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પ્રસાર ભારતી 
પ્રાદેશિક સમાચાર શિભાગ, અમદાિાદ 

તાયીખ : 28-02-2021      ફોયે : 2.20 to 2.25 
લાય :  યવલલાય  

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેવળક વભાચાય સકેુિ ગપુ્તા લાાંચે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રાદેવળક વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો) 
(વભાચાયન ેઅંત ે– આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્દ્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા) 
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 મન કી બાત 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ જણાવયયાં છે કે, આત્ભવનબભય બાયત એ ભાત્ર આવથિક 
ઝાંફળે નથી ણ દેળ અને નાગરયકોને ગૌયલ અાલનાય વલચાય છે. 

આજે આકાળલાણી યથી પ્રવારયત થમેરા ભન કી ફાત કામભક્રભભાાં તેભણ ે
એ ફાફતે વાંતો વમક્ત કમો શતો કે આત્ભવનબભય બાયતની ઝાંફળે અંતયીમા 
ગાભો સયધી શોંચી યશી છે.  તેભણ ે વયગલાની ખતેી કયી યશરેા ાટણ જીલ્રાના 
પ્રગવતળીર ખડેતૂ કાભયાજ બાઈ ચૌધયીના કાભની પ્રળાંવા કયી શતી. 

કાભયાજ બાઈએ તેભના કાભની નોંધ રલેા ફદ્દર પ્રધાનભાંત્રીનો આબાય 
ભાન્દ્મો શતો અને ફધા ખડેતૂોને વયગલાની ખતેી કયલા અીર કયી શતી. 

(બાઈટ- કામરાજ ભાઈ) 
આજે યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન રદલવની ઉજલણી થઇ યશી છે . લભ 1928 ભાાં આ 

રદલવે વય વી.લી. યભણ દ્વાયા યભણ પ્રબાલની અદભતૂ ળોધની જાશયેાતથી 
બાયતીમ વલજ્ઞાનભા નલા અધ્મામનો પ્રાયાંબ થમો શતો.  શ્રી ભોદીએ યયલાનોને 
વલજ્ઞાન અને લૈજ્ઞાવનકો અંગે લધયભાાં લધય ભારશતી ભેલલા અને વાંળોધકની રષ્ષ્ટ્ટ 
કેલલાનો અનયયોધ કમો. 

(બાઇટ- પીએમ) 
વલજ્ઞાન, આત્ભવનબભય બાયત ઝાંફળેભાાં નોંધાત્ર મોગદાન આી ળકે છે , તેભ 

શ્રી ભોદીએ જણાવયયાં શત યાં. દયલભની જેભ આ લે ણ યીક્ષા ે ચચાભ કામભક્રભ 
મોજાલાનો છે , જેભાાં વશબાગી થઇ ોતાના અનયબલોનયાં આદાન પ્રદાન કયલા 
વળક્ષકો, વલદ્યાથીઓને અનયયોધ કમો શતો. 

સ્થાશનક સ્િરાજ્યની ચ ૂૂંટણી 
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યાજ્મભાાં સ્થાવનક સ્લયાજ્મની ચયાંટણી ભાટે ળાાંવતણૂભ યીતે ભતદાન થઈ યહ્યાં 
છે.  

લશરેી વલાયથી કચ્છ, વૌયાષ્ટ્ર, દક્ષક્ષણ ગયજયાત, ઉત્તય ગયજયાત તેભજ ભધ્મ 
ગયજયાતના તભાભ ભતદાન ભથકો ય ચયસ્ત ોરીવ ફાંદોફસ્ત વાથે ભતદાયો 
ભતદાન કયલા ભાટે શોંચી યહ્યા છે. ભતદાન ભથકો ય પ્રથભ લખત ભતદાન 
કયનાય ભતદાતા ણ જોલા ભળ્મા છે. વવવનમય વવટીઝન ણ ઉત્વાશબયે ભતદાન 
કયી યહ્યા છે.  તો યાજ્મના વલવલધ વલસ્તાયોભા લયયાજાઓ અને  લયલધયઓએ 
ભતદાનને પ્રાધાન્દ્મ આપયયાં શત યાં. 

આજે સ્થાવનક સ્લયાજની ચ ૂાંટણી  ભાટે નામફ મયખ્મભાંત્રી વનવતન ટેર ,કેવિ  મ 
ભાંત્રી યવોત્તભ રૂારા,  વળક્ષણભાંત્રી ભૂેન્દ્રવવિંશ ચયડાવભા , ભાંત્રીશ્રી કય ાંલયજીબાઇ 
ફાલક્ષમા, જમેળબાઇ યાદરડમા, ોયફાંદયના ધાયાવભ્મ ફાબયબાઇ ફોખીયીમા , 
ભોયફીના વાાંવદ ભોશનબાઈ કય ાંડારયમા , ખડેાના વાાંવદ દેવયવવિંશ ચૌશાણ , કોંગ્રેવના 
વલક્ષના નેતા યેળ ધાનાણીએ  ભતદાન કયયું શત યાં. 

યાજીા નગયાક્ષરકાની ચ ૂાંટણીભાાં લમોવદૃ્ધ ભરશરાઓ ભતદાન કયલા 
આલી શોંચી શતી.  જેભાાં ૧૦૦ લભ થી લધય ઉંભયના કવરાફને જોળીએ 
યાજીા કન્દ્માળાા ખાતે ભતદાન કયયું  શત યાં. તો યાજકોટના 80 લીમ 
વભજયફાએ રાકડીના ટેકે ભતદાન ભથક શોંચી ભતદાન કયયું શત યાં.  ભયજભાાં છેલ્રા 
૪૦ લભથી ભતદાન કયતા લમોવધૃ્ધાએ ભત આી નાગરયક તયીકે ોતાની પયજ 
વનબાલી શતી. 

આજે છોટા ઉદેયય જજલ્રાભાાં ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં ઘણા ગાભોભાાં રગ્ન ણ 
મોજાઇ યહ્યાાં છે. આજે રગ્ન શોલા છતાાં નલદાંવતઓએ ભતદાન ભથક ઉય આલી 
ભતાવધકાયનો ઉમોગ કયી ભતદાન કયયું શત યાં અને ફીજા ભતદાયોને ણ ભત 
આલાની અીર કયી શતી. 
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એક લાગ્મા સયધી ભેરા ભતદાન આંકડાઓ પ્રભાણ ેયાજ્મભાાં 
નગયાક્ષરકાની ચ ૂાંટણી ભાટે 23.93 ટકા, જીલ્રા ાંચામતની ચ ૂાંટણી ભાટે 23.96 
ટકા અને તાલયકા ાંચામત ભાટે 25.82 ટકા વયેયાળ ભતદાન થયયાં છે. 

કોરોના સૂંદેિ 

આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્દ્ર યથી 
વાાંબી યહ્યા છો. લધય વભાચાય કોયોના અંગેના આ વાંદેળ ફાદ... 

 
(કોશિડ ટયનુ) 

કેન્ર્ય રસીકરણ- માગગ 
કેન્દ્ર વયકાયે, આલતીકાર ેશરેી ભાચભથી ળરય થનાયા કોવલડ યવીકયણના 

ત્રીજા તફક્કા ભાટે ભાગભદવળિકા જાશયે કયી છે. 
આલતીકારથી ળરય થતા ત્રીજા તફક્કાભાાં 60 લભથી લધય લમના રોકોને 

કોવલડની યવી અાળે. એલી જ યીતે , ગાંબીય યોગથી ીડાતી અને 45 થી 60 
લભ સયધીની વમક્ક્તઓને ણ ત્રીજા તફક્કાભભાાં આલયી રલેાળે. 

 


