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 21 જૂન વોભલાયથી યાજ્મબયના લેક્સવનેળન વેન્ટય ય 18થી 44ની 

લમના રોકો ભાટે લોક – ઇન – લેક્સવનેળન ળરૂ થળે.  
 કેન્રીમ યવામણ યાજ્મભતં્રી  ભનસખુ ભાડંશલમાએ જણાવ્મા છે કે, 

વયકાયે મ્યકુયભાઇકોવીવની વાયલાય – ભાટે લયાતા ઇન્ેકળનનુ ં
ઉત્ાદન લધાયલા પ્રમત્નળીર છે.  

 નલરખી ફદંય ય 192 કયોડ રૂશમાના ખચે 485 ભીટયની ેટીનુ ં
શનભાાણ થળે.  

 યાજ્મભા ંકોયોના વકં્રભણભા ંવતત ઘટાડો – ગઇકારે 262 કોયોનાના 
દદીઓ નોંધામા – યીકલયી યેટ 97.90 ટકા થમો.  

 યાજ્મભા ંભેઘયાજાની ભશયે ળરૂ થતા ં28 જજલ્રાના 121 તરુાકભા ં
બાયેથી શલો લયવાદ – દક્ષિણ ગજુયાતભા ંબાયે લયવાદની 
શલાભાનની આગાશી. 

 
 
 

ગજુયાતભા ં21 જુન વોભલાયથી યાજ્મબયના લેક્સવનેળન વેટય ય 
18થી 44ની લમના રોકો ભાટે લોક ઇન લેસવીનેળન ળરૂ થળે.  

મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણીની અધ્મિતાભા ંભેરી કોય કશભટીની ફેઠકભા ં
આ ભશત્લણૂા શનણામ રેલાભા ંઆવ્મો છે. 21 જૂન વોભલાયની ફોયે ત્રણ 



કરાક છી વભગ્ર યાજ્મના લેસવનેળન વેન્ટવા ય 18થી 44નીલમજૂથના 
રોકો ઓન સ્ોટ યજીસ્રેળનથી લોક ઇન લેક્સવનેળનનો રાબ ભળે.  

અગાઉથી એવએભએવ દ્વાયા યજજસ્રેળન કયાવ્યુ ંશોમ અને વભમ, સ્થ, 
તાયીખનો સ્રોટ ભેવ્મો શોમ તેભને લેક્સવનેળનભા ંઅગ્રતા અાળે.  

ગજુયાતે અત્માય સધુીભા ંફે કયોડ 15 રાખથી લધ ુયવીના ડોઝ આીને 
દેળબયભા ંટોચનુ ંસ્થાન ભેવ્યુ ંછે. શલે લોક ઇન લેક્સવન ઓન સ્ોટ 
યજીસ્રેળનથી યવીકયણના િેતે્ર ણ ગજુયાત દેળભા ંઅગે્રવય યશળેે. 

................. 
 

કેન્રના યવામણ અને યાવામક્ષણક ખાતય યાજ્મભતં્રી ભનસખુ 
ભાડંલીમાએ જણાવ્યુ ંછે કે, વયકાય મ્યકુયભાઇકોવીવની વાયલાય ભાટે લયાતા ં
ઇન્ેસળનનુ ંઉત્ાદન લધાયલા વતત પ્રમત્નો કયી યશી છે.  

તેભણે ઉભેયુું શત ુ ંકે, રીમોવોભર એમ્પોટેયીવીન-ફીનુ ંઉત્ાદન ત્રણ જ 
ભહશનાભા ંાચં ગણુ ંકયાયુ ંછે.  

ગમા એશપ્રર ભાવભા ંતેના 62 શજાય લામરના ઉત્ાદન વાભે આ 
ભહશને દેળભા ંઉત્ાદન લધીને ોણા ચાય રાખ લામર શોંચલાની ધાયણા 
છે.  

આે કયેરી ટ્લીટભા ંશ્રી ભાડંશલમાએ જણાવ્યુ ંછે કે, સ્લદેળી ઉત્ાદન 
ઉયાતં વયકાય રીોવોભર એમ્પેટયીવીન-ફીના નલ રાખથી લધ ુ
ઇન્ેકળનની આમાત કયી યશી છે. તેભાથંી અત્માય સધુીભા ંાચં રાખ 33 
શજાયથી લધ ુઇન્ેકળન આલી ગમા છે અને તે યાજ્મોને પાલી દેલામા છે.  
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મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણીએ ભારવાભાન હયલશન ભાટે નલરખી 
ફદંયની નલી ેટીના ફાધંકાભ ભાટે 192 કયોડ રૂશમાની દયખાસ્તને ભજૂંયી 
આી છે. યાજ્મભા ંકાગો હયલશનના ભશત્લણૂા ફદંય એલા નલરખી ફદંય 



ખાતે 485 ભીટયની રફંાઈની નલી ેટી 192 કયોડ રૂશમાના અંદાજજત ખચે 
શનભાાણ ાભળે. 

મખુ્મભતં્રીએ ગજુયાત ભેહયટાઇભ ફોડા દ્વાયા યાજ્મ વયકાય વભિ આ 
નલી ેટીના શનભાાણ ભાટે કયલાભા ંઆલેરી આ દયખાસ્તને વૈદ્ાશંતક ભજૂંયી 
આી છે. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે, નલરખી વૌયાષ્ટ્રના વાગયકાઠેં આલેલુ ંઅને ભીઠા, 
કોરવા તથા શવયાભીક, ભળીનયી ઉદ્યોગોના ભાર-વાભાન હયલશન ભાટેનુ ં
અગત્મનુ ંફદંય છે. આ ફદંયની લતાભાન ભાર-હયલશન િભતા 8 ભીક્ષરમન 
ભેરીક ટન પ્રશત લાની છે, તેને બશલષ્ટ્મભા ંલધાયીને 20 શભક્ષરમન ભેરીક ટન 
પ્રશતલા કયલાનુ ંયાજ્મ વયકાયનુ ંઆમોજન છે. 

આ સકૂ્ષચત 485 ભીટયની રફંાઇની ેટીના કાભો ણૂા થતા ંનલરખી 
ફદંયની ભાર હયલશન િભતા રગબગ 16 ભીરીમન ભેહરક ટન પ્રશતલા 
થલા ાભળે. એટરે કે, આ ફદંયની લાશિક ભાર હયલશન િભતાભા ં 8 
શભક્ષરમન ભેહરક ટનનો લધાયો થલાનો અંદાજ છે.  

આ ભાર હયલશન િભતાભા ંથનાયા વબંશલત લધાયાને હયણાભે યાજ્મ 
વયકાયને પ્રશતલા રગબગ  50 કયોડ રૂશમાની લધ ુઆલક થળે.  બાયત 
વયકાયની વાગયભારા મોજના અન્લમે આ ેટીના કાભો ભાટે અંદાજીત 41 
કયોડથી લધનુી વશામ ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી છે. 
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ગજુયાત યાજ્મ મોગ ફડા દ્વાયા 21ભી જૂન શલશ્વ મોગ હદલવ શનશભતે્ત 
યાજ્મકિાની ઉજલણીનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્મો છે. શલે તો ફવ એક જ 
લાત, મોગભમ ફને ગજુયાત આ થીભ ય ગજુયાત યાજ્મ મોગ ફોડા દ્વાયા 
મોગ વપ્તાશનુ ંઆમોજન થયુ ંછે. મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણીના શનલાવસ્થાનેથી 
21ભી જૂન શલશ્વ મોગ હદલવની ઉજલણી કયાળે.  

મખુ્મભતં્રીના પેવબકુ ેજ યથી વભગ્ર કામાક્રભનુ ંજીલતં પ્રવાયણ 
કયલાભા ંઆલળે.  



મખુ્મભતં્રી હયલાય વહશત યાજ્મ મોગ ફોડાના ચેયભેન તથા મોગ કોચ 
વાથે કોભન મોગ પ્રોટોકોરથી મોગ કયળે. મોગ રેશનિંગ વપતાલૂાક ણૂા 
કયેરા મોગ કોચ, મોગ રેનયને મખુ્મભતં્રીના શસ્તે તેભના શનલાવસ્થાનેથી 
પ્રભાણત્ર અાળે.  

લીહડમો કોન્પયન્વ ભાધ્મભથી દયેક જજલ્રા કરેસટય કચેયી ખાતે 
ઉક્સ્થત 20 મોગ કોચ રેનયને પ્રભાણત્ર અાળે. 
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યાજ્મભા ંકોયોના વકં્રભણભા ંવતત ઘટાડો થઈ યહ્યો છે. છેલ્રા 24 
કરાકભા ંયાજ્મભા ંકોશલડના 262 કેવ નોંધામા છે. તો 776 દદીઓ વાજા થમા 
છે. અત્માય સધુી આઠ રાખ ચાય શજાય 668 દદીઓએ કોયોનાને મ્શાત આી 
છે.  

યાજ્મભા ંકોશલડથી વાજા થલાનો દય 97.90 ટકા નોંધામો છે.  
ગઇકારે વાંે  ાચં લાગ્મા સધુીભા ંયાજ્મભા ંકુર ફે રાખ 55 શજાય 46 

રોકોને યવીકયણ કયાયુ ંછે. કુર ફે કયોડ 15 રાખ 47 શજાય 305 રોકોને યવી 
આલાભા ંઆલી છે.  

................. 
 

યાજ્મભા ંભેઘયાજાની વલાયી આલી શોંચી છે. ત્માયે યાજ્મના 28 
જજલ્રાના 121 તાલકુાઓભા ંબાયેથી શલો લયવાદ નોંધામો છે.  

યાજ્મ યુ શનમતં્રણ કિ દ્વાયા જાશયે કયલાભા ંઆલેરા વત્તાલાય આંકડા 
અનવુાય યાજ્મભા ંવયેયાળ 11 ઇંચ લયવાદ લયસ્મો છે.  

દક્ષિણ અને ભધ્મ ગજુયાતભા ંવાયો લયવાદ થમો છે. વૌથી લધ ુ
નલવાયીના ગણદેલી તાલકુાભા ંછ ઇંચ તો આણદં જજલ્રાભા ંવાત ઇંચ 
લયવાદ લયસ્મો છે. જોકે, 42 તાલકુા એલા ણ છે જ્મા ંલયવાદ થમો જ 
નથી.  



યાજ્મભા ં150 તાલકુાઓભા ંશનૂ્મથી રઈને ચાવ શભ.ભી. સધુીભા ં
ભી.ભી. સધુી તો 48 તાલકુાભા ંફેથી ાચં ઇંચ સધુી અને 11 તાલકુાઓભા ં
ાચંથી 10 ઇંચ સધુીની ભેઘભશયે થઈ છે.  

નલવાયી, જરારોયભા ંતાલકુાભા ંત્રણથી લધ ુઇંચ તો ખેયગાભ, 
ચીખરી તાલકુાભા ંફે ઇંચ ેટરો લયવાદ ડયો છે. ગઇકારે અંફાજી, 
ભશવેાણા, લરવાડ, જુનાગઢ, જાભનગય જજલ્રાઓભા ંલયવાદ નોંધામો શતો.  

જ્માયે આણદં જજલ્રાભા ંવતત વાત ઇંચ  લયવાદ થમો શતો. શલાભાન 
શલબાગની આગાશી મજુફ દક્ષિણ ગજુયાતભા ંબાયે લયવાદની ળક્યતાના 
ગરે એવડીઆયએપની ટીભને દક્ષિણ ગજુયાત યલાના કયાઈ છે.  

કેન્ર ળાશવત પ્રદેળ, દીલ, દભણ, દાદયાનગય શલેરી તેભજ ઉત્તય 
ગજુયાતભા ંણ ગાજલીજ વાથે શલાથી બાયે લયવાદની આગાશી છે.  
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યાજ્મભા ંગઇકારે શલશલધ જજલ્રાઓભા ંલયવાદ ડતા ંરોકોને ગયભીભા ં
યાશત ભતા આનદંની રાગણી છલાઈ છે.  

અભાયા ાટણ જજલ્રાના પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે, ાટણભા ંગઇકારે 
વાજંના ફે કરાકભા ંફે ઇંચ ેટરો લયવાદ ડતા ંવભગ્ર થંકભા ંઠંડ પ્રવયી 
શતી.  

અભાયા આણદં જજલ્રાના પ્રશતશનશધના જણાવ્મા અનવુાય ગઇકારે 
આણદંભા ંચાય કરાકભા ંવાત ઇંચ લયવાદ લયવતા નીચાણલાા શલસ્તાયોભા ં
ાણી બયામા અને અનેક સ્થોએ વિૃો ણ ધયાળમ થમા શતા. 

અભાયા બરૂચ જજલ્રાના પ્રશતશનશધના જણાવ્મા અનવુાય ગઇકારે ફોય 
સધુીભા ં11 શભરીભીટય લયવાદ ડતા ંવભગ્ર લાતાલયણ ઠંડંુ ફન્યુ ંશત ુ.ં  

અભાયા દ્વાયકા જજલ્રાના પ્રશતશનશધ જણાવ્મા અનવુાય ખબંાક્ષમાભા ં
ગઇકારે ત્રણ ઇંચ લયવાદ ડતા ંખેડતૂ તુ્રોભા ંખળુીનો ભાશોર જોલા ભળ્મો 
શતો.  



અભાયા નલવાયી જજલ્રાના પ્રશતશનશધના જણાવ્મા અનવુાય ગઇકારે 
ખેયગાભભા,ં ગણદેલીભા,ં ચીખરીભા,ં જરારોયભા,ં અને લાવદંાભા ંકુર 220 
ભીરીભીટય લયવાદ નોંધામો શતો. 

................. 


