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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 23-09-2021      Midday : 1.20 to 1.30 

Day:-Thursday      National News 

આકાળલાણી વભાચાય ફકુરા યભાય લાાંચે છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી તેભની ચાય દદલવની અભેદયકાની મરુાકાત ભાટે 

આજે વલાયે લવળિંગ્ટન શોંચ્મા છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી શ્રી ભદીએ આંતયયાષ્ટ્રીમ માત્રાને વય ફનાલલા ભાટે 

લેક્સવન પ્રભાભત્રની યસ્ય ભાન્દ્મતાન આગ્રશ કમો છે. 

 યાષ્ટ્રીમ આત્તી વ્મલસ્થાન વત્તાભાંડે કલીડથી મતૃ્ય ુાભેરાઓના 
દયલાયને ભશયેની રૂએ  50 શજાય રૂવમાની વશામ આલાની બરાભણ 

કયી છે. 

 અભેદયકાએ અન્દ્મ દેળને 50 કયડથી લધ ુકવલડ વલયધી યવી 
આલાન લામદ કમો છે. 

 આઈીએર દિકેટભાાં આજે અબધુાફીભાાં વાાંજે વાડા વાત લાગે મુાંફઈ 

ઈન્ન્દ્ડમન્દ્વન મકુાફર કરકતા નાઈટ યાઈડવસ વાથે થળે. 

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક – આ સભાચાય આ આકાળલાણી યથી સાાંબી યહ્યા છો) 

(સભાચાયને અંતે – આકાળલાણી યથી સભાચાય યૂા થમા )  
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કયના અીર 

વલગતલાય સભાચાય હરેાાં કોયોના અંગેનો આ સાંદેળ... 

(ન્દ્ય ુકવલડ વવગનેચય ટયનુ)  

............................................................................................................................ 
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ભદી અભેદયકા 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી તેભની ચાય દદલવની અભેદયકાની મરુાકાત ભાટે 

આજે વલાયે લવળિંગ્ટન શોંચ્મા છે. બાયતીમ વમદુામના રકએ તેભનુાં 
ઉભકાથી સ્લાગત કયુું શત ુાં. આ મરુાકાત દયવભમાન પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી 
અભેદયકાના યાષ્ટ્રપ્રમખુ વાથે ભાંત્રણા કયળે તેભજ ટચના વીઈઓને ભળે. 

શ્રી નયેન્દ્ર ભદી લવળિંગ્ટનભાાં મજાનાયી સલાડસ વાંગઠનની ળીખય ફેઠકભાાં 
બાગ રેળે તથા 25ભી વપ્ટેમ્ફયે યાષ્ટ્રવાંઘની વાભાન્દ્મ વબાભાાં વાંફધન કયળે. 

અભેદયકા જતા શરેા પ્રધાનભાંત્રીએ કહ્ુાં શત ુાં કે, તેભની આ મરુાકાત 
લખતે જાાન અને ઓસ્રેલરમા તેભજ અભેદયકા વાથેના વ્યશુાત્ભક વાંફાંધ 
ભજબતૂ ફનાલલાભાાં આલળે. 

પ્રધાનભાંત્રીએ કહ્ુાં છે કે, તેઓ અભેદયકાના ઉયાષ્ટ્રવત કભરા શયેીવને 
ભીને ફાંને દેળ લચ્ચેન ખાવ કયીને વલજ્ઞાન અને ટેકનરજી કે્ષત્રન વશકાય 
ભજબતૂ ફનાલલા ભાંત્રણા કયળે. 

.................................................................................................................... 
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ીએભ લેસવીન પ્રભાણત્ર 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ આંતયયાષ્ટ્રીમ માત્રાને વય ફનાલલા ભાટે 

લેક્સવન પ્રભાણત્રની યસ્ય ભાન્દ્મતાન આગ્રશ કમો છે. લૈવિક કવલડ 
વાંભેરનભાાં લયયુસઅર વાંફધન કયતાાં લચ્યુસઅર વાંફધન કયતાાં પ્રધાનભાંત્રીએ 
કહ્ુાં શત ુાં કે, બાયતે શાંભેળા વાંણૂસ ભાનલજગતને એક દયલાય ભાન્દ્મ છે. 

તેભણે કહ્ુાં કે, દેળના પાભાસસ્યદુટકર ઉદ્યગ દ્વાયા વ્માજફી દકિંભતની કવલડ 
ચકાવણી દકટ, દલાઓ, લચદકત્વા ઉકયણ, ીીઈ દકટ લગેયે તૈમાય કયામા છે 
અને અનેક વલકાવળીર દેળને ઉરબ્ધ ણ કયાલે છે. 

વાંભેરનભાાં શ્રી ભદીએ કહ્ુાં કે, આ લસની ળરૂઆતભાાં બાયતે 95 દેળ 
અને વાંયસુત યાષ્ટ્ર ળાાંવત યક્ષકને લેક્સવન આી શતી. જકે વભગ્ર વલિ 
કયનાની ફીજી રશયે દયમ્માન બાયતની વાથે ઊભુાં યહ્ુાં શત ુાં. 

પ્રધાનભાંત્રીએ એકજૂથના અને વશમગ ભાટે વોન આબાય ભાન્દ્મ શત. 
તેભણે કહ્ુાં કે, કયના વલયધી નલી યવી વલકવવત કયાઈ યશી છે, તેભજ બાયત 
શારની યવીનુાં ઉત્ાદન ણ લધાયી યહ્ુાં છે. 

તેભણે કહ્ુાં કે, ઉત્ાદન લધલાથી વયકાય અન્દ્મ દેળને ણ પયીથી 
યવીની આવૂતિ કયી ળકળે. તેભણે કહ્ુાં કે, લેસવીન પ્રભાણત્રની યસ્ય 
ભાન્દ્મતા ફાદ આંતયયાષ્ટ્રીમ માત્રા વય ફનલી જઈએ. 

.................................................................................................................... 
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કલીડ-વશામ 
યાષ્ટ્રીમ આત્તી વ્મલસ્થાન વત્તાભાંડ – NDMAએ કલીડના રીધે મતૃ્ય ુ

ાભેરાઓના દયલાયજનને ભશયેની રૂએ 50 શજાય રૂવમાની વશામ આલાની 
બરાભણ કયી છે. કેન્દ્ર વયકાયે ગઈકારે વલોચ્ચ અદારતભાાં યજૂ કયેરા 
વગાંદનાભાભાાં આ મજુફ જણાવ્યુાં શત ુાં. 

વયકાયે લધભુાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, મતૃ્ય ુઅંગેના પ્રભાણત્રભાાં મતૃ્યનુ ુાં કાયણ 
કલીડ જણાવ્યુાં શમ, તેભના દયલાયને યાજ્મ આત્તી પ્રવતબાલ બાંડ – 
SDRFભાાંથી આ વશામ અાળે. 

ફીજુ જાશયેનામુાં ફશાય ડે ત્માાં સધુી, બવલષ્ટ્મભાાં કલીડના કાયણે થનાય 
મતૃ્યનુા કેવભાાં ણ વાંફાંધીતના દયલાયને ભશયેની રૂએ યકડ વશામ અાળે. 

કેન્દ્ર વયકાયે લધભુાાં જણાવ્યુાં છે કે, કલીડના યાશત કાભગીયીભાાં જડામેરી 
વ્મક્સતનુાં ણ કલીડના કાયણે મતૃ્ય ુથામ ત, તેભના દયલાયને ણ વશામ અાળે. 

જકે આ વશામ ભેલલા મતૃ્ય ુ અંગેના પ્રભાણત્રભાાં મતૃ્યનુ ુાં કાયણ કલીડ 
દળાસલેલુાં શવુાં જરૂયી છે. આ વશામ ભેલા મતૃ્ય ુાભનાયના કુટુાંફે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 
આેલ ુપભસ બયીને જરૂયી દસ્તાલેજ તથા મતૃ્ય ુઅંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયવુાં ડળે. 

વશામ ભાટેની અયજી ભળ્માના 30 દદલવભાાં કામસલાશી યૂી કયાળે. આ વશામ 
આધાય કાડસ વાથે જડામેરા ફેંક ખાતાભાાં જભા કયાળે. 

.................................................................................................................... 
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જી4 સયુક્ષા દયદ 
જી4 વમશૂના દેળ બાયત, બ્રાલઝર, જભસની અને જાાનના વલદેળ 

ભાંત્રીઓએ વાંયસુત યાષ્ટ્ર સયુક્ષા દયદને લધ ુકામદેવય અને અવયકાયક 
ફનાલલા ભાટે તેને તાકીદે સધુાયલા ય બાય મકૂ્ય છે. 

આ ચાય દેળના વલદેળ ભાંત્રીઓની ફેઠક ફાદ ફશાય ડામેરા વાંયસુત 
વનલેદનભાાં જણાલાયુાં છે કે, વરાભતી દયદભાાં સધુાય કયલ અવનલામસ છે. 
જી-4 દેળના વલદેળભાંત્રીઓભાાં બાયતના ડૉ.એવ.જમળાંકય, વદશત બ્રાલઝર 
જભસની અને જાાનના વલદેળભાંત્રીઓએ ગત યાતે્ર ન્દ્યમૂકસભાાં વાંયસુત યાષ્ટ્ર 
ભશાવબાની ફેઠકથી અરગ ફેઠક કયી શતી.  

લધભુાાં વરાભતી દયદના સચુારુ વ્મલશાય ભાટે તેભજ આંતયયાષ્ટ્રીમ 
ળાાંવત અને સયુક્ષા વાભેના ડકાયને શોંચી લલા સ્થામી અને અસ્થામી 
વદસ્મની વાંખ્મા લધાયલા ય બાય મકૂ્ય શત. જી-4ના નેતાઓએ વલસ્તતૃ 
સયુક્ષા દયદભાાં સ્થામી વભ્મદ ભાટે એક ફીજાના દાલાને વભથસન આપ્યુાં 
શત ુાં. 

.................................................................................................................... 
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બાયત – યએુઈ કયાય 
બાયત અને વાંયસુત આયફ અભીયાત લચ્ચે વ્માક આવથિક કયાય CERA 

વભજૂતીન પ્રથભ યાઉન્દ્ડ આજે મજાળે. આ નલા વ્યશૂાત્ભક આવથિક કયાયના 
કાયણે ાાંચ લસભાાં ભાર વાભાનન દ્વદ્વક્ષી વ્માાય 100 અફજ સધુી 
લધલાની ધાયણા છે.  

લાલણજ્મ અને ઉદ્યગભાંત્રી વયુ ગમેર અને વાંયસુત આયફ 
અભીયાતના વલદેળ વ્માાય યાજ્મભાંત્રી ડૉ.થાવન લફન અશભેદ અર ઝૈમાદીએ 
ગઈકારથી બાયત આયફ અભીયાત લચ્ચેની વલવધલત ભાંત્રણા ળરૂ કયી છે. ફાંને્ન 
નેતાઓએ આ વભજૂતી કયાયથી નલી યજગાયી ઉરબ્ધ થલાની તેભજ 
રકનુાં જીલન ધયણ ઉંચુાં જલાની આળા વ્મસત કયી શતી. 

.................................................................................................................... 
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અભેદયકા યવી વશમગ 
અભેદયકાએ અન્દ્મ દેળને 50 કયડથી લધ ુકવલડ વલયધી યવી આલાન 

લામદ કમો છે. વાંયસુત યાષ્ટ્ર ભશાવબાની ફેઠકથી અરગ એક વાંભેરનને 
વાંફવધત કયતા યાષ્ટ્રપ્રમખુ જ ફાઈડેને કહ્ુાં કે, અભેદયકાભાાં કવલડ ભશાભાયીન 
અંત રાલલા દયેક જગ્માએ ણ આ યગચાાન અંત રાલલ જરૂયી છે. 
કેનેડા, ઈન્દ્ડનેવળમા, દલક્ષણ આદિકા અને લબ્રટનના નેતાઓ તથા વલિ આયગ્મ 
વાંસ્થાના લડા ટેડ્રવ અધનભ ગેબે્રમવવવે ણ વાંભેરનભાાં બાગ રીધ શત. 

વલિના અન્દ્મ દેળને અભેદયકાના આ લધાયાના લેક્સવન અનદુાનથી શલે 
અભેદયકા દ્વાયા ઉરબ્ધ કયામેરી કવલડ વલયધી યવીની વાંખ્મા એક અફજ 10 
કયડ થઈ જળ.ે લૈવિક આયગ્મ વનષ્ટ્ણાતના જણાવ્મા પ્રભાણે વનધસન દેળને 
ાાંચથી છ અફજ સધુી લેસવીનના ડઝની આલશ્મકતા છે. 
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WHO - લેસવીન એસવટસ 
વલશ્વ આયોગ્મ સાંસ્થા ડબ્લ્યએુચઓએ આગાભી ભહહનાથી લધાયાની 

યસીઓની વનકાસ અને દાન પયી ળરૂ કયલાના બાયતના વનણણમને આલકામો છે.  

કેન્રીમ આયોગ્મ ભાંત્રી ભનસખુ ભાાંડવલમાને ગઈકાર ેડબ્લ્યએુચઓના લડા 
ટેડ્રોસ તયપથી આ સાંદબણભાાં સાંદેળ ભળ્મો છે.  

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીની લોવળિંગ્ટનની મરુાકાત હરેાાં વનકાસ અંગેની 
ચચાણઓ પયી ળરૂ થઈ છે. અભેહયકા , બાયત, જાાન અને ઓસ્રેલરમાના ક્લાડ 
દેળોના નેતાઓના વળખય સાંભેરનભાાં ણ યસી અંગે ચચાણ થલાની સાંબાલના 
છે. આયોગ્મ ભાંત્રીએ જણાવયુાં કે 'યસી ભૈત્રી ' તયીકે ઓખાતી વનકાસ ઝાંફળે 
હઠે લૈવશ્વક યસી-લહેંચણી પ્રટેપોભણ કોલેક્સ દ્વાયા વનકાસ થળે , અને તેભાાં 
ડોળી પ્રથભની નીવતને પ્રાથવભકતા અાળે.  

શ્રી ભાાંડલીમાએ કહ્ુાં કે , બાયતનુાં ભાવસક યસીનુાં ઉત્ાદન ગમા એવપ્રર 
ભહહનાથી ફ ેગણુાં અને આલતા ભહહને ચાય ગણુાં એટર ેકે 30 કયોડ ડોઝથી 
લધ ુથળ ે

.................................................................................................................... 
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કવલડ અડેટ 
યાષ્ટ્રીમ યવીકયણ અલબમાન અંતગસત દેળબયભાાં અત્માય સધુીભાાં 83 

કયડ 39 રાખથી લધ ુકયના વલયધી યવીનાાં ડઝ અામાાં છે. 

ગઈકારે 71 રાખ 38 શજાયથી લધ ુરકને કયના યવી અાઈ શતી. 
જ્માયે 31 શજાય 990 દદીઓ વાજા થતાાં અત્માય સધુીભાાં ત્રણ કયડ 28 
રાખથી લધ ુરક વાજા થમાાં છે.  

કયનાથી વાજા થલાન દય લધીને 97.77 ટકા થમ છે. છેલ્રા 24 કરાક 
દયવભમાન 31 શજાય 923 કયનાનાાં નલાાં કેવ નોંધામા છે. 

દેળભાાં શારભાાં ત્રણ રાખ એક શજાય વદિમ કેવ છે. દયમ્માન કેન્દ્ર 
વયકાયે યાજ્મ અને કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળને 80 કયડ 67 રાખથી લધ ુકવલડ 
યવીનાાં ડઝ આપ્માાં છે. જ્માયે લધ ુ64 રાખ ડઝ આગાભી વભમભાાં અાળે. 
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આયગ્મ વલબાગ 
કેન્દ્રીમ આયગ્મ ભાંત્રારમે આગાભી દદલવભાાં આલનાય તશલેાય 

દયવભમાન કવલડના વનમભનુાં ારન કયલાની સચૂના આી છે. 

આયગ્મ ભાંત્રારમના વાંયસુત વલચલ રલ અગ્રલારે ટૌ વલટય ઉય જણાવ્યુાં 
છે કે, આગાભી ત્રણ ભદશના ખફૂ જ ભશત્લના છે અને રકએ કઈણ પ્રકાયની 
ફેદયકાયી દાખલલી ન જઈએ. તેભણે લફન જરૂયી પ્રલાવ અને ભેાલડાઓ 
ટાલા અને વરાભતી અને વાલચેતી લૂસક તશલેાય ઉજલલાનુાં સચૂન કયુું છે. 

તેભણે લધભુાાં કહ્ુાં કે, વયકાય અને નાગદયકના વાંયસુત પ્રમાવથી જ 
કવલડને યકી ળકાળ.ે 
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આયષુ્ટ્ભાન બાયત 
આયષુ્ટ્મભાન બાયત-પ્રધાનભાંત્રી જનઆયગ્મ મજનાને આજે ત્રણ લસ 

યુાાં થમાાં છે. પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ 2018ભાાં આજનાાં દદલવે ળરૂ કયામેરી 
આ મજના શઠે અત્માય સધુીભાાં ફે કયડ 20 રાખ રકને રાબ અામ છે. 

આ મજના શઠે રાબાથી દયલાયને લે ાાંચ રાખ રૂવમાનુાં સયુક્ષા 
કલચ આલાભાાં આલે છે અને દેળબયભાાં 10 કયડથી લધ ુગયીફ દયલાયને 
આ મજના શઠે આલયી રેલાનુાં રક્ષ્મ યખાયુાં છે.  

આકાળલાણી વાથે લાત કયતાાં યાષ્ટ્રીમ આયગ્મ વત્તાભાંડભાાં મખુ્મ 
કામસકાયી અવધકાયી ડૉ.આય.એવ.ળભાસએ દેળનાાં 33 યાજ્મ અને કેન્દ્ર ળાવવત 
પ્રદેળ આ મજનાન અભર કયી યહ્ાાં શલાનુાં જણાવ્યુાં શત ુાં. 
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આઈીએર 
આઈીએર દિકેટભાાં આજે અબધુાફીભાાં વાાંજે વાડા વાત લાગે મુાંફઈ 

ઈન્ન્દ્ડમન્દ્વન મકુાફર કરકતા નાઈટ યાઈડવસ વાથે થળે. 

ગઈકારે યાતે્ર દુફઈભાાં દદલ્શી કેવટલ્વે વનયાઈઝવસ શૈદયાફાદને આઠ 
વલકેટે શાય આી શતી. દદલ્શી કેીટલ્વે 135 યનનુાં રક્ષ્મ 17 ઓલય અને ાાંચ 
ફરભાાં શાાંવર કયુું શત ુાં. 

વનયાઈઝવસ શૈદયાફાદે શરેા ફેટીંગ કયી 134 યન ફનાવ્મા શતા. 
ટીભન કઈ જ ફેટ્વભેન 30થી લધ ુસ્કય કયી ળક્ય ન શત. દદલ્શી 
કેીટલ્વની ટીભભાાં શે્રમવ અય્મયે વોથી લધ ુ47 યન ફનાવ્મા શતા. વળખય 
ધલને 41 યન કમાસ શતા. 
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