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પ્રસાય બાયતી 

પ્રાદેશળક સભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 01-04-2020      ફયે : 2.30 થી 2.35 

લાય : બધુલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડદયા.... 

પ્રાદેશળક સભાચાય શભત્તર ટેર લાાંચે છે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક સભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડદયા યથી સાાંબી યહ્યા છ)  
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ગજુયાત કેબફનેટ શભટીંગ 

ગજુયાત સયકાય દ્વાયા આજે શલડીમ કન્પયનન્સિંગના ભાધ્મભથી કેબફનેટની ફેઠક મજલાભાાં 

આલી. સોપ્રથભ લખત શલડીમ કન્પયનન્સિંગથી મજામેરી આ ફેઠકભાાં મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી શલજમ 

રૂાણીએ યાજમભાાં પ્રજારક્ષી કાભગીયીભાાં કઈ રૂકાલટ ન આલે તે જલા ભાટે તાકીદ કયી હતી. 

તેભણે કયના લામયસના કાયણે રક ડાઉનની નથથશતભાાં ગયીફ લગગને કઈ હાડભાયી કે મશુ્કેરી 

ડે નહીં તે જલા ભાટે ણ અશધકાયીઓને જણાવ્ય ુહત ુાં.  

મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી શલજમ રૂાણી અને નામફ મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી શનશતન ટેરની અધ્મક્ષતાભાાં 

મજામેરી આ કેબફનેટ ફેઠકભાાં શળક્ષણ ભાંત્રી ભૂેન્ર શસિંહ ચડુાસભા , ગહૃ યાજ્મ ભાંત્રી પ્રદી શસહ 

જાડેજા, યાજ્મના મખુ્મ સબચલ , રીસ ભહા શનદેળક તેભજ મખુ્મ ભાંત્રી ના મખુ્મ અગ્ર સબચલ 

ઉનથથત યહ્યા હતા. અભાયા સાંલાદદાતા જણાલે છે કે ગાાંધીનગયભાાં  મખુ્મ 

ભાંત્રીના  શનલાસથથાનેથી મજામેરી આ કેબફનેટ ફેઠકભાાં જજલ્રા કરેકટય કચેયીઓભાાં 

હાજય  યહરેા યાજ્મ ભાંત્રીભડના ભાંત્રીઓ જડામા હતા. દેળબયભાાં શલડીમ કન્પયનન્સિંગના 

ભધ્મભથી કેબફનેટ ફેઠક મજાઇ હમ તેલ આ પ્રથભ પ્રસાંગ છે. 

કલીડ 

યાજમભાાં આજે કયના ઝીટીલ નલા આઠ કેસ ભાત્ર અભદાલાદભાાં નોંધામા છે. તેભાાં ચાય 

અન્મ યાજમભાાંથી આલેરા છે, જમાયે 3 થથાશનક ચે રાગલાથી અને એક શલદેળથી આલેરી 

વ્મનતત છે. તે સાથે યાજમભાાં કલીડના 82 દદીઓ નોંધામા છે. મતૃ્યઆુંક છ મથાલત યહ્ય છે. 3 

દદીઓ લેન્ટીરેટય ય છે અને 67ની તબફમત નથથય છે. છ દદીઓને યજા આલાભાાં આલી છે. 

હાર 743 દદીઓ સયકાયી હથીટરભાાં અને 253 ખાનગી હથીટરભાાં છે. આયગ્મ શલબાગના 

અગ્રસબચલ જમાંશત યશલએ આ ભાહીતી આી. 

(ફાઇટ – જમાંશત યશલ) 
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સભગ્ર દેળભાાં આજે 146 નલા કેસ નોંધામા છે, અને તે સાથે કુર કેસ 1 હજાય 397 થમા છે. 

નલાાં 3 ભયણ થતાાં કુર મતૃ્યઆુંક 35 થમ છે. 

અશિની કુભાય 

યાજ્મના અંત્મદમ અન ેP.H.H યેળન કાડગ ધયાલતા ૬૬ રાખ રયલાયના સલાત્રણ કયડ 

રકને આજથી 17 હજાય જેટરી સયકાય ભાન્મ સથતા અનાજની દુકાન યથી ઘઉં, ચખા, ખાાંડ, 

ભીઠુાં અને દાનુાં એશપ્રર ભાસ પયૂત ુાં શલનામલૂ્મ ે શલતયણ ળરૂ કયાયુાં છે . આ અનાજ શલતયણ 

વ્મલથથાભાાં ણ સશળમર રડથટન્સન અબબગભ જાલલાની તાકીદ તાંત્ર લાહકને મખુ્મભાંત્રીશ્રીએ 

કયી છે. 

ગ્રાભીણ ક્ષેત્રભાાં શળક્ષક, તરાટી અથલા ગ્રાભસેલક, ગહૃ યક્ષકદ કે રીસ તેભજ થથાશનક 

અગ્રણીની આ કશભટી ફનળે. ળહયેી શલથતાયભાાં શળક્ષક, સેલા સાંગઠનના પ્રશતશનશધ અન ેરીસની 

કશભટી ફનાલલાભાાં આલળે.  

દયેક સયકાય સથતા અનાજ દુકાનદાય ાસ ે રાબાથી ગ્રાહકના ભફાઇર નાંફયના 

ડેટાફેઇઝ ઉરબ્ધ છે તેન ઉમગ કયી ય-ય રાબાથીન ેપનથી જાણ કયી આગતય સભમ 

આીને જ અનાજ રેલા ભાટે ફરાલલાભાાં આલે છે. 

ઉજાગભાંત્રી – સોયબ ટરે 

ઉજાગભાંત્રી સોયબ ટેરે રકડાઉનના સભમ દયમ્માન લીજયશુનટભાાં યાહતની જાહયેાત કયી 

છે, ફટાદ ખાતે ત્રકાયને ભાહીતી આતા ભાંત્રીશ્રીએ આ મજુફ જણાવ્યુાં હત ુાં. 

(ફાઇટ- ઉજાગભાંત્રી સોયબ ટેર) 

શળલાનાંદ ઝા 
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યાજમના રીસ લડા શળલાનાંદ જહાએ કેટરાાંક રીસ કભી દ્વાયા ગેયલતગણકૂની ઘટનાની 

નોંધ રઇ તાસના આદેળ આપ્મા છે. અને જણાવ્યુાં છે કે,  કઇણ રીસ કભગચાયી યાજમના 

નાગયીક સાથ ે આવ ુ અણછાજત ુ લતગન કયળે ત તેઓની શલરુધ્ધભાાં કામદેસયની કામગલાહી 

કયલાભાાં આલળ.ે કૃષ્ણનગયના રીસ ઇન્થેકટયે ળાકબાજી લેચતા પેયીમાઓ સાથ ે ગેયલતગણુાંક 

કયતા તેભન ેસથેન્ડ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

શ્રી જહાએ હનથટરભાાં પયજ ફજાલતા આયગ્મ કભગચાયીઓ અને તાજેતયભાાં જ 

કયનાભાાંથી થલથથ થમેરા કે આયગ્મ યીક્ષણ ફાદ તલૉયન્ટાઇનભાાંથી મનુતત ભેલનાયા 

નાગરયકને ભકાન ખારી કયલા ભાટે પયજ ાડલાભાાં આલતી હલાની ઘટનાઓ ધ્માન ેઆવ્માનુાં 

જણાલી ઉભેયુું કે આલી પરયમાદ બફરકુર ચરાલી રેલાળ ેનહીં.  

રકડાઉનનુાં ારન નહીં કયલાના 110 જેટરા ગનુા આ પ્રકાયે ધ્માને આવ્મા હતા, જેના 

આધાયે 307 રકની અટકામત કયાઈ હતી. જ્માયે સીસીટીલી ફૂટેજના આધાયે 12 ગનુા નોંધામા 

હતા અને 31 રકની અટકામત કયાઈ હતી. ફીજી તયપ, સશળમર ભીરડમા ય કયનાની 

ભહાભાયી અંગે અપલાઓ અને ખટા ભેસેજીસ પેરાલલા અંગેના 3 ગનુા નોંધામા છે. 

યતનપયુ 

કયના લાઈયસને રઇને રક ડાઉનથી ગજુયાતભાાંથી લતન તયપ જતા અનેક શ્રશભક 

ગજુયાત સીભા ય અટલામા છે. ગજુયાત યાજથથાન સીભા સીર થતાાં આ તભાભ શ્રશભક ભટી 

સાંખ્માભાાં અયલલ્રી જજલ્રાની યતનપયુ સીભા ય અટલાઈ જતાાં તેભની યહલેા તેભજ જભલાની 

વ્મલથથા સત્લયે કયલાભાાં આલી છે. ભટી સાંખ્માભાાં આ શ્રશભકને યાજથથાનભાાં પ્રલેળ નહીં ભતા 

અયલલ્રી જજલ્રા કરેતટય , યેન્જ આઈ.જી , તેભજ જજલ્રા બરસ લડા સરહત એસ.આય.ી. , 

સરહતન કાપર યતનપયુ સીભા ય તૈનાત કયી દેલામ છે , તભાભ રકને ળાભાજી નજીક 

એકરવ્મ ભડેર યેશસડેનન્સ થકૂરભાાં આશ્રમ આલાભાાં આવ્મ છે. આ સાથે જ તભાભ રક ભાટે 

જભલાની સશુલધા ણ કયલાભાાં આલી છે. 
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સોયાષ્ર યશુનલશસિટી 

સોયાષ્ર યશુનલશસિટીના તભાભ કભગચાયીઓન એક રદલસન ગાય મખુ્મભાંત્રી યાહત પાંડભાાં 

આલાન શનણગમ કયલાભાાં આલેર છે. આ એક રદલસના ગાયની કુર અંદાજીત યકભ સાત રાખ 

યાહત બાંડભાાં અાળે. સોયાષ્ર યશુનલશસિટીના કુરશત નીશતનબાઈ ેથાણી , ઉકુરશત 

શલજમબાઈ દેળાણી તથા સલગ શસન્ન્ડકેટ સભ્મશ્રીઓ દ્વાયા સોયાષ્ર યશુનલશસિટીના કભગચાયીઓના 

ગાય જેટરી જ યકભ યશુનલશસિટીના પાંડભાાંથી મખુ્મભાંત્રીશ્રી યાહત પાંડભાાં આલાન સલાગનભુતે 

સાંલેદનળીર શનણગમ કયલાભાાં આલેર છે. આભ સોયાષ્ર યશુનલશસિટીના કભગચાયીઓના ગાયની 

યકભ તથા યશુનલશસિટી દ્વાયા ાતાના પાંડભાાંથી આલાની ભીને   કુર રુ. 14 રાખ જેટરી યકભ 

મખુ્મભાંત્રીશ્રી યાહત પાંડભાાં આળે. 

સયુત 

સયુતભાાં રદલ્હીથી આલેરા રકભાાં કયના  ઝીટલ હલાની ળાંકાના ગરે સયુતના 

રીસ કશભશ્નયે ખાસ થષ્ટતા કયી. 

(ફાઇટ- સયુતના રીસ કશભશ્નય) 

સાફયકાાંઠા રીસ 

રકડાઉનન બાંગ કયનાય રક સાભે જજલ્રા લરહલટી તાંત્રએ રાર  આંખ કયી કડક 

કામગલાહી હાથ ધયી છે. સાફયકાાંઠા જજલ્રા રીસ તાંત્ર દ્વાયા કરભ-૧૪૪ના  જાહયેનાભાન બાંગ 

કયનાય શલરૂદ્ધ કરભ-૧૮૮ મજુફ ૧૨૭ પયીમાદ દાખર કયલાભાાં આલી છે.  સાથે જ રીસ દ્વાયા 

આ રકની અટકામત ણ કયલાભાાં આલી છે. આ સાથે જ ડ્રન દ્વાયા સલેરન્સ  કયી અને 

સી.સી.ટી.લી. સલેરન્સ દ્વાયા ણ ગનુા નોંધલાભાાં આલી યહમા છે. જજલ્રાના  ૭૨  જેટરા ફાઈક 

અને કાય રડટેઈન કયલાભાાં આવ્મા છે. આય.ટી.ઓ. દ્વાયા દાંડ લસરુી  રકડાઉનન સભમગા પણૂગ 
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થમા ફાદ જ લાહનભાબરકને તેન ુાં લાહન યત કયલાભાાં આલળે. રીસ  દ્વાયા પટગ્રાપી અને 

શલરડમ સલેરન્સના પયુાલા સાથે પરયમાદ નોંધાલાના રકથસાભાાં  ગનુ સાબફત થતાાં રકડાઉનન 

બાંગ કયનાય વ્મનતતઓને ૬ ભાસ સધુીની કેદની સજા થઈ ળકે છે. 

છટા ઉદેપયુ જજલ્રા કયઇન્ટાઈન 

છટાઉદેપયુ જજલ્રા કયઇન્ટાઈનભાાં યખામેરા તભાભ રયટગ  નેગેટીલ આવ્માાં છે. છટા 

ઉદેપયુ જજલ્રાભાાં આંતયયાષ્રીમ અને આંતયયાજ્મના કુર ૨૫૯ વ્મનતતઓ હભ કયઇન્ટાઇનભાાં 

યખામા છે. જજલ્રા ભાટે આ યાહતના સભાચાય છે. રેફયેટયી યીક્ષણ ભાાંથી તભાભ યીટગ  

નેગેરટલ આવ્મા છે. અને જજલ્રા ભાાં એક ણ બઝરટલ કેસ નોંધામ નથી. આજ રદન સધુીભાાં 

જજલ્રા આયગ્મ શલબાગ દ્વાયા કુર ૧૧ રાખ ૮૧ હજાય એટરે કે ૯૮% રકના આયગ્મની તાસ 

કયલાભાાં આલી છે.  આંતય જજલ્રા ભાાંથી થથાાંતરયત જેટરા શશ્રભીક આવ્મા છે તે તભાભને હભ 

કયઇન્ટાઈન્ન કયલા ભાાં આવ્મા છે અને ઘય આગ થટીકય રગાડલાભાાં આવ્મા છે. 

ડાાંગ ભાથક 

ડાાંગ જજલ્રાભાાં અત્માયે કયના લાઇયસના કાયણે રકડાઉનની રયનથથશત ઉબી થઈ છે 

ત્માયે સેલાબાલી રક ગયીફ અને શનિઃસહામ રકની લહાયે આવ્માાં છે. સેલાબાલી રક તેભનાાં 

ફનતાાં પ્રમત્ન થકી ભાનલતાને ભહકેાલી યહ્યા છે. આહલાભાાં યહતેા દયજી શલક્રભબાઈ ચોધયી 

દયયજ કાભકાજ મજુફ ઘયે ફેઠા ફેઠા ભાથક   ફનાલે છે  અને ગયીફ રકને તેન ુાં ભપત શલતયણ 

કયે છે.  ડાાંગ જજલ્રાના અંતરયમા શલથતાયભાાં ગયીફ રકને ભાથક ભતા નથી ત્માયે   ખાસ 

આલા રક ભાટે તેઓ ભાથક ફનાલે છે અને ભપતભાાં શલતયણ કયી યહ્યા છે. 
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