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આકાશિાણી સમાચાર રરધ્ધિ ઉંિાડ િાાંચે છે. 
**************************************************************************************  

• અદાણી ઉદ્યોગ જૂથ અંગેના હિન્ડનબગગના અિવેાલ મદેુ્દ વવરોધ પક્ષના 

દેખાવોના પગલે સસંદના બન્ને ગિૃોની બેઠક સમગ્ર હદવસ માટે સ્થગગત  

• નાગાલેન્ડમા ંN.D.P.P. સાથે ચ ૂટંણી જોડાણ કરીને વવધાનસભાની ચ ૂટંણી 

લડવાનો ભાજપનો વનણગય  

• બધા જ બાળ સધુાર કેન્રમા ં કૌશલ્ય વવકાસ કેન્રો શરૂ કરવાનો કેન્ર 

સરકારનો વનણગય  

• જમ્મ ુ વવસ્ફોટ કેસમા ં સડંોવાયેલા મનાતા અને લશ્કર-એ-તોયબા 

સગંઠનના આતકંવાદીની ધરપકડ કરતી કાશ્મીર પોલીસ 

• દગક્ષણ એવશયાઈ ફૂટબોલ સગંઠન સાફના મહિલા ખેલાડીઓ માટેની 

ફૂટબોલ સ્પધાગનો આજથી ઢાકામા ંઆરંભ  

• દગક્ષણ આહિકામા ંયોજાયેલી મહિલાઓ માટેની ટી-20 ત્રણ દેશોની હિકેટ 

શ્રેણીમા ંરનસગઅપ  રિતે ુ ંભારત  

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળી રહ્યા છો) 

(સમાચારને અંતે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર પરૂા થયા ) 
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PAR-ADJOURN 

અદાણી ઉદ્યોગ જૂથ અંગેના હિન્ડનબગગના અિવેાલ અંગે તપાસની માગં 

સાથે ગઈકાલે સસંદના ંબન્ને ગિૃોમા ંવવરોધ પક્ષના દેખાવોના પગલે બન્ને 

ગિૃોની બેઠક સમગ્ર હદવસ માટે સ્થગગત કરવામા ંઆવી િતી. ગઈકાલે 

જ્યારે લોકસભાની બેઠક મળી ત્યારે વવપક્ષના સભ્યોએ આ મદુ્દો ઉઠાવ્યો 

િતો અને ગિૃની મધ્યમા ંધસી ગયા િતા.  

અધ્યક્ષ ઓમ ગબરલાએ પ્રશ્નોત્તરી ચલાવવાનો પ્રયાસ કયો તેમ છતા,ં 

વવરોધ ચાલ ુરિતેા ંગિૃની કાયગવાિી બપોરે બે વાગ્યા સધુી મોકૂફ રખાઈ 

િતી ત્યાર પછીની બેઠકમા ંપણ સતૂ્રોચ્ચાર ચાલ ુરિતેા ંગિૃની કાયગવાિી 

હદવસભર માટે સ્થગગત કરવામા ંઆવી િતી. જયારે રાજ્યસભામા ંપણ આવુ ં

જ બનતા ગિૃની કાયગવાિી ગઈકાલે સ્થગગત કરાઈ િતી.  
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PM-ASSAM 

પ્રધાનમતં્રી નરેન્ર મોદી વવશ્વ શાવંત માટે આજે સાજંે આસામના બર 

પેટા ખાતે યોજાનાર કૃષ્ણગરુૂ એકનામ અખડં કીતગનમા ં વીહડયો 

કોન્ફરનન્સિંગના માધ્યમથી જોડાશે. કેન્રીય મતં્રી સવાગનદં સોનોવાલ અને 

આસામ સરકારના અનેક મતં્રીઓ આ કાયગિમમા ંિાજર રિશેે. 

અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે કે, આ કાયગિમ વવશ્વ શાવંત માટે છે જે ગત 

છઠ્ઠી જાન્યઆુરીથી કૃષ્ણગરુૂ સેવાશ્રમ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. સસં્થાના 

વવશ્વભરમા ં ફેલાયેલા એક કરોડ, 50 લાખ અનયુાયીઓ વશક્ષણ, આરોગ્ય 

અને આધ્યાત્ત્મકતાના ક્ષેત્રમા ંકામગીરી કરી રહ્યા છે.  
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MEGHALAYA-NOMINATION 

મેઘાલયમા ં વવધાનસભાની 60 બેઠકો માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની 

પ્રહિયા ચાલી રિી છે. મેઘાલયના મખુ્ય ચ ૂટંણી અવધકારી એફ.આર. 

ખારકોન્ગોરે અન્ય અવધકારીઓ સાથે ગઈકાલે દગક્ષણ ગારો હિલ્સ વવસ્તારમા ં

ચ ૂટંણી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી િતી. 

અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે કે, પિાડી રાજ્ય પીપલ્સ ડેમોિેહટક પાટી 

– HSPDP એ  ગઈકાલે વવધાનસભાની ચ ૂટંણી માટે ઢંઢેરો બિાર પાડયો છે. 

ભાજપે ગઈકાલે તમામ 60 વવધાનસભા બેઠકો માટે ઉમેદવારોની યાદી 

જાિરે કરી િતી. ભારતીય જનતા પાટીએ નાગાલેન્ડમા ંનેશનલ ડેમોિેહટક 

પ્રોગ્રેવસવ પાટી- N.D.P.P. સાથે ચ ૂટંણી જોડાણ કરીને વવધાનસભાની ચ ૂટંણી 

લડવાનો વનણગય કયો છે. ભાજપ 20 બેઠકો પર જ્યારે N.D.P.P. 40 બેઠકો 

પર ચ ૂટંણી લડશે. નાગાલેન્ડ અને મેઘાલયની વવધાનસભા માટે 27 

ફેબ્રઆુરીએ એક જ તબક્કામા ં ચ ૂટંણી યોજાવાની છે. બનંેમા ં ધારાસભ્ય 

સખં્યા 60 છે.  
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SKILL DEVELOPMENT CENTERS 

કેન્ર સરકારે બધા જ બાળ સધુાર કેન્રમા ં કૌશલ્ય વવકાસ કેન્રો શરૂ 

કરવાનો વનણગય કયો છે.  

કેન્રીય મહિલા અને બાળ વવકાસ મતં્રી મગંલ પ્રભાત લોઢાએ જણાવ્યુ ં

િત ુ ં કે, મુબંઈના ડોંગરી ખાતે બાળ સધુાર કેન્રોમા ંકૌશલ્ય વવકાસ કેન્રનુ ં

ઉદઘાટન કરતા ં આ મજુબ જણાવ્યુ ં િત ુ.ં કૌશલ્ય વવકાસ કેન્રોમા ં ટાટા 

મોટરના સાથ સિકારમા ં બાળકોને મોબાઇલ રીપેરીંગ, મોટર બાઇક 

રીપેરીંગ અને ઇલેક્ટ્રીક ક્ષેત્રની તાગલમ અપાશે.  
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J&K-IED 

કાશ્મીર પોલીસે જમ્મ ુવવસ્ફોટ કેસમા ંસડંોવાયેલા મનાતા અને લશ્કર-

એ-તોયબા સગંઠન સાથે સાઠંગાઠં ધરાવતા આતકંવાદીની ધરપકડ કરી છે. 

કાશ્મીર પોલીસના વડા હદલબાગવસિંિ ેજણાવ્યુ ંછે કે, 11 હદવસની સઘન 

કામગીરીના અંતે જમ્મનુા હરયાસી ત્જલ્લાના વનવાસી અને સરકારી કમગચારી 

આરોપી આહરફની ધરપકડ કરાઈ છે. તેની પાસેથી અત્તરની બોટલ જેવા 

સ્વરૂપમા ંરખાયેલ વવસ્ફોટકમા ંજથ્થો મળી આવ્યો છે.  

આરીફ સામે શાસ્ત્રી નગર, કટરા અને નરવાલ ખાતે થયેલા વવસ્ફોટમા ં

સડંોવણી િોવાનો આરોપ છે. પ્રાથવમક તપાસમા ંનવા પ્રકારના વવસ્ફોટકો 

ડ્રોન  મોકલવામા ંઆવ્યા િોવાનુ ંજાણવા મળયુ ંછે. આ અંગે વધ ુતપાસ 

ચાલી રિી છે.  
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WOMEN-S-SAFF-U-20 

દગક્ષણ એવશયાઈ ફૂટબોલ સગંઠન સાફના ઉપિમે 20 વર્ગથી ઓછી 

ઉંમરની  મહિલા ખેલાડીઓ માટેની ફૂટબોલ સ્પધાગનો આજથી બાગં્લાદેશના 

ઢાકામા ંઆરંભ થશે. 

આજે રમાનારી પિલેી મેચમા ંભારત અને ભતૂાન વચ્ચે મકુાબલો થશે. 

આ સ્પધાગમા ંબાગં્લાદેશ અને નેપાળ પણ રમશે. ચાર ટીમો રોબીન રાઉન્ડ 

પધ્ધવતમા ંઅન્ય સ્પધગક ટીમ સામે રમશે. 

રોબીન રાઉન્ડના અંતે પિલેુ ંઅને બીજુ ંસ્થાન મેળવનાર ટીમો આગામી 

નવ ફેબ્રઆુરીએ ફાઇનલમા ંરમશે.  
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NT. WOMEN CRICKET-FINAL 

દગક્ષણ આહિકામા ંયોજાયેલી મહિલાઓ માટેની ટી-20 ત્રણ દેશોની હિકેટ 

શ્રેણીમા ંભારત રનસગઅપ રહ્ુ ંછે.  

ગઈકાલે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમા ંદગક્ષણ આહિકાએ ભારતને પાચં વવકેટે 

પરાજ્ય આપ્યો િતો. ભારતે િગલિન દેઓલના 46 રનની મદદથી વીસ 

ઓવરમા ંચાર વવકેટે 109 રન કયાગ િતા. 

જવાબમા ંદગક્ષણ આહિકાએ રાયોનના 57 રનની મદદથી 18 ઓવરમા ં

110 રન નોંધાવીને વવજય મેળવ્યો િતો.  
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 PUSHKAR-DHAMI-CHAR-DHAM-YATRA 

ઉત્તરાખડં સરકારે ચાર ધામ યાત્રા માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. 

ગઢવાલના કવમશનર સવુશલકુમારના અધ્યક્ષપદે આગામી સાતમી 

ફેબ્રઆુરીએ ઋવર્કેશમા ંયોજાનારી બેઠકમા ંચાર ધામ યાત્રાના આયોજનને 

આખરી ઓપ અપાશે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, ચાર ધામ યાત્રા આગામી 22મી એવપ્રલથી શરૂ થશે. 

અક્ષય તવૃતયાનંા હદવસે ગગંોત્રી અને યમનુોત્રી તીથગધામના દ્વાર ખલૂતા ં

ચાર ધામ યાત્રાનો આરંભ થશે. બરીનાથ ધામના દ્વાર 27મી એવપ્રલે 

ખોલવામા ંઆવશે. જ્યારે કેદારનાથ ધામના દ્વાર ખોલવાનો વનણગય 18મી 

ફેબ્રઆુરીએ લેવાશે.  
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MEA KHALISTAN 

ભારતે ઓસ્રેગલયામા ંખાગલસ્તાની ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા કરાયેલા હિિંસાના 

બનાવોની વનિંદા કરી છે. વવદેશ મતં્રાલયના પ્રવક્ટ્તા અહરન્દમ બાગચી દ્વારા 

જણાવવામા ંઆવ્યુ ંછે કે, આ મામલે ઓસ્રેગલયાના સત્તાવાળાઓ સાથે ચચાગ 

કરવામા ંઆવી છે. 

તેમણે ઓસ્રેગલયાના અવધકારીઓને બનાવ અંગે તપાસ કરવા અન ે

ગનુેગારોને સજા કરવા વવનતંી કરી છે. એવી જ રીતે ભારતે ઓસ્રેગલયાને 

ભારતીય સમદુાયના સભ્યો અને તેમની સપંવત્તની સરુક્ષા સવુનવશ્વત કરવા 

વવનતંી કરી છે.  
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JODHPUR - G 20  

રાજસ્થાનના જોધપરુ શિરેમા ં ગઈકાલથી જી-20 સગંઠનના ઉપિમે 

રોજગાર કાયગજૂથની પ્રથમ બેઠક શરૂ થઇ છે. રોજગાર કાયગજૂથ િઠેળ ટકાઉ, 

સતંગુલત, સવગસમાવવષ્ટ અને રોજગારીમા ં વદૃ્ધિને વવકસાવવા માટે શ્રમ, 

રોજગાર અને સામાત્જક મદુ્દાઓ અંગે ચચાગ િાથ ધરવામા ંઆવી છે. વૈવશ્વક 

કક્ષાના કૌશલ્ય અને લાયકાતના સમુેળ માટે યોગ્ય વ્યિૂરચના ઘડવા તથા 

તેને અનલુક્ષીને માળખુ ંવવકસાવવા માટે આ ત્રણ હદવસીય બેઠકમા ંવવચાર 

વવમશગ કરવામા ંઆવશે.  

ભારત ઉપરાતં સગંઠનના 19 દેશો, યરુોપીય સઘં તથા 9 આમવંત્રત દેશો 

અને પ્રાદેવશક તથા આંતરરાષ્રીય નવ સગંઠનોના પ્રવતવનવધઓ આ બેઠકમા ં

િાજરી આપી રહ્યા છે.  
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LS-LED BULBS 

ઉજાગ અને પનુઃપ્રાપ્ય ઉજાગ મતં્રી આર.કે. વસિંિ ેજણાવ્યુ ં છે કે કન્વર્જન્સ 

એનજી સવવિવસસ ગલવમટેડ દ્વારા અમલમા ં મકુવામા ં આવેલા પાયલોટ 

પ્રોજેક્ટ્ટ તરીકે ગબિાર, ઉત્તર પ્રદેશ, આંધ્ર પ્રદેશ, કણાગટક અને તેલગંાણાના 

ગ્રામીણ વવસ્તારોમા ંએક કરોડ L.E.D. બલ્બનુ ંવવતરણ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે.  

લોકસભામા ંએક પ્રશ્નના લેગખત જવાબમા ંમતં્રીએ કહ્ુ ંકે, ગ્રામ ઉજાલા 

યોજનાના પાયલટ પ્રોજેક્ટ્ટ િઠેળ L.E.D. બલ્બનુ ં વવતરણ પણૂગ થઈ ગયુ ં

છે.. 
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DEFENCE - PENSIONERS 

કેન્ર સરકારે રક્ષા અથવા સ્પશગ િઠેળ પેન્શન મેળવતા તમામ સરંક્ષણ 

મતં્રાલયના પેન્શનરોને આ મહિનાની 20મી તારીખ સધુીમા ંવાવર્િક ઓળખ 

પણૂગ કરવા વવનતંી કરી છે.  

સરંક્ષણ મતં્રાલયે જણાવ્યુ ં કે, માવસક પેન્શન સમયસર જમા થાય ત ે

માટે વાવર્િક ઓળખ અથવા જીવન પ્રમાણપત્ર રજુ કરવુ ંએ એક મિત્વની 

કાનનૂી જરૂહરયાત છે. સ્પશગ એ પેન્શનના દાવાઓની પ્રહિયા કરવા અને 

કોઈપણ બાહ્ય મધ્યસ્થી વવના સરંક્ષણ પેન્શનરોના બેંક ખાતામા ં સીધા 

પેન્શન જમા કરવા માટેની વેબ-આધાહરત વસસ્ટમ છે. સશસ્ત્ર દળોના 

જવાનોના ંપેન્શનની મજૂંરી અને વવતરણની જરૂહરયાતોને પિોંચી વળવા 

માટે સરંક્ષણ મતં્રાલય દ્વારા આ વસસ્ટમ લાગ ુકરવામા ંઆવી છે.. 
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ANURAG - BUDGET ALLOCATION 

યવુા બાબતો અને રમતગમત મતં્રાલય માટે અંદાજપવત્રત જોગવાઈમા ં

2022-23ની સરખામણીમા ં11 ટકાનો વધારો કરવામા ંઆવ્યો છે. મતં્રાલય ે

જણાવ્યુ ંછે કે, ભારતમા ં2010 મા ંરાષ્રમડંળ રમતોત્સવ યોજાયો ત્યારબાદ 

રમતગમત માટે આ વખતે સૌથી વધ ુજોગવાઈ કરાઇ. 2023-24 ના વર્ગ 

માટે ત્રણ િજાર, 397 કરોડ રૂવપયાથી વધનુી જોગવાઈ કરી છે.  

યવુા બાબતો અને રમતગમતમતં્રી અનરુાગવસિંિ ઠાકુરે કેન્રીય 

અંદાજપત્રમા ં રમતગમત અને યવુા ક્ષેત્રને પ્રાધાન્ય આપવા બદલ 

નાણામંતં્રી વનમગળા સીતારમણનો આભાર માન્યો છે. તેમણે કહ્ુ ંકે, દેશમા ં

િાલની રમતગમત વ્યવસ્થાને સપંણૂગ રીતે સધુારવાની જરૂહરયાતને 

ઓળખીને, કેન્ર સરકારે પાયાના સ્તરની પ્રવતભાઓને ઓળખવા તેમજ 

માળખાકીય સવુવધાઓનુ ંવનમાગણ કરવા અને એકંદર રમતગમત માળખાનં ુ ં

વનમાગણ કરવા પર અભતૂપવૂગ ધ્યાન આપ્યુ ંછે. 
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RAILWAY – EARNING 

રેલવે મસુાફરીની આવકમા ં 73 ટકાનો વધારો થયો છે. એવપ્રલથી 

જાન્યઆુરી 2023 સધુીમા ંમસુાફરી િઠેળ કુલ કમાણી 54 િજાર 733 કરોડ 

રૂવપયા છે જે ગયા વર્ે આશરે 31 િજાર કરોડ રૂવપયા િતી.  

રેલ્વે મતં્રાલયે જણાવ્યુ ં કે, આ સમયગાળા દરવમયાન મસુાફરોની કુલ 

અંદાત્જત સખં્યા 65 કરોડ, 90 લાખ િતી જે ગયા વર્ગના આ સમયગાળા 

દરવમયાન 61 કરોડ, 81 લાખ િતી. મતં્રાલયે જણાવ્યુ ંકે, રીઝવેશન વવનાના 

મસુાફરો પાસેથી મળેલી આવક ગયા વર્ગના બે િજાર 555 કરોડ રૂવપયાની 

સરખામણીએ 11 િજાર, 788 કરોડ રૂવપયાથી વધ ુછે, જે 361 ટકાનો વધારો 

દશાગવે છે.. 

 


