટમાં સૌથી ઓછ� �ક�મત સો �િપયા
અને સૌથી વ�ુ �ક�મત પાંચ લાખ �િપયા છે .
શાળાઓનાં 350 થી વ�ુ િવદ્યાથ�ઓ, િવકલાંગ બાળકો દ્વારા આ� નેશનલ
ગેલેર� ઓફ મોડર્ ન આટર્ સની �ુલાકાત લેવામાં આવી હતી. તેમાં શ્રી નર� ન્દ્ર મોદ�ને
મળે લી ભેટ પ્રદિશ�ત કરવામાં આવી છે ..
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AMITSHAH- BIHAR
ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી અિમત શાહ� ક�ું છે ક� આર.�.ડ�. અને ક�ગ્રેસના ગઠબંધન સાથે
સરકાર બનાવીને નીિતશ�ુમાર� �બહારની જનતા સાથે દગો કય� છે . �બહારમાં � ૂ�ણ�યાના
રં ગ� ૂિમ મેદાન ખાતે જનભાવના સંમલ
ે નને સંબોધતાં શ્રી શાહ� આક્ષેપ �ુ�ો ક�
નીિતશ�ુમાર �ુરશી ખાતર રા�યના લોકોને છે તર� રહ્યા છે . તેઓ સ્વાથર્ અને સ�ાની
રાજનીિત કર� રહ્યા છે જયાર� ભાજપ લોકોની સેવા અને િવકાસ માટ� કામ કર� છે . તેમણે
ક�ું ક� �બહારના લોકોએ નર� ન્દ્ર મોદ�ના નામ પર મત આપ્યા પરં � ુ નીતીશ �ુમાર�
જનાદ� શ�ુ ં ઉલ્લંઘન ક�ુ� છે .
ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રીએ પ્ર� કય� ક� �ું નીિતશ�ુમાર રાજક�ય જોડાણ બદલીને
પ્રધાનમંત્રી બની શકશે ? રાજકારણમાં આવ્યા ત્યારથી તેમણે ઘણા લોકોને દગો આપ્યો
છે . શ્રી શાહ� લા�ુપ્રસાદને ચેતવણી આપી ક� નીતીશ�ુમાર કાલે તેમને પાછળ છોડ�ને
ક�ગ્રેસના ખોળામાં બેસી શક� છે . તેમણે ક�ું ક� લા�ુ-નીતીશની જોડ� હવે �ુલ્લી પડ�
ગઈ છે . �બહારને િવકાસ માટ� ભાજપની જ�ર છે .
શ્રી શાહ�, �કશનગંજમાં સાંસદો, ધારાસભ્યો અને ભાજપના પદાિધકાર�ઓ સાથે
બેઠક કર� હતી. ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી �કશનગંજના સીમા �ુરક્ષા બલના ક�મ્પમાં આવતીકાલે
ફતેહ�ુર, પેકટોલા, બે�રયા આમગાચી અને રાનીગંજની સરહદ િન�રક્ષણ પોસ્ટના
�બ�લ્ડ�ગ�ુ ં ઉદઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત B.S.F. ક�મ્પમાં B.S.F., S.S.B. અને I.T.B.P.ના
મહાિનદ� શક સાથે સરહદ �ુરક્ષાની સમીક્ષા કરશે. �દલ્હ� રવાના થતા પહ�લાંશ્રી અિમત
શાહ �કશનગંજની માતા �ુજર� કોલેજમાં આઝાદ�ના અ� ૃત મહોત્સવ િનિમ�ે
આયો�જત કાયર્ક્રમમાં ભાગ લેશે. શ્રી શાહ �ુરહ� કાલી મં�દરમાં દશર્ને જશે..
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INDIA- CHILD MORTALITY
દ� શમાં િશ�ુ � ૃત્�ુદર 28 થયો છે , જયાર� પાંચ વષર્થી નાના બાળકોનો � ૃત્�ુદર
32 થયો છે . સેમ્પલ ર�જસ્ટ્ર�શન િસસ્ટમ સ્ટ��ટ�સ્ટકલ �રપોટર્ 2020 �ુજબ, દ� શમાં
2014થી િશ�ુ � ૃત્�ુદર, નવ�ત � ૃત્�ુદર અને પાંચથી નીચેના � ૃત્�ુદરમાં ન�ધપાત્ર
ઘટાડો જોવા મળ્યો છે .
િશ�ુ � ૃત્�ુદર બે પોઈન્ટ ઘટ�ને 2020 માં દર એક હ�ર બાળ જન્મ દ�ઠ 28
થયો છે , � 2019 માં 30 હતો. તેજ ર�તે પાંચ વષર્ �ુધીના બાળકોનો � ૃત્�ુદર પણ
2020 માં 35 થી ઘટ�ને 32 થયો છે . નવ�ત � ૃત્�ુદર પણ 2019 માં 22 થી ઘટ�ને
2020 માં 20 થયો છે . આરોગ્ય મંત્રી ડૉ.મન�ુખ માંડિવયાએ આ િસ�ધ્ધ બદલ
આરોગ્ય કમર્ચાર�ઓનો આભાર માન્યો છે ..
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MANDAVIYA– AYUSHMAN
આ�ુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જનઆરોગ્ય યોજનાના અમલીકરણના ચાર
વષર્ િનિમ�ે આ રિવવાર� આરોગ્ય મંથન કાયર્ક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે . આ યોજનામાં
આિથ�ક ર�તે નબળા પ�રવારોને વાિષ�ક પાંચ લાખ �િપયા�ુ ં આરોગ્ય કવચ � ૂ�ંુ
પાડવામાં આવે છે . તેમાં દ� શના દસ કરોડથી વ�ુ ગર�બ પ�રવારોને આવર� લીધાં
છે .
સપ્ટ�મ્બર 2018 માં પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ તેનો આરં ભ કય� હતો. બે
�દવસીય આ આરોગ્ય મંથન કાયર્ક્રમને આરોગ્યમંત્રી મન�ુખ માંડિવયા �ુલ્લો
�ુકશે. તેમાં આરોગ્ય સંભાળક્ષેત્રના વૈિ�ક અને રાષ્ટ્ર�યસ્તરના િનષ્ણાતો ઉપરાંત
િશક્ષણ, ઉદ્યોગ અને મી�ડયાના પ્રિતિનિધઓ ભાગ લેશે..
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HC-SHIV SENA
�ુબ
ં ઈ વડ� અદાલતે િશવસેનાના ઉદ્ધવ ઠાકર� �ૂથને પાંચમી ઓક્ટોબર�
�ુબ
ં ઈના િશવા� પાકર્ માં દશેરા ર� લી યોજવા મં�ૂર� આપી છે . ન્યાય� ૂિત�ઓ આર.
ડ�. ધા�ુકા અને કમલ ખાટાએ જણાવ્�ુ ં ક� � ૃહદ �ુબ
ં ઈ મહાનગરપા�લકાનો િનણર્ય
વાજબી નથી. �ુનાવણી દરિમયાન, ઉદ્ધવ ઠાકર� �ૂથ તરફથી એડવોક�ટ અસ્પી
�ચનોયે દલીલ કર� ક� િશવસેના 1966 થી િશવા� પાકર્ માં વાિષ�ક દશેરા ર� લી કર�
છે . મહાનગરપા�લકાના એડવોક�ટ ડૉ. િમ�લ�દ સાઠ�એ ર�ૂઆત કર� ક� 2016 ના
સરકાર� ઠરાવમાં િશવા� પાકર્ માં દશેરા ર� લી માટ� પરવાનગીનો ઉલ્લેખછે પરં � ુ
િશવસેનાની દશેરા ર� લીનો ઉલ્લેખ નથી. તેમણે જણાવ્�ુ ં ક� બી� �ૂથ દ્વારા ર� લીની
માંગણીના કારણે કાયદો અને વ્યવસ્થાનો પ્ર� ધ્યાનમાં રાખીને પરવાનગી આપી
નહોતી. અદાલતે � ૂછ�ું ક� છે લ્લા સાત દાયકામાં �ાર� ય કાયદો અને વ્યવસ્થાની
કોઈ �સ્થિત ઉભી થઇ નથી.
અદાલતે 2�થી 6ઠ્ઠી ઑક્ટોબર દરિમયાન પાકર્ માં િવ�ડયો ર� કો�ડ�ગ કરવા�ુ ં ક�ુ,ં
અને ચેતવણી આપી ક� જો અરજદારો કાયદો અને વ્યવસ્થાની �સ્થિત માટ�
જવાબદાર હશે, તો ભિવષ્યમાં આવી પરવાનગીને અસર થશે. વડ� અદાલતે
એકનાથ િશ�દ� �ૂથના ધારાસભ્ય સદા સરવણકરની અર�ને ફગાવી દ�ધી હતી.
વાસ્તિવક િશવસેના �ગેના �ુદ્દાનો ઉક�લ ન આવેત્યાં �ુધી આ બાબત સ્થ�ગત
કરવાની તેમણે અર� કર� હતી.
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MEXICO- UKRAINE MODI
રિશયા અને �ુક્ર�ન વચ્ચે શાંિત સ્થાપવામાં મધ્યસ્થી કરવા માટ� પ્રધાનમંત્રી
નર� ન્દ્ર મોદ�ના અધ્યક્ષપદ� સિમિત રચના કરવા મે�ક્સકોએ પ્રસ્તાવ � ૂ�ો છે .
રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા પ્રસ્તાિવત આ સિમિતમાં અન્ય સભ્યોમાં પોપ ફ્રા�ન્સસ અને રાષ્ટ્રસંઘ
મહાસ�ચવ એન્ટોિનયો ગટ�ર�સનો સમાવેશ થાય છે .
મી�ડયા અહ�વાલો અ�ુસાર, રાષ્ટ્રસંઘ �ુરક્ષા પ�રષદમાં �ુક્ર�ન �ગેની ચચાર્માં
ભાગ લેતી વખતે મેક્સીકોના િવદ� શ મંત્રી માસ�લો �ુઈએ આ પ્રસ્તાવ ર�ૂ કય� હતો.
તા�તરમાં ઉઝબે�કસ્તાનના પાટનગર સમરકંદમાં શાંઘાઈ સહકાર સંગઠનની બેઠક
દરિમયાન પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�, રિશયાના રાષ્ટ્રપિત વ્લા�દમીર �ુટ�નને મળ્યા
બાદ આ વાત સામે આવી છે .
બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ ક�ું ક� "આજનો �ુગ �ુદ્ધનો નથી."
પ્રધાનમંત્રીની આ �ટપ્પણીને અમે�રકા, ફ્રાન્સ અને �બ્રટન સ�હત િવ�ભરમાં ઘણા
દ� શોએ આવકાર� છે ..
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MEACANADA ADVISORY
ક�નેડામાં વસતા ભારતીય િવદ્યાથ�ઓ તથા પ્રવાસ અને િશક્ષણ માટ� ક�નેડા
ગયેલા લોકોને સાવધાની રાખવા અને �ગ્રત રહ�વા િવદ� શ મંત્રાલયે સલાહ આપી
છે . િવદ� શ મંત્રાલયે આ� બહાર પાડ�લી � ૂચનામાં ભારતીય નાગ�રકોને તક�દાર�
રાખવા સલાહ આપી છે .
ક�નેડામાં ધાિમ�ક સ�ુદાય પ્રત્યે નફરત, સાંપ્રદાિયક �હ�સા અને ભારત િવરોધી
ગિતિવિધઓની ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ સલાહ આપી છે . િવદ� શ મંત્રાલય,
ભારતીય હાઈકિમશન અને કોન્સ્�ુલેટ જનરલે આ ઘટનાઓ �ગે ક�નેડાના
સ�ાવાળાઓ સમક્ષ ર�ૂઆત કર� છે અને આ �ુનાઓની તપાસ કર� યોગ્ય પગલાં
લેવા િવનંતી કર� છે . આ સંદભર્માં ઓટાવામાં ભારતીય હાઈકિમશન ક� ટોરોન્ટો અને
વાન�ુવરમાં ભારતીય કોન્સ્�ુલેટ જનરલમાં ક� તેની વેબસાઈટ અથવા પોટર્ લ મદદ
ડોટ GOV ડોટ ઈન દ્વારા �ણ કર� શક� છે ..
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PM-MANN KI BAAT
પ્રધાનમંત્રી ન 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� ૂઝ 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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GOVT- POSHAN VATIKAS
ક�ન્દ્ર સરકાર� ક�ું છે ક� ચાર લાખ 37 હ�ર �ગણવાડ� ક�ન્દ્રોએ પોષણ
વા�ટકાની સ્થાપના કર� છે . મ�હલા અને બાળ િવકાસ મંત્રાલયે જણાવ્�ુ ં છે ક�, ફળો,
શાકભા�, ઔષધીય વનસ્પિતઓ અને જડ��ુટ્ટીઓની સરળ અને સસ્તી પહ�ચ માટ�
પોષણ વા�ટકાઓ અથવા પોષક બગીચાઓ દ� શભરમાં સ્થાિપત કરવામાં આવી રહ્યા
છે . પોષણ માહ હ�ઠળ, સમગ્ર દ� શમાં પોષણ વા�ટકાની સ્થાપના માટ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ
મોટાપાયે હાથ ધરવામાં આવી છે .
મંત્રાલયે ક�ું ક� છ રા�યોના ક�ટલાક પસંદ કરાયેલા �જલ્લાઓમાં અત્યાર
�ુધીમાં એક લાખ 10 હ�ર ઔષધીય છોડ વાવવામાં આવ્યા છે . પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર
મોદ�એ 2018 માં પોષણ અ�ભયાન શ� ક�ુ� હ�ુ,ં તેનો હ�� ુ બાળકો, �કશોરો, સગભાર્
�ીઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓના પોષણમાં �ુધારો કરવાનો છે ..
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APEDA-EXPORT
ખેડા �જલ્લાના ન�ડયાદમાંથી છોડ આધા�રત માંસ ઉત્પાદનોનો પ્રથમ જથ્થો
અમે�રકાના ક��લફોિન�યામાં િનકાસ કરવામાં આવ્યો છે . �ૃિષ પ્ર�ક્રયા આધા�રત આહાર
ઉત્પાદનની િનકાસને વેગ આપવાના પગલામાં, અપેડા દ્વારા શાકાહાર� આહાર
ક�ટ�ગર� હ�ઠળ છોડ આધા�રત માંસ ઉત્પાદનોના પ્રથમ જથ્થાની િનકાસ કર� છે .
વા�ણ�ય અને ઉદ્યોગમંત્રાલયે જણાવ્�ુ ં છે ક�, શાકાહાર� ખાદ્ય ઉત્પાદનોના
ઉચ્ચ પોષક � ૂલ્યને કારણે છોડ આધા�રત ખાદ્ય ઉત્પાદનોની �તરરાષ્ટ્ર�ય બ�રમાં
િવશાળ િનકાસની સંભાવના છે . સ� ૃદ્ધ ર� ષા અને ઓછા કોલેસ્ટ્રોલના લીધે, શાકાહાર�
ખાદ્ય ઉત્પાદનો િવ�ભરમાં વૈક�લ્પક ખાદ્ય ઉત્પાદનો બની રહ્યાં છે . �દા� પાંચ
હ�ર �કલોના આ જથ્થામાં સમોસા, ગરમ અને મસાલેદાર સ્ટ્ર�પ્સ, મોમો, �સ્પ્ર�ગ
રોલ્સ, નગેટ્સ અને �ગ્રલ્ડ પૅટ� સ�હત અન્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે .
અપેડાએ આગામી મ�હનાઓમાં ઓસ્ટ્ર��લયા, ઈઝરાયેલ, ન્�ુઝીલેન્ડ અને અન્ય
દ� શોમાં પેનક�ક, નાસ્તા અને ચીઝ સ�હત િવિવધ શાકાહાર� નાસ્તાને મોકલવાની
યોજના બનાવી છે ..

Evening National News at 7.50 to 8.00 PM 23-09-2022 -16

TELECOM BILL
સંદ�શ વ્યવહાર મંત્રી અિ�ની વૈષ્ણવે જણાવ્�ુ ં છે ક� નવા ટ��લકોમ ખરડાનો
ઉદ્દે શ્ય વપરાશકતાર્ઓને સાયબર છે તરિપ�ડ�થી બચાવવાનો છે અને આ �બલ
વપરાશકતાર્ઓની �ુરક્ષા માટ� છે .
નવી �દલ્હ�માં ટ��લકોમ �બલના �ુસદ્દા �ગે મી�ડયા સાથે વાતચીત કરતાં શ્રી
વૈષ્ણવે જણાવ્�ુ ં ક� �ુસદ્દો તૈયાર કરવા માટ� વ્યાપક ચચાર્ કરવામાં આવી હતી. તેમાં
વૈિ�ક શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓનો િવગતવાર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે ક�ું ક� આ
�બલને વ�ુ પરામશર્ માટ� ર�ૂ કરવામાં આવ્�ુ ં છે . �બલનો �ુસદ્દો સરળ ભાષામાં
તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને અપ્રચ�લત જોગવાઈઓ �ૂર કરવામાં આવી છે .
મંત્રીએ ક�ું ક� વપરાશ કરનારને �બનજ�ર� ફોનકોલથી �ુર�ક્ષત કરવામાં આવશે
અને તેમની ઓળખ થઇ શકશે. તેમણે ધ્યાન દો�ુ� ક� ટ��લકોમ એ સમગ્ર �ડ�જટલ
અથર્વ્યવસ્થા�ુ ં આરં ભ �બ��ુ છે . તે આિથ�ક � ૃ�દ્ધનો એક મહત્વ� ૂણર્ આધારસ્તંભ છે .
શ્રી વૈષ્ણવે ઉમે�� ુ ક� ટ��લકોમ સેવાઓના 117 કરોડ ગ્રાહકો છે અને ટ��લકોમ
ક્ષેત્ર 40 લાખ લોકોને રોજગાર� આપે છે . મંત્રીએ ક�ું ક� સ્પેક્ટ્રમ એક સાવર્જિનક
જ��રયાત છે અને તેના અસરકારક ઉપયોગ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવામાં આવે છે .
સ્પેક્ટ્રમ સરકારની અ�ુક શ્રેણીઓ અને સંરક્ષણ �વા �હ�ર કાય� િસવાય માત્ર હરા�
દ્વારા આપવામાં આવે છે ..

