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પ્રસાય બાયતી 
પ્રાદેશળક સભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 19-05-2022     ફોયે : 2.20pm to 2.25pm 
લાય : ગરુૂલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેશળક સભાચાય વનર યભાય લાાંચે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક સભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી સાાંબી યહ્યા છો)  
(સભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી  સભાચાય યૂા થમા) 
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પ્રધાનભતં્રી યલુા શળબફય 

      બાયતીમ નાગરયકએ પ્રાચીન યંયાઓ અને આધશુનક જ્ઞાનના વભન્લમથી નલા 

બાયતના શનભાાણના પ્રમાવ ળરૂ કમાા છે , ત્માયે વઘંા અને અવતંરૂી પ્રશ્નથીગ્રસ્ત શલશ્વ 

વમદુામ બાયત તયપ નલી આળાથી જઈ યહ્ય છે.  

પ્રધાનભતં્રી નયેન્ર ભદીએ લડદયાભા ંસ્લાશભનાયામણ ભરંદય દ્વાયા આમજીત યલુા શળબફયને 

વફંધતા જણાવયુ ંશત ુ ંકે , આણે વભગ્ર ભાનલજાતીને રદળા સચૂલી ળકે તેલા નલા બાયતનુ ં

શનભાાણ કયલાનુ ંછે. 

પ્રધાનભતં્રીએ કહ્ુ ંકે , મગ અને આયલેુદના વાભર્થમાથી મગ અને આયલેુદ તેભજ શલજ્ઞાન 

કે્ષતે્ર પ્રગતી વાધંત બાયત વભગ્ર શલશ્વ ભાટે આળાનુ ંરકયણ રઈ આવમ છે. કયનાના કયા 

કાભા ંબાયતીમ લૈજ્ઞાશનકએ તૈમાય કયેરી યવી અને દલાઓની ભદદથી આત્ભશનબાય બાયતની 

વકંલ્નાને નવુ ંફ ભળયુ ંછે. 

શ્રી ભદીએ યલુાઓ ભાટે વસં્કાય અભ્યદુમ શળબફય મજલાના સ્લાશભનાયામણ વપં્રદામના 

પ્રમાવને બફયદાવમા શતા. સ્લાશભનાયામણ ભરંદય , કંુડર ધાભ અને કાયેરી ફાગ ખાતેના 

સ્લાશભનાયામણ ભરંદય દ્વાયા મજામેરા આ શળબફયભા ંપ્રદેળ બાજ પ્રમખુ વી.આય.ાટીર અને 

યાજ્મના ભતં્રી ભનીાફેન લકીર ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. 

ભદંબદુ્ધિ ભરશરા વસં્થા 

      અયલલ્રીના ફામડ તાલકુાની જમ અંફે ભાંદબદુ્ધિ ભહિરા સાંસ્થાની મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર 

ટેરે મરુાકાત રીધી છે. તેભના લૂવશનધાવહયત કામવક્રભ અનસુાય અયલલ્રીના પ્રલાસે િતા તે 
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દયમ્માન આ ભનોહદવમાાંગ ભહિરા કેન્રની તેભણે મરુાકાત રીધી િતી. મખુ્મભાંત્રીએ સાંસ્થાની 

ભનોહદવમાાંગ ભહિરાઓ સાથે લાતચીત કયી િતી. તેભણે સાંસ્થાભાાં ભહિરાઓને અાતી 

સશુલધાઓની શલગતો ભેલી િતી , તથા આ સાંસ્થાની સેલાકીમ પ્રવશૃતઓની ઝઝણલટલૂવક શલગતો 

તેભણે જાણી િતી. મખુ્મભાંત્રીએ આ મરુાકાત દયમ્માન સાંસ્થાની સેલાકીમ પ્રવશૃિઓને ઝફયદાલીને 

આનાંદ વમક્ત કમો. તેભણે ભનોહદવમાાંગ ભહિરાઓ સાંસ્થા સધુી કેલી યીતે િોંચે છે તેની ણ 

શલસ્તતૃ શલગતો ટ્રસ્ટીગણ ાસેથી ભેલી િતી.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે , 'જમ અંફે ભાંદબદુ્ધિ ભહિરા સભાજ સેલા ટ્રસ્ટ ' જેભનુાં કોઇ લારી-લાયસ ન િોમ 

તેલા ભનોહદવમાાંગ રોકોને આશ્રભભાાં રાલી તેભની દેખયેખ યાખે છે. યોડ-યસ્તા ય યખડતા-

બટકતા આલા રોકોને સયકાયની અબમભ ટીભની ભદદથી આશ્રભભાાં રાલી તેભને આશ્રમ અામ 

છે. અત્માય સધુીભાાં ૩૫૦ થી લધ ુફિનેોને અિી આશ્રમ અામો છે.  

મખુ્મભાંત્રીની આ મરુાકાત લેાએ યાજ્મ ભાંત્રી કુફેયબાઈ ડીંડોય , જજલ્રા કરેકટય નયેન્રકુભાય 

ભીણા તેભજ 'જમ અંફે ભાંદબદુ્ધિ ભહિરા સભાજ સેલા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ ઉસ્સ્થત યહ્યા િતા. 

શીયાવય ગ્રીન રપલ્ડ 

      એયોટવ  ઓથોહયટીના ચેયભેન સાંજીલકુભાય યાજકોટ સ્સ્થત િીયાસય ગ્રીન 

હપલ્ડ  એયોટવની મરુાકાતે ગમા િતા, અને સાંફાંશધત શલબાગના અશધકાયીઓ સાથે તેભણે ટશભિનર 

ઝફલ્ડીંગ, એ.ટી.સી. ટાલય , પામય સ્ટેળન ,  યન લે સહિત શલશલધ સ્થની સાઇટ શલઝીટ 

રઇન ે પ્રગશત િઠેની કાભગીયીને લિરેાભાાં લિરેી તકે ણૂવ કયલા ભાટે તાકીદ કયી િતી. તેભની 

સભક્ષ એયોટવની કાભગીયીનો પ્રોગે્રસ હયોટવ  પ્રેઝન્ટેળન દ્વાયા યજૂ કયામો િતો. 
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તેભણે તભાભ એજન્સીઓ સાથે ચચાવ કયીને ડતી મશુ્કેરીઓ જાણી તભાભ ફાફતોનુાં 

લિરેાભાાં લિરેી તકે શનયાકયણ રાલી સભમભમાવદાભાાં કાભગીયી ણૂવ કયલા સચૂના આી િતી. 

એયોટવ  ઓથોહયટીના પ્રોજેક્ટ ભેનેજયના જણાવમા મજુફ િાર યનલેની  ૨૭૦૦ ભીટયની કાભગીયી 

ણૂવ થઇ ગમેર છે. ફાઉન્રી લોરની કાભગીયી ણૂવતાના આયે છે. ફોકસ કરલટવની કાભગીયી ખફૂ 

જ ઝડથી આગ લધી યિી છે.  

ઘઉંની શનકાવ 

      ડામયેક્ટય જનયર ઓપ પોયેન ટે્રડ- ડીજીએપટીએ ઘઉંની શનકાસ ઉય પ્રશતફાંધ મકૂી 

દેતાાં ખાસ તો ગાાંધીધાભ-કાંડરા સાંકુરભાાં 12થી 16 ભેહટ્રક ટન ઘઉંનો બયાલો થઇ ગમો છે. જેને 

રઇને સ્સ્થશત તાંગ ફનતાાં   ડીજીએપટીના એહડળનર ડીજીએ ગાાંધીધાભ આલીને લયાળકાયો , 

ોરીસ, દીનદમા ોટવ  ઓથોહયટી તથા કસ્ટભ લગેયેના અશધકાયીઓ સાથે ફેઠક 

મોજી હયસ્સ્થશતનો તાગ ભેવમો િતો. પ્રશતફાંધને રઇને જેટી ઉય અટકેરા ાાંચ 

જિાજોભાાં  શનકાસી ઘઉં બયલા ભાંજૂયી અામા ફાદ   લધ ુછ જિાજને ઘઉં શનકાસની યલાનગી 

ભલાની સાંબાલના દળાવલાઈ છે. ટે્રડ સાથેની ફેઠકભાાં ડીીએના ઉાધ્મક્ષ નાંદીળ શકુરા , 

કસ્ટભના એહડળનર કશભળનય આય. એભ. ભીણા , લૂવ કચ્છ ોરીસલડા ભિને્ર ફગહડમા , 

કાસેઝના જોઇન્ટ કશભળનય સત્મદી ભિાાત્ર , ગાાંધીધાભ ચેમ્ફયના પ્રમખુ તેજાબાઇ કાનગડ , 

ભાનદ્દભાંત્રી ભિળેબાઇ તીથાવણી લગેયે ઉસ્સ્થત યહ્યા િતા 

 

અદારત બફલ્ડીંગ 
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       ભિસેરૂ અને કામદા ભાંત્રી યાજેન્ર શત્રલેદીએ જણાવયુાં છે કે , યાજ્મની લધ ુત્રણ 
અદારતોના ઝફલલ્ડિંગ નલા ફનાલલાભાાં આલળે. ૧૭ કયોડના ખચે ઉભયાા અને સાણાંદની તાલકુા 
કોટવ  અને અંદાજે ૫૨ કયોડના ખચે બાલનગય હડસ્ટ્રીક્ટ કોટવના ઝફલલ્ડિંગ નલા , અદ્યતન અને 
સશુલધાસબય ફનાલળે. આ કોટવ  ઝફલલ્ડિંગભાાં કોટવ  રૂભ , જેન્્સ અને રેડીઝ ફાય રૂભ, ફાય રામબ્રેયી, 
જજીસ રામબ્રેયી, ગાડવન, યેન લોટય િાલેલસ્ટિંગ શસસ્ટભ સહિતની તભાભ જરૂયી અદ્યતન સશુલધાઓ 
ઉરબ્ધ કયાળે. યાજ્મની તભાભ અદારતોના ઝફલ્ડીંગ નલા અને અદ્યતન-સશુલધાસબય 
ફનાલલાની હદળાભાાં લધ ુએક નક્કય ગલુાં બયી ભાંત્રી યાજેન્ર શત્રલેદીએ જણાવમાંલ કે , બાલનગય 
જીલ્રાના ઉભયાા ખાતે નલી તાલકુા કોટવ  ઝફલ્ડીંગના ફાાંધકાભ ભાટે નાણા શલબાગ દ્વાયા કુર 
સલા આઠ કયોડ રૂશમાની લિીલટી ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે. આ અદ્યતન નલી તાલકુા કોટવ  
ઝફલ્ડીંગભાાં ૨ કોટવરૂભની સશુલધા ઉરબ્ધ થનાય છે તેભજ જેન્્સ અને રેડીઝ ફાય રૂભ , ફાય 
રામબ્રેયી, જજીસ રામબ્રેયી, કોન્પયન્સ રૂભ, કેન્ટીન, સ્ટોય રૂભ, યેકડવ રૂભ, યજીસ્ટ્રાય, એડભીન બ્રાન્ચ 
તેભજ ાકીંગ ળેડ , ગાડવન, યેન લોટય િાલેલસ્ટિંગ શસસ્ટભ અને પામય પામટીંગ શસસ્ટભ સહિતની 
તભાભ જરૂયી અદ્યતન સશુલધાઓ ઉરબ્ધ થનાય છે. 

નૉન ઇન્ટયરરકિંગ કાભગીયી 

      સાણાંદ યરલે સ્ટેળન ખાતે નૉન ઇન્ટયરોહકિંગ કાભગીયીના રીધે યાજકોટ હડશલઝનભાાંથી 

સાય થનાયી ચાય ટે્રનો યદ કયલાભાાં આલી છે. અભદાલાદ-લીયભગાભ સેક્ળન ભાાં આલેર સાણાંદ 

સ્ટેળન ખાતે નૉન ઇન્ટયરોહકિંગ કાભગીયી ભાટે યાજકોટ હડશલઝનથી જતી ચાય ટે્રનોને સાંણૂવ યીતે 

યદ્દ કયલાભાાં આલી છે.   યદ્દ થમેરી આ ટે્રનોભાાં ટે્રન નાંફય 19 119 અને 19120 અભદાલાદ-

સોભનાથ એક્સ્પ્રેસ, ટે્રન નાંફય 22959 અને 22960 લડોદયા-જાભનગય ઇન્ટયશસટી એક્સપ્રેસ યદ 

કયલાભાાં આલી છે 

 


