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Date : 03-03-2021                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day: Wednesday                                           National News 

આકાશવાણી સમાચાર િસ�પલ ઠકકર વાચંે છે. 
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0ધાનમ2ંી નર��3 મોદ-એ િ2-5દવસીય મરે--ટાઇમ ઇ��ડયા િશખર સમંલેનમા ં

સબંોધન કરતા જણા)8ુ ંહ: ુ ંક�, ભારત સ=3ુ >ે2ના િવકાસને લઇને અ@યતં ગભંીર 



છે. સ=3ુ, Bવ જ:ંઓુ અને વન�પિતઓના ઉ@પાદનો સ5હતની નવી િવકાસશીલ 

DE8 ુઇકોનોમી અથ' )યવ�થાના Gપમા ંઆગળ આવી રહ- છે.  

તેઓએ િવIના દ�શોને ભારતની વીકાસ યા2ામા ં સહભાગી થવા આમ2ંણ 

આJ8ુ ં હ: ુ ં અને દ�શના Kિુનયાદ- ઢાચંાને મજKતુ કર-, આ@મિનભ'ર ભારતની 

પર-કEપનાને MNૃુઢ કર- શકાશે. તેમ જણા)8ુ ંહ: ુ ંક�,  મેર-ટાઇમ િશખર સમંેલનના 

વO8અુલ Jલટેફોમ' પર વાત કરતા Pી મોદ-એ જણા)8ુ ંક�, ભારતના 0=ખુ બદંરોની 

>મતા ર૦૧૪મા ં૮૭ કરોડ ટન હતી, તે આV એક અબજ પપ લાખ ટન થઇ ગઇ 

છે. હવે માલ-સામાનની હ�રફ�ર માટ� હવે બદંરો ઉપર કામ ઝડપી થઇ રહ8ુ ંછે. 

વXમુા ં તેમણે જણા)8ુ ં ક�, પારાદ-પમા ં વધાવન અને કંડલાના દ-નદયાલ 

બદંર પર િવI�તર-ય Mિુવધા8કુત =Yુય બદંરોની Vમ િવકાસ કરવામા ં આવી 

રહયો છે. 
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Nુર સચંાર સેવાના ૭૭ હZર ૮૧૪ કરોડ ૮૦ લાખના �પેક[મની િનલામીની 

સમયસીમા ગઇકાલે \ણુ' થઇ છે. Nુરસચંાર સ]ચવ આ^ુ ં0કાશના જણા)યા અ_સુાર 

�પેક[મના બીZ અન ે`િતમ 5દવસે ગઇકાલે ૬૬૮ કરોડ, વીસ લાખથી વX ુબોલી 

િનલામીમા ંબોલાઇ હતી. 

ઇલેક[ોનીક િનલામી એસ.એમ.આર.એ. પbધિતથી કરવામા ં આવી હતી. 

વXમુા ંતમેણે જણા)8ુ ં હ: ુ ં ક� ૮૦૦ મગેાહટસ', ૯૦૦ મેગા હટસ', એક હZર ૮૦૦ 



મેગા હટસ', બે હZર ૧૦૦ મેગાહટસ' અને બે હZર ૩૦૦ મેગાહટસ'ની બોલી 

લગાવાઇ હતી. 

આ �પેક[મની િનલામીમા ંV ટ�લીકોમ કંપનીઓ ભાગ લીધો હતો તેમા ંભારતી 

એરટ�લ, વોઠાફોન આઇડ-યા અને 5રલાય�સ Bઓનો સમાવેશ થાય છે. આ િનલામી 

બાદ દ�શમા ંNુર સચંાર સેવાઓમા ંMધુાર થશ,ે તેનો સીધો લાભ eાહકો થશે.  
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#જુરાત �થાિનક �વરાજ સ�ંથાઓ ની f ૂટંણી ની મત ગણતર-ની સhાવાર 

ર-તે બહાર પડ�લી રાiય ક>ા ની છેEલી મા5હતી આ 0માણે છે.       

ભાજપ ને jજEલા પચંાયત મા ં 771, તાlકુા પચંાયત મા ં 3236 અન ે

નગરપા]લકા મા ં2027  બેઠક મળ- છે.  

iયાર� કpeે�સ ને jજEલા પચંાયત મા ં 162, તાlકુા પચંાયત મા ં 1201 અન ે

નગરપા]લકા મા ં375  બેઠક મળ- છે.  

અપ> ને jજEલા પચંાયત મા ં 2ણ, તાlકુા પચંાયત મા ં 112  અને 

નગરપા]લકા મા ં168  બેઠક મળ- છે.  

આમ આદમી પાટs ને jજEલા પચંાયત મા ંબે, તાlકુા પચંાયત મા ં31 અન ે

નગરપા]લકા મા ં9 બેઠક મળ- છે. iયાર� બuુજન સમાજ પાટs ને  jજEલા પચંાયત 

મા ંએક , તાlકુા પચંાયત મા ંચાર   અને નગરપા]લકા મા ં6 બેઠક મળ- છે.  



iયાર� અ�ય િવVતાઓને ફાળે ગયેલી બેઠક ની સYંયા જોઈએ તો jજEલા 

પચંાયત મા ં ચાર, તાlકુા પચંાયતમા ં 16 અને નગરપા]લકામા ં 24 બેઠક તેમના 

ફાળે ગઈ છે. 

��A��+ – 4�X�Y #�� 

�ટ�ટ બ�ક ઓફ ઇ��ડયાએ #હૃ િનમા'ણ લોનના )યાજ દરને ઘટાડ-ને 6.Z ટકા 

કયા' છે. બ�ક� કર�લી Zહ�રાત અ_સુાર Z[ લાખ Mધુીની લોન માટ� 6.7 અને Z[ 

લાખથી વXનુી લોન ઉપર 6.Z[ ટકા )યાજ લા# ુપડશ.ે )યાજ પરની આ xટછાટ 

લોનની રકમ અને િધરાણ લેનારના સીબીલ �કોર પર આધા5રત રહ�શે.  

આ ઓફર સમe માચ' માસ દરિમયાન એટલે ક� DE માચ' Mધુી ઉપલDધ 

રહ�શ ેઅને આ સમય ગાળામા ં0ોસેિસyગ ફ- ઉપર માફ- પણ આપવામા ંઆવી છે. આ 

ઉપરાતં eાહકો યોનો એzJલક�શન {ારા ઓનલાઇન અરB કર- શક� છે. તેમને [ 

બેઝીસ પોઈ�ટની વધારાની )યાજની xટ આપવામા ં આવશે. આ ઉપરાતં 

|તરરા}[-ય મ5હલા 5દવસની \વૂ'સbંયાએ લોન લેનાર મ5હલાઓને વધારાના [ 

બેઝીસ પોઈ�ટની xટ આપવામા ંઆવી રહ- છે. 
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દ�શમા ં ગયા મ5હનામા ં નpધાયેલી િનકાસના |કડા િવદ�શી વેપાર >ે2ે 

મજKતૂ ~�ૃ� Mચૂવ ે છે. ગયા વષ� ફ��આુર-મા ં HZ અબજ 74 કરોડ ડૉલરની 

:લુનામા ંગયા મ5હને HZ અબજ 67 કરોડ ડૉલરની િનકાસ થઇ છે. ગયા મહ-ન ે

ચોખા, ખા�તેલ, લોખડંની કાચી ધા: ુઅને અ�ય અનાજની િનકાસના |કડામા ં



ગયા વષ'ની :લુનામા ંસકારા@મક ~�ૃ� નpધાઈ છે. વા]ણiય અને ઉ�ોગ મ2ંાલય ે

મા5હતી આપી છે ક� ચાદં-, �8ઝૂિ0�ટ, ખાતર, કોલસા અને ચામડાની બનાવટની 

આયાતમા ંનpધપા2 ઘટાડો જોવા મ�યો છે.  
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આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ- ર�ા છો  .વXુ સમાચાર 

કોરોના `ગેના આ સદં�શ બાદ....  
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વા]ણiય અને વેપાર મ2ંી િપ8ષૂ ગોયેલે ટોય ફ�ર 2021ના સમાપન 

સમારોહમા ં જણા)8ુ ં ક�, ભારત ે રમકડા >2ેને Pે}ઠhમ ર-તે િવકાસ કર- ભારતન ે

રમકડા >ે2ે આ@મિનભ'ર બનાવવાની સાથોસાથ ભારતના રમકડા વૈિIક બZરમા ં

નામના મેળવ,ે તેવી માળખાગત Mિુવધા વધાર-ને ભારતીય રમકડાના વેપારમા ં

વૈિIક ભાગીદાર બનાવવાની આશા )ય�ત કર-. 
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��વસ ઓપન ર૦ર૧ બેડિમ�ટન ચે�પીયનશીપના 0થમ 5દવસે અIીની 

પોનJપા અને સાj@વક ર�ક-ર��ૃીએ િમકસ ડબEસમા ં ઇ�ડોનેિશયાની જોડ-ને ર૧-૧૮, 

ર૧-૧૦ થી હરા)યા છે. 

અ�ય િમકસ ડબEસમા ંભારતના 0ણવ Vર- ચોપડા અને એન.િસકક- ર��ૃીની 

જોડ-નો ]�ટનની જોડ- સામે ર૧-૧૮, ર૧-૧પ થી પરાજય થયો છે. 



\�ુુષ િસગEસ =કુાબલામા ં આV અનેક ભારતીય ખેલાડ-ઓ તેમની 0થમ 

તબકકાની મેચ રમશે. 5કyદાબી Pીકાતંનો =કુાબલો ભારતીય ખેલાડ- સમીર વમા' 

સાથે થશે તો 0ણય એચ.એસ નો =કુાબલો નેધરલે�ડના માક' ક�લજોવ સામે થશે. 

આ ઉપરાતં સૌરભ વમા' 5�િ�યન 5કOચમીર સાથ,ે અજય જયરામ િસથથીકોમ 

થ�મસીન સાથ,ે સાઇ 0ણીત િમશા BEબર મૈન સાથે તો લ�યસેન તાનpગસાક 

સેસોમ બો�Mકુ સાથે =કુાબલો કરશે. 
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હોક-મા ંભારતીય તથા જમ'ની \�ુુષ ટ-મ વOચનેી મેચ �ો થઇ છે. ભારતના 

જ�મીન0ીત િસyહ� જમ'ની િવ�ુbધ એક ગોલ કય� હતો. જમ'નીએ પેનEટ- કોન'રથી 

ગોલ કર- ૧-૧ ગોલની બરોબર- કર- હતી. 

રિવવાર� ભારતીય \�ુુષ ટ-મે ચાર મેચની Pેણીની 0થમ મેચમા ંજમ'નીની ૬ 

– ૧ થી હરા)8ુ ંહ:.ુ હવે ભારતનો =કુાબલો ]�ટન સાથે થશે. આ અગાઉ ભારતીય 

મ5હલા ટ-મ, જમ'ની સામે ર-૦ થી હાર- ગઇ હતી. મ5હલા �પધા'મા ંજમ'નીની ટ-મ 

૩-૦ થી આગળ છે.   
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ભારતીય િનશાનેબાજ મિનષા ક-ર� – આઇએસએસએફ િવIકપ – શોટગન 

�પધા'મા ં Pે}ઠ 0દશ'ન કરતા ૭=ુ ં �થાન મેળ)8ુ ં છે. જો ક�, ર૧ વષ�ય મનીષા 

મહ-લાઓની [�પ �પધા'ની ફાયનલમા ંપહોચી શક- નથી. તેણે કવોલીફાઇવ �પધા'મા ં

૧૧૩નો �કોર કય� હતો.  



\�ુુષોમા ં \�ૃવીરાજ ટp5ડમન ૧૧ર �કોર સાથે ર૬મા ં �થાને રહયો. લ�ય 

�યોરાણ ૧૧૦ �કોર સાથે ૩૪મા ં �થાને તો ૧૦૯ �કોર સાથે 5કયાન ચેનાઇ ૩૬મા ં

�થાને રહયા.ં 
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ભારતમા ં ��વ�ઝલ''લે�ડના રાજNૂત ડોકટર રાEફ હ�કનર� ક�ુ ં છે ક�, િવIના 

સૌથી નવીનીકરણ અને સશંોધન કરતા દ�શોમા ંભારત એક મહ@વ\ણૂ' દ�શ છે અને 

HeHE ના `દાજપ2મા ં સશંોધન અને િવકાસ માટ� કર�લી જોગવાઈ એનો મોટો 

\રુાવો છે. �લોબલ બાયો-ઇ��ડયા HeHE ના સમંેલનમા ંબોલતા ંતેમણે આ =જુબ 

ક�ુ ં હ: ુ.ં �લોબલ બાયો-ઈ��ડયા HeHE, બાયોટ�કનોલોBના િવિવધ પાસાઓ પર 

ક���3ત 2ણ 5દવસીય પ5રષદ છે. આ કાય'�મ_ુ ં ઉ�ાટન િવ�ાન અને ટ�કનોલોB 

મ2ંી ડો�ટર હષ' વધ'ન {ારા કરા8ુ ં અને નાણામં2ંી િનમ'ળા સીતારમણ િવશષે 

અિતિથ હતા. બાયોટ�કનોલોB િવભાગના સ]ચવ, ડો�ટર ર�� ુ �વGપે જણા)8ુ ં ક�, 

�લોબલ બાયો ઇ��ડયા HeHE એ સ=દુાયન ેવૈિIક �તર� પહોચાડવાની તક છે. 

�	./�. AfN 

મbય0દ�શના નાણામ2ંી જગદ-શ દ�વડાએ ગઇકાલે H લાખ gE હZર DZ[ 

કરોડ_ુ ંપેપરલેસ `દાજપ2 િવધાનસભામા ંર�ૂ ક8ુ� છે. તેમા ંઇ� ા�[�ચર, િશ>ણ, 

રોજગાર, ખે�ુતો અને મ5હલાઓ પર િવશેષ bયાન આપવામા ં આ)8ુ ં છે. તેમણ ે

Zહ�રાત કર- ક� કોઈ નવો ટ��સ લાગશે નહ¡ ક� હાલના કોઈપણ વેરા દરમા ંવધારો 

કરવામા ંઆવશે નહ¡.  



=Yુયમ2ંી િશવરાજિસyહ ચૌહાણના ચોથા કાય'કાળ_ુ ં આ 0થમ બVટ છે. 

બVટમા ં મbય0દ�શન ે આ@મિનભ'ર બનાવવા પર િવશષે ભાર =¢ુો છે. બVટમા ં

માછ-મારોની આવક બમણી કરવાની દરખા�ત છે. નવોદય શાળાઓને સીબીએસઈ 

સાથે અપeેડ કરવા, જબલ\રુમા ંન~ુ ં0ાદ�િશક િવ�ાન પટેા ક��3 �થાપવા Zહ�રાત 

કર- છે. રાiયમા ંનવી નવ મે5ડકલ કોલેજો શG કરવામા ંઆવશે. જબલ\રુ, ઈ�દોર 

અને ભોપાલમા ં 2ણ ક��સર હો��પટલો શG કરવામા ં આવશે. ભોપાલમા ં પો]લસ 

હો��પટલ શG કરવામા ં આવશે અને દર�ક jજEલામા ં મ5હલા પોલીસ �ટ�શન 

ખોલવામા ંઆવશે એવી Zહ�રાતો કરવામા ંઆવી છે.  

 

 


