
Morning National News 28-2-2021 at 7.45 to 7.55 AM -1 

 

પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 28-2-2021                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day:- Sunday                                            National News 

આકાળલાણી વભાચાય જમેળ લેગડા લાાંચે છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે આકાળલાણી યથી વલાયે 11 લાગે પ્રવારયત થનાય 
ભન કી ફાત કામયક્રભભાાં વલવલધ વલમો ઉય ોતાના વલચાયો વ્મક્ત કયળે.  

 કેન્દ્ર વયકાયે આલતીકારે શરેી ભાચયથી ળરૂ થનાયા કોવલડ યવીકયણના ત્રીજા 

તફક્કા ભાટે ભાગયદવળિકા જાશયે કયી છે. 
 કેન્દ્ર વયકાય યભકડા ઉત્ાદનોના કરસ્ટય સ્થાલા , લેાયભાાં સગુભતા રાલલા , 

વરશત યભકડા ઉદ્યોગને ળક્ય તભાભ વશામ આળે. 

 ઈવયો –  ીએવએરલી માનની ભદદથી બ્રાઝઝરના અભેઝોવનમા વરશત 18 ઉગ્રશો 
આજે વલાયે દવ લાગીને ચ્ચીવ વભવનટે અલકાળભાાં તયતા મકૂળે. 

 બાયતના દીકકુભાયે ફરગેરયમાભાાં મોજામેરી સ્્ાાંજા ભેભોરયમર ફોકક્વિંગ સ્ધાયભાાં 

યજતચાંરક જીતી રીધો છે. 

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

(LÞwÍ çkúuf - yk Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku) 

(Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk) 
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કોયોના વાંદેળ 

 આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાાંભળી રહ્યા છો, વધ ુસમાચાર 
કોરોના અંગેના આ સાંદેશ બાદ... 

(કોવલડ ટયનુ) 
.................................................. 

 

- રયીટ 
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યવલળાંકય પ્રવાદ 

કેન્દ્ન્દ્રમ કામદાભાંત્રી યવલળાંકય પ્રવાદે જણાવ્યુાં છે કે , વયકાય ભીરડમાની 

સ્લતાંત્રતા અને વ્મરકતઓના શક ભાટે પ્રવતફધ્ધ છે યાંત ુતેભણે એભ ણ જણાવ્યુાં 
કે, દેળની વરાભતી, કામદો વ્મલસ્થા ણ એટરી જ ભશત્લણૂય છે. 

ગઈકારે ટણા શાઇકોટયના ળતાબ્દી વભાયોશના ઉદઘાટન પ્રવાંગે શ્રી પ્રવાદે 

આ મજુફ જણાવ્યુાં શત ુાં.  કેન્દ્ન્દ્રમભાંત્રી શ્રી પ્રવાદે લધભુાાં જણાવ્યુાં કે , વોવળમર 
ભીરડમાએ વાભાન્દ્મ રોકોને વળક્ત ફનાવ્મા છે.  

તેભણે એભ ણ જણાવ્યુાં કે , વયકાય ટીકાને ણ આદય આે છે. ત્માાં સધુી કે , 

કોઇણ નાગરયક , પ્રધાનભાંત્રીની ણ ટીકા કયી ળકે છે યાંત ુવોવળમર ભીરડમાનો 
ઉમોગ નપયત પેરાલલા ભાટે કયલાભાાં આલે તો ગરાાં રેલાભાાં આલળે. 

કેન્દ્ન્દ્રમ ભાંત્રીએ જણાવ્યુાં કે , વોવળમર ભીરડમા ભાંચોનો દુરૂમોગ અને ફનાલટી 

વભાચાયોના પેરાલા અંગે ઝચિંતા વ્મક્ત થઇ યશી છે. તેભણે જણાવ્યુાં કે , વોવળમર 

ભીરડમા ય ન્દ્મામતાંત્ર અને ન્દ્મામાધીળના વલલેક વલળે અભાનજનક રટપ્ણી ન 
કયલી જોઇએ.     

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

રયીટ (વાાંજની) 
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લેકૈંમા નામડુ 

ઉયાષ્ટ્્વત એભ. લેંકૈમા નામડુએ કહ્ુાં છે કે , કોવલડ યોગચાા દયવભમાન 

ઓનરાઇન અદારતો અને ઇ-પાઇઝરિંગની પ્રથાભાાં વ ૃ દ્ધિ થઈ છે. જેભાાં ન ભાત્ર ન્દ્મામ 

સધુી શોંચલાભાાં વયતા યશી છે યાંત ુતેભાાં વાંકામેર ખચય ઘટાડલાભાાં ણ 
સધુાયો થમો છે. 

ગઈકારે ચેન્નાઇભાાં આંફેડકય કામદા યવુનલવવિટીના અઝગમાયભા દલીદાન 

વભાયોશભાાં ફોરતા શ્રી નામડુએ આ મજુફ જણાવ્ય ુશત ુાં. તેભણે લધભુાાં જણાવ્ય ુશત ુાં 

કે, વામફય ક્રાઇભ , આંતયયાષ્ટ્્ીમ કામદા જેલી આધવુનક ભાાંગને શોંચી લલા 

કાનનુી વાંસ્થાઓ અને વળક્ષણને ણ અનરુૂ ફનાલવુાં જોઈએ. ઉયાષ્ટ્્વતએ કહ્ુાં 

કે, ોરીવ સધુાયણા અને જેરના આધવુનકયણને ન્દ્માવમક પ્રણારીભાાં સધુાયાની વાથે 
ભીને ચારવુાં જોઈએ.     

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

રયીટ (વાાંજની) 
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ડીજીવીએ - ફ્રાઈટ્વ 

નાગયીક ઉડૃમન વલબાગના ભશાવનદેળક – DGCA એ કેટરીક આંતયયાષ્ટ્્ીમ 

વ્માારયક મવુાપયોની પરાઇટવ વેલાઓ ય ૩૧ભી ભાચય સધુી પ્રવતફાંધ રાંફાવ્મો છે. 

આ ભારશતી ગઇકારે ડીજીવીએ દ્વાયા જાયી કયામેરા જાશયેનાભાભાાં આલાભાાં આલી 

છે. ઉલ્રેખનીમ છે કે કોવલડ-૧૯ યોગચાાને કાયણે ગમા લે ય૩ભી ભાચયથી આ 
પરાઇટવ સ્થઝગત કયલાભાાં આલી શતી. 

જો કે જુદા જુદા ફાફતોના આધાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા કેટરાક વાંદગીના 

રૂટય આંતયયાષ્ટ્્ીમ પરાઇટને ભાંજુયી આલાભાાં આલી ળકે તેભ છે. આ પ્રવતફાંધ 

કાગો પરાઇટવ અને ખાવ કયીને ડીજીવીએ દ્વાયા ભાંજુય પરાઇટવ ય રાગ ુથળે 

નશી. ગમા લે ભે ભરશનાથી લાંદે બાયત વભળન શઠે વલળે આંતયયાષ્ટ્્ીમ 

પરાઇટવનુાં વાંચારન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જુરાઇથી વાંદગીના દેળો ભાટે 

અયવયવ ભાટે એય-ફફર ગોઠલણીના આધાયે પરાઇટનુાં વાંચારન કયલાભાાં આવ્યુાં 

છે. બાયતે અભેયીકા , યકેુ વાંયકુત આયફ અભીયાત , કેન્દ્મા, ભતૂાન અને ફ્રાન્દ્વ 
વરશતના ઘણા દેળો વાથે એય-ફફર કયાય કમો છે. 

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

રયીટ (વાાંજની) 
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ભન કી ફાત 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે આકાળલાણી યથી વલાયે 11 લાગે પ્રવારયત 

થનાય ભન કી ફાત કામયક્રભભાાં વલવલધ વલમો ઉય ોતાના વલચાયો વ્મક્ત કયળે. 

વલાયે 11 લાગે રશન્દ્દીભાાં ભન કી ફાત યજૂ કયામા ફાદ તયત જ પ્રાદેવળક 
બાાઓભાાં તેના બાલાનલુાદનુાં પ્રવાયણ કયાળે.  

ભન કી ફાતના પ્રાદેવળક બાાઓભાાં બાલાનલુાદનુાં નુઃ પ્રવાયણ આજે યાતે્ર 

આઠ લાગે જે તે બાાના આકાળલાણીના કેન્દ્રો યથી કયાળે. આ કામયક્રભનુાં પ્રવાયણ 

આકાળલાણી તથા દૂયદળયનના ફધા જ નેટલકય યથી કયળે. તેભજ ન્દ્યઝૂ ઓન એય 
લેફવાઇટ અને DD ન્દ્યઝૂ યથી ણ કયાળે. 

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

રયીટ (વાાંજની) 
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ઈવયો - PSLV 

ઈવયો – PSLV માનની ભદદથી બ્રાઝઝરના અભેઝોવનમા અને સ્ેવ રકડ્ઝ 

ઈન્દ્ન્દ્ડમા વરશત 18 ઉગ્રશો આજે વલાયે દવ લાગીને ચ્ચીવ વભવનટે અલકાળભાાં 
તયતા મકૂળે. 

PSLVને અલકાળભાાં ભોકરલાની ઉરટ – ગણતયી ગઈકારે આઠ લાગીને 54 

વભવનટથી ળરૂ કયાઈ છે. આજે અલકાળભાાં ભોકરલાભાાં આલનાય અઢાય ઉગ્રશોભાાં 

શ્રી ળકક્ત ઈન્સન્દ્સ્ટટયટૂ ઓપ એન્સન્દ્જવનમરયિંગ વરશત ત્રણ કોરેજોના ઉગ્રશોનો ણ 

વભાલેળ થામ છે. કોવલડના કાયણે PSLVના પ્રકે્ષણ લખતે ભીરડમાના રોકોને 
ઉકસ્થત યશલેાની ભાંજૂયી અાળે નશીં. 

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

જીએનઆય, શ્રીયાંગ (MR) 
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વનળાંક – રદલ્શી યવુનલવવિટી 

કેન્દ્ન્દ્રમ વળક્ષણભાંત્રી યભેળ ોખરયમાર વનળાંકે વળક્ષણભાાં સધુાયા ઉય બાય 

મકૂમો છે. તેભણે કહ્ુાં કે, આ પ્રમત્નો પક્ત બાયતીમ વળક્ષણ પ્રરક્રમાને જ ભજબતૂ 
નથી ફનાલતાાં યાંત ુલૈવિક જ્ઞાન ભશાળકક્ત ફનાલલા ભાટે ણ મોગદાન આળે. 

શ્રી વનળાંકે ગઈકારે રદલ્શી યવુનલવવિટીના વત્તાણભુાાં લાવિક રદક્ષાાંત વભાયોશભાાં 

લધભુાાં ઉભેયુું કે, રદલ્શી યવુનલવવિટી યાષ્ટ્્ીમ વળક્ષણ નીવત અંગે શે્રષ્ટ્ઠતા કેન્દ્રના 
ભાધ્મભથી યાષ્ટ્્ વનભાયણભાાં લધ ુમોગદાન કયી ળકે છે. 

વળક્ષણભાંત્રીએ કહ્ુાં કે, યવુનલવવિટીનુાં કતયવ્મ અન્દ્મ ળૈક્ષઝણક વાંસ્થાઓનુાં વાંયક્ષણ, 

વાંલધયન અને વશમોગ તથા ભાગયદળયન આલાનુાં છે. તેભણે વલદ્યા વલસ્તાય મોજના 

અંતગયત અંતરયમા વલસ્તાયોભાાં આલેરી ળૈક્ષઝણક વાંસ્થાઓને પ્રોત્વાશન આલાના 

રદલ્શી યવુનલવવિટીના પ્રમત્નોનો ઉલ્રેખ કમો અને કોયોના યોગચાા દયવભમાન 

વલદ્યાથીઓને વળક્ષણ આલાના કામય ભાટે યવુનલવવિટીની પ્રળાંવા ણ કયી શતી. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે, યવુનલવવિટીના ઈવતશાવભાાં શરેીલાય એક રાખ ઈઠયોતેય શજાયથી 
લધ ુરડજીટર રડગ્રીઓ ઓનરાઈન આલાભાાં આલી શતી. 

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

જીએનઆય, જમેળ લેગડા, (MR) 
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વલજ્ઞાન રદલવ 

આજે યાષ્ટ્્ીમ વલજ્ઞાન રદલવ છે. બૌવતકળાસ્ત્રી વી.લી. યભણે “યભણ પ્રબાલ ” 

ળોધ અંગે અઠ્ઠાલીવ પેબ્રઆુયીના યોજ જાશયેાત કયી શતી. જેથી દય લે અઠ્ઠાલીવ 
પેબ્રઆુયીને યાષ્ટ્્ીમ વલજ્ઞાન રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

વી.લી. યભણને તેભની “યભણ પ્રબાલ” ળોધ ભાટે 1930ભાાં નોફર યુસ્કાયથી 

વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા. આ લે યાષ્ટ્્ીમ વલજ્ઞાન રદલવની વલમ લસ્ત ુછે 

“વલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનુાં બવલષ્ટ્મ તથા નલાચાય વળક્ષણ કૌળલ્મ અને કામય ઉય 

પ્રબાલ”. યાષ્ટ્્ીમ વલજ્ઞાન રદલવની ઉજલણીનો ઉદે્દળ વલજ્ઞાનનુાં ભશત્વ્છ તથા ભાનલ 
જીલનભાાં તેના ઉમોગ અંગે જાગવૃત અને વાંદેળ આલાનો છે. 

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

જીએનઆય, જમેળ લેગડા, (MR) 
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તવભરનાડુ - વલધાનવબા 

તવભરનાડુભાાં વલવલધ ગઠફાંધનો લચ્ચે ફેઠકોની લશેંચણી અંગે લાટાઘાટો 
ચારી યશી છે. વત્તાક્ષ AIADMKએ PMK વાથે ગઠફાંધન ભાટે વભજૂતી કયી છે. 

PMKના વાંસ્થાક અંબભુઝણ યાભદાવે ગઈકારે વાાંજે વભજૂતી ય શસ્તાક્ષય 

કમાય ફાદ ત્રકાયો વાથે લાતચીત કયતા કહ્ુાં કે, તેભનો ક્ષ AIADMK ગઠફાંધનભાાં 

તેલીવ ફેઠકો ઉય ચ ૂાંટણી રડળે. જ્માયે IJKએ AIADMK છોડી અઝબનેતા કભર 

શાવનની અધ્મક્ષલાી ભક્ર નીવથ ભૈમભ ાટી વાથે ત્રીજા ભોચાય વાથે જોડલાની 
જાશયેાત કયી છે. 

અઝખર બાયતીમ વભથલુા ભક્કર કાાંચીના લધ ુએક અઝબનેતા વયથકુભાયે 

ગઈકારે ગઠફાંધન અંગે કભર શાવન વાથે ફેઠક કયી શતી. કભર શાવને ત્રકાયોને 
જણાવ્યુાં કે, તેઓ મખુ્મભાંત્રી દના દાલેદાય તયીકે ચ ૂાંટણી રડળે. 

લૂય મખુ્મભાંત્રી જમરઝરતાના વલિાસ ુગણાતા લી.કે. ળવળકરાના બત્રીજા 

ટીટીલી રદનકયનની અધ્મક્ષતાલાી AIADMK વાથે લાતચીત થઈ શતી. બાયતીમ 

જનતા ાટી અને AIADMK લચ્ચે લાતચીત થઈ યશી છે તથા ફેઠકોની લશેંચણી 
અંગે જાશયેાત થલાની ફાકી છે. 

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

જીએનઆય, જમેળ લેગડા, (MR) 
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યભકડા ભેો - ગોમર 

કેન્દ્ર વયકાય યભકડા ઉત્ાદનોના કરસ્ટય સ્થાલા, લેાયભાાં સગુભતા 

રાલલા, માયલયણને રગતી ભાંજૂયી ઝડથી આલા વરશત યભકડા ઉદ્યોગને ળક્ય 
તભાભ વશામ આળે. 

લાઝણજ્મ ભાંત્રી વયૂ ગોમરે ગઈકારે યાષ્ટ્્ીમ યભકડા ભેો – 2021ના 

CEOના વત્રભાાં આ મજુફ જણાવ્યુાં શત ુાં. તેભણે કશયુાં કે, જ્માાં યભકડા ઉત્ાદનના 

કરસ્ટયો યચાળે ત્માાં યભકડાઓની ગણુલત્તાની ચકાવણી કયલાની વ્મલસ્થા ઉબી 

કયાળે. શ્રી ગોમરે સ્થાવનક યભકડા ઉત્ાદકોને યભકડાની ગણુલત્તા લધાયલા અનયુોધ 
કયુું શત ુાં.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે, વલડીમો કોન્દ્પયન્દ્વીંગ ભાધ્મભથી ગઈકારે બાયતીમ યભકડા 

ભેાનુાં ઉદઘાટન કયતા પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ જણાવ્યુાં શત ુાં કે, બાયતીમ યભકડા 

ભેો – ય૦ય૧ દેળની લો જુની યાંયા ભજબતુ ફનાલલાની વાથે વાથે 
આત્ભવનબયય બાયતના વનભાયણભાાં ભશત્લની ભવૂભકા બજલળે. 

તેભણે કશયુાં કે બાયતના યાંયાગત યભકડા કુદયતી તત્લો , યાંગો અને 

માયલયણને અનકુુ શોલાથી વરાભત છે. પ્રધાનભાંત્રીએ માયલયણ અને 
ફાભાનવને ધ્માનભાાં રઇને નલા યભકડા ફનાલલા અનયુોધ કમો શતો.  

 

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

જીએનઆય, શ્રીયાંગ, (MR) 
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મ્માનભાય - ધયકડ 

મ્માનભાયભાાં રશ્કયી ળાવન વલરુિ પ્રદળયન કયી યશરેા ઘણા પ્રદળયનકાયીઓની 

ોરીવે ધયકડ કયી છે તથા ગોીફાય દયવભમાન એક પ્રદળયનકાયી ઈજાગ્રસ્ત થમો 

છે. દેળવ્માી પ્રદળયનના ત્રીજા અઠલારડમાભાાં ગઈકારે કયલાભાાં આલેરી આ વૌથી 
ભોટી કામયલાશી છે. 

યાષ્ટ્્ીમ ટેઝરલીઝન MRTVએ કહ્ુાં કે, દેળબયભાાંથી 470થી લધ ુરોકોની 

ધયકડ કયલાભાાં આલી છે. ધયકડ કયામેરા રોકોભાાં ઘણા ત્રકાયો છે. MRTVએ 

જણાવ્યુાં કે, મ્માનભાયના વાંયકુ્ત યાષ્ટ્્વાંઘ દૂત ઉય દેળ રોશનો આયો રગાલી 
દથી દૂય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

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

જીએનઆય, જમેળ લેગડા, (MR) 
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ફોકક્વિંગ 

બાયતના દીકકુભાયે ફલ્ગેરયમાભાાં મોજામેરી સ્્ાાંજા ભેભોરયમર ફોકક્વિંગ 

સ્ધાયભાાં યજતચાંરક જીતી રીધો છે. રુૂોના વલબાગની 52 રકરો લજનજૂથની 

પાઈનરભાાં ખાંરડત ચકૂાદાના આધાયે દીકકુભાયનો – ફલ્ગેરયમાના ડેવનમર 
આવેનોલ વાભે યાજમ થમો શતો.  

બાયતીમ ફોકક્વિંગ પેડયેળને દીકકુભાયની આક્રભક ળૈરીની યભતની પ્રળાંવા 
કયીને વભગ્ર દેળની તેની વવિી ભાટે ગૌયલ અનબુલે છે, તેભ જણાવ્યુાં શત ુાં. 

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

જીએનઆય, શ્રીયાંગ, (MR) 
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વિભ ફાંગા  - ADG ફદરી 

વિભ ફાંગાભાાં કામદો અને વ્મલસ્થા વલબાગના અવધક ભશાવનદેળક જાલેદ 
ળભીભની અકનનળાભક વેલા વલબાગના ભશાવનદેળક તયીકે ફદરી કયલાભાાં આલી છે.  

શ્રી જગ ભોશનને શ્રી ળભીભની જનમાએ કામદો અને વ્મલસ્થા વલબાગના 

અવધક ભશાવનદેળક ફનાલામા છે. આ ઉયાાંત શ્રી ભોશનની યાજ્મ ોરીવના નોડર 

અવધકાયી તયીકે વનભણકૂ કયલાભાાં આલી છે. તેઓ અકનનળાભક વેલા વલબાગના 
ભશાવનદેળક શતા. 

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

જીએનઆય, જમેળ લેગડા, (MR) 
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કેન્રo્ - યવીકયણ 

કેન્દ્ર વયકાયે, આલતીકારે શરેી ભાચયથી ળરુ થનાયા કોવલડયવીકયણના ત્રીજા 

તફક્કા ભાટે ભાગયદવળિકા જાશયે કયી છે. આલતીકારથી ળરુ થતા ત્રીજા તફક્કાભાાં 60 

લયથી લધ ુલમનારોકોને કોવલડની યવી અાળે. એલી જ યીતે , ગાંબીય યોગથી 

ીડાતી અને 45 થી 60 લય  સધુીની વ્મકક્તઓને ણ ત્રીજા તફક્કાભભાાં આલયી 

રેલાળે. આયોનમ ભાંત્રારમે ફશાય ાડેરી ભાગયદવળિકાભાાં જણાવ્યુાં છેકે યાજ્મ આયોનમ 

લીભા મોજના વાથે વાંકામેરી તભાભ ખાનગી શોકસ્ટરોને કોવલડ યવીકયણકેન્દ્ર 

તયીકે ઉમોગભાાં રેલાની વત્તા ફધી જ યાજ્મ વયકાયોને આલાભાાં આલી છે.ફધી 

જ વયકાયી શોકસ્ટરોભાાં કોવલડની યવી વલનામલૂ્મે અાળે , જો કે ખાનગી શોકસ્ટરો 
વ્મકક્તદીઠ અને પ્રત્મેક ડોઝના 250 રુવમા સધુી રકિંભત લસરૂી ળકળે. 

આ ઉયાાંત દયેક યાજ્મ , જાશયે કે્ષત્રના તભાભ આયોનમ ભથકોનો  કોવલડ 

યવીકયણ કેન્દ્ર તયીકે ઉમોગ કયી ળકળે. કેન્દ્ન્દ્રમ આયોનમ વઝચલ યાજેળ ભૂણે  

ગઇકારે યાજ્મો અને કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળોના આયોનમ વઝચલો અને યાષ્ટ્્ીમ આયોનમ  

ભીળનના વનમાભકો વાથે લાતચીત કયી શતી.  આ ફેઠકભાાં યવીના કોલ્ડ ચેઇનના 

ોઇન્દ્ટ કેલી યીત ળોધલા, 45 થી 59 લમ જૂથભાાં એક થી લધ ુયોગ અંગે પ્રભાણત્ર 

આલાની કાભગીયી વય ફનાલલી , યવીકયણ ભાટે ભાન્દ્મ તાયલી કાઢેરા 20 

યોગોની સઝૂચ આ અંગે ચચાય વલચાયણા કયાઇ શતી. 

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

આકાળલાણી લેફ.,શ્રીયાંગ (અળોક) 
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ચ ૂાંટણી 

ગજુયાતની 31 જજલ્રા ાંચામતો , 231 તાલકુા ાંચામતો અને 81  

નગયાઝરકાની આજે મોજાઇ યશરેી ચ ૂાંટણીભાાં વલાયના 7 લાનમાથી ભતદાનનો 

આયાંબ થમો છે. આજે વાાંજના છ લાનમા સધુી ભતદાન ચાલ ુયશળેે. આ ભાટે કુર 23  
શજાય 932 ભતદાન ભથકો ઉબાાં કયામા છે.  

ચ ૂાંટણી ળાાંવતલૂયક અને મકુ્ત તથા ન્દ્મામી લાતાલયણભાાં મોજામ તે ભાટે 

યાજ્મના ોરીવતાંત્ર દ્વાયા ણ યૂતો ફાંદોફસ્ત કયામો છે. આ ભાટે 45 શજાય જેટરા 

ોરીવ જલાનો  પયજ ય તશનેાત કયામા છે.  આ ઉયાાંત વાંલેદનળીર  ભતદાન 

ભથકોએ પયજ  ફજાલલા યાજ્મ અનાભત  ોરીવદ- એવ.આય.ી.ની 64 
કાંનીઓના જલાનો ગોઠલલાભાાં આવ્મા છે.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે , 31જજલ્રા ાંચામતોની 980 , 231 તાલકુા ાંચામતોની ચાય 

શજાય 774 અને 81 નગય ાઝરકાઓની  680 ફેઠકો ૈકી 237 ફેઠકો યના 

ઉભેદલાયો ઝફનશયીપ ચ ૂાંટાઈ આવ્મા છે. જેભાાં જજલ્રા  ાંચામતોભાાં 25 , 231 તાલકુા 

ાંચામતોભાાં 117 અને 81 નગયાઝરકાઓભાાં 95 ભીને કુર 237  ઉભેદલાયો 
ઝફનશયીપ ચ ૂાંટાઇ આવ્મા છે. 

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

(વાાંજની રયીટ)  

 


