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 �સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 03-08-2020                                       Evening : 7.50 to 8.00 

Day:-Monday                                            National News 

આકાશવાણી સમાચાર ભરત રાજગોર વાચેં છે. 
 

• �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ% પાચંમી ઓગ(ટ" અયો+યામા ં રામ જ#મ,િૂમ પર 

મદં%રનો િશલા#યાસ કરશે. 

• ભારતમા ં અ/યાર 0ધુી િવ2મ3પ બે કરોડથી વ7 ુ કોવીડના ન8નુાઓ9ુ ં

પર%:ણ કરવામા ંઆ;<ુ.ં  

• દ"શમા ંઅ/યાર 0ધુી બાર લાખ ૩૦૩ લોકો કોવીડની સારવાર બાદ સા@ થયા 

છે. સા@ થવાનો દર ૬પ.૭૬ ટકા થયો. 

• સરકાર" શ3 કર"લી ઇલેકDોનીક રસી માEહતી નેટવકG – ઇવીન ;યવIથા અ#ય 

રસીઓનો Jરુવઠો @ળવી રાખવામા ંMબુ ઉપયોગી બની રહ% છે. 

• દ"શમા ંર:ાબધંન અને િવO સIંPૃત Eદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 

• આઇપીએલ E2ક"ટ IપધાG આગામી ૧૯મી સUટ"Vબરથી સ<ંકુત આરબ અમીરાત 

– <એુઇમા ંયો@શે. 

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

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

રા(D%ય કોવીડ અપડ"ટ 

આરોWય અને પર%વાર કXયાણ મ!ંાલયે કહ<ુ ં છે ક" દ"શમા ંઅ/યાર 0ધુી ૧૨ 

લાખ ૩૦૩ લોકો કોવીડની સારવાર બાદ સા@ થયા છે. છેXલામાં છેXલી માEહતી 
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8જુબ દ"શમા ંઆZ વ7 ુપ૩ હ@ર પ૦૭ કોવીડના દદ[ઓ સારવાર બાદ સા@ થયા 

છે. આની સાથે જ કોરોનાથી સા@ થવાનો દર ૬પ.૭૬ ટકા થયો છે. કોરોનાથી 

8/ૃ<દુર ઘટ%ને ર.૧૧ ટકા થયો છે. આરોWય અને પર%વાર કXયાણ મ!ંાલયે કહ<ુ ંછે 

ક" આZ Eદવસ દરિમયાન કોવીડના ૧૭ હ@ર ર૬૯ નવા દદ[ઓ ન]ધાયા છે. Zથી 

Pુલ કોરોનાથી સ2ંિમત લોકોની સં̂ યા વધીને ૧૮ લાખ બાવીસ હ@ર ૧૧ર થઇ છે. 

તેમાથંી પાચં લાખ ૮ર હ@ર ૯૭૩ લોકો સારવાર હ"ઠળ છે. આZ અ/યાર 0ધુીમા ં

વ7 ુર૩પ લોકોના મોત િનપજયાના સમાચાર છે. Zથી દ"શમા ંPુલ 8/ૃ< ુ`ક વધીને 

૩૮ હ@ર ચારસો થયો છે. ભારતમા ં અ/યાર 0ધુી િવ2મ3પ બે કરોડથી વ7 ુ

કોવીડના ન8નુાઓ9ુ ં પર%:ણ કરવામા ંઆ;<ુ ં છે. કોવીડના ન8નુાઓના પર%:ણ 

માટ" ક"#$ સરકાર +વારા @હ"ર કરવામા ંઆવેલ માગGદિશaકા bતગGત રાજયો અને 

ક"#$ શાિસત �દ"શોએ આ ઉXલેખનીય કામગીર% કર% છે. આરોWય મ!ંાલય +વારા 

સઘન પર%:ણ, સ2ંમણ માટ"ના સપંકGની માEહતી મેળવવા અને સ2ંિમત લોકોને cુદા 

cુદા રાખીને તા/કાલીક સારવારના ઉપાયો bગે માગGદિશaકા9ુ ં રાજય સરકારો અને 

ક"#$ શાિસત �દ"શો તરફથી કડક અમલ કરવામા ં આવી રહયો છે. છેXલા ર૪ 

કલાકમા ં દ"શમા ં કોવીડના !ણ લાખ ૮૧ હ@ર ર૭ ન8નુાઓ9ુ ં પર%:ણ કરવામા ં

આ;<ુ ંછે. આની સાથ ેજ �િત દસ લાખની વIતી પર પર%:ણની સં̂ યા ૧૪ હ@ર 

૬૪૦ થઇ ગઇ છે. ર૪ રાજયો અને ક"#$ શાિસત �દ"શોએ �િત દસ લાખ વIતી પર 

રા(D%ય સર"રાશથી વ7 ુપર%:ણ9ુ ંકામ ક<ુG છે. દ"શમા ંપર%:ણ માટ"9ુ ંનેટવકG સતત 

વધારવામા ં આવી રહ<ુ ં છે. આ સમયે Pુલ એક હ@ર ૩૪૮ �યોગશાળાઓમા ં

કોવીડના ન8નુાઓ9ુ ં પર%:ણ કરવામા ંઆવી રહ<ુ ં છે. Zમા ં ૯૧૪ સરકાર% અને 

૪૩૪ ખાનગી �યોગશાળાઓ છે.  

fજુરાત રાgયમા ંઆZ કોરોનાના વ7 ુએક હ@ર, નવ દદ[ઓ ન]ધાયા છે. 

974 દદ[ઓ સા@ થતા ં ઘર" પરત ફયાG છે.કોરોનાને કારણે આZ 22 ;યklતઓના 

મોત િનપજતા8ં/ૃ<ુ̀ ક વધીને બે હ@ર, 509 થયો છે. આZ રાgયમાં કોરોનાના Pુલ 
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19 હ@ર, 769ટ"Iટ કરવામા ં આ;યાં હતા.ંરાgયમા ં આZ 83 ;યklતઓ વેp#ટલેટર 

ઉપર છે.14 હ@ર, 531 દદ[ઓની kIથિત kIથર છે. અ/યાર 0ધુી 47 હ@ર, 561 

;યklતઓ સા@થયા છે. 

IમાટG  ફોન 

ક"#$ સરકાર" તમામ રાજયો અને ક"#$શાિસત �દ"શોને કહ<ુ ં છે ક" હોkIપટલમા ં

દાખલ કરવામા ંઆવેલા કોરોનાના દદ[ઓને IમાટG  ફોન અને ટ"બલેટ સાથે રાખવાની 

અ9મુતી આપવમા ં આવે. આરોWય મ!ંાલયમા ં આરોWય સેવાઓના મહાિનદ"શક 

ડોકટર રાqવ ગગr રાજય સરકારોને આ માટ" પ! લ^યો છે. હવેથી કોરોનાના 

દદ[ઓ વીડ%યો કો#ફર#સના મા+યમથી પોતાના પર%વાર અને િમ!ો સાથે વાતચીત 

કર% શકશે. Zનાથી દદ[ઓને માનિસક તણાવમાથંી બહાર આવવામા ંમદદ મળશે. જો 

ક" હોkIપટલ વોડGમા; મોબાઇલ ફોનની પરવાનગી આપવામા ં આવેલ છે. પરંt ુ

ક"ટલાક દદ[ઓના પર%વારના સuયોએ સરબકારને લ^<ુ ંહt ુ ંક" હોkIપટલના વહ%વટ% 

ત!ં +વારા દદ[ઓને મોબાઇલ ફોનની પરવાનગી નથી આપતી. 

કોવીડ રસી 

ભારતીય ઔષિધ િનય!ંક ત!ં – ડ%સીqઆઇ એ ઓકસફડG <નુીવસxટ% +વારા 

િવકસાવવામા ંઆવેલી ઓIDા Zનેકા કોવીડ રસી – કોવીડ િશXડના બી@ અને !ી@ 

તબકકાના માનવ પર%:ણ માટ" Jનુાની સીરમ ઇ#Iટ%ટ<ટુને મcુંર% આપી છે. 
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આનાથી દ"શમા ંસામા#ય લોકો માટ" કોવીડની રસી તા/કાyલક ઉપલzધ થાય તે માટ" 

મદદ મળશે. ક"#$ીય આરોWય અને પર%વાર કXયાણ મ!ંાલયે કહ<ુ ં છે ક" દ"શમા ં

કોરોનાને કારણે 8/ૃ< ુ દર – સીઆરએફમા ં સતત 0ધુારો થઇ રહયો છે. {ુિનયાના 

અ#ય દ"શોની tલુના સરખામણીમા ં ભારતમા ં 8/ૃ<દુર સૌથી ઓછો છે. સીઆરએફ 

આZ ઘટ%ને ર.૧૧ ટકા થયો છે. મ!ંાલયના જણા;યા 8જુબ કોવીડથી બચવા માટ" 

બનાવવામા ંઆવેલી રણનીતીમા ંશ3આતના Iતર" સ2ંમણની ખબર પડતા અને વ7 ુ

જોખમવાળ% વIતીની �ાથિમકતાના આધાર પર દ"ખભાળ ઉપર ભાર 8કુવામા ં

આ;યો છે. Zનાથી સા@ થનારની સં̂ યામા ંસતત વધારો થઇ રહયો છે. 

ર:ા બધંન 

ભાઇ-બહ"નના �ેમનો તહ"વાર ર:ાબધંન આZ સમ~ દ"શમા ંઉજવવામા ંઆવી 

રહયો છે. આ �સગેં બહ"ન પોતાના ભાઇને રાખડ% બાંધે છે અને તેમની સ8�ૃ+ધ અને 

સારા આરોWય અને 0ખુાકાર%ની �ાથGના કર" છે. બદલામા ંભાઇ પોતાની બહ"નને ભેટ 

પણ આપે છે. આ વષr ભારતીય કંપનીઓ અને Iવ. સહાયતા cુથોની રાખડ%ઓએ 

ચીનના રાખડ% ઉ/પાદકોની જWયા લઇ લીધી છે. આ/મ િનભGર ભારત અને વોકલ ફોર 

લોકલના �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ%ના આહવાન બાદ {ુકાનદારો તથા અ#ય લોકોએ 

ચીનની રાખડ%ઓનો સJંણુG બEહ(કાર કય� છે. રા(Dપિત રામનાથ કોિવ�દ, 

ઉપરા(Dપિત એમ. વૈક�યા નાય�ુ અને �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ%એ ર:ાબધંનના પવG 

પર લોકોને અyભનદંન પાઠ;યા છે. 
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રા(Dપિતએ કહ<ુ ં છે ક" રાખડ% �ેમ અને િવOાસનો પિવ! દોરો છે. તેમણે 

તમામને મEહલાઓની મયાGદા અને સ#માન માટ" એકસાથે રહ"વાનો સકંXપ લેવા કહ<ુ ં

છે. ઉપરા(Dપિત વૈકયા નાય�ુએ કહ<ુ ંછે ક" સમ~ ભારત અને િવOમાં ર:ાબધંનના 

અવસર" ભાઇ અને બહ"નના પિવ! સબંધંોનો સ#માન કરવામા ં આવે. માતા 

અ8તૃાનદંમયી અને IવરEક�ર% લતા મગેંશકર" �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ%ને 

�ભુકામનાઓ પાઠવતા તેમનો આભાર મા#યો હતો. 

એક ટવીટ સદં"શામા ં �ધાનમ!ંીએ કહ<ુ ં છે ક" ભારતની નાર% શEકતના 

આશxવાદથી તેમને શEકત મળે છે. �ી મોદ%એ કહ<ુ ં ક" કરોડો માતાઓ બહ"નોની 

�ભેુ�છાઓથી ભારત નવી �ચાઇઓ અને નવી સફળતાઓ �ાUત કરશે. માEહતી અને 

�સારણ મ!ંી �કાશ @વડ"કર અને સરં:ણ મ!ંી રાજનાથિસ�હ" પણ ર:ાબધંનની 

�ભેુ�છાઓ પાઠવી છે. 

સIંPૃત Eદવસ 

આZ િવO સIંPતૃ Eદવસની ઉજવણી કરવામા ં આવી રહ% છે. �ધાનમ!ંી 

નર"#$ મોદ%એ સIંPૃત ભાષાના સવંધGન અને અ+યયનમા ંજોડાયેલા તમામ લોકોને 

�ભેુ�છા પાઠવી છે. �ી મોદ%એ કહ<ુ ં ક" સIંPૃત 0ુદંર ભાષા છે. Zણે ક"ટલાક વષ� 

0ધુી ભારતનો �ાન ભડંાર @ળવી રા^યો છે. તેમણે તમામને અ9રુોધ કય� છે ક" 

સIંPૃતને વ7 ુલોકિ�ય બનાવવા માટ" કામ કરવામા ંઆવે.  

આ �સગેં ક"#$ીય માEહતી અને �સારણ મ!ંી �કાશ @વડ"કર" દ"શવાસીઓને 

�ભેુ�છા પાઠવી છે. �ી @વડ"કર" કહ<ુ ંક" ભારતમા ંવેદ Zવા �ાચીન ~થંોની રચના 
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સIંPૃતમા ંકરવામા ંઆવી છે. તેમણે કહ<ુ ંક" સIંPૃત ભાષા ક"ટલીય અ#ય ભાષાઓની 

જનની છે. સરં:ણ મ!ંી રાજનાથિસ�હ" પણ સIંPૃત Eદવસ �સગેં દ"શવાસીઓને 

�ભેુ�છાઓ પાઠવી છે. 

જયદ%પ ભટનાગર 

ભારતીય માEહતી સેવાના ૧૯૮૬ ની બેચના અિધકાર% જયદ%પ ભટનાગર" 

આકાશવાણી સમાચાર સેવા િવભાગના મહાિનદ�શક તર%ક"નો કાયGભાર ~હણ કય� છે. 

આની પહ"લા તેઓએ �સાર ભારતીમા ં પિ�મ એિશયામા ં સવંાદદાતા અને પ! 

0ચુના કાયાGલય – પીઆઇબીમા ંઅનેક હો{ૃાઓ ઉપર કાયG ક<ુG છે. �ી ભટનાગર" JવુG 

િ�#સીપલ મહાિનદ�શક �ીમતી ઇરા જોશી9ુ ંIથાન ~હણ ક<ુG છે. Z ૩૧મી cુલાઇએ 

સેવાિન�તૃ થયા હતા. 

�ધાનમ!ંી અયો+યા 

�ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ% પાચંમી ઓગ(ટ" અયો+યામા ં રામ જ#મ,િૂમ પર 

મદં%રનો િશલા#યાસ કરશે. આ @હ"રાત પછ% અયો+યામા ંઉ/સાહ9ુ ંવાતાવરણ જોવા 

મળ% રહ<ુ ં છે. રામ રા@ની રાજધાની ઓરછામા ં પણ ઉ/સવની તૈયાર% કરવામા ં

આવી રહ% છે. ઓરછાને �ુદં"લખડંની અયો+યા પણ કહ"વામા ંઆવે છે. જયાંથી બેતવા 
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નદ%9ુ ંપવી! જળ અને રામ રા@ મદં%રની માટ% અયો+યા મોકલવામા ંઆવી છે. 

મ+ય �દ"શમા ંcુદા cુદા સગંઠનોએ ઘરો અને મદં%રોને સ@વવાની અપીલ કર% છે. 

નવી આરોWય માગGદિશaકા 

આરોWય મ!ંાલયે બી@ દ"શોમાથંી ભારત આવતા િવમાન 8સુાફરો માટ" નવી 

આરોWય માગGદિશaકા @ર% કર% છે. આ આરોWય માગGદિશaકા આગામી 8મી ઓગIટથી 

અમલમા ંઆવશે. 

નવા િનયમ 8જુબ ભારત આવનાર તમામ િવમાન 8સુાફરોએ ઓનલાઈન 

પોટGલ નવી EદXહ% એરપોટG -ડોર-ઈન ઉપર િનધાGર%ત �વાસના 72 કલાક પહ"લા સેXફ 

Eડlલેર"શન અથાGત @તે જ માEહતી આપવી પડશે. 

8સુાફર" ખાતર% આપવી પડશે ક" તે 13 Eદવસ lવોર#ટાઈન હ"ઠળ રહ"શે, Zમા ં

�થમ સાત Eદવસ િનધાGર%ત ક"#$ ખાતે અને /યારપછ% 7 Eદવસ ઘરમા ં અલગ 

રહ"વાની ખાતર% આપવાની રહ"શે. એવી જ ર%તે િવમાન 8સુાફર" 8સુાફર% શ3 કરતા 

96 કલાક અગાઉ RT-PCR ટ"Iટ નેગેટ%વ હોવાની @ણ કરવી પડશે. 

ક"#$ સરકાર" જણા;<ુ ં છે ક", Z-તે રાgયોની kIથિત 8જુબ દર"ક રાgય સરકારો 

બી@ દ"શથી આવનાર િવમાન 8સુાફરો માટ" lવોર#ટાઈનના િનયમો જ3ર જણાય તો 

ઘડ% શક" છે. 

આઈપીએલ 

ઈp#ડયન િ�િમયર લીગ - આઈ.પી.એલ. E2ક"ટ IપધાG આગામી 19મી 

સUટ"Vબરથી 10મી નવેVબર દરિમયાન સ<ંlુત આરબ અિમરાત - <.ુએ.ઈ.મા ંયો@શે. 
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આઈ.પી.એલ. સચંાલન સિમિતની વીEડયો કો#ફર#સ પ�િતથી યો@યેલી બેઠકમા ંઆ 

િનણGય લેવાયો છે. 

ભારતમા ં કોવીડના કારણે ઉભી થયેલી પEરkIથિતને +યાનમા ં લઈને 

આઈ.પી.એલ. IપધાG <.ુએ.ઈ.મા ંયો@ઈ રહ% છે. 19મી સUટ"Vબરથી 53 Eદવસ 0ધુી 

યો@નાર% આ IપધાGમા ં �થમ મેચ ભારતીય સમય 8જુબ સાડા !ણ વાગે gયાર" 

બીq મેચ સાડા સાત વાગે યો@શે. 

આ ઉપરાતં <.ુએ.ઈ.મા ં મEહલાઓ માટ"ની �વે#ટ%-�વે#ટ% E2ક"ટ IપધાG પણ 

આઈ.પી.એલ.ના સમયગાળામા ંયો@શે. 

ઇ- વીન 

કોરોના મહામાર%ના સમયમાં અ#ય રોગો સામે ર:ણ આપતી રસીઓનો 

Jરુવઠો સમયસર મળે તે માટ" સરકાર" શ3 કર"લી ઇલેકDોનીક રસી માEહતી નેટવકG  – 

ઇવીન ;યવIથા Mબુ ઉપયોગી બની રહ% છે. ક"#$ીય આરોWય મ!ંાલયે જણા;<ુ ં ક" 

દ"શભરમા ં રોગ�િતકારક રસીઓનો Jરુવઠો જળવાઇ રહ" તે માટ" આ નવીનતાJણુG 

ટ"કનોલોq ઉક"લ તૈયાર કરવામાં આ;યો છે. મ!ંાલય +વારા રા(D%ય આરોWય 

અyભયાન હ"ઠળ તેનો અમલ કરાઇ રહયો છે. આ નેટવકGનલી મદદથી દ"શમા ં કયા 

Iથળે કઇ રસીની જ3ર છે અને કયા સમયે ક"ટલો જ�થો પડ"લો છે તેની હાલની 

@ણકાર% મળ% રહ" છે. દ"શના ૩ર રાજયો અને ક"#$ શાિસત �દ"શોમા ંખાસ કર%ને 

સગભાG મEહલાઓને આપવાની રસી, બાળકોને અપાતી પચંfણુી રસી વગેર" જ3ર 
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8જુબ સમયસર મળ% રહ" તે માટ" આ ઓનલાઇન ;યવIથા9ુ ંનેટવકG  કામ કર% રહ<ુ ં

છે. 


