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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 13-07-2020                                       Midday: 1.20-1.30 

Day:-Monday                                           National News 

આકાશવાણી સમાચાર 3હના મોદ7 વાચેં છે. 

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

· ભારત અને ચીન વ+ચે કમા.ડર 0તરની મ2ંણાના ચોથા દોરનો 

7વૂ9 લ;ાખના =?ુલુ ખાતે આA આરંભ થયો. 

· રાજ0થાનમા ંરાજકDય સકંટ યથાવG ્-રાIય  િવધાનસભા પMની 

બેઠકનો જય7રુમા ંઆA આરંભ થયો.  

· દPશમા ંકોિવડના દદRઓ સાT થવાનો દર હવે 63.02 ટકા થયો. 

· કP.V સરકારP TહPર આરોWય માટP કરાતા ખચ9ને આગામી 2025 

Yધુીમા ંવધારDને ZડDપીના અઢD ટકા Yધુી લઈ જવાની નેમ  

]યકત કરD. 

· જ^_ ુઅને  કા`મીરમા ંપય9ટન Mે2ને આજથી પય9ટકો માટP 

તબaાવાર bcૂd ુ_કૂાeુ.ં 

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

(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 મ;ંણા 

ભારત અને ચીન વ+ચે કમા.ડર 0તરની મ2ંણાના ચોથા દોરનો 7વૂ9 

લ;ાખના =?ુલુ ખાતે આA આરંભ થયો છે. ભારતીય સેના વતી લેgટ.ટ.ટ 

જનરલ હhરદંરિસiહ જયારP ચીની સેના વતી મેજર જનરલ લીe ુલીન મ2ંણામા ં

ભાગ લઇ રkા છે. 2ીT દોરની મ2ંણા ગત 2ીસમી lૂને યોTઇ હતી. 

સmાવાર Y2ૂોને ટાકંDને અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે કP, વા0તિવક 

િનય2ંણ રPખા પરથી બાકD સૈિનકોને પાછા ખoચવાનો _;ુો આજની ચચા9ના કP.Vમા ં

રહPશ.ે 

ચીને તણાવ વpયો હતો તેવા ઘણા ં0થળોએથી પોતાની સેના પાછD ખoચી 

લીધી છે. IયારP પેગtગ સરોવર પાસેના પવ9તીય િવ0તાર hફiગર – ચારમા ંચીને 

પોતાના કPટલાકં સૈિનકોને ગયા સvતાહમા ંપાછા બોલાવી લીધા હતા. 

રાજ=થાન ?=થિત 

રાજ0થાન િવધાનસભા પMની બેઠકનો જય7રુમા ંઆA આરંભ થયો છે. 

ઉcલેખનીય છે કP, નાયબ _xુયમ2ંી સચીન પાયલટ સhહત કtyેસના બધા 

જ ધારાસzયોને આ બેઠક માટP લે{ખત આમ2ંણ મોકલવામા ંઆ]eુ ંહG ુ.ં 
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રાજ0થાનમા ંકtyેસના નેતા રણદDપિસiહ YરુAવાલાએ વ|મુા ંજણા]eુ ંહG ુ ં

કP, બધા જ ધારાસzયોને બેઠકમા ંહાજરD આપવા રાજ0થાનને મજ}તૂ કરવા તથા 

8 કરોડ લોકોની સાથે મળDને સેવા કરવા િવચારવા અ~રુોધ કરાયો હતો. 

કોિવડ દAશ 

દAશમા ંકોિવડના દદBઓ સાD થવાનો દર હવે 63.02 ટકા થયો છે. છેGલા 

24 કલાકમા ં17 હDર 989 દદBઓ સાD થતા ંઅIયારJધુીમા ંકોિવડના સાD 

થનાર દદBઓની સMંયા વધીને પાચં લાખ 71 હDર 460 થઇ છે.  

હાલ દAશમા ંકોિવડના ;ણ લાખ 11 હDર 565 એકટ7વ કAસ છે. દરિમયાન 

કોિવડના નવા 28 હRર 498 કAસ નSધાતા Tુલ કAસોનો Uક વધીને 9 લાખ 6 

હDર 752 થયો છે. 

ગઇકાલે કોિવડના 553 દદBઓના મોત નીપજતા, કોિવડના લીધે VIૃX ુ

પામનારનો Uક વધીને 23 હDર 727 થયો છે. 

ICMRએ જણાYXુ ંછે કA, છેGલા 24 કલાકમા ંિવિવધ લેબ [ારા બે લાખ 86 

હDર 247 લોકોના પ3ર\ણો કરાયા છે. 

મહારા]^ કોિવડ 

મહારા]^મા ંિવધાનસભામા ંિવપ\ના નેતા દAવે_` ફડણવીસ તથા 

િવધાનપ3રષદમા ંિવપ\ના નેતા  િવણ દારAકરA રાcયમા ંકોિવડના વધતા જતા 

કAસો dગે રાcય સરકારને Jચૂનો કયાf છે. 

બનેં અgણીઓએ સમg રાcયના કોિવડથી અસરg=ત િવ=તારોની 

Vલુાકાત લીધા પછ7 કોિવડની ?=થિત dગે hચiતા Yયjત કર7 હતી. 
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તેમણે કોિવડની સારવાર માટA =થપાયેલા હંગામી સારવાર કA_`ોમા ં

Jિુવધાઓનો અભાવ Vુબંઇ મહાનગરપાhલકા [ારા કોિવડના કારણે થતા VIૃXનુા 

કAસની કરાતી નSધણી ખાનગી હો?=પટલો [ારા સારવાર માટA વJલુાતી રકમ 

વગેરA બાબતો dગે hચiતા Yયjત કર7 Jચૂનો કયાf હતા. 

બનેં આગેવાનોએ VMુયમ;ંી ઉlવ ઠાકરAને તેમની સાથે સીધો સવંાદ કર7 

પ3ર?=થતીની સાચી મેળવવા અપીલ કર7 છે. 

અિમત શાહ 

કAo_`ય pહૃમ;ંી   અિમત શાહA ગઈકાલે  pજુરાતમાં તેમના મત\ે;માં   વી3ડયો 

કો_ફર_સથી કોરોના મહામાર7ના સદંભfમા ં  વતfમાન ?=થિતની સમી\ા કર7 હતી. 

કA_`ીય pહૃમ;ંીrી એ આ સમી\ા દરિમયાન કોરોનાના લ\ણો ધરાવતા 

નાગ3રકોના રAિપડ ટA=ટ , jવોર_ટાઇન Jિુવધા , હોમ jવોર_ટાઇન થયેલ પોhઝ3ટવ 

દદBઓ તેમજ ક_ટA_મે_ટ ઝોનમા ંઆવતી સોસાયટ7 સાથે કોલ સે_ટર મારફતે સપંકf , 

એઈtસની માગfદિશuકાvુ ંઅvપુાલન , કોિવડ-19 VIૃXUુક િનય;ંણ , 100થી વw ુ

તાપમાન અને 94થી ઓx ઓ?jસજન =તર ધરાવતા Yય?jતને હો?=પટલાઇઝ કરવા 

yવા Vzુા ઉપર સિવ=તાર ચચાf કર7 હતી. 

આ ઉપરાતં કA_`ીય pહૃમ;ંીrીએ મત\ે;ના િવિવધ િવકાસ કાય{ની પણ 

સમી\ા કર7 હતી.  આX]ુમાન ભારત યોજના ઉપરાતં કA_` અને રાcય સરકારની 

િવિવધ યોજનાઓની અમલવાર7  બાબતે  પણ સમી\ા કરવામા ંઆવી હતી.  

કAo_`ય pહૃમ;ંીrીએ રાcય અને કA_` સરકારની િવિવધ યોજનાઓનો લાભ 

છેવાડાના નાગર7કને મળે તે માટA 'યોજના લાભાથ| કAtપ ' કરવા પર ભાર આ}યો 

હતો.  
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િવડ7યો કો_ફર_સના મા~યમથી યોDયેલી આ સમી\ા બેઠકમા ંઅમદાવાદ 

ગાધંીનગર �જGલા કલેકટરrી , �જGલા િવકાસ અિધકાર7rી , તથા tXિુનિસપલ 

કિમશનર rી તથા અ_ય ઉ�ચ અિધકાર7ઓ ઉપ?=થત ર�ા હતા. 

કોરોના રસી પ3ર\ણ 

hબહારમા ંપટના ખાતેની એઇtસ સ=ંથામા ંકોરોનાની રસીના માનવ-

પર7\ણનો આરંભ થયો છે. 

એઇtસના અિધકાર7ઓએ જણાYXુ ંહ� ુ ંકA,  થમ તબ�ામા ંપર7\ણ માટA 

=વે�છાએ આગળ આવેલા દસ લોકોની રસી આપવામા ંઆવી છે. 

તબીબોની એક �ુકડ7 આ લોકો ઉપર થનાર7 અસર ઉપર ચાપંતી નજર 

રાખી રહ7 છે. સબંધંીતોને 14 3દવસ બાદ બીR વખત રસીનો ડોઝ અપાશે. 

િનધાfર7ત સમય �રૂો થતા ંરસી અપાયેલા દસ જણાvુ ંતબીબી પ3ર\ણ 

કરાશે. �ણેૂની નેશનલ વાયરોલોR સ=ંથા, હ�દરાબાદની ભારત બાયોટAક hલમીટAડ 

અને ભારત તબીબી સશંોધન પ3રષદA સાથે મળ7ને આ રસી બનાવી છે. 

ભારત ઇX ુબેઠક 

ભારત – Xરુોપીય સઘંની 15મી િશખર બેઠક આવતીકાલે િવડ7યો 

મા~યમથી યોDશે. 

 ધાનમ;ંી નરA_` મોદ7, Xરુોપીયન પ3રષદના અ~ય\ ચાGસf િમશેલ અને 

Xરુોપીયન પચંના અ~ય\ ઉJુfલા વોન ડર લેયેનના અ~ય\પદA આ બેઠક 

યોDશે. 
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આ બેઠકમા ંકોિવડ 19 રોગચાળો, િવદAશ Yયાપાર ઉપર કોિવડની થયેલી 

અસર, લોકોને અપાતી લોકડાઉનમાથંી V?ુjત કોિવડને િનય;ંણમા ંલેવા માટAના 

ઉપાયો વગેરA બાબતોની ચચાf થવાની સભંાવના છે. 

આ ઉપરાતં ભારત અને Xરુોપીયન સઘં વ�ચેના સબંધંો વેપાર તથા 

Vડૂ7રોકાણ અને આિથuક બાબતો ચચાfના કA_`મા ંરહAશે. 

J&K પયfટકો 

જtV ુઅને કા�મીર વ3હવટ7ત;ેં કા�મીરમા ંપયfટન \ે;ને આજથી પયfટકો 

માટA તબ�ાવાર �Gૂ� ુVકૂવાનો િનણfય લીધો છે. 

પહAલા તબ�ામા ંિવમાન વડA આવતા પયfટકોને મ�ુંર7 અપાશે. 

આ પયfટકો કા�મીર પહSચે IયારA તેમને ફરRયાત RT-PCR ટA=ટ કરાવવો 

પડશે. 

કા�મીર પહSચતા પહAલા પયfટકોએ Iયાનંી હોટલોમા ં�કુ�ગ કરાવે�ુ ંહો�ુ ં

જોઈએ. 

એવી જ ર7તે પયfટકોએ પાછા ફરવાની ક_ફમf 3ટક7ટો અગાઉથી પણ લેવી 

પડશે. 

સ�ાવાળાઓએ 65 કA તેથી વw ુવય ધરાવતા પયfટકોને કા�મીર આ 

તબ�ે નહ� આવવાની સલાહ આપી છે. 

pજુરાત એચએસબીસી 

pજુરાતના ગાધંીનગરમા ંઆવેલ pજુરાત Uતરરા]^7ય ફાયના_સ ટAક 

સીટ7મા ંહSગકSગ એ_ડ શાધંાઇ બે_ક�ગ કોપ{રAશન લીમીટAડ – એચએસબીસી એ 

તેvુ ંઆઈ એફ એસ સી એકમ =થાિપત કરશે. િવ�ની સૌથી મોટ7 નાણાકં7ય સેવા 
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સ=ંથાને અધીકાર7ઓ પાસેથી તેની મ�ૂંર7 મળ7 ગઇ છે. એચ.એસ.બી.સી. [ારા 

આ એકમની =થાપનાને ભારતમા ંઆઈએફએસસી Yયવસાયના િવકાસ તરફ એક 

મહIવ�ણૂf પગ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે. yની pજુરાત Uતરરા]^7ય ફાયના_સ ટAક 

સીટ7 િવ�મા ંUતરરા]^7ય નાણાક7ય કA_` બનવાની \મતા ધરાવે છે. તે�ુ ં

�રુવાર કXુ� છે. લગભગ 160 વષ{થી ભારતમા ંકાયfરત એચએસબીસી મોટો પણ 

તે એક મોટ7 િસl7 માનવામા ંઆવે છે. 

આકાશવાણી અમદાવાદના અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે કA, pજુરાત 

Uતરરા]^7ય ફાઇના_સ સીટ7મા ંછેGલા કAટલાક વષfમા ં13 બે_કોએ તેમના એકમ 

=થા}યા છે. yનાથી આઈએફએસસી વેપારમા ંમોટો વધારો થયો છે. 

અIયારJધુીમા ંઆ એકમે 28 અબજ ડોલરનો વેપાર કય{ છે. pજુરાત 

Uતરરા]^7ય ફાયના_સ ટAક સીટ7મા ંઆઈએફએસસી એકમોની =થાપનાથી 

ભારતીય કંપનીઓને ડોલરોના લેણદAણના Yયવહારોમા ંમોટા  માણમા ંસહાયતા 

મળ7 છે. 

આરો�ય મ;ંાલય 

કP.V સરકાર TહPર આરોWય માટP કરાતા ખચ9ને આગામી 2025 Yધુીમા ં

વધારDને ZડDપીના અઢD ટકા Yધુી લઈ જવાની નેમ ધરાવે છે. 

આરોWયમ2ંી ડો�ટર હષ9વધને ગઈકાલે 15મા નાણા ંપચંની બેઠકમા ં

જણા]eુ ંહG ુ ંકP, TહPર આરોWય માટP કરાતા ખચ9 પૈકD બે Gિૃતયાશં Aટલો ખચ9, 

�ાથિમક આરોWય Mે2મા ંકરાશે. 
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કP.V સરકારP વષ9 2017 મા ંTહPર કરPલી રા��Dય આરોWય નીિતના લ�યાકંો 

��યે �િતબpધતા ]ય�ત કરતા ંકP.Vીય આરોWયમ2ંીએ આરોWય Mે2 માટPનો ખચ9 

વધારDને �ુલ બAટના આઠ ટકા Yધુી લઈ જવા ઉપર ભાર _�ૂો હતો. 

ગડકર7-હાઇવે 

      કA_`ીય માગf પ3રવહન મ;ંી નીિતન ગડકર7 આy હ3રયાણાના અનેક હાઇવે 

 ોyj�સvુ ં ઉ�ાટન કXુ�. ઓનલાઈન વેબ આધા3રત કાયf�મમા ં આy ઘણા 

 ોyj�સનો પાયો નાખવામા ંઆYયો છે. આ  ોyj�સ પર વીસ હDર કરોડ �િપયા 

ખચf થશે. VMુયમ;ંી મનોહર લાલ સમારંભના અ~ય\ =થાને ઉ�ાટન કાયf�મ 

યોDયો હતો. આ  ોyકટોમા ંઅhગયાર અબજ તેર કરોડ �િપયાના રા]^7ય ધોર7માગf 

નબંર ;ણસો 34 બીના પા;ંીસ 3કલોમીટરના dતરA રોહના-હસનગ--ઝ�જર 

િવભાગીય માગfvુ ંચાર માગ|કરણ, તથા આઠ અબજ 57 કરોડના ખચ� નેશનલ હાઇવે 

નબંર 31 અને 70 3કલોમીટરના ચાર માગ|કરણનો સમાવેશ થાય છે.  

    પDંબ-હ3રયાણા સરહદAથી જ�દ િવભાગના ચાર માગ|કરણનો પણ તેમા ં

સમાવેશ થાય છે. 227 3કલોમીટરના dતરA એનએચ બાવન ડ7 પર ઇ=માઇલ�રુથી 

નારણૌલ Jધુીના છ-લેન gીન ફ7Gડ એjસ ેસ વેનો િશલા_યાસ પણ કરવામા ં

આવશે. તેની પાછળ આઠ હDર પાચંસો કરોડ �િપયા ખચf થવાની સભંાવના છે. 

આસામ �રૂ 

        આસામમા ં�રૂના  કોપમા ંકોઈ ઘટાડો થયો નથી , અને રાcયની ઘણી 

નદ7ઓમા ં�રુના ંપાણી ભયજનક સપાટ7એ વહ7 ર�ા છે  .આસામના 27 

�જGલાઓમા ં 21 લાખથી વw ુલોકો �રૂથી અસરg=ત છે અને 60 હDર 
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લોકોએ ઘર છોડ7ને રાહત િશhબરોમા ંઆશરો લીધો છે  .ભારA વરસાદને કારણે 

અIયાર Jધુી 50 લોકોએ Rવ pમુાYયો છે  .નદ7ઓના �રૂથી અનેક =થ ળોએ 

ર=તામા ંભગંાણ પ=યા છે  .આ સાથે રાcયમા ંરાહત અને બચાવ કામગીર7 શ� 

થઈ છે .ભીમાR , દરંગ, બારપેટા અને બSગાઇગાવં �જGલામા ંસૌથી વw ુ�રૂનો 

ભોગ બ_યો છે  .VMુયમ;ંી સવાfનદં સોનોવાલ અને કA_`ીય મ;ંી રામે�ર 

તેલીએ  ગઈકાલે �રૂg=ત 3દ�ગુઢ �જGલાની Vલુાકાત લીધી હતી  .બનેં 

નેતાઓએ ચ�આુ અને hબધાકોટામા ંરાહત િશhબરોની પણ Vલુાકાત લીધી 

હતી .  

rી સોનોવાલ આy ધેમાR �જGલાની Vલુાકાતે છે  .�રૂ રાહત અને 

બચાવ કામગીર7મા ંકAટલાક  ધાનો, સાસંદો અને અિધકાર7ઓ પણ અસરg=ત 

િવ=તારોની Vલુાકાત લઈ ર�ા છે. 

 

 

 

 


