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પ્રસાર ભારતી 
પ્રાદેશિક સમાચાર શિભાગ, અમદાિાદ 

Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm 
આકાળલાણી અભદાલાદ લડોદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય 

 ફકુરા યભાય લાાંચે છે. 

 

 

 

 

(ન્યઝૂ બે્રક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ 
– લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો) 

(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર 
યથી  વભાચાય પયૂા થમા) 

આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ ટ્યનુ.....................  
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કોયોના વાંદેળ 

 

વભાચાય શરેાાં વાાંબીએ કોયોના અંગેનો આ ખાવ વાંદેળ...... 

(કોશલડ શવગ્નેચય ટ્યનુ) 

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

રીપીટ 
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મખુ્યમતં્રી સશમક્ષા  

 ગાાંધીનગય ખાતે મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટે્રે વાભાન્મ લશીલટ્  શલબાગ-

GADના ઉચ્ચ વચચલો , અશધકાયીઓ વાથે ફેઠક મોજીને શલશલધ પ્રબાગોની  

વલવગ્રાશી કાભગીયી વભીક્ષા ગઈ વાાંજે શાથ ધયી શતી.  

દવ લીમ બયતી  કેરેન્ડય અને લશીલટ્ી સધુાયણા અને તારીભ 

પ્રબાગ, આમોજન પ્રબાગની કાભગીયી અંગે તેઓ લાકેપથમા શતા.   મખુ્મ 

વચચલ શ્રી ાંકજકુભાય , મખુ્મભાંત્રીશ્રીના મખુ્મ અગ્ર વચચલ કૈરાવનાથન , 

વાભાન્મ લશીલટ્ શલબાગના અશધક મખુ્મ વચચલ શ્રી એ.કે. યાકેળ તથા 

લરયષ્ઠ વચચલો આ ફેઠકભાાં વશબાગી થમા શતા. 

મખુ્મભાંત્રીશ્રીએ ોતાના શસ્તકના શલબાગોનીશલસ્તતૃ વભીક્ષા શાથ 

ધયલાના ળફૃ કયેરા ઉક્રભભાાં ળશયેી શલકાવ , ળશયેી ગશૃ શનભાવણ શલબાગની 

વભીક્ષા ફાદ તેભણે વાભાન્મ લશીલટ્ શલબાગની કાભગીયી વભીક્ષા શાથ ધયી 

ભાગવદળવન ણ આપ્ય ુશત ુાં 

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

ભા.ખા. – ફકુરા  -- JAYESH P. 
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િરસાદ  

 ફાંગાના અખાતભાાં નલી લયવાદી શવસ્ટ્ભ વરક્રમ થઈ શોલાથી 

આગાભી ચાયથી ાાંચ રદલવભાાં યાજ્માભા શલાથી બાયે લયવાદની શલાભાન 

શલબાગે આગાશી કયી છે. અને યાજ્મભા વાલવત્રીક લયવાદ થમો છે. 

યાય તાલકુાભાાં ગઈકાર ેવાાંજથી  લશરેી વલાય  સધુીભાાં વાત ઇંચ લયવાદ 

થમો છે. જેથી તભાભ તાલો ઓલયફ્રો થઇ ગમા શતાાં. યાયભાાં આજે ણ  

ોણા ફ ેઇંચ લયવાદ ખાફકતા ગત યાત્રીથી અત્માય સધુી ત્રણ ઇંચ જેટ્રો 

લયવાદ થમો શતો.  વય, યાભલાલ, ભોટ્ી યલ , ચચત્રોડ વરશતના શલસ્તાયોભાાં ણ 

બાયે લયવાદ  થમો શતો.  નલવાયીના ગણદેલીભાાં 6 કરાકભાાં 132 ભીભી અને 

નલવાયીભાાં 102 ભીભી લયવાદ થમો છે.  

આજે વલાયે ચીખરીભાાં 91 ભીભી ,  ખયેગાભભાાં  12 ભીભી , લાાંવદાભાાં 25 

ભીભી અને જરારોયભાાં 32ભીભી લયવાદ નોંધામો શતો. જભનગયભા આજે વલાયે 

5 ઇંચ લયવાદ થમો છે.   દ્વાયકા જીલ્રાના ખાંબાીમા તાલકુાના ગ્રામ્મ શલસ્તાયોભા 

ણ ભેઘયાજાની ધભાકેદાય એં ન્રી થઈ છે. અભાયા ભશીવાગય જીલ્રાના 

પ્રતીનીધીના જનાવ્મા પ્રભાણકેડાણા ડેભની જ વાટ્ીભા લધાયો થતાાં લણુાલાડા 

ના 74, કડાણાના 27 અને ખાનપયુના 9 ગાભોને એરટ્વ અાય ુછે.  ડેભની શારની 

જ વાટ્ી 411 ફુટે્ છે અને ડેભ ભા શાર 22 શજાય ક્યવુેક ાણીની આલક થઈ 

યશી છે.  

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

ફકુરા ભેડભ -- JAYESH P. 
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  અગત્મની જાશયેાત 
 
શ્રોતાશભત્રો, શ્રી નયેન્ર ભોદીનાાં , યાજ્મનાાં મખુ્મભાંત્રી તયીકે અને દેળનાાં 

પ્રધાનભાંત્રી તયીકે ળાવનનાાં લીવ લવ શનશભત્તે , આકાળલાણીના પ્રાદેશળક 
વભાચાય શલબાગ દ્વાયા એક શલળે શ્રેણી પ્રસ્તતુ કયાઈ  યશી છે. 

યાજ્મના અને દેળના શલકાવ અને રોકકલ્માણની શલશલધ મોજનાઓ 
દ્વાયા આલેરા વભાજ રયલતવનની આછેયી શલગત આ શ્રેણીભાાં વાાંબલા 
ભળે.  

“સળુાવનનાાં લીવ લવ” નાભની આ યેરડમો શ્રેણી દયયોજ યાત્રે વલા નલ 
લાગ્મે પ્રવાયીત થામ છે . જેભાાં આજનો શલમ છે રડજીટ્ર બાયત નાણાકીમ 
વભાલેળીકયણ. વભમ નોંધી રેળો . આકાળલાણીનાાં તભાભ કેન્રો યથી યાત્રે 
વલા નલ લાગે.  

અગત્યની જાહરેાત પરૂી થઈ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ીએભ – ભન કી ફાત 
 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદી આ યશલલાય ય૬ભી વપ્ટે્મ્ફયે આકાળલાણી 

યથી પ્રવારયત થનાય ભન કી ફાત કામવક્રભભાાં શલશલધ શલમો ઉય તેભના 
શલચાય પ્રસ્તતુ કયળે. 

શ્રોતાઓ નભો એ અને ભામગોલ ય ોતાના શલચાયો જણાલી ળકળે . 
તેભજ રોકો તેભના વાંદેળા ટ્ોર ફ્રી નાંફય ૧૮૦૦ -૧૧-૭૮૦૦ ય રશન્દી 
અથલા અંગે્રજીભાાં ણ યેકોડવ કયી ળકે છે. 

ય૪ વપ્ટે્મ્ફય સધુી પોન રાઇન ખલુ્રી યશળેે . રોકો ૧૯યય નાંફય ય 
શભસ્ડ કોર ય કયી ળકે  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
યીીટ્ 
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કાયદાકીય િકકિોપ  

 ભરશરા વાભખ્મ ગીય વોભનાથ શળક્ષણ શલબાગ દ્વાયા લેયાલ 

તાલકુાની  ગ્રામ્મ ફશનેો ભાટે્ કામદાકીમ  લકવળો મોજાઈ ગમો. જેભાાં ૧૦ 

ગાભની ૭૦ જેટ્રી ફશનેોએ શાજયી આી શતી. કામવક્રભભાાં  ગીય વોભનાથ 

લેયાલ ના PBSC વેન્ટ્યભાથી દક્ષાફેન અને  યવીરાફેન દ્વાયા ઘયેલ ુરશિંવા , 

ફશનેોને ભતી વેલા સશુલધાઓ , ભરશરા શલે્ રાઇન  અંગે કામદાકીમ 

ભારશતી પયુી ાડલાભાાં આલી શતી. 

તેભજ CRP ખભુાણ શળલ્ાફેન તેભજ રશયરફેન દ્વાયા ભશીરા 

વાભખ્મ  દ્વાયા કામદાકીમ તારીભ  લકવળો તેભજ ફશનેો ભાટે્ કયલાભાાં 

આલતી વાંકરનીમ કાભગીયી ની ભારશતી આલાભાાં આલી શતી. 

 

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

ીટ્ીવી-—યાજેળ બજગોતય ગીય-વોભનાથ---ફકુરા-- JAYESH P. 
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ઈ- શ્રમકાર્ક  

 ભશવેાણા ખાતે શ્રભશલબાગ દ્વાયા ઈ- શ્રભ કાડવ કાઢલાનો પ્રાયાંબ કયામો 

છે. ભશવેાણાનાાં શ્રભ અશધકાયી દ્વાયા ફહભુાી બ્રોક – એક નાાં બોમ તચમે 

લધ ુઅવાંગરઠત કાભદાયો આ કાડવ કઢાલે અન શ્રશભકોભાાં જાગશૃતનાાં બાગફૃે 

ઈ – શ્રભકાડવનો પ્રાયાંબ કયામો છે. આ મોજનાને કાયણે છૂટ્ક ભજૂયી કયી 

યોજગાય ભેલતાાં શ્રશભકો વયકાયી મોજનાઓનો રાબ ભેલી ળકે છે. 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – ફકુરા  -- JAYESH P. 
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દદવયાગંોને મદદ  

 પ્રધાનભાંત્રી શ્રી ભોદીનાાં જન્ભરદલવે લડનગય ખાતે જમપયુ ફૂટ્ દ્વાયા 

56 રદલમાાંગોને ગ રગાલલાભાાં આવ્માાં શતાાં. ઉયાાંત 51 રોકોને કેરીય, 

30 ઘોડીઓ વરશત 137 રોકોને વશામ કયાઈ શતીં. જે કાભગીયી શજુ ણ 

ચારી યશી છે. અને જમપયુ ફૂટ્ની લાન ફે રદલવ લધ ુયોકાઈને રદવ્માાંગોની 

વેલા કયળે. 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – ફકુરા -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 
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સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 

  



Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm    -20 
 

સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 

  



Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm    -21 
 

સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 

  



Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm    -22 
 

સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 

  



Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm    -23 
 

સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 

  



Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm    -24 
 

સિુાસન  

 મખુ્મભાંત્રી 

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

ીટ્ીવી-—ભશવેણા – શયેળવય -- JAYESH P. 



Regional Midday  News 23-09-2021 at 2.20-2.25 Pm    -25 
 

 


