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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

              Date : 04-07-2022                         Midday : 1.20 to 1.30 
              Day  : Monday                                National News 

આકાશવાણી સમાચાર બ�ુલા પરમાર વાચેં છે. 

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

 પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ આ� �ધ્રપ્રદ�શના ભીમાવરમમા ં સ્વાત�ંય સેનાની 

અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુની જયિંત સમારોહનો આરંભ કરાવ્યો. – તેઓ 

રાષ્ટ્ર�યસ્તરના �ડ�ટલ ભારત સપ્તાહનો ગાધંીનગરમા ંઆરંભ કરાવશે.  

 મહારાષ્ટ્રમા ંનવી રચાયેલી એકનાથ િશ�દ� સરકાર� �હૃમા ં164 િવ�ૃદ્ધ 99 મતોથી 

િવ�ાસનો મત �તી લીધો છે. 

 ક�ન્દ્ર સરકાર� રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ ઘડવા માટ� �હ�ર જનતા અને લાગતા 

વળગતાઓ પાસેથી ઓનલાઇન �ચુનો મગંાવ્યા છે. 

 પ્રધાનમતં્રીએ �હમાચલ પ્રદ�શમા ંથયેલા માગર્ અકસ્માતમા ં�તૃ્� ુપામનાર દર�ક 

�સુાફરના પ�રવારને રાષ્ટ્ર�ય રાહત ભડંોળમાથંી મહ�રની �એ બે લાખ �િપયા અને 

ઇ�ગ્રસ્તોને 50 હ�ર �િપયા આપવાની �હ�રાત કર� છે 

 ડ�ન્માકર્ના કોપનહ�ગનમા ંએક શોિપ�ગ મોલમા ં�વુાને કર�લા આડ�ધડ ગોળ�બારમા ં

ત્રણ વ્ય�ક્તઓના મોત થયા છે અને ઘણા ંલોકોને ઇ� થઈ છે. 
******************************************************************** 

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

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

પીએમ-સીતારામ રા�ુ 
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 પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ આ� �ધ્ર પ્રદ�શના ભીમાવરમમા ં સ્વાત�ંય 

સેનાની અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુની કાસં્ય પ્રિતમા�ુ ંઅનાવરણ ક�ુ� છે. તેમની 125મી 

જન્મજયિંતની ઉજવણીના િવશેષ કાયર્ક્રમમા ંતેમણે હાજર� આપી હતી. આ પ્રસગંે 

બોલતા,ં શ્રી મોદ�એ જણાવ્�ુ ંક� આઝાદ�ના 75 વષર્નો અ�તૃ મહોત્સવ ઉજવે છે 

ત્યાર� સાથે મળ�ને અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુની 125મી વષર્ગાઠંની ઉજવણી કર� રહ્યા 

છ�એ. તમેણે ક�ુ ંક� દ�શની આઝાદ�ની 'રામ્પા ક્રાિંત'ના 100 વષર્ પણ �ણૂર્ થયા છે. 

પ્રધાનમતં્રીએ ક�ુ ં ક� �તૂન ભારતએ લડવૈયાઓના સપના�ુ ંભારત હો�ુ ંજોઈએ 

�મણે આપણી આઝાદ� માટ� પોતાના �વ�ુ ંબ�લદાન આપ્�ુ.ં તેમણે ક�ુ ંક� છેલ્લા 

8 વષર્મા ંઅમે આ�દવાસીઓના કલ્યાણ માટ� અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુના િસદ્ધાતંો પર 

ચાલીને સ�ંણૂર્ િનષ્ઠા સાથે કામ ક�ુ� છે. તેમણ ેક�ુ ંક�, આઝાદ� બાદ પ્રથમ વખત 

દ�શમા ં આ�દવાસી ગૌરવ અન ે વારસાને પ્રદિશ�ત કરવા માટ� આ�દવાસી 

સગં્રહાલયોની સ્થાપના કરવામા ં આવી રહ� છે. �ધ્ર પ્રદ�શના લામ્બાિસ�ગીમા ં

અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુ સ્મારક આ�દ�િત સ્વતતં્રતા સેનાનીઓ�ુ ં સગં્રહાલય 

બનાવવામા ંઆવી ર�ુ ંછે. 

ઉપરાષ્ટ્રપિત અલ્�રુ� 

ઉપરાષ્ટ્રપિત એમ.વ�ક�યા નાય�ુએ સ્વાત�ંય સેનાની અલ્�રુ� સીતારામ રા�ુની 

જન્મ જયિંતએ શ્રદ્ધાજંલી પાઠવી છે.  

ટવીટના ંમાધ્યમથીશ્રી નાય�ુએ જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, મા��ૃિૂમ માટ� તેમની અદમ્ય 

ભાવના અને �બનશરતી પ્રેમદર�ક ભારતીયને સતત પ્રેરણા આપે છે. અલ્�રુ�એ 

આ�દવાસીઓને �ગ્રેજોના ંઅન્યાય સામે લડવા માટ� ઉત્સા�હત કર�ને રામ્યા િવદ્રોહ�ુ ં

ને�તૃ્વ ક�ુ� હ� ુ.ં 
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PM ગાધંીનગર 

 રા�યમા ં આજથી �ડ�જટલ ઈ�ન્ડયા અઠવા�ડયાની ઉજવણી માટ� િવિવધ 

કાયર્ક્રમો યોજવામા ંઆવશે. આ કાયર્ક્રમ �ડ�જટલ ઈ�ન્ડયાની વષર્ગાઠંની ઊજવણી 

િનિમ�ે યોજવામા ંઆવી રહ્યા છે. પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� આ� સા�ં  ગાધંીનગરમા ં

�ડ�જટલ ઈ�ન્ડયા વીક�ુ ંઉદ્ઘાટન કરશે. ટ�ક્નોલો�ની �લુભતા વધારવા, �વનની 

સરળતા �િુનિ�ત કરવા અને સ્ટાટર્અપ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� સેવા િવતરણન ે

�વુ્યવ�સ્થત કરવાના હ��થુી બ�ુિવધ �ડ�જટલ પહ�લની શ�આત કરવામા ંઆવશે. 

આ કાયર્ક્રમમા ં પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�ના હસ્તે િવિવધ �ડ�જટલ પહ�લ �વી ક� 

‘ઇ�ન્ડયાસ્ટ�ક ગ્લોબલ’, ‘માય સ્ક�મ’,  ‘મેર� પહ�ચાન’, ‘�ડ�જટલ ઇ�ન્ડયા ભાિષની’, 

‘�ડ�જટલ ઇ�ન્ડયા �િનિસસ’,  ‘ચીપ્સ �ુ સ્ટાટર્અપ પ્રોગ્રામ’ તથા ‘ક�ટાલાઈઝ�ગ ન્� ૂ

ઇ�ન્ડયાઝ ટ�ક�ડની ઇ-�કુ’નો �ભુારંભ કરવામા ંઆવશે. 

પ્રધાનમતં્રી '�ડ�જટલ ઈ�ન્ડયા ભાિષની' શ�ુ કરશે. દ�શની િવિવધ ભાષાઓમા ં

વોઇસ-આધા�રત એક્સેસથી ભારતીય ભાષાઓના ંિનમાર્ણમા ંઈન્ટરનેટ અને �ડ�જટલ 

સેવાઓની સરળ પહ�ચન ેવ� ુમજ�તૂ કરાશે. ભારતીય ભાષાઓ માટ� આ�ટ��ફિશયલ 

ઇન્ટ��લજન્સ આધા�રત ભાષા ટ�ક્નોલો� ઉક�લ બનાવવામા ં બ�ુભાષી ડ�ટાસેટ�ુ ં

િનમાર્ણ કરાશે.  

ગાધંીનગરમા ંમહાત્મા મ�ંદર ખાતે 4 થી 6 �ુલાઈ દરિમયાન �ડ�જટલ ઈ�ન્ડયા 

અઠવા�ડયા હ�ઠળ િવિવધ કાયર્ક્રમો યોજવામા ંઆવશે.  

આધાર, �પુીઆઈ, કૉ-િવન, �ડ�જલૉકર �વા �હ�ર �ડ�જટલ પ્લેટફોમર્ મારફત 

નાગ�રકોન ેસરળતાથી સેવા મળ� રહ� તે �ગનેી �ણકાર� આપ�ુ ંપ્રદશર્ન યો�શે. તે 



UPLOAD  Midday  National News 04-07-2022 at 1.20  PM (4) 
 

વૈિ�ક પ્રેક્ષકો સમક્ષ ભારતની ટ�કિનકલ કૌશલ્ય�ુ ંપ્રદશર્ન કરશે. 200 થી વ� ુસ્ટોલ 

સાથે એક �ડ�જટલ મેળા�ુ ંપણ આયોજન કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે, � �ડ�જટલ સોલ્�શુન્સ 

પ્રદિશ�ત કરશે ભારતીય સ્ટાટર્અપ્સ દ્વારા િવકસાવવામા ંઆવેલા મોડલ પણ પ્રદિશ�ત 

કરશે.  

મહા - ફ્લોર ટ�સ્ટ 

મહારાષ્ટ્રમા ંનવી રચાયેલી એકનાથ િશ�દ� �ૂથ અને ભાજપની �િુત સરકાર� આ� 

િવધાનસભામા ં િવ�ાસનો મત મેળવ્યો છે. �હૃમા ં મત િવભાજનને સ્વીકારતા,ં 

શાસકપક્ષને 164 મત મળ્યા, �યાર� િવરોધપક્ષ મહાિવકાસ અઘાડ�ને 99 મત મળ્યા 

હતા. િશવસેના બળવાખોર �ૂથમા ંગઈકાલે જોડાયેલા એક ધારાસભ્ય સતંોષ બાગંર�એ 

પણ િશ�દ�ને મત આપ્યો હતો.  

સમાજવાદ� પાટ�ના બ ેધારાસભ્યો અને AIMIMના એક ધારાસભ્ય મતદાનથી 

�ૂર રહ્યા હતા. આક�સ્મક ર�તે, ક�ગ્રેસના ધારાસભ્યો અશોક ચવ્હાણ, િવજય વેડ�ટ�વાર 

અને એનસીપીના ધારાસભ્યો મળ�ન ે18 ધારાસભ્યો મતદાન કર� શ�ા નહોતા. �િતમ 

ઘટં વાગતા ંપહ�લા ંતેઓ �હૃમા ંપ્રવશેી શ�ા ન હતા અને મતના િવભાજન સમયે 

�હૃમા ંપ્રવેશ બધં કરાયો હતો.  

�ખુ્યમતં્રી એકનાથ િશ�દ�ના કામની પ્રશસંા કરતા ં નાયબ �ખુ્યમતં્રી દ�વેન્દ્ર 

ફડણવીસ ેક�ુ ંક� શ્રી િશ�દ� મજ�તૂ સગંઠનાત્મક �ણુો ધરાવે છે, અને સતત કામ કર� 

છે. શ્રી િશ�દ� ફોન દ્વારા પણ લોકો માટ� ઉપલબ્ધ રહ�શે અને લોકોના પ્ર�ો�ુ ંિનરાકરણ 

કરવામા ંઆવશે. 

િવરોધપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કરતા ં શ્રી ફડણવીસ ે ક�ુ ં ક� તેઓ રાજક�ય 

િવરોધીઓ છે �ુશ્મનો નથી. �હૃમા ં બ�ુમિત સા�બત કરવા દરિમયાન દરખાસ્તની 
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તરફ�ણમા ંગણતર� ચાલી રહ� હતી, ત્યાર� ક�ટલાક િવપક્ષી ધારાસભ્યોની �ટપ્પણીઓ 

સામે વાધંો ઉઠાવતા,ં ફડણવીસે ક�ુ ંક� ED એટલે એકનાથ અને દ�વેન્દ્ર અથર્ થાય છે. 

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 શકૈ્ષ�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. 

�હમાચલ પ્રદ�શ 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ �હમાચલ પ્રદ�શમા ં થયેલા માગર્ અકસ્માતમા ં �તૃ્� ુ

પામનાર �સુાફરો �ગે �ડા �ુઃખની લાગણી વ્યક્ત કર� છે અને �તૃકના દર�ક 

પ�રવારને રાષ્ટ્ર�ય રાહત ભડંોળમાથંી મહ�રની �એ બે લાખ �િપયા આપવાની �હ�રાત 

કર� છે  

તેમણ ેઆ �ુધર્ટનામા ંઇ� પામેલા દર�ક �સુાફરને 50 હ�ર �િપયા આપવાની 

�હ�રાત કર� છે. 
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રાષ્ટ્રપિત રામનાથ કોિવ�દ� પણ ટિવટના માધ્યમથી શોકગ્રસ્ત પ�રવારો પ્રત્ય ે

સવંદેના વ્યક્ત કર�ને ઇ�ગ્રસ્તો ઝડપી સા� થાય તેવી પ્રાથર્ના કર� છે. �હમાચલ 

પ્રદ�શના �ખુ્યમતં્રી જયરામ ઠા�ુર� પણ આ અકસ્માત �ગ ે�ડા �ુઃખની લાગણી વ્યક્ત 

કર�ને �તૃકના પ�રવારજનોને પાચં લાખ �િપયા અને ઇ�ગ્રસ્તોને 15 હ�ર �િપયા 

આપવાની �હ�રાત કર� છે. તેમણ ે વ�મુા ં ઇ�ગ્રસ્તોને મફત સારવાર આપવામા ં

આવશે તેમ જણાવ્�ુ ંછે. 

ઉલ્લેખનીય છે ક�, �ુલ્� ુ �જલ્લામા ં એક ખાનગી �સુાફર બસ �ડ� ખીણમા ં

ખાબકતા 10 �સુાફરોના મોત િનપજયા છે અને 3 જણાને ઇ� થઇ છે. 

�જલ્લા વ�હવટ�તતં્રની રાહત અને બચાવ �ુકડ�એ ઘટના સ્થળે પહ�ચીન ે

ઇ�ગ્રસ્તોને હો�સ્પટલમા ંખસેડવાની કામગીર� હાથ ધર� છે. 

યોગી ઉ�રપ્રદ�શ 

ઉ�રપ્રદ�શમા ંયોગી આ�દત્યનાથ સરકાર સ�ાની બી� �દુ્દતમા ંઆ� 100મા 

�દવસમા ંપ્રવશે કય� છે. 

�ખુ્યમતં્રી યોગી આ�દત્યનાથ આ� પત્રકાર પ�રષદ યો�ને તેમની સરકારની 

િસ�ધ્ધઓની �ણકાર� આપશે. આ ઉપરાતં િવિવધ િવભાગોના મતં્રીઓ પણ પોતાના 

િવભાગમા ંથયેલી રા�યની પ્રગિત �ગે મા�હતી આપશે. 

આ ઉપરાતં આગામી 6 મ�હનામા ંિવકાસના �ા લ�યો િસધ્ધ કરવાના છે તનેી 

િવગતો આપશ.ે 

રાજસ્થાન વરસાદ 
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રાજસ્થાનમા ંબધા જ િવસ્તારોમા ંદ�ક્ષણ પિ�મ ચોમા�ુ ંસ�ક્રય થતા ંહવામાન 

િવભાગે રા�યના ં10 �લ્લાઓમા ંએલટર્ �હ�ર ક�ુ� છે.  

દરિમયાન રાજસ્થાનમા ંવરસાદને કારણે િવજળ� પડવાની બનેલી ઘટનાઓમા ં

6 જણાના ં�તૃ્� ુથયા ંછે. જયાર� એક વ્ય�ક્ત�ુ ં�ૂબી જવાથી મોત થ�ુ ં છે. આ સાથે 

પાલી �લ્લાના ંસોજતમા ંસૌથી વ� ુ80.5 મીલીમીટર વરસાદ ન�ધાયો છે.. 

િતરંગા કણાર્ટક 

કણાર્ટક સરકાર� ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા શ� કરાયેલા ‘હર ઘર િતરંગા’ અ�ભયાન હ�ઠળ 

બધી જ શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓન ેરાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવાનો િનદ�શ આપ્યો છે.  

ઉલ્લેખનીય છે ક�, આઝાદ�ના અ�તૃ મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગ�પે આગામી 

11થી 17 મી ઓગસ્ટ દરિમયાન આ અ�ભયાન યો�શે. કણાર્ટકના િશક્ષણમતં્રી 

સી.એન.એ. નારાયણે બધી જ કોલજેો, ટ�કિનક્લ શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓને િતરંગો 

લહ�રાવવાની �ચૂના આપી છે. 

ડ�ન્માકર્ ��ૂટ�ગ 

ડ�ન્માકર્ના પાટનગર કોપનહ�ગનમા ંએક શોિપ�ગ મોલમા ં22 વષર્ના �વુાને કર�લા 

આડ�ધડ ગોળ�બારમા ંત્રણ વ્ય�ક્તઓના મોત થયા છે અને ઘણા ંલોકોને ઇ� થઈ છે. 

ઇ� પામેલા પૈક� ત્રણ વ્ય�ક્તઓની �સ્થિત ગભંીર છે. પોલીસે ગોળ�બાર કરનાર 

�વુાનની ધરપકડ કર� છે. જોક� આ ગોળ�બાર�ુ ંકારણ હ� �ણવા મળ્�ુ ંનથી. 

રાષ્ટ્ર�ય મ�હલા આયોગ-અ�ખલેશ 
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રાષ્ટ્ર�ય મ�હલા આયોગે ��ુરુ શમાર્ ઉપર સમાજવાદ� પક્ષના નેતા અ�ખલશે 

યાદવે કર�લા ટ્વીટની ન�ધ લીધી છે. આયોગના અધ્યક્ષ ર�ખા શમાર્એ ઉ�રપ્રદ�શના 

પોલીસ વડાને પત્ર લખીને શ્રી યાદવ િવ�દ્ધ કા�નુી કાયર્વાહ� કરવા જણાવ્�ુ ંછે. આયોગ ે

આ  બાબતે િનષ્પક્ષ તપાસ કર�ને તેનો અહ�વાલ ત્રણ �દવસની �દર આપવા જણાવ્�ુ ં

છે. 

 

 
 


