પ્રવાય બાયતી
પ્રાદે શળક વભાચાય શલબાગ, ભદાલાદ
તાયીખ : 20-05-2022

વલાયે : 7.00 થી 7.10

 શલશ્વ ભધભાખી દદલવનો યાષ્ટ્રીમ કામયક્રભ નભયદા જજલ્રાના કેલડીમા ખાતે અજે
મોજાળે. કેન્દ્રીમ કૃશભંત્રી નયે ન્દ્ર તોભય અ કામયક્રભન ં ઈદ્ઘાટન કયળે.
 પ્રધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદીએ કહ્ ં છે કે લૈશશ્વક વ્મલસ્થા લચ્ચે શલશ્વ બાયત ાવે
નલી અળા યાખે છે .
 મ ૃતવય- જાભનગય ગ્રીનદપલ્ડ કોદયડોય 26 શજાય કયોડ રૂશમાના ખચે
શલકવાલલાભાં અલી યહ્યો છે .
 યાજ્મના ફધા જ ભશાનગયો, ને તાલકાઓભાં ધોયણ નલથી 12ના શલદ્યાથીઓ
ભાટે કાયદકદી ભાગયદળયન કામયક્રભો મોજાળે.
 ભશેવાણા જજલ્રાના કડી વલય શલદ્યારમ ખાતે 11ભાં ખેરભશાકં બ અંતગયત યાજ્મ
કક્ષાની કયાટે સ્ધાયનો પ્રાયં બ થમો છે .

શલશ્વ ભધભાખી દદલવનો યાષ્ટ્રીમ કામયક્રભ નભયદા જજલ્રાના કેલડીમા ખાતે અજે
મોજાળે. કેન્દ્રીમ કૃશભંત્રી નયે ન્દ્ર તોભય અ કામયક્રભન ં ઈદ્ઘાટન કયળે.
શ્રી તોભય અજના કામયક્રભભાં ાંચ યાજ્મોભાં વાત સ્થોએ ભધ ચકાવણી કેન્દ્ર
ને પ્રોવેવીંગ યશનટન ં ઈદ્ઘાટન કયળે.
અ કામયક્રભનો મખ્મ ઈદ્દે ળ ભધભાખી ઈછે ય પ્રવ ૃશિને પ્રોત્વાશન અલાનો છે .

અ કામયક્રભ દયશભમાન ભધભાખીની જાતો તથા અ ક્ષેત્રના ઈત્ાદનોને પ્રદશળિત
કયલા ભધભાખી ઈછે યનાયાઓ, પ્રોવેવવય તથા અ ક્ષેત્ર વાથે વંકામેરા દશતધાયકો
દ્વાયા સ્ટોર વાથેન ં પ્રદળયન મોજાળે.
ભધભાખી ઈછે યનાયાઓને લૈજ્ઞાશનક ઢફે ભાગયદળયન અલા ચચાય ને તકનીકી
વત્રો ણ મોજાળે.
ૂ કલ્માણ ભંત્રારમ દ્વાયા અજના કામયક્રભન ં અમોજન
કેન્દ્રીમ કૃશ ને ખેડત
કયાય ં છે .
.................
પ્રધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદીએ કહ્ ં છે કે લૈશશ્વક વ્મલસ્થા લચ્ચે શલશ્વ બાયત ાવે
નલી અળા યાખે છે .
લડોદયાભાં સ્લાશભનાયામણ ભંદદય દ્વાયા અમોજજત યલા શળબફયને લીદડમો
કોન્દ્પયન્દ્વ દ્વાયા વંફોધતાં શ્રી ભોદીએ કહ્ ં કે અણે ન ૂતન બાયતના શનભાયણ અંગે ના
પ્રમાવો કયલાની વામ ૂદશક પ્રશતજ્ઞા રઇ યહ્યા છીએ.

ત્માયે લૈશશ્વક ળાંશત ને વંઘય

લચ્ચે શલશ્વ ળાંશતની નલી અળા વાથે બાયત તયપ રષ્ષ્ટ્ટ છે . બાયત પ્રાચીન યં યાઓ
વાથે નલી ઓખ ભેલીને અગ લધી યહ્ ં છે

, ત્માયે વભગ્ર ભાનલજાતને નલી

દદળા દળાયલલી જોઇએ. શ્રીભોદીએ કહ્ ં કે અણે ભાનલજાતને મોગ ને અયલેદની
ળક્તતનો ભાગય ફતાલી યહ્યા છીએ. વોફ્ટલેયથી રઇને લકાળ સધી નલા બશલષ્ટ્મની
યાશ જોઇ યશેરા યાષ્ટ્ર તયીકે ઈબયી યહ્યા છીએ. કોયોના વંકટ લચ્ચે શલશ્વભાં યવી ને
દલાઓ શોંચાડલાથી, અણે અત્ભશનબયય બાયતની અળા જગાલી છે .
તેભણે કહ્ ં કે અ શળબફયન ં અમોજન એલા વભમે કયલાભાં અવ્ય ં છે જ્માયે
અઝાદીના મ ૃત ભશોત્વલની ઈજલણી થઇ યશી છે . લડોદયાભાં શ્રી સ્લાશભનાયામણ
ભંદદય- કં ડરધાભ ને શ્રીસ્લાશભનાયામણ ભંદદય કાયે રી ફાગ દ્વાયા અ શળબફયન ં
અમોજન કયલાભાં અવ્ય ં છે .
એક બાયત શ્રેષ્ટ્ઠ બાયત, અત્ભશનબયય બાયત ને સ્લચ્છ બાયત જેલા બબમાન
દ્વાયા યલાનોને વભાજ વેલાભાં ને યાષ્ટ્ર શનભાયણ તયપ જોડલાનો અ શળબફયનો ઈદ્દે શ્મ
છે .

.................
ભાગયલાશન વ્મલશાય ને યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગય ભંત્રી નીશતન ગડકયીએ કહ્ ં છે કે
મ ૃતવય- જાભનગય ગ્રીનદપલ્ડ કોદયડોય 26 શજાય કયોડ રૂશમાના ખચે શલકવાલલાભાં
અલી યહ્યો છે .
અ કોદયડોય નેળનર શાઆલે ઓથોદયટી ઓપ ઇષ્ન્દ્ડમા દ્વાયા શલકવાલલાભાં અલેર
વૌથી ભશત્લ ૂણય ગ્રીનદપલ્ડ કોદયડોય ૈકીનો એક છે . તેભણે કહ્ ં કે

, વં ૂણય કોદયડોય

અલતા લે વપ્ટે મ્ફય સધીભાં  ૂણય કયલાન ં રક્ષ્મ છે .
શ્રી ગડકયીએ ભાદશતી અી કે બફકાનેયથી જોધય 277 દકરોભીટયના વેતળનને
અ લયના અંત સધીભાં  ૂણય કયીને ખોરલાભાં અલળે. શ્રી ગડકયીએ કહ્ ં કે

, અ

કોયીડોયભાં મ ૃતવય , બદટિંડા, વાંગદયમા, બફકાનેય, વાંચોય, વાભબખમાી ને
જાભનગયને જોડળે.
.................
વૌયાષ્ટ્રની ચાય નગયાબરકાને ીલાન ં ાણી ઘેય ઘેય શોંચત ં કયલાની
મોજનાનો ભર કયલા ભાટે 45 કયોડ નલ રાખ રૂશમાની વૈદ્ાંશતક ભંજૂયી યાજ્મ
વયકાયે સ્લબણિભ જમંશત મખ્મભંત્રી ળશેયી શલકાવ મોજના શેઠ ગઆકારે અી છે .
જેભાં ભાંગયો, લંથરી, ઓખા ને ભાણાલદયનો વભાલેળ થામ છે .

ચાયે મ

નગયાબરકાને તેભના ળશેયભાં 2051ના લયભાં લવશત કેટરી શળે તેના અંદાજ પ્રભાણે
ાણી યલઠા મોજના તૈમાય કયલા કશેલાય ં શત ં ને ગજયાત ફયન ડેલરભેંટ
શભળન શેઠ તેન ં મ ૂલ્માંકન કયાય ં શત.ં
ભાંગયો ભાટે

યય કયોડ ૬૪ રાખ રૂશમા, લંથરી ભાટે

૭ કયોડ ય૧ રાખ

રૂશમા, ઓખા ભાટે  કયોડ ૬૯ રાખ રૂશમા ને ભાણાલદય ભાટે

૯ કયોડ 

રાખ રૂશમા ાણી યલઠાનો પ્રફંધ કયલા ભાટે મખ્મભંત્રી ભ ૂેન્દ્ર ટે ર દ્વાયા ભંજૂય
કયલાભાં અવ્મા છે
.................

ગજયાત યાજ્મ ાઠયસ્તક ભંડ દ્વાયા નલ કયોડ રૂશમાના ખચે ભદાલાદભાં
તૈમાય કયામેરા ગ્રંથ ભંદદયન ં રોકાયણ કયલાભાં અવ્ય ં છે .
શળક્ષણભંત્રી જીત લાઘાણીએ ગ્રંથ ભંદદયન ં રોકાયણ કયતા જણાવ્ય ં શત ં કે ,
ભાનલીના વાચા શભત્ર એલા સ્તકો જીલન ઘડતયભાં ઈમોગી નીલડે છે .
અ લાચનારમભાં એક વાથે 100 જેટરા લાચકો સ્તકો લાંચી ળકે તેલા
A.C.ની સશલધાલાી વ્મલસ્થા ને ન્દ્મ સશલધાઓ ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અલી છે .
લાચકો નજીલા દયે લાચનારમનો ઈમોગ કયી ળકળે.
.................
અઝાદી કા મ ૃત ભશોત્વલ (પ્રોભો)
.................
યાજ્મના ફધા જ ભશાનગયો, ને તાલકાઓભાં ધોયણ નલથી 12ના શલદ્યાથીઓ
ભાટે કાયદકદી ભાગયદળયન કામયક્રભો મોજાળે.
ગજયાત ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચિય ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડય દ્વાયા અ ભાગયદળયન
કામયક્રભોન ં અમોજન કયાળે. જેભાં ધોયણ 10 ને 12 છી શલદ્યાથીઓને ભનાય
શલશલધ ભ્માવક્રભોની ભાદશતી તથા અધશનક વભમભાં ઉબયી યશેરા નલા ક્ષેત્રોની
ભાદશતી ાળે.
અગાભી શેરી જૂનથી - 6ઠ્ઠી જૂન દયશભમાન મોજાનાય અ ભાગયદળયન
કામયક્રભોભાં શનષ્ટ્ણાંતો શલદ્યાથીઓને કાયદકદી ઘડતય ભાટે ઓનરાઇન તેભજ
ઓપરાઇન દ્શતથી ભાગયદળયન અળે.
.................
ભશેવાણા જજલ્રાના કડી વલય શલદ્યારમ ખાતે 11ભાં ખેરભશાકં બ અંતગયત યાજ્મ
કક્ષાની કયાટે સ્ધાયનો પ્રાયં બ થમો છે .
અયોગ્મભંત્રી ઊશકેળ ટે રે અ સ્ધાયનો અયં બ કયાલતાં જણાવ્ય શત ં કે ,
ખેરભશાકં બના કાયણે યલા યભતલીયોને નલી તકો ભી છે .

તેભણે કહ્ ં છે કે, યભતભાં ભે રી શાય અણને શલનમ્રતા ને જીત
અત્ભશલશ્વાવના ગણોન ં શવિંચન કયે છે .
ગજયાત યભતગભત વિાભંડ ને ભશેવાણા જજલ્રા લશીલટીતંત્રના વંયતત
ઈક્રભે 22ભી ભે સધી મોજાય યાજ્મકક્ષાની કયાટે સ્ધાયભાં ંદયવો જેટરા સ્ધયકો
બાગ રઇ યહ્યા છે .
.................
જાભનગયભાં ંડીત દીનદમાર અંત્મોદમ મોજના યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ અજીશલકા
શભળન શેઠ સ્લવશામ જૂથો ભાટે ના વામ ૂદશક રોન શલતયણ કામયક્રભન ં અમોજન
કયલાભાં અવ્ય.ં
અ કામયક્રભ વાંવદ  ૂનભ ભાડભના ધ્મક્ષ સ્થાને મોજામો શતો. જેભાં જજલ્રાના
328 સ્લવશામ જૂથોને ત્રણ કયોડ 34 રાખ રૂશમાના શધયાણના ચેક ને ભંજૂયી ત્રો
તેભજ નલ ગ્રાભ વંગઠનોને 67 રાખ 50 શજાય રૂશમાની ગ્રાન્દ્ટના ભંજૂયી ત્રોન ં
શલતયણ કયલાભાં અવ્ય ં શત.ં
અ પ્રવંગે શ્રેષ્ટ્ઠ કાભગીયી કયનાય ફેન્દ્ક વખી તેભજ ફેકવયન ં પ્રભાણત્ર અીને
વન્દ્ભાન કયલાભાં અવ્ય શત.ં
.................
ાટણ મ્યબઝમભ ખાતે શલશ્વ વંગ્રશારમ દદલવ શનશભિે વાંસ્કશૃ તક કામયક્રભ
મોજામો.
અ કામયક્રભભાં વંગીત કરાકાયો દ્વાયા શલશલધ વાંસ્કૃશતક કામયક્રભ યજૂ કયી શલશ્વ
વંગ્રશારમ દદલવની ઈજલણી કયલાભાં અલી શતી.
ત્રે ઈલ્રેખનીમ છે કે, ાટણભાં યાણીની લાલ યોડ ય ટોા શાઈવની
વાભેના બાગે મ્યઝીમભ ફનાલલાભાં અવ્ય ં છે . જ્માં પ્રાચીન યાતત્લીમ લળેો
ને લડનગય, શવદ્ય, ભોઢેયા વદશત ાટણ ંથકભાં અલેરા જોલારામક સ્થોની
ભાદશતી વદશતની ફાફતોના વંગ્રશ કયામો છે .

લધને લધ રોકો યાજ્મના અ બવ્મ આશતશાવ તેભજ લાયવાથી ભાદશતગાય થામ
તેભજ રોકજાગૃશતના બાગરૂે પ્રથભલાય અ કામયક્રભન ં અમોજન કયલાભાં અવ્ય ં શત.ં
.................
શળક્ષણ શલબાગ દ્વાયા લય 2022-23ભાં ધોયણ 10 છીના દડપ્રોભાં પ્રથભ લયભાં
પ્રલેળ ભાટે ભશત્લ ૂણય શનણયમ કયામો છે .
કોઇણ લયભાં ભાન્દ્મ ફોડય ભાંથી ગબણત, શલજ્ઞાન ને અંગ્રેજી શલમ વાથે
ધોયણ 10 છી તભાભ ઈભેદલાયોને ધોયણ 10છીના દડપ્રોભાં પ્રથભ લય ભાટે પ્રલેળ
ાત્ર ગણલાભાં અલળે.
NCVT થલા GCVT દ્વાયા ભાન્દ્મ ITI, IGTR દ્વાયા અમોજીત થલા TEB દ્વાયા
ભાન્દ્મ ફે લયના કોયના પ્રભાણત્ર ધાયકો ભાટે નલા દડપ્રોભા ભ્માવક્રભોનો ઈભેયો
કયામો છે .
કોશલડના કાયણે ભાતા-શતા ફંનેન ં લવાન થય ં શોમ તેલા ફાકો તથા
ત્મંત પ્રશતબાળાી ફાકોના દકસ્વાભાં વંસ્થાદીઠ ફે - ફે ફેઠકો પાલલાભાં અલી
છે .
.................
શલશ્વ તભાક શનેધ દદલવની ઈજલણીના બાગરૂે ભદાલાદ ખાતે, ગઆકારે
યાજ્મકક્ષાનો કામયક્રભ મોજામો શતો. જેભાં યલાનોને તભાકથી થતા નકવાન અંગે
જાગૃત કયી તેભના તભાક મતત બશલષ્ટ્મના શનભાયણ અંગે ચચાયશલચાયણા કયાઇ શતી.
અ કામયક્રભભાં અયોગ્મ શલબાગ, પ્રાથશભક શળક્ષણ શલબાગ, યાજ્મ તભાકં ,
શનમંત્રણ વેર, ોરીવ શલબાગ ને યલાનો ભાટે કાભ કયતી વંસ્થાઓએ બાગ રઇ
તભાકં વ્મવનના વ્મા નકવાન, શનમંત્રણ કામયક્રભ અંગે શલચાય શલભળય કમો શતો.
ઈયોતત સ્ટે ન્દ્ડ સ્ટીંગ ગે આન્દ્સ્ટ ટોફેકો - નાભના વોશ્મર ભીદડમા કેમ્ેઆનનો
પ્રાયં બ કયાવ્મો શતો. અ કામયક્રભભાં 10 પ્રાથશભક ળાાઓને તભાક મતત ળાા જાશેય
કયી વન્દ્ભાશનત કયાઇ શતી.
.................

ભદાલાદના શલક્રભ વાયાબાઆ કમ્યનીદટ વામન્દ્વ વેન્દ્ટય ફાકોના ભનભાં
લૈજ્ઞાનીક ફનલાન ં શલચાયફીજ યોતી ઘણી ભોટી વંસ્થા ફની છે .
ગજયાત યનીલવીટીની વાભે અલેરા શલક્રભ વાયાબાઆ કમ્યશનદટ વામન્દ્વ
વેન્દ્ટયભાં ફાકો ભાટે ત્માયે વભય લેકેળન લકય ળો ચારે છે . લય ય૦ય૦-ય૧ભાં અ
વેન્દ્ટયનો રાબ એક રાખ વાઆઠ શજાયથી લધ ફાકોએ રીધો તેભજ અઠ શજાય
શળક્ષકો તારીભફધ્ધ થમા છે .
વેન્દ્ટયભાં એકઝીકયટીલ ડીયે કટય દદરી સયકય જણાલે છે કે એલા નેક
શલદ્યાથીઓ શળે જેભના ભનભાં લૈજ્ઞાનીક કે આજનેય ફનલાન ં સ્લપ્ન અ વેન્દ્ટયને કાયણે
વાકાય થય ં શળે.
વેન્દ્ટયે ૧૭ જેટરી સ્કર સ્ેળ કરફ શલકવાલલાભાં ણ ભશત્લની ભ ૂશભકા
બજલી છે .
.................
નાણા ભંત્રી કનબાઆ દે વાઆ ને કેન્દ્રીમ યાજ્મ ભંત્રી ભશેન્દ્ર મજ
ં યાની
ઈક્સ્થશતભાં ધ્ાંગધ્ા ખાતે ૧ કયોડ ૨૦ રાખથી લધના ખચે શિભ ગજયાત લીજ
કં ની બરશભટે ડની શલબાગીમ કચેયીન ં રોકાયણ કયાય ં શત.ં
અ પ્રવંગે લય ભંત્રી અઆ.કે.જાડેજા ને ધાયાવભ્મ યવોિભબાઇ વાફયીમા
ણ ઈક્સ્થત યહ્યા શતા.
અ પ્રવંગે નાણાંભત્ર
ં ી કનબાઆ દે વાઆએ જણાવ્ય ં શત ં કે, , વભગ્ર બાયતભાં
ભાથાદીઠ લીજ લયાળ ૧૧૦૦ યશનટ છે , જ્માયે ગજયાતભાં અ ભાથાદીઠ લીજ
લયાળ ૨૧૦૦ યશનટ છે .ભંત્રીશ્રીએ ઈભેયું શત ં કે, ધ્ાંગધ્ાભાં નલશનશભિત શલબાગીમ
કચેયીથી અ શલસ્તાયના લીજ ગ્રાશકોને વાયી વેલાઓ  ૂયી ાડલાભાં અલળે.
.................
સયતની નલી શવશલર શોક્સ્ટરને "નેળનર એક્રીડેળન ફોડય પોય શોક્સ્ટર ને
શેલ્થ કેય પ્રોલાઇડવય"ન ં વટીદપકેટ અલાભાં અવ્ય ં છે .

અ વદટિદપકેટ ભેલનાય સયત શવશલર ફીજી શોક્સ્ટર છે . અ શેરા
બાલનગયને અ વદટિદપકેટ ાય ં શત.ં
સયત નલી શવશલર શોક્સ્ટરને ભે ર વટીપીકેટ દય ફે લે યીન્દ્યર કયાલવ ં
ડળે
.................
દાશોદની ઝામડવ ભેદડકર શોક્સ્ટરભાં નલીન 9

ફેડ ધયાલતા ICU કેય

યશનટન ં રોકાયણ કયલાભાં અવ્ય.ં
ઈલ્રેખનીમ છે કે કોલીડ વભમે શોસ્ીટરભાં 12 ફેડ ધયાલત ં ICU યશનટ
શત,ં જેભાં 6 ફેડ SICU તથા 6 ફેડ ICCU ના શતા.શલે 24 ફેડ ધયાલત ં યશનટ તૈમાય
કયલાભાં અવ્ય છે . અ યશનટભાં લેષ્ન્દ્ટરેટય, ભલ્ટીેયા ભોનીટય, ઇંક્ફ
ં ેટય, શવયીંજ
ંમ્, નેબ્યરાઇજય જેલી જીલન યક્ષક સશલધાઓ ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અલળે.
.................
લરવાડ વંકબરત ફા શલકાવ નોડર શધકાયીએ પ્રાથશભક તથા ભાધ્માશભક
શલબાગભાંથી ળાા છોડેરા ફાકોને નઃ ળાા પ્રલેળ ળરૂ કયલા થે લર્મ
ય ર
શભદટિંગ અમોજજત કયી શતી.
અ શભદટિંગભાં જજલ્રા નોડર ઓદપવયની વાથે ગાભના શપ્રક્ન્દ્વાર ,શળક્ષકો ને
શળક્ષણ શધકાયીઓએ જોડામા શતા. જેભાં લરવાડ જજલ્રાના ૬ શજાય ૨૭૯ ફાકોની
પ્રાથશભક માદી તૈમાય કયલાભાં અલી શતી. ળાા છોડેરા ફાકોના લારીઓન ં
કાઈન્દ્વેકબરિંગ કયાય ં શત.ં લારીઓ કયી દયક્સ્થતી લચ્ચે ફાકોને નઃ ળાાએ
ભોકરલા વંભત થમા શતા.
.................
યલલ્રી જજલ્રાના ફામડ ખાતે શનયાધાય ભનોદદવ્માંગને ઘય જેલો અશ્રમ
અતી 'જમ અંફે ભંદબદ્ધદ્ ભદશરા વભાજ વેલા રસ્ટ'ની મરાકાતે ગઆકારે મખ્મભંત્રી
ભ ૂેન્દ્ર

ટે ર

શોંચ્મા શતા ને

વંસ્થાભાં યશેતા ભનોદદવ્માંગ

રોકો વાથે

અત્ભીમતા ૂલયક લાતચીત કયી શતી. મખ્મભંત્રીશ્રી ટે રને શી વંચારકોએ ભાદશતી
અી શતી કે જેભન ં કોઆ લારી-લાયવ ન શોમ તેલી

૩૫૦થી લધ ફશેનોને શી

અશ્રમ ામો છે . ળાયીદયક યીતે ત્મંત ળતત શોમ તેલી ભદશરાઓને ણ શીં
રાલીને વેલા વાયલાય ામ છે . ઈયાંત ૧૭૦ ફશેનોને ભાનશવક યોગની દલા, હંપૂ ,
રાગણી, પ્રેભ યા ાડી વપ યીતે દયલાય વાથે શભરન કયાલલાભાં અવ્ય ં છે , તેભ
રસ્ટીઓએ જણાવ્ય શત ં .
.................
મખ્મભંત્રી ભ ૂેન્દ્ર ટે રે ોતાના ગઆકારના પ્રલાવ દયમ્માન યલલ્રી ને
ગાંધીનગય જજલ્રાની વશભક્ષા સ્થાશનક તંત્ર વાથે ફેવીને કયી શતી ને યાજ્મ તથા
કેન્દ્ર વયકાયની પરેગળી મોજનાન ં ભરીકયણ વાથયક ફનાલો તેલી તાકીદ કયી શતી
યલલ્રીના ફામડ ખાતે એક વાભાજજક કામયક્રભભાં શાજયી અપ્મા ફાદ તેઓએ
જજલ્રા લદશલટીતંત્રના શધકાયીઓ વાથે વભીક્ષા ફેઠક મોજી શતી. ત્માયફાદ તેઓ
ગાંધીનગય જજલ્રાના ભાણવા શોચ્મા શતા ને ભાણવાથી ભાંડી કરોર સધીના
શલસ્તાયની રોક વભસ્માઓ ઈકેરલા તંત્ર વાથે ફેઠક કયી શતી. ભાણવા ખાતે
મખ્મભંત્રી શ્રી ટે રે રોકોને ીર કયી શતી કે ાણીનો ફગાડ ટકાલે ને ભ ૂગબય
જના

ત ઊંચા અલે તે ભાટે લયવાદન ં ાણી જભીનભાં ઈતાયલાની પ્રવ ૃશત કયે .

ભાણવા નગયાબરકા શલસ્તાયના નલ તાલન ં આંતદયક જોડાણ કયલા અંગે પ્રાથશભક
શેલાર તૈમાય કયલાની સ ૂચના ણ તેભણે અી શતી . કરોર - ભાણવા શાઆલેન ં
કાભ વત્લયે  ૂરં કયલા ઈયાંત ભાણવા નગયાબરકા શલસ્તાયભાં દયિંગ યોડન ં અમોજન
પ્રાશનિંગ સ્કીભભાં ઈભેયલા ણ તેભણે કહ્ ં શત ં . ગાંધીનગય જજલ્રાના લીજી, ાણી,
કામદો-વ્મલસ્થા જેલા શલશલધ શલકાવરક્ષી મદ્દાઓ અંગે શધકાયીઓ વાથે ચચાય-શલભળય
ણ કમો શતો.
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