
પ્રશાર ભારતી 
પ્રાદેશક શમાચાર શળભાગ, અમદાળાદ 

તારીખ : 18-04-2021      શાાંજે : 6.55 to 7.10pm 

ળાર : રશળળાર 

આકાળાણી અમદાળાદ, ળડોદરા....પ્રાદેશક શમાચાર અશમતા ળાાંઝા ળાાંચે છે. 

 

 અમદાળાદમાાં ળધી રષેા કોશળડ શાંક્રમણની શમીક્ષા કરતા, નાયબ 
મખુ્યમાંત્રી નીશતન ટેે જણાવયુાં કે, અમદાળાદની ખાનગી તથા શરકારી 
ષૉસ્પટોમાાં ઑસ્સશજન – બેડની ક્ષમતા ળધારળાનુાં આયોજન કરાય ુછે. 

 નાયબ મખુ્યમાંત્રીએ નીશતન ટેે જણાવયુાં કે, ડી.આર.ડી.ઓના શષયોગથી 
ટૂાંક શમયમાાં અમદાળાદના GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે 900 થારીઓનુાં કોશળડ 
કેર શેન્ટર કાયયરત કરાે. 

 ઓસ્સશજનના ઝડી રીળષન માટે રેલ્ળે શળભાગ શળેવ ઓસ્સશજન એસશપ્રેશ 

ટે્રનો દોડાળે. 
 રાજ્યમાાં ળધતા, કોરોના શાંક્રમણની ચેઈન તોડળા રાજ્યના અનેક 

જજલ્ાઓમાાં પળયાંભ ૂબાંધ ાલળામાાં આળી રહ્યા છે. 
 કોશળડની ષાની રરસ્પથશત ધ્યાને ેતા, રાષ્ટ્ટ્રીય  રીક્ષા શાંપથાએ એશપ્ર 

શત્રની શાંયસુત પ્રળે રીક્ષા જેઇઇ મેઇન - 2021  મુતળી રાખી છે. 

 

 

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશક શમાચાર આ આકાળાણી અમદાળાદ – ળડોદરા રથી શાાંભલી રહ્યા છો)  
(શમાચારને અંતે – આકાળાણી – અમદાળાદ – ળડોદરા કેન્ર રથી  શમાચાર પરૂા થયા)  



કયના વદેંળ 

શમાચાર ષેાાં શાાંભલીએ કોરોના અંગેનો ખાશ શાંદે.... 

( ન્ય ુકયના ટ્યનૂ) 

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

  



નીતતન ટે્ર 

નામફ મખુ્મભતં્રી નીતતનબાઈ ટે્રે આજે અભદાલાદ ખાતે ય.ુએન 
ભશતેા હૃદમ શૉસ્પટ્રભા ંતનભાાણાતધન શપટે્રભા ંઉબી કયલાભા ંઆલેર 
કતલડ લડાની મરુાકાત રીધી શતી. 

અતે્ર ઉલ્રેખનીમ છે કે, ય.ુએન ભશતેા શપટે્રભા ં160 ઑસ્સવજન 
સતુલધા ધયાલતી થાયીઓ ઉબી કયલાભા આલી છે. 

નામફ મખુ્મભતં્રીએ આ દયમ્માન ત્રકાયને વફંધતા જણાવયુ ંશત ુ ં
કે, તવતલર ભેડીવીટ્ીની કતલડ ડેઝીગ્નેટે્ડ કકકડની શૉસ્પટ્રભા ં80 થાયી 
– GCRI કતલડ ડેઝીગ્નેટે્ડ શૉસ્પટ્રભા ંલધ ુ30 થાયી લધાયલાભા ંઆલળે. 
તેભજ ભજૂં શ્રી તભર કંાઉન્ડ સ્પથત કકકડની શૉસ્પટ્રભા ંટૂંક વભમભા ં100 
જેટ્રી થાયી કયના ગ્રપત દદીઓની વાયલાય ભાટે્ ઉરબ્ધ કયાલાળે.  

લધભુા ંનામફ મખુ્મભતં્રીએ જણાવયુ ંકે, કેન્ર વયકાયના વચંારન 
શઠે DRDO ન વશમગથી ટૂંક વભમભા ં GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે તનભાાણ 
ાભી યશરેા 900 કતલડ કેય કયના ગ્રપત દદીની વાયલાય ભાટે્ કામાયત 
કયલાભા ંઆલળે. 

અભદાલાદ મ્યતુનતવતર કોયેળન વચંાલરત અન્મ શૉસ્પટ્ર અને 
વર તવતલર શૉસ્પટ્રભા ંણ જરૂયીમાત પ્રભાણે ઑસ્સવજન ફેડની 
ક્ષભતા લધાયલાનુ ંઆમજન શલાનુ ંનામફ મખુ્મભતં્રીએ જણાવયુ ંશત ુ.ં 



નામફ મખુ્મભતં્રીએ લધભુા ંએભ ણ જણાવયુ ંકે, યાજ્મની કતલડ 
ડેઝેગ્નેટે્ડ શૉસ્પટ્રભા ંશારભા ંઑસ્સવજનન લયાળ લધ્મ છે યંત ુ
વયકાય દ્વાયા ઑસ્સવજનન માાપ્ત જથ્થ તભાભ વયાકયી શૉસ્પટ્રભા ં
યુ ાડલાભા ંઆલી યહ્ય છે. 

યેલ્લે- ઓસ્સવજન 

ઓસ્સવજનના ઝડી યીલશન ભાટે્ યેલ્લે તલબાગ તલળે ઓસ્સવજન 
એસવપે્રવ ટે્રન દડાલળે. 

કતલડના ઉચાયભા ંઓસ્સવજનની ઉરબ્ધતા ભશત્લણૂા ફની યશ ે
છે ભાટે્ તેના ભટ્ા જથ્થાભા ંઅને ઝડી યીલશન ભાટે્ યેલ્લે તલબાગ 
વજ્જ ફન્યુ ંછે. 

યેલ્લે ભતં્રારમના જણાવમા મજુફ , આ ટે્રન ભાટે્ ગ્રીન કયીડય 
ફનાલામ છે. યેલ્લે તલબાગ આ કયીડય ય રીકલીડ ભેડીકર ઓસ્સવજન 
તથા ઓસ્સવજન વીરીન્ડયના યીલશન ભાટે્ વજ્જ છે.  

ભધ્મપ્રદેળ તથા ભશાયાષ્ટ્ટ્ર વયકાયે ઓસ્સવજન વીરીન્ડયના યીલશન 
ભાટે્ યેલ્લે તલબાગન વંકા  કમો શત. 

ગઇકારે યેલ્લે અતધકાયીઓ, કયલશન કતભશ્નય તથા આ ઉદ્યગ વાથે 
વકંામેરા પ્રતતતનતધઓ લચ્ચે ફેઠક મજાઇ શતી જેભા ંઆ અંગેની 
કામામજના ઘડલાભા ંઆલી શતી. યેલ્લેભતં્રી તયુ ગમરે જણાવયુ ંકે , 

કતલડ વાભેની રડતભા ંયેલ્લે તલબાગ કઇ કવય છડળે નશીં. 



વાફયભતી પટે્ળન –યેીડ ટે્પટ્  

અભદાલાદ મ્યતુનતવર કોયેળન દ્વાયા કંુબ ભેાથી યત પયતા 
તભાભ મવુાપયના યેતડ એન્ટ્ીજન ટે્પટ્ કયલાભા ંઆલી યહ્યા છે. 

ટે્રન નફંય  09032  મગા નગયી ઋતકેળ - અભદાલાદ આજે ફયે 
વાફયભતી પટે્ળને શોંચી શતી ત્મા ંએએભવી કભાચાયીઓ દ્વાયા તભાભ 
મવુાપયના યેતડ એન્ટ્ીજન ટે્પટ્ કયલાભા ંઆવમા શતા. 

જેભાથંી 230 મવુાપયભાથંી 15 મવુાપય ઝીટ્ીલ નોંધામા છે. તે 
તભાભ ઝીટ્ીલ મવુાપયને વભયવ કતલડ કેય વેન્ટ્યભા ંખવેડામા શતા. 

ભાડંતલમા 

એન્ન્ટ્ લામયર  ઓધી યેભડેતવલીયનુ ંઉત્ાદન આગાભી 15 
કદલવભા ંફભણુ ંકયીને રગબગ 3 રાખ ળીળીઓ કયાળે. કેન્ન્રમ ભતં્રી 
ભનસખુ ભાડંલીમાએ કહ્ુ ંછે કે , કેન્ર વયકાય ણક્ષભ દયે આ દલાની 
ઉરબ્ધતા સતુનતિત કયલા પ્રતતફદ્ધ છે.  

યેભડેતવલીય ગબંીય કયના દદીઓની વાયલાયભા ંઅવયકાયક શલાનુ ં
જાણલા ભળયુ ંછે. શ્રી ભાડંલીમાએ ભાકશતી આી શતી કે શારભા ંદેળભા ં20 
ઉત્ાદન પ્રાન્ટ્ભા ંતેનુ ંઉત્ાદન કયલાભા ંઆલી યહ્ુ ંછે. 



ઉયાતં લધ ુ20 ઉત્ાદન કે્ષત્ર ભાટે્ વયકાયની ભજૂંયી ભી ગઈ છે 
અને ટૂંક વભમભા ંઉત્ાદન ળરૂ થળે. 

કયના - ઑસ્સવજન 

કયના ભશાભાયીભા ંદાખર દદીઓને ઓસ્સવજનની જરૂયીમાતભા ં
વશામભતૂ થલા ઈન્ટ્યનેળનર રામન્વ કરફના વશમગથી વયખેજ ખાતે 
બાયતી ફાનુા આશ્રભભા ંઓસ્સવજનન વેલાન પ્રાયંબ થમ છે. 

જે ભાટે્ વયખેજ કેલણી ભડંના પ્રમખુ વકશતના આગેલાન ણ 
વેલાભા ંજડામા છે.  

 સયેુન્રનગય જજલ્રાભા ંકયનાના દદીઓ ભાટે્ ઓસ્સવજન 
તવલરન્ડયની ઘટ્ ન ડે તે  ભાટે્  લઢલાણ ઇન્ડપટ્રીઝ એવવીએળન અને 
અન્મ વશમગી વપંથાઓ દ્વાયા સયેુન્રનગય જજલ્રા ઓસ્સવજન ફેંક ળરૂ 
કયલાભા ંઆલેર છે  

કચ્છ - કયના 
વભગ્ર યાજ્મભા ંકયના ભશાભાયીન ુવકં્રભણ લધ્યુ ંછે ત્માયે કચ્છ 

જજલ્રાભા ંણ કયનાના ઝીટ્ીલ કેવ આલલાનુ ંચાલ ુયહ્ુ ંછે.  

કચ્છના વાવંદ તલનદ ચાલડાએ કયના વકં્રભણને રઈને જનતાને 
કાજી યાખલાની તથા તકેદાયી યાખલા અીર કયી છે.  



તેભણે લધભુા ંજભાવયુ ંછે કે,  

( કચ્છ ફાઈટ્ તલનદ ચાલડા ) 

ઝીટ્ીલ કેવભા ંણ ઉત્તયત્તય લધાય જલા ભી યહ્ય છે અને 
દદીઓની તફીમત ફગડતા તેભને શૉસ્પટ્રભા ંપયજીમાત દાખર થવુ ં
ડે છે.  

ત્માયે અભદાલાદ શૉસ્પટ્ર અને નતવિગ શભ એવતળએળનના 
અધ્મક્ષ ડૉસટ્ય બયત ગઢલીએ કઈ શૉસ્પટ્રભા ંકેટ્રા ફેડની વમલપથા છે 
તેની ભાકશતી લેફવાઈટ્ ઉય જાણી ળકામ છે તેભ જણાવયુ ંશત ુ.ં અને જે 
દદીને શૉભ કેયની વમલપથા જઈતી શમ તે કઈ કઈ વપંથાઓન વંકા  
કયી ળકે તેભ ણ જણાવયુ ંશત ુ.ં  

તેભણે લધભુા ંજણાવયુ ંકે,  

( ફાઈટ્ – ડૉ. બયત ગઢલી ) 

લરવાડ ફધં 

યાજ્મભા ંલધતા કયના વકં્રભણની ચેઈન તડલા યાજ્મના અનેક 
જજલ્રાભા ંરક દ્વાયા પલમભં ૂફધં ાલાભા ંઆલી યહ્ય છે. 

લરવાડ જજલ્રાભા ંલધી યશરેા કયના કેવના તનમતં્રણ અંગે જજલ્રા 
કરેસટ્યની અધ્મક્ષતાભા ંઆજે તભાભ લફલ્ડય, ડૉસટ્ય અને શટ્ર 
એવવીએળન તેભજ પલૈચ્ચ્છક વપંથાના આગેલાનની ફેઠક મજાઈ શતી. 



કયના વકં્રભણની ચેઈન તડલા જજલ્રા કરેસટ્યની અીરને ધ્માને 
રેતા તભાભ આગેલાનએ આગાભી 20ભી એતપ્રરથી 10 કદલવનુ ંપલૈચ્ચ્છક 
રૉકડાઉન જાશયે કયુું છે. 

 

( ફાઈટ્ જજલ્રા કરેસટ્ય ) 

નભાદા ફધં  

 નભાદાભા ંકયનાના લકયતા જતા કેવને કાયણે યાજીાની જેભ 
શલે ડેડીમાાડાભા ં  ણ વભલાયથી ચાય કદલવ ભાટે્ ફજાય ફધં 
યાખલાન તનણામ રીધ છે. યાજીા અને   ડેડીમાાડાભા ંકયનાના 
કેવ ઘટે્ અને કયનની   ચેન તટેૂ્ તે   ભાટે્ તતં્ર અને પ્રજા આ   તનણામભા ં
જડાઈ છે. 

આલતીકારે 22 ભી એતપ્રર ગરુૂલાય સધુી દેડીમાાડા ફજાય ફધં 
યશળેે. ત્માય ફાદ શકુ્રલાય , ળતનલાય અને યતલલાય ત્રણ કદલવ ભાટે્ ફજાય 
વલાયે ૬:૦૦ થી ફય ૨:૦૦ કરાક સધુી ખલુ્લ ુયાખલાભા ંઆલળે. 

 

 

 



નેત્રગં રૉકડાઉન  

નેત્રગં ભા ંભગંલાયથી ાચં કદલવ પલમભં ુરકડાઉન યશળેે, 

પ્રાપ્ત ભાકશત મજુફ નેત્રગં તાલકુાભા ંગાભે-ગાભ કયના વકંભણના 
દદીઁઓ ભટ્ી વખં્મા શલાનુ ંજાણલા ભી યશયુ ંછે ,કદલવેને કદલવે કયના 
કેવભા ંધયખભ લધાય થતા ંગ્રાભજન અને આયગ્મ તલબાગના 
જલાફદાય કભીઁઓ જીલના જખભે તાની પયજ ફજાલી યહ્યા 
છે,યંત,ુકયસ્પથતત લધ ુગબંીય જણાતા વભગ્ર નેત્રગં ગાભને રકડાઉન 
કયવુ ંડે તેલી નફત ઉબી થઈ શતી, 

ગ્રાભજનના કશતને ધ્માનભા ંયાખીને ગ્રા.ચંામતના વત્તાધીળ અને 
લેાયી ભડંના અગ્રણીઓ દ્વાયા  વભગ્ર નેત્રગં ગાભને ભગંલાયથી ાચં 
કદલવ ભાટે્ પલમભં ુરકડાઉન કયલાન ભશત્લન તનણામ કયલાભા ં
આલળે,અને તનતી-તનમભનુ ંચપુતણે ારન કયલાનુ ંસચુન કયલાભા ં
આવયુ ંછે ,અને ઉલ્રઘંન કયતા જણાળે ત ગ્રા.ચંામત અને લેાયી 
ભડંના જલાફદાય રક કામદેવયની કામાલાશી કયલાભા ંઆલળે 

જેઇઇ (મખુ્મ) યીક્ષા  

યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વપંથાએ એતપ્રર વત્રની વયંસુત પ્રલેળ યીક્ષા જેઇઇ 
ભેઇન - 2021  મરુતલી યાખી છે. કેન્રીમ તળક્ષણ ભતં્રી યભેળ ખયીમર 
તનળકં દ્વાયા એક ભીકડમા અશલેારભા ંભાકશતી આલાભા ંઆલી છે કે 



યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વપંથાએ કતલડની શારની કયસ્પથતતને ધ્માનભા ંયાખીને 
યીક્ષા મરુતલી યાખલાન તનણામ રીધ છે. 

એતપ્રર વત્રની જેઇઇ (મખુ્મ) યીક્ષા આ ભકશનાના 27, 28 અને 30 

ભીએ મજાલાની શતી. યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વપંથાએ કહ્ુ ંછે કે , યીક્ષા ભાટે્ની 
નલી તાયીખની જાશયેાત છીથી કયલાભા ંઆલળે. યીક્ષાઓ શરેા ં
ઓછાભા ંઓછા 15 કદલવ લૂા સચૂના આલાભા ંઆલળે. 

દેળભા ંએચ્ન્જતનમકયિંગ કાયકકદી ભાટે્ અગત્મની ગણાતી જેઇઇ 
(ભેઈન)  યીક્ષા આ લે ચાય વત્રભા ંરેલાભા ંઆલી યશી છે. આભાથંી ફે 
વત્ર પેબ્રઆુયી અને ભાચાભા ંણૂા થઈ ચકૂ્યા છે. 

રખતય વેનેટ્ાઈઝય 

વભગ્ર યાજ્મભા ંકયના લામયવની ફીજી રશયે ચારી યશી છે. ત્માયે 
રખતય ગ્રાભ ચંામત દ્વાયા આજે રખતય વામશુીક આયગ્મ કેન્રથી 
વેનેટ્ાઈઝની કાભગીયી ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે. આ ઉયાતં ગાભભા ંજે 
તલપતાયભા ંઝીટ્ીલ કેવ આલેરા છે. તે તલપતાયભા ંતેભજ ભેઈન ફજાય 
વકશતની આવાવની જગ્માઓભા ંવેનેટ્ાઈઝય કયલાભા આવયુ ંછે.  

વેનેટ્ાઈઝયની આ કાભગીયી ળશયેભા ંચાય કદલવ સધુી જુદા-જુદા 
તલપતાયભા ંશાથ ધયલાભા ંઆલળે. 

 



યાજ્મ કયના 
યાજ્મભા ંઆજે ણ ઝીટ્ીલ કેવ નોંધાલાનુ ંમથાલત ્યહ્ુ.ં અભાયા 

તલતલધ જજલ્રાના પ્રતતતનતધઓ એ આેરી ભાકશતી મજુફ નલવાયી 
જજલ્રાભા ંઆજે નલા 53 કયનાના કેવ નોંધામા શતા.  

છટ્ાઉદેયુ જજલ્રાભા ં22 કયના ઝીટ્ીલ કેવ વકક્રમ થમા છે. 
શાર 107 દદીઓ વાયલાય શઠે છે. તાી જજલ્રાની લાત કયીએ ત, 
આજે જજલ્રાભા ંનલા 61 કેવ નોંધામા, ત એક વમસ્સતનુ ંભત થયુ ંછે. 

ભકશવાગય જજલ્રાભા ંઆજે 40 કેવ કયના ઝીટ્ીલના વાભે 
આવમા. ત 42 દદીઓ પલપથ થઈ ઘયે યત પમાા છે. જજલ્રાભા ંશાર 453 
દદીઓ વાયલાય શઠે છે. જેભાથંી 73 દદીઓ ઑસ્સવજન ય છે, 8 દદી 
લેન્ટ્ીરેટ્ય ઉય છે. જ્માયે 372 દદીઓની શારત સ્પથય છે.  

નભાદા –કલીડ શસ્પટ્ર  

 નભાદા જજલ્રાભા ંલધતા કયના કેવને કાયણે જજલ્રા લશીલટ્ી તતં્ર 
દ્વાયા  લધ ુએક ખાનગી શસ્પટ્રને કલીડ શસ્પટ્ર ભાટે્  ભજૂંયી 
આલાભા ંઆલી છે. 

અભાયા  નભાદા જજલ્રાના પ્રતતતનતધ જણાલે છે કે , આ અગાઉ ણ 
એક ખાનગી શસ્પટ્રને કલીડ શસ્પટ્ર તયીકે ભજૂંયી આલાભા ંઆલી 



છે, આ વાથે શલે ફે ખાનગી શસ્પટ્રને કલીડ શસ્પટ્ર તયીકે  ભજૂયી 
ભતા નભાદા જજલ્રાના રકને લડદયા સધુી દડવુ ંનશીં ડે. 

આ ફનેં ખાનગી શસ્પટ્રભા ંઑસ્સવજનથી રઈને વીટ્ીપકેન , 
લેન્ન્ટ્રેટ્ય, વકશત તભાભ સતુલધા ઊબી કયી છે અને એભ.ડી ડૉસટ્ય દ્વાયા 
દદીઓની વાયલાય કયલાભા ંઆલી યશી છે. 

યફદંય – કતલડ કેવ વેન્ટ્ય 

યફદંયના ભાધલયુભા ંલધ ુએક કતલડ કેય વેન્ટ્ય ફનાલલાભા ં
આલળે. 

યફદંય જીલ્રાભા ંવયકાયી બાલતવિંશજી શૉસ્પટ્ર ઉયાતં ચાય 
કતલડ કેવ વેન્ટ્ય કામાયત છે. યંત ુકયનાના કેવ કદલવેને કદલવે લધતા 
ફીજી શૉસ્પટ્રની જરૂય જણાઈ છે. ત્માયે ભાધલયુભા ંલધ ુએક કતલડ કેય 
વેન્ટ્ય ફનાલલાન તતં્ર દ્વાયા તનણામ કયામ છે. 

અલવાન 

આકાળલાણી ભજુના કભાચાયી કશભતવિંશજી વઢાનુ ંઆજે ભજુ ખાતે 
અલવાન થય ુછે. તેઓ દાનબુાના નાભે જાણીતા શતા. 



આકાળલાણી ભજુના આયાધીલાણીના કરાકાય અને વઢાઓની 
તરલાય યાવ ભડંીભા ંજડામેરા શતા. તેભને ઘણા એલડા ણ ભેરા 
છે. મુ અફડાવા તાલકુાના કનકાલતી ગાભના લતની શતા. 

 

 
 


