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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 7-3-2021                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day: Sunday                                            National News 

આકાળલાણી વભાચાય નીકકતા ળાશ લાાંચે છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ ઝડથી ફદરાઈ યશરેી ટેકનરજી અનરુૂ બવલષમની 
જરૂકયમાત મજુફ વજ્જ થલા બાયતીમ વૈન્દ્મને વલકવાલલાની જરૂકયમાત ય બાય 
મકૂ્ય. 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી આજે “જનઔવધ કદલવ ” ઉજલણીને વલડીમ 
કન્દ્પયન્દ્વીંગના ભાધ્મભથી વાંફધન કયળે. 

 આયગ્મ ભાંત્રી ડૉ. શષલધષને જણાવયુાં કે, પ્રધાનભાંત્રી આત્ભવનબષય સલસથ બાયત 

મજના શઠે આગાભી છ લષભાાં પ્રાથવભક સતયથી રઈને તભાભ શે્રણીની આયગ્મ 
વેલાઓ ભજબતૂ ફનાલાળે. 

 દેળભાાં કવલડ યવીકયણન આંક ફે કયડને ાય થમ છે.  
 બાયતે ઈંગ્રેન્દ્ડ વાભેની ટેસટ શે્રણીભાાં 3-1થી વલજમ ભેલી વલશ્વ ટેસટ 

ચેમ્પમનળીની પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો. 

 બાયતની ી.લી. વવિંધએુ સલીવ ઓન ટનૂાષભેન્દ્ટભાાં ભકશરાઓની વવિંગ્રવની 
પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો 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) 
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કયના વાંદેળ 

 આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાાંભળી રહ્યા છો, વધ ુસમાચાર 
કોરોના અંગેના આ સાંદેશ બાદ... 

(કવલડ ટયનુ) 
.................................................. 

 

- કયીટ 
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ભદી – જન ઔવધ કદલવ 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી આજે વલાયે 10 લાગ્મે “જનઔવધ કદલવ ” 
ઉજલણીને વલડીમ કન્દ્પયન્દ્વીંગના ભાધ્મભથી વાંફધન કયળે. 

પ્રધાનભાંત્રી વળરોંગભાાં ઉત્તય લૂષ ઇન્ન્દ્દયા ગાાંધી પ્રાદેવળક આયગ્મ ને 

આયવુલિજ્ઞાન વાંસથાનભાાં 7 શજાય 500 મુાં જનઔવધ કેન્દ્ર યાષરને અણષ કયળે. તેઓ , 

આ કયમજનાના રાબાથીઓ વાથે લાતચીત કયળે અને આ કે્ષત્રભાાં કશતધાયકને 
તેભના ઉત્તભ કામષ કયલા ફદર યુસકાય આીને વન્દ્ભાવનત કયળે.  

પ્રધાનભત્રી બાયતીમ જનઔવધ કયમજના અંતગષત લાજફી બાલે દલાઓ 

આલાભાાં આે છે. આ મજના શઠે 7 ,499 જેટરા સટય દેળના દયેક જીલ્રાભાાં 

કામષયત છે. ચાલ ુનાણાાંકીમ લષભાાં વાભાન્દ્મ નાગકયકને દલાઓની ખયીદીભાાં 3 
શજાય 600 કયડ રૂવમાની ફચત થઇ છે.  

જનઔવધ કેન્દ્રભાાં લેચાતી દલાઓ ફજાય બાલ કયતાાં 50 ટકાથી 90 ટકા 

જેટરા ઓછા બાલે ભે છે. ભાચષ ભકશનાનુાં શલે ુાં અઠલાકડયુાં ‘જનઔવધ અઠલાકડમા’ 

તયીકે બાયતભાાં ઉજલામ છે. જેની વલમલસત ુ “જનઔવધ, વેલા બી, યજગાયી બી” 
છે. છેલ્ર કદલવ જનઔવધ કદલવ તયીકે ઉજલામ છે.      

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

કયીટ (વાાંજની)  
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યાષરવત - જફરયુ 

દેળના દયેક યાજમની લડી અદારતએ ભશત્લના કેવના ચકુાદાઓ જે તે 
પ્રાદેળીક બાાઓભાાં ઉરબ્ધ ફનાલલા જઇએ.  

એલી જ યીતે યાજમની લડી  અદારતની કામષલાશી જે તે યાજમની પ્રાદેવળક 

બાાભાાં લધભુાાં લધ ુથામ તે જરૂયી છે. યાષરવત યાભનાથ કવલિંદે ભધ્મ પ્રદેળના 

જફરયુભાાં યાજમ ન્દ્માવમક અકાદભીભાાં ગઈકારે મજામેરા વનમાભકના અખખર 

બાયત વાંભેરનભાાં આ મજુફ જણાવયુાં શત ુાં. તે અગાઉ ભધ્મપ્રદેળના યાજ્માર 

શ્રીભતી આનાંદીફેન ટેર અને મખુ્મભાંત્રી વળલયાજવવિંશ ચોશાણએ યાષરવત કવલિંદનુાં 

જફરયુ શલાઈ ભથક ય સલાગત કયુું શત ુાં. યાષરવત આજે દાભશ જળે અને યાણી 

દુગાષલતીના વલખ્માત વવિંગયગઢ કકલ્રાના નલીનીકયણ કામષન શબુાયાંબ કયાલળે. 
     

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

કયીટ (વાાંજની)  
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વલોચ્ચ અદારત 

વલોચ્ચ અદારતે આ 15 તાયીખથી પ્રત્મક્ષ અને યક્ષ એભ વભવશ્રત 
સનુાલણી ભાટે ફધી તૈમાયી કયી રીધી છે.  

અદારતે કવલડ-19 ભશાભાયીને ધ્માનભાાં યાખીને અને લકીર વાંઘના સચૂન 

મજુફ અદારતના કાભકાજની વનધાષકયત પ્રકિમા અનવુયલા અનેક સચૂનાઓ ફશાય 

ાડી છે. અદારતે કેવની સનુાલણી પ્રત્મક્ષ અને યક્ષ યીતે કયલા પ્રામખગક ધયણે 

વલળે મજના તૈમાય કયી છે , તે અનવુાય ભાંગલાય , બધુલાય અને ગરુૂલાયે માદી 

ય આલતા કેવની અને આખયી સનુાલણીના કેવ ક્ષકાયની ભમાષકદત શાજયીભાાં 

વભવશ્રત ધયણે શાથ ધયાળે. જ્માયે વભ અને શિુલાય વકશતના અન્દ્મ તભાભ કેવની 

લીડીઓ કન્દ્પયન્દ્વીંગના ભાધ્મભથી સનુાલણી કયાળે.  
     

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

કયીટ (વાાંજની)  

 

 

 

 

 



Morning National News 7-3-2021 at 7.45 to 7.55 AM -6 

 

શલે્થ ભીકટિંગ 

દેળનાાં જે યાજ્મ અને કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળભાાં કવલડ-19ના ઝીટીલ કેવની 

વાંખ્મા લધી યશી છે ત્માાંની મ્સથવતની કેન્દ્રના આયગ્મ ભાંત્રારમે ગઈકારે વનતી 
આમગ વાથે વભીક્ષા કયી. 

આયગ્મ અને કયલાય કલ્માણ વખચલ યાજેળ ભૂણ અને વનતી આમગના 

વભ્મ ડકટય વલનદ કે. રે શકયમાણા, આંધ્રપ્રદેળ, ઓકડળા, ગલા, કશભાચર પ્રદેળ, 
ઉત્તયાખાંડ, કદલ્શી અને ચાંડીગઢના આયગ્મ ભાંત્રીઓ વાથે ચચાષ કયી શતી. 

તેભણે જાશયે આયગ્મ ભાટે રેલાતા ગરા અને યગચાાને કાબભુાાં રેલાની 

વયશૂયચના ય ચચાષ કયી શતી.   આ યાજ્મના કેટરાક જજલ્રાઓભાાં કયનાના 

કેવભાાં વતત લધાય જલા ભી યહ્ય છે. યાજ્મ અને કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળને 

યીક્ષણભાાં લધાય કયલા , વલેરન્દ્વની કાભગીયી લધાયલા , યગગ્રસત વલસતાયભાાં 

વનમાંત્રણ લધ ુકડક કયલા ય ધ્માન આલા , યવીકયણ લધાયલા અને કવલડથી 

ફચલાના ઉામ ય લધ ુધ્માન આલા જણાવયુાં શત ુાં. 
     

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

કયીટ (વાાંજની)  
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ભતૂલૂષ – વૈવનક - યવીકયણ 

દેળના વેલા વનવતૃ્ત વૈવનક અને વળસ્ત્ર વેનાના જલાનના આવશ્રતને આલતાાં 
અઠલાકડમાથી કવલડ-19ની યવી આલાનુાં ળરૂ કયાળે.  

વેનાની શમ્સટરભાાં આ યવી આલાના આમજનને કેન્દ્રના આયગ્મ 

ભાંત્રારમે ભાંજૂયી આી છે. બાયતીમ વેનાના પ્રલક્તાએ જણાવયુાં કે , આ શમ્સટરભાાં 

નોંધણીનુાં કાભ રૂૂ થમા છી કવલડ-19ની યવી આલાનુાં ળરૂ કયાળે. યવીકયણ 

ભાટેની ભાગષદળષક સચૂનાઓ ટૂાંક વભમભાાં જ જાશયે કયાળે.  
     

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

કયીટ (વાાંજની) 
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કિકેટ બાયત - ઈંગ્રેન્દ્ડ 

બાયતે ચથી અને છેલ્રી કિકેટ ટેસટ ભેચભાાં ઇંગ્રેન્દ્ડ ને એક  ઇવનિંગ અને 25 
યનથી શયાવયુાં છે અને લતષભાન શે્રણી 3-1 થી જીતી રીધી છે.  

અભદાલાદના નયેન્દ્ર ભદી સટેકડમભ ય યભામેરી આ ભેચના ગઈકારે ત્રીજા 

કદલવે એક ઇનીંગની શાયથી ફચલા ઇંગ્રેન્દ્ડે ફીજા દાલભાાં ઓછાભાાં ઓછા 160 યન 

કયલા જરૂયી શતા યાંત ુચાના વલયાભ છી યૂી ટીભ 135 યને જ આઉટ થઇ ગઇ 

શતી. ઇંગ્રેન્દ્ડ તયપથી ભાત્ર રયેન્દ્વે 50 યન અને સકુાની જ રૂટે 30 યનન ભશત્લન 

પા આપ્મ શત જ્માયે બાયત તયપથી અવશ્વન અને અક્ષય ટેરે ાાંચ-ાાંચ વલકેટ 
ઝડી શતી. 

આ જીત વાથે બાયત વલશ્વ ટેસટ ચેમ્પમનળીની પાઇનરભાાં પ્રલેશયુાં છે. આ 

સધાષભાાં બાયતન મકુાફર ન્દ્યઝૂીરેન્દ્ડ વાભે થળે. વલશ્વ ટેસટ ચેમ્પમનળી પાઇનર 

આગાભી જૂન ભકશનાભાાં ઇંગ્રેન્દ્ડભાાં યભાળે. ઋબ  ાંતને ભેન ઓપ ધ ભેચ અને 

યવલચાંરન અવશ્વનને ભેન ઓપ ધ વીયીઝન યુસકાય અામ છે. 
     

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

કયીટ (વાાંજની) 
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કિકેટયને અખબનાંદન - યાષરવત 

ઇંગ્રેન્દ્ડ વાભેની શે્રણી 3-1 થી જીતલા અને આઇવીવી વલશ્વ ટેસટ 

ચેમ્પમનળીની પાઇનરભાાં પ્રલેળ ફદર યાષરવત યાભનાથ કવલિંદે બાયતીમ ટીભને 
અખબનાંદન આપ્મા છે.  

શ્રી કવલિંદે તેભના શબેુચ્છા વાંદેળભાાં કહ્ુાં છે કે , જે સટેકડમભ ય શરેી ફાંને્ન 

ભેચભાાં બાયતે વલજમ ભેવમ તે સટેકડમભનુાં ઉદઘાટન કયલા ફદર હુાં ખળુ છાં. 

યાષરવતએ આગાભી વલશ્વ ટેસટ ચેમ્પમનળીની પાઇનરભાાં બાયતીમ ટીભ ઉત્કૃષટ 

દેખાલ કયળે તેલી શબેુચ્છા ણ ાઠલી છે.  
     

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

કયીટ (વાાંજની) 
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લાશન એયફેગ 

કેન્દ્ર વયકાયે મવુાપયની વરાભતી સવુનવિત કયલા ડ્રા ઈલય ઉયાાંત લાશનભાાં 
આગની વીટ ઉય ફેવનાય ભાટે ણ એયફેગ પયજજમાત ફનાલી છે.  

આગાભી શરેી એવપ્રર અને ત્માયછી ફનનાય નલા લાશન ભાટે આ વનમભ 

રાગ ુકયાળે. એલી જ યીતે શારના લાશન ભાટે આ વનમભ આગાભી ૩૧ભી 

ઓગસટથી રાગ ુથળે. બીણ અકસભાત લખતે ડ્રા ઈલયની ફાજુની અને આગની 

વીટ ઉય ફેવનાય મવુાપય ભાટે એયફેગ ન શમ ત ખતય લધી જામ છે.  વલોચ્ચ 

અદારત દ્વાયા યચામેરી વવભવતએ કયેરા સચુનના આધાયે આ વનણષમ રેલામ છે. 
     

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

કયીટ (વાાંજની) 
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આઝાદી વવભવત 

કેન્દ્ર વયકાયે દેળની આઝાદીને આલતા લે ૭ લષ ણુષ થળે. તે ઐવતશાવીક 
અલવયની ઉજલણી ભાટે યાષરીમ કક્ષાની વવભવતની યચના કયી છે.  

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીના અધ્મક્ષ દે યચામેરી આ વવભવતભાાં વભાજના 

ફધા જ લગોના ય૯ ભશાનબુાલન વભાલેળ કયાળે.  સખુચત વવભવત આઝાદીને ૭ 

લષ ણુષ થળે તેની દેળ અને વલદેળભાાં થનાયી ઉજલણીના કામષિભ વનધાષયીત કયલા 

ભાગષદળષન રૂયેખા અને નીતી તૈમાય કયળે.  દેળના આઝાદીની ૭ લષની 

ઉજલણીન પ્રાયાંબ , ૭ અઠલાડીમા શરેા એટરે કે ૧યભી ભાચષ ય૦ય૧ થી કયાળે.  

આગાભી ફાયભી ભાચે ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ કયેરા ઐવતશાવીક ભીઠાના વત્માગ્રશને ૯૧ 

લષ ણ યુા થળે. યાષરીમ વવભવતની પ્રથભ ફેઠક આ વભલાયે ભળે. 
    

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

કયીટ (વાાંજની) 
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ભદી – કેલકડમા -01 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ ઝડથી ફદરાઈ યશરેી ટેકનરજી અનરુૂ 

બવલષમની જરૂકયમાત મજુફ વજ્જ થલા બાયતીમ વૈન્દ્મને વલકવાલલાની જરૂકયમાત 
ય બાય મકૂ્ય છે. 

ગજુયાતના કેલકડમા ખાતે આમજજત કભાન્દ્ડન્દ્ટ કયદના વભાન વભાયશને 

વાંફધતાાં શ્રી ભદીએ લોથી ચારી આલતી આજના વભમભાાં અપ્રસતતુ શમ તેલી 

યાંયા અને વમલસથાને ફાંધ કયલા જણાવયુાં છે. પ્રધાનભાંત્રીએ નાગકયક તથા વૈન્દ્મ 

ફાંનેભાાં ભાનલીમ વાંળાધનનુાં ભશત્તભ – અવકાયક આમજન કયલાની જરૂકયમાત ય 
બાય મકૂ્તા વનણષમ પ્રકિમાને ઝડી ફનાલલા અીર કયી છે. 

પ્રધાનભાંત્રીએ યાષરીમ સયુક્ષા વમલસથાનાાં સલદેળી અખબગભને લધાયલા ય 

બાય મકૂ્ય શત. શ્રી ભદીએ ગમા લે  કવલડ યગચાા દયવભમાન અને ઉત્તય 

બાયતની વયશદ ય ડકાયજનક મ્સથવતન વપતાલૂષક વાભન કયલા ભાટે 
વૈન્દ્મએ દાખલેરી દૃઢતા ફદર તેભની પ્રળાંવા કયી શતી.  

પ્રધાનભાંત્રીએ આ લે આમજજત કયદના ભાખા તથા તેભાાં જુવનમય 

કવભળન્દ્ડ ઓકપવય અને નન – કવભળન્દ્ડ ઓકપવયના વભાલેળ કયલાના વનણષમની 

પ્રળાંવા કયી શતી. પ્રધાનભાંત્રીએ વળસ્ત્રદને આગાભી 75ભાાં સલતાંત્રતા લષન 

ઉમગ યલુા ેઢીને પે્રકયત કયે એલી શરે તથા પ્રવવૃત્તઓનુાં આમજન કયલા 
અીર કયી શતી. 
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ભદી – કેલકડમા -02 

અભાયા વાંલાદદાતા જણાલે છે કે, આ કયદભાાં વાંયક્ષણ ભાંત્રી યાજનાથવવિંશ, 

વૈન્દ્મની ત્રણેમ ાાંખના લડા, યાષરીમ સયુક્ષા વરાશકાય અજીત દલર તથા જુવનમય 
કવભળન્દ્ડ ઓકપવય અને જલાન એ ણ બાગ રીધ શત. 

અભાયા વાંલાદદાતા ઉભેયે છે કે, દય ત્રણ લે મજાતી આ કયદભાાં 

વાંયક્ષણને રગતા ભશત્ત્લણૂષ વલમ ય ચચાષ વલચાયણા કયામ છે. આ લષ આ 

કયદને ફહુસતયીમ, લધ ુભાકશતીવબય અને ઈન્દ્ટયએન્ક્ટલ ફનાલાઈ. જેભાાં ત્રણેમ 

ાાંખના ભી 30 અવધકાયીઓ અને જલાનએ બાગ રીધ શત. કયદભાાં વૈન્દ્મના 
લડાએ સયુક્ષાની મ્સથવત અને વૈન્દ્મની તૈમાયીઓની વભીક્ષા કયી શતી. 

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

જીએનઆય, નીકકતા ળાશ, (MR) 
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ચ ૂાંટણી પ્રચાય 

વિભ ફાંગા, આવાભ, તવભરનાડુ, કેય અને ડુ્ડુચેયીભાાં વલધાનવબા 
ચ ૂાંટણીન પ્રચાય લેગલાન ફન્દ્મ છે. 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી આજે ફયે કરકતાભાાં વલળા જનવબાને વાંફવધત 

કયળે. શ્રી ભદીની આ યેરી વાથે જ પેબ્રઆુયીભાાં ળરૂ થમેરી કયલતષન માત્રા વભાપ્ત 

થળે. શ્રી ભદી વિભ ફાંગાભાાં ચ ૂાંટણી પ્રચાય દયવભમાન 20થી લધ ુજાશયેવબાઓભાાં 

વાંફધન કયળે. વિભ ફાંગાભાાં આઠ તફકકાભાાં ચ ૂાંટણી મજાળે. પ્રથભ તફક્કાભાાં 
30 ફેઠક ભાટે 27 ભાચે ભતદાન મજાળે. 

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

જીએનઆય, નીકકતા ળાશ, (MR) 
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શકી 

યયુીમન શકી ભેચની શે્રણીભાાં બાયત અને ખિટન લચ્ચે ગઈકારે 

ફેલ્લ્જમભના એન્દ્ટલષભાાં યભામેરી ભેચ ડ્ર થઈ શતી. ફાંને ટીભ એક – એક ગર 
નોંધાલી ળકી શતી. બાયત અને િાખઝર લચ્ચે ફીજી ભેચ આલતીકારે યભાળે.  

અગાઉ જભષની વાથે યભતા બાયતે શરેી ભેચભાાં જભષનીને 6-1થી યાજમ 
આપ્મ શત, જ્માયે ફીજી ભેચ એક – એક ગરથી ડ્ર થઈ શતી. 

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

જીએનઆય, શ્રીયાંગ, (MR) 
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કવલડ યવી 

દેળભાાં કવલડ યવીકયણન આંક ફે કયડને ાય થમ છે. આયગ્મ ભાંત્રારમના 

જણાવમા અનવુાય અત્માય સધુીભાાં ફે કયડ છ રાખ 62 શજાય 73 રકને કવલડની 

યવી અાઈ ચકૂી છે. રગબગ 70 રાખ જેટરા આયગ્મ કભષચાયીઓને યવીન પ્રથભ 
ડઝન 35 રાખથી લધ ુઆયગ્મ કભષચાયીઓને યવીન ફીજ ડઝ અાઈ ચકૂ્ય છે.  

આ ઉયાાંત 65 રાખથી લધ ુઅગ્રીભ શયના કભષચાયીઓને યવીન પ્રથભ ત 

રગબગ 2 રાખ જેટરા કભષચાયીઓને ફીજ ડઝ અાઈ ચકૂ્ય છે. 60 લષથી ભટી 

ઉભયના ચાય રાખ 60 શજાય 782 રકને તથા 30 રાખથી લધ ુ45 લષના ગાંબીય 
ખફભાયી ધયાલતા રકને યવીન શરે ડઝ અામ છે. 

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

જીએનઆય, નીકકતા ળાશ, (MR) 

 

 

 

 

 

 

 



Morning National News 7-3-2021 at 7.45 to 7.55 AM -17 

 

શષલધષન 

પ્રધાનભાંત્રી આત્ભવનબષય સલસથ બાયત મજના શઠે આગાભી છ લષભાાં 
પ્રાથવભક સતયથી રઈને તભાભ શે્રણીની આયગ્મ વેલાઓ ભજબતૂ ફનાલાળે. 

આયગ્મ ભાંત્રી ડૉક્ટય શષલધષને ગઈકારે ટેકબાયત – 2021ના ઉદઘાટન 

વત્રભાાં આ મજુફ જણાવયુાં શત ુાં. તેભણે કહ્ુાં કે, આ શતેથુી છ લષભાાં 64 શજાય કયડ 

રૂવમાન મજનાકીમ ખચષ કયાળે. બાયત વયકાય નાગકયકના આયગ્મ અને 

સખુાકાયી પ્રત્મે પ્રવતફદ્ધ છે, તેભ જણાલીને શ્રી શષલધષને કહ્ુાં કે, આ લષના ફજેટભાાં 
આયગ્મ કે્ષત્ર ભાટે ફે – ફે રાખ કયડ રૂવમાની પાલણી કયાઈ છે. 

તેભણે બાયતની આયલેુદ, યનુાની જેલી ાયાંાકયક ખચકકત્વા દ્ધવતભાાં 
લૈજ્ઞાવનક ઢફે લધ ુવાંળધન ઉય બાય મકૂ્ય શત. 

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

જીએનઆય, શ્રીયાંગ, (MR) 
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બાજ - માદી 

વિભ ફાંગાની વલધાનવબા ચ ૂાંટણી ભાટે બાજે 56 ઉભેદલાયની પ્રથભ 
માદી જાશયે કયી છે.  

વલધાનવબા ચ ૂાંટણીભાાં નાંદીગ્રાભ ફેઠક ય બાજના સબેુન્દ્દુ અવધકાયી, સશુ્રી 

ભભતા ફેનયજી વાભે ચ ૂાંટણી રડળે. લૂષ કિકેટય અળક ડીન્દ્ડા ભમના ફેઠક ય ત 

લૂષ IPL અવધકાયી બાયતી ધ દેફયા ફેઠક, યથી ચ ૂાંટણી રડળે. નલી કદલ્શીભાાં 

ઉભેયલાયના નાભ જાશયે કયતા બાજના વાભાન્દ્મ વખચલ અરૂણ વવિંઘે કહ્ુાં કે, 
ફાધમુાંડી ફેઠક ય તેભના વાથી ક્ષ AJSU ઉભેદલાયી નોંધાલળે. 

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

જીએનઆય, નીકકતા ળાશ, (MR) 
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ફેડવભન્દ્ટન – ી.લી.વવિંધ ુ

બાયતની ી.લી. વવિંધએુ સલીવ ઓન ટનૂાષભેન્દ્ટભાાં ભકશરાઓની વવિંગ્રવની 
પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો છે. 

મ્સલત્ઝરેન્દ્ડના ફાવેરભાાં ગઈકારે યભામેરી વેભીપાઇનરભાાં તેણે ડેન્દ્ભાકષની 

ભીઆ બ્રીચ પેલ્ડટને ફે વીધા વેટભાાં 22-20 , 20-10 થી શાય આી શતી.  દયવભમાન 

રુૂની વવિંગ્રવ વેવભપાઈલ્વભાાં બાયતના કકદાપફી શ્રીકાાંતન ડેન્દ્ભાકષના ખેરાડી વાભે 
યાજમ થમ છે. 

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

જીએનઆય, નીકકતા ળાશ, (MR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


