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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

 
તાયીખ : 28-02-2021      વલાયે : 7.00 થી 7.10 
લાય : યશલલાય 
 
આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા.... પ્રાદેશળક વભાચાય જમેળ ટેર લાાંચે છે. 
 
o યાજ્મની જજલ્રા ને તાલકુા ચંામતો ને નગયાલરકાની 

અજે મોજાઆ યશરેી ચ ૂટંણીભા ંવલાયના 7 લાગ્માથી ભતદાનનો 
અયંબ થમો છે. 

o કેન્દ્ર વયકાયે, અલતીકાર ેશરેી ભાચચથી ળરુ થનાયા કોવલડ 
યવીકયણના ત્રીજા તફક્કા ભાટે ભાગચદવળિકા જાશયે કયી છે. 

o પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અજે અકાળલાણી યથી વલાયે 11 
લાગે પ્રવારયત થનાય ભન કી ફાત કામચક્રભભા ંવલવલધ વલમો 
ઈય ોતાના વલચાયો વ્મક્ત કયળે.  

 યાજ્મભા ંવતત ત્રીજા રદલવે ણ કોયોનાના કેવ 400 થી લધ ુ
નોંધામા છે.  

 વલજમ શઝાયે રક્રકેટ સ્ધાચની કોરકતાભા ંયભામેરી રીગ ભેચભા ં
વૌયાષ્ટ્રે, ચડંીગઢને 62 યને યાજમ અપ્મો છે. 

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

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

યાજ્મની 31 જજલ્રા ાંચામતો, 231 તાલકુા ાંચામતો અને 81 
નગયાલરકાની આજે મોજાઇ યશરેી ચ ૂાંટણીભાાં વલાયના 7 લાગ્માથી 
ભતદાનનો આયાંબ થમો છે. 

આજે વાાંજના છ લાગ્મા સધુી ભતદાન ચાલ ુયશળેે. આ ભાટે કુર 
23 શજાય 932 ભતદાન ભથકો ઉબાાં કયામા છે.  
ચ ૂાંટણી  ળાાંશતલૂવક અને મકુ્ત તથા ન્મામી લાતાલયણભાાં મોજામ તે ભાટે 
યાજ્મના ોરીવતાંત્ર દ્વાયા ણ યૂતો ફાંદોફસ્ત કયામો છે. આ ભાટે 45 
શજાય જેટરા ોરીવ જલાનો પયજ ય તશનેાત કયામા છે. 

 આ ઉયાાંત વાંલેદનળીર ભતદાન ભથકોએ પયજ  ફજાલલા 
યાજ્મ અનાભત ોરીવદ- એવ.આય.ી.ની 64 કાંનીઓના જલાનો 
ગોઠલલાભાાં આવ્મા છે.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે, 31 જજલ્રા ાંચામતોની 980, 231 તાલકુા 
ાંચામતોની ચાય શજાય 774 અને 81 નગય ાલરકાઓની 680 ફેઠકો 
ૈકી 237 ફેઠકો યના ઉભેદલાયો લફનશયીપ ચ ૂાંટાઈ આવ્મા છે. જેભાાં 
જજલ્રા ાંચામતોભાાં 25, 231 તાલકુા ાંચામતોભાાં 117 અને 81 
નગયાલરકાઓભાાં 95 ભીને કુર 237 ઉભેદલાયો લફનશયીપ ચ ૂાંટાઇ 
આવ્મા છે. 

 
 

ચ ૂાંટણી ાંચ – યીીટ – અળોક - શ્રીયાંગ 
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કેન્ર – યવીકયણ - ભાગવ 
કેન્ર વયકાયે, આલતીકારે શરેી ભાચવથી ળરુ થનાયા કોશલડ 

યવીકયણના ત્રીજા તફક્કા ભાટે ભાગવદશળિકા જાશયે કયી છે. 
આલતીકારથી ળરુ થતા ત્રીજા તફક્કાભાાં 60 લવથી લધ ુલમના 

રોકોને કોશલડની યવી અાળે. એલી જ યીતે, ગાંબીય યોગથી ીડાતી અને 
45 થી 60 લવ સધુીની વ્મક્ક્તઓને ણ ત્રીજા તફક્કાભભાાં આલયી 
રેલાળે. 

આયોગ્મ ભાંત્રારમે ફશાય ાડેરી ભાગવદશળિકાભાાં જણાવ્યુાં છે કે યાજ્મ 
આયોગ્મ લીભા મોજના વાથે વાંકામેરી તભાભ ખાનગી શોક્સ્ટરોને 
કોશલડ યવીકયણ કેન્ર તયીકે ઉમોગભાાં રેલાની વત્તા ફધી જ યાજ્મ 
વયકાયોને આલાભાાં આલી છે. 

ફધી જ વયકાયી શોક્સ્ટરોભાાં કોશલડની યવી શલનામલૂ્મે અાળે, 
જો કે ખાનગી શોક્સ્ટરો વ્મક્ક્તદીઠ અને પ્રત્મેક ડોઝના 250 રુશમા સધુી 
કકિંભત લસરૂી ળકળે. 

આ ઉયાાંત દયેક યાજ્મ, જાશયે કે્ષત્રના તભાભ આયોગ્મ ભથકોનો 
કોશલડ યવીકયણ કેન્ર તયીકે ઉમોગ કયી ળકળે. કેન્દ્ન્રમ આયોગ્મ વલચલ 
યાજેળ ભૂણે ગઇકારે યાજ્મો અને કેન્ર ળાશવત પ્રદેળોના આયોગ્મ વલચલો 
અને યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળનના શનમાભકો વાથે લાતચીત કયી શતી. 

આ ફેઠકભાાં યવીના કોલ્ડ ચેઇનના ોઇન્ટ કેલી યીત ળોધલા, 45 
થી 59 લમ જૂથભાાં એક થી લધ ુયોગ અંગે પ્રભાણત્ર આલાની 
કાભગીયી વય ફનાલલી, યવીકયણ ભાટે ભાન્મ તાયલી કાઢેરા 20 
યોગોની સલૂચ આ અંગે ચચાવ શલચાયણા કયાઇ શતી. 

અ.કા.લેફ, શ્રીયંગ - ળોક 
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ગાધંીનગય-નામફ મખુ્મભતં્રી  
નામફ મખુ્મભતં્રી વનવતન ટેરે જાશયેાત કયી છે કે 60 લચ થી લધ ુના 

ને 45 થી 60 ની લમ ભમાચદાના જુદા જુદા યોગો થી વયગ્રસ્તને  શરેી  
ભાચચથી લેકવીન અલાભા ંઅલળે.  ખાનગી શોસ્સ્ટરભા ંવયકાય ભાન્દ્મ  શોમ 
તમા ં  લેકવીનના 150 ને 100 રૂ.લશીલટી ચાર્જના એભ  કુર 250 ચકૂલલાના 
યશળેે. 

તેભણે લધભુા ંજણાવ્ય ુકે યાજ્મ વયકાય ના અયોગ્મ વલબાગ ના 2050 

વયકાયી શોસ્સ્ટરભા ંનાગરયકોને લેકવીનેળ રિ  ભા ંઅલાભા ંઅલાભા ં
અલળ.ે 

કેન્દ્ર વયકાયના વશમોગથી યાજ્મ વયકાયને વલના મલુ્મે યવી અી છે 
તે પ્રભાણે નાગરયકોને ણ વલના મલુ્મે વયકાયી શોસ્સ્ટરભા ં યવી અલાભા ં
અલળ.ે 

યાજ્મના તભાભ નાગરયકોને તફક્કા લાય ઘય આંગણે ભી યશ ેતેલી 
વ્મલસ્થા કયાઆ  છે ને બાયત વયકાયની ભાન્દ્મતા લાી શોસ્સ્ટરભા ંણ 
લેકવીનેળન કયલાભા ંઅલળ.ે 

ખાનગી શોસ્સ્ટરભા ંણ ભા ંમતૃભ કાડચ. , ભા ંલાતવલ્મ કાડચ ભાટેં 
નોંધામેરી શોસ્સ્ટરને જ લેકવીનનો જથ્થો અલાભા ંઅલળે.  તેલી 
શોસ્સ્ટરભા ંણ લેકવીન નો ચાર્જ 150 ને લશીલટી ચાર્જ 100 ભી કુર 
250 રૂવમાભા ંઅલાભા ંઅલળ.ે 

 

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

યીીટ 
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કોયોના વાંદેળ 

 આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્ર યથી 
વાાંબી યહ્યા છે. લધ ુવભાચાય કોયોના અંગેના વાંદેળ ફાદ 

(કોશલડ શવગ્નેચય ટયનુ)
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ોયફદંય-ભાછીભાય શયણ 

બાયતીમ જવીભા નજીકથી ારકસ્તાન ભયીન વવક્યરુયટી દ્વાયા 
વૌયાષ્ટ્રની 3 ફોટ ને 18 ભાછીભાયોના શયણ કમાચ છે. જેભા ં
ોયફદંયની 2 ને લેયાલની એક રપવળિંગ ફોટનો વભાલેળ થામ છે.  

અ અંગે ોયફદંય ભાછીભાય ગ્રણી ભનીબાઇ રોઢાયીએ 
જણાવ્યુ ંશત ુ ંકે બાયતીમ જવીભા નજીક વૌયાષ્ટ્ર ની કેટરીક રપવળિંગ 
ફોટો ગ્રુભા ંરપવળિંગ કયી યશી શતી , તમાયે એકાએક ારકસ્તાન  ભયીન 
વવક્યયુીટીની ળી તમા ંઘવી અલી શતી , ને ફદુંકના નાચ ેત્રણ ફોટ 
ને તેભા ંયશરેા 18 જેટરા ખરાવીઓના શયણ કયી કયાચંી તયપ 
રઆ જલામા છે. શયણભા ં 2 ોયફદંયની રપવળિંગ ફોટ ને 1 

લેયાલની રપવળિંગ ફોટ શોલાનુ ંજાણલા ભે છે.   જો કે શયણ કયામેર 
ફોટોના કે ખરાવીઓના નાભ શજુ સધુી જાણી ળકામા નથી.  
  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ભન કી ફાત 

  

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી અજે અકાળલાણી યથી વલાયે 11 લાગે 
પ્રવારયત થનાય ભન કી ફાત કામચક્રભભા ંવલવલધ વલમો ઈય ોતાના 
વલચાયો વ્મક્ત કયળે.  

વલાયે 11 લાગે રશન્દ્દીભા ંભન કી ફાત યજૂ કયામા ફાદ તયત જ 
પ્રાદેવળક બાાઓભા ંતેના બાલાનલુાદનુ ંપ્રવાયણ કયાળે.  

ભન કી ફાતના પ્રાદેવળક બાાઓભા ંબાલાનલુાદનુ ંનુઃ પ્રવાયણ 
અજે યાત્રે અઠ લાગે જે તે બાાના અકાળલાણીના કેન્દ્રો યથી કયાળે. 
અ કામચક્રભનુ ંપ્રવાયણ અકાળલાણી તથા દૂયદળચનના ફધા જ નેટલકચ 
યથી કયળે. તેભજ ન્દ્યઝૂ ઓન એય લેફવાઆટ ને DD ન્દ્યઝૂ યથી 
ણ કયાળે.  

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

-જીએનઆય..... 
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વલજમ શઝાયે 

વલજમ શઝાયે રક્રકેટ સ્ધાચની કોરકતાભા ંયભામેરી રીગ ભેચભા ંવૌયાષ્ટ્રે, 
ચડંીગઢને 62 યને યાજમ અપ્મો છે. 

વૌયાષ્ટ્રે, પ્રેયક ભાકંડના – 174, વિત લવાલડાના – 71, વલશ્વયાજ 
જાડેજાના – 50 યનની ભદદથી – 50 ઓલયભા ં7 વલકેટ 388 યન નોંધાવ્મા 
શતા. 

ચડંીગઢ તયપથી જવકયણવવિંશ ે– 4, વલકેટો ઝડી શતી. 
જો કે, ચડંીગઢ વનધાચરયત 50 ઓલયભા ં327 યન નોંધાલી ળકતા, 

વૌયાષ્ટ્રનો વલજમ થમો છે. 
ચડંીગઢ તયપથી યવરાન ખાને – 61, અંરકત કૌવળકે – 54 ને ભનન 

લોયાએ – 50 યન નોંધાવ્મા શતા. વૌયાષ્ટ્ર તયપથી ધભેન્દ્રવવિંશ જાડેજાએ ફે 
વલકેટો જ્માયે જમદેલ ઈનડકડ , ચેતન વાકયીમા, લચયાગ જોની, કભરેળ 
ભકલાણા ને વિત લવાલડાએ દયેક  1 -1 વલકેટ ઝડી શતી. 

                                    ---------- 
 

એજન્દ્વી – ળોક - શ્રીયંગ 



 
તા. 28-02-2021 

વભમ : વલાયે 7.00 

9 

 

શલાભાન 

યાજ્મભાાં 13 સ્થોએ ભશત્તભ તાભાન 35 કડગ્રી કે તેથી લધ ુનોંધાયુાં છે. 
વૌથી લધ ુ37 કડગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ તાભાન કાંડરા એયોોટવ  ખાતે નોંધાયુાં 
શત ુાં. આ ઉયાાંત, અભયેરી, દીલ, સયેુન્રનગય, ભહલૂા, અભદાલાદ, અને 
ગાાંધીનગયભાાં – 36 ભજુ, યાજકોટ, કેળોદ, ડીવા, લડોદયા અને સયુતભાાં  - 35 
કડગ્રી, બાલનગય, અને લરવાડભાાં – 34 કડગ્રી વેલ્વીમવ ભશત્તભ તાભાન 
નોંધાયુાં શત ુાં. 

કદલભાાં વાભાન્મ કયતાાં 6 કડગ્રી લધ ુભશત્તભ તાભાન નોંધાયુાં શત ુાં. આજ 
વભમગાાભાાં રઘતુ્તભ તાભાન ણ વાભાન્મ કયતા 1 થી 7 કડગ્રી લધાયે 
નોંધાયુાં શત ુાં. 

                                    ---------- 
 

અ.કા.લેફ – ળોક - શ્રીયંગ 



 
તા. 28-02-2021 

વભમ : વલાયે 7.00 

10 

 

વસં્કૃત વભંેરન 

અભદાલાદની વાંસ્કૃત બાયતી વાંસ્થા દ્વાયા ભણીનગયભાાં વાંસ્કૃત વાંભેરન 
મોજાઇ ગયુાં. શ્રી સ્લાશભનાયામણ ભાંકદયના ભશાંત વદ્ગગરુુ ળાસ્ત્રીના અધ્મક્ષદે 
મોજામેરા આ વાંસ્કૃત વાંભેરનભાાં સકુુભાય શત્રલેદી દ્વાયા લરલખત વાંસ્કૃત ગઝર 
વાંગ્રશનુાં શલભોચન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

વાંસ્કૃત બાા અદના નાગકયક સધુી શોંચે તે શતેથુી વાંસ્કૃત વાંભેરનનુાં 
આમોજન કયાયુાં શત ુાં. 

                                    ---------- 
 

ડીડી ન્દ્યઝુ – ળોક - શ્રીયંગ 



 
તા. 28-02-2021 

વભમ : વલાયે 7.00 

11 

 

કોવલડ - 19 

યાજ્મભાાં વતત ત્રીજા કદલવે ણ કોયોનાના કેવ 400 થી લધ ુનોંધામા 
છે. યાજ્મ ભાાં ગઇકારે કોશલડ – 19 ના 451 નલા કેવ નોંધામા છે. તો યાજ્મભાાં 
ગઇકારે 328 દદીઓ વાજા થમા છે. અત્માય સધુીભાાં 2 રાખ 62 શજાય 815 
દદીઓએ કોયોનાને ભશાત આી છે.  

યાજ્મભાાં વાજા થલાનો દય 97.53 ટકા થમો છે. 
જો કે, યાજ્મભાાં બાલનગય, ફોટાદ, ડાાંગ, ાટણ અને સયેુન્રનગય એભ 

કુર 5 જજલ્રાભાાં કોયોનાનો એક ણ કેવ નોંધામો નથી.  
યાજ્મભાાં શારભાાં કુર એકટીલ કેવ 2 શજાય 258 છે. જેભાાંથી 2 શજાય 222 

દદીઓની ક્સ્થશત ક્સ્થય છે. જ્માયે 36 દદીઓ લેન્ટીરેટય ઉય છે. છેલ્રા 24 
કરાકભાાં અભદાલાદભાાં એક મતૃ્ય ુનોંધાયુાં છે તે વાથે જ કુર મતૃ્ય ુઅંક 4 શજાય 
409 ય શોંચ્મો છે. 

                                    ---------- 
 

જમેળ - ળોક



 
તા. 28-02-2021 

વભમ : વલાયે 7.00 

12 

 

ાટણ 

ાટણભાાં શભેચાંરાચામવ ઉત્તય ગજુયાત યશુનલશવિટી ગઇકારથી 8 ભાચવ 
દયશભમાન યનેુસ્કો લલ્ડવ શયેીટેઝ લોરેન્ટીવવ કામવક્રભનુાં આમોજન કયાયુાં છે. 
કામવક્રભનુાં ઉદ્ઘાટન કુરશત ડો. જે.જે. લોયાએ કયુું શત ુાં. 

યનેુસ્કોએ લવ 2021 ભાાં શલશ્વબયભાાંથી 55 વાંસ્થાઓની લલ્ડવ શયેીટેજ 
લોરેન્ટીમય પ્રોજેક્ટ ભાટે વાંદગી કયી છે. જેભાાં બાયતભાાંથી એલરકઝીય 
પાઉન્ડેળનનો વભાલેળ થામ છે. ાટણ ખાતે ગઇકારથી 10 કદલવ સધુી 
ચારનાયા આ કામવક્રભભાાં આંધ્રપ્રદેળ, તેરાંગાણા, ભશાયાષ્ટ્ર અને ફાાંગ્રાદેળભાાંથી 
9 યલુાનો બાગ રઇ યહ્યા છે. યનેુસ્કો એ આ કામવક્રભ ભાટે શભેચાંરાચામવ ઉત્તય 
ગજુયાત યશુનલશવિટીને ઓકપશળમર ાટવનય ણ ઘોશત કયુું છે. 

                                    ---------- 
 

ી.ટી.વી. વોરકંી – જમેળ - ળોક 
 


