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પ્રસાર ભારતી 

નેન સમાચાર વળભાગ, આકાળાણી, અમદાળાદ 

તારીખ : 09-12-2019      સાાંજે : 7.50 થી 8.00 

ળાર : સોમળાર 

આકાળાણી સમાચાર જયે ળેગડા ળાાંચે છે. 

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

 વલયોધક્ષના ઘોંઘાટ લચ્ચે નાગરયકત્લ સધુાયા ખયડો રોકવબાભાાં યજૂ – 82 વાાંવદોએ 

વલયોધભાાં જમાયે 293 વાાંવદોએ તયપેણભાાં ભતદાન કયુું. 

 કણાાટક વલધાનવબાની 15 ફેઠકોની ેટાચ ૂાંટણીભાાં બાજની 11 ફેઠકો ય જીત એક ફેઠક 

ય આગ. 

 ઉત્તયપ્રદેળભાાં ફાત્કાય અને ફાગનુાઓ ભાટે 218 જેટરી પાસ્ટ ટે્રક કોટા  યચલા વનણામ. 

 યવળમાભાાં એન્ટીડોવિંગ પ્રમોગળાાના ખોટા આંકડાના કાયણે લાડાએ યવળમાને 

યભતોત્વલભાાં પ્રવતફાંવધત કયુું. 

 
(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેવક સમાચાર આપ આકાળાણી અમદાળાદ – ળડોદરા પરથી સાાંભલી રહ્યા છો)  

(સમાચારને અંતે – આકાળાણી – અમદાળાદ – ળડોદરા કેન્ર પરથી  સમાચાર પરૂા થયા) 
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CAB 

 

નાગરયકત્લ સધુાયા ખયડાની  યજૂઆત અંગે વલયોધક્ષના લાાંધાઓને નકાયી કાઢયા છી તેને 

રોકવબાભાાં યજૂ કયલાભાાં આવયુાં છે. ગશૃભાાં 293 વભ્મોએ બફર યજૂ કયલાના ક્ષભાાં ભત આપ્મો 

જ્માયે 82 રોકોએ વલયોધભાાં ભત આપ્મો. અગાઉ , ગશૃ ભાંત્રી અવભત ળાશ ેવલયોધક્ષના 

શોફાા  લચ્ચે ગશૃભાાં બફર યજૂ કયુું શત ુાં. વાંદ કયેરી કેટેગયીભાાં ગેયકામદેવય સ્થાાંતય 

કયનાયાઓને મકુ્તત આલા ભાટે શારના કામદાભાાં સધુાયો કયલાનો છે. બફરનો રયચમ આતા 

કેન્રીમ ગશૃભાંત્રી અવભત ળાશ ેકહ્ુાં કે બફર રઘભુતીઓના વલયોધભાાં નથી અને તે ફાંધાયણની કરભ 

14 નો બાંગ નથી કયત ુાં. કોંગે્રવ ,TMC  અને  DMK ના  વભ્મોએ ગશૃભાાં બફર રાલલાનો વલયોધ 

કમો શતો. કોંગે્રવ નેતા અવધય યાંજન ચૌધયીએ કહ્ુાં કે , તે  ફાંધાયણની કરભ 14 નો બાંગ કયે છે. 

RSP નેતા એન કે પે્રભચાંરને ણ બફરનો વલયોધ કયતા કહ્ુાં શત ુાં કે તે ફાંધાયણની મૂ બાલનાનુાં 

ઉલ્રાંઘન કયે છે. TMC ના પ્રોપેવય વૌગતા યોમે ણ બફર યજૂ કયલા વાભે વલયોધ કમો શતો. 

વાંવદ બલનની ફશાય ત્રકાયો વાથે લાત કયતા વાંવદીમ ફાફતોના ભાંત્રી પ્રશરાદ જોળીએ કહ્ુાં 

કે, નાગરયકતા સધુાયણા બફર , 2019 એ લૂોત્તય યાજ્મો અને દેળના રશતભાાં છે. તેભણે વલશ્વાવ 

વમતત કમો શતો કે આ બફરને વાંવદના ફાંને ગશૃોથી ભાંજૂયી ભળે. 

PM-JHARKHAND CAMPAIGNING 

 

પ્રધાનભાંત્રી  નયેન્ર ભોદીએ કહ્ુાં છે કે છાત વલસ્તાયોના વલકાવ ભાટે ઝાયખાંડના ઘણા જજલ્રાઓને 

ભશત્લાકાાંક્ષી જજલ્રા તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવમા છે. આજે ફોકાયોભાાં એક જાશયે વબાભાાં 

પ્રધાનભાંત્રીએ  આ લાત કયી શતી. તેભણે કહ્ુાં કે જો ભતદાયો બાજને પયીથી વત્તાભાાં રાલળે તો 

આરદલાવી રોકોને યાજ્મના વાંવાધનોનો રાબ ભળે. પ્રધાનભાંત્રીએ  કહ્ુાં કે કોંગે્રવ અને તેના 

વાથી ક્ષો ક્યાયેમ  સધુયી ળકતા નથી અને તેઓ કોઈ ણ  યીતે વત્તા પ્રાપ્ત કયલા ભાગે છે. 
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RAHUL-JHARKHAND CAMPAIGNING 

 

કોંગે્રવના નેતા યાહુર ગાાંધીએ કહ્ુાં છે કે ઝાયખાંડભાાં  જો તેની  વત્તા સ્થામ તો તેભની 
ાટી ફે રાખ રૂવમા સધુીની ખેડતૂોની  રોન ભાપ કયળે. શજાયીફાગ જજલ્રાના ફડકાગાાંલ  ખાતે 
આજે જાશયે વબાને વાંફોધન કયતાાં  યાહુર ગાાંધીએ કહ્ુાં શત ુાં કે , ગરઠત વયકાય કોંગે્રવ ળાવવત 
છત્તીવગઢ , ભધ્મપ્રદેળ અને યાજસ્થાનભાાં આરદલાવી રોકોને આલાભાાં આલતા લતય જેટ્લજુ 
લતય આળે. તેભણે આયો રગાવમો કે બાજ વયકાયની ખોટી નીવતઓને કાયણે ઝાયખાંડભાાં 
ફેયોજગાયી ઘણી લધાયે છે. તેભણે લચન આપ્યુાં શત ુાં કે યોજગાયની તકોભાાં લધાયો થળે અને 
વયકાયી કે્ષત્રની તભાભ ખારી જગ્માઓ બયલાભાાં આલળે. તેભણે  એભ ણ ઉભેયુું શત ુાં કે છાત 
લગાના ઉભેદલાયોને 27 ટકા અનાભત આલાભાાં આલળે. યાહુર ગાાંધીએ લચન આપ્યુાં શત ુાં કે 
ેન્ળનથી લાંબચત કભાચાયીઓને રાબ આલાભાાં આલળે અને આંગણલાડી કામાકયોના રશતોનુાં 
યક્ષણ કયલાભાાં આલળે. 
શ્રી ગાાંધીએ યાાંચીભાાં જાશયેવબા વાંફોધતાાં શીંવાનો બોગ ફનતી ભરશરાઓ અંગે બચિંતા દળાાલી 

અને કહ્ુાં કે બાજ વરાભતી યૂી ાડલાભાાં વનષ્પ યહ્ુાં છે. તેભણે જ, જ ાંગર અને જભીનનો 

રોકોનો અવધકાય સયુક્ષીત યખાળે. 

KARNATAKA-BYPOLLS 

 

કણાાટકભાાં, ગત વપ્તાશ ેમોજામેર 15 વલધાનવબા ફેઠકોની ેટાચ ૂાંટણીની ભતગણતયીભાાંબાજ 

11 ફેઠકો જીતી ચકૂી છે અને ફે ફેઠક ય આગ છે. કોંગે્રવે ફે ફેઠકો જીતી છે.છેલ્રા અશલેાર 

મજુફ એક ફેઠક ય અક્ષ ઉભેદલાય આગ શતા. 

SIDDARAMAIAH-RESIGNATION 

 

કણાાટક કોંગે્રવ વલધાનવબા ક્ષના નેતાદેથી વવદ્ધાયાભૈમાશ ેયાજીનામુાં આલાની જાશયેાત કયી 

છે. જે ફેંગલરુૂભાાં ત્રકાયો વાથેની લાતચીતભાાં તેભણે કહ્ુાં કે રોકોનો ચકૂાદો ભાથે ચડાવુાં છે, અને 
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ચ ૂાંટણી રયણાની જલાફદાયી રઇ યાજીનામુાં આુાં છાં. તેભણે કહ્ુાં કે કોંગે્રવ પ્રમખુ વોવનમા ગાાંધીને 

તથા ક્ષના ભશાભાંત્રી કે.વી.લેણગુોારને યાજીનામુાં ભોકરી આપ્યુાં છે. શ્રી બચદ્ધાયભૈમાશ ેકહ્ુાં કે 

ગેયરામક ઠયેરા ધાયાવભ્મોને રોકો ાઠ બણાલળે એલી અેક્ષા ખોટી ડી છે. 15 ફેઠકભાાંથી 

કોંગે્રવને ફે જ ફેઠક ભી છે, જમાયે 11 ફેઠક બાજને ભી છે. ગેયરામક ઠયેરા ૈકી ફે ને ફાદ 

કયતાાં તભાભ ધાયાવભ્મો પયીથી ચ ૂાંટામા છે. 

RS-FIRE INCIDENT 

 

રદલ્શીની અનાજભાંડીભાાં રાગેરી આગભાાં 43 જણાનાાં ભોત અંગે યાજમવબાભાાં ળોકની રાગણી 

વમકત કયલાભાાં આલી. વબાવત લૈંકેમાશ નામડુએ તેને કભનવીફ ફનાલ ગણાવમો અને 

ઇજાગ્રસ્ત ઝડથી વાજા થામ તેલી શબેુચ્છાઓ વમકત કયી તેભણે આગ રાગેરી ઇભાયતભાાં 

અયૂતી વરાભવતની ફાફતની ટીકા કયી. ગશૃભાાં ફે વભનીટનુાં ભૌન ાલાભાાં આવયુાં. શનૂ્મકાભાાં 

બાજના વલજમ ગોમરે કહ્ુાં કે ઉશાય વવનેભા કાાંડ ચી ણ આણે કોઇ ાઠ બણ્મા નથી. 

આગ વાભે વરાભવતનાાં ગરાાં વવલામ ઘણી ફધી ગેયકાનનૂી ઇભાયતો છે. આભ આદભી ાટીના 

વાંજમવવિંશ ેણ મતૃ્ય ુઅંગે બચિંતા દળાાલી. વામ્મલાદી ક્ષના વલનમ વલશ્વભે ણ અપવોવ વમકત 

કમો. 

India-Australia 

 

બાયત અને ઓસ્ર ્બરમાએ વાંયક્ષણ ઉદ્યોગ અને ટેકનોરોજી કે્ષત્રભાાં વશકાય ભાટે આજે ચચાાઓ કય 

શતી. તેભણે પ્રાદેવળક વરાભવતના મદેુ્દ ચચાા કયી શતી. બાયત – ઓસે્રશબેરમા વબચલ સ્તયની ટુ 

પ્રવ ટુ ફેઠક આજે નલી દીલ્શીભાાં ભી શતી. વાંયક્ષણ વબચલ ડોકટય અજમકુભાય અને વલદેળ 

વબચલ વલજમ ગોખરેએ બાયતીમ ટીભનુાં નેતતૃ્લ કયુું શત ુાં. જમાયે ઓસે્ર ાાબરમાના વાંયક્ષણ વબચલ 



Upload 09-12-2019 National 7.50-8.00pm (NSD) Evening 

ગે્રગ ભોયીઆયટી અને વલદેળ વબચલ ફ્રાન્વીવ એડમ્વન શાજય યહ્યા શતા. આ અગાઉ તેભની લચ્ચે 

દ્વિક્ષી ફેઠક મોજાઇ શતી. 

LS-ARMS BILL 

 

રોકવબાભાાં આજે ળસ્ત્ર સધુાયા ખયડો વાય કયલાભાાં આવમો તેભાાં વમક્તતદીઠ યલાના 

ઘટાડલાભાાં આવમા છે અને ળસ્ત્ર અવધવનમભના બાંગ ફદર દાંડની યકભ લધાયલાભાાં આલી છે. 

ચચાા ફાદ ગશૃભાંત્રીશ્રી અભીત ળાશ ેજલાફ આતાાં જણાવયુાં કે આ સધુાયા યાજમોની વત્તાભાાં કા 

ભાટે નથી. ળસ્ત્રો એ કેન્રનો વલમ છે અને યાજમોને ભમાાદીત વત્તાઓ છે. તેભણે કહ્ુાં કે 

યભતગભતભાાં વનળાનેફાજી કે ધનુાવલદ્યાભાાં આ વનમાંત્રણથી બચિંતા કયલાની જરૂય નથી. આ અગાઉ 

ચચાાનો આયાંબ કયતાાં કોંગે્રવના વાાંવદ પ્રણીત કૌયે જણાવયુાં કે વનવતૃ્ત જલાનો અને યભતગભતના 

વનળાનેફાજને તેભાાંથી મકુ્તત અાલી જોઇએ. બાજના યાજમલધાન યાઠૌયે જણાવયુાં કે લાયવાભાાં 

ભેરાાં ળસ્ત્રોને વનષ્ક્ષ્િમ ળસ્ત્રો તયીકે ભાંજૂયી ભલી જોઇએ. તેભણે કહ્ુાં કે ળસ્ત્રના યલાના 

ધયાલનાયના કુટુાંફીજનને ળસ્ત્ર યલાનાની પેયફદરી ઝડથી કયલી જોઇએ. 

COURT-TELANGANA ENCOUNTER 

 

તેરાંગાણા લડી અદારતે   શબુચરકત્વક ફાત્કાય અને શત્મા કેવના ચાય આયોીઓના 
મતૃદેશને શિુલાય સધુી વાચલલા વનદેળ આપ્મો છે. એન્કાઉન્ટયને ડકાયતી ફે અયજીઓ ય કોટે 
ગરુુલાય સધુી સનુાલણી  મરુતલી યાખી છે. મખુ્મ ન્મામાધીળના નેતતૃ્લ શઠેની ખાંડીઠે કહ્ુાં કે 
રાળને લધ ુવડલાથી ફચાલલા  ભાટે લાતાનકુુરીત એમ્્યરુન્વભાાં   વયકાયી શોક્સ્ટરભાાંથી 
શૈદયાફાદ ગાાંધી ભેરડકર કોરેજ ખાતે ખવેડલાભાાં આલે. અદારતે એડલોકેટ જનયરને 
એન્કાઉન્ટયથી  ભોત અંગે ોરીવ વલરુદ્ધ પરયમાદ નોંધાલલા અંગેના દસ્તાલેજો ગરુુલાય સધુીભાાં 
યજૂ કયલા ણ વનદેળ આપ્મો છે. ભાનલ અવધકાય ાંચની ટીભે આજે વતત ત્રીજા રદલવે ણ આ 
કેવભાાં તેની તાવ ચાલ ુયાખી શતી. 
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UP-COURTS 

 

ઉત્તય પ્રદેળ વયકાયે ફાત્કાય અને ફા ગનુાના કેવોની સનુાલણી ભાટે 218 પાસ્ટ ટે્રક કોટા  
ફનાલલાનો વનણામ કમો છે. આ વનણામ આજે કેબફનેટની ફેઠકભાાં રેલાભાાં આવમો શતો. ફેઠક ફાદ 
ત્રકાયો વાથે લાત કયતા યાજ્મના કામદા ભાંત્રી   બ્રજેળ ાઠકે કહ્ુાં કે મખુ્મભાંત્રી મોગી 
આરદત્મનાથે ભરશરાઓ વાથે થતા ગનુાઓ અંગે બચિંતા વમતત કયી છે. દુષ્કભાના કેવોની સનુાલણી 
ભાટે 144 પાસ્ટ ટે્રક કોટા  અને ફા ગનુા ભાટે 74 ોતવો કોટા  યચલાનો  વનણામ રેલાભાાં આવમો છે. 

આ પાસ્ટ ટે્રક કોટાભાાં એરડળનર વેળન્વ જજની 218 ોસ્ટ શળે. આ ઉયાાંત અન્મ 
કભાચાયીઓની જગ્માઓ ણ યશળેે. કોટાના  ખચાનો 60 ટકા રશસ્વો કેન્ર વયકાય જમાયે ફાકીનો 40 
ટકા ખચા યાજ્મ વયકાય બોગલળે. દયેક નલી પાસ્ટ ટે્રક કોટા  યચલાનો ખચા અંદાજે 63 રાખ છે. 

DELHI-AIR QUALITY 

 

રદલ્શીના ઠાંડા લનોના કાયણોવય આજે છઠ્ઠા રદલવે ણ શલાની ગણુલત્તા ખફૂ જ ખયાફ 
યશી છે. આજે વલાયે ોણા નલ લાગે શલાની ગણુલત્તાનો સચૂકાાંક 358 નોંધામો શતો. 50 સધુી 
વાયો, 100 સધુી વાંતોકાયક અને તેથી ઉય લધ ુખયાફ ગણામ છે. 500થી લધ ુશોમ તો તે તીવ્ર 
કક્ષાભાાં ગણામ છે. દયવભમાન આજે વલાયે ધમુ્ભવ છલામેલુાં યહ્ુાં. રઘતુ્તભ તાભાન 9 ડીગ્રી 
વેલ્વીમવ યહ્ુાં અને વૌથી લધ ુતાભાન 23 ડીગ્રી યહ્ુાં શત ુાં. 

GOVT.-EDUCATION LOAN 

 

કેન્રE્ વયકાયે સ્ષ્ટતા કયી છે કે વળક્ષણ ભાટેની રોન યત ચકૂલલાના દફાણના કાયણે 
વલદ્યાથીના આઘાતનો એકણ કેવ ફન્મો નથી. નાણાાંભાંત્રી સશુ્રી વનભાા વીતાયભણે રેબખત 
જલાફભાાં રોકવબાભાાં જણાવયુાં કે જાશયેકે્ષત્રની ફેન્કો રોન લસરુાતભાાં બફનજરૂયી તફાણ ન કયે 
તેટરી વાંલેદનળીર છે. વળક્ષણ રોન ભાપ કયલાની કોઇ વલચાયણા નથી તેભણે તેભણે સ્ષ્ટ કયુું 
શત ુાં. તેભણે કહ્ુાં કે 2016-17થી ચાલ ુલે ભાચા સધુીભાાં ફાકી ળૈક્ષબણક રોન 67 શજાય 686 
કયોડથી લધીને 75 શજાય 451 કયોડ થઇ છે. 

RS-ODF 
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દેળનાાં તભાભ યાજ્મો અને કેન્રળાવવત પ્રદેળો ખલુ્રાભાાં ળૌચપ્રથાથી મતુત થઈ ગમા છે. 
જ ળક્તત યાજ્મ ભાંત્રી યતનરાર કટારયમાએ  આજે યાજ્મવબાભાાં રેબખત જલાફભાાં આ ભારશતી 
આી શતી. તેભણે કહ્ુાં કે વિભ ફાંગા વવલામના તભાભ યાજ્મો અને કેન્રળાવવત પ્રદેળોના 
ળશયેી વલસ્તાયોને ખલુ્રાભાાં ળૌચરિમા મતુત જાશયે કયલાભાાં આવમા છે. 

તેભણે કહ્ુાં કે  સ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ) અંતગાત 10 કયોડથી લધ ુઘયોભાાં ળૌચારમો 
ફનાલલાભાાં આવમા છે,અને સ્લચ્છ બાયત ળશયેી વભળન અંતગાત 60 રાખથી લધ ુળૌચારમો ણ 
ફનાલલાભાાં આવમા છે. 

PAK COURT-MARYAM 

 

ારકસ્તાનભાાં  ભતૂલૂા પ્રધાનભાંત્રી નલાઝ ળયીપની તુ્રી અને ારકસ્તાન મકુ્સ્રભ રીગ 
નલાઝના  ઉપ્રમખુ ભયમભ નલાઝનુાં નાભ દેળ ફશાય પ્રવતફાંવધત વમક્તતઓની માદીભાાંથી દૂય 
કયલા અંગે વાત રદલવની અંદય વનણામ કયલાનો અદારતે આજે વયકાયને વનદેળ આપ્મો છે. તેથી 
રાંડનભાાં તેના બફભાય વતાની મરુાકાત રઈ ળકે. ભયમભને  ભ્રષ્ટાચાયના કેવભાાં ઓગસ્ટ 2018 
ભાાં દેળ ફશાય જલા પ્રવતફાંધ ફ્ર્ભવમો શતો. તેણે    છ અઠલારડમા ભાટે વલદેળ પ્રલાવની એક 
લખતની યલાનગી ભાાંગી છે.   શાઇકોટા  િાયા જપ્ત કયામેરા ાવોટા ને ાછો ભેલલા ભાટે 
ફીજી અયજી કયલાભાાં આલી છે. 

RUSSIA-WADA BAN 

 

એન્ટી ડોવિંગ પ્રમોગળાાભાાંથી  ખોટા આંકડા આલાનો આયો રગાવમા ફાદ લલ્ડા 
એન્ટી-ડોવિંગ એજન્વી લાડાએ આજે યવળમા ય ટોક્યો ઓબરક્મ્તવ અને ફેઇજજિંગ વળમાળુ 
ઓબરક્મ્તવ વરશત લૈવશ્વક યભતોત્વલભાાં બાગ રેલા ય પ્રવતફાંધ મકૂ્યો છે. ક્સ્લત્ઝયરેન્ડના 
રૌવાના   ખાતેની કામાલાશક વવભવતની ફેઠકભાાં લાડા ના પ્રલતતા જેમ્વ રપટ્ઝગેયાલ્ડે કહ્ુાં 
કે   વવભવતએ વલાાનભુતે ચાય લા ભાટે યવળમા ય પ્રવતફાંધ રગાવમો છે. ચકુાદાનો અથા એ છે કે 
યવળમન ખેરાડીઓ  શજુ  ણ ટોક્યો ઓબરક્મ્કભાાં તટસ્થ ખેરાડી તયીકે બાગ રઇ ળકે છે , યાંત ુ
તેઓ ડોવિંગની યાજ્મની  વમલસ્થાનો બાગ નશોતા એભ દળાાલવુાં ડળે. 
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