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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 04-08-2020                                       Midday : 1.20-1.30 

Day:-Tuesday                                            National News 

આકાશવાણી સમાચાર િસ3પલ ઠ7ર વાચેં છે. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· ક!"#ીય 'હૃમ,ંાલયે આવતીકાલથી યોગ ક!"#ો અને 8મ શ: કરવા 

મ<ૂંર> આપી.  

· ધોરણ છ થી આઠના િવEાથFઓ માટ!, વૈકJKપક શૈLMણક કાયNOમની 

Pહ!રાત. 

· દ!શમા ંઅRયાર Sધુીમા ંકોિવડના બ ેકરોડ, 8 લાખ 64 હPર પXરLણો 

કરવામા ંઆYયા છે. 

· અમેXરકાના રાZ[\]ખુ ડોનાKડ [^પે H1B િવઝાના આધાર! નોકર>ની તકો 

મયાNXદત કરતા ંઆદ!શ ઉપર હaતાLર કયાN. 

· ભારતીય હોક> ટ>મના ખલેાડ>ઓ આજથી બdeલોરમા ંયોPઇ રહ!લા 

રાZ[>ય તાલીમ િશબીરમા ંજોડાશે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(LÞwÍ çkúuf - yk Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku) 

(Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk) 
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અનલોક-3 

ક!"#ીય 'હૃમ,ંાલયે ક"ટ!ઇનમે"ટ િવaતારો િસવાયના િવaતારોમા ં

આિથhક \iિૃj સXહત જન8વન સામા"ય બનાવવા  Pહ!ર કર!લી kટછાટ 

]જુબ આવતીકાલ 5મી ઓગaટથી યોગ ક!"#ો અને 8મ ચોmસ િનયમોના 

આધાર! શ: કર> શકાશે.  

ઉKલેખનીય છે ક!, રાnય સરકારો તથા ક!"# શાિસત \દ!શો oારા 

મળેલા \િતભાવો તથા ક!"#ના <ુદા ં<ુદા ંિવભાગો સાથેની મસલતોના 

આધાર! ક!"# સરકાર! ગત પહ!લી ઓગaટથી kટછાટના નવા િનયમો 

અમલમા ં]કૂયા હતા. 

જોક! શાળા, કોલેજ તથા કોMચqગ rલાસેસ આગામી 31મી ઓગaટ 

Sધુી બધં રાખવામા ંઆવશે. 15મી ઓગaટ! સામાsજક tતર તથા આરોeય 

Pળવણીના િનયમોના પાલન સાથે aવાતuંય Xદનની ઉજવણી કરવાની 

મ<ુંર> આપવામા ંઆવી છે.  

વદં! ભારત િમશન હ!ઠળ vતરરાZ[>ય િવમાન \વાસને મયાNXદત 

aવ:પમા ંમ<ુંર> અપાઈ છે.  

અયો>યા - અ?Aુઠાન 
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અયોxયામા ંરામ મXંદરના yિૂમzજૂન પહ!લાના ધાિમhક કાયNOમોમા ં

આ{ છ કલાક Sધુી રામ રચા અ|Zુઠાન યોPશે. 

આવતીકાલે યોPનાર yિૂમzજૂન કાયNOમમા ં\ધાનમ,ંી પણ 

ઉપ}aથત રહ!શે. 135 {ટલી િવિવધ ધમN પરંપરાઓના 135 સા~ ુ – 

ધમN':ુઓને આમ,ંણ આપવામા ંઆY�ુ ંછે. 

આ ઉપરાતં અયોxયામા ંરામક>તનN અને રામચXરત માનસના પાઠના 

કાયNOમો શ: કરાયા છે. 

 ાથિમક િશCણ 

ક!"# સરકાર! કોિવડથી ઊભી થયેલી અસાધારણ પXર}aથિતમા ં

િવEાથFઓને અથNzણૂN \iિૃjઓ સ�પીને િશLણ આપવા ધોરણ છ થી 

આઠના િવEાથFઓ માટ! વૈકJKપક શૈLMણક કાયNOમની Pહ!રાત કર> છે. 

ક!"#ીય િશLણમ,ંી રમેશ પોખXરયાલ િનશકં! એન.સી.ઈ.આર.ટ>. ના 

માગNદશNન હ!ઠળ િશLણ મ,ંાલયે તૈયાર કર!લા આ કાયNOમને ગઈકાલે 

Pહ!ર કય� હતો. આ \સગેં તેમણે ક�ુ ંક!, વૈકJKપક િશLણનો આ કાયNOમ 

િવEાથFઓ, િશLકો અને વાલીઓને કોિવડથી ઊભી થયેલી પXર}aથિતમા ં

ઓનલાઇન માxયમથી સરળતાથી િશLણ મેળવી સકારાRમક �ૃ�Zટકોણ 

ક!ળવવામા ંમદદ:પ થશે. 
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તેમણે ક�ુ ંક!, આ કાયNOમ ટ!કનોલો8ના િવિવધ ઉપકરણો અને 

સો�યલ મીXડયાનો યોeય ઉપયોગ કરવા િશLકોને પણ માગNદશNન z�ંુૂ 

પાડશે. 

કોિવડ પરECણ 

દ!શમા ંઅRયાર Sધુીમા ંકોિવડના બે કરોડ, 8 લાખ 64 હPર 

પXરLણો કરવામા ંઆYયા છે.  

ક!"# સરકારના માગNદશNન હ!ઠળ રાnય સરકારો તથા ક!"#શાિસત 

\દ!શોએ કર!લી સઘન કાયNવાહ>ના લીધે આ િસ�� મેળવી શકાઇ છે. 

છેKલા 24 કલાકમા ંકોિવડના 6 લાખ, 61 હPર, 892 ન]નૂાઓની 

ચકાસણી થતા, દ!શમા ંદસ લાખ વસતીદ>ઠ કોિવડના પXરLણો|ુ ં\માણ 

14 હPર 850 થ�ુ ંછે. 

દ!શના 24 રાnયો તથા ક!"#શાિસત \દ!શોમા ંદ!શના સર!રાશ 

પXરLણોની સરખામણીએ દસ લાખ વસતીએ કરાતા પXરLણો|ુ ં\માણ 

ઘ�ુ ંવx�ુ ંછે. 

દFશ કોિવડ 

દ!શમા ંકોિવડના દદ�ઓ સાP થવાનો દર 6 6.30 ટકા થયો છે. 

nયાર! કોિવડથી થતા ં]Rૃ�નુો દર ઘટ>ને 2.9 ટકા થયો છે 
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આરોeય મ,ંાલયના જણાYયા ]જુબ ગઈકાલે કોિવડના નવા 52 

હPર, 50 ક!સ મળ> આવતા �ુલ ક!સોની સ�ંયા 18 લાખ, 55 હPર, 745 

થઈ છે.  

ગઈકાલે કોિવડના લીધે વ~ ુ303 દદ�ના મોત નીપજતા ં�ુલ 

]Rૃ�vુક વધીને 38 હPર, 938 થયો છે. દ!શમા ંકોિવડથી સાP થનાર 

દદ�ઓની સ�ંયા હવે 12 લાખ 30 હPર 509 થઇ છે. 

અમેGરકા િવઝા 

અમેXરકાના રાZ[પિત ડોનાKડ [^પે વ~ ુએક કાયNકાર> અxયાદ!શ પર 

હaતાLર કય� છે. એ tતગNત હવેથી અમેXરકાની સરકાર> એજ"સીઓ 

કોઇપણ િવદ!શી નાગXરકોને નોકર> પર રાખી નXહq શક!. વ~મુા ંઅમેXરકાની 

કંપનીઓ સામે આઉટ સોિસ�ગ વડ! પણ H1B િવઝા ધારકોને કામ પર 

રાખવા પર \િતબધં લગાYયો છે. આ નવા િનયમથી સૌથી વ~ ુઅસર 

ભારતીય નાગXરકોને થશે. કારણ ક!, અમેXરકામા ં H1B િવઝા ધારકોમા ં

સૌથી વ~ ુભારતીય નાગXરકો જ છે. 

આ િનયમ બાદ હવેથી H1B િવઝા ધારકોને કોઇ થડN પાટ� લોક!શન 

પર પણ કામ માટ! ના જઇ શક! તેવા Xદશા – િનદ�શો અમેXરકાના �મ 

િવભાગ oારા તૈયાર કરવામા ંઆવી ર�ા છે. 

હોકE ઓલે3પીક 
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Pપાનમા ંયોPનાર ટોક>યો ઓલે}^પકમા ંભાગ લેનાર ભારતના 

z:ુષો અને મXહલા હોક> ટ>મના ખેલાડ>ઓ બdeલોરમા ંયોPઇ રહ!લા 

રાZ[>ય તાલીમ િશબીરમા ંઆજથી જોડાશે. 

કણાNટક સરકાર! મ<ુંર> આપતા રાZ[>ય રમતગમત સjામડંળે આ 

િનણNય લીધો છે. 

આ િશબીર માટ! આવનાર ખેલાડ>ઓ \િશLકો અને સપોટN  aટાફ 

રમતગમત સ�ુંલમા ં14 Xદવસ કવોર"ટાઇન હ!ઠળ રહ!શે. 

Kામીણ િવકાસ 

ક!"# સરકાર! �ામીણ િવકાસ અને ખાસ કર>ને દ!શના �ામીણ 

િવaતારોમા ંરોજગારની તકો ઉપલ�ધ કરાવવા ઉપર xયાન ક!�"#ત ક�ુ� છે. 

સરકાર! અમલમા ં]કૂ!લી યોજનાઓનો ]�ુય ઉ�ેશ ગર>બી ઘટાડવાનો અને 

ગામોને આRમિનભNર બનાવવાનો છે. 

નીિત આયોગના સ�ય રમેશ ચદં! આકાશવાણી સાથેની વાતચીતમા ં

ક!"# સરકાર! છેKલા ંછ વષNમા ંહાથ ધર!લી િવકાસલLી નીિત અને 

યોજનાઓની Pણકાર> આપી. 

ક!"# સરકાર! િનધાNર>ત કર!લા લ�ય ]જુબ બધા જ નાગXરકોને ઘર 

Sિુનિ�ત કરાવવા માટ! વષN 2016 મા ં\ધાનમ,ંી આવાસ યોજના 

�ામીણનો આરંભ કય� હતો. ક!"# સરકાર! �ામીણ િવaતારના દર!ક 
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નાગXરકને જ:ર> સહાય આપવા માટ! દ>ન દયાળ tRયોદય યોજના, 

\ધાનમ,ંી �ામ સડક યોજના, મનર!ગા અને કૌશKય િવકાસ યોજના {વી 

િવિવધ યોજનાઓ નવા aવ:પે અમલમા ં]કૂ> છે. 

 આ ઉપરાતં પ� ુસવંધNન, �ૃિષ, અ  એમ.એસ.એમ.ઈ. સXહત ઘણા ં

મ,ંાલયોએ �ામીણ િવaતારોમા ંaવ રોજગારની તકો ઊભી કરવા તથા 

�ૃિષ ઉપજોના યોeય ર>તે વેચાણની Yયવaથા કરવા સXહયારા \યાસો હાથ 

ધયાN છે. 

કાLમીર સઘંષO િવરામ 

પાXકaતાની દળોએ સઘંષNિવરામનો ભગં કર>ને કા�મીરના z ૂછં 

sજKલાના �ૃપણા ઘાટ> િવaતારમા ંઆ{ સવાર! ભાર! તોપમારો અને 

ગોળ>બાર કયાN છે. 

સરંLણ મ,ંાલયના જનસપંકN અિધકાર> કનNલ દ!વ¡દર આનદં! 

જણાY�ુ ંછે ક!, પાXકaતાની દળોએ કોઇપણ ઉ�ક!રણી િવના સરહદ> 

િવaતારમા ંગોળ>બાર અને તોપમારો કય� હતો. 

ભારતીય જવાનોએ જ:ર> વળતી કાયાNવહ> કર> હતી. અથડામણના 

આ બનાવમા ંભારતના પLે Pનહાની ક! િમલકતહાનીના સમાચાર નથી. 

Pબહાર Rરુ 
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Mબહારના દરભગંા અને ]જુફફzરુમા ંzરુ બાદ }aથિત વ~ ુખરાબ થઇ છે. 

તટબધંોમા ંિતરાડના પગલ ેિનચાણવાળા િવaતારોમા ંપાણીનો ભરાવો થઇ ર�ો 

છે. 

ગડંક, ¢ઢુ> ગડંક અને બાગમતી નદ>ઓમા ંઆવેલા zરુથી આસપાસના 

િવaતારોમા ંપાણી ભરાયાના અહ!વાલ છે. રાnયના 14 sજKલાઓના 56 લાખ 

લોકો zરુથી અસર થઇ છે. છેKલા 24 કલાકમા ં23 લોકોના મોત થયા છે. zવૂN-

મxય ર!લવેના દરભગંા – સમaતીzરુ સેકશન પર ર!લવે Yયવહાર હાલ zરુતો 

aથMગત કરવામા ંઆYયો છે. zરુના કારણ ેરોડ – રaતા પરના વાહન Yયવહારને 

પણ અસર થઇ છે. NDRF અને SDRFની 31 ટ>મો રાહત અને બચાવકાયNમા ં

લાગી છે. ચાર લાખથી વ~ ુલોકોને SરુMLત aથાને ખસેડાયા છે. zરુ�aતોને 

ભોજન z�ંુૂ પાડવા 1 હPર 358 સા]દુાિયક રસોડા કાયNરત છે. મોસમ િવભાગે 

આગામી 24 કલાકમા ંવ~ ુવરસાદની આગાહ> કર> છે. 

Sલ Tેક 

અફઘાનીaતાનમા ં IS ,ાસવાદ> <ૂથ સાથે જોડાયેલા 

આતકંવાદ>ઓએ, જલાલાબાદ ખાતેની {લ ઉપર ¤મુલો કર>ને 400 

આતકંવાદ>ઓને  ક!દ>ઓને છોડાYયા છે. 

સલામતી દળો તથા આતકંવાદ>ઓ વ¥ચે થયેલી અથડામણમા ં39 

લોકોના મોત નીપજયા છે અને 50 જણાને ઇP થઇ છે. 
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આતકંવાદ>ઓએ િવaફોટકની મદદથી {લનો ]�ુય દરવાજો તોડયો 

હતો. આ બનાવથી અફઘાનીaતાનમા ં IS ,ાસવાદ> <ૂથની ઉપ}aથિતનો 

પXરચય મળે છે. 

ઉKલેખનીય છે ક!, તાલીબાનો સાથેની સમ<ૂતી ]જુબ અમેXરકા 

અફઘાનીaતાનમાથંી પોતાના દળો પાછા ખdચવાનો છે. 

ઝેરE દાU 

પPંબના ક��ેસના રાnયસભાના સાસંદ \તાપિસqહ બાજવા અને 

સમશેરિસqહ! ગઈકાલે પPંબના રાnયપાલની ]લુાકાત લઈને રાnયમા ં

ઝેર> દા: પીવાથી થયેલ હRયાકાડંની તપાસ સીબીઆઈ અને એ"ફોસNમે"ટ 

િવભાગ oારા કરાવવાની માગંણી કર> છે. 

રાnયપાલને સ�પેલા પ,મા ંબનંે સાસંદોએ આ બનાવ tગે 

એrસાઇઝ અને પોલીસ િવભાગો અPણ હોવાનો આLેપ કય� છે. તેમણે 

ક�ુ ંક!, આ િવભાગો તરફથી આ �ુઃખદ બનાવની "યાયી તપાસ શ§ 

નથી.  

તેમણે એવો પણ આLેપ કય� છે ક!, આ બનાવ માટ! જવાબદાર 

તRવોની સામે ફXરયાદ ન�ધવામા ંઆવી નથી. 

થોમસ કપ 



Midday National News 04-08-2020 at 1.20-1.30 PM -10 

 

ભારત ડ!"માકNમા ંઆગામી ,ણથી 11 ઓrટોબર દરિમયાન યોPનાર 

થોમસ કપ અને ઉબેર કપ ટ>મ બેડિમ"ટન aપધાNની rવાટNર ફાઇનલમા ં

પહ�ચવાની ઉજળ> તક ધરાવે છે. 

ગઈકાલે rવાલા¨ુ̂ zરુમા ંયોPયેલી ટ>મ ઇવે"ટમા ંમેચ ©ો થતા ં

ભારતને rવાટNર ફાઇનલમા ં\વેશવાની તકો ઊજળ> બની છે. 

થોમસ કપમા ંભારત ªપૂ સી મા ંડ!"માકN , જમNની અને અK{ર>યાની 

સાથે છે, nયાર! ઉબેર કપ aપધાNની ભારતીય મXહલા ટ>મ ડ> ªપૂમા ંચીન, 

«ા"સ અને જમNનીની સાથે છે. 

 


