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પ્રસાર ભારતી
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ
Date : 23-09-2022
Day:- Friday

Evening : 6.58 to 7.08 PM
Regional News

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડદયા પ્રાદે શળક વભાચાય

જયેશ પટે લાાંચે છે .

 પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભદીએ કહ્યાં ટકાઉ શલકાવના હશભામતી તયીકે નવય ાં બાયત
શલશ્વ પરક ઉય નેત ૃત્લ પ્રાપ્ત કયી યહ્યાં છે .
 સયયત ખાતે પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભદી 3 શજાય 472 કયડ રૂશમાથી લધય યકભના
શલકાવ કાભનય ાં રકાપણ અને ખાતમયહત
ૂ પ 29 વપ્ટેમ્ફયે કયળે.


ગયજયાતભાાં

ભતદાય માદી સયધાયણા ઝાંફેળભાાં

21 રાખ પભપ જભા થમા

શલાનય ાં ચટણી
ાં ૂ
ાંચે જણાવ્યય.


કેન્દ્ન્દ્રમ ભાંત્રી યવતભ રૂારાને રઈ વાગય હયક્રભાએ નીકે લયાં કસ્ટગાડપ નય ાં
જશાજ દીલ ફાંદયે રાાંગયયય ાં

 કેન્દ્ન્દ્રમ લન અને માપ લયણ ભાંત્રી ભયેન્દ્ર માદલે

કેલડીમાના એકતાનાગય

ખાતે વેન્ર્મર બ્ય ૂય ઓપ કમ્યયશનકેળન દ્વાયા આમજજત પ્રદળપન ખયલલયાં મ ૂક્ય.ાં
 ચભાવાભાાં ધલાઈ ગમેરા યસ્તાના હયવયપેશવિંગ ભાટે 508 કયડથી લધય યકભ
મયખ્મભાંત્રી ભયેન્દ્ર ટે રે ભાંજૂય કયી
------------------------------------------------------------------------------------------(ન્દ્ચ ૂઝ બ્રેક – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડદયા કેન્દ્ર યથી વાાંબી યહ્યા છ)
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડદયા કેન્દ્ર યથી પ્રાદે શળક વભાચાય  ૂયા થમા)
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PM- Environment Ministers
પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભદીએ કહ્યાં છે કે ન ૂતન બાયત ટકાઉ શલકાવરક્ષી
ફાફતભાાં અગ્રણી તયીકે ઉબયી યહ્યાં છે . આંતયયાષ્ટ્રીમ વોયભાંડથી ભાાંડીને
જીલનધયણ સયધી , તભાભ ફાફતભાાં બાયતનય ાં નેત ૃત્લ યહ્યાં છે . લીહડમ
કન્દ્પયનન્દ્વિંગ દ્વાયા યાજ્મના માપ લયણ ભાંત્રીઓની યાષ્ટ્રીમ હયદને સ્ટે ચ્યય ઓપ
યયશનટી ખાતે વાંફધતાાં શ્રી ભદીએ કહ્યાં કે

, બાયત નલા અભબગભ અને નલી

શલચાયવયણી વાથે આગ લધી યહ્યાં છે . ઝડથી શલકવતી અથપવ્મલસ્થા ફનીને
બાયત માપ લયણીમ યીતે ભજબ ૂત ફની યહ્યાં છે . પ્રધાનભાંત્રીએ કહ્યાં કે , દે ળનય ાં લન
આલયણ લધયય ાં છે અને જ પ્રાશલત શલસ્તાય ણ ઝડથી શલસ્તયી યહ્યાાં છે .
તેભણે કહ્યાં કે , લોથી ગીયના શવિંશ , લાઘ, શાથી, એક શળિંગડાલાા ગેંડા અને
દીડાઓની વાંખ્માભાાં લધાય થમ છે . શલે બાયત દ્વાયા ભચતાનય ાં ઉષ્ટ્ભાબયયું
સ્લાગત કયીને તેન ઉભેય કમો છે .
પ્રધાનભાંત્રીએ 2070 સયધીભાાં દે ળભાાં શ ૂન્દ્મ ઉત્વર્જનના રક્ષ્મને શાાંવર કયલા
ભાટે યાજ્મને વાથે ભીને કાભ કયલા શલનાંતી કયી શતી. અથપતત્ર
ાં ને લેગ આલા
અને બાશલ ેઢીઓ ભાટે માપલયણના વાંયક્ષણભાાં રકની બાગીદાયીને પ્રત્વાહશત
કયલા જણાવ્યય ાં શત.યાં ઘન કચયાના વ્મલસ્થાન અને શવિંગર-યયઝ પ્રાન્દ્સ્ટકને
નાબ ૂદ કયલા તયપના પ્રમત્નને છે . તેભણે હયદભાાં ઉનસ્થત તભાભ યાજ્મને
માપલયણ વાંયક્ષણભાાં શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રમાવ ળીખલા અને વભગ્ર બાયતભાાં વપ ઉકેર
રાગય કયલા શલનાંતી કયી.
અગાઉ, કેન્દ્રીમ માપ લયણ ભાંત્રી ભ ૂેન્દ્ર માદલે જણાવ્યય ાં કે ફે હદલવીમ
હયદભાાં જીલન , આફશલા હયલતપન , લન શલસ્તાય વ્મલસ્થાન , પ્રદૂણ
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શનમાંત્રણ, લન્દ્મજીલન વ્મલસ્થાન , પ્રાન્દ્સ્ટક અને કચયાનય ાં વ્મલસ્થાન લગેયે
ય ધમાન કેન્દ્ન્દ્રત કયલાભાાં આલળે. આ પ્રવાંગે મયખ્મભાંત્રી ભ ૂેન્દ્ર ટે ર

,

માપ લયણ યાજ્મભાંત્રી અશશ્વની કયભાય ચોફે ઉનસ્થત યહ્યા શતા. ફે હદલવીમ
હયદભાાં તભાભ યાજ્મના માપલયણ ભાંત્રીઓ અને વભચલ બાગ રઈ યહ્યા છે .

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

Prime Minister Modi's visit to Surat
સયયત ખાતે પ્રધાનભાંત્રી

નયે ન્દ્ર ભદીના શસ્તે 3 શજાય 472 કયડથી લધય

યકભના શલકાવ કાભનય ાં રકાપણ અને ખાતમયહત
ૂ પ

29 વપ્ટે મ્ફય મજાયય ાં શલાથી

તાંત્ર દ્વાયા તડાભાય તૈમાયી ળરૂ કયી દે લાભાાં આલી છે .
ડામભાંડ હયવચપ એન્દ્ડ ભકે ન્દ્ટાઇર શવટી ભરશભટેડ એટ્રે કે ડ્રીભ શવટી તયીકે
ઓખાતા શીયા ઉદ્યગ ભશત્લાકાાંક્ષી પ્રજેકટ  ૂય થલા તયપ આગ લધી યહ્ય છે
ત્માયે અશીં તૈમાય થઈ ચ ૂકેરા કાભનય ાં રકાપણ પ્રધાનભાંત્રી શ્રી ભદી કયલાના છે ,
જેભાાં 103 કયડથી લધયના ખચે ફનેરા યડ ઇન્દ્રાસ્રક્ચય અને વાડા નલ કયડના
ખચે તૈમાય થમેરા ડ્રીભ શવટીના મયખ્મ પ્રલેળદ્વાયન વભાલેળ થામ છે . ઉયાાંત ડ્રીભ
શવટીભાાં ળરૂ થનાય 370 કયડ રૂશમા ના શલકાવ કામપ નય ાં ખાતમયહત
ૂ પ ણ તેઓ
કયલાના છે .
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લનસ્શત, પ્રાણીસ ૃન્દ્ષ્ટ્ટ અને માપલયણની જાલણી કયલાના ઉદ્દે ળથી સયયત
ભશાનગયાભરકા દ્વાયા 139 કયડ રૂશમા ના ખચે તૈમાય થનાય ફામડામલશવિટી ાકપ
નય ાં ભ ૂશભ ૂજન ણ પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભદી ના શસ્તે વાંન્ન થલાનય ાં છે . 88 શેક્ટય
જભીન ભાાં આકાય ાભનાય આ ાકપ ભાાં કયર 85 જાતની લનસ્શત તેભજ 6 રાખ
જેટરાાં વ ૃક્ષ યલાભાાં આલળે.
...............................................................

NIMA BEN ACHARYA
ચોદભી શલધાનવબાના નલભા , દવભા અને અભગમાયભા વત્રભાાં ગૃશની કયર
29 ફેઠક ભી શતી, જેભાાં 18 જેટરા શલધેમક યજૂ કયલાભાાં આવ્મા શતા.
શલધાનવબા અધમક્ષ નીભાફેન આચામપએ આજે ગાાંધીનગયભાાં ત્રકાય
હયદ મજી તેભના કામપકા દયશભમાન ગૃશભાાં થમેરી કાભગીયીની ભાહશતી
આી શતી.
ચોદભી શલધાનવબાના આ ત્રણ વત્રભાાં થમેરી શલળે કાભગીયી અંગે લાત
કયતાાં તેભણે આઝાદીના અમ ૃત ભશત્વલ અંતગપત , યાષ્ટ્રશત યાભનાથ કશલન્દ્દના
વાંફધનન તેભજ યયલાલગપ ભાટે શલધાનવબાભાાં વોપ્રથભલાય મજામેરા યયલા
ભડેર એવેમ્ફરીન ઉલરેખ કમો શત.
(બાઇટ – નીમાાં બેન આચાયય )
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...............................................................

ELECTORAL ROLL BRIEF AMENDMENT PROGRAM
કેન્દ્રીમ ચટણી
ાં ૂ
ાંચ દ્વાયા ખાવ ભતદાય

માદી વાંભક્ષપ્ત સયધાયા ઝાંફેળ

અંતગપત મજામેરા ભતદાય માદી સયધાયણા કેમ્ભાાં ાંચને 21 રાખથી લધય પભપ
ભળ્મા છે .
આ અંગે લધય ભાહશતી આતા
બાયતીએ જણાવ્યય ાં કે ,

, ગયજયાતનાાં મયખ્મ ચટણી
ાં ૂ
અશધકાયી ી

21 અને 28 ઓગસ્ટ તેભજ 4 અને

11ભી વપ્ટેમ્ફય

યશલલાય એભ ચાય હદલવ યાજ્મના આળયે 50 શજાયથી લધય બયથ ય આ
સયધાયણા કેમ્ મજામા શતા.

(બાઇટ- પી. ભારતી)

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

AAZADI KA AMRUT MAHOTSAV- QUIZ- 59
અને શલે વાાંબીએ આઝાદી કા અમ ૃત ભશત્વલની ક્લીઝની શ્રેણી અંતગપત
આજન વલાર ....

(ઓડિયો- પ્રશ્ન)
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.............................................................

Road Repair - Chief Minister
ચભાવાને રીધે ખયાફ થમેરા યાજ્મબયના નાના -ભટા યસ્તાના વભાયકાભ
અને હયવયપેશવિંગ ભાટે

508 કયડ 64 રાખ રૂશમા મયખ્મભાંત્રી ભયેન્દ્ર ટે રે

ભાંજૂય કયી નલયાશત્ર શેરા કાભ  ૂરયાં કયલા તાકીદ કયી છે .
શલબાગ દ્વાયા લયવાદને રીધે ધલાઈ ગમેરા

ભાગપ અને ભકાન

98 જેટરા યસ્તાના કયર

756

હકરભીટય જેટલયાં કાભ હયવયપેશવિંગ ભાટે શાથ ધયયું શલાનય ાં વતાલાય માદીભાાં
જણાલલાભાાં આવ્યય ાં છે .
ભાગપ અને ભકાન શલબાગ દ્વાયા શાર

5 શજાય 790 હકરભીટય વડકનય ાં

ફાાંધકાભ 5 શજાય 986 કયડના ખચે ળરૂ થઈ ચ ૂક્ય ાં છે , જ્માયે 1 શજાય 762
કયડના લધય વડક ફાાંધકાભ પ્રજેકટ શાથ ધયલા ભાટે ટે ન્દ્ડય પ્રહક્રમા ચારી યશી
છે .

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

BHUPENDRA YADAV - C. B. C. EXHIBITION
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કેલડીમા ખાતે એકતાનગયભાાં આજથી ળરૂ થમેરી માપલયણ ભાંત્રીઓની
યાષ્ટ્રીમ હયદના સ્થ નજીક મજામેરા એક શલળે પ્રદળપનને કેન્દ્ન્દ્રમ લન અને
માપલયણ ભાંત્રી ભયેન્દ્ર માદલે ખયલલય મ ૂક્ય ાં શત યાં
પ્રવાયણ ભાંત્રારમ ના

, જેનય ાં આમજન ભાહશતી અને

કેન્દ્રીમ વાંચાય બ્યયયના ગયજયાત એકભ દ્વાયા કયલાભાાં

આવ્યય ાં છે .
આઝાદીના અમ ૃત ભશત્વલની શલમ લસ્ત ય આધાહયત આ ફેનમ ૂન
પ્રદળપન શલે ભાંત્રી

પટ

શ્રી માદલને અય ભશાશનદે ળક પ્રકાળ ભગદયભે લાકેપ કમાપ

શતા, જ્માયે નભપદા ડેભ હયવયભાાં આવય ાં પ્રદળપન મજલાની  ૂલપ

ભ ૂશભકા નામફ

શનમાભક મગેળ ાંડયાએ યજૂ કયી શતી.
આઝાદીની વાંઘપ ગાથાને યજૂ કયત યાં પટ પ્રદળપન શનશાલા ભાટે લધયને
લધ ૂ રક અશીં શોંચી યહ્યા છે .

કેલડીમાની ભાધમશભક ળાાભાાં આઝાદીના

અમ ૃત ભશત્વલ અંગે શનફાંધ સ્ધાપ મજલા ઉયાાંત એકતાનગયભાાં વાાંસ્કૃશતક
કામપક્રભ ણ વી. ફી. વી. દ્વાયા મજામા છે .
.............................................................

RAJKOT SPORTS HOSTEL - HARSH SANGHVI
યાજકટ ખાતે 18 કયડ રૂશમાના ખચે ફાંધામેર સ્ર્ૌપ વ કમ્રેક્ષ અને
સ્ટપ વ શસ્ટે રનય ાં રકાપણ આજે ગૃશ અને યભતગભત ભાંત્રી શપ વાંઘલીના શસ્તે
મજાઈ ગયય.ાં આ પ્રવાંગે તેભણે જણાવ્યય ાં શત યાં કે આ સ્ર્ૌપ વ વાંકયરભાાં ભહશને ભાત્ર
ૂ ની ઉત્તભ તારીભ ભળે.
ફસ્વ રૂશમાભાાં ખેરકદ
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તેભણે લધયભાાં જણાવ્યય શત યાં કે

છત્રીવભી નેળનર ગેમ્વનય ાં આમજન ભાત્ર

90 હદલવભાાં કયીને ગયજયાત એક ઇશતશાવ યચલા જઈ યહ્યાં છે અને ઇન્દ્ન્દ્ડમન
ઓભરનમ્ક એવશવએળનની ટીભે પ્રાથશભક યીક્ષણ ફાદ ગયજયાતે કયે રી તૈમાયી
ને લખાણી શતી. નેળનર ગેમ્વભાાં બાગ રેલા ભાટે આલેરા દે ળબયના ખેરાડીઓ
અશીં ગયફા ભાણે તેલી વ્મલસ્થા ણ ગઠલાઈ યશી શલાનય ાં ભાંત્રી શ્રી વાંઘલીએ
ઉભેયું ય શત.યાં
...............................................................

JITU VAGHANI - JUNAGADH
શળક્ષણભાંત્રી જીતય લાઘાણીની ઉનસ્થશતભાાં આજે કેળદની યય.કે. લાછાણી ભહશરા
કરેજ ખાતે બક્ત કશલ નયશવિંશ ભશેતા યયશનલશવિટીના ચતયથપ યયલક ભશત્વલન પ્રાયાં બ થમ
શત. આ પ્રવાંગે બાગલતાચામપ યભેળબાઈ ઓઝા અને વાાંવદ યભેળબાઇ ધડયક વહશતના
ભશાનયબાલ ણ ઉનસ્થત યહ્યા શતા.
શળક્ષણ ભાંત્રી જીતય લાઘાણીએ જણાવ્યયાં શતયાં કે ગયજયાતન યયલાન આજે કરા કોળલમ
અને ટેકનરજીથી વજજ થઈ ઇનલેહટલ આઈહડમા વાથે શલશ્વ કક્ષાએ અગ્રેવય છે . આ
ભાટે પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભદીના હદળા શનદે ળભાાં ગયજયાતના મયખ્મભાંત્રી ભ ૂેન્દ્ર ટેરના
નેત ૃત્લભાાં યયલાઓના ઉત્કપરક્ષી મજનાઓ અભરભાાં મ ૂકલાભાાં આલી છે .
શ્રી લાઘણીએ આ યયલક ભશત્વલભાાં વશબાગી થમેરા જયનાગઢ, દ્વાયકા, ગીય
વભનાથ અને યફાંદય જજલરાની કરેજના 700 શલદ્યાથીઓને શયબકાભના ાઠલી શતી.
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આ પ્રવાંગે બાગલતાચામપ યભેળબાઈ ઓઝાએ જણાવ્યયાં શતયાં કે યયલાઓભાાં કરાનયાં વાભર્થમપ
છે . જે ફશાય રાલલા ભાટે આલા યયલક ભશત્વલ મયખ્મ સ્ત્રત ફની યશે છે .
યયલક ભશત્વલના ઉદઘાટન વભાયશના હદલવે અરગ-અરગ થીભ તથા આકપકચયાં ગી

ફ્રટ્વ

ધયાલતી

શલળા

કરામાત્રા

કેળદભાાં

મજાઈ

શતી.

આ કામપક્રભ બક્ત કશલ નયશવિંશ ભશેતા યયશનલશવિટીના કયરશત ચેતન શત્રલેદીના ભાગપદળપન
શેઠ મજલાભાાં આલી યહ્ય છે .
...............................................................

SURAT IDT
ગયજયાતભાાં નલયાત્રીને રઈને શાંભેળા અનેય ઉત્વાશ યહ્ય છે . અને આ
લે ગયજયાતભાાં મજાઈ યશેરી

36ભી નેળનર ગેમ્વને કાયણે એક અરગ જ

તશેલાય જેલ ભાશર જલા ભી યહ્ય છે . આ લખતેસયય ત ભાાં

આઈડીટીના

હડઝાઈન સ્ર્યડન્દ્ટ્વે એ જ ઉત્વાશને લધાયતા નલયાશત્રનય ાં એવય ાં કરેક્ળન ભાકે ટભાાં
રૉન્દ્ચ કયયું , જેભાાં હડઝાઇનય એભરભેન્દ્ટ્વ તેભજ નલયાશત્રના યાં ગ અને બાયતની
શલશલધ કાઓન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શત. આ વાથે જ નેળનર
ગેમ્વભાાંથી પ્રેયણા રઈને નલયાશત્ર ડ્રેવ નેળનર ગેમ્વભાાં મજાનાયી તભાભ

36

યભતને દળાપલે છે . ેચ લકપ અને શેન્દ્ડ એમ્બ્રઇડયીથી શાઇરાઇટ કયામેર , આખયાં
લસ્ત્ર યભતગભતની બાલનાને પ્રશતભફિંભફત કયે છે . સ્ેશળમર નેળનર ગેમ્વન
રગ દયટ્ટા ય છામેર છે .

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