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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 07-03-2021                                       Midday : 2.20 to 2.25 

Day:- SUNDAY                                              Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા... પ્રાદેવળક વભાચાય સકેુળ ગપુ્તા લાાંચે છે. 
 

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ લડોદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છો) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ લડોદયા કેન્ર યથી વભાચાય યૂા થમા )  
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પ્રધાનભાંત્રી - જનઔવધ  

  

  દેળબયના જનઔવધ  કેન્દ્ર યથી દલાની ખયીદી દ્વાયા નાગરયકોએ 9 શજાય 

કયોડ રૂવમાની લધ ુયકભની ફચત કયી છે. પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ જનૌવધ 

રદલવની ઉજલણી વભાયોશને લીરડમો કોન્દ્પયનન્દ્વિંગ ભાધ્મભથી વાંફોધતા જનૌવધ 

કેન્દ્રનો લધ ુઉમોગ કયલા નાગરયકોને અીર કયી શતી. 

(ઓરડમો – પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી) 

તેભણે વળરોંગભાાં દેળના 7 શજાય 500ભાાં જનૌવધ કેન્દ્રને યાષ્ટ્રને વભવિત કયુું 

શત ુાં. શ્રી ભોદીએ કહ્ુાં કે, જનૌવધ કેન્દ્રો તફીફી વાયલાયનો ખચચ ઘટાડલાની વાથે વાથે 

યલુાનોને ભાટે યોજગાયની તકો યૂી ાડે છે. 1 શજાયથી લધ ુજનૌવધ કેન્દ્રોનુાં 

વાંચારન ભરશરાઓ કયી યશી છે. આ પ્રવાંગે નોંધાત્ર કાભગીયી કયનાયને યુસ્કાય 

આલાભાાં આવ્મા શતા. 

પ્રધાનભાંત્રીએ અભદાલાદના યાજુ વરશત જનૌવધ કેન્દ્રોના કેટરાક રાબાથીઓ 

વાથે વાંલાદ કમો શતો. ઉલ્રેખનીમ છે કે , લચ 2014 સધુીભાાં ભાત્ર 100 જનૌવધ કેન્દ્રો 

શતા, ણ વયકાયે ટૂાંકવભમભાાં જનૌવધ કેન્દ્રની વાંખ્મા 10 શજાય સધુી રઈ જલાની 

નેભ આી યાખી છે. 

                            ------------------ 
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વલજમ રૂાણી- અંફાજી 

   

ગજુયાત વયકાયે માત્રાળુઓની સવુલધા ભાટે યાજ્મના વલવલધ માત્રાધાભોને 
શરેીકોપ્ટય વેલા જેલી શલાઈ વેલાથી જોડીને લધ ુસગુ્રવથત કયલાની નેભ વ્મકત કયી 
છે.  

સપુ્રવવદ્ધ માત્રાધાભ અંફાજીભાાં દળશન કમાશ ફાદ મખુ્મભાંત્રી વલજમ રૂાણીએ 
જણાવ્ય ુકે આ શતેવુય યાજ્મ વયકાયે આ લશના ફજેટભાાં જોગલાઈ ણ કયી છે. 
ઉયાાંત ભાંદદય અને અંફાજી ળશયેનો લેર પ્રાન્ડ વવટી તયીકે વલકાવ કયલાનુાં ણ 
આમોજન કયુું છે. તે ભાટે ઉચ્ચચ્ચવતયીમ કવભટીની ફઠેક આગાભી દદલવો ભાાં ગાાંધીનગય 
ખાતે મોજાળે.  

  
                     ------------------------------- 
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વલશ્વ ભરશરા રદન 

  

 વલશ્વ ભરશરા રદલવની ઉજલણીના બાગરૂે  મખુ્મભાંત્રી વલજમ રૂાણીના 
શસ્તે ભશાત્ભા ભાંરદય ખાતે  આલતીકારે ભરશરા સ્લાલરાંફન મોજના અને વ્શારી 
રદકયી મોજનાના રાબાથીઓને ચેક વલતયણ કયાળે. 

આ પ્રવાંગે ભરશરા અને ફા વલકાવ ભાંત્રી ગણતવવિંશ લવાલા , યાજ્મભાંત્રી 
વલબાલયીફેન દલે ઉનસ્થત યશળેે. 

નભચદા જજલ્રાના પ્રવતવનવધ જણાલે છે કે, નભચદા જજલ્રાભાાં 70 લચની 
ભરશરા ભામાફકચ , તેની લહ ુભધફેુન ફકચ  ,અને ૌત્રીભારયમા ફકચ  આ વત્રટુી કોઈ 
ણ જાતના સ્લાથચ વલના વનસ્લાથચ બાલે ફીજાના ભાટે વેલા કયે છે.  જેને 
યાજીાની શયતી-પયતી અન્નણૂાચ કશલેામ છે.  તે છેલ્રા ત્રણ લચથી ગયીફો 
જરૂરયમાત ભાંદો અને ભખૂ્મા રોકોને રટરપન વેલા દ્વાયા બોજન વેલા યૂી ાડે છે. 

સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાભાાં આલતાકારે ભરશરાઓનુાં વન્દ્ભાન , વ્શારી દીકયી 
મોજના,ી.વી.ી.એન.ડી.ટી. આઈ.વી.ડી.એવ. , રકળોયીઓ દ્વાયા યાંગોી સ્ધાચ , 
ચચત્ર, વનફાંધ સ્ધાચ જેલા કામચક્રભો મોજાળે. આ ઉયાાંત ભરશરા ફા વલકાવ 
વલબાગ દ્વાયા વાસ ુલહનુ ુાં વાંભેરન , રકળોયીઓભાાં વભસ્મા અને વાંબા વલગેયે જેલા 
કામચક્રભોનુાં ણ આમોજન કયાલલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 

                            

................. 
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ભાસ્ક ફનાલલા આદેળ 

  

 ભશવેાણા જજલ્રા ાંચામતભાાં કુર 1 શજાય 920 આંગણલાડીઓ આલેરી છે . 
તેભાાં 3 થી 6 લચના 52 શજાય 611 ફાકો નોંધામા છે ફાકોના ભાસ્ક 
ફનાલલા અથલા ખયીદલા આંગણલાડી કામચકયોને સચૂના આલાભાાં આલી છે. 
યાજ્મ વયકાયે શલે આંગણલાડી ફાકો ભાટે ફે-ફે ભાસ્ક આલાનો વનણચમ કમો 
છે. વખીભાંડો ાવેથી ભાસ્ક રેલાનો અથલા આંગણલાડીના કામચકયે જાતે 
ફનાલલા તેલી સચૂના ણ આલાભાાં આલી છે.  

 

                            

................. 
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 કોયોના અીર 

આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા 

છો. લધ ુવભાચાય કોયોના અંગેના આ વાંદેળ ફાદ... 

(કોવલડ વવગ્નેચય ટયનુ) 
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જૂનાગઢ- બલનાથ 

 જૂનાગઢભાાં આજે બલનાથ ભાંદદયે ધલજાયોશન વાથે ભશા વળલયાત્રીના ભેાની 

ધાવભિક યાંયા મોજલાભાાં આલી શતી. દય લે ભશા લદ નોભના દદલવે ધલજાયોશન 

વાથે ાાંચ દદલવીમ વળલયાત્રીના ભેાનો પ્રાયાંબ થતો શોમ છે. ણ આ લખતે કોયોના 

વાંક્રભણ ન પેરામ તે ભાટે ભેો જાશયે જનતા ભાટે યદ યાખલાભાાં આવ્મો છે. ભાત્ર વાધ ુ

વાંતોની શાજયીભાાં ભેાની યાંયા જલાઈ તેવ ુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. આજે 

બલનાથ ભાંદદયના ભશાંત શદયગીયીજી ભશાયાજ , ભશાભાંડરશે્વય બાયતીફા ુવદશતના 

વાંતોની ઉસ્થથવતભાાં ફાલન ગજની ધજાનુાં જૂન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં અને ફાદભાાં 

બલનાથ વળખયે પયકાલલાભાાં આલી શતી. રોકોને બલનાથ તયપ ન આલલા લશીલટી 

તાંત્રએ અીર કયી છે. 

                       --------------------------------- 
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ડાાંગ- ભત્સ્મ ઉદ્યોગ 

ડાાંગ જજલ્રાભાાં ોતાના ખેતયની જભીનભાાં નાના તાલ ફનાલી ખેડતૂો 
ભાછરી ારન કયી યહ્યા છે, જે તેભના ભાટે યોજગાયીનુાં ઉત્તભ વાધન ફન્યુાં છે.  

બીથમા ગાભ ના ખેડતૂ ભોતીયાભ બાઈ ોતાના તુ્રો   વાથે યોજગાયી નુાં 
વાધન ઘય આંગણે ઉભુાં કયુું છે .તેભણે ોતાના ખેતય ની જભીન ભાાં તાલ 
ફનાલી  વલવલધ ભાછરી જેભકે ભીયગર, કટરો, કોભા ભાછરી અને યોહ ુભાછરી 
નાખી  ને ભત્સથમ ારન ળરૂ કયુું.  તેઓ વાયી આલક ભેલતા થમા છે.  એક 
તાલ ફાદ શલે તેભણે ોતાના ખેતયભાાં ફીજુ ાં તાલ ફનાવ્યુાં છે. 

  ઓછી ભશનેતએ વાયી આલક ભતી શોલાથી ખેતી વાથે તેઓએ ભત્સથમ 
ઉદ્યોગભાાં ઝમ્રાવ્યુાં છે અને ફીજા ખેડતૂ ભાટે પ્રેયણા રૂ ફન્મા છે.  પક્ત 
ચોભાવા આધાદયત ખેતી કયતા ડાાંગના ખેડુતો શલે ધીયે-ધીયે ભત્સથમારન તયપ 
લી યહ્યા છે. ોતાના ખેતય તેભજ ડતય જભીનનો ઉમોગ કયી ભત્સથમઉછેય 
કયી આત્સભવનબશય ફન્મા છે. 

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


