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

 

• રા��પિત રામનાથ કોિવ"દ આ# ક$વડ&યા ખાતે બે +દવસીય ઓલ ઇ/0ડયા 

િ�સાઇડ1ગ ઓફ&સર કો0ફર0સ3ુ ંઉદઘાટન કરશે. 

• �ધાનમ;ંી નર$0< મોદ&એ કહ?ુ ંછે ક$ કોવીડની રસી નાગર&કો Aધુી પહBચે તે 

પહ$લા જDર& વૈFાનીક કસોટ&એ ખર& ઉતર$ તે AિુનિGત કરાશે. 

• �ધાનમ;ંી નર$0< મોદ& આવતીકાલે ;ીH વૈિIક નવીનીકરણ ઉHJ રોકાણ 

સમેંલન અને �દશJન – ર&ઇ0વેLટ ર૦ર૦ 3ુ ં વNુJઅલ માOયમથી ઉદઘાટન 

કરશે. 

• ભારતે અફઘાિનLતાનમા ંસાPદુાિયક િવકાસ પ+રયોજનાઓના ચોથા તબQાની 

શDઆત કર& છે. 

• દ$શમા ંકોિવડથી સાH થવાનો દર ૯૩.૭૬ ટકા થયો છે. 

 

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

 

રા��પિત 

બે +દવસીય ૮૦મી ઓલ ઇ/0ડયા િ�સાઇડ1ગ ઓફ&સર કો0ફર0સ3ુ ં આ# 

ક$વડ&યા ખાતે રા��પિત રામનાથ કોિવ"દ ઉદઘાટન કરશે. આ �સગેં ઉપરા��પિત 

Wી વેકXયા નાયYુ ઉપZLથત રહ$શે. સમાપન સમારોહમા ં�ધાનમ;ંી Wી નર$0< મોદ& 

વીડ&યો કો0ફર0સના માOયમથી સબંોધન કરશે. 



રાજયપાલWી આચાયJ દ$વ[ત, P\ુયમ;ંી Wી િવજય Dપાણી સ+હત ર૭ 

િવધાનસભા – િવધાન પર&ષદના િ�સાઇડ1ગ ઓફ&સસJ આ કો0ફર0સમા ં ઉપZLથત 

રહ$શે. આ વષJને િ�સાઇડ1ગ ઓફ&સસJ કો0ફર0સના શતા^દ& વષJ તર&ક$ પણ 

મનાવાવમા ંઆવે છે. આ ઉજવણીના �ારંભ ૧૯૨૧ થી શD કરવામા ંઆaયો છે. 

આ વષb આ સમેંલનનો િવષય છે 'સબળ લોકશાહ& માટ$ િવધાિયકા- 

કાયJપાfલકા તથા 0યાયપાfલકાના આદશJનો સમ0વય' કરવો. આ સમેંલન gતગJત 

અનેકિવધ �વતJમાન િવષયો પર િવચારિવમશJ માટ$ ;ણ અલગ અલગ સ;3ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆa?ુ ંછે. #મા ંિવધાનસભાના િ�સાઇ+ડ"ગ અિધકાર&ઓ વતJમાન 

પ+રZLથિતમા ંદ$શમા ં�Hત;ંને વh ુસશiત બનાવવા માટ$ શાસનના ;ણેય Pળૂkતૂ 

gગો - સસંદ/િવધાનસભા - વહ&વટ&ત;ં તથા 0યાયત;ંની વmચે પારLપ+રક 

સહયોગ, સામજંLય તથા વh ુA<ુઢ સકંલનની જD+રયાતો સદંભb િવચાર કરશે. 

બે +દવસીય સમેંલનનો સમાપન સમારોહ આવતીકાલે 'સિંવધાન +દવસ'ના 

+દવસે થશે. 

આ �સગેં તમામ ઉપZLથતો �ધાનમ;ંીના નેoqૃવમા ં બધંારણની 

�Lતાવના/આPખુ3ુ ંઉmચારણ પણ કરશે. આ ઉપરાતં િ�સાઇ+ડ"ગ ઓ+ફસસJ, સfચવો 

તેમજ સસંદ- િવધાનસભાના અિધકાર&ઓ બધંારણના Prૂયોને વh ુસબળ, સશiત 

તથા જવાબદાર&sવૂJક વહન કરવાનો સકંrપ પણ લેશે. આ સમેંલન gતગJત એક 

ઘોષણાપ; Hર& કરવામા ંઆવશે અને બાદમા ંતે3ુ ંસમાપન થશે. 

ઓમ fબરલા 

ક$વડ&યા ખાતે આજથી શD થઈ રહ$લી િવધાનસભાના અOયuોની કો0ફર0સમા ં

હાજર& આપવા ગઇકાલે ક$વ+ડયા ખાતે આવી પહBચેલા લોકસભાના અOયu ઓમ 

fબરલાએ જણાa?ુ ંછે ક$ આજ થી ક$વડ&યામા ંશD થનાર& િવધાનસભાના અOયuોની 

કો0ફર0સમા ંસસંદ અને િવધાનસભાઓની કાયJવાહ&ને વh ુઉપયોગી બનાવવા gગે 

પણ ચચાJ િવચારણા કરાશે. 



ક$વડ&યા ZLથત Lટ$m? ુ ઓફ ?નુીટ& ખાતે આજ થી યોHનાર& બે +દવસીય 

અખીલ ભારતીય િવધાનસભા –લોકસભાના અOયuોની કો0ફર0સ gગે પ;કારો 

સાથેની વાતચીતમા ંઆમ જણાa?ુ.ં 

�ધાનમ;ંી કોવીડ મીટ 

�ધાનમ;ંી નર$0< મોદ&એ આ# દ$શવાસીઓને sનુઃ ભરોસો આપતા ંકwુ ં છે 

ક$, સરકાર કોરોનાની રસી બનાવવા ઉપર કડક દ$ખર$ખ રાખી રહ& છે.  

દ$શમા ં કોરોનાવાયરસ પ+રZLથિતની સમીuા કરવા માટ$ રાxયો અને 

ક$0<શાિસત �દ$શોના P\ુયમ;ંીઓ સાથેની વm?ુJઅલ બેઠક દરિમયાન Wી મોદ&એ 

કwુ ંક$, સાH થયેલ દદzઓ જોતા ઘણા માને છે ક$ વાયરસ નબળો પડ{ો છે. તેમણે 

ચેતવણી આપી ક$ આનાથી બેદરકાર& ઉભી થઈ છે. તેમણે કwુ ં ક$, રસી પર કામ 

કરનારાઓ તે કર& ર|ા છે પરંo ુલોકો સHગ છે અને �ા0સિમશન પર કા} ૂઆવે છે 

તેની ખાતર& કરવા પર Oયાન ક$/0<ત કરવાની જDર છે. Wી મોદ&એ ઓZiસજન અને 

વે/0ટલેટર ઉપલ^ધ કરાવવા પર Oયાન ક$/0<ત કરવામા ંઆa?ુ ંછે એમ કહ&ને કwુ ં

ક$, મે+ડકલ કોલેજો અને ~જrલા હોZLપટલોને ઓZiસજનમા ં LવિનભJર બનાવવાના 

�યqનો જDર& છે.  

Wી મોદ&એ કોિવડ સામેની લડતમા ં પોfઝ+ટિવટ& ર$ટને પાચં ટકાથી નીચે 

લાવવાની જDર પર ભાર P�ૂો છે.  

�જુરાત ઉપરાતં +દrહ&, રાજLથાન, મહારા��, છ�ીસગઢ, પિGમ બગંાળ, 

હ+રયાણા, ઉ�રાખડં, ���દ$શ અને તેલગંાણાના P\ુયમ;ંીઓ િવડ&યો કો0ફર0સ 

�ારા આ બેઠકમા ં જોડાયા હતા. ક$0<ીય �હૃમ;ંી અિમત શાહ પણ આ સમીuા 

બેઠકમા ંહાજર ર|ા હતા. 

�ધાનમ;ંી ઉHJ સમેંલન 

�ધાનમ;ંી નર$0< મોદ& આવતીકાલે ;ીH વૈિIક નવીનીકરણ ઉHJ રોકાણ 

સમેંલન અને �દશJન – ર&ઇ0વેLટ ર૦ર૦ 3ુ ં વNુJઅલ માOયમથી ઉદઘાટન કરશે. 



;ણ +દવસીય આ સમેંલન3ુ ંઆયોજન નવીન અને નવીનીકરણીય ઉHJ મ;ંાલય 

Oવારા કરા?ુ ંછે. 

આ દરિમયાન નવીનીકરણીય અને ભાવી ઉHJ િવકrપો પર ;ણ +દવસીય 

સમેંલન યોHશે. ઉqપાદનકતાJ, ડ$વલપર, રોકાણકારો3ુ ં �દશJન પણ યોજવામા ં

આવશે. #મા ં૭પ થી વh ુ�તરરા��&ય મ;ંીLતર&ય �િતિનિધ મડંળ, વૈિIક ઉ�ોગ 

જગતની એક હHરથી વh ુ હLતીઓ અને પ૦ હHર �િતિનિધ ભાગ લે તેવી 

સભંાવના છે. #નો ઉદ$�ય નવીનીકરણીય ઉHJનો િવકાસ અને હાલના વૈિIક 

�યાસોને વh ુ વેગવાન બનાવવાનો છે તેમજ વૈિIક રોકાણકાર સPદુાય સાથે 

ભારતીય ઉHJ uે; સાથે જોડાયેલા પuોનો સપંકJ  વધારવાનો છે. 

કોરોના અપીલ 

આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ& ર|ા છો. વh ુ સમાચાર ..

કોરોના gગેના આ સદં$શ બાદ.. 

ભારત અફઘાિનLતાન  - 

ભારતે અફઘાિનLતાનમા ંસાPદુાિયક િવકાસ પ+રયોજનાઓના ચોથા તબQાની 

શDઆત કર& છે. #મા ંઆઠ કરોડ ડોલરની  100થી વh ુપ+રયોજનાઓનો સમાવેશ 

થાય છે.  

િવદ$શમ;ંી ડો.એસ.જયશકંર$ વm?ુJઅલ માOયમથી ~જનીવામા ંઆયો~જત 2020 

અફઘાિનLતા સમેંલન દરિમયાન આ મા+હતી આપી હતી.  



ડો.એસ.જયશકંર$ કwુ ં ક$, ભારતે હાલમા ં જ શoતૂ બધંના િનમાJણ માટ$ 

અફઘાિનLતાન  સાથે સમ�ૂતી કર& છે. #નાથી કા}લૂ શહ$રના વીસ લાખ #ટલા 

#ટલા લોકોને Lવmછ પીવા3ુ ંપાણી ઉપલ^ધ થશે.  

આ અગાઉ ભારતે, 202 +કલોમીટર લાબંી �લ-એ-�મુર& �ા0સિમશન લાઈન3ુ ં

િનમાJણ કરા?ુ,ં #નાથી કા}લૂને વીજળ& ઉપલ^ધ કરાઈ છે. િવદ$શમ;ંીએ ભારતની 

પાડોશી દ$શો સાથેની દ&ઘJકાલીન �િતબ�તા દોહરાવી હતી. 

કોિવડ દ$શ 

દ$શમા ંકોિવડથી સાH થવાનો દર ૯૩.૭૬ ટકા થયો છે. દ$શમા ંકોિવડના ૮૬ 

લાખથી વh ુદદzઓ સાH થયા છે. છેrલા ર૪ કલાકમા ંકોરોનાના ૩૮ હHર નવા 

દદzઓ નBધાયા છે, જયાર$ ૪ર હHર લોકો LવLથ થયા છે. દ$શમા ં આ સમય 

દરિમયાન કોરોનાના ૪ લાખ ૩૮ હHરથી વh ુ દદzઓ છે. આરો�ય મ;ંાલયના 

જણાaયા અ3સુાર ર૬ રાજયો અને ક$0< શાિસત �દ$શોમા ંસ�ંિમત લોકોની સ\ંયા 

ર૦ હHરથી ઓછ& છે. કોરોનાના કારણે Pqૃ? ુપમેલાનો દર પણ ઘટ&ને ૧.૪૬ ટકા 

થયો છે. છેrલા ર૪ કલાક દરિમયાન ૪૮૦ લોકોના મોત થયા છે. 

અહ$મદ પટ$લ 

વર&�ઠ કB�ેસ નેતા અહ$મત પટ$લ3ુ ંઆ# વહ$લી સવાર$ �ુઃખદ અવસાન થ?ુ ં

છે તેઓ એક મ+હનાથી કોરોનાથી સ�ંિમત હતા અને હોZLપટલમા ં સારવાર માટ$ 

દાખલ કરાયા હતા.  



�ધાનમ;ંી નર$0< મોદ&એ અહ$મદ પટ$લના �ુઃખદ અવસાન પર શોક aયકત 

કરતા એક ટવીટ સદં$શમા ં કહ?ુ ં ક$ અહ$મદ પટ$લે ઘણા વષ� Aધુી લોકો અને 

સમાજની સેવા કર& છે. Wી મોદ&એ કહ?ુ ં ક$ અહ$મદ પટ$લે કB�ેસ પાટzને મજ}તુ 

કરવામા ં ભજવેલી મહqવsણુJ kિૂમકા બદલ તેઓ હંમેશા યાદ રહ$શે. Wી મોદ&એ 

અહ$મદ પટ$લના s;ુ ફXઝલ સાથે વાત કર& સવેંદના aયકત કર& હતી. 

અહ$મદ પટ$લના અવસાન gગેની Hણકાર& તેમના s;ુ ફ$સલ પટ$લ �વીટ 

�ારા આપી હતી. ફ$સલ પટ$લે �વીટ સદં$શમા ં કોિવડ ગાઇડલાઇન3ુ ંપાલન કરવા 

તેમજ સામા~જક gતર Hળવવાની પણ અપીલ કર& હતી. 

�ધાનમ;ંી – લખનૌ 

�ધાનમ;ંી નર$0< મોદ& આ# વNુJઅલ માOયમથી લખનઉ ?િુનવસ�ટ&ના 

Lથાપનાના શતા^દ& સમારોહમા ં ભાગ લેશે. તેઓ ?િુનવસ�ટ&ના ૧૦૦ વષJ sણુJ 

થવાની યાદમા ંએક િસકકો બહાર પાડશે. �ધાનમ;ંી નર$0< મોદ& આ દરિમયાન 

ભારતીય ટપાલ િવભાગ તરફથી બહાર પડાયેલ િવશેષ ટપાલ ટ&ક&ટ અને િવશેષ 

કવર3ુ ંપણ લોકાપJણ કરશે. 

આ કાયJ�મમા ંરuામ;ંી રાજનાથ િસ"હ ઉ�ર �દ$શના રાજયપાલ આનદં&બેન 

પટ$લ અને ઉ�ર �દ$શના P\ુયમ;ંી યોગી આ+દqયનાથ પણ હાજર રહ$શે. 

લખનઉ ?નુીવસ�ટ&ની Lથાપના ૧૯ર૦મા ં કરવામા ં આવી હતી. તેનો Pળુ 

ઉદ$શ દ$શ, સમાજ અને માનવતાની સેવા માટ$ બૌ�Oધક આધારkતુ સરંચનાની 

િનમાJણની +દશામા ંકામ કરવાનો છે. 



િનવાર – વાવાઝોYુ 

બગંાળની ખાડ&મા ંઆવે� ુચ�વાતી વાવાઝોYુ િનવાર આ# વહ$લી સવાર$ વh ુ

તી[ બ0?ુ ં હo ુ.ં હવામાન િવભાગના જણાaયા અ3સુાર આ# આ વાવાઝોYુ હ� 

વધાર$ તી[ બનશે. કારXકકોલ અને મામrsરુમ મા ંજમીન ધસી પડવાની શકયતાઓ 

છે અને પવન ૧૩૦ થી ૧૪૦ ક&લોમીટર �તી કલાકની ઝડપે �ંકાવાની શકયતા છે. 

વાવાઝોડાની અસરના કારણે તામીલનાYુના ક$ટલાક �rલાઓ અને 

પBડ&ચેર&ના ક$ટલાક િવLતારોમા ંભાર$ વરસાદ થવાની સભંાવના છે. 

ભાર$ વાવાઝોડાના પગલે તામીલનાYુમા ંHહ$ર રH અપાઇ છે. બસ અને ર$લ 

સેવાઓને રોક& દ$વામા ંઆવી છે. સરંuણ દળની ટ&મો તમીલનાYુ અને પBડ&ચેર&મા ં

પહBચી વાવાઝોડા બાદની પ+રZLથિતને પહBચી વળવા તૈયાર&ઓ કર& દ&ધી છે. 

મોબાઇલ એપ 

ક$0< સરકાર$ ગઇકાલે 43 મોબાઇલ એપ પર �િતબધં લગાaયો છે. આ 

મોબાઇલ એપ �ારા દ$શની એકતા, અખ+ંડતતા, સરંuણ, Aરુuા તથા સાવJજિનક 

aયવLથાની િવDOધમા ં ગિતિવિધ થઇ રહ& છે. ઇલેક�ોિનક અને મા+હતી �સારણ 

મ;ંાલયે ભારતીય સાઇબર �નુા ક$0< �ારા �ા�ત ખાસ અહ$વાલને આધાર$ ભારતીય 

?ઝુર માટ$ આ એપ પર �િતબધં લાદવાનો આદ$શ બહાર પાડ{ો છે. 

આ અગાઉ સરકાર$ 29 �ૂનના રોજ 68 અને બી� સ�ટ$¢બર$ 118 મોબાઇલ 

એપ પર �િતબધં લગાaયો હતો. મોબાઇલ એપ પર આ �િતબધં મા+હતી- 

ટ$કનોલો� અિધિનયમની કલમ-69 એ gતગJત લગાવવામા ંઆaયો છે.  


