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તાયીખ : 25-11-2020      વલાયે : 7.10 થી 7.20 
 

 યાષ્ટ્રશત યાભનાથ કોશલિંદ આજે કેલડડમા ખાતે ફે 
ડદલવીમ ઓર ઇન્ડડમા શપ્રવાઇડીંગ ઓડપવય 
કોડપયડવન ું ઉદ્ઘાટન કયળે. 

 પ્રધાનભુંત્રી નયેડર ભોદીએ કહ્ ું છે કે, કોશલડની યવી 
નાગડયકો સ ધી શોંચે તે શરેા જરૂયી લૈજ્ઞાશનક 
કવોટીએ ખયી ઉતયે તે સ શનશિત કયાળે. 

 મ ખ્મભુંત્રી શલજમ રૂાણીએ જણાવય ું છે કે, કોયોનાના 
વુંક્રભણને અટકાલલા યાજ્મ વયકાય વુંણૂણ વજ્જ છે.  

 યાજ્મભાું કોશલડથી વાજા થલાનો દય 91.05 ટકા થમો 
છે.  

 
 

ફે ડદલવીમ ૮૦ભી ઓર ઇન્ડડમા શપ્રવાઇડીંગ ઓપીવય કોડપયડવન ું 
આજે કેલડીમા ખાતે યાષ્ટ્રશત યાભનાથ કોશલિંદ ઉદઘાટન કયળે. આ પ્રવુંગે 
ઉયાષ્ટ્રશત શ્રી લેકૈમા નામડ  ઉસ્થથત યશળેે. વભાન વભાયોશભાું 
પ્રધાનભુંત્રી શ્રી નયેડર ભોદી લીડીમો કોડપયડવના ભાધ્મભથી વુંફોધન કયળે. 

યાજમારશ્રી આચામણ દેલવ્રત, મ ખ્મભુંત્રી શ્રી શલજમ રૂાણી વડશત ય૭ 
શલધાનવબા – શલધાન યીદના શપ્રવાઇડીંગ ઓપીવવણ આ કોડપયડવભાું 



ઉસ્થથત યશળેે.  આ લણને શપ્રવાઇડીંગ ઓપીવવણ કોડપયડવના ળતાબ્દી લણ 
તયીકે ણ ભનાલાલભાું આલે છે. આ ઉજલણીના પ્રાયુંબ ૧૯૨૧ થી ળરૂ 
કયલાભાું આવમો છે. 

આ લે આ વુંભેરનનો શલમ છે 'વફ રોકળાશી ભાટે શલધાશમકા- 
કામણાલરકા તથા ડમામાલરકાના આદળણનો વભડલમ ' કયલો. આ વુંભેરન 
અંતગણત અનેકશલધ પ્રલતણભાન શલમો ય શલચાયશલભળણ ભાટે ત્રણ અરગ 
અરગ વત્રન ું આમોજન કયલાભાું આવય ું છે. જેભાું શલધાનવબાના શપ્રવાઇડડિંગ 
અશધકાયીઓ લતણભાન ડયસ્થથશતભાું દેળભાું પ્રજાતુંત્રને લધ  વળક્ત ફનાલલા 
ભાટે ળાવનના ત્રણેમ મૂભતૂ અંગો - વુંવદ/શલધાનવબા - લશીલટીતુંત્ર તથા 
ડમામતુંત્રની લચ્ચે ાયથડયક વશમોગ , વાભુંજથમ તથા લધ  સ રઢ વુંકરનની 
જરૂડયમાતો વુંદબે શલચાય કયળે. 

ફે ડદલવીમ વુંભેરનનો વભાન વભાયોશ આલતીકારે 'વુંશલધાન 
ડદલવ'ના ડદલવે  થળે.  

આ પ્રવુંગે તભાભ ઉસ્થથતો પ્રધાનભુંત્રીના નેતતૃ્લભાું ફુંધાયણની 
પ્રથતાલના/આમ ખન ું ઉચ્ચાયણ ણ કયળે. આ ઉયાુંત શપ્રવાઇડડિંગ ઓડપવવણ , 
વલચલો તેભજ વુંવદ- શલધાનવબાના અશધકાયીઓ ફુંધાયણના મલૂ્મોને લધ  
વફ, વળક્ત તથા જલાફદાયીલૂણક લશન કયલાનો વુંકલ્ ણ રેળે. આ 
વુંભેરન અંતગણત એક ઘોણાત્ર જાયી કયલાભાું આલળે અને ફાદભાું તેન ું 
વભાન થળે. 

આ વુંભેરનની વૌથી ભોટી શલળેતા અને વપતા એ છે કે દેળના 
યાષ્ટ્રશતશ્રી  વૌપ્રથભ લખત કોઇ જાશયે કામણક્રભભાું આ પ્રકાયે વાભેર થઈ 
યહ્યા છે. 

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

કેલડીમા ખાતે આજથી ળરૂ થઈ યશરેી શલધાનવબાના અધ્મક્ષોની 
કોડપયડવભાું શાજયી આલા ગઇકારે કેલડડમા ખાતે આલી શોંચેરા 
રોકવબાના અધ્મક્ષ ઓભ લફયરાએ જણાવય ું છે કે આજ થી કેલડીમાભાું ળરૂ 



થનાયી શલધાનવબાના અધ્મક્ષોની કોડપયડવભાું વુંવદ અને શલધાનવબાઓની 
કામણલાશીને લધ  ઉમોગી ફનાલલા અંગે ણ ચચાણ શલચાયણા કયાળે. 

 ( ફાઇટ – ઓભ લફયરા) 
................. 

 
પ્રધાનભુંત્રી નયેડર ભોદીએ દેળલાવીઓને  નઃ બયોવો આતાું કહ્ ું છે 

કે, વયકાય કોયોનાની યવી ફનાલલા ઉય કડક દેખયેખ યાખી યશી છે.  
દેળભાું કોયોનાલામયવ ડયસ્થથશતની વભીક્ષા કયલા ભાટે યાજ્મો અને 

કેડરળાશવત પ્રદેળોના મ ખ્મભુંત્રીઓ વાથેની લચ્ય ણઅર ફેઠક દયશભમાન શ્રી 
ભોદીએ કહ્ ું કે , વાજા થમેર દદીઓ જોતા ઘણા ભાને છે કે લામયવ નફો 
ડયો છે. તેભણે ચેતલણી આી કે આનાથી ફેદયકાયી ઉબી થઈ છે. તેભણે 
કહ્ ું કે, યવી ય કાભ કયનાયાઓ તે કયી યહ્યા છે યુંત   રોકો વજાગ છે અને 
રાડવશભળન ય કાબ ૂઆલે છે તેની ખાતયી કયલા ય ધ્માન કેન્ડરત કયલાની 
જરૂય છે. શ્રી ભોદીએ ઓસ્ક્વજન અને લેન્ડટરેટય ઉરબ્ધ કયાલલા ય ધ્માન 
કેન્ડરત કયલાભાું આવય ું છે એભ કશીને કહ્ ું કે , ભેડડકર કોરેજો અને જજલ્રા 
શોસ્થટરોને ઓસ્ક્વજનભાું થલશનબણય ફનાલલાના પ્રમત્નો જરૂયી છે.  

શ્રી ભોદીએ કોશલડ વાભેની રડતભાું ોલઝડટશલટી યેટને ાુંચ ટકાથી 
નીચે રાલલાની જરૂય ય બાય મકૂ્યો છે.  

(ફાઇટ –ી.એભ.) 
ગ જયાત ઉયાુંત ડદલ્શી , યાજથથાન, ભશાયાષ્ટ્ર, છત્તીવગઢ, શિભ 

ફુંગા, શડયમાણા, ઉત્તયાખુંડ, આંધ્રપ્રદેળ અને તેરુંગાણાના મ ખ્મભુંત્રીઓ 
શલડીમો કોડપયડવ દ્વાયા આ ફેઠકભાું જોડામા શતા. કેડરીમ ગશૃભુંત્રી અશભત ળાશ 
ણ આ વભીક્ષા ફેઠકભાું શાજય યહ્યા શતા. 

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



મ ખ્મભુંત્રી શલજમ રૂાણીએ પ્રધાનભુંત્રી શ્રી નયેડર ભોદીને શલશ્વાવ 
આપ્મો છે કે કોયોનાના લધતા વુંક્રભણને યોકલા યાજમ વયકાય વું  ણણ વજજ 
છે.  

ગઇકારે પ્રધાનભુંત્રીએ શલડીમો કોડપયડવ ભાધ્મભ થી કયેરી ફેઠકભાું 
મ ખ્મભુંત્રી શ્રી શલજમ રૂાણીએ જણાવય ું શત  ું કે ,  વભગ્ર યાજ્મભાું અંદાજે  
શજાય આઇવોરેળન ફેડ ઉરબ્ધ છે. આ ફેડભાુંથી ૮ય ટકા એટરે કે ૪ 
શજાય જેટરા ફેડ શજ  ણ ખારી કોયોના વુંક્રશભત દયદીઓ ભાટે ઉરબ્ધ છે. 
 કોયોના વુંક્રશભત દયદીઓ ને શોસ્થટરોભાું દાખર કયલાભાું શલરુંફ ન થામ 
અને ત્લડયત દાખર કયાલી વાયલાય ળરૂ થઇ ળકે તે ભાટે ૧૦૮ એમ્બબ્ય રડવ 
વેલાઓ લધ  પ્રબાલી ફનાલી છે. જનયર વલેરડવ અને કોમ્બય શનટી વલેરડવ 
ભાટે ટીભોની વુંખ્મા લધાયી દેલા વાથોવાથ કોશલડથી લધ  અવયગ્રથત 
શલથતાયોભાું ધનલુંતયી યથની વુંખ્મા ણ ૧૧૦૦ થી લધાયીને ૧૭૦૦ કયી છે.  

RCPTR અને એન્ડટજડટ ટેન્થટિંગનો વમા લધાયલાભાું આવમો છે. 
ગઇકારે યાજ્મભાું ૭૦ શજાય ટેથટ કયલાભાું આવમા છે.   

મ ખ્મભુંત્રીશ્રીએ અભદાલાદ ભશાનગયભાું કોયોના યોગગ્રથતો ભાટે શોભ 
આઇવોરેળનની વમલથથા અડલમે ‘વુંજીલની કોયોના ઘય વેલા’ની ળરૂઆત કયી 
છે તેની ભશૂભકા આી શતી.  

મ ખ્મભુંત્રીએ યાજમ વયકાયે કોયોના કેવોભાું અચાનક થમેરા લધાયા 
વાભે ‘વતકણતા યાખીને અભદાલાદ, લડોદયા, યાજકોટ, સ યત ભશાનગયભાું યાશત્ર 
કયપય નો અભર ળરૂ કમો છે તેની ણ જાણકાયી આી શતી. 

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

યાજ્મના ગશૃ શલબાગના મ ખ્મ વલચલ ુંકજક ભાયે રોકડાઉન થલાની 
અપલાને નકાયી કાઢી શતી. તેભણે જણાવય ું કે, શાર આલી કોઈ જ ફાફત 
યાજ્મ વયકાયની શલચાયણાભાું નથી.  

તેભણે એભ ણ જણાવય ું કે, શાર અભદાલાદ, લડોદયા, યજકોટ અને 
સ યતભાું યાશત્રના નલથી વલાયના છ લાગ્મા સ ધીનો કયપર ૂમથાલત યશળેે.  



તેભણે વૌ નાગડયકોને વોશળમર ભીડડમાભાું ચારતા આલા વભાચાયની 
દૂય યશલેા અીર કયી શતી. 

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

લયીષ્ટ્ઠ કોંગે્રવ નેતા અશભેત ટેરન ું આજે લશરેી વલાયે દ ઃખદ 
અલવાન થય ું છે તેઓ એક ભડશનાથી કોયોનાથી વુંક્રશભત શતા અને 
શોસ્થટરભાું વાયલાય ભાટે દાખર કયામા શતા.  

તેભના અલવાન અંગેની જાણકાયી તેભના  ત્ર પેવર ટેર ટ્લીટ દ્વાયા 
આી શતી. પેવર ટેરે ટ્લીટ વુંદેળભાું કોશલડ ગાઇડરાઇનન ું ારન કયલા 
તેભજ વાભાજજક અંતય જાલલાની ણ અીર કયી શતી. 

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

યાજ્મભાું ગઇકારે એક શજાય 510 કોયોનાના  નલા દદીઓ નોંધામા છે 
તો યાજ્મભાું કોયોનાની વાયલાય ફાદ ગઇકારે એક શજાય 286 દદીઓ વાજા 
થમા છે. 

યાજ્મભાું અત્માયસ ધી ક ર એક રાખ 82 શજાય 473 દદીઓ વાજા થમા 
છે.  આ વાથે યાજ્મભાું કોયોનાની વાયલાય ફાદ વાજા થલાનો દય 91.05 ટકા 
થમો છે. 

યાજ્મભાું શારની કોયોના સ્થથશતની લાત કયીએ તો યાજ્મભાું શાર 1 4 
શજાય 44 કોયોનાના વડક્રમ કેવ છે. ચોયાણ ું દદીઓ લેન્ડટરેટય ય છે જમાયે 
13 શજાય 950 દદીની સ્થથશત સ્થથય છે. 

ગઇકારે યાજ્મભાું કોયોનાથી 1 6 દદીના મતૃ્ય  થતા કોયોનાથી ક ર 
મતૃ્ય આંક 3 શજાય 892 થમો છે. 

યાજ્મના આયોગ્મ શલબાગે જણાવય ું છે કે, કોયોના યીક્ષણની ક્ષભતા 
લધાયલાભાું આલી યશી છે. ગઇકારે યાજ્મભાું 84 શજાય 625 કોયોના 
નમનૂાઓન ું યીક્ષણ કયલાભાું આવય ું. 

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



 
વાભાજજક ડમામ અને અશધકાયીતા શલબાગની માદીભાું જણાલલાભાું 

આવય ું છે કે , લફન અનાભત લગણની જાશતઓની માદીભાું નલી લધ  ૩૨ 
જાશતઓ-ેટાજાશતઓનો વભાલેળ કયલાભાું આવમો છે. જેભાું લફન અનાભત 
ડશડદ  જાશતઓભાું નલી ૨૦ જાશતઓ તથા લફન અનાભત મ સ્થરભ જાતીઓભાું 
નલી ૧૨ જાશતઓનો વભાલેળ કયલાભાું આવમો છે.  

માદીભાું લધ ભાું જણાલાય ું છે કે , લફન અનાભત લગણની જાશતઓની 
માદીભાું વભાલેળ થમેર ન શોમ એલા લફન અનાભત લગણના અયજદાયો વુંથથા 
તયપથી તેઓની જાશતનો લફન અનાભત લગણની જાશતઓની માદીભાું વભાલેળ 
કયલા યજૂઆત કયલાભાું આલી શતી.  

અતે્ર ઉલ્રેખનીમ છે કે , નલી જાશયે કયામેરી આ લફન અનાભત લગણની 
જાશતઓની માદીથી અયજદાયોને લફન અનાભત લગણન ું પ્રભાણત્ર આલાભાું 
વયતા યશળેે. વાભાજજક ડમામ અને અશધકાયીતા શલબાગના જૂના ઠયાલભાું 
અન સલૂચત જાશત , અન સલૂચત જનજાશત અને વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે 
છાત લગો / અડમ છાત લગો શવલામની કોઈ જાશત , વમશૂ કે જૂથનો 
ઉલ્રેખ લફનઅનાભત લગણની માદીભાું ન થમો શોમ તેલી જાશતના 
ઉભેદલાયો/અયજદાયોને ણ લફન અનાભત લગણન ું પ્રભાણ ત્ર આલાભાું 
આલળે. 

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

યાશત્ર કયપરનેૂ ગરે યેરલે થટેળન ય ફશાયથી આલતા મ વાપયો ખાવ 
કયીને શવશનમય શવટીજડવ જેભની ાવે ોતાન ું લાશન ન શોમ તેલા રોકોને 
સ યત યેરલે થટેળનથી ઘય સ ધી શોંચાડલા ભાટે ચેમ્બફય દ્વાયા વમલથથા 
કયલાન ું આમોજન કયલાભાું આવય ું છે.  

વાઉથનણ ગ જયાત ચેમ્બફય ઓપ કોભવણ અને ઇડડથરીઝ દ્વાયા શવશનમય 
શવડટજડવને ભદદરૂ થલા લોલરડટીમવણની એક ટીભ તૈમાય કયાઈ છે. 

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


