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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 02-04-2020      વલાયે : 7.05 to 7.15  
લાય :  ગરુૂલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય જાન ુપરમાર લાાંચે છે. 

 યાજ્મભાાં આળયે 66 રાખ રયલાયને લાજફી બાલની 17 શજાય દુકાન યથી 

એશપ્રર ભાવના અનાજના શલનામલૂ્મે શલતયણન આયાંબ થમ છે. 

 યાજ્મ વયકાયે કશલડ-19 ની રયસ્થથશતને ધ્માનભાાં યાખીને શધયાણ રેનાયા ખેડૂતને 

યત ચકૂલણીની મદુ્દત ફે ભરશના સધુી લધાયી આી છે  અને યજજથટય કયામેરી 

ગોળાાઓના શઓુ ભાટે એશપ્રર ભરશના યૂતી વશામ આલાન શનણણમ રીધ છે.  

 વલોચ્ચ અદારતે કશલડ-19 ના રીધે ઊબી થમેરી અવાધાયણ રયસ્થથશતને 

ધ્માનભાાં રઈને વમશૂ પ્રવાય ભાધ્મભને વાચા અને પ્રભાણણત વભાચાય જ પ્રકાશળત 

કયલાન શનદેળ આપ્મ છે. 

 રદલ્શીના શનઝામદુ્દીન ખાતે ગત ભાવભાાં મજામેરા ધાશભિક કામણક્રભભાાં બાગ રેનાય 

યાજ્મના 72 રકને તાયલી કાઢલાભાાં આવ્મા છે. 

 વીફીએવઈ એ કયનાના રીધે ઊબી થમેરી રયવશથશતને ધ્માનભાાં રઈ ધયણ 10-

12ની 29 શલમની યીક્ષા રેલાન અને ધયણ 1 થી 9 તથા 11 ના શલદ્યાથીઓને 

ચક્કવ શનમભના આધાયે આગના લગણભાાં ભકરલાન શનણણમ રીધ છે.   
 (ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડદયા યથી વાાંબી યહ્યા છ) 

(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડદયા કેન્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા)  
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--------------------------- 
યાજ્મભાાં આળયે 66 રાખ રયલાયને લાજફી બાલની 17 શજાય દુકાન યથી 

એશપ્રર ભાવના અનાજના શલનામલૂ્મે શલતયણન આયાંબ થમ છે. યાજ્મ વયકાયે 

કયનાના રીધે ઊબી થમેરી રયસ્થથશતને ધ્માનભાાં રઈને રૉકડાઉનના 

વભમગાાભાાં ગયીફલગણને કઈ તકરીપ ન ડે તે શતેથુી આ શનણણમ રીધ છે. આ 

શનમણણન રાબ યાષ્ટ્રીમ અન્ન વરાભતી ધાયા શઠે શનધાણરયત કયામેરા આઠ રાખ 

અંત્મદમ તથા 58 રાખ પ્રામયીટી શાઉવ શલ્ડયલાા કાડણધાયકને ભળે. 

કયનાના કાયણે વાભાજજક અંતય જાલલાના શતેથુી રાબાથીઓને 25-25 ના 

જૂથભાાં એશપ્રર ભાવ ભાટે ઘઉં, ચખા, ખાાંડ, ભીઠુાં અને કઠનુાં શલતયણ કયલાભાાં 

આલી યહ્ુાં છે. ગઈકારે શરેાાં રદલવે 10 રાખથી લધ ુરાબાથીઓએ અનાજ શલતયણ 

મજનાન રાબ ભેવ્મ શત. 

રાબાથીઓના વ્માક પ્રશતવાદના ગરે અનાજ શલતયણન વભમ રાંફાલીને 

યાશિના 10 લાગ્મા સધુી કયલાન જનરશતન શનણણમ યાજ્મના યુલઠા શલબાગે 

અનાવ્મ શત. અનાજ શલતયણ કાગીયીભાાં અવ્મલથથા ન વજાણમ તે શતેથુી વાંકરન 

વાધલા ગ્રાભીણ શલથતાયભાાં ચાય અને ળશયેી શલથતાયભાાં 3 વ્મસ્તતઓની વશભશત ણ 

ફનાલલાભાાં આલી છે. યાજ્મભાાં ચથી એશપ્રર સધુી શલનામલૂ્મે અનાજ શલતયણ ચાલ ુ

યશળેે, ત્માયફાદ યાજ્મભાાં લવતા અને યેળનકાડણ નશીં ધયાલતા અન્મ યાજ્મના 

શ્રશભકને અન્નબ્રહ્મ મજના શઠે અનાજ શલતયણ કયાળે. 

--------------------------- 
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યાજ્મ વયકાયે કશલડ-19 ની રયસ્થથશતને ધ્માનભાાં યાખીને ટૂાંકાગાાનુાં શધયાણ 

રેનાયા ખેડતૂને યત ચકૂલણીની મદુ્દત ફે ભરશના સધુી લધાયી આી છે.  

નામફ મખુ્મભાંિી નીશતન ટેરે ગઈકારે િકાય રયદને વાંફધતાાં જણાવ્યુાં 

શત ુાં કે, શળમાળુ ાક તૈમાય શલા છતાાં રૉકડાઉનના કાયણે ખેત ઉત્ન્ન ફજાય ફાંધ 

શલાથી ખેડતૂ તેભની ઉજ લેચી ળકતા નથી, તેથી ખેડતૂ આગેલાનએ કૃશભાંિી 

અને યાજ્મ વયકાય વભક્ષ શધયાણ યત ચકૂલણીની મદુ્દત 31ભી ભાચણથી ફે ભરશના 

રાંફાલલા યજૂઆત કયી શતી. વયકાયે આ અંગે શલચાયણા કયીને ગઈકારે ખેડતૂને 

યાશત આત શનણણમ કમો છે. શ્રી નીશતન ટેરે જણાવ્યુાં કે, ખેડતૂ તેભની ાવેની 

રશણેી યકભ 31 ભી ભે સધુીભાાં ચકૂલી  ળકળે. આ ફાકી યકભ યના વાત ટકા વ્માજ 

ૈકી ચાય ટકા યાજ્મ વયકાય અને િણ ટકા કેન્ર વયકાય બગલળે. 

--------------------------- 
યાજ્મ વયકાયે યાજ્મભાાં આલેરી અને યજજથટય કયામેરી ગોળાાઓ અને 

ાાંજયાના આળયે ચાય રાખ શઓુ ભાટે એશપ્રર ભરશના યૂતી શ ુદીઠ યજના 

25 રૂશમા વશામ આલાન શનણણમ રીધ છે.  

મખુ્મભાંિી શલજમ રૂાણીએ જાશયેાત કયી શતી કે, શારની રયસ્થથશતભાાં 

શઓુને યુતા પ્રભાણભાાં ઘાવચાય ભી યશ ેતે ભાટે યાજ્મ વયકાયે આ 

વાંલેદનળીર શનણણમ કમો છે. 

--------------------------- 
રદલ્શીના શનઝામદુ્દીન ખાતે ગત ભાવભાાં મજામેરા ધાશભિક કામણક્રભભાાં બાગ 

રેનાય યાજ્મના 72 રકને તાયલી કાઢલાભાાં આવ્મા છે.  
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ગઈકારે િકાયને આ અંગેની શલગત આતા રીવ લડા શળલાનાંદ ઝાએ 

જણાવ્યુાં શત ુાં કે, આ 72 ૈકી 71 વ્મસ્તતઓને શભ તલયન્ટાઇનભાાં યખામા છે જ્માયે 

બાલનગયભાાં ગત 26ભી ભાચે અલવાન ાભેર 70 લણની વ્મસ્તતએ શનઝામદુ્દીન 

ખાતેના ધાશભિક કામણક્રભભાાં બાગ રીધ શલાની ષુ્ષ્ટ્ટ ભી છે.  

રીવ તાવભાાં ભેરી ફાતભી મજુફ રદલ્શીના ધાશભિક કામણક્રભભાાં બાગ 

રેનાયભાાં અભદાલાદના 34, બાલનગયના 20, ભશવેાણાના 12, ફટાદના 4 અને 

નલવાયીની ફે વ્મસ્તતઓન વભાલેળ થામ છે. વાંફાંશધત તાવ કયલાભાાં આલી છે, 

અને તેભને ઘયભાાં અરામદા યાખલાભાાં આવ્મા છે. 

આ ઉયાાંત આ 71 વ્મસ્તતઓના વાંકણભાાં આલેરી વ્મસ્તતઓને તાયલી કાઢીને 

તેભને તલયન્ટાઇનભાાં યખામા છે. વાંફાંશધતના 71 ભફાઇરની વાંકણ સણૂચનુાં ણ 

શલશ્રેણ કયાયુાં છે. અત્માય સધુીભાાં આ 71 રકના વાંકણભાાં આલેરી કઈ 

વ્મસ્તતઓભાાં કયનાના કઈ રક્ષણ જલા ભળ્મા નથી. 

--------------------------- 
વલોચ્ચ અદારતે કશલડ-19 ના રીધે ઊબી થમેરી અવાધાયણ રયસ્થથશતને 

ધ્માનભાાં રઈને વમશૂ પ્રવાય ભાધ્મભને તાની જલાફદાયી વભજીને વાચા અને 

પ્રભાણણત વભાચાય જ પ્રકાશળત કયલાન શનદેળ આપ્મ છે. 

રૉકડાઉનની રયસ્થથશતભાાં શ્રશભક તાના લતન તયપ ાછા પયી યહ્યા છે 

તથા આ રયસ્થથશત રાાંફા વભમ સધુી ચારળે તે દશળેત અંગેની ીઆઈએરના 

આધાયે વલોચ્ચ અદારતે આ મજુફ શનદેળ આપ્મા શતા. અદારતે પ્રવાય ભાધ્મભ 
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કયા વભમભાાં તેભની પયજ વાંલેદનળીરતાથી શનબાલે તેવુાં અલરકન કયીને 

ભીરડમા વચટ ભારશતી ભાટે ીઆઈફી અથલા વત્તાલાય ટ્લીટય શને્ડરન ઉમગ 

કયે તે ઇચ્છનીમ શલાનુાં ણ જણાવ્યુાં છે.  

શપ્રન્ટ કે લીજાણુાં પ્રવાય ભાધ્મભએ વયકાયી શલબાગને રગતી ભારશતી 

ઊતાલે આતા શરેાાં વત્તાલાય અશધકાયીન વાંકણ કયીને ફાતભીની વત્મતા 

ચકાથમા ફાદ અશલેાર પ્રકાશળત કે પ્રવાયીત થામ તે ઇચ્છનીમ છે. અદારતે થષ્ટ્ટતા 

કયી છે કે, શારની ગાંબીય રયસ્થથશતભાાં આશત્તને રગતી અપલાઓ કે ખટી ભારશતી 

પેરાલલી એ આશત્ત વ્મલથથાન ધાયાની કરભ 54 શઠે ગનુ ફને છે. ભીરડમા 

અને ખાવ કયીને વશ્મર ભીરડમા દ્વાયા ગેયભાગે દયનાયી ભારશતી ઝડથી પ્રવયતી 

શલાથી અદારતનુાં અલરકન આગવુાં ભશત્લ ધાયણ કયે છે. 

--------------------------- 
યાજમભાાં કયના કુર 87 ઝીટીલ કેવ નોંધામા છે. આ ૈકી 71 દદીઓની 

સ્થથશત સ્થથય છે અને વાત દદીઓને ઘયે ાછા પયલાની છૂટ અાઈ છે. િણ 

વ્મસ્તતઓ લેષ્ન્ટરેટય ઉય છે અને અત્માય સધુીભાાં 6 વ્મસ્તતઓના ભત થમા છે. 

યીક્ષણની શલગત જઈએ ત એક શજાય, 726 દદીઓના ટેથટ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

આ ૈકી 87 ણઝરટલ છે. જ્માયે એક શજાય, 628 ના ટેથટ નેગેરટલ આવ્મા છે. જ્માયે 

11 ેષ્ન્ડિંગ છે. 

--------------------------- 
કેન્ર વયકાયે કયનાના રીધે ઊબી થમેરી અવાધાયણ રયસ્થથશતને ધ્માનભાાં 

રઈને કયલેયા અને અન્મ કામદાઓની જગલાઈઓભાાં છૂટછાટ આત લટહકૂભ 
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જાયી કમો છે. નાણાભાંિારમે ફશાય ાડેરા આ લટહકૂભભાાં કામદાઓ કે 

અશધસચૂનાભાાં વાભેર વભમ ભમાણદા રાંફાલલાની ભાંજુયી અાઈ છે. લટહકૂભ દ્વાયા 

રાંફાલલાભાાં આલેરી વભમ ભમાણદાઓ આ મજુફ છે.  

નાણાાંકીમ લણ 2018-2019 અને એવેવભેન્ટ લણ 2019-2020 ભાટે મૂની 

વાથે વાથે વાંળશધત આલકલેયા રયટનણ બયલાની અંશતભ તાયીખ 30ભી જૂન સધુી 

રાંફાલલાભાાં આલી છે.  

એલી જ યીતે આધાયકાડણને, ાનકાડણ વાથે જડલાની તાયીખ લધાયીને િીવભી 

જૂન 2020 કયલાભાાં આલી છે.  

આલકલેયા ધાયાભાાં 80-વી, 80-ડી, 80-જી અંતગણત કયમસુ્તતન દાલ કયલા 

ભાટે શલશલધ યકાણ કે ચકૂલણીની છેલ્રી તાયીખ 30ભી જૂન 2020 કયાઈ છે 

ભાચણ, એશપ્રર, ભે 2020 ભાાં બયલાના વેન્રર એતવાઇઝ રયટનણ બયલાની 

તાયીખ ણ 30ભી જૂન સધુી રાંફાલલાભાાં આલી છે. 

--------------------------- 
કેન્રીમ ઉચ્ચત્તય શળક્ષણ ફડણ – વીફીએવઈ એ કયનાના રીધે ઊબી થમેરી 

રયવશથશતને ધ્માનભાાં રઈ ધયણ 10-12ની 29 શલમની યીક્ષા રેલાન અને 

ધયણ 1 થી 9 તથા 11 ના શલદ્યાથીઓને ચક્કવ શનમભના આગના લગણભાાં 

ભકરલાન શનણણમ રીધ છે.  

ભાનલ વાંવાધન શલકાવભાંિી યભેળ ખયીમાર શનળાંકે ગઈકારે જણાવ્યુાં શત ુાં કે, 

ઉચ્ચ શળક્ષણ ભાટે પ્રલેળ ભેલલા ધયણ 10  અને 12 ના ભશત્લના એલા 29 
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શલમની યીક્ષા રેલાળે. જ્માયે ફાકીના શલમની ફડણની યીક્ષા રેલાળે નશીં અને 

તે શલમભાાં ગણુ આલા અંગેની ભાગણદશળિકા ટૂાંક વભમભાાં જાશયે કયાળે.  

શ્રી શનળાંકે કહ્ુાં કે, ધયણ 1 થી 9 અને 11 ના શલદ્યાથીઓને ળાાભાાં રેલામેરી 

યીક્ષાઓ અને પ્રજેતટ લગણના આધાયે આગ ભકરલાભાાં આલળે.  

--------------------------- 
યાજમભાાં પ્રલણતી યશરે કયના લામયવ જેલી યાષ્ટ્રીમ આદા વભમ ેગજુયાત 

યાજ્મભાાં ગ્રાશક  ભાટે કામણયત ગ્રાશક સયુક્ષા શલે્રાઈન ગ્રાશક વાથ ેછેતયીંડી ના 

થામ તેભજ ગ્રાશકન ેભાગણદળણન ભી યશ ેત ેભાટે કામણયત છે. 

ગ્રાશકને રગતી મશુ્કેરી અને ભાગણદળણન ભાટે યાજ્મ ગ્રાશક ટર ફ્રી 

શલે્રાઈન નાંફય - 1800 - 233 - 0222 કામણયત છે જેન ગ્રાશકન ેઉમગ કયલા 

યાજમના ગ્રાશક સયુક્ષા શનમાભક દ્વાયા જણાલાયુાં છે. 

--------------------------- 
આજે ચૈિ સદુ નલભીએ એક વાથે અનેક લણની ઉજલણી થળે. આ રદલવે 

યાભનલભી છે. બગલાન થલાભીનાયામણના 239 ભાાં પ્રાગટયત્વલની ઉજલણી થળે 

અને ચૈિી નલયાશિની ણૂાણહશૂત થળે. યાંત ુકયનાના પ્રકના કાયણે ઘેય ફેઠા 

ઉજલણી થળે અને આ આપતભાાંથી વોની યક્ષા થામ તે ભાટે પ્રાથણના કયલાભાાં 

આલળ.ે 

--------------------------- 
ગઈકારે ચૈિી નલયાશિની આઠભ શનશભત્તે ધાશભિક થથાનક અંફાજી, ફહુચયાજી, 

ાલાગઢ વરશતના ળસ્તતીઠભાાં શભ શલન મજામા શતા. રૉકડાઉનના કાયણે 
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વભગ્ર જુાશલધાના ઓનરાઇન દળણન કયલાભાાં આવ્મા શતા. ભાંરદય રથટ દ્વાયા ભાંરદય 

21 રદલવ સધુી ફાંધ યાખી રૉકડાઉનનુાં ચથુતણે ારન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે. 

ઇશતશાવભાાં ચાલ ુલે વોપ્રથભલાય ચૈિી નલયાિી દયશભમાન ભાંરદય દળણનાથીઓ 

ભાટે ફાંધ કયલાભાાં આવ્મા શતા. 

--------------------------- 
ગજુયાત ટેતનરજી યશુનલશવિટી જીટીયનુા તભાભ વશળમર ેજ 

ય આજથી ઓનરાઈન રપટનેવ તરાવ ળરૂ  થળ.ે કુરશત નલીન  ળેઠે જણાવ્યુાં કે 

થટૌણવ તજજ્ઞ દ્વાયા ઓનરાઇન રપટનેવ લગો જીટીયનુા પેવબકુ ેજ દ્વાયા રાઈલ 

કયલાભાાં આલળે. તભાભ પ્રકાયનુાં ભાગણદળણન રપટનેવ અને મગા ક્ષેિ વાથે વાંકામેર 

તજજ્ઞ દ્વાયા આલાભાાં આલળે. જેભાાં ળાયીરયક અને ભાનશવક થલથથતા ભાટેના 

શલમ ય તાણરભ અાળે.  આજથી વલાયે આઠ લાગે ળરૂ થનાયા આ પ્રથભ 

રપટનેવ તરાવભાાં રક ઘયે યશીને રપટનેવ ફાફતે ભાગણદળણન અને જરૂયી ભારશતી 

ભેલી ળકળે.   

--------------------------- 
કયના લાઈયવને રઇને રૉક ડાઉનથી ગજુયાતભાાંથી લતન તયપ જતા અનેક 

શ્રશભક ગજુયાત વીભા ય અટલામા છે. ગજુયાત યાજથથાન વીભા વીર થતાાં આ 

તભાભ શ્રશભક ભટી વાંખ્માભાાં અયલલ્રી જજલ્રાની યતનયુ વીભા ય અટલાઈ જતાાં 

તેભની યશલેા તેભજ જભલાની વ્મલથથા વત્લયે કયલાભાાં આલી છે. ભટી વાંખ્માભાાં આ 

શ્રશભકને યાજથથાનભાાં પ્રલેળ નશીં ભતા અયલલ્રી જજલ્રા કરેતટય , યેન્જ આઈ.જી, 

તેભજ જજલ્રા ણરવ લડા વરશત એવ.આય.ી. , વરશતન કાપર યતનયુ વીભા 
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ય તૈનાત કયી દેલામ છે , તભાભ રકને ળાભાજી નજીક એકરવ્મ ભડેર 

યેશવડેસ્ન્વ થકૂરભાાં આશ્રમ આલાભાાં આવ્મ છે. આ વાથે જ તભાભ રક ભાટે 

જભલાની સશુલધા ણ કયલાભાાં આલી છે. 

--------------------------- 
વોયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીના તભાભ કભણચાયીઓન એક રદલવન ગાય મખુ્મભાંિી 

યાશત પાંડભાાં આલાન શનણણમ કયલાભાાં આલેર છે. આ એક રદલવના ગાયની કુર 

અંદાજીત યકભ વાત રાખ યાશત બાંડભાાં અાળે. વોયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીના કુરશત 

નીશતનબાઈ ેથાણી, ઉકુરશત શલજમબાઈ દેળાણી તથા વલણ શવષ્ન્ડકેટ વભ્મશ્રીઓ 

દ્વાયા વોયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીના કભણચાયીઓના ગાય જેટરી જ યકભ યશુનલશવિટીના 

પાંડભાાંથી મખુ્મભાંિીશ્રી યાશત પાંડભાાં આલાન વલાણનભુતે વાંલેદનળીર શનણણમ 

કયલાભાાં આલેર છે. આભ વોયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટીના કભણચાયીઓના ગાયની યકભ તથા 

યશુનલશવિટી દ્વાયા તાના પાંડભાાંથી આલાની ભીને   કુર 14 રાખ રૂશમા જેટરી 

યકભ મખુ્મભાંિીશ્રી યાશત પાંડભાાં આળે. 

--------------------------- 
છટાઉદેયુ જજલ્રા ભાાંથી યાશતના વભાચાય છે. તલયન્ટાઇનભાાં યખામેરા 

૨૫૯ વ્મસ્તતઓ રેફયેટયી યીક્ષણભાાં  તભાભના યીટણ  નેગેરટલ આવ્મા છે. 

જજલ્રાભાાં એક ણ ણઝરટલ કેવ નોંધામ નથી.  

આંતય જજલ્રા ભાાંથી થથાાંતરયત ૧૫  શજાય, ૧૭ જેટરા શ્રભીક આવ્મા છે તે 

તભાભ  વ્મસ્તતઓ ને શભ તલયન્ટાઇન કયલાભાાં આવ્મા છે ઘય આગ થટીકય 
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રગાડભાાં આવ્મા છે અને આયગ્મ તાંિ દ્વાયા તેભનુાં વતત અને વઘન ભનીટયીંગ 

શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 

ત ાંચભશાર જજલ્રાના આયટીઓ શ્રી દીરી માદલે રૉકડાઉનની 

રયસ્થથશતભાાં રકને લાશન  ફશાય  ન રઈ જલાની અીર કયી શતી. 

--------------------------- 
યાજ્મભાાં કયનાગ્રથત દદીઓની લધ ુવાંખ્મા ભી આલતા અભદાલાદ અને 

ગાાંધીનગય ઉયાાંત સયુત અને યાજકટને વાંક્રભણની લધ ુવાંબાલનાલાા શલથતાય – 

શૉટથટ જાશયે કયામા છે. 

કેન્ર વયકાયે કયેરી આ જાશયેાત છી આ ચાયેમ ળશયેભાાં રૉકડાઉનન અભર 

લધ ુચથુત ફનાલામ છે. આયગ્મ શલબાગે વાભાજજક અંતય યાખલાની વાથે તાની 

આજુફાજુ કઈ શલદેળથી કે કયનાગ્રથત શલથતાયભાાંથી આવ્મા શમ ત રીવ કે 

આયગ્મ શલબાગને 1100 ઉય જાણ કયલા અનયુધ કયામ છે. 

--------------------------- 
ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ગઈકારે શલડીમ કન્પયસ્ન્વિંગના ભાધ્મભથી કેણફનેટની 

ફેઠક મજલાભાાં આલી. વોપ્રથભ લખત શલડીમ કન્પયસ્ન્વિંગથી મજામેરી આ 

ફેઠકભાાં મખુ્મ ભાંિી શ્રી શલજમ રૂાણીએ યાજમભાાં પ્રજારક્ષી કાભગીયીભાાં કઈ 

રૂકાલટ ન આલે તે જલા ભાટે તાકીદ કયી શતી. તેભણે કયના લામયવના કાયણે 

રક ડાઉનની સ્થથશતભાાં ગયીફ લગણને કઈ શાડભાયી કે મશુ્કેરી ડે નશીં તે જલા 

ભાટે ણ અશધકાયીઓને જણાવ્ય ુશત ુાં.  
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મખુ્મ ભાંિી શ્રી શલજમ રૂાણી અને નામફ મખુ્મ ભાંિી શ્રી શનશતન ટેરની 

અધ્મક્ષતાભાાં મજામેરી આ કેણફનેટ ફેઠકભાાં શળક્ષણ ભાંિી ભૂેન્ર શવિંશ ચડુાવભા , ગશૃ 

યાજ્મ ભાંિી પ્રદી શવશ જાડેજા , યાજ્મના મખુ્મ વણચલ , રીવ ભશા શનદેળક તેભજ 

મખુ્મ ભાંિી ના મખુ્મ અગ્ર વણચલ ઉસ્થથત યહ્યા શતા. અભાયા વાંલાદદાતા જણાલે છે 

કે ગાાંધીનગયભાાં  મખુ્મ ભાંિીના  શનલાવથથાનેથી મજામેરી આ કેણફનેટ ફેઠકભાાં 

જજલ્રા કરેકટય કચેયીઓભાાં શાજય  યશરેા યાજ્મ ભાંિીભડના ભાંિીઓ જડામા શતા. 

દેળબયભાાં શલડીમ કન્પયસ્ન્વિંગના ભધ્મભથી કેણફનેટ ફેઠક મજાઇ શમ તેલ આ 

પ્રથભ પ્રવાંગ છે. 

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


