fuLÿ{kt ¼ksÃkLke ykøkuðkLke nuX¤Lke hk»xÙeÞ ÷kufíkktrºkf {kuh[kLke ðíko{kLk MkhfkhLku yksu
[kh ð»ko Ãkwhk ÚkÞk Au. yu rLkr{¥ku fhu÷e MktÏÞkçktÄ xðex{kt ©e {kuËeyu yksu Mkðkhu sýkÔÞwt Au fu
Mkhfkhu Mkðo©u»X EhkËk yLku MktÃkwýo rLk»XkÚke ¼rð»ÞËþeo yLku ÷kuf fÕÞkýLkk rLkýoÞku ÷eÄk Au. yk
rLkýoÞkuyu LkwíkLk ¼khík {kxuLkku ÃkkÞku LkkÏÞku Au. «ÄkLk{tºkeyu Mkhfkh{kt yzøk rðïkMk çkíkkððk
çkË÷ ËuþLkk Lkkøkrhfku «íÞu yk¼khLke ÷køkýe ÔÞfík fhe Au.
MkhfkhLke [kuÚke ðhMkøkktXLke WsðýeYÃku yuf Ãk¾ðkrzÞkLkku hk»xÙÔÞkÃke fkÞo¢{ Ãký þY
fhkþu. ykfkþðkýeLkku Mk{k[kh Mkuðk rð¼køk – yuLkzeyu MkhfkhLku [kh ð»ko Ãkwýo ÚkÞk íku rLkr{¥ku
yksu ¾kMk huzeÞku çkúes fkÞo¢{ «Mkkrhík fhþu. yk fkÞo¢{{kt rËÕneLkk Mxwzeyku{kt WÃkÂMÚkík
rLk»ýktíkku ykfkþðkýeLkk {wtçkE, y{ËkðkË, [uÒkkE, økwðnkxe, sB{w yLku sÞÃkwh Mxwzeyku{kt
WÃkÂMÚkík rLk»ýktíkku MkkÚku yuLkzeyu MkhfkhLke swËe swËe ÞkusLkkyku yLku rMkÂæÄyku ytøku [[ko fhþu.
ykfkþðkýeLkk yuV.yu{. økkuÕz, hksÄkLke yLku ðÄkhkLke r£fðLMkeyku ÃkhÚke yk ¾kMk fkÞo¢{
yksu hkíkLkk Mkkzk Lkð ðkøku «Mkkheík Úkþ

«ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËe ykðíkefk÷u Mkðkhu 11 ðkøku «Mkkrhík ÚkLkkh {Lk fe çkkík
fkÞo¢{{kt rðrðÄ rð»kÞku WÃkh íku{Lkk rð[khku ÔÞõík fhþu. {Lk fe çkkíkLke yk 44{e
fzeLkwt «ÄkLk{tºke fkÞko÷ÞLke {krníke yLku «Mkkhý {tºkk÷ÞLke íku{ s ykfkþðkýe yLku
ËwhËþoLkLke Þw xâqçk [uLk÷ku ÃkhÚke Ãký «Mkkhý fhkþu. yk WÃkhktík ykfkþðkýeLke
ðuçkMkkRx zkux yku÷RÂLzÞkhurzÞk zkux Sykuðe zkux RLk Ãkh Ãký Mkkt¼¤e þfkþu.
«ÄkLk{tºke {Lk fe çkkíkLkku økwshkíke ¼k»kkLkwðkË ykðíkefk÷u rnLËe{kt «Mkkhý ÃkwÁt ÚkÞk
ÃkAe íkhík yLku hkºku ykX ðkøku ÃkwLk: «Mkkrhík fhkþu.

furLÿÞ Wå[íkh rþûký çkkuzo -

yu ÷eÄu÷e Äkuhý çkkhLke ÃkheûkkLkwt Ãkrhýk{ 83 xfk

ònuh ÚkÞwt Au. økkÍeÞkçkkËLke {u½Lkk ©eðkMíkðu 500 {ktÚke 499 {kfo {u¤ðeLku çkkuzo{kt «Úk{ MÚkkLk
{u¤ÔÞwt Au. rºkðuLÿ{ ûkuºkLkwt Ãkrhýk{ MkkiÚke ðÄkhu 97.32 xfk ònuh ÚkÞwt Au. 93.87 xfk Ãkrhýk{
MkkÚku [uÒkkR çkeò yLku 89 xfk Ãkrhýk{ MkkÚku rËÕne ºkeò MÚkkLku Au.

િનપાહ વાયરસનો આતંક /ુજરાતમાં ન ફ4લાય તેના માટ4 સરકારના આરો8ય િવભાગ ;ારા
રા<યના તમામે =જ>લાઓમાં િનપાહ વાયરસની સવA કામગીરB હાથ ધરાઈ છે . G HતગIત કJછ
=જ>લામાં પણ સવAલLસ હાથ ધરાMુ ં છે .
હાલ ફ4લાતા િનપાહ વાયરસના ખતરાને ટાળવા માટ4 કJછમાં PટBન સવAલLસની
કામગીરB સાથે આ સવA કાયI પણ હાથ ધરાMુ ં છે . ક4રળમાં ફ4લાયેલો આ વાયરસ Qવાસનને કારણે

કJછ-/ુજરાતમાં ન ફ4લાય તેની તક4દારB રાખવામાં આવી રહB છે . =જ>લામાં પથરાયેલા
આરો8યના Sટાફ ;ારા સતત અલગ અલગ સવA થતા જ રહ4 છે . Uયાર4 તેની સાથે િનપાહ
વાયરસના સવAની કામગીરB પણ થP થઈ છે . આ વાયરસને કારણે લોકોમાં કોઈ પેનીક ન ફ4લાય
તે માટ4 તંV ;ારા સતકIતા W ૂવIક કામગીરB હાથ ધરાઈ છે .

પારદશIકતા, સમાનતા, જવાબદારB, સહભાગીતા તેમજ કાયદા Gવી નીિતઓના માપદંડોને
ક4L\માં રાખીને Qયાસો કરનારB કJછની

136 પંચાયતોને લિન^ગ લેબ , સે_ ુ, અ`ભયાન, કJછ

નવિનમાIણ અ`ભયાનના ઉપbમે કJછિમV મીcડયા પાટIનરના સથવાર4 યોdયેલા એક કાયb
I મમાં
સLમાિનત કરાઈ હતી.
fુશાસનની Qg ૃિiઓના આધાર4 પંચાયતો પારSપcરક િશjણ મેળવે અને આગામી
કાયIકાળમાં તેનો ઉપયોગ કરBને િવકાસ કાયk કર4 એ તેનો lુmય ઉદ4 શ છે . કJછની પંચાયતોમાંથી
136 પંચાયતો આ Qક>પમાં જોડાઈ હતી. તેમાંથી

24 પંચાયતો તારવવામાં આવી અને સLમાન

કરાMુ.ં 'દરnયાન પંચાયતોની Qg ૃિiઓoુ ં દSતાવેpકરણ કરBને તૈયાર થયેલી WુrSતકાoુ ં
અનાવરણ કરાMુ ં હ_ુ.ં

ં તથા આમ`લયારા પાસે કાંઠાળપuમાં થતા ચેcરયાં િનકંદન Hગે
sટ ઉછે રક સંગઠને જગી
નેશનલ vીન cwxMુનલમાં કર4 લી અરp HતગIત આG cwxMુનલે bBકમાં થયેy ું Wુરાણ હટાવી દઇ
bBક Wુન: ખોલવા Q{ૂ ષણ િનયંVણ બોડI તથા =જ>લા Qશાસનને આદ4 શ કયk હતો. સiાવાર
f ૂVોમાંથી મળતી માcહતી Qમાણે દBનદયાળ પોટI wSટ હSતકની કાંઠાળ જમીનો મીઠાંના હ4_ ુ માટ4
ફાળવાયા પછB Uયાં ચેcરયાં િનકંદન થ_ુ ં હોવાની ફcરયાદ sટ ઉછે રક મંડળે કરB હતી. દcરયાની

bBકમાં Wુરાણ થતાં bBક બંધ?થઇ ગઇ હતી અને }ુદરતી જળVોત અવરોધાયો હતો. આ Wુરાણ
કોણે કMુ~ તે lુ€ે જવાબદારB કોઇએ SવીકારB નહોતી. દરnયાન, એન.p.ટB.એ. આ bBક તUકાળ
ખોલી નાખી તે Hગે એક સ•તાહમાં cરપોટI ર‚ૂ કરવા /ુજરાત Q{ૂ ષણ િનયંVણ બોડI તથા =જ>લા
Qશાસનને આદ4 શ કયk હતો.આ આદ4 શ Hગે ડBપીટB ઉપાƒયj આલોકિસ„ઘે સમથIન આ•Mુ ં હ_ુ.'ં

Mkkihk»xÙ yLku fåALkk ½ýkt rðMíkkhku{kt AuÕ÷k 24 f÷kf{kt íkkÃk{kLk Mkk{kLÞ fhíkk ðÄkhu
LkkUÄkÞwt níkwt. MkkiÚke ðÄw 44 rzøkúe MkuÕMkeÞMk {n¥k{ íkkÃk{kLk MkwhuLÿLkøkh{kt LkkUÄkÞwt níkwt. yk
WÃkhktík, ¼ws, ftz÷k yuhÃkkuxo, y{hu÷e, hksfkux, økktÄeLkøkh, Rzh yLku ðÕ÷¼ rðãkLkøkh{kt 42
rzøkúe, {nwðk yLku ¼kðLkøkh – 39 , rzøkúe MkuÕMkeÞMk {n¥k{ íkkÃk{kLk LkkUÄkÞwt níkwt. yks
Mk{Þøkk¤k{kt ÷½w¥k{ íkkÃk{kLk Ãký Mkk{kLÞ fhíkk 1 Úke 4 rzøkúe ðÄkhu LkkUÄkÞwt níkwt.

