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પ્રસાર ભારતી 

નેશનલ સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

તાર�ખ : 2-10-2022                              સવાર� : 7.45 થી 7.55 

વાર : રિવવાર 

આકાશવાણી સમાચાર જયેશ વેગડા વાચંે છે. 

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

• પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ દ�શમા ં સૌથી ઝડપી 5� ઇન્ટરનેટ સેવાનો પ્રારંભ 

કરાવી જણાવ્�ુ ંક�, ફાઇવ-� સેવાના પ્રારંભથી દ�શે નવો ઇિતહાસ સ�ય� છે. 

• સરંક્ષણ મતં્રી રાજનાથ િસ�હ� નવી �દલ્હ�મા ં�ડફ�ન્સ એકાઉન્ટ્સ �ડપાટર્મેન્ટ 

(DAD) ના  275મા વાિષ�ક �દવસની ઉજવણી દરિમયાન ઘણી �ડ�જટલ 

પહ�લ શ� કર�. 

• સમગ્ર દ�શમા ંઆ� રાષ્ટ્રિપતા મહાત્મા ગાધંીને તેમની 153મી જન્મજયિંત પર 

શ્રદ્ધાજં�લ અપણર્ કરવામા ં આવી રહ� છે – િવિવધ કાયર્ક્રમો સ�હત સવર્ધમર્ 

પ્રાથર્ના સભા�ુ ંઆયોજન કરા�ુ ં 

• રાષ્ટ્રપિત દ્વૌપદ� ��ુુર્ આજથી �જુરાતના બે �દવસના પ્રવાસ ેઆવશે. 

• મ�હલા ટ્વેન્ટ�- 20 એિશયા કપ �ક્રક�ટમા ં ગઈકાલે ભારત ે શ્રીલકંાન ે 41 રને 

પરાજય આપ્યો.  

• ભારત અને દ�ક્ષણ આ�ફ્રકા વચ્ચેની બી� ટ�-20 મેચ આ� �વુાહાટ�મા ંરમાશે. 

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

(ન્�ઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદ�િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ� રહ્યા છો) 

(સમાચારને �તે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક�ન્દ્ર પરથી  સમાચાર �રૂા થયા) 
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LAL BAHADUR SHASTRI JAYANTI 

દ�શભરમા ંઆ� �વૂર્ પ્રધાનમતં્રી  લાલ બહા�ુરશા�ીને તેમની જન્મજયિંત પર 

શ્રદ્ધાજં�લ અપણર્ કરવામા ંઆવી રહ� છે. શ્રી શા�ી�ના ન�ેતૃ્વમા ંભારત ેપા�કસ્તાન 

સામે 1965�ુ ં �દુ્ધ �ત્�ુ ં હ� ુ.ં શા�ી�એ સૈિનકોઅને ખે�ૂતોના સન્માન માટ� જય 

જવાન, જય �કસાનનો નારા આપ્યો હતો.  

........................................... 

�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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કાન�રુમા ંશ્રદ્ધા�ઓને લઈ જઈ રહ�લા વાહનને અકસ્માત નડતા ં 26 લોકોના 

મોત થયા છે.  

આ અકસ્માત ગત સા�ં ઘાટમ�રુ �જલ્લાના સાધ િવસ્તારમા ં થયો હતો. 

કાન�રુના �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર�ટ� જણાવ્�ુ ં ક� ઉ�ાવના ચ�ંદ્રકાદ�વી મ�ંદરથી દશર્ન કર�ન ે

શ્રદ્ધા�ઓ ટ્ર�ક્ટર ટ્રોલીમા ંપરત ફર� રહ્યા હતા. ઘાયલોમા ંક�ટલાકની હાલત ગભંીર 

હોવાથી �તૃ્��ુક વધી શક� છે. 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ આ અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કય� છે. એક �્િવટમા ં

તેમણે ક�ુ ંક�, તેમની સવંેદના �તૃકોના પ�રવારો સાથે છે. તેમણે ઘાયલોને જલ્દ� 

સ્વસ્થ થવાની કામના કર�. તમેણે ક�ુ ંક�, પ્રધાનમતં્રી રાહત ફંડમાથંી દર�ક �તૃકના 

ન�કના સબંધંીઓન ે બે લાખ �િપયા અને ઘાયલોને 50 હ�ર �િપયા આપવામા ં

આવશે. 

�ખુ્યમતં્રી યોગી આ�દત્યનાથ અને ક��ન્દ્રય સરંક્ષણ મતં્રી રાજનાથિસ�હ� પણ 

�ુઘર્ટના પર શોક વ્યક્ત કય� છે. �ખુ્યમતં્રીએ અકસ્માતમા ં માયાર્ ગયેલા લોકોના 

પ�રવારજનોને 2 લાખ �િપયાની સહાયની �હ�રાત કર� છે. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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મ�હલા ટ્વેન્ટ�- 20 એિશયા કપ �ક્રક�ટમા ં ગઈકાલે બાગં્લાદ�શના િસલ્હ�ટમા ં

ભારતે શ્રીલકંાને 41 રને પરાજય આપ્યો હતો.  પ્રથમ બે�ટ�ગ કરતા ભારત ેિનધાર્�રત 

20 ઓવરમા ં150 રન બનાવ્યા હતા. �િમમા રો�ડ્રગ્સે સૌથી વ� ુ76 અન ેહરમનપ્રીત 

કૌર� 33 રન બનાવ્યા હતા. 

151 રનના લ�યાકંના જવાબમા ંશ્રીલકંાની ટ�મ 18 ઓવર અને બે બોલમા ં109 

રનમા ં ઓલ આઉટ થઈ ગઈ હતી. આ અગાઉ બાગં્લાદ�શ ે �ુનાર્મેન્ટની શ�આતની 

મેચમા ંથાઈલેન્ડન ેનવ િવક�ટ� હરાવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

  

........................................... 
�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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દ�શમા ંઆજથી ફાઇવ-� અિત ઝડપી ઇન્ટરનેટ �િુવધાની શ�આત થઈ છે. 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ ગઇકાલે નવી �દલ્હ�મા ંપ્રગિત મેદાન ખાતે યો�યેલા 

કાયર્ક્રમમા ંફાઇવ-� સેવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.  

ફાઇવ-� ટ�કનોલો�ની મદદથી મા�હતી�ુ ં આદાનપ્રદાન અનેકગણી ઝડપે 

થઈ શકશે તેનાથી ઉ�ર્ની બચતની સાથે નેટવકર્ની કાયર્ક્ષમતા વધશે. 

પ્રાસ�ંગક ઉદબોધનમા ંપ્રધાનમતં્રીએ ક�ુ ંહ� ુ ંક�, ફાઇવ-� સેવાની શ�આત 

ટ��લકોમ ઉદ્યોગ દ્વારા 130 કરોડ ભારતવાસીઓને અપાયેલી ભેટ છે, અને અગ�ણત 

તકોની �દશાઓ �લૂવા સાથે નવા �ગુ તરફ�ુ ં પ્રયાણ છે, તેમણ ે જણાવ્�ુ ં ક� 

ફાઇવ-� સવેાનો પ્રારંભથી દ�શે નવો ઇિતહાસ સ�ય� છે. 

ફાઇવ-� સવેા મેળવવા માટ� જ�ર� ઉપકરણો ઓછ� �ક�મતે મળ� રહ� તે માટ� 

શ્રી મોદ�એ આત્મિનભર્રતાને આવશ્યક ગણાવી હતી. સરકાર ડ��ટલ ઇ�ન્ડયા, 

સ્ટાટર્અપ ઇ�ન્ડયા અને મેક ઇન ઇ�ન્ડયા �વા અગ્રગણ્ય કાયર્ક્રમો દ્વારા ડ��ટલ 

કનેકટ�વીટ�ને પ્રોત્સાહન આપી રહ� છે. 5G સેવાઓ શ� થવાથી નવા કામકાજ – 

કારોબાર શ� થાય, કારોબારને વધાર� નાણા ંપ્રાપ્ત થાય તેમજ રોજગારની નવી 

તકો ઉભી થાય તેવી શકયતા છે.  

MODI 5G -02 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ પ્રગિત મેદાનમા ં એક પ્રદશર્ન પણ નીહાળ્�.ુ 

તેમણે છઠ્ઠી ભારતીય મોબાઇલ ક�ગ્રસેના ઉદઘાટન ક�ુર્. તેનો પ્રારંભ ચોથી 



 

તા. 2-10-2022 

સમય : સવાર� 7.45(નેશનલ) 

6 

ઓકટોબરથી થશે. આ પ�રષદ�ુ ંિવષયવસ્� ુનવ ડ��ટલ િવ� – રાખવામા ંઆવ્�ુ ં

છે.  

આ પ�રષદ દ્વારા �ખુ્ય �ચ�તકો, ઉદ્યમીઓ, નવપ્રવતર્કો અને સરકાર� 

અિધકાર�ઓને એક મચં પર આવવાનો મોકો મળશે. � દ્વારા તેમને ડ��ટલ 

ટ�કનીકલ મોકો મળશે. � દ્વારા તેમને ડ��ટલ ટ�કનીક અપનાવવાથી અન ેતેના 

પ્રસારથી ઉભી થઇ રહ�લી તકો િવશે િવચાર િવમશર્ કર�ને તેને દશાર્વવાની તક 

મળશે.  

આ પ્રસગં ેસચંાર અને મા�હતી ટ�કનોલો� મતં્રી અિ�ની વૈષ્ણવે કહ�ુ ં  ક�, 

5G ટ�કનીકથી િશક્ષણ, લો�સ્ટ�કસ, આરોગ્ય �ૃિષ અને બેક�ગ ક્ષતે્રોમા ં પાયાના 

ફ�રફારો થશે. તેમણે ઉમે�ુર્ ક� તેનાથી અનેક સભંાવનાઓ માટ�ના દ્વાર �લુશે અને 

ગામડાઓમા ંકનેકટ�વીટ� વધારવા માટ� 35 હ�ર કરોડ �િપયા મ�ુંર કરાયા છે. 

તેમણે ક� ુક�,  �ુરસચંાર ડ��ટલ ભારતના પ્રવેશદ્વાર અને આધારિશલા સમાન છે 

અને તેનાથી દર�ક વ્ય�કત �ધુી ડ��ટલ સેવા પહોચાડવા�ુ ંશકય બનશે.  

MODI 5G -03 

સદં�શા વ્યવહાર રા�યમતં્રી દ��િુસ�હ ચૌહાણ, �રલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝના ચેરમેન 

�કૂ�શ �બાણી, આ�દત્ય �બરલા �પૂના ચેરમેન �ુમાર મગંલમ, અને ભારતીય 

એન્ટરપ્રાઇઝના સ્થાપક �િુનલ ભારતી િમ�લે આ પ્રસગંે સબંોધન  ક�ુ� હ� ુ.ં 
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........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 
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Swachh Awards -01 
 

આઝાદ�ના 75મા વષ� – સ્વચ્છ સવ�ક્ષણ 2022 �તગર્ત સૌથી સ્વચ્છ રા�યો 

અને શહ�રો�ુ ંરાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ુુર્એ ગઇકાલે  નવી �દલ્હ�મા ં�રુસ્કારોથી સન્માન 

ક�ુ�. 

દ�શના ં સૌથી સ્વચ્છ રા�યોમા ં મધ્યપ્રદ�શ પ્રથમ, છ�ીસગઢ બી� અને 

મહારાષ્ટ્ર ત્રી� સ્થાને રહ્યા હતા.ં �યાર� ગગંા �કનારાના સૌથી સ્વચ્છ નગરોમા ં

હ�રદ્વાર પછ� વારાણસીને બી�ુ ંઅને ઋિષક�શને ત્રી�ુ ંસ્થાન મળ્�ુ ંછે. મધ્યપ્રદ�શ�ુ ં

ઇન્દોર સતત છઠ્ઠા વષ� પણ સૌથી સ્વચ્છ શહ�રનો �રુસ્કાર �તી ગ�ુ ં છે. �યાર� 

�રુત બી� ક્રમે ર�ુ ંછે, તો નવી �ુબંઈ ત્રી� સ્થાને ર�ુ ંછે. 

પ્રાસ�ંગક ઉદબોધનમા ંરાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ુુર્એ સ્વચ્છ સવ�ક્ષણ 2022મા ંચાર 

હ�રથી વ� ુશહ�રોએ ભાગ લીધો તે બદલ આનદં વ્યક્ત કય� હતો. આ વષ� નવ 

કરોડથી વ� ુનાગ�રકોએ આ સવ�ક્ષણમા ંપોતાનો પ્રિતભાવ આપ્યો તે બદલ પણ 

તેમણ ે�શુી વ્યક્ત કર� હતી. તેમણ ેજણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાનની 

સફળતા યશ છેલ્લા ં આઠ વષર્મા ં ક�ન્દ્ર અને રા�યો સરકારો તથા તમામ 

નાગ�રકોના િનરંતર પ્રયાસોને �ય છે.  

 

Swachh Awards -02 
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રાષ્ટ્રપિતએ સ્વચ્છતા �ગે લોકોમા ં ��િૃત લાવવા બદલ આવાસ અને 

શહ�ર� બાબતોના મતં્રાલયની પ્રશસંા કર� હતી. 

ક�ન્દ્રીય આવાસ અને શહ�ર� બાબતોના મતં્રી હરદ�પિસ�હ �રુ�એ  દ�શમા ં

સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે થયેલી કામગીર�ની િવગતો આપીને જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� દ�શમા ંમાથે મે�ુ ં

ઉપાડવાની પ્રથા સ�ંણૂર્પણે ના�દૂ કર� દ�વાઈ છે. 

........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 
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ANURAG - SWACHH BHARAT 
 

�વુા બાબતો અને રમતગમત મતં્રી અ�રુાગિસ�હ ઠા�ુર� ગઇકાલ ે

પ્રયાગરાજથી એક મ�હનો ચાલનારા દ�શવ્યાપી સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાનનો આરંભ 

કરાવ્યો હતો. નહ��ુ �વુા સગંઠન દ્વારા દ�શભરના 744 �જલ્લાના છ લાખ 

ગામડાઓમા ંઆ �ગે આયોજન કરવામા ંઆવશે.  

આ પ્રસગંે બોલતા ંઅ�રુાગ ઠા�ુર� ક�ુ ંહ� ુ ંક�, સ્વચ્છ ભારત સ્વસ્થ ભારત�ુ ં

સ�ન કરશે અને આ �બંેશમા ં �વુાનો �બૂ મહત્વની �િૂમકા ભજવશે. સ્વચ્છ 

પયાર્વરણ  માટ� કામ કરવાની દર�ક નાગ�રકની જવાબદાર� છે અને ભાિવ પેઢ� 

માટ� આપણે �ુ ંછોડ� જવા છ�એ તે િવચારવા�ુ ંછે. 

�વુા બાબતોના િવભાગે આ કાયર્ક્રમ દ્વારા એક કરોડ �કલોગ્રામ પ્લા�સ્ટક 

કચરો એકત્ર કરવાનો અને તનેો િનકાલ કરવાનો લ�યાકં ન�� કય� છે. એક 

સદં�શમા,ં શ્રી ઠા�ુર� ક�ુ ંછે ક� સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાનની શ�આત લોકોમા ં��િૃત 

લાવવા અને દ�શને સ્વચ્છ બનાવવામા ંભાગીદાર� �િુનિ�ત કરવાના ઉદે્દશ્ય સાથે 

કરવામા ંઆવશે. આ �બંેશમા ંિવિવધ પ્રદ�શ અને ભાષાના લોકો સાથે મળ�ને કામ 

કરશે અને સ્વૈ�ચ્છક ધોરણે કચરાનો િનકાલ કરશે. 

........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 

PRESIDENT MURMU - AMIT SHAH 
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રાષ્ટ્રપિત દ્વૌપદ� ��ુુર્ રાષ્ટ્રપિત તર�ક�નો પદભાર સભંાળ્યા બાદ પહ�લીવાર 

આજથી �જુરાતના બે �દવસીય પ્રવાસે આવી રહ્યા છે.  

આ� રાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ુુર્ સાબરમતી આશ્રમથી પોતાના �જુરાત પ્રવાસનો 

આરંભ કરશે. તેઓ અમદાવાદમા ં સાબરમતી આશ્રમ ર�-ડ�વલપમેન્ટ પ્રો�ક્ટ�ુ ં

િનદશર્ન તેમજ ગાધંી જયતંી િનિમ�ે યો�નાર� પ્રાથર્ના સભામા ંઉપ�સ્થત રહ�શે.  

આવતીકાલે સોમવાર� રાષ્ટ્રપિત શ્રીમતી ��ુુર્ ગાધંીનગર િસિવલ ક�મ્પસમા ંતૈયાર 

થનાર� �પુર સ્પેશ્યાલીટ� હો�સ્પટલ�ુ ંખાત��ુુતર્ કરશે. આ પ્રસગં ેક��ન્દ્રય �હૃમતં્રી 

અિમત શાહ ખાસ હાજર રહ�શે.  

........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 
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CENTRE-AFSPA 

 
ક�ન્દ્ર સરકાર� નાગાલેન્ડ અને અ�ુણાચલ પ્રદ�શના 12 �જલ્લાઓ અને 

�વૂ��રના બે રા�યોના અન્ય પાચં �જલ્લાઓમા ંઅશાતં ક્ષેત્ર શશ્� દળ (િવશેષ 

અિધકાર ) અિધિનયમ અફસ્પાને વ� ુ છ મ�હના લબંાવ્યો છે. સશ� દળો 

બળવાખોર િવરોધી કામગીર� ચા� ુ રાખશે. �હૃ મતં્રાલયના �હ�રનામામા ં

જણાવા�ુ ંછે ક� અફસ્પાને  આજથી નાગાલેન્ડના નવ �જલ્લાઓમા ંવ� ુછ મ�હના 

માટ� લબંાવવામા ંઆવશ ે

આ �લ્લોમા ં- દ�મા�રુ, િન�લુેન્ડ, �મુૌક��દમા, મ�ન, �ક�ફર�, નોક્લાક, ફ�ક, 

પેર�ન અને �નહ�બોટો તથા. - કો�હમા, મોકોક�ુગં, લ�ગલ�ગ અને વોખા –�લ્લાના 

16 પોલીસ સ્ટ�શનોનો સમાવેશ થાય છે.  

ક�ન્દ્રીય �હૃ મતં્રી અિમત શાહ� 31 માચ� આસામ, નાગાલેન્ડ  અને મ�ણ�રુમા ં

1 એિપ્રલથી �જલ્લાઓમા ંઅફસ્પાની કામગીર�ને હળવી કરવાની �હ�રાત કર� હતી, 

�યાર� મોટા ભાગના રાજક�ય પક્ષો અને �બન-સરકાર� સસં્થાઓ આ કાયદાને રદ 

કરવાની માગં કર� રહ્યા છે. 

........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 
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UGC – GUIDELINES 
 

�િુનવસ�ટ� ગ્રાટં કિમશન – ��ુસી એ ઉચ્ચ િશક્ષણ સસં્થાઓમા ં િવદ�શી 

િવદ્યાથ�ઓ માટ� 25 ટકા બેઠકો અનામત રાખવાની મ�ુંર� આપી છે. 

આયોગે �િુનવસ�ટ�ઓ અને ઉચ્ચ શકૈ્ષ�ણક સસં્થાઓમા ં િવદ�શી િવદ્યાથ�ઓ 

માટ�  25 ટકા વધારાની બઠેકો ઉભી કરવા માગર્દિશ�કા બહાર પાડ� હોવા�ુ ં

��ુસીના અધ્યક્ષ જગદ�શ �ુમાર� ટવીટના માધ્યમથી જણાવ્�ુ ંહ� ુ.ં  

�િુનવિસ�ટ�ઓ િવદ�શી િવદ્યાથ�ઓ માટ� પ્રવેશ પસદંગી �ગે િનણર્ય લેવા માટ� 

સ્વતતં્ર રહ�શ ેતેમ તમેણે ક�ુ ંહ� ુ.ં સ્નાતક અને અ�સુ્નાતક અભ્યાક્રમોમા ં િવદ�શી 

િવદ્યાથ�ઓના પ્રવેશ અને વધારાની બઠેકો માટ�ના ગત મ�હને સાવર્જિનક કરાયેલા 

�દશા િનદ�શોને હવે માન્ય કરાયા છે. 

........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 
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Cricket India 
 

ભારત અને દ�ક્ષણ આ�ફ્રકા વચ્ચેની વતર્માન શ્રેણીની બી� ટ્વેન્ટ�-20 મેચ 

આ� �વુાહાટ�ના બરસાપારા �ક્રક�ટ સ્ટ��ડયમ પર રમાશે. ભારતીય ટ�મના �કુાની 

રો�હત શમાર્ અને દ�ક્ષણ આ�ફ્રકાના �કુાની બાઉમા ટ�મ્બાની ટ�મો વચ્ચેની આ મેચ 

સાજંના સાત વાગ્યાથી રમાશ.ે 

અમે આપને યાદ અપાવીએ ક� ગઈ 28મીએ થી�વઅનતં�રુમમા ંરમાયેલી 

પહ�લી મચે ભારત ે આઠ િવક�ટ� �તીને ત્રણ મેચોની શ્રેણીમા ં 1-0 ની સરસાઈ 

મેળવી લીધી છે. 

........................................... 
�રપીટ (સાજંની) 
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GANDHI JAYANTI - 01 

સમગ્ર દ�શમા ંઆ� રાષ્ટ્રિપતા મહાત્મા ગાધંીને તેમની 153મી જન્મજયિંત 

પર શ્રદ્ધાજં�લ અપણર્ કરવામા ં આવી રહ� છે. આ પ્રસગંે દ�શ-િવદ�શમા ં અનેક 

કાયર્ક્રમો�ુ ં આયોજન કરવામા ં આવી ર�ુ ં છે. નવી �દલ્હ�મા,ં બા�નુી સમાિધ-

રાજઘાટ પર સવર્ધમર્ પ્રાથર્ના સભા�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

રાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ુુર્એ મહાત્મા ગાધંીને શ્રદ્ધાજં�લ આપતા ંતેમના સદં�શમા ં

ક�ુ ં છે ક� આ �દવસ આપણા બધા માટ� ગાધંી�ના પ્રેરણાદાયી �વન - શાિંત, 

સમાનતા અને સા�દુાિયક સવંા�દતાના �લૂ્યો પ્રત્યે નવા સકંલ્પ કરવાનો છે. �શુ્રી 

��ુુર્એ ક�ુ ં ક� આપણે બધાએ ગાધંી�ના સ્વપ્નને સાકાર કરવાનો સમય આવી 

ગયો છે. રાષ્ટ્રપિતએ ક�ુ ં ક� 100 વષર્ પહ�લા ગાધંી�એ સ્વદ�શી અન ે

આત્મિનભર્રતા પર ભાર �કૂ�ને લાખો લોકોને પ્રેરણા આપી હતી. શ્રીમતી ��ુુર્એ 

જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� ગાધંી�એ સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ ભારતની કલ્પના કર� હતી અને તે 

�દશામા ંકરાયલેા પ્રયાસો હવે પ�રણામ દશાર્વે છે. 

શ્રીમતી ��ુુર્એ ક�ુ ંક� ગાધંી�એ માનવ�તને તેની સાચી ક્ષમતાનો પ�રચય 

કરાવ્યો અને ક�ુણાની શ�ક્ત સા�બત કર�. તેમણે લોકોને સત્ય અને અ�હ�સાનો માગર્ 

અપનાવવાની પ્રિતજ્ઞા લેવા અપીલ કર� હતી.  
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GANDHI JAYANTI 02 

ઉપરાષ્ટ્રપિત જગદ�પ ધનખડ� જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક� મહાત્મા ગાધંી આ�િુનક 

ભારતના સૌથી પ્રભાવશાળ� વ્ય�ક્તત્વ હતા.  

તેમણ ેક�ુ ં ક� ગાધંી�ના સત્યાગ્રહ અન ેઅન્યાય સામેના અ�હ�સક સઘંષર્થી 

સમગ્ર િવ�મા ંલાખો લોકો પ્રભાિવત થયા છે. ઉપરાષ્ટ્રપિતએ ક�ુ ં ક� આ� િવ� 

ગર�બી, જળવા� ુ પ�રવતર્ન અને �દુ્ધના જોખમોનો સામનો કર� ર�ુ ં છે �ને 

ગાધંી�ના િસદ્ધાતંોને અ�સુર�ને સફળતા�વૂર્ક ઉક�લી શકાય છે.  

શ્રી ધનખડ�  આ� ગાધંી જયિંત પર �હ�સા, ધમા�ધતા, આતકંવાદ અને 

ભેદભાવથી �કુ્ત િવ� માટ� પ્રાથર્ના કરવાની અપીલ કર� છે. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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જળશ�ક્ત મતં્રાલયના પીવાના  પાણી અને સ્વચ્છતા િવભાગ દ્વારા આ� 

સ્વચ્છ ભારત �દવસ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે.  

આ પ્રસગંે રાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ુુર્ આ� નવી �દલ્હ�મા ં વષર્ 2022 માટ� 

સ્વચ્છતા સવ�ક્ષણ ગ્રામીણ, સ્વચ્છતા હ� સેવા, �જુલામ  પહ�લો અને બીજો 

તબ�ો, જલ �વન િમશન, કાયર્ ક્ષમતા�ુ ં�લૂ્યાકંન, હર ઘર જલ પ્રમાણપત્ર અને 

સ્ટાટર્અપ ગ્રાન્ડ ચેલેન્જ એવોડર્ એનાયત કરશે. 

........................................... 

�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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�જુરાતમા ં ચાલી રહ�લા રાષ્ટ્ર�ય રમતોત્સવમા ં મ�હલા ટ�િનસમા ં �જુરાત ે

મહારાષ્ટ્રન ે2-1થી હરાવીને �વુણર્ચદં્રક �ત્યો હતો.  

આ ઉપરાતં ��સ્વન એ�લ્ડ્રને લાબંી�દૂમા ં 8.26 મીટરના �ુદકા સાથે િવ� 

ચે�મ્પયનિશપ માટ� ક્વો�લફાય કર�ન ે �વુણર્ચદં્રક �ત્યો હતો. વેઈટ�લ�ફ્ટ�ગમા ં

મ�ણ�રુની �બ��દયા રાનીદ�વીએ 194 �કલો વજન ઉઠાવીને �વુણર્ચદં્રક �ત્યો છે 

�યાર� આસામની પોપી હ��રકાએ રજત અને પ�ંબની દ�વેન્દ્ર કૌર� કાસં્ય ચદં્રક 

�ત્યો હતો.  

ટ્ર�ક ઇવેન્ટમા ં 4x100 ની ��ુુષોની �રલ ે ર�સમા ં તિમલના�ુએ �વુણર્ચદં્રક, 

ક�રલ ે રજત  અન ે સિવ�િસસ ે કાસં્યચદં્રક �ત્યો. મ�હલાઓની 400 મીટર દોડમા ં

મહારાષ્ટ્રની ઐ�યાર્ િમશ્રાએ 52.62ના સમય સાથે �વુણર્ચદં્રક �ત્યો હતો. 

�ધ્રપ્રદ�શની �યોિત યારા�એ મ�હલાઓની 100 મીટર દોડમા ં 11.51ના સમય 

સાથે �વુણર્ચદં્રક �ત્યો હતો. આસામના અમલાન બોગ�હ�ન ે 100 મીટર �સ્પ્રન્ટ 

ઈવેન્ટમા ં�વુણર્ચદં્રક �ત્યો હતો.  

  

........................................... 
�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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સરંક્ષણ મતં્રી રાજનાથ િસ�હ� નવી �દલ્હ�મા ં �ડફ�ન્સ એકાઉન્ટ્સ �ડપાટર્મેન્ટ 

(DAD) ના  275મા વાિષ�ક �દવસની ઉજવણી દરિમયાન ઘણી �ડ�જટલ પહ�લ શ� 

કર�.  

આ પહ�લોમા ંSPARSH િસસ્ટમ ફોર પેન્શન એડિમિનસ્ટ્ર�શન (રક્ષા) મોબાઇલ 

એ�પ્લક�શન સ�હત અ�ગ્નવીર માટ� પે િસસ્ટમ, �ડફ�ન્સ ટ્રાવેલ િસસ્ટમમા ં

�તરરાષ્ટ્ર�ય હવાઈ �સુાફર� �ટ�કટ ��ુક�ગ મોડ�લુ, �ડફ�ન્સ એકાઉન્ટ્સ �રિસપ્ટ્સ 

એન્ડ પેમેન્ટ િસસ્ટમ (DARPAN); �ડફ�ન્સ િસિવ�લયન પે િસસ્ટમ અને �ડફ�ન્સ 

એકાઉન્ટ્સ �મુન �રસોસર્ મેનેજમેન્ટ િસસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.    

આ પ્રસગં ે બોલતા, શ્રી િસ�હ� સરકારના �ડ�જટલ ઈ�ન્ડયા િવઝનન ે આગળ 

વધારવા માટ� DADની પ્રશસંા કર�. તેમણ ે ક�ુ ં ક�, નવી પહ�લોથી િવભાગની 

કામગીર�મા ં પારદિશ�તા અને કાયર્ક્ષમતા વધશે. સ્પશર્ મોબાઈલ એપને એક 

સીમા�ચહ્ન�પ પગ�ુ ં ગણાવતા, સરંક્ષણ મતં્રીએ ક�ુ ં ક�, સૈિનકોના �વનકાળ 

દરિમયાન તેમજ િન�િૃ� પછ� સેવા આપતા કમર્ચાર�ઓ, �તૂ�વૂર્ સૈિનકો અને 

તેમના પ�રવારોન ેશ્રેષ્ઠ સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો સરકારનો પ્રયાસ છે. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ વેગડા 
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પા�કસ્તાનમા ં દ�શના �તૂ�વૂર્ વડાપ્રધાન અને તહર�ક-એ-ઈન્સાફ (PTI)ના 

વડા ઈમરાન ખાન િવ�ુદ્ધ મ�હલા ન્યાયાધીશ િવ�ુદ્ધ તેમની િવવાદાસ્પદ �ટપ્પણીને 

લઈન ેધરપકડ વોરંટ �ર� કરા�ુ ંછે.  

ઇસ્લામાબાદના મે�જસ્ટ્ર�ટ દ્વારા 20મી ઓગસ્ટના રોજ પીટ�આઈ ચીફ િવ�ુદ્ધ 

એ�ડશનલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ ઝેબા ચૌધર� પર �ટપ્પણી કરવા બદલ 

ન�ધાયેલા ક�સમા ંધરપકડ વોરંટ �ર� કરા�ુ ંહ� ુ.ં 20મી ઓગસ્ટના રોજ ન�ધાયેલી 

FIRમા ંજણાવવામા ંઆવ્�ુ ં છે ક�, તેણે એફ-9 પાકર્મા ંએક ર�લીમા ંજજ ચૌધર� અને 

પોલીસ અિધકાર�ઓને પોલીસ અિધકાર�ઓ અને ન્યાયતતં્રન ે"આતકં" કરવા ધમક� 

આપી હતી. શ્રી ખાન કોટર્મા ંહાજર ન થવાને કારણે િતરસ્કારના આરોપોનો સામનો 

કર� રહ્યા છે. ઈસ્લામાબાદ હાઈકોટર્ (IHC) એ આ વોરંટ �તૂ�વૂર્ પ્રધાનમતં્રીને તેમની 

સામેના િતરસ્કારના ક�સમા ંસોગદંના�ુ ંર�ૂ કયાર્ના કલાકો પછ� �ર� ક�ુ� હ� ુ.ં PTIના 

અધ્યક્ષ �કુ્રવાર� જજ ચૌધર�ની કોટર્મા ંહાજર થયા અને કોટર્ સ્ટાફને ક�ુ ંક� ત ેજજની 

માફ� માગંવા માગેં છે, જો ક� ત ેર� પર છે. આ ક�સની �નુાવણી આવતીકાલે થશ,ે 

�યાર� IHC ખાનના પ્રિતભાવની સમીક્ષા કરશે. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ પટ�લ 
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શ્રીલકંાના રાષ્ટ્રપિત રાિનલ િવક્રમિસ�ઘએે કોલબંોમા ંઅનેક વ્�હૂાત્મક સ્થળોન ે

ઉચ્ચ �રુક્ષા ઝોન તર�ક� �હ�ર કરતા આદ�શન ેપાછો ખ�ચતો અસાધારણ આદ�શ 

�ર� કય� છે.  

રાષ્ટ્રપિત રાિનલ િવક્રમિસ�ઘ ેસરંક્ષણ પ્રધાન તર�ક� 23 સપ્ટ�મ્બર 2022 ના 

રોજ એક અસાધારણ ગેઝેટ નો�ટ�ફક�શન બહાર પાડ�ુ ં હ� ુ ં �મા ં રાજધાની 

કોલબંોમા ં અનેક વ્�હૂાત્મક સ્થળો અને વહ�વટ� રાજધાની શ્રી જયવધર્ન�ેરુા 

િવસ્તારન ેસ�ાવાર �પુ્ત કાયદા હ�ઠળ ઉચ્ચ �રુક્ષા ઝોન તર�ક� �હ�ર કરવામા ં

આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રપિતએ ઉચ્ચ �રુક્ષા ઝોન તર�ક� ��ૂચબદ્ધ િવસ્તારોન ેગઇકાલ થી 

પ્રભાવથી �કુ્ત કરવાના આદ�શન ેઉલટાવી દ�ધો છે. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ પટ�લ 
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ટ�બલ ટ�િનસમા,ં ભારતીય ��ુષ ટ�મ ે  ચીનના ચ�ગ�ુમા ં ITTF વલ્ડર્ ટ�મ 

ચે�મ્પયનિશપ ફાઇનલ્સ 2022મા ંતેની પ્રથમ �પુ 2 ટાઈમા ંઉઝબે�કસ્તાનને 3-

0થી હરાવ્�ુ.ં   

સાિથયાન જ્ઞાનસેકરન ેખો�લકોવ એલ�રુોડને 3-0થી હરાવ્યો. નેશનલ ગેમ્સ 

ચે�મ્પયન હરમીત દ�સાઈએ એનોરબોએવ અબ્�ુલ અઝીઝ સામે 3-0થી વ� ુ�ત 

મેળવી હતી અને માનવ ઠ�ર� ઈસ્કંદારોવ શોખ�ુખન ે3-0થી પરાજય આપી. આ 

�ત પછ�, ભારતીય ��ુુષોની ટ�બલ ટ�િનસ ટ�મ બ ેપોઈન્ટ સાથે �પૂ-2મા ંબી� 

સ્થાને છે.  

દરિમયાન, મ�હલા ટ�મ ેઆકર� લડત આપી હતી પરં� ુતેની પ્રથમ �પુ 5 

મેચમા ંપાચંમી ક્રમા�ંકત જમર્ની સામે 3-2થી હારનો સામનો કરવો પડ�ો હતો.  

મિનકા બત્રા િવ�ના નબંર 8 હાન િય�ગ સામે 3-0થી પ્રથમ મેચ હાર� હતી. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ પટ�લ 
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બાગં્લાદ�શના  ઢાકામા ંગઇકાલ ે  ચીન દ્વારા ઉઇ�રુ ��ુસ્લમોના ત્રાસ સામે 

િવરોધ ર�લી અને માનવ સાકંળ કાયર્ક્રમ�ુ ંઆયોજન ક�ુ� હ� ુ.ં  

આ કાયર્ક્રમની અધ્યક્ષતા કરતા, બાગં્લાદ�શ ��ુક્ત� ુદ્ધ મચંના પ્ર�ખુ ેચીનમા ં

ઉઇગર ��ુસ્લમોની �સ્થિત પર �ડ� �ચ�તા વ્યક્ત કર�. તેમણ ે ક�ુ ં ક� ચીનના 

િશન�જયાગં પ્રાતંમા ં રહ�તા 12 િમ�લયનથી વ� ુ ઉઇ�રુ ��ુસ્લમો  માનવ 

અિધકારોના ઉલ્લઘંનનો ભોગ બની રહ્યા છે �મ ક� બળજબર�થી જન્મ િનયતં્રણ, 

ધમર્ પ�રવતર્ન અને િશ�બરોમા ંઅટકાયત.  

આ પ્રસગં ે સસં્થાના સલાહકાર અને પીઢ સ્વાત�ંય સેનાની ��ુલ અમીન 

મ�ુમદાર� ક�ુ ંક� ચીનની સરકાર ઉઇગર ��ુસ્લમ લ�મુતીની સામા�જક, રાજક�ય 

અને ધાિમ�ક સ્વતતં્રતામા ંસતત દખલ કર� રહ� છે. તેમણ ેક�ુ ંક� ચીન દાવો કર� છે 

ક� તે અલગતાવાદ અને ધાિમ�ક ઉગ્રવાદનો સામનો કરવા માટ� નીિતઓ અપનાવી 

ર�ુ ંછે. 

�લબર�શન વોર ફાઇટરની સસં્થાએ, તેમને સામા�જક, રાજક�ય, આિથ�ક અને 

ધાિમ�ક સ્વતતં્રતાની બાયંધર� આપી અને ઉઇ�રુ ��ુસ્લમોના નરસહંાર માટ� 

ઇન્ટરનેશનલ �ક્રિમનલ કોટર્ દ્વારા ચીનની ટ્રાયલની ખાતર� આપી. 'ઈસ્લાિમક 

�વૂમેન્ટ બાગં્લાદ�શ' નામના અન્ય એક સગંઠને ઢાકામા ંઉઇગરોના �દેુ્દ પત્રકાર 

બેઠક યો� હતી.  

તેમને પ્રધાનમતં્રી  શેખ હસીનાન ે િવનતંી કર� ક� તેઓ ચીની સરકાર દ્વારા 

ઉઇગરોના દમન સામ ેવાધંો ઉઠાવે. 

........................................... 
�એનઆર, જયેશ પટ�લ 


