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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, ભદાલાદ 

તાયીખ : 25-10-2020 સલાયે : 7.10-7.20 
લાય : યવલલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેવળક સભાચાય જમેળ લેગડા લાાંચે છે. 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી એ લીડડમો કોન્દ્પયનન્દ્વિંગ ભાધ્મભથી યાજ્મભા ંખેતી , 

પ્રલાવન ને અયોગ્મ કે્ષત્રની ત્રણ મોજનાઓનો ગઆકારે શબુાયંબ કયાવ્મો. 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અકાળલાણી યથી અજે વલાયે 11 લાગે પ્રવાડયત થનાય 

ભન કી ફાત કામયક્રભભા ંશલશલધ શલમ ઈય તેભના શલચાયો વ્મક્ત કયળે. 

 દૈલીતત્લના, સયૂીતત્લ ઈયના શલજમના લય દળેયાની અજે દેળબયભા ં

ઈજલણી થળે. - યાજ્માર અચામય દેલવ્રત, મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણી વડશત 

નેક ભશાનબુાલોએ યાજ્મના નાગયીકોને દળેયા લયની શબુકાભના ાઠલી છે. 

 યાજ્મભા ંકોશલડથી વાજા થલાનો દય લધીને 89.37 ટકા થમો છે. 
 (ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેવળક સભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી સાાંબી યહ્યા છો)  

(સભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી  સભાચાય યૂા થમા) 
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પ્રધાનભાંત્રી 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદી એ લીડડમો કોન્પયનન્સિંગ ભાધ્મભથી યાજ્મભાાં ખેતી , પ્રલાસન અને 

આયોગ્મ ક્ષેત્રની ત્રણ મોજનાઓનો ગઇકારે શબુાયાંબ કયાવ્મો . પ્રધાનભાંત્રીએ ગજુયાતના ખેડુતોને 

વસિંચાઇ ભાટે ડદલસ દયવભમાન વલજ યુલઠો આતી ડકસાન સમૂોદમ મોજનાનો શબુાયાંબ કયાવ્મો. 

એલી જ યીતે તેભણે અભદાલાદભાાં સીલીર હોનપટર ખાતે ફાકો ભાટેની હદમયોગ સાયલાય 

હોનપટર અને ગીયનાય લવત ખાતે યો-લ ેમોજનાનો શબુાયાંબ કયાવ્મો.  

આ પ્રસાંગે ફોરતાાં પ્રધાનભાંત્રી શ્રી ભોદીએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે , ડકસાન સમુોદમ મોજનાથી જુનાગઢ, 

ગીય સોભનાથ અને તફકકાલાય અન્મ જીલ્રાઓભાાં ખેડુતોના જીલનભાાં વલકાસની નલી ક્ષક્ષવતજો 

ખરુળ.ે 

(ફાઇટ- ીએભ, ડકસાન સલોદમ ) 

આલનાય ડદલસોભાાં આ મોજના એક હજાયથી લધ ુ ગાભોભાાં રાગ ુથલાની હોલાથી રાખો 

ખેડુતોના જીલન સય ફનળ.ે  

પ્રધાનભાંત્રીએ કહ્ુાં કે સૌય ઉજાવ મોજના રાગ ુકયલાભાાં ગજુયાત અગવગણ્મ યાજ્મ છે.  

અભદાલાદભાાં યએુન ભહતેા હોનપટર ખાતે દેળની સૌથી ભોટી હ્રદમ યોગ હોનપટર દેળને સભવિત 

કયતા શ્રી ભોદીએ જણાવ્યુાં કે દેળભાાં સાયી આયોગ્મ સેલા યુી ાડલા પ્રત્મેક ગાભડાઓને જોડલાભાાં 

આલી યહ્યા છે. આયષુ્મભાન બાયત મોજના અંતગવત ગજુયાતના 21 રાખ રોકોની સાયલાય કયલાભાાં 

આલી છે. દયેક ગાભભાાં શ્રષે્ઠ આયોગ્મ સવુલધા આલાની કાભગીયી ચારી યહી છે.  

ગીયનાય ખાતે યો-લનેો શબુાયાંબ કયાલતાાં શ્રી ભોદીએ કહયુાં કે , આ સવુલધાના રીધે અંફાજી 

ભાંદીય સધુી સાત થી આઠ ભીનીટભાાં હોંચી ળકાળ ેઅને આ મોજના ગજુયાતના પ્રલાસન ક્ષેત્રને નવુાં 

ફ રુુાં ાડળ.ે 

................. 
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 CM- યો-લે 
પ્રધાનભાંત્રી ભોદીએ યાજ્મભાાં ખેતી પ્રલાસન અને આયોગ્મ ક્ષેત્રની ત્રણ મોજનાઓના 

કયાલેરા શબુાયાંબભાાં મખુ્મભાંત્રી વલજમ રૂાણી જુનાગઢ ખાતેથી સહબાગી થમા હતા. 

આ પ્રસાંગે શ્રી રૂાણીએ કહ્ુાં કે ક્ષગયનાય ભાત્ર ગજુયાતનુાં જ નહીં યાંત ુદેળનુાં ઉન્નત 

વળખય છે. ક્ષગયનાયખાતે યો-લે સેલાનો પ્રાયાંબ થતા માત્રાળુઓ ઓછા સભમભાાં ક્ષગયનાયની ટૂાંક 

ય હોંચી દળવનનો રાબ રઇ ળકળે. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે ક્ષગયનાય ખાતે ળરૂ થમેરી યો-લે દુવનમાનો સૌથી ભોટો ભાંડદય યો-લે 

છે જે 130 કયોડના ખચે તૈમાય કયામો છે.  

અભદાલાદ ખાતે ફાકો ભાટેની હ્રમદમયોગ હોનપટરના ઉદ્ધાટન પ્રસાંગે ઉનપથત 

નામફ મખુ્મભાંત્રી વનતીન ટેરે કહ્ુાં કે આ હોનપટરભાાં દદીઓને ન્યનુતભ ખચે સાયલાય ભે 

યહળે.ે યાજ્મ સયકાયની આયોગ્મરક્ષી મોજનાઓના રાબ દદીઓને સયતાથી ઉરબ્ધ ફનળે. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે પ્રધાનભાંત્રીએ દેળને સભવિત કયેરી આ નલવનવભિત હ્રદમયોગ 

હોનપટરભાાં 470 કયોડ રૂવમાના ખચે અદ્યતન સવુલધાઓ ઉબી કયલાભાાં આલી છે.  

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

ભન કી ફાત 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અકાળલાણી યથી અજે વલાયે 11 લાગે પ્રવાડયત થનાય ભન 

કી ફાત કામયક્રભભા ંશલશલધ શલમ ઈય તેભના શલચાયો વ્મક્ત કયળે.  
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અજે વલાયે 11 લાગે ડશન્દ્દીભા ંભન કી ફાતના પ્રવાયણ ફાદ , તેનો પ્રાદેશળક 

બાાઓભા ંબાલાનલુાદ તયત જ પ્રવાડયત થળે.  

પ્રાદેશળક 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 ઈયથી પ્રવાડયત કયાળે.  

અ ઈયાતં ડીડી ન્દ્યઝૂ , અકાળલાણીની યટુયફૂ ચેનર યથી ણ અ કામયક્રભ 

વશપ્રવાડયત થળે. 

દળેયા 
દૈલીતત્લના, સયૂીતત્લ ઈયના શલજમના લય દળેયાની અજે દેળબયભા ંઈજલણી 

થળે. બગલાન યાભે અજના ડદલવે યાલણ વાભે શલજમ ભેવ્મો શોલાથી અ લયને 
શલજ્માદળભી તયીકે ણ ઈજલલાભા ંઅલે છે. 

યાષ્ટ્રશત યાભનાથ કોશલિંદ, ઈયાષ્ટ્રશત લેંકૈમા નામડુ ને પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર 
ભોદીએ નાગડયકોને દળેયાલયની શબેુચ્છાઓ અી છે. 

યાષ્ટ્રશતએ તેભના વદેંળાભા ંજણાવ્યુ ંછે કે, દળેયાનુ ંલય દેળની વાસં્કૃશતક એકતા 
ભજબતૂ ફનાલે છે. અ લય અણને દુર્ુયણોનો ત્માગ કયીને વદર્ણુ વાથે ફધાની વાથે 
સભેુબયુું જીલન જીલલાની પે્રયણા અે છે. 

ઈયાષ્ટ્રશત લેંકૈમા નામડુએ કોશલડના વકં્રભણને યોકલાના શનમભો વાથે દળેયાનુ ંલય 
ઈજલલાની ીર કયી છે. દુગાયભાતાએ ભડશાસયુનો અજના ડદલવે લધ કમો  શતો. તેથી 
અ લય વત્મ ઈય વત્મના શલજમ ભાટે ણ ઈજલલાભા ંઅલે છે. તેભણે કહ્ુ ંછે કે, 
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દળેયાનુ ંલય અણને બગલાન યાભની જેભ અદળય, શલત્ર ને વદર્ણુો વાથેનુ ંજીલન 
જીલલાની પે્રયણા અે છે. 

યાજ્માર અચામય દેલવ્રત, મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણી વડશત નેક ભશાનબુાલોએ 
યાજ્મના નાગયીકોને દળેયા લયની શબુકાભના ાઠલી છે. 

યાજ્માર અચામય દેલવ્રતે યાજ્મના તભાભ નાગયીકો દળેયાની શબેુચ્છા ાઠલતા ં
જણાવ્યુ ંકે, અ લય વત્મ ય વત્મ ને અસયુી ળનક્તઓ ઈય દૈલી ળનક્તઓના 
શલજમનુ ંપ્રતીક છે. અ લય વભાજના દયેક રોકોને સખુ, વમદૃ્ધિ ને ળાશંત ે. 

અજે શલજ્મા દળભી લયની ઈજલણી કયલાભા ંઅલી યશી છે. શલજમા દળભી શનશભતે્ત 
યાલણ દશનના કામયક્રભોનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅલતુ ંશોમ છે યંત ુઅ લે કોયોના 
ભશાભાયી કાયણે યાલણ દશનના કામયક્રભોનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅવ્યુ ંનથી. અજે ળસ્ત્રોની 
જૂા કયલાભા ંઅલળે જમાયે રોકો દ્વાયા લાશનની ખયીદી ણ કયલાભા ંઅલળે. 

 

કોયોના સાંદેળ 
હલે આ કોયોના અંગેનો સાંદેળ સાાંબળો 

(કોવલડ વસગ્નેચય ટયનુ) 

જાણીતા આઇ.એ.એસ. ડયટામડવ પોભવય એડડળન ચીપ સેકે્રટયી યવલ સક્સેનાએ અગભચેતીના 

ગરાઓનુાં ચપુત યીતે ારન કયીને કોયોના અંગે સાલચેતી દાખલલાની અીર કયી છે. 

(ફાઇટ-  યવલ સક્સેના) 

................. 
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કોયોના ડેટ 

યાજ્મભા ંકોશલડથી વાજા થલાનો દય લધીને 89.37 ટકા થમો છે. છેલ્રા 24 

કરાકભા ંએક શજાય તેય દદીઓ વાજા થતા, યાજ્મભા ંકોલીડને ભાત અનાયની વખં્મા 

લધીને એક રાખ ડતારીવ શજાય ાચંવો ચં્માવી થઇ છે. 

અજ વભમગાભા ંકોશલડ-19ના લધ ુએક શજાય એકલીવ નલા દદીઓ નોંધાતા, 

કુર કેવોની વખં્મા લધીને એક રાખ છાવંઠ શજાય ફસ્વો ચોપ્ન થઇ છે. 

ત્માયે યાજ્મભા ંએક્ટીલ કેવની વખં્મા તેય શજાય નલવો શવત્માવી છે. અ ૈકી 

તેય શજાય અઠવો દદીઓની તફીમત સ્થીય છે, જ્માયે આકોતેય જણા લેન્દ્ટીરેટય ઈય છે. 

ગઇકારે યાજ્મભા ંકોશલડ-19ના કાયણે કુર છ વ્મડકતઓના ભોત શનજ્તા કુર 

મતૃ્યઆુંક લધીને ત્રણ શજાય છવો બમાવંી થમો છે. 

ર્જુયાત આસ્કોન 

ર્જુયાતભા ંભદાલાદભા ંઆસ્કોન ભડંદયના લડા શ્રી જળોભશત નદંન દાવનુ ંગઆકારે 

વાજંે શનધન થયુ ંછે તેઓ 72 લયના શતા ને કોયોનાથી વકં્રશભત શતા. તેભણે ર્જુયાતના ં

ભદાલાદ, કઠલાડા વડશત 40 જગ્માએ આસ્કોન ભડંદય ને કેન્રોથાનુ ંશનભાયણ કયુું શત ુ.ં આસ્કોન 

બગલદગીતા ને ન્દ્મ ગ્રથંોનો ર્જુયાતી બાાભા ંનલુાદ કયલા ભાટે તે જાણીતા છે. 

શ્રી જળૌભતી નદંન દાવજીનો જન્દ્ભ સયુતભા ંથમો શતો ને તેભણે ભેડયકાભા ં

સ્ર્ગકચર એન્ન્દ્જનીમયીંગભા ંભ્માવ કમો શતો. તેઓબનક્ત લેદાતં સ્લાશભના શળષ્ટ્મ શતા. 
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વયીતા ગામકલાડ 

ઢાયભી એશળમન ગેમ્વભા ંભડશરાઓની 4 x 400 ભીટય યીરે દોડ સ્ધાયભા ંસલુણય 

ચરંક ભેલનાય દોડલીય વયીતા ગામકલાડને યાજ્મ વયકાયે નામફ ોરીવ શધક્ષક 

તયીકે શનભણુકં અી છે. 

ડાગં જજલ્રાના ભાયા પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે, કયાડી આંફા ગાભની દોડલીય કુભાયી 

વડયતા ગામકલાડે એશળમન ગેમ્વભા ંસલુણયચરંક ભેલી યાજ્મ તેભજ દેળનુ ંનાભ યોળન 

કયુું શત ુ.ં અ શવદ્ધિ ભેલનાય કુભાયી વડયતાને યાજ્મ વયકાયે યાજ્મ ોરીવ શલબાગભા ં

નામફ ોરીવ શધક્ષક તયીકે શનભણુકં અી છે. 

ભયેરી બાજ પ્રમખુ 

બાજના પ્રદેળ પ્રમખુ વી.અય. ાટીર અજે ધાયીની મરુાકાત રેળે ને 

કામયકતાયઓ વાથે ફેઠક કયળે. 

ભયેરી જજલ્રાના ભાયા પ્રશતશનધી જણાલે છે કે, પ્રદેળ પ્રમખુ વી.અય. ાટીર 

અજે વલાયે ગગમાય લાગે ધાયી ખાતે બથુ નફંય 120 ને 121ના કામયકતાયઓ વાથે 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્દ્ ભોદીનો અકાળલાણી યથી પ્રવાડયત થનાય ભન કી ફાત કામયક્રભ 

વાબંળે. 

ત્માયફાદ ધાયીભા ંસ્થાશનક કામયક્રયો વાથે મરુાકાત કયળે. 
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શલાભાન 

યાજ્મભા ંછેલ્રા 30 કરાકભા ંરધતુ્તભ તાભાનભા ંવશજે ઘટાડો નોંધામો છે. વૌથી 

ઓછુ 18.6 ડડગ્રી વેલ્વીમવ રઘતુ્તભ તાભાન કચ્છના નરીમા તથા ઈત્તય ર્જુયાતભા ંડીવા 

ખાતે નોંધાયુ ંશત ુ.ં 

અ ઈયાતં ભદાલાદ ને લડોદયા ખાતે 19 ડડગ્રી, જમાયે ભહલુા ને કંડરા 

એયોટય  ખાતે 20 ડડગ્રી વેલ્વીમવ રઘતુ્તભ તાભાન નોંધાયુ ંશત ુ.ં 

અજ વભમગાાભા ંભશત્તભ તાભાનભા ંખાવ પેયપાય થમો નથી. વૌથી લધ ુ37 

ડડગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ તાભાન કેળોદભા ંનોંધાયુ ંશત ુ.ં 

ડીવા, લરવાડ, ભયેરી, યાજકોટ તથા સયેુન્દ્રનગયભા ં36 ડડગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ 

તાભાન નોંધાયુ ંશત ુ.ં 


