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• �ધાનમ�ંી નર�� મોદ�એ જણા��ુ ં છે ક�, આ�મિનભ�ર ભારત એ મા� આિથ"ક 

#બંેશ નથી પણ દ�શ અને નાગ)રકોને ગૌરવ અપાવનાર િવચાર છે. 

• ક�� સરકાર�, આવતીકાલે પહ�લી માચ�થી શ1ુ થનારા કોિવડ રસીકરણના �ી3 

તબ4ા માટ� માગ�દિશ"કા 3હ�ર કર� છે. 

• આ6 દ�શમા ંરા78�ય િવ:ાન )દવસની ઉજવણી થઈ રહ� છે. 

• =જુરાતમા ં >થાિનક >વરા?યની @ુટંણી માટ� શાિંતAણૂ� ર�તે મતદાન થઈ રCુ ં

છે. 

• દ�શમા ં અ�યાર Dધુીમા ં એક કરોડ 43 લાખ નાગ)રકોને કોિવડની રસી 

આપવામા ંઆવી છે. દ�શમા ં કોિવડના દદHઓ સા3 થવાનો દર 97.10 ટકા 

થયો છે. 
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�ધાનમ�ંી નર�� મોદ�એ જણા��ુ ંછે ક�, આ�મિનભ�ર ભારત એ મા� આિથ"ક #બંેશ 

નથી પણ દ�શ અને નાગ)રકોને ગૌરવ અપાવનાર િવચાર છે. 

આ6 આકાશવાણી પરથી �સા)રત થયેલા મન ક� બાત કાય�Nમમા ંતેમણે એ બાબત ે

સતંોષ �યPત કયQ હતો ક� આ�મિનભ�ર ભારતની #બંેશ Rતર�યાળ ગામો Dધુી પહTચી રહ� 

છે. તેમણે કCુ ંક� ભારતમા ંબનલેા તેજસ �UુધિવમાનVુ ંસફળ ઉXયન, >વદ�શી ટYક, મ8ેો ર�લ 



દ�શની રસી બી3 દ�શોને પહTચાડવામા ં દ�શ ��યે ગૌરવની લાગણી અને એ Zારા 

આ�મિનભ�ર ભારતની ભાવના Dુઢ બની રહ� છે. 

તેમણે ઉ\ર�દ�શ, ]બહાર સ)હત િવિવધ િવ>તારોના �વુાનો પોતાની કોઠાDઝુ અન ે

પ)ર`મથી �યવસાયકાર બ�યા તેમVુ ંઉદાહરણ આપી દર�ક �વુાનને આગળ વધવાની શીખ 

આપી હતી. �ધાનમ�ંીએ જળસaંહVુ ંમહ�વ સમ3વીને જળbોતો, તળાવોના પાણી cUુધ 

કરવાની #બંેશ શ1ુ કરવા અને જળસaંહ વધારવા ઉપર Uયાન ક�d�ત કરવા અVરુોધ કયQ 

હતો. 

આ6 રા78�ય િવ:ાન )દવસની ઉજવણી થઇ રહ� છે, �યાર� `ી મોદ�એ �વુાનોને 

િવ:ાન અને વૈ:ાિનકો Rગે વgમુા ંવg ુમા)હતી મેળવવા અને સશંોધકની d7ટ ક�ળવવાનો 

અVરુોધ કયQ. 

િવ:ાન, આ�મિનભ�ર ભારત #બંશેમા ં નTધપા� યોગદાન આપી શક� છે, તેમ `ી 

મોદ�એ જણા��ુ ંહh ુ.ં દરવષ�ની 6મ આ વષi પણ પર�jા પે ચચા� કાય�Nમ યો3વાનો છે, 

6મા ંસહભાગી થઇ પોતાના અVભુવોVુ ંઆદાન �દાન કરવા િશjકો, િવkાથlઓને અVરુોધ 

કયQ હતો. 

�ધાનમ�ંીએ કોરોના બાબતે કોઇ બેદરકાર� ન રાખવા અને કોિવડને રોકવાના 

િનયમોVુ ંપાલન કરવા સmુને અVરુોધ કયQ હતો. �ધાનમ�ંીએ માહ મ)હનાVુ ંધાિમ"ક મહ�વ 

સમ3વીને જણા��ુ ંક� માહ – Aનૂમે સતં રિવદાસnની જયતંી છે. 

સતં રિવદાસે સામાnક oુષણોને oૂર કરવાના �યાસોની સાથે – સાથે પરંપરાગત 

િવચારધારા બદલે નવા િવચારોને અaતા આપી હતી. `ી મોદ�એ કCુ ંક� દ�શનો �વુાન પણ 

નવકpપનાને મહ�વ આપતો થયો છે, સતં રિવદાસ જો હોત તો તેમણે આ Rગે ગૌરવની 

લાગણી ચો4સ અVભુવી હોત. 
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ક�� સરકાર�, આવતીકાલે પહ�લી માચ�થી શ1ુ થનારા કોિવડ રસીકરણના �ી3 

તબ4ા માટ� માગ�દિશ"કા 3હ�ર કર� છે. 

આવતીકાલથી શ1ુ થતા �ી3 તબ4ામા ં 60 વષ�થી વg ુવયના લોકોને કોિવડની 

રસી અપાશે. એવી જ ર�તે, ગભંીર રોગથી પીડાતી અને 45 થી 60 વષ� Dધુીની �યsPતઓન ે

પણ �ી3 તબ4ામમા ંઆવર� લેવાશે. 

આરોtય મ�ંાલયે બહાર પાડ�લી માગ�દિશ"કામા ંજણા��ુ ં છે ક� રા?ય આરોtય વીમા 

યોજના સાથે સકંળાયલેી તમામ ખાનગી હોs>પટલોને કોિવડ રસીકરણ ક�� તર�ક� ઉપયોગમા ં

લેવાની સ\ા બધી જ રા?ય સરકારોને આપવામા ંઆવી છે. 

બધી જ સરકાર� હોs>પટલોમા ં કોિવડની રસી િવનાupૂયે અપાશે, જો ક� ખાનગી 

હોs>પટલો �યsPતદ�ઠ અને ��યેક ડોઝના 250 1ુિપયા Dધુી )કwમત વDલૂી શકશે. 

આ ઉપરાતં દર�ક રા?ય, 3હ�ર j�ેના તમામ આરોtય મથકોનો કોિવડ રસીકરણ 

ક�� તર�ક� ઉપયોગ કર� શકશે. ક�d�ય આરોtય સ]ચવ રા6શ xષૂણે ગઇકાલે રા?યો અન ે

ક�� શાિસત �દ�શોના આરોtય સ]ચવો અને રા78�ય આરોtય મીશનના િનયામકો સાથ ે

વાતચીત કર� હતી. 
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 આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ� રyા છો, વg ુ સમાચાર કોરોના 

Rગેના આ સદં�શ બાદ... 
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આ6 દ�શમા ંરા78�ય િવ:ાન )દવસની ઉજવણી થઈ રહ� છે. વષ� 1928 મા ંઆ )દવસે 

સર સી.વી. રમણ Zારા રમણ �ભાવની અદxતૂ શોધની 3હ�રાતથી ભારતીય િવ:ાનમા 

નવા અUયાયનો �ારંભ થયો હતો. 

  રા78પિત, ઉપરા78પિત અને �ધાનમ�ંીએ રા78�ય િવ:ાન )દવસ િનિમ\ે વૈ:ાિનક 

સuદુાય અને િવ:ાનમા રસ ધરાવતા લોકોને cભુે{છા પાઠવી છે. 

  િવ:ાનને માનવ �ગિત માટ� nવનર�ખા તર�ક� દશા�વતા, ઉપરા78પિત વ|ક�યા 

નાય}ુએ િવ~�યાપી શાિંત, િવકાસ અને લોકોના nવનમા ં Dધુારો લાવવા તનેો ઉપયોગ 

કરવાનો અVરુોધ કયQ હતો. 

આ6 સર સી. વી. રમનને યાદ કરતા ં ક��ીય મા)હતી અને �સારણ �ધાન �કાશ 

3વડ�કર� કCુ ં ક� િવ:ાનના jે�મા ં સર રામનVુ ંઅupુય યોગદાન છે. `ી 3વડ�કર� રા78 

િનમા�ણમા ંનવીનીકરણ અને યોગદાન આપવા બદલ વે:ાિનકોને cભુે{છાઓ પાઠવી હતી. 
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 =જુરાતમા ં>થાિનક >વરા?યની @ુટંણી માટ� શાિંતAણૂ� ર�તે મતદાન થઈ રCુ ંછે.  

વહ�લી સવારથી ક{છ, સૌરા78, દ]jણ =જુરાત, ઉ\ર =જુરાત તમેજ મUય =જુરાતના 

તમામ મતદાન મથકો પર @>ુત પોલીસ બદંોબ>ત સાથે મતદારો મતદાન કરવા માટ� 

પહTચી રyા છે. મતદાન મથકો પર �થમ વખત મતદાન કરનાર મતદાતા પણ જોવા 

મ�યા હતા તથા િસિનયર િસટ�ઝન પણ મતદાન કરવા માટ� જોવા મ�યા હતા. તો રા?યના 

િવિવધ િવ>તારોમા વરરા3ઓ અને  વરવgઓુએ મતદાનને �ાધા�ય આ��ુ ંહh ુ.ં 

આ6 >થાિનક >વરાજની @ ૂટંણી માટ� નાયબ u�ુયમ�ંી િનિતન પટ�લ, િશjણમ�ંી 

xપૂે�િસwહ @ડુાસમા, પોરબદંરના ધારાસ�ય બા�ભુાઇ બોખીર�યા, મોરબીના સાસંદ 

મોહનભાઈ �ંુડા)રયા અને ખેડાના સાસંદ દ��િુસwહ ચૌહાણે મતદાન ક�ુ� હh ુ.ં 



к&��1 - ��ш 

દ�શમા ં અ�યાર Dધુીમા ં એક કરોડ 43 લાખ નાગ)રકોને કોિવડની રસી આપવામા ં

આવી છે. દ�શમા ંકોિવડના દદHઓ સા3 થવાનો દર 97.10 ટકા થયો છે. 

છેpલા 24 કલાકમા ંકોિવડના 11 હ3ર 718 દદHઓ સા3 થયા છે. આ સાથે કોિવડને 

�હાત આપનારની સ�ંયા એક કરોડ, 7 લાખ, 75 હ3રથી વg ુથઇ છે. આજ સમયગાળામા ં

કોિવડના નવા 16 હ3ર 752 ક�સ નTધાયા છે. 

અ�યાર� દ�શમા ં કોિવડના એPટ�વ ક�સોની સ�ંયા 1 લાખ, 64 હ3ર છે. છેpલા 24 

કલાકમા ંકોિવડના 113 દદHઓના મોત થતા, �ુલ u�ૃ� ુ�ક એક લાખ, 57 હ3ર, 51 થયો 

છે. 
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ક�� સરકાર રમકડા ઉ�પાદનોના કલ>ટર >થાપવા, વેપારમા ં Dગુમતા લાવવા, 

પયા�વરણને લગતી મ�ૂંર� ઝડપથી આપવા સ)હત રમકડા ઉkોગને શ� તમામ સહાય 

આપશે. 

વા]ણ?ય મ�ંી િપ�ષૂ ગોયલે ગઈકાલે રા78�ય રમકડા મેળો – 2021ના CEOના 

સ�મા ંઆ uજુબ જણા��ુ ંહh ુ.ં તેમણે કહ�ુ ંક�, ?યા ંરમકડા ઉ�પાદનના કલ>ટરો રચાશે �યા ં

રમકડાઓની =ણુવ\ાની ચકાસણી કરવાની �યવ>થા ઉભી કરાશે. `ી ગોયલ ે >થાિનક 

રમકડા ઉ�પાદકોને રમકડાની =ણુવ\ા વધારવા અVરુોધ ક�ુ� હh ુ.ં  

ઉpલખેનીય છે ક�, િવડ�યો કો�ફર�સ�ગ માUયમથી ગઈકાલે ભારતીય રમકડા મેળાVુ ં

ઉદઘાટન કરતા �ધાનમ�ંી નર�� મોદ�એ જણા��ુ ંહh ુ ંક�, ભારતીય રમકડા મેળો – ર૦ર૧ 



દ�શની વષQ �ુની પરંપરા મજ�તુ બનાવવાની સાથે સાથે આ�મિનભ�ર ભારતના િનમા�ણમા ં

મહ�વની xિૂમકા ભજવશે. 
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ક�d�ય િશjણમ�ંી રમેશ પોખ)રયાલ િનશકં� િશjણમા ંDધુારા ઉપર ભાર uકૂયો છે. 

તેમણે કCુ ંક�, આ �ય�નો ફPત ભારતીય િશjણ �)Nયાને જ મજ�તૂ નથી બનાવતા ંપરંh ુ

વૈિ~ક :ાન મહાશsPત બનાવવા માટ� પણ યોગદાન આપશે. 

`ી િનશકં� ગઈકાલે )દpહ� �િુનવિસ"ટ�ના સ\ા�મુા ંવાિષ"ક )દjાતં સમારોહમા ંવgમુા ં

ઉમે� ુ� ક�, )દpહ� �િુનવિસ"ટ� રા78�ય િશjણ નીિત Rગે `ે7ઠતા ક��ના માUયમથી રા78 

િનમા�ણમા ંવg ુયોગદાન કર� શક� છે. 

િશjણમ�ંીએ કCુ ંક�, �િુનવિસ"ટ�Vુ ંકત��ય અ�ય શૈj]ણક સ>ંથાઓVુ ંસરંjણ, સવંધ�ન 

અને સહયોગ તથા માગ�દશ�ન આપવાVુ ં છે. તેમણે િવkા િવ>તાર યોજના Rતગ�ત 

Rત)રયાળ િવ>તારોમા ં આવેલી શૈj]ણક સ>ંથાઓને �ો�સાહન આપવાના )દpહ� 

�િુનવિસ"ટ�ના �ય�નોનો ઉpલખે કયQ અને કોરોના રોગચાળા દરિમયાન િવkાથlઓને િશjણ 

આપવાના કાય� માટ� �િુનવિસ"ટ�ની �શસંા પણ કર� હતી.  

1��� х� �  

ક�� સરકાર� ચા� ુખર�ફ મોસમમા ં=જુરાત સ)હત 18 રા?યોમાથંી 6 કરોડ 63 લાખ 

મે)8ક ટન ડાગંરની ખર�દ� કર� છે. 

ડાગંરની લ�\ુમ ટ�કાના ભાવે કરાયેલી ખર�દ�થી 96 લાખ 40 હ3રથી વg ુખે}તૂોન ે

લાભ થયો છે. સ\ાવાર યાદ�મા ં જણા��ુ ં છે ક� સરકારને મળેલી દરખા>તના આધાર� 



=જુરાત, તમીલના}ુ સ)હત 10 રા?યોમાથંી 51 લાખ 92 હ3ર મે)8ક ટન કઠોળ અને 

તેલીબીયાની ખર�દ�ન ેમ�ુંર� આપવામા ંઆવી છે. 

!&<=�> 

ભારતના દ�પક�ુમાર� બpગે)રયામા ં યો3યેલી >8ા3ં મેમો)રયલ બોsPસ�ગ >પધા�મા ં

રજતચંક nતી લીધો છે. A�ુષોના િવભાગની 52 )કલો વજન�ૂથની ફાઈનલમા ં ખ)ંડત 

@કૂાદાના આધાર� દ�પક�ુમારનો – બpગે)રયાના ડ�િનયલ આસેનોવ સામે પરાજય થયો હતો.  

ભારતીય બોsPસ�ગ ફ�ડર�શને દ�પક�ુમારની આNમક શૈલીની રમતની �શસંા કર�ન ે

સમa દ�શની તેની િસ�� માટ� ગૌરવ અVભુવે છે, તેમ જણા��ુ ંહh ુ.ં 

 

 


