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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 05-05-2021 Evening : 6.55 to 7.10 

Day:- Wednesday Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા પ્રાદેશળક વભાચાય હશના ભોદી લાાંચે છે. 

 36 ળશયેભાાં ભીની-રોકડાઉ ન અને કોયોના કયપયનુા ચસુ્ત અભ ર ભાટે 
ોરીવતાંત્ર વજ્જ શોલાનુાં ોરીવ લડા આવળ બાહટમાએ જણાવ્ુાં. 

 “ભારાં ગાભ કોયોના મકુ્ત ગાભ” ઝાંફેળ ળર થતા જ 13 શજાયથી લધુ  
કોમ્્વુનટી કોવલડ કેય વેન્ટય ગાભડે ગાભડે ખરૂી ગમા.  

 શાા યેલ્લે  માડડભાાંથી ભેહડકર ઑક્વીજન  ટાાંકીઓ  રાદેરી લધ ુએક 
પ્રાણલા્ ુસ્ેવળમર ભારગાડી હદલ્રી ભાટે યલાના કયાઈ.  

 અભદાલાદની વવવલર શોસ્સ્ટરના કોયોના લોહયમવડ  ભાટેની  બોજન 
વમલસ્થા ટોચના ાકળાસ્ત્રી વાંજીલ કયૂને વોંાઈ.  

 વિભ ફાંગાભાાં  ચ ૂાંટણી છી બાજ કામડકય  પ્રત્મે ટીએભવીની જીલરેણ  
હશિંવાખોયી વાભે બાજે ગજુયાતબયભાાં  ધયણાાં મોજમા.   

 કોવલડ ભાટે ભેહડકર ઇન્રાસ્રક્સ્ચય ખાસ્્ુાં વલસ્તતૃ  કયલાની ભાાંગણી વાથેનુાં 
આલેદનત્ર કોંગ્રવના ભોલડીઓએ મખુ્મભાંત્રી રાણીએ ્પુ્રત ક્ુું. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(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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કોયોના અીર 
વભાચાય શરેા વાાંબીએ કોયોના અંગેનો આ વાંદેળ.... 

(ન્્ ુકોવલડ વવગ્નેચય ટયનુ) 
................................................................ 

યીીટ 
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કોયોના કયપય ુ– આવળ બાહટમા 
ગજુયાતના ોરીવ લડા આશળ બાટટમાએ કહ્ુાં છે કે 36 ળશયેભાાં ભીની-રોકડાઉન 

અને કોયોના કયપયનુો અભર 6થી ભે ની યાશિ થી રાગ ુકયલા ભાટે ોરીવતાંિ વજ્જ છે. 
તેભણે ઉભેર્ુું કે કોશલડ વાયલાયભાાં લયાતી દલાઓના કાા ફજાય શોમ કે નકરી 
ઈંજેકળનનો ધાંધો – ોરીવ આલા તત્લોને છોડલાની નથી.  

કોયોના કયપય ુવપ ફનાલલા ભાટે 56 શજાયથી લધ ુોરીવ કભી તૈનાત કયામા 
શોલાનુાં ણ  તેભણે ઉભેર્ુું શત ુાં. શ્રી બાટટમાએ લધભુાાં જણાવ્ર્ ુશત ુાં કે  વાંક્રભણની વાાંક 
તોડલા ભાટેના ગરાાં વૌના ટશતભાાં શોલાથી વૌનો વશકાય ભળે તેલી આળા અને અેક્ષા 
ોરીવતાંિ યાખે છે.  

( ફાઈટ આશળ બાટટમા ) 

 

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

ગાભડે ગાભડે કોમ્્વુનટી કોવલડ કેય વેન્ટય 

મખુ્મભાંત્રી વલજમ રાણીએ “ભારાં ગાભ કોયોના મકુ્ત ગાભ ” ની ટશરે નાાંખ્માના થોડા 
હદલવભાાં જ 13 શજાયથી લધ ુકોમ્્વુનટી કોવલડ કેય વેન્ટય ગાભડે ગાભડે ખરૂી ગમા છે.  

33 જજલ્રાભાાં જનબાગીદાયીથી ળર થમેરા આલા કેન્રોભાાં એક રાખ 20 શજાય 
થાયીની વમલસ્થા થઈ ચકૂી છે.  

છેલ્રા ાાંચ હદલવભાાં કોમ્્વુનટી કોવલડ કેય વેન્ટયભાાં 2627 કોયોના ોઝેહટલ દદીઓ 
વળફ્ટ કયામા છે, જ્માયે ફાકીના રોકોએ વાયલાય ભાટે અશી ગશૃ એકાાંતલાવની વગલડ રીધી 
છે. જજલ્રા તાંત્રની વનગયાનીભાાં રોક બાગીદાયી થી કામડયત થમેરા   કોમ્્વુનટી કોવલડ કેય 
વેન્ટવડભાાં ૌષ્ટટક અને સ્લાહદટટ બોજન , દલા અને ડોક્ટય નવડની વેલા યૂી ાડલાભાાં આલી 
યશી છે.  

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



Evening Regional News 05-05-2021 at 6.55 to 7.10 Pm -4 

 

ઑક્વીજન સ્ેવવમર ભારગાડી 
જાભનગય નજીક આલેરા શાા યેલ્લે સ્ટેળનના માડડભાાંથી 104 ટન ભેહડકર 

ઑક્વીજનની ટાાંકીઓ રાદેરી લધ ુએક પ્રાણલા્ ુસ્ેવળમર ભારગાડી યલાના કયાઈ છે. 
યેલ્લે અવધકાયોના શલારાથી અભાયા પ્રવતવનવધ જણાલે છે કે હયરામાંવ યેપાઈનયી તયપથી 
ભેરો ભેહડકર ઑક્વીજનનો જથ્થો હદલ્રી કેંટોનભેંટ સ્ટેળને ઉતયલાનો છે.  

જાભનગયથી હદલ્રી લચ્ચેના 1230 હકરોભીટયની વપય દયમ્માન આ ભારગાડીને 
ક્યામ થોબવુાં ડે નશીં તેનુાં ધ્માન યાખલાભા આવ્ુાં છે , જેથી હદલ્રીના કોવલડ દદીઓ ભાટે 
પ્રાણલા્ ુઝડબેય શોંચાડી ળકામ.  

 

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

અભદાલાદ વવવલર – વાંજીલ કયૂ 

અભદાલાદની વવવલર શોસ્સ્ટરના કોયોના લોહયમવડ ભાટે ક્લોલરટીભાાં ઉત્તભ શોમ તેલો 
નાસ્તો  અને બોજનની વમલસ્થા કયલાનુાં કાભ ટોચના ાકળાસ્ત્રી વાંજીલ કયૂને વોંા્ુાં છે. 
વવવલર શોસ્સ્ટરના લડા ડોક્ટય જે. લી. ભોદીએ કહ્ુાં છે કે અનેક વાંસ્થાઓના આવથિક પાાથી 
કોવલડ શોસ્સ્ટરનુાં કેટહયિંગ શલે ળેપ વાંજીલ કયૂ વાંબાળે.  

(ડોક્ટય જે. લી ભોદી) 
------------------------------------------------------------------------ 

અભદાલાદ – કોવલડ ફેડ 
અભદાલાદ જીલ્રાભાાં લધી યશરેા કોલીડ દદીઓ ભાટે વલવલધ શોસ્સ્ટરોભાાં તાજેતયભાાં 

ાંદયવો જેટરા ફેડ લધાયલાભાાં આવમા છે , તેભ જીલ્રા વલકાવ અવધકાયી અરુણ ભશળે 
ફાબએુ આકાળલાણી ન્્ઝુ વાથે લાતચીત કયતાાં આજે જણાવ્ ુશત ુાં .  

(ફાઈટ –અરુણ ભશળે ફાબ)ુ 
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------------------------------------------------------------------------ 

આય એવ એવ- કોયોના વેલા 
કોયોના ભશાભાયી વાભેની રડતભાાં વયકાયની વાથે વાથે વેલાબાલી વાંસ્થાઓ ણ 

આગ આલી યશી છે. અવાયલા શવશલર શોસ્સ્ટર ખાતે આયોગ્મકભીઓને ભદદરૂ થલા 
યાષ્ટ્રીમ સ્લમાંવેલક વાંઘ અભદાલાદના દોઢવોથી લધ ુસ્લમાંવેલકો વેલાભાાં જોડામા છે. 

આકાળલાણી વાથે લાત કયતા અભદાલાદ આય . એવ. એવ.ના કામયલાશક તેજવ ટેરે 
જણાવ્ર્ુાં કે વાંઘ દ્વાયા ઓક્વીજનની જરૂટયમાત યૂી ાડલા શલે્રાઇન ણ ળરુ કયલાભાાં 
આલી છે 

ફાઈટ- તેજવ ટેર 

 

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

ટીએભવી વાભે ગજુયાત બાજનો વલયોધ 
શિભ ફાંગાભાાં  ચ ૂાંટણી છી બાજના કામયકયો ઉય ત્માાં ભોટાામે જીલરેણ હુભરા 

અનેક સ્થે થમા શોલાની ઘટના વાભે ગજુયાત બાજે શલયોધ નોંધાવ્મો છે.  
કોશલડ પ્રોટોકોરના ારન વાથે બાજ કામયકતાયઓ એ યાજ્મબયભાાં દેખાલો મોજી 

ટીએભવી દ્વાયા ટશિંવાખોયીને લખોડી કાઢલાભાાં આલી શતી.  
પ્રદેળ પ્રમખુ વી. આય. ાટટરે જણાવ્ર્ ુશત ુાં કે શાયજીત તો ચ ૂાંટણીની તાવીય 

છે.  યાંત ુ  એકર દોકર કામયકય ઉય લેય લાલાની જીલરેણ પ્રવશૃત ફાંગાની વાંસ્કૃશતને 
જયામ ળોબતી નથી.  

(ફાઈટ વી આય ાટટર ) 

 

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

કોંગે્રસ્વ પ્રવતવનવધ ભાંડ – વી. એભ. 
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ગજુયાત પ્રદેળ કોંગે્રવ પ્રમખુ અશભત ચાલડા અને શલક્ષના નેતા યેળ ધાનાનીની 
આગેલાનીભાાં તેભના ક્ષનુાં એક પ્રશતશનશધભાંડર આજે મખુ્મભાંિી શલજમ રૂાણીને ભળર્ુાં શત ુાં 
અને કોયોના વાયલાય ભાટેનુાં ભેટડકર ઇન્રાસ્રક્સ્ચય ખાસ્્ુાં શલસ્તતૃ કયલાની ભાાંગણી વાથેનુાં 
આલેદનિ તેભણે ્પુ્રત કર્ુું શત ુાં.  

ભેટડકર અને ેયા ભેટડકર સ્ટાપની ભોટા ામે બયતી કયલા ઉયાાંત એમ્બ્ર્રુન્વની 
વાંખ્મા લધાયલાની ભાાંગણી ણ કોંગે્રવના નેતાઓએ કયી છે. ગયીફ લગય ભાટે આશથિક ેકેજ 
જેલા રાબ જાશયે કયલા ણ તેભણે યાજ્મ વયકાયને ્ચૂન કર્ુું છે.  

આ પ્રશતશનશધ ભાંડભાાં બયતશવિંશ વોરાંકી અને અરુ્ યન ભોઢલાટડમા જેલા ટોચના નેતા 
ણ જોડામા શતા.  

 

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

ાટણભાાં ભનયેગા 
ાટણ જજલ્રાભાાં ગ્રાભીણ રોકોને કોયોનાકાભાાં યોજગાયી ઉર્ધ કયાલલા ભાટે 

ભનયેગા આળીલાયદરૂ વાબફત થઈ યશી છે.  
જજલ્રા ગ્રાભ શલકાવ એજન્વીના શનમાભક   બયતબાઈ જોળીએ જણાવ્મા મજુફ   ાટણ 

જજલ્રાભાાં શારભાાં ભનયેગા શઠે ૮૪૧ કાભો ચાલભુાાં છે જે અંતગયત 9673  રોકો યોજગાયી 
ભેલી યહ્યા છે. ભનયેગા શઠે ઘાવચાયાના લાલેતયને  ખેડતૂ લગયનો વાયો પ્રશતવાદ ભી 
યહ્યો છે. 

(ફાઈટ શનમાભક  બયતબાઈ જોળી) 

 

યાજ્મ કોયોના 
યાજ્મભાાં આજે ણ કોયોનાના કેવ નોંધાલલાનુાં મથાલત યહ્ુાં. અભાયા શલશલધ 

જજલ્રાના પ્રશતશનધીના જણાવ્મા અનવુાય યાજકોટ જજલ્રાભાાં આજે 172 નલા ોઝીટીલ કેવ 
નોંધામા છે. 
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ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આજે 83 દદી સ્લસ્થ થતા શોસ્ીટરભાાંથી યજા અાઈ તો નલા 
175 ોઝીટીલ કેવ નોંધામા.  

ડાાંગ જજલ્રાભ 9 કેવ ોઝીટીલ આવ્મા તો એક ર્લુકનુાં કોયોનાથી મતૃ્ર્ ુથર્ુાં છે. 
જજલ્રાભાાં આજે 19 દદીને યજા અાઇ. 

નલવાયી જજલ્રાભાાં આજે કોયોનાના નલા 136 કેવ નોંધામા છે તથા 3 વ્મસ્ક્તઓના 
મતૃ્ર્ ુથમા છે. 

ોયફાંદય જજલ્રાભાાં આજે નલા 37 ોઝીટીલ કેવ નોંધામા 38 દદીને ટડસ્ચાર્જ કયામા. 
છોટા ઉદેયુ જજલ્રાભાાં આજે 52 કોયોના ોઝીટીલ કેવ નોંધામા તો 54 દદી વાજા 

થતા તેભને યજા આલાભાાં આલી. 
લરવાડભાાં 118 કેવ નોંધામા 5 દદીના ભોત થમા. 
------------------------------------------------------------------------ 

્યેુન્રનગય શલે્રાઇન 

કોયોના વાંક્રભણના વભમભાાં કોલીડ ોઝીટીલ દદીઓને આયોગ્મરક્ષી ભાગયદળયન અને 
તેભના ટયલાયજનોને ભાનશવક હ ૂાંપ ભી યશ ેતે ભાટે ્યેુન્રનગય જજલ્રા શલકાવ અશધકાયીશ્રી 
એવ. કે. હુડ્ડાના ભાગયદળયન શઠે જજલ્રા આયોગ્મ અશધકાયીશ્રી ડો. ચાંરભણીકુભાય દ્વાયા જજલ્રા 
કક્ષાએ તેભજ તાલકુા કક્ષાએ તા. ૧ રી ભે થી શલે્રાઈન ળરૂ કયલાભાાં આલી છે. 

આ ઉયાાંત આયોગ્મ શલબાગ દ્વાયા ણ શોભ આઈવોરેળનભાાં યશરેા દદીઓને 
વભમાાંતયે વાભેથી કોર કયી તેભની તફીમત ફાફતે જાણકાયી ભેલી જરૂયી ભાગયદળયન ણ 
રુૂ ાડલાભાાં આલી યશર્ુાં છે.  

 

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

લડોદયા કોયોના મકુ્ત ગાભ  
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લડોદયા ળશયેથી ભાિ ાાંચેક કી.ભી દૂય આલેરા  લડોદયા તાલકુાના અંકોડીમા ગાભે 
ભારૂ ગાભ કોયોનામકુ્ત ગાભના ડકાયને વાચા અથયભાાં ઝીરી ગાભભાાં કોયોનાનો ગ  ેવાયો 
અટકાલલાભાાં વપતા ભેલી છે. 

અંદાજે ૪૬૦૦ની લવશત ધયાલતા ગાભના વયાંચ શ્રી ઉલ્ેળબાઇ ટેરે કશ ેછે કે 
કોયોનાની શરેી અને ફીજી રશયેભાાં ગ્રાભજનોની સ્લમભ શળસ્ત અને ચસુ્ત અનળુાવન 
ારનને કાયણે ગાભભાાં કોયોના વાંક્રભણને અટકાલી ળકાર્ુાં છે.  શાર ગાભભાાં ાાંચેક જેટરા 
કોયોનાના વાભાન્મ રક્ષણો ધયાલતા દદીઓ છે જેઓ ઘયે વાયલાય ભેલી યહ્યા છે. 

ગાભના અગ્રણીશ્રી ઘનશ્માભબાઈ ટેર દ્વાયા કોમરી પ્રાથશભક આયોગ્મ કેન્રન ે રૂ. વાત 
રાખની એમ્બ્ર્રુન્વની દદીઓની લધ ુવેલા વાયલાય ભાટે બેટ આલાભાાં આલી છે. 

      

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


