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પ્રસાય બાયતી 
સભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 28-02-2021                                       Evening : 7.00  to 7.10 

Day:- Sunday                                             Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડોદયા... પ્રાદેવળક સભાચાય હિના ભોદી લાાંચે છે. 

 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આત્ભવનબભય બાયતની ઝાંફેળ અંતહયમા 
ગાભો સઘુી િોંચી યિી િોલાનુાં જણાવ્ુાં. ભન કી ફાત કામક્રભભાાં 
્લુાનોને લૈજ્ઞાવનક રષ્ટિકોણ કેલલા અનયુોધ કમો. 

 યાજ્મભાાં સ્થાવનક સ્લયાજ્મની સાંસ્થાઓની ચ ૂાંિણીભાાં એકાંદય ળાાંવતપણૂભ 60 
િકા જેિલુાં ભતદાન. 

 22 િજાય 116 ઉભેદલાયોનુાં યાજકીમ બાવલ ઇલીએભભાાં સીર- 
ભતગણતયી 2 જી ભાચે થળે. 

 આલતીકારથી યાજ્મના લહયટઠ નાગહયકો અને ગાંબીય બફભાયીલાા 
રોકોને કોવલડ-19ની યસી અાળે. 

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણી યથી વાાંબી યહ્યા છ) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણી યથી વભાચાય યૂા થમા )
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ભન કી ફાત 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભદીએ જણાવયયાં છે કે , આત્ભનનબભય બાયત એ ભાત્ર આનથિક 

ઝાંફળે નથી ણ દેળ અને નાગરયકને ગોયલ અાલનાય નલચાય છે. 
આજે આકાળલાણી યથી પ્રવારયત થમેરા ભન કી ફાત કામભક્રભભાાં તેભણ ેએ 

ફાફતે વાંત વમક્ત કમો શત કે આત્ભનનબભય બાયતની ઝાંફળે અંતયીમા ગાભ સયધી 
શોંચી યશી છે. તેભણ ેવયગલાની ખતેી કયી યશરેા ાટણ જીલ્રાના પ્રગનતળીર ખડેતૂ 
કાભયાજ બાઈ ચોધયીના કાભની પ્રળાંવા કયી શતી. 

કાભયાજ બાઈએ તેભના કાભની નોંધ રલેા ફ દર પ્રધાનભાંત્રીન આબાય ભાન્મ 
શત અને ફધા ખડેતૂને વયગલાની ખતેી કયલા અીર કયી શતી. 

(ફાઈિ- કાભયાજ બાઈ) 
આજે યાષ્ટ્રીમ નલજ્ઞાન રદલવની ઉજલણી થઇ યશી છે . લભ 1928 ભાાં આ રદલવે 

વય વી.લી. યભણ દ્વાયા યભણ પ્રબાલની અદભતૂ ળધની જાશયેાતથી બાયતીમ 
નલજ્ઞાનભા નલા અધ્મામન પ્રાયાંબ થમ શત.  શ્રી ભદીએ યયલાનને નલજ્ઞાન અને 
લૈજ્ઞાનનક અંગે લધયભાાં લધય ભારશતી ભેલલા અને વાંળધકની રષ્ષ્ટ્ટ કેલલાન 
અનયયધ કમો. 

નલજ્ઞાન, આત્ભનનબભય બાયત ઝાંફળેભાાં નોંધાત્ર મગદાન આી ળકે છે, તેભ શ્રી 
ભદીએ જણાવયયાં શત યાં. દયલભની જેભ આ લે ણ યીક્ષા ે ચચાભ કામભક્રભ મજાલાન 
છે, જેભાાં વશબાગી થઇ તાના અનયબલનયાં આદાન પ્રદાન કયલા નળક્ષક, નલદ્યાથીઓને 
અનયયધ કમો શત. 

(ફાઇિ-ીએભ- આત્ભવનબભય ફાઇિ) 

સ્થાવનક સ્લયાજ્મની ચ ૂાંિણી 
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યાજ્મભાાં સ્થાનનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ- જીલ્રા ાંચામત, તાલયકા ાંચામત 
અને નગયાલરકાઓની ચ ૂાંટણી એકાદ- ફ ેઅળાાંનત ફનાલને ફાદ કયતાાં ળાાંનતલૂભક 
વાંન્ન થઇ છે. કયર 31 જીલ્રા ાંચામત, 231 તાલયકા ાંચામત અને 81 
નગયાલરકાઓની 8 શજાય 302 ફઠેકના 22 શજાય 116 ઉભેદલાયનયાં યાજકીમ બાનલ 
ઈલીએભભાાં વીર થઇ ગયયાં છે. 

આજે સ્થાનનક સ્લયાજની ચ ૂાંટણી  ભાટે  નામફ મયખ્મભાંત્રી નનનતન ટેર , કેષ્ન્રમ 
ભાંત્રી યવત્તભ રૂારા, નળક્ષણભાંત્રી ભૂેન્રનવિંશ ચયડાવભા , ભાંત્રીશ્રી કય ાંલયજીબાઇ 
ફાલલમા, જમેળબાઇ યાદરડમા, યફાંદયના ધાયાવભ્મ ફાબયબાઇ ફખીયીમા , 
ભયફીના વાાંવદ ભશનબાઈ કય ાંડારયમા , ખડેાના વાાંવદ દેવયનવિંશ ચોશાણ , કોંગ્રેવના 
નલક્ષના નેતા યેળ ધાનાણીએ  ભતદાન કયયું શત યાં. 

છેલ્રા વભાચાય મયજફ યાજ્મભાાં એકાંદય 60 ટકાથી લધાયે ભતદાન થયયાં છે. જ 
કે, ભતદાન ભાટે આલલાન વભમ યૂ થતાાં સ યધીભાાં આલી ગમેરા ભતદાયની રાાંફી 
રાઇન રૉગી શલાથી ભતદાનની ટકાલીયીભાાં લધાય થલાની વાંબાલના છે. 

ગયજયાત યાજ્મ ચ ૂાંટણી આમગના ભતદાય જાગનૃત કામભક્રભના સ્ટેટ આઇકન 
એલા આંતયયાષ્ટ્રીમ દડલીય કયભાયી વરયતા ગામકલાડે આજે તેના ભાદયે લતન ડાાંગ 
જજલ્રાના કયાડીઆંફા ગાભે ફયે વરયલાય ભતદાન કયીને, યયલા ભતદાય વશીત વો 
ભતદાયને તેભના ભતાનધકાયન ઉમગ કયલાની પ્રેયણા યૂી ાડી શતી.  

 જ્માયે ૭૦ લભથી ઉયની ઉંભયના લમસ્ક લડીર એલા નનળાના ગાભના ૭૩ 
લીમ ફફરીફને દેવાઈ , ખયદાાંડી પલમાના ૭૦ લીમ ધનીફને કય ાંલય  અને ભાાંડ 
એક ભીટયની ઉંચાઈ ધયાલતા ડાાંગના અપ્યયાજા એલા ઝયણ ગાભના ૧૯ લીમ 
યયલક વાંજમ ાડલીએ ણ ઉત્વાશલૂભક તેભના ભતાનધકાયન ઉમગ કમો શત. 

ખડેા જજલ્રાભાાં નરડમાદ નગયાલરકા વરશત ાાંચ નગયાલરકાઓ અને ૮ 
તાલયકા ાંચામતની ચ ૂાંટણીનયાં ભતદાન આજે મજાયયાં શત યાં. ભતદાયભાાં પ્રથભ લખત 
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ભતદાન કયલા આલનાય તેભજ વદૃ્ધ ણ ભતદાનભાાં જડામા શતા. તે ઉયાાંત 
બાયતીમ જનતા ાટીના જજલ્રા પ્રમયખ અર્ય ભન નવિંશ ચોશાણ , વાાંવદ દેવયાંનવિંશ ચોશાણ 
તેભજ નલધાનવબાના મયખ્મ દાંડક ાંકજબાઈ દેવાઈએ રયલાય વાથે 
તાના ભતનલસ્તાયભાાં ભત આપ્મા શતા.  

ખડેા જજલ્રાની આઠ તાલયકા ાંચામતભાાં નરડમાદ , ખડેા , ભશભેદાલાદ , ભાતય, 
ભહયધા, ઠાવયા, ગતેશ્વય અને લવ કયર 166 ફઠેક ભતદાન થયયાં શત યાં. કયના 
અંતગભત વયકાયની ગાઈડરાઈન મયજફ દયેક બયથ ઉય વેનેટાઈઝય, શને્ડગરઝ, અને 
થભભરગનની વમલસ્થા વાથે વાભાજજક અંતય વાથે ભતદાન થઇ ળકે કેલી યીતે 
વમલસ્થા કયલાભાાં આલી શતી. 

 છટા ઉદેયય જજલ્રાભાાં  નળલજીયૂા ગાભના  શતેર યાઠલાનયાં આજે રગ્ન શલા 
છતાાં ભત આલા ભતદાન ભથક ઉય આલી તાના ભતાનધકાયન ઉમગ કમો 
શત. ત વાંખડેા  ટીંફા ગાભના ટેર યભેળબાઈ યણછડબાઈ ફાંને શાથ નરશ શલા 
છતાાંમ ભતદાનભાાં ઉત્વાશ યાખી ગાભના રકને ઉત્વાશથી ભતદાન કયલાનયાં જણાવયયાં 
શત યાં . 

ભશીવાગય જજલ્રા -તાલયકા ાંચામત વાભાન્મથ ચ ૂાંટણીના ચ ૂાંટણી નનયીક્ષક શ્રી જી. 
ી. બ્રહ્મબટ્ટ ેઆજે  મજામેર ભતદાન દયનભમાન જજલ્રાનના નલનલધ ભતદાન ભથકની 
મયરાકાત રઇ કનલડ-૧૯ની ગાઇરડરાઇન  મયજફ થઇ યશરે ભતદાન પ્રરક્રમાનયાં 
નનયીક્ષણ કયયું શત યાં. 

કોયોના અીર 

આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા 
છ. લધય વભાચાય કયના અંગેના આ વાંદેળ ફાદ... 

(કોવલડ િયનુ) 
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સ્થાવનક સ્લયાજ્મની ચ ૂાંિણી-2 
જીલ્રા ાંચામતની ચ ૂાંટણીભાાં થમેરા વયેયાળ ભતદાનની લાત કયીએ ત 

બાલનગય જીલ્રાભાાં 57 ઇન્ટ 15 ટકા, છટા ઉદેયયભાાં 64 ઇન્ટ 38 ટકા, તાી 
જીલ્રા ાંચામતભાાં 57 ઇન્ટ 44 ટકા, તાલયકા ાંચામતભાાં 60 ટકા જ્માયે 
નગયાલરકાભાાં 53 ઇન્ટ 46 ટકા જેટલયાં ભતદાન થયયાં શત યાં. ડાાંગ જીલ્રાભાાં એકાંદય 
73 ટકા ભત ડયા છે.  

જ્માયે જાભનગયભાાં 60 ટકા, ાંચભશારભાાં 60 ટકા, ાટણભાાં 61 ટકા, 
સયયેન્ર્રનગયભાાં 55 ટકા, અભયેરીભાાં 52 ટકા, અને આણાંદભાાં 62 ટકા ભતદાન થયયાં 
શત યાં, જ્માયે અયલલ્રીભાાં 67 ટકા ભતદાન થયયાં શત યાં. 
     

ભતદાન અંગે ડાાંગથી અભાયા પ્રનતનનનધન અશલેાર 

(ફાઇટ- મયનનયા ળેખ) 
અને આ છે ાંચભશારના અભાયા પ્રનતનનનધન અશલેાર 

(ફાઇિ- વલપરુ પયુોહિત) 
 આ ચ ૂાંટણીની ભતગણતયી આગાભી ફીજી ભાચ ેથળે. 

રૂ્નાગઢ જીલ્રા ાંચામતનયાં એકાંદય 58 ટકાથી લધાયે ભતદાન થયયાં છે. જ્માયે 
યફાંદયભાાં 60 ટકા ભત ડયા શતા. 

વલજમ રૂાણી- યસીકયણ-1 
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યાજ્મભાાં લરયષ્ટ્ઠ નાગરયક ભાટે કયના યવીકયણન આલતીકારથી પ્રાયાંબ થઇ 
યહ્ય છે. મયખ્મભાંત્રી નલજમ રૂાણીએ યાજ્મના તભાભ લરયષ્ટ્ઠ નાગરયકને યવીકયણ 
કયાલી કયના વાભે સયયલક્ષત ફનલા અીર કયી છે.  

મયખ્મભાંત્રીએ લધયભાાં જણાવયયાં કે, યાજ્મ વયકાયે આ યવીકયણ અલબમાનની વાંણૂભ 
તૈમાયીઓ યૂી કયી રીધી છે અને 2195 જેટરી વયકાયી શસ્સ્ટર, આયગ્મ કેન્ર 
તેભજ 536 જેટરી ખાનગી શસ્સ્ટર, દલાખાનાઓભાાં કયના યવીના ડઝ આલાભાાં 
આલળે. તેભણ ેએભ ણ જણાવયયાં કે, આ યવી યૂી યીતે સયયલક્ષત છે તેભજ તેની કઇ 
આડઅવય ણ નથી. 

કેન્ર વયકાયની સયચના મયજફ તાયીખ ૧ રી ભાચભ , ૨૦૨૧ ના યજ થી ૬૦ 
લભથી લધય ઉંભય ધયાલતા તથા ૪૫થી ૫૯ લભ ઉંભયના અન્મ યગ ધયાલતા 
નાગરયકને ણ યવી આલાભાાં આલળે. તફક્કાલાય વયકાયી દલાખાના , તથા 
PMJAY/MA Yojana અંતગભતની ખાનગી શસ્સ્ટરભાાં યવી આલાભાાં આલળે.  

 વયકાયી દલાખાનાભાાં યવી નલનામયલ્મે આલાભાાં આલળે , જ્માયે ખાનગી 
શસ્સ્ટરભાાં ૧૦૦ રૂનમા  લશીલટી ખચભ અને બાયત વયકાય દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં 
આલનાય યવીની રકિંભત  ૧૫૦ રૂનમા એભ કયર ભી ૨૫૦ રૂનમા રાબાથી ાવેથી 
રલેાભાાં આલળે.  

બાયત વયકાયશ્રી દ્વાયા જાશયે કયલાભાાં આલેર આંકડાકીમ નલગત મયજફ યવી 
આલા ફાફતે ગયજયાત વભગ્ર દેળભાાં પ્રનત ૧૦ રાખ લસ્તીની વાભે ગયજયાત પ્રથભ 
ક્રભે છે. 

ફીજા તફક્કાના આ યવીકયણ અલબમાન ભાટે ળરૂઆતના તફકે્ક નભભદા 
જજલ્રાભાાં અંદાજીત ૩૭ જેટરા વેન્ટય (વયકાયી+ખાનગી) દ્વાયા યવીકયણ કાભગીયી 
કયલાભાાં આલળે. ત્માયફાદ ક્રભળ: તેભાાં લધાય કયલાભાાં આલળે.  યવી ભાટે રામક 
રાબાથી કનલન ટભર અથલા આયગ્મ વેત ય એપ્રીકેળનભાાં ઓનરાઇન યજીસ્રેળન 
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કયાવમા ફાદ યવી રઇ ળકળે અથલા યવીકયણના સ્થ ય જઇને નોંધણી કયાલી યવી 
રઇ ળકળે.  

નોંધણી ભાટે આધાય કાડભ અને જ આધાય કાડભ ઉરબ્ધ ના શમ ત નનમત 
કયેર ઓખ કાડભ ૈકી કઇણ એક ઓખ કાડભ તથા ૪૫-૫૯ લભના કભફીડ 
સ્સ્થતી રાબાથીને યજીસ્ટડભ ભેડીકર પ્રેક્ટીળનયનયાં પ્રભાણત્ર પયજીમાત યર્ય કયલાનયાં 
યશળેે.  તભાભ યવી રીધેર રાબાથીઓને યવીકયણ થલા ફાફતનયાં પ્રભાણત્ર જે-તે 
યવીકયણના સ્થેથી આલાભાાં આલળ.ે 

કેન્દ્ર યસીકયણ ભાગભદવળિકા 
કેન્ર વયકાયે, આલતીકારથી ળરય થનાયા કનલડ યવીકયણના ત્રીજા તફક્કા ભાટે 

ભાગભદનળિકા જાશયે કયી છે. 
ત્રીજા તફક્કાભાાં 60 લભથી લધય લમના રકને કનલડની યવી અાળે. એલી જ 

યીતે, ગાંબીય યગથી ીડાતી અને 45 થી 60 લભ સયધીની વમસ્ક્તઓને ણ ત્રીજા 
તફક્કાભભાાં આલયી રલેાળે. 

એસ. ઓ. ્-ુ ગાઇડ 
સ્ટેચ્યય ઓપ યયનનટી ખાતે પ્રલાવીઓ ભાટે ગયજયાતી રશન્દી અને અંગે્રજી બાાભાાં 

ભાગભદળભન આતાાં ગાઈડ ત છે જ ણ શલે પ્રલાવીઓને વાંસ્કૃત બાાભાાં ગાઈડ 
કયનાયા યયલાન ણ આલી ગમા છે. કેલડીમા  કરની સ્ટેચ્યય ઓપ યયનનટી ખાતે ૧૫ 
જેટરા ગાઇડ શયદ્ધ વાં સ્કૃત બાાભાાં ફર ેછે . વાંસ્કૃત  એ બાયતની પ્રાચીન બાા છે . 
તેથી આ બાાનયાં ણ ભશત્લ લધે તે ભાટે વાંસ્કૃતભાાં ણ પ્રલાવીઓને ગાઈડ કયળે. 
સ્ટેચ્યય ઓપ યયનનટીના જનવાંકભ અનધકાયી યાહયર ટેર ેજણાવયયાં શત યાં કે , આ  ભાટે 
ગાઇડને ખાવ ફ ેભરશનાની તારીભ આલાભાાં આલી છે. 
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પામહયિંગ પ્રવતફાંધ 

ાંચભશાર જજલ્રાના ાલાગઢ પામરયિંગ યેન્જભાાં આલતી કારથી ફ ેભાવ 
દયનભમાન સયયક્ષા દના જલાન દ્વાયા પામરયિંગ પ્રેષ્ક્ટવ મજાલાની શઈ આ દયનભમાન 
આ નલસ્તાયભાાં કઈ ણ અન અનધકૃત વમસ્ક્તના પ્રલેળ ય પ્રનતફાંધ મકૂત જાશયે 
હયકભ અનધક જજલ્રા ભેજજસ્રેટ શ્રી એર.ફી.ફાાંબલણમા દ્વાયા કયામ  છે. આ હયકભન બાંગ 
કયનાય ઈ.ી.ક. કરભ-188 મયજફ નળક્ષાને ાત્ર થળ.ે 

યોગ વનદાન વળબફય 
યાજકટભાાં યયનનક નલકરાાંગ રસ્ટ દ્વાયા આજે શનભમેથીક દ્ધનત દ્વાયા વલભયગ 

નનદાન કેમ્ મજામ.  જેભાાં એવીડીટી , ેટના દદો , દભ, લા, કભયન દયખાલ , 
વામટીકા, લા ખયલા , કાનભાાં યવી આલવયાં , થયી, વયમાનવવ, ળીલા, ખયજવયાં, 
ેળાફભાાં થતી તકરીપ , સ્ત્રીઓના યગ , ગયદનન દયખાલ , ભોં ય ખીર , આંખની 
આર્યફાર્ય કાા કય ાંડાા , કઢ, શયવ, ભવા, બગાંદય જેલા યગ ભાટે નનિઃશયલ્ક નનદાન 
તેભ જ વાયલાયની વમલસ્થા કયલાભાાં આલેર શતી , તદયયાાંત જરૂરયમાત શમ તેલા 
દદીઓન રફેયેટયીભાાં નનિઃશયલ્ક રયટભ કયામા શતા. 

 આ કેમ્ભાાં ભેડીકર કરજે , ારયર યયનનલવીટી   વાંચાલરત વાાંઈનાથ 
શનભમેથીક શસ્સ્ટર રાયા જનયર ચકેઅ , ડેન્ટર ચકેઅ અને પીઝીમથેયીીના 
તજજ્ઞ ડક્ટયની ટીભ દ્વાયા વેલા આલાભાાં આલેર શતી. 

 કામભક્રભને વપ ફનાલલા ભાટે વાંસ્થાના પ્રમયખ શ્રી ળૈરેબાઈ ાંડયા , વરશતના 
કામભકતાભઓએ જશભેત ઉઠાલી શતી. 

 


