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વલધાનસબા સત્ર 

       ગાાંધીનગય ખાતે વલધાનસબા ના ત્રણ દદલસ ના સત્ર નો આજ થી પ્રાયાંબ થમો છે. સત્ર ની 

હરેી ફેઠકની ળરૂઆત દદલાંગત સભ્મો ને શ્રદ્ાાંજરી સાથે થઈ હતી. લૂવ મખુ્મભાંત્રી દદરી 

યીખ,  લૂવ ભાંત્રી વલઠ્ઠર યાદદડમા તેભજ સભ્મ ડાહ્યાબાઈ ટેર , વ્રજરાર ઘણાાંક અને ગોાર 

ધલૂા ને ગહૃ દ્વાયા ળોકાાંજરી ાઠલલા ભાાં આલી હતી. ત્માય ફાદ   ગજુયાત સકૂ્ષ્ભ , રઘ ુતથા 

ભધ્મભ ઉદ્યોગ સાહસ વલધેમક અને ગજુયાત લીદ્યતુ શલુ્ક વલધેમક યજુ કયલાભાાં આવયુાં હત ુાં.  

       ફીજી ફેઠકભાાં તાયાાંદકત પ્રશ્નોતયી મોજાઇ છે જેભાાં સાભેર વલબાગો ભાાં સાભાનમ લહીલટ 

વલબાગ, ઉદ્યોગ, ગહૃ, ળહયેી વલકાસ, ફાંદય,  ખાણ-ખવનજ, ભાદહતી પ્રસાયણ , ેટ્રોકેવભકર, ક્રાઈભેટ 

ચેન્જ, આમોજન ,  સામન્સ અને ટેકનોરોજી , જસાંવત ભહસેરુ ,  ાણી યુલઠો , શુારન, 

ોરીસ હાઉવસિંગ ,  સયહદ સરાભતી ,નળાફાંધી, સ્લૈચ્છીક સાંસ્થાઓનુાં સાંકરન લગેયે નો સભાલેળ 

થામ છે. 

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

કોંગ્રેસ નેતાની અટકામત 
 ગાાંધીનગય ખાતે વલધાનસબા ને ઘેયાલ કયલા નીકેરા કોંગે્રસ કામવકયો તથા પ્રદેળ પ્રમખુ 

અવભત ચાલડા સદહત ના નેતાઓ ની ોલરસ દ્વાયા અટકામત કયલાભાાં આલી છે. વલધાનસબા 
બલન તયપ કુચ કયલા નીકેરા કોંગે્રસ કામવકયો ને આગ લધતાાં યોકલા ભાટે ોલરસ સભજાલટ 
નો આળયો રીધો હતો યાંત ુદરીરફાજી ભાાં લાતાલયણ ઉગ્ર ફનતા છેલટે લોટય કેનોન નો 
ઉમોગ કયામો હતો. ોલરસ તાંત્ર ના સતૂ્રો જણાલે છે કે કોંગે્રસ ક્ષ ને જાહયેસબા મોજલા ભાટે 
યલાનગી આલાભાાં આલી હતી , યાંત ુસબા મોજલાને ફદરે યેરી કાઢી વલધાનસબા ને ઘેયાલ 
કયલાની કોવળળ  થતા , ોલરસ સખત ફની હતી. અભાયા પ્રવતવનધી જણાલે છે કે બયતી ભાટે 
રેલાતી યીક્ષા ભાાં ગેયયીવત , ભદહરાઓ ની સરાભતી , કભોસભી લયસાદ નો બોગ ફનેરા ખેડતૂો 
ને સહામ જેલા મદુ્દા ઉય સયકાય ને લબડાલલા ભાટે કોંગે્રસ દ્વાયા આજે પ્રમાસ થમો હતો યાંત ુ



ોલરસ તાંત્ર ની સખ્તાઈ થી યેરી નો પ્રમાસ વનષ્પ ફનાલામો હતો. કોંગે્રસના કામવક્રભને ગજુયાત 
બાજ દ્વાયા લખોડી કાઢલાભાાં આવમો છે. 

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

 

બાયતીમ ટ્રામફર ાટી 
યાજ્મ સયકાયના ળાાઓ ભર્જ કયલાના વનણવમનો વલયોધ કયલા બાયતીમ ટ્રામફર ાટીનાાં 

ધાયાસભ્મ છોટુ લસાલા અને ભહળે લસાલાની આગેલાનીભાાં આ જે ગાાંધીનગયભાાં યેરીની જાહયેાત 
કયલાભાાં આલી હતી .  જો કે કામવકયો યેરીભાાં બાગ  રેલા ગાાંધીનગય હોચે એ લૂે જ 
અંકરેશ્વય,લાલરમા ઝઘડીમા અને નેત્ર ાંગ ાંથકભાાંથી ોરીસ દ્વાયા કામવકયોની અટકામત કયલાભાાં 
આલી હતી અને કામવકયોને ગાાંધીનગય હોચતા અટકાલલાભાાં આવમા હતા 

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

આદભખોય દીડો 
 

       અભયેરી ના ફગસયા ાંથક ના ભોટા મ ૂાંજીમાસય ગાભ નજીક જીલરેણ હુભરા કયનાય 
આદભખોય દીડા ને ાાંજયે યૂલા કે ઠાય ભયલાભાાં હજુ સધુી જ ાંગર ખાતા ને સપતા ભી 
નથી. આઠ ળાવ શટૂય સદહત 200 લન કભી યાત દદલસ દીડા નુાં ગેરુાં દફાલી યહ્યા છે. 
દયમ્માન પ્રજા ની સરાભતી ભાટે  અભયેરી ના જજલ્રા  ભેજજસ્ટે્રટ દ્વાયા  ફગસયા તાલકુાભાાં 144 

ભી કરભ રગાલી દેલાાં આલી છે  સમૂાવસ્તથી સમૂોદમ લચ્ચે  5 થી લધાયે ભાણસોનુાં ટોળુ બેગ ુ
થઈ ળકળે નહીં. ખેતય ભાાં યાતલાસો કયલાની ણ ભનાઈ પયભાલલાભાાં આલી છે. 8 દડસેમ્ફયથી 
15 દડસેમ્ફય સધુી કરભ 144 અભર ભાાં યહળેે .   
                        
                                     --------------------------------  

  
 



વળક્ષક સાંભેરન 
અયલલ્રી જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષક સઘંન  ંભહા સભેંરન ભોડાસા ખાતે મોજાઈ ગય ં, જેભા ં

પલૂવ મળક્ષણ ભતં્રી અને મલધાનસબા અધ્મક્ષ યભણરાર લોયા ખાસ ઉસ્થથત યહ્યા હતા. 
અયલલ્રી જજલ્રાની યચના થમા ફાદ આ પ્રથભ અમધલેળન ન  ંતભાભ તાલ કાઓની મળક્ષક 
ભડંીઓના સહમોગથી આમોજન કયલાભા ંઆવય  ંહત  .ં મળક્ષક સઘંના પ્રથભ અમધલેળ નભા ં
ઉસ્થથત યભણરાર વહોયાએ સયકાયી ળાાઓની ગ ણલત્તા સાયી હોલાની લાત કયતા જણાવય  ં
હત  ,ં કે, હલે સયકાયી ળાાઓ ખાનગી ળાાઓથી આગ ચારી યહી છે , કેટરીક જગ્માએ 
સયકાયી અંગે્રજી ળાાઓની ણ ળરૂઆત કયાઈ છે. આ સાથે જ મળક્ષકોને અીર કયતા 
જણાવય  ંહત   ંકે , તેઓ તેભના ફાકોને ણ સયકાયી ળાાઓભા ંજ અભ્માસ કયાલે , જેથી 
અન્મ લારીઓને ણ સયકાયી ળાાઓ પ્રત્મે રૂચચ લધે ,,, આ પ્રસગેં મનવતૃ્ત મળક્ષકોન  ંસન્ભાન 
ણ કયલાભા ંઆવય  ંહત  .ં 

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

 

પ્રથભ સમહૂરગ્ન-દભણ 
  
કેન્રળામસત પ્રદેળ દભણભા ંદામભની વ ભન્સ પાઉન્ડેળન  દ્વાયા પ્રથભ સમહૂરગ્નન  ંઆમોજન 

કયલાભા ંઆવય  ંહત  .ં  
જેભા ંક ર 11 જોડાઓએ બાગ રીધો હતો. 10 જોડાઓએ પેયા પયી પ્રભ તાભા ંગરા ંાડયા 

હતા, જ્માયે એક જોડાના મ સ્થરભ યીત રયલાજ પ્રભાણે રગ્ન કયાલલાભા ંઆવમા હતા. દામભની 
વ ભન્સ પાઉન્ડેળનના ંચેયભેન દ્વાયા રદકયીઓન  ંકન્માદાન કયલાભા ંઆવય  ંહત  ,ં અને ગહૃ ઉમોગી 
ક ર 46 આલશ્મક ચીજ લથત  ઓ આલાભા ંઆલી હતી.  

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

 



અયલલ્રી-દદવમાાંગ ખેર ભહાકુાંબ 

 
દદવમાાંગો યભત-ગભત ક્ષેત્રે આગ લધી ળકે તે હતેથુી ળરૂ થમેરા ખેરો ઇન્ન્ડમા તેભજ 

ખેરભહાકુાંબ અંતગવત અયલલ્રી જજલ્રાનો યભતોત્સલ ઉજલાઈ ગમો , જેભાાં ભોટી સાંખ્માભાાં 
જજલ્રાના દદવમાાંગ ખેરાડીઓએ બાગ રીધો હતો.  જજલ્રાના આ સૌથી ભોટા યભતોત્સલભાાં 
જજલ્રાના રગબગ ત્રણ સો થી લધ ુદદવમાાંગ ખેરાડીઓએ જુદી જુદી યભતોભાાં ોતાની પ્રવતબા 
દેખાડી હતી. યભતોભાાં  સોફ્ટ ગોા પેંક , ચાસ, સો અને ફસો ભીટય ભીટય દોડ સદહત વલવલધ 
યભતોનુાં આમોજન કયલાભાાં આવયુાં હત ુાં. જજલ્રા યભત ગભત મલબાગ દ્વાયા આમોજજત ખેર 
ભહાક ંબભા ંભોટી સખંમા ંજજલ્રાના તભાભ તાલ કાઓભાથંી રદવમાગં યભતલીયો બાગ રેલા હોંચ્મા 
હતા.. જજલ્રા કક્ષાના યભતોત્સભા ંસાયો દેખાલ કયનાયા યભતલીયોને યાજ્મ કક્ષાએ ભોકરલાભા ં
આલળે.. 

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

તીડના ઝડં 

છેલ્રા ફે – ત્રણ દદલસથી પયી ાદકસ્તાનની ફાજુથી બાયત – ાક.ની યણ સીભાભાાં નાના 

તીડ  દેખાલાના ળરૂ થમા છે. જેના રીધે ખેડતૂોભાાં અને જજલ્રા ખેતીલાડી વલબાગભાાં લચિંતા પ્રસયી 

છે. આ તીડને વનમાંત્રણભાાં રેલા સીભા સયુક્ષા દના અવધકાયીઓએ પ્રમાસ આદમો છે. સયહદે 

નાના તીડના ફચ્ચા ઉડીને બાયત ફાજુ આલતા હોલાનુાં સીભા સયુક્ષા જલાનોએ જજલ્રા 
લદહલટીતાંત્રને કહતેા લદહલટીતાંત્રે ણ તીડના ફચ્ચાઓને વનમાંત્રણ કયલાના પ્રમાસ ળરૂ કમાવ છે. 

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

 


