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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 27-03-2023 Morning : 7.10 to 7.20 

Day: MONDAY Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા પ્રાદેવળક વભાચાય જમેળ લેગડા લાાંચે છે. 
 
 ગાાંધીનગયભાાં માાલયણ અને આફોશલા ટકાઉણા અંગેના કામાજુથની ફીજી 

ફેઠકનો આજથી આયાંબ થળે   
 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ રોકોને અંગદાન ભાટે આગ આલલાની અીર કયી – 

ગઇકારે આકાળલાણી યથી ભન કી ફાત કામાક્રભભાાં ોતાના વલચાયો યજૂ કમાા  
 ભતૂલૂા યાષ્ટ્રવત યાભનાથ કોવલિંદ અને યાજમાર આચામા દેલવ્રતની 

ઉસ્થથવતભાાં અભયેરીના રાઠી તાલકુાભા ગાગડડમો નદી યના ચેકડેભનુાં 
ભવૂભજૂન વાંન્ન. 

 આયોગ્મ ભાંત્રારમે યાજ્મો અને કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળોભાાં કોવલડ , ઈન્દ્્લએુન્દ્ઝા અને 
ગાંબીય શ્વાવ વાંફાંધી યોગાના લધતાાં કેવો ય નજય યાખલા કહ્ુાં છે. 

 યાજકોટભાાં ‘‘એક બાયત શે્રષ્ટ્ઠ બાયત’’ થીભ આધાડયત શથતકરા શાટ ભેાનો આયાંબ 
થમો  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્ર યથી વભાચાય યૂા થમા )  
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GUJARAT- E-20 

માાલયણ અને આફોશલા ટકાઉણા અંગેના કામાજુથની ફીજી ફઠેક 
આજથી ગાાંધીનગયભાાં ળરૂ થળે. આ ફઠેકભાાં ૩૦ થી લધ ુદેળોના અને અનેક 
આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંગઠનોના પ્રતતતનતધઓ બાગ રળેે.  ત્રણ દદલવની આ ફઠેકભાાં 
જભીનની પદ્રુતાભાાં થઇ યશરેો ઘટાડો યોકલા , કુદયતી સ્ત્રોતોની કામાક્ષભતા 
લધાયલા અને ટકાઉ તથા આફોશલાનો વાભનો કયી ળકે તેલા જ અથાતાંત્રને 
પ્રોત્વાશન આલા જેલા મદુ્દાઓ ય ચચાા થળે. 

માાલયણ, લન અને આફોશલા દયલતાન ભાંત્રારમના વાંયકુ્ત વચચલ 
તનરળે ળાશ ેગાાંધીનગયભાાં ભશાત્ભા ભાંદદય ખાતે ત્રકાય દયદને વાંફોધતા 
ફઠેક તલળે લધ ુભાદશતી આી.  

(ફાઇટ – તનરેળ ળાશ) 
 તેભણ ેજણાવયુાં શત ુાં કે , આ ફઠેક દયતભમાન જ વાંવાધન વમલસ્થાન 

ય તલળે બાય મકુાળે.  ફઠેકના શરેા દદલવે તેભાાં બાગ રનેાયા દેળોના 
પ્રતતતનતધઓ ોતાના દેળની શ્રેષ્ટ્ઠ જ વાંવાધન વમલસ્થાન ધ્ધતતઓ 
પ્રદતળિત કયળે. પ્રતતતનતધઓને ગજુયાતની પ્રાચીન જવાંગ્રશ ધ્ધતતના 
નમનુારૂ અડારજની લાલ , વાફયભતી વાઇપન અને વાફયભતી એસ્કેની 
મરુાકાતે ણ રઇ જલાળે. 

આ દયદની વાથે વાથે જળક્ક્ત ભાંત્રારમના ઉક્રભે જવાંવાધન 
વમલસ્થાન અંગે ટેકનીકર વત્રો મોજાળે. આ પ્રવાંગે અટર ભજૂર મોજના, 
સ્લચ્છ બાયત અચબમાન, જજીલન તભળન, નભાતભ ગાંગે લગેયે ઝાંફળે અંગે 
ભાદશતી આતા થીભ સ્ટોર મકૂાળે. 

............................. 
-યીીટ, ભાખા. શ્રીયાંગ તેંડુરકય, નલીન 
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Man Ki Bat - 1 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ રોકોને અંગદાન ભાટે આગ આલલાની અીર 
કયી છે. ગઈકારે આકાળલાણી ઉયથી પ્રવાદયત થમેરી ભન કી ફાત કામાક્રભની 
99ભી કડીભાાં કશયુાં કે, અંગદાનની યાશ જોઇ યશરેા રોકોની વાંખ્મા ઘણી ફધી છે. 
તેભણે વ ાંતો વમક્ત કમો કે , કેન્ર વયકાય , અંગદાન ભાટે દેળભાાં એક વભાન 
નીતત રાગ ુકયલા તલે કાભ કયી યશી છે. 

નયેન્ર ભોદીએ કહ્ુાં કે, અંગદાન ભાટે જે તે યાજમના તનલાવી શોલાની ળયત 
દૂય કયલાનો તનણામ રેલાભાાં આવમો છે. તેને કાયણે રોકો કોઇણ યાજમભાાં 
અંગદાન ભાટે ોતાનુાં નાભ નોંધાલી ળકળે. તેભણે ઉભેય ુું કે , વયકાયે દેળભાાં 
અંગદાન ભાટે 65 લાથી નાની લમ શોલી જોઇએ તે તનમભ ણ યદ કયલાનો 
તનણામ કમો છે.  

અક્ષમ ઉજાા તલે પ્રધાનભાંત્રીએ જરૂદયમાત કયતાાં લધાયે વૌય ઉજાા ઉત્ન્ન 
કયતા દેળના વૌ શરેા દીલ જીલ્રાની પ્રળાંવા કયી તેભણે કહ્ુાં કે , બાયત વૌય 
ઉજાા ક્ષેત્રભાાં ઝડથી આગ લધી યહ્ુાં છે. બાયતની આ વપતા તલશ્વબયભાાં 
ચચાાનો તલમ છે.  

પ્રધાનભાંત્રીએ નલયાતત્ર તનતભત્તે અનેક અગ્રગણ્મ ભદશરાઓની ચચાા કયી 
તેભણે કહ્ુાં કે , નલા બાયતના ઉદમભાાં સ્ત્રી ળક્ક્તની ફહ ુભોટી ભતૂભકા છે. નયેન્ર 
ભોદીએ એતળમાના શરેા ભદશરા રોકો ામરોટ સયેુખા માદલની પ્રળાંવા 
કયી.......  
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Man Ki Bat - 2 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ એક બાયત શ્રેષ્ટ્ઠ બાયત વાંફાંધે કાળી – તતભ 
વગાંભભની ચચાા કયી. તેભણે કહ્ુાં કે, એકતાની બાલનાને કેન્રભાાં યાખીને 17ભી થી 
30ભી એતપ્રર સધુી ગજુયાતના જુદા જુદા તલસ્તાયોભાાં વૌયાષ્ટ્ર – તતભ 
વાંગભભનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે.  

પ્રધાનભાંત્રીએ આગાભી 30ભી એતપ્રરે પ્રવાદયત થનાયા ભન કી ફાત 
કામાક્રભની એકવોભી કડી ભાટે રોકોને ોતાનાાં સચૂનો અને તલચાયો ભોકરલાનો 
અનયુોધ કમો. નયેન્ર ભોદીએ કેટરાક સ્થોએ કોયોનાના લધતા જતા કેવ ફાફતે 
રોકોને વાલચેત યશલેા અીર કયી. 

----------  

યીીટ 
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Kovind Gov. 
ભતૂલૂા યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કોતલિંદ અને યાજમાર આચામા દેલવ્રતની 

ઉક્સ્થતતભાાં અભયેરીના રાઠી તાલકુાભા ગાગદડમો નદી યના ચેકડેભનો 
ભતૂભજૂનનો વભાયાંબ મોજાઇ ગમો. 

ભતૂલૂા યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કેતલિંદે ગજુયાત વયકાય, ધોકીમા પાઉન્ડેળન 
અને રોકબાગીદાયીથી થઇ યશરેી જતવિંચાઇની આ કાભગીયીને ચફયદાલી શતી. 

તેભણે કહ્ુાં કે, ચેકડેભની કાભગીયી યૂી થતા રોકોની સખુાકાયીભાાં લધાયો 
થળે વાથે વાથે નદી કાાંઠાનો તલસ્તાય શદયમાો ફનતા પ્રલાવનની તકો ણ 
લધળે.  

આચામા દેલવ્રતે કહ્ુાં કે, રાઠી તાલકુાભાાં થઇ યશરેા જ વવિંચનના કાભો 
થકી નદી નુઃજીવલત થળે. લયવાદી ાણીના વાંગ્રશ થકી ખેતીલાડી લધળે , 

શડયમાીભાાં વધૃ્ધધ થળે . તેભણે ધોકીમા ડયલાયની જવાંગ્રશ કાભગીયી ભાટે 
અભબનાંદન ાઠવ્મા શતા.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે, યાજ્મ વયકાય વાથે રોક બાગીદાયીથી ,  શડયકૃષ્ટ્ણ ગ્રુ 
અને ધોડકમા પાઉન્દ્ડેળનના વાંયકુ્ત ઉક્રભે ચેકડેભનુાં વનભાાણ કયલાભાાં આલી 
યહ્ુાં છે. યાજમ વયકાય દ્વાયા જવાંચમના કાભો ભાટે અંદાજે ૧૦ કયોડ  રૂવમાથી 
લધ ુયકભની વશામ પાલલાભાાં આલી છે. ચેકડેભના વનભાાણથી રાઠી તાલકુા 
વડશત જજલ્રાના ગ્રામ્મ વલથતાયભાાં જથતય ઉંચા આલળે.  

યાજ્માર આચામા દેલવ્રત અને લૂા યાષ્ટ્રવત યાભનાથ કોવલન્દ્દ વડશતના 
ભશાનબુાલો દ્વાયા વકૃ્ષાયોણ કયલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ  

------------------------------------------------------------------------ 
ડીડી ન્યઝુ-શ્રીયાંગ તેંડુરકય, -(નલીન) 
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Health Advisory 

આયોગ્મ ભાંત્રારમે યાજ્મો અને કેન્રળાતવત પ્રદેળોભાાં કોતલડ , ઈન્્લએુન્ઝા 
અને ગાંબીય શ્વાવ વાંફ ાંધી યોગાના લધતાાં કેવો ય નજય યાખલા કહ્ુાં છે. ભાંત્રારમે 
ભાગાદતળિકાભાાં કહ્ ુકે , કોતલડ અને ઈન્્લએુન્ઝા ઘણી વભાનતાઓ છે. આ યોગો 
ઝડથી પેરાઈ છે અને ફાકો , વદૃ્ધો અને ગાંબીય ચફભાયીનો બોગ ફનેરા રોકો 
આનાથી અવયગ્રસ્ત થામ છે. આના રક્ષણો ણ એકવભાન છે. 

ભાંત્રારમે કહ્ુાં કે , આ ચફભાયીઓને આયોગ્મ વાથે જોડામેરી ભાગાદતળિકાનુાં 
ારન કયીને યોકી ળકામ તેભ છે. જેભાાં બીડલાા તલસ્તાયોભાાં જલાનુાં ટાવુાં , 
ખાાંવી કે છીંક આલે તો રૂભારનો ઉમોગ કયલો , ભાસ્ક શયેવુાં, લાયાંલાય શાથ 
ધોલા અને જાશયેસ્થો ય થ ૂાંકલાની ભાગાદતળિકા ફશાય ાડલાભાાં આલી છે. 
ભાંત્રારમે ચેને યોકલા ભાટે આ દદળા-તનદેળો અંગે જાગતૃત પેરાલલા કહ્ુાં છે. 

 

-    યીીટ  
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MID BREAK- NEWS- REGIONAL 

આ વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર  યથી 
વાાંબી યહ્યા છો. લધ ુવભાચાય આ અભાયી લેફવાઇટ 
newsonair.gov.in/Gujarati ય લાાંચી ળકળો..  

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

 

 

  

http://newsonair.gov.in/Gujarati
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Handicrafts Haat – Rajkot 

યાજકોટના ળાસ્ત્રી ભેદાન ખાતે „„એક બાયત શે્રષ્ટ્ઠ બાયત ‟‟ થીભ આધાડયત 
ઉત્તય લૂીમ શને્દ્ડીક્રા્ટ એન્દ્ડ શને્દ્ડલભુ ડેલરભેન્દ્ટ કોોયેળન NEHHDC તથા 
રાપેડના વાંકરનથી મોજામેરા શથતકરા શાટ  ભેા નો શબુાયાંબ થમો છે. 
આશથતકરા શાટને ખલુ્રો મકુતા યાજકોટના ભેમય ડૉક્ટય પ્રડદ ડલ એ જણાવ્યુાં 
શત ુાં કે , „„એક બાયત શે્રષ્ટ્ઠ બાયત ‟‟ થીભ શઠે બાયતનાાંઉત્તય લૂાનાાં યાજ્મો અને 
ગજુયાતની કરા વાંથકૃવતનાાં વભન્દ્લમથી “લોકર પોય રોકર ‟” ને યુત ુાં 
ઉતે્તજનભે તે ભાટે "શથતકરા શાટ"નુાં સુાંદય આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 
તેભજઉત્તય-લુાના આઠ યાજ્મોની કરા વાંથકૃવતને ભાણલા યાજકોટની પ્રજાને 
અનયુોધ કમો શતો.  

આ શથતકરા શાટભાાં  આવાભ, અરુણાચર પ્રદેળ, ભણીયુ, ભેઘારમ, વભઝોયભ, 

નાગારેન્દ્ડ, વવજિભ, વત્રયુા ભીને કુર8 યાજમોના કાયીગયો ળીતર ટ્ટી ,કેન 
એન્દ્ડ ફામ્બુ , ભોતીકાભ, બ્રેક સ્થભથ , ડ્રામ ્રાલયફાથકેટ રે , જ્યટુ-વડુન 
લકા ,જ્લેરયી, ડોર એન્દ્ડ ટોઝ તેભજટેક્ષટાઇર શને્દ્ડલભુ એન્દ્ડ શને્દ્ડીક્રા્ટની વલવલધ 
કરા-કાયીગયીના નમનુાઓ યજુ કમાાછે. ૫૦થી લધ ુથટોરભાાં ગજુયાત યાજ્મના 
ભાટી કાભ , કચ્છી ફાાંધણી , અજયખ બ્રોક પ્રીન્દ્ટ , કચ્છી એમ્રોઇડયી , રેધય લકા , 
ફીડ લડા , ડફર ઇકત ટોા , કચ્છી ળાર , શને્દ્ડલભૂ લથતનુ ુાંલણાટ , વાડી- દુટ્ટા-
ળાર વરુન- શને્દ્ડલભૂ લથતઓુ , ેચ લકા , ભીનાકાયી લકા , ભોતીકાભ, ગશૃ 
સળુોબનની લગેયેશાથળા શથતકરાની વલવલધ ચીજ-લથતઓુનુાં જીલાંત વનદળાન 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે. આ શથતકરા શાટ આલતીકાર સધુી ચારળે.   

 

ીટીવીયાજકોટ / જમેળ લેગડા   
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PARNERA - VALASAD 

લરવાડ યેવવા ગૃ ના ઉક્રભે  ાયનેયા આયોશણ - અલયોશણ તેભજ  
ાયનેયાની ખાવ ડયક્રભાનો કામાક્રભ ગઇકારે મોજાઇ ગમો.  જેભાાં 500 થી લધ ુ
થલાથ્મ પે્રભીઓ જોડામા શતા.  

જ ાંગરના લાાંકા ચકૂા યથતે ાયનેયાની ડયક્રભા કયાલાઇ શતી. આ ડયક્રભા 
7 ડકભીની યખાઇ શતી. જેભાાં ફે જુદા જુદા થથોએથી ાયનેયા આયોશણ 
અલયોશણની વાથે કુદયતી વૌંદમા વનશાલાનો અને કુદયતની નજીક જલાનો 
લ્શાલો રોકોને ભળ્મો શતો.   

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-લરવાડ, શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 

 
  



Morning Regional News 27-03-2023 at 7.10 to 7.20 AM -10 

 

JAMNAGAR - MRI 
જાભનગયભાાં ગરુૂગોવલિંદવવિંઘ વવવલર શોથીટરભાાં 13 કયોડ  રૂવમાના ખચે 

અદ્યતન એભ.આય.આઈ.ભળીનનો રોકાાણ કામાક્રભ યાજ્મના કેભફનેટ ભાંત્રી 
યાઘલજી ટેર , વાાંવદ નૂભફેન ભાડભ વડશતના ભશાનબુાલોની ઉસ્થથતભાાં 
મોજાઇ ગમો.  

એભ.આય.આઈ. ભળીન અવત આધવુનક છે. આ ભળીનની ભદદથી 
યેડડમેળનના ઉમોગ લગય ળયીયના આંતડયક ભાખા અને અલમલોને ખફૂ જ 
થષ્ટ્ટ યીતે જોઈ તેભાાં થતા યોગોનુાં વનદાન કયી ળકાળે. જેના ઉમોગથી 
કેન્દ્વયના દદીઓ , ભગજના યોગો , કભયના યોગો , ચેી યોગો , શાડકા અને ભાવ 
ેળીના યોગો , વગબાા સ્ત્રીઓ તથા ગબાભાાં યશરે ફાકની ખોડ ખાણનુાં વચોટ 
વનદાન ળક્ય ફનળે.  

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-જાભનગય, શ્રીયાંગ તેંડુરકય-(નલીન) 
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Chilka - Agniviro Passing Out Parade 
 

બાયતીમ નૌકાદના જશાજ ભચલ્કા ખાતે આલતીકારે અસ્ગ્નલીયોની પ્રથભ 
ફેચની ાવવિંગ આઉટ યેડ મોજાળે.  

ોયફાંદય જજલ્રાના અભાયા પ્રવતવનવધ જણાલે છે કે ભચલ્કા જશાજ ય 
273ભડશરા અસ્ગ્નલીય વડશત કુર ફે શજાય 600 અસ્ગ્નલીયોની તારીભ આલાભાાં 
આલી છે. આકામાક્રભભાાં નૌકાદના લડા એડવભયર આય શયી કુભાય મખુ્મ 
અવતવથ તયીકે શાજયી આળે અનેાવવિંગ આઉટ યેડની વભીક્ષા કયળે.  વયકાયે 
14 જૂન 2022 ના યોજ અસ્ગ્નથ મોજના ળરૂ કયી શતી. જે અંતગાત નૌકાદે 
273 ભડશરા અસ્ગ્નલીય વડશત રગબગ ફે શજાય 600 અસ્ગ્નલીયોને બાયતીમ 
નૌકાદભાાં વાભેરકયલાભાાં આવ્મા શતા અને નલેમ્ફય 2022ભાાં નૌકાદના 
ભચલ્કા ખાતે તેભની તારીભ ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી. 16 અઠલાડડમાનીએફ-
ઇવનડટમો તારીભ આ અસ્ગ્નલીયોને આલાભાાં આલી શતી.   

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવીોયફાંદય / જમેળ લેગડા   
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Dang - Ayush Mela 
 

ડાાંગ જજલ્રાના સફુીય તાલકુા ખાતે  આયુ ભેો મોજાઇ  ગમો. ડાાંગ 
જજલ્રાના અભાયા પ્રવતવનવધ જણાલે છે કે સફુીય   તાલકુાના ીરદશાડ ફજાય 
પભમા ખાતે ડાાંગ જજલ્રા ાંચામતના પ્રમખુ ભાંગ બાઈ ગાલીતની 
ઉસ્થથવતભાાં આયુ ભેો તેભજવાયલાય વનદાન કેમ્નુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં. જેભાાંવલવલધ પ્રકાયના 10 આયલેુડદક ઉચાય વડશત વલવલધ ભાડશતી 
યુાાડતા થટોર ણ યાખલાભાાં આવ્મા શતા. ઉયાાંત જનયર ઓ. ી. ડી , 

ફાયોગ,સ્ત્રી યોગ , ડામાભફટીવ, ાંચકભાઓ.ી.ડી, સલુણા પ્રાળન , મોગ, આયલેુડદક 
લનથવતનુાં વલતયણ, ડપભઝમોથેયાી વાયલાયકેન્દ્ર ના થટોર યાખલાભા આવ્મા શતા. 
આયુની વલવલધ દ્ધવતઓદ્વાયા થતા વનદાન અને વાયલાય આયુ ભેાભાાં 
સફુીય તાલકુાના 10 થી લધ ુગાભોના રોકોએ રાબ રીધો શતો.  

 

ીટીવી ડાાંગ / જમેળ લેગડા  
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MAN KI BAT- EP. 

આકાળલાણી યથી પ્રવાદયત થતાાં પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીના “ભન કી 
ફાત કામાક્રભ”ની એતપ્રરભાાં એકવોભી કડી ણૂા થલાના વાંદબાભાાં આકાળલાણી 
અભદાલાદના પ્રાદેતળક વભાચાય તલબાગ દ્વાયા દયયોજના વભાચાય દયતભમાન 
તલળે કામાક્રભ ળરૂ કયામો છે. આજે જનળક્ક્તને લાંદન તલમ ય વાાંબો, 
ફાયભી કડી.. 

કેપ્સરુ 
આજે વાાંજે યોજગાયીભાાં ાયદળાકતા તલમ ય તેયભી કડી વભાચાય 

દયતભમાન પ્રવાદયત કયલાભાાં આલળે.  
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યલુા ઉત્વલ 

બાયત વયકાયના યલુા કામાક્રભ અને ખેર ભાંત્રારમ દ્વાયા સયુત જજલ્રાના 
ચોમાાવી તાલકુાના બાટોય, શજીયા યોડ ય આલેરી ઓયો યવુનલવવિટીભાાં જજલ્રા 
કક્ષાનો „યલુા ઉત્વલ' મોજામો શતો. પ્રધાનભાંત્રીના 'ાાંચ પ્રણ' ની થીભ ય નેશરૂ 
યલુા કેન્દ્ર ,સયુતના નેતતૃ્લભાાં આમોજજત યલુા ઉત્વલભાાં યલુાઓભાાં યશરેી સષુપુ્ત 
વર્જન ળસ્ક્ત ને ઉજાગય કયલાના આળમથી કાવ્મરેખન , ભચત્રકાભ, લકતતૃ્લ, 

ભોફાઈર પોટોગ્રાપી તેભજ વાાંથકૃવતક થધાા(ગ્રુ ડાન્દ્વ) મોજા ઈ શતી. જેભાાં ૩૦૦ 
થધાકોએ બાગ રીધો શતો.  

યલુા ઉત્વલ દયવભમાન કેન્દ્રીમ ભાડશતી અને પ્રવાયણ ભાંત્રારમ ના કેન્દ્રીમ 
વાંચાય બ્યયુો, સયુત દ્વાયા G20 વવભટના મજભાનદની ઉજલણી ના બાગરૂે „૮ 
લા: વેલા, સળુાવન અને ગયીફ કલ્માણ ના’ વલમ ય એક ડદલવીમ પ્રદળાન 
મોજાયુાં શત ુાં.  

 

------------------------------------------------------------------------ 
ભાદશતી-અજમ ઇન્રકેય-(નલીન) 
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MEHSANA- E- RIKSHA 

“સ્લચ્છ બાયત ગ્રાભીણ તભળન” અંતગાત ભશવેાણાના તલજાયુ તાલકુા 
ાંચામતને 15 ભાાં નાણાાં ાંચની ગ્રાન્ટભાાંથી 10 ઇ- દયક્ષાઓ પાલલાભાાં 
આલી છે. તલજાયુ તાલકુાના ખાનવુા, લજાયુ, સુાંદયયુ તેભજ કભારયુ 
જેલા ગાભોભાાં શલે ઇ- યીક્ષાથી પ્રદુણભાાં ઘટાડો જોલા ભળે.  

                    

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

ીટીવી-ભશવેાણા-ભૈતે્રમી ભશતેા-ફકુરા યભાય-મશ્વી 
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Cancer diagnosis camp 
 

ાટણભાાં ગઇકારે  વનઃશલુ્ક વલાયોગ વનદાન કેમ્ અને  યક્તદાન કેમ્ 
મોજાઇ ગમો. ાટણ  જજલ્રાના અભાયા પ્રવતવનવધ જણાલે છે કે ાટણ ળશયેભાાં 
સબુાચોક કડલા ાટીદાય વભાજની લાડી ખાતે યવલલાયના યોજ  ફ્રી ભેડડકર 
કેમ્ તેભજ બ્રડ ડોનેળન કેમ્નુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

આ  કેમ્ભાાં વેલ્પી શોસ્થટરના અરગ અરગ ડોક્ટયો દ્વાયા 
જરૂડયમાતભાંદદદીઓના વલવલધ પ્રકાયના યોગોનુાં વનદાન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
જેભાાં 240 ઉયાાંત દદીઓએ રાબ રીધો શતો. જ્માયે યક્તદાન કેમ્ભાાં 22 
ફોટર બ્રડ એકત્રકયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

 

ીટીવીાટણ / જમેળ લેગડા    
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Mahisagar – NSS camp 
ભશીવાગય જજલ્રાની આડદલાવી આટાવ કૉરેજ વાંતયાભયુના NSS યવુનટની 

લાવિક વળભફયનો વભાન વભાયોશ નયવવિંગયુ પ્રાથવભક ળાાખાતે જાણીતા 
વાડશત્મકાય દ્મશ્રી ડૉક્ટય પ્રલીણ દયજીના અધમક્ષથથાને મોજામો.  

આ પ્રવાંગે ઉસ્થથત ભશાનબુાલોએવળભફયાથીઓએ ભાગા વરાભતી , અંગદાન 
અને અંધશ્રધધા વનલાયણ વડશતના વપ્તાશ દયવભમાન કયેર વલવલધવેલાકામો 
ફદર અભબનાંદન ાઠવ્મા શતા.  આ વભાયોશભાાં વાાંથકૃવતક કામાક્રભ મોગવનદળાન , 

નાટક અને રોક નતૃ્મ યજૂ થયુાં શત ુાં. દ્મશ્રી ડૉ. પ્રલીણ દયજીએળાાના ફાકો , 

કૉરેજના યલુા વળભફયાથીઓ , વળક્ષકો, કૉરેજના પ્રાધમાકોના વાંવનષ્ટ્ઠ કાભગીયીને 
ભફયદાલી નલી ેઢીનાઘડતય ભાટે ભાટી જોડલાનો આ ઉત્તભ પ્રમાવ છે તેભ 
જણાવ્યુાં શત ુાં.   

 

ડીડી સ્ટથરિંગય / જમેળ લેગડા   
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Mahisagar – Hindi National Conference 
 

ભશીવાગય જજલ્રાના  મનુયુ ખાતે  ગજુયાત ડશન્દ્દી વાડશત્મ અકાદભી  અને 
શ્રીભતી વી.આય.  ગાડી આટાવ કોરેજના   વાંયકુ્ત ઉક્રભે બાયતીમ વાડશત્મ 
આથલાદ અને વભીક્ષા વલમ ય એકડદલવીમ યાષ્ટ્રીમ ડયવાંલાદ મોજાઇ ગમો. 

આ ડયવાંલાદ વાંથકૃત, ડશન્દ્દી, ગજુયાતી, ભયાઠી અને અંગે્રજીભાાં વલવળષ્ટ્ટ 
કૃવતઓના આથલાદ અને વભીક્ષા ય કેસ્ટન્દ્રત  કયલાભાાં આવ્મો શતો 
જેભાાં વાંથકૃત, ડશન્દ્દી, ગજુયાતી, ભયાઠી અને અંગે્રજી વલમના વળક્ષકો , વાંળોધકો 
અને થનાતક, અનથુનાતક વલદ્યાથીઓ અને તભાભ બાા-વાડશત્મપે્રભીઓએ બાગ 
રીધો શતો અને તેભને  વાંળોધક વલમને રગતુાં ોતાનુાં વાંળોધન ેય યજૂ 
કયલાની, લાાંચલાની તક ભી શતી.  

 

ડીડી સ્ટથરિંગય / જમેળ લેગડા   
 


