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)સાર ભારતી 

)ાદ(િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

 

તાર3ખ : 07-03-2021      સવાર( : 7.00 થી 7.10 

વાર : રિવવાર 

 

આકાશવાણી અમદાવાદ, વડોદરા.... )ાદ(િશક સમાચાર જયેશ પટ(લ વાચેં છે. 

 

ü )ધાનમCંી નર(DEમોદ3એ અGતન ટ(કનોલોHના ઉપયોગ વડ( 

ભિવJયની જKુર3યાત Mજુબ સOજ રહ(વા ભારતીય સેનાને અQરુોધ 

કયR છે. 

ü  "ુયમ&ંી )ી િવજય -પાણીએ જણા23 ુછે  ક7  રા9યના ;પંડપ=ી 

િવ>તારોને પણ ‘નલ સે જલ’ યોજના હ7ઠળ આવરG લવેાશે.  

ü રાSય સરકાર( ટ(કનોલોHના મહTમ ઉપયોગ વડ( મહ(Uલુી 

સેવા સરળ, ઝડપી તથા પારદશXક બનાવી છે. 

ü ગાધંીનગરના સYંZૃિતકંજ ખાતે વસતંો\સવનો આરંભ થયો છે. 

ü  ભારતે ચોથી અને છેMલી NOક7ટ ટ7>ટ મેચમા ંQRલSેડને 1 દાવ અને 

25 રનથી હરા23ુ ંછે અને વતUમાન )ેણી 3-1 થી Vતી લીધી છે. 

 

 

(D]ઝૂ _ેક – આ )ાદ(િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ3 ર`ા છો)  

(સમાચારને aતે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક(DE પરથી  સમાચાર bરૂા થયા)  
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     સીએમ- નલ સે જલ 

  

રા9યના ;પંડપ=ી િવ>તારોને પણ ‘નલ સે જલ ’ યોજના હ7ઠળ 

આવરG લવેાશે. તેમ  "ુયમ&ંી )ી િવજય -પાણીએ જણા23 ુછે.   

ગઇકાલ ે િવધાનસભા Zહૃમા ંઆNદવાસી પNરવારોને >વજલધારા 

અને સેકટર NરફોમU યોજના ]ગે ^છૂાયેલા `aના જવાબમા ંતેમણ ે

જણા23 ુહc ુ ંક7 , વષU ૨૦૨૨ gધુી તબhાવાર રા9યના તમામ ગામોને 

નળથી પાણી ^iંુુ પાડવામા ંઆવશે . આ યોજના ]તગUત ૮૨ ટકા 

કામગીરG ^ણૂU થઈ છે . lુગંરાળ આNદવાસી િવ>તારમા ં ‘નલ સે જલ ’ 

નેટવકU ઉnુ ંકરવા oલpટ ઈરGગેશન કરવાની યોજના કાયUરત છે.  

તેમજ નાગNરકોને પાણીજSય રોગોથી બચાવવા qrુ અને ૧૦૦ 

ટકા NફMટડU પાણી આપવાની Nદશામા ંરા9ય સરકાર સતત `યtનશીલ 

છે. 

 

 

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

Nરિપટ, સોનલ 
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મહ(Uલુી સેવા 
રાSય સરકાર( ટ(કનોલોHના મહTમ ઉપયોગ વડ( મહ(Uલુી 

સેવા સરળ, ઝડપી તથા પારદશXક બનાવી છે. 

આના લીધે નાગcરકોના સમયની બચતની સાથે dJટાચાર 

િનવારવામા ંમોટ3 મદદ મળ3 છે. મહ(UલુમCંી કૌશીક પટ(લે ગઇકાલે 

િવધાનસભામા ંભKુચ અને નમXદા Hgલામા ંhબન ખેતીની પરવાનગી 

અરHઓના )jના જવાબમા ંઆ Mજુબ જણાk]ુ ંહl ુ.ં  

તેમણે કmુ ંક( hબનખેતીની પરવાનગીની અરHઓ, ઝડપથી 

થાય તે હ(lથુી વષX  2018 થી hબન ખેતીની )coયા આઇ – ઓ – 

આર.એ.  ઉપર ઓનલાઇન કરવામા ંઆવી છે. 

તેમજ પચંાયત પાસેથી hબન ખેતીની સTા પાછ3 ખpચી લઇ 

કલેqટરને સrપવામા ંઆવી છે. 

 

 

મા.ખા. )ીરંગ - અશોક 
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                           િવs મcહલા cદન 

િવv મNહલા Nદવસની ઉજવણીના ભાગ-પે   "ુયમ&ંી િવજય 

-પાણીના હ>તે મહાtમા મNંદર ખાતે  આવતીકાલ ેમNહલા >વાવલબંન 

યોજના અને 2હાલી NદકરG યોજનાના લાભાથwઓને ચકે િવતરણ કરાશે. 

આ `સગેં મNહલા અને બાળ િવકાસ મ&ંી ગણપતિસyહ 

વસાવા, રા9યમ&ંી િવભાવરGબને દવે ઉપz>થત રહ7શે. 

આ ]ગે માNહતી આપતા  મNહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના 

કિમશનર )ીમિત મિનષા ચ{ંાએ જણા23ુ ંહc ુ ંક7 આ `સગેં 2હાલી દGકરG 

યોજના માટ7 એલ.આઇ.સી.  સાથે એમ.ઓ.3.ુ  કરાશે અને  આ યોજના 

]તગUત એલ.આઇ.સી.ને ૨૨ કરોડ -િપયાનો ચકે અપUણ કરાશે. 

આ ઉપરાતં , રા9ય2યાપી ડG.બી.ટG. પોટUલના મા|યમથી 

}ગણવાડG કાયUકર અને તેડાગર બહ7નોને માનદ  વેતનના 

~કુવણાનો પણ `ારંભ કરાશે. આ ઉપરાતં �Sડર બ�ટ ડ7શબોડU 

લો�Sચ�ગ તથા મNહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગની ડGVટલ �કુ�ુ ં

લો�Sચ�ગ કરાશે. 

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

મા.ખા., અપણાU, સોનલ 
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મNહલા Nદવસ >પે�યલ 

 

સામાSય �જyદગી Vવતી પરંc ુઅસામાSય કામ કરતી મNહલાઓ 

િવશે આકાશવાણી અમદાવાદ �ારા ચલાવવામા ંઆવી રહ7લી િવશેષ 

)ેણીમા ંઆ� આપણે વાત કરGqુ ં હસંાબેન ગઢGયાની....  ક7 �ઓ 

જસદણ તા�કુાના રામડGયા ગામે રહ7 છે, અને પોતે ખેતી કામની સાથે 

મNહલા મડંળ પણ ચલાવે છે. તેઓ ઓગ�નીક ખેતી કરતા શી"યા અને 

ખેતી ખચU ઘટ�ો તેમ જણાવે છે. આવો સાભંળGએ  એમને.... 

 

(બાઇટ- હસંાબેન ગઢGયા)  
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કોરોના સદં(શ 

 આ )ાદ(િશક સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા 

ક(DE પરથી સાભંળ3 ર`ા છે. વt ુસમાચાર કોરોના aગેના સદં(શ બાદ 

 

(કોિવડ િસuનેચર ટ]નુ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

તા. 07-03-2021 

સમય : સવાર( 7.00 

7 

વસતંો\સવ 

ગાધંીનગરના સYંZૃિતZંુજ ખાતે વસતંો\સવનો આરંભ થયો છે. 

MvુયમCંી િવજય Kુપાણીએ વસતંો\સવનો )ારંભ કરાવતા 

જણાk]ુ ંહl ુ ંક( રાSય સરકાર( રમત ગમત , ]વુા સાYંZૃિતક )wિૃT 

તથા સગંીત અકાદમી માટ( આ વષXના બxટમા ં500 કરોડ Kૃિપયાની 

ફાળવણી કર3 છે. 

વસતંો\સવને, આનદં – ઉ\સવ તર3ક( ઓળખાવીને MvુયમCંીએ 

વસતંઋl ુતથા વસતંો\સવની ઉજવણીQુ ંમહ\વ સમ{k]ુ ંહl ુ.ં તેમણે 

કmુ ંક( રાSયમા ંઉજવાતા વસતંો\સવ, તાના – ર3ર3 ઉ\સવ તથા 

મોઢ(રાનો ઉTરાધX ઉ\સવ, }જુરાતી સYંZૃિતનો પcરચય આપે છે. 

કાયXoમની શKુઆત, {ણીતા Q\ૃયાગંના ~ીમતી ઐsયાX 

વોર3યર અને તેમના �પુ �ારા ભરતનાટયમ શૈલીમા ંસરYવતી વદંના 

સાથે થઇ હતી.  

\યારબાદ પcટયાલા ઘરાનાના અને શા�ીય સગંીત �ેCે 

{ણીતા ગાિયકા કૌિશક3 ચoવત� અને \યારપછ3 રાજકોટના િપ]બેુન 

સરખેલ �ારા શા�ીય સગંીત )Ylતુ કરા]ુ ંહl ુ.ં 

આ )સગેં રાSયભરમાથંી આવેલા 100 થી વt ુકલાકારો પણ 

ઉપ�Yથત ર`ા હતા. 

 

 

મા.ખા. )ીરંગ - અશોક 
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 coક(ટ 
  ભારતે ચોથી અને છેMલી NOક7ટ ટ7>ટ મેચમા ંQRલSેડને 1 દાવ અને 

25 રનથી હરા23ુ ંછે અને વતUમાન )ેણી 3-1 થી Vતી લીધી છે. 

અમદાવાદના નર7S{ મોદG >ટ7Nડયમ પર રમાયેલી આ મેચના  ગઇકાલ ે

&ી� Nદવસે એક ઇન�ગની હારથી બચવા QRલSેડ7 બી� દાવમા ંઓછામા ં

ઓછા 160 રન કરવા જ-રG હતા પરંc ુચાના િવરામ પછG ^રૂG ટGમ 135 

રને જ આઉટ થઇ ગઇ હતી. QRલSેડ તરફથી મા& લોર7Sસે 50 રન અને 

gકુાની જો -ટ7 30 રનનો મહtવનો ફાળો આ�યો હતો 9યાર7 ભારત તરફથી 

અિvન અને અ�ર પટ7લ ેપાચં- પાચં િવક7ટ ઝડપી હતી. 

આ Vત સાથે ભારત િવv ટ7>ટ ચzે�પયનશીપની ફાઇનલમા ં`વે�3ુ ં

છે. આ >પધાUમા ંભારતનો  કુાબલો S3ઝૂીલSેડ સામે થશે. િવv ટ7>ટ 

ચzે�પયનશીપ ફાઇનલ આગામી �ૂન માસમા ંQRલSેડમા ંરમાશે.  ઋષભ 

પતંને મેન ઓફ ધ મેચ  અને રિવચ{ંન અિvનને મેન ઓફ ધ િસરGઝનો 

^રુ>કાર અપાયો છે. 

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

Vએનઆર., ભરતસર... 
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રાSયપાલ 

રાSયપાલ આચાયX દ(વ�ત આx બપોર( અમર(લી પહrચશે. 

તેઓ આx અમર(લીમા ંઆવેલ ઇ�Dદરા માક�ટ ખાતે સફાઇ 

અhભયાનમા ંસહભાગી થશે. \યારબાદ Yવાિમનારાયણ }KુુZુલ તરવડા 

�ારા યોજવામા ંઆવનાર કાયXoમમા ંહાજર3 આપશે. 

આવતીકાલે તેઓ લાઠ3ના અકાળા ખાતે Yવાિમનારાયણ 

નીલકંઠધામ પrઇચા અને નીલકંઠ યગં ફ(ડર(શન ચેર3ટ(બલ �Yટ �ારા 

યો{નાર Uભુાષ પાલેકર )ાZૃિતક Zૃિષ પcરસવંાદ અને )દશXનમા ં

હાજર3 આપશે. 

 

 

પી.ટG.સી. અમર7લી – )ીરંગ - અશોક 
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િવધાનસભા આભાર )Yતાવ 
 "ુયમ&ંી િવજય -પાણીએ રા9યપાલ)ીએ કર7લા અoભભાષણ પર 

ગઇકાલ ેિવધાનસભા Zહૃમા ંઆભાર `>તાવ ર�ૂ કય�.  

 "ુયમ&ંીએ રા9યપાલ)ી�ુ ંઅoભભાષણ િવકાસની નવી Nદશા 

ખોલનાiંુ છે , તેમ જણા23ુ ંહc ુ ંઅને આ સ& દરિમયાન મહtવ^ણૂU 

િવષયો પર ફળ�પુ ચચાU કરવા માટ7 તમામ ધારાસ�યોનો આભાર 

માSયો હતો. તેમણ ેક�ુ ંહc ુ ંક7 , સસંદGય `ણાoલમા ંિવપ�ના સ�યો �ારા 

થતી ચચાUઓ�ુ ંપણ અtયતં મહtવ ર�ુ ંછે. 

 "ુયમ&ંીએ ક�ુ ંહc ુ ંક7 , ઉ�ોગ, �ૃિષ, સેવા અને માળખાગત 

gિુવધા આ ચાર �&ેો ઉપર િવકાસની મજ�તૂ ઇમારત ચણી શકાતી 

હોય છે. � અથUત&ંના આધાર પર ચાલતી હોય છે �ના થકG જ િવકાસ 

થાય છે. આ તક7  "ુયમ&ંીએ િવકાસ માટ7 તેમની સરકાર �ારા લવેાયેલા 

િવિવધ િવકાસલ�ી કામો ]ગે Zહૃને માNહતગાર કયાU હતા.  

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

મા.ખા, અપણાU, સોનલ 
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 એન.સી.સી. - સC 

એન.સી.સી. }જુરાત બટાલીયનના ઉપoમે Uરુ(DEનગરની 

એમ.પી. શાહ કોલેજ ખાતે )થમ વષX એન.સી.સી.ના ક(ડ(ર માટ( 

કારક3દ� પરામશX સCQુ ંઆયોજન કરવામા ંઆk]ુ ંહl ુ.ં 

બટાલીયનના �તૂbવૂX ક(ડ(ટ અને સાસંદ મહ(DE Mુજંbરુાએ 

ઝાલાવાડ �ારા દ(શને અપાયેલા મહાQભુાવો તથા તેમના Hવન – 

કાયXનો પcરચય આપવામા ંઆkયો હતો. 

તેમણે ઉપ�Yથત ક(ડ(ટોને આ મહાQભુાવોના Hવન – કાયXમાથંી 

)ેરણા મેળવવા તથા સોસીયલ િમcડયાનો િવવેકથી અને સકારા\મક 

ર3તે ઉપયોગ કરવા અQરુોધ કયR. 

 

 

પી.ટG.સી . gરુ7S{નગર – )ીરંગ - અશોક 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


