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Sunday                                            National News 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• �ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ તહ�વારોના આ $દવસોમા ંખર!દ! કરતી વખતે 'થાિનક ઉ*પાદનોને 

અ,તા આપવા નાગ$રકોને અ-રુોધ કય0 છે. 

• આ3 આકાશવાણી પરથી �સા$રત થયેલ મન ક! બાત કાય67મમા ંતેમણે ખાદ!-ુ ંઉદાહરણ 

આપીને જણા9:ુ ંહ; ુ ંક�, ઘણા ભારતીય ઉ*પાદનો વૈિ>ક 'તર� લોકિ�ય બનવાની ?મતા ધરાવે છે. 

�ધાનમ�ંીએ 9ય@Aત*વના િવકાસમા ંB'ુતકોનો ફાળો મહ*વનો ગણા9યો. 

• આરોEય મ�ંી હષ6વધ6ને િવ>ાસ 9યAત કય0 છે ક�, કોિવડની રસી આગામી H�:આુર! 2021 

Iધુીમા ંઉપલJધ થાય તેવી સભંાવના છે. 

• દKવીત*વના, અIરૂ!ત*વ ઉપરના િવજયના પવ6 દશેરાની આ3 દ�શભરમા ંઉજવણી થઇ રહ! 

છે. 

• ભારતીય રમતગમત સNામડંળ – સાઇએ, 28મી ઓAટોબરથી ટ�બલ ટ�િનસ માટ� સોનેપતમા ં

રાST!ય િશબીર યોજવાની મUુંર! આપી છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

મન ક! બાત 

�ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ તહ�વારોના આ $દવસોમા ં ખર!દ! કરતી વખતે 'થાિનક ઉ*પાદનોને 

અ,તા આપવા નાગ$રકોને અ-રુોધ કય0 છે. આ3 આકાશવાણી પરથી �સા$રત થયેલ મન ક! 

બાત કાય67મમાં તેમણે ખાદ!-ુ ંઉદાહરણ આપીને જણા9:ુ ંહ; ુ ંક�, ઘણા ભારતીય ઉ*પાદનો વૈિ>ક 

'તર� લોકિ�ય બનવાની ?મતા ધરાવે છે. શVઆતમા ંસાદગી-ુ ં�િતક એવી ખાદ! હવે પયા6વરણને 

અ-Wુળૂ ઉ*પાદન તર!ક� Hણીતી બની રહ! છે.  

�ધાનમ�ંીએ કXુ ંક�, ખાદ!ની લોકિ�યતાની સાથે સાથે િવ>ના ઘણા 'થળોએ તે-ુ ંઉ*પાદન પણ 

વધી રXુ ંછે. 3મ ક�, મે@Aસકોમા ંઓહાકામા ં,ામજનો ખાદ! વY તૈયાર કર� છે.  

�ધાનમ�ંીએ કXુ ં ક�, ખાદ!ની 3મ જ ભારતની 'થાનીક રમતો અને દ�શ-ુ ંઆZયા*મ, યોગ અને 

આ:વુ[દ� સમ, િવ>-ુ ંZયાન ખ\]:ુ ંછે. મલખમ નામની દ�શી રમત 20થી વ^ ુદ�શોમા ંલોકિ�ય થઇ 

રહ! છે. _ી મોદ!એ કXુ ં ક�, �ાચીન ભારતની આવી રમતો 9ય@Aતના માનિસક અને શા$રર!ક 

?મતાને નવી $દશા આપીને `તર!ક િવકાસમા ંમદદVપ થાય છે. 



કાaમીરના Bલુવામાનો ઉbલેખ કરતા ં�ધાનમ�ંી કXુ ંક�, દ�શમા ંઅગાઉ લાકડાની પે@�સલ િવદ�શથી 

આયાત કરવી પડતી હતી પણ Bલુવામામા ંમોટા પાયે પે@�સલ-ુ ંઉ*પાદન શV થતા ંતે ભારતના 

િશ?ણ િવકાસમા ંમદદ કર; ુ ંક��� બ�:ુ ંછે.  

�ધાનમ�ંીએ દશેરાની નાગ$રકોને cભેુ]છા પાઠવતા ંજણા9:ુ ંહ; ુ ંક�, સ*યના અસ*ય ઉપર િવજયના 

�િતક સમા દશેરાનો બીજો સદં�શ છે પડકારો ઉપર ધીરજથી િવજય મેળવી શકાય છે તેમણે કોરોના 

Vપી પડકાર સામે ધીરજ ક�ળવીને મા'ક પહ�રવા, હાથ ધોવા અને યોEય eતર રાખવા 3વા િનયમ-ુ ં

પાલન કરવા લોકોને અ-રુોધ કય0 હતો. 

�ધાનમ�ંીએ કXુ ંક�, કોરોનાના લીધે Hહ�ર કરાયેલા લોકડાઉનના લીધે આપણા fવનમા ંમદદVપ 

થતા ંસફાઇ કમgઓ, વેપાર!ઓ, િસhરુ!ટ! ગાડ6ઝ, 3વી િવિવધ jિૂમકા ભજવનાર લોકો-ુ ંમહ*વ 

સkુને સમH9:ુ ંછે. તેમણે કXુ ંક�, આવા laુક�લ સમયમાં પણ આપણા વીર જવાનો ભારતમાતાના 

ર?ણ માટ� સરહદ ઉપર ફરજ બHવી રmા છે. તેમ-ુ ંઋણ jલુoુ ંન જોઇએ.  

�ધાનમ�ંીએ ભાવનગરમા ં_ેSઠ કામગીર! કરતી બે સ'ંથાઓ-ુ ંઉદાહરણ આp:ુ ંહ; ુ ંતેમણે કXુ ંહ; ુ ં

ક�, િવકાસ વ;ુ6ળ T'ટ 'પધા6*મક પર!?ા માટ� તૈયાર! કરતા િવqાથgઓને મદદVપ થાય છે. આ T'ટ 

વષ6 1975થી કાય6રત છે અને 140 સામાિયકો અને પાચં હHર B'ુતકો િવqાથgઓને આપે છે. એવી 

જ ર!તે B'ુતક પરબ નામની બીf સ'ંથા વાચંકોને િવનાlbુયે સા$હu*યક B'ુતકો આપે છે. 

�ધાનમ�ંી આવી કામગીર! કરતા સ'ંથાઓની િવગતો સો@aયલ િમડ!યા ઉપર રUૂ કરવા લોકોને 

અપીલ કર! હતી. 

�ધાનમ�ંીએ આગામી 31મી ઓAટોબર� દ�શની એકતા માટ� સમિપwત fવન fવનાર સરદાર 

વbલભભાઈ પટ�લની જયિંત હોવાનો ઉbલેખ કર!ને કXુ ંહ; ુ ંક�, આ $દવસને રાST!ય એકતા $દવસ 

તર!ક� પણ ઉજવવામા ં આવે છે. 31મી ઓAટોબર� yજુરાતના ક�વ$ડયા ખાતે 'ટ�]: ુ ઓફ :િુનટ! 

નfક ઘણા કાય67મો-ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે અને તેઓ આ �સગેં ઉપ@'થત રહ�શે. તેમ પણ 

જણા9:ુ ંહ; ુ.ં 

�ધાનમ�ંીએ jતૂBવૂ6 �ધાનમ�ંી 'વસ6'થ ઇ�દ!રા ગાધંીની Bzુયિતથી 31મી ઓAટોબર� છે તેનો 

ઉbલેખ કર!ને તેમને eજ{લ આપી હતી.  

 

  



હષ6વધ6ન 

આરોEય મ�ંી હષ6વધ6ને િવ>ાસ 9યAત કય0 છે ક�, કોિવડની રસી આગામી H�:આુર! 2021 Iધુીમા ં

ઉપલJધ થાય તેવી સભંાવના છે. 

ડ!.ડ!. �:ઝુ પરના એક કાય67મમા ંતેમણે કXુ ંહ; ુ ંક�, ભારતમા ં�ણ સ'ંથાઓ |ારા કોિવડની રસી 

બનાવવાના �યાસો થઇ રmા છે. 

આ પૈક! એક સ'ંથાની રસી બનાવવાની �$7યા }Aલનીકલ Tાયલના �ીH તબ~ામા ં�વેશી છે. 

જયાર� બીf બે સ'ંથાઓના પ$ર?ણો બીH તબ~ામા ં�વેaયા છે. 

રસી બનાવવાની કામગીર! જોતા આવતા વષ[ Uૂન અથવા Uુલાઈ Iધુીમા ંકોિવડની રસીના 40 થી 

50 કરોડ ડોઝ ઉપલJધ થશે. 

ખર!ફ પાક 

પHંબ, હ$રયાણા, ઉNર�દ�શ, તિમલના�ુ, ઉNરાખડં, ચડં!ગઢ, જ�l ુઅને કાaમીરમા ંખર!ફ 2020-

21 માટ� ડાગંરની ખર!દ! ચાલી રહ! છે. ,ાહક બાબતો, ખાq અને Hહ�ર િવતરણ મ�ંાલયે જણા9:ુ ં

ક�, ગયા વષ[ 109.54 લાખ મે$Tક ટન ડાગંરની ખર!દ! કરવામા ં આવી હતી અને આ વષ[ 

અ*યારIધુીમા ં135.72 લાખ મે$Tક ટન ડાગંરની ખર!દ! કરાઇ છે. 3 23.91 ટકાનો વધારો Iચૂવે 

છે.  

મ�ંાલયે કXુ ં ક�, 135.72 લાખ મે$Tક ટન ખર!દ!મા ંપHંબનો જ 88.44 લાખ મે$Tક ટનનો ફાળો 

રહ�ળો છે. 3 Wુલ ખર!દ!ના 65.16 ટકા 3ટલો છે. eદા3 11.57 લાખ ખે�ૂતોને 25 હHર 625 કરોડ 

Vિપયાનો લાભ મળ! રmો છે. 

મ�ંાલયે જણા9:ુ ં હ; ુ ં ક�, રા�યોના �'તાવના આધાર� તિમલના�ુ, કણા6ટક, મહારાST, તેલગંાણા, 

yજુરાત, હ$રયાણા, ઉNર�દ�શ માટ� ખર!ફ માક�ટ!ગ સીઝન 2020ની કઠોળ અને તેલીબીયાની 

45.10 લાખ મે$Tક ટનની ખર!દ! કરવાની મUુંર! અપાઇ છે. 

  



�ધાનમ�ંી આવાસ 

�ધાનમ�ંી આવાસ યોજના હ�ઠળ સમ, દ�શમાં અ*યાર Iધુીમા ં �ણ કરોડ આવાસો બાધંવામા ં

આ9યા છે તથા વ^ ુદોઢ કરોડ આવાસો બાધંવાની કામગીર! ચાલી રહ! છે. 

મા$હતી અને �સારણ મ�ંી �કાશ Hવડ�કર� Bણેૂ મહાનગરપા{લકા |ારા �ધાનમ�ંી આવાસ યોજના 

હ�ઠળ બધંાયેલા આવાસોનો વી$ડયોના માZયમથી �ો કરતા,ં આ lજુબ જણા9:ુ ંહ; ુ.ં એવી જ ર!તે 

ક��� સરકાર� બાર કરોડ શૌચાલયો, અઢ! કરોડ પ$રવારોને વીજ જોડાણો તથા પાણીના ચાર કરોડ 

જોડાણો આપવાની ન�ધપા� કામગીર! કર! છે. 

{બહાર � ૂટંણી 

{બહાર િવધાનસભાની િશવહર બેઠકના ઉમેદવાર સ$હત �ણ લોકોની અHzયા kુમલખોરોએ 

ગઈકાલે ગોળ! માર!ને હ*યા કર! હતી.  

ગઈકાલે જનતાદળ – રાSTવાદ!ના ઉમેદવાર  _ી નારાયણ િસ�હ હાથસર ગામે ગઈકાલે સા3ં સાત 

વાગે � ૂટંણી �ચાર કર! રmા હતા, *યાર� દસ અHzયા kુમલખોરોએ તેમના ઉપર kુમલો કય0 હતો. 

લોકોના સlહૂ� એક kમુલખોરને પકડ!ને માર મારતા તે-ુ ં l*ૃ: ુ નીપ�:ુ ં હ; ુ.ં પોલીસના I�ૂોના 

જણા9યા lજુબ �થમ નજર� બે Uૂથોની `ત$રક લડાઈનો $ક'સો જણાય છે, કારણ ક�, નારાયણિસ�હ 

પણ yનુા$હત jતૂકાળ ધરાવે છે. 

દરિમયાન {બહારની �થમ તબ~ાની � ૂટંણી માટ�નો �ચાર ચરમસીમાએ પહ�]યો છે. �થમ 

તબ~ામા ં71 બેઠકો માટ� 28મી ઓAટોબર� યોHનાર! � ૂટંણી �ચાર આવતીકાલે Bરૂો થશે. બધા જ 

રાજક!ય પ?ોના l�ુય અ,ણીઓ મતદારોને ર!ઝવવાનો �યાસ કર! રmા છે.  

ભાજપના અZય? 3.પી. ન�ાએ લખીસરાઈ ખાતેની ર�લીમા ંઆર.3.ડ!.મા ંશાસનમા ંyનુાઓ વZયા 

હોવાનો આરોપ કર!ને લોકો મહાગઠબધંનને નકારશે, તેવો િવ>ાસ 9યAત કય0 હતો. 

3ડ! (:)ુના અZય? અને l�ુયમ�ંી નીિતશ Wુમાર� તેમની સરકાર� કર�લી કામગીર!ની િવગતો આપી 

હતી. િવપ?ના અ,ણીઓએ પોતાના � ૂટંણી �ચારમાં એન.ડ!.એ – 3.ડ! (:)ુની વત6માન સરકારની 

કામગીર!ને વખોડ! કાઢ! હતી. 

  



દશેરા 

દKવીત*વના, અIરૂ!ત*વ ઉપરના િવજયના પવ6 દશેરાની આ3 દ�શભરમા ંઉજવણી થઇ રહ! છે.  

રાSTપિત રામનાથ કોિવ�દ, ઉપરાSTપિત વ\કKયા નાય�ુ અને �ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ નાગ$રકોને 

દશેરા પવ6ની cભેુ]છાઓ આપી છે. રાSTપિતએ તેમના સદં�શામા ંજણા9:ુ ંછે ક�, દશેરા-ુ ંપવ6 દ�શની 

સા'ંWૃિતક એકતા મજ�તૂ બનાવે છે. આ પવ6 આપણને �ુyુ6ણોનો *યાગ કર!ને સદyણુ સાથે બધાની 

સાથે Iમેુળભ:ુ� fવન fવવાની �ેરણા આપે છે. ઉપરાSTપિત વ\કKયા નાય�ુએ કોિવડના સ7ંમણને 

રોકવાના િનયમો સાથે દશેરા-ુ ંપવ6 ઉજવવાની અપીલ કર! છે.  

�ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ આશા 9યAત કર! છે ક�, અસ*ય પર સ*યની િવજયનો ઉ*સવ દર�કના 

fવનમા ંનવી �ેરણા લાવશે. 

આવકવેરા $રટન6 

ક��� સરકાર� 9ય@Aતગત કરદાતાને વ^ ુસમય આપવા નાણંાક!ય વષ6 2019-2020ના આવકવેરા 

$રટન6 ભરવાની lદુત આગામી 31મી $ડસે�બર Iધુી વધાર! છે. અગાઉ આવકવેરા $રટન6 ભરવાની 

છેbલી તાર!ખ 30મી નવે�બર હતી. એવી જ ર!તે 3 કરદાતાના એકાઉ�ટના ઓ$ડટ કરાવવાની જVર 

છે, તેવા કરદાતાઓ 31 H�:આુર! 2021 Iધુી આવકવેરા $રટન6 ભર! શકશે. 

એવી જ ર!તે 3 કરદાતાઓને `તરરાST!ય અને ચો~સ ?ે�ની 'થાિનક લેવડદ�વડની િવગતો 

આપવાની હોય છે તેમના માટ� પણ આવકવેરા $રટન6 ભરવાની lદુત વધાર!ને 31 H�:આુર! 2021 

કરવામા ંઆવી છે. 

yજુરાત ઈ'કોન 

yજુરાતમા ંઅમદાવાદમા ંઇ'કોન મ$ંદરના વડા _ી જશોમિતવદંન દાસ-ુ ંગઇકાલે સા3ં િનધન થ:ુ ં

છે તેઓ 72 વષ6ના હતા અને કોરોનાથી સ7ંિમત હતા. તેમણે yજુરાતના ંઅમદાવાદ, કઠવાડા સ$હત 

40 જEયાએ ઇ'કોન મ$ંદર અને ક���ો- ુ ં િનમા6ણ ક:ુ� હ; ુ.ં ઇ'કોન ભગવદગીતા અને અ�ય ,થંોનો 

yજુરાતી ભાષામા ંઅ-વુાદ કરવા માટ� Hણીતા છે. _ી જશોમતી નદંનદાસfનો જ�મ Iરુતમા ંથયો 

હતો અને તેમણે અમે$રકામા ં 'Tચરલ એ}�જનીયર�ગમાં અ�યાસકય0 હતો. તેઓભ@Aત વેદાતં 

'વાિમના િશSય હતા. 



મહારાST $દ?ા jિૂમ 

મહારાSTના નાગBરુ ખાતે દ!?ાjિૂમમા આ3 ચોસઠમા ધ�મચ7 �વત6ન $દવસથી કોરોનાની 

�વત6માન પ$ર@'થિતને અ-લુ?ીને સાદગીBવૂ6ક ઉજવણી કરાઇ રહ! છે. uજbલા �ભાર!મ�ંી ડોAટર 

િનિતન રાઉતે આ3 ઘર� રહ!ને જ ઉજવણી કરવાની લોકોને અપીલ કર! છે. 

ધ�મચ7 �વત6ન $દવસ પર ક�ટલાક ઓનલાઇન કાય67મો યોHયા છે. ઉbલેખનીય છે ક�, વષ6 

1956મા ં િવજયાદશમીના $દવસે ડોકટર બાબાસાહ�બ `બેડકર� બૌ� ધમ6 અપના9યો હતો. તેની 

'lિૃતમા ંબૌZધ લોકો આ $દવસની ઉજવણી કર� છે. 

મહારાST fમ 

મહારાST સરકાર� આજથી fમ શV કરવાની મUુંર! આપી છે. fમના સચંાલકો fમ શV કરવાની 

મUુંર! માગતા હતા જો ક� કોિવડની @'થિત Zયાનમા ંલઇને રા�ય સરકાર મUુંર! આપતી ન હતી. 

હવે પ$ર@'થિતમા ંIધુારો થતા ંસરકાર� તેનો િનણ6ય બદbયો છે. જો ક� fમના સચંાલકોએ કોિવડના 

સ7ંમણને રોકવા માટ�ની માગ6દિશwકા-ુ ંકડક ર!તે પાલન કરoુ ંપડશે. 

ટ�બલ ટ�િનસ 

ભારતીય રમતગમત સNામડંળ – સાઇએ, 28મી ઓAટોબરથી ટ�બલ ટ�િનસ માટ� સોનેપતમા ંરાST!ય 

િશબીર યોજવાની મUુંર! આપી છે. 

ભારતીય ટ�બલ ટ�િનસ સગંઠન |ારા 28મી ઓAટોબરથી શV થનાV રાST!ય િશબીર 8મી $ડસે�બર 

Iધુી યોHશે. 

18 લાખ Vિપયાના ખચ[ યોHનાર આ િશબીરમા ં11 ખેલાડ!ઓ તથા ચાર સપોટ6  'ટાફ જોડાશે. 

આ વષ[ ગત માચ6 મ$હનામા ંકોિવડના સ7ંમણને ટાળવા Hહ�ર કર�લા લોકડાઉન બાદ ટ�બલ ટ�િનસ 

રમત માટ� �થમવાર રાST!ય િશબીર યોજવા-ુ ંઆયોજન કરા: ુછે. 

  



સીઝ ફાયર 

સઘંષ6 િવરામ ઉbલઘંનની અ�ય એક ઘટનામા ં પા$ક'તાની સેનાએ ગઇકાલે સા3ં Bછુ uજbલાના 

દ�વગાર સેકટરમા ં િનય�ંણ ર�ખા પર ગોળ!બાર શV કય0 હતો. સરં?ણ િવભાગના જનસપંક6 

અિધકાર! કન6લ દ�વે�� આનદં� જણા9:ુ ંક�, પા$ક'તાની જવાનોએ ગઇકાલે સા3ં સાડા છ વાEયાની 

આસપાસ મોટ0ર છોડયા હતા. સતક6  ભારતીય જવાનોએ તેનો જવાબ આpયો હતો. અ*યારIધુી 

Hનહાની ક� -કુશાનની કોઇ Hણકાર! નથી. જ�l ુ અને કાaમીરની `તરરાST!ય સરહદ અને 

LOCની આસપાસના uજbલાઓની `તરરાST!ય સરહદો પર પા$ક'તાની સેના |ારા આ વષ[ સઘંષ6 

િવરામ ઉbલઘંનની આ એક હાજર નવસો પાચં (1905)મી ઘટના છે. 

મોદ! – yજુરાત – l�ુયમ�ંી 

�ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ yજુરાતમા ંખેતી, �વાસન અને આરોEય ?ે�ની યોજનાઓનો ગઈકાલે 

વી$ડયો કો�ફર@�સ�ગ માZયમથી cભુારંભ કરા9યો. રા�યના ખે�તૂો માટ� $કસાન Iયૂ0દય યોજનાનો 

cભુારંભ કરાવતા �ધાનમ�ંીએ કXુ ંક�, આ યોજના yજુરાતના ખે�ૂતોના fવનમા ંસl�ૃ�-ુ ં�ભાત 

લાવશે. 

�થમ તબ~ામાં આ યોજના ગીર – સોમનાથ, પાટણ અને દાહોદ uજbલામા ંઅમલમા ંlકૂાઈ છે. આ 

યોજના હ�ઠળ ગીર- સોમનાથ સ$હત �ણ uજbલાના ખે�તૂોને $દવસ દરિમયાન Wૃિષ હ�;થુી વીજળ! 

આપશે. આગામી �ણ વષ6મા ંઆ યોજના સમ, રા�યમા ંઅમલમા ંlકૂાશે. 

�ધાનમ�ંીએ અમદાવાદમા ંિસિવલ હો@'પટલ સWુંલમાં આવેલી �દયરોગની સારવાર માટ�ની દ�શની 

સૌથી મોટ! હો@'પટલ તથા ટ�લી–કા$ડ�યોલોf મોબાઈલ એpલીક�શનનો વી$ડયો માZયમથી cભુારંભ 

કરા9યો હતો. 

આ હો@'પટલોમા ં420 કરોડ Vિપયાના ખચ[ 531 કા$ડ�આક આઈ.સી.:.ુ બેડ, 15 કા$ડ�આક મોડ�લુર 

ઓપર�શન િથયેટર, છ કા$ડ�આક લેબની Iિુવધા ઉપલJધ  કરાવવામા ંઆવી છે.  

�ધાનમ�ંીએ ગીરનાર પવ6ત ખાતે 130 કર�ડ Vિપયાના ખચ[ તૈયાર થયેલા રોપ –વે �ો3Aટ-ુ ંપણ 

લોકાપ6ણ ક:ુ� હ; ુ.ં અઢ! $કલોમીટરની લબંાઈ તથા 900 મીટરની �ચાઈ પર તૈયાર કરાયેલા આ 

�ો3Aટથી દરરોજ આઠ હHર લોકો eબાf મ$ંદર Iધુી જઈ શકશે. 

 


