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વભાચાયલાચકઃ અશતુો અંતાણી 

કમ્પ્યટુયાઈઝ્ડઃ અશળ ળાશ 

તાયીખઃ૨૫/૧૦/૨૦૨૦,યશલલાય            વલાયઃ૬:૫૦ 

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

વભાચાયના અયંબે કોયોના વાભેની યાષ્ટ્રની એકજૂટ રડતભા ંઅ ણ જોડાલ ને 

કોયોનાથી ફચલાના ત્રણ વય ઉામ નાલોઃ શંભેળા ંભાસ્ક શયેો , દો ગજની દૂયી 

એટરે કે વોશળમર ડડસ્ટન્વિંગ જાલો ને શાથ તથા ભોંની સ્લચ્છતા જાલો......શલે 

વભાચાય શલસ્તાયથી.......... 

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

પ્રધાનભતં્રીઃ ‘ભન કી ફાત‘ : 

પ્રધાનભતં્રી નયે્ર ભોદી અજે વલાયે ૧૧ લાગ્મે અકાળલાણી ય ‘ભન કી ફાત ‘ કામયક્રભ દ્વાયા શલશલધ 

શલમો ય દેળ-શલદેળના નાગડયકો વભક્ષ ોતાના શલચાયો વ્મક્ત કયળે.  

 ભાશવક કામયક્રભ ‘ભન કી ફાત ‘ કામયક્રભનુ ંઅકાળલાણી તથા 

દૂયદળયનના વભગ્ર નેટલકય ઉયાતં લેફવાઈટ ્યઝૂઓન એય ય ણ તેનુ ંજીલતં પ્રવાયણ કયલાભા ં

અલળે.  

‘ભન કી ફાત ‘ કામયક્રભના ડશ્દી પ્રવાયણ ફાદ અકાળલાણી યથી તયત જ તેનો પ્રાદેશળક બાાભા ં

બાલાનલુાદ પ્રસ્તતુ કયલાભા ંઅલળે, જેનુ ંનુઃપ્રવાયણ યાશત્રના અઠ લાગ્મે કયલાભા ંઅલળે. 

                                                                      -અશતુો અંતાણી        



 

 

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

પ્રધાનભતં્રીઃગજુયાતઃ 

પ્રધાનભતં્રી નયે્ર ભોદીએ ગઈકારે લીડડમો કો્પયન્વિંગના ભાધ્મભથી ગજુયાતભા ંખેતી , પ્રલાવન ને 

અયોગ્મકે્ષત્રની ત્રણ મોજનાઓનો શબુાયંબ કયાવ્મો શતો. પ્રધાનભતં્રીએ યાજ્મના ખેડતૂોને શવિંચાઈ ભાટે 

ડદલવ દયશભમાન લીજ યુલઠો અતી ડકવાન સમૂોદમ મોજનાનો શબુાયંબ કયાવ્મો. એલી જ યીતે , 

તેભણે ભદાલાદભા ંશવશલર શોનસ્ટર ખાતે ફાકો ભાટેની હ્રદમયોગ વાયલાય શોનસ્ટર ને 

ગગયનાય લયત ખાતે યો-લે મોજનાનો શબુાયંબ કયાવ્મો. 

અ પ્રવગેં ફોરતા ંપ્રધાનભતં્રી શ્રી ભોદીએ જણાવ્યુ ંકે , ડકવાન સમૂોદમ મોજનાથી જૂનાગઢ , ગીય 

વોભનાથ ને તફક્કાલાય ્મ જજલ્રાઓભા ંખેડતૂોના જીલનભા ંશલકાવની નલી ગક્ષશતજો ખરૂળે.  

                                                                  -અશતુો અંતાણી  

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

મખુ્મભતં્રી-નામફ મખુ્મભતં્રીઃ ગગયનાય યો-લે તથા શોનસ્ટરઃ 

જૂનાગઢ ખાતેથી રોકાયણ વભાયોશભા ંઉનસ્થત યશરેા મખુ્મભતં્રી શલજમ રૂાણીએ જણાવ્યુ ંશત ુ ંકે , 

ગજુયાત શલકાવની શયણપા બયી યહ્ુ ંછે. અશિને લવયભા ંરટાલલાનુ ંગજુયાતભા ંવાભર્થમય છે. 

વૌયાષ્ટ્રનુ ંગગયનાય એ ગજુયાત જ નશીં , યંત ુદેળનુ ંઉન્નત શળખય છે , ત્માયે યાજ્મ ને દેળના 

શ્રદ્ધાળુઓ ગગયનાય ય ઝડથી જઈ દળયન કયી યત પયે તે ભાટે અ યો-લે કામાયન્લત કમો છે.  

નામફ મખુ્મભતં્રી નીશતન  ટેરે ભદાલાદ ખાતે નલશનશભિત ફાકો ભાટેની હ્રદમયોગની શોનસ્ટરના 

ઉદ્દઘાટનભા ંકહ્ુ ંશત ુ ંકે , અ શોનસ્ટરભા ંપ્રધાનભતં્રી અયષુ્ટ્મભાન બાયત ને ગજુયાત વયકાયની ભા 

લાત્વલ્મ મોજનાના શલે્થ કાડય અંતગયત દદીઓને શલનામલૂ્મે વાયલાયનો રાબ ભળે.  

                                                                  -અશતુો અંતાણી  

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

કે્ર વયકાયઃ અલકલેયાઃ 

વયકાયે નાણાકીમ લય ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે અલકલેયા ડયટનય બયલાની છેલ્રી તાયીખ ૩૦ભી નલેમ્પફયથી 

લધાયીને ૩૧ભી ડડવેમ્પફય, ૨૦૨૦ કયી છે.  



 

 

નાણા ંભતં્રારમ તયપથી ફશાય ાડલાભા ંઅલેરી માદીભા ંજણાવ્યુ ંછે કે , જે કયદાતાઓના ંખાતાઓંનું  

ઓડડટ  ડયક્ષણ જરૂયી છે , તેભના ભાટે ણ અલકલેયો બયલાની છેલ્રી તાયીખ લધાયીને ૩૧ભી 

જા્યઅુયી,૨૦૨૧ કયલાભા ંઅલી છે. આંતયયાષ્ટ્રીમ ને યાષ્ટ્રીમ રેણ-દેણ કયલાલાા કયદાતાઓ 

ભાટે ણ અલકલેયા ડયટનય બયલાની તાયીખ ૩૧ભી જા્યઅુયી, ૨૦૨૧ કયલાભા ંઅલી છે.  

                                                                  -અશતુો અંતાણી   

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

. કોયોનાનસ્થશતઃયાજ્મઃ 

યાજ્મભા ંનોલેર કોયોના કોશલડ-૧૯ શલાણુ ંવકં્રભણનો વાજા થલાનો દય ૮૯.૩૭ ટકા થમો છે.  

.યાજ્મભા ંગઈકારે  કોશલડ-૧૯ શલાણુ ંવકં્રભણની વાયલાય ફાદ ૧૦૧૩ દદીઓ સ્લસ્થ થતા ંતેભને ઘયે 

જલાની યજા અલાભા ંઅલી. અ વાથે યાજ્મભા ંકોયોનાની વાયલાય ફાદ વાજા થમેરા દદીઓની કુર 

વખં્મા એક રાખ , ૬૬,૨૫૪ થઈ છે. ગઈકારે યાજ્મભા ંકોશલડ-૧૯ શલાણુ ંવકં્રભણના નલા લધ ુ૧૦૨૧ 

ોગઝડટલ કેવ નોંધામા. યાજ્મભા ંગઈકારે કોશલડ વકં્રભણથી લધ ુછ દદીના ંભોત થમા ંછે. શાર 

યાજ્મભા ંકોયોનાના વડક્રમ ોગઝડટલ કેવની વખં્મા ૧૩,૯૮૭ છે.                                                                      

                                                                  -અશતુો અંતાણી  

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

કોયોનાનસ્થશતઃકચ્છઃ 

કચ્છ જજલ્રાભા ંગઈકારે નોલેર કોયોના કોશલડ-૧૯ શલાણુ ંવકં્રભણની વાયલાય ફાદ ૨૩ દદીઓ વાજા 

થતા ંતેભને ઘયે જલાની યજા અલાભા ંઅલી. અ વાથે જજલ્રાભા ંકોયોના વાભેનો જગં જીતનાયા 

દદીઓની કુર વખં્મા ૨૨૭૮ થઈ છે. ગઈકારે કચ્છભા ંકોશલડ-૧૯ શલાણુ ંવકં્રભણના નલા લધ ુ૧૩ 

ોગઝડટલ કેવ નોંધાલા વાથે જજલ્રાભા ંત્માય સધુીના કોયોના વકં્રશભતોની કુર વખં્મા ૨૬૬૦ થઈ છે. 

જ્માયે જજલ્રાભા ંત્માય સધુી કોયોનાના કાયણે વિાલાય યીતે ૭૦ દદીના ંભોત નોંધામા ંછે. શાર 

જજલ્રાભા ંકોયોનાના વડક્રમ ોગઝડટલ કેવની વખં્મા ૨૬૨ છે.  ગઈકારે જજલ્રાભા ંવૌથી લધ ુભજુ ળશયેી 

શલસ્તાયભા ંછ તથા ગ્રામ્પમ શલસ્તાયભા ંફે ોગઝડટલ કેવ વાથે અઠ કેવ નોંધામા શતા.  

                                                                      -અશતુો અંતાણી  



 

 

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

શલજમાદળભીઃ 

વત્મ ય વત્મના , નીશત ય નીશતના , બયુાઈ ય ચ્છાઈના શલજમના ંપ્રતીકવમુ ંશલજમદળભી , 

એટરે કે , દળેયાનુ ંલય અજે વભગ્ર દેળ ને યાજ્મ વડશત કચ્છ જજલ્રાભા ંણ બાયે ધાશભિક શ્રદ્ધા-

બનક્તબાલલૂયક ઉજલલાભા ંઅલળે. જો કે , અ લે કોશલડ-૧૯ની ડયનસ્થશતના કાયણે વયકાયી 

ભાગયદશળિકા મજુફ અ લયની ઉજલણી કયલાભા ંઅલળે.  

                                                                  -અશતુો અંતાણી  

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


