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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

Evening National News  at 7.50 to 8.00 PM   03-12-2021 

આકાશિાણી સમાચાર સકેુશ ગપુ્તા િાાંચે છે. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભદીએ કહ્ય ંછે કે ટેક્નરજી અનાલીને 
નલીનતા રાલલાભા ંઆણે કઈથી ાછ નથી એ વાબફત 
થઈ ચયક્ય ંછે 

 વવંદની જાશયે હશવાફ વમભમતની સ્થાનાને 100 લષ મનમભત્ત ે
આલતીકારથી ફ ેહદલવીમ ળતાબ્દી વભાયશ ઉજલાળ ે

 ઓમભક્રન લેહયઅન્દ્ટના પેરાલાને યકલા ભાટે લધય વતકષ યશલેા 
યાજ્મને જણાવયય ં

 ફગંાના ઉવાગયભા ંવજાષમેલય ંશલાનય ંશવય ંદફાણ 
મલળાખાટ્ટનભથી રગબગ 420 હકરભીટય દૂય કેન્દ્ન્દ્રત થયય ંછે 

 મયફંઈભા ંબાયત અને ન્દ્યયઝીરેન્દ્ડ લચ્ચેની ફીજી અને અંમતભ 
હક્રકેટ ટેસ્ટ  ભેચભા,ં આજે પ્રથભ હદલવે બાયતે ચાય મલકેટે 221 
યન કમાષ 

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

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

(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી યથી વભાચાય યૂા થમા )  

♫.. કયના ટય યન................... 
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એક અગત્યનો સાંદેશ 

ફધા જ ગ્રાશકને  આઝાદીના અમતૃ ભશત્વલની શયબેચ્છા.  

શરભાકષ વનાની શયદ્ધતાની ખાતયી આે છે. શભંેળા  શરભાકષ લાા 

વનાના દાગીના  ખયીદલાન  આગ્રશ યાખજ.  ગ્રાશક ફાફતની 

કઈણ પહયમાદ કયલા યાષ્ટ્રીમ ગ્રાશક શલે્રાઇનના ટર  ફ્રી નફંય -

૧૪૪૦૪ન ઉમગ કયજ. બાયત વયકાયના ગ્રાશક ફાફતના 

ભતં્રારમ દ્વાયા જનહશતભા ંજાયી. જાગ ગ્રાશક જાગ.  

 

અગત્મન વદેંળ યૂ થમ. 
.................................................. 

 
 

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

( સચૂના । અગત્મન વદેંળ ૧૮-૨-૨૦૨૨ સયધી મયખ્મ બયરેટીનભા ં

લાચંલ. 
...................................................................................................... 
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PM - ઇન્ફિવનટીિોરમ  

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભદીએ કહ્ય ંછે કે ટેક્નરજી અનાલલાભા ંઅથલા 
નલીનતા રાલલાભા ંઆણે કઈથી  ાછ નથી એ મલશ્વભા ંવાબફત કયી 
દીધય ંછે. તેભણે જણાવયય ંકે , હડજજટર ઈન્દ્ન્દ્ડમા શઠે હયલતષનાત્ભક ફાફત  
દેળભા ંરાગય કયલા ભાટે નલીન નાણાકીમ ટેકનરજી ભાટે દયલાજા ખલ્મા 
છે. પ્રધાનભતં્રી  નયેન્દ્ર ભદીએ આજે લીહડમ કન્દ્પયનન્દ્વિંગ દ્વાયા ઈન્દ્ન્દ્પમનટી 
પયભનય ંઉદ્ઘાટન  કયયું. બગફ્ટ મવટી અને બ્લભૂફગષના વશમગથી બાયત 
વયકાયના નેજા શઠે ઈન્દ્ટયનેળનર  પાઈનાનન્દ્વમર વમલિવ વેન્દ્ટવષ 
ઓથહયટી દ્વાયા આ ઈલેન્દ્ટનય ંઆમજન કયલાભા ંઆવયય ંછે.  ઇન્દ્ડનેમળમા, 
દબિણ આહફ્રકા અને બબ્રટન આ પયભભા ંવશમગી દેળ છે. નાણાકીમ  
ટેકનરજી- હપનટેકના ભશત્લ ય પ્રકાળ ાડતા ંશ્રી ભદીએ જણાવયય ંકે , 
દેળભા ંઅાય તક છે અને શલે તેને ક્રામંતભાં  રૂાતંહયત કયલાન વભમ 
આલી ગમ છે. આ ક્રામંત દેળના દયેક નાગહયકને નાણાકીમ  વળનક્તકયણ 
ભાટે ભદદ કયળે. તેભણે કહ્ય ંકે , હડજજટર બ્બ્રક ઈન્દ્ફ્રાસ્રક્ચય  વલ્યયળન્દ્વ 
મલશ્વબયના નાગહયકના જીલનને સયધાયી ળકે છે. શ્રી ભદીએ જણાવયય ંકે , 
દેળભા ંગમા લે પ્રથભ લખત ભફાઇર  ેભેન્દ્ટની વખં્મા એટીએભ યકડ 
ઉાડ કયતા ંલધી છે અને વંણૂષ હડજજટર ફેંક  લાસ્તમલકતા ફની ગઈ છે. 
બગફ્ટ મવટીને હપનટેક મલશ્વનય ંપ્રલેળદ્વાય ગણાલતા ંપ્રધાનભતં્રીએ  કહ્ય ંકે , તે 
બાયતનય ંપ્રમતમનમધત્લ કયે છે. આ  ફે હદલવીમ હયદભા ંહપનટેકને રગતા 
ાવાઓં અને વભાલેળી વદૃ્ધદ્ધ ભાટે તેન ઉમગ કયલા  ભાટે એક 
મલચાયળીર ભચં છે.  

..2... 
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ઈન્દ્ન્દ્પમનટી પયભ નીમતગત ફાફત , વમાાય અને ટેકનરજી  િેત્રે 

મલશ્વના અગ્રણી રકને એક વાથે રાલળે. 
આ પયભભા ં70 થી લધય દેળના  પ્રમતમનમધઓ બાગ રઇ યશમા છે. 

નીમત ચં, ઈન્દ્લેસ્ટ ઈન્દ્ન્દ્ડમા, હપક્કી અને નાવકભ ઈન્દ્ન્દ્પમનટી પયભની મયખ્મ  
વશમગી વસં્થાઓ છે.  

 
 

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

PARL-PAC શતાબ્દી  

વવંદની જાશયે હશવાફ વમભમતની સ્થાનાને આલતીકારે 100 લષ 
થળે. જાશયે હશવાફ વમભમતના અધ્મિ  અધીય યંજન ચોધયીએ એક પ્રેવ 
કન્દ્પયન્દ્વભા ંજણાવયય ંકે યાષ્ટ્રમત યાભ નાથ કમલિંદ  આલતીકારે વવંદના 
વેન્દ્રર શરભા ંફે હદલવીમ ળતાબ્દી વભાયશનય ંઉદ્ઘાટન કયળે. 

 શ્રી ચોધયીએ જણાવયય ંકે , ઉજલણીભા ંલતષભાન વભમભા ંકાભગીયી 
અને ડકાય અંગે ચાય થીભ આધાહયત  વત્ર મજાળે. ઉદ્ઘાટન  દયમભમાન, 
યાષ્ટ્રમત ીએવીની માત્રાના 100 ગોયલળાી લો અને યાષ્ટ્રભડં 
દેળના 15 વહશત 67 મલળે રેખ ધયાલતી સ્ભયબણકા ફશાય ાડળે. 

શ્રી ચોધયીએ જણાવયય ંકે, 1921 થી 2021 સયધીની ખાવ ને આલયી 
રેતા એક પ્રદળષનનય ંણ ઉદ્ઘાટન કયલાભા ંઆલળે. ળતાબ્દી વભાયશભા ં
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ઉયાષ્ટ્રમત એભ.લેંકૈમા નામડય અને રકવબાના અધ્મિ ઓભ બફયરા 
વહશત તભાભ યાજ્મની મલધાનવબાના અધ્મિ  અને યાજ્મની જાશયે હશવાફ 
વમભમતના અધ્મિ ણ બાગ રેળે.  

 
 

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

REV PREZ - પરુસ્કારો  

યાષ્ટ્રમત યાભનાથ કમલિંદે આજે નલી હદલ્શીભા ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ હદવમાગં 
હદલવ ય હદવમાગંના વળનક્તકયણ  ભાટે ઉત્કૃષ્ટ્ટ કામષ કયનાયને યાષ્ટ્રીમ 
યયસ્કાય એનામત કમાષ છે. વમનક્તઓ , વસં્થાઓ, યાજ્મ કે જજલ્રાભા ંઉત્કૃષ્ટ્ટ 
મવદ્ધદ્ધઓ અને હદવમાગં ળનક્તકયણ િેત્રે  કાભ કયલા ફદર આ યયસ્કાય 
આલાભા ંઆવમા શતા. 

આ પ્રવગેં વાભાજજક ન્દ્મામ અને અમધકાયીતા ભતં્રી ડૉ. લીયેન્દ્ર કયભાયે 
જણાવયય ંકે  વયકાયે હદવમાગં વમનક્તઓના વળનક્તકયણ ભાટે અનેક ગરા ં
રીધા ંછે. તેભણે જણાવયયં  કે, હદવમાગં વમનક્તઓ ભાટે અનન્દ્મ આઈ.ડી. 
પ્રજેક્ટન અભર કયીને  યાષ્ટ્રીમ ડેટાફેઝ ફનાલલાભા ંઆલળે. દયેક 
હદવમાગં વમનક્તને અનન્દ્મ મલકરાગંતા ઓખકાડષ આલાના શતે ય વાથે 
કયલાભા ંઆલી યહ્ય છે. તેભણે કહ્ય ંકે , અત્માય સયધીભા ં64 રાખથી લધય 
યયમનક હડવેબફબરટી આઈડી કાડષ જાયી કયલાભા ંઆવમા છે.  
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 --------------------- 
 

કેફર - OMICRON  

કેન્દ્ર વયકાયે, ઓમભક્રન લેહયઅન્દ્ટના પેરાલાને યકલા ભાટે લધય વતકષ 
યશલેા જણાવયય ંછે.  

કેન્દ્રીમ આયગ્મ વબચલ યાજેળ ભૂણે આ અંગે તભાભ યાજ્મ અને 
કેન્દ્રળામવત પ્રદેળના  અમધક મયખ્મ વબચલ અને અગ્ર વબચલને ત્ર રખ્મા 
છે. તેભણે કહ્ય ંકે , અન્દ્મ દેળભાથંી આંતયયાષ્ટ્રીમ મયવાપયનયં  જખભ 
ધયાલતા યાજ્મ અને કેન્દ્રળામવત પ્રદેળએ ખાવ તકેદાયીની જરૂય છે. 
નાગહયક ઉડ્ડમન ભતં્રારમને એય સયમલધા ટષરની ઍક્વેવ આલાભા ંઆલી 
છે. શ્રી ભૂણે યાજ્મને  મલમલધ આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટષ યથી તતાના 
યાજ્મભા ંઆલતા મયવાપયની મલગત અગાઉથી  જાણલા ભાટે દયયજ 
ટષરન ઉમગ કયલા જણાવયય ંછે. તભાભ  બઝહટલ વમનક્તઓના વંકષ 
ળધલા એ ભશત્લની ચાલી છે. તેભણે 72 કરાકની અંદય 
ળધીને  ક્લયેન્દ્ટાઇન કયલા તથા યીિણ કયવય ંઆલશ્મક છે. શ્રી ભૂણે 
જણાવયય ંકે જે રકન ટેસ્ટ બઝહટલ આલે છે તેભના વેમ્ર આખા જીનભ 
મવક્લનન્દ્વિંગ ભાટે ઝડથી  ભકરલા જઈએ. તેભણે કહ્ય ંકે યવી રીધેર 
વમનક્તઓ યગની ગબંીયતાથી સયયબિત છે.   કમલડ મગ્મ લતષણકૂ ય બાય 
મકૂલ જઈએ અને તેન અભર કયલ જઈએ. બીડને મનમમંત્રત  કયલી, 
ભાસ્ક શયેલાન આગ્રશ , અને વાભાજજક અંતય રાગય કયલા ભાટે તભાભ 
પ્રમત્ન કયલા જઈએ.  
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WB-જિાદ  

ફગંાના ઉવાગયભા ંવજાષમેલય ંશલાનય ંશવય ંદફાણ છેલ્રા છ કરાક 
દયમભમાન 25 હકરભીટયની ઝડે ઉત્તય તયપ લામવમ ખણૂે આગ લધ્યય ં
છે અને તે તીવ્ર ફનીને લાલાઝડય  ંજલાદ ફને તેલી  વબંાલના છે. તે 
મલળાખાટ્ટનભથી રગબગ 420 હકરભીટય દબિણભા ંઅને ઓડીળાના 
ગારયયથી અનગ્ન ખણૂે 530 હકરભીટય તથા ાયાદીથી નૈઋત્મ 
હદળાભા ં650 હકરભીટય છે. આલતીકારે વલાય સયધીભા ંતે લામવમ હદળાભા ં
આગ લધીને ઉત્તય આંધ્ર પ્રદેળ અને દબિણ ઓહડળાના દહયમાકાઠેંથી  
આગ લધળે. ત્માયફાદ , તે ઉત્તય હદળાભા ંઈળાન ખણૂે આગ લધીને 
ાચંભી હડવેમ્ફયે ફય સયધીભાં  ઓહડળાના દહયમાકાઠેં યયી નજીક શોંચે 
તેલી ળક્યતા છે.  

દયમભમાન, ઓહડળા અને આંધ્ર પ્રદેળ વયકાયે લાલાઝડા જલાદની 
અવયને શોંચી લલા ભાટે વંણૂષ તૈમાયીઓકયી છે. ઓહડળાના 
દહયમાકાઠંાના મલસ્તાયભા ંબાયે લન વાથે લયવાદ થામ તેલી ળક્યતાછે. 
એનડીઆયએપ, ઓડીઆયએએપ અને પામય વમલિવ ટીભ તૈનાત કયલાભા ં
આલી છે. નેળનર હડઝાસ્ટય હયસ્ન્દ્વ પવષના  ડામયેક્ટય જનયર , 
અતયરકયલરે જણાવયય ંકે , મિભ ફગંા , ઓહડળા, આંધ્રપ્રદેળ, તમભરનાડય 
તથા આંદાભાન અને મનકફાયભા ં 46 ટીભ તૈનાત કયલાભા ંઆલી છે , તથા 
18 ટીભને અનાભત યાખલાભા ંઆલી છે. 

 --------------------- 
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ક્રિકેટ ટેસ્ટ  

મયફંઈભા ં બાયત અને ન્દ્યયઝીરેન્દ્ડ લચ્ચેની ફીજી અને અંમતભ હક્રકેટ 
ટેસ્ટ ભેચભાં, આજે પ્રથભ હદલવે બાયતે ચાય મલકેટે 221યન કમાષ છે. યભત 
ફધં યશી ત્માયે , 120 યન વાથે ભમકં અગ્રલાર અને 25 યન ય  હયદ્ધદ્ધભાન 
વાશા યભી યહ્યા છે. 

 આઉટ હપલ્ડ અને મચ બીની શલાના કાયણે, મલરબંફત ળરૂઆત છી 
પ્રથભ ફેહટિંગ વદં કયીને  બાયતીમ ઓનયએ પ્રથભ મલકેટ ભાટે 80 યન 
ઉભેમાષ. જ કે એજાઝ ટેરે ત્રણ  ઓલયભા ંત્રણ મલકેટ રીધી શતી. મલયાટ 
કશરી અને ચેતેશ્વય જૂાયા એક ણ યન કયી ળક્યાન શતા.   

 
 

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

RS- િક્રટિાઇઝર  

કેન્દ્ર વયકાયે દેળભા ંખાતયની કઈણ અછતને નકાયી કાઢી છે. 
કેન્દ્રીમ કૃમભતં્રી નયેન્દ્રમવિંશ તભયે જણાવયય ંકે કૃમ અને ખેડતૂ કલ્માણ 
મલબાગ દ્વાયા આલાભા ંઆલેરા  ભહશનાલાય અને યાજ્મલાય અંદાજના 
આધાયે, ખાતય મલબાગ ભામવક યયલઠા મજના મયજફ યાજ્મને  યૂતા 
પ્રભાણભા ંખાતયની પાલણી કયે છે.  

યાજ્મવબાભા ંએક પ્રશ્નના રેબખત જલાફભાં  તેભણે કહ્ય ંકે , યાજ્મ 
વયકાયને મનમમભતણે યેલ્લે યેક ભાટે વભમવય જણાલલા અને યયલઠાને  
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સયવમલનસ્થત કયલા ખાતયના ઉત્ાદક અને આમાતકાય વાથે વકંરન 
કયલાની વરાશ આલાભાં  આલે છે. શ્રી તભયે જણાવયય ંકે યયહયમા અને 
અન્દ્મ ખાતયની ભાગં અને ઉત્ાદન લચ્ચેન  તપાલત આમાત દ્વાયા યૂ 
થામ છે. શ્રી તભયે જણાવયય ંકે , વભમવય ઉરબ્ધતા સયમનમિત કયલા ભાટે  
આમાતને અગાઉથી અંમતભ સ્લરૂ આલાભા ંઆવયય ંછે.  

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

 

એએસ-ઓક્સસજન  

દેળભા ંકમલડની ફીજી રશયે દયમભમાન ઓનક્વજનની અછતને કાયણે 
લધય રકના ંભત થમા ંશલાના  આિેને કેન્દ્રીમ આયગ્મભતં્રી ભનસયખ 
ભાડંમલમાએ ામા મલનાના ગણાવમા છે. આજે  રકવબાભા ંપ્રશ્નકા 
દયમભમાન, તેભણે કહ્ય ંકે ઘણી યાજ્મ વયકાયએ આ અંગે આેરી ભાહશતી 
અનયવાય જંાફ મવલામ જ્મા ંમતૃ્યયના  ચાય ળકંાસ્દ કેવ શતા ત્મા ં
ઓનક્વજનના અબાલને કાયણે કઈ મતૃ્યય થયય ંનથી. તેભણે  કહ્ય ંકે 
ઓનક્વજન વપ્રામના અબાલના મયદે્દ યાજકયણ યભલાભા ંઆલી યહ્ય ંછે.  

ડૉ.ભાડંમલમાએ વભજાવયય ંકે યગચાાની ફીજી રશયે દયમભમાન , 
ઓનક્વજન ઉત્ાદનની િભતાભા ંલધાય થમ છે. લધતી જતી જરૂહયમાતને 
શોંચી લલા ભાટે દહયમાઈ અને શલાઈ ભાગોન ઉમગ કયીને ઘણા 
ઓનક્વજન કન્દ્ટેનય અને મવબરન્દ્ડયની આમાત કયલાભા ંઆલી શતી. લધયભાં , 
ઓનક્વજનના હયલશન ભાટે વભગ્ર દેળભા ંરજજન્દ્સ્ટક સયમલધાઓ ણ 
લધાયલાભા ંઆલી  શતી.  
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એએસ-આયષુ્માન ભારત  

કેન્દ્રીમ આયગ્મ ભતં્રી ડૉ.ભનસયખ ભાડંમલમાએ કહ્ય ંછે કે આયગ્મ 
લીભા મજનાના રાબાથીઓને  17 કયડથી લધય આયયષ્ટ્ભાન કાડષ આલાભા ં
આવમા છે. એક રેબખત જલાફભાં , તેભણે કહ્ય ંકે અંદાજે અઢી કયડ  રકને 
28 શજાય 863 કયડ રૂમમાના દલાઓ ચયકલલાભા ંઆવમા છે. રગબગ 24  
શજાય જાશયે અને  ખાનગી શનસ્ટરના નેટલકષ દ્વાયા અમધકૃત કયલાભા ં
આવમા છે. અન્દ્મ પ્રશ્નના જલાફભાં  તેભણે જણાવયય ંકે વભગ્ર દેળભા ં
મ્યયકભાષમકમવવના 51 શજાય 775 કેવ નોંધામા શતા.  તેભણે કહ્ય ંકે 
અવયગ્રસ્ત દદીઓની વાયલાય ભાટે કેન્દ્ર વયકાયે યાજ્મને બરવભર  
એમ્પટેહયમવન-ફી દલાની ત્રણ રાખ ફટર પાલી શતી.  

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

 

પીએમ- ક્રકસાન  

કેન્દ્રીમ કૃમભતં્રી નયેન્દ્ર મવિંશ તભયે જણાવયય ંછે કે પ્રધાનભતં્રી હકવાન 
વન્દ્ભાન મનમધ  શઠે અત્માય સયધીભા ંખેડતૂને એક રાખ 60 શજાય કયડ 
રૂમમા વીધા તેભના ફેંક ખાતાભા ંઆલાભા ંઆવમા છે.  
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એક પ્રશ્નના જલાફભા ંશ્રી તભયે કહ્ય ંકે આ યકભ મજના શઠે  
આલયી રેલાભા ંઆલેરા 11 કયડ 50 રાખ ાત્ર રાબાથીઓને રાન્દ્વપય 
કયલાભા ંઆલી છે.  તેભણે કહ્ય ંકે , આ મજનાના અભર ાછન શતે ય 
દેળના ખેડતૂની આલક લધાયલાન છે.  

કૃમભતં્રીએ ભાહશતી આી કે દેળભા ં12 કયડ 50  રાખ ખેડતૂ છે 
જેભાથંી 11 કયડ 50 રાખ ખેડતૂ મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે નોંધામેરા  
છે. શ્રી તભયે ઉભેય યું કે કઈણ પ્રકાયની ગેયયીમતને ચકાવલા ભાટે આ 
મજનાનય ંયાજ્મ અને કેન્દ્રીમ સ્તયે મનયીિણ કયલાભા ંઆલે છે. તેભણે એભ 
ણ ઉભેયયું કે જે  ખેડતૂ આ મજના ભાટે નોંધણી કયાલલા ભાગેં છે , તેઓ 
હકવાન ટષર ય હકવાન કનષયન  વંકષ કયી ળકે છે અથલા ખફૂ જ 
નજીલા નાણા ંચકૂલીને વાભાન્દ્મ વેલા કેન્દ્ર દ્વાયા ણ કયી ળકે છે.  

 
 

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


