પ્રવાય બાયતી
પ્રાદે શળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ
તાયીખ : 04-12-2021

વલાયે : 7.00 થી 7.10

ુ મભંત્રી ભ
ુ ેન્દ્ર ટે રે અભદાલાદના નગયજનોને 711 કયોડના શલકાવ
 મખ્
ુ ત
કાભોના રોકાપણ અને ખાતમહ
ૂ પની બેટ અપણ કયી.
 કોયોનાભાં જે નાગરયકોના મ ૃત્યુ થમા છે તેભના લાયવદાયોને વત્લયે
વશામ ભે તે ભાટે યાજ્મ વયકાયે ભોફાઈર ફ્રેન્દ્ડરી ઓનરાઈન ોટપ ર
ળરૂ કય.ું ુ
 ઓલરમ્પકભાં ગોલ્ડ ભેડર શલજેતા નીયજ ચોયા આજે અભદાલાદભાં
ુ ા ખેરાડીઓ અને શલદ્યાથીઓ વાથે લાતાપરા કયળે.
વંસ્કયધાભભાં યલ
 બાયતીમ તટયક્ષક દે બાયતીમ જવીભાભાંથી ફે ફોટ વરશત 18
ારકસ્તાની ભાછીભાયોની ધયકડ કયી.
 ઉનાના નલા ફંદયે રાત્તા થમેરા આઠ ભાછીભાયોભાંથી ાંચના
મ ૃતદે શો ભી આવ્મા. ત્રણ ભાછીભાયોની ળોધખો ચારી યશી છે .
 યાજ્મભાં ગઇકારે કોયોનાના નલા 45 કેવ નોંધામા

– ત્રણ રાખ 90

શજાય 154 વ્મમ્તતઓન ંુ યવીકયણ કયલાભાં આવ્ય.ંુ

ુ મભંત્રી ભ ૂેન્દ્ર
મખ્

ટે રે ગઇકારે અભદાલાદના નગયજનોને ૭૧૧

કયોડના શલકાવ કામોના રોકાપણ અને ખાતમ ૂહત
ૂ પની બેટ અપણ કયી શતી.
જેભાં ૫૨૧ કયોડના ૨૧ પ્રજારક્ષી કાભોના રોકાપણ અને 190 કયોડના
ખચે ૧૩ જનરશતરક્ષી કામોન ંુ ખાતમ ૂહુતપનો વભાલેળ કયલાભાં આવ્મો શતો.

રોકાપણ અને ખાતમ ૂહત
ૂ પ કયામેરા શલશલધ શલકાવ પ્રકલ્ોભાં એ ઇ-ફવો
ન ંુ રોકાપણ ટકાઉ શલકાવના શનધાપયને લેગલંત ુ ફનાલળે તેલો બાલ
ુ મભંત્રીએ વ્મતત કમો શતો.
મખ્

રોકાપણ કયામેર શલશલધ શલકાવ કામોભાં

શલતટોરયમા ગાડપ ન ન ંુ યીડેલરભેન્દ્ટ અને ૧૦૦ કયોડ ના ખચે શલકવાલેરી ૬૦
નલી ફી.આય.ટી.એવ. ફવ અને ચાર્જ િંગ સ્ટે ળનને ણ નગયજનોની વેલાભાં
ુ લાભાં આવ્મા શતા.
ખલ્ુ રા મક
આ શલકાવ કામોભાં અભદાલાદ ળશેયના નયોડા અને શનકોર શલસ્તાયભા
નલા ફે પામય સ્ટે ળનોનો ણ વભાલેળ કયલાભાં આવ્મો છે .

ુ મભંત્રીના
મખ્

લયદ શસ્તે ી.એભ. સ્લશનધી મોજનાના રાબાથીઓને પ્રશતક રૂે વશામ
શલતયણ કયલાભાં આલી શતી.
ુ મભંત્રી ભ
ુ ેન્દ્ર ટે રના શસ્તે શેરયટે જ શવટી અભદાલાદથી અલગત
મખ્
કયાલતી 'સ્ભાટપ શેરયટે જ ભોફાઈર' એન ુ રોન્દ્ચીંગ અને અભદાલાદ ળશેય શલે
ભશત્લની ભારશતી આતા કેટરોગન ંુ અનાલયણ કયલાભાં આવ્ય ંુ શત.ંુ
.................

કોયોનાના કાયણે યાજમભાં જે નાગરયકોના મ ૃત્યુ થમા છે તેભના
લાયવદાયોને વત્લયે વશામ ભી યશે એ ભાટે યાજમવયકાયે

ભોફાઈર ફ્રેન્દ્ડરી

ઓનરાઈન ોટપ ર તૈમાય કયપ ુ છે .
ગઇકારે ગાધીનગયથી આ ભોફાઈર ફ્રેન્દ્ડરી ઓનરાઈન ોટપ રન ંુ
રોન્દ્ચીંગ કયતા

ભશેસ ૂર ભંત્રી યાજેન્દ્ર શત્રલેદીએ કહ્ ં ુ કે,

આ ોટપ ર દ્વાયા

લાયવદાયોને વત્લયે વશામ ભળે અને કચેયીઓભા જલાનો વભમ ફચળે અને
વશામ તેભના ફેંક એકાઉન્દ્ટભા વીધી જભા થળે.
આ ોટપ ર ઉય મ ૃતકનું ભયણ પ્રભાણત્ર અને આયોગ્મ અને રયલાય
કલ્માણ શલબાગના ઠયાલ પ્રભાણે Covid -19 ના કાયણે મ ૃત્યુના કોઇ ણ એક
આધાય જેલા કે

RTPCR, Molecular ટે સ્ટ રયોટપ , તફીફી વાયલાયના

આધાય, પોભપ 4 અથલા 4-A અરોડ કયલાના યશેળે.

તેભણે કહ્ ુ કે ,આ શવલામ લાયવદાયોન ંુ વંભશત દળાપલત ંુ વોગંદનામ ંુ અને
ફેંક ખાતાની શલગતો અરોડ કયી ઓનરાઇન અયજી કયી ળકાળે અને કયે ર
અયજી અન્દ્લમે રદન-૩૦ભાં વશામની યકભ વીધી જ લાયવદાયના ફેંકખાતાભાં
જભા કયલાભાં આલળે . અત્રે ઉલ્રેખનીમ છે કે શાર જે યીતે અયજીઓ
સ્લીકાયલાભા આલે છે એ પ્રરિમા ચાલ ુ યશેળે.
.................

ટોરકમો ઓલરમ્પતવભાં બાયત ભાટે ગોલ્ડ ભેડર જીતીને ઇશતશાવ
ુ ાકાત
વર્જનાય ખેરાડી નીયજ ચોયા આજે અભદાલાદભાં વંસ્કાયધાભની મર
ુ ણપ
રેળે. બારા પેંકના આ સ્ટાય ખેરાડીએ એથ્રેરટતવભાં બાયતને પ્રથભ સલ
ચંરક જીતલાન ંુ ફહુભાન અાવ્ય ંુ છે .
પ્રધાનભંત્રીશ્રી નયે ન્દ્ર ભોદીના અનયુ ોધ ય મોજાનાયા આ કામપિભભાં
ુ યાતભાંથી વંદ કયામેરા શલધાથીઓ
નીયજ ચોયા વંસ્કાયધાભ ખાતે ગજ
વાથે લાતાપરા કયળે. વંસ્કાયધાભ ળૈક્ષલણક વંકુરના શનમાભક શ્રી રશયે ન
ુ ા ખેરાડીઓ અને શલદ્યાથીઓ વાથેના આ લાતાપરાભાં
યીખે જણાવ્ય ંુ કે, યલ
ુ
નીયજ ચોયા વંતલરત
આશાયના ભશત્લ અને યભતગભત અંગે ના ોતાના
ુ લો જણાલળે.
અનબ
વંસ્કાય ધાભ વંકુરભાં કેપવ ઇન્દ્ચાર્જ શ્રી ફી.લી.ભશેશ્વયીએ જણાવ્ય ંુ કે,
આ કામપિભભાં યાજ્મની 75 સ્કર
ૂ ના 250થી લધ ુ શલદ્યાથીઓ બાગ રેળે. શ્રી
ભશેશ્વયીએ લધ ુ ભારશતી આ યીતે આી.
(ફાઈટ – ફી.લી.ભશેશ્વયી)
.................

બાયતીમ તટયક્ષક દે બાયતીમ જવીભાભાંથી ફે ફોટ વરશત ૧૮
ારકસ્તાની ભાછીભાયોની ધયકડ કયી છે .

ુ ફ ગઇકારે
અભાયા ગીય વોભનાથના પ્રશતશનશધના જણાવ્મા મજ
બાયતીમ જવીભાભં ારકસ્તાની ફે ફોટો ભાછીભાયી કયતી શોલાની ભારશતી
બાયતીમ તટયક્ષક દને ભી શતી. જેથી કોસ્ટ ગાડપ ની પાસ્ટ ેટ્રોર લેવર
અરયિંજમ તયંુ ત જ સ્થે શોચીને ફંને ફોટભાં યશેરા ૧૮ ભાછીભાયોને ઓખા
ુ યછ ળરૂ કયલાભાં આલી છે .
રાલલાભાં આવ્મા છે . તભાભ ભાછીભાયોની છ
.................

ઉનાના નલાફંદય ગાભે દરયમા રકનાયે બાયે લન વાથે તોપાન વજાપતા
આઠ ભાછીભાયો દરયમાભાં રાત્તા થમા શતા.
તેભાંથી ગઈકારે ફોયે ચાય ભાછીભાયોના મ ૃતદે શ ભી આવ્મા છે . એક
મ ૃતદે શ ગતયાશત્રએ ભી આવ્મો શતો. આભ, કુ ર ાંચ ભાછીભાયોના મ ૃતદે શો
ભી આવ્મા છે . શજુ ત્રણ રાત્તા ભાછીભાયોને ળોધલા ભાટે તંત્રએ પ્રમાવો
ળરૂ કમાપ છે .
દયશભમાન ગઇકારે નલા ફંદયે વાંવદ યાજેળબાઈ ચડુ ાવભા અને ર્જલ્રા
ુ ભાનશવિંગ યભાયે ભાછીભાયોની વભસ્મા અને યજૂઆતો વાંબી
બાજ પ્રમખ
શતી. અને લશેરી તકે ભદદરૂ થલા આશ્વાવન આપય ંુ શત.ંુ
.................

યાજ્મભાં ગઇકારે કોયોનાના નલા 45 કેવ નોંધામા છે . ત્રણ રાખ 90
શજાય 154 વ્મમ્તતઓન ંુ યવીકયણ કયલાભાં આવ્ય ંુ છે . એક વ્મમ્તતન ંુ ભોત
શનજ્ય ંુ છે .
ુ ફ યાજ્મભાં કોયોનાથી વાજા
યાજ્મના આયોગ્મ શલબાગના જણાવ્મા મજ
થલાનો દય 98.74 ટકા યહ્યો છે . ગઇકારે 45 દદીઓ કોયોના મતુ ત થતાં ઘયે
યત પમાપ છે .
યાજ્મભાં કુ ર 318 એક્તટલ કેવ છે . જેભાંથી આઠ દદીઓ લેન્દ્ટીરેટય
ઉય છે . અને 310 દદીઓની મ્સ્થશત મ્સ્થય છે .

ગઇકારે અભદાલાદ ળશેયભાં 15, સયુ તભાં છ, લડોદયાભાં ાંચ, આણંદ
અને લડોદયા ર્જલ્રાભાં ત્રણ – ત્રણ, નલવાયી, યાજકોટ ળશેય અને લરવાડભાં
ફે –ફે, બાલનગય, ગાંધીનગય, જાભનગય, ખેડા, ભશેવાણા, ોયફંદય અને
સયુ તભાં એક-એક કોયોનાના નલા કેવ નોંધામા છે .
.................

ુ ક વેલા અને વાંસ્કશૃ ત્તક પ્રવ ૃશત્તઓની
યાજ્મ વયકાયના કશભળનય ,યલ
કચેયી,ગાંધીનગય દ્વાયા યાજ્મ વયકાયના ખચે ૧ (એક) રદલવની

ુ યાત
‘‘ગજ

ુ યી-૨૦૨૧ ભાં ગીયનાય-જુનાગઢ ખાતે
આયોશણ-અલયોશણ સ્ધાપ ’’ જાન્દ્યઆ
મોજલાભાં આલનાય છે .
ુ ક-યલ
ુ તીઓ કે જેઓ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ના યોજ ૧૪ થી
ભાત્ર એલા યલ
૩૫ લપની લમભમાપદા ધયાલતા શોમ

તેલા અને આ સ્ધાપભાં બાગ

રઈ

ળકળે.
.................

યાજમ વયકાયના આયોગ્મ શલબાગ શસ્તક પયજો ફજાલતા અશધકાયીકભપચાયીઓએ ફદરી ભાટે શલે ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે તે શવલામની
અયજીઓ ધ્માને રેલાળે નશી એભ આયોગ્મ શલબાગે જણાવ્ય ંુ છે .
ફીજી રડવેપફયથી

તભાભ અશધકાયી કભપચાયીઓએ ફદરીની

અયજીઓ Arogyasathi.gujarat.gov.in ભાં કયલાની યશેળે . ઓનરાઈન ભે ર
અયજીઓ ના આધાયે જ ફદરી અંગે ના શનણપમ કયલાભાં આલળે જેથી તભાભ
કભીઓએ શલે ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે.
.................

ુ મભંત્રી ભ ૂેન્દ્ર ટે રની ગઇકારે અભદાલાદની રદવ્માંગ જન ળાા
મખ્
તેભજ વદશલચાય રયલાય વંચાલરત રદવ્માંગ  ૂનપલવન કેન્દ્રના ફાકો-

ુ ાઓએ શલશ્વ રદવ્માંગ જન રદલવે ગાંધીનગયભાં મખ્
ુ મભંત્રી શનલાવસ્થાને
યલ
ુ ાકાત રીધી શતી.
મર
શલશ્વબયભાં ત્રીજી રડવેપફયને આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ રદવ્માંગ જન રદલવ તયીકે
ુ ાઓ મખ્
ુ મભંત્રીને
ઉજલલાભાં આલે છે . રદવ્માંગ રદલવ અંતગપત આ ફાકો-યલ
ુ ાઓ વાથે રાગણીવબય
ભળ્મા શતા. શ્રી ભ ૂેન્દ્ર ટે રે ણ આ ફાકો-યલ
વંલાદ કમો શતો
.................

ુ યાત યન
ુ ીલવીટી ધ્લાયા આગાભી સ્નાતક
ાટણની શેભચંન્દ્રાચામપ ગજ
અનસ્ુ નાતકની યીક્ષાઓ ઓનરાઇન રેલાભાં આલે એલી યજુઆત ાટણના
એન.એવ.ય.ુ આઇ. ધ્લાયા કયલાભાં આલી છે .
ુ ીલવીટી તયપથી યીક્ષા ઓપ રાઇન ભોડ ય
ઉલ્રેખનીમ છે કે યન
રેલાન ંુ આમોજન કયલાભાં આવ્ય ંુ છે .
.................

આઝાદીના અમ ૃત ભશોત્વલ અંતગપત ચાણસ્ભાના એન વી.વી.યશુ નટ
ુ ીની વામકર યે રીન ંુ આમોજન
તયપથી ચાણસ્ભાથી ભોઢેયા સ ૂમપભરં દય સધ
કયલાભાં આવ્ય.ંુ
.................

યાજમના શ્રભ આયકુ તે જણાવ્ય ંુ છે કે , યાજ્મની ૧૦ શજાય ૮૭૯ ગ્રાભ
ંચામતોની ચટ
ં ૂ ણી ભાટે

ભતદાન 19ભી રડવેપફયે મોજાનાય છે . ત્માયે જે તે

શલસ્તાયના શ્રભમોગીઓ-કભપચાયીઓ ોતાના ભતાશધકાયનો ઉમોગ કયી ળકે
તે ભાટે ખાવ યજા ભંજૂય કયલાની યશેળે .કભપચાયીના ગાયભાંથી કોઇ કાત

કયલાની યશેળે નશીં , જે કોઇ ભાલરક જોગલાઇ શલરૂધ્ધન ંુ લતપન કયળે તો દં ડ
ુ ાં જણાલાય ંુ છે .
અને શળક્ષાને ાત્ર યશેળે તેભ લધભ
.................

ુ ેનાના દલક્ષણયાજ્માર આચામપ દે લવ્રતની ગાંધીનગય મ્સ્થત લાયવ
શિભી લાય ુ કભાનના એય ઓરપવય કભાંરડિંગ ઇન ચીપ

, એય ભાળપર

ુ ેચ્છા મર
ુ ાકાત રીધી
શલિભશવિંશ –VSMએ યાજબલન , ગાંધીનગય ખાતે શબ
શતી.
.................

