
  

 

 

 

         

 

 

PM-મન ક� બાત   

�ધાનમ�ંી નર�� મોદ�એ લોકોને �ગદાન માટ� આગળ આવવાની અપીલ કર� છે. ગઈકાલે  

આકાશવાણી ઉપરથી �સા%રત થયેલી મન ક� બાત કાય)*મની 99મી કડ�મા ંકહ.ુ ંક�, 

�ગદાનની રાહ જોઇ રહ�લા લોકોની સ3ંયા ઘણી બધી છે. તેમણે સતંોષ 6ય7ત કય8 ક�, ક�� 

સરકાર, �ગદાન માટ� દ�શમા ંએક સમાન નીિત લા: ુકરવા િવષે કામ કર� રહ� છે. 

        નર�� મોદ�એ ક;ુ ંક�, �ગદાન માટ� < તે રાજયના િનવાસી હોવાની શરત =ૂર 

કરવાનો િનણ)ય લેવામા ંઆ6યો છે. તેને કારણે લોકો કોઇપણ રાજયમા ં�ગદાન માટ� 

પોતાના?ુ ંનામ ન@ધાવી શકશે. 

                અAય ઉB) િવષે �ધાનમ�ંીએ જC%રયાત કરતા ંવધાર� સૌર ઉB) ઉEપF 

કરતા દ�શના સૌ પહ�લા દ�વ GHલાની �શસંા કર� તેમણે ક;ુ ંક�, ભારત સૌર ઉB) Aે�મા ં

ઝડપથી આગળ વધી ર;ુ ંછે. �ધાનમ�ંીએ નવરાિ� િનિમKે અનેક અLગMય મ%હલાઓની 

ચચા) કર� તેમણે ક;ુ ંક�, નવા ભારતના ઉદયમા ંPી શQ7તની બRુ મોટ� Sિૂમકા છે. નર�� 

મોદ�એ એિશયાના પહ�લા મ%હલા લોકો પાયલોટ Tરુ�ખા યાદવની �શસંા કર�. િવVકપ Gતી 

જનાર� ભારતની અ�ડર 19 મ%હલા %*ક�ટ ટ�મ વગેર�નો ઉHલેખ કર�ને તેમની �શસંા કર�.  

        �ધાનમ�ંી નર�� મોદ�એ એક ભારત XેYઠ ભારત સબંધેં કાશી – તિમળ સગમંમી 

ચચા) કર�.  

        �ધાનમ�ંીએ આગામી 30મી એિ�લે �સા%રત થનારા મન ક� બાત કાય)*મની 

એકસોમી કડ� માટ� લોકોને પોતાના ંTચૂનો અને િવચારો મોકલવાનો અ?રુોધ કય8. 

        નર�� મોદ�એ ક�ટલાક ^થળોએ કોરોનાના વધતા જતા ક�સ બાબતે લોકોને સાવચેત 

રહ�વા અપીલ પણ કર� હતી. 

            

 

 

આકાશવાણી –�જુ  

સમાચાર વાચક: શીતલ વૈYણવ      
ક���ટુરરાઈઝ: મીત ગોર  

તાર�ખ:૨૭-0૩-૨૦૨૩  સોમવાર              સમય: સવાર(:૬:૫૦     



ISRO-ઉપ1હ    
વેબ ઇ`�ડયા -૨ િમશનના ૩૬ ઉપLહો સાથે ભારત ના LVM -3M3 ઉપLહ?ુ ં ગઈકાલે 

સવાર� ૯: ૦૦ વાગે Xી હ%રકોટા  

ખાતેના ભારતીય અવકાશ સશંોધન સં̂ થા isro ના સતીશ ધવન ^પેસ સે�ટરમાથંી 

સફળતાpવૂ)ક �Aેપણ કરવામા ં આ6..ુિતqુવનતpરુમ,લખનો અને બે�rsqુુના ક��ો તેમજ 

એ�ટાtટ�કા ના એક ક�� માથી તેના ઉપર દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવી રહ� છે.            

            

પયા3વરણ 4ગેની બેઠક   
પયા)વરણ અને આબોહવા ટકાઉપણા �ગેના કાય)uુથની બીG બેઠક આજ રોજ થી  

ગાધંીનગરમા ં શC થશે. આ બેઠકમા ં ૩૦ થી વv ુ દ�શોના અને અનેક wતરરાYx�ય 

સગંઠનોના �િતિનિધઓ ભાગ લેશે. 

        �ણ %દવસની આ બેઠકમા ંજમીનની ફળyપુતામા ંથઇ રહ�લો ઘટાડો રોકવા, zુદરતી 

Pોતોની કાય)Aમતા વધારવા અને ટકાઉ તથા આબોહવાનો સામનો કર� શક� તેવા જળ 

અથ)ત�ંને �ોEસાહન આપવા <વા {=ૃુાઓ પર ચચા) થશે.   પયા)વરણ, વન અને આબોહવા 

પ%રવત)ન મ�ંાલયના સ.ંકુત સ}ચવ િનલેશ શાહ� ગાધંીનગરમા ં મહાEમા મ%ંદર ખાતે 

પ�કાર પ%રષદને સબંોધતા બેઠક િવશે વv ુમા%હતી આપી.તેમણે જણા6.ુ ંહ~ ુ ંક� આ બેઠક 

દરિમયાન જનસસંાધન 6યવ^થાપન પર િવશેષ ભાર {કુાશે.         

        

કોરોના –રા7ય /ક9છ  

રા�ય મા ંકોરોના ના ક�સો મા ંફર� વધારો થયો છે ગઈ કાલે રા�યમા ંકોરોના ના નવા 

303 ક�સ ન@ધાયા હતા એ`7ટવ ક�સ ની સ3ંયા  1697 થઈ છે વલસાડ મા ંકોરોના થી પી%ડત 

એક મ%હલા?ુ ંમોત િનપ�.ુ ંહ~ ુ.ંક�છ મા ંફર� કોરોના ના ંક�સો મા ંમોટો વધારો થયો છે કોરોના  

ના એકજ %દવસ મા ંનવા 5 ક�સ ન@ધાયા છે.તો એ7ટ�વ  ૧૨ ક�સ છે સૌથી વv ુગાધંીધામ  ૭ 

ક�સ,૪ Sજુના અને  રાપર તાsકુા મા ંએક ક�સ નોધયલ છે.તો ૧૦ દદ� હોમ-આઈસોલેસન મા ં

છે બે દદ� ની હાલત ગભંીર  છે <મા ંગાધંીધામ ની ૯ વષ) બાળક�ને વે�તીલેટર પર સારવાર 

અપાઈ રહ� છે.   

          

 



માતાના મઢ ખાતે માઈભ=તો    

યા�ાધામ માતાના મઢ ખાતે ચૈ� નવરાિ�ના પાચંમા નોરતે રિવવારના %દવસે 25 હBરથી 

વv ુ માઇભ7તે આશાpરુા માતાGના ચરણોમા ં શીશ નમા6યા ં હતા.ં ચોથા નોરતે શિનવાર� 

સ�ંયા આરતીના સમયથી જ યાિ�કોનો �વાહ વધતા ંમા. મઢ Bગીર x^ટ સ%હતની ઉતારા 

6યવ^થા રા�ે હાઉસ�લ થઇ ગઇ હતી. મોટ� સ3ંયામા ંપદયાિ�કોનો �વાહ નખ�ાણા હાઇવે 

પરથી મા. મઢ તરફ માનતા ઉતારવા આગળ વધી ર�ો હતો. આ માગ)ના હાઇવે પર પાચંથી 

છ પદયા�ી સેવા ક��પ પણ સેવામા ંભQ7તભાવથી જોડાયા હતા.   

              

 

>??(ટ  

{ુબંઈ ઇ`�ડય�સ ની ટ�મે મ%હલાઓ ની �થમ �ીિમયર લીગ નો }ખતાબ Gતી લીધો છે {ુબંઈ 

મા ંરમાયેલ �િતમ જગં મા ં %દHહ� ક�િપટલ ની ટ�મ ને 7 િવક�ટ� હાર આપી હતી %દHહ� ક�િપટલ 

ની ટ�મે 9 િવક�ટ� 131 રન કયા) હતા <ના જવાબ મા ં{ુબંઈ ઇ`�ડય�સ ટ�મે 3.િવક�ટ� 134 રન 

કર� મેચ Gતી લીધી હતી  

            

હવામાન  

ગત બે %દવસ થી �જHલામા ંમાવઠાએ િવરામ લીધો છે, તો સાથે વv ુએક પિ�મી િવAોભની 

Q^થિત આગામી 29-30 માચ) મા ં સB)વાની શ�તા હવામાન િવભાગ �ારા  દશા)વાઈ  

છે.ગઈકાલે ૩૫.૬ ડ�Lીએ Sજુ રા�ય?ુ ંમોખરા?ુ ંગરમ મથક બ�.ુ ંહ~ ુ.ં     

            

 


