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?ધાનમCંી નરDEF મોદH   

 

 ?ધાનમCંી િવIાસ આ+યો છે કD વધતા સMંમણ ને રોકવા રાOય સરકાર સPંણૂR 

સSજ છે.         શીતલ વૈ'વ 
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લોક અદાલત     
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વાયરલ VહDરનાWુ ં  

હાલ સોિશયલ મીડHયા પર વાયરલ થયેલ VહDરનામાના ંમેસેજ ખોટો હોઇ તેનાથી  

ગેરમાગ̂ ન દોરાવા VહDર જનતાને અપીલ છે. ‘‘_જ`લા કલેકટરD બહાર પાડ,ુ ં૧૦ 

bદવસcુ ંVહDરનાWું , તCંની Vણ બહાર કોઇ કાયRMમકD ?સગંો નહd કરH શકાય. 

સામા_જક, શૈefણક, રમતગમત, ધાિમgક સbહતનો સમાવેશ,િનયમcુ ંપાલન ન થતા ં૧૮૮ 

Wજુબ કાયRવાહH કરશે તCં , ૩૦મી નવે*બર jધુી અમલમા ંરહDશે  VહDરનાWુ.ં’’આ મેસેજ 

ખોટો છે અને આ ?કારcુ ંકોઇપણ VહDરનાWુ ંકલેકટરkી કlછ mારા બહાર  પાડવામા ં

આવેલ નથી. હાલે સમn _જ`લામા ંઅCેના તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦ Wજુબની  જોગવાઇઓ 

લાp ુછે. આ ?કારની ગેરમાગ̂ દોરતી અફવાઓ આઇ.ટH.એકટની જોગવાઇઓતથા 

bડઝાsટર મેનેજમેEટ એકટ હDઠળ કાયRવાહHને પાC થશે તેvુ ં

સી.આર.?Vપિત,મામલતદાર bડઝાsટર મેનેજમેEટ, કlછ-wજુ mારા જણાવા,ુ ંછે. 
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?સારભારતીના સીઈઓની ચોખવટ    

?સાર ભારતીના સીઈઓ શશી શેખર વે*પટHએ z્િવટ વડD ચોખવટ કરH છે કD wજુcુ ં

આકાશવાણી કDEF બધં થવા |ગેના સમાચાર સ}યથી વેગળા છે.તેમણે ચોખવટ કરH છે 

કD sથાિનક અખબારોમા ંઆ |ગે ?િસ~ થયેલા સમાચાર સદંભRમા ંઆ �લુાસો કરવો 

પડ�ો છે. 

W�ુય કાયRવાહક અિધકારHના આ �લુાસાથી કરછના સાસંદ િવનોદ ચાવડાએ પણ 

આનદંની લાગણી �ય�ત કરH છે અને wજુ કDEF બધં નહH થાય તેવી ખાતરH આપી છે. 

અCે એ જણાવી દઈએ કD આકાશવાણીના ંwજુ કDEFના કાયRMમોcુ ં?સારણ રાબેતા Wજુબ 

ચા� ુછે. 
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�હાલી bદકરH યોજના      

pજુરાત રાOયમા ંદHકરHઓના જEમદરને વધારવા અને િશeણમા ંવધારો કરવા 

માટDરાOય સરકાર mારા “�હાલી દHકરH યોજના ” અમલી બનાવવામા ંઆવેલ છે. આ 

યોજના|તગRત ૨ ઓગsટ ૨૦૧૯ કD }યાર બાદ જEમેલ દHકરHઓને ૧ લાખ ૧૦ 

હVરની નાણાકHયસહાય મળવા પાC છે.આ યોજના |તગRત દHકરHના જEમની એક 

વષRની |દર અર� કરવાની સમય મયાRદાન�H કરDલ હતી , પરં� ુકોવીડ-૧૯ને કારણે 

ઉભી થયેલ પbર�sથિત તથા લોકડાઉનને કારણેસમયસર અર� ન કરH શકનાર 

અરજદારો માટD pજુરાત મbહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગmારા આ W�ુતમા ંવધારો 

કરવામા ંઆવેલ છે. હવે પછHથી ૨  ઓગsટ ૨૦૧૯ થી  ૩૧માચR ૨૦૨૦ ની વlચે 

જEમેલ દHકરHના bકsસામા ંઅર� કરવાની સમય મયાRદામા ં૬માસનો વધારા સાથે હવે 

અર� કરવાની W�ુત ૧૮ માસ કરવામા ંઆવેલ છે.આ યોજનાના અર� ફોમR 



�ગણવાડH કDEF , બાળ િવકાસ યોજના અિધકારHની કચેરHતેમજ _જ`લા મbહલા અને 

બાળ અિધકારHની કચેરH-wજુ ખાતેથી િવના Wુ̀ યે ઉપલ�ધ થશે, 
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અ�sમાત   

wજુના મWઆુરા ફાટક પાસે અકsમાતમા ંCણના ંમોત થયા છે wજુ ભચાઉ  હાઈવે 

ઉપર િ?Eસ પાઈપ ફD�ટરH પાસે અકsમાત સVRયો છે �ક અને બાઈક વlચે અકsમાતમા ં

બાઈક સવાર ૩ �ય��તઓના ંમોત થયા છે અકsમાત બાદ પોલીસ ઘટના sથળે પહોચી 

હતી અને આગળની કાયRવાહH કરH હતી. 
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