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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 04-07-2022                                  Evening : 6.58 to 7.08 PM 

Day:- Monday                                             Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ- વડોદરા .ાદ/િશક સમાચાર િસ3પલ ઠ7ર વાચેં છે. 

 

· .ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ ક=ુ ં?ડ@જટલ ઈE9ડયા Gબેંશની સફળતાને 

પગલે આમ આદમીની @જNદગી અને વેપારઉPોગ Qબૂ  સરળ બનશે.  

· .ધાનમ8ંી મોદ;એ જણાSTું   ક/ સરકાર; સેવા ?ડ@જટલ બ9યા બાદ 

સામા9ય માણસને UVWાચારથી YZુ[ત મળ; છે 

· નવા \ટાટ]  અપની ખીલવણી માટ/ આદશ] અને મજ_તૂ Sયવ\થા 

ઊભી કરવામા ંbજુરાતને સતત 8ીc વખત 'બે\ટ પરફોમ]ર \ટ/ટ ' 

તર;ક/d ુ ંબeમુાન .ાfત થTુ ં 

· દghણ bજુરાત અને સૌરાVWમા ંઆગામી બે ?દવસમા ંભાર/ વરસાદ 

થવાની આગાહ;   છે, kયાર/ મlય અને ઉmર bજુરાતમા ંહળવા ભાર/ 

ઝાપટા ંવરસતા રહ/શે   

  

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

(9oઝૂ pેક  – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/9: પરથી સાભંળ; રqા છો) 

(સમાચારને rતે  – આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/9: પરથી .ાદ/િશક સમાચાર sરૂા થયા ) 
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8ડ:જટલ ઈ>?ડયા સAતાહ -  ધાનમFંી મોદH   

 .ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ ક=ુ ંછે ક/ ?ડ@જટલ ઈE9ડયા Gબંેશની સફળતાને 

પગલે આમ આદમીની @જNદગી અને વેપારઉPોગ સરળ બનશે. ગાધંીનગર ખાતે 

?ડ@જટલ ઈE9ડયા સfતાહની ઉજવણીનો .ારંભ કરાવતા તેમણે આમ જણાST ુ

હt ુ.ં  ?ડ@જટલ ઈE9ડયાની   તાકાત ઉપર ભારત ચોથી ઔ Pોgગક vાિંતની 

આગેવાની કર; ર=ુ ંહોવાdુ ંઉમેરતા તેમણે જણાST ુહt ુ ંક/  w દ/શ  સમય સાથે 

બદલાય નહx તેને પાછળ છોડ; સમય આગળ વધે છે.  

તેમણે ઉમેT ુy હt ુ ંક/ ભારત ઓનલાઈન થયા બાદ સરકાર; કચેર;થી માડં; 

રાશનની {ુકાન ઉપર અગાઉ જોવા મળતી માણસોની લાઈન હવે ગાયબ થઈ 

ગઈ છે. આ ચમ|કાર માટ/ તેમણે જનધન બે9ક ખાt ું , આધાર કાડ] અને 

મોબાઈલના િ8વેણી સગંમને યશ આfયો હતો. ?ડ@જટલ ઈE9ડયા કાય]vમની 

સફળતાની િવગતો ર}ૂ કરતા ંતેમણે ક=ુ ંહt ુ ંક/ કોરોના કાળ દર~યાન 8ણ કરોડ 

લોકોએ ઈ-સcંવની ટ/લીમે?ડિસન સેવાનો ઉપયોગ કય� હતો ,  તો સવા લાખ 

કોમન સિવ�સ સે9ટર આw ઈ - કોમસ] સેવા ગામડ/ ગામડ/ પહોચડવા સhમ બની 

છે. પ?રણામે   શહ/ર અને ગામડા વ�ચેનો િવકાસ તફાવતમા ંઘટાડો થયો 

છે.  લોકોની જમીન સપંિતdુ ંમેિપNગ પણ ?ડ@જટલ સેવાના પગલે સભંવ બ9Tુ ં

હોવાdુ ંતેમણે જણાST ુહt ુ.ં  

( બાઈટ નર/9: મોદ; , .ધાનમ8ંી - \વાિમ|વ) 

...2... 
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..2..પીએમ 

.ધાનમ8ંી મોદ;એ ઉમેTુy હt ુ ંક/ સરકાર; સેવા ?ડ@જટલ બ9યા બાદ 

સામા9ય માણસને UVWાચારથી YZુ[ત મળ; છે , કારણક/ કચેર;ના ધ�ા ખાધા 

વગર ઘેર બેઠા સેવા ઓનલાઈન ધોરણે મળતી થઈ છે. તેમણે ઉમેT ુy હt ુ ંક/ 

છે�લા 8 વષ] મા ંડ;.બી.ટ;. હ/ઠળ 23 લાખ કરોડ �િપયા લાભાથ�ના ખાતામા ં

સીધા જમા કરવવામા ંઆSયા છે , પ?રણામે �િૂતયા લાભાથ� પાછળ વપરાઈ 

જતી સવા બે લાખ કરોડ �િપયા wટલી રકમનો બચત થઈ છે.   તેમણે વ�મુા ં

કTુy હt ુ ંએક   િવ�dુ ંસૌથી મો�ંુ કોરોના રસીકરણ અgભયાન ભારતની 

?ડ@જટલ  સમથ]તાનો  પરચો બ9Tુ ંછે , તો ખોવાયેલા બાળકોને શોધી આપવામા ં

આધાર કાડ]ની બાયો મે?Wક ઓળખ મદદ�પ બની હોય તેવા અનેક દાખલા 

ન�ધાયા હોવાdુ ંપણ તેમણે જણાST ુહt ુ.ં  

.ધાનમ8ંી  નર/9: મોદ;એ આw અહ; થી   ‘ક/ટાલાઈઝxગ 9T ૂઇE9ડયાઝ ટ/ક/ડ ’ 

થીમ પર આધા?રત ‘?ડ@જટલ ઈE9ડયા વીક ૨૦૨૨ ’નો દ/શSયાપી �ભુારંભ કરાSયો 

હતો.  િવિવધ ?ડ@જટલ પહ/લ wવી ક/ ‘ઇE9ડયા\ટ/ક �લોબલ ’, ‘માય \ક;મ ’, ‘મેર; 

પહ/ચાન’, ‘?ડ@જટલ ઇE9ડયા ભાિષની’, ‘?ડ@જટલ ઇE9ડયા wિનિસસ’, ‘ચીfસ �ુ \ટાટ]અપ 

.ો�ામ’ તથા ‘ક/ટાલાઈઝxગ 9T ૂઇE9ડયાઝ ટ/ક/ડની ઇ-_કુ ’નો પણ તેમણ ે�ભુારંભ 

કરાSયો હતો.   

Y�ુયમ8ંી �પુે9: પટ/લ ેઆ .સગેં જણાST ુહt ુ ંક/  અમદાવાદની જગનનાથcની 

રથયા8ામા ંપહ/લી વખત �ોન વડ/ ?ડ@જટલ સવ�લ9સની Sયવ\થા પોલીસત8ંએ કર; 

હતી. તેમણ ેઉમેTુy હt ુ ંક/ આઝાદ;ના અ�તુ કાળમા ં.ગિત નો પાયો ?ડ@જટલ 

ટ/કનૉલો@જ બનવાની છે તેવી {ૂરંદ/શી માટ/ દ/શ .ધાનમ8ંી મોદ;નો આભાર; છે.  
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                                 ---------- 

IટાટJઅપ રK>?કLગમા ંMજુરાત ટોચ ઉપર  

    નવા \ટાટ]  અપની ખીલવણી માટ/ આદશ] અને મજ_તૂ Sયવ\થા ઊભી 

કરવામા ંbજુરાતને સતત 8ીc વખત 'બે\ટ પરફોમ]ર \ટ/ટ ' તર;ક/d ુ ંબeમુાન 

.ાfત થTુ ંછે.  

વાgણkય અને ઉPોગમ8ંી િપTષુ ગોયલે આw \ટ/ટ \ટાટ]અપ ર/E9ક�ગ 

2021ના પ?રણામો �હ/ર કયા] હતા , wમા ંbજુરાતે ટોચdુ ં\થાન �ળવી રા�Tુ ં

છે. �ેVઠ દ/ખાવ કરનાર રાkયોની યાદ;મા ંbજુરાત પછ;ના vમે   કણા]ટક અને 

મેઘાલય રqા છે. ?દ�લી ખાતે યો�યેલા કાય]vમમા ંક/E9:ય મ8ંી િપTષુ 

ગોયલના હ\તે આ એવોડ] િશhણ િવભાગના અ� સgચવ એસ.w.હ�દર અને 

ઇ9ડ\W;ઝ કિમશનર અને \ટાટ]અપ bજુરાત સેલના નોડલ ઓ?ફસર/ \વીકાય� 

હતો. bજુરાતમા ંહાલ 14 હ�ર 200 \ટાટ]અપ ન�ધાયેલા છે.  

\ટાટ]અપ ઈE9ડયા સાથે DPIIT �ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ 2021 ર/E9ક�ગ 

સાત wટલા   Sયાપક  ધુારા ઉપરાત આધાર;ત છે , wમા ંસ\ંથાક;ય સમથ]ન , 

નવીનતા અને ઉPોગ  સાહિસકતાને .ો|સાહન , માક¡ટ એ[સેસ , ઇ9¢બુેશન 

સપોટ] , ફં?ડNગ સપોટ] , મે9ટરિશપ સપોટ] અને એનેબલસ]ની hમતા િનમા]ણથી 

લઈને 26 એ[શન પોઈ9£સનો સમાવેશ થાય છે. 

---------- 
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લોકાપJણ- ખાતQRુતૂJ 

  રાkયના આરો�ય રાkયમ8ંી �ીમતી િનમીષાબેન  થુાર આવતીકાલે 

મહ;સાગર @જ�લામા ં  વદં/ bજુરાત િવકાસયા8ાનો  �ભુારંભ કરાવશે. અને 

@જ�લામા ં૧૩૯.૬૫ લાખના   ૫૩ કામોdુ ંલોકાપ]ણ અને ૪૪.૦૪ કરોડના ૩૦ 

નવા િવકાસકામોdુ ંખાતYeુતૂ] કરશે. 

સમ� bજુરાતમા ં 'વદં/ bજુરાત િવકાસયા8ા 'dુ ંઆયોજન કરાTુ ંછે. 

મહ;સાગર @જ�લામા ંતા. ૫ }ુલાઈથી તા. ૧૯ }ુલાઈ દરિમયાન @જ�લાના �ા~ય 

િવ\તારોમા ંબે િવકાસ રથ ગામેગામ ફરશે. 

 

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

 

મોરબી- નહKર લોકાપJણ  

  રાkયના �મ અને કૌશ�ય િવકાસ મ8ંી gpwશ મેર�ના હ\તે મોરબી 

@જ�લામા ંમ�ª-૨ િસNચાઈ યોજના rતગ]ત નાની પાઇપ નહ/રdુ ંઆw લોકાપ]ણ 

કરવામા ંઆSTુ.ં   

    લોકાપ]ણ બાદ �ી મેર�એ જણાSTુ ંક/ , આ પાઇપ લાઇન થક; આ 

િવ\તારોમા ંQ�ુલી ક/નાલ હોવાથી થતા ંઅક\માતોdુ ં.માણ ઘટશે અને ખે«તૂોને 

િસNચાઇdુ ંપાણી મળશે.  

(બાઇટ - gpwશ મેર�)  
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૧૩૨ લાખના ખચ� િનમા]ણ પામેલી મ�ª-૨ િસNચાઈ યોજનાની આ નાની 

પાઇપ નહ/રથી નીચલાવાસના ¬ુલ ૭૮૯ હ/કટર િવ\તારને િસNચાઈ માટ/ પાણી 

આપી શકાશે. 

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

 

કUછ ભાજપ - બેટH બચાઓ   

 ક�છમા ંભાજપના @જ�લા સગંઠન માળખા �ારા  “બેટ; બચાવો , બેટ; 

પઢાઓ” યોજના હ/ઠળ કામગીર; શ� કરવામા ંઆવી છે. 

@જ�લા ભાજપ મ?હલા મોરચાના .Yખુ ગોદાવર;બેન ઠ�ર/ જણાSTુ ંછે ક/ 

ક�છના દર/ક તા²કુા મથક તથા rત?રયાળ િવ\તારમા ંપાચં થી દશ વષ] 

 ધુીની દ;કર;ઓના પ?રવારનો સપંક] કરશે અને પો\ટ ઓ?ફસમા ંઅઢ;સો �િપયા 

ભર;ને  કુ9યા સY ૃ́lધ ખાt ુ ંખોલાવી આપશે. મ?હલા મોરચા �ારા ખાસ તૈયાર 

કરાયેલ ક;ટ અને વાચંનસામ�ી પણ દ;કર; ઓને આપવાની Sયવ\થા ભાજપ 

પદાિધકાર;ઓ �ારા કરવામા ંઆવી રહ; છે.   

  

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

વરસાદ - આગાહH    

  દghણ bજુરાત અને સૌરાVWમા ંઆગામી બ ે?દવસમા ંભાર/ વરસાદ થવાની 

વક; છે , kયાર/ મlય અને ઉmર bજુરાતમા ંહળવા ભાર/ ઝાપટા ંવરસતા રહ/શે તેવી 

આગાહ; છે. હવામાન િનયામક મનોરમા મોહતંીએ જણાSTુ ંછે ક/ અમદાવાદ 
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ગાધંીનગરમા ંહળવો વરસાદ થઈ શક/ છે. bજુરાતના 60 તા²કુામા ંન�ધપા8 વરસાદ 

પડ¶ો હોવાdુ ંતેમણ ેજણાSTુ ંહt ુ.ં  

(બાઈટ - મનોરમા મોહતંી ) 
 રુત સ?હત દghણ bજુરાતમા ંઅિત·EૃVટની આફતને પહ�ચી વળવા માટ/ 

એન.ડ;.આર.એફ.ની 25 સ¸યોની એક એક �ુકડ; નવસાર; અને  રુત ખાતે તૈનાત 

કરવામા ંઆવી છે.   નવસાર; @જ�લામા ંઅ|યાર  ધુીમા ં 18 ¹ચ વરસાદ પડ; ગયો 

હોવાથી આશર/ 55 હ�ર હ/[ટર જમીનમા ંડાગંરની વાવણી શ� થઈ oકૂ; 

છે.  ચરોતરના બોરસદ, કઠોલ અને િસસવા ગામે અિત·EૃVટ સકંટમા ંcવ bમુાવનાર 

8ણ SયZ[તના પ?રવારજનોને ચાર -ચાર લાખની સહાય આપવામા ંઆવી છે. મહ/ લૂ 

મ8ંી રાw9: િ8વેદ;એ ગામડાનંી Yલુાકાત લઈ sરૂ�\ત પ?રવારોએ સાધ નસહાયdુ ં

િવતરણ કTુy હt ુ.ં  

બોરસદ આસપાસના િવ\તારમા ંભાર/ વરસાદને પગલ ેસકંટમા ંYકુાયેલા 

ગામડામા ંરાહત અને બચાવની કામગીર; કરનાર એન.ડ;.આર.એફ. ની �ુકડ;ને પણ 

મ8ંી �ી િ8વેદ;એ gબરદાવી હતી. ડાગંમા ંSયાપક વરસાદને પગલ ેઅનેક નાના મોટા 

ધોધ સ?vય થયા છે , તો સહ/લાણીની સ�ંયા પણ સાsતુારા સ?હતના \થળે  વધતી 

�ય છે. વલસાડ પથંકમા ંચાર કલાકમા ંબ ે¹ચ પાણી વરસતા સડક ઉપર ઠ/ ર-ઠ/ર 

પાણી ભરાઈ ગયા હતા.  

ક�છમા ંસતત ચોથા ?દવસે પણ ઠ/ર ઠ/ર સાºુ પાણી વરસી ર=ુ ંછે , તો �ારકા 

અને ખભંાgળયાના �ા~ય િવ\તારમા ંઅઢ; ¹ચ wટલા ધોધમાર વરસાદને લીધે નદ; 

નાળા છલકાયા ંછે. બોટાદ , ઢસા અને બરવાળા પથંકમા ંગાજવીજ અને ભાર/ પવન 

સાથે ઝાપટા ંવરસતા વાતાવરણમા ંઠંડક .સર; ગઈ છે.  
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 રુ/9:નગર શહ/ર અને @જ�લામા ંગઈરાતથી સારો વરસાદ પડ¶ો છે. �ફરાબાદ 

ની દ?રયાઈ પ»ીમા ંઆw પણ સવારથી સારો વરસાદ પડ; રqો છે , તો ભાવનગરના 

ગા?રયાધાર પથંકમા ંબ ેકલાક વરસાદ વરસતા ંખ«ેતૂો Qશુ થયા છે.  

 

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

કUછમા ંજળ સચંય    

  ક�છના ગામડાઓમા ં¬વૂા તળાવ ¼ડા કર; વરસાદdુ ંમહmમ પાણી તેમા ં

વાળ; લેવાની .·િૃત અનેક \થળે ચાલી રહ; છે, wમા ંસમાજસેવા કરતી સ\ંથાનો 

સહયોગ સારો મળતો હોય છે.   �લોબલ ક�છ સ\ંથાના પદાિધકાર; ગોિવNદભાઈ 

ભાdશુાલી કહ/ છે ક/ w �bતૃ ગામડામા ંજલસચંયdુ ંકામ વહ/² ુઅને સા� થTુ ં

છે.  

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

 


