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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 26-03-2023                                  Evening : 7.10 to 7.20  

Day:-Sunday                                               Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ- વડોદરા .ાદ/િશક સમાચાર િનશા 4ીમાળ6 વાચેં છે. 

 

Ø .ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ આ= “મન ક; બાત કાયABમ ”મા ંલોકોને 

Dગદાન માટ/ આગળ આવવા અપીલ કર;.  

Ø .ધાનમ8ંીએ દ/શના સૌથી પહ/લા સૌરઉMA ઉNપO કરતા ંPદવ 

QRલાની .શસંા કર;.. 

Ø બSTલોરમા ંઆ= “સદાકાળ Uજુરાત કાયABમ”નો .ારંભ થયો. 

Ø પયાAવરણ અને આબોહવા ટકાઉપણા Dગેના કાયAYૂથની બીQ 

બેઠક આવતીકાલે ગાધંીનગરમા ંશ\ થશે.. 

 

 

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

    (9]ઝૂ _ેક  – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/9: પરથી સાભંળ; ર`ા છો) 

                  (સમાચારને Dતે  – આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/9: પરથી .ાદ/િશક સમાચાર aરૂા થયા ) 
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MAN KI BAT 

.ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ લોકોને Dગદાન માટ/ આગળ આવવાની 

અપીલ કર; છે. આ= આકાશવાણી ઉપરથી .સાPરત થયેલી મન ક; બાત 

કાયABમની 99મી કડ;મા ંકહbુ ંક/ , Dગદાનની રાહ જોઇ રહ/લા લોકોની સdંયા 

ઘણી બધી છે. તેમણ ેસતંોષ gયhત કયi ક/ , ક/9: સરકાર, Dગદાન માટ/ દ/શમા ં

એક સમાન નીિત લાU ુકરવા િવશે કામ કર; રહ; છે. 

(બાઇટ- Dગદાન પી.એમ.) 

નર/9: મોદ;એ કjુ ંક/ , Dગદાન માટ/ = તે રાજયના િનવાસી હોવાની 

શરત kૂર કરવાનો િનણAય લવેામા ંઆgયો છે. તેને કારણ ેલોકો કોઇપણ 

રાજયમા ંDગદાન માટ/ પોતાlુ ંનામ નmધાવી શકશે. તેમણ ેઉમેbુn ક/ , સરકાર/ 

દ/શમા ંDગદાન માટ/ 65 વષAથી નાની વય હોવી જોઇએ તે િનયમ પણ ર o 

કરવાનો િનણAય કયi છે.  

અpય ઉMA િવશે .ધાનમ8ંીએ જ\Pરયાત કરતા ંવધાર/ સૌર ઉMA ઉNપO 

કરતા દ/શના સૌ પહ/લા દ;વ QRલાની .શસંા કર; તેમણ ેકjુ ંક/ , ભારત સૌર 

ઉMA p8ેમા ંઝડપથી આગળ વધી રjુ ંછે. ભારતની આ સફળતા િવrભરમા ં

ચચાAનો િવષય છે. તેમણ ેકjુ ંક/ , સsનુા .યાસની આ ભાવનાને કારણ ેજ 

ભારતlુ ંસૌર િમશન આગળ વધી રjુ ંછે.  

.ધાનમ8ંીએ નવરાિ8 િનિમt ેઅનેક અuગvય મPહલાઓની ચચાA કરતા ં

કjુ ંક/ , નવા ભારતના ઉદયમા ંxી શyhતની બs ુમોટ; zિૂમકા છે. નર/9: 

મોદ;એ એિશયાના પહ/લા મPહલા લોકો પાયલોટ {રુ/ખા યાદવની .શસંા કર;.  
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નર/9: મોદ;એ ઓ}કાર િવ=તા દ}તાવેQ PફRમ ધ એ~લફ9ટ �gહ}પસAના 

િનમાAતા Uનુીલ મmગા અને PદTદશAક કાિત�ક; ગો9ઝા�Rવઝની પણ .શસંા કર;. 

.ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ એક ભારત �ે�ઠ ભારત સબંધેં કાશી – તિમળ 

સગમંમની ચચાA કર;. તેમણ ેકjુ ંક/ , એકતાની ભાવનાને ક/9:મા ંરાખીને 17મી 

થી 30મી એિ.લ {ધુી Uજુરાતના Yુદા Yુદા િવ}તારોમા ંસૌરા�� – તિમળ 

સગંમમlુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે.  

તેમણ ેકjુ ંક/ , ઘણી સદ;ઓ પહ/લા સૌરા��ના ઘણા લોકો તિમળના�ુના 

Yુદા Yુદા િવ}તારોમા ંવ}યા હતા તેમને સૌરા��; તિમળ તર;ક/ ઓળખવામા ં

આવે છે. આ વષ� અસમના નાયક લ~ચત બોર�કાનની 400મી જયિંત િનિમt ે

Uવુાહાટ;ને મોગલ sકુમતથી �કુત કરાવનારએ બહાkુર યો�ાને યાદ કયાA. 

નર/9: મોદ;એ આગામી એિ.લ મPહનામા ંમહાNમા જયોિતબા �લ ેઅને 

બાબા સાહ/બ �બડેકરની જયતંી આવશે તેને યાદ કર;ને આઝાદ;ના 

અ�તૃકાળમા ંઆ બનંે મહાa\ુષોમાથંી .ેરણા લતેા રહ/વાનો અlરુોધ કયi.   

.ધાનમ8ંીએ આગામી 30મી એિ.લ ે.સાPરત થનારા મન ક; બાત 

કાયABમની એકસોમી કડ; માટ/ લોકોને પોતાના ં{ચૂનો અને િવચારો મોકલવાનો 

અlરુોધ કયi. 

 

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

Non resident Gujarati community 
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Uજુરાત સરકારના ~બન-િનવાસી Uજુરાતી .ભાગ અને બSTલોરના ંUજુરાતી 

સમાજના સbંકુત ઉપBમે આજથી બSગલોર ખાતે ‘સદાકાળ Uજુરાત  કાયABમ’lુ ં

આયોજન કરવામા ંઆgbુ ંછે.  

રા�યોમા ંવસતા ં~બન િનવાસી Uજુરાતીઓ  સાથે Qવતં સપંકA Mળવવા 

તથા તેઓની નવી પેઢ;ને પોતાના �ળૂ સાથે જોડવાના આશયથી આ કાયABમ 

યોMઇ ર`ો છે.  રા�યના Uહૃ અને ~બન િનવાસી Uજુરાતી  .ભાગના રા�યમ8ંી 

હષA સધંવીએ જણાgbુ ંછે ક/ , કણાAટક રા�યમા ંYુદા-Yુદા ૮૪ =ટલા  Uજુરાતી 

સગંઠનો અને સમાજો છે. આ કાયABમમા ંભાગ લેવા માટ/ અNયાર {ધુી 4480 

=ટલા Uજુરાતી ભાઇ બહ/નોએ નmધણી કરાવી  છે.   

આ કાયABમ DતગAત }થાિનક ~બન-િનવાસી Uજુરાતી bવુા ભાઇ-બહ/નો  

તરફથી સા}ં�ૃિતક કાયABમ રYૂ થશે. =મા ંUજુરાત રા�યમાથંી આમિં8ત 

અમર/લી, અમદાવાદ  અને ક�છ �જRલાના અuણી ઉપy}થત રહ; િવિવધ િવષયો 

પર ચચાA િવચારણા કરશે.   

આ કાયABમ DતગAત Uજુરાત સરકારની  કામગીર;, િસ��ઓ અને અ�તન 

િવકાસ Dગેની શોટA  PફRમ દશાAવવમા ંઆવશે અને  કણાAટક રા�યના ~બન-

િનવાસી Uજુરાતી ક/ =ઓ �ારા કણાAટક અને બSTલોરમાં  �ે�ઠ કામગીર; કર; હોય 

ક/ સમાજ સેવાલpી કામગીર; કર; હોય તેવા મહાlભુાવોlુ ંસ9માન કરાશે.  

 

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

GOVERNOR- CHEKDAM KHATMUHRAT 
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રા�યપાલ આચાયA દ/વ�તે અમર/લી QRલાના લાઠ; ખાતે ગાગંPડયો 

નદ; પરના ચેકડ/મlુ ંખાત�હુAત અને zિૂમaજૂન કbુn. રા�ય સરકાર/ 

જળસચંયના કામ માટ/ Dદા= દસ કરોડ \િપયા =ટલી સહાયની ફાળવણી 

કર; છે = DતગAત આ ચેકડ/મોlુ ંિનમાAણ અને Pરપેર�ગના કામો હાથ 

ધરવામા ંઆવનાર છે. રા�યપાલ આચાયA દ/વ�તે જણાgbુ ંક/, ચેકડ/મ 

બનવાથી આ નદ;ઓ aનુઃQિવત થશે, વરસાદ; પાણીનો સuંહ થશે =થી 

ખેતીવાડ;ને લાભ થશે.. આ .સગેં aવૂA રા��પિત રામનાથ કોિવ�દ પણ 

ઉપy}થત ર`ા હતા. 

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

G-20 ATAL BRIDRGE 

ગાધંીનગરમા ંQ-20 પPરષદlુ ંઆયોજન થઇ રjુ ંછે Nયાર/ 

અમદાવાદ પણ ઇ-20 સિમટlુ ંસાpી બનવા જઇ રjુ ંછે.. આવતીકાલે ઇ-

20 સિમટ યોMઇ રહ; છે Nયાર/ અમદાવાદ શહ/રની ઓળખ સમા 

આઇકોિનક અટલ_ીજની �લુાકાત લેવા આ સિમટના અિતિથગણ 

પધારવાના હોવાથી આવતીકાલે બપોર/ 8ણ વાTયાથી રા8ીના નવ વાTયા 

{ધુી અટલ_ીજ Mહ/ર જનતા માટ/ બધં રાખવામા ંઆવશે. આ 

અટલ_ીજની ટ;ક;ટ Mહ/ર જનતાને ફhત બપોરના બે વાTયા {ધુી જ 

મળ; શકશે.  

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

GUJARAT- E-20 
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 પયાAવરણ અને આબોહવા ટકાઉપણા Dગેના કાયAYુથની બીQ બઠેક 

આવતીકાલ ેગાધંીનગરમા ંશ\ થશે. આ બઠેકમા ં૩૦ થી વ� ુદ/શોના અને 

અનેક �તરરા��;ય સગંઠનોના .િતિનિધઓ ભાગ લશેે.  8ણ Pદવસની આ 

બઠેકમા ંજમીનની ફળ પુતામા ંથઇ રહ/લો ઘટાડો રોકવા , �ુદરતી xોતોની 

કાયApમતા વધારવા અને ટકાઉ તથા આબોહવાનો સામનો કર; શક/ તેવા જળ 

અથAત8ંને .ોNસાહન આપવા =વા �oુાઓ પર ચચાA થશે. 

પયાAવરણ, વન અને આબોહવા પPરવતAન મ8ંાલયના સbંhુત સ~ચવ 

િનલશે શાહ/ ગાધંીનગરમા ંમહાNમા મPંદર ખાતે પ8કાર પPરષદને સબંોધતા 

બઠેક િવશે વ� ુમાPહતી આપી.  

(બાઇટ – િનલેશ શાહ) 

 તેમણ ેજણાgbુ ંહ¡ ુ ંક/ , આ બઠેક દરિમયાન જનસસંાધન gયવ}થાપન 

પર િવશેષ ભાર �કુાશે.  બઠેકના પહ/લા Pદવસે તેમા ંભાગ લનેારા દ/શોના 

.િતિનિધઓ પોતાના દ/શની �ે�ઠ જળ સસંાધન gયવ}થાપન પ¢ધિતઓ 

.દિશ�ત કરશે. .િતિનિધઓને Uજુરાતની .ાચીન જળસuંહ પ¢ધિતના 

ન�નુા\પ અડાલજની વાવ , સાબરમતી સાઇફન અને સાબરમતી એ}ક/પની 

�લુાકાતે પણ લઇ જવાશે. 

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

VALSAD- PARIKRAMA 

વલસાડ ર/સસA £પુ �ારા ચૈ8ી નવરા8ી દરિમયાન સારા }વા}થયની 

Mળવણી માટ/ પારનેરા પPરBમા યોMઇ હતી. =મા ં500થી વ� ુ}વા}થય 

.ેમીઓ જોડાયા હતા. આ પPરBમા સાત Pકલોમીટરની રખાઇ હતી. =મા ં
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પહ/લા }પધAકો પાસે અડધો �ુગંર ચઢાવાયો હતો અને આગલા ર}તા {ધુી 

લઇ જવાયા હતા. Nયારબાદ }પધAકોને આગળના ંદાદરા ઉતાર;ને પિ¥મ 

તરફથી પારનેરા �ુગંર ફર;થી ચઢાવીને ઉતારવામા ંઆgયો હતો.  

આ y}પPર�bઅુલ વકA આઉટની ચેલSજ સમા આ અનોખા �/કમા ં

}પધAકોએ }વા}થય અને ભyhત સાથે �ુદરતી સૌદયn િનહાળવાનો Rહાવો 

મ¦યો હતો.  

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

BHAVNAGAR- KUNDA VITRAN 

ભાવનગર QRલામા ંભાવનગર અહAમ bવુા સેવા £પુ �ારા ક§તૂરના 

પાણીના �ંુડા, ચકલીના માળા અને ચકલીના ફ;ડર ઘરlુ ંિનઃ¨Rુક િવતરણ 

કરવામા ંઆgbુ ંહ¡ ુ.ં QRલાના દર/ક લોકોને તેનો લાભ મળે તે હ/¡થુી આ= 

ઘોઘા સકAલ ખાતે પાણીના �ંુડા એક હMર નગં, ચકલીના માળા એક હMર 

નગં અને ચકલીના ફ;ડર ઘરના 500 નગંlુ ંિનઃ¨Rુક િવતરણ કરાbુ.ં 

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

SABARKANTHA- UJAVNI 

સાબરકાઠંા QRલાના ઇડર ખાતે નાયક સમાજના ભવાઇ કલાકારો 

�ારા િવr રંગzિૂમ Pદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. આ તક/,  ટ;વી 

કલાકાર ભાવેશ નાયક/ આ ઉજવણી થક; લોકોને ભારતીય પરંપરાગત 

મા¢યમને Qવતં રાખવા સરકાર અને જનતાને ખાસ અપીલ કર; હતી. 
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............................. 

MAN KI BAT- EP. 

આકાશવાણી પરથી .સાPરત થતા ં.ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;ના “મન ક; 

બાત કાયABમ”નો એિ.લમા ંએકસોમી કડ; aણૂA થવાના સદંભAમા ંઆકાશવાણી 

અમદાવાદના .ાદ/િશક સમાચાર િવભાગ �ારા દરરોજના સમાચાર દરિમયાન 

િવશેષ કાયABમ શ\ કરાયો છે. આ=  “જનધન િવષય ” પર સાભંળો,  

અ~ગયારમી કડ;... 

ક789લુ 

આવતીકાલે સવાર/ “જનશyhતને વદંન ” િવષય પર બારમી કડ; 

સમાચાર દરિમયાન .સાPરત કરવામા ંઆવશે.  

                   

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

 


