
Morning National News. at 7.45 AM to 7.55 AM 27-03-2023 -1 
 

પ્રસાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Morning National News.      at 7.45 AM to 7.55 AM        27-03-2023 

આકાશવાણી સમાચાર કરણ મકવાણા વાચેં છે. 

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

• પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ લોકોને �ગદાન માટ� આગળ આવવાની 

અપીલ કર� છે 

• પયાર્વરણ અને આબોહવા ટકાઉપણા �ગેના કાયર્�ૂથની બી� બેઠક 

આજથી ગાધંીનગરમા ંશ� થશ ે

• ઈસરોએ LVM-3 રોક�ટની મદદથી એક સાથ ે 36 ઉપગ્રહોને 

સફળતા�વૂર્ક અવકાશમા ંતરતા ��ૂા છે 

• આરોગ્ય મતં્રાલયે રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમા ં કોિવડ, 

ઈન્ફ્�એુન્ઝા અને ગભંીર �ાસ સબંધંી રોગાના વધતા ંક�સો પર નજર 

રાખવા ક�ુ ંછે 

• ક�ન્દ્રીય �હૃમતં્રી અિમત શાહ� ઉ�ર કણાર્ટકમા ં �ુલ ચાર હ�ર રર૩ 

કરોડ �િપયાની પ�રયોજનાઓ�ુ ં�િૂમ�જુન ક�ુર્ 

• �દલ્હ�મા ં યો�યલેી મ�હલા િવ� બો�ક્સ�ગ સ્પધાર્મા ં ભારતે ચાર    

�વુણર્ ચદં્રકો �તી લીધા છે. 
 

• --------------------------------------------------------------------- 
(ન્�ઝૂ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ� રહ્યા છો) 

(સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર �રૂા થયા )  
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Man Ki Bat - 1 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ લોકોને �ગદાન માટ� આગળ આવવાની 

અપીલ કર� છે. ગઈકાલે આકાશવાણી ઉપરથી પ્રસા�રત થયેલી મન ક� 

બાત કાયર્ક્રમની 99મી કડ�મા ં કહ�ુ ં ક�, �ગદાનની રાહ જોઇ રહ�લા 

લોકોની સખં્યા ઘણી બધી છે. તેમણે સતંોષ વ્યક્ત કય� ક�, ક�ન્દ્ર સરકાર, 

�ગદાન માટ� દ�શમા ંએક સમાન નીિત લા� ુકરવા િવષે કામ કર� રહ� 

છે. 

નર�ન્દ્ર મોદ�એ ક�ુ ંક�, �ગદાન માટ� � ત ેરાજયના િનવાસી હોવાની 

શરત �ૂર કરવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆવ્યો છે. તેને કારણ ેલોકો કોઇપણ 

રાજયમા ં �ગદાન માટ� પોતા�ુ ં નામ ન�ધાવી શકશે. તેમણે ઉમે�ુ� ક�, 

સરકાર� દ�શમા ં �ગદાન માટ� 65 વષર્થી નાની વય હોવી જોઇએ ત ે

િનયમ પણ રદ કરવાનો િનણર્ય કય� છે.  

અક્ષય ઉ�ર્ િવષે પ્રધાનમતં્રીએ જ��રયાત કરતા ં વધાર� સૌર ઉ�ર્ 

ઉત્પ� કરતા દ�શના સૌ પહ�લા દ�વ �લ્લાની પ્રશસંા કર� તેમણે ક�ુ ંક�, 

ભારત સૌર ઉ�ર્ ક્ષેત્રમા ં ઝડપથી આગળ વધી ર�ુ ં છે. ભારતની આ 

સફળતા િવ�ભરમા ંચચાર્નો િવષય છે.  

પ્રધાનમતં્રીએ નવરાિત્ર િનિમ�ે અનકે અગ્રગણ્ય મ�હલાઓની ચચાર્ 

કર� તેમણે ક�ુ ંક�, નવા ભારતના ઉદયમા ં�ી શ�ક્તની બ�ુ મોટ� �િૂમકા 

છે. નર�ન્દ્ર મોદ�એ એિશયાના પહ�લા મ�હલા લોકો પાયલોટ �રુ�ખા 

યાદવની પ્રશસંા કર�.......1  
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Man Ki Bat - 2 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ એક ભારત શ્રષે્ઠ ભારત સબંધંે કાશી – 

તિમળ સગમંમની ચચાર્ કર�. તેમણે ક�ુ ં ક�, એકતાની ભાવનાને ક�ન્દ્રમા ં

રાખીને 17મી થી 30મી એિપ્રલ �ધુી �જુરાતના �ુદા �ુદા િવસ્તારોમા ં

સૌરાષ્ટ્ર – તિમળ સગંમમ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે.  

પ્રધાનમતં્રીએ આગામી 30મી એિપ્રલે પ્રસા�રત થનારા મન ક� બાત 

કાયર્ક્રમની એકસોમી કડ� માટ� લોકોને પોતાના ં �ચૂનો અને િવચારો 

મોકલવાનો અ�રુોધ કય�. નર�ન્દ્ર મોદ�એ ક�ટલાક સ્થળોએ કોરોનાના 

વધતા જતા ક�સ બાબતે લોકોને સાવચતે રહ�વા અપીલ કર�. 

----------  

ર�પીટ 
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GANDHINAGAR-G-20 

પયાર્વરણ અને આબોહવા ટકાઉપણા �ગેના કાયર્�ુથની બી� બેઠક આજથી 

ગાધંીનગરમા ંશ� થશે. ક�ન્દ્રીયમતં્રી દશર્ના ઝરદોશ આ બેઠક�ુ ંઆવતીકાલે િવિધવત 

ઉદ્ધાટન કરશે. આ બેઠકમા ં૩૦ થી વ� ુદ�શોના અને અનેક �તરરાષ્ટ્ર�ય સગંઠનોના 

પ્રિતિનિધઓ ભાગ લેશે. 

ત્રણ �દવસની આ બેઠકમા ં જમીનની ફળ�પુતામા ં થઇ રહ�લો ઘટાડો રોકવા, 

�ુદરતી �ોતોની કાયર્ક્ષમતા વધારવા અને ટકાઉ તથા આબોહવાનો સામનો કર� શક� 

તેવા જળ અથર્તતં્રન ેપ્રોત્સાહન આપવા �વા �દુ્દાઓ પર ચચાર્ થશે. 

અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે ક�,આ બેઠક દરિમયાન ભારતમા ં જળસસંાધન 

વ્યવસ્થાપનની શ્રેષ્ઠ પધ્ધિતઓ પ્રદિશ�ત કરશે. એવી જ ર�તે �-20ના બધા જ સભ્યો 

પણ તેમના દ�શની શ્રેષ્ઠ જળ વ્યવસ્થાપન પધ્ધિતઓ પ્રસ્�તુ કરશે. બેઠકમા ં ભાગ 

લેનાર  પ્રિતિનિધઓને �જુરાતની પ્રાચીન જળસગં્રહ પધ્ધિતના ન�નૂા�પ અડાલજની 

વાવ, સાબરમતી સાઇફન અને  સાબરમતી એસ્ક�પની �લુાકાતે પણ લઇ જવાશે. 

દરિમયાન �-20ના પ્રિતિનધીઓ અમદાવાદ િવમાન મથક� આવી પહ�ચતા ં તેમ�ુ ં

પરંપરાગત ર�તે સ્વાગત કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

............................. 
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LVM-3--LAUNCH 

ઈસરોએ LVM-3 રોક�ટની મદદથી એક સાથે 36 ઉપગ્રહોને સફળતા�વૂર્ક 

અવકાશમા ં તરતા ��ૂા છે.  ગઈકાલે સતીષ ધવન અવકાશ મથક�થી 43 

મીટરની �ચાઈ ધરાવતા LVM-3  રોક�ટ� િનધાર્ર�ત સમયમા ં ઉપગ્રહોન ે 

અવકાશમા ં મોકલવાની કામગીર� �રૂ� કર� હતી. ઈસરોના અધ્યક્ષ સોમનાથ ે

જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વનવેબ ઈ�ન્ડયા – બે શ્રેણીના 16 ઉપગ્રહોને િનધાર્ર�ત         

ભ્રમણકક્ષામા ં �કૂવામા ં આવ્યા છે. તેમણે ક�ુ ં ક�, રોક�ટમા ં ઉપયોગમા ં લેવાયે�ુ ં

ક્રાયો�નીક એ�ન્જન ઈસરોના ગગનયાન િમશનમા ંપણ ઉપયોગમા ંલેવાશે. 

 

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

  



Morning National News. at 7.45 AM to 7.55 AM 27-03-2023 -6 
 

Health Advisory 

આરોગ્ય મતં્રાલયે રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમા ં કોિવડ, 

ઈન્ફ્�એુન્ઝા અને ગભંીર �ાસ સબંધંી રોગાના વધતા ં ક�સો પર નજર 

રાખવા ક�ુ ંછે. મતં્રાલયે માગર્દિશ�કામા ંક� ુક�, કોિવડ અને ઈન્ફ્�એુન્ઝા 

ઘણી સમાનતાઓ છે. આ રોગો ઝડપથી ફ�લાઈ છે અને બાળકો, �દૃ્ધો અન ે

ગભંીર �બમાર�નો ભોગ બનલેા લોકો આનાથી અસરગ્રસ્ત થાય છે. આના 

લક્ષણો પણ એકસમાન છે. 

મતં્રાલયે ક�ુ ં ક�, આ �બમાર�ઓને આરોગ્ય સાથે જોડાયેલી 

માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર�ને રોક� શકાય તેમ છે. �મા ં ભીડવાળા 

િવસ્તારોમા ં જવા�ુ ં ટાળ�ુ,ં ખાસંી ક� છ�ક આવે તો �માલનો ઉપયોગ 

કરવો, માસ્ક પહ�ર�ુ,ં વારંવાર હાથ ધોવા અને �હ�રસ્થળો પર � ૂકંવાની 

માગર્દિશ�કા બહાર પાડવામા ંઆવી છે. મતં્રાલયે ચેપને રોકવા માટ� આ 

�દશા-િનદ�શો �ગે ��િૃત ફ�લાવવા ક�ુ ંછે. 

- 
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Karnataka – Amit Shah 

રાજયના ગર�બ �ુ�ંુબોને માથાદ�ઠ પાચં �કલોગ્રામ અનાજ મફત 

મળ� રહ�ુ ંછે. 

ક�ન્દ્રીય �હૃમતં્રી અિમત શાહ� ગઈકાલે ઉ�ર કણાર્ટકમા ં �બડર અન ે

રાય�રુ �લ્લાઓમા ં અનેક િવકાસ પ�રયોજનાઓનો પ્રારંભ કરાવ્યો. 

તેમણે રાય�રુમા ંપીવાના પાણી અને િસ�ચાઇની નહ�રોની �ુલ ચાર હ�ર 

રર૩ કરોડ �િપયાની પ�રયોજનાઓ�ુ ં �િૂમ�જુન ક�ુર્. પ્રાસ�ંગક 

ઉદબોધનમા ં તેમણે કહ�ુ ં હ� ુ ં ક� ક�ન્દ્ર અને રાજયની ડબલ એન્�ન 

સરકારને લીધે કણાર્ટકન ે ઘણો ફાયદો થયો છે. રાજય સરકાર� પછાત 

િવસ્તારોના િવકાસ માટ� પાચં હ�ર કરોડ �ુિપયા મ�ુંર કયાર્ છે.  

તે અગાઉ ક�ન્દ્રીય �હૃમતં્રીએ �બડરમા ંલોહ��ુુષ સરદાર વલ્લભભાઇ 

પટ�લની ર૦ �ટ �ચી પ્રિતમા�ુ ંઅનાવરણ ક�ુર્ હ� ુ ંઅને ૧૩૦ �ટ �ચા 

ધ્વજદંડ પર િત્રરંગો લહ�રાવ્યો હતો. તેમણે હ�દરાબાદના િનઝામના લશ્કર 

ધ્વારા ૧૯૪૮મા ં ગોરાટા ગામના સ�કડો લોકોની હત્યા કર�લી તેમની 

યાદમા ંઉભા કરાયેલા સ્�િૃત સ્થાન�ુ ંઉદઘાટન પણ ક�ુર્ હ�.ુ 

---------------- 
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BOXING-GLOD 

�દલ્હ�મા ંયો�યેલી મ�હલા િવ� બો�ક્સ�ગ સ્પધાર્મા ંભારતે ચાર �વુણર્ ચદં્રકો 

�તી લીધા છે. ભારતની લવ�લના બોગ�હ�ને ઓસ્ટ્ર��લયાની ક�ટ�લીન પાકર્રને      

75 �કલો વજન�ૂથની ગઈકાલે રમાયેલી ફાઈનલમા ંપરાજય આપીને �વુણર્ ચદં્રક 

�ત્યો છે.  લવલીનાનો િવ� બો�ક્સ�ગ સ્પધાર્મા ંઆ પહ�લો �વુણર્ ચદં્રક છે. 

અગાઉ ભારતની િનખત ઝર�ને 50 �કલો વજન �ૂથની ફાઈનલમા ં

િવયેતનામની ના�યુેન તામને હારવીને �વુણર્ ચ�ંક મળેવ્યો હતો. િનખતનો     

આ બીજો �વુણર્ ચદં્રક છે. મેર�કોમ પછ� િવ� બો�ક્સ�ગ સ્પધાર્મા ં એક થી વ� ુ      

�વુણર્ ચદં્રક મળેવનાર િનખત દ�શની બી� ખેલાડ� બની છે. 

આ ઉપરાતં િન� ુધાધંસ અને સ્વીટ� �રુાએ પણ �વુણર્ ચદં્રકો મેળવ્યા હતા.ં 

----------------- 
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WPL-RESULT 

 �ક્રક�ટમા ં �ુબંઈ ઈ�ન્ડયન્સે પ્રથમ મ�હલા પ્રીિમયર લીગ �તી લીધી છે. 

�ુબંઈના બ્રેબોનર્ સ્ટ��ડયમ ખાતે રમાયેલી મેચમા ં �ુબંઈ ઈ�ન્ડયન્સે �દલ્હ� 

ક�િપટલ્સને સાત િવક�ટથી પરાજય આપ્યો હતો. 132 રનના લ� યાકંનો પીછો કરતા 

�ુબંઈ ઈ�ન્ડયન્સે 19.3 ઓવરમા ં3 િવક�ટ� 134 રન બનાવ્યા હતા. �ુબંઈ તરફથી 

નેટ સાયવર-બ્રન્ટ� સૌથી વ� ુ 60 રન બનાવ્યા હતા. અગાઉ, પ્રથમ બે�ટ�ગ 

કરતા ં �દલ્હ�એ િનધાર્�રત 20 ઓવરમા ં9 િવક�ટ� 131 રન બનાવ્યા હતા. �દલ્હ�ની 

�કુાની મેગ લેિન�ગે સૌથી વ� ુ35 રન બનાવ્યા હતા �યાર� રાધા યાદવે 27 રન�ુ ં

યોગદાન આપ્�ુ ંહ� ુ.ં  

 ----------------- 
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YADAV-ESIC 

ક�ન્દ્રીય શ્રમ મતં્રી �પૂેન્દ્ર યાદવે ફ�રદાબાદની કમર્ચાર� રા�ય િવમા યોજના 

તબીબી કોલેજ અને હોસ્પીટલમા ં વધારાના 500 બેડની �િુવધા આપવાની 

�હ�રાત કર� છે. આ પ્રસગંે શ્રી યાદવે સ્વામી િવવેકાનદંની પ્રિતમા�ુ ંઆનાવરણ 

અને બોનમેરો પ્રત્યારોપણ ક�ન્દ્ર ખાતે નવી �િુવધાનો પ્રારંભ, અદ્યતન આટર્ સ્ક�લ 

લેબ તેમજ તબીબી કોલેજના િવદ્યાથ�ઓ માટ� �મની �િુવધાનો પ્રારંભ કરાવ્યો 

હતો. તેમણે ક�ુ ં ક�, કમર્ચાર� રા�ય િવમા યોજના હોસ્પીટલમા ં કામગીર�ની 

પારદશર્કતા અન ે�ણુવ�ા વધારવા સરકાર કામગીર� કર� રહ� છે. 

----------------- 
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Assam CEC 

ભારતના �ખુ્ય �ુટંણી કિમ�ર રા�વ �ુમાર અને અન્ય બે � ૂટંણી કિમ�રો 

અ�પુ ચદં્ર પાડં� અને અ�ણ ગોયેલ આસામની ત્રણ �દવસીય �લુાકાતે ગઈકાલે 

�વુાહાટ� પહ�ચ્યા હતા.ં 

તેઓએ આસામ િવધાનસભા મત િવસ્તારની �નુઃરચના �ગે િવિવધ 

રાજક�ય પક્ષો અને નાગર�ક સમાજ સ�હત લગતાવળગતાઓ સાથે ચચાર્ 

િવચારણા કર� હતી. �ુટંણી પચંે રા�યમા ં િવધાનસભા અને સસંદં�ય 

મતિવસ્તારોના ચાલી રહ�લા સીમાકંન કાયર્�ુ ંિનર�ક્ષણ પણ ક�ુ� હ� ુ.ં 

�ખુ્ય � ૂટંણી કિમ�ર અને અન્ય બે � ૂટંણી કિમ�રો �જલ્લા � ૂટંણી 

અિધકાર�ઓ, રાજક�યપક્ષો, જનપ્રિતિનધીઓ સ�હત િવિવધ પ્રિતિનધીઓ સાથે 

િવસ્તાર�વૂર્ક ચચાર્ િવચારણા કરશે. 

----------------- 
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Nepal CAAN 

નેપાળના નાગર�ક ઉડ્ડયન સ�ામડંળે એર ઈ�ન્ડયા અને નેપાળ               

એર લાઈન્સના િવમાન વચ્ચે અકસ્માત થતા ંબચી જવાની ઘટનાની તપાસ માટ� 

તપાસ સિમતીની રચના કર�  છે.  

આ ઉપરાતં નેપાળના નાગર�ક ઉડ્ડયન સ�ામડંળે એરટ્રા�ફક કંન્ટ્રોલરની 

પરવાનગી િવના પદંર હ�ર �ટની �ચાઈ પર એર ઈ�ન્ડયાના િવમાનને ઉડાવવા 

બાબતે એર ઈ�ન્ડયાને પત્ર લખ્યો છે. અને તેમણ ે એર ઈ�ન્ડયાના સબંિંધત 

પાયલોટ સામ ેકડક કાયર્વાહ� કરવાની માગંણી કર� છે. ગત �કુ્રવાર� નવી�દલ્હ�થી 

કાઠમ�ું જઈ રહ�લા એર ઈ�ન્ડયા�ુ ંએક િવમાન િત્ર�વુન �તરરાષ્ટ્ર�ય હવાઈમથક� 

ઉતરતા પહ�લા પરવાનગી વગર અચાનક 19 હ�રની �ચાઈથી 15 હ�ર �ટ 

નીચે પહ�ચી ગ�ુ ંહ� ુ.ં 

એ જ સમયે મલેિશયાથી કાઠમ�ું આવી રહ�� ુ નેપાળ એર લાઈન્સ�ુ ં એક 

અન્ય િવમાન પણ 15 હ�ર �ટની �ચાઈએ ઉડ� ર�ુ ંહ� ુ ંસદનસીબે આ િવમાનો 

અથડાતા રહ� ગયા હતા.ં  

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

 


