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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 03-02-2023 Morning : 7.10 to 7.20 

Day: FRIDAY Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા પ્રાદેવળક વભાચાય જમેળ ટેર લાાંચે છે. 
 
 જજીલન વભળન શઠે યાજ્મભાાં ૨૦૨૪ સધુીભાાં તભાભ ઘયભાાં ન દ્વાયા ાણી 

અાળ.ે 
 યાજમના છ જીલ્રાઓની એક શજાય 873 ગ્રાભ ાંચામત વલસ્તાયોભાાં લોટય પરો 

ભીટય રગાલલાની કાભગીયી ળરૂ 
 ફાકને 6 લષ ણૂષ થલાભાાં જો એક દદલવ ણ ખટૂતો શળે તો ણ ધોયણ એકભાાં 

પ્રલેળ અાળે નશીં તેભ જણાલતાાં ઉચ્ચ વળક્ષણ ભાંત્રી 
 ગજુયાતીભાાં વજરે ગાાંધી ચચત્રકથાના અન્મ 18 બાાઓભાાં ઉરબ્ધ સુ્તકોનો 

રોકાષણ વભાયાંબ દદલ્શીભાાં મોજાઇ ગમો. 
  યાજમભાાં આલેરી ચાય યાભવય વાઇટે વલશ્વ જપ્રાવલત દદલવની ઉજલણી 

કયલાભા આલી. 
 યાજકોટભાાં યભાઇ યશરેી યણજી ટ્રોપી દિકેટ સ્ધાષની વૌયાષ્ટ્ટ્ર અને ાંજાફ લચ્ચેની 

કલાટષય પાઇનર ભેચ યવપ્રદ તફક્કાભાાં શોંચી. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

જજીલન વભળન શઠે યાજ્મભાાં ૨૦૨૪ સધુીભાાં તભાભ ઘયભાાં ન દ્વાયા 

ાણી અાળે. શાર દેળભાાં અચગમાય કયોડ ાાંચ રાખ ગ્રાભીણ દયલાયોના ઘયભાાં 

ન દ્વાયા ાણીનો યુલઠો ભી યહ્યો છે. જળક્તત યાજ્મભાંત્રી પ્રશરાદવવિંશ ટેરે 

જણાવયુાં કે વયકાય 2024 સધુીભાાં દેળના દયેક ગ્રાભીણ ઘયભાાં ન દ્વાયા ાણીનુાં 

જોડાણ આલા ભાટે જજીલન વભળનનો અભર કયી યશી છે.  

ગઇકારે રોકવબાભાાં એક પ્રશ્નના રેચખત જલાફભાાં શ્રી ટેરે આ ભાદશતી 

આી શતી. તેભણે કહ્ુાં કે , જજીલન વભળનની જાશયેાત વભમે , ત્રણ કયોડ 23 

રાખ ગ્રાભીણ દયલાયોના ઘયભાાં ન દ્વાયા ાણીના જોડાણ શતાાં. શલે અત્માય 

સધુીભાાં લધ ુવાત કયોડ 81 રાખ ગ્રાભીણ દયલાયોને ન ભાયપતે ાણીનાાં 

જોડાણો આલાભાાં આવમાાં છે. 

-યીીટ 
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WATER METER 

યાજમના ગાાંધીનગય વહશત છ જીલ્રાઓની એક શજાય 873 ગ્રાભ ાંચામત 
વલસ્તાયભાાં લટય પર ભીટય રગાલલાભાાં આલી યહ્યા છે. 

ગાાંધીનગય ઉયાાંત ભશવેાણા, ાટણ, ફનાવકાાંઠા, વાફયકાાંઠા અને કચ્છ 
જીલ્રાના ગ્રાભ ાંચામત વલસ્તાયભાાં આ કાભગીયી ખડેતૂની વાંભવત ભેવ્મા છી થઇ 
યશી છે. 

કામયારક ઇજનેય - અભદાલાદની માદીભાાં જણાવ્મા મજુફ વયકાયી કે ખાનગી 
કૂલા ભાયપતે કેટરા ભગૂબય જન લયાળ થઇ યહ્ય છે. તેની ભાહશતી 
જવ્મલસ્થાન ભાટે ભેલલા આ વનણયમ રલેામ છે. 

માદીભાાં જણાવ્યુાં છે કે, લટય પર ભીટયથી રલેાભાાં આલતા હયડીંગનુાં ફીર 
ફનાલલાભાાં આલતુાં નથી કે, બવલષ્મભાાં કઇ ચાર્જ રલેાનુાં આમજન નથી. 

------------------------------------------------------------------------ 
ભાખા.-શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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SCHOOL AFTER 6 YEARS 

ઉચ્ચ વળક્ષણ ભાંત્રી ઋવકેળ ટેરે જણાવ્યુાં કે, ફાકને 6 લય ણૂય થલાભાાં જ એક 
હદલવ ણ ખટૂત શળે ત ણ ળાાભાાં પ્રલેળ અાળે નશીં. 

વામન્વ વીટી ખાતે મજામેર GTUના દલીદાન વભાયાંબભાાં શ્રી ટેરે જણાવ્યુાં શત ુાં કે, 
છ લયથી ઓછી ઉંભયના ફાક ભાટે યાજમ વયકાય દ્વાયા એક અરગ અભબગભ છે. તેભણે 
લધભુાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, ફાકના ભગજન વલકાવ છ લે થામ છે તેથી છ લય છીના 
ફાકને બણાલલાભાાં આલે ત વાયી યીતે વભજી ળકે છે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ડીડી ન્યઝુ,-જમળે ટેર-(નલીન) 
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GANDHI KATHA 

જાણીતા ભચત્રકાય અને ગાાંધીલાદી શ્રીભતી વયરાદેલી ભઝુભદાયે ફાક ભાટે 
ગજુયાતીભાાં વજરે ગાાંધી ભચત્રકથાના અન્મ 18 બાાઓભાાં ઉરબ્ધ સુ્તકન રકાયણ 
વભાયાંબ હદલ્શીભાાં મજાઇ ગમ. 

ભતૂલૂય વલદેળભાંત્રી ડકટય કયણવવિંશ ેગજુયાતી અને અન્મ 18 બાાઓભાાં તૈમાય 
થમેર ગાાંધી ભચત્રકથાનુાં રકાયણ કયુું શત ુાં. આ પ્રવાંગે ભશાત્ભા ગાાંધીજીના તુ્રી શ્રીભતી તાયા 
ગાાંધી બટ્ટાચામયના શસ્તે સુ્તકન અન્મ બાાઓભાાં અનલુાદ કયનાય 9 અનલુાદકનુાં વન્ભાન 
કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

શ્રીભતી વયરાદેલીના આ સુ્તકભાાં ગાાંધીજીના જીલન અને કામયને રગતા 25 
પ્રવાંગનુાં વનરૂણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે. ગજુયાતી ઉયાાંત આ સુ્તકન અનલુાદ અંગે્રજી, 
હશન્દી, વાંસ્કૃત, ઉરૂ્ય , નેાી, ફે્રન્ચ અને જભયન વહશત 19 બાાઓભાાં થમ છે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ભાખા.-શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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વલશ્વ જપ્રાવલત ભવૂભ દદલવ 

 યાજમભાાં આલેરી ચાય યાભવય વાઇટ-ન વયલય, થ અભ્માયણ્મ, લઢલાણા 
તેભજ ખીજડીમા અભ્માયણ્મ ખાતે વલશ્વ જપ્રાવલત હદલવની ઉજલણી કયલાભા આલી. 

ન વયલય ખાતે ગઇકારે થમેરી ઉજલણી અંગે લધ ુભાહશતી આતા અભદાલાદ 
જીલ્રા લન વાંયક્ષક ી. રુુત્તભે આ મજુફ જણાવ્યુાં. 

(ફાઇટ-ી. રુુત્તભ) 

એલી જ યીતે ખેડા જીલ્રાના ભાતયના યીએજ વયલય ખાતે દેળન પ્રથભ વાયવ  
કે્રન પેસ્ટીલર મજામ શત. ખેડા જીલ્રા કરેકટયની  અધ્મક્ષતાભાાં મજામેરા આ પેસ્ટીલરભાાં 
તેભણે જણાવ્યુાં કે ગજુયાત જેભ વવિંશ ભાટે જાણીત ુાં છે તેભજ ગજુયાતન ખેડા જીલ્ર વાયવ 
ક્ષીઓ ભાટે જાણીત છે. બાયતભાાં શલે આ વાયવ  ક્ષીઓની વાંખ્મા 10 થી 15 ટકા યશી છે. 
જેથી આ ક્ષીના પ્રજાવતના વાંલધયન ય ખેડા જીલ્રા કરેકટયે બાય મકૂમ શત. દીલભાાં વલશ્વ 
લેટરેન્ડ હદલવની ઉજલણી વનવભતે ગઇકાર ેદીલના ફૂદભ સ્સ્થત ક્ષી વલશાયણ ખાતે દીલ 
ગેરેક્વી ળાાના વલદ્યાથીઓએ ભેનગ્રલુના છડ નુાં યણ કયુય શત ુાં.. 

લય 1971ભાાં ફીજી પેબ્રઆુયીએ ઇયાનના યાભવય ળશયેભાાં જપ્રાવલત ભવૂભના વાંયક્ષણ 
અને વલકાવ અંગે મજામેરી હયદભાાં વલશ્વના ભશત્લના લેટરેન્ડ એટરે કે, જપ્રાવલત 
વલસ્તાયને યાભવય વાઇટ તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવ્મા શતા. 

 

-યીીટ 
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MID BREAK- NEWS- REGIONAL 

આ વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ- લડદયા કેન્ર  યથી 
વાાંબી યહ્યા છ. લધ ુવભાચાય આ અભાયી લેફવાઇટ 
newsonair.gov.in/Gujarati ય લાાંચી ળકળ..  

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

 

 

  

http://newsonair.gov.in/Gujarati


Morning Regional News 03-02-2023 at 7.10 to 7.20 AM -8 

 

આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ લેટરૅન્ડ દદલવ 

મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેરે ગઇકારે આંતયયાષ્રીમ જપ્રાવલત વલસ્તાય હદલવ 

વનવભત્તે  ગજુયાતના લેટરેન્ડ ય વનવભિત હપલ્ભનુાં  રકાણય કયુું. 

જાણીતા વાંગીતકાય રૂકુભાય યાઠડ દ્વાયા વાંગીત અને   સ્લયફદ્ધ કયામેરી 

આ હપલ્ભભાાં ગજુયાતના  વમદૃ્ધ લેટરેન્ડને પ્રસ્તતુ કયલાભાાં આવ્મા છે.    

ગજુયાતની ચાયેમ યાભવય વાઇટ્વ અને કચ્છનાાં છાયીઢાંઢ જેલા વલસ્તાયભાાં 

ભશભેાન ફનતા ક્ષીઓ અને ગજુયાતનાાં વમદૃ્ધ લેટરેન્્વને એક નાનકડી 

વાંગીતભમ હપલ્ભભાાં દળાયલલા ફદર મખુ્મભાંત્રીએ રૂકુભાય યાઠડને અભબનાંદન 

આપ્મા શતા. 

 આ પ્રવાંગે મખુ્મભાંત્રીએ ક્ષીઓની  તવલીય યજૂ કયતી એક ' કપી ટેફર' 

બકુનુાં વલભચન ણ કયુું  શત ુાં. 

-યીીટ   
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RANAJI 
યાજકટભાાં યભાઇ યશરેી યણજી રપી હક્રકેટ સ્ધાયની વોયાષ્ર અને ાંજાફ લચ્ચનેી 

કલાટયય પાઇનર ભેચ યવપ્રદ તફક્કાભાાં શોંચી છે. 
ાંજાફ,ે વોયાષ્રના 303 યનના જલાફભાાં શરેી ઇનીંગભાાં 431 યન કયી, શરેી 

ઇનીંગભાાં ભશત્લની 128 યનની વયવાઇ ભેલી રીધી છે. ાંજાફ ેપ્રબવીભયન વવિંશના 
126, નભન ધીયના 131, ભનદીવવિંશના 91 યનની ભદદથી શરેી ઇનીંગભાાં 431 યન 
નધાવ્મા છે. 

જલાફભાાં ગઇકાર ેત્રીજા હદલવની યભત ફાંધ યશી ત્માયે વોયાષ્રે ફીજી ઇનીંગભાાં 
4 વલકેટે 138 યન કમય છે. અીત લવાલડા 44 યન વાથે અને ભચયાગ જાની 35 યન 
વાથે યભતભાાં છે. ાંજાફના વલનમ ચોધયીએ 3 વલકેટ ભેલી છે. 

વોયાષ્રને ફીજી ઇનીંગભાાં ભટ સ્કય કયીને ાંજાફને ડકાયલાની તક છે. ત 
ફીજી તયપ ાંજાફના ફરય ઓછા યન આીને વોયાષ્રની ફાકી 6 વલકેટ ઝડલાન 
પ્રમાવ કયળે. 

------------------------------------------------------------------------ 
એજન્વી-શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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SHRAMYOGI 
ગાાંધીનગયભાાં આજે શ્રભ ાહયતવક વલતયણ વભાયશ મજાળે. શ્રભ અને 

યજગાય ભાંત્રી ફલાંતવવિંશ યાજતૂ અને યાજમભાંત્રી કુાંલયજી શવત શ્રભમગીઓની 
વલવળષ્ટ કાભગીયીઓને વન્ભાનીત કયળે. 

આ વભાયશભાાં ાહયતવક ભેલનાયને યકડ યુસ્કાય, સ્મવૃતભચશન અને 
પ્રભાણત્ર અાળે. ઔદ્યભગક એકભભાાં વાંકટ વભમની આત્ભસઝુ, ઉત્ાદન - 
લધાયલા, ઔદ્યભગક એકભભાાં ળાાંવત જાલલા જેલી વલવલધ શ્રેણીઓભાાં આ યુસ્કાય 
અાળે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ભાખા.-શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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MARIN TALIM 

યફાંદયના દયીમા હકનાયે ભયીન રીવ કભાન્ડ ભાટે વી સ્સ્લભીંગની તારીભ 
મજાઇ ગઇ.  ફ ેહદલવીમ તારીભભાાં 456 જેટરા કભાન્ડ જડામા શતા. 

કભાન્ડની તારીભ દયવભમાન તારીભાથીઓન યેસ્ય ુભાટે જેભની ફટ કચાક, 
પ્રટેપભય, ઝાંડી વહશતની સવુલધા શ્રી યાભ સ્સ્લભીંગ કરફ દ્વાયા યૂી ાડલાભાાં આલી 
શતી. 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-યફાંદય, ભશળે લકુ્કા, જમળે ટેર-(નલીન) 
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COST GARD QUIZ 

યફાંદયભાાં ઇન્ન્ડમન કસ્ટ ગાડય દ્વાયા 47ભા યાઇઝીંગ કે વનવભત્ત ેહકલઝ સ્ધાય 
મજાઇ ગઇ. બાયતીમ કસ્ટગાડય દ્વાયા શયૂળીના ડેક ઉય આમજીત સ્ધાયભાાં GMC 
સ્કૂર ેયનય અ યુસ્કાય ફદર યકડ ઇનાભ અને યનવય અ રપી જીતી ળાાનુાં 
ગોયલ લધાયુું શત ુાં. 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-યફાંદય, ભશળે લકુ્કા, જમળે ટેર-(નલીન) 

 
 
 

  



Morning Regional News 03-02-2023 at 7.10 to 7.20 AM -13 

 

WETHER 

યાજમભાાં ઘણા સ્થએ રઘતુ્તભ તાભાન વાભાન્મ કયતા 1 થી 5 હડગ્રી લધ ુ
નોંધાય ુછે. વોથી ઓછુ 4 હડગ્રી વેલ્વીમવ રઘતુ્તભ તાભાન કચ્છના નરીમાભાાં 
નોંધાયુાં શત ુાં. 

જમાયે દીલભાાં વાભાન્મ કયતા 5 હડગ્રી લધ,ુ લેયાલભાાં 4 હડગ્રી લધ,ુ યફાંધય 
અને ભહલુાભાાં 3 હડગ્રી લધ,ુ બાલનગય, કેળદ, લડદયા અને સયુતભાાં વાભાન્મ કયતા 
એક હડગ્રી લધ ુરઘતુ્તભ તાભાન નોંધાય ુશત ુાં. 

આજ વભમગાાભાાં યાજમભાાં ઘણા સ્થએ ભશત્તભ તાભાન વાભાન્મ કયતા 1 
થી 5 હડગ્રી ઓછુાં નોંધાયુાં શત ુાં. 

------------------------------------------------------------------------ 
શલા. લફે.,-શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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HEIGHT HUNT RAJKOT 

સ્ોર્્ષવ ઓથોયીટી ઓપ ગજુયાત ના ઉિભે યાજકોટભાાં  જજલ્રા કક્ષાએ શાઇટ શન્ટ 
કામષિભ મોજાળે. યાજકોટ ખાતેના જજલ્રા યભત પ્રવળક્ષણ કેન્રના જજલ્રા યભત ગભત વલકાવ 
અવધકાયી ની માદીભાાં જણાલાયુાં છે.  

   ગાાંધીનગય દ્વાયા વાંચાચરત જજલ્રા કક્ષા સ્ોર્્ષવ સ્કુર મોજના અંતગષત ઉચાઈના 
આધાયે ૧૪ લષ લમ જૂથના ખેરાડી બાઈઓ અને ફશનેો એ ૬ પેબ્રઆુયીએ વલાયે ૮ લાગ્મે 
સ્ોર્્ષવ કોમ્પપ્રેતક્ષ , રોટવ એલન્ય ુવાભે , વલભર નગય ભેઈન યોડ , કારાલડ યોડ ખાતે વાંકષ  
કયલાનો યશળેે. આ કામષિભભાાં બાગ રેલા ભાટે જરૂયી ભાદાંડો મજુફ ની ઊંચાઈ શોલી જરૂયી 
છે.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-યાજકટ, જમદી ાંડમા, જમળે ટેર-(નલીન) 
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PATAN 

ાટણ ભાાં વલજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વલબાગ બાયત વયકાય દ્વાયા કામષિભ ‘વલજ્ઞાન 
જ્મોવત’ ળરૂ કયલાભાાં આવમો છે. વલજ્ઞાન પ્રૌદ્યોચગકી અને ગચણતના સ્ત્રોતોભાાં ભદશરાની 
બાગીદાયી લધાયલા અને ભદશરાઓને પ્રોત્વાશીત કયલા એ તેનો શતે ુછે 

ાટણ જજલ્રાના રણલા ક્સ્થત જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ ખાતે બાગ 3 અંતગષત 
ધોયણ 12ભાાં અભ્માવ કયતી કન્મા તથા તેભના લારીઓ ભાટે વલજ્ઞાન જ્મોવત 
કામષિભનુાં આમોજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં કુર 22 કન્માઓ અને તેભના લારીઓ 
ઉક્સ્થત યહ્યા શતા. 

કામષિભ વભમે કન્માઓને NEET તથા JEE ની વળક્ષણ વાભગ્રીનુાં વલતયણ ણ 
કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-ાટણ, જમળે ટેર-(નલીન) 
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લીજચોયી 

યાજમભાાં ગઇકારે જી.ઇ.ફી. એ ાડેરા દયડાભાાં અંદાજે ણા ત્રણ કયડથી 

લધનુી લીજચયી જડાણ ઝડાયુાં છે. 

ભતી ભાહશતી મજુફ આજે દાશદ, દેલભવૂભ દ્વાયકા, યાજકટ ગ્રામ્મ, 

સયેુન્રનગય અને ારનયુના અરગ અરગ સ્થએ 157 જેટરી જી.ઇ.ફી. ની 

ટીભએ તાવ શાથ ધયાઇ શતી.  

જી.ઇ.ફી.ની ટીભ વાથે 88 જેટરા રીવ જલાન ણ ફાંદફસ્તભાાં 

જડામા શતા. 2 શજાય 195 લીજ જડાણની તાવ કયલાભાાં આલી છે. 

જેભાાં 404 જેટરા ગેયયીતી કયામેર લીજજડાણ ઝડામા છે. 

-યીીટ 
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મખુ્મભાંત્રી-ભેૂન્ર ટેર-અડારજ 

મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેરે   જણાવ્યુાં કે  વલજ્ઞાન અને ટેકનરજી વાથે 

આઘ્મત્ત્ભકતા અને ધભયનુાં અનળુાવન જડામ છે ત્માયે વલકાવના નલા હયણાભ 

વજાયમ છે.  

યાભકૃષ્ણ વભળન યાજકટ દ્વાયા મજામેરી ગજુયાત તીથય માત્રા ગઇકારે 

ગાાંધીનગય શોંચતા વાંન્માવીઓ વાથે અડારજ વત્રભાંહદય ખાતે મખુ્મભાંત્રીએ 

વાંલાદ કયતાાં આ મજુફ જણાવ્યુાં શત ુાં.     

આ પ્રવાંગે યાભકૃષ્ણ આશ્રભ યાજકટના વનભખરેશ્વયાનાંદજીએ  જણાવ્યુાં શત ુાં કે, 

માત્રાભાાં ૨૦ યાજમ તેભજ ફાાંગ્રાદેળ તથા નેાથી આલેરા  વાંન્માવીઓ 

વહશત કુર ૧૨૫ વાંન્માવીઓ જડામા છે.  

સ્લાભી વલલેકાનાંદે ગજુયાતભાાં જે સ્થની મરુાકાત રીઘી તે સ્થની આ 

તીથયમાત્રા દયવભમાન વાંન્માવીઓ મરુાકાત રેળે. 

-યીીટ 
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ઓર ઈન્ન્ડમા પોયેક્ન્વક વામન્વ કોન્પયન્વ 

ગાાંધીનગયની  નેળનર પયેસ્ન્વક વામસ્ન્વવ યવુનલવવિટી ખાતે ત્રી -હદલવીમ 

25ભી ઓર ઈન્ન્ડમા પયેસ્ન્વક વામન્વ કન્પયન્વ  ન ગઇકારથી આયાંબ થમ છે . 

યાષ્રીમ ભાનલવધકાય ાંચના અધ્મક્ષ ન્મામાધીળ અરૂણ કુભાય વભશ્રાએ આ 

હયદને ખલુ્રી મકૂી. 

આ પ્રવાંગે  નેળનર પયેસ્ન્વક વામસ્ન્વવ યવુનલવવિટીના કુરવત ડૉ. જે.એભ. 

વ્માવે જણાવ્યુાં કે આ હયદભાાં ગનુાહશત પ્રવવૃત વાભેની ન્મામ પ્રહક્રમાને ઝડી 

ફનાલલા ભાટેના તભાભ   મદુ્દાઓ અને વભસ્માઓ વલળે ચચાય કયાળે.  

પયેસ્ન્વક તાવ વહશત ગનુાની તાવની લૈજ્ઞાવનક દ્ધવતઓ વલળે તેભજ ગનુાની 

તાવને  ઓછી ખચાય ફનાલલા અંગે ણ વલચાયવલભળય કયાળે. પયેસ્ન્વક 

વામન્વ વાંફાંવધત વાધન અને ટેક્નરજીના ઉત્ાદનભાાં યવ ધયાલતી 

કાંનીઓની ઓખ કયી એક ભાંચ ઉય રાલલા ભાટે ણ હયદભાાં પ્રમાવ 

થળે. 

-યીીટ 

  



Morning Regional News 03-02-2023 at 7.10 to 7.20 AM -19 

 

ફાઉર ઉત્વલ 

 બાલનગય જીલ્રાના ભચત્રકટૂધાભ તરગાજયડાના હયવયભાાં વલખ્માત 

ફાઉર ગામક ભધસુદુન ફાઉરના સ્લયભાાં ફાઉર ઉત્વલન પ્રાયાંબ થમ. જાણીતા 

કવલ શ્રી વતીળચાંર વ્માવના નેતલૃભાાં ગજુયાતભાાં ફાઉર માત્રા ચારી યશી છે.  

વિભ ફાંગાના વલશ્વ વલખ્માત ફાઉર ગામક શ્રી ભધસુદુન અને તેભના 

વળષ્મ શાજયા ગજુયાતના વલવલધ પ્રાાંતભાાં ફાઉર વાંગીત પ્રસ્તતુ કયી યહ્યા છે. 

શ્રતાઓની ઉસ્સ્થવતભાાં તેભણે ફાઉર યાંયાના કેટરામે બજન અને દ યજૂ 

કમાય શતા. 

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

ીટીવી બાલનગય-શયેળ વય -(જીજ્ઞળે) 
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ડામાફીટીવ વનદાન કેમ્પ 

બાલનગય ત્જલ્રાભાાં આજે ૨૩૮ આયગ્મ કેન્ર અને ૪૮ પ્રાથવભક આયગ્મ 

કેન્રભાાં ડામાફીટીવ વનદાન કેમ્નુાં આમજન થયુાં છે . ત્જલ્રાભાાં કેમ્ન વભમ 

વલાયના ૧૦ થી ફયના ૪ લાગ્મા સધુીન છે. ૩૦ લયથી ભટી ઉંભયના તભાભ 

રકની ડામાફીટીવની તાવ કયીને તેભાાં તાત્કારીક વનદાન કયલાભાાં આલળે . 

વયકાય રાયા ૧૦૦ હદલવના વાંકલ્ શઠે ૧૬ મજનાઓ ભાટે કેન્વય , 

ડામાફીટીવ, હૃદમના યગ અને રકલા વનલાયણ અને વનમાંત્રણ ભાટે દય શકુ્રલાયે 

વનયાભમ કેમ્નુાં આમજન કયલાભાાં આલે છે.  

------------------------------------------------------------- 
ીટીવી- બાલનગય-શયેળ વય -(જીજ્ઞળે) 

 


