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રિવવાર 

મન ક� બાત 

�ધાનમ#ંી નર
$% મોદ�એ તહ
વારોના આ *દવસોમા ંખર�દ� કરતી વખતે -થાિનક ઉ0પાદનોને 

અ2તા આપવા નાગ*રકોને અ3રુોધ કય6 છે. આ8 આકાશવાણી પરથી �સા*રત થયેલ મન ક� 

બાત કાય;<મમા ંતેમણે ખાદ�3ુ ંઉદાહરણ આપીને જણા>?ુ ંહ@ ુ ંક
, ઘણા ભારતીય ઉ0પાદનો વૈિCક 

-તર
 લોકિ�ય બનવાની Dમતા ધરાવે છે. શEઆતમા ં સાદગી3ુ ં �િતક એવી ખાદ� હવે 

પયા;વરણને અ3Fુળૂ ઉ0પાદન તર�ક
 Iણીતી બની રહ� છે.  

�ધાનમ#ંીએ કJુ ંક
, ખાદ�ની લોકિ�યતાની સાથે સાથે િવCના ઘણા -થળોએ તે3ુ ંઉ0પાદન પણ 

વધી રJુ ંછે.  

�ધાનમ#ંીએ કJુ ંક
, ખાદ�ની 8મ જ ભારતની -થાનીક રમતો અને દ
શ3ુ ંઆKયા0મ, યોગ અને 

આ?વુLદ
 સમ2 િવC3ુ ંKયાન ખMN?ુ ંછે. મલખમ નામની દ
શી રમત 20થી વO ુદ
શોમા ંલોકિ�ય 

થઇ રહ� છે. Qી મોદ�એ કJુ ંક
, �ાચીન ભારતની આવી રમતો >યRSતના માનિસક અને શા*રર�ક 

Dમતાને નવી *દશા આપીને Tતર�ક િવકાસમા ંમદદEપ થાય છે. 

કાUમીરના Vલુવામાનો ઉWલેખ કરતા ં �ધાનમ#ંી કJુ ં ક
, દ
શમા ં અગાઉ લાકડાની પેR$સલ 

િવદ
શથી આયાત કરવી પડતી હતી પણ Vલુવામામા ંમોટા પાયે પેR$સલ3ુ ંઉ0પાદન શE થતા ંતે 

ભારતના િશDણ િવકાસમા ંમદદ કર@ ુ ંક
$% બ$?ુ ંછે.  

�ધાનમ#ંીએ દશેરાની નાગ*રકોને ZભેુNછા પાઠવતા ં જણા>?ુ ં હ@ ુ ં ક
, અસ0ય ઉપર સ0યના 

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

તેમણે કોરોના Eપી પડકાર સામે ધીરજ ક
ળવીને મા-ક પહ
રવા, હાથ ધોવા અને યો\ય ]તર 

રાખવા 8વા િનયમ3ુ ંપાલન કરવા લોકોને અ3રુોધ કય6 હતો. 

�ધાનમ#ંીએ કJુ ં ક
, કોરોનાના લીધે Iહ
ર કરાયેલા લોકડાઉનના લીધે આપણા ^વનમા ં

મદદEપ થતા ંસફાઇ કમ`ઓ, વેપાર�ઓ, ચોક�દાર 8વી િવિવધ bિૂમકા ભજવનાર લોકો3ુ ંમહ0વ 

સcુને સમI>?ુ ં છે. તેમણે કJુ ં ક
, આવા dUુક
લ સમયમા ં પણ આપણા વીર જવાનો 

ભારતમાતાના રDણ માટ
 સરહદ ઉપર ફરજ બIવી રeા છે. તેમ3ુ ંઋણ bલુgુ ંન જોઇએ.  



�ધાનમ#ંીએ કહ?ુ ંહ@ ુ ંક
, ભાવનગરની િવકાસ વ@ ુ;ળ h-ટ -પધા;0મક પર�Dા માટ
 તૈયાર� કરતા 

િવiાથ`ઓને મદદEપ થાય છે. એવી જ ર�તે V-ુતક પરબ નામની બી^ સ-ંથા વાચંકોને 

િવનાdWુયે સા*હj0યક V-ુતકો આપે છે. �ધાનમ#ંી આવી કામગીર� કરતા સ-ંથાઓની િવગતો 

સોRUયલ િમડ�યા ઉપર રkૂ કરવા લોકોને અપીલ કર� હતી. 

�ધાનમ#ંીએ આગામી 31મી ઓSટોબર
 દ
શની એકતા માટ
 સમિપlત ^વન ^વનાર સરદાર 

વWલભભાઈ પટ
લની જયિંત હોવાનો ઉWલેખ કર�ને કJુ ંહ@ ુ ંક
, આ *દવસને રાnh�ય એકતા *દવસ 

તર�ક
 પણ ઉજવવામા ંઆવે છે. 31મી ઓSટોબર
 oજુરાતના ક
વ*ડયા ખાતે -ટ
N? ુઓફ ?િુનટ� 

ન^ક ઘણા કાય;<મો3ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે અને તેઓ આ �સગેં ઉપR-થત રહ
શે. તેમ પણ 

જણા>?ુ ંહ@ ુ.ં 

�ધાનમ#ંીએ bતૂVવૂ; �ધાનમ#ંી -વસ;-થ ઇ$દ�રા ગાધંીની Vpુયિતથી 31મી ઓSટોબર
 છે તેનો 

ઉWલેખ કર�ને તેમને ]જqલ આપી હતી.  

દશરેાદશરેાદશરેાદશરેા    

 દrવીત0વના, અsરૂ�ત0વ ઉપરના િવજયના પવ; દશેરાની આ8 દ
શભરમા ંઉજવણી થઇ રહ� છે.  

રાnhપિત રામનાથ કોિવtદ, ઉપરાnhપિત વMકrયા નાયuુ અને �ધાનમ#ંી નર
$% મોદ�એ નાગ*રકોને 

દશેરા પવ;ની ZભેુNછાઓ આપી છે. રાnhપિતએ તેમના સદં
શામા ં જણા>?ુ ં છે ક
, દશેરા3ુ ં પવ; 

દ
શની સા-ંFૃિતક એકતા મજwતૂ બનાવે છે. આ પવ; આપણને xુoુ;ણોનો 0યાગ કર�ને સદoણુ 

સાથે બધાની સાથે sમેુળભ?ુy ^વન ^વવાની �ેરણા આપે છે. ઉપરાnhપિત વMકrયા નાયuુએ 

કોિવડના સ<ંમણને રોકવાના િનયમો સાથે દશેરા3ુ ંપવ; ઉજવવાની અપીલ કર� છે.  

�ધાનમ#ંી નર
$% મોદ�એ આશા >યSત કર� છે ક
, અસ0ય પર સ0યની િવજયનો ઉ0સવ દર
કના 

^વનમા ંનવી �ેરણા લાવશે. 

હવામાન 

સમ2 રાજયમા ંઆજથી આકાશ sયુ;�કાિશત રહ
શે અને હવામા ંભેજ3ુ ં�માણ ઘટશે. હવામાન 

િવભાગના જણા>યા અ3સુાર રાજયભરમા ંવાદળો િવખરાવા સાથે હવા sકુ� થવા લાગશે અને 

*દવસ3ુ ંમહzમ તાપમાન ૩૩ થી ૩૭ ]શ સેWશયસ તથા રા#ી3ુ ંલ}તુમ ઉnણતામાન ૧૮ થી 

ર૩ ]શ સેWUયસ રહ
વાની શકયતા છે. *દવસ રા#ીના તાપમાનમા ંમોટો તફાવત હોવાના કારણે 

િશયાળા – ઉનાળાની બેવડ� ઋ@નુો અ3ભુવ થવાની સભંાવના છે. પર�ણામે ગરમી ઠંડ�ના 

�કોપથી થતા ંશરદ�, ઉધરસ તથા તાવ 8વી qબમાર�ઓના ક
સ વધવાની પણ દહ
શત છે. 



મહ
શ કનોડ�યા િનધન 

 oજુરાતી *ફWમના સગંીતકાર, ગાયક  અને પાટણના bતુVવૂ; લોકસભા સાસંદ મહ
શ Fુમાર3ુ ં

આ8 લાબંી માદંગી બાદ 83 વષ;ની વયે ગાધંીનગર ખાતે િનધન થ?ુ ંછે. તેઓ oજુરાતી *ફWમના 

Iણીતા અqભનેતા  નર
શ કનો*ડયાના મોટાભાઈ હતા. મહ
શ-નર
શ નામે ગીત સગંીતના  કાય;<મો 

દ
શ અને િવદ
શમા ંઆ�યા હતા. ઉWલેખનીય છેક
 નર
શ કનો*ડયા પણ કોરોના પોqઝ*ટવ થતા ં

?એુન મહ
તા હોR-પટલમા ં સારવાર લઇ રeા ં છે . હાલ તેમની તqબયત લથડ� છે. અને 

ઓRSસજન લેવલ ઘટતા તેમને વે�$ટલેટર પર રાખવામા ં આ>યા છે.  

મહ
શ કનો*ડયાનો જ$મ મોઢ
રાથી ન^ક આવેલા મહ
સાણા jજWલાના કનોડા ગામમા ંથયો હતો. 


