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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 24-9-2021                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day: Friday                                            National News 

 

આકાળલાણી વભાચાય જમેળ લેગડા લાાંચે છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી અને અભેરયકાના યાષ્ટ્રપ્રમખુ જ ફાઈડને આજે ક્લાડ વળખય 
રયદભાાં બાગ રેળે તથા શ્રી ભદી શ્રી ફાઈડને વાથે દ્વિક્ષીમ ભાંત્રણા  કયળે.  

 આયષુ્ટ્ભાન બાયત - પ્રધાનભાંત્રી જન આયગ્મ મજનાને ગઈકારે ત્રણ લષ ણૂષ થમાાં છે. 

- આ મજના શઠે રગબગ ફે કયડ 20 રાખ રકને રાબ ભળ્મ છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે આયગ્મના મદુ્દાઓ અંગે ભાગષદળષન આલા ભાટે તથા કવલડના વાંચારન 
ય ગઈકારે યાષ્ટ્રીમ વ્માક ભાગષદવળિકા ફશાય ાડી છે. 

 સપુ્રીભ કટે અલરકન કયુું છે કે , ેગાવવ જાસવૂી ભાભરાની તાવ ભાટે ટેકવનકર 

વનષ્ટ્ણાત વવભવતની યચના કયલાભાાં આલળે.  
 જી4 વમશૂના દેળ એ વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર સયુક્ષા રયદને લધ ુકામદેવય અને અવયકાયક 

ફનાલલા ભાટે તેને તાકીદે સધુાયલા ય બાય મકૂ્ય 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 અીર 

સમાચાર પહલેાાં સાાંભળીએ કોરોના અંગેનો આ સાંદેશ.... 

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

 

- રયીટ 
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ેટન્દ્ટ વનમભ 

વભળન આત્ભવનબષય બાયત તયપના અન્દ્મ એક ભશત્લના ગરા તયીકે ેટન્દ્ટ 

પાઇલરિંગ અને પ્રવીક્યળુન ભાટે 80 ટકા ઘટાડેરી પી વાંફાંવધત રાબ ળૈક્ષલણક વાંસ્થાઓને 

ણ આલાભાાં આવ્મા છે. કેન્દ્ર વયકાયે આ વાંદબષભાાં ેટન્દ્ટ વનમભભાાં સધુાયાની સચૂના 

આી છે.  

લાલણજ્મ અને ઉદ્યગ ભાંત્રારમે જણાવ્યુાં કે , બાયત તાજેતયના લોભાાં ફોદ્વિક 

વાંવિને ભજબતૂ કયલા ભાટે ભટી પ્રગવત કયી યહ્ુાં છે. ેટન્દ્ટ ભાટે અયજી કયતી લખતે , 

વાંળધકએ વાંસ્થાઓના નાભે ેટન્દ્ટ અયજી કયલી ડે છે. આ વાંદબે વળક્ષણ વાંસ્થાઓની 

લધ ુબાગીદાયીને પ્રત્વારશત કયલા ભાટે , ેટન્દ્ટ વનમભ , 2003 શઠે ચકૂલલાાત્ર 

વિાલાય પી, ેટન્દ્ટ વનમભભાાં સધુાયા િાયા 21 વપ્ટેમ્ફયથી જગલાઈઓ અભરભાાં આલી 

છે. વાંળધનને અનકુૂ લાતાલયણ ઉભુાં કયલા ભાટે , ઉદ્યગ અને આંતરયક લેાય 

પ્રત્વાશન વલબાગ, ઉદ્યગ અને વલદ્યાળાખાઓ લચ્ચે લધ ુવશમગ ભાટે કામષયત છે.  

 
..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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જમ્મ ુ– કાશ્ભીય  આતાંકલાદી 

જમ્મ ુ–કાશ્ભીયના ળવમાાં જજલ્રાના લચત્રગાભ નજીક કેળલા ગાભભાાં સયુક્ષા દ 

વાથે ગઈકારે થમેરી અથડાભણભાાં એક આતાંકલાદીને ઠાય કયામ છે.  

ભામાષ ગમેરા આતાંકીની ઓખ ઈનામત અળયપ તયીકે થઈ છે. તે અગાઉ ઓલય 

ગ્રાઉન્દ્ડ લકષય તયીકે કાભ કયત શત અને નળીરી દલાઓની શયેપેયભાાં ણ વાભેર શત. 

રીવે જણાવ્યુાં કે ઈનામત તેના ગાભભાાં અને આવાવના અન્દ્મ રકને ગેયકામદે 

શવથમાયથી ધભકીઓ આત શત. ભામાષ ગમેરા આતાંકલાદી ાવેથી એક વસ્તર અને 

દારૂગ ભી આવ્મ છે. 
..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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ટષ  બ્રેય - ટાઓુ 

પ્રલાવનને પ્રત્વાશન આલા અને ટષ  બ્રેયભાાં મશુ્કેરી વલના મવુાપયી કયલા 

ભાટે, આંદાભાન અને વનકફાય લશીલટીતાંતે્ર કેટરીક છૂટછાટ જાશયે કયી છે. 

આયટીીવીઆય રયટષ  અને આગભન ય ટષ  બ્રેય એયટષ  ય પયીથી યીક્ષણ 

કયલાના લતષભાન ધયણભાાં પેયપાય કામષ છે. નાગરયક ઉડ્ડમન વલબાગે ગઈકારે આ વાંદબે 

મવુાપયી પ્રવતફાંધ શલા કયલાન આદેળ જાયી કમો છે.  

તદનવુાય, તભાભ મવુાપયને કેટરીક છૂટ આલાભાાં આલી છે. જેભને યવીના ફાંને 

ડઝ આલાભાાં આવ્મા છે અને ફીજા ડઝને 15 રદલવ વલતી ગમા છે તેભને છૂટ 

આલાભાાં આલી છે. આલા તભાભ મવુાપય ાવે કવલન ટષર િાયા જાયી કયામેર 

અંવતભ યવીકયણ પ્રભાણત્ર શવુાં જરૂયી છે.  
 

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 

 

 

 

 

 



Morning National News 24-9-2021 at 7.45 to 7.55 AM -6 

 

વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર સધુાયા – જી-4 

જી4 વમશૂના દેળ બાયત , બ્રાલઝર, જભષની અને જાાનના વલદેળ ભાંત્રીઓએ 

વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર સયુક્ષા રયદને લધ ુકામદેવય અને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે તેને 

તાકીદે સધુાયલા ય બાય મકૂ્ય છે. 

આ ચાય દેળના વલદેળ ભાંત્રીઓની ફેઠક ફાદ ગઈકારે ફશાય ડામેરા વાંયકુ્ત 

વનલેદનભાાં જણાલાયુાં છે કે , વરાભતી રયદભાાં સધુાય કયલ અવનલામષ છે. જી-4 

દેળના વલદેળભાંત્રીઓભાાં બાયતના ડૉ.એવ.જમળાંકય , વરશત બ્રાલઝર , જભષની અને 

જાાનના વલદેળભાંત્રીઓએ ગત યાતે્ર ન્દ્યમૂકષભાાં વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર ભશાવબાની ફેઠકથી અરગ 

ફેઠક કયી શતી. લધભુાાં વરાભતી રયદના સચુારુ વ્મલશાય ભાટે તેભજ આંતયયાષ્ટ્રીમ 

ળાાંવત અને સયુક્ષા વાભેના ડકાયને શોંચી લલા સ્થામી અને અસ્થામી વદસ્મની 

વાંખ્મા લધાયલા ય બાય મકૂ્ય શત. 
 

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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આયષુ્ટ્મભાન - બાયત 

કેન્દ્ર વયકાયના મખુ્મ આયગ્મ કામષક્રભ , આયષુ્ટ્ભાન બાયત - પ્રધાનભાંત્રી જન 

આયગ્મ મજનાને ગઈકારે ત્રણ લષ ણૂષ થમાાં છે.  

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી િાયા 2018 ભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલેરી આ મજના શઠે 

રગબગ ફે કયડ 20 રાખ રકને રાબ ભળ્મ છે. આયષુ્ટ્ભાન બાયત વલશ્વન વોથી ભટ 

આયગ્મ વાંબા કામષક્રભ છે જે વાંલેદનળીર રયલાયને લાવિક ાાંચ રાખ રૂવમાનુાં 

આયગ્મ કલચ રુૂાં  ાડે છે અને દેળબયભાાં દવ કયડથી લધ ુગયીફ રયલાયને રાબ 

આલાનુાં રક્ષ્મ ધયાલે છે.  

આકાળલાણી વાથે ખાવ લાત કયતાાં નેળનર શલે્થ ઓથરયટીના મખુ્મ કામષકાયી 

અવધકાયી ડ. આય.એવ. ળભાષએ જણાવ્યુાં કે , ળરૂઆતના ત્રણ લષભાાં , આ મજના શઠે 

ગયીફ ભાટે દદીની આયગ્મ વાંબાની ન્દ્મામીક શોંચના ડકાયને ઉકેરલાભાાં નોંધાત્ર 

મગદાન આપ્યુાં છે.  
..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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ઉયાષ્ટ્રવત – ઈકનવભક ગ્રથ 

ઉયાષ્ટ્રવત એભ લેંકૈમા નામડુએ વલવલધ આવથિક સધુાયાઓ અભરભાાં મકૂલા ભાટે 

વયકાય વાથે કાભ કયલા અને આગાભી દામકાભાાં આવથિક વલકાવ ભાટે વલકાવરક્ષી ભાગષ 

અનાલલા શાકર કયી છે. ગઈકારે બાયતીમ ઉદ્યગ વાંઘ િાયા આમજજત રયદભાાં 

ફરતાાં તેભણે કહ્ુાં કે બાયત શલે વલકાવના થ ય વનણાષમક તફકે્ક છે. તેભણે ઉભેયુું કે, 

શલે વભમ આલી ગમ છે કે તભાભ રશસ્વેદાય શાથ વભરાલે અને વતત આવથિક લેગ 

સવુનવિત કયે. 

વયકાયે અથષવ્મલસ્થાને નુજીવલત કયલા ભાટે વાંખ્માફાંધ ગરાાં રીધાાં છે , તે 

તયપ ધ્માન દયતાાં તેભણે કહ્ુાં કે ઉદ્યગએ આ ભાટે આગ આલવુાં જઈએ અને ખાતયી 

કયલી જઈએ કે વલકાવની ગવત ચા ુયશળેે. ઉયાષ્ટ્રવતએ કહ્ુાં કે વભમની જરૂરયમાત 

એલી છે કે અથષવ્મલસ્થાને વલકાવના ાટા ય રાલલાભાાં આલે અને 2030 સધુીભાાં 

રાખ કાભદાય ભાટે યજગાયીનુાં વર્જન કયે. 
  

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 

 

 

 

 

 



Morning National News 24-9-2021 at 7.45 to 7.55 AM -9 

 

વનલાર - ન્દ્ય ૂભેંગરય ટષ  

 

જશાજ ફાફત અને જભાગષ ભાંત્રી વલાષનાંદ વનલાર આજે ન્દ્ય ૂભેંગ્રય ટષ  

ખાતે ત્રણ પ્રજેક્ટનુાં ઉદ્ઘાટન અને વળરાન્દ્માવ કયળે. તેભાાં રક ારકિંગ ટવભિનર ભાટે 

વળરાન્દ્માવ અને નલા ફનેરા વ્માાય વલકાવ કેન્દ્રના ઉદઘાટનન વભાલેળ થામ છે. ન્દ્ય ુ

ભેંગરય ફાંદય , કણાષટકનુાં એકભાત્ર ભટુાં ફાંદય છે , જે આદળષ યીતે કચીન અને ગલા 

ફાંદય લચ્ચે આલેુાં છે. ફાંદયભાાં 15 વાંણૂષણે કામષયત ફથષ છે , અને તે કન્દ્ટેનય, કરવ 

અને અન્દ્મ કાગોનુાં વાંચારન કયે છે. 
  

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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ભનસખુ ભાડવલમા 

આયગ્મ ભાંત્રી ભનસખુ ભાાંડવલમાએ રાાંફા ગાાના આયગ્મના મદુ્દાઓ અંગે 

ભાગષદળષન આલા ભાટે તથા કવલડના વાંચારન ય ગઈકારે યાષ્ટ્રીમ વ્માક 

ભાગષદવળિકા ફશાય ાડી છે.  

શે્રણીફિ ટ્લીટ્વભાાં તેભણે જણાવ્યુાં કે , આ આયગ્મ કભષચાયીઓને કવલડ છીની 

સ્લાસ્્મ વભસ્માઓ ભાટે અગાઉથી તૈમાય કયલાભાાં અને દદીઓને મગ્મ વાયલાય 

આલાભાાં ભદદ કયળે. બાયતભાાં વાત ભડયરુની આ પ્રથભ શે્રણી છે , જે ડકટય ભાટે 

વલસ્તતૃ ભાગષદવળિકા યૂી ાડે છે. આભાાં શલે્થકેય પ્રલાઇડવષ ભાટે ભાનવવક આયગ્મ વાથે 

વ્મલશાય કયલા ભાટેનુાં ભડયરુ ણ વાભેર છે.   તેભણે જણાવ્યુાં કે ન્દ્યનૂતભ આડઅવય 

અને વાયલાયની કઈ નકાયાત્ભક અવય ન થામ તે ભાટે કવલડની વરક્રમ અને વ્માક 

વાયલાય જરૂયી છે. તેભણે લધભુાાં ઉભેયુું કે મ્યકુય ભાઈકવીવના કેવ જેલા સ્ટેયઇડ્વની 

લધ ુભાત્રા રેલાને કાયણે અવય જલા ભી છે. તેભણે બાય મકૂ્ય કે ઓછી અથલા 

નરશલત આડઅવય વાથે દલાઓ રેલી ભશત્લણૂષ છે. 
  

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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એવવી-ેગાવવ 

સપુ્રીભ કટે ગઈકારે અલરકન કયુું છે કે , ેગાવવ જાસવૂી ભાભરાની તાવ 

ભાટે ટેકવનકર વનષ્ટ્ણાત વવભવતની યચના કયલાભાાં આલળે.  

વલોચ્ચ અદારતે એભ ણ કહ્ુાં કે આ મદેુ્દ સ્લતાંત્ર તાવની ભાાંગ કયતી 

અયજીઓ વાંદબષભાાં આગાભી વપ્તાશ ેઆદેળ વાય કયલાભાાં આલળે. મખુ્મ ન્દ્મામાધીળ 

એન.લી.યભણની અધ્મક્ષતાલાી ખાંડીઠે કહ્ુાં કે , આ અંગે આદેળ અગાઉ જાશયે થલાન 

શત તે શલે આલતા અઠલારડમે આલાભાાં આલળે. ખાંડીઠે કહ્ુાં કે તેઓ આગાભી 

વપ્તાશ સધુીભાાં ટેકવનકર વનષ્ટ્ણાત વવભવતના વભ્મનાાં નાભને આખયી ઓ આળે , 

અને છી આદેળ ફશાય ાડળે. 
  

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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વલશ્વ આયગ્મ વાંસ્થા 

વલશ્વ આયગ્મ વાંસ્થાએ  શલાની ગણુલિાની ભાગષદવળિકાભાાં સધુાય કમો છે. 

ડબ્લ્યએુચઓ અનવુાય , કડક ભાગષદવળિકાઓ િાયા , સ્લચ્છ ઊજાષ તયપ પ્રત્વારશત કયલા 

અને લાય ુપ્રદૂણથી થતા મતૃ્ય ુઅને ફીભાયીને અટકાલલા ભાટે વલળે ગરાાં રેલાભાાં 

આવ્માાં છે. નલી બરાભણ ખાવ કયીને નાઇરજન ડામક્વાઇડ વરશતના પ્રદૂકને રક્ષ્મ 

ફનાલે છે, જે ફાંને ખનીજ આધારયત ઇંધણના ઉત્વર્જનભાાં જલા ભે છે.  

WHOના ડામયેક્ટય જનયર ટેડ્રવ ગેબે્રમવે જણાવ્યુાં કે , લાય ુપ્રદૂણના કાયણે દય 

લે ઓછાભાાં ઓછા 70 રાખ રકનાાં અકાે મતૃ્ય ુથામ છે. તેભણે ઉભેયુું કે વાંળધન 

દળાષલે છે કે લાય ુપ્રદૂણ ભગજથી રઈને ભાતાના ગબષભાાં લધતા ફાક સધુી ળયીયના 

તભાભ બાગને અવય કયે છે.  

..................................................... 

રયીટ (વાાંજની) 
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પ્રધાનભાંત્રી - અભેરયકા 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી અને અભેરયકાના યાષ્ટ્રપ્રમખુ જ ફાઈડેન આજે વ્શાઈટ 

શાઉવભાાં આજથી ળરૂ થનાય ક્લાડ વળખય રયદભાાં બાગ રેળે તથા પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર 

ભદી શ્રી ફાઈડેન વાથે દ્વિક્ષીમ ભાંત્રણા  કયળે.  

ગઈ 20ભી જાન્દ્યઆુયીએ અભેરયકા યાષ્ટ્રપ્રમખુ તયીકે કામષબાય વાંબાળ્મા ફાદ ફાંને 

આગેલાનની આ શરેી પ્રત્મક્ષ મરુાકાત શળે. આ ફેઠકભાાં ઓસ્રેલરમાના પ્રધાનભાંત્રી 

સ્કટ ભરયળન અને જાાનના પ્રધાનભાંત્રી મવળશીદે સગુા ણ બાગ રેલાના છે. 

પ્રધાનભાંત્રી આલતીકારે વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રવાંઘની ભશાવબાને વાંફધન કયળે. તેભના 

વાંફધનભાાં કવલડ ભશાભાયી, આંતકલાદન વાભન, આફશલાભાાં રયલતષન જેલા વલમ 

કેન્દ્રભાાં યશળેે. 

દયવભમાન પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ અભેરયકાની ટચની કાંનીઓના વીઈઓ 

અને લેાયજગતના અગ્રણીઓ વાથે લવળિંગ્ટનભાાં લાતચીત કયી શતી. પ્રધાનભાંત્રી અને 

પસ્ટ વરાયના વીઈઓ ભાકષ  વલડભાય લચ્ચે બાયતભાાં વોયઊજાષના ઉકયણના 

ઉત્ાદનભાાં લધાય કયલા વશભવત વધાઈ શતી. 
..................................................... 

જીએનઆય, શ્રીયાંગ તેંડુરકય (MR) 
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ભન કી ફાત - ભદી 

ભદી પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી  યવલલાય 26 વપ્ટેમ્ફયે વલાયે 11-00 લાગે 

આકાળલાણી યથી પ્રવાયીત થનાય ભન કી ફાત કામષક્રભભાાં  વલવલધ વલમ ય તેભના 

વલચાય યજુ કયળે.  

રશન્દ્દીભાાં ભન કી ફાત પ્રવારયત થમા ફાદ પ્રાદેવળક  બાાઓભાાં તેના 

બાલાનલુાદનુાં પ્રવાયણ કયાળે. ભન કી ફાતના પ્રાદેવળક બાાઓભાાં  બાલાનલુાદનુાં નુઃ 

પ્રવાયણ યવલલાયે યાતે્ર આઠ લાગે જે તે બાાના આકાળલાણીના કેન્દ્ર યથી કયાળે.  

આ કામષક્રભ આકાળલાણી અને દૂયદળષનના તભાભ નેટલકષ યથી પ્રવારયત કયાળે  

તથા આકાળલાણી વભાચાયની લેફવાઈટ www.newsonair.com તથા ન્દ્યઝૂ ઓન એય 

ભફાઇર એ ઉય ણ પ્રવારયત થળે. આકાળલાણી , દૂયદળષન વભાચાય પ્રધાનભાંત્રી 

કામાષરમ અને ભારશતી તથા પ્રવાયણ ભાંત્રારમની ય ૂ -ટયફૂ ચેનર ઉયણ આ 

કામષક્રભનુાં વીધુાં પ્રવાયણ થળે. 
..................................................... 

રયીટ 
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રશભારમ રપલ્ભત્વલ 

ભારશતી અને પ્રવાયણભાંત્રી અનયુા ગ ઠાકુય આજે રેશભાાં શરેા રશભારમન 

રપલ્ભત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન કયળે.  

રેશ ખાતે આલેરા વવિંધ ુ  વાંસ્કૃવત કેન્દ્રભાાં ાાંચ રદલવ ચારનાયા આ રપલ્ભત્વલભાાં 

12 રશભારમી યાજ્મ અને  કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળની રપલ્ભ યજૂ કયલાભાાં આલળે. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે , આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલ અંતગષત કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળ રદ્દાખ િાયા 

આ શરેા રશભારમન રપલ્ભત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 
..................................................... 

જીએનઆય, જમેળ લેગડા, યભેળ યભાય 

 

 

 


