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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

Date : 14-07-2020                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day:- Tuesday                                            National News 

આકાશિાણી સમાચાર શ્રીરંગ તેંડૂકર િાચેં છે. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 બાયત અને ચીન લચ્ચે કવસ કભાન્ડય સ્તયની ભતં્રણા આજે લૂસ રદ્દાખના ચશુરુ 

ખાતે મજાળે. 

 ગગુરના વીઈઓ સુદંય પચાઈએ બાયત ડડજીટાઇઝેળન પંડભા ંઆગાભી વાત 

લસભા ં75 શજાય કયડ રૂપમાના યકાણની જાશયેાત કયી છે. 

 કેન્ર વયકાય જાશયે આયગ્મ ભાટે કયાતા ખચસને આગાભી 2025 સધુીભા ંલધાયીને 

જીડીીના અઢી ટકા સધુી રઈ જલાની નેભ ધયાલે છે. 

 યેરલે આગાભી ફે લસભા ંગજુયાત  વડશત ચાય યાજ્મભાં 200 ભેગાલટ ક્ષભતાના 

લન ઉજાસ પ્રાન્ટ સ્થાળ.ે  

 યાજસ્થાન પલધાનવબા ક્ષની ફેઠક જમયુભા ંપયીથી મજાળે. - નામફ 

મખુ્મભતં્રી વચીન ામરટ વડશત કોંગે્રવના ફધા જ ધાયાવભ્મને આ ફેઠક ભાટે 

રેખખત આભતં્રણ ભકરલાભા ંઆવ્ુ ંછે. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(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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ભારત ચીન મતં્રણા 
બાયત અને ચીન લચ્ચે કવસ કભાન્ડય સ્તયની ભતં્રણા આજે લૂસ રદ્દાખના 

ચશુરુ ખાતે મજાળે. 

વત્તાલાય સતૂ્રને ટાકંીને અભાયા વલંાદદાતા જણાલે છે કે, લાસ્તપલક 

પનમતં્રણ યેખા યથી ફાકી વૈપનકને ાછા ખેંચલાન મદુ્દ આજની ચચાસના કેન્રભા ં

યશળેે. 

ચીને તણાલ લધ્મ શત તેલા ઘણા ંસ્થએથી તાની વેના ાછી ખેંચી 

રીધી છે. જ્માયે ેગોંગ વયલય ાવેના લસતીમ પલસ્તાય ડપિંગય – ચાયભા ંચીને 

તાના કેટરાકં વૈપનકને ગમા વપ્તાશભા ંાછા ફરાલી રીધા શતા. 
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ગગૂ સીઈઓ -ભારત  
ગગુરના વીઈઓ સુદંય પચાઈએ બાયતભા ંડડજીટર આધાડયત અથસતતં્રને 

ગપત આલા બાયત ડડજીટાઇઝેળન પંડભા ંઆગાભી ાચંથી વાત લસભા ં75 

શજાય કયડ રૂપમાના યકાણની જાશયેાત કયી છે. 

ગગુર પય ઇન્ન્ડમા કામસક્રભભા ંગઈકારે લીડડમ કન્પયનન્વિંગ ભાધ્મભથી 

વફંધન કયતા ંતેભણે કહ્ુ ંકે, આ બડં મડૂીયકાણ અને વં્ કુ્ત વાશવ સ્લરૂે 

ઉમગભા ંરેલાળે. 

શ્રી પચાઈએ જણાવ્ુ ંશત ુ ંકે, બાયતનુ ંબાપલ તથા તેના ડડજીટર 

અથસતતં્રભા ંપલશ્વાવના બાગરૂે આ પનણસમ રેલામ છે. તેભણે કહ્ુ ંકે, આ 

મડૂીયકાણ બાયતના ડડજીટાઇઝેળનના મખુ્મ ચાય ક્ષેત્રને કેન્રભા ંયાખીને કયાળે. 

તે દયેક બાયતીમ ભાટે તેની  તાની બાાભા ંવસ્તી અને સરુબ ભાડશતી પ્રદાન 

કયળે.  બાયતની અનન્મ જરૂડયમાત ભાટે નલા ઉત્ાદન અને વેલાઓ ફનાલળે.  
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આરોગ્ય મતં્રાય 
કેન્ર્ગ વયકાય જાશયે આયગ્મ ભાટે કયાતા ખચસને આગાભી 2025 સધુીભા ં

લધાયીને જીડીીના અઢી ટકા સધુી રઈ જલાની નેભ ધયાલે છે. 

આયગ્મભતં્રી ડક્ટય શસલધને ગઈકારે 15ભા નાણા ંચંની ફેઠકભા ં

જણાવ્ુ ંશત ુ ંકે, જાશયે આયગ્મ ભાટે કયાતા ખચસ ૈકી ફે તપૃતમાળં જેટર ખચસ, 

પ્રાથપભક આયગ્મ ક્ષેત્રભા ંકયાળે. 

કેન્ર્લ વયકાયે લસ 2017 ભા ંજાશયે કયેરી યાષ્રીચામ આયગ્મ નીપતના રક્ાંુ ુુંક 

પ્રત્મે પ્રપતફધ્ધતા વમક્ત કયતા ંકેન્રીયેમ આયગ્મભતં્રીએ આયગ્મ ક્ષેત્ર ભાટેન ખચસ 

લધાયીને કુર ફજેટના આઠ ટકા સધુી રઈ જલા ઉય બાય મકૂ્ શત. 
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સીઆઈડી તાસ 
પિભ ફગંાભા ંબાજના ધાયાવભ્મ દેલેન્દયનાથ યૉમની ઉત્તય 

ડદનાજયુ જજલ્રાના શભેતાફાદ ખાતે થમેરી શત્માના કેવની તાવ વીઆઈડીને 

વોંલાભા ંઆલી છે. 

જકે બાજ –કોંગે્રવ તથા ડાફેયી ભયચ આ ફનાલની તાવ વીફીઆઈ 

દ્વાયા કયલાભા ંઆલે તેલી ભાગંણી કયી યહ્યા છે. પ્રદેળ બાજ એકભના અધ્મક્ષ 

અને વાવંદ ડદરી ઘે ગઈકારે યાજબલનભા ંયાજ્માર જગદી ધાનકયને 

ભીને આ ફનાલની તાવ વીફીઆઈ દ્વાયા કયાલલાની ભાગંણી કયી શતી. 

બાજે તેના ધાયાવભ્મની શત્માના પલયધભા ંઆજે ઉત્તય ફગંાભા ંફાય 

કરાકના ફધંનુ ંએરાન આપ્્ુ ંછે.  
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એનઆઈઆર - સના 
યાષ્ટ્રીમ તાવ વસં્થાની કચી ખાતેની ખાવ અદારતે વનાની દાણચયીની 

કેવના આયી વના સયેુળ અને વદંી નામયને 21ભી જુરાઈ સધુી 

એનઆઈએની કસ્ટડીભા ંયાખલાન આદેળ આપ્મ છે. 

એનઆઈએ દ્વાયા 10 ડદલવના ડયભાન્ડની ભાગંણી કયાઈ શતી. આભ છતા ં

ન્મામાધીળ ી. કૃષ્ટ્ણકુભાયે આયીના 8 ડદલવના ડયભાન્ડને ભજુંયી આી શતી. 

તાવ વસં્થાએ આયીઓએ ગનુ આચયલા ભાટે વં્ કુ્ત આયફ 

અપભયાતના યાજદૂતાલાવના ફનાલટી ખચન્શ અને વીરન ઉમગ કમાસન આય 

મકૂ્ છે. 

એનઆઈએ એ દુફઈભા ંયશતેા પયીદ વાભે ઇન્ટયર દ્વાયા બ્લલ્્ ૂકનસય 

નડટવ જાયી કયલાની કામસલાશીભા ંઆગ લધલાની ભજુંયી આલા અદારતને 

પલનતંી કયી શતી. 
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હરરત રેિે 
યેરલેએ આગાભી ફે લસભા ંગજુયાત , તાપભરનાડુ, યાજસ્થાન અને 

કણાસટકભા ં200 ભેગાલાટ લન ઉજાસ પ્રાન્ટ સ્થાલાની મજના ફનાલી છે. 

યેરલેએ અન્મ શડયત શરે ળરૂ કયી છે. તેભા ંઇભાયત અને સ્ટેળનના વ ટકા 

એરઇડી રગાલલા અને કુર 69 શજાય કચભા ંફે રાખ 44 શજાયથી લધ ુફામ-

ટઇરેટ રગાલલાભા ંઆવમા છે. 

બાયતીમ યેલ્લેએ લસ ૨૦30 સધુીભા ંશનૂ્મ કાફસન ઉત્વર્જનનુ ંરક્ષ્મ નક્કી 

ક્ુું છે. ગ્રીન યેલ્લેન દયજ્જ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે યેલ્લે લૈપશ્વક ઉષ્ટ્ણતા ઘટાડલા 

અને શલાભાન ડયલતસન વાભે રડલા ભાટે અનેક શરે કયી છે. રાઇનનુ ં

લીજીકયણ, રેનની ઊજાસ કામસક્ષભતાભા ંસધુાય, સ્થાન અને સ્ટેળન ભાટે ગ્રીન 

વડટિડપકેળન, કચભા ંફામ ટઇરેટ પીટ કયલા અને ઊજાસના નલીનીકયણીમ 

સ્ત્રતભા ં યીલતસન કયવુ ંએ યેરલેની શદુ્ધ કાફસન ઉત્વર્જનની વ્શૂયચનાન બાગ 

છે.  

બાયતીમ યેલ્લેએ 40 શજાયથી લધ ુરૂટ ડકરભીટયનુ ંલીજીકયણ ણૂસ ક્ુું 

છે જે કુર બ્રડગેજ રૂટન 63 ટકા છે.  
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રાજસ્થાન સ્સ્થવત 
યાજસ્થાન પલધાનવબા ક્ષની ફેઠક જમયુભા ંપયીથી મજાળે. 

નામફ મખુ્મભતં્રી વચીન ામરટ વડશત કોંગે્રવના ફધા જ ધાયાવભ્મને 

આ ફેઠક ભાટે રેખખત આભતં્રણ ભકરલાભા ંઆવ્ુ ંછે. 

યાજસ્થાનભા ંકોંગે્રવના નેતા યણદીપવિંશ સયુજેલારાએ લધભુા ંજણાવ્ુ ંશત ુ ં

કે, ફધા જ ધાયાવભ્મને ફેઠકભા ંશાજયી આલા યાજસ્થાનને ભજબતૂ કયલા તથા 

8 કયડ રકની વાથે ભીને વેલા કયલા પલચાયલા અનયુધ કયામ છે. 

શ્રી સયુજેલારાએ ફધા જ કોંગે્રવી ધાયાવભ્મ, વાથી ક્ષ તથા અક્ષ 

ધાયાવભ્મને મખુ્મભતં્રી અળક ગેશરતના નેતતૃ્લલાી વયકાયને વભથસન 

આલા ફદર તેભન આબાય ભાન્મ છે. 
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ગડકરી ધોરીમાગગ 
કેન્રીમ ભાગસ ડયલશન ભતં્રી નીપતન ગડકયી જંાફ અને શડયમાણાભા ંફે 

શજાય, 240 કયડ રૂપમાના ભાગસના પ્રજેક્ટનુ ંરકાસણ તથા આળયે 20 શજાય 

કયડ રૂપમાના ખચસના ધયીભાગોના પ્રજેક્ટન પળરામન્વ આજે કયળે. 

શડયમાણાના મખુ્મભતં્રી ભનશયરારના અધ્મક્ષ સ્થાને અને લેફ આધાડયત 

કામસક્રભભા ંશ્રી ગડકયી નલા પ્રજેક્ટન પળરામન્વ અને રકાસણ કયળે. 

શ્રી ગડકયી એક શજાય, 183 કયડ રૂપમાના ખચે તૈમાય થમેરા યશાનાથી 

– ઝાઝય સધુીના ચાય ભાગીમ ધયીભાગસ વડશત ચાય ભાગોનુ ંરકાસણ કયળે. 

તેભજ ઇસ્ભાઇરયુથી – નયનોર સધુીના છ ભાગીમ ધયીભાગસ વડશત 17 

શજાય કયડ રૂપમાથી લધ ુખચસના ભાગોના કાભન પળરામન્વ કયળે. 
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નેશન કોવિડ 
દેળભા ંકપલડથી વાજા થમેરા તદુંયસ્ત રકની વખં્મા વાડા ાચં રાખન 

આંક લટાલી ગઈ છે  .કેન્ર વયકાયે કહ્ુ ંછે કે અત્માય સધુીભાં 5 રાખ 53 શજાય 

471 રક વાયલાય યૂી કયી ઘયે છા પમાસ છે  .આ વાથે વાજા થમેરા દદીઓન 

 દય 63 ટકા થમ છે  .છેલ્રા 24 કરાક દયપભમાન 18 શજાય 850 રક વાજા 

થમા છે . આયગ્મ અને ડયલાય કલ્માણ ભતં્રારમે જણાવ્ુ ંછે કે ગઈકારે 28 

શજાય 701 નલા કેવની વાથે કુર વખં્મા આઠ રાખ 78 શજાય 254 ય શોંચી 

ગઈ છે  .બાયતભા ંકપલડની ળરૂઆત છી એક ડદલવભા ંવોથી લધ ુનલા કેવ 

નોંધામા છે .શારભા ંત્રણ રાખ એક શજાય   609 રક વાયલાય રઈ યહ્યા છે  . 

દયપભમાન, બાયતીમ તફીફી વળંધન ડયદ -આઇવીએભઆયએ જણાવ્ું 

 છે કે છેલ્રા  24 કરાક દયપભમાન કુર ફે રાખ 19 શજાય 103 નમનૂાઓની 

ચકાવણી કયલાભા ંઆલી છે  .દેળભા ંઅત્માય સધુીભા ંએક કયડ 18 રાખ 6 શજાય 

256 રકની તાવ કયલાભા ંઆલી છે. 

  



Morning National News 14-07-2020 at 7.45 to 7.55 AM-11 

 

રાજ્ય કોરોના 
યાજ્મભા ંકયના લામયવના કેવભા ંવતત લધાય થઈ યહ્ય છે. છેલ્રા 24 

કરાકભા ંયાજમબયભાથંી કયનાના 902 કેવ નોંધામા છે જે એક જ ડદલવભા ં

નોંધામેરા કેવન અત્માય સધુીન વોથી ભટ આંક છે. આ વાથે જ , યાજ્મના કુર 

કેવન આંક 42 શજાયને ાય થમ છે.  

સયુત જીલ્રાભા ંકયનાન આંક 8 શજાય 659 ઉય શોંચ્મ છે. ગઇકારે 

નોંધામેરા કુર કેવભાથંી વોથી લધ ુ 287 કેવ સયુત જજલ્રાભાથંી વાભે આવમા છે 

જ્માયે અભદાલાદ જીલ્રાભા ં164 નલા દદીઓ નોંધામા છે. ગઇકારે 10 દદીઓના 

કયનાના કાયણે મતૃ્્ ુ યાજ્મભા ંકયનાના કાયણે થતા ંમતૃ્્નુ આંક ફે શજાય 24 

થમ છે. ગઇકારે વોથી લધ ુ5 મતૃ્્ ુસયુતભા ંનોંધામા છે.  
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કોવિડ - હ ૂ
પલશ્વ આયગ્મ વસં્થાએ કપલડ યગચાાના પલશ્વના ઘણા ંદેળભા ંલધી 

યશરેા વકં્રભણને ધ્માનભા ંરઈને વલસગ્રાશી વ્શૂયચના ઘડલા ફધા જ દેળને 

અનયુધ કમો છે. 

પલશ્વ આયગ્મ વસં્થાના પનદેળક ટેડ્રવ અધાનભ ઘેબ્રીમીવવે જણાવ્ુ ંશત ુ ં

કે, નલા કેવ ૈકી અભેડયકાભા ંનોંધાતા કેવની વખં્મા નોંધાત્ર છે.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે, ગઈકારે અભેડયકાના ફ્રયીડાભા ંકપલડના 15 શજાયથી 

લધ ુનલા કેવ એક જ ડદલવભા ંનોંધામા છે. 
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આસામ પરૂ 
આવાભભા ંભટાબાગની નદીઓભા ંયૂ આલલાથી યાજ્મભા ંયૂની નસ્થપત 

શજી ગબંીય છે. 

27 જજલ્રાભા ં21 રાખથી લધ ુરકને યૂની અવય થઈ છે અને 60 

શજાયથી લધ ુનાગડયકને વરાભત સ્થે આવય રેલાની પયજ ડી છે. 

યૂના લધતા ાણીના રીધે આવાભના ઘણા પલસ્તાયભા ંવદેંળાવમલશાય 

વેલા ખયલાઈ છે. 

યાજ્મભા ંધેભાજી, દાયાગં, ફાયેટા અને ફોંગાઈગાલં જજલ્રાઓને યૂની 

વોથી લધ ુઅવય થઈ છે. 
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ઉત્તરપ્રદેશ હલે્ાઇન 
ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે યાજ્મભા ંઅત્માયે કામસયત તાકીદની ડયનસ્થપતભા ં

રીવ વશામ ભેલલા ભાટેના શલે્રાઇન નફંય 112ના કામસક્ષેત્રભા ંલધ ુવેલાઓ 

આલયી રેલાન પનણસમ રીધ છે.  

યાજ્મ વયકાયે 112 શલે્રાઇન નફંયના કામસક્ષેત્રભા ંઅનગ્નળાભન , યેરલે 

રીવ અને આપત્તની ડયનસ્થપતભા ંફચાલ અને વશામ જેલી વેલાઓને આલયી 

રેલાન પનણસમ રીધ છે.  આભ થલાથી તાકીદની કઇણ ડયનસ્થપત ભાટે 

નાગયીકને એકથી લધ ુનફંય માદ યાખલાની જરૂય યશળેે નશીં.  ભાત્ર 112 

શલે્રાઇન નફંય યથી રક પલપલધ ક્ષેત્રની વશામ ભેલી ળકળે.  

 


