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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 13-07-2020      વાાંજે : 7.10 થી 7.20 
લાય : વભલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય હિના મોદી લાાંચે છે. 

 કયનાના દદીઓન આજન આંક 900 ઉય ગમ – સયુતભાાં 207 

અભદાલાદભાાં 152 નલા દદીના  

 મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીઍ  ણા ફાવઠ કયડ રૂશમાના ખચે નલશનશભિત ૩ 

આદળશશનલાવી કન્મા ળાાઓ અને ાાંચ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય કુભાય 

છાત્રારમ નુાં ઈ રકાશણ  ગાાંધીનગય ખાતે થી કયુું શત ુાં      

  ભયફીના ટાંકાયા ાવે આકાય ાભનાય જી.આઈ.ડી વી.ના પ્રટની ઈ 

પાલણી મખુ્મભાંત્રીઍ કયી        

 કયના વાંક્રભણ ખાલા ભાટે જાભનગય અને ભયફીવહશત અનેક ળશયેભાાં ચા 

નાસ્તાની રાયી દુકાન ફાંધ કયલા શનણશમ ત ાન ભાલા પક્ત ાવશરભાાં જ 

લેચી ળકાળે        

 અભદાલાદભાાં ભાસ્ક નશીં શયેલાન દાંડ ફવવ થીલધાયી  ાાંચવ રૂશમા 

કયામ ત જુનાગઢ ભાાં ભાસ્કનશીં શયેનાય લેાયી નુાં રામવન્વ યદ કયલાન 

હુકભ ફશાય ડય 
  

   
 (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 કયનાના દદીઓન આજન આંક 900 ઉય શોંચ્મ છે.  

કયના વાંક્રભણ ભાટે સુય સ્પ્રેડય ગણાતા લગશને કાબભૂાાં રેલા ભાટે 

ભયફીભાાં ચા , નાસ્તાની રાયી દુકાન ફાંધ યાખલાન આદેળ જજલ્રા કરેકટયે 

ફશાય ાડય છે. ાન ભાલાનુાં લેચાણ પક્ત ાવશરભાાં જ કયલાન હુકભ ણ 

ભયફીભાાં થમ છે.    

નભશદા જજલ્રાભાાં કયના ઝઝહટલ શમ તેલ ઍક ણ કેવ વાાંજ સધુીભાાં 

નોંધામ નથી, અને વાયલાય શઠેના ઍક દદીને આજે યજા આલાભાાં આલી છે. 

જ્માયે નલવાયી જજલ્રાભાાં નોંધામેરા નલા કેવન આંકડ ઓગણીળ છે. ત બરુચ 

જજલ્રાભાાં નલા 15 કેવ નોંધામા છે અને વાજા થમેરા 10 દદીને ઘેય ભકરલાભાાં 

આવ્મા છે. ફટાદ જજલ્રાભાાં ફે કેવ ત ભશવેાણા જજલ્રાભાાં 17 કેવ નોંધામા 

શલાના અશલેાર છે. ભશવેાણા જજલ્રાભાાં ાાંચ દદીને યજા આલાભાાં આલી છે. 

વાફયકાાંઠા જજલ્રાભાાં નલા વાત કેવ નોંધામા છે તેની વાભે આઠ દદી ને તઝફમત 

વાયી થતાાં દલાખાનાભાથી શલદામ આલાભાાં આલી શતી  

 અભાયા સયુતના પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે કયના વાંક્રભણન પેરાલ યકલા 

ભાટે સયુતના શીયા ફજાયના તભાભ વેપ હડઝીટ લૉલ્ટ ચરાલતી ેઢીઓ ઍ 

સ્લૈચ્ચ્છક યીતે ફાંધ ાલાન શનણશમ કમો છે . 

વાફયકાાંઠા જજલ્રાભાાં આજે કયનાના નલા વાત કેવ નોંધામા છે. જ્માયે 

આઠ દદીઓ કયના મકુ્ત થમા છે. અત્માય સધુીભાાં કુર 250 દદી ઝઝહટલ 

નોંધામા છે. ત યાજીાભાાં ઍક કેવ ઝઝહટલ આવ્મ છે. જ્માયે ઍક દદી 
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વાજા થતાાં તેભને શસ્સ્ટરભાાંથી યજા આલાભાાં આલી છે. સયુતભાાં 209, 

અભદાલાદભાાં 152 નલા દદીઓ નોંધામા.  

જૂનાગઢભાાં લધતા જતા કયના વાંક્રભણ ને કાયણે મ્ય.ુ કશભશ્નય તુાય 

સભુેયા ઍ કડક લરણ અખત્માય કયુું છે. આજે ઍક આદેળ મજુફ કઈ દુકાનદાય 

ચેશયા ઉય ભાસ્ક ધાયણ કમાશ લગય દુકાનભાાં લેાય કયળે ત શરેીલાય ઍક 

વપ્તાશ સધુી ળ ઍક્ટ રામવન્વ યદ કયલાભાાં આલળે જ્માયે ફીજી લખતની 

ભરૂે ઍક ભહશના સધુી રામવન્વ યદ કયલાન આદેધ જાશયેનાભા ભાાં કયલાભાાં 

આવ્મ છે. ઉયાાંત રીવ ને વાથે યાખીને ભાગો ઉય ણ ભાસ્ક લગય 

શનકરનાયાઓ વાભે કડક શાથે કાભ રેલાનુાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

છટા ઉદેયુ જજલ્રાના ાલી જેતયુના લેાયી ભાંડ , તેભજ નાના ભટા 

તભાભ દુકાનદાય ઍ આજથી ૨૭ જુરાઈ સધુી   સ્લૈચ્ચ્છક યીતે વાાંજે ચાય લાગ્મા 

છી ફજાય ફાંધ યાખલા શનણશમ કમો છે . ાલી જેતયુ તેભજ આજુફાજુના 

ગાભની જનતાને આલશ્મક વેલાઓ અને ઇભયજન્વી દલાઓ અને વાયલાય ભી 

ળકળે તે ભાટે ની આલશ્મક વેલાઓ ચાલ ુયશળેે. આ શનણશમ જાશયે જનતા ના હશત 

ભાટે રેલાભાાં આવ્મ શમ જેથી દયેક સ્લૈચ્ચ્છક યીતે   કશલડ ૧૯ ની ભાગશદશળિકા નુાં 

ારન કયી   દુકાનદાય વેનીટાઇઝય ન ઉમગ કયી ગ્રાશક શાથ વાપ કયાલે 

,ભાસ્ક શયેે તેલી અીર લેાયી ભાંડ દ્વાયા કયલા ભાાં આલી છે. 

ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આજે છ કેવ ઝઝહટલ નોંધામા છે અને ફે દદીને યજા 

આલાભાાં આલી છે. ત કુર કેવન આંક 190 ય શોંચ્મ છે. જ્માયે સ્લસ્થ 

થનાય દદીની વાંખ્મા 146 ય શોંચી છે. 
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------------------- 

મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીઍ આજે ગાાંધીનગયથી  અનસુઝૂચત જાશત અને 

શલકવતી  જાશતના શલદ્યાથીઓ ભાટે   3 આદળશ શનલાવી કન્માળાા તેભજ 

ાાંચ  ડૉ.ફાફા વાશફે આંફેડકય કુભાય છાત્રારમનુાં  ઇ -રકાશણ કયુું છે. જેભાાં 

શલદ્યાથીઓ અભ્માવ વાથે જભલાની સશુલધા વયકાય દ્વાયા શલના મલૂ્મે ઉરબ્ધ 

કયલાભાાં આલી છે. અનસુઝૂચત જાશતની દીકયીઓ ભાટે લડદયા જજલ્રાભાાં 1 તેભજ 

આણાંદના ફાકયરભાાં 1  ઍભ ફે આદળશ શનલાવી કન્માળાા તથા નલવાયીના 

જરારયભાાં શલકવતી જાશતઓની દીકયીઓના આ નલશનશભિત વાંકુરભાાં   1200 

શલદ્યાશથિનીને યશલેા જભલા અને અભ્માવની વગલડ ભળે. 

યાજ્મના વાભાજજક ન્મામ અને અશધકાયીતા શલબાગ દ્વાયા ણા ફાવઠ 

કયડ રૂશમાના ખચે આ નલા વાંકુર શનભાશણ ામ્મા છે. 
 

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

 

 આણાંદના ફાકયર ખાતે અંદાજે 21 કયડ રૂશમાના ખચે શનશભિત આદળશ 

શનલાવી ળાા કન્મા કુભાય છાત્રારમ નુાં  મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી શલજમ રૂાણી દ્વાયા ઈ 

રકાશણ કયલાભાાં આવ્યુાં, નલ શનશભિત વાંકુરભાાં શલધાથીઓ અને શલદ્યાથીનીઓને  

યશલેા અને બણલાની ખફુ જ વાયી વગલડ ભળે, આણાંદ ના ફાકયર ખાતે ઍક 

શલધાથીની ઍ તેન પ્રશતબાલ આ યીતે આપ્મ. 

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

પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્ર ભદીઍ આજે લીહડમ કન્પયન્વના ભાધ્મભથી ગગૂરના 

CEO શ્રી સુાંદય શચાઇ વાથે લાતાશરા કમો શત. કશલડ- 19 અંગે રકભાાં 
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જાગશૃત પેરાલલા અને બયવાાત્ર ભાહશતીન પ્રવાય કયલા ભાટે ભદદરૂ થલા 

ગગૂર દ્વાયા કયલાભાાં આલેરા  પ્રમાવ અંગે શ્રી શચાઇઍ પ્રધાનભાંત્રીને ભાહશતી 

આી શતી. તેભણે જણાવ્યુાં શત ુાં કે , પ્રધાનભાંત્રીઍ રૉકડાઉન રાગ ુકયલાનુાં જે 

ગલુાં રીધુાં તેનાથી બાયતભાાં આ ભશાભાયી વાભેની રડાઇન ઍક ભજબતૂ ામ 

નાાંખી ળકામ છે. વાચી ભાહશતી રક સધુી શોંચાડલા ભાટે ગગૂરે જે પ્રકાયે 

વહક્રમતાણૂશ ભશૂભકા શનબાલી તે ફદર પ્રધાનભાંત્રીઍ આ પ્રમાવની પ્રળાંવા કયી 

શતી. તેભણે આયગ્મ વાંબા વેલાઓ યૂી ાડલા ભાટે ટેકનરજીના લધ ુ

ઉમગ અંગે ચચાશ કયી શતી.  

પ્રધાનભાંત્રીઍ જણાવ્યુાં શત ુાં કે , બાયતીમ ખફૂ જ ઝડથી ટેકનરજી વાથે 

અનકુૂરન વાધી યહ્યા છે અને તેને અનાલી યહ્યા છે. તેભણે ટેકનરજીન રાબ 

ઉઠાલી યશરેા ખેડતૂ અંગે લાત કયી શતી અને કૃશ ક્ષેત્રભાાં આહટિહપશ્મર 

ઇન્ટેઝરજન્વ ની ખફૂ જ વ્માક  વાંબાલનાઓ અંગે ણ ચચાશ કયી શતી. 

પ્રધાનભાંત્રીઍ લચ્યુશઅર રેબ્વની શલચાયનુાં ણ અન્લેણ કયુું શત ુાં જેન ઉમગ 

શલદ્યાથીઓ તેભજ ખેડતૂ કયી ળકે છે.  

સુાંદય શચાઇઍ બાયતભાાં ગગૂર દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલી યશરેી નલી 

પ્રડક્્વ અને શરે અંગે પ્રધાનભાંત્રીને ભાહશતગાય કમાશ શતા. તેભણે ફેંગલરુુભાાં 

AI હયવચશ રેફ ળરૂ કયલાન ઉલ્રેખ કમો શત અને ગગૂર દ્વાયા યૂનુાં લૂાશનભુાન 

કયલાના પ્રમાવથી થતા રાબ ય પ્રકાળ ાડય શત.  બાયતભાાં ગગૂર દ્વાયા 

ખફૂ જ ભટાામે યકાણ અને શલકાવની વ્યશૂાત્ભક બાગીદાયીઓ શલળે ણ 

પ્રધાનભાંત્રીને ભાહશતગાય કયલાભાાં આવ્મા શતા. પ્રધાનભાંત્રીઍ હટપ્ણી કયી શતી 

કે, બાયત દુશનમાભાાં વોથી મકુ્ત અને ખલુ્રા અથશતાંત્રભાાંથી ઍક છે. તેભણે 
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તાજેતયભાાં કૃશ ક્ષેત્રભાાં સધુાયા રાલલા ભાટે વયકાય દ્વાયા રેલાભાાં આલેરા 

કેટરાાંક ગરાાં અંગે તેભજ નલી નકયીઓનુાં વર્જન કયલા ભાટે શાથ ધયલાભાાં 

આલેરા અઝબમાન અંગે ચચાશ કયી શતી. તેભણે નુઃકોળલ્મના ભશત્લ ય ણ 

પ્રકાળ ાડય શત. 

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

   

મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણી ઍ આજે ગાાંધીનગયથી લીહડમ કન્પયન્વના 

ભાધ્મભથી ભયફીના ટાંકાયાની છત્તય શભત્તાણા જીઆઈડીવીના 127 પ્રટની ઇ-ડ્ર 

દ્વાયા પાલણી કયી છે. 

24 શકેટયભાાં શનભાશણ ાભનાય ભયફીની છત્તય જીઆઇડીવીભાાં MSME 

ઍકભ ને 500 થી 3000 ચ યવ ભીટયના 127 પ્રટ અને જનયર કેટેગયીભાાં 

3000 થી 7000 ચયવ ભીટયના 11 પ્રટ પાલલાભાાં આવ્મા. 

આ પ્રવાંગે મખુ્મભાંત્રી મખુ્મભાંત્રી શ્રી રૂાણીઍ જણાવ્યુાં શત ુાં કે, જીઆઈડીવી 

પ્રટની પાલણી વાંણૂશ ાયદળશક અને ડ્ર ના ભાધ્મભથી કયલાભાાં આલી છે. 

ગજુયાતના શલકાવભાાં જીઆઈડીવીનુાં ભશત્તભ મગદાન યશલે ુાં છે. તેથી 

જીઆઈડીવીના શલકાવ ભાટે આત્ભશનબશય ગજુયાત ેકેજભાાં 458 કયડ રૂશમા 

પાલલાભાાં આવ્મા છે.  

આ ઉયાાંત , મખુ્મભાંત્રી બરૂચના દશજે અને વામખા જી આઇ ડી વીભા 

ઉદ્યગઍ લાયેરા ગાંદા ાણીના શનકાર અને શદુ્ધિકયણના વી ઇ ટી ી પ્રાન્ટનુાં 

ણ ઇ રકાશણ કયળે.  
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કુર 477 કયડ રૂશમાના ખચે શનભાશણ ાભનાય આ ફાંને પ્રાન્ટ દ્વાયા આ 

લવાશતના ેટ્રઝરમભ કેશભકલ્વ ેટ્રકેશભકર અને ડાઇઝ તેભજ શગભેંન્ટ ઉદ્યગ 

ના ગાંદા ાણીન મગ્મ શનકાર થળે અને માશલયણ જલાળે. 

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

 જાભનગયભાાં આજથી ઍક અઠલાહડમા સધુી વાાંજથી ચા ાનની દુકાન 

ફાંધ યાખળે.  આજે વભલાયથી ઍક વપ્તાશ સધુી ચા ાનની દુકાન વલાયે 8 થી 

વાાંજે 6  સધુી જ ખલુ્રી યશળેે ત્માયફાદ સ્લૈચ્છીક ફાંધ યાખલાભાાં આલળ. 

કાગથી ભાાંડી જુદી જુદી ચીજલસ્તઓુ, ધાતઓુ ઉય ણ કયના લામયવ 

અમકુ કરાક ઍક્ટીલ યશ ેછે ત્માયે ાન ફીડી તભાકુ ચા લગેયેની ખયીદી લખતે 

રક ફાકવ કેફીન દુકાન ઠાંડા ીણાના ગ્રાવ ચા ના ક ગ્રાવ યકાફી શાથ 

લછુલાના કડા લગેયેન ઉમગ કયતા શમ છે ત્માયે આ ફધ ુજ વતત 

વેનેટાઇઝ કયવુાં ડે ત્માયે જાભનગયના લેાયી ભશાભાંડ દ્વાયા વલાયે 8 થી વાાંજે 

6 લાગ્મા સધુી જ ચા અને ાનની દુકાન ખલુ્રી યાખલાભા આલળે તેલ શનણશમ 

રેલાભાાં આવ્મ છે જે આલકાયદામક છે. 

(ફાઇટ- સયેુળ તન્ના) 
 

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

 

  યાજમબયભાાં કયના દદીઓન આજન આંક ૯૦૦ ઉય યશમ છે. છેલ્રા 

ય૪ કરાકભાાં ૯૦ય દદીઓ નોંધામા છે. તેભાાં વોથી લધ ુય૦૭ સયુતભાાં છે. 

અભદાલાદભાાં ૧ય કેવ , યાજમભાાં કુર દદીઓ ૪ય શજાય ૮૦૮ થમા છે. ૭૪ 

દદીઓ લેન્ટીરેટય ય છે અને મતૃ્ય ુઆંક ફે શજાય વત્તાલન થમ છે. આજે લધ ુ
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દવ જણાના ભત થમા છે. સયુત જીલ્રાભાાં ૮૦ , લડદયાભાાં ૬૧, જુનાગઢભાાં ૩૪, 

અભયેરીભાાં ય૯ , સયેુન્રનગયભાાં ય૬ , બાલનગયભાાં ય૪ અને યાજકટભાાં નલા 

ફાલીવ કેવ ભળ્મા છે. 

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

 

અભદાલાદ ભશાનગય ાઝરકા દ્વાયા ભાસ્ક નહશ શયેલા ભાટે અને જાશયે સ્થ ઍ 

થ ૂાંકલા ઉય રાદેરી  દાંડની યકભભાાં લધાય કમો છે. ભશાનગય ાઝરકા દ્વાયા 

રકને ભાસ્ક નહશ શયેલા ઉય અત્માય સધુી  રૂશમા 200 ન દાંડ શત તે 

લધાયીને શલે આ દાંડની યકભ રૂશમા 500 કયી દેલાઈ છે. ઍજ યીતે 

શલે   જાશયેભાાં થ ૂાંકલા ઉય દાંડની યકભ ણ લધાયીને 500 રૂશમા કયી દેલાભાાં 

આલી છે.  ઍજ યીતે ાનની દુકાન ઉય આલત ગ્રાશક જ થુાંકત કડાળે ત 

ાનના દુકાનદાયને ણ 10 શજાય રૂશમાન દાંડ બયલ ડળે . આ અગાઉ 

અભદાલાદ ભશાનગય ાઝરકા દ્વાયા ળશયેના લધ ુ14 શલસ્તાયને ભાઈક્ર કન્ટેનભેન્ટ 

ઝનભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મા શતા.  

આ શલસ્તાયભાાં આજે વલાયથી ઘશનષ્ઠ આયગ્મ ચકાવણી અને વાંક્રભણની  

તાવ કયલા યીક્ષણ ળરુ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

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

 

યાજ્મભાાં પ્રાકૃશતક કૃશ થકી કેશભકર મકુ્ત ખયાકનુાં ઉત્ાદન થામ અને 

દયેક ખેડતૂ દેળી ગામ આધાહયત ખેતી કયતાાં થામ તે ઉદે્દળને ધ્માને યાખી 

યાજ્મભાાં છેલ્રાાં ઍક લશથી યાજ્માર આચામશ દેલવ્રતના ભાગશદળશન શઠે કૃશ 

શલબાગ અને આત્ભા મજનાના વાંયકુ્ત પ્રમાવથી પ્રાકૃશતક કૃશ અંગે શલશલધ 



Regional Evening News 13-07-2020 at 7.10 - 7.20 PM-9 
 

કામશક્રભનુાં આમજન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે, જે અંતગશત સબુા ારેકય પ્રાકૃશતક 

કૃશ શલમ ય યાજબલનભાાં લેફીનાય મજલાભાાં આલેર. આ પ્રવાંગે યાજ્મારે 

આ મજુફ જણાવ્યુાં.... 
 

(ઓહડમ યાજ્માર) 

 

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

અભદાલાદ ભશાનગયાઝરકાઍ 14 નલા ભાઈક્ર કન્ટેનભેન્ટ ઝન જાશયે 

કયામા છે , જેભાાં ઉત્તય શિભ શલબાગના વોથી લધ ુાાંચ વવામટીઓને ભાઈક્ર 

કન્ટેઇન્ભેન્ટ ઝન જાશયે કયામ છે. 

આ ઉયાાંત દઝક્ષણ અને શિભ શલબાગના 2-2, લૂશ શલબાગના ત્રણ જ્માયે 

ભધ્મ શલબાગની 1 વવામટીન વભાલેળ થામ છે. 

આ ઉયાાંત ભશાનગયાઝરકાઍ નાયણયુા શલસ્તાયની ભાંગર મશૂતિ 

ઍાટશભેન્ટને કન્ટેન્ભેન્ટ ઝનની માદીભાાંથી દૂય કયલાન શનણશમ કમો છે. આ વાથે 

જ અભદાલાદના ભાઈક્ર કન્ટેનભેન્ટ ઝનન આંક 189 થમ છે. 

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

 

  જીટીયનુા છેલ્રા લશના શલદ્યાથીઓની ઓનરાઈન  અને ઓપરાઇન 

યીક્ષા અનકુ્રભે 30 જુરાઈ અને 17 ઓગસ્ટથી ળરૂ  થળે. 

ગજુયાત ટેકનરજીકર યશુનલશવિટી (જીટીય)ુઍ શલશલધ ળાખાઓના છેલ્રા 

લશભાાં અભ્માવ કયતાાં શલદ્યાથીઓ ભાટે ઓનરાઇન અને ઓપરાઇન ફાંને પ્રકાયની 

MCQ પભેટભાાં 70 ભાકશની યીક્ષાની તાયીખ જાશયે કયી છે. ઓનરાઈન  યીક્ષા  30 
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જુરાઈથી ળરૂ થળ.ે જ્માયે ઓપરાઈન યીક્ષા 17 ઓગસ્ટ થી ળરૂ  થળે. 

ઓપરાઇન  યીક્ષા ભાટે જીટીય ુદ્વાયા યાજ્મના તભાભ જજલ્રાના 350 કેન્ર ય 

યીક્ષા રેલાભાાં આલળે.   જેભાાં દયેક કેન્ર ય વશ્મર હડસ્ટન્વનુાં ારન થામ તે 

ભાટે લગશ દીઠ 15 શલદ્યાથીઓની ફેઠક વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલળે. 

 શલદ્યાથીઓ ભફાઈર , ટેબ્રેટ અને રેટ જેલા હડજજટર ઉકયણન 

ઉમગ કયીને યીક્ષા આી ળકળે. જ શલદ્યાથી કઈ કાયણવય ઓનરાઈન કે 

ઓપરાઈન યીક્ષા આી ળકતા નથી , ત તેભની   સ્ેશળમર યીક્ષા વપ્ટેમ્ફય 

ભહશનાભાાં રેલાળે. ઓનરાઇન અને ઓપરાઇન ફાંને યીક્ષા ઍભવીકય ુપભેટભાાં 

જ રેલાળ.ે જેની વભમભમાશદા 70 શભશનટની શળે.  
  

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

 ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમગી કલ્માણ ફડશ , અભદાલાદ 

દ્વાયા કશલડ -૧૯ અન્લમે નોંધામેરા ફાાંધકાભ શ્રશભકને રકડાઉનભાાં.૧૦૦૦ રૂ ની 

આશથિક વશામ ચકૂલલાની જાશયેાત કયી શતી. નોંધામેર ફાાંધકાભ શ્રશભકની 

શલગત અધયુી શલાથી અમકૂ નોંધામેરા ફાાંધકાભ શ્રશભકને આશથિક વશામ ભી 

નથી. ફાાંધકાભ શ્રશભક તેભની ખટૂતી શલગત ફડશને આી ળકે તે ભાટે ગજુયાત 

ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમગી કલ્માણ ફડશના લેફ ટશર ય સશુલધા 

ઉરબ્ધ કયાઇ છે. નોંધામેર ફાાંધકાભ શ્રશભક-રાબાથી તાના યેડ-બકુ -ઓખ 

ત્ર નાંફય આધાયે યજજસ્ટે્રળન પભશ બયી તેઓની શલગત ઓનરાઇન બયી કયી 

ળકળે. ખટૂતી શલગત બયલાની છેલ્રી તાયીખ  ૧૭ જુરાઈ છે 

. 
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 મખુ્મભાંત્રી શ્રી શલજમબાઈ રૂાણી ઍ આજે નલવાયી  જજલ્રાના જરારય 

તાલકુાના ખાંબરાલ(આટ) ગાભે ૧૭ કયડ 19 રાખ રૂ ના  ખચે નલશનશભિત આદળશ 

શનલાવી ળાાકન્મા નુાં ઈ-તસ્ક્તથી ઓનરાઈન રકાશણ કયુું. 

આ પ્રવાંગે મખુ્મભાંત્રીશ્રી ઌ જણાવ્યુાં શત ુાં કે , કયના ભશાભાયી લચ્ચે ણ 

આણી યજીંદી પ્રવશૃતઓ ધભધભતી યાખલાની છે. યાજ્મભાાં ભટાબાગના 

શલકાવના કાભ યૂજળભાાં ળરૂ કયી દેલાભાાં આવ્મા છે. તેભણે જણાવ્ય ુ

કે.ણાફાવઠ કયડનાાં ખચે  યાજ્મની જનતાને સુાંદય સશુલધા લાા ાાંચ 

જજલ્રાભાાં આઠ નલા વાંકુર સશુલધાવબય બલનને શલદ્યાથીઓ ભાટે ખલુ્રા 

મકુલાભાાં આવ્મા છે.   આ પ્રવાંગે નામફ મખુ્મ દાંડકશ્રી આય.વી.ટેરે જણાવ્યુાં શત ુાં 

કે, ગજુયાત જે યીતે પ્રગશત કયી યશયુાં છે અને લૈશિક શયભાાં જઈ યશમાાં છીઌ 

ત્માયે કયના જેલી લૈશિક ભશાભાયીના વભમભાાં ભાત્ર હડઝીટર વેલાઓ થકી 

ગજુયાત તે હદળાભાાં દેળબયભાાં અગે્રવય છે 

  

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

 

 મખુ્મભાંત્રી શ્રી શલજમબાઈ રૂાણી આલતીકારે યાજકટ ભશાનગયાઝરકા 

દ્વાયા દૂધવાગય યડ આજી નદી ય વલા ત્રણ કયડના ખચે ફનલલાભાાં આલેર 

શાઈરેલર ઝબ્રજ,.૧૫. કયડના ખચે હશિંગાજ નગય આલાવ મજના (ી.ી.ી.) 

ાટશ-૧ તથા સ્ભાટશ  શવટીના ાન શવટી પ્રજેક્ટ અંતગશત ૭૦ રાખના ખચે 

ફનાલલાભાાં આલેર સ્ભાટશ  ફવ સ્ટનુાં ઈ-રકાશણ તેભજ લડશ નાં.૧૨ ભલડી 

શલસ્તાય જેટક ચકડી ખાતે વલા 42 કયડના ખચે શનભાશણ ાભનાય ૫૦ 
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ઍભ.ઍર.ડી. ક્ષભતાન લટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ , આજીડેભ ાવે વાડાવાતકયડના 

ખચે અફશન પયેસ્ટ શલકવાલલાની કાભગીયીનુાં ઈ-ખાતમહુતૂશ કયળ.ે 

દૂધવાગય યડ આજી નદી ફાજુ ર-રેલર ઝબ્રજ શત જેના કાયણે 

ચભાવાની ઋતભુાાં બાયે લયવાદ દયમ્માન નદીના યુ કાયણે આલનજાલન ભાટે 

મશુ્કેરી ઊબી થતી શતી. આ ઝબ્રજ થલાથી ૨ રાખ ળશયેીજનણી આલનજાલનની 

મશુ્કેરી શનલાયી ળકાળ ે

     

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


