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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 04-08-2020      વલાયે : 7.10-7.20 
લાય : ભગંલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય અશભતા લાાંઝા લાચંે છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે કોશલડના કાયણ ેશલદ્યાથીઓને અથથણૂથ પ્રવશૃિભા ંશળક્ષણ આલા ધોયણ 6 

થી 8ના શલદ્યાથીઓ ભાટે લૈકલ્પક ળૈક્ષણણક કામથક્રભની જાશયેાત કયી છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે દેળના ગ્રાભીણ શલસ્તાયોભા ંયોજગાયીની તકો ઉરબ્ધ કયાલલા ઉય 

ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયયું છે તેવ ય ંશનતીઆમોગના વભ્મ યભેળ ચદેં કહ્ય ંછે. 

 યાજ્મભા ંગઇકાર ેલધય 1 શજાય 9 કોયોનાના કેવો નોંધામા – 774 દદીઓ વાજા થમા – 

કોયોનાથી વાજા થલાનો દય 73.53 ટકા – ગઇકાર ેલધય 22 વ્મક્તતઓના ભોત 

શનજતા કયર મતૃ્યયઆંક લધીને ફ ેશજાય 509 થમો છે. 

 વૌયાષ્ટ્ર યયશનલશવિટીની ોસ્ટ ગે્રજ્યયએળન શલબાગના 17 જેટરા અભ્માવક્રભ ભાટે 66 

યીક્ષા કેન્દ્રો યથી આજે યીક્ષા રલેાળે. 

 ગઇકાર ેવલાયે ભજૂભા ં3.6નો અને વાજંે બરૂચ ળશયેભા ં3.3ની તીવ્રતાનો ભકંૂનો 

આંચકો અનયબલામો કોઇ જાનશાનીના અશલેાર નથી ભળ્મા. 

 આજથી ચાય દદલવ સયધી યાજ્મના ભોટાબાગના શલસ્તાયોભા ંશલાથી ભધ્મભ, વ્માક 

અને ક્ાકં કમાકં બાયેથી અશતબાયે લયવાદ થલાની શલાભાન શલબાગ આગાશી કયી છે. 
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પ્રાથશભક શળક્ષણ 

કેન્દ્ર વયકાયે કોશલડથી ઊબી થમેરી અવાધાયણ દયક્સ્થશતભા ંશલદ્યાથીઓને અથથણૂથ 

પ્રવશૃિભા ંવોંીને શળક્ષણ આલા ધોયણ છ થી આઠના શલદ્યાથીઓ ભાટે લૈકલ્પક ળૈક્ષણણક 

કામથક્રભની જાશયેાત કયી છે. 

કેન્દ્રીમ શળક્ષણભતં્રી યભેળ ોખદયમાર શનળકેં એન.વી.ઈ.આય.ટી. ના ભાગથદળથન શઠે 

શળક્ષણ ભતં્રારમે તૈમાય કયેરા આ કામથક્રભને ગઈકારે જાશયે કમો શતો. આ પ્રવગેં તેભણે કહ્ય ં

કે, લૈકલ્પક શળક્ષણનો આ કામથક્રભ શલદ્યાથીઓ , શળક્ષકો અને લારીઓને કોશલડથી ઊબી થમેરી 

દયક્સ્થશતભા ંઓનરાઇન ભાધ્મભથી વયતાથી શળક્ષણ ભેલી વકાયાત્ભક દૃન્દ્ષ્ટ્ટકોણ 

કેલલાભા ંભદદરૂ થળે. 

તેભણે કહ્ય ંકે , આ કામથક્રભભા ંશલશલધ ટેકનોરોજીના શલશલધ ઉકયણો અને વોશ્મર 

ભીદડમાનો મોગ્મ ઉમોગ કયલા શળક્ષકોને ણ ભાગથદળથન રૂયં ડાળે.  

ગ્રાભીણ શલકાવ 

કેન્દ્ર વયકાયે ગ્રાભીણ શલકાવ અને ખાવ કયીને દેળના ગ્રાભીણ શલસ્તાયોભા ંયોજગાયની 

તકો ઉરબ્ધ કયાલલા ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયયું છે. 

વયકાયે અભરભા ંમકેૂરી મોજનાઓનો મયખ્મ ઉદે્દળ ગયીફી ઘટાડલાનો અને ગાભોને 

આત્ભશનબથય ફનાલલાનો છે. 

નીશત આમોગના વભ્મ યભેળ ચદેં આકાળલાણી વાથેની લાતચીતભા ંકેન્દ્ર વયકાયે છેપરા ં

છ લથભા ંશાથ ધયેરી શલકાવરક્ષી નીશત અને મોજનાઓની જાણકાયી આી. 

કેન્દ્ર વયકાય કયેરા રક્ષ્મ મયજફ ફધા જ નાગદયકોને ઘય સયશનશિત કયાલલા ભાટે લથ 

2016 ભા ંપ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના ગ્રાભીણનો આયંબ કમો શતો. કેન્દ્ર વયકાયે ગ્રાભીણ 

શલસ્તાયના દયેક નાગદયકને જરૂયી વશામ આલા ભાટે દીન દમા અંત્મોદમ મોજના , 
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પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભ વડક મોજના, ભનયેગા, કૌળપમ શલકાવ મોજના જેલી શલશલધ મોજનાઓ નલા 

સ્લરૂે અભરભા ંમકૂી છે. 

 આ ઉયાતં શય વલંધથન , કૃશ, અન્ન અને જાશયે શલતયણ , જળક્તત, તથા 

એભ.એવ.એભ.ઈ. વદશત ઘણા ંભતં્રારમોએ ગ્રાભીણ શલસ્તાયોભા ંસ્લ યોજગાયની તકો ઊબી 

કયલા તથા કૃશ ઉજોના મોગ્મ યીતે લેચાણની વ્મલસ્થા કયલા વદશમાયા પ્રમાવો શાથ ધમાથ 

છે. 

કોયોના અડેટ 

યાજ્મભાાં ગઇકારે લધ ુ1 શજાય 9 કોયોનાના કેવો નોંધામા છે. 974 દદીઓ વાજા થતાાં ઘયે 
યત પમાા છે. કોયોનાથી વાજા થલાનો દય 73.53 ટકા થમો છે. 

ગઇકારે યાજ્મભાાં કુર 19 શજાય 769 ટેસ્ટ કયલાભાાં આવ્મા શતા. યાજ્મભાાં અત્માયસધુીભાાં 
કુર 8 રાખ 34 શજાય 104 ટેસ્ટ કયલાભાાં આવ્મા છે. અન્મ યાજ્મોની વયખાભણીભાાં ગજુયાત 
કોયોનાના કેવો અને એકટીલ કેવોભાાં 12ભાાં સ્થાને છે.  

યાજ્મભાાં ગઇકારની રયસ્સ્થશત મજુફ 83 દદીઓ લેન્ટીરેટય ય છે. 14 શજાય 531 
દદીઓની સ્સ્થશત સ્સ્થય છે. ગઇકારે યાજ્મભાાં કોયોનાથી લધ ુ22 વ્મસ્તતઓના ભોત શનજતા કુર 
મતૃ્યઆુંક લધીને ફે શજાય 509 થમો છે. જેભાાં અભદાલાદ અને સયુત ળશયેભાાં છ – છ, સયુત 
જજલ્રાભાાં ાાંચ, બાલનગય ળશયે, જૂનાગઢ, કચ્છ, યાજકોટ જજલ્રાભાાં એક – એક વ્મસ્તતનુાં 
કોયોનાથી ભોત શનજ્યુાં છે. 

ગઇકારે યાજ્મભાાં વૌથી લધ ુકોયોનાના કેવ સયુત ળશયેભાાં 198 નોંધામા છે. અભદાલાદ 
ભશાનગયાલરકાભાાં 139, લડોદયા ળશયેભાાં 80, યાજકોટ ળશયેભાાં 70, સયુત જજલ્રાભાાં 60, દાશોદ 
જજલ્રાભાાં 29, જાભનગય ળશયેભાાં 28, બાલનગય ળશયેભાાં 27, ભશવેાણા જજલ્રાભાાં 26, ાંચભશાર 
જજલ્રાભાાં 22, બાલનગય અને ખેડા જજલ્રાભાાં 20 – 20, અભયેરી જજલ્રાભાાં 19, લડોદયા અને 
ગાાંધીનગય જજલ્રાભાાં 18 – 18, કચ્છ જજલ્રાભાાં 17, ફોટાદભાાં 16, યાજકોટ અને વાફયકાાંઠાભાાં 15 
– 15, ભોયફીભાાં 14, સયેુન્રનગય 13, અભદાલાદ, જૂનાગઢ અને નલવાયી જજલ્રાભાાં 12 – 12, 
આણાંદભાાં 11, ફનાવકાાંઠાભાાં 10, જૂનાગઢ ળશયેભાાં 9, નભાદાભાાં 8, ગાાંધીનગય ળશયે અને 
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ભશીવાગયભાાં 7 – 7, ગીય વોભનાથ અને જાભનગય જજલ્રાભાાં 6 – 6, દેલભભૂ દ્વાયકાભાાં ાાંચ, 
ાટણ અને ોયફાંદય જજલ્રાભાાં 4 – 4 અને લરવાડ જજલ્રાભાાં 3 – 3, તાી જજલ્રાભાાં 2 અને 
અન્મ યાજ્મોભાાંથી 6 વ્મસ્તતઓના કોયોના રયોટા  ોલઝટીલ આવ્મા છે. 

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

વૌયાષ્ટ્ર યશુન. 
વૌયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીની ોસ્ટ ગે્રજ્યએુળન શલબાગની યીક્ષાઓ આજથી ળરૂ થળે. 17 જેટરા 

અભ્માવક્રભ ભાટે 66 જેટરા યીક્ષા કેન્રોભાાં કુર 11 શજાય ફે શલદ્યાથીઓ આજે ોસ્ટ 

ગે્રજ્યએુળનની યીક્ષા આળે. જેના ભાટે તભાભ ાાંચ જજલ્રાભાાં વૌયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીના શવન્ડીકેટ 

વભ્મ એલા એક – એક અધ્માકની નોડર ઓરપવય તયીકે શનયસુ્તત કયાઇ છે. યીક્ષાથીનુાં થભાર 

સ્કેશનિંગ કયલાભાાં આલળે અને વેનેટાઇઝેળન ણ કયલાભાાં આલળે. 

અતે્ર ઉલ્રેખનીમ છે કે, જે શલદ્યાથી યજીસ્રેળન કયાવ્મા છી ણ યીક્ષા આલા ભાાંગતા 

ન શોમ કે યીક્ષા આી ળકતા ન શોમ તેભને ભાટે ઓગસ્ટ ભરશનાના અંતભાાં અથલા તો 

વપ્ટેમ્ફય ભરશનાના પ્રાયાંબભાાં નલેવયથી યીક્ષા રેલાળે. 

અભાયા યાજકોટના પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે, શલદ્યાથી ાવે યીક્ષા લેૂ વેલ્પ રડતરેયેળન 

પોભા બયાલામા   છે. જેભાાં રખાણ કયાલાય ુછે કે શલદ્યાથીને યીક્ષા ના 10 15 રદલવ શરેા 

સધુીભાાં કોઈ કોયોના કે એલી કોઇ ફીભાયી નથી. લધભુાાં યીક્ષા યૂી થમાના ાંદય રદલવ 

સધુીભાાં જો કોઈ શલદ્યાથીને કોયોના કે એલી ફીભાયી થળે તો તેની વાયલાય નો એક રાખ 

રૂશમા સધુીનો ખચા વૌયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટી બોગલળે. આ યીક્ષાનુાં રયણાભ ણ ૩૦ ઓગસ્ટ 

શરેાાં જ જાશયે કયલાની ઘોણા કયાઇ છે. વૌયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીની આ   આમોજનલૂાકની શરે 

અન્મ યશુનલશવિટીઓ અને ળૈક્ષલણક વાંસ્થાઓ ભાટે ચોક્કવ દાખરારૂ અને પે્રયણાદામક ફની 

યશળેે. 

---------------------------------------- 
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યાજીા કોશલડ શોસ્સ્ટર 

નભાદા જજલ્રાના પ્રબાયી વલચલ એવ. જે. શૈદયે જણાવ્યુાં છે કે, જજલ્રાભાાં કોયોના લામયવના 

કેવોની વાંખ્માને ધ્માનભાાં રેતા યાજીાની કોશલડ શોસ્સ્ટરભાાં 300 સધુીની અને કોશલડ કેય 

વેન્ટયભાાં 1000 સધુીની દદીઓ ભાટેની થાયીની સશુલધા ક્ષભતા લધાયાળે. 

કોયોના ભશાભાયીના વાંક્રભણ વાંદબે નભાદા જજલ્રાના પ્રબાયી વલચલ શૈદયે યાજીા અને 

કેલડીમા કોરોની ખાતે મોજામેરા વલાગ્રાશી વભીક્ષા ફેઠક કયીને શલસ્તતૃ ભારશતી ભેલી શતી અને 

જરૂયી ભાગાદળાન આપ્યુાં શત ુાં. 

તેભણે લધભુાાં જણાવ્યુાં છે કે, કોશલડ શોસ્સ્ટરભાાં પ્રથભ તફક્કાભાાં 30 થાયી, ફીજા અને 

ત્રીજા તફક્કાભાાં 50 – 50 થાયીની સશુલધા ક્ષભતા લધાયીને કુર 300 સધુીની થાયી સશુલધા 

લધાયલા તેભજ કોશલડ કેય વેન્ટયભાાં જરૂરયમાત મજુફ પ્રથભ તફક્કાભાાં લધ ુ300 થાયી અને 

ફીજા તફક્કાભાાં લધ ુ500  થાયી લધાયીને 1000 થાયીની સશુલધા ક્ષભતા ઉરબ્ધ કયલાનુાં 

આમોજન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

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

ભકૂાંનો આંચકો  

યક્ષાફાંધનના રદલવે વલાયે ભજૂભાાં જમાયે વાાંજે બરૂચભાાં ભકૂાંના શલા આંચકા 

અનબુલામા શતા. ભજૂભાાં વલાયે 7 લાગીને 39 શભશનટે 3.6નો આંચકો અનબુલામો શતો. જેનુાં 

કેન્રલફિંદુ ખાલડાથી 35 રકરોભીટય ઉત્તય – ઉત્તયલૂાભાાં શત ુાં. ફીજી તયપ બરૂચ ળશયેભાાં વાાંજે ાાંચ 

લાગીને 25 શભશનટે શલા ભકૂાંનો આંચકો અનબુલામો શતો. ભકૂાંનો આંચકો રયકટય સ્કેર ય 

3.3ની તીવ્રતાનો શોલાનુાં તાંતે્ર જણાવ્યુાં છે. ભકૂાંનુાં એ.ી. વેન્ટય બરૂચથી 7 રકરોભીટય દૂય 

વયદાય લિજના અંકરેશ્વય છેડે નભાદા નદીના રકનાયે આલેર નભાદેશ્વય ભશાદેલ ભાંરદય ાવે શોલાનુાં 

જાણલા ભળયુાં છે. ભકૂાંથી શાર સધુી કોઇ જ નકુળાનના અશલેાર પ્રાપ્ત થમા નથી. 
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---------------------------------------- 

જૂનાગઢ વાવણગીય 

યાજ્મના પ્રલાવન શલબાગે વાવણગીયના વાલજોને જોલા આલતા પ્રલાવીઓ ભાટે રૂશમા 

ત્રીવ કયોડ ના ખચે શલકાવ કામથન ય ંઆમોજન કયયું છે.  કયદયતી જગંર નય ંવૌંદમથ  અકફધં યશ ેતે 

ભાટે દેલીમા ાકથ ભા ંશલશલધ શલકાવ કાભો શાથ ધયાળે. પ્રલાવન ભતં્રી જલાશય ચાલડા 

જણાવ્યય ંશત ય ંકે પ્રલાવીઓ ભાટે લાતાનયકય ણરત કાચની ફવ ની વ્મલસ્થા કયલા ભા ંઆલળે 

ઉયાતં  વો ફૂટ ઉંચો ટાલય ફનાલી મયરાકાતીઓ દૂય દૂય સયધી જગંર શનશાી ળકે તેવય ંણ 

આમોજન કયલા ભા ંઆવ્યય ંછે. વાવણ ભા ંવનવેટ  ોઇન્દ્ટ ફનાલી શવિંશ દળથન ની વાથે સમૂથ 

દળથન ણ થઇ ળકે તે ભાટે ણ પ્રલાવન  શલબાગે કાભગીયી ળરય કયી છે.  

ાટણ ભરશરા ખલારડયુાં 
યાજ્મભાાં શાર ભરશરા ખલારડમા અંતગાત શલશલધ કામાક્રભો ચારી યહ્યા છે. જે અંતગતા 

ાટણ જજલ્રાભાાં ણ ભરશરા ખલારડમા અંતગાત ભરશરા સયુક્ષા રદલવ, ભરશરા સ્લાલરાંફન 

રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી. 

ભદશરા અને  ફા અશધકાયી કચેયી ાટણ દ્વાયા આમોજજત આ કામથક્રભભા ં ભદશરાઓને 

ોતાની સયયક્ષા કઇ યીતે કયલી અને તે કોઈ તકરીપભા ંશોમ તો કઈ યીતે તે ોરીવની ભદદ રઇ 

ળકે તે વભજાવ્યય ંતેભજ દદકયી દદલવની ઉજલણી   ભીયાદયલાજા ખાતે આલેર આંગણલાડી 

ખાત ે કયલાભા ંઆલી શતી. 

તેભજ વ્શારી દીકયી મોજનાના પોભથ ફશનેોને બયાવ્મા ંતેભજ 6 ભાવ થી નાની દીકયીઓને 

નન્ની યી લધાભણા ંકીટનય ંશલતયણ કયલાભા ંઆવ્યય ંતેભજ ભદશરારક્ષી મોજનાઓની ભાદશતી 

ભદશરા ળક્તત કેન્દ્રના સ્ટાપ દ્વાયા આલાભા ંઆલી. 
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---------------------------------------- 

શલશ્વ સ્તનાનની ઉજલણી  

ભશવેાણા જીલ્રાભાાં એક વપ્તાશ દયશભમાન પ્રસતુીની વાંબશલત તાયીખો આી શોમ તેલી  

ભરશરાઓ વાથે જીલ્રાના અશધકાયીઓ ધ્લાયા ટેરીપોનીક વાંલાદ કયી સ્તનાન ના ભશત્લ શલળે 

ભારશતગાય કયાળે. 

જીલ્રા શલકાવ અશધકાયી એભ.લામ. દલક્ષણીએ જણાવ્યુાંશત ુાં કે આ ઉજલણી દયશભમાન 

જન્ભનાયાાં ફાકોના ઘયે અને આ વપ્તાશભાાં પ્રસશુતની તાયીખ શોમ તેલી વગબાા ભરશરાઓના 

શસ્તે વકૃ્ષાયોણ કયાલલાભાાં આલળે. જીલ્રાભાાં અનોખા ફાંધન એક કદભ પ્રકૃશત તયપ વાથે 

ભરશરાઓને વકૃ્ષાયોણ ભાટે પ્રોત્વાશીત કયાળે.  શલશ્વ સ્તનાન લા ય૦ય૦ નુાં થીભ 

સ્તનાનનુાં વભથાન કયીને તાંદુયસ્ત શલશ્વના વર્જ ન ભાટે ફાકોની તાંદુયસ્તી ઉય કેલી યીતે 

રાાંફાગાાની અવયો થામ છે તે વભજાલલાનુાં છે. 

લયવાદ 

નૈઋત્મ યાજસ્થાન ય વમયરની વાટીથી દોઢથી વલા ફે દકરોભીટય ઊંચે છલામેલય ં

ચક્રલાતી શલાભાન શજી મથાલત છે, તેના કાયણે આજથી રઈ ચાય દદલવ સયધી યાજ્મના 

ભોટાબાગના શલસ્તાયોભા ંશલાથી ભધ્મભ વ્માક અને ક્ાકં ક્ાકં બાયેથી અશત બાયે લયવાદ 

થલાની આગાશી કયાઈ છે. 

શલાભાન શલબાગની અભદાલાદ કચેયીના જણાવ્મા અનયવાય ફગંાના અખાતભા ંશજી 

લધય લયવાદી લાદો ફધંાઈ યહ્ા ંછે અને તે લામવ્મ દદળાભા ંઆગ લધલાની ળક્તા છે. 
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દયણાભે આજે લરવાડ, નલવાયી જજપરાભા ંઅને કેન્દ્ર ળાશવત પ્રદેળ દભણ તથા દાદયાનગય 

શલેરીભા ંબાયેથી અશતબાયે તો ડાગં, તાી, અભયેરી અને ગીય વોભનાથ જજપરાભા ંકેટરાકં 

સ્થે બાયે લયવાદ થલાની આગાશી છે. 

બયધલાયે આ લાદો યાજ્મના અંદયના શલસ્તાયોભા ંઆગ લધળે તેલી ળક્તા છે. તેના 

રીધે છઠ્ઠી તાયીખ વલાય સયધીભા ંવભગ્ર દણક્ષણ ગયજયાત, વૌયાષ્ટ્ર – કચ્છ અને કેન્દ્ર ળાશવત 

દીલ, દભણ તથા દાદયાનગય શલેરીભા ંશલાથી ભધ્મભ તો લરવાડ અને નલવાયી જજપરાભા ં

તથા અભયેરી અને બાલનગય જજપરાભા ંકેટરાકં સ્થોએ જ્માયે વભગ્ર દણક્ષણ ગયજયાતભા ંઅને 

વૌયાષ્ટ્રના દદયમાકાઠંાના શલસ્તાયોભા ંછૂટા છલામા ંસ્થોએ બાયેથી અશતબાયે લયવાદ થલાની 

લકી છે. છ અને વાત તાયીખ દયશભમાન યાજ્મના રગબગ તભાભ જજપરાઓભા ંગાજલીજ વાથે 

શલાથી ભધ્મભ લયવાદ થલાની ણ ળક્તા છે. તો જાભનગય, ોયફદંય અને દેલભશૂભ 

દ્વાયકાભા ંછૂટો છલામો બાયેથી અશતબાયે લયવાદ ડલાની વબંાલના છે, જ્માયે યાજકોટ, 

સયયેન્દ્રનગય, જૂનાગઢ, ભોયફી જજપરાભા ંકેટરાકં સ્થે બાયે લયવાદ ડી ળકે છે. આ દદલવો 

દયશભમાન ભાછીભાય બાઈઓ ભાટે ચેતલણીની કોઈ સચૂના નથી. 

લયવાદ – ભશવેાણા 

ભશવેાણા જીલ્રાભાાં યુતા પ્રભાણભાાં લયવાદ થતો ન શોલાથી જીલ્રાભાાં ૬ ટકા સધુી 

લાલેતય થયુાં છે. જીલ્રાભાાં વૌથી લધ ુલાલેતય ઘાવચાયાનુાં થયુાં છે. જે ૬ શજાય યય૮ 

શકેટયભાાં થયુાં છે. કાવનુાં ૩ શજાય ૬૦ય શકેટયભાાં , ભગપીનુાં ય૪ શજાય ૬૩ શકેટયભાાં અને 

ળાકબાજીનુાં ૧૧ શજાય ૧૯૩ શકેટયભાાં લાલેતય કયલાભાાં આલેર છે. ડાાંગય ૪ શજાય ૯ય૦ 

શકેટય, ભકાઇ ૩ય૩ શકેટય, તર એક શજાય ૭૦૬ શકેટયભાાં થમેર છે. 

લાલણી છોટા ઉદેયુ 
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છોટા ઉદેયુ જજલ્રાભાાં લાલણી કમાા છી ાછોતયો લયવાદ ખેંચાતા ખેડતૂો લચિંતાતયુ 

ફનતા જજલ્રાના ગ્રામ્મ શલસ્તાયોભાાં ભેઘયાજાને યીઝલલા ાધયલાાંટ , બેવાાં, શવભર પલમા , 

ઓરી આંફા , અને ધાાંધોડા , ગાભભાાં ભેઘયાજા ને યીઝલલા "ઉંટડી" પેયલલાની યાંયા મજુફ 

ાાંચ રદલવ ાાંચ ગાભભાાં સ્ત્રી  રુુો ગીત ગાતાાં ગાતાાં ગાભભાાં નીકીને ઘયે ઘયે પયે છે અને 

ઊંટડી ય ાણી છાાંટલા ભાાં આલે છે તેભજ અનાજ ઉઘયાલીને ાાંચભા રદલવે લેયામ ભાતા ના 

દેલ સ્થાને ભેઘયાજા ને યીઝલલાની શલશધ વમ્ન્ન કયલાની યાંયા છે. 


