પ્રવાય બાયતી
પ્રાદે શળક વભાચાય શલબાગ, ભદાલાદ
તાયીખ : 23-09-2022

વલાયે : 7.00 થી 7.10

 પ્રધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી અજે સ્ટે ચ્ય ૂ પ યશુ નટીના એકતાનગય ખાતે યાજ્મના
તભાભ માાલયણભંત્રીની ફે દદલવીમ દયદને લીદડમો કોન્દ્પયન્દ્વીંગના
ભાધ્મભથી ઈદ્ઘાટન કયળે.
 અયોગ્મ ને દયલાય શલબાગના શેલ્થ લકા ય કભાચાયીના ગાયભાં ભાશવક
ચાય શજાય રૂશમાનો લધાયો યાજ્મ વયકાયે કમો છે .
 શેલ્થ કભાચાયીને 130 દદલવનો કોશલડ ડય ૂટીનો યજા ગાય ચ ૂકલલાભાં
અલળે.
 યાજ્મભાં અગાભી શલધાનવબાની ચટ
ં ૂ ણીભાં લધ ુ ભતદાન થામ તે ભાટે યાજ્મના
ુ મ શનલાાચન શધકાયી ી. બાયતીએ ચાય જુદી જુદી વંસ્થા વાથે વભજૂતી
મખ્
કયાય કમાા.
ુ ી રાઈડ સ્ીકય લગાડલાની ભંજૂયી
 નલયાશત્રભાં યાત્રીના ફાય લાગ્મા સધ
અલાભાં અલતા ખેરૈમાભાં અનંદની રાગણી પેરાઇ.

પ્રધાનભંત્રી

નયે ન્દ્ર ભોદી અજે વલાયે

ુ યાતના એકતાનગય ખાતે અમોજીત
ગજ

લીદડમો કોન્દ્પયનન્દ્વિંગના ભાધ્મભથી

માાલયણ ભંત્રીની યાષ્ટ્રીમ દયદન ંુ

ુ યાતના
લચ્ય
ા ુ રી ઈદ્ઘાટન કયળે. અ પ્રવંગે તે વબાને ણ વંફોશધત કયળે. ગજ
ુ મભંત્રી ભ
ુ ેન્દ્ર ટે ર યાષ્ટ્રીમ દયદભાં શાજયી અળે.
મખ્
વશકાયી વંઘલાદની બાલનાને અગ લધાયતા, કેન્દ્ર ને યાજ્મ વયકાયો લચ્ચે
ુ ે ફનાલલા ભાટે દયદ ફોરાલલાભાં અલી યશી છે
લધ ુ સભ

, જેભાં ફહુક્ષીમ

ભબગભ દ્વાયા પ્રાસ્સ્ટક પ્રદૂણને નાબ ૂદ કયલા , રાઆપ-માાલયણ ભાટે જીલનળૈરી

જેલા મદ્દુ ા ય લધ ુ વાયી નીશત ઘડલાભાં અલી યશી છે . તે ક્ષીણ થમેરી
ુ ઃસ્થાના ને લન્દ્મજીલ વંયક્ષણ ય શલળે બાય વાથે લન
જભીનની ન

શલસ્તાય

લધાયલા ય ણ ધ્માન કેસ્ન્દ્રત કયળે.
અજે ને અલતીકારે અમોજજત ફે દદલવીમ કોન્દ્પયન્દ્વભાં છ શલમલાય વત્રો
શળે, જેભાં રાઆપ , કોમ્ફેદટિંગ ક્રાઇભેટ ચેન્દ્જ દયલેળ , પોયે સ્રી ભેનેજભેન્દ્ટ , પ્રદૂણન ંુ
શનલાયણ ને શનમંત્રણ , લન્દ્મજીલન વ્મલસ્થાન ; પ્રાસ્સ્ટક ને લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ
(ઈત્વર્જનના ઘટાડા ભાટે ક્રાઇભેટ ચેન્દ્જ ય સ્ટે ટ એક્ળન પ્રાન ડેટ કયલા ને
ક્રાઇભેટ ઇમ્ેક્્વ ભાટે નકુ ર
ૂ ન) ય ધ્માન કેસ્ન્દ્રત કયલાભાં અલળે.
.................
ુ મભંત્રી ભ ૂેન્દ્ર ટે રે ભશેવાણા જજલ્રાના પ્રખ્માત તયબના શ્રી લાીનાથ
મખ્
ભશાદે લ ભંદદયના શલકાવ ને જજણોધ્ધાયના કાભો ભાટે ાંચ કયોડ

32 રાખ રૂશમા

પાલલાની વૈદ્ાંશતક ભંજૂયી અી છે .
અંદાજે ૯૦૦ લા જૂના ને ભખર બાયતીમ યફાયી વભાજના ધભાગરૂુ ની ગાદી
સ્થાન શ્રી લાીનાથ ભશાદે લ ભંદદયભાં અ યકભભાંથી કં ાઈન્દ્ડ લોર

, યોડ, માશત્ર

સશુ લધા ળેડ , ળૌચારમ, ાદકિંગ વ્મલસ્થા જેલી શલશલધ સશુ લધા શલકવાલલાભાં
અલળે.
.................
અયોગ્મ ને ંચામત શલબાગના શેલ્થ લકા ય કભાચાયીને ગાયભાં ભાશવક
ચાય શજાય રૂશમાના લધાયો યાજ્મ વયકાયે કમો છે .
ુ
પ્રલકતા ભંત્રી જીતબાઇ
લાઘાણીએ જણાવ્ય ંુ છે કે, છે લ્રા ૪૨ દદલવથી અયોગ્મ
ને ંચામત શલબાગ શસ્તકના FHW,FHS, MPHW ને MPHS કભી પયજ ઈય
ગે યશાજય યહ્યા શોલાથી યાજ્મના ગયીફ ને જરૂયતભંદ વાભાન્દ્મ નાગદયકોને
અયોગ્મરક્ષી વેલાભાં ખ ૂફ જ ભાઠી વય થઇ યશી છે . અ શેલ્થ લકા ય
કભાચાયીની કેટરીક વ્માજફી ને ભશત્લ ૂણા ભાંગણી યાજ્મ વયકાયે સ્લીકાયી છે .
અલતી કારથી જ પયજ ય શાજય થઇ જલા ભંત્રીશ્રીએ નયુ ોધ કમો છે .

શ્રી લાઘાણીએ યાજમ વયકાયે રીધેરા શનણામો અંગે ભાદશતી અતા જણાવ્ય ંુ કે,
શેલ્થ લકા ય કભાચાયીના ગાયભાં ભાશવક 4 શજાય રૂશમાનો

લધાયો કયલાનો

ભશત્લનો શનણામ રેલાભાં અવ્મો છે . તે ઈયાંત અ શેલ્થ લકા ય કભીને ૧૩૦
દદલવનો કોશલડ ડયટુ ીનો યજા ગાય ણ અલાભાં અલળે. જ્માયે PTA પેયણી
બથ્થા અંગે ની અ કભાચાયી ભંડની ભાંગ સ્લીકાયીને ૮ દક.ભીની ભમાાદા દૂય કયલાનો
ણ શનણામ રેલાભાં અવ્મો છે .
ભંત્રીશ્રીએ ઈભેયું ુ કે, તાજેતયભાં કભાચાયીદશતરક્ષી રેલામેરા ૧૫ જેટરા
ઐશતશાશવક શનણામોના રાબો ણ અ તભાભ કભાચાયીને ભલાના જ છે ત્માયે
ુ ફના બથ્થાના રાબ ભલા વદશતના રેલામેરા શલશલધ
વાતભા ગાય ંચ મજ
શનણામો અંતગાત ઠયાલો ણ અગાભી ત્રણ દદલવભાં થઇ જળે.
.................
યાજ્મભાં શલધાનવબાની ચટ
ં ૂ ણીભાં ભતદાયોની વશબાભગતા સશુ નશિત કયલા
યાજ્મ ચટ
ં ૂ ણીંચે ત્રણ જુદી જુદી વંસ્થા વાથે વભજૂતી કયાય કમાા છે .
ુ યાતના મખ્
ુ મ ચટ
ગજ
ં ૂ ણી શધકાયી ી. બાયતીએ શલશલધ ળૈક્ષભણક વંસ્થાભાં
ુ ાનો તેભના નાભની ભતદાય માદીભાં ચકાવણી કયે , ોતે ભતદાન
ભ્માવ કયતા યલ
કયે ને ોતાના લારીને ણ ભતદાન કયલા પ્રેદયત કયે તે ભાટે જાગૃશત કેલલા
ુ મ શનલાાચન શધકાયીશ્રી તથા કશભળનયશ્રી , ઈચ્ચ શળક્ષણ વાથે વભજૂતી કયાય
મખ્
કયલાભાં અવ્મા છે .
ુ મ શનલાાચન શધકાયીશ્રી દ્વાયા ગજ
ુ યાત લડી દારતના તભાભ લકીરો
મખ્
ુ યાત શાઇકોટા એડલોકેટસ ્ એવોશવએળન વાથે
ભતદાન કયે તે ભાટે ધ ગજ

MoU

કયલાભાં અવ્મા છે . એડલોકેટસ્ની ભતદાનભાં ૧૦૦ ટકા વશબાભગતા સશુ નશિત
કયલાની વાથે વાથે તેભની વાથે વંરગ્ન દારતની ન્દ્મ કચેયી-ળાખાના
કભાચાયી ણ ભતદાન કયે તે ભાટે જાગૃશત કેલલા એવોશવએળન પ્રમત્નફદ્ થળે
તેલા શલશ્વાવ વાથે

ુ યાત શાઇકોટા એડલોકેટસ ્ એવોશવએળનના ખજાનચીશ્રી
ધ ગજ

ુ મ શનલાાચન શધકાયી શ્રીભતી ી. બાયતી વાથે વભજૂતી કયાય
ડી.એ. દલે દ્વાયા મખ્
ય શસ્તાક્ષય કયલાભાં અવ્મા શતા.

ધ પેડયે ળન ઑપ

ુ યાત સ્ટે ટ કેશભસ્ટસ ્ એન્દ્ડ ડ્રભગસ્ટસ ્ એવોશવએળન
ગજ

વાથે

ુ ી ચટ
વંકામેરા યાજ્મબયના કેશભસ્ટસ ્ એન્દ્ડ ડ્રભગસ્ટસ ્ સધ
ં ૂ ણીરક્ષી શળક્ષણ ને
જાગૃશત પેરાલલાના ઈદ્દે ળથી યાજ્મ ચટ
ં ૂ ણી તંત્ર દ્વાયા વભજૂતી કયાય કયલાભાં અવ્મા
છે . અ પેડયે ળન દ્વાયા તેભના વભ્મો ને તેભના દયલાયજનોના નાભ ભતદાયમાદીભાં
નોંધામ ને ભતદાન કયે તે ભાટે ભતદાય જાગૃશતરક્ષી પ્રવ ૃશિ શાથ ધયલાભાં
અલળે. વાથે જ ભતદાનના દદલવે ચ ૂક ભતદાન કયે તે ભાટે
અલળે. ધ પેડયે ળન ઑપ

પ્રોત્વાશન અલાભાં

ુ યાત સ્ટે ટ કેશભસ્ટસ ્ એન્દ્ડ ડ્રભગસ્ટસ ્ એવોશવએળનના
ગજ

ુ શ્રી જળલંત ટે ર ને મખ્
ુ મ શનલાાચન શધકાયી શ્રીભતી ી. બાયતીએ
પ્રમખ
વભજૂતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કમાા શતા.
.................
અઝાદી કા મ ૃત ભશોત્વલ (પ્રોભો)
.................
ભાતાની ળનક્ત ને બનક્તની અયાધનાનાં લા નલયાશત્રને શલે ગણતયીના
દદલવો ફાકી છે ત્માયે યાજ્મ વયકાયે એક ભશત્લનો શનણામ રીધો છે .
ુ યાતભાં નલયાશત્રના લાન ંુ
ગૃશયાજ્મભંત્રી શા વંઘલીએ જણાવ્ય ંુ છે કે, ગજ
નોખ ંુ ભશત્લ છે ને ફે લા ફાદ જ્માયે નલયાશત્રના ગયફાન ંુ અમોજન થઇ યહ્ ં ુ છે
ુ યાતની જનતાની રાગણી ને ભાંગણીને ધ્માનભાં યાખીને ખૈરેમા ભાટે
ત્માયે ગજ
ુ ી રાઈડસ્ીકય લગાડલાની ભંજૂયી અી છે . અ શેરા પક્ત
યાશત્રના ફાય લાગ્મા સધ
ુ ી જ રાઈડ સ્ીકય લગાડી ળકાતા શતા. તેભાં ફે કરાકનો લધાયો
10 લાગ્મા સધ
કયામો છે .
યાજ્મના ોરીવ લડા અશળ બાદટમાએ અ અંગે ન ંુ જાશેયનામ ંુ પ્રશવદ્ કયું ુ છે કે ,
નલયાશત્રભાં તભાભ વોવામટી, પીમા ન ભશોલ્રાભાં તો ફીજી તયપ કોભશળિમર
ાટી પ્રોટ ને ક્રફભાં ણ વભમ ભમાાદા ફાય લાગ્માની યાખલાભાં અલી છે .
ુ ી
નલયાશત્રના નલ દદલવ ઈયાંત દળેયાના દદલવે ણ યાત્રે ફાય લાગ્મા સધ
રોકો ગયફે ઘ ૂભી ળકે તેવ ંુ અમોજન કયલાભાં અવ્ય ંુ છે .

અ ઈયાંત અ જાશેયનાભાભાં વાભાજજક વંસ્થા, શોનસ્ટરો કે જ્માં લડીરો
તેભજ ફીભાય રોકો યશેતાં શોમ તેભને તકરીપ ન થામ તે ભાટે ણ ખાવ સ ૂચન
કયલાભાં અવ્ય ંુ છે .
.................
કચ્છ જજલ્રા શનલાવી શધક કરેકટયશ્રી શભતેળ ંડમાના ધ્મક્ષસ્થાને
ચટ
ં ૂ ણી નોડર શધકાયીશ્રીની

ભ ૂજભાં

ફેઠક મોજાઇ શતી. અ ફેઠકભાં જજલ્રા શધક

શનલાવી કરેક્ટયશ્રીએ અગાભી શલધાનવબાની વાભાન્દ્મ

ચટ
ં ૂ ણીને ધ્માનભાં યાખીને

ચટ
ં ૂ ણીરક્ષી શલશલધ ફાફતોનાં શનભામેરા નોડર શધકાયીશ્રીને  ૂલા તૈમાયી
વંફશં ધત ભાગાદળાન-સ ૂચના અપ્મા શતા.
ચટ
ં ૂ ણીભાં બાગ રેનાયા સ્ટાપ ભાટે તારીભ , ઇલીએભ/લીલીેટ ભેનેજભેન્દ્ટ, વંગ્રશ
ને દયલશન , ભટીયીમર ભેનેજભેન્દ્ટ , ખચા ને અદળા અચાયવંદશતા , કામદો ને
વ્મલસ્થા, ફેરેટ ેય , ભીદડમા વંફશં ધત વ્મલસ્થા , કમ્પ્યટુ યાઇઝેળન, લોટય
શેલ્રાઇન, ભતદાય ને ભતદાન જાગૃશત વંફધ
ં ી પ્રવ ૃશત વદશતની ફાફતોનાં
નોડર શધકાયી વાથે શલસ્ત ૃત ચચાા કયતા ચટ
ં ૂ ણીની વંબશલત તાયીખ શેરા
ુ ારૂણે  ૂણા થઇ જામ તે સશુ નશિત કયલા ને તે યીતે
તભાભ  ૂલા તૈમાયી સચ
અમોજન કયલા અંગે ભાગાદળાન-શનદે ળ અપ્મા શતા.
.................
દાશોદ જજલ્રા ચટ
ં ૂ ણી શધકાયી ડો. શશિત ગોવાલી ને જજલ્રા એવ.ી. શ્રી
ફરયાભ ભીણાએ ગયફાડા એવ.ટી શલધાનવબા ને ધાનયુ તાકુ ાભાં વભાશલષ્ટ્ટ
ુ ાકાત
વંલેદનળીર, છા ટકાલાયી ધયાલતા ૧૪ ગાભોના ૨૩ ભતદાન ભથકોની મર
રીધી શતી.
ને ભતદાન ટકાલાયી કઇ યીતે લધે તે અંગે વફંશધત ચટ
ંુ ણી શધકાયીને
જરૂયી સ ૂચનો કમાા શતાં. તેભજ શીંના ગ્રાભજનો ભોટી વંખ્માભાં ભતદાન પ્રદિમાભાં
બાગ રે તે ભાટે રોકજાગૃશતના કામાિભો મોજલા જણાવ્ય ંુ શત.ંુ
.................

યાજકોટ ળશેયના કારાલડ યોડ ય નલશનશભિત સ્ોટા વ કોમ્રેક્ષ ને સ્ોટા વ
શોસ્ટે રન ંુ યાજ્મના ગૃશ ને યભતગભત ભંત્રીશ્રી શા વંઘલી Eps રોકાાણ કયળે.
અ રોકાાણ કામાિભ પ્રવંગે

યાજ્મ કક્ષાના લાશન વ્મલશાય ભંત્રીશ્રી

ુ શ્રી ભ
ુ તબાઇ
યશલિંદબાઇ યૈ માણી , ભેમયશ્રી ડો.પ્રદી ડલ , જજલ્રા ંચામત પ્રમખ
ફોદય, વાંવદશ્રી ભોશનબાઇ કું ડાયીમા વદશતના ગ્રણી શાજય યશેળે.
.................
બાલનગયભાં નેળનર ગે મ્વ જાગૃશત થે વામક્રોથોન કામાિભ મોજામો
ુ ાનોભાં જાગૃશત કેલામ એ શેતથી
ુ
નેળનર ગે મ્વ ફાફતે યલ

. ૩૬

બાલનગયભાં

વામકરોથોન કામાિભન ંુ અમોજન કયલાભાં અવ્ય ંુ શત.ંુ
બાલનગય ખાતે મોજામેર વામકરોથોનને ફ્રેગ પ ભેમયશ્રી કીશતિફાા
દાણીધાયીમાએ કયાવ્મો શતો. ત્માયફાદ અ વે-વામક્રોથોન રૂાણી વકા ર થી ળરૂ કયી
વયદાયનગય-વંસ્કાય ભંડ-લીભરિંગ્ટન વકા ર-ાણીની ટાંકી-વેન્દ્રર વોલ્ટ-અતાબાઇ
ચોક થઇને રૂાણી વકા રે  ૂણા થઇ શતી.
.................
દદલભાં શય ઘય જર કામાિભ અંતગાત વેલા વપ્તાશની ઈજલણી કયાઆ યશી છે
ત્માયે અજે દીલ નગયાભરકા શલસ્તાયના લોડા નંફય 6 ભા બાયતીમ જનતા ાટીના
શોદ્દે દાયો કભાચાયી ઘયે ઘયે જઇ રોકોને ાણીનો વદુમોગ કયલો , ાણી કઇ યીતે
ફચાલવ ંુ લયવાદના ાણીનો વંગ્રશ તથા ાણીની ભશત્લતા ની જાણકાયી અી યહ્યા
છે .
ુ મ ૃતાફેન ઝોરાલાડી ગ્રાભ
શય ઘય વંલાદ ભાં દીલ જજલ્રા ંચામત પ્રમખ
ંચામતના વયંચ ભશના ફેન વંજમ લાજા દીલ જજલ્રા ંચામત વભ્મ રક્ષ્ભીફેન
ભોશન તથા દીલ નગયાભરકા તથા ંચામત શલસ્તાયના ચટ
ં ૂ ામેરા વભ્મો જોડામા
શતા.
.................

ભાતાના ભઢથી દળાન કયીને ભોયફી યત જઇ યશેરાં દયલાયને ગાંધીધાભ
નજીક કસ્ભાત થતાં 2 ફાકોના ભોત થમા છે તો ન્દ્મ 5 વ્મનક્ત આજાગ્રસ્ત ફન્દ્મા
ુ ાય અ દયલાય છકડાભાં ફેવીને
છે . ભાયા કચ્છ ના પ્રશતશનશધના જણાવ્મા નવ
યત જતાં શતા ત્માયે રક-રે રયે ટક્કય ભાયતાં ફે ફાકોના મ ૃત્યુ નીજ્માં શતા જ્માયે
ન્દ્મ ાંચ રોકોને ગંબીય ઇજા થઇ છે .
ઘટના અંગે ગાંધીધાભ ફી દડશલઝન ોરીવે સ્થ ય દોડી જઇ તાવ શાથ
ધયી શતી ને આજાગ્રસ્ત વ્મનક્તને શલશલધ શોનસ્ટરભાં ખવેડામાં શતા
.................
ુ ડ
ુ ા વેક્ળનના
દભક્ષણ  ૂલા ભધ્મ યે રલેના ભફરાવયુ દડશલઝનના યામગઢ-ઝાયસગ
ઇફ સ્ટે ળન ય ચોથી રાઆન કનેસ્ક્ટશલટી ભાટે નોન-આન્દ્ટયરોદકિંગ કામાને કાયણે

,

યાજકોટ દડશલઝનભાંથી વાય થતી કેટરીક રે નો યદ યશેળે. યાજકોટ દડશલઝનના
ુ ાય
શવશનમય ડીવીએભ ભબનલ જેપ ના જણાવ્મા નવ

, 28 ને 29 વપ્ટે મ્ફય ની

ુ યપાસ્ટ એક્વપ્રેવ
ોયફંદય-ળારીભાય સ
ુ યપાસ્ટ
23, 24, 30 વપ્ટે મ્ફય ને 1 ક્ટોફય ની ળારીભાય - ોયફંદય સ
ુ યપાસ્ટ એક્વપ્રેવ 27 વપ્ટે મ્ફય,
એક્વપ્રેવ તો 25ભી વપ્ટે મ્ફય, ની ખા-ળારીભાય સ
ુ યપાસ્ટ એક્વપ્રેવ
ની ળારીભાય-ખા સ

23 વપ્ટે મ્ફય, ની ોયફંદય-વંતયાગાચી

ુ ુ એક્વપ્રેવ ને 25 વપ્ટે મ્ફય, ની વંત્રાગાચી-ોયફંદય કશલગર
ુ ુ એક્વપ્રેવ યદ
કશલગર
કયલાભાં અલી છે .
.................

