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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 05-05-2021      ફોયે : 2.20pm to 2.25pm 
લાય : બધુલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય ફકુલા રમાર લાાંચે છે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ન્યઝૂ બ્રેક – 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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કોરોના સદેંશ 

  શલગતલાય વભાચાય શરેાાં વાાંબીએ કોયોના અંગેનો ખાવ વાંદેળ    

(ન્ય ૂકોવિડ વસગ્નેચર ટ્યનુ) 

કરપય ુ

    કેન્ર વયકાયના ગશૃ ભાંત્રારમની ભાગગદશળિકા  વાંદબ ે યાજ્મભાાં લધ ુવાત ળશયેો વશીત ૩૬ 

ળશયેોભાાં લધાયાના શનમાંત્રણો  આલતીકારથી ૧૨ ભી ભે સધુી મથાલત યખામા છે. શલે ૭ ળશયેો 

ડીવા, અંકરેશ્વય, લાી, ભોડાવા, યાધનયુ, કડી અને શલવનગયભાાં ણ યાશત્રના ૮ થી વલાયના 

૬ લાગ્મા સધુી કોયોના કયપર ુઅને લધાયાના  શનમાંત્રણો રાગ ુથળે. આ શનમાંત્રણો દયશભમાન 

તભાભ આલશ્મક વેલાઓ ચાલ ુયશળેે  અનાજ-કરયમાણાની દુકાન, ળાકબાજી, પ-પારદ, ભેરડકર 

સ્ટોય, શભલ્ક ારગય , ફેકયી તથા ખાદ્યદાથોની દુકાનો ચાલ ુયશળેે. તભાભ ઉદ્યોગો , ઉત્ાદન 

એકભો, કાયખાનાઓ અને ફાાંધકાભ પ્રવશૃિઓ મથાલત ચાલ ુયશળેે. ખાનગી  ઓરપવોભાાં ૦ ટકા 

સ્ટાપની શાજયી-પયજીમાત ભાસ્ક અને વોશળમર રડસ્ટન્વીંગના શનમભોના  ારનના ચેરકિંગ ભાટે 

જી.એવ.ટી શલબાગ કચેયીઓનુાં ઓચચિંત ુાં ચેરકિંગ કયળે. શનમભોના  બાંગ કયનાયી ખાનગી ઓરપવો 

વાભે કડક કામદેવયની કામગલાશી કયલા આદેળ અામા છે.  

વયકાયી, અધગ વયકાયી , ફોડગ, કોોયેળન, ફેંક અને વાંફાંશધત  વેલાઓ, ક્રીમયીંગ શાઉવ , સ્ટોક 

એક્વચેન્જ, સ્ટોક બ્રોકયો, ઈન્સ્મોયન્વ કાંનીઓ તથા તભાભ પ્રકાયની  ખાનગી ઓરપવોભાાં 

કભગચાયીઓની શાજયીની વાંખ્મા ૫૦% સધુી સશુનશિત કયલાની યશળેે.  જી.એવ.ટી. શલબાગને 

ખાનગી ઓરપવોનુાં ચેકીંગ કયલાની સચૂના આી છે 
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આ વભમગાા દયમ્માન રગ્ન ભાટે ખલુ્રા અથલા  ફાંધ સ્થોએ ભશિભ ૫૦ વ્મક્ક્તઓની 

ભાંજૂયી યશળેે. અંશતભરિમા  ભાટે ભશિભ ૨૦ વ્મક્ક્તઓની ભાંજૂયી યશળેે. તભાભ પ્રકાયના યાજકીમ , 

વાભાજજક, ધાશભિક, વાાંસ્કૃશતક, ળૈક્ષચણક, કામગિભો , ભેાલડાઓ  વદાંતય ફાંધ યશળે.ે  પ્રેક્ષકોની 

ઉક્સ્થશત લગય સ્ોર્ટગવ કોમ્્રેક્ષ, સ્ટેડીમભભાાં પ્રેક્ષકો લગય યભત-ગભત  ચાલ ુયાખી ળકાળે. 

ઓકકસજન 

   અભદાલાદ ળશયેભાાં ચારી યશરે કોયોના ભશાભાયીના અનવુાંધાને ઉદબલીત થમેર રયક્સ્થશતભાાં 

અભદાલાદ ળશયેની અ.મ્ય.ુકો વાંચાચરત શોક્સ્ટરો તેભજ ખાનગી શોક્સ્ટરોભાાં ઉક્સ્થત થમેર 

ઓરકવજનની જરૂરયમાતને શોચી લલા ્રાન્ટ ઉબા કયાળે. જે અંતગગત ફશયેાભયુા-ચેીયોગ 

શોક્સ્ટર ક્મ્ાઉન્ડભાાં અંદાજીત 13 રકરો રીટય ક્ષભતાની ઓરકવજન ટેંક રગાલી ઓરકવજન 

યીપરીંગ ્રાન્ટ તાકીદે તૈમાય કયલાનુાં નકકી કયલાભાાં આલેર છે. અભદાલાદ મ્યશુનશવર 

કોોયેળન દ્વાયા યધુ્ધના ધોયણે કાભગીયી શાથ ધયી કાભ ણૂગ કયલાભાાં આલેર છે. આજે 

ગશૃયાજમભાંત્રી પ્રદીશવશાં જાડેજા તેનો  આયાંબ કયળ ે

્રાન્ટ ભાયપતે એક વાથે 60 વીરીન્ડય બયી ળકામ તે મજુફની વ્મલસ્થા તેભજ દયયોજના 
અંદાજીત એક શજાય નાંગ ઓરકવજન વીરીન્ડય યીપરીગ થઇ ળકળે. કોોયેળન વાંચારીત 
શોક્સ્ટરો અને ખાનગી શોક્સ્ટરોભાાં રદલવ-યાત ઓરકવજન વીરીન્ડય યીપરીંગ કયલાની 
કાભગીયી કયલાભાાં આલળે. 

આ ઉયાાંત આજ કમ્ાઉન્ડભાાં INOX કાંનીનો 20 રકરો રીટયની ક્ષભતા ધયાલતો ફીજો 

ઓરકવજન યીપરીંગ ્રાન્ટ અંદાજે વલા કયોડના ખચે ઇન્વટોર કયલાની કાભગીયી પ્રગશતભાાં છે. 

જેભાાં દયયોજના અંદાજીત 1500 નાંગ ઓરકવજન શવચરન્ડય યીપરીંગ થઇ ળકળે. જેની કાભગીયી 

ર્ૂાંક વભમભાાં ણૂગ કયી કામગયત કયલાભાાં આલનાય છે. 
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ઓક્સસજન એસસપે્રસ 

    દેળબયભાાં શલશલધ યાજ્મોભાાં ઓક્ક્વજન એક્વપ્રેવ ટે્રનો ચરાલલાના બાયતીમ યેલ્લેના 

પ્રમત્નોને લેગ આતા શિભ યેલ્લે દ્વાયા ચરક્ક્લડ ભેરડકર ઓક્ક્વજનના ઝડી રયલશન ભાટે 

લધ ુફે ઓક્ક્વજન એક્વપ્રેવ ટે્રનો દોડાલલાભાાં આલી છે. ગઈકારે  રદલ્શી ક્ષેત્ર તયપ ફે ઓક્ક્વજન 

એક્વપ્રેવ ટે્રનો ચરાલલાભાાં આલી શતી. શરેી ઓક્ક્વજન એક્વપ્રેવ શાાથી રદલ્શી કેન્ટ ભાટે 

યલાના થઈ, જેભાાં 5 ટેન્કય દ્વાયા 104 ટન ચરકશલડ ભેરડકર ઓક્ક્વજન લશન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જાભનગય દ્વાયા ચરક્ક્લડ ભેરડકર ઓક્ક્વજનના વ્રામ ભાટે ટેન્કય ઉરબ્ધ 

કયલાભાાં આવ્મા છે. આ ટે્રન આજે વલાયે રદલ્શી કેન્ટ શોચી છે. તેલી જ યીતે , ફીજી ઓક્ક્વજન 

એક્વપ્રેવ મનુ્રા ોટગ  થી તગુરકાફાદ ભાટે યલાના થઈ. આ ટે્રન આજે લશરેી વલાયે તેના 

રક્ષ્મસ્થાન ય શોંચી છે.  આ ટે્રનભાાં 7 ટેન્કય દ્વાયા 140 ટન ચરકલીડ ભેરડકર ઓક્ક્વજનનુાં 

રયલશન કયલાભાાં આવ્યુાં. આ ટેન્કય વાંયકુ્ત આયફ અભીયાત થી ાણીના ભાગે મનુ્રા ોટગ  

આવ્મા શતા 

મોરફી કોરોના રાહત 

   ભોયફી ળશયે અને જીલ્રાભાાં કોયોનાભાાંથી આખયે યાશત ભી છે અને ભોયફી જીલ્રાભાાં ૧૯ 

જેટરા કોલીડ કેય વેન્ટયભાાં ૬૮૮ ફેડ ખારી જોલા ભે છે. ભોયફીભાાં કોયોના કશયે ફાદ આખયે 

યાશતના વભાચાય ભી યહ્યા છે. ભોયફી ળશયેભાાં જોધય ખાતે ાટીદાય કોલીડ વેન્ટય ળરુ 

કયલાભાાં આવ્મા ફાદ તયુાંત ૩૦૦ ફેડ ફૂર થઇ ગમા શત તો ટેર કન્મા છાત્રારમ ખાતે ણ 

૩૦૦ ફેડ વ્મલસ્થા કયી શતી. કોયોના કેય વેન્ટયભાાં મોગ્મ વાયલાય અને શોલ્રાવ બમાગ 

લાતાલયણને ગરે દદીઓ ઝડથી યીકલય કયી યહ્યા શોમ કોલીડ કેય વેન્ટયભાાં ૪૬૫ ફેડ ખારી 

થમેરા જોલા ભે છે. 
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કોવિડ કેર સેંટ્ર કાર્યરત 

   છોટા ઉદેયુ જીલ્રાભાાં ફોડેરી તાલકુાભાાં ૮૦ ગ્રાભ ાંચામતોભાાંથી ૭૬ ગ્રાભ ાંચામતભાાં 

કોલીડ કેય વેન્ટયો આજે કામગયત કયી દેલાભાાં આવ્મા છે.અને જે તે ગાભના કોલીડ કેય વેન્ટયોના 

નોડર અશધકાયીઓની ણ શનભણુાંક કયી દેલાભાાં આલી છે. ફોડેરી તાલકુાના ગાભોભાાં વાંિભણ 

એટરી શદે પેરાઈ ચકૂ્ુાં છે કે ફોડેરીની વયકાયી,પ્રાઇલેટ શોક્સ્ટરોભાાં ણ જગ્મા યશી નથી. જેથી  

ગજુયાત વયકાયના આયોગ્મ શલબાગે ગ્રામ્મ કક્ષાએ વયકાયી પ્રાથશભક , ભાધ્મશભક ળાાઓના 

ભકાનો,વભાજલાડી, કોમ્યશુનટી શોર કે શોસ્ટેરોના ભકાનોને વ્મલસ્થાના બાગરૂે ગ્રાભ ાંચામત 

અને ગાભભાાં લવતા આગેલાનો વાથે રોકબાગીદાયીથી કોલીડ કેય વેન્ટય ળરુ  કયલા જે  રયત્ર 

કયેર છે તેના  બાગરૂે ફોડેરી  તાલકુાની ૭૬ ગ્રાભ ાંચામતભાાં કોલીડ કેય વેન્ટયોનો  આજથી 

પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

ધારપરુ ર૦ નિા ઓક્સસજન ફેડની સવુિધા  

    ાટણ જજલ્રાભાાં ધાયયુ કેમ્વભાાં નલા ય૦ ઓક્ક્વજન ફેડની સશુલધા ળરૂ કયીને 

કોયોનાના દદીઓને વાયલાય ભાટે દાખર કયલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે.   અત્માયે ધાયયુ 

ખાતે ય૫૦ ફેડની સશુલધા ઉરબ્ધ છે.   

 કોયોના ભશાભાયીના વભમભાાં દદીઓને મોગ્મ વાયલાય ભી યશ ેએ ભાટે ય૫-૨૫ રાખ રૂશમાનુાં 

આશથિક અનદુાન ભેલીને આ વેલા ળરૂ કયાઇ છે. આ કોયોના લોડગભાાં અત્માયે ૪ ભેડીકર ઓરપવય, 

ય કન્વરટન્ટ ડોકટય , ૧૧ નવીંગ સ્ટાપ અને ૧૦ વપાઇ કભગચાયીઓ વેલા ફજાલી યહ્યા છે. 

આગાભી થોડાક જ રદલવોભાાં આ સશુલધાભાાં લધાયો કયીને ૧૨૦ ઓક્ક્વજન ફેડની વ્મલસ્થા 

કયલાભાાં આલળે.  


