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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 01-04-2020      વાાંજે : 7.10 to 7.20pm 
લાય :  બધુલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય હિના મોદી લાાંચે છે. 

 યાજ્મભાાં કયનાના લધ ુનલ કેવ અભદાલાદભાાંથી ભી આવ્મા – કશલડ – 19ના 

કુર દદીઓની વાંખ્મા 83 થઈ   

 અભદાલાદ, ગાાંધીનગય ઉયાાંત સયુત અને યાજકટને ણ કયનાના શૉટસ્ટ 

જાશયે કયામા 

 યાજ્મભાાં આજથી 66 રાખ રયલાયને વસ્તા અનાજની દુકાન ઉયથી શલના 

મલૂ્મે ઘઉં, ચખા, ખાાંડ, ભીઠુાં અને કઠ શલતયણ ળરૂ કયાયુાં 

 અને કશલડ-19ની રયસ્સ્થશત ધ્માનભાાં યાખીને ટૂાંકાગાાનુાં શધયાણ રેનાયા 

ખેડતૂને શધયાણ યત ચકૂલણીની મદુ્દત ફે ભરશના રાંફાલલાભાાં આલી – વ્માજ 

યાજ્મ અને કેન્ર્ણ વયકાય બગલળે 

 આજે ચૈત્રી અષ્ટભી શનશભત્તે ધાશભિકસ્થાનકભાાં શભ – શલન મજામા  

 (ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડદયા યથી વાાંબી યહ્યા છ) 
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડદયા કેન્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા)  
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-------------------- 

યાજમભાાં આજે કયના ઝીટીલ નલા 9 કેવ ભાત્ર અભદાલાદભાાં નોંધામા છે. 

તેભાાં ચાય અન્મ યાજમભાાંથી આલેરા છે, જમાયે 4 સ્થાશનક ચે રાગલાથી અને એક 

શલદેળથી આલેરી વ્મસ્તત છે. તે વાથે યાજમભાાં કલીડના 83 દદીઓ નોંધામા છે. 

મતૃ્યઆુંક છ મથાલત યહ્ય છે. 3 દદીઓ લેન્ટીરેટય ય છે અને 67ની તબફમત 

સ્સ્થય છે. છ દદીઓને યજા આલાભાાં આલી છે. શાર 743 દદીઓ વયકાયી 

શસ્ીટરભાાં અને 253 ખાનગી શસ્ીટરભાાં છે. આયગ્મ શલબાગના અગ્રવબચલ 

જમાંશત યશલએ ત્રકાય રયદભાાં આ ભાશીતી આી શતી. 

વભગ્ર દેળભાાં આજે 281 નલા કેવ નોંધામા છે, અને તે વાથે કુર કેવ એક 

શજાય, નલવ છ થમા છે. નલાાં 4 ભયણ થતાાં કુર મતૃ્યઆુંક 53 થમ છે. આજે 

તશભરનાડુભાાં એક વાથે 110 નલા કેવ ભી આવ્મા છે. કયના ગ્રસ્ત વોથી લધ ુ325 

દદી ભશાયાષ્ર્કભાાં થમા છે. 

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

યાજ્મભાાં કયનાગ્રસ્ત દદીઓની લધ ુવાંખ્મા ભી આલતા અભદાલાદ અને 

ગાાંધીનગય ઉયાાંત સયુત અને યાજકટને વાંક્રભણની લધ ુવાંબાલનાલાા શલસ્તાય – 

શૉટસ્ટ જાશયે કયામા છે. 

કેન્ર્વ વયકાયે કયેરી આ જાશયેાત છી આ ચાયેમ ળશયેભાાં રૉકડાઉનન અભર 

લધ ુચસુ્ત ફનાલામ છે. આયગ્મ શલબાગે વાભાજજક અંતય યાખલાની વાથે તાની 
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આજુફાજુ કઈ શલદેળથી કે કયનાગ્રસ્ત શલસ્તાયભાાંથી આવ્મા શમ ત રીવ કે 

આયગ્મ શલબાગને 1100 ઉય જાણ કયલા અનયુધ કયામ છે. 

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

યાજ્મના અંત્મદમ અને P.H.H યેળન કાડડ ધયાલતા ૬૬ રાખ રયલાયના 

વલાત્રણ કયડ  રકન ે આજથી 17 શજાય  જેટરી વયકાય ભાન્મ વસ્તા અનાજની 

દુકાન યથી ઘઉં, ચખા, ખાાંડ, ભીઠુાં અને દાનુાં એશપ્રર ભાવ યૂત ુાં શલનામલૂ્મ ે

શલતયણ ળરૂ કયાયુાં છે . આ અનાજ શલતયણ વ્મલસ્થાભાાં ણ વશળમર રડસ્ટન્વન 

અબબગભ જાલલાની તાકીદ તાંત્ર લાશકને મખુ્મભાંત્રીએ કયી છે. 

મખુ્મભાંત્રીના વબચલ અશિની કુભાયે તેની શલગત આી 

(ઓરડમ) 

ગ્રાભીણ ક્ષેત્રભાાં શળક્ષક, તરાટી અથલા ગ્રાભવેલક, ગશૃ યક્ષકદ કે રીવ 

તેભજ સ્થાશનક અગ્રણીની  કશભટી આ શલતયણ ય દેખયેખ યાખળે. ળશયેી શલસ્તાયભાાં 

શળક્ષક, વેલા વાંગઠનના પ્રશતશનશધ અને રીવની કશભટી ફનાલલાભાાં આલળ.ે  

દયેક વયકાય વસ્તા અનાજ દુકાનદાય ાવ ે રાબાથી ગ્રાશકના ભફાઇર 

નાંફયના ડેટાફેઇઝ ઉરબ્ધ છે તેન ઉમગ કયી ય-ય રાબાથીન ેપનથી જાણ 

કયી આગતય વભમ આીને જ અનાજ રેલા ભાટે ફરાલલાભાાં આલે છે. 

-------------------- 
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કશલડ-19 ની રયસ્સ્થશતને ધ્માનભાાં યાખીને ટૂાંકાગાાનુાં શધયાણ રેનાયા 

ખેડતૂને યત ચકૂલણીની મદુ્દત ફે ભરશના રાંફાલલાભાાં આલી છે. 

નામફ મખુ્મભાંત્રી નીશતન ટેરે આજે આ યાશતની જાશયેાત કયી. ત્રકાય 

રયદને વાંફધતાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, શળમાળુ ાક તૈમાય શલા છતાાં રૉકડાઉનના 

કાયણે ખેત ઉત્ન્ન ફજાય ફાંધ શલાથી ખેડતૂ તેભની ઉજ લેચી ળકતા નથી, તેથી 

ખેડતૂ આગેલાનએ કૃશભાંત્રી અને યાજ્મ વયકાય વભક્ષ શધયાણ યત ચકૂલણીની 

મદુ્દત 31ભી ભાચડથી ફે ભરશના રાંફાલલા યજૂઆત કયી શતી. વયકાયે આ અંગે 

શલચાયણા કયીને આજે ખેડતૂને યાશત આત શનણડમ કમો છે. શ્રી નીશતન ટેરે 

જણાવ્યુાં કે, ખેડતૂ તેભની ાવેની રશણેી યકભ 31 ભી ભે સધુીભાાં ચકૂલી  ળકળે. આ 

ફાકી યકભ યના વાત ટકા વ્માજ ૈકી ચાય ટકા યાજ્મ વયકાય અને ત્રણ ટકા કેન્ર ૌ. 

વયકાય બગલળે. 

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

ઉજાડભાંત્રી વોયબ ટેરે રકડાઉનના વભમ દયમ્માન લીજયશુનટભાાં યાશતની 

જાશયેાત કયી છે, ફટાદ ખાતે ત્રકાયને ભાશીતી આતા ભાંત્રીશ્રીએ આ મજુફ 

જણાવ્યુાં શત ુાં. 

(ફાઇટ- ઉજાડભાંત્રી વોયબ ટેર) 

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

યાજ્મભાાં રૉકડાઉન દયશભમાન રીવતાંત્રને ભદદ ભાટે RTO અને લન 

શલબાગના કભડચાયીઓ  - અશધકાયીઓને ણ પયજ વોંલાભાાં આલળે. યાજ્મના 
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રીવ ભશાશનદેળક શળલાનાંદ ઝાએ આજે મજેરી ત્રકાય રયદભાાં આ ભારશતી 

આી. તેભણે રકડાઉનના ચસુ્ત અભર ભાટે રકને અનયુધ ણ કમો શત.  

 

(ઓરડમ યાજ્મ રીવ ભશાશનદેળક શળલાનાંદ ઝા) 

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

છટાઉદેયુ જજલ્રા ભાાંથી યાશતના વભાચાય છે. તલયન્ટાઇનભાાં યખામેરા 

૨૫૯ વ્મસ્તતઓ રેફયેટયી યીક્ષણભાાં  તભાભના યીટડ  નેગેરટલ આવ્મા છે. 

જજલ્રાભાાં એક ણ બઝરટલ કેવ નોંધામ નથી.  

આંતય જજલ્રા ભાાંથી સ્થાાંતરયત ૧૫  શજાય, ૧૭ જેટરા શશ્રભીક આવ્મા છે તે 

તભાભ  વ્મસ્તતઓ ને શભ તલયન્ટાઇન કયલાભાાં આવ્મા છે ઘય આગ સ્ટીકય 

રગાડભાાં આવ્મા છે અને આયગ્મ તાંત્ર દ્વાયા તેભનુાં વતત અને વઘન ભનીટયીંગ 

શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 

ત ાંચભશાર જજલ્રાના આયટીઓ શ્રી દીરી માદલે રૉકડાઉનની 

રયસ્સ્થશતભાાં રકને લાશન  ફશાય  ન રઈ જલાની અીર કયી શતી. 

(ઓરડમ - આયટીઓ દીરી માદલ) 

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

ગજુયાત ટેતનરજી યશુનલશવિટી જીટીયનુા તભાભ વશળમર ેજ 

ય આલતીકારથી ઓનરાઈન રપટનેવ તરાવ ળરૂ  થળ.ે કુરશત 

નલીન ળેઠે જણાવ્યુાં કે સ્ટૌડવ  તજજ્ઞ દ્વાયા ઓનરાઇન રપટનેવ લગો જીટીયનુા 



Evening News 01-04-2020 at 7.10 – 7.20 pm  -6 
 

પેવબકુ ેજ દ્વાયા રાઈલ કયલાભાાં આલળે. તભાભ પ્રકાયનુાં ભાગડદળડન રપટનેવ અને 

મગા ક્ષેત્ર વાથે વાંકામેર તજજ્ઞ દ્વાયા આલાભાાં આલળે. જેભાાં ળાયીરયક અને 

ભાનશવક સ્લસ્થતા ભાટેના શલમ ય તાબરભ અાળે.  આલતીકાર ફીજી એશપ્રરથી 

વલાયે આઠ લાગે ળરૂ થનાયા આ પ્રથભ રપટનેવ તરાવભાાં રક ઘયે યશીને રપટનેવ 

ફાફતે ભાગડદળડન અને જરૂયી ભારશતી ભેલી ળકળે.   

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

યાજકટ જજલ્રાભાાં કયના ભશાભાયી વાભે આયગ્મ , રીવ, ભશસેરુ વરશતના 

તાંત્રને આશથિક યીતે વશામ ભાટે  જજલ્રા શતજયી કચેયી દ્વાયા પ્રળાંવનીમ કામડલાશી 

નાણાકીમ લડના અંતબાગભાાં કયલાભાાં આલી છે.   શતજયી અશધકાયી શ્રી 

આય.આય.ગાભીત તેભજ તેભની ટીભની ૪૦ થી લધ ુભરશરા કભડચાયીઓ વરશત કુર 

૬૦ જેટરા કભડમગીઓએ નાણાકીમ લડનાાં અંશતભ રદલવે યાશત્રના ૧૨  કરાક સધુી 

વતત પયજ ફજાલી તભાભ ખચડના ૨૩૩  કયડ, ફાલન રાખ રૂશમાના શલશલધ 

૫૯૫૩ બફરને ભાંજૂય કમાડ શતા.  

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

આજ લશરેી વલાયથી,બાલનગય ળશયેના શલશલધ શલસ્તાય તેભજ તાલકુાઓના 

શલશલધ ગાભભાાં શલનામલૂ્મે અનાજ શલતયણ કયલાનુાં કાભ ળરૂ કયલાભા આવ્યુાં છે. આ 

અંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીના આદેળ મજુફ એન.એપ.એવ.એ.યેળનકાડડ ધાયકને 

શલનામલૂ્મ ે અનાજ, ખાાંડ, ખાદ્યતેર લગેયેનુાં શલતયણ કયલાભા આવ્યુાં છે.  
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અનાજ શલતયણ વયતાલૂડક વશળમર રડસ્ટન્વ જાલી ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં 

છે. જેભાાં નાગરયકએ ણ આ વ્મલસ્થાન ે વાય  વશકાય આી યહ્યા છે. 

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

ભશવેાણા શભત્ર ભાંડ અંકરેિય દ્વાયા ગયીફ શ્રશભકને  ને 

અનાજ,કઠ,વાબ,ુરટ અને ભયી ભવારાની એક શજાય કીટ તૈમાય કયી શલતયણ 

કયલાભાાં આવ્યુાં છે.. આ જીલનજરૂયીમાતની રકટભાાં ૫ કીર રટ , ૧ કીર તલુયની 

દા, ૩ કીર ચખા, ૧ કીર તેર, ફે વાબ,ુભયી ભવારા ભીઠુાં લગેયે 14 રદલવ ચારે 

એટલુાં અનાજ બયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

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

આજે ચૈત્રી નલયાશત્રની આઠભ શનશભત્તે ધાશભિક સ્થાનકભાાં શભ શલન મજામા 

શતા. માત્રાધાભ અંફાજી , ફહુચયાજી , ાલાગઢ  વરશતના ળસ્તતીઠભાાં ણ આજે 

જુા, શભ શલન મજામા શતા. જ કે રક ડાઉનના કાયણે વભગ્ર જૂાશલશધનાાં 

ઓનરાઈન દળડન કયલાભાાં આવ્મા શતા. ભાંરદય ટ્રસ્ટ દ્વાયા ભાંરદય ૨૧ રદલવ ભાટે 

ફાંધ કયલાભાાં આવ્માાં છે , અને આ રક ડાઉન નુાં ચસુ્ત ારન ણ કયલાભાાં આલી 

યહ્ુાં છે, દય લે ચૈત્રી નલયાત્રી દયમ્માન કીરડમારુાં ઉબયામ તેભ માત્રાળુઓ દળડનાથે 

જતા શમ છે . ઇશતશાવભાાં ચાલ ુલે વો પ્રથભ લાય ચૈત્રી નલયાત્રી દયમ્માન ભાંરદય 

દળડનાથીઓ ભાટે ફાંધ કયલાભાાં આવ્માાં છે. 

-------------------- 
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 કશલડ ૧૯ના વાંક્રભણ શલરુદ્ધની રડાઈભાાં વેના તયપ થી “ઓયેળનર 

નભસ્ત”ે અંતગડત કયના અંગે  જાગશૃત ભાટે  શલશલધ પ્રવશુતઓ કયલાભાાં 

આલી યશી છે. રકડાઉન વભમે ણ રશીની   અછત ના  યશ ેએ  શતેથુી  જાભનગય 

ખાતે વેના દ્વાયા બ્રડ ડનેળન કેમ્નુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. ગજુયાત 

આભીના ીઆયઓ શુનત ચઢાએ  જણાવ્યુાં શત ુાં કે આગાભી વભમભાાં અભદાલાદ 

ખાતે બ્રડ ડનેળન કેમ્નુાં આમજન ણ કયલાભાાં આલળે    

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

કયના વાભેની રડાઈના બાગરૂે ભારલાશક શલભાન ભાયપતે તફીફી 

યુલઠ શોંચાડલાની શલળે રાઇપ રાઇન ઉડાન મજનાન પ્રાયાંબ કયામ છે.  

25થી 30 ભાચડ દયશભમાન 15 રાઇપ રાઇન ઉડાન દ્વાયા 15 ટનથી લધ ુ

દલાઓ અને તફીફી ઉકયણનુાં રયલશન કયાયુાં છે. એય ઇન્ન્ડમા, બાયતીમ 

લાયવુેના અને લનશાંવ ઉયાાંત ખાનગી શલભાની કાંનીઓ ણ આ કાભગીયીભાાં 

જડાઈ છે. આ મજનાભાાં લૂીમ અને દબક્ષણ પ્રાાંત, દ્વી તથા શાડી યાજ્મ ય 

શલળે ધ્માન કેન્રીત કયાયુાં છે.  

આંતયયાષ્ટ્રીમ ભચે એય ઇન્ન્ડમાએ બાયત-ચીન લચ્ચે ભારલશન ભાટેની 

શલળે વ્મલસ્થા કયી છે. જેના દ્વાયા તફીફી ઉકયણ અને દલાઓનુાં રયલશન ત્રીજી 

એશપ્રરથી ળરૂ થળે. 

-------------------- 
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આજથી બાયત વયકાય દ્વાયા ભશાત્ભા ગાાંધી નયેગા લેતન બથ્થાભાાં વદૃ્ધદ્ધ 

કયલાભાાં આલી છે. વયેયાળ યાષ્ટ્રીમ લધાય 20 રૂશમાન છે.  

ભશાત્ભા ગાાંધી નયેગાનુાં રક્ષ્મ સ્લતાંત્ર રાબાથીઓ કેન્રી કામો ય શઈ ળકે છે 

કે જે એવવી , એવટી અને ભરશરાઓની અધ્મક્ષતાભાાં યશરેા રયલાય તેભજ વાથે 

વાથે નાના અને વીભાાંત ખેડતૂ અને અન્મ ગયીફ રયલાયને વીધ રાબ અાલળે . 

આભ છતાાં , યાજ્મ અને વાથે વાથે જીલ્રા વત્તાભાંડનુાં ઘશનષ્ઠ યાભળડ અને 

ભાગડદળડન ણ એ ફાફતની ખાતયી કયલા ભાટે જરૂયી છે કે રકડાઉનની 

રયસ્સ્થશતનુાં ળણ કયલાભાાં ન આલે અને વાભાજજક અંતય જાલલાના શનમભનુાં  

વાલધાનીલૂડક ારન કયલાભાાં આલ.ે 

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

કયના લામયવને અનરુક્ષીને રક ડાઉન અંગેના ફાંદફસ્તભાાં પયજ ફજાલતા 

રીવ કભડચાયીઓએ તડકાભાાં વતત ઉબા યશીને અરગ-અરગ ઇન્ટ ય 

તાની પયજ ફજાલલાની યશતેી શમ  છે. તેભની  આ તકરીપને  ધ્માન તડકાભાાં 

યાખીને યાજકટ જજલ્રાના  થયાા રીવ સ્ટેળનન દ્વાયા અરગ-અરગ ઇન્ટ ય 

પયજ ફજાલતા રીવ જલાનનડ છત્રીઓ આલાભાાં આલી  છે.  

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


