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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ :  02-02-2023    ફોયે: 2.30pm to 2.35pm 
લાય    :  ગરુૂલાય      Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય હમેાાંગીની સોનારા લાાંચે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)  
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી  વભાચાય પયૂા થમા) 
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મખુ્યમાંત્રી-બજેટ  

મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેરે કેન્રીમ અંદાજત્રને આલકાયુું છે. અને તેને વભાજના 

દયેક લગગના વલાગગી શલકાવને પ્રાથશભકતા આતુાં ગણાવયુાં છે , તેભણે કહ્ુાં કે , 

અંદાજત્રભાાં વભાજના દયેક લગગના શલકાવની ફાફત આલયી રીધી છે. 

ગાાંધીનગયભાાં કેન્રીમ અંદાજત્ર અંગે ત્રકાય રયદને વ ાંફોધતા શ્રી ટેરે 

જણાવયુાં કે અમતૃકાનુાં આ અંદાજત્ર શલકાવના વાત ામાને ધ્માનભાાં યાખીને 

ફનાવયુાં છે.  

તેભણે ક્શયુાં કે આ અંદાજત્ર બાયતને શલશ્વગરુૂ અને આત્ભશનબગય ફનાલનારુાં છે. 

(ફાઇટ-મખુ્મભાંત્રી) 

વળશ્વ જલપ્ાવળત ભવૂમ દદળસ 

      આજે શલશ્વ જપ્રાશલત ભશૂભ રદલવ છે. 

આજના રદલવે 1971ભાાં ઇયાનના યાભવય ળશયેભાાં જપ્રાશલત ભશૂભના વાંયક્ષણ 

અને શલકાવ અંગે આતાંયયાષ્ટ્રીમ રયદ મોજાઇ શતી. તેભાાં શલશ્વના ભશત્લના 

જપ્રાશલત શલસ્તાયોને યાભવય વાઇટ તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવમા શતા. 
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અભદાલાદભાાં આલેરી યાભવય વાઇટ ન વયોલય ખાતે ન વયોલય ક્ષી 

અબમાયણ્મ, લન શલબાગ અને ગીય પાઉન્ડેળનના વયુાંકત ઉક્રભે શલશ્વ જપ્રાશલત 

ભશૂભ રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી. 

જે અંતગગત પોટો પ્રદળગન  એ સ્ધાગ તેભજ કામગળાાનુાં આમોજન કયલાભાાં 

આવયુાં.   

આંતરરાષ્ટ્રીય ળેટેન્ડ ડે ગજુરાત 

 મખુ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેરના શસ્તે આજે ગાાંધીનગયભાાં  ગજુયાતનાાં વમદૃ્ધ 

જપ્રાશલત શલસ્તાયને ઉજાગય કયતી 'લસધુૈલ કુટુાંમ્ફકભ 'ની શલમલસ્ત ુઆધારયત 

રપલ્ભને  જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી મકૂલાભાાં આલી.  જાણીતા વાંગીતકાય રૂકુભાય 

યાઠોડ શનશભિત આ રપલ્ભભાાં યાજ્મની ચાયેમ યાભવય વાઇટ્વ વરશત કચ્છ શલસ્તાયભાાં 

ભશભેાન ફનતા શલદેળી ક્ષીઓ અને ગજુયાતનાાં જપ્રાશલત શલસ્તાયોનુાં  અદભતુ 

શનરૂણ  કયલાભાાં આવયુાં છે.  

આ પ્રવાંગે મખુ્મભાંત્રીએ ક્ષીઓની તવલીયો યજૂ કયતી એક ' કોપી ટેફર' બકુનુાં 

શલભોચન કયુું. યાજ્મના છાયીઢાંઢ , થો, ન વયોલય , કચ્છનુાં નાનુાં યણ , લઢલાણા 

જેલા જપ્રાશલત સ્થોએ મામાલય ક્ષી જોલા ભે છે. 
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ઈ કેળાયસી 

  પ્રધાનભાંત્રી રકવાન વન્ભાનશનશધ શઠે ભશવેાણા જજલ્રાભાાં 2 રાખ 88 શજાય 

ખેડતૂોભાાંથી 2 રાખ 38 શજાય ખેડતૂોએ ઈ-કે.લામ.વી. કયાવયુાં છે. ફાકીના 50 શજાય 

ખેડતૂોનુાં ઈ કે.લામ.વી ોસ્ટ શલબાગની ભદદથી કયલાભાાં આલળે. ફાકી યશરેા ખેડતૂો 

મોજનાના 13 ભાાં શપ્તાથી લાંચચત ન યશ ેતે ભાટે જજલ્રાની ખેતીલાડી શલબાગે ોસ્ટ 

શલબાગ વાથે ભીને ખેતીલાડી શલબાગની કચેયીભાાં ખેડતૂોને ઈ કે.લામ.વી કયી 

આલાભાાં આલળે. ખેડતૂે ોતાનુાં આધાય કાડગ , ભોફાઈર નાંફય અને 8 અ નો ઉતાયો 

વાથે યાખલા જણાલાયુાં છે. 

જ્ઞાનસેત ુડે સ્કૂ 

  શળક્ષણ શલબાગ દ્વાયા દયેક તાલકુા અને નગયાચરકા શલસ્તાયભાાં વાભાજજક 

બાગીદાયી વાથે `જ્ઞાનવેત ુસ્કરૂ ' ળરૂ કયલાનો ઠયાલ કમો છે. તેભાાં વયકાયી અને 

અનદુાશનત ળાાઓના શલદ્યાથીઓની પ્રલેળ યીક્ષાના આધાયે  નલા વત્રથી ધોયણ 6 

ભાાં પ્રલેળ અાળે. આ જ્ઞાનવેત ુડે સ્કરૂ પ્રોજેકટ શઠે કચ્છના દયેક તાલકુા દીઠ એક-

એક તેભજ મખુ્મભથક ભજુભાાં ફે જેટરી આલી ળાા ળરૂ કયલાનુાં આમોજન છે.  

જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયી વાંજમ યભાયે જણાવયુાં કે , વયકાયી ળાાઓભાાં બણતા 

શલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ ગણુલત્તાયકુ્ત ળાાકીમ શળક્ષણ પ્રાપ્ત કયલાના ઉદેળથી આ 
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ળાાભાાં પ્રલેળ ભેલનાયા શલદ્યાથીને ધો 6 થી 12 સધુી શલના મલૂ્મે અભ્માવ 

કયાલાળે તેભજ છાત્રોને કૌળલ્મ , કાયરકદી ભાગગદળગન, સ્ધાગત્ભક યીક્ષાઓની તૈમાયી 

તથા અભ્માવ ભાટે `નીટ' અને JEE તથા એનડીએ જેલી યીક્ષાઓ ભાટે શ્રેષ્ટ્ઠ 

કોચચિંગની સશુલધા પયૂી ડાળે.  

પ્રોપટી કાડડ  

  ળશયે શલસ્તાયની જેભ કચ્છના ગ્રાભીણ શલસ્તાયોભાાં ગાભ તભાાં આલેરી 

શભરકતોના પ્રોટીકાડગ ફનાલલા ડ્રોનથી વલે શાથ ધયલાભાાં આવમો છે. સ્લાભીત્લ 

મોજના શઠે ગાભ તની શભરકતોની ભાણી કયી , જે-તે શભરકતના ભાચરકને 

શભરકતની ભાચરકીના આધાય તયીકે પ્રોટીકાડગ આલાભાાં આલે છે. ાઇરોટ 

પ્રોજેક્ટનો ભજુ ળશયે અને તાલકુાભાાં પ્રાયાંબ થમા ફાદ અત્માય સધુીભાાં ભજુ તાલકુાના 

77, યાય 22, અંજાય 39 અને મનુ્રા તાલકુાના 31 ગાભોભાાં ડ્રોનથી વયલે કાભગીયી 

થઇ છે અને ભાાંડલી તાલકુાના 65 ગાભોભાાં કાભગીયી ચારી યશી છે. 
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