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પ્રસાય બાયતી 
સભાચાય વિબાગ, આકાશિાણી, અભદાિાદ 

Date : 24-09-2020                                     Midday : 1.20-1.30 

Day:-Thursday                                           National News 

આકાશિાણી સભાચાય સોનર યભાય િાાંચે છે. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભદી ફપટનેવ પ્રબાલક અને નાગફયક વાથે આજે 

ફપટનેવ ઇન્ન્દ્ડમા વલંાદ શઠે લાતચીત કયી યહ્યા છે. 

 યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કતલિંદે જણાવ્ય ંછે કે  ,NSS ્યલા સ્લમભંવેલકના 

વમફકત્લ તલકાવના ઘડતયભા ંમગદાન આે છે . લષ 2018-19ના NSS 

યયસ્વકાય એનામત થમા છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે SDRF ભાથંી યાજ્મ દ્વાયા ઉમગભા ંરલેાતા બડંની 

ભશત્તભ ભમાષદા 35 ટકા શતી તે લધાયીને 50 ટકા કયી છે. 

 દેળભા ંછેલ્રા 24 કરાકભા ંકતલડના 87 શજાય દદીઓ વાજા થતા,ં 

કતલડના દદીઓ વાજા થલાન દય લધીને 81.55 ટકા થમ છે. 

 વં્ યક્ત યાષ્ટ્રવઘં અને બ્રિટનના વં્ યક્ત ઉક્રભે આગાભી 12ભી 

ફડવેમ્ફયે આફશલાભા ંફયલતષન અંગે તળખય ફયદ મજાળે. 

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

(LÞwÍ çkúuf - yk Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku) 

(Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk)  
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ફપટ ઈન્ડડમા 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભદી  ફપટનેવ પ્રબાલક અને નાગફયક વાથે 

આજે ફપટનેવ ઇન્ન્દ્ડમા વલંાદ શઠે લાતચીત કયી યહ્યા છે . ફપટ ઈન્ન્દ્ડમા 

ઝફંેળની શરેી લષગાઠંની ઉજલણી ભાટે આ વલંાદનય ંઆમજન 

કયલાભા ંઆવ્ય ંછે.  

પ્રધાનભતં્રી દ્વાયા પીટ ઈન્ન્દ્ડમા વલંાદ એ દેળના નાગફયકને 

બાયતને તદંય યસ્ત યાષ્ટ્ર ફનાલલાની મજના તૈમાય કયલા ભાટે વાભેર 

કયલાન લધય એક પ્રમાવ છે. પીટ ઈન્ન્દ્ડમા શઠે મજામેરા તલતલધ 

કામષક્રભભા ંતભાભ ક્ષેત્રના રક અને દેળબયના રકએ ઉત્વાશબેય 

બાગ રીધ છે. પીટ ઈન્ન્દ્ડમા ફ્રીડભ યન , પ્રગ યન, વામક્રથન, પીટ 

ઈન્ન્દ્ડમા લીક , પીટ ઈન્ન્દ્ડમા સ્કરૂ વફટિફપકેટ અને અન્દ્મ તલતલધ 

કામષક્રભભા ંવાડા ત્રણ કયડ રકની વં્ યક્ત બાગીદાયી જલા ભી છે. 

આ ઓનરાઈન પ્રતતફક્રમા વશબાગીઓ તેભની ફપટનેવ વબંાની 

ભાફશતી જણાલી  યહ્યા છે. જ્માયે પ્રધાનભતં્રી રાયા ભાલજત અને વાયા 

સ્લાસ્થમ તલળેના ંતેભના ંતલચાય અંગે ભાગષદળષક યહ્યા છે. આ પ્રવગેં 

પ્રધાનભતં્રીએ ફપટનેવ પ્રટકર રન્દ્ચ કમો છે. 
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યાષ્ટ્રવત NSS 
યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કતલિંદે જણાવ્ય ંછે કે, યાષ્ટ્રીમ વેલા મજના – 

NSS વેલા દ્વાયા તળક્ષણ આલાનય ંધ્મેમ ધયાલે છે. એટલય ંજ નશીં ણ 
તે ્યલા સ્લમભંવેલકના વમફકત્લ તલકાવના ઘડતયભા ંમગદાન આે 
છે.  

NSS વાથે દેળબયભા ં40 રાખ જેટરા સ્લમભંવેલક જડામા છે. તે 
ભાટે યાષ્ટ્રતતએ આનદંની રાગણી વમકત કયી શતી. યાષ્ટ્રતત આજે 
તલફડમ કન્દ્પયનન્દ્વિંગ ભાધ્મભથી મજામેરા  કામષક્રભભા ંતેઓ ફરી યહ્યા 
શતા. આ કામષક્રભભા ં ્યતનલવીટી, NSS એકભ જેલી તલતલધ શ્રેણીઓભા ં
42 તલજેતાઓને લષ 2018-19 ભાટેના NSSના યયસ્કાય અષણ કયામા 
શતા. યભતગભત ફાફતના ભતં્રી ફકયણ યીજીજૂએ કતલડની અવાધાયણ 
ફયનસ્થતતભા ંશ્રેષ્ટ્ઠવેલા આલા ફદર NSS સ્લમભંવેલકને બ્રફયદાવમા 
શતા.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે સ્લેચ્છાથી વમયદામ ભાટે નોંધાત્ર કાભગીયી 
કયનાયને બ્રફયદાલલા ભાટે ્યલા ફાફતના તલબાગ દ્વાયા દય લે NSS 
યયસ્વકાય આલાભા ંઆલે છે. અત્માયે વભગ્ર દેળભા ં NSS વાથે 40 
રાખથી લધય સ્લમવંેલક જડામેરા છે.   

    

------------------------------------------ 
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પ્રધાનભાંત્રી છ યાજ્મો 
કેન્દ્ર વયકાયે યાજ્મ આતત્ત પ્રતતબાલ બડં SDRF ભાથંી યાજ્મ દ્વાયા 

ઉમગભા ંરેલાતા બડંની ભશત્તભ ભમાષદા 35 ટકા શતી તે લધાયીને 50 

ટકા કયી છે. 

કતલડથી વોથી લધય અવયગ્રસ્ત છ યાજ્મના મયખ્મભતં્રીઓ અને 

આયગ્મભતં્રીઓ વાથે ગઈકારે લીફડમ ભાધ્મભથી મજામેરી ફેઠકભા ં

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભદીએ આ મયજફ જણાવ્ય ંશત ય.ં તેભણે કહ્ય ંકે, કતલડથી 

વોથી લધય અવયગ્રસ્ત યાજ્મ કતલડન અવયકાયક યીતે વાભન કયી ળકે તે 

શતે યથી આ તનણષમ રેલામ છે. 

તેભણે કતલડના કેવ ઝડથી ળધીને તેભને વાયલાય આી ળકામ તે 

શતે યથી યીક્ષણ લધાયલા દલાઓની આંતયયાજ્મ શયેપેય વય ફનાલલાનય ં

સચૂન ક્યું શત ય.ં  ઉલ્રેખનીમ છે કે, દેળના કતલડના કયર કેવ ૈકી 63 ટકાથી 

લધય એન્ક્ટલ કેવ ભશાયાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેળ, કણાષટક, જંાફ, ફદલ્શી, ઉત્તયપ્રદેળ 

તથા તતભરનાડય આ છ યાજ્મ તથા કેન્દ્ર ળાતવત પ્રદેળભા ંઆલેરા છે.  

આ ફેઠકભા ંવફંતંધત યાજ્મભા ંકતલડ વાભેની રડતના આમજનની વભીક્ષા 

કયલાભા ંઆલી શતી. 
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રોકસબાની ફેઠક 
રકવબાની ફેઠક મયખ્મ ફદંય વત્તાતતં્ર તલધેમકને ફશારી 

આીને યયી થઈ છે. અધ્મક્ષ ઓભ.બ્રફયરાએ 17ભી રકવબાના ચથા 

વત્રના વભાનની જાશયેાત કયી શતી. તેભણે કતલડના રગતા 

તનમભનય ંઅક્ષયવશ ારન કયલા ફદર ફધા વભ્મન આબાય ભાન્દ્મ 

શત. 

શ્રી બ્રફયરાએ જણાવ્ય ંકે, આ વત્રભા ંયછામેરા ફે શજાય 300 

બ્રફનતાયાફંકત પ્રશ્નના જલાફ આલાભા ંઆવમા શતા. તથા શનૂ્દ્મ કરાક 

દયમ્માન 370 પ્રશ્ન યછામા શતા.  

અગાઉ તનધાષયીક કામષક્રભ મયજફ વવંદની ફેઠક શરેી ઑકટમ્ફય 

સયધી મજાલાની શતી ણ કતલડના કાયણે ફેઠક મયરતલી યખાતા 

વવંદના ચભાસ ૂવત્રનય ંવભાન છે.   

------------------------------------------ 
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આયએસ-રેફય કોડ 
વવંદે કાભદાયના કલ્માણ અને સયયક્ષા ભાટે ત્રણ ભજૂય કડ બ્રફર વાય 

કમાષ છે. યાજ્મવબાએ ગઈકારે આ બ્રફરને ભજૂંયી આી દીધી શતી જ્માયે 

ભગંલાયે રકવબાએ તેને વાય કયી દીધય ંશત ય.ં વમલવાતમક વરાભતી , 

આયગ્મ અને કામષકાયી ફયનસ્થતતઓ વફંશતા કડ 2020, વસં્થાભા ંકામષયત 

વમનક્તઓની વમલવાતમક વરાભતી , આયગ્મ અને કામષકાયી ફયનસ્થતતઓને 

તનમતંત્રત કયનાયા કામદાભા ંસયધાય કયલાન પ્રમાવ કયે છે. શ્રભ અને યજગાય 

ભતં્રી વતંકયભાય ગગંલાયે બ્રફર અંગેની ચચાષના જલાફભા ંજણાવ્ય ંશત ય ંકે , 

વભમભમાષદાભા ંપફયમાદ તનલાયણ વમલસ્થા ફનાલીને આ ફીર કાભદાયના 

ફશત ય દૂયગાભી અવય કયળે. તેભણે સ્ષ્ટ્ટતા કયી શતી કે વયકાયે તલયધ 

કયલા ભજૂયના શક છીનવમા નથી. તેભણે કહ્ય ંકે , ભજૂય દ્વાયા ઉઠાલલાભા ં

આલતા મયદ્દાઓન સયખદ વભાધાન ળધલા ભાટે શડતાર ભાટેના 14 ફદલવની 

લૂષ સચૂનાની મયદત મયકલાભા ંઆલી છે. તેભણે ઉભે્યું કે સ્થાતંય કાભદાયના 

કલ્માણ ભાટે અનેક જગલાઈઓ કયલાભા ંઆલી છે. 

બ્રફરભા ંગેયંટીડ રઘયતભ અને વભમવય લેતન, તનશયલ્ક આયગ્મ તાવણી 

સયતલધા અને સ્થાતંય કાભદાયને લષભા ંએકલાય તેભના ઘયે જલા બથ્થા 

વફશતની અનેક જગલાઈઓ કયલાભા ંઆલી છે  
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કોવિડ 
દેળભા ંછેલ્રા 24 કરાકભા ંકતલડના 87 શજાય દદીઓ વાજા 

થતા,ં કતલડના દદીઓ વાજા થલાન દય લધીને 81.55 ટકા થમ છે. 

આ વાથે અત્માય સયધીભા ં46 રાખ 74 શજાયથી લધય દદીઓ વાજા 

થમા છે.  

છેલ્રા 24 કરાકભા ંકતલડના નલા 86 શજાય 508 દદીઓ 

નોંધાતા કતલડના કયર કેવની વખં્મા 57 રાખથી લધય થઈ છે. દેળભા ં

અત્માયે 9 રાખ 66 શજાય એકટીલ કેવ છે અને મતૃ્્યદય ઘટીને 1.59 

ટકા થમ છે. છેલ્રા 24 કરાકભા ંકતલડના 1 શજાય 129 દદીઓના 

ભત થતા, કયર મતૃ્્યઆંક 91 શજાય 149 થમ છે.  

છેલ્રા 24 કરાકભા ંકતલડના 11 રાખ 56 શજાય લધય ટેસ્ટ 

કયામેરા કેવની વખં્મા 6 કયડ 74 રાખ થઈ છે.  

------------------------------------------ 
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આફોહિા વશખય ફયષદ 
વં્ યક્ત યાષ્ટ્રવઘં અને બ્રિટનના વં્ યક્ત ઉક્રભે આગાભી 12ભી 

ફડવેમ્ફયે આફશલાભા ંફયલતષન અંગે તળખય ફયદ મજાળે. 12ભી 

ફડવેમ્ફયે ેયીવ વભજૂતીને ાચં લષ યયા થતા શલાથી આ તળખય 

ફેઠકનય ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્ય ંછે.  

યાષ્ટ્રવઘંના ભશાભતં્રી એન્દ્ટતનઓ ગયટેયવ અને બ્રિટનના 

પ્રધાનભતં્રી ફફયવ જનવન ફાયભી ફડવેમ્ફયે મજાનાયી તળખય ફેઠકભા ં

વશ અધ્મક્ષ યશળેે. 

આ ફેઠકભા ંઆભતંત્રત વયકાયના પ્રતતતનતધઓ, ખાનગીક્ષેત્ર અને 

અન્દ્મ આફશલાભા ંફયલતષનની વભસ્મા ઉકેરલા નલી મજનાઓ યજૂ 

કયળ.ે   

------------------------------------------ 
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ભોદી શ્રીરાંકા 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભદીએ કહ્ય ંછે કે બાયત અને શ્રીરકંાએ કતલડ 

છીના ્યગભા ંતેભન વશમ લધય વઘન ફનાલલા ભાટેના ઉામ 

ળધલાનય ંયશળેે. એક ટ્લીટભા ંશ્રી ભદીએ કહ્ય ંકે, તેઓ ફનં્ને દ્વદ્વક્ષીમ 

વફંધંની તલસ્તતૃ યીતે વભીક્ષા કયલા ભાટે ઉત્સયક છે.  

શ્રી રકંાના પ્રધાનભતં્રી ભફશન્દ્દા યાજક્ષે કહ્ય ંકે, તેઓ ળતનલાયે 

મજાનાયી લર્યષઅર ફેઠકભા ંપ્રધાનભતં્રી ભદી વાથે લાતચીત કયલા 

ભાટે ઉત્સયક છે. એક ટ્લીટભા ંશ્રી યાજક્ષે કહ્ય ંછે કે, તળખય ફેઠક 

દયમ્માન તેઓ યાજકાયણ, અથષળાસ્ત્ર, વયંક્ષણ, મષટન અને યસ્ય 

ફશતના અન્દ્મ ક્ષેત્રથી રઇને ફનં્ને દેળ લચ્ચેના ફશતલદ દ્વદ્વક્ષીમ 

વફંધની વભીક્ષા કયળે. 

------------------------------------------ 
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મ ાંફઈ-િયસાદ 
મયફંઈભા ંવતત ફાય કરાક સયધી બાયે લયવાદ ફાદ ગઈકારે 

વાજંે લયવાદ ધીભ ડતા જનજીલન ધીભેધીભે પાે ડલા રાગ્્ય ંછે. 

તિભ અને ભધ્મ યેલ્લેની રૉકર રેન ગઈકારે વાજંથી ળરૂ 

કયલાભા ંઆલી શતી. મયફંઈની ફવ વેલા આજે વલાયથી લૂષલત ળરૂ 

થઈ છે. 

------------------------------------------ 
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બફડેન 
અભેફયકાના રકતાતંત્રક ક્ષના યાષ્ટ્રતતદના ઉભેદલાય જ 

ફીડેને કહ્ય ંછે કે, બાયતીમ મૂના અભેફયકનએ તેભના વખત ફયશ્રભ 

અને ઉદ્યભીનાથી અભેફયકાની આતથિક વદૃ્વિને ફ આપ્્ય ંછે.  

બાયતીમ અભેફયકન દ્વાયા ર્ ૂટંણી બડં એકઠય ં કયલા આમજીત 

ઓનરાઈન વબાને વફંધતા ંશ્રી ફીડેને કહ્ય શત ય ંકે, તેઓ જ ર્ ૂટંાળે 

ત યાષ્ટ્રતત તયીકે એચ-લન-ફી તલઝા અને કાનનૂી યીતે અભેફયકાભા ં

સ્થામી થમેરા બાયતીમના પ્રશ્નન ઉકેર રાલળે. તેભણે ઉભે્ યું શત ય ંકે, 

બાયતીમ ઉદ્યભી છે અને અભેફયકા તથા દય તનમાભા ંવપતાલૂષક 

તાના લેાય-ઉદ્યગ ચરાલી યહ્યા છે. બાયતીમએ અભેફયકાભા ં

આતથિક અને વાસં્કૃતતક ગતતળીરતાના ઘડતયભા ંણ ભદદ કયી છે. 

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

 


