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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

Date : 26-03-2023                                  Midday : 2.30 to 2.35  

Day:-Sunday                                               Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડોદયા પ્રાદેશળક વભાચાય બકુા પરમાર લાાંચે છે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

                  (વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી પ્રાદેશળક વભાચાય યૂા થમા ) 
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MAN KI BAT 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ રોકોને અંગદાન ભાટે આગ આલલાની 
અીર કયી છે. આજે આકાળલાણી ઉયથી પ્રવારયત થમેરી ભન કી ફાત 
કામયક્રભની 99ભી કડીભાાં કહ્યાં કે , અંગદાનની યાશ જોઇ યશરેા રોકોની 
વાંખ્મા ઘણી ફધી છે. તેભણે વ ાંતો વ્મક્ત કમો કે , કેન્ર વયકાય, અંગદાન 
ભાટે દેળભાાં એક વભાન નીશત રાગય કયલા શલળે કાભ કયી યશી છે. 

શ્રી ભોદીએ કહ્યાં કે , અંગદાન ભાટે જે તે યાજ્મના શનલાવી શોલાની 
ળયત દૂય કયલાનો શનણયમ રેલાભાાં આવ્મો છે. તેને કાયણે રોકો કોઇણ 
યાજ્મભાાં અંગદાન ભાટે ોતાનયાં નાભ નોંધાલી ળકળે. તેભણે ઉભેય યું કે , 
વયકાયે દેળભાાં અંગદાન ભાટે 65 લયથી નાની લમ શોલી જોઇએ તે શનમભ 
ણ યદ કયલાનો શનણયમ કમો છે. તેભણે કહ્યાં કે , દેળભાાં 2013ભાાં 5 
શજાયથી ણ ઓછા રોકોએ અંગદાન કયયું શત યાં. ણ 2022ભાાં આ વાંખ્મા 
લધીને 15 શજાય ય શોંચી છે. 

અક્ષમ ઉજાય શલ ળે પ્રધાનભાંત્રીએ જરૂરયમાત કયતાાં લધાયે વૌય ઉજાય 
ઉત્ન્ન કયતા દેળના વૌ પ્રથભ દીલ જીલ્રાની પ્રળાંવા કયી .. તેભણે કહ્યાં કે , 
બાયત વૌય ઉજાય ક્ષેત્રભાાં ઝડથી આગ લધી યહ્યાં છે. બાયતની આ 
વપતા શલશ્વબયભાાં ચચાયનો શલમ છે. તેભણે કહ્યાં કે , વહયના પ્રમાવની આ 
બાલનાને કાયણે જ બાયતનયાં વૌય શભળન આગ લધી યહ્યાં છે.  

(બાઇટ- PM- સૌરઉર્જા) 
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પ્રધાનભાંત્રીએ નલયાશત્ર શનશભત્તે અનેક અગ્રગણ્મ ભરશરાઓની ચચાય 
કયી..  પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ એક બાયત શ્રેષ્ઠ બાયત વાંફાંધે કાળી – 
તશભ વગાંભભ ની ચચાય કયી  શતી.  તેભણે કહ્યાં કે , એકતાની બાલનાને 
કેન્રભાાં યાખીને 17ભી થી 30ભી એશપ્રર સયધી ગયજયાતના જયદા જયદા 
શલસ્તાયોભાાં વૌયાષ્ર – તશભ વાંગભભનયાં આમોજન કયલાભાાં આલળે.  

કાશ્ભીયના ડર વયોલયભાાં ઉત્ન્ન થતા કભથી ફનતા સ્લારદષ્ટ 
વ્માંજન નાદરૂ , કાશ્ભીયભાાં ભા ળાયદાના બવ્મ ભાંરદય નયાં ઉદ્દઘાટન , યભઝાન 
તેભજ યાભનલભીની ઉજલણીની ણ શ્રી ભોદીએ લાત કયી.  

તેભણે આગાભી એશપ્રર ભરશનાભાાં ભશાત્ભા જમોશતફા ફૂરે અને 
ફાફાવાશફે આંફેડકયની જમાંતી આલળે તેને માદ કયીને આઝાદીના 
અમતૃકાભાાં આ ફાંને ભશાયરૂોભાાંથી પ્રેયણા રેતા યશલેાનો અનયયોધ 
કમો.   

પ્રધાનભાંત્રીએ આગાભી 30ભી એશપ્રરે પ્રવારયત થનાયા ભન કી ફાત 
કામયક્રભની એકવોભી કડી ભાટે રોકોને ોતાનાાં સચૂનો અને શલચાયો 
ભોકરલાનો અનયયોધ કમો.  પ્રધાનભાંત્રીએ  કેટરાક સ્થોએ કોયોનાના 
લધતા જતા કેવ ફાફતે રોકોને વાલચેત યશલેા અીર કયી. 

                

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

SABARKANTHA- CM- MAN KI BAT 
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મયખ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેરે પ્રધાન ભાંત્રી નયેન્ર  ભોદીના ભન કી ફાત ની 
૯૯ ભી કડીનયાં જીલાંત પ્રવાયણ  વાફયકાાંઠા જજલ્રાના કાાંકણોરના ગ્રાભજનો 
વાથે શનશાળયયાં શત યાં. 

શ્રી ટેર આજે  વલાયે કાાંકણોર શોંચ્મા શતા અને સ્લાભીનાયામણ 
ભાંરદય ખાતેથી ભન કી ફાતનયાં જીલાંત પ્રવાયણ શનશાલાભાાં વાાંવદ દીશવિંશ 
યાઠોડ, યભીરાફેન ફાયા , લૂયભ ાંત્રી અને ઇડયના  ધાયાવભ્મ યભણરાર 
લોયા તેભજ અગ્રણીઓ વાથે જોડામા શતા. 

 

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

GUJ. YOG PROGRAM 

ગયજયાત વયકાયના યભતગભત વાાંસ્કૃશતક શલબાગ દ્વાયા યાજ્મ બયભાાં 
આજે વલાયે 6 થી 8 દયશભમાન 'શય ઘય ભેં ધ્માન , શય ઘય ભેં મોગ ' 
કામયક્રભનયાં આમોજન કયાયયાં શત યાં.. 

જે અંતગયત ભશીવાગય જજલ્રાના લયણાલાડા 42 ાટીદાય વભાજઘય 
ખાતે “શય ઘય ધ્માન, ઘય ઘય મોગ” કામયક્રભ મોજામો શતો. ગયજયાત યાજ્મ 
મોગ ફોડય , આટય ઓપ રીલીંગ અને જજલ્રા યભત ગભત અશધકાયીની 
કચેયીના વાંયયક્ત ઉક્રભે આ કામયક્રભ મોજામો શતો. આ કાયાક્રમમાાં 
મહિસાગર જીલ્ાના યિુા વિકાસ અવિકારી  ળશભિષ્ઠા લવૈમાએ નાગરયકોને 
મોગ, પ્રાણામભ વરશત આયયયલેદને રગતી ફાફતોથી ભારશતગાય કમાય શતા. 
જેભાાં ભોટી વાંખ્માભાાં રોકો ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.                     
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C. UDEPUR- SCHOOL AWARD 

વયકાયના શળક્ષણ શલબાગ દ્વાયા શલદ્યાથીઓના ઉત્કય ભાટે શ્રેષ્ઠ 
કાભગીયી કયતી ળાાઓને પ્રોત્વારશત કયલાનો ઉત્તભ પ્રમાવ થઈ યહ્યો છે. 
જે અંતગયત છોટાઉદેયય જજલ્રા ના ફોડેરી તાલયકાની ખત્રી શલદ્યારમ 
ઉચ્ચત્તય ભાધ્મશભક ળાા ની શ્રેષ્ઠ ળાા તયીકે વાંદગી  કયલાભાાં 
આલી  છે.  

શ્રેષ્ઠ ળાાનયાં ગૌયલ પ્રાપ્ત થતાાં ખત્રી શલદ્યારમ રયલાયને 
નગયજનોએ શલદ્યાથી લારીઓએ આળીલાયદ વાથે શયબેચ્છા ાઠલી શતી. 
ળાા શળક્ષણ શલબાગનયાં વ ાંચારન કયતા રસ્ટી ભાંડે સ્ટાપને અભબનાંદન 
ાઠવ્મા શતા.   ટૂાંક વભમભાાં જજલ્રાના શળક્ષણ શલબાગ દ્વાયા ળાા ના 
આચામય, શળક્ષકો અને રસ્ટી ભાંડનયાં વન્ભાનત્ર આી વન્ભાન કયલાભાાં 
આલળે તથા ગયજયાત વયકાય દ્વાયા એક રાખ રૂશમાનો યયસ્કાય આલાભાાં 
આલળે. 

            

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

JAMNAGAR-MRI MACHINE  
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જાભનગયની ગયરૂ ગોશલિંદશવિંઘ જનયર શોસ્સ્ટર ખાતે આજે કેભફનેટ 
ભાંત્રી યાઘલજી ટેર  અને  વાાંવદ નૂભફેન ભાડભે 13 કયોડ રૂશમા થી 
લધયના ખચે પાલલાભાાં આલેર નલા આધયશનક MRI ભળીનનયાં રોકાયણ 
કયયું શત યાં. 

આ પ્રવાંગે ભાંત્રી યાઘલજી ટેરે જણાવ્યયાં શત યાં કે , શલે સ્થાશનક કક્ષાએ 
જ એભઆયઆઇની સયશલધા ઉરબ્ધ થતાાં રોકોનો વભમ ફચળે અને 
તેઓને ઝડી વાયલાય ઉરબ્ધ થળે. ઉયાાંત ભેરડકરના શલદ્યાથીઓ ભાટે 
અભ્માવ વફાંશધત અનયકૂતાઓ યશળેે.  

આ પ્રવાંગે ભેમય ફીનાફેન કોઠાયી , ધાયાવભ્મ યીલાફા જાડેજા તથા 
રદવ્મેળ અકફયી , વરશત શલશલધ શલબાગોના લડા , તેભજ ફશોી વાંખ્માભાાં 
ડોક્ટવય, તફીફી શલદ્યાથીઓ લગેયે ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે, આ પ્રકાયના 8 ભળીનો યાજ્મની અન્મ 
શોસ્સ્ટરોભાાં ણ પાલલાભાાં આવ્મા છે , જેભા ના પ્રથભ MRI ભળીન નયાં 
આજે જાભનગય ખાતે રોકાયણ કયાયયાં છે.  

 

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


