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પ્રશાર ભારતી 
શમાચાર વળભાગ, આકાળાણી, અમદાળાદ 

Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 23-09-2021 

આકાળાણી શમાચાર વિા શ્રીમાલી ળાાંચે છે. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અભેરયકાની ચાય રદલવની માત્રાએ આજે 

લોશળિંગ્ટન શોંચ્મા , આજે અભેરયકાના ઉયાષ્ટ્રશિ કભરા શરેયવ 

અને ફહયુાષ્ટ્રીમ કંનીઓના વીઈઓ વાથે ફેઠક કયળે  

 ેગાવવ જાસવૂી ભાભરાની િાવ ભાટે વલોચ્ચ અદારિ 

ટેકશનકર શનષ્ટ્ણાિ વશભશિની યચના કયળે 

 ેટન્દ્ટ પાઇલરિંગ અને પ્રોવીક્યળુન ભાટે 80 ટકા ઘટાડેરી પી 

વફંશંધિ રાબો ળૈક્ષલણક વસં્થાઓને ણ આલાભા ંઆવ્મા 

 વયંક્ષણ ભતં્રારમે ત્રણ વેલાઓ અને બાયિીમ કોસ્ટગાડડ ભાટે 

શવમ્યરુેટયના ઉમોગ ભાટે ભાખુ ંજાશયે કયુું  

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

(ન્દ્ચઝૂ બે્રક – આ વભાચાય આ આકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો) 

(વભાચાયને અંિે – આકાળલાણી યથી વભાચાય યૂા થમા ) 

 કોયોના ટયનુ................  
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કોરોિા અપી 
આ શમાચાર આપ આકાળાણી પરથી શાાંભલી રહ્યા છો. ળધ ુશમાચાર.. 

કોરોિા અંગેિા આ શાંદે બાદ.. 

(કોવળડ વશગિેચર ટ્યિુ) 

--------------------------------  
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PM- મીટ્ીંગ્શ   

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અભેરયકાની ચાય રદલવની માત્રાએ આજે 
લોશળિંગ્ટન શોંચ્મા છે. બાયિીમ વમદુામના રોકોએ િેભનુ ંઉભકાબેય 
સ્લાગિ કયુું શત ુ.ં આજે િેઓ અભેરયકાના ઉયાષ્ટ્રશિ કભરા શરેયવ અને 
ફહયુાષ્ટ્રીમ કંનીઓના વીઈઓ વાથે લાિચીિ કયલાના છે. પ્રધાનભતં્રી 
ક્લારકોભના અધ્મક્ષ , અને વીઈઓ રિસ્સ્ટમાનો એભોન વાથે , અને 
ત્માયફાદ એડોફના ચેયભેન ળાિંન ુનાયામણ વાથે ફેઠક કયળે. 

શ્રી ભોદી અગ્રણી ઉદ્યોગ જૂથોના અગ્રણીઓ પ્રત્મેક વાથે 15 શભશનટ 
સધુી લાિચીિ કયળે. િેભા ંભાકડ પસ્ટડ  વોરયના વીઈઓ શલન્દ્ડભાય , જનયર 
એટોશભક્વના ચેયભેન અને વીઈઓ શલલેક રાર , અને બ્રેકસ્ટોનના વીઈઓ 
કો-પાઉન્દ્ડય સ્ટીપન એ. શ્વાઝડભેન વાથે ણ મરુાકાિ કયળે. શ્રી ભોદી 
ઓસ્રેલરમા અને જાાનના પ્રધાનભતં્રી વાથે અરગ ફેઠક કયલાના છે.    
શ્રી ભોદી , અભેરયકાના યાષ્ટ્રશિ જો ફાઈડનના આભતં્રણ ય ક્લાડ 
નેિાઓના પ્રથભ વ્મક્ક્િગિ વભંેરનભા ંબાગ રેલા ગમા છે. યાષ્ટ્રશિ 
આલિીકારે વ્શાઈટ શાઉવભા ંિેભની પ્રથભ દ્વિક્ષીમ ફેઠક ભાટે 
પ્રધાનભતં્રીની મજભાની કયળે. શ્રી ફાઈડન , બાયિ, જાાન, અને 
ઓસ્રેલરમાના નેિાઓ વાથે પ્રથભ લખિ વ્મક્ક્િગિ યીિે ક્લાડ રીડવડ 
વશભટનુ ંણ આમોજન કયળે. પ્રધાનભતં્રી 25 વપ્ટેમ્ફયે ન્દ્યમૂોકડભા ંવયંકુ્િ 
યાષ્ટ્રવઘંની વાભાન્દ્મવબાના 76 ભા ંવત્રને ણ વફંોધન કયળે. 

  
--------------------- 
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લાઇવ પે્રઝ-ઇકોનોશભક ગ્રોથ 
 
ઉયાષ્ટ્રશિ એભ લેંકૈમા નામડુએ શલશલધ સધુાયાઓ અભરભા ંમકૂલા 

ભાટે વયકાય વાથે કાભ કયલા અને આગાભી દામકાભા ંઆશથિક શલકાવ ભાટે 
શલકાવરક્ષી ભાગડ અનાલલા શાકર કયી છે. બાયિીમ ઉદ્યોગ વઘં િાયા 
આમોજજિ રયદભા ંફોરિા ંિેભણે કહ્ુ ંકે બાયિ શલે શલકાવના થ ય 
શનણાડમક િફકે્ક છે. િેભણે ઉભેય ુું કે , શલે વભમ આલી ગમો છે કે િભાભ 
રશસ્વેદાયો શાથ શભરાલે અને વિિ આશથિક લેગ સશુનશિિ કયે. 

વયકાયે અથડવ્મલસ્થાને નુજીશલિ કયલા ભાટે વખં્માફધં ગરા ં
રીધા ંછે , િે િયપ ધ્માન દોયિા ંિેભણે કહ્ુ ંકે ઉદ્યોગોએ આ ભાટે આગ 
આલવુ ંજોઈએ અને ખાિયી કયલી જોઈએ કે શલકાવની ગશિ ચા ુયશળેે. 
ઉયાષ્ટ્રશિએ કહ્ુ ંકે વભમની જરૂરયમાિ એલી છે કે અથડવ્મલસ્થાને 
શલકાવના ાટા ય રાલલાભા ંઆલે અને 2030 સધુીભા ંરાખો કાભદાયો 
ભાટે યોજગાયીનુ ંવર્જન કયે. 

શ્રી નામડુએ કહ્ુ ંકે 2025 સધુીભા ંાચં રરલરમન ડોરયની 
અથડવ્મલસ્થા ફનલાની આકાકં્ષા ચોક્કવણે પ્રાપ્િ કયી ળકામ િેલી છે. 
િેભણે દલક્ષણના યાજ્મોને સધુાયાઓ ય ધ્માન કેસ્ન્દ્રિ કયલાની વરાશ 
આી, અને લેાયભા ંવયિા અને યોકાણ આકડલા ભાટે શ્રેષ્ટ્ઠ દ્ધશિઓ 
અનાલલા ય બાય મકુ્યો. 

 
--------------------- 
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એવવી-ેગાવવ 
 
સપુ્રીભ કોટે આજે ભૌલખક યીિે અલરોકન કયુું છે કે ેગાવવ જાસવૂી 

ભાભરાની િાવ ભાટે ટેકશનકર શનષ્ટ્ણાિ વશભશિની યચના કયલાભા ં
આલળે. વલોચ્ચ અદારિે એભ ણ કહ્ુ ંકે આ મદેુ્દ સ્લિતં્ર િાવની ભાગં 
કયિી અયજીઓ વદંબડભા ંઆગાભી વપ્િાશ ેઆદેળ વાય કયલાભા ંઆલળે. 
મખુ્મ ન્દ્મામાધીળ એન.લી.યભણની અધ્મક્ષિાલાી ખડંીઠે કહ્ુ ંકે ,       
આ અંગે આદેળ અગાઉ જાશયે થલાનો શિો િે શલે આલિા અઠલારડમે 
આલાભા ંઆલળે. ખડંીઠે કહ્ુ ંકે િેઓ આગાભી વપ્િાશ સધુીભા ંટેકશનકર 
શનષ્ટ્ણાિ વશભશિના વભ્મોના ંનાભને આખયી ઓ આળે , અને છી 
આદેળ ફશાય ાડળે.  

 
--------------------- 
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ેટન્દ્ટ શનમભો 
શભળન આત્ભશનબડય બાયિ િયપના અન્દ્મ એક ભશત્લના ગરા િયીકે 

ેટન્દ્ટ પાઇલરિંગ અને પ્રોવીક્યળુન ભાટે 80 ટકા ઘટાડેરી પી વફંશંધિ રાબો 
ળૈક્ષલણક વસં્થાઓને ણ આલાભા ંઆવ્મા છે. કેન્દ્ર વયકાયે આ વદંબડભા ં
ેટન્દ્ટ શનમભોભા ંસધુાયાની સચૂના આી છે. લાલણજ્મ અને ઉદ્યોગ 
ભતં્રારમે જણાવ્યુ ંકે બાયિભા ંિાજેિયના લોભા ંફૌદ્વદ્ધક વંશિને ભજબિૂ 
કયલા ભાટે ભોટી પ્રગશિ કયી યહ્ુ ંછે. ેટન્દ્ટ ભાટે અયજી કયિી લખિે , 
વળંોધકોએ વસં્થાઓના નાભે ેટન્દ્ટ અયજી કયલી ડે છે. આ વદંબે શળક્ષણ 
વસં્થાઓની લધ ુબાગીદાયીને પ્રોત્વારશિ કયલા ભાટે , ેટન્દ્ટ શનમભો, 2003 
શઠે ચકૂલલાાત્ર વિાલાય પી , ેટન્દ્ટ શનમભોભા ંસધુાયા િાયા           
21 વપ્ટેમ્ફયથી જોગલાઈઓ અભરભા ંઆલી છે.  

વળંોધનને અનકુૂ લાિાલયણ ઉભુ ંકયલા ભાટે , ઉદ્યોગ અને આંિરયક 
લેાય પ્રોત્વાશન શલબાગ , ઉદ્યોગો અને શલદ્યાળાખાઓ લચ્ચે લધ ુવશમોગ 
ભાટે કામડયિ છે. ળૈક્ષલણક વસં્થાઓભા ંશાથ ધયામેરા વળંોધનોના 
વ્માાયીકયણને વય ફનાલીને આ પ્રાપ્િ કયી ળકામ છે. આ વસં્થાઓ 
ઘણી વળંોધન પ્રવશૃિઓભા ંવાભેર છે , જ્મા ંપ્રોપેવયો , શળક્ષકો અને 
શલદ્યાથીઓ ઘણી નલી ટેકનોરોજીનુ ંવર્જન કયે છે જેને િેના 
વ્માાયીકયણની સશુલધા ભાટે ેટન્દ્ટ કયાલલાની જરૂય છે. ઉચ્ચ ેટસ્ન્દ્ટિંગ પી 
આ ટેકનોરોજીને ેટન્દ્ટ કયાલલા ભાટે અલયોધક ફને છે અને આભ નલી 
ટેકનોરોજીના શલકાવ ભાટે શનયાળાજનક ફને છે. 

--------------------- 
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રડપેન્દ્વ-ફે્રભલકડ  
 
વયંક્ષણ ભતં્રારમે ત્રણ વેલાઓ અને બાયિીમ કોસ્ટગાડડ ભાટે 

શવમ્યરુેટયના ઉમોગ ભાટે ભાખુ ંજાશયે કયુું છે. િભાભ રશ્કયી ક્ષેત્રોભા ં
શવમ્યરુેળન આધારયિ િારીભભા ંરયલશિિિ થવુ ંઅને અવયકાયક , 
કામડક્ષભ, વરાભિ, ઝડી અને સ્ભાટડ  િારીભ આલાભા ંિેનો ઉમોગ 
થળે. આ ભાખુ ંસ્લદેળી રડઝાઇન અને શલકાવ િેભજ બાયિીમ કંનીઓને 
શવમ્યરુેટયના વચંારન અને જાલણી ય બાય મકેૂ છે. િેના ભાખાભા ં
જીલિં વાધનોનો ઉમોગ ઘટાડલાનુ ંરક્ષ્મ છે. આમોજનના િફકે્ક 
શવમ્યરુેટયની જરૂરયમાિ અને વયકાયની શલશલધ એજન્દ્વીઓ લચ્ચે વકંરન 
અને વયંકુ્િ જરૂરયમાિો ય બાય મકુલાભા ંઆલળે.  

આ નીશિ િભાભ પ્રકાયના શવમ્યરુેટય ભાટે ઉમોગભા ંરેલાળે અથલા 
બશલષ્ટ્મભા ંવળસ્ત્ર દો િાયા ખયીદલાભા ંઆલળે. િારીભ ય ખચડ ઘટાડલા 
અને વાધનવાભગ્રી િાયા જીલનને ફચાલલા ભાટે ઉચ્ચ સ્િયની વજ્જિા 
શાવંર કયલા ભાટે શવમ્યરુેળન ટેકનોરોજીના ઉમોગ આગ લધાયલાભા ં
આલળે. વયંક્ષણ ભતં્રારમ અને ઔદ્યોલગક વગંઠનના િભાભ ઘટકોને વોેર 
જલાફદાયી વાથે શલગિલાય એક્ળન પ્રાનને અનવુયલાભા ંઆલળે 
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J&K- આતાંકળાદી   

જમ્મ ુ-કાશ્ભીયભાં, ળોશમા ંજજલ્રાના લચત્રગાભ નજીક કેળલા ગાભભા ં
સયુક્ષા દો વાથેની અથડાભણભા ંએક આિકંલાદીને ઠાય કયામો છે. ભામાડ 
ગમેરા આિકંીની ઓખ ઈનામિ અળયપ િયીકે થઈ છે. િે અગાઉ ઓલય 
ગ્રાઉન્દ્ડ લકડય િયીકે કાભ કયિો શિો અને નળીરી દલાઓની શયેપેયભા ંણ 
વાભેર શિો. ોરીવે જણાવ્યુ ંકે ઈનામિ િેના ગાભભા ંઅને આવાવના 
અન્દ્મ રોકોને ગેયકામદે શશથમાયોથી ધભકીઓ આિો શિો. ભામાડ ગમેરા 
આિકંલાદી ાવેથી એક શસ્િોર અને દારૂગોો ભી આવ્મો છે. 

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

  



Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 23-09-2021   -9 

 

બાજ - અથડિતં્ર 
 
બાજે કહ્ુ ંછે કે બાયિીમ અથડિતં્ર નુ: શલકાવ અને વદૃ્વદ્ધના ભાગડ 

ય છે અને વયકાયે અનેક નલી શરે કયી છે જે અથડિતં્રને લધ ુલેગ 
આળે. નલી રદલ્શીભા ંભીરડમાને બ્રીરપિંગ કયિા ંાટીના પ્રલક્િા ગોાર 
કૃષ્ટ્ણ અગ્રલારે જણાવ્યુ ંકે 2019-20ભા ંશ્રશભકોની બાગીદાયી લધીને     
40.1 ટકા થઈ છે. િેભણે કહ્ુ ંકે કોશલડ વભમગાાની વયખાભણીભા ં   
વીધા કયલેયાની લસરુાિભા ંણ 28 ટકાનો લધાયો થમો છે. શનકાવ વાથે 
યોક્ષ કય લસરૂાિ ણ લધી છે. િેભણે ઉભેય ુું કે , લૈશશ્વક ઇનોલેળન 
ઇન્દ્ડેક્વભા ંબાયિનુ ંયેસ્ન્દ્કિંગ 2015 ભા ં81 ની વયખાભણીભા ંસધુયીને 46 થયુ ં
છે.  
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ોટડ બ્રેય -એ એન્દ્ડ એન ટાઓુ 
 
પ્રલાવનને પ્રોત્વાશન આલા અને ોટડ  બ્રેયભા ંમશુ્કેરી શલના 

મવુાપયી કયલા ભાટે, આંદાભાન અને શનકોફાય લશીલટીિતં્રે કેટરીક છૂટછાટ 
જાશયે કયી છે. આયટીીવીઆય રયોટડ  અને આગભન ય ોટડ  બ્રેય 
એયોટડ  ય પયીથી યીક્ષણ કયલાના લિડભાન ધોયણોભા ંપેયપાય કામડ છે. 
નાગરયક ઉડ્ડમન શલબાગે આજે આ વદંબે મવુાપયી પ્રશિફધંો શલા કયલાનો 
આદેળ જાયી કમો છે. િદનવુાય , િભાભ મવુાપયોને કેટરીક છૂટ આલાભા ં
આલી છે. જેભને યવીના ફનંે ડોઝ આલાભા ંઆવ્મા છે અને ફીજા ડોઝને 
15 રદલવ શલિી ગમા છે િેભને છૂટ આલાભા ંઆલી છે. આલા િભાભ 
મવુાપયો ાવે કોશલન ોટડર િાયા જાયી કયામેર અંશિભ યવીકયણ 
પ્રભાણત્ર શોવુ ંજરૂયી છે. િેઓએ એયોટડ ય ચકાવણી ભાટે યવીકયણ 
પ્રભાણત્રભા ંદળાડલેર આઈડી કાડડ કે દસ્િાલેજ ફિાલલો ડળે. 

જે મવુાપયોને યવી ફાકી શોમ ટો એયોટડ  ટશભિનર ય RTPCR 
યીક્ષણ કયાલવુ ંડળે. યવી શલનાના , આંશળક યવીકયણ કયેરા અથલા ફનંે 
ડોઝ રીધા ંશોમ યંત ુફીજા ડોઝને 15 રદલવ યૂા થમા નથી િેભને ોટડ  
બ્રેય શોંચ્મા ફાદ આયટીીવીઆય ટેસ્ટ શલભાન ભથકે કયાલલી ડળે. આ 
નલી સચૂનાઓ 25 ભી વપ્ટેમ્ફયથી અભરભા ંઆલળે. 
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બાયિ-યએુઈ 
 
વયંકુ્િ આયફ અભીયાિના શલદેળ લેાય યાજ્મ ભતં્રી ડો. થાની લફન 

અશભદ અર લઝમૌદીએ આજે નલી રદલ્શીભા ંનાણાભતં્રી શનભડરા વીિાયભણ 

વાથે ફેઠક કયી શિી. ફનંે નેિાઓએ બાયિ અને યએુઈ લચ્ચે ભજબિૂ 

આશથિક અને વ્માાયી જોડાણ અને વ્માક વ્યશૂાત્ભક બાગીદાયી અંગે ચચાડ 

કયી જે ફહુક્ષીમ દ્વિક્ષીમ વફંધંોને આગ ધાલી યશી છે. 

ડો. થાની લફન અશભદની આગેલાનીભા ંયએુઈનુ ંઉચ્ચ સ્િયીમ 

પ્રશિશનશધભડં લેાય અને યોકાણ વફંધંોને શલસ્તિૃ કયલા વરશિ દ્વિક્ષીમ 

આશથિક વફંધંો સધુાયલા ભાટે ભતં્રણા કયલા નલી રદલ્શીભા ંછે.  
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અનયુાગ ઠાકુય-યુી 
 
કેન્દ્રીમ ભારશિી અને પ્રવાયણ , યલુા ફાફિો અને યભિગભિ ભતં્રી 

અનયુાગ ઠાકુય આજે ઉિય પ્રદેળભા ંશલધાનવબાની આગાભી ચ ૂટંણીની 
યણનીશિ ય ચચાડ કયલા રખનૌ શોચ્મા છે અને બાજના કામડકયો વાથે 
ફેઠકભા ંબાગ રઈ યહ્યા છે. બાજની કેન્દ્રીમ ચ ૂટંણી ટીભના બાગરૂે િેઓ 
ગઈકારે રખનૌ શોંચ્મા શિા. ઉિય પ્રદેળભા ંચ ૂટંણી ભાટે બાજ િાયા 
િેભને વશ-પ્રબાયી િયીકે શનયકુ્િ કયલાભા ંઆવ્મા છે. કેન્દ્રીમ શળક્ષણ ભતં્રી 
ધભેન્દ્ર પ્રધાનના નેતતૃ્લ શઠેની કેન્દ્રીમ ટીભની મરુાકાિ દયશભમાન 
રખનઉ અને ગોયખયુભા ંબાજના પ્રદેળ કામડકયો વાથે ચ ૂટંણીની 
વ્યશૂયચના અંગે ચચાડ કયી છે. ગઈકારે ણ કેન્દ્રીમ ટીભે મખુ્મભતં્રી     
મોગી આરદત્મનાથ, બાજના પ્રદેળ પ્રમખુ સ્લિતં્ર દેલ શવિંશ અને રખનૌભા ં
અન્દ્મ ભતં્રીઓ વાથે ચચાડ કયી શિી. 

શ્રી ધભેન્દ્ર પ્રધાન વાથે બાજના ઉાધ્મક્ષ અને ઉિયપ્રદેળના 
પ્રબાયી યાધાભોશન શવિંશ , શ્રી અનયુાગ ઠાકુય અને અન્દ્મ ત્રણ ભતં્રીઓ   
અજુ ડન યાભ ભેઘલાર, ળોબા કયંદરાજે અને અન્નણૂાડ દેલી વરશિ વાિ જણ 
છે. િેઓ ચ ૂટંણી અગાઉ ક્ષની ચ ૂટંણી વ્યશૂયચના ય ચચાડ કયળે. િેઓ 
શવદ્ધાથડ નગયની ણ મરુાકાિ રેળે.  
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આયષુ્ટ્ભાન બાયિ 
 
કેન્દ્ર વયકાયના મખુ્મ આયોગ્મ કામડિભ , આયષુ્ટ્ભાન બાયિ - 

પ્રધાનભતં્રી જન આયોગ્મ મોજનાને આજે ત્રણ લડ ણૂડ થમા ંછે. 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી િાયા 2018 ભા ંઆજના રદલવે ળરૂ કયલાભા ં
આલેરી આ મોજના શઠે રગબગ ફે કયોડ 20 રાખ રોકોને રાબ ભળ્મો 
છે. આયષુ્ટ્ભાન બાયિ શલશ્વનો વૌથી ભોટો આયોગ્મ વબંા કામડિભ છે જે 
વલંેદનળીર રયલાયોને લાશિક ાચં રાખ રૂશમાનુ ંઆયોગ્મ કલચ રંુૂ 
ાડે છે અને દેળબયભા ંદવ કયોડથી લધ ુગયીફ રયલાયોને રાબ આલાનુ ં
રક્ષ્મ ધયાલે છે. આકાળલાણી વાથે ખાવ લાિ કયિા ંનેળનર શલે્થ 
ઓથોરયટીના મખુ્મ કામડકાયી અશધકાયી ડો. આય.એવ. ળભાડએ જણાવ્યુ ંકે , 
ળરૂઆિના ત્રણ લડભાં , આ મોજના શઠે ગયીફો ભાટે દદીની આયોગ્મ 
વબંાની ન્દ્મામીક શોંચના ડકાયને ઉકેરલાભા ંનોંધાત્ર મોગદાન 
આપ્યુ ંછે. િેભણે કહ્ુ ંકે શિભ ફગંા , ઓરડળા અને રદલ્શીને ફાદ કયિા ં
33 યાજ્મો અને કેન્દ્રળાશવિ પ્રદેળો આ મોજનાનો અભર કયી યહ્યા છે. 
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WHO- પ્રદૂવણ માગગદવિકા   

 
શલશ્વ આયોગ્મ વસં્થાએ 2005 છી પ્રથએએભ લખિ શલાની 

ગણુલિાની ભાગડદશળિકાભા ંસધુાયો કમો છે. ડબ્લ્યએુચઓ અનવુાય , કડક 
ભાગડદશળિકાઓ િાયા , સ્લચ્છ ઊજાડ િયપ પ્રોત્વારશિ કયલા અને લાય ુ
પ્રદૂણથી થિા મતૃ્ય ુઅને ફીભાયીને અટકાલલા ભાટે શલળે ગરા ં
રેલાભા ંઆવ્મા ંછે. નલી બરાભણો ખાવ કયીને નાઇરોજન ડામોક્વાઇડ 
વરશિના પ્રદૂકોને રક્ષ્મ ફનાલે છે , જે ફનંે ખનીજ આધારયિ ઇંધણના 
ઉત્વર્જનભા ંજોલા ભે છે.  

WHO ના ડામયેક્ટય જનયર ટેડ્રોવ ગેબ્રેમવે જણાવ્યુ ંકે            
લાય ુપ્રદૂણના કાયણે દય લે ઓછાભા ંઓછા 70 રાખ રોકોના ંઅકાે 
મતૃ્ય ુથામ છે. િેભણે ઉભેય ુું કે વળંોધન દળાડલે છે કે લાય ુપ્રદૂણ ભગજથી 
રઈને ભાિાના ગબડભા ંલધિા ફાક સધુી ળયીયના િભાભ બાગોને અવય 
કયે છે. વસં્થાને આળા છે કે સધુાયાઓ િાયા 194 વભ્મ દેળોને ઉત્વર્જનભા ં
ઘટાડા ભાટે પ્રોત્વારશિ કયે છે, જે આફોશલા રયલિડનને ણ અવય કયે છે.  
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વોનોલાર - ન્દ્ય ૂભેંગરોય ોટડ  
 
જશાજ ફાફિો અને જભાગડ ભતં્રી વલાડનદં વોનોલાર આલિીકારે 

ન્દ્ય ૂભેંગ્રોય ોટડ  ખાિે ત્રણ પ્રોજેક્ટનુ ંઉદ્ઘાટન અને શળરાન્દ્માવ કયળે. િેભા ં
રક ારકિંગ ટશભિનર ભાટે શળરાન્દ્માવ અને નલા ફનેરા વ્માાય શલકાવ 
કેન્દ્રના ઉદઘાટનનો વભાલેળ થામ છે. ન્દ્ય ુભેંગરોય ફદંય , કણાડટકનુ ં
એકભાત્ર ભોટંુ ફદંય છે , જે આદળડ યીિે કોચીન અને ગોલા ફદંયો લચ્ચે 
આલેુ ંછે. ભાખાકીમ દયેક ાવાને ગ્રાશકોની રોજજસ્સ્ટક જરૂરયમાિો ય 
ઝડથી ધ્માન કેસ્ન્દ્રિ કયલા ભાટે યચામેર છે. ફદંયભા ં 15 વંણૂડણે 
કામડયિ ફથડ છે , અને િે કન્દ્ટેનય , કોરવો અને અન્દ્મ કાગોનુ ંવચંારન કયે 
છે. 
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માાંડવળયા - માગગદવિકાઓ   

આયોગ્મ ભતં્રી ભનસખુ ભાડંશલમાએ રાફંા ગાાના આયોગ્મના મદુ્દાઓ 
અંગે ભાગડદળડન આલા ભાટે િથા કોશલડના વચંારન ય આજે યાષ્ટ્રીમ 
વ્માક ભાગડદશળિકા ફશાય ાડી છે. શ્રેણીફદ્ધ ટ્લીટ્વભા ંિેભણે જણાવ્યુ ંકે 
આ આયોગ્મ કભડચાયીઓને કોશલડ છીની સ્લાસ્્મ વભસ્માઓ ભાટે 
અગાઉથી િૈમાય કયલાભા ંઅને દદીઓને મોગ્મ વાયલાય આલાભા ંભદદ 
કયળ.ે બાયિભા ંવાિ ભોડયરુોની આ પ્રથભ શ્રેણી છે , જે ડોકટયો ભાટે 
શલસ્તિૃ ભાગડદશળિકા યૂી ાડે છે. આભા ંશલે્થકેય પ્રોલાઇડવડ ભાટે ભાનશવક 
આયોગ્મ વાથે વ્મલશાય કયલા ભાટેનુ ંભોડયરુ ણ વાભેર છે.  

ભાગડદશળિકા અંગે આનદં વ્મક્િ કયિાં , આયોગ્મ ભતં્રીએ જણાવ્યુ ંકે , 
ડોક્ટયો અને આયોગ્મ વબંા કાભદાયોને કોશલડની રાફંા ગાાની અવયોને 
શોંચી લલા ભાગડદળડન આલા ભાટે આ િૈમાય કયલાભા ંઆવ્મા છે. 
િેભણે જણાવ્યુ ંકે ન્દ્યનૂિભ આડઅવયો અને વાયલાયની કોઈ નકાયાત્ભક 
અવય ન થામ િે ભાટે કોશલડની વરિમ અને વ્માક વાયલાય જરૂયી છે. 
િેભણે લધભુા ંઉભેય ુું કે મ્યકુય ભાઈકોવીવના કેવો જેલા સ્ટેયોઇડ્વની લધ ુ
ભાત્રા રેલાને કાયણે અવય જોલા ભી છે. િેભણે બાય મકૂ્યો કે ઓછી 
અથલા નરશલિ આડઅવયો વાથે દલાઓ રેલી ભશત્લણૂડ છે. 
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MEITY- લકડળો 
 
ઈરેક્રોશનક્વ અને ઈન્દ્પોભેળન ટેકનોરોજી ભતં્રારમે બાયિને શલશ્વના 

વૌથી ભોટા વકંલરિ કયલા કામડળાાનુ ંઆમોજન કયુું શત ુ.ં િેભા ંદેળના 
વૌથી ભોટા ઇન્દ્ટયનેટ વશલિવ પ્રોલાઇડવડ વરશિ જાશયે અને ખાનગી ફનંે 
રશસ્વેદાયોને આભતં્રણ આલાભા ંઆવ્યુ ંશત ું , અને ગાભો અને નગયોભા ં
ઇન્દ્ટયનેટ એક્વેવને લેગ આલા ભાટે ભાગડદશળિકા િૈમાય કયલા ય ચચાડ 
થઇ શિી. કામડળાા દયશભમાન શલશ્વનો વૌથી ભોટો પાઇફય આધારયિ 
ગ્રાભીણ બ્રોડફેન્દ્ડ કનેસ્ક્ટશલટી પ્રોજેક્ટ- બાયિ નેટની ણ વભીક્ષા કયલાભા ં
આલી શિી. આ ઉયાિં ફાકીના બૌગોલરક અને પ્રદેળો અને ગાભોને 
િાત્કાલરક આલયી રેલાની વ્યશૂયચના ય ચચાડ કયલાભા ંઆલી શિી. 

આ કામડળાાની અધ્મક્ષિા યાજ્મ ભતં્રી યાજીલ ચરંળેખયે કયી શિી. 
િેભણે િભાભ બાયિીમોને વરાભિ , શલશ્વવનીમ અને જલાફદાય ઈન્દ્ટયનેટ 
વાથે જોડલાના લિડભાન વયકાયના ઉદે્દળો યજૂ કમાડ શિા. િેભણે કહ્ુ ંકે 
રડજજટર ઈસ્ન્દ્ડમા િાયા િભાભ નાગરયકોને ઈન્દ્ટયનેટ શઠે આલયી રેલા 
અને વાથે વાથે રડજજટર ઈકોનોભી અને યોજગાયીને ણ જોડલા એ 
પ્રધાનભતં્રીનુ ંસ્લપ્ન છે. 
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