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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વળભાગ, આકાળાણી, અમદાળાદ 

Date : 18-04-2021                                    Evening : 7.50 to 8.00 

Day:- Sunday                                                National News 

આકાળાણી સમાચાર વનકકતા ાહ ળાાંચે છે. 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આજે લાયાણવીભા ંકોવલડની સ્થથતીની વભીક્ષા 
કયતા ઝડી ટેથટીંગ, ટે્રકીંગ અને વાયલાયની વનતી અનાલલા ય બાય 
મકુ્યો. 

 કેન્દ્ર વયકાયે તફીફી વાયલાયભા ંઉમોગી ઓકવીજનની ઉરબ્ધતા 
લધાયલા જાશયે આયોગ્મ સવુલધા કેન્દ્રોભા ં162 ઓસ્સવજન ઉત્ાદન 
એકભો થથાલાની ભજુંયી આી છે. 

 ઓસ્સવજનના ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે વલબાગ વલળે ઓસ્સવજન 
એસવપ્રેવ ટે્રનો દોડાલળે. 

 દેળભા ંઆગાભી 15 દદલવભા ંયેભડેવીલીય ઇન્દ્જેસળનનુ ંઉત્ાદન ફભણુ ં
કયાળે. 

 વિભ ફગંાભા ંછઠ્ઠા તફક્કા ભાટેનો ચ ૂટંણી પ્રચાય લેગલાન ફન્દ્મો છે. 
 ોરેન્દ્ડના કેરવેભા ંચારી યશરેી વલશ્વ યલુા મકેુ્કફાજી થધાાભા ંબાયતના 

ાચં મકેુ્કફાજો સલાટય પાઇનરભા ંપ્રલેશ્મા છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ન્દ્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણી યથી વભાચાય યૂા થમા ) 
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કોરોના અી 

વભાચાય શરેા વાબંીએ કોયોના અંગેનો ખાવ વદેંળ.... 

(ન્ય ુકોવળડ વસગ્નેચર ટ્યનુ) 
................................................................ 

મોદી- ળારાણસી 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આજે લાયાણવીભા ંકોવલડની સ્થથતીની વભીક્ષા કયી. 

પ્રધાનભતં્રીએ કોવલડનો અવયકાયક પ્રવતકાય કયલા ઝડી ટેથટીંગ, ટે્રકીંગ અને 
વાયલાયની વનતી અનાલલા ય બાય મકુ્યો. પ્રધાનભતં્રીએ વકં્રવભતોના વંકાભા ં
આલેરા રોકોને ઓખી કાઢી તેભના યીક્ષણો ઝડથી ઉરબ્ધ કયાલલા ય બાય 
મકુ્યો. 

વલદડમો ભાધ્મભથી મોજામેરી વભીક્ષા ફઠેકભા ંપ્રધાનભતં્રીએ લાયાણવીભા ં
યીક્ષણ, થાયીઓ, દલાઓ, યવી તથા ભાનલફની ઉરબ્ધતા અંગે જાણકાયી 
ભેલી. 

પ્રધાનભતં્રીએ વાભાજીક અંતય જાલલા તથા ભાથક શયેલા ય બાય મકુતા ં
યવીકયણ અભબમાનને લેગલાન ફનાલલા જણાવયુ.ં 

ફઠેકભા ંશ્રી ભોદીએ કહ્ુ ંકે, છેલ્રા ાચં-છ લોભા ંલાયાણવીભા ંઆયોગ્મ વફંધંી 
ભાખાનો થમેરો વલથતાય અને આધવુનકીકયણથી કોવલડ વાભેની રડતભા ંભદદ ભી 
છે. તેભણ ેકહ્ુ ંકે, લાયાણવીભા ંથાયીઓ, આઇવીય ુતથા ઓસ્સવજનની ઉરબ્ધતા 
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લઘાયાઇ યશી છે. ફઠેકભા ંપ્રધાનભતં્રીએ કોવલડના આ કયા વભમભા ંઅવલયત 
કાભગીયી કયલા ફદર દયેક ડોકટય તથા આયોગ્મ કભીઓ ઉયાતં વેલાબાલી 
વથંથાઓની પ્રળવંા કયી શતી. 

................................................................ 

ઓક્સસજન 

કેન્દ્ર વયકાયે તફીફી વાયલાયભા ંઉમોગી ઓકવીજનની ઉરબ્ધતા લધાયલા 
જાશયે આયોગ્મ સવુલધા કેન્દ્રોભા ં162 ઓસ્સવજન ઉત્ાદન એકભો થથાલાની ભજુંયી 
આી છે. આ 162 ઓસ્સવજન ઉત્ાદન એકભો કામાયત થતા દેળભા ંઓસ્સવજન 
ઉત્ાદનની ક્ષભતાભા ં154 ભેદટ્રક ટનનો લધાયો થળે. 

આ ૈકી 33 ઓસ્સવજન ઉત્ાદન એકભો થથાલાભા ંઆવમા છે. જેભા ંાચં 
ભધ્મપ્રદેળભા,ં 4 દશભાચર પ્રદેળભા,ં એલી જ યીતે ગજુયાત, ચદંીગઢ અને ઉત્તયાખડંભા ં
દયેકભા ં3, ભફશાય, કણાાટક અને તેરગાણાભા ંદયેકભા ંફ ેજ્માયે આંધ્રપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, 
દદલ્શી, શદયમાણા, કેય, ભશાયાષ્ટ્ટ્ર, દુુચયેી, જંાફ અને ઉત્તયપ્રદેળભા ંદયેકભા ંએક 
ઓસ્સવજન એકભ થથાલાભા ંઆવયુ ંછે. 

આગાભી ભે ભદશનાના અંત સધુીભા ંલધ ુ80 ઓસ્સવજન ઉત્ાદન એકભો 
થથાળે. 

................................................................ 

રેલ્ળે- ઓક્સસજન 
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ઓસ્સવજનના ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે વલબાગ વલળે ઓસ્સવજન એસવપ્રેવ 
ટે્રનો દોડાલળે. 

કોવલડના ઉચાયભા ંઓસ્સવજનની ઉરબ્ધતા ભશત્લણૂા ફની યશ ેછે ભાટે તેના 
ભોટા જથ્થાભા ંઅને ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે વલબાગ વજ્જ ફન્દ્યુ ંછે. 

યેલ્લે ભતં્રારમના જણાવમા મજુફ, આ ટે્રનો ભાટે ગ્રીન કોયીડોય ફનાલામો છે. 
યેલ્લે વલબાગ આ કોયીડોય ય રીકલીડ ભેડીકર ઓસ્સવજન તથા ઓસ્સવજન 
વીરીન્દ્ડયના યીલશન ભાટે વજ્જ છે.  

ભધ્મપ્રદેળ તથા ભશાયાષ્ટ્ટ્ર વયકાયે ઓસ્સવજન વીરીન્દ્ડયના યીલશન ભાટે યેલ્લે 
વલબાગનો વંકા કમો શતો. 

ગઇકાર ેયેલ્લે અવધકાયીઓ, દયલશન કવભશ્નયો તથા આ ઉદ્યોગ વાથે વકંામેરા 
પ્રવતવનવધઓ લચ્ચ ેફઠેક મોજાઇ શતી જેભા ંઆ અંગેની કામામોજના ઘડલાભા ંઆલી 
શતી. યેલ્લેભતં્રી વયુ ગોમર ેજણાવયુ ંકે, કોવલડ વાભેની રડતભા ંયેલ્લે વલબાગ કોઇ 
કવય છોડળે નશીં. 

................................................................ 

રેમડેસીળીર 

દેળભા ંઆગાભી 15 દદલવભા ંયેભડેવીલીય ઇન્દ્જેસળનનુ ંઉત્ાદન ફભણુ ંકયાળે. 

યવામણ અને ખાતય યાજ્મભતં્રી ભનસખુ ભાડંવલમાએ વયકાયના આ વનણામ અંગે 
ભાદશતી આતા ંજણાવયુ ંકે, કેન્દ્ર વયકાય વથતા બાલે યેભડેવીલીય ઉરબ્ધ કયાલલા 
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પ્રવતફધ્ધ છે. આગાભી 15 દદલવભા ંઆ ઇન્દ્જેસળનનુ ંઉત્ાદન પ્રવતદદન 3 રાખ 
ડોઝથી લધાયી 6 રાખ ડોઝ જેટલુ ંકયાળે. 

તેભણ ેઉભેયુું કે, શાર 20 ઉત્ાદન એકભો આ ઇન્દ્જેસળનનુ ંઉત્ાદન કયી યહ્યા 
છે. લધ ુ20 એકભોને ઉત્ાદનની ભજૂંયી અાઇ છે. તેભણ ેકહ્ુ ંકે, વયકાયના 
શથતક્ષેથી ભોટા બાગની દલા ઉત્ાદન કંનીઓએ યેભડેવીલીયની દકિંભતોભા ંભોટો 
ઘટાડો કમો છે. 

................................................................ 

કેજરીળા- ત્ર 

દદલ્શીના મખુ્મભતં્રી અયવલિંદ કેજયીલાર ેદદલ્શી સ્થથત કેન્દ્ર શથતકની શોસ્થટરોભા ં
કોવલડ દદીઓ ભાટે વાત શજાય થાયીઓ પાલલા કેન્ર્થ વભક્ષ ભાગંણી કયી છે. 

પ્રધાનભતં્રી ભોદીને રખરેા ત્રભા ંશ્રી કેજયીલાર ેકહ્ુ ંકે, કોવલડ દદીઓની લધી 
યશરેી વખં્માના કાયણ ેદદલ્શીભા ંથાયી, શોસ્થટર તથા તફીફી ઓસ્સવજનનો યુલઠો 
લધાયલાની જરૂય છે. તેભણ ેદદલ્શીભા ંકેન્દ્ર શથતકની શોસ્થટરોભા ંઆલેરા 10 શજાય 
ફડેભાથંી 7 શજાય ફડે કોવલડ દદીઓને પાલલા જણાવયુ ંછે. 

તેભણ ેઆયોગ્મ વબંા કેન્દ્રો ય તફીફી ઓસ્સવજનનો યુલઠો યૂો ાડલા કેન્દ્ર 
વયકાયના વશમોગ કયલા જણાવયુ ંછે. તેભણ ેકોવલડ વાભેની રડતભા ંકેન્દ્રએ આેરા 
વશમોગ અંગે આબાય ણ વમસત કમો છે. 

................................................................ 

ગજુરાત કોરોના 
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ગજુયાતભા ંકોવલડના વકં્રભણભા ંવતત લધાયો થઇ યહ્યો છે. 

ગજુયાતભા ંઆજે કોયોનાના કેવનો આંકડો 10 શજાયને ાય થમો છે. 

ગજુયાતના આયોગ્મ વલબાગની માદી જણાલે છે કે, યાજ્મભા ંઆજે કોયોનાના 10 
શજાય 340 નલા કેવ નોંધામા છે અને 3 શજાય 981 દદીઓ વાજા થઇ ઘયે યત પમાા 
છે. 

દેળભા ંણ કોવલડ વકં્રભણ લધી યહ્ુ ંછે. દેળભા ંઆજે વાજં સધુીભા ંકોયોના 
કેવોની વખં્મા 1 કયોડ 48 રાખ 83 શજાય 194 થઇ છે. દેળભા ંશાર કોયોનાના 18 રાખ 
66 શજાયથી લધ ુવદક્રમ કેવો છે. 

................................................................ 

વિમ બાંગાલ 

વિભ ફગંાભા ંછઠ્ઠા તફક્કા ભાટેનો ચ ૂટંણી પ્રચાય લેગલાન ફન્દ્મો છે. તભાભ 
યાજકીમ ક્ષોના નેતા ભતદાયોને યીઝલલા એડીચોટીનુ ંજોય રગાલી યહ્યા છે. 

કેન્દ્ન્દ્રમ ભતં્રી અવભત ળાશ ેઆજે ફૂાા ફયધાભન ખાતે જાશયે વબા વફંોધી શતી 
અને નાદરા જીલ્રાભા ંયોડ- ળો મોજ્મો શતો. 

ટીએભવીના નેતા અને મખુ્મભતં્રી ભભતા ફનેયજીએ 24 યગણાનંા ફયાકોય 
અને ખાયદાશ ખાતે જાશયે વબાઓ વફંોધી શતી. 

ઉલ્રખેનીમ છે કે, આ તફક્કાભા ંચાય જીલ્રાની 43 વલધાનવબા ફઠેકો ભાટે 
ચ ૂટંણી મોજાળે. 

................................................................ 
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પ્રવતબાંધ 

ચ ૂટંણી ચં ેવિભ ફગંાભા ંબાજના નેતા વાઇતન ફસ ુય ચ ૂટંણી પ્રચાય 
કયલા ય 24 કરાકનો પ્રવતફધં મકુ્યો છે. ચ ૂટંણી ચં ેઆચાય વદંશતાના બગં ફદર 
આ પ્રવતફધં મકુ્યો છે.  

ચ ૂટંણી ચં ેશ્રી ફસનુી ટીકા કયતા ંતેભને આચાય વદંશતાનો બગં થામ તેલા 
વનલેદનો ન આલા જણાવયુ ંછે. જલાફભા ંશ્રી ફસએુ આ અંગે ખદે વમસત કયતા ં
બવલષ્ટ્મભા ંઆલા વનલેદનો નશીં કયલાની ખાત્રી આી છે. 

ચ ૂટંણી ચં ેટીએભવીના નેતા સજુાતા ભોંડર ય ણ 24 કરાક ભાટે ચ ૂટંણી 
પ્રચાય ય પ્રવતફધં મકુ્યો છે. 

ચ ૂટંણી ચં ેસશુ્રી સજુાતાને જાશયે પ્રલચનોભા ંઆચાય વદંશતાના બગં થામ તેલા 
વનલેદનો ન કયલા જણાવયુ ંછે.  

................................................................ 

મકેુ્કબાજી 

ોરને્દ્ડના કેરવેભા ંચારી યશરેી વલશ્વ યલુા મકેુ્કફાજી થધાાભા ંબાયતના ાચં 
મકેુ્કફાજો સલાટય પાઇનરભા ંપ્રલેશ્મા છે. 

ભદશરા લગાભા ંગીતીકાએ ગઇકાર ેઅંવતભ આઠભા,ં રુૂોભા ંઅંદકત નયલણ, 
વલશ્વાવભત્ર ચોંગથત, વભચન અને વલળાર ગપુ્તા અંવતભ આઠભા ંશોંચ્મા છે. 

આ થધાાભા ં52 દેળોના 414 મકેુ્કફાજોએ બાગ રીધો છે. 
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................................................................ 

આઇીએ 

આઇીએરભા ંઆજે યોમર ચરેને્દ્જય ફેંગ્રોયે કોરકત્તા નાઇટ યાઇડવાને 38 યને 
શયાવયુ ંછે. 

ટોવ જીતી પ્રથભ ફટેીંગ કયતા ફેંગ્રોયે 20 ઓલયભા ં4 વલકેટે 204 યન કમાા 
શતા અને જીત ભાટે 205 યનનો રક્ષમાકં આમો શતો. 

જલાફભા ંકોરકત્તા 20 ઓલયભા ં8 વલકેટે 166 યન જ ફનાલી ળકતા ફેંગ્રોયની 
જીત થઇ શતી. 

અન્દ્મ ભેચભા ંજંાફ દકિંગ્વ અને દદલ્શી કેીટર લચ્ચ ેમકુાફરો ચારી યહ્યો છે. 

દદલ્શીએ ટોવ જીતી પ્રથભ ફોભરિંગ વદં કયી છે.છેલ્રા વભાચાય ભળ્મા ત્માયે 
જંાફ ે4 ઓલયભા ં43 યન ફનાવમા છે. 

................................................................ 

વનકાસ દર 

ચાલ ુલે બાયતીમ દલાઓની વનકાવભા ંગત લા કયતા ં18 ટકા જેટરો લઘાયો 
નોંધામો છે. ચાલ ુલે 24.4 અફજ ડોરયની દકિંભતની દલાઓની વનકાવ થઇ છે. 

ઔધ વનકાવ પ્રોત્વાશન વવભતીના આંકડા મજુફ બાયતીમ કંનીઓએ વૌથી 
લધ ુ34 ટકા જેટરી દલાઓની વનકાવ ઉત્તય અભેદયકાભા ંકયી છે.  
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વનકાવ દયભા ંવૌથી ભોટો 30 ટકા લધાયો કેનેડાભા ંથમો છે. આ ઉયાતં દભક્ષણ 
આદિકાના વનકાવ દયભા ં28 ટકા, અભેદયકાભા ં12.6 તથા ભેસવીકોભા ં21.4 ટકા વધૃ્ધ્ધ 
નોંધાઇ છે. 

................................................................ 

કણાાટ્ક- જલજીળન 

કણાાટક વયકાયે જજીલન અભબમાન અંતગાત આલતા લાના ભાચા સધુીભા ં
ગ્રાભીણ ઘયોભા ં25 રાખ ીલાના ાણીના ન ઉરબ્ધ કયાલલાની મોજના ફનાલી 
છે. 

જળસ્સત ભતં્રારમે જણાવયુ ંકે, કણાાટકે આજે વલદડમો ભાધ્મભથી તેની લાવિક 
કામા મોજના પ્રથતતુ કયી છે. કણાાટકના ગ્રાભીણ ક્ષતે્રભા ં91 રાખથી લધ ુઘયો છે, 
જેભાથંી ભાત્ર 31 ટકા ઘયોભા ંાઇ દ્વાયા ીલાનુ ંાણી શોંચાડામા છે. 

................................................................ 

જેઇઇ(મખુ્ય) રીક્ષા 
યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વથંથાએ એવપ્રર વત્રની વયંસુત પ્રલેળ યીક્ષા જેઇઇ ભેઇન - 

2021 મરુતલી યાખી છે. કેન્દ્રીમ વળક્ષણ ભતં્રી યભેળ ોખયીમર વનળકં દ્વાયા એક 
ભીદડમા અશલેારભા ંભાદશતી આલાભા ંઆલી છે કે યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વથંથાએ કોવલડની 
શારની દયસ્થથવતને ધ્માનભા ંયાખીને યીક્ષા મરુતલી યાખલાનો વનણામ રીધો છે. 
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એવપ્રર વત્રની જેઇઇ (મખુ્મ) યીક્ષા આ ભદશનાના 27, 28 અને 30 ભીએ 
મોજાલાની શતી. યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વથંથાએ કહ્ુ ંછે કે , યીક્ષા ભાટેની નલી તાયીખોની 
જાશયેાત છીથી કયલાભા ંઆલળે. યીક્ષાઓ શરેા ંઓછાભા ંઓછા 15 દદલવ લૂા 
સચૂના આલાભા ંઆલળે. 

દેળભા ંએધ્ન્દ્જવનમદયિંગ કાયદકદી ભાટે અગત્મની ગણાતી જેઇઇ (ભેઈન)   યીક્ષા 
આ લે ચાય વત્રભા ંરલેાભા ંઆલી યશી છે. આભાથંી ફ ેવત્ર પેબ્રઆુયી અને ભાચાભા ં
ણૂા થઈ ચકૂ્યા છે. 

................................................................ 
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