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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 04-07-2022 Morning : 7.00 to 7-10 

Day: Monday Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા પ્રાદેવળક વભાચાય જમેળ ટેર લાાંચે છે. 
 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી યાષ્ટ્રીમસ્તયના ડડજીટર બાયત વપ્તાશ - 2022નો 
ગાાંધીનગયના ભશાત્ભા ભાંડદય ખાતે આજે આયાંબ કયાલળે. 

 નલી ડદલ્શીભાાં 100ભા આંતયયાષ્ટ્રીમ વશકાય ડદલવની ઉજલણીના બાગરૂે 
આજે કેન્દ્ન્દ્રમ ભાંત્રી અવભત ળાશની ઉસ્સ્થવતભાાં ખાવ કામયક્રભ મોજાળે. 

 યાજમના ફધાજ દડયમા ડકનાયા વલસ્તાયભાાં વભગ્ર બાયતની વાથે - વાથે 
સ્લચ્છ વાગય સયુક્ષિત વાગય અક્ષબમાનનો આયાંબ થમો છે. 

 યાજ્મના નાગડયકોને ઘયે ફેઠા વયતાથી વેલાઓ યુી ાડલા ભશસેરૂ 
વલબાગે અનેક નક્કય ગરાાં રીધા છે.  

 યાજ્મભાાં ભોટાબાગના વલસ્તાયોભાાં છેલ્રા 40 કરાકભાાં શલાથી - બાયે 
લયવાદ થમો છે. વૌથી લધ ુ140 ભીરીભીટય લયવાદ નલવાયીના લાાંવદા 
તાલકુાભાાં નોંધામો છે. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છો) 
(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્ર યથી વભાચાય યૂા થમા ) 

આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ 
આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ (પ્રોભો)  
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પ્રધાનભાંત્રી 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી યાષ્ટ્રીમસ્તયના ડડજીટર બાયત વપ્તાશ - 2022નો 

ગાાંધીનગયના ભશાત્ભા ભાંડદય ખાતે આજે આયાંબ કયાલળે. 
તેઓ જનસખુાકાયીના રાબો નાગયીકોને વયતાથી ભેલી આતી ડડજીટર 

ઇન્દ્ન્દ્ડમા બાીની વડશત વલવલધ ડડજીટર શરેોનો આયાંબ કયાલળે તથા કેટરાઇઝીંગ 
ન્દ્ય ુઇન્દ્ન્દ્ડમા ટેકેડની ઇ-બકુનો શબુાયાંબ કયાલળે. 

ડડજીટર બાયત વપ્તાશ અંતગયત ગાાંધીનગયભાાં આજથી 6 જુરાઇ દયમ્માન 
વલવલધ કામયક્રભોનુાં આમોજન કયાયુાં છે. 

જેભાાં ડડજીટર ઇન્દ્ન્દ્ડમા શરેની લયગાાંઠની ઉજલણી તથા આધાય, કો-લીન, 
ડડજીરોકય જેલી રોકોમોગી શરેોની જાણકાયી આતુાં પ્રદળયન મોજાળે. 

એલી જ યીતે ડડજીટર ભાધ્મભથી યોજગાયીની તકોના વનભાયણ અંગે ચચાયવત્ર 
મોજાળે. 

વયકાય સ્ટાટયઅ, ળૈિક્ષણક વાંસ્થાઓ તથા જનબાગીદાયીથી 200થી લધ ુસ્ટોર 
વાથેનો ડડજીટર ભેો મોજાળે. 

આ ઉયાાંત યોજીંદી જીલનળૈરીને વય ફનાલતા ડડજીટર વોલ્યળુન અંગેનુાં 
પ્રદળયન મોજાળે. 

આગાભી 7 થી 9 જુરાઇ દયવભમાન વલવલધ િેત્રોના વનષ્ટ્ણાાંતો દ્વાયા ડડજીટર 
જ્ઞાનનુાં આદાન-પ્રદાન કયાળે. 

ક્ષચપ્વ-ટુ-સ્ટાટયઅ શરે શઠે વશામ ભેલનાય પ્રથભ 30 વાંસ્થાઓની જાશયેાત 
કયાળે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ભાખા. શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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વશકાયી ભાંડી ળાશ 

નલી દદલ્શીભાાં 100ભા આંતયયાષ્ટ્રીમ વશકાય દદલવની ઉજલણીના બાગરૂે 

આજે આત્મભનનબભય બાયત અને શ્રેષ્ટ્ઠ નલશ્વના નનભાભણભાાં વશકાયી ચલની ભનૂભકા 

કામભક્રભ મોજાળે. 

કેન્દ્ન્રમ ગશૃભાંત્રી અનભત ળાશ દદલ્શીભાાં વશકાય ભાંત્રારમ અને બાયતીમ વશકાય 

વાંઘના ઉક્રભે દદલ્શીભાાં મોજાનાય કામભક્રભભાાં અનતથી નલળે દે ઉસ્થથત યશળેે. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે , બાયતભાાં 90 ટકા ગાભડાાંઓભાાં વશકાયી ભાંડીઓ કામભયત 

છે. અમરુ , ઇફ્કો, દક્રબકો અને નાપેડ જેલી વપ વશકાયી વાંથથાઓએ ળશયેી તથા 

ગ્રાભીણ નલથતાયોભાાં વાભાત્જક , આનથિક દયલતભન દ્વાયા દેળના અથભતાંત્રને ભજબતૂ 

ફનાલલાભાાં ભશમલની ભનૂભકા બજલી છે.  

 

આકા. લેફ – શ્રીયાંગ – દુગેળ 
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સ્લચ્છ વાગય અક્ષબમાન 

યાજમના ફધાજ દદયમા દકનાયા નલથતાયભાાં વભગ્ર બાયતની વાથે - વાથે થલચ્છ વાગય 
સયુક્ષિત વાગય અક્ષબમાનનો આયાંબ થમો છે. 

ગઇકારથી ળરૂ થમેરો અને આગાભી 17ભી વપ્ટેમ્ફય સધુી ચારનાય અક્ષબમાન 
દયનભમાન ધાનભિક, વભાજવેલી વાંથથાઓના પ્રનતનીધીઓ નાગયીકોના વશકાયથી 
દદયમાદકનાયા થલચ્છ કયલા વદશમાયો પ્રમાવ કયળે. 

જેભાાં વીંગર યઝુ પ્રાથટીકના કચયાની વપાઇ ઉય ધ્માન લધ ુઅાળે. આ 
અક્ષબમાનના ગજુયાત એકભના મકેુળ બાટીએ જણાવયુાં છે કે, ગજુયાતના વાગય તટે આલેરા 
જીલ્રાઓભાાં આ શતેથુી વનભતીઓના યચના કયાઇ છે. 

થલચ્છ વાગય અક્ષબમાન આઝાદીના અમતૃ ભશોમવલની ઉજલણીના બાગરૂે મોજાઇ 
યશરેા આ અક્ષબમાનભાાં કેન્ર વયકાયના માભલયણ તથા થૃ્લી ભાંત્રારમ તથા બાયતીમ 
તટયિક દ NSSના પ્રનતનનધીઓ અને નાગયીકો જોડામા છે. 

------------------------------------------------------------------------ 
નલશ્વવાંલાદ કેન્ર માદી, શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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ડડજીટર ક્રાાંવત 

યાજ્મના નાગડયકોને ઘયે ફેઠા વયતાથી વેલાઓ યુી ાડલા ભશસેરૂ 
વલબાગે અનેક નક્કય ગરાાં રીધા છે અને ભશસેરુ િેત્ર  ડડજજટર ક્રાાંવત તયપ આગ 
લધ્યુાં છે. શલેથી લાયવાઇની નોંધ ખાતેદાય ોતે ઓનરાઇન દાખર કયી ળકળે.   

i-ORA પ્રેટપોભય ય વલવલધ જનડશત રિી ભશસેરૂી વેલાઓ ઓનરાઇન 
ઉરબ્ધ કયાલાઈ છે. ઇન્દ્ટીગે્રટેડ યેલન્દ્ય ુકેવ ભેનેજભેન્દ્ટ વવસ્ટભ iRCMS દ્વાયા 
યાજ્મબયની ભશસેરૂ કચેયીઓભાાં ચારતા ભશસેરૂી કેવોનુાં ડડજજટાઇઝેળન  કયલાભાાં 
આવયુાં છે. 

નોંધણી પી , સ્ટેમ્ ડયટુીની ઓનરાઇન ગણતયી , પયજજમાત ઓનરાઇન 
એોઇન્દ્ટભેન્દ્ટ, દસ્તાલેજ નોંધણીની ઓનરાઇન લીડડમોગ્રાપી , થમ્ફ ઇમ્પે્રળન, પોટોગ્રાપી, 
દસ્તાલેજનુાં સ્કેનીંગ – વપ્રન્દ્ટીંગ - ઓનરાઇન જાલણી , વચય, ઇન્દ્ડેિ-૨, દસ્તાલેજ લગેયે 
ઓનરાઇન જોલાની સવુલધા ઉરબ્ધ કયી વેલાઓ લધ ુવય ફનાલી દેલાભાાં આલી 
છે.  

ગાભ નમનૂા નાંફય- 6ની શસ્તક્ષરક્ષખત નોંધો તથા ગાભ નમનૂા નાંફય- 7/12 ના 
શસ્તક્ષરક્ષખત ાનીમા સ્કેન કયી લેફવાઇટ ય મકુી દેલાભાાં આવમાાં છે.  

યાજ્મના 117 તાલકુાઓની વફ યજીથરા કચયેીઓભાાં ઝડથી કાભ કયતી અને 
ઉમોગકતાભ ભાટે વય દથતાલેજ નોંધણી ભાટેની લેફ એપ્રીકેળન ગયલી - 2.0 ળરૂ 
કયાઇ છે. યાજ્મના 4 શજાય 566 કેન્રો ખાતે નાગયીકોને ઇ-થટેમ્ીંગની સનુલધા 
આલાભાાં આલી છે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ભા.ખા. શ્રીયાંગ તેંડુરકય, યીીટ-(નલીન) 
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લયવાદ 

યાજ્મભાાં ભોટાબાગના નલથતાયોભાાં છેલ્રા 40 કરાકભાાં શલાથી - બાયે લયવાદ 
થમો છે. વૌથી લધ ુ140 ભીરીભીટય લયવાદ નલવાયીના લાાંવદા તાલકુાભાાં નોંધામો 
છે.  

આ ઉયાાંત ખાંબાીમા તાલકુાભાાં 110, ભાણાલદયભાાં 110, ડોરલણ અને 
જુનાગઢભાાં 100, ખયેગાભ, લીયયુ, ગણદેલીભાાં 90, જમાયે ભધફુન, લાંથરી, નલવાયી 
તાલકુાઓભાાં 80 ભીરીભીટય લયવાદ થમો છે. 

એલી જ યીતે 30 તાલકુાઓભાાં 50 થી 70, 36 તાલકુાભાાં 20 - 60 જમાયે 27 
તાલકુાભાાં 10 ભીરીભીટય લયવાદ થમાના અશલેાર છે. 

યાજ્મભાાં અમમાયસધુી વયેયાળ 93.8 ભીરીભીટય લયવાદ થમો છે જે વાભાન્મ 
કયતા 30 ટકા ઓછો છે. 

------------------------------------------------------------------------ 
શલા.લફે., શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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લયવાદ 

અભાયા ડાાંગ ત્જલ્રાના પ્રનતનનધી જણાલે છે કે, છેલ્રા 30 કરાકભાાં આશલાભાાં 10 
ભીભી., લઘઇભાાં 17 ભીભી જમાયે સકુ્ષફયભાાં 25 ભીભી., તેભજ વાતુાયાભાાં 5 ભીભી 
લયવાદ નોંધામો છે. વાતુાયા ખાતે શલો લયવાદી ભાશોર જોલા ભળ્મો શતો. જો કે, 
ગઇકારે યનલલાયે અશીં અવાંખ્મા પ્રલાવીઓ ઉભટી ડમા શતા. 

અભાયા ફોટાદના પ્રનતનનનધ જણાલે છે કે, ત્જલ્રાના ઢવા અને ફયલાા ાંઠકભાાં 
ગઇકારે લયવાદ ળરૂ થમો શતો. જેભાાં ફયલાા ળશયે તેભજ તાલકુાના યોજીદ, યાભયા, 
કાદડમાી, કુાંક, ટીંફલા ગાભોભાાં ગાજલીજ અને લન વાથે લયવાદ થતાાં 
લાતાલયણભાાં ઠાંડક પ્રવયી શતી તેભજ ખેડતૂોભાાં ખળુીનો ભાશોર જોલા ભળ્મો. 

લયવાદ દયનભમાન ફયલાા - વાયાંગયુ યોડ ય અકથભાત વજાભતા રાદપક જાભ 
વજાભમો શતો. ખાનગી રાલેલ્વ - ફવ અને ીકઅ ગાડી લચ્ચે અકથભાત વજાભતા 
તામકાક્ષરક ોરીવે રાદપક ખલુ્લ ુકયાવય ુશત ુાં. તેભજ ઇજાગ્રથતને ફયલાા ખવેડામા શતા. 

અભાયા છોટા ઉદેયુ ત્જલ્રાના પ્રનતનનનધ જણાલે છે કે, ગઇકારે ફોયના વભમે 
બાયે લન વાથે તેભજ ગાજલીજ વાથે લયવાદ લયથમો શતો. જેથી અવાંખ્મ ઉકાટ ફાદ 
લાતાલયણભાાં ઠાંડક પ્રવયી જલા ાભી શતી. ખેડતૂોભાાં ણ ખળુી જોલા ભી શતી. 

અભાયા વાફયકાાંઠા ત્જલ્રાના પ્રનતનનધી જણાલે છે કે, ગઇકારે વાાંજે લડારીભાાં 12 
ભીભી, ખેડબ્રહ્માભાાં 5 ભીભી., પ્રાાંનતજભાાં 3 અને દશિંભતનગયભાાં 2 ભીભી જેટરો લયવાદ 
નોંધામો છે. 

દ્વાયકાભાાં ગોભતી ઘાટ , ાંચકુઇ , બડકેશ્વય વદશતના નલથતાયોભાાં લયવાદના ગરે 
દદયમાભાાં કયાંટ જોલા ભળ્મો શતો. બાયે લન વાથે દદયમાભાાં 10 થી 15 ફૂટ ઊંચા ભોજા 
ઉછળ્તા પ્રલાવીઓ આનાંદભાાં આલી ગમા શતા. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-ડાાંગ, મનુનયા ળખે, ફોટાદ, પ્રકાળ બીભાણી, છોટા ઉદેયુ યાજેળ યાઠલા, ીટીવી વાફયકાાંઠા, મોગેળ વથલાયી -(નલીન) 



Morning Regional News 04-07-2022 at 7.00 to 7.10 AM -8 

 

મખુ્મભાંત્રી ળશયેી વલકાવ મોજના 
થલક્ષણિભ જમાંનત  મખુ્મભાંત્રી ળશયેી નલકાવ મોજના અન્લમે ખાનગી વોવામટી 

જનબાગીદાયી મોજના શઠે મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેર ેફ ેભશાનગયાક્ષરકા અને ફ ે
નગયાક્ષરકાઓને કુર 3050 કાભો ભાટે અંદાત્જત 255 કયોડ રૂનમાની યકભ પાલલાની 
વૈદ્ાાંનતક ભાંજૂયી આી છે.  

મખુ્મભાંત્રીએ અભદાલાદ ભશાનગયાક્ષરકાભાાં 2417 જેટરા કાભો ભાટેની  અંદાત્જત 
207 કયોડ રૂનમાની દયખાથતને અનભુનત આી છે. તો જાભનગય ભશાનગયાક્ષરકાને 
ખાનગી વોવામટી જનબાગીદાયી મોજનાનાાં 588 કાભો ભાટે અંદાત્જત  43 કયોડ ની યકભ 
ભાંજૂય કયી છે. તેભણ ેફાયેજા નગયાક્ષરકાને 12 કાભો ભાટે રૂનમા 1 કયોડ 18 રાખ તથા 
કયજણ નગયાક્ષરકાને ખાનગી વોવામટી જનબાગીદાયી મોજના અન્લમે 33 કાભો ભાટે  
અંદાત્જત  2 કયોડ ની વૈદ્ાાંનતક ભાંજૂયી આી છે.  

મખુ્મભાંત્રી વભિ ગજુયાત મ્યનુનનવર પામનાન્વ ફોડભ દ્વાયા આ ફધી દયખાથતો યજૂ 
કયલાભાાં આલી શતી. 

મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેર ેથલક્ષણિભ જમાંનત મખુ્મભાંત્રી ળશયેી નલકાવ મોજના અન્લમે 
ખાનગી વોવામટી જનબાગીદાયી મોજનાનાાં કાભો ભાટે જે વૈદ્ાાંનતક ભાંજૂયી આી છે 
તેનાથી વી.વી. યોડ , ેલય બ્રોક નાાંખલા , ભગૂબભ ગટય , ીલાનાાં ાણીની ાઇ રાઇન , 
થરોભ લોટય ડે્રનેજના તેભજ થરીટ રાઇટના એભ કુર 2417 જનદશતનાાં કાભો અભદાલાદભાાં 
શાથ ધયલાભાાં આલળે. 

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

-યીીટ 
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ડાાંગ તેયા લય 
ડાાંગ ત્જલ્રાભાાં ગઇકાર ેશનલત ચોંડ ગાભે તેયાનો લભ ઉજલામો શતો. 
અભાયા પ્રનતનનનધ જણાલે છે કે, અખાત્રીજના ફ ેભદશના છી આલતો તેયા લભ 

અશીંના આદદલાવીઓનો ભશમલનો  અને નપ્રમ તશલેાય છે. 
ચોભાવાના આયાંબભાાં પ્રથભ લયવાદ ફાદ જ ાંગરભાાંથી આળુના ાાંદડા રાલલાભાાં 

આલે છે તેભજ નાગદેલ વદશત નલનલધ દેલોની જૂા કયીને આળુના ાાંદડાના ળાકનો 
નૈલેદ આદદજાતીના રોકો ઇથટદેલને ધયાલે છે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-ડાાંગ, મનુનયા ળખે, જમળે ટેર-(નલીન) 
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બાલનગય- રેન સ્ટોેજ  
બાલનગય યેલ્લે દડનલઝનની કેટરીક રેનોને ગઇકારથી ચાાંદરોદડમા અને 

આંફરી યોડ થટેળન ય લધાયાના થટોેજ આલાભાાં આવમા છે .. મવુાપયોની 
સનુલધા અને ભાાંગને ધ્માનભાાં રઇને નિભ યેરલે દ્વાયા અભદાલાદ દડનલઝનના 
આ ફાંને થટેળનો ય લધાયાના થટોેજ આલાભાાં આવમા છે.  

જફરયુ- વોભનાથ એક્વપ્રેવ ગઇકારથી દય ભાંગલાય અને ળનનલાય 
નવલામ અઠલાદડમાભાાં ાાંચ દદલવ અને વોભનાથ - જફરયુ એક્વપ્રેવ દય 
વોભલાય અને ળનનલાય નવલામ અઠલાદડમાભાાં ાાંચ દદલવ ચાાંદરોદડમા થટેળન 
ય ઉબી યશળેે..  

 જ્માયે જફરયુ- વોભનાથ એક્વપ્રેવ 5ભી જુરાઈથી દય ભાંગલાય અને 
ળનનલાયે જ્માયે વોભનાથ - જફરયુ એક્વપ્રેવ ચોથી જુરાઈથી દય વોભલાય 
અને ળનનલાયે ચાાંદરોદડમા થટેળન ય યોકાળે. 

ફાાંરા- લેયાલ એક્વપ્રેવ અને લેયાલ - ફાાંરા એક્વપ્રેવ શલથેી દયયોજ 
ચાાંદરોદડમા થટેળન ય ઉબી યશળેે.  આ ઉયાાંત અભદાલાદ- વોભનાથ એક્વપ્રેવ 
અને વોભનાથ-અભદાલાદ એક્વપ્રેવ દયયોજ આંફરી યોડ થટેળન ય ઉબી યશળેે. 

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

ીટીવી-બાલનગય-જમેળ લેગડા-મશ્વી 


