
પ્રવાય બાયતી 
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આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદેશળક વભાચાય જમેળ ટેર લાાંચે છે. 

 

 કેન્દ્ર વયકાયે, કોવલડના વકં્રભણને લધત ુયોકલા ભાટે રાગ ૂકયાતા 
વનમતં્રણોથી, કોવલડ યવીકયણની કાભગીયીની અવય ન થામ તે જોલાની 
સચૂના યાજ્મ વયકાયોને આી છે. 

 કેન્દ્ર વયકાયે કોવલડના દદીઓને ઑક્સવજનનો પયુલઠો વયતાથી ભી યશ,ે 
તે ભાટે ઉદ્યોગોને અાતા ઑક્સવજન ઉય પ્રવતફધં મકૂ્યો છે. – બાયતીમ 
યેલ્લે વલળે ઓક્સવજન એસવપે્રવ ટે્રનો દોડાલળે. 

 નામફ મખુ્મભતં્રી નીવતનબાઈ ટેરે ગઈકારે અભદાલાદ ખાતે ય.ુએન 
ભશતેા હૃદમ શૉક્પટરભા ંવનભાાણાવધન શોપટેરભા ંઉબી કયલાભા ંઆલેર 
કોવલડ લોડાની મરુાકાત રીધી શતી. 

 યાજ્મભા ંપ્રથભલાય કોવલડના નલા કેવોનો આંક 10 શજાયને ાય થમો છે. 
યાજ્મભા ંછેલ્રા 24 કરાકભા ંકોવલડના નલા 10 શજાય 340 કેવ નોંધામા છે. 

 યાષ્ટ્ટ્રીમ યીક્ષા વપંથાએ એવપ્રર વત્રની વયંસુત પ્રલેળ યીક્ષા JEE ભેઇન 
- 2021  મરુતલી યાખી છે. 

 

 

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)  

(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી  વભાચાય યૂા થમા) 



કોયોના વાંદેળ 

વભાચાય વાાંબીએ તે શરેા વાાંબીએ કોયોના અંગેનો આ 
વાંદેળ..... 

             ( ન્ય ુકોશલડ ટયનુ) 

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



યવીકયણ - કેન્ર 

કેન્ર વયકાયે, કોશલડના વાંક્રભણને લધત ુયોકલા ભાટે યાજ્મ વયકાયો 
દ્વાયા રાગ ૂકાયતા શનમાંત્રણોથી, કોશલડ યવીકયણની કાભગીયીની અવય ન 
થામ તે જોલાની સચૂના યાજ્મ વયકાયોને આી છે. 

આયોગ્મ ભાંત્રારમના અશધક વચચલ ભનોશય અગનાનીએ યાજ્મ 
વયકાય તથા કેન્ર ળાશવત પ્રદેળોને રખેરા ત્રભાાં આલી સચૂના અાઈ 
છે. 

તેભણે જણાવયુાં છે કે, કોશલડના વાંક્રભણને યોકલા રાગ ૂકયામેરા 
અથલા કયાનાય, કયપય,ૂ અથલા રૉકડાઉન જેલા ગરાથી રોકોની 
યવીકયણ કેન્ર તયપ અથલા ઘયે ાછા પયલાની અલયજલય ઉય અવય 
થલી જોઈએ નશીં. 

યવીકયણ કેન્ર તયીકે ભાન્મતા અામેર શૉસ્પટરોએ યવી આલાની 
કાભગીયી અરામદા ચફલ્ડીંગ અથલા એકભભાાં કયલી જોઈએ. 

કેન્ર - ઑસ્સવજન 

કેન્ર વયકાયે કોશલડના દદીઓને ઑસ્સવજનનો યુલઠો વયતાથી 
ભી યશ,ે તે ભાટે ઉદ્યોગોને અાતા ઑસ્સવજન ઉય પ્રશતફાંધ મકૂ્યો છે. 

આ શનણણમ 22ભી એશપ્રરથી, શલે છી જાશયેાત થામ તમાાં સધુી રાગ ુ
યશળેે.  



આયોગ્મ ભાંત્રારમે જણાવયુાં છે કે, ઉદ્યોગ અને આંતરયક લેાય 
પ્રોતવાશન શલબાગે  રાગતાલગતાઓ વાથે આ મદેુ્દ ચચાણ કયી છે. 

ઉદ્યોગો ઉય ઑસ્સવજનના લયાળ ઉય મકૂામેરા કાભ ચરાઉ 
પ્રશતફાંધથી તફીફી વાયલાય ભાટે ઑસ્સવજનન લધ ુપ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ 
થળે. 

જો કે ઉદ્યોગો ઉય ઑસ્સવજનના ઉમોગ ભાટે રાગ ુકયામેરા 
પ્રશતફાંધ યભાણ ુઉજાણ, દલા ઉદ્યોગ, ેટ્રોચરમભ યીપાઈનયી વરશત 9 
ઉદ્યોગોને રાગ ુથળે નશીં. 

યેલ્લે- ઓસ્સવજન 

ઓસ્સવજનના ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે શલબાગ શલળે ઓસ્સવજન 
એસવપ્રેવ ટે્રનો દોડાલળે. 

કોશલડના ઉચાયભાાં ઓસ્સવજનની ઉરબ્ધતા ભશતલણૂણ ફની યશ ે
છે ભાટે તેના ભોટા જથ્થાભાાં અને ઝડી યીલશન ભાટે યેલ્લે શલબાગ 
વજ્જ ફન્યુાં છે. 

યેલ્લે ભ ાંત્રારમના જણાવમા મજુફ , આ ટે્રનો ભાટે ગ્રીન કોયીડોય 
ફનાલામો છે. યેલ્લે શલબાગ આ કોયીડોય ય રીકલીડ ભેડીકર 
ઓસ્સવજનતથા ઓસ્સવજન વીરીન્ડયના યીલશન ભાટે વજ્જ છે 

 

 



ઈફ્કો ઓસવીજન પ્રાન્દ્ટ 

ઈન્ન્દ્ડમન પાભાવા પર્ટિરાઈઝય કોયેર્ટલ લરભીટેડ ઈફ્કો ગજુયાતભા ંતેના 
કરોર એકભભા ંપ્રવત કરાકના 200 ઘનભીટયની ક્ષભતાલાા ઓસવીજન 
પ્રાન્દ્ટ ળરૂ કયળે, જેભા ંઉત્ાર્દત ઓસવીજન કોયોના દદીઓ ભાટે શોપીટરોભા ં
ભપત આળ.ે 

આ પ્રાન્દ્ટભા ંભેડીકર ઓસવીજનનુ ંઉત્ાદન થળ.ે 

નીશતન ટેર 

નામફ મખુ્મભાંત્રી નીશતન ટેરે ગઈકારે અભદાલાદ ખાતે ય.ુએન 
ભશતેા હૃદમ શૉસ્પટરભાાં શનભાણણાશધન શોપટેરભાાં ઉબી કયલાભાાં આલેર 
અને 160 ફેડની સશુલધા ધયાલનાય કોશલડ લોડણની મરુાકાત રીધી શતી. 

તેભણે ત્રકાયોને જણાવયુાં શત ુાં કે, શવશલર ભેડીવીટીની કોશલડ 
ડેઝીગ્નેટેડ રકરડની શૉસ્પટરભાાં 80 થાયી – GCRI કોશલડ ડેઝીગ્નેટેડ 
શૉસ્પટરભાાં લધ ુ30 થાયી લધાયલાભાાં આલળે. તેભજ ભાંજૂ શ્રી શભર 
કાંાઉન્ડ સ્પથત રકરડની શૉસ્પટરભાાં કોયોના ગ્રપત દદીઓની વાયલાય ભાટે 
ટૂાંક વભમભાાં 100 જેટરી થાયી ઉરબ્ધ કયાલાળે.  

એલી જ યીતે કેન્ર વયકાયના DRDO ના વશમોગથી ટૂાંક વભમભાાં 
GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે કોશલડના દદીની વાયલાય ભાટે 900 ફેડની શૉસ્પટર 
કામણયત કયાળે. 



યાજ્મ - કોયોના 

યાજ્મભાાં પ્રથલાય કોશલડના નલા કેવોનો આંક 10 શજાયને ાય થમો 
છે. યાજ્મભાાં છેલ્રા 24 કરાકભાાં કોશલડના નલા 10 શજાય 340 કેવ 
નોંધામા છે.  

આ વાથે કોશલડના કુર કેવોની વાંખ્મા 4 રાખ 4 શજાય 569 થઈ છે. 
યાજ્મભાાં ગઈકારે 3 શજાય 981 દદીઓ પલપથ થમા છે. આ વાથે જ 
કોશલડને મ્શાત આનાયની વાંખ્મા 3 રાખ 37 શજાય 545 થઈ છે. 
યાજ્મભાાં વાજા થલાનો દય 83.43 ટકા થમો છે. 

યાજમભાાં અતમાયે કોશલડના કુર એક્સટલ કેવોની વાંખ્મા 61 શજાય 
647 છે. જેભાાંથી 61 શજાય 318 દદીઓની સ્પથશત સ્પથય છે. જ્માયે 329 
દદીઓ લેન્ટીરેટય ઉય છે. યાજ્મભાાં છેલ્રા 24 કરાકભાાં કોશલડને રીધે 
110 દદીઓના મતૃય ુનોંધામા છે. આ વાથે કુર મતૃયઆુંક 5 શજાય 377 
થમો છે. 

યાજ્મભાાં અતમાય સધુીભાાં કુર 88 રાખ 80 શજાય 954 વમસ્સતઓને 
કોશલડ યવીનો પ્રથભ ડોઝ અને 14 રાખ 07 શજાય 58 વમસ્સતઓને યવીનો 
ફીજો ડોઝ આલાભાાં આવમો છે. 

 

 



ડૉ. બયત ગઢલી 
અતમાયે કોયોના ભશાભાયી ચારી યશી છે તમાયે અભદલાદભાાં 

ોઝીટીલ કેવભાાં ણ ઉત્તયોત્તય લધાયો જોલા ભી યહ્યો છે અને 
દદીઓની તફીમત ફગડતા તેભને શૉસ્પટરભાાં પયજીમાત દાખર થવુાં 
ડે છે.  

તમાયે અભદાલાદ શૉસ્પટર અને નશવિગ શોભ એવોશળએળનના 
અધ્મક્ષ ડૉસટય બયત ગઢલીએ કઈ શૉસ્પટરભાાં કેટરા ફેડની વમલપથા છે 
તેની ભારશતી લેફવાઈટ ઉય જાણી ળકામ છે તેભ જણાવયુાં શત ુાં. અને જે 
દદીને શૉભ કેયની વમલપથા જોઈતી શોમ તે કઈ કઈ વાંપથાઓનો વાંકણ 
કયી ળકે તેભ ણ જણાવયુાં શત ુાં.  

તેભણે લધભુાાં જણાવયુાં કે,  

( ફાઈટ – ડૉ. બયત ગઢલી ) 

અલવાન 

જાણીતા વાભાજીક કામણકય અને વભાજના લાંચચતોના પ્રશ્નો ભાટે 
રડત આનાય ઈન્દુકુભાય જાનીનુાં ગઈકારે અલવાન થયુાં છે. તેઓ 78 
લણના શતા.  

કોંગે્રવના અચગ્રચણ ળસ્સતશવિંશ ગોરશરે ઈન્દુકુભાય જાનીના અલવાન 
ફદર દુુઃખની રાગણી વમસ્સત કયીને જણાવયુાં શત ુાં કે, યાજ્મભાાં ભાનલ 



અશધકાય ભાટે રડનાય કભણશળર, શનડય રેખક, લાંચચતોના શાશભ અને 
શલકાવરક્ષી ત્રકાયતલ કયનાય શ્રી ઈન્દુબાઈ જાનીના શનધનથી વાભાજીક 
ન્મામ ભાટેની રડત ક્ષેત્રે ભોટી ખોટ ડળે.  

શ્રી ઈન્દુકુભાય જાની એ નમા ભાગણ ાચક્ષકના તાંત્રી તયીકે ચાય 
દામકાથી લધ ુવભમ સધુી કાભગીયી કયી શતી. 

શલાભાન 

યાજ્મભાાં વૌયાષ્ટ્ટ્ર અને કચ્છભાાં ઘણા પથે ભશત્તભ તાભાનભાાં 
લધાયો થમો છે. 

વૌથી લધ ુ41 રડગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ તાભાન અભયેરી, યાજકોટ 
અને સયેુન્રનગયભાાં નોંધાયુાં શત ુાં. 

ભજુ, અભદાલાદ, ગાાંધીનગય અને લડોદયાભાાં – 40, કેળોદભાાં – 
39, કાંડરા એયોટણ , બાલનગય, ડીવા અને સયુતભાાં – 38, નરીમા અને 
ભહલૂાભાાં – 36, જ્માયે ોયફાંદયભાાં – 35 રડગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ 
તાભાન નોંધાયુાં શત ુાં. 

આજ વભમગાાભાાં રઘતુ્તભ તાભાન વાભાન્મ કયતા 1 થી 5 રડગ્રી 
લધ ુનોંધાયુાં શત ુાં. 

દીલભાાં 23 રડગ્રી વેલ્વીમવ રઘતુ્તભ તાભાન નોંધાયુાં, જે વાભાન્મ 
કયતા 5 રડગ્રી લધ ુશત ુાં. 



આઈ.ી.એર 

IPL રક્રકેટ પધાણની  ચેન્નાઈભાાં યભામેરી ભેચભાાં યૉમર ચેરેન્જય 
ફેંગ્રોય, કોરકત્તા નાઈટ યાઈડવણ વાભે 38 યનથી શલજમ ભેવમો છે. 

ફેગ્રોયને ગ્રેન ભેસવલેરના – 78 અને ડી શલચરમણવના -76 યનની 
ભદદથી શનધાણરયત 20 ઓલયભાાં 4 શલકેટે 204 યન કમાણ શતા. 

જલાફભાાં કોરકત્તા નાઈટ યાઈડવણ 20 ઓલયભાાં 8 શલકેટે 166 યન 
જ નોંધાલી ળસતા, યૉમર ચેરેન્જય ફેંગ્રોયનો શલજમ થમો શતો. 

કોરકત્તા તયપથી આન્ર ેયવરે – 31 અને ભોગણને – 29 યન કમાણ 
શતા. 

ફેંગ્રોય લત્તી કે.જેભીવને ત્રણ શલકેટો ખેયલી શતી. 

ભાાંડશલમા 

એક્ન્ટ લામયર  ઓધી યેભડેશવલીયનુાં ઉતાદન આગાભી 15 
રદલવભાાં ફભણુાં કયીને રગબગ 3 રાખ ળીળીઓ કયાળે. કેક્ન્રમ ભાંત્રી 
ભનસખુ ભાાંડલીમાએ કહ્ુાં છે કે , કેન્ર વયકાય ોણક્ષભ દયે આ દલાની 
ઉરબ્ધતા સશુનશિત કયલા પ્રશતફદ્ધ છે.  



યેભડેશવલીય ગાંબીય કોયોના દદીઓની વાયલાયભાાં અવયકાયક શોલાનુાં 
જાણલા ભળયુાં છે. શ્રી ભાાંડલીમાએ ભારશતી આી શતી કે શારભાાં દેળભાાં 
20 ઉતાદન પ્રાન્ટભાાં તેનુાં ઉતાદન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે. 

ઉયાાંત લધ ુ20 ઉતાદન ક્ષેત્ર ભાટે વયકાયની ભાંજૂયી ભી ગઈ છે 
અને ટૂાંક વભમભાાં ઉતાદન ળરૂ થળે. 

 
 

 


