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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

Date : 06-03-2021                                       Evening : 7.50 to 8.00 

Day:- Saturday                                              National News 

આકાશિાણી સમાચાર નેહા પચંાલ િાચેં છે. 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી એ ગજુયાતભા ંકેલડીમા ખાતે મોજા મેર વેનાના 
કભાન્દ્ડયોની યીદના વભાન વત્રની અધ્મક્ષતા કયી- વેનાની પ્રળવંા કયી. 

 પ્રધાનભતં્રી આલતીકારે “જનઔધધ દદલવ ” પ્રવગેં ધલડી મો કોન્દ્પયન્દ્વીંગના 
ભાધ્મભથી વફંોધન કયળે. 

 કેન્ર્કના આયોગ્મ ભતં્રારમે ધનતી આમોગ વાથે  ભીને  કોધલડ-19 અંગેની 
દયસ્થથતીની વભીક્ષા કયી. 

 બાયતે ચોથી અને છેલ્રી દિકેટ ટેથટ ભેચભા ંઇંગ્રેન્દ્ડને 1 દાલ અને 25 યનથી 
શયાલી, લતતભાન શ્રેણી 3-1 થી જીતી રીધી છે. 
 

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

(ન્દ્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણી યથી વભાચાય યૂા થમા )  
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પી.એમ. ગજુરાત 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી ગજુયાતભા ંકેલડીમા ખાતે મોજામેર વેનાના કભાન્દ્ડયોની 
યીદના વભાન વત્રની અધ્મક્ષતા કયી . વત્તાલાય સતુ્રોના જણાવ્મા મજુફ આ 
લખતની ફઠેકભા ંજલાન અને જુનીમય કભીળન્દ્ડ ઓપીવયે ણ પ્રથભલાય બાગ   રીધો 
શતો.  

આ ત્રણ દદલવીમ દયદભા ંબાગરૂે મોજામેરી ભતં્રણાઓભા ંવયંક્ષણભતં્રી 
યાજનાથધવિંશ ધભલરટયી કભાન્દ્ડવતની વાથે વયંક્ષણ ભતં્રારમના ટોચના અધધકાયીઓની 
ટીભે બાગ રીધો શતો. 

પી.એમ.  
પ્રધાનભતં્રી નયેન્રઓ્ ભોદી આલતીકાર ેવલાયે 10 લાગ્મે “જનઔધધ દદલવ ” 

ઉજલણીને ધલડીમો કોન્દ્પયન્દ્વીંગના ભાધ્મભથી વફંોધન કયળે. 
પ્રધાનભતં્રી ધળરોંગભા ંઉત્તય લૂત ઇન્ન્દ્દયા ગાધંી પ્રાદેધળક આયોગ્મ ને 

આયધુલજ્ઞાન વથંથાનભા ં7 શજાય 500 મુ ંજનઔધધ કેન્ર ્ યાષ્ર્જને અણત કયળે. તેઓ 
આ દયમોજના રાબાથીઓ વાથે લાતચીત કયળે અને આ ક્ષતે્રભા ંદશતધાયકોને તેભના 
ઉત્તભકામત કયલા ફદર યુથકાય આીને વન્દ્ભાધનત કયળે.  

પ્રધાનભત્રી બાયતીમ જનઔધધ દયમોજના અંતગતત લાજફી બાલે દલાઓ 
આલાભા ંઆે છે. આ મોજના શઠે 7499 જેટરા થટોય દેળના દયેક જીલ્રાભા ં
કામતયત છે. ચાલ ુનાણાકંીમ લતભા ંવાભાન્દ્મ નાગદયકોને દલાઓની ખયીદીભા ં3 શજાય 
600 કયોડ રૂધમાની ફચત થઇ છે.  
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જનઔધધ કેન્ર ્ભા ંલેચાતી દલાઓ ફજાય બાલ કયતા ં50 ટકાથી 90 ટકા 
જેટરા ઓછા બાલે ભે છે. ભાચત ભદશનાનુ ંશલે ુ ંઅઠલાદડયુ ં ‘જનઔધધ અઠલાદડમા’ 
તયીકે બાયતભા ંઉજલામ છે. જેની ધલમલથત ુ “જનઔધધ, વેલા  બી, યોજગાયી બી ” 
છે. છેલ્રો દદલવ જનઔધધ દદલવ તયીકે ઉજલામ છે.  

રાષ્ર ્પવત-જબલપરુ 

દેળના દયેક યાજમની લડી અદારતોએ ભશત્લના કેવોના ચકુાદાઓ જે તે 
પ્રાદેળીક બાાઓભા ંઉરબ્ધ ફનાલલા જોઇએ.  

એલી જ યીતે યાજમની લડીઅદારતોની કામતલાશી જે તે યાજમની પ્રાદેધળક 
બાાભા ંલધભુા ંલધ ુથામ તે જરૂયી છે.  

યાષ્ટ્રધત યાભનાથ કોધલિંદે ભધ્મ પ્રદેળના જફરયુભા ંયાજમ ન્દ્માધમક 
અકાદભીભા ંમોજામેરા ધનમાભકોના અલખર બાયત વભંેરનભા ંઆ મજુફ જણાવ્યુ ંશત ુ.ં  

તે અગાઉ ભધ્મપ્રદેળના યાજ્માર શ્રીભતી આનદંીફને ટેર અને મખુ્મભતં્રી 
ધળલયાજધવિંશ ચૌશાણએ યાષ્ટ્રધત કોધલિંદનુ ંજફરયુ શલાઈ ભથક ય થલાગત કયુું 
શત ુ.ં યાષ્ટ્રધત આલતીકાર ેદાભોશ જળે અને યાણી દુગાતલતીના ધલખ્માત ધવિંગોયગઢ 
દકલ્રાના નલીનીકયણ કામતનો શબુાયંબ કયાલળે. 

જમ્મ ુકાશ્મીર 

કેન્ર્ભળાધવત પ્રદેળ જમ્મ ુકાશ્ભીયના ફુરગાભ જીલ્રાભા ંફ ેવ્મસ્તતઓની ધથતોર 
અને દારૂગોા વાથે ધયકડ કયી છે. જેભની ઓખ ભોશમ્ભદ ડેનીળ અને નૌળાદ છે 
ફનં્ને ઉત્તયપ્રદેળના ફીજનોયના યશલેાવી છે. તેભની ાવેથી એક ધથતોર અને 20 
યાઉન્દ્ડ દારૂગોો ભી આવ્મો શતો. 
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ોરીવના જણાવ્મા મજુફ ફુરગાભ ોરીવને ફાતભી ભી શતી કે, ફાનીશરથી 
કાઝીકંુડ કાશ્ભીય તયપ આલતી ગાડીભા ંગેયકામદેવય શધથમાયો અને દારૂગોાનુ ંલશન 
કયાઇ યહ્ુ ંછે. આ ભાદશતી ભતા ંજ જલાશય ટનર ાવે ફુરગાભ ોરીવે ચકે ોઇન્દ્ટ 
ય 9 યાષ્રીયમુ યાઇપલ્વ અને વેન્ર ્ર યીઝલત ોરીવ પોવતની 24 ફટાલરમનને ગોઠલીને 
ગાડીને અટકાલી શતી. ફનં્ને ળકંાથદોની ધયકડ કયી લાશનને જપ્ત કયલાભા ંઆવ્યુ ં
શત ુ.ં કાઝીઝડં ોરીવ થટેળનને કેવ નોંધામો છે અને આગની તાવ ચારી યશી છે.  

 

સિોચ્ચ અદાલત 

વલોચ્ચ અદારતે આ 15 તાયીખથી પ્રત્મક્ષ અને યોક્ષ એભ ધભધશ્રત સનુાલણી 
ભાટે ફધી તૈમાયી કયી રીધી છે. અદારતે કોધલડ-19 ભશાભાયીને ધ્માનભા ંયાખીને અને 
લકીર વઘંના સચૂનો મજુફ અદારતના કાભકાજની ધનધાતદયત પ્રદિમા અનવુયલા 
અનેક સચૂનાઓ ફશાય ાડી છે.  

અદારતે કેવોની સનુાલણી પ્રત્મક્ષ અને યોક્ષ યીતે કયલા પ્રામોલગક ધોયણ ે
ધલળે મોજના તૈમાય કયી છે, તે અનવુાય ભગંલાય, બધુલાય અને ગરુૂલાયે માદી ય 
આલતા કેવોની અને આખયી સનુાલણીના કેવ ક્ષકાયોની ભમાતદદત શાજયીભા ંધભધશ્રત 
ધોયણ ેશાથ ધયાળે. જ્માયે વોભ અને શિુલાય વદશતના અન્દ્મ તભાભ કેવની લીડીઓ 
કોન્દ્પયન્દ્વીંગના ભાધ્મભથી સનુાલણી કયાળે.  

કોરોના સદેંશ 

આ વભાચાય આ આકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો. લધ ુવભાચાય કોયોના 
અંગેના આ વદેંળ ફાદ... 



Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 06-03-2021 -5 

 

 
(કોવિડ વસગ્નેચર ટ્યનુ) 

Health Meeting 

દેળના ંજે યાજ્મો અને કેન્ર્થળાધવત પ્રદેળોભા ંકોધલડ-19ના ોઝીટીલ કેવોની 
વખં્મા લધી યશી છે ત્માનંી સ્થથધતની કેન્ર ્ના આયોગ્મ ભતં્રારમે આજે ધનતી આમોગ 
વાથે વભીક્ષા કયી. 

થલાથ્વ અને દયલાય કલ્માણ વલચલ યાજેળ ભૂણ અને ધનતી આમોગના વભ્મ 
ડોકટય ધલનોદ કે. ોર ેશદયમાણા, આંધ્રપ્રદેળ, ઓદડળા, ગોલા, દશભાચર પ્રદેળ, 
ઉત્તયાખડં, દદલ્શી અને ચદંીગઢના આયોગ્મ ભતં્રીઓ વાથે ચચાત કયી શતી. 

તેભણ ેજાશયે આયોગ્મ ભાટે રલેાતા ગરા અને યોગચાાને કાબભુા ંરલેાની 
વ્યશૂયચના ય ચચાત કયી શતી. 

 આ યાજ્મોના કેટરાક જીલ્રાઓભા ંકોયોનાના કેવોભા ંવતત લધાયો જોલા ભી 
યહ્યો છે. યાજ્મો અને કેન્ર્તળાધવત પ્રદેળોને યીક્ષણભા ંલધાયો કયલા, વલેરન્દ્વની 
કાભગીયી લધાયલા, યોગગ્રથત ધલથતાયોભા ંધનમતં્રણો લધ ુકડક કયલા ય ધ્માન 
આલા, યવીકયણ લધાયલા અને કોધલડથી ફચલાના ઉામો ય લધ ુધ્માન આલા 
જણાવ્યુ ંશત ુ.ં  

 

  ભતૂપિૂવ સૈવનક રસીકરણ 

દેળના વેલા ધનવતૃ્ત વૈધનકો અને વળસ્ર્ચ વેનાના જલાનોના આધશ્રતોને આલતા ં
અઠલાદડમાથી કોધલડ-19ની યવી આલાનુ ંળરૂ કયાળે. વેનાની શોસ્થટરોભા ંઆ યવી 
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આલાના આમોજનને કેન્ર ્ના આયોગ્મ ભતં્રારમે ભજૂંયી આી છે. બાયતીમ વેનાના 
પ્રલતતાએ જણાવ્યુ ંકે, આ શોસ્થટરોભા ંનોંધણીનુ ંકાભ રૂૂ થમા છી કોધલડ-19 ની 
યવી આલાનુ ંળરૂ કયાળે. યવીકયણ ભાટેની ભાગતદળતક સચૂનાઓ ટૂંક વભમભા ંજ 
જાશયે કયાળે.  

 

ક્રિકેટ્ 

બાયતે ચોથી અને છેલ્રી દિકેટ ટેથટ ભેચભા ંઇંગ્રને્દ્ડને 1 દાલ અને 25 યનથી 
શયાવ્યુ ંછે અને લતતભાન શ્રેણી 3-1 થી જીતી રીધી છે. અભદાલાદના નયેન્ર5્ ભોદી 
થટેદડમભ ય યભામેરી આ ભેચના ત્રીજા દદલવે એક ઇનીંગની શાયથી ફચલા ઇંગ્રને્દ્ડે 
ફીજા દાલભા ંઓછાભા ંઓછા 160 યન કયલા જરૂયી શતા યંત ુચાના ધલયાભ છી યૂી 
ટીભ 135 યને જ આઉટ થઇ ગઇ શતી. ઇંગ્રને્દ્ડ તયપથી ભાત્ર રોયેન્દ્વે 50 યન અને 
સકુાની જો રૂટે 30 યનનો ભશત્લનો પાો આપ્મો શતો જ્માયે બાયત તયપથી અધિન 
અને અક્ષય ટેર ેાચં- ાચં ધલકેટ ઝડી શતી. 

આ જીત વાથે બાયત ધલિ ટેથટ ચસે્મ્મનળીની પાઇનરભા ંપ્રલેશ્યુ ંછે. આ 
થધાતભા ંબાયતનો મકુાફરો ન્દ્યઝૂીરને્દ્ડ વાભે થળે. ધલિ ટેથટ ચસે્મ્મનળી પાઇનર 
આગાભી જૂન ભાવભા ંઇંગ્રને્દ્ડભા ંયભાળે.  

ઋબતંને ભેન ઓપ ધ ભેચ અને યધલચરંન અધિનને ભેન ઓપ ધ વીયીઝનો 
યુથકાય અામો છે. 

રાષ્ર્સપવત ક્રિકેટ્ અભભનદંન 
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ઇંગ્રને્દ્ડ વાભેની શ્રેણી 3-1 થી જીતલા અને આઇવીવી ધલિ ટેથટ 
ચસે્મ્મનળીની પાઇનરભા ંપ્રલેળ ફદર યાષ્ર ્ધત યાભનાથ કોધલિંદે બાયતીમ ટીભને 
અલબનદંન આપ્મા છે. શ્રી કોધલિંદે તેભના શબુચે્છા વદેંળભા ંકહ્ુ ંછે કે, જે થટેદડમભ ય 
શરેી ફનં્ને ભેચોભા ંબાયતે ધલજમ ભેવ્મો તે થટેદડમભનુ ંઉદઘાટન કયલા ફદર હુ ં
ખળુ છ.ં યાષ્ર્મધતએ આગાભી ધલિ ટેથટ ચસે્મ્મનળીની પાઇનરભા ંબાયતીમ ટીભ 
ઉત્કૃષ્ટ્ટ દેખાલ કયળે તેલી શબુચે્છા ણ ાઠલી છે.  

બેડમીન્ટ્ન 

ઓલરસ્મ્કભા ંયજતચરંક ધલજેતા બાયતની ી.લી. ધવિંધએુ થલીવ ઓન 
ટુનાતભેન્દ્ટભા ંભદશરાઓની વીંગ્રવના લગતની પાઇનરભા ંપ્રલેળ ભેવ્મો છે. 
થલીત્ઝરને્દ્ડના ફાવેરભા ંઆજે યભામેરી વેભીપાઇનરભા ંતેણ ેડેન્દ્ભાકતની ભીઆ બ્રીચ 
પેલ્ડટને ફ ેવીધા વેટભા ં22-20, 20-10 થી શાય આી શતી. 

દયધભમાન રુૂોની વીંગ્રવ થધાતભા ંભતૂલૂત ચસે્મ્મન બાયતના કીદામ્ફી 
શ્રીકાતંનો વેધભપાઇનરભા ંડેન્દ્ભાકતના એતઝલે્વન વાથે મકુાફરો થળે. 

રૂૂો ભાટેની ડફલ્વ થધાતભા ંણ બાયતના વાત્ત્લક વાઇંયાજ યેન્દ્કીયેડ્ડી અને 
લચયાગ ળેટ્ટીની જોડી આજે વેભીપાઇનરભા ંડેન્દ્ભાકતના કીભ એસ્ર ્ અને એન્દ્ડવત થકેય 
યાથમવુેનની જોડી વાથે મકુાફરો થળે.  

 

હોકી 
યયુોીમન શોકી ભેચોની શ્રેણીભા ંફલે્જીમભના એન્દ્ટલતભા ંબાયત અને બ્રીટનની 

રુુોની શોકી ટીભ લચ્ચ ેઆજે મકુાફરો થળે. શ્રેણીની પ્રથભ ભેચભા ંબાયતે – જભતની 
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વાભે ૬-૧ થી ધલજમ ભેવ્મો શતો , જમાયે બાયત અને જભતની લચ્ચનેી ફીજી ભેચ ૧-
૧ ગોરથી ડ્રો થઇ શતી. 

દયધભમાન જભતનીની ભદશરા શોકી ટીભે બાયતની ભદશરા શોકી ટીભ વાથેની શ્રેણી 
૪-૦ થી જીતી રીધી છે. શ્રેણીની ચોથી ભેચભા ંબાયતનો જભતની વાભે ય-૧ થી યાજમ 
થમો શતો. 

  

િાહન એરબેગ 

કેન્દ્ર વયકાયે મવુાપયોની વરાભતી સધુનધિત કયલા ડ્રામલય ઉયાતં લાશનભા ં
આગની વીટ ઉય ફવેનાય ભાટે ણ એયફગે પયજીમાત ફનાલી છે.  

આગાભી શરેી એધપ્રર અને ત્માયછી ફનનાય નલા લાશનો ભાટે આ ધનમભ રાગ ુ
કયાળે. એલી જ યીતે શારના લાશનો ભાટે આ ધનમભ આગાભી ૩૧ભી ઓગષ્ટ્ટથી રાગ ુથળે. 
બીણ અકથભાત લખતે ડ્રામલયની ફાજુની અને આગની વીટ ઉય ફવેનાય મવુાપય 
ભાટે એયફગે ન શોમ તો ખતયો લધી જામ છે. 

વલોચ્ચ અદારત દ્વાયા યચામેરી વધભધતએ કયેરા સચુનોના આધાયે આ ધનણતમ 
રલેામો છે. 

 
 


