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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

       Date : 23-09-2021                                   Evening : 7.00 to 7.10 

       Day :  Thursday                                      Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડદયા પ્રાદેશળક વભાચાય વિશા શ્રીમાળી લાાંચે છે. 
******************************************************** 

 આયગ્મ ભાંત્રી ભનસખુ ભાાંડશલમાએ  જાશયે કયુું છે કે 27 ભી વપ્ટેમ્ફયના યજ 

“પ્રધાનભાંત્રી ડડજજટર શલે્થ શભળન” ન પ્રાયાંબ થળે.          

 ગટુકા અને  તભાકુયકુ્ત ાન ભવારાના  લેચાણ , વાંગ્રશ અને  શલતયણ 

ઉયન પ્રશતફાંધ લધ ુએક લષ રાંફાલલાન શનણષમ યાજ્મ વયકાયે કમો 

 પ્રધાનભાંત્રી જનઆયગ્મ – આયષુ્મભાન કાડષ ચાય કયડ  રક ને 100 ડદલવ 

ભાાં કાઢી આલાની યાજ્મવ્માી ભશાઝાંફળે ળફૃ કયાઈ         

 કયના યવીકયણભાાં ચથા ક્રભે શલા છતાાં દય 10 રાખની લસ્તીએ 

યવીકયણની ટકાલાયીભાાં ગજુયાતને શરે ક્રભ ભળ્મ છે      
******************************************************** 

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડદાયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છ) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડદયા કેન્ર યથી વભાચાય યૂા થમા) 
******************************************************** 

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સિ (પ્રોમો) 
******************************************************** 

  



Evening Regional  News 23-09-2021 at 7.00 - 7.10 Pm   -2 

 

ભાાંડશલમા – ડડજજટર શલે્થ શભળન 
આયગ્મ ભાંત્રી ભનસખુ ભાાંડશલમાએ જાશયે કયુું છે કે 27 ભી વપ્ટેમ્ફયના યજ 

“પ્રધાનભાંત્રી ડડજજટર શલે્થ શભળન” ન પ્રાયાંબ થળે.  

તાના ટલીટભાાં શ્રી ભાાંડશલમાએ જણાવ્ય ુછે કે દેળના દયેક નાગડયકને 

આગલ ડડજજટર નાંફય આી તેની ઓખ પ્રસ્થાશત કયાળે , જેથી તેના 

આયગ્મને રગતી વઘી શલગતન  ડડજજટર સ્લફૃે તેભાાં વાંગ્રશ કયાળે. 

ભાણવ દીઠ ડડજજટર નાંફય શલાથીતેને જ્માયે શસ્સ્ટરભાાં દાખર થલાની 

નફત આલે ત્માયે શનદાન ભાટે તેન અગાઉની ફીભાયીન ઈશતશાવ કાભ રાગે. 

દેળલાવીની તબફમતન યેકડષ ડડજજટર સ્લફૃભાાં એકત્ર થલાથી આયગ્મક્ષતે્રભાાં શુાં 

શુાં કયલા જેવ ુછે તેન ખમાર વયકાયને આલળે  . 

 

  



Evening Regional  News 23-09-2021 at 7.00 - 7.10 Pm   -3 

 

“આ કે દ્વાય આયષુ્મભાન” 
અભદાલાદની શવશલર શસ્સ્ટરથી આજે “આ કે દ્વાય આયષુ્મભાન ” 

ભેગાડ્રાઇલન યાજ્મવ્માી શબુાયાંબ થમ છે. 100 ડદલવની આ ઝાંફળેભાાં 80 રાખ 

કુટુાંફ એટ્રે કે ચાય કયડ વ્મક્તીઓને કાડષ કાઢી આલાભાાં આલળે. 

આયગ્મભાંત્રી ઋશકેળ ટેર ેઆ પ્રવાંગે જણાવ્ય ુશત ુાં કે  શસ્સ્ટરભાાં  

વાયલાય અથે દાખર થતા દદીઓ ભાટે યીસ્ન્વ ટાઇભ ઝડી ફને , દદીને 

ત્લયીત વાયલાય ભી યશ ેતે ભાટે યાજ્મ  વયકાયે આ નલતય શરે શાથ ધયી છે . 

ઝડથી કાડષ તૈમાય કયી આલા ભાટે દયેક વયકાયી દલાખાનાભાાં ગ્રીન  કડયડય 

વ્મલસ્થાન ણ આજ થી શ્રી ટેર ેળફૃ કયાવ્ય ુછે. તેભણ ેઉભેયુું શત ુાં કે શલેથી  

ચાય રાખની આલક  ભમાષદા ધયાલતા  કુાંટુફને આ કાડષ કાઢી આલળે. અગાઉ 

કુટુાંફદીઠ એક જ કાડષ ભતુાં શત ુાં તે શલે વ્મસ્ક્તદીઠ  ભળે . 
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કશલડ યવીકયણ જાગશૃત લકષ ળ 
યશુનવેપ અને ીડીઇયનુા વાંયકુ્ત ઉક્રભે  અભદાલાદભાાં આકાળલાણી 

અભદાલાદના વભાચાય શલબાગ ભાટે કલીડ યવીકયણ જાગશૃત  અંગે ભીડડમા 

કામષળાા મજાઇ ગઈ.  

આકાળલાણી અભદાલાદનાાં ઉભશાશનદેળક એન .એર. ચોશાણ , અને યાજ્મના 

યવીકયણ અશધકાયી ડક્ટય નમન જાનીએ કામષળાાને ખલુ્રી મકૂી  શતી. પ્રાવાંબગક  

વાંફધન કયતાાં, ડક્ટય નમન જાનીએ જણાવ્યુાં કે, પ્રશત દવ રાખની લવતીએ થમેરા 

યવીકયણ કાભગીયીભાાં ગજુયાત દેળભાાં ભખયે છે , યાંત ુશજુ ણ યાજમભાાં ચાય કયડ 

જેટરા ફીજા ડઝ આલાના ફાકી છે. તેભણે કહ્ુાં કે , શારની કશલડ કેવની ઘટતી 

વાંખ્મા જતાાં ફીજા ડઝ ભાટે રકને પ્રત્વાડશત કયલાન એક ભટ ડકાય છે. શ્રી 

જાનીએ લશરેી તકે વ  ટકા રકનુાં યવીકયણ ણૂષ કયલાની વયકાયની પ્રશતફદ્ધતા 

ણ દશયાલી શતી. શ્રી જાનીએ યવીકયણ  ઝાંફેળભાાં જડામેરા 14 શજાય જેટરા 

તાબરભફદ્ધ લેસ્ક્વનેટયની ભશૂભકા ણ બફયદાલી શતી. 

(ઓડડમ ડક્ટય નમન જાની) 

આ કામષળાા અંતગષત , ‘કશલડ યવીકયણ અંગે જાગશૃત ’ આશલમ ય જુથ 

ચચાષ વત્ર મજાઇ ગયુાં જેભાાં આઇ .એભ.એ.ના લૂષ અધ્મક્ષા ડક્ટય ભના દેવાઈ , 

એન.એન.એપ.ના ડક્ટય આશળ ભશતેા , યશુનવેપના આયગ્મ શનષ્ણાત ડક્ટય 

નાયામણ ગાાંલકયે બાગ રીધ. કશલડ યવીકયણ અંગે ભડશરાઓભાાં જાગશૃત 

પેરાલલાની જફૃય શલાનુાં જણાલતા ડક્ટય ભના દેવાઇએ ભડશરાઓને યવી રેલા 

ભાટે વાભેથી આગ આલલા અનયુધ  કમો શત. ડક્ટય આશળ ભશતેાએ નલજાત 

ફાકને કશલડથી ફચાલલા વગબાષ ભડશરાઓના યવીકયણ ય બાય મકૂ્ય શત.  
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આ પ્રવાંગે , આકાળલાણી અભદાલાદનાાં વભાચાય શલબાગના નામફ શનમાભક 

નલરવાંગ યભાય અને ી .ડી.ઇ.ય.ુના કમ્યશુનકેળન ઓપ ચાઇલ્ડ યાઇટ્વના પ્રમખુ 

ડક્ટય પ્રદી ભાબરક , યશુનવેપના આયગ્મ શનષ્ણાત  ળશભરા યે શાજય યહ્યા શતા. આ 

લકષળભાાં આકાળલાણી  અભદાલાદના પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગના અંળકારીન 

વભાચાય લાચક અને લેફ વશામકએ બાગ રીધ શત.    
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ડડજજટર ઈન્ન્ડમા 
અગાઉ અનેક લાય યાષ્રીમ કક્ષાએ  આદળષ ગ્રાભનુાં બફરુદ શાાંવર કયનાય 

વાફયકાાંઠા જજલ્રાના ુાંવયી ગાભને દેળનુાં ડડજજટર ગાભ  ફનલાની પ્રેયણા 

તત્કાબરન મખુ્મભાંત્રી નયેન્ર ભદીએ આી શતી.  

ુાંવયીના વયાંચ ડશભાાંશ ુટેર  જણાલે છે કે , ટેક્નરજીના ભશત્તભ 

ઉમગથી ગાભના શલકાવની વાથે વાથે નાગડયકના યજજિંદા જીલનભાાં  વયતા 

આલી છે જેનુાં શ્રેમ પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભદીને જામ છે.  

 

(ફાઇટ- ડશભાાંશ ુટેર વયાંચ) 
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તભાકુ પ્રશતફાંધ રાંફાલામ 
યાજ્મભાાં ગટુકા , તભાકુ કે નીકટીન યકુ્ત ાન ભવારા લેચાણ , વાંગ્રશ 

અન ેશલતયણ યન પ્રશતફાંધ લધ ુએક લષ રાંફાલલાન શનણષમ યાજ્મ વયકાયે  

કમો છે. 

 ગટુકા, તભાકુ યકુ્ત ાન ભવારા ઉયન આ પ્રશતફાંધ  ફૂડ વેપટી સ્ટાન્ડડષ 

એકટ શઠે મકૂલાભાાં આવ્મ છે , જેન શતે ુનાગડયકનુાં સ્લસ્્મ  જાલલાનુાં છે. આ 

શનમભન બાંગ કયનાય વાભે કડક શાથે કામદેવયની કામષલાશી કયલાભાાં આલે  છે, 

તેભ ખયાક અને ઔધ શનમભન તાંત્રની માદીભાાં જણાલાયુાં છે. 
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લયવાદ 
ગજુયાતભાાં અનેક શલસ્તાયભાાં આજે વલાયથી જ લયવાદી ડી યહ્ય છે, જેભાાં 

વોયાષ્ર ફાદ શલે દબક્ષણ ગજુયાતભાાં ણ ભેઘ ભશયે ળફૃ થઈ શમ એભ સયુત 

જજલ્રાના રવાણા ાંથકભાાં 3 ઇંચથી લધ ુલયવાદ નોંધામ છે. આ ઉયાાંત 

રવકાણા, કાભયેજ, કડદયા વડશતનાાં ગ્રામ્મ ાંથકભાાં બાયે લયવાદ ડતા 

નીચાણલાા શલસ્તાય ાણીભાાં ગયકાલ થમા છે ત કડદયા યાજ્મ ધયીભાગષ ઉય 

ણ ાણી બયામા છે.  

બફૃચ જજલ્રાભાાં ણ મળૂધાય લયવાદ લયવતા લાતાલયણ ખળુનભુા ફન્યુાં 

શત ુાં. જકે બફૃચના વેલાશ્રભ યડ, ાાંચ ફત્તી વડશતના શલશલધ શલસ્તાયભાાં ાણી 

બયાતા લાશન ચારકને શારાકી બગલલી ડી શતી.  

ભજૂ ાંથકભાાં ણ બાયે લયવાદને ગરે કટડા – ફીટા યાજ્મ ધયીભાગષ ય 

નદીના ાણી પયી લળ્મા શતા અને ાણીના કાયણે નબરમા, નખત્રણા ભાગષ ય 

રાપીક ણ અલયધામ શત. 

લરવાડ જજલ્રાના કયાડા અને ધયભયુ તાલકુાભાાં આજે ડદલવ દયશભમાન 

અઢી ઇંચ લયવાદ ખાફક્ય શત. યાણાલાલ તાલકુાના ફયડી ગાભે યસ્તાભાાં અને 

ખેતયે જલાના યસ્તે બયામેરા લયવાદી ાણીની શનકારની વ્મલસ્થા વયાંચ દ્વાયા 

કયાતા ખેડતૂભાાં ખળુી વ્માી શતી. ત અભાયા તાી જજલ્રાના પ્રશતશનશધ જણાલે છે 

કે, ઉકાઈ ડેભની જ વાટી 342.12 ફૂટ સધુી શોંચતા શાર ત્રણ શાઇડ્ર ભાયપતે 

ાણી છડલાભાાં આલી યહ્ુાં છે. 

છટાઉદેયુ જજલ્રાના ડુાંગયલાાંડ ગાભે સ્સ્થત સખુી ડેભભાાં ાણીની બાયે આલક 

થતાાં એક ગેટ ખરલાભાાં આવ્મ છે તેભજ નીચાણલાા શલસ્તાયના 20 ગાભને ણ 

એરટષ કયલાભાાં આવ્મા છે. 
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 કસ્ટગાડે ભાછીભાયને ફચાવ્મ 
કચ્છના અખાતભાાં ભાછીભાયી  ભાટે નીકેરી ફટને એક ખાયલાને જીલનુાં 

જખભ ઊભુાં થતાાં  બાયતીમ તટયક્ષક  દના ેરબરિંગ જશાજે તેની જજિંદગી 

ફચાલી રીધી શલાની ઘટના ફશાય આલી છે. 

 કસ્ટગાડષન ુાં  ‘અડયિંજમ’ જશાજ એકલીવભી  વપ્ટેમ્ફયના યજ  દડયમાએ 

ેરબરિંગભાાં શત ુાં ત્માયે ભદદ ભાાંગત  યેડડર કૉર તેને પ્રાપ્ત થમ શત. આ 

વાંદેળાને ગરે જશાજ ેરી ફટ તયપ ગયુાં શત ુાં અને અયશલિંદ નાભના ભાછીભાયને 

પ્રાથશભક વાયલાય આી શતી. ફીભાય ભાછીભાયના હૃદમના ધફકાયા ખફૂ જ  ઘટી 

ગમા શલાથી તે ફબેાન થઇ ગમ શત. તાફડતફ આ ફીભાયને ડકનાયે રઈ 

જલાની વ્મલસ્થા કસ્ટગાડે કયી શતી અને તેને જખો ખાતે આલેરા કૉમ્યશુનટી શલે્થ 

વેન્ટયભાાં દાખર કયલાભાાં આવ્મ શત.  
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ભતદાનની યજા 
સ્થાશનક સ્લયાજ્મની ચ ૂાંટણીઓ ભાટેનુાં ભતદાન આગાભી ત્રીજી ઓકટફયે 

મજાનાય શલાથી શ્રશભકને ભતાશધકાયના ઉમગ ભાટે ખાવ યજા ભાંજૂય કયલાની 

યશળેે તેલ આદેળ શ્રભ આયકુ્તની કચયેી દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલી છે. 

ગાાંધીનગય ભશાનગયાબરકા, થયા અને ઓખા નગયાબરકાની વાભાન્મ 

ચ ૂાંટણી તથા બાણલડ નગયાબરકાની ભધ્મવત્રની ચ ૂાંટણી અને અન્મ સ્લયાજ્મના 

એકભની પ્રવાંગાત ખારી  ડેર ફઠેકની ેટાચ ૂાંટણીઓ ભાટે ત્રીજી  ઓકટફયે 

વલાયના ૦૭-૦૦ લાગ્માથી વાાંજના ૦૬-૦૦ લાગ્મા સધુી ભતદાન મજાનાય છે .. 
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જુનાગઢ – લૂષ મખુ્મભાંત્રી 
જૂનાગઢ જજલ્રાના બવેાણ તાલકુાના ચણાકા  ગાભે આજે લૂષ મખુ્મભાંત્રી 

શલજમ ફૃાણીએ  દળષન  અને જૂા શલશધ કયી શતી. ચણાકા ગાભે ફૃાણી 

ડયલાયના સયુાયુા અને   કુદેલી  ભાાં અંફા આલેરા છે. આ સ્થાનકે તેભજ 

ભશાદેલના શલજમ ફૃાણી તેભજ તેભનાાં ત્ની અંજરી ફશને ેદળષન કમાષ અને 

ધન્મતા અનબુલી શતી.  

ધાશભિક કામષ ફાદ  ચણાકાના આગેલાન તેભજ તાલકુાના BJP ના 

આગેલાન વાથે તેભણ ેફઠેક કયી શતી અને 2022 નીચ ૂાંટણી જીતલાની  તૈમાયી 

કયલા જણાવ્ય ુશત ુાં. 
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સયુત ણ ભાવ 
સયુત જજલ્રાની આંગણલાડી ઓભાાં આજે ણ ભાવની ઉજલણી અંતગષત 

ોન્ષ્ટક લાનગીઓનુાં પ્રદળષન મજાઈ ગયુાં. વગબાષ ભાતા, ફાક અને ડકળયીઓને 

ણયકુ્ત આશાય ઓછા ખચ ેકઈ યીતે આી ળકામ તેની વભજણ ગાભડે ગાભડે 

પેરાલલાનુાં કાભ આંગણલાડીની ફશને કયી યશી છે.  

ોન્ષ્ટક લાનગી તૈમાય કયલાની કા ફશનેને ળીખલતી લખતે સ્થાશનક 

અનાજન ઉમગ કયલાની લાત કેન્ર સ્થાને યાખલાભા આલે છે. 
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પટીપાઈડ ચખાનુાં શલતયણ 
ફટાદ જજલ્રાભાાં ભધ્માશન બજના મજના શઠે પટીપાઈડ ચખાનુાં 

શલતયણ ળફૃ થલાનુાં  છે. આ પ્રકાયના ચખા અરગ શલાથી ગેયવભજણ પેરાતી 

યકલા તાંત્ર એ કભય કવી છે.  

ચખાના પડટિડપકેળન ફાદ યાંગ અને આકાયભાાં થડા પેયપાય થલાના કાયણ ે

આ ચખા પ્રાન્સ્ટકના  શલાન ભ્રભ ઉબ થલા વાંબલ છે. આ કાયણ ેફટાદના 

જજલ્રા લશીલટી તાંત્ર દ્વાયા પટીપાઈડ  ચખાની વભજણ આત શલડીમ અને તેના 

નમનૂા ગાભેગાભ લારીઓ વભક્ષ યજૂ કયલાનુાં કાભ ળફૃ થયુાં છે.  

વયકાયી અને ગ્રાન્ટેડ પ્રાથશભક ળાાઓભાાં ધયણ ૧ થી ૮ ભાાં અભ્માવ 

કયતાાં ફાકને ફુડ શવક્યયુીટી એરાઉન્વ ેટે વાદા ચખાના ફદર ેપટીપાઈડ 

ચખાનુાં શલતયણ કયતાાં અગાઉ તાંત્રએ લાયેરી અગભચતેી દાદ ભાાંગી ર ેછે .  
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પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના – યાજકટ 
યાજકટ ભશાનગયાબરકા દ્વાયા યૈમા  શલસ્તાયભાાં પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના 

શઠે ફાંધાઈ યશરેી કરનીની મરુાકાત આજે મ્યશુન.કશભળનય અશભત અયયા 

રીધી શતી. ભકાન ઉયાાંત ળશિંગ વેન્ટય ણ અશી ફાંધાઈ યહ્ુાં શલાથી  ફાંનેન ુાં 

કાભકાજ વભમવય રુૂાં કયલાની તાકીદ તેભણ ેકયી શતી.  એર.આઈ.જી. શ્રેણીના 

144 અને એભ.આઈ.જી. શ્રેણી ના  કુર ૧૬૪૮ ભકાનનુાં ફાાંધકાભ ભશાનગયાબરકા 

દ્વાયા શાથ ધયાયુાં છે. 
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આબભુાાં ખડક ચઢાણ 
અનસુબૂચત જનજાશતના ૧૪ થી ૩૫ લષની  ઉંભયના યલુક-યલુતીઓ ભાટે 

આગાભી નલેમ્ફય-૨૦૨૧ભાાં ભાઉન્ટ આબ ુખાતે ૧૦ ડદલવન  શનિઃશલુ્ક ખડક 

ચઢાણ તારીભ કવષ મજાનાય છે. ૧૪થી ૩૫ લષની લમ ધયાલતા ઇચ્ુક 

ઉભેદલાય તા. ૧૫ ઓક્ટફય-૨૦૨૧ સધુીભાાં અયજી ફનાવકાાંઠાના જજલ્રા 

યભતગભત અશધકાયીને ભકરી આલાની યશળેે. 

વયકાયી માદી જણાલે છે કે વાંદગી વશભશત દ્વાયા મગ્મતાના આધાયે  ૧૦૦ 

ઉભેદલાયની વાંદગી કયી તેભને આ અંગે જાણ કયલાભાાં આલળે. ખડક  ચઢાણની 

તારીભ રલેા ઈછતા ઉભેદલાય લારીનુાં વાંભશત  ત્ર, ળાયીડયક તાંદુયસ્તી અંગેનુાં 

ડક્ટયનુાં પ્રભાણત્ર, તાજેતયન ાવટષ વાઇઝન પટ તેભજ અનસુબૂચત 

જનજાશત અંગેના પ્રભાણત્ર વાથે અયજી કયલાની યશળેે.. 
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ડાાંગ લસે્ક્વનેળન 
આદીલાવી લસ્તી ધયાલતા ડાાંગ જજલ્રાનાાં 311 ગાભ ૈકી 31 ગાભભાાં 100 

ટકા જ્માયે 125 જેટરાાં ગાભભાાં 50થી 99 ટકા જેટલુાં યવીકયણ કયીને જજલ્રા 

આયગ્મ તાંત્રે વોને પ્રેયણા યૂી ાડી છે. 

જજલ્રા ક્રકે્ટય બાશલન ાંડયા અને જજલ્રા શલકાવ અશધકાયી ડક્ટય લીીન 

ગગષના ભાગષદળષન શઠે આયગ્મ શલબાગે સકુ્ષ્ભ, એક્ળન પ્રાન ઘડીને યવી 

ફાફતે પ્રલતષતી ગેયભાન્મતાઓ અંગે ચારી વભજ આલા ઉયાાંત જનજાગશૃતના 

અનેકશલધ ગરાાં રઈને વ્માક યવીકયણ ઝાંફળે શાથ ધયી છે. 

ભશત્લનુાં છે કે, જજલ્રા ક્રકે્ટય બાશલન ાંડયા ગ્રામ્મ શલસ્તાયની જાત 

મરુાકાત રઈને આયગ્મ કભીઓને ભાગષદળષન રુૂાં ાડી યહ્યા છે, વાથે ગ્રાભજનને 

યવીકયણની વાચી વભજ ણ આી યહ્યા છે. 

 


