
�સાર ભારતી 

�ાદ
િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

તાર�ખ : 24-11-2020      સા�ં : 7.10 to 7.20pm 
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• �ધાનમ�ંી નર
 ! મોદ�એ આ� દ
શવાસીઓને 'નુઃ ભરોસો આપતા ં ક+ુ ં છે ક
, સરકાર 

કોરોનાની રસી બનાવવા ઉપર કડક દ
ખર
ખ રાખી રહ� છે. 

• 23ુયમ�ંી િવજય 6પાણીએ �ધાનમ�ંી 8ી નર
 ! મોદ�ન ે િવ9ાસ આ:યો છે ક
 કોરોનાના 

વધતા સ;ંમણને રોકવા રાજય સરકાર સ'ંણુ< સજજ છે. 

• બે =દવસીય ૮૦મી ઓલ ઇB ડયા િ�સાઇડCગ ઓફ�સર કો ફર સEુ ંઆવતીકાલે ક
વડ�યા ખાત ે

રાFGપિત રામનાથ કોિવIદ ઉદધાટન કરશે. સમાપન સમારોહમા ં �ધાનમ�ંી નર
 ! મોદ� 

વીડ�યો કો ફર સના માKયમથી સબંોધન કરશે. 

• લોકસભાના અKયL ઓમ બીરલાએ કહMુ ં છે ક
 આવતીકાલથી ક
વડ�યામા ં શ6 થનાર� 

િવધાનસભાના અKયLોની કો ફર સમા ં સસંદ અને િવધાનસભાઓની કાય<વાહ�ને વN ુ

ઉપયોગી બનાવવા Oગે પણ ચચા< િવચારણા કરાશે. 

• ઇફકોના મેનજેCગ ડ�ર
કટર ડોકટર P.એસ.અવQથીએ જણાRMુ ં છે ક
 નનેો નાઇGોજનના 

ઉપયોગથી ખેSુતોની ઉTપાદકતામા ંવધારો થશે. આગામી એિ�લમા ંકલોલ ખાતે આ :લા ટ 

કાય<રત થવાની શકયતા છે. 
 

�ધાનમ�ંી કોવીડ મીટ 

�ધાનમ�ંી નર
 ! મોદ�એ આ� દ
શવાસીઓને 'નુઃ ભરોસો આપતા ં ક+ુ ં છે ક
, સરકાર 

કોરોનાની રસી બનાવવા ઉપર કડક દ
ખર
ખ રાખી રહ� છે.  

દ
શમા ં કોરોનાવાયરસ પ=રUQથિતની સમીLા કરવા માટ
 રાVયો અને ક
 !શાિસત �દ
શોના 

23ુયમ�ંીઓ સાથનેી વWMુ<અલ બેઠક દરિમયાન 8ી મોદ�એ ક+ુ ં ક
, સાY થયેલ દદZઓ જોતા 

ઘણા માન ેછે ક
 વાયરસ નબળો પડ\ો છે. તેમણે ચતેવણી આપી ક
 આનાથી બેદરકાર� ઉભી થઈ 

છે. તેમણે ક+ુ ંક
, રસી પર કામ કરનારાઓ ત ેકર� ર^ા છે પરં_ ુલોકો સYગ છે અને Gા સિમશન 

પર કા` ૂઆવે છે તનેી ખાતર� કરવા પર Kયાન ક
B !ત કરવાની જ6ર છે. 8ી મોદ�એ ઓUbસજન 



અને વBે ટલેટર ઉપલcધ કરાવવા પર Kયાન ક
B !ત કરવામા ંઆRMુ ંછે એમ કહ�ને ક+ુ ંક
, મે=ડકલ 

કોલેજો અન ેdજeલા હોUQપટલોને ઓUbસજનમા ંQવિનભ<ર બનાવવાના �યTનો જ6ર� છે.  

8ી મોદ�એ કોિવડ સામનેી લડતમા ંપોfઝ=ટિવટ� ર
ટને પાચં ટકાથી નીચે લાવવાની જ6ર પર 

ભાર 2hૂો છે.  

iજુરાત ઉપરાતં =દeહ�, રાજQથાન, મહારાFG, છjીસગઢ, પિlમ બગંાળ, હ=રયાણા, 

ઉjરાખડં, mn�દ
શ અને તલેગંાણાના 23ુયમ�ંીઓ િવડ�યો કો ફર સ oારા આ બઠેકમા ંસામલે 

થયા હતા. ક
 !ીય iહૃમ�ંી અિમત શાહ કોિવડ સમીLા બેઠકમા ંહાજર ર^ા હતા.  

રા��પિત 

બે =દવસીય ૮૦મી ઓલ ઇB ડયા િ�સાઇડCગ ઓફ�સર કો ફર સEુ ં આવતીકાલે ક
વડ�યા 

ખાત ેરાFGપિત રામનાથ કોિવIદ ઉદઘાટન કરશે. આ �સગેં ઉપરાFGપિત 8ી વકેqયા નાયSુ ઉપUQથત 

રહ
શે. સમાપન સમારોહમા ં �ધાનમ�ંી 8ી નર
 ! મોદ� વીડ�યો કો ફર સના માKયમથી સબંોધન 

કરશે. 

રાજયપાલ8ી આચાય< દ
વrત, 23ુયમતંsી 8ી િવજય 6પાણી સ=હત ર૭ િવધાનસભા – 

િવધાન પર�ષદના િ�સાઇડCગ ઓફ�સસ< આ કો ફર સમા ંઉપUQથત રહ
શે. 

આ વષ<ને િ�સાઇડCગ ઓફ�સસ< કો ફર સના શતાcદ� વષ< તર�ક
 પણ મનાવાવમા ંઆવે છે. 

આ ઉજવણીના �ારંભ ૧૯૨૧ થી શ6 કરવામા ંઆRયો છે. 

આ વષy આ સમંલેનનો િવષય છે 'સબળ લોકશાહ� માટ
 િવધાિયકા- કાય<પાfલકા તથા 

 યાયપાfલકાના આદશ<નો સમ વય' કરવો. આ સમંલેન Oતગ<ત અનેકિવધ �વત<માન િવષયો પર 

િવચારિવમશ< માટ
 �ણ અલગ અલગ સ�Eુ ં આયોજન કરવામા ંઆRMુ ં છે. �મા ં િવધાનસભાના 

િ�સાઇ=ડIગ અિધકાર�ઓ વત<માન પ=રUQથિતમા ં દ
શમા ં �Yત�ંને વN ુ સશbત બનાવવા માટ
 

શાસનના �ણેય 2ળૂzતૂ Oગો - સસંદ/િવધાનસભા - વહ�વટ�ત�ં તથા  યાયત�ંની વWચે 

પારQપ=રક સહયોગ, સામજંQય તથા વN ુ|!ુઢ સકંલનની જ6=રયાતો સદંભy િવચાર કરશ.ે 

આ સમંલેનમા ં સસંદ/િવધાનસભા અન ે વહ�વટ�ત�ંને �Y પરTવનેી બધંારણીય 

જવાબદાર�ને વN ુઅસરકારક ઢબે |િુનિlત કરવા �Tયે પણ ભાર 2કૂવામા ંઆવશ.ે બે =દવસીય 

સમંલેનનો સમાપન સમારોહ તા.૨૬ નવ~ેબરના રોજ 'સિંવધાન =દવસ'ના =દન ે હશે. આ �સગેં 

�ધાનમ�ંી 8ી નર
 ! મોદ� સમાપન સમારોહન ેવWMુ<લ માKયમથી સબંોધન કરશે. 

આ �સગેં તમામ ઉપUQથતો �ધાનમ�ંીના ન_ેTૃવમા ં બધંારણની �Qતાવના/આ2ખુEુ ં

ઉWચારણ પણ કરશ.ે આ ઉપરાતં િ�સાઇ=ડIગ ઓ=ફસસ<, સfચવો તેમજ સસંદ- િવધાનસભાના 



અિધકાર�ઓ બધંારણના 2eૂયોન ેવN ુસબળ, સશbત તથા જવાબદાર�'વૂ<ક વહન કરવાનો સકંeપ 

પણ લશેે. આ સમંલેન Oતગ<ત એક ઘોષણાપ� Yર� કરવામા ંઆવશે અને બાદમા ંતેEુ ંસમાપન 

થશ.ે 

આ સમંલેનની સૌથી મોટ� િવશેષતા અને સફળતા એ છે ક
 દ
શના રાFGપિત8ી  સૌ�થમ 

વખત કોઇ Yહ
ર કાય<;મમા ંઆ �કાર
 સામલે થઈ ર^ા છે. 

ઓમ !બરલા 

લોકસભાના અKયL ઓમ fબરલાએ જણાRMુ ં છે ક
 આવતીકાલથી ક
વડ�યામા ં શ6 થનાર� 

િવધાનસભાના અKયLોની કો ફર સમા ં સસંદ અને િવધાનસભાઓની કાય<વાહ�ન ે વN ુ ઉપયોગી 

બનાવવા Oગે પણ ચચા< િવચારણા કરાશ.ે 

ક
વડ�યા UQથત Qટ
WM ુ ઓફ Mનુીટ�મા ં આવતીકાલથી યોYનાર� બે =દવસીય અખીલ 

ભારતીય િવધાનસભા –લોકસભાના અKયLોની કો ફર સ Oગે પ�કારો સાથેની વાતચીતમા ંઆમ 

જણાRMુ.ં 
    

રાજકોટ કોરોના 

રાજકોટ મહાનગરરપા!લકાએ કોરોનાનો ચેપ ફ+લાતો રોકવા સાવચેતી-પે આ/ અ 1ય 

શહ+રમાથંી અ થવા અ 1ય રા5યમાથંી રાજકોટ આવતા 6સુાફરો માટ+ ર+8વે 9ટ+શન, બસ 9ટ+શન અ ને 

એરપોટ:  ખાતે 9<=ન>ગ અ ને ટ+9ટ>ગની કામગીર= શ- કર= છે.  

શહ+રમા ં/ િવ9તારોમા ં ફ+ર=યાઓ વ@ ુ�માણમા ં રહ+ છે તેવા િવ9તારોમા ંમહાનગરપા!લકા 

Bારા હ+8થ ચેકઅ પ ક+CપDુ ંઆયોજન કર= કોરોના સ<ંમણને અ ટકાવવાના �યાસો ચાલી રEા છે. 

રાજકોટ મહાનગરપા!લકાની મેFડકલ ટ=મ Bારા આવા ક+Cપમા ં GયHIતDુ ં 9વા9Jય ક+Kુ ં છે તેની 

�ાથિમક તપાસ થમ:લ L9<િનMગ અ ને પ8સ ઓHIસમીટર વડ+ ચકાસણી કરવામા ંઆવી રહ= છે.  

અ 1ય રા5ય ક+ અ 1ય Nજ8લા માથંી રાજકોટ આવતા લોકો માટ+ મનપાની ટ=મ Bારા ર+8વે 

9ટ+શન, બસ 9ટ+શન અ ને એરપોટ ખાતે જ હ+8થ ચેકઅ પ કર= શક+ તે માટ+ Gયવ9થા કરવામા ંઆવી 

છે. કોરોનાને �ાથિમક તબOાથી જ હરાવવા માટ+ દર+ક લોકોએ પોતાDુ ંટ+9ટ>ગ કરાવKુ ંજ-ર= છે. 

ઇફકો    નેનો    નાઇ�ોજન Rલા1ટ 

ઈફકો oારા ગયા વષy �યોગાTમક ધોરણે શ6 કરાયેલ નેનો ટ
કનોલોP આધા=રત નેનો 

નાઇGોજન, નેનો dજIક અને નનેો કોપરને દ
શના ખેSતૂો તરફથી �બૂ સારો �િતભાવ મ�યો છે. આ� 



iજુરાતના પ�કારો સાથે વાતચીત કરતા ં ઈફકોના મનેેdજIગ =ડર
bટર ડો. M.ુ એસ. અવQથી એ 

જણાRMુ ંહ_ ુ ંક
 નેનો નાઇGોજનના ઉપયોગથી ખેSતૂોની ઉTપાદકતામા ંવધારો થશ ેઅને એકર દ�ઠ 2 

હYર 6િપયા �ટલી આવક વધશ.ે 

ઓનલાઈન પ�કાર પ=રષદમા ંડો. અવQથીએ જણાRMુ ંક
 દ
શમા ં11 હYર Qથળે 94 �ટલા 

પાક ઉપર નેનો ટ
કનોલોP આધા=રત ખાતરના ઉTસાહજનક પ=રણામો મ�યા છે. આ અEભુવમા ં

Yણવા મ�Mુ ંછે ક
 પાકની 50 ટકા નાઇGોજનની જ6=રયાત ઈફકો નેનો નાઇGોજનથી 'રૂ� થઈ શક
 

છે. તેમણે જણાRMુ ંહ_ ુ ંક
 ઈફકોEુ ં500 એમ. એલ. નનેો નાઇGોજન M=ુરયાની એક બેગનો િવકeપ 

બની શક
 છે. ડો. અવQથીએ જણાRMુ ંક
 આવતા વષy કલોલનો નનેો :લાટં શ6 થઈ ગયા પછ� દ
શમા ં

M=ુરયાની માગં ઘટશ ે અને M=ુરયાની આયાત પણ ઘટાડ� શકાશે. તેમણે જણાRMુ ં ક
 રાસાયfણક 

ખાતરની સરખામણી મા ં આ નેનો નાઇGોજન ખાતર પયા<વરણ સાE�ુળૂ ઉTપાદન છે- �નાથી 

ખSેૂતોન ે15 થી 30 ટકા �ટ�ુ ંવN ુઉTપાદન મળશે. 

ઈફકો નનેો બાયોટ
કનોલોP =રસચ< સે ટર કલોલ ખાતે 10 એકર જમીનમા ં આ :લા ટ 

આગામી એિ�લ મ=હના |ધુીમા ં કાય<રત થઈ જવાની શhતા છે. 35 હYર થી વN ુ ખSેૂતોની 

સહકાર� મડંળ�ઓને ભળેવીને 1967 મા ંQથપાયલેી ઈફકો આ� દ
શમા ંખાતરના પાચં :લા ટ ધરાવ ે

છે. કલોલના નેનો :લા ટ શ6 થઈ ગયા પછ� ઈફકો oારા નનેો ટ
કનોલોP આધા=રત અનેકિવધ 

ઉTપાદનો બહાર પાડવામા ંઆવશે. 
    

મુ�યમુ�યમુ�યમુ�યમં�ી મં�ી મં�ી મં�ી ––––    	ધાનમં�ી	ધાનમં�ી	ધાનમં�ી	ધાનમં�ી 

23ુયમ�ંી િવજય 6પાણીએ �ધાનમ�ંી 8ી નર
 ! મોદ�ને િવ9ાસ આ:યો છે ક
 કોરોનાના 

વધતા સ;ંમણને રોકવા રાજય સરકાર સ'ંણુ< સજજ છે.  

�ધાનમ�ંીએ દ
શમા ં કોરોનાના વધતા Rયાપ તમેજ રાજયો Kવારા સ;ંમણ િનય�ંણ અન ે

સારવારની સજજતા Oગે માગ<દશ<ન આપવા આ� આઠ રાજયોના 23ુયમ�ંીઓ સાથ ે િવડ�યો 

કો ફર સ કર
લી બેઠકમા ં23ુયમ�ંી 8ી િવજય 6પાણીએ જણાRMુ ંહ_ ુ ંક
,  સમ� રાVયમા ંOદા� 

પપ હYર આઇસોલેશન બેડ ઉપલcધ છે. આ બેડમાથંી ૮ર ટકા એટલે ક
 ૪પ હYર �ટલા બડે હ�ુ 

પણ ખાલી કોરોના સ;ંિમત દરદ�ઓને હોUQપટલોમા ંદાખલ કરવામા ં િવલબં ન થાય અને Tવ=રત 

દાખલ કરાવી સારવાર શ6 થઇ શક
 ત ેમાટ
 ૧૦૮ એ~cMલુ સ સવેાઓ વN ુ�ભાવી બનાવી છે.  



23ુયમ�ંી8ીએ રાVયમા ં જનરલ સવyલ સ અને કો~Mિુનટ� સવyલ સ માટ
 ટ�મોની સ3ંયા 

વધાર� દ
વા સાથોસાથ કોિવડથી વN ુઅસર�Qત િવQતારોમા ંધનવતંર� રથની સ3ંયા પણ ૧૧૦૦ 

થી વધાર�ને ૧૭૦૦ કર� છે.  

RCPTR અને એB ટજ ટ ટ
BQટ�ગનો Rયાપ વધારવામા ંઆRયો છે. ગઇકાલે રાVયમા ં૭૦ હYર 

ટ
Qટ કરવામા ંઆRયા છે.   

23ુયમ�ંી8ીએ અમદાવાદ મહાનગરમા ં કોરોના રોગ�Qતો માટ
 હોમ આઇસોલશેનની 

RયવQથા અ વયે ‘સPંવની કોરોના ઘર સવેા’ની શ6આત કર� છે તેની zિૂમકા આપી હતી.  

23ુયમ�ંીએ રાજય સરકાર
 કોરોના ક
સોમા ંઅચાનક થયલેા વધારા સામ ે ‘સતક<તા રાખીને 

અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, |રુત મહાનગરમા ં રાિ� કરફMનુો અમલ શ6 કય� છે તનેી પણ 

Yણકાર� આપી હતી.  

રાજયપાલ 

રાજપાલ8ી આચાય< દ
વrતે આ� રાજભવનના અિધકાર�ઓ અને કમ<ચાર�ઓન ે રાFGની 

Qવત�ંતા અને અખ=ંડતતાના શપથ લવેડાRયા હતા. 

ક
 !ીય iહૃ મ�ંાલય અન ે રાFG�ય સા�ંદાિયક સદભાવ �િતFઠાન, નવી =દeહ�ના ઉપ;મ ે

�િતવષ< કોમી સદભાવ અન ે રાFG�ય એકતા અને અખ=ંડતતાની ભાવનાને |�ૃુઢ બનાવવાના 

ઉદ
 ૃશથી ૧૯મી નવે~બર થી રપમી નવ~ેબર |ધુી સા�ંદાિયક સદભાવ અfભયાન સ:તાહ દ
શભરમા ં

મનાવવામા ંઅ◌ાવ ેછે. તેના ભાગ6પ ેરાજયમા ંપણ િવિવધ કાય<;મોEુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 

પS ુટ+!ગMગ     

|રુ
 !નગર dજeલામા ંપ�પુાલન િવભાગ oારા ભારત સરકારના નેશનલ એિનમલ ડ�સીઝ 

કંGોલ �ો�ામ (NADCP)Oતગ<ત ગાય/ભ�સ વગ<ના પ�ઓુમા ં ઈયર ટ�ગીગ (કાનમા ં કડ�) 

લગાવવાની કામગીર� Eુ ંઆયોજન હાથ ધરાMુ ં છે, � ૩૧ =ડસે~બર |ધુી ચાલશ.ે દસ તા�કુાના 

તા�કુા પ�fુચક�Tસા અિધકાર�ના નYે હ
ઠળ ટ�મો બનાવી ગામ ેગામ કોિવડ-૧૯ ની ગાઈડલાઈનને 

અEસુર�ન ેગાય અને ભ�સ સ=હત તમામ �ૂધાલા પ�ઓુને ઈયર ટ�ગીગ કરવામા ંઆવનાર છે. આ�ુ ં

ઈયર ટ�ગીગ ફરdજયાત હોવાથી   દર
ક �ૂધ મડંળ�ના સ�યો, પાજંરપોળ-ગૌશાળા તથા 

પ�પુાલકોને  ઈયર ટ�ગીગ માટ
 સહકાર આપવા વNમુા ંજણાવાMુ ંછે. 

  



કોરોના અ પડ+ટ 

રાજયમા ંઆ� પણ િવિવધ Peલાઓમા ં કરોનાના પોઝીટ�વ ક
સો ન�ધાવવાનો સીલસીલો 

યથાવત રહયો છે. આ� મહ
સાણા – ૩૦, પાટણ Peલામા ં૪૬, પચંમહાલમા-ંર૪, મહ�સાગરમા ં–

ર૧, નમ<દામા-ંર૩, દાહોદમા-ં૧૯, નવસાર�મા ં ૯, તાપીમા ં – ૪, છોટાઉદ
'રુ Peલામા ં – ૩ તો 

બોટાદ અને ડાગંમા ંબ-ેબે  પોઝીટ�વ ક
સો ન�ધાયા છે. 

આ સાથે |રુતના મેયર ડોકટર જગદ�શ પટ
લનો કોરોના ર�પોટ< પોઝીટ�વ આવતા તેઓ 

હોમ આઇસોલટે થયા છે. અમદાવાદના zતુ'વુ< ઔડાના ચેરમને ધમy ! શાહ પણ કોરોના સકંિમત 

થતા,ં એસ.વી.પી. હોUQપટલમા ંસારવાર હ
ઠળ છે. 

સાબરકાઠંાના ધારાસ�ય ગ� !િસIહ પરમાર પણ કોરોના સ;ંિમત થતા ં આરો�ય િવભાગ 

Kવારા હોમ કોર
 ટાઇન કરાયા છે. ન�ધનીય છે ક
 છોટાઉદ
'રુ Peલાના બોડ
લીના કોસી !ા ગામમા ં

રપ નવે~બર થી ર૯ નવ~ેબર |ધુી Qવ�ૈWછક લોકડાઉન લાi ુકરવાનો િનણ<ય લીધો છે. 


