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આકાળલાણી વભાચાય સકેુળ ગપુ્તા લાાંચે છે. 
................................................................................... 

 વવંદની જાશયે હશવાફ વમભમિની સ્થાનાને આજે ૧૦૦ લષ યુા 
થમા. યાષ્ટ્રમિ યાભનાથ કોમલિંદે આજે વવંદના વેન્ટ્રર શોરભા ંફે 
હદલવીમ ળિાબ્દી વભાયોશનુ ંઉદઘાટન કર્ુષ. 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્ટ્ર ભોદી આજે દશયેાદુનભા ંઆળયે ૧૮ શજાય કયોડ 
રૂમમાના મલકાવકાભોનુ ંઉદઘાટન કયળે. 

 જલાદ લાલાઝોડુ આજે ઉત્તય આંધ્રપ્રદેળ અને દક્ષિણ ઓડીળા શોંચે 
િેલી ળકમિા છે. 

 કૃમભતં્રી નયેન્ટ્રમવિંશ િોભયે કશર્ુ ંછે કે વયકાયે દેળભા ંખેડુિોની 
આલક લધાયલા અનેક ગરા ંરીધા છે. 

 દેળભા ંછેલ્રા ૧૩ ભહશનાભા ંભેડીકર ઓકવીજનની પ્રમિહદલવ 
ઉત્ાદન િભિા એક શજાય નલવો ભેરીક ટનથી લધાયે વધૃ્ધધ થઇ 
છે. 

 યાષ્ટ્રવ્માી યવીકયણ અક્ષબમાન શઠે દેળભા ંઅત્માય સધુી કોમલડ 
યવીના ૧ય૬ કયોડ ૩ રાખથી લધ ુડોઝ આલાભા ંઆવ્મા છે.  

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

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

(Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk) 



કોયોના અીર 

વભાચાય શરેા ંવાબંીએ કોયોના અંગેનો આ વદેંળ.... 

(કોવલડ ટ્યનુ) 
                                ------------------------------------------------- 

એક અગત્મનો વાંદેળ 

ફધા જ ગ્રાશકોને આઝાદીના અમિૃ ભશોત્વલની શબુેચ્છા. શોરભાકષ 

વોનાની શદુ્ધિાની ખાિયી આે છે. શભંેળા શોરભાકષ લાા વોનાના 

દાગીના  ખયીદલાનો આગ્રશ યાખજો. ગ્રાશક ફાફિોની કોઈણ પહયમાદ 

કયલા યાષ્ટ્રીમ ગ્રાશક શલે્રાઇનના ટોર ફ્રી નફંય-૧૪૪૦૪નો ઉમોગ 

કયજો. બાયિ વયકાયના ગ્રાશક ફાફિોના ભતં્રારમ દ્વાયા જનહશિભા ંજાયી. 

જાગો ગ્રાશક જાગો.  
 

અગત્મનો વદેંળ યૂો થમો. 

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

 

PARL-PAC ળતાબ્દી 



વાંવદની જાશયે હશવાફ વવભવતની સ્થાનાને આજે  100 લષ યુા 

થમા. યાષ્ટ્રવત યાભનાથ કોવલિંદે આજે  વાંવદના વેન્ટ્રર શોરભાાં ફે 

હદલવીમ ળતાબ્દી વભાયોશનુાં ઉદ્ઘાટ્ન કયુષ. 

આ પ્રવાંગે તેભણે જણાવયુાં કે , જાશયે હશવાફ વવભવતની કાભગીયી 

વાંવદીમ ભાખાભાાં વલલેક અને મોગ્મતાને જાલી યાખે છે. તેભણે લધભુાાં 

જણાવયુાં કે , ગાાંધીજી સ્લચ્છ જાશયે જીલન ભાટે્ હશવાફ યાખલાની 

જરૂયીમાતના પ્રખય હશભામતી શતા.  

ળતાબ્દી વભાયોશભાાં ઉયાષ્ટ્રવત એભ.લેંકૈમા નામડુ અને 

રોકવબાના અધ્મક્ષ ઓભ બફયરા વહશત તભાભ યાજ્મની વલધાનવબાના 

અધ્મક્ષ અને યાજ્મની જાશયે હશવાફ વવભવતના અધ્મક્ષો એ ણ બાગ 

રીધો. 

આ પ્રવાંગે ઉયાષ્ટ્રવત એભ.લેકૈમા નામડુએ જણાવયુાં કે , જાશયે 

હશવાફ વવભવતના અશલેારો જાશયે જીલનભાાં સધુાયો રાલલાનો પ્રમાવ કયે 

છે અને તેણે ઘણી યાંયાગત નાણાાંકીમ ક્ષવતઓ ણ સધુાયી છે.  

રોકવબાના અધ્મક્ષ ઓભ બફયરાએ જણાવયુાં કે , આ જાશયે હશવાફ વવભવત 

વાંવદની વૌથી ભશત્લણુષ વવભવતઓભાાંની એક છે. તેભણે વવભવતના વભ્મો 

ધ્લાયા દાખલેરા વભષણની પ્રળાંવા કયી શતી.  
                                         -------------------------------- 

 

પ્રધાનભાંત્રી – દશયેાદુન 



પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ટ્ર ભોદી આજે ઉત્તયાખાંડભાાં દશયેાદુન જળે , તેઓ આળયે 

૧૮ શજાય કયોડ રૂવમાના ખચષની યીમોજનાઓનુાં ઉદઘાટ્ન અને વળરાન્ટ્માવ 

કયળ.ે પ્રધાનભાંત્રીની માત્રાનો ઉદૃેળ યસ્તાઓના ભાખાકીમ સધુાયા વાંફાંવધત 

યીમોજનાઓને અભરી કયલાનો છે. પ્રધાનભાંત્રી દશયેાદુનભાાં એક યેરીને ણ 

વાંફોધન કયળ.ે 

શ્રી ભોદી ૧૧ વલકાવ યીમોજનાઓની આધાયવળરા મકુળે. જેભાાં હદલ્શી – 

દશયેાદુન આવથિક કોયીડોયનો વભાલેળ થામ છે. જેનુાં વનભાષણ આળયે આઠ શજાય 

ત્રણવો કયોડ રૂવમાના ખચે થળે. જેનાથી હદલ્શી અને દશયેાદુનની લચ્ચેના 

પ્રલાવનો વભમ ઘણો ઓછો થળે. ગાંગા નદી ય રક્ષ્ભણ ઝુરાની નજીક એક 

રુનુાં વનભાષણ કયલાભાાં આલળે. વલશ્વ પ્રવવધ્ધ રક્ષ્ભણ ઝુરાનુાં વનભાષણ લષ 

૧૯ય૯ભાાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  

પ્રધાનભાંત્રી દશયેાદુનભાાં ફાકો ભાટે્ અનકુુ ળશયેની ણ આધાયવળરા 

મકુળ.ે જેનાથી ફાકો ભાટે્ યસ્તાઓ સયુબક્ષત ફનળે. શ્રી ભોદી ૭૦૦ કયોડ 

રૂવમાની લધનુી જ યુલઠા , યસ્તાઓ અને ગટ્ય વમલસ્થા વાંફાંવધત 

યીમોજનાઓની આધાયવળર મકુળે. શહયધ્લાયભાાં ાાંચવો કયોડ રૂવમાની ખચે 

નલી ભેડીકર કોરેજ ફનાલલાભાાં આલળે. દશયેાદુનભાાં હશભારમ વાાંસ્કૃવતક 

કેન્ટ્રના ઉદઘાટ્ન ઉયાાંત મમનુા નદી ય ફનેરી ૧ય૦ ભેગાલોટ્ના જવલદ્યતુ 

યીમોજનાનો શબુાયાંબ કયાલળે. પ્રધાનભાંત્રી દશયેાદુનભાાં અવત આધવુનક 

સુાંગધી પ્રમોગળાાનુાં ણ ઉદઘાટ્ન કયળે.  
 

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

 



 

જલાદ લાલાઝોડુ 

જલાદ લાલાઝોડુ આજે ઉત્તય આંધ્રપ્રદેળ અને દબક્ષણ ઓડીળા શોંચે 

તેલી ળકમતા છે. આકાળલાણી વાથેની લાતચીતભાાં શલાભાન વલબાગના 

ભશાવનદેળક મતૃ્યુાંજમ ભશાાત્રાએ આ ભાહશતી આી. 

જલાદ લાલાઝોડાને કાયણે ઓડીળાના તટ્પ્રદેળના જીલ્રાઓભાાં 

ગઇયાત્રીથી લયવાદ થઇ યશમો છે. શલાભાન વલબાગના જણાવમા મજુફ 

જલાદ લાલાઝોડુ ઓડીળા શોચળે ત્માયે લયવાદ અને શલાની તીવ્રતાભાાં 

લધાયો થળે. 

બાયતીમ નૌકાદે નકુળાન ઓછુ થામ તે ભાટે્ ફચાલ અને યાશત 

કાભગીયી ઝડી ફનાલી છે. નૌકાદે ફચાલ અને યાશત કામો ભાટે્ ૧૩ 

યુ યાશત દની તૈમાયી યાખી છે. 

એનડીઆયએપના ભશાવનદેળક અતરુ કયલારે કશયુાં છે કે વિભ 

ફાંગા, ઓડીળા, આંધ્રપ્રદેળ, તાભીરનાડુ અને અંડભાન વનકોફાયભાાં 

એનડીઆયએપની ૪૬ ટ્ીભો તૈનાત કયલાભાાં આલી છે. 
 

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

 

યાજમવબા ખેડુતોની આલક 



કૃવ અને કૃવ કલ્માણ ભાંત્રી નયેન્ટ્રવવિંશ તોભયે કશયુાં છે કે વયકાયે 

દેળભાાં ખેડુતોની આલક લધાયલા ભાટે્ અનેક ગરા રીધા છે. ગઇકારે 

યાજમવબાભાાં એક રેબખત જલાફભાાં શ્રી તોભયે કશયુાં કે વયકાય ખેડુતોને 

તેભના ેદાળના મોગ્મ બાલ સવુનવિત કયલા તથા લધ ુયોકાણ અને 

ઉત્ાદનને પ્રોત્વા હશત કયલા ભાટે્ રઘતુભ ટે્કાના બાલ એભએવીની 

જાશયેાત કયે છે. ખયીપ લેચાણ વવઝન ય૦ય૦-ય૧ થી લધ ુઅનાજ ખયીદીને 

૩૧ રાખ ખેડુતોને પામદો થમો છે. કૃવ ભાંત્રીએ કશયુાં કે યવલ લેચાણ 

વીઝન ય૦ય૧-યય ભાટે્ ૪૩૩ રાખ ભેરીક ટ્નથી લધ ુઘઉની ખયીદી થઇ 

જેનાથી ૪ રાખ ખેડુતોને રાબ થમો છે. 

તોભયે કશયુાં કે વયકાયે ખેડુતોની આલક લધાયલા ભાટે્ અનેક 

કામષક્રભો ળરૂ કમાષ છે. જેભાાં મરુા આયોગ્મ કાડષ , પ્રધાનભાંત્રી હકવાન વન્ટ્ભાન 

નીધી, પ્રધાનભાંત્રી કૃવ વવિંચાઇ મોજના , ઇ-નાભ, પ્રધાનભાંત્રી પવર લીભા 

મોજનાનો વભાલેળ થામ છે. 
 

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

 

રોકવબા – ઓકવીજન 

દેળભાાં છેલ્રા ૧૩ ભહશનાભાાં ભેડીકર ઓકવીજનની પ્રવત હદલવ 

ઉત્ાદન ક્ષભતાભાાં એક શજાય નલવો ભેરીક ટ્નથી લધાયે વધૃ્ધ્ધ થઇ છે. 

ગમા લે ઓકટ્ોફયભાાં પ્રલાશી ઓકવીજનની ઉત્ાદન ક્ષભતા છ શજાય 



આઠવો છોતે્તય ભેરીક ટ્ન શતી જે ગમા ભહશને લધીને પ્રવત હદલવ આઠ 

શજાય વાતવો ઇઠોતેય ભેરીક ટ્ન થઇ છે. 

કેન્ટ્રીમ આયોગ્મ અને યીલાય કલ્માણ યાજમભાંત્રી ડોકટ્ય બાયતી 

પ્રલીણ લાયે ગઇકારે રોકવબાભાાં એક રેબખત જલાફભાાં આ ભાહશતી 

આી. 

ડોકટ્ય લાયે કશયુાં કે દેળના દયેક જીલ્રાભાાં પ્રધાનભાંત્રી કેથવષ પાંડ 

શઠે એક શજાય ફવો ચ્ચીવ ીએવએ વાંમાંત્ર ળરૂ કયલાભાાં આવમા છે. 
 

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

 

કોવલડ 

યાષ્ટ્રવમાી યવીકયણ અબબમાન શઠે દેળભાાં અત્માય સધુી કોવલડ 

યવીના ૧ય૬ કયોડ ૩ રાખથી લધ ુડોઝ આલાભાાં આવમા છે. 

કેન્ટ્રીમ આયોગ્મ ભાંત્રારમે આજે જણાવયુાં છે કે છેલ્રા ય૪ કરાકભાાં 

૭૩ રાખ ૬૩ શજાયથી લધ ુયવીના ડોઝ આલાભાાં આવમા છે. 

છેલ્રા ય૪ કરાકભાાં દેળભાાં કોવલડના નલા આઠ શજાય ૬૦૩ કેવ 

નોંધામા છે અને આઠ શજાય ૧૯૦ દદીઓ વાજા થમા છે. દેળભાાં કોવલડથી 

વાજા થલાનો દય ૯૮.૩ ટ્કા છે. 

દેળભાાં અત્માય સધુી ૬૪ કયોડ ૬૦ રાખથી લધ ુકોવલડના યીક્ષણ 

કયલાભાાં આવમા છે. 



 

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

 

ઓવભક્રોન પેરાલો 

કેન્ટ્ર વયકાયે યાજમો અને કેન્ટ્રળાવવત પ્રદેળોને કોવલડના નલા 

લેયીમન્ટ્ટ્ ઓવભક્રોનના પેરાલાને યોકલા ભાટે્ જરૂયી તભાભ પ્રમત્નો કયલા 

કશયુાં છે. આયોગ્મ વબચલ યાજેળ ભુ ણે તભાભ યાજમો અને કેન્ટ્રળાવવત 

પ્રદેળોના મખુ્મ વબચલ અને આયોગ્મ વલબાગના મખુ્મ વબચલને ત્ર 

રખ્મો છે. 
 

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

 

ભનસખુ ભાાંડલીમા 

આયોગ્મ ભાંત્રી ભનસખુ ભાાંડલીમાએ કશયુાં છે કે નલા કોવલડ લેયીમન્ટ્ટ્ 

ઓવભક્રોનના ડકાયને શોંચી લલા ભાટે્ કેટ્રાક ભશત્લના ગરા 

રેલાભાાં આવમા છે. રોકવબાભાાં ગઇકારે કોવલડ યોગચાા ય થમેરી 

ચચાષભાાં ભનસખુ ભાાંડલીમાએ આ મજુફ ભાહશતી આી શતી. તેભણે કશયુાં 

કે ફેગલરુૂભાાં ઓવભક્રોનના ફે દદીઓ જોલા ભળ્મા છે. જેભાાંથી એક વમહકત 

દબક્ષણ આહિકાથી આવમો છે, જમાયે ફીજો વમહકત સ્થાવનક છે. તેભણે કશયુાં 

કે ફાંને વાંક્રવભત વમહકતઓના વાંકષની ભાહશતી ભી ગઇ છે. તેભણે કશયુાં 



કે કેન્ટ્ર વયકાય ધ્લાયા યાજમ વયકાયને જરૂયી તકેદાયી યાખલાની સચુના 

આલાભાાં આલી છે. જેથી ઓવભક્રોનનુાં વાંક્રભણ લધ ુન પેરામ. જોખભી 

દેળોભાાંથી આલતી પરાઇટ્ના તભાભ મવુાપયોનુાં આયટ્ીીવીઆય ટે્સ્ટ્ીંગ 

કયલાભાાં આલી યશયુાં છે. 
 

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

 

નૌકા દ હદલવ 

યાષ્ટ્રવત, ઉયાષ્ટ્રવત અને પ્રધાનભાંત્રીએ આજે નૌકા દ હદલવ 

ય નૌકાદના જલાનો , ભતૂલૂષ વૈવનકો અને તેભના હયલાયોને શબેુચ્છા 

ાઠલી છે.  

એક ટ્વલટ્ વાંદેળભાાં , યાષ્ટ્રવત યાભનાથ કોવલિંદે કહ્ુાં કે દહયમાઈ 

સયુક્ષા ઉયાાંત , નૌકાદે કોવલડ યોગચાા દયમ્માન વાંકટ્નો વાભનો 

કયલાભાાં ભશત્લણૂષ ભવૂભકા બજલી છે. 

ઉયાષ્ટ્રવત એભ. લેંકૈમા નામડુએ જણાવયુાં શત ુાં કે યાષ્ટ્રીમ હશતો , 

દહયમાઈ સયુક્ષા અને પ્રાદેવળક અખાંહડતતાની સયુક્ષાભાાં બાયતીમ 

નૌકાદની ઉત્કૃષ્ટ્ટ્ ભવૂભકા ય યાષ્ટ્રને ગલષ છે. 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ટ્ર ભોદીએ એક ટ્વલટ્ વાંદેળભાાં કહ્ુાં કે નૌકાદ તેની 

વમાલવાવમકતા અને ઉત્કૃષ્ટ્ટ્ હશિંભત ભાટે્ વમાક ણે વન્ટ્ભાવનત છે. 



નૌકાદના જલાનો શાંભેળા કુદયતી આપતો જેલી હયસ્સ્થવતઓનો વાભનો 

કયલા ભોખયે યહ્યા છે.  

                         ----------- 

 

એવ.૪૦૦ વભવાઇર 

એવ 400 વભવાઇર તેની વાંચારન ક્ષભતાની રષ્ષ્ટ્ટ્એ એક વક્ષભ 

વૈન્ટ્મ દ્ધવત છે. તે શલાઈ વાંયક્ષણ દયમ્માન ખફૂ ભોટ્ા વલસ્તાય ય વતત 

અને અવયકાયક કાભગીયી કયી ળકે છે. વાંયક્ષણ યાજ્મ ભાંત્રી અજમ બટ્ટ ે

ગઈકારે રોકવબાભાાં એક રેબખત જલાફભાાં જણાવયુાં શત ુાં કે આ દ્ધવતને 

વાભેર કયલાથી દેળના શલાઈ વાંયક્ષણ ક્ષભતાભાાં નોંધાત્ર લધાયો થળે. 

તેભણે કહ્ુાં કે યવળમા વાથે S-400 દ્ધવત ભેલલા ભાટે્નો કયાય 2018ભાાં 

થમો શતો. 

શ્રી બટ્ટ ેકહ્ુાં કે વયકાય વાંયક્ષણ વાધનોની ખયીદીને અવય કયતી 

તભાભ ફાફતોથી વાંણૂષણે ભાહશતગાય છે. તેભણે કહ્ુાં કે વયકાય સયુક્ષા 

ડકાયોનો વાભનો કયલા તથા વેનાને શાંભેળા વજ્જ યાખલાની વાથે વાથે 

જોખભની વાંબાલના , વાંચારન અને ટે્કવનકર ાવાઓને ધ્માનભાાં યાખીને 

વનણષમ રે છે.  

 

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



 

હક્રકેટ્ 

બાયત અને ન્ટ્યઝૂીરેન્ટ્ડ લચ્ચે મુાંફઇના લાનખેડે સ્ટે્હડમભભાાં યભાઇ 

યશરેી ફીજી ટે્સ્ટ્ના ફીજા હદલવે બાયત 325 યનભાાં ઓરઆઉટ્ થયુાં છે.  

ઓનય ભમાંક અગ્રલારે 150 યન ફનાવમા . 

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

 

 

યોવૈમા – અલવાન 

તવભરનાડુના ભતૂલૂષ યાજ્માર અને એકીકૃત આંધ્ર પ્રદેળના 

ભતૂલૂષ મખુ્મભાંત્રી કોવનજેટ્ટી યોવૈમાનુાં રાાંફી ભાાંદગી ફાદ 88 લષની લમે 

આજે વલાયે શૈદયાફાદભાાં અલવાન થયુાં છે. યોવૈમા કોંગે્રવના અગ્રણી નેતા 

શતા. 

 

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

 

 

 


