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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વળભાગ, આકાળાણી, અમદાળાદ 

Date : 02-03-2021                                       Evening : 7.50  to 8.00 

Day:- Tuesday                                              National News 

આકાળાણી સમાચાર વના શ્રીમાલી ળાાંચે છે. 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ કહ્ય ંછે કે , બાયત દરયમાઆ ક્ષેત્રભા ંવદૃ્ધિ ને વલશ્વની 
ગ્રણી દરયમાઇ થથવ્મલસ્થા તયીકે અગ લધલા ભાટે  ખફૂ જ ગબંીય છે - 
78 દીલાદાડંીને ડીને મથટન વલકાવ ભાટે એક કામથક્રભ  ફનાલલાભા ંઅવ્મો 
છે. 

 સ્ટેટ ફેંક ઓપ આન્ન્દ્ડમાએ ગશૃવનભાથણ રોનના વ્માજ દયને  ઘટાડીને 6.7 ટકા 
કમાથ. 

 રદવ્માગં વ્મક્તતઓના વળક્તતકયણ વલબાગ દ્વાયા સયગમ્મ બાયત એ  
વલકવાલલાભા ંઅલી. 

 યયીઅઇએ ગમા ભરશનાભા ં4 રાખ 25 શજાય કયોડ રૂવમાની ચયકલણી દ્વાયા  
અંદાજે વલા ફે ફજ વ્મલશાય નોંધાવ્મા. 

 યાજ્મવબા ટી.લી. ને રોકવબા ટી.લી.નય ંજોડાણ કયી વવંદ  ટી.લી. કયલાભા ં
અવ્યય.ં  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

(ન્દ્ચઝૂ બ્રેક  – અ વભાચાય અ અકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – અકાળલાણી યથી વભાચાય યૂા થમા )
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ીએમ-મેરર ટાઇમ 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ કહ્ય ંછે કે બાયત દરયમાઆ ક્ષતે્રભા ંવદૃ્ધિ ને વલશ્વની 

ગ્રણી દરયમાઇ થથવ્મલસ્થા તયીકે અગ લધલા ભાટે ખફૂ જ ગબંીય છે. બાયત 
અ ક્ષતે્રભા ંકયદયતી યીતે ગે્રવય છે એટર ેવમયરી થથવ્મલસ્થાને લેગ અલા ભાટે 
દેળ ભોટી વપતા શાવંર કયળે. તેભણ ેબાયલૂથક જણાવ્યય ંકે વયકાય વલવલધ સયધાયાઓ 
દ્વાયા લૈવશ્વક કક્ષાનય ંભેયીટાઆભ ભાખય ંફનાલલા ય બાય અે છે.  

 ત્રણ રદલવીમ ભેયીટાઆભ ઇન્ન્દ્ડમા વવભટની ફીજી અવવૃિનય ંઅજે ઈદ્ઘાટન કયતી 
લખતે પ્રધાનભતં્રીએ કહ્ય ંકે, વભગ્ર ક્ષતે્ર ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયીને અત્ભવનબથય બાયતની 
રન્ટટએ વયકાયે ફદંય ક્ષતે્રે યોકાણ લધાયીને દરયમાઆ ક્ષતે્રના સયધાયા ભાટે વલવલધ 
ગરા ંરીધા ંછે. દરયમાઆ ક્ષતે્રના ભશત્લ ય પ્રકાળ ડતા ંશ્રી ભોદીએ જણાવ્યય ંકે , અ 
ગરા ંદરયમાકાઠંાના અવથિક ક્ષતે્ર વાથે ફદંયોને જોડલા , ફદંયો અધારયત ળશયેોભા ં
સ્ભાટથ વવટી ફનાલલા ને ફદંયોની નજીક લૈવશ્વક ઈત્ાદન પ્રવવૃિઓને પ્રોત્વાશન 
અલાના રક્ષમાકં છે.  

તેભણ ેકહ્ય ંકે , વયકાયે 31 ફજ ડોરયથી લધય યોકાણ કયી ળકામ તેલા 400 
પ્રોજેતટની માદી તૈમાય કયી છે. વાગયભારા પ્રોજેતટ શઠે ભરીકયણ ભાટે 82 ફજ 
ડોરયના 574 થી લધય પ્રોજેતટની ઓખ કયલાભા ંઅલી છે. પ્રધાનભતં્રીએ કહ્ય ંકે, ટાય 
પ્રદેળોના ભાખાગત વલાાંગી વલકાવ ળરૂ કયલાભા ંઅવ્મા છે ને વયકાય ભોટા ફદંયો 
ય યનઃપ્રાપ્મ ઈજાથના ઈમોગ ય બાય મકેૂ છે. છ લથભા ંભોટા ફદંયોની ક્ષભતા 
ફભણી થઇ છે. તો બાયતીમ ઈત્ાદનોને લધય સ્ધાથત્ભક ફનાલીને થથવ્મલસ્થાના 
વલકાવભા ંભદદ ભેલી છે.  

તેભણ ેજણાવ્યય ંકે, વયકાય 2030 સયધીભા ં23 જભાગોનય ંવચંારન કયલાનય ંરક્ષમ 
ધયાલે છે ને બાયતીમ ફદંયો ય ઈતયતા કે વનકાવ થતા કાગોની યાશ જોલાનો 



Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 02-03-2021 -3 

 

વભમ ઘટાડયો છે. 78 દીલાદાડંીને ડીને મથટન વલકાવ ભાટે એક કામથક્રભ ણ 
ફનાલલાભા ંઅવ્મો છે. 

પ્રધાનભતં્રીએ બાયતીમ ફદંયોભા ંયોકાણ કયલા વલશ્વબયના ખાનગી ક્ષતે્રને 
અગ અલલાનય ંઅભતં્રણ અપ્યય ંછે. શાર વયકાય ઘયેલય ંજશાજ ફાધંકાભ ઈદ્યોગ ય 
ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયી યશી છે.  

ગાઈ, શ્રી ભોદીએ ભેયીટાઆભ આન્ન્દ્ડમા વલઝન - 2030 નય ંઆ-બયકનય ંવલભોચન કયયાં 
શત ય.ં  તેભણ ેવાગય ભથંન ભકથન્દ્ટાઆર ભયીન ડોભેન્સ્ટક વેન્દ્ટય ણ ળરૂ કયયાં , જે દરયમાઆ 
વરાભતી, ને ફચાલ ક્ષભતા તથા દરયમાઆ માથલયણની સયયક્ષા લધાયલા ભાટેની 
ભારશતી વવસ્ટભ છે. 

ડેનભાકથના લાશન વ્મલશાયભતં્રી ફનેી એન્દ્ગરબે્રતેટ , ગયજયાત ને આંધ્રપ્રદેળના 
મયખ્મ ભતં્રીઓ, કેન્દ્રીમભતં્રીઓ ધભેન્દ્ર પ્રધાન ને ભનસયખ ભાડંલીમાએ ણ તેભા ંબાગ 
રીધો શતો. 

વળધાનસભા જાહરેનામ ાં 
વિભ ફગંા ને અવાભ વલધાનવબાની 27ભી ભાચ ેમોજાનાયી શરેા 

તફક્કાની ચ ૂટંણી ભાટેના જાશયેનાભા અજે ફશાય ડમા છે.  
વિભ ફગંા વલધાનવબાની 5 જજલ્રાઓની 30 ફઠેકો ભાટે શરેા તફક્કાભા ં

ભતદાન થળે. અ તફક્કા ભાટે નલભી ભાચથ સયધી ઈભેદલાયીત્રો બયી ળકાળે. ફીજા 
રદલવે તેની ચકાવણી થળે. ઈભેદલાયીત્રો ફાયભી ભાચથ સયધી ાછા ખેંચી ળકાળે. 
ફગંા વલધાનવબાની ચ ૂટંણી 8 તફક્કાભા ંમોજાલાની છે. એલી જ યીતે અવાભ 
વલધાનવબાની 47 ફઠેકોની ચ ૂટંણી શરેા તફક્કાભા ંમોજાળે. અવાભભા ંત્રણ 
તફક્કાભા ંચ ૂટંણી મોજાલાની છે. 
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એસબીઆઇ- હાઉવસિંગ ોન 
સ્ટેટ ફેંક ઓપ આન્ન્દ્ડમાએ ગશૃ વનભાથણ રોનના વ્માજ દયને ઘટાડીને 6 .7 ટકા 

કમાથ છે. ફેંકે અજે કયેરી જાશયેાત નયવાય 75 રાખ સયધીની રોન ભાટે 6.7 ને 75 
રાખથી લધયની રોન ઈય 6 .75 ટકા વ્માજ રાગય ડળે. વ્માજ યની અ છૂટછાટ 
રોનની યકભ ને વધયાણ રનેાયના વીફીર સ્કોય ય અધારયત યશળેે.  

અ ઓપય વભગ્ર ભાચથ ભાવ દયવભમાન એટર ેકે 31 ભાચથ સયધી ઈરબ્ધ યશળેે  
ને અ વભમ ગાાભા ંપ્રોવેવવિંગ પી ઈય ભાપી ણ અલાભા ંઅલી છે. અ 
ઈયાતં ગ્રાશકો મોનો એપ્પ્રકેળન દ્વાયા ઓનરાઆન યજી કયી ળકે છે. તેભને 5 
ફઝેીવ ોઇન્દ્ટની લધાયાની વ્માજની છૂટ અલાભા ંઅલળે. અ ઈયાતં 
આંતયયાટરીમ ભરશરા રદલવની લૂથવધં્માએ રોન રનેાય ભરશરાઓને લધાયાના 5 
ફઝેીવ ોઇન્દ્ટની છૂટ અલાભા ંઅલી યશી છે. 

કોરોના અી 

અ વભાચાય અ અકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો. લધય વભાચાય કોયોના 
અંગેના અ વદેંળ ફાદ.... 

 

(કોવળડ ટય ન) 

સામાજજક ન્યાય- એપ્લકેન 
વાભાજજક ન્દ્મામ ને વધકાયીતા ભતં્રી થાલયચદં ગેશરોતે અજે નલી રદલ્શીભા ં

લીરડમો કોન્દ્પયન્દ્વ દ્વાયા સયગમ્મ બાયત એ ને 'એતવેવ - ધ પોટો ડામજેસ્ટ ' નાભની 
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એક યક્સ્તકા રોન્દ્ચ કયી. એપ્પ્રકેળન ને શને્દ્ડબયક, રદવ્માગં વ્મક્તતઓના વળક્તતકયણ 
વલબાગ દ્વાયા વલકવાલલાભા ંઅલી છે.  

શ્રી ગેશરોતે જણાવ્યય ંકે , પ્રધાનભતં્રીએ એક ભોફાઆર એપ્પ્રકેળનની કલ્ના કયી 
શતી જેભા ંરદવ્માગંજનં ને ન્દ્મ રોકો દ્વાયા વાથે જોડામેરા પ્રશ્નો ભાટે જન-
બાગીદયીથી જોડી ળકામ. અ એપ્પ્રકેળન ાચં મયખ્મ સયવલધાઓ યૂી ાડે છે જેભાથંી 
ચાય માથલયણ , લાશન વ્મલશાય ને ભારશતી ટેતનોરોજી ક્ષતે્રે પરયમાદોની નોંધણી , 
પ્રવતબાલ ને રોકો દ્વાયા જન-બાગીદયી તયીકે સચૂલલાભા ંઅલેરી ફાફતોનો 
વભાલેળ થામ છે. એન્દ્રોઆડ યયઝવથ પ્ર ેસ્ટોય યથી ભોફાઆર એપ્પ્રકેળન ડાઈનરોડ 
કયી ળકે છે. અઇ ઓ એવ વસં્કયણ 15 ભી તાયીખ સયધીભા ંઈરબ્ધ થળે.  

ય ીઆઇ- ચ કળણીઓ 
યયવનપાઆડ ેભેન્દ્્વ ઇંટયપેવ થલા યયીઅઇએ ગમા ભરશનાભા ં 4 રાખ 25 

શજાય કયોડ રૂવમાની ચયકલણી દ્વાયા અંદાજે વલા ફ ેફજ વ્મલશાય નોંધાવ્મા છે. 
બાયતીમ યાટરીમ ચયકલણી વનગભ દ્વાયા જાયી કયલાભા ંઅલેરા આંકડા મયજફ , 
યયીઅઇ પેબ્રયઅયી ભરશનાના 28 રદલવભા ંણ વયેયાળ વ્મલશાય મલૂ્મના વદંબથભા ં
ાછરો યેકોડથ જાલી યાખલાભા ંવક્ષભ છે. રડજજટર ેભેન્દ્્વભા ંપોન ે ગયગર ે 
કયતા ંઅગ યહ્ય ંછે. તભાભ ફેંકોભા ંયયીઅઇ વ્મલશાયભા ંસ્ટેટ ફને્દ્કે કાભગીયીભા ં
નોંધાત્ર સયધાયો કમો છે. 

સાંસદ- ટીળી 
યાજ્મવબા ટીલી ને રોકવબા ટીલીને શલે એક કયી દેલાભા ંઅવ્યય ંછે. બાયતીમ 

વેલાના વનવિૃ વધકાયી યવલ કયૂની વવંદ ટીલીના મયખ્મ કામથકાયી વધકાયી તયીકે 
વનભણ ૂકં કયાઆ છે. વવંદ ટીલી રોકવબા ને યાજ્મવબાની કામથલાશીનય ંવીધય ંપ્રવાયણ 
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ફ ેરગ-રગ ચનેર ય પ્રવારયત કયળે. ફનં્ને ચનેરોને એક કયલા ભાટે યચામેરી 
વવભવતના શલેારને અધાયે યાજ્મવબાના વબાવત એભ. લૈંકૈમા નામડય ને 
રોકવબાના વબાવત ઓભ બફયરાએ વયંયતતણ ેઅ વનણથમ રીધો છે. વવભવત દ્વાયા 
દળથકોને વવંદના કાભકાજ અંગે ને લઘય જાણકાયી અલા અંગે વનતી ઘડલા ણ 
બરાભણ કયાઆ છે. 

ગ જરાત ચ  ાંટણી 
ગયજયાતભા ંસ્થાવનક સ્લયાજ વસં્થાઓની ચ ૂટંણીની ભત ગણતયી શજય યૂી થઇ 

નથી ત્માયે વિાલાય યીતે ફશાય ડેરી યાજ્મકક્ષાની છેલ્રી ભારશતી અ પ્રભાણ ે
છે.       

બાજને જજલ્રા ચંામતભા ં771, તાલયકા ચંામતભા ં3236 ને 
નગયાબરકાભા ં2027 ફઠેક ભી છે.  

જ્માયે કોંગ્રેવને જજલ્રા ચંામતભા ં162 , તાલયકા ચંામતભા ં1201 ને 
નગયાબરકાભા ં375  ફઠેક ભી છે.  

ક્ષને જજલ્રા ચંામતભા ંત્રણ, તાલયકા ચંામતભા ં112  ને નગયાબરકાભા ં
168  ફઠેક ભી છે.  

અભ અદભી ાટીને જજલ્રા ચંામતભા ંફે, તાલયકા ચંામતભા ં31 ને 
નગયાબરકાભા ં9 ફઠેક ભી છે. જ્માયે ફહયજન વભાજ ાટીને  જજલ્રા ચંામતભા ં
એક, તાલયકા ચંામતભા ંચાય ને નગયાબરકાભા ં6 ફઠેક ભી છે.  

જ્માયે ન્દ્મ વલજેતાઓને પાે ગમેરી ફઠેકની વખં્મા જોઇએ તો જજલ્રા 
ચંામતભા ંચાય , તાલયકા ચંામતભા ં16 ને નગયાબરકા ભા ં24 ફઠેક તેભના પાે 
ગઇ છે. 
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પ્રધાનમાંત્રી પ્રવતભાળ 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ સ્થાવનક સ્લયાજની ચ ૂટંણીભા ંબાજની  જોયદાય જીત 

ફદર ભતદાયોનો અબાય ભાન્દ્મો છે. ોતાના ટ્વલટભા ંશ્રી ભોદીએ કહ્ય ંછે 
કે,  ગયજયાતબયની નગયાબરકા , તાલયકા ચંામત ને જજલ્રા ચંામતની ચ ૂટંણીના 
રયણાભોએ સ્ટટ વદેંળ અપ્મો છે કે બાજના વલકાવ ને સયળાવનના એજન્દ્ડાનય ં
રઢતાલૂથક વભથથન ગયજયાત કયે છે.  

ગશૃભતં્રી વભત ળાશ ેણ બાજને ફહય ભોટી જીત અલા ફદર  ગયજયાતના 
ભતદાયોનો અબાય ભાનત ય ં્લીટ કયતા ંકહ્ય ંછે કે , પ્રધાનભતં્રી ભોદીના વલકાવને 
વભવિત નેતતૃ્લભા ંવલશ્વાવ વ્મતત કયલા રોકોએ બાજને જીત અી છે.  

સાાંસદ વનધન 
ભધ્મપ્રદેળના ખડેંલાના બાયતીમ જનતા ાટીના વાવંદ નદંકયભાય ચૌશાણનય ં

ગઆકાર ેરદલ્શીની એક ખાનગી શોક્સ્ટરભા ંલવાન થયય ંછે. તેભની કોવલડની 
વાયલાય ચારી યશી શતી. પ્રધાનભતં્રી નયેન્ર્વ ભોદીએ શ્રી ચૌશાણના વનધન ય દય ઃખ 
વ્મતત કયયાં છે. પ્રધાનભતં્રીએ એક ્લીટ વદેંળભા ંજણાવ્યય ંછે કે, શ્રી ચૌશાણ વવંદીમ 
પ્રણારીભા ંોતાના મોગદાન ભાટે શભંેળા માદ યશળેે. 

 
 

  



Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 02-03-2021 -8 

 

 


