
પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

      તાયીખ : 06-03-2021      વાાંજે : 6.55 to 7.10 PM 
      લાય : ળશનલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય હશના ભદી લાાંચે છે. 
 

 

 કેલહડમા ખાતે મજામેરી વેનાના કભાન્ડયની હયદને પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ૌ  ભદીએ 
વાંફધન કયયું. 

 યાજ્મના ઝાંડટ્ટી શલસ્તાયને ણ “નર વે જર” મજના શઠે આલયી રેલાની 
મયખ્મભાંત્રીએ જાશયેાત કયી.  

 જભીન હય વલેભાાં થમેરી ટેકનીકર ભરૂના હકસ્વાભાાં વ ાંતકાયક ઉકેર ન આલે 
તમાાં સયધી કાભગીયીનયાં આખયીકયણ નશીં કયલાની નામફ મયખ્મભાંત્રી શનશતન ટેરે 
ખાતયી કયી.  

 અભદાલાદભાાં હયલયફ્રન્ટ ખાતે આલતીકારથી પાભમ ફે્રળ પેસ્ટીલર-2021ની ળરૂઆત 
થળે. 

 અભદાલાદભાાં નયેન્ર્ર ભદી સ્ટેહડમભ ય યભામેરી શ્રેણીની ચથી અને છેલ્રી ટેસ્ટ 
ભેચભાાં બાયતે ઇંગ્રેન્ડને 1 ઇનીંગ અને 25 યનથી શાય આી. 

  

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડદયા યથી વાાંબી યહ્યા છ)  
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડદયા કેન્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા) 

  



 ી.એમ. ગજુરાત 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભદી એ ગયજયાતભાાં કેલડીમા ખાતે ચારી યશરેી વેનાના 
કભાન્ડયની યીદના વભાન વત્રની અધ્મક્ષતા કયી વત્તાલાય સયત્રના જણાવ્મા 
મયજફ આ લખતની ફેઠકભાાં જલાન અને જયનીમય કભીળ નય ઓપીવય ણ પ્રથભલાય 
બાગ  રીધ શત.  

આ ત્રણ હદલવીમ હયદભાાં બાગરૂે મજામેરી ભાંત્રણાઓભાાં વ ાંયક્ષણભાંત્રી 
યાજનાથશવિંશ શભલરટયી કભાન્ડવમની વાથે વ ાંયક્ષણ ભાંત્રારમના ટચના અશધકાયીઓની 
ટીભે બાગ રીધ શત. 

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

સીએમ- નલ સે જલ 

  

યાજ્મના ઝાંડટ્ટી શલસ્તાયને ણ ‘નર વે જર’ મજના શઠે આલયી રેલાળે . 
તેભ મયખ્મભાંત્રી શ્રી શલજમ રૂાણીએ જણાવ્યય છે.   

શલધાનવબા ગશૃભાાં આહદલાવી હયલાયને સ્લજરધાયા અને વેકટય હયપભમ 
મજના અંગે છૂામેરા પ્રશ્નના જલાફભાાં તેભણે જણાવ્યય શત યાં કે , લમ ૨૦૨૨ સયધી 
તફક્કાલાય યાજ્મના તભાભ ગાભને નથી ાણી યરયાં ાડલાભાાં આલળે.  આ મજના 
અંતગમત ૮૨ ટકા કાભગીયી ણૂમ થઈ છે. ડય ાંગયા આહદલાવી શલસ્તાયભાાં ‘નર વે 
જર’ નેટલકમ ઉભયાં કયલા લરફ્ટ ઈયીગેળન કયલાની મજના કામમયત છે.  

તેભજ નાગહયકને ાણીજન્મ યગથી ફચાલલા શયદ્ધ અને ૧૦૦ ટકા હપલ્ટડમ 
ાણી આલાની હદળાભાાં યાજ્મ વયકાય વતત પ્રમતનળીર છે. 

 
 



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

 વધાનસભા આભાર પ્રસ્તા 
મયખ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીએ યાજ્મારશ્રીએ કયેરા અલબબાણ ય આજે 

શલધાનવબા ગશૃભાાં આબાય પ્રસ્તાલ યજૂ કમો.  

મયખ્મભાંત્રીએ યાજ્મારશ્રીનયાં અલબબાણ શલકાવની નલી હદળા ખરનારયાં છે , 
તેભ જણાવ્યયાં શત યાં અને આ વત્ર દયશભમાન ભશતલણૂમ શલમ ય પદ્ર ય ચચામ કયલા 
ભાટે તભાભ ધાયાવભ્મન આબાય ભાન્મ શત. તેભણે કહ્યાં શત યાં કે , વાંવદીમ પ્રણાલરભાાં 
શલક્ષના વભ્મ દ્વાયા થતી ચચામઓનયાં ણ અતમાંત ભશતલ યહ્યાં છે. 

ગશૃને વ ાંફધન કયતાાં , શ્રી રૂાણીએ કહ્યાં શત યાં કે તેભની વયકાય વફકા વાથ 
વફકા શલકાવ આ ભાંત્ર ય કાભ કયે છે અને રકએ સ્થાશનક સ્લયાજ્મ વાંસ્થાઓની 
ચયાંટણીભાાં ભટ જનાદેળ આીને બાયતીમ જનતા ાટી ય પયી શલશ્વાવ મકૂ્ય છે. 

મયખ્મભાંત્રીએ કહ્યાં શત યાં કે , ઉદ્યગ, કૃશ, વેલા અને ભાખાગત સયશલધા આ ચાય 
ક્ષેત્ર ઉય શલકાવની ભજબતૂ ઇભાયત ચણી ળકાતી શમ છે. જે અથમતાંત્રના આધાય 
ય ચારતી શમ છે જેના થકી જ શલકાવ થામ છે. આ તકે મયખ્મભાંત્રીએ શલકાવ ભાટે 
તેભની વયકાય દ્વાયા રેલામેરા શલશલધ શલકાવરક્ષી કાભ અંગે ગશૃને ભાહશતગાય 
કમામ શતા.  

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

યી વલે - શનશતન ટેર 



નામફ મયખ્મભાંત્રી નીશતન ટેરે જણાવ્યયાં છે કે જભીન યી-વલેભાાં થમેરી 
ટેકનીકર ભરૂના હકસ્વાભાાં વ ાંતકાયક ઉકેર ન આલે તમાાં સયધી કાભગીયીનયાં 
આખયીકયણ કયાળે નશીં.  

જભીન ભાણીભાાં થમેરી ભરૂ અંગે શલધાનવબા ગશૃભાાં છૂામેરા પ્રશ્નના 
જલાફભાાં શ્રી ટેરે જણાવ્યયાં કે , જભીન ભાણી યી-વલેની કાભગીયીભાાં ખેડતૂને વશજે 
ણ અન્મામ ન થામ તેનયાં અભે યયત ય ધ્માન યાખલાભા આલી યહ્યાં છે.  

ભશવેાણા જજલ્રાભાાં જભીન ભાણીભાાં ભયર અંગે ગશૃભાાં છૂામેરા પ્રશ્નન 
પ્રતયયતય આતા ભશસેરૂ ભાંત્રી કોશળકટેરે ઉભેય યું કે ,. યાજ્મના ભટાબાગના 
જજલ્રાઓભાાં યી-વલેની કાભગીયી ણૂમ થલાના આયે છે. તેભણે કહ્યાં , કે છેલ્રાાં ફે 
લમભાાં ભશવેાણા જજલ્રાભાાં જભીન ભાણીભાાં થમેરી ભરૂ સયધાયલા ભાટેની 7 
શજાયથી અયજીઓન શનકાર કયલાભાાં આવ્મ છે. 

 
 

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

                           વશ્વ મહિલા હદન 
શલશ્વ ભહશરા હદલવની ઉજલણીના બાગરૂે  મયખ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીના શસ્તે ભશાતભા 

ભાંહદય ખાતે  આઠભી ભાચમના યજ  ભહશરા સ્લાલરાંફન મજના અને વ્શારી હદકયી 
મજનાના રાબાથીઓન ેચકે શલતયણ કયાળે. 

આ પ્રવાંગે ભહશરા અને ફા શલકાવ ભાંત્રી ગણતશવિંશ લવાલા , યાજ્મભાંત્રી 
શલબાલયીફને દલે ઉસ્સ્થત યશળેે. 

આ અંગે ભાહશતી આતા  ભહશરા અને ફા શલકાવ શલબાગના કશભળનય શ્રીભશત 
ભશના ચાંરાએ જણાવ્યયાં શત યાં કે આ પ્રવાંગે વ્શારી દીકયી મજના ભાટે એર.આઇ.વી.  વાથે 



એભ.ઓ.યય. કયાળે અને  આ મજના અંતગમત એર.આઇ.વી.ને  ૨૨ કયડ  રૂશમા ન ચકે 
અમણ કયાળે. 

આ ઉયાાંત , યાજ્મવ્માી ડી.ફી.ટી. ટમરના ભાધ્મભથી આંગણલાડી કામમકય અને 
તેડાગય ફશનેને ભાનદ  લેતનના ચયકલણાન ણ પ્રાયાંબ કયાળે. આ ઉયાાંત જેન્ડય ફજેટ 
ડેળફડમ રનન્ચિંગ તથા ભહશરા અને ફા શલકાવ શલબાગની ડીજીટર બયકનયાં રનન્ચિંગ કયાળે. 

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

 

ભહશરા હદલવ સ્ેશ્મર 
વાભાન્મ જજિંદગી જીલતી યાંત ય અવાભાન્મ કાભ કયતી ભહશરાઓ શલળે આકાળલાણી 

અભદાલાદ દ્વાયા યજ ચરાલલાભાાં આલી યશરેી શલળે શ્રેણીભાાં આજે આણે લાત 

કયીશયાં શાંવાફેન ગઢીમાની....  કે જેઓ જવદણ તાલયકાના યાભડીમા ગાભે યશ ેછે, અને 

તે ખેતી કાભની વાથે ભહશરા ભાંડ ણ ચરાલે છે. તેઓ ઓગેનીક ખેતી કયતા 

ળીખ્મા અને ખેતી ખચમ ઘટય તેભ જણાલે છે. આલ વાાંબીએ  એભને.... 

(ફાઇટ- શાંવાફેન ગઢીમા)  
 
  

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

કોરોના સદેંવ 

 આ પ્રાદેવવક સમાચાર આ આકાવાણીના અમદાાદ-ડોદરા કેન્દ્ર રથી 

સાભંળી રહ્યા છે. ધ ુસમાચાર કોરોના અંગેના સદેંવ બાદ 



(કોવડ વસગ્નેચર ટયનુ) 

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

 

 પાભમ ફે્રળ પેસ્ટીલર-2021  
  અભદાલાદ યીલયફ્રન્ટ ખાતે લલ્રબવદનની ાછ આલતીકારે “પાભમ પેળ 

પેસ્ટીલર-૨૦૨૧" મજાળે . યાજ્માર શ્રી આચામમ દેલવ્રતજીની ઉસ્સ્થશતભાાં મયખ્મભાંત્રી 

શલજમ રૂાણી વલાયે વાડા  દવ લાગે  આ પેસ્સ્ટલરનયાં ઉદ્ઘાટન કયળ.ે  

આ કામમક્રભ અંતગમત યાજ્મના દયેક જજલ્રાભાાંથી આગલી ઓખ ધયાલતા પ , 

ળાકબાજી, ભવારા ાક , ફૂર, કાજય તથા પ્રાકૃશતક ખેત ઉતાદનનયાં ૧૨૫ જેટરા સ્ટર 

ઉયથી ખેડૂત ભાયપત ળાકબાજી , પપાદી, ભધ, ભવારા ાક , ફૂર-ાક , જૈલીક 

ખેતીથી કયેર ઉતાદન , પ-ળાકબાજીની શલશલધ ફનાલટ , શલગેયેનયાં વીધયાં લેચાણ શાથ 

ધયલાભાાં આલળે  

“પાભમ ફે્રળ પેસ્સ્ટલર ’’ભાાં ખેડૂતને તેભની સ્લસ્થ , ોસ્ટટક અને કયદયતી યીતે 

ઉતાહદત ખેત ેદાળ અને મલૂ્મ લધમક ઉતાદનને લેચલા ભાટે વીધ ભાકેહટિંગ 

પ્રેટપભમ પ્રદાન કયે છે. આલા ઉતાદકના આળયે 30 સ્ટર આયગ્મવબાન નાગહયક 

ભાટે ઉરબ્ધ યશળેે. 
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 યવીકયણ-કોશળક ટેર 
  યાજ્મબયભાાં ત્રીજા તફક્કાની કશલડ યવીકયણ ઝાંફેળ યયજળભાાં ચારી યશી 

છે.  
અભદાલાદ વરા શવશલર ખાતે આજે ભશસે યર ભાંત્રી કોશળક ટેરે તેભના 

ધભમતની વાથે કયના યવીન શરે ડઝ રીધ શત. 
યવીકયણ ફાદ શ્રી ટેરે જણાવ્યયાં શત યાં કે વભગ્ર દેળને કયનામયક્ત ફનાલલા 

કયના યવીથી સયયલક્ષત થવયાં ફહયાં જ જરૂયી છે. તેભણે કઇ ણ બમ લગય યવી રેલા 
ફધાને અીર કયી શતી.  
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 સયયત-કયના 
 

 સયયતભાાં ય યકેથી આલેરા 3 વ્મસ્ક્તઓભાાં લબ્રટનના નલા સ્રેઇનની યસ્ટટ થઇ છે. 
ત્રણેમ વ્મસ્ક્તઓના વેમ્ર પેબ્રયઆયી ભાવભાાં  યણે ભકરાલભાાં આવ્મા શતા. જેભાાં આ 
ત્રણેમ વ્મસ્ક્ત ઝીટીલ શલાની જણાઇ શતી. આ અંગે SMC  શલે્થ કશભશ્નય ડ. 
આળી નામકે જણાવ્યયાં છે કે... 

(ફાઇટ- આશળ નામક, SMC  શલે્થ કશભશ્નય) 
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 હિકેટ 



  બાયતે ચથી અને છેલ્રી હક્રકેટ ટેસ્ટ ભેચભાાં ઇંગ્રને્ડને 1 દાલ અને 25 યનથી 

શયાવ્યયાં છે અને લતમભાન શ્રેણી 3-1 થી જીતી રીધી છે. અભદાલાદના નયેન્ર ભદી સ્ટેહડમભ 

ય યભામેરી આ ભેચના ત્રીજા હદલવે એક ઇનીંગની શાયથી ફચલા ઇંગ્રને્ડે ફીજા દાલભાાં 

ઓછાભાાં ઓછા 160 યન કયલા જરૂયી શતા યાંત ય ચાના શલયાભ છી યૂી ટીભ 135 યને જ 

આઉટ થઇ ગઇ શતી. ઇંગ્રને્ડ તયપથી ભાત્ર રયેન્વે 50 યન અને સયકાની જ રૂટે 30 યનન 

ભશતલન પા આપ્મ શત જ્માયે બાયત તયપથી અશશ્વન અને અક્ષય ટેર ેાાંચ- ાાંચ 

શલકેટ ઝડી શતી. 

આ જીત વાથે બાયત શલશ્વ ટેસ્ટ ચસે્મ્મનળીની પાઇનરભાાં પ્રલેશ્યયાં છે. આ સ્ધામભાાં 

બાયતન મયકાફર ન્યઝૂીરને્ડ વાભે થળે. શલશ્વ ટેસ્ટ ચસે્મ્મનળી પાઇનર આગાભી જૂન 

ભાવભાાં ઇંગ્રને્ડભાાં યભાળે.  ઋબ ાંતને ભેન ઓપ ધ ભેચ  અને યશલચાંરન અશશ્વનને ભેન 

ઓપ ધ શવયીઝન યયસ્કાય અામ છે. 

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

ખેડૂત – આઇ ોટટલ 
 

 યાજ્મના કૃશ અને વશકાય શલબાગ દ્વાયા ખેડયતને ખેતીલાડીને રગતી ભાહશતી 
વયતાથી ભી યશ ેતે ભાટે ટમર તૈમાય કયલાભાાં આવ્યય છે. જે અંતગમત ખેડયત 
ખેતીલાડી ખાતાની શલશલધ વશામ મજના,કૃશ ેદાળ તેભજ ફજાયબાલની જાણકાયી   
www.ikhedut.gujart gov.inયથી  ભેલી ળકળે  

  

આ ટમરભાાં આજથી 30 એશપ્રર ૨૦૨૧ સયધીભાાં ખેડયત ઓનરાઇન અયજી કયી 
ળકળે. જે અંતગમત યાજ્મના તભાભ ખેડયતએ વભમ ભમામદાભાાં ઓનરાઇન અયજી કયી 
અયજીની નકર તાલયકા કચેયીભાાં જભા કયાલલાની યશળેે , તેભજ i - ખેડયત ટમર ઉય 

http://www.ikhedut.gujart/
http://gov.in/


અયજીની નકરશપ્રન્ટ રઇ તેભાાં ખેડયત ખાતેદાયની વશી/અંગયઠાનયાં શનવાન કયી , સ્કેન 
કયીને અરડ કયલાનયાં યશળેે 

 
 

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

 કાભધેનય યયશન.-દલીદાન વભાયાંબ 
 

  નેળનર પયેન્વીવ વામન્વ યયશનલશવિટી ગાાંધીનગય ખાતે 10 ભી ભાચે  ૭ભ 
કાભધેનય યયશનલશવિટીન દલીદાન વભાયાંબ મજાળે. યાજ્મારશ્રી આચામમ 
દેલવ્રતજીના શસ્તે સ્નાતક, અનયસ્નાતકના  અને ી.એચ.ડી.ના ૧ શલદ્યાથીઓને દલી 
એનામત કયાળે. 

શયારન, ાણી યયલઠા તેભજ ગ્રામ્મ ગશૃ શનભામણના ભાંત્રી કય ાંલયજી ફાલલમા 
અને કેન્રીમ શયારન કશભળનય ડૉ. પ્રશલણ ભલરક ઉસ્સ્થત યશી શલદ્યાથીઓને 
ભાગમદળમને તેભજ હદક્ષાાંત પ્રલચન આળે.  

આ દલીદાન વભાયાંબના કાભ ધેનય યયશનલશવિટીના સ્નાતકના ૭૫ શલદ્યાથીઓ , 
અનયસ્નાતકના ૭ શલદ્યાથીઓ અને ી.એચ.ડી.ના ૧ શલદ્યાથીને દલી એનામત કયાળે. 
જે અંતગમત સ્નાતક કક્ષાના ૪ શલદ્યાથીઓને ૭ ભેડર અને અનયસ્નાતકના ૧ 
શલદ્યાથીને ૧ ભેડર આલાભાાં આલળે.  

  
 

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

ાટણ-સ્થાના હદસ 



ાટણના ૧૨૭૫ ભા જન્ભહદલવની ઉજલણીના બાગરૂે ાટણના પ્રગશત 
ભેદાન ખાતે શલશલધ વાાંસ્કૃશતક કામમક્રભ મજામા શતા.  

જેભાાં યાંયાગત રકનતૃમ તથા બવ્મ રકડામયાની યજૂઆત કયલાભાાં આલી 
શતી. 

યયલક વેલા અને વાાંસ્કૃશતક પ્રવશૃત્તઓ શલબાગ અને લેસ્ટ ઝન કલ્ચય વેન્ટય , 
ઉદમયયના વશમગથી જજલ્રા લહશલટી તાંત્ર ાટણ દ્વાયા વાાંસ્કૃશતક કામમક્રભ 
મજામા.    

આ પ્રવાંગે ચકયી નતૃમ , ગયાવીમા નતૃમ , ડાાંગી નતૃમ અને શવદ્દી ધભાર જેલા 
યાંયાગત રકનતૃમ યજૂ કયલાભાાં આવ્મા શતા.  

ાટણ નગય સ્થાના હદલવ ઉજલણી વશભશત, અલખર ગયજયાત યાજયત યયલા 
વાંઘ અને ાટણ નગયાલરકા દ્વાયા છેલ્રા વાત હદલવથી શલશલધ કામમક્રભ મજલાભાાં 
આલી યહ્યા શતા. જેના બાગરૂે સ્થાના હદલવ શનશભત્તે ળબામાત્રા મજી 
ળશયેીજનએ ાટણની પ્રભયતાની ઝાાંખી કયાલી શતી. 
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