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�સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 28-02-2021         Evening : 7.50  to 8.00 

Day:- SUNDAY         National News 

આકાશવાણી સમાચાર િન�કતા શાહ વાચંે છે. 

• �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&એ જણા)*ુ ંછે ક", આ,મિનભ-ર ભારત એ મા! આિથ/ક 0બંશે નથી 

પ ણ રા34&ય ચેતના સાથે જોડાયલેો િવચાર છે. 

• 8જુરાતની 31 :જ;લા પ ચંાયતો, 231 તા<કુા પ ચંાયતો અને 81 નગરપ ા=લકાની આ> 

યો?યલેી @ ૂટંણીમા ંશાતંીCણુ- ર&તે મતદાન સપં D – સર"રાશ ૬૦ ટકાથી વH ુમતદાન 

નIધા*ુ.ં 

• દ"શભરમા ંઆવતીકાલથી કોિવડ રસીકરણના !ી? તબકકાનો �ારંભ થશે. 

• ઇસરોએ પ ીએસએલવી યાન Kવારા Lાઝીલના એમજેોનીયા સ�હત ૧૯ ઉપ Qહો 

સફળતાCવુ-ક અવકાશમા ંતરતા Tકુયા. 

 

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

(#@ઝૂ Lકે  – આ સમાચાર આપ  આકાશવાણી પ રથી સાભંળ& રVા છો) 

(સમાચારને Xતે  – આકાશવાણી પ રથી સમાચાર Cરૂા થયા ) 

મન ક& બાત 

�ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&એ જણા)*ુ ંછે ક", આ,મિનભ-ર ભારત એ મા! આિથ/ક 0બંશે 

નથી પ ણ રા34&ય ચતેના સાથે જોડાયલેો િવચાર છે. 

આ> આકાશવાણી પ રથી �સા�રત થયલેા મન ક& બાત કાય-Yમમા ંતમેણે એ બાબત ે

સતંોષ )ય[ત કય\ હતો ક" આ,મિનભ-ર ભારતની 0બંશે Xતર&યાળ ગામો ]ધુી પ હIચી રહ& 

છે.  

(બાઇટ-પ ીએમ) 
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તેમણે ઉ_ર�દ"શ, =બહાર સ�હત િવિવધ િવ`તારોના *વુાનો પ ોતાની કોઠા]ઝુ અન ે

પ �રbમથી )યવસાયકાર બ#યા તેમcુ ંઉદાહરણ આપ ી દર"ક *વુાનને આગળ વધવાની શીખ 

આપ ી હતી.  

આ> રા34&ય િવeાન �દવસની ઉજવણી થઇ રહ& છે, ,યાર" bી મોદ&એ *વુાનોન ે

િવeાન અને વeૈાિનકો Xગે વHમુા ંવH ુમા�હતી મળેવવા અન ેસશંોધકની $g3ટ ક"ળવવાનો 

અcરુોધ કય\. 

(બાઇટ- પ ીએમ) 

 

bી મોદ&એ કહ*ુ ંક",  આ,મિનભ-ર ભારત 0બંશેમા ંિવeાન નIધપ ા! યોગદાન આપ ી 

શક" છે. તેમણે દ"શને �યોગશાળા થી ખેતરો ]ધુી – મ!ં સાથ ે િવeાનને આગળ વધારવા 

પ ર ભાર Tકુાશે. તેમણે દરવષ-ની >મ આ વષh પ ણ પ ર&iા પ ે ચચા- કાય-Yમ યો?વાનો છે, 

>મા ંસહભાગી થઇ પ ોતાના અcભુવોcુ ંઆદાન �દાન કરવા િશiકો, િવjાથkઓને અcરુોધ 

કય\ હતો. 

�ધાનમ!ંીએ કોરોના બાબત ે કોઇ બેદરકાર& ન રાખવા અને કોિવડને રોકવાના 

િનયમોcુ ંપ ાલન કરવા સmનેુ અcરુોધ કય\ હતો.  

�ધાનમ!ંીએ જળ સરંiણ પ ર ભાર Tકુતા કહ*ુ ંક", જળ સરંiણ આપ ણી સાTહુ&ક 

જવાબદાર& છે. �ધાનમ!ંીએ ચોમાસા પ હ"લા આપ ડ& આસપ ાસના જળ nોતોની સફાઇ અન ે

જળસચંય અ=ભયાન શo કરવા સૌને અcરુોધ કય\.  

@ુટંણી – 8જુરાત 

8જુરાતની 31 :જ;લા પ ચંાયતો, 231 તા<કુા પ ચંાયતો અને 81 નગરપ ા=લકાની આ> 

યો?યલેી @ ૂટંણીમા ંશાતંીCણુ- ર&તે મતદાન સપં D થ*ુ ંછે.  

qુલ 8 હ?ર 302 બઠેકોના 22 હ?ર 116 ઉમેદવારોcુ ં રાજક&ય ભાિવ ઈવીએમમા ં

સીલ થઇ ગ*ુ ંછે.  
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મતદાન માટ" qુલ 23 હ?ર 932 મતદાન મથકો ઉભા ંકરાયા હતા. @ ૂટંણી શાિંતCવૂ-ક 

અને T[ુત તથા #યાયી વાતાવરણમા ંયો?ય તે માટ" રાuયના પ ોલીસત!ં vારા પ ણ Cરૂતો 

બદંોબ`ત કરાયો હતો. આ માટ" 45 હ?ર >ટલા પ ોલીસ જવાનો ફરજ પ ર તહ"નાત કરાયા 

હતા. આ ઉપ રાતં સવેંદનશીલ મતદાન મથકોએ ફરજ બ?વવા રાuય અનામત 

પ ોલીસદળ- એસ.આર.પ ી.ની 64 કંપ નીઓના જવાનો ગોઠવવામા ંઆ)યા હતા. 

છે;લા સમાચાર Tજુબ રાuયમા ંસર"રાશ 60 ટકાથી વધાર" મતદાન થ*ુ ં છે. જો ક", 

મતદાન માટ" આવવાનો સમય Cરૂો થતા ં]ધુીમા ંઆવી ગયલેા મતદારોની લાબંી લાઇનો 

લૉગી હોવાથી મતદાનની ટકાવાર&મા ંવધારો થવાની સભંાવના છે.  

ઉ;લખેનીય છે ક", 31:જ;લા પ ચંાયતોની 980, 231 તા<કુા પ ચંાયતોની ચાર હ?ર 

774 અને 81 નગર પ ા=લકાઓની 680 બઠેકો પ ૈક& 237 બઠેકો પ રના ઉમેદવારો =બનહર&ફ 

@ ૂટંાઈ આ)યા છે. >મા ં :જ;લા પ ચંાયતોમા ં 25, 231 તા<કુા પ ચંાયતોમા ં 117 અને 81 

નગરપ ા=લકાઓમા ં95 મળ&ને qુલ 237 ઉમદેવારો =બનહર&ફ @ ૂટંાઇ આ)યા છે. 

ક"#$ – રસીકરણ માગ- - 

દ"શભરમા ંઆવતીકાલથી કોિવડ રસીકરણના !ી? તબકકાનો �ારંભ થશે.  

આ તબ{ામા ં 60 વષ-થી વH ુવયના લોકોને કોિવડની રસી અપ ાશે .એવી જ ર&તે , 

ગભંીર રોગથી પ ીડાતી અને 45 થી 60 વષ- ]ધુીની )ય|[તઓને પ ણ !ી? તબ{ામમા ં

આવર& લેવાશે.  

આરો}ય મ!ંાલય ે રસીકરણના !ી? તબકકા માટ" બહાર પ ાડ"લી માગ-દિશ/કામા ં

જણા)*ુ ં છે ક" રાuય આરો}ય વીમા યોજના સાથ ેસકંળાયલેી તમામ ખાનગી હો|`પ ટલોન ે

કોિવડ રસીકરણ ક"#$ તર&ક" ઉપ યોગમા ંલવેાની સ_ા બધી જ રાuય સરકારોને આપ વામા ં

આવી છે. 



Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 28-02-2021-4 

 

બધી જ સરકાર& હો|`પ ટલોમા ં કોિવડની રસી િવનાT;ૂયે અપ ાશ,ે જો ક" ખાનગી 

હો|`પ ટલો )ય|[તદ&ઠ અને �,યેક ડોઝના 250 ~ુિપ યા ]ધુી �ક�મત વ]લૂી શકશે.  

આ ઉપ રાતં દર"ક રાuય, ?હ"ર iે!ના તમામ આરો}ય મથકોનો કોિવડ રસીકરણ ક"#$ 

તર&ક" ઉપ યોગ કર& શકશે  .ક"g#$ય આરો}ય સ=ચવ રા>શ �ષૂણે ગઇકાલે રાuયો અને ક ◌ે#$ 

શાિસત �દ"શોના આરો}ય સ=ચવો અને રા34&ય આરો}ય મીશનના િનયામકો સાથ ેવાતચીત 

કર& હતી. 

કોરોના અપ ીલ 

આ સમાચાર આપ  આકાશવાણી પ રથી સાભંળ& રVા છો. વH ુ સમાચાર કોરોના 

Xગેના આ સદં"શ બાદ... 

 

(કોિવડ િસ}નેચર ટ�નુ) 

મોરાર� દ"સાઇ 

�ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&એ Cવુ- �ધાનમ!ંી મોરાર� દ"સાઇની જ#મજયતંી પ ર તેમન ે

bKધાજંલી અપ -ણ કર& છે. ટવીટ સદં"શમા ંbી મોદ&એ કહ*ુ ં ક" `વ. દ"સાઇએ લાબંા સમય 

]ધુી જનતાની સવેા કર& અને દ"શના િવકાસ માટ" અથાગ �ય,ન કયા-. �ધાનમ!ંીએ કહ*ુ ં

ક" મોરાર� દ"સાઇ તમેની િન3ઠા અન ેલોકત!ં �,ય ેવચનબKધતા માટ" હમેંશા યાદ રહ"શે. 

ન�ૃા – વારાણસી 

ભારતીય જનતા પ iના રા34&ય અKયi >.પ ી.ન�ૃાએ કહ*ુ ં છે ક" મા! ભાજપ  ે જ 

દ"શની કાયાપ લટ કર& છે. આ> વારાણસીમા ં પ iની નવી બધંાયલેી �ાદ"િશક કચરે&ના 

ઉદઘાટન પ છ& ઉપ |`થત લોકોને સબંોધતા તેમણે ઉમે* ુ- હ� ુ ંક" દ"શમા ંઅનકે પ iો છે, પ રં� ુ

કIQેસ સ�હત બધા પ iો qુ�ુંબ આધાર&ત છે અને ભાજપ  એક મા! કાય-કરોનો પ i છે. 
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bી ન�ૃાએ જણા)*ુ ં હ� ુ ં ક", દ"શભરમા ં ભારતીય જનતા પ iની ૪૦૦ કચેર&ઓ 

બાધંવામા ંઆવી છે. �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&ની આગેવાની હ"ઠળની ક"#$ સરકાર" આરો}ય, 

િશiણ, રોજગાર સ�હત તમામ iે!ોમા ંલોકક;યાણની અનકે યોજનાઓ શo કર& છે. 

ઇસરો 

ઇસરોએ bી હર&કોટાના સતીષ ધવન Xતર&i ક"#$ પ રથી આ> સવાર" ૧૦ વા}યે ન ે

ર૪ મીનીટ" પ ીએસએલવી – સી – પ ૧ રોક"ટ Kવારા ૧૯ ઉપ Qહ સફળતાCવુ-ક અવકાશમા ં

તરતા Tકુયા. 

આ ૧૯ ઉપ Qહોમા ંભારત, અમેર&કા અને Lાઝીલના િવિવધ ઉપ Qહોનો સમાવશે થાય 

છે. સફળતાCવુ-ક �iેપ ણ બાદ સૌ�થમ Lાઝીલનો T�ુય ઉપ Qહ એમેજોનીયા-એક 

અવકાશમા ં તરતો Tકુાયો, ,યારબાદ એક કલાકના સમયગાળામા ં બાક&ના ૧૮ ઉપ Qહો 

તરતા Tકુાયા. 

ઉ;લખેનીય છે ક" #* ુ `પ ેસ ઇg#ડયાcુ ં આ �થમ વાણીજયીક અ=ભયાન છે. 

એમેજોનીયા-૧ Lાઝીલના નશેનલ ઇ#`ટ&ટ*ટુ ફોર `પ ેસ ર&સચ-cુ ંઓ�ટ&કલ C�ૃવી નીર&iણ 

ઉપ Qહ છે. �iેપ ણ બાદ Lાઝીલના િવeાન અન ે ટ"કનોલો� મ!ંી માક\સ સીઝર પ ોટ-સ ે

કહ*ુ ં ક" આ ઉપ Qહ એમઝેોન જગંલ i!ેોમા ં �iૃો કાપ વાની ��િૃત પ ર દ"ખર"ખ રાખવા 

ર&મોટ સે#સ�ગ ટ"ડા તથા Lાઝીલની વિૈવKયસભર qૃિષ િવ�લષેણના �કડા ઉપ લ�ધ કરાવી 

વત-માન )યવ`થાને વH ુમજ�તુ બનાવશ.ે  

ઉપ Qહના સફળ �iપે ણ બદલ આનદં )યકત કરતા તેમણ ેકહ*ુ ંક" Lાઝીલ આવનાર 

સમયમા ંઅવકાશ iે! ેભારત સાથે કામ કરવા ઇ��ક છે. 

ઇસરોના અKયi ડોકટર સીવાન ે કહ*ુ ં ક" Lાઝીલ Kવારા બનાવાયલેા ઉપ Qહન ે

સફળતાCવુ-ક તરતો Tકુાયો એ ગૌરવની બાબત છે. તેમણે કહ*ુ ંક" અ#ય ઉપ Qહો પ ણ એક 

કલાકથી ઓછા સમયમા ં�બુ જ નીચલી �મણકiામા ંતરતા Tકુાયા.  

�ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&એ સફળ �iપે ણ બદલ ઇસરોન ેઅ=ભનદંન આપ તા ટવીટ 

સદં"શામા ંકહ*ુ ંક" ભારતના આ �થમ સCંણુ- વાણીજયીક ઉપ Qહ �iેપ ણથી અવકાશ i!ે ે
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]ધુારણાના નવા *ગુની શ~ુઆત થઇ છે. અમેજોનીયા-૧ ઉપ Qહ સાથે છોડાયલેા અ#ય 

ઉપ Qહોમા ંચાર નાના ઉપ Qહોનો સમાવેશ થાય છે. > આપ ણા *વુાનોની ગતીશીલતા અન ે

નવીનતા દશા-વે છે. 

ઉપ રા34પ િત એમ. વેક�યા નાય�ુએ પ ણ ઉપ Qહોના સફળ �iપે ણ બદલ ઇસરોના 

વeૈાનીકોને અ=ભનદંન પ ાઠવતા ભિવ3યમા ંપ ણ આવી જ સફળતા મળે તવેી �ભુકામનાઓ 

પ ાઠવી છે. 

કોમોડ&ટ& – �ક�મતો 

સરકાર" કહ*ુ ં ક" ઇg#ડયા મોબાઇલ એપ  – આવ�યક વ`�ઓુની �ક�મતો પ ર દ"ખર"ખ 

રાખવા અને તેcુ ંિવ�લષેણ કરવાની �દશામા ંમહ,વCણુ- પ ગ<ુ ંછે.  

ઉ;લખેનીય છે ક" આ એપ  પ ર બાવીસ આવ�યક વ`�ઓુની �ક�મતો પ ર દ"ખર"ખ 

રખાય છે. Qાહક બાબતોના મ!ંાલયે ગયા મ�હન ેઆ એપ નો �ારંભ કય\ છે. >નો ઉદ"�ય 

આવ�યક વ`�ઓુની �ક�મતો એકિ!ક કરવાની �ણાલીમા ં]ધુાર લાવવાનો છે. 

દ"શભરના ૧ર૭ ક"#$ો આ એપ  પ ર દરરોજ આવ�યક વ`�ઓુની �ટક અને જ�થાબધં 

�ક�મતો ઉપ લ�ધ કરાવે છે. 

જ�T ુકા�મીર – આ*3ુમાન 

ક"#$ શાિસત �દ"શ જ�T ુ કા�મીરમા ંઆ*3ુયમાન ભારત યોજના Xતગ-ત �થમ બે 

મ�હનામા ંબાવીસ હ?ર થી વH ુલાભાથkઓને મફત અને ક"શલસે સારવાર ]િુવધા ઉપ લ�ધ 

કરાવાઇ છે. 

અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે ક" આ યોજના લા8 ુથયા બાદ ૩૦ લાખથી વH ુલોકોએ 

નIધણી કરાવી છે. આ યોજના Xતગ-ત બે મહ&નામા ંબાવીસ લાખ પ ાચં હ?ર ગો;ડન કાડ- 
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અપ ાયા છે. લાભાથkઓની ]િુવધા માટ" પ ાચં હ?ર ]િુવધા ક"#$ો ઉપ રાતં પ નેલમા ંસામલે 

તમમામ હો|`પ ટલોમા ંનIધણી કામ શo કરા*ુ ંછે. 

�મુરાહ 

ભારતીય ઝડપ ી બોલર જસ�ીત �મુરાહ Xગત કારણોસર ઇ}લે#ડ સામેની ચોથી ટ"`ટ 

મચેમા ંરમશ ેનહ&. બીસીસીઆઇએ આ ?ણકાર& આપ તા કહ*ુ ંક" નર"#$ મોદ& `ટ"�ડયમ પ ર 

ચોથી માચ-થી શo થતી ચોથી ટ"`ટમા ં�મુરાહના `થાન ેબી? ખેલાડ&ન ેસામેલ કરાશે નહ&. 

ઉ;લખેનીય છે ક" ચાર ટ"`ટ મચેોની આ ટ"`ટ bણેીમા ંભારત ર-૧ થી આગળ છે. 

�એસટ& – કૌભાડં 

ક"#$ીય માલસામાન અને સવેાકર કિમ�ર કચેર&ના અિધકાર&ઓએ �દ;હ&માથંી પ ૦ 

કરોડ oિપ યાcુ ં�એસટ& કૌભાડં પ કડ& પ ાડ&ને એક )ય�કતની ધરપ કડ કર& છે. �દ;હ& િવભાગે 

અ,યાર ]ધુીમા ંચાર હ?ર કરોડ oિપ યાથી વHનુી �એસટ& ચોર&ના સદંભ-મા ંર૭ જણાની 

ધરપ કડ કર& છે. 

�યાનમાર 

�યાનમારમા ંસ#ૈય  સરકાર િવ~ુKધ થઇ રહ"લા �દશ-નોમા ંઆ> છ )ય�કતઓ માયા- 

ગયા છે. 

�યાનમારના િવિવધ શહ"રોમા ં પ ોલીસ સાથેની અથડામણમા ંય8ંનુમા ંએક, દવાઇમા ં

!ણ અને માડંલમા ંબ ે)ય�કતઓના મોત થયા છે. આ સાથે T,ૃ* ુપ ામનાર �દશ-નકાર&ઓની 

સ�ંયા નવ થઇ છે. સેના Kવારા સચંાલીત ટ"લીવીઝનની ખબરો અcસુાર પ ોલીસ ગઇકાલે 

�દશ-નકાર&ઓની કર"લી રા34)યાપ ી ધરપ કડમા ં૪૭૦ લોકોની ધરપ કડ કર& છે. 
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દરિમયાન સૈ#ય સરકાર િવ~ુKધ વધતા �તરરા34&ય દબાવના પ ગલે િવ�બ�ક" 

�યાનમારના તનેા કામકાજ પ ર અ`થાયી oપ ે �િતબધં Tકુયો છે. 

હIગકIગ 

હIગકIગમા ં પ ોલીસ ે િવવાદા`પ દ રા34&ય ]રુiા કાયદા હ"ઠળ આ> ૪૭ લોકત!ં 

સમથ-કોને અટકાયતમા ંલીધા છે. 

અસ�3ુટો િવ~ુKધ કરાયલેી આ અ,યાર ]ધુીની સૌથી મોટ& કાય-વાહ& છે. પ ોલીસે આ 

�દશ-નકાર&ઓ પ ર તોડફોડcુ ંષડય!ં કરવાનો આરોપ  Tકુયો છે. અટકાયત કરાયલેા તમામ 

�દશ-નકાર&ઓને કાલ ેઅદાલત સમi ર ુ કરાશે. 

 


