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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 04-07-2022                                    Midday : 2.20 to 2.25pm 

Day:- Monday                                               Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડોદયા પ્રાદેશળક સભાચાય ફકુરા યભાય લાાંચે છે. 
 

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ સભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી સાાંબી યહ્યા છો) 
   (સભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી પ્રાદેશળક સભાચાય યૂા થમા ) 
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ગાાંધીનગય ડડજિટર ઈંડડમા  

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદી આજે વાાંજે   ગાાંધીનગયભાાં ડડજિટર ઈન્ન્દ્ડમા 
અઠલાડડમાની ઉિલણીન દેળવ્માી પ્રાયાંબ કયાલળે.  

ડડજિટર ઈન્ન્દ્ડમાની લષગાાંઠની ઊિલણી વનવભતે્ત મજાનાય આ કામષક્રભભાાં 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીના શસ્તે ‘ઇન્ન્દ્ડમાસ્ટેક ગ્રફર ’, ‘ભામ સ્કીભ ’,  ‘ભેયી 
શચેાન’, ‘ડડજિટર ઇન્ન્દ્ડમા બાવની ’, ‘ડડજિટર ઇન્ન્દ્ડમા જેવનવવવ ’, ‘ચીપ્વ 
ટુસ્ટાટષઅ પ્રગ્રાભ’ જેલી વલવલધ ડડજિટર ઇન્ન્દ્ડમા ઝાંફેળ તથા ‘કેટારાઈઝીંગ ન્દ્ય ૂ
ઇન્ન્દ્ડમાઝ ટેકેડની ઇ-બકુ ’ન શબુાયાંબ કયાળે. આ કામષક્રભભાાં મખુ્મભાંત્રી ભેુન્દ્ર 
ટેર ઉયાાંત કેન્દ્રીમ યેરલે ભાંત્રી અવિની લૈષ્ણલ , કેન્દ્રીમ યાજ્મભાંત્રી યાજીલ 
ચાંરળેખય ણ ઉસ્સ્થત યશળેે.    

'ડડજિટર ઈન્ન્દ્ડમા બાવની ' દ્વાયા દેળની વલવલધ બાાઓભાાં લઇવ-
આધાડયત એક્વેવથી બાયતીમ બાાઓભાાં ઈન્દ્ટયનેટ અને ડડજિટર વેલાઓની 
વય શોંચને લધ ુભિબતૂ કયાળે. બાયતીમ બાાઓ ભાટે આડટિડપવળમર 
ઇન્દ્ટેલરિન્દ્વ આધાડયત બાા ટેક્નરજી ઉકેર ફનાલલાભાાં ફહબુાી ડેટાવેટનુાં 
વનભાષણ કયાળે.  

ગાાંધીનગયભાાં  ભશાત્ભાભાંડદય ખાતે 4  થી 6 જુરાઈ દયવભમાન ડડજિટર 
ઈન્ન્દ્ડમા અઠલાડડમા શઠે વલવલધ કામષક્રભ મિલાભાાં આલળે. આધાય , યુીઆઈ, 
કૉ-વલન, ડડજિરૉકય જેલા જાશયે ડડજિટર પ્રેટપભષ ભાયપત નાગડયકને 
વયતાથી વેલા ભી યશ ેતે અંગેની જાણકાયી આતુાં પ્રદળષન મજાળે. 

............................................................... 
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ભયફી- નશયે રકાષણ  
  યાજ્મના શ્રભ અને કૌળલ્મ શલકાસ ભાંત્રી બ્રબ્રજેળ ભેયજાના હસ્તે ભોયફી 

જજલ્રાભાાં ભચ્છુ-૨ શસિંચાઈ મોજના અંતગગત નાની ાઇ નહયેન ાં આજે રોકાગણ 
કયલાભાાં આવય ાં.   

    રોકાગણ ફાદ શ્રી ભેયજાએ જણાવય ાં કે , આ ાઇ રાઇન થકી આ 
શલસ્તાયોભાાં ખ  લ્રી કેનાર હોલાથી થતાાં અકસ્ભાતોન ાં પ્રભાણ ઘટળે અને ખેડતૂોને 
શસિંચાઇન ાં ાણી ભળે.  

(ફાઇટ - બ્રબ્રજેળ ભેયજા)  
૧૩૨ રાખના ખચે શનભાગણ ાભેરી ભચ્છુ-૨ શસિંચાઈ મોજનાની આ નાની 

ાઇ નહયેથી નીચરાલાસના ક ર ૭૮૯ હકેટય શલસ્તાયને શસિંચાઈ ભાટે ાણી 
આી ળકાળે. 

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

લયવાદ  
હલાભાન શલબાગે યાજમભાાં આગાભી ફે દદલસભાાં સાલગશત્રક લયસાદની 

આગાહી કયી છે. હલાભાન ખાતાના શનમાભક ભનોયભા ભોહાંતીએ જણાવય ાં કે , 
સૌયાષ્ટ્રભાાં કેટરાક શલસ્તાયોભાાં આગાભી દદલસોભાાં બાયેથી અશત બાયે લયસાદ 
ાડલાની સાંબાલના છે. 

(ફાઇટ  -  ભનોયભા ભોહાંતી)   
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દયમ્માન યાજમના 56 તાલ કાઓભાાં આજે હલોથી ભધ્મભ લયસાદ 
નોંધામો છે. સ યત ળહયે સદહત જીલ્રાભાાં આજે ચોથા દદલસે લયસાદ મથાલત છે. 
સ યત ળહયેભાાં આજે ફોયે ફે લાગ્મા સ ધીભાાં ત્રણ ઇંચ જેટરો લયસાદ લયસ્મો છે 
જ્માયે જજલ્રાના ચૌમાગસી ઓરાડ , ફાયડોરી સદહતના શલસ્તાયોભાાં આજે હલો 
લયસાદ થલાના અહલેાર છે.  

સ યત ઉયાાંત , નલસાયી જજલ્રાના ગણદેલી , જરારોય ાંથકોભાાં આજે 
લયસાદે હાજયી આી છે.  

બ્રગદયભથક સા તાયા ખાતે અશલયત ભેઘભહયે ફાદ ડ ાંગયો ઉયથી નીચે 
ખીણભા ખાફકતા અનેક નાના ભોટા જધોધ  નઃ જીલાંત થમા છે. પ્રકૃશતના આ 
નજાયાને ભાણલા, પ્રકૃશતપ્રેભી પ્રલાસીઓ ભોટી સાંખ્માભાાં ડાાંગ આલી હોંચ્છમા છે.  

સૌયાષ્ટ્રભાાં યાજકોટ , જ નાગઢ, ોયફાંદય અભયેરી , ગીય સોભનાથ જીલ્રાભાાં 
આજે છૂટોછલામો લયસાદ થમો છે. 

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

 અંધ ઉદ્યગ ળાા  
  બાલનગયની શ્રી કૃષ્ટ્ણક ભાયશસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ ળાા અને યાષ્ટ્રીમ 

અંધજન ભાંડ બાલનગય જજલ્રા ળાખાના સાંય  ક્ત ઉક્રભે યાજ્મબયભાાંથી બ્રેઇર 
રીીના કૌળલ્મની ચકાસણી કયી મોગ્મતા ધયાલતા ૧૫ નેત્રહીન બાઈ-ફહનેોને 
ઓફીટ યીડયન ાં અરાંગ ઓટો એન્ડ એન્જીનીમયીંગ કાંનીના આશથિક સહમોગથી 
શલતયણ કયલાભાાં આવય ાં હત  ાં. ઓફીટ યીડય - ૨૦  એક બ્રેઇર ડીલાઈસ છે. જે 
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કોઈણ રીીને બ્રેઇરથી સાભાન્મ રીીભાાં અથલા સાભાન્મ રીીને બ્રેઇરભાાં 
પેયલી ળકે છે. તેની ફજાય દકિંભત ૩૭ હજાય રૂશમાથી લધ  છે.  

આ ઓફીટ યીડય ૨૦ એક ભીની કમ્્ય ટય જેવ ાં કાભ આે છે. જેનાથી તભે 
કોઈ ભેસેજ કે ઈ-ભેઈર અથલા રખાણ ને લાાંચી કે સેન્ડ કયી   એસ.ડી.કાડગભાાં 
સ્ટોય કયી  સ્તકો લાાંચી ળકો છો. અંધજનોની અનોખી દૃષ્ષ્ટ્ટ કહી ળકામ એલા 
ઓફીટ યીડય-૨૦ન ાં શલનામલૂ્મે શલતયણ કયનાય દેળની આ પ્રથભ સાંસ્થા છે. 
સાંસ્થાના જનયર સેકે્રટયી રાભ બાઈ સોનાણીએ જણાવય ાં કે આગાભી સભમભાાં 
નેત્રહીનોને સ્લાલરાંફી ફનાલલા આ પ્રકાયનાાં ઓફીટ યીડય ડીલાઈસન ાં શલતયણ 
કયલાભાાં આલળે.  

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


