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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 24-09-2020      ફોયે : 2.30-2.35 
લાય : ગરુૂલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા.... 

પ્રાદેશળક વભાચાય વોનર યભાય લાાંચે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ન્યઝૂ બે્રક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)  
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા)  
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 કોશલડની વાયલાય ભાટે એવ.ડી.આય.એપ. 
 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ જાશયે કયુું છે કે , કોશલડની વાયલાય ભાટેની 
ભાખાગત સશુલધા ઊબી કયલા ભાટે યાજ્મ કુદયતી આતી કો 
(એવ.ડી.આય.એપ.) ભાથી ખચચની ભશત્તભ ભમાચદા 35 ટકા થી લધાયી 50 ટકા 
કયલાભાાં આલી છે, જેથી અણધામાચ આયોગ્મ ખચચ લધાયાને યાજ્મો શોંચી લી 
ળકળે.  

દેળભાાં કોશલડના 63 ટકાથી લધ ુકેવ જ્માાં ફશાય આવ્મા છે તેલા છ 
યાજ્મ અને એક કેન્રવાશત પ્રદેળના મખુ્મભાંત્રીઓ વાથે શલડડમો વાંલાદભાાં શ્રી 
ભોદીએ આ ભાડશતી આી શતી.  આશથિક ભોયચે કોયોના વાંક્રભણનુાં નકુળાન 
ઘટાડલાનો આગ્રશ કયતાાં શ્રી ભોદીએ ટેસ્ટિંગ , ટે્રશવિંગ અને ટ્રીટભેંટ ઉય ખાવ 
બાય મકૂ્યો શતો. 

શલધાનવબા - શે્રષ્ઠ શલધામક એલોડચ   
 ગજુયાત શલધાનવબા દ્વાયા શે્રષ્ઠ ધાયાવભ્મ એલોડચ ભાટે બાજના 
ભેૂન્રશવિંશ ચડુાવભા અને કોંગે્રવના ભોશનશવિંશ યાઠલાની વાંદગી થતાાં ગશૃની 
આજની ફેઠકભાાં તેભનુાં ફહભુાન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

ધાયાવભ્મનુાં વન્ભાન કયલાની નલી યાંયા ળરૂ કયલાનો શનણચમ  થમા 
ફાદ આ શરેા એલાડચ છે . 2019 ભાટે શ્રી યાઠલા અને 2020 ભાટે શ્રી 
ચડુાવભાની વાંદગી થઈ છે . શલધાનવબા અધ્મક્ષ યાજેન્ર શત્રલેદી દ્વાયા ફાંને 
નાભની જાશયેાત થમા ફાદ મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણી , નામફ મખુ્મભાંત્રી 
શનશતનબાઈ ટેર અને શલયોધ ક્ષના નેતા યેળ ધાનાણીએ વાથે યશી શે્રષ્ઠ 
ધાયાવભ્મોનુાં ફહભુાન કયુું શત ુાં.  



Regional Midday News 24-09-2020 at 2.30-2.35 Pm-3 
 

ઉતભ રોક પ્રશતશનશધ તયીકે પયજ ફજાલનાય ધાયાવભ્મોની કદય 
કયલાની ળરૂઆત કયલા ફદર અધ્મક્ષ યાજેન્ર શત્રલેદીને વૌ ધાયાવભ્મોએ લતી 
મખુ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણીએ અભબનાંદન આપ્મા શતા. 

શજીયા બ્રા્ટ – વી.આય.ાડટર 

 સયુતના શજીયા શલ્તાયભાાં આલેરા ઓ.એન.જી.વી. ગેવ ટેશભિનરભાાં યાતે્ર 

વાડા ત્રણ લાગ્મા આવાવ ત્રણ શલ્પોટ વાથે વજાચમેરી દુઘચટનાભાાં કોઈ 

જાનશાશનના વભાચાય નથી અને જે ત્રણ રોકો ગામફ શતા તે શભેખેભ ભી 

આવ્મા શોલાનુાં વાાંવદ વી. આય. ાડટરે જણાવ્ય ુછે.  

તેભણે ઉભેયુું શત ુાં કે પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ ડયસ્્થતીનો તાગ ભેલી 

ભોડી યાતે્ર ઘટત ુાં કયલાની સચૂના તાંત્રને આી શતી.  

   ( ફાઈટ-વાાંવદ વી. આય. ાડટર ) 

તાી - એ.વી.ફી. વાટો 
તાી જજલ્રાભાાં વ્માયા ખાતે ોભરવની  રાાંચ રૂશ્વત શલયોધી  ળાખાએ 

લધ ુએક વયકાયી કભચચાયી ઉય અપ્રભાણવય શભરકતનો કેવ દાખર કમો છે . 

વ્માયા ખાતે જભીન શલકાવ શનગભની કચેયીભાાં ડપલ્ડ આવીટન્ટ તયીકે પયજ 

ફજાલતા યભેળબાઈ કેળલબાઈ લવાલા ાવેથી  2 કયોડ 20 રાખ  રૂશમાની 

અપ્રભાણવય શભરકત ભી આલતા ગનુો દાખર કયામો છે.  

અભાયા પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે ,  ખેત તરાલડી , શવભ તરાલડી ,ાણીના 

ટાાંકા ફનાલલાની મોજનાભાાં કૌબાાંડ આચયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
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દભણભાાં ગેવ ાઈ રાઈન 

કેન્રળાશવત પ્રદેળ દભણના દેલકા શલ્તાયભાાં  ઘેય ઘેય યાાંધણગેવનો 

યુલઠો ાઈ રાઈન લડે શોચડલાની ળરૂઆત આજે થઈ છે . દભણ જજલ્રા 

કરેક્ટય ડોકટય યાકેળ શભન્શાવ રાયા યવોઈ ગેવ ની ાઈ રાઈન ની વેલા 

આજે ખલુ્રી મકૂલાભાાં આલી ત્માયે ્થાશનક આગેલાનો શાજય શતા. 

કરેક્ટય શ્રી શભનશાવ જાતે એક રાબાથીના ઘેય શોંચ્મા શતા અને ગૅવ 

્ટલ વગાલી ભહયુત કયાવ્ય ુશત ુાં . દેલકા ગ્રાભાંચામત શલ્તાયના લાડી 

પભરમાભાાં ૨૦૦ જેટરા કનેક્ળન શાર આલાભાાં આવ્મા છે. 

ફાકોને પ્રલેળ 

ભશવેાણાના વાાંવદ ળાયદાફેન ટેરે વાંવદભાાં જીલ્રાના ખેડતૂો અને 

વીઆઇએવએપ ના જલાનોના ફાકોને કેસન્રમ શલદ્યારમભાાં પ્રલેળ અંગે 

યજૂઆત કયી શતી. તેભણે યજૂઆત કયતાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, જીલ્રાભાાં 

ઓએનજીવીના કામચકે્ષત્રભાાં જે ખેડતૂોએ જભીન ગભુાલી છે. તેલા ખેડતૂોના 

ફાકોને કેસન્રમ શલદ્યારમભાાં 25 ટકા અનાભત ફેઠકો આલાભાાં આલે તેભજ 

ઓએનજીવીની વાથે જોડામેરા સયુક્ષાભાાં તશનેાત વીઆઇએવએપના જલાનોના 

ફાકોને કેસન્રમ શલદ્યારમભાાં ઓએનજીવીની વાથે કેટેગયી-1 ભાાં વભાલલાભાાં 

આલે. 

મજ્ઞ 
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ભશવેાણા જીલ્રા કરેક્ટય અને ફહચુયાજી ભાતાજી ટેમ્ર ટ્ર્ટ દ્વાયા ફહચુયાજી 

ભાંડદય ડયવયની મજ્ઞળાા મજ્ઞ કયલા ય પ્રશતફાંધ મકુામો શતો. તો શલે 

કોયોના ગાઇડરાઇનભાાં અાઇ યશરેી છુટછાટ અંતગચત મજ્ઞળાાભાાં લધભુાાં 

લધ ુાાંચ વ્મડકતઓ વાથે મજ્ઞ કયલાની ટ્ર્ટ દ્વાયા છુટછાટ આલાભાાં આલી 

છે. છેલ્રા ાાંચ ભડશનાથી ફાંધ મજ્ઞળાા શલે ળરૂ કયલાભાાં આલી યશી છે. 

આભાાં ફે મજભાન અને ત્રણ બ્રાહ્મણ જ શાજય યશળેે. 


