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પ્રવાય બાયતી 
નેળનર વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

તાયીખ : 04-04-2020     વલાય : 7.45 થી 7.55 
લાય : ભગંલાય 

આકાળલાણી - વભાચાય શ્રીયંગ તેંડરૂકય લાચંે છે. 
 
 કેન્દ્ર વયકાયે ગ્રાભીણ વલકાવ અને દેળના ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ં

યોજગાયની તકો ઉરબ્ધ કયાલલા ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયયું છે. 

 વયંક્ષણ ભતં્રારમ ે વયંક્ષણ ઉત્ાદન અન ે વનકાવ પ્રોત્વાશન નીવતનો 

મયવદ્દો તૈમાય કમો છે.  

 કેન્દ્ર વયકાયે ધોયણ છ થી આઠના વલદ્યાથીઓ ભાટે લૈકલ્પક ળૈક્ષણણક 

કામયક્રભની જાશયેાત કયી છે. 

 બાયતભા ંઅત્માય સયધી વલક્રભરૂ ફે કયોડથી લધય કોવલડના રયક્ષણો 

શાથ ધયામા ંછે. 

 અને ડેન્દ્ભાકયભાં  આગાભી ત્રણથી 11 ઓક્ટોફય દયવભમાન મોજાનાય 

થોભવ ક અને ઉફેય ક ટીભ ફેડવભન્દ્ટન સ્ધાયની ક્લાટયય પાઇનરભા ં

શોંચલાની ઉજી તક બાયત ધયાલ ેછે.. 
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ગ્રામીણ વવકાસ 
કેન્દ્ર વયકાયે ગ્રાભીણ વલકાવ અને ખાવ કયીને દેળના ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયોભા ંયોજગાયની તકો ઉરબ્ધ કયાલલા ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયયું છે. 

વયકાયે અભરભા ંમકેૂરી મોજનાઓનો મયખ્મ ઉદે્દળ ગયીફી ઘટાડલાનો 

અને ગાભોને આત્ભવનબયય ફનાલલાનો છે. 

નીવત આમોગના વભ્મ યભેળ ચદેં આકાળલાણી વાથેની લાતચીતભા ં

કેન્દ્ર વયકાયે છેપરા ંછ લયભા ંશાથ ધયેરી વલકાવરક્ષી નીવત અને 

મોજનાઓની જાણકાયી આી. 

કેન્દ્ર વયકાયે વનધાયયીત કયેરા રક્ષ્મ મયજફ ફધા જ નાગરયકોને ઘય 

સયવનવિત કયાલલા ભાટે લય 2016 ભા ંપ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના ગ્રાભીણનો 

આયંબ કમો શતો. કેન્દ્ર વયકાયે ગ્રાભીણ વલસ્તાયના દયેક નાગરયકને જરૂયી 

વશામ આલા ભાટે દીન દમા અંત્મોદમ મોજના, પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભ વડક 

મોજના, ભનયેગા, કૌળપમ વલકાવ મોજના જેલી વલવલધ મોજનાઓ નલા સ્લરૂે 

અભરભા ંમકૂી છે. 

 આ ઉયાતં શય વલંધયન, કૃવ, અન્ન અને જાશયે વલતયણ, જળક્ક્ત, 

તથા એભ.એવ.એભ.ઈ. વરશત ઘણા ંભતં્રારમોએ ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભા ંસ્લ 

યોજગાયની તકો ઊબી કયલા તથા કૃવ ઉજોના મોગ્મ યીતે લેચાણની 

વ્મલસ્થા કયલા વરશમાયા પ્રમાવો શાથ ધમાય છે. 
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સરંક્ષણ નીવત - મસુદ્દો 
વયંક્ષણ ભતં્રારમે વયંક્ષણ ઉત્ાદન અને વનકાવ પ્રોત્વાશન નીવતનો 

મયવદ્દો તૈમાય કમો છે. આત્ભવનબયય બાયત મોજના બાયતને ળસ્ત્રોના 

ઉત્ાદનભા ંઆત્ભવનબયય ફનાલલાના ઉદે્દળથી તૈમાય કયલાભા ંઆલી છે. 

અભાયા વલંાદદાતા જણાલે છે કે, આ નીવતના મયવદ્દાભા ંલય 2025 

સયધીભા ંવયંક્ષણ ક્ષેત્રે 35 શજાય કયોડ રૂવમાની વનકાવ વરશત એક રાખ, 75 

શજાય કયોડ રૂવમાનય ંટનયઓલય શાવંર કયલાનય ંધ્મેમ વનધાયરયત કયાયય ંછે. 

આ વનવતભા ંબાયતીમ ળસ્ત્ર ઉત્ાદકોને પ્રોત્વાશન આલા તથા વળંોધન 

લધાયલા ઉય બાય મકૂામો છે. વયંક્ષણ ભતં્રારમે આ મયવદ્દા અંગે સચૂનો 

17ભી ઓગસ્ટ સયધી આલા રાગત લગતાઓને વનદેળ આપ્મો છે. 

 

પ્રાથવમક વશક્ષણ 
કેન્દ્ર વયકાયે કોવલડથી ઊબી થમેરી અવાધાયણ રયક્સ્થવતભા ં

વલદ્યાથીઓને અથયણૂય પ્રવવૃિઓ વોંીને વળક્ષણ આલા ધોયણ છ થી આઠના 

વલદ્યાથીઓ ભાટે લૈકલ્પક ળૈક્ષણણક કામયક્રભની જાશયેાત કયી છે. 

કેન્દ્રીમ વળક્ષણભતં્રી યભેળ ોખરયમાર વનળકેં એન.વી.ઈ.આય.ટી. ના 

ભાગયદળયન શઠે વળક્ષણ ભતં્રારમે તૈમાય કયેરા આ કામયક્રભને ગઈકારે જાશયે 

કમો શતો. આ પ્રવગેં તેભણે કહ્ય ંકે, લૈકલ્પક વળક્ષણનો આ કામયક્રભ 

વલદ્યાથીઓ, વળક્ષકો અને લારીઓને કોવલડથી ઊબી થમેરી રયક્સ્થવતભા ં
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ઓનરાઇન ભાધ્મભથી વયતાથી વળક્ષણ ભેલી વકાયાત્ભક દૃન્દ્ટટકોણ 

કેલલાભા ંભદદરૂ થળે. 

તેભણે કહ્ય ંકે, આ કામયક્રભ વલવલધ ટેકનોરોજીના વલવલધ ઉકયણો અને 

વોશ્મર ભીરડમાનો મોગ્મ ઉમોગ કયલા વળક્ષકોને ણ ભાગયદળયન રૂયં ાડળે.  

 

અનરુાગ ઠાકુર 
પ્રધાનભતં્રીના વલયવભાલેળક આવથિક પ્રવવૃિઓના ધ્મેમ શઠે 40 કયોડ 

ફેન્દ્ક ખાતાઓ ળરૂ થલાનો નલો વલક્રભ સ્થામો છે.  

નાણા ંયાજ્મભતં્રી અનયયાગ ઠાકયયે ગઈકારે ટ્લીટય ઉય જણાવ્યય ંશત ય ંકે, 

ફધા જ બાયતીમોને ફેન્દ્કોની  પ્રવવૃિભા ંવભાલલાના પ્રમાવોભા ં40 કયોડ 

ખાતાઓ ળરૂ થતા ંનલી ઐવતશાવવક વવદ્ધિ શાવંર કયી ળકાઈ છે. 

શ્રી અનયયાગ ઠાકયયે કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા પાલલાભા ંઆલતો દયેક રૂવમો 

રાબાથીઓ સયધી શોંચે તે ભાટે વવસ્ટભભા ંયશરેી ત્રરૃટઓ દૂય કયલા રીધેરા 

ગરાઓંની વલગતો આી શતી. 

 

ઝેરી દારૂ 
જંાફના કોંગે્રવના યાજ્મવબાના વાવંદ પ્રતાવવિંશ ફાજલા અને 

વભળેયવવિંશ ેગઈકારે જંાફના યાજ્મારની મયરાકાત રઈને યાજ્મભા ંઝેયી 
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દારૂ ીલાથી થમેર શત્માકાડંની તાવ વીફીઆઈ અને એન્દ્પોવયભેન્દ્ટ વલબાગ 

દ્વાયા કયાલલાની ભાગંણી કયી છે. 

યાજ્મારને વોંેરા ત્રભા ંફનંે વાવંદોએ આ ફનાલ અંગે એક્વાઇઝ 

અને ોરીવ વલબાગો અજાણ શોલાનો આક્ષે કમો છે. તેભણે કહ્ય ંકે, આ 

વલબાગો તયપથી આ દય ુઃખદ ફનાલની ન્દ્મામી તાવ ળક્ય નથી.  

તેભણે એલો ણ આક્ષે કમો છે કે, આ ફનાલ ભાટે જલાફદાય 

તત્લોની વાભે પરયમાદ નોંધલાભા ંઆલી નથી. 

અયોધ્યા - અનષુ્ઠાન 
અમોધ્માભા ંયાભ ભરંદયના ભવૂભજૂન શરેાના ધાવભિક કામયક્રભોભા ંઆજે 

છ કરાક સયધી યાભ યચા અનયટઠાન મોજાળે. 

આલતીકારે મોજાનાય ભવૂભજૂન કામયક્રભભા ંપ્રધાનભતં્રી ણ ઉક્સ્થત 

યશળેે. 135 જેટરી વલવલધ ધભય યંયાઓના 135 વાધય – ધભયગયરૂઓને 

આભતં્રણ આલાભા ંઆવ્યય ંછે. 

આ ઉયાતં અમોધ્માભા ંયાભકીતનય અને યાભચરયત ભાનવના ાઠના 

કામયક્રભો ળરૂ કયામા છે. 

 

કોવવડ પરીક્ષણ 
બાયતભા ંઅત્માય સયધી વલક્રભરૂ ફે કયોડથી લધય કોવલડના રયક્ષણો 

શાથ ધયામા ંછે. 
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કેન્દ્ર વયકાયની દેખયેખ શઠે યાજ્મ વયકાયો તથા કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળોએ 

કયેરી વઘન કામયલાશીના રીધે આ ફાફત ળક્ય ફની છે. ગઈકારે કોવલડના 

ત્રણ રાખ, 81 શજાય, 27 નમનૂાઓનય ંરયક્ષણ શાથ ધયાતા દેળભા ંપ્રવત દવ 

રાખની લવતીએ રયક્ષણની વખં્મા 14 શજાય, 640 થઈ છે. 

ફીજી નોંધાત્ર ફાફત એ છે કે, કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળોએ પ્રવત દવ 

રાખની લવતીએ કોવલડના રયક્ષણની યાટરીમ વયેયાળથી લધય રયક્ષણો શાથ 

ધમાય છે. 

શાર વભગ્ર દેળભા ંકોવલડના ંનમનૂાઓના રયક્ષણ ભાટે એક શજાય, 

348 પ્રમોગળાાઓ કામયયત છે.  

 

દેશ કોવવડ 
દેળભા ંકોવલડના દદીઓ વાજા થલાનો દય 65.76 ટકા થમો છે. જ્માયે 

કોવલડથી થતા ંમતૃ્યયનો દય ઘટીને 2.11 ટકા થમો છે 

આયોગ્મ ભતં્રારમના જણાવ્મા મયજફ ગઈકારે કોવલડના નલા 17 શજાય, 

269 કેવ ભી આલતા કયર કેવોની વખં્મા 18 રાખ, 22 શજાય, 112 થઈ છે.  

ગઈકારે કોવલડના રીધે લધય 235 દદોના ભોત નીજતા ંકયર મતૃ્યયઆંક 

લધીને 38 શજાય, 400 થમો છે. શાર દેળભા ંાચં રાખ, 82 શજાય, 973 

રોકો વાયલાય શઠે છે. 
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ગજુરાત કોવવડ 
ગયજયાતભા ંકોવલડના દદીઓ વાજા થલાનો દય 73.53 ટકા થમો છે.  

ગઈકારે કોવલડના લધય 974 દદીઓ વાજા થતા,ં વાજા થનાય દદીઓનો 

આંક લધીને 47 શજાય, 561 થમો છે. 

ગઈકારે કોવલડના લધય એક શજાય, નલ કેવ નોંધાતા કયર કેવોની વખં્મા 

લધીને 64 શજાય, 684 થઈ છે. 

શાર યાજ્મભા ંકોવલડના 14 શજાય, 614 એન્દ્ક્ટલ કેવ છે. આ ૈકી 83 

દદીઓ લેન્દ્ન્દ્ટરેટય ઉય છે. 

ગઈકારે કોવલડના 22 દદીઓના મતૃ્યય નીજતા ંકયર મતૃ્યયઆંક લધીને 

ફે શજાય, 509 થમો છે. 

કોવવડ વવશ્વ 
વભગ્ર વલશ્વભા ંકોવલડના કેવોની વખં્મા એક કયોડ, 81 રાખ, 47 શજાય, 

574 થઈ છે. એલી જ યીતે કોવલડના રીધે મતૃ્યય ાભનાયનો આંક લધીને છ 

રાખ, 90 શજાય, 573 થમો છે. 

અભેરયકાભા ંવૌથી લધય 46 રાખ, 87 શજાય, 828 કેવ કોવલડના નોંધામા 

છે અને કોવલડના રીધે એક રાખ, 55 શજાય રોકોના ભોત થમા છે. 

27 રાખ, 33 શજાય, 677 કેવ વાથે બ્રાઝીર વલશ્વભા ંફીજા નફંયે છે. 

અશીં કોવલડના રીધે 94 શજાય, 104 રોકોના ભોત થમા છે. 
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ભેક્ક્વકો, ણબ્રટન, બાયત, ઇટારી અને ફ્રાન્દ્વભા ંણ કોવલડના રીધે 30 

શજાયથી લધય રોકોના ભોત નીજ્મા છે. 

થોમસ કપ 
બાયત ડેન્દ્ભાકયભા ંઆગાભી ત્રણથી 11 ઓક્ટોફય દયવભમાન મોજાનાય 

થોભવ ક અને ઉફેય ક ટીભ ફેડવભન્દ્ટન સ્ધાયની ક્લાટયય પાઇનરભા ં

શોંચલાની ઉજી તક ધયાલે છે. 

ગઈકારે ક્લારાલયમ્યયભા ંમોજામેરી ટીભ ઇલેન્દ્ટભા ંભેચ ડ્રો થતા ં

બાયતને ક્લાટયય પાઇનરભા ંપ્રલેળલાની તકો ઊજી ફની છે. 

થોભવ કભા ંબાયત ગ્રૂ વી ભા ંડેન્દ્ભાકય , જભયની અને અપજેયીમાની 

વાથે છે, જ્માયે ઉફેય ક સ્ધાયની ડી ગ્રૂભા ંબાયતીમ ભરશરા ટીભ ચીન, 

ફ્રાન્દ્વ અને જભયનીની વાથે છે. 

શ્રીનગર કરફ્ય ુ
જમ્મય અને કાશ્ભીયભા ંશ્રીનગય જજપરા લશીલટી તતં્રે આલતીકારે 

શ્રીનગય ળશયેભા ંરશિંવક દેખાલો થઈ ળકે તેલા ગયપ્તચય વલબાગના 

અશલેારોના ગરે ળશયેભા ંકયપયય નાખ્મો છે.  

ઉપરેખનીમ છે કે, જમ્મય અને કાશ્ભીયને ખાવ દયજ્જો આતી કરભ 

370 દૂય કયલાભા ંઆલી તે ઘટનાને આલતીકારે એક લય રૂયં થળે. 

શ્રીનગયના જજપરા ભેજીસ્રેટ ળાશીદ ઇકફાર ચૌધયીએ જણાવ્યય ંછે કે, 
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ોરીવોને ભેરી ફાતભી મયજફ અરગતાલાદીઓ અને ારકસ્તાન વભથીત 

જયથો આલતીકારે રશિંવક દેખાલો કયે તેલી ળક્યતા નકાયી ળકામ નશીં. 

ઉપરેખનીમ છે કે, કોવલડના  કાયણે ળશયેભા ંઆઠભી ઓગસ્ટ સયધી 

વનમતં્રણો રાગય કયલાભા ંઆવ્મા છે.  

ઇ- વીન 
કોયોના ભશાભાયીના વભમભા ંઅન્દ્મ યોગો વાભે યક્ષણ આતી યવીઓનો 

યયલઠો વભમવય ભે તે ભાટે વયકાયે ળરૂ કયેરી ઇરેકરોનીક યવી ભારશતી 

નેટલકય – ઇલીન વ્મલસ્થા ખયફ ઉમોગી ફની યશી છે.  

કેન્દ્રીમ આયોગ્મ ભતં્રારમે જણાવ્યય ંકે દેળબયભા ંયોગપ્રવતકાયક યવીઓનો 

યયલઠો જલાઇ યશ ેતે ભાટે આ નલીનતાયણય ટેકનોરોજી ઉકેર તૈમાય 

કયલાભા ંઆવ્મો છે. ભતં્રારમ ધ્લાયા યાટરીમ આયોગ્મ અણબમાન શઠે તેનો 

અભર કયાઇ યશમો છે.  

આ નેટલકયની ભદદથી દેળભા ંકમા સ્થે કઇ યવીની જરૂય છે અને કમા 

વભમે કેટરો જથ્થો ડેરો છે તેની શારની જાણકાયી ભી યશ ેછે. દેળના ૩ય 

યાજમો અને કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળોભા ંખાવ કયીને વગબાય ભરશરાઓને આલાની 

યવી, ફાકોને અાતી ચંગયણી યવી લગેયે જરૂય મયજફ વભમવય ભી યશ ે

તે ભાટે આ ઓનરાઇન વ્મલસ્થાનય ંનેટલકય કાભ કયી યશયય ંછે. 

 



 
તા. 04-08-2020 

સમય સવાર 7.45 – 7.55 (નેશન) 

10 

નવી આરોગ્ય માગગદવશિકા 
આયોગ્મ ભતં્રારમે ફીજા દેળોભાથંી બાયત આલતા વલભાન મયવાપયો ભાટે 

નલી આયોગ્મ ભાગયદવળિકા જાયી કયી છે. આ આયોગ્મ ભાગયદવળિકા આગાભી 

8ભી ઓગસ્ટથી અભરભા ંઆલળે. 

નલા વનમભ મયજફ બાયત આલનાય તભાભ વલભાન મયવાપયોએ 

ઓનરાઈન ોટયર નલી રદપશી એયોટય-ડોય-ઈન ઉય વનધાયયીત પ્રલાવના 

72 કરાક શરેા વેપપ રડક્રેયેળન અથાયત જાતે જ ભારશતી આલી ડળે. 

મયવાપયે ખાતયી આલી ડળે કે તે 14 રદલવ ક્લોયન્દ્ટાઈન શઠે યશળેે, 

જેભા ંપ્રથભ વાત રદલવ વનધાયયીત કેન્દ્ર ખાતે અને ત્માયછી 7 રદલવ ઘયભા ં

અરગ યશલેાની ખાતયી આલાની યશળેે. એલી જ યીતે વલભાન મયવાપયે 

મયવાપયી ળરૂ કયતા 96 કરાક અગાઉ RT-PCR ટેસ્ટ નેગેટીલ શોલાની જાણ 

કયલી ડળે. 

કેન્દ્ર વયકાયે જણાવ્યય ંછે કે, જે-તે યાજ્મોની ક્સ્થવત મયજફ દયેક યાજ્મ 

વયકાયો ફીજા દેળથી આલનાય વલભાન મયવાપયો ભાટે ક્લોયન્દ્ટાઈનના વનમભો 

જરૂય જણામ તો ઘડી ળકે છે.  

 


