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શ્ શ�ક્તિસ�  ગો�હલ� ુ કાકાહા 

પ્કભા- �બ�કભ અને ભકષ્ાા પયક્ક, એ.આઈ.િ્.િ્  
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અખબાર�યાદ�                                                               
 

તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯         

 

��જભક્નક ��ખાયું ્શ્ તયજા્કઈ યભકઈ્એ  ણીેિભ�નક ભકષ્ાા પયક્ક અને �બ�કભનક પ્કભા 

શ�ક્તિસ�  ગો�હ  કભક અભકાેહ નગ ાિનગ પો �્ ભ ભક્કનક ય ાહ યકભ�્ે આભ્ક જઈકત � ુ ાે  ુ શ�ક્તિસ� 

તય��દ પતિદ િાેહ િયકેકભગ ્ેાએ પતિદ  ાકા નિ્,   ુ  ભકતાક નિ્. ��ખાયું ્ શ્ તયજા્કઈ યભકઈ્ન્ 

��ે નકિ્ ્ેયનક ય ાહ  કભક શ�ક્તિસ�ને અભકાેહ પો �્ ભયક ુ એય ભઈ હમયકયક ુ આત � ુ ાે  ુ,                         

“અયકભક અિ્હ યકભ�્ે ્યકભા પત્ષતકને �કન્ ભ�ગેે ્ેયગ  ગઈ ઈભકઈગ ન �્ગ “ 

અ કઉ ્ક :૧૬/૧૦/૨૦૮નક ભગજ ��જભક્ ય ા્યકનભં ્િક થીે� ય ા્યકનભંયક ુ ��જભક્નક 

��ખાયું ્ તયજા્કઈ યભકઈ્નક ુ નકયિ્ િયકેકભગ પતિદ િાેહ ધયક ુ �બ�કભનક  ણીેિનક ુ પ્કભા શ�ક્તિસ� 

 ગો�હલ� ુનકય ��જભક્યક ુબનેહ્ ઉ્ભ ્કભ્્ાગ િકયેન્ ઘ નક િકિે જગડયકયક ુઆત � ુ �હ �.ુ ધનક િઈુ ા્યક ુ

શ�ક્તિસ�  ગો�હે ્ક:૧૮/૧૦/૨૦૧૮નક ુપકિતય  હ્ હ નગ ાિ અને ્ક:૧૦/૧૨/૨૦૧૮ન્ �કઈનહ હ્ હ 

નગ ાિ આભ્ ��ખાયું ્ને ન�હકિગ  ભયક જઈકત � ુ�હ � ુઅને જગ ન�હકિગ ન  ભુ ્ગ ��ખાયું ્શ્ િકયે ઈાયકન્ 

્િક �ગજઈકભા  કાાયક�ા  ભયકન્ ે્ય ા આભ્ �્્ ્ેયજ ઉ્ભ ્કભ્્ાગ ભભ ��યહક યક ુ ્કજભનક 

ધકભકિભાગ અને  કાા ્કાા જયકબઈકભ ાે ્ેનક ન�ભકયક આાાક �્ક. 

શ�ક્તિસ�ન્ હ્ હ નગ ાિનગ પો �્ ભ ��ખાયું ્શ્ તયજા યભકઈ્નક ય ાહ  કભક ્ેયનક અિ્હન્ 

��ે નક ��જબ આભયકયક ુ આતાગ ાે. અને ્ેયક ુ િયકેકભગ ��ખાયું ્એ આાાક  ુ અભકતાક નિ્ અને 

��ખાયું ્નગ ઈભકઈગ શ�ક્તિસ�ન્ પત્ષતકને �કન્ ભ�ગેે ્ેયગ ન �્ગ ્ેયગ ન�હકિગ તાક્  ભક્ક પ ભઈ નગ 

થ્ આયેહ ાે. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

નણધ:- શ્ તયજા્કઈ યભકઈ્ ને હમહે ભંન્ ન હ આ િકિ ેિકયેહ ાે. 

--------------------------------------------------------------------------------------  
પત્,  

્ું ્શ્, 

           િઈભ�� પેિનગ  આભનક પત્્ષત્ અમબકભયક ુપતિદ  ભયક યકન. શ�ક્તિસ�  ગો�હ ેતયનુ્ ્  ભુહ ાે.  
 

 
(��તનહ ભકય્) 

થ ્ યઈઈન્શ 
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