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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 09-12-2019      વલાયે : 7.05 થી 7.15 
લાય : વોભલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા.... 
પ્રાદેશળક વભાચાય અશભતા લાાંઝા લાાંચે છે. 

 
 આજથી વલધાનવબાના વિદદલવીમ વિન પ્રાયંબ – આઠ વયકાયી વલધેમક યજૂ 

કયાળે. 

 યાજ્મ વયકાય વળક્ષણ વલકાવ ભાટે ળૈક્ષણણક વસં્થાઓના વકુંરભા ંફજાયબાલ 

કયતા ઓછા બાલે જભીન આળે તેભ જણાલતા ંમખુ્મભિંી વલજમ રૂાણી 

 યાજ્મ વયકાય છેલાડાના ભાનલીને આયગ્મ સવુલધાઓ ઉરબ્ધ કયાલલા 

કદટફદ્ધ છે. 

 લડદયાભા ંવગીયા ય વામદુશક દુષ્કભમ આચયનાયા ફે આયીઓને 

અભદાલાદની ગનુાળધક ળાખાએ ગઇકારે ઝડી ાડમા. 

 જીીએવવીની નામફ ભાભરતદાય અને નામફ વેકળન ઓદપવયની 154 ફેઠક 

ભાટે ગઇકારે ળાવંતપણૂમ લાતાલયણભા ંરેણખત યીક્ષા મજાઇ શતી. 

 યણજી ટ્રપી દિકેટ ટુનામભેન્ટ 2019-20ની વવઝનન આજથી પ્રાયંબ થળે – કુર 38 

ટીભએ બાગ રીધ છે. 
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વલધાનવબા વિ 

ગજુયાત શલધાનવબાનુાં શિ-દદલવીમ વિ  આજથી ળફૃ થળે.  આ િણ 
દદલવના વિભાાં પ્રથભ દદલવે ળોકદળશક ઉલ્રેખોનો પ્રસ્તાલ મખુ્મભાંિીશ્રી 
દ્વાયા યજૂ કયાળે અને ફેઠક ણૂશ થળે. ત્માય ફાદ ફીજી ફેઠક મોજાળે. 

વિ દયમ્માન આઠ જેટરા વયકાયી શલધમકો વાય કયલાભાાં આલળે. 
જેભાાં ગજુયાત યાજ્મ ઉચ્ચ શળક્ષણ દયદ સધુાયા શલધેમક, ગજુયાત ભાર 
અને વેલા લેયા સધુાયા શલધેમક, ગજુયાત જભીન ભશસેરુ તશૃતમ સધુાયા 
શલધેમક, ગજુયાત વશકાયી ભાંડી દ્વદ્વતીમ સધુાયા શલધેમક, ગજુયાત સકુ્ષ્ભ 
રઘ ુતથા ભધ્મભ ઉદ્યોગ વાશવો અંગેનુાં સધુાયા શલધેમક, ગજુયાત શલદ્યતુ 
શલુ્ક દ્વદ્વતીમ સધુાયા શલધેમક, ગજુયાત વ્મલવામી ટેકશનકર ળૈક્ષણણક 
કોરેજો અથલા વાંસ્થાઓ ફાફત સધુાયા શલધેમક અને સ્ટેચ્ય ુઓપ યશુનટી 
એદયમા ડેલરભેન્ટ એન્ડ ટુયીઝભ ગલનશન્વ શલધેમક યજૂ કયલાભાાં આલળે. 

મખુ્મભિંી વળક્ષણ યાજકટ 

યાજ્મ વયકાય શળક્ષણના શલકાવ ભાટે ળૈક્ષણણક વાંસ્થાઓના વાંકુરના 
સ્થ શલકાવ – શલસ્તયણ ભાટે ફજાયબાલ કયતા ઓછા બાલે જભીન આળે. 
તેભ મખુ્મભાંિી શ્રી શલજમ ફૃાણીએ જણાવ્યુાં છે. 

ગઇકારે યાજકોટ જજલ્રાના યીફડા ખાતે સ્લાશભનાયામણ ગફુૃકુ 
શલશ્વશલદ્યા પ્રશતષ્ઠા નભના પ્રાથશના ભાંદદયના ઉદ્દઘાટન પ્રવાંગે વાંફોધન કયતા 
મખુ્મભાંિીએ લધભુાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, ગજુયાતભાાં ફે દામકાભાાં 70 જેટરી 
યશુનલશવિટીઓ ફની છે. 29 ભેડીકર કોરેજ અને 5 શજાય 500 ભેડીકર વીટો 
છે. આણા શલદ્યાથીઓ ઘય આંગણે ડોકટય ફને તે પ્રકાયની વ્મલસ્થા યાજ્મ 
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વયકાય કયી યશી છે. શલે શલદેળના શલદ્યાથીઓ અશીં બણલા આલે તે પ્રકાયના 
આમોજનો વાથે આણે આગ લધી યહ્ાાં છે. 

અિે ઉલ્રેખનીમ છે કે, આ વાંસ્થાભાાં કે.જી. થી ધોયણ 12 સધુી 
શલદ્યાથીઓના વલાાંગી શલકાવ ભાટે વાંસ્કાય વાથે શલશલધ ઇન્ડોય આઉટડોય 
યભતગભતો દ્વાયા શલદ્યાથીઓનુાં વ્મક્તતત્લ ઘડતય કયલાભાાં આલે છે. 

મખુ્મભિંી આયગ્મ 

મખુ્મભાંિી શલજમ ફૃાણીએ ભજૂ ખાતે કચ્છી રેલા ટેર એજ્યકેુળન 
એન્ડ ભેડીકર ટ્રસ્ટ વાંચાણરત સુય સ્ેશળમાણરટી શોક્સ્ટરનુાં ખાતમરુ્ુશત 
કયતાાં જણાવ્યુાં છે કે યાજ્મ વયકાય છેલાડાના ભાનલીને આયોગ્મ સશુલધાઓ 
ઉરબ્ધ કયાલલા પ્રશતફધ્ધ છે. 

તેભણે લધભુાાં જણાવ્યુાં છે કે કોઇ વાંસ્થા સુય સ્ેશળમાણરટી શોક્સ્ટર  
ળફૃ કયે તેભાાં 25 ટકા યાજ્મ વયકાય વફવીડી આળે અને શોક્સ્ટરના 
વાંચારનભાાં આશથિક વશમોગ ણ આળે. 

નામફ મખુ્મભાંિી શ્રી શનતીનબાઇ ટેરે આ પ્રવાંગે જણાવ્યુાં શત ુાં કે 
કચ્છી ભાડઓૂએ વાશવ અને ખભીયથી કચ્છને ળીયભોય જીલ્રો ફનાવ્મો છે. 
આ શોક્સ્ટરના શનભાશણથી કચ્છ જીલ્રાભાાં આયોગ્મની સશુલધાઓ લધ ુ
સગુભ ફનળે. 

આ પ્રવાંગે મખુ્મભાંિીશ્રીએ મખુ્મ દાતા શ્રી કે.કે. ટેર દયલાયનુાં 
ફર્ભુાન કયુાં શત ુાં. 

દુષ્કભમ આયી 
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લડોદયાભાાં 14 લશની વગીયા ય વામદુશક દુષ્કભશ આચયનાય ફે 
આયોીઓને અભદાલાદની ગનુાળોધક ળાખાએ ગઇકાર ેવલાયે ઝડી 
ાડયા છે. 

અભાયા લડોદયાના પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે દુષ્કભશના 10 દદલવ ફાદ 
ગઇકાર ેવલાયે ફન્ને આયોીઓની ધયકડ કયલાભાાં આલી છે. કડામેરા 
ફન્ને આયોીઓ મૂ જવદણ અને આણાંદના શોલાનુાં ફશાય આવ્યુાં છે. 
જવદણનો જળો લનયાજ વોરાંકી અને તાયાયુનો કાા ભાથ ુસયુીમા ફુગ્ગા 
લેચલાનુાં કાભ કયતા શતા. 

આ અંગે અભદાલાદ ક્રાઇભ બ્રાન્ચના કશભળનય અજમ તોભયે જણાવ્યુાં 
છે કે 28ભી નલેમ્ફયે વગીયા શભિ વાથે નલરખી ગ્રાઉન્ડભાાં ફેઠા શતા. 
ત્માયે આ ફન્ને ળખ્વોએ વગીયા વાથે દુષ્કભશ આચયુાં શત ુાં. આ કેવભાાં 
અભદાલાદ ક્રાઇભ બ્રાાંચ ણ તાવભાાં જોડાઇ શતી. ફાંન્નેની છુયછભાાં 
ીડીતાએ પદયમાદભાાં જણાલેરી શલગતોને વભથશન ભે છે અને ફાંન્નેની 
ગનુાભાાં વાંડોલણી શોલાના યુાલા ભળ્મા શોલાનુાં તોભયે જણાવ્યુાં છે. 

જીીએવી 

જીીએવવીની નામફ ભાભરતદાય અને નામફ વેકળન ઓદપવયની 
154 ફેઠકો ભાટે ગઇકારે ળાાંશતણૂશ લાતાલયણભાાં રેણખત યીક્ષા મોજાઇ શતી. 

યશલલાયે યાજ્મના 32 જજલ્રા 920 કેન્રો ય શપ્રરીભનયી યીક્ષાનુાં 
આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જેભાાં 55 ટકા શલદ્યાથીઓ શાજય યહ્ા શોલાનુાં 
અનભુાન છે. 
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નામફ ભાભરતદાય અને નામફ વેકળન ઓદપવયની યીક્ષા ભાટે 2.34 
રાખ ઉભેદલાયોએ યીક્ષા ભાટે યજીસ્ટે્રળન કયાવ્યુાં શત ુાં. શપ્રરીભીનયી યીક્ષાના 
યીણાભ ફાદ મખુ્મ યીક્ષા રેલાળે. 

લરવાડ વાવંદ ભવૂભપજૂન 

લરવાડના વાાંવદ ડોતટય કે. વી. ટેરના લયદશસ્તે કયાડા 
તાલકુાના ાાંચ ગાભડાઓના નાના ભોટા યસ્તાનુાં શનભાશણ કયલાના 
પ્રોજેતટનુાં ભશૂભજૂન વાંન્ન થયુાં છે. િણ કયોડ 36 રાખ ફૃશમાના ખચે 
ફાંધાનાય વડક છેક દાદયાનગય શલેરી સધુી લાશન રઇ જવુાં વાંબલ 
ફનાલળે. દયણાભે એમ્બ્યનુ્વની અલયજલય વાંબલ ફનતા ગ્રાભીણ 
શલસ્તાયભાાં આયોગ્મ વેલા ભળે. વાાંવદ કે. વી. ટેરે આ પ્રવાંગે કહ્ુાં શત ુાં 
કે, નાના ોઢાથી કયાડાને જોડતો ભાગશ લધ ુશોો અને ાક્કો ફનલાની 
દયખાસ્ત ટૂાંક વભમભાાં તેઓ જજલ્રા લદશલટીતાંિ વભક્ષ મકૂલાના છે. આ 
પ્રવાંગે જજલ્રા ાંચામત વભ્મો, તાલકુા ાંચામત વભ્મો, કયાડા તાલકુા 
ાંચામત પ્રમખુ વદશત ભોટી વાંખ્માભાાં વયાંચો ઉક્સ્થત યહ્ા શતા. 

મખુ્મભિંી કચ્છ 

ભજૂ ખાતે ણફનવનલાવી બાયતીમ ઉદ્યગવતઓની મરુાકાત ફેઠકભા ં
મખુ્મભિંી વલજમ રૂાણીએ ણફનવનલાવી બાયતીમને ગજુયાતભા ંઉદ્યગ સ્થાલા 
આશલાન કયુું છે. 

કચ્છની  ફે દદલવની મરુાકાતના ફીજા દદલવે ઉભેદબલનભા ંય.ુકે.કેન્મા, 
યગુાન્ડા, ઓસ્ટેણરમા, નૈયફીભા ંલવતા ણફનવનલાવી બાયતીમ ઉદ્યગવતઓ 
વાથે મખુ્મભિંીએ ફેઠક મજી શતી.  જેભા ંમખુ્મભિંીએ ગજુયાતભા ંભાખાકીમ 
સવુલધાઓના કાભ, ઉદ્યગ, આયગ્મ વેલાઓ, ઉજામ જેલા ભશત્લના કે્ષિભા ં
આગ આલી મડૂીયકાણ કયલા જણાવયુ ંશત ુ.ં 
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આ પ્રવગેં ણફન વનલાવી બાયતીમના પ્રવતવનવધઓ દ્વાયા મખુ્મભિંીએ 
વભગ્ર દેળ અને ગજુયાતભા ંભાખાકીમ સવુલધા વદશતના વલકાવ કામો ફદર 
આનદં અને વતંની રાગણી પ્રગટ  કયી શતી. આ વાથે મખુ્મભિંી વભક્ષ 
કચ્છભા ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઇ સવુલધા વલકવાલલા , કાગો સવુલધાનુ ંપરક 
વલસ્તાયલા ણ રાગણી વમકત કયાઇ શતી.  

મખુ્તાય અબ્ફાવ નકલી 

કેન્દ્ન્રમ કેફીનેટ ભાંિી મખુ્તાય અબ્ફાવ નકલી એ ગઇકાર ેઅભદાલાદ 
ખાતે ર્નુ્નય શાટનુાં ઉદઘાટન કયુશ. આ પ્રવાં ગે શ્રી નકલીએ કશયુાં કે ર્નુ્નય શાટ 
બાયતની સ્લદેળી ઉત્ાદકોની લપુ્ત થઇ યશરેી ળાનદાય શલયાવતને 
જાનદાય ફનાલલા ભાટેનુાં વળકત અણબમાન છે. આ ર્નુ્નય શાટભાાં દેળબયના 
શસ્તકરાકાયો, શળલ્કાયો બાગ રઇ યશમાાં છે. આ કામશક્રભભાાં શસ્તકરા 
પ્રદળશન ઉયાાંત રોકવાંગીત , રોકનતૃ્મ વદશતના શલશલધ વાાંસ્કૃશતક 
કામશક્રભોનુાં ણ આમોજન કયાયુાં છે. ર્નુ્નય શાટ આગાભી 15 ભી દડવેમ્ફય 
સધુી વાફયભતી દયલયફ્રન્ટ ખાતે મોજાળે. આ અભદાલાદભાાં આમોજીત 
ર્નુ્નય શાટભાાં ભોટી વાંખ્માભાાં શળલ્કાયો વદશત અન્મ યાજ્મોના શળલ્કાયો 
ણ બાગ રઇ યહ્ા છે. 

તીડના ઝડં 

છેલ્રા ફે – િણ દદલવથી પયી ાદકસ્તાનની ફાજુથી બાયત – ાક.ની 
યણ વીભાભાાં નાના તીડ  દેખાલાના ળફૃ થમા છે. જેના રીધે ખેડતૂોભાાં અને 
જજલ્રા ખેતીલાડી શલબાગભાાં ણચિંતા પ્રવયી છે. આ તીડને શનમાંિણભાાં રેલા 
વીભા સયુક્ષા દના અશધકાયીઓએ પ્રમાવ આદમો છે. વયશદે નાના તીડના 
ફચ્ચા ઉડીને બાયત ફાજુ આલતા શોલાનુાં વીભા સયુક્ષા જલાનોએ જજલ્રા 
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લદશલટીતાંિને કશતેા લદશલટીતાંિે ણ તીડના ફચ્ચાઓને શનમાંિણ કયલાના 
પ્રમાવ ળફૃ કમાશ છે. 

ડાગં પ્રધાનભિંી આલાવ મજના ગ્રાભીણ 

આદદલાવી જજલ્રા ડાાંગ ભાાં પ્રધાનભાંિી આલાવ મોજના નો અભર 
ળફૃ થતાાં આદદલાવીઓ ને શલે રાકડા , ઘાાંવ  તેભજ રીણ લાા ઝાંડાને 
ફદરે ાકા ભકાન ભાાં યશલેાન ુભળ્યુાં છે અને ોતાનુાં જીલન ધોયણ ઊંચ ુ
આવ્યુાં શોલાનુાં તેઓ અનબુલી યહ્ા છે.   

પ્રધાનભાંિી આલાવ મોજનાના ડાાંગ જીલ્રા કોડીનેટય ાંકજ દેળમખેુ 
લધ ુશલગતો આી  

( ફાઈટ- કંજ દેળમખુ) 

અને શલે વાબંીએ ડાગં જીલ્રાના પ્રધાનભિંી આલાવ મજનાના 
રાબાથીને 

ટેવનવ 

ભશાયાષ્ટ્રના વોરાયુભાાં યભામેરી આઈ.ટી.એપ. ટુનાશભેન્ટભાાં 
ગજુયાતની ટેશનવ ખેરાડી અંદકતા યૈનાએ ડફલ્વનો ણખતાફ જીતી રીધો છે. 

અંદકતાએ વોરાયુની ટુનાશભેન્ટભાાં યકેુ્રનની સ્ટ્રાખોલાને 6 – 3, 6 – 0 
થી શયાલીને ટુનાશભેન્ટનો પ્રાયાંબ કમો ત્માયફાદ બાયતની યીમા બાદટમાને 6 
– 3, 6 – 4 થી અને ઇજજપ્તની વાન્ટ્રાને 1 – 6, 6 – 4, 6 – 1 થી શયાલીને 
વેભીપાઇનરભાાં સ્થાન ભેવ્યુાં શત ુાં. 
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વેભીપાઇનરભાાં અંદકતાનો મકુાફરો ણબ્રટનની કેટી વાભે શતો. જેને 5 
– 7, 6 – 2, 6 – 2 થી શયાલીને પાઇનરભાાં પ્રલેળી પાઇનર ભેચભાાં 
અંદકતાનો મકુાફરો ણબ્રટનની નેકથા ફેન્વને વાભે શતો. અંદકતાએ નેકથા 
ફેન્વને 6 – 3, 6- 3 થી યાજમ આીને 1 કરાકને 25 શભનીટભાાં દાલ 
જીત્મો શતો. 

અંદકતાએ ચાલ ુલશ જાન્યઆુયીભાાં શવિંગાોયભાાં યભામેરી 
આઈ.ટી.એપ. ટુનાશભેન્ટ ણ જીતી શતી અને એશપ્રર 2019ભાાં ઇસ્તાંબરુભાાં 
યભામેરી તકુી આઈ.ટી.એપ. ટુનાશભેન્ટભાાં યનવશઅ યશી શતી. 

યણજી ટ્રપી દિકેટ 

યણજી ટ્રોપી દક્રકેટ ટુનાશભેન્ટ 2019-20ની શવઝનનો આજથી આયાંબ 
થળ.ે યણજી ટ્રોપીની આ 86ભી શવઝન છે. યણજી ટ્રોપીભાાં કુર 38 ટીભો બાગ 
રેળ.ે  

28 ટીભોને િણ ગ્રુભાાં લશેંચલાભાાં આલી છે જમાયે ફાકીની 10 
ટીભોને પ્રેટગ્રુભાાં સ્થાન આલાભાાં આવ્યુાં છે. 

ગજુયાતને ગ્રુ એ ભાાં સ્થાન આલાભાાં આવ્યુાં. જમાયે ફયોડા અને 
વૌયાષ્ટ્રની ટીભને ગ્રુ ફી ભાાં સ્થાન ભળ્યુાં છે. 

પ્રથભ ભેચ ગજુયાત અને શૈદયાફાદની ટીભ લચ્ચે શૈદયાફાદભાાં 
યભાળે જમાયે ફયોડાની ટીભનો મકુાફરો મુાંફઇ વાભે લડોદયાભાાં થળે. 

જમાયે વૌયાષ્ટ્રની ટીભનો મકુાફરો દશભાચર પ્રદેળ વાભે ધભશળાા 
ખાતે થળે. 
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ભાનલ ઠક્કય 

ટેફર ટેશનવ ખેરાડી ભાનલ ઠક્કયે ભાયખભભાાં આઈ.ટી.ટી.એપ. 
ટાઇગય આજને્દ્ન્ટનાના ભાદટિન ફેન્ટાન્કોય વાભે શતો ભાનલે ભાદટિન 
ફેન્ટાન્કોય વોભે 11 – 3, 11 – 5, 11 – 6 થી જીત ભેલી શતી. 

ફૂટફર 

દશભાચર પ્રદેળ ખાતે યભાનાયી 17 લશથી નાની લમના ખેરાડીઓ 
ભાટેની નેળનર ફૂટફોર ચેક્મ્મનળીભાાં આલતીકારે ગજુયાતની ટીભ 
તશભરનાડુ વાભે ટકયાળે, 12ભી દડવેમ્ફયે શવજક્કભ વાભે 14ભી  દડવેમ્ફયે 
દશભાચર પ્રદેળ વાભે અને 18ભી દડવેમ્ફયે શિયુા વાભે ટકયાળે. 

ડાગં ડંુગય દેલતા 

ગજુયાતના છેલાડે આલેરા ડાાંગ જજલ્રાભાાં આદદલાવી દયલાયો દ્વાયા 
ડુાંગય દેલની જૂા-અચશના ચારી યશી છે. ડુાંગય દેલ લશ ભાગળય ભાવભાાં 
મોજામ છે. શારભાાં જજલ્રાના વાતુાયાના નલાગાભ, આશલા તેભજ કોટરાભાાં 
ડુાંગય દેલ જ લશની ભશાજૂા ચારી યશી છે. જે આગાભી ાાંચ દદલવ સધુી 
ચારળ.ે આ જૂાભાાં યાિે ભોટી વાંખ્માભાાં બાશલક બકતો જોડામ છે. 

મખુ્મભિંી પસુ્તક વલભચન 
યાજકટ ખાતે જાણીતા કાડીમરજજસ્ટ  ડૉ. યાજેળ તેરીના પસુ્તકનુ ંવલભચન 

કયતી લખતે મખુ્મભિંી શ્રી વલજમબાઇ રૂાણીએ જણાવયુ ંશત ું  કે, આ પસુ્તકભા ં
તાદૃશ્મ થમેરી ભાનલીમ વલેંદનાના જતનની વપય વયાશનીમ છે. આલી 
વલેંદનાપણૂમ વપયના વર્જન અને વભગ્ર વભાજને તેન આસ્લાદ કયાલલા ફદર 
મખુ્મભિંી ડૉ. તેરીને  અણબનદંન આપ્મા શતા. 
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ડૉકટવમના વાભાજજક  ઉત્તયદાવમત્લન સ્લીકાય કયતા ંમખુ્મભિંીશ્રી વલજમબાઇ 
રૂાણીએ ઉસ્સ્થત ડૉકટવમને તેભના ઉભદા વમલવામને રાછંન ન રાગાડલા અને 
રકના આયગ્મ પ્રત્મેની તાની જલાફદાયી વમસ્તતગત નશીં , ણ વામદુશક 
વભજીને વનબાલલાની ળીખ આી શતી. અને આળા વમકત કયી શતી કે , ડૉ. યાજેળ 
તેરીનુ ંપસુ્તક ભેદડકર કે્ષિે ઘણા ંભાટે ભાગમદળમક પયુલાય થળે  

મખુ્મભિંીશ્રી રૂાણીને ડૉ. તેરીના દયલાયજનએ પષુ્ગચુ્છથી આલકામામ 
શતા. ડૉ. યાજે તેરીએ તેભના પસુ્તક ’’ વજંીલની સ્ળમ ’’ના વર્જનની પષૃ્ઠભવૂભ 
બાવકુ સ્લયે લણમલી શતી. જાણીતા ફા યગ વનષ્ણાતં  ડૉ.આઇ.કે લીજીલાાએ ડૉ. 
યાજેળ તેરી વાથે ગાેરા વભમના ંવસં્ભયણ લાગળ્મા  શતા. 

વેયેબ્રર ાલ્વી ડે 

શ્રી યાભકૃષ્ણ આશ્રભ ભેદડકર વેન્ટય યાજકોટ દ્વાયા દદવ્માાંગ ફાકો ભાટે 
“વેયેબ્રર ાલ્વી ડ”ે ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી 

આ લાશિક ઉત્વલભાાં 50 ભીટય દોડ, પેન્વી ડ્રેવ, ળો ટેરેન્ટ ળો તથા ણચિ 
સ્ધાશ લગેયેનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં આ ફધી સ્ધાશઓભાાં ૨૫૦ થી 
લધ ુફાકોએ બાગ રીધો શતો 

આ પ્રવાંગે શ્રીયાભકૃષ્ણ આશ્રભ યાજકોટ ના અધ્મક્ષ જૂ્મ સ્લાભી 
શનણખરેશ્વયાનાંદજી ભશાયાજ , જૂાફેન ટેર તથા બાલનાફેન જોીયુા 
ઉક્સ્થત યહ્ા શતા 

કામશક્રભના અંતે શલજેતા ફાકોને ઇનાભ તથા બાગ રેનાય દયેક 
ફાકને પ્રોત્વાશન ઇનાભ આલાભાાં આવ્મા શતા 



 
તા. 09-12-2019 

વભમ : વલાયે 7.05 

11 

લરવાડ ઓગેવનક 

લરવાડ ખાતે ભશૂભધન ખેડતૂ ઓગેશનક શાટ જેલી દુકાન ળફૃ થતાાં 
જૈશલક ખેતીના ઉત્ાદન આભ આદભીને ઉરબ્ધ ફન્મા છે. દેળી ગામ 
આધાદયત ખેતી લડે ઝેયમતુત ઉજનુાં લેચાણ કેન્ર જજલ્રા કરેકટય વી.આય. 
ખયવાણ દ્વાયા ખલુ્લુાં મકૂલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. નાગદયકને શદુ્ધ ળાકબાજી અને 
ૌન્દ્ષ્ટક આશાય ભે વાથો વાથ પ્રાકૃશતક ખેતી કયતા ખેડતૂોની આલક લધે તે 
ભાટે ળાકબાજી વદશતની લસ્ત ુઅશીં લેચાણ ભાટે મકુાઇ છે. લરવાડ ાંથકભાાં 
ગામ આધાયીત ખેતી કયતાાં ધયતીિુો દ્વાયા વશકાયી ભાંડીની યચના 
કયલાભાાં આલી છે અને આ ભાંડી દ્વાયા ભશૂભધન ખેડતૂ ઓગેશનક શાટ જેવુાં 
લેચાણ કેન્ર ળફૃ કયાયુાં છે. 


