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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 14-07-2020      વલાયે : 7.10-7.20 
લાય : ભગંલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય અશભતા લાાંઝા લાચંે છે. 

 મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણી આજે યાજકટ ખાતે શલશલધ પ્રજેક્ટનુ ંઇ-રકાપણ તેભજ ઇ-

ખાતમહૂુતપ કયળે. 

 યાજ્મભાાં કયનાના કેવન આંક 42 શજાયને ાય – ગઇકારે વોથી લધ ુ902 કેવ 

નોંધામા – અત્માયસધુી યાજ્મભાાં કયનાની વાયલાય ફાદ 29 શજાય 608 દદીઓ 

વાજા થમાાં. 

 સયુતભાાં લધી યશરેા કયનાના વાંક્રભણને ગરે ળશયેભાાં કાડ અને શીયા 

ઉદ્યગના લેાયીઓએ 19ભી જુરાઇ સધુી સધુી સ્લમાંભ ુફાંધ ાલાન શનણણમ 

ક્ય. – યાજ્મભાાં કેટરાાંક ળશયેભાાં ચા અને ાનની દુકાન ભાટે કડક શનમભ 

ફનાવ્મા. 

 બાયતીમ યેરલે દ્વાયા આગાભી 2 લણભાાં ગજુયાત વહશત ત્રણ યાજ્મભાાં 200 

ભેગાલટ લન ઉજાણ પ્રાન્ટ સ્થાલાની મજના. 

 અને વોયાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગજુયાતભાાં ભેઘભશયે મથાલત – લાંથરી અને ગીયગઢડા 

ખાતે 4 ઇંચ જેટર લયવાદ ખાફક્ય. 
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યાજકટ રકાપણ 

મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણી આજે યાજકટ ખાતે શલશલધ પ્રકલ્નુ ંઇ-રકાપણ તેભજ ઇ-

ખાતમહૂુતપ કયળે. યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આજી નદી ય વલા ત્રણ કયડના ખચે 

ફનલલાભા ંઆલેર શાઈરેલર લિજ ,.૧૫. કયડ રૂશમાના તૈમાય થમેર ખચે હશિંગાજ નગય 

આલાવ મજના (ી.ી.ી.) ાટપ-૧ તથા સ્ભાટપ  શવટીના ાન શવટી પ્રજેક્ટ અંતગપત 

ફનાલલાભા ંઆલેર સ્ભાટપ  ફવ સ્ટનુ ંઈ-રકાપણ તેભજ લડપ ન.ં૧૨ ભલડી શલસ્તાય જેટક 

ચકડી ખાતે વલા 42 કયડના ખચે શનભાપણ ાભનાય ૫૦ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન લટય 

ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ , આજીડેભ ાવે વાડા  વાત કયડના ખચે અફપન પયેસ્ટ શલકવાલલાની 

કાભગીયીનુ ંઈ-ખાતમહુતૂપ કયળે. 

દૂધવાગય યડ આજી નદી ફાજુ ર-રેલર લિજ શત જેના કાયણે ચભાવાની ઋતભુા ં

બાયે લયવાદ દયમ્માન નદીના પયુ કાયણે આલનજાલન ભાટે મશુ્કેરી ઊબી થતી શતી. આ 

લિજ થલાથી ૨ રાખ ળશયેીજનણી આલનજાલનની મશુ્કેરી શનલાયી ળકાળ ે

જીઆઈડીવી 

મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણીએ ગઇકાર ેગાધંીનગયથી લીહડમ કન્પયન્વના ભાધ્મભથી 
ભયફીના ટંકાયાની છત્તય શભત્તાણા જીઆઈડીવીના 127 પ્રટની ઇ-ડ્ર દ્વાયા પાલણી કયી 
છે. 

24 શકેટયભા ંશનભાપણ ાભનાય ભયફીની છત્તય જીઆઇડીવીભા ં MSME એકભ ને 
500 થી 3000 ચયવ ભીટયના 127 પ્રટ અને જનયર કેટેગયીભા ં3000 થી 7000 ચયવ 
ભીટયના 11 પ્રટ પાલલાભા ંઆવ્મા. 

આ પ્રવગેં મખુ્મભતં્રી મખુ્મભતં્રી શ્રી રૂાણીએ જણાવ્્ુ ંશત ુ ંકે, જીઆઈડીવી પ્રટની 
પાલણી વપંણૂપ ાયદળપક અને ડ્ર ના ભાધ્મભથી કયલાભા ંઆલી છે. ગજુયાતના 
શલકાવભા ંજીઆઈડીવીનુ ંભશત્તભ મગદાન યશલે ુ ંછે. તેથી જીઆઈડીવીના શલકાવ ભાટે 
આત્ભશનબપય ગજુયાત ેકેજભા ં458 કયડ રૂશમા પાલલાભા ંઆવ્મા છે. 
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આ ઉયાતં , મખુ્મભતં્રી બરૂચના દશજે અને વામખા જી આઇ ડી વીભા ઉદ્યગએ 
લાયેરા ગદંા ાણીના શનકાર અને શદુ્ધિકયણના વી ઇ ટી ી પ્રાન્ટનુ ંણ ઇ રકાપણ 
ક્ુું. કુર 477 કયડ રૂશમાના ખચ ેશનભાપણ ાભનાય આ ફનંે પ્રાન્ટ દ્વાયા આ 
લવાશતના ેટ્રલરમભ કેશભકલ્વ ેટ્રકેશભકર અને ડાઇઝ તેભજ શગભેંન્ટ ઉદ્યગ ના 
ગદંા ાણીન મગ્મ શનકાર થળે અને માપલયણ જલાળે. 

યાજ્મ કયના  

યાજ્મભાાં કયના લામયવના કેવભાાં વતત લધાય થઈ યહ્ય છે. છેલ્રા 24 કરાકભાાં 

યાજમબયભાાંથી કયનાના 902 કેવ નોંધામા છે જે એક જ હદલવભાાં નોંધામેરા કેવન આ 

અત્માયસધુીન વોથી ભટ આંક છે. આ વાથે જ , યાજ્મના કુર કેવન આંક 42 શજાયને ાય થમ 

છે.  

સયુત જીલ્રાભાાં કયનાન આંક 8 શજાય 659 ઉય શોંચ્મ છે. ગઇકારે નોંધામેરા કુર 

કેવભાાંથી વોથી લધ ુ287 કેવ સયુત જજલ્રાભાાંથી વાભે આવ્મા છે જ્માયે અભદાલાદ જીલ્રાભાાં 164 

નલા દદીઓ નોંધામા છે. યાજ્મભાાં કયનાના વોથી લધ ુ23 શજાય 259 કેવ અભદાલાદ 

જજલ્રાભાાંથી વાભે આવ્મા છે.  

ગઇકારે 10 દદીઓના કયનાના કાયણે મતૃ્ય ુથતા યાજ્મન મતૃ્યઆુંક ફે શજાય 24 થમ છે. 

ગઇકારે વોથી લધ ુ5 મતૃ્ય ુસયુતભાાં નોંધામા છે. 

આયગ્મ ભાંત્રારમના જણાવ્મા મજુફ ગઇકારે યાજ્મબયભાાંથી 608 દદીઓને વાયલાય ફાદ 

યજા અાઈ છે. અત્માયસધુી 29 શજાય 608 દદીઓ કયનથી વાજા થમા છે. યાજમભાાં શાર 

કયનાના 10 શજાય 945 દદીઓ વાયલાય શઠે છે જેભાાંથી 74 ની શારત ગાંબીય છે. 

---------------------------------------- 
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જમાંશત યશલ જાભનગય 

યાજ્મના આયગ્મ   શલબાગ ના અગ્ર વક્ષચલ ડૉ જમાંશત યશલ એ ગઇકારે જાભનગયની 

મરુાકાત રઈ જજલ્રાભાાં કયના ની સ્સ્થશતની વભીિા કયી શતી 

 ડૉ જમાંશત યશલ એ જી.જી.કશલડ શસ્સ્ટરની મરુાકાત રીધી તેભજ જજલ્રાના આયગ્મતાંત્ર 

અને લશીલટીતાંત્ર વાથે ફેઠક મજી કયના ની હયસ્સ્થશતની વાંણૂણ ભાહશતી ભેલી આલશ્મક 

સચૂન કમાણ શતા. 

જાભનગયભાાં વોથી લધ ુક્ષઝહટલ કેવ ધયાલતા શલસ્તાયના ઝન ભાહકિંગ  

કયલા તેભજ તે શલસ્તાયભાાં વઘન વલેરન્વ કયલા સચૂના આી શતી . જાભનગયભાાં વાંક્રભણને 

અટકાલી ળકામ એ શતેથુી દયેક શલસ્તાયભાાં વલે કયતી ટીભને ઓકવીભીટય આલાભાાં આલળે 

જેના થકી શલસ્તાયભાાં સ્ક્રીશનિંગ દયમ્માન રકનુાં ઓસ્સવજન રેલર ભાીને જેનુાં ઓસવીજન રેલર 

૯૪થી નીચે શળે તે વ્મસ્સતને તાત્કાક્ષરક વાયલાય દ્વાયા ગાંબીય સ્સ્થશત ફનતી અટકાલી ળકાળે. 

દયશભમાન ડૉ.જમાંતી યશલ જાભનગય ફાદ વાાંજે યાજકટ    શોંચ્મા શતા , અને યાજકટ 

કરેસટય કચેયી ખાતે   જજલ્રાભાાં કયના ની સ્સ્થશત અંગે વભીિા કયી શતી. આ વભીિા ફેઠકભાાં 

યાજકટ ભશાનગયાક્ષરકાના કશભળનય અને આયગ્મ શલબાગના અશધકાયીઓ ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા 

ડ. જમાંશત યશલએ  કયના વાંદબે જજલ્રા લહશલટી તાંત્ર દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી કાભગીયી અંગે 

શલગત ભાાંગી શતી.  

દયશભમાન ડસટય જમાંશત યશલ આજે યાજકટ ખાતે જજલ્રા કરેકટય વહશતના અશધકાયીઓ 

વાથે કશલડ શસ્સ્ટરની મરુાકાત રેળે. 

---------------------------------------- 
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કયના કામપલાશી 
યાજ્મબયભાાં લધી યશરેા વાંક્રભણને અટકાલલા યાજ્મ વયકાય વાથે જ શલશલધ સ્થાશનક 

લહશલટી તાંત્ર દ્વાયા ણ વઘન ગરા શાથ ધયામા છે. 
અભદાલાદ ભશાનગય ાક્ષરકા દ્વાયા ભાસ્ક નહશ શયેલા ભાટે અને જાશયે સ્થ એ થ ૂાંકલા 

ઉય રાદેરી દાંડની યકભભાાં લધાય કમો છે. ભશાનગય ાક્ષરકા દ્વાયા રકને ભાસ્ક નહશ શયેલા 
ઉય અત્માય સધુી  રૂશમા 200 ન દાંડ શત તે લધાયીને શલે આ દાંડની યકભ રૂશમા 500 કયી 
દેલાઈ છે. એજ યીતે શલે   જાશયેભાાં થ ૂાંકલા ઉય દાંડની યકભ ણ લધાયીને 500 રૂશમા કયી 
દેલાભાાં આલી છે.  એજ યીતે ાનની દુકાન ઉય આલત ગ્રાશક જ થુાંકત કડાળે ત ાનના 
દુકાનદાયને ણ 10 શજાય રૂશમાન દાંડ બયલ ડળ.ે 

અભાયા સયુતના પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે કયના વાંક્રભણન પેરાલ યકલા ભાટે સયુતના શીયા 
ફજાયના તભાભ વેપ હડઝીટ લૉલ્ટ ચરાલતી ેઢીઓએ 19ભી જુરાઈ સધુી સ્લૈચ્ચ્છક  યીતે ફાંધ 
ાલાન શનણણમ કમો છે. 

કયના વાંક્રભણ ભાટે સુય સ્પે્રડય ગણાતા લગણને કાબભૂાાં રેલા ભાટે ભયફીભાાં ચા , 
નાસ્તાની રાયી દુકાન ફાંધ યાખલાન આદેળ જજલ્રા કરેકટયે ફશાય ાડય છે. ાન ભાલાનુાં 
લેચાણ પસત ાવણરભાાં જ કયલાન હકુભ ભયફીભાાં થમ છે.    

જૂનાગઢભાાં લધતા જતા કયના વાંક્રભણ ને કાયણે મ્ય.ુ કશભશ્નય તુાય સભેુયા એ કડક 
લરણ અખત્માય કયુું છે. ગઇકારે એક આદેળ મજુફ કઈ દુકાનદાય ચેશયા ઉય ભાસ્ક ધાયણ કમાણ 
લગય દુકાનભાાં લેાય કયળે ત શરેીલાય એક વપ્તાશ સધુી ળ એસટ રામવન્વ યદ કયલાભાાં 
આલળે જ્માયે ફીજી લખતની ભરેૂ એક ભહશના સધુી રામવન્વ યદ કયલાન આદેળ જાશયેનાભા ભાાં 
કયલાભાાં આવ્મ છે.  

છટા ઉદેયુ જજલ્રાના ાલી જેતયુના લેાયી ભાંડ, તેભજ નાના ભટા તભાભ દુકાનદાય 
એ ગઇકારથી ૨૭ જુરાઈ સધુી   સ્લૈચ્ચ્છક યીતે વાાંજે ચાય લાગ્મા છી ફજાય ફાંધ યાખલા શનણણમ 
કમો છે.  

 જાભનગયભાાં ગઇકારથી એક અઠલાહડમા સધુી વાાંજથી ચા ાનની દુકાન ફાંધ યા ખળે.  
આજે વભલાયથી એક વપ્તાશ સધુી ચા ાનની દુકાન વલાયે 8 થી વાાંજે 6   સધુી જ ખલુ્રી યશળેે 
ત્માયફાદ સ્લૈચ્છીક ફાંધ યાખલાભાાં આલળ.ે 
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અશભત ળાશ 

કેન્દ્ન્િમ ગશૃભાંત્રી   અશભત ળાશ ેગઈ કારે તેભના ભતિેત્રભાાં   લીહડમ કન્પયન્વથી કયના 

ભશાભાયીના વાંદબણભાાં  પ્રલતણભાન સ્સ્થશતની વભીિા કયી શતી. 

કેન્િીમ ગશૃભાંત્રીશ્રી એ આ વભીિા દયશભમાન કયનાના રિણ ધયાલતા નાગહયકના યેશડ 

ટેસ્ટ, સલયન્ટાઇન સશુલધા , શભ સલયન્ટાઇન થમેર ક્ષઝહટલ દદીઓ તેભજ કન્ટેન્ભેન્ટ ઝનભાાં 

આલતી વવામટી વાથે કર વેન્ટય ભાયપતે વાંકણ , એઈમ્વની ભાગણદશળિકાનુાં અનુારન, કશલડ-19 

મતૃ્યઆુંક શનમાંત્રણ , 100થી લધ ુતાભાન અને 94થી ઓછુ ઓસ્સવજન સ્તય ધયાલતા વ્મસ્સતને 

શસ્સ્ટરાઇઝ કયલા જેલા મદુ્દા ઉય વશલસ્તાય ચચાણ કયી શતી. 

આ ઉયાાંત કેન્િીમ ગશૃભાંત્રીશ્રીએ ભતિેત્રના શલશલધ શલકાવ કામોની ણ વભીિા કયી 

શતી. આયષુ્ટ્ભાન બાયત મજના ઉયાાંત કેન્િ અને યાજ્મ વયકાયની શલશલધ મજનાઓની 

અભરલાયી  ફાફતે  ણ વભીિા કયલાભાાં આલી શતી.  

કેન્દ્ન્િમ ગશૃભાંત્રીશ્રીએ યાજ્મ અને કેન્િ વયકાયની શલશલધ મજનાઓન રાબ છેલાડાના 

નાગયીકને ભે તે ભાટે 'મજના રાબાથી કેમ્' કયલા ય બાય આપ્મ શત.  

શલડીમ કન્પયન્વના ભાધ્મભથી મજામેરી આ વભીિા ફેઠકભાાં અભદાલાદ ગાાંધીનગય 

જજલ્રા કરેકટયશ્રી, જજલ્રા શલકાવ અશધકાયીશ્રી , તથા મ્યશુનશવર કશભળનય શ્રી તથા અન્મ ઉચ્ચ 

અશધકાયીઓ ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા 

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

શહયત યેરલે 

 યેરલેએ આગાભી ફે લણભાાં ગજુયાત , તાશભરનાડુ , યાજસ્થાન અને કણાણટકભાાં 200 

ભેગાલાટ લન ઉજાણ પ્રાન્ટ સ્થાલાની મજના ફનાલી છે.  
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બાયતીમ યેલ્લે વોય અને લન ઉજાણને પ્રત્વાશન આી યશી છે. એક વ ભેગાલટ 

િભતાલાા વરાય પ્રાન્્વ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મા છે અને 400 ભેગાલાટ પ્રાન્ટ અભરના શલશલધ 

તફક્કાઓ શઠે છે.  

યેરલેએ અન્મ શહયત શરે ણ ળરૂ કયી છે. તેભાાં ઇભાયત અને સ્ટેળનના વ ટકા 

એરઇડી રગાલલા અને કુર 69 શજાય કચભાાં ફે રાખ 44 શજાયથી લધ ુફામ-ટઇરેટ 

રગાલલાભાાં આવ્મા છે. 

બાયતીમ યેલ્લેએ 10 લણના ગાાભાાં શહયત યેલ્લે ફનલાના પ્રમત્ન ઝડી ફનાવ્મા છે. 

લણ ૨૦30 સધુીભાાં શનૂ્મ કાફણન ઉત્વર્જનનુાં રક્ષ્મ નક્કી કયુું છે. ગ્રીન યેલ્લેન દયજ્જ પ્રાપ્ત 

કયલા ભાટે યેલ્લે લૈશિક ઉષ્ટ્ણતા ઘટાડલા અને શલાભાન હયલતણન વાભે રડલા ભાટે અનેક શરે 

કયી છે. રાઇનનુાં લીજીકયણ , રેનની ઊજાણ કામણિભતાભાાં સધુાય , સ્થાન અને સ્ટેળન ભાટે 

ગ્રીન વહટિહપકેળન , કચભાાં ફામ ટઇરેટ પીટ કયલા અને ઊજાણના નલીનીકયણીમ સ્ત્રત તયપ 

યીલતણન કયવુાં એ યેરલેની શદુ્ધ કાફણન ઉત્વર્જનની વ્યશૂયચનાન બાગ છે.  

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

જીટી્ ુ

  જીટી્નુા છેલ્રા લપના શલદ્યાથીઓની ઓનરાઈન  અને ઓપરાઇન યીક્ષા અનકુ્રભે 

30 જુરાઈ અને 17 ઓગસ્ટથી ળરૂ  થળે. 

ગજુયાત ટેકનરજીકર ્શુનલશવિટી (જીટી્)ુએ શલશલધ ળાખાઓના છેલ્રા લપભા ં

અભ્માવ કયતા ંશલદ્યાથીઓ ભાટે ઓનરાઇન અને ઓપરાઇન ફનંે પ્રકાયની MCQ પભેટભા ં70 

ભાકપની યીક્ષાની તાયીખ જાશયે કયી છે. ઓનરાઈન  યીક્ષા  30 જુરાઈથી ળરૂ થળે. જ્માયે 

ઓપરાઈન યીક્ષા 17 ઓગસ્ટ થી ળરૂ  થળે. ઓપરાઇન  યીક્ષા ભાટે જીટી્ ુદ્વાયા યાજ્મના 

તભાભ જજલ્રાના 350 કેન્ર ય યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.   જેભા ંદયેક કેન્ર ય વશ્મર 

હડસ્ટન્વનુ ંારન થામ તે ભાટે લગપ દીઠ 15 શલદ્યાથીઓની ફેઠક વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલળે. 
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લયવાદ 

વોયાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગજુયાતભાાં કેટરાક સ્થએ છેલ્રા 24 કરાકભાાં ધધભાય લયવાદ 

નોંધામ છે. 

જૂનાગઢ જજલ્રાના લાંથરીભાાં અને ગીયવભનાથ જજલ્રાના ગીયગઢડા ખાતે આજે વલાયે 4 

લાગ્મા સધુી 4 ઇંચથી લધ ુલયવાદ ખાફક્ય શત. બાલનગય જજલ્રાના શળશય ખાતે વલા ત્રણ 

ઇંચ જેટર લયવાદ થલાના અશલેાર છે. જમાયે જુનાગઢ, સયુત, ભયફીભાાં લાાંકાનેય ખાતે ફે 

ઇંચથી લધ ુલયવાદ નોંધામ છે. ગઇકારે યાજ્મના 21 જેટરા તાલકુાઓભાાં એકથી લધ ુઇંચ 

લયવાદ લયસ્મ શત.  

જુનાગઢ અને ગીયવભનાથ જજલ્રાભાાં બાયે લયવાદના કાયણે ક્ષગયનાયભાાંથી નીકતી 

નદીઓ ફે કાાંઠે લશી યશી છે. સયુતભાાં ણ બાયે લયવાદના ગરે યસ્તા ઉય અડધાથી એક ફૂટ 

ાણી બયામા શલાના વભાચાય છે. 

દયશભમાન વોયાષ્ટ્ર, દીલ, દભણ, દાદયાનગય શલેરી વહશત યાજ્મબયભાાં કેટરાક સ્થએ 

શજુ ાાંચ હદલવ ગાજલીજ વાથે શલાથી ભધ્મભ લયવાદ થલાની શલાભાન ખાતાએ આગાશી કયી 

છે. 

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

કન્મા ળાા છાત્રારમ 

મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણીએ ગઇકારે ગાધંીનગયથી  અનસુલૂચત જાશત અને 

શલકવતી  જાશતના શલદ્યાથીઓ ભાટે  3 આદળપ શનલાવી કન્માળાા તેભજ ાચં   ડૉ.ફાફા વાશફે 

આંફેડકય કુભાય છાત્રારમનુ ં  ઇ -રકાપણ ક્ુું છે. જેભા ંશલદ્યાથીઓ અભ્માવ વાથે જભલાની 

સશુલધા વયકાય દ્વાયા શલના મલૂ્મે ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલી છે. અનસુલૂચત જાશતની દીકયીઓ 

ભાટે લડદયા જજલ્રાભા ં1 તેભજ આણદંના ફાકયરભા ં1  એભ ફે આદળપ શનલાવી કન્માળાા 
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તથા નલવાયીના જરારયભા ંશલકવતી જાશતઓની દીકયીઓના આ નલશનશભિત 

વકુંરભા ં 1200 શલદ્યાશથિનીને યશલેા જભલા અને અભ્માવની વગલડ ભળે. 

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


