
  

 

 

 

                   

 

 

પી.એમ.િવડ
યો કો�ફર�સ: 
  �ધાનમ�ંી નર��� મોદ
એ ક�ું છે ક�, ભારતે િવ!ને સા"બત કર
 બતા$%ુ ં

ક�, ટ�કનોલો( અપનાવવી ક� નવીનીકરણની બાબતમા ં કોઈને પાછળ નથી. 

તેમણે ક�ુ ં ક�, .ડ(ટલ ઇ0�ડયા હ�ઠળના પ.રવત3નની પહ�લોએ શાસનમા ં

અમલમા ં5કુવા માટ� નવીન .ફનટ�ક સો6%શુ�સ માટ� દરવા7 ખોલી દ
ધા છે.  

 �ધાનમ�ંીએ આ: વી.ડયો કો�ફર�સ ;ારા નાણાકં
ય ટ�કનોલો( પર 

િવચા િવમ3શ કરવા માટ� અ=>ય એવા ઇ0�ફિનટ
 ફોરમ?ુ ંઉAાટન ક%ુB હC ુ.ં આ 

કાય3Dમ?ુ ંઆયોજન ઇ�ટરનેશનલ ફાયનાF�સયલ સિવGસ સે�ટર ઓથો.રટ
 અને 

Iજુરાત ઇ�ટરનેશનલ ફાયનાF�સયલ ટ�કનોલો( િસટ
 અને JKમૂબગ3ના 

સહયોગથી કરવામા ંઆવી ર�ું છે. ભારત સરકારના ને7 હ�ઠળ આયો(ત આ 

કાય3Dમના �થમ કડ
માં ઇ�ડોનેિશયા, દ"Nણ આ.Oકા અને %.ુક�. ભાગીદાર દ�શો 

છે.  

 .ફનટ�કના મહPવ પર �કાશ પાડતા Qી મોદ
એ ક�ુ ંક�, આ મચંની પાસે 

દ�શમા ં અપાર સભંાવનાઓ છે. અને હવે આ પહ�લોને .ફનટ�ક Dાંિતમા ં

બદલવાનો સમય આવી ગયો છે. તેમણે ક�ુ ં ક�, આ Dાિંત દ�શના �Pયેક 

નાગ.રકના નાણાંક
ય સશFRતકરણમા ં મદદ કરશે.  
 

 

             7Iિૃત વક
લ  

 

રાTUિપત- .દ$યાગં.દન: 
 રાTUિપત રામનાથ કોિવWદ XતરરાTU
ય .દ$યાગં દ
Jસ િનિમતે આ: 

.દ$યાગંજનોના સશFRતકરણ માટ� કામ કરનાર $યFRતઓ,સZંથાઓ.રા[યો અને 

આકાશવાણી –]જુ  

સમાચાર વાચક: 7Iિૃત વક
લ     
ક_`%ટુરરાઈઝ: િ�યકંા ગોર  

તાર
ખ:03-૧૨-૨૦૨૧ gDુવાર             સમય: સવાર�: ૬:૫૦       



jજ6લાઓને તેમના ઉPkૃTટ યોગદાન માટ� રાTU
ય lરુZકાર અપ3ણ કયા3.સામાjજક  

�યાય અને આધીકાર
તા મ�ંાલય  ;ારા  આ કાય3Dમ?ુ ં  આયોજન કરવામા ં

આ$%ુ ં છે.સામjજક �યાય  અને અિધકાર
તા મ�ંી ડૉ.િવર��� kુમાર હાજર રnા 

હતા.   
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લ 

રા[યપાલ: સીમા oરુNાદળ: 
 સીમા oરુNાદળના જવાનોના  સાહસ,શોય3 એ વીરતા  દ�શની %વુાપેઢ
 

માટ� �ેરણા qપ છે.એrુ ં Iજુરતના રા[યપાલ આચાય3 દ�વsતે  ગાધંીનગર  

FZથત સીમા oરુNાના  O�ટ
યર હ�ડકવાટસ3ની 5લુાકાત લઇ.સીમા oરુNાદળના  

૫૭મા ં Zથાનપા .દન  જવાનોને gભુકામના  પાઠવતા જણા$%ુ ંછે. 

 સીમા oરુNાબળ ગાધંીનગર  ક�_પ કહતે યો7યેલા BSFના ૫૭ મા ં

Zથાપના .દવસે સમારોહ  �સગેં  લેડ
 ગવન3ર  Qીમતી  દશ3ન દ�વી,BSF વાઈ6ડ 

વે6ફર  એસોસીએશનના અxયN Qીમતી  FZમતા પલક સ.હત ઉyચ  

અિધકાર
ઓ ઉપFZથત રnા હતા. 

          7Iિૃત વક
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આઝાદ
 કા અ5તૃ મહોPસવ(કyછ
) 

“આઝાદ
 કા અ5તૃ મહોPસવ(�ોમો)” 

હવામાન: 

 બગંાળની ખાડ
મા ંચDવાત અને ઉ|ર ભારતથી પિ}મી િવNોભની અસર 

Iજુરાતમા ંપણ થઇ છે. વાતાવરણમા ંપલટો આવતા દ.રયો પણ તોફાની બ�યો 

છે. તેવામા ં]જુ FZથત મPZયો~ોગ િનયામક કચેર
 ;ારા માછ
માર
 બોટોને પરત 

બોલાવાઇ છે. કyછના જખૌ, કોટ�!ર સ.હતના બદંરો પર બોટો Iqુવાર� પરત 

ફરવાની શqઆત થઇ છે. ૫ તાર
ખ oુધંી દ.રયા મા ં માછ
માર
 ના કરવાની 

oચૂનાઓ આપવામા ં આવી છે. આ �ગે આકાશવાણી ]જુ સાથે વાત કરતા 

કyછના મPZયો~ોગ િનયામક :.પી. તોરણીયાએ આ �માણે જણા$%ુ ંહC ુ.ં 

(બાઈટ : :.પી.તોરણીયા)       7Iિૃત વક
લ 

 



]જુ િવ~ાથ� કોરોના પોઝીટ
વ: 

 એિમDોન વે.રઅ�ટના ભય વyચે ]જુ jજ6લામા ં કોરોનાના ક�સમા ં છે6લા 

સાત .દવાથી સતત વધારો ન�ધાઇ રnો છે. Pયાર� આ: gDુવાર� ]જુની વીડ
 

હાઈZkલૂમા ંધોરણ 11મા ંઅ�યાસ કરતા એક િવ~ાથ�નો કોરોના .રપોટ3  પો"ઝ.ટવ 

આવતા ]જુમા ં "ચWતા?ુ ંમો�ુ ંફર
 વ�%ુ ંછે. ત�ં ;ારા હાલ હર ઘર દZતક હ�ઠળ 

કોરોના િવ�ુ� રસીકરણ �બેંશ જોર પકડ
 રહ
 છે, Pયાર� સમયાતંર� કોિવડ 

દદ�ઓની સ�ંયામા ંસતત વધારો આરો�ય િવભાગ માટ� પણ લાલબ|ી સમાન 

બની રnો છે. :થી અહ� લોકોની Zવ7ંIિૃત જqર
 બની રnાનો મત �વત� રnો 

છે.શહ�રની મxયમા ં આવેલી વીડ
 હાઈZkલૂમા ં ધોરણ 11ની કNામા ં ભણતા 

િવ~ાથ�નો આ: RTPCR .રપોટ3  પો"ઝ.ટવ આ$યો હોવા?ુ ં સ|ાવાર ર
તે 7હ�ર 

કરવામા ંઆવતા ં સમ= ત�ંની સાથે શહ�ર
જનોમા ં "ચWતાનો માહોલ ફ�લાયો છે. 

ન�ધનીય છે ક� િવ~ાથ�નો .રપોટ3  પો"ઝ.ટવ આવતા તક�દાર
 માટ� આ: શાળામા ં

32 િવ~ાથ�ઓ અને અ�ય િશNકોના RTPCR ટ�Zટ પણ કરાયા હતા. 

          7Iિૃત વક
લ 


