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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

              Date : 04-07-2022                         Morning : 7.45 to 7.55 
              Day  : Monday                                National News 

આકાશવાણી સમાચાર િમ�લ પટ�લ વાચેં છે. 

      ********************************************************************* 

 પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� રાષ્ટ્ર�યસ્તરના �ડ�ટલ ભારત સપ્તાહનો ગાધંીનગરમા ંઆરંભ 

કરાવશ.ે – તેઓ આ� �ધ્રપ્રદ�શના ભીમાવરમમા ંસ્વાત�ંય સનેાની અલ્�રુ� સીતારામ 

રા�ુની જયિંત સમારોહનો આરંભ કરાવશે. 

 નવી �દલ્હ�મા ં 100મા �તરરાષ્ટ્ર�ય સહકાર �દવસની ઉજવણીના ભાગ�પે આ� 

આ�ત્મિનભર્ર ભારત અને શ્રષે્ઠ િવ�ના િનમાર્ણમા ં સહકાર� ચળવળની �િૂમકા કાયર્ક્રમ 

યો�શે. 

 દ�ક્ષણ-�વૂર્ એિશયાના મલેિશયાએ ચીન, દ�ક્ષણ કો�રયા અને રિશયાના �ધુ્ધ િવમાનોની 

સરખામણીએ ભારતમા ંસ્વદ�શી ટ�કનોલો� વડ� બનાવવામા ંઆવલે તેજસ �ધુ્ધ િવમાનની 

તરફ�ણ કર� છે.   

 ક�ન્દ્ર સરકાર� રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણ નીિત 2020ના અમલીકરણના ભાગ�પે રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ 

ઘડવા માટ� �હ�ર જનતા અને લાગતા વળગતાઓ પાસથેી ઓનલાઇન �ચુનો મગંાવ્યા 

છે. 

 િવમ્બલ્ડન ટ�િનસ સ્પધાર્મા ંનોવાક જોકોિવચ, ડ�વીડ ગોફ�ન, ઓનસ, મરે� �ઝુકોવા, �ુલે 

નીમેયેર, અને તાત�ના માર�યાએ કવાટર્ર ફાઇનલમા ંપ્રવેશ કય� છે. 

 બિમ�ગહામના એબ�સ્ટન ખાતે �ગ્લેન્ડ સામેની પાચંમી ટ�સ્ટના ચોથા �દવસે ભારત 257 

રનની સરસાઈથી મજ�તૂ �સ્થિતમા ંછે.. 

       ******************************************************************** 

  
(ન્�ઝૂ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ� રહ્યા છો) 

(સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી  સમાચાર �રૂા થયા)  
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પ્રધાનમતં્રી 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� રાષ્ટ્ર�યસ્તરના �ડ�ટલ ભારત સપ્તાહ - 2022નો 

ગાધંીનગરના મહાત્મા મ�ંદર ખાત ે આરંભ કરાવશે. તઓે જન�ખુાકાર�ના લાભો 

નાગર�કોને સરળતાથી મેળવી આપતી �ડ�ટલ ઇ�ન્ડયા ભાષીની સ�હત િવિવધ 

�ડ�ટલ પહ�લોનો આરંભ કરાવશે તથા ક�ટલાઇઝ�ગ ન્�ઇુ�ન્ડયા ટ�ક�ડની ઇ-�કુનો 

�ભુારંભ કરાવશે.  

�ડ�ટલ ભારત સપ્તાહ �તગર્ત ગાધંીનગરમા ંઆજથી 6 �ુલાઇ દરમ્યાન 

િવિવધ કાયર્ક્રમો�ુ ંઆયોજન કરા�ુ ંછે. �મા ં �ડ�ટલ ઇ�ન્ડયા પહ�લની વષર્ગાઠંની 

ઉજવણી તથાઆધાર, કો-વીન, �ડ�લોકર �વી લોકોપયોગી પહ�લોની �ણકાર� 

આપ�ુ ંપ્રદશર્ન યો�શે.એવી જ ર�તે �ડ�ટલ માધ્યમથી રોજગાર�ની તકોના િનમાર્ણ 

�ગે ચચાર્સત્ર યો�શ.ે 

સરકાર સ્ટાટર્અપ, શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓ તથા જનભાગીદાર�થી 200થી વ� ુસ્ટોલ 

સાથનો �ડ�ટલ મળેો યો�શે. આ ઉપરાતં રોજ�દ� �વનશૈલીન ેસરળ બનાવતા 

�ડ�ટલ સોલ્�શુન �ગે�ુ ં પ્રદશર્ન યો�શે. આગામી 7 થી 9 �ુલાઇ દરિમયાન 

િવિવધ ક્ષેત્રોના િનષ્ણાતંો દ્વારા �ડ�ટલ જ્ઞાન�ુ ં આદાન-પ્રદાન કરાશે. �ચપ્સ-�ુ-

સ્ટાટર્અપ પહ�લ હ�ઠળ સહાય મેળવનાર પ્રથમ 30 સસં્થાઓની �હ�રાત કરાશ.ે 
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પી.એમ. 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� આ� �ધ્રપ્રદ�શના ભીમાવરમ ખાતે ખ્યાતનામ 

સ્વાત�ંય સેનાની અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુની એક્સો પચીસમી જયિંત સમારોહનો 

આરંભ કરાવશે. શ્રી મોદ� આ પ્રસગં ેશ્રી સીતારામ રા�ુની 30 �ટની કાસં્ય પ્રિતમા�ુ ં

અનાવરણ કરશે. 

આઝાદ� કા અ�તૃ મહોત્સવ �તગર્ત સરકાર િવસરાયેલ સ્વાત�ંય સેનાનીઓના 

યોગદાનને યોગ્ય સન્માન મળે તમેજ દ�શની જનતા એમના િવશે મા�હતીગાર થાય 

એ માટ� સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. 

ચોથી �ુલાઈ, 1897ના રોજ જન્મેલા શ્રી અલ્�રુ� રા�ુએ આ�દવાસીઓના �હતો 

�ળવવા માટ� �વૂ�ઘાટના �ગ્રેજો સામે બળવો કય� હતો. 
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પી.એમ. – ભાજપ ઠરાવ 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ ભાજપના નેતાઓ અને કાયર્કરોને પ્રદશર્ન અને 

િવકાસની રાજનીિત પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા તથા  ��ુષ્ટકરણ, સાપં્રદાિયકતા અન ે

વશંવાદની રાજનીિતને િતલાજં�લ આપવા  આહ્વાન ક�ુ� છે.  

ભાજપની રાષ્ટ્ર�ય કાયર્કા�રણીની બઠેકમા ંસવર્સમંિતથી પસાર થયેલા રાજક�ય 

ઠરાવ પર ચચાર્ દરિમયાન શ્રી મોદ�એ આ �જુબ જણાવ્� ુહ� ુ.ં રાજક�ય દરખાસ્ત 

�હૃમતં્રી  અિમત શાહ દ્વારા કરવામા ં  આવી હતી અને કણાર્ટકના �ખુ્યમતં્રી શ્રી 

બોમાઈ અને આસામના �ખુ્યમતં્રી  �હમતંા �બસ્વા સરમાએ તે દરખાસ્તને સમથર્ન 

આપ્�ુ ંહ� ુ.ં શ્રી સરમાએ પત્રકાર પ�રષદમા ંજણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� આ દરખાસ્ત પર બઠેકમા ં

િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી હતી અને તેને સવાર્�મુતે પસાર કરવામા ંઆવી 

હતી. 

શ્રી સરમાએ જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� આ બેઠક� �જુરાત રમખાણો �ગે સવ�ચ્ચ અદાલત 

દ્વારા આપવામા ંઆવેલા સીમા�ચહ્ન�પ �કુાદાને આવકાય� હતો.  

ઠરાવમા ંઅનકે રા�યોની � ૂટંણીમા ંભાજપની �તનો પણ ઉલ્લેખ કરવામા ં

આવ્યો હતો. આ ઠરાવમા ંએનડ�એ સરકારના આઠ વષર્ દરિમયાન ગર�બીને 22 

ટકાથી ઘટાડ�ને 10 ટકા કરવા અને આરોગ્ય  માળખામા ંવધારો કરવા સ�હતની 

અનેક િસ�દ્ધઓને પણ પ્રકાિશત કરવામા ંઆવી છે. 
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સહકાર� મડંળ� શાહ 

નવી �દલ્હ�મા ં 100મા �તરરાષ્ટ્ર�ય સહકાર �દવસની ઉજવણીના ભાગ�પે 

આ� આ�ત્મિનભર્ર ભારત અને શ્રેષ્ઠ િવ�ના િનમાર્ણમા ંસહકાર� ચળવળની �િૂમકા 

કાયર્ક્રમ યો�શે. 

ક��ન્દ્રય �હૃમતં્રી અિમત શાહ �દલ્હ�મા ંસહકાર મતં્રાલય અને ભારતીય સહકાર 

સઘંના ઉપક્રમે �દલ્હ�મા ંયો�નાર કાયર્ક્રમમા ંઅિતથી િવશષે પદ� ઉપ�સ્થત રહ�શે. 

ઉલ્લેખનીય છે ક�, ભારતમા ં90 ટકા ગામડાઓંમા ંસહકાર� મડંળ�ઓ કાયર્રત 

છે. અ�લુ, ઇફ્કો, �ક્રભકો અને નાફ�ડ �વી સફળ સહકાર� સસં્થાઓએ શહ�ર� તથા 

ગ્રામીણ િવસ્તારોમા ંસામા�જક, આિથ�ક પ�રવતર્ન દ્વારા દ�શના અથર્તતં્રને મજ�તૂ 

બનાવવામા ંમહત્વની �િૂમકા ભજવી છે.  
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તેજસ 

દ�ક્ષણ-�વૂર્ એિશયાના મલેિશયાએ ચીન, દ�ક્ષણ કો�રયા અને રિશયાના �ધુ્ધ 

િવમાનોની સરખામણીએ ભારતમા ંસ્વદ�શી ટ�કનોલો� વડ� બનાવવામા ંઆવેલ તેજસ 

�ધુ્ધ િવમાનની તરફ�ણ કર� છે.   

�હન્�ુસ્તાન એરોનો�ટક્સ લીમીટ�ડના અધ્યક્ષ આર. માધવનને ક�ુ ં ક�, અન્ય 

ત્રણ દ�શોના �ધુ્ધ િવમાનોના ઉત્પાદકોએ ભાર�વૂર્ક ર�ૂઆત કરવા છતા ંમલેિશયાએ 

ભારતના તેજસ ઉપર પસદંગી ઉતાર�ને તેની ખર�દ� માટ� વાતચીત શ� કર� છે.  

આ વાતચીત લગભગ આખર� તબ�ામા ંતેમ શ્રી માધવનને ઉમે�ુ� હ� ુ.ં  
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અભ્યાસક્રમ 

ક�ન્દ્ર સરકાર� રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણ નીિત 2020ના અમલીકરણના ભાગ�પે રાષ્ટ્ર�ય 

અભ્યાસક્રમ ઘડવા માટ� �હ�ર જનતા અને લાગતા વળગતાઓ પાસેથી ઓનલાઇન 

�ચુનો મગંાવ્યા છે. 

િશક્ષણ મતં્રાલયની યાદ�મા ંજણાવ્�ુ ંછે ક�, ઓનલાઇન સવ� પર મળેલા �ચૂનો 

રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ ઘડવામા ં તથા પાઠ��સુ્તકો અને શૈક્ષ�ણક સામગ્રી તૈયાર 

કરવામા ંમદદ�પ થશે. 

સ�ાવાળાઓએ આ�દેુ્દ િશક્ષકો, વાલીઓ, િશક્ષણિવદો તથા �બન સરકાર� 

સસં્થાઓને આ �દેુ્દ પોતાના �ચૂનો23 ભાષાઓમા ંહાથ ધરાયેલા રાષ્ટ્ર�ય ઓનલાઇન 

સવ�ક્ષણેમા ંઆપવાની �ચૂના આપી છે 
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િવમ્બલ્ડન 

�ગ્લેન્ડમારંમાઇ રહ�લી િવમ્બલ્ડન ટ�િનસ સ્પધાર્મા ં નોવાક જોકોિવચ, ડ�વીડ 

ગોફ�ન, અને મ�હલાઓની િસ�ગલ્સમા ંઓનસ, મેર� �ઝુકોવા, �ુલે નીમેયેર, અને 

તાત�ના માર�યાએ કવાટર્ર ફાઇનલમા ંપ્રવેશ કય� છે. 

નોવાક જોકોિવચે - કાલ�સ અલ્કારાઝને સીધા ચાર સેટોમા ંપરાજય આપીન ે

જયાર� ડ�વીડ ગોફ�ને અમે�રકાના ફ્રાસંીસને 4 - 1 થી પરાજય આપીને સ્પધાર્ની 

કવાટર્ર ફાઇનલમા ંપ્રવેશકય� છે. ભારતની સાિનયા િમઝાર્ અને તેના સાથીદાર મેટ 

પાવીક� િમક્સ ડબલ્સની કવાટર્ર ફાઇનલમા ંપ્રવેશ કય� છે. 
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�ક્રક�ટ ટ�સ્ટ મેચ 

બિમ�ગહામના એબ�સ્ટન ખાત ે�ગ્લને્ડ સામનેી પાચંમી ટ�સ્ટના ચોથા �દવસે 

ભારત 257 રનની સરસાઈથી મજ�તૂ �સ્થિતમા ંછે. 

ત્રી� �દવસની રમતના �તે ચેતે�ર ��ૂરા 50 અનને ઋષભ પતં 30 રન 

પર બે�ટ�ગ કર� રહ્યા હતા. 

આ પહ�લા ંમહમંદ િસરાઝ ચાર અન ેજસપ્રીત �મુરાહ� ત્રણ િવક�ટ લઈ પ્રથમ 

ઇિન�ગમા ં�ગ્લેન્ડને 284 રન પર ઓલઆઉટ ક�ુ� હ� ુ.ં 
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મ�હલા હોક� િવ�કપ 

FHI મ�હલા હોક� િવ�કપમા ં�લુ બી મા ંભારત – �ગ્લેન્ડની મેચ 1-1 થી ડ્રો 

થઈ હતી. 

ગઈકાલે નેધરલને્ડના વગેેનર હોક� સ્ટ��ડયમ ખાતે પેટ્ટર ઇસાબેલે આઠમી 

િમિનટ� ગોલ કર� �ગ્લને્ડન ેલીડ અપાવી હતી. ભારતે ઘણી તકો �મુાવી હતી, પરં� ુ

બી� ક્વાટર્રમા ં વદંના કટા�રયાએ પનેલ્ટ� કોનર્રને ગોલમા ંબદલી મેચ 1-1 થી 

બરાબર� પર લાવી દ�ધી હતી. આવતીકાલે �લુ બી ની મેચમા ંભારત ચીન સામે 

રમશે.  
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ચેસ ઓલ�મ્પયાડ ટોચર્ 

ભારતમા ંયો�નાર પ્રથમ ચેસ ઓલ�મ્પયાડની ટોચર્ ગઇકાલે ગોવાના પણ�મા ં

પહ�ચી છે. ગોવાના રમતગમત મતં્રીગોિવ�દ ગવડ�એ ગ્રાન્ડ માસ્ટર અ�રુાગ મહમાલ 

પાસેથી ટોચર્ સ્વીકાર�ન ેતે ઇન્ટરનશેનલ ગાન્ડમાસ્ટર ભ�ક્ત �ુલકણ�ને સ�પી હતી. 
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સ્વચ્છ સાગર અ�ભયાન 

રાજયના બધાજ દ�રયા �કનારા િવસ્તારમા ંસમગ્ર ભારતની સાથ ે- સાથે સ્વચ્છ 

સાગર �રુ�ક્ષત સાગર અ�ભયાનનો આરંભ થયો છે. ગઇકાલથી શ� થયલેો અને 

આગામી 17મી સપ્ટ�મ્બર �ધુી ચાલનાર અ�ભયાન દરિમયાન ધાિમ�ક, સમાજસેવી 

સસં્થાઓના પ્રિતનીધીઓ નાગર�કોના સહકારથી દ�રયા�કનારા સ્વચ્છ કરવા 

સ�હયારો પ્રયાસ કરશે. �મા ંસ�ગલ �ઝુપ્લાસ્ટ�કના કચરાની સફાઇ ઉપર ધ્યાન 

વ� ુઅપાશે.  

આ અ�ભયાનના �જુરાત એકમના �કુ�શ ભાટ�એ જણાવ્�ુ ં છે ક�, �જુરાતના 

સાગર તટ� આવેલા �લ્લાઓમા ંઆ હ��થુી સિમતીઓના રચના કરાઇ છે. સ્વચ્છ 

સાગર અ�ભયાન આઝાદ�ના અ�તૃ મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગ�પે યો�ઇ રહ�લા 

આ અ�ભયાનમા ં ક�ન્દ્ર સરકારના પયાર્વરણ તથા �થૃ્વી મતં્રાલય તથા ભારતીય 

તટરક્ષક દળ NSSના પ્રિતિનધીઓ અને નાગર�કો જોડાયા છે. 
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ગોયલ સ્ટાટર્અપ 

વા�ણ�ય મતં્રી િપ�ષુ ગોયલ રા�યોની સ્ટાટર્અપ ર��ન્ક�ગ 2021 આ� નવી 

�દલ્હ� ખાતે �હ�ર કરશે. 

ભારતના સ્પધાર્ત્મક અને સહકાર� સઘંવાદને પ્રોત્સા�હત કરવાના ઉદ�શ્ય સાથે 

ઉદ્યોગ અને �ત�રક વેપારના પ્રમોશન િવભાગે રા�યોની સ્ટાટર્અપ ર��ન્ક�ગની ત્રી� 

આ�િૃ��ુ ં આયોજન ક�ુ� હ� ુ.ં આ ર��ન્ક�ગ પ્ર�ક્રયામા ં �ુલ 24 રા�યો અને સાત 

ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ જોડાયા હતા.  

વષર્ 2016મા ંફક્ત ચાર રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો સ્ટાટર્અપ નીિત સાથે 

જોડાયેલા હતો, પરં� ુહાલ 30 થી વ� ુરા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમા ંસ્ટાટર્અપ 

નીિતઓ અમલી છે. 
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��ુુચેર� 

ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ ��ુુચેર�ના કરાઇકાલ પ્રાતંમા ં કોલરેાના ક�સો ન�ધાતા 

આરોગ્ય િનદ�શાલય ેિવસ્તારમા ં�હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�ની �સ્થિત �હ�ર કર� છે.  

સ�ાવાર યાદ�મા ં જણાવ્�ુ ં છે ક�, છેલ્લા ક�ટલાકં �દવસથી આ િવસ્તારમા ં

કોલેરાના ક�સ ન�ધાઇરહ્યા છે. તેમજ ઘણા દદ�ઓને હો�સ્પટલમા ંસારવાર આપવામા ં

આવી રહ� છે. 

સ�ાવાળાઓએ સબંિંધત િવસ્તારમા ંતમામ સરકાર� અને ખાનગી શાળાઓ 

આજથી �ધુવાર �ધુી બધં રાખવાનો િનણર્ય લીધો છે અન ેલોકોને પીવા�ુ ંપાણી 

ઉકાળ�ને પીવાની સલાહ આપવામા ંઆવી છે. 


