
1 

National  Evening News 23-09-2020 at 7.50-8.00 PM 

 

 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 23-09-2020                                   Evening : 7.50-8.00 

Day: Wednesday                                     National News 

આકાશવાણી સમાચાર 3પલ 6ની વાચેં છે. 

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

·  ધાનમ<ંી =ારા કોિવડ અસર@Aત  રાBયોના DFુયમ<ંીઓ સાથે સમીIા 

કરાશે. 

· કોિવડ રોગચાળો Kયાનમા ંરાખીને સસંદના ચોમાM ુસ<ને આઠ Oદવસ પહQલા ં

મોRફૂ રખાUુ.ં 

· રQલવેએ તેના Wોડગેજ માગYના 2023 Mધુીમા ં100 ટકા વીજળ[કરણ માટQની 

યોજના બનાવી છે. 

· જ]D-ુકા^મીરની સ_ાવાર ભાષા તર[કQ કા^મીર[, a@ેb અને ઉdૂe  ઉપરાતં 

ડોગર[ અને Oહfદ[ માટQનો ખરડો સસંદQ પસાર કયY. 

·  ધાનમ<ંી નરQfg મોદ[ આવતીકાલે દQશhયાપી Oફટ ઇjfડયા સવંાદ દરિમયાન 

Oફટનેસ  ભાવકો અને નાગOરકો સાથે વાતચીત કરશે. 

· ભારતે કkુ ં છે કQ, જ]D-ુકા^મીર પર lકુmના રાnoપિતની Oટpપણી  ભારતની 

qતOરક બાબતોમા ંએકદમ દખલ છે અને તે સrંણૂeપણે અAવીકાયe 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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 ધાનમ<ંી કોવીડ મીOટsગ 

 ધાનમ&ંી નર*+, મોદ/ કોવીડ 3યવ5થાપનની 85થિત અને સ>જતાની સમી@ા 

કરવા માટ* આવતી કાલે કોિવડથી વD ુઅસરF5ત રાGયો અને ક* +,શાિસત 

 દ*શના IJુયમ&ંીઓ અને આરોLય મ&ંીઓ સાથે ઉNચ5તર/ય ઓનલાઈન બેઠક 

યોજશે. દ*શના Sુલ ક*સના 63 ટકાથી વD ુસTUય ક*સો આ સાત રાGયો અને 

ક*+,શાિસત  દ*શમા ંછે. તેમા ંમહારાXY , Z[  દ*શ , કણા]ટક, ઉ^ર  દ*શ , 

તમીળના`ુ, Tદaહ/ અને પbંબ છે. તેમા ંSુલ ક*સના 65.5 ટકા અને Sુલ Idૃeનુા 77 

ટકા દદfઓ છે. અ+ય પાચં રાGયોની સાથે , પbંબ અને Tદaહ/મા ંતાgતરમા ં

નhધાયેલા ક*સોની સJંયામા ંવધારો થયો છે. મહારાXY , પbંબ અને Tદaહ/મા ં 2 

ટકાથી વD ુIdૃeદુર સાથે ઉNચ Idૃeદુર નhધાય છે. પbંબ અને ઉ^ર  દ*શ 

િસવાય, પોiઝTટિવટ/ ર*ટ રાXY/ય સર*રાશ 8.2 ટકાથી વD ુછે. ક*+, , રાGયો અને 

ક*+,શાિસત  દ*શો સાથે અસરકારક સહયોગ અને સકંલનમા ંકોિવડ િવlુm લડત 

આપી રnા છે. ક*+, સરકાર આરોLય સેવાઓ અને તબીબી સાધનોને આગળ 

વધારવા માટ* સમથ]ન કર/ રહ/ છે.  

આરોLય અને પTરવાર કaયાણ મ&ંાલય oારા એઇrસ, નવી Tદaહ/ના સહયોગથી 

હાથ ધરાયેલી ઇ-આઇસીe ુટ*iલ-પરામશ] oારા આઇસીeમુા ંડોકટરોની stલિનકલ 

મેનેજમે+ટ @મતાઓમા ંનhધપા& uધુારણા કરવામા ંઆવી છે. રાGયો અને 

ક*+,શાિસત  દ*શો સાથે ઉNચ5તર/ય સમી@ાથી હો85પટલોમા ંઓ8tસજનની vરૂતી 

ઉપલxધતા અને કોિવડ આરોLયસભંાળ uિુવધાઓની ખાતર/ કરવામા ંઆવી છે. 

સકારાdમક ક*સોના િનય&ંણ , દ*ખર*ખ, પર/@ણ અને કાય]@મ stલિનકલ 

મેનેજમે+ટમા ંતેમને ટ*કો આપવા માટ* ક*+, િનયિમત {પે તબીબી ટ/મ િનetુત કર* 

છે. 
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સસંદ બેઠક 
કોિવડ રોગચાળોને Kયાનમા ંરાખીને સસંદના ચોમાMુ ંસ<ને આઠ Oદવસ પહQલા ં

Dલુતવી રાખવામા ંઆhUુ ંછે. 14 મી તાર[ખે શ3 થયેtુ ંચોમાM ુસ< પહQલી ઓકટોબરQ 

rણૂe થવાuુ ંહl ુ.ં  

રાBયસભાના સભાપિત એમ. વvકwયા નાયxુએ કkુ ંકQ , 10-Oદવસીય સ< 

દરિમયાન 25 ખરડા પસાર કરવામા ંઆhયા અને છ નવા ખરડા yહૃમા ંર{ૂ કરવામા ં

આhયા હતા. તેમણે કkું , રાBયસભાની ઉ|પાદકતા 100 ટકાથી વ} ુહતી. રિવવારQ બે 

Rૃિષ ~બલ પસાર થવા દરિમયાન થયેલા g^યનો ઉ�લેખ કરતા ંતેમણે ભિવnયમા ંઆવી 

ઘટનાuુ ંrનુરાવતeન ન થાય તે Mિુનિ�ત કરવા સ�યોને િવનતંી કર[. તેમણે કkું , 

સ�યોએ તેમની �લૂોનો અહQસાસ કરવો જોઈએ. આ Dુ̂ કQલ સમયમા ંસ<મા ંભાગ લેવા 

માટQ તેમણે તમામ સ�યોનો આભાર માfયો. �ી નાયxુએ આ રોગચાળા સામે લડવામા ં

વોOરયસeની �િૂમકાની પણ  શસંા કર[.  લોકસભાની બેઠક પણ સા�ં મળ[ હતી અને 

અKયI =ારા નીચtુ ંyહૃ મોRફૂ રાખવાની 6હQરાત કરવામા ંઆવી હતી. 

રQ�વે િવ�તુીકરણ 

રQલવેએ તેના તમામ Wોડગેજ લાઇનોના રQલમાગYuુ ંવષe 2023 Mધુીમા ંસrંણૂe 

િવ�તુીકરણ માટQ આયોજન કUુ� છે. રQલવેમ<ંી િપUષૂ ગોયલે આ� રાBયસભામા ંલે~ખત 

 �ના ઉ_રમા ંઆ માOહતી આપી હતી. 

તેમણે જણાhUુ ંહl ુ ંકQ, દQશમા ંઆવેલી Wોડગેજ લાઈનો પૈક[ 63 ટકાuુ ં

િવ�તુીકરણ થઈ ગUુ ંછે. Rુલ 63 હ6ર 631 Oકલોમીટરના રQલમાગY પૈક[ બાક[ રહQલા 

23 હ6ર 765 Oકલોમીટરના માગYના િવ�તુીકરણuુ ંકામ આગામી <ણ વરસમા ંr�ંુૂ 

કરવાuુ ંઆયોજન છે.  

� એન કQ ~બલ 

સસંદQ જ]D-ુકા^મીરની સ_ાવાર ભાષા િવધેયક પસાર કUુ� છે. રાBયસભાએ આ� 

તેને મ{ૂંર[ આપી દ[ધી છે. આ ~બલ કા^મીર[ , ડોગર[, Oહfદ[, a@ેb અને ઉdૂe ને કQfg 

શાિસત જ]D-ુકા^મીરની સ_ાવાર ભાષા તર[કQ બનાવે છે. ~બલ aગેની ચચાeના 
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જવાબમા ંકQfgીય yહૃ રાBયમ<ંી b. Oકશન રQ�[એ કkુ ંકQ આ કાયદો જ]D-ુકા^મીરની 

 6ની લાબંા સમયથી માગંને rણૂe કરશે. તેમણે કkુ ંકQ , જ]D-ુકા^મીરના લે�ટનfટ 

ગવનeરQ કQfgને માOહતી આપી હતી કQ કQfgશાિસત  દQશોના લોકો બોલાતી અને 

સમ6યેલી ભાષાઓને તેમની સ_ાવાર ભાષા તર[કQ સમાિવnટ કરવાની માગં કર[ ર�ા 

છે.  

તેમણે કkુ ંકQ , કા^મીર[ લોકો =ારા બોલાતી ભાષાઓને સ_ાવાર ભાષાની 

�Aથિતની ખાતર[ આપીને આ ~બલ =ારા છે�લા 70 વષYની �લૂો Mધુારવામા ંઆવશે. 

તેમણે કkુ ંકQ , સરકાર જ]D-ુકા^મીરમા ંપ6ંબી અને અfય  ાદQિશક ભાષાઓને 

 ો|સાહન આપવાuુ ંકામ કરશે. રાBય મ<ંી રામદાસ આઠવલે અને ભાજપના સાસંદ 

MરુQfgિસsહ નાગર, અકાલી દળના નરQશ yજુરાલ અને પીડ[પીના મીર મોહ]મદ ફwયાઝે 

પણ ~બલ પર ર{ૂઆત કર[ હતી.  

Oફટ ઈjfડયા 
 ધાનમ<ંી નરQfg મોદ[ આવતીકાલે દQશhયાપી Oફટ ઇjfડયા સવંાદ દરિમયાન 

Oફટનેસ  ભાવકો અને નાગOરકો સાથે વાતચીત કરશે. Oફટ ઈjfડયા �બેંશની પહQલી 

વષeગાઠંની ઉજવણી માટQ આ સવંાદuુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવી રkુ ંછે.  ધાનમ<ંીએ 

સારા AવાA�ય િવશેના તેમના િવચારો aગે માગeદશeન આપશે. તેમા ંિવરાટ કોહલીથી 

લઈને િમ~લsદ સોમણ અને 3{ુતા Oદવેકર Mધુીના અfય Oફટનેસ  ભાવકો પણ ભાગ 

લેશે. 

 ધાનમ<ંી =ારા ફ[ટ ઈjfડયા સવંાદ એ દQશના નાગOરકોને ભારતને તdુંરAત 

રાno બનાવવાની યોજના તૈયાર કરવા માટQ શામેલ કરવાનો વ} ુએક  યાસ છે. ફ[ટ 

ઈjfડયા હQઠળ યો6યેલા િવિવધ કાયe�મોમા ંતમામ Iે<ના લોકો અને દQશભરના 

લોકોએ ઉ|સાહભેર ભાગ લીધો છે. ફ[ટ ઈjfડયા �[ડમ રન , pલોગ રન , સાય�લોથોન, 

ફ[ટ ઈjfડયા વીક, ફ[ટ ઈjfડયા ARલૂ સOટ�OફકQટ અને અfય િવિવધ કાયe�મોમા ંસાડા <ણ 

કરોડ લોકોની સUં�ુત ભાગીદાર[ જોવા મળ[ છે. 
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ભારત-lકુm-કા^મીર 

ભારતે કkુ ંછે કQ જ]D-ુકા^મીર પર lકુmના રાnoપિતની Oટpપણી ભારતની 

qતOરક બાબતોમા ંએકદમ દખલ છે અને તે સrંણૂeપણે અAવીકાયe છે. રાno સઘંમા ં

 fUયૂોકe  ખાતે ભારતીય િમશન =ારા જવાબના અિધકાર aતગeત કkુ ંછે કQ lકુmએ અfય 

રાnoોના સાવeભૌમ|વuુ ંસfમાન કરવાuુ ંશીખ�ુ ંજોઈએ અને તેની પોતાની નીિતઓને 

વ} ુઊડાણrવૂeક  િત~બs~બત કરવી જોઈએ. lકુmના રાnoપિતએ રાno સઘં સામાની 

સભામા ં75 મા અિધવેશનમા ંરQકોડe કરQલા વીOડયો િનવેદનમા ંજ]D-ુકા^મીરનો સદંભe 

આpયો હતો.  

આરએસ- કોfoQ��સ બીલ 

સસંદQ નાણાક[ય કરાર aગેના ~બલને પસાર કUુ� છે. રાBયસભા =ારા આ� તેને  

મ{ૂંર[ આપવામા ંઆવી. આ ખરડો લાયક નાણાક[ય કરારને �=પIીય ર[તે 

કાuનૂી માળ�ુ ં દાન કરQ છે. એક પIથી બી6 પIને �કૂવવાપા< ચોFખી રકમ ન�[ 

કરવા માટQ બે પIો વ ચેના સોદાથી થતા તમામ દાવાઓને આવર[ લે છે. ~બલ લાયક 

નાણાક[ય કરાર માટQ અમલીકરણની મ{ૂંર[ આપે છે. ~બલની જોગવાઈઓ , બે લાયક 

નાણાક[ય બ6રના સહભાગીઓ વ ચેના કરાર પર લાy ુથશે Bયા ંઓછામા ંઓછ[ એક 

પાટm એ િનધાeOરત અિધકાર[ઓ આરબીઆઈ , સેબી, આઈઆરડ[એઆઇ, પીએફઆરડ[એ 

અથવા આઈએફએસસીએ =ારા િનયમન કરાયેલ સAંથા છે. 

        નાણા ંમ<ંી િનમeળા સીતારમણે ~બલ પરની ચચાeના જવાબમા ંકkુ ંહl ુ ંકQ 

દQશમા ંનાણાક[ય �Aથરતા માટQ તે િનણાeયક છે અને બે પIો વ ચે �=પIીય ર[તે કાuનૂી 

આધાર આપશે. 

આર.એસ. રQલવેઝ 

2023 Mધુીમા ંરQલવેએ તેના Wોડગેજ માગYના 100 ટકા વીજળ[કરણ માટQની 

યોજના બનાવી છે. આ વાત રQલવેમ<ંી િપUષુ ગોયલે આ� રાBયસભામા ંએક લે~ખત 

જવાબમા ંજણાવી છે. તેમણે જણાhUુ ંકQ ચાt ુવષ¡ પહQલી એિ લ Mધુીમા ંRુલ 63 હ6ર 

631 Oકલોમીટરમાથંી લગભગ 63 ટકા Wોડગેજ લાઇનuુ ંવીજળ[કરણ થઈ �¢ૂુ ંછે. 
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તેમણે કkું , દQશમા ંRુલ 23 હ6ર 765 3ટ Oકલોમીટર લાઈનોuુ ંવીજળ[કરણ થવાuુ ં

બાક[ છે. એક  � aગે �ી ગોયલે કkુ ંકQ , રQ�વેની ખાલી પડQલી જમીન � જ3ર[ નથી , 

તે વધારાના નાણાક[ય સસંાધનોને એકિ<ત કરવા માટQ વચગાળાના સમયગાળામા ં

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  

તેમણે જણાhUુ ંહl ુ ંકQ , AટQશનના rનુિવ£કાસની યોજના ખાનગી ભાગીદાર[ને 

આમ<ંણ આપીને AટQશનની આ{ુબા{ુમા ંઅને તેની આસપાસના િવAતારમા ંAથાવર 

િમલકત સભંિવત લાભ =ારા કરવાની યોજના છે.  

આરએસ-સાસંદો િવદાય 

રાBયસભાએ આ� તેના 11 સ�યોને િવદાય આપી છે , � આ વષ¡ નવે]બરમા ં

િન�_ૃ થશે. તેમા ંકQfgીયમ<ંી હરદ[પિસsહ rરુ[ , ભાજપના નીરજ શેખર અને અ3ણિસsહ , 

સમાજવાદ[ પાટmના નેતાઓ  ો. રામગોપાલ યાદવ અને 6વેદ અલી ખાન , ક¤@ેસના 

રાજ બ¥બર , બસપાના વીરિસsહનો સમાવેશ થાય છે. yહૃ મ¦Uુ ં|યારQ અKયI એમ. 

વvકwયા નાયxુએ ઉ�લેખ કયY કQ ઉ_ર  દQશ અને ઉ_રાખડંના આ સ�યો નવે]બરમા ં

િન�_ૃ થશે. તેમણે િન�_ૃ થતા સ�યોની  શસંા કરતા કkુ ંકQ તેઓએ ઉપલા yહૃની 

કામગીર[મા ંમહ|વrણૂe અને D�ૂયવાન યોગદાન આpUુ ંછે.  

આરએસ-લેબર કોડ 
સસંદQ કામદારોના ક�યાણ અને MરુIા માટQ <ણ મ{ૂર કોડ ~બલ પસાર કયાe છે. 

રાBયસભાએ આ� આ ~બલને મ{ૂંર[ આપી દ[ધી હતી BયારQ ગઈકાલે લોકસભાએ તેને 

પસાર કર[ દ[}ુ ંહl ુ.ં hયવસાિયક સલામતી , આરો§ય અને કાયeકાર[ પOર�Aથિતઓ 

સOંહતા કોડ 2020, સAંથામા ંકાયeરત hય��તઓની hયવસાિયક સલામતી , આરો§ય અને 

કાયeકાર[ પOર�Aથિતઓને િનયિં<ત કરનારા કાયદામા ંMધુારો કરવાનો  યાસ કરQ છે. 

�મ અને રોજગાર મ<ંી સતંોષRુમાર ગગંવારQ ~બલ aગેની ચચાeના જવાબમા ંજણાhUુ ં

હl ુ ંકQ , સમયમયાeદામા ંફOરયાદ િનવારણ hયવAથા બનાવીને આ બીલો કામદારોના 

Oહતો પર dૂરગામી અસર કરશે. તેમણે Aપnટતા કર[ હતી કQ સરકારQ િવરોધ કરવા 

મ{ૂરોના હક છ[નhયા નથી. તેમણે કkુ ંકQ , મ{ૂરો =ારા ઉઠાવવામા ંઆવતા Dુ̈ ાઓનો 



7 

National  Evening News 23-09-2020 at 7.50-8.00 PM 

 

Mખુદ સમાધાન શોધવા માટQ હડતાલ માટQના 14 Oદવસની rવૂe Mચૂનાની Dદુત 

Dકુવામા ંઆવી છે. તેમણે ઉમેUુ� કQ Aથળાતંર કામદારોના ક�યાણ માટQ અનેક 

જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવી છે. 

~બલમા ંગેરંટ[ડ લ©તુમ અને સમયસર વેતન , િનª�ુક આરો§ય તપાસણી 

Mિુવધા અને Aથળાતંર કામદારોને વષeમા ંએકવાર તેમના ઘરQ જવા ભ�થા સOહતની 

અનેક જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવી છે. તેમણે આવા મહ|વrણૂe કાયદાઓ પસાર થવા 

દરિમયાન િવપIની ગેરહાજર[ માટQ ટ[કા કર[ હતી. 

સઘંષe િવરામભગં 

સઘંષe િવરામના વ} ુએકવાર ઉ�લઘંનમાં , પાOકAતાની લ^કરના જવાનોએ આ� 

વહQલી સવારQ r ૂચંના શાહrરુ , Oકન« અને કસબા સે�ટરમા ંિનય<ંણ રQખા પાસે નાના 

હિથયારો અને ભારQ તોપ વડQ આડQધડ ગોળ[બાર કયાe હતા. સરંIણ મ<ંાલયના 

જનસપંકe  અિધકાર[ કનeલ દિવfદર આનદંQ કkુ ંકQ ભારતીય સૈfય સતકe છે અને સરહદ 

MરુIા કર[ ર�ા છે.  

છે�લા અહQવાલો અuસુાર સામ સામા ગોળ[બાર ચાt ુછે. આ વષ¡ , એલઓસી 

અને qતરરાno[ય સરહદની નbકના ¬જ�લાઓમા ંપાOકAતાની રQfજસe =ારા કરવામા ં

આવેલા 1 હ6ર 836 �ટલા સઘંષeિવરામના ભગં ન¤ધાયા છે.  

શેરબ6ર 
Dુબંઈ શેરબ6ર સેfસે�સ Aથાિનક અને વૈિક સકંQતો વ ચે આ� શ3આતી 

કારોબારમા ં300 પોઇfટના ઉછાળા સાથે ર�ો છે. 30 શેરોનો સેfસેકસ 324 પોઇfટ સાથે 

38 હ6ર 58 પર ર�ો છે અને એનએસઈ િન�ટ[ 92 aક વધીને 11 હ6ર 246 પર 

બધં ર�ો છે. ગઇકાલે સેfસે�સ 300 aક lટૂ[ને 37 હ6ર 734 પર અને િન�ટ[ 97 aક 

ઘટ[ને 11 હ6ર 154 પર બધં થયા છે. 

વૈિક મોરચે, શાઘંાઇ અને હ¤ગક¤ગના િમડ-ડQ સોદામા ંફાયદા સાથે કારોબાર કર[ 

ર�ા હતા, BયારQ ટો®ો અને િસઓલમા ંતે ઘટાડા પર હતા. અમેOરક[ શેર બ6ર પણ 
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ઉછાળામા ંજોવા મ¦યા. આ દરિમયાન qતરરાno[ય ખનીજ તેલ બvચમાકe  Wેfટ ¯ડ 

ઘટ[ને 41.38 ડોલર  િત બેરલ પર ર�ા છે. 

 

 

 

 

 


