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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 07-03-2021                                       Midday : 1.20 to 1.30 

Day:- Sunday                                                National News 

આકાળલાણી વભાચાય સકેુળ ગપુ્તા લાાંચે છે. 
 દેળબયના જનઔવધ કે ન્દ્ર યથી દલાની ખયીદી દ્વાયા નાગરયકએ 9 શજાય કયડ રૂવમાની 

લધ ુયકભની ફચત કયી છે - પ્રઘાનભાંત્રીએ જનઔવધ કેન્ર ૌ ન લધ ુઉમગ કયલા નાગરયકને 

અીર કયી.  

 યાષ્ટ્રવતએ ભધ્મપ્રદેળભાાં યાજ્મ કક્ષાના આરદજાવત વાંભેરનને વાંફધન કયુું- આણા આરદજાવત 

બાઇ-ફશનેને આધવુનક વલકાવભાાં બાગીદાયીન રાબ ભે તે સવુનવિત કયલા અનયુધ કમો. 

 પ્રધાનભાંત્રી આત્ભવનબભય સ્લસ્થ બાયત મજના શઠે આગાભી છ લભભાાં પ્રાથવભક સ્તયથી રઈને 

તભાભ શે્રણીની આયગ્મ વેલાઓ ભજબતૂ ફનાલાળે. 

 ગજુયાત વયકાયે માત્રાળુઓની સવુલધા ભાટે યાજ્મના વલવલધ માત્રાધાભને શરેીકપ્ટય વેલા જેલી 

શલાઈ વેલાથી જડીને લધ ુસગુ્રવથત કયલાની નેભ વ્મકત કયી છે. 

 યાજસ્થાન વયકાયે યાજસ્થાન , શરયમાણા, ભધ્મપ્રદેળ અને ગજુયાતથી આલતા રકને કયનાન 

નેગેરટલ રયટભ  રાલલાનુાં પયજજમાત ફનાવ્યુાં છે.  

 વિભ ફાંગા , આવાભ, તવભરનાડુ, કેય અને ડુ્ડુચેયીભાાં વલધાનવબા ચ ૂાંટણીન પ્રચાય 

લેગલાન ફન્દ્મ છે. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ શમાચાર આ આકાળાણી રથી શાાંભલી રહ્યા છો) 

(શમાચારન ેઅંતે  – આકાળાણી રથી શમાચાર રૂા થયા )
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પ્રધાનભાંત્રી - જનઔવધ 

દેળબયના જનઔવધ કેન્દ્ર યથી દલાની ખયીદી દ્વાયા નાગરયકએ 9 શજાય કયડ 

રૂવમાની લધ ુયકભની ફચત કયી છે. પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ જનોવધ રદલવની ઉજલણી 

વભાયશને લીરડમ કન્દ્પયનન્દ્વિંગ ભાધ્મભથી વાંફધતા જનોવધ કેન્દ્રન લધ ુઉમગ કયલા 
નાગરયકને અીર કયી શતી. 

(ઓરડમ – પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી) 

તેભણે વળરોંગભાાં દેળના 7 શજાય 500ભાાં જનોવધ કેન્દ્રને યાષ્ટ્રને વભવિત કયુું શત ુાં. શ્રી 

ભદીએ કહ્ુાં કે, જનઔવધ કેન્દ્ર તફીફી વાયલાયન ખચભ ઘટાડલાની વાથે વાથે યલુાનને 

ભાટે યજગાયની તક યૂી ાડે છે. 1 શજાયથી લધ ુજનઔવધ કેન્દ્રનુાં વાંચારન ભરશરાઓ 
કયી યશી છે. આ પ્રવાંગે નોંધાત્ર કાભગીયી કયનાયને યુસ્કાય આલાભાાં આવ્મા શતા. 

પ્રધાનભાંત્રીએ અભદાલાદના યાજુ વરશત જનઔવધ કેન્દ્રના કેટરાક રાબાથીઓ વાથે 

વાંલાદ કમો શત. ઉલ્રેખનીમ છે કે, લભ 2014 સધુીભાાં ભાત્ર 100 જનઔવધ કેન્દ્ર શતા, 

ણ વયકાયે ટૂાંકવભમભાાં જનઔવધ કેન્દ્રની વાંખ્મા 10 શજાય સધુી રઈ જલાની નેભ યાખી 
છે. 

યાષ્રૌ વત 

રાષ્ટ્રતત રામનાથ કોતળિંદે તશિંગોરગઢ  કકલ્ાના તળકાશ અને નળીનીકરણના 
કાયયનો તાન્યાશ કયો. આજે મધ્યપ્રદેના દામોષ જજલ્ાના તશિંગરામરુ ગામમાાં 
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ળચુયઅ મધ્યમથી  મષાત્મા ગાાંધી ,રામ મનોષર ોકષયા અને ાંકડત દીનદયાલ 
ઉાધ્યાયની કાાંશાની મતૂતિઓનુાં અનાળરણ કર્ુું. 

રાષ્ટ્રતતએ રાજ્ય કક્ષાના આકદજાતત શાંમેનને શાંબોધન કરતાાં જણાવર્ુાં કે, શાથે 
મલીને આણ ેએ સતુનતિત કરળાનો પ્રયાશ કરળો જોઈએ કે આણા આકદજાતત ભાઇ-
બષનેોને આધતુનક તળકાશમાાં ભાગીદારીનો ાભ મલે -મકષા શશ્કકતકરણની ળાત 
કરતાાં તેમણ ેજણાવર્ુાં કે, આકદળાશી મકષા શક્તતકરણ યોજના ' અનસુચૂચત 
જનજાતતની મકષાઓના આતથિક તળકાશ માટે એક તળેવ યોજના છે. 'રાષ્ટ્રીય 
અનસુચૂચત જનજાતત નાણાાં અને તળકાશ તનગમ ' આ યોજના ષઠેલ રાષત દરે આતથિક 
શષાય રૂી ાડે છે. 
  આ પ્રશાંગે રાજ્યા આનાંદીબને ટે , મખુ્યમાંત્રી તળરાજતશિંષ ચૌષાણ અને  
કેન્રીય માંત્રી પ્રષાદતશિંષ ટે ણ ષાજર રહ્યા. 

ભદી – કેલરડમા 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ ઝડથી ફદરાઈ યશરેી ટેકનરજી અનરુૂ બવલષ્ટ્મની 
જરૂરયમાત મજુફ વજ્જ થલા બાયતીમ વૈન્દ્મને વલકવાલલાની જરૂરયમાત ય બાય મકૂ્ય છે. 

ગજુયાતના કેલરડમા ખાતે આમજજત કભાન્દ્ડન્દ્ટ રયદના વભાન વભાયશને 

વાંફધતાાં શ્રી ભદીએ લોથી ચારી આલતી આજના વભમભાાં અપ્રસ્તતુ શમ તેલી યાંયા 

અને વ્મલસ્થાને ફાંધ કયલા જણાવ્યુાં છે. પ્રધાનભાંત્રીએ નાગરયક તથા વૈન્દ્મ ફાંનેભાાં ભાનલીમ 

વાંળાધનનુાં ભશત્તભ – અવકાયક આમજન કયલાની જરૂરયમાત ય બાય મકૂ્તા વનણભમ 
પ્રરિમાને ઝડી ફનાલલા અીર કયી છે. 

પ્રધાનભાંત્રીએ યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા વ્મલસ્થાનાાં સ્લદેળી અભબગભને લધાયલા ય બાય મકૂ્ય 

શત. શ્રી ભદીએ ગમા લે  કવલડ યગચાા દયવભમાન અને ઉત્તય બાયતની વયશદ ય 
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ડકાયજનક નસ્થવતન વપતાલૂભક વાભન કયલા ભાટે વૈન્દ્મએ દાખલેરી દૃઢતા ફદર 
તેભની પ્રળાંવા કયી શતી.  

શભલધભન 

પ્રધાનભાંત્રી આત્ભવનબભય સ્લસ્થ બાયત મજના શઠે આગાભી છ લભભાાં પ્રાથવભક 
સ્તયથી રઈને તભાભ શે્રણીની આયગ્મ વેલાઓ ભજબતૂ ફનાલાળે. 

આયગ્મ ભાંત્રી ડૉક્ટય શભલધભને ગઈકારે ટેકબાયત – 2021ના ઉદઘાટન વત્રભાાં આ 

મજુફ જણાવ્યુાં શત ુાં. તેભણે કહ્ુાં કે, આ શતેથુી છ લભભાાં 64 શજાય કયડ રૂવમાન મજનાકીમ 

ખચભ કયાળે. બાયત વયકાય નાગરયકના આયગ્મ અને સખુાકાયી પ્રત્મે પ્રવતફદ્ધ છે, તેભ 

જણાલીને શ્રી શભલધભને કહ્ુાં કે, આ લભના ફજેટભાાં આયગ્મ કે્ષત્ર ભાટે ફે રાખ કયડ 
રૂવમાની પાલણી કયાઈ છે. 

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

વલજમ રૂાણી - અંફાજી 

ગજુયાત વયકાયે માત્રાળુઓની સવુલધા ભાટે યાજ્મના વલવલધ માત્રાધાભને શરેીકપ્ટય 
વેલા જેલી શલાઈ વેલાથી જડીને લધ ુસગુ્રવથત કયલાની નેભ વ્મકત કયી છે.  

સપુ્રવવદ્ધ માત્રાધાભ અંફાજીભાાં દળભન કમાભ ફાદ મખુ્મભાંત્રી વલજમ રૂાણીએ જણાવ્ય ુકે , 

આ શતેવુય યાજ્મ વયકાયે આ લભના ફજેટભાાં જગલાઈ ણ કયી છે.  ઉયાાંત ભાંરદય અને 
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અંફાજી ળશયેન લેર પ્રાન્દ્ડ વવટી તયીકે વલકાવ કયલાનુાં ણ આમજન કયુું છે. તે ભાટે 
ઉચ્ચસ્તયીમ કવભટીની ફેઠક આગાભી રદલવભાાં ગાાંધીનગય ખાતે મજાળે. 

કયના વાંદેળ 

 આ શમાચાર આ આકાળાણી રથી શાાંભલી રહ્યા છો, ળધ ુશમાચાર કોરોના 
અંગેના આ શાંદે બાદ... 

(કવલડ ટયનુ) 

યાજસ્થાન કયના 

યાજસ્થાન વયકાયે યાજસ્થાન , શરયમાણા, ભધ્મપ્રદેળ અને ગજુયાતથી આલતા  રકને 
કયનાન નેગેરટલ રયટભ  રાલલાનુાં પયજજમાત ફનાવ્યુાં છે.  

યાજમ વયકાયે એક ઉચ્ચસ્તયીમ ફેઠકભાાં કયના રયનસ્થવતની વભીક્ષા કયતી લખતે 

આ વનણભમ રીધ  શત. આ પ્રવતફાંધ ભશાયાષ્ટ્ર અને કેયથી આલતા મવુાપય ભાટે શરેેથી 
જ છે. ગશૃ વલબાગે ભડી યાતે્ર આ વાંદબે આદેળ જાયી કમાભ છે.  

આદેળભાાં કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે , છેલ્રાાં કેટરાક રદલવથી યાજ્મના વયશદી વલસ્તાયભાાં 

કવલડ વાંિભણનુાં પ્રભાણ લધ્યુાં છે , જેના કાયણે વયકાયે આ વનણભમ રીધ છે. વયકાયે તભાભ 

જજલ્રા કરેક્ટયને એક ત્ર જાયી કમો છે , જેભાાં ાડળી યાજ્મની વયશદ ય ચેકસ્ટ 
ફનાલીને કયનાના નેગેરટલ રયટભ ને તાવલા વનદેળ આલાભાાં આવ્મ છે.  

મખુ્મભાંત્રી અળક ગેશરતે કહ્ુાં છે કે , ભાચભની ળરૂઆતથી યાજ્મભાાં કયના કેવ લધી 
યહ્યા છે. તેભણે રકને કવલડ પ્રટકરનુાં ારન કયલાની અીર કયી છે. 
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કવલડ - દેળ 

દેળભાાં અત્માય સધુીભાાં 2 કયડ 1 રાખ 22 શજાયથી લધ ુરકને કવલડની યવી 

આલાભાાં આલી છે. આયગ્મ ભાંત્રારમની માદીભાાં જણાવ્મા મજુફ ભાચભ ભરશનાના શરેા 6 

રદલવભાાં 30 રાખથી લધ ુલરયષ્ટ્ઠ નાગરયકને કવલડની યવી આલાભાાં આલી છે. આ વાથે જ 
કવલડના દદીઓ વાજા થલાન દય શલે 96.95 ટકા થમ છે. 

છેલ્રાાં 24 કરાકભાાં કવલડના 14 શજાય 392 દદીઓ વાજા થમા છે. આ વાથે કવલડને 

ભાત આનાયની વાંખ્મા લધીને 1 કયડ 8 રાખ 68 શજાયથી લધ ુથઈ છે. આજ 

વભમગાાભાાં કવલડના નલા 18 શજાય 711 કેવ નોંધામા છે. દેળભાાં અત્માયે કવલડના 
એક્ક્ટલ કેવની વાંખ્મા 1 રાખ 84 શજાય છે. 

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 રયલતભન 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. 

રદલ્શી ગરુુદ્વાયા - શનસ્ટર 
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રદલ્શી ળીખ ગરુુદ્વાયા વ્મલસ્થાન વવભવતના ઉિભે ગરુુદ્વાયા ફારા વારશફ ખાતે 100 

ફેડની રકડની શનસ્ટરન આજથી આયાંબ થળે. અદ્યતન સવુલધાઓ અને આયગ્મ વાંબાના 

ઉિણ ધયાલતી આ શનસ્ટરભાાં દદીઓને વલનામલૂ્મે વાયલાય આળે. આ શનસ્ટરભાાં 
ભફર ભાટેનુાં કાઉન્દ્ટય યખાળે નશીં. 

વભાભરમા - વલસ્પટ 

વભાભરમાના ાટનગય ભગાદીશભુાાં એક યેસ્ટયન્દ્ટ નજીક થમેરા કાય ફમ્ફ ધડાકાભાાં 

20 રકના ભત થમા છે અને 30 જણાને ઈજા થઈ છે. આ વલસ્પટથી ધણા ભકાન  અને 

લેાય એકભને ખાસ્સ ુનકુવાન થયુાં છે. શજી સધુી કઈ ઉગ્રલાદી જૂથે આ વલસ્પટની 
જલાફદાયી સ્લીકાયી નથી.      

અભબનેતા - વનધન 

ીઢ ભયાઠી અભબનેતા શ્રીકાાંત ભધેનુાં ણેુભાાં અલવાન થયુાં છે.  

તેઓ  91 લભના છે. ભયાઠી રપલ્ભ તથા યાંગભવૂભ ઉય 50 લભથી લધ ુવભમ વરિમ 

એલા શ્રીકાાંત ભધેએ, વવિંશાવન, ઉંફયઠા, લાસદેુલ ફલાંત પડકે જેલી રપલ્ભ તથા 

લામાભલયચી લયાત, તઝેુ આશ ેતઝુયાાળી જેલા નાટકભાાં માદગાય અભબનમ કમો શત. 

તેભને પ્રબાકય ણળીકય યાંગભવૂભ જીલનગોયલ યુસ્કાય, ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ વાાંસ્કૃવતક યુસ્કાય 
વરશત ધણા યુસ્કાયથી વન્દ્ભાવનત કયામા શતા. 

ફેડવભન્દ્ટન – ી.લી.વવિંધ ુ



Midday National News at 1.20 to 1.30 Pm 07-03-2021 -8 

 

બાયતની ી.લી. વવિંધએુ સ્લીવ ઓન ટનૂાભભેન્દ્ટભાાં ભરશરાઓની વવિંગ્રવની પાઈનરભાાં 

પ્રલેળ કમો છે. નસ્લ ત્ઝરેન્દ્ડના ફાવેરભાાં ગઈકારે યભામેરી વેભીપાઇનરભાાં તેણે ડેન્દ્ભાકભની 

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

રુૂની વવિંગ્રવ વેવભપાઈલ્વભાાં બાયતના રકદામ્ફી શ્રીકાાંતન ડેન્દ્ભાકભના ખેરાડી વાભે 
યાજમ થમ છે. 

 
 

 


