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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 19-04-2021                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day:-Monday                                            National News 

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

 

 કેન્દ્ર વયકાયે, કવલડના વાંક્રભણને લધત ુયકલા ભાટે રાગ ૂકયલાભાાં આલતા 
વનમાંત્રણથી, કવલડ યવીકયણની કાભગીયીને અવય ન થામ તે જલાની સચૂના 
યાજ્મ વયકાયને આી છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે ઉદ્યગને અાતા ઓક્સવજન ય પ્રવતફાંધ મકૂ્ય – યાજ્મને 
ઝડથી અને વભમવય ઓક્સવજનન જથ્થ ભી યશ ેતે ભાટે યેરલે દ્વાયા ગ્રીન 
કયીડય દ્વાયા ખાવ ઓક્સવજન એસવપે્રવ ટે્રન દડાલાળે. 

 વિભ ફાંગાભાાં વલધાનવબા ચ ૂાંટણીના છઠ્ઠા તફક્કાના ભતદાન ભાટેન જાશયે 
પ્રચાય આજે વાાંજે યૂ થળે – ઉત્તયપ્રદેળભાાં ાંચામતની ચ ૂાંટણીના ફીજા 
તફક્કાના ભતદાનન આજે વલાયે વાત લાગ્માથી આયાંબ થમ. 

 બાયતના દદક વુનમાએ કઝાખસ્તાનના અરભાટીભાાં એવળમાઈ કુસ્તી 
ચેક્પમનળીભાાં યજતચાંરક ભેવ્મ. 

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક – આ સમાચાર આ આકાળાણી રથી સાાંભલી રહ્યા છો) 

(સમાચારને અંતે – આકાળાણી રથી સમાચાર પરૂા થયા )  
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કયના અીર 

સમાચાર હેા સાાંભલીએ કોરોના અંગેનો ખાસ સાંદે.... 

(ન્દ્ય ુકવલડ વવગ્નેચય ટયનુ)  

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

દયવટ 
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ભદી- લાયાણવી 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ ગઈકારે લાયાણવીભાાં કવલડની ક્સ્થતીની 

વભીક્ષા કયી. 

પ્રધાનભાંત્રીએ કવલડન અવયકાયક પ્રવતકાય કયલા ઝડી ટેવટીંગ, ટે્રકીંગ 
અને વાયલાયની વનતી અનાલલા ય બાય મકુ્ય. પ્રધાનભાંત્રીએ વાંક્રવભતના 
વાંકકભાાં આલેરા રકને ઓખી કાઢી તેભના યીક્ષણ ઝડથી ઉરબ્ધ 
કયાલલા ય બાય મકુ્ય. 

વલદડમ ભાધ્મભથી મજામેરી વભીક્ષા ફેઠકભાાં પ્રધાનભાંત્રીએ 
લાયાણવીભાાં યીક્ષણ, થાયીઓ, દલાઓ, યવી તથા ભાનલફની 
ઉરબ્ધતા અંગે જાણકાયી ભેલી. 

પ્રધાનભાંત્રીએ વાભાજીક અંતય જાલલા તથા ભાસ્ક શયેલા ય બાય 
યવીકયણ મકૂતા અભબમાનને લેગલાન ફનાલલા જણાવ્યુાં. 

ફેઠકભાાં શ્રી ભદીએ કહ્ુાં કે, છેલ્રા ાાંચ-છ લોભાાં લાયાણવીભાાં આયગ્મ 
વાંફાંધી ભાખાન થમેર વલસ્તાય અને આધવુનકીકયણથી કવલડ વાભેની 
રડતભાાં ભદદ ભી છે. 

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

દયવટ 
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ઓક્સવજન 

કેન્ર સરકારે તબીબી સારળારમાાં ઉયોગી ઓકસીજનની ઉબ્ધતા 
ળધારળા જાહરે આરોગ્ય સવુળધા કેન્રોમાાં 162 ઓક્સસજન ઉત્ાદન એકમો 

સ્થાળાની માંજુરી આી છે .આ 162 ઓક્સસજન ઉત્ાદન એકમો કાયયરત થતા 
દેમાાં ઓક્સસજન ઉત્ાદનની ક્ષમતામાાં 154 મેટ્રિક ટનનો ળધારો થે.  

આ ૈકી 33 ઓક્સસજન ઉત્ાદન એકમો સ્થાળામાાં આવ્યા છે .જેમાાં 
ાાંચ મધ્યપ્રદેમાાં ,4 ટ્રહમાચ પ્રદેમાાં  ,એળી જ રીતે ગજુરાત ,ચાંદીગઢ અને 
ઉત્તરાખાંડમાાં દરેકમાાં 3 , બબહાર  ,કણાયટક અને તેગાણામાાં દરેકમાાં બ ેજ્યારે 

આંધ્રપ્રદે ,છત્તીસગઢ ,ટ્રદલ્હી ,હટ્રરયાણા ,કેરલ ,મહારાષ્ટ્િ,  પદુુચરેી  ,ાંજાબ 
અને ઉત્તરપ્રદેમાાં દરેકમાાં એક ઓક્સસજન એકમ સ્થાળામાાં આવ્્ુાં છે.  

આગામી મે મટ્રહનાના અંત સધુીમાાં ળધ ુ 80 ઓક્સસજન ઉત્ાદન એકમો 
સ્થાે.  

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

દયવટ 
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યેલ્લે- ઓક્સવજન 
ઓક્સવજનના ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે વલબાગ વલળે ઓક્સવજન 

એસવપે્રવ ટે્રન દડાલળે. 

કેન્દ્રીમ ભાંત્રી વયુ ગમરે જણાવ્યુાં છે કે, ઓક્સવજન એસવપે્રવ ટે્રન ભાટે 
ગ્રીન કયીડય ફનાલામ છે, જેનાથી યાજ્મને ઝડથી અને વભમવય 
ઓક્સવજનન જથ્થ ભી યશળેે. શ્રી ગમરે યાજ્મ વાથે વલસ્તતૃ ફેઠક કયી 
દયક્સ્થવત અંગે વભીક્ષા કયી શતી. તેભણે જણાવ્યુાં શત ુાં કે, યાજ્મને છ શજાય 
177 ભેટ્રીક ટન ઓસવીજન આલાન વનણકમ રેલાભાાં આવ્મ છે. 

કવલડના ઉચાયભાાં ઓક્સવજનની ઉરબ્ધતા ભશત્લણૂક ફની યશ ેછે 
ભાટે તેના ભટા જથ્થાભાાં અને ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે વલબાગ વજ્જ ફન્દ્યુાં 
છે. 

યેલ્લે ભાંત્રારમના જણાવ્મા મજુફ, આ ટે્રન ભાટે ગ્રીન કયીડય ફનાલામ 
છે. યેલ્લે વલબાગ આ કયીડય ય રીકલીડ ભેડીકર ઓક્સવજન તથા 
ઓક્સવજન વીરીન્દ્ડયના યીલશન ભાટે વજ્જ છે. 

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

દયવટ+જમેળ લેગડા 
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યેભડેવીલીય 
દેળભાાં આગાભી 15 દદલવભાાં યેભડેવીલીય ઇન્દ્જેસળનનુાં ઉત્ાદન ફભણુાં 

કયાળ.ે 

યવામણ અને ખાતય યાજ્મભાંત્રી ભનસખુ ભાાંડવલમાએ વયકાયના આ 
વનણકમ અંગે ભાદશતી આતાાં જણાવ્યુાં કે, કેન્દ્ર વયકાય વસ્તા બાલે યેભડેવીલીય 
ઉરબ્ધ કયાલલા પ્રવતફધ્ધ છે. આગાભી 15 દદલવભાાં આ ઇન્દ્જેસળનનુાં 
ઉત્ાદન પ્રવતદદન 3 રાખ ડઝથી લધાયી 6 રાખ ડઝ જેટલુાં કયાળે. 

તેભણે ઉભેયુું કે, શાર 20 ઉત્ાદન એકભ આ ઇન્દ્જેસળનનુાં ઉત્ાદન કયી 
યહ્યા છે. લધ ુ20 એકભને ઉત્ાદનની ભાંજૂયી અાઇ છે. તેભણે કહ્ુાં કે, 
વયકાયના શસ્તકે્ષથી ભટા બાગની દલા ઉત્ાદન કાંનીઓએ યેભડેવીલીયની 
દકિંભતભાાં ભટ ઘટાડ કમો છે. 

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

દયવટ 
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આઇીએર 
IPL દક્રકેટ સ્ધાકની ચેન્નાઈભાાં યભામેરી ભેચભાાં યૉમર ચેરેન્દ્જય ફેંગ્રય , 

કરકત્તા નાઈટ યાઈડવક વાભે 38 યનથી વલજમ ભેવ્મ છે. 

ફેગ્રયે ગ્રેન ભેસવલેરના – 78 અને ડી વલભરમકવના -76 યનની ભદદથી 
વનધાકદયત 20 ઓલયભાાં 4 વલકેટે 204 યન કમાક શતા. 

જલાફભાાં કરકત્તા નાઈટ યાઈડવક 20 ઓલયભાાં 8 વલકેટે 166 યન જ 
નોંધાલી ળસતા, યૉમર ચેરેન્દ્જય ફેંગ્રયન વલજમ થમ શત. 

કરકત્તા તયપથી આન્દ્ર ેયવરે – 31 અને ભગકને – 29 યન કમાક શતા. 

ફેંગ્રય લત્તી કે.જેભીવે ત્રણ વલકેટ ખેયલી શતી.  

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

એજન્દ્વી - શ્રીયાંગ-(કયન) 
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કણાકટક- જજીલન 
કણાકટક વયકાયે જજીલન અભબમાન અંતગકત આલતા લકના ભાચક 

સધુીભાાં ગ્રાભીણ ઘયભાાં 25 રાખ ીલાના ાણીના ન ઉરબ્ધ કયાલલાની 
મજના ફનાલી છે. 

જળક્સત ભાંત્રારમે જણાવ્યુાં કે, કણાકટકે ગઈકારે વલદડમ ભાધ્મભથી તેની 
લાવિક કામક મજના પ્રસ્તતુ કયી છે. કણાકટકના ગ્રાભીણ કે્ષત્રભાાં 91 રાખથી લધ ુ
ઘય છે, જેભાાંથી ભાત્ર 31 ટકા ઘયભાાં ાઇ દ્વાયા ીલાનુાં ાણી શોંચાડામા 
છે. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય 
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જેઇઇ (મખુ્મ) યીક્ષા 
યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વાંસ્થાએ એવપ્રર વત્રની વાંયસુત પ્રલેળ યીક્ષા જેઇઇ 

ભેઇન- 2021 મરુતલી યાખી છે. કેન્દ્રીમ વળક્ષણ ભાંત્રી યભેળ ખયીમર વનળાંક 
દ્વાયા એક ભીદડમા અશલેારભાાં ભાદશતી આલાભાાં આલી છે કે યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા 
વાંસ્થાએ કવલડની શારની દયક્સ્થવતને ધ્માનભાાં યાખીને યીક્ષા મરુતલી 
યાખલાન વનણકમ રીધ છે. 

એવપ્રર વત્રની જેઇઇ (મખુ્મ) યીક્ષા આ ભદશનાના 27, 28 અને 30 ભીએ 
મજાલાની શતી. યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વાંસ્થાએ કહ્ુાં છે કે , યીક્ષા ભાટેની નલી 
તાયીખની જાશયેાત છીથી કયલાભાાં આલળે. યીક્ષાઓ શરેાાં ઓછાભાાં ઓછા 
15 દદલવ લૂક સચૂના આલાભાાં આલળે. 

દેળભાાં એન્ન્દ્જવનમદયિંગ કાયદકદી ભાટે અગત્મની ગણાતી જેઇઇ 
(ભેઈન)  યીક્ષા આ લે ચાય વત્રભાાં રેલાભાાં આલી યશી છે. આભાાંથી ફે વત્ર 
પેબ્રઆુયી અને ભાચકભાાં ણૂક થઈ ચકૂ્યા છે. 

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

દયવટ 
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જીએભડીવી 
ગજુયાતભાાં અભદાલાદના જીએભડીવી ગ્રાઉન્દ્ડ ખાતેના કન્દ્લેન્દ્ળન કેન્દ્રભાાં 

ડીઆયડીઓ ના વશમગથી 900 ફેડની કવલડ શક્સ્ટર ઉબી કયાઇ યશી છે. 

કેન્દ્રએ આ શક્સ્ટરભાાં કેન્દ્ન્દ્રમ વળસ્ત્ર રીવ દના 25 ડકટય તથા 75 
ેયભેડીકર સ્ટાપ મકુલાન વનણકમ કમો છે. યાજ્મ વયકાયે કેન્દ્ન્દ્રમ ગશૃભાંત્રારમ 
ાવે કયેરી ભાાંગણી ફાદ આ વનણકમ રેલામ છે. 

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

દયવટ 
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કેન્દ્ર - ઑક્સવજન 
કેન્દ્ર વયકાયે કવલડના દદીઓને ઑક્સવજનન યુલઠ વયતાથી ભી 

યશ,ે તે ભાટે ઉદ્યગને અાતા ઑક્સવજન ઉય પ્રવતફાંધ મકૂ્ય છે. 

આ વનણકમ 22ભી એવપ્રરથી , શલે છી જાશયેાત થામ ત્માાં સધુી રાગ ુ
યશળે.ે  

આયગ્મ ભાંત્રારમે જણાવ્યુાં છે કે , ઉદ્યગ અને આંતદયક લેાય પ્રત્વાશન 
વલબાગે  રાગતાલગતાઓ વાથે આ મદેુ્દ ચચાક કયી છે. 

ઉદ્યગ ઉય ઑક્સવજનના લયાળ ઉય મકૂામેરા કાભ ચરાઉ 
પ્રવતફાંધથી તફીફી વાયલાય ભાટે ઑક્સવજનન લધ ુપ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ થળે. 

જ કે ઉદ્યગ ઉય ઑક્સવજનના ઉમગ ભાટે રાગ ુકયામેરા પ્રવતફાંધ 
યભાણ ુઉજાક, દલા ઉદ્યગ, ેટ્રભરમભ યીપાઈનયી વદશત 9 ઉદ્યગને રાગ ુથળે 
નશીં. 

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

જીએનઆય- શ્રીયાંગ-(કયન) 
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યવીકયણ - કેન્દ્ર 
કેન્દ્ર વયકાયે , કવલડના વાંક્રભણને લધત ુયકલા ભાટે રાગ ૂ કયલાભાાં 

આલતા વનમાંત્રણથી, કવલડ યવીકયણની કાભગીયીને અવય ન થામ તે જલાની 
સચૂના યાજ્મ વયકાયને આી છે. 

આયગ્મ ભાંત્રારમના અવધક વભચલ ભનશય અગનાનીએ યાજ્મ વયકાય 
તથા કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળને રખેરા ત્રભાાં આલી સચૂના અાઈ છે. 

તેભણે જણાવ્યુાં છે કે , કવલડના વાંક્રભણને યકલા રાગ ૂકયામેરા અથલા 
કયાનાય, કયપય,ૂ અથલા રૉકડાઉન જેલા ગરાથી રકને યવીકયણ કેન્દ્ર તયપ 
અથલા ઘયે ાછા પયલાની અલયજલય ઉય અવય થલી જઈએ નશીં. 

યવીકયણ કેન્દ્ર તયીકે ભાન્દ્મતા અામેર શૉક્સ્ટરએ યવી આલાની 
કાભગીયી અરામદા ભફલ્ડીંગ અથલા એકભભાાં કયલી જઈએ.  

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

આકા. લેફ- શ્રીયાંગ-(કયન) 
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વિભ ફાંગા પ્રચાય 
વિભ ફાંગાભાાં વલધાનવબા ચ ૂાંટણીના છઠ્ઠા તફક્કાના ભતદાન ભાટેન 

જાશયે પ્રચાય આજે વાાંજે યૂ થઈ જળે. યાજ્મભાાં કવલડના દદીઓભાાં થઈ 
યશરેા લધાયાના ગરે ચ ૂાંટણી ાંચે ભતદાન યૂા થલાના વભમના ફતે્તય 
કરાક શરેા ચ ૂાંટણી પ્રચાય યૂ કયલાન વનણકમ કમો છે. 

આ તફક્કાભાાં ફાલીવ એવપ્રરે 43 ફેઠક ભાટે ભતદાન થઈ યહ્ુાં છે. 27 
ભદશરાઓ વદશત 306 ઉભેદલાય ચ ૂાંટણી જ ાંગભાાં છે. બાજ અને તણૃમરુ 
કોંગે્રવ તભાભ 43 ફેઠક ઉય ચ ૂાંટણી રડી યહ્યા છે. જ્માયે કોંગે્રવ 12 અને 
ભાકકવલાદી કપયવુનસ્ટ ાટી 23 ફેઠક ય ચ ૂાંટણી રડી યશી છે. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય, જમેળ લેગડા 
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નડ્ડા-અભબમાન 
બાયતીમ જનતા ાટીના યાષ્ટ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ જે.ી.નડ્ડાએ કયના વાંક્રભણ 

અટકાલલા ક્ષના કામકકતાકઓને અના બથૂ કયના મસુતક અભબમાન ળરૂ 
કયલા જણાવ્યુાં છે. 

શ્રી નડ્ડાએ ક્ષના તભાભ દાવધકાયીઓ અને કામકકતાકઓને જાશયે અને 
વ્મક્સતગત સ્લચ્છતા, વેવનટાઈઝેળન તથા વાંક્રભણ યકલાના ઉામ અંગે 
રકભાાં જાગતૃતા રાલલા વ્માક અભબમાન ચરાલલા જણાવ્યુાં છે. 

શ્રી નડ્ડાએ ગઈકારે લચુકઅર ભાધ્મભથી ક્ષના યાષ્ટ્ટ્રીમ દાવધકાયીઓ 
અને પ્રદેળ અધ્મક્ષ વાથે કવલડ દયક્સ્થવત અંગે વલચાય-વલભળક કમો શત. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય, જમેળ લેગડા 
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યાઘલન યેભડેવવવલય 
મખુ્મ લૈજ્ઞાવનક વરાશકાય કે.વલજમ યાધલને યેભડેવવવલય ઈન્દ્જેસળન 

ડસટયની વરાશ મજુફ જ રેલા બાયલૂકક જણાવ્યુાં છે. 

એક ટ્લીટભાાં શ્રી યાઘલને કહ્ુાં કે, આ ઈન્દ્જેળન એ કવલડ-19ન ઈરાજ 
નથી. આનાથી દદીને પસત થડી યાશત થઈ ળકે છે. શ્રી યાઘલને રકને 
ડસટયની વરાશ ભાની યેભડેવવવલય ઈન્દ્જેસળન રેલા આગ્રશ ન કયલા અનયુધ 
કમો છે. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય, જમેળ લેગડા 
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એવળમાઈ કુશ્તી 
બાયતના દદક વુનમાએ કઝાખસ્તાનના અરભાટીભાાં એવળમાઈ કુસ્તી 

ચેક્પમનળીભાાં ગઈકારે યજતચાંરક ભેવ્મ છે. 

86 દકરગ્રાભ લજનગ્રુભાાં ઈયાનના શવન મજદાનીચાયાતીને વુનમાએ 
10-0થી યાજમ આી યજતચાંરક તાના નાભે કમાક છે. અન્દ્મ એક ખેરાડી 
વાંજીતે 92 દકરગ્રાભ લજન ગ્રુભાાં કાાંસ્મ ચાંરક ભેવ્મ છે. રુુની ફ્રી 
સ્ટાઈર સ્ધાકભાાં બાયતે કુર વાત ચાંરક ભેવ્મા છે. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય, જમેળ લેગડા 
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ઉત્તયપ્રદેળ ાંચામત ચ ૂાંટણી 
ઉત્તયપ્રદેળભાાં ાંચામતની ફીજા તફક્કાની ચ ૂાંટણીભાાં આજે વલાયે વાત 

લાગ્માથી ભતદાન ળરૂ થયુાં છે, જે વાાંજે છ લાગ્મા સધુી ચારળે. 

આજે રખનઉ, લાયાણવી, ઈટાલા, ભચત્રકટૂ, આઝભગઢ, ફાગત, 
મઝુફ્પયનગય, ગોતભ બધુ્ધનગય, ભફઝનોય, ફદાયુાં, રખીભયુ ખીયી, 
પ્રતાગઢ, કનોજ અભયશા ભશાયાજગાંજ, ગોંડા, ઈટા, ભૈનયુી, રરીતયુભાાં 
ભતદાન થઈ યહ્ુાં છે. 

યાજ્મ ચ ૂાંટણી ાંચે કવલડના તભાભ દદળા-વનદેળનુાં ચસુ્ત-ારન કયલા 
ભાટે તભાભ ગરાાં રેલા લદશલટીતાંત્રને જણાવ્યુાં છે. 

ઉલ્રેખવનમ છે કે, ઉત્તયપ્રદેળભાાં ાંચામતની ચ ૂાંટણી ભાટે ચાય તફક્કાભાાં 
ભતદાન થઈ યહ્ુાં છે. પ્રથભ તફક્કાભાાં ાંદયભી એવપ્રરે ભતદાન થયુાં શત ુાં. આજે 
ફીજા તફક્કાનુાં ભતદાન થઈ યહ્ુાં છે. જ્માયે 26 અને 29 એવપ્રરે ત્રીજા અને 
ચથા તફક્કાનુાં ભતદાન થળે. ભતગણતયી ફીજી ભેના યજ શાથ ધયાળે. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય, જમેળ લેગડા 
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ઈફ્ક ઓસવીજન પ્રાન્દ્ટ 
ઈન્દ્ન્દ્ડમન પાભકવક પદટિરાઈઝય કયેદટલ ભરભીટેડ ઈફ્ક ગજુયાતભાાં તેના 

કરર એકભભાાં પ્રવત કરાકના 200 ઘનભીટયની ક્ષભતાલાા ઓસવીજન 
પ્રાન્દ્ટ ળરૂ કયળ,ે જેભાાં ઉત્ાદદત ઓસવીજન કયના દદીઓ ભાટે શસ્ીટરભાાં 
ભપત આળ.ે 

આ પ્રાન્દ્ટભાાં ભેડીકર ઓસવીજનનુાં ઉત્ાદન થળે. પ્રાન્દ્ટભાાં દયયજ D 
પ્રકાયના 700 વવભરન્દ્ડય અને ભાાંગણીના આધાયે B પ્રકાયના 300 વવભરન્દ્ડય 
શક્સ્ટરને કઈણ ચાર્જ રીધા વલના આલાભાાં આલળે. 

જ કે શસ્ીટર દ્વાયા વવભરન્દ્ડયની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે તથા ઈફ્ક 
દ્વાયા વવરીન્દ્ડય રઈ જનાય શસ્ીટર ાવેથી દડઝીટ રેલાભાાં આલળે, જેથી 
ઓક્સવજનન દુયમગ યકી ળકામ. 

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

જીએનઆય, જવતન કાભદાય, જમેળ લેગડા 
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પ્રશારદ ટેર યાભામણ 
કેન્દ્રીમ પ્રલાવન ભાંત્રી પ્રશરાદ ટેરે યાભામણ અંગેના ઓનરાઈન 

પ્રદળકનનુાં ગઈકારે ઉદઘાટન કયુું છે. 

પ્રલાવન અંગેના લેભફનાયને વાંફધતા શ્રી ટેરે કહ્ુાં કે, યાભામણ 
અંગેના ઓનરાઈન પ્રદળકનભાાં દદલ્શીના યાષ્ટ્ટ્રીમ પયભુઝમભ અને દેળબયના 
વલવલધ સ્થના યાભામણ અંગેના 49 ભચત્ર યજુ કયામા છે. 

આ પ્રવાંગે તેભણે કહ્ુાં શત ુાં કે, બાયત કરા, વાંસ્કૃવત અને સ્થાત્મ 
ધયાલતા ભાંદદયન આગલ લાયવ ધયાલે છે અને બાવલ ેઢીઓ ભાટે તેનુાં 
યક્ષણ કયવુાં તે આણા વહનુી પયજ છે. 
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