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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, અકાળલાણી, ભદાલાદ 

Date : 25-10-2020                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day: Sunday                                            National News 

અકાળલાણી વભાચાય નેશા ચંાર લાચેં છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ ગજુયાતભા ંખેતી , પ્રલાવન ને અયોગ્મ કે્ષત્રની  

મોજનાઓનો ગઇકારે લીડડમો કોન્દ્પયનન્દ્વિંગ ભાધ્મભથી શબુાયંબ કયાવ્મો.  

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અકાળલાણી યથી અજે વલાયે 11 લાગે પ્રવાડયત 

થનાય ભન કી ફાત કામયક્રભભા ંવલવલધ વલમો ઈય તેભના વલચાયો વ્મક્ત 

કયળે 

 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના શઠે વભગ્ર દેળભા ંત્માય સધુીભા ંત્રણ કયોડ 

અલાવો ફાધંલાભા ંઅવ્મા છે તથા લધ ુદોઢ કયોડ અલાવો ફાધંલાની 

કાભગીયી ચારી યશી છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે અલકલેયા ડયટનય ને જીએવટી ડયટનય બયલાની મદુ્દતભા ંલધાયો 

કમો છે 

 દૈલીતત્ત્લના સયૂીતત્ત્લ ઈયના વલજમના લય દળેયાની અજે દેળબયભા ં

ઈજલણી થળે. 

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

(LÞwÍ çkúuf - yk Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku) 

(Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk)  
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ભોદી – ગજુયાત – મખુ્મભતં્રી – (1) 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ ગજુયાતભા ંખેતી, પ્રલાવન ને અયોગ્મ કે્ષત્રની 

મોજનાઓનો ગઇકારે લીડડમો કોન્દ્પયનન્દ્વિંગ ભાધ્મભથી શબુાયંબ કયાવ્મો. યાજ્મના 

ખેડતૂો ભાટે ડકવાન સમૂોદમ મોજનાનો શબુાયંબ કયાલતા પ્રધાનભતં્રીએ કહ્ુ ંકે, અ 

મોજના ગજુયાતના ખેડતૂોના જીલનભા ંવમદૃ્ધિનુ ંપ્રબાત રાલળે. 

પ્રથભ તફક્કાભા ંઅ મોજના ગીય – વોભનાથ, ાટણ ને દાશોદ જજલ્રાભા ં

ભરભા ંમકૂાઇ છે. અ મોજના શઠે ગીય- વોભનાથ વડશત ત્રણ જજલ્રાના ખેડતૂોને 

ડદલવ દયવભમાન કૃવ શતેથુી લીજી અળે. અગાભી ત્રણ લયભા ંઅ મોજના 

વભગ્ર યાજ્મભા ંભરભા ંમકૂાળે. 

પ્રધાનભતં્રીએ જણાવ્યુ ંશત ુ ંકે, ગજુયાતે છેલ્રા ંફે દવકાભા ંઉર્જયકે્ષતે્ર ક્રાવંતકાયી 

કાભગીયી કયી છે. પ્રધાનભતં્રીએ ભદાલાદભા ંવવવલર શોનપટર વકુંરભા ંઅલેરી 

હૃદમયોગની વાયલાય ભાટેની દેળની વૌથી ભોટી શોનપટર તથા ટેરી –કાડડિમોરોજી 

ભોફાઇર એપ્રીકેળનનો લીડડમો ભાધ્મભથી શબુાયંબ કયાવ્મો શતો. 
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ભોદી – ગજુયાત – મખુ્મભતં્રી – (2) 

અ શોનપટરોભા ં420 કયોડ રૂવમાના ખચે 531 કાડડિઅક અઇ.વી.ય.ુ ફેડ, 15 

કાડડિઅક ભોડયરુય ઓયેળન વથમેટય, છ કાડડિઅક રેફની સવુલધા ઈરબ્ધ  

કયાલલાભા ંઅલી છે. તેભણે અયષુ્મભાન બાયત મોજના શઠે ગજુયાતના 21 રાખ 

નાગડયકોને વાયલાય અી શોલાનુ ંજણાલીને દયેક ગાભભા ંઅયોગ્મ સવુલધા 

અલાની નેભ વ્મક્ત કયી શતી. 

પ્રધાનભતં્રીએ ગીયનાય લયત ખાતે 130 કયેડ રૂવમાના ખચે તૈમાય થમેરા 

યો –લે પ્રોજેક્ટનુ ંણ રોકાયણ કયુું શત ુ.ં ઢી ડકરોભીટયની રફંાઇ તથા 900 

ભીટયની ઊંચાઇ ય તૈમાય કયામેરા અ પ્રોજેક્ટથી દયયોજ અઠ શર્જય રોકો 

અંફાજી ભડંદય સધુી જઇ ળકળે. 

બાવલકોને સવુલધા અલાની વાથે વાથે અ પ્રોજેક્ટ પ્રલાવન ઈદ્યોગને નવુ ં

ફ અળે તથા યોજગાયીની નલી તકો ઈબી કયળે. મખુ્મભતં્રી વલજમ રૂાણી 

જૂનાગઢથી તથા નામફ મખુ્મભતં્રી નીવતન ટેર ભદાલાદથી અ ઇ-રોકાયણ 

કામયક્રભભા ંજોડામા શતા. 

- મોગેળ ડંયા, શ્રીયંગ (MR) 
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જીએવટી - ડયટનય 

કેન્દ્ર વયકાયે નાણાકંીમ લય 2018-19 ભાટે પોભય – જીએવટીઅય – 9 ને 

જીએવટીઅય – નલ-એ તથા જીએવટીઅય – નલ-વીભા ંડયકન્દ્વીરીએળન પટેટભેન્દ્ટ 

વાથેના જીએવટી લાવિક ડયટનય બયલાની મદુ્દત લધાયીને 31 ડડવેમ્ફય 2020 કયી છે.  

ગાઈ જીએવટી લાવિક ડયટનય બયલાની મદુ્દત 31ભી ઓક્ટોફય 2020 શતી.  

ઈલ્રેખનીમ છે કે, ફે કયોડ રૂવમાથી ઓછુ ટનયઓલય ધયાલતા કયદાતા ભાટે લય 

2018 – 19 ભાટે જીએવટી લાવિક ડયટનય બયલાની ફાફત લૈકલ્લ્ક છે. વયકાયને 

જીએવટી લાવિક ડયટનય ને ડયકન્દ્વીરીએળન પટેટભેન્દ્ટ બયલાની મદુ્દત લધાયલા ભાટે 

વલવલધ લગો તયપથી યજૂઅતો ભી શતી. 

- જીએનઅય, શ્રીયંગ (MR) 
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પ્રધાનભતં્રી અલાવ 

પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના શઠે વભગ્ર દેળભા ંત્માય સધુીભા ંત્રણ કયોડ 

અલાવો ફાધંલાભા ંઅવ્મા છે તથા લધ ુદોઢ કયોડ અલાવો ફાધંલાની કાભગીયી 

ચારી યશી છે. 

ભાડશતી ને પ્રવાયણ ભતં્રી પ્રકાળ ર્જલડેકયે ણેૂ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા 

પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના શઠે ફધંામેરા અલાવોનો લીડડમોના ભાધ્મભથી ડ્રો 

કયતા,ં અ મજુફ જણાવ્યુ ંશત ુ.ં એલી જ યીતે કેન્દ્ર વયકાયે ફાય કયોડ ળૌચારમો, 

ઢી કયોડ ડયલાયોને લીજ જોડાણો તથા ાણીના ચાય કયોડ જોડાણો અલાની 

નોંધાત્ર કાભગીયી કયી છે. 

- જીએનઅય, શ્રીયંગ (MR) 
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લફશાય ચ ૂટંણી – (1) 

લફશાય વલધાનવબાની વળલશય ફેઠકના ઈભેદલાય વડશત ત્રણ રોકોની ર્જણ્મા 

હુભરખોયોએ ગઇકારે ગોી ભાયીને શત્મા કયી શતી.  

ગઇકારે જનતાદ – યાષ્રલાદીના ઈભેદલાય  શ્રી નાયામણ વવિંશ શાથવય ગાભે 

ગઇકારે વાજંે વાત લાગે ચ ૂટંણી પ્રચાય કયી યહ્યા શતા, ત્માયે દવ ર્જણ્મા 

હુભરખોયોએ તેભના ઈય હુભરો કમો શતો. રોકોના વમશૂ ેએક હુભરખોયને કડીને 

ભાય ભાયતા તેનુ ંમતૃ્ય ુનીજ્યુ ંશત ુ.ં ોરીવના સતૂ્રોના જણાવ્મા મજુફ પ્રથભ નજયે 

ફે જૂથોની આંતડયક રડાઇનો ડકપવો જણામ છે, કાયણ કે, નાયામણવવિંશ ણ ગનુાડશત 

ભતૂકા ધયાલે છે. 

દયવભમાન લફશાયની પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂટંણી ભાટેનો પ્રચાય ચયભવીભાએ 

શોંચ્મો છે. પ્રથભ તફક્કાભા ં71 ફેઠકો ભાટે 28ભી ઓક્ટોફયે મોર્જનાયી ચ ૂટંણી 

પ્રચાય અલતીકારે યૂો થળે. ફધા જ યાજકીમ ક્ષોના મખુ્મ ગ્રણીઓ ભતદાયોને 

યીઝલલાનો પ્રમાવ કયી યહ્યા છે.  
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લફશાય ચ ૂટંણી – (2) 

બાજના ધ્મક્ષ જે.ી. નડ્ડાએ રખીવયાઇ ખાતેની યેરીભા ંઅય.જે.ડી.ભા ં

ળાવનભા ંગનુાઓ લધ્મા શોલાનો અયો કયીને રોકો ભશાગઠફધંનને નકાયળે, તેલો 

વલશ્વાવ વ્મક્ત કમો શતો. 

જેડી (ય)ુના ધ્મક્ષ ને મખુ્મભતં્રી નીવતળ કુભાયે તેભની વયકાયે કયેરી 

કાભગીયીની વલગતો અી શતી. વલક્ષના ગ્રણીઓએ ોતાના ચ ૂટંણી પ્રચાયભા ં

એન.ડી.એ – જે.ડી (ય)ુની લતયભાન વયકાયની કાભગીયીને લખોડી કાઢી શતી. 

- જીએનઅય, શ્રીયંગ (MR) 
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કોયોના ીર 

અ વભાચાય અ અકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો. લધ ુવભાચાય ..

કોયોના અંગેના અ  વદેંળ ફાદ... 

)કોવલડ વવગનેચય ટયનુ( 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- ડયીટ (વાજંની) 

 

 

 

 

 

 



Morning National News 25-10-2020 at 7.45 to 7.55 AM -9 

 

ગજુયાત કોવલડ 

ગજુયાતભા ંકોવલડના દદીઓ વાર્જ થલાનો દય 89.37 ટકા થમો છે. એલી જ 

યીતે યાજ્મભા ંકોવલડના કાયણે છ દદીઓના ભોત વનજ્મા ંછે. છેલ્રા ત્રણ ભડશનાભા ં

ત્રીર્જ ડદલવે વૌથી ઓછી મતૃ્યઆુંક નોંધામો છે. ભાયા વલંાદદાતા જણાલે છે કે, 

ગઇકારે એક શર્જય 13 દદીઓ વાર્જ થતા,ં કોયોનાને ભાત અનાયને આંક લધીને 

એક રાખ 48 શર્જય 585 થમો છે. 

એલી જ યીતે ગઇકારે કોવલડના લધ ુએક શર્જય 21 કેવ નોઁધાતા કોવલડના 

કેવોની વખં્મા એક રાખ 66 શર્જય 254 થઇ છે. 

- વલંાદદાતા મોગેળ ડંયા, શ્રીયંગ (MR) 
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કોવલડ - દેળ 

દેળભા ંકોવલડના દદીઓ વાર્જ થલાનો દય 87.78 ટકા થમો છે. છેલ્રા 24 

કરાકભા ંકોવલડના 62 શર્જયથી લધ ુદદીઓ વાર્જ થતા ંકોવલડને ભાત અલાની 

વખં્મા લધીને 70 રાખ 75 શર્જય 723 થઇ છે. 

ગઇકારે કોવલડના નલા  53 શર્જય 370 કેવ નોંધાતા કોવલડના કુર કેવોની 

વખં્મા 78 રાખ 63 શર્જય 892 થઇ છે. ત્માય દેળભા ંછ રાખ 68 શર્જય 273 કેવ 

છે.  એલી જ યીતે છેલ્રા 24 કરાકભા ંકોવલડના રીધે મતૃ્ય ુાભનાયની વખં્મા એક 

રાખ 18 શર્જય 567 થઇ છે. 

- જીએનઅય, કોવલડ લેફવાઇટ, શ્રીયંગ (MR) 
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યએુન - ડે 

વયંકુ્ત યાષ્રના 75ભા ંપથાના ડદલવના લવય ય વલદેળ યાજ્મભતં્રી લી. 

મયુરીધયને ગઇકારે બાયત ને વયંકુ્ત યાષ્રના ઇવતશાવને દળાયલતી ટાર 

ડટડકટને રગતા પ્રદળયનનુ ંઈદઘાટન કયુું.  

અ લવયે શ્રી મયુરીધયને છેલ્રા વાત દામકાથી વયંકુ્ત યાષ્રોના 

લબમાનોભા ંબાયતે કયેરા  મોગદાનનો ઈલ્રેખ કમો શતો.  તેભણે કહ્ુ ંકે, બાયત 

વયંકુ્ત યાષ્રના ઈદે્દળો ભાટે પ્રવતફિ છે ને લય 2021 – 22 દયવભમાન વયંકુ્ત 

યાષ્ર વરાભતી ડયદના વદપમના રૂભા ંવલશ્વ વપંથાભા ંસધુાયા ભાટે ફધા દેળો 

વાથે ભીને કાભ કયલા ભાટે ઈત્વાડશત છે. વયંકુ્ત યાષ્રવઘંના ભશાભતં્રી એન્દ્ટોવનમો 

ગતુયવે વયંકુ્ત યાષ્રવઘંભા ં75 લય યૂા થલાના લવયે તેભણે કહ્ુ ંકે, દુવનમા 

ડકાયોનો વાભનો કયી ળકે છે. તેભણે કહ્ુ ંકે, લૈવશ્વક વશમોગથી ડકાયોનો વાભનો 

કયી ળકામ છે. કેભ કે, એ જ વયંકુ્ત યાષ્રવઘંનો ઈદે્દળ છે. તેભણે એક ટ્લીટભા ં

જણાવ્યુ ંકે, વૌ વાથે ભીને ડકાયોનો વાભનો કયીએ રુુો ને સ્ત્રીઓની 

વભાનતા ર્જલી યાખીએ ને વલશ્વને લધ ુવારંુ ફનાલલા વૌ વાથે ભીને કામય 

કયીએ. 

- જીએનઅય, નેશા (MR) 
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અઇીએર 

દુફઇભા ંગઇકારે યભામેરી અઇીએરભા ંડકિંગ્વ ઇરેલન રં્જફે વનયાઇઝવય 

શૈદયાફાદને 12 યને શયાવ્યુ ંશત ુ.ં પ્રથભ ફેડટિંગ કયતા ડકિંગ્વ ઇરેલન રં્જફે 20 

ઓલયભા ં126 યન ફનાવ્મા શતા. જ્માયે વનયાઇઝવય શૈદયાફાદના ખેરાડીઓ 114 

યન જ ફનાલી ળક્યા શતા. ડક્રવ જોડયનને પ્રેમય ઓપ ધ ભેચ ર્જશયે કયામો શતો. 

તેણે ચાય ઓલયભ  17 યન અી ત્રણ વલકેટો ઝડી શતી. 

ગઇકારે યભામેરી અઇીએર ભેચભા ંકોરકાતા નાઇટ યાઇડવે ડદલ્શી 

કેીટલ્વને 59 યનથી શયાલી શતી. જ્માયે કોરકાતા નાઇટ યાઇડવેના લરુણ 

ચક્રલતીને પ્રેટય ઓપ ધ ભેચ ર્જશયે કયામો શતો. તેણે ાચં વલકેટ ઝડી શતી. 

અજે અઇીરભા ંફે ભેચો યભાળે.  શરેી ભેચ યોમર ચેરેન્દ્જવય ફેંગ્રોય ને  

ચેન્નાઇ સુય ડકિંગ્વ લચ્ચે દુફઇભા ંયભાળે. જ્માયે ફીજી ભેચ યાજપથાન યોમલ્વ ને 

મુફંઇ ઇન્ન્દ્ડમન્દ્વ લચ્ચે ળાયર્જશભા ંયભાળે. 

- જીએનઅય, નેશા (MR) 
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દળેયા 

દૈલીતત્લના, સયૂીતત્લ ઈયના વલજમના લય દળેયાની  અજે દેળબયભા ં

ઈજલણી થળે. બગલાન યાભે અજના ડદલવે યાલણ વાભે વલજમ ભેવ્મો શોલાથી અ 

લયને વલજ્માદળભી તયીકે ણ ઈજલલાભા ંઅલે છે.  

યાષ્રવત યાભનાથ કોવલિંદ , ઈયાષ્રવત લેંકૈમા  નામડુ ને પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર 

ભોદીએ નાગડયકોને દળેયા લયની શબેુચ્છાઓ અી છે. યાષ્રવતએ તેભના વદેંળાભા ં

જણાવ્યુ ંછે કે , દળેયાનુ ંલય દેળની વાપંકૃવતક એકતા ભજબતૂ ફનાલે છે. અ લય 

અણને દુગુયણોનો ત્માગ કયીને વદગણુ  વાથે ફધાની વાથે સભેુબયુું જીલન 

જીલલાની પે્રયણા અે છે.  ઈયાષ્રવત લેંકૈમા નામડુએ કોવલડના વકં્રભણને  

યોકલાના વનમભો વાથે દળેયાનુ ંલય ઈજલલાની ીર કયી છે. દુગાયભાતાએ 

ભડશાસયુનો અજના  ડદલવે લધ કમો  શતો. તેથી અ લય વત્મ ઈય  વત્મના 

વલજમ ભાટે ણ ઈજલલાભા ંઅલે છે. તેભણે કહ્ુ ંછે કે , દળેયાનુ ંલય અણને 

બગલાન યાભની જેભ અદળય , વલત્ર ને વદગણુો વાથેનુ ંજીલન જીલલાની પે્રયણા 

અે છે.  યાજ્માર અચામય દેલવ્રત, મખુ્મભતં્રી વલજમ રૂાણી વડશત નેક 

ભશાનબુાલોએ યાજ્મના નાગડયકોને દળેયા લયની શબુકાભના ાઠલી છે. 

- ડેપક, જમેળ લેગડા, શ્રીયંગ, નલીન 



Morning National News 25-10-2020 at 7.45 to 7.55 AM -14 

 

અલકલેયા ડયટનય 

કેન્દ્ર વયકાયે વ્મનક્તગત કયદાતાને લધ ુવભમ અલા  નાણંાકીમ લય 2019-

2020ના અલકલેયા ડયટનય બયલાની મદુત અગાભી 31ભી ડડવેમ્ફય સધુી લધાયી  છે. 

ગાઈ અલકલેયા ડયટનય બયલાની છેલ્રી તાયીખ 30ભી નલેમ્ફય  શતી. એલી જ યીતે 

જે કયદાતાના એકાઈન્દ્ટના ઓડડટ કયાલલાની જરૂય છે , તેલા કયદાતાઓ 31 

ર્જન્દ્યઅુયી 2021 સધુી અલકલેયા ડયટનય બયી ળકળે. 

એલી જ યીતે જે કયદાતાઓને  આંતયયાષ્રીમ ને ચોક્કવ કે્ષત્રની પથાવનક 

રેલડદેલડની વલગતો અલાની શોમ છે તેભના  ભાટે ણ અલકલેયા ડયટનય 

બયલાની મદુત લધાયીને 31 ર્જન્દ્યઅુયી 2021 કયલાભા ંઅલી છે. 

- અકાળલાણી લેફ., શ્રીયંગ, નલીન 
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ભન કી ફાત 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અકાળલાણી યથી અજે વલાયે 11 લાગે  પ્રવાડયત 

થનાય ભન કી ફાત કામયક્રભભા ંવલવલધ વલમ ઈય તેભના વલચાયો વ્મક્ત કયળે. 

અજે વલાયે  11 લાગે  ડશન્દ્દીભા ંભન કી ફાતના પ્રવાયણ ફાદ , તેનો પ્રાદેવળક 

બાાઓભા ંબાલાનલુાદ તયત જ પ્રવાડયત થળે. પ્રાદેવળક  બાાઓભા ંભન કી 

ફાતના બાલાનલુાદનુ ંનુઃ પ્રવાયણ અજે યાતે્ર અઠ લાગે કયાળે. અ  કામયક્રભ 

અકાળલાણી તથા દૂયદળયનના ફધા જ નેટલકય તથા ન્દ્યઝૂ ઓન એય લેફવાઇટ 

ઈયથીપ્રવાડયત કયાળે. અઈયાતં ડીડી ન્દ્યઝૂ, અકાળલાણીની યટુયફૂ ચેનર યથી 

ણ અ કામયક્રભ વશપ્રવાડયત થળે. 

- ડયીટ (વાજંની) 
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ગજુયાત ઇપકોન 

ગજુયાતભા ંભદાલાદભા ંઆપકોન ભડંદયના લડા શ્રી જળોભવતલદંન દાવનુ ં

ગઆકારે વાજંે વનધન થયુ ંછે તેઓ 72 લયના શતા ને કોયોનાથી વકં્રવભત શતા.  

તેભણે ગજુયાતના ંભદાલાદ , કઠલાડા વડશત 40 જગ્માએ આપકોન ભડંદય ને 

કેન્દ્રોનુ ંવનભાયણ કયુું શત ુ.ં આપકોન બગલદગીતા ને ન્દ્મ ગ્રથંોનો ગજુયાતી બાાભા ં

નલુાદ કયલા ભાટે  ર્જણીતા છે.  શ્રી જળોભતી નદંનદાવજીનો જન્દ્ભ સયુતભા ંથમો 

શતો ને તેભણે ભેડયકાભા ંપરચ યર એલ્ન્દ્જનીમયીંગભા ંભ્માવકમો શતો. 

તેઓબનક્ત લેદાતં પલાવભના વળષ્મ શતા. 

- જીએનઅય, નેશા, નલીન 

 

 

 

 

 


