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 અયોગ્મ ભતં્રી ભનસખુ ભાડંશલમાએ જાશયે કયુું છે કે 27 ભી વપ્ટેમ્ફયના 

યોજ “પ્રધાનભતં્રી ડડજજટર શલે્થ શભળન” નો પ્રાયંબ થળે.  
 ભદાલાદની શવશલર શોસ્પટરથી “અ કે દ્વાય અયષુ્મભાન” 

યાજ્મવ્માી ભેગાડ્રાઆલનો ગઆકારથી શબુાયંબ થમો છે.  
 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી યશલલાય 26 વપ્ટેમ્ફયે વલાયે 11-00 લાગે 

અકાળલાણી યથી પ્રવાયીત થનાય ભન કી ફાત કામયક્રભભા ં શલશલધ 
શલમો ય તેભના શલચાયો યજુ કયળે.  

 યાજ્મના 251 તાલકુાઓ ૈકી 135 તાલકુાઓભા ંનોંધાત્ર લયવાદ થમો 
છે.  

 યશુનવેપ ને ીડીઆયનુા વયંકુ્ત ઈક્રભે ભદાલાદભા ં કોલીડ 
યવીકયણ જાગશૃત અંગેની કામયળાા ગઆકારે મોજાઆ ગઇ.  

 
 

અયોગ્મ ભતં્રી ભનસખુ ભાડંશલમાએ જાશયે કયુું છે કે 27 ભી વપ્ટેમ્ફયના 
યોજ “પ્રધાનભતં્રી ડડજજટર શલે્થ શભળન” નો પ્રાયંબ થળે.  

ોતાના ટ્લીટભા ંશ્રી ભાડંશલમાએ જણાવ્ય ુછે કે દેળના દયેક નાગડયકને 
અગલો ડડજજટર નફંય અી તેની ઓખ પ્રપથાશત કયાળે, જેથી તેના 
અયોગ્મને રગતી વઘી શલગતનો  ડડજજટર પલફૃે તેભા ંવગં્રશ કયાળે. 

ભાણવ દીઠ ડડજજટર નફંય શોલાથીતેને જ્માયે શોસ્પટરભા ં દાખર 
થલાની નોફત અલે ત્માયે શનદાન ભાટે તેનો ગાઈની ફીભાયીનો ઇશતશાવ 



કાભ રાગે. દેળલાવીની તબફમતનો યેકોડય ડડજજટર પલફૃભા ંએકત્ર થલાથી 
અયોગ્મકે્ષત્રભા ંશુ ંશુ ંકયલા જેવ ુછે તેનો ખમાર ણ વયકાયને અલળે  . 

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

ભદાલાદની શવશલર શોસ્પટરથી “અ કે દ્વાય અયષુ્મભાન” 
ભેગાડ્રાઆલનો યાજ્મવ્માી ગઆકારથી શબુાયંબ થમો છે.  

100 ડદલવની અ ઝફેંળભા ં80 રાખ કુટંુફ એટ્રે કે ચાય કયોડ 
વ્મક્તીઓને કાડય કાઢી અલાભા ંઅલળે. 

અયોગ્મભતં્રી ઊશકેળ ટેરે અ પ્રવગેં જણાવ્ય ુ શત ુ ં કે  શોસ્પટરભા ં
વાયલાય થે દાખર થતા દદીઓ ભાટે યીપોન્દ્વ ટાઆભ ઝડી ફને, દદીને 
ત્લયીત વાયલાય ભી યશ ેતે ભાટે યાજ્મ વયકાયે અ નલતય શરે શાથ ધયી 
છે . ઝડથી કાડય તૈમાય કયી અલા ભાટે દયેક વયકાયી દલાખાનાભા ંગ્રીન 
કોડયડોય વ્મલપથાન ણ અજ થી શ્રી ટેરે ળફૃ કયાવ્ય ુ છે. તેભણે લધભુા ં
ઈભેયુું શત ુ ં કે શલેથી ચાય રાખની અલક ભમાયદા ધયાલતા કંુટુફોને અ કાડય 
કાઢી અલળે. ગાઈ કુટંુફદીઠ એક જ કાડય ભતુ ં શત ુ ં તે શલે વ્મસ્ક્તદીઠ  
ભળે . 

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

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી યશલલાય 26 વપ્ટેમ્ફયે વલાયે 11-00 લાગે  
અકાળલાણી યથી પ્રવાયીત થનાય ભન કી ફાત કામયક્રભભા ં શલશલધ શલમો 
ય તેભના શલચાયો યજુ કયળે. ડશન્દ્દીભા ંભન કી ફાત પ્રવાડયત થમા ફાદ 
પ્રાદેશળક બાાઓભા ંતેના બાલાનલુાદનુ ંપ્રવાયણ કયાળે.  

ભન કી ફાતના પ્રાદેશળક બાાઓભા ં બાલાનલુાદનુ ં નુઃ પ્રવાયણ 
યશલલાયે યાતે્ર  અઠ લાગે જે તે બાાના અકાળલાણીના કેન્દ્રો યથી કયાળે. 
અ કામયક્રભ અકાળલાણી ને દૂયદળયનના તભાભ નેટલકય યથી પ્રવાડયત 
કયાળે તથા અકાળલાણી વભાચાયની લેફવાઇટ www.newsonair.com તથા 
ન્દ્યઝૂ ઓન એય ભોફાઆર એ ઈય ણ પ્રવાડયત થળે. અકાળલાણી, 



દૂયદળયન વભાચાય પ્રધાનભતં્રી કામાયરમ ને ભાડશતી તથા પ્રવાયણ 
ભતં્રારમની ય ૂટયફૂ ચેનરો ઈય ણ અ કામયક્રભનુ ંવીધુ ંપ્રવાયણ થળે. 

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

મખુ્મભતં્રી ભેૂન્દ્ર ટેરે યાજ્મ વયકાયની પ્રજારક્ષી કાભગીયી-મોજનાઓ 
વાથે વીધા વકંામેરા શલબાગોની કામયદ્ધશતની વલયગ્રાશી વભીક્ષાના શાથ 
ધયેરા ઈક્રભભા ંગઆકારે  ચંામત, ગ્રાભ શલકાવની કાભગીયીની વભીક્ષા એક 
ઈચ્ચપતયીમ ફેઠક મોજીને કયી શતી.   

શ્રી ટેરે વભયવ ગ્રાભ મોજના , તીથયગ્રાભ મોજના અંગે શલપતતૃ 
જાણકાયી ભેલી શતી ને  લતન પે્રભ મોજના અંતગયત જે-તે દાતાઓના 
વશમોગ ને વયકાયના મોગદાનથી પથાશનક શલકાવ કાભો , જનડશત 
સશુલધાઓ ઉબી કયીને મોજનાનો વ્મા શલપતાયલા ભાગયદળયન અપ્યુ ંશત ુ.ં  

અ ઈયાતં ગ્રાભીણ શલપતાયોભા ંપલચ્છતાને પ્રાધાન્દ્મ અતા ંપલચ્છ 
બાયત શભળન ગ્રાભીણના ફીજા તફક્કા-પેઆઝ- 2 ભા ં ODF પ્રવ, ઘનકચયા 
વ્મલપથાન, ગે્ર લોટય ભેનેજભેન્દ્ટ તેભજ પ્રાસ્પટક લેપટ ભેનેજભેન્દ્ટ ને 
ગોફય ધન પ્રોજેકટ ન્દ્લમે ગ્રાભીણ શલપતાયોભા ંથમેરી કાભગીયીથી ણ 
મખુ્મભતં્રીને શલપતતૃ પે્રઝન્દ્ટેળનના ભાધ્મભથી લગત કયાલલાભા ંઅવ્મા 
શતા.  

ગ્રાભ શલકાવ ભતં્રી શ્રી જુ યનશવિંશ ચૌશાણ તેભજ ચંામત યાજ્મ ભતં્રી 
શ્રી બિજેળ ભેયજા અ ફેઠકભા ંવશબાગી થમા શતા.   

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

યાજ્મના 251 તાલકુાઓ ૈકી 135 તાલકુાઓભા ંનોંધાત્ર લયવાદ થમો 
છે.  

અ વાથે યાજ્મભા ંલાયઊતનુી ભોવભનો વયેયાળ 80 ટકા જેટરો 
લયવાદ થમો છે. વૌથી લધ ુ90.14 ટકા લયવાદ વૌયાષ્ર ઝોનભા ંથમો છે.  



છેલ્રા 30 કરાકભા ંકયાડા, નલવાયી ને ફહુચયાજી તાલકુાભા ંચાય 
ઇંચ કયતા ંલધ ુલયવાદ થમો છે.  

શલાભાન શલબાગે દબક્ષણ ગજુયાતભા ંબાયે જ્માયે ઈત્તય ગજુયાત તથા 
વૌયાષ્રના શલપતાયોભા ંશલાથી ભધ્મભ લયવાદની વબંાલના દળાયલી છે. 

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

યાજ્મભા ંછેલ્રા કેટરાકં ડદલવથી થઇ યશરેા વાયા લયવાદના રીધે 
જાભનગય જજલ્રાભા ં25 ૈકી 23 જેટરા જાળમો છરકામા છે.  

જજલ્રાભા ંવવોઇ ડેભ છેલ્રા એક વપ્તાશથી વતત ઓલયફ્રો થઇ યહ્યો 
છે.  

ભડશવાગય જજલ્રાભા ંઅલેરો કડાણા ડેભ નલા ાણીની અલક થતા 80 
ટકા જેટરો બયામો છે.  

યાજકોટ જજલ્રાના ડધયી તાલકુાભા ંઅલેર અજી-ત્રણ ડેભ બયાઇ 
જતા ંગઆકારે ફોયે ડેભના ફે દયલાજા ખોરલાભા ંઅવ્મા છે. શઠેલાવના 
ગાભોના રોકોને નદીના ટભા ંલયજલય નશીં કયલાની સચૂના ાઇ છે.  

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

યશુનવેપ ને ીડીઆયનુા વયંકુ્ત ઈક્રભે ભદાલાદભા ં અકાળલાણી 
ભદાલાદના વભાચાય શલબાગ ભાટે કોલીડ યવીકયણ જાગશૃત અંગે ભીડડમા 
કામયળાા ગઆકારે મોજાઆ ગઇ.  

અકાળલાણી ભદાલાદના ં ઈભશાશનદેળક એન.એર. ચૌશાણ, ને 
યાજ્મના યવીકયણ શધકાયી ડોક્ટય નમન જાનીએ કામયળાાને ખલુ્રી મકૂી 
શતી. પ્રાવબંગક વફંોધન કયતા,ં ડોક્ટય નમન જાનીએ જણાવ્યુ ં કે, પ્રશત દવ 
રાખની લવતીએ થમેરા યવીકયણ કાભગીયીભા ં ગજુયાત દેળભા ં ભોખયે છે, 
યંત ુશજુ ણ યાજમભા ંચાય કયોડ જેટરા ફીજા ડોઝ અલાના ફાકી છે.  

શારની કોશલડ કેવોની ઘટતી વખં્મા જોતા ં ફીજા ડોઝ ભાટે રોકોને 
પ્રોત્વાડશત કયલાનો એક ભોટો ડકાય વાભે છે. શ્રી જાનીએ લશરેી તકે વો ટકા 



રોકોનુ ંયવીકયણ ણૂય કયલાની વયકાયની પ્રશતફદ્ધતા ણ દોશયાલી શતી. શ્રી 
જાનીએ યવીકયણ ઝફેંળભા ં જોડામેરા 14 શજાય જેટરા તાબરભફદ્ધ 
લેસ્ક્વનેટયની ભશૂભકા ણ બફયદાલી શતી. 

અ કામયળાા અંતગયત, ‘કોશલડ યવીકયણ અંગે જાગશૃત’ અશલમ ય 
જુથ ચચાય વત્ર મોજાઆ ગયુ ંજેભા ંઅઆ.એભ.એ.ના લૂય ધ્મક્ષા ડોક્ટય ભોના 
દેવાઇ, એન.એન.એપ.ના ડોક્ટય અશળ ભશતેા, યશુનવેપના અયોગ્મ શનષ્ણાત 
ડોક્ટય નાયામણ ગાલંકયે બાગ રીધો. કોશલડ યવીકયણ અંગે ભડશરાઓભા ં
જાગશૃત પેરાલલાની જફૃય શોલાનુ ંજણાલતા ંડોક્ટય ભોના દેવાઆએ ભડશરાઓને 
યવી રેલા ભાટે વાભેથી અગ અલલા નયુોધ ણ કમો શતો. જ્માયે ડોક્ટય 
અશળ ભશતેાએ નલજાત ફાકોને કોશલડથી ફચાલલા વગબાય ભડશરાઓના 
યવીકયણ ય બાય મકૂ્યો શતો.  

અ પ્રવગેં, અકાળલાણી ભદાલાદના ં વભાચાય શલબાગના નામફ 
શનમાભક નલરવગં યભાય ને ી.ડી.આ.ય.ુના કમ્યશુનકેળન ઓપ ચાઆલ્ડ 
યાઆટ્વના પ્રમખુ ડોક્ટય પ્રદી ભાબરક, યશુનવેપના અયોગ્મ શનષ્ણાત ળશભિરા 
યે શાજય યહ્યા શતા.  
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સળુાવનના ંલીવ લય એક ગત્મની જાશયેાત 
શ્રોતાશભત્રો, શ્રી નયેન્દ્ર ભોદીના,ં યાજ્મના ંમખુ્મભતં્રી તયીકે ને દેળના ં

પ્રધાનભતં્રી તયીકે ળાવનના ં લીવ લય શનશભતે્ત, અકાળલાણીના પ્રાદેશળક 
વભાચાય શલબાગ દ્વાયા એક શલળે શે્રણી પ્રપતતુ કયાઇ  યશી છે. યાજ્મના ને 
દેળના શલકાવ ને રોકકલ્માણની શલશલધ મોજનાઓ દ્વાયા અલેરા વભાજ 
ડયલતયનની અછેયી શલગત અ શે્રણીભા ંવાબંલા ભળે. “સળુાવનના ંલીવ 
લય” નાભની અ યેડડમો શે્રણી દયયોજ યાતે્ર વલા નલ લાગ્મે પ્રવાયીત થામ છે. 
વભમ નોંધી રેળો. અકાળલાણીના ંતભાભ કેન્દ્રો યથી યાતે્ર વલા નલ લાગે.  
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યાજ્મભા ંત્માય સધુીભા ંકુર ાચં કયોડ 83 રાખ 50 શજાય 222 
વ્મસ્ક્તઓને કોયોના શલયોધી યવીના ડોઝ અલાભા ંઅવ્મા છે.  

યાજ્મભા ંગઆકારે વાજંે ચાય લાગ્મા સધુીભા ંત્રણ રાખ ઓગણ વાઆઠ 
શજાય 297 વ્મસ્ક્તઓ કોયોના શલયોધી યવીના ડોઝ અલાભા ંઅવ્મા છે.  

જેભા ંઅયોગ્મ કભીઓ ને પ્રથભ શયોના કભીઓને ફે શજાય 737 
જેટરા ડોઝ ને ફે રાખ 54 શજાય 178 જેટરા 18થી 45 લયના વ્મસ્ક્તઓને 
કોયોનાની યવીના ડોઝ અલાભા ંઅવ્મા શતા.  

યાજ્મભા ંગઆકારે કોયોનાના કુર 26 કેવ નોંધામા છે. જ્માયે 19 દદીઓ 
વાજા થમા છે.  

યાજ્મભા ંશાર કોયોનાના કુર એસ્ક્ટલ કેવની વખં્મા 140 છે. જેભાથંી 
134 દદીઓની સ્પથશત સ્પથય છે. જ્માયે છ દદીઓ લેન્દ્ટીરેટય ઈય છે.  
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ભયેરી જજલ્રાભા ંકોયોના પ્રશતયોધક યવીકયણનો આંકડો ૬૬ ટકાને 
ાય કયી ગમો છે. 

ભયેરી જજલ્રાના ભાયા પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે જીલ્રાભા ંત્માય 
સધુીભા ં૮.૧૯ રાખ રોકોને યવીનો પ્રથભ ડોઝ તથા ૩.૧૬ રાખ રોકોને 
યવીનો ફીજો ડોઝ અલાભા ંઅવ્મો. 

જજલ્રાભા ં૮૧૧૯ અયોગ્મકભીઓને શરેો ડોઝ ને ૭૪૫૬ ને ફીજો 
ડોઝ અલાભા ંઅવ્મો છે. તેલીજ ૧૨૫૬૦ ફ્રન્દ્ટ રાઇન લકયયોને શરેો ડોઝ 
ને ૧૦૦૬૧ ને ફીજો ડોઝ અલાભા ંઅવ્મો છે. ૧૮ લયથી ૪૪ લયના 
લમજૂથના ૪.૫૬ રાખને શરેો ડોઝ ને ૭૯૧૯૫ ને ફીજો ડોઝ અલાભા ં
અવ્મો છે. ૪૪ લયથી લધ ુઉંભયના ૩.૩૬ રાખ રોકોને શરેો ડોઝ ને 
૨.૩૬ રાખ રોકોને ફીજો ડોઝ અલાભા ંઅવ્મો છે.  
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ગજુયાત યશુનલશવિટી – ભદાલાદ ખાતે કૌડટલ્મ મ્યઝુીમભનો પ્રાયંબ 
કયામો છે.  

પકરૂ ઓપ કોભવય દ્વાયા પથામેરા અ મ્યબુઝમભભા ંપ્રાચીન કાથી 
રઇને અટીડપશળમર આન્દ્ટેરીજન્દ્વ સધુીની એકાઈન્દ્ટીંગ દ્ધશતની ભાડશતી 
અલાભા ંઅલી છે.  

શીં એકાઈન્દ્ટીંગની નલી ને જૂની દ્ધશતઓ, તેના ઈય રખામેરા 
પુતકો, એકાઈન્દ્ટીંગ ભાટેના જુદા જુદા વાધનોની ભાડશતી અલાભા ંઅલી 
છે.  

બશલષ્મભા ંશ્રાવ્મ ભાધ્મભથી મ્યબુઝમભની જાણકાયી શલદ્યાથીઓ સધુી 
શોંચાડલાભા ંઅલળે. 
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ધ એવોશવએળન પોય રેડીળનર યથુ ગેમ્વ એન્દ્ડ પોટયવ દ્વાયા નડડમાદ 
ખાતે મોજામેરી ઓન નેળનર ચેસ્મ્મનળી- ૨૦૨૧ ભા ંભશીવાગય 
જજલ્રાના  ખાનયુ તાલકુાના નયોડા ગાભના યલુાન શય શલનોદબાઇ ટેરે 
કુપતી  પધાય ના 86 ડકરોગ્રાભ લગયભા ંસલુણય ચરંક ભેલી ભશીવાગય જજલ્રા 
ને ગજુયાતનુ ંગૌયલ લધાયુું છે  

ઓન નેળનર ચેસ્મ્મનળી- ૨૦૨૧ ભા ંશયની અ શવધ્ધ્ધ ફદર 
ડયલાય, કોરેજ વડશત શનમશભત વાથે પે્રસ્ક્ટવ કયનાયા વાથી ખેરાડીઓભા ં
ઈત્વાશ ને અનદંન ુલાતાલયણ જોલા ભળયુ ંશત ુ.ં  
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જાભનગયભા ંડડપરીકટ ટેફર ટેશનવ એવોશવએળન તથા જીએવટીટીએ 
દ્વાયા પ્રથભ ભેજય યેંડકિંગ ટેફર ટેશનવ ટુનાયભેન્દ્ટનો અજ થી અયંબ થઇ યહ્યો 
છે.  ત્રણ ડદલવ ચારનાયી અ ટેફર ટેશનવ ટુનાયભેન્દ્ટ નો અજથી જાભનગય 
ભશાનગય ાબરકના પોટ્યવ વકંરૂ ખાતે અયંબ થઇ યહ્યો  છે અ અંગે 
અમોજકો દ્વાયા ભાડશતી અતા જણાવ્ય ુશત ુ ંકે , યાષ્રીમ ને આંતયયાષ્રીમ 



પતયે યાજ્મપતયના યભતલીયોની વદંગી થામ ને તેઓ અગ અલે તે 
ભાટે અ પધાયન ુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅવ્યુ ંછે.. ભશત્લણૂય છે કે , અ 
ટનૂાયભેન્દ્ટભા ંગજુયાતબયભાથંી 225 થી 250 જેટરા પધયકો બાગ રેળે. 
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સયુત જજલ્રાની આંગણલાડીઓભા ં ગઆકારે ોણ ભાવની ઈજલણી 
અંતગયત ૌસ્ષ્ટક લાનગીઓનુ ં પ્રદળયન મોજાઇ ગયુ.ં વગબાય ભાતા, ફાકો 
ને ડકળોયીઓને ોણયકુ્ત અશાય ઓછા ખચે કઇ યીતે અી ળકામ તેની 
વભજણ ગાભડ ેગાભડ ેપેરાલલાનુ ંકાભ આંગણલાડીની ફશનેો કયી યશી છે.  

ૌસ્ષ્ટક લાનગી તૈમાય કયલાની કા ફશનેોને ળીખલતી લખતે પથાશનક 
નાજનો ઈમોગ કયલાની લાત કેન્દ્ર પથાને યાખલાભા અલે છે. 
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ફોટાદ જજલ્રાભા ં ભધ્માશન બોજના મોજના શઠે પોટીપાઇડ ચોખાનુ ં
શલતયણ ળફૃ થલાનુ ંછે. અ પ્રકાયના ચોખા રગ શોલાથી ગેયવભજણ પેરાતી 
યોકલા તતં્ર એ કભય કવી છે.  

ચોખાના પોડટિડપકેળન ફાદ યંગ ને અકાયભા ં થોડા પેયપાય થલાના 
કાયણે અ ચોખા પ્રાસ્પટકના શોલાનો ભ્રભ ઈબો થલા વબંલ છે. અ કાયણે 
ફોટાદના જજલ્રા લશીલટી તતં્ર દ્વાયા પોટીપાઇડ ચોખાની વભજણ અતો 
શલડીમો ને તેના નમનૂા ગાભેગાભ લારીઓ વભક્ષ યજૂ કયલાનુ ં કાભ ળફૃ 
થયુ ંછે.  

વયકાયી ને ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાથશભક ળાાઓભા ંધોયણ ૧ થી ૮ ભા ંભ્માવ 
કયતા ંફાકોને ફુડ શવક્યયુીટી એરાઈન્દ્વ ેટે વાદા ચોખાના ફદરે પોટીપાઇડ 
ચોખાનુ ંશલતયણ કયતા ંગાઈ તતં્રએ લાયેરી ગભચેતી દાદ ભાગંી રે છે .  
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પથાશનક પલયાજ્મની ચ ૂટંણીઓ ભાટેનુ ં ભતદાન અગાભી ત્રીજી 
ઓકટોફયે મોજાનાય શોલાથી શ્રશભકોને ભતાશધકાયના ઈમોગ ભાટે ખાવ યજા 
ભજૂંય કયલાની યશળેે તેલો અદેળ શ્રભ અયકુ્તની કચેયી દ્વાયા ફશાય ાડલાભા ં
અલી છે. 

ગાધંીનગય ભશાનગયાબરકા, થયા ને ઓખા નગયાબરકાની 
વાભાન્દ્મ ચ ૂટંણી તથા બાણલડ નગયાબરકાની ભધ્મવત્રની ચ ૂટંણી ને ન્દ્મ 
પલયાજ્મના એકભોની પ્રવગંોાત ખારી ડેર ફેઠકોની ેટાચ ૂટંણીઓ ભાટે 
ત્રીજી ઓકટોફયે વલાયના ૦૭-૦૦ લાગ્માથી વાજંના ૦૬-૦૦ લાગ્મા સધુી 
ભતદાન મોજાનાય છે .. 
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યાજ્મભા ંગટુકા, તભાકુ કે નીકોટીન યકુ્ત ાન ભવારા લેચાણ, વગં્રશ 
ને શલતયણ યનો પ્રશતફધં લધ ુએક લય રફંાલલાનો શનણયમ યાજ્મ વયકાયે 
કમો છે. 

 ગટુકા, તભાકુ યકુ્ત ાન ભવારા ઈયનો અ પ્રશતફધં ફૂડ વેપટી 
પટાન્દ્ડડય એકટ શઠે મકૂલાભા ં અવ્મો છે, જેનો શતે ુ નાગડયકોનુ ં પલપ્મ 
જાલલાનુ ં છે. અ શનમભનો બગં કયનાય વાભે કડક શાથે કામદેવયની 
કામયલાશી કયલાભા ંઅલે છે, તેભ ખોયાક ને ઔધ શનમભન તતં્રની માદીભા ં
જણાલાયુ ંછે. 

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


