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આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય અશભતા લાાંઝા લાાંચે છે. 

 

 મખુ્યમતં્રી વળજય રૂાણીએ કહ્ય ુછે કે મહષા ઉત્કવષ યોજનાથી 50 
ાખ ોકોને આવથિક આધાર આળાની રાજય શરકારની નેમ છે. 

 બાલ શ્રવમક સધુારા ખરડો ળધ ુઅશરકારક જોગળાઈ શાથે ગઈકાે 
વળધાનશભા ગષૃમા ંશાર થયો. 

 રાજ્ય શરકાર અને ળેસ્ન ગ્રુ ળચ્ચે કચ્છ જીલ્ામા ંએક અબજ 
20 કરોડ રૂવયાના ખચે સ્ટી પ્ાન્ટ સ્થાળા શમજૂતી કરાર થયા 
છે. 

 રાજ્યમા ંટેકનોોજી કે્ષતે્ર નળકલ્ના અને સ્ટાટષઅને આળા 
આઈ-હિએટ તથા ઈઝરાયે ળચ્ચે શમજૂતી કરાર થયા છે. 

 અમદાળાદમા ંયોજાનારી 16 જેટી વળવળધ સ્ધાષત્મક રીક્ષાના 
આયોજન માટે રીક્ષા ષરેની રચના કરળામા ંઆળી છે. 
 

 
 

(ન્યઝૂ બે્રક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)  
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા) 



મખુ્મભાંત્રી ભહશરા ઉત્કષ મોજના-વીએભ 

મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીએ કહ્ય ુછે કે મખુ્મભાંત્રી ભહશરા ઉત્કષ મોજના અંતગષત 

ભહશરાઓને આત્ભશનબષય ફનાલલાન ુરક્ષ્મ છે. 10 ભહશરાઓન ુ1 વખીભાંડ એભ 10 

રાખ વખીભાંડો દ્વાયા 1000 કયોડની આ મોજનાથી 50 રાખ રોકોને આશથિક આધાય 

આલાની યાજમ વયકયાની નેભ છે. 

મોજના શલળે લધભુાાં મખુ્મભાંત્રીએ જણાવ્ય ુકે આ મોજનાનો ઉદેળ ભાત્ર 0 ટકા 

વ્માજની રોન ઉરબ્ધ કયાલલાનો જ નશી યાંત ુફશનેોને આશથિક દષ્ટટએ 

આત્ભશનબષય ફનલલા અંગેનો છે. શલયીત વાંજોગોભાાં ભહશરાઓ આજીલકા યીને 

સ્લમાંને તેભજ હયલાયને ભદદરૂ ફની ળકે છે. આ મોજના ભાટેન ુશધયાણ, ફેંકો 

આળે અને ફેંકોને વ્માજ ચકૂલણુાં યાજમ વયકાય દ્વાયા કયાળે. 

મખુ્મભાંત્રીએ કહ્ય ુશત ુકે આઇવીઆઇવીઆઇ, એચડીએપવી તથા એકવીઝ ફેંકો 

વાથે યાજમ વયકાયે MOU કયેરા છે. 65 અફષન કે્રહડટ વોવામટીઓ, 43 કરસ્ટય 

વોવામટીઓ વહશતના કુર 367 ભહશરા ગ્રુને રોન અાઇ ચકૂી છે. 

શલધાનવબાગશૃભાાં ભહશરા અને ફાકલ્માણભાંત્રી શલબાલયીફેન દલેએ જણાવ્ય ુકે 

યાજમની નાયીળહકત ભાટે નલી હદળા ખોરતી અને શનૂ્મ ટકા વ્માજે રોકોને રોન 

આલાની આ મોજના દેળની વલષપ્રથભ મોજના છે. 



ફાસધુાયા ખયડો 

ફા શ્રશભક સધુાયા ખયડો લધ ુઅવયકાયક જોગલાઈ વાથે ગઈકારે 

શલધાનવબા ગશૃભાાં વાય થમો. શ્રભ અને યોજગાયભાંત્રી હદરીકુભાય ઠાકોયે ગઈકારે 

શલધાનવબાભાાં આ ખયડો યજૂ કયતાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, ગજુયાતને ફા શ્રશભક મકુ્ત 

યાજ્મ ફનાલલા યાજ્મ વયકાયનો ભક્કભ શનધાષય છે.  

ભાંત્રીશ્રી ઠાકોયે જણાવ્યુાં કે  કેન્ર વયકાય દ્વાયા ફા અને હકળોય શ્રભ અશધશનમભ 

1986ભાાં લષ 2016ના સધુાયાથી 14 લષથી નીચેના ફાકને દયેક પ્રકાયના કાભ ય 

યાખલા ભાટે પ્રશતફાંધ મકૂલાભાાં આવ્મો છે. આ અશધશનમભ 1986નુાં અભરીકયણ લધ ુ

વઘન યીતે થામ તે શતેથુી આ ખયડાભાાં સધુાયો કયલાભાાં આવ્મો છે. 

લધભુાાં ભાંત્રીશ્રી ઠાકોયે જણાવ્યુાં કે આ કામદાની કરભ -14ની જોગલાઈ પ્રભાણે 

ફાકોને કોઈણ વ્મલવામભાાં યાખલા ફદર દાંડતી યકભ 50 શજાય રૂશમાને ફદરે 

શલે 1 રાખ રૂશમા લસરૂાળે. તેભજ આ કામદાની કરભ 14-ડી અન્લમે હડસ્રીક્ટ 

ભેજીસ્રેટ અથલા મ્યશુનશવર કશભશ્નય કે ડામયેક્ટય ઑપ મ્મશનશવારટીને વત્તાઓની 

વોંણી કયલાભાાં આલી છે.વત્તાનુાં શલકેન્રીકયણ થલાથી આ કામદાનુાં લધ ુઝડી અને 

અવયકાયક અભરીકયણ થળે તેભ ભાંત્રીશ્રી ઠાકોયે ઉભેયુું શત ુાં 

 



પ્રહદશવિંશ જાડેજા- શલધાનવબા 

ગજુયાત શલધાનવબાભાાં ગઈકારે ધ ગજુયાત ગુાંડા અને અવભાજીક પ્રવશૃતઓ 

અટકાલલા ફાફત ખયડો – 2020 વાય થમો. શલધાનવબાભાાં આ ખયડો યજૂ કયતાાં ગશૃ 

યાજ્મભાંત્રી પ્રહદશવિંશ જાડેજાએ જણાવ્યુાં કે, યાજ્મભાાં ગડુાાંગીયી અને બમના ભાશોરને યાજ્મ 

વયકાય ક્યાયેમ વાાંખી રેળે નશી.  

આ ખયડાભાાં દારૂનો લેાય , જુગાય, ગામોની કતર , નળાનો લેાય , અનૈશતક લેાય , 

ભાનલ લેાય, ફનાલટી દલાનુાં લેચાણ, વ્માજ ખોય, જભીન છીનલી રેલી, અશયણ, ગેયકામદે 

કૃત્મો, ગેયકામદેવયના શશથમાયો લગેયે જેલી અવાભાજજક પ્રવશૃતઓ આચયતા ગુાંડા તત્લો વાભે 

કડક કામદાકીમ કામષલાશીની જોગલાઇ છે.  

જેભાાં કોઇ અવભાજજકતત્લ ,યાજ્મભાાં ળાાંશતની જાલણીભાાં ફાધક ફને ત્માયે તેને વાત 

લષથી લધ ુઅને દવ લષ સધુીની   કેદની અને ચાવ શજાય રૂશમાથી લધ ુદાંડની જોગલાઇ 

છે 

યાજ્મવેલક શોમ તેલી કોઇ વ્મક્ક્ત આલા અવાભાજીક તત્લોને ગનુો કયલા પે્રયીત કયે કે 

તો તેને દવ લષ સધુીની કેદની વજા અને દાંડની જોગલાઇ શનદોને ન્મામ ભે તે ભાટે 

ોરીવ અશધકાયીને વશામરૂ થલા યુાલાની મોગ્મ ચકાવણી ભાટે વ્મલસ્થા કયાળે ,અને: 

ન્માશમક તાવ ઝડી થામ તે ભાટે શલળે અદારતો સ્થાળે, તેભ ભાંત્રીશ્રી જાડેજાએ 

જણાવ્યુાં શત ુાં. 

 



અંફાજી 

ફનાવકાાંઠાભાાં આલેરા  પ્રખ્માત માત્રાધાભ અંફાજીના વભગ્ર શલસ્તાયને 

ડેલરભેન્ટ ઓથોહયટીભાાં તફદીર કયલાની કામષલાશી યાજ્મ વયકાયે કયી છે. 

માત્રાધાભ શલકાવ શલબાગના ભાંત્રી હદરી ઠાકાયે શલધાનવબાભાાં ગઈકારે શલધેમક 

યજૂ કયુું શત ુાં અને જણાવ્ય ુશત ુાં કે  નલા કામદાથી અંફાજી ભાંહદય શલસ્તાયનો શલકાવ 

થળે અને બાશલક બક્તોને લધ ુસશુલધાઓ ભી યશળેે. 

 આ શલધેમકની જોગલાઇ અંગે તેભણે કહ્યુાં શત ુાં કે આ ઓથોહયટી 

નગયાલરકાની જેભ કાભ કયળે અને ઔદ્યોલગક શલકાવની નલી હદળા ખોરળે. 

 આ ઓથોહયટીના અધ્મક્ષ અને શનમાભક ભાંડની યચના કામદો ફનાવ્મા છી 

કયલાભાાં આલળે, જેભાાં જજલ્રા ાંચામતના એક વભ્મ ઉયાાંત ભોટેબાગે અશધકાયીઓ 

યશળેે. 

કચ્છ લેરસ્ન 

યાજ્મ વયકાય અને લેરસ્ન ગ્રુ લચ્ચે કચ્છ જીલ્રાભાાં એક અફજ 20 કયોડ 

રૂશમાના ખચે સ્ટીર પ્રાન્ટ સ્થાલા વભજૂતી કયાય થમા છે. 



મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીની ઉક્સ્થતીભાાં યાજ્મા ઉદ્યોગ શલબાગના અશધક મખુ્મ 

વલચલ એભ.કે. દાવ તથા લેરસ્નના શલરુ ભાથયેૂ વભજુતી કયાય ઉય શસ્તાક્ષય 

કમાષ શતા. 

લેરસ્ન ગ્રુના આ પ્રોજેક્ટભાાં અંદાજે ફે શજાય યલુાનોને યોજગાયી ભતી 

થળે. ગત 29ભી ઓગસ્ટે યાજ્મની નલી ઉદ્યોગ નીશત અંગેના શલળે ચચાષ વત્ર 

દયમ્માન લેરસ્ન ગ્રેુ કચ્છભાાં સ્ટીર પ્રાન્ટ સ્થાલાની જાશયેાત કયી શતી. 

એટીએવ 

ગજુયાત એ.ટી.એવએ 99 રાખ 40 શજાયના દયની જૂની બાયતીમ ચરણી 

ગાાંધીનગય વેક્ટય 28 ફગીચા નજીક થી ઝડી છે.  

ભતી ભાહશતી મજુફ ભોયફીના ઘનશ્માભગઢના  એક ઈવભ ાવેથી આ નોટ 

કબ્જે કયલાભાાં આલી છે. આ ચરણી નોટોભાાં 1 શજાય રૂશમાના દય રેખે 87 રાખ 81 

શજાય રૂશમા અને 500 રૂશમાના દય રેખે 11 રાખ 59 શજાય રૂશમા કબ્જે કયામા 

છે. 

 

 



ઈઝયામેર ટેકનોરોજી 

યાજ્મભાાં ટેકનોરોજી કે્ષતે્ર નલકલ્ના અને સ્ટાટષઅને આલા આઈ-હક્રએટ 

તથા ઈઝયામેર લચ્ચે વભજૂતી કયાય થમા છે. 

અભદાલાદભાાં ફાલા ખાતે મોજામેરા કામષક્રભભાાં ઈઝયામેરના બાયત ખાતેના 

યાજદૂત યોન ભરકા અને મખુ્મભાંત્રીના વલચલ એભ.કે. દાવની ઉસ્થીતીભાાં, આઈ 

હક્રએટના અનુભ જારોશ તથા SNC - ઈઝયામેરના ય.ુજે.કાાંડરે, વભજૂતી ઉય 

શસ્તાક્ષય કમાષ શતા. 

ઈઝયામેરના યાજદૂત યોન ભરકાએ બાયતના બદુ્ધિધનની પ્રળાંવા કયતા કહ્યુાં કે 

ઈનોલેળનએ બશલટમ છે, અને બાયત તથા ઈઝયામેર આ કે્ષતે્ર વાથે ભીને કાભ 

કયળે.  

આઈ-હક્રએટએ બાયતની અગ્રણી સ્ટાટષઅ ઈનક્યફેુયય છે, જ્માયે SNC એ 

ઈઝયામેરની ઈનોલેળન કે્ષત્રની જાણીતી વાંસ્થઆ છે. 

યીક્ષા વેર- અભદાલાદ કરેકટય 

 અભદાલાદભાાં મોજાનાયી ફોડષની યીક્ષાઓ , શલશલધ સ્ધાષત્ભક યીક્ષાઓ અને 

પ્રલેળ યીક્ષાઓને અનરુક્ષીને અભદાલાદ કરેકટય કચેયીભાાં એક યીક્ષા વેર ળરૂ 

કયલાભાાં આવ્મો છે. 



 જજલ્રા કરેકટય શ્રી વાંદી વાગરે એ આ ભાહશતી આતા જણાવ્યુાં શત ુાં કે 

કોયોના ભશાભાયીને કાયણે જુદી જુદી ૧૬ જેટરી હયક્ષાઓના આમોજન અને 

વ્મલસ્થા ભાટે આ યીક્ષા વેરની યચના કયાઇ છે.  

શ્રી વાંદી વાગરે એ લધ ુભાહશતી આી. 

(ફાઇટ કરેકટય અભદાલાદ વાંદી વાગરે ) 

કોશલડ યાજ્મ 

યાજ્મભાાં કોલીડના દદીઓ વાજા થલાનો દય 84.99 ટકા થમો છે. ગઈકારે લધ ુ

એક શજાય 289 દદીઓ વાજા થતા, કોશલડના વાજા થમેરા દદીઓની વાંખ્મા લધીને  

એક રાખ  વાત શજાય 701 થઈ છે. 

ગઈકારે કોશલડના નલા એક શજાય 372 કેવ નોંધાતા, કુર કેવોની વાંખ્મા 

લધીને એક રાખ, 27 શજાય 541 થઈ છે. 

શાર યાજ્મભાાં કોશલડના 16 શજાય 470 એક્ટીલ કેવ છે. આ ૈકી 16 શજાય 384 

દદીઓની ક્સ્થતી સ્થીય છે. જ્માયે 86 જણા લેન્ટીરેટય ઉય છે. છેલ્રા 24 કરાકભાાં 

લધ ુ15 દદીઓના મતૃ્યુાં થતા, કુર મતૃ્યઆુંક લધીને ત્રણ શજાય 370 થમો છે. 

યાજ્મભાાં કોશલડના 39 રાખ 86 શજાય 372 ટેસ્ટ કયલાભાાં આવ્મા છે. 



 ખોટા કોશલડ ટેસ્ટ જમાંતી યશલ 

 ગજુયાતભાાં કેટરીક ખાનગી રેફોયેટયીઝ દ્વાયા ૈવા રઈને કોશલડ નેગેહટલના 

ખોટા  વહટિહપકેટ આલાભાાં આલતા શોલાના અશલેારો અંગે યાજ્મ વયકાયે કડક 

ગરાાં બયલાના ળરૂ કમાષ છે. ભીહડમાભાાં છામેરા અશલેારો વાભે ગઈકારે યાજ્મ 

ભાંત્રી ભાંડની ફેઠકભાાં ચચાષ થઈ શતી અને મખુ્મ ભાંત્રી દ્વાયા તાવ કયીને કડક 

ગરાાં બયલાના આદેળ અામા છે. 

ભાંત્રી ભાંડના આ શનણષમની ભાહશતી આતા યાજ્મના આયોગ્મ શલબાગના અગ્ર 

વલચલ ડો. જમાંતી યશલ એ જણાવ્યુાં શત ુાં કે સયુતની એક રેફનુાં રામવન્વ વસ્ેન્ડ 

કયીને પોજદાયી દાખર કયલાની સચૂના આલાભાાં આલી છે. 

લયવાદ 

યાજ્મના દલક્ષણ અને ભધ્મ ગજુયાત તથા વૌયાટરના ઘણાાં શલસ્તાયોભાાં છેલ્રા 

30કરાકભાાં શોલોથી- ભધ્મભ લયવાદ થમો છે. 

વૌથી લધ ુ80 ભીરીભીટય લયવાદ બરૂચ તથા યાજુરા તાલકુાભાાં અને 70 

ભીરીભીટય લયવાદ સયુત ળશયેભાાં થમો છે. કાભયેજ, ધયભયુ, લાગયા તથા ભહલૂા 

તાલકુાભાાં 60 ભીરીભીટય, ચીખરી, દીલભાાં 50, વેરલાવ, લાવી, શાાંવોટ, લાાંવદાભાાં-



40, નાાંદોદ, અંકરેશ્વય, બાલનગય તથા જાપયાફાદભાાં 30 ભીરીભીટય લયવાદ થમો 

છે. 

વાત તાલકુાભાાં 20 ભીરીભીટય, અને તેય તાલકુાભાાં 10 ભીરીભીટય લયવાદ 

થમો છે. તો ઉત્તય ગજુયાતભાાં ભશત્તભ તાભાન લધ ુનોંધાય ુછે. ડીવાભાાં 38, 

અભદાલાદભાાં 37, તથા ગાાંધીનગયભાાં 35 ડીગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ તાભાન નોંધાયુાં 

છે. 

આય. વી. પદુ – ખેડતૂોને ેકેજ 

કૃશ ભાંત્રી આય. વી . પદુ એ કહ્યુાં છે કે અશતવષૃ્ટટથી નકુળાનગ્રસ્ત એકણ 

ખેડૂત વશામથી લાંલચત યશ ેનશીં તેનુાં રૂાણી વયકાય ધ્માન યાખળે. શલધાનવબા 

હયવય ખાતેથી ફોરતા શ્રી પદુએ ઉભેયુું શત ુાં કે યાજ્મના ૨૦ જજલ્રાના ૧૨૩ 

તાલકુાના તભાભ ખેડૂતોને રૂશમા 3700 કયોડના ેકેજ શઠે આલયી રેલામા છે. 

તેભણે ઉભેયુું શત ુાં કે ૩૩ ટકાની લધ ુનકુવાન ધયાલતા ખેડૂતોને શમત 

શલસ્તાયભાાં શકેટયદીઠ રૂ.૧૩ ,૫૦૦ અને લફનશમત શલસ્તાયભાાં શકેટયદીઠ રૂ૧૦ 

શજાયની વશામ ફે શકેટયની ભમાષદાભાાં ચકૂલાળે. ૧રી ઓકટોફયથી ઓન રાઇન 

અયજી ખેડૂત જભા કયે છી  ચકાવણી ફાદ DBT દ્વાયા વીધા તેના ફેન્ક ખાતાભાાં 

વશામ ની યકભ જભા થળે શ્રી પદુએ ઉભેયુું શત ુાં કે છેલ્રાાં ચાય લષભાાં કુદયતી 



આદાભાાં અંદાજે રૂ.૭૪૫૮ કયોડ ખાવ ેકેજ ખેડૂતો ભાટે જાશયે કયી વશામ ચકૂલી 

આલાભાાં રૂાની વયકાય ભોખયે યશી છે. 

ભાતાના ભઢભાાં નલયાશત્ર 

 કચ્છભાાં આળાયુા ભાતાના ભઢ ખાતે નલયાત્રી દયમ્માન ભાંહદય ફાંધ યાખલાનો 

શનણષમ રેલામો છે, જેથી કોયોના વાંક્રભણનો પેરાલો યોકી ળકામ.  

દયલે નલયાશત્રભાાં રાખો દમાત્રી અશી શોંચતા શોલાથી ૧૩ ઓકટોફયથી 

ય ઓકટોફય સધુી ભાંહદય ફાંધ યાખલાનો શનણષમ લશરેવય રેલામો શોલાનુાં 

 નખત્રાણા-રખત પ્રાાંત અશધકાયી પ્રશલણશવિંશ જૈતાલતે જણાવ્ય ુછે. 


